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គេហទំព័រKhmerSMEនឹង
ជួយផ្តល់ព័ត៌មានអាជីវកម្មយ៉ាង
ទូលំទូលាយដល់សហគេស
ធុនតូចនិងមធ្យម...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

NATOចាត់ទុកការកើនឡើង
ឥទ្ធិពលចិនជាបញ្ហាបេឈម
ជាបេព័ន្ធសមេប់សន្ដិសុខ-
សម័្ពន្ធមិត្ត...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

ការបេកួតស្នាដេគំនូរសិល្បៈ
វ៉ាយខេនវ៉ាសឆ្នាំ២០២១ចាប់-
ផ្ដើមទទួលបេក្ខជនចូលរួមបេ-
កួតរដូវកាលទី២...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

រដ្ឋបាលរាជធានីបង្ហាញមូលហេតុនេការឆ្លង
មុំ គ នា្ធា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ
បានបង្ហាញពីមូលហេតុមួយចំនួន 
ដេលនាឱំេយមានការឆ្លងរាលដាលជងំ-ឺ

កូវដី១៩តាមរោងចកេសហគេសនៅ
រាជធានីភ្នពំេញក្នងុនោះមានបណ្តាល
មកពីការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិក និង
កម្មករ-និយោជិតក្នុងផ្ទះជួលឬអគារ
ជួលរួមគា្នាការធ្វើដំណើរដោយមធេយោ-

បាយរួមការទិញម្ហូបអាហារពីកន្លេង
លក់ដូរមិនរៀបរយការមិនអនុវត្តឬ
អនុវត្តមិនបានតេឹមតេូវតាមការណេ-
នាំរបស់កេសងួសខុាភិបាលនងិកតា្តា
រមួផេសំមយួចនំនួទៀតប៉នុ្តេកប៏ានដាក-់

ចេញនូវវិធានការដើមេបីគេប់គេងការ-
រីករាលដាលជំងឺនេះផងដេរ។
កាលពីយប់ថ្ងេទី១៥ខេមិថុនាលោក

ឃួងសេងអភិបាលរាជធានីភ្នពំេញបាន 
ចេញសេចក្តីបេកាស...តទៅទំព័រ ៦

អោម ប៊ុនធឿន 

ពោធិ៍សាត់ៈ អាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សត់
កពំងុរៀបចំរបាយការណ៍ដើមេបីដាក់ជនូ
ថ្នាក់ជតិស្នើសុំជួយអន្តរាគមន៍ដោះ-
សេយបញ្ហាកាប់ទន្ទេនដីពេឧទេយោន-
ជតិជួរភ្នំកេវាញកណ្តាល មានរាប់រយ
ទីតាំងដេលអាជ្ញាធរ...តទៅទំព័រ ៤

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈបគុ្គលកិរបស់ធនា-
គារអេសុលីដីាភអីលិសុីអាច
ធ្វើការទិញលក់ភាគហ៊ុនរបស់

ខ្លួនដោយសេរី និងផ្ទាល់នៅ
លើផេសារមលូបតេកម្ពជុ(CSX) 
បនា្ទាប់ពីធនាគារនេះបានធ្វើន-ិ
យតកម្មភាគហ៊នុទាងំអស់ទៅ
ឱេយភាគហ៊ុនិកជក់ស្តេងមា្នាក់ៗ

របស់កេុមហ៊ុនអេអេសអេភី- 
អលិសុី(ASA)ដេលជភាគហ៊-ុ
និកនីតិបុគ្គលមួយរបស់ខ្លួន។
យោងតាមសេចក្តីជនូដណំងឹ 

របស់ធនាគារអេសុលីដីាកាល- 

ពីថ្ងេ១៥ខេមថិនុាបានសមេច  
ជផ្លូវការក្នុងការដាក់ភាគហ៊ុន
៤ភាគរយស្មើនងឹ១៧៣២៦-
៥២១ភាគហ៊នុរបស់កេមុហ៊នុ
អេអេសអេភអីលិសុី(ASA,-

Plc)ដេលជភាគហ៊ុនិកនីតិ-
បគុ្គលមយួរបសខ់្លនួអាចធ្វើការ
ជួញដូរបាននៅលើផេសារមូល-
បតេកម្ពជុ(CSX)សមេប់ឆ្នាំ
២០២១។ការដាក់ឱេយជួញដូរ

ភាគហ៊ុនរបស់អេអេសអេភី-
អលិសុីនៅផេសារមលូបតេកម្ពជុ
ធ្វើឡើងបេមាណជង១ឆ្នាំ
បនា្ទាប់ពីធនាគារមួយនេះបាន
បោះផេសាយ... ត ទៅ ទំព័រ ១០

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំៃញៈ កេសងួកសកិម្មរកុា្ខាបេមាញ់
និងនេសទ បេកាសពីកំណើននេការ-
បរភិោគតេីរបស់បេជជនកម្ពជុក្នងុមា្នាក ់ 
មានចំនួន៥២,៤គីឡូកេមក្នុង១ឆ្នាំ
ខណៈបេជជនរសន់ៅតបំន់ទនំាបលចិ- 
ទឹកបរមិាណនេការបរភិោគតេីបានកើន- 
ឡើងដល់ទៅបេមាណ...តទៅទំព័រ ៤

ជំងឺកូវីដនៅតាមរោងចកេ-សហគេសនិងបេកាសពីវិធានការគេប់គេង

អេសីុលីដាសមេចឱេយភាគហុ៊និករបស់ ASA អាចធ្វើការជួញដូរបានលើផេសារមូលបតេកម្ពជុា

កេសួងកសិកម្មថាពលរដ្ឋ ម្នាក់ 
បរិភោគតេ៥ី២,៤គីឡូក្នងុ១ ឆ្នាំ   
ខណៈអ្នកនៅតំបន់លិចទឹក 
ហូបបេមណ៧៥,៦គីឡូ១ឆ្នាំ

អាជា្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ 
ស្នើសំុឱេយថា្នាក់ជាតិជួយ
ទប់សា្កាត់ការកាប់ទន្ទេន 
ដីពេឧទេយានជាតិ ជួរភ្នកំេវាញ

សន្តសុិខវាស់កម្ដៅ កម្មករ-កម្មការិនី មុនអនុញ្ញាតឱៃយ ចូលធ្វើការ នៅ រោងចកៃ១ ក្នងុ សង្កាត់កាកាប២ ខណ្ឌពោធិ៍សៃនជ័យ រាជធានីភ្នពំៃញ កាលពីថ្ងៃទី ១៤ មិថុនា  ។ រូបថតជីវ័ន



អស់រយៈ១០ឆ្នាំចាប់គតិពីការ-
អនមុត័អនសុញ្ញាស្ដពីីអ្នកធ្វើការ
តាមផ្ទះរបស់អង្គការអន្តរជាតិ
ខាងការងារ(ILO) រួចមកនៅ
មានការងារជាច្រើនទៀតដ្រល
ចំាបាច់ត្រវូបន្តធ្វើដើម្របីទទួល-
ស្គាល់ពីសទិ្ធិនងិការលើកកម្ពស់
លក្ខខណ្ឌការងាររបស់អ្នក-
ធ្វើការតាមផ្ទះ។
នៅព្រលដ្រលខ្ញុំបានចលូកាន់

តនួាទីរបសខ់្ញុំក្នងុនាមជានាយក
អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ
ប្រចាំតបំន់នៅទកី្រងុបាងកកខ្ញុំ
ត្រងត្រចាំក្នុងចិត្តជានិច្ចចំពោះ
អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ។នៅក្នុង
តបំន់អាសុីបា៉ាសុហី្វកិមនិត្រមឹត្រ
ជាផ្ទះរបស់អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ
ដ្រលមានចំនួនពាក់កណ្តាល
ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ
សរុបនៅក្នងុពិភពលោកបុ៉ណោ្ណោះ
ទ្រ ប៉ុន្ត្រអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុម
ន្រះផ្ទាល់ក៏ស្ថិតនៅទីប្រសព្វន្រ
បញ្ហាជាច្រើនដ្រលជាចំណប់-
អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្លួនឯងផងដ្ររ
ដូចជាសិទ្ធិរបស់ពលករជាស្ត្រី
សុខភាពនិងលំនៅឋានកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តកិារអន្តរជាតិ និងអភិបាល-
កិច្ចទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ការងារ
ជាដើម។
សម្រប់យើងគ្របៗ់ គ្នាការគិត

ពីបញ្ហាដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ-
ការងារតាមផ្ទះនឹងមិនអាចធ្វើ-
ទៅបានឡើយប្រសិនបើគ្មានការ-

ដាក់អារម្មណ៍ដើម្របីស្វ្រងយល់ពី
បញ្ហាន្រះឱ្រយបានពិតប្រកដ។
មនុស្រសជាច្រើននាក់ដ្រលកំពុង
អានអត្ថបទន្រះប្រកដជាធ្លាប់
មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ
ដូចជាព្រលនៅជាកុមារជាអ្នក
ជួយការងារផ្ទះដ៏សំខាន់នៅដ្រល
ពួកគ្រព្រញវ័យឬសម្រប់អ្នក
ដ្រលមានតម្រវូការថ្រទំាពិស្រស
ជាដើម។មនសុ្រសផ្រស្រងទៀតអាច
ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសររបស់ខ្លួន
ឬអាចរកប្រក់ចំណូលបន្ថ្រម
តាមរយៈប្រក់ឈ្នួលដ្រលបាន
ពីការធ្វើការងារតាមផ្ទះ។
អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបានបពំ្រញ

កិច្ចការជាច្រើនសម្រប់យើង

ទាំងអស់គ្នា។ពួកគ្របានធ្វើឱ្រយ
យើងមានសុវត្ថិភាពនិងរស់នៅ
ប្រកបដោយផសុកភាពចម្អិន
អាហារហូបចុកគ្រប់គ្រន់ក៏ដូច-
ជាជួយឱ្រយយើងអាចទៅធ្វើការ
នៅខាងក្រផ្ទះបានព្រញល្រញ។
នៅព្រលដ្រលយើងគិតពីការ-

ងារតាមផ្ទះដ្រលវាស្ត្រងច្រញពី
បទពសិោធផ្ទាលខ់្លនួរបស់យើង
មា្នាក់ៗជារឿយៗវាបានផ្ដល់ឱ្រយ
យើងនូវសុខុមាលភាពនិងទំនាក់-
ទនំងប្រកបដោយភាពវជិ្ជមាន។
ចណំងទនំាកទ់នំងរវាងមា្ចាស់ផ្ទះ
និងអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះបាន
បង្កើតឡើងតាមរយៈការរស់នៅ
ក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នានិងអារម្មណ៍
ដ្រលចាត់ទុកអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ
គឺជាសមាជិកមា្នាក់និងជាចំណ្រក
មួយរបស់គ្រួសរធ្វើឱ្រយការងារ
ន្រះមិនដូចការងារដទ្រទៀត។
យ៉ាងណក្ដីនៅក្នងុឆ្នាំ២០១១

អង្គការ ILOបានអនុម័តអនុ-
សញ្ញាស្ដពីីអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះដ្រល
នៅទីបំផុតការទទួលស្គាល់ថា
ការងារតាមផ្ទះក៏ជាការងារដូច-
គ្នានឹងការងារដទ្រទៀតផងដ្ររ។
អនុសញ្ញាដ្រលត្រវូបានគ្រស្គាល់
ថាជាអនសុញ្ញាល្រខ១៨៩ន្រះ
គឺជាលិខិតតុបករណ៍អន្តរជាតិ
ដបំងូគ្រដ្រលច្រងថាបើទោះជា
ការងារតាមផ្ទះជាការងារដ្រល
ពាក់ព័ន្ធនឹងបទពិសោធផ្ទាល់ខ្លួន
ជាក់លាក់របស់យើងយ៉ាងណ
កដ៏ោយអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះសម-
នងឹទទលួបានការការពារដចូគ្នា
នឹងអ្នកធ្វើការដទ្រទៀតផងដ្ររ។
អនសុញ្ញាន្រះផ្តលន់វូឱកាស

យ៉ាងថ្មសីនា្លាងសម្រប់អ្នកធ្វើ-
ការតាមផ្ទះនិងបណ្តាញអ្នកធ្វើ-
ការតាមផ្ទះរបស់ពួកគ្រដ្រលបាន

និងកំពុងតស៊ូជាច្រើនឆ្នាំដើម្របី
ធនាថាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះអាច
ទទួលបានសិទ្ធិការងារជាមូល-
ដា្ឋានដចូជាការទទលួបានប្រក់-
ឈ្នួលអប្របបរមាលក្ខខណ្ឌការ-
ងារសមរម្រយ និងការការពារពី
ការរើសអើងជាដើម។
ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ

នៅត្រមានសរៈសំខាន់ជាពិស្រស
ដ្របិតយើងបានដឹងថារយៈព្រល
១០ឆ្នាំក្រយពីបានអនុម័ត
អនសុញ្ញាមកអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ
ជាច្រើននាក់នៅត្រទទួលបាន
ប្រក់ឈ្នួលទាបធ្វើការលើស-
ម៉ាងទទួលរងការបៀតបៀន
និងទទួលរងការក្រងប្រវ័ញ្ច
ជាដើម។
នៅឆ្នាំ២០២១ន្រះអង្គការ

អន្តរជាតិខាងការងារបានពិនិត្រយ
ឡើងវិញថាតើយើងបានបោះ-
ជំហានទៅមខុឆ្ងាយបានកម្រតិ
ណហើយ ក្នុងរយៈព្រល១
ទសវត្រសរ៍ចងុក្រយន្រះក្នងុការ-
សម្រចគោលដៅដ្រលត្រវូបាន
ដាកច់្រញនៅក្នងុអនសុញ្ញាស្ដពីី
អ្នកធ្វើការផ្ទះ។បើទោះជាមាន
ការសម្រចបានវឌ្រឍនភាពមួយ-
ចំនួនក៏ដោយជាពិស្រសប្រទ្រស
ហ្វលីពីនីបានផ្តល់សចា្ចាបន័ដល់
អនុសញ្ញាន្រះហើយប្រទ្រស
ជាច្រើនផ្រស្រងទៀតក្នុងតំបន់
បានផ្តល់ការការពារតាមផ្លូវ-
ច្របាប់កានត់្រប្រសើរដល់អ្នកធ្វើ-
ការតាមផ្ទះយើងនៅមានផ្លូវដ៏
វ្រងឆ្ងាយដ្រលត្រូវធ្វើដំណើរ
ទៅមុខទៀត រហូតដល់ព្រល
មួយដ្រលយើងសម្រចបានការ-
ងារសមរម្រយសម្រប់អ្នកធ្វើការ
តាមផ្ទះនៅក្នងុតំបន់អាសីុបា៉ាសីុ-
ហ្វិកទាំងមូល។

មានមូលហ្រតុដ៏ច្រើនដ្រល
បងា្ហាញថាយើងត្រូវប្រើប្រស់
ឱកាសប្ររព្ធខួបអបអរសទរ
អនុសញ្ញាន្រះដើម្របីពង្រងឹឡើង-
វិញនូវការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់យើង
សំដៅបន្តក្រលម្អលក្ខខណ្ឌន្រ
ការងារតាមផ្ទះ។នៅក្នុងកិច្ច-
ខិតខំប្រឹងប្រងជាសកលដើម្របី
ជំរុញការផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់
ស្ត្រីការងារតាមផ្ទះក្នងុការបំព្រញ
តួនាទីយ៉ាងសំខាន់។
អ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះភាគ-

ច្រើនលើសលប់គឺជាស្ត្រីហើយ
វិស័យន្រះ ផ្ដល់ឱកាសការងារ
ដល់អ្នកដ្រលមានសមត្ថភាព
តិចតួចនិងដល់ពលករទ្រសន្តរ-
ប្រវ្រសន៍ជាស្ត្រីដ្រលពំុអាចចូល-
រួមនៅក្នុងទីផ្រសារការងារនៅក្នុង
ប្រទ្រសកំណើតរបស់ពួកគ្រ
ហើយដ្រលត្រូវប្រថុយប្រថាន
យ៉ាងច្រើនដើម្របីស្វ្រងរកឱកាស
ទាំងន្រះ។
នយិយជាទទូៅគ្រពបិាកនងឹ

មើលឃើញន្រចំណុចប្រសព្វ
រវាងយ្រនឌរ័នងិបទដា្ឋានសង្គម
នៅកម្រតិផ្រស្រងៗគ្នាមានឥទ្ធពិល
កម្រតិណលើស្ថានភាពន្រការ-
ងារតាមផ្ទះនិងស្ថានភាពរបស់
អ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅក្នុង
សង្គមនោះណស។់ជាប្រព្រណី
ការងារតាមផ្ទះគជឺាការងារដ្រល
ពំុទទួលបានប្រក់កម្រនិងពំុត្រវូ
បានចាតទ់កុថាជាការងារដ្រល
ផ្តល់នូវតម្ល្រស្រដ្ឋកិច្ច។ដោយ-
សរត្រជាទូទៅផ្ទះមិនត្រូវបាន
គ្រចាត់ទុកថាជាកន្ល្រង“ធ្វើការ-
ងារទ្រ”ប្រទ្រសជាច្រើននៅពំុទាន់
បានបញ្ចូលការងារតាមផ្ទះជា
ការងារក្នងុប្រពន័្ធនៅឡើយមាន
ន័យថាការងារតាមផ្ទះនៅមិន-
ត្រូវបានគ្រទទួលស្គាល់ថាជា
ការងារក្នងុច្របាប់ការងារនៅឡើយ។
លក្ខណៈក្រប្រព័ន្ធន្រការងារ
តាមផ្ទះជាកតា្តាដ្រលរួមចំណ្រក
ធ្វើឱ្រយគ្រមិនបានមើលឃើញប្រប
ន្រះឬងាយនឹងមើលរំលងទុក្ខ-
លំបាករបស់អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ។
នៅព្រលដ្រលការងារតាមផ្ទះ

នៅត្របន្តជាការងារក្រប្រព័ន្ធ
មានន័យថាកន្ល្រងធ្វើការទាំង-
ន្រះមិនត្រវូបានគ្រចុះបញ្ជីពំុមាន
ការពិនិត្រយតាមដានលក្ខខណ្ឌ
ការងារហើយការទទួលបាន
ស្រវាសន្តសិខុសង្គមការការពារ
ប្រក់ចំណូលនិងសូម្របីត្រវា៉ាក់-
សំងការពារជំងឺកូវើដ១៩របស់
អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះនៅត្រមាន
កម្រតិនៅឡើយ។លុះត្រត្រមាន

ការទទួលស្គាល់ពិតប្រកដដល់
ការងារតាមផ្ទះពោលមានការ-
ទទួលស្គាល់ថាការងារផ្ទះក៏ជា
ការងារព្រញល្រញ និងការចូល-
រួមចំណ្រកន្រការងារតាមផ្ទះ
ចំពោះសុខុមាលភាពសង្គម
ស្រដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់យើង។
ដូច្ន្រះយើងសូមជំរុញឱ្រយរដា្ឋា-

ភិបាលនានាផ្តល់សចា្ចាប័នដល់
អនុសញ្ញាស្ដីពីការងារតាមផ្ទះ
និងដាក់ច្រញនូវវិធនការនានា
ដើម្របីជំរុញឱ្រយមានការទទួលស្គាល់
ថាការផ្តលស់្រវានិងការបំព្រញ
តួនាទីដោយអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ។
នៅអង្គការអន្តរជាតិខាងការ-

ងារ(ILO)យើងធ្វើការជំរុញ
ប្របន្រះមិនម្រនត្រឹមត្រដោយ-
សរត្រវាជារឿងត្រឹមត្រូវដ្រល
ត្រវូធ្វើនោះទ្រប៉នុ្ត្រដោយសរត្រ
ឱកាសដើម្របីលើកកម្ពស់ និង
វិសលភាពន្រការផ្លាស់ប្ដូរក្នុង
វិស័យការងារតាមផ្ទះន្រះដ្រល
នឹងមានឥទ្ធិពលអាចនាំមកនូវ
ការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដល់ជីវិត
របស់អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះកាន់-
ត្រមានភាពល្អប្រសើរ។ការងារ
តាមផ្ទះគរួត្រត្រវូបានចាតទ់កុជា
ប្រភពការងារដ៏សំខាន់និងចំាបាច់
នៅក្នុងការស្ដារស្រដ្ឋកិច្ចឡើង-
វិញក្រយវិបត្តិកូវើដ១៩។
ក្នងុនាមជាវសិយ័ការងារមយួ

ដ្រលត្រវូការអ្នកធ្វើការងារតាម-
ផ្ទះនូវចំនួនដ៏ច្រើនដើម្របីបំព្រញ
តម្រវូការស្រវាថ្រទំាតាមផ្ទះដ្រល
កំពុងបន្តមានការកើនឡើងនិង
ផ្តល់នូវឱកាសការងារសម្រប់
ស្ត្រីដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់
ធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្រដោយសរជំងឺរាត-
ត្របាតជាសកលន្រះ។នៅព្រល
ដ្រលអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះមានការ-
យល់ដឹងនិងអាចទាមទារសិទ្ធិ
របស់ពួកគ្របាន និងនៅព្រល
មានការផ្ដល់តម្ល្រសមស្របដល់
ការងារតាមផ្ទះព្រលនោះយើង
នឹងឃើញនូវអត្ថប្រយោជន៍
ដ្រលទទលួបានពីសង្គមនងិធ្វើ
ឱ្រយមានសមធម៌ និងយុត្តិធម៌
ជាមិនខាន។មានត្រព្រលនោះ
ត្រប៉ុណោ្ណោះទើបយើងអាចអះ-
អាងថាយើងពិតជាបានស្តារ
ឡើងវិញនិងប្រសើរជាងមុន
ពិតប្រកដម្រន៕

លោកស្រ ីChihoko Asada-  
Miyaka w a អគ្គ ល្រ ខា ធកិារ រង 
រ បស់  អង្គ កា រ   អន្តរជាតិ ខាង  
ការងារ  និង ជា ប្រធាន អង្គ កា រ 
អន្តរជាតិ ខាង ការ ងារ (IL O) ប្រ- 
ចាំ តំបន់ អាស៊ី  និង ប៉ា ស៊ី ហ្វិក

ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍  ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី១៧ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com២ lixitmitþGñkGanLetter to editer

រយៈពេល១ទសវតេសរ៍នេការងារសមរមេយសមេប់អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ
តើយើងកំពុងធ្វើឱេយមានការបេបេលួ(ក្នងុកមេតិ១គេប់គេន់)ដេរឬទេ?

ស្ត្រ ីធ្វើការ តាម ផ្ទះ ម្នាក់ កំព៊ង ជូត សម្អាត ឥដ្ឋ   នៅ   អគារ មួយ  ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំ្រញ ពីម្រសិល មិញ  ។ រូបថតហុងមិនា



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

មន្ត្រ៖ីមានគ្រសួារ 
ជនពិការនៅប៉្រលិន 
ចំនួន២៤០ ត្រវូ- 
បានជួយសង្គ្រះ

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ប៉ៃលនិ ៈ  លោក ហៃង រតនា 
អគ្គនាយក មជៃឈមណ្ឌល សកម្ម- 
ភាព កំចាត់ មីន កម្ពជុា(CMAC) 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា គមៃង សមា- 
ហរ ណកម្ម កិច្ច បោស សមា្អាត- 
មីន  និង ជួយសង្គៃះ ជនពិការ 
ដោយសារ គៃប់ មីន បាន ជួយ 
ដល់ គៃួសារ ជនពិការ ដោយ- 
សារ មីន ចំនួន ២៤០គៃួសារ 
នៅ ខៃត្ត ប៉ៃលិន  តាំងពីដើម ឆ្នាំ 
២០២១នៃះ មក។

គមៃង សមា ហរណកម្ម 
កចិ្ច បោស សមា្អាត មនី  នងិ ជយួ- 
សង្គៃះ ជន ពិការ ដោយ សារ 
គៃប ់មនីគ ឺមាន ការគាទំៃ ដោយ 
បៃជាជន និង រដ្ឋាភិ បាល ជប៉ុន 
ដៃល បាន ផ្តល់ ជំនួយ ជូន រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា  ដើមៃបី គាំទៃ 
សកម្ម ភាព អង្គភាព សុីមា៉ាក់ 
ក្នុងការ អនុវត្ត គមៃង នៃះ ។

លោក ហៃង រតនា បាន 
សរសៃរ នៅលើ ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុក 
របស់លោកកាល ពីមៃសិលមិញ 
ថា គមៃង នៃះ គឺ ជួយ ជន- 
ពកិារ ដោយសារ គៃប ់មនី តាម- 
រយ: ការ អភវិឌៃឍ សហ គមន ៍ទាងំ 
ហៃ ដ្ឋា រចនា សម្ព ន័្ធ នងិ ចណំៃះ- 
ដឹង មុខរបរ ...តទៅទំព័រ ៥

កម្មករ ធ្វើការ ផ្ទះ កំពុង បន្ត ជួប ប្រឈម នឹងបញ្ហាមួយ ចំនួន  

លោកស ខ្រង ណ្រនំា ឱ្រយ ក្រមុការ ងារ  ធ្វើការ ពិនិត្រយ  និង ក្រសម្រលួ សារាចរស្ត ីពីការ រៀប ចំក្រមុការ  ងា រពន្លត់ អគ្គ ិភ័យ

នៅ សុី វុតា្ថា

ភ្នំពៃញៈ កម្មករ  ធ្វើការ  ផ្ទះ បាន 
និងកំពុង ជួប បៃឈម នឹង ការ- 
រំលោភ បំពាន មួយ ចំនួន ដូច ជា   
បៃក់ ឈ្នលួ ទាប មិនមាន កិច្ច - 
សនៃយាការងារ ចៃបាស់លាស់ ធ្វើ - 
ការ  ងារ លើស ម៉ាង ចៃើន  និង  
ងាយ បៃឈម នងឹ ហា  នភិយ័  ផ្នៃក 
ហិងៃសា ផ្លូវកាយ ផ្លូវភៃទ និង ការ- 
ជ ួញ ដរូ ខណៈ កម្ពជុា  នៅ មនិទាន ់
បានផ្តល ់សចា្ចាបន័  លើ អនសុញ្ញា 
អង្គការ អន្តរជាតិ ខាង ការងារ  
ស្តីពី ការងារ សមរមៃយ  សមៃប់  
កម្មករ ការងារ ផ្ទះ នៅ ឡើយ ។

នៃះ បើតាមលោក វន់ ពៅ 
បៃធាន សមាគម បៃជាធិបតៃយៃយ- 
ឯករាជៃយ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច កៃ បៃព័ន្ធ 
(IDEA) ដៃល បាន ថ្លៃង នៅក្នងុ 
ពិធី អបអរ សាទរ ទិវា កម្មករ 
ការងារ ផ្ទះ អន្តរជាតិ ខួប លើក ទី 
១០ ស្តពីី«តម្លៃ យើង សិទ្ធ ិយើង » 
នៅ ថ្ងៃទី១៦ មិថុនា ឆ្នា២ំ០ ២១។ 

លោក វន់ ពៅ បញ្ជាក់ថា កៃ - 
ពីនៃះកម្ពុជា ក៏ នៅ មិនទាន់ បាន 
ផ្តល់ សចា្ចាប័ន  លើ អនុសញ្ញា អង្គ - 
ការ អន្តរជាត ិខាងការងារ( ILO) 
លៃខ១៨៩ ស្តពី ីការងារ សមរមៃយ  
សមៃប់ កម្មករ ការងារ ផ្ទះ នៅ - 
ឡើយ ទៃ។ ចៃបាប់ ស្តីពី ការងារក៏ 
មិនបាន ចៃង ជាក់លាក់ អំពី កម្ម ករ 
ការងារ   ផ្ទះ ដៃរ។ បើតាមលោក 
វន់ ពៅ បៃកា ស លៃខ២៣៥ 
របស់ កៃសួង ការ  ងារ បណ្តះុ បណ្តា ល 
វិជា្ជាជីវៈ ចៃញ នៅ ខៃឧសភា ឆ្នាំ 
២០ ១៨ បាន អនុលោម ជាមួយ 

នឹង បទបៃបញ្ញត្តិ អនុសញ្ញា  ILO 
លៃខ ១៨ ៩ ក៏ដូចជា អនសុាសន ៍
លៃខ ២០១ ក៏ មិនបាន រាប់ បញ្ច ូល 
កម្មករ ការងារ ផ្ទះ ឆ្លងដៃនមិន មា ន 
បញ្ជាក់ ពី ការកសាង សមត្ថភាព 
និង យន្តការ ចៃបាស់លាស់ ដើមៃបី 
ការពារ កម្មករ ការងារ ផ្ទះពសិៃ ស 
កម្មករ ជា កុមារ។ ដូចគា្នានៃះ ស្តង់ - 
ដ ទមៃង់ កិច្ចសនៃយាការងារ សមៃ ប់ 
កម្មករ ការងារ ផ្ទះ នៅ មិនទាន់ 
បង្កើតឡើង នៅឡើយ។

លោក វន ់ពៅ ថ្លៃងថា៖ «មក- 
ដល់ពៃលនៃះ កម្មករ ការងារ ផ្ទះ 
មិនទាន់ ទទួលបានការ គៃបដ ណ្ត ប់ 
និង អត្ថបៃយោជន៍ ពៃញលៃញ ពី 
កម្មវិធី កិច្ច គាំពារ សង្គម ដូចជា 
ការថៃទំា សុខភាព ហានិភ័យ ការ - 
ងារ និង មាតុភាព។ ជាមួយ គា្នា 
នៃះ ការពងៃងឹ និង កសាង សមត្ថ - 
ភាព កម្មករ ការ ងារផ្ទះ នៅ មាន - 
កមៃតិ បំផុតដោយ ហៃតុ ថា  កម្ម ករ  
កា រងារ ផ្ទះ  គឺជា កម្មករ ដៃល គៃ 
គិត ថា  មិនតៃូវ ការជំនាញ ដូច  

កម្មករ ដទៃ »។ ទោះជា យ៉ាងណ 
លោក វន់ ពៅ មិនមាន តួលៃខ 
ពាកព់ន័្ធ  នងឹ កម្មករ ការងារផ្ទះ ថា 
មាន  ប៉ុ នា្មាន រូប ដៃល កំពុង ជួ ប-  
ប ញ្ហា បៃឈម ទាំង នៃះ ទៃ។ 

ប៉ុន្តៃតាម ការសិកៃសា របស់ អង្គ - 
ការ ILO ឆ្នា ំ២០១៨នៅ បៃទៃ ស 
កម្ពជុា កម្មករ ការងារ ផ្ទះ តៃវូបាន 
បា៉ាន់បៃមាណ ថា មាន ចំនួន បៃមា ណ 
២៤០ ០០០នាក់ដៃល ភាគ ចៃើ ន  
គជឺា ស្តៃ ី ពកួគៃ ធ្វើ កចិ្ចការ ដចូជា 
ការ បោសសមា្អាត ចម្អិន អាហារ 
បោកគក់  និង អ៊ុត ខោអាវ  ថៃទាំ 
កុមារ ថៃទាំ មនុសៃស ចាស់  ថៃទាំ 
សួន  ថៃ ទាំ ទៃពៃយសមៃបត្តិ ថៃទាំ 
សត្វ ចិញ្ចឹម និ ង បើកបរ រថយន្ត 
សមៃប់ គៃួ សារ   ជាដើម។

តាម ការសកិៃសា សៃវជៃវ  របស ់
អង្គការ ពលកម្ម អន្តរជាតិ ឆ្នា ំ២០  - 
០៩ ស្តីពី សា្ថានភាព រស់នៅ និង 
លក្ខ ខណ្ឌ ការងារ កម្មករ ការងា រ- 
ផ្ទះ នៅ កម្ពជុា  រកឃើញថា កម្មករ 
ការងារ ផ្ទះ  នៅតៃ ជា កម្មករ ដៃល 

ស្ថតិក្នងុ ភាព ងាយ រងគៃះ ជាង - 
គៃ ក្នងុចំណោម កម្មករ ដទៃ ទៀត ។ 

អ្នកសៃី ផៃង សៃី អាយុ៣៨ 
ឆ្នា ំអ្នក ប មៃើ ការងា រផ្ទះ ជាង ១០ 
ឆ្នា ំនៅ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញយល ់ឃើញ 
ថា កម្មករ ការងារ ផ្ទះ នៅតៃមាន 
ការ រើសអើង និង មិនសូវ គៃ ឱៃយ ត ម្លៃ 
ព ីមជៃឈដ្ឋាន ខាងកៃ នងិ មា្ចា ស ់ផ្ទ ះ  
ជាដើមជា ពិ សៃ សរដ្ឋា ភិបាល  ក៏ 
មិន ទាន់ បានផ្តល់ តម្លៃ ចំពោះ អ្នក 
ដៃ ល ធ្វើការ ផ្ទះ ដៃរ ពៃះ ការងារ 
នៃះ តៃវូបាន គៃ គតិថា ជាការ ងារ 
សាម ញ្ញ។ មួយវិញទៀតរាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល មិនបាន ផ្តល់ សិទ្ធិ គៃប់ - 
គៃ ន់ ដូច អ្នកធ្វើការ តាម រោងច កៃ 
នោះទៃ។ អ្នកសៃី បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« សមៃប ់ពកួ ខ្ញុ ំជា កម្មករ ការងារ- 
ផ្ទះមិន ថា រាជរដ្ឋាភិបាល និង 
មជៃឈ ដ្ឋាន ខាងកៃ  គ ឺឱៃយ តម្លៃ មក 
ពួកយើង គឺទាប មិន ដូច ទៅនឹង 
កម្មករ រោងចកៃ ទៃ។ មា្ចាស់ផ្ទះ 
មយួចនំនួទៀតក ៏មនិឱៃយ តម្លៃ ន ិង  
សិទ្ធ ិដល់ ពួកយើងដូចជា ថ្ងៃ បុ ណៃយ  
ឈបស់មៃកអ ី គ ឺមនិឱៃយ សមៃក 
ន ិង បៃើ ពកួយើង  តាមតៃ តមៃវូការ  
របស់គាត់ »។

អ្នកសៃ ីផៃង សៃ ីបាន សំណូម -  
ពរ ដល់ រាជរដ្ឋាភិបាល សូម  ផ្តល់ 
បណ្ណ ប.ស.ស និង ផ្តល់ តម្លៃ  
កម្មករ ធ្វើការ ងារ តាម ផ្ទះ ដចូ ទៅ 
នឹង កម្មករ -កម្មការិនី  ធ្វើ ការ នៅ 
តាម រោងចកៃ និងផៃសព្វផៃសាយ ដល ់
មា្ចាសផ់្ទះ  ឱៃយ គោរព សទិ្ធ ិនងិ មនិ ឱៃយ 
រើសអើងមកលើ កម្មករ ការងា រ ផ្ទះ 
ដូច ទៅនឹង កម្មករ ផៃសៃងទៀត ។ 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិនអាច ទាក់ទង  

លោក ហៃង សួរ អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសួង ការងារ និង បណ្តះុ បណ្តា ល 
វិជា្ជាជីវៈធ្វើអតា្ថាធិបៃបាយ បាន ទៃ 
នៅ ថ្ងៃទី១៦ ខៃមិថុនា ។  

យោងតាម របាយការណ៍  ILO 
ឆ្នាំ ២០១៥ វិស័យ ការងារ តាម- 
ផ្ទះ គឺជា ផ្នៃក មួយ ដ៏ សំខាន់  នៃ 
កមា្លាំង ពលកម្ម ក្នុង វិស័យ សៃដ្ឋ - 
កចិ្ច កៃ បៃពន័្ធ ដៃល គៃបដណ្តប ់
ចំនួន កម្មករ  បៃមាណ ៦៧,១ 
លាន នាក់ នៅលើ ពិភពលោក 
(មាន អាយុលើសពី ១៥ឆ្នាំ) 
ដៃល ភាគចៃើន ជា ស្តៃី (៨៣ 
ភាគរយ)។ ដោយ មើលឃើញ ព ី
សារៈសខំាន ់ នៃ វសិយ័ ការងារ ផ្ទះ 
ជាផ្នៃក ដ៏ សំខាន់ មួយ ដៃល  រួម - 
ចំណៃក ដល់ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច- 
ជាតិ ក្នុង ឆ្នាំ២០១១ ILO បាន 
អនមុត័ នវូ អនសុញ្ញា លៃខ ១៨៩ 
ស្ដពីី កម្មករ ការងារ ផ្ទះដោយ ទទួ ល-   
សា្គាល់ សិទ្ធ ិកម្មករ ការងារ ផ្ទះ ដូច - 
ជា កម្មករ ដទៃទៀត ដៃរ ក្នុងនោះ 
រាប់បញ្ចលូ ទំាង ការឈប់ សមៃ ក  
បៃចាំសបា្ដាហ៍ ឬ បៃចាំខៃ ម៉ាង- 
ធ្វើ ការ  ការទូទាត់ សំណង  ពៃល 
ធ្វើការ លើស ម៉ាង បៃក់ ឈ្នួល 
សមៃប់ ការឈប់សមៃក បៃចំា - 
ឆ្នា ំនិង កិច្ចការពារ សមសៃប នា នា  
បៃឆំងនឹង អំពើ ហិងៃសា និង ការ- 
បៀតបៀន គៃប់ទមៃង់។ ការ- 
ទទួល សា្គាល់ នៃះ  បាន កា្លាយជា 
ទវិា បៃវត្តសិាស្តៃ មយួដៃល កម្ម ករ 
ការងារ ផ្ទះ ទូទំាង ពិភព លោក តៃ ង  
បៃរព្ធ ធ្វើឡើង នៅ ថ្ងៃទី១៦មិថុ នា  
ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ ដើមៃបី ជាការ រំឭក 
និង អបអរសាទរ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញ ៈ លោក ស ខៃង រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសងួមហាផ្ទៃ ណៃនា ំឱៃយ កៃមុការងារ 
បច្ចៃកទៃស ធ្វើការ ពិនិតៃយ និង កៃ សមៃ ួល 
សារាចរ ណៃនាំ  ស្តីពី ការ រៀបចំ កៃុម 
ការងារ បងា្ការ និង ពន្លត់ អគ្គិភ័យ 
កាតព្វកិច្ច និង កៃុម បងា្ការ  និង ពន្លត់ 
អគ្គិភ័យ ស្ម័គៃចិត្ត ឡើងវិញ ដើមៃបី 
ឈានទៅ ស មៃ ចដក់ ឱៃយ អនុវត្ត នៅ 
កៃយ ដំណច់ ខៃមិថុនា។

ការបៃកាស ណៃនា ំនៃះបាន ធ្វើឡើ ង   
ក្នុងអំឡុងពៃល លោកដឹកនាំ កិច្ចបៃជុំ 
ឆ្លង ខ្លឹមសារ  នៃ សារាចរ ណៃនាំ ស្តីពី 
ការរៀបចំ កៃុមការងារ បងា្ការ នងិ ពន្លត ់
អគ្គភិយ័ កាតព្វកចិ្ច នងិ កៃមុ បងា្ការ  នងិ 
ពន្លត់ អគ្គិភ័យ ស្ម័គៃចិត្ត នៅ ថ្ងៃទី១៦ 
ខៃមិថុនា តាមរយៈ បៃព័ន្ធ   Zoom។

តាម ទំព័រ ហ្វៃ ស បុ៊ក របស់ កៃសួង 
មហាផ្ទៃ បាន ឱៃយ ដឹងថា ក្នុង កិច្ចបៃជុំ 
នៃះ មានការ អញ្ជើញ ចូលរួម ពី រដ្ឋ - 

លៃខាធិការ អនុរដ្ឋលៃខាធិការ 
អគ្គលៃខាធិការដ្ឋាន  កៃសួងមហាផ្ទៃ 
អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគ របាល ជាតិ 
តំណង ពី អគ្គនាយកដ្ឋាន ពាក់ព័ន្ធ 
នាយកដ្ឋាន បងា្ការ និង ពន្លត់ អគ្គិភ័យ 
ពៃមទាំង អង្គភាព ពាក់ព័ន្ធ និង មន្តៃី- 
ជំនាញ ជាចៃើនរូប។

លោក អ៊កុ គមឹ លៃខ រដ្ឋលៃខាធកិារ 
កៃសួងមហាផ្ទៃ ដៃល ទទួលបន្ទុក 
ក្នងុការ ដឹកនំា រៀបរៀង តាក់តៃង សារា - 
ចរ នៃះ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប ៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទ ី
១៦ មិថុនា ថា បនា្ទាប់ពី បាន សា្តាប់ 
សៃចក្តីរាយការណ៍ សង្ខៃប  អំពី ការ- 
រៀបចំ សារាចរ ណៃនាំ នៃះ លោក ស 
ខៃង បានផ្តល់ ការណៃនាំ និង ធាតុ- 
ចូល បន្ថៃម ដើមៃបី ឱៃយ កៃុមការងារ បន្ត 
ពិនិតៃយ និង កៃសមៃួល ខ្លឹមសារ ឱៃយ 
សមសៃប តាម បរិបទ និង សា្ថានភាព 
ជាក់ស្តៃង ដៃល អាច នឹង អនុ វត្តមាន 
បៃសិទ្ធភាព ក្នុងពៃល សារា ចរ នៃះ 
ចៃញ ជា ធរមាន។

បន្ថៃម ពីនៃះ លោក អ៊ុក គឹម លៃខ 
ក៏បាន បញ្ជាក់ ដៃរ ថា តាម ការគៃង- 
ទុក កៃមុការងារ នឹង ខិតខំ ព ន្លឿ ន ការ - 
ពិនិតៃយ និង កៃសមៃួល សារា ចរនៃះ ឱៃយ 
រួចរាល់ ក្នុង ដំណច់ ខៃមិថុនា នៃះ 
ដើមៃបី អាច ឱៃយ សារា ចរនៃះ អនុវត្ត 
បាន បន្ថៃម ពីបទ បៃបញ្ញត្តិ ចៃបាប់ ស្តីពី 
ការបងា្ការ និង ពន្លត់ អគ្គិភ័យ ដៃល 
តមៃវូ ឱៃយ ពលរដ្ឋ គៃបរ់បូ មាន កាតព្វកចិ្ច 
ចូលរួម សកម្មភាព ទាំងនៃះ ដោយ 
ស្ម័គៃចិត្ត។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«កៃយ ពី មាន 
ការ ចលូរមួ ព ីអ្នកចៃបាប ់នងិ ថា្នាកដ់កឹនា ំ
ទៅឃើញថា សៃចក្តពីៃង យើង នៃះ វា 
មិន ទាន់ បាន គៃប់ ជៃុងជៃយ ទើប 
សម្តៃច (ស ខៃង)លោក ឱៃយ យកមក 
កៃសមៃលួ សនិ ដើមៃប ីយើង បញ្ចលូ មត ិ
ឱៃយសារា ចរនៃះ ចៃង ព ីការទទលួ ខសុ- 
តៃវូ  ទំាងអស់គា្នា ឱៃយ បាន ចៃបាស់  លាស់ » ។

បើតាម លោកអ៊ុក គឹម លៃខ សារា - 
ចរ  នៃះ នឹង ចៃង  ឱៃយ បណ្តា មន្ទីរ សា្ថាប័ន 

ទូទាំងបៃទៃស ធ្វើការ រៀបចំឱៃយ មាន 
កៃុម បងា្ការ មាន កាតព្វកិច្ច តៃួតពិនិតៃយ 
ដើមៃបី ចូលរួម បងា្ការ និង ពន្លត់ អ គ្កិភ័យ 
មុន និង ក្នុងអំឡុងពៃល មាន គៃះ- 
អគ្គិភ័យ។ បន្ថៃម ពីនៃះ សារា ចរ នៃះ 

ក៏ តមៃវូ ឱៃយ មាន កៃមុការងារ ទូទំាង រាជ - 
ធានី-ខៃត្តចុះ បណ្តុះ បណ្តាល បច្ចៃក - 
ទៃស នងិ ជនំាញ នានា ដល ់ពលរដ្ឋ ឱៃយ 
មានការ យលដ់ងឹក្នងុ ចលូរមួ ទប ់សា្កា ត ់
គៃះ អគ្គ ិភ័យ នៃះ ផង ដៃរ៕

ស្តៃ ីបមៃើការ ងារ  ផ្ទះ ក្នងុ វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាលមួ   យកន្លង មក ។ រូបថត សហ ការើ

លោក ស ខៃង រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង មហា ផ្ទៃ ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ ពីមៃសិល មិញ ។ រូបថត កៃសួង មហា ផ្ទៃ 



តពីទំព័រ១...៧៥,៦គីឡូក្រាម
ក្នងុ១ឆ្នាំដ្រាលកណំើនន្រាះបាន-
ធ្វើឱ្រាយមានបញ្ហាប្រាឈមនឹង
ការខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ និង
តម្រាូវការសម្រាប់ទីផ្រាសារកម្ពុជា។
ស្រាចក្តីប្រាកាសពត័៌មានឆ្លើយ-

តបនងឹចម្ងល់មយួចនំនួពាកព់ន័្ធ
នឹងតម្រាូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ត្រាី
នៅកម្ពុជា កាលពីថ្ង្រាទី១៥ ខ្រា
មិថុនា ក្រាសួងរុកា្ខាប្រាមាញ់ និង
ន្រាសាទ បញ្ជាក់ថា ផ្អ្រាកតាម-
តួល្រាខបណ្ដោះអាសន្នន្រាជំរឿន
ទទូៅប្រាជាជនសរបុតាមវធិសីាស្ត្រា
ឃើញរាប់(de-facto)កាលពី
ថ្ង្រាទ៣ីខ្រាមនីាឆ្នា២ំ០១៩មាន
ចំនួន១៥២៨៨៤៨៩នាក់។
តួល្រាខន្រាះកើនឡើងចំនួន
១៤,១% រយៈព្រាល១១ឆ្នាំ
រវាងឆ្នាំ២០០៨និងឆ្នាំ២០១៩
ដ្រាលធ្វើឱ្រាយតម្រាូវការត្រាី សាច់
សម្រាប់បរិភោគមានការកើន-
ឡើងផងដ្រារ។
ក្រាសងួបញ្ជាកថ់ាឆ្លើយតបទៅ

នងឹតម្រាវូការខាងលើន្រាះពសិ្រាស
ក្នុងបរិបទន្រាការរាតត្រាបាតជាស-
កលន្រាជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកទឹក-
ចិត្តប្រាកបដោយភាពកក់ក្ដៅ
ដើម្រាបីអនុវត្តគម្រាងវារីវប្រាបកម្ម។

ពិស្រាសការចិញ្ចឹមត្រាីអណ្ដ្រាង
និងកង្ក្រាបក្នុងតង់បា្លាស្ទិកដោយ
ប្រាើរយៈព្រាលខ្លី ចំណាយដើម-
ទុនតិច និងទទួលបានប្រាក់-
ចណំលូខ្ពស់នៅតាមខ្រាត្តគោល-
ដៅចំនួន១១ និងខ្រាត្តទទួល
រងគ្រាះជំនន់ទឹកភ្លៀងចំនួន៤
នាព្រាលកន្លងមក។
លើសពីន្រាះ ក្រាសួងបាន-

សហការយ៉ាងល្អប្រាសើរជាមយួ
សមាគមវារីវប្រាបករនៅកម្ពុជា
ផងដ្រារអនវុត្តតាមផ្រានការយទុ្ធ-
សាស្រា្តអភិវឌ្រាឍន៍វារីវប្រាបកម្មឆ្នាំ
២០១៦-២០៣០ ជាលទ្ធផល
ជាក់ស្ត្រាងផលិតកម្មវារីវប្រាបកម្ម
ក្នុងឆ្នាំ២០២០ បានកើនឡើង
រហតូដល់ជាង៣០%បើប្រាៀប-
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។
ក្រាសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថា៖

«ជាការពតិធនធានមនសុ្រាសពាក-់
ព័ន្ធនឹងការងារវារីវប្រាបកម្មមាន
សមត្ថភាពគ្រាបគ់្រាន់ក្នងុការធ្វើ-
វារីវប្រាបកម្មនៅកម្ពុជា។ជាក់ស្ត្រាង
មន្ត្រាីជំនាញវារីវប្រាបកម្មត្រាូវបាន-
ទទលួការបណ្តុះបណា្ដោលក្នងុនងិ
ក្រាប្រាទ្រាសនងិបានយកចំណ្រាះ
ជំនាញន្រាះទៅបណ្តុះបណា្ដោល
ដល់កសិករឱ្រាយច្រាះចិញ្ចឹមត្រាីនៅ
ស្ទើរត្រាគ្រាប់រាជធានី-ខ្រាត្តដ្រាល

មានសកា្តានុពលផលិត»។
ទោះយ៉ាងណាក្រាសងួកសកិម្ម-

រុកា្ខាប្រាមាញ់ និងន្រាសាទ បាន-
ទទួលសា្គាល់ថា តម្រាូវការនិង
ការផ្គត់ផ្គង់ត្រាីនៅកម្ពុជា នៅត្រា
បន្តជួបប្រាទះបញ្ហាប្រាឈមមិន
ទាន់អាចដោះស្រាយបាននៅ-
ឡើយដោយសារកតា្តាសំខាន់ៗ
មួយចំនួន រួមមានការថមថយ
ផលត្រាីពីធម្មជាតិ។មានបដិបក្ខ
ក្នុងការគ្រាប់គ្រាងទីផ្រាសារត្រាីនៅ
កម្ពុជា ការប្រាកួតប្រាជ្រាងទីផ្រាសារ
ក្នុងស្រាុក។យន្តការត្រាួតពិនិត្រាយ
ន្រាការនាំចូលមានភាពស្មុគ-
សា្មាញទាំងបរិមាណ គុណភាព
នងិកាតព្វកចិ្ចនានាសម្រាប់អ្នក-
នាចំលូនងិមានសមត្ថកចិ្ចទទលួ
ខុសត្រាូវជាច្រាើន។ វិស័យវិនិ-
យោគឯកជនលើការធ្វើវារីវប្រាប-
កម្មនៅខ្វះទនុនងិខ្វះចណំ្រាះដងឹ
ក្នុងការសិក្រាសាពីតម្រាូវការទីផ្រាសារ
ក្នុងនិងក្រាប្រាទ្រាស គួបផ្រាសំ
ជាមយួតម្ល្រាន្រាការដកឹជញ្ជនូក្នងុ
ស្រាកុនងិការនាចំ្រាញតម្ល្រាស្រាវា
ក្នងុការផលតិក្រាច្ន្រានងិស្តកុនៅ
មានតម្ល្រាខ្ពស់។
លោកសុងឌីណា វារីវប្រាបករ

ដ្រាលកំពុងចិញ្ចឹមត្រាី និងកង្ក្រាប
នៅក្នុងស្រាះចំនួន៥ន្រាផ្ទ្រាដី៣-
ហិកតាស្ថិតនៅឃុំដូនតីស្រាុក-
ពញាក្រាកខ្រាត្តត្រាបូងឃ្មុំបាន-
ទទួលសា្គាល់ថាតម្រាវូការបរភិោគ
ត្រាីរបស់ប្រាជាជនកម្ពុជា មាន
ការកើនឡើងពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំ។
ប៉នុ្ត្រាការផ្គតផ់្គង់ទផី្រាសារសម្រាប់ត្រាី
ដ្រាលវារវីប្រាបកររបស់កម្ពជុាផលតិ
បានមនិមានតម្រាវូការច្រាើននោះ
ទ្រា ដោយសារមានការនំាចូល
ច្រាើនពីប្រាទ្រាសវៀតណាម។
លោកសុងឌីណាបញ្ជាក់ថា

ត្រាីដ្រាលនាំចូលពីប្រាទ្រាសវៀត-
ណាម១គីឡូមានតម្ល្រាត្រាឹមត្រា
៤ពាន់រៀលខណៈវារីវប្រាបកររបស់
កម្ពជុាផលតិបានកត៏ម្រាវូឱ្រាយលក់
ក្នុងតម្ល្រា៤ពាន់រៀលដូចគ្រាទើប
មានឈ្មញួចុះមកទញិ។ប៉នុ្ត្រាបើ
បិទការនាំចូលពីប្រាទ្រាសវៀត-
ណាម តម្ល្រាត្រាីនៅកម្ពុជាអាច
មានការឡើងថ្ល្រាជាងន្រាះដ្រាល
អាចជួយដល់កសិករបានច្រាើន។
បើតាមលោកឌីណាបច្ចុប្រាបន្ន

មានប្រាជាកសិករជាច្រាើនបាន-
នាំគ្នាចិញ្ចឹមត្រាីច្រាើនស្ទើរត្រាគ្រាប់

រាជធានី-ខ្រាត្តក្រាុងប៉ុន្ត្រាអ្វីដ្រាល
ពិបាកបំផុតនោះនៅព្រាលដ្រាល
ផលតិបានហើយគឺពបិាកក្នងុការ-
ប្រាកួតប្រាជ្រាងជាមួយនឹងការនាំ-
ចូលត្រាីមកពីប្រាទ្រាសវៀតណាម។
លោកសងុឌណីាថ្ល្រាងថា៖«ត្រាី

នាំចូលមកពីប្រាទ្រាសវៀតណាម
គ្រាឱ្រាយចំណីគីមី ប្រាើរយៈព្រាលត្រា
២ខ្រាប៉ុណ្ណោះគ្រាអាចចាប់លក់
បាន។មិនល្អដូចត្រាីដ្រាលកសកិរ
កម្ពុជា គត់ចិញ្ចឹម ប្រាើត្រាចំណី
ប្រាបធម្មជាតិនងឹប្រាើព្រាលរហតូ
ដល់៥ខ្រាទៅ៧ខ្រាដូច្ន្រាះវាចុះ
ចំណីណាស់»។
លោកកប៏ដសិ្រាធចពំោះក្រាសងួ

ដ្រាលថាការផ្គត់ផ្គង់ត្រាីក្នុងទីផ្រាសារ
កម្ពុជាជួបញ្ហាប្រាឈម គឺមិនពិត
នោះទ្រា។ព្រាះកសកិរចញិ្ចមឹត្រាី
នៅស្ទើរទូទាំងប្រាទ្រាស ហើយ
រកឈ្មញួមកប្រាមលូទញិមនិអស់
ត្រាីពីកសិដ្ឋានទ្រា។លោកឌីណា
ទទូចឱ្រាយបិទការនាំចូលត្រាីពីប្រា-
ទ្រាសវៀតណាមហើយឱ្រាយឈ្មួញ
ដើរប្រាមលូទញិត្រាីពីប្រាជាកសកិរ
កម្ពជុាគឺមនិខ្វះនោះទ្រាសម្រាប់
ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជា។
យ៉ាងណាក៏ដោយ លោកវ្រាង

សាខុន រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងកសិកម្ម
រុកា្ខាប្រាមាញ់ និងន្រាសាទ ប្រាប់
ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រាទី១៦ មិថុនា
ថាការដោះស្រាយបញ្ហានានា
ពាក់ព័ន្ធនឹងវារីវប្រាបកម្មសម្រាប់
ប្រាទ្រាសកម្ពជុាមនិម្រានត្រាក្រាសងួ
កសកិម្មជាអ្នកដោះស្រាយមា្នាក់ឯង
ទៅរួចនោះទ្រាគឺលុះត្រាត្រាមាន
ការចូលរួមពីសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
នានាទើបអាចទៅរួច។
លោករដ្ឋមន្ត្រាីបញ្ជាកថ់ា៖«មាន

បញ្ហាជាច្រាើនដ្រាលចាក់ស្រាះ
ក្នុងការដោះស្រាយបើយើងទុក
អ៊ីចឹងហើយអន្តរក្រាសួងមិនធ្វើ
ការ ហើយបញ្ហាន្រាះឱ្រាយក្រាសួង
កសិកម្ម ធ្វើមា្នាក់ឯងម្ត្រាចបាន។
វាទៅអត់រួច!»។
លោកវ្រាងសាខុនបញ្ជាក់ថា

ក្រាសួងខិតខំដោះស្រាយ ប៉ុន្ត្រា
ការដោះស្រាយនោះវាមានកម្រាតិ
នៅឡើយព្រាះក្រាសួងកសិកម្ម
មានតនួាទីផ្តល់នវូបច្ច្រាកទ្រាសក្នងុ
ការចញិ្ចមឹត្រាប៉ណុ្ណងឹឯរឿងទីផ្រាសារ
គឺក្រាសួងគ្រាផ្រាស្រាង។ប៉ុន្ត្រាក្រាសួង-
កសិកម្មច្រាះត្រាជួយព្រាះវាមាន
បញ្ហាដ្រាលត្រាូវដោះស្រាយ៕

តពីទំព័រ១...ខ្រាត្ត មិនមាន
លទ្ធភាពអាចទ្រាទ្រាង់នងិបង្ក្រាប
បាន។មន្ត្រាីអង្គការសង្គមសុីវិល
គំទ្រាចំពោះទង្វើន្រាះ ហើយ
សង្រាឃឹមថាថា្នាក់ជាតិអាចវ្រាកមុខ
អ្នកនៅពីក្រាយខ្នងបាន។
លោកខូយ រីដ អភិបាលរង

ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់ថ្ល្រាងពីម្រាសិលមិញ
ថាការកាបរ់ានទន្ទ្រានក្នងុឧទ្រាយាន-
ជាតិជួរភ្នំក្រាវាញមានរាប់រយ
គោលដៅ ដ្រាលកមា្លាំងអាជា្ញាធរ
ថា្នាក់ក្រាមជាតិមិនអាចទប់ទល់
ឈ្នះ ហ្រាតុន្រាះទើបលោកធ្វើ
របាយការណ៍ដក់ជូនទៅថា្នាក់-
ជាតិដើម្រាបីសុំការអន្តរាគមន៍។
លោកថ្ល្រាងថា៖«យើងត្រាូវការ

កមា្លាងំប្រាើសមា្ភារមធ្រាយាបាយថវកិា
គ្រាប់ជ្រាុងជ្រាយ។ កញ្ចប់ថវិកា
របស់រដ្ឋបាលខ្រាត្តមិនអាចទ្រាទ្រាង់
បានទ្រាបើរវល់យកមកធ្វើអាហ្នងឹ
ចុះចរន្តការងាររដ្ឋបាលសាលា-
ខ្រាត្តបានអី?អ៊ីចឹងបានវាហួស
សមត្ថភាពរបស់ថា្នាក់ក្រាមជាតិ
ទើបយើងត្រាូវធ្វើរបាយការណ៍
ជូនទៅថា្នាក់ជាតិដើម្រាបីលោក
ពិចារណាផ្តល់អនុសាសន៍ ឬក៏
ត្រាូវធ្វើយ៉ាងម៉្រាចបន្តទៀត»។
លោកអភិបាលរងខ្រាត្តថ្ល្រាងថា

ថា្នាក់ក្រាមជាតិ កំពុងធ្វើការងារ
ជាបន្តបនា្ទាប់ ក្នុងការចុះអប់រំ
ណ្រានាំផ្រាសព្វផ្រាសាយឱ្រាយពលរដ្ឋមាន
ការយល់ដឹង និងចូលរួមក្នុង
កិច្ចការពារតំបន់អភិរក្រាសធនធាន
ធម្មជាតិជួរភ្នំក្រាវាញកណា្ដោល។
ក្នុងនោះក៏បានធ្វើការដកហូតដី
ព្រាត្រាឡប់មកវិញ ព្រាមទាំង
នាំយកដើមឈើទៅដំលើខ្នងភ្នំ
ដើម្រាបីសា្តារឡើងវិញផងដ្រារ។
លោកថ្ល្រាងថា៖«យើងគ្រាងដំ

ជាង១មុឺនដើមប៉ុន្ត្រាទើបត្រាដំ
បានជាង១ពាន់ដើមទ្រាដោយ-
សារបញ្ហាអាកាសធាតុភ្លៀងផង
ក្តាផងមានការពិបាកក្នុងការ-
ឡើងភ្នំទៅដ។ំនៅលើខ្នងភ្នំយើង
ដំដើមក្ងោក ដើម្រាបីឱ្រាយអនាគត
មើលទៅឃើញពណ៌ស្រាស់សា្អាត
ហើយនៅជុវំញិហ្នងឹយើងដំដើម
គ្រាញូងនិងធ្នង់ព្រាះតំបន់នោះ
សម្រាបូរដើមឈើទាំងហ្នឹង»។
បើតាមលោកខូយរីដនៅថ្ង្រា

ទី១៦ មិថុនា ក្រាុមការងារបាន-
ចុះទៅបន្តទៀត ដោយប្រាងច្រាក
ជា២ក្រាុម១ក្រាុមចុះអប់រំផ្រាសព្វ-
ផ្រាសាយនៅតាមខ្នងផ្ទះកុឱំ្រាយពលរដ្ឋ
ឡើងកាប់វាតទីបន្ថ្រាមទៀត។
ចំណ្រាក១ក្រាុមទៀតទៅឆ្វៀល
ដកហូតដីដ្រាលពលរដ្ឋទន្ទ្រាន
យកដោយខុសច្រាបាប់មួយចំនួន
មកទុកជាដីបម្រាុងរបស់រដ្ឋ។
លោករីដបន្តថា តាមការ-

សង្ក្រាតជាក់ស្ត្រាង ប្រាជាពលរដ្ឋ
ដ្រាលទៅកាប់ព្រាចាប់ដីបាន-

ហើយនោះក្នងុ១គ្រាសួារមានខ្លះ
៣ទៅ៥ហកិតានងិខ្លះទៀតមាន
ដី៦ទៅ៧ហកិតា។ប៉នុ្ត្រាពកួគត់
មានមហចិ្ឆតាបន្តកាប់បន្ថ្រាមឡើង
ទៅលើភ្នំទាំងអស់ដ្រាលនៅក្រាប្រារ
នោះក្នុងគោលបំណងលក់ដូរ។
លោកថ្ល្រាងថា៖«ផ្រានគត់គឺ

ទៅត្រាអាហ្នឹង គ្មានអីជាកសិកម្ម
ពិតប្រាកដទ្រា។បើធ្វើពិតប្រាកដ
មកដល់ព្រាលន្រាះ មិនខ្វះទ្រាដី
សម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនោះ។ប៉ុន្ត្រា
គោលបំណងគត់ គឺដំដំណាំ
ច្រាញរូបរាងបានហើយ គត់រក
ម៉ូយដក់ហើយគត់ទៅកន្ល្រាង
ផ្រាស្រាងទៀត»។
លោកថាមិនម្រានអាជា្ញាធរមិន

អនុវត្តច្រាបាប់ទ្រា ប៉ុន្ត្រាអ្នកខ្លះឃាត់
មកធ្វើការអប់រំហើយដោះល្រាង
វិញ។រីឯខ្លះទៀតហួសហ្រាតុព្រាក
បានបញ្ជនូទៅតលុាការដោះស្រាយ
តាមច្រាបាប់តាមសភាពជាក់ស្ត្រាង។
លោកថ្ល្រាងថា៖«ព្រាលចុះទៅ
យើងមិនធ្វើបាបប្រាជាជនទ្រា គឺ
យើងញ្រាកដច់រវាងប្រាជាជននងិ
ជនល្មើស មិនម្រានច្រាះត្រាធ្វើ
ផ្ត្រាសផ្តាសទ្រា។ក្រាុមជនល្មើស
បានរត់គ្រាចខ្លួនបាត់អស់ហើយ
យើងក៏កំពុងស្រាវជ្រាវចាប់យក
មកដោះស្រាយតាមច្រាបាប់ដ្រារ»។
លោកសំចាន់គអ្នកសម្រាប-

សម្រាួលសមាគមអាដហុកប្រាចាំ
ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់ថ្ល្រាងពីម្រាសិលមិញ
ថា ការធ្វើរបស់អាជា្ញាធរជារឿង
ត្រាមឹត្រាវូ។បើសនិជាអ្នកដ្រាលទៅ
ទន្ទ្រាននោះជាអ្នកដ្រាលមានអំ-
ណាចខា្លាងំជាងអាជា្ញាធរអាជា្ញាធរ
ខ្រាត្តគរួត្រាធ្វើរបាយការណ៍ដក់ទៅ
ថា្នាក់ជាតិមិនគួរណាបិទបាំងទ្រា។
លោកថ្ល្រាងថា៖«បើអាជា្ញាធរ

ខ្រាត្តពោធិ៍សាត់លោកហ៊ានធ្វើ-
របាយការណ៍ហ៊ានសុំការអន្តរា-
គមន៍ប្រាបហ្នងឹខ្ញុំយល់ថាអាជ្ញធរ
ថា្នាក់ជាតិលោកនងឹមានវធិានការ
ទប់សា្កាត់ជាមិនខានឡើយ»។
ក្នុងនាមអង្គការសង្គមសុីវិល

លោកសំចាន់គ ស្នើសុំឱ្រាយមាន
ការស្រាវជ្រាវអ្នកដ្រាលនៅពី
ក្រាយខ្នងន្រាឧក្រាិដ្ឋកម្មព្រាឈើ
ហើយឃាត់ខ្លួនពួកគ្រាមកផ្តនា្ទា-
ទោសតាមច្រាបាប។់បើមនិដចូ្នាះទ្រា
នឹងចាប់បានត្រាប្រាជាជនដ្រាល
ជាអ្នកសុឈី្នលួកាប់ហើយការចាប់
ប្រាបនោះគឺចាប់មិនអស់ទ្រា។
លោកថា៖«ទាល់ត្រាចាប់អ្នកណា
ដ្រាលនៅពីក្រាយខ្នង ដ្រាលជា
អ្នកញុះញង់ឱ្រាយពលរដ្ឋទៅកាប់
ព្រាចាប់យកដីហ្នងឹឱ្រាយបានហើយ
វ្រាកមុខអាជា្ញាធរឬមន្ត្រាីជំនាញ
ខិលខូចមួយចំនួន ជួយសម្រាួល
ឱ្រាយមានការចលូកាប់បផំ្លាញដពី្រា
ទាំងអស់ហ្នឹង នាំមកផ្តនា្ទាទោស
ទើបយើងទប់សា្កាត់បាន»៕
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ក្រសួងកសិកម្ម ថា...

កសិដ្ឋានចិញ្ចមឹត្រ១ីកន្ល្រងនៅខ្រត្តកំពង់ឆ្នាងំ។រូបថតហ្វ្រាសប៊ុក

អាជ្ញាធរ ខ្រត្ត ពោធិ៍ សាត់ ស្នើសំុ  
ឱ្រយ ថា្នាក់ជតិជួយទប់សា្កាត់   ...



តពីទំព័រ ៣...កសិកម្មបឋម។
លោកបានបន្តថាកម្មវិធីសមាហ-

រណកម្មនេះបានអនុវត្តពេមៗគ្នា
រមួមានទ១ីគឺការបោសសមា្អាតតបំន់
គេប់មីនដេលមានការគំរាមកំហេង
ដល់សុខសុវត្ថិភាពបេជាជនក្នងុសហ-
គមន៍ទ២ីគឺការជយួកសាងផ្លវូបេពន័្ធ
បេឡាយទឹកជនបទនិងទី៣ គឺការ-
ហ្វកឹហ្វនឺចំណេះដឹងបឋមសមេប់មុខ
របរកសិកម្ម។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «គោលដៅ

សំខាន់គឺជួយជំរុញលើកស្ទួយសេដ្ឋ-
កចិ្ចគេសួារជនពកិារនងិសហគមន៍ឱេយ
មានឱកាសរីកចមេើនខាងជីវភាព
រស់នៅកាន់តេល្អបេសើរសេបតាម

គោលនយោបាយនិងផេនការយុទ្ធ-
សាស្តេអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាល»។
ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគមេងនៅ

ខេត្តប៉េលិននៅក្នុងឆ្នាំនេះលោក
ហេង រតនាបានអះអាងថាមាន
គេួសារជនពិការដោយសារមីនចំនួន
២៤០គេួសារតេូវបានជួយសង្គេះ
ដោយការកសាងផ្លូវលំជនបទចំនួន
២ខេសេមានបេវេងជតិ១៥០០០ម៉េតេ
និងបេពន្ធ័បេឡាយលូរំដោះទឹកមួយ
ចំនួនផងដេរ។
លោកឈួនបូរា៉ា មន្តេីបច្ចេក-

ទេសផ្នេកបោសសមា្អាតមនីនេអង្គការ
CSHDបានលើកឡើងថាបញ្ហាជន-
រងគេះដោយសារគេប់មីនក្នងុពេល
បច្ចុបេបន្នគឺចេើនតេកើតឡើងចំពោះ
ពលរដ្ឋដេលទៅធ្វើការឈូសឆយ

លើដីថ្មី។លោកបន្តថាហើយដីពេ
ទាងំនោះគឺភាគចេើនមានបនេសលទ់កុ
នូវគេប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដេល
សល់ពីសម័យសង្គេម។ដូច្នេះលោក
រំពឹងថាបេជាពលរដ្ឋ គួរតេបង្កើត
ការបេងុបេយត័្នចពំោះបញ្ហាទាងំអស់
នេះដើមេបីបញ្ចៀសឱេយបាននូវហានិ-
ភ័យដេលអាចកើតមានឡើងដល់
អាយុជីវិតនិងធ្វើឱេយមានពិការភាព។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «ការជួយ

ដល់ជនមានពិការភាពពីគេប់មិន-
ទាន់ផ្ទុះគមឺានចេើនពេះអាជា្ញាធរមនី
កម្ពជុាយើងបានផ្តល់ការអប់រំនិងការ-
គំទេជុំវិញជីវភាពជាចេើនទៀត។
តេយើងឃើញថាការរងគេះដោយ-
សារមីនឬគេប់មិនទាន់ផ្ទះុគឺធ្វើឱេយជន-
រងគេះទទលួរងស្មើនងឹសា្លាប់ពេះ
តេមានការពិការភាពអីជាដើម»។

យោងតាមមជេឈមណ្ឌលសកម្មភាព
កចំាត់មនីកម្ពជុាឱេយដងឹថាគតិចាបព់ី
ឆ្នាំ១៩៩២ដល់ដំណាច់ខេវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០១៨ ជនរងគេះដោយសារ
មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គេម
មានជិត៣មុឺននាក់ក្នុងនោះមាន
ជនរងគេះដោយសារមីនចំនួន
ជតិ២មុនឺនាក់ជនរងគេះដោយសារ
សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គេមមានជិត
១មុឺននាក់ហើយមានអ្នកសា្លាប់ជាង
៦០០០នាក់។
ចណំេកក្នងុពេលបច្ចបុេបន្នផ្ទេដីដេល

នៅសេសសល់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ
ដេលមិនទាន់តេូវបានរំដោះគេប់
ទាងំនេះចេញគមឺានទហំជំាង៨០០
គីឡូម៉េតេការ៉េ។នេះបើយោងតាម
មជេឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីន-
កម្ពុជា៕
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គ្រះឹស្ថានសិក្រសាឯកជនសំុពិភាក្រសាជាមួយ 
ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្របីបើកសលាឡើងវិញ

 វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈថា្នាក់ដឹកនំាគេះឹសា្ថាន-
សិកេសាឯកជនជាង១០០ បាន
ឯកភាពស្នើសំុជួបពិភាកេសាជា-
មួយភាគីរាជរដ្ឋាភិបាល និង
កេសួងពាក់ព័ន្ធដើមេបីស្វេងរក
វិធីសាសេ្ដឈានទៅបើកដំណើរ-
ការសាលារៀនឡើងវិញខណៈ
បច្ចបុេបន្ននេះគេះឹសា្ថានសិកេសាភាគ-
ចេើនកំពុងបេឈមនឹងការកេស័យ-
ធននិងឈានទៅការបិទទា្វារ។
ថ្លេងបេប់ភ្នពំេញបុ៉ស្ដិ៍កេយ

ពេលដឹកនាំកិច្ចបេជុំតាមអន-
ឡាញកាលពីថ្ងេទី១៥ខេ
មិថុនាលោក ហេងវ៉ាន់ដ
នាយកវទិេយាសា្ថានវ៉ានដ់នងិជា
បេធានកេមុបេកឹេសាភបិាលសមា-
គមគេះឹសា្ថានឧត្តមសិកេសាកម្ពជុា
លើកឡើងថា ជំងឺកូវីដ១៩
ដេលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ
២០២០បានធ្វើឱេយគេឹះសា្ថាន
សិកេសាឯកជនរងផលប៉ះពាល់
ពេញ១ឆ្នាំរចួទៅហើយ។រឯីឆ្នាំ
២០២១នេះពេឹត្ដិការណ៍២០
កមុ្ភៈក៏កពំងុបន្តជះឥទ្ធពិលធ្ងន-់
ធ្ងរដល់គេះឹសា្ថានសិកេសាឯកជន
ដេលនៅមិនអាចកំណត់ការ-
បិទបញ្ចប់បាន។
លោកថ្លេងថា៖ «លទ្ធផល

នេកិច្ចបេជុំមានចេើនចំណុច
ប៉នុ្ដេអ្វដីេលអង្គបេជុំលើកឡើង
ដើមេបីគោរពជូនរាជរដ្ឋាភិបាល
ស្នើសុំជួយដោះសេយគឺធ្វើ
យ៉ាងណាអាចឱេយគេះឹសា្ថានសិកេសា
ឯកជនអាចមានស្ថិរភាពបន្ត
ទៅមុខទៀតបាន»។
លោកហេងវ៉ាន់ដ បាន

លើកឡើងថាការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
បច្ចបុេបន្នគជឺាករណីឆ្លងតាមប្លកុ
នីមួយៗ ដេលរាជរដ្ឋាភិបាល

និងអាជា្ញាធរអាចគេប់គេងបាន។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង
ស្នើសុំឱេយបើកដណំើរការសាលា-
រៀនឡើងវញិពេះបើមនិបើក
ទេគេឹះសា្ថានសិកេសាវិស័យឯក-
ជនមិនអាចទប់ជាប់ទេ។គ្មាន
ចំណូលបន្ថេមពីណាទាំងអស់
ហើយក៏គ្មានវិធីកាត់ចំណាយ
ណាដេលអាចមកទប់បានកេ
ពីបើកសាលារៀនឡើងវិញទេ»។
លោកវ៉ានដ់ក៏បានលើក-
ឡើងដេរថា ការស្នើបើកសា-
លារៀនឡើងវញិនេះគឺឈរលើ
ការគោរពតាមវិធានការរបស់
សខុាភបិាលការរកេសាអនាមយ័
និងការណេនាំរបស់កេសួង
អប់រំជាដើម។ចំណេកដំណើរ-
ការរៀនគឺនៅបន្តបេើបេស់វិធី-
សាសេ្ដសិកេសាក្នុងថា្នាក់ខ្លះ និង
រៀនតាមអនឡាញខ្លះ (On-
linePlus)ដើមេបីកាត់បន្ថយ
ចំនួនសិសេសរៀនក្នុងថា្នាក់។
លោកថ្លេងថា៖ «យើងនឹង

បេមូលលទ្ធផលដេលទទួលបាន
ពីកិច្ចបេជុំនេះធ្វើលិខិតស្នើសុំ
ទៅជបួពភិាកេសាជាមយួកេសងួ
ពាក់ព័ន្ធដើមេបីជមេបពីបញ្ហានងិ
ការពេួយបារម្ភរបស់យើង»។
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នក-

នាំពាកេយកេសួងអប់រំយុវជន-
និងកីឡាលោក រស់ សុវចា
បានថ្លេងថាកេសួងអប់រំបាន
លើកទឹកចិត្តឱេយគេះឹសា្ថានសិកេសា
ឯកជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តពិ-
ភាកេសាចរចាគ្នារកដំណោះសេយ
សមសេបនិងសមេបទានគ្នាទៅ
វិញទៅមកពេះទាំងអស់គ្នា
សុទ្ធតេរងផលប៉ះពាល់ពីការ-
រីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩។
ក៏បុ៉ន្តេលោកថាជារួមកេសួង

អប់រំបន្តផ្អាកគេឹះសា្ថានសិកេសា

សាធារណៈនិងឯកជននៅទូទំាង
បេទេសដោយបន្តតាមដននងិ
វយតម្លេសា្ថានភាពពេតឹ្តកិារណ៍
សហគមន៍២០កុម្ភៈ។ ចំពោះ
មុខនេះកេសួងអប់រំលើកទកឹចតិ្ត
គេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេស
បគុ្គលកិអបរ់ំមាតាបតិាសសិេស-
នសិេសតិបន្តអនវុត្តឱេយបានខា្ជាប-់
ខ្ជនួនូវវិធានការ៣ការពារ៣កំុ។
  លោកថ្លេងថា៖«គេឹះសា្ថាន
សិកេសាសាធារណៈនងិឯកជនតេវូ
បន្តការបងេៀននិងរៀនពីចមា្ងាយ
និងតាមអនឡាញសេបតាម
គន្លងជីវិតថ្មីនេវិស័យអប់រំ»។
បើតាមលោកសុវចាកេសួង

អប់រំបានចេញរួចហើយនូវ
សេចក្តីណេនាំស្ដីពកីារបងេៀន
និងរៀនពីចមា្ងាយនិងតាមបេព័ន្ធ
អេឡិចតេូនិកសមេប់គេឹះ-
សា្ថានបឋមសិកេសានិងមធេយម-
សកិេសាសាធារណៈក្នងុឆ្នាំសកិេសា
២០២០-២០២១ ហើយថា
កេសងួនងឹចេញសេចក្តីណេនាំ
នេះសមេប់គេឹះសា្ថានសិកេសា-
ឯកជនផងដេរ។
លោកសុវចាថ្លេងថាកេសួង

អប់រំសា្វាគមន៍និងថ្លេងអំណរ-
គណុចពំោះកចិ្ចសហការពសី-ំ
ណាក់កេសួងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ដេគអូភិវឌេឍន៍វសិយ័ឯកជនជា-
ពិសេសមាតាបិតាសិសេសានុសិសេស
និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការ-
ចូលរួមចំណេកលើកកម្ពស់
គុណភាពអប់រំសមេប់អ្នកសិកេសា
មុននិងក្នុងបរិបទកូវីដ១៩។
លោក បុិច បូឡេន បេធាន

កេុមបេឹកេសាភិបាលសហព័ន្ធ
សេវអប់រំនៅកម្ពុជាដេលបាន
ចូលរួមកិច្ចបេជុំនេះដេរបានឱេយ
ដឹងថាតាមរយៈកិច្ចបេជំុនេះគេះឹ-
សា្ថានសិកេសាឯកជនភាគចេើន

បានស្នើសុំដល់កេសួងអប់រំឱេយ
ពិចារណាលទ្ធភាពនេការបើក
សាលារៀនឡើងវិញនិងពិភាកេសា
ពីវិធានការចំាបាច់ដើមេបីទប់សា្កាត់
ការឆ្លងរាលដលជំងឺកូវីដ១៩
ក្នុងសាលារៀន។
លោកថ្លេងថា៖«យើងចង់ឱេយ

បើកសាលារៀនឡើងវិញល្អ-
បំផុតបេសិនបើអាចបើកបាន
នៅអំឡុងខេសីហា ឬខេកញ្ញា
ខាងមុខ។ ប៉ុន្ដេយើងក៏តេូវ
ជជេកគ្នារកយន្តការណាមួយ
ដេលអាចទទលួយកបានដចូ-
ជាការបន្តការសិកេសាតាមរយៈ
កម្មវធិីសកិេសាក្នងុថា្នាក់ខ្លះសកិេសា
នៅផ្ទះខ្លះ(OnlinePlus)នងិ
អនុវត្ដតាមការណេនាំរបស់
កេសួងអប់រំនិងកេសួងសុខា-
ភិបាលដេលមានសេប់»។
បើតាមលោកបុិចបូឡេន

គេឹះសា្ថានសិកេសាឯកជនស្នើសុំ
បើកដំណើរការសាលារៀន
ឡើងវិញនេះដោយសារពលរដ្ឋ
ភាគចេើននៅភ្នំពេញបានចាក់
វ៉ាក់សំាងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩រួច-
រាល់។ចណំេកគេូបងេៀនដេល
ចលូបងេៀនគឺតេវូតេបានចាក-់
វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ដេរ។លោក
ថាការរៀនតាមអនឡាញពផី្ទះ
មិនបានពេញលេញដូចការរៀន
នៅក្នុងថា្នាក់ជាមួយគេូទេ។

លោកសៅរ៍សាម៉នរស់នៅ
រាជធានីភ្នំពេញដេលមានកូន
២នាក់កំពុងសិកេសានៅសាលា
ឯកជនដោយមា្នាក់រៀនថា្នាក់ទ៩ី
និងមា្នាក់ទៀតថា្នាក់ទី៦បានឱេយ
ដឹងថាតាំងពីកេសួងអប់រំបិទ-
សាលាមកគកឺនូទាងំ២នៅបន្ត
សិកេសាតាមអនឡាញរហូត។
លោកបានបេប់ថា៖ «ការ-

សិកេសារបស់កូនគឺសំខាន់ណាស់
ទោះបីជាស្ថិតក្នុងសា្ថានភាព
សេដ្ឋកិច្ចដូចបច្ចុបេបន្នក៏ដោយ
កត៏េវូឱេយកនូបន្តរៀនតាមបេពន័្ធ
អនឡាញនេះដេរ»។
លោកបានគំទេចំពោះការ-

ស្នើសុំកេសួងបើកសាលារៀន
ឡើងវិញដោយអនុវត្ដការសិកេសា
តាមកម្មវធិOីnlinePlus។ប៉នុ្ដេ
លោកស្នើឱេយធានាសុវត្ថិភាព
និងស្ដង់ដអនាម័យក្នុងការ-
សកិេសាសមេប់សសិេសឱេយបានល្អ
ចៀសវងឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
យ៉ាងណាក្ដីអាណាពេយាបាល

សិសេសនេសាលាឯកជននៅរាជ-
ធានីភ្នំពេញ១រូបទៀតបាន
ថ្លេងបេប់ភ្នំពេញប៉សុ្តិ៍ដោយសុំ
មិនបញ្ចេញឈ្មាះបានជំទាស់
នឹងគមេងរបស់បណា្តាគេឹះ-
សា្ថានសិកេសាឯកជនក្នុងការស្នើ
ទៅកេសួងអប់រំដើមេបីបើកសា-
លាឡើងវិញនេះ។លោកលើក

ឡើងថាខណៈដេលពេឹត្តិការណ៍
២០កុម្ភៈនៅមិនទាន់តេូវបាន
បិទបញ្ចប់ហានិភ័យនៅតេអាច
កើតមានគេប់ពេលដល់កូនៗ
របស់លោក។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «និ-

យយជារួមខ្ញុំមិនឯកភាពទៅ
នឹងផេនការនេការស្នើសុំបើក-
សាលាឡើងវិញនេះនោះទេ
ពេះថា រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់
បានបេកាសបិទបញ្ចប់នូវពេតឹ្ត-ិ
ការណ៍២០កុម្ភៈនេះឡើយ
ខណៈដេលករណីនេអ្នកឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩នៅបន្តកើតមាន
ជារៀងរាល់ថ្ងេ»។
លោកបានបន្ថេមថា៖«យើង

ឃើញថាទោះបីជាការចាក់-
វ៉ាក់សំាងតេវូបានចាក់ជូនបេជា-
ពលរដ្ឋបានចេើនក៏ពិតមេន
ប៉នុ្តេក្មេងៗគឺមិនទានម់ានចាក់
វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ១៩នេះ
នៅឡើយទេដូច្នេះវពិតជាមាន
ហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដល់
ក្មេងៗ  មេយា៉ាងទៀត ពួកគេនៅ
តូចក៏មិនសូវចេះនូវការរកេសា-
អនាម័យទៀតផង។ពិតមេន-
ហើយការរៀនតាមអនឡាញ
បើទោះជាមិនសូវមានបេសិទ្ធ-
ភាពតេក្នុងកាលៈទេសៈនេះ
គមឺិនគួរឱេយមានការបើកសាលា
នោះទេ»៕

កិច្ចបេជំុតាមអនឡាញរបស់គេះឹស្ថានសិកេសាឯកជនកាលពីថ្ងេទី១៥ មិថុនា។ រូបថតសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

មន្ត្រ៖ីមានគ្រសួរ...

សកម្មភាពចុះអនុវត្តគមេងនៅបេលិ៉ន 
របស់CMACនៅឆ្នានំេះ។ រូបថតCMAC



តពីទំព័រ១...ពីផែនការស្តពីី«វិធាន-
ការគែប់គែងការរីករាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩តាមបណ្តារោងចកែ-សហ-
គែសនៅក្នុងភូមិសាស្តែរាជធានី-
ភ្នំពែញ»ដោយក្នុងនោះបានកំណត់
នវូវធិានការចាបំាចដ់ោយបែងចែកជា
៣ដំណក់កាល គឺវិធានការចំពោះ-
មុខ វិធានការរយៈពែលមធែយមនិង
វិធានការរយៈពែលវែងដើមែបីបង្ការទប់-
សា្កាត់នូវការរីករាលដាលជំងឺនែះនៅ
ក្នុងរោងចកែសហគែស។
លោកឃួងសែងបានលើកឡើងថា៖

«ឈរលើមូលហែតុនែការឆ្លងរាល-
ដាលនែះបានបង្ហាញឱែយឃើញកាន់-
តែចែបាស់អំពីភាពចំាបាច់ និងសារៈ-
សំខាន់ដែលតែវូយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ
វិស័យនែះជាពិសែសស្ថតិក្នងុសា្ថានភាព
នែការរកីរាលដាលជងំឺកដូ១៩នែះ»។
  នៅក្នុងវិធានការចំពោះមុខដើមែបី
បែយទុ្ធនងិទប់សា្កាត់ការរកីរាលដាល
ជងំឺកូវដី១៩ក្នងុរោងចកែ-សហគែស
(សមែប់ការអនវុត្តនាពែលបច្ចបុែបន្ន)
គឺតែវូជរំញុការអនវុត្តយទុ្ធនាការជាត-ិ
ចាក់វ៉ាក់សំាងដល់បុគ្គលិកនិងកម្មករ-
និយោជិតនៅរាជធានីភ្នំពែញសំដៅ
បង្កើតឱែយមានភាពសា៊ាំសហគមនទ៍ប-់
ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺកូវីដ-
១៩ក្នុងរោងចកែ-សហគែស។
ចំណែកវិធានការរយៈពែលមធែយម

(សមែប់រយៈពែលអនុវត្តមិនលើស
ពី១ឆ្នា)ំចពំោះនយិោជកមា្ចាស់ឬអ្នក-
គែប់គែងរោងចកែ-សហគែសទាំង-
អស់តែវូរៀបចំចែកសវុត្ថិភាពសមែប់
ការសង្គែះបនា្ទាន់នងិគែប់គែងសា្ថាន-
ភាពអាសន្ន,រៀបចំបញ្ជរពត័ម៌ាននងិ

បែព័ន្ធបញ្ជូនសំឡែងទៅគែប់អគារ,
រៀបចំបន្ទប់សមែកនងិកន្លែងទទលួ-
ទានអាហារ,សមា្អាតអនាម័យ-បរិ-
សា្ថាននិងបាញ់ថា្នាំសមា្លាប់មែរោគជា-
បែចាំក្នងុនងិកែបរវិែណអគារ,តែៀម
ទីតាំងសមែប់ធ្វើតែស្តយកសំណក
ចតា្តាឡីស័កឬពែយាបាលជំងឺកូវីដ១៩
កមែិតសែល,តែៀមឧបករណ៍តែស្ត
រហ័សរកវីរុសកូវីដ១៩និងមានគែូពែទែយ
របស់រោងចកែ-សហគែសបែចាំការ
ផងដែរ។
ជាមួយនែះដែរ រដ្ឋបាលរាជធានី-

ភ្នពំែញក៏មនិអនញុ្ញាតឱែយមានការលក-់
ដរូអាហារ-ភែសជ្ជៈសមា្ភារបែើបែសឬ់
គែឿងឧបភោគបរភិោគផែសែងៗដែល
គា្មានសណ្តាប់ធា្នាប់និងរបៀបរៀបរយ
ទំាងខាងក្នងុនិងជំុវិញទីតំាងរោងចកែ-
សហគែសដាច់ខាតលើកលែងតែ
សែវកម្មលក់អាហារដែលរោងចកែ-
សហគែសមានទំនាក់ទំនងនិងទទួល-
បានការអនុញ្ញាតឱែយរៀបចំជូនបែចាំ-
ថ្ងែតែប៉ុណ្ណោះ។
ចំពោះបុគ្គលិកនិងកម្មករ-និយោជិត

តែូវតែសា្នាក់នៅបន្ទប់ជួលដែលនៅ
ជតិរោងចកែ-សហគែសរបស់ខ្លនួ
កំពុងបមែើការងរនិងមិនតែូវអនុ-
ញ្ញាតឱែយអ្នកបំពែញការងរនៅរោង-
ចកែ-សហគែសផែសែងមកសា្នាក់នៅ
ជាមួយខ្លួនឡើយ។
ឯអ្នកបើកបររថយន្តឬរុឺម៉កដឹក-

ជញ្ជនូតែូវដឹកជញ្ជនូបុគ្គលិកនិងកម្មករ-
និយោជិតរោងចកែ-សហគែសនីមួយៗ
ដាច់ដោយឡែកពីគា្នាហាមដាច់ខាត
ការដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកនិងកម្មករ-
នយិោជតិរោងចកែ-សហគែសចែើន

ចែបូកចែបល់គា្នាហើយរាល់ការដឹក-
ជញ្ជូនតែូវកាត់បន្ថយចំនួនមកតែឹម
ពាក់កណ្តាលនងិសមសែបតាមទហំំ
នែមធែយាបាយដឹកជញ្ជូន។
រឯីវធិានការរយៈពែលវែង(សមែប់

រយៈពែលអនុវត្តពី១ឆ្នាំទៅ៥ឆ្នាំ)
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំែញបានលើកឡើង
ក្នងុផែនការថារោងចកែ-សហគែស
ទាងំអស់គរួសកិែសានងិបង្វែរមលូដា្ឋាន
អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅនៅក្នុងតំបន់
សែដ្ឋកិច្ចពិសែសវិញ។
ផែនការនែះបានបញ្ជាក់ថា៖«តំបន់

សែដ្ឋកិច្ចពិសែសគឺជាមជែឈមណ្ឌល
បែមូលផ្តុំនូវសកម្មភាពឧសែសាហកម្ម
និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធដទែទៀតដែល
ផ្តល់ភាពងយសែួលដល់ដំណើរការ
ផលិតកម្ម និងការគែប់គែងបុគ្គលិក
និងកម្មករ-និយោជិត»។
តំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែសតែូវបាន

គែប់គែងជាយន្តការចែកចែញចូល
តែមួយដែលផ្តល់ភាពងយសែួល
ក្នុងការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវ-

កម្មអាជា្ញាប័ណ្ណនិងបញ្ជិកាពែមទាំង
ការអនុម័តចំពោះការលើកទឹកចិត្ត
នានារបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកែមការ-
សមែបសមែួលរបស់កែសួង-សា្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធនិងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន។
លោកឃួងសែងបានបញ្ជាក់ថា៖

«តំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែសក៏នឹងតមែូវ
ឱែយមានការរៀបចំកន្លែងសមែប់ធ្វើចតា្តា-
ឡីស័ក និងកន្លែងសមែកពែយាបាលអ្នក-
ជំងឺកូវីដ១៩កមែិតសែលផងដែរ»។
បែធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនា-

កម្មករ(CUMW)លោកបា៉ាវសុណី
បានបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍កាលពីមែសិល-
មិញថាផែនការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី-
ភ្នពំែញល្អ បុ៉ន្តែពិបាកអនុវត្តនៅពែល
ដែលមិនមានចែបាប់តែឹមតែូវ។
លោកថាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការ-

ដឹកជញ្ជនូដើមែបីកាត់បន្ថយចំនួនកម្មករ
ឱែយបានពាក់កណ្តាលនងឹមនិដណំើរ-
ការទែពែះវតមែវូឱែយកម្មករបងប់ែក់
បន្ថែមទៀតនៅពែលពួកគែទទួលបាន
តែមឹតែ៧ដុល្លារសមែប់ការដឹកជញ្ជនូ

ពីនិយោជករបស់ពួកគែក្នុង១ខែ។
លោកបានបែប់ថា៖«រោងចកែបាន

ផ្តល់បែក់ឈ្នួល៧ដុល្លារដល់កម្មករ
រួចហើយសមែប់ការធ្វើដំណើរ និង
កន្លែងសា្នាក់នៅដូចមានចែងក្នងុចែបាប់។
ដចូ្នែះរោងចកែមនិមានកាតព្វកចិ្ចផ្តល់
បែក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមលើបញ្ហានែះទែ។
ខ្ញុំគិតថាវមិនដំណើរការទែ»។
លោកបា៉ាវសីុណបានបញ្ជាក់ថា៖

«បែសិនបើយើងណែនាំថារោងចកែ
គួរតែធ្វើដូចនែះឬនោះពួកគែនឹងមិន
ធ្វើទែ។ប៉ុន្តែបែសិនបើមានចែងក្នុង
ចែបាប់រោងចកែនឹងអនុវត្តតាម»។
គិតតែឹមតែីមាសទី១ឆ្នាំ២០២១

នៅរាជធានីភ្នពំែញរោងចកែវនិយិោគ
មានចំនួន៧៤៦មូលដា្ឋាននិងឧសែសា-
ហកម្មខា្នាតតូច-សិបែបកម្មមានចំនួន
៤៩៨៥មលូដា្ឋានបានបង្កើតការងរ
ដោយផ្ទាល់ចំនួន៤៧៦៣៥៩នាក់
និងដោយបែយោលជាចែើនសែន
នាក់ផែសែងទៀតហើយអនគុណៈកមា្មា-
ធិការវិនិយោគរាជធានីភ្នំពែញបាន
ចុះបញ្ជីសា្ថាពរជូនរោងចកែវិនិយោគ
ចំនួន៣៤មូលដា្ឋានបន្ថែមទៀត។
ដោយឡែករដ្ឋបាលកែុងបាត់ដំបង

ខែត្តបាត់ដំបងនៅល្ងាចថ្ងែទី១៥
ខែមិថុនាបានសមែចបិទខ្ទប់ទីតាំង
ផែសារណត់ជាបណ្តាះអាសន្នកែយ
មានការរកឃើញអាជវីករមា្នាក់ជាជាង
កាត់ដែរវិជ្ជមានកូវីដ១៩។
លោកផែងសិទ្ធី អភិបាលកែុង

បាត់ដំបងបានអំពាវនាវឱែយអាជីវករ
ដែលមានការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និង
បែយោលតែូវទៅយកសំណកតែស្ត
ហើយលោកសងែឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា
បែជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមទាំងអស់គា្នា
ដើមែបីទបស់ា្កាត់ការរកីរាលដាលនែជងំឺ
កូវីដ១៩៕
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រដ្ឋបាលរាជធានី...

ឡាយ សា មាន

កំពង់ ចាម ៈ គមែងសាង-
សង់ចែំងទន្លែបែវែង២០០០
ម៉ែតែដើមែបីការពារចែំងទន្លែ
កុឱំែយបាកស់ែតុបន្ថែមទៀតស្ថតិ
នៅសែុកសែីសន្ធរ និងសែុក
កងមាសនងឹតែវូបញ្ចប់រចួរាល់
នៅមនុរដវូទកឹឡើងក្នងុឆ្នានំែះ
ដោយពែលនែះកែុមហ៊ុនបាន
សាងសង់សមែចបាន៦០

ភាគរយហើយ។
លោកអ៊នុចាន់ដាអភបិាល

ខែត្តកំពង់ចាមនិងជាបែធាន
គណៈកមា្មាធិការគែប់គែងគែះ-
មហន្តរាយខែត្តកាលពីថ្ងែទ១ី៦
ខែមិថុនាបានដឹកនំាមន្តែីជំនាញ
និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ចុះតែួត-
ពិនិតែយលក្ខណៈបច្ចែកទែសនែ
ការសាងសង់ចែំងទន្លែនៅ
តបំន់កោះតចូបែវែង២០០០
ម៉ែតែស្ថិតក្នុងឃុំឫសែសីសែុក

និងឃុំកោះអណ្តែតនែសែុក
សែីសន្ធរនិងឃុំសូរគងសែុក
កងមាស។
លោកអ៊ុនចាន់ដាក៏បាន

ណែនាំដល់កែុមហ៊ុនដែល
ទទលួការសាងសង់តែវូពន្លឿន
ការងរសាងសង់ឱែយបានលឿន
ខណៈរដូវទឹកឡើងខិតជិត
ចូលមកដល់នាពែលខាងមុខ។
បែធានមន្ទីរព័ត៌មានខែត្ត

កពំងច់ាមលោកសែីសំផល្លា
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ពីមែសិលមិញ
ថាបនា្ទាប់ពីកែុមហ៊ុនRiver-
sideDevelopmentចាប់-
ផ្តើមបូមខែសាច់ដើមែបីបង្ហាប់គែឹះ
នៅតាមចែំងទន្លែកាលពីខែ
មែសាឆ្នាំ២០២១រហូតមក-
ដល់ពែលនែះ ការសាងសង់
សមែចលទ្ធផលជារួមបាន
៦០ភាគរយហើយ។
តាមការរំពឹងទុកគមែង

នែះនឹងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំនែះមុន
រដូវទឹកឡើងខាងមុខ។លោក-

សែីបញ្ជាក់ថា៖«ការបូមខែសាច់
បង្ហាប់គែឹះចាប់ពីខែមែសាមក
ក្នងុជំហានទ១ីជាលទ្ធលបាន
កម្ពស់៤ម៉ែតែហើយហើយ
បន្តដាក់បាវខែសាច់ជំហានទ២ី។
គមែងផែនការឱែយបាន៨
ម៉ែតែកន្លះបនា្ទាប់មកទៀតនឹង
បន្តជំហានទី៣ រហូតដល់
កម្ពស់១២ម៉ែតែ»។
លោកសែីឱែយដឹងដែរថាក្នុង

គមែងសាងសង់ចែំងទន្លែ
នែះកែុមហ៊ុនបានបែើបែស់
ទិន្នន័យមូលដា្ឋានអំពីកម្ពស់
ទឹកទន្លែ ពីមន្ទីរធនធានទឹក
នងិឧតនុយិមខែត្តនងិទនិ្ននយ័
ផែនទីបាតទន្លែពីគណៈកមា្មា-
ធិការទន្លែមែគង្គ។
អភិបាលសែកុសែីសន្ធរលោក

សុឹមគង់បានថ្លែងថាបែជា-
ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្តាយ
ចែងំទន្លែបានសម្តែងការតែកអរ
ដែលនឹងមានចែំងទន្លែរឹងមាំ
ខណៈគែួសារមួយចំនួននឹង

វិលតែឡប់ទៅរស់នៅតាម
បណ្តាយចែំងនោះជាថ្មីវិញ។
លោកបន្តថា៖«កន្លែងដែល
កំពុងសាងសង់គឺសែុតខា្លាំង
បែជាជនមានសំណូមពរឱែយធ្វើ
យរូហើយដោយមានការយក-
ចិត្តទុកដាក់ពីសម្តែចតែជោនិង
អភិបាលខែត្តបានសមែចសាង-
សង់ចែងំទន្លែហើយបែជាជន
រស់នៅ២ឃុំនែះពួកគាត់
សបែបាយចិត្តណស់»។
លោកថា៖«កាលពីមុនៗខែ

ហ្នឹង(មិថុនា)គាត់តែៀមរុះរី
ផ្ទះហើយពែះខា្លាចបាក់ចែំង-
ទន្លែ។កាលពីមុនអ្នករស់នៅ
ឆ្ងាយពីចែងំក៏មនិសបែបាយចតិ្ត
ដែរពែះខា្លាចបាក់ចែំងបន្ត
ដល់ផ្ទះពួកគាត់។អ្នកខ្លះរុះរី
៣ទៅ៤ដងហើយឥឡូវបែជា-
ជនគាត់លែងរុះរីហើយពែះ
គាត់រស់នៅតាមមាត់ទន្លែតែជាក់
សែួល»។
លោកអ៊ំវិបុលបែធានមន្ទីរ

ធនធានទឹកនិងឧតុនិយម
ខែត្តកពំងច់ាមបានអះអាងថា
ការបាក់ចែំងទន្លែនៅក្នុងភូមិ-
សាស្តែខាងលើនែះគឺបណ្តាល
មកពីចរន្តទឹកហូរបុកយ៉ាង-
គំហុកនារដូវទឹកឡើងនិងការ-
ហូរចែះនារដូវបែំងមិនមែន
បង្កឡើងពីអាជីវកម្មបូមខែសាច់
នោះទែ។
សូមបញ្ជាក់ថាកែុមហ៊ុន

RiversideDevelopment
បានទទួលសិទិ្ធក្នុងការសាង-
សង់ចែំងទន្លែនៅតំបន់កោះ-
តូចបែវែង២០០០ម៉ែតែ ក្នុង
នោះនៅសែុកសែីសន្ធរសាង-
សង់ចែងំទន្លែសរុបបែវែង១-
៥០០ម៉ែតែស្ថតិនៅឃំុឫសែសី-
សែុកបែវែង១០០០ម៉ែតែ
និងនៅឃុំកោះអណ្តែតបែវែង
៥០០ម៉ែតែ។ចំណែកនៅសែុក-
កងមាសស្ថតិនៅឃំុសូរគងកែមុ-
ហ៊នុនែះក៏សាងសង់ចែំងទន្លែ
បែវែង៥០០ម៉ែតែផងដែរ៕

កម្មករពេលចេញពីធ្វើការនៅរោងចកេក្នងុរាជធានីភ្នពំេញកន្លងមក។ រូបថតហែងជីវ័ន

អភិបាល ខេត្ត កំពង់ចាម ពេល ចុះ ពិនិតេយ ចេងំ ទន្លេ។ រូបរដ្ឋបាលខែត្តកំពង់ចាម

គម្រោងសាងសង់ច្រោងំទន្ល្រោនៅក្នងុស្រោកុ២ន្រោខ្រោត្តកំពង់ចាមនឹងបញ្ចប់នៅមុនរដូវទឹកឡើង



គឹម សា រុំ

ព្រះ សីហនុៈ នគរបាលក្រុង-ខ្រត្ត
ព្រះសីហនុ នឹងបញ្ជូនបុរសសង្រស័យ
ម្នាក់ទៅសាលាដំបូងខ្រត្តនៅថ្ង្រទី
១៧ មិថុនាន្រះបនា្ទាប់ពីចាប់ឃាត់-
ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លៀកពាក់ឯក-
សណ្ឋាននគរបាលហើយដើរទារលុយ
ពីអ្នកលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវប្រព្រឹត្ត
នៅក្រុមទី១២ភូមិ២សង្កាត់ល្រខ២
ក្រុង-ខ្រត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ង្រទី
១៤ខ្រមិថុនា។
លោកតីវសិាលអធកិារនគរបាល

ក្រងុព្រះសហីនុប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍នៅ
ថ្ង្រទ១ី៦មថិនុាថាជនសង្រសយ័ឈ្មោះ
ភាងកុសលភ្រទប្រុសអាយុ៤០ឆ្នាំ
ធ្វើជាសន្តិសុខនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសន្តិ-
សុខឯកជនមួយនិងសា្នាក់នៅបណ្តោះ-
អាសន្នក្នុងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ។
នៅថ្ង្រទី១៦ខ្រមិថុនាសមត្ថកិច្ច

នៅកំពុងសាកសួរជនសង្រស័យម្នាក់
ន្រះនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង-
ព្រះសីហនុដើម្របីកសាងសំណុំរឿង

បញ្ជូនជនន្រះទៅសាលាដំបូងខ្រត្ត
ព្រះសីហនុ។
លោកបន្តថាបើទោះបីជាជនសង្រស័យ

ម្នាកន់្រះប្រព្រតឹ្តបទល្មើសហើយនងិ
មនសណំុរំឿងក្នងុបទល្មើសរចួស្រច
ទៅហើយក្តីត្រដោយទទលួបទបញ្ជា
ពីលោកឧត្តមស្រនយី៍ទោជនួណរនិ្ទ
ស្នងការនគរបាលខ្រត្តព្រះសីហនុ
អំពីចំណត់ការវិធានសុខាភិបាលផង-
នោះដូច្ន្រះសមត្ថកិច្ចត្រវូត្រអនុវត្តតាម
វធិានក្រសងួសខុាភបិាលពាកព់ន័្ធនងឹ
ជំងឺកូវីដ១៩។
ហ្រតុន្រះហើយទើបនៅថ្ង្រទី១៦

ខ្រមថិនុាសមត្ថកចិ្ចបានអញ្ជើញក្រមុ
គ្រពូ្រទ្រយដើម្របីមកយកសណំកពីជន-
សង្រស័យ ទៅពិនិត្រយមើលទៀតដើម្របី
រកម្ររោគកូវីដ១៩។
លោកវិសាលបញ្ជាក់ថា៖«ឥឡូវន្រះ

ជនសង្រស័យយើងកំពុងធ្វើនីតិវិធីនៅ
កន្ល្រងយើងព្រះយើងត្រវូយកសំណក
ពីជនសង្រស័យដើម្របីរកម្ររោគកូវីដ១៩។
បើគ្រពូ្រទ្រយពិនិត្រយសំណកអត់ឃើញ
ទ្រយើងបញ្ជូនគាត់ទៅតុលាការបើ

គ្រូព្រទ្រយរកឃើញម្ររោគយើងយក
គាត់ទៅធ្វើចតា្តាឡីស័ក»។
លោកបានរៀបរាប់ថាព្រលសមត្ថ-

កិច្ចកំពុងចុះរៀបចំសណ្តោប់ធា្នាប់អ្នក-
លក់ដូរនៅតាមផ្លវូស្រប់ត្រអ្នកលក់-
ដរូទាងំនោះប្របថ់ាពកួគាត់បានបង់
លយុឱ្រយនគរបាលរចួហើយត្រមនិដងឹ
សមត្ថកិច្ចខាងណទ្រដ្រលបុរស

នោះមនពាក់ឯកសណ្ឋាននគរបាល
ចុះហ្រតុអ្វីបានជាសមត្ថកិច្ចមកបង្គាប់
ឱ្រយគាត់រីច្រញពីកន្ល្រងដ្រលគាត់ឱ្រយ
លុយរួចហើយនោះទៀត។
លោកបានបន្តថាដោយសារបញ្ហា

ន្រះហើយទើបធ្វើឱ្រយកម្លាំងសមត្ថកិច្ច
របសល់ោកចាបផ់្តើមសង្រស័យហើយក៏
ធ្វើការស្រវជ្រវទើបស្វ្រងរកឃាត់-

ខ្លួនជនសង្រស័យបាននៅថ្ង្រទី១៤ខ្រ
មថិនុា។ក្រយឃាតខ់្លនួជនសង្រសយ័
បានឆ្លើយថា រូបគាត់ពិតជាបានដើរ
យកលុយពីអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្លូវ
ពតិប្រកដម្រនគឺយកក្នងុ១ថ្ង្រពី១៥០០
០ទៅ២មុឺនរៀលនិងបានយកត្រពី៦
ទៅ៧កន្ល្រងប៉ុណ្ណោះ។
ន្រះមិនម្រនជាលើកទី១នោះទ្រ

ដ្រលជនសង្រសយ័របូន្រះបានក្ល្រងខ្លនួ
ធ្វើជានគរបាលដើរយកលុយពីអ្នក-
លក់ដូរ។កាលពីថ្ង្រទី២៥ខ្រឧសភា
ឆ្នាំ២០២១ជនម្នាក់ន្រះបានស្លៀក-
ពាក់ឯកសណ្ឋានបន្លំធ្វើជានគរបាល
ដើរយកលុយភាសីុនៅផ្រសារពាណិជ្ជ-
កម្ម។ បុ៉ន្ត្រត្រវូបានកម្លាងំគណៈបញ្ជា-
ការឯកភាពក្រងុព្រះសហីនុឃាត់ខ្លនួ
នាយំកមកកាន់អធកិារដ្ឋាននគរបាល-
ក្រងុដើម្របីធ្វើការអប់រំនិងចុះកិច្ចសន្រយា
ឱ្រយបញ្រឈប់សកម្មភាពបន្លំធ្វើជានគរ-
បាលម្តងរួចមកហើយត្រនៅត្រមិន-
ព្រមរាងចាលដចូ្ន្រះព្រលន្រះទើបត្រវូ
សមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូន
ទៅតុលាការត្រម្តង៕
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មន្ត្រជំីនាញពិភាក្រសាក្រសម្រលួស្រចក្ដពី្រងច្របាប់អន្តោប្រវ្រសន៍ថ្មី
ឡាយ សា មាន

ភ្នពំ្រញៈ មន្ទ្រីជនំាញន្រអគ្គ-
នាយកដ្ឋានអនោ្តាប្រវ្រសន៍កំ-
ពងុពភិាក្រសាក្រសម្រលួខ្លមឹសារ
ស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្ដីពីអនោ្តា-
ប្រវ្រសន៍ថ្មីដើម្របីទប់សា្កាត់ជន-
បរទ្រសដ្រលចូលមកកម្ពុជា
ដោយខុសច្របាប់និងដើម្របីគ្រប់-
គ្រងជនបរទ្រសដ្រលកពំងុបន្ត
រស់នៅកម្ពុជាខណៈសង្គម-
សុវីលិគាទំ្រការធ្វើវសិោធនកម្ម
ច្របាប់ន្រះ។
ក្នងុកិច្ចប្រជំុពិភាក្រសាក្រសម្រលួ

ខ្លមឹសារស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្ដពីី
អនោ្តាប្រវ្រសន៍ថ្មកីាលពីសបា្តាហ៍
មុនអគ្គនាយកអនោ្តាប្រវ្រសន៍
លោកគៀតច័ន្ទថារិទ្ធបាន
ថ្ល្រងថាខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៅ
ក្នងុការរៀបចំស្រចក្តីព្រងច្របាប់
ស្ដពីីអនោ្តាប្រវ្រសន៍ថ្មីន្រះគឺបាន
ផ្តាតជាពិស្រសលើការទប់-
សា្កាត់បទល្មើសជនបរទ្រស
ចូលកម្ពុជាដោយខុសច្របាប់
ដូចជា ការបន្ថ្រមទម្ងន់ទោស
ដល់អ្នកចូលរួមប្រព្រឹត្តបទ-
ល្មើសន្រះជាដើម។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ជាមយួ

គា្នាន្រះស្រចក្តីព្រងច្របាប់ន្រះ
កម៏នខ្លមឹសារដ្រលធ្វើឱ្រយកាន-់
ត្រប្រសើរឡើងថ្រមទៀតចំពោះ
ការគ្រប់គ្រងជនបរទ្រសដ្រល
កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទ្រសទាំង
ជនបរទ្រសជាអ្នកវិនិយោគនិង

ជនបរទ្រសអនោ្តាប្រវ្រសន៍»។
ជាមួយគា្នាន្រះលោកបានថ្ល្រង

អំណរគុណដល់ថា្នាក់ដឹកនាំ
ក្រសងួមហាផ្ទ្រដ្រលបានគាទំ្រ
នូវកិច្ចការរៀបចំ និងខ្លឹមសារ
ន្រស្រចក្តពី្រងច្របាប់ន្រះដោយ
លោកចាត់ទុកថាជាច្របាប់ដ៏
មនសារៈសំខាន់ណស់សម្រប់
ប្រទ្រសជាតិ។
ដោយឡ្រកអនុរដ្ឋល្រខាធិ-

ការក្រសួងមហាផ្ទ្រលោកប៉ូ
លីដឱ្រយដឹងថាតាមការសន្និ-
ដ្ឋានស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្ដីពី
អនោ្តាប្រវ្រសន៍ថ្មីន្រះ ដូចជា
សម្រចរួចរាល់ទំាងស្រងុហើយ
ប៉ុន្ត្រកិច្ចប្រជុំន្រះគ្រន់ត្រចង់
បានមតយិោបល់បន្ថ្រមទៀតពី

មន្ត្រីជំនាញដើម្របីឱ្រយខ្លមឹសារ
ទំាងមូលស្របតាមបច្ចុប្របន្នភាព។
លោកថា៖«ខ្ញុំលើកទឹកចិត្ត

ដល់មន្ត្រីជំនាញន្រអគ្គនាយក-
ដ្ឋានអនោ្តាប្រវ្រសន៍ពិនិត្រយបន្ថ្រម
ទៅលើខ្លមឹសារនងិពាក្រយព្រចន៍
ដើម្របីឱ្រយខ្លឹមសារស្រចក្តីព្រង-
ច្របាប់ស្ដីពីអនោ្តាប្រវ្រសន៍ថ្មី
កាន់ត្រសុក្រឹត»។
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្ន្រក

ឃា្លាមំើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្រស
ន្រអង្គការលកីាដ(ូLICADHO)
លោកអំសំអាតបានថ្ល្រងថា
ការតាក់ត្រងស្រចក្តពី្រងច្របាប់
ស្តីពីអនោ្តាប្រវ្រសន៍ថ្មីនាព្រល
ន្រះគឺជារឿងចំាបាច់ខណៈជន-
បរទ្រសជាច្រើនកពំងុសា្នាកន់ៅ

និងប្រកបរបរការងរជាដើម។
លោកថា៖«តាមពិតទៅ

យើងក៏មនច្របាប់ស្តីពីអនោ្តា-
ប្រវ្រសន៍ដ្ររ ប៉ុន្ត្រច្របាប់ចាស់
ហាក់បីដូចជាមិនទាន់គ្រប់គ្រន់
សម្រប់ការគ្រប់គ្រងជនអនោ្តា-
ប្រវ្រសន៍នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា
អ៊ីចឹងច្របាប់ត្រូវធ្វើវិសោធនកម្ម
ឬក៏ពិនិត្រយទៅលើសា្ថានភាព
ជាក់ស្ត្រងការកកើតឡើងថ្មីៗ 
ទាន់សម័យកាលបច្ច្រកវិទ្រយា-
ទំនើបផងដ្ររ»។
លោកបន្តថាជាការពិតកម្ពជុា

ត្រូវមនច្របាប់ដ្រលល្អដើម្របី
គ្របគ់្រងអនោ្តាប្រវ្រសន៍ឱ្រយមន
ភាពរឹងមំពីព្រះច្របាប់ចាស់
នៅមនការខ្វះខាតចនោ្លាះប្រ-

ហោងច្រើនទោះបីជារដ្ឋាភិ-
បាលមនអនុក្រឹត្រយ សារាចរ
ស្រចក្តីណ្រនាំឬស្រចក្តីជូន-
ដំណឹងក៏ដោយ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«តាងំ-

ពី៧៩មកដល់ឥឡូវបញ្ហាអនោ្តា-
ប្រវ្រសន៍នៅត្រជាបញ្ហាដ្រល
យើងមិនទាន់ដោះស្រយចប់
នៅឡើយច្របាប់មនប៉ុន្ត្រ
ការអនវុត្តអត់ទាន់មនប្រសទិ្ធ-
ភាពអ៊ចីងឹបញ្ហាអនោ្តាប្រវ្រសន៍
ន្រះនៅត្របន្រសល់ការលំបាក
ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការដោះ-
ស្រយនាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ
អ៊ីចឹងហើយបើយើងមនច្របាប់
ថ្មីដ្រលទនំើបមនស្តងដ់ដចូ
ប្រទ្រសដទ្រខ្ញុំគិតថា វាអាច
គ្រប់គ្រងទៅលើជនអនោ្តាប្រ-
វ្រសន៍បានល្អ»។
បើតាមលោកអំសំអាត

ច្របាប់ថ្មីន្រះអាចនឹងជួយគ្រប់-
គ្រងជនអនោ្តាប្រវ្រសន៍ឱ្រយបាន
ល្អប្រសើរជាងមុនខណៈ
បច្ចុប្របន្ន ជនអនោ្តាប្រវ្រសន៍
មួយចំនួនមិនត្រឹមត្រមករស់-
នៅកម្ពជុាខសុច្របាប់ទ្រត្រមន
មយួចំននួថ្រមទាំងបានប្រព្រតឹ្ត
បទល្មើសជាច្រើននៅស្រកុខ្ម្ររ
ទៀតផង។
លោកថា៖«ពពី្រះនៅស្រកុ

គ្រមនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំង
ប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាទាំងបញ្ហា
ផ្លវូច្របាប់អី៊ចឹងជនអនោ្តាប្រវ្រសន៍
មួយចំនួនប្រព្រឹត្តបទល្មើស

តាមប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាគ្រអាច
គ្រប់គ្រងបានដ្ររ»។
យ៉ាងណក៏ដោយលោក

យល់ថាការធ្វើស្រចក្តីព្រង-
ច្របាប់ស្តពីីអនោ្តាប្រវ្រសន៍គរួត្រ
ប្រមូលធាតុផ្រសំឱ្រយបានច្រើនពី
គ្រប់ភាគីដ្រលពាក់ព័ន្ធដើម្របីឱ្រយ
ច្របាប់ន្រះគ្រប់ជ្រុងជ្រយនិង
អនុវត្តមនប្រសិទ្ធភាព។
តាមរបាយការណ៍របស់អគ្គ-

នាយកដ្ឋានអនោ្តាប្រវ្រសន៍កាល-
ពីថ្ង្រទី១៥ខ្រមិថុនាឆ្នា២ំ០២១
បានឱ្រយដឹងថាកន្លងមកអគ្គ-
នាយកដ្ឋានអនោ្តាប្រវ្រសនប៍ាន
ពង្រឹងការអនុវត្តច្របាប់ជាប្រចាំ
ចំពោះជនបរទ្រសខុសច្របាប់
តាមគ្រប់រូបភាពដោយបានឃាត់
ខ្លួនកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូន
ទៅតុលាការនិងអនុវត្តការ-
បណ្ត្រញច្រញពីកម្ពជុាស្របតាម
ច្របាប់ស្តីពីអនោ្តាប្រវ្រសន៍។
របាយការណ៍ដដ្រលថា«ជាក់-

ស្ដ្រងចាប់តំាងពីឆ្នា២ំ០១៤រហូត
ដល់៥ខ្រ ដើមឆ្នាំ២០២១ន្រះ
អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាប្រវ្រសន៍
បានបណ្ត្រញជនបរទ្រសខសុ-
ច្របាប់ច្រញពីកម្ពុជាសរុបមន
ចំនួន១៨៤៧០នាក់ស្រី
៣០៦០នាក់ដោយមន១០៤
សញ្ជាតិ»។ រីឯបច្ចុប្របន្ននៅ
កម្ពុជាមនជនអនោ្តាប្រវ្រសន៍
សា្នាក់នៅជាង១៤មឺុននាក់ដ្រល
ភាគច្រើនជាជនជាតិចិនកូរ៉្រ
វៀតណមនិងអាម្ររិក៕

សមត្ថកិច្ចព្រលរៀបចំបញ្ជនូជនបរទ្រសខុសច្របាប់ទៅស្រកុវិញ កាលពីដើមខ្រន្រះ។ រូបថតអគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្ដោប្រវ្រសន៍

បុរសម្នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននគរបាលដើរយកលុយពីអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លវូនឹងត្រវូបញ្ជនូទៅតុលាការ

ជន សង្រស័យ ក្ល្រង បន្ល ំធ្វើ ជា នគរបាល ដើរ យក លុយ ពីអ្នក លក់ ដូរ តាម ដង ផ្លវូ។ រូបនគរបាល



ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  , មំុ គនា�  

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,ឡា យ សា មា ន, 

 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដ រា� , រ័ត្ន  សុជា តា , រី សុចា ន ់

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ជិន ណា ន,

សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

ពា ំង បា៉ា ទៃ ីយា៉ា  , 081 872 202
JESSA PIASTRO, 092 445 983

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

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

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

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

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

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
វង់ អូន

�្ន េករច� ទំព័រ
សួន  សា វា �តឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ� ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព�  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ថវិកាដល់សហគមន៍នេសាទដើមេបីគេប់គេងធនធានជលផល
អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំេញៈ  រាជរដ្ឋាភបិាល  បន្ត ផ្តល ់ថវកិា 
ជួយ ដល់ សហគមន៍ នៃសាទ ចំនួន 
១៥០សហគមន ៍បន្ថៃមទៀត ដោយ ក្នងុ 
១ សហគមន៍ ទទួលបាន ថវិកា ៤ លា ន  
រៀល សមៃប់ បមៃើ ការងារ  គៃប់គៃង 
សហគមន៍ និង គៃប់គៃង ធនធាន ជល ផ ល 
ការពារ ពៃ លចិ ទកឹ ការ លៃបាត យាមកាម 
នៅ កន្លៃង អភិរកៃស និង រៀបចំ ផៃនការ 
គៃប់គៃង។ 

លោក អ៊ាង ណាំ បៃធាន សហគមន៍ 
នៃសាទ បឹង បៃ៦ សៃុក កងមាស ខៃត្ត 
កំពង់ចាម ថ្លៃងថា លោក ទើប ទទួ ល- 
បាន ដំណឹង ថា ក្នុង ឆ្នាំ២០២១នៃះ 
សហ  គន ៍នៃសាទ របសល់ោក នងឹ ទទ ួល 
បាន ថវិកាឧបត្ថម្ភ ចំនួន៤ លាន រៀល 
ទៀត សមៃប់ កិច្ចការងារ អភិរកៃស ធន- 
ធាន ជលផល។ យា៉ាង ណា ក្តី មកដល់ 
រសៀល ថ្ងៃទី១៥ ខៃមិថុនា  សហគមន៍ 
របស់ លោក នៅ មិនទាន់ បានទទួល សា ច់  - 
បៃក់ នៅឡើយ ប៉ុន្តៃ រដ្ឋបាល ជល ផល 
បាន ជូនដំណឹង មក ដល់ សហគមន៍ 
លោក រួច ហើយ។ 

បើតាម លោក អ៊ាង ណាំ ថវិកា ដៃល 
រដ្ឋាភិបាល  ផ្តល់ ឱៃយ នៃះ គឺ សមៃប់ កិច្ច - 
ការពារ អភិរកៃស ជលផល ក្នងុនោះ សហ - 
គមន៍ មាន ការងារ ជា ចៃើន តៃូវធ្វើ ប៉ុន្តៃ 
ដោយសារ បញ្ហា ក ូវដី១៩ ទើប មនិអច 
ធ្វើ  សកម្មភាព ចៃើន បាន មានតៃ ការ ចុះ 
លៃបាត ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«រដ្ឋាភិបាល ទើបតៃ 
ផ្តល់ ឱៃយ រយៈពៃល២ឆ្នាំ គឺ ឆ្នាំមុន និង 
ឆ្នាំ២០២១នៃះ អ៊ីចឹង ឆ្នាំមុន យើង បាន 
លៃបាត ដក់ សមៃស់ និង ទិញ សមា្ភារ 
លៃបាត មាន អវ ភ្លៀង មាន ពិល សៃបៃក- 

ជើង អវ ពោង និង ធ្វើ បង្គោលពៃំ អី 
ផៃសៃង ៗ ។ តៃ ដល់ ឆ្នាំនៃះ សមា្ភារ យើង 
មាន ហើយ យើង នៅតៃ លៃបាត  និង កិ ល 
ម    ង អភិរកៃស តៃប៉ុណ្ណោះ»។ 

លោក អ៊ាង ណាំ បន្តថា ពៃលវៃលា 
ដៃល តៃូវ ធ្វើការ លៃបាត ភាគចៃើន គឺ នៅ 
រដូវ មានទឹក ពៃះ តំបន់ នៃះមាន៦ខៃ 
គោក និង៦ខៃ មានទឹក។ បើសិនជា មិន - 
មាន បញ្ហា កូ វីដសហគមន៍ អចធ្វើ ការ - 
បៃ ជុ ំបៃចាខំៃនងិ បៃជុ ំផៃសព្វផៃសាយ ផៃសៃង ៗ  
ចៃើន ដើមៃប ីឱៃយពលរដ្ឋ បាន យលដ់ងឹ នងិ 
ចូលរួម កិច្ចការពារ ធនធាន ជលផល។

លោក ថ្លៃងថា៖«ពៃល ចាបព់ ីមានទកឹ 
ចូលដល់ គឺ យើង មាន កិច្ច សហការ គ្នា 
ជាមួយ ម ន្តៃី រដ្ឋបាល ជលផល រាល់ ខៃ 
ដើមៃបី ចុះ លៃបាត បង្កៃប បទល្មើស។ ដោ យ - 
ឡៃក ក្នុង គមៃង ហ្នឹង ខាង រដ្ឋបាល 
ជល ផល  ក ៏គៃ ចុះមក ផៃសព្វ ផៃសាយ ណៃនា ំ
និង ធ្វើ ផៃនការ ឱៃយ យើង ផងដៃរ»។  

ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  មិនអច ទាក់ទង សំុ ការ -  
បំភ្លឺពី មន្តៃី ជំនាញ រដ្ឋបាល ជលផល      
បា ន  ទៃ  នៅ ថ្ងៃ ទី ១៥  ខៃ មិថុនា  ប៉ុន្តៃ 
បើតាម ការផៃសាយ របស់ កៃសួង ព័ត៌មាន  
បាន ដក សៃង់ សម្តី លោក  ហុង ហុី 
បៃធាន នាយកដ្ឋាន កចិ្ចការរដ្ឋបាល នងិ 
នីតិកម្មនៃ រដ្ឋបាល ជលផល  ឱៃយ ដឹង ថា  
គមៃង លើកកម្ពស់ ការចិញ្ចឹម តៃី នៅ 
ជំុវិញ តំបន់ បឹង ទន្លៃសាប មាន សារៈ       -  
សខំាន ់ណាស ់ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ 
ចូលរួម កាន់តៃ សកម្ម  ក្នុងការ អភិរកៃស 
តំបន់ តៃ ីមៃ ពូជឱៃយកាន់តៃ បៃសើរ កា្លាយ ជា  
តំបន់ ដៃលមានសកា្តានុពល ផ្នៃក ធន ធា ន 
ធម្មជាតិ  និង ធនធាន មច្ឆជាតិ សមៃប់ 
បមៃើ ដល់ ការហូបចុក របស់  ពលរដ្ឋ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«តាមរយៈ ការរៀបចំ 
សហគមន៍ ឆ្នាំនៃះ រដ្ឋបាល ជលផល 
បាន ជំនួយ ថវិកា តាមរយៈ គមៃង EU 
របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល គឺ បាន ឧបត្ថម្ភ 

ដោយ  តាម អនុសាសន៍ របស់ សម្តៃច តៃ - 
ជោ កាលពី ឆ្នាំ កន្លងទៅ គឺ ជួយ    ឧបត្ថម្ភ 
៤ លាន រៀល ក្នងុ១សហគមន៍ នៃសាទ ។  
សហគមន៍ យើង យក ថវិកា នៃះ  បមៃើ 
ការងារ គៃបគ់ៃង សហគមន ៍ដើមៃប ីគៃប-់ 
គៃង ធនធាន ជលផល ផ្អៃកទៅលើ សក ម្ម - 
ភាព របស់ ពួកគត់ ដូចជា ការបង្កៃប 
បទល្មើស ជលផល នងិ ការពារពៃ លចិ 
ទឹកការ លៃបាត យាមកាម នៅ កន្លៃង អភិរ កៃស 
និង រៀបចំ ផៃនការ គៃប់គៃង»។ 

បើ តាម ការ ចុះ ផៃសាយ  របស់ កៃសួង 
ព័ត៌មាន  នៅ ទូទាំង បៃទៃស កម្ពុ ជាមាន 
សហគ មន៍នៃសាទ ចំនួន  ៥១៦ សហ -  
គមន៍។ កាល ពី ឆ្នាំមុន រាជរដ្ឋាភិបាល 
បាន ផ្តល់ ថវិកា ដល់  ១០០ សហគមន៍ 
នៃសាទ  ដៃល ក្នុងនោះ១សហគមន៍ 
ទទួលបាន ថវិកា ចំនួន ៤លាន រៀល 
ខណៈឆ្នាំនៃះ បន្ត ជួយ ទៅដល់ ១៥០ 
សហគមន៍ នៃសាទ បន្ថៃម ទៀត។ 

អ្នកសៃី កៃវ យា៉ា ដ អ្នក ចិញ្ចឹម តៃី នៅ 
ខៃត្តសៀមរាប បាន ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃ ទ ី១៥ ខៃ 
មិថុនា ថា ការជួយ របស់ រដ្ឋាភិបាល មក 
លើ វិស័យ ជលផល បៃជាជន ពិតជា 
មាន ការ តៃកអរ រីករាយ ប៉ុន្តៃ ការដៃល 
បៃជាជន ចិញ្ចឹម តៃី ហើយ លក់ មិន ចៃញ 
ឬ ខាតបង់  អច បណា្តាលមកពី ការនាំ - 
ចូល តៃី ពី កៃបៃទៃស។

អ្នក សៃ ីថ្លៃងថា៖«ពួក ខ្ញុ ំមិនបាន ទាម - 
ទា រឱៃយ បិទ ការ នំាចូល តៃ ីអី ទៃ តៃ បើសិន 
 ផលិ តផល ណា  ដៃល យើង ផលិត មិនបាន 
អ  ហ្ន ឹង យើង តៃវូ នាចំលូ វា ជា រឿង ធម្មតា 
ទៃ ប៉ុន្តៃ បើសិនជា យើង ផលិត បាន 
ហើយ គរួតៃ គទំៃ ផលតិផល យើង ជយួ 
ទំនុកបមៃុង ធ្វើ ម៉ៃច ឱៃយ យើង អច លក់ 
ជូនទៅ បៃជាជន បរិភោគ បាន នូវ ផល 
ដៃល ខំ ធ្វើ ដោយ ខ្លួន ឯង» ៕ 

ទូក នេសាទ នៅ លើ បឹង ទន្លេសាប  ក្នងុ ខេត្ត បាត់ ដំបង កាលពី ឆ្នា ំ២០១៧។ រូបថត ហុង មិនា 

 រី  សុ ចាន់ 
 
ភ្នំពេញ ៈ  ធនា គរ អភិវឌៃឍន៍ 

អសីុ  (ADB)  កាលពមីៃសលិមញិ 
បៃ កាស ដក់ បញ្ចូល ឯក សារ 
បោះ ពុម្ព ផៃសាយ ក្នុង ទមៃង់ ឌី ជី- 
ថល ទៅ ក្នុង បណា្ណោ ល័យ អន- 
ឡាញ រប ស់  វិទៃយាសា្ថាន បណ្តះុ- 
បណា្តាល  និង សៃវជៃវ ដើមៃបី 
អភិ វឌៃឍន៍ កម្ពុជា (CDRI) ក្នុ ង 
គោល បំណង ផៃសព្វ ផៃសាយ នូវ ឯក- 
សារ   គោល នយោ បាយ  ទី ផៃសារ 
និង បច្ចៃក វិទៃយា ក្នុង រយៈ ពៃល 
ជាង ៥០ ឆ្នាំ   ស្ដី ពី ដំ ណើរ ឆ្ពោះ 
ទៅ កាន់ វិបុល ភាព របស់ អ សីុ។ 

  ADB ករ៏ពំងឹដៃរថា រៀង រាល ់
តៃីមាស    នឹងចៃក រំ លៃក ការ 
បោះ ពុម្ព ផៃសព្វផៃសាយចំ នួន ៥០  
រួមមាន ឯកសារ  សៃដ្ឋ កិច្ច  និង 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ដឹក ជញ្ជនូ   ពាណិជ្ជ កម្ម   
បរិសា្ថាន និង ធន ធាន ធម្ម ជាតិ   
ការ អប់រំ  យៃន ឌ័រ កសិ កម្ម និង 

ភាព ច្នៃបៃ ឌិត ។
ADB  បាន បញ្ជាក ់ក្នងុ សៃចក្ត ី

បៃកាស ព័ត៌មាន នៅ ថ្ងៃទី ១៦  
ខៃមិថុនា ថា៖  «នៅ បៃទៃស 
កម្ពជុា  CDR I   គ ឺជា មជៃឈ មណ្ឌល 
ចំណៃះ ដឹង ដំបូង គៃ ដៃល តៃូវ 
បាន ជៃើស រសី ជា ដៃគ ូសមៃប ់
បណា្ណោ ល័យ បញ្ញើ ផ្លូវកា រ  នៃ 
កម្មវិធី បណា្ណោ ល័យ បញ្ញើ របស់   
ADB ។  បៃទៃស កម្ពជុា ស្ថតិ ក្នងុ 
ចណំម  បៃទៃស ចនំនួ ១៥  នៅ 
ទូទាំង ទ្វីប អសុី  និង បា៉ាសុី ហ្វិក 
ដៃល តៃវូ បាន ជៃើស រីស សមៃប ់
ក ម្ម វិធី នៃះ ក្នុង បំណង លើក- 
កម្ពស់ ចំណៃះ ដឹង  និ ង ភាព 
ច្នៃបៃឌិត ដើមៃបី ដោះសៃយ 
បញ្ហា នានា ក្នុង ការងារ អភិ វឌៃឍ 
បៃទៃស »។ 

 នាយកិា បៃចា ំបៃទៃស កម្ពជុា 
របស់ ADB  លោក សៃី  Sunni-
yaDurrani-Jamal  បាន 
ថ្លៃងថា  បៃតិបត្ត ិការ របស់ADB 

មាន លើស ពី ការ ផ្តល់ ជំនួយ 
ហរិញ្ញ បៃបទាន  ដោយ  រមួ បញ្ចលូ 
នូវ ការ ផ្តល់នូវ ចំណៃះដឹង ស មៃ ប ់
ដណំះ សៃយ ដៃល ជា មធៃយា- 
បាយ ល្អ បំផុត ដើមៃបី ធានា កំ- 
ណើន  និង ការ អភិវឌៃឍ បៃ កប- 
ដោយ និរន្តរភាព ។ 

 លោកសៃី ថ្លៃង ថា ៖«  តួនាទី 
នៃះ កាន់ តៃមាន សារៈ សំខាន់ 
ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ ដៃល បៃទៃស 
កម្ពុជា កំពុង ងើប ចៃញពី វិបត្តិ 
សុខភាព សាធារណៈ  និង សៃដ្ឋ កិច្ច   
ដៃល បណា្តាល មក ពី កូ វីដ ១៩»។  

 កចិ្ច សហការ ជា ដៃគ ូសមៃប ់
បណា្ណោ ល័យ បញ្ញើ អន ឡាញ 
នៃះដៃ រ  ADB  និង  CDR I  ក៏ 
បាន ផៃសព្វផៃសាយ អំពី សៀវ ភៅ ថ្មី 
មួយ ស្តអំីពី « ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅកាន ់
វិបុល ភាព របស់ អសុី  គោល- 
នយោបាយ ទីផៃសារ និង បច្ចៃក- 
វិទៃយា ក្នងុ រយៈ ពៃល ជាង ៥០ ឆ្នា ំ។  

 សៀវភៅ នៃះ បក សៃយ 

ទដិ្ឋភាព ទទូៅ នៃ ការលតូ លាស ់
និង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នៅ អសុី ក្នុង 
រយៈពៃល ៥០ឆ្នាំ ចុង កៃយ 
ពៃម ទាងំ ពភិាកៃសា មៃរៀន គោល- 
នយោបាយ សំខាន់ៗ  ទាញ  
ចៃញ ពី បទ ពិសោធក្នងុ តំបន់ ។ 

 លោក សៃ ី អៃង  នៃតៃ  នាយក 
បៃតិបត្តិ ស្តីទី  CDRI បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ១៦  ខៃមថិនុា 
ថា ៖ « [នៃះ] គៃន់ តៃ ជាកា រ   
Launch   សៀវភៅ មួយ ដើមៃបី  
bring  public attention ឱៃយ 
មក បៃើ Librar y » ។ 

 លោកសៃ ីបន្តថា ៖ «រហតូមក 
ដល់ពៃលនៃះ CDRI បាន 
បញ្ចូល ឯកសារ ដៃល បាន 
បោះពុម្ពផៃសាយ ដោយ ADB 
ចំនួន ជាង ១ពាន់ឯកសារ 
ហើយ ទៅក្នុង បណា្ណោល័យ អន- 
ឡាញ របស់ យើង ដៃល អច 
ចូលទៅ មើល បាន នៅ library.
cdri.org.kh ដោយ មិន គិតថ្លៃ 

សមៃប់ សាធារណៈ ទូទៅ អ្នក- 
សកិៃសា សៃវជៃវ កៃមុ អ្នក ជំនាញ 
សា្ថាបន័ នានា រមួមាន ភា្នាកង់ារ រាជ- 
រដ្ឋាភិបាល វិស័យ ឯកជន ពៃម - 
ទំាង អង្គការ មិនមៃន រដ្ឋាភិបាល ។ 

ADB កំពុង អនុវត្ត គមៃង 
វិនិយោគ ដៃលមាន ទឹកបៃក់ 
ជាង២ពាន់ លាន ដុលា្លារ នៅ កម្ពជុា 
តាមរយៈ យុទ្ធសាស្តៃ ភាពជា 
ដៃគ ូបៃចា ំបៃទៃស ឆ្នា ំ២០១៩-
២០២៣ ដោយមាន បញ្ចលូ 
កម្មវិធី ជំនួយ បច្ចៃកទៃស និង 
ចំណៃះដឹង ដ៏ ទូលំទូលាយ ។ នៅ 
ឆ្នាំ ២០២១ ADB គៃង នឹង 
បោះផៃសាយ ឯកសារ ចំណៃះដឹង 
ចំនួន២៧ និង រៀបចំ កម្មវិធី 
ផៃសព្វផៃសាយចំនួន ១១ បន្ថៃមទៀត 
រមួទាងំ ឯកសារ នងិ កម្មវធិ ីដើមៃបី 
គំទៃ ដល់ ការអភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច 
និង ការ ងើបឡើង វិញ របស់ 
បៃទៃស កម្ពជុា ពី ការ រាតតៃបាត 
ជំងឺកូ វីដ ១៩ ៕

ADBបេកាសដក់ឯកសារឌីជីថលក្នងុបណ្ណាល័យអនឡាញរបស់CDRI



ធូ វិរៈ  

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួ  ឧស្រសាហកម្ម  
វិទ្រយាសាស្រ្ត  បច្ច្រកវិទ្រយា  និង 
នវានវុត្តន ៍បាន ជ្រើស រើស  ក្រមុហ៊នុ  
ក្នងុ ស្រកុ ចនំនួ៣  ជា សហ គ្រស 
គំរូ ន្រ ការ អនុវត្ត គម្រង    ប្រព័ន្ធ 
ផលិត កម្ម  «LEAN»  ដ្រល  ជួយ 
លើក កម្ពស ់ ់ផលតិ ភាព   ក្នងុ ចង្វាក ់
ផលិត កម្ម  របស់ ខ្លួន ។  

 ក្នុង សិកា្ខា សាលា ផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
ថ្នាក ់ជាត ិស្ត ីព ី«វដ្ដ ន្រ គណុភាព  
នវានវុត្តន ៍នងិ ប្រពន័្ធ ផលតិ កម្ម  
LEAN  ដើម្រប ីលើក កម្ពស ់ផលតិ- 
ភាព សហគ្រស ធនុតចូ នងិ មធ្រយម  
(SME) កាលពី ថ្ង្រទី១៤ ខ្រ 
មិថុនា ន្រះ លោក ចម ប្រសិទ្ធ 
រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួង  ឧស្រសាហកម្ម  
វិទ្រយាសាស្រ្ត  បច្ច្រកវិទ្រយា  និង 
នវានវុត្តន ៍បាន អះអាង ថ ក្រសងួ  
បាន សាក ល្របង អនុវត្ត គម្រង 
ផ្តោត លើ ប្រពន័្ធ ផលតិ កម្ម LEAN 
(LEAN  Manufacturing)   
លើ ក្រុមហ៊ុន គំរូ ចំនួន ៣    ក្នុង រយៈ- 
ព្រល ជាង១ឆ្នាំ មក ន្រះ។

ក្រមុ ហ៊នុ ទាងំ ៣ដ្រល អនវុត្ត  
ជោគ ជយ័ តាម ប្រពន័្ធ ផលិតកម្ម  
LEAN  រមួ មាន ក្រមុហ៊នុ  Cam-
bodia Chemical Supply 
Co., Ltd (ថ្នាំពណ៌ ជាតិ ) 
ក្រុមហ៊ុន LyLy Food In-
dustry Co., Ltd  (ផលិត នំ 
ស្រួយ )  និង ក្រុមហ៊ុន Euro-
tech  Import  & Export  Co., 
L td(ផលិតទឹក ពិសា) ។ 

លោក រដ្ឋមន្រ្ត ីពន្រយល ់ថ ប្រពន័្ធ  
ផលិត កម្ម LEAN  គឺផ្តោត លើ 
ការ បង្កើន សកម្ម ភាព  ផលិត និង  
បង្កើន  តម្ល្រ  បន្ថ្រម សម្រប់ អតិថិ- 
ជន   របស ់ខ្លនួ ហើយ  កាត ់បន្ថយ  
សកម្មភាព ពុ ំបាន ផ្តល ់តម្ល្រ បន្ថ្រម  
ឱ្រយ នៅ ទាប បំផុត  ។ កន្លងមក  
សកម្មភាព ផ្តល់...តទៅទំព័រ  ១០  
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 14,600 14,600 14,600 14,600

2 GTI 4,260 4,220 4,260 4,020

3 PAS 14,480 14,680 14,700 14,380

4 PEPC 3,270 3,280 3,290 3,200

5 PPAP 15,220 15,000 15,500 15,000

6 PPSP 2,160 2,220 2,220 2,120

7 PWSA 6,980 7,160 7,200 6,860

កាលបរិច្ឆ្រទ: ថ្ង្រទ១ី៦ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ 

KhmerSME  នឹង ជួយ ផ្តល់ ព័ត៌មាន ឱ្យសហគ្ស ធុន តូច និង មធ្យម 
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង ឧស្រសាហកម្ម  វិទ្រយា- 
សាស្រ្ត  បច្ច្រកវទិ្រយា  នងិ នវានវុត្តន ៍ គ្រង 
នងឹ ដាក ់ឱ្រយ ដណំើរ ការ គ្រហ ទពំរ័  Khmer 
SME នៅ ចងុ ឆ្នា ំ២០២១  ន្រះ ។  ន្រះជា 
គ្រហទពំរ័ ថ្ម ី សម្របផ់្តល ់ពត័ម៌ាន អាជវី- 
កម្ម យ៉ាង ទលូ ំទលូាយដល ់ សហ គ្រស 
ធុន  តូច និង មធ្រយមនៅ កម្ពុជា ។ 

គ្រហទំព័រ  KhmerSME នឹងតភា្ជាប់ 
ទៅ  គ្រហទពំរ័  ASEAN  Access ដ្រល 
ជា គ្រហទំព័រ មួយ សម្រប់ សហ គ្រស 
ធនុ តចូ  នងិ មធ្រយម  ក្នងុ តបំន ់អាសា៊ានត្រវូ 
បាន ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ ជា ផ្លូវ ការ នៅ 
ថ្ង្រទី ១៦  ខ្រ មិថុនា  ឆ្នាំ ២០២១ ។

លោក  ឈា  ឡាយហុ ី ប្រធាន នាយក- 
ដា្ឋាន សហ គ្រស ធុន តូច  និង មធ្រយម  ន្រ 
ក្រសួង ឧស្រសាហ កម្ម  វិទ្រយា សាស្រ្ត  បច្ច្រក- 
វិទ្រយា  និង នវានុវត្តន៍  បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ - 
ប៉ុស្តិ៍ ថ  គ្រហ ទំព័រ  Khmer SME  គឺជា 
គ្រហ ទំព័រ ព័ត៌មាន ជាតិ សម្រប់ សហ - 
គ្រស ធុនតូច  និង មធ្រយម នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក ប្រប ់ ថ ៖ «ការ បង្កើតគ្រហទពំរ័  
KhmerSME គ ឺ ក្នងុ គោល បណំង ដើម្រប ី
ឆ្លើយ តប នឹង បញ្ហា ប្រឈម របស់ សហ-
គ្រស ធុន តូច និង មធ្រយម នៅ កម្ពុជា ។  
យើង  បាន រកឃើញ ថ  ពកួគាត ់នៅ មាន 
បញ្ហា  កង្វះ ការ ទទួល បាន ព័ត៌ មាន  អំពី 

អាជីវ កម្ម នានា»។ 
លោក បន្ថ្រម  ថ គ្រហ ទពំរ័ ន្រះ នងឹ ប្រើ- 

ប្រស់ ធ្វើ ជា កន្ល្រង ស្នូល មួយ សម្រប់ 
ផ្តល់ ព័ត៌មាន ដល់ មា្ចាស់ អាជីវ កម្ម ។  

 លោក បញ្ជាកថ់៖«ក្នងុ ជហំានដបំងូ 
យើង មនិទាន ់អាច ដាក ់លក ់ផលតិផល 
នៅលើគ្រហទពំរ័បានទ្រ  គ ឺសម្រប ់ ផ្តល់ ់
ព័ត៌មាន ដល់ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ។ គាត់ ចង់ 
ស្រវ ស្រវ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹ ង ទីផ្រសារ 
ហរិញ្ញប្របទាន  ការ ផ្ទ្ររ បច្ច្រក វទិ្រយា  ទាក ់ទង  
នងឹ ការ នាចំ្រញ នាចំលូ  ការ បើក អាជវី- 
កម្ម ថ្ម ី(StartUp) គ ឺគាត ់អាច រកប្រភព  
ព័ត៌មាន ក្នុង  គ្រហ ទំព័រ  ន្រះ បាន »។

កញ្ញា ថូង ធីតា  នាយិកា គ្រប់គ្រង 
ក្រមុហ៊នុ ថងូ ត្រឌងី ឯ.ក ជា ក្រមុហ៊នុ 
ក្រច្ន្រ អំបិល កំពត-ក្រប  ឱ្រយ ដឹងថ  ជា  
ការ ប្រសើរ ណាស់ ក្នុង ការ ជួយ ដល់ 
សហ  គ្រិន ទាំងអស់  ពិស្រស  សហគ្រិន 
ស្ត្រ ីដ្រល ត្រវូ ការ  កសាង  នងិ លើក  កម្ពស ់ 
សមត្ថ ភាព របស់ ពួក គ្រ សម្រប់ ទីផ្រសារ 
ដ្រល កំពុង រើកច ម្រើន ន្រះ ។ 

កញ្ញា នយិយថ ៖ «យើង ឃើញ បញ្ហា 
ប្រឈម មួយ ចំនួន របស់សហគ្រិន ក្នុង 
ការ  ចូល រួម ទៅ ក្នុង ការ ផ្គត់ ផ្គង់  និង ខ្រស្រ - 
ចង្វាក់ តម្ល្រ របស់ យើង  ពិស្រស ដើម្របី 
ឆ្ពោះ ទៅ រក ទីផ្រសារ ប្រកួត ប្រជ្រង  ដូច្ន្រះ 
វា  នងឹ កា្លាយ ជាឱ កាស ដ ៏ល្អ សម្រប ់ អ្នក- 
រាល់ គា្នា  ដើម្របី រៀន សូត្រ បន្ថ្រម »។ 

លោក  ឡាយហុី  បាន ឱ្រយ ដឹងទៀត ថ  
ដោយ សារ គ្រហ ទំព័រ  Khmer SME  
នឹង ភា្ជាប់ ទៅ    ASEAN  Access ដូច្ន្រះ 
វា នងឹ  ផ្តល ់ពត័ម៌ាន ទលូ ំទលូាយ ស្តពី ីការ- 
ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម  និង ការ ចូល ទៅ   ទីផ្រសារ 
ក្នុង តំបន់ អាសា៊ាន  និង តំបន់ ផ្រស្រងៗ 
ទៀត ក្នុង ពិភព លោក ។ 

តាម រយៈ  ASEAN Access  សហ - 
គ្រស ធុន តូច  និង មធ្រយម  អាច រក មើល 
ផលិត ផល ថ្មីៗ  ឱកាស ប្រកប អាជីវ កម្ម 

ទទួល បាន ព័ត៌មាន ពី ព្រឹត្តិការណ៍ នានា 
ទាក់ ទង នឹង ពាណិជ្ជ  កម្ម  និង ការ ផ្គូផ្គង  
អាជីវកម្ម  ព្រម  ទាំង  ទទួល បាន ព័ត៌មាន 
ចុង ក្រយ អំពី ការ ធ្វើ អាជីវ កម្ម  និង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ក្នុង តំបន់ អាសា៊ាន ។ 

បច្ចបុ្របន្ន សហគ្រស ធនុ តចូ  នងិ មធ្រយម   
មាន ចនំនួ  ៥២ ១៥៤  មលូដា្ឋាន នៅ ក្នងុ 
ប្រទ្រស កម្ពជុា ។ ន្រះ បើតាម របាយ ការ-
ណ ៍របស ់ក្រសងួ ឧស្រសាហកម្ម  វទិ្រយាសាស្ត្រ  
បច្ច្រកវិទ្រយា  និង នវានុវត្តន៍ ៕ LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង ពា-
ណិជ្ជ កម្ម  លោក  បា៉ាន  សូរស័ក្តិ  
បាន ស្នើ ឯកអគ្គ រាជទតូ ប្រទ្រស 
ស៊ុយ អ្រត ប្រចាំកម្ពុជា ឱ្រយជួយ   
ជំរុញ វិនិយោគិន ស៊ុយ អ្រត ន្រ 
ក្រុមហ៊ុន ផលិត គ្រឿង សង្ហារិម  
IKEA និង ក្រុមហ៊ុន ផលិត រថ-
យន្ត  Volvo  មក ស្វ្រងរកឱកាស  
ធុរកិច្ច នៅ កម្ពុជា ។ 

សំណើ ន្រះ ត្រូវ បាន ធ្វើ   ឡើង  
នៅ ជំនួប ទ្វ្រភាគី ជាមួយ លោក 
Bjorn Haggmark ឯកអគ្គ- 
រាជទតូ ប្រទ្រស ស៊យុ អ្រត ប្រចា ំ
នៅ កម្ពជុា  ដ្រល ជតិ ផតុអាណតិ្ត  

កាលពី ថ្ង្រទី  ១៥  ខ្រ មិថុនា  ឆ្នាំ 
ន្រះ  ដោយ បាន ពភិាក្រសា ផ្លាសប់្តរូ  
យោបល ់គា្នា អពំ ីការ លើក កម្ពស ់
ប្រព័ន្ធ ពាណិជ្ជកម្ម ពហុភាគី ។  

លោក  បា៉ាន  សរូសក័្ត ិបានស្នើ   
ឯកអគ្គ រាជទូត ស៊ុយអ្រត ជួយ  
ជរំញុ ធរុកចិ្ច ស៊យុ អ្រត មក ស្វ្រង- 
រក ឱកាស វិនិយោគ នៅកម្ពុជា  
ពសិ្រស ក្រមុហ៊នុ រថយន្ត  Volvo  
និង ក្រុមហ៊ុន   IKEA ដ្រល ជា 
ក្រមុហ៊នុ ផលតិ គ្រឿង សង្ហារមិ។ 
ជា មយួ គា្នា ន្រះ  វនិយិោគនិ ស៊យុ- 
អ្រត  ក៏ អាច ស្វ្រង រកឱកាស វិនិ-  
យោគ លើ ការ ក្រច្ន្រ ចណំអីាហារ  
និង ផ្ល្រ ឈើ  ត្រូពិក ផងដ្ររ ។

លោកបន្ថ្រម   ថ ឧស្រសាហ កម្ម 

ក្រ ច្ន្រ គ្រឿង សង្ហា រិម  គ្រឿង ផ្គុំ  
និងគ្រឿង បនា្លាស់ យន យន្ត ក៏ 
កំពុង មាន កំណើន  ខ្ពស់   ក្នុង រយៈ- 
ព្រល ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង ក្រយ ន្រះ ។ 

លោកបាន ថ្ល្រង ថ៖«ខ្ញុ ំជឿថ  
សា្ថាន ទតូ ស៊យុ អ្រត ប្រចា ំកម្ពជុា  
ដ្រល មាន នវិ្រសន ដា្ឋាន នៅ  ក្រងុ 
បាង កក  នងឹ បន្ត កចិ្ច សហ ប្រត-ិ
បត្តកិារ ល្អ ជាមយួ ក្រសងួ ពាណ-ិ 
ជ្ជ ក ម្មកម្ពុជា  ក្នុង គោល បំណង 
លើក កម្ពស់ កិច្ច សន្ទនា  និង ទំ-
នាក់ ទំនង ពា ណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា- 
ស៊ុយអ្រត »។

អន ុប្រធាន សភា ពាណជិ្ជ កម្ម 
កម្ពុជា  លោក  លឹម ហ្រង  បាន 
កតស់មា្គាល ់ថ  ទនំាក ់ទនំង រវាង  

ប្រទ្រស ទាងំ  ២   នៅ មាន កម្រតិ 
ទាប  ដ្រល  ទាម ទា រឱ្រយ មាន ការជំ-
រញុ កចិ្ច សហ ប្រតបិត្តកិារ បន្ថ្រម  
ទៀត ។ លោកបន្ថ្រម  ទៀតថ  
កម្ពុជា នឹង កា្លាយទៅជា ទិសដៅ 
វនិយិោគ កានត់្រ ទាកទ់ាញ តាម 
រយៈ កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ពាណជិ្ជ កម្ម 
ស្ររើទ្វ្រ ភាគីកម្ពុជា-ចិន  និង 
កម្ពុជា-កូរ៉្រ  ជាដើម ។ 

លោក ប្រប់ថ ៖ « ន្រះគឺជា 
ឱកាស សម្រប ់របស ់គាត ់ ព្រះ  
កម្ពុជា មាន កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពា-
ណជិ្ជ កម្ម ស្ររើ ទ្វ្រភាគ ីមយួ ចនំនួ 
ដ្រល ន្រះ ជា កាលានុវត្ត ភាព 
សម្រប់វិនិយោគិន»។

លោក បន្តថ  បើទោះ សកម្ម- 

ភាព ន្រ ការ ទាកទ់ាញ វនិយិោ គនិ  
ព ីបរទ្រស របស ់កម្ពជុា មាន ភាព 
រអាក ់រអលួ បន្តចិ  ក្នងុ រយៈ ព្រល 
ប៉ុនា្មាន ខ្រ កន្លង មក ន្រះ  ប៉ុន្ត្រ 
ក្រុម  ប្រឹក្រសា អភិវឌ្រឍន៍ កម្ពុជា នៅ 
ត្រ បន្ត អនុម័ត គម្រង វិនិយោ- 
គិន ជា បន្ត បនា្ទាប់  ។ 

យោង តាម ទនិ្ននយ័ ព ីក្រសងួ 
ពាណិជ្ជ កម្ម   ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម 
ទ្វ្រ ភាគ ីកម្ពជុា -ស៊យុ អ្រត  កាល- 
ពី  ឆ្នាំ ២០២០  មានតម្ល្រត្រឹម ត្រ  
៦៤ លាន ដលុា្លារ  ខណៈទហំពំា-
ណិជ្ជ កម្ម ទ្វ្រភាគី រវាង ប្រទ្រស 
ទាំង ២នៅ  ក្នុង រយៈ ព្រល ៥ ខ្រ 
ដើម   ឆ្នា ំ២០២១  មាន តម្ល្រ  ២៣  
លាន ដុលា្លារ  ៕ LA

ការ តំាង លក់ ផលិត ផល របស់  SME នៅ កម្ពជុា នាពេល កន្លង មក ។ រូបថត  ហ្រង ជីវ័ន

រដ្ឋមន្ត្ ីក្សួងពាណិជ្ជកម្ម  ស្នើ  សុ៊យអ្ត ឱ្យ  មក ស្វង្ រក ឱកាស វិនិយោគ នៅ កម្ពជុា 

កុ្មហុ៊នគំរូ ៣
      អនុវត្ត ប្ព័ន្ធ ផលិត-  
កម្ម LEAN បានល្អ



តពីទំព័រ១...មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជា
ផ្លវូការលើCSXកាលពីចងុខ្រឧសភា
ឆ្នាំ២០២០។
យោងតាមស្រចក្តីជូនដំណឹងរបស់

ធនាគារអ្រសុលីដីាកាលពីថ្ង្រ១៥ខ្រ
មថិនុាឱ្រយដងឹថាអ្រអ្រសអ្រភអីលិសុី
ដ្រលជាភាគហ៊ុនិកនីតិបុគ្គលមួយ
របស់ធនាគារបានធ្វើនយិតកម្មភាគ-
ហ៊ុនទាំងអស់ទៅឱ្រយភាគហ៊ុនិកជាក់-
ស្ត្រងម្នាក់ៗ ដ្រលមនសមជកិសរបុ
១១៤៨៨នាក់នងិមនភាគហ៊នុសរបុ

១០៧២០៤៥៤៧ភាគហ៊នុស្មើនងឹ
ចនំនួ២៤,៧៩២ភាគរយន្រភាគហ៊នុ
សរុបរបស់ធនាគារដោយអនុលោម
តាមវិធានច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិពាក់-
ពន័្ធរបស់នយិតករមលូបត្រកម្ពជុានងិ
ដោយមនការឯកភាពពីភាគហ៊ុនិក
នីមួយៗន្រអ្រអ្រសអ្រភីអិលសុី។
ស្រចក្តីជូនដំណឹងន្រះបានបញ្ជាក់

ថា៖«ភាគហ៊នុដ្រលបានធ្វើនយិតកម្ម
រចួរាល់នងឹត្រវូដាក់ឱ្រយជញួដរូបាននៅ
លើផ្រសារមលូបត្រកម្ពជុាត្រមឹ៤ភាគរយ

ស្មើនឹង១៧៣២៦៥២១ភាគហ៊ុន
សម្រប់ឆ្នាំ២០២១។ចំណ្រកភាគ-
ហ៊ុនដ្រលនៅសល់២០,៧៤៩២
ភាគរយទៀតនងឹត្រវូអនវុត្តតាមផ្រន-
ការជាបន្តបនា្ទាប់»។
លោកស្រីគីមសុផានីតាប្រធាន

នាយកដា្ឋានប្រតិបត្តិការទីផ្រសាររបស់
CSXបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍កាលពីថ្ង្រ
ទី១៦ខ្រមិថុនាថាការធ្វើនិយតកម្ម
នឹងអនុញ្ញាតឱ្រយនិយោជិតអ្រសុីលីដា
កាន់កាប់ភាគហ៊នុរបស់ពកួគ្រនៅអ្រ-
សុលីដីានងិអាចធ្វើការជញួដរូដោយ
ផា្ទាល់ក្នុងគណនីផា្ទាល់ខ្លួន។មកដល់
ព្រលន្រះមននិយោជិតជាង១១

០០០នាក់មិនអាចធ្វើការជួញដូរភាគ-
ហ៊ុនរបស់ធនាគារអ្រសុីលីដាបានទ្រ
ព្រះពួកគ្រជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់
ក្រុមហ៊ុនASA។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«ឥឡវូនយិោជតិ

អាចជួញដូរភាគហ៊ុនរបស់ពួកគ្រនៅ
ក្នុងទីផ្រសារធំជាងមុនដោយស្ររី និង
ស្របច្របាប់។ខ្ញុំរំពឹងថាទីផ្រសារនឹងកាន់-
ត្រសកម្មជាមួយនឹងវត្តមនរបស់ពួកគ្រ
និងមនភាគហ៊ុនដាក់ជួញដូរច្រើន
ជាង១៧លានភាគហ៊ុនទៀត»។
អ្រសុីលីដាដ្រលជាធនាគារគ្រប់-

គ្រងដោយវនិយិោគនិក្នងុស្រកុធំជាង
គ្រនៅកម្ពជុាបានប្រមលូនធិិប្រហ្រល

១៧,៥លានដុលា្លារពីការបោះផ្រសាយ
លក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិលើកដំបូងជា
សាធារណៈ(IPO)របស់ខ្លនួនៅលើ
ក្រមុហ៊នុផ្រសារមលូបត្រកម្ពជុា(CSX)
កាលពីថ្ង្រទី២៤ខ្រឧសភាឆ្នា២ំ០២០
ដ្រលបានកា្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជ
ដំបូងគ្រដ្រលបានបោះផ្រសាយលក់
ភាគហ៊នុនៅលើផ្រសារហ៊នុន្រះជាមយួ
នងឹភាគហ៊នុសរបុ៤,៣៤លានឬស្មើ-
នងឹ១ភាគរយន្រភាគហ៊នុសរបុរបស់
ខ្លួនជាង៤៣៣លានដុលា្លារខណៈ
តម្ល្រនៅក្នុង១ហ៊ុន១៦២០០រៀល
(៤,០៥ដលុា្លារ)។ន្រះបើតាមឯកសារ
ចុះបញ្ជីដ្រលផ្ញើទៅCSX៕
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អេសី៊លីដាសមេចឱេយភាគហ៊៊និក...

ហុឹនពិសី

ភ្នំពេញៈការសា្ថាបនាផ្លូវនិង
ផ្រនការបើកទទលួភ្ញៀវទ្រសចរ
បរទ្រសចាក់វ៉ាកសំ់ាងរចួឱ្រយមក
ទស្រសនាតំបន់សៀមរាប-អង្គរ
ចាប់ពីត្រមីសទី៤ឆ្នាំ២០២១
កពំងុធ្វើឱ្រយវសិយ័អចលនទ្រព្រយ
ក្នងុខ្រត្តសៀមរាបកម្រើកឡើង
វញិជាបណ្តើរៗ ជាពសិ្រសចាប-់
ពីចុងឆ្នាំ២០២១តទៅ។ន្រះ
បើតាមអ្នកក្នងុវសិយ័អចលន-
ទ្រព្រយនៅកម្ពុជា។
រដា្ឋាភបិាលកម្ពជុាកាលពីចងុ

ខ្រវចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០២០បានទម្លាក់
ថវិកាប្រមណ១៥០លានដុ-
លា្លារដើម្របីសា្ថាបនាផ្លវូចនំនួ៣៨
ខ្រស្រក្នុងក្រុងសៀមរាបដោយ
មនប្រវ្រងសរុប១០៨,៧៤
គឡីូម៉្រត្រ។ក្នងុគម្រងនោះក៏
រួមមនរៀបចំបណ្តាញលូទឹក
ភ្លៀង-ទឹកកខ្វក់ប្រព័ន្ធការពារ
ទកឹជនំន់ចញិ្ចើមផ្លវូសម្របជ់ន-
ពកិារផ្លវូជិះកង់ចណំតរថយន្ត
កាម្ររា៉ាសវុត្ថភិាពសនួច្របារការ-
ដាំដើមឈើលម្អនិងបង្គោល
ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវជាដើម។
ជាមយួគា្នាន្រះរដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួ

ទ្រសចរណ៍លោកថោងខុន
កាលពីដើមខ្រម្រសាក៏បាន
លើកសណំើទៅលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុស្រនឱ្រយពចិារណ
ពីការបើកទា្វារទទលួភ្ញៀវទ្រស-
ចរអន្តរជាតិដ្រលចាក់វ៉ាកស់ាងំ
បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ រួចរាល់ឱ្រយ
ចូលមកទស្រសនាគោលដៅទ្រ-
សចរណ៍សៀមរាប-អង្គរចាបព់ី
ត្រីមសទី៤ឆ្នាំ២០២១។
សា្ថាបនកិនងិជានាយកក្រមុ-

ហ៊ុនឃីរៀលអ្រស្ទ្រតលោក
សនសៀបបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រទី១៦ខ្រមិថុនាថា
ទីផ្រសារអចលនទ្រព្រយក្នុងខ្រត្ត
សៀមរាបពសិ្រសក្រងុសៀមរាប
នងឹមនកណំើនវញិចាប់ពីចងុ-

ឆ្នាំ២០២១គ្រន់ត្រកំណើន
បានប៉ុនា្មាននោះគឺគ្រត្រូវរង់ចាំ
មើលសា្ថានភាពន្រការឆ្លងរាល-
ដាលជងំឺកវូដី១៩ជាមនុសនិ។
ជាទូទៅបើនិយាយពីទីផ្រសារ-
អចលនទ្រព្រយគឺមនពាក់ពន័្ធនងឹ
តម្ល្រនងិសកម្មភាពទញិលក។់
លោកបន្តថាសម្រប់អចលន-
ទ្រព្រយនៅក្រុងសៀមរាបតម្ល្រ
នឹងកើនឡើងវិញចាប់ពីចុងឆ្នាំ
២០២១តទៅចណំ្រកការទញិ
លក់គឺមិនទាន់មនភាពច្របាស់-
លាស់ទ្រដោយត្រូវនៅរង់ចាំ
មើលសា្ថានភាពឆ្លងរាលដាល
ក្នងុប្រទ្រសជាមនុសនិបើសា្ថាន-
ភាពឆប់ល្អប្រសើរសកម្មភាព
ន្រការទិញលក់និងតម្ល្រនឹង
មនសម្ទុះឡើងវិញព្រមគា្នា។។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុគំតិថា

ទីផ្រសារអចលនទ្រព្រយនៅខ្រត្ត
សៀមរាបនងឹល្អឡើងវញិចាប-់
ពីចុងឆ្នាំន្រះទៅព្រះសកម្ម-

ភាពន្រការធ្វើផ្លូវ និងហ្រដា្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធនងិការបើកទទលួ
ភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រសនឹងមន
ឥទ្ធពិលយា៉ាងខ្លាងំចពំោះទផី្រសារ
មួយន្រះ»។
របាយការណ៍របស់ក្រមុហ៊នុ

ឃី រៀលអ្រស្ទ្រតកាលពីខ្រ
ឧសភាឱ្រយដឹងថាតម្ល្រដីនៅ
ក្រងុសៀមរាបឆ្នាំ២០២០ធា្លាក់
ចុះ៥ភាគរយធៀបឆ្នាំ២០១៩
ដោយមនតម្ល្រមធ្រយម១៥២០
ដលុា្លារក្នងុ១ម៉្រត្រការ៉្រធា្លាក់ចុះ
ពី១៦០០ដុលា្លារ។។
ប្រធានសមគមអចលនទ្រព្រយ

សកលលោកសំសុខនឿន
បាននិយាយថាបើទោះបីការ-
សា្ថាបនាផ្លូវក្នុងក្រុងសៀមរាប
មិនទាន់រួចរាល់ប៉ុន្ត្រតម្ល្រនិង
សកម្មភាពទិញលក់ដីទីនោះ
បានកើនមួយកម្រិតហើយ។កំ-
ណើនន្រះនឹងមនបន្ថ្រមទៀត
ចាប់ពីចងុឆ្នាំ២០២១ជាព្រល

ដ្រលការសា្ថាបនាផ្លូវនឹងត្រូវរួច-
រាល់ហើយភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រស
ចលូមកកម្ពជុាក៏រពំងឹចាប់ផ្តើម
កើនឡើងវញិ។លោកបន្ថ្រមថា
ក្រពីកតា្តាខងលើការសង់
ព្រលានយន្តហោះនងិសា្ថានភាព
តម្ល្រទីផ្រសារនៅទាបធៀបនឹងដី
នៅក្រុងព្រះសីហនុក៏ជាកតា្តា
ជួយធ្វើឱ្រយទីផ្រសារអចលនទ្រព្រយ
នៅទីនោះងើបឡើងវិញឆប់-
រហ័សផងដ្ររ។
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំជឿថាទផី្រសារ

អចលនទ្រព្រយនៅក្រងុសៀមរាប
នឹងកើនឡើងនៅចុងឆ្នាំន្រះ»។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងសាធា-

រណការនិងដឹកជញ្ជូនលោក
ហ៊ាងសុទា្ធាយុត្តិបានប្រប់ថា
ទោះបីកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធនឹង
ជំងឺកូវីដ១៩ដើម្របីបិទបញ្ចប់
ព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០កមុ្ភៈ
ក៏ដំណើរការសា្ថាបនាផ្លូវរបស់
ក្រសួងមិនថមថយឡើយគិត

ត្រមឹថ្ង្រទី១៦ខ្រមថិនុាផ្លវូទាងំ
៣៨ខ្រស្រនៅក្នុងក្រុងសៀមរាប
សម្រចបាន៥៦,៥៩ភាគរយ
ខណៈការសា្ថាបនានឹងត្រូវរួច-
រាល់នៅដំណច់ឆ្នាំ២០២១។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«គ្រប់

គម្រងសា្ថាបនាផ្លវូរបស់ក្រសងួ
សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគឺ
កំពុងដំណើរការទៅតាមផ្រន-
ការដ្រលបានកំណត់»។
លោកបន្ថ្រមថាផ្លវូនៅសៀម-

រាបនឹងដើរតួនាទីសំខន់ក្នុង-
ការទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រសចរនងិ
អ្នកវិនិយោគ។
ប្រធានសមគមទីភា្នាក់ងរ

ទ្រសចរណ៍កម្ពជុាអ្នកស្រីឆយ
សុវីលនីបានប្រប់ថានៅព្រល
វសិយ័ទ្រសចរណ៍មនកណំើន
វសិយ័ផ្រស្រងៗក៏កើនឡើងដ្ររ។
អ្នកស្រីអះអាងថា៖«យើងពតិ-
ជាចង់ឱ្រយវិស័យន្រះចាប់ផ្តើម
ឡើងវិញណស់»៕LA

អចលនទេពេយកេង៊សៀមរាបនឹងងើបឡើងវិញនៅច៊ងឆ្នាំ

កំណើនភ្ញៀវទេសចរនិងការស្ថាបនាផ្លវូនឹងរួមចំណេកក្នងុការធ្វើឱេយទីផេសារអចលនទេពេយនៅកេងុសៀមរាបមានសម្ទះុឡើងវិញ។រូបថតហុងមិនា

កេម៊ហ៊៊នគំរូ៣
អន៊វត្តLEAN...
តពីទំព័រ៩...តម្ល្របន្ថ្រម(Val-

ue-AddedActivities)តាម
ក្រមុហ៊នុនានាមនមនិដល់៣
ភាគរយនោះទ្រផ្ទយុទៅវញិគ្រ
បានចណំយដល់៩៧ភាគរយ
លើសកម្មភាពដ្រលពុំបានផ្តល់
តម្ល្របន្ថ្រមជូនអតិថិជនដ្រល
ន្រះជាការខតបង់យា៉ាងច្រើន។
លោកនិយាយថា៖«ប្រសិនបើ

សហគ្រសយើងអាចបង្កើន
សកម្មភាពផ្តល់តម្ល្របន្ថ្រមដល់
៥ភាគរយឬ១០ភាគរយនោះ
សហគ្រសយើងនឹងកា្លាយជា
សហគ្រសឆ្នើមមិនខន»។
លោកស្រីក្រវមុំអគ្គនាយកិា

ក្រុមហ៊ុន LYLYFood In-
dustryដ្រលជាក្រមុហ៊នុមយួ
ត្រូវបានជ្រើសរសីសហគ្រស
គំរូប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រទី
១៦មិថុនាន្រះថាប្រព័ន្ធផលតិ-
កម្មLEANមនប្រយោជន៍ជួយ
កាត់បន្ថយថ្ល្រដើមផលិត។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«ប្រសិន

សហគ្រសនីមួយៗមិនបាន
អនវុត្តប្រពន័្ធផលតិកម្មLEAN
នោះទ្រអាជីវកម្មគាត់នឹងពិបាក
ទទួលបានជោគជ័យដោយសារ
កង្វះការយល់ដឹងន្រការកាត់-
បន្ថយថ្ល្រដើមផលិតកម្ម»។
ការអនុវត្តប្រព័ន្ធផលិតកម្ម

LEANទទួលបានការគាំទ្រពី
មជ្រឈមណ្ឌលផលតិភាពជាតិន្រ
ក្រសងួឧស្រសាហកម្មនងិសហការ
ជាមួយអង្គការផលិតភាពអាសុី
(APO)ក្នុងការផ្តល់ការប្រឹក្រសា
យោបល់លើកិច្ចការន្រះ។
លោកថ្ល្រងទៀតថា៖«ទោះបី

មនវិបត្តិសុខភាពសកលក៏
ក្រសួងនៅត្របន្តស្វះស្វ្រងរក
វធិីសាស្ត្រដើម្របីជយួសា្តារសា្ថាន-
ភាពស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន
និងសហគ្រសធុនតូចនិង
មធ្រយមនៅកម្ពុជា»៕LA
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NATO ចាត់ទុក ការ កើន ឡើង ឥទ្ធ-ិ
ពល ចិន ជា «បញ្ហា ប្រ ឈម ជាប្រ-
ព័ ន ្ធ» សម្រប់សន្តសុិ ខ សម្ព ័ន្ធមិត្ត   

ហ៊ីម រដ្ឋា

អង្គការសន្ធសិញ្ញាអាត្លងទ់កិ
ខាងជើងហៅកាត់ជាភាសា
អង់គ្លេសថាNATO(ណាតូ)
បានចាត់ទុកឥរិយាបថនេការ
រកីដុះដាលឥទ្ធពិលរបស់ចនិជា
«បញ្ហាបេឈមជាបេពន័្ធ»សមេប់
សណា្ដាប់ធ្នាប់នីតិរដ្ឋអន្តរជាតិ
នងិសន្តសិខុបេទេសសម្ពន័្ធមតិ្ត។
នេះបើតាមខ្លមឹសារសេចក្ដថី្លេង-
ការណ៍រួមរបស់អង្គការNATO
កេយកចិ្ចបេជុំកពំលូថា្នាក់ដកឹនាំ
នេបេទេសជាសមាជកិទាងំ៣០
បេទេសរបស់អង្គការនេះកាល-
ពីថ្ងេទី១៤ខេមិថុនាកន្លងទៅ។
អង្គការNATOជាសម្ពន័្ធមតិ្ត

យោធរវាងបេទេសអឺរ៉ុបនិង
បេទេសអាមេរកិខាងជើងសរបុ
៣០បេទេសដេលបង្កើតចាប-់
តាំងពីឆ្នាំ១៩៤៩មក។
ក្នងុសេចក្ដថី្លេងការណ៍ខាង-

លើនេះ មានសរុប៧៩ចំណុច
ដោយនិយាយពីបញ្ហានានាជុំ-
វញិពភិពលោកចាប់តាងំពីរឿង
នយុក្លេអ៊េរនៅករូ៉េខាងជើងរហតូ
ដល់បញ្ហាសុរីបីញ្ហានយោបាយ
នៅបេទេសបេឡារុសក៏ដូចជា
បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរុសេសុីនិងចិន
ផងដេរ។សេចក្ដថី្លេងការណន៍េះ

បានលើកពីឈ្មោះបេទេសចិន
ចនំនួ១០ដងនៅក្នងុកថាខណ្ឌ
ចំនួន៣ចំណុចផេសេងគ្នា។
«មហចិ្ឆតានងិឥរយិាបថគរំាម-

កហំេងរបស់ចនិបង្កើតជាបញ្ហា
បេឈមជាបេព័ន្ធមួយទៅកាន់
សណា្ដាប់ធ្នាប់នីតិរដ្ឋអន្តរជាតិ
និងផ្នេកពាក់ព័ន្ធណាមួយនឹង
សន្តិសុខសម្ព័ន្ធមិត្ត។យើង
[NATO]ពេួយបារម្ភចំពោះ
គោលនយោបាយគរំាមកហំេង
ទាងំនោះ»។នេះបើតាមសេចក្ដ-ី
ថ្លេងការណ៍របស់NATO។
NATOក៏បានកត់សមា្គាល់ថា

ចិនកំពុងតេពងេីកអានុភាព
អាវធុនយុក្លេអ៊េររបស់ខ្លនួហើយ
បានចាត់ទុកថាចិនមិនមាន
តមា្លាភាពក្នុងការអនុវត្តគោល-
នយោបាយទំនើបកម្មយោធ
និងយុទ្ធសាស្តេបញ្ចូលគ្នារវាង
យោធនិងសុីវិល។បន្ថេមពី
លើនេះសម្ពន័្ធមតិ្តអាត្លងទ់កិបាន
មើលឃើញថាចនិសហការផ្នេក
យោធជាមួយរុសេសីុដោយធ្វើ
សមយទុ្ធនៅតបំន់អរឺ៉បុ-អាត្លងទ់កិ
ទៀតផង។
ជាងនេះទៅទៀតអង្គការសម្ពន័្ធ-

មតិ្តយោធមយួនេះបានអពំាវនាវ
ទៅកាន់ចិនថា«ចិនតេូវតេបេ-
កាន់ខា្ជាប់ការប្ដេជា្ញាចតិ្តរបស់ខ្លនួ

ទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិ
និងបញ្ចេញសកម្មភាពបេកប-
ដោយការទទួលខុសតេវូនៅបេព័ន្ធ
អន្តរជាតិដោយរមួបញ្ចលូទាងំ
បេពន័្ធនៅលើអវកាសបេពន័្ធផ្នេក
អុនីធណឺតិនងិផ្នេកផ្លវូទកឹដើមេបី
រកេសាទុកតួនាទីរបស់ខ្លួនជាបេ-
ទេសមហាអំណាច»។
យា៉ាងណាមិញសេចក្ដីថ្លេង-

ការណ៍របស់NATOក៏បាន
បង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់សម្ព័ន្ធមិត្ត
យោធនេះ ក្នុងការធ្វើទំនាក់-
ទំនងជាមួយចិនផងដេរ។
សេចក្ដថី្លេងការណ៍នោះបាន

សរសេរថា«NATOនៅតេរកេសា
នវូកចិ្ចសន្ទនាបេបសា្ថាបនាជាមយួ
ចិនបើអាចទៅរួច។ផ្អេកលើផល-
បេយោជន៍របស់យើងយើងសា្វា-
គមន៍រាល់ឱកាសណាមយួដើមេបី
ទាកទ់ងជាមយួចនិទៅលើផ្នេក
ពាកព់ន័្ធណាមយួជាមយួសម្ពន័្ធ-
មតិ្តក៏ដចូជាបញ្ហាបេឈមរមួដចូ
ជាការបេបេួលអាកាសធតុ។
កេមុសម្ពន័្ធមតិ្តជរំញុឱេយចនិចលូរមួ
ក្នងុកចិ្ចសន្ទនាពេមទាងំវធិនការ
កសាងទំនុកចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹង
អានភុាពនងិគោលនយោបាយ
នុយក្លេអ៊េររបស់ចិន»។
លោកបេធនាធបិតីសហរដ្ឋ-

អាមេរកិJoeBidenបានលើក

ឡើងថាចនិរមួជាមយួនងឹរសុេសុី
ពេយាយាមបបំេកបបំាក់សាមគ្គភីាព
របស់សម្ពន័្ធមតិ្តតបំន់អន្តរអាត្លង-់
ទកិ។នេះបើការថ្លេងរបស់លោក
នៅក្នងុសន្នសិទីកាសេតបនា្ទាប់
ពីបញ្ចប់កិច្ចបេជុំ។
ទាក់ទងនឹងរឿងចិននេះដេរ

ថា្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនមិនចង់
ឃើញNATOធ្លាក់ក្នងុសា្ថានភាព
«សង្គេមតេជាក់ជំនាន់ថ្មី»
ជាមួយនឹងចិននោះឡើយ។
លោកJensStoltenberg

អគ្គលេខាធកិារនេអង្គការNATO
បាននិយាយបេប់អ្នកកាសេត
អឡំងុកចិ្ចបេជុំកពំលូកាលពីថ្ងេ
ទ១ី៤ខេមថិនុាថា៖«យើងមនិ
ចូលបេឡូកសង្គេមតេជាក់ជំ-
នាន់ថ្មីជាមយួចនិនោះទេហើយ
ចិនក៏មិនមេនជាសតេវូរបស់យើង
ដេរប៉នុ្តេយើងតេវូតេដោះសេយ
លើបញ្ហាបេឈមនេការរីកដុះដាល
នេឥទ្ធពិលរបស់ចនិទៅកានស់ន្ត-ិ
សុខរបស់យើងគេប់គ្នា»។
លោកBoris Johnson

នាយករដ្ឋមន្តេីអងគ់្លេសក៏បាន
លើកឡើងសេដៀងគ្នានេះដេរ

ដោយលោកមិនគិតថាគេប់គ្នា
នៅកចិ្ចបេជុំចង់ធ្វើសង្គេមតេជាក់
ជាមួយនឹងចិនទេ។ចំណេកឯ
លោកViktorOrbanនាយក-
រដ្ឋមន្តេីហងុគេីក៏បេងុបេយត័្ននងឹ
ពាកេយនេះដេរដោយលោកបាន
លើកឡើងថា«ខ្ញុំអាយុ៥៨ឆ្នាំ
ហើយខ្ញុំចណំាយពេល២៦ឆ្នាំ
នៅក្នងុសង្គេមតេជាក។់ជឿខ្ញុំ
ទៅវាអាកេក់ណាស់ដូច្នេះកុំ
ធើ្វឱេយមានអី»។
សា្ថានបេសកកម្មចិនបេចាំ

សហភាពអឺរ៉ុបបានចេញមុខ
ឆ្លើយតបនងឹសេចក្ដីថ្លេងការណ៍
រមួរបស់NATOថា«ចនិមនិមេន
ជាបញ្ហាបេឈមជាបេពន័្ធសមេប់
នរណាមា្នាក់នោះទេ»។
យោងតាមការឆ្លើយតបរបស់

ចនិបានឱេយដងឹថា៖«ការដេលចាត-់
ទុកចិនជា«បញ្ហាបេឈមជា
បេពន័្ធ»NATOកពំងុតេបរហិារ
ការអភវិឌេឍបេកបដោយសន្តភិាព
របស់ចនិនងិធ្វើការវនិចិ្ឆយ័ខសុ
ទៅលើសា្ថានភាពអន្តរជាតិនងិ
តួនាទីរបស់NATOខ្លនួឯងផ្ទាល់។
នេះជាការបង្ហាញពីការបន្តនេ

សា្មោរតីសង្គេមតេជាក់នងិនយោ-
បាយបេងចេកប្លុក»។
«យើងនឹងមិនបោះបង់សិទ្ធិ

របស់យើងក្នុងការបេកាន់ខា្ជាប់
សន្តិភាពហើយយើងនឹងឈរ
យា៉ាងរឹងបុឹងក្នុងការការពារ
អធបិតេយេយនងិផលបេយោជន៍
សន្តសិខុនងិការអភវិឌេឍ។យើង
នងឹតាមដានយា៉ាងយកចតិ្តទកុ
ដាក់ចពំោះការកេបេយទុ្ធសាស្តេ
និងគោលនយោបាយរបស់
NATO ចំពោះចិន។ ចិននឹង
មិនបង្កជា«បញ្ហាបេឈមជា-
បេព័ន្ធ»ទៅកាន់នរណានោះ
ឡើយតេក៏មិននៅស្ងៀមដេរ
ពេលណាដេល«បញ្ហាបេឈម
ជាបេព័ន្ធ»ធ្លាក់មកជិតយើង។
នេះបើតាមការបន្តរបស់ចិន។
ជាមយួគ្នានេះសា្ថានបេសកកម្ម

ចនិនៅអរឺ៉បុបានជរំញុឱេយNATO
ឈប់បបំោ៉ាងគនំតិដេលគេហៅ
ថា«ការគរំាមកហំេងរបស់ចនិ»
នងិជរំញុមនិឱេយបញ្ឆេះការបេកតួ-
បេជេងភូមិសាស្តេនយោបាយ
ក៏ដូចជាការបង្កើតការបេឈម
ដាក់គ្នា៕

ប្រាក់ សាយ 

ដោយបានជាប់នៅក្នុងបេទេសអុីរា៉ាក់
ដោយសារខ្វះឯកសារជនភៀសខ្លួន
ឃើដមកពីបេទេសអុរីង៉់ជតិខាងកពំងុ
តាមដានការបោះឆ្នាតនៅសាធរណ-
រដ្ឋអ៊សិា្លាមក្នងុខេនេះដោយមានក្តីសងេឃមឹ
តិចតួចចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ។
មា្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេលោកBe-

hzadMahmoudiបានសា្លាប់កេយ
ពីដតុខ្លនួឯងកាលពីថ្ងេទ១ីខេឧសភា
នៅមខុការយិាលយ័អង្គការសហបេជា-
ជាតិនៅក្នុងទីកេុងអាប៊ីលជារដ្ឋធនី
របស់ឃើដអុីរា៉ាក់ស្វយ័ត។
ការសា្លាប់របស់លោកបានបង្ហាញពី

ជោគវាសនារបស់ជនភៀសខ្លួនជា-
ចេើនទៀតនៅបេទេសអុីរា៉ាក់ស្ថិតក្នុង

ភាពមិនចេបាស់លាស់។
លោកAshkanMiraniជាបេជាជន

ឃើដអុរីង៉់រសន់ៅក្នងុជរំំជនភៀសខ្លនួ
អង្គការសហបេជាជាតខិាងកេទីកេងុ
អាប៊លីបាននយិាយថា៖«UNមនិចង់
ឃើញឬឮបញ្ហារបស់យើងទេ»។
កាលពី៤ខេកន្លងទៅលោកMirani

បានសមេចចិត្តចាកចេញទៅកាន់
អឺរ៉ុបជាមួយបេពន្ធដេលកំពុងមាន
ផ្ទេពោះនិងកូនសេីអាយុ៤ឆ្នាំមា្នាក់។
ពកួគេទាងំអសគ់្នាតេវូគេរតព់ន្ធចេញ

ពីអុរីា៉ាក់ចលូទៅបេទេសតកួគីជាទីដេល
ពួកគេបានឡើងជិះទូក១គេឿងនៅ
សមុទេខ្មោ(BlackSea)ជាមួយជន-
ចំណាកសេកុ១២០នាក់ផេសេងទៀត។
បរុសវយ័៣០ឆ្នាំរបូនេះបាននយិាយ

ថា៖«កេយពីជិះទកូបានរយៈពេល១

ម៉ាងរលកទកឹធំៗ មានកមា្លាងំខា្លាងំបាន
ចាប់ផ្តើមវាយបេហារមកលើពកួយើង។
យើងទំាងអស់គ្នាគិតថាយើងនឹងសា្លាប់»។
ដោយសារជនភៀសខ្លនួអាហ្វហា្គាន-ី

សា្ថានដេលបានហៅឆ្មោំសមទុេតកួគ.ី..
ពកួគេបានមកជយួសង្គេះយើងទំាង-
អស់គ្នា។
រយៈពេល១ទសវតេសរ៍កន្លងទៅលោក

Miraniបានចលូរួមជាមយួគណបកេស
បេឆំងឃើដនៅបេទេសអុីរ៉ង់ ដោយ
សងេឃមឹនងឹបានជយួជវីតិបេជាជនរបស់
លោកឱេយល្អបេសើរឡើង។
លោកបាននយិាយថាជវីតិនៅទនីោះ

មិនអាចទេំបាននិងរស់នៅមិនបាន
ដោយសារការលំបាកផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច
និងនយោបាយ។
លោកបានបន្តថាខ្ញុំមិនអាចសនេយា

ជាមយួគេសួាររបសខ់្ញុំថាថ្ងេស្អេកនងឹ
បានល្អបេសើរជាងថ្ងេនេះទេ។មានតេ
ដំណោះសេយមួយបុ៉ណោ្ណោះដេលខ្ញុំគិត
នោះគឺធ្វើយា៉ាងណាទៅឱេយដល់អឺរ៉ុប។
បច្ចបុេបន្នលោកបេងឹបេងចញិ្ចមឹកនូ

ជាកិច្ចការមួយដេលUNនិយាយថា
មានការលបំាកទ្វេដងសមេប់ពលរដ្ឋ
អុរីា៉ាក់ដេលជវីតិរបស់ពកួគេរងប៉ះពាល់
ដោយសារសង្គេមជាចេើនទសវតេសរ៍
និងជំងឺរាតតេបាតកូវីដ១៩។
ទីកេុងបាកដាដបដិសេធមិនផ្តល់

សញ្ជាតិឱេយជនភៀសខ្លនួអុរីង៉ទ់េទោះបី
ជាពួកគេបានរស់នៅក្នុងបេទេសនេះ
ជាង៤០ឆ្នាំហើយក្តី។
UNនិយាយថា រហូតមកទល់ឆ្នាំ

២០០៣នៅកេមអតីតជនផ្តាច់ការ
SaddamHusseinមានជនភៀស

ខ្លួនឃើដ១៦០០០នាក់រស់នៅ
ក្នងុបេទេសអុីរា៉ាក។់បច្ចបុេបន្នមានជាង
១០៧០០នាក់ភាគចេើនរស់នៅក្នងុ
តំបន់ឃើដអុីរា៉ាក់។
មានតេទកីេងុអាប៊លីប៉ណុោ្ណោះផ្តលឱ់េយ

ពួកគេនូវបណ្ណអនុញ្ញាតតាំងលំនៅ
ដោយអនញុ្ញាតឱេយពកួគេធ្វើការងរនងិ
ធ្វើដំណើរតេនៅក្នងុខេត្តចនំនួ៣របស់
តបំន់ស្វយត័ប៉ណុោ្ណោះបេសនិបើពកួគេ
អាចស្វេងរកអ្នកធនាបាន។ ទីកេុង
បាកដាដមនិទទលួសា្គាល់សពុលភាព
របស់ពួកគេទេ។
នោះមាននយ័ថាមធេយាបាយសមេប់

ពកួគេគតឺេវូទទលួសទិ្ធជិេកកោននៅ
ក្នងុបេទេសទី៣បុ៉ន្តេពាកេយស្នើសំុតិចតួចទេ
តេវូបានទទួលយកដោយឧត្តមស្នងការ
ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនUN៕

លោក Jens Stoltenberg (សា្តា ំ) និង លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រាអី្រា ស្រាប ៉ាញ  Pedro Sanchez ធ្វើ សន្ន សីិទកាស្រាត ។ AFP

ជនភៀ ស ខ្លនួ ឃើ ដ នៅអីុរ៉ាក់ កំពុង តាម ដា ន ការ បោះ ឆ្នោតអីុរ៉ង់ដោ យ សង្រឃឹម ថានឹង មាន កា រផ្លាស់ប្ត ូរ តិច តួច 



ព័ត៌មានខ្លីៗ

តៃវ៉ាន់រាយការណ៍អំពី
ការលុកលុយដ៏ធំបំផុត
ដោយកងទ័ពអាកាសចិន
កាលពថី្ងៃអង្គារទ១ី៥មថិនុារដ្ឋា-

ភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ បាននិយាយថា
យន្ដហោះចមៃបាំងរបស់កងទ័ពអា-
កាសចិនចំនួន២៨គៃឿងបានចូល
តំបន់ការពារដៃនអាកាសរបស់កោះ-
តៃវ៉ាន់(ADIZ)។
កៃសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាន

និយាយថាបៃសកកម្មចុងកៃយ
បង្អស់របស់បៃទៃសចិនលើកនៃះ
មានយន្តហោះបៃយុទ្ធJ-16ចំនួន
១៤គៃឿងនិងយន្តហោះបៃយុទ្ធ-
J-១១ចនំនួ៦គៃឿងក៏ដចូជាយន្ត-
ហោះទមា្លាក់គៃប់បៃកH-6ចំនួន
៤គៃឿងដៃលអាចផ្ទុកអាវុធនុយ-
ក្លៃអ៊ៃរ និងបៃឆាំងនាវមុជទឹក
នាវចមៃបាងំអៃឡចិតៃនូកិនងិយន្ត-
ហោះពៃមានដំបូង។
កៃសងួបាននិយាយថាយន្តហោះ-

បៃយុទ្ធរបស់តៃវ៉ាន់តៃូវបានបញ្ជូន
ទៅស្ទាក់ចាប់នងិពៃមានយន្តហោះ
ចិនខណៈបៃព័ន្ធមីសុីលក៏តៃូវបាន
ដក់ពងៃយដើមៃបីតាមដនពួកគៃ
ផងដៃរ។
កៃសួងតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា

នៃះជាការលុកលុយបៃចាំថ្ងៃដ៏ធំ
បំផុតចាប់តាំងពីកៃសួងបានចាប់-
ផ្តើមរាយការណ៍ពីសកម្មភាពកង-
ទព័អាកាសចនិនៅក្នងុADIZរបស់
តៃវ៉ាន់កាលពីឆា្នាំមុន ដោយបាន
បបំៃកកណំត់តៃមនុមានយន្តហោះ
ចំនួន២៥គៃឿងដៃលបានរាយ-
ការណ៍កាលពីខៃមៃស។
កៃសួងការពារជាតិចិនមិនបានធ្វើការ

អតា្ថាធិបៃបាយតាមសំណើទាក់ទង
នឹងរឿងនៃះឡើយ៕សុខ  ស្រីលុច

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី១៧ែខមិថុនាឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សុខ វ្រងឈាង 

បៃធានាធបិតីអាមៃរកិលោកចូបៃដនិ
និងបៃធានាធិបតីរុសៃសុីលោកវ៉ា្លាឌីមៀរ
ពទូនីនងឹបៃឈមមខុដក់គ្នានៅថ្ងៃពធុ
ទី១៥មិថុនានៅក្នុងកិច្ចបៃជុំលើក-
ដំបូងរបស់ពួកគៃចាប់តាំងពីលោក
បៃដនិបានចលូកាន់តណំៃងដោយកចិ្ច-
បៃជុំនៃះនឹងអមជាមួយនឹងការខ្វៃង-
គនំតិគ្នាយា៉ាងទលូទំលូាយនងិការរពំងឹ
ទុកទាបសមៃប់សមិទ្ធផលណាមួយ។
ពកួគៃទាងំ២ពោលថាពកួគៃសងៃឃឹម

ថាកិច្ចពិភាកៃសារបស់ពួកគៃនៅក្នុង
ទកីៃងុហៃសឺណៃវអាចនាំឱៃយមានទនំាក-់
ទំនងបៃកបដោយស្ថិរភាពនិងអាច
ពៃយាករបានបើទោះបីជាពួកគៃនៅតៃ
មានភាពមិនយល់សៃបលើអ្វីៗ ទាំង-
អស់រាប់តាងំពីការគៃប់គៃងអាវធុនងិ
ការវយបៃហារតាមអុនីធណឺតិរហតូ
ដល់ការចោទបៃកាន់លើជៃៀតជៃក
ក្នងុកចិ្ចការផ្ទៃក្នងុនងិភាពតានតងឹនៅ
អ៊ុយកៃនជាដើមក៏ដោយ។
មន្តៃីជាន់ខ្ពស់អាមៃរកិមា្នាក់បានបៃប់

អ្នកយកពត័ម៌ាននៅលើយន្តហោះAir
ForceOneនៅពៃលលោកបៃដិន
កពំងុហោះទៅកាន់ទកីៃងុហៃសណឺៃវថា៖
«យើងមនិរពំងឹថានងឹមានសមិទ្ធផល
ធំណាមួយចៃញពីកិច្ចបៃជុំនៃះទៃ»។
ទីបៃឹកៃសាគោលនយោបាយការបរ-

ទៃសរបស់លោកពូទីនលោកYuri
Ushakovបាននិយាយថា៖«ខ្ញុំមិន
បៃកដថាកចិ្ចពៃមពៃៀងណាមយួនងឹ
តៃូវបានឈានដល់នោះទៃ»។
ក្នុងរយៈពៃលប៉ុនា្មានឆា្នាំចុងកៃយ

នៃះទំនាក់ទំនងរវងកៃុងវ៉ាសុីនតោន
នងិម៉ូស្គូបានធា្លាក់ដល់កមៃតិទាបបផំតុ
មិនធា្លាប់មានតាំងពីការដួលរលំនៃ

សហភាពសវូៀត។ចណំចុតានតងឹគរួ
ឱៃយកត់សមា្គាល់រួមមានការកាត់យក
ឧបទ្វីបគៃីមាដោយរុសៃសុីកាលពីឆា្នាំ
២០១៤ការអន្តរាគមន៍សង្គៃមនៅសុរីី
ការចោទបៃកាន់ដោយអាមៃរកិដៃល
រុសៃសុីបានចៃនចោលអំពីការជៃៀត-
ជៃកក្នុងការបោះឆ្នាតបៃធានាធិបតី
អាមៃរកិឆា្នាំ២០១៦នងិការបណ្ដៃញ
មន្តៃីការទតូទៅវញិទៅមកនងិការដក់
ទណ្ឌកម្មទៅវិញទៅមកជាដើម។
ទនំាកទ់នំងបានធា្លាក់ចុះបន្ថៃមទៀត

នៅក្នុងខៃមីនានៅពៃលដៃលលោក
បៃដនិបាននយិាយថាលោកចាត់ទកុ
លោកពទូនីគឺជា«ឃាតករ»ដៃលជរំញុ
ឱៃយបៃទៃសរសុៃសុីកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទតូ
របស់ខ្លួនបៃចាំទីកៃុងវ៉ាសុីនតោនឱៃយ
តៃឡប់មកមាតុភូមិវិញសមៃប់ការ-
ពិគៃះយោបល់។
ភា្លាមៗនោះដៃរសហរដ្ឋអាមៃរកិបាន

កោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទតូរបស់ខ្លនួបៃចាំ
ម៉ូស្គូឱៃយតៃឡប់មកវិញកាលពីខៃមៃស
នៃះ។ចាប់តាងំពីពៃលនោះមកឯកអគ្គ-
រដ្ឋទតូទាងំ២មនិបានតៃឡប់ទៅបពំៃញ

ភារកចិ្ចរបស់ពកួគៃវញិធ្វើឱៃយស្ថានទតូ
នៃគូបៃជៃងទាំង២ មិនមានឯកអគ្គ-
រដ្ឋទូតនៅបៃចាំការនៅឡើយទៃ។
ការគៃបគ់ៃងអាវធុគឺជាដៃនសមត្ថ-

កិច្ចមួយជំរុញឱៃយមានការរីកចមៃើន
អាចកើតឡើងបើទោះបីជាមានការ-
ខ្វៃងគំនិតគ្នាកាន់តៃទូលំទូលាយក៏
ដោយ។កាលពីខៃកុម្ភៈកន្លងទៅបៃ-
ទៃសរុសៃសុី និងសហរដ្ឋអាមៃរិកបាន
យល់ពៃមបន្តសន្ធសិញ្ញាNewSTART
៥ឆា្នាំបន្ថៃមទៀតដៃលជាកចិ្ចពៃមពៃៀង
ចនំនួការដក់ពងៃយកៃបាលគៃបន់យុ-
ក្លៃអ៊ៃររបស់បៃទៃសទាងំ២ហើយដក់
កមៃតិលើចនំនួមធៃយាបាយបញ្ជនូគៃប់
ទំាងនៃះដូចជាមីសីុលដៃលមានមូលដ្ឋាន
លើដីនិងនាវមុជទឹករួមទំាងយន្តហោះ
ទមា្លាក់គៃប់បៃកចមា្ងាយឆា្ងាយផងដៃរ។
មន្តៃីជាន់ខ្ពស់អាមៃរកិខាងលើបាន

និយាយថាលោកបៃដិននឹងបញ្ជាក់
បៃប់លោកពូទីនអំពីតំបន់ផលបៃ-
យោជន៍ជាតិអាមៃរិក ដៃលមានការ-
បៃពៃឹត្តមិនតៃឹមតៃូវរបស់រុសៃសុីនឹងនាំ
មកនូវការឆ្លើយតបមួយ។កាលពីខៃ

មៃសលោកបានចៃញសៃចក្ដីបញ្ជា
បៃតបិត្តិដៃលពងៃកីសទិ្ធិអណំាចរបស់
ស្ថាបន័រដ្ឋាភបិាលអាមៃរកិក្នងុការដក់
ទណ្ឌកម្មលើកៃុងម៉ូស្គូ។
លោកVladimirFrolovអតីតអ្នក-

ការទតូរសុៃសុបីាននយិាយថាលោកពទូនី
ចង់បានចំណងទំនាក់ទំនងគោរពគ្នា
ទៅវិញទៅមកហើយលោកចង់ឱៃយអា-
មៃរិកគោរពលោកដូចសមាជិកការិ-
យាលយ័នយោបាយសហភាពសវូៀត
កាលពីទសវតៃសរឆ៍ា្នាំ១៩៦០-១៩៨០
ជាមយួនងឹ«ការទទលួស្គាល់ជានមិតិ្ត-
រូបនៃភាពស្មើភាពគ្នារបស់រុសៃសុីក្នុង
ភមូសិស្តៃនយោបាយជាមយួសហរដ្ឋ-
អាមៃរិក»។
នៅក្នងុសភាពនៃទនំាក់ទនំងតាន-

តឹងមួយនៃះការជជៃកនឹងមិនមានការ-
ទទលួទានអាហាររមួគ្នាទៃហើយលោក
ពូទីននិងបៃដិនតៃូវបានគៃរំពឹងថា
នងឹធ្វើសន្នសិទីសរពត័ម៌ានដច់ដោយ-
ឡៃកផៃសៃងគ្នាជាជាងធ្វើការរួមគ្នា។
នៃះគឺផ្ទយុពីការចលូរមួរបស់លោក

បៃដនិក្នងុសមយ័បៃជុំG-7សបា្ដាហន៍ៃះ
ដៃលរៀបចំឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្តៃី
អង់គ្លៃសលោកBoris Johnson
ដោយមៃដឹកនាំបៃទៃសG-7និងប្ដី
បៃពន្ធរបស់ពកួគៃបានរៀបចំពធិីជប-់
លៀងសច់អំាងនងិថតរបូជា«គៃសួរ»
ជាដើម។
មុននឹងលោកបៃដិនធ្វើដំណើរមក

ជួបជាមួយលោកពូទីនលោកបាន
ចូលរួមកិច្ចបៃជុំជាមួយកៃុមបៃទៃស
G-7ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិង
សមាជកិអង្គការណាតូដៃលក្នងុលោក
បានធ្វើសៃចក្ដថី្លៃងការណ៍រមួគ្នាជាមយួ
សម្ពន័្ធមតិ្តដើមៃបីបង្ហាញពីការពៃយួបារម្ភ
លើបៃទៃសរុសៃសុីនិងចិន៕

មានការខ្វៃងគំនិតយ៉ាងធំនិងការរំពឹងទុកទាប
ខណៈលោកបៃដិននិងលោកពូទីនតៃៀមជួបគ្នា

លោកប្រ ធានាធិបតីអាម្រ រិក ចូ  ប្រ ដិន (ឆ្វ្រង)លោក   វ្លា ឌី៉មៀរ  ពូទីន។ រូបថត AFP  



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ការ ប្រកួត ប្រជ្រង  ស្នាដ្រ 
គំនូរសិល្របៈ វ៉ាយខ្រនវ៉ាសឆ្នាំ ២០២១    
(White Canvas Cambodia 
2021 ដ្រល រៀបចំ ដោយ ក្រុមហ៊ុន  
Social Compass Cambodia  
ចាប ់ ផ្តើម  ទទលួ ប្រក្ខ ជន  ចលូ រមួ ប្រកតួ  
រដូវ កា ល  ទី២  ហើយ ។ 

បើ តាម ស្រចក្តី ជូន ដំណឹង ពី  ក្រុម  
អ្នក រៀប ចំ ការ ប្រកួត បាន ឱ្រយ ដឹង ថា៖    
« ការ វលិ  ត្រឡប ់ សជាថ្ម ី ន្រ ការ ប្រកតួ-    
ប្រជ្រង  ស្នាដ្រសិល្របៈគំនូរ White 
Canvas 2021 ដ្រល ជា ការចាប ់ផ្តើម 
ន្រ  ការបង្កើត ឆក សលិ្របៈ  ថ្មមីយួ  ដោយ 
ផ្អ្រក  លើមធ្រយោបាយ ថ្មី ដើម្របីគាំទ្រ 
សិល្របករ។ តាម រយៈ ការប្រើប្រស់ 
បច្ច្រក  វិទ្រយោ  ចុង  ក្រយ  ស្នាដ្រសិល្របៈ 
នឹង ត្រូវបើក បង្ហាញ តាម រយៈ ការ- 
ពិព័រណ៍  ប្រកប ដោយ សុវត្ថិភាព និង   
មាន      ភាពយតុ្តធិម ៌។ ការប្រកតួ ប្រជ្រង 
ន្រះ  មាន គោល បំណង ប្រមូល   ស ្នា  ដ្រ 

សិល្របៈ របស់ សិល្រប ករ ឆ្នើម  និង ល្រច- 
ធ្លោ ន ក្នុង តំបន់។ ស្នាដ្រ ដ្រលត្រូវ 
បាន ជ្រើស រើស  នឹងដាក់តាំង បង្ហាញ  
ន  លើ ប្រព័ន្ធ  អុីនធឺណិត »។ 

ប្រភព ដដ្រល   ន្រះ   បន្ត     ថា ៖  « លក  ្ខ - 
ខណ ្ឌទាំង   មនុស្រស ព្រញវ័យ  និង កុមារ 
មិន កំណត់ ប្រធាន បទ  សម្រប ់  ការ- 
ប្រកួត    ស្នាដ្រ គំនូរសិល្របៈ វ៉ាយ ខ្រន-  
វ៉ាស ឆ្នាំ ២០២១ន្រះទ្រ។  មនុស្រស  
ព្រញ វ័យ ចាប់ ពី មាន អាយុ ចាប  ់ ពី 
១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ហើយ នឹងត្រូវ បាន 
ជ្រើសរើស សម្រប់  បោះឆ្នាត មាន 
២០នាក់ ហើយ  មាន ពាន រង្វាន់ ៣ គឺ 
ពាន រង្វាន់ មាស ដ្រល ទទួល បាន  
វញិ្ញាបនបត្រ ១  នងិ   ទកឹ ប្រកច់នំនួ ១ 
ពាន់ដុល្លោរ ពាន រង្វាន់ប្រក់ ទទួល 
បាន វិញ ្ញា បនបត្រ១  និង ទឹកប្រក់ 
ចំនួន ៥០០ដុល្លោរ និង ពាន រង្វាន់ 
ពិស្រស   ទទួល បាន  វិញ្ញាបនបត្រ១  
និងទឹក ប្រក់ ចំនួន  ២០០ដុល្លោរ។ 

ចណំ្រក ឯ កមុារ វញិចាប់ ទទលួ  យក 
ពី អាយុ  ១៧ឆ្នាំ  ចុះ ក្រម  ដោយ  

ប្រក្ខជន នឹង ត្រូវ បាន ជ្រើស  រើស-  
សម្រប ់ ការ បោះ ឆ្នាត  មាន  ១០ នាក ់
និង  មាន ពាន  រង្វាន់ ៣។ គឺ ពាន- 
រង្វាន់មាស ពានរង្វាន់ ប្រក់ និង ពាន   
រង្វាន់ ពិស្រស  ដ្រល   នឹង ទទួល បាន 
វិញ្ញា បន បត្រ១  និង កាដូ រង្វាន់ ផ្រស្រងៗ 
ទៀត។ យើង  មិនទទួល យក ស្នា ដ្រ 
ដ្រល    ធា្លោប់  បាន  ដាក ់ចូល រួមប្រកួតន 
ក្នុង  កម្មវិធីផ្រស្រងៗ ពីមុន មក ឬ ស្នា ដ្រ  

ដ្រល   លួច  ចម្លង ពីការង រ របស់ អ្នក-  
ដទ្រនោះទ្រ»។

 ចំពោះ ការ ទទួល ចុះ ឈ្មោះ របស់ 
ប្រក្ខ  ជន  ចាប់ ផ្តើម តាំង ពី ថ្ង្រទី ១ ខ្រ 
មិថុនា ឆ្នាំ២០២១ និង ឈប់ទទួល 
ពាក្រយ ប្រក្ខជន ន  ថ្ង្រទី ៣១ ខ្រ សីហា 
ឆ្នាំ ២០២១  ឯ ការ ប្រកាស  លទ្ធ ផល 
នឹង  ធ្វើ ន ខ្រ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ។ 
សម្រប់ ប្រក្ខ  ជន  អាច ចុះ ឈ្មោះ តាម 

រយៈ https://forms.gl e/rCbK7 R c 
x  b  1VTJC 7X9  ឬ អាចចូល មើល-   
ព័ត៌មាន  លម្អិត បាន តាមរយៈ http:/ /- 
white canvas .pro/។ 

ការ  ប្រកួត ឆ្នាំ ន្រះ   មិន មាន ការ - 
កំណត ់  ប្រធានបទ ខណៈ ស្នា ដ្រ 
សិល្របៈ ប្រភ្រទ 2D ដ្រល ជា ស្នា ដ្រ 
ប្រភ្រទ    មួយ  ណា  ក៏បាន (ពណ៌ប្រង 
អាគ្រីលីក ពណ៌ទឹក ការបោះពុម្ព- 
ផាស  ថ្រល។ល។ ចំណ្រក ទំហំ    អប្រប - 
បរមា 30 cm x 30 cm អតិបរមា 
100 cm x 100 cm។ 

ប្រកជន អាច ដាក់ ស្នាដ្រ សិល្របៈ 
ចូល   រួម    ប្រកួត  លើស ពី១ ប៉ុន្ត្រ សិល្រប- 
ករ   មា្នាក ់ គ ឺអាច មាន សទិ្ធ ិ ទទលួ បាន នវូ 
ជយ  លភ ី ត្រមឹ ត្រ ១ រង្វាន ់ត្រ ប៉ណុ្ណោះ ។  
ប្រក្ខជន អាច ទាក់ទង សួរ ព័ត៌មាន 
បន្ថ្រម តាម ល្រខ ទូរស័ព្ទ  096 609- 
5555 /  Sona Chhumpu (Social 
Compass) និង  ទំនាក់ទំនង 
ព័ត៌មានតាមរយៈ ល្រខ  ត្រឡ្រក្រម       
096 21 81 219៕ 

www.postkhmer.com

កូនរមាសចាវ៉ានដ៏កម្របំផុត២ក្របាលត្រវូបានប្រទះឃើញនៅកោះជ្វា
កេុង ហេសាការតា : កូន រមាស 

ចាវ៉ានចំនួន២ ក្របាល ត្រវូ បាន 
ប្រទះ ឃើញ ន ឧទ្រយោន ជាតិ 
ឥណ្ឌនូ្រសីុ    ជា ទស្រសនីយភាព ដ៏ 
កម្រ មួយ ដ្រល មនុស្រស មាន 
ឱកាស បាន ឃើញ សត្វ ចិញ្ចឹម 
កូន ដោយទឹក ដោះ ពិត ផុត ពូជ 
បំផុត ន្រះ ។ 

សត្វ ទាងំ២ក្របាល ដ្រល មាន 
អាយុ ចនោ្លោះ ពី ៣ខ្រទៅ ១ ឆ្នាំ 
ត្រូវបាន មើល ឃើញ ក្នុង វើដ្រអូ 
ឃ្លីប  ថត ដោយ កាម្ររ៉ា បង្កប់ 
កាលព ីខ្រ មនីា ន ឧទ្រយោន ជាត ិ 
Ujung Kulon។ ន្រះ បើ ទៅ 

យោងតាម ក្រសួង បរិស្ថាន ។ 
ស្ថិត នចុង កោះ ផុតឯភាគ- 

ខាង លិច ន្រ ដ្រន កោះ ជា្វា ក្នុង 
ប្រទ្រស ឥណ្ឌនូ្រសុ ីឧទ្រយោនជាត ិ
Ujung Kulon គឺជា ជម្រក 
សត្វ ព្រ ចុង ក្រយ បំផុត សម្រប់  
ពពួក សត្វ រមាស ចាវ៉ាន ។ 

ក្រយមាន ការ  ធា្លោក ់ចុះ យ៉ាង 
គំហុក ន្រចំនួន រមាស  ទាំង ន្រះ 
គ្រ ជឿ ថា សត្វ ចញិ្ចមឹ កនូ ដោយ 
ទឹក ដោះ ដ៏កម្រ ន្រះមាន ចំនួន ត្រ   
៧៣ ក្របាល បុ៉ណ្ណោះ រស់ន ដ្រន 
ជម្រក សត្វ ដ្រល មាន ផ្ទ្រ ដី 
សរបុ ប្រមាណ ៥ ១០០ ហកិតា 

ស្ថិត ក្នុង   តំបន់ ព្រ  និង ប្រភព 
ទឹក សប ។ 

គួរឱ្រយ កត់ សមា្គាល់ ថា សត្វ 
រមាស ចាវ៉ាន មាន ស្រប្រក ក្រស់ៗ 
ដ្រល បត់ រំល្រចជា ភ្ល ីផ្នត់ៗ ហាក់- 
បីដូចជា   អម្របូរ សត្វ ទំាងន្រះ បាន 
ពាក់  អាវ ក្រះ ។ 

អ្វដី្រល គរួ ចាប ់អារម្មណ ៍នោះ 
គ ឺពកួវ  ធា្លោប ់មាន ចនំនួ រប ់ពាន ់
ក្របាល រសន់ ទទូាងំ តបំន ់អាសុ-ី 
អាគ្ន្រយ ៍ ត្រ រង គ្រះ ព្រះ ការ- 
បរបាញ ់ នងិ ការ ដណ្ដើម ជម្រក 
ពី សំណាក់ មនុស្រស  រមាស ចាវ៉ាន 
កា្លោយជា សត្វ កម្រ ៕ AFP/HRកូន រមាសចាវ៉ាន តេវូបន ថត ដោយ កាមេរ៉ា បង្កប់ ក្នងុ ពេ នេ ដេន កោះ ជ្្វា បេទេស ឥណ្ឌនូេសីុ   ។ រូបថត AFP

ជយលាភី លេខ១ (មនុសេសពេញវ័យ) កាលពី ឆ្នា ំ២០២០   ។ រូបថត សហ ការើ

ការប្រកួតស្នាដ្រគំនូរសិល្របៈវ៉ាយខ្រនវ៉ាសឆ្នាំ២០២១ចាប់ផ្តើម
ជយលាភី ទំងមនុសេសពេញវ័យ និង កុមារ កាលពី បេកួត បេជេងសិលេបៈ វ៉ាយខេនវ៉ាស  ឆ្នា ំ២០២០។ សហ ការើកេមុគណៈកម្មការ និង អ្នក រៀបចំ ការ បេកួត បេជេងសិលេបៈ វ៉ាយខេនវ៉ាស  ឆ្នា ំ២០២០   ។ រូបថត សហ ការើ
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សកម្មជនអភិរក្សពងូ្ល
វៀតណាមទទួលពាន-
រង្វាន់បរិស្ថានពិភពលោក

ក្រុង ហាណូយ : អ្នក អភិរកៃស និយម 
វៀតណាម ម្នាក់ ដៃល កំពុង ធ្វើ កិច្ចការ 
សង្គៃះ សត្វពងៃូល  ពី ជំនួញ បៃក់ រាប់ - 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ដ៏ បំផ្លិច បំផ្លាញ  បាន 
ទទួល ពាន ឆ្នើម ១កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ 
ចំពោះ តួនាទី ក្នុង ការ សង្គៃះ សត្វ ជិត 
ផុត ពូជ បំផុត មួយ ក្នុង លោក ។ 

ដោយ ម នតម្លៃ ថ្លៃ នៅ បៃទៃស ចិន 
និង តំបន់ អាសុី អាគ្នៃយ៍ ចំពោះ សាច់ 
របស់ វា សត្វ ពងៃូល តៃូវបាន ចាត់ ទុក 
ជា អាហារ ពសិៃស ដោយ ជឿ ថា វា អាច 
ពៃយាបាល រោគា ចៃើន មុខ  ចាប់ ពី បញ្ហា 
អសមត្ថភាព ផ្លូវ ភៃទ  រហូត ដល់ ការ- 
ពៃយាបាល មហារីក ។ 

ង្វៀង វា៉ានថ់ៃ នាយក អង្គការ សង្គៃះ 
សត្វពៃ វៀតណាម (SVW) បាន 
កា្លាយ  ជា អ្នក ខិត ខំ ផៃសព្វផៃសាយចំណៃះ- 
ដឹង  លក្ខណៈ អន្ដរជាតិ អំពី បញ្ហា ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ  
ដៃល វៀតណាម កពំងុ បៃឈម ក្នងុ នាម 
ជា  មជៃឈមណ្ឌលចំពោះការ ជួញដូរ 
សត្វ ពងៃូល ធំ មួយ ។ 

លោក តៃូវបាន ផ្ដល់ ពាន រង្វាន់  
Goldman Environmental Prize 
ឬ  ក៏បរិសា្ថាន បៃតង   សមៃប់ ផ្ដល់ ឱៃយ 
មៃដកឹ នា ំខ្វល ់ខ្វាយ រឿង បរសិា្ថាន  ដៃល 
បាន ខិត ខំ បៃឹង បៃង បៃកប ដោយ 
ចរីភាព នងិ មន សារ ៈសខំន ់ក្នងុ កចិ្ច- 
ការពារ  និង ពងៃីកពិភព ធម្មជាតិ ។ 

លោក ថៃ អាយុ ៣៩ ឆ្នាំ បាន បៃប់  
AFP ក្នងុ បទសម្ភាស មយួ មនុ សៃចក្ដ-ី 
បៃកាស ម្ចាស់ ពាន ទាំង ៦ នាក់ ថា ៖ 
«ការ ផៃសព្វផៃសាយ អំពី បញ្ហា នៃះ វា នឹង 
កា្លាយជា ឱកាស ទាកទ់ាញ យវុជន  នងិ 
សហគមន ៍វៀតណាម ឱៃយ មន ការ ចលូ- 
រួម  ក្នុង ការការពារ ពៃ ឈើ សត្វ ពៃ 
និង  បរិសា្ថាន »។ 

សត្វពងៃលូ  តៃវូបានគៃសា្គាលថ់ាជា 
សត្វ សុី សត្វ ល្អិត  គា្មាន អ្វី ការពារ ខ្លួន 
នៅ ក្នុង បរិសា្ថាន ពៃ ឡើយ  ដោយ 
ពួកវាគៃន់តៃ រមូរ ខ្លួន មូល ដូចបាល់  
ពៃល ជួប គៃះថា្នាក់  ដៃល  ធ្វើ ឱៃយ កៃុម 
បៃមញ់ កាន់តៃ សៃួល ចាប់ ពួកវា ។ 

លោក ថៃ បាន និយាយថា ៖ « ផ្អៃក 
លើ តួលៃខ ពី ការ សុើប អង្កៃត  និង រូប-
ភាព  កាមៃរា៉ា បង្កប់ ក្នុងពៃ យើង អាច 
និយាយ បាន ថា សត្វ ពងៃូល នៅ ក្នុង 

ពៃ នៃ បៃទៃស វៀតណាម កាន់ តៃ ខើច 
រហូត ជាង ៩០ភាគរយ ក្នុង រយៈ ពៃល 
១៥ ឆ្នាំ ចុង កៃយ »។ 

នៅ មជៃឈមណ្ឌល សង្គៃះ សត្វពៃ 
SVW ក្នុង បៃទៃស វៀតណាម កៃុម 
ការងរ មួយ ដៃលមន បុគ្គលិក និង 
អ្នក ស្ម័គៃ ចិត្ដ បាន ធ្វើ ការ ងរ ជា ចៃើន 
ម៉ោង ក្នងុ ការ បីបាច់ សត្វ ពងៃលូ ឱៃយ មន  
សុខភាព ល្អ  មុន ពៃល លៃង ចូល ពៃ 
វិញ។ ពៃលនៃះ ពួកគៃ បាន សង្គៃះ 
ពងៃូល ជិត ១ ៦០០ កៃបាល ។ 

លោក បាន និយាយ ថា ការ ទទួល- 
សា្គាល ់ កចិ្ចការ របស ់អង្គការ SVW ក្នងុ 
ការ ទទលួ ពាន Goldman Environ-
mental Prize អាច ជា កិច្ចការ ដ៏ វៃង 
ឆ្ងាយ ក្នងុ ការ ជួយ ជំរុញ កិច្ចការ សង្គៃះ  
របស់ មជៃឈមណ្ឌ ល។ 

លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា ៖ « អត់ មន 

ពលរដ្ឋ វៀតណាម ធ្វើ គរំ ូល្អ ចៃើនដៃល 
យើង អាច ដើរ តាម បាន  នោះទៃ ។ 
ប៉ុន្ដៃក៏គា្មាន  បុគ្គល ណាម្នាក់ ឬ អង្គការ 
ណា មយួ មនិ អាច ធ្វើ កចិ្ចការ នៃះ តៃ ឯង 
ឡើយ ។ យើង តៃូវ ធ្វើ រួម គា្នា »។ 

នៃះជា ពលរដ្ឋ វៀតណាម ទ២ីហើយ 
ដៃល បាន ឈ្នះ ពាន  Goldman En-
vironmental Prize ដោយ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៨ អ្នកសៃី ងុយ ធីកាញ់ តៃូវ 
បាន  ទទួល សា្គាល់ ចំពោះ  ការ  បៃឆំង 
ឧសៃសាហកម្ម ធៃយងូ ថ្ម ដៃល បភំាយ ផៃសៃង 
បំពុល បរិសា្ថាន ។ 

ពាន រង្វាន ់  ៦   បាន បៃគល ់ឱៃយ មនសុៃស 
៦ នាក់ ដៃល ផ្ដល់ កិត្ដយិសដល់ សកម្ម- 
ជន  នៅ តបំន ់អា ្រហ្វកិ អាសុ ីអរឺ៉បុ ដៃន- 
កោះ និង បៃទៃស  ដៃន កោះ  អាមៃរិក 
ខង ជើង  អាមៃរិកភាគ កណា្ដាល និង 
ខង តៃបូង៕ AFP/HR

ក្រុង ញូវយ៉ក : បៃជាពលរដ្ឋ 
អាមៃរិក កំពុងតៃ នាំ គា្នា ចៃញ 
ទទួល ទាន ខងកៃ ក្នុង ចំនួន 
ដ ៏ចៃើន  ខណៈ ការ រតឹ បន្ដងឹ វបិត្ដ ិ
កូវីដ តៃូវបាន ដក ចៃញ ដោយ 
ភោជនីយដ្ឋាន ជា ចៃើន ជួប បញ្ហា  
ផ្គត់ ផ្គង់ តមៃូវការ ពី កង្វះ កម្លាំង 
ពលកម្ម។ នៃះ បើយោងតាម 
ទិន្នន័យ ចៃញ ដោយ វៃបសាយ 
សៃវជៃវ Yelp ដៃល បាន 
បង្ហាញ  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។ 

ទិន្នន័យ  Yelp បាន បង្ហាញ 
ថា ភ្ញៀវ ជាង ៣,៧ លាន នាក់ 
បាន មក ទទលួទានអាហារ នៅ 
ភោជនីយដ្ឋាន តាម រយៈ កម្មវិធី 
ទូរស័ព្ទ កាលពី ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ ជា ចនំនួ ដ ៏ចៃើន បផំតុ  
ដៃលលើស ទំាង តួលៃខ មុន ជួប 
វិបត្ដិ កូវីដ ទៅទៀត ។ នៃះ បើ  
យោង  តាម អ្នក គៃប់ គៃង ផ្នៃក 
ទីផៃសារ ភោជនីយដ្ឋាន  Yelp 
លោក ដៃវ៉ុន វ៉ៃ ។ 

យោងតាម ទិន្នន័យ បាន ឱៃយ 

ដឹងថា ចំនួន ភ្ញៀវ បាន ហក់- 
ឡើង  លើស កាលពី ខៃឧសភា 
ឆ្នា ំ២០១៩ ចំនួន ៤៨ ភាគរយ។ 
ការ កើន ឡើង នៃះ បាន កើត 
ឡើង  ដោយសារ ពលរដ្ឋ អាមៃរិក  
ជា ចៃើន នាកប់ាន ចាក ់វា៉ាកសំ់ាង  
ហើយ  អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន ចាប់- 
ផ្ដើម បន្ធូរ បន្ថយ បមៃម ការ រឹត- 
បន្ដឹង រួម ទាំង ការ ឈប់ ពាក់ 
ម៉ោស ់នងិ ការ កហំតិ អ្នក ទទលួ- 
ទានជុំគា្នា ក្នុង បន្ទប់ បិទ ជិត ។ 

លោក វ៉ៃ បាន ឱៃយ ដឹង ក្នុង ប្លុក 
ថា ៖ « ពៃល ភ្ញៀវ អាច ដើរចូល 
ក្នុង ភោជនីយដ្ឋាន វិញ ជំនួញ 
ភោជនីយដ្ឋាន និង អាហារ ថ្មីៗ 
ចាប់ ផ្ដើម បើក ទា្វារ ជា បន្ដ បនា្ទាប់ 
នៅ កៃបៃរ កមៃិត មុន វិបត្ដិ កូវីដ »។ 

លោក បាន បន្ដថា ៖ « ជំនួញ 
ភោជនីយដ្ឋាន និង តូប អាហារ 
ជិត ៦ ៦០០ ទីតាំង បាន បើក 
ទា្វារ  ក្នុង ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ 
នៃះ ដោយ មន ការ កើន ឡើង  
៤២ ភាគរយ  បើ ធៀប នឹង ខៃ 

ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ និង   ធ្លាក់ 
ចុះ តៃ ២១ ភាគរយ បើ ធៀប នងឹ 
ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ »។ 

Yelp ក៏ បាន រាយ ការណ៍ ពី ការ- 
បើក ទា្វារ ឡើង វិញ នូវ ភោជនីយ- 

ដ្ឋាន និង អាហារដ្ឋាន ចំនួន  
១៦ ៥០០  ទីតាំង កាលពី ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ ដៃល បាន 
ធ្លាក់ មក តៃឹម ៥ ០០០ ទីតាំង 
ក្នុង ខៃ ឧសភា ។ 

កណំើន នៃការ ទទលួទាន  ក្នងុ 
ភោជនីយដ្ឋាន តៃវូបាន មើល  
ឃើញ ដ៏គួរ ឱៃយ កត់ សម្គាល់ នៅ 
តាម  ទី កៃងុ នានា  ដៃលមន ភ្ញៀវ  - 
ទៃសច រ ចៃើន ផង ដៃរ ដូចជា 

ទីកៃុង ហូណូលូលូ កើន ឡើង 
៨៥៣ ភាគរយ និង ឡាសវៃ-
ហា្គាស កើន   ៥៨៩ ភាគរយ ។ 

លោក វ៉ៃ  បន្ដថា ភោជនីយ-
ដ្ឋាន បាន ផ្លាស់ ប្ដរូ មក បៃើ បច្ចៃក- 
វិទៃយា ដើមៃបី ជួយ គៃប់ គៃង ការ - 
បមៃើ  សៃវាកម្ម អំឡុង ពៃល ខ្វះ 
ធនធន មនុសៃស ។ បច្ចៃកវិទៃយា  
នោះ រួម មន ការ បៃើ តារាង- 
រាយ មុខ ម្ហបូ ឌីជីថល ការ ទូទាត់  
មិន បៃើ សាច់ បៃក់ ក៏ដូចជា 
បញ្ជី  រង់ ចាំ ការ កក់ កន្លៃង និង 
គៃប់  គៃង តុ អាហារ  តាម រយៈ 
ទូរស័ព្ទដៃ ជាដើម ។ 

ការ រឹត បន្ដឹង ដោយសារ វិបត្ដិ 
កូវីដ១៩ តៃូវបាន បន្ធូរ បន្ថយ 
ជា បន្ដ បនា្ទាប ់នៅ ទទូាងំសហរដ្ឋ 
អាមៃរកិ  ដោយ ពលរដ្ឋ អាមៃរកិ 
ជាង ៥២ ភាគរយ  ឬ ១៧៤ 
លាន នាក់  បាន ទទួល ការ វា៉ាក់-
សំាង  រួច យា៉ោង តិច  ១ដូស ។ នៃះ  
បើ យោង តាមទិន្នន័យពី  មន្ដៃី 
សុខភិបាល ៕ AFP/HR

លោក  ង្វៀង វ៉ាន់ថ្រ នាយក អង្គការ សង្គ្រះសត្វព្រវៀតណាម (SVW) ទទួលពាន រង្វាន់ បរិស្ថាន ។ រូបថត AFP

អង្គការ SVW បាន សង្គ្រះ សត្វ ពង្រលូជិត ១ ៦០០ ក្របាល   ។ រូបថត AFP

មនុស្រសម្នា ឈរជជ្រកគ្នា និងអ្នកដើរ ឆ្លង កាត់ តំបន់ អាហារដ្ឋាន លើ វិថី មួយ ក្នងុ ទីក្រងុ ញូវយ៉ក ។ រូបថត AFP

ភោជនីយដ្ឋាននៅអាម្រិករត់មិនទាន់ភ្ញៀវសមុ្កចូលដូចទឹកបាក់ទំនប់



Ronaldo បំបែក កំណត់ តែ
នែការសុ៊ត បញ្ចលូ ទីនៅ  Euro 
ខណៈ ព័រទុយហ្គាល់ ឈ្នះ  ៣-០
ក្រងុប៊យុដាប៉្រស: ការ បំប៉ោង 

សំណាញ់ ទី ២គ្រាប់ របស់ តារា 
ឆ្នើម Cristiano Ronaldo   ធ្វើ 
ឱ្រាយ របូ គ្រាកា្លាយ ជា អ្នក ស៊តុ បញ្ចលូ 
ទី បាន ច្រាើន ជាង គ្រាន្រា  កំណត់- 
ត្រា របស ់ការប្រាកួត ប្រាជ្រាង ជើង- 
ឯក អរឺ៉បុ ខណៈ  ក្រាមុជម្រាើស ជាត ិ  
ព័រទុយហ្គាល់ ស៊ុត  ៣ ដង 
នៅចុង ម៉ោង  ហើយ ឈ្នះ ក្រាុម ដ៏ 
រឹង ហុង គ្រាី ៣-០ អំឡុង ការ - 
ប្រាកួត បើក ឆាក ន្រាព្រាឹត្តិការណ៍ 
Euro 2020 របស់ ខ្លួន នៅ ឯ 
កីឡដ្ឋាន Puskas Arena 
កាល ពីថ្ង្រា អង្គារ ។ 

 ព័រទុយហ្គាល់ ដ្រាល ត្រាូវ ការ- 
ពារ ជើង ឯក  និងដ្រាល មើល ទៅ 
ជាក្រាុមមានប្រាៀប  ជាង  ដោយ- 
សារ  បាន ឈ្នះ ពាន រង្វាន ់ដ ៏ធ ំន្រាះ 
លើក ដំបូង កាល ពី ៥ឆា្នាំ មុន 
បាន ប្រាងឹ ប្រាង យ៉ោង ខ្លាងំ  ដោយ 
ប្រាើ ព្រាល យ៉ោង យូរ ទម្រាំ អាច 
ទម្លុះ សណំាញ ់ទ ីរបស ់ក្រាមុ មា្ចាស ់
ផ្ទះ បាន  សម្រាប់ ការ ប្រាកួតនៅ 
ក្រាុង ប៊ុយ ដប៉្រាស ន្រាះ ។   

កីឡាករ Raphael Guer-
reiro បាន បំប្រាក ភាព ទាល ់ច្រាក 
ក្នុង នាទីទី ៨៤ ហើយ ៣នាទី 
បនា្ទាប់ Ronaldo បន្ថ្រាម ការ- 
នាំមុខ ដោយ ការ ស៊ុត បាល់ 
ពិន័យ ១១ម៉្រាត្រា ខណៈ ក្នុង 
ម៉ោង បន្ថ្រាម បង្គ្រាប់ មាន របួស     
ក៏ មាន ឱកាស ស៊ុត គ្រាប់ ទី ២ 
ដ្រាល  ជា គ្រាប់ ទី ៣ របស់ ក្រាុម 
ព័រទុយហ្គាល់ ។ 

ក្រាយ រមួ ចណំ្រាក ដ ៏ធ ំ ក្នងុ ការ- 
ជួយ ក្រាុម ព័រទុយហ្គាល់ឱ្រាយ មាន 
ជ័យ ជម្នះ ន្រាះ Ronaldo បាន 
និយយ ថា៖« វា ជា រឿង សំខន់ 
ណាស ់ក្នងុ ការ ចាប ់ផ្ដើម ជាមយួ 
នឹង ជំហន  ត្រាឹម ត្រាូវ  ដើម្រាបី ទទួល 
បាន ទំនុក ចិត្ត ។ ឥឡូវ ន្រាះ យើង 
ត្រាូវ បន្ត ឈ្នះហ្គ្រាម បនា្ទាប់  » ។

២គ្រាប់ ន្រាះ បាន ធ្វើ ឱ្រាយ ខ្រាស្រា - 
ប្រាយុទ្ធ របស់ ក្រាុម ស្រាះ បង្កង់ 
Juventus ព្រាល ន្រាះ ស៊ុត- 
បញ្ចូល ទី ១១គ្រាប់ ហើយ 
សម្រាប់ កម្មវិធី ប្រាកួត ប្រាជ្រាង ជុំ 
ចងុ ក្រាយ របស ់អរឺ៉បុ ន្រាះ ពោល 
គឺ មាន ២គ្រាប់ លើស អតីត 
វីរបុរស របស់ ក្រាុម បារាំង លោក    
Michel Platini ដ្រាល រក បាន 
៩គ្រាប់ នៅ ព្រាល គាត់ ជួយ ឱ្រាយ 
បារាំង ឈ្នះ ជើង ឯក កាលពី ឆា្នាំ 
១៩៨៤ ។

Ronaldo ដ្រាល បច្ចុប្រាបន្ន មាន 
វ័យ៣៦ឆា្នាំ ក៏នៅខ្វះ ៣គ្រាប់ 
ទៀត ផងដ្រារ  ដើម្រាបី តាម ស្មើ 
កំណត់ ត្រា គ្រាប់ បាល់   ក្នុង 
ក្រាុមជម្រាើសជាតិ របស់ កីឡាករ 
សញ្ជាតិអុីរ៉ង់ Ali Daei ដ្រាល រក 
បាន ចំនួន ១០៩ គ្រាប់ ។

កីឡាករ  Ronaldo បាន 
បន្ថ្រាម ថា ៖ «វា ជា ហ្គ្រាម ដ៏តាន- 
តឹង ក្នុង ការ ល្រាង ទល់ នឹង ក្រាុម 
គូបដិបក្ខ ដ្រាល ការពារ បាន 
យ៉ោង រឹងមាំរហូតដល់ ៩០ នាទី 
ត្រា យើង ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន 
៣គ្រាប ់ ហើយ ខ្ញុ ំពតិ ជា ដងឹ គណុ 
ណាស ់ចពំោះ ក្រាមុ ទាងំ មលូ ក្នងុ 
ជួយជ្រាមជ្រាង ខ្ញុំ ឱ្រាយរក គ្រាប់- 
បាល់ បាន ២គ្រាប់ ន្រាះ» ។

កីឡាករ Ronaldo ប្រាកដ- 
ណាស ់ចង់ បំប្រាក កំណត់ ត្រា នៅ 
ចំពោះ មុខ វត្តមាន   អ្នក ទស្រាសនា 
ក្នុងចំនួនដ៏ ច្រាើន បំផុតប្រាប ន្រាះ 
ខណៈ ក្រាុង ប៊ុយ ដប៉្រាស គឺ ជា 
កន្ល្រាង រៀប ចំ ព្រាឹត្តិការណ៍  Euro 
2020 ត្រា១គត់ ដ្រាល មិន បាន 
កំណត់ ចំនួន អ្នក គាំទ្រាចូល ក្នុង 
កីឡដ្ឋាន ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នោះ ឡើយ ។ 

កីឡដ្ឋាន  Puskas Arena 
អាចផ្ទកុ ចនំនួ អ្នក មើល ជតិ៦៨- 
០០០នាក់ ៕ AFP/VN

គែប់ បាល់ របស់ Hummels ជួយបារំាង   
ឱែយផ្ដើមដោយ ជ័យ ជម្នះ នៅ Euro 2020

ក្រុងមុយនិច: ការ ធ្វើ ឱ្រាយ ចូល 
ទី ខ្លួន ឯង របស់ Mats Hum-
mels ត្រាឹម ត្រា ១គ្រាប់គ្រាប់- 
គ្រាន់ ផ្ដល់ ឱ្រាយ ក្រាុម បារាំងនូវ 
ជយ័ជម្នះ ១-០  លើ ក្រាមុ មា្ចាស-់ 
ផ្ទះ អាល្លឺម៉ង់ អំឡុង ការ ប្រាកួត  
កាល ពី យប់ ថ្ង្រា អង្គារ ខណៈ 
ក្រាមុ ជើង ឯក ពភិពលោក ចាប-់ 
ផ្ដើម យុទ្ធ នាការ ដោយ ជោគ- 
ជ័យ ក្នុង ព្រាឹត្តិកាណ៍ Euro 
2020 ដោយ ការ មាន ប្រាៀប 
ក្នុងហ្គ្រាម   នា ក្រាុង មុយនិច ។ 

ខ្រាស្រា ការ ពារ កណា្ដាល Hum-
mels បាន បញ្ជូន បាល់ ចូល 
សំណាញ់ ទី ន្រា  ក្រាុម របស់  ខ្លួន 
នៅ នាទីទី ២០ ព្រាល រូប គ្រា 
ព្រាយាយម សា្កាត់ បាល់ ពី ការ- 
បញ្ជូន កាត់ ចូល របស់ Lucas 
Hernandez ខណៈ ដ្រាល ចងុ- 
ក្រាយ  ន្រាះ ជា គ្រាបប់ាល់  កាត់- 
ក្ដ ីឈ្នះ ចាញ ់សម្រាបក់្រាមុ យក្រាស 
នៅ អឺរ៉ុប ទាំង ២ ត្រា ម្ដង ។ 

ក្រាុមបារាំង ក្នុង នាម ជាភ្ញៀវ 
បាន ធ្វើ ទុក្ខ បុក ម្ន្រាញ មា្ចាស់ ផ្ទះ  
ច្រាើន ដង ជាង ហើយ អ្វីដ្រាល 
សំខន់នោះ  ក៏ ឃើញ មាន ការ 
បដិស្រាធ គ្រាប់ បាល់ មិន យក 
ជាផ្លូវ ការ  ចំនួន២គ្រាប់   ដ្រាល 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីដោយខ្រាស្រាប្រាយទុ្ធ 
២ រូបរបស់ ក្រាុម រហស្រាសនាម 
«Les Bleus» (ពណ៌ខៀវ) 
គឺ Kylian Mbappe និង 

Karim Benzema ដ្រាល កើត 
មាន នៅ ពាក់ កណា្ដាល និង   
ចុង វគ្គ ទី២ ដោយសារ អាជា្ញា- 
កណា្ដាល សម្រាច ថា ជា  គ្រាប់- 
បាល់ អកហ្រាសុឺ (Offside) ។ 

ក្រាយ ដណ្ដើម  ៣ពនិ្ទ ុព ីក្រាមុ 
ខ្លាងំ ដចូ អាល្លមឺង៉ ់បាន គ្រា ូបង្វកឹ 
របស់ ក្រាុម មាន់គក លោក Di-
dier Deschamps បាន ថ្ល្រាង 
ថា ៖ « វា គ ឺការ ប្រាកតួមយួ ដ្រាល 
មើល ទៅ ហក់ ដូចជា ក្នុង វគ្គ 
ពាក់ កណា្ដាល ផ្ដាច់ ព្រា័ត្រា ឬ ក៏ 
ផ្ដាច ់ព្រាត័្រាអ៊ចីងឹ ឯង  ដចូ្ន្រាះ ការ- 
ដណ្ដើម បាន៣ពិន្ទុ គឺ ជា រឿង 
សំខន់ ណាស់ » ។

លោក Deschamps បាន 
បន្ថ្រាម ទៀតថា ៖ «យើង បាន 
ជបួនវូ ហ្គ្រាម ដ ៏ធ ំមយួ ដោយ ត្រាវូ 
ប្រាឈម នឹង ក្រាុម ដ៏ ខ្លាំង ដូច 
អាល្លឺម៉ង់ន្រាះ ត្រា យើង បាន 
ឡើង ដល់ កម្រាិត របស់ ពួក គ្រា 
ហើយ ជោគ ជ័យ ន្រាះផ្ដល់នូវ 
ផល ល្អ សម្រាប់ ពួក យើង » ។

លទ្ធផល ពី  ប្រាកួត ទី ១ ន្រាះ 
នាំ ឱ្រាយ ក្រាុម បារាំង  ឈរ នៅ ល្រាខ 
២ ក្នុង ពូល F ដោយសារ មាន 
គ្រាប់ បាល់ ចំណ្រាញ តិច ជាង 
ក្រាុម  ព័រទុយហ្គាល់  បនា្ទាប់ ពី 
ក្រាុម ជើង ឯក ចាស់ បំបាក់ ក្រាុម 
មា្ចាស់ផ្ទះ ហុង គ្រាី  ៣-០ អំឡុង 
ការ ប្រាកតួ  ដ្រាលធ្វើ នៅឯទ ីក្រាងុ 
ប៊ុយដប៉្រាស។ 

បរាជ័យ ក្នុង ទឹក ដី ខ្លួន ឯង 
ន្រាះ រឹត ត្រា ដក់ សមា្ពាធ ចំពោះ 
ក្រាុម ឥន្ទ្រាី ដ្រាក អាល្លឺម៉ង់ កាន់ ត្រា 
ខ្លាំង  នៅ មុន ហ្គ្រាម បនា្ទាប់ ទល់ 
នឹង  ក្រាុម ព័រទុយហ្គាល់ របស់ 
តារាឆ្នើម Cristiano Ronal-
do នាថ្ង្រា សៅរ ៍ដ្រាល  ត្រាវូ ធ្វើ ការ 
ប្រាកួត នៅ កីឡដ្ឋាន Allianz 
Arena ន្រាះ ដ្រារ ។ 

ចំណ្រាក លោក Joachim 
Loew អ្នក ចាត់ ការ របស់ ក្រាុម 
អាល្លឺម៉ង់ បាន លើក ឡើង ថា ៖ 
«វា ជា ការ ប្រាកួត ដ៏ តឹង ត្រាង 
បំផុត ។ យើង បាន ធ្វើ ការ តស៊ូ 
រហូត ចុង បញ្ចប់ ហើយ ខ្ញុំ មិន 
អាច ធ្វើ ការ បនោ្ទាស ចពំោះ ក្រាមុ 
នោះទ្រា ។ យើង បាន   បញ្ច្រាញ  
គ្រាប ់យ៉ោង ដ្រាល យើង មាន ។ អ្វ ី
ដ្រាល បាត់ បង់  គឺ ការគ្រាប់ គ្រាង 
បាល ់នៅ ក្រា ប្រាអប ់គ្រាះ ថា្នាក ់ 
មិនសូវជា បាន ល្អ ប៉ុនា្មាន។ 
យើង  ធ្វើ មិន បាន ល្អ គ្រាប់ គ្រាន់ 
នៅ ចំណុច នោះ » ។

ជាមយួ គា្នា ន្រាះ លោក Loew 
បដសិ្រាធ ក្នងុ ការ ទមា្លាក ់កហំសុ 
ទៅ លើ   Hummels ចពំោះ ការ 
ធ្វើ ឱ្រាយ ចលូ ទ ីខ្លនួ ឯង នោះ ដោយ 
អ្នក ចាត់ ការ វ័យ៦១ ឆា្នាំ បាន 
ប្រាប ់ថា ៖ « អតម់ាន ការ ចា ំបាច ់
ត្រាវូ ទៅ បនោ្ទាស   Mats (Hum-
mels) នោះ ឡើយ សម្រាប់ 
ការ ធ្វើ ឱ្រាយ ចូលទី ខ្លួន ឯង នោះ ។ 

វា ជារឿង លំបាក សម្រាប់ រូប គ្រា 
ក្នុង ការ ទាត់ បាល់ នោះ ផ្ដាច់ 
ច្រាញ ពី តំបន់ គ្រាះថា្នាក់ » ។ 

ត្រា យ៉ោង ណាក្ដ ីលោក Loew 
ដ្រាល នឹង ចាកច្រាញ ពី តំណ្រាង 
ក្រាយ បញ្ចប ់ការ ប្រាកតួ ប្រាជ្រាង 
ជើង ឯក អរឺ៉បុ ន្រាះ កពំងុ ចង ់គ្រាច 
ឱ្រាយ ផុត ពី រឿង ច្រាំដ្រាល  កាល ពី 
ព្រាឹត្តិការណ៍ World Cup  
2018 នៅ ព្រាល ដ្រាល ក្រាុម ជើង 
ឯក អឺរ៉ុប ៣ សម័យ កាល ធ្លាក់ 
យ៉ោងអាមា៉ោស់ត្រាឹម វគ្គ សន្រាសំ ពិន្ទុ 
តាម ពូល (Group Stage) 
ក្នុង នាម ជាក្រាុម បាតពូល ។

សម្រាប់ កីឡាករ  Hum-
mels វាបាន កា្លាយ  ជា រាត្រាី ដ៏ 
ស្រាន ឈឺចាប់បំផុត បនា្ទាប់ ពី 
បាន ត្រាឡប់ មក ចូល ល្រាង ឱ្រាយ 
ក្រាុម ជម្រាើស ជាតិ វិញ ជាលើក- 
ដំបូង ក្រាយ អវត្តមាន រយៈ- 
ព្រាល ២ ឆា្នាំ ។ 

កាល ព ី៧ឆា្នាំ មុន ខ្រាស្រា ការពារ 
វ័យ ៣២ ឆា្នាំ ដ្រាល បច្ចុប្រាបន្ន  
ល្រាង ឱ្រាយ  ក្រាមុ  Borussia Dort-
mund រូប ន្រាះ ឯង  ជា អ្នក ត្រាត 
បញ្ចូលទី ទមា្លាក់ ក្រាុម បារាំងពី 
World Cup 2014 នៅ   
ប្រាសុីល ក្នុង វគ្គ ៨ ក្រាុម  ចុង- 
ក្រាយ ខណៈ ដ្រាលព្រាល នោះ   
អាល្លឺម៉ង់  ជា ជើង ឯក  ដោយ 
ឈ្នះ  អាហ្រាសង់ទីន ក្នុងវគ្គ ផ្ដាច់- 
ព្រា័ត្រា ១-០៕ AFP/VN

Hummels(ឆ្វ្រង)របស់អាល្លម៉ឺង់ស្កាត់បាល់បា្លាតចូលទីខ្លនួឯងដ្រលធ្វើឱ្រយបារំាងឈ្នះ១-០អំឡុងការប្រកួតក្នងុពូលFនៅEuro2020។AFP

Ronaldoសុ៊តឱ្រយព័រទុយហ្គាល់ឈ្នះហុងគ្រី៣-០ក្នងុប្រកួតនៅEuro2020។AFP
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លទ្ធផលកាលពីថ្ងែអង្គារ គូបែគួតសមែប់រាតែនីែះ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាពេលថ្មីៗនេះមានភាពភា្ញាក់ផ្អើល
ខ្លាងំពីមហាជនដោយឃើញតារាចមេៀងយេយេ
វ័យជេបន្តិចអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតបើកឡាន
ដកឹខោអាវលក់តាមដងវថិនីានាក្នងុទីកេ៊ងកេពី
Live វីដេអូលក់តាមហ្វេសប៊៊កនិងTikTok
នាគេដេលការសិលេបៈជួបវិបត្តិកូវីដ១៩។
នេះគឺជារឿងរា៉ាវស្មានមិនដល់ពេលបានឃើញ
រូបភាពនានាដេលបង្ហោះរបស់អ្នកនាងម៉ៅស៊ី-
ណាតតារាចមេៀងចង្កេះអង្កេងដេលជាមា្ចាស-់
បទ«ជីដូនកាកី»បានដើរលក់ខោអាវនៅតាម
ដងវិថីនានានោះដោយសរអ្នកនាងពតិជាមនិ
បេកានខ់្លនួជាមយួនងឹមខ៊របរសច៊រតិខតិខំតស៊ូ
លបំាកហាលវាលហាលក្តៅតេច់ចរដកឹខោអាវ
តាមឡានលក់ដើមេបីជវីភាពចញិ្ចមឹកនូ២នាក់
ក្នុងបន្ទុក។
កេយពីបានបង្ហោះរូបភាពស្តីពីសកម្ម-
ភាពខ្លួនបើកឡានលក់ខោអាវនោះ
អ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតបង្ហើរសរថា៖
«គេអាចឃើញរូបដេលខ្ញុំថតហ្នឹងគេ
នឹងដៀលខ្ញុំហើយក៏ធ្លាប់គេដៀលរួច
មកហើយទាមិនចេះឡើងទេើង
អត់ចង់ឡើងទេើងមាសនរណា
ឡើយ (មិនខ្វះ)តេមិនចង់
បានទេើងមាសគេទេ ចង់-
បានអ្វីជាខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់
បានទេើងមាសបាយលាយ
ទឹកភ្នេកទេ!»។
គេអាចនិយាយបានថា
នេះជាតារាទី១ហើយ-
ដេលធ្លាប់លេចធ្លានៅក្នងុពិភព-
សិលេបៈចមេៀងដេលហា៊ាន
ចេញម៊ខហើយកមេឃើញ
មានតារាណាដេលអាចធ្វើ
បានដូចអ្នកនាងណាស់-
ដោយសមេចមកបេកប-
របរកេសលិេបៈគឺបេមលូ
អីវា៉ាន់ខោអាវម៉ូដមនស៊េស-
សេីដឹកតាមឡានចរ-
យាតេនៅតាមដងវិថី
នានាដល់កន្លេងណា
ច៊ះលក់នៅកន្លេងនោះតេម្តង។
យា៉ៅងណាអ្នកគាំទេកេយពីបាន
ឃើញរបូថតនងិសររបស់អ្នកនាង
ម៉ៅស៊ីណាតមកក៏បានបញ្ចេញ-
អារម្មណ៍សេដៀងៗគា្នាថា៖ «ខ្ញុំស៊ំ
សរសើរបងគឺជាមន៊សេសសេីរឹងមាំ
ណាស់!គាទំេពេញចតិ្តណាស់បង!
សេឡាញ់បងសេីណាស់ជូនពរស៊ខ-
ភាពល្អលក់ដូរដាច់។មួយឃ្លានេះ
ចាក់ដោតណាស់បងសេីពតិជាល្អ
ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគាំទេបង»។
 គួររំឭកដេរថាកេយពីបាន-

ហេលឆ្លងចណំងអាពាហព៍ពិាហ៍ស្វាមី
ចាស់និងកា្លាយខ្លួនជាសេីមេមា៉ៅយ
ចំណាយមាត់ញាតិតារាចមេៀង
សំនៀងសេួយសេសអ្នកនាងម៉ៅ
ស៊ីណាតប៉៊នា្មានឆ្នាំមកនេះលេបីជួប-
គេះស៊យ ម្ដងតេូវចោរលួចប្លង់ផ្ទះ

និងស្វាមីកេយក៏ជួបគេះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍ទៀត។ប៉៊ន្តេ
ខេសេជីវិតដ៏អភ័ព្វរបស់អ្នក-
នាងបេរជាតេូវបានមិត្ត
រួមអាជីពមា្នាក់បេើជា-
លេសដើរខ្ចីបេក់គេ
៧០០០ដ៊លា្លារនាំឱេយ
បេឡាក់ឈ្មាះអ្នកនាង
ម៉ៅស៊ីណាត ធ្លាក់ខ្លួន
ជាកនូបណំលុគេទាងំមនិ
ដឹងខ្លួន។
តារាចមេៀងកនូ២របូនេះ
ក៏អត់ទេំមិនបានក៏
ទមា្លាយវីដេអូបក-
សេយទាមទារភាព
ស្អាតស្អំ ខណៈ
ដេលខ្លួនព៊ំធ្លាប់
បានដើរខ្ចីល៊យ
គេបេបនេះទេ។

 ភា្ជាប់នឹងសរ-
បរិយាយថា៖ «សូមផ្ញើ

វីដេអូនេះទៅសេីតួលេបីមា្នាក់ដេល-
លាបពណ៌ឱេយខ្ញុំផង» អ្នកនាងម៉ៅ
ស៊ីណាត រៀបរាប់ក្នុងវីដេអូ ផេសាយ-
ផ្ទាល់ថា៖ «មានតួលេបីមា្នាក់គាត់ទៅ
ដើរខ្ចលីយ៊គេហើយគាតប់េបថ់ាលយ៊
ហ្នឹងយកមកចងការឱេយខ្ញុំ។លើកទី១

៣០០០ដ៊លា្លារ ពេលខ្ញុំលេងប្ដីតេខ្ញុំអត់
តេវូការលយ៊អ្នកណាមកលេងប្ដទីេហើយខ្ញុំ
វាឆ្ងល់រឿងអីក៏យកឈ្មាះខ្ញុំទៅលេងសើច
ទៅដើរខ្ចីល៊យគេខ្ញុំអត់យល់ហើយគាត់-
មន៊សេសសេីតួលេបីដេរធ្វើចរិតអីអ៊ីចឹង»៕
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ម៉ៅ សី៊ណាត ក្លាយជាអ្នក លក់    ខោ    អាវ 
ដឹកតាមឡាន នាគ្រាជួប វិបត្តកូិវីដ១៩

អ្នក បេដាល់ ជើងខ្លាងំ ឃីម បូរ៉ា និង សោម វិឆ័យ នឹង តេវូ ជួបគ្នាម្តង ទៀត នៅ ក្នងុ ពេតឹ្តកិារណ៍ ថ្ម។ី រូបសហការី

ព្រាតឹ្តកិរណ៍ ប្រាដាល់ថ្ម ីនៅ CNC ផ្តោត 
ខ្លាងំ លើ ករពង្រាងឹ សមត្ថភាព អ្នកពន្លកថ្មី
    ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ សង្វៀនបេដាល់
CNCឫសេសកីេវរបស់កេ៊មហ៊៊ន
CBSបានចាប់ដេជាមយួកេម៊-
ហ៊៊នភេសជ្ជៈប៉ូវកមា្លាំងមីស៊ីល
ដើមេបីបង្កើតនូវពេឹត្តិការណ៍
បេដាល់ថ្មីមួយទៀតឈ្មាះថា
«មីស៊ីលថាមពលអ្នកបេយ៊ទ្ធ-
គ៊នខ្មេរ»ហើយកម្មវិធីថ្មីនេះ
នងឹតេវូចាប់ផ្តើមបើកការបេកតួ
ជាផ្លូវការជំនួសកម្មវិធីបេកួត
គ៊នខ្មេរសេបៀរមា៉ៅ្រឌីដចាប់ពី
ម៉ៅង១១ដល់រសៀលម៉ៅង១
នាថ្ងេទី២០ខេមិថ៊នាច៊ង-
សបា្តៅហ៍នេះ។
ពេឹត្តិការណ៍បេកួតបេដាល់

«មីស៊ីលថាមពលអ្នកបេយ៊ទ្ធ-
គន៊ខ្មេរ»ដេលតេវូបានធ្វើឡើង
នៅរៀងរាល់ថ្ងេអាទិតេយនេះ
តេូវបានអ្នកគេប់គេងកម្មវិធី
បេកួតបេចាំនៅCBSបាន
អះអាងថានឹងកា្លាយជាវេទិកា
បេកួតបេជេងរវាងកីឡាករមក
ពីគេប់ទិសទី និងគេប់បេភេទ
ទម្ងន់ទាំងអស់។
អ្នកចាត់ចេងកម្មវិធីបេដាល់

របស់CBSលោកមា៉ៅស៊ីថេត
បានបេប់ថា៖ «យើងនឹង
ជេើសរីសគូបេកួត ដេលជា
កីឡាករគ៊នខ្មេរល្អៗនៅគេប់
ទសិដៅនងិគេប់កមេតិបេភេទ
ទម្ងន់ដើមេបីចូលរួមបេកួត-
បេជេងនៅក្នុងកម្មវិធីបេកួត
មីស៊ីលថាមពលអ្នកបេយ៊ទ្ធ-

គ៊នខ្មេរនេះហើយពេឹត្តិការណ៍
នេះបង្កើតឡើងក្នុងគោល-
បំណង រួមចំណេកលើកស្ទួយ
វិស័យកីឡាបេដាល់គ៊នខ្មេរ
ដេលជាកេរដំណេលដូនតា
របស់យើងឱេយកាន់តេមានការ-
រីកចមេើននិងមានភាពលេបី-
លេបាញថេមទៀត»។
បន្ថេមលើនេះទាងំអ្នករៀបចំ

ពេមទាំងដេគូសហការនិង
សហព័ន្ធកីឡាបេដាល់គ៊នខ្មេរ
ដេលបានរួមគា្នាបង្កើតឱេយមាន
ពេឹត្តិការណ៍«មីស៊ីលថាមពល
អ្នកបេយ៊ទ្ធគ៊នខ្មេរ»នេះឡើង
គឺពួកគាត់បានផ្តៅតខ្លាំងទៅ
លើការផ្តល់ឱកាសឱេយកីឡាករ
ជាពន្លកថ្មីបានបេកួតបេជេង
ពងេឹងសមត្ថភាពនិងទទួល
បានបទពិសោធកាន់តេស្ទាត់-
ជំនាញដើមេបីកា្លាយជាកីឡាករ
ដេលមានសមត្ថភាពដ៏ពិត-
បេកដហើយកម្មវធិីនេះក៏នងឹ
កា្លាយជាសង្វៀនបេកួតបេជេង
ដើមេបីពងេឹងសមត្ថភាពដល់
កេ៊មអត្តពលិកបេដាល់ដេល
តេៀមបេកួតជាលក្ខណៈអន្តរ-
ជាតិជាពិសេសតេៀមការ-
បេកួតតំណាងឱេយជាតិក្នុង
ពេឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី
៣១ឆ្នាំ២០២១នេះនិង
បេកតួស៊ហី្គេមលើកទី៣២ឆ្នាំ
២០២៣ដេលកម្ពជុាតេវូធ្វើជា
មា្ចាស់ផ្ទះ។
លោកមា៉ៅស៊ីថេតបាន

បញ្ជាក់ថា៖ «តាមរយៈកម្មវិធី

នេះយើងនងឹពេយាយាមបណ្តុះ-
បណា្តាលកឡីាករគន៊ខ្មេរពន្លក-
ថ្មីតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសឱេយ
ពួកគាត់បានឡើងបេកួតជា
រៀងរាល់សបា្តៅហ៍ ដើមេបីឱេយ
អ្នកជំនាន់ថ្មីទាំងនោះ កាន់តេ
មានបទពិសោធបេកួតស្ទាត់-
ជំនាញនិងកា្លាយជាកីឡាករ
ដេលមានសមត្ថភាពពិត-
បេកដហើយអ្វីដេលកាន់តេ
ពិសេសជាងនេះគឺយើងនឹង
បេើបេស់កម្មវធិីមយួនេះធ្វើជា
កន្លេងបេកួត សមេប់កីឡាករ
ដេលតេៀមបេកួតលក្ខណៈ-
អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការបេកួត
តេៀមខ្លនួសមេប់ពេតឹ្តកិារណ៍
ស៊ីហ្គេម»។
យា៉ៅងណាមញិសមេបក់ារ-

បេកួតបើកឆកនៅថ្ងេអាទិតេយ
នេះគណៈកម្មការបានរៀបចំ
ឱេយមានការបេកួតមិត្តភាពរវាង
កីឡាករក្នុងសេ៊កចំនួន៥គូ
ហើយគូដេលមានការចាប់-
អារម្មណ៍ជាងគេគឺគូឯករវាង
ជើងខ្លាំងឃីមបូរា៉ានិងសោម
វិឆ័យ ពេះនេះជាពេលដេល
សោមវឆិយ័តេវូសងសកឹឃមី
បូរា៉ាខណៈជំនួបលើកម៊នបូរា៉ា
បានឈ្នះពិន្ទុកេមការបេកួត
យា៉ៅងស្វិតស្វាញបំផ៊ត។ រីឯ
ជំនួបរវាងឃនគឹមហេងនិង
ឡុងរា៉ាមីកន៏ងឹតានតងឹផងដេរ
ពេះអ្នកទាងំ២នេះសទ៊្ធតេជា
អ្នកបេដាល់ជើងថ្មីដេលកំព៊ង
មានសមត្ថភាពលេចធ្លា៕

អ្នកនាង ម៉ា សី៊ណាត កា្លាយជាអ្នក ដឹក ខោអាវ លក់ 
តាម ឡាន នាគេជួប វិបត្តកូិវីដ១៩។ រូបថតហ្វេសប៊៊ក

តារ ចមេៀងសេ ីវ័យជេ អ្នកនាង 
ម៉ា សី៊ណា។ រូបថតភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍
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