
ជីវិតកម្សាន្ត
សិល្បករស្មនូខ្មែរល្ីបនៅ
អាមែរិកបែមូលធនធាននិង
កម្លាងំធ្វើពិព័រណ៍ស្នាដែ
សែរ៉ាមិកឆ្លងទ្វបី...ទំព័រ ១៤

ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ៣០១០ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

មនុស្សជាង៨៤%នៅកម្ពជុា បានចាក់វ៉ាក់សំាងប ង្ការជំងឺ 
កូវីដ១៩ ធៀបនឹង មនុស្ស១៦លាននាក់នៅទូទំាងប ទ្្ស

ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ  កម្ពជុា  បន្ត រក្សា កំណើន 
ទោះ បី  ការ រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ កំពុង  កើត មាន 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ ដណំើរការ នៃ ការ ចាក-់ 
វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ នៅ បៃទៃស 
កម្ពជុា  មកដល ់ពៃលនៃះ សមៃច- 
បាន ជាង ៨៤% ហើយ  ធៀប នឹង 
មនុសៃស ចំនួន ១៦លាន នាក់ នៅ 

ទូទំាង បៃទៃស  ខណៈ រដ្ឋាភិ បាល 
ក៏ បាន សមៃ ចឱៃយ មាន ការចាក់- 
វ៉ាក់សំាង ដូស ទី៣  ឬ ដូស ជំរុញ 
ផងដៃរ  ដៃល យុទ្ធនាការ នៃះ តៃូវ 
ចាប់ ផ្តើម ពី ថ្ងៃទី១១  តុលា។

យោង តាម របាយការណ ៍ របស់   
គណៈកម្មការ ចំពោះកិច្ច ចាក់- 

វ៉ាកសំ់ាង កវូដី១៩  ក្នងុ កៃបខណ័្ឌ 
ទូទាំង បៃទៃស  នៃ កៃសួង សុខា-
ភបិាល  គតិ ចាប ់ព ីថ្ងៃទ១ី០   កមុ្ភៈ  
រហូតដល់ ថ្ងៃទី៩  ខៃតុលា  ឆ្នាំ 
២០២១  បៃជា ពល រដ្ឋ  ដៃល មាន 
អាយ ុចាប ់ព ី៦ឆ្នា ំឡើង  សរបុ ជាង 
១៣លាន នាក់ ...តទៅទំព័រ ២ 

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ទកឹ បៃក ់ដៃលកម្ពជុា   
ទទលួ បាន ព ីការ នា ំចៃញ ទនំញិ  
(ដក មាស) ក្នុង រយៈ ពៃល ៨ 
ខៃ ឆ្នាំ ២០២១ មាន ជាង ១១ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ កើនឡើងជាង 

២០ ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង រយៈ- 
ពៃល ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០២០ ខណៈ 
ការ នាំ ចូល ទំនិញ (ដក មាស) 
កើន ជាង ២៦ ភាគ រយ ។ នៃះ 
បើ យោង តាម ទនិ្ននយ័ ព ីកៃសងួ 
សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយ ការណ ៍ននិា្នាការ សៃដ្ឋ- 

កចិ្ច-សង្គម  បង្ហាញ  ថា ចាបព់ខីៃ 
មករា  ដល ់ខៃ សហីា ឆ្នា២ំ០២១ 
ការ នាំ ចៃញ ទំនិញ របស់ កម្ពុជា 
(ដកមាស) សមៃច បាន ក្នុង 
ទហំទំកឹ បៃក ់១១ ០១០លាន 
ដុលា្លារ កើន ២០,៤ ភាគរយ បើ 
ធៀប ទៅ នឹង ... ត ទៅ ទំព័រ១០

តំណាងអចិន្្តយ៍កម្ពជុា៖
កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្ងនិងវឌ្ឍន-
ភាពសិទ្ធមិនុស្សរបស់កម្ពជុា
តូ្វបានទទួលសា្គាល់នៅUN

 វ៉ន   ដា រ៉ា
 
ភ្នំពៃញៈ  សា្ថាន បៃស ក កម្ម 

អចិនៃ្តយ៍ នៃ ពៃះ រាជា ណាចកៃ - 
កម្ពជុា បៃចំា អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  
និង អង្គការ អន្តរ ជាតិ នានា នៅ 
ទីកៃុង ហៃសុឺណៃវ បាន ថ្លៃង ការណ៍ 
ថា៖  « កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង  និង 
វឌៃឍន ភាព សិទ្ធិ មនុសៃស របស់ 
កម្ពុជា តៃូវបាន គៃ ទទួល សា្គាល់ 
នៅ ក្នងុ កចិ្ច ពភិាកៃសា របស ់អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ នាទី កៃងុ ហៃសឺុណៃវ » ។ 

 តាម សៃច ក្ដ ីថ្លៃង ការ ណ ៍ពត័ម៌ាន 
របស់ សា្ថាន បៃស កកម្ម អចិនៃ្តយន៍ៅ 
ទីកៃុង ហៃសុឺណៃវ  ថ្ងៃ ទី ៨  ខៃ តុលា  
ឆ្នាំ ២០២១  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ការ- 
ទទួល សា្គាល់ នៃះ ធ្វើ ឡើង តាម 
រយៈ កិច្ច សន្ទនា អន្តរ សកម្ម ជា- 
មួយ អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសៃស 
ស្តីពី សា្ថាន ភាព សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 
កម្ពុជា   បាន បៃពៃឹត្ត ទៅ នៅ ថ្ងៃ- 
ទី៦ ខៃ  តុលា  ឆ្នាំ ២០២១  នៅ 
ទីសា្នាក់ ការ អង្គការ សហបៃ ជាជាត ិ
ក្នុង ទីកៃុង ហៃសុឺណៃវ  ដោយ មាន 
រដ្ឋ ចំនួន ៣១  ចូល រួម ថ្លៃង បទ- 
អន្តរា គមន៍ ។    សា្ថាន បៃស កកម្ម 
អចនិៃ្តយ ៍បាន ឱៃយដឹង ថា  គណៈ- 
បៃតិភូ មក ពី បៃទៃស ចំនួន  ២២  
បាន ថ្លៃង គំទៃ ចំពោះ កិច្ច ខិតខំ 
បៃឹង បៃង វឌៃឍន ភាព  និង សមិទ្ធ- 
ផល របស់ កម្ពុជា  លើ ការ លើក- 
កម្ពស ់ នងិ ការពារ សទិ្ធ ិមនសុៃស ។  
ក្នុង នោះ គណៈ ...តទៅទំព័រ ៦

មំុ គន្ធា និងវ៉ន ដារ៉ា

ភ្នំពៃញៈ សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ 
ស្តីពី ការកំណត់ ឱៃយមាន សញ្ជាតិ 
ខ្មៃរ  តៃ១  សមៃប់ មៃដឹកនំា សា្ថាប័ន 
កំពូលរបស់ ជាតិ ចំនួន៤  រួមមាន 
បៃ ធាន កៃុមបៃឹកៃសា ធម្មនុញ្ញ  បៃ- 
ធាន  ពៃទឹ្ធសភា  រដ្ឋសភា  និង នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី  តៃូវ បាន គណៈរដ្ឋមន្តៃី 

អនុម័ត នា ពៃកឹ ថ្ងៃទី៨  តុលា  ឆ្នាំ 
២០២១  និង តៃៀម បញ្ជនូ ទៅកាន់ 
រដ្ឋសភាអនុម័ត ផង ដៃរ។

លោក ផៃ សីុផាន  អ្នកនំាពាកៃយ 
រដ្ឋាភិបាល  បៃប់ នា ថ្ងៃទី៨  តុលា ថា  
សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ ស្តពីី វិសោធន-
កម្ម មាតៃ ១៩ថ្ម ី មាតៃ ៨២  មាតៃ 
១ ០៦ ថ្ម ី (មួយ)  មាតៃ ១១៩ ថ្មី  
និង មាតៃ ១៣៧ ថ្ម ី នៃ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ  

នៃ ពៃះរាជា ណាចកៃ កម្ពជុា  និង 
មាតៃ៣  មាតៃ៤  នៃ ចៃបាប់  ធម្មនុញ្ញ   
បន្ថៃម សំដៅ ធានា នូវ  ដំណើរការ 
ជា បៃកៃតី នៃ សា្ថាប័ន  ជាតិ តៃូវ- 
បាន គណៈរដ្ឋ មន្តៃ ីអនុម័ត ។

លោក បញ្ជាក់ថា  រដ្ឋសភា  
ពៃឹទ្ធសភា  រាជរដ្ឋាភិបាល  និង 
កៃមុបៃកឹៃសា ធម្មនុញ្ញ  គឺជា សា្ថាប័ន 
កំពូល របស់ ជាតិ  ដៃល មាន ចៃង 

ក្នងុ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ ពៃះរាជា ណា-
ចកៃ កម្ពជុានិង មាន ការទទួល ខុស-   
តៃូវ ក្នុង ការសមៃច លើ កិច្ច ការ   
សំខាន់ៗ ដៃល ជា អាយុជីវិត របស់ 
បៃទៃស ជាតិ  សំដៅ ធានា ការពារ 
ឯករាជៃយ ជាតិ  អធិបតៃយៃយ ជាតិ  
និង បូរណភាព ទឹកដី នៃ ពៃះរាជា-
ណាចកៃ កម្ពជុា។

លោក ផៃ សីុផាន...តទៅទំព័រ ៤

ស្ចក្តព្ីងច្បាប់ស្តពីីការកំណត់សញ្ជាតិ១សម្ ប់ម្ដឹក នំា 
សា្ថាប័នជាតិកំពូលតូ្វបានគណៈរដ្ឋមន្ត្ ីអនុម័តនិងត្ៀមប ញ្ជនូទៅរដ្ឋសភា

មូ៉តូដឹកសំរម  សំណល់រឹង 
កៃសួង បរិសា្ថាន  បាន បៃគល់ រថយន្តនិង ម៉ូតូ ដឹកសំរាម  សំណល់រឹង ចំនួន  ១៧ គៃឿង  ជូនអង្គភាព  រដ្ឋបាល កៃុង -សៃុក ចំនួន  

១៦  មកពីរាជធានី-ខៃត្ត  ៨ និង អង្គការ ចំនួន ១ កាលពីថ្ងៃ ៨ ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០២១។ រូបថត កៃសួង បរិសា្ថាន 

មន្ត្និីងតំណាងអង្គការ
សុខភាពពិភពលោក
សម្ដង្ក្ដបីារម្ភរឿងសុខ-
ភាពផ្លវូចិត្តអំឡុងកូវីដ

 ឡាយ  សា មាន  

ភ្នំពៃញៈ  នា ឱកាស “ ទិវ - 
សុខភាព ផ្លូវចិត្ត អន្តរ ជាតិ ១០  
តុលា ” មន្តៃី ជាន់ខ្ពស់ កៃសួង 
សុខាភិ បាល  និង តំណាង អង្គការ 
សុខភាព ពិភព លោក បៃចំា 
កម្ពុជា  បាន សម្តៃង ការ ពៃួយ- 
បារម្ភ  នងិ កពំងុ ជយួ ជន រងគៃះ 
ដៃល រង សមា្ពាធ ផ្លវូចតិ្ត ក្នងុ អឡំងុ 
ពៃល រីក រាតតៃបាត នៃ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ។    អ្ន ក នំា ពាកៃយ កៃសួង 
សុខាភិ បាល លោក សៃ ី ឱ វណ្ណ ឌី ន  
បាន ថ្លៃង ថា  ការថៃទាំ សុខភាព 
ផ្លូវចិត្ត ជារឿយៗ តៃូវ បាន គៃ មិន 
អើ ពើ ដៃល ជះ ឥទ្ធពិល ដល ់សា្ថាន- 
ភាព សុខ ភាព ទូទៅ របស់ បុគ្គល 
និង បង្កើត ...តទៅទំព័រ ៧
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បុរសម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានត្រវូបានឃំុខ្លនួ ពីបទរំលោភស្រពសន្ថវៈលើស្រ្តមី្នាក់
គឹម សារុំ 

កណ្តាលៈ បុរស ជាម្ចាស ់ភោជ- 
នីយដ្ឋាន ម្នាក់ តៃូវបានតុលាការ 
បង្គាប់ឱៃយ ឃុំខ្លួន ក្នុង ពន្ធនាគារ  
កាលពី ថ្ងៃទី៩  តុលា  ពាក់ព័ន្ធ 
ករណី ចាប់ ស្តៃី ម្នាក់ រំលោភ សៃព- 
សន្ថវៈ នៅសង្កាត់ កំពង់ សណំាញ ់ 
កៃុង តាខ្មៅ  ខៃត្ត កណា្តាល។

លោក រស់ សាវិន  នាយ ការិ-
យាលយ័ បៃឆងំ ការជញួដរូ មនសុៃស  
នងិ ការពារ អនតីជិន ខៃត្ត កណា្តាល   
បានបៃប់ នៅ ថ្ងៃទី១០  តុលា ថា  
បរុស ឈ្មៅះ សា្វាយ សុសីថុា  អាយ ុ
៤៦ឆ្នាំ  មន របរ ជាម្ចាស់ ហាង 
យីហោ (រង់ចាំ) និង រស់នៅ ក្នុង 
ទឹកដី សង្កាត់ កំពង់ សំណាញ់   
កៃុង តាខ្មៅ  ខៃត្ត កណា្តាល។                           

លោក ថ្លៃងថា ៖«ជន តៃូវចោទ 
តៃូវបាន ចៅកៃម សុើបសួរ ចៃញ- 

ដីកា ឃុំខ្លួន បណ្តាះអាសន្ន ក្នុង 
ពន្ធនាគារ ហើយ។ គាត់ តៃូវឃុំ  ពី 
មៃសិលមិញ  [ ថ្ងៃទី៩  តុលា] ដៃល 
តណំាង អយៃយការ ចោទ បទរលំោភ-  
សៃពសន្ថវៈ មតៃ ២៣៩ នៃ កៃម- 
ពៃហ្មទណ្ឌ»។ 

យោង តាម មតៃ ២៣៩ នៃ 
កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ នៃះ  បៃសិនបើ 
តុលាការ រកឃើញ ថា  ជនតៃូវ- 
ចោទ ពិតជា បានបៃពៃតឹ្ត មៃន នោះ 
នឹង តៃូវ បៃឈម ការផ្តនា្ទា ទោស 
ដក់ ពន្ធនាគារ ពី៥ ទៅ ១០ឆ្នាំ។                                      

លោក  យ ីវណ្ណដ  អធិការ នគរ-
បាល កៃងុ តាខ្មៅ បៃបន់ៅ ថ្ងៃ ទ ី១០  
តលុា  ថា  សៃ្ត ីរងគៃះ  ឈ្មៅះ  រ.ច.  
អាយុ ២៦ឆ្នាំ  និង មន ទីលំនៅ  
សង្កាត ់កពំង ់សណំាញ ់ កៃងុតា ខ្មៅ  
ខៃត្ត កណា្តាល។ លោក បៃប ់ តាម- 
សម្តី នារី រងគៃះ ថា  សៃ្តី រងគៃះ 
នងិ ជនសងៃសយ័ ជាមនសុៃស សា្គាល-់ 

គា្នា រាប ់អាន គា្នា ជា ចៃើន ឆ្នា ំ ហើយ។ 
នៅ ថ្ងៃទ៤ី  តលុា  ឆ្នា២ំ០២១  ជន- 
សងៃស័យ បាន ទូរស័ព្ទ ណាត់ ជួប 
សៃ្តី រងគៃះ។ ពួកគៃ បាន ជួបគា្នា 
ក្នុង ហាង របស់ ជន សងៃស័យ  ។  នៅ 
ពៃល នោះ ពួកគៃ អង្គុយ ផឹក សៃ 
ជាមួយ គា្នា ទាល់តៃ សៃវឹង រៀងៗ 
ខ្លួន។  លុះ ដល់ ម៉ោង បៃមណ ជា 
១១ យប់ ជនសងៃស័យ បាន ចាប់- 
រំលោភ នារីរងគៃះ បាន សមៃច។                                            

បើ តាម លោក អធិការ  យោង 
សម្តី របស់ សៃ្តី រងគៃះថា  រហូត 
ដល ់ម៉ោង បៃមណ ១រលំង អ្រធាតៃ  
ឈាន ចូល ថ្ងៃទី៥  តុលា  សៃ្តីរង- 
គៃះ បានយក ទរូសព័្ទ ម៉ោក OPPO   
របស់ ជនសងៃស័យ តៃឡប់ មក ផ្ទះ 
វញិ ។ បនា្ទាបម់ក នៅ ថ្ងៃទ៧ី  តលុា  
ទើប សៃ្ត ីរងគៃះ ប្តងឹ នគរបាល ប៉សុ្តិ៍   
សង្កាត់ កំពង់ សំណាញ់ ដើមៃបី ឱៃយ 
សមត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ។                                                   

លោក ថ្លៃងថា ៖«ជនរងគៃះ 
គាត ់បៃប ់សមត្ថកចិ្ច ថា  គាត់ យក 
ទរូសព័្ទ របស ់ជនសងៃស័យ  ដើមៃបី ទកុ   
ជាភ័ស្តុតាង ប្តឹង ប៉ូលិស។ សៃ្តី រង-
គៃះ ខ្លួន គាត់ ផ្ទាល់ ជា អ្នក ប្តឹង» ។                                   

លោក ថា  កៃយ ទទលួ បណ្តងឹ   
ពី សៃ្តី រងគៃះ  សមត្ថកិច្ច ក៏បាន- 
ចុះ  ដល់ ទីតាំង របស់ ជនសងៃស័យ 
នៅ ថ្ងៃ ទ៨ី  តលុា  ដើមៃប ីសាកសរួ។  
នៅ ចពំោះ មខុ ជនសងៃសយ័ បាន ឆ្លើយ 
ថា  រវាង ខ្លួន  និង សៃ្តី រងគៃះ បាន 
សា្គាល ់គា្នា មន ស្នៃហា ជា មយួ  គា្នា  នងិ   
ធា្លាប ់រមួរក័ គា្នា ជាចៃើន ដង ទៀតផង 
ប៉ុន្តៃ កៃយ មក បាន ផ្តាច់ ទំនាក់-
ទំនង ជាមួយ គា្នា មួយ រយៈ។

លោក បន្ថៃមថា  ជន សងៃស័យ  ក ៏
សារភាព ដៃរ ថា  ពិតជា បានហៅ 
សៃ្ត ីរងគៃះ ផកឹ សៃបៀរ ជា មយួ គា្នា   
ហើយ នាង កប៏ាន យក ទរូសព័្ទ   ម៉ោក  
OPPO  របស់ គាត់ ផង ដៃរ៕

តពីទំព័រ ១...ឬ ស្មើ នឹង ៨៤, 
២៥%  បាន ចាក់វា៉ាក់ សំាង បង្ការ 
ជំងឺកូវីដ១៩ រួច ហើយ។

របាយ ការណ៍ បន្តថា  អ្នក ដៃល 
មន អាយ ុចាប ់ព ី១៨ឆ្នា ំឡើង ដៃល   
បាន ចាក់ វា៉ាក់សំាង រចួ ហើយ  មន 
ជាង ៩,៩លាន នាក់  ឬ ស្មើ នឹង   
៩៩,១៨% ធៀប នងឹ ចនំនួ បៃជា ជន   
គោលដៅ១០លាន  នាក ។់ រ ីឯការ- 
ចាក់ វា៉ាក់ សំាង កូវីដ១៩ លើ កៃុម- 
យុវវ័យ  អាយុ ចាប់ ពី១២ឆ្នាំ  ទៅ 
កៃម ១៨ឆ្នាមំន ជាង ១,៧លាន-  
នាក់  ឬ ស្មើ នឹង ៨៩,៧៦%  ធៀប 
ជាមួយ ចំនួន បៃជាជន គោលដៅ 
ជិត ២លាន នាក់។

បៃភព ដដៃល បន្តថា  សមៃប់ 
ការចាក់ វា៉ាក់សំាង លើ កុមរ ដៃល 
មន អាយុ ពី  ៦ឆ្នាំ  ដល់ កៃម  
១២ ឆ្នា ំ បាន ចនំនួ ជតិ ១,៨លាន- 
នាក ់ហើយ  ដៃល ស្មើ នងឹ ៩៤,៧២%  
ធៀប ជាមយួ នងឹ បៃជាជន គោល- 
ដៅ ជិត ១,៩លាន នាក់ ដៃល តៃូវ 
ចាក់ វា៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ នៃះ។

ទន្ទឹម នឹងនៃះ  លោក នាយក-
រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន  ថ្លៃង នា ថ្ងៃ ទី៨  
តុលា  ក្នុង កិច្ច បៃជុំ គណៈរដ្ឋ មនៃ្តី 
ក៏ បាន បង្ហាញ ពី មទនភាព ខ្លាំង 
ទៅលើ តលួៃខ នៃ ការចាក ់វា៉ាកសំ់ាង   
នៃះ ដៃរ ពិសៃស  គឺ កុមរ  អាយុ ពី 
៦ឆ្នាំ  ទៅ កៃម ១២ឆ្នាំ  ចាក់ វា៉ាក់- 
សំាង បាន ចៃើន  ជាង ចំនួន កៃុម- 
អាយ ុព ី១២ឆ្នា ំដល ់កៃម ១៨ឆ្នា ំ 
ដៃល ដបំងូ លោក មន ការបារម្ភ ថា   
ពួកគៃ ខ្លាច ម្ជុល  និង ពិបាក ចាក់។

លោក មន បៃសាសន៍ថា ៖« មក   
ដល់ ពៃល នៃះ  យើង បាន ចាក់- 
វា៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ នៅ ទូទាំង បៃ-
ទៃស បាន រហូត ដល់ ជាង ១៣លាន    
នាក់ លើ ចំនួន បៃជាជន ១៦លាន 
នាក់។ សមៃប់ អ្នក មិនពៃម ចាក់ 

វា៉ាក់សំាង ជាអ្នក ដៃល នៅ ឯកោ 
ជាង គៃ នៅ ថ្ងៃ កៃយ» ។

ជាមួយ គា្នានៃះ  នៅ ថ្ងៃ ទី១១  
ខៃតុលា  យទុ្ធនាការ ចាក់ វា៉ាកស់ាងំ 
កវូដី១៩ ដសូ ទ៣ី  ឬ ដសូ ជរំញុ  នងឹ  
ចាប ់ផ្តើម ចាក ់សមៃប ់បៃជាពល-
រដ្ឋ ទទូៅ  ហើយ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ នងឹ   
ចាប់ផ្តើម មុន គៃ។ បើ តាម លោក- 
នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ី ហ៊នុ សៃន  កម្ពជុា 
មន វា៉ាកសំ់ាង កវូដី១៩ ជាង ១១-
លាន ដូស សមៃប់ បៃើ បៃស់ ក្នុង 
ការចាក់ ដូស ជំរុញ នៃះ។

រដ្ឋបាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ  កាល ព ី   
ថ្ងៃទ៨ី  តលុា  បាន ជនូ ដណំងឹ ដល ់
បៃជាពលរដ្ឋ នៅ ក្នងុ ខណ្ឌ ទាងំ ១៤  
ដៃល បាន ចាក ់វា៉ាកស់ាងំ បង្ការ ជងំ ឺ
កវូដី១៩ មន គម្លាត រយៈពៃល ៤ខៃ  
នៃ ការចាក់វា៉ាក់សំាង ដូស ទី២  តៃវូ 
មក ចាក់ វា៉ាក់សំាង បៃភៃទ សុី ណូ- 
វា៉ាក់  ដូស ជំរុញ  ឬ ដូស ទី៣ ។

សៃចក្តី ជូនដំណឹង បញ្ជាក់ថា  
កៃមុ គៃពូៃទៃយ យោធា នៃ កងយោធ-
ពល ខៃមរភូមិន្ទ  កៃសួង ការពារ- 

ជាតិ  កៃុម ការងរ ចាក់ វា៉ាក់សំាង 
នងឹ ចាប ់ដណំើរការ ចាក ់ចាបព់ ីថ្ងៃ 
ទ១ី១  ខៃតលុា  ម៉ោង ១៤រសៀល 
ក្នុង មូលដ្ឋាន  ខណ្ឌ ទួល គោក  
ខណ្ឌ ឫសៃសីកៃវ  ខណ្ឌ មនជ័យ  
ខណ្ឌ ដង្កា  ខណ្ឌ កបំលូ  នងិ ខណ្ឌ- 
ពោធិ៍ សៃន ជ័យ។

កៃុម គៃូពៃទៃយ នៃ មន្ទីរ សុខភិ-
បាល រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង កៃុម- 
គៃូពៃទៃយ ស្ម័គៃចិត្ត  នឹង ចាប់ផ្តើម 
នៅវៃលា ម៉ោង ៨ពៃកឹនៅ មលូដ្ឋាន   
ខណ្ឌ បឹង កៃងកង  ខណ្ឌ ចំការមន  
ខណ្ឌ ចៃបារ អពំៅ  ខណ្ឌ ៧ មករា  នងិ 
ខណ្ឌ សៃន សខុ។ សមៃប ់មលូដ្ឋាន   
ខណ្ឌ ដនូពៃញ  ខណ្ឌ ជៃយ ចង្វារ  
និង ខណ្ឌ ពៃក ពៅ្នា  នឹង ចាប់ 
ដំណើរការ ចាក់ វា៉ាក់សំាង ពីថ្ងៃ 
ទី៣០  ខៃតុលា។

ដោយ ឡៃក ទាកទ់ង នងឹ ការចាក-់ 
វា៉ាកស់ាងំ កវូដី១៩  លោក នាយក- 
រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន  ក៏ បានបៃប់ ឱៃយ 
មន ការសៃវ ជៃវ  អ្នក មិន បាន-    
ចាក់  វា៉ាក់សំាង កូវដី១៩  ដោយសារ 

មុនពៃល មន វា៉ាក់សំាង មក ដល់  
ចំនួន មនុសៃស ២ភាគ៣ ដៃល បាន 
សា្លាប់  គឺ មិន បាន ចាក់ វា៉ាក់សាំង។

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង តៃវូ ធ្វើការ 
សៃវជៃវ  ដោយយើង ចង់ ដឹង ពី 
មូលហៃត ុ ដៃល ពួកគាត ់មិន ពៃម 
ទទលួ យក វា៉ាក ់សំាង  ហើយ ធ្វើ ការ- 
អប់រំ ពួកគាត់ ឱៃយ ទទួល យក ការ-
ចាក  ់វា៉ាកសំ់ាង កវូដី១៩  ដោយសារ 
នៅ ពៃល ខង មខុ  អ្វ ីក ៏វា៉ាក ់សំាង ដៃរ  
មិនថា តៃ បៃទៃស កម្ពុជា ទៃ»។

លោក ហ៊ុន សៃន  បញ្ជាក់ថា  
អតៃ នៃ អ្នក ចាក់ វា៉ាក់សំាង បាន 
រហតូ ដល ់ជាង ៨៤ភាគរយ ហើយ  
ដូចនៃះ លោក មិន ចង់ ទុកឱៃយ អ្នក- 
បៃឆងំ ដៃល ជឿ តាម ការឃោសនា   
អកុសល សា្លាប់ ទៃ។ លោក ចង់ឱៃយ 
ពួកគៃ រស់  ដោយសារ មន ករណី   
នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ សា្លាប់  ដោយ- 
សារ កវូដី១៩  ដៃល មនិបាន ចាក-់ 
វា៉ាក់សំាង  ខណៈ ដៃល វា៉ាក់ សំាង 
នៃះ បាន ជួយ ចៃើន ណាស់ មិនឱៃយ 
មន ការវិវឌៃឍ ធ្ងន់ធ្ងរ នៃ ជំងឺ៕

មនុស្រសជាង៨៤%បានចាក់វ៉ាក់សំាង...

គ្រពូ្រទ្រយចាក់វ៉ាក់សំាងបង្ការកូវីដ១៩ជូនពលរដ្ឋនៅខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ ពីថ្ង្រទី១៧ កញ្ញា។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

លោកអុ៊ច បូររិទ្ធ នឹងចូលរួម 
កិ ច្ចប្រជំុប្រទ្រសមិនចូលបក្រសសម្ពន័្ធ 
តាងនាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រី សុចាន់

ភ្នំព្រញៈ លោក អ៊ុច បូរ រិ ទ្ធ 
រដ្ឋមន្តៃី បៃតិភូ អម នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី និង ជា រដ្ឋ លៃខធិការ 
កៃសួង ការបរទៃស និង សហ- 
បៃតិ បត្តកិារ អន្តរជាតិ  តាងនា ម 
ឱៃយ លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន នឹងចូលរួម ដោយ ផ្ទាល់ 
ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំជាន ់ខ្ពស ់ដើមៃប ីរឭំក 
ខួប អនុ សៃសាវរីយ៍ លើក ទី ៦០  
នៃ ការបង្កើត ចលនា មិន ចូល 
បកៃស សម្ព័ន្ធ នៅ ថ្ងៃទី១១-១២  
ខៃតុលា នៅ ទីកៃុង ប៊ៃ ល កៃ ត 
បៃ ទៃស ស៊ៃ ប៊ី ។ 

 កចិ្ចបៃជុ ំនៃះ នងឹ រៀបច ំដោយ 
សហ បៃធាន លោក អីុ ហាម អា- 
លី យៃ វ បៃធា នាធិ បតី បៃទៃស 
អា ស៊ៃ បៃ ហៃស ង់ និង ជា បៃធាន 
ចលនា មិន ចូល បកៃស សម្ព័ន្ធ នា 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន (NAM) និង 
លោក អា ឡិច សាន់ ដឺ វូ ឈី គ 
បៃធានា ធិបតី បៃទៃស ស៊ៃ ប៊ី ។ 

 កិច្ចបៃជុំ នៃះ នឹង ផ្តល់ ឱកាស 
ដល់ អ្នកចូលរួម បញ្ជាក់ ការ- 
ប្តៃជា្ញា ចិត្ត របស់ខ្លួន ចំពោះ គោល- 
ការណ៍ សំខន់ ទំាង ៥ របស់ NAM 
រួម មន ការ គោរព បូរណភាព- 
ដៃនដី  និង អធិបតៃ យៃយភាពគា្នា   
ទៅវិញទៅមក ការមិន ឈា្លាន- 
ពាន គា្នា ទៅវិញ ទៅមក ការមិន 
លូកដៃ ចូលក្នងុ កិច្ចការ ផ្ទៃក្ន ុង គា្នា 
ទៅវ ិញទៅមក ផលបៃ យោជន ៍
ស្មើគា្នា និង ទៅវិញទៅ មក និង 
សន្តិ សហ វិជ្ជមន ។ 

 បើតាម សៃចក្តីបៃ កាស ព័ត៌- 

មនរបស់ កៃសួ ងកា របរទៃស 
បញ្ជាក់ នៅ ថ្ងៃទី ៨ ខៃតុលា  
លោក អុ៊ច បូរ រិ ទ្ធ នឹង ថ្លៃង សុន្ទរ- 
កថា  អំពី សារៈ សំខន់ នៃ ការ- 
គំាទៃ គោលកា រណ៍ ទំាង ៥ របស់ 
NAM និង ការប្តៃជា្ញា ចិត្ត ចំពោះ 
ធម្មនុ ញ្ញ អង្គកា រសហ បៃជាជាតិ  
ការជំរុញ ការអ ភិវឌៃឍ បៃកបដោយ  
ចរីភាព នងិ សទិ្ធមិនសុៃស តនួាទ ី
ដ៏ ចាំបាច់ របស់ NAM និង នីតិ- 
រដ្ឋ សមៃប់ បណា្តា រដ្ឋ តូចៗ ។ 

 លោក ក៏ នឹង ថ្លៃង អំពីវា៉ាក់- 
សំាង ពហុភាគី និយម និង ជំងឺរាត- 
តៃបាត កូ វីដ១៩ និង កិច្ចខិតខំបៃងឹ- 
បៃង ឆ្លើយ តប ដើមៃបី សា្តារ ឡើង 
វញិ កៃយ វបិត្ត ិក ូវដី ១៩ ផងដៃ រ។   
   សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន 
ដដៃល បញ្ជាក ់ថា គោលការណ ៍ 
ទាងំ ៥នៃះ បាន នងិក ំពងុ  ចលូ- 
រ ួមចណំៃក ដល ់ការលើក កម្ពស ់
សន្តភិាព និង កិច្ច សហ បៃតិបត្ត-ិ 
ការ ក្នងុ ពិភព លោក ។ មន ការ- 
រពំងឹ ទកុ ដៃរ ថា បញ្ហា តបំន ់នងិ 
អន្តរ ជាតិ ដៃល ជា កង្វល់ រួមក៏ នឹង 
តៃវូ  លើក  មក ពិភាកៃសា ផងដៃរ  ៕ 

លោក អុ៊ច បូររិទ្ធ កាលពីព្រលកន្លង 
មក។ រូបថត កៃសួងការបរទៃស
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 មុំ  គ ន្ធា 
 
ភ្នំពេញៈ បន្ទាប់ ពីថ្ងៃ ឈប់- 

សមៃក បុណៃយ ភ្ជុំបិណ្ឌ រយៈ- 
ពៃល ៣ ថ្ងៃ បាន បញ្ចប់   តាម 
ស្ថាបន័ រដ្ឋ នងិ ឯកជន ទាងំអស ់
បានចាប ់ផ្តើម ធ្វើ តៃស្ត រហស័ រក 
មៃរោគ កូ វីដ ១៩ ទៅ ដល់ បគុ្គលកិ 
និង មន្តៃី របស់ខ្លួន   សៃប តាម 
ការណៃ ន ំរប ស ់រាជ រដ្ឋាភ ិបាល   
និង កៃសួង ការងារ និង បណ្តុះ- 
បណ្តាល វជិ្ជាជវីៈ  ដើមៃប ីទបស់្កាត ់ 
និង បងា្ការ ការឆ្លង រាលដល 
ទៃង់ទៃយ ធំ នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។  

 រដ្ឋ លៃខា ធិការ  និង ជ អ្នក- 
នំពាកៃយ នៃ កៃសួង បរិស្ថាន   
លោក   នៃតៃ  ភក្តៃ  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  នៅ ថ្ងៃទី ១០ 
ខៃតុលា   ថា  លោក មាន ការ- 
គាំទៃ ដល់ រាជ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
ការ ណៃនំ ឱៃយ ស្ថាប័ន រដ្ឋ  និង 
ឯកជន ទំាងអស់ ធ្វើតៃស្ត រហ័ស 
រក មៃ រោគ កូ វីដ ១៩    ទៅដល់ 
បុគ្គ លិក របស់ ខ្លួន នៃះ ។  

 លោក ថា  សមៃប់ កៃសួង 
បរិស្ថាន តៃង តៃ ធ្វើ តៃស្ត រហ័ស 
រក មៃរោគ កូ វីដ ១៩  ជូន ដល់ 
មន្តៃ ីដៃល ស្មគ័ៃចតិ្ត ធ្វើតៃស្ត នៃះ 
រៀង រាល់ ថ្ងៃ ពុធ នៃ សបា្តាហ៍ 
នីមួយៗ ។ 

 លោក    ភក្តៃ  ថ្លៃង ថា ៖  « ខ្ញុំ 
គាទំៃ ចណំត ់ការ នៃ ការធ្វើ តៃស្ត 
រហ័ស កៃយ ឈប់ សមៃក 
ថ្ងៃបុណៃយ ភ្ជុំ នៃះ  ដើមៃបី ការពារ 
សុវត្ថ ិភាព   និង ការ ចូលរួម គៃបគ់ៃង 
និង ទប់ស្កាត់ ការឆ្លង រីក រាលដល 
នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩» ។ 

  លោក  លី  សុ វណ្ណា  នយក- 
បៃតិបត្ត ិនៃ ការិយាល័យ ផៃសព្វផៃសាយ 
ព័ត៌មាន កាតូលិក  ក៏ បាន បៃប់ 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ផង ដៃរ ថា  រូប- 
លោក  រមួ នងឹ បគុ្គលកិ ជង ១០ 
នក់ ផៃសៃងទៀត   បាន ធ្វើ តៃស្ត 
រហ័ស រួច រាល់ ហើយ កាល ពី ថ្ងៃ 
ចូល ធ្វើ ការ ដំបូង បន្ទាប់ ពី បាន 
ឈប់ សមៃក រយៈ ពៃល ៣ ថ្ងៃ 
នៃ ពិធី បុណៃយ ភ្ជុំ ។  

 លោក បាន បៃប ់ថា ៖  « ការ ធ្វើ 
តៃស្ត កៃយ ឈប់ សមៃក នៃះ 
គឺ ជ រឿង តៃឹមតៃូវ  ហើយ ខ្ញុំ 
គាទំៃ ថា តៃវូតៃ ធ្វើឱៃយបា ន គៃប់ៗ   
គា្នា   ដោយ សរ នៅ ពៃល ឈប់- 
សមៃក នៃះ យើង មិនដឹង ថា   
តើ ពួក គាត់ បាន ទៅ ទី កន្លៃង 
ណខ្លះ  ជួប អ្នក ណ ខ្លះ ទៃ » ។ 

 លោក   លី  សុ វណ្ណា   បាន បន្ថៃម 
ថា   ការធ្វើ តៃស្ត រហ័ស នៃះ 
ផងដៃរ ក៏ ជ ការ ជួយ ទៅដល់ 
សច ់ញាត ិឬ មតិ្ត ភក្ត ិដៃល ពកួ- 
គាត់ បាន ជួប គា្នា ក្នុង ពៃល ឈប់ 
សមៃក   ក្នុង ករណី អ្នក ណ 
មាន វិជ្ជមាន វីរុស កូ វីដ ១៩ នៃះ  
គ ឺអ្នក នោះ នងឹ រាយ ការណ ៍ភា្លាម   
នងិ អាច ពៃយាបាល ឬ ដក ់ខ្លនួ នៅ 
ដច់ ដោយ ឡៃក ទាន់ ពៃល- 
វៃលា ផង ដៃរ ។  

 រឯី កៃមុ ហ៊នុ   គរិ ីរមៃយ  ហ្វ ូត  បៃ-ូ 

ដក់ សិន (KFP) ក៏បាន ធ្វើតៃស្ត 
រហស័ ទៅដល ់គៃប ់ប ុគ្គលកិជង 
១០០ នក ់ហើយ ផង ដៃរ កាល- 
ព ីថ្ងៃ សកុៃ កន្លង មក នៃះ  កៃយ 
ពៃ ល ឈប់ សមៃក ។   នៃះ បើតា ម  
លោក  ងួន  សៃង  នយក បៃតិ- 
បត្ត ិផ្នៃក លក ់នៃ កៃមុ ហ៊នុ KFP 
នៃះ   បៃប់ កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ន ថ្ងៃទី ១០   ខៃតុលា ។  

 លោក  ថ្លៃង  ថា ៖ « បុគ្គលិក ខ្ញុំ 
ជង ១០០ នក់ បាន ធ្វើ តៃស្ត 
រួចហើ យ  ហើយ ក៏ មិនមាន 
អ្នកណ មា្នាក់ មាន វិជ្ជមាន វីរុស  
ក ូវដី ១៩ នៃះ  ទៃ ហើយ ពកួគាត ់
ក៏ បាន ចូល បំពៃញ ការ ងារ 
ធម្មតា ឡើង វិញ ដៃរ ។  ខ្ញុំ គាំទៃ 
ការធ្វើ តៃស្ត នៃះ ដោយ សរ តៃ វា 
ជការ បងា្ការ សមៃប់ មនុ សៃស 
គៃប់ៗ គា្នា ពី មៃរោគ នៃះ » ។

លោក   ងី   មាន ហៃង   បៃធាន 
មន្ទីរ សុខាភិ បាល រាជ ធានី 
ភ្នពំៃញ  កាល ពី ថ្ងៃទី ០៨  ខៃតលុា  
បាន លើក ឡើង ថា រាជ ធានី 
ភ្នពំៃញ បាន តៃៀម រួចរាល់ ហើយ 
ក្នុងការ ឆ្លើយ តបនឹង ការឆ្លង- 
រាល ដល ណ មយួ នៃ វរីសុ ក ូវដី- 
១៩ បន្ទាប់ ពី ពិធី បុណៃយ ភ្ជុំ បិណ្ឌ 

តៃូវ បាន បញ្ចប់ ផង ដៃរ ។  
 លោក ថា   អភបិាល រាជ ធាន-ី 

ភ្នំពៃញ   លោក  ឃួ ង  សៃង  ក៏ 
បាន បើក ផ្តល់ ជូន តៃស្ត រហ័ស 
ទៅដល់ មន្ទី រអប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា  សមៃ ប់ ធ្វើ តៃស្ត រក 
មៃរោគ កូ វីដ ១៩  លើលោកគៃូ  
អ្នកគៃូ នៅតាម គៃប់ គៃឹះស្ថាន 
សិកៃសា ទាំង អស់ នៅ រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ ហើយ ផងដៃរ   ហើយ 
ខាង មន្ទីរ សុខាភិ បាល នឹង ធ្វើ 
តៃស្ត ដល់ មន្តៃី របស់ ខ្លួន នៅ 
ថ្ងៃទី ១១  ខៃតុលា នៃះ ផងដៃរ ។  

 លោក   ថ្លៃង ថា ៖ « យើង 
ធ្វើតៃស្ត រហ័ស ដើមៃបី ចង់ ដឹង 
ខា្លាច កៃង ពួក គាត់ មាន ជួប 
ហានិ ភ័យ ក្នងុ ពៃល ឈប់ សមៃក 
ថ្ងៃបុណៃយ ភ្ជុំ   ដោយ សរ រូបភាព 
ខ្លះ   ពកួ គាត ់មនិ មាន ការ បៃយត័្ន 
ទៃ ដោយ មាន ការជបួ ជុគំា្នា  ដចូ 
ក្នងុ សម័យ គា្មាន កូ វីដ អី៊ចឹ ង !» ។ 

 លោក នយក រ ដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន-  
សៃន  កាល ពី ថ្ងៃទី ៣  ខៃតុលា 
កន្លង មក នៃះ បាន ចៃញ សរាចរ 
ណៃនំ  ការ ពងៃឹង វិធាន ការ 
គៃប់គៃង ការឆ្លង រាលដល នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  សមៃប់ អំឡុង- 
ពៃល  និង កៃយ ពៃល ឈប់- 
សមៃក ក្នុង ពិធី បុណៃយ ភ្ជុំបិណ្ឌ  
ដោយ ឱៃយ កៃសួង - ស្ថាប័ន  និង 
វិស័យ ឯកជន  ពិសៃស បណ្តា 
រោង ចកៃ - សហ គៃស   និង 
ទីតាំង អាជីវ កម្ម   ដៃល មាន 
កម្មករ - និយោជិត   និង បុគ្គលិក 
បមៃើ ការងារ ចៃើន  ពៃម ទំាង 
គៃឹះស្ថា ន សិកៃសា នន   តៃូវ បាន 
លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ ធ្វើ តៃស្ត រហ័ស 
ដើមៃបី ធាន សុវត្ថិភាព   ក៏ដូច ជ 
ទប់ ស្កាត់ ការឆ្លង រាលដល នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ៕

បុគ្គលិកឯកជននិងរដ្ឋចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តរហ័សកេយភ្ជុបិំណ្ឌ មន្ទរីពេទេយបេកាសរកសាច់ញាតិក្មេង
បេសុម្នាក់ដេលរថភ្លើងកិនរបួសធ្ងន់

វ៉ន  ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ មន្ទីរ ពៃទៃយ គន្ធ បុបា្ផា 
ភ្នំពៃញនិង សមត្ថ កិច្ច បាន បៃ- 
កាស រក សច់ ញាតិ ក្មៃង បៃុស 
មា្នាក់ឈ្មាះ ឈើម  អាយុ ១៥ 
ឆ្នាំ ដៃល កំពុង ស្ថិត ក្នុង ការជួយ 
សង្គៃះ  ដោយ សរ រថ ភ្លើង កនិ 
កាល ពី ម៉ោង៤ ទៀប ភ្ល ឺថ្ងៃទី ១០ 
ខៃតុលា នៅចំ ណុច ផ្លូវ រថភ្លើង  
( ខៃសៃ ភ្នពំៃញ - កពំត)ជតិ ផ្លវូជតិ 
លៃខ ៤ ក្នុងភូ មិ អង្គ សងា្កាត់ 
ចោម ចៅ ទ ី៣ ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន- 
ជ័យ  បណ្តាល ឱៃយ ដច់ ដៃ ឆ្វៃង  
និងជើងទំាង សងខាង ពៃមទំាង 
របួស កៃបាល ហូរ ឈាម ធ្ងន់ធ្ង រ។ 
   មន្ទរី ពៃទៃយគន្ធ បបុា្ផា ភ្នពំៃញ នៅ 
ពៃកឹ ថ្ងៃទ១ី០តលុា  បាន ជនូដ-ំ 
ណឹង បន្ទាន់ តាមហ្វៃស បុ៊ក ដើមៃបី   
ស្វៃង រក អាណ ណពៃយាបា ល  
ក្មៃង បៃសុ រូប នៃះ ខណៈ កៃុម  
គៃ ូពៃទៃយ កំពុង ជួយ សង្គៃះជីវិ ត 
ក្នុង បន្ទប់ វះ កាត់ នៅ ឡើ យ  ។

មន្ទី  រពៃទៃយ គន្ធបុ បា្ផាភ្នំពៃញ 
បញ្ជាក់ ថា  ៖ «សូម បៃកា សរ ក 
អាណ  ពៃយាបាល កុមារា អាយុ 
១៥ ឆ្នាំឈ្មាះ ឈើម  [ភិន ភាគ 
ដូចក្នុង  រូបថ ត]ដៃល តៃូវបា ន 
រ ថភ្លើ ងកិន ដច់ដៃ ឆ្វៃង ដច់ជើ ង 
ទំា ងសង ខាង និង របួស កៃបាលហូរ 
 ឈាម យា៉ោង ធ្ង នធ់្ង រ បផំតុ ។កមុា- 
រា រងគៃះ នៃះ តៃូវបា នរថ យន្ត 
សង្គៃះអង្គ ភាព លៃខ ៧០ ប ញ្ជនូ 
មក ជបន្ទា ន់នវៃ លាម៉ោ ង៦ : 
៤៥ ន ទី ពៃកឹ  ដោយ ពំុមាន អា- 
ណ ពៃយាបាល។ ពៃ លនៃះកៃុ ម- 
គៃ ូពៃទៃយវះ កាតក់ ំពងុ ខ ិត ខ ំជ ួយ 
ស ង្គៃះជី វិត ក្មៃងមា្នា ក់នៃះនៅ... ។ 

សូម ទាក់ ទង មក កា ន់លៃ ខ 
ទូ រស័ព្ទ  012 8 12 248» ។

គៃូ ពៃទៃយ មា្នាក់ សុំមិនបញ្ចៃញ 
ឈ្មាះនៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ នៃះ ឱៃយដឹង 
ថា គិតតៃមឹ លា្ងាច   ថ្ងៃទ១ី០តលុា  
មិន ទាន់ ឃើញ សច់ ញាតិមក 
មើល  កុមា ររង គៃះ ទៃ ។ 

លោក    ថា ៖ «មន្ទីរពៃទៃយ បាន 
ជួយ កុមារ រងគៃះ សព្វ គៃប់ 
បៃប យា៉ោ ងហើយ  ប៉ុន្ដៃ រហូត 
មកដល់ ឥឡូវ មិន ទាន់ មាន 
សច់ ញាតិ ណមក  ទៃ  ហើយ 
កមុារ  កពំងុ  ស្ថតិ នៅ ក្នងុ សភាព 
ធ្ងន់ ធ្ងរ យើង ដក់ ឈាម យើង 
បញ្ជូន គាត់ ទៅ សង្គៃះ  បន្ទាន់ 
នៅ កន្លៃង វះ កាត់ ថៃម ទៀត» ។

លោក ថៃង  កុសល  នយ 
បុ៉ស្ដិ៍នគរបាល រដ្ឋ បា ល ចោម ចៅ 
ទី ៣  ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
នៅថ្ងៃទ ី១០តលុាដៃរថា ហៃត-ុ
កា រណ៍  នៃះ បាន កើតនៅ ម៉ោង 
បៃមា ណ៤ ជតិ ភ្ល ឺថ្ងៃ ទី ១០តុលា 
ជិត ផ្លវូជតិ លៃខ ៤ ក្នុងភូមិ អង្គ 
សងា្កាត់ ចោម ចៅ ទី ៣ ខណ្ឌ 
ពោធិ៍ សៃន ជ័យ ។

លោក បន្តថា កៃយកើត- 
ហៃត ុភា្លាម នគរបាល បាល ប៉សុ្តិ៍ 
ចោម ចៅ ទី ៣ បាន ចុះ ទៅ 
ទីនោះ រួច បាន ហៅ រថយន្ត 
សង្គៃះ ដឹក ទៅ ពៃទៃយ គន្ធ បុបា្ផា  ។ 

លោក កុសល  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«យើង មិន ទាន់ រកសច់ញាតិ  
ក្មៃង បៃសុ នៃះ ឃើញទៃ មនិដងឹ 
គាត ់ដើរម កព ីណ ចលូ ទៅដៃ ក 
នៅ លើផ្លូ វរ ថភ្លើងនៃះ  ។ ខ្ញុ ំបាន 
ទាក់ ទង មៃភូមិ អង្គឱៃយ ជួយ រក 
សច់ ញាតិ ក្មៃង បៃសុ នៃះហើយ  
ថា  តើ រស់ នៅ ឯ ណ?» ៕

បុគ្គលិកកេមុហុ៊នម្នាក់ធ្វើតេស្តរហ័សរកវីរុសកូវីដ១៩ ពេលចូលធ្វើការវិញ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី
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សេចក្តពីេងចេបាប់ស្តពីីការកំណត់
សញ្ជាតិ១សមេប់មេដឹកនំា...

តពទីពំរ័ ១...ថ្លៃងថា ៖«សដំៅ 
ដល់ ការការពារ  នូវ ឧត្តមបៃ- 
យោជន៍ ជាតិ  និង បៃជាជន កម្ពជុា  
និង ការបៃឆំង ដាច់ខាត នឹង 
ការជៃៀតជៃក ពី បរទៃស ចូល 
ក្នុង កិច្ចការ ផ្ទៃក្នុង របស់ ជាតិ ឬ 
ការបង្គាប់បញ្ជា ចំពោះ គោល- 
នយោបាយ ជាតិ  និង អន្តរជាតិ 
របស់ កម្ពជុា»។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ 
ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា  និង 
ចៃបាប់  ដៃលមាន ការពាក់ព័ន្ធ  ក៏ 
បាន តមៃូវឱៃយ តំណាងរាស្តៃ  
សមាជិក ពៃឹទ្ធសភា  នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃ ី និង សមាជិក កៃមុបៃកឹៃសា- 
ធម្មនុញ្ញ ទំាងអស់  តៃូវ តៃ មាន 
សញ្ជាតិ ខ្មៃរ តំាងពី កំណើត។

លោក ផៃ សីុផាន  បាន បន្តថា  
បៃធាន  អនុបៃធាន  និង សមាជិក 
ទំាងអស់ នៃ គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ 
រៀបចំ ការបោះឆ្នាត  ដៃល ជា 
ស្ថាប័ន មានចៃង ក្នងុ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
ផងដៃរ នោះ  ក៏តៃូវ បាន ចៃបាប់ 
កំណត់ ឱៃយ តៃវូតៃ មាន សញ្ជាតិ ខ្មៃរ 
ពី កំណើត  និង មាន សញ្ជាតិ ខ្មៃរ 
តៃ១ គត់។

យោង តាម មាតៃ១១៩ថ្មី 
(មួយ)  ចៃងថា  តាម សៃចក្ត ីស្នើ 
ពី បៃធាន  ដោយ មានមតិ ឯកភាព 
ពី អនុបៃធាន ទំាង២ នៃ រដ្ឋសភា  
ពៃះមហាកៃសតៃ ទៃង់ ចាត់តំាង 
វរជន ១រូប ជា នាយករដ្ឋមន្តៃី ពី 
ក្នុងចំណោម តំណាងរាស្តៃ  នៃ 
គណបកៃស  ដៃលមាន អាសនៈ 
ចៃើន ជាង គៃ នៅក្នងុ រដ្ឋសភា  ឱៃយ 
បង្កើត រាជ រដា្ឋាភិបាល។ វរជន 
ដៃល នឹងតៃវូ ទទួលបាន ការចាត់- 
តំាង ជា នាយករដ្ឋមន្តៃី នៃះ  តៃូវ 
តៃ ជា តំណាងរាស្តៃ ដៃល មាន 
សញ្ជាតិ ខ្មៃរ តៃ១គត់។ វរជន 
ដៃល តៃូវបាន ចាត់តំាង នៃះ  នំា 
សហការី ដៃល ជា តំណាងរាស្តៃ 
ឬ ជា សមាជិក គណបកៃស តំណាង 
នៅក្នុង រដ្ឋសភា  ដៃល ផ្គូផ្គង ឱៃយ 
កាន់តំណៃង ផៃសៃងៗ ក្នុង រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល ទៅសំុ សៃចក្ត ីទុកចិត្ត 
ពី រដ្ឋសភា។

យោង តាម មាតៃ ៨២ថ្ម ី (មយួ)  
បាន ចៃងថា  បៃធាន រដ្ឋសភា តៃូវ 
បោះឆ្នាត ជៃើសរីស    ចៃញពី 
សមាជិក រដ្ឋសភា  ដៃល មាន 
សញ្ជាតិ ខ្មៃរ តៃ ១គត់។ មាតៃ 
១០៦ថ្ម ី(ពរី)បាន ចៃងថា  បៃធាន    
ពៃទឹ្ធសភា  តៃវូ បោះឆ្នាត ជៃើស រសី   
ចៃញពី សមាជិក ពៃឹទ្ធ សភា  ដៃល 
មាន សញ្ជាតិ ខ្មៃរតៃ  ១ គត់ ។

ចណំៃក មាតៃ ១៣៧ថ្ម ី(មយួ)  
តៃូវបានធ្វើ វិសោធនកម្ម ដោយ 
បាន ចៃងថា  កៃុមបៃឹកៃសា ធម្មនុញ្ញ 
មាន សមាជិក ៩រូប  ដៃល ទទួល 

អាណត្តិ ៩ ឆ្នាំ។ សមាជិក កៃុម- 
បៃឹកៃសាធម្មនុញ្ញ ចំនួន ១ ភាគ៣  
តៃូវ ផា្លាស់ ថ្មី ក្នុង រយៈពៃល ៣ឆ្នាំ 
ម្តង ៣ ឆ្នាំ ម្តង។ សមាជិក ៣ រូប 
តៃវូ តៃងតំាង ដោយ ពៃះ មហាកៃសតៃ  
៣ របូ   តៃវូ ជៃើសតាងំ ដោយ រដ្ឋសភា  
ហើយ៣ រូប ទៀត តៃូវ តៃងតាំង 
ដោយ ឧត្ដម កៃុម បៃឹកៃសា នៃ អង្គ- 
ចៅកៃម។

បៃធាន តៃូវបាន ជៃើសតាំង 
ដោយ សមាជិក កៃុមបៃឹកៃ សាធម្ម - 
នុញ្ញ ពី ក្នុង ចំណោម សមាជិក 
កៃុមបៃឹកៃសា ធម្មនុញ្ញ  ដៃល មាន 
សញ្ជាតិ ខ្មៃរ ពី កំណើត និង មាន 
សញ្ជាតិ ខ្មៃរ តៃ១ គត់។ បៃធាន 
មាន សំឡៃង ឧត្តមានុភាព ក្នុង 
ករណី បៃក សំឡៃង ជា ២ ស្មើគ្នា។

សមៃប់ មាតៃ ពីរ ដៃល មាន 
មាតៃ៣ និង មាតៃ៤ នៃ ចៃបាប់ 
ធម្មនុញ្ញ បន្ថៃម សំដៅ ធានា នូវ 
ដំណើរការ ជា បៃកៃតី នៃ ស្ថាប័ន 
ជាតិ តៃូវបាន ធ្វើ វិសោធនកម្ម។ 
មាតៃ៣ថ្មី  បានធ្វើ វិសោធនកម្ម 
ថា  ក្នុងករណី ដៃល ឃើញថា 
នីតិវិធី នៃ មាតៃ៨២ថ្មី(មួយ) 
និង មាតៃ១១៩ថ្មី(មួយ) នៃ 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ មិនអាច សមៃចបាន  
រដ្ឋសភា តាម សណំើ របស ់គណ-
បកៃស ដៃលមាន អាសនៈ ចៃើន ជាង 
គៃ នៅក្នុង រដ្ឋសភា អាច ដំណើរ-
ការ ការបោះឆ្នាត ជា កញ្ចប ់ ដើមៃបី 
ជៃើសតាំង បៃធាន  អនុបៃធាន 
រដ្ឋសភា  ក៏ដូចជា បៃធាន  និង 
អនបុៃធាន គណៈកម្មការ ក្នងុ ពៃល   
ជាមួយគ្នា នឹង ការផ្តល់ សៃចក្តី- 
ទុកចិត្ត ចំពោះ រាជ រដា្ឋាភិ បាល។

រីឯ មាតៃ៤ ថ្មី  ការរៀបចំ បញ្ជី- 
រាយ នាម សមាសភាពដើមៃប ីបោះ-  
ឆ្នាត ជៃើសតាងំ  នងិ ផ្តល ់សៃចក្ត-ី 
ទុកចិត្ត តៃូវអនុវត្ត ដូច តទៅ  បញ្ជី- 
រាយនាម សមាសភាព បៃធាន  នងិ    
អនុបៃធាន នៃ រដ្ឋសភា  ក៏ដូច ជា 
បៃធាន  និង អនុបៃធាន  គណៈ- 
កម្មការ ជនំាញ ទាងំអស ់នៃ រដ្ឋសភា  
តៃូវ រៀបចំ  និង ស្នើ ដោយ គណ- 
បកៃស នយោបាយ ដៃល ពៃមពៃៀង 
គ្នា  ដើមៃបី បង្កើត រាជរដា្ឋាភិបាល 
ចមៃុះ  ហើយ តៃូវ ផ្ញើជូន ពៃឹទ្ធ-
សមាជិក រដ្ឋសភា។ បៃធាន រដ្ឋ-
សភា  តៃូវ ជៃើសរីស ចៃញពី 
សមាជិក រដ្ឋសភា ដៃលមាន 
សញ្ជាតិ ខ្មៃរ តៃ១គត់។

សៃចក្ត ីពៃង បាន បន្តថា តាម- 
សៃចក្ដីស្នើ ពី គណបកៃស នយោ-
បាយ ដៃលមាន ចំនួន អាសនៈ 
ចៃើន ជាងគៃ  នៅក្នុង រដ្ឋសភា 
តាម រយៈ ពៃឹទ្ធសមាជិក រដ្ឋសភា  
ពៃះមហាកៃសតៃ ទៃង់ ចាត់តាំង 
វរជន ១រូប ជា នាយករដ្ឋមន្តៃី ពី 
ក្នុង ចំណោម តំណាងរាស្តៃ នៃ 

គណ បកៃស នយោបាយ  ដៃលមាន 
ចំនួន អាសនៈ ចៃើន ជាងគៃ នៅ 
ក្នុង រដ្ឋសភា ឱៃយ បង្កើត រាជ រដា្ឋាភិ - 
បាល។ វរជន ដៃល នងឹតៃវូ ទទលួ 
បាន ការចាត់ តាំង ជា នាយក-
រដ្ឋមន្តៃី នៃះ  តៃូវតៃ ជា តំណាង-
រាស្តៃ ដៃល មាន សញ្ជាតិ ខ្មៃរ តៃ   
១ គត់។ វរជន ដៃល តៃូវបាន-  
ចាត់ តាំង នៃះ តៃូវ រៀបចំ ផ្គូផ្គង 
តំណៃង ផៃសៃងៗ ក្នុង រាជ រដា្ឋាភិ-
បាល រួច ផ្ញើ បញ្ជី រាយនាម សមា- 
ជិក ទាំងអស់ នៃ រាជរដា្ឋាភិបាល 
ជូន ពៃឹទ្ធ សមាជិក រដ្ឋសភា ។

ពៃឹទ្ធ សមាជិក រដ្ឋសភា  តៃូវ 
រៀបចំ បញ្ជី រាយនាម ជា កញ្ចប់ 
មួយ នូវ សមាសភាព បៃធាន  និង 
អនុបៃធាន  នៃ រដ្ឋសភា  ក៏ដូចជា 
បៃធាន  និង អនុបៃធាន គណៈ-
កម្មការ ជំនាញ ទំាងអស់  នៃ រដ្ឋ-
សភា ពៃមទំាង នាយករដ្ឋមន្តៃី 
ដៃល តៃវូបាន ចាត់តំាង  ដោយ - 
ពៃះមហា កៃសតៃ  និង សមាជិក 
ទំាងអស់ នៃ រាជ រដា្ឋាភិបាល  ដើមៃបី 
ដាក់ជូន រដ្ឋសភា បោះឆ្នាត។

ជាមួយគ្នានៃះ កៃុមបៃឹកៃសា- 
ធម្មនញុ្ញ  នងឹ បើក កចិ្ចបៃជុ ំរៀបច ំ
សៃចក្ត ីទលូថា្វាយ មត ិថា្វាយ ពៃះ-
ករុណា ជា អមា្ចាស់ ជីវិត លើតៃបូង  
លើ សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ ធម្មនុញ្ញ  
ស ្តពី ីការកណំត ់«សញ្ជាត ិខ្មៃរ តៃ 
មយួ»ចពំោះ ថា្នាកដ់កឹនា ំស្ថាបន័ 
កំពូល របស់ ជាតិ  នៅ ថ្ងៃ ទី១១  
ខៃតុលា ឆ្នាំ ២០២១។ នៃះ  បើ 
តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន 
របស ់ អគ្គលៃខាធិការ នៃ កៃុម-
បៃឹកៃសា ធម្មនុញ្ញ  នៅ ថ្ងៃទី៩  
ខៃតុលា ឆ្នាំ២០២១ ។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ានបាន- 
បញ្ជាក់ ថា ៖«កៃុមបៃឹកៃសា ធម្ម- 
នុញ្ញ  កៃម អធិបតីភាព  លោក 
អឹុម ឈុនលឹម  បៃធាន កៃុម- 
បៃកឹៃសាធម្មនញុ្ញ នងឹ បើក កចិ្ចបៃជុ ំ
ពៃញអង្គ  ដើមៃប ីពនិតិៃយ  នងិ រៀបច ំ
សៃចក្តី ទូលថា្វាយ មតិ របស់ 
កៃុមបៃឹកៃសា ធម្មនុញ្ញ  ថា្វាយ ពៃះ- 
ករុណា ជា អមា្ចាស់ ជីវិត លើ តៃបូង  
ជាទីគោរព សកា្ការៈ ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ 
បំផុត ទៃង់ ពិគៃះ មតិ កៃុម- 
បៃកឹៃសាធម្មនុញ្ញ តាមរយៈ ពៃះរាជ-  
សរ ចុះ ថ្ងៃទី៨  ខៃតុលា  ឆ្នាំ 
២០២១  ចំពោះ សៃចក្តី ពៃង- 
ចៃបាប ់ធម្មនញុ្ញ ស្តពី ីវសិោធនកម្ម 
មាតៃ ១៩ថ្មី  មាតៃ៨២ថ្មី  
មាតៃ ១០៦ ថ្មី(មួយ)  មាតៃ 
១១៩ ថ្ម ី នងិ មាតៃ ១៣៧ថ្ម ី នៃ 
រដ្ឋធម្មនញុ្ញ  នៃ ពៃះរាជាណាចកៃ- 
កម្ពជុា  នងិ មាតៃ៣  នងិ មាតៃ- 
៤  នៃ ចៃបាប ់ធម្មនញុ្ញ បន្ថៃម សដំៅ 
ធានា នវូ ដណំើរការ ជា បៃកៃត ីនៃ 
ស្ថាប័ន ជាតិ»៕
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កម្ពជុា-អូស្ត្រាលី ប្ត្រាជា្ញ ធ្វើការជាមួយគ្នាឱ្រាយកាន់ត្រាជិតស្នទិ្ធ ដើម្រាបីផលប្រាយោជន៍ប្រាទ្រាសទំាង២
វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ដៃី ការបរទៃស កម្ពុជា  
និង រដ្ឋមន្ដៃី ការបរទៃស អូស្ដៃលី  ប្តៃជា្ញា 
ធ្វើការ ឱៃយ កាន់តៃ ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ គ្នា  
ដោយ ពងៃឹង បន្ថៃម នូវ ទំនាក់ ទំនង ទាំង 
ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ ទ្វៃភាគី  និង ពហុភាគី  
ដើមៃបី ផលបៃយោជន៍ ទៅវិញ ទៅមក  
រវាង បៃទៃស ទាំង២  សមៃប់ សន្តិភាព  
ស្ថិរភាព  និង វិបុលភាព នៅក្នុង តំបន់  
ជាពិសៃស  នៅពៃល ដៃល កម្ពុជា ធ្វើជា 
បៃធាន អាស៊ាន នៅ ឆ្នាំ កៃយ។ 

ការប្តៃជា្ញា បៃបនៃះ  ធ្វើឡើង ក្នុង កិច្ច- 
សន្ទ នា តាម ទូរសព័្ទរវាង លោក បៃក ់សខុនុ  
រដ្ឋមន្ដៃ ីការបរទៃស  នងិ សហបៃតបិត្តកិារ- 
អន្តរជាត ិ នៃ ពៃះរាជា ណាចកៃ កម្ពជុា  នងិ 
លោកសៃ ី ម៉ារសី  ផៃន  រដ្ឋមន្តៃ ីការបរទៃស  
និង ជា រដ្ឋមន្តៃី កិច្ចការនារី អូស្តៃលី នៅ 
ថ្ងៃទី៨  តុលា  ឆ្នា  ំ២០២១។  នៃះ បើ តាម-   
សៃចក្ត ីបៃកាសពត័ម៌ន ស្តពី ីលទ្ធផល នៃ 
កិច្ចសន្ទនា  រវាង បៃមុខ ការទូត ទាំង២។

សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មន ឱៃយ ដឹងថា  រដ្ឋ- 
មន្តៃី ការបរទៃស ទាំង២ បាន ពិភាកៃសាគ្នា 
អំពី កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ ទ្វៃភាគី  និង 
បញ្ហា តបំន ់ នងិ អន្តរជាត ិមយួចនំនួ ដៃល 
ជា ចំណាប ់អារម្មណ៍  និង ការបារម្ភ រួមគ្នា  
រួមទាំង ភាពជា ដៃគូ សន្តិសុខ តៃីភាគី 
អសូ្តៃល-ី អងគ់្លៃស -អាមៃរកិ (AUKUS)  
ដៃល ទើប តៃវូបាន បង្កើតឡើង នាពៃល ថ្ម ី

នៃះ ។ រដ្ឋមន្តៃកីារបរទៃស ទាងំ២ បានកត-់ 
សម្គាល ់ដោយ ការពៃញចិត្ត ចំពោះ វឌៃឍន-
ភាព នៃ ទំនាក់ទំនង ទ្វៃភាគី  រវាង បៃទៃស 
ទាងំ ២   រមួបញ្ចលូ ទាងំ វឌៃឍនភាព ស្ថតិ កៃម   
ភាពជា ដៃគូ មៃគង្គ- អូស្តៃលី ផងដៃរ ។ 

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មន បញ្ជាក់ថា ៖ 
« រដ្ឋមន្តៃី ការបរទៃស ទាំង ២បានអះអាង 
ជា  ថ្ម ីនវូ ការប្តៃជា្ញាចតិ្ត របស ់ខ្លនួក្នងុការ ធ្វើ ការ  
កាន់តៃ ជិតស្និទ្ធ  ដើមៃបី ពងៃឹង បន្ថៃមទៀត 
នូវ ទំនាក់ទំនង  ទាំង នៅក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ ទ្វៃ- 
ភាគី  និង ពហុភាគី  ដើមៃបី ផលបៃយោជន៍ 
ទៅវញិ ទៅមក រវាង បៃទៃស ទាងំ២  សមៃប ់  
សន្តភិាព  ស្ថរិភាព  នងិ វបិលុភាព នៅក្នងុ 
តំបន់  ជាពិសៃស  នៅពៃល ដៃល កម្ពុជា 
ធ្វើជា បៃធាន អាស៊ាន នៅ ក្នុង ឆ្នាំកៃយ» ។ 

 ចពំោះ បញ្ហា តបំន ់ លោកសៃ ីម៉ារសី  ផៃន  
ជមៃប ជនូ លោក បៃក ់សខុនុ  អពំ ីបញ្ហា 
នានា  ពាក់ព័ន្ធ នឹង ភាពជា ដៃគូ AUKUS  
និង គោលបំណង ភាពជា ដៃគូ នៃះ។ 
លោកសៃ ីសង្កតធ់្ងន ់ថា  AUKUS  តៃវូបាន-   
បង្កើតឡើង ដើមៃបី បៃយោជន៍ ទូទៅ  ដើមៃបី 
សន្តភិាព  វបិលុភាព  នងិ សន្តសិខុ ក្នងុ តបំន ់  
ឥណ្ឌ-ូ បា៉ាសុហី្វកិ  ហើយ គ្មាន ចៃតនា ណា- 
មួយ ដើមៃបី ទទួល បាន អាវុធ នុយក្លៃ អ៊ៃរ  
និង សមត្ថភាព នុយក្លៃអ៊ៃរ សុីវិល នោះ ទៃ។ 

បន្ថៃម លើ នៃះ   AUKUS  មិនមៃន ជា 
ការបន្ថៃម ទៅលើ ការបៃកួត បៃជៃង 
សពា្វាវុធ នៅក្នុង តំបន់ នោះ ទៃ។ ជា ផ្នៃក 
មួយ នៃ AUKUS  បៃទៃស អូស្តៃលី  នឹង 
អាច ទទួលបាន នាវា មុជទឹក ដើរ ដោយ- 

ថាមពល នយុក្លៃអ៊ៃរ  ដើមៃប ីបង្កើន សមត្ថ-
ភាព របស់ កង នាវាចរណ៍  អូស្តៃលី។ 

 លោកសៃី បញ្ជាក់ ជាថ្មី ថា  បៃទៃស 
អូស្តៃលី  ប្តៃជា្ញាចំពោះ កាតព្វកិច្ច នៃ ការ- 
មិន រីកសយ ភាយ នៃ អាវុធ នុយក្លៃអ៊ៃរ  
នងិ ធ្វើការ យ៉ាង ជតិស្នទិ្ធ ជាមយួ ទភីា្នាក ់ងារ   
ថាមពល អាតូមិក អន្តរជាតិ (IAEA) ។ 

លោកសៃ ី ម៉ារសី  ផៃន  អះអាង ជាថ្ម ីនវូ 
ការបន្ត គំទៃ របស់ អូស្តៃលី ចំពោះ 
មជៃឈភាព អាស៊ាន  នងិ គោលការណ ៍នានា 
ដៃល មនចៃង ក្នងុ ទសៃសនវសិយ័ អាស៊ាន 
ស្តីពី ឥណ្ឌូ- បា៉ាសុីហ្វិក  (AOIP) ។ លោក- 
សៃី បាន សង្កត់ធ្ងន់ថា  បៃទៃស អូស្តៃលី  
ប្តៃជា្ញា បៃកាន់ ខ្ជាប់ នូវ កាតព្វកិច្ច កៃម 
សន្ធិសញ្ញា មិត្តភាព  និង កិច្ចសហ បៃតិ-
បត្តកិារ  (TAC)  សន្ធសិញ្ញា តបំន ់បា៉ាសុ-ី 
ហ្វិក ខង តៃបូង គ្មាន អាវុធ នុយក្លៃអ៊ៃរ  
(SPNWFZ)  និង តំបន់ អាសុីអាគ្នៃយ៍ 
គ្មាន អាវុធ នុយក្លៃអ៊ៃរ (SEANWFZ) ។ 

លោក បៃក់ សុខុន   ថ្លៃង អំណរ គុណ 
ចំពោះ លោក សៃី ម៉ារីស  ផៃន  សមៃប់ 
ព័ត៌មន ពាកព់ន័្ធ  AUKUS។ លោក បាន- 
កោត សរសើរ  ចំពោះ ការប្តៃជា្ញាចិត្ត  របស់ 
អូស្តៃលី ក្នុងការ គំទៃ មជៃឈ ភាព អាស៊ាន  
និង ពងៃីក ការចូលរួម របស់ ខ្លួន នៅក្នុង 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង  និង សន្ធិសញ្ញា នានា  
ជាពិសៃស សន្ធិសញ្ញា  TAC SEAN-
WFZ  និង តំបន់ សន្តិភាព  សៃរីភាព  និង 
អពៃយាកៃឹត (ZOPFAN)។ 

 លោក កប៏ាន លើក ទកឹចតិ្ត ដល ់អសូ្តៃល ី   
ឱៃយមន ការចូលរួម បៃកបដោយ ស្ថាបនា 
ជាមួយ អាស៊ាន  តាមរយៈ យន្តការ នានា 
ដៃល ដឹកនាំ ដោយ អាស៊ាន  ក្នុង ការ-
កសង ការទុកចិត្ត  និង ជំនឿ ជឿជាក់ លើ 
គ្នា ទៅវិញ  ទៅមក  សំដៅ ការពារ បាន នូវ 
និម្មាបនកម្ម តំបន់ ដៃល បើកចំហ  មន 
តម្លាភាព  បៃកប ដោយ បរិយប័ន្ន  និង 
ឈរ លើ គោលការណ៍ ចៃបាប់។ 

លោក បៃក ់សខុនុ  បញ្ជាកថ់ា ៖«កម្ពជុា   
ដៃលជា បៃទៃស ធា្លាប់ ឆ្លងកាត់ សង្គៃម  
ការបំផ្លិចបំផ្លាញ  និង ការឈឺចាប់ រាប់ 
មិនអស់ ជាចៃើន ទសវតៃសរ៍  ចង់ឃើញ 
តបំន ់ទាងំមលូ នៅតៃ រកៃសាបាន នវូ សន្តភិាព  
ស្ថិរភាព  និងវិបុលភាព  ហើយ និង បាន 
សងៃឃឹម ថា  AUKUS  នឹងមិន បន្ថៃម សំង 
ទៅលើ ការបៃកតួ បៃជៃង ដៃល កពំងុមន 
ស្ថានភាព មិនល្អ សៃប់  និង បង្កើន ភាព- 
តានតឹង បន្ថៃម ទៀត នោះ ទៃ»។ 

លោក លើក ទឹកចិត្ត អូស្តៃលី  និង ដៃគូ 
ខងកៃ របស ់អាស៊ាន  ឱៃយ គទំៃ បន្ថៃម ទៀត  
ដល ់វសិយ័ អាទភិាព ទាងំ ៤  នៃ កចិ្ច សហ-
បៃតបិត្តកិារ  ដៃល ចៃង ក្នងុ ទសៃសនវសិយ័ 
អាស៊ាន  ស្តីពី ឥណ្ឌូ បា៉ាសុីហ្វិក  (AOIP)  
រមួមនកចិ្ចសហ បៃត ិបត្តកិារ លម្ហសមទុៃ  
ការតភា្ជាប់ គោលដៅ អភិវឌៃឍន៍   បៃកប- 
ដោយ ចរីភាព របស ់អង្គការ សហបៃជាជាត ិ   
(SDGs)និង កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ ក្នុង 
វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច និង វិស័យ ផៃសៃងៗ ទៀត៕

ឡាយ សា មាន

ភ្នំពេញៈ ក្នុង រយៈ ពៃល បៃ- 
មណ ១០ ថ្ងៃ ក្នុង ខៃតុលា  ឆ្នាំ 
នៃះ មន ដៃប៉ូ បៃង ឥន្ធនៈ ជិត 
៣០ ទតីាងំ តៃវូ បាន រកឃើញថា 
បាន កៃង បៃ វ័ ញ្ច លើអតិថិ ជន 
ដោយ មិន អនុ លោម តាម ចៃបាប់ 
ខណៈ ម្ចាស់ ដៃប៉ូ បាន រង ការ- 
ផក ពិន័យ និង ធ្វើ ការ អប់រំ។ 
នៃះ បើ តាម អគ្គ នាយក ដ្ឋាន 
ការពារ អ្នក បៃើបៃស់ កិច្ចការ 
បៃកួត បៃជៃង  និង បង្កៃប ការ- 
ក្លៃង បន្លំ(ក.ប.ប.)នៃ កៃសួង  
ពាណិជ្ជ កម្ម ។

តាម របាយ ការណ៍ បៃចាំ ថ្ងៃ 
របស់  ក.ប.ប ឱៃយដឹង ថា ក្នុង 
ចំណោម ជិត ៣០ ទីតាំង នោះ 
តៃវូ បាន រក ឃើញ នៅ ខៃត្ត បាត-់ 
ដំបង ស្វាយ រៀង កំពង់ចាម និង 
ខៃត្ត សៀម រាប ជា ដើម ។ របាយ- 
ការណ៍ បន្ត ថា  កាលពី ថ្ងៃទី៩  
តលុា  មន្តៃ ីជនំាញ បាន រកឃើញ 
ដៃបូ៉ បៃង ឥន្ធនៈ ៦ ទីតំាង នៅ 
ខៃត្ត កំពង់ ចាម  និង បាត់ ដំបង 
ដៃល រកសីុ មិន សុចរិត ក្នងុ អាជីវ- 
កម្ម បៃង ឥន្ធនៈ  និង មិន អនុ- 

លោម តាម ចៃបាប់។
ចំណៃក នៅ ថ្ងៃទី៨  ខៃតុលា 

មន្តៃី សខ ក.ប.ប.បាន បន្ត ចុះ 
តៃួត ពិនិតៃយ តាម ស្ថានីយ/ដៃ ប៉ូ 
បៃងឥ ន្ធនៈក្នុង សៃុក ជើងពៃ 
ខៃត្ត កំពង់ ចាម  រកឃើញ ស្ថា- 
នីយ /ដៃបូ៉៤ទី តំាង មិន មន អនុ- 
លោម ភាព និង បានពិ ន័យ អន្តរ- 
ការណ៍  តាម នីតិ វិធីភា្លាមៗ នៅ 
នឹងក ន្លៃងចំពោះ ម្ចាស់ អាជីវ- 
កម្ម ដៃល  រកសុី មិន ស្មាះតៃង់ 
ទាំងនោះ  ផង ដៃរ ។ដោយ ឡៃក 
នៅ ថ្ងៃទ ី៣  ខៃតលុាមន្តៃ ីក.ប.ប. 
បាន រកឃើញ ដៃប៉ូ បៃង ឥន្ធនៈ 
ចំនួន ២ ទីតំាង នៅ ខៃត្តបាត់ ដំបង 
មិន អនុ លោម តាម ចៃបាប់ ។

របាយ ការណ៍ ដ ដៃលបន្តទៀត 
ថា  សមៃប ់ថ្ងៃទ២ី  ខៃតលុា មន្តៃ ី
ជនំាញ បន្ត រកឃើញ ដៃប៉ ូបៃង- 
ឥន្ធនៈ ៨ទីតំាង ខៃត្តសៀ មរាប និ ង 
ខៃត្តកំពង់ចាម ដៃល លក់ សំង 
មិន គៃប់ លីតៃ ជូន អតិថិ ជន ។

ចំណៃក នៅ ថ្ងៃទី១  ខៃតុលា 
មន្តៃ ីក.ប.ប.រកឃើញ ដៃបូ៉ បៃង 
ឥន្ធនៈ  ៨ ទីតំាង ល្មើ សចៃបាប់នៅ  
ខៃត្ត ស្វាយ រៀង  នងិ កពំងច់ាម។  
  មន្តៃី  ក.ប.ប.បាន បញ្ជាក់ ថា  
ចំពោះ ម្ចាស់ ដៃប៉ូបៃង ឥន្ធនៈ 
ដៃល បា នរក សុ ីមនិ សចុរតិ នងិ 
ល្មើស ចៃបាប់ ទាំងនោះ តៃូវបាន 
មន្តៃី ជំនាញ ផក ពិន័យ  និង 
បាន អប់រំ ណៃនាំ  ផង ដៃរ ៕

លោកបេក់ សុខុន សន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្តេកីារបរទេសអូស្តេលីពីថ្ងេទី៨តុលា។រូប កៃសួងការបរទៃស

ជិត១០ថ្ង្រាសមត្ថកិច្ចរកឃើញដ្រាបូ៉លក់ 
ប្រាងជិត៣០ទីតំាងក្រាងប្រាវ័ញ្ចលើអតិថិជន

មន្តេ ីក.ប.ប ចុះពិនិតេយ ទីតំាង លក់បេង ឥន្ធនៈ។ រូបថត ក.ប.ប



តពីទំព័រ ១...ប្រតិភូជាច្រើន
បានអបអរសាទរចពំោះអត្រដ៏
ខ្ពស់ន្រចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា
ដ្រលបានចាក់វ៉ាក់សំាងរួចកម្ម-
វធិីគាពំារសង្គមជាច្រើនសម្រប់
ក្រុមងាយរងគ្រះ និងការបើក
សាលាឱ្រយសិស្រស-និស្រសិតចលូរៀន
ក្នុងថ្នាក់ដោយផ្ទាល់ឡើងវិញ
រមួទំាងការចាក់វ៉ាកសំ់ាងការពារ
ជូនគ្រូបង្រៀន និងក្ម្រងជំទង់។
វឌ្រឍនភាពគួរឱ្រយកត់សម្គាល់នៅ
ក្នុងការអភិវឌ្រឍមនុស្រស កំណើន
ផលិតផលក្នងុស្រកុសរុបអាត្រ
អក្ខរកម្មខ្ពស់ និងអត្រមរណ-
ភាពមតានិងទារកទាបក៏ត្រូវ
បានលើកឡើងផងដ្ររ។
គណៈប្រតិភូផ្រស្រងទៀតបាន

ទទួលសា្គាល់គំនិតផ្តួចផ្តើម
សំដៅលើកកម្ពស់កំណ្រទម្រង់
ប្រព័ន្ធច្របាប់ និងតុលាការនិង
ជំរុញភាពជាដ្រគូរវងរដ្ឋាភិបាល
នងិអង្គការសង្គមសុវីលិរមួទាងំ
កចិ្ចខតិខំប្រងឹប្រងធ្វើវសិោធន-
កម្មច្របាប់ស្តីពីសមគម និង
អង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាល និង
ការបង្កើតសា្ថាប័នជាតិសិទ្ធិ-
មនុស្រស។

សា្ថានប្រសកកម្មអចិន្រ្តយ៍
បញ្ជាក់ថគណៈប្រតភិូខាងលើ
ខ្លះក៏បានថ្ល្រងសង្កត់ធ្ងន់ផងដ្ររ
ថរបៀបរបបការងាររបស់អ្នក-
រាយការណ៍ពិស្រស គួរត្រមន
ភាពសត្រយានុម័តតុល្រយភាពមិន
ធ្វើនយោបាយូបនីយកម្ម និង
មិនជ្រើសរើសត្រ១ជ្រងុដោយ
គិតគូរផងដ្ររអំពីទស្រសនៈរបស់
រដ្ឋាភិបាល កាលៈទ្រសៈរបស់
ប្រទ្រស និងសារៈសំខាន់ន្រ
ប្រភពព័ត៌មនដ្រលមនការ-
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវ និងអាច
ជឿជាក់បាន។អាណត្តិអ្នករាយ-
ការណ៍ពិស្រស គួរកំណត់នូវ
ភាពខ្វះចន្លោះនងិផ្តល់យោបល់
ណ្រនាំតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការបច្ច្រកទ្រស និងការ-
កសាងសមត្ថភាពដើម្របីដោះស្រយ
មូលហ្រតុចម្របងជាជាងការ-
ផ្តោតលើត្រអាការខាងក្រ។
បើតាមសា្ថានប្រសកកមអចិន្រ្តយ៍

ប្រទ្រសចំនួន ៩ ផ្រស្រងទៀត
ដ្រលបានចូលរួមក្នងុកិច្ចពិភាក្រសា
ខាងលើ បានបញ្ច្រញមតិយោ-
បល់ទិតៀនលម្ហពលរដ្ឋ និង
នយោបាយរួមទាំងស្ររើភាពន្រ

ការបញ្ច្រញមតិ ការបង្កើត
សមគមនិងការប្រមូលផ្តុំ
ដោយសន្តិវិធី។ ទោះបីជាមន
ការរិះគន់ប្របន្រះក៏ដោយគណៈ-
ប្រតិភូទាំងនះភាគច្រើនបាន
សា្វាគមន៍កិច្ចសហការដ្រល
កំពុងកើតមនរវងកម្ពុជានិង
អ្នករាយការណ៍ពិស្រសក៏ដចូជា
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការ-
អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទកុ
សិទ្ធិមនុស្រស ដ្រលប្រការន្រះ
បងា្ហាញពីការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជា
ក្នុងការធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្រស។
គណៈប្រតិភូខ្លះទៀតបាន

ថ្ល្រងទទួលសា្គាល់កម្មវិធីចាក់-
វ៉ាក់សំាងដោយជោគជ័យប្រឆាងំ
ជំងឺកូវើដ១៩នៅកម្ពុជាកំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលកំពុងស្ទុះងើប
ទ្របើងវិញ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់-
ប្រក់ជូនពលរដ្ឋដ្រលរងផល
ប៉ះពាល់ដោយជងំឺកូវើដ១៩សិទ្ធិ
ស្រដ្ឋកិច្ច និងសិទ្ធិអប់រំ។ល។
វគ្មិនផ្រស្រងទៀតក៏បានថ្ល្រងថ
ពួកគ្ររើករាយនឹងធ្វើការជាមួយ
កម្ពជុាដ្រលនងឹកា្លោយជាប្រធាន
អាសា៊ាននៅឆា្នាំ២០២២។សា្ថាន-
ប្រសកកម្មអចិន្រ្តយ៍បញ្ជាក់។

អំទ្របុងព្រលន្រកិច្ចសន្ទនា
អន្តរសកម្មន្រះ ឯកអគ្គរាជទូត
និងជាតំណាងអចិន្រ្តយ៍កម្ពុជា
ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ
នៅទីក្រុងហ្រសុឺណ្រវបានលើក-
ឡើងអំពីកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់
ជាបន្តបនា្ទាប់រវងថ្នាក់ដឹកនាំ
កម្ពុជា និងអ្នករាយការណ៍
ពិស្រស ជាពិស្រសជំនួបតាម
ប្រពន័្ធវើដ្រអូរវងអ្នករាយការណ៍
ពិស្រសខាងលើជាមួយលោក
ហ៊ុនស្រននាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
តំណាងអចិន្រ្តយ៍កម្ពុជា ក៏

បានចោទសួរអ្នករាយការណ៍
ពិស្រសចំពោះការវយតម្ល្រ
ដ្រលអះអាងថធ្វើឡើងដោយ
ផ្អ្រកលើគោលការណ៍ យុត្តិធម៌
នងិមនិលម្អៀងខណៈព្រលអ្នក-
រាយការណ៍ពិស្រសសំងំស្ងៀម
ឈឹងចំពោះការកើនឡើងនូវការ-
ប្រើប្រស់ភាសាស្អប់ខ្ពើម ការ-
និយាយបងា្កាច់បង្ខចូការផ្រសព្វផ្រសាយ
ពត័ម៌នមនិពតិនងិការញុះញង់
ពួនជ្រកក្រមរូបភាពស្ររើភាព
ន្រការបញ្ច្រញមតិដ្រលអាច
បង្កឱ្រយមនការប្រកខ្ញ្រកក្នុង
សង្គមប្រជាពលរដ្ឋ និងកំពុង
វយប្រហារលើគោលតម្ល្រន្រ
បទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្រស។
តណំាងអចនិ្រ្តយ៍កម្ពជុាថ្ល្រង

បន្តថ៖«ជាប្រការគួរឱ្រយសោក-
សា្តោយដ្រលអ្នករាយការណ៍-
ពិស្រស និងអ្នកតស៊ូមតិផ្ន្រក
សទិ្ធិមនសុ្រសនៅស្ងៀមធ្មងឹចពំោះ
និនា្នាការគួរឱ្រយព្រួយបារម្ភខាង-
លើន្រះ រួមទាំងការប្រើភាសា
ប្រជាភិថុតិប្រកបដោយគ្រះថ្នាក់
របស់អតីតម្រដឹកនាំគណបក្រស
ប្រឆាងំជ្រលុនយិមដ្រលត្រវូបាន
ថ្កាលទោសដោយអ្នករាយការណ៍
ពសិ្រសអាណត្តិមនុនៅក្នងុក្រមុ
ប្រឹក្រសាសិទ្ធិមនុស្រសន្រះ ក្នុងឆា្នាំ
២០១៩និងដោយអតីតសហ-
ការើរបស់ម្របក្រសប្រឆាំងរូបនះ
ម្តងហើយម្តងទៀតចំពោះការ-
ប្រើភាសាបរិហារក្ររ្តិ៍ញុះញង់
ឱ្រយមនការរើសអើងពជូសាសន៍
នងិអជុអាលឱ្រយមនការបះបោរ
ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល»។
នៅចំពោះមុខន្រការរើករាលដល

ន្រជំងឺរាតត្របាតកូវើដ១៩តំណាង
អចនិ្រ្តយ៍កម្ពជុាបានសង្កត់ធ្ងន់
ថកម្ពជុាពំុធា្លោប់បានដក់ប្រទ្រស
ក្នុងភាពអាសន្នម្តងណាឡើយ
ផ្ទយុទៅវិញកម្ពជុាបានជ្រើសរើស
យកការអនុវត្តច្របាប់ដ្រលកាន់
ត្រមនភាពបត់ប្រន តាមរយៈ
វិធានការសុខាភិបាល រដ្ឋបាល
និងច្របាប់។ ច្របាប់ស្តីពីវិធានការ
ទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដលន្រ
ជំងឺកូវើដ១៩ដ្រលមនគោល-
ដៅសង្គ្រះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រកាន់ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍
នីត្រយានុកូលភាព ភាពចាំបាច់
និងសមមត្រ។ យើងសូមស្នើ
អ្នករាយការណ៍ពិស្រស ធ្វើការ
ពិនិត្រយផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនូវ
ចំនួនករណីចាប់ខ្លួន ការចោទ
ប្រកាន់ និងសា្ថានភាពពាក់ព័ន្ធ
ន្រករណីនីមួយៗខាងលើ។
ឆ្លើយតបនងឹការចោទប្រកាន់

អំពីការរួមចង្អៀតន្រលម្ហស្ររើ-
ភាពសង្គមសុីវិល តំណាង
អចិន្រ្តយ៍កម្ពុជាក៏បានចោទ
សំណួរតបថ ប្រសិនបើច្របាប់
ស្តីពីសមគមនិងអង្គការមិន-
ម្រនរដ្ឋាភិបាលមនការរតឹត្របិត
មលូហ្រតុអ្វីបានជាចនំនួអង្គការ
មនិម្រនរដ្ឋាភិបាលដ្រលទើបចុះ
ឈ្មោះថ្មីនៅត្របន្តកើនឡើងធ្វើ
ឱ្រយចំនួនសរុបកើនដល់ជិត៦០០០
អង្គការ?ការពិតនះគឺថការ
ត្អូញត្អ្ររទាំងន្រះកើតច្រញពី
អង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាលមួយ
ចំនួនតូចដ្រលមននិនា្នាការ
នយោបាយខា្លោងំនងិបានទទលួ
ថវិកាគាំទ្រពីបរទ្រស ស្រក
ទាមទាររកតម្លោភាពប៉នុ្ត្រអង្គការ
ទាំងនះប្ររជាបដិស្រធមិន
បងា្ហាញនូវតម្លោភាពអំពីអង្គភាព
ខ្លួនទៅវិញ។
សា្ថានប្រសកកម្មអចិន្រ្តយ៍៍

បញ្ជាក់ថ ដើម្របីដោះស្រយ
កង្វល់របស់អង្គការសង្គមសុវីលិ
ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល
ទទួលបន្ទុកការងារធ្វើវិសោធ-
នកម្មច្របាប់ស្តីពីសមគម និង
អង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាលបាន
ពិនិត្រយរួចរាល់លើមត្រចំនួន
១១ក្នុងចំណោម១៤មត្រ
ន្រច្របាប់ខាងលើដ្រលបានស្នើ

ដោយអង្គការសង្គមសុីវិល។
ក្រុមការងាររំពឹងថ ការពិនិត្រយ
លើសំណើដ្រលនៅស្រសសល់
នឹងត្រវូបញ្ចប់នៅចុងឆា្នា២ំ០២១
ន្រះ។ អង្គការសង្គមសុីវិលក៏
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី
វ្រទិកាពិគ្រះយោបល់ចំនួន ២
ដងក្នុង១ឆា្នាំជាមួយរាជរដ្ឋាភិ-
បាលផងដ្ររ។
ពាកព់ន័្ធនងឹលហំនយោបាយ

តំណាងអចិន្រ្តយ៍កម្ពុជាបាន
បញ្ជាក់ថអតីតអ្នកនយោបាយ
បក្រសប្រឆាំងចំនួន២៦រូបបាន
ទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវញិ
ដ្រលក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនះ
ខ្លះបានបង្កើតគណបក្រសនយោបាយ
ថ្មីចំនួន៦ដើម្របីចូលរួមប្រកួត-
ប្រជ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នាត
ខាងមុខន្រះ។  ក៏ប៉ុន្ត្រលម្ហ
នយោបាយបើកទូលាយន្រះប្ររ
ជាត្រូវរារាំងដោយអតីតថ្នាក់ដឹក-
នាំន្របក្រសប្រឆាំងរបស់ពួកគាត់
ដ្រលចាត់ទកុរាល់សមជកិទាំង
ទ្របាយណាដ្រលស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើ
នយោបាយទ្របើងវិញនះថជា
ជនក្របត់ឬអាយង៉។ត្រង់ចណំចុ
ន្រះហើយដ្រលអ្នករាយការណ៍
ពិស្រសនិងប្រទ្រសលោកខាងលិច
បានបិទភ្ន្រកធ្វើមិនឃើញ។
តណំាងអចិន្រ្តយ៍កម្ពជុាបាន

ឱ្រយដឹងថបណា្តាប្រទ្រសលោក
ខាងលិចនិងសហភាពអឺរ៉ុប
មួយចំនួនដ្រលបានទ្របើងថ្ល្រង
ក្នងុឱកាសន្រះបានចាត់ទកុការ
អនុវត្តច្របាប់នៅប្រទ្រសកម្ពុជា
ដ្រលសំដៅការពារពលរដ្ឋគោ-
រពច្របាប់ថ ជាការរឹតត្របិតស្ររើ-
ភាពទៅវិញ។ ក៏ប៉ុន្ត្រនៅព្រល
ដ្រលវិធានការដូចគា្នាន្រះ ត្រូវ
បានអនវុត្តនៅក្នងុប្រទ្រសរបស់
ខ្លួន ពួកគ្រប្ររជាចាត់ទុកថ
ជាវិធានការចាំបាច់ និងស្រប-
ច្របាប់ ដើម្របីរក្រសាសណា្តាប់ធា្នាប់
សាធារណៈស្ថិរភាពសង្គមនិង
សន្តិសុខជាតិ។
តំណាងអចិន្រ្តយ៍កម្ពុជា

លើកជាឧទាហរណ៍ត្រសួៗក្នងុ
ចំណោមប្រទ្រសទាំងនះ ខ្លះ
បានអនុម័តច្របាប់សន្តិសុខ
សកលបង្ក្របក្រមុបាតុករអាវ-
កាក់ពណ៌លឿង ចាប់ខ្លួនស្ត្រី
ពីបទញុះញង់លើប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ
សង្គមឱ្រយប្រឆាំងនឹងការបិទខ្ទប់
ប្រទ្រស ហាមឃាត់គណនី
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម ដ្រល
អាចបង្កហានិភ័យញុះញង់
ឱ្រយមនអពំើហងិ្រសាជាដើម។ល។
អគ្គល្រខាធិការអង្គការសហ-
ប្រជាជាតិឯកឧត្តមអង់តូនីញ៉ូ
ហ្គយុតរឺ្រសបានថ្ល្រងសង្កត់ធ្ងន់
នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្រសាសិទ្ធិមនុស្រស
ន្រះថសទិ្ធមិនសុ្រសមនិត្រវូកា្លោយ
ជាមធ្រយាបាយ ដើម្របីអនុវត្ត
ស្ដង់ដ២ឬជាឧបករណ៍ដើម្របី
សម្រចរបៀបវរៈលាក់ពុត
ណាមួយឡើយ៕
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អន្តរក្រសួងត្រៀមពូជស្រវូ និងដំណំារួមផ្រសំដើម្របីជួយជនរងគ្រះពីទឹកជំនន់
វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំេញៈ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនងិ
ហិរញ្ញវត្ថុ ដឹកនាំប្រជុំជាមួយ
គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង
គ្រះមហន្តរាយ(គ.ជ.គ.ម.)
នងិក្រសងួកសកិម្មរកុា្ខាប្រមញ់
នងិន្រសាទដើម្របីត្រៀមអន្តរា-
គមន៍ផ្ដល់គ្រប់ពូជស្រូវដល់
ពលរដ្ឋក្រកី្រនងិរងគ្រះដោយ
គ្រះមហន្តរាយនៅឆ្នាំន្រះ
ដើម្របីសា្ដារឡើងវញិខណៈសា្ថាន-
ភាពទឹកជំនន់ស្រកចុះច្រើន។
លោកឃុន សុខាមន្ត្រីនាំ-

ពាក្រយ គ.ជ.គ.ម.បានប្រប់
ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍នៅថ្ង្រទី៩តលុាថា
កាលពីថ្ង្រទី៨ ខ្រតុលាឆ្នាំ
២០២១លោកឡាំហ្រងហតួ
អនុប្រធានគ.ជ.គ.ម.បាន
ដឹកនំាមន្ត្រីប្រជំុតាមអនឡាញ
(Zoom)ដ្រលរៀបចំដោយ
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងមនការចូលរួមពីតំណាង
ក្រសងួកសកិម្មរកុា្ខាប្រមញ់នងិ
ន្រសាទស្ដីពីការត្រៀមអន្តរា-
គមន៍ផ្ដល់គ្រប់ពូជស្រូវដល់
ពលរដ្ឋក្រកី្រនិងរងគ្រះដោយ
គ្រះមហន្តរាយដើម្របីសា្ដារ-
ឡើងវិញ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ធម្មតារៀង-

រាល់ឆ្នាំក្រយព្រលទឹកជំនន់
ស្រកចុះក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិង
ហរិញ្ញវត្ថុបានសហការជាមយួ
គ.ជ.គ.ម.នងិក្រសងួពាក់ពន័្ធ
ដើម្របីត្រៀមកញ្ចប់ថវកិាអន្តរា-
គមន៍ផ្ដល់គ្រប់ពូជស្រូវ ពូជ-
ដំណំាដល់ពលរដ្ឋក្រកី្រនិងរង-
គ្រះដោយគ្រះមហន្តរាយ
ដើម្របីសា្ដារឡើងវិញ»។
លោកបន្តថា៖«កិច្ចការងារន្រះ

គឺយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយ
ព្រលន្រះគឺយើងរៀបចំផ្រន-

ការពិនិត្រយមើលថាតើប្រជា-
ពលរដ្ឋនៅខ្រត្ដណាមនផល-
ប៉ះពាល់ស្ថិតនៅខ្រត្ដណាខ្លះ
យ៉ាងណាខ្លះដើម្របីត្រៀមច្រក
ពូជស្រូវពូជដំណាំ»។
ចាបត់ាំងពីខ្រកញ្ញាឆ្នា២ំ០២១

មកជំនន់ទឹកភ្លៀងបានបង្ក
ការជន់លិចខ្រត្ដមួយចំនួននៅ
ភាគពាយព្រយន្រប្រទ្រសកម្ពុជា
ក្នុងនោះខ្រត្ដបនា្ទាយមនជ័យ
បានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ជាងគ្រ។

យោងតាមរបាយការណ៍
របស់គ.ជ.គ.ម.គិតត្រឹមយប់
ថ្ង្រទី២៨ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២១
ជនំន់ទកឹភ្លៀងក្នងុខ្រត្តបនា្ទាយ-
មនជយ័បានប៉ះពាល់៦ក្រងុ-
ស្រុកស្មើ៣៨ឃុំសងា្កាត់។
ប៉ះពាល់ប្រជាជនប្រមណ១៨
៧១៥គ្រួសារនិងជម្លៀសទៅ
ទលួសវុត្ថិភាពប្រមណ១១៥០
គ្រួសារ។លិចស្រូវប្រមណ
២៥២២៣ហិកតានិងដំណាំ
រមួផ្រសំប្រមណ៣០១ហកិតា។

ប៉ះពាល់សាលារៀន២៦កន្ល្រង,វត្ត
៩វត្ដ និងមណ្ឌលសុខភាព២
កន្ល្រង។
កាលពថី្ង្រទ៩ីខ្រតលុាលោក

អ៊ុំរាត្រីអភិបាលខ្រត្តបនា្ទាយ-
មនជ័យបានចុះពិនិត្រយមើល
សា្ថានភាពទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនិង
ពិនិត្រយសា្ថានភាពរស់នៅរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើទីទួល-
សុវត្ថិភាព។តាមរយៈការចុះ
អង្ក្រតន្រះរដ្ឋបាលខ្រត្ដបញ្ជាក់
ថានៅថ្ង្រនោះទឹកបានស្រក
ចុះច្រើននិងបន្តហូរទៅផ្ន្រក
ខាងក្រម។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខា-

ប្រមញ់នងិន្រសាទលោកវ្រង
សាខុនបានអះអាងកាលពីថ្ង្រ
ទី៧កញ្ញាថាក្រសួងបានត្រៀម-
បម្រុងរួចជាស្រចនូវគ្រប់-
ពូជស្រូវចំនួន២០០០តោន
និងពូជដំណាំរួមផ្រសំ២៥តោន
សម្រប់អន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រះ
ប្រជាកសិករដ្រលរងផលប៉ះ-
ពាល់នងិខចូខាតដោយគ្រះ-
ធម្មជាតិ។
លោកសាខុនបានបញ្ជាកថ់ា

ប៉ុនា្មានទសវត្រសរ៍ចុងក្រយន្រះ
វិស័យកសិកម្មមនការរីក-
ចម្រើនគួរឱ្រយកត់សម្គាល់។ត្រ
វិស័យន្រះក៏កំពុងជួបបញ្ហាមួយ

ចំននួផងដ្ររជាពសិ្រសគ្រះ-
មហន្តរាយធម្មជាតិ រួមមន
គ្រះទឹកជំនន់គ្រះរាំងស្ងួត
ខ្រយល់កន្ត្រក់ជំងឺឆ្លងនិងសមស-
ភាពសត្វល្អិតចង្រត្រងត្រ
បផំ្លាញផលដណំាំរបស់បងប្អនូ
ប្រជាកសិកររៀងរាល់ឆ្នាំ។
លោកបានបន្តថាដោយ

ពិនិត្រយឃើញពីបញ្ហាន្រះលោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុស្រនបាន
ជំរុញនិងគាំទ្រលើការបង្កើន
សមត្ថភាពត្រៀមបម្រងុស្របៀង
នងិគ្របព់ជូដណំាំសម្រប់ទកុ
បងា្ការនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយដល់
កសិករក្រីក្រដ្រលងាយរង-
គ្រះពីគ្រះធម្មជាតិឱ្រយបាន
ទាន់ព្រលនិងមនប្រសិទ្ធភាព។
លោកសាខុនបានបញ្ជាក់
ទៀតថា៖«សម្រប់ឆ្នា២ំ០២១
រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈប្រព័ន្ធ
ស្របៀងបម្រងុកម្ពជុា(ប.ស.
ប.ក)បានត្រៀមបម្រងុគ្រប-់
ពូជស្រូវស្រលមិនប្រកាន់រដូវ
ជារូបវន្តចំនួន២០០០តោន
និងគ្រប់ពូជបន្ល្រ និងដំណាំ
រួមផ្រសំផ្រស្រងៗទៀតចំនួន២៥
តោនសម្រប់អន្តរាគមន៍ជយួ-
សង្គ្រះប្រជាកសិករដ្រលរង
ផលប៉ះពាល់និងខូចខាតដោយ
គ្រះធម្មជាតិ»៕

តពីទំព័រ ១...បញ្ហាទាក់ទងនឹង
ផ្លូវចិត្តដ្រលមិនត្រូវបានដឹងជាមុននៅ
ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ង្រ។
លោកស្រីបន្តថា៖ «ដូច្ន្រះរៀនពី

របៀបថ្ររក្រសាសខុភាពផ្លវូចតិ្តដើម្របីធ្វើឱ្រយ
សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកប្រសើរឡើង
ដូចជាការបំបាត់ស្ត្រសនិងការថប់-
បារម្ភនៅក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-
១៩។ក្នុងនោះដ្ររលោកស្រីបានផ្តល់
ការណ្រនាំមួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលរងគ្រះដោយសារបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
ក្នងុអំឡុងព្រលកូវីដ១៩ដោយត្រវូបរិភោគ
អាហារដ្រលមនសខុភាពគ្រងឱ្រយបាន
៨ម៉ាងជារៀងរាល់ថ្ង្រត្រវូហាត់ប្រណ

និងអាចច្រករំល្រកអារម្មណ៍ទៅកាន់
ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកឬ
អាចស្វ្រងអ្នកប្រឹក្រសាផ្ន្រកផ្លូវចិត្តជាដើម
ដើម្របីកាត់បន្ថយភាពតានតឹង។
តណំាងអង្គការសខុភាពពភិពលោក

ប្រចាំកម្ពុជា លោកស្រី លីអ្រឡ្រន
ថ្ល្រងថា៖ «បញ្ហាកូវីដ១៩ បានគំរាម-
កហំ្រងដល់សខុភាពផ្លវូចតិ្តជាពសិ្រស
សម្រប់ប្រជាជនកម្ពជុាដ្រលងាយរង-
គ្រះដូចជាពលករចំណាកស្រកុផងដ្ររ»។
លោកស្រីបន្តថាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាន្រះ

អង្គការសខុភាពពភិពលោកនងិអង្គការ
សហប្រជាជាតិកពំងុធ្វើរឿងន្រះដើម្របី
ធានាថា ក្រុមងាយរងគ្រះទាំងន្រះ

អាចទទលួបានការគាទំ្រផ្ន្រកសខុភាព
ផ្លូវចិត្តនិងសង្គម។
លោកស្រីបន្ត៖«គា្មានសខុភាពទ្របើ

គា្មានសុខភាពផ្លូវចិត្ត ការគិតវិជ្ជមន
នងិរបៀបរសន់ៅដ្រលមនសខុភាពល្អ
ជយួដោះស្រយភាពតានតងឹនងិមន
អារម្មណ៍ល្អប្រសើរ។វាក៏ជាការវិនិយោគ
ក្នុងការការពារជំងឺមិនឱ្រយឆ្លងបានដ្ររ»។
អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា

(UN)បានបង្ហាះលើហ្វ្រសប៊ុករបស់
ខ្លួនថា“ទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តអន្តរជាតិ”
ត្រូវបានប្ររព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅ
ថ្ង្រទី១០ខ្រតុលាហើយប្រធានបទ
សម្រប់ឆ្នាំន្រះគឺ “សុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុង
ពភិពលោកដ្រលមនិស្មើភាពគា្នា”។UN
បន្តថា៖«យើងត្រូវបង្កើនការយល់ដឹង
អពំីវសិមភាពនៅក្នងុកន្ល្រងធ្វើការរបស់
យើងនិងធានាថាយើងកំពុងការពារ
បុគ្គលិកដ្រលមនហានិភ័យខ្ពស់
ប្រឈមនងឹសខុភាពផ្លវូចតិ្តឬអ្នកដ្រល
មិនមនលទ្ធភាពទទួលបានការ-
ព្រយាបាល»។ន្រះបើតាមការថ្ល្រងរបស់
លោកAntnioGuterresអគ្គល្រខា-
ធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ។
ពាក់ព័ន្ធសុខភាពផ្លូវចិត្តន្រះដ្ររ

អង្គការយូនីស្រហ្វប្រចំាកម្ពជុា(UNICEF)
បានព្រមនពីផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-
១៩លើសខុភាពផ្លវូចតិ្តរបស់កមុរនងិ
យុវជននៅកម្ពុជា និងទូទាំងពិភព-

លោក។ ក្នុងរបាយការណ៍បានឱ្រយដឹង
ថាយោងតាមការបា៉ាន់សា្មានចុងក្រយ
ថ្មីៗន្រះក្ម្រងជំទង់លើសពី១នាក់ក្នុង
ចំណោម៧នាក់ដ្រលមនអាយុចាប់-
ពី១០ឆ្នាំដល់១៩ឆ្នាំនៅទទូាងំពភិព-
លោកត្រូវបានរកឃើញថាកំពុង
រស់នៅជាមួយបញ្ហាផ្លូវចិត្ត។
របាយការណ៍បន្តថានៅក្នុងប្រទ្រស

កម្ពុជាជាពិស្រសយូនីស្រហ្វនិងដ្រគូ
នានារបស់ខ្លួនបានដំណើរការការ-
សិក្រសាវាយតម្ល្រពីផលប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ច
សង្គមក្នងុបរបិទន្រការរកីរាលដលជងំឺ
កូវីដ១៩និងតាមដនសុខុមលភាព
របស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោម
សូចនាករជាច្រើន។
យូនីស្រហ្វបន្តថា៖«នៅក្នុងការស្ទង-់

មតិន្រះ៤៥ភាគរយន្រក្ម្រងជទំង់ដ្រល
ត្រូវបានស្ទង់មតិ(យុវជនអាយុចាប់ពី
១៥ឆ្នាំដល់១៩ឆ្នាំ)បាននិយយថា
ពួកគ្រព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់
ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងព្រលរីករាលដលន្រ
ជងំឺកូវដី១៩រឯីក្ម្រងជទំង់១៦ភាគរយ
ផ្រស្រងទៀតបានលើកឡើងថាពួកគ្រ
មនអារម្មណ៍តឹងត្រងក្នុងចិត្ត ឬធា្លាក់
ទឹកចិត្តចាប់តាំងពីវិបត្តិកូវីដ១៩ បាន
ចាប់ផ្តើមឡើង។
ក្នុងរបាយការណ៍បានគូសបញ្ជាក់ថា៖

«មនឧបសគ្គផ្រស្រងៗដូចជាការមើលងាយ
ការរសីអើងពីអ្នកដទ្រនងិការខ្វះខាត
ថវិកា កំពុងរារាំងកុមរយ៉ាងច្រើន
មនិឱ្រយមនសខុភាពផ្លវូចតិ្តល្អឬទទលួ-

បានការគាំទ្រដ្រលពួកគ្រត្រូវការ»។
ទន្ទឹមន្រះដ្ររលោកស្រីហ្វ័រូហ្គហ្វយូ

ហ្រសាថតំណាងយូនីស្រហ្វប្រចាំកម្ពុជា
បានថ្ល្រងថាកុមរនៅកម្ពុជាក៏ដូចជា
កុមរទាំងឡាយនៅលើពិភពលោក
បានជបួប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅ
ក្នុងអំឡុងព្រលន្រវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។
លោកស្រីបន្តថា៖«ការបទិសាលារៀន
ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខា្លាំងន្រការប្រស្រ័យ
ទាក់ទងក្នុងសង្គមនិងផលប៉ះពាល់
ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមដ្រលកើតឡើងចំពោះ
គ្រួសារកម្ពុជាទាំងអស់បានប៉ះពាល់
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់
កុមរនិងយុវជន»។
អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា

កាលពីថ្ង្រទី២២ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២១
បានច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយ
ដោយបានលើកឡើងថាខ្លួនបាន
បណ្តុះបណា្តាលបុគ្គលិកសុខាភិបាល
ជិត៣០០០នាក់នៅទូទាំងប្រទ្រស
ដើម្របីផ្តល់ការគាទំ្រផ្ន្រកសខុភាពផ្លវូចតិ្ត
និងសង្គមដល់អ្នកងាយរងគ្រះ
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។
ក្នងុស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍បន្តថា៖«ការ-

គាំទ្រផ្ន្រកសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងសង្គម
គជឺាផ្ន្រកមយួដ៏សខំាន់ន្រការឆ្លើយតប
ទៅនឹងជងំឺកូវដី១៩ហើយការវនិិយោគ
បន្ថ្រមទៀតនៅក្នុងការគាំទ្រន្រះនឹងរួម-
ចំណ្រកដល់អនាគតដ្រលមនសុវត្ថិ-
ភាព និងសុខភាពល្អសម្រប់ប្រជាជន-
កម្ពុជាទាំងអស់»៕

អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះពិនិតេយស្ថានភាពទឹកនៅសេកុមង្គលបុរីពីថ្ងេ១០ តុលា។ រូបថតរដ្ឋបាលខ្រត្ត

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នងុមណ្ឌលពេយាបាលសេនសុខ  ។ រូបថតហុងមិនា

មន្ត្រ ីនិងតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក...
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ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី�្ស្ង

�្រ ធា ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រី និពន្ធ  
សំរិទ្ធ

អនុ�្រ ធា ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន្ធ  
សូវិសា ល

�្រ ធា ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់សា៊ាងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
វង្សសុខ្ង,ព្ុំភ័ក្្ត

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
�៉្គុណមករា

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
ប្ក់សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកី� 
ណ្មវណ្ណៈ

កា រីនិពន្ធ   �្រហទំព័រ
ល ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្ង,មំុគនា�

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុំ,ហឹុនពិសី,នៅ សុីវុតា្ថា,
�ុងគឹមមា៉ារីតា ,ឡា យសា មា ន,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
វ�នដ រា�,រ័ត្នសុជាតា ,រីសុចា ន់

អ្ន កបក�្រ  
ប៊ុនផល្លា,ជិនណា ន,

សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហ្ងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហ៊ានរង្សី

អ្ន ក�្រស�្រ ួលអក� � វ�រុទ្ធ 
�្ករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�្រ ធា ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្ភីរៈ

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ្រក  ផ្រ� យ ពា ណិជ� កម� 
�្ម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

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

ពា ំងបា៉ាទ្ីយា៉ា,081872202
JESSAPIASTRO,092445983

�្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�្រ ធា ន�្ន ្រករដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្រ�
ព្�្សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្រ�
�ុិល� ភា

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈហ៊ាងតា ំងម៉្ង
�្រ ធា នគណន្រយ្រយៈេស៊្នវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
វង់អូន

�្ន ្រករច� ទំព័រ
សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

កា រ�យ ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្អគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហ វិថីសម្តច្

ហុ៊នស្ន(ផ្លវូ៦០�្៉ត្)ភូមិទួលរកា៣
សង្កាត់ចា ក់អ�្ក្ម,

ខណ្ឌមា នជ័យ,១២៣៥៣រាជធា នីភ្នព្ំញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�យ ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្ខ៦២៩ផ្លវូល្ខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
ក្ងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK
តើការរក្សាទុកប្ក់បានពីការលួចរបស់សាច់ញាតិមានទោសឬទ្?

គឹម សារុំ

តាមច្បាប់ការទទួលផលចោរកម្ម
ត្ងបឈ្មនងឹការជាបទ់ោសទៅតាម
កម្ិតដ្លបានប្ព្ឹត្ត ក៏ប៉ុន្ត្ក្នុង
ករណីរក្សាទុកប្ក់ដ្លបានពីការ-
ប្ពឹ្ត្តល្មើសរបស់សាច់ញាតិតើតូ្វប្-
ឈមនឹងទោសទណ្ឌដ្រឬទ្?ជុំវិញ
ចម្ងល់ន្ះភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍បានសុំការពន្យល់
ពីលោកម្ធាវីកុយដុល្លាជាសមាជិក
ន្ក្ុមម្ធាវីធម្មសាស្ត្មានការិយា-
លយ័នៅអគារខ៣៦ជាន់ទ១ី០បន្ទប់
ល្ខP១០-P១១ផ្លូវល្ខ១៦៩
សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករារាជធានី
ភ្នំព្ញតាមរយៈសំណួរដូចខាងក្ម៖
  ឧបមា ថា  លោក(ក)មាន កូន មា្នាក់ 
អាយុ១៣ ឆ្នាំ  បាន លួច ទ្រព្រយ អ្នកដ ទ្រ 
យក ទៅ លក់ ។ចំណ្រក លុយ នោះ យក 
ទៅឱ្រយ លោក(ក)។លុះ ក្រយ មក នគរ- 
បាល ចាប់ កូន នោះ បាន។ ដូច្ន្រះ តើ លោក 
(ក)ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ នងឹ បទ ល្មើស ន្រះដ្ររ 
ឬ យ៉ាង ណា?
ក្នងុរឿងពហ្្មទណ្ឌដើមប្ីបង្កើតទៅជា

បទល្មើសបាន ទាល់ត្មានធាតុផ្សំន្
បទល្មើសចនំនួ៣សខំាន់ៗ ។ទ១ី-ធាត-ុ
នត្ីយានុកូលភាពមានន័យថាចប្ាប់កំណត់
អំពើណាមួយជាបទល្មើសព្ហ្មទណ្ឌ,
ទី២-ធាតុផ្សំសត្យានុម័តអាចជាអំពើ
សកម្មឬអំពើអកម្ម និងទី៣-ធាតុអត្ត-

នោម័តមានន័យថាអំពើរបស់អ្នកណា
មា្នាក់ឬច្ើននាក់ដ្លធ្វើទ្បើងដោយ
ច្តនាឬអច្តនា។ក្នុងករណីលោក
(ក)បានទទលួលយុពីកនូមករកស្ាទកុ
តើលោក(ក)ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើស
ន្ះដរ្ឬយា៉ាងណា?តាមការពនិតិយ្លើ
ធាតុផ្សំន្បទល្មើសខាងលើឃើញថា
ធាតុអត្តនោម័តមានការពាក់ព័ន្ធខា្លាំង
ទៅនឹងសំណួរខាងលើន្ះ។ហ្តុដូច្នះ្
គប្បីពិនិត្យទៅលើផ្លូវច្បាប់ដ្លច្ង
អំពីធាតុអត្តនោម័តន្ះនិងបទល្មើស
ដ្លអាចនឹងប្ឈមក្នងុការទទួល-

ខុសត្ូវក្នុងអង្គហ្តុន្ះ។
យោងតាមមាត្៤ន្ក្មព្ហ្ម-

ទណ្ឌ(ច្តនាប្ពឹ្ត្តបទល្មើស)ច្ងថា
“ពំុមានបទល្មើសទ្ប្សិនបើគា្មានច្ត-
នាប្ព្ឹត្ត។ប៉ុន្ត្ក្នុងករណីដ្លច្បាប់
បានច្ងទុកមុនបទល្មើសមួយអាច
កើតច្ញពីការមិនប្ុងប្យ័ត្នការ-
ខ្ជខីា្ជាការធ្វស្បហ្ស្ឬការមនិគោរព
កាតព្វកិច្ចដោយទ្ប្កណាមួយ។
យោងតាមមាត្៣៩៩កថាខណ្ឌ

១ន្ក្មព្ហ្មទណ្ឌច្ងថា “អំពើ
ទទួលផលចោរកម្មគឺជាអំពើទទួល

លក់កបំាងំរកស្ាទកុឬបញ្ជនូវត្ថុអ្វមីយួ
ដោយដឹងថាវត្ថុនោះបានមកពីបទ-
ឧក្ិដ្ឋឬបទមជ្ឈិម”។
ផ្អ្កតាមខ្លឹមសារន្មាត្ខាងលើ

ឃើញថាច្បាប់បានចងរួចហើយថា
បទល្មើសទាមទារនូវច្តនានៅក្នុងការ-
ប្ព្ឹត្តបទល្មើសនោះដូចជាដឹងថា
វត្ថុ(លុយ)បានមកពីបទល្មើសហើយ
នៅត្ទទួលយកមករក្សាទុកឬប្ើការ
ទៀត។ផ្អ្កតាមអង្គហ្តុខាងលើ
យើងសាកល្បងប្ងច្កអង្គហ្តុ
របស់លោក(ក)ជា២ករណី៖
ករណីទី១ប្សិនបើលោក(ក)

បានរក្សាទុកលុយដ្លបានពីបទ-
ល្មើសនោះហើយគាត់មិនបានដឹងថា
លុយនោះបានពីអំពើលួចទ្ ដូច្ន្ះ
លោក(ក)ពុំបឈ្មទៅនងឹបទល្មើស
ទទួលផលចោរកម្មនោះទ្។
ករណីទី២ប្សិនបើលោក(ក)

បានរក្សាទុកលុយដ្លបានពីបទ-
ល្មើសនោះដោយគាត់បានដឹងរួចទៅ
ហើយថាលយុនោះបានពីការលចួទព្យ្
អ្នកដទ្លក់ហើយគាត់នៅត្ទទួល
រក្សាទុកទៀតដូច្ន្ះនៅក្នុងករណីន្ះ
លោក(ក)អាចប្ឈមទៅនឹងបទ-
ល្មើសហើយតលុការនងឹពចិារណាអពំី
អត្ថិភាពឬនត្ថិភាពន្បទល្មើសទទួល
ផលចោរកម្មជាអាទិ៍។ (សូមរង់ចាំ 
អានវគ្គបន្តនៅសបា្ដាហ៍ក្រយ)

លោក ម្រធាវី កុយ ដុល្លា កាលពីព្រលកន្លងមក។ រូបថតសហការី

ឡុង គីម មា៉ា រីតា

ភ្នពំ្រញៈ មន្ត្ីក្សួងសាធារណ-
ការនងិដឹកជញ្ជនូបានឱយ្ដងឹថា
រថយន្តធុនធ្ងន់ដ្លសមត្ថកិច្ច
ឃាត់ករណីដឹកលើសទម្ងន់
កណំត់ចនំនួ២១៧គ្ឿងត្វូ-
បានមា្ចាស់មកទទួលយកវិញ
បនា្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្ី
ហុ៊នស្នបានអនុញ្ញាតខណៈ
រថយន្តល្មើស១២គ្ឿងទៀត
មា្ចាស់កំពុងបំព្ញប្បបទ។
កាលពីថ្ងទ្ី៣០ខក្ញ្ញាឆ្នាំ

ន្ះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊នុ
ស្នសម្ចឱ្យមន្ត្ីជំនាញ
ប្គល់រថយន្តធុនធ្ងន់២២៩
គ្ឿងទៅដល់មា្ចាស់ក្មុហ៊នុឬ
មា្ចាស់រថយន្តវិញដើម្បីសា្ដារ
សកម្មភាពធុរកិច្ចអាជីវកម្ម
ស្ដ្ឋកិច្ចបនា្ទាប់ពីរថយន្តធុន-
ធ្ងន់ទាងំនោះត្វូបានឃាត់នងិ
រកស្ាទកុនៅសា្ថានយីជញ្ជងីតាម
បណា្តារាជធានី-ខ្ត្តមួយចំនួន
រយៈព្ល១ឆ្នាំករណីដឹកលើស
ទម្ងន់កំណត់។

លោកតាំងពៅប្ធាន
លខ្ាធកិារដ្ឋានន្កស្ងួសា-
ធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាន
ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្ទី១០
តុលថាបនា្ទាប់ពីមានការអនុ-
ញ្ញាតន្ះមា្ចាស់ក្ុមហ៊ុននិង
មា្ចាស់រថយន្តទាងំនោះបានមក
បំព្ញប្បបទទទួលយករថ-
យន្តរបស់ពកួគជ្ាបន្តបនា្ទាប់។
លោកបន្តថាគិតត្ឹមថ្ង្ទី៩
តុលគឺមានរថយន្ត២១៧
គ្ឿងត្វូបានបគ្ល់ឱយ្មា្ចាស់
វិញ។ចំណ្ក១២គ្ឿងទៀត
មា្ចាស់កំពុងបន្តបំព្ញប្បបទ
ដើម្បីទទួលយកទៅវិញដ្រ។
លោកថា៖«សល់ត្ប៉ុនា្មាន

គ្ឿងទៀតទ្ដល្មនិទាន់បាន
មកយកព្ះពួកគាត់នៅឆ្ងាយ
ហើយម្យា៉ាងទៀតមានឡានមួយ
ចនំនួវាខចូវាធ្វើមនិទាន់ចញ្
ដោយសារទុកចោលយូរត្
ឯកសារបំព្ញរួចហើយ»។
ជាមួយគា្នាន្ះលោកតាំង

ពៅបានឱ្យដឹងថាព្លន្ះ
សមត្ថកចិ្ចមនិទាន់បង្កប្បាន

បទល្មើសថ្មីទាកទ់ងនងឹការដកឹ
លើសទម្ងន់ទៀតទ្ព្ះច្បាប់
ន្ះកពំងុត្វូបានផស្ព្វផស្ាយឱយ្
ទូលយ។ ម្យា៉ាងទៀត មា្ចាស់
អាជីវកម្មទាំងនោះក៏មិនទាន់
ហ៊ានប្ព្ឹត្តសកម្មភាពអ្វីថ្មកី្នងុ
ព្លន្ះទៀតដ្រ។
លោកបន្ថ្មថា៖«តាមការ-

ណន្ាំរបស់ថា្នាកដ់កឹនាំកស្ងួ
ទាំងអស់គឺបនា្ទាប់ពីយើងបាន
ដោះល្ងឡានហើយយើងនឹង
មិនបន្ធូរដ្ទ្គឺនៅត្រឹតបន្តងឹ

ទ្វ្ដងហើយមកដល់ព្លន្ះ
យើងក៏មិនទាន់បានឃាត់រថ-
យន្តល្មើសថ្មីដ្រព្ះការដោះ-
លង្ន្ះយើងបានផស្ព្វផស្ាយ
ហើយមួយភ្ល្តហ្នឹងជឿថា
គាត់មិនហ៊ានធ្វើទៀតទ្»។
បើតាមលោកតាំងពៅចំ-

ពោះរថយន្តធុនធ្ងន់ដ្លល្មើស
ច្បាប់ស្តពីីការដឹកលើសទម្ងន់
កណំត់នងឹត្វូអនវុត្តតាមចប្ាប់
ជាធរមានហើយចពំោះរថយន្ត
ដ្លធា្លាប់ល្មើស ហើយនៅត្

ប្ព្ឹត្តល្មើសទៀតនឹងត្ូវពិ-
ន័យទ្វ្ដងទៅតាមច្បាប់។
លោកគង់សុវណ្ណអ្នកជំនាញ

សុខភាពសាធារណៈនិងជានា-
យកកម្មវិធីមូលនិធិសុវត្ថិភាព
អន្តរជាតិបានរពំងឹថាកយ្ពី
មានការដោះល្ងរថយន្តល្មើស
ទំាងន្ះរដ្ឋាភិបាលជាពិស្ស
ក្សួងសាធារណការខ្លនួឯងផ្ទាល់
នងឹបន្តផស្ព្វផស្ាយចប្ាប់ឱយ្បាន
ទូលំទូលយ។ លោករំពឹងថា
ចាប់ពីព្លន្ះទៅការអនុវត្ត
ច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសទាំងន្ះ
នឹងធ្វើឡើងឱ្យបានតឹងរុឹងបន្ថម្
ទៀតហើយអ្នកដ្លមិនរាង-
ចាលគឺត្ូវទទួលទោសទណ្ឌ
ឱ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដោយគា្មានការ-
លើកល្ង។
លោកបន្តថា៖«ចនោ្លាះពល្

ន្ះគឺត្ូវមានវិធានការត្ឹម-
ត្ូវណាស់...ខ្ញុំជឿជាក់ថា
សាមីក្សួងលោកនឹងមាន
វធិានការចពំោះករណីទាងំន្ះ
ព្ះមនិអាចយកបញ្ហាកូវដីមក
ធ្វើជាល្សដដ្លៗទ្»៕

មន្ត្៖ីរថយន្ត២១៧គ្ឿងតូ្វបានមា្ចាស់យកត្ឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីឃាត់ករណីដឹកលើសទម្ងន់

ការត្រតួពិនិត្រយរថយន្តដឹកលើសទម្ងន់កាលពីចុងខ្រមុន។ រូបថតក្សួងសាធារណការ
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 11,300 11,100 11,680 11,100

2 GTI 4,460 4,380 4,480 4,320

3 PAS 13,580 13,660 13,700 13,460

4 PEPC 3,160 3,170 3,180 3,120

5 PPAP 14,900 14,900 15,000 14,900

6 PPSP 2,050 2,090 2,090 2,040

7 PWSA 7,020 7,040 7,040 6,980

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី១ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១ 

ភ.រ.ជ.នឹង ជួយ ពងឹ្ង ទំនុកចិត្ត កាន់ ត្ 
ខ្លាងំ ចំពោះ ការ បណ្តាក់ ទុន នៅ កម្ពជុា 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ អ្នក ជំនាញ សេដ្ឋ កិច្ច  
លើក ឡើង ថា  «សេចក្តី ពេង- 
ចេបាប់ ស្តីពី ភាព ជា ដេគូ រវាង រដ្ឋ 
និង ឯកជន (ភ.រ.ជ.)»  ដេល 
គណៈ រដ្ឋមន្តេ ីបានអនមុត័ កាល 
ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន នឹង កា្លាយ ជា 
កម្លាំង ចលករ មួយ បន្ថេម ពី លើ 
ចេបាប ់វនិយិោគ ថ្ម ី ដេល តេវូ បាន 
រដ្ឋសភា នងិ ពេទឹ្ធ សភា  អនមុត័ 
កាល ពី ពេល ថ្មីៗ  ដើមេបី បង្កើត 
កាលានុវត្តភាព ថ្មីៗ សមេប់ 
ទាក់ ទាញ វិនិយោ គិន ទាំង ក្នុង 
សេកុ នងិ កេ សេកុ ឱេយ បញ្ចេញ 
ទុន វិនិ យោគ នៅ កម្ពុជា ។

«សេចក្ត ីពេង ចេបាប ់ស្តពី ីភាព 
ជា ដេគូ រវាង រដ្ឋ និង ឯកជន» 
មន  ១៤ ជពំកូ ៤៩ មតេ នងិ 
២ ឧប សម្ព័ន្ធ តេូវ បាន  ឯកភាព 
ដោយ អង្គ បេជុំ ពេញ អង្គ គណៈ- 
រដ្ឋមន្តេី កាល ពី ថ្ងេ ទី ៨ ខេ តុលា 
ឆ្នាំ ២០២១។

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ន ស្តពី ី
លទ្ធ ផលនេ កិច្ច បេជុំ ពេញ អង្គ 
គណៈ រដ្ឋមន្តេ ី ឱេយ ដងឹ ថា សេចក្ត-ី 
ពេង ចេបាប់  ភ.រ.ជ. តេូវ បាន 
រៀប ចំ  ដោយ ឈរ លើ មូលដ្ឋាន 
នេ «ឯកសារ គោល នយោ បាយ 
ស្តពី ីការ អភវិឌេឍ យន្តការ ភ.រ.ជ. 

សមេប់ ការ គេប់ គេង គមេង 
វនិយិោគ សាធារណៈ ២០១៦-
២០២០» ដេល រាជ រដ្ឋាភបិាល 
បាន អនុម័ត កាល ពី ខេ មិថុនា 
ឆ្នាំ ២០១៦ ។ ភ.រ.ជ. តេូវ បាន 
រៀបចំ ឡើង ដើមេបី ជំនួស ចេបាប់ 
ស្តីពី សមេបទាន បនា្ទាប់ ពី ចេបាប់ 
នេះ តេវូបាន ពនិតិេយ ឡើង វញិនងិ 
វាយ តម្លេ ឃើញ ថាមនិទានអ់ន-ុ  
លោម ពេញ លេញ តាម ឧត្តម - 
នុវត្តន៍អន្តរ ជាតិ និង សភាព- 
ការណ ៍ជាក ់ស្តេង នេ ការ គេប ់គេង 
នងិ អនវុត្ត គមេង ភ.រ.ជ. បាន 
នៅឡើយ ជា ពិសេស ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង បញ្ហា សា្ថាប័ន មន សមត្ថកចិ្ច 
ទមេង់ នេ ការ ទូទាត់ កិច្ច ធានា 
របស់រដ្ឋ សិទ្ធិ  និង កាតព្វកិច្ច 
មួយ  ចំនួន របស់ គូភាគី នេ កិច្ច- 
សនេយា ភ.រ.ជ. និង នីតិវិធ ីគេប់- 
គេង បេតិបត្តិ ការ គមេង ។

យោង តាម សេចក្តី បេកាស 
ព័ត៌ មន ភ.រ.ជ.តេូវ បាន រៀបចំ 
ឡើង ក្នុង បរិការណ៍ សំខាន់ ៗ  
មួយ ចំនួន ដូច ជា ការ ថយ ចុះ 
ហិរញ្ញបេប ទាន ឥត សំណង លើ 
សកល លោក និង ការ បាត់ បង់ 
ជា  បណ្ដើរៗ នវូ ឥណទាន សមេប-
ទាន កមេិត ខ្ពស់ របស់ កម្ពជុា នា 
ពេល អនា គត, បេភព ធនធាន 
ថវិកា ជាតិ នៅ មន កមេិត ប៉ុន្តេ 

តមេូវ ការ ទុន វិនិយោគ សាធារ- 
ណៈ មន ទំហំ កាន់ តេ ធំ , វិបត្តិ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ កំពុង យាយី និង 
បង្ក ផល ប៉ះពាល ់អវជិ្ជមន ដល ់
សមិទ្ធ ផល សង្គម-សេដ្ឋ កិច្ច 
នងិ  បន្ទច ់បង្អាក ់ដល ់ដណំើរការ 
អភវិឌេឍ របស ់កម្ពជុា ជា ពសិេស 
អាច នឹង ពនេយា រពេល  ការ ឈាន 
ទៅ សមេច បាន នូវ ចក្ខុ វិស័យ 
កម្ពុជា ក្នុង ការ បេកា្លាយ ទៅជា 
បេទេស មន ចំណូល មធេយម 
កមេតិ ខ្ពស ់នៅ ឆ្នា ំ២០៣០ នងិ 
ជា បេទេស ចំណូល ខ្ពស់ នៅ ឆ្នាំ 
២០៥០, កចិ្ច ខតិខ ំបេង ក្នងុ ការ-  
បញ្ចៀស កម្ពុជា កុំ ឱេយ ធា្លាក់ ផុង 
ទៅ ក្នុង«អនា្ទាក់ នេ ថ្លេ» ដេល 
អាច កើត ឡើង តាម រយៈ ការ ចុះ 
កិច្ច សនេយា ដេល មន រយៈពេល 
វេង ដោយ មិន មន ការ ពិនិតេយ 
នងិ វាយ តម្លេ តេមឹតេវូ នងិ ហ្មត-់ 
ចត់, និង ការ ជំរុញ កំណើន និង 
ការ រកេសា ជវីភាព សេដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា 
ដោយ ផ្អេក លើ មូល ដ្ឋាន បេភព 
ធន ធាន នងិ នវានវុត្តន ៍ព ីវសិយ័ 
ឯកជន ក្នុង ការ ចូល រួម អភិវឌេឍ 
ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ សាធារណៈ 
នងិ ការ ផ្តល ់សេវា សាធារណៈ។

អ្នក សេវជេវ សេដ្ឋកចិ្ច អន្តរ-
ជាតិ នេ វិទេយាសា្ថាន ទំនាក់ ទំនង 
អន្តរជាតិ នេ កម្ពុជា (  បណ្ឌិតេយ- 
សភា កម្ពជុា ) លោក ហងុ វណ្ណៈ 
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង ថ្ងេទី 
១០ ខេ តលុា ថា នេះ ជាយន្តការ  
ថ្មី មួយ ទៀត របស់   រដ្ឋាភិបាល 
ក្នងុ ការ បង្កើន ភាព ទាក ់ទាញ ឱេយ 
វនិយិោគនិ ចលូ មក បណ្តាក ់ទនុ 
កាន ់តេ ចេើន នៅ កម្ពជុា បើ ទោះ- 
បី រៀង រាល់ ឆ្នាំ រដ្ឋាភិបាល តេង 
រៀបចំ ឱេយ មន វេទិកា រដ្ឋ និង 
វិស័យ ឯកជន  និង ការ ជួយ 
សមេប សមេួល ពី កេុម បេឹកេសា 
អភវិឌេឍន ៍កម្ពជុា CDC  ក ៏ដោយ។ 
លោក បន្ត ថា ការ បង្កើត ឱេយ មន   

ចេបាប ់បេប នេះ នងឹ មន ឥទ្ធពិល 
ខា្លាំង សមេប់ ផ្តល់ ជា ទំនុក ចិត្ត 
ដល់ អ្នក វិនិយោគ ពិសេស វា ក៏ 
អាច ទាក់ ទាញ  នូវ ការ វិនិយោគ 
ធំៗដេល មន លក្ខណៈ  ឧសេសា- 
ហកម្ម ធុន មធេយម និង ធំ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « សេចក្តី- 
ពេង ចេបាប ់នេះ អាច នយិាយ ថា   
ជា យន្តការ សខំាន ់ក្នងុ ការ បង្កើន 
ភាព ទាក់ ទាញ វិនិយោគិន ទាំង 
ក្នុង សេុក និង កេ សេុក ឱេយ មក 
បណ្តាក់ ទុន នៅ កម្ពុជា  ដើមេបី 
ធានា បាន នូវ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច 
មួយ ដេល មនធន់  រឹង មំ និង 
រយៈ ពេល វេង »។

លោក បន្ថេម ថា ទន្ទមឹ នងឹ ការ- 
សមេច បាន កិច្ច ពេម ពេៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម សេរី ទាំង លក្ខណៈ 
តបំនន់ងិ ទ្វេភាគ ីនងិ ការ បង្កើត 
ចេបាប់ ទាក់ ទង នឹង ការ វិនិយោគ 
ជា បន្ត បនា្ទាប ់កម្ពជុា កត៏េវូ គតិ  ព ី
ការ ពងេឹង សមត្ថភាព ផលិត- 
កម្ម របស់ ខ្លួន ឱេយ ឆ្លើយ តប នឹង 
ការ ចង់ បាន របស់ ទីផេសារ អន្តរ- 
ជាតិ ផង ដេរ ។

ក្នងុ កចិ្ច បេជុ ំគណៈ រដ្ឋមន្តេ ីនា 
ថ្ងេ ទី ៨ ខេតុលា លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តេី  ហ៊ុន សេន  បាន លើក 
ឡើង ថា  សេចក្ត ីពេង ចេបាបស់្តពី ី
ភាព ជាដេគ ូរវាង រដ្ឋ នងិ ឯកជន 
មន សារៈ សំខាន់ ណស់ ក្នុង 
ការ លើក កម្ពស់ កំណើន សេដ្ឋ-
កចិ្ច កម្ពជុា ពសិេស បនា្ទាប ់ព ី ការ 
ឆ្លង រាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩មន 
ភាព ធូរ សេល ។  នៅ ពេល នេះ 
ទាំង សា្ថាប័ន IMF និង  ធនាគារ 
ពភិព លោក នងិ សា្ថាបន័ ហរិញ្ញ-
វត្ថ ុដទេ ទៀត សទុ្ធ តេ បាន ដឡំើង   
ការពេយា ករ  អតេ  កំណើន សេដ្ឋ-
កចិ្ច កម្ពជុា ដេល ព ីមនុ មន  តេមឹ 
១,៨ភាគ រយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ 
នេះ នងឹ បាន ដឡំើង  ដល ់ ២,២ 
ភាគ រយ ៕ LA

សកម្ម ភាព ម៉ាសី៊ន លើក ក៊ងតឺន័រ    ក្នងុ កំពង់ផេភ្នពំេញ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នពំេញៈ ការ បន្ត អសូ បនា្លាយ 
ពេល នេ វបិត្ត ិជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន 
ធ្វើ  ឱេយ បេក់ ចំណូល របស់ គេឹះ-
សា្ថាន អង្គរ  ពី ការ លក់ សំបុតេ 
ចលូ ទសេសនា រមណយី ដ្ឋាន អង្គរ 
ក្នុង រយៈ ពេល៩ ខេ ឆ្នាំ ២០២១ 
ធា្លាក់ ចុះ ស្ទើរ ១០០ភាគរយ បើ 
ធៀប ទៅនឹងរយៈ ពេល ដូច គា្នា 
ឆ្នា ំ២០២០។ នេះ បើ យោង តាម 
ទិន្នន័យ ពី គេឹះសា្ថាន អង្គរ។

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ន  គេឹះ- 
សា្ថាន អង្គរ ឱេយ ដឹង ថា ចាប់ពី  ខេ 
ម ករា ដល ់ខេ  កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២១ 
គេឹះ សា្ថាន នេះ លក់ សំបុតេ ឱេយ 
ភ្ញៀវ  ទេសចរ បរទេស ចលូ ទសេស-
នា  បាន ចំនួន ៦ ១៦៧ នាក់ 
ធា្លាក ់ចុះ ៩៨,៤៤ ភាគ រយ   ធៀប 
នឹង រយៈ ពេល ដូច គា្នា ឆ្នាំ មុន។ 
ដោយ ឡេក បេក់ ទទួល បាន 
មន ចនំនួ ២៥៣  ៨០៩ ដលុា្លារ 
ធា្លាក់ ចុះ ៩៨,៦២ ភាគរយ។

ទនិ្ននយ័ បាន បង្ហាញ   ទៀត ថា 
សមេប ់ខេ កញ្ញា គេឹះសា្ថាន អង្គរ 
លក់ សំបុតេ បាន  ២២៨ នាក់ 
ធា្លាក់ ៩២,២៧  ភាគ រយ និងរក 
ចំណូល បាន ៩ ២៨១ ដុលា្លារ 
ថយ  ៩២, ៥៣ ភាគរយ ធៀប 
នឹង ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០។

លោក ធនួ សុណីន បេធាន 
សមគម ទេស ច រណ៍ អាសុី បា៉ា-
សុ ីហ្វកិ កម្ពជុា (PATA)បានឱេយ 
ដឹង   ថា ការ បន្ត ផ្ទុះ រីក រាល ដល 
នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ទាំង ក្នុង តំបន់ 
និង ពិភព លោក នៅ  បន្ត ញំា ញី  
ដល ់វសិយ័ ទេសចរណ ៍បើ ទោះ- 
បី  មន បេទេស មួយ ចំនួន ដេល 
រមួ ទាងំ កម្ពជុា បាន បើក ឬគេង  
នឹង បើក សេដ្ឋកិច្ច របស់ ខ្លួន ក្តី។

លោក ថ្លេង ថា៖«ទោះបី រដ្ឋា-
ភបិាល គេង បើក សេដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ 
សេុក ប៉ុន្តេ នឹង   មិន ទាន់ បើក ឱេយ 
ទេសចរ បរ ទេស ចូល  នោះ ចំ-
ណលូ ព ីការ លក ់សបំតុេ ទសេសនា  
បេសាទ នៅ តេ  ធា្លាក ់ចុះ ដដេល 

ពេះ   បច្ចបុេបន្ន ភាគ ចេើន នេ ភ្ញៀវ 
ដេល ចលូ មក បេទេសកម្ពជុា គ ឺ
ភាគ ចេើន ជា ធរុជន ហើយ អ្នក- 
ដេល បាន ទៅ ទសេសនា អង្គរ វត្ត 
នា ពេល នេះ ភាគ ចេើន ជា ជន- 
បរទេស ដេល ធ្វើការ នៅ ក្នងុ សេកុ  
យើង តេ ប៉ុណ្ណោះ»។

 យោង តាម លោក សុីណន 
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុាគេង នងឹ បើក 
ទេសចរណ ៍នៅ ខេត្ត ពេះ សហីន ុ
មនុ គេ សមេប ់ ទេសចរ ចាក ់វា៉ាក-់  
សំាង រួច ដូច្នេះ ខេត្ត សៀមរាប 
មិន  ទាន់ បើក នោះ ទេ។

លោក បន្ថេម ថា ៖  «សមេប់ 
ខេត្ត  សៀមរាប បើ យើង មនិ បេ-
ថុយ បើក ទេសចរណ៍ ដូច ខេត្ត 
ពេះ សីហនុ  អ្នក ដេល រកសុី ក្នុង 
វសិយ័ នេះ អាច នងឹ ធា្លាក ់ខ្លនួ កាន-់  
តេ ធ្ងន់   ងើប លេង រួច។ ដូច្នេះ បើ 
យើង នៅ បន្ត សា្ថាន ភាព បេប នេះ 
វា នឹង ជះ ឥទ្ធិពល ធ្ងន់ធ្ងរ រយៈ-
ពេល វេង  ។ ខ្ញុ ំធា្លាប ់ នយិាយចេើន   
ដង ហើយ ខេត្ត សៀមរាបមនិគរួ  
ពឹង ផ្អេក តេ វិស័យ ទេសចរ ណ៍ 
មយួ មខុ នោះ ទេ យើង គរួ សម្លងឹ 
មើល វសិយ័ កសកិម្ម នងិឧសេសា- 
ហកម្ម ផងដេរ  ដើមេបី ឱេយ សេដ្ឋ កចិ្ច 
ខេត្ត នេះ មន កំណើន បេកប- 
ដោយ និរន្តរភាព»។

សំបុតេ ចូល ទសេសនា រមណី - 
យដ្ឋាន អង្គរ ១ ថ្ងេ មន តម្លេ 
៣៧ ដុលា្លារ សំបុតេ ៣ថ្ងេ តម្លេ 
៦២ ដលុា្លារ នងិ រយៈ ពេល ៧ ថ្ងេ 
តម្លេ ៧២ ដុលា្លារ។ នេះ បើ  តាម 
តារាង តម្លេ នៅ គេហទំព័រ របស់ 
គេឹះសា្ថាន អង្គរ។

ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ភ្ញៀវ ទេសចរ 
បរទេស ទញិ បណ្ណ ចលូ ទសេសនា 
រមណយីដ្ឋាន អង្គរ មន  ៤០០- 
៨៨៩ នាក ់ធា្លាក ់៨១,៨២ភាគ-
រយ ធៀប ឆ្នា ំ២០១៩។ ចណំេក  
ចំណូល បាន ពី ការ លក់ សំបុតេ 
មន  ១៨ ៦៥៤ ៨២៨ ដុលា្លារ 
ធា្លាក ់ចុះ ៨១,១៧ ភាគរយធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៩។ នេះ បើ តាម 
គេឹះសា្ថាន អង្គរ៕ LA

ប្ក់ ចំណូល ពី ការ លក់ សំបុត្ 
តំបន់ អង្គរ  ធ្លាក់ ចុះ ជាង ៩៨ %



តពីទំព័រ១...រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ
២០២០។កំណើននេះបានមកពីការ-
នាំចេញកង់,គេឿងសង្ហារិម,កៅស៊ូ,
កា្តារកងុបា្លាកេ,សឡូា,ខេសេភ្លើង,គេឿងផ្គុំ
ខេសេភ្លើង,គេឿងអេឡចិតេនូកិនងិផលតិ-
ផលកសិផលជាដើម។
ដោយឡេកការនាំចលូទនំញិ(ដក

មាស)មានទកឹបេក់១៤,៦ពានល់ាន
ដលុា្លារកើន២៦,៧ភាគរយ។កណំើន
នេការនំាចូលនេះដោយសារការកើន-
ឡើងការនាំចូលកេណាត់,គេឿងសំ-
ណង់,បេងឥន្ធនៈនិងទំនិញផេសេងៗ។
យោងតាមរបាយការណ៍ខាងលើ

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតេបន្តទទួលរង
ផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ជា-
ពិសេសពេឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០
កុម្ភៈដេលបានអូសបនា្លាយរហូតមក
ដល់បច្ចបុេបន្ននងិបានដាក់សមា្ពាធមក
លើសចូនាករសខំាន់ៗ នេវសិយ័ជរំញុ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។
កេសងួសេដ្ឋកចិ្ចអះអាងថា៖«សេដ្ឋ-

កិច្ចកម្ពុជារំពឹងថានឹងមានកំណើន
វជិ្ជមានក្នងុឆ្នាំ២០២១ដោយសារការ-
ងើបឡើងវិញនេសា្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
សកល,សេដ្ឋកចិ្ចបេទេសដេគូពាណ-ិ
ជ្ជកម្មកម្ពជុាបកូរមួជាមយួការជរំញុពី
វិស័យមួយចំនួន រួមមាន កសិកម្ម,
វិស័យកម្មន្តសាលមិនមេនកាត់ដេរ,
វសិយ័ដកឹជញ្ជនូនងិគមនាគមន៍នងិ
លទ្ធភាពនេការបង្វេរការបញ្ជាទិញ
និងរោងចកេកាត់ដេរពីបេទេសមី-
យ៉ាន់មា៉ាមកកាន់បេទេសកម្ពុជា»។
អនុបេធានសភាពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុា

លោកលឹមហេងបានបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉សុ្តិ៍ថាទោះក្នងុអឡំងុពេលកវូដី១៩
បន្តការរកីរាលដាលក៏ការធ្វើពាណជិ្ជ-
កម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពជុាមនិបានធា្លាក់
ចុះនោះទេ។លោកបន្តថាការនាចំេញ
និងនាំចូលរបស់កម្ពុជាសុទ្ធតេស្ថិត
ក្នងុរង្វង់កណំើនជាង២០ភាគរយដចូ
គ្នានេះជាអតេកំណើនល្អ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំនៅតេមាន

សុទិដ្ឋិនិយមសមេប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរ-
ជាតិកម្ពុជាជាពិសេសកំណើននេការ-
នាំចេញផលិតផលតាមរយៈកិច្ចពេម-
ពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជា-
ចិននិងជាមួយបេទេសកូរ៉េខាងតេបូង
ក្នុងពេលឆប់ៗ»។
កាលពីដើមខេសីហា រដា្ឋាភិបាល

កម្ពជុាបានពេយាករថាកណំើនសេដ្ឋកចិ្ច
របស់ខ្លនួសមេប់ឆ្នាំ២០២១នងឹកើន
ឡើង២,៥ភាគរយ។
រដ្ឋមន្ដេីកេសងួសេដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញ-

វត្ថុលោកអនូពន័្ធមនុរីត័្នថ្មីៗ នេះបាន
និយយថាផ្អេកលើការធា្លាក់ចុះជាបន្ត-
បនា្ទាប់នេការឆ្លងការឈឺធ្ងន់ធ្ងរ និងការ-
សា្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩កម្ពុជានឹង
បើកសេដ្ឋកចិ្ចសង្គមពេញលេញឡើង
វិញក្នុងពេលឆប់ៗ។
ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ការនាំចេញទំនិញ

របស់កម្ពជុាមានទកឹបេក់សរបុ១៧
២១៥,៣៧លានដុលា្លារកើនឡើង
១៦,៧២ភាគរយបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ
២០១៩និងការនាំចូលមានចំនួន
១៨៥៩០,៤៨លានដលុា្លារធា្លាក់ចុះ
៧,៨៤ភាគរយ។នេះបើតាមកេសួង
ពាណិជ្ជកម្ម៕LA

ការនំាចេញអង្ករទៅទីផេសារអន្តរជាតិហក់ឡើងជាង៤២%
ម៉ៃគុណមករា

ភ្នពំៃញៈកម្ពជុារកចណំលូបានជាង
៨១លានដុលា្លារពីការនាំចេញអង្ករ
ជាង១៣មុឺនតោនទៅទីផេសារអន្តរ-
ជាតិនៅក្នងុតេមីាសទី៣ឆ្នាំ២០២១
ដេលបរមិាណនេះកើនឡើងជាង៤២
ភាគរយបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដចូ-
គ្នាឆ្នាំ២០២០។ទោះយ៉ាងណាអ្នក
នៅក្នុងឧសេសាហកម្មនេះបានលើក
ឡើងពីក្តីបារម្ភនេការកើនឡើងយ៉ាង
គំហុកនេតម្លេដឹកជញ្ជូនដេលនឹង
ប៉ះពាល់ដល់ផេនការនាំចេញទៅ
ទីផេសារសកា្តានុពលក្នុងឆ្នាំនេះ។
របាយការណ៍របស់សហព័ន្ធសេូវ-

អង្ករកម្ពុជា(CRF)បង្ហាញថាចាប់ពី
ខេកក្កដាដល់ខេកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ការ-
នាំចេញអង្កររបស់កម្ពជុាសមេចបាន
១៣០២៤៨តោនកើន៤២,៩៥ភាគ-
រយបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ
២០២០ដេលមានចំនួនតេឹមតេ៩១
១១៥តោន។ទឹកបេក់បានពីការ-
នាំចេញអង្ករក្នុងតេីមាសទី៣មាន
ជាង៨១លានដុលា្លារ។
សមេប់បរិមាណអង្ករនាំចេញក្នុង

ខេកញ្ញាឆ្នា២ំ០២១គឺមានចនំនួ៦៧
២៥១តោន(តម្លេ៣៥,៣៤លាន
ដុលា្លារ)ដេលជាបរិមាណខ្ពស់បំផុត
ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំចុងកេយនេះ
ដោយកាលពីខេកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ការ-
នាំចេញមានចនំនួ៤០៥៧២តោន,
ឆ្នាំ២០១៩ចំនួន៥៦៥៤១តោន,
ឆ្នាំ២០១៨ចំនួន៤៧៦២៦តោន,
និងឆ្នាំ២០១៧មានចំនួន៤៩
៧៧៦តោន។
យោងតាមCRFទផីេសារដេលទទលួ

ទិញអង្ករពីបេទេសកម្ពុជាចេើនជាង
គេគឺបេទេសចិននិងតំបន់ស្វយ័ត
រដ្ឋបាលហងុកងុនងិមា៉ាកាវដេលមាន
ចនំនួ៤៩,៥០ភាគរយនេការនាំចេញ
សរុបខណៈបេទេសនៅសហគមន៍-
អរឺ៉បុរមួទាងំអង់គ្លេស២៦,៩១ភាគ-
រយបេទេសតំបន់អាសា៊ាន១០,០៩
ភាគរយនិងគោលដៅផេសេងទៀត
១៣,៥០ភាគរយ។
បេភេទអង្ករនាំចេញ រួមមានអង្ករ-

កេអូបគេប់បេភេទ៦៩,៧១ភាគរយ
អង្ករសបាយទន់២៧,១៨ភាគរយ
អង្ករចំហុយ១,៧១ភាគរយនិង
អង្ករសរីរាង្គ១,៤១ភាគរយ។
បរិមាណនេការនាំចេញអង្ករទៅ

ទផីេសារអន្តរជាតិបានធា្លាក់ចុះចាប់តាងំ-
ពីចុងឆ្នាំ២០២០ខណៈបញ្ហានេះតេូវ
បានថា្នាក់ដឹកនាំកេសួងកសិកម្មរុកា្ខា-

បេមាញ់និងនេសាទក៏ដូចជាថា្នាក់ដឹក-
នាំសហព័ន្ធសេូវអង្ករកម្ពុជាអះអាង
ថាបណា្តាលមកពីកង្វះទូកងុតនឺរ័នងិ
តម្លេដកឹជញ្ជនូកើនឡើងខ្ពស់ពសិេស
គោលដៅទៅតំបន់អឺរ៉ុប។
លោកសងុសារន៉បេធានសហពន័្ធ

សេវូអង្ករកម្ពជុាបានបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍
កាលពីថ្ងេទី១០ខេតលុាថាកណំើន
នេការនាំចេញក្នងុតេមីាសទ៣ីគឺឆ្លុះ-
បញ្ចាងំអពំីការតាងំចតិ្តរបស់សមាជកិ
សហពន័្ធក្នងុការជរំញុការនាំចេញទៅ
កាន់ទផីេសារចនិដេលជាទផីេសារមយួមនិ
មានផលប៉ះពាល់ពីការឡើងថ្លេនេការ-
ដឹកជញ្ជូន។លោកអះអាងថា៖«ពិត
ហើយបើទោះជាយើងជបួឧបសគ្គនេ
ការកើនឡើងយ៉ាងខា្លាំងនេតម្លេដឹក-
ជញ្ជូនប៉ុន្តេយើងបានជំរុញសមាជិក
របស់យើងឱេយបង្កើនការនាំចេញទៅ

ទីផេសារបេទេសចិនដេលតម្លេនេការនាំ-
ចេញទាបហើយមាននៅជតិបេទេស
យើងផងដេរខណៈដេលតមេូវការនេ
អង្ករកេអូបក៏មានការកើនឡើង»។
លោកសារ៉នបានបន្តថាការកើន

ឡើងតម្លេដកឹជញ្ជនូគឺដោយសារកង្វះ
កុងតឺន័រដេលកំពុងធ្វើឱេយប៉ះពាល់
ដល់កណំើននេការជរំញុការនាំចេញ។
លោកបន្តថាទោះបញ្ហាកង្វះកងុតនឺរ័
មិនតេូវបានចោទអំឡុងតេីមាសទី៣
ក្តី ប៉ុន្តេតម្លេនេការដឹកជញ្ជូនមិនបាន
ចុះថោកឡើយ។បើតាមផេនការរបស់
សមាគមគឺគេងនងឹនាំចេញអង្ករឱេយ
បាន៨០មុឺនតោនក្នុងឆ្នាំនេះក្នុង
ករណីដេលគ្មានវិបត្តិកង្វះកុងតឺន័រ។
លោកអះអាងថា៖«បើយើងមនិជបួ

បញ្ហាកង្វះកុងតឺន័រ គឺយើងអាចនឹង
សមេចគោលដៅនេការនាំចេញប៉នុ្តេ
បើទោះបីយើងជបួបញ្ហាកង្វះកងុតនឺរ័
យើងនឹងនៅតេខិតខំពុះពារនាំចេញ
ឱេយបានបេហាក់បេហេលឆ្នាំមនុគឺជាង
៦០មុឺនតោន។ហេតុអ្វីបានជាយើង
ថាសមេចបានក្នុងបរិមាណប៉ុណ្ណេះ
គឺយើងបានរៀបចំយុទ្ធសាសេ្តបាញ់
ឆ្ពាះទៅកាន់ទីផេសារចិនចាប់តាំងពី
តេីមាសទី២មក»។
ទោះជាយ៉ាងណាបរមិាណសរបុនេ

ការនាំចេញរយៈពេល៩ខេឆ្នាំ២០២១
គឺមានតេមឹ៤១០៦៩៨តោនធា្លាក់ចុះ
១៥,៩៧ភាគរយពី៤៨៨៧៧៥
តោននារយៈពេល៩ខេឆ្នាំ២០២០។
កាលពីឆ្នាំ២០២០កម្ពុជាបាននាំ-

ចេញអង្ករសរុប៦៩០៨២៩តោន
ដោយមានតម្លេជិត៥៣៩លាន
ដុលា្លារ។នេះបើតាមកេសួងកសិកម្ម
រុកា្ខាបេមាញ់និងនេសាទ៕LA

ហុឹនពិសី

ភ្នពំៃញៈរដ្ឋមន្តេីកេសងួពាណជិ្ជកម្ម
លោកបា៉ានសរូសក័្តិនយិយថាការ-
ផ្លាស់ប្តរូឌជីថីល(DigitalTransfor-
mation)នងិពាណជិ្ជកម្មតាមបេពន័្ធ
អេឡចិតេនូកិ(E-commerce)បាន
និងកំពុងជួយជំរុញផលិតភាពនិង
ភាពបេកួតបេជេងរបស់សហគេស
មីកេូធុនតូចនិងមធេយម(MSMEs)
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នងុពេល

លោកបា៉ានសូរស័ក្តិអញ្ជើញចូលរួម
ជាវាគ្មនិក្នងុកចិ្ចពភិាកេសាតុមលូថា្នាក់រដ្ឋ-
មន្តេីកេមបេធានបទ«ការបេើបេស់
បច្ចេកវិទេយាទំនើបដើមេបីវិបុលភាពរួម
(HarnessingFrontier Tech-
nologiesforSharedProsperity)
នៅសន្និសីទថា្នាក់រដ្ឋមន្តេីលើកទី១៥
នេសន្និសីទសហបេជាជាតិស្ដីពីពា-
ណជិ្ជកម្មនងិការអភវិឌេឍ(UNCTAD
15)ដេលសហការរៀបចំដោយរដា្ឋា-

ភិបាលបេទេសបាបេដូស(Barba-
dos)និងអង្គការUNCTADនៅ
ទីកេុងហេសឺណេវបេទេសស្វ៊ីសតាម
បេព័ន្ធវីដេអូ។
សន្នសិទីថា្នាក់រដ្ឋមន្តេីនេះគឺជាកចិ្ច-

បេជុំកំពូលរបស់អង្គការUNCTAD
ដេលធ្វើឡើងនៅរយៈពេល៤ឆ្នាំម្ដង
ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក
អង្គការUNCTAD ១៩៥បេទេស
និងអង្គការអន្តរជាតិពេមទំាងដេគូ
មួយចំនួនទៀតដើមេបីពិភាកេសានិងរក
ដំណោះសេយដល់ការធ្វើពាណិជ្ជ-
កម្មនិងការអភិវឌេឍ។
លោកសូរស័ក្តិបានលើកឡើងថា

បច្ចុបេបន្នរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដើរ
តនួាទីយ៉ាងសខំាន់ក្នងុការរៀបចំនងិ
ពងេងឹគោលនយោបាយចេបាប់លខិតិ-
បទដា្ឋានគតិយុត្ត និងវិធានការពាក់-
ព័ន្ធនានាដើមេបីពន្លឿនការអភិវឌេឍ
វិស័យនេះឱេយបានជោគជ័យបេកប-
ដោយចីរភាពនិងបរិយប័ន្ន។
លោកថ្លេងថា៖«ការផ្លាស់ប្តរូឌជីថីល

នងិពាណជិ្ជកម្មតាមបេពន័្ធអេឡចិតេ-ូ
នកិកពំងុចលូរមួយ៉ាងសខំាន់នៅក្នងុ
ការជំរុញផលិតភាពនិងភាពបេកួត-
បេជេងរបស់សហគេសមកីេូធនុតចូ
និងមធេយម(MSMEs)ដេលជាឆ្អឹង-
ខ្នងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា»។
លោកបានបន្ថេមទៀតថាយ៉ាងណា-

មញិការរកីចមេើនយ៉ាងឆប់រហស័នេ
ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលក៏
បានពងេកីគមា្លាតឌីជីថលរវាងបេទេស
អភិឌេឍន៍ និងបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍
ជាពសិេសបេទេសអភវិឌេឍន៍តចិតចួ។
ក្នុងន័យនេះកិច្ចសហបេតិបត្តិការទ្វេ-
ភាគីនងិពហុភាគីជាមយួនងឹបេទេស
ជាដេគូពាណជិ្ជកម្មដេគូអភវិឌេឍន៍នងិ
អង្គការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនានាគឺពិត
ជាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុង
ការជួយគទំេដល់ការអភិវឌេឍនិងការ-
ទទលួបានផលបេយោជន៍ពីពាណជិ្ជ-
កម្មឌជីថីលតាមរយៈការជយួកសាង
ហេដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធការផ្ទេរបច្ចេកវិទេយា
ការពងេឹងបេព័ន្ធចេបាប់ និងគោល-

នយោបាយនិងការអភិវឌេឍសមត្ថ-
ភាពដើមេបីលើកកម្ពស់ភាពច្នេបេឌិត
នងិនវានវុត្តន៍របស់បេទេសកពំងុអភ-ិ
វឌេឍន៍ និងបេទេសអភិវឌេឍន៍តិចតួច
ទាំងអស់លើពិភពលោក។
លោកលើកឡើងទៀតថាថ្មីៗនេះ

រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវ
កេបខណ័្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកចិ្ច
នងិសង្គមឌជីថីលកម្ពជុាឆ្នាំ២០២១-
២០៣៥ដេលនឹងរួមចំណេកយ៉ាង
ខា្លាំងក្នុងការសា្តារនិងជំរុញសម្ទុះកំ-
ណើនសេដ្ឋកចិ្ចថ្មីនងិលើកកម្ពស់សខុ-ុ
មាលភាពសង្គមតាមគន្លងបេកេតីថ្មី
កេយពីវិបត្តិនេការឆ្លងរាតតេបាតជា
សកលនេជំងឺកូវីដ១៩។
ជាមយួគ្នានេះលោកបា៉ានសរូសក័្តិ

ក៏បានអពំាវនាវឱេយUNCTADបន្តជយួ
គំទេដល់បេទេសអភិវឌេឍន៍តិចតួច
រួមទាំងបេទេសកម្ពុជាលើការពងេឹង
សមត្ថភាពផលិតការអភិវឌេឍសមត្ថ-
ភាពសា្ថាប័ននិងធនធានមនុសេសនិង
ជំនាញបច្ចេកទេសផងដេរ៕LA

កម្មករលីអង្ករពីក្នងុឃ្លាងំទៅដាក់លើរថយន្តក្នងុរាជធានីភ្នពំៃញ។រូបថតហេងជីវ័ន

បេព័ន្ធឌីជីថលនិងពាណិជ្ជកម្មតាមបេព័ន្ធអេឡិចតេនិូក
កំពុងជួយជំរុញក្នងុវិស័យMSMEsនៅបេទេសកម្ពជុា
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អាស៊ានពិភាក្សាការមិនឱ្យប្មុខយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នងុកិច្ចប្ជំុកំពូល
ហ៊ីម រដ្ឋា

អាស៊ានពភិាកស្ាក្នងុការហាមឃាត់
មិនឱ្យលោកមីនអ៊ុងឡាំងប្មុខ
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួម
ក្នុងកិច្ចប្ជុំកំពូលរបស់ខ្លួនដល្នឹង
បព្្តឹ្តទៅនៅថ្ង្ទ២ី៦ដល់ថ្ង្ទ២ី៨
ខ្តុលាខាងមុខ។ន្ះបើតាមការ-
លើកឡើងរបស់លោកអរឺរឺ៉ាន់យសូហូ្វ៍
(ErywanYusof) រដ្ឋមន្ត្ីការ-
បរទ្សទី២របស់ប្៊ុយណ្និងជា
ប្សិតពិស្សរបស់អាស៊ានទៅ
កាន់ប្ទ្សមីយ៉ាន់ម៉ា។
លោកបានថ្ល្ងប្ប់សន្និសីទ

កាស្តមួយឯរជធានីបានដរ-
សរ្បីហ្ា្គាវ៉ាន់កាលពីសបា្ដាហ៍មនុថា
ស្ថាប័នតំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍មួយន្ះ
កំពុងត្ជជ្កយ៉ាងយកចិត្តទុក-
ដក់អំពីបញ្ហាថាគួរអញ្ជើញថា្នាក់-
ដឹកនាំយោធាមកប្ជុំឬយ៉ាងណា។
«ខ្ញុំអាចនិយយបានថាពួកយើង
កំពុងត្ពិភាក្សាយ៉ាងសុីជម្អំពី
បញ្ហាន្ះ»។ន្ះបើតាមការបង្ហើប
របស់លោកយូសូហ្វ៍។លោកបាន
បន្ថម្ថា៖«មកទល់នងឹពល្ន្ះការ-
អនវុត្តចណំចុមលូមតិទាងំ៥មនិមន
វិវត្តទៅមុខសោះហើយន្ះជាការ-
ព្ួយបារម្ភមួយ»។
ចំណុចមូលមតិទាំង៥ជាស្ចក្ដី-

សម្ចប្បកុងសង់សុីសរវង
មដ្កឹនំាន្រដ្ឋសមជិកអាស៊ានកាល-
ពីកិច្ចប្ជុំក្ផ្លូវការថា្នាក់ដឹកនាំ
អាស៊ានក្នុងខ្ម្សកន្លងទៅ។ក្នុង
ការឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទនោះអាស៊ាន

ប្ដជ្ា្ញាក្នងុការជយួមយី៉ានម់៉ាឱយ្តឡ្ប់
មកកាន់ប្ក្តីភាពរបស់ខ្លួនតាម
រយៈការត្ងតំាងប្សិតពិស្សរបស់
ស្ថាប័នតំបន់ន្ះទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ា
ដើម្បីជំរុញឱ្យមនការចរចារវងគ្ប់-
ភាគីទាំងអស់នៅប្ទ្សអាសុី-
អាគ្ន្យ៍មួយន្ះ។
បន្ថ្មពីន្ះទៀតអាស៊ានសន្យា

នឹងជួយមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការផ្ដល់
ជំនួយមនុស្សធម៌ផងដ្រ។កាលពីខ្
សីហាកន្លងទៅអាស៊ានរ្អង្គាសពី
សមជិក និងដ្គូសន្ទនារបស់ខ្លួន
សរុបបានក្ប្រ៨លានដុលា្លារអាម្រិក
ហើយខណៈកាលពីខ្កញ្ញាកន្លង-
ទៅអាស៊ានបានបរិចា្ចាគបរិកា្ខារវ្ជ្ជ-
សស្្តក្នុងការប្យុទ្ធប្ឆាំងនឹង
ជំងឺកូវីដ១៩មនតម្ល្សរុបប្មណ
១,១លានដុលា្លារជូនដល់កាកបាទ-
ក្ហមមីយ៉ាន់ម៉ា។

យ៉ាងណាមញិចពំោះរឿងការចរចា
រវងគប្់ភាគីនៅមយី៉ានម់៉ាវញិហាក-់
បីដូចជាស្ងាត់ជ្ងំនៅឡើយ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងន្ះដ្រប្សិត-

ពសិស្អាស៊ានក៏ស្នើសុំទៅកាន់ខាង
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការបើកផ្លូវឱ្យ
ខ្លួនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់
ប្ទ្សន្ះនៅក្នុងខ្តុលានៅមុន
ព្លកិច្ចប្ជុំកំពូលឈានមកដល់។
បន្ថ្មពីលើន្ះប្មុខការទូតបុ៊្យ-
ណ្រូបន្ះក៏បានសុំចូលជួបជាមួយ
អ្នកស្ីអ៊ុងសនស៊ូជីអតីតទីប្ឹក្សា-
រដ្ឋមយី៉ានម់៉ាផងដរ្។យ៉ាងណាមញិ
ខាងយោធាឆ្លើយតបថាជំនួបរវង
ប្សិតអាស៊ាននិងអ្នកស្ីស៊ូជី
មិនអាចទៅរួចនោះទ្។
ការពិចារណាក្នុងការមិនអញ្ជើញ

លោកមីនអ៊ុងឡាំងទៅប្ជុំអាស៊ាន
នៅចុងខ្តុលាន្ះត្ូវបានផ្ដួចផ្ដើម

ជាសធារណៈដំបូងគ្ដោយរដ្ឋមន្ត្ី
ការបរទស្ម៉ាឡស្ុីលោកSaifud-
dinAbdullahកយ្កចិ្ចបជ្ុំថា្នាក-់
រដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្សអាស៊ានកាលពី
ថ្ង្ចន្ទសបា្ដាហ៍មុន។
លោកបានបង្ហាះសរនៅលើ

បណា្ដាញ Twitterថា«អំឡុងកិច្ច-
ប្ជុំអាស៊ានថា្នាក់រដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្ស
ខ្ញុំបានលើកឡើងថាពកួយើងខកចតិ្ត
នឹងអាជា្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាដ្លមិន
សហការជាមយួបស្តិពសិស្របស់
ប្ធានអាស៊ានទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ា។
ប្សិនបើមិនមនវឌ្ឍនភាពថ្មីណា-
មួយទ្វពិតជាពិបាកណាស់ដ្លមន
ប្មុខSAC [កុ្មបឹ្ក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋ-
ឈ្មោះផ្លវូការរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធា
មីយ៉ាន់ម៉ា]នៅតុប្ជំុកំពូលអាស៊ាន»។
ប៉ុនា្មោនថ្ង្ក្យលោកAbdullah

បានប្ប់សភាជាន់ទាបម៉ាឡ្សុីថា
ប្សិនបើចំណុចមូលមតិរបស់
អាស៊ានមិនជោគជ័យនោះទ្ម៉ាឡ្សីុ
អាចនឹងពិចារណាក្នុងការទាក់ទង
ដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលរួបរួម
ជាតិមយី៉ានម់៉ា(NUG)ដ្លដកឹនាំ
ដោយក្ុមអ្នកនយោបាយសុីវិល។
មកទល់ព្លន្ះអាស៊ានមិនទាន់

មនជំហររួមផ្លូវការណាមួយនោះ
ទដ្ោយអាស៊ានមនិបានចញ្សច្ក្ដ-ី
ប្កាសព័ត៌មនរួមពាក់ព័ន្ធនឹង
កិច្ចប្ជុំរដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្សអាស៊ាន
កាលពីសបា្ដាហ៍មុននោះទ្។
យោងតាមប្ភពពីក្សួងការ-

បរទ្សកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្ីអាស៊ានបាន
«សង្កត់ធ្ងន់លើតមូ្វការបនា្ទាន់ដើម្បី

សម្ចបានវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្ត
ការព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទ៥ចំណុច
របស់ថា្នាក់ដឹកនំាអាស៊ានមិនម្នតឹ្មត្
ជាការផ្ដល់ជំនួយសង្គះ្នោះទ្»។
ទាក់ទិននឹងការលើកឡើងរបស់

រដ្ឋមន្ត្ីម៉ាឡ្សុីលោកZawMin
Tunអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធា
មីយ៉ាន់ម៉ាបានប្ប់សរព័ត៌មន
BenarNewsថាការថ្លង្បប្ន្ះជា
«ជំហរផ្ទាល់ខ្លួន» របស់លោកAb-
dullahប៉ុណ្ណោះ។
ប្សិនបើអាស៊ានមិនអញ្ជើញ

លោកមីនអ៊ុងឡាំងទៅប្ជុំម្ន
លោកZawMinTunបានបប្់វទិយុ្
អាសុីស្រីថា«ក្ពីពាក្យរិះគន់
បន្តិចបន្តួចពីសំណាក់សហគមន៍
អន្តរជាតិមិនមនផលប៉ះពាល់ណា
ធំដុំនោះទ្។ប្ហ្លជាមនតិចតួច
ដូចជាប៉ះពាល់ដល់គម្ងឬប្ជុំ
អាស៊ានឬក៏កចិ្ចការដល្ពាកព់ន័្ធនងឹ
ប្ទ្សនានា»។
លោកOhEi Sunអ្នកវិភាគ

កិច្ចការតំបន់មកពីវិទ្យាស្ថានសិង្ហបុរី
ន្កិច្ចការអន្តរជាតិយល់ថា រដ្ឋមន្ត្ី
ការបរទ្សម៉ាឡ្សុីធ្វើរឿងត្ឹមត្ូវ
ហើយ។
«ខាងយោធាមយី៉ានម់៉ាបហ្ល្ជា

មិនសូវរក់ទាក់ដក់ក្ុមហ៊ុនវិនិ-
យោគម៉ាឡស្ុីនៅមយី៉ានម់៉ាត្ផល-
តបស្នងមកវិញម៉ាឡ្សុីទទួលបាន
ភាពជាថា្នាក់ដឹកនាំផ្ន្កការទូត»។
ន្ះបើតាមការលើកឡើងរបស់
លោកប្ប់ទៅកាន់សរព័ត៌មន
BernaNews៕

លោក មីន អ៊៊ងឡំាង ប្រម៊ខ រដ្ឋាភិបាល យោធា មីយ៉ាន់ម៉ា។ រូបថតAFP

ហួន   ឌីណា 

វីយ្រនៈ អធិការបតីអភិរក្ស-
និយមរបស់អូទី្សលោកSe-
bastianKurzលាល្ងពី
តំណ្ងកាលពីថ្ង្សៅរ៍ដើម្បី
ស្ង់រដ្ឋាភិបាលចមុ្ះរបស់ខ្លនួ
ពីការដួលរលំបនា្ទាប់ពីលោក
ស្ថតិនៅក្មការសុើបអង្កត្
អំពើរឿងអាសូ្វពុករលួយ
ដ្លកំពុងធ្វើឱ្យរង្គាះរង្គើដល់
នយោបាយរបស់ប្ទ្ស។
ការសម្ចចិត្តរបស់លោក

Kurzទាំងដ្លបដិស្ធការ
ចោទប្កាន់ធ្វើឡើងត្៣ថ្ង្
បុ៉ណ្ណោះមុនសម័យប្ជំុពិស្ស

ន្សភាដល្កពំងុរៀបចំគាទំ្
ចលនាគា្មោនទំនុកចិត្តដ្ល
អាចនងឹបង្ខំលោកឱយ្ចុះចញ្។
យ៉ាងណាមិញលោកមន
គម្ងនៅបន្តធ្វើជាម្ដឹកនាំ
គណបក្សហើយនិងកា្លាយជា
តំណាងរស្្តកំពូលរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងសភា។
លោកKurzម្ដឹកនំា

គណបក្សប្ជាជន(OVP)
និយយនៅក្នុងស្ចក្ដីថ្ល្ង-
ការណ៍មួយថា៖«ខ្ញុំចង់ធ្វើផ្លូវ
ដើមប្ីបញ្ចប់ភាពជាប់គាងំដើមប្ី
ការពារភាពវឹកវរនិងធានាស្ថិរ-
ភាព»។លោកបន្ថ្មថាលោក
នឹងស្នើរដ្ឋមន្្តីការបរទ្ស

លោកAlexanderSchal-
lenbergដ្លជាអ្នកការទូត
អាជីពចូលកាន់តំណ្ងជំនួស។
អ្នកវិភាគនយោបាយលោក

ThomasHoferនយិយថា៖
ការលាល្ងពីតំណ្ងនះ្មិន
ម្នជាការលាល្ងពីតំណ្ង
ពិតប្កដនោះទ្។វគឺជា
ជហំានតឡ្ប់ទៅអាណត្តិទ២ី
វិញដោយអំណាចនៅត្ស្ថិត
ក្នុងOVP ដូច្ន្ះហើយក្ុម
រដ្ឋាភិបាលOVP នៅត្ស្ថិត
នៅរង្វង់លោក Sebastian
Kurz។
ព្ះរជអាជា្ញាកំពុងចាត់វិធាន-

ការលើលោកKurzនិង៩នាក់

ផ្ស្ងទៀតស្ថិតក្នុងការសុើប
អង្ក្តដោយសង្ស័យថា មន
ការរំលោភលើទំនុកចិត្តអំពើ
ពុករលួយ និងការសូកបា៉ាន់
ដោយមនការចូលរួមពីកមិ្ត
ផ្ស្ងៗ គា្នា។ចាប់ផ្តើមនៅឆា្នាំ
២០១៦នៅព្លដ្លលោក
Kurzកពំងុស្វះស្វង្ចលូកាន-់
តំណ្ងជាប្ធានគណបក្ស
ព្ះរជអាជា្ញាសង្ស័យថាក្សួង
ហិរញ្ញវត្ថុដឹកនាំដោយអ្នក-
អភិរក្សនិយមចំណាយប្ក់
សម្ប់ការបោះឆ្នាតដោយ
ក្ល្ងបន្លំ និងផ្ចុងផ្ដើមលោក
Kurzដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្នុង
កាស្តមួយ៕

ម្ដឹកនំាអូទី្សចុះច្ញពីតំណ្ងចំព្លមនការសុើបអង្កត្ជំុវិញអំពើពុករលួយ

អធិការបតីអភិរក្សនិយមរបស់អូទ្ីសលោកSebastianKurz
ផ្ដល់បទសម្ភាស។ រូបថតAFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ក្រមុអ្នកប្រឆំាងវ៉ាក់សំាងធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានៅទី-
ក្រងុរូ៉មដោយផ្តោតលើការិយាល័យនាយករដ្ឋ-
មន្រ្តីនិងទីសា្នាក់ការកណ្តាលសហជីព

រ៉ូម៖ ប៉ូលិសអីុតាលីប្រើកាណុងបាញ់ទឹក និងឧស្ម័នបង្ហូរទឹក
ភ្ន្រកកាលពីថ្ង្រសៅរ៍ដើម្របីរុញច្រនមនុស្រសរាប់រយនាក់ដ្រលធ្វើ
បាតកុម្មនៅទកី្រងុរ៉មូប្រឆាងំនងឹការជរំញុរបសរ់ដ្ឋាភបិាលដ្រល
តម្រូវឱ្រយកម្មករទាំងអស់ត្រូវទទួលវ៉ាក់សំាងតាមរយៈវិធានការ 
្រហ្គីនផាស (Green Pass) របស់ខ្លួន។

ក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមបានព្រយាយាមបំប្រកខណ្ឌរបស់ប៉ូលិស
ដើម្របីទៅដល់ការិយាល័យកណ្តាលទីក្រុងរបស់លោកនាយក- 
រដ្ឋមន្រ្តីMario Draghi ខណៈដ្រលក្រុមមួយផ្រស្រងទៀតព្រយា- 
យាមវយបំប្រកផ្លូវចូលទៅក្នុងទីសា្នាក់ការកណ្តាលសហជីព 
CGIL ដ៏សំខាន់របស់ប្រទ្រសអីុតាលី។

ការតវ៉ាធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអីុតាលីប្រកាសតម្រូវឱ្រយ 
កម្មករទាងំអសម់ានបណ្ណប្រតងដ្រលបញ្ជាកក់ារចាកវ់៉ាកស់ាងំ
ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។ បណ្ណដ្រលអាច 
ជាឌីជីថល ឬជាលិខិតសា្នាមន្រះ នឹងបង្ហាញថា សាមីខ្លួនបាន 
ទទួលវ៉ាក់សាំងយា៉ាងហោចណស់ ១ ដូស ឬធ្វើត្រស្តកូវីដ 
អវជិ្ជមាន ឬកទ៏ើបត្រជាសះស្របើយពជីងំឆឺ្លងមយួន្រះ។ វដបំងូ
ឡើយត្រវូបានតម្រវូសម្រប់ត្រអ្នកដំណើរក្នងុរដ្ឋដ្រលជាសមា-
ជិកសហភាប៉ុណ្ណោះ។

លោកDraghiបដិស្រធអំពីអំពើហិង្រសា និងប្ដ្រជា្ញារក្រសាយុទ្ធ- 
នាការវ៉ាក់សាំងកាលពីថ្ង្រសៅរ៍ដោយនិយាយក្នុងស្រចក្ដីថ្ល្រង- 
ការណម៍យួថា៖ «សទិ្ធកិ្នងុការធ្វើបាតកុម្មដើម្របគីាទំ្រគនំតិរបស់
មនុស្រសមា្នាក់មិនអាចធ្វើឱ្រយមានសកម្មភាពខា្លាងំកា្លា និងការបំភិត-
បំភ័យនោះឡើយ»។

ក្រមុអ្នកប្រឆាងំនងឹវធិានការ្រហ្គនី ផាសដ្រលគាទំ្រដោយអ្នក-
នយោបាយសា្ដាំនិយមជ្រុលណីហ្វាសុីសនិយាយថា វិធានការ
ន្រះជាការជានឈ់្លសី្ររភីាពនងិជាមធ្រយាបាយក្រយបង្អសន់្រ
ការបង្ខំមនុស្រសឱ្រយចាក់វ៉ាក់សំាង។ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយក្នុងស្រុក 
រាយការណ៍ថា មនុស្រសប្រហ្រល១០ ០០០នាក់បានប្រមូលផ្តុំ
គា្នានៅតាមដងផ្លូវន្ររដ្ឋធានីអីុតាលីដោយមានមនុស្រសជាច្រើន
ស្រកថា «ស្ររីភាព  ស្ររីភាព»។

សហជពីCGILដ្រលគាទំ្រវធិានការ ្រហ្គនីផាស ថ្កោលទោស
ចពំោះការវយប្រហរការយិាលយ័របសខ់្លនួ ដោយនយិាយថា 
វជាការវយប្រហរលើលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងពិភព 
ន្រការងរ។

ក្រមវិធានការ ្រហ្គនីផាស កម្មករណមា្នាក់ដ្រលមិនទទួល 
បានលិខិតបញ្ជាក់ពីសុខភាពចាប់ពីថ្ង្រទី១៥ ខ្រតុលា ទៅ 
នឹងត្រវូផា្អាកដោយគា្មានប្រក់ខ្រ បុ៉ន្ត្រមិនបណ្ដ្រញច្រញ នោះទ្រ។ 
ប្រហ្រល ៨០% ន្រជនជាតិអុីតាលីទំាងអស់ដ្រលមាន អាយុ
លើសពី១២ឆា្នាបំានទទួលវ៉ាក់សំាងហើយមនុស្រសភាគច្រើន   
ហក់ដូចជាគំាទ្រវិធានការ្រហ្គនីផាស៕ ហួន ឌីណា

  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រចន្ទ ទី១១ ែខតុលា ឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

ហួន  ឌីណា 

ប្រមុខ ទីភា្នាក់ងរ ថាមពល- 
បរមាណូ របស់ អីុរ៉ង់ ប្រប់ ទូរ- 
ទស្រសន៍ រដ្ឋ កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ថា 
អីុរ៉ង់ ចម្រញ់ អ៊ុយរា៉ានីញ៉ូម  
ដ្រលមាន សារធាតុ អ៊ុយរា៉ានី-
ញ៉មូ ក្នងុ កម្រតិ បរសិទុ្ធ២០  ភាគ-
រយបាន  ជាង ១២០ គីឡូក្រម   
ខ្ពស់ ជាង កម្រតិ ក្នងុ   កិច្ច ព្រម ព្រៀង 
នុយក្ល្រអ៊្ររ ឆា្នា ំ២០១៥  ជាមួយ 
មហអំណច ពិភព លោក ។

 លោក Mohammad Es-
lami ប្រមខុ ទភីា្នាកង់រ នយិាយ 
ថា ៖  « យើង ចម្រញ់  [អ៊ុយ- 
រា៉ានញី៉មូ] បាន  ១២០  គឡីកូ្រម ។  
យើង មាន ច្រើន ជាង តួ ល្រខ 
 ន្រះ » ។  លោក បន្ត ថា ៖ « ប្រជា- 
ជន របស់ យើង ដឹង យា៉ាង ច្របាស់ 
ថា  [មហ អំណច លោក ខាង- 
លិច ]  មាន បំណង ផ្តល់ ឱ្រយ  
យើង នូវ ប្រង ឥន្ធនៈ ដ្រល មាន 
ថាមពល  ២០%  ដើម្របី ប្រើ នៅ 
ក្នងុ រ៉្រអាកទ់រ័ ត្រអ្ររង៉ ់ ប៉នុ្ត្រ ពកួ- 
គ្រម ិន បាន ធ្វើ ដចូ្ន្រះ ទ្រ ។  ប្រសនិ-  
បើ អ្នក រមួ ការងរ របស ់យើង មនិ 
ធ្វើ  វទ្រ   យើង ពិត ជា មាន បញ្ហា 
ជាមួយ នឹងកង្វះ  ប្រង ឥន្ធនៈ 
សម្រប់ រ៉្រអាក់ទ័រ ត្រអ្ររ៉ង់ » ។ 

 កាល ពី ដើម ឡើយ  រ៉្រអាក់ទ័រ 
ត្រអ្ររ៉ង់ ត្រូវ បាន សហរដ្ឋ អា- 
ម្ររិក ផ្គត់ ផ្គង់ ទៅ ឱ្រយ អីុរ៉ង់ នៅ 
ទសវត្រសរ៍ ឆា្នា ំ១៩៦០   ដើម្របី ផលិត 
អុីសូតូប វិទ្រយុ សកម្ម សម្រប់ ប្រើ 
ក្នុង ការ ព្រយាបាល វ្រជ្ជសាស្ត្រ  

និង កសិកម្ម  ហើយ ចាប់ តាំង ពី 
ព្រល នោះ មក  វ ត្រវូ បាន ក្រ ប្រ 
ដើម្របី ដំណើរ ការ លើ អុ៊យរា៉ានីញូ៉ម   
២០%  ដ្រល ប្រទ្រស ន្រះ  ចាប់ 
ផ្តើម ផលិត នៅ ឆា្នាំ ២០១២ ។ 

 កាលពី ខ្រ កញ្ញា  ទីភា្នាក់ងរ 
ថាមពល អាតូមិក អន្តរជាតិ   
(IAEA)  រាយការណ៍ ថា  អីុរ៉ង់ 
បាន បង្កើន ស្តុក អ៊ុយរា៉ានីញ៉ូម 
របស ់ខ្លនួ  លើស ព ីភាគ រយ ដ្រល 
អនុញ្ញាត ក្នុង កិច្ច ព្រមព្រៀង ឆា្នាំ 
២០១៥  ជាមយួ មហ អណំច 
ពិភព លោក    ។ តាម ការ បា៉ាន់- 
សា្មាន ដដ្រល  ប្រទ្រស អីុរ៉ង់  
មាន  អ៊យុរា៉ានញី៉មូ ចនំនួ  ៨៤,៣  
គីឡូក្រម កើន ឡើង  ២០ភាគ- 
រយ  ពី  ៦២,៨  គីឡូក្រម នៅ 
ព្រល IAEA  រាយ   ការណ៍ ក្នុង ខ្រ 
ឧសភា ។ 

ជាមួយ គា្នា ន្រះ  យោង តាម 
វិទ្រយាសា្ថាន ជ្វហី្វ សម្រប់ សន្តសុិខ  
ជាត ិអាម្ររកិ (JINSA)និយា យ  
មនុ ការ ប្រកាស របស ់អីរុង៉ ់កាល 
ពី ថ្ង្រ សៅរ៍   ប្រសិន បើ  អីុរ៉ង់ នៅ 
ត្រ បន្ត ផលិត  និង បង្វ្ររ អុ៊យ - 
រា៉ានី ញូ៉ម  ២០ ភាគ រយ តាម អត្រ 
បច្ចបុ្របន្ន  ប្រទ្រស ន្រះ នឹង ទទួល 
បាន អុ៊យរា៉ានីញូ៉ម គ្រប់ គ្រន់  ស- 
ម្រ  ប់ អាវុធ នុយក្ល្រអ៊្ររ នៅ ខ្រ 
មិថុនា  ឬ ខ្រ កក្កដ ឆា្នាំ ក្រយ ។ 

កាល ពី ខ្រ មុន  វិទ្រយាសា្ថាន- 
វិទ្រយាសាស្ត្រ  និង សន្តិសុខ 
អន្តរជាត ិ បា៉ាន ់ប្រមាណ ថា  អីរុង៉ ់
អាច ផលិត សារធាតុ អ៊ុយរា៉ា- 
នញី៉មូ គ្រប ់គ្រន ់សម្រប ់ក្របាល 

គ្រប់ នុយក្ល្រអ៊្ររ ត្រ មួយ ក្នុង 
រយៈ ព្រល ប្រហ្រល ១ ខ្រ ។ 

តាម កិច្ច ព្រម ព្រៀង ឆា្នា ំ២០១៥   
អីរុង៉ ់មនិ អាច ចម្រញ ់សារធាត ុ
អ៊ុយរា៉ានីញ៉ូម សុទ្ធ លើស ពី  
៣,៦៧ ភាគរយ   ដ្រល ទាប 
ជាង កម្រតិ ៩០ភាគរយ   ត្រវូ ការ 
សម្រប់ ការ ប្រើប្រស់ អាវុធ 
នុយក្ល្រអ៊្ររ ។  ក្រម កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង ដដ្រល  ចិន  បារាំង  
អាល្លឺម៉ង់  ចក្រភពអង់គ្ល្រស 
និងសហរដ្ឋ អាម្ររិក  បាន យល់- 
ព្រម ដក ទណ្ឌកម្ម ខ្លះ ប្រឆាំង 
នឹង អីុរ៉ង់  ប្រសិន បើ ទីក្រុង 
ត្រអ្ររ៉ង់ កាត់ បន្ថយ កម្មវិធី 
នុយក្ល្រអ៊្ររ របស់ ខ្លួន ។ 

ប៉នុ្ត្រចាប ់តាងំ ព ីលោក ប្រធា- 
នាធិបតី  ដូណល់ ត្រំ  ដក ខ្លួន 
ច្រញ ពី កិច្ច ព្រម ព្រៀង ន្រះ នៅ 
ឆា្នា ំ២០១៨  ទកី្រងុ ត្រអ្ររង៉ ់បាន 
បោះ បង់ ចោល ការ ប្ត្រជា្ញាចិត្ត 
របស់ ខ្លួន ជា បន្ត បនា្ទាប់   ហើយ 
សហរដ្ឋ អាម្ររិក ក៏ ដក់ ទណ្ឌ-
កម្ម ថ្មី ជា ការ ឆ្លើយ តប ។ 

   កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ  រដ្ឋ មន្ត្រី ការ- 
បរទ្រស អីុរ៉ង់ លោក Hossein 
Amir-Abdollahian  និយាយ 
ថា  លោក មាន សុទិដ្ឋនិិយម ថា 
កិច្ច ពិភាក្រសា ស្ត ីពី ការ សា្តារ កិច្ច- 
ព្រម ព្រៀង ឆា្នា ំ២០១៥  ឡើងវិញ  
នឹង ទទួល បាន  វឌ្រឍនភាព  ប្រសិន-  
បើ រដ្ឋាភិបាល ក្រុង វ៉ាសុីន តោន 
បន្ត ការ ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត របស់ ខ្លួន    ។

  រដ្ឋបាល លោក  ចូ ប្រដិន   
បាន អំពាវនាវ ឱ្រយ មាន ការ វិល- 
ត្រឡប់ មក រក កិច្ចចរចា នៅ 
ទកី្រងុ វីយ្រន ដើម្របសីា្តារ កចិ្ច ព្រម- 
ព្រៀងនយុក្ល្រអ៊្ររអីរុង៉ឡ់ើងវញិ  
ប៉ុន្ត្រ  និយាយថា ការ បន្តការ- 
ចរចាគឺ ពឹង ផ្អ្រក លើ អីុរ៉ង់។ 

អ្នក នំា ពាក្រយ ក្រសួង ការ បរទ្រស  
អាម្ររិក លោក ណ្រដប្រយស៍  
(Ned Price)  និយាយ កាល 
ព ីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ សបា្ដាហ ៍មនុ ថា ៖  
« វ មាន សារៈសំខាន់ ណស់ 
ដ្រល ភាគី ត្រូវ ត្រឡប់ មក ជា -  
មួយ គា្នា  ដើម្របី បន្ត  កន្ល្រង ដ្រល 
ឈប់ នៅ ទី ក្រុង វីយ្រន បនា្ទាប់ ពី 
ជំនួប ជុំ  ទី ៦  ដូច្ន្រះ យើង អាច 
បន្ត ជុ ំទ ី៧  ន្រះ ដោយ ផ្អ្រក លើ អ្វ ី
ដ្រល យើង សម្រច បាន មក 
ដល់ បច្ចុប្របន្ន » ។ 

កិច្ចពិភាក្រសា ដ្រល មាន គោល- 
បណំង នា ំក្រងុ វ៉ាសុនី តោន  នងិ  
ក្រុង ត្រអ្ររ៉ង់ ត្រឡប់ ទៅ  គោរព 
តាម កិច្ច ព្រម ព្រៀង នុយក្ល្រអ៊្ររ 
ឆា្នាំ ២០១៥  ត្រូវ បាន ពន្រយារ- 
ព្រល នៅ ក្នងុ ខ្រ មថិនុា  បនា្ទាប ់ព ី
លោក Ebrahim Raisi ត្រូវ 
បាន ជ្រើស រសី ជា ប្រធានា ធបិ- 
តី  អុីរ៉ង់ ។ លោក ប្រធា នា ធិបតី ថ្មី 
រូប ន្រះ និយាយ  ក្នុង សន្និ សីទ 
សារព័ត៌មាន នៅ ក្រុង ត្រអ្ររ៉ង់ 
ថា ៖ « ពិត ណស់  យើង នឹង  ត្រ- 
ឡប ់ទៅ កចិ្ច ពភិាក្រសា ក្រងុ វយី្រន 
ក្នុង ព្រល ឆាប់ ៗ  ន្រះ »   ៕

អុីរ៉ង់ចម្រញ់អុ៊យរ៉ានីញូ៉មបាន
ជាង១២០គីឡូក្រមខ្ពស់
ជាងកម្រតិមានក្នងុកិច្ចព្រម-
ព្រៀងនុយក្ល្រអ៊្ររឆា្នាំ២០១៥

លោក Mohammad Eslami  ។ រូបថត AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ កម្មវិធីមហោស្រព
ចាប៉ីដងវ្រងទូទាំងប្រទ្រសឆ្នាំ
២០២១នឹងរកឃើញម្ចាស់-
ជយលាភី៥របូនាអឡំងុព្រល
៣ថ្ង្រគឺចាប់ពីថ្ង្រទី១៥ដល់
១៧ខ្រត៉លាឆ្នាំ២០២១នៅ
សាលមហោស្រពនាយកដ្ឋាន
សិល្របៈទស្រសនយីភាពរាជធាន-ី
ភ្នំព្រញ។
កម្មវិធីមហោស្រពចាប៉ីដង-

វ្រងទូទាំងប្រទ្រសឆ្នាំន្រះទើប
បានបញ្ចប់ទទលួពាក្រយប្រកតួពី
ប្រក្ខភាពកាលពីថ្ង្រទី៣០ខ្រ
កញ្ញាឆ្នាំ២០២១ខណៈការ-
ប្រកួតមន៣ដំណាក់កាល។
បើយោងតាមស្រចក្តីប្រកាស

ព័ត៌មនន្រក្រសួងវប្របធម៌និង
វិចិត្រសិល្របៈបានឱ្រយដឹងពី
ដំណើរការប្រកួតទាំង៣-
ដំណាក់កាលថា៖ «ដំណាក់-
កាលទី១ប្រក្ខជន-ប្រក្ខនារី
ត្រូវផ្ញើវីដ្រអូន្រការច្រៀងចាប៉ី
ដងវ្រង(មិនមនការកាត់ត)
ដ្រលមនរយៈព្រល១៥នាទី
តាមរយៈមន្ទរីវប្របធម៌នងិវចិតិ្រ-
សិល្របៈអង្គការនិងសមគម-
សិល្របៈយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ង្រ៣០
ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ដើម្របី-
គណៈប្រយោគពនិតិ្រយវាយតម្ល្រ
នងិសម្រចជ្រើសបញ្ជនូទៅវគ្គ
ពាក់កណា្តាលផ្តាច់ព្រត័្រ។ការ-
ប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ង្រទី៤ខ្រ
តល៉ាឆ្នាំ២០២១នៅតាមផ្រច
ហ្វ្រសប៊៉កផ្លូវការរបស់ក្រសួង

វប្របធម៌និងវិចិត្រសិល្របៈ»។
ប្រភពដដ្រលបានបន្តថា៖

«ដំណាក់កាលទី២ប្រក្ខជន-
ប្រក្ខនារីដ្រលជាប់វគ្គជម្រ៉ះ
១៥នាក់តម្រូវឱ្រយថតវីដ្រអូពី
ការច្រៀងចាប៉ីដងវ្រងក្រម
ប្រធានបទ«យ៉វជនដើម្របីវប្រប-
ធម៌»រយៈព្រល១៥នាទីមិន
មនការកា ត់តនិងផ្ញើត្រឡប់
មកគណៈកម្មការរៀបចំមហោ-
ស្រពចាប៉ីដងវ្រងត្រឹមនៅថ្ង្រទី
១០ខ្រត៉លាឆ្នាំ២០២១។
គណៈម្រប្រយោគនងឹប្រកាស
លទ្ធផលជាប់ទៅកាន់វគ្គផ្តាច់-
ព្រត័្រនៅថ្ង្រទី១៣ខ្រតល៉ាឆ្នាំ
២០២១តាមរយៈផ្រចផ្លូវការ
របស់ក្រសងួវប្របធម៌នងិវចិតិ្រ-
សិល្របៈ។ប្រក្ខជននឹងត្រូវមក
រាជធានីភ្នំព្រញនៅថ្ង្រទី១៤
ខ្រត៉លាឆ្នាំ២០២១ដើម្របី
ត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រឡង ក្នុង
មហោស្រពចាប៉ីដងវ្រងទូទាងំ-
ប្រទ្រសឆ្នាំ២០២១ដោយ
បង្ហាញពីសមត្ថភាពសម្ត្រង-
ផ្ទាល់ម៉ខគណៈម្រប្រយោគ។
ដំណាក់កាលទី៣ប្រក្ខជន-
ប្រក្ខនារីជាប់ជយលាភីនិង
ជាប់ក្នងុបញ្ជីផ្តាចព់្រត័្រ៥នាក់
តម្រូវឱ្រយប្រកួតតាមវិញ្ញាសា
ដ្រលគណៈម្រប្រយោគបាន
ដក់ជូនភា្លាមៗក្នុងព្រល-
ប្រឡងប្រជ្រងដ្រលមនរយៈ-

ព្រល២០នាទីនៅថ្ង្រទី១៧
ខ្រត៉លាឆ្នាំ២០២១»។
ព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រព-

ចាប៉ីដងវ្រងទូទាំងប្រទ្រសឆ្នាំ
២០២១ន្រះក្នងុគោលបណំង
ដើម្របីចលូរមួថ្ររក្រសាលើកស្ទយួ
អភិរក្រសតម្ល្រសិល្របៈវប្របធម៌-
ប្រព្រណីជាតិអត្តសញ្ញាណ
ជាតិសំដៅរួមចំណ្រកអភិវឌ្រឍ
សង្គមនិងលើកកម្ពស់កិត្រយាន៉-
ភាពជាតិជាពិស្រសចាប៉ីដង-
វ្រងដ្រលបានបញ្ចលូជាសម្របត្តិ
ប្រតិកភណ្ឌវប្របធម៌អរូបីរបស់

អង្គការយូណ្រស្កូកន្លងមក។
សម្រប់លក្ខខណ្ឌប្រក្ខភាព

ចូលរួមប្រកួតវិញគឺត្រូវមន
អាយ៉ចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
មនសញ្ជាតិខ្ម្ររព៉ំម្រនជាប្រក្ខ-
ជនជយលាភីល្រខ១ន្រមហោ-
ស្រពចាប៉ីដងវ្រងដ្រលបាន
រៀបចំកន្លងមក។ ប្រក្ខជនត្រូវ
ថតវីដ្រអូពីសកម្មភាពការ-
សម្ត្រង/ច្រៀងចាប៉ីដងវ្រង
របស់ខ្លួនរយៈព្រល១៥នាទី
ក្នុងករណីគណៈកម្មការពិនិត្រយ
ឃើញថាកាតត់វដី្រអូដ្រលផ្ញើ

មកនោះចាត់ទ៉កថាប្រក្ខភាព
ធា្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ចពំោះរង្វាន់ជយលាភីដ្រល

ឈ្នះការប្រកួតប្រជ្រងនៅក្នុង
មហោស្រពចាប៉ីដងវ្រងទូទាំង
ប្រទ្រសឆ្នាំ២០២១ន្រះ-
សម្រប់ជាជយលាភីល្រខ១
រហូតដល់ល្រខ៣នឹងទទួល
បានពានរង្វាន់ ១អមដោយ
ទឹកប្រក់ឯជយលាភីល្រខ៤
រហូតដល់ល្រខ៥នឹងទទួល
បានពានរង្វាន់១អមដោយ-
ទឹកប្រក់៕

កេុង រ៉ាបត : វិចិត្រករអូម៉ាឡាម
ហ្រសីបានពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងភ្លឺ
និងស្រប្រកជើងប្រឡាក់ទឹកថា្នាំពណ៌
ខណៈលោកជ្រើសរីសជក់ខ្នាតធំគូរ
លាបផ្ទ្រជញ្ជាំងអគារនៅរដ្ឋរា៉ាបាត
មត់សម៉ទ្ររបស់ប្រទ្រសម៉ារ៉៉ក។
លោកឡាមហ្រសី គឺជាសិល្របករ

ជំនាន់ថ្មី១រូបដ្រលផ្ទាំងគំនូរកំព៉ង
ផ្លាស់ប្តូរម៉ខមត់ទីក្រ៉ងម៉ារ៉៉ក។
ការដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវ និងសហគមន៍

ក្រ៉ងរា៉ាបាតជញ្ជាំងអគារបង្ហាញពី
សា្នាដ្រគំនូរថ្មីៗជាច្រើនដ្រលក្នុងនោះ
សត្វប្របស្រមើស្រម្រធំជាងសត្វមន
ជីវិតពិតៗនិងទ្រសភាពន្រជីវិត
ប្រចាំថ្ង្រដ៏រស់រវីក។
អ្នកបង្កើតគំនូរលើជញ្ជាំងបាន

ប្រមលូផ្តុំគា្នាពីទទូាងំអា្រហ្វកិខងជើង
មកកាន់ទីក្រ៉ងរា៉ាបាត ដើម្របីចូលរួម
កម្មវិធីសិល្របៈក្រមចំណងជើងថា
«អារា៉ាប់សម្រប់គំនូរលើជញ្ជាំង»
ដ្រលជាពិធីប៉ណ្រយឧទ្ទិសដល់សិល្របៈ
តាមចិញ្ចើមផ្លូវ។
ទោះយ៉ាងណាសព្វថ្ង្រន្រះឡាមហ្រសី

បានគ្របជញ្ជាំងដោយពណ៌ភ្លឺថា្លា
បង្កើតពិភពន្រក្ដីស្រម្រ និងរូបភាព
ខ្នាតយក្រសខ្លះទៀតរំល្រចសកម្មភាព
ការជិះស្គីនងិវដី្រអូហ្គ្រមដោយបបំ្រក
ភាពឯកាស្ងប់សា្ងាត់នទីក្រ៉ង។
នៅផ្ន្រកមួយផ្រស្រងទៀតន្ររដ្ឋធានី

ជាងគំនូរស្រី ImaneDrobyឈរ
នៅលើដងសន្ធូចគូរគំនូរលើជញ្ជាំង
សាលារំល្រចជាម៉ខមត់នារីធ្ម្រញ

ភ្ន្រកយ៉ាងស្រទន។់ស្ត្រីអាយ៉៣៦ឆ្នាំ
មកពីទីក្រ៉ងកាសាប្លង់កានិយយថា
នាងកា្លាយខ្លួនជាសិល្របការិនីគំនូរលើ
ជញ្ជាំងដោយច្រដន្រយបំផ៉ត។
នាងបាននិយយថា៖«ខ្ញុំទទួល

បានរសជាតិមួយ។វាពិតជាអសា្ចារ្រយ
ណាស់ក្នុងការប្រកា្លាយជញ្ជាំងទទ្រ
ទៅជាការងរសិល្របៈដ៏ធំ»។
វាគឺជាទម្រង់សិល្របៈមួយដ្រលបាន

រីកដ៉ះដលតាំងពីដើមទសវត្រសរ៍ឆ្នាំ
២០០០នៅក្នុងរដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្ម
កាហ្រសាបឡានការបស់ម៉ារ៉៉ក។
១ ទសវត្រសរ៍ក្រយមកក្នុងឆ្នាំ

២០១៣មហោស្រពសាក់បាបាបាន
បំផ៉សទម្រង់សិល្របៈឱ្រយល្របីកាន់ត្រ
ខ្លាំងដល់សព្វថ្ង្រ៕AFP/HR

មហោស្រពសិល្របៈចាបី៉ដងវ្រងទូទំាងប្រទ្រសឆ្នាំ២០២១
នឹងរកឃើញប្រក្ខជនម្ចាស់ជយលាភីនៅច៉ងសប្តាហ៍ន្រះ

សិល្របៈគំនូរលើជញ្ជាងំទីសាធារណៈរីកដ៉ះដាលនៅទីក្រង៉ប្រទ្រសម៉ារ៉៉ក

លោក ពេជ សារ៉ាត់    បេធានកេមុ  សហគមន៍ ចាបីុ អមតៈ ។ រូបហ្វ្រសប៊៉ក

ជាងគំនូរ Imane Droby គូរ រូបភាព   ស្តេី ម្នាក់ លើជញ្ជាំង។ រូបថតAFP

រដ្ឋ មនេ្ត ីកេសួង វបេបធម៌ និង វិចិតេសិលេបៈ(កណ្តាល) នៅ មុខ រូប សំណក ចាបីុដង វេងដ៏ ធំ មួយ។ រូបហ្វ្រសប៊៉ក
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ស្ពាយ  ចំណៃះ ស្មូន ជា 
ទៃពៃយ ជាប់ នឹង បៃណ  ដៃល ខំលាក់ ទកុ  
ព ីសមយ័ ខ្មៃរកៃហម  សលិៃបករ កមុ្ភការ 
លោក យ៉ារី លីវ៉ាន់ បាន  និង កំពុង  
មាន ឈ្មោះ បោះ សំឡៃង នៅ អាមៃរិក 
ចំពោះ ស្នាដៃសិលៃបៈ សៃរ៉ាមិក ដ៏  កមៃ 
ផៃសព្វផៃសាយអត្តសញ្ញាណ   មរតក    ខ្មៃរ   
ទៅ កាន់ពិភពលោក ។ 

ដំណើរ នាំ មកដល់ អាជីព ជា ជាង 
ស្មូន   បាន ចាប់ផ្ដើម នៅ ឆ្នាំ ១៩៧១ 
ពៃល  លោក  លីវ៉ាន់  បាន ចូល រៀន នៅ 
វចិតិៃសលិៃបៈ   ផ្នៃក  កលុាលភាជន ៍ ដៃល 
តៃវូ បានគៃ ស្គាល់ថា ការដុត សៃរ៉ាមិក។ 
ការ កៃប ចំណៃះ ជំនាញរបស់  យុវជន 
លីវ៉ាន់ តៃូវ បាន កាត់ ផ្ដាច់ ដោយ   របប 
អាវ  ខ្មោ  នៅ ឆ្នាំ ១៩៧៥ ។

ជាងស្មូនរស់នៅ រដ្ឋ មា៉ាសឈូសៃត 
ជិត២០ឆ្នាំ រូបនៃះ បាន រំឭក  បៃប់  
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ថា ៖ «កាលនោះ  បើ បៃប ់
គៃ ថា  រៀន ថា្នាកទ់ ីប៉នុា្មោន  ឬ ចលូ សលា 
គៃ យក ទៅ វយ ចោល ។ ខ្ញុ ំបៃប ់គៃ ថា 
ខ្ញុំ រៀន គូរ មិន បាន  ទៅ រៀន នៅ សលា 
ទៃ ។ ឪពុក ជា គៃូបងៃៀន ខ្ញុំ ថា ជា 

ជាងមា៉ាសុនី តៃ មា្ដាយ  ខ្ញុ ំគាត ់ជា ជាង ដៃរ 
មៃន  ហើយ គៃួសរ យើង ក៏ រួច រហូតមក ។ 
ខ្ញុំ ក៏ បាន រៀន  ត នៅ ពៃល ចប់ សង្គៃម 
ឆ្នាំ ១៩៧៩ »។

កៃយ ចប់សង្គៃម លោក លីវ៉ាន់ 
បាន រៀ បការ មានគៃួសរ នៅក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៨៤ បាន នាំគា្នា ទៅ រស់នៅ ជំរំ  
ជន ភៀស ខ្លួនជាទី ដៃល លោក  បាន 
បងៃៀនសិលៃបៈ នៅ វត្ត ជំរំថ្មី   រហូត 
ដល់ឆ្នាំ១៩៨៨។

លោក បានរៀបរប់  បន្ត ថា ៖ « ខ្ញុំ ក៏ 
ដើរ ទៅ ធ្វើ ការ ឱៃយ គៃតាមអង្គការ និង 
ដើរ គរូ តាម វត្ត ដើមៃប ីរចួ ជវីតិ ។ កាលនៅ 
ជរំខំ្ញុ ំ បាន បងៃៀន  គរូ ឆ្លាក ់ខ្លះៗ ដៃរ នៅ 
វត្ត ជំរំ ថ្មី  តៃ មិនបាន ធ្វើ សៃរ៉ាមិក អី ទៃ 
ពៃះ គា្មោន សមា្ភារ គា្មោនឡ ។ រហតូដល ់
ឆ្នា២ំ០០១ ខ្ញុ ំបាន មក  នៅ អាមៃរិក »។

សព្វថ្ងៃ លោក បងៃៀន សៃរ៉ាមិក នៅ  
សកលវិទៃយាល័យ ២ គឺ UMass 
Lowell និង Middlesex Commu-
nity College។ កៃពីនៃះ លោក ក៏ 
មាន  បងៃៀន សលា បឋមសិកៃសា  និង  
បើក បងៃៀន ឯកជននៅ ស្ទូឌីយោ 
លោក ។ ការិយល័យ វបៃបធម៌រដ្ឋ- 
មា៉ាសឈសូៃត   ថៃមទាងំ ផ្ដល ់ជា ថវកិា 

ឱៃយ លោក បងៃៀន សិសៃសខ្មៃរដើមៃបី ស្នង 
រូប លោក ផង ដៃរ ។

ប៉ុន្តៃ ជាងស្មូន វ័យ ៦៧ឆ្នាំរូបនៃះ 
ថា៖ «ដូច ដឹង សៃប់ ហើយ ក្មៃង ឥឡូវ  
មិនសូវ មាន ការអំណត់ ទៃ ។ គៃ ចៃើន 
ចូលចិត្ត សិលៃបៈ កំុពៃយូទ័រ មក រៀន ផ្ទាល់ 
ដៃ ដូច ខ្ញុំ ពិបាក រក ណាស់ ។ តៃ ខ្ញុំ ធ្លាប់ 
បងៃៀន បាន កូន ខ្មៃរ ១-២នាក់ ដៃរ ។ 
តៃ ឥឡវូ នៃះ ខ្ញុ ំបងៃៀន កនូ ខ្ញុ ំផ្ទាល ់ ដាក ់
ឈ្មោះ ជា សិសៃស ស្នង តៃ ម្ដង »។

សសៃ្តាចារៃយ រូប នៃះ ថា បូករួម  បច្ចៃក-
ទៃស សមា្ភារ ទំនើប នៅ អាមៃរិក ធ្វើ ឱៃយ 
ស្នាដៃ  លោក កាន់តៃ បៃសើរ ឡើង។  
ការ គាំទៃ និង ឱៃយ តម្លៃ  ដោយសរ តៃ 
លោក  អាច រកៃសា ស្នាដៃ បុរណ ខ្មៃរ  និង   
បៃយ័ត្ន បៃយៃងកៃ លម្អ សិសៃស ដៃល  
យោង  ឯកសរ ព ីបៃទៃស ផៃសៃង បៃស-
ចាក  នូវ ទមៃង់ ដើម នៃ  វបៃបធម៌ សិលៃបៈ 
បរមបុរណ នៃ បុព្វបុរស ។

លោក បាន ឱៃយ ដងឹ ថា៖ «ខ្ញុ ំមនិ ចង ់ឱៃយ 
សិលៃបៈ យើង កា្លាយ  ចង់ ឱៃយ យើង រកៃសា អ្វី 
ដៃល ជា ស្នាដៃ ពិតបៃកដ ពី បុរណ 
ខ្មៃរ  ។ មក ដល ់ អាមៃរកិ ខ្ញុ ំបៃយត័្ន អ៊ចីងឹ 
បាន គៃ ឱៃយ តម្លៃ ខ្ញុំ ។ គៃ ថា  ខ្ញុំ អាច រកៃសា 
នវូ សលិៃបៈ បរុណ  នងិ វបៃបធម ៌កៃបាចក់ៃបរូ 
ផៃសៃងៗ រហូត  ថា្នាក់ជាតិបៃគល់ រង្វាន់ 
កិត្តិយស ឱៃយ ខ្ញុំ »។

 លោក បាន លើកឡើង ទៀត ថា៖ «ខ្ញុ ំ
មិន និយយ ថា  ស្នាដៃ ខ្ញុំ លើស គៃ 

លើស  ឯង ទៃ ខ្លះ គៃ មាន ស្នាដៃ ល្អ ខ្ញុំ ក៏ 
រៀនសូតៃ  ពី គៃ ។ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ ជៃើសរីស 
សៃរ៉ាមិក  ពៃះ តៃ កាលណា ផលិត វ 
បាន ហើយ គឺ របស់ នៃះ នៅ ថ្មី ជា រៀង- 
រហូត  មិន ចៃះ ចាស់ ទៃ »។

កៃព ីអភរិកៃស សលិៃបៈ ស្មនូ ខ្មៃរ លោក 
ក ៏បាន  បង្កើត ឡ បៃើ បច្ចៃកទៃស ដោយ 
គា្មោន ផៃសៃង  និង អាច ដុត រហូត ដល់ ទៅ 
កម្ដា  ១ ៣៥០ អងៃសាសៃ ជា កម្ដា 
ស្តង់ដា  និង ក្ដា បំផុត ធ្វើឱៃយ សមា្ភារ 
សៃរ៉ាមិក មិន  ងយ បៃកបាក់ ដូច ក្អម 
ឆ្នាំង នោះ ទៃ ។ នៃះ ជា អ្វី ដៃល គៃ ឱៃយ 
តម្លៃ  ពៃះ វ ធ្វើ ដោយ ដៃ និង ដុត 
ដោយ បៃើអុស ធម្មជាតិ ។

សិលៃបករ សៃរ៉ាមិក   រូបនៃះ មាន 
ទសៃសនៈ  ថា ៖ «ខ្ញុំ មិន ចូលចិត្ត ធ្វើ របស់ 
ពី ឈើ ស្នា ឬ កៃដាស ដោយសរ 
យើង ចណំាយ កមា្លាងំ ចតិ្ត  កមា្លាងំ កាយ 
ចៃើន  តៃ ធ្វើ ហើយ វ បាត់ គុណភាព ។ 
តៃតម្លៃ សិលៃបៈ  កុលាលភាជន៍  គឺនៅ 
គង់វងៃស បាន រហូត ត កូន ត ចៅ »។

លោក ថា  កន្លងមក ធ្វើ វ ចៃញ ជា    
របូ ចៃើន ហើយ តាម លនំា ំខ្មៃរ ដចូជា  ថ ូ
ចាន ពៃង កូនពៃងតៃ  ច្នៃ ជា រូបដំរី 
ទីទុយ និង ចៃើន ទៀត ។ លោក ចង់ នាំ 
របស់ ដៃល បាត់ ទៅ ឱៃយ រស់ ឡើង វិញ ។ 

ពៃល មាន អ្នកទញិ ស្នាដៃ លោក យក 
ទៅ  តាំង លោក ក៏ សបៃបាយចិត្ត  ពៃះ 
គៃ ឱៃយ តម្លៃ វត្ថុសិលៃបៈ របស់ ខ្មៃរ ។ 

លោក  យ៉ារី  បាន និយយ ថា ៖ «បើ 
ខ្ញុំ  ជា សៃដ្ឋី ខ្ញុំ នឹង ទុក ទាំង អស់ ។ តៃ 
បច្ចុបៃបន្ន ខ្ញុំ លក់ ខ្លះ ដើមៃបី ទិញ សមា្ភារ ធ្វើ 
បន្ត ។ មួយទៀត ចាត់ ទុក ថា   យើង 
ចៃកចាយ ក្ដីសៃឡាញ់ ទៅ អ្នក ដៃល   
គៃ សៃឡាញ់ វ ដៃរ »។

«សិលៃបៈ នៃះ បើ គិត ថា រៀន ដើមៃបី រក 
លុយ   រៀន មិន ចៃះ ទៃ  ពៃះ វ មិន 
ងយ រក លយុ ដចូ ការងរ ផៃសៃង »។ នៃះ 
ជា សម្ដ ីរបស ់សលិៃបករ  ដៃល ធ្វើ កចិ្ចការ 
ស្មូន ចៃញពី   សៃចក្ដី សៃឡាញ់ ។ 

លោក តៃងតៃ បៃប់ កូនបៃុស លោក 
ទាងំ២ នាក ់ឱៃយ ពកួគាត ់រៀន ឱៃយ ចៃះ សនិ  
ហើយ ចាំ គិត ថា  ធ្វើអី បន្ត  ពៃះ 
ចំណៃះ មិន  ចៃះ ខាត ទៃ ។

ទន្ទឹម នឹង កៃរ្តិ៍ឈ្មោះ លៃបីលៃបាញ  
លោក  ក៏ ចៃករំលៃក ពី ក្ដី បារម្ភ ថា  វ័យ 
របស ់លោក  កាន ់តៃ ជៃ  នងិ  ខ្វលខ់ា្វាយ 
ថា    មិន អាច  មាន  អ្នក ស្នង។ លោកថា 
នៅ អាមៃរិក   បើតាម ដឹង គឺ មាន តៃ រូប- 
លោក ទៃ  ដៃល តៃូវ បាន ទទួល ស្គាល់ 
ជំនាញ និង   កមៃិត ក្នុងការ បងៃៀន   ។

ដូច្នៃះ  លោក  និង កូនបៃុស មាន 
គមៃង ធ្វើ ពិព័ រណ៍ ជាលើកដំបូង 
ដោយ  ខ្លួនឯង  ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ ឱៃយ ខ្មៃរ 
បាន ស្គាល់ អ្វី ជា សៃរ៉ាមិក ដ៏ មាន តម្លៃ 
ពិត បៃកដ ។ 

លោក ក៏ កំពុង ស្នើ  គមៃង រក ថវិកា 
និង យក សិលៃបករ  ខ្មៃរ ខាង សៃរ៉ាមិក 
ដៃល  មាន សមត្ថភាព  មក ធ្វើ កិច្ចការ 
នៃះ  នៅ អាមៃរកិ ។ ពៃល រមួ កមា្លាងំ  បាន 
ហើយ  ពិព័រណ៍ នឹង លៃច ចៃញរូបរង  
នៅ អាមៃរិក មុននឹង បន្ត មក ធ្វើ នៅ 
ទឹកដី  កំណើត   បៃទៃស កម្ពុជា។  

លោក ជឿជាក ់ថា  មនិ យរូ ទៃ គមៃង 
នៃះ នឹង ចៃញ ជា រូបរង បៃហៃល ជា 
១-២ ឆ្នា ំទៀត  ពៃះ ជាកស់្ដៃង គមៃង 
បង្កើត ឡ របស់ លោកកន្លង មក  បាន 
សមៃច មួយ ហើយ  បនា្ទាប់ពី លោក 
បាន ផៃសព្វផៃសាយ គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម។ 

 ពត័ម៌ាន បន្ថៃម ពសីលិៃបករ  ស្មនូ យ៉ារ ី
លីវ៉ាន់ អាច ទាក់ទង រូប លោក បាន 
តាម ទពំរ័ ហ្វៃសប៊កុ  web.facebook.
com/yary.livan៕

លោក យ៉ារី លីវ៉ាន់ បាន  និង កំពុង មានឈ្មោះ បោះសំឡេង នៅ អាមេរិក ចំពោះ ស្នាដេ សិលេបៈ សេរ៉ាមិក។ រូបថត សហការី

ស្នាដេ សេរ៉ាមិក  លោក តេូវ បាន បរទេស ផ្ដល់តម្លេ និង ទទួលស្គាល់  ។ រូបថត សហការី

សិល្បករស្មនូខ្មែរល្ីបនៅ
អាមែរិកបែមូលធនធាន
និងកម្លាងំធ្វើពិព័រណ៍
ស្នាដែសែរ៉ាមិកឆ្លងទ្វបី

ភាពអស្ចារេយ នេស្នាដេ លោក គឺ ការ រកេសា មរតក  សិលេបៈ បុរណ ខ្មេរ ។ រូបថត សហការី



ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Fury ផ្ដលួ Wilder នៅ ទឹក ទី ១១ ដើម្បីបន្ត គ្ង ខ្ស្ ក្វាត់ WBC 
ក្រុងឡាសវ្រហ្គាស : អ្នក- 

បៃដាល់ សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស Ty-
son Fury បាន គៃង ខៃសៃ កៃវាត់ 
របស់ ស្ថាប័ន WBC ក្នុង បៃភៃទ 
ទម្ងន ់ធ្ងនប់ន្ត ទៀត កៃយព ីផ្ដលួ 
គូ បៃកួត សញ្ជាតិ អាមៃរិក  De-
ontay Wilder ក្នុង ទឹក ទី ១១ 
ពី ការ ជួប គ្នា ដ៏ គួរ ឱៃយ ជក់ ចិត្ត    
លើក ទី ៣ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ 
(ពៃឹក ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៅកម្ពុជា) ។

Fury បាន ឡើង សង្វៀន 
បៃឈម ជាមួយ Wilder ២ ដង 
រួច មក ហើយ ដោយ លើក ទី ១ 
ស្មើ គ្នា ខណៈ ដៃល  លើក ទី ២ 
អ្នក បៃដាល់ អង់គ្លៃស ជា អ្នក 
ឈ្នះ ដោយ វាយ ឱៃយ សន្លប់ ក្នុង 
ទឹក ទី ៧ ហើយ ដណ្ដើម បាន  ខៃសៃ 
កៃវាត់ ពិភព លោករបស់ ស្ថាប័ន 
WBC ក្នុងបៃភៃទទម្ងន់ធ្ងន់ មក 
គៃង មុន នឹង មាន ជំនួប ជា លើក 
ទ ី៣ នៅ លើ សង្វៀន T-Mobile 
Arena នា ទ ីកៃងុ ឡាស វៃហ្គាស 
ក្នុងរដ្ឋ នៃ វា៉ាដា របស់ សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក នៃះ ។

សមៃប់ទសៃសនីយភាព នៃ ការ 
បៃកួត នៅ ចំពោះ មុខ ទសៃសនិក- 

ជន  ចំនួន ១៥ ៨២០នាក់ 
ឃើញ ថា អ្នក បៃដាល់ ទាំង ២ 
មាន ឱកាស ផ្ដួល គ្នា ទៅ វិញ ទៅ- 
មក ជាចៃើន ដង ដូច គ្នា  ដោយ 
ចាប់ វាយ ប្ដូរ កណ្ដាប់ ដៃ គ្នា តាំង- 
តៃ ពី ទឹក ទី ១ ។

Fury បាន វាយ ឱៃយ គូបដិបក្ខ 

Wilder តៃូវ អាជា្ញា កណ្ដាល រាប់ 
នៅ ចុង ទឹក ទី ៣ តៃ អ្នក បៃដាល់ 
វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ មក ពីអាឡាបាមា៉ា 
បាន សង វិញ នៅ ទឹក ទី ៤ ដោយ 
ការ មា៉ាត ់ឱៃយ អ្នក បៃដាល ់ អងគ់្លៃស 
វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ តៃូវ អាជា្ញាកណ្ដាល 
រាប ់ដល់ ទៅ ២ដង  តៃ សំណង 

ល្អ  នោះ ជា ចុង ទឹក ទៅ ហើយ ។  
ទកឹ ទ ី៥ នងិ ទកឹ ទ ី៦ Wilder 

យក ការ មាន បៃៀប ពី ទឹក មុន  
ដោយ ការ វាយ សង្គៃុបទៅ លើ  
Fury ដៃល បាន តៃ វាយ ទប់ ៗ  
ប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុង ទឹក ទី ៧ ទាំង ២ 
នាក់  មាន ការ សមៃុក គ្នា ទៅ វិញ 

ទៅ មក មុន នឹង  Fury ចាប់ ផ្ដើម 
គៃបគ់ៃង ស្ថានការណប៍ាន ចាប ់
ពី ទឹក ទី ៨ ដោយ បាន ដាល់ ឱៃយ 
Wilder ផ្ងាក កៃយ នៅ ចុង ទឹក  
ទៀត ផង គៃន់ តៃ មិន ធ្ងន់ ធ្ងរ  
ដល់ តៃូវ រាប់ នោះ ឡើយ ។

ក្នុងទឹក ទី ៩ ស្ថាន ភាព របស់ 
Wilder ហក់ ដូច ជា មិន  បៃសើរ 
ឡើង  ឡើយ  ដោយ តៃូវ  Fury 
វាយ ចំ មុខ  ជាចៃើន លើក ចៃើន-
ស រហូត សឹង ឈរ មិន នឹង  
ហើយ នៅ ពាក់ កណ្ដាល ទឹក ទី 
១០ ក៏ តៃូវ បាន អាជា្ញាកណ្ដាល 
រាប ់ម្ដង ដៃរ តៃ អាច ទប ់ទល ់បាន 
ដល់ ចប់ ទឹក ។

នៅ ទឹក ទី ១១ Fury ដៃល 
មាន មាឌធ ំជាង បន្តចិ នងិ ដៃ វៃង 
ជាង បន្តចិ ចាប ់ផ្ដើម សមៃកុ តាងំ 
ពី ដើម ទឹក រហូត មាន ឱកាស 
មា៉ាត ់ស្ដា ំ១ ដៃ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ   Wilder 
ដលួ ទៅ លើ សង្វៀន ហើយ លើក 
នៃះ  អាជា្ញា កណ្ដាល ក៏ បញៃឈប់ 
ការ បៃកួត តៃ ម្ដង ។ 

« វាយ ដូច បញ្ចប់ អាជីព ។ ខ្ញុំ 
តៃមឹ តៃ សងៃឃមឹ ថា គៃ (Wilder)  
មិន អី ពៃះ គៃ តៃូវ បាន វាយ ចំ 

ចៃើន ណស់ យប់ នៃះ ។ ខ្ញុំ បាន 
ផ្ដល់កិត្តិយស ឱៃយ គៃ សមៃប់ 
ជ័យជម្នះ នៃះ។ គៃ គឺ ជា អ្នក- 
បៃដាល ់ដ ៏ពបិាក យក ឈ្នះ មា្នាក ់។  
វា ជា ការ បៃកួត  ដ៏ ពិសៃស អស្ចារៃយ  
នៅ យប់ នៃះ  ក៏ ដូចជា ជំនួប លើក 
ទី   ៣ ជា បៃវត្តិសស្តៃ » ។ នៃះ ជា 
ការ និយាយ របស់ អ្នក បៃដាល់ 
គីឡូ យកៃស  Fury កៃយ ការ- 
បៃកួត បញ្ចប់  ។

ដូច្នៃះ លទ្ធផល ចុង កៃយ នៃ 
ការ ជបួ គ្នា ជាលើក ទ ី៣ រវាង អ្នក- 
បៃដាល់មិន ធ្លាប់ ចាញ់ Fury 
ដៃល បៃកួត បាន ៣២ ដង ដោយ 
ក្នុង  នោះ ឈ្នះ ៣១ដង (ឈ្នះ 
ដោយ វាយ ឱៃយ សន្លប់ ២២ដង) 
និង ស្មើ  ១ដង បានផ្ដួល ដៃ គូ 
របស់ ខ្លួន Wilder ដៃល បៃកួត 
បាន  ៤៥ ដង ក្នុង នោះ ឈ្នះ  
៤២ដង ( ឈ្នះ ដោយ វាយ ឱៃយ 
សន្លប ់៤១ដង) ស្មើ  ១ដង នងិ 
ចាញ់ ២ដង ឱៃយ បោះ បង់ ការ- 
បៃកួត នៅ ទឹក ទី ១១ ហើយ 
ការពារ  ខៃសៃ កៃវាត់ស្ថាប័ន WBC 
ក្នុង បៃភៃទ ទម្ងន់  ធ្ងន់លើក ទី ១  
បាន សមៃច ៕ AFP/VN

Fury (ឆ្វ្រង) ម៉ាត់ ចំផ្ទ្រមុខ របស់ Wilder នៅទឹកទី ៣ ក្នងុ ការប្រកួត ប្រដាល់ កាលពីព្រកឹថ្ង្រអាទិត្រយ ។ AFP

អង់គ្លស្ រំកិល កាន់ ត្ កៀកការបានសិទ្ធសិ្វយ័ប្វត្តិ
អានដូរ៉ាឡាវ៉្រឡា : កីឡាករ 

Jack Grealish និង Ben 
Chilwell បាន ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
គៃប់ ដំបូងឱៃយ កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
អង់គ្លៃស  ខណៈដៃល  កៃុម ឈរ 
លើ គៃ ក្នុង ពូល I រំកិល កាន់ តៃ 
កៀក នឹង ការ បាន សិទ្ធិ ទៅ លៃង   
World Cup ជុំ ចុង កៃយ នៅ 
បៃទៃស កាតា នាឆ្នាំ ២០២២ 
កៃយមាន ជ័យ ជម្នះ ជាមួយ 
នឹង លទ្ធផល ៥-០ នៅ ផ្ទះ របស់ 
កៃុម អង់ដូរា៉ា  កាល ពីថ្ងៃ សៅរ៍ ។

ខៃសៃការ ពារ ស្លាប Chilwell ជា 
អ្នក ស៊ុត គៃប់ បាល់ បើក ឆក ឱៃយ 
កៃុម អង់គ្លៃស របស់ លោក Ga-
reth Southgate នៅដើម វគ្គ ទ ី
១ មុន ពៃល ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Bu-
kayo Saka បានបន្ថៃម ការ នាំ 
មុខ  មុន ការ បៃកួត  ក្នុង កីឡដា្ឋាន 
Estadi Nacional ចប់ ៤៥ 
នាទី ដំបូង  ។

បនា្ទាប់ ពី សមៃក វគ្គ ទី១ ខៃសៃ - 
បៃយទុ្ធ Tammy Abraham ក ៏
មាន ឱកាស ស៊ុត គៃប់ ដំបូង 
របស ់ខ្លនួដៃរ ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ឆ្នា ំ 
មុន នឹង ខៃសៃ បមៃើ  James 
Ward-Prowse បានទម្លុះ 
សំណញ់ ទី  ដើមៃបីឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ  
អង់គ្លៃស នាំ មុខ កាន់ តៃ ឆ្ងាយ 
រហូតដល់ទៅ ៤-០ ។ 

ខៃសៃ បមៃើបៃយុទ្ធ Grealish 

ដៃល កំពុង លៃង រដូវកាល ដំបូង 
ជាមួយ កៃុមមៃឃខៀវ Man-
chester City កៃយ ផ្លាស ់មក 
ក្នុង តម្លៃ ជា កំណត់ តៃ របស់ ក្លិប 
ពី កៃុម Aston Villa តៃូវ បាន   ដូរ 
ជំនួស កីឡាករ Jadon San-
cho ហើយ ក៏មាន ឱកាស រក 
បាន នូវ គៃប់ បាល់ អន្តរជាតិ 
ដបំងូ  នៅ បៃមាណ ជា ៤-៥ នាទ ី
ចុង កៃយ ដៃល ជា គៃប់ បាល់ 
ជួយ ឱៃយ កៃុម តោ កំណច  ឈ្នះ    
ផ្លូវ ការ ៥-០ ។

កៃមុ អងគ់្លៃស ដៃល មាន ១៩ 
ពិន្ទុ ពៃល នៃះ ឈរ ជា បៃធន 
ពូល ដោយ នាំ មុខ ដាច់ ៤ពិន្ទុ  
លើ កៃុម លៃខ ២ អាល់ បានី 

ហើយ តៃូវ ការ តៃ  ២ពិន្ទុ ទៀត 
ប៉ុណ្ណោះ ពី ការ បៃកួត ៣លើក  
ចុង កៃយ របស់ ខ្លួន ដើមៃបី បាន 
សិទ្ធិ ស្វ័យ បៃវត្តិ ទៅ លៃង  ក្នុង 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍World Cup 2022 
នៅ បៃទៃស កាតា ។

ហ្គៃម  ដៃលនៅ សល់ របស់ 
អង់គ្លៃស គឺ  លៃង ក្នុង ផ្ទះ ២ 
បៃកួត និង កៃ ផ្ទះ ១បៃកួត 
ដោយដំបូង តៃូវប៉ះ ជាមួយ កៃុម 
ហុងគៃី នៅ យប់ ថ្ងៃ អង្គារ ហើយ 
បនា្ទាប់ មក  ក្នុងខៃវិច្ឆិកា តៃូវ 
តទល់ ជាមួយ កៃុម អាល់ បានី 
មុន នឹង តៃូវ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ផ្ទះ 
របស់ កៃុម សំងមា៉ារា៉ាំង។

កៃយ ការ បៃកួតបាន បញ្ចប់  

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម អង់គ្លៃស 
លោក Southgate បាន ពោល 
សរសើរ កូន កៃុម ថា ៖ « ខ្ញុំ រីក រាយ 
ជាមួយ វិធី លៃង ដៃល កៃុម យក 
មក ដោះ សៃយ ជាមួយ ហ្គៃម 
ទល់ នឹង បញ្ហា បៃឈម ដ៏ ជាក់ 
លាក់  មួយ ពោល គឺ ការ ការ ពារ 
មិនរឹង មាំ  ដៃល តៃូវ តៃ ទម្លុះ ឱៃយ 
បាន ។ យើង បាន ជៃើស រីស 
កីឡាករ ដៃល អាច ទប់ ទល់ នឹង 
បញ្ហា បៃឈម នោះ » ។

« វា មាន នូវ ចង្វាក់ ពៃល វៃលា 
ល្អ ៗ  មួយចំនួន ដោយ  Chilly 
(Chilwell) ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីបាន 
បនា្ទាប់ ពី ជួប បៃទះ នូវ រដូវក្ដា ដ៏ 
តាន តឹង មួយ ជាមួយ ពួក យើង ។ 
Jack (Grealish) ក៏ រក បាន 
គៃប់ ដំបូង ដៃរ។ Tammy និង 
Bukayo មិន មៃន ជា កីឡាករ 
ដៃល តៃង បាន ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
ញឹក ញាប់ នោះ ទៃ ដូច្នៃះ វា ជា 
រឿង គួរ ឱៃយ រីក រាយ សមៃប់ ពួក គៃ 
ទាំង អស់ គ្នា » ។ លោក South-
gate បាន បន្ថៃម ។

សមៃប់ ការ បៃកួត  ក្នុង វគ្គ 
ជមៃុះ នៃះ កៃមុ លៃខ ១ ក្នងុ ពលូ 
នឹង មាន សិទ្ធិ ឡើងស្វ័យបៃវត្តិ 
ទៅ ជុំ ចុង កៃយ នៅ បៃទៃស 
កាតា នា ឆ្នាំកៃយ  ខណៈ ដៃល 
កៃមុ លៃខ ២ តៃវូ ធ្វើ ការ បៃកតួ វគ្គ 
ចាញ់ ធ្លាក់ ៕ AFP/VN

 Abraham (ឆ្វ្រង) របស់អង់គ្ល្រស លោតត្រតបាល់ជាមួយ Vieira របស់អង់ដូរ៉ា។ AFP

McTominay ស៊ុតគ្ប់
ជ័យជម្នះឱ្យ ក្ុមស្កុតឡ្ន

 បា៉ារសី : Scott McTominay 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ក្នុង ម៉ាង បន្ថៃម 
មាន របួស ដើមៃបី ជួយ ឱៃយ កៃុម 
មា្ចាស់ ផ្ទះ ស្កុតឡៃន ដៃល តៃូវ 
កៃុម អុីសៃអៃល នាំ មុខ  ២ដង  
អាច ដណ្ដើម  ជ័យ ជម្នះ ៣-២ 
បាន វិញ ពី ការ បៃកួត ជមៃុះ 
World Cup កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។ 

ជ័យ ជម្នះ នៃះជួយ  ឱៃយ កៃុម 
ជមៃើស ជាតិ ស្កុតឡៃន នាំ មុខ 
ដាច់ ៤ពិន្ទុ លើ កៃុម អុីសៃអៃល 
ដោយ ឈរ លៃខ ២ ក្នុង ពូល F 
ជាមួយ នឹង  ការ បៃកួត នៅ សល់  
៣ លើក ទៀត ខណៈ ដៃល ពួក គៃ 
បៃឹង បៃង ដណ្ដើម សិទ្ធិ  ដើមៃបី 
បាន ទៅ លៃង  World Cup ជុំ 
ចុង កៃយ ជាលើក ដំបូង គិត 
តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៩៨ មក ។

កៃុម ស្កុត ឡៃន តៃូវ កៃុម ភ្ញៀវ 
អុីសៃអៃល នាំ មុខ ដំបូង  ដោយ 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Eran Zahavi 
ហើយ គៃប ់ទ ី២ ធ្វើ បាន សមៃច 
ដោយ Mu'nas Dabbur។ 

ខៃសៃ បមៃើ John McGinn 
ជួយ ឱៃយ កៃុម តាម ស្មើម្ដង  ហើយ 
ខៃសៃបៃយុទ្ធ  Lyndon Dykes 
ដៃល ស៊ុត បាល់ ប៉ៃណល់ ទី អត់ 
ចូល  នៅ វគ្គ ទី ១ មាន ឱកាស  
ជួយ ឱៃយ កៃុម តាម ស្មើ ២-២ នៅ 
ដើម តង់ ទី ២ ខណៈ ដៃល គៃប់ 

បាល់ នោះ តៃូវ បាន  ផ្ដល់ ឱៃយ 
កៃយ មាន ការ ពនិតិៃយ VAR (វ-ី 
ដៃអូជំនួយ ការ អាជា្ញា កណ្ដាល) 
ដោយ សរ  ដំបូង អាជា្ញា កណ្ដាល  
យល់ ថា លើក ជើង ខ្ពស់ ពៃក  ។  

១ពិន្ទុ  នឹង ជា លទ្ធផល ដ៏ 
សមរមៃយ  សមៃប់ កៃុម របស់ 
លោក Steve Clarke តៃ កៃុម 
មា្ចាស ់ផ្ទះ  បាននវូ  គៃប ់បាល ់ជយ័ 
ជម្នះ  ដៃល កើត ឡើង ក្នុង នាទី ទី 
៩៤ ដោយ សរ ការ ស៊ុត របស់ 
ខៃសៃ បមៃើ ការពារ McTominay 
របស ់កៃមុ បិសច កៃហម  Man-
chester United ។

យា៉ាង ណក្ដី  ស្កុត ឡៃន នៅ 
មាន  ក្ដី សងៃឃឹម ស្ដួច ស្ដើង ណស់  
ក្នុង ការ បាន ឈរ ជា បៃធន ពូល 
ជាមួយ នឹង ការ បៃកួត  នៅ សល់ 
៣លើក ទៀត ដោយ ពៃល នៃះ 
កំពុង តាម ៧ពិន្ទុ ពី កៃយ កៃុម 
លៃខ ១ ដាណឺមា៉ាក។

« យើង នៅ សល់  ២-៣  ហ្គៃម 
ទៀត ហើយ យើង តៃូវ តៃ ផ្ដាត 
ចំពោះ ហ្គៃម   នៅ សល់ នោះ ។ 
យើង ចង់ បាន ជ័យ ជម្នះណស់  
នៅ យប់ នៃះ ហើយ យើង ក៏ 
ទទលួ បាន » ។ នៃះ ជា សម្ដ ីរបស ់
កីឡាករ Dykes ដៃល បាន 
នយិាយ ទៅ កាន់ ់ទរូទសៃសន ៍ Sky 
Sports ។ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ សុខៗ តារា សម្តែង និង ចមែៀង សែី 
មែម៉ាយ កនូ  ១ អ្នកនាង ឆយ័ ល ីដាឡែន សែប ់
តែ    បង្ហើប រឿង  អស់ សងែឃឹម   នឹង ម្ចាស់ បែះដូង ថ្មី 
ដែល  បង្ហាញ ភាព ពែងើយ កន្តើយ នងឹ ខ្លនួ   បង្កើ ត 
ភាព  ភា្ញាក់ ផ្អើល សា ជាថ្មី  ខណៈ   ឃើញ ថា  ទើប  
បាន   សែស ស់ែយបន្តចិ   កែយ ព ីទកុ្ខ ពែយួលែង- 
លះ សា្វា មី  នោះ។  

 មួយ  រយៈ ចុង កែយ នែះ  មជែឈដា្ឋាន  មហាជន  
សង្កែត  ឃើញ ថា តារា ចមែៀង  និង សម្តែង  សែី  
ធ្លាប ់ លែប ីដោយសារ ការ បញ្ចែញ ភាព សចិសុ ីខ្លាងំ  
អ្នកនាង ឆ័យ លី ដាឡែន  ឧសែសាហ៍ បង្ហាះ   សារ   
ព ី  សា្ថាន ភាព ខ្លនួ  ក្នងុ ការ ខ ំតស៊ ូរសន់ៅ    ដោយ ខ្លនួ-  
ឯង      ជា ពសិែស  រឿង វលិ តែឡប ់ ទៅ រក ឆ្នាងំ  បាយ 
ចាស  ់  វិញ  ជា តារា   ចមែៀង ដូច  ជា កាល ពី - 
នៅ  លវី កែយ  ព ី បាន លែងលះ  សា្វាម ី 
ដាច់សែចមក។

តារា    សែ ីយែយែ  ឆយ័ល ីដាឡែន  
និង សា្វាមី  បាន   បញ្ចប់ចំណង  ក្តី 
ស្នែហ៍ជា ប្តី បែពន្ធ  កែម  ហែតុ- 
ផល         រសន់ៅ  មនិ ចុះ  សមែងុនងឹ  
គ្នា ចំណែក កូន   បែុស ពួក គ ែ  
វិញ  មន សិទ្ធិ   មើល  ថែ រួម គ្នា 
តែ តែូវ   សា្វា មី   នាង    លោក 
រិទ្ធី ឧត្តម  សុីដារា៉ា ជា 
អ្នក  ទទលួ   បន្ទកុ  មើល 
ផ្ទាល់  ។

  ខណៈ ពែល-  
ថ្មីៗ នែះ អ្នក - 
នាង ក៏  បង្ហើរ 
សារ បែប - 
អស  ស់ងែឃមឹ 
នឹង ក្តី ស្នែហ ៍ - 
ថ្មី   ថា៖ «កុំ បង្ខំគែ  
ឱែយ  ឆត   មក យើង  កុំ បង្ខ ំ 
គែ ឱែយ  មកជួប យើង កុំបង្ខំគែ 
ឱែយ  នឹកយើង  កុំបង្ខំគែឱែយ  
សែឡាញ ់យើង  កុ ំបង្ខ ំបែះ- 
ដូង    គែ ធ្វើ  តាម បែះ ដូង-  
យើង។ បើគែ សែឡាញ់ - 
យើង  គែបែកដជា ធ្វើបាន  
ចំណុច  ខងលើ  ទោះ រវល់ - 
យ៉ាង    ណា ក៏ដោយ។ Good 
night!ទោះ ឈឺ ក៏អារម្មណ៍ នៅ 
នឹក!»។

កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០ កែយ ចណំង  
ស្នែហ ៍ប្ត ីបែពន្ធ ដាច ់សែឡះភា្លាមៗ នោះ   
តារា     សែី  សាច់ ទែលុក  ទែលន់  អ្នកនាង 
ឆ័យ លី ដាឡែន ក៏បាន បង្ហើរសារ  តាម - 
ហ្វែសប៊ុកបែប់ រឿង វិល ទៅ រក វិថី សិលែបៈ 
វិញ    ជាមួយ រូប  ថតសិចសុី ១ សន្លឹក មិន 
ចែញ ទៅ ចែៀង ។ អ្នកនាង  ឆ័យលី- 

ដាឡែន  បង្ហាះសារ ថា  ៖ «     កូន  ហ្នឹង    
ចូល   ចិត្ត  ប្លង់ ក្នុង បន្ទប់ ទឹក!   ទោះ 
ឈឺ   ក៏ មក ធ្វើ ការ ដែរ   ពែះ តែ!     
អរ គុណ     The drum pub ផ្តល់ 
កា រងរ  ឱែយអូន     មក លែង អូន ផង 
ចា៎ នៅ ដង ផ្លូវ ជា  សុផរា៉ា ទល   ់ 
មុខ ស្នងការ ដា្ឋាន នគរបាល។     

ក៏ អរ គុណ   សោ ភ័ណ្ឌ ផណា-  
សាឡន  ផត់ មុខ ធ្វើ សក់ 
ឱែយ  ជា ម៉ូដ សក់  ពី បិសាច 
សក់ ពស់ លើ ថា្ងាស   So 
Phana»។ 

ចំពោះ  សម្ព័ន្ធភាព  - 
បែះឆ ប្ត ី បែពន្ធ ដែល      
បនែសល់ ទុក   ចំណង-    
ស្នែហ ៍    កូន   បែុស មួយ 
បាន     ដល់  ផ្លូវ បំបែក 
របស់ តារា ចមែៀង-  
និង  សម្តែង   ឆ័យលី 
ដាឡែន ក៏  ទម្លាយ  
សារថា៖ « ខ្ជិល-   
នយិយ  ចែើន  ទោះ- 
បី   និយយ ទៀត ក៏ -   
វាគ្មាន   បែយោជន៍!  
មនុសែស ធំអស់ ហើយ 

គួរ តែ  យល់ ថា  អ្វី ល្អ  អ្វី- 
អាកែក់  អ្វី    គួរ ធ្វើ  និង អ្វី   មិន  

គួរ ធ្វើ ។ អ្នក ណា ក៏ មន រឿង 
ដូច គ្នា  អ្វី សំខន់ ខ្លួន ឯង   តែូវ 
តែ រឹងមំ   ហើយ  ដើរ  ទៅ មុខ  - 
ទៀត   មិន  ថា  ពិបាក    ប៉ុនណា។  
តែវូ ស៊ ូទែ ំ ដើមែប ី ឱែយ   ជវីតិ  ខ្លនួ  ឯង  
បាន បែសើរ»៕ 
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អ្នក  មេម៉ាយ កូន  ១ ឆ័យលី ដាឡេន បង្ហើរសារ ខូច- 
ចិត្ត នឹង ម្ចាស់ បេះដូង ថ្ម ី។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក

តារា ចមេៀង និងសម្តេង មេម៉ាយ 
កូន   ១ ឆ័យលី ដាឡេន ។ ហ្វែសប៊ុក 

វឌេឍនាកា (សា្ដា)ំ សម្ដេងការអបអរ ជាមួយពិសុទ្ធ កេយ សុ៊ត បញ្ចលូ ទី ឱេយ កម្ពជុា នំាមុខហ្គាម ១-០ ។ រូបថត សហ ការី

ឈន ណន 

ភ្នពំេញ: ខែសែ បែយទុ្ធ របស ់កែមុ- 
បឹងកែត ចាន់ វឌែឍនាកា បាន ធ្វើ 
ឱែយ ការ បង្ហាញ ខ្លួន ជា ថ្មី របស់ គែ 
នៅ ក្នុង កែុម ជមែើស ជាត ិ កម្ពុជា 
ចាប់ ផ្តើម ដោយ ភាព ទាក់ ទាញ 
និងមន ការ រំភើប ខ្លាំង  សមែប់ 
អ្នក គំ ទែ កម្ពុជា បនា្ទាប់ ពី ម្ចាស់ 
អាវ លែខ ១១ រូប នែះ រក បាន 
គែប់ បាល់ ជ័យ ជម្នះ លើ កែុម- 
ជមែើសជាត ិហា្គាម ក្នងុ ការ បែកតួ 
ជមែុះ វគ្គ play off ជើង ទី  ១ នែ 
ពាន រង្វាន់ AFC Asian Cup 
2023 នៅ លើ ទឹក ដី បែទែស 
បារ៉ែន នោះ។

ទោះ ប ីជា ចាន ់វឌែឍនាកា បាន 
ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី កែុម ជមែើស ជាតិ 
កម្ពុជា អស់ រយៈពែល ជា ចែើន 
ឆ្នាំ ដោយសារ ការ ធ្លាក់ ចុះ នែ 
ទមែង់លែង ជាមួយ ការ មិន- 
សូវបាន បង្ហាញ ខ្លួន លើ ទី លាន 
រមួទាងំ បញ្ហា ផ្ទាល ់ខ្លនួ មយួ ចនំនួ 
ទៀត តែ សមែបក់ារ  បាន ចលូ រមួ 
ជា កែមុ ជមែើស ជាត ិ កម្ពជុា ជា ថ្ម ី
នែះ ចាន់ វឌែឍនាកា នៅ តែ ជា 
តារារះ បំភ្លឺដល់ កែុម គោពែ 
កម្ពុជា ដែល  មិនអាចខ្វះបាន ។

តាម រយៈការ បែកួត នៅឯ 
កីឡដា្ឋាន Khalifa កែុង Issa 
Town បែទែសបារ៉ែន នា យប់ 
ម៉ាង ០០:៣០ ឈាន ចូល ថ្ងែ 
អាទិតែយ មែសិលមិញ នែះ វឌែឍនាកា 
បាន ធ្វើ ឱែយ ខែសែ ការពារ ទាងំ ២ នងិ 
អ្នក ចាំទី របស់ កែុម ជមែើស ជាតិ 
ហា្គាម ដែល បាន ពែយាយម តាម 

រារាំង និង សង្គែះ បាល់ នោះ 
បាន តែឹម សម្លឹង មើល បាល់រត់ 
ចូល ទី  ទាំង អារម្មណ៍ សោក - 
សា្តាយ តាម រយៈ ការ ស៊តុ បែកប- 
ដោយ បច្ចែក ទែស របស់ គែ នៅ 
នាទីទី ២៦ បនា្ទាប់ ពីខែសែ បែយុទ្ធ 
រូប នែះទទួល បាល់ បោះ កាត់ 
ចូល ក្នុង យ៉ាង ល្អ របស់ កីឡាករ 
វ័យ ក្មែង លឹម ពិសុទ្ធ នោះ។

ជាមួយ គ្នា នែះ កែម ការ ចុះ 
ទៅ ដកឹនា ំដោយ ផ្ទាល ់របស់ អ្នក- 
ចាត់ ការ ទូទៅ កែុម ជមែើស ជាតិ 
កម្ពុជា លោក Keisuke Hon-
da គឺ ចាន់ វឌែឍនាកា តែូវ បាន 
ផ្តល់ ឱកាស ឱែយ លែង  ៩០ នាទី 
ពែញ រួម ជាមួយ អ្នក ចាំទី កែវ 
សខុ សលិា ខែសែ ការពារ កែន ចន័្ទ- 
សុភ័កែ្ត, ទែស សមែបត្តិ, សឿយ 
វិសាខ និង ខែសែ បមែើ អន ចាន់ 
ប៉ូលីន ខណៈដែល ខែសែ ការពារ 
ឆែង ម៉ែង, គួច សុកុម្ភៈ, សុះ 
ស៊ូហាណា, លឹម ពិសុទ្ធ និង 
សៀង ចនា្ធា សុទ្ធ តែ តែូវ បាន ប្តូរ 
ចែញ នៅ ក្នុង តង់ទី ២ ដើមែបី 
ការពារ គែប់ បាល់ ១  នែះ រហូត 
ដល់ ចប់ ការ បែកួត ។

ការ យក ឈ្នះ កែុមជមែើស- 
ជាតិ  ហា្គាម ១-០ ក្នុង ការ បែកួត 
ជើង ទី ១ នែះ បាន ធ្វើ ឱែយកែុម 
កម្ពុជាកំពុងមន បែៀប១ កមែិត 
លើ កែុម ហា្គាម មុន នឹង ឈាន 
ទៅកាន់ ការ បែកួត ជើង ទី ២  
កាត់ សែចក្តី ដែល នឹង តែូវ ធ្វើ 
នៅលើទឹក ដី បែទែសបារ៉ែន 
ដដែល នា ថ្ងែទ ី១២ ខែ តលុា ឆ្នា ំ
២០២១ នែះ ដើមែបី បញ្ជាក់ ឱែយ 

បាន ចែបាស់ ថា តើកម្ពុជា នៅតែ 
អាច រកែសា ការ មន បែៀប នែះ 
ដើមែបី ឡើង ទៅ បែកួត នៅ វគ្គ បន្ត 
ឬ ក ៏កែមុ ហា្គាម អាច វាយ បក យក 
ឈ្នះ បាន វិញ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ អ្នក គំ ទែ 
កម្ពុជា ពិត ជា ពែញ ចិត្ត និង រីក- 
រាយ ខ្លាំង ចំពោះ ការ ឈ្នះ កែុម 
ហា្គាម នៅ ជើង ទ ី១ នែះ ប៉នុ្តែ តាម 
រយៈការ បែកតួ នោះ តែវូ គែ មើល 
ឃើញ ថា ការ បញ្ជូន បាល់ របស់ 
កម្ពុជា នៅ មិន ទាន់ បាន ល្អ 
ប៉នុា្មាន ឡើយ ហើយ ចង្វាក ់នែ ការ 
លែង ជា កែមុ ក ៏មនិ សវូ យល ់ចតិ្ត 
គ្នាបាន ល្អ នោះ ដែរ ដែល ទាម- 
ទារ ឱែយ កម្ពុជា មន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
ដើមែបី ឈាន ទៅ រក ការ យក ឈ្នះ 
កែុម ហា្គាម ជា លើក ទី ២។

ជាមួយ គ្នា នែះ ចាន់ វឌែឍនាកា 
ក ៏បាន ជរំញុ នងិ លើក ទកឹ ចតិ្ត ឱែយ 
មិត្ត រួមកែុម បែមូល សា្មារតី និង 
កម្លាងំ សមែប ់ការ បែកតួ ជើង ទ ី
២ ជាមួយ កែុមហា្គាម ផងដែរ។ 
វឌែឍនាកា បាន សរសែរ បង្ហាះ 
នៅ លើ ផែច ហ្វែសប៊ុក របស់ 
ខ្លួនថា៖  «អរគុណ កែុម  ដែល 
បាន បែឹង បែង អស់ ពី កម្លាំង 
កាយ ចិត្ត និង អរគុណ អ្នក គំទែ 
ដែល តែង គំទែ ពួក យើង ប៉ុន្តែ 
អ្វីៗ   នៅមនិ ទាន ់បាន បញ្ចប ់នោះ 
ទែ វា គែន់ តែ ជា លទ្ធផល ការ- 
បែកួត ទី១  ប៉ុណ្ណោះ។ យើង 
សងែឃឹម ថា ពកួ យើង នងឹ ធ្វើ បាន ល្អ 
នៅ បែកួត បនា្ទាប់ ទៀត។ បែមូល 
សា្មារតី បែមូល កម្លាំង សមែប់ 
បែកួត បន្ត ទៀត »៕

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ជួយឱ្យកម្ពុជា
ឈ្នះ កុ្ម ហ្គាម សម្ប់ជើង ទី ១

សុខៗ ឆ័យ លី ដាឡ្ន  បង្ហើប 
រឿង ប្ះសំ្ ប្ះដូង លើកទី ២
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