
កម្ពជុាៈ ប្រទ្រសចិន  បាន   ដើរ តួ  យ៉ាង សំខាន់ 
ដើម្របី ស្ដារ និង ជំរុញ កំណើន សង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ច 

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ៣០៣៩ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

ឡុង សំណាង ទម្លាក់  ប៊ុនម៉ៅ រួចផ្ដួល ថៃ រ៉ៃត 
ឱ្យ សន្លប់ ដើម្បីទទួល បាន បៃក់លានលើកទី ១

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មនកីឡា

ជនសង្រស័យជាយោធា៦នាក់ត្រវូបញ្ជនូទៅ
សលាដំបូងភ្នពំ្រញ រឿងរក្រសានិងជួញអាវុធ

ក្រសួង ៈ រដូវរងាឆ្នានំ្រះសីតុណ្ហ- 
ភាពនឹងធា្លាក់ចុះមកនៅ១៥អង្រសា

វិស័យ ទ្រសចរណ៍ រក ចំណូល  បាន  
ជាង $៨០ លាន  អំឡុង   បុណ្រយ អំុទូក

 អោម  ប៊ុន ធឿន  

 ភ្នំពៃញៈ  កម្លាំង អាវុធ ហត្ថ 
លើ ផ្ទៃ បៃទៃស  នៅ ថ្ងៃទី ២២  
ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ  ២០២១  បាន 
បញ្ជនូ ជន សងៃស័យ ជា មន្តៃ ីយោធា 
៦ នាក់ ទៅកាន់ សាលាដំបូង 
ភ្នំពៃញ កៃយ ពី ចាប់ ខ្លួន បាន 
ជា បន្តបនា្ទាប់  ពាក់ព័ន្ធ ការ រកៃសា 
ទុក  និង ជួញ ដូរ អាវុធ ដោយ 

ខុសចៃបាប់  ដៃល បាន រកឃើញ  
នៅ ក្នុង តំបន់ ដោយ ឡៃក ពីគ្នា  
នៅ ក្នុង សៃុក កំរៀង  និង សៃុក 
ភ្នំពៃឹក  ខៃត្ត បាត់ ដំ បង  កាល ពី 
ជាង ១អាទិតៃយ កន្លង មកនៃះ  
ហើយ កំពុង តៃ  បន្ត ស្វៃងរក 
មនុសៃស ផៃសៃង ទៀត ។  

  លោក  សៅ  សុខា  មៃបញ្ជា កា រ 
កងរាជ អាវុធ ហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃស  
បាន ថ្លៃង ...តទៅទំព័រ ៣

ឃុ ត សុភ ចរិយា 

ភ្នពំៃញៈ កៃសងួ ធន ធាន ទកឹ 
និងឧតុ និយម នៅ ថ្ងៃទី ២២ 
ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២ ០២១ បា នបៃ- 
កាសថា រដូវរ ងាឆ្នានំៃះ សីតុណ្ហ- 
ភាព នឹង ធា្លាក់ ចុះមក នៅក្នុង 
កមៃតិ ១៥ អងៃសា សៃ  ជា ពសិៃស 
នៅ តំបន់ ជួរ ភ្នំ  និង ខ្ពង់រាប ឦ- 
សាន  ជាអ្វីដៃល មន្តៃីអំពាវនា វ 

ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ បង្កើន ការ ថៃទា ំ
សុខភាព ឱៃយ បាន ល្អ ពិសៃស 
តៃវូ យក ចិត្តទុក ដាក់ ថៃទំា សុខ- 
ភាព កុមរ តូចៗ និង មនុសៃស 
ចាស់ ជរា។

តាមរយៈ សៃចក្ដី បៃកាស 
នោះ កៃុម ជំនាញ អាកាស- 
ធាតុបាន ពិនិតៃយ ឃើញថា  នៅ 
ពៃលនៃះ ឥទ្ធពិល ខៃយល ់ព ីតបំន ់
សុី បៃរីកំពុង ...តទៅទំព័រ ៦

ហំ ផានិត 

ភ្នំពៃញៈ  កម្ពុជា រក ចំណូល 
បាន ជាង ៨០ លាន ដលុា្លារ ពភី្ញៀវ  
ទៃសចរ ផ្ទៃ ក្នងុ  ចៃញ ដើរ កមៃសាន្ត 
ជាង ១,១ លាន នាកត់ាមបណ្តា  
រាជធាន-ីខៃត្ត ចនំនួ ១២ នៅក្នងុ  
អំឡុង រយៈ ពៃល ៣  ថ្ងៃ នៃ  
ពៃះ រាជពិធី បុណៃយ អុំទូក ដៃល 

នៃះជា សញ្ញា វិជ្ជមន នៃ ការ ងើប- 
ឡើង វិញ នៃ វិស័យ ទៃសចរណ៍ 
បនា្ទាប ់ព ីទទលួ រង ផល ប៉ះ ពាល ់
យ៉ាង ខា្លាងំ ព ីការ រកី រាល ដាល ជងំ ឺ 
កូវីដ ១៩ ជិត ២ ឆ្នាំ មក នៃះ។

អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ ទៃសចរ- 
ណ៍ លោក តុប សុភ័កៃ បាន 
បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទី ២២ 
ខៃ វិច្ឆិកា  ថា... ត ទៅទំព័រ ១០

លោក នាយករដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន សៃន  នៅ ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ កំពូល ពិសៃសអាស៊ាន-ចិន តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថត SPM

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ លោក នាយករដ្ឋមន្តៃ ី
ហ៊ុន សៃន កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ បាន 
អបអរសាទរ ដល់ បៃទៃស ចិន 
ចំពោះ កិច្ចខិតខំ បៃឹង បៃង ក្នុង 
ការ រួម ចំណៃក បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
នងឹ ជងំ ឺក ូវដី១៩ ពៃមទាងំ បាន 

ដើរតួនាទី ដ៏ សំខាន់ ដើមៃបី សា្ដារ 
និង ជំរុញ កំណើន សង្គម- សៃដ្ឋ- 
កិច្ច កម្ពុជា ក៏ ដូចជា  ក្នុង តំបន់ 
និង សកលលោក។

ការ ថ្លៃង នៃះ  ធ្វើឡើង ក្នងុ កចិ្ច- 
បៃជុ ំកពំលូ ពសិៃស អាសា៊ាន - ចនិ 
កាលពី ថ្ងៃទី ២២ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០២១ តាម បៃពន័្ធ វដីៃអ ូដៃល 

អមដោយ លោក បៃក់ សុខុន 
រដ្ឋមន្តៃី នៃ កៃសួង ការ បរទៃស 
នងិសហ បៃតបិត្ត ិការ អន្តរជាត ិ
លោក បា៉ាន សូរ ស័ក្តិ រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម និង លោក 
ហងជ់នួ ណ រ៉នុ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«ជាមួយ នឹង 

ការ គៃប់ គៃង ការ ឆ្លង រាល ដាល 
នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ បានល្អ បៃសើរ 
កម្ពជុា សមូ អបអរសាទរ ចពំោះ 
បៃទៃស ចនិ ដៃល បាន សា្ដារនងិ  
ជំរុញ កំណើន សង្គម-សៃដ្ឋកិច្ច 
ឡើង វញិ ឆប ់រហស័ ជាមយួនងឹ  
កណំើន បៃមណ ៩,៨ ភាគរយ  
ក្នុង រយៈពៃល... តទៅទំព័រ ១០

រី សុចាន់

ភ្នពំៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី
ហ៊នុ សៃន  ជរំញុ ឱៃយ អាសា៊ាន -ចនិ  
បន្ត បៃកាន ់យក បៃពន័្ធ ពហភុាគ-ី 
នយិម  ដើមៃប ីជរំញុ កចិ្ចសហ បៃតិ- 

បត្តកិារ លើ គៃប ់វសិយ័  នងិ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហ បៃឈម រមួ ក្នងុ ត ំបន ់ 
នងិ សកលលោក  ដោយសន្តវិធិ ី 
និង ឈរ លើ ការទុកចិត្ត ទៅវិញ- 
ទៅមក  ដើមៃបី រកៃសា បាន សន្តិ ភាព  
ស្ថិរភាព និង កិច្ចសហ បៃ តិបត្តិ-

ការ ល្អបៃសើរ នៅ ក្នុង តំបន់។
ការជំរុញបៃបនៃះ ធ្វើឡើង ក្នុង 

កិច្ចបៃជុំ កំពូល ពិសៃស អាសា៊ាន -  
ចិន  ដើមៃបី រំឭក ខួប អនុសៃសាវរីយ៍ 
លើក ទ៣ី០  នៃ ទនំាក ់ទនំង ដៃគ-ូ 
សន្ទនា អាសា៊ាន -ចិន  កាលពី ថ្ងៃ- 

ទី២២  វិច្ឆិកា  តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ  
ដៃល លោក សុ ីជនីភងី  បៃធានា-
ធិបតី ចិន ជាសហ  បៃធាន  និង 
ជា អ្នករៀបចំ កិច្ចបៃជុំ នៃះ។

លោក ហ៊ុន សៃន  ថ្លៃងថា ៖ 
«ក្នុង សា្មារតី នៃះ...តទៅទំព័ រ ៤

លោកហុ៊ន ស្រន ជំរុញឱ្រយអាស៊ាន-ចិន បន្តប្រកាន់យកប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយម



មុំ គន្ធា

ត្បូងឃ្មុំៈ អគារ ទី២  នៃ មន្ទីរ-
ពៃទៃយ បង្អៃក សៃកុ កៃចូឆ្មារ  តៃវូ- 
បាន រៀប ចំធ្វើ ពិធី បញ្ចុះ បឋម- 
សលិាសាង សង ់ នាពៃកឹ ថ្ងៃទ ី២២  
ខៃវចិ្ឆកិា  ខណៈដៃល អគារ ទ១ី  
នៃ មន្ទរីពៃទៃយ នៃះ កពំុងុតៃវូបាន- 
សាងសង់ ស្ទើរតៃ រួច រាល់ ទៅ- 
ហើយ  ដោយ សមៃច បាន លទ្ធ- 
ផល បៃមាណ ៩០%   ដៃល មាន 
ទតីាងំ ស្ថតិ នៅ ភមូ ិខៃសាច ់បៃឆៃះ 
លើ  ឃុំ កៃូចឆ្មារ  សៃុក កៃូចឆ្មារ  
ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ។

ពធិបីញ្ចុះ បឋម សលិាសាង- 
សង់ អគារ ទី២  នៃ មន្ទីរពៃទៃយ- 
បង្អៃក សៃកុ កៃចូឆ្មារ  តៃវូបានធ្វើ- 
ឡើង កៃម អធិបតីភាព លោក  
ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី ជា សុផារា៉ា  
រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី  
នគរូបនីយកម្ម  និង សំណង់  
និងជា បៃធាន កៃុមការងារ 
ថ្នាក់ជាតិ  ចុះជួយ មូលដ្ឋាន  នៃ 
ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ លោក វៃង សា-  
ខុន  រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង កសិកម្ម  
រកុា្ខាបៃមាញ ់ នងិ នៃសាទ លោក 
វង សូត   រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង- 
សង្គមកិច្ច  អតីតយុទ្ធជន  និង 
យុវនីតិសមៃបទា  ពៃមទាំង 
អភិបាល ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ លោក 
ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ  រួមនឹង មនៃ្តី 
ពាក់ព័ន្ធ ជាចៃើន រូប ទៀត។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន 
របស់ កៃសួង រៀប ចំ ដៃន ដី  
នគរបូនយីកម្ម  នងិ សណំង ់ ឱៃយ 
ដងឹថ  អគារទ២ី  នៃ មន្ទរី ពៃទៃយ- 
បង្អៃក សៃកុ កៃចូឆ្មារ  ដៃលចាប-់ 

ផ្តើម សាងសង់ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី២២  
វិច្ឆិកា នៃះ  មាន ទទឹង ១៨ម៉ៃតៃ  
បណ្តោយ ៦២ម៉ៃតៃ  និងកម្ពស់ 
៤ជាន់។ ទំហំ នៃះ ដូចគា្នា នឹង 
អគារ ទី១  ដៃលបាន បើក ការ- 
ដ្ឋាន សាងសង ់ កាលព ីថ្ងៃទ ី២៧  
ខៃកក្កដ  ឆ្នាំ២០២០  និង 
សមៃច លទ្ធផល សាងសង់ 
បាន បៃមាណ ៩០%ផង ដៃរ។

បើ តាម ការលើកឡើង របស់ 
លោក វៃង សាខុន  អគារ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ បង្អៃក ក្នុងសៃុក កៃូចឆ្មារ 
ទាំង ២នៃះ  ជាអំណយ ដ៏ ថ្លៃ- 
ថ្លា របស់ លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី 
ហ៊ុន សៃន  និង លោកសៃី ប៊ុន 
រា៉ាន ី ហ៊នុសៃន  បៃធាន កាកបាទ- 
កៃហម កម្ពុជា  ដើមៃបី ឆ្លើយតប 
ទៅនឹង តមៃូវការ ផ្តល់ សៃវា- 
សុខាភិបាល  ជូន បៃជាពលរដ្ឋ 
នៅក្នុង សៃុក កៃូចឆ្មារ  និង 
នៅតំបន់ ជុំវិញ។

គួរ បញ្ជាក់ដៃរថ  មន្ទីរពៃទៃយ- 
បង្អៃក សៃុក កៃូចឆ្មារ  តៃូវបាន- 
បង្កើត ឡើង  តាំងពី ឆ្នាំ១៩៦៦ 
មក ម្លៃ៉ះ។ ដោយ ឡៃក អគារ 
ទី១  នៃ មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក សៃុក 
កៃចូឆ្មារ ដធ៏នំងិ ទនំើប ថ្ម ីសនា្លាង  
មួយ  នៃះ  មាន កម្ពស់ ៤ជាន់  
ទំហំ ៤,១៣៧ម៉ៃតៃ កៃឡា   
ដៃលតៃវូបានសាង សង ់នៅលើ 
ផ្ទៃ ដី ទំហំ ១៣,២២៩ម៉ៃតៃ- 
កៃឡា។ តាម គមៃង អគារមន្ទរី-  
ពៃទៃយ នៃះ  នឹង តៃូវសាងសង់ 
រចួជា សា្ថាពរ នៅ ចងុ ឆ្នា២ំ០២១ 
នៃះ  ដោយ គៃង ចណំាយ ទកឹ- 
បៃក់ អស់ បៃមាណ ១,៤លាន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក៕
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លោកជាម យៀប ត្រវូបានជ្រើសតំាង 
ឱ្រយធ្វើជាអនុប្រធានទី១ ន្ររដ្ឋសភា

មុំ គ ន្ធា

ភ្នំព្ញៈ គណៈ កមា្មាធិការ អចិនៃ្តយ៍ នៃ 
រដ្ឋសភា បានសមៃច បោះឆ្នាត ជៃើសតាងំ 
លោក ជាម យៀប ជា អនុបៃធាន ទី១ រដ្ឋ- 
សភា និង បានអនុម័ត ទទួលសា្គល់ លោក 
អ៊ុន ប៊ុន ហាន ជា តំណាងរាស្តៃ មណ្ឌល 
ខៃត្តកំពង់ធំ ជំនួស លោក ងួន ញុិល ដៃល 
ទើប ទទួលរ មណ ភាព កាល ពី ថ្មីៗនៃះ។ 
នៃះ បើតាម  លោក ឡៃង ប៉ៃងឡុង អគ្គ- 
លៃខាធិការ និង ជា អ្នកនាំពាកៃយ រដ្ឋ សភា 
បាន ថ្លៃង នា ពៃឹក ថ្ងៃទី២២ ខៃវិច្ឆិកា 
ឆ្នាំ២០២១។

លោក បាន លើក ឡើង ក្នុង សន្និ សីទ 
សារព័ត៌ មាន  បនា្ទាប់ពី កិច្ចបៃជុំ គណៈ- 
កមា្មាធកិារ អចនិៃ្តយ ៍នៃ រដ្ឋសភា ថ រដ្ឋសភា 
បាន បើក កិច្ចបៃជុំ តាម ការគៃងទុក តាម 
បៃព័ន្ធ វីដៃអូ អន ឡាញ  កៃម អធិបតីភាព 
លោក ហៃង សរំនិ បៃធាន រដ្ឋសភា  ដោយ 
អង្គបៃជុំ បាន ពិភាកៃសា និង អនុម័ត នូវ របៀប 
វារៈសំខាន់ៗ មួយ ចំនួន។

លោក បាន មាន បៃសាសន៍ ថ៖ «កិច្ចបៃជំុ  
នៃះ ក៏មាន ការចូលរួម ពី សមាជិក គណៈ- 
កមា្មាធិកា រ អចិនៃ្តយ៍ នៃ រដ្ឋសភា ទាំង១០ 
ហើយ របៀបវារៈ ដៃល បាន បៃជុ ំនងិ អនមុត័ 
នៅក្នុង សម័យ បៃជុំ គណៈកមា្មាធិការ អចិ- 
នៃ្តយ៍ នៃះ មាន ចំនួន៥ ចំណុច»។

លោក ឡៃង ប៉ៃងឡុង បាន បន្តថ 
គណៈ កមា្មាធិ ការ អចិ នៃ្តយ៍ រដ្ឋ សភា បាន 
បៃកាស ទទលួ សា្គល ់លោក អ៊នុ ប៊នុ ហាន 
ជា តំណាង រាស្តៃ មណ្ឌល ខៃត្ត កំពង់ធំ ជំនួស 
លោក ងួន ញុិល ដៃល បាន ទទួលមរណ- 
ភាព ហើយ ក៏បាន បោះឆ្នាត ជៃើស តាំង 
លោក ជាម យៀប ជា អនុ បៃធាន ទី១ រដ្ឋ- 
សភា ជំនួស ងួន ញុិល  ផង ដៃរ។

លោក បាន ថ្លៃង ថ៖ «ឯក ឧត្តម កិត្ត ិសៃដ្ឋា- 

បណ្ឌតិ ជាម យៀប សព្វថ្ងៃ នៃះ មាន តនួាទ ី
ជា បៃធាន គណៈ កម្មការ សៃដ្ឋកចិ្ច ហរិញ្ញវត្ថ ុ
និង សវន កម្ម នៃ រដ្ឋសភា ប៉ុន្តៃ ពៃល នៃះ 
តៃវូបាន បោះឆ្នាត ជា អនបុៃ ធាន ទ១ីរ ដ្ឋសភា 
 វិញ ហើយដោយ ឯកឧត្តម ជាម យៀប 
ចៃញព ីតនួាទ ីនៃះហើយ គ ឺយើង នងឹ រៀបច ំ
ជំនួស ដោយ សុំ ស្នើ ជៃើសតាំង ឯកឧត្តម  
ឈាង វនុ ជា សមាជកិ គណៈ កម្ម ការ សៃដ្ឋ កចិ្ច 
ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និង សវន កម្ម នៃ រដ្ឋសភា»។ 
   លោក ឡៃង ប៉ៃងឡុង បាន បន្ថៃមថ 
កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ កប៏ាន ជៃើសរសី លោក ជៀប 
សុី វន ជា សមា ជិក គណៈ កម្មកា រ កិច្ចការ- 
បរទៃស សហ បៃតិ បត្តកិារ អន្តរ ជាតិ ឃោស- 
នាការ  និង ព័ត៌មាន នៃ រដ្ឋសភា ផង ដៃរ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថ៖«តាម នីតិវិធី របស់ 
រ ដ្ឋ សភា គឺ ឯកឧត្តម ឈាង វុន តៃូវ តៃឡប់ 
ទៅជា សមាជិក គណៈ កម្ម ការសៃដ្ឋ កិច្ច 
ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និង សវន កម្ម ហើយ 
ពៃលនោះ គណៈ កមា្មាធកិារ នងឹធ្វើ ការ បោះ- 
ឆ្នាត ជៃើសរីស បៃធាន ថ្មី ប៉ុន្តៃ ពៃលនោះ 

ថ  តើ ឯកឧត្តម  ឈាង វុន  នឹង ជាប់  ឬ  
យ៉ាង ណា ខ្ញុំ មិន ទាន់ ដឹង ទៃ»។

កិច្ចបៃជុំ នៅ ថ្ងៃ ដដៃល នៃះ អង្គបៃជុំ ក៏ 
បាន សមៃច ដកប់ញ្ចលូ នវូ របៀបវារៈ មយួ 
ចនំនួ ទៀត ក្នងុ សមយ័ បៃជុ ំរដ្ឋសភា លើក- 
ទី៦ នីតិកាល ទី៦នូវ សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ ស្តីពី 
ការ អនុម័ត យល់ ពៃម លើ ពិធីសារ អាសា៊ាន 
ស្តីពី ការពងៃឹង យន្តការ ដោះ សៃយ វិវាទ, 
សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុ សមៃប់ 
ការគៃប ់គៃង ឆ្នា ំ២០២២ ហើយ នងិ សៃចក្ត-ី 
ពៃង ចៃបាប ់ស្តពី ីការ ទទូាត ់ថវកិា ទទូៅ របស ់
រដ្ឋ សមៃប់ ការគៃប់ គៃង ឆ្នាំ២០២០ ។

លោក  ឡៃង  ប៉ៃងឡងុ បាន បញ្ជាក ់ទៀត 
ថ៖ «មាន ចៃបាប់ តៃ៣នៃះ ទៃដៃល សម័យ 
បៃជុំ ពៃញ អង្គ នៃ រដ្ឋសភា តៃូវ ពិនិតៃយ ពិ- 
ចារណា នងិ ពគិៃះ ពភិាកៃសា ដើមៃប ីអនមុត័។ 
ដូចនៃះ ហើយ គណៈ កមា្មាធិការ អចិនៃ្តយ៍ 
កប៏ាន សមៃច រៀបច ំបៃជុ ំពៃញ អង្គ ដោយ 
យក ថ្ងៃទី ២៥  ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១  ខាង- 
 មុខ នៃះ»៕ 

គឹម សារុំ

កពំងច់ាមៈ ជន សងៃសយ័ មា្នាក ់
តៃូវបាន សមត្ថកិច្ចនគរបាល- 
ខៃត្ត កំពង់ចាម ចាប់ខ្លួន នៅ ថ្ងៃ 
ទី២២  ខៃវិច្ឆិកា  ករណី រំលោភ- 
សៃពសន្ថវៈ ហើយ សមា្លាប់ 
យុវតី ជាសិសៃស សាលា មា្នាក់  
បនា្ទាប់ពី បៃពៃឹត្ត បាន ២ថ្ងៃ  នៅ 
ភមូ១ិ១  ឃុ ំចកំារអណ្តងូ  សៃកុ- 
ចំការលើ  ខៃត្ត កំពង់ ចាម។

លោកសៃី អៀម វណ្ណី  ស្នង-
ការរង ទទួល ផៃន ការងារ នគរ-
បាល បៃឆងំ ការជញួដរូ មនសុៃស  
និង ការពារ អនីតិជន  នៃ ស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត កពំង ់ចាម   
បៃប់ នៅ រសៀល ថ្ងៃទី២២  
ខៃវចិ្ឆកិា  ថ  ជនសងៃសយ័ ឈ្មាះ 
មា៉ាប់ កំសត់  អាយុ ១៦ឆ្នាំ  

រស់នៅ ភូមិ -ឃុំ កើតហៃតុ ខាង-
លើ តៃូវបាន កមា្លាំង នគរបាល- 
ខៃត្ត កពំងច់ាម ចាបខ់្លនួ បាន នៅ 
ថ្ងៃទី២២ ខៃ វិច្ឆិកា  ខណៈដៃល 
ជនសងៃស័យ មា្នាក់នៃះ ពៃយា យម 
រត់ គៃចខ្លួន  បនា្ទាប់ពី រូបគៃ បៃ-
ពៃឹត្ត បទល្មើស រំលោភ សមា្លាប់  
យុវតី រងគៃះ។

លោកសៃ ីថ្លៃងថ ៖«រឿង នៃះ 
សមត្ថកិច្ច យើង ចាប់បាន មា្នាក់  
ប៉ុន្តៃ  ខ្ញុំ មិនទាន់ អាច បៃប់ 
លម្អិត  បាន ទៃ  ពៃះ កមា្លាំង 
ជំនាញ របស់ យើង នៅ បន្ត 
សៃវជៃវ បទល្មើស នៃះ បន្ថៃម- 
ទៀត។ យើង កពំងុ មមាញកឹធ្វើ- 
ការងារ នៃះ»។

លោក ប៉ៃន ទៀងចំរីន  អធិ-
ការ នគរបាល សៃុក ចំការលើ  
ឱៃយដឹង នៅ រសៀល ថ្ងៃទី២២  

ខៃវិច្ឆិកា  ថ  ជនសងៃស័យ បាន- 
បង្កបទ ល្មើស កាល ពី រសៀល 
ថ្ងៃទ២ី០  ខៃវចិ្ឆកិា  ឆ្នា២ំ០២១។ 
សាកសព យវុត ីរងគៃះ កត៏ៃវូ-
បាន កៃុម គៃួសារ តាម រកឃើញ 
នៅ ក្នុង ចមា្ការ ពោត  ដៃល ជា ទី- 
កន្លៃង ជនល្មើស បៃពៃតឹ្ត  បនា្ទាប ់ពី  
ជនរងគៃះ មិន ឃើញ វិល- 
តៃឡប ់មកផ្ទះ វញិ ពៃល ចៃញ ព ី
សាលា រៀន។

លោក បៃប់ ថ ៖«ចំពោះ ព័ត៌-
មាន លម្អិត យ៉ាងណា នោះ  ខ្ញុំ 
មិនទាន់ បៃប់ បាន ទៃ។ ពៃះ 
សមត្ថកិច្ច យើង នៅ បន្ត បៃសក-
កម្ម នៃះ ទៀត។  ករណី នៃះ ស្ថិត 
ក្នុង ការសៃវជៃវ បន្ត ទៀត»។

ទោះ យ៉ាងណា  បើ តាម មនៃ្ត-ី 
នគរបាល ប៉ុស្តិ៍ ចំការ អណ្តូង 
១របូ ដៃលស្នើ សុមំនិឱៃយ បញ្ចៃញ 

ឈ្មាះ  បានបៃប់ នៅ រសៀល 
ថ្ងៃ ទី២២  ខៃវិច្ឆិកា  ថ  យុវតី 
រងគៃះ  ឈ្មាះ  ឌ.អ.ជ.  អាយ ុ
១៦ឆ្នាំ បានទៅ សា លា រៀន  
ប៉ុន្តៃ នាង បានបាត់ មិន ឃើញ 
តៃឡប់ មក ផ្ទះវិញ ដូច សព្វ- 
ដង។  ដូច្នៃះ ទើប កៃុម គៃួសារ 
របស់ យុវតី នាំគា្នា ដើរ រក  រហូត 
បៃទះ ឃើញ  សាក សព នៅ ក្នុង 
ចមា្ការពោត ស្ថិត ក្នុង ភូមិ១១  
ឃុំចំការ អណ្តូង  សៃុក ចំការ - 
លើ ។ ចំណៃក ជនសងៃស័យ តៃូវ 
បាន សមត្ថកិច្ច តាម ចាប់ ខ្លួន 
រហូត ដល់ ខៃត្ត កំពង់ ធំ។

មនៃ្ត ីដដៃល នោះបាន បញ្ជាក ់
ថ ៖«ពៃល នៃះ សមត្ថកិច្ច ជំ-
នាញ កំពុង បន្ត សាកសួរ ជន-
សងៃស័យ នៅ ឡើយ  ដើមៃបី រក     
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ»៕

លោក ជាម យៀប ដ្លទើបជ្ើសតំាងជាអនុប្ធានទី១ន្រដ្ឋសភា ។ រូបថត ហុង មិនា

ជនសង្រស័យពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភសម្លាប់យុវតីសិស្រសសាលាត្រវូបានចាប់ខ្លនួ

អាជា្ញាធររៀបចំពិធីបញ្ចះុប ឋមសិលាសាង សង់ 
អគារទី២ ន្រមន្ទរីព្រទ្រយបង្អ្រកស្រកុក្រចូឆ្មារ
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វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នំពេញ ៈ  ថ្នាក់ដឹក នំា ខៃត្ដ ជាប់ 
ពៃដំៃន កម្ពជុា -ថៃ កពំងុ តៃៀម ជបួ បៃជំុ 
ពិភា កៃសា  គ្នា លើ ការបើក ដំណើ រការ ចៃក 
ពៃំដៃន អន្តរ ជាតិ នានា ឡើង វិញ ដើមៃបី 
សមៃួល ដល់ ការចៃញ- ចូល របស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ  នងិបើក អាជវី កម្ម  កដ៏ចូ- 
ជា ការ ដឹក ទំនិញ និង បៃកប របរ ឆ្លងកាត់  
ពៃំដៃន នៃ បៃជា ជន បៃទៃស ទាំង ២ ។ 

លោក លី សារី អភិ បាល រងខៃត្ត- 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី ២២  
វិច្ឆិកា  ថ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ បនា្ទាយ មាន- 
ជយ័ នៅ ថ្ងៃទ២ី៥ ខៃវចិ្ឆកិា ខាង មខុ នៃះ 
នឹង បើក កិច្ចបៃជុំ ជាមួយ ភាគី ថៃ ស្តីពី 
ការបើក ចៃក ពៃំដៃន អន្តរជាតិ ប៉ោយ- 
ប៉ៃត  និង ចៃក មួយ ចំនួន ទៀត ដើមៃបី 
សមៃួល ដល់ ការ ចៃញ ចូល របស់ បៃ- 
ជា ពលរដ្ឋ ដូច ធម្មតា ឡើង វិញ ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថ៖« តាម ផៃនការ 
នៃ កចិ្ចបៃជុ ំនៃះ គ ឺយើង តៃៀម ពភិាកៃសា 
គ្នា ក្នងុ ការបើក ចៃក ចៃញ -ច ូល ពៃដំៃន 
ជា បៃកៃតី ឡើ ងវិញ។បើក ចៃកបណ្ដោះ - 
អាសន្ន តាម ចៃក អន្តរ ជាតិ ថ្មីគឺ ចៃក 
ស្ទឹង បត់រួម នឹង ពិភាកៃសា គ្នា លើ ការ- 
ការពា រកា ររត់ពន្ធ គៃឿង ញៀន និង  
ជួញ ដូរ មនុសៃស ជា ដើម» ។

លោក សារី បាន ឱៃយដឹង ថ  កិច្ចបៃជុំ 
នៃះ ភាគី ថៃ បាន ស្នើសំុ កម្ពជុា ទៅ ចូល- 
រមួធ្វើ នៅលើ ទកឹដ ីបៃទៃស ថៃ ស្ថតិ ក្នងុ 
ខៃត្ត សៃះកៃវ ដោយ ផ្ដោត សំខាន់ លើ 
ការបើក ចៃក ចៃញ ចូល ពៃំដៃន ជា បៃ- 
កៃត ីឡើង វញិ នងិ ការស្នើ របស ់ភាគ ីថៃ 

ក្នងុ ការ ចុះ មក ពនិតិៃយ វ ឌៃឍន ភាព នៃ ការ- 
សាង សង់ ចៃក អន្តរ ជាតិ ថ្មី ស្ទឹង បត់ 
ដៃល កំពុង សាង សង់ ។ 

លោក បាន ឱៃយ ដងឹ ថ ការបៃជុ ំរៀបច ំ
បើក ចៃក ពៃំដៃន កម្ពុជា-ថៃ ឡើង វិញ 
នៃះ  កៃយពី សា្ថាន ភាព នៃ ការឆ្លង រីក-  
រាល ដាល ជំងឺកូ វីដ១៩  មាន ការ ធូរ- 
សៃល នងិ បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ តាម ខៃត្ដ 
ជាប់ ពៃំដៃន ភាគ ចៃើន បាន ចាក់ វ៉ាក់- 
សាំង ការពារ ជំងឺ កូ វីដ១៩  បាន ២-៣ 

ដូស រួច ហើយ ។ 
លោ កបាន បន្ថៃម  ថ  បញ្ហា បៃឈម 

នៅតាម ពៃំដៃន កម្ពុជា -ថៃ គឺ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ កម្ពុជា មួយ ចំនួន នៅ បន្ត 
ចាញ់ប ក មៃខៃយល់ លួច ឆ្លង ដៃន ខុស 
ចៃបាប់ តាម ចៃក របៀង ដៃល អាច 
បៃឈម នឹង គៃះ ថ្នាក់ គៃប់ ពៃល ។ 

លោក  សឿ ម ប៊ុន រិ ទ្ធិ អភិ បាល រង 
នៃ គណៈ អភិបាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង ក៏ 
បានឱៃយ ដឹង ដៃរថ ទាក់ទង នឹង ការបើក 

ចៃក ពៃំដៃន កម្ពុជា-ថៃ ឡើង វិញ នៃះ 
ភាគី ទាំង២ គឺមាន បំណង បើកដូច គ្នា 
ប៉នុ្ដៃ ដោយ សារ បញ្ហាជងំ ឺក ូវដី១៩នៅ  
បៃទៃស ថៃមាន សភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ជាងកម្ពជុា 
ដូច្នៃះ ការបើក ជា បៃកៃតី ឡើង វិញ តៃូវ 
រង់ចាំ ការ ឯកភាព គ្នា ជាមុន សិន។

លោក បញ្ជាក់ ថ៖ «ចាប់តាំ ងពី 
ខៃមិថុនា  ខៃត្ដ នៅ ជាប់ ពៃំដៃន កម្ពុជា-
ថៃ បាន បើក ឱៃយ ចរាចរ ទំនិញ ចៃញ- 
ចូល ជាធម្ម តា ប៉ុន្ដៃ ចំពោះ ការបើក 

ដំណើ រការ ចៃញ-ចូល របស់ បៃជាពលរដ្ឋ  
ជាធម្មតា ឡើង វញិគ ឺមនិទាន ់អនញុ្ញាត 
នៅ ឡើយ ទៃ គឺ រង់ចាំ ការ ឯក ភាព ពី 
រដា្ឋាភិបា ល ថៃ សិន» ។

លោកបាន បន្តថ ៖ «ការបើក ជា 
ធម្មតា ឡើង វិញខាងយើង បាន ឯក- 
ភាព ហើយ  ដោយ ទទួលបាន គោល- 
កា រណ៍ ពី រាជរដា្ឋាភិ បាល ក្នងុ ការបើកឡើង 
វិ ញ ប៉ុន្ដៃ ភាគី ថៃ នៅ មិនទាន់ មាន 
គោល ការណ៍ នៅឡើយ។ ដូច្នៃះ 
ជាធម្មតា បៃទៃ សជិតខា ង គ្នា ទាល់តៃ 
មានការ ឯក ភាព គ្នា ទាំង សង ខាង » ។

លោក  សឿ ម ប៊ុន រិ ទ្ធិ បញ្ជាក់ ថ  
បច្ចុបៃបន្ន រដ្ឋបាល ខៃត្ដ ក៏ កំពុង រង់ចាំ 
ការស្នើសុ ំបៃជុ ំព ីភាគ ីថៃ សមៃប ់ការ- 
បើក ដំណើរការ ចៃក ពៃដំៃន នានា រវង 
ខៃត្ត ទាំង ២ ជា បៃកៃតី ឡើង វិញ ដៃរ ។ 

ដោយ ឡៃក លោក សំ  ឃិត វៀន 
អភិបាល រងនៃ គណៈ អភិបាល ខៃត្ត 
កោះកងុ បាន ឱៃយដងឹ ដៃរ ថ ចៃក ពៃដំៃន 
អន្តរជាតិ កម្ពុជា-ថៃ ក្នុង ភូមិ សាស្ដៃ 
ខៃត្ដកោះកុ ង បាន បើក ដំណើរការ ចរា- 
ចរ ណ៍ ទំនិញ ជា ធម្មតា  ប៉ុន្ដៃ ការបើក 
ចៃក ជា បៃកៃតី ឡើង វិញ ភាគី ទំាង ២នៅ  
មិន ទាន់ បាន ពិភាកៃសា គ្នា  ទៃ ។ 

លោក ថ្លៃង ថ៖«មកទល់ ពៃល នៃះ  
យើង មិន ទាន់ បាន ទទួល ព័ត៌មាន ពី 
ភាគី ថៃ ចំពោះ ការស្នើសុំ បើក ចៃក 
ពៃំដៃន ឡើង វិញ ជា បៃកៃតី នៅ ឡើយ 
ទៃ។ ខាង យើង មិន មាន បញ្ហា អ្វី ទៃ 
យើង រង់ចាំ តៃ បើក ឡើង វិញ ទៃ ប៉ុន្ដៃ 
កិច្ចការ ងារ នៃះ គឺ តៃូវ រង់ ចាំ ការឯក- 
ភាព ពី ភាគី ថៃ ដៃរ »៕ 

អាជ្ញាធរខេត្តជប់ពេដំេនតេៀមពិភាកេសាជមួយថេដើមេបីបើកចេកអន្តរជតិឡើងវិញ

ទិដ្ឋភាពចេកទ្វារអន្តរជាតិកម្ពជុា-ថេ«ចេកដូង»មុនពេលផ្ទះុជំងឺកូវីដ១៩។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

តពីទំព័រ ១...បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ តាម ទូរស័ព្ទ នៅ ថ្ងៃទី២២  
វចិ្ឆកិា ថ ការ ឃាត ់ខ្លនួ ជន សងៃស័ យ  
ទាំង ៦ នាក់ នៃះ  គឺ អនុវត្ត តាម 
ដីការ បស់ តុលា ការ ។

លោក បានថ្លៃង ថ ៖ « ក្នុង 
ចំណម ជន សងៃស័យ ទាំងអស់ 
មាន មួយ ចំនួន បាន សារភាព 
ថ  ខ្លួន បាន បៃពៃឹត្ត ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព ការ ជួញ ដូរ ចល័ត ទិញ 
លក ់អាវធុ  ប៉នុ្តៃ មយួ ចនំនួ ទៀត  
បាន ឆ្លើយ បដសិៃធ ថ  មនិ មាន 
ការ ពាក ់ពន័្ធ នោះ ទៃ ។  ឥឡ ូវ នៃះ 
នៅ លើ ដៃ តុលា ការ តុលាការ 
នឹង ធ្វើ ការ សុើប អង្កៃត តទៅ 
ទៀត ថ តើ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ពិត- 
បៃកដ ប៉ុនា្មាន  ហើយ អ្នក ណា 
ដៃល មិន ពាក់ព័ន្ធ ពិត បៃកដ 
ចំនួន ប៉ុនា្មាន   អាហ្នឹង ស្ថិត លើ 
សមត្ថ កិច្ច របស់ ចៅ កៃម សុើប- 
សួរ » ។   

មៃ បញ្ជា ការ កង រាជ អាវុធ- 
ហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃស  បៃប់ ថ  
ជន សងៃស័យ តៃូវបាន សមត្ថកិច្ច 
អាវុធ ហត្ថ ឃាត់ ខ្លនួ នៅ សៀមរាប 

មា្នាក់ កាល ពី ថ្ងៃទី១៩  ខៃវិច្ឆិកា  
បនា្ទាប់ មក នៅ ខៃត្ត បាត់ ដំបង 
ឃាត់ បាន ២ នាក់  កាល ពី ថ្ងៃទី  
២០  និង ២១  ខៃវិច្ឆិកា  និង ៣ 
នាក ់ទៀត  ឃា ត ់ខ្លនួ នៅ ភ្នពំៃញ  
ថ្ងៃ ទី២២  ខៃ វិច្ឆិកា នៃះ ។  

 លោក សៅ  សុខា  បញ្ជាក់ ថ  
ជន សងៃស័យ ទាំង ៦ នាក់ ដៃល 
បាន ឃាត់ ខ្លួន  តៃូវបាន បញ្ជូន 
ទៅ តុលាការ ទាំង អស់ នៅ ថ្ងៃទី  
២២ ខៃវចិ្ឆកិា នៃះ  ក្នងុ នោះ មាន 
យោធា ពាក់ ផ្កាយ ២ មា្នាក់  ដៃល 
មាន មុខ តំណៃង មៃ បញ្ជាការ 
ទទួល ខុសតៃូវ ខាង រោង ជាង 
ចមៃុះ ។   យោធា ពាក់ ផ្កាយ ១ 
មា្នាក់  ដៃល ជា មៃបញ្ជា ការរង 
ទទួល ខុសតៃូវ ខាង រោង ជាង 
ចមៃុះ ។  យោធា ពាក់ ស័ក្តិ ៣ 
មា្នាក់  និង យោធា ពាក់ ស័ក្តិ ៤ 
កន្លះ មា្នា ក់  កាន់ ខាង ជួស ជុល 
អាវុធ ថ្មើ រជើង  អ្នក ទំាង ៤ នៅ ក្នងុ 
អង្គភាព រោង ជាង ចមៃុះ ជា មយួ 
គ្នា ។ ដោយ ឡៃក ២ នាក់ ទៀត  
មាន មា្នាក់ គឺ យោធា ពាក់ ស័ក្តិ ៤ 
កន្លះ  ជា អនុ បញ្ជាការ ផ្នៃក សឹក- 

រង សៃុក កំរៀង  ខៃត្ត បាត់ដំបង  
និង មា្នាក់ ទៀត គឺ មន្តៃី យោធា 
ពៃនឹ្ទ បាល ឯក ជា យោធិន ចំណុះ 
ផ្នៃក សឹក រង សៃុក ភ្នំពៃឹក ។   
ចណំៃក ជន សងៃស័យ ផៃសៃង ទៀត  
ដៃល សមត្ថ កិច្ច អាវុធ ហត្ថ 
កំពុង សៃវ ជៃវ នោះ  មិន ទាន់ 
អាច បញ្ជាក់ បាន ថ  ជា កង កមា្លា ំង  
ឬ មិន មៃន កង កមា្លាំង នោះទៃ  
ពៃះ ពៃលនៃះ កំពុង ស្ថតិ ក្នុង 

ការ សៃវ ជៃវ នៅ ឡើយ ។  
 លោក ថ្លៃង ថ៖ « ឥឡូវ យើង 

កពំងុតៃ ឆៃក មើល  ពៃះ ឃើញ 
គត ់ពាកអ់ាវ កងទព័  ប៉នុ្តៃ ពៃល 
ឆៃក ក្នងុ បញ្ជ ីគ ឺអត ់ឃើញ ឈ្មាះ  
អី៊ចឹង យើង អត់ ទាន់ អាច បញ្ជាក់ 
បាន ថ  ជាកង កមា្លាំង ឬ មួយ ក៏ 
មិនមៃន កង កមា្លាំង ទៃ  គត់ 
ក្លៃងកា្លាយ  ស្លៀក ពាក់ បន្លំ ធ្វើ 
សមត្ថកចិ្ច  ដើរ បក បៃស ់គៃ អ ី

អាហ្នឹង គឺ យើង អត់ ទាន់ ចៃបាស់ 
ទៃ  កាល ណា ឃាត់ ខ្លួ ន បាន 
ទើប ដឹង » ។ 

 លោក  សៅ  សខុា  បញ្ជាក ់ថ  
ករណី ជួញដូរ អាវុធ ខុសចៃបាប់ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ មាន ២ 
ករណី កន្លង មក ហើយ  ប៉ុន្តៃ 
ករណី មុន សមត្ថ កិច្ច រក មិន 
ឃើញ ជន សងៃសយ័ នោះទៃ  ទើប 
តៃ លើក ចុង កៃយ នៃះ  រក 

ឃើញ អាវុធ ហើយ ឈាន ដល់ 
ការឃាត់ ខ្លួន បាន ជន សងៃស័យ 
យក មក សាក សួរ ទើប ដឹង ថ  
អ្នក ជួញដូរ អាវុធ ទាំង នោះ  គឺ 
ជា បក្ខពួក តៃ មួយ ។  

 លោក មៃ បញ្ជាការ កង រាជ- 
អាវធុ ហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃស  បៃប ់
ថ  ករណី ទី ១ កើតឡើង នៅ 
ថ្ងៃទី១៩  ខៃតុលា  ឆ្នាំ ២០២១  
នៅ សៃុក កំរៀង  ចំណៃក ករណី 
ទី ២  កើត ឡើង នៅ ថ្ងៃទី១២  
និង ថ្ងៃទី១៣  ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ  
២០២១  នៃះ នៅ សៃុក ភ្នំពៃឹក  
សរុប អាវុធ ទាំង អស់ ដៃល 
បៃមូល បាន  មាន ១០៥ ដើម    
ក្នុ ង នោះ មាន  AK-47 ចំនួន 
១០០ ដើម  អាវុធ ស្វ័ យបៃវត្តិ 
បៃភៃទ  ១២,៧  ចំនួន ២ ដើម  
និង  M-79 ចំនួន   ៣ ដើម ។  

 លោក មៃ បញ្ជាការ កង រាជ- 
អាវុធ ហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃសថ្លៃង  
ថ ៖ «បា ន ន័យ ថ  អាវុធដៃលធា្លាប់   
ជញួដរូ ពមីនុ មក នោះ គ ឺកៃមុ ហ្នងឹ  
ហើយ រឿង អាវុធ នៃះ សរុប រួម 
តៃម្តង គឺមាន ១០៥ដើម សរុបទំាង   
ពី លើក មុនៗ  និងលើក   ចុង កៃយ  
រក ឃើញ ថ្មី ទាំង អស់ ហ្នឹង » ៕   

សមត្ថកិច្ចបង្ហាញអាវុធដេលបានរកឃើញពេលកន្លងមក។ រូបថត FB

ជនសងេស័យជយោធា៦នាក់...
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រី សុ ចាន់

ភ្នពំេញៈ កៃសួង សុខាភិ បាល 
 អពំាវនាវ ដល ់អាជ្ញាធរ ឱៃយ សៃវ- 
ជៃវ រក ម្ចាស់ គណនី ហ្វៃ ស ប៊ុ ក 
ចំនួន ៧  និង អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ដៃល 
ចៃក ចាយ លក់ ទឹកស ណ្ត ំNIGHT 
9999 ដៃល មនិ មន ការទទលួ- 
ស្គល់ ពី កៃសួង សុខាភិ បាល 
មក ផ្តនា្ទា ទោស និង ហាម ឃាត់ 
ការ ផៃសព្វផៃសាយ  នងិ លក ់ឱសថ- 
បុរាណ«ស្មៅ បៃ មត់ មនុសៃស» ។

កៃសួ ងសុខា ភិបាល បាន 
បញ្ជា ក់នៅ ក្នុង សៃចក្តី ជូន- 
ដណំងឹ ដៃល ផៃសព្វផៃសាយ កាល ព ី
ថ្ងៃទី២២ ខៃ វិ ចិ្ឆ កាថា គណនី 
បណ្តាញ សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ ុក ចនំនួ 
៧ រួមមន ១-ហៃង កូន បា៉ា 
២-Bun Heng ៣-ពៃប សខុ 
ដាវី តា ៤-ចាន់ សុ វ៉ានដា រា 
៥-សៃី នាង ៦-Dara Chhay 
និង៧-ជីវន្ត កំពុង ផៃសព្វ ផៃសាយ 
លក់ ផលិត ផល ឱសថ ទឹកស ណ្ត ំ
NIGHT 9999 តាម គណនី  
ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ផ្ទាល់ ខ្លួន និង តាម 
កៃមុ ហ្វៃ ស បុ៊ ក ឈ្មៅះ «កំណពៃយ 
សចិ»ដៃល មនិមន លៃខ បញ្ជ-ិ 

កា ពី កៃសួង សុខាភិ បាល ពៃម- 
ទាងំ បាន ផៃសព្វផៃសា យ នវូ ខ្លមឹសរ 
មិន សមរមៃយ ដៃល អាច ឈាន ទៅ 
ជ ការ បង្ក ជ បទ ល្មើស ធ្ងន់ ធ្ង រ។

កៃសួង បញ្ជាក់ ថា «ដើមៃបី 
បងា្ការ គៃះថា្នាក់ នានា ក៏ដូចជ 
ការបងា្កា រ មិន ឱៃយមន បទល្មើស 
ផៃសៃងៗកើត ឡើង ដោយ ការបៃើ- 
បៃស់ ផលិត ផលខា ងលើនៃះ  
កៃសួង សុខាភិ បាលសូ មឱៃយ អា- 
ជ្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ ជួយ សហការ 
សៃវជៃវរ ក ម្ចាស់ គណនី បណ្តាញ 
សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ខាង លើ និង 
ជន ពាក់ ព័ន្ធ ដទៃ ទៀត  មក ផ្តនា្ទា- 
ទោស តាម ចៃបាប់ ជ ធរមន» ។

កៃសួង សុខាភិបា លបានអំពាវ-  
នាវដល់បៃជព លរដ្ឋឱៃយបញៃឈប់  
ការទិញ និង បៃើបៃស់ ទឹកស- 
ណ្តំ NIGHT 9999 នៃះ ជ- 
បនា្ទាន់ ពីពៃះ ផលិត ផល នៃះ 
មិនបាន បញ្ជាក់ថា  ផៃសំ ពីសរ- 
ធាតុគី មី អ្វី ឡើយ ដូចនៃះ វ 
អាចធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ដល់ សុខ- 
ភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ឬ ឈាន ដល់ ការ- 
បាត់ បង់ អាយុ ជីវិត ទៀតផង ។

កៃសួង បញ្ជាក់ថា  «កៃសួង 
សុខាភិបាលសូម  អំពាវនាវ 

ដល ់ប ង ប្អនូ បៃជ ពលរដ្ឋ ដៃល 
បាន ស្គល ់ម្ចាស់ គណន ីបណ្តាញ 
សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ ុក ខាងលើឬ ជន- 
ពាក់ ព័ន្ធឬ បាន ស្គល់ ទីតាំង 
ដៃល កំពុង ចៃក ចាយ ឬ លក់ 
ទកឹស ណ្ត ំNIGHT 9999 គ្មៅន 
លៃខ ប ញ្ជិកា និង គ្មៅន ការទទួ ល- 
ស្គល់ ពី កៃសួងសុខា ភិបាល  
ខាងលើ នៃះ ស ូម សហការ ផ្តល ់
ពត័ ៌មន មក នាយកដា្ឋា ន ឱសថ 
ចំណីអា ហារ បរិកា្ខារ ពៃទៃយ និង 
គៃឿងស ម្អាង» ។

នៅ ថ្ងៃ ដដៃល នៃះ កៃសួង 
សុខាភិបា ល ក៏បាន បៃកាស 
ហាមឃាត់ ការផៃសព្វផៃសាយ  និង 
លក់ ឱសថ បុរាណ«ស្មៅ បៃ- 
មត់ មនុសៃស»ដៃល មិនមន 
លៃខ ទិដា្ឋាការ ឬ បញ្ជិកា និង 
មិនមន ការទទួ លស្គល់ ពី 
កៃសួងសុខា ភិបា ល។

កៃសួ ងបញ្ជា ក់ក្នុងសៃ ចក្តី 
ជូនដំណឹងដៃ លផៃសព្វផៃសា យពី  
ថ្ងៃទី២២ ខៃវិច្ឆិកា  ដៃរថា មន  
គណនី បណ្តាញ សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ុក  
ឈ្មៅះ«Leng PS»កពំងុ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ  ឱសថ បុរាណ«ស្មៅ បៃ- 
មត់ មនុសៃស»...តទៅទំព័រ ៦ 

ក្រសួងអំពាវនាវឱ្រយស្រវជ្រវរកម្ចាស់គណនីចំនួន៧ 
ករណីលក់ទឹកសណ្ដ ំនិងហាមលក់ស្មៅប្រមត់មនុស្រស តពីទំព័ រ ១...កម្ពុជ សូម គំទៃ 

គំនិត ផ្តួចផ្តើម បៃរព្ធ ខួប ២០ឆ្នាំ  
នៃ ការចុះ ហត្ថលៃខា លើ សៃចក្តី  
ថ្លៃងការណ៍ ស្តីពី ការបៃតិបត្តិ 
របស់ បណ្តា ភាគី នៅ សមុទៃ ចិន 
ខាង តៃបូង ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២២ ខាង មខុ 
នៃះ។ កម្ពុជ ក៏សូម វយតម្លៃ 
ខ្ពស់ លើ វឌៃឍនភាព  នៃ ការចរចា  
ឆ្ពោះ ទៅរក ការបញ្ចប់ កៃម បៃតិ-
បត្ត ិនៅ សមទុៃ ចនិ ខាងតៃបងូ ដៃល  
បៃកប ដោយ ខ្លមឹសរ ពៃញ លៃញ 
និង បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់»។

លោក លើក ឡើងថាក្នុង រយៈ- 
ពៃល  ៣ទស វតៃសរ៍  កន្លង មកនៃះ  
អាស៊ាន -ចិន បានបង្កើត ទំនាក់-
ទំនង ដ៏ស្អិត ល្មួតបៃកប ដោយ  
សមគ្គីភាព  និង ផ្លៃផ្កា ដៃល ផ្តល់ 
បៃយោជន៍ ឱៃយ គ្នា ទៅវិញ ទៅមក 
នងិ ចលូរួម ចណំៃក យ៉ាង សំខាន ់
ក្នុង ការនាំមក នូវ សន្តិភាព  ស្ថិរ-
ភាព  សន្តិសុខ  វិបុលភាព  និង ការ-
អភិវឌៃឍ សង្គម -សៃដ្ឋកិច្ច បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព  និង បរិយប័ន្ន នៅ 
ក្នុង តំបន់ ទាំង២។

លោក  បៃកាស គទំៃ ចពំោះ ការ- 
លើក កម្ពស់ ទំនាក់ ទំនង ទៅជ 
ដៃគ ូយទុ្ធសស្តៃ គៃប ់ជៃងុ ជៃយ 
និង  ការអនុម័ត សៃចក្តី  ថ្លៃង-   
ការណ៍ រួម ស្តីពី កិច្ចបៃជុំ កំពូល 
អាស៊ាន -ចិន ដើមៃបី រំឭក ខួប អនុ-
សៃសាវរយី ៍លើក ទ៣ី០ នៃ ទនំាកទ់-ំ 
នង  ដៃគូ សន្ទនា អាស៊ាន - ចិន ។ 

លោក ហ៊ុន សៃន  ថ្លៃងថា ៖ 
«កម្ពជុ កស៏មូ ស្វាគមន ៍ផងដៃរ នវូ 
គំនិត ផ្តួចផ្តើម ការអភិវឌៃឍ សកល  
របស់ ឯកឧត្តម បៃធានា ធិបតី  សុី 
ជីន ភីង  ដៃល នឹង កា្លាយជ កម្លាំង 
គំទៃ ដ៏សំខាន់ សមៃប់  បណ្តា បៃ-
ទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍ នៅក្នុង ការ- 
ស្តារ សង្គម -សៃដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ  
កៃយ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ១៩  និង ក្នុង 
ការលើក ស្ទយួ សិទ្ធមិនុសៃសតាមរយៈ   
ការអភិវឌៃឍ បៃកប ដោយ ចីរភាព  
និង ការកាត់ បន្ថយ ភាព កៃីកៃ»។ 

លោក ហ៊នុ សៃន  ថ្លៃងថា  សៃប 
ពៃល ដៃល ចិន បាន កា្លាយជ បៃ-
ទៃស មហាអណំច ឈាន មខុ មយួ  
នងិ មន តនួាទ ីកានត់ៃ សខំាន់  ទាងំ 
ក្នងុ  តបំន ់ នងិ សកលលោក  ហើយ 
អាស៊ាន កប៏ាន បពំៃញ តនួាទ ីកាន-់ 
តៃ ទូលំ ទូលាយ នោះ  ទំនាក់ ទំនង 
អា ស៊ាន- ចនិ  នងឹ កា្លាយជ ទំនាក-់ 
ទំនង មួយ ដៃល កាន់តៃ ចាំបាច់ 
សមៃប់ តំបន់ ទំាង២  និង សកល- 
លោក។ ជពិសៃស ក្នុង ការស្តារ  
និង  ជំរុញ កំណើន សង្គម -សៃដ្ឋ កិច្ច  
ឡើង វិញ ក្នងុ បរិបទ ជំងឺ កូវីដ១៩។ 

លោក ក៏បាន អបអរសទរ ដល់ 
បៃជជន និង រដា្ឋាភិបាល ចិន ដៃល  
សមៃចបាន គោល ដៅ ១០០ឆ្នាំ ទី 
១ ក្នុង ការកសង សង្គម ជតិ មួយ  
ដៃល មន វិបុលភាព កមៃិត មធៃយម ។

លោក លមឹ ម៉ៃងហរួ  អនបុៃធាន 

មជៃឈមណ្ឌល មៃគង្គ សមៃប់ ការ- 
សិកៃសា  យុទ្ធសស្តៃ នៃ វិទៃយាស្ថាន 
ចក្ខវុសិយ័ អាសុ ី បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍  
នា ថ្ងៃទី២២  វិច្ឆិកា ថា  សំណើ 
របស់  លោក ហ៊ុន សៃន  បានឆ្លុះ- 
បញ្ចាំង នូវ ស្មៅរតី រួមគ្នា ក្នុង ការ- 
លើក  កម្ពស ់កចិ្ច សហ បៃត ិបត្តកិារ 
រវង អាស៊ាន  និង ចិន តាមរយៈ 
សកម្មភាព បៃប ជក់ស្តៃង  និង 
ជកល់ាក ់ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃ វបិត្ត ិ
ជំងឺ កូវីដ១៩។  

លោក ថ្លៃងថា ៖«ការណ៍ នៃះ  
នងឹ មនិ តៃមឹតៃ ចលូ រមួ ចណំៃកក្នងុ 
ការជយួ ដល ់បណ្តា បៃទៃស  សម- 
ជិក  អាស៊ាន ទប់ស្កាត់ ការ រកី រាល- 
ដាល នៃ  ជំងឺ កូវីដ១៩ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ 
ប៉ុន្តៃ ថៃមទាំង ដោះ សៃយ  ផល ប៉ះ- 
ពាល់ នៃ ជំងឺ កូវី១៩ ទាំង ក្នុង ពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន  និង កៃយ ជំងឺ រាតតៃបាត 
សកល នៃះ» ។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ព័ត៌មន  កៃសួង ការបរទៃស 
កម្ពុជកាល  ពី ថ្ងៃទី២២  វិច្ឆិកា  
លោក  សុ ីជនីភងី  បានដាក ់ស ណំើ  
ដៃល មន ៥ចណំចុ  ដើមៃប ីពងៃ ឹង  
ទំនាក់ទំនង អាស៊ាន -ចិន ។ 

សណំើ ទ១ី គ ឺការកសង ផ្ទះ ដៃល 
បៃកប ដោយ សន្តិភាព ជមួយគ្នា  
ខណៈដៃល ចិន តៃៀមជ សៃច ក្នុង 
ការធ្វើឱៃយ សុីជមៃ កិច្ច សហបៃតិ-
បត្តកិារ ក្នងុ វិស័យ ការពារជតិ  ឧកៃដិ្ឋ- 
កម្ម ឆ្លងដៃន  និង ក្នុង ការចុះ ហត្ថ-
លៃខា លើ ពធិសីរ ចពំោះ សន្ធសិញ្ញា  
ស្តីពី តំបន់ អាសុីអាគ្នៃយ៍ គ្មៅន អាវុធ 
នុយ ក្លៃអ៊ៃរ  (SEANWFZ)។ 

សណំើ ទ២ី  គ ឺការកសង ផ្ទះ មយួ 
ដៃល មន សន្តសុិខ ជមួយគ្នា  ជមួយ  
ការប្តៃជ្ញាចិត្ត របស់ ចិន ដើមៃបី គំទៃ 
ចំពោះ របាំង ការពារ សុខភាព អា-
ស៊ាន  និង ពងៃឹង កិច្ចសហ បៃតិបត្តិ- 
ការ បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធភាព ស្តីពី 
ការគៃប់គៃង គៃះ មហន្តរាយ។ 

សណំើ ទ៣ី  គ ឺ ការកសង ផ្ទះមយួ  
ដៃល មន វិបុលភាព ជមួយគ្នា  
ខណៈ  ចនិ  នងឹ ផ្តល ់គមៃង វនិយិោគ 
សមៃប់ ការអភិវឌៃឍ  ក្នុង ទំហំ ទឹក- 

បៃក់ ១,៥ប៊ីលាន ដុលា្លារ អាមៃរិក  
សមៃប់ រយៈពៃល ៣ឆ្នាំ  និង តៃៀម 
ជសៃច ក្នុង ការធ្វើ ការ ជមួយ 
អាស៊ាន  ដើមៃបី ទាញយក ផល- 
បៃយោជន៍ ពៃញលៃញ ពី ភាព ជ 
ដៃ គ ូសៃដ្ឋកចិ្ច គៃប ់ជៃងុជៃយ តបំន ់
(RCEP)  និង ពី តំបន់ ពាណិជ្ជកម្ម 
សៃរី អាស៊ាន -ចិន  ដៃល បានកៃ- 
សមៃួល រួច  និង ក្នុង ការបង្កើន 
ការគំទៃ ដល់ ការអភិវឌៃឍ ធនធាន 
មនុសៃស។ 

សំណើ ទី៤ គឺ ការកសង ផ្ទះ ដ៏ 
សៃស់ ស្អាត មួយ ជមួយ គ្នា  ដោយ 
ផ្តាត កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ កាន់តៃ 
ធទំលូាយ លើ ការអភវិឌៃឍ បៃតង  នងិ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពណ៌ខៀវ  ក្នុង ចំណម 
កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ ផៃសៃងៗ។ 

ចំណៃក សំណើ ចុងកៃយ  គឺ 
ការកសង ផ្ទះ មួយ  ដៃល បៃកប- 
ដោយ មៃតៃីភាព ជមួយ គ្នា  តាម- 
រយៈ ការលើក កម្ពស់ វិស័យ ទៃស-
ចរណ៍ ការផ្លាស់ ប្តរូ រវង បៃជជន  និង  
បៃជជន  ជពិសៃស ក្នុង ចំណម 
យុវជន  និង ថា្នាក់ ដឹកនាំ វ័យ ក្មៃង។ 

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន បន្តថា  
ថា្នាក់ ដឹកនាំ អាស៊ាន -ចិន  បាន 
បញ្ជាក់ ជថ្មី  នូវ ការប្តៃជ្ញា ចិត្ត របស់ 
ខ្លួន  ចំពោះ ពហុភាគី និយម  និង 
ការថៃ រកៃសា កៃបខណ័្ឌ កចិ្ចសហ បៃត-ិ
បត្តិការ តំបន់  ដៃល បើកចំហ  និង 
បៃកប ដោយ បរិយប័ន្ន។ អាស៊ាន 
សម្តៃង ការកោត សរសើរ ចំពោះ ចិន 
ដៃល បានគំទៃ ដល់ មជៃឈភាព  អា-
ស៊ាន  នងិ តនួាទ ីស្នលូ របស ់អាស៊ាន 
នៅ ក្នងុ នមិ្មៅបនកម្ម តបំន ់ដៃល កពំងុ 
វវិឌៃឍន ៍ ដើមៃប ីឆ្លើយតប ទៅនងឹ ការបៃ-
ឈម របស់ តំបន់  និង អន្តរជតិ។  

ថា្នាក់ ដឹកនំា អាស៊ាន -ចិនបាន 
ឯកភាព ជរំញុ កចិ្ចសហ បៃតបិត្តកិារ  
ក្នុង វិស័យ ពាក់ព័ន្ធ នានា  ដៃលមន 
ចៃង ក្នងុ ទសៃសនវសិយ័ អាស៊ាន  ស្តពី ី
ឥណ្ឌូ -បា៉ាសុីហ្វិក (AOIP)  ដើមៃបី 
អភិវឌៃឍ ជំនឿ ទុកចិត្ត ជយុទ្ធសសៃ្ត 
ដៃល បានលើក កម្ពស់ រួច  និង កិច្ច- 
សហ បៃតិ បត្តកិារ ឈ្នះ -ឈ្នះ  ក្នងុ ចំ-  
ណម បៃទៃស នានា ក្នុង តំបន់៕

លោកហុ៊ន ស្រន ជំរុញឱ្រយ អាស៊ាន...

លោកនាយករដ្ឋ មន្តេ ីហុ៊ន សេន ក្នងុកិច្ចបេជំុអាស៊ាន-ចិន តាម បេព័ន្ធ 
វីដេអូ  នាថ្ងេទី២២ វិច្ឆកិា  ។ រូបថត MoFAIC
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 វ៉ន  ដា រ៉ា  
 
ព្រះ សីហនុៈ  មន្ទរី រៀបចំ ដៃន ដី ន គ- 

រូប នី យកម្ម  និង សំណង់  ខៃត្ដ ពៃះ- 
សហីន ុ កពំងុ រៀប ច ំឯក សារ ឆ្លើយ តប 
ចពំោះ ការ ចោទ បៃកាន ់ទៅ លើ  លោក  
ចៃង  សៃុង  ដៃល ជា បៃធាន មន្ទីរ នៃះ  
បាន ចៃញ ប្លង់ រឹង ឱៃយ ទៅ សាច់ ញាតិ 
លើដី រដ្ឋ ក្នុង តំបន់ ការពារពៃ កោង- 
កាង  ចនំនួ  ៧ បណ្ណ ស្មើនងឹ ទហំ ំដ ីជាង  
៣០ ហិកតា  ស្ថិត នៅ ភូមិ ពៃក សង្កៃ  ឃុំ  
ទឹក ថ្លា  សៃុក ពៃនប់  ខៃត្ត ពៃះ  សីហនុ ។ 
នៃះ បើ តាម អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ 
ពៃះ សីហនុ ។  

 ការ បៃកាស ថ   នឹង ឆ្លើយ តប របស់ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ដ ពៃះ សហីនុ នៃះ  កៃយ ព ី
បៃជា សហ គមន៍  និង អង្គការ សង្គម- 
សុីវិល នៅ ក្នុង ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ មួយ 
ចំនួន បាន រិះគន់  និង ស្នើឱៃយ អាជា្ញា ធរ 
ពាក ់ពន័្ធ  មាន ចណំាត ់ការ  នងិ ដកហតូ 
ដី ពៃ កោងកាង របស់ រដ្ឋ មក វិញ ។  

 លោក  ឃាង  ភារ មៃយ  អ្នក នាំ ពាកៃយ 

រដ្ឋបាល ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ បាន ថ្លៃង ថ ៖ 
« ករណនីៃះ  គ ឺមន្ទរី ជនំាញ លោក កពំងុ  
រៀប ច ំឯក សារ ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប តៃឡប ់
ទៅ វិញ » ។  

 លោក  រី ម មុ សើ  តំណាង បៃជា- 
នៃសាទ  និង គណៈ កម្ម ការ សហ គម ន៍ 
នៃសាទ ពៃនប ់២  បាន បៃប ់ឱៃយដងឹ ថ  
បៃជា ពលរដ្ឋ មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ ជា 
ខ្លាងំ ចពំោះ ការ បាត ់បង ់ ពៃ កោង កាង  
ជា ជមៃក ជីវ ចមៃុះ សមៃប់ បៃជា- 
នៃសាទ អាសៃ័យ ផល  ហើយ ពួក គាត់ 
ស្នើ សំុឱៃយ អាជា្ញា ធរ ពាក់ព័ន្ធ ជួយ ទប់សា្កាត់ 
បទ ល្មើស កាប់ បំផ្លាញ ពៃកោ ងកាង  
នៃះ តទៅ ទៀត ដើមៃបី រកៃសា ទុក ពៃ លិច- 
ទឹក ឱៃយ ពល រដ្ឋ កៃី កៃ បៃក បរបរ ចិញ្ចឹម 
ជីវិត បៃចាំ ថ្ងៃ ។  

 លោក ថ្លៃង ថ  ៖«  បៃជា ពលរដ្ឋ ទាំង- 
នោះ កប៏ាន ទទចូ ស្នើ សុ ំរាជ រដ្ឋាភ ិបាល  
ដក ហូត ឬ លុប ចោល បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ 
គៃប លើដីពៃ កោង កាង  របស់ សហ- 
គមន ៍នៃសាទ ពៃ នប ់២  នងិ សណំមូ ពរ 
ដល់ អង្គ ភាព បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ  

ពិនិតៃយ មើល ភាព មិន បៃកៃតី នៃ ការ- 
លចួ ចៃញ ប្លង់ រងឹ ទាងំ  ៧បណ្ណ គៃប លើ  
ដី ពៃ កោង កាង  ដៃល ឈាន ទៅ ការ- 
បំផ្លាញ បរិសា្ថាន នៃ ជីវ ចមៃុះ ធន ធាន 
ធម្ម ជាតិ ដ៏ កមៃ នៅ កម្ពុជា »។  

 លោក  សុខ  សុខុម  បៃធាន អង្គការ 
សៃវជៃវ ជាតិ កម្ពជុា  (CNRO)  ស្នើ- 

សុំឱៃយ កៃសួង សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ព ន្លឿ ន  
នងិ ចាត ់វធិាន ការ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់ក្នងុ ការ- 
ដក ហតូ  ពៃកោងកាង  នៅ តបំន ់ដៃល 
មាន ភាព មិន បៃកៃតី នោះ ទុក ជា 
សមៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ សៃប តាមចៃបាប់ រដ្ឋ ធម្ម- 
នុញ្ញ  ចៃបាប់ ជល ផល  ភូមិបាល  ឆ្នាំ 
២០០១  នងិ អនកុៃតឹៃយ  រមួ ទាងំ ឯក សារ 

ពាកព់ន័្ធ នានា បងា្ហាញ ថ  ដ ីសាធារណៈ  
របស់ រដ្ឋ មិន អាច កា្លាយ ទៅ ជា កម្ម សិទ្ធិ 
ឯក ជន ឡើយ ។  

 លោក ថ្លៃង ថ ៖ « ដោយ មើល ឃើញ 
ការ ឆក់ ឱកាស និយម បំផ្លាញ ធនធាន 
ធម្ម ជាតិ  ដ៏ គួរ ឱៃយ ពៃួយ បារម្ភ  នៃ តំបន់ 
ពៃ កោងកាង អង្គ ការ  CNRO  ចាត់ - 
ទុក ថ  សហ គមន៍ តំបន់ ពៃនប់ ២  ជា 
កន្លៃង  សួន កោង កាង អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ។  
កាល ជំនាន់  លោក  យន្ត មីន  ជា 
អភបិាល ខៃត្ត  គ ឺតៃង តៃ ចុះ ទៅ ជយួ ដ ំ
កោង កាង នៅ ទីនោះ ជា ពិសៃស គូ- 
ស្នៃហ ៍ដៃល បាន រៀប ការ ហើយ នៅ ក្នងុ 
តបំន់ ហ្នងឹ តៃវូ តៃ ទៅ ដំ ដើម កោង កាង 
ឱៃយ បាន  ១ ដើម ទុក ជា និមិត្ត រូប ការ ពារ 
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ  »  ។  

 លោក  ចៃង  សៃុង  បៃធាន មន្ទីរ 
រៀបចំ ដៃនដី  និងនគរូបនីយកម្ម ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ  មិន បាន ឆ្លើយ តប លើ 
ករណី នៃះ ទៃ  កាល ពី ថ្ងៃទី ២២  វិច្ឆិកា 
នៃះ កៃយ ព ីឃើញ សារ តាម បណា្ដាញ 
តៃ ឡៃ កៃម របស់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ៕ 

មន្ទរីរៀបចំដែនដីនឹងឆ្លើយតបការចោទបែកាន់ចែញប្លង់គែបលើពែកោងកាងជាង៣០ហិកតា

តំបន់ព្រកោងកាង នៅឃំុទឹកថ្លា ស្រកុព្រនប់ ខ្រត្តព្រះសីហនុ  ។ រូបថត សហ ការី

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំ្រញៈសិសៃស បៃឡង សញ្ញា - 
បតៃ មធៃយម សកិៃសា បឋមភមូថិ្នាក ់
ទី ៩ (ឌី  ប្លមូ )នៅរាជ ធា នីភ្ន ំពៃ ញ 
នៅ ឆ្នាំ នៃះ  ជា ង ៩៥ភាគរយ  
បាន បៃឡង ជាប់ក្នុង ចំណោម  
សិសៃស  សរុប ១៥ ៣១៣នាក់  
ខណៈ កៃសងួអបរ់ ំយវុជន នងិ 
កីឡា បាន ដក់ចៃញ  នូវ បទ បៃបញ្ញ  ត្ដ ិ
នងិ កមៃតិ វនិយ័  ចពំោះ បៃក្ខជន 
បៃឡង បាក់ឌុប  ដៃល នឹង បៃពៃ ឹត្ត 
ទៅ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខៃ ធ្ន ូខ  ងមុខ ។ 

 លោក  ហៃម សុីណារ៉ៃត 
បៃធា ន  មន្ទីរ អប់រំ យុវ ជន និង 
កីឡា រាជធានី ភ្នំ ពៃញ ថ្លៃង នៅ 
ថ្ងៃទី ២២  វិច្ឆិកាថ លទ្ធ ផល 
បៃឡង សញ្ញា បតៃ មធៃយម សកិៃសា 
បឋម ភូមិ សម័យ បៃឡង ថ្ងៃ ទី 
១៥-១៦ វិច្ឆកិា ២០២១ មាន 
មណ្ឌ ល បៃឡង សរបុចនំនួ ៦៣ 
មណ្ឌ លតៃូវ ជា  ៦៤៧បន្ទប់ ។

ចំនួន បៃក្ខជន ចុះ ឈ្មោះ បៃឡ ង  
សរុប ចំនួន  ១៥ ៣១៣នាក់  
សៃី ៧ ៨ ៣២នាក់។ បៃក្ខ ជន 
មក បៃឡង សរុប ១៤ ៥០៦ 
នា ក ់ សៃ ី៧ ៤៩៨នាក។់  ក្នងុ 
នោះ បៃក្ខជន បៃឡង ជាប ់សរបុ 
១៣ ៧០៩នាក ់ សៃ ី៧ ១៨៦ 
នាក ់គតិជា ភាគ រយ សរបុចនំនួ 
៩៤,៥១ ភាគ រយ សៃ ី៩៥, ៨ ៤ 
ភាគ រយ។

លោក ហៃម សុណីារ៉ៃត បាន 
បញ្ជាកថ់ ៖«ដណំើរ ការ បៃឡង 
សញ្ញាបតៃ មធៃយម សិកៃសា បឋម- 
ភូមិ ឆ្នានំៃះ  គៃប់ មណ្ឌល ដំណើរ - 

ការ ធម្មតា ពុំ មាន បញ្ហា អ្វីគួ រ ឱៃយ 
កត់ សមា្គល់ ទៃ។ តាម មណ្ឌល 
បៃឡង នីមួយៗ បាន អនុវត្ត តា ម 
ការណៃនាំ បាន ល្អបៃសើរ។ 
គៃប់ ចៃក ចូល ក្នុង មណ្ឌល មាន 
ឧបករ ណ៍ បាញ់ អាល់ កុល និង 
វាស់ កម្ដៅ»។

លោក រស់ សុវាចា អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសងួ អបរ់ ំថ្លៃង នៅថ្ងៃទ ី
២២វចិ្ឆកិា ថ ជាទទូៅលទ្ធផ ល  
បៃឡង ឌីប្លូម តៃូវ ចៃញ ផៃសាយ 
ជូន ចាប់ ពីម៉ោង ៨:០០ នាទី 
ពៃកឹ ថ្ងៃ ២២ វចិ្ឆកិា ឆ្នាំ ២០២១ 
នៅ តាម មណ្ឌល បៃឡង និង 

តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ របស់ 
មណ្ឌល បៃឡង ។

លោក បញ្ជាក ់ថ ៖«អាសៃយ័ 
លើការ រៀបចំ របស់ គៃឹះសា្ថាន 
នីមួយៗ ការ ផៃសាយ លទ្ធផ ល 
បៃឡង  ឌីប្លូម អាច មាន ម៉ោង 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ផៃសៃង គា្នា »។

លោក បាន ឱៃយដងឹ ថ ជា ទទូៅ 
ដំណើការ បៃឡង ឌីប្លូម  មាន 
រយ: ពៃល សរុប  ចំនួន ២ ថ្ងៃ គឺ 
កាល ពថី្ងៃ ១៥ នងិ ទ ី១៦ វចិ្ឆកិា 
ហើយ បាន បញ្ចប់ ដោយ មាន 
លទ្ធផល អាច ទទួល យក បាន 
តាម ការ គៃង ទុក។

ដូច ឆ្នាំកន្លង មក ដៃរ  បៃក្ខ ជន 
បៃឡង ឌីប្លមូ មួយ ចំនួន តូចដៃ ល  
អវ ត្ត  មាន  ក្នងុ អំឡុង ពៃល បៃឡ ង 
នៃះ ដោយសារ មូល ហៃតុ បុគ្គ ល ។ 
រីឯ ការ បៃឡង ឌីប្លមូបា ន បន្ត អនុ - 
វត្តតាម គោល ការណ៍ ចៃបាប់ 
យតុ្ត ិធម ៌តមា្លា ភាព នងិ លទ្ធផ ល  
ទទួល យក បានសៃប នឹងវិ ធាន-  
ការសុវត្ថិ ភាព សុខ ភាព។ 

 លោកសុវា ចា បន្តថ  កៃសួ ង   
អប់រំ  សូម ថ្លៃង អំណរ គុណជូន 
ចំពោះ បុគ្គលិក អប់រំ គៃប់ លំដ ប់    - 
ថ្នាក់ បៃក្ខជន បៃឡង ឌីប្លមូ មា តា  
បតិា  នងិ គៃប ់ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ ដៃល 

បាន ចូល រួមរៀបចំ  និងគាំទៃ 
ដំណើរការ បៃឡង ឌីប្លូមនៅ ឆ្នាំ 
នៃះ  ដោយ បាន អនុ វត្ត ខ្ជាប់ ខ្ជួន 
នូវ នីតិវិ ធី បៃឡង  និង វិធាន ការ 
សុវត្ថិភាព សុខ ភាព  ដើមៃបី ទប់- 
សា្កាត់ ការ ឆ្លង កូវីដ ១៩។ 

បើតាម លោកសុវាចា បៃក្ខ - 
ជន បៃឡង ឌីប្លូម ឆ្នាំ នៃះ មាន 
ចំនួន សរុប ១៦២ ៥៨៩នាក់ 
(នារី ៨៧ ៨៧១នាក់)។  
មណ្ឌល  បៃឡង មានចំនួន  ១ 
៧២២ និង បន្ទប់ បៃឡង មាន 
ចំនួន ៧ ៣២៧។

យ៉ោងណាក្តី   មន្ទីរអប់រំ ខៃត្ដ 

តៃបូងឃ្មុ ំបនា្ទាយ មានជ័យ ឧត្ដរ - 
មាន ជ័យ និង កោះកុង បាន ឱៃយ 
ដឹង ថ មណ្ឌល បៃឡង កំពុង 
បកូ សរបុ លទ្ធផល មនិ ទាន ់រចួ- 
រាល់ សព្វគៃប់ នៅ ឡើយទៃ កា ល-  
ពីថ្ងៃទី ២២  វិច្ឆកិាហើយ អាច នឹ ង 
រួច រាល់ នៅថ្ងៃទី២៣វិច្ឆិកា ។

ដោយ ឡៃក លោក ហង់ជួន 
ណារ៉ុន រដ្ឋ មនៃ្ដី  កៃសួង អប់រំ 
យុវជន  និង កីឡា នៅ ថ្ងៃទី ២២ 
វចិ្ឆកិា បាន បៃកាស  ដកច់ៃញ នវូ 
បទបៃបញ្ញត្ដិ  និង កមៃិត  វិន័យ   
ចំពោះបៃក្ខជន  បៃឡង សញ្ញា - 
បតៃ មធៃយម សិកៃសា ទុតិយភូមិ 
(បាកឌ់បុ) សមយ័ បៃឡង ថ្ងៃ ទី 
២៧ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២១ ។ 

សៃចក្តី បៃកាស នៃះ មាន 
គោល ដៅ រកៃសា របៀបរៀប រយ 
ក្នុង ការ បៃឡង សញ្ញាបតៃ- 
មធៃយមសិកៃសា ទុតិយ ភូមិ  លើក- 
កម្ពស់ ការ ថៃ ទាំ សុខ ភាព និង 
សុវត្ថិភាព  សមៃប់ គណៈ មៃ - 
បៃយោ គ គណៈ កម្មការ នានា 
និង បៃក្ខជ ន ក្នុងប រិបទនៃ ការ- 
ឆ្លង រាល ដល ជងំកឺ ូវ ីដ ១៩ នងិ 
ជំងឺ ឆ្លង ផៃសៃងៗ ។  

សៃចក្ត ីបៃកាសនៃះ ក ៏កណំត ់
អំពី សកម្ម ភាព សមៃប់ បៃក្ខជ ន  
ដៃល តៃូវ អនុវត្ត ក្នុង ការ បៃឡង 
សញ្ញាបតៃ មធៃយម សកិៃសា ទតុយិ- 
ភូមិ។ កំណត់ អំពី សកម្ម ភាព  
ដៃល មិនតៃូវ អនុវត្ត និង កមៃិត 
វិន័យ  ចំពោះ បៃក្ខជន ដៃល 
បៃពៃតឹ្ត ខសុ ឆ្គង  ក្នងុ ការ បៃឡង 
សញ្ញា បតៃមធៃយម សកិៃសា ទតុយិ- 
ភូមិ   បាក់ ឌុប នៃះ ផង ដៃរ ៕

ប្រក្ខ ជន ដ្រល ចូល ប្រឡង  នៅ វិទ្រយា ល័យ ទួល ទំពូង  ត្រវូ បាន តម្រវូ ឱ្រយ វាស់ កម្ដៅ មុន ព្រល ដើរ ចូល ទៅ ក្នងុ សាលា   កាល ថ្ង្រ ទី ១៥ វិច្ឆកិា។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី 

ឆ្នាំនែះសិសែសបែឡងឌីប្លមូនៅភ្នពំែញជាង៩៥%បានបែឡងជាប់



តពីទំព័រ៤...ដែលមិនមាន
លែខទដិ្ឋាការពីកែសងួសខុាភ-ិ
បាលពែមទំាងបានបែើនូវខ្លមឹ-
សារភូតកុហកនិងបំផ្លើស
ហសួពីការពតិដចូជាអាចជយួ
មិនឱែយឆ្លងមែរោគអែដស៍ជំនួយ
ដល់បែះដូងនិងជួយការពារ
រោគថ្លើមជាដើម។
កែសួងបញ្ជាក់ថាឱសថ-

បុរាណគែប់បែភែទក្នងុបែទែស-
កម្ពុជាតែូវមានលែខទិដ្ឋាការ
ពីកែសួងសុខាភិបាលហើយ
រាល់ការផែសព្វផែសាយផលតិផល
ទាំងនែះតែូវមានការអនុញ្ញាត
ពីកែសងួសខុាភិបាល។ចពំោះ
ការផលិតឬវែចខ្ចប់ឱសថគែប់-
បែភែទតែូវមានចែបាប់អនុញ្ញាត
ពីកែសងួសុខាភបិាលដែលតែវូ

ធ្វើយ៉ាងណាឱែយសែបតាមលក្ខណៈ
បច្ចែកទែសដើមែបីការពារបាន
នូវគុណភាពសុវត្ថិភាពនិង
បែសិទ្ធភាពនែឱសថដែល
ផលិតបាន។
កែសងួបន្ថែមថា៖«ការផែសព្វ-

ផែសាយរបស់គណនីបណា្តាញ
សង្គមហ្វែសប៊ុកឈ្មោះLeng
PSដែលបានអះអាងថាឱសថ-
បុរាណស្មោបែមាត់មនុសែស
អាចជួយបង្ការឬពែយាបាលជំងឺ
ជាចែើនបែភែទនោះគឺពុំមាន
មូលដ្ឋានវិទែយាសាស្តែចែបាស់-
លាស់ឡើយ»។
កែសងួបន្តថា«ដចូនែះដើមែបី

ចៀសវាងការខាតបង់បែក់កាស
និងប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
អ្នកបែើបែស់ទៀតនោះកែសួង
សុខាភិបាលសូមអំពាវនាវ
ដល់សាធារណជនទាំងអស់
មិនតែូវជឿតាមការផែសព្វផែសាយ

របស់គណនីបណា្តាញសង្គម
ហ្វែសប៊ុកឈ្មោះ LengPS
និងមិនតែូវបែើបែស់ឱសថ
បុរាណស្មោបែមាត់មនុសែសគ្មោន
លែខទិដ្ឋាការឬបញ្ជកិាពីកែសួង
សុខាភិបាលជាដច់ខាតពែះ
ផលិតផលនែះពុំអាចធានា
បាននូវគុណភាពបែសិទ្ធភាព
និងសុវត្ថិភាព»។
កែសួងសុខាភិបាលបាន

ពែមានចាត់វិធានការតឹងរុឹង
ទៅតាមផ្លូវចែបាប់ចំពោះមា្ចាស់-
គណនីបណា្តាញសង្គមហ្វែស-
ប៊ុកឈ្មោះ LengPSដែល
កំពុងផែសព្វផែសាយឱសថបុរាណ
ស្មោបែមាត់មនុសែសនែះ។
លោកហុកគីមចែងអគ្គ-

នាយកបច្ចែកទែសនែកែសួង
សុខាភិបាលមិនអាចទាក់ទង
ដើមែបីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមបាន
ទែកាលពីថ្ងែទី២២ខែវិច្ឆកិា៕

តពីទំព័រ១...រុញចែនទែនុងសមា្ពាធ
ខ្ពស់ពីបែទែសចិនឱែយធា្លាក់ចុះមកកែម
ហើយបន្តរកំលិចុះមកគែបដណ្ដប់លើ
បែទែសកម្ពជុាធ្វើឱែយសតីណុ្ហភាពក្នងុ
រដូវរងនៅកម្ពុជាឆ្នាំនែះដែលចាប់
ផ្ដើមពីខែធ្នូឆ្នាំ២០២១ដល់ខែកុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០២២ អាចនឹងធា្លាក់ចុះមកនៅ
កមែតិពី១៧ដល់១៥អងែសាសែសមែប់
តំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបឦ-
សាន។ចំណែកនៅតាមបណា្តារាជ-
ធានីខែត្តមយួចនំនួទៀតអាចនងឹធា្លាក់
មកនៅចនោ្លាះពី១៩ដល់១៨អងែសាសែ។
ទន្ទឹមនឹងនែះលោកចាន់យុតា្ថា

អ្នកនាំពាកែយកែសួងធនធានទឹកនិង
ឧតុនិយមបានបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ថា
រដូវរងឆ្នាំនែះចែកចែញជា២វគ្គ។វគ្គ
ទី១ចាប់ផ្ដើមពីសបា្ដាហ៍ទី១ដល់សបា្ដាហ៍
ទី៣នែខែធ្នូឆ្នាំ២០២១ដែលក្នុងអំ-
ឡុងពែលនែះអាកាសធាតុតែជាក់
នងឹកើតមានដោយអន្លើដោយមានថ្ងែ
ខ្លះសីតុណ្ហភាពអាចនឹងធា្លាក់ចុះដល់
១៧អងែសាសែសមែប់តំបន់ជួរភ្នំដងរែក
នងិខ្ពងរ់ាបឦសានហើយសមែប់នៅ
រាជធានីភ្នំពែញនិងបណា្តាខែត្តមួយ
ចំនួនទៀតមានថ្ងែខ្លះសីតុណ្ហភាពអាច
នឹងធា្លាក់ចុះរហូតដល់១៩អងែសាសែ។
ចណំែកវគ្គទ២ីចាបផ់្ដើមពីសបា្ដាហ៍

ទ៤ីនែខែធ្នូឆ្នានំែះដល់ខែកមុ្ភៈឆ្នា២ំ០២២
អាកាសធាតុតែជាក់នឹងកើតមានដោយ
អន្លើជាថ្មីម្ដងទៀតប៉នុ្តែមានរយៈពែល
វែងជាងវគ្គទី១ដែលក្នងុអំឡុងពែល
នែះមានថ្ងែខ្លះសីតុណ្ហភាពអាចនឹងធា្លាក់
ចុះដល់១៥អងែសាសែសមែប់តំបន់ជួរភ្ន-ំ
ដងរែកនិងខ្ពង់រាបឦសានហើយសមែប់
នៅរាជធានីភ្នពំែញនងិខែត្តមយួចនំនួ
ទៀតមានថ្ងែខ្លះសតីណុ្ហភាពអាចនងឹ
ធា្លាក់ចុះរហូតដល់១៨អងែសាសែ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ក្នងុសា្ថានភាព

បែបនែះសូមបងប្អនូបែជាពលរដ្ឋបង្កើន
ការថែទាំសខុភាពឱែយបានល្អពិសែស
តែវូយកចតិ្តទកុដក់ថែទាំសខុភាពកមុារ
តូចៗមនុសែសចាស់ជរានិងស្តែីដែល
ទើបសមែលកូនរួចថ្មីៗ ពែះពួកគត់
ងយនឹងកើតមាននូវជំងឺឆ្លងផែសែងៗ»។
ជំុវិញករណីនែះលោកសែីឱវណ្ណឌីន

អ្នកនាំពាកែយកែសួងសុខាភិបាលបាន
បែប់ភ្នពំែញបុ៉ស្តិ៍ថាជាទូទៅពែលអា-
កាសធាតុតែជាក់ម់កដល់មនសុែសវយ័
ចណំាស់តែងមានកម្ដារាងកាយតចិ
ដោយសារការរលំាយអាហារក្នងុរាង-
កាយយឺតនិងសកម្មភាពរាងកាយមាន
តចិឬចុះថយដែលអាចធ្វើឱែយសតីុណ្ហ-
ភាពក្នុងរាងកាយថយចុះជាងធម្មតា។
ដូច្នែះមនុសែសវ័យចំណាស់ក៏មានហានិ-

ភ័យដែរដែលអាចបណា្តាលឱែយមាន
គែះថា្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយសារ
តែរាងកាយតែវូឆ្លើយតបជាមយួភាព-
តែជាក់ជាពិសែសអ្នកមានជំងឺទឹក-
នោមផ្អែមនិងជំងឺបែះដូង។
លោកសែីបានបញ្ជាក់ថា៖ «ដើមែបី

ការពារសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងកែុម-
គែួសារឱែយបានល្អនិងចៀសផុតពីជំងឺ
តមា្កាត់ដែលអាចកើតមានជាយថា-
ហែតុបណា្តាលមកពីអាកាសធាតុចុះ
តែជាក់នែះចាបំាច់តែវូស្លៀកពាក់អាវ
កែស់ៗរុំកនឹងកនែសែងពាក់មួកនិង
សែមដែរងដើមែបីការពារកុំឱែយធាតុ-
តែជាក់ប៉ះខ្លួនបែណដោយចំហធ្វើ
យ៉ាងណាឱែយមានការរកែសាកម្ដាក្នុង
ខ្លួនធម្មតា»។

យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសែីបានណែ-
នាំឱែយស្វែងរកការពែយាបាលវែជ្ជសាស្តែ
នៅគែឹះសា្ថានសុខាភិបាលដែលនៅ
ជិតបំផុតបែសិនបើពលរដ្ឋមានរោគ-
សញ្ញាពិបាកដកដង្ហើមគែុនក្តៅក្អក
ឈឺកនិងឈឺសាច់ដុំឬមានបញ្ហ
សុខភាពផែសែងទៀត។
លោកសែីកប៏ានអពំាវនាវដល់កង-

កមា្លាំងបែដប់អាវុធទាំង៣បែភែទ
(កងទ័ពនគរបាលនិងកងរាជអា-
វធុហត្ថ)ដែលកពំងុឈរជើងនៅតាម
តំបន់ពែំដែន ពិសែសនៅតំបន់ជួរភ្នំ-
ដងរែកនិងខ្ពង់រាបឦសានបង្កើនការ-
ថែទាំសខុភាពឱែយបានល្អដើមែបីចៀស-
ផុតពីជំងឺឆ្លងនានា។
ជំុវិញករណីនែះលោកឧត្ដមសែនីយ៍-

ឯកសែី ឌឹក មែបញ្ជាការរងកងទ័ព
ជើងគោកនិងជាមែបញ្ជាការកង-
ពលធំអន្តរាគមន៍លែខ៣បានបែប់
ភ្នពំែញបុ៉ស្តិ៍ថាកាលពីថ្ងែទី១៤ខែវិច្ឆកិា
ឆ្នាំ២០២១លោកបានចែកអាវរង
ចនំនួ១០៥១៩អាវដែលជាអណំោយ
របសល់ោកនាយករដ្ឋមន្តែីហ៊នុសែន
និងភរិយជូនដល់កងកមា្លាំងចំនួន
២៥អង្គភាពដែលកពំងុឈរជើងការ-
ពារពែំដែនកម្ពុជា-ថែនៅសមរភូមិ
ទិសទី១បែសាទពែះវិហារ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«បងប្អនូកង

កមា្លាំងបែដប់អាវុធយើងបានទទួល
អាវរងដែលជាអំណោយដ៏ថ្លែថា្លា
របស់សម្ដែចតែជោរួចរាល់ហើយ»។
កាលពីថ្ងែទី១៨ខែវិច្ឆិកាថ្មីៗនែះ

លោកនាយករដ្ឋមន្តែីហ៊នុសែនបាន
អពំាវនាវដល់ពលរដ្ឋឱែយបង្កើនការថែ-
ទំាសុខភាពឱែយបានល្អក្នងុរដូវរងដែល
នឹងមកដល់នាដើមខែធ្នូខាងមុខនែះ។
លោកបានមានបែសាសន៍ថា៖«រដូវ

រងតែងនាមំកនូវជំងឺផែសែងៗជាពិសែស
ផ្តៅសាយហើយផ្តៅសាយនៅក្នងុពែល
កំពុងកើតមានជំងឺកូវីដ១៩នែះ វា
ងយនំាទៅដល់ការឆ្លងនែជំងឺកូវីដ១៩
ពិតបែកដ។ដូច្នែះជារួមសារមួយ
នែះខ្ញុំសំដៅអំពាវនាវជូនចំពោះបែជា-
ពលរដ្ឋរបស់យើងយកចិត្តទុកដក់
ការពារសខុភាពក្នងុរយៈពែលនែរដវូ-
រងរដវូរហំើយនែះដែលធម្មតាតែង-
តែមានជំងឺឆ្លង»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងែអង្គរទី២៣ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

ក្រសួង...

ក្រសួង ៈ រដូវ រងា...

ការលក់អាវរងានៅផ្សារទួលទំពូងកាលពីព្លកន្លងមក។ រូបថតហុងមិនា

ការបង្ហោះលក់ទឹកសណ្ដនិំងឱសថបុរាណតាមហ្វស្បុ៊កដ្លក្សួងឱ្យស្វជ្វ។ រូបថតកែសួងសុខាភិបាល
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មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួការពារជាត ិ
លោក ទៀ បាញ ់បាន ណៃនា ំទៅដល ់
កៃុមគៃូពៃទៃយ  នៃ អនុគណៈកម្មការ 
ចំពោះ កិច្ច ចាក់ វ៉ាក់សាំង កូ វីដ១៩នៃ 
កៃសួងការពារជាតិ  ឱៃយ យកចិត្ត ទុក ដា ក់ 
អនុវត្ត ការងារ ដៃល រាជរដា្ឋាភិបាល 
បាន ដាក់ ឱៃយ។

 លោក ក៏បាន បន្តធ្វើ ការអំពាវនាវ  
ទៅ ដល់ ឪពុកម្តាយ  សូម នាំកូនៗទៅ 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង កូ វីដ១៩ឱៃយបាន គៃប់ៗ 
គ្នា ខណៈដៃល អ្នក ចាក់ វ៉ាក់សាំង  នៅ 
ទទូាងំបៃទៃស  មកដលព់ៃលនៃះ  មន 
រហូតដល់ ជាង១៤លាន នាក់ ធៀប 
នងឹ បៃជាពលរដ្ឋ សរបុ ចនំនួ១៦លាន 
នាក់។ លោក ទៀ បាញ់ បាន សរសៃរ 
លើ បណ្តាញ សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ 
លោក  នា ថ្ងៃទី២២ វិច្ឆិកា ថា ៖ «សូម 
កៃមុ គៃពូៃទៃយ  នៃ អនុគណៈកម្មការ ចំពោ ះ - 
កិច្ច ចាក់ វ៉ាក់សំាង កូ វីដ១៩ កៃ សួង 
ការពារជាតិ បន្ត យកចិត្តទុកដាក់ 
អនុវត្ត ការងារ តាម ភារកិច្ច ដៃល 

រាជរដា្ឋាភិបាល បៃគល់ជូន»។
លោក បាន បន្តថា ៖ «សមូ អពំាវនាវ 

ដល់ ជនរួមជាតិ ទាំងអស់  នាំ កូនចៅ 
ទៅ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ឱៃយ បានគៃប់ៗគ្នា 
សំដៅ  សា្ដារ លើកស្ទួយ និង ជំរុញ 
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ យើង  កៃយ 
វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ១៩ និង តៃូវ អនុវត្តតាម 
ការណៃនាំ របស់ កៃសួងសុខាភិបាល  
ដោយ បៃកាន់ខា្ជាប់ នូវ វិធានការ ៣ការ - 
ពារ និង៣កុំ»។

កៃសួងសុខាភិបាល  បានបៃកាស 
ពី កំណើន អតៃ ចាក់ វ៉ាក់សាំង កូ វីដ - 
១៩ នៅ កម្ពុជា ថា គិត តៃឹម ថ្ងៃទី២១ 
ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃលមន អាយុ ពី១៨ឆ្នាំ ឡើង ចំនួន 
ជាង១០លាន នាក់ ឬ ស្មើនឹង ១០០, - 
៦៩% ធៀប ជាមួយ ចំនួន បៃជាជន 
គោលដៅ ១០លាន នាក់  បាន ចាក់ 
វ៉ាក់សាំង កូ វីដ១៩រួចហើយ។

ចំណៃក កៃុម អាយុ ពី ១២ឆ្នាំ ទៅ 
កៃម ១៨ឆ្នាំ ចាក់ បាន ចំនួន ៩៨, 
៥៦  % ធៀប ចនំនួ បៃជាជន គោលដៅ 
ជាង ១,៨ លាននាក់។ 

ជា មួយគ្នា នៃះ កុមរ អាយុ ពី ៦ឆ្នាំ 
ដល់ កៃម ១២ឆ្នា ំចាក់ បាន ១០៣,  
៩៩% ធៀប នឹង គោលដៅជិត១,៩ 
លាន នាក់ និង លើ កុមរ អាយុ ៥ឆ្នាំ 
ចាក ់បាន ៨១,៣៨% ធៀប នងឹ ចនំនួ 
គោលដៅ ជាង៣០មុឺន នាក់។

កាលពី ថ្ងៃទី១៧ ខៃវិច្ឆិកា ក្នុង ពិធី 
បៃគល់-ទទួល វ៉ាក់សំាង កូ វីដ១៩ ចំនួ ន 
២លាន ដូ ស  ពី សាធារណរដ្ឋ បៃជា - 
មនិត ចិន លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន បាន ធ្វើការ អំពាវនាវ ទៅដល់ 
ជនរួមជាតិ ទាំងអស់  សូម នាំយក 

កូនចៅ ទៅ ចាក់ វ៉ាក់សំាងបងា្ការ ជំងឺ 
កវូដី ១៩  ឱៃយបាន គៃប់ៗ  គ្នា រមួ នងឹ ការ- 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង ដូ ស ជំរុញ  សមៃប់ 
ខ្លួនឯង ផងដៃរ។

លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃី  បាន លើក - 
ឡើងថា នៅក្នុង សមរភូមិ បៃយុទ្ធ នឹង 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ក្នុង រយៈពៃល ជិត២ឆ្នាំ 
មកនៃះ រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា បាន 
កំណត់ យក ការចាក់ វ៉ាក់សំាង  ជា វិធា ន- 
ការ គន្លឹះ បន្ថៃម លើ វធិានការ សខំាន់ៗ  
ដទៃទៀត។

លោក បាន ថ្លៃងថា៖«ធ្វើ ដូចនៃះ 
ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់ការឆ្លង រកី រាលដាល នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ ការពារ សុខភាព សាធា - 
រណៈ និង ជួយសង្គៃះ អាយុជីវិត 
បៃជាជន។ ក្នុង សា្មារតី នៃះ កម្ពុជា 
បានចាត់ទុក វ៉ាក់សំាង ជា ទំនិញ យុទ្ធ - 
សាស្តៃ និង បាន រៀបចំ យុទ្ធសាស្តៃ 
ទិញ ឱៃយបាន គៃប់គៃន់ និង ឆប់ បំផុត 
ដើមៃបី ចាប់ផ្តើម ចាក់ វ៉ាក់សំាង  ដល់ 
បៃជា ជនដោយ មិន រង់ ចាំ រ ហូត ដ ល់ 
ពៃល មនការ បៃងចៃក ទូលំ ទូលាយ 
ជាស កល នោះទៃ»៕

លោកទៀ បាញ់ បន្តអំពាវ នាវ ដល់ ឪពុក ម្តាយ សូម នំាកូនទៅ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ឱ្យ បាន គ្ប់ ៗ គ្នា

គេ ូពេទេយ ចាក់ វ៉ាក់សំាង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដល់ កុមារ អាយុ៥ ឆ្នា ំ នៅរាជធានី  ភ្នពំេញ ។ រូប ជីវ័ន

រី សុ ចាន់ 

ភ្នពំេញៈ កៃមុ និសៃសិត បៃមណ  
២៥នាក់ នៃ ដៃ បា៉ា តឺ ម៉ ង់ បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វ ផៃសា យ និង សារ គមនា គមន៍ 
(DMC)ចាប់ផ្តើម បើក យុទ្ធនា- 
ការ រយៈ ពៃល ៦០ថ្ងៃ  ដើមៃបី កាត-់ 
បន្ថយ ការបៃើបៃស់ បា្លា ស្ទិ ក 
តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តអតិ- 
ថិជន ដៃល កាន់ ដប ទឹក ផ្ទាល់ខ្លនួ 
ទៅទិញ កាហ្វៃ  និង ភៃសជ្ជៈ 
ផៃសៃងៗ ពីហាង ដៃគូ នឹង ទទួល- 
បានការ បញ្ចុះ តម្លៃព ី១០ ភាគ- 
រយទៅ៥០ភាគរ យ។

យុទ្ធនា ការ ដៃល មន ឈ្មាះ 
ថា«៦០ ថ្ងៃ៖កាន់ ដប ទឹក ដើមៃបី 
ទទលួ បាន ការប ញ្ចុះ តម្លៃ»ចាប-់ 
ផ្តើមពីថ្ងៃ ទី២២ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០២១ រហតូ ដល ់ថ្ងៃទ២ី០  ខៃ 
មករា ឆ្នា២ំ០២២  ដោយ សហ- 
ការ ជាមួយ បណ្តា ហាង កាហ្វៃឬ 
ភោជនីយ ដា្ឋាន ក្នុង រាជធានី- 
ភ្នពំៃញ ដើមៃបី បញ្ចះុ តម្លៃ ជូនអតិថិ-  
ជន ដៃល កាន់ ដប ទឹកផ្ទាល់ ខ្លួន  
មក ទិញ កាហ្វៃឬភៃសជ្ជៈ ផៃសៃង ៗ  ។ 
  បច្ចបុៃបន្ន កៃមុ នសិៃសតិ DMC នៃ 
សាកល វិទៃយា ល័យភូមិន្ទ ភ្នំ- 
ពៃញ នៃះ កំពុង អនុវត្ត គមៃង 
ឈ្មាះ«Re-Five»ដៃល ជា 
គមៃង យុទ្ធនា ការ ឌីជីថល 
រៀប ច ំឡើង ដោយ នសិៃសតិDMC 
ដើមៃបអីបរ់ ំនងិ លើក កម្ពស ់ការ- 
កាត ់បន្ថយ ការបៃើ បៃស ់បា្លា ស្ទ ិក  
ក្នងុ ជីវភាព រស់នៅ បៃចំាថ្ងៃ ដោយ 

អនុវត្ត គោល ការណ៍ 5Rsដៃល 
រួមមន បដិ សៃធ មិន បៃើ បៃស់, 
កាត ់បន្ថយ,បៃើ បៃស ់ឡើង វញិ, 
កៃច្នៃ និង រំឭក ឡើង វិញ។

រហតូ មកទ ល ់ពៃល នៃះ មន 
ហាង ភៃសជ្ជៈ  និង ភោជនីយ ដា្ឋាន  
នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញជាង ២០ 
ទីតាំងហើយដៃល បាន ធ្វើជា 
ដៃគូ ជាមួយ យុទ្ធ នាការ នៃះ ។ 
នៃះ បើ យោង តាម សៃចក្តបីៃកាស  
ព័ត៌មន របស់ គមៃងRe-
Fiveដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ទទួល- 
បាន នៅថ្ងៃទី២២  ខៃវិច្ឆិកា។

កញ្ញា សៅ ដា ឡៃ ន និសៃសិត 
DMC ឆ្នា ំទ៤ី  បានឱៃយ ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ 
ដឹង កាលពី ថ្ងៃទី២១ ខៃវិច្ឆិកា 
ថា យទុ្ធនាការ នៃះ ធ្វើ ឡើងដើមៃប ី

លើក ទឹកចិត្ត ដល់ អតិថិ ជនក៏ 
ដូច ជា ម្ចាស់ ហាង កាត់ បន្ថយការ- 
បៃើបៃស់ បា្លា ស្ទិ ក។យុទ្ធ នាការ 
នៃះ កម៏ន គៃហ ទពំរ័ដៃល អាច 
ឱៃយ អតិថិ ជនដឹង ពីហាង កាហ្វៃ 
ដៃល ជាដៃគូ សហ ការ ជា មួយ 
យុទ្ធនា ការ នៃះពៃមទាំងមន 
ផៃនទ ីនៃ ហាង កាហ្វៃ ដៃគ ូទាងំ- 
នៃះ ផង ដៃរ ។

កញ្ញា ថ្លៃង ថា៖  «ចពំោះអតថិ-ិ 
ជនទំាងអស់ ដៃល គត់មនដប-  
ទកឹ ផ្ទាល ់ខ្លនួ របស ់គត ់ហ្នងឹ ទៅ 
ទិញ កាហ្វៃឬ ភៃសជ្ជៈ ពី ហាង- 
កាហ្វៃ ដៃលជាដៃគូ របស់ ពួក- 
យើង ហ្នឹង គត់ នឹង ទទួលបាន 
ការ បញ្ចុះតម្លៃ១០ ភាគ រយឬក ៏
ទៅ ដល៥់០ ភាគ រយតាម ហាង 

នីមួយៗ» ។
បើតាម កញ្ញា ដា ឡៃន យទុ្ធ- 

នាការ នៃះ បង្កើត ឡើង កៃម 
ការគំទៃ ពី កៃសួងប រិសា្ថាន  រដា្ឋា- 
ភិបាល បៃទៃស ជប៉ុន ទីភា្នាក់- 
ងារ អភិវឌៃឍន៍ របស់ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាត(ិUNDP)បៃចា ំកម្ពជុា 
និង កៃុម បៃឹកៃសា ជាតិ អភិវឌៃឍន៍ 
ដោយ ចីរភាព។ 

លោក នៃតៃ ភក្តៃ រដ្ឋ លៃខា- 
ធកិារ នងិជា អ្នកនា ំពាកៃយ កៃសងួ 
បរិសា្ថាន បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពីថ្ងៃទី ២១ ខៃវិច្ឆិកាថា 
កៃសួង បរិសា្ថាន តៃង គំទៃ ជានិច្ច 
ចំពោះ ការធ្វើ សកម្ម ភាព ដើមៃបី 
ចលូរមួ កាត ់បន្ថយ ការបៃើ បៃស់ 
បា្លា ស្ទិ ក និង កាត់ បន្ថយ ការ- 

បពំលុ ដោយ បា្លា ស្ទ ិកដៃល សកម្ម- 
ភាព ទាំងនៃះ គឺជា ការចូល រួម 
ជា មួយ រាជរដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា 
ក្នងុការ កាត ់បន្ថយ ការ បៃើ បៃស ់
និង ការ បំពុល ដោយ បា្លា ស្ទិ ក។  

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖   «កៃសងួ 
បរិសា្ថាន លើក ទឹកចិត្ត ដល់ អ្នក- 
បៃើបៃស់ ប្តូរ មក បៃើ កន្តៃក យួរ 
ផលិត ពី រុក្ខជាតិ  ថង់ សាច់កៃ- 
ណត ់និង ថង់ កៃដាស ជាដើម 
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ការបៃើ បៃស់ 
បា្លា ស្ទ ិក នងិ បពំង ់បតឺ ដៃល ធ្វើ ព ី
ដៃក កៃដាសឬ ដើម រុក្ខ ជាតិ» ។ 
   លោក បានបន្តថា បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះបៃជា ពលរដ្ឋ មនការ យល-់ 
ដឹង ចៃើន លើ ការបៃើបៃស់ បា្លា - 
ស្ទ ិក និង បាន ចូលរួម កាត់បន្ថយ  
មួយចំនួន។កៃសួង បរិសា្ថាន 
នៅតៃ បន្តធ្វើ ការងារ ជាមួយ 
រដ្ឋបាល ថា្នាក់កៃម ជាតិ ក្នងុការ- 
គៃប់គៃង សំណល់ រឹង ទីបៃជុំជន 
និង គៃប់ គៃង លើ បញ្ហា បា្លា ស្ទិ ក 
ដោយ តមៃូវឱៃយមន ការញៃក  
សំរាម តាម បៃភៃទ ឱៃយបាន 
ចៃបាស់លាស់។ 

បើតាម អ្នកនាំ ពាកៃយ រូបនៃះ 
រហូត មក ទល់ ឆ្នា២ំ០២០សំណល់  
សំរាម ដៃល បាន បង្កើត ឡើង 
នៅ កម្ពុជា ក្នុង ១ឆ្នាំមន ជាង 
៤លាន តោន ក្នងុនោះ បៃមណ 
២០ ភាគរយជា សំណល់ បា្លា - 
ស្ទិ ក។ ខៃត្ត  រាជធានីធំៗដៃល 
បង្កើត បរមិណ សរំាម ចៃើន  រមួ 
មនរាជ ធានី ភ្នំពៃញ បៃមណ 

ជា ៣ ០០០ តោន ក្នុង ១ថ្ងៃ 
ដៃល ក្នុង នោះ២០ ភាគរយ ជា 
សំណល់ បា្លា ស្ទិ ក។ 

លោក នៃតៃ ភក្តៃ បាន 
បន្ថៃមថា ក្នុង ១ថ្ងៃ រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ បៃើបៃស់ ថង់ បា្លា ស្ទិ ក 
បៃមណ ជាង១០លាន ថង់។ 
ចំណៃក នៅ កៃុងពៃះសីហនុ 
មន បរិមណ សំរាម បៃមណ 
៧០០តោន ក្នងុ ១ថ្ងៃ នងិ កៃងុ- 
សៀមរាប មន បៃមណ ៤០០ 
តោន ក្នុង ១ថ្ងៃ។តាម ការ បា៉ាន់- 
បៃមណ ភាគរយ នៃ បា្លា ស្ទិ ក 
ដៃល បៃមលូ បាន តាមរយៈ ការ- 
បោស សម្អាត នៅតាម ផ្លូវ ក្នុង 
កៃងុ សៀមរាប មន២០,៧ ភាគ- 
រយ និង៣៤ ភាគ រយ ក្នុង ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ។ 

លោក ភក្តៃ បាន លើក ឡើង 
ដោយ យោង តាម ការសិកៃសា 
សៃវ ជៃវ ថា បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ 
ទីកៃុង ម្នាក់ បាន បៃើបៃស់ ថង់- 
បា្លា ស្ទ ិក ចៃើន ជាង  ២ ០០០ថង ់
នៅក្នងុ ១ឆ្នា។ំនៅ ក្នងុ កៃប ខ័ណ្ឌ 
ទូទាំង បៃទៃស សំណល់ សំរាម 
កើន ឡើង បៃមណ១៥ ភាគ- 
រយ នៅក្នុង ១ឆ្នាំ ដោយ សារ តៃ 
កតា្តា កំណើន បៃជាជន កំណើន 
សៃដ្ឋ កិច្ច ការ ផ្លាស់ ប្តូរ របៀប 
រ ស់ នៅ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ របៀប នៃ 
ការ វៃច ខ្ចប់ ទំនិញ ផៃសៃងៗ ពោល 
គឺ បៃជា ពលរដ្ឋ បាន ងាក មក 
បៃើ បៃស់ របស់រ បរ វៃច ខ្ចប់ ដៃល 
ងាយៗគឺ ថង់ បា្លា ស្ទិ ក៕
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បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកីឡា    
ឈ ន ណន 

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

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  , មំុ គនា�  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមម៉ា រីតា ,� យ សា ម ន, 

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ជិន ណា ន,

សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេយា  និងរច� �េហទំព័រ
វង់ អូន

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

កា រិ� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិទួលរកា ៣
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម,  

 ខណ្ឌ ម នជ័យ,១២៣៥៣ រា ជ ធា នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា�  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃអងា្គរ ទី២៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

សមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជនូមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដ្រលវ៉្រក្ម្រងប្រសុសន្លប់ទៅតុលាការ
ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពេញៈ សមត្ថកិច្ច ជំនាញ 
ខណ្ឌ កំបូល កំពុង  បន្ត សាក សួរ 
ជនសងៃស័យ ឈ្មោះ វ៉ន វុទ្ធី ជា 
មន្តៃី យោធា កង អន្តរា គមន៍ ឆតៃ- 
យោង៩១១ដើមៃបី កសាង សំ ណុំ- 
រឿង បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ករណី   
វ៉ៃ  និងចាប់ បោក  ក្មៃងបៃុស ម្នាក់  
អាយុ១៥ ឆ្នា ំសន្លប់   កាលពី លា្ងា ច  
ថ្ងៃ ទី២០ វិច្ឆិកា។ អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសួង ការពារ ជាតិ  ថ្លៃង ថា ករណី 
នៃះមិន ទាក់ ទង នឹង ចៃបាប់ យោ ធា  
នោះ ទៃដូច្នៃះ  គឺ តៃវូ ទុក ឱៃយ តុ លា  - 
ការ សុីវិល ជាអ្នក សមៃច ។

លោក ឈឹម សាវុធ អធកិាររង 
ទទួល ផៃន ពៃហ្មទណ្ឌ ខណ្ឌ កំបូ ល 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទី 
២២ វចិ្ឆកិា ថា បនា្ទាប ់ព ីបាន ចាប-់ 
ឃាត់ ខ្លួន មន្តៃី យោធា រូប នៃះ 
សមត្ថកិច្ច ជំនាញ បាន ធ្វើ ការ 
សាកសួរ  និង  តៃៀម បញ្ជូន  ជន- 
សងៃស័យ  ទៅ តុលាការ  ដើមៃបី បន្ត 
នីតិវិធី តាមផ្លូវ ចៃបាប់។ លោក 
បញ្ជាក ់ ថា៖«ហើយ រឿង  ច រចាគ្នា 
ខាង សមត្ថកិច្ច អត់ លូកដៃ ទៃ  
បើ ខាង ភាគី គត់ តៃូវរ៉ូវ គ្នាឬ ឯក - 
ភាពគ្នា តៃង់ កន្លៃង ណាមួយ ជា 
រឿង របស់ ភាគី សងខាង»។ 

លោក ថ្លៃង ថា  សមត្ថកិច្ច មិន 
លូកដៃ   ធ្វើការ  សមៃបសមៃួល   
រវាង គៃួសារ ជន សងៃស័យ និង គៃួ - 
សារ ជន រងគៃះ នោះទៃ ពៃះ 
សមត្ថកិច្ច  គៃន់តៃ ទទួលបាន 
បណ្តងឹ ហើយ តៃវូ កសាង សំណំុ - 
រឿង ទៅតាម អង្គហៃត ុ ចពំោះ អ្វ ី

ដៃលមន បទល្មើស ប៉ុណ្ណោះ ។ 
ទោះ យ៉ាង ណា  លោក សាវុធ  

មិនទាន់ បញ្ជាក់ ពី ពៃលវៃលា 
ចៃបាស់លាស់ ដៃល តៃវូបញ្ជនូ  ជ ន-   
សងៃស័យ  ទៅ តុលាការ នៅឡើយ 
ទៃ ដោយ លោកគៃន ់តៃ នយិយ  
ថា  នងឹ បញ្ជនូ សណំុរំឿង ទៅតាម 
ដំណាក់កាល។លោក ថា៖« ដោ យ - 
សារ ជាប់រវល់ ធ្វើ រឿង បទឧកៃិដ្ឋ 
ធ្វើ រឿង ឃាតកម្ម នងិ ធ្វើ រឿងនៃះ 
ផង ដូច្នៃះ យើង កំពុង កសាង 
សំណុំរឿងកសាង ភ័ ស្ដុតាង បន្ត - 
បនា្ទាប ់គ្នា ដើមៃប ីតៃៀម បញ្ជនូទៅ 
តលុាការ»។ លោក ឱៃយដងឹ ដៃរ ថា 
ចណំាតក់ារ នៃះ ធ្វើឡើង បនា្ទាប ់ព ី 
ទទួល  បាន ពាកៃយបណ្តងឹ របស់ ម្តា យ 

ក្មៃង រងគៃះ ដើមៃបី ស្នើឱៃយ សមត្ថ - 
កិច្ច មូលដ្ឋាន ចាត់ វិធានការ។ 

បើតាម បណ្តឹង របស់ ម្តាយ 
ក្មៃង  រងគៃះ គត់ បានឱៃយ កូន- 
បៃសុ គត់ ទៅយក ខោអាវ ពី កន្លៃ ង 
បោក អ៊ុត ប៉ុន្តៃ ដោយសារ ខោ - 
អាវ  មិនទាន់  បោក អ៊ុត រួច  ក្មៃង- 
បៃុស(យឹម សំណាង)ក៏  បាន 
លៃ ង ជាមួយ កូនជន សងៃស័យ 
ឈ្មោះ វ៉ន វុទ្ធី កៃយមក ក៏មន 
បញ្ហា ឈានដល់ បៃើ អំពើហិងៃសា ។  

ហៃតុការណ៍ នៃះ  បាន កើតឡើ ង  
កាលពី ម៉ាង៥ និង៣០ នាទី លា្ងា ច 
ថ្ងៃទី២០ ខៃវិច្ឆិ កា ឆ្នាំ២០២១ 
នៅ សងា្កាត់ កំបូល ខណ្ឌ កំបូល ។

ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  មិនទាន់  អាច ទា ក់  - 

ទង សុំ ការអតា្ថាធិបៃបាយ ពី ម្តាយ  
ក្មៃង រងគៃះ គឺ អ្នកសៃ ីហៃង សុ ក 
បាន នៅឡើយ ទៃ។ ប៉ុន្តៃ អ្នកសៃី 
ហៃង សុក បាន បៃប់ សារព័ត៌ - 
មន ក្នងុសៃកុដោយ រៀបរាប់ ហៃ តុ - 
ការណ៍ ថា មុនពៃល កើត ហៃតុ  
កូន អ្នក សៃ ីឈ្មោះ យឹម សំណា ង 
តៃូវបាន អ្នក សៃី  បៃើ ឱៃយ ទៅយក 
ខោអាវ  នៅ កន្លៃង បោក អ៊ុត នៅ 
ទីតាំង ខាងលើ សៃបពៃល ជន- 
សងៃស័យ វ៉ន វុទ្ធ ីកំពុង អង្គយុ ផឹក - 
សុី ជាមួយ បក្ខ ពួក៤-៥នាក់ នៅ 
កៃបៃរ ទនីោះ។ ដោយ  សារ ខោអាវ 
មិនទាន់ រួចរាល់  ម្ចាស់ ហាង បោ ក-   
អុ៊ត បាន ឱៃយ ក្មៃងបៃសុ នោះ អង្គ ុយ  
រង់ចាំ បន្តិច សិន បនា្ទាប់មក ក្មៃង 

បៃុស នោះ  ក៏បាន លៃង សើច 
ជាមួយ មិត្ត ភក្តិរបស់ គត់ ។ នៅ 
ពៃលនោះ ជនសងៃស័យ វ៉ន វុទ្ធ ីបា ន 
ដើរចលូ មក ហើយ សរួ ក្មៃងបៃសុ 
រងគៃះ ថា៖«អ្ហៃង ចង់ ធ្វើ បងធំ 
នៅទីណា ទៃ ឬ?»។ ក្មៃងបៃុស 
បាន ឆ្លើយថា៖« ខ្ញុំ គៃន់តៃ លៃង 
ជាមួយ មិត្ត ភក្ដិរបស់ខ្ញុំ ទៃ»។

ពៃលនោះ ជនសងៃស័យ ក៏បាន 
ទះកំភ្លៀង ជនរងគៃះ  ១ដៃ 
ហើយ អុក នឹង កៃបាលជង្គង់ពៃម - 
ទាំង ចាប់ កអាវ ក្មៃងហើយ  បោក 
ទៅនឹង ធុង ទឹកកក បណា្តាល ឱៃយ  
ក្មៃង រងគៃះ  សន្លប់ ហើយ ក៏ ម ន   
អ្នកជិតខាង មកជួយ សង្គៃះ។

បច្ចុបៃបន្ន ក្មៃង រងគៃះ កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរពៃទៃយ 
ឯកជន មួយ។

អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួ ង ការពារ- 
ជាតិ លោក ឈុំ សុជាត បាន 
សម្តៃងការ សោក សា្តាយ ចំពោះ 
ការ បៃើ អំពើ ហិងៃសា របស់ មន្តៃី 
យោ ធា រូប នៃះ។ លោក សុជាត 
បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទី ២២ 
វចិ្ឆកិា ថា ករណនីៃះ មនិ ទាក ់ទង 
នងឹ ចៃបាប ់យោធា នោះ ទៃគទឺកុ ឱៃយ 
តុលាការ សីុវិល ជាអ្នក សមៃ ច  ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖« ទុក ឱៃយ 
តុលា ការ គៃអ្នក សមៃច ទៅ 
ពៃះអ ត់ ទាក់ ទងបទ ល្មើស 
យោ  ធា ចៃបាប់ យោធា ទៃ ហើយ 
យើ ងអត់ មន ការ គំទៃ ការ បៃើ 
អំពើ ហិងៃសា ទៃគឺមន តៃការ សោ ក   - 
សា្តាយ ចំពោ ះ  ការ បៃពៃឹត្ត បៃប 
នៃះ ហើយ យើង មន តៃសុំ ឱៃយ 
ស មត្ថកិច្ច ធ្វើតាម ចៃបាប់ »៕

ក្មេង បេសុ រង គេះ  កំពុង សមេក ពេយា បាល នៅមន្ទរី ពេទេយ ឯក ជន ។ រូបថត សហ ការី

គឹម សារុំ

កណ្តាលៈ នគរបាល ពៃហ្មទណ្ឌ សៃុក 
ខៃសាច់កណា្តាល  កំពុង សៃវជៃវ កំណត់ 
អត្តសញ្ញាណ ខា្មោន់ កំាភ្លើង  ដៃល បាន   បា ញ់ 
បុរស វ័យ ចំណាស់ ម្នាក់ សា្លាប់  កាលពី 
ពៃលប់ ថ្ងៃទី២០វិច្ឆកិា  នៅ ភូមិ ថ្ម ីឃំុ សន្ល ុង 
សៃុក ខៃសាច់កណា្តាល នៅ ពៃល ដៃល  ជន- 
រង គៃះ កំពុង ជិះ ម៉ូតូ ម្នាក់ឯង។

លោក អ៊នុ យ៉ងុ អធកិាររង ទទលួ ផៃន- 
ការងារ នគរបាល ពៃហ្មទណ្ឌ  សៃកុ ខៃសាច-់ 
កណា្តាល  ឱៃយដឹង នៅ ថ្ងៃទី២២វិច្ឆិកា ថា 
ជនរងគៃះ ឈ្មោះ ឆៃម ឆ ភៃទបៃុស 
អាយុ ៦៤ឆ្នាំ  ជា កសិករ មន លំនៅ ក្នុង 
ភូមិ ថ្មី ឃុំ សន្លុង សៃុក ខៃសាច់ កណា្តាល។ 
ជនរងគៃះ តៃវូបាន ជនដៃដល ់បាញ ់តៃវូ 
សៀតផ្កា ចំនួន២គៃប់ ចំ ផ្ទៃមុខ១គៃប់ 
និ ង ចំ ទៃងូ១ គៃប់។  សំណំុ រឿងនៃះ សម ត្ថ-
កិច្ច កំពុងធ្វើការ សៃវជៃវ យ៉ាង សកម្ម 
ដើមៃបី ស្វៃងរក ជនសងៃស័យ។

លោក និយយ ថា៖«រហូតមកដល់ ថ្ងៃ 
នៃះ(២២វិច្ឆិកា)សមត្ថកិច្ច យើង កំពុង 
ដុត ដៃដុតជើង មិនបាន ដក់ ដៃ ទៃ គឺ 

សសៃកសសៃ ំខា្លាងំណាស់ បុ៉ន្តៃ យើ ង 
មិនទាន់ អាចដក់ ការសន្និដ្ឋាន រក មូល - 
ហៃតុ ឃើញ នៅឡើយ ទៃ»។

លោក អ៊នុ យ៉ងុ បៃប ់តាម សម្ត ីសាកៃស ី
នៅកៃបៃរ កន្លៃងកើតហៃត ុថា កាលព ីវៃលា 
ម៉ាងជាង៦លា្ងាច  ថ្ងៃទ២ី២វចិ្ឆកិា គៃ បាន 
ឃើញ ជនរងគៃះ ជិះ មូ៉តូ ម្នាក់ឯង ម៉ា កវៃ វ  
ពណ ៌ស១គៃឿង ចៃញព ីផ្លវូល ំឡើង ថ្នល-់ 

កៅសូ៊   សំដៅទៅ ផ្ទះ។ បុ៉ន្តៃ ពៃល ជនរង - 
គៃះ កំពុង ជិះ ម៉ូតូ សៃប់តៃ គៃ ឮ សំឡៃង 
ផ្ទុះ គៃបក់ាភំ្លើង ហើយ ឃើញ ជនរងគៃះ 
ដួល សា្លាប់ នៅ នឹង កន្លៃងកើតហៃតុ។

ភា្លាមៗកៃយ កើតហៃតុបៃជា ពលរដ្ឋ 
បាន រាយការណ៍ ទៅ នគរបាល សៃកុ ខៃសា ច់ - 
កណា្តាល  ហើយ  កម្លាងំ នគរបាល បាន ចុះ 
មក ដល់ទី តាំង កើតហៃតុ ។ ពៃលនោះ 

នគរបាល ជំនាញ  ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស វិទៃយា - 
សាស្តៃ នៃ ស្នងកា រដ្ឋាន នគរ បា ល ខៃត្ត  រួម  
ជាមួយ គៃូពៃទៃយ បានធ្វើ កោសលៃយវិច័យ 
លើ សាកសព ជន រងគៃ ះ  ដោយ ពិនិតៃយ 
ឃើញថា  ជនរងគៃះ តៃវូ ជន ល្មើស បា ញ ់
តៃវូ៤កន្លៃង។  ច ំសៀតផ្កា ២គៃប់ ចំ  មុខ១ 
គៃប់ និង ចំ ទៃងូ១ គៃប់ ។ ជនសងៃស័ យ   បៃើ 
កំាភ្លើងខ្ល ីបាញ់ សម្លាប់ ជនរងគៃះ។ ចពំោះ 
សមត្ថកិច្ច ដៃល ចូលរួម ក្នុង កិច្ចការ នៃះ  
មន ខាង នាយក ដ្ឋាន ពៃហ្មទណ្ឌ នៃ អគ្គ - 
ស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ ស្នងការ  ដ្ឋាន- 
នគរបាល ខៃត្តកណា្តាល និង កម្លាំង 
នគរ បាល សៃុក ខៃសាច់កណា្តាល ។

 លោក សំ ទៃ ីមៃ ភូមិ ថ្ម ី ក្នងុ ឃំុ សន្លងុ  ឱៃយ 
ដឹង ថា  ជនរង គៃះ មន បៃពន្ធ និង មន 
កនូ៥នាក។់ គត ់ជាម នសុៃស ស្លតូបតូ  មនិ 
ដៃល បង្កទនំាស ់ជាមយួ អ្នកភមូ ិណា ទៃ  ។ 
នៅ ចំណុច តាមផ្លូវ ដៃល គៃ បាញ់ ជនរង- 
គៃះ មន មនុសៃស ធ្វើ ដំណើរ ទៅមក ចៃើន ។

លោក ថា៖«ខ្ញុ ំមិន បានឮ សាច់ញាតិ រប ស់ 
គត់ និយយ ពី បញ្ហា ទំនាស់ ជាមួយ អ្នក - 
ណា ទៃ។ តៃ យើង ក៏ មិន ដឹងថា  មន 
នរណា ខ្លះ ស្អប់ គត់ ដៃរ»៕

នគរបាលកំពុងស្រវជ្រវរកខ្មាន់កំាភ្លើងដ្រលបានបាញ់បុរសចំណាស់ម្នាក់ស្លាប់

បុរស  តេវូ ខ្មាន់ កំាភ្លើង បាញ់ សា្លាប់ នៅ សេកុ ខេសាច់កណ្តាល ពីថ្ងេ ទី ២០ វិច្ឆកិា។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 10,920 10,920 10,940 10,900

2 GTI 4,280 4,280 4,280 4,180

3 PAS 13,600 13,600 13,660 13,320

4 PEPC 3,160 3,150 3,160 3,140

5 PPAP 14,660 14,800 14,800 14,100

6 PPSP 2,010 2,010 2,020 1,990

7 PWSA 6,900 6,900 6,900 6,860

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី២២ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ 

នៅ ស៊ីវ៊ត្ថា

ភ្នពំេញៈ កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម 
ន ិង កេុម បេឹកេសា អ្នក ចេបាប់ កម្ពុជា 
បាន បញ្ចប់ ការ តេួត ពិនិតេយ ទៅ 
លើ ខ្លមឹសារ នេ សេចក្ត ីពេង អន-ុ  
កេឹតេយ ស្ដីពី ការ បេកួត បេជេងរួច-  
រាល់  ហើយ  ដោយ កំពុង តេៀម 
ដាក ់ជនូ អន្តរ កេសងួ ពភិាកេសា មនុ  
នឹង ដាក់  ឱេយ លោក នាយក រដ្ឋ-
មន្តេ ីហ៊នុ សេន ចុះ ហត្ថ លេខា 
ដាក់ ឱេយ បេើ បេស់ ជា ផ្លូវការ។

អនុកេឹតេយ នេះ  ធ្វើ ឡើង ដើមេបី 
ដាក់ ឱេយ អនុវត្ត បេកប ដោយ បេ-
សិទ្ធភាព បនា្ទាប់ ពី ចេបាប់ស្តពីីការ- 
បេកួត បេជេង កម្ពុជា តេូវ បាន 
ពេះ មហាកេសតេ នរោត្តម សីហ-

មុនី ឡាយ ពេះ ហស្ត លេខា បេ-
កាស   ឱេយ  បេើ កាលពីថ្ងេទី ៥ ខេ 
តុលា ឆ្នាំ២០២១។

លោក ម៉ៅ ថូរា៉ា រដ្ឋ លេខាធិ- 
ការ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង  សបា្តាហ៍  
មុន ថា អនុកេឹតេយ នេះ តេូវ បាន 
កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម នងិកេមុបេ-ឹ
កេសា អ្នក ចេបាប់   ពិនិតេយ បញ្ចប់ រួច- 
រាល់ ហើយ  ដោយ នៅ  បន្ត បេជុំ 
អន្តរ កេសងួ ដើមេប ីពភិាកេសាបន្ថេម  
ទៀត ។ លោក ថ្លេងថា៖ «យើង 
គេន់តេ បំពេញ បន្ថេម ចំណុច 
បន្តិច បន្តួច ទៅ លើ ចេបាប់ ដេល 
មាន សេប់ ។ ឧទាហរណ៍ ការ-
ងារ នេះ វា ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ ងារ 
របសគ់េ ដេរ ឬទេ ហើយ បើ ប៉ះ- 

ពាល ់យើង រមួ គ្នា បង្កើត គណៈ- 
កម្មការ  ឬ អត?់ បើ ធ្វើ រមួ គ្នាបាន 
គឺ បាន ហើយ ប៉ុន្តេ បើ គេ ថា តេូវ 
ធ្វើ ដាច ់ដោយ ឡេក ព ីគ្នា គេមាន  
អនកុេតឹេយ សមេប ់អនវុត្ត មយួ ដេរ 
ហ្នងឹ ហើយ ដេរ យើង តេវូ សមេលួ  
គ្នា កេ ឃ្លា ខ្លះទៅ ដើមេបី យក ទៅ 
អនុវត្ត រៀង ខ្លួន។ ការងារ នេះ  
កេុម អ្នក ចេបាប់ គេ បាន ជួយ កេ- 
សមេួល  ហើយ អស់»។

លោក បន្ត ទៀត ថា អនុកេឹតេយ 
នេះ   ធ្វើ ឡើង ដើមេបី   អនុវត្ត ចេបាប់ 
ដេល មាន សេប់ ឱេយ មាន បេសិទ្ធ-  
ភាព តេ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ កំណត់ 
ឈ្មោះ បគុ្គល នងិ សា្ថាបន័ តេវូ ចលូ-  
រមួ អនុវត្ត  តាម រយៈ ការ បេងចេក  
តួនាទី ភារកិច្ច និង រៀបចំ ការ- 

ងារ ឱេយ សា្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ ទាងំអស់ 
នោះ  ធ្វើ ផ្ទាល់។

ទោះ  យ៉ៅង ណា  លោកបញ្ជាក ់   
ថា មិន ទាន់ ដឹង កាល បរិច្ឆេទ 
ដេល កេុម បេឹកេសា អ្នក ចេបាប់ នឹង  
កោះ បេជុំ អន្តរ កេសួង ដើមេបី 
សមេច ដាក់ ជូន លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេន ចុះ ហត្ថ-
លេខា ឱេយ បេើបេស់ នោះ ទេ។

យោង តាម សេចក្តី បេកាស 
ព័ត៌មាន  កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម  ការ-  
អនុម័ត ចេបាប់ នេះ គឺ មិន តេឹមតេ 
ជាការ បំពេញ កាតព្វ កិច្ច មួយ 
របស់ កម្ពុជា សមេប់ អាសា៊ាន 
ប៉ណុ្ណោះ ទេ គ ឺរមួ ទាងំ អង្គការពា-  
ណិជ្ជ កម្ម ពិភពលោក ផងដេរ។

សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន  បន្ត 

ថា ចេបាប់ នេះ  បង្កើត នូវ ទីលាន 
បេកួត បេជេង ស្មើភាព  ក្នុង ការ- 
ធ្វើ  ធរុកចិ្ច នៅក្នងុ បេទេស កម្ពជុា 
ដើមេប ីបេកតួ បេជេង គ្នា តាមរយៈ 
មធេយោបាយ ផេសេងៗ រួម មាន  
នវានុវត្តន៍ គុណ ភាព ខ្ពស់ និង 
តម្លេ ទាប នេ ផលតិផល នងិ សេវា 
ហើយ កតា្តា ទាំង  នេះ នឹង ជំរុញ 
ឱេយ  មាន ការ បេកតួ បេជេង ដេល 
ផ្តល់ អត្ថ បេយោជន៍ សមេប់ 
អ្នក បេើ បេស់  និង ធ្វើ ឱេយ មាន 
កំណើន សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ ។

ចេបាប់ ស្ដីពី ការ បេកួត បេជេង  
មាន ៧ ជំពូក និង ៤១ មាតេ 
ដោយ គេប ដណ្តប់ លើ «សសរ - 
ស្ដម្ភ បី» រួម មាន ការ ពេម ពេៀង 
ដេល រារំាង ដល់ ការ បេកួត បេ-

ជេង, ការ បពំាន ដោយ បេើជហំរ  
ឧត្តមភាព លើ ទីផេសារ, និងការរួម-  
បញ្ចូល គ្នា នេ ធុរកិច្ច ដេល រារាំង 
ដល់ ការ បេកួត បេជេង ដេល  
សកម្មភាព ទាងំ នោះ មាន ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ទីផេសារ កម្ពុជា ដូច 
បាន ពិពណ៌នា នៅ ក្នុង ជំពូក ទី 
៣ នេ ចេបាប់ នេះ។ 

ចេបាប់ នេះ មាន វិសាល ភាព 
អនុវត្ត ចំពោះ បុគ្គល ធ្វើ សកម្ម - 
ភាព ធុរ កិច្ច ឬ ធ្វើ សកម្មភាព គំ- 
ទេ  ដល់ ធុរកិច្ច ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ  - 
រារាំង  រឹត តេបិត ឬ បង្អួច  ការ បេកួត- 
បេជេង គួរ ឱេយ កត់ សមា្គាល់ ក្នុង 
ទីផេសារ  កម្ពុជា ទោះបី ជាសកម្ម- 
ភាព នោះ មាន បេភព នៅ ក្នុង  ឬ 
កេ បេទេស ក៏ដោយ៕ LA

AMROៈ កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពជុា  
នឹង មាន  ក្នងុរង្វង់ ២,៨% ក្នងុឆ្នាន្ំះ

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នពំេញៈ ការយិលយ័ សេវ-
ជេវ មា៉ៅកេូ សេដ្ឋ កិច្ច (AMRO)  
អាសា៊ាន+៣  ដេល មាន មលូដា្ឋាន   
នៅ បេទេស សងិ្ហបរុ ីបាន ពេយោករ ថា  
កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច របស ់កម្ពជុា តេវូ  
បាន គេ រំពឹង ថា នឹង មាន កមេិត 
មធេយម ក្នុង អតេ  ២,៨ ភាគរយ 
ដេល ជំរុញ ដោយ កំណើន មិន 
ស្មើគ្នា នៅ ក្នុង វិស័យ នានា។

ការពេយោកររបស់ សា្ថាប័ន មួយ  
នេះ គឺខ្ពស់ ជាង  មូលនិធិ រូបិយ-
វត្ថុ អន្តរជាតិ (IMF)ដេល ពេយោករ   
ក្នុង អតេ ២,២ ភាគរយ  និង  
ធនាគរ អភវិឌេឍន ៍អាសុ ីក្នងុ អតេ 
១,៩ ភាគរយ។

យោង តាម របាយការណ៍ 
ពគិេះ យោបល ់បេចា ំឆ្នា ំ ២០២១  
របស ់AMROស្តពី ីបេទេស កម្ពជុា   
ដេល បាន ចេញ ផេសាយ កាល ពី 
ថ្ងេ ទី២២  ខេ វិច្ឆិកា  ការ ពងេឹង 
ការ គេប់គេង ជំងឺ រាតតេបាត  និង 

ការ អនវុត្ត គោល នយោបាយ មាន  
ភាព បត់បេន  ដើមេបី គំទេ ដល់  
វិស័យ ដេល ងាយ រង គេះ  និង 
ធ្វើ ឱេយ សេដ្ឋកចិ្ច ដើរ លើ ផ្លវូ ស្ទុះ ងើប  
ឡើង វិញ ដ៏រឹង មាំ នៅតេ មាន 
សារៈ សំខាន់  ខណៈ ដេល ការ ចាក់- 
វា៉ាក ់សំាង ក្នងុ លេបឿនលឿន ដេល  
កពំងុ បន្ត នងឹ ធានា បាន នវូ ការ- 
បើក  សេដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ បេកប- 
ដោយ ស្ថិរភាព។ 

AMRO លើក ឡើង បន្ត ថា៖ 
« សន្ទុះ នេ ការ ស្ទុះងើប ឡើង វញិ 
តេូវ បាន រារាំង  ដោយការ វិល តេ-
ឡប ់ មកវ ិញ យតឺ នេ ភ្ញៀវ ទេសចរ  
អន្តរ  ជាត ិទោះប ីជា មាន ការ បន្ធរូ-  
បន្ថយ វិធានការ ទប់ សា្កាត់ » ។  

AMRO បាន បន្ថេម ទៀត ថា 
ចំពេល មាន ភាព បេសើរ ឡើង 
នៅ ក្នងុ បេពន័្ធ សខុភាព សាធារណៈ  
ការពងឹ ផ្អេក ខា្លាងំ របស ់កម្ពជុា លើ 
វសិយ័ សេវា កម្ម ដេល មាន ទំនាក-់ 
ទំនង យ៉ៅង ជិត ស្និទ្ធ  និង វិស័យ 
ផលតិ កម្ម ដេល បេើបេស ់កមា្លាងំ  

ពលកម្ម ចេើន  ផ្ដល់ នូវការ ស្ទុះ- 
ងើប ឡើង វញិ របស ់ខ្លនួ ដល ់វសិយ័  
ងាយ រងគេះ ខា្លាំង ដោយសារ 
ការ រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

IMF  កាល ពីដើម ខេតុលា 
បាន ពេយោករថា កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច 
កម្ពុជា ស្ថិត ក្នុង អតេ  ២,២ 
ភាគរយ នៅ ឆ្នា ំ២០២១ កើន ឡើង  
ជា បណ្តើរៗ ដល ់អតេ ៦,៥ភាគ-
រយ មុន វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ក្នុង 
រយៈពេល ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ ខាងមុខ  នេះ។

IMF  ក៏បាន គូស បញ្ជាក់ ថា 
វបិត្ត ិជងំ ឺកវូដី ១៩ បង្ក ឱេយ តមេវូការ  
ខាង កេ ធា្លាក់ ចុះ យ៉ៅង ខា្លាងំ  កាល-  
ពីឆ្នាំ មុន ដេល ធ្វើឱេយ សេដ្ឋ កិច្ច 
ធា្លាក ់ចុះ  នងិ ថាការរកីរាល ដាល 
វីរុស រលក ទី ៣ របស់ កម្ពុជា ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០២១   បន្ថេម លើ ការពេយួ- 
បារម្ភ បន្ថេម ទៀត។

IMFថា៖«ទោះបី ជា សកម្មភាព  
បាន បងា្ហាញ ព ីសញ្ញា នេ ការកើន 
ឡើង ដល ់ចងុ ឆ្នា២ំ០២០  កដ៏ោយ  
ការរ ីករាល ដាល យ៉ៅង ឆប ់រហស័  

នេ វរីសុ នេះ  ចាប ់ព ីខេ កមុ្ភៈ ឆ្នា ំនេះ  
បាន រារាងំ សេដ្ឋកចិ្ច ជា ថ្ម ី ទៀត ។ 
ដូច នៅតាម បណា្ដា បេទេស ជា- 
ចេើន ផេសេង ទៀត វិបត្តិ នេះ បាន 
ដាក់ សមា្ពាធ លើ លទ្ធភាព របស់ 
គេសួារ  នងិ កេមុហ៊នុ លើ សេវា- 
កម្ម បេក់ កម្ចី។

ទន្ទឹម នឹង នេះ  AMRO បាន 
ចង្អលុ បងា្ហាញ ថា ហានភិយ័ នៅ 
ក្នងុ វសិយ័ ហរិញ្ញវត្ថ ុអាច បណា្ដាល  
មក ពី ការ ធា្លាក់ ចុះ នេ គុណភាព 
ឥណទាន  និង អតិផរណា តម្លេ 

ទេពេយ សកម្ម ដេល អាចកើត មាន។ 
ជងំ ឺរាតតេបាត អាច បនេសល ់ទកុ នវូ 
សា្លាក សា្នាមឈឺចាប់  រយៈពេល 
វេង លើ សកា្ដានុពល កំណើន 
សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ។

AMRO ឱេយ ដងឹ ថា៖  «ដោយសារ  
ការស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ យឺត  និង 
មនិ ស្មើគ្នា នៅ ក្នងុ បរយិកាស នេ  
ភាព មនិ ចេបាស ់លាស ់ខ្ពស ់ ការ- 
គំទេ គោល នយោបាយ សារ ពើ- 
ពន្ធ ដេល កំណត់ ទិសដៅ  និង 
អាច បត់ បេន បាន កាន់តេ ចេើន 

គឺចាំ បាច់ បំផុត»។ 
 AMRO បាន ចង្អុល បងា្ហាញ 

ថា  ធនាគរ ជាត ិនេ កម្ពជុា គរួ តេ 
ធានា ថា ការ បន្ធរូ បន្ថយ វធិានការ   
ធំៗ នានា តេវូតេ មាន ទំនាក់ទំនង  
ល្អ  ដើមេប ីកាត ់បន្ថយភាព មនិ ចេបាស-់ 
លាស ់នេ គោល នយោបាយ។ កចិ្ច  
ខិត ខំសមេប សមេួល  ដើមេបី ដោះ-
សេយ ឧប សគ្គ រចនា សម្ពន័្ធ  គរួតេ 
តេវូបាន បង្កើន លេបឿន   ដើមេប ីបង្កើន  
សមត្ថភាព បេកួត បេជេង និង 
ភាពធន់នេសេដ្ឋកិច្ច  ៕LA

រដ្ឋាភិបាល សហការ ជាមួយ  ធនាគារ ឯកជនដក់ ដំណើរការ ធនាគារ  SMEs ក្នងុពេលវិបត្តកូិវីដ ១៩ដើមេបី ជំរ៊ញ ផ្តល់កម្ច ី   ។ ជីវ័ន

ក្សួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន បញ្ចប់ ការ ពិនិត្យ លើ ស្ចក្ត ីព្ង អនុ កឹ្ត្យ ស្ដពីី ការ ប្កួត ប្ជ្ង



តពទីពំរ័ ១...ត្រមឹត្រ ៩ខ្រ ដបំងូ ក្នងុ 
ឆ្នាំ២០២១ន្រះ។ កម្ពុជា ក៏ សូម អរ- 
គណុ នងិ វាយតម្ល្រ ខ្ពស ់ចពំោះ ប្រទ្រស 
ចនិ ដ្រល បាន ចលូរមួ យ៉ាងសកម្ម ក្នងុ 
ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំងនឹង ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
នងិ ការស្ដារ នងិ ជរំញុ កណំើន សង្គម-  
ស្រដ្ឋកចិ្ច នៅ កម្ពជុាឡើងវញិ  កដ៏ចូជា 
នៅក្នុង តំបន់ និង សកល លោក»។

លោក បានបន្ថ្រមថា៖«កម្ពុជា សូម 
លើក ទកឹ ចតិ្ត ឱ្រយ ចនិ បន្ត ផ្ដលជ់នំយួដល ់ 
អាស៊ាន ជា ពិស្រសផ្ដល់ ការ គាំទ្រ ចំ-
ពោះ ក្របខ័ណ្ឌ ស្ដារ ឡើង វិញ គ្រប់ ជ្រងុ- 
ជ្រយ របស់ អាស៊ាន និង គំនិត ផ្តួច- 
ផ្ដើម នានា ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប នងឹ ជងំកឺវូដី- 
១៩។ ក្នងុ ព្រល ចពំោះ មខុ កម្ពជុា សមូ 
លើក ទកឹ ចតិ្ត ឱ្រយ ចនិ បើក ការ ធ្វើដណំើរ 
ច្រញ-ចូល ប្រទ្រស រវាង តំបន់ ទាំង២ 
អាស៊ាន-ចនិ សដំៅ ពង្រងឹ នងិ លើក- 
ស្ទយួ វិស័យ ទ្រសចរណ៍ ស្រវា កម្ម ដឹក- 
ជញ្ជនូ តាម ផ្លវូ អាកាស សកម្មភាពធរុ- 
កិច្ច ពាណិជ្ជ កម្ម និង ការ វិនិយោគ»។

លោកស្រី ឆយ សុីវ លីន ប្រធាន 
សមា គម ទភីា្នាកង់ារ ទ្រសចរណ ៍កម្ពជុា 
(CATA) បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
ចិន នឹង កា្លាយ ជា ការ រួម ចំណ្រក ដ៏ ធំ 
បផំតុ មយួ ក្នងុ ការ ស្តារ វសិយ័ ទ្រសចរ-
ណ៍ កម្ពុជា ឡើងវិញ។

លោកស្រ ីថ្ល្រងថា៖ «យើង បានមើល  
ឃើញ ថា នៅ ព្រល ន្រះ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
ចិន គឺជា ភ្ញៀវ ទ្រសចរ បរទ្រស ឈាន 
មខុ គ្រ ដ្រល នងឹ មកដល ់ប្រទ្រស   យើង 
នៅ ព្រល   យើង បើកទទលួ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ  
ចាក់ វា៉ាក់សំង រួច នៅ ចុងខ្រ វិច្ឆិកា »។

លោកនាយក រដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន ស្រន 
បញ្ជាក ់ថា ប្រទ្រស ចនិ នងិ កម្ពជុា បាន 
សន្រយា ថា នងឹ ជរំញុ ពាណជិ្ជ កម្ម ទ្វ្រភាគ ី
ឱ្រយ  ដល ់១០ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ១ឆ្នា ំ
ខណៈ ភាគី ទាំង ២បាន ព្រមព្រៀង លើ 
ការ ចូល ជាធរ មាន ន្រ កិច្ច ព្រម ព្រៀង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ស្ររី រវាង កម្ពុជា និង ចិន 
(FTA) នៅ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០២២។

កាលពី ថ្ង្រទី១៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រ ីហ៊នុ ស្រន បាន 
ជបួ ពភិាក្រសា ការងារ ជាមយួ នាយករដ្ឋ-
មន្ត្រី Li Keqiang ន្រ សធារណរដ្ឋ- 
ប្រជា មានតិ ចនិ តាមរយៈ វដី្រអ ូ  ដោយ 
ពិភាក្រសា លើ ការ ជំរុញ ទំនាក់ ទំនង 
ស្រដ្ឋ កិច្ច រវាង ប្រទ្រស ទាំង ២ ឱ្រយ ដល់ 
កម្រិត កាន់ ត្រ ធំ  ទូលាយ ថ្រម ទៀត។

ក្នុងជំនួប នោះ លោក Li Keqiang 
បាន ឱ្រយ ដឹង ថា លោក បាន យល់ ព្រម 
ជំរុញ ការ ងារ រួម គា្នា រវាង ភាគី ទាំង២ 
ដើម្រប ីចរចា កតូា នាចំលូ អង្ករ នងិ ផលតិ- 
ផល កសិកម្ម កម្ពុ ជា ដោយ ផ្ទាល់ ទៅ 

កាន់  ប្រទ្រស ចិន តាម រយៈ កា របង្កើត 
យន្តការ រមួ  ដើម្របី ពនិតិ្រយ លទ្ធផល ការ- 
នា ំច្រញព ីកម្ពជុា ទៅ ប្រទ្រស ចនិ គរួ ត្រ 
មាន ភាព ទាក់ ទាញ ដ្រល អាចធ្វើ ការ- 
នាំ ច្រញ ដោយ ផ្ទាល់ ទៅទីផ្រសារ  ចិន។

ក្នុង អំឡុង ព្រល ន្រការ ថ្ល្រង សុន្ទរក- 
ថា របស ់លោក នៅ ក្នងុ កចិ្ចប្រជុ ំកពំលូ 
ពិស្រស អាស៊ាន-ចិន លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្ត្រ ីហ៊នុ ស្រន ក ៏បាន លើកទកឹចតិ្ត  
អាស៊ាន-ចិន ឱ្រយ បន្ត ពង្រឹង ការ តភា្ជាប់ 
ក្នងុ តបំន ់ស្រប តាម ស្មារត ីន្រ ស្រចក្ត-ី 
ថ្ល្រង ការណ៍ រួម អាស៊ាន-ចិន ស្តពីី ការ- 
រួម ផ្រសំ ផ្រនការម្រត ភា្ជាប់ អាស៊ាន  ឆ្នាំ 
២០២៥ (MPAC) នងិ គនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម 
ខ្រស្រ ក្រវាត ់នងិ ផ្លវូ (BRI) ដើម្រប ីបង្កើន 
ប្រសិទ្ធភាព លំហូរ ទំនិញ ស្រវាកម្ម 
និង  ចលនា ប្រជាជន។

លោក ហ៊នុ ស្រន ថ្ល្រងថា៖ «ជាមយួ 
គា្នា ន្រះ បន្ថ្រម លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពា-
ណិ ជ្ជ កម្ម ស្ររី អាស៊ាន-ចិន ការ ទាញ 
យក ប្រយោជន៍ ជា អតិបរមា ពី  កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង ស្ដីពី ភាព ជា ដ្រគូ ស្រដ្ឋ កិច្ច គ្រប់ 
ជ្រងុ ជ្រយ ក្នងុ តបំន ់(RCEP) គរួត្រវូ 
បាន ជរំញុ នងិ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់បន្ថ្រម 
ដ្រល ការណ៍ ន្រះ នឹង ពង្រឹង មូលដា្ឋាន 
គ្រឹះ ន្រ កណំើន ស្រដ្ឋ កចិ្ច សម្របរ់ យៈ- 
ព្រល វ្រង ព្រម ទាំង នឹង នាំមក នូវ វិបុល- 
ភាព ទៅ វិញ ទៅ មក និងស្រប តាមចក្ខុ-  
វិស័យ ន្រ ភាព ជា ដ្រគូ យុទ្ធ សស្ដ្រ អា-
ស៊ាន-ចិន ឆ្នាំ២០៣០»៕ LA
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រដ្ឋាភិបាលគ្រោង$២៥០លានសម្រោប់ផ្តល់ហិរញ្ញប្រោបទានដល់វិស័យអាទិភាព
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ រដា្ឋាភិបាល   ត្រៀម 
ថវិកា ប្រមាណ ២៥០  លាន ដុ - 
លា្លារ នៅ ឆ្នា ំ២០២២ សម្របផ់្តល ់  
ហិរញ្ញប្រប ទាន ដោយ ត្រង់  តាម 
រយៈ ធនាគារ សហគ្រស ធុន-  
តចូ នងិ មធ្រយម កម្ពជុា នងិ ធនា- 
គារ អភិវឌ្រឍ ន៍ជនបទ និង កសិកម្ម 
ក្នុង អត្រ ការ ប្រក់ ទាប ព្រម- 
ទាំង ជំរុញ ឱ្រយ ធនាគារ ពាណិជ្ជ 
និង គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ 
បង្កើ ន ការ ផ្តល ់ឥណទាន បន្ថ្រម 
ដើម្របី ជួយ គំាទ្រ ដល ់វិស័យកស-ិ 
កម្ម  និង វិស័យ អាទិភាព មួយ- 
ចនំនួ  ។ ន្រះ បើ   តាម ពត័ម៌ាន នៅ 
លើ បណ្តាញ សង្គម  របស ់លោក 
វ្រង សខនុ រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួកស-ិ 
កម្ម រុកា្ខា ប្រមាញ់ និង ន្រសទ។

ព័ត៌មាន ន្រះ ត្រូវ បាន បងា្ហាញ 
ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ ចង្អៀត តាម ប្រព័ន្ធ 
អន ឡាញ កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន 
ដើម្របី ពនិតិ្រយ នងិ ពភិាក្រសា លើ ការ- 
ងារ រៀបចំ«ស្រចក្តីព្រង ក្រប- 
ខ័ណ្ឌ យុទ្ធសស្ត្រ និង កម្មវិធី 
ស្តារ នងិ ជរំញុ កណំើន ស្រដ្ឋកចិ្ច 
កម្ពជុា ក្នងុ ការ រស ់នៅ ជាមយួកវូដី-  
១៩ តាម គន្លង ប្រក្រតី ភាព» ថ្មី 
ក្រម អធិបតីភាព លោក អូន 
ពន័្ធមនុរីត័្ន រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួស្រដ្ឋ-
កចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុនងិ ជាប្រធាន  

គណៈ កមា្មាធិការ គោល នយោ-
បាយ ស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។

បើ យោង តាម  វ្រង សខុន 
ស្រចក្ត ីព្រង ក្រប ខណ័្ឌ យទុ្ធស- 
ស្រ្ត និង កម្មវិធី ស្តារ និង ជំរុញ 
កណំើន ស្រដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា ក្នងុ ការ 
រស់ នៅ ជាមួយ កូវីដ ១៩ តាម 
គន្លង ប្រក្រត ីភាព ថ្ម ីបាន ធ្វើឡើង 
ក្នុង   បំណង ដើម្របី ក្រទម្រង់ និង 
ដាក ់ច្រញ នវូ វធិាន ការ ស្តារ វិសយ័  
កសិកម្ម ខណៈ  វិស័យ ន្រះ នៅ 
បន្ត មាន សកា្តានុ ពល ខ្ពស់ ក្នុង 
ការ ជយួ ទ្រទ្រង ់សន្ត ិសខុ ស្របៀង 

ពិស្រស ការ គាំទ្រ កំណើន និង 
ការ ស្រូប យក អ្នក អត់ ការងារ 
ធ្វើ។ ជាមយួ គា្នា ន្រះ រដា្ឋាភ ិបាល 
ក ៏បាន ដាក ់ច្រញ  វធិានការ គាទំ្រ 
នានា នងិ ការ លើក ទកឹ ចតិ្ត ទាងំ 
ផ្ន្រក សរពើ ពន្ធ និង ហិរញ្ញប្រប - 
ទាន សំដៅ ជំរុញ ការ វិនិយោគ 
នៅក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម ក ៏ដចូជា 
វិស័យ ក្រច្ន្រ កសិកម្ម ឱ្រយ កាន់ ត្រ 
រីក ចម្រើន។ វិធាន ការ ន្រះ បាន 
ជួយ ឱ្រយ កម្ពុជា លើក កម្ពស់ ផលិត - 
ផល កសិកម្ម ក្នុង ស្រុក ដើម្របី 
បពំ្រញ តម្រវូការ ប្រើ ប្រស ់នងិ 

បង្កើន ការ នាំ ច្រញឱ្រយ បាន ច្រើន។
«ក្នងុ នយ័ ន្រះ  រដា្ឋាភបិាល នងឹ 

ដាក ់ច្រញ នវូ យន្តការ ហរិញ្ញប្រប- 
ទាន ដល់ វិស័យ ឯកជន តាម 
រយៈ ការ ត្រៀម ថវិកា ប្រមាណ 
២៥០ លាន ដុលា្លារ  នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២២ សម្រប ់ផ្តល ់ឥណទាន 
ដោយ ត្រង ់ព ីធនាគារ សហគ្រស  
ធុន តូច និង មធ្រយម កម្ពុជា និង 
ធនាគារ អភិវឌ្រឍ ន៍ជនបទ និង 
កសិ  កម្ម ដ្រល មាន អត្រ ការ- 
ប្រក ់ទាប ក្នងុ រង្វង ់ ៥ ទៅ ៥,៥ 
ភាគ រយ  សម្រប ់វសិយ័ សខំាន ់

ដូច ជា ការ ដំា ដុះ ចិញ្ចមឹ សត្វ ការ-  
ក្រច្ន្រ ផលតិ ផល កសកិម្ម វសិយ័ 
អ្រក ូទ្រសចរណ ៍ឬ វសិយ័ អាទ-ិ 
ភាព ដទ្រ ទៀត។ ជា មយួ គា្នា ន្រះ 
រដា្ឋាភបិាល នងឹ ជរំញុ ឱ្រយ ធនាគារ  
ពាណិជ្ជ និង គ្រឹះ ស្ថាន មីក្រូ ហិ-
រញ្ញវត្ថ ុបង្កើន ការ ផ្តល់ ឥណទាន 
បន្ថ្រម តាម រយៈ ការ ក្រ សម្រលួ 
លក្ខខណ្ឌ ធានា ឥណទាន របស ់ 
សជវីកម្ម ធានា ឥណទាន កម្ពជុា 
ដោយ ពង្រីក វិសល ភាព ន្រ  
ការ  ផ្ដល់ ការ ធានា ភា្ជាប់ ជាមួយ នឹង 
លក្ខខណ្ឌ អនុ គ្រះ នានា»។  
ន្រះ បើ តាម  លោក សខុន។ 

នៅ ក្នុង អំឡុង ព្រល វិបត្តិ កូ វីដ- 
១៩ វិស័យ កសិកម្ម និង ក សិ- 
ឧស្រសាហ កម្ម ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក 
ថា ជា វិស័យ  មាន សកា្តានុ ពល 
ខ្ពស់ ដោយ សរ តម្រូវការ ចំណី 
អាហារ មាន ការ កើន ឡើង។

លោក ហ៊ុន ឡាក់ ប្រធាន 
ក្រុម  ប្រឹក្រសា ភិបាល ន្រ សហព័ន្ធ 
ស្រវូ អង្ករ កម្ពជុា ដ្រល   កំពុង វិនិ-  
យោគ លើ ការ ដាដំុះ នងិ នា ំច្រញ   
ផលិត ផល កសិកម្ម  ជា ច្រើន 
មុខ បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង 
ថ្ង្រ ទី ២២ ខ្រ វិច្ឆិកាថា គម្រង 
ហរិញ្ញប្រប ទាន ដល ់វសិយ័  ឯកជន  
ក្នុង ផ្ន្រក កសិកម្ម នឹង ផ្តល់ អត្ថ- 
ប្រយោជន៍ ជា ច្រើន ដល់ អ្នក ដំា- 
ដុះ និង វិនិយោគ ក្នុង ការ បង្កើន 

ផលិត កម្ម របស់ ខ្លនួ ដើម្របី ឆ្លើយ- 
តប នឹង តម្រូវ ការ  ក្នុង ស្រុក  និង 
ការ នា ំច្រញ ។  ផលតិ ផល កស ិកម្ម  
កពំងុ ដើរ តនួាទ ី សខំាន ់ក្នងុ ការ- 
បង្កើត ការងារ និង រក ចំណូល 
ស្រដ្ឋកិច្ច គ្រួសរ ពិស្រស នៅ 
ក្នុង ព្រល ពិភពលោក ជួប នឹង 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ហ៊ុន ឡាក់ អះអាង ថា ៖   
« កន្លង មក ការ ផ្តល់ ហិរញ្ញប្រប-
ទាន របស់ រដា្ឋាភិបាល សម្រប់ 
វិស័យ កសិកម្ម គឺ មាន ត្រ  ផ្ន្រក 
ស្រូវ អង្ករ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ត្រ ចាប់  ពី 
មាន វិបត្តិ កូវីដ ១៩  រដា្ឋាភិបាល 
បាន គិត គូរ យ៉ាង ច្រើន ក្នុង ការ- 
ផ្តល់ ហិរញ្ញប្រប ទាន ទៅ ឱ្រយ ផ្ន្រក 
ផ្រស្រង  ទៀត ដូច ជា ការ ដាំដុះ 
ចញិ្ចមឹ សត្វ នងិ ការ ក្រច្ន្រ ផលតិ- 
ផល កសិកម្ម  ជា ដើម»។ 

ទាក់ ទង   ការ នាំ ច្រញ ផលិត- 
ផល កសិកម្ម ទៅ ទីផ្រសារ អន្តរ - 
ជាតិ លោក ហ៊ុន ឡាក់ ប្រប់ 
ថា  ផលិត ផល ដ្រល បាន ក្រច្ន្រ 
និង   វ្រច ខ្ចប់ ត្រឹម ត្រូវ  គឺ  មិន សូវ 
មាន  បញ្ហា ទ្រ ប៉ុន្ត្រ បញ្ហា ចោទ 
គឺ ផលិត ផល បន្ល្រ និង ផ្ល្រឈើ 
ស្រស ់ដ្រល ទាម ទារ ឱ្រយ មានការ 
ពភិាក្រសា នងិ   កចិ្ច ព្រម ព្រៀង រវាង 
រដា្ឋាភិបាល និង រដា្ឋាភិបាល  ទាក់- 
ទង   ភូតគាម អនាម័យ  ការ វ្រច- 
ខ្ចប់ និង ការ ដឹក ជញ្ជូន៕ LA

តពីទំព័រ ១...នៅក្នុង អំឡុង ព្រល 
បុណ្រយ អុំ ទូក ន្រះ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ បាន ចំ-
ណយ ថវកិា ទៅ លើ ស្រវាកម្ម ទ្រសចរ-
ណ ៍ដចូ ជា ការ ហបូ ចកុ ស្នាក ់នៅច្រើន 
ជាង ព្រល បុណ្រយ ភ្ជុំបិណ្ឌ។

លោកបាននិយយ   ថា ៖« កន្លង ទៅ 
បើ ទ្រសចរ  ធ្វើ ដណំើរ កម្រសាន្ត រយៈ ព្រល 
២យប ់៣ ថ្ង្រ គាត ់អាច ចណំយ ចនោ្លាះ 
ព ី៥០-៨០ ដលុា្លារ ក្នងុ ទ្រសចរ ១នាក ់ 
ន្រះ សម្រប់ ភ្ញៀវ ជាតិ បើ ភ្ញៀវ បរទ្រស 
អាច ចនោ្លាះ ព ី៩០- ៩៥ ដលុា្លារ ក្នងុថ្ង្រ១ 
គិត ទាំង ការ ហូប ចុក និង ស្នាក់ នៅ»។

លោក ហូ វណ្ឌី ទីប្រឹក្រសា សមាគម 
ទភីា្នាកង់ារ ទ្រសចរណ ៍កម្ពជុា ឱ្រយ ដងឹ ថា 
ការ សិក្រសា  កន្លង មក រក ឃើញ ថា នៅ 
ព្រល មាន ពធិី បណុ្រយធំៗ  ប្រប ន្រះ (២- 
៣ ថ្ង្រ) ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ដ្រល   ទៅ កម្រសាន្ត  
តាម រមណីយ ដា្ឋាន នានា  ពិស្រស នៅ 
ខ្រត្ត គោលដៅ ទ្រសចរណ៍ ធំ ដូច ជា 
ខ្រត្ត សៀមរាប ព្រះសីហនុ និង   កំពត 
ជាដើម អាច ចំណយ ចនោ្លាះ ពី ៨០- 
១២០ដុលា្លារ សម្រប់ ទ្រសចរ មា្នាក់។

លោ កបន្ថ្រម ថា៖« ការ ច្រញ កម្រសាន្ត 
របស ់ទ្រសចរ ក្នងុ ស្រកុ នា អឡំងុ ព្រល 
អុំ ទូក ន្រះ គឺ ជាសញ្ញា នាំ ផ្លូវ ដ៏ វិជ្ជមាន   
ក្នុង ការ ទាក់ ទាញ  ទ្រសចរ បរទ្រស ឱ្រយ 
ចូល មក កម្រសាន្ត នៅ កម្ពុជា ផងដ្ររ»។

ប្រធាន មន្ទីរ ទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត កំពត 

លោក សយ សុីណុល បាន និយយ 
ថា បុណ្រយ អុំទូក ឆ្នាំ ន្រះ មាន ទ្រសចរ 
ជាង ១០ មុនឺ នាក ់បាន ទៅ កម្រសាន្ត ក្នងុ 
ខ្រត្ត កំពត ដោយ នៅ រមណយីដា្ឋាន ទកឹ- 
ឈូរ មាន ភ្ញៀវ ទៅ កម្រសាន្ត   ជាង ៣ មុឺន 
នាក់ ភ្នំ បូកគោ ជាង ២ មុឺន នាក់ ។

លោក  បន្ត ថា សម្រប់ ខ្រត្ត កំពត 
នៅ មនិ ទាន ់បាន សកិ្រសា  ព ីការ ចណំយ 
របស ់ទ្រសចរ នៅ ឡើយ ទ្រ ប៉នុ្ត្រ កាល- 
ពី  ឆ្នាំ ២០១៧ មន្ទីរ ទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត 
ធា្លាប ់ បាន ធ្វើការ សកិ្រសា ដោយ រក ឃើញ 
ថា ភ្ញៀវ ទ្រសចរ  មក ល្រង   ខ្រត្ត កំពត 
មាន ៥៨ ភាគ រយ  ស្នាក ់នៅ ១យប ់នងិ 
៤២ ភាគ រយ   ធ្វើ ដំណើរ វិល លា្ងាច។

លោក ប្រប ់ ថា៖« ភ្ញៀវ ទៅ ល្រង  ខ្រត្ត 
កពំត ជា ទទូៅ គ្រ សម្រក  ១ យប ់ដចូ 
ន្រះ យើង រក ឃើញ ថា ការ ចាយ វាយ 
អាច នៅ ចនោ្លាះ ពី ៤៥- ៥០ ដុលា្លារ»។

រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ទ្រសចរណ៍ លោក 
ថោង ខុន បាន លើក ឡើង ថា លំហូរ 
ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ជតិ ១ សបា្តាហ ៍ បានបង្កើត 
នវូ ចរន្ត ស្រដ្ឋកចិ្ច   សម្រប ់ស្រដ្ឋ កចិ្ច ជាត ិ
នងិ ស្រដ្ឋកចិ្ច មលូ ដា្ឋាន ពិស្រសសម្រប់  
វិស័យ ឯកជន និងប្រជា ពល រដ្ឋ ទូទៅ 
ខណៈ   ប្រតបិត្តកិរ ទ្រសចរណ ៍នានា បាន  
ប្រមើល មើល ពី កាលានុ វត្ត ភាព ន្រ ការ- 
ងើប ឡើង ដ៏ រហ័ស ន្រ វិស័យ ទ្រសចរ-
ណ៍ ដោយ វិស័យ ន្រះ   កំពុង ទាញ យក  
មក វញិ នវូ ទនំកុ ចតិ្ត របស ់ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
តាម រយៈ ទ្រសចរណ៍ ផ្ទ្រ ក្នុង៕ LA

កេមុកម្មករ រៀបចំ សម្អាត ផ្លេចេក មុន នឹង វេចខ្ចប់ សមេប់ នំា ចេញ ទៅទីផេសារ អន្តរជាតិ ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

វិស័យទ្រោសចរណ៍... កម្ពជុាៈប្រោទ្រោសចិនបានដើរតួ...



ហ៊ីម រដ្ឋា

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រប្រយធុចាន-់
អចូាបានជបួជាមយួនាយករងន្រភ្នាក់-
ងារចារកម្មមជ្រឈមិរបស់សហរដ្ឋអាម្ររកិ
ឬហៅកាត់ថាCIAលោកដ្រវដីខូហ្រន
(DavidCohen)កាលពីថ្ង្រសុក្រ
សបា្ដាហ៍មនុ។ន្រះបើតាមការចុះផ្រសាយ
របស់សារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍។
ប្រភពខាងលើបានឱ្រយដងឹថាជនំបួរវាង

លោកប្រយធុនងិលោកខហូ្រនបាន
ប្រព្រតឹ្តទៅដោយសមា្ងាត់អស់រយៈព្រល
ប្រមាណ៤៥នាទីដោយក្រមុអ្នកសារព័ត៌-
មានត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខហាមឃាត់
មិនឱ្រយទៅយកព័ត៌មានឡើយ។
ត្រទោះជាយ៉ាងណារហតូមកទលព់្រល

ន្រះមនិទាន់មានស្រចក្ដថី្ល្រងការណណ៍ា
មួយច្រញពីរដ្ឋាភិបាលថ្រឬក៏សា្ថាប័ន
CIAផ្ទាល់នោះទ្រ។
យ៉ាងណាមិញបើយោងតាមប្រភព

របស់រដ្ឋាភបិាលថ្រដ្រលចុះផ្រសាយដោយ
សារពត័ម៌ានបាងកកប៉សុ្តិ៍លោកប្រយធុ
និងលោកខូហ្រនបានពិភក្រសាគ្នាពី
ប្រធានបទពាកព់ន័្ធនងឹសន្តសិខុនៅក្នងុ
តបំន់នងិក្នងុប្រទ្រសថ្រដោយក្នងុនោះ
បញ្ហាមយី៉ានម់ា៉ាក៏បានលើកយកពភិក្រសា
ផងដ្ររ។
ទាកទ់និនងឹសា្ថានភពនៅមយី៉ាន់មា៉ា

ប្រភពពីវមិានរដ្ឋាភបិាលថ្របានឱ្រយដឹង
ថាភគីទាំង២បាននិយយអំពីលទ្ធ-
ភពក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្រសធម៌ទៅ
កាន់ប្រទ្រសអាសុីអាគ្ន្រយ៍មួយន្រះ។
ជំនួបន្រះធ្វើឡើងគប់ជួនក្រយ

ព្រលដ្រលលោកដនប្រមុដវិណ្រ
(DonPramudwinai)បានទៅធ្វើ
ទស្រសនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់មា៉ាហើយក៏ទៅ
ចូលជួបជាមួយលោកមីនអ៊ុងឡាំង
ប្រមុខយោធាមីយ៉ាន់មា៉ាទៀតផង។
ក្នងុអឡំងុដណំើរទស្រសនកចិ្ចរបសរ់ដ្ឋ-

មន្ត្រីថ្រទៅមយី៉ានម់ា៉ាខាងថ្របានបរចិា្ចាគ
វា៉ាកសំ់ាងកវូដី១៩ទៅកាន់ប្រទ្រសន្រះ
ទៀតផង។ស្របព្រលដ្រលមានព្រឹត្តិ-
ការណ៍លាកល់ៀមដចូ្ន្រះបណា្ដាលឱ្រយភគី
ពាកព់ន័្ធមយួចនំនួនៅថ្របានអពំាវនាវឱ្រយ

ខាងរដ្ឋាភិបាលមានតមា្លាភពជាងន្រះ។
ក្រពីបញ្ហានៅមយី៉ានម់ា៉ាភគីទាងំ២

បានពភិក្រសាគ្នាអពំីទនំាកទ់នំងទ្វ្រភគី
នានាហើយជាពសិ្រសខាងអាម្ររកិបាន
បងា្ហាញពីការគទំ្រចពំោះថ្រក្នងុការទទលួ-
បានសទិ្ធិជាមា្ចាស់ន្រកចិ្ចសហប្រតបិត្ត-ិ
ការស្រដ្ឋកចិ្ចអាសុ-ីបា៉ាសុហី្វកិ(APEC)
នៅឆ្នាំ២០២២។
បន្ថ្រមពីន្រះទៀតបញ្ហានៅក្នងុស្រកុថ្រ

ក៏លើកមកនិយយបន្តចិផងដ្ររ។ន្រះ
បើតាមប្រភពពីវិមានរដ្ឋាភិបាលថ្រ។

នៅមួយរយៈចុងក្រយរាជធានី
បាងកកមានការតវា៉ានងិបាតកុម្មនានា
ដ្រលទាមទារឱ្រយមានកំណ្រទម្រង់សា្ថាប័ន
ព្រះមហាក្រសត្រថ្រក៏ដូចជាទាមទារឱ្រយ
លោកប្រយុធចុះច្រញពីតំណ្រង។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខាងថ្របាន

ស្នើទៅកាន់ខាងអាម្ររកិឱ្រយយោគយល់
ពីបរិបទក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន។
បនា្ទាប់ពីមកដល់ស្រកុថ្រហើយលោក

ខហូ្រនគ្រងនងឹធ្វើដណំើរទស្រសនកចិ្ច
ទៅកាន់ប្រទ្រសចនំនួ២ផ្រស្រងទៀតនៅ

តបំន់អាសុអីាគ្ន្រយ។៍ន្រះបើតាមប្រភពពី
ខាងថ្រប៉នុ្ត្រមនិបានបង្ហើបប្រទ្រសទាងំ
២ទៀតនោះជាប្រទ្រសណាទ្រ។
ក្រយមកលោកស៊បូ៉តូមា៉ាឡានយី៉មូ

(SupojMal-aniyom)អគ្គល្រខាធកិារ
ន្រក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តសិខុជាតិថ្រច្រញមខុ
មកបញ្ជាក់ប្រប់អ្នកសារពត័ម៌ានថានា-
យករដ្ឋមន្ត្រីថ្រពតិជាមានជនំបួជាមយួ
នាយករងCIAពិតម្រន។លោកបាន
លើកឡើងថាកិច្ចពិភក្រសាន្រះធ្វើឡើង
ដើម្របីពង្រងឹចណំងសន្តសិខុរវាងថ្រនងិ
ប្រទ្រសសមាជិកអាសា៊ានផ្រស្រងទៀត។
លោកស៊បូ៉តូគសូបញ្ជាក់ថាជនំបួន្រះ

ជារឿងធម្មតាទ្រសម្រប់អាម្ររកិនងិថ្រ
ដោយភគីទាងំ២ត្រវូច្រករលំ្រកពត័ម៌ាន
គ្នាទៅវញិទៅមកក្នងុ១ឆ្នាំម្ដងហើយក៏
ដើម្របីជាការរតឹចណំងរវាងសា្ថាបន័របស់
អាម្ររិកនិងសា្ថាប័នរបស់ថ្រផងដ្ររ។
សារព័ត៌មានបាងកកបុ៉ស្តិ៍បានចុះផ្រសាយ

ថាលោកខូហ្រនក្រពីជបួលោកប្រ-
យុធលោកក៏បានជួបជាមួយលោកសូ៊បូ៉ត
ផ្ទាល់ត្រម្ដងនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រ
ទទួលបន្ទកុកិច្ចការសន្តសុិខលោកប្រវីត
វង្រសសូ៊វា៉ាន់(PrawitWongsuwon)។
បន្តមកទៀតលោកប្រវតីបានអះ-

អាងថាជនំបួរបស់លោកនងិនាយករង
CIAជាជំនួបឯកជនត្រប៉ុណ្ណោះដោយ
លោកធា្លាប់សា្គាល់មន្ត្រីអាម្ររកិរបូន្រះ។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ររបូន្រះមនិបានពភិ-
ក្រសារឿងសន្តិសុខជាមួយCIAអាម្ររិក
ឡើយខណៈកិច្ចការរដ្ឋទំាងអស់ត្រវូបាន
ពិភក្រសាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ប្រយុធរួចស្រចទៅហើយ៕

ប្រាក់ សាយ 

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញ
MateuszMorawieckiបាន
ហៅវបិត្តិចណំាកស្រកុនៅព្រដំ្រន
ប្រឡារសុ-ប៉ឡូញូព្រដំ្រនភគខាង
កើតរបស់EUថាជាការប៉នុបង៉ធំ
បផំតុដើម្របីបង្កអស្ថរិភពដលអ់រឺ៉បុ
ចាប់តំាងពីសង្គ្រមត្រជាក់មក។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្ល្រង

ខណៈលោកត្រៀមរៀបចំជនំបួជា-
មយួក្រមុម្រដកឹនាំEUនៅព្រល
មួយដ្រលទីក្រុងវា៉ាសូវីកំពុងប្រ-
ឈមមិនត្រឹមត្រវិបត្តិព្រំដ្រន
ប៉ណុ្ណោះទ្រប៉នុ្ត្រថ្រមទាងំភពតាន-
តងឹកើនឡើងជាមយួទកី្រងុប្រ៊ចុ-

ស្រលជុំវិញការចោទប្រកាន់ថា
ខ្លនួមនិគោរពតាមគោលការណ៍
លទ្ធបិ្រជាធិបត្រយ្រយរបស់ប្លកុន្រះ។
លោកខាងលចិចោទប្រទ្រស

ប្រឡារសុថាបានបង្កើតវបិត្តនិ្រះ
ដោយនាំជនចំណាកស្រុកចូល
មកភគច្រើនមកពីមជ្រឈិមបូពា៌ា
ហើយនាំពួកគ្រទៅកាន់ព្រំដ្រន
ដោយសន្រយាថាសម្របសម្រលួ
ឱ្រយឆ្លងចូលទៅសហភពអឺរុ៉ប។
ប្រឡារសុបានទាតច់ោលការ-

អះអាងនោះជនំសួមកវញិរិះគន់
EUជុំវិញការមិនទទួលយកជន-
ចំណាកស្រុកទាំងនោះ។
ដោយជាប់នៅភគកណា្ដាលជន-

ចណំាកស្រកុជារឿយត្រវូបានគ្រ

បង្ខំឱ្រយឆ្លងព្រដំ្រនដោយមន្ត្រីប្រឡា-
រុសបនា្ទាប់មករុញត្រឡប់ឱ្រយចូលប្រ-
ឡារុសដោយអាជា្ញាធរប៉ូឡូញ។
លោកMorawieckiបានន-ិ

យយនៅលើធ្វធីើរថាលោកប្រ-
ធានាធបិតីអាឡចិសានឌ់រឺលកូា-
សិនកូបានធ្វើសង្គ្រមកូនកាត់
ប្រឆងំEU។ន្រះគឺជាការប៉នុបង៉
ធំបផំតុដើម្របីបង្កអស្ថរិភពដល់
អឺរ៉ុបក្នុងរយៈព្រល៣០ឆ្នាំ។
លោកបាននិយយថា៖«ប្រទ្រស

ប៉ឡូញូនងឹមនិព្រយាយមគរំាមដើម្របី
ផលប្រយោជន៍ទ្រហើយនឹងធ្វើអ្វី
គ្រប់យ៉ាងដើម្របីការពារព្រំដ្រនEU»។
លោកបានភ្ជាប់ទៅនងឹស្រចក្ត-ី

ថ្ល្រងការណ៍តាមវដី្រអូមយួដ្រល

លោកបានព្រមានថា«ថ្ង្រន្រះគោល-
ដៅគបឺ៉ឡូូញប៉នុ្ត្រថ្ង្រស្អ្រកគោលដៅ
គឺប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ ប្រលហ្រសុិក
បារាំងឬអ្រស្រប៉ាញ»។
លោកក៏បានអះអាងថាលោក

លកូាសនិកូមានការគំទ្រពីលោក
ប្រធានាធិបតីរុស្រសីុវ្លា៉ឌីមៀរពូទីន។
លោកលកូាសនិកូបានថ្ល្រងប្រប់

សារពត័ម៌ានBBCថាវាពតិមាន
លទ្ធភពដ្រលកងកមា្លាំងរបស់
លោកបានជួយប្រជាជនឱ្រយឆ្លង
ចលូទៅEUប៉នុ្ត្របានបដសិ្រធថា
មនិបានសម្របសម្រលួកចិ្ចប្រតិ-
បត្តិការន្រះទ្រ។
ទីក្រងុប្រ៊ចុស្រលនិងអង្គការណា-

តូបានពិពណ៌នាវិបត្តិចំណាកស្រកុ

ន្រះថាជា«យុទ្ធវិធីកូនកាត់មួយ»។
លោកMorawieckiបានថ្ល្រង

នៅក្នងុប្រទ្រសអ្រស្តនូីកាលពថី្ង្រ
អាទតិ្រយថា៖«ថ្ង្រន្រះនៅលើព្រដំ្រន
ភគខាងកើតរបស់ប៉ឡូញូយើង
កពំងុប្រឈមនងឹសង្គ្រមប្រភ្រទ
ថ្មីមួយជាសង្គ្រមដ្រលអាវុធគឺ
ជាចណំាកស្រកុនងិពត័ម៌ានមនិ
ពិតគឺសង្គ្រមកូនកាត់»។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញ

របូន្រះកពំងុទស្រសនកចិ្ចបណា្ដារដ្ឋ-

បាល់ទិកដ្រលរដ្ឋចំនួន២ក្នុង
ចណំមរដ្ឋទាងំនោះមានព្រដំ្រន
ជាមួយប្រទ្រសប្រឡារុសជុំវិញ
ជម្លាះន្រះ។
សមាភគីលីទុយអានីរបស់

លោកគឺលោកស្រី Ingrida
Simonyteបានថ្ល្រងប្រប់អ្នក-
កាស្រតថាយើងចាបំាច់ត្រវូបង្កើន
សមា្ពាធទៅលើរបបក្រងុមនីស្ក៍
ឱ្រយដោះស្រយវិបត្តិចំណាក-
ស្រុក៕
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នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រជួបជាមួយនាយករងភ្នាក់ងារចារកម្មអាម្ររិកCIAដោយសម្ងាត់

នាយករដ្ឋមន្ត្រាថី្រា  លោក ឧត្ដមសនីយ៍  ប្រាយ៊ធ ចាន់-អូចា ថ្ល្រាង  ពាក់ ព័ ន្ធនឹ  ង សា្ថាន ភាព ក្នងុ ប្រា ទ្រាសនាព្រាល កន្លងទៅ    ។ រូបថត AFP

លោកស្រានីាយករដ្ឋមន្ត្រាលីីទ៊យ អានី Ingrida Simonyte(សា្តា)ំ និង លោក 
នាយករដ្ឋមន្ត្រាបូ៉ីឡូញ Mateusz Morawiecki ធ្វើសន្នសីិទកាស្រាតរួម ។AFP

បូ៉ឡូញចាត់ទុកវិបត្តិចំណាកស្រកុនៅព្រដំ្រនប្រឡារុស-
បូ៉ឡូញថាជាការបុ៉នប៉ងបង្កអស្ថរិភពដល់អឺរុ៉ប
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សៅ  សម្ភស្ស 

កៃមុ អ្នក សៃវជៃវ មក ព ីសាកលវទិៃយា-
លយ័ ឥណ្ឌនូៃសុ ីនៅ ទកីៃងុ Depok បាន 
រក ឃើញ វិធី កៃ ច្នៃ កាហ្វៃ ទៅ ជា កាបូន 
ធៃយងូថ្ម ម៉ៃយាង  ដៃល  អាចបញ្ចលូទៅក្នងុសារ-  
ធា តុ ស ក ម្មបង្កើត ចរន្ត អាណូត នៅ ក្នុង 
អាគយុ រថយន្ត អគ្គសិន ី (EV) ខណៈបៃ-
ទៃស នៃះ កពំងុ មាន មហចិ្ឆតា ចង ់កា្លាយជា 
អ្នក លៃងនៅ ក្នងុ ឧសៃសាហកម្ម ថាមពល 
EV នៃះ ។  នៃះ បើ តាម ការ ឱៃយ ដងឹ ព ីសារ- 
ព័ត៌មាន  CNA។ 

ការសៃវ ជៃវ របស់ ពួក គៃតៃូ វ  បាន 
បៃកាស  ដោយ សាកល វទិៃយាលយ័ នៅដើម- 
ខៃនៃះ។  កៃមុ ដដៃល នៃះ ក៏ បាន រ ក ឃើញ  
វ ិធ ីមយួ ដើមៃបី បបំ្លៃង កាក សណំល ់សមៃបក- 
ដូង ទៅ ជា កាបូន ដៃល អាច បញ្ចូល ទៅ 
ក្នងុ សា រ ធាត ុសកម្ម បង្កើត ចរន្ត អាណតូ 
ផង ដៃរ ។

ចរន្ត អាណូត   នៅ ក្នុង អាគុ យ  លីចូ ម 
ធ្វើឱៃយ   ច រ ន្ត អ គ្គិ ស នី ហូរ តាមរយៈ សៀ គ្វី 
ខាងកៃ សៃប ពៃល ដៃល ចរន្ត នៃះ  សៃបូ 
យក អុី យ៉ុង  លី ចូ ម ដៃលប ញ្ចៃ ញ  ចៃ ញ 
ពីកាតូដ ។  

បៃធាន កៃុម សៃវជៃវ សាសៃ្តាចារៃយ  

Anne ZulfiaSyahrialបានបៃប ់CNA 
ថា៖ «ថ្មលីចូម- អុីយ៉ុង របស់ ពួ ក គៃ  តៃូវ 
បាន ផលតិចៃញ ពលីចីមូ ទតីាន អកុសុតី 
(LTO) ដៃល ផ ល ិត ច រ ន្ត អគ្គសិន ីដៃល 
មាន ស្ថៃរ ភាព ជាង  បើ បៃៀបធៀប ទៅនងឹ 
ថ្ម កៃហ្វីត លី ចូម  ដៃល បៃើ ក្នុង រថយន្ត 
EV ដៃល គៃ ឃើញ ភាគចៃើន»។

បៃភពដដៃល  បាន នយិាយ ថា  លចីមូទ-ី 
តាន អកុសុតី  (LTO)  មនិងាយ នងឹសៀគ្វ ី 
ខ្ល ីក្នងុ អឡំងុ ពៃល ដណំើរ ការ សា ក  ថ្ម ទៃ។  
ទោះជា យា៉ាងណាក៏ ដោយ   សមត្ថភាព 
របស់  LTO  បញ្ចៃញ ថាមពល  ១៧៥  
មីលី អំពៃ ម៉ាង ក្នុង  ១កៃម ដៃល តិច 
ជាង ធៃយូង ថ្ម រាល់ ដង បញ្ចៃញ ថាមពល 
៣៧២ មីលី អំពៃ ម៉ាង ក្នុង ១ កៃម។

សាស្តៃចារៃយ Syahrial បាន និ- 
យាយថា៖ «ហើយ នៃះ ជា មូលហៃតុ 
ដៃល យើង ពៃយាយាម លាយ សំណ បា៉ាហំាង  
ឬ សុី លីកុ ន   និង កាបូន ដៃល បា ន ធ្វើ ឱៃយ 
សកម្មព ីកាក សំណល ់សមៃបក ដងូ ទៅ ជា 
សមាស ធាតុ  ដើមៃបី បន្ថៃម ថាម ពល ។ 
យើង ក៏ កៃច្នៃ កាក កាហ្វៃ  និង សូមៃបីតៃ  
កាក សណំល ់បា្លាស្ទកិ ទៅ  ជា ធៃយងូ ថ្ម ដើមៃប ី
លាយ ជាមយួ ន ឹង លចីមូទតីានអកុសុ ីត  
(LTO) » ។

លោក  Bambang Priyono សហ- 
សៃវិក របស់ សាស្តៃចារៃយ ដដៃល បា ន  
នយិាយ ថា៖ «លទ្ធផល នៃះ ធ្វើ ឱៃយ ទ ម្ងន ់
ថ្ម សៃល ជាង មនុ  នងិ ពៃលវៃលា សាកថ្ម 
លឿន ជាង បើ បៃៀបធៀប ទៅ នឹង ថ្ម- 
កៃហ្វិច លីចូម»។

ទម្ងន ់របស ់លចីមូ ទតីាន អកុសុតី(LTO)  
អាច មាន ទម្ងន ់សៃលជាង អាគុយ  ២០០ 
គីឡូ កៃម  ដៃល ជា ធម្មតា តៃូវ បាន បៃើ- 
បៃស់ ក្នុង រថយន្ត  EV  សព្វថ្ងៃនៃះ។  
ទម្ងន់  របស់ វា ដដៃល នៃះ  អាច នឹង មាន 
ទម្ងន់ សរុប បៃហៃល ៥០០គីឡូកៃម ។ 
នៅ ពៃល ដៃល ថ្ម កាន់តៃ សៃល  ចមា្ងាយ 
ចរ របស់ រថយន្ត ក៏ កាន់ តៃ កើន លឿន ។ 

បៃភព ដដៃល បាន ឱៃយដឹងថា ៖«យើង  
បាន រក ឃើ ញ ថា នៅក្នុង កាក សំណល់ 
កាហ្វៃ  ភាគ ល្អតិ  អាច បង្កើត ជា ភាគល្អតិ 
ណាណូ ជា មួយ នឹង លក្ខខណ្ឌ ផ្ទៃ ល្អ។  
ពៃល សា្ថានភាព នៃ ផ្ទៃកាន់ តៃល្អ  អុីយ៉ុង 
ក៏ មាន កាន់ តៃចៃើន ដៃ ល អាច ផលិត 
ថាមពល កាន់តៃ បៃសើរ» ។

ទោះយា៉ាង ណា អាគុយ ដៃល  បៃើបៃស់ 
កាក កាហ្វៃ នៃះ តៃូវ ការ ពៃល បៃហៃល 
៣០ នាទ ីដើមៃបី សាក ពៃញ ខណៈ អាគយុ  
EV  ភាគ ចៃើន តៃវូការ រហតូ ដល ់ ២ ម៉ាង 

ឯណោះ។ ឥឡវូនៃះ អ្នកសៃវ ជៃវ កំពុង 
ពៃយាយាម កាត ់បន្ថយ ពៃលវៃលា សាកថ្ម 
មក តៃឹម ១៥ នាទី ប៉ុណោ្ណោះ។ 

ការ បង្កើត ថ្ម ីនៃះ កើត ឡើង សៃប ពៃល  
ដៃល ឥណ្ឌនូៃសុ ី គ ឺជា អ្នក ផលតិ រ៉ៃនកីៃល  
(ជា វត្ថុធាតុ ដើម សមៃប់ ផលិត ថ្មលី- 
ចូម) ដ៏ ធំបំផុត របស់ ពិភព លោក។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ តៃឯង  បៃទៃស នៃះ 
ផលិត សារ ធាតុរ៉ៃនី កៃល បាន ដល់ ទៅ 
៨០ មុនឺ តោន  ឬ បៃហៃល  ២៩,៦ ភាគរយ  
នៃ ចំនួន សារធាតុ រ៉ៃនីកៃល សរុប ក្នុង 
ពភិព លោក។  នៃះបើយោង តាម កៃសងួ 
វិនិយោគ របស់ ឥណ្ឌូ នៃសុី។

អាគុយ គឺ ជា សមាស ធាតុសំខាន់ នៅ 
ក្នងុ រថយន្ត  EV  ហើយ តៃវូបាន គៃ ជឿថា  
នឹង រួម ចំណៃក បៃហៃល ២៥ភាគ រយ 
ទៅ  ៤០ភាគរយ នៃ ការ ចំណាយ របស់ 
រថយន្ត ។

កាលព ីខៃកញ្ញា  បៃធានា ធបិត ី Joko 
Widodo  បានបើក ការ ដ្ឋាន សាងសង់ 
រោង ចកៃ អាគុយ EV  ដំបូង គៃរ បស់ បៃ- 
ទៃស នៃះ  នៅ ទកីៃងុ  Karawang ភាគខាង 
លិច  Java  ដៃល មាន តម្លៃ  វិនិយោគ 
ចំនួន  ១,១ពាន់លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក។  
វា ក៏ជា រោងចកៃ ផលិត ថ្ម  EV  ដំបូង គៃ 

នៅ  អាសុី អាគ្នៃយ៍ ផង ដៃរ ដៃល គៃង 
នឹង ចាប់ ផ្តើម ផលិត នៅ ឆ្នាំ ២០២៤ ។

កាលពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ វិច្ឆិកា  លោក  
Widodo  បាន និយាយ ថា៖  «រដ្ឋា ភបិាល 
កំពុង លើកទឹក ចិត្ត ដល់ កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង- 
បៃង ផៃសៃងៗ ដើមៃបី បង្កើនការ ផលិត 
រថយន្ត អគ្គិសនី  និង រថយន្ត កូន កាត់  
ក្នងុ គោល បណំង បង្កើត បៃពន័្ធ អៃកឡូសូុ ី
EV ដៃល មនិ ប៉ះពាល ់ដល ់បរសិា្ថាន  នងិ 
ការ បំភាយ ឧស្ម័ន ទាប ផង ដៃរ។

លោក បៃធានា ធបិត ីWidodo បន្ថៃម 
ថា៖ « យើង ក៏ កំពុង ជំរុញ ការផ លតិ រថយន្ត- 
អគ្គសិន ីការផលតិ រថយន្ត កនូកាត ់ប៉នុ្តៃ 
ជា ថ្ម ីម្តង ទៀត  ពកួ វា ទាងំអស ់តៃវូ តៃ មនិ 
ប៉ះពាល់ ខា្លាំង ដល់ បរិសា្ថាន»។ 

អ្នកបរិសា្ថាន បាន ចង្អុល បងា្ហាញ ថា  
មហចិ្ឆតា របស ់ឥ ណ្ឌ ូនៃ សុ ីក្ន ុង កា រ បបំ្លៃង 
នកីៃល ទៅ ជា អាគយុ  នងឹ តមៃវូ ឱៃយ វា បៃើ- 
បៃ ស ់ថាម ព ល ចៃើន។  បៃជុកំោះនៃះពងឹ-  
ផ្អៃក យា៉ាង ខា្លាងំ លើ ធៃយងូ ថ្ម សមៃប ់លៃបាយ 
ថាមពល របស់ វា និងជា បៃទៃស មួយ 
ក្នងុ ចណំោម អ្នក បញ្ចៃញ ឧស្មន័ផ្ទះ កញ្ចក ់
កពំលូ របស ់ពភិព លោក។ ដចូ្នៃះ ផៃន ការ 
នៃះ បៃហៃល ជា មនិ ប៉ះពាល ់ដល ់បរសិា្ថាន 
ដូច ការ គិត ពីដំបូង ឡើយ៕

ក្រមុអ្នកស្រវជ្រវឥណ្ឌនូ្រសីុប្រើកាកកាហ្វ្របង្កើតថាមពលដល់ប្រភ្រទអាគុយEV

សុខ វ្ងឈាង

ក្នងុ រយៈ ពៃល ជាង  ២០ខៃ ចងុ- 
កៃយ នៃះ ភា្នាកង់ារ ចារកម្ម អុសីៃ- 
អៃល បាន ធ្វើ ឃាត អ្នក វទិៃយាសាស្តៃ 
នយុក្លៃអ៊ៃរ របស ់អុរីង៉ ់ ហើយ បាន 
បង្ក ការ ផ្ទុះ ធ ៗំ  នៅ ឯ រោង ចកៃនយុ- 
ក្លៃអ៊ៃរ នងិ មសីុលី របស ់អុរីង៉ ់ចនំនួ  
៤ ក្នងុ គោល បណំង បផំ្លាញសមត្ថ- 
ភាព របស ់អុរីង៉ ់ក្នងុ ការ ផលតិវត្ថ-ុ 
ធាត ុដើម នយុក្លៃអ៊ៃរ  នងិ ពនៃយារ- 
ពៃល  ដៃល រដ្ឋាភិបាល ថ្មី អាច 
បង្កើត  អាវុធ ។

ប៉ុន្តៃ មន្តៃី ចារកម្ម អាមៃរិក និង 
និយតករ អន្តរជាត ិ បាន នយិាយថា  
អុីរ៉ង់ បាន សាងសង់ រោងចកៃ ទាំង - 
នៃះ ឡើង វិញ យា៉ាង ឆប់ រហស័ដោយ   
ជា រឿយៗ បាន ដឡំើងមា៉ាសុនី  ថ្មីៗ   
ដៃល មាន សមត្ថភាព បនៃសទុ្ធ សារ-
ធាត ុអ៊យុរា៉ានញី៉មូ លឿន ជាង មនុ 
ទៅ ទៀត ។ នៅ ពៃល ដៃលរោងចកៃ 
ដឡំើង មា៉ាសុនី បនៃសទុ្ធបាន   ទទលួ-  
រង នវូ អ្វ ីដៃល មើល ទៅដចូ ជាការ- 
ផ្ទុះ ដ៏ អាកៃក់ ដៃល បំផ្លាញ ស្តុក  
គៃឿង  បនា្លាស ់ ក ៏ដចូជា កាមៃរា៉ារបស ់ 
អង្គការ ឃា្លាមំើល អន្តរជាត ិ ផលតិ-
កម្ម បាន ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ ក្នុង 
រយៈ ពៃល តៃប៉ុនា្មាន ខៃ ប៉ុណោ្ណោះ ។

សារពត៌ មាន  ញូវយ៉កថាមស៍   
រាយ ការណ៍ ថា ការ ពិភាកៃសា ពីកៃយ  

ឆក មន្តៃី អាមៃរិក បាន ពៃមាន 
ភាគ ីអុសីៃអៃល ថា ការ វាយបៃ-
ហារ បៃប នៃះ ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត 
លើ គោលដៅ នុយក្លៃអ៊ៃរ របស់ 
អុរីង៉ ់ អាច បពំៃញ អារម្មណ ៍របស ់
ពកួ គៃ នៅ ពៃល នៃះ ប៉នុ្តៃ ចងុកៃយ  
គឺ មិន មាន ផល បៃយោជន៍ អ្វី ទៃ  
ហើយ  នឹង ធ្វើ ឱៃយ បញ្ហា កាន់ តៃ 
លំបាក ។ ប៉ុន្តៃ មន្តៃី អុីសៃអៃល 
បាន និយាយ ថា  ពួកគៃ នឹង មិន 
បោះ បង់ ចោល ការ វាយ បៃហារ 
ទាំង  នៃះ ទៃ  ដោយ ចៃន ចោល ការ-
ពៃមាន ថា  ការ វាយ បៃហារ ទាងំនៃះ 
បាន ជយួ ពន្លឿន កម្មវធិ ីនយុក្លៃអ៊ៃរ 
របស ់អ ុរីង៉ ់។ បញ្ហា នៃះ គ ឺជា ចណំចុ 
មយួ នៃ ការ ខ្វៃង គនំតិ គ្នា រវាងសហ- 
រដ្ឋ  អាមៃរកិ  នងិ អុសីៃអៃល ជុវំញិ 
ការ  បៃើបៃស ់មធៃយាបាយ ការទតូ  
ជាជាង ការ បៃើ កមា្លាំង បាយ ។

យា៉ាង ណា មញិ  ការ វាយ បៃហារ  
នងិ  ការ សាងសង ់ឡើង វញិ ទាងំនៃះ  
គ ឺគៃន ់តៃ ជា ផ្នៃក មយួ នៃ ការ កើន 
ឡើង ភាព តានតងឹ រវាង អុរីង៉ ់ នងិ 
លោក ខាង លចិ  ដៃល ជា ថ្ម ីម្ដងទៀត   
នឹង មាន ការ បៃឈម មុខ ដក់ គ្នា 
នៅ ទកីៃងុ វយីៃន បៃទៃស អទូៃសី។ 
ជា លើក ដំបូង ចាប់ តាំង ពី បៃធានា - 
ធបិ ត ីអភរិកៃស នយិម លោក អុបីៃហុមី 
រ៉ៃសុ ីចលូ កាន ់អណំាច  អ្នក ចរចា 
អុរីង៉ ់គៃង នងឹ ជបួ ជា មយួ សមភាគ ី

អរឺ៉បុ ចនិ នងិ រសុៃសុ ីនៅ ចងុ ខៃ នៃះ  
ដើមៃបី ពិភាកៃសា អំពី អនាគត នៃ កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង នយុក្លៃអ៊ៃរ ឆ្នា២ំ០១៥ 
ដៃល កណំត ់សកម្មភាព របសអ់ុរីង៉ ់ 
យា៉ាង ខា្លាងំ ជា ថ្នរូ នងឹ ការ ដកទណ្ឌ-
កម្ម។

អ្នក ចរចា អាមៃរិក នឹង ចូល រួម 
ក្នុង កិច្ច បៃជុំ កៃុង វីយៃន ដោយ 
បៃយោល  ដោយ សារ អុរីង៉ ់បដសិៃធ 
មិន ចង់ ជួប ជា មួយ ភាគី អាមៃរិក 
បនា្ទាប ់ព ីអតតី បៃធានាធបិត ីអា-
មៃរិក  លោក ដូណាល់ តៃំ  បាន 
ដក  ខ្លួន ចៃញ ពី កិច្ចពៃមពៃៀង 
កាល  ពី ឆ្នាំ ២០១៨  ហើយ ដក់ 

ទណ្ឌកម្ម ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ទៅ លើ អុីរ៉ង់ ។

ខណៈ កាល ព៥ី ខៃ មនុ  មន្តៃ ីមាន 
សុទិដ្ឋិនិយម ថា  ការ ចរចា នឹង 
ជយួ សា្ដារ កចិ្ចពៃមពៃៀង ឆ្នា២ំ០១៥ 
ឡើង វញិ  ដោយ លាយលក្ខណ-៍ 
អកៃសរ  ភាគ ចៃើន តៃូវ បាន យល់- 
សៃប ដោយ ភាគ ីទាងំ អស ់ឥឡវូ 
នៃះ  ពួកគៃ បាន តៃឡប់ ទៅ កៃុង 
វយីៃនពោរពៃញ ទៅ ដោយ ទទុ្ទដិ្ឋ-ិ
នយិម បើ បៃៀប ធៀប ទៅ នងឹ ពៃល 
ដៃល ពកួគៃ បាន ចាកចៃញ កាល- 
ព ីខៃ មថិនុា ។ ឥឡូវ នៃះ ការ ចរចា 
ហាក ់ប ីដចូ ជា បាន ជាប ់គងំ រួចទៅ  

ហើយ ហើយ គោលដៅ របសប់ៃធា-
នាធិបតី អាមៃរិក ចូ បៃដិន នៃការ- 
សា្ដារ កិច្ច ពៃមពៃៀង ក្នុង ឆ្នាំ កាន់ 
អំណាច ទី ១ របស់ លោក ហាក់- 
ដូចជា រសាត់ រសាយ អស់ ។

នៅ ក្នុង សញ្ញា នៃ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
អារម្មណ៍ អ្នក ចរចា ថ្មី របស់ អុីរ៉ង់ 
លោក អាល ីបាហា្គរ ីកាន ី បានឈប ់  
ហៅ ការ ចរចា នៃះ ថា ជា «ការ  ចរចា 
នុយក្លៃអ៊ៃរ » ផ្ទុយ ទៅ វិញ លោក 
បាន ហៅ ការ ចរចា នៃះ ថា ជា  «ការ- 
ចរចា ដក ទណ្ឌកម្ម ខសុ ចៃបាប ់នងិ 
អមនសុៃសធម ៌» ។ អុរីង៉ ់នយិាយ ថា 
ខ្លនួ នងឹ ទទចូ លើ ការ ដក ទណ្ឌកម្ម 

ទាំង នុយក្លៃអ៊ៃរ និង មិនមៃន 
នយុក្លៃអ៊ៃរ ហើយ ទាមទារ លក្ខ- 
ខណ្ឌ  ហាម ឃាត់ ការ បោះបង់ 
កចិ្ចពៃមពៃៀង ជា ឯកតោភាគ ី ដចូ 
ដៃល លោក តៃ ំបាន ធ្វើ ។ រដ្ឋបាល 
លោក បៃដិន  បាន និយាយ ថា  
ពួក គៃ មិន ធ្វើ ការ ប្ដៃជា្ញា តាម ការ- 
ទាម ទារ ទាំង នៃះ ទៃ ។

រដ្ឋាភបិាល អាមៃរិក ជា សាធា-
រណៈ មនិទាន ់បាន បងា្ហាញ សញ្ញា 
ថា បៃសនិ បើ អុរីង៉ ់ពនៃយារ ការ ចរចា  
ពកួគៃ នងឹ ដក ់បន្ថៃម ទៀត ។ ប៉នុ្តៃ 
នៅ ក្នងុ សៃតវមិាន មាន ការ បៃញាប-់ 
បៃញាល់ ក្នុង ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ ថ្មី ៗ  នៃះ 
ដើមៃបី ពចិារណា អពំ ីកចិ្ចពៃមពៃៀង 
បណោ្តោះ អាសន្ន មយួ ចនំនួ ដៃល 
អាច  បង្កក ការ ផលតិ អ៊យុរា៉ានញី៉មូ  
កមៃិត សុទ្ធ ខ្ពស់ របស់ អុីរ៉ង់ និង 
ការ បបំ្លៃង រ៉ៃ ទាងំ នៃះ ទៅ ជា ទមៃង ់
លោហធាត ុ ដៃល ជា ជហំានចា-ំ 
បាច ់ ក្នងុ ការ ផលតិ កៃបាល គៃប ់។ 
ជា ការ តប ស្នង វញិ សហរដ្ឋអាមៃរកិ 
អាច នងឹ បន្ធរូ បន្ថយ ទណ្ឌកម្ម មយួ 
ចំនួន ។ វិធានការ នឹង មិន ដោះសៃយ  
បញ្ហា នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ វា អាច ផ្ដល់ 
ពៃលវៃលា បន្ថៃម សមៃប់ ការ- 
ចរចា ខណៈ ពៃល ដៃល ពួកគៃ 
អាច  រារាងំ ការ គរំាម កហំៃង របស ់
អុីសៃអៃល ក្នុង ការ វាយ បៃហារ 
រោង ចកៃ របស់ អុីរ៉ង់ ៕
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ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ មហោស្រពរូបថត
ភ្នំព្រញលើកទី ១២នៅឆ្នាំ
២០២១ នឹងប្ររព្ធធ្វើនៅថ្ង្រ
ចុងសប្តាហ៍ន្រះ ដោយមាន
ក្រុមសិល្របករ-សិល្របការិនីថត
ទាងំខ្ម្ររនងិបរទ្រសចលូរមួនាំ
យកស្នាដ្ររបស់ខ្លនួចាប់ពីថ្ង្រ-
ទី២៦ខ្រវចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០២១បន្ត
រហូតដល់ថ្ង្រទី១៥ខ្រមករា
ឆ្នាំ២០២២។
បើតាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌-

មានរបស់មហោស្រពរូបថត-
ភ្នំព្រញឱ្រយដឹងថា៖«ស្វាគមន៍
មហោស្រពរូបថតភ្នំព្រញខួប
លើកទី១២!ជួបគ្នាក្នុងព្រឹត្តិ-
ការណ៍ថតរបូសជាថ្មីម្តងទៀត
ដ្រលប្ររព្ធនៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍
ក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍ដ្រលអ្នកថតរបូ
អាសុី និងអឺរ៉ុបមកពីគ្រប់-
មជ្រឈដ្ឋាន ផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិង
បង្កើតស្នាដ្ររួមគ្នា។មហោ-

ស្រពន្រះនៅបន្តបើទោះបីជា
ស្ថិតក្រមស្ថានភាពលំបក
ន្រជំងឺរាតត្របាតក៏ដោយ»។

 តាមប្រភពន្រស្រចក្តី-
ប្រកាសព័ត៌មា នបន្តឱ្រយដឹងពី
កម្មវធិីត្រសួៗនៅថ្ង្រទី២៦នងិ
ទី២៧ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១
ផងដ្ររថា៖ «នាថ្ង្រទី២៦ខ្រ
វិច្ឆិកាជាការបើកសម្ពោធកម្ម-
វិធីមហោស្រពរូបថតភ្នំព្រញ
ឆ្នាំ២០២១។មានការចាក់-
បញ្ចាំងខ្រស្រភាពយន្តដោយ-
FLORE«Qued'amour
c'est»និង «POESIS»
ដោយគម្រងTendance
Floue។ចំណ្រកថ្ង្រទី២៧ខ្រ
វិច្ឆិកាជាជំនួបពិភាក្រសាជាមួយ
អ្នកជំនាញថតរូបការធ្វើ-
ដំណើរដោយរុឺម៉កកង់បីពី- 
វិទ្រយាស្ថានបរំាងទៅស្ថានទូត-
បរាំងដើម្របីបើកសម្ពោធ
ពពិរ័ណ៍របស់លោកស្រីElina
Brotherus។ វ្រទិកាពិភាក្រសា

ជាមួយChristianCaujolle
នាយកផ្ន្រកសិល្របៈ និងជា
ស្ថាបនិកមហោស្រពFLORE
សិល្របករ ValentinRod-
riguezនាយករងន្រវទិ្រយាស្ថាន
បរាំងនៅកម្ពុជា។ ពិធីបើក-

សម្ពោធពិព័រណ៍របស់លោក
ស្រី Dana Langlois។ការ
ប្រកាសច្រករង្វាន់សម្រប់ជយ
លាភីរូបថតក្រមប្រធានបទ
«សិទ្ធិទទួលបនការអប់រំ-
នាអំឡុងព្រលន្រការរីករាត-

ត្របាត»ការចាក់បញ្ចាំងស្នាដ្រ
រូបថតរបស់លោកស្រី Elina
Brotherusលោកស្រី Da-
kotaGizardនិងលោក
MarcinZielonka»។
ស្នាដ្ររូបថតរបស់ក្រុម-

សិល្របករ-សិល្របការិនីថតទាំង
ខ្ម្ររនិងបរទ្រសត្រូវបនប្រង-
ច្រកនិងដក់តាំងបង្ហាញនៅ
ទីកន្ល្រងផ្រស្រងគ្នាៗ ដចូជានៅទី
តាំងន្រវិទ្រយាស្ថានបរាំងនៅ
មជ្រឈមណ្ឌលបុប្ផាណាតាម-
រុឺម៉កកង់បី និងនៅស្ថានទូត
បរាំងប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជាជា
ដើម។
សម្រប់ស្នាដ្រតាំងបង្ហាញ

នៅវិទ្រយាស្ថានបរាំង រួមមាន
ស្នាដ្ររបស់សិល្របការិនី កូន

កាត់បរាំង-អ្រស្របា៉ាញដ្រល
មានបទពិសោធបម្រើការងរ
ផ្ន្រកថតរបូឱ្រយសរពត័ម៌ានជាតិ
ប្រមាណ១០ឆ្នាំហើយស្នាដ្រ
មានចំណងជើងថា «The
Smellof theNightWas
ThatofJasmine»ដក់តាងំ
ក្នុងវិចិត្រសលន្រវិទ្រយាស្ថាន
បរាំង។ចំណ្រកស្នាដ្ររបស់
សិល្របករខ្ម្ររលោកយូសុះ-
អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម  បុគ្គលិក
បម្រើការងរនៅសរព័ត៌មាន
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍តាងំពីឆ្នាំ២០១៣
នងិបនអភវិឌ្រឍខ្លនួមកជាអ្នក-
ថតរបូឱ្រយភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ចាប់ពីឆ្នាំ
២០១៩មកនោះមានចំណង
ថា«Roundabouts2020-
2021»ដក់បង្ហាញនៅរបងន្រ
វទិ្រយាស្ថានបរាងំ។ស្នាដ្ររបស់
សលិ្របការនិខី្ម្ររកញ្ញាខ្ល្រងប៊នុ-
រាជមានចំណងជើងថា«The
ShadowofmyFather
2020»ដក់បង្ហាញនៅវចិតិ្រ-
សលន្រវិទ្រយាស្ថានបរាំង។
រីឯស្នាដ្របង្ហាញនៅទីតាំង

ស្ថានទូតបរាំងវិញ រួមមាន
ស្នាដ្ររបស់សិល្របការិនីជាតិ
ហ្វាំងឡង់ElinaBrotherus
ដក់បង្ហាញនៅរបងស្ថានទូត
បរាំង។នៅឯមជ្រឈមណ្ឌល
បុប្ផាណាមានស្នាដ្ររបស់
សិល្របករអាម្ររិកDana
Langloisដ្រលមានចំណង
ជើងថា«DeyKrahom-
(RedEarth)2004»៕

កេុង តូកេយូ : ២ទសវត្រសរ៍បនា្ទាប់ពី
OnePieceបនណ្រនាំពិភពលោក
ឱ្រយស្គាល់ចោរសមុទ្រពាក់មួកចំបើង
អ្នកគំទ្ររឿងតុក្កតាជប៉ុនបនរង់ចាំ
យ៉ាងអន្ទះសក្នុងការច្រញផ្រសាយ
ភាគទី១០០០នាចុងសប្តាហ៍។
រឿងOnePieceបនកា្លាយជា

ចំណីចក្ខុជាលើកដំបូងនៅក្នុងទម្រង់
ជាសៀវភៅរឿងតកុ្កតាប្របកបំ្ល្រងក្នងុ
ប្រទ្រសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ក្រយ
វិវឌ្រឍខ្លួនជារឿងភាគគំនូរជីវចលតាម
ទូរទស្រសន៍នៅ២ឆ្នាំក្រយមក។
ចាប់តាំងពីព្រលនោះមកការទិញ

សិទ្ធិផ្តាច់មុខបនកា្លាយជាបតុភូត
សយភាយវប្របធម៌សកលដោយ
បំប្រកកំណត់ត្របោះពុម្ពសៀវភៅ

ការចាក់បញ្ចាំងនិងឆក់យកប្រះដូង
អ្នកគំទ្រជុំវិញពិភពលោក។
យ៉ាងណាក៏ដោយជោគជ័យន្រះ

មិនម្រនកើតឡើងភា្លាមៗនោះទ្រ។
លោកRyujiKochiន្រក្រុមហ៊ុន

ToeiAnimationដ្រលជាក្រុមហ៊ុន
ជប៉ុននៅពីក្រយគំនូរជីវចលន្រះ
បនពោលថា៖«វាជារឿងអព្ភតូហ្រតុ
មួយទម្រំយើងមកដល់ថ្ង្រន្រះ»។
លោកKochiបននិយយថា

យើងបនចំណាយព្រល១៣ឆ្នាំ
យ៉ាងយូរសម្រប់ភាពយន្តគំនូរ
ជវីចលន្រះបនា្ទាបព់ីដណំើរផ្រសងព្រង
របស់វីរបុរសពាក់មួកMonkeyD.
Luffyដើម្របីឈានដល់ដំណាក់កាល
មួយដ្រលគ្រគោរពស្ញប់ស្ញ្រង»។

ស្ថាបនិករឿងន្រះលោកEiichiro
Odaក៏បនជាប់កំណត់ត្រហ្គនីណ្រស
ពភិពលោកសម្រប់ចនំនួការផ្រសាយដ៏
ច្រើនរហូតដល់៤៩០លានច្របាប់។
វគ្គទី១០០០ន្ររឿងOnePiece

បនសម្ពោធនៅ៨០ប្រទ្រសកាលពី
ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅន្រះ។
នៅទីក្រុងតូក្រយូផ្ទាំងបដដ៏ធំន្រ

តួអង្គធំៗក្នុងរឿងត្រូវបនរំល្រចនៅ
ស្ថានយីសុបី៊យូ៉ាដ្រលជាមជ្រឈមណ្ឌល
ដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់ន្រក្រុងជប៉ុន។
អ្នកគំទ្រOnePieceមានតាំងពី

នៅអា្រហ្វិកអឺរ៉ុបនិងមជ្រឈិមបូពា៌ា។
ការបញ្ចាំងរឿងន្រះត្រូវបនគ្រងធ្វើ
ទូទាំងសហរដ្ឋអាម្ររិកនិងបណា្ដា
រោងកុននៅបរាំង៕AFP/HR

មហោស្រពរូបថតភ្នពំ្រញលើកទី១២ធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍ន្រះ

តភាគជាង២០ឆ្នាំរឿងតុក្កតាOnePieceជបុ៉នត្រៀមសម្ពោធភាគទី១០០០

សា្នដេ របស់ សិលេបការិនីខ្មេរ  កញ្ញា  ខ្លេង បុ៊នរាជ (សា្តា)ំ និង សា្នដេ សិលេបករអាមេរិក Dana Langlois (ឆ្វេង)។ រូបថតសហការី

នារីដើរកាត់ រូបភាព តួអង្គ រឿង  One Piece នៅ សា្ថានីយរថភ្លើងសីុបូ៊យ៉ា។ រូបថតAFP

រូប ថត ពិព័រណ៍  «Roundabouts» របស់ លោក យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម។   រូបយូសុះអា ប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី២៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នំពេញ : ពិព័រណ៍ «លាត តៃដាង  
ពៃះ កៃឹស្ណ៖ ដំណើរទៅកាន់ ដៃនដី គិរី 
ស័ក្តិសិទ្ធិ កម្ពុជា » ជាការ តាំង បងា្ហាញ 
ថ្មី  នៅ សារមន្ទីរ សិលៃបៈ គ្លីវីលៃន  រដ្ឋ 
អូហាយ៉ូ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ដៃល ផ្ដល់ 
ឱៃយ   អ្នកទសៃសនា នូវ  បទពិសោធ  បុរាណ 
លាយឡំ ក្នុងបរិយាកាស ជាក់ស្ដៃង 
ដោយ ការ បៃើ បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើប។

ពិព័រណ៍ Revealing Krishna: 
Journey to Cambodia's Sacred 
Mountain បៃើ របូភាព ហឡូកូៃម ប៉នុ 
ទហំ ំដើម  ផ្គបួ អៃកៃងឌ់ជីថីល ដៃល  នា ំ
អ្នក  ទសៃសនា វិលតៃឡប់ទៅ កាន់  
សមយ័  កាល   នងិ មើលឃើញ  ទដិ្ឋភាព 
ភូមិសាស្តៃ ភាគ ខាង  តៃបូង កម្ពុជា។

បើកសម្ពោធ នៅ ថ្ងៃទី ១៤ ខៃ វិច្ឆិកា  
នឹង  បន្ត រហូត ដល់ ចុង  ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០២២ ពិព័រណ៍ នៃះ  លាត តៃដាង នូវ 
រឿង រា៉ាវ  និង  ដំណើរ ការ សា្ដារ ជួសជុល 
សា្នាដៃ  ដ៏អសា្ចារៃយ  នៅ ក្នុង ចំណោម វត្ថុ- 
តាំង   នៅ សារមន្ទីរ រួម មាន រូប ចមា្លាក់   
ពៃះកៃឹស្ណ ទៃ ភ្នំគោវធ៌ន។

ចមា្លាកថ់្ម ដធ៏ ំអាយ ុកាល ១ ៥០០ ឆ្នា ំ 
មក  ព ីកម្ពជុា  បងា្ហាញ នវូភាព អសា្ចារៃយ នៃ 
ពៃះ  កៃសឹ្ណ ឬ គៃសឹ្ណៈ (Krishna) គ ឺជា 
អវតាទ៨ី របសព់ៃះវសិ្ណ។ុ  ពៃះកៃសឹ្ណ ក ៏
ជា  តអួង្គ នៃ រឿង មហាភារតៈ ដៃល មាន 
បៃជាបៃិយភាព ក្នុង សិលៃបៈ ខ្មៃរ នា 
សម័យ បុរាណ ដោយ តៃូវបាន  បុព្វ-
បុរស  រំលៃច  ឡើង   ជា ចមា្លាក់ ទោល 
កៃឡោត ខ្ពស ់នងិ ចមា្លាក ់កៃឡោត ទាប 

ក្នុង  សិលៃបៈ ខ្មៃរ។ ពៃះកៃឹស្ណទៃ ភ្នំ-  
គោវធន៌ ជយួ សង្គៃះ ក្មៃង គងា្វាល  គោ 
នៃះ បាន បងា្ហាញ ពី ទៃពកោសលៃយ  ក្នុង  
ការ ឆ្លាក ់ដៃល បាន បងា្ហាញ របូរាង របស ់
តអួង្គ ក្នងុ វយ័ ក្មៃង តាម រយៈកៃបាច ់សក ់
និង កមា្លាំង  ដ៏ មហិមា របស់ ពៃះ អង្គ ក្នុង 
ការ ទៃ ភ្នំ ហើយ ភ្នំ នោះ ក៏ បាន ដើរ តួ 
សមៃប់  ការ ទប់ លំនឹង ផង ដៃរ។

កៃពី ចមា្លាក់ ថ្ម បុរាណ បច្ចៃកវិទៃយា  
បញ្ចាំង រូបភាព ស្ដៃងៗ HoloLens 
នឹង  នាំ អ្នក ទសៃសនា ទៅ កាន់ទីតាំង 
បៃភព  នៃ ចមា្លាក់ បុរាណ។

សហការជាមួយ សារមន្ទីរ ជាតិ-  
កម្ពុជា និង សារ មន្ទីរ អង្គរបុរី សារមន្ទីរ 
សលិៃបៈ គ្លវីលីៃន បាន ដាកត់ាងំ បងា្ហាញ 
ចមា្លាកត់ៃវូបាន  សា្ដារ   រចួ មយួ នៃះ រមួ   នងឹ 
ចមា្លាក់ ខា្នាត ធំ ជា ចៃើន ទៀត  ពីភ្នំដា។

លោក វីលៀម អឹម ្រហ្គីសវ៉លដ៍ 
នាយកសារមន្ទរី សលិៃបៈ កៃងុ គ្លវីលីៃន   
បានបៃប់ The Cleve Scene ថា៖ 
«ឱកាស  សា្ដារសា្នាដៃ ចមា្លាក់ ដ៏អសា្ចារៃយ  
របស់ កម្ពុជា គឺ ជា លទ្ធផល មួយ  នៃ  ការ - 
បន្ត  អនុ សៃសរណៈ យោគយល ់គ្នា  
ជាមួយ សារមន្ទីរជាតិ កម្ពុជា»។

លោក ្រហ្គីសវ៉លដ៍ បាន បន្ត ទៀត 
ថា៖ «ពិព័រណ៍ នៃះ រំលៃច នូវ រឿង រា៉ាវ 
ដ៏អសា្ចារៃយ របស់  ពៃះ កៃឹស្ណ ដោយ បៃើ 
បច្ចៃកវិទៃយារចនា  រូបភាព ស្ដៃងៗ»។

ដោយ ចៃបាច់បញ្ចូល នូវ សិលៃបៈ 
បច្ចៃកវិទៃយា និង ការ រចនាផ្ដល់  បទ- 
ពិសោធ ពិព័រណ៍ នៃះ នឹង ធ្វើ ឱៃយ ទសៃស-
នកិជន  ជៃតួជៃប ព ីសលិៃបៈ  នងិ វបៃបធម ៌ 
បៃវត្តិ  រឿង រា៉ាវ អាទិទៃពហិណ្ឌូ។

កៃពីការបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទៃយា 
ពិព័រណ៍ ក៏  បងា្ហាញ នូវ ចមា្លាក់  ខា្លាត ធំ 
ចំនួន៩ ដៃល ជា កម្ចីដល់ សារមន្ទីរ- 
សិលៃបៈ  កៃុង គ្លីវីលៃន ផង ដៃរ។

ថ្លៃង បៃប ់The Cleve Scene អ្នក- 
រៀបចចំាតច់ៃង ពពិរ័ណស៍លិៃបៈ ឥណ្ឌា 
និង អាសុីអាគ្នៃយ៍ ចច ភី ហ្វើដ និង 
សុនយា៉ា រី ម៉ៃស បាន និយាយ ថា៖ 
«ការ  សា្ដារ ឡើង វិញ នៃ ចមា្លាក់ ដ៏សំខាន់ 
ពីបរមបុរាណ  ពៃះកៃឹស្ណទៃ ភ្នំគោវធ៌ន 
គ ឺជា លទ្ធផល នា ំកចិ្ច សហបៃតបិត្តកិារ 

សៃវជៃវ និង ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធ 
ជាចៃើនឆ្នាំ  ជាមួយ នឹង សហការី មក ពី 
កម្ពុជា និង វិទៃយាសា្ថាន បារាំង សមៃប់ 
ការ សិកៃសា សៃវជៃវអាសុី»។

ពិព័រណ៍ «លាតតៃដាង ពៃះកៃឹស្ណ៖ 
ដំណើរទៅកាន់ ដៃនដី គិរីស័ក្តិសិទ្ធិ 
កម្ពុជា » បៃើ បច្ចៃកវិទៃយា  រូបពិត លាយ 
នឹង ទិដ្ឋភាព បៃឌិត បៃប ជាក់ស្ដៃង 
ដោយ  បញ្ចាំង រូបភាព  បៃវៃង  ៦,៧ 
ម៉ៃតៃ  នៅ ផ្លូវ ដើរ ដៃល នាំ ទសៃសនិកជន 
ទៅ កាន ់ជៃលង ភ្ន ំដា អម ដោយ សឡំៃង 

នងិ ទសៃសនយីភាព ផ្ដតិ  ចៃញព ីបៃទៃស- 
កម្ពុជា ផ្ទាល់ ដោយ បៃើបៃស់  កាមៃរា៉ា 
ថត ចៃើន មុំ និង  ្រដូន ។

ពៃល នោះ ផង ដៃរ ពួកគៃ ក៏   ទទួល- 
បាន បទពិសោធ ដូច  នៅ ក្នុង អាកាស-
ធាតុ តៃូពិក  ក្ដា និង សំណើម ។ 

ទសៃសនកិជន នងឹ បានទៅ ដល ់ពភិព 
រូបភាព ផុស 3D ដៃល ហាក់បីដូច ជា 
ខ្លួន  កំពុង ស្ថិត ក្នុង ពិភព ដើម នៃ ចមា្លាក់  
នងិ  រឿង រា៉ាវ ទៃវ។ ដោយពាក ់ឧបករណ ៍
HoloLen 2 ទសៃសនិកជន អាច  មើល 
ឃើញ ដំណើរ ពៃះកៃឹស្ណ ពី កម្ពុជា       មក 
កាន់អឺរ៉ុប មុន នឹង មក  អាមៃរិក។ 

អ្នកនាង ជៃន អាឡិកសៃនឌើរ 
បៃធាន   ព័ត៌មានឌីជីថល នៅសារមន្ទីរ  
បានបៃប់ The Cleve Scene  ឱៃយ 
ដងឹ  ថា៖ «តាមរយៈបទពសិោធ ស្ដៃងៗ 
បៃប  នៃះ ទសៃសនិកជន នឹង អាច ស្វៃង 
យល់ពី រឿង រា៉ាវ និង ដំណើរ ពៃះកៃឹស្ណ 
ទៅ កាន់ ដៃនដី គិរីស័ក្តិសិទ្ធិ កម្ពុជា 
យា៉ាង  ងាយសៃួល »។

អ្នកនាង បាន ឱៃយដឹង ថា៖ «ការ ច្នៃ 
បង្កើតបច្ចៃកវិទៃយា  ថ្មីនៅសារមន្ទីរ ពិត- 
ជា មានអត្ថន័យ ក្នុងការ ផៃសារភា្ជាប់ បទ- 
ពិសោធ ទសៃសនិកជន ទៅ នឹង សា្នាដៃ 
សិលៃបៈ ក្នុង ទមៃង់ ជា រូបភាព ពិត និង 
ឌីជីថល ដៃល បនៃសល់ នូវ ការ ចងចាំ 
យា៉ាង រស់រវីក ដិត ក្នុង អារម្មណ៍ អ្នក- 
ទសៃសនា និង ការ និយាយតៗគ្នា»៕

សារមន្ទីរ សិលេបៈ គ្លីវើលេន បង្ហាញ បច្ចេកវិទេយា នាំ អ្នកទសេសនា ទៅ ឃើញ ទិដ្ឋភាពស្ដេងៗ នេ ពិព័រណ៍ ពេះកេឹស្ណ។ សហការី

សារមន្ទរី សិលេបៈ គ្លវីើលេន បង្ហាញ ពិព័រណ៍ អម ដោយ សំឡេង និង ទសេសនីយភាពពី  កម្ពជុាផ្ទាល់ ។ សហការី

សារមន្ទរីអាមេរិកបេើ
បច្ចេកវិទេយានំាភ្ញៀវធ្វើ-
ដំណើរវិលទៅដេនដី
គិរីស័ក្តសិិទ្ធិនេកម្ពជុា

រូបភាពពី សារមន្ទីរ សិលេបៈ គ្លីវើលេនបង្ហាញ ចម្លាក់   ពេះកេឹស្ណទេ ភ្នំគោវធ៌ន ។ សហការី

សារមន្ទរី សិលេបៈ គ្លវីើលេន បង្ហាញ ចម្លាក់ ពេះ ពីភ្នដំា ក្នងុ រូបភាព   3D ដោយ បេើបច្ចេកវិទេយា ទំនើប។ សហការី



ក្រុងម៉ា្រឌីដ: ខ្ស្ ប្យុទ្ធ 
Vinicius Junior បាន ស៊ុត 
បញ្ចូល ទីគ្ប់ ទី ១០  របស់ ខ្លួន 
នៅ រដូវកាល ន្ះ ខណៈ ដ្ល 
ក្ុម អធិរាជស Real Madrid 
បំបាក់ ក្ុមម្ចាស់ ផ្ទះ Granada 
៤-១ ពី ការ ប្កួត កាល ពី ថ្ង្ 
អាទិត្យ ហើយ ឡើង ទៅឈរ ទី- 
កំពូល ន្ តារាង ពិន្ទុ របស់ ក្ប- 
ខ័ណ្ឌ   La Liga ។

កីឡាករ Marco Asensio  
និង  Nacho Fernandez បាន 
ជួយ ឱ្យ ក្ុម Real នាំ មុខ  ២-០ 
មុន  ត្ កីឡាករ Luis Suarez 
បង្កើត ឱ្យ មន លទ្ធផល  ២-១ 
មុន ចប់ វគ្គ ទី ១ មុន ពល្ កីឡាករ 
Vinicius និង Ferland 
Mendy ធ្វើ បាន សម្ចម្នាក់ 
១គ្ប់ នៅ វគ្គ ទី ២ ដើម្បី ធ្វើ ឱ្យ 
ប្កដថា ហ្គ្ម ន្ះ បញ្ចប់ ទៅ 
ដោយ ជ័យ ជម្នះ ជារបស់ ក្ុម- 
យក្ស ទៅ ពី ក្ុង ម៉ា្រឌីដ។ 

សម្ប់ ការ ប្កួត ន្ះ កុ្ម- 
ម្ចាស ់ផ្ទះ Granada មនិ ត្មឹ ត ្
បាត់ បង់  សមជិក ម្នាក់   នៅ លើ 
ទីលាន ដោយសារខ្ស្បម្ើ 
Monchu ត្ូវ បានបណ្ដ្ញ 
ចញ្ នៅនាទទី ី៦៧ ប៉ណុ្ណោះ ទ ្ 
ត្ សូម្បី គ្ូបង្វឹក លោក  Robert 
Moreno ក៏ ទទួល បាន កាត- 
ក្ហម ដូចគ្នា ដ្រ ។

ការ ដណ្ដើម បាន ៣ពិន្ទុ ន្ះ 
បាន បញ្ជូន ក្ុម អធិរាជស ឱ្យ  

ទៅលើ ក្ុម Real Sociedad 
ដោយនាំ មុខ ១ពិន្ទុ និង  នៅ 
សល់ ១ហ្គ្ម ក្នុង ដ្ ទៀត  
ហើយ ឥឡូវ ន្ះ កុ្ម ដ្ល ដឹក- 
នាំ ដោយ លោក  Carlo Ance-
lotti អាច បង្វរ្ ការ យក ចតិ្ត ដាក ់
លើ ការ ប្កួត នៅ ក្បខ័ណ្ឌ 
Champions League  វិញ 
ព្លត្ូវ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ផ្ទះ របស់ 
ក្ុម Sheriff Tiraspol។

ទោះ ព្ល ន្ះ ក្ុម Real 
ឈរទ ី១ ក្នងុ ពលូ D ក ៏ដោយ ក ៏
ការ ឡើង ទៅ វគ្គ ១៦ ក្ុម ចុង- 
ក្យ នៅ មិន ទាន់ មន ភាព- 
ច្បាស់ លាស់ នោះ ដ្រ ដោយ- 
សារ ក្ុម ល្ខ ២ Inter Milan 
មន គម្លាត ត្ ២ពិន្ទុ នឹង ក្ុម- 
ល្ខ ៣ Sheriff តាម ពី ក្យ 
៣ពិន្ទុ  ខណៈ ដ្ល ការ ប្កួត 
នៅសល់ ២លើក ទៀត។

គ្ូបង្វឹក របស់ Real លោក 
Ancelotti បាន   សរសើរ ដល់ 
កីឡាករ   នៅតំបន់ កណ្ដាល 
ដោយ  បាន ប្ប ់អ្នក សា រព័ត៌- 
មន   ថា ៖ « អ្នកអាច និយាយ អ្វី 
បាន។ ពួក គ្កំពុង  ល្ង ក្នុង 
កម្ិត ខ្ពស់ ណស់ ហើយ នៅត្ 
ជា ខស្ ្បម្ើ ដ ៏ល្អ បផំតុ ក្នងុ លោក 
សម្ប់ ខ្ញុំ។ ពួក គ្ កំពុង ធ្វើ អ្វី 
ដល្ ខ្ញុ ំមនិបាន សុ ំព ីពកួគ ្ ពកួ- 
គ ្ធ្វើ ឡើង ដោយ ធម្មជាត ិហើយ 
វា ជា ការ  មន ប្ៀប ដ៏ ធំ ធ្ង 
សម្ប់ ក្លិប » ៕ AFP/VN   

ថ្ង្អងា្គរ ទី២៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  សហព័ន្ធខ្ម្រ  កីឡា ទោច- 
ក្យាន   បាន រៀប ចំវគ្គ បណ្តះុ បណ្ដាល 
« គូ្ បង្វកឹ កីឡា ទោច ក្យាន កមិ្ត ១»  
ដើម្បី ពងឹ្ង សមត្ថភាព  គុណភាព ត្ៀម 
ឆ្ពោះ ទៅ ធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះ សីុហ្គម្  ឆ្នា ំ ២០២៣   
ហើយ  វគ្គ ន្ះ ជា កម្ម វិធី ប្ចំា ឆ្នា ំ២០២១ 
ដ្ល ទ្ទ្ង់ ថវិកា ពី ក្សួង អប់ រំ  ដោយ 
ចាប់ ផ្តើម ពីថ្ង ្ទី២២  ដល់ ថ្ងទី្ ២៦ ខ្ 
វិច្ឆកិា   នៅ ទី សា្នាក់ការ គណៈ កម្មា ធិការ 
ជាតិ អូឡំាពិក កម្ពជុា (NOCC) ។ 

លោក  នូ  ចំរើន  អគ្គ ល្ខាធិការ សហ- 
ព័ន្ធ ខ្មរ្ កីឡា ទោចក្ យាន   បាន និយាយ  
ក្នងុ ថ្ង ្បើក វគ្គ ថា ៖« វគ្គ ន្ះ  ជា វគ្គ ដ៏ សំខាន់  
ដើម្បី ជួយ ពងឹ្ង សមត្ថភាព គុណភាព 
ចំណ្ះ ដឹង របស់ គូ្ បង្វកឹ កីឡាប្ណំង 
កង់ ឱ្យ  កាន់ ត្ រឹង មំ  ទៀត  ដ្ល ជាកម្ម វិធី 
ប្ចំា ឆ្នាំ របស់ សហព័ន្ធ  គំ ទ្ ដោយ 
ក្សួង អប់ រំ  យុវជន  និង កិឡា» ។  

 វគ្គ សិក្សា ន្ះ   សិក្សា តាម របៀប របប 
បច្ចក្ទ្ស ស្តង់ ដា អន្តរ ជាតិ  របស់ សហ- 
ព័ន្ធ កីឡាទោចក្ យាន អន្តរជាតិ  (UCI)   

ក្នងុ នោះ ផ្តោត សំខាន់ លើ ម្រៀន គន្លះឹ  
ចំនួន ១០ ម្រៀន  ពី គូ្ ឧទ្ទស្  និង ជា  
ការ ច្ក រំ ល្ក អំ ពី សារធាតុ ហាម ឃាត់ 
ក្នងុ វិស័យ កីឡា (ដូពីង ឬដូបា៉ា) ដូច ជា 
គ្ឿង ស្វឹង  សារ ធាតុ បូ៉វ កម្លាំង  ឬ 
សារធាតុ ញៀន ដទ្  ជាដើម ។

  ចំពោះ សិកា្ខាកាម  មន មក ពី រាជ ធានី- 
ភ្នព្ំញ  និង ខ្ត្តចំនួន  ៨  ខណៈ គូ្ ឧទ្ទស្ 

ម្នាក់ ឈ្មាះ  Frank zgosnik  គឺ ផ្តោត 
លើ បច្ចក្ទ្ស សមួ្ច គោល ដៅ  ត្ៀម 
សម្ប់ សីុហ្គ្ម ឆ្នាំ ២០២៣  ហើយ   
សិកា្ខា កាម  ដ្ល បាន បញ្ចប់ វគ្គ ន្ះ  និង 
តូ្វ បន្ត ទៅ វគ្គ ទី២   នា ឆ្នា ំ២០២២ ។ បន្ថម្ 
លើ ន្ះ  អ្នក ដ្ល  អាច ប្ឡង ជាប់ វគ្គទី៣ 
នឹង តូ្វ បន្ត ការ សិក្សា នៅ ប្ទ្ស ស្វ៊សី 
នា ចុង ឆ្នា២ំ០២២  ។

 លោក នូ ចំរើន បន្ថម្ ថា៖  « សហព័ន្ធ  
សហការជា មួយ សម្ពន័្ធ កីឡា ប្ណំង 
ទោចក្ យាន អន្តរជាតិ  រៀប ចំ ជា វគ្គ- 
សិក្សារបៀប ន្ះ  ហើយ សម្ប់ វគ្គសិក្សា  
អន្តរជាតិ  កមិ្ត៣ សហព័ន្ធ  បាន ស្នើសំុ  
UCI  បញ្ជនូសិកា្ខាកាម  ទៅ សិក្សា រយៈ- 
ព្ល  ៣ ខ្ នៅ ប្ទ្ស ស្វ៊សី ត្ម្តង  
បុ៉ន្ត ្ សិកា្ខាកាម  តូ្វ ប្ឡង ឱ្យ ជាប់  តាម 
កមិ្ត នីមួយៗ  ដើម្បី ទទួល សា្គល់ ពី UCI  
សិន   ហ្តុ ន្ះ បើ ពួកគត់ មិន បឹ្ង ប្ង  
ឬប្ឡង  ធា្លាក់  មិន អាច ជួយ បាន ទ្» ។ 

«អ្វ ីដ្ល ពិស្ស  គឺ កម្ពជុា ទើប ទទួល 
បាន សិទ្ធិ ជា ផ្លូវ ការ  ពី មហាសន្និបាត   
កុ្ម បឹ្ក្សា កីឡា អូឡំាពិក អាសីុ    កាល- 
ពីថ្ង្ ទី២១  ខ្វិច្ឆិកា   នៅទីកុ្ង ឌូប្ 
ប្ទ្ស អារា៉ាប់រួម ក្នងុ ការ រៀប ចំ ទទួល 
ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ ការ ប្កួត កីឡា យុវជន អាសីុ 
(ASIAN Youth Games)   ឆ្នា២ំ០២៩  
ហ្តុ ន្ះ  សម្ប់ ប្ភ្ទ កីឡា កង់ យើង  
នឹង ជំរុញ  អត្តពលិក ជាយុវជន អាយុក្ម 
១៨ឆ្នា ំចុះ គឺ ធ្វើ យា៉ាង ណ  ឱ្យ កីឡា ទោច- 
ក្យាន  មនភាព  ល្ច ធ្លា  និង ទទួល 
បាន ជយ លាភី ល្អ ក្នងុ ពឹ្ត្តកិារណ៍ យុវជន 

អាសីុន្ះ » ។  លោក ចំរើន បញ្ជាក់។
ទាក់ ទង បញ្ហា នឹង សហព័ន្ធ ខ្មរ្ កីឡា 

ទោចក្យាន  ន្ះ ដ្រ  លោក សី្  ប្៉ន  
សី្ មំុ ប្ធាន សមគម កីឡា ប្ណំង-   
កង់ កម្ពុជា  ដ្ល មន ទី សា្នាក់ ការ នៅ 
កម្ពជុា ផង  និង នៅ ប្ទ្ស  បារំាង ផងនោះ  
បញ្ជាក់ ថា  សមគម គ្ង  នឹង បិទ  ដោយ 
សារ លោក  នូ  ចំរើន ជា អគ្គ ល្ខាធិការ 
សហព័ន្ធខ្មរ្  កីឡា ទោ ចក្ យាន   បង្ក ការ- 
លំបាក  និង  រារំាង  ព្ម ទំាង មន ច្តនា 
ធ្វើ ឱ្យ  សមគម ប្ណំង កង់ កម្ពជុា  មន 
ភាព លំបាក គ្ប់ សកម្មភាព  ហើយ លោក- 
សី្ ត្ៀម បក អាក្ត រឿង មិន ប្ ក្តី 
ទំាង ន្ះ  នៅ ដំណច់ ឆ្នា ំន្ះ  ។ 

ឆ្លើយ តបទៅ នឹង  បញ្ហា ន្ះ  លោក  នូ  
ចំរើន  បាន ពន្យល់ បក ស្យ ថា  ចំ ពោះ 
សមគម ប្ណំង កង់ របស់ លោក សី្  
ប្៉ន  សី្ មំុ   គឺ យើង អត់ មន បិទ ទ្  គ្ន់ 
ត្ មិន បន្ត សុពលភាព ជូន គត់ ទៀត ។  
បុ៉ន្ត ្ឆ្នា ំ២០២១ ន្ះ  គត់ អាច ប្កួត បាន  
រហូត ដល់ ដាច់ ឆ្នាំ  ហើយ  ឆ្នាំ ក្យ 
២០២២  សហព័ន្ធ មិន ចុះ ឈ្មាះ បន្ត ទៀត 
នោះទ្៕ 

សហព័ន្ធទោចក្រយានបើកវគ្គបណ្តះុបណ្តាលពង្រងឹសមត្ថភាពគ្រូបង្វកឹ

លោកនូចំរើន(អាវស)ព្រលថ្ល្រងទៅកាន់សិកា្ខាកាមក្នងុថ្ង្របើកវគ្គ។រូបថត សហ ការើ

Realបំបាក់Granada
រចួឡើងទៅឈរទីកពំលូ
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ភ្នំព្រញៈ  អ្នក ប្ដាល់  ជើង ខា្លាំង  ឡុង  
សំណង   របស់  ក្លិប សាលវ័ន្ត កីឡា  បាន  
ឈ្នះ បក្ ់លាន បច្ា ំសបា្តោហ ៍  នៅ សង្វៀន 
ថោន ជា លើក ដំបូង បនា្ទាប់ពី  រូបគ្ បាន 
បក្តួ យក  ឈ្នះ ពនិ្ទលុើ  កឡីាករ  រទិ្ធ ប៊នុ ម៉ា  
ក្នុង វគ្គ ជម្ុះ  រួច បាន  បន្ត ទៅ ផ្តួល ជើង ខា្លាំង   
ថ ្ រ៉ត្   ឱយ្ ខចូ ជើង  នងិ ចុះ ចាញ ់ត្មឹ ទកឹ ទ ី
១ គួរ ឱ្យ  ចម្ល្ក នៅ វគ្គ ផ្តោច់ ព្័ត្ នោះ ។ 

សម្ប់ ការ ក្សោបបាន ប្ក់ រងា្វាន់ 
ល្ខ ១ ចំនួន ៣,៤ លាន រៀល ជា លើក- 
ដំបូង ន្ះ កីឡាករ ឡុង  សំណង   បាន 
និយាយក្យការ ប្កួត  ថា ៖  « ខ្ញុំ ធា្លាប់ 
ចូលរួមការ  ប្ កួត ក្នុង កម្ម វិធី ដណ្ដើម  
ប្ក់លាន ន្ះ  ច្ើន លើក ដ្រ  ប៉ុន្ត្ ប៉ះ 
ជើង ខា្លាំង ក៏ ច្ើន  ហើយ មិន ធា្លាប់ ទទួល 
បាន ប្ក់  រងា្វាន់ ន្ះ ទ្  គឺ ទើប ត្  លើក ន្ះ  
ជា លើក ទី ១ របស់ ខ្ញុំ»  ។ 

តាម ពតិ ឡងុ  សណំង   ធា្លាបប់ាន បក្តួ 
ឈ្នះ  ថ្  រ៉្ត  ចំនួន២ លើក ហើយ ប៉ុន្ត្ 
វត្តមន ប្កួត ក្នុង ទម្ងន់ ធ្ងន់ ជាង មុន ៗ  គឺ 
៦៥ គឡីកូម្ ន្ះ    ថ ្ រ៉ត្   មនការ ធា្លាក ់ចុះ 
ជាង  មនុ ខា្លាងំ ណស ់ ពោលគ ឺ  ២ប ្កតួ ចងុ- 
ក្យន្ះ  ទទួល បាន លទ្ធផល ចាញ់  
ដោយ សន្លប់ យា៉ាង  គ្ំ គ្   មិន បាន ឆ្លង  រួច 
ផុត ទឹក ទី ២ នោះ ឡើយ ។

ជាមួយ គ្នា ន្ះ  ការ ចាញ់  ឡុង សំណង 
យា៉ាង ផុយ ស្ួយ របស់ កីឡាករ  ថ្  រ៉្ត  
ត្ឹម ទឹក ទី ១  ក្នុងការ ប្កួត វគ្គ ផ្តោច់ ព្័ត្ 
កាលព ីថ្ងអ្ាទតិយ្ កន្លង មក ន្ះ   បាន ធ្វើ ឱយ្  
អ្នក ទស្សនា សម្ត្ង ការ ឆ្ងល់  និង ហួស ចិត្ត  

មិន គួរ ឱ្យ  ជឿ  ប៉ុន្ត្វា ជា ការ ពិត  ហើយ ថ្ 
រ៉្ត ក៏  ម ន ចិត្តចង់ ជម្ះ បញ្ជី ជាមួយ ឡុង 
សំណង ម្តង ទៀត ផងដ្រ។

កីឡាករ  ថ្  រ៉្ត  បាន  លាត ត្ដាង  ពី  
មលូ ហត្ ុន ្ការ ចាញ ់យា៉ាង លឿន ន្ះ ថា៖  
«  ខ្ញុំ បាន រង របួស ជើង  តាំង ពី ប្ កួត វគ្គ 
ជម្ុះ ជា មួយ កីឡាករ  សូត្  ខ្វិន  ប៉ុន្ត្ ខ្ញុំ 
នៅត្  ព្យាយាម ខំ ប្ឹង ប្ កួត នៅ វគ្គ ផ្តោច់- 
ព្័ត្។  ទោះ យា៉ាង ណ  នៅ ព្ល គ្ ទាត់ 
ត្ូវ របួស ចាស់  គឺ មិន អាច បន្តការ  ប្កួត 
ទៀត បាន នោះ ឡើយ» ។ 

កីឡាករ ជំនាញ ប្ើកណ្ដាប់ដ្ ថ្  រ៉្ត  
ដល្ ធា្លាប ់ឈ្នះ បក្ ់លាន  នៅ លើ សង្វៀន 
ថោន ន្ះ ទាលត់ ្  ៤ លើកនោះ បាន  បន្ថម្ 
ថា៖  «  ខ្ញុំ ចាញ់  ឡុង  សំណង  ២លើក ម្ន  

ប៉ុន្ត្ នៅ ត្ មិន ទាន់ អស់ ចិត្ត   ហើយ ខ្ញុំ បាន 
សុ ំទៅ គណៈកម្មការ ផ្គ ូផ្គង   ប ្កតួ សង សកឹ 
ម្តង ទៀត  នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ម៉ាសហ្វ្  ដ្ល 
ប្កួត គ្នា ត្ មួយ ទឹក  មន រយៈ  ព្ល ចំនួន 
៩ នាទី ម្តង ទៀត  ដើម្បី ដណ្ដើម ជ័យ ជម្នះ 
មក វិញ ឱ្យ បាន» ។ 

 ទាក់ ទងទៅនឹងសំណើ សុំ ប្កួត ឡើង 
សង សឹក  គ្នា ក្នុង កម្ម វិធី ម៉ាសហ្វ្  វិញ ន្ះ 
លោក  ជួប  វុតា្ថា  អ្នក ផ្គូ ផ្គង កីឡាករ ប្ចាំ 
សង្វៀន ថោន បាន   បប្ ់ ថា  តាម ការ ស្នើ សុ ំ
របស់ កីឡាករ  ថ្  រ៉្ត  ដ្ល ចាញ់  ឡុង 
សំណង មិន អស់ ចិត្តនោះ គឺ យើងនឹង 
ដាក ់ អ្នកទាងំ ន្ះ ឱយ្  ប ្កតួ គ្នា  នៅ ចងុ ខ ្ធ្ន ូ
ឆ្នាំ ២០២១ ខាង មុខ  ក្នុង កម្ម វិធី ប្ កួត  
ម៉ាស ហ្វ្  តាម ការ ស្នើ សុំ ត្ ម្តង ៕ 

ឡុងសំណងទម្លាក់បុ៊នម៉ៅរួចផ្តលួថ្ររ៉្រត
ឱ្រយសន្លប់ដើម្របីទទួលបានប្រក់លានលើកទី១

ឡុងសំណាងព្រលឡើងទទួលប្រក់រង្វាន់ខណៈថ្ររ៉្រតមនគ្រឡើងយកជំនួស។រូប ថោន



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ រយៈ  ពេល ប៉ុន្មាន ខេ   ចុង ឆ្នាំ  ២០២១  
នេះ រាស ីសលិេបៈ របស ់   តារា សម្តេង ពធិកីារនិ ីនងិ  
អតតី   ជា  កញ្ញា  ឯក   ដ ៏អស្ចារេយ នេ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០១៧ 
(Miss Grand Cambodia 2017)  កញ្ញា ខ្លមឹ 
សេីគា  ហាក់    ហក់  ឡើង   វិញ   ភ្លេត   ទាំង ការ ថត  កុន 
នងិ   ផ្នេកម៉ដូេល  ជាមយួនងឹ    ការ    ដរូ ស្ទលី   តបុតេង 
កាយ   ថ្មី   សេស់ ស្អាត ជាង មុន។ 

 គេ នៅ ចា ំបាន ថា  ក្នងុ ពេលមាន  ការ បទិ ខ្ទបម់និ  
អាច  ធ្វើ ដំណើរ បាន  ដើមេបី ទប់ស្កាត់ ការ រីក រាល- 
ដាល  ជំងឺ កូវីដ១៩ នោះ  តារា  សេីសេស់ ខ្លឹម 
សេគីា កប៏ាន    រអ៊រូទា ំ ព ីផល ប៉ះពាល ់ នងិ រឿង  ជបួ 
ការ   លបំាក ជវីភាព គេសួរ  ដចូជា  ពលរដ្ឋ ធម្មតា 
ផង  ដេរ។  គេន ់តេ  រលំង ពេល   បេមាណ  ២ - ៣ ខេ 
សោះ នោះ  រាសី សិលេបៈ      តារា សម្តេង  ពិធីការិនី 
និង   អតីត  ជា  កញ្ញាឯក   ដ៏ អស្ចារេយ នេ កម្ពុជា ឆ្នាំ  
២០១៧ កញ្ញា ខ្លឹម សេីគា    ហក់  លោត មក  វិញ   
ភ្លេត  ជាមយួ ការ  ងារ កើប បេក ់ឡើង វញិ ដចូជា 
បាន កា្លាយជា គណៈ កម្មការ ផ្តល់ ពិន្ទុដល់ - 
បេក្ខនរី  ការ បេកួត កញ្ញាដ៏ អស្ចារេយ  នេ កម្ពុជា 
ឆ្នាំ ២០២១ (Miss Grand Cambodia 
2021) និង នពេល ថ្មី  នេះ ឆក់ បាន  
ឱកាស  ថត   កុ ន ភាគ បេប បុរាណ នៅ 
ផលិត  កម្ម ហងេសមាស ។  

ជាក់ស្តេង វត្ត មាន ថត កុន ភាគ - 
បុរាណ   ថ្មី  ដេល បាន ឆ្លុះ បញ្ចាំង  ពី 
សម័យ កាល លង្វេក នោះ  កញ្ញា 
ខ្លឹម សេី  គា មិន ទាន់ អាច បេប់ 
ចំណង ជើង រឿង បានទេ ដោយ  
គេន់តេ ហា៊ាន បង្ហើប បេប់ ពី   
ស្ថាន ភាព  ទូ ទៅ  តេប៉ុណ្ណោះ ខណៈ 
រឿង នេះ  ក៏មាន តារា សម្តេង សេី  
ដេលជា អតីត  បវរកញ្ញា  ឯក ចក្កវាឡ  
កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៧ (Miss Universe 
Cambodia 2017)  កញ្ញា ប៊ី សុធា រី ក៏ 
ថត ជា មួយ កញ ្ញា ផងដេរ ។ 

កញ្ញា ខ្លឹម សេីគា អតីត ជា សិសេស រៀន ចប់ 
ពី   វិទេយាល័យ  ប៊ុន រា៉ានី ហ៊ុន សេន វត្តភ្នំ  មាន  
កម្ពស់  ១,៧៤ ម៉េតេ និង ធា្លាប់ ជា បេក្ខ នរី  
បេឡង សេី  ស្អាត  បេុស  ស្អាត Freshie 
Girls & Boys 2017 ន ពេល នេះ   បាន 
ឆ្លង  កាត់ បទពិសោធ ថត  កុន ៣  រឿង  
ហើយ  គឺ កុន ភាគ ១  រឿង ចាក់ បញ្ចាំង 
ចប់ នៅ  ប៉ុស្តិ៍   បាយ័ន  រឿង « ភូមិ គេឹះ  - 
ជពំាក ់ស្នេហ ៍» ដេល បាន សម្តេង រមួ 
ជា មយួ   Freshie Boy  លេខ  ១ 
លោក ទេី តារាវុធ និង  កុន  ដុំ 
២  រឿង ។

កាល ពី  - 
ឆ្នា ំ២០២០  
កញ្ញា ខ្លឹម - 
សេីគា បាន  សេវា   - 

ចាប់ អាជីព ថ្មី បន្ថេម ទីផេសារ សិលេបៈ 
១ ទៀត គឺ បាន បេ កា្លាយ ខ្លួន ជា  
តារា  ចមេៀង  តាមរយៈ  ការ ចេញ  
ចមេៀង  ដេល មាន ចណំង   ជើង ថា 

«   ពេល  មាន  បង ទើប អូន  ចេះ - 
សោ្មាះ» បានបង្ហើរ សនំៀង 
យ៉ាង  ពីរោះ  មនោសញ្ចេត- 
ន មនិ ចាញ ់ តារា ចមេៀង 
អាជីព  ឡើយ។ 

 ខណៈ ចាប់ តាំងពី  ខេ 
មិថុន ឆ្នាំ២០២១ -  
កន្លង   មក  នេះ គេ ឃើញ 
កញ្ញា ខ្លឹម សេីគា រមេង 

តេង បង្ហើរ សរ បេប-  
សបេបាយ ចិត្ត  ជារឿយៗ  
ក្នុង  អាជីព  សិលេបៈ របស់ 
ខ្លនួ  នងិ   បង្ហើប  ថា៖ « ស្ទលី 
ថ្មី ប្លេក អារម្មណ៍   មាត់  បេប 
សចិសុ ី នៅ  ចា ំនរ ីមា្នាក ់នេះ   

ទេ  ? Miss Grand Cam-
bodia 2017 ។ អបេសរ សេសីគួ ៌ 
គយគន់ មិន  ណាយ  ភកេ្ត  ដូច 
គំនូរ  មើល យូរ ៗ សេទន់   គិត - 
ដចូ  ខ្ញុ ំ  ទេ បងប្អនូ  មើលទៅ ដចូ 
មិន មេន ខ្ញុំ  »។ 

កញ្ញា ខ្លឹម សេីគា ក៏ ធា្លាប់    រអ៊ូ   
តាម បណា្តាញ សង្គម ហ្វេសប៊កុ 
ថា៖ «សម័យ នេះ  អ្នកណា ក៏ 

ពិបាក  បន្ទុក  មាន គេប់ គា្នា បញ្ហា 
មនិ  ចប ់តើ ឱេយ ខ្ញុ ំតេវូ ធ្វើ ម៉េច  ទៅ?  
១ ថ្ងេ ទៅ ១ ថ្ងេ វេលា កាន់ តេ  
ដើរ  ទៅ  មុខ តេ មនុសេស  ដឹង ទៅ 
មុខ ដឹង ទៅ កេយ ទេ  ដក - 

ដង្ហើម  ចោល រាល់ ថ្ងេ-   
ចំណូល    ក៏តិច »៕ 

កញ្ញា ខ្លមឹ សេគីា និង កញ្ញា បី៊ សុធារី ជាមួយ អ្នកដឹកនំា 
រឿង ហងេសមាស លោក កៅ សីហា ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

ស្រសី្អាត  ខ្លមឹ ស្រ ីគា ចាប់- 
ផ្តើម មាន ទី ផ្រសារ ថត កុន វិញ 

Kane (ស្ដាំ) របស់ Spurs បនលោតបេជេងតេតបល់ជាមួយ Stuart Dallas របស់ Leeds។ AFP

Spurs វាយ បក សម្រច ខណៈ 
Man City ឡើង ល្រខ ២ វិញ

កេុង មេនឆេស្ទ័រ : កេុម Tot-
tenham Hotspur (Spurs) 
តេូវ ការ ការ វាយ បក នៅ វគ្គ ទី ២ 
ដើមេបី ឱេយ ការ ធ្វើ តួនទី របស់ 
លោក  Antonio Conte  
ជោគជ័យ ជាមួយនឹង ជ័យ-
ជម្នះ ២-១ លើ កេុម Leeds 
United ខណៈ កេុម Man-
chester City ឈ្នះ កេុម-  
Everton ៣-០ កាល ពី ថ្ងេ  
អាទិតេយ ដើមេបី ដណ្ដើម តំណេង  
លេខ ២ ក្នុង តារាង កេបខ័ណ្ឌ 
Premier League មក វិញ ។

កេមុ កពំងុ យ៉ាប ់យុនឺ   Leeds 
ឥឡូវ នេះ នំ មុខ តេ ២ពិន្ទុ 
ប៉ុណ្ណោះ ពី លើ កេុម   ក្នុង តំបន់ 
គេះ ថា្នាក់ ទោះ បី ជា  ក្នុង ការ- 
បេកួត នេះ បាន គំរាម ផ្ដល់ នូវ 
បរាជ័យ ដល់ លោក Conte 
ដេល ដឹកនំ កេុម  Spurs ធ្វើ 
ការ បេកតួ នៅ លគី ក្នងុ ផ្ទះខ្លនួ- 
ឯង ជាលើក ទី១ ចាប់ តាំង ពី 
បាន មក ជំនួស តំណេង លោក     
Nuno Espirito Santo ។

កេុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  Spurs មិន 
អាច សូមេបី តេ  ស៊ុត ឱេយ ចំគោល- 
ដៅ  ក្នុង ការ បេកួត  នៅ លីគ 
២ដង កន្លង ទៅ ហើយ ក្នុង 
ហ្គេម នេះ មាន ឱកាស តិច 
តួចណាស់  សមេប់  ៤៥ នទី 
ដំបូង  សេប ពេល ដេល កេុម-  
Leeds ទោះ អត់ មាន កីឡាករ 
សំខាន់ Raphinha និង 
Patrick Bamford ក៏ ដោយ 

ក៏ កេុម ពេញ ទៅ ដោយ កីឡាករ 
យុវជន មួយនេះ នៅ តេអាច 
ធ្វើការ នំ មុខ បាន ដោយសរ 
គេប់ បាល់  ដំបូង របស់ កីឡាករ  
Daniel James  នៅបេមាណ 
១នទី ចប់ តង់ ទី  ១ ។

ខេសេ បេយទុ្ធ  Harry Kane ធ្វើ 
បាន ហេតទេកិ (ស៊តុ ៣គេប)់ 
ជា បន្ត បន្ទាប ់គា្នា ឱេយ កេមុ ជមេើស 
ជាត ិអងគ់្លេស អឡំងុ ការ បេកតួ 
លក្ខណៈ អន្តរជាតិ តេមិន ទាន់ 
ទម្លុះ សំណាញ់ ទី បាន សូមេបី 
១គេប់ នៅ  ឡើយទេ សមេប់ 
ហ្គេម របស ់ Premier League 
ន រដូវកាល នេះ ។ ចងា្វាក់ វេលា 
ដ៏ ល្អ របស់  កីឡាករវ័យ ២៨ ឆ្នាំ 
ដេល មានឱកាស ស៊ុត ១ ទល់ 
នឹង ១  តេូវ បាន រារាំង ដោយ 
អ្នកចាំទី Illan Meslier  របស់ 
កេុម Leeds។ 

កេុម មាន់ ខា្នាយមាស ចាប់- 
ផ្ដើម មាន បេៀប ខា្លាងំ ក្នងុ វគ្គ ទ ី២ 
ហើយ ចុង កេយ  គេប់ បាល់ 
របស់ ខេសេ បមេើ Pierre-Emile 
Hojbjerg និង ខេសេ ការ ពារ 
Sergio Reguilon បា ន ជួយ 
ឱេយ កេុម នៅ កេុង ឡុងដ៍ មាន 
ជ័យ ជម្នះ ជាលើក ដំបូង ក្នុង 
ចំណម ៤ហ្គេម ចុង កេយ 
នៅលីគ  ដោយ ពេល នេះ ឡើង 
ទៅ ឈរ នៅ ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី ៧ 
ក្នុង តារាង ពិន្ទុ ពោល គឺ មាន 
គមា្លាត ៤ ពិន្ទុ ពី កេម កេុម  នៅ 
ទី កំពូល ទាំង ៤ (Top4) ។

« នេះជា ចណំចុ ចាប ់ផ្ដើម ។ ខ្ញុ ំ
និយយពាកេយ នេះ ទៅកាន់ 
កីឡាករ របស់ ខ្ញុំ ហើយ ពួក គេ 
តេូវ តេ យល់ បេសិន បើ ពួក គេ 
ចង់ បាន លទ្ធផល នេះ ពោល គឺ 
យើង អាច ធ្វើ បាន ។ ក្នងុ វគ្គ ទ ី២ 
យើង បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ តាក់ ទិក  
ហើយ យើង ក៏ ចង់ លេង ដោយ 
ភាព ស្វាហាប់ ដូច កេុម Leeds 
ដេរ ដេល ធ្វើ ការ គាប សង្កត់ 
ខា្លាំង » ។ នេះ ជា ការ លើក ឡើង 
របស់ គេូបង្វឹក  លោក Conte 
ដេល បេប់ ពីភាព ស្វាហាប់ 
របស់  កេុម  Spurs កើត មាន 
កេយ ពី សមេក វគ្គ ទី ១ ។

ចំណេក ឯ  គេប់ បាល់របស់ 
កីឡាករ Raheem Sterling, 
Rodri និង Bernardo Silva 
បាន ធ្វើ ឱេយ កេុម Man City 
របស់លោក Pep Guardiola 
(Pep) អាច តេឡប់ ឡើង ទៅ 
ឈរ ក្នុង ចំណាត់ ថា្នាក់ លេខ ២ 
វិញ  និង កាត់ បន្ថយ ការ នំ មុខ 
ក្នងុ តារាង ពនិ្ទរុបស ់កេមុ Chel-
sea មក តេឹម ៣ពិន្ទុ កេយ ពី 
យក ឈ្នះ កេមុ Everton ៣-០ 
នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ។ 

អ្នក ចាត់ ការកេុម Man City 
លោក Pep បាន បេប់ ខ្ល ីៗ  ថា ៖ 
«ជារួម យើង បាន គេប់ គេង 
ហ្គេម ទាំង មូល។ យើង  បាន 
លេង  ហ្គេម ដេល យើង គរួ លេង 
ដើមេបី យក ឈ្នះ កេុម ដូច  Ever-
ton  នេះ » ៕ AFP/VN

កញ្ញា ខ្លមឹ សេគីា អតីតជា  មា្ចាស់ មកុដ 
Miss Grand Cambodia  2017  ។ 
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