
ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ៣០៤០ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ៖ី ស្ពានស្ទងឹត្រង់-ក្រចូឆ្មារស្ថតិក្នងុក្របខ័ណ្ឌន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារកម្ពជុា-ចិន

រោងចក្រផលិតស្ករអំពៅខ្រត្តក្រច្រះគ្រងធ្វើការនំាច្រញទៅក្រប្រទ្រសឆប់ៗន្រះ

រី សុចាន់

ភ្នំពៃញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ស្រនថ្ល្រងថាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្ល្រម្រគង្គ
ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនស្ទឹងត្រង់-
ក្រូចឆ្មារ គឺស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រកិច្ច-

សហប្រតិបត្តកិារកម្ពជា-ចិនហើយក៏
ស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសស្ត្រន្រគំនិតផ្តួច-
ផ្តើមខ្រស្រក្រវាត់និងផ្លូវរបស់ចិន។
ជាមួយគ្នាន្រះលោកក៏បានលើក-

ឡើងពីមូលហ្រតុដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាល
បានយកចិនធ្វើជាបង្អ្រកយុទ្ធសស្ត្រ

ក្នងុការផ្គតផ់្គង់វា៉ាកស់ងំដើម្របីទបស់្កាត់
ជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលបានរីករាលដល
ខ្លាំងកា្លានាព្រលកន្លងមកផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះនៅក្នងុពិធីសម្ពាធ

ដក់ឱ្រយប្រើប្រស់ស្ពានឆ្លងទន្ល្រម្រគង្គ
ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនស្ទឹងត្រង់-

ក្រូចឆ្មាររវាងខ្រត្តកំពង់ចាមនិងខ្រត្ត
ត្របូងឃ្មុំកាលពីថ្ង្រទី២៣វិច្ឆិកា។
លោកបន្តថាជាមួយគ្នាន្រះ រដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពជុាក៏មិនបានបដិស្រធជាមួយ
គម្រងដទ្រទៀតដចូជាB3(កសង
ឡើងវិញ...តទៅទំព័រ ២

ហំ ផានិត 

ខៃត្ត កៃចៃះ  ៈបនា្ទាប់ពីផ្អាកដណំើរការ
រយៈព្រលជិត១០ឆ្នាំនៅព្រលន្រះ
រោងចក្រផលិតស្ករអំពៅនៅក្នុងខ្រត្ត

ក្រច្រះកំពុងខិតខំបង្កើនការដំអំពៅ
បន្ថ្រមដោយគ្រងចាប់ផ្តើមធ្វើការនាំ
ច្រញស្ករអពំៅទៅទផី្រសារអន្តរជាតិក្នងុ
ព្រលឆប់ៗ។ន្រះបើយោងតាមមន្ត្រី
ជាន់ខ្ពស់ខ្រត្តប្រច្រះប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍

កាលពីថ្ង្រអង្គារម្រសិលមិញ។
លោកប៉្រនលីណាតអភិបាលរង

ខ្រត្តក្រច្រះបាននយិាយថារោងចក្រ
ផលិតស្ករអំពៅនៅខ្រត្តក្រច្រះដ្រល
បានផ្អាកដណំើរការប្រមាណជតិ១០

ឆ្នាំបានចាប់ផ្តើមបើកដណំើរការឡើង-
វិញហើយកាលពីឆ្នាំ២០២០ដោយ
មានការបណា្តាក់ទនុពីវនិិយោគនិវៀត-
ណាម។បច្ចុប្របន្នក្រុមហ៊ុនបានដំដុះ
អំពៅប្រមាណ៣០០០ហិកតានៅ

ក្នងុចណំោមគម្រងដដំុះសរបុ១០-
០០០ហិកតានិងមានបុគ្គលិកកំពុង
បម្រើការប្រមាណជាង៥០០នាក់។
ការវនិយិោគលើការដដំុះអពំៅនងិ

រោងចក្រន្រះ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

ចំនួននិស្រសិតកម្ពជុា 
ទៅសិក្រសានៅអាម្រ- 
រិកកើនឡើងជាង១៤% 
ទោះបីមានបញ្ហាកូវីដ

លោកហុ៊នស្រន៖ចំនួនតួល្រខន្រអ្នកឆ្លងកូវីដ 
ក្នងុឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្រយអំុទូកមិនមានការកើនឡើងគួរឱ្រយបារម្ភឡើយ

ឡាយ សា មាន

ភ្នំពៃញៈយោងតាមរបាយការណ៍
ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិកបានឱ្រយដឹងថា
ចំនួននិស្រសិតកម្ពុជាដ្រលបានសិក្រសា
នៅតាមមហាវិទ្រយាល័យនិងសកល-
វទិ្រយាលយ័ក្នងុសហរដ្ឋអាម្ររកិឆ្នាំសកិ្រសា
២០២០-២០២១មានការកើនឡើង
ជាង១៤ភាគរយបើធៀបនងឹឆ្នាសំកិ្រសា
មុនទោះបីស្ថិតក្នុងបរិបទកូវីដ១៩
ក៏ដោយ។
របាយការណ៍OpenDoorsឆ្នាំ

២០២១ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរផ្ន្រកសិក្រសា
អប់រំអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិក
ដ្រលបានច្រញផ្រសាយនៅថ្ង្រទី២៣
ខ្រវចិ្ឆកិាឆ្នាំន្រះបានឱ្រយដងឹថាសម្រប់
និស្រសិតកម្ពជុាដ្រលបានសិក្រសានៅសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកឆ្នាំ២០២០-២០២១មាន
ចំនួន៨៤៨នាក់ជាចំនួនច្រើនជាង
កាលពឆី្នាំ២០១៩-២០២០ដ្រលមាន
ត្រឹមត្រចំនួន៧៤២នាក់។
របាយការណ៍បន្តថា ចំនួនន្រះមាន

ការកើនឡើង១៤,៣ភាគរយបើប្រៀប-
ធៀបឆ្នាំសិក្រសាកន្លងទៅដ្រលបង្ហាញ
ពីសកា្តានុពលទៅសិក្រសានៅបរទ្រស
ទោះបីក្នុងបរិបទន្រជំងឺរាតត្របាតកូវីដ-
១៩ក៏ដោយ។...តទៅទំព័រ ៤

មុំ គ ន្ធា

ភ្នពំៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន
បានលើកឡើងថាស្ថានភាពន្រវីរុសកូ-
វីដ១៩ក្នុងអំឡុងព្រលន្រការឈប់-
សម្រកក្នងុឱកាសន្រព្រះរាជពធិបីណុ្រយ
អំុទូកអកអំបុកសំពះព្រះខ្រនិងបណ្ត្រត-

ប្រទីប ចំនួនតួល្រខន្រអ្នកឆ្លងជំងឺមិន
មានការកើនឡើងគួរឱ្រយបារម្ភឡើយ។
លោកថ្ល្រងដូចន្រះនាព្រឹកថ្ង្រទី២៣

វិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០២១ក្នងុពិធីសម្ពាធដក់ឱ្រយ
ប្រើប្រស់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្ល្រម្រគង្គស្ទងឹ-
ត្រង់-ក្រចូឆ្មារស្ថតិនៅចំណុចភូមិបឹងដ្រង
ឃុំព្រកកក់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ខ្រត្តកំពង់-

ចាមភា្ជាប់ទៅត្រើយខងកើតទន្ល្រម្រគង្គ
នៅចំណុចភូមិក្តលុកណា្តាលឃំុទ្រស្រុក
ក្រូចឆ្មារខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ និងការប្រកាស
បើកការដ្ឋានសង់ផ្លូវជាតិល្រខ «71C»
ផងដ្ររ។លោកមានប្រសសន៍ថា ៖
«បនា្ទាប់ពីវា៉ាក់សំង បានចាក់បានទូទំាង-
ប្រទ្រសទៅដល់...តទៅទំព័រ  ៦

លោក នយករដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន សៃន  និង លោក សុ៊ន ចាន់ថុល មើល ផៃនទី ក្នងុ ពិធី សម្ពោធ សា្ពោនស្ទងឹតៃង់ មៃសិលមិញ    ។ រូបក្រសួងសធារណការ

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
អាជ្ញាធរតម្រវូឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្ម
សណ្ឋាគារស្រវាស្នាក់នៅនិង
អាជីវកម្មបៀរហ្គាដិនត្រវូមកដាក់
ពាក្យស្នើសំុវាយតម្ល្រស្ដង់ដា...ទំព័រ ១០

បក្សប្រឆំាងវ្រណ្រសុ៊យអ្រឡា
លើកឡើងថាគណបក្សខ្លនួ
ត្រវូត្ររៀបចំឡើងវិញបន្ទាប់ពី
ចាញប់ោះឆ្នាត...ទំព័រ ១១

ជីវិតកមេសាន្ត

អ្នកជំនញបច្ច្រកវិទ្យាវ្រឆា្លាត
បើកការជជ្រកអំពីគុណសម្បត្តិ
និងគុណវិបត្តិបញ្ញាសិប្បនិម្មតិ
នៅកម្ពជុ...ទំព័រ ១៤



តពីទំព័រ១...ប្រសើរជាង)
នោះដ្ររ។
លោកហ៊ុនស្រនប្រកាស

ស្វាគមន៍និងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំ
ការមកដល់របស់B3និងសង្រឃឹម
ថារដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសអាស៊ាន
នងិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសប្រទ្រស
រីកចម្រើនលូតលាស់ទាំង៧
(G7)នឹងផ្តល់ឱកាសឱ្រយកម្ពុជា
ទទួលបាននូវគម្រងមួយចំនួន
ដចូជាស្ពាននងិផ្លវូដ្រលកម្ពជុា
នៅខ្វះខាត។
លោកបន្ថ្រមថានៅក្នងុកិច្ច-

ប្រជុំកំពូលពិស្រសអាស៊ាន-
ចនិកាលពថី្ង្រទី២២វចិ្ឆកិាចនិ
បានប្រកាសទឹកប្រក់១៥០០
លានដុលា្លារសម្រប់អាស៊ាន
យកមកប្រើប្រស់ទៅលើការ-
អភិវឌ្រឍដ្រលក្នុងនោះ ក៏មាន
កម្ពជុាដ្ររដ្រលត្រវូយកចំណ្រក
ប្រក់ន្រះមកប្រើប្រស់។
ជាមួយគ្នាន្រះលោកនាយក-

រដ្ឋមន្ត្រីបានរំឭកពីក្តីសង្រឃឹម
របស់លោកក្នងុការទទលួបាន
វ៉ាក់សំងពីចិនដោយលោក
មានប្រសសន៍ថា៖«អ្វីដ្រល
ហ៊ុនស្រនសង្រឃឹមជាងគ្រគឺ
វ៉ាក់សំង។ខ្ញុំបានប្រប់ទៅ
សហការីរបស់ខ្ញុំត្រងថ់ាឥឡូវ

យើងត្រូវត្រយកចិនធ្វើជា
បង្អ្រកយុទ្ធសស្ត្រក្នុងការផ្គត់-
ផ្គង់វ៉ាក់សំងឯប្រភពផ្រស្រងទៀត
គឺជាប្រភពគំទ្រ។ឱ្រយ(វ៉ាក់-
សំង)គឺយក។យើងពិនិត្រយ
អំពីខូវ៉ាក់។យើងអរគុណអង្គ-
ការសខុភាពពភិពលោកដ្រល
គិតដល់យើង។ខូវ៉ាក់មកដល់
ព្រលន្រះទើបនឹងផ្តល់ឱ្រយយើង
ក្នុងបរិមាណមិនទាន់ដល់១
លានដូសទ្រ។អ៊ីចឹងបើយើង
រង់ចាំខូវ៉ាក់តើព្រលណា»។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថា

រដ្ឋាភិបាលមិនអាចរកទិញ
វ៉ាក់សំងប្រភ្រទPfizer,
ModernaនិងAstraZene-
caបាននោះទ្រដោយសរ
មិនមានប្រទ្រសណាលក់ឱ្រយ
ទើបរដ្ឋាភិបាលត្រូវត្រទទួល-
យកវ៉ាក់សំងពីចិន។
លោកធ្លាប់បានប្រប់មន្ត្រី

របស់លោកថាឱ្រយត្រចិនសម្រច-
ចិត្តថាលក់វ៉ាក់សងំឱ្រយកម្ពុជាគឺ
រដ្ឋាភបិាលនងឹចុះកងុត្រទញិ
វ៉ាកស់ងំពីចនិភា្លាម។ឥឡវូន្រះ
រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់-
សំងពីប្រទ្រសចិនចំនួន២៨
លានដូស។
លោកថុងម៉្រងដវិតអ្នក-

សិក្រសាស្រវជ្រវនៅមជ្រឈមណ្ឌល-
ម្រគង្គសម្រប់ការសិក្រសាយុទ្ធ-
សស្ត្រន្រវទិ្រយាស្ថានចក្ខវុសិយ័-
អាសុីប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាល-
ពីថ្ង្រទី២៣វិច្ឆិកាថាការលើក-
ឡើងរបស់លោកហ៊ុនស្រន
ក្នុងការយកចិនជាបង្អ្រកវ៉ាក់-
សំងយុទ្ធសស្ត្រន្រះគឺជាការ-
បញ្ជាក់អំពីការគិតគូរពីសុខុ-
មាលភាពប្រជាជនកម្ពុជានិង
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិជាធំដោយសរ
ត្រការរីករាលដលន្រជំងឺកូវីដ-
១៩នៅក្នុងតំបន់នៅមិនទាន់
មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «គុណ-

សម្របត្តិរបសវ់៉ាកស់ងំចនិគឺជា
វ៉ាក់សំងដ្រលទទួលស្គាល់ដោយ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
មានតម្ល្រថោកងាយស្រួល
ស្តុកទុកនិងដឹកជញ្ជូនជាង
វ៉ាក់សំងផ្រស្រង»។
លោកថងុម៉្រងដវតិបន្តថា

ដោយសរត្រទំនាក់ទំនងល្អ
រវងកម្ពុជានិងចិនកម្ពុជាជា
ប្រទ្រសទី១ដ្រលទទួលបាន
ជំនួយវ៉ាក់សំងហើយចិននៅ
ត្របន្តជួយកម្ពុជាបន្ថ្រមទៀត
ក្នុងការផ្តល់ជំនួយនិងបរិកា្ខារ-
ព្រទ្រយដ្រលអាចអនុញ្ញាតឱ្រយ

កម្ពជុាចាក់វ៉ាក់សំងដល់ប្រជា-
ជននិងជាជំនួយដល់បណា្តា
ប្រទ្រសនានានៅក្នងុតំបន់ដើម្របី
ធនាបានការបើកប្រទ្រសនងិ
តំបន់ ឱ្រយបានឆាប់រហ័សនិង
ជរំញុសកម្មភាពស្រដ្ឋកចិ្ចតបំន់
ឡើងវិញប្រកបដោយចីរភាព
និងធន់។
យោងតាមស្រចក្តីប្រកាស-

ព័ត៌មានក្រសួងការបរទ្រស
កាលពីថ្ង្រទី២២ វិច្ឆិកាបានឱ្រយ
ដឹងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល
ពិស្រសអាស៊ាន-ចិនន្រះម្រ-
ដឹកនាំអាស៊ាន-ចិនបានប្ត្រជា្ញា

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
អាស៊ាន-ចនិក្រយជងំឺកូវដី១៩
សម្រប់ការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយ
ចីរភាពរយៈព្រលវ្រង រួមទាំង
តាមរយៈការគំទ្រក្របខ័ណ្ឌ
ស្តារឡើងវិញគ្រប់ជ្រុងជ្រយ
របស់អាស៊ាន(ACRF)ផងដ្ររ។
ម្រដកឹនាំអាស៊ាន-ចនិកប៏ាន

ច្រករលំ្រកទស្រសនៈដ្រលថាការ-
ផ្ដល់សចា្ចាប័ននិងការអនុវត្ត
ភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រងុ-
ជ្រយតំបន់(RCEP)ឱ្រយបាន
ឆាបរ់ហស័នងឹពន្លឿនដល់ការ-
ស្តារស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។

ស្រចក្តបី្រកាសពត័ម៌ានបន្ត
ថាម្រដកឹនាំអាស៊ាននងិចនិក៏
បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្ត្រជា្ញាចិត្ត
រមួគ្នាដើម្របីលើកកម្ពស់ភាពជា
ដ្រគូអាស៊ាន-ចិនដល់កម្រិត
ថ្មីតាមរយៈការពង្រងឹនិងពង្រីក
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថ្រម
ទៀតនៅក្នុងវិស័យនានាដូច
មានច្រងក្នងុស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍-
រួមន្រកិច្ចប្រជុំកំពូលពិស្រស
អាស៊ាន-ចិនដើម្របីរំឭកខួប
អនុស្រសាវរីយ៍ លើកទី៣០ន្រ
ទំនាក់ទំនងដ្រគូសន្ទនាអា-
ស៊ាន-ចិន៕
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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី...

ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គស្ទងឹតេង់-កេចូឆ្មារតេវូបានបើកសម្ពាធនៅថ្ងេទី២៣វិច្ឆកិា។រូបថតក្រសួងសធរណការ



ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

បក្សប្ះដូងជាតិកំពុងត្ៀមប្តងឹក្សួងមហាផ្ទមិ្នចុះបញ្ជឱ្ីយខ្លនួ ក្សួងមហាផ្ទថ្ា ស្វាគមន៍
នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ គណបកៃស បៃះដូង ជាតិ  
កពំងុ រៀបច ំឯកសារ ប្តងឹ កៃសងួ មហាផ្ទៃ  
ដៃល មនិពៃម ទទលួ ចុះបញ្ជ ីគណបកៃស- 
នយោបាយ ឱៃយខ្លួន  ដៃល ការប្តឹង នៃះ  
មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ ឆ្លើយតប ថា  កៃសួង- 
មហាផ្ទៃ សា្វាគមន៍ ចំពោះ បណ្តឹង របស់ 
គណ បកៃស នៃះ  ដៃល ប្តឹង ទៅ តុលាការ- 
កំពូល  ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការបដសិៃធ  ចពំោះ 
ការមិន ពៃម ទទួល ចុះបញ្ជី  បន្ទាប់ពី 
កៃសងួ រកឃើញ   គណបកៃស មាន ការ ក្លៃង-  
បន្លំ សា្នាមមៃដៃ និង អត្ត សញ្ញាណ បុគ្គល ។ 

លោក សៀម ភ្លកុ  សា្ថាបនកិ គណបកៃស- 
បៃះ ដូង ជាតិ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ 
ទី២៣  វិច្ឆិកា  ថា  គណបកៃស បៃះដូង ជាតិ 
បានចៃញ សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ រួច- 
ហើយ។ បច្ចុបៃបន្ន  គណបកៃស ក៏កំពុង តៃ 
រៀបចំ ឯកសារ ដើមៃបី ដាក់ ពាកៃយ ប្តឹង ទៅ 
តលុាការ កពំលូ   ពៃះ យោង តាម ចៃបាប ់
ស្តី ពី វិសោធនកម្ម ចៃបាប់ ស្តី ពី គណបកៃស 
នយោបាយ  មាតៃ ២៥ ថ្មី  បើក ផ្លូវ ឱៃយ 
គណបកៃស នយោបាយ ណា ដៃល កៃសងួ- 
មហាផ្ទៃ បានចៃញ លិខិត មិន យល់ ពៃម 
ចុះ បញ្ជី  មានសិទ្ធិប្តឹង។

លោក បញ្ជាក់ថា  គណបកៃស មិន ប្តឹង 
កៃសងួ មហាផ្ទៃ ទាងំមលូ ទៃ  ប៉នុ្តៃ គណ-
បកៃស ដាក់ ពាកៃយប្តឹង ទៅ តុលាការ កំពូល  
គឺចំពោះ ការបដិសៃធ របស់ កៃសួង មិន 
ចុះ បញ្ជី គណបកៃស របស់ លោក ដោយ 
មាន ហៃតុផល របស់ ខ្លួន។ គណបកៃស  
របស់ លោក  ក៏មាន ហៃតុផល របស់ ខ្លួន 

ទៅ តតាំង គ្នា  និង ការពារ នៃ ការស្នើសុំ 
ចុះ  បញ្ជី របស់ លោក ជាមួយ កៃសួង- 
មហាផ្ទៃ  នៅ តុលាការ ផង ដៃរ។ 

ទោះជា យ៉ាងណា  លោក មិនបាន- 
កំណត់ ពៃលវៃលា ជាក់លាក់ ក្នុង 
ការយក ពាកៃយបណ្តឹង ទៅដាក់ នៅ 
តុលាការ កំពូល នៅ ពៃលណា នោះ ទៃ  
ខណៈ ដៃល ឯកសារ កំពុង តៃូវបាន ឱៃយ 
មៃធាវី រៀបចំ ឱៃយបាន គៃប់ គៃន់។ 

ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការចោទ បៃកាន ់ថា  លោក 
ដាកព់ាកៃយ ប្តងឹ នៃះជាយទុ្ធសាសៃ្តក្នងុ ការ- 
មាន សទិ្ធ ិស្នើសុ ំជៃកកោន នៅ កៃ បៃទៃស  
កៃមហៃត ុផល នយោ បាយ នោះ  លោក 
ចាត់ទុក ជាពាកៃយ គំរាម កំហៃង ប៉ុណ្ណោះ។ 
ប៉ុន្តៃ  លោក មាន ជំនឿថា  រាជរដា្ឋាភិបាល   
នងិ គណបកៃស កាន ់អណំាច មនិ យក បញ្ហា 

នៃះ  ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ មាន ភាពល្អក់ កករ ផ្នៃក- 
លម្ហ សៃរីភាព  នយោបាយ  និង បៃជា-
ធិបតៃយៃយ នៅ ក្នុង បៃទៃស នោះ ទៃ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ ជឿថា  រដា្ឋាភិបាល 
នឹង អនុវត្ត ទៅតាម ចៃបាប់  ពៃះ យើង ធ្វើ 
ដើមៃបី ទាងំអស ់គ្នា   ហើយ ខ្ញុ ំកគ៏្មាន បណំង 
ចៃតន ទុច្ចរិត  បង្ក បញ្ហា  ឬ ពៃយសនកម្ម   
អបៃបគមន៍ធ្វើឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ សង្គម  
ដៃល  រដា្ឋាភិបាល តៃូវតៃ អនុវត្ត ចៃបាប់ នោះ 
ទៃ។ រដា្ឋាភបិាល បៃកដជា យល!់  បើយក 
ខ្ញុំ ទៅ ដាក់ នៅ ពន្ធនគរ  ឬ រារាំង ខ្ញុំ  វា អត់ 
ចំណៃញ អី ទៃ  មាន តៃ ខាត បង់»។

អ្នកនំ ពាកៃយ កៃសួង មហាផ្ទៃ  លោក  
ខៀវ សុភ័គ  បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ តាមតៃ - 
ឡៃកៃម  ន ថ្ងៃទ២ី២  ខៃវ ិច្ឆកិា  ថា  លោក 
សា្វាគមន៍ ចំពោះ គណ បកៃស បៃះ ដូង ជាតិ 

ដៃល បាន ចៃញ សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍  និង 
មាន បំណង ប្តឹង កៃសួង មហាផ្ទៃ  ជុំវិញ 
ការបដសិៃធចពំោះ ការមនិចុះ បញ្ជ ីគណ- 
បកៃស នៃះ ក្នុង បញ្ជី គណ បកៃស នយោបា  យ 
របស់ កៃសួង មហាផ្ទៃ។ កាលពី ដំបូង 
កៃសងួ មហាផ្ទៃ ថា  នងឹ ប្តងឹ គណបកៃស នៃះ  
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការក្លៃង បន្លំ មៃដៃ របស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ជាចៃើន  ដៃល កៃសួង រក- 
ឃើញ ។ ប៉នុ្តៃ ដោយ យលឃ់ើញ ថា  សា្ថាន- 
ភាព គុក  វា ចង្អៀត  និង ជួយ សមៃួល ដល់ 
នីតិវិធី តុលាការ  ក៏ សមៃច ចិត្ត មិនប្តឹង 
វិញ  ដោយ គៃន់តៃ ចៃញ លិខិត ផ្លូវការ 
មួយ បដិសៃធ មិនចុះ បញ្ជី គណបកៃស ទៃ។  

លោក ថ្លៃងថា ៖«ឥឡូវ  វា ល្អ ដៃរ  ប៉ុន្តៃ 
សូម ជមៃប ជូន គត់ មុន ថា កុំ រត់ ចោល- 
សៃកុ  កុ ំរតច់ោល សៃ  កុ ំរតច់ោល ចមា្ការ។ 
នៅ តតាំង គ្នា នៅ តុលាការ។ ផ្តាំ ទៅ មៃ 
គណបកៃស មុន នោះ ឱៃយ ហើយ  បើ លៃង 
កុខំងឹ  បើ ខងឹ កុ ំលៃង។ លៃង ចុះ  លៃង ឡើង  
ទៅ យ ំឡាបំា៉ា  ឱបជើង  ឱបដៃ បរទៃស  សុ ំ
សទិ្ធ ិ ជៃក កោន អ ី កុ ំឱៃយ សោះ!  តៃវូ ធ្វើ ចតិ្ត 
ជាកនូ បៃសុ នៅ តតាងំ ក្ត ីជាមយួ គ្នា  ពៃះ 
រឿង នៃះ  ជារឿង ផ្លូវ ចៃបាប់»។

លោក សៃង សារី  អ្នក វិភាគ នយោ-
បាយ  និង សង្គម  បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ នៅ 
ថ្ងៃទ២ី៣  វចិ្ឆកិា  ថា  នៃះ ជាលើក ទ១ី ហើយ  
ដៃល កៃសួងម ហា ផ្ទៃ បាន តៃួត ពិនិតៃយ 
សា្នាម មៃដៃ ជាមួយ គណបកៃស បៃះដូង- 
ជាតិ ក្នុង បៃវត្តិសាស្តៃ នៃ ការចុះ បញ្ជី 
គណបកៃស នយោបាយ ដៃល មិនធា្លាប់ 
ឃើញ ពីមុន មក នៃះ។

ទោះជា យ៉ាងណា  លោក ថ្លៃងថា  

កៃសងួ មហាផ្ទៃធ្វើការ តៃតួពនិតិៃយ សា្នាមមៃ-  
ដៃ នៃះ ក៏ មិនមាន អ្វី ខុស ដៃរ។ ប៉ុន្តៃ អ្នក- 
ដៃលមាន សិទ្ធិ ធ្វើ  គឺ តុលាការ ជា អ្នកធ្វើ- 
កចិ្ច ការ នៃះ។ មយួ ទៀត សៃចក្ត ីឆ្លើយតប 
ទៅ គណបកៃស បៃះដងូជាត ិ កម៏និ បានរមួ- 
បញ្ចូល នឹង សា្នាមមៃដៃ ដៃរ  គៃន់តៃ ឱៃយ 
កៃសមៃលួ លក្ខន្តកិ ៈមយួ ចនំនួ  ប៉នុ្តៃ ចងុ- 
បញ្ចប់  វា ទៅ ខុស សា្នាមមៃ ដៃ ទៅ វិញ។

លោកសារបីញ្ជាកថ់ា៖« កៃ សងួ មហា ផ្ទៃ  
គួរតៃ ផ្តល់ ឱកាស គណបកៃស បៃះដូង ជាតិ 
កៃសមៃួល សា្នាម មៃដៃ  ដោយ អាច ជូន- 
ដណំងឹ  ថាសា្នាមមៃដៃមាន ភាព មនិ ចៃបាស-់ 
លាស់ជាន់គ្នា អ៊ីចឹង ទៅ។ តៃូវ ទៅយក 
សា្នាម មៃដៃ ថ្ម ីមក ជនំសួ ទើប អាច ចុះ បញ្ជ ី
បាន។ មនិ គរួ យក រឿង ហ្នងឹ ដល ់តលុាការ 
ទ ៃ។ ខ្ញុំ គិត ថា  វា មាន អី មួយ នៅ ពីកៃយ 
ហ្នឹង ហើយ»។

កៃសងួ មហាផ្ទៃ  កាលព ីថ្ងៃទ១ី៦  វចិ្ឆកិា  
ឆ្នា២ំ០២១  បានបដសិៃធ ចុះ បញ្ជ ីគណ-
បកៃស បៃះដងូ ជាត ិ ដោយ ថា  ការ ផ្តតិ  មៃដៃ 
របស់ បកៃស  ដើមៃបី គំទៃ ក្នុង ការសុំ ចុះបញ្ជី 
មាន ចៃតន ទចុ្ចរតិដោយ មាន ការផ្តតិ សា្នាម- 
មៃដៃ ជំនួស។ ការក្លៃង បន្លំ អត្តសញ្ញាណ 
បុគ្គលនិង ការផ្ដិត ធ្វើឱៃយ ខូច  គុណភាព 
ដើមៃបី បង្កើន  ចនំនួ សមា ជកិ  ពៃមទាងំ ខ្លមឹ- 
សារ បៃការ មួយចំនួន  នៃ លក ្ខន្តិកៈ 
គណបកៃស ផ្ទុយ នឹង បទបៃបញ្ញត្តិ នៃ ចៃបាប ់ 
ស្តីពី គណ បកៃសនយោបាយ ផង ដៃរ ។

បើតាមគណប កៃសបៃះ ដងូ ជាត ិខ្លនួមាន 
សា្នាមមៃដៃ អ្នកគទំៃភា្ជាបជ់ា មយួ ចនំនួ៤- 
៦១៨នកដ់ាកទ់ៅកៃសងួមហាផ្ទៃ ប៉នុ្តៃ 
កៃសួងពិនិតៃយ ឃើញ៤ ៧៨១នក់៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ«ពិ ព័រ ណ៍សិលៃបៈ នៃ មហោ - 
សៃព វបៃបធម៌ អាសុី និង អឺរ៉ុប ២០២១» 
តៃវូបាន រៀបចធំ្វើ ឡើង ន សារមន្ទរី ជាត ិ
កម្ពុ ជាន រសៀល ថ្ងៃទី២២ ខៃវិច្ឆិកា 
ដោយ គណៈកមា្មាធិការ រៀប ចំ ពៃតឹ្ត ិការ ណ៍ 
របស់ កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃសិលៃបៈ 
និង កៃុមការងារ ASEM ដើមៃបី ចូលរួម 
អបអរសាទរ កចិ្ចបៃជុ ំកពំលូ អាសុ-ីអរឺ៉បុ 

លើក ទ១ី៣ ដៃល បៃទៃស កម្ពជុា ធ្វើជា 
មា្ចាស់ផ្ទះ ដៃល នឹង បៃពៃឹត្តទៅ នៅ ថ្ងៃទី 
២៥-២៦ ខៃវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២១ខាងមុខ ។

លោកឆយ វិសុទ្ធ បៃធាន នយក ដា្ឋាន 
សារមន្ទរី   បាន ថ្លៃង នៅក្នុង ពិធី បើក- 
សម្ពោ ធ ពពិរ័ណ ៍សលិៃបៈ នៃ មហោសៃព 
វបៃបធម៌ អាសុី និង អឺរ៉ុប ២០២១ ថា 
សារមន្ទីរជាតិ កម្ពុជា ពិតជា ស័ក្តិសម- 
ណាស់  សមៃប់ ការរៀបចំ ពៃឹត្តិការណ៍ 
ពិព័រណ៍ មិន អចិនៃ្តយ៍ នៃះ ពៃះ សារ - 

មន្ទីរ ជាតិ  ជាទី តាំង អនុសៃសាវរីយ៍ មួយ 
សតវតៃសរ៍  នៃ កៃរដំណៃល ជាតិ ដ៏ មហា - 
សាល មយួ ដៃល បាន បនៃសលទ់កុ តាងំព ី
សម័យ អាណានិគម បារាំង មក។

លោក  មានបៃសាសនថ៍ា ៖ «បើទោះ- 
ជា សា្ថានភាព នៃ ការរកី រាលដាល នៃ ជងំ ឺ
កូ វីដ១៩ ពំុទាន់ បាន គៃប់គៃង ទំាង សៃ ុង 
ប៉ុន្តៃ ឥទ្ធិពល នៃ ជំងឺ នៃះ ពុំបាន ធ្វើ ឱៃយ 
រាំងស្ទះ ដល់ ដំណើរការ នៃ ការរៀបចំ 
ពៃឹត្តិការណ៍ នន នៃ កិច្ចបៃជុំ កំពូល 
អាសុី -អឺរ៉ុប លើក ទី១៣នៃះឡើយ»។ 

លោក ឆយ វិសុទ្ធ  បាន បន្ថៃមថា 
ជាក់ ស្តៃង ការរៀបចំ ពិព័រណ៍ បងា្ហាញ 
សា្នាដៃ សិលៃបៈ អបអរ កិច្ចបៃជុំ នៃះបាន 
ធ្វើ  ឡើង ក្នងុ បរិបទ ២ គឺ តាមរយៈ អន ឡា ញ 
និង ការតាំង  បងា្ហាញ ផ្ទាល់ នៅក្នុង សារ-
មន្ទីរ ជាតិ ។ 

ការរៀបច ំពពិរ័ណ ៍ផ្ទាល ់នៃះ មានការ- 
ចូលរួម ពី សិលៃបករ ចំនួន៣៧រូប មកពី 
ទ្វីបអាសុី  និង អឺរ៉ុប ដៃល បាន នំយក 
សា្នាដៃ មក បងា្ហាញ  តាមរយៈ បៃធាន បទ 
ធំៗចំនួន៦ គឺ Happy Head, Sa-
haka playground, Encounter-
ing culture, The longest voy-
age, Thing that count, II Nodo: 

A sketch of hope។
បើតាម  លោក ឆយ វិសុទ្ធ សា្នាដៃ 

សិលៃបៈ ទាំងអស់នៃះ ជា សា្នាដៃ ចមា្លាក់ 
រូបថត រូបគំនូរ ឬ គៃឿងអលងា្ការ វីដៃអូ 
ខ្លី ដៃល ឆ្លុះ បងា្ហាញ  ពី បទពិសោធ នៃ 
ការធ្វើដណំើរ ឆ្លង ទ្វបី សា្ថានភាព រសន់ៅ 
បៃចាំថ្ងៃ និង ការទទួល ឥទ្ធិពល គំនិត 
រវាង សិលៃបករ នៃ ទ្វបី ទំាង២។ល។ ជារួ ម 
ខ្លឹមសារ នៃ ពិព័រណ៍ នៃះ បានបងា្ហាញ ពី 
សាមគ្គភីាព  និង ចំណងមិត្តភាព លើ វិស័ យ  
វបៃបធម៌ នៃ បណា្តា បៃទៃស ក្នុង ទ្វីបអាសុី 
និង អឺរ៉ុប។

ជាមួយគ្នា នោះដៃរ លោកសៃី ភឿង 
ស កុ ណា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង វបៃបធម៌  និង 
វិចិតៃសិលៃបៈ ក៏បាន ថ្លៃង ក្នុង ពិធី បើក 
មហោសៃព វបៃបធម៌ ASEM កាលពី 
ថ្ងៃទី២២ វិច្ឆកិា តាមរយៈ វីដៃអូ អន ឡា ញ 
ថា នៅក្នុង ពៃលវៃលា នៃ ការផ្លាស់ប្តូរ 
ពភិពលោក ដោយសារ ការ រកី រាលដាល 
នៃ វីរុស កូ វីដ១៩នៃះ លោកសៃី មាន 
អារម្មណ៍ យ៉ាង មុតមាំ ថា កិច្ចសហ បៃតិ- 
បត្តិការ និង ការយោគយល់ គ្នា រវាង 
អាសុី និង អឺរ៉ុប  មាន សារៈសំខាន់ ជាង 
ពៃលណា ៗ ទាងំអស។់ ដៃគ ូចនំនួ ៥៣ 
នៃ កិច្ចបៃជំុ កំពូល អាសីុ-អឺរុ៉ប(ASE M)

តំណាងឱៃយ ជាង ៦០ភាគរយ  នៃ ចំនួន 
បៃជាជន ពិភពលោក និង៦៥ភាគរយ  
នៃ សកម្មភាព សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ពិភព - 
លោក។ លោកសៃ ីមានបៃសាសន៍ថា ៖ 
«ទនំកទ់នំង របស ់យើង  មនិ តៃមឹតៃ ជា 
ផ្នៃក នយោបាយ ឬ សៃដ្ឋកចិ្ច ប៉ណុ្ណោះ ទៃ 
បុ៉ន្តៃ ក៏ ជា ទំនក់ទំនង វបៃបធម៌ ផងដៃរ ។ 
មហោសៃព វបៃបធម៌ អាសុី-អឺរ៉ុប គឺជា 
មហោសៃព សិលៃបៈ សាធារណៈ ដៃល 
បងា្ហាញ ពី ឧត្តមភាព សិលៃបៈ និង ការ- 
សហការ បៃកបដោយ ការច្នៃបៃឌិត ពី 
តំបន់ ASEM»។

គួរបញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា មហោសៃព 
វបៃបធម៌ អាសុី-អឺរ៉ុប តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើងជា 
រៀងរាលឆ់្នា ំ ដៃលជា ពៃតឹ្តកិារណ ៍អម នៃ 
កិច្ចបៃជុំ កំពូល  អាសុី-អឺរ៉ុប ឬ កិច្ចបៃជុំ 
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស អាសុី-អឺរ៉ុប។

ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ តៃូវ បាន  បង្កើតឡើង 
ដៃល ជាការ ខិតខំ ស្វៃងរក សកា្តានុពល 
ដ៏ ធំ សមៃបើម  និង ភាពសុីចងា្វាក់ គ្នា នៃ 
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ អន្តរ វបៃបធម៌ និង 
កិច្ចសហការ បង្កើត សា្នាដៃ សិលៃបៈ រវាង 
ទ្វីប ទាំង២ ដៃលជា វៃទិកា វបៃបធម៌ ដ៏ 
លៃច  ធ្លា មួយ នៅក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ នៃ 
កិច្ចប ៃជុំ ថា្នាក់ដឹកនំ អាសុី-អឺរ៉ុប៕

លោកខេៀវ សុភ័គ(ឆ្វេង)និងលោកសៀម ភ្លកុ ស្ថាបនិកបកេសបេះដូងជាតិ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី/FB

ការសម្តេងសិលេបៈ ដេល ជា ផ្នេក មួយ នេ មហោសេពនៅ សរមន្ទរីជាតិ ។ រូប កៃសួង វបៃបធម៌

ពិព័រណ៍សិល្បៈ ន្មហោស្ពវប្បធម៌ អាសីុ និង អឺរុ៉ប តូ្វ បាន ធ្វើ ឡើង នៅសរមន្ទរី ជាតិ



តពីទំព័រ១...កំណើននេះបន្ត
នូវនិន្នាការជាវិជ្ជមានក្នុងរយៈ-
ពេល៧ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។
លោកW.PatrickMur-

phyឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក
បេចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅ
ក្នុងរបាយការណ៍នេះថាលោក
មានមោទនភាពដេលមាននិសេសិត
កម្ពជុាចេើនជេើសយកការសិកេសា
នៅក្នងុសហរដ្ឋអាមេរកិ។លោក
បន្តថាតាមបទពិសោធលោក
ផ្ទាល់ការសិកេសានៅបរទេសបាន
ផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ចេើនដេល
ធ្វើឱេយជីវិតមានការផ្លាស់ប្តូរ។
លោកថា៖«វាជាដំណឹងដ៏

រីករាយដេលឃើញថានិសេសិត-
កម្ពុជាផ្តល់តម្លេយ៉ាងខ្លាំងដល់
ការអប់រំនៅថា្នាក់ឧត្តមសិកេសា
របស់អាមេរកិថាជាមធេយោបាយ
ដ៏មានសារៈសំខន់មួយក្នងុការ-
ទទួលបាននូវជំនញថ្មីៗ ចំណេះ-
ដឹងនិងបទពិសោធសមេប់
ជំរុញបន្ថេមនូវការអភិវឌេឍក្នុង
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា»។
បន្ថេមពីនេះលោកថាសា្ថាន-

ទតូអាមេរកិនៅកម្ពជុាបានជរំញុ
ឱកាសសកិេសានៅសហរដ្ឋអាមេ-
រកិសមេប់បេជាជនកម្ពជុាតាម-
រយៈមជេឈមណ្ឌលអប់រំអាមេរិក

EducationUSAនិងAmeri-
canSpacesមានទីតាំងនៅ
ខេត្តសៀមរាបបាតដ់បំងកំពង់-
ចាមនិងរាជធានីភ្នំពេញ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង

ក៏មានផងដេរនូវមជេឈមណ្ឌល
ឯកសារឌជីថីលថ្មីមយួទៀតដេល
មានឈ្មោះជាអងគ់្លេសថាAm-
CamExchangeដេលមាន
ទីតាំងនៅក្នុងផេសារទំនើបEx-
changeSquareភ្នំពេញ»។
លោកសេីងិនលីដាបច្ចុបេបន្ន

ជានយិកានយកដា្ឋានផេសារ-
អេឡិចតេូនិកដេលទទួលបាន
អាហារូបករណ៍ទៅសិកេសានៅ
អាមេរិកឆ្នា២ំ០១៧-២០២១
បានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាការ-
សិកេសានៅទីនោះពិតជាបានផ្តល់
ចំណេះនិងបទពិសោធដ៏ចេើន
ដើមេបីអភវិឌេឍខ្លនួ។ក្នងុរយៈពេល
សិកេសា៤ឆ្នាំនៅអាមេរិកលោក-
សេីទទលួបានសញ្ញាបតេចនួំន
២គឺទី១អនុបណ្ឌិតសិលេបៈ
(ទំនក់ទំនង និងការសិកេសា-
អភិវឌេឍន៍)និងទី២អនុបណ្ឌិត
រដ្ឋបាលសាធារណៈ។លោកសេី
បានឱេយដឹងថាអាហារូបករណ៍
ទី១បានមកពីមូលនិធិសង្គមបើក-
ចំហនិងអាហារូបករណ៍ទី២

បានពីសាកលវិទេយោល័យOhio។
បើតាមលោកសេី ងិនលីដា

មូលហេតុដេលជំរុញចិត្តឱេយបន្ត
ការសិកេសានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ដោយសារលោកសេីមានបទពិសោធ
ដ៏អសា្ចារេយមិនអាចបំភ្លេចបាន
លើកដំបូងនៅអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ
២០១៦តាមរយៈគនំតិផ្តចួផ្តើម
អ្នកដឹកនំអាសុីអាគ្នេយ៍វ័យ
ក្មេងYoungSoutheast
Asian Leaders Initiative
(YSEALI)ដេលបង្កើតឡើង
ដោយលោកបារា៉ាក់ អូបាមា៉ា
អតីតបេធានធិបតីសហរដ្ឋ-
អាមេរិក។
លោកសេីបានបន្តថានៅ-

សហរដ្ឋអាមេរកិកេពីជាបេទេស

ជឿនលឿនបំផុតមួយដេល
សមេបូរបេបដោយវបេបធម៌សេរី-
ភាពកម្មវិធីសិកេសាអប់រំដេល
មានលក្ខណសមេបត្តិគេប់គេន់
គំនិត និងទេសភាពដ៏អសា្ចារេយ
ហើយការសិកេសានៅទីនោះទទួល-
បានចំណេះដឹងចេើនទំាងរៀន
ក្នុងថា្នាក់និងកេថា្នាក់។
លោកសេីថា៖«ខ្ញុំបានរៀនអពំី

វបេបធម៌បេពេណីនយោបាយ
បរយិកាសការងារទំនកទ់នំង
ខ្ញុំបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏សេស់-
សា្អាតនិងអសា្ចារេយជាចេើននៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមានបទ-
ពិសោធបច្ចេកវិទេយោជឿនលឿន
ខ្លាំងហើយបានជួបមនុសេស
អសា្ចារេយជាចេើននៅទីនោះ»។
ក្នងុនមជានិសេសិតកម្ពជុាដេល

ទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅ
បេទេសជឿនលឿនមួយនេះ
លោកសេីថានឹងយកចំណេះដងឹ
និងបទពិសោធមកអភិវឌេឍនៅ
កម្ពុជាដូចជាការច្នេបេឌិត
ការអប់រំបទពិសោធការងារការ-
ទំនក់ទំនងជាពិសេសគំនិតថ្មី
នេភាពជាសហគេិន។
លោកសេីបញ្ជាក់ថា៖«ភាព-

ជាសហគេិនបានផ្លាស់ប្តូរទាំង-
សេុងនូវគោលដៅនិងទិសដៅ
អនគតរបស់ខ្ញុំហើយវាជាកន្លេង
ដេលខ្ញុំនងឹបន្តទៅមខុក្នងុផ្លវូនេះ
ពេះខ្ញុំជឿថា កេពីការអប់រំ
ភាពជាសហគេិនវានឹងកា្លាយជា
គន្លឹះក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋ-
កិច្ចនិងការរស់នៅរបស់មនុសេស
បេកបដោយនរិន្តរភាពនៅកម្ពជុា»។
របាយការណ៍OpenDoors
បានឱេយដឹងដេរថាសហរដ្ឋ-
អាមេរិកគឺជាគោលដៅទី១
ក្នងុពភិពលោកសមេប់នសិេសិត
អន្តរជាតិដោយមាននិសេសិត
ចំនួន៩១៤០៩៥នក់សិកេសា
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០-២០២១។
របាយការណ៍បន្តថា«ការ-

រាតតេបាតនេជំងឺកូវីដ១៩ជា
ចំណេកមួយធ្វើឱេយចំនួននិសេសិត
មានការធា្លាក់ចុះចំនួន១៥%
នៅ២០១៩-២០២០តេចំនួន
និសេសិតកម្ពុជាដេលសិកេសានៅ
ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបេរជាមាន
កំណើនទៅវិញ»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ កេសួងមហាផ្ទេនេ
កម្ពុជានិងកេសួងសន្តិសុខ-
សាធារណៈរបស់ឡាវ បានចុះ-
ហត្ថលេខលើកំណត់ហេតុកិច្ច-
សហបេតិបត្ដិការសមេប់ឆ្នាំ
២០២២ និងឯកភាពបន្តបង្កើន
ការយកចតិ្ដទកុដាក់លើកចិ្ចសហ-
បេតិបត្ដិការ រវាងបេទេសទាំង២
ខណៈទនំក់ទនំងក្នងុឆ្នាំ២០២០-
២០២១មានលទ្ធផលល្អ។នេះ
បើតាមសេចក្តីបេកាសព័ត៌មាន
កេសួងមហាផ្ទេ។
ក្នុងជំនួបនេកិច្ចបេជុំ រវាង

លោកសខេងឧបនយករដ្ឋមន្តេី
រដ្ឋមន្តេីកេសងួមហាផ្ទេនេពេះរា-
ជាណាចកេកម្ពុជា និងលោក
វលីយ័ឡាខហំ្វងរដ្ឋមន្តេីកេសងួ-
សន្តិសុខសាធារណៈនេសាធារ-
ណរដ្ឋបេជាធិបតេយេយបេជាមា-
និតឡាវ ស្ដីអំពីការវាយតម្លេ
លទ្ធផលកចិ្ចសហបេតបិត្តកិារឆ្នាំ
២០២០-២០២១និងចុះហត្ថ-
លេខលើកណំត់ហេតុកចិ្ចសហ-
បេតិបត្តិការឆ្នាំ២០២២ តាម-
បេព័ន្ធវីដេអូនថ្ងេទី២២ វិច្ឆិកា
លោកសខេងនិងលោកវីល័យ
ឡាខំហ្វងបានសាទរចំពោះ
ទំនក់ទំនងដ៏ល្អ រវាងថា្នាក់ដឹកនំ-
កពំលូនេបេទេសទាងំ២ក្នងុសា្មោរតី
មតិ្តភាពជាបេពេណីសាមគ្គីភាព
និងភាពជាអ្នកជិតខងល្អ។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានបញ្ជាក់

ថា តាមរយៈទំនក់ទំនងនេះក៏
បានជរំញុដល់ការកើនឡើងគរួឱេយ
កត់សមា្គាល់នូវទំហំពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វេភាគី កម្ពុជា-ឡាវ កាលពីឆ្នាំ-
២០២០កន្លងទៅ ដោយបាន
រួមចំណេកយ៉ាងសំខន់បមេើ
ដល់ផលបេយោជន៍ទៅវិញទៅ-
មកសមេប់បេជាជននេបេទេស
ទាំង២។ ជាពិសេស ការជួយ-
ឧបត្ថម្ភគាំទេគា្នាទៅវិញទៅមក
ក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩ក្នុងកាលៈទេសៈដ៏
លបំាកដេលបង្កឡើងដោយជងំ-ឺ
រាតតេបាតដ៏កាចសាហាវនេះ។
សេចក្ដីបេកាសបញ្ជាក់ថា៖

«ក្នុងសា្មោរតីបន្តពងេឹងនិងពងេីក
នូវទំនក់ទំនងនិងកិច្ចសហបេតិ-
បត្តិការកាន់តេសកម្ម និងខ្លាំង-
កា្លាថេមទៀត រវាងភាគីទាំង២
សម្តេចកេឡាហោមសខេងនងិ
ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក
វីល័យ ឡាខំហ្វង បានចុះ-
ហត្ថលេខលើកំណត់ហេតុកិច្ច-
សហបេតិបត្តិការសមេប់ឆ្នាំ-
២០២២ និងបានឯកភាពបន្ត
បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើ
ការងារមួយចំនួនទៀត»។

កិច្ចសហបេតិបត្ដិការនោះគឺ
បានឯកភាពបន្តបង្កើន និង
ពងេឹងបន្ថេមនូវយន្តការសហ-
បេតិបត្តិការបង្កេបសកម្មភាព-
ជួញដូរគេឿងញៀនខុសចេបាប់
ពេមទាំងពងេីកវិសាលភាពការ-
ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដើមេបីបងា្ការ
ទបស់ា្កាត់នងិបង្កេបសកម្មភាព-
ជួញដូរ ដឹកជញ្ជូនគេឿងញៀន
ខុសចេបាប់ដេលកើតឡើងតាម-
បណ្ដោយពេំដេន។ឯកភាពបន្ត
បង្កើនការគេប់គេង និងតេួត-
ពិនិតេយតាមបណ្ដោយពេំដេនក្នុង
ដេនសមត្ថកចិ្ចរៀងៗខ្លនួនងិចាត-់
វិធានការទាន់ពេលវេលាក្នុងការ-
ទប់សា្កាត់ និងបង្កេបបទល្មើស
ឆ្លងដេនគេប់បេភេទ។ជាពសិេស
ការលួចឆ្លងដេនខុសចេបាប់ បទ-
ល្មើសពេឈើ ការទន្ទេនកាប់
ពេធ្វើការដាដំុះនងិការបរបាញ-់
សត្វដោយខសុចេបាប់នងិសកម្ម-
ភាពផេសេងទៀតដេលផ្ទុយនឹង
បទបេបញ្ញត្តិពេំដេន។
ឯកភាពបន្តយកចិត្តទុកដាក់

តេតួពនិតិេយនងិសមេលួការចេញ-
ចលូតាមចេកទា្វារអន្តរជាតិសេប-
តាមនីតិវិធីជាធរមាន រួមទាំង
ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មទេស-
ចរណ៍។ ការពិនិតេយពេយោបាលជំងឺ
ការសួរសុខទុក្ខបងប្អូននិងការ-
ចូលរួមពិធីផេសេងៗតាមបេពេណី
ពេមទំាងសហការដោះសេយ
បាតុភាពននតាមបណ្ដោយ-
ពេំដេន ឈរលើសា្មោរតីមិត្តភាព
សាមគ្គីភាពនងិការគោរពអធបិ-
តេយេយគា្នាវិញទៅមក។
បើតាមសេចក្ដីបេកាសព័ត៌-

មានដដេលភាគីទាំង២ក៏បាន-
វាយតម្លេខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំ-
បេងឹបេងរបស់អាជា្ញាធរខេត្តជាប់
ពេំដេននិងកមា្លាំងអនុវត្តចេបាប់នេ
បេទេសទាំង២ទោះបីស្ថិតក្នុង
សា្ថានភាពបេឈមដ៏ស្មុគសា្មោញ
បង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ១៩ ក៏
នៅតេបន្តកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធ
ក្នុងការថេរកេសាបរិយកាសសន្តិ-
សខុតាមបន្ទាត់ពេំដេនបានយ៉ាង
ល្អបេសើរ។
ក្នុងនោះភាគីទាំង២ក៏បាន-

រួមចំណេកបង្កលក្ខខណ្ឌអំ-
ណយផលដល់ការបេកប
ជវីភាពរបស់បេជាជននងិការ-
យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ច-
សហការបងា្ការទប់សា្កាត់ និង
បង្កេបឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេនគេប់
បេភេទ។ជាពិសេសកចិ្ចសហ-
ការដោះសេយបាតុភាពផេសេងៗ
នៅតាមពេំដេនដោយឈរ
លើសា្មោរតីមតិ្តភាពសាមគ្គីភាព
និងការគោរពអធិបតេយេយគា្នា
ទៅវិញទៅមក៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍    ថ្ងេពុធទី២៤ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

ចំនួននិស្សិតកម្ពជុា...

និសេសិតកម្ពជុាសួរព័ត៌មានពីការសិកេសានៅអាមេរិកកន្លងមក  ។ រូបសា្ថានទូតអាមេរិក

កម្ពជុា-ឡាវ ឯកភាពលើកិច្ចសហប្តិបត្តកិារ ឆ្នាំ 
២០២២   និងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការន្ះ



ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

កម្ពជុានិងសុ៊យអែតសហការគ្នាបង្កើតគមែងទីផែសារការងារសមែប់ជនគែប់រូប
ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា និ ង  
ស៊ុយ អៃត រួម ទាំង  អង្គ ការ កៃ - 
រដ្ឋាភិបាល មួយចំនួន បាន សហ - 
ការគ្នា បង្កើត គមៃង ថ្ម ីមួយ ឈ្មោះ 
ថា“ទីផៃសារការងារ សមៃប់ ជន គៃ ប់ 
រូប នៅ កម្ពុជា ការគំទៃ ដល់ អ្នក 
ស្វៃង រក ការងារ មាន ពិការ ភា ព” 
ដៃល គមៃង នៃះមាន រយៈ ពៃ ល  
ជាង២ឆ្នា ំដើមៃបី លើ កកម្ពស់ ទីផៃសារ 
ការងា សមៃប់ ជន គៃប់រូប ។

ការបៃកាស ពី គមៃង ថ្មី នៃះ 
បានធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃទ២ី៣ វចិ្ឆ ិកា  
ក្នុងឱកាស ដៃល លោក Mag-
nus Saemundsson លៃខា 
ទី១ស្ថានទូត ស៊ុយ អៃត បៃចាំ 
កម្ពុ  ជា ចូលជួប ពិភាកៃសា ការងារ 
ជាមួយលោក អិុត សំហៃង 
រដ្ឋមន្តៃកីៃសួង ការងារ និង បណ្តះុ - 
បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ នៅ ទីស្តី ការ- 
កៃសួង ការងារ។ 

តាម ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុកកៃសួង 
ការងារ ឱៃយ ដឹងថា គមៃង នៃះ 
ចាប់ដំណើរការ ពីថ្ងៃ ទី១ កញ្ញា 
ឆ្នា២ំ០២១ ដល ់ថ្ងៃទ៣ី១ ធ្ន ូឆ្នា ំ
២០២៣ ក្នងុ គោលបណំង ដើមៃប ី
លើកកម្ពស់ ទីផៃសារការងា សមៃ ប់ 
ជន គៃបរូ់ប ដោយ គទំៃ ដល ់អ្នក 

ស្វៃង រក  ការងារ ធ្វើ ដៃលមាន 
ពិការភាព ដោយ ផ្តោត ជា ពិសៃ ស  
លើ យុវជន និង ស្តៃី។

នាឱកាស នោះ លោក អិុត 
សំហៃង លើកឡើងថា  រដ្ឋា - 
ភិបាល ស៊ុយ អៃត តៃងតៃ ផ្តល់ 
ការជួយឧបត្ថម្ភ គំទៃ និង ការ- 
បណ្តុះ បណ្តាល ជំនាញ បច្ចៃក- 
ទៃស ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង ការផលតិ 
នវូ របាយការណ ៍អង្កៃត អពំ ីកង្វះ  
ជំនាញ  និង គមា្លាត ជំនាញ ក្នុង 

ទីផៃសា រការងារ នៅ កម្ពុជា។ ក្នុង 
នោះបៃទៃស ដៃគ ូអភវិឌៃឍន ៍មយួ- 
ចំនួន  ក៏ តៃង ជួយ គំទៃ ដល់ ការ- 
ធ្វើ របាយការណ៍ ពៃយាករអំពី 
ឱកាស ការងារ  ក្នងុ ទផីៃសារការងារ 
នៅ កម្ពជុា ដៃល ការងារ ទាងំនៃះ 
បាន ចូលរួម ដល់ សកម្ម ភាព រប ស់ 
ម នៃី្ត នៃ ទីភា្នាក់ងារ ជាតិមុខរបរ 
និង ការងារ នៃ កៃសួង ការងារ 
ក្នុង ការ បៃើបៃស់ សៃបទៅនឹង 
ភាពទំនើប នៃ បៃព័ន្ធ បច្ចៃកវិទៃយា 

ឌីជីថល នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន។
លោក  បញ្ជាកថ់ា៖«ការរៀបច ំ

ដំណើរ ការ ស្វៃងរក ការងារ បាន 
រៀបចំ តាម បៃព័ន្ធ បច្ចៃកវិទៃយា ដោ យ  
កាត់បន្ថយ នូវ ការ បៃមូល  ផ្តុដំោ យ  
អនុវត្តតាម វិធានការ របស់ កៃសួ ង 
សុខាភិបាល ហើយ សៃវា របស់ 
យើង នៅតៃមាន ដណំើរការ អ្នក 
ដៃល បាត់បង់ ការងារអាច សមា្ភា ស   
រក ការងារ ថ្មី។ ទីភា្នាក់ងារ ជាតិ 
មុខរបរ និង ការងារ (NEA) 

អាច ចាត់ទុកថា  ជា សៃវា ថ្មី តៃ 
ទទួ លបាន ជោគជ័យ ក្នុង នោះ 
ដៃរ  ក៏មាន ការផ្តល់ ការឧបត្ថម្ភ- 
គំទៃ ជា ដរាប រៀងមកពី រដ្ឋាភិបា ល 
ស៊ុយ អៃត»។ ទាក់ទង នឹង ការ - 
ងារ  ជន ពកិា  រ   លោក អិតុ សហំៃង 
បានលើក ឡើង ថា កម្ពជុា កម៏ាន 
ចៃបាប់ ការ  ពារ ជនពិការ ដើ មៃបី  គំ - 
ពារ ដល់ ពួកគត់ ប៉ុន្តៃ បច្ចុ បៃប ន្ន 
នៅ  តៃមាន បញ្ហា ជា ចៃើន ទៀត 
ដៃល ទាមទារ ឱៃយ គៃប់គ្នា ចូលរួម 
ធ្វើការ ដោះសៃយ ក្នុង ការធ្វើ 
សមាហរណកម្ម ជនពិការ ទៅ ក្ន ុង  
សហគមន៍ គឺ ការ ផ្តល់  ឱកាស 
ការ ងារ ជូន ដល់ ពួកគត់ ឱៃយ បាន 
កាន់តៃ បៃសើរ។

លោក ងុ យ រិ ទ្ធ អនុរដ្ឋ លៃខា - 
ធិការ កៃសួង ការងារ បានលើក - 
ឡើង ថា ជាមួយនឹង គមៃង ថ្មី 
នៃះ សុ៊យ អៃតនឹង បន្ត ខិតខំ បន្ថៃ ម 
ទៀត ក្នុង ការជួយ គំទៃ ដល់ 
កៃស ួង  ការងារ ដើមៃប ីអាចបង្កើត 
មជៃឈមណ្ឌល ការងារ ថៃមទៀត  
ឱៃយបាន គៃប ់រាជធាន ីខៃត្ត ពោល 
គឺ យ៉ាងតិច មាន មជៃឈមណ្ឌល ការ - 
ងារ ១   ក្នុង  ១ រាជធានី ខៃត្ត 
ខណៈ បច្ចុបន្នកម្ពុជា មាន ១៣ 
មជៃឈមណ្ឌល ការងារ និង មជៃឈ - 
មណ្ឌល ការងារ ចល័តចំនួន៣ ។

គមៃង ទាំងនោះពិតជា បា ន 
រួម ចំណៃក យ៉ាង ធំធៃង  ជាមួយ 
រាជរដ្ឋាភបិាលក្នងុ ការ ផ្តល ់ភាព- 
ងាយសៃលួ និង ពងៃកី នូវ វិស ល - 
ភាព ទៅដល់ បៃជា  ពល រដ្ឋក្នងុ កា រ- 
ស្វៃងរក ឱកាស ការងារ នងិ ផ្តល ់
កមា្លាំង ពលកម្ម ដើមៃបី បំពៃញ នូវ 
តមៃូវ ការ ដល់ ស្ថា ប័ន កៃមុ ហុ៊ន 
រោងចកៃ សហ គៃសដៃល កំពុង 
តៃវូការ ជា ចំា បា ច់ ។ លោក ថា៖ 
« យើង ក៏ បាន ពិភាកៃសា លើ គមៃ ង 

ទីផៃសារការងារ បៃកប ដោយ បរិ - 
យ ប័ន្ននៅ កម្ពុជា ដោយ ផ្តោត 
ជាពិសៃស ទៅលើ ការផ្តល់ ឱកា ស  
ការងារ សមៃប់ ជនពិការ ដៃល 
យើង ឃើញថា ចៃបាប់ យើង បាន 
ផ្តល់ ឱកាស ឱៃយ ជនពិការ អា ច 
ទទួ ល បាន ការងារ  ទំាង ស្ថា ប័ន រដ្ឋ 
និង ស្ថាប័នឯកជន»។

លោកសៃ ីមា៉ាក់ មូ នី កា នាយិ កា  - 
បៃតិបត្តិ អង្គការ ជនពិការ កម្ពុជា 
បាន សទរ ចំពោះ កិច្ចខិត ខំ បៃងឹ- 
បៃងក្នងុការ គំទៃ ដល់ ការ ទទួ ល- 
បាន ឱកាស ការងារសមៃ  ប់ ជន- 
ពិការ នៃះ។ លោក សៃ ី  បញ្ជា ក់ 
ថា៖«បើសិនជា ជនពិការ មាន 
ជំនាញ វិ ជា្ជាជីវៈ ទាំងអស់ ហ្នឹង  
ហើ យ ខ្ញុំគិតថា អ្វីដៃល យើង 
តៃូវ គិតដល់ ជាពិសៃស វិស័យ 
ឯកជន ស្ថាប័ ន  ពាក់ព័ន្ធ តៃូវតៃ 
គិត មួយ មុខ ទៀត ក្នងុការ លើក - 
ទឹកចិត្ត ដល់ ពួក គ ត់ ក្នងុការ ចលូ 
ធ្វើការ។ ពាកៃយ ថា  លើក ទឹកចិត្ត 
នៃះមិនមៃន បាន ន័យ ថា ជន - 
ពកិា រ  មនិចៃះ អឱីៃយ យ ក គត ់ច ូល 
ធ្វើ ការ នោះទៃ គឺ យើង តៃូវ ថ្លឹង - 
ថ្លៃង ក្នុងការ  ផ្តល់ ឱកាស ដល់ 
ជនពិការ បើ គត់ មាន សមត្ថ ភា ព 
គៃប់គៃន់»។ តាមចៃបាប់ ការ ជៃើស -  
រើស ជនពកិា រ  ក្នងុ ការចលូ បមៃើ 
ការងារក្នុង សង្គម  ដោ យ   រដ្ឋា - 
ភិបាល តៃូវបាន កំណ ត់ ចំនួន ២ 
ភាគរយ ចំណៃកនៅក្នងុ សហ - 
គៃស ឯកជនគឺ ១ភាគរយ ។  

 បើតាម លោកសៃីមា៉ាក់ មូ នី កា  
ការជៃើសរើស ជន ពិកា រ  ចូល 
បមៃើ កិច្ចការងារ ក្នុង ស្ថាប័នរដ្ឋ 
មាន លក្ខណៈ ល្អបៃសើរ ដោយ  
ស្ថាប័នរដ្ឋ មួយចំនួន បានផ្តល់ 
ឱកាស ការងា រ ដល់ ជនពិការចៃើ  ន 
ជាង ២ភាគរយ ទៅទៀត ៕
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តពីទំព័រ ១...បៃជាពលរដ្ឋ 
បាន ជាង៨៨% ហ៊ុន សៃន 
បាន  បើក បៃទៃស សាកលៃបង 
លើកដបំងូ  គ ឺបើក ពៃល បណុៃយ ភ្ជុ ំ
ដោយ យើង អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន 
ការឈប ់សមៃក។ កៃយពៃល 
ភ្ជុំ ចំនួន នៃ អ្នក ឆ្លង ហាក់ ងើប- 
ឡើង បន្តិចប៉ុន្តៃ បន្ទាប់ ទៅ មាន 
ការ សៃុតចុះ»។

បន្ទាប់ពី ឃើញ តួលៃខ នៃ ការ 
ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩នៃះ មានការ 
ថយ ចុះ ជា បន្តបន្ទាប់លោក ក៏បា ន 
បៃប់ សហការី របស់ លោក  ឱៃយ 
បៃជាពលរដ្ឋ ឈប់សមៃក ក្នុង 
ពិធីបុណៃយ អុំទូក  ទៀត  ដើមៃបី រុញ 
ទៃសចរណ៍ ផ្ទៃក្នុង ហើយ ក្នុង 
ពៃល ឈប់ សមៃក នៃះ មាន 
បៃជាពលរដ្ឋ ជាង១លាន នក់  
បាន ដើរលៃង ក្នុង ផ្ទៃ បៃទៃស  
ក្នងុ រយៈពៃល៣ថ្ងៃ នៃ ពធិបីណុៃយ 
បូក នឹង ថ្ងៃអាទិតៃយ ១ថ្ងៃ ផងដៃរ ។

លោក ហ៊នុ សៃន  បញ្ជាកថ់ា ៖ 
«ខ្ញុំ មាន មោទនភាព កៃលៃង  
សមៃប់ បៃជាពលរដ្ឋ កម្ពជុា បើ - 
ទោះ បីជា គៃ បំភ័យ ថា  វ៉ាក់សំា ង  
ចាក់ សា្លាប់ តៃ មនុសៃស ជាង១៤ 
លាន នក់  បាន ចាក់ វ៉ាក់សំាង 
ហើ យ មោទនភាព ទី២គឺ បៃជា ជ ន 
យើង បាន ផ្លាស់ប្តូរ ឥរិយាបថ 
ហើយ  ដៃល យើង ហា៊ាន ទទួល- 
សា្គាល ់នងិ លើក ទកឹ ចតិ្ត  ដើមៃបីឱៃយ 
ការផ្លាស់ប្តរូ ឥរិយាប ថ នៃះ កា្លាយ- 
ជា ទមា្លាប់ របស់ បៃជា ជន យើង» ។

លោក  លើក ឡើង ថា ក្នងុ ឱកា ស 

នៃ ការ ឈប់ សមៃក ក្នុង ពិធី 
បុណៃយ អំុទូក គៃ សង្កៃត ឃើញ ឥរិ - 
យាបថ របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ តា ម 
រយៈ ការពាក់ មា៉ាស់  ការបៃើ អា ល់ - 
កុល លាងដៃ ការរកៃសា គមា្លាត ដៃ ល 
ធ្វើឱៃយ រយៈពៃល នៃ  ពធិ ីប ុណៃយ នៃះ 
អតៃ នៃ ការ ឆ្លង វីរុស កូ វីដ១៩ 
នៅ  កៃម ចំនួន ៥០ ដដៃល។

លោក នយក រដ្ឋ មន្តៃី បាន 
អពំាវ នវ ថា៖«ខ្ញុ ំសុ ំស្នើឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ របស់ យើង  បន្ត បៃកាន់ - 
យក ឥរិយាបថ នៃះ បន្ត ទៀត ។ 
តើ ដើមៃបី អ្នកណា? មិនមៃន 
ដើមៃបី ខ្ញុ ំទៃ តៃ ដើមៃប ីបគុ្គលមា្នាក់ៗ  
គៃួសារនីមួយៗតៃូវ ចៃះ ការពារ 
ខ្លួន។ ខ្ញុំ សបៃបាយ  ចិត្ត សបៃបាយ 
រីករាយ ហើយ បន្ត បើក បៃទៃស 
ឡើងវញិ  ដោយ មនិ ថយកៃយ 
ទៃ។ ខ្ញុ ំមាន ជនំឿ ទកុចតិ្ត ថា  ការ- 
បើក  បៃទៃស លើក នៃះ គឺ អត់ មា ន  
ថយកៃយ ទៃ ពៃះ សា្ថាន ភាព 
មិន ដូច មុន ទៃ  ដៃល មុន យើង 
មិនមាន វ៉ាក់សាំង ការពារ ខ្លួន 
នៅឡើយ»។

ជាមយួ គ្នា នៃះដៃរ លោក ហ៊នុ 
សៃន ក៏បាន លើកឡើង ផងដៃរ 
ថា កូ វីដ១៩ បាន បំផ្លាញ សា្ពាន 
អស់ បៃមាណ ជា ២០សា្ពាន 
ដោយសារ លោក តៃូវ បៃើបៃស់ 
ថវិកាបមៃងុ ទុក សមៃប់ធ្វើ ហៃដ្ឋា - 
រចនសម្ព័ន្ធ ទៅបៃើ បៃស់ ដើមៃបី 
ទប់ សា្កាត់ និង ដោះសៃយ នូវ 
បញ្ហា នៃ ការរីក រាលដល នៃ ជំងឺ 
កូ វីដ១៩ អស់ ថវិកា ចំនួន ២៣ - 

០០លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក។
លោកសៃ ីលី អៃ ឡៃ ន តំណា ង 

អង្គការ សុខភាព ពិភពលោក 
បៃចាំ កម្ពុជា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី២៣ វិច្ឆិកា ថា 
បៃទៃ ស កម្ពជុា បាននិងកំពុង ធ្វើ - 
ការ សមៃច ចិត្ត ផ្អៃកលើ ហា និភ័ យ 
របស់ខ្លួន  ក្នុងការ សង្គៃះ ជីវិត 
នងិ ការពារ សខុភាព  ខណៈពៃល 
ដៃល កម្ពុជា  រៀបចំ ផៃនការ និង 
អនុវត្ត ការបើក ដំណើរការ បៃទៃ ស 
ឡើងវញិ  បៃកបដោយ សវុត្ថភិាព 
និង និរន្តរ ភាព  នៃ សៃដ្ឋកិច្ច និង 
សង្គម ជា ពិសៃស ទៃសច រណ៍ 
សុវត្ថិ ភាព។ 

លោក សៃ ីបន្ថៃមថា ពធិបីណុៃយ 
អុទំកូ បានផ្តល ់ឱកាស ដ ៏ល្អ មយួ  
ដើមៃបី សាកលៃបង ថា  តើ បៃព័ន្ធ 
និង សង្គម មាន ភាព ល្អ បៃសើរ  
បុ៉នណា រួម ទំាង អាជា្ញាធរ  មូលដ្ឋាន 
ឧសៃសាហ កម្ម ទៃសច  រណ៍ បុគ្គល 
និង សហគមន៍ តៃូវ បា ន រៀបចំ 
ដើមៃបី សិកៃសា កៃ សមៃ ួល នងិ នរិន្តរ- 
ភាព កិច្ច ខិតខំ បៃឹង បៃង  បើក 

ដំណើរ ការ ឡើង វិញ។
លោកសៃ ីលី អៃ ឡៃ ន លើក - 

ឡើង ថា៖ «វ កាន ់តៃមាន សារៈ- 
សំខាន់  ក្នងុការ តៃតួពិនិតៃយ វិធាន    - 
ការ ការពារ វីរុស កូ វីដ ១៩ ដើមៃបី 
ធានបាន នូវ ការអនុលោម ភាព 
ល្អ ។ ដូច្នៃះ វ មិនទាន់ យឺត ពៃល 
ទៃ ក្នងុការ ទប់សា្កាត់ ការ កើន ឡើ ង  
ដ៏ ធំ ដៃល  អាច គៃបដណ្ដប់ លើ 
បៃព័ន្ធ ថៃទំា សុខភាព។ ជំងឺ រាត - 
តៃបាត មនិទាន ់ចប ់ទៃ។ យើងទាងំ 
អស់គ្នា មានបំណង តៃ មួយ គឺ 
ចៀ សវង ពី បន្ទាត់ កៃហម និង 
ការពារ ជន ងាយ រងគៃះ ក្នុង 
បរិបទ នៃ ការបើក ឡើង វិញ ដោ យ  
សុវត្ថិភាព»។

ទាកទ់ង នងឹ សា្ថានភាព កៃយ 
សមៃក  ក្នងុ ពធិ ីបណុៃយអុទំកូ នៃះ 
ដៃរលោកសៃី ឱ វណ្ណឌី ន អ្នក - 
នំពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល 
និង ជា បៃធាន គណៈកម្មការ 
ចំពោះ កិច្ច ចាក់ វ៉ាក់សំាង កូ វីដ ១ ៩ 
ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ ទូទាំងបៃទៃស 
បាន ថ្លៃង  នៅ ថ្ងៃទ២ី៣ វចិ្ឆកិា ថា 

លោក សៃី  សង្កៃតឃើញ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ជាចៃើន  បាន ដើរ កមៃសាន្ត 
តាម ទកីន្លៃងផៃសៃងៗ ហើយ ពកួ- 
គត់  មានការ បៃយ័ត្ន បៃយៃង 
ការ  ពារ និង ផ្លាស់ប្តូរ នូវ ទមា្លាប់ 
របស់គត់ ជាបណ្ដើរៗ ផង ដៃរ 
ទោះបីជា មិនទាន់បាន ពៃម គ្នា 
ទាំង អស់ ក៏ដោយ ។

លោកសៃ ីមានបៃសាសនថ៍ា ៖ 
«បៃជា ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួនធំ បា ន 
បន្ត ការអនុវត្ត វិធានការ សុខា - 
ភិបា ល របស់ យើង ដៃល  បង្ក 
លក្ខណៈ ឱៃយ ដណំើរ កមៃសាន្ត របស ់
ពួកគត់ មាន ភាពល្អបៃសើរ 
ហើយ តាម របាយការណ៍ របស់ 
កៃសួង ចៃញ ជាបៃចាំ ថ្ងៃនោះ 
មិន ទាន់ ឃើញ មានការ កើន ឡើ ង  
ករណី ឆ្លង វីរុស កូ វី ដ១៩ នៅ ឡើ យ 
ទៃ តៃ យើង នៅតៃ បន្ត តាមដន 
សា្ថានភាព នៃះ ក្នុង រយៈ ពៃល ១ 
ឬ២ សបា្តាហ៍ បន្ត ទៀត »។

លោកសៃី លី អៃ ឡៃ ន  បាន 
កោតសរសើរ ដៃល រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុាបុគ្គលិក សុខាភិបាលសហ - 
គមន៍ និង ដៃគូ បាន សហការគ្នា 
ដើមៃបីឱៃយ អតៃ ចាក់ វ៉ាក់សាំង  
ឈា នមុខ គៃ លើ ពិភពលោក 
និង  ធាន ឱៃយ អ្នក ងាយ រងគៃះ 
ដូចជា មនុសៃស ចាស់ តៃូវ បាន   
ការ ពារ ដៃល ធ្វើឱៃយ ពួកគៃ អាច 
បៃរព្ធ ពិធីបុណៃយ អុំទូក ជាមួយ 
កៃុមគៃួសារ និង មិត្តភក្តិ បាន។

ប៉នុ្តៃ ទាក ់ទង នងឹ អតៃ នៃ ការ- 
ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង នៃះ លោកសៃ ីល ី
អៃ ឡៃ ន នៅតៃ បញ្ជាក់ ជាថ្មី ថា 
ទោះបីជា យា៉ាង ណា ក៏ដោយ 

ខណៈ ដៃល ការចាក់ វ៉ាក់សាំង 
មាន ភាព ចំាបាច់ និង មាន បៃសិ ទ្ធ  - 
ភាព ក្នងុការ កាត់បន្ថយ ជំងឺ ធ្ងន់ - 
ធ្ងរ និង ការ សា្លាប់ តៃ វ មិន ទាន់ 
គៃប់ គៃន់  នោះទៃ។ 

លោកសៃី បាន បញ្ជាក់ថា ៖    
« សូមៃបីតៃ ពៃល បា ន  ចាក់ ថា្នា ំបងា្ការ 
យា៉ាង ពៃញលៃញ ក៏ដោយ ក៏ 
យើង នៅតៃ ឆ្លង មៃរោ គ នងិ នៅតៃ 
ចម្លង ទៅ អ្នក ដទៃ ទៀត ។ ដូច្នៃះ 
យើង ទាំងអស់គ្នា តៃូវមាន ការ- 
បៃុងបៃយ័ត្ន ជា ពិសៃ ស ការពារ 
ជន ងាយ រង គៃះ ។ យើង កំពុង 
ឈានចូល ដំណាក់ កាលបៃកៃ តី  - 
ភាព ថ្ម ីនៃ ជងំ ឺរាតតៃបាត ក ូវដី១៩ 
ហើយ យើង តៃូវ រកៃសា គមា្លាត ពីគ្នា 
និង ពាក់ មា៉ាស់ នៅពៃល ចំាបាច់» ។

លោកសៃ ីបន្តថា ៖ «ឥឡវូនៃះ 
វ ជា ទំនួល ខុសតៃវូ ផ្ទាល់ខ្លនួ រប ស់ 
យើង។ ខ្ញុំ មើលឃើញថា  ការ - 
ពាក់ មា៉ាស់ របស់ បុគ្គល   មា្នាក់ៗ 
នៅ កន្លៃង ខ្លះ  ក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ 
គឺ ល្អ។ មៃរោគ នៃះ  នៅតៃ រីក- 
រាល ដល ហើយនឹង បន្ត នៅ 
ទីនៃះ ទៀត។  យើង មិន ចង់ឃើ ញ   
ការកើនឡើង ចៃើន ដៃល វ អាច 
គៃបដណ្ដប ់លើ សមត្ថភាព ថៃទា ំ
សុខភាព របស់ យើង នោះទៃ»។

លោកសៃី  បញ្ជាក់ ថា គៃប់- 
វិស័យ ទាំងអស់ តៃូវ ធានថា 
ពួកគៃ មាន វិធានការ កាត់ បន្ថយ 
ហានិភ័យ ពៃះ វ ជា ទំនួល- 
ខុសតៃូវ របស់ មនុសៃស គៃប់រូប  
ក្នុងការ ធ្វើ អ្វីដៃល ពួកគៃ អាច 
កាត់បន្ថយ ហានិ ភ័យ ដើមៃបី 
ការពារ ខ្លួន និង អ្នកដទៃ៕

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា  

ភ្នំពេញៈ  ទីភា្នាក់ ងារ សហ បៃតិ បត្តិ- 
ការ ដើមៃបី អភិ វឌៃឍន៍ សៃដ្ឋ កិច្ច បៃទៃស 
ជិត ខាង នៃ បៃទៃស ថៃ ឡង់ ដ៍ (NEDA)  
បន្ត សិកៃសា ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស លើ គមៃង 
ផ្លូវ ចំនួន ៦ ខៃសៃ ត ភា្ជាប់ ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ 
ខៃត្ត ចនំនួ៤  តាម បណា្តា ពៃដំៃន  បន្ទាប ់
ពី គមៃង ផ្លូវ ១ ខៃសៃ ក្នុង ចំណោម ផ្លូវ 
ទាងំ នោះ  តៃវូ បាន ដក ់ស្នើ ទៅ កៃសងួ 
សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  ដើមៃបី សមៃច  
មុន នឹង ស្នើ សំុ កម្ច ីឥណ ទាន ពី បៃ ទៃស ថៃ ។    

កាល ពី ថ្ងៃទី ២២  ខៃ វិច្ឆិកា  លោក  
តូច  ចាន់ កុសល  រដ្ឋ លៃខា ធិការ បៃចាំ 
ការ កៃសួង សាធារណ ការ  និង ដឹក- 
ជញ្ជូន  បាន ជួប ពិភាកៃសា ការងារ តាម 
រយៈ វី ដៃអូ ឡាយ ជា មួយ លោក  Col 
Saranyu Viriyavejakul D. Sc  
អនុ បៃធាន ទីភា្នាក់ ងារ NEDA  និង 
កៃុម ការងារ  ដើមៃបី ពិនិតៃយ វឌៃឍន ភាព 
ការងារ ស្ដីពី ការសុំ ជំនួយ បច្ចៃក ទៃស 
ក្នុង ការ សិកៃសា គមៃង ផ្លូវ ចំនួន ៦ ខៃសៃ 
សមៃប់ ស្នើ សុំ កម្ចី ឥណ ទាន ពី រដ្ឋាភិ- 
បាល ថៃ ។

   លោក  តូច  ចាន់ កុសល  បាន បៃប់ 

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ២៣  វចិ្ឆកិា ថា  កន្លង 
ទៅ  កៃសួង សាធារណ ការ  និង ដឹក ជ ញ្ច ូន 
បាន ស្នើ ទីភា្នាក់ ងារ  NEDA  ឱៃយ ជួយ 
សិកៃសា គមៃង ផ្លវូ ចំនួន ៦ ខៃសៃ  ដៃល ត ភា្ជាប់ 
ភូមិ សាស្តៃ ទឹក ដី ខៃត្ត សៀមរាប  ខៃត្ត 
ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ  ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ  
និង ខៃត្ត បាត់ ដំបង  ដើមៃបី ត ភា្ជាប់ ការ ដឹក- 
ជញ្ជូន  និង ជំរុញ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច នៃ 
បៃទៃស ទាំង ២។    ជំនួប នៃះ  គឺ កៃសួង 
សាធារណ ការ  បន្ត ស្នើឱៃយ សា្ថាប័ន នៃះ 
បន្ត ការ សិកៃសា ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស លើ ផ្លូវ 
ទាងំ ៦ ខៃសៃនៃះ បន្ត ទៀត  ដើមៃប ីបន្ត ការ- 
ដក់ ជូន ទៅ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច   និង  
ហិ រញ្ញ វត្ថុ  រួម នឹង រដ្ឋាភិ បាល  ធ្វើការ- 
សមៃច ក្នងុ ការ ដក ់សណំើស្នើ សុ ំកម្ច ី
ឥណ ទាន ពី បៃទៃស ថៃ ។   ជា មួយ នឹង 
ការ សិកៃសា បន្ត លើផ្លូវ  ទាំង  ៦ ខៃសៃ  នៃះ  
លោក  តូច  ចាន់ កុសល  បាន អះអាង 
ថា  ចពំោះ ផ្លវូ លៃខ  ៧៦  ដៃល ជា ផ្លវូ ១ 
ខៃសៃ ក្នុង ចំណោម ផ្លូវ ទាំង  ៦ខៃសៃ  ក្នុង  
ភូមិ សាស្តៃ ខៃត្ត ជាប់ ពៃំដៃន   គឺ បាន 
ដក់ ជូន កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញ- 
វត្ថ ុដើមៃប ីធ្វើការ ពនិតិៃយ រ ួច ហើយ  ដោយ 
រង់ចាំ ការ សិកៃសា បន្ត លើ គមៃង កម្ចី 
ឥណ ទាន ពី បៃទៃស ថៃ  ថា  នឹង តៃូវ ធ្វើ 

កម្ចី ទាំង សៃុង  ឬ យា៉ាង ណា ?
 លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ « ផ្លូវ ៦៧  

គឺ យើង បាន សិកៃសា រួច  និង ដក់ ជូន 
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច ហើយ  ចំណៃក ផ្លូវ 
៦៨  នងិ ផ្លវូ បន្ត បន្ទាប ់ទៀត  គ ឺ NEDA  
នឹង បន្ត សិកៃសា លើ ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស 
កៃយៗ ទៀត ។  ចាំ សិកៃសា ហើយ  ចាំ 
មើល លទ្ធផល សរុប ហើយ នឹង មាន 
ការ ឆ្លង ពី សា្ថាប័ន ធំ ទៀត » ។ 

 បើ តាម លោក  តូច  ចាន់ កុសល  
បាន ឱៃយដងឹ ថា  ផ្លវូ ទាងំ  ៦  ខៃសៃ នៃះ  គ ឺជា 
ផ្លូវ ចាស់ ដៃល មាន សៃប់  ដោយ 
កៃសងួ  គៃង នងឹ អភវិឌៃឍ ផ្លវូ ទាងំ នោះ  
ឱៃយមាន គុណ ភាព ឡើង វិញ  ហើយ ផ្លូវ  
BST  មយួ ចនំនួ  នងឹធ្វើ ការ អភវិឌៃឍ ទៅ 
ជា ផ្លូវ  AC  បន្ទាប់ ពី ផ្លូវ ទាំង នោះ  បាន 
ខូច ខាត  ដៃល ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ។   

លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖   « យើង 
មិនទាន់ មាន របាយ ការណ៍ ចៃបាស់- 
លាស់ ពី គមៃង ចំណាយ អី ទៃ ពៃះ 
នៃះ  យើង គៃន់ តៃ គៃង ឱៃយ   NEDA  
នៃះ  មក សកិៃសា សនិ ទៃ ។  យើង នងឹ បន្ត 
ការ សិកៃសា បន្ត បន្ទាប់ គ្នា  ឥឡូ វ នៃះ  
NEDA  ទើប សៃវជៃវ ចប ់ បាន ១  ផ្លវូ 

លៃខ  ៦៧  មួយ ហ្នឹង ។  យើង ជួបគ្នា 
នៃះ  គឺ ដើមៃបី ពិភាកៃសា ជា បន្ត ទៅ ទៀត  
ដើមៃបី ឱៃយ គត់ សិកៃសា លើ ផ្នៃក បច្ចៃក- 
ទៃស បន្ត បន្ទាប់ មក ទៀត » ។  

 លោក  គង់  រតនៈ  បៃធាន វិទៃយា សា្ថាន- 
ជាត ិសវុត្ថ ិភាព ចរា ចរណ ៍ផ្លវូ គោក  បាន 
លើក ឡើង ថា  គមៃង អភិវឌៃឍ ន៍ផ្លូវ  ៦  
ខៃសៃ នោះ គឺជា រឿង ល្អ  ដៃល កៃសួង 
បង្កើន ការ សកិៃសា ទៅ លើ បៃពន័្ធ ផ្លវូ ទាងំ 
អស់ នោះ  មុន នឹង ធ្វើការ អភិ វឌៃឍ ក្នុង 
ពៃល ខាង មុខ ។   បើ ក្នុង ករណី ដៃល 
កៃសងួ ធ្វើការ អភវិឌៃឍ ផ្លវូ ទាងំ នោះ  មក 
ជា ផ្លូវ បៃភៃទ  AC  ដើមៃបី សៃប តាម 
ស្តង់ដ  គឺ តៃូវ ការ ចំណាយ ថវិកាអស់ 
ចៃើន  ដៃល ទាម ទារ ឱៃយមាន ការ សិកៃសា 
សុី ជមៃ បន្ថៃ ម ទៀត  ជា ពិសៃស  គឺ 
ផល ចំ ណៃញ នៃ ទំហំ សៃដ្ឋ កិច្ច ។  

  លោក  បាន បញ្ជាក ់ថា ៖  « ខ្ញុ ំ ជឿជាក ់
ថា  យើង សាង សង់ ផ្លូវ ហ្នឹង  ចៃបាស់ ជា 
មាន ផល បៃយោជន៍  ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច  
នងិ ផ្នៃក ខាង ដកឹ ជ ញ្ច ូន ជា ចៃើន ។  ប៉នុ្តៃ 
ខ្ញុ ំចង ់ចាប ់អារម្មណ ៍ថា  បៃសនិ បើការ- 
សាង សង់ ផ្លូវ ហ្នឹង ហើយ  តើ កមៃិត នៃ 
ផលិត ផល កសិផល រប ស់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ នៅ តាម ពៃដំៃន នៃះ  វ បាន 

បង្កើន ដៃរ អត់ ?  បើ យើង មើល មួយ 
ជៃងុ  គឺ ជា រឿង ល្អ  សមៃប់ វិស័យ សៃដ្ឋ កិច្ច  
គ ឺមាន ន ំចលូ  នងិ ការ ន ំចៃញ  ហើយ 
បើ ផ្លូវ យើង ល្អ ក៏ ជួយ សមៃួល ក្នុង ការ - 
ដឹក ទំនិញ ដៃរ » ។ 

 លោក  គង់  រតនៈ  ចង់ ឱៃយសិកៃសា 
គមៃង អភិវឌៃឍ ន៍ផ្លូវ ទាំង  ៦  ខៃសៃ នោះ  
ដោយ ផ្តាត លើ គុណ ភាព ជា ចមៃបង  
ដើមៃបី បញ្ចៀស លើ ការ ឆប់ ខូច ខាត 
ដោយ សារ តៃ កន្លង មក  ការ ដៃល ផ្លូវ 
ទំាង នោះ  ឆប់ ខូចខាត  ក៏ ពៃះ តៃ ការ 
ដកឹ លើស ទម្ងន ់ខណៈ លោក  ជរំញុ ឱៃយ  
មាន ការ សិកៃសា លម្អិត បន្ថៃ ម ទៀត  លើ 
គមៃង អភិ វឌៃឍន៍ ផ្លូវ ទាំង នោះ។   

 លោក  ថា ៖   « បើ ការ អភិវឌៃឍ ផ្លូវ នោះ  
យើង មាន ការ ដោះដូរ ពី បៃទៃស ជិត 
ខាង យើង ហ្នឹង មាន ផលិតក ម្ម ខុស គ្នា 
តិច តួច  ខ្ញុំ គិត ថា  គឺ ជា ការ វិនិ យោគ ដ៏ 
ល្អ  តៃបៃសិន បើ យើង មាន ផលិត កម្ម 
តិចតួច  ហើយ យើង ធ្វើការ ចណំាយ ទៅ 
ចៃើន ( លើផ្លូវ )  ហើយ ធ្វើ ឱៃយ បាត់ 
លំនឹង សៃដ្ឋកិ ច្ច  ដៃល ការ នំ ចៃញ 
មិនមាន  មាន តៃ ការ នំ ចូល លើស- 
លប ់ពៃក នងឹ ធ្វើ ឱៃយប៉ះពាល ់ដល ់ផលតិ- 
ភាព របស់ កសិក រ » ៕ 

មន្ត្រកីម្ពជុាជួបភ្នាក់ងារNEDAពិភក្រសាគម្រងធ្វើផ្លវូ៦ខ្រស្រតាមខ្រត្ត៤បណ្ដាព្រដំ្រន

លោកហុ៊នស្រន...

អ្នក ដើរលេងបុណេយ អំុ ទូកនៅ តាម មត់ ទន្លេ  ក្នងុសង្កាត់ជេយចង្វារ។ រូប មិន 
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ឃុ ត  សុភ ចរិយា 

ភ្នំពេញៈ  កៃម ឥទ្ធិពល នៃ 
ទៃនង ់សម្ពាធ ខ្ពស ់ចនិ  នងិ របប 
ខៃយល់ មូសុង ឦសាន  បៃទៃស- 
កម្ពុជា  នឹង មន ភ្លៀង ធ្លាក់ ក្នុង 
កមៃិត ពី តិច ទៅ ចៃើន  ដោយ 
មន លាយ ឡំ ផ្គរ រន្ទះ កើត ឡើង 
ជា បន្ត ទៀត  រហតូ ដល ់ដណំាច-់ 
ខៃវិច្ឆិកា នៃះ  នៅ តាម បណា្ដា 
ខៃត្ត ជាប់ តំបន់ ជួរ ភ្នំកៃវាញ ។  
នៃះ បើ យោង តាម កា រ ពៃយាក រ 
អាកាស ធតុ  របស់ កៃសួង ធនធន- 
ទឹក  និង ឧតុ និយម  ដៃល បាន 
ចៃញ ផៃសាយ  នៅ ពៃឹក ថ្ងៃទី ២៣  
ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ។  

 ជា មួយ គ្នា នៃះ កៃសួង ធនធន- 
ទឹក  និង ឧតុនិយម ក៏ បាន គូស- 
បញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា ៖ « ចាប់ពី 
ថ្ងៃទ ី២៩  ដល ់ថ្ងៃទ ី៣០  ខៃវចិ្ឆកិា 
ឆ្នាំ ២០២១ ខៃយល់ រដូវ  ដៃល បក់ 
នាំមក នូវ ធតុ អាកាស តៃជាក់ 
ពី តំបន់ សីុ បៃ រី នឹងធ្វើ ឱៃយ សតីណុ្ហ- 
ភាព អបៃបប រម នៅ កម្ពុជា ក្នុង 
តំបន់ ជួរ ភ្នំ ដង រៃក  និងខ្ពង់ រាប- 
ឦសាន  ធ្លាក់ ចុះ ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
មក នៅ ក្នុង រង្វង់ ចន្លាះ ពី ២១ 

អងៃសា  ទៅ ១៩ អងៃសា» ។ 
 យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ បៃជា- 

ពលរដ្ឋ នៅ សៃបតាម សណ្ដ 
ស្ទងឹ ពៃក ត្នាត  ក្ន ុង ភមូ ិសាស្តៃ 
រាជធន ីភ្នពំៃញ  បាន ត្អញូត្អៃ រថា  
ភ្លៀង កាល ព ីថ្ងៃទ ី២២  ខៃវចិ្ឆកិា 
នៃះ  បាន បង្ក ឱៃយមន ការ ជន់- 
លិច ផ្ទះ សំបៃង របស់ ពួក គៃ 
សា ជាថ្មី ។  អ្នក សៃី  ម៉ា  ចៃឹម  
អាយុ ៥២ ឆ្នាំ  មន ទី លំនៅ ភូមិ 
ខ្វតិ  សង្កាត ់សាក ់សពំៅ  ខណ្ឌ- 
ដង្កា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
កាល ពីជំ នន់ទឹក ភ្លៀងមក តាម 
ស្ទឹង ពៃក ត្នាត  បាន លិច ផ្ទះ 
របស់ គត់ មិន ទាន់ សៃក អស់ 
នៅ ឡើយ ទៃ  សៃប់ តៃ នៅ  ថ្ងៃទី 
២២  ខៃវចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២១  មន 
ភ្លៀង ធ្លាក់  ១ មៃ ធំ បន្ថៃម ទៀត 
ធ្វើ ឱៃយទឹក លិច ជិត ផុត កៃបាល- 
ជង្គង់ ឡើង វិញ ។    អ្នក សៃី ថា ៖  
« មើល ទៅ បើ ភ្លៀង នៅតៃ បន្ត 
ធ្លាក់ ដូចជា ថ្ងៃ មៃសិលមិញ នះ  
ផ្ទះ ខ្ញុ ំនឹង តៃវូ លិច ទឹក រហូត ហើយ » ។ 

លោក  រិ ន  សារី  ជាជនរង- 
គៃះ ដៃរ  ថ្លៃង ថា  ធ្វើ ម៉ៃច បើ វា 
ជា  គៃះធម្ម ជាតិ  ដៃល កើត ពី 
ការ បៃបៃួល អាកាស ធតុ   ៕

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 
ព្រយាករថា នឹងមានភ្លៀងធា្លាក់បន្តទៀត

អាជ្ញាធរស្រកុបន្ទាយស្របី្រ ប់ក្រមុហុ៊ន 
វិនិយោគផ្ន្រកដីធ្លតី្រវូសំុច្របាប់ត្រមឹត្រវូ

ឡាយ សាមាន 

សៀមរាបៈ អភិបាល សៃុក- 
បនា្ទាយសៃី  នៃ ខៃត្ត សៀមរាប  
លោក ឃមឹ ហ្វណីង ់ ស្នើដល ់កៃមុ- 
ហ៊ុន ដៃល មនបំណង  វិនិយោគ  
ផ្នៃក អចលនទៃពៃយ ពុះ ដី ឡូត៍  ឬ 
សាងសង់ សំណង់ ផៃសៃងៗ នៅ 
សៃកុ  នៃះ  តៃវូ សុ ំចៃបាប ់ឱៃយបាន តៃមឹ- 
តៃូវ  ពៃះ តំបន់ នះ ភាគ ចៃើន 
ស្ថិត ក្នុង គមៃប ពៃឈើ  និង ជា 
តំបន់ អភិរកៃស។

ការស្នើ នៃះ  បនា្ទាប់ ពីលោក 
សង្កៃត ឃើញ មន កៃុមហ៊ុន វិនិ- 
យោគ ទាងំតចូ ទាងំធ ំ បានសមៃកុ 
ទៅ វិនិយោគ ទិញ- លក់ ដី នៅ 
សៃុក  បនា្ទាយសៃី យ៉ាង គគៃឹក- 
គគៃង  ខណៈ កៃមុហ៊នុ មយួចនំនួ 
តចូ មន ចៃបាប ់អនវុត្ត តៃមឹតៃវូ  ប៉នុ្តៃ 
មួយចំនួន ធំ មិន ទាន់ មន ចៃបាប់ - 
អនញុ្ញាត ។ ការទាកទ់ាញ វិនិយោ- 
គនិ នៃះ  បនា្ទាបព់ ីសៃកុ បនា្ទាយសៃ ី 
ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំចងុកៃយ  បង្ហញ សកា្តា-  
នុពល ទៃសចរណ៍ ទាំង បៃសាទ  
ត ំបន ់ធម្មជាត ិ ភ្ន ំ បងឹ  នងិ ទៃសភាព   
សៃស ់បៃតង  ដៃល ជាទ ីគប ់ចតិ្ត ដល ់  
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ  ។

លោក ឃឹម ហ្វីណង់  ថ្លៃងថា  
លោក រកីរាយ នៅពៃល ឃើញ មន 
កៃុមហ៊ុន ចាប់ អារម្មណ៍ មក វិនិ-
យោគ នៅ សៃុក ដៃល ជាដៃន- 
សមត្ថ កិច្ច របស់ ខ្លួន។ ទន្ទឹម នឹង 
ការរីករាយ  លោក ក៏សម្តៃង ការ- 
ពៃួយ បារម្ភ ចំពោះ បៃជាពលរដ្ឋ 
ក្នងុ មលូដ្ឋាន  ឬ បៃជាពល រដ្ឋ មក ពី   
ខៃត្ត ផៃសៃង ចាញប់ោក គមៃង ពុះ- 
ដី ឡូត៍ មួយចំនួន ដៃល មិនទាន់ 
មន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត ផង ដៃរ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«អ្នក ពុះដី ឡូត៍ 
លក ់អចលនទៃពៃយ  ឬក ៏អ្នកសាង- 
សង់ ផ្ទះ លក់  បើ តំបន់ នះ សា្ងាត់- 
ចៃៀប ក ៏មនិដងឹ ធ្វើ លក ់ឱៃយ អ្នក ណា    
ដៃរ។ ផ្ទយុ មក វញិ បើសនិជា តបំន ់   
នះ  ជាតបំន ់មន សកា្តានពុល ចៃើន  
មន គៃ ចាបអ់ារម្មណ ៍ចៃើន  ដចូ្នៃះ  
បង្កើត នូវ កាលា ន ុវត្តភាព»។ 

បើ តាម លោក អភិបាល សៃុក  
ទោះបី ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ កូវីដ១៩  
ក៏ ដោយ  ក៏ បៃតិបត្តិការ  នៃ ការ-
ទញិ  លក ់របស ់បៃជា ពល រដ្ឋ  ជាព-ិ 
សៃស អ្នក ចណំលូ ថ្ម ី អ្នកវនិ ិយោគ 
ទិញ ដី ក្នុង ទំហំ ធំ  មន ចំនួន កើន 
ឡើង  ដៃល បង្ហញ ពី សញ្ញាណ  
វជិ្ជមន។ លោក បញ្ជាកថ់ា ៖« មក 
ដល់ ពៃលនៃះ មន កៃុមហ៊ុន អ្នក- 
វិនិយោគ ចៃើន  ប៉ុន្តៃ មន កៃុម- 
ហ៊ុន មួយចំនួន ធំ មិនទាន់ មន 
ចៃបាប ់ អនុញ្ញាត តៃឹមតៃូវ នៅ ឡើយ 
ទៃ។ ខ្ញុំ បានពិនិតៃយ លើ ករណី នៃះ  
មន កៃមុហ៊នុ ចៃើន ចាប ់អារម្មណ ៍
លើ ការងរ នៃះ  ហើយ គត់ ពៃយា-

យម ចង់ ទៅ មុន»។ 
លោក បន្ថៃមថា  ក្នុង នាម 

ជាអាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន  ដច់ ខាត 
តៃវូតៃ ការពារ បៃជាពលរដ្ឋ កុឱំៃយ 
ចាញ់ បោក ជន ឆ្លៀត ឱកាស។ 

លោក បញ្ជាក ់ដៃរ ថា  ក្នងុ ករណ ី
នៃះ លោក មិន និយយ ដល់ កៃុម- 
ហ៊ុន ដៃល ចុះបញ្ជី តៃឹមតៃូវ ទៃ  តៃ 
ក៏ មន អ្នកខូច ដៃរ។ ដូច្នៃះ កៃុម-
ហ៊នុ មកដល ់មនិ មន ចៃបាប ់អនញុ្ញាត  
តៃមឹតៃវូ ទៃ  ហើយ កៃមុហ៊នុ ធ្វើ ក្នងុ 
គោលដៅ បៃមូល អត្ថបៃយោជន៍ 
ព ីគមៃង របស ់ខ្លនួ  ហើយ កៃយ- 
ពី កៃុមហ៊ុន ទៅ បាត់  គឺ បនៃសល់ ទុក 
បញ្ហ។ បើ កៃុមហ៊ុន ធ្វើ បៃបនៃះ 
អ្នក ដៃល តៃវូ បន្ត ដោះសៃយ បញ្ហ   
គ ឺអាជា្ញាធរ មលូដ្ឋាន។ ដចូ្នៃះ ដើមៃប ី
ចៀសវាង ពីការឆបោក  ការកៃង- 
បៃវ័ញ្ច  ក្នុង ហៃតុផល ណា មួយ   គឺ 
រដ្ឋបាល សៃុក ហាម កៃុម ហ៊ុន  ណា  
មនិទាន ់មន ចៃបាប ់អនញុ្ញាត  បើក 
លក់ គមៃង របស់ ខ្លួន ។ 

បើ តាម អភបិាល សៃកុ វយ័ក្មៃង 
របូនៃះ   បច្ចបុៃបន្ន  មន មនិតចិ ជាង 
២០កៃុមហ៊ុន ទៃ  ដៃល កំពុង ពៃយា- 
យម ធ្វើ កៃម រូបភាព ណាមួយ  
ពោល មនិទាន ់មន ចៃបាប ់អនញុ្ញាត   
កំពុង ស្វៃងរក លក្ខខណ្ឌ ផ្នៃក- 
ចៃបាប់ ដើមៃបី បំពៃញ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«កន្លងមក យើង 
ជួប បញ្ហ បៃឈម  ២  ឬ ៣  ដៃល 
តៃូវ ដោះសៃយ  ដោយសារតៃ 
សៃកុ បនា្ទាយ សៃ ីស្ថតិ នៅ ជាសៃកុ 
ដៃល មន ដី ចំនួន ធំ  ស្ថិត នៅក្នុង 
គមៃប ពៃឈើ នៅ ឡើយ»។ 

ចំណុច នៃះ លោក បញ្ជាក់ថា  វា 
មិនមៃន ជាដី ពៃឈើ នះ ទៃ  
គៃន់តៃ បៃជាពលរដ្ឋ បានកាន់- 
កាប់  អាសៃ័យ ផល ជាង  ២០ឆ្នាំ 
មក ហើយ  ដោយសារ អាជា្ញាធរ មនិ 
ទាន់ កាត់ វា ចៃញ ពី ផៃនទី គមៃប-  
ពៃឈើ  ឆ្នាំ២០០២ នៅ ឡើយ។ 
ដូច្នៃះ ជា ផ្លូវការ  ដី នៃះ នៅ ជា ដី 
របស ់រដ្ឋ  ហើយ បើសនិជា គមៃង 
កៃមុហ៊នុ វនិយិោគ ណា គត ់ទៅទញិ  
បើ ទោះជា ទិញ ពី បៃជា ពល រដ្ឋ ក៏- 
ដោយ  នងិមន ឯកសារ កានក់ាប ់
ដល់ ភូមិ  ឃុំ  ឬ សៃុក  ឬក៏ បង់ពន្ធ 
ហើយ ក៏ដោយ  ប៉ុន្តៃ បើសិនជា ដី 
នះ  នៅ ជាដី គមៃប ពៃឈើ 
នៅឡើយ  គឺ អាជា្ញាធរ ដច់ខាត  
មិនឱៃយ គត់ ធ្វើការ អភិវឌៃឍឡើយ។

លោក លើក ជាឧទាហរណ ៍ ការ- 
ពុះ  ដឡីតូ ៍ ការធ្វើ ជាលនំៅឋាន  ឬក៏   
ទមៃង់ ណាមួយ  សុទ្ធតៃ ជា បញ្ហ 
ដៃល តៃូវ ដោះ សៃយ មុន ការ- 
វនិយិោគ  ដោយសារនតីវិធិ ីប ំប្លៃង 
ដីរដ្ឋ  មន ដំណាក់កាល ចៃើន ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ជារមួ បើសនិ ជា  
ដីនះ ស្ថិតនៅ ជាគមៃប ពៃឈើ 
នៅ ឡើយ  គត់ តៃូវតៃ ស្នើសុំ ឱៃយ 

មន ការកាត់ ឆ្វៀល  ហើយ រាជ-
រដ្ឋាភិបាល តៃូវការ ពិនិតៃយ មើល 
ដើមៃបី ស្នើសុំ ធ្វើ អនុបៃយោគ លើ ដី 
នៃះ។ ពីពៃះ ដី គមៃប ពៃឈើ  
គឺជា ដី សា ធរណៈ របស់ រដ្ឋ»។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា  ក្នងុ ករណ ីនៃះ  
បើសិនជា មន ការកាន់កាប់ យូរ 
ហើយ  រាជរដ្ឋាភិបាល មន សិទ្ធិ ធ្វើ- 
បៃទាន កម្ម តាមរយៈ ការ ចៃញ- 
បណ្ណ កម្មសទិ្ធ ិប្លងរ់ងឹជនូ បៃជាពល-  
រដ្ឋ  ឬក៏ជា កៃុមហ៊ុន  ឬក៏ ទមៃង់ 
ណាមួយ ទៅតាម ជាក់ ស្តៃង។

ដោយសារ ហៃតុផល នៃះ  មន 
កៃុមហ៊ុន មួយចំនួន នៅ ជាប់ គំង 
ដោយសារ មិនទាន់ ទទួលបាន 
កម្ម សិទ្ធិ តៃឹម តៃូវ។ បើសិនជា មិន 
មន កម្មសិទ្ធិ តៃឹមតៃូវ ទៃ  មិនទាន់ 
អាច អភិវឌៃឍ ដី បាន ទៃ។ ដើមៃបី មន 
លទ្ធភាព ក្នងុ ការអភវិឌៃឍ អចលន វត្ថ ុ 
ឬ គមៃង ដ ី គត ់តៃវូតៃ មន បណ្ណ- 
កម្មសទិ្ធ ិប្លង ់រងឹ  ហើយ តៃវូតៃ ដក-់ 
ពាកៃយ ស្នើសុ ំអាជា្ញាធរ  មន ថា្នាក ់សៃកុ  
ទំហំ តូច  ថា្នាក់ ខៃត្ត ទំហំ កណា្ដាល  
នងិ តៃវូ ទៅដល ់កៃសងួ រៀបច ំដៃន- 
ដី  នគរូបនីយកម្ម  និង សំណង់។

ទោះ យ៉ាងណា  លោក ឃឹម 
ហ្វណីង ់ ថ្លៃងថា  ក្នងុ សៃកុ បនា្ទាយ- 
សៃ ី កម៏ន កៃមុហ៊នុ ខ្លះ ទទលួ បាន   
ចៃបាប់ អភិវឌៃឍន៍ ដី ពី កៃសងួ រៀបចំ- 
ដៃនដ ី នគរបូនយីកម្ម  នងិ សណំង់  
រួចហើយ  ដូចជា កៃុមហ៊ុន  Ang-
kor Landmark  នងិ កៃមុហ៊នុ ដ ី
ឡៃង ណាវា៉ាត់ តៃ  ជាដើម  ដៃល 
សទុ្ធតៃ ទទលួបាន នវូ ការកាតឆ់្វៀល  
ចៃញព ីរដ្ឋាភបិាលដើមៃប ី អាច បើក-  
ចៃកឱៃយ គត់ ឈាន ដល់ ការស្នើ សុំ 
អភិវឌៃឍ ដី ក្នុង សៃុកបនា្ទាយ សៃី។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ពៃះ យើង ធ្វើ  
ដើមៃបី ការពារ អតិថិជន បៃជាពល-
រដ្ឋ ដៃល ទិញ គមៃង  និង ដើមៃបី 
ធនា ថា  អ្នកវិនិយោគ ដៃល ចូល 
មក សៃុក បនា្ទាយសៃី គឺជា អ្នកវិនិ-
យោគ ដៃល ល្អ មន ឆន្ទៈ  ពតិ បៃកដ  
ហើយ ការធ្វើ បៃបនៃះ ដើមៃបី ការពារ 
បញ្ហ បៃឈម  ប្តងឹ តវា៉ា  ជម្លាះ ផ្នៃក- 
ដីធ្លី ទៅ ថ្ងៃ ខាង មុខ»។ 

លោក បន្តថា ៖«ភាគចៃើន ជា 
តំបន់ អភិរកៃស  យើង ចង់ ថៃរកៃសា 
អត្តសញ្ញាណ  យើង មន ភ្ន ំ ស្ទងឹ  បងឹ  
មន តំបន់ ពណ៌ បៃតង  ដៃល គៃ 
តៃង តៃ លៃបី មក ថត របូ  ចុះ បើ យើង 
នាំគ្នា អភិវឌៃឍ ខូច អត្តសញ្ញាណ 
ទាំងនៃះ អស់  យើង មិនចង់ ថា ឱៃយ 
១០ឆ្នា ំកៃយ  ២០ឆ្នា ំកៃយ  ទន្ទមឹ   

នឹង បនា្ទាយសៃ ីលៃបី  តៃ យើង ខូច  នវូ 
អ្វី ដៃល ជាចំណុច ពិសៃស របស់ 
បនា្ទាយសៃី  នៅ ពៃលនះ យើង 
នឹង ដើរ ដល់ ផ្លូវ ទាល់ ហើយ»។

បើ តាម បៃធន មន្ទរី រៀបច ំដៃនដ ី 
នគរបូនយីកម្ម  សណំង ់នងិ សរុយិោ-
ដ ីខៃត្ត សៀមរាប  លោក ហុ ីសាយ  
ពាក់ព័ន្ធ ការចុះ បញ្ជី ដី ធ្លី នៃះ  រដ្ឋ-
បាល ខៃត្ត កំពុង មន វធិនការលើ 
កៃុមហ៊ុន  ពុះដី ឡូត៍  គ្មាន ចៃបាប ់។ 
បច្ចុបៃបន្ន មនកៃុមហ៊ុន ចំនួន ២ 
ប៉ណុ្ណោះ ដៃល មន សទិ្ធ ិវនិយិោគ នៅ  
សៃុក បនា្ទាយ សៃីដោយ សៃប ចៃបាប់ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖« ហើយ អ្នកពុះ- 
ឡតូ ៍ មយួចនំនួ បានកពំងុ រត ់មក   រក   
ចៃបាប ់ដៃរ ហើយ។ ដ ីមយួ ចនំនួ ដៃល   
ជាប ់ពាកព់ន័្ធ គមៃប ពៃឈើ  គ ឺបាន- 
ធ្វើ អនុបៃយោគ រួច ហើយ  ដូចជា 
កៃុម ហ៊ុន ឡៃង ណា វា៉ាត់តៃ និង 
កៃមុហ៊នុ អង្គរ Landmark»៕

គេឿងចកេ និងរថយន្តធុនធំបមេើការឱេយកេមុហុ៊នដីឡូត៍មួយ នៅខេត្តសៀមរាប នាឆ្នានំេះ។រូប FB



ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

�្រៃ � ន� ្រៃ ប់�្រៃ ង  កា រ� និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�្រៃ � ន �្រៃ ប់�្រៃ ង កា រ�និពន�  
សូ វិស ល

�្រៃ � ន �្រៃ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ ស� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌មា ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �្រៃដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្រៃដ្ឋ  កិច�  
រា� ន់ រើយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ ស យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកម្រៃ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�្រៃ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម �ៃង  , មំុ គនា�  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រើតា ,� យ ស មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដា រា� , រ័ត្ន  សុជ តា , រើ សុចា ន ់

អ្ន កបក�្រៃ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ជិន ណា ន,

សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រៃស�្រៃ �លអក� រា វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រៃ � ន�្ន ្រៃកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 

�្ន ្រៃករច� �្រៃ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រៃក  ផ្រៃ� យ � ណិជ� កម្ម 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768

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

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

�្រៃ � ន�្រៃកចា យកា �្រៃតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រៃ � ន�្រៃកចា យកា �្រៃត

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

�្រៃ � ន�្ន ្រៃករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុស្រៃ� 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រៃករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុស្រៃ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រៃ � នគណ�្រៃយ្រៃ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រៃ�  និងរច� �្រៃហទំព័រ
វង់ អូន

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

កា រិ� ល័យ�្រៃត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រៃ�   ខូ អិលធីឌី 

ជ ន់ទី ៧ �ៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

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

 ខណ្ឌ មា 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�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

សហគមន៍ស្នើជួយស្វែងរកជនល្មើសកាប់រានពែនៅសែកុសណ្ដាន់
អោម ប៊ុនធឿន

កំពង់ធំៈ សហ គមន៍ ពៃឈើ កៃបាល- 
 អូរ ធ្នង់  កំពុង បារម្ភ ពីការកាប់ បំផ្លាញ 
ពៃឈើ ពី សំណាក់ ជន មិន ស្គាល់ មុខ 
កៃយពី ចុះ លៃបាត ឃើញ មានការ កាប-់ 
រាន ថ្មី អស់ បៃមាណ ១៥ ហិកតា  នៅ ភូមិ 
សៃ វាល ខាង កើត ឃុំ ដង កាំបិត សៃុក 
សណា្ដាន់ ខៃត្ត កំពង់ ធំ។  បៃធាន សហ- 
គមន ៍នៃះកពំងុ ស្នើសុ ំការជយួ អន្តរា គមនព៍ ី
មន្តៃី ជំនាញ ឱៃយ ជួយ ស្វៃងរក ជន បៃពៃឹត្ត 
បទ ល្មើស មកផ្តនា្ទា ទោស តាម ចៃបាប់ ។ 

លោក ប៊ុត  បាន បៃធាន សហ គមន៍ 
ពៃឈើ កៃបាល អូរ ធ្នង់បាន ថ្លៃង ពី ថ្ងៃទី 
២២  ខៃវិច្ឆិកា ថា លោក កំពុង រៀបចំ 
ឯកសរ ស្នើ សុ ំដល ់អាជ្ញាធរ ឃុ ំ នងិ មន្តៃ-ី 
ជំនាញ សង្កាត់ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ សណា្ដាន់ 
ដើមៃបី ជួយ អន្តរា គមន៍ស្វៃង រក ជន- 
បៃពៃឹត្ត បទល្មើស យក មក ផ្តនា្ទាទោស 
តាម ចៃបាប់ និង ដើមៃបី ការពារ កំុ ឱៃយ មាន ការ- 
កាប់ បំផ្លាញ ថៃម ទៀត ។ 

លោក បានឱៃយ ដឹង ថា  គណៈ កម្មការ 
នងិ សមាជកិ សហ គមន ៍ពៃឈើ កៃបាល- 
អូរ ធ្នង់ ចំនួន  ៣ នាក់ បាន ចុះ លៃបាត ពៃ 
កាល ព ីថ្ងៃទ២ី១  ខៃវចិ្ឆកិា កៃយ ទទលួ 
ព័ត៌មាន ថា  មាន អ្នក លួច កាប់ ពៃ នៅ 
ភូមិ សៃ វាល ខាង កើត ឃុំដង កាំបិត  
សៃុក សណា្ដាន់។ លុះ ពៃល ចុះ ទៅ ដល់ 
ពិតជ បាន បៃទះ ឃើ ញករណី កាប់ រាន 
ពៃ ឈើ បៃកដ មៃន ដៃល តាម ការបា៉ាន-់ 
ស្មានអស់ បៃមាណ ១៥ ហិកតា ។

លោក ថ្លៃង ថា៖  «កន្លៃង ដៃល យើង 
ឃើញ មាន ការ កាប ់រាន ថ្ម ីនៃះ ខាង មន្តៃ-ី 
ជនំាញ រដ្ឋបាល ពៃឈើ មនិ ទាន ់បាន ចុះ 
មក ពនិតិៃយ ទៃ  ប៉នុ្តៃ យើង កពំងុ រៀបច ំស្នើ- 
សុ ំអន្ត រាគមន ៍ឱៃយ គាត ់ជយួ សៃវ ជៃវ ក្នងុ 
រឿង ហ្នឹង» ។  

លោក សុខ ប្លាក សមាជិក សហ- 
គ មន៍ ពៃឈើ កៃបាល អូរ ធ្នង់  បានថ្លៃង 
កាលពី ថ្ងៃទី២២  ខៃវិច្ឆិកា ថា ការចុះ 
លៃបាត ទៅ កន្លៃង ដៃល មាន អ្នក លចួ កាប-់ 

រាន ទន្ទៃន ពៃ មាន គា្នា តិច ដោយសរ 
ការពារ ខា្លាច បៃក ការណ៍ ទៅដល់ ជន - 
ល្មើស  ប៉ុន្តៃ ទោះបីជ បៃយ័ត្ន យ៉ាងណា 
នៅតៃ បៃក ការ ណដ៍ដៃល។លោក ថា៖«បៃ- 
សនិ បើ យើង ចាបប់ាន ពកួ កម្មករ លចួតៃសួ-  
តៃយ ពៃ  យើង អាច ដឹង ពី ថៅកៃ បាន  
ប៉ុន្តៃ វា មិន ងយ ទៃ ដោយ សរ ពួកគៃ  
មាន គា្នា ដាក់ រាយ តាម ផ្លវូ ចំា យម ផ្លវូពៃល  
ឃើញ ពួក ខ្ញុ ំដើរទៅ គៃ រាយ ការណ៍ សៃច»។ 

បើតាម  លោក សុខ ប្លាក ពៃឈើ 
បាន ផ្តល់ បៃយោជន៍ ចៃើន ដល់ បៃជ- 
សហ គមន៍ ដូចជ  ការពារ ខៃយល់ពៃយុះ ទឹក- 
ជនំន ់ នងិ ធ្វើ ឱៃយ ភ្លៀង ទៀង ទាត ់រដវូ កាល 
ជដើម។មយួ វញិទៀ តបៃជ សហគ មន ៍
ក ៏អាច អាសៃយ័ ផល ដោយ រក អនផុល- 
ពៃ ឈើទៅតា ម រដូវ កាល ផងដៃ រ។ 
លោក ថ្លៃងថា៖«ខៃ រដូវ ដក ផៃសិត យើង 
ដក ផៃសិត មាន បៃះ ផ្លៃឈើ ផ្លៃ អី ជចៃើន 
មាន ឱសថ  មាន អី អ៊ីចឹង ទៅ»។ 

លោក  សុខ ប្លាក បាន បញ្ជាក់ថា ពៃ- 
ឈើ ផ្តល់ គុណ សមៃបត្តិ ចៃើន ដល់ បៃជ- 
សហ គមន៍  បៃសិនបើ  រកៃសា បាន គង់វ ងៃស  
ប៉នុ្តៃ ផ្ទយុ ទៅវញិ វា ក ៏នាមំក នវូ ហាន ិភយ័ 
ជចៃើន ផង ដៃរ  បៃសនិបើ ពៃឈើ បាត-់ 
បង់ ទៅ។សមាជិក សហ គមន៍ រូបនៃះ បាន 
បៃប់ទៀត ថា បៃសិន បើអត់ ពី ពៃឈើ 

នឹង ជួប ហានិភ័យ ដូច ជ ភ្លៀ ង ខុសរដូវ  
រាងំ ចៃើន មយួ វញិទៀត គ ឺនា ំឱៃយ បាត ់បង ់
មខុរប រដៃល បៃជ ស ហគមន៍ ធា្លាប់ ចូល បច 
វល្លិ៍ យក ជ័រ ទឹក  និង ដក ផៃសិត ជដើម ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «នៅពៃ លដៃល គៃ 
កាប់បំផ្លាញ ពៃឈើ អស់  គឺ យើង លៃង 
មានអី សមៃប់ អាសៃយ័ ផល ទៀត ហើយ 
ចំណៃក មួយទៀត ដៃល សំខាន់ ពៃល 
បាតប់ង ់ពៃ គ ឺបាត ់អត្តសញ្ញាណ តៃម្តង 
ដោ យស រ ជនជតិ ដើម ភាគតិច ពួក ខ្ញុំ 
ឥឡូវ  ទទួល ស្គាល់ថា  ពួក ខ្ញុ ំបាត់បង់ភាសា  
ទំាងសៃុង ប៉ុន្តៃ ទំនៀម ទមា្លាប់ បៃពៃណី 
គឺ ពួក ខ្ញុំ នៅ គោរព បាន»។ 

លោក សុងឹ សៃន ករណុា អ្នកនា ំពាកៃយ 
សមាគម អាដហុក បានថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃ 
ទី២២ ខៃវិច្ឆិកា ថា ការ កាប់ រាន ទន្ទៃន 
ដីពៃ រដ្ឋ និង ដីពៃ អភិរកៃស ដើមៃបី យកជ 
កម្មសិទ្ធិ ឯក ជន ក៏ដូចជ ការ កាប់ ពៃ- 
ឈើ ដើមៃបី លក់ទៅ បៃទៃសជិ តខាង នៅ 
បន្ត កើត មាន។ ចណំចុ ទាងំ នៃះអង្គការ-  
សង្គម សុវីលិ មើល ឃើញ ថា  មានការ ខ្វះ 
ការ យក ចតិ្តទកុដាក ់អនវុត្ត តនួាទ ីរបស ់
សមត្ថ កចិ្ច ដៃល  បៃចាកំា រក្នងុ តបំ នន់ោះ 
ហៃតុនៃះ អាជ្ញាធរ ថា្នាក់ លើ គួរតៃ មាន 
យន្តការ រតឹ បន្តងឹ បន្ថៃម ដើមៃបី តៃតួ ពនិតិៃយ 
ទៅលើ អ្នក អនុវត្ត តួនាទី ទាំងនោះ 

ឱៃយបាន តៃឹមតៃូ វ។ 
លោក បាន បញ្ជាក់ថា ៖ «បើ រកឃើញ 

ថា ជន ទាំង អស់ ហ្នឹង មិន អនុវត្ត តួនាទី 
តៃមឹ តៃវូ មានការ ឃបុ ឃតិ បផំ្លចិ បផំ្លាញ  
គួរតៃ ដក តួនាទី តៃបើ ឃើញថា ខុស ចៃបាប់ 
គួរតៃ ដាក់ ទោស ទណ្ឌ តាមផ្លូវ ចៃបាប់ ទៅ 
ខ្ញុ ំជឿជក ់ថា អាហ្នងឹ ជ ផ្នៃក មយួ ពងៃងឹ ឱៃយ  
គាត់ ខិតខំ អនុវត្ត ការការពារ ពៃ ឈើ»។ 

លោក  តាន់ សុ ផនី នាយ សង្កាត់- 
រដ្ឋបាល ពៃឈើ សណា្ដាន់ បានថ្លៃ ង នៅ 
ថ្ងៃទី២២ ខៃវិច្ឆិកា ថា លោក តៃង តៃ 
ណៃនា ំមន្តៃ ីរបស ់លោក ឱៃយ សហ ការ ជ- 
មួយ សហ គមន៍ ពៃ ឈើ ដើមៃបី ចុះលៃបាត 
ការពារ ពៃ ឈើ ឱៃយ បានល្អ  ប៉នុ្តៃ កន្លងមក  
ទោះបីជ យើង លៃបាត ញឹក ញាប់  យ៉ាង- 
ណា ក ៏នៅតៃ មាន អ្នក លចួ ចលូទៅ កាប-់ 
រាន បាន ពៃះ ជនខិល ខូច មាន ខៃសៃ- 
បណា្ដាញ ចា ំរាយ ការណ ៍ នងិ ចា ំឃ្លាមំើល 
មន្តៃី ជំនាញ ឬ អ្នក លៃបាត របស់ សហ- 
គមន៍ ចុះ ទៅ តាម គោលដៅ ។  

លោក បានបន្តថា  ចំពោះ ទីតាំង ដី 
ដៃល អ្នក លៃបាត សហ គមន ៍បៃទះ ឃើញ 
នោះ  កន្លង មក លោក ធា្លាប់បាន កសង 
សំណំុរឿង បញ្ជនូទៅ តុលា រួច ហើយ បុ៉ន្តៃ  
យ៉ាងណា លោក នងឹ ចាត ់ឱៃយ មន្តៃ ីចុះទៅ 
ពនិតិៃយ នៅទ ីនោះ ជថ្ម ីទៀត នៅ ថ្ងៃទ២ី៤ 
ខៃវិច្ឆិកា នៃះ។លោក ថា៖ «យើង ឆៃក 
មើល តើ វា មាន រាល ដាល ទៅមខុ ទៀត ឬ 
អត ់ដើមៃបី ខ្ញុ ំរៀបច ំសណំុរំឿង(អញ ្ញាត កជន)
ដាក ់ប្តងឹទៅ តលុាការ ថៃម ទៀតវា ពបិាក 
ដៃរ អ្នក លួច ចាំ មើល តៃ យើង ចៃញ  នឹង 
អាល ចូល កាប់ ហើយ យើង មាន ទៅ 
បាន ដៃក យម អី នៅ ទីនោះ រហូត»  ។ 

លោក នាយ សង្កាត់ រដ្ឋបាល ពៃឈើ 
បាន បញ្ជាក់ ថា  លោក កំពុង ឱៃយ មន្តៃ ីរបស ់
លោក ទាក់ទង ជមួយ សហ គម ន៍ ពៃ- 
ឈើ កៃបាល អូរ ធ្នង់ ដើមៃបី យក ស្លាក ដៃល 
សរសៃរថា «ដី បាន ប្តឹងទៅ តុលា ការ» 
ទៅ ដា កន់ៅ ទ ីតា ំងដ ីដៃល មាន ការកាប-់ 
រាន នោះ នៅពៃលចុះ ទៅពិនិតៃយ ទីតាំង 
ជក់ ស្តៃង ផងដៃរ ៕ 

ទិដ្ឋភាពកាប់រានព្រៃឈើនៅចំណុចក្រៃបាលអូរធ្នង់កាលពីថ្ង្រៃទី២១ វិច្ឆកិា។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

  អោម  ប៊ុនធឿន  

កំ ពតៈ  រដ្ឋបាល សៃុក ទឹក ឈូ  បាន 
កំពុង ចុះ អនុវត្ត ការ វាស់ វៃង  តំបន់ ដី ១ 
កន្លៃង  ស្ថតិ នៅ ភមូ ិតៃពាងំ ធ ំឃុ ំជុ ំគៃៀល  
សៃុក ទឹក ឈូ ដៃល មា្ចាស់ បាន ចាក់ ដី  និង 
សង់ របង រឹងមាំ  រំលោភ យក ដោយ 
ខុសចៃបាប់ ចូល ទៅក្នុង ដៃ ពៃក កៃបាល- 
រមាស  ដៃល នងឹ តៃវូ តមៃវូ ឱៃយ រុះរើ  នងិ កាយ 
យក អាចម ៍ដ ីចៃញ វញិ កៃយ ពៃល ដៃល 
មាន ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ពៃំដី ឯក ជន  និង រដ្ឋ ។  

 លោក  អឹុម  ច័ន្ទ សោធន  អភិបាល រង 
សៃុក ទឹក ឈូ  ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី ២៣  ខៃវិច្ឆិកា 
ថា  ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ  និង មន្តៃី ជំនាញ  នៅ 
ថ្ងៃទ២ី២ ខៃវចិ្ឆកិា  បាន នា ំកៃមុ ការងរ ចុះ 
ទៅ កាន់ ទីតាំង ផ្ទាល់  ដើមៃបី  វាស់វៃង  
ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ឱៃយ បាន ចៃបាស់ រវាង ដី រដ្ឋ  និង ដី 
ជ កម្ម សិទ្ធិ របស់ បុគ្គល ចំណៃក អាជ្ញា ធរ- 

សៃុក គៃន់ តៃ សហ ការ ប៉ុណ្ណោះ ។  
 លោក អភបិាល រង សៃកុ បាន ឱៃយ ដងឹថា ៖ 

« បនា្ទាប់ ពី មន្តៃី ជំនាញ  និង អាជ្ញា ធរខៃត្ត 
ធ្វើ កិច្ចការ វាស់ វៃង កំណត់ បាន រួចរាល់  
ជំហាន បនា្ទាប់  គឺ តមៃូវ ឱៃយ  បុគ្គល ដៃល ជ 
មា្ចាស ់សណំង ់ នងិ ជ អ្នក ចាកដ់ ីលបុ ពៃក 

នោះ  រុះរើ សំណង់ រួច តៃូវ កាយ អាចម៍ ដី 
ចៃញ វិញ  ដោយ កំណត់ តៃឹម ថ្ងៃទី ១  ខៃធ្នូ  
ឆ្នាំ ២០២១ ។  ឥឡូវ កៃុម ការងរ កំពុង  
ដុត ដៃដុត ជើង ធ្វើ កិច្ចការងរ ហ្នឹង នៅ 
ទីតាំង ហើយ  យើង តៃូវ ការ កំណត់  យើង 
តៃវូ មើល ទៅ លើ ប្លង ់ លើ ឯក សរ គត ិយតុ្ត 
ពាក់ព័ន្ធ  និង អត្ត សញ្ញាណ មា្ចាស់ ដី   
កៃបាល ដ ីនមីយួៗ  ហើយ យើង កណំត ់ពៃដំ-ី 
រដ្ឋ ឱៃយ បាន រួចរាល់ សិន  បាន យើង ចុះ 
អនុវត្ត ការងរ ផៃសៃងៗ ទៀត » ។  

 យោង តាម លិខិត របស់ រដ្ឋបាល សៃុក 
ទកឹឈ ូ ចុះ ថ្ងៃទ ី១៦  ខៃវចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២១  
បាន ឱៃយ ដឹងថា  រដ្ឋបាល សៃុក នៃះ  បាន 
បៃប់ ទៅ លោក  អៃង  សុខ ហៃង  រស់នៅ 
ភមូ ិសវុណ្ណ សគរ  សង្កាត ់កពំង ់កណា្ដាល  
កៃុង កំពត  ខៃត្ត កំពត  តៃូវ រុះរើ របង  និង 
កាយ អាចម ៍ដ ីដៃល បាន ចាក ់រលំោភ ចលូ 
ដី ចំណី ពៃក  និង ពៃក  ស្ថិត នៅ ភូមិ 

តៃពាំង ធំ ឃុំ ជុំ គៃៀល  តាម ការ ស្ម័គៃចិត្ត 
ដោយ ហៃតុ  តំបន់ នោះ ជ ដី សធារណៈ 
របស់ រដ្ឋ  មៃយ៉ាង វិញ ទៀត  តំបន់ នោះ ជទី- 
តាំង ដៃល បាន ចុះបញ្ជី ដីធ្លី មាន លក្ខណៈ 
ជ បៃព័ន្ធ រួច ហើយ  ប៉ុន្តៃ ក្នុង បច្ចុបៃបន្ន  
លោក  អៃង  សុខ ហៃង  នៅ មិនទាន់ 
អនុវត្ត តាម សៃចក្តី ជូន ដំណឹង របស់ 
រដ្ឋបាល សៃុក នៅ ឡើយ ។ កន្លង មក 
អាជ្ញាធរ សៃុក ទឹកឈូ បាន ចៃញ សៃចក្តី 
ជូន ដំណឹង ៣ លើក មក ហើយ  ជមៃប 
ទៅដល់  លោក  អៃង  សុខ ហៃង  ដោយ 
លើក ទ ី១  នៅ ថ្ងៃទ ី៨  ខៃមករា  ឆ្នា ំ២០២១ ។  
លើក ទី ២ នៅ ថ្ងៃទី ១២  ខៃមីនា  ឆ្នាំ 
២០២១  និង លើក ទី ៣ ថ្ងៃទី ២០  ខៃ 
មៃស  ឆ្នាំ ២០២១ ។  តៃបុគ្គល នៃះ មិន 
ពៃម អនុវត្ត តាម   ហើយ ថៃម ទាំង បាន 
បង្កើន សកម្មភាព សងសង់ សំណង់ រឹង 
បន្ថៃម ទៀត ផង ៕  

រដ្ឋបាលសែកុទឹកឈូកំពុងវាស់ពែដីំ អ្នកដែលចាក់រំលោភចូលដែពែកកែបាលរមាស

តំបន់ដ្រៃលមានការចាក់ដីរំលោភចូលទៅ
ក្នងុដ្រៃព្រៃកក្រៃបាលរមាស។ រូបថត FB
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 10,940 10,900 10,940 10,880

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

3 PAS 13,480 13,600 13,600 13,460

4 PEPC 3,150 3,150 3,150 3,150

5 PPAP 14,660 14,660 14,660 14,420

6 PPSP 2,010 2,000 2,020 2,000

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

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី២៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ  នាយក រដ្ឋមន្តេ ីកម្ពជុា  
លោក ហ៊នុ សេន បាន នយិាយ  
ថា ការ គេប់ គេង ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល  នេ ជំងឺកូវីដ ១៩ បេកប- 
ដោយ បេសិទ្ធភាព  គឺ ជា ផ្នេក  ដ៏ 
សខំាន ់សមេប ់កម្ពជុា  ក្នងុ ការ- 
បើក ទទលួ ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស  
ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង ចាប ់ព ីចងុ ខេ នេះ 
តទៅ ខណៈ   ការ បើក បេទេស 
ឡើង វិញ  នេះ នឹង មិន  បោះ ជំ-
ហាន ថយ កេយ វិញ  ទេ ។

ក្នុង ពិធី សម្ពោធ ដាក់ ឱេយ បេើ- 
បេស់ ជា ផ្លូវការ សា្ពោន ឆ្លង ទន្លេ- 
មេគង្គ «សា្ពោន មិត្ត ភាព កម្ពុជា-
ចិន ស្ទឹង តេង់-កេូចឆ្មារ» កាល- 
ពី  ថ្ងេ ទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា លោក- 
នាយក រដ្ឋ មន្តេ ី ហ៊នុ សេន បាន 
លើក ឡើង ថា ការ គេប ់គេង ការ- 
ឆ្លង រាល ដាល ជងំកឺវូដី ១៩ ក្នងុ 
សហគមនប៍េកប ដោយ បេសទិ្ធ- 
ភាព  ក្នុង  ពេល នេះ គឺ ជា ផ្នេក  ដ៏ 
សខំាន ់សមេប ់កម្ពជុា ក្នងុ  ការ- 
បើក ទទលួ ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស  
ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង ចាប ់ព ីចងុ ខេ នេះ 
តទៅ។  ការ បើក បេទេស ឡើង 

វញិ នា ពេល ខាង មខុ (ថ្ងេ ទ ី៣០ 
ខេ វិច្ឆិកា) លោក មាន ជំនឿថា 
នឹង មិន មាន ការ បោះ ជំហាន 
ថយ កេយ វញិ  ទេ  ពេះ បច្ចបុេបន្ន  
អតេ  ចំនួន បេជាជន នៅ កម្ពុជា 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង បានគេប ដណ្តប់ 
រហតូ ដល ់ជាង ៨៨ ភាគ រយ រចួ 
ទៅ ហើយ ។  លោក បន្ត   ថា ជាក-់ 
ស្តេង ការ បើក ឱេយ បេជាជន ក្នុង 
សេកុ ដើរ កមេសាន្ត ក្នងុ ពធិ ីបណុេយ- 
ភ្ជុំបិណ្ឌ និង អុំ ទូក នា ពេល ថ្មីៗ 
នេះ គឺ មិន បាន ធ្វើ ឱេយ អតេ   ការ- 
ឆ្លងកូវីដ ១៩ ហក់ ឡើង  ទេ។

លោកបាន ថ្លេង ថា៖«ក្នុង រយៈ - 
ពេល ប៉នុា្មាន ថ្ងេ នេះ ខ្ញុ ំគតិ ថា សេវ 
ទេសចរណ៍ នឹង ដើរ ឡើង វិញ 
ដោយ ឥឡូវ នេះ យើង ចាប់ ផ្តើម 
ពី សេវ ទេសចរណ៍ ក្នុង សេុក  
រាប ់ ទាងំ ជន បរទេស ជាង ១មុនឺ 
នាក់ កំពុង នៅ ក្នុង សេុក ដេល 
ពកួ  គាត ់ដើរ លេង ប៉នុ្តេ នៅ ពេល 
ខាង មុខ យើង នឹង មាន ភ្ញៀវ ទេ-
សចរមក   បេទេស យើង ដោយ 
យើង អត់ មាន ការ មិន  ចាំ បាច់ 
ដើមេបី ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក  ទេ ប៉ុន្តេ 
លក្ខ ខណ្ឌ ទី ១ គឺ តេូវ ចាក់ វ៉ាក់- 

សាងំ ២ ដសូ នៅ បេទេស របស ់
អ្នក ឯង ឱេយ ហើយ និង តេូវ មាន 
ការ បញ្ជាក់ ថាមនិ មានកវូដីក្នងុ 
ការ ធ្វើ តេស្ត និង ទី ២ ពេល  មក 
ដល់ ពេលាន យន្តហោះ តេូវ ធ្វើ 
តេស្ត រហស័ បើ អវជិ្ជមាន អញ្ជើញ  
ទៅ ទីកន្លេង ណា ក៏ បាន ខណៈ 
កាល ពី មុន យើង គិត ថា ឱេយមក 
ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក ៥ ថ្ងេ  ក្នុង ខេត្ត  
(មនិ មេន ក្នងុ បន្ទប)់ ឥឡវូ មនិ 
ចាំ បាច់   ទេ សូមេបី  មា៉ាសុីន PCR 
ក៏មិន ចាំ បាច់ ដេរ »។

លោក បន្ថេម  ថា បច្ចបុេបន្ន រដា្ឋា- 
ភិបាល បាន ផ្តល់ ការ ទទួល ខុស- 
តេវូ យា៉ាង ចេើន ចពំោះ បេជា ជន 
នងិ អ្នក ទេសចរ ដេល ធ្វើ ដណំើរ 
មក កម្ពុជា ផង ដេរ។

ទិន្នន័យ   កេសួង ទេសចរណ៍ 
ផេសព្វផេសាយ កាល ព ីថ្ងេ ទ ី២២ ខេ 
វចិ្ឆកិា បាន ឱេយ ដងឹ  ថា ចន្លោះ ព ីខេ  
មករា  ដល ់ខេ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២១ 
កម្ពុជា ទទួល បាន ភ្ញៀវ ទេសចរ  
សរុប ១៣១ ៦៧៤នាក់ ធ្លោក់ 
ចុះ ៨៩,៤ ភាគ រយបើធៀប  ទៅ  
នងឹ រយៈ ពេល ដចូ គា្នា ឆ្នា ំ២០២០  
ដេល  មាន  ១ ២៤៧ ៦៨០ 
នាក់។ ក្នុង នះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 

តាម ផ្លវូ អាកាស មានចនំនួ ៦៣ 
០៥០ នាក ់ស្មើ នងឹ ៤៧,៩ភាគ- 
រយ នងិ   ផ្លវូ គោក-ទកឹ ៦៨ ៦២៤  
នាក់ ស្មើ ៥២,១ ភាគ រយ។

យោង តាម ទិន្នន័យ ខាង លើ  
ភ្ញៀវ ទេសចរ ជន ជាត ិថេ បានធ្វើ-  
ដំណើរ មក កម្ពុជា ចេើន ជាង គេ 
ដោយ មាន ចំនួន ៦៤ ៤៥៩ 
នាក់ ស្មើ  ៤៩ ភាគ រយ នេ ចំនួន 
សរបុ,ជន ជាត ិចនិ ៣៧ ១៩៧ 
នាក,់ វៀតណាម ៧ ៦៤៩ នាក,់ 
ឥណ្ឌនូេសុ ី៤ ២១១ នាក,់ ករូ៉េ 
២ ៩៨៩ នាក,់ អាមេរកិ ២ ៩៣៤  
នាក់, ចិន តេបុិ ២ ៤៣៤នាក់, 
បារាងំ ១ ៦២៤ នាក,់ មា៉ាឡេសុ ី
១ ៣៣៦ នាក់ និង ជនជាតិ 
ជប៉ុន ១ ២២០ នាក់។

ដោយ ឡេក សមេប់ ខេ កញ្ញា 
ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស ធ្វើ ដំណើរ 
មក កម្ពជុា មាន ចនំនួ ៩ ៩៦៧ 
នាក់ ធ្លោក់ ចុះ ៥២,៨ ភាគ រយ 
ធៀប ខេ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ដេល 
មាន ចំនួន ២១ ១៣៧ នាក់។

ទីបេឹកេសា សមាគមទីភា្នាក់ងារ 
ទេសចរណ៍ កម្ពុជា លោក ហូ 
វណ្ឌ ីបាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ក្នងុ 
ថ្ងេ ទ ី២៣ ខេ វចិ្ឆកិាថា ក្ត ីបារម្ភ ព ី

ការ ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺកូវីដ ១៩ 
គ ឺជា មលូ ហេត ុតេ មយួ គត ់ដេល 
ធ្វើ ឱេយ ចនំនួ ភ្ញៀវ ទេសចរធ្លោក ់ចុះ 
ប៉ុន្តេ ចំនួន នេះ នឹង មាន សម្ទុះ 
ឡើង វិញជា បណ្តើរៗ បនា្ទាប់ ពី 
រដា្ឋាភបិាល   សមេច ដក ចេញ នវូ 
វិធន ការ ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក សមេប់  
ភ្ញៀវ បរទេស ដេល បាន ចាក់ 
វ៉ាក់សាំង រួច រាល់។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «នេះ គឺ ជា 
ពន្លឺ ទាំង សមេប់ ជន បរទេស 
ដេល ចង់ ធ្វើ ដំណើរ មក កម្ពុជា 
និង សមេប់ អ្នក នៅ ក្នុង វិស័យ 
ទេសចរណ៍ ផង ដេរ »។ 

លោក បន្ថេម ទៀត ថា តាម- 
រយៈ ការខតិខ ំនៅ ពេល នេះ ជើង 
ហោះហើរ ពី បេទេស ១  ទៅ 
បេទេស ១    បាន ចាប់ ផ្តើម បើក 
ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ជា បណ្តើរ ៗ    
វិញហើយ ។  ទោះ យា៉ាង ណា 
លោក បានអះអាង ថា៖« ដើមេបី 
ឱេយ វិស័យ នេះ មាន និរន្តរភាព រឹង-  
មា ំទាងំ រដា្ឋាភបិាល ក ៏ដចូ ជាបេ- 
ជាជន ទំាង អស់ តេូវ តេ ចូល រួម  
អនុវត្ត ឱេយ បាន ហ្មត់ចត់ នូវ វិធន- 
ការ នានា ក្នងុ ការ បេយទុ្ធ បេឆងំ 
នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩» ៕ LA

ហំ ផានិត

ភ្នំពេញៈ អគ្គ នាយកដា្ឋាន ពន្ធដារ 
(GDT) នឹង ចាត់ វិធនការ ក្តា ចំពោះ 
មា្ចាស ់សហគេស ទាងំ ឡាយ ណា ដេល  
មិន ទាន់ បាន ទូទាត់ បំណុល ពន្ធ របស់ 
ខ្លួន ដេល អាច ឈាន ដល់ ការ អនុវត្ត 
នតី ិវធិ ីតលុាការ  ក្នងុ ករណ ី មា្ចាសស់ហ- 
គេស   នៅ តេ បន្ត គេច វេះ មិន ពេម ទូ-
ទាត់ បំណុល ពន្ធ តាម កាល កំណត់។

អគ្គ នាយកដា្ឋាន ពន្ធដារ កាល ព ីថ្ងេទ ី
១៧ ខេ វចិ្ឆកិា បាន ចេញ សេចក្ត ីជនូដ-ំ 
ណងឹ ដល ់អ្នក ជពំាក ់បណំលុ ទាងំ អស ់
អំពី ការ បង់ ពន្ធអាករ ដេល  ជា កាតព្វ - 
កិច្ច របស់ បេជាពល រដ្ឋ គេប់រូប ដើមេបី រួម- 
ចំណេក លើ ការ អភិវឌេឍ សេដ្ឋកិច្ច  ជាតិ 

លើ  គេប់ វិស័យ។
សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ របស ់GDT បាន 

អះអាង ថា៖ « កន្លង មក អគ្គ នាយក ដា្ឋាន-  
ពន្ធដារ សង្កេត ឃើញ ថា សហ គេស 
ភាគ ចេើន បាន ចលូ ខ្លនួ មក ធ្វើការ ទទូាត ់ 
បណំលុ ពន្ធ បេកប ដោយ សា្មារត ីទទលួ- 
ខសុ តេវូ ខ្ពស ់ប៉នុ្តេ នៅ មាន សហគេស 
មួយ ចំនួន ទៀត មិន បាន ចូល ខ្លួន មក 
ទទូាត ់បណំលុ ពន្ធ របស ់ខ្លនួ នៅ ឡើយ 
ទេ បើ ទោះ ជា អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ពន្ធដារ 
បាន ចេញ លិខិត អញ្ជើញ សហគេស 
ទាំង នះ ជា ចេើន លើក  ដើមេបី ជា ការ- 
ដាស់ តឿន  កេើន រំឭក ឱេយ មក ធ្វើ ការ 
ទូទាត់ បំណុល ពន្ធ ក៏ ដោយ»។

លោក  អេង រតនា បេធន នាយក- 
ដា្ឋាន គេប ់គេង អ្នក ជាប ់ពន្ធធ ំបានបេប ់

ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ថា 
មុន នឹង ឈាន ដល់ ការ ចេញ សេចក្តី 
ជូន ដំណឹង ពី ការ ទូទាត់ បំណុល របស់ 
សហគេស នេះ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន បាន 
ចេញ លខិតិ អញ្ជើញ មា្ចាស ់សហគេស 
ទាំង នះ ជាចេើន លើក រួច មក ហើយ 
ប៉នុ្តេ នៅ តេ មាន សហគេស មយួ ចនំនួ 
មិន ទាន់ ទូទាត់ បំណុល នៅ ឡើយ ទេ។

លោក   បញ្ជាក់ ថា៖ « នេះ ជា ការ ជូន- 
ដណំងឹ  ជារមួ ដើមេប ីបញ្ជាក ់ថា គាត ់នៅ 
ជពំាក ់ហើយ ឱេយ គាត ់អញ្ជើញ ចលូ មក 
ដោះ សេយ យើង អាច ឱេយ គាត់ បង់ ជា 
ដំណាក់ កាល បាន បើ សិន   គាត់ ខ្វះ 
លទ្ធ ភាព  ចៀស វង ការ គេច វេះ»។

លោក  បញ្ជាក់ ថា  ក្នុង ករណី ដេល 
អាច ឈាន ដល់ ការ បិទ សហគេស  

នះ បាន ទាល់ តេ មាន ការ សមេច ពី 
តលុាការ តេ លោក ជឿ ថា មា្ចាស ់សហ- 
គេស ទាំង អស់ នឹង មាន ការ ភា្ញាក់ រឭក 
រសួ រាន ់មក ទទូាត ់បណំលុ ពន្ធ តាម ការ- 
ជនូ ដណំងឹ  ចៀស វងអគ្គ នាយកដា្ឋាន- 
ពន្ធដារ អនុវត្ត តាម ចេបាប់។

យោង តាម សេចក្តី ជូន ដំណឹង អគ្គ- 
នា យកដា្ឋាន ពន្ធដារ នងឹ ធ្វើ ការ ផេសព្វផេសាយ 
នូវ ឈ្មាះ សហ គេស និង កម្ម សិទ្ធិករ 
លើ ទំព័រ សារ ព័ត៌ មាន និង អនុវត្ត វិធន- 
ការ តឹង រុឹង មួយ ចំនួន ដូច ជា បញេឈប់ 
បេតិបត្តិ ការ នាំ ចេញ នាំ ចូល, បញេឈប់ 
ឬ  ផ្អាក សកម្មភាព អាជវីក ម្មជា បណ្តោះ- 
អាសន្ន, ឃាត់ ទុក គណនី ធនាគារកេុម- 
ហ៊ុន និង មា្ចាស់ កេុម ហ៊ុន, ឃាត់ ទុក ការ- 
ផ្ទេរ កម្ម សទិ្ធ ិចលន ទេពេយ នងិ អចលន- 

ទេពេយ, ឃាត ់ទកុ ការ ចុះ បញ្ជ ីកេមុ ហ៊នុថ្ម ី
និង ការ ផ្ទេរ ភាគ ហ៊ុន  ដោយ សហការ 
ជាមួយកេសួងពាណិជ្ជ កម្ម, ទុក ជា 
មឃៈ នូវ លិខិត អនុញ្ញាត និង អាជា្ញា- 
បណ័្ណ ផេសេងៗ, នា ំខ្លនួ អ្នក ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ 
ឱេយ មក ទទូាត ់បណំលុ ពន្ធ ដោយ សហ-
ការ ជាមួយ នគរបាល ជាតិ, និង ឃុំ- 
គេង នងិ របឹ អសូ យក ទេពេយ សមេបត្ត ិនងិ 
ដំណើរ ការ នីតិវិធី ទៅ សា្ថាប័ នតុលាការ។

 រយៈ ពេល ១០ ខេ ឆ្នា ំ២០២១ GDT 
រក ចំណូល បាន ជាង ២,៣ ពាន់ លាន 
ដុលា្លោរ ស្មើ នឹង  ១០៣ ភាគ រយ នេ  ផេន- 
ការ ចេបាប់ ហិរញ្ញវត្ថុ សមេប់ ការ គេប់- 
គេង ឆ្នាំ២០២១ ធៀប នឹង ចំណូល 
ពន្ធ- អាករ ក្នុង រយៈពេល ដូច គា្នា ឆ្នាំ 
២០២០ ថយ ចុះ ជាង ៥ ភាគ រយ ៕ 

ចំនួន ភ្ញៀវ ទ្សចរ បរទ្ស មក កម្ពជុា នឹង កើន ឡើង វិញ ក្នងុ ព្ល ឆាប់ៗ 

GDT នឹង ចាត់ វិធានការ តាម ផ្លវូ ច្បាប់ ចំពោះ អ្នក ជំពាក់ បំណុលដ្ល ចង់ គ្ចវ្ះ 

ភ្ញៀវទេសចរ លេង កមេសាន្ត នៅ ឆ្នេរ សម៊ទេ ខេត្តពេះសីហន៊ ។ ហេង ជីវ័ន
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នៅ សុីវុត្ថា

សៀមរាបៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត សៀមរាប 
បាន តមៃវូ ឱៃយ ម្ចាស ់ឬ អ្នក គៃប ់គៃងអា-  
ជវី កម្ម សណ្ឋាគារ សៃវា ស្នាកន់ៅ ទៃស- 
ចរណ ៍នងិ អាជវី កម្ម បៀរហ្គាដនិ  ដៃល 
កំពុង បៃកប អាជីវ កម្ម ក្នុង ខៃត្ត សៀម-
រាប ទាងំ អស ់ តៃវូ មក  ដាក ់ពាកៃយ ស្នើ សុ ំ
វាយ តម្លៃ ការ អនុវត្ត ស្តង់ដា អបៃបបរម  
តាម គន្លង បៃកៃតីភាព ថ្មី មុន នឹង បើក 
ទទួល ភ្ញៀវ ដើមៃបី ចូល រួម ការពារ ពី ការ 
ឆ្លង   ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ របស ់រដ្ឋបាល ខៃត្ត  
សៀមរាប  កាល ពី  ថ្ងៃទី ២២ ខៃ វិច្ឆិកា 
បាន ឱៃយដងឹថា គៃប ់អាជវីកម្ម សណ្ឋាគារ 
សៃវា ស្នាកន់ៅ  ទៃសចរណ ៍នងិ អាជវី-
កម្ម បៀរហ្គាដិន មុននឹង បើក ដំណើរ- 
ការ ទទលួភ្ញៀវឱៃយ ចលូមក ស្នាកន់ៅ ឬ 
កមៃសាន្ត តៃូវ មក ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ វាយ- 
តម្លៃ ការអនុវត្ត ស្តង់ដា អបៃបបរម តាម 
គន្លង បៃកៃតី ភាព ថ្មី សមៃប់ អាជីវកម្ម 
សណ្ឋាគារ និង សៃវា ស្នាក់ នៅ ទៃស - 
ចរណ៍ នៅ មន្ទីរ ទៃសចរណ៍ ជាមុន ។ 

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ នៃះ បន្តថា  សមៃប ់ 
អាជីវកម្ម សណ្ឋាគារ សៃវា ស្នាក់នៅ 
ទៃសចរណ ៍នងិ អាជវីកម្ម បៀរហ្គាដនិ 
ដៃល ពុទំាន ់មន អាជា្ញា បណ័្ណ បៃកបអា-
ជីវកម្ម ទៃសចរណ៍ តៃូវ មក ដាក់ពាកៃយ 
ស្នើ សុំ អាជា្ញា ប័ណ្ណ បៃកប អាជីវកម្ម 
ទៃសចរណ៍ នៅ អង្គ ភាព ចៃក ចៃញ- 

ចលូ  តៃមយួ រដ្ឋបាល ខៃត្តសៀមរាប ឬ 
កៃសួងទៃសចរណ៍ ។ 

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិអាច ទាកទ់ង លោក 
លី សំរិទ្ធ អ្នកនាំពាកៃយ រដ្ឋបាលខៃត្ត 
សៀមរាប និង លោក ង៉ូ វ សៃង កាក់ 
បៃធាន មន្ទរី ទៃសចរណ ៍ខៃត្ត ស្នើសុ ំធ្វើ 
អតា្ថាធបិៃបាយ បានទៃ នៅ ថ្ងៃទ ី២៣ ខៃ 
វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ។

លោក ធនួ សុណីន បៃធាន សម-
គម ទៃសចរណ៍ អាសុី- បា៉ាសុីហ្វិក  នៅ 
ថ្ងៃទី ២៣ ខៃវិច្ឆិកា   បាន សម្តៃងការ  
ស្វាគមន៍ ចំពោះ ការ ជូន ដំណឹង របស់ 
អា ជា្ញា ធរ ខៃត្តសៀមរាប  ប៉នុ្តៃ ការ ជនូដ-ំ 
ណងឹ នៃះ   ហក ់ដចូ ជា មនិ   សវូ សុ ីចង្វាក ់
គា្នា ពៃះ សណ្ឋាគារ ផ្ទះសណំក ់នងិ 
អាជីវ កម្ម ទៃសចរណ៍ ជាចៃើន បាន 
បើក ដណំើរការ អាជវីកម្មរ បស ់ខ្លនួ នងិ 
ទទួល ភ្ញៀវ ឱៃយ ស្នាក់ នៅ បាន ចៃើន រួច 
មក  ហើយ ។ ទោះ ប ីនៅ ក្នងុ ពៃល ដៃល 
មនការ បទិខ្ទប ់ ក ៏នៅមន សណ្ឋាគារ 
មួយ ចំនួន  បើក ដំណើរការ ដៃរ។ 

លោក បន្ត ថា៖ «ឥឡូវ   បៃទៃស បើក  
ទាងំ មលូ ហើយ  សៃចក្ត ីបៃកាស របស ់
រដ្ឋ បាល សៀមរាប គរួតៃ តៃវូ បាន ធ្វើ យរូ 
ណស់ មក ហើយ  វា មិន គួរ ចៃញមក 
នៅ ពៃល កៃយៗ នៃះ ទៃ»។

លោក ពៅ មករា អ្នក គៃប់គៃង  
ទទូៅសណ្ឋាគារ ភ ីឡា សៀមរាប បាន 
នយិាយ ថា សណ្ឋាគារ របស ់លោកមនិ  
ទាន ់ទទលួ លខិតិ ជនូ ដណំងឹ ឬ ណៃនា ំ

ឱៃយ បំពៃញ ទៅ តាម គោល ការណ៍ ទៃស- 
ចរណ៍ របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្តសៀមរាប  
នៅ ឡើយ ទៃ ប៉ុន្តៃ លោក  អនុវត្ត បាន 
យា៉ាង តៃមឹតៃវូ នវូ វធិានការ របស ់កៃសងួ  
សខុាភបិាល រាល ់ភ្ញៀវ ដៃល មក ស្នាក-់ 
នៅ។ លោក បន្តថា សណ្ឋាគារ របស់ 
លោក   បើក ដណំើរការ អាជវី កម្ម ទទលួ 
ភ្ញៀវ   ចនំនួ ចៃើន  នៅក្នងុ អឡំងុ ពៃល ពធិ ី
បណុៃយ អុទំកូ កន្លង មក ប៉នុ្តៃ កៃយពៃល  
បុណៃយ អុំទូក ក៏ សៃបើយ ភ្ញៀវ ទៅ វិញ។

លោក រំពឹងថា កៃយពី រដា្ឋាភិបាល 
បើក ឱៃយ ភ្ញៀវ ទៃសចរ អន្តរ ជាត ិចលូ មក 
វិញ វា នឹង ធ្វើឱៃយ ដំណើរការ អាជីវកម្ម 

សណ្ឋាគា រ និង សៃវាកម្ម ទៃសចរណ៍ 
មន បៃកៃត ីភាព ឡើង វញិ ហើយ ផ្តល ់
ចណំលូ ដល ់អ្នក រកសុ ីនងិ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ នៅ ក្នុង ខៃត្ត សៀមរាប ។

លោក បានថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុ ំ មនិទាន ់ស្នើ 
សុំ លិខិត ទាកទ់ង នងឹ ការ អនវុត្ត ស្តង-់
ដា អបៃបបរម តាម គន្លង បៃកៃតី ភាព ថ្មី 
សមៃប់ អាជីវ កម្ម សណ្ឋាគារ នៅ ឡើយ  
ទៃ ពៃះ មនិ ទាន ់ទទលួ បានលខិតិជនូ  
ដណំងឹ ពី រដ្ឋបាល ខៃត្ត ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំបាន ស្នើ 
សុំ បើក អា ជី វកម្ម ផ្នៃក ម៉ាសៃសា មួយ ដៃរ 
គៃ ចៃញ លខិតិ មកហើយ នៅឡើយ តៃ 
គៃ ចុះ តៃួតពិនិតៃយ ជាក់ស្តៃង»៕ LA

សិង្ហបុរីៈ លោក Gan Kim Yong  
រដ្ឋមន្តៃី ពាណិជ្ជកម្ម និង ឧសៃសាហកម្ម 
សិង្ហបុរី បាន និយាយ នៅថ្ងៃអង្គារ ថា 
កោះ Jurongដៃល ជាតំបន់សន្និធិ 
បៃង   ដ៏សំខាន់ របស់ បៃទៃស សិង្ហបុរី  
នឹង  តៃូវ បាន ផ្លាស់ប្តូរ ទៅ ជា ឧទៃយាន 
ថាមពលឥន្ធនៈ  នងិ  គមី ី ដៃល ដណំើរការ   
បៃកបដោយ  និរន្តរភាព  និង  នាំចៃញ 
ផលិត ផល ទៅ ទីផៃសារ សកល  មន 
ស្ថិរភាព ។ 

ផៃនការ នៃះ ក ៏រពឹំងថា វិស័យ ថាមពល  
ឥន្ធនៈ   នងិ គមី ី (E&C) របស ់បៃទៃស 
សិង្ហបុរី នឹង បង្កើន ទិន្នផល ផលិតផល 
បៃកប ដោយ នរិន្តរភាព របស ់ខ្លនួ៤ ដង 
ព ីកមៃតិឆ្នា ំ២០១៩ កដ៏ចូជា ការ សមៃច  
បាន នូវ ការកាត់ បន្ថយ កាបូន ចៃើន 
ជាង ៦ លាន តោន ក្នងុ ១ ឆ្នា ំ ព ីដណំោះ- 
សៃយ កាបូន ទាប នៅ ឆ្នាំ២០៥០។

លោករដ្ឋមន្តៃី  Gan  បាន បៃកាស  
ផៃនការ កោះ  Jurong  បៃកបដោយ  

ស្ថិរភាព  នៅ ឯ ពិធី ចុះ បឋម សិលា  នៃ 
រោងចកៃ  Shell  នៅលើ  PulauBu-
kom  ដៃល នងឹ បៃកា្លាយ កាក សណំល ់
បា្លាស្ទិក ដៃល ពិបាក កៃច្នៃ ទៅ ជាបៃង 
ដៃល បៃើ ជា បៃភព   សមៃប់ គីមី ឥន្ធនៈ។ 

អង្គភាព ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នូវបៃង 
pyrolysis នឹង កា្លាយ ជា រោងចកៃ 
ដបំងូ គៃ នៅ ទទូាងំ ពភិព លោក សមៃប ់ 
កៃមុហ៊នុ បៃង ដស៏ខំាន ់របស ់បៃទៃស 
ហូឡង់  ហើយ គៃង នឹង ចាប់ផ្តើម 
ផលិត កម្ម នៅ ឆ្នាំ ២០២៣។

វា ក៏ នឹង កា្លាយ ជា រោងចកៃ ធំបំផុត 
ក្នងុ តបំនអ់ាសុ ីដោយ មន សមត្ថភាព 
ផលតិ បៃង ៥មុនឺ តោន ក្នងុ  ១ឆ្នា ំដៃល 
សមមលូ ទៅ នងឹ ទម្ងន ់បា្លាស្ទកិ បៃហៃល  
៧,៨  ពាន់ លាន ។ 

កៃមុបៃកឹៃសា អភវិឌៃឍន ៍សៃដ្ឋកចិ្ច សងិ្ហបរុ ី 
(EDB)បាន និយាយ នៅ ក្នុង របាយ-
ការណ ៍មយួ កាលពថី្ងៃ អង្គារ ថា  ផៃនការ  
កោះ Jurongបៃកប ដោយ នរិន្តរភាពគឺ 
ជា ផ្នៃកមយួ នៃ ផៃនការ របស ់រដា្ឋាភបិាល  
ក្នុង ការ ជំរុញ វិស័យ  E&C  នៅ ទីនៃះ 
ឆ្ពោះ ទៅ រក និរន្តរភាព ។ វា បង្កើត ឡើង 
នៅ លើ មហចិ្ឆតា សមៃប់ កោះ Jurong 
ដៃល តៃូវ បាន បៃកាស ជា លើក ដំបូង 

នៅក្នុង សសរ ស្តម្ភ សៃដ្ឋកិច្ច បៃតង នៃ 
ផៃនការ បៃតង សិង្ហបុរី ឆ្នាំ២០៣០។ 

លោក  Gan បាន នយិាយថា   វសិយ័  
E&C ដៃល  ផ្តល់ការងរ ជាង  ២៧ ០០០   
នាក ់ រមួទាងំ  បៃជាជន សងិ្ហបរុ ី ជាចៃើ ន 
ស្ថិតនៅ ពាក់ កណ្តាល នៃ  ការ ផ្លាស់ប្តូរ 
ទៅ កាន់  ថាមពល បំភាយ កាបូន ទាប 
គីមី  កកើតឡើងវិញ និង  មនស្ថិរភាព ។ 

លោក បាន និយាយថា៖ «ឧទាហរណ ៍
ទាំង  Shell  និង BP បាន បៃកាស ថា 
ពួកគៃ នឹង  ចំណយ ទឹកបៃក់  រហូត 
ដល់១៧,៥ ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិក 
(២៣,៩ ពាន់លានដុលា្លារ) និង២២ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ពី ផលបតៃ បៃង និង 
ឧស្ម័ន រៀងៗ ខ្លួន ដៃល ជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
គោលដៅ បំភាយ កមៃិត  សូនៃយ របស់ 
ពួកគៃ សមៃប់ ២០៥០»។

លោក និយាយថា  ផៃនការ នៃះ តៃូវ 
បាន ធ្វើ  ស្នូល ដោយ  ផ្តោត រឿង សំខាន់ 
២គឺ ការ បង្កើន ទិន្នផល នៃ ផលិតផល 
បៃកប ដោយ និរន្តរភាព ដូច ជា ឥន្ធនៈ 
ជីវៈ និង សរធាតុគីមី និង អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ផលិតកម្ម បៃកប ដោយ និរន្តរភាព 
ដើមៃប ី កាត់ បន្ថយ ការ បំភាយ កាបូន  
និង ការបំពុល៕  ST-ANN/RR

សិង្ហបុរីនឹងប្រែក្លាយកោះJurongទៅជាឧទ្រែយានឥន្ធនៈនិងគីមីនិរន្តរភាព

រោងចក្រែផលិត...
តពីទំព័រ ១...គឺ ជា ការ សហការ គា្នា 

រវាង កៃមុ ហ៊នុ កាមដៃនវូៃឈរ័ ជាមយួ 
កៃមុហ៊នុ កសកិម្ម យវុជន ស្វាយរៀង 
ឯ.ក ស្ថិត នៅ ឃុំ អូរគៃៀង សៃុក សំបូរ។

លោក លណីត  បានបៃប ់ទៀត ថា 
នៃះ  គឺ ជា រោងចកៃ តៃ  ១ គត់ នៅ  ខៃត្ត 
កៃចៃះ និង តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង ដំបូង 
ដោយ វិនិ យោគិន ឥណ្ឌា កាល ពី ជិត 
១០  ឆ្នាំ មុន ប៉ុន្តៃ កៃយ មក បាន កៃស័យ- 
ធន។ លុះ ដល់ ឆ្នាំ ២០២០ ទើប មន 
កៃមុ ហ៊នុ ថ្ម ី មក ព ីវៀតណម បាន ចាប ់
អារម្មណ៍ វិនិយោគ លើ រោង ចកៃ និង 
ចម្ការ ដំណំ នៃះ។

លោក អះអាង ថា ៖« កាល ព ីមនុ រោង- 
ចកៃ នៃះ បាន ច្នៃ ជាស្ករ ល្ងូ ( ស្ករ ពណ៌ 
លឿង) ហើយ ប៉ុន្តៃ   មិន ទាន់ បាន ច្នៃ 
ចៃញ ជា ស្ករស នៅ ឡើយ ទៃ»។

បើ តាម លោក អភបិាល រង ខៃត្ត រោង- 
ចកៃ   នៃះ   បៃើ បៃស់ ខៃសៃ ចង្វាក់ ផលិតកម្ម 
ស្វយ័ បៃវត្ត ិបៃមណ ៩០  ភាគ រយដៃល  
តៃូវ ការ ចំណយ ទុន ចៃើន ក្នុង ការ វិនិ-
យោគ។ នៅ ពៃល   ដំណើរការ ពៃញ- 
លៃញ វា នងឹ ឈាន ទៅដល ់ការ ផលតិ 
អាល ់ កលុ នងិ អគ្គសិន ីព ីកាកសណំល ់ 
អំពៅ ថៃម ទៀត ផង។

លោក អោក ដារណុ អនបុៃធានមន្ទរី  
កសកិម្ម រកុា្ខា បៃមញ ់នងិ នៃសទ ខៃត្ត  
កៃចៃះ បាន និយាយ ថា សមៃប់ ខៃត្ត 
កៃចៃះ  ការ ដាំ ដុះ អំពៅ មន តៃ នៅ ក្នុង 
សៃុក សំបូរ ប៉ុណោ្ណោះ។ លោក និយាយ  
ថា  ៖ « ស្ថាន ភាព ដី គៃប់ តំបន់ នៅ ក្នុង 
ខៃត្ត កៃចៃះ សុទ្ធ តៃ អាច ដាំអំពៅ បាន 
ប៉ុន្តៃ ដោយ សរ មនតៃ  កៃុមហ៊ុន វិនិ-
យោគ លើ រោងចកៃ ផលតិ ស្ករអពំៅ នៅ 
សៃកុ សំបូរ  ទើប ដំណំ នៃះ តៃវូ បាន ដំា-  
ដុះ តៃ នៅក្នុង  តំបន់ នៃះប៉ុណោ្ណោះ »។

ទនិ្ននយ័ ព ីអគ្គ នាយក ដា្ឋាន គយ នងិ 
រដា្ឋាករ កម្ពជុា  ឱៃយ ដងឹ ថា បៃទៃស កម្ពជុា 
បាន នា ំចៃញ ផលតិ ផល ព ីស្ករ មន តម្លៃ  
ជាង  ១៨,៩៥ លាន ដុលា្លារ  ចាប់ ពី ខៃ 
មករា ដល់  ខៃ មថិុនា ឆ្នាំ ២០២០ ធា្លាក ់
ចុះ  ៤៣,៨៩ ភាគ រយ  បើ ធៀប នឹង រយៈ- 
ពៃល ដូច គា្នា កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ ដៃល 
មនតម្លៃ   ៣៣,៧៩ លាន ដុលា្លារ ។ 

ទោះ យា៉ាង ណ ទិន្នន័យ មិន បាន 
បញ្ជាក់ ពី បៃភៃទ   ផលិត ផល ពី ស្ករ ជាក់- 
លាក់ នោះ ទៃ ។ 

លោក  វៃង សខុន  រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
កស ិកម្ម រកុា្ខា បៃមញ ់នងិ នៃសទ ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល ទសៃសនកិច្ច ចង្វាក់ ផលិត- 
កម្ម នៅ រោង ចកៃ ផលតិ ស្ករស កៃមុហ៊នុ  
ភ្នំពៃញស៊ូ ហ្គ័រ  កាល ពី  ខៃ ធ្នូ  ២០១៩ 
បាន  ឱៃយ ដឹង ថា រោង ចកៃ របស់ ភ្នំពៃញ 
ស៊ ូហ្គរ័   មន សមត្ថ ភាព ផលតិ ស្ករស១  
ពាន ់តោន នងិ ស្ករ ឆៅ  ១ ពាន ់ តោនក្នងុ   
១ ថ្ងៃ។ សព្វ ថ្ងៃ ទីផៃសារ ស្ករ ស ធំ ជាង គៃ 
របស់ កៃុម ហ៊ុន  គឺ  បៃទៃស វៀតណម  
នងិ  ផ្គត ់ផ្គង ់ក្នងុសៃកុ ។  លោក ថ្លៃង ថា៖  
« នា  ពៃល អនាគត  កៃមុហ៊នុ  គៃង នងឹ 
នាំ ចៃញ ទៅ  ទីផៃសារ កៃ តំបន់ បន្ថៃម »។

ភ្នពំៃញ ស៊ ូហ្គរ័ ជា  កៃមុហ៊នុ ក្នងុ សៃកុ 
វនិយិោគ ដោយ វនិយិោ គនិ ខ្មៃរ គ ឺលោក 
លី យ៉ុង ផត់  ដៃល មន ទុន វិនិយោគ  
បៃមណ  ២០០ លាន ដុលា្លារ ៕ LA

អាជា្ញាធរតម្រែវូឱ្រែយម្ចាស់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារស្រែវាស្នាក់នៅនិង
អាជីវកម្មបៀរហ្គាដិនត្រែវូមកដាក់ពាក្រែយស្នើសំុវាយតម្ល្រែស្តង់ដា

ភ្ញៀវ ទេសចរ ដើរ កមេសាន្ត  នៅ បេសាទ អង្គរវត្ត កាល ពី ពេល ថ្មីៗ នេះ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន 

ឃ្លាងំសន្នធិិបេងឥន្ធនៈនិង គីមី នៅលើកោះJurongក្នងុបេទេសសិង្ហបុរី។ ST



ហួនឌីណា

មេដកឹនាំគណបកេសបេឆាងំវេណេស៊យុ-
អេឡាលោកJuanGuaidoនយិាយថា
បកេសនយោបាយរបស់ខ្លនួគួរតេតេវូរៀប-
ចំឡើងវញិហើយឆ្លុះបញ្ចាងំពីយទុ្ធសាស្តេ
របស់បកេសបនា្ទាប់ពីទទលួបរាជយ័យា៉ាង-
ចាស់ដេក្នងុការបោះឆ្នោតហើយអពំាវនាវ
ឱេយមានការរបួរមួគ្នោក្នងុចណំោមមេដកឹនាំ
នេចលនាដេលបេកបាក់។
កេយពីធ្វើពហិការក្នុងការចូលរួម

បោះឆ្នោតជតិ៤ឆា្នោំរមួទាងំការបោះឆ្នោត
បេធានាធិបតីក្នុងឆា្នោំ២០១៨និងការ-
បោះឆ្នោតសភានៅឆា្នោំ២០២០គណបកេស
បេឆាងំវេណេស៊យុអេឡាសមេចឈាន-
ជើងចូលបេឡូកក្នងុការបោះឆ្នោតជេើស-
រើសអភិបាលកេុងកាលពីថ្ងេអាទិតេយ។
ប៉ុន្តេលទ្ធផលដេលចេញដោយកេុម-
បេកឹេសាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(CNE)
កាលពីថ្ងេចន្ទបង្ហាញថាបកេសបេឆាំង
បរាជ័យដោយឈ្នះតេ៣ រដ្ឋប៉ុណ្ណេាះ
ក្នុងចំណោម២៣ រដ្ឋ ខណៈ២០រដ្ឋ
ទៀតបានទៅលើគណបកេសUnited
SocialistParty(PSUV)ដេលកពំងុ
កាន់អណំាចរបស់លោកបេធានាធបិតី
NicolasMaduro។
គណបកេសPSUVនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមាន

ជំហរល្អក្នុងការដណ្តើមយករដ្ឋ២
ចងុកេយខណៈដេលបេក្ខជនPSUV
មា្នោក់ក៏ឈ្នះឆ្នោតចូលកាន់តំណេង

អភិបាលកេងុនៅរដ្ឋធានីការា៉ាកាសផង-
ដេរ។លោកបេធានាធិបតីកាលពីថ្ងេ
អាទិតេយអបអរលទ្ធផលនេការបោះឆ្នោត
ថាជាជ័យជម្នះដ៏គួរឱេយចាប់អារម្មណ៍។
វាជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល

ជតិ៤ឆា្នោំដេលកេមុបេឆាងំបេកតួបេជេង
ការបោះឆ្នោតថា្នោក់តបំន់និងកេមវត្តមាន
របស់អ្នកសង្កេតការណ៍សហភាពអរឺ៉បុ
(EU)ជាង១៣០នាក់។អាជា្ញាធររៀបចំ
ការបោះឆ្នោតនយិាយកាលពីថ្ងេចន្ទថា
៤២,២ភាគរយនេអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ទាងំ២១លាននាក់របស់វេណេស៊យុអេឡា
ទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងេអាទិតេយ។
លោកGuaidoអតតីបេធានសភាដេល

ទទលួសា្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរកិនងិ
សម្ពន័្ធមតិ្តថាជាមេដកឹនាំដ៏តេមឹតេវូរបស់
វេណេស៊ុយអេឡានិយាយកាលពីថ្ងេ
ចន្ទថា កេុមបេឆាំងចាំបាច់តេូវរៀបចំ
ខ្លនួឡើងវញិបនា្ទាប់ពីលទ្ធផលធ្វើឱេយខក
ចតិ្ត។លោកនយិាយថា៖«ថ្ងេនេះជាពេល-
វេលាសមេប់ការឆ្លុះបញ្ចាងំក្នងុចណំោម
ថា្នោក់ដឹកនាំរបស់យើង។វាមិនមេនជា
ពេលវេលាសមេប់ការបេកេកគ្នោឬការ-
បេកាន់យកការរើសអើងក្នុងចំណោម
មេដឹកនាំនយោបាយនោះទេ»។
លោកGuaidoក៏និយាយផងដេរថា

អ្វីដេលកើតឡើងកាលពីថ្ងេអាទតិេយបង្ហាញ
ពីតមេវូការជាក់ស្តេងសមេប់ការបងេបួ-
បងេួមក្នុងចំណោមកងកមា្លាំងបេឆាំង
បេសិនបើពួកគេតេូវបេជេងជាមួយ

គណបកេសកាន់អំណាចឬលោកMa-
duroនៅក្នងុការបោះឆ្នោតបេធានាធបិតី
ឆា្នោំ២០២៤។
អ្នកកាសេតរបស់AlJazeeraដេល

សង្កេតការណ៍លើការបោះឆ្នោតអ្នកសេី
TeresaBoនយិាយថា៖«ពកួគេ[បកេស
បេឆាំង]រំពឹងថាការគេប់គេងនៅនឹង
កន្លេងបោះឆ្នោតនងឹជយួឱេយពកួគេសមេច
បាននវូគោលបណំងរបស់ពកួគេ។ទោះ
ជាយា៉ាងណាអ្វីៗ មនិសមេចដចូការគេង
ទុកទេ»។អ្នកសេីបន្តថា៖«បញ្ហាដ៏ធំ-
បផំតុដេលកេមុបេឆាងំជបួបេទះនោះគឺ
បេហេល៦០ភាគរយនេចនំនួបេជាជន
មិនបានទៅបោះឆ្នោត។ប៉ុន្តេទន្ទឹមនឹង
នោះក៏មានការបេងចេកដ៏ធំដេលមាន
នៅក្នុងបកេសបេឆាំងផងដេរ»។
អ្នកវិភាគនានាធា្លាប់និយាយមុនការ

បោះឆ្នោតថាការសមេចចតិ្តយតឺយា៉ាវ
របស់គណបកេសបេឆាំងក្នុងការចូលរួម
ការបោះឆ្នោតនិងការបេកេកគ្នោថាតើ
ខ្លនួគរួតេឈរឈ្មោះបេក្ខជនឬយា៉ាងណា
នឹងធ្វើឱេយខូចការបង្ហាញរបស់ខ្លួន។
រដ្ឋមន្តេីការបរទេសអាមេរិកលោក

AntonyBlinkenចោទបេកាន់រដ្ឋាភ-ិ
បាលរបស់លោកMaduroកាលពីពេកឹ
ថ្ងេចន្ទថារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយធ្វើ
ឱេយមានដណំើរការខសុឆ្គងដើមេបីកណំតជ់ា
មុននូវលទ្ធផលតាមរបស់គណបកេស
លោក។លោកBlinkenដោយលើក
ឡើងពីការយាយីនិងការហាមបេមបេក្ខ-

ជនបកេសបេឆាំងអ្នកបោះឆ្នោតលួចបន្លំ
និងការចាប់ពិរុទ្ធជាដើម។
ទោះយា៉ាងណារបាយការណ៍បឋមពី

អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតរបសស់ហ-
ភាពអឺរ៉ុបដេលតេូវចេញនៅថ្ងេអង្គារ
មនិទាន់មានបង្ហាញពីរបាយការណ៍មិន
បេកេតីធំណាមួយអំពីការរំខានដូចការ-
លើកឡើងរបស់លោកBlinkenទេ។
ប៉ុន្តេតាមការចុះផេសាយរបស់កាសេត

WashingtonPost អ្នកតស៊ូមតិ
សេរើភាពសារព័ត៌មានកត់តេករណីអ្នក
កាសេតយា៉ាងហោចណាស់ជាចេើននាក់
ទទូាងំបេទេសដេលតេវូបានបដិសេធមិន
ឱេយចលូទៅកាន់កន្លេងបោះឆ្នោតនងិបង្ខំ
ឱេយលបុរបូភាពចេញពីកាមេរា៉ារបស់ខ្លនួ។
លើសពីនេះមានអ្នកតស៊ូមតិសទិ្ធិមនសុេស
២នាក់ផេសេងទៀតដេលថតរបូនៅកន្លេង
បោះឆ្នោតនិយាយថាពួកគេតេូវបាន
ឡោមព័ទ្ធ វាយបេហារនិងប្លន់ដោយ
មនុសេសបេហេល២០នាក់ពីលើម៉ូតូ។
អ្នកសេីMaryhenJimenezអ្នក-

សេវជេវនៅមជេឈមណ្ឌលអាមេរកិឡា-
ទនីនេសាកលវទិេយាលយ័Oxfordនយិាយ

ថា៖«រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញម្តងទៀតថា
ទោះបីជាមនិមានការគទំេដ៏ពេញនយិម
ក៏ដោយក៏វានៅតេស្ថិតក្នុងអំណាច
ដោយសារតេខ្វះការបេឆាងំជាមយួនងឹ
យុទ្ធសាសេ្តសមេបសមេួល»។
ជាមួយគ្នោនោះលោកMaduroនិ-

យាយកាលពីថ្ងេអាទតិេយថាការវលិតេឡប់
ទៅកាន់ការចរចានៅបេទេសមុិកសុិក
ជាមួយកេុមបេឆាំងវេណេស៊ុយអេឡា
នឹងមិនកើតឡើងទេរហតូដល់បេសកជន
រដ្ឋាភិបាលដ៏លេបីឈ្មោះលោកAlexSaab
ដេលតេូវបានធ្វើបតេយាប័នទៅសហរដ្ឋ-
អាមេរិកកេមការចោទបេកាន់ពីបទ
លាងលុយកខ្វក់តេូវបានដោះលេង។
កិច្ចពិភាកេសាមួយដេលចាប់ផ្តើមតាំង

ពីខេសហីានោះមានគោលបណំងស្វេង
រកផ្លូវចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
របស់វេណេស៊យុអេឡា។លោកGuaido
ថាលោកមានសទុដិ្ឋនិយិមថារដ្ឋាភបិាល
នងឹវលិតេឡប់មកតុចរចាវញិហើយថា
លោកកំពុងពិភាកេសាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត
អន្តរជាតិក្នុងការបង្កើនសមា្ពាធលើ
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកMaduro៕

ប្រាក់សាយ

មន្តេីនយិាយថាលោករដ្ឋមន្តេី
ការពារជាតិអុសីេអេលBenny
Gantzកាលពីថ្ងេអង្គារបានធ្វើ
ដណំើរទៅបេទេសមា៉ារ៉កុជាទសេសន-
កចិ្ចមយួដេលនងឹធ្វើឱេយកចិ្ចសហ-
បេតិបត្តិការរវាងបេទេសទាំង២
វលិតេឡប់ទៅរកភាពបេកេតឡីើង-

វញិនៅចំពេលមួយដេលទីកេងុ
រា៉ាបាតជាប់ទាក់ទិនក្នុងភាពមិន
ចាញ់មនិឈ្នះនៅតបំន់សាហារា៉ា
ភាគខាងលិច។ 
ដណំើរទសេសនកចិ្ចរយៈពេល២

ថ្ងេបានកើតឡើងមនិដល់១ឆា្នោផំង
កេយពីបេទេសមា៉ារ៉កុបានធ្វើឱេយ
ទំនាក់ទំនងជាមួយអុីសេអេល
ធម្មតាឡើងវញិនៅក្នងុកចិ្ចពេម-

ពេៀងមយួដេលសមេបសមេលួ
ដោយរដ្ឋការរបស់អតតីបេធានា
ធិបតីអាមេរិកដូណាល់តេំ។
ជាថ្នរូនោះទកីេងុវា៉ាសុនីតោន

បានទទលួសា្គាល់អធបិតេយេយរបស់
ពេះរាជាណាចកេអា្រហ្វកិខាងជើង
ជុំវិញដេនដីមានជម្លាះនេតំបន់
សាហារា៉ាភាគខាងលិច។
លោកGantzជារដ្ឋមន្តេកីារពារ

ជាតិអីុសេអេលទី១ដេលធ្វើទសេសន-
កចិ្ចផ្លវូការនៅបេទេសមា៉ារ៉កុនងិ
ចុះហត្ថលេខាលើអនសុេសរណៈនេ
ការយោគយល់(MoU)ដេលនងឹ
បញ្ជាក់ពីកចិ្ចសហបេតបិត្តកិារការ-
ពារជាតិរវាងបេទេសទំាង២នេះ។
បេភពមួយដេលដឹងចេបាស់ពី

ដណំើរទសេសនកចិ្ចបានបេបស់ារ-
ពត័ម៌ានAFPថាទសេសនកចិ្ចនេះ
មានបណំងកណំត់មលូដ្ឋានគេឹះ-
សមេប់កិច្ចសហបេតិបត្តិការ

សន្តិសុខនៅពេលអនាគតរវាង
អុីសេអេលនិងមា៉ារ៉ុក។
បេភពដដេលបានឱេយដងឹទៀត

ថារហតូមកទល់ពេលនេះមាន
កចិ្ចសហហបេតបិត្តកិារកមេតិខ្លះ
ដេលធ្វើឱេយទនំាកទ់នំងល្អបេសើរ
ឡើងវិញ។
បេទេសមា៉ារ៉កុគេបគ់េងភាគចេើន

នេតំបន់សាហារា៉ាភាគខាងលិច
នងិចាតទ់កុអាណានគិមអេសេបា៉ាញ
ជាដេនដីអធិបតេយេយរបស់ខ្លនួ។
ភាពតានតងឹបានផ្ទុះឡើងរវាង

បេទេសមា៉ារ៉កុនងិអាលហ់េសេរើដេល
គំទេចលនាឯករាជេយរណសិរេស
Polisarioនៅតំបន់សាហារា៉ា
ភាគខាងលិច។
បេទេសអាល់ហេសេរើបានកាត់

ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយ
មា៉ារ៉ុកនៅក្នុងខេសីហាដោយ
បានលើកឡើងពីសកម្មភាពអារ-ិ

ភាពជាចេើនដេលជាការចោទ
បេកាន់មយួតេវូបានទកីេងុរា៉ាបាត
បដិសេធ។
កាលពីដើមខេនេះបេជាជន

អាលហ់េសេរើបានចោទបេទេសមា៉ារ៉កុ
ថាបានសមា្លាប់ជនសុវីលិអាល-់
ហេសេរើ៣នាក់នៅតាមផ្លវូហាយវ៉េ
១ដោយបានបង្កឱេយមានការភយ័-
ខា្លាចពីភាពតានតឹងកើនឡើង។
ចំណេកបេធានចលនាPoli-

sarioលោកBrahimGhali
បាននយិាយកាលពីសបា្តាហ៍មនុ
ថាចលនានេះបានសមេចបង្កើន
កិច្ចបេតិបត្តិការយោធា។
លោកBruceMaddy-

Weitzmanជាអ្នកអុសីេអេល
ទទួលបន្ទុកកិច្ចការមា៉ារ៉ុកបាន
នយិាយថាពេលវេលានេដណំើរ
ទសេសនកិច្ចរបស់លោកGantz
និងការចុះMoU មិនមេនកើត-

ឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នោទេ។
លោកបាននិយាយថាវាគឺជា

លទ្ធភាពដេលនៅក្នុងបរិបទនេ
ភាពតានតឹងមា៉ារ៉ុក-អាល់ហេសេរើ
ដេលបេជាជនមា៉ារ៉ុកកំពុងផ្តាត
ការយកចិត្តទុកដក់។
សាស្តាេចារេយសាកលវទិេយាលយ័

TelAvivរបូនេះបាននយិាយថា៖
«បេជាជនមា៉ារ៉កុចង់បង្ហាញដល់
មនសុេសគេបរ់បូសាធារណជនរបស់
ពួកគេ និងគូបេជេងអាល់ហេសេរើ
និងលោកខាងលិចថាពួកគេកំពុង
ធ្វើឱេយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយ
អុីសេអេលកាន់តេសុីជមេ»។
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សម្ប់ថាមពលស្អាតសភាអាម្រិក
នៅឆ្នា២ំ០២១ន្ះបានអនមុត័ចប្ាបម់យួ
ដោយចណំាយលយុប្មាណច្ើនជាង
ចនំនួ៥០០ប៊ីលានដលុា្លារដើមបី្ឱយ្អា-
មរ្កិផ្លាស់ច្ញពីការប្ើបស្់ថាមពល
ហ្វូសុីលឥន្ធនៈហើយប្ដូរមកប្ើប្ស់
ថាមពលស្អាតមកវិញ៕

ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍  ថ្ង្ពុធទី២៤ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

ស៊ខ វេងឈាង

បធ្ានាធបិតីប្ឡារុសលោក
អាឡិចសន់ឌ័រលកូាសនិកូបាន
លើកឡើងថាបទ្ស្របស់លោក
មនិចង់មានការបឈ្មមុខដាក់
គ្នាជាមយួបទ្ស្ប៉ឡូញូទ្ប៉នុ្ត្
ចង់ឱ្យមហាអំណាចអឺរ៉ុបធ្វើការ
ជាមយួរដា្ឋាភបិាលលោកដើមប្ជីយួ
ដោះសយ្វបិត្តិជនអនោ្តោបវ្ស្ន៍
នៅព្ដំន្ជាមយួបទ្ស្លោក
ដោយបន្ថ្មទៀតថាប្សិនបើ
វបិត្តិន្ះកាន់ត្លបំាក«ឆ្ងាយពក្
សង្គ្មគឺចៀសមិនរួចទ្»។
កាលពីថ្ង្ចន្ទ ទី២២ វិច្ឆិកា

ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ BELTA
របស់ប្ឡារុសបានដកស្ង់
សម្តីលោកលូកាសិនកូនិយយ
ថាលោកមនិចង់ឱយ្ស្ថានការណ៍
កើនឡើងបនា្ទាប់ពីភាពតានតងឹ
នៅតបំន់ព្ដំន្ដល្មានរយៈ-
ព្លជាច្ើនសបា្ដាហ៍ដល់ចុង-
សបា្ដាហ៍ន្ះជាកន្លង្ប្ឈមមុខ

ដាក់គ្នារវងកងកមា្លាងំឆ្មាំព្ដំន្
ប៉ឡូញូនងិជនអនោ្តោបវ្ស្ន៍រាប់
ពាន់នាក់ដ្លចង់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់
ទៅរស់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។
លោកលកូាសនិកូនយិយថា៖

«យើងតូ្វបងា្ហាញយ៉ាងច្បាស់ទៅ
កាន់ជនជាតិប៉ឡូញូទៅកានជ់ន-
ជាតិប៉ូឡូញទាំងអស់ថាយើង
មនិម្នជាមនស្ុសតរិចា្ឆានទ្ថា
យើងមនិចង់បានការបឈ្មមខុ
ដាក់គ្នាទ្។យើងមិនតូ្វការវ
ទ្ព្ះយើងយល់ថាបើយើង
ទៅឆ្ងាយព្កសង្គ្មគឺចៀស
មិនរួច»។លោកបន្តទៀតថា៖
«ហើយវនងឹកា្លាយជាមហន្តរាយ
មយួ។យើងយល់ចប្ាស់អពំីរឿង
ន្ះ។យើងមិនចង់បានការផ្ទុះ
ឡើងប្ភ្ទណាមួយទ្»។
បទ្ស្ប៉ឡូញូនងិសម្ពន័្ធមតិ្ត

លោកខាងលចិរបស់ពកួគ្បាន
ចោទប្កាន់លោកលូកាសិនកូ
ថាបានរៀបចំឱយ្មានវបិត្តិ។ពកួគ្
និយយថារដា្ឋាភិបាលលកូាសនិកូ

បានដកឹជញ្ជនូជនអនោ្តោបវ្ស្ន៍
ដល្ភាគច្ើនមកពីមជឈ្មិបពូា៌ា
ចូលប្ទ្សប្ឡារុសហើយ
បញ្ជូនពួកគ្ទៅកាន់សហភាព
អឺរ៉ុបតាមរយៈព្ំដ្នប្ទ្ស
ប៉ូឡូញលីទុយអានីនិងឡ្តូនី
ជាការសងសកឹនងឹការដាកទ់ណ្ឌ-
កម្មរបស់អឺរ៉ុប។
លោកលូកាសិនកូបានច្ន-

ចោលការចោទបក្ាន់ន្ះហើយ
នយិយថារដា្ឋាភបិាលរបសល់ោក
មិនអាចជួយដោះស្យបញ្ហា
ន្ះបានទ្លុះត្ត្អឺរ៉ុបដក
ទណ្ឌកម្ម។
កាលពីសបា្ដាហ៍មនុលោកលកូា

សនិកូបានធ្វើសណំើផន្ការមយួ
ដើមបី្ដោះសយ្វបិត្តិន្ះដោយ
សហភាពអរឺ៉បុនងឹទទលួយកជន
អនោ្តោបវ្ស្ន៍មយួចនំនួហើយ
ប្ឡារុសនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍
អ្នកសស្សល់។កាលពីថ្ង្ចន្ទ
លោកលកូាសនិកូបាននយិយ
ថាប្ទ្សអាល្លឺម៉ង់ដ្លជា

គោលដៅចមប្ងរបស់ជនអនោ្តោ-
បវ្ស្ន៍ភាគច្ើនយ៉ាងហច-
ណាស់ត្វូទទលួ២០០០នាក់
ហើយបឡ្ារសុនងឹធ្វើមាតភុមូ-ិ
និវត្តន៍ចំនួន៥០០០នាក់។
ប៉នុ្ត្សណំើន្ះត្វូបានច្ន

ចោលទាងំស្ងុដោយក្ងុប៊រ្-
ឡាំងនិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុប។
អ្នកនាំពាក្យរដា្ឋាភិបាលអា-

ល្លឺម៉ង់១រូប បាននិយយថា៖
«គំនិតន្ការមានច្ករបៀង
មនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្ទ្សអា-
ល្លមឺង៉់សមប្់ជនចណំាកស្កុ
ចនំនួ២០០០នាក់គឺមនិម្នជា

ដណំះសយ្ដល្អាចទទលួ
យកបានសម្ប់អាល្លឺម៉ង់ឬ
សហភាពអឺរ៉ុបនោះទ្»។
ទីភា្នាក់ងារមនុស្សធម៌ថាមាន

មនសុស្យ៉ាងហចណាស់១៣
នាក់បានស្លាប់នៅតំបន់ពំ្ដ្ន
ដ្លជាព្មានអាកាសធាតុ
តជ្ាក់នងិសើមហើយមានកង្វះ
អាហារនិងទឹកស្អាត។ដោយ-
សរការលបំាកក្នងុការចលូសង្កត្
ក្នុងតំបន់ន្ះគ្គិតថាតួល្ខ
ការស្លាប់ជាក់ស្ដង្អាចខ្ពស់ជាង
ន្ះទៅទៀត។
បទ្ស្ប៉ឡូញូបានចោទប-្

កាន់បឡ្ារសុថានៅបន្តដកឹជញ្ជនូ
ជនអនោ្តោបវ្ស្ន៍និងជនភៀស-
ខ្លនួមកកាន់ព្ដំន្សហភាពអរឺ៉បុ
បើទោះបីជាបឡ្ារសុបានធ្វើបត្-ិ
បត្តកិាររុះរើនងិបោសសមា្អាតជរំំ
នៅទីនោះកាលពីសបា្ដាហ៍មនុក៏
ដោយ។បនា្ទាប់ពីប្តិបត្តិការ
បោសសមា្អាតជនអនោ្តោបវ្ស្ន៍
នងិជនភៀសខ្លនួភាគច្ើនដល្
បានបោះជរំំនៅព្ដំន្ត្វូបាន
ផ្លាស់ទៅឃ្លាំងមួយកន្ល្ងក្នុង
បទ្ស្បឡ្ារសុហើយខ្លះទៀត
បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅលើ
ជើងហះហើរទី១៕

អាមេរិកហាក់នៅពីកេយចិនក្នងុការគេប់គេងរ៉េនិងធនធាន
ធម្មជាតិសមេប់ថាមពលស្អាតខណៈពិភពលោកកើនតមេវូការ

លោកលូកាសិនកូថាបេឡារុស
មិនចង់មានភាពតានតឹងនឹង
បូ៉ឡូញលើវិបត្តិអន្តោបេវេសន៍ទេ

លោកបេធាន ធិបតី  អា ឡិចសាន់ឌ័រ លូកាសិនកូ (ឆ្វេង )និងលោកនយករដ្ឋ មន្តេ ីបូ៉ឡូញ  Mateusz Morawiecki។ AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យៈ បណ្តុំ រូប ភាព 
និង  វីដេអូ  ដេល កើត ចេញ ពី   បេណីត- 
ភាព និង ភាព ប៉ិន បេសប់ នេ សិលេបៈ    
បត់ ស្លកឹ ចេក និង ផ្កាភ្ញ ីកើត  ជា  រូប ស ត្វ-  
នាគ សត្វ ហងេស និង ទមេ ភួង ផ្កា ឈូក 
សមេប់  បូជា ព៉ទ្ធ គ៉ណ  នៅ  វត្ត   រហាត ់-   
ទឹក ក្នុង សេ៉ក មង្គល ប៉រី ខេត្ត បនា្ទាយ- 
មានជ័យ កំព៉ង   ផ្ទុះ ការ ចេក ចាយ បន្ត  
និង  កោត សរ សើ  រ ពី ស្នាដេ ផ្អើល  ពេញ 
បណ្តាញ   សង្គម។  
 តាម   ពិត  ស្នាដេ បេប សិលេបៈ រចនា ឬ 
បត់ ស្លឹក  ចេក និង ផ្កាភ្ញី  ធ្វើ ជា រូប ភាព 
សត្វ ផេសេងៗ និង ទមេ ភួង ផ្កាឈូកនេះ   
https://www.facebook.com/
piseth.vichearin/videos/ 

175673008036614  សមេប ់ បូជា 
ពេះព៉ទ្ធ ដ៏ សេស់     ស្អាត ទាំង នេះ  តេូវ-  
បាន   លោក  ធីប ប៊៉នធី  វ័យ  ៤២  ឆ្នាំ 
ចាប់បេកប  ជាម៉ខ  របរ ចិញ្ចឹម ជីវិត ជាង 
១០ឆ្នាំ មក ហើយ  នៅ សេ៉ក មង្គល ប៉រី 
ខេត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ  និង  មាន កូន 
សិសេស បេ៉ស  -សេី ចនំ ួន ១០ នាក ់មក 
រៀនចំណេះ នេះ បន្ត ពី លោក ផង ដេរ ។ 
 លោក  ធីប ប៊៉នធី  បេប់ពីដំណើរ ដើម 
ទង នេ ការ ចាប ់ យក ចណំេះ  ជនំាញ  បត ់
ស្លឹកចេក  និង  ផ្កាភ្ញី ដេល     កើ ត ចេញ  
ចំណូល ចិត្ត ខ្លនួ  គួប ផេសំជាមួយ  នឹង ការ- 
ខ ំ ផ្ចតិ ផ្ចងរ់ៀនតេប ់ តាមគេ  ដោយមនិ 
មាន ចលូ   រៀន   នៅ  សលា  នោះ ឡើយ ។     
លោក ប៊៉នធី    ឱេយ ភ្នំពេញ ប៉៉ស្តិ៍  ដឹង ថា ៖ 
«និយាយ ឱេយ តេង់ ទៅគឺ ចំណេះ    នេះ ខ្ញុំ 
មនិ  បាន   រៀន នៅសលា អី្វនោះ ទេ គ ឺខ្ញុ ំ

គេន់ តេ  រៀន ធ្វើ   តាមគេ  និង ខំបេឹង-  
បន្ថេម     ដោយ  ខ្លួន   ឯង តេ ប៉៉ណ្ណោះ ។ បើ 
គិត  មក ដល់ ពេល នេះ ខ្ញុំ  ចាប់ ជា ម៉ខ- 
របរ  ជាង ១០ឆ្នាំ ហើយ »។
  ទោះបជីា មើល ទៅ ឃើញ មាន  វត្ថ ុធាត ៉
ដើម បេើ សមេប់    ការ រចនា ចេញ ជា រូប 
ភាព  ដចូជា សត្វ នាគ សត្វ ហងេស សត្វ-  
ដំរី  ឬ រូប សត្វ ផេសេងៗ ទៀត  តាមតមេូវ- 
ការ ចង់ បាន   អាច ងាយ រកដោយ សរ 
មាន  តេ ស្លឹក ចេក ដើម ចេក និង ផ្កាភ្ញី 

នានា   តេ ប៉៉ណ្ណោះមេន ក្តី   តេ អ្វី ដេល 
លំបាក នោះគឺ វិធី បត់ និង ភាព អំណត់  
និង  ពេល    វេលា   អ្នក បត់។  ទី ផេសារ រក-   
បេក់    ចិញ្ចឹម ជីវិត នេ  អាជីព នេះ ក៏   នៅ  
មិន  ទាន់ ល្អ ឡើយ ខណៈ  តម្លេ  បាន ពី 
ការ ងារ សលិេបៈ  នេះ អាសេយ័ តាមទហំ ំ 
និង  តាម  ចមា្ងាយនេ តំបន់     ។   
  លោក ធីប ប៊៉នធី  បញ្ជាក់ ដូច្នេះ ថា៖ 
«បើ ថា ងាយសេួល  រក នោះ  គឺ មានតេ   
នៅ   តំបន់ សេ៉ក សេ ចមា្ការ ខ្លះ ប៉៉ណ្ណោះ  
ចពំោះស្លកឹ ចេក នងិផ្កាភ្ញ ី សមេបប់ត ់    
ឯ  តំបន់ ផេសេង ទៀត អាច ពិបាក រក។ 
ចពំោះ ការ ងារ នេះ អ្វ ីដេ ល ពបិាក នោះ 
គ ឺ របៀបបត់ ឬ កេបាច់ កេបូរ   បត់ វា មា ន-   
ចេើន  ហើយ តេូវ ការ ភាព អំណត់ នឹង 
ពេល     វេលា ។ តាម បទ ពិសោធសិសេស 
បេ៉ស -សេី ទាំង  ១០ នាក់ របស់ ខ្ញុំ  
ដេល    មក រៀន បន្ត នោះ គឺ     ពួក   គេ    មាន 
ការ  លំបាក នឹង រៀន កេបាច់ កេបូរ នេះឯង  
ដោយ   ពួកគេ ខ្លះ  មក រៀន  ៥-៦ ឆ្នាំ 
ហើយ  នៅ មិន     ទាន់    អស់ កេបាច់ បត់ ។  
យា៉ាង  ណ ក៏ សបេបាយ ចិត្ត   ដេរ ឃើញ 

មាន   កូន ខ្មេរ  តំបន់ នេះ [មង្គល  ប៉រី ] 
បាន   មក រៀន បត់ ស្លឹក ចេក និង ផ្កាភ្ញី 
នេះ ជា មួយ     ខ្ញុំ »។ 
   លោក បន្ថេម ថា៖ «ចំពោះ តម្លេ នេ 
ការ បត់ ស្លឹក ចេក និង ផ្កាភ្ញីជា រូប ភាព 
សត្វ   ឬ រូប ផេសេង ៗ នោះ  អាសេ័យ តាម 
ទហំ ំនងិ ទកីន្លេង តេវូ  ធ្វើ  ។  ឧទាហរណ ៍
រូប  សត្វ នាគ ១ សត្វហងេស ១ និង រូប 
ទមេផួង ផ្កាឈូក បូជា ពេះ ព៉ទ្ធ រូប  ១  
ជា  ទំហំ ខ្នាត ធំ នោះ ខ្ញុំ តេូវ ការ មន៉សេស 
ជយួ   បេមាណ ព ី ១០-១៥ នាក ់ហើយ 
បេើពេល ១២ ថ្ងេ ទើប ធ្វើ បាន ។ 
ហើយ  តម្លេ ឈ្នូល វិញ  មាន ចនោ្លោះ ពី  
៦០០ ដល៉ា្លោរ ទៅ ជាង ១០០០ ដល៉ា្លោរ  
តាម ទំហំ  និង ទី តាំង តំបន់»។ 
 បេសិន បើ បង ប្អូន ចង់ បានការ បត់ 
ស្លឹក ចេក និង ផ្កាភ្ញី បេកបទៅ    ដោយ 
ភាព ប៉ិន បេសប់ និង  សោភណភាព    
សេស់ ស្អាត នោះ អាចទំនាក់ ទំនងជា - 
មួយ  លោក ធីប ប៊៉នធី   តាម លេខ ទូរ-  
ស័ព្ទ ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក   ០៨៨-  
៨៩ ៥៨ ៩៨៩៕  

 កេុង ប៉ារីស : សមាជិកសភា បារាំង 
បាន បោះឆ្នាត កាលពីសបា្ដាហ៍ កន្លង 
ទៅ នេះ  ដើមេបី បញ្ចប់ ទង្វើ បេើបេស់ 
សត្វ ពេ    ក្នុ ង កម្មវិធី សម្ដេង សៀក  
ដោយ  លេងអន៉ញ្ញាត ឱេយមាន  វត្តមាន    
សត្វ ខ្លោ តោ ឬ ខ្លោឃ្មុំក្នុងការសម្ដេង។

ទសេសនីយភាព  សត្វពេ នឹងតេូវ 
ហាមឃាត ់ក្នងុ រយៈពេល ២ ឆ្នា ំហើយ 
ការ កាន់កាប់ កម្មសិទ្ធិ ពួកវា នៅកេ 
ចេបាប់ ក្នុង រយៈពេល ៧  ឆ្នាំខងម៉ខ  
កេម  ចេបាប ់ស្តពី ីសទិ្ធ ិសត្វ ដ ៏ធ ំទលូាយ  
ដេល ស្ថតិកេម ការពភិាកេសា ចាប ់តាងំ 
ពី ឆ្នាំ២០២០។

ចេបាប់ ដេល ធា្លោប់ ច៉ះហត្ថលេខ 
ដោយ  បេធានាធិបតី អេមា៉ានូអេល 
មា៉ាកេ៉ង ក៏ នឹង ហាមឃាត់ ការសម្ដេង 

ដោយដហូ្វនី  ក្នងុ រយៈពេល ៥ ឆ្នា ំខង 
មខ៉ ហើយក ៏នងឹ បញ្ចប ់ការចញិ្ចមឹពពកួ 
សត្វសំពោច និងភេ ផងដេរ ។

លោក មា៉ាកេ៉ង   បាន ហៅ ចេបាប់ នេះ 
ថា៖«ជំហាន  បេវត្តិសសេ្ត ក្នុងការ- 
បេយ៉ទ្ធ នឹង សិទ្ធិ សត្វ»។

មា្ចាស់ រោង សៀក យល់ថា  ចេបាប់ នេះ 
ហួស ហេត៉  ខណៈ អ្នក បរិស្ថាន ខ្លះ 
និយាយថា វា មិន បានរឹត បន្តឹង វេង- 
ឆ្ងាយ និង  គេប់គេន់នោះទេ។

អ្នកតស៊ ូមត ិសត្វ ដ ៏លេបលីេបាញ បផំត៉ 
របស់  បេទេស បារាំង គឺ តារា សម្តេង 
ជើងចាស់ Brigitte Bardot ដេល  
បាន ស្វាគមន៍ ចេបាប់ នេះ ថា ជា «ការ - 
រីកចមេើន  ដ៏ចំបាច់ នេ  ប៉ព្វហេត៉ សិទ្ធិ 
សត្វ នៅក្នុង បេទេស បារាំង»។

កេពកីារ កណំត ់ វធិានការ នៅ រោង-  
សៀក ចេបាប ់ថ្ម ីនងឹ បង្កើន ការពនិយ័ ជា 
អតិបរមា សមេប់ ការធ្វើ បាប សត្វ 
រហូត  ដល់ ជាប់ពន្ធនាគារ  ដល់ ៥ ឆ្នាំ 
នងិ  ពនិយ័ ជា បេក ់ចនំនួ៧៥ ០០០អរឺ៉ ូ
(៨៥ ០០០ដ៉លា្លោរ) ពេមទាំង  រឹត- 
បន្តឹង     ការលក់ សត្វ ចិញ្ចឹមផង ដេរ ។

ការស្ទង់មតិ បងា្ហាញថា បេជាជន 
បារាងំ  ភាគចេើន គាទំេ ចេបាប ់នេះ ហើយ 
ទកីេង៉ នងិ ទបីេជ៉ជំន នានា បាន ហាម- 
ឃាត់ ការ កេ៉ម សៀក មានសត្វ ពេ។

ការផ្លោសប់្តរូ នេះ នងឹធ្វើ ឱេយ បារាំង   ដើរ 
ទន្ទឹមគា្នា នឹង បណ្តា  បេទេស អឺរ៉៉ប ជាង 
២០ ដេល  ហាម ឃាត់ ឬ ដាក់ កមេិត  
យា៉ាងខ្លោំង ចំពោះ ការបេើ សត្វ   ក្នុង 
ឧសេសាហកម្ម កមេសាន្ត៕ AFP/HR

សិល្បៈបត់ស្លកឹច្កនិងផ្កាភ្ញី
បូជាពុទ្ធគុណអ្នកមង្គលបុរី
កំពុងផ្អើលបណ្តាញសង្គម

បារំាងហាមឃាត់ការប្ើប្ស់សត្វព្សម្ដង្សៀកជាមួយពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ

រូប សត្វ នគ សត្វ  ហងេស និងទមេភួងផ្កាឈូក  ពីស្លកឹចេក និង ផ្កាភ្ញ ីខ្នាតធំ លោក  បុ៊នធី  បេ ើពេល ធ្វើ ១២ ថ្ងេ ។ រូបថត ហ្វេសប៊៉ក 

នយកកេមុ សៀក Cirque Franco-Belge ឱេយ ចំណី ខ្លា នៅបរំាង។ រូបថត AFP

លោក ធីប បុ៊នធី វ័យ ៤២ ឆ្នា ំនៅ សេកុ មង្គល បុរី  បេកប របរ ជា  អ្នក បត់ស្លកឹចេក និង ផ្កាភ្ញ ី ជាង ១០ ឆ្នា ំ ។ រូបថត ហ្វេសប៊៉ក 



    ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ហុង រស្មី 

ភ្នំពេញ : បណ្ដា បៃទៃស 
អភវិឌៃឍ នក៍ពំងុ បៃណងំ បៃជៃង 
ផលិត បច្ចៃកវិទៃយាវៃឆ្លាត នានា 
ដើមៃបី ជា ជំនួយ កិច្ចការ មនុសៃស 
នងិ មហចិ្ឆតា ជាបៃទៃស ឈាន- 
មុខ ខាង បច្ចៃកវិទៃយាទំនើប ។ 

បច្ចៃកវិទៃយាវៃឆ្លាត រួមមាន 
រ៉ូបូត បៃព័ន្ធ វិភាគ ចក្ខុទសៃសន៍ 
សមត្ថភាព ស្គាល់ សំឡៃង 
ក៏ដូចជា ការ បក បៃភាស 
ជាដើម  ដៃល វាមានសមត្ថភាព 
ធ្វើ កិច្ចការ ជំនួស មនុសៃស បាន ។ 

ខណៈ  បច្ចៃកវិទៃយាវៃឆ្លាត កំពុង  
តៃ ជួយ សមៃួល កិច្ចការ មនុសៃស 
បាន យ៉ាង ចៃើន ការ សកិៃសា នងិ 
ការ ជជៃក វៃកញៃកជា ចៃើន តៃវូ 
បាន ធ្វើ ឡើង ពី គុណ សមៃបត្ដិ 
និង គុណវិបត្ដិ របស់ បច្ចៃកវិទៃយា 
ទំនើប  នៃះ ផង ដៃរ។ 

សកលវិទៃយាល័យ Cam-
Tech University បាន រៀបច ំ
សិកា្ខាសលា អនឡាញ មួយ 
នាពៃលថ្មីៗ កៃម បៃធានបទ 
« តើបច្ចៃកវិទៃយា វៃឆ្លាត  ឬ    បញ្ញា- 
សិបៃបនិម្មិត អាច ជួយ ឬ ជំនួស 
មនសុៃសបាន ដៃរឬទៃ?» ដោយ 
មាន ការ ចលូរមួ ព ីតណំង កៃមុ- 
អ្នកសិកៃសា  សៃវជៃវ  តំណង 
ស្ថាបន័ រដ្ឋ នងិ ឯកជន ភា្នាកង់ារ 
រដ្ឋាភិបាល លោកគៃូអ្នកគៃូ 
និង សិសៃសានុសិសៃស។

លោក Alamgir  Hossain 
ជា សកលវទិៃយាធកិាររង នងិ ជា 
សស្ដៃចារៃយ ផ្នៃក បញ្ញា សិបៃប-
និម្មិត  រយៈ ពៃល ៣០ ឆ្នាំ  នៅ 
ចកៃ ភព អង់គ្លៃស បាន ចូលរួម 
ក្នុង ការ ធ្វើ បទបងា្ហាញ  ក៏ដូចជា 
វាគ្មិន ១ រូប ។ លោកជា អតីត 

សស្ដៃចារៃយ សកលវទិៃយាលយ័  
Teesside University 
ចកៃភព អង់គ្លៃស និង បាន 
បោះពុម្ព ផៃសាយ ការ សៃវជៃវ 
ជាង ៣០០ ចៃបាប់ និង ចូលរួម 
ក្នុង ការ បោះពុម្ព សៀវភៅ ចំនួន 
១២ កៃបាល ផង ដៃរ ។ 

វត្ដមាន របស់ វាគ្មិន សំខាន់ៗ 
ចំនួន ៣រូប រួមមាន លោក 
Mattew Tippetts ជា នាយក- 
បៃតិបត្ដិ និង ជា សហ ស្ថាបនិក 
Clik លោក វ័រ សុខណ ជា  
សហស្ថាបនិក ដៃគូគៃប់គៃង 
DataU Academy និង Me-
kong Big Data និង  DataU 
Academy និងវៃជ្ជ  បណ្ឌិត 
សៃង សុណី ជា អ្នកសៃវជៃវ 
កៃយ បញ្ចប ់ថ្នាក ់បណ្ឌតិ មកព ី
KMITL បៃទៃស ថៃ ។ 

វាគ្មិន ទាំង នៃះ បាន ឯកភាព 

ទៅ លើ ការ អភិវឌៃឍដ៏ លឿន   នៃ 
បច្ចៃកវិទៃយា វៃឆ្លាត ក្នុង សង្គម 
បច្ចុបៃបន្ន  ដៃលអាច ជំនួស 
កចិ្ចការ  មនសុៃស ខ្លះៗ ជាពសិៃស 
ការងារ មិនសូវ បៃើ ជំនាញ។ 

លោក ឈុំ ផារីណូ អ្នក- 
សមៃប សមៃួល សិកា្ខាសលា 
បច្ចៃកវិទៃយា វៃឆ្លាត  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្ដិ៍ ថ ៖ « វាគ្មិន ក៏ 
បានលើកឡើង ព ីបញ្ហា បៃឈម 
មួយចំនួន ទាក់ទងនឹង បញ្ញា - 
សិបៃបនិម្មិតនៃះ គឺ ទិន្នន័យ មាន 
កំណត់ និង ទិន្នន័យ បៃកប- 
ដោយ  គុណភាព ជាពិសៃស 
ក្នុង  មាតិកា នៅ កម្ពុជា  ការ- 
កំហិត  នៃ  សមត្ថភាព នៅ កម្ពុជា 
កម្មវិធី សិកៃសា ក្នុង វិស័យ បច្ចៃក-
វិទៃយាវៃឆ្លាត   និង ជំនាញ ផៃសៃងៗ 
ដ៏មាន កំណត់ មូលនិធិ គាំទៃ  
និងសហបៃតិបត្ដិការ ដ៏មាន 

កណំត ់ កដ៏ចូជា តមៃវូការ ចៃបាប ់
និង បទបញ្ញត្ដិ នានា ទាក់ទង 
នឹង បច្ចៃកវិទៃយា វៃឆ្លាត នៃះ »។

យ៉ាងណមិញ លោក បាន 
បន្ដដោយ យោងតាម កៃុមហ៊ុន 
បៃកឹៃសា  នងិ សៃវជៃវ បច្ចៃកវទិៃយា 
Gartner, Inc. ថ ៖ « អង្គភាព 
នានា ចំនួន ៧០ ភាគរយ នឹង 
បញ្ចលូ ការ បៃើ បៃស់ បច្ចៃកវិទៃយា 
វ ៃឆ្លាត ដើមៃបី ជួយ ដល់ ផលិត-
ភាព បុគ្គលិក ។ ដូច្នៃះ ការងារ 
បៃមាណ ២,៣ លាន     តៃូវបាន 
បង្កើត ឡើង  ក្នុង  ឆ្នាំ ២០២០ 
ហើយ មនុសៃស ១,៨ លាន នាក់ 
បាន បាត់ បង់ ការងារ ធ្វើ »។ 

ជា បៃធាន បទ  ស៊ៃរី សិកា្ខា-
សលា ស្ដពីី  បច្ចៃកវិទៃយា វៃឆ្លាត នៃ  
សកលវទិៃយាលយ័ CamTech 
University គោល បំណង នៃ 
កម្មវិធីនៃះ ជា ការ ជជៃក ពី ចម្ងល់  

នានា  ដ៏មាន សរៈសំខាន់ ក្នុង 
ចំណោម អ្នក ជំនាញ ទាក់ទង   
នឹង បញ្ញា សិបៃបនិម្មិត  ក៏ដូចជា 
ផៃសព្វផៃសាយ ចំណៃះដឹង ស្ដីពី 
បច្ចៃកវិទៃយា វៃ ឆ្លាត ទៅដល់ 
សធារណជន នៅ កម្ពុជា ។ 

សកលវិទៃយាល័យ បច្ចៃក-
វិទៃយា និង វិទៃយាសស្ដៃ កម្ពុជា 
(CamTech) ជាស្ថាបន័   ឯក-
ជន  មិន រក បៃក់ ចំណៃញ ដៃល 
តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១ ដោយ  មាន ទសៃសនៈ 
ចង់ កា្លាយជា សកលវិទៃយាល័យ 
ឈាន  មខុ ក្នងុ វសិយ័ បច្ចៃកវទិៃយា 
និង វិទៃយាសស្ដៃ ដើមៃបី ភាព រីក-
ចមៃើន នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក ផារណី ូបាន ឱៃយដងឹថ 
សកលវិទៃយាល័យ បាន សហ-
ការ ជាមួយ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
ការ រៀបចំ ផៃនទីចង្អុល ផ្លូវ - 

បច្ចៃកវទិៃយា វៃឆ្លាតដៃលជា តមៃវូ 
ការ អភិវឌៃឍ បៃទៃស ។ 

 ផៃនទីចង្អុល ផ្លូវ បច្ចៃកវិទៃយា 
វៃឆ្លាត ឬ AI Roadmap គឺជា 
ឯកសរ សៃវជៃវ សមៃប់ 
ណៃនំា  និង បង្កើត កិច្ច សហបៃតិ-
បត្ដិការ រវាង សកល វិទៃយាល័យ 
អ្នកសៃវជៃវទភីា្នាកង់ារ ទាងំ រដ្ឋ 
នងិ ឯកជន ដើមៃប ីអត្ថបៃយោជន ៍
ទៅវិញ ទៅ មកក៏ ដូចជា សង្គម 
ជាតិ  កម្ពុជា ទាំង មូល។ 

អ្នក សមៃបសមៃួល រូ បនៃះ 
បន្ថៃមថ ៖ « សកលវទិៃយាលយ័  
បាន រៀបចំ កម្មវិធី សិកៃសា ផៃសារ- 
ភា្ជាប់  នឹង តមៃូវការ នានា ដូចជា 
ជំនាញ វិទៃយាសស្ដៃ ទិន្នន័យ 
បញ្ញាសិបៃបនិម្មិត  មនុសៃស យន្ដ 
ស្វ័យ  បៃវត្ដិ កម្ម និង មុខ ជំនាញ 
វិស្វកម្ម ផៃសៃងទៀតដើមៃបី បងៃួម 
គមា្លាត នៃកមា្លាងំ ពលកម្ម ជំនាញ  
សមៃប ់ឧសៃសាហកម្ម  ៤.០ នងិ 
បញ្ញា សិបៃបនិម្មិត នៅ កម្ពុជា »។

សកលវិទៃយាល័យ  Cam-
Tech មាន មហាវិទៃយាល័យ 
ចនំនួ ៥ ដចូជា មហាវទិៃយាលយ័ 
វសិ្វកម្ម មហាវទិៃយាលយ័  សលិៃបៈ 
មហាវិទៃយាល័យ មនុសៃសជាតិ 
និង  វិទៃយាសស្តៃ សង្គម  មហា-
វិទៃយាល័យ  ពាណិជ្ជសស្តៃ និង 
គៃបគ់ៃង មហាវទិៃយាលយ័ វទិៃយា-
សស្តៃ និង  មហាវិទៃយាល័យ  
បរិស្ថានបង្កើត និរន្តរភាព។

សកលវិទៃយាល័យ មិន រក 
បៃក់  ចំណូល នៃះនឹង ផ្ដល់ 
អាហារូបករណ៍ ពៃញលៃញ 
សរុប ២០ នាក់  និង អាហា-
រូបករណ៍ ផ្នៃកខ្លះ ដល់ សិសៃស 
វទិៃយាលយ័នងិ អ្នក យុវជន អាយុ 
កៃម២៥ ឆ្នាំ  ចំនួន៣០០ 
នាក់៕  

សិក្ខាសាលា   « តើបច្ចេកវិទេយា វេឆ្លាត  ឬ    បញ្ញា  សិបេបនិម្មិត អាច ជួយ ឬ ជំនួស មនុសេសបាន ដេរឬទេ?» ដោយ CamTech University។ សហការី

បញ្ញាសិបេបនិម្មតិជួយ មនុសេសយន្តលេងពេយា៉ាណូ នៅ សាលពិព័រណ៍  អបេសរា កេងុហានចូវ។ រូបថត AFP

អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទេយាវេឆ្លេត បើកការជជេកអំពី 
គុណសមេបត្ដ ិនិងគុណវិបត្ដបិញ្ញេសិបេបនិម្មតិនៅកម្ពជុា

មនុសេសយន្ត រត់តុ តេវូបានបេើ ជំនួសបុគ្គលិក ជា មនុសេស  នៅកេងុ បាងហា្គាល័រ បេទេសឥណ្ឌា។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុង ប៊ុយណូស៊្ររ : ស្តៃី ជន- 
ជាតិ គុយ បា អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ ម្នាក់ 
ដៃល មន ទំនាក់ ទំនង ស្នៃហា 
ជាមួយ លោក Diego Mara-
dona កាល ពី ២០ ឆ្នាំ មុន បាន 
ចោទ បៃកាន ់សព តារា បាល ់ទាត ់
ដៃល ជា អាយដល របស ់បៃទៃស  
អាហៃសង់ទីន និង បក្ខ ពួក របស់ 
គាត់ កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ  ពីបទ  បៃើ 
អំពើ ហិងៃសា និង ការ បំពារ បំពាន 
រាង កាយ រមួ ទាងំ ការ ចាប ់រលំោភ 
និង ការ បង្ខាំង រូប នាងផង ដៃរ  ។

អ្នក នាង  Mavys Alvarez 
Rego ដៃល កំពុង រស់ នៅ  ក្នុង 
កៃុង ម៉ៃអាមី  សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
និយាយ  នៅ ឯកន្លៃង សន្និសីទ 
កាសៃត ក្នុង កៃុង ប៊ុយណូស៊ៃរ 
បៃទៃស អាហៃសង់ ទីន ថា តើ នាង 
បាន ជួប ជាមួយ នឹង លោក Ma-
radona នៅ អាយុ ១៦ ឆ្នាំ 
យា៉ាង  ដូច ម្ដៃច  ? នៅ ពៃល ដៃល 
ស៊ុបភើស្តារ ពៃល នោះ មន វ័យ 
៤០ ឆ្នាំ រស់ នៅ គុយបា ដើមៃបី 
ពៃយាបាល ការ ញៀន ថា្នាំ  ញៀន ។

« ខ្ញុំ មន ការ រំភើប ញាប់ ញ័រ 
មៃន ទៃន ។ គាត់ ឆក់ យក  បៃះ- 
ដូងរបស់  ខ្ញុំ បាន ។ តៃ ២ខៃ 
កៃយ គៃប ់យា៉ាង  បាន ចាប ់ផ្ដើម 
ផ្លាស់ ប្ដូរ ។ ខ្ញុំ សៃឡាញ់ គាត់ តៃ 
ក ៏ស្អប ់គាត ់ដៃរ ។ ខ្ញុថំៃម ទាងំ គតិ 
ចង់ សម្លាប់ ខ្លួន ទៀត ផង » ។ នៃះ 
ជាការ រៀប រាប់  របស់ នាង Alva-
rez Rego ដៃលអះអាង ថា 
លោក    Maradona ដៃល បាត់- 
បង់ ជីវិត ដោយ សរ គាំង បៃះដូង 
កាល ព ី១ឆ្នា ំកន្លង ទៅ  ក្នងុ អាយ ុ
៦០ ឆ្នាំ  បាន ជំរុញ ឱៃយ នាង បៃើ- 
បៃស់ គៃឿងញៀនជាថ្នូរ នឹង   
ការ មន សៃរីភាព របស់ នាង ។ 

លោក  Maradona តៃូវ បាន 
គៃ ចាត ់ទកុ ជាទទូៅ ថា ជា កឡីា-
ករ  ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម កីឡាករ 
បាល់ ទាត់ ដ៏ មន ទៃពកោសលៃយ 
បំផុត ក្នុង បៃវត្តិ សស្តៃ និង បាន 
រួម ចំណៃក យា៉ាង ធំធៃងក្នុង ការ 
ជួយ ឱៃយ កៃុម ពពកស លើក ពាន  
World Cup 1986  ។ លោក 
លាចាក លោក នៃះ ពី ឆ្នា ំទៅ បនា្ទាប់ 
ពី បាន វះកាត់ ឈាម កកក្នុង      
ខួរ កៃបាល  និង បនា្ទាប់ ពី បៃឹង តស៊ូ 
រាប ់ទសវតៃសរ៍ ជាមយួ អាការ  ញៀន 
គៃឿងញៀន និង សៃ។ 

អ្នក នាង Alvarez Rego 
ដៃល ជា អ្នក ម្ដាយ នៃកូន២នាក់ 
បាន និយាយ ថា ទំនាក់ ទំនង 
រវាង នាង និង លោក Marado-
na មន រយៈ ពៃល ចនោ្លាះ ពី ៤ 
ទៅ ៥ ឆ្នាំ តៃ ថា នាង តៃូវ បាន 
បំពារ បំពាន រាង កាយ ។

នាងបាន បញ្ជាក់ អះ អាង ថា 

ក្នុង អំឡុង ដំណើរ កមៃសាន្ត មួយ 
ទៅ កៃុង ប៊ុយ ណូស៊ៃរជាមួយ 
លោក Maradona ក្នុង ឆ្នាំ 
២០០១ នាង តៃវូ បានបង្ខាងំ ទកុ 
ក្នុង សណ្ឋាគារជាចៃើន សបា្ដាហ៍ 
ដោយ បក្ខពួក របស់ លោក Ma-
radona ដោយ បាន ហាម មនិ ឱៃយ 
ចៃញ ទៅ ខាង កៃ តៃ ម្នាក់ ឯង 
និង បង្ខំ ឱៃយ នាង ធ្វើ ការ វះ កាត់ 
ពងៃីក ដើម ទៃូង ។  

អ្នកនាង Alvarez Rego មនិ 
បាន ធ្វើ ការ ប្ដឹង ផ្ដល់  ដោយ ខ្លួន 
ឯង នោះ ឡើយ តៃ នៅ សបា្ដាហ៍ 
នៃះកំពុង ផ្ដល់ ភ័ស្តុតាង ដល់ 
រដ្ឋអាជា្ញាអាហៃសង់ ទីន  ក្នុង កៃុង- 
ប៊ុយ ណូស៊ៃរ  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
ដាក់  ពាកៃយ បណ្ដឹង  ដៃល ធ្វើ ឡើង 
ដោយអង្គការ កៃ រដា្ឋាភិបាល    
(NGO) មួយ បនា្ទាប់ ពី ឃើញ 
ការ រៀប រាប់ របស់ នាង តាម រយៈ 
បណ្ដាញ សរព័ត៌មន នៅ 

អាមៃរិក នៅប៉ុនា្មានសបា្ដាហ៍ ។
ពាកៃយ បណ្ដឹង របស់ អង្គការ 

នោះ មន ពាក់ ព័ន្ធ ជាពិសៃស 
ចំពោះ បទល្មើស ជួញដូរ មនុសៃស 
ការ បទិ សទិ្ធ ិសៃរ ីភាព ការ បង្ខាងំ 
ខ្លនួ នងិ ការ វាយ ដ ំលើ រាង កាយ ។ 
សមជិក  ៥ រូប ក្នុង ចំណោម  
មនសុៃស របស់ លោក Maradona 
ដៃល មន  ពាក ់ពន័្ធ បាន បដសិៃធ 
ចំពោះ ការ ចោទ បៃកាន់ នោះ 
តាម រយៈ មៃធាវ ីរបស ់ខ្លនួ ហើយ 
មន ម្នាក់  ធ្វើ ការ ប្ដឹង តប ចំពោះ 
NGO វិញ ពី បទ បរិហារកៃរ្តិ៍ ។ 

Alvarez Rego  បន្ថៃម ថា 
នាង បាន និយាយ អ្វី ដៃល  ចង់ 
និយាយ ហើយ កៃយ ស្ងាត់- 
ស្ងៀមចៃើន ឆ្នាំ  ហើយ សងៃឃឹម ថា 
ការ ទម្លាយ នូវ ការ ពិត នៃះនឹង 
ជួយ ឱៃយ នារី ដទៃ ទៀត  ដៃល ជួប 
បញ្ហា ដូច នាង ហា៊ាន ក្នុង ការ- 
និយាយ ចៃញ ៕ AFP/VN

   យឺន ពន្លក

 ភ្នពំ្រញៈ កៃយ ពៃល កៃសងួជនំាញ  
អនញុ្ញាត ជា គោល ការណឱ៍ៃយ  បៃមលូ ផ្តុ ំ
ការ ហ្វឹក ហាត់ ឡើង វិញ  ជា លក្ខណៈ  
បទិ ខ្ទប ់នោះ កឡីា ទកូ ចនំនួ ៣ បៃភៃទ 
មន ទកូកាន ូ ទកូកាយា៉ាក ់ នងិ ទកូរ៉អូីងុ 
បាន   ចាប ់ផ្តើមហ្វកឹ ហាត ់ ឡើង វញិ  ដោយ 
ចាប់ យក ទី លាន ចំនួន  ២ កន្លៃង  ដើមៃបី 
ពងៃងឹ សមត្ថភាព ក្នងុ ទសិដៅ ចលូ រមួ 
បៃជៃង យក មៃដាយ នៅ ក្នងុការ បៃកតួ 
សុីហ្គៃម ទាំង ២ លើក ខាង មុខ នៃះ 
ឱៃយបាន។

 គៃ ូបង្វកឹ កឡីា ទកូ   លោក សៃ៊នុ លាង   
បាន  បៃប់  ថា  សកម្មភាព បង្វឹក  របស់  
កីឡាករ  កីឡាការិនី ជមៃើស ជាតិ  មិន 
ស្ងាត ់ទៃ  គ ឺកពំងុ ហ្វកឹ ហាត ់យា៉ាង សកម្ម  
នៅ ទី តាំង ចំនួន  ២ កន្លៃង  គឺ នៅ  កៃុង 
តាខ្មា  ខៃត្ត កណ្ដាល  និង តៃៀម ទៅ  
ហ្វកឹ ហាត ់បន្ត  នៅ ខៃត្ត កពំត  ក្នងុ ពៃល 

ខាង មុខ ទៀត  ដើមៃបី  បំប៉ន សមត្ថភាព 
តៃៀម  ចូល រួម បៃ កួត បៃជៃង  ដណ្ដើម 
មៃដាយ សុីហ្គៃម លើកទី  ៣១  នៅ 
បៃទៃសវៀត ណម នា  ឆ្នា ំ២០២២  នងិ 
សុហី្គៃម  លើក ទ ី៣២  ឆ្នា ំ២០២៣  ដៃល 
កម្ពុជា ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ ។ 

 លោក  សៃ៊ុន  លាង   បាន បន្ថៃម  ថា ៖ 
« ការ ហ្វកឹ ហាត ់តៃៀម របស ់អត្តពលកិ 
កឡីាទកូ  គ ឺក្នងុ ជរំបំៃមលូ ផ្តុ ំហ្វកឹហាត ់
បិទ ខ្ទប់  តាម ផៃន ការ កៃសួង អប់រំ 
យវុជន  នងិ កឡីា  ដោយ យើង បាន យក 
ទ ីតាងំ  ចនំនួ ២ កន្លៃង  គ ឺនៅ កៃងុ តាខ្មា  
ខៃត្តកណ្ដាល  និង កំពុង តៃៀម ទៅ ហ្វកឹ- 
ហាត់  នៅ ទីតាំង  ១ កន្លៃង ទៀត  ក្នុង 
ខៃត្ត កពំត។ ការ ហ្វកឹហាត ់នៃះ  សហពន័្ធ  
បង្កើន ការ បៃងុ បៃយត័្ន ខ្ពស ់បផំតុ ដោយ  
អនវុត្ត  តាម គោល ការណ ៍បច្ចៃកទៃស  
នងិ តៃតួ ពនិតិៃយ  ព ីគៃ ូបង្វកឹ ជមៃើស ជាត ិ
ចនំនួ ៥ នាក ់ ដើមៃបី បង្ការ  នងិ ទប ់ស្កាត ់
ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ ឱៃយ  មន 

បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់» ។ 
 អគ្គ លៃខាធកិារ រង សហពន័្ធ កឡីាទកូ  

និងរ៉ូអីុង កម្ពុជា  លោក  សៃ៊ុន  លាង  
បញ្ជាក់ ថា ៖ «អត្តពលិក    ជមៃើស ជាតិ  

កឡីា ទកូ មន  ២៨នាក ់ កពំងុ ហ្វកឹហាត ់
បទិខ្ទប ់ នវូបៃភៃទ ទកូ ចនំនួ ៣ ប៉ណុោ្ណោះ  
គឺ  ទូកកានូ  ទូកកាយា៉ាក់  និង  ទូករ៉ូអុីង  
ខណៈ ទូក បៃពៃណី ខា្នាត អន្តរជាតិ  ពុំ 

មន ការ ហ្វឹក ហាត់ បៃមូល ផ្តុំ នោះ ទៃ   
ពៃះ សុីហ្គៃម   ឆ្នាំ ២០២២  ម្ចាស់ ផ្ទះ 
វៀតណម  មនិ ដាក ់បញ្ចលូ ក្នងុ វញិ្ញាស  
ឱៃយ  បៃកួត បៃជៃង  នោះ ឡើយ» ។

«អត្តពលិក ចំនួន ២៨ នាក់   កំពុង 
ទទួល បាន ការហ្វឹក ហាត់ជា  លក្ខណៈ 
បិទខ្ទប់  នៅ ខៃត្ត កណ្ដាល នៃះ  មន  
ពៃល តៃ មយួ រយៈ ប៉ណុោ្ណោះ  ហើយ បនា្ទាប ់
មក  កៃុម អត្តពលិក  ទាំង នៃះ  និង  គៃូ 
បង្វកឹ  គៃូ ជនំយួ  ចនំនួ ៥  នាក ់ ទៀត  នងឹ 
តៃូវ ចៃញ ទៅ ហ្វឹកហាត់ នៅ ខៃត្ត កំពត 
បន្ត ទៀត  ដើមៃបី តៃៀម ពៃឹត្តិការណ៍ 
សុីហ្គៃម  នៅ  វៀត ណម   ឆ្នាំ ២០២២  
ឱៃយ  ទទលួ បាន  លទ្ធផល ល្អ  ខណៈ ដៃល 
ភមូសិស្តៃ   ហ្វកឹ ហាត ់របស ់អត្តពលកិ 
យើង តៃូវ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ  ដើមៃបី ឱៃយ  មន   
ភាព សម   ជា មួយ ខៃសៃ ទឹក  ដៃល មន   
លក្ខណៈ ខុសៗ ពី គា្នា  និង ដើមៃបី មន   
បទ ពិសោធ»  ។  លោក សៃ៊ុន លាង 
បាន បញ្ជាក់បន្ថៃម៕

ក្រមុកីឡាទូក៣ប្រភ្រទត្រវូហ្វកឹហាត់២ទីតំាងត្រៀមប្រជ្រងរកម្រដាយនៅសីុហ្គ្រម

ពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអង្គរ
លើកព្រលនិងប្តរូលក្ខខណ្ឌថ្មី
   យឺន ពន្លក

 ភ្នំព្រញៈ ពៃឹត្តិ ការណ៍ កីឡា 
បៃចាំ ឆ្នាំ  ទិវា រត់ ពាក់ កណ្ដាល- 
ម៉ារា៉ាតុង អន្តរជាតិ អង្គរ   លើកទី 
២៦  ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល គណៈ- 
កម្មាធិការជាតិ អូឡាំពិកកម្ពុជា 
(NOCC)  បាន បៃកាស ថា នងឹ 
ធ្វើនៅ ថ្ងៃ ទ១ី៩  ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២១ 
នោះ  គ ឺតៃវូ បាន លើក ពៃល ជាថ្ម ី 
ទៀត ដោយ  ធ្វើ នៅ ថ្ងៃទី ២  ខៃ 
មករា  ឆ្នាំ ២០២២ វិញ ហើយ 
បាន កៃ  សមៃលួ នវូ លក្ខខណ្ឌ ជា 
ថ្ម ី ដើមៃប ីការពារ ជងំ ឺ ឆ្លង កវូដី ១៩ 
ឱៃយ  មន សវុត្ថភិាព ល្អ  តាម មការ- 
ណៃ នាំ របស់ កៃសួង ជំនាញ  ។

 លោក  វា៉ាត ់ ចរំនី  អគ្គ លៃខាធ-ិ 
ការ  NOCC  នងិ ជា អ្នក គៃប ់គៃង 
កម្ម វិធី ដ៏  សំខាន់ មួយ នៃះ   បាន 
បៃប់ថា ពៃឹត្តិការណ៍  នៃះ  ធា្លាប់ 
មន អ្នក ចលូ រមួ ជាង ១ មុនឺ  នាក ់ 
មក ពី ចៃើន បៃទៃស នៅ  លើ ពិភព- 
លោក  ប៉ុន្តៃ លើកនៃះ តៃូវ បាន 
កំណត់ ចំនួន អ្នក ចូល រួម តៃឹម    
២ ៥០០ នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ  ដោយ  
ផ្តល ់អាទភិាព ឱៃយ អ្នក ចលូ រមួ បាន 
តៃ ជន ជាតខិ្មៃរ  នងិ ជន បរទៃស  
ដៃល កពំងុ ស្នាក ់នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពុជា តៃ ប៉ុណោ្ណោះ ។ 

លោក  បាន បន្ថៃម ថា  ៖ « កម្ម វធិ ី
នៃះ  មន ផ្នៃក មួយ ចំនួន  តៃូវ 
បាន កាត់ បន្ថយ  ដូច ជា កម្មវិធី 
ជប់ លៀង  កម្មវិធី ជួបជំុគា្នា  រួម ជា- 
មយួ នងឹ កម្មវធិ ីមនិ ចា ំបាច ់នានា 
មួយ ចំនួន ទៀត  ដូច ជា ការ ជួប 
ជុំ សម្តៃង បដិ សណ្ឋារកិច្ច  ពិធី 
សិលៃបៈ សបៃបាយៗ  ជា ដើម ។  
បន្ថៃម ព ី លើ នៃះ  មនុ នងឹ បៃកាស 

ឱៃយ  ចលូ រមួ រត ់បៃណងំ  អត្តពលកិ 
តមៃវូ ឱៃយ  ចាក់ វា៉ាក់សំង ដូស មូល- 
ដា្ឋាន រចួរាល ់ ហើយ  តៃវូ ធ្វើ តៃស្ត  
មនុ នងឹ ចលូ ទលីាន  រឯី ពៃល រត ់
បៃណងំ តៃវូ រកៃសា គម្លាត ព ីគា្នា ឱៃយ  
បាន ចម្ងាយ ១,៥០ម៉ៃតៃ  ដោយ 
តៃូវ តមៃៀប ជា ជួរ វៃងៗ  តៃ រត់ 
តាម កៃុម ចម្ងាយ ផ្លូវ  ដៃល  បាន  
កំណត់ ជា សៃច» ។

«បន្ថៃម លើនៃះ អ្នក ចូល រួម  
គ ឺមនុ ចៃញ ដណំើរ  តៃវូ ពាក ់ម៉ាស ់ 
រហតូ រត ់បាន  ចម្ងាយ ២០០ ម៉ៃតៃ  
ទើប អនញុ្ញាត ឱៃយ  ដោះ ម៉ាស ់ចៃញ  
ហើយ  នៃះ ជា វធិាន ការ មុងឺ ម៉ាត ់ 
ដើមៃបី ការថៃទាំ សុខភាព  និង 
បៃពន័្ធ រកៃសា សវុត្ថភិាព ឱៃយ  បាន ល្អ 
បំផុត  ដៃល នាយក គៃប់ គៃង  
កម្ម វិធីទទួល ខុស តៃវូ ឱៃយ បាន» ។ 
លោក វា៉ាត់ ចំរីន បាន បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម។ 

អ្នកជំនាញ កីឡា លោក  វា៉ាត់  
ចំរីន  បាន រំឭក  និង ដាស់ តឿន  
នៅ ក្នុង សៃចក្ដី អំពាវនាវ របស់  
គណៈកម្មាធិការ ម៉ារា៉ាតុង ថា  
ដោយ សរ តៃចំនួន អ្នក ចូលរួម  
តៃវូ បាន កណំត ់យក តៃ  ២ ៥០០ 
នាក់ នោះ អ៊ីចឹង គណៈ កម្មការ  
បាន សមៃច ផ្ដល់ អាទភិាព ដល់ 
កីឡាករ កីឡាការិនី  ដៃល បាន 
ចុះ  ឈ្មាះ រត់ បៃណំង  កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០២០  គឺ នៅ មន សុពល- 
ភាព  ប៉ុន្តៃ តៃូវ មក ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ជា 
ថ្មី ពីថ្ងៃទី៤  ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខៃ 
វចិ្ឆកិា ២០២១។  ចណំៃក កឡីាករ 
កីឡាការិនី ចុះ ឈ្មាះថ្មី   សូម 
ទនំាក ់ទនំង ចុះឈ្មាះ ចាប ់ពថី្ងៃ- 
ទី២៣  ខៃ វិច្ឆិកា  ដល់ថ្ងៃទី១  ធ្នូ  
ឆ្នាំ ២០២១ ៕

ស្ត្រីម្នាក់ថាMaradona ប្រើហិង្រសានិងរំលោភនាង

អ្នកនាង Alvarez Rego មាន ទឹក មុខ ក្រៀមក្រ ំព្រលនិយាយ នៅឯ កន្ល្រងសន្នសីិទកាស្រត កាល ពីថ្ង្រចន្ទ។ AFP

សកម្ម ភាពហ្វកឹ ហាត់ ក្រមុជម្រើសជាតិកីឡា ទូក កម្ពជុា នាដងទន្ល្រនៅ  តាខ្មៅ។ សហ ការី
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ  បន្ទាប ់ព ីបាន ខតិខ ំកសាង កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ 
លេបី លើ វិថី សិលេបៈ ចមេៀង  លើ ទេនំ ផលិត កម្ម   
ហ្គា ឡាក ់ ស៊ ី ណាវ៉ាតេ  បេមាណ   ជា ២  ឆ្នា ំតារា- 
ចមេៀងសេី រាង តូចចេឡឹង  សំឡេង ធ្ងន់ កញ្ញា 
តន ់ចន្ទ សមីា៉ា បេកាស ឧបត្ថម្ភ បេកច់នំនួ ១០០ 
លាន រៀល ដើមេបីទេទេង់ វិស័យ សិលេបៈ ប៊រាណ 
កេយ  ព ីបទ   ថ្ម ី«Are You Ok?» របស ់ខ្លនួ ផ្ទុះ 
ការគាំទេ សេូប បាន អ្នកគាំទេ យ៉ាង ចេើន ចំនួន  
៦០  លាន នក់  ( 60M)  តេ តេឹម រយៈ ពេល   ២ 
សបា្តាហ៍។ 

តារា ចមេៀង សេី អតីត  ធ្លាប់ ជា បេក្ខនរី បរា-  
ជយ័ ក្នងុ ការ បេជេង កម្មវធិ ីបេឡងចមេៀង  លដំាប ់
ពិភព លោ ក  The Voice Cambodia 2 រដូវ- 
កាល ទ២ី នៅ   ហងេសមាស  មេនក្ត ីតេ បច្ចបុេបន្ន កញ្ញា 
តន ់ចន្ទ សមីា៉ា កពំង៊  តេ ឈរ ថ្នាក ់ កពំលូ នេ ផលតិ-   
កម្ម    ហ្គា ឡាក់  ស៊ី  ណាវ៉ាតេ   ខណៈ  រាល់ បទ-  
ចមេៀង   កញ្ញា ទាំង   ចេៀ ងទោល និងចេៀង  គូគឺ 
សទ៊្ធ តេ មាន ចនំនួ អ្នក ទសេសន រាប ់លាន នក ់នៅ  
ក្នុង  បណា្តាញ សង្គម  យូធូប។ 

ជាក ់ស្តេង បទ ថ្ម ីចង៊ កេយ នេ ឆ្នា ំ២០២១  មាន 
ចណំង  ជើង ថ «Are You Ok?» ដេលផលតិ-  
លើក  ទី ២ និង  ទើប តេ លក់  សិទ្ធិ ផលិត បន្ត ទៅ ឱេយ 
កេម៊  ហ៊ន៊ ចនិ  GESTOS ដើមេប ីពងេកីនវូ  វសិាល- 
ភាព  នេ វសិយ័ ចមេៀង    សមយ័ ទនំើបនោះ បាន 
សេូប នូវអ្នក ទសេសន  តាម - 
បណា្តាញ  សង្គម យូធូប  
៦០   លាននក់   
(60M)  ឯ - 
ណោះ តេ តេឹម 
ចំនួន ២-  
សបា្តាហ៍ - 
ប៉៊ណោ្ណោះ ។ 
ដើមេបីជា - 
ការ  តប - 
ស្នង  នូវ ការ ជួយ 
គាំទេ ក៏ដូចជា ការ - 
បង្ហាញ  ពី ទឹក ចិត្ត - 
សេឡាញ់ ទមេង់ - 
សិលេបៈ  បេប ប៊រាណ 
ខណៈ   រូប កញ្ញា ក៏ធ្លាប់ 
បាន   ចាប់ផ្តើម  ការ ងរ - 
សិលេបៈ  ពី ទមេង់  នេ សិលេបៈ 
បេពេណី ប៊រាណ ផង ដេរ នោះ  
ទើប  កញ្ញា តន់  ចន្ទសីមា៉ា បាន 
បេកាស  ឧបត្ថម្ភ  បេក់  ចំនួន- 
១០០  លានរៀល  (បេហេល 
២៥ ០០០ ដល៊ា្លារ) ជយួគាទំេ 
វិស័យ សិលេបៈ ប៊រាណ។ 

កញ្ញា តន់ ចន្ទសីមា៉ា វ័យ 
២៣ ឆ្នាំ ដេល មាន សេ៊ក កំណើត នៅ 
ខេត្ត តាកេវ កំព៊ង តេ ឡើង កូដ ខ្លាំង តាំង ពី 

ដើម  ឆ្នាំ ២០២០  មក នៅ ផលិត កម្ម ហ្គា ឡាក់  ស៊ី  
ណាវ៉ាតេ   បាន បង្ហើរសារ ថ៖ « នង ខ្ញុ ំ តន ់ចន្ទ- 
សីមា៉ា  សូម  ឧបត្ថម្ភ  ១០០ លាន រៀល ទៅកាន់ 
សិលេបៈប៊រាណដូចជា លោ្ខោនខោល ចាប៊ី ដង វេង  
និង  សមា គមអ្ន កនិពន្ធខ្មេរ ។ល។  តាមរយៈ 
បេធន នយកដា្ឋាន ភាព យន្ត របស់ កេសួង - 

វបេបធម៌ និង វិចិតេ សិលេបៈ»។ 
តារា ចមេៀង សេ ីកានត់េ លេប ី
កាន់ តេសេស់សា្អាត កញ្ញា 
តន ់ ចន្ទសមីា៉ា  បានរៀបរាប ់  
ពីអារម្មណ៍  ខ្លួន  ទៀត ថ៖  
« នង ខ្ញុ ំពតិជា រភំើប គា្មោន 
អ្វីបេៀបផ្ទឹម បាន  
ឡើយ   ពេះ ប៉៊ន្មោន ថ្ងេ 
នេះ  សីមា៉ា ទទួល  

បាននូវ ការ ផេសព ្វ  - 
ផេសាយ  ល ើកេ៊ម - 
ហ៊៊ន ធំៗ ចំនួន 
៣ដោ យ  ទទួល  
បាន បេក់ ឈ្នួល 
ដេល មិនធ្លាប់ - 

សេម េ ពីម៊ន មក 
នង ខ្ញុំ មានតេមេម- 
ដ េ ដប  ់អរគណ៊  ពក៊- 

ម៉េ  បងប្អូន ទាំង-   
អស់គា្នា សមេប់ ភាព-   

ជោគ  ជ័យ ដ៏ ធំ មួយ នេះ   
ក្នងុ   ជីវិតខ្ញុ ំ បើគា្មោន ការ- 
គា ទំេព ីពក៊ម៉េ បង ប្អនូ 
ទាំងអស ់ គា្នា ទេ 
សីមា៉ា ពិត ជា គា្មោន  
ថ្ងេ ន េ ះទេ!»៕ 

តន់ ចន្ទសីម៉ា បេកាសជួយ សិលេបៈ  ១០០ លាន រៀល  ខណៈ បទ ថ្មី 

«Are You Ok?» សេបូបន  60M  តេមឹ២ សប្តាហ៍ ។ ហ្វេសប៊៊ក

តន់ ចន្ទសីម៉ា ប្រកាសជួយ ទ្រទ្រង់ 
សិល្របៈ បុរាណ  ១០០  លាន រៀល 

សារ ទី (ឆ្វេង) បនអូស បល់ រំលង កីឡាករ ឈិន ឈឿន របស់ កេមុទ័ព ពេល បេកួតកន្លងមក។ អគ្គិសនីកម្ពុជា

ប្រក់ ធីវ៉ា និងសារ ទី ទទួល បានការ - 
សាទរ   ខ្លាងំ ព្រលជាប់    ជម្រើសជាតិ 
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ វ័យក្មេង កំព៊ង 
មាន ទមេង់ លេង ល្អ  បេក់ ធីវ៉ា និង 
សារ ទី ទទួល បានការ អបអរ  
សាទរ   ខ្លាងំពីអ្នក គំា ទេ បន្ទាប់ពី 
ពួកគេបាន ជាប់   នៅ ក្នងុ បញ្ជ ីឈ្មោះ 
កេម៊ ជមេើសជាតិ ទំាង  ៣០នក់ 
ដើមេបីតេៀម  ការ បេកួត ពាន  រង្វាន់ 
AFF Suzuki Cup 2020  នៅ  
សិង្ហប៊រី ចាប់ ពី ថ្ងេទី ៥ ខេធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២១ ដល់ថ្ងេទី១ ខេមករា 
ឆ្នា២ំ០២២ នោះ ប៊៉ន្តេ បេក្ខភាព 
១០ នក់ ទៀត ដេល ធ្លាប់ មាន 
ឈ្មោះកន្លងមក   គឺ លើក នេះ គា្មោន  
វត្តមាន នោះ ទេ។

វ មិន មេនជា រឿង ថ្ម ីនោះ ទេ ដេល  
បេក់ ធីវ៉ា បាន ចូល រួម នឹង កេម៊- 
ជមេើសជាតិ  ប៊៉ន្តេ មួយ រយៈ ពេល 
កន្លង មកនេះ ធីវ៉ា មិនបាន ជាប់   
ឡើយ។ តេ ទោះបីជា យ៉ាងណា  
តាម  រយៈការ បង្ហាញ ទមេង់លេង 
យ៉ាង ល្អ ជាមួយការ រកបាន គេប់ 
បាល់ ជា បន្ត បន្ទាប់ ដើមេបី រួម ចំណេក  
ឱេយ កេម៊ ភ្នពំេញ កេន  ឈ្នះ ជើង-  
ឯក លីគកំពូល កម្ពជុា ឆ្នា ំ ២០២១  
នេះ ធ្វើ ឱេយ កេម៊ គេ ូបង្វកឹ  ជមេើសជាតិ 
បាន ផ្តល់ ទំន៊ក ចិត្ត ឱេយ បេក់ ធីវ៉ា 
ជា ថ្ម ីក្នងុ ការ វិល មក លេង ឱេយ កេម៊- 
ជមេើស ជាតិ ។

ចំណេក ខេសេ បេយ៊ទ្ធ របស់ កេម៊- 
អគ្គសិនី កម្ពជុា សារ ទី តេវូបាន 
កោះហៅ ឱេយ ចូល រួម ជាមួយ  កេម៊-    
ធំ ជមេើសជាតិ កម្ពជុា ជា លើក- 
ដំបូង ហើយការ ចាប់បាន ឱកាស 
ដ៏ សំខន់ នេះ វជា សមេច ក្ត ីស៊បិន 
យ៉ាងសំខន់  ដេល   កីឡាករ មាន 
ដើម កំណើតនៅខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង 
មា្នាក់នេះ បាន  ទន្ទឹង រង់ចំា យូរ 
ណាស់មក ហើយ។ 

«ខ្ញុំ  នឹង ខិតខំ បេឹង បេង បន្ត 
ទៀត» នេះជា សារសព្ទ យ៉ាងខ្លី 
បញ្ជាក់ពីការ តំាង ចិត្ត របស់ សារ 
ទី  នៅពេល ដឹង ថ រូបគេ បាន ជាប់ 
នៅ ក្នងុបញ្ជ ីឈ្មោះ កេម៊ ជមេើស 
ជាតិ កម្ពជុា ទំាង ៣០នក់ ហើយ 
វត្តមាន របស់គេ  ធ្វើ ឱេយអ្នកគំា ទេ  
ភាគ ចេើន  ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង  
ដោយ មា្នាក់ៗបានសរសេរ ជា ខមម៊ិន 
អបអរសាទរ ដល់ សារ ទី។

ការ ចាប់ អារម្មណ៍   នេះ ពេះតេ  
សារ ទី ជា កីឡាករ មាន  ការ តសូ៊  
ខ្លាងំ និង បេងឹ បេង  លេង  បេកប- 
ដោយឆន្ទៈ ដ៏ពិត បេកដ និង ជា 
អ្នក នំលេងដ៏សំខន់ នៅ ក្នងុ  កេម៊- 
អគ្គសិនី កម្ពជុា ហើយ រូបនេះ  ធ្លាប់ 
និយយ ថ ការ ខិតខំបេងឹ បេង 
របស់គេគឺ ដើមេបី អាច ជាប់ ជមេើស- 
ជាតិ  តេ ពេលនេះ អ្វីៗ បានសមេច 
ដូច បំណង របស់ គេ  ហើយ។

ជាមួយគា្នា នេះ  កីឡាករ ជើង- 
ចាស់ បេក់ ម៊ន្នឧីត្តម របស់ កេម៊- 
សា្វាយរៀង ក៏ បានជាប់ ឈ្មោះ នៅ 
ក្នងុ កេម៊ជមេើសជាតិជា ថ្មផីង ដេរ 
បន្ទាប់ពី បាន ឃ្លាត ឆ្ងាយ មួយ  រយៈ 
ហើយ សឿត ណាវ៉ា របស់ បឹងកេត 
ក៏ តេូវ បាន កោះហៅ ឱេយ ចូល រួម 
ជាមួយកេម៊ធំ ជមេើស ជាតិ កម្ពជុា 
ជា លើក ដំបូងផងដេរ។

ប៊៉ន្តេ  ញឹម លីហូរ, គី រីណា របស់ 
កេម៊ វិសាខ, សឿត បារំាង, ឡុង 
ម៉េងហវ របស់អង្គរ ថយហ្គឺរ, 
ណារ៊៉ង កក្កដា, ជឿន ណាចា 
របស់ កេម៊កង យោធពល ខេមរ - 
ភូមិន្ទ (ទ័ព), លីម អារ៊ណរ៉េយមិន 
របស់ បឹងកេត, គួច  ដានី របស់ 
ណាហ្គាវីលដ៍, រដ្ឋ សំណាង  របស់ 
សូលទីឡូអង្គរ និង រ៉េត លីហេង 
របស់សាលា បាល់ ទាត់ ជាតិ បាទី 
ដេល ធ្លាប់ មាន ឈ្មោះ   តេៀម វគ្គ-  

ជមេះ៊  ពាន AFC ASIAN Cup 
China 2023 និង ពាន  AFC 
U23 ASIAN Cup Uzbekistan 
2022 នៅ  បារ៉េន និងជប៊៉ន កាលពី 
ខេត៊លា គឺ គា្មោន ឈ្មោះនោះ ទេ។

ចំពោះ កីឡាករ  ២៦នក់ ផេេសង- 
ទៀត ដេល  បាន បន្ត ជាប់ ឈ្មោះ រួម 
មាន ឆេង ម៉េង, កេន ច័ន្ទស៊ភ័ក្តេ, 
កេវ ស៊ខផេង, កេវ ស៊ខសិលា, 
ចេងឹ ពលរដ្ឋ, ទេស សមេបត្ត ិរបស់ 
វិសាខ ខេសេ បេយ៊ទ្ធ ចាន់ វឌេឍនកា, 
សេត រ៉សី៊ប, សៀង ចន្ធា, ហ៊៊ល 
គឹមហ៊៊យ របស់បឹងកេត, សិ៊ន 
ស៊វណ្ណមករា, វីរៈ ដារា៉ា, ចាន់ 
សារា៉ាពេជេ, ឡេង ណូរា៉ា, ស រតន, 
របស់ ពេវេង, គួច ស៊ក៊ម្ភៈ និង 
ស៊ះ សូ៊ហណា របស់ ណាហ្គា។

កីឡាករវ័យក្មេង លឹម ពិស៊ទ្ធ, 
អ៊ន ចាន់បូ៉លីន, ជួន ចាន់ចាវ, 
យ៊ើ សាហ្វ ីរបស់ ភ្នពំេញ កេន, 
សារ៉េត គេយី៉ា, សឿយ វិសាល, 
មិន រតនៈ, អា៊ាន ពិសី របស់ 
សា្វាយរៀង និង ញាណ ស៊សី៊ដាន 
របស់ កេម៊ទ័ព ខណៈ បញ្ជ ីឈ្មោះ 
ទំាង ៣០នក់នេះ តេូវបាន គេូ- 
ជំនួយ កេ៊ម ជមេើស ជាតិ   កម្ពុជា 
លោក ភា ស៊ភ័ក្តេ  បេប់ ពីថ្ងេ អង្គារ 
ថ គឺ ជេើសរីសចេញពី បញ្ជ ីឈ្មោះ 
ជា បឋម  ចំនួន ៧០ នក់។

លោក ស៊ភ័ក្តេ បេប់  ទៀត ថ 
អ្នកទំាង ៣០នក់នេះនឹង  តេវូ ធ្វើ 
ការ  បេមូល ផ្តុ ំនៅ ថ្ងេទី ២៦ ខេ វិច្ឆកិា 
ដោយ តេវូ សមេតិ សមេងំ  ទ៊ក តេមឹ 
២៣ នក់ ទេ ដើមេបី ចេញ ទៅបេកួត  
AFF Suzuki Cup នៅ ថ្ងេទី ១ 
ខេធ្ន ូដោយ  កម្ពជុា ឈរ នៅ ពូល B 
ជា មួយ    វៀតណាម មា៉ាឡេសី៊ 
ឥណ្ឌនូេសី៊ និង ឡាវ ខណៈ ពូល A 
មាន  ថេ សិង្ហប៊រី ហ្វលីីពីន  ទីម័រ- 
ខងកើត និងមីយ៉ាន់មា៉ា ៕

តារា ចមេៀងសេ ីដេល ឈរ លំដាប  ់កំពូល នៅ ផលិត កម្ម  ហ្គា - 
ឡាក់សីុ  ណាវ៉ាតេ កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ា ។ រូបថត ហ្វេសប៊៊ក 
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