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រដ្ឋាភិបាលចិនសម្រេចផ្ដល់វ៉ាក់សំាងបង្ការជំងឺ
កូវីដ១៩ជំហានទី២ចំនួន៤០មឺ៉នដូសដ្រេលនឹងមកដល់កម្ពជុាម៉នចូលឆ្នាខំ្ម្រេរ

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពៃញ ៈ  រដ្ឋាភិ បាល ចិន  នឹង 
ផ្តល់ ជំនួយ វ៉ាក់ សំាង បង្ការ ជំងឺ 
ក ូវដី១៩  ជហំាន ទ២ី  ចនំនួ ៤០ 
ម៉ឺន ដូ ស បន្ថែម ទៀត  ដែល នឹង 

តែូវ មក ដល់ កម្ពុជា  ម៉ន ចូ ល ឆ្នាំ 
បែ ពែ ណី ខ្មែរ  ខណៈ កែសួង 
ស៉ខាភិ បាល  បាន បែកាស 
រកឃើញ អ្នក ឆ្លង ថ្ម ីចំនួន១៥នាក់  
ដែល នា ំឱែយ ត ួលែខ អ្នក ឆ្លង សរប៉ 
នៅក្នងុ បែ ទែស មាន ជាង  ៨០០  

នាក់  គិត តែឹម ថ្ងែទី១ ខែ មីនា។   
 កាល ព ីថ្ងែទ៧ី  កម៉្ភៈ  វ៉ាក ់សំាង 

បង្ការ ជំងឺ កូ វីដ១៩  Sinopharm  
ជំហាន ទី១  ចំនួន ៦០ ម៉ឺន ដូ ស 
នែ ចនំនួ វ៉ាក ់សាងំ  ១ លាន ដ ូស  
ដែល ជា ជំនួយ របស់ ចិន  តែូវ 

បាន ប ញ្ជូន មក ដល់ កម្ពុជា។  
បនា្ទាប់ មក  រដ្ឋាភិ បាល   ក៏ បាន 
បើក យ៉ទ្ធនា ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
បង្ការ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ នែះ  ជា លើក 
ដំបូង  ចាប់ តាំង ពី ថ្ងែទី ១០  ខែ 
ក៉ម្ភៈ  មក ។ 

 សា្ថាន ទតូ ចនិ បែចា ំនៅ កម្ពជុា   
បាន សរសែរ នៅ លើ ហ្វែ ស ប៉៊ក 
ផ្លូវការ របស់ ខ្លួន  នៅ ថ្ងែទី ១  ខែ 
មីនា ថា  រដ្ឋាភិ បាល ចិន បាន 
សមែច ផ្តល់ ជំនួយ វ៉ាក់ សាំង 
បង្ការ ជំងឺ កូ វីដ ...តទៅ ទំព័រ ៦

ពៃះ មហាកៃសតៃ និង សម្តៃច ម៉ៃ យាង ទៅ ពិនិតៃយ ពៃះ រាជ សុខភាព នៅ ចិន
   ពែះ  មហា កែសតែ  ពែះ បាទ សម្តែច ពែះ បរម នាថ នរោត្តម  សីហម៉នី និង សម្តែច ម៉ែ នរោត្តម ម៉និនាថ សីហន៉  យាង ចាក ចែញ ពី ពែលាន យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ ភ្នំ ពែញ ពី មែសិល មិញ 
ដើមែបី ទៅ ពិនិតែយ ពែះ រាជ ស៉ខភាព នៅ ទីកែ៉ង ប៉ែកាំង បែទែ សចិន។ ថា្នាក់ ដឹក នាំ ពែឹទ្ធ សភា រដ្ឋ សភានិង រាជ រដ្ឋាភិបាល ជា ចែើន រូប បាន ទៅ ជូន ពែះ រាជដំណើរ ផងដែរ ។ រូបថត  ជីវ័ន

អាម្រេរិកផ្តល់ជំនួយ
$៣,៥លានសម្រេប់
កម្មវិធីប្រេកួតប្រេជ្រេង
ក្នងុវិស័យកសិកម្ម

លោកសមរង្រេសីុត្រេវូបានត៉លាការផ្តន្ទាទោស២៥ឆ្នាំ
និងមន្ត្រេរីបស់លោកទទួលទោសម្នាក់ៗពី២០-២២ឆ្នាំ

លោកអូ៊ច័ន្ទរ័ត្នថាគណបក្រេស«ក្រេទម្រេង់កម្ពជុា»របស់លោក
បានស្នើច៉ះបញ្ជីនៅក្រេសួងមហាផ្ទ្រេកាលពីម្រេសិលមិញ

ប៉រស៤នក់ដ្រេលគ្រេ
អះអាងថាជាក្រេម៉ចាប់-
ជំរិតត្រេវូបាញ់សា្លាប់
ខណៈពួកគ្រេបាន-
បាញ់មកលើអាវ៉ធហត្ថ

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋាភបិាល អាមែរកិ 
តាមរយៈទភីា្នាកង់រ   ជនំយួ អាមែរកិ  
( USAID)បាន ផ្តល ់ទកឹ បែក ់
៣,៥  លាន ដ៉លា្លារ ដល់ វិស័យ 
ឯក ជន  ដើមែបី រៀបចំ  បង្កើត  ការ- 
បែកួត បែជែងថ្មីមួយ  ក្នុង  ផ្នែក  
កសិកម្ម នៅកម្ពុជា    ទាក់ទង  នឹង 
បញ្ហា បែឈម សំខាន់ៗ   ដូចជា  
ការបែើបែស ់ បែពន័្ធ រកែសា ភាព តែ-
ជាក់ លទ្ធភាព ក្នុងការ ទ៉ក  ដក់ 
ក្នុងឃ្លាំង  និង ផ្នែកភ័ស្ដុភារ ។ 

វសិយ័ ឯកជន សា្វាគមន ៍គនំតិ 
ផ្ដចួ ផ្ដើមនែះ ដែលនងឹ រមួចណំែក 
ដល ់ ការកែលម្អ ចង្វាកត់ម្លែ  នៅ 
ក្នុង វិស័យ កសិ កម្ម  ជា ពិសែស 
ផ្នែក បន្លែ  ដែល បានលែច ធ្លាយ 
នវូ ទកឹបែក ់រាប ់រយលាន ដល៉ា្លារ 
អាមែរិក  ទៅ កែ បែទែស  ។  

 ទភីា្នាកង់រនែះ បាន កត ់សមា្គាល ់ 
ថា ការបែកតួ បែជែងដែល បាន 
បើក ដំណើរ ការ កាល ពី ថ្ងែ ទី 
២៤ ខែ ក៉ម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២១ នឹង  
អាចរក បាន  ...តទៅទំព័រ  ៨ 

ឡាយ សាមន  និង គឹម សារុំ

ភ្នំពៃញៈ សាលា ដំបូង រាជធនី ភ្នំពែញ 
បានបែកាស សាលកែម កាត់ទោស កបំាងំ- 
ម៉ខ លោក  សម រងែសីុ  អតីត មែដឹកនាំ អតីត 
គណបកែស សង្គែះ ជាតិ ដែល កំព៉ង គែច-  
ខ្លនួ ទៅ បរទែស  ឱែយជាប ់ពន្ធនាគារ  ២៥ឆ្នា ំ

និង មន្តែី របស់ លោក ផែសែង ទៀត  ឱែយ ជាប់ 
ពន្ធនាគារ  ចន្លាះ ពី ២០  ទៅ  ២២ឆ្នាំ  ពី  
មែសិលមិញ  ពី បទ ឧបឃត ដែល បាន- 
បែពែឹត្ត នៅ កម្ពុជា កាលពី ឆ្នាំ២០១៩។

អ្នក នាពំាកែយ សាលាដបំងូ រាជធន ីភ្ន ំពែញ  
លោក  អ៉ ីរនិ្ទ  បែប ់ភ្នពំែញប៉ស៉្តិ៍  ព ីមែសលិមញិ 
ថា កែ៉មបែឹកែសា ជំន៉ំជមែះ...តទៅទំព័រ ៥

នៀម  ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ អតីត តំណាង រាស្តែ  នែ អតីត 
បកែស បែឆំង  លោក  អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន  អះអាង ថា  
គណបកែស «កែ ទមែង ់កម្ពជុា»  របស ់លោក 
ដែល បាន ស្នើ ច៉ះ បញ្ជី នៅ កែសួង មហា ផ្ទែ 
កាល ពី ថ្ងែទី១  មីនា  មិន មែនជា ផ្កា លម្អ 

សនួ បែជាធបិតែយែយ ដចូ ការ រិះ គន ់មយួ ចនំនួ   
ទែ។ គណបកែស របស ់លោក មាន ជហំរ រងឹ មា ំ 
មាន បាវចនា  សង្គែះ  បមែើ  ការពារ  ដូច  
ពាកែយ ស្លាក អតីត គណបកែស សង្គែះ ជាតិ ។

លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន  អតីត តំណាង រាស្តែ 
ខែត្ត តាកែវ  នែ គណបកែស សង្គែះ ជាតិ 
បាន ដក់ ពាកែយ ជា ផ្លូវ ការ...តទៅទំព័រ ៤

ឃុ ត សុភ ចរិយា

ភ្នំពៃញៈ ប៉រស ៤ នាក់ ដែល 
តែវូ បាន គែ អះ អាង ថា ជា  កែម៉ - 
ចោរប្លន់ បែដប់អាវ៉ធ តែូវបាន 
កមា្លាំង កងរាជអាវ៉ធហត្ថ រាជ - 
ធនី ភ្នពំែញ បាញ់ សមា្លាប់  នៅ នឹ ង - 
កន្លែង កើតហែត៉ ខណៈ   ពួក គែ 
ធ្វើ សកម្មភាព ចលូ ប្លន ់នងឹ ចាប-់ 
ជំរិត គែួសារ ...តទៅទំព័រ  ២
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

 ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង កសិកម្ម  រុក្ខា- 
បៃមាញ់  និង នៃសាទ លោក វៃង សាខុន  
បដសិៃធ ចពំោះ ករចោទបៃកន ់ថា  មានករ- 
ឃុប ឃិត ក្នុង ជំនួញ នៃ ករ នាំចូល ជៃូក ពី 
បៃទៃស ថៃ  ដោយលោក អះអាងថា  អ្វ ីគៃប-់ 
យ៉ាង ដៃល កៃសងួ បានធ្វើ  គ ឺដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់
ករនំា ចូល យ៉ាង អនាធិបតៃយៃយដៃល នា ំឱៃយ  
មាន ជំងឺឆ្លង ដ៏ កច សាហាវ នៅ ក្នុង បៃទៃស ។ 

ថ្មីៗ នៃះ  មាន កៃុម ឈ្មួញ ជា ជនជាតិ ថៃ 
១កៃមុ  អះអាងថា  ជា កៃមុហ៊នុ នាចំលូ ជៃកូ 
មក កម្ពជុា  បាន បៃមូល ផ្តុគំ្នា លើក បដា  របូ- 
លោក  នាយករដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន  ដើមៃបី ស្នើ 
ឱៃយ ជយួ អន្តរាគមន ៍ករណ ី ដៃល ពកួគៃ មនិអាច 
នាចំលូ ជៃកូមក កម្ពជុា  ដោយសារតៃ អាជា្ញាធរ 
កម្ពជុា  បានធ្វើករ រតឹ បន្តងឹ។ ជាមយួ គ្នា នៃះ  
សារពត័ម៌ាន ក្នងុសៃកុ មយួ  ដៃលមាន ឈ្មោះ 
ថា  peoplenews.asia  ក៏បាន ចុះផៃសាយ  
ព ីករណ ី ដៃលថា  កៃសងួ កសកិម្ម  ភតូកហុក  
តាមរយៈ លៃស ទាងំ ១២ចណំចុ ដៃល បាន- 
បង្កើតឡើង ក្នងុ គោល បណំង  Setup[បង្កើត] 
កៃមុហ៊នុ បក្ខពកួ ខ្លនួ នៅ ខាង ថៃ  នងិ ខ្មៃរ  ដើមៃបី 
អាច ទទួលបាន លក្ខ ខណ្ឌ ទាំងនៃះ  ដោយ 
បកូ រមួទាងំ ករយកលយុ កៃបាលជៃកូ នាចូំល 
ចំនួន ៣៦ដុល្លារ ក្នុង១កៃបាល ផង ដៃរ។

កៃពី ករចុះផៃសាយ ដៃលបាន ដកសៃង់ 
បៃភព  មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  ដោយ គៃន់តៃ 
អះអាងថា  ជា អ្នកដងឹ រឿង ចៃបាស ់ក្នងុ ជ ំនញួ 
នាចំលូ ជៃកូ  សារពត័ម៌ាន ដដៃល នៃះ  កប៏ាន- 
សរសៃរ ថា ក្នុង រយៈពៃល ដ៏ ខ្លី ខាងមុខ នៃ ះ   
តម្លៃ សាចជ់ៃកូ នៅ លើ ទ ីផៃសារ កម្ពជុា  នងឹ បន្ត 
ឡើងថ្លៃ ខ្ពស់ជាង នៃះ តទៅ ទៀត។ ពៃះ 
បច្ចបុៃបន្ន  កៃមុ កនូបៃសា រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ កស ិកម្ម  
បាន ក្តោប ក្តោប់ គោលករណ៍ កៃុមហ៊ុន ក្នុង 
សៃុក  និង ទាំង ក្នុង បៃទៃស ថៃ អស់ ហើយ ។

ឆ្លើយ តប នឹង ករចោទបៃកន់ ទាំងនៃះ  
លោក វៃង សាខុន  រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង កសិកម្ម  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីថ្ងៃទ២ី២ កមុ្ភៈ ថា  តាម ពតិ   
វធិានករ របស ់កៃសងួ កសកិម្ម  គ ឺដើមៃបី ទប-់ 
សា្កាត ់ជងំ ឺប៉ៃស្ត ជៃកូ  ពៃះ កន្លង មក  កៃសងួ 
បាន ចាប ់ជៃកូ នាចំលូ ព ីបៃទៃស ថៃ  ដៃលមាន 
ជំងឺ ប៉ៃស្តជៃូក នៃះ ជាចៃើន ករណី។

លោក អះអាងថា  សត្វជៃកូ ដៃល នាចំលូ 
ខុសចៃបាប់  ហើយ រកឃើញ ថា មាន ជំងឺ ឆ្លង 
ប៉ៃស្ត ជៃកូ អា្រហ្វកិ  គជឺា ហានភិយ័ ដៃល នា ំឱៃយ   
កៃសងួ តៃវូតៃ ដាកច់ៃញ វធិានករដើមៃបី ទប-់  
សា្កាត ់បញ្ហា នានាដៃល បផំ្លាញ ដល ់សៃដ្ឋ កិច្ច   
ក្នុង សៃុក។ កល ពី ឆ្នាំ២០១៩ ករឆ្លងចូល 
នៃ ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃូក អា្រហ្វិកនៃះ  បានធ្វើ ឱៃយ 
កម្ពុជា  ជួប បៃទះ នូវ ករខ្វះ ជៃូក  សមៃប់ 
ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង សៃុក  ពៃះ តៃ តៃូវ សមា្លាប់ ជៃូក 
ដៃល ឆ្លង ក្នុងសៃុក រាប់ពាន់ កៃបាល។ 

បើ តាម ករអះអាងរបស ់លោក វៃង សាខនុ  
ករដៃល កៃសងួ កសិកម្ម  ដាកច់ៃញ វធិានករ 
ជា បន្ត បនា្ទាប់  គឺ ដើមៃប ីកត់ បន្ថយ ករនា ំចលូ 
នងិ លើក តម្កើង ផលតិផល ក្នងុ សៃកុ។ ប៉នុ្តៃ 
ករងារ នៃះ  បានធ្វើ ឱៃយ មាន ករក្តោ កៃហាយ 
ជាមយួ ឈ្មញួ អ្នក នា ំចលូ  ដៃល បាន បាតប់ង ់
ផលបៃយោជន៍ របស់ ពួក គៃ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ធម្មតា ទៃ ចពំោះ ឈ្មញួ 
ខិលខូច  គឺ នៅតៃ ឃុបឃិត  ហើយ បំប្លៃង 
ករណ ី នៃះទៅជា រឿង ចោទបៃកន់ មក កៃសួង 
កសិកម្ម  និង រូបខ្ញុំ ផ្ទាល់។ កូនបៃសា របស់ 
ខ្ញុំ គឺ គ្មោន តួនាទី អ្វី ពាក់ព័ន្ធ នឹង ករនាំចៃញ 
នាំចូល ជៃូក មក កម្ពុជា នៃះ នោះ ទៃ។ គត់ 
ជា ម ន្តៃី ធម្មតា នៃ ខុទ្ទ កល័យ  សមៃប់ 
សមៃបសមៃួល កម្មវិធី ចុះ បៃសកកម្ម របស់ 
ខ្ញុ ំផ្ទាល ់តៃ ប៉ណុ្ណោះ។ កន្លងទៅ  ដើមៃប ីញុះញង ់
ឱៃយ ខ្ញុំ ក្តោកៃហាយ  ជាមួយ កៃុម នៃះ  ក៏បាន 
ផ្អោប ជាមួយ កូន ខ្ញុំ តៃ ម្តង។ រឿង នៃះ គឺ 
អយុត្តិធម៌ ណាស់ សមៃប់ រូបខ្ញុំ»។ 

កៃមុ ហ៊នុ ទាងំ១០  ដៃល ទទលួបាន ករ- 
អនុញ្ញាត ពី កម្ពុជា ក្នុង ករនាំ ជៃូក ចូល នៃះ  
គឺ ទទួលបាន សិទ្ធិ ក្នុងករ បៃមូល ជៃូក ពី 
កសដិា្ឋាន ដៃល ចញិ្ចមឹ ជៃកូ គោរព តាមស្តងដ់ា  
នៅ បៃទៃស ថៃ  ដោយ ធ្វើករ ពនិតិៃយ ព ីបញ្ហា 
សខុភាព  បច្ចៃកទៃស  នងិ ករ អនញុ្ញាត នានា   
ដើមៃបី ឱៃយ កៃមុហ៊នុឬ ឈ្មញួ កម្ពជុា ធ្វើករ ទាក-់ 
ទង ទញិ ព ីកៃមុហ៊នុ ទាងំ ១០នៃះ។ ក្នងុ ករណ ី  
ករ នាចំលូ ជៃកូ ព ីបៃទៃស ថៃ  មនិបានធ្វើឡើង 
តាមរយៈ កៃមុហ៊នុ ទាងំ១០នៃះ  គ ឺជៃកូ ដៃល 
បមៃុង នឹង នាំចូល កម្ពុជា  នឹង មិន តៃូវ បាន- 
អនុញ្ញាត ឱៃយ នាំចូល នោះ ទៃ។ នៃះ បើ  តាម- 
ករបកសៃយ របស់ លោក វៃង សា ខុន ។

លោក រដ្ឋមន្តៃី បងា្ហាញ ក្តីបារម្ភ ថា ៖«នៅ 
បៃទៃស ថៃ  មានករ ចញិ្ចមឹ ជា កសដិា្ឋាន  នងិ 
តាម លក្ខណៈ គៃសួារ។  ករចញិ្ចមឹ ជៃកូ តាម- 
ផ្ទះ នៃះ [លក្ខណៈ គៃួសារ]  គឺអាច បៃឈម 
នងឹមាន ជងំ ឺ ដៃល យើង ភយ័ខា្លាច រឿងនៃះ។ 
ធានា ឱៃយ បាន មៃន ទៃន  មុន នឹង នាំ ចូល មក  
បើ មាន ឆ្លង  គឺ ចងៃ ណាស់»។

ចពំោះ ករបៃមលូ ផ្តុ ំតវ៉ា នៅឯ ទតីាងំ មយួ 
ដៃល មិន តៃូវបាន បញ្ជាក់ ឱៃយ ចៃបាស់ លស់  
ហើយ តៃូវបាន ផៃសព្វផៃសាយ តាម បណា្តាញ- 
សង្គម  ស្តៃ ីជនជាត ិថៃ មា្នាក ់ដៃល អះអាង ថា 
ជា តណំាង កៃមុហ៊នុ នាចំលូ ជៃកូ មក កម្ពជុា 
នយិយ ក្នងុ វដីៃអ ូថា បណំង ដៃល នាង ចលូ 
ខ្លួន មករក សុី នៅ បៃទៃស កម្ពុជា  តាមរយៈ 
ករនាំ ចូល ជៃូក មក កម្ពុជា នៃះ  គឺ គៃន់តៃ 
បៃកប ជនំញួ សមៃប ់ទៃទៃង ់ជវីភាព ខ្លនួឯង 
តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តៃ អ្នកសៃី  លើកឡើងថា  
ជនំញួ របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ពៃល បច្ចបុៃបន្ន កប៏ាន ជបួ 
បញ្ហា លបំាក  ពៃះ តៃ ខាង រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា  

បិទ មិន ឱៃយ នាំ ជៃូក ចូល ដូច មុន។
នាង នយិយ ថា ៖«នាង ខ្ញុ ំបងា្ហាញ ជា របូភាព 

នៃះ ជា សារ សណំមូពរ មយួ  នងិ ជា សារ អង្វរ 
យ៉ាង ទទូច ដល់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន  ជួយ បើក ឱៃយ មានករ លក់ដូរ ទំនិញ 
សៃរី ដូចដើម វិញ»។ ស្តៃី រូបនៃះ បន្តថា ៖ 
« អាជវីកម្ម ជនំញួ នៃះ  នាង ខ្ញុបំាន ដណំើរករ 
បៃហៃល ២០ឆ្នាំ កន្លងមក ហើយ។ តៃ ក្នុង 
អំឡុង ពៃល បៃ មាណ ២ខៃ   នៃះ  បានកើត- 
ហៃតកុរណ ៍មយួ  ដោយ សារ តៃ ខាង កម្ពជុា 
មាន ករហាម ឃាត់ កៃុមហ៊ុន នាង ខ្ញុំ ដៃល 
មិន អាច ធ្វើ ករនាំ ជៃូក ចូល កម្ពុជា បាន»។

លោក តាន់ ផន់ ណា រា៉ា  អគ្គនាយក នៃ 
អគ្គនាយកដា្ឋាន សខុភាព សត្វ  នងិ ផលតិកម្ម- 
សត្វ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ដៃរ ថា  ចពំោះ កៃមុហ៊នុ 
ទាងំ១០ ដៃល ទទលួបាន សទិ្ធ ិនាចំលូ ជៃកូ 
មក កម្ពជុា គ ឺពកួគៃ បាន បពំៃញ គៃប ់លក្ខខណ្ឌ 
ទាងំ ១២ចណំចុ  ដោយ មនិមៃន ដចូ អ្វ ីដៃល 
បានចុះផៃសាយ ចោទបៃកន ់នោះ ទៃ។ លោក 
បន្តថា  ចពំោះ កៃមុហ៊នុ ដទៃ ទៀត  ដៃល មនិ 
ជាប់ ក្នុង ករនាំ ចូល ជៃូក នៃះ  ក៏ ពៃះតៃ 
ពួកគៃ  មិនបាន បំពៃញ តាមចៃបាប់  ហើយ 
ឯក សារ ដៃល ផ្ញើ មកកន ់លោក  ក ៏មនិបាន- 
បំពៃញ តៃឹម តៃូវ តាម នីតិវិធី រដ្ឋបាល ដៃរ។

លោក ថា ៖«កៃមុហ៊នុ ១០  បានទទលួបាន- 
តៃឹមតៃូវ  ហើយ មាន ២បន្ថៃម ទៀត  ខ្ញុំ កំពុង 
សរួ ភាគ ីថៃ ឱៃយ ដាក ់សណំើ មក ខ្ញុ ំ នងិ រៀបច ំ
ឯកសារ ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ។ ភាគ ីថៃ បានដាក-់ 
ឯក សារ មក ខ្ញុ ំ  តៃ មនិមាន ករចុះហត្ថ លៃខា 
អ្វី តៃឹមតៃូវ ទៃ។អ្នក តវ៉ា ហ្នឹងបាន ផ្ញើមក ខ្ញុំ  ដៃរ  
តៃ មិនមាន ករចុះ ហត្ថលៃខា អ្វី តៃឹមតៃូវ ទៃ» ។

ជាមួយ គ្នានៃះ  លោក តាន ់ផន ់ណា រា៉ា  ក ៏
បាន បកសៃយ ដៃរ ថា ចំពោះ កៃុមហ៊ុន ទាំង 
១០  គ ឺបាន បពំៃញ គៃប ់លក្ខខណ្ឌ ១២ ចណំចុ 
ទាងំ  អស។់ ប៉នុ្តៃ ដោយសារតៃ វបិត្ត ិកវូដី១៩  
ចពំោះ ចណំចុ ទ១ី២ដៃល តមៃវូ ឱៃយ មាន កន្លៃង   
ធ្វើ ចតា្តោ ឡី ស័ក នៅ ពៃំដៃន បៃទៃស ថៃ មុន 
នងឹ  នា ំចលូ មក កម្ពជុា  កៃសងួ បាន តមៃវូ ឱៃយ 
នាចំលូ ដោយ គៃនត់ៃ ឆ្លងកត ់មា៉ាសុនី វភិាគ 
នៅតាម ចៃក ពៃំ ដៃន ប៉ុណ្ណោះ។

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  មនិ អាច ស្វៃងរក បៃភពទាកទ់ង 
កៃមុហ៊នុ ដៃល ធ្វើករ តវ៉ា ស្នើឱៃយ លោក ហ៊នុ 
សៃន  ជយួ អន្តរា គមន ៍ព ីករណ ីដៃល មនិអាច 
នាំ ជៃូក ចូល មក កម្ពុជា នោះ  បានទៃ ។

លោក សៃ៊ុន ពៅ  បៃធាន សមាគម អ្នក- 
ចញិ្ចមឹ  សត្វ កម្ពជុាបៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ទាងំ នៃះ  
គជឺា រឿង ដៃល ចមៃងូ ចមៃស បផំតុ ។ ក្នងុ នាម   
លោក ជា បៃធាន សមាគម   មនិអាច បកសៃយ 
អ្វី ឱៃយ លើស ពី តួនាទី របស់ លោក នោះ ទៃ។ 
ប៉នុ្តៃលោក គទំៃ រាល ់ចណំាតក់រ របស ់កៃសងួ 
កសកិម្ម  ដៃល បានដាក ់ចៃញ វធិាន ករនានា  
ក្នុងករ ជួ យស ង្គៃះ ផលិតផល ក្នុង សៃុក ។

លោក បន្តថា ៖«ខ្ញុ ំពបិាក ជមៃបជនូ ណាស ់ 
ពៃះ បញ្ហា នៃះ  គឺជា រឿង របស់ កៃសួង  និង 
កៃមុហ៊នុ អ្នក នាចំលូ។ ចពំោះ សមា គម យើង  
ដៃល អាច ក្តោប បាន  គឺ មានតៃ សំណូមពរ 
រាល ់ករ ដៃល នាចំលូ នៃះ  គ ឺសុ ំឱៃយ គត ់តៃតួ- 
ពិនិតៃយ ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ  ហើយ កូតា ដៃល 
នាំចូល នៃះ  កុំ ឱៃយ លើស លស់  ដើមៃបី ជំរុញ 
ផលិតផល ក្នុងសៃុក យើង តៃ ប៉ុណ្ណឹង ទៃ»។

បើ តាម លោក សៃ៊ុន ពៅ  ជាទូទៅ ជៃូក នាំ- 
ចលូ ព ីបៃទៃស ជតិខាង  គ ឺមាន តម្លៃ ថ្លៃ ជាង 
បន្តចិបន្តចួ ព ីជៃកូ ចញិ្ចមឹ ក្នងុសៃកុ។ ជៃកូ ចញិ្ចមឹ   
ក្នងុសៃកុ មាន តម្លៃ  ចនោ្លាះ ព១ី៣ ៥០០រៀល  
ទៅ១៤ ៥០០រៀលក្នងុ១គឡី ូ ហើយ តម្លៃ នៃះ   
កើនឡើង បន្តិច  នៅពៃល ដឹក ដល់ កន្លៃង 
កុងសុី កប់ ជៃូក។ លោក ថា  ជាទូទៅ  តម្លៃ 
លករ់ាយ ក្នងុ ទផីៃសារ  គតឺម្លៃ  ព២ី២ ០០០  ទៅ 
២៣ ០០០រៀលក្នងុ១គឡី ូ ខណៈ សាច ់ដៃល   
ល្ៗអ   អាចមាន តម្លៃ ខ្ពស ់ជាង នៃះ បន្តចិ  ប៉នុ្តៃ 
ក្នុង ជៃូក១  គឺ មិនមាន តម្លៃ នៃះ ចៃើន ទៃ។

ដោយ សារមានករ ចោទបៃកន ់ដាកគ់្នា 
ទៅ វញិ ទៅមក  រវងអ្នក នា ំជៃកូ ចលូ អ្នកចញិ្ចមឹ 
ជៃកូ  កងុសុ ីកប ់ជៃកូ  រមួ នងឹ អាជវីករ លករ់ាយ 
ជុវំញិ តម្លៃ ឡើង ខ្ពស ់នៃ សាចជ់ៃកូ នៃះ  លោក 
សៃ៊នុ ពៅ  នយិយ ដៃរ ថា  សមាគម  ក ៏កពំងុ 
ស្វៃង រក កចិ្ចចរចា រមួ រវង ភាគ ីទាងំអស ់នៃះ  
ដើមៃបី បញ្ចុះតម្លៃ សាចជ់ៃកូ ឱៃយ មានតម្លៃ មយួ 
ដៃល អាច ទទួល យក បាន ទាំងអស់ គ្នា។

ករចិញ្ចឹម សត្វជៃូក នៅក្នុង សៃុក  គឺអាច 
ផ្គតផ់្គង ់តមៃវូករ បៃមាណ ៨៥ភាគរយ  ហើយ 
តមៃវូករ នៃ ករនាចំលូ  គមឺាន ចនោ្លាះ ព ី០  ដល ់  
៦ ០០០កៃបាល ក្នងុ ១ថ្ងៃ។ ប៉នុ្តៃ ករនា ំចលូ   ជៃកូ 
នៃះ  គមឺាន ចនោ្លាះ តៃមឹ៣ ០០០  ទៅ ៤ ០០០ 
កៃបាល ប៉ណុ្ណោះ ក្នងុ ១ថ្ងៃ  ដើមៃប ីសមៃប សមៃលួ 
ទៅ តាម ទផីៃសារ ក្នងុ សៃកុ។ នៃះ បើ តាម កៃសងួ 
កសិកម្ម  រុក្ខាបៃមាញ់  និង នៃសាទ។

កលព ីខៃកមុ្ភៈ  ឆ្នា២ំ០២១  កម្ពជុា  បាន- 
ពនិតិៃយ រកឃើញ ជៃកូ ដៃលបាន នាចំលូ ព ីថៃ 
ខុស ចៃបាប់  ដោយ មាន ផ្ទុក ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃូក 
អា្រហ្វិក  និង បាន ដុត កម្ទៃច ចោល ចំនួន 
៣០ កៃបាល។ ជាមួយ គ្នានៃះ លោក តាន់ ផន់- 
ណារា៉ា  អះអាងថា  អគ្គ នាយក ដា្ឋាន សខុភាព- 
សត្វ  រួមនឹង មន្តៃី ជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ  បានបន្ត 
រឹតបន្តឹង  ដោយ ចុះ ពិនិតៃយ ផលិតផល សត្វ  
នៅ តាមចៃក ពៃំដៃន កម្ពុជា  ថៃ ជា បៃចាំ  ជា-  
ពិសៃស សត្វជៃូក ដៃល នាំចូល ពី បៃទៃស ថៃ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«នៅ ពៃល យើង ចាបប់ាន 
ជៃកូ នា ំចលូ ខសុ ចៃបាបព់ ីបៃទៃស ថៃ  ហើយ 
ទទួលបាន ព័ត៌មាន ថា  បៃទៃស ថៃ  មាន 
ផ្ទុះ ជំងឺ នៃះ ចៃើន ដៃរ  យើង កំពុងតៃ ធ្វើ 
រឿងនៃះ តងឹតៃង មៃន  ទៃន។ ចពំោះ កៃមុហ៊នុ 
ដៃល មាន [ចៃបាប ់ព ីដើមទ]ី  ដល ់ចងុ ទ ី បាន 
យើង អនុញ្ញាត ឱៃយ នាំ ចូល»៕

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មច្រនច លការចទថាមានការឃុបឃិតក្នងុជំនួញ
នំាជ្រកូចូលពីថ្រហើយអះអាងថាអ្វីដ្រលក្រសួងធ្វើដើម្របីបង្ការជំងឺឆ្លង

មន្តេកីេសួងកសិកម្ម ពិនិតេយការនំាជេកូចូលពីថេតាមចេកពេដំេននៅខេត្តឧត្តរមនជ័យ ពីថ្ងេទី២៧ កុម្ភៈ។ រូប FN

តពីទំព័រ ១...អ្នកមាន ស្ដកុ ស្ដ ម្ភ  
មួយ  ហើយ បាន បាញ់ មក លើ 
កមា្លាងំ កង រាជ អាវធុ ហត្ថ នៅ ក្នងុ 
បរុ ីអង្គរ ភ្ន ំពៃញដៃល មាន ទតីា ំង  
ស្ថិតនៅក្នុង ខណ្ឌ សៃន សុខ 
រាជ  ធាន ីភ្នពំៃញ។ នៃះ បើ យោង- 
តា ម Facebook របស់ កង- 
រាជអាវុធ ហត្ថ រាជធានី ភ្នំពៃញ  
កល ពី មៃសិល មិញ ។

របាយករណ៍ ព័ត៌មាន  របស់ 
កង រាជ អាវុធហត្ថ នៅលើ Fa-
cebook មិនបាន បញ្ជាក់ អំពី 
អត្តសញ្ញាណ  នៃ កៃមុ ដៃល តៃវូ 
បាន អះ អាង ថា ជា ចោរប្លន់ បៃ - 
ដាបអ់ាវធុ ទាងំ នោះទៃ ហើយក ៏
មនិ បៃប ់ឱៃយ ដងឹ ព ីអត្តសញ្ញាណ 
នៃ គៃួសារ ជនរងគៃះ ដៃល 
តៃូវបាន កៃុមចោរ បៃដាប់ អាវុធ 
ទាងំ នោះ  ចលូទៅ ប្លន ់ នងិ ចាប ់
ជំរិត នោះ ដៃរ។ 

 ហ្វៃស ប៊ុក កង រាជ អាវុធ ហត្ថ 
សរសៃរថា កៃុមចោរ បៃដា ប់ - 
អាវុធ ទាំងនោះ  ដៃល តៃូវ បាន 
បាញ់ សមា្លាប់ កល ពមីៃសិល មញិ  
មាន កំភ្លើង Ak  ១ដើម និង 
កំភ្លើងខ្លី ២ដើម បាន រៀបចំ 
ផៃនករ ចាប់ ជំរិត មា្ចាស់ផ្ទះ 
ទារបៃក់ ចំនួន១លន ដុល្លារ  
និង មាន គមៃង បាញ់សមា្លាប់ 
ប្ដី -បៃពន្ធ មា្ចាស់ ផ្ទះ  ពៃម ទាំង 
កូន ឈ្នួល ២នាក់ដៃល បមៃើ 
ករ ងារ  នៅក្នុង គៃួសារ នោះ។ 

របាយករណ៍ ព័ត៌មាន នោះ 
បាន សរសៃរ ទៀតថា  កៃមុចោរ- 
បៃដាប់អាវុធ បាន បាញ់រះ ទៅ 
លើ កៃុម កមា្លាំង កងរាជ អាវុធ- 
ហត្ថ រាជធានី ភ្នំ ពៃញ ជាចៃើន 
គៃប់ មុន  ហើយភា្លាមៗនោះ  
កៃុម កមា្លាំង កងរាជអាវុធហត្ថ 
កប៏ាន បៃើ សទិ្ធ ិករពារ ខ្លនួបា ញ ់ 
តប ទៅលើ ពកួគៃ វញិ បណា្តាល 
ឱៃយ កៃមុចោរ បៃដាប ់អាវធុ ទាងំ ៤ 
នាក់ នោះ សា្លាប់  នៅនឹងកន្លៃង 
កើតហៃតុ។ ចំណៃក មា្ចាស់ផ្ទះ 
ពៃមទំាង សមត្ថកិច្ច«មាន សុវត្ថ ិ- 
ភាព ទាំង អស់»។ 

ទោះជា បៃបណា ក្ដ ី របាយ ករ - 
ណ ៍ពត័ម៌ាន នោះ មនិបាន បៃប ់ 
លម្អិត អំពី មូលហៃតុ ដៃល នាំ - 
ឱៃយ មាន កិច្ច អន្តរាគមន៍ ទាន់ ពៃ ល -   
វៃល របស់ កងកមា្លាំង បៃដាប់ - 
អាវុ  ធ ក្នងុករ ជួយសង្គៃះ មា្ចា ស់ - 
ផ្ទះ ពី កណា្តាប់ដៃ នៃ ជន បៃដាប់ -  
អាវុធ នោះទៃ។ 

 លោក អៃង ហុី អ្នកនាំពាកៃយ 
កងរាជ អាវុធហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃ ស 
លោក មាុំង សុខ លុ ចៃយ និង 
លោ កពូ ដាវី មៃបញ្ជាកររង 
កង  រាជ អាវុធហត្ថ រាជ ធានី ភ្នំ-
ពៃញ មិនអាច ទាក់ទងសុំ ធ្វើ - 
អតា្ថា ធិបៃបាយ បានទៃ ពី ថ្ងៃ មៃសិល - 
មិញដោយ...តទៅទំព័រ  ៤

បុរស៤នាក់ដ្រល
គ្រអះអាងថា...
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ពលរដ្ឋបារម្ភពីការខ្វះទឹក ខណៈមានការបូម ទឹកក្នងុទំនប់ធ្វើអាជីវកម្ម
អោម  ប៊ុន ធឿន

 កំពង់ ស្ពឺៈ  ពលរដ្ឋ ជាង ៥០០ 
គៃសួារ រស ់នៅ ក្នងុ ឃុ ំទលួ អម្ពលិ 
សៃកុ បសៃដ្ឋ  ខៃត្ត កពំ ងស់្ព ឺបាន 
បងា្ហា ញក្ដបីារម្ភ ពី ការខ្វះ ទឹក សមៃប់ 
សៃច សៃពសៃ  ច ម្ការ  និ ងដំ- 
ណាផំៃសៃងៗ ខ ណៈ បច្ច ុបៃបន្ន មន 
ឈ្មួញ យកម៉ាសុី នទៅ បូម ទឹក 
ទាំង យប់ ទាំង ថ្ងៃ នៅ ក្នុ ង ទំនប់ 
បរុាណ ពៃ ពាយ  ដៃល ពកួគា ត ់
កំពុង បៃើ បៃស់ ជា បៃចាំ ។ 

លោក គុយ  ហឿន  អាយុ ៦៨ 
ឆ្នាំ  រស់នៅ ភូមិ សង្គៃម បូរ ណ៍ 
ឃំុ ទួល អម្ពលិ ដៃល ថា ជា តណំាង 
ព លរដ្ឋ ទាំ ងនោះ   បាន ថ្លៃងថា  
ទនំប ់បរុាណ ពៃ ពាយ  នៅ ចនោ្លោះ 
កណា្តាល សហគ មន ៍ចនំនួ ៣ ភមូ ិ
គ ឺសហគមន ៍ភមូ ិពៃ ពាយ  សហ- 
គមន ៍ភមូ ិសង្គៃម បរូ ណ ៍សហ- 
គម ន៍ ភូមិ អង្គរ ងាង  ដៃល មនពល- 
រដ្ឋ រស់ នៅ  ជាង ៥០០ គៃួសា រ។  

លោក បន្ត ថា  រយៈពៃ ល ជាង២ 
ខៃ មកហើយ  ដៃល មន កៃមុហ៊នុ 
ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកសា្អាត បានដា ក់ ម៉ា សីុន 
ខ្នាត ធ ំបមូ ទាងំ យប ់ទាងំ ថ្ងៃ ស្ទើរ 
រងីស្ង ួត អស។់ហៃត ុនៃះ ពកួ គាត ់
បារម្ភ ខ្លោច ខ្វះ ទឹក សៃច សៃព 
សៃច ម្ការ  ដំណាំ បន្លៃ បងា្ការ 
ផៃសៃងៗ ស មៃប់ មនុ សៃស ហូប  នងិ 
សត្វ ពា ហនៈ ផង ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«បញ្ហា ដៃល 
បៃឈម មខុ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  គ ឺមន 

កៃមុ ហុ៊ន ទឹក សា្អាត មួយ  បាន បូម- 
ទកឹ ក្នងុ ទនំប ់ហ្នងឹ  យក ទៅ លក ់ 
តៃ ដល់ ពិនិតៃយ មើល ចៃបាប់ របស់ 
គាត ់ទៅ គ ឺអាជា្ញា ធរ បៃគល ់ឱៃយតៃ 
តៃមឹ អាជ ីវកម្មតៃ ប៉ណុ្ណងឹ ទៃ  អត ់
មន ឃើញ ផ្ទៃរ ទកឹ ក្នងុ អាង ហ្នងឹ 
ឱៃយ  ខ្លនួ ឯង ធ្វើ អាជីវ កម្ម ទឹក សា្អាត 
តៃ គា្មាន ទកឹ លក ់ឱៃយ គៃ ហើយ មក 
យក ទឹក របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ» ។ 

លោក ឈឿន  សុធន  អភិ បាល- 
សៃកុ បសៃ ដ្ឋ បាន ថ្លៃង ថា  បញ្ហា 
នៃះ  ជាការ ទទលួ ខសុ តៃវូរ បស ់
មន្ទរី ធន ធាន ទកឹ  នងិ ឧត ុនយិម 
ជា មួយ ម្ចាស់ អាជី វកម្ម  ពៃះ ខង 
ជំនាញ ជា អ្នក ចៃញ អាជា្ញា ប័ណ្ណ។ 

អាង ទំនប់ ទឹក នោះ ជា របស់ខ ង 
ធនធា នទឹក  អាជា្ញា ធរ មិន អាច 
សមៃច អ្វី បាន ទៃ។  

លោក បា នបញ្ជាកថ់ា ៖ «អា- 
ជា្ញាធរ សៃកុ អត់ ពាក់ ព័ន្ធ ទៃ អា ហ្នងឹ 
ជា បច្ចៃកទៃ ស របស ់អ្នកជ ំនាញ។ 
អាង ទកឹ ហ្នងឹ ជា កម្ម សទិ្ធ ិរបសរ់ដ្ឋ 
ឯ បៃជា ពលរដ្ឋ គាត់ ចង់ យក ធ្វើ 
កម្ម សិទ្ធ។ិ ខង ធន ធាន ទឹក គៃ មន 
ប្លង ់មៃ របសគ់ៃ  អ៊ចីងឹ នរណា ចង ់
ចលូ យកតៃ១ម៉ៃតៃ  ១ តកឹ ក ៏មនិ 
បាន ផង  អី៊ចឹង  ពលរដ្ឋ អាសៃយ័ផល  
គាត់ អាសៃ័យ ទៅ តៃ ដល់ ពៃល 
គៃ តៃូវ ការ គៃ យក ហើយ» ។ 

លោក ញ៉ា ញ ់ ជាប ហ ៊ង  បៃធាន 

មន្ទរី ធន ធាន ទកឹ  នងិ ឧតនុ ិយម 
ថ្លៃង ថា  អ្នក ធ្វើអា ជវី កម្ម ទកឹ សា្អាត 
នៅ ទនីោះ  មន ចៃបាប ់តៃមឹ តៃវូ។ 
អាជា្ញា ធរមន កាតព្វ កិច្ច រៀប ចំ ឱៃយ 
មន ទឹក សា្អាត សមៃប់ ពលរដ្ឋបៃើ- 
សៃប តាម ទិស ដៅ របស់ រដា្ឋា ភិ- 
បាល  នៅ ឆ្នា ំ២០២៥ ដៃល ពលរដ្ឋ  
តៃូវ មន ទឹក សា្អាត បៃើ បៃស់ ។  

លោក បៃធាន មន្ទីរ  បាន បន្ត 
ថា  ករណ ីនៃះ លោក បាន រៀបច ំ
ឱៃយ មន ការសា្តា រទំនប់ អាង ទឹក 
នោះ ឱៃយ បាន ជៃ ជាង មុន ដើមៃបី 
ជា បៃយោ ជន៍ សមៃប់ ពលរដ្ឋ ទូ- 
 ទៅ មន ទកឹ បៃើ បៃស ់គៃប ់គៃន ់
ដៃល អាច ចិញ្ចឹម តៃី ទទួល ផល 

បាន ទាងំ បៃងំ  នងិ វសៃសា។ ប៉នុ្តៃ 
បៃ រ ជាមន ជន ខិល ខូច មួយ 
ចនំនួ ញុះ ញង ់នា ំឱៃយ មន ការ តវ៉ា 
ធ្វើ ឱៃយ មន ការ លំបាក ក្នុងការ - 
អភិ វឌៃឍ តំបន់ នោះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«រោង ចកៃ- 
សហ គៃស  វ កើត នៅ កពំង ់ស្ព ឺ
ចៃើន  អ៊ីចឹង គៃ តៃូវការ វត្ថុ ធាតុ- 
ដើម យក ទៅ ចាក ់បពំៃញ ដ ីជង្ហកុ 
ដើមៃបី ក សាង រោង ចកៃ ផៃសៃងៗ 
យើ ង ខំ កៀរគរ គៃឱៃយ មក យក ដី 
នៅ ក្នងុ អាងទកឹ ទៅ ដើមៃប ីឱៃយ បាន 
ជៃ ហើយ បងព់ន្ធ ចលូ រដ្ឋ ទៀត 
ផ ង អ្នក ដៃល ទៅធ្វើ ហ្នងឹ គៃ ជយួ 
ដល់ ការអ ភិវឌៃឍ ភូមិ ទៀត ផង 
នៅតៃ គាត់ ពិបាក  ពិបា ក  ហ្នឹង  
តៃ ប៉នុា្មាន នាក ់ ហ្នងឹ ទៃ  ដៃល ដើរ 
បំផុស បំផុល គៃប់ក ន្លៃង» ។  

បើតាម លោក ជាប ហ ៊ង ការ- 
ចូល ទៅ អភិវឌៃឍ តំបន់ នោះ  មិន 
ទទួល បាន ជោគជ័ យ ឡើយ  
ដោយ សារ តៃ មន ការ រារាំ ង ពី 
ពលរដ្ឋ ។ ការ ញុះ ញង ់កើត មន 
ឡើង ដោ យសា រតៃ ខៃសៃប ណា្តាញ 
ជន មនិ បៃកៃ ត ីដៃលម ន គា្នា តចិ 
តៃប៉ុ ណ្ណោះ។  

លោក ថា៖« យើង ធ្វើ អ ីអត ់កើត 
គាត ់មនិ ឱៃយ ធ្វើ គៃ ដាក ់គៃឿ ងចកៃ 
ឃាត់ គៃឿងចកៃ  គៃ បូមទឹ ក  ឃាត ់
ទកឹ ហើយ គាត ់ចង ់ធ្វើ ម៉ៃច គាត ់
ថា  ទាលត់ៃ  ខ្លនួ គាត ់ បានធ្វើ តៃវូ 
អត់ សា្តាប់ ជំនាញ អត់ សា្តាប់ ការ- 
ណៃ នាំ  របស់ អាជា្ញា ធរ ទៃ»៕ 

 នៅ  សុី វុត្ថា  

 កោះកុងៈ  ដី គមៃប ពៃឈើ 
របស ់រដ្ឋ រាប ់ពាន ់ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  ក្នងុ 
ទហំ ំដ ីបមៃងុ របស ់រដ្ឋ ទហំ ំបៃមណ 
១១ ហិកតា  ស្ថិត នៅ ភូមិ កោះ- 
ស្តៃច  ឃុ ំកោះ ស្តៃច   សៃកុ គរិសីាគរ  
ខៃត្ត កោះកុង  តៃូវ បាន ជន មិន 
សា្គល់ អត្ត សញ្ញាណ ចាប់ ផ្ដើម 
លួច បោះ បង្គល ថ្ម  និង ឈើ  
ទន្ទៃ ន យក ដោយ ខុស ចៃបាប់ ។ 

 លោក   សុខ  សុ ទ្ធី  អភិបាល- 
រង ខៃត្ត កោះក ុង   បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ កាលពី មៃសិល មិញ ថា  មន្តៃី 
ចុះទៅ តៃតួ ពនិតិៃយ មើល ជាកស់្តៃង  
នៅ តំបន់ ដៃល កំពុង តៃូវបាន 
ទន្ទៃន យក នោះ  បាន រក ឃើញ 
បង្គល ថ្ម  និង ឈើ  បៃមណ  
២០  ដើម  ហុម៊ពទ័្ធ លើដ ី  ជា ចៃើន 
ពាន់ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ។  

 លោក   សុខ  សុ ទ្ធី  បានបន្ត ថា ៖  
« យើង បាន បៃប ់ឱៃយ មន្តៃ ីដក ហតូ 
បង្គល ទាំង នោះ ចៃញ   និង 
ឃា្លោំមើល  ជា បៃចាំ  ដើមៃបី ឈាន 
ទៅរក ចាប ់ខ្លនួ អ្នក បៃពៃតឹ្ត  បញ្ជនូ 
មក ឱៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ដើមៃប ីកសាង 

សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ តុលាការ 
ចាតក់ារ ទៅ តាម ផ្លវូចៃបាប។់   ប៉នុ្តៃ 
រហូត មកដល់ ពៃល នៃះ   មិន ទាន់ 
បាន កណំត ់មខុ សញ្ញា លើ បគុ្គល 
ណា មួយ នៅ ឡើយ ទៃ » ។  

 លោក   សុខ  សុ ទ្ធី  ថ្លៃង ថា  បៃ- 
ជា ពលរដ្ឋ ខលិខចូ បាន លួច ដាំ  
បង្គល នៅ ពៃល យប់  ហើយ 
នៅ ពៃល ដៃល អាជា្ញា ធរ  មនិ អើពើ  
នងិ មន ការ ធ្វៃស បៃហៃស  ក្នងុ 
រយៈ ពៃល   ២ ឆ្នាំ  ទៅ  ៣ ឆ្នាំ  វ 

នងឹ កា្លោយ ជា ចលនា ប្តងឹផ្តល ់តវ៉ា  
ពិបាក ដល់ អាជា្ញាធរ ក្នុង ការ - 
ដោះ សៃយ ។ 

  លោក   សខុ  ស ុទ្ធ ី បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា  ដ ីចនំនួ   ១១ ហកិតា  នៅ លើ 
កោះ ស្តៃច នៃះ  ជា ដី កម្មសិទ្ធិ 
របស ់រដ្ឋ បនា្ទាប ់ព ីរាជ រដា្ឋាភ ិបាល 
បាន ធ្វើ អនុ បៃយោគ ជូន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ នៅ ទីនៃះ  រួច ហើយ   ដី 
នៃះ  មន គមៃប ពៃ ឈើ  ដៃល 
អាច រកៃសាទកុ   ដើមៃបី ឱៃយ មន ភ្លៀង 

សមៃប់ ផ្គត ់ផ្គង់ ជនូ ដល់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដៃល រស់ នៅ លើ កោះ នៃះ 
សមៃប់ បៃើ បៃស់ ។   

  លោក   ថោង   ច័ន្ទ តារា   អ្នក- 
សមៃប សមៃលួ សម គម ការពារ   
សិទ្ធិ មនុសៃស  អាដ ហុក  បៃចាំ 
ខៃត្ត កោះកងុ ថ្លៃង  ដោយ អះអាង 
ថា  អ្នក ទៅ ទន្ទៃន កាន់កាប់ ដី 
របស់ រដ្ឋ ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ នៅ ក្នុង 
ឃុ ំកោះ ស្តៃច នៃះ  ម ិន មៃន ពលរដ្ឋ 
ធម្មតា អាចធ្វើ បានទៃ  គ ឺមន តៃ 
អ្នក មន លុយ   និង មន ខៃសៃ - 
បណា្តាញ ទើប ធ្វើ បាន ។  

  លោក    ថ្លៃង ថា ៖ « ថ្មីៗ  មន 
ការ ចូល ទៅ ទន្ទៃន កាន់កាប់ ដី 
រដ្ឋ ខុសចៃបាប់ ជា ចៃើន កន្លៃង  
ហើយ នៅ ពៃល ដៃល គៃ មន ខ្នង 
មន ខៃសៃ ទៅ   ចៃះតៃ សា្ងាត់ៗ ទៅ»។

 លោក   ថោង   ច័ន្ទ តារា  ថ្លៃ ង 
ថា  អាជា្ញាធរ  បាន សា្គល់ ពីមុខ- 
សញ្ញា នៃ ជនល្មើស ចូល ទៅ 
ទន្ទៃន ដី របស់ រដ្ឋ ស្ទើ រតៃ ទាំង- 
អស់  ប៉ុន្តៃពួក គាត់ ហាក់ បី ដូច-   
ជា ពៃងើយ កន្តើយ ក្នងុ ការចាតវ់ធិាន-  
ការ  ឬ ចាប់ បញ្ជូន ទៅ តុលាការ  
ដោយ សារ វ ជា ការ ទន្ទៃន ដ ីជា 

បៃព័ន្ធ  មិន មៃនបៃជា ពល រដ្ឋ 
ធម្ម តា  ឬ មក ពី កៃ ចូល ទៅ 
ទន្ទៃន នោះ ទៃ ។     យោង តាម 
មតៃ  ១៨  និង   ១៩  នៃ ចៃបាប់ 
ភូមិបាល  ប ញ្ជា ក់ ថា  រាល់ ការ- 
ចលូ ទៅ ទន្ទៃន កានក់ាប ់សមៃបត្ត-ិ 
សាធារណៈ   នងិ របស ់នតី ិបគុ្គល- 
សាធារ ណៈ  នងឹ រាល ់ការ បបំ្លៃង 
ការ កា ន ់កាប ់ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិឯកជន 
របស ់រដ្ឋ ទៅ ជាកម្ម សទិ្ធ ិផ្ទាល ់ខ្លនួ 
នឹង តៃូវ ផ្តនា្ទា ទោស  ពិន័យ ជា 
បៃក ់ព ី  ៥លាន រៀល   ដល ់ ៥០  
លាន រៀល   ឬ  នងិ ផ្តនា្ទា ទោស ដាក់ 
ពន្ធ នា គា រពី១ឆ្នា ំដល់   ៥ឆ្នា។ំ  

  លោក   ជិន  ម៉ា លីន  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង យុត្តិ ធម៌  ថ្លៃង ថា  
អ្នក ដៃល ចូល ទៅ ទន្ទៃន ដី ឬ 
ដីពៃ កម្មសិទ្ធិ របស់ រដ្ឋ  នឹង តៃូវ 
ចោទ ពីបទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
តាម បញ្ញត្ត ិកៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ  នងិ 
ចៃបាប់ មួយ ចំនួន ទៀត ទាក់ទង 
បរសិា្ថាន  នងិ ធនធាន ធម្ម ជាត ិ។  
ចំណៃក បៃភៃទ បទ ល្មើស  និង 
ទោស ទណ្ឌ   គឺ អាសៃ័យ តាម 
សកម្ម ភាព នីមួយៗ ដៃល កំណត់ 
ដោយ សា្ថាប័ន អយៃយ ការ ៕ 

ក្រមុពលរដ្ឋព្រលច្រញមកតវ៉ានៅចំណុចទំនប់ទឹកដោយផ្ទាល់ កាលពីថ្ង្រទី២៧ កុម្ភៈ។ រូបថត CNC

ជន មិន ស្គាល់អត្តសញ្ញាណ កំ ពុង ទន្ទ្រាន យក ដី នៅឃំុកោះស្ដ្រាច

នគរបាល ស្រាដ្ឋកិច្ច 
ឃាត់ ឡាន ដឹក ឈើ  
ក្រាមុ ហុ៊ន លឹម រូ៉យ៉ាល់  
ចំនួន  ១៣ គ្រាឿង 

ឡាយ សា មាន 

មណ្ឌល គិរីៈ កម្លោំង នគរបាល 
បៃឆំង បទល្មើស សៃដ្ឋកិច្ចនៃ ស្ន ង -   
កា រដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត មណ្ឌ ល   គិរី 
បាន ឃាត់ រថយន្ត ដឹកឈើ  របស់ 
កៃុមហ៊ុន លឹម រ៉ូយ៉ាល់ ចំនួន ១៣ 
គៃឿង នៅ ចំណុច អូរ រមស ក្នុង 
កៃងុ សៃន មនោ រមៃយ  ដោយ  សងៃសយ័ 
ថា  រថយន្ត ទំាងនោះ  ផ្ទកុ ឈើ លើ ស 
ទម្ងន ់  ខសុ  ព ីលខិតិអនញុ្ញាត  របស ់
រដ្ឋបាល ពៃឈើ។

ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី  លោក ឡោ សុខ បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញ ថា ទាក់ -  
ទង ករណ ីនៃះ ខង គណៈកម្មាធកិារ- 
ជាតិ  ដើមៃបី ទប់សា្កាត់  និង បង្កៃប 
បទល្មើស ធនធាន ធម្មជាត ិបាន 
ចុះ តៃួតពិនិតៃយ  និង ឃើញ  មន 
PC (លិខិតអនុញ្ញាត)តៃឹមតៃូវ 
ហើយ  មនុ ឱៃយចៃញ ដណំើរ។ ប៉នុ្តៃ 
លោក ថា  ការឃាត ់រថយន្ត ទាងំនោះ 
ជា សមត្ថកចិ្ច របស ់កម្លោងំ នគរបាល 
បៃឆំង បទល្មើស សៃដ្ឋកិច្ច។

លោក ថា៖«ថា្នាក់ ខៃត្ត  បង្កើត 
គណៈកម្មការ មួយ ចុះ វស់វៃង 
តៃតួ ពនិតិៃយ មន PC តៃមឹតៃវូ ប៉នុ្តៃ 
ខង លោក ពៃះរាជអាជា្ញា  និង  បូ៉លិ ស 
សៃដ្ឋកចិ្ច សងៃស័យថា  ពនិតិៃយ មើល 
ទៅ  អត ់តៃមឹតៃវូ អ៊ចី ឹង ការងារ នៃះ 
គាត ់តៃតួពនិតិៃយ ថៃម ពលីើ បើ មន 
ការ ខសុឆ្គង អ ី គជឺា ការងារ របស ់
កៃមុប៉លូសិ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ កៃមុហ៊នុ 
ពៃះ កៃមុហ៊នុ ជនួកាល គាត ់ដាក ់
លើស ទម្ងន់»។ 

បើ តាម លោក ឡោ សុខ សមត្ថ -  
កិច្ច ជំនាញ  ពុំទាន់ អនុញ្ញា តឱៃយ 
រថយន្ត ចរាចរណ៍ទៅ  នោះទៃ 
ខណៈ មន្តៃី ជំនាញ កំពុង ពិនិតៃយ 
ឈើ ទាំងនោះ ឡើងវិញ។

ជាមយួគា្នានៃះដៃរ អភបិាលរង 
ខៃត្តមណ្ឌលគរិ ីលោក ជាក ់ម៉ៃង- 
ហា៊ាង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា តាម 
គមៃង ឡាន ដឹកឈើ ទាំងនោះ  
ដកឹ ចៃញព ីសៃកុ កោះ ញៃក ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី ឆ្ពោះទៅ ខៃត្ត កៃចះ 
ដើមៃប ីដកឹ ចលូ រោងចកៃ កៃច្នៃ ឈើ 
សមៃប ់ធ្វើ ជា គៃឿង សងា្ហា រមិ នងិ 
ជើង តុផៃសៃងៗ ។ 

លោក ថា៖« ឡាន(១៣គៃឿង) 
នៃះ របស់ កៃុមហ៊ុន លឹម រ៉ូយ៉ាល់ 
ហើយ ឈើ នៃះ មន PC តៃមឹតៃវូ  
ដើមៃបី ដកឹជញ្ជនូ យកមក ដាក ់នៅ 
រោងចកៃ ក្នងុសៃកុ ស្នលួ ខៃត្តកៃចៃះ 
ដៃល  ជា   តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស  
របស ់កៃមុហ៊នុ ចនិ» ។ លោក បន្ត 
ថា៖«កៃយពី បាន ពិនិតៃយ ឈើ 
នៃះ គឺជា ឈើ ...តទៅទំព័រ  ៥

បង្គោល ថ្មដ្រល ដំា ទន្ទ្រន យក ដីព្រ របស់ រដ្ឋ  ។ រូបថត សហ ការី
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តពទំីព័រ ១...ទៅ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ   
ដើមៃបី បង្កើត គណ បកៃស នយោបាយ 
ថ្ម ី ឈ្មោះ ថា  គណបកៃស កៃ ទមៃង-់ 
កម្ពជុា។ ប៉នុ្តៃ មនិ ទាន ់ទទលួ បាន 
ការ ចុះ បញ្ជី នៅ ឡើយ ទៃ  ដោយ 
បកៃស នៃះ តៃវូ បពំៃញ លក្ខ ខណ្ឌ មយួ 
ចនំនួ ដចូ ដៃល ចៃបាប ់ស្ដ ីព ីគណបកៃស 
នយោបាយ បាន កំណត់។ 

លោក បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
មៃសិល  មិញ ថា  លោក បាន ដាក់- 
ឯកសារ ឈ្មោះ គណបកៃស  និង 
និមិត្តសញ្ញា បកៃស  និង ឯកសារ 
ពាក់  ព័ន្ធ ដៃល ចៃបាប់ តមៃូវ  ហើយ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ ពិនិតៃយ ឃើញ ថា  
ឈ្មោះ នងិ នមិតិ្តសញ្ញា គណបកៃស 
មិន មាន បញ្ហា អ្វី ទៃ។ ប៉ុន្តៃ លោក 
កំពុង បៃមូល ឯកសារ ពាក់ ព័ន្ធ 
មួយ  ចំនួន ទៀត ទៅតាម ដំណាក់- 
កាល នៃ នតីវិធិ ី ដចូជា សា្នាម មៃដៃ 
និង អត្តសញ្ញាណ ប័ណ្ណ សមាជិក ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង នៅ មាន 
កិច្ច ការ មួយចំនួន ទៀត  ដៃល រួម- 
មាន ទាងំ គោលការណ ៍នងិ គោល- 
នយោបាយ របស់ គណបកៃស។  
យើង បាន ពៃង វា រួច ហើយ  យើង 
នៅ តៃ សមៃច នៅ ពៃល ដៃល 
សមាសភាព ថា្នាក ់ដកឹ នា ំបាន ចលូ 
ជុ ំគ្នា នងិ សមៃច ជា ផ្លវូ ការ។ ខ្ញុ ំគតិ 
ថា បនា្ទាប ់ព ីកវូដី បាន សៃក សៃន្ត  

ខ្ញុំនឹង ធ្វើ សន្និសីទ កាសៃត មួយ 
ដើមៃបី សាធារណ ជន បាន ដឹង»។

គណ បកៃស ថ្មី នៃះ  មាន បាវចនា 
ដូច គ្នានឹង បាវចនា របស់ អតីត 
គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ ដៃរ  គឺ 
សង្គៃះ  បមៃើ  ការពារ។ លោក  
ចន័្ទរត័្ន  ថ្លៃង ថា  ការ ជៃើស រសី យក   
បាវចនា នៃះ  ដោយ សារ  វា ជា 
បាវចនា របស់ អតីត អ្នក តស៊ូ  គឺ 
លោកសនឺ សាន  ហើយ សមាជិក  
ចាស់ៗ  នៃ បកៃស របស ់លោក ពៃញ- 
ចិត្ត នឹង បាវចនា មួយ នៃះ។

សមាជិក មួយ ចំនួន នៃ គណ- 
បកៃស  នៃះ កពំងុ ស្ថតិ នៅ កៃ បៃទៃស  
ដចូ ជា នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ ជា ដើម  
ហើយ ពួក គៃ មិន ទាន់ អាច ចូល- 
មក កម្ពុជា បានទៃ  ដោយសារ តៃ 
បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ១៩។ លោក ធា្លាប់- 
បាន ជជៃក ជាមយួ លោក សនុ ឆយ័ 
អតតី សមាជកិ សខំាន ់១ របូ របស ់
គណ បកៃស  សង្គៃះ ជាតិ  ដៃល 
ទទួល បា នសិទ្ធិ ធ្វើ នយោបាយ 
ឡើង វញិ កាល ព ីខៃ កញ្ញា ២០២០ ។ 
ប៉នុ្តៃ ការ សមៃច ចតិ្ត យ៉ាង ណា នោះ 
លោកសនុ ឆយ័  នងឹ បៃកាស ដោយ 
ខ្លនួ ឯងថា តើ លោក ចលូរមួ ជាមយួ   
គណបកៃស នៃះ ឬ អត?់ នៃះ ជា ការ- 
លើក ឡើង របស់ លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន ។

ចាប់ តាំង ពី លោក ផ្ដើម គំនិត 

បង្កើត គណបកៃស  នៃះ មក លោក 
ជួប បៃទះ ឧបសគ្គ ខ្លះ  ជា ពិសៃស 
ការ ខ្វៃង គំនិត គ្នា ក្នុង ចំណោម 
សមាជកិ អតតី គណបកៃស សង្គៃះ- 
ជាតិ  ដោយ អ្នក ខ្លះ រង់ ចាំ កៃង- 
លោមាន ដំណោះ សៃយ នយោ- 
បាយ។ លោក យល់ថា  បនា្ទាប់ ពី 
រង់ ចាំ អស់ រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នាំ ហើយ 
នោះ  គ្មោន ទៃ ដណំោះ សៃយ នយោ-  
បាយ ដៃលអាច ឱៃយ គណ បកៃស 
សង្គៃះ ជាតិ តៃឡប់ មក វិញ។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «ដូច្នៃះ ខ្ញុំ 
យល់ ថា ឧបសគ្គ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ការ ខ្វៃង គនំតិ គ្នា ខ្លះ នោះ អាច នងឹ 
បញ្ចប់ នៅ ពៃល បន្តិច ទៀត នៃះ 
កាល ណា យើង ដឹង ចៃបាស់ ថា មិន 
មាន អី ជា ដំណោះ សៃយ ធំដុំ 
កៃ ពី ចៃក ចៃញតៃ ១គត់គឺ ចាប់ 
ផ្ដើម ឡើង វញិ។ បៃមលូ គ្នា ដៃល ជា  
អតតី មាន ននិា្នាការ កៃ រដា្ឋាភបិាល  
ដើមៃបី បៃកួត បៃជៃង ម្ដង ទៀត»។

ការ បង្កើត គណបកៃស នយោ- 
បាយ ថ្មី ក្នុង ចំណោម សមាជិក 
អតីត គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ  
ដៃល ជា គណបកៃស បៃឆំង ធ ំជាង- 
គៃ  កាល ពមីនុ តៃវូ បាន រលំាយ នៅ 
ឆ្នា ំ២០១៧ នោះ  បាន រង ការ រិះ គន ់
ពី អ្នក គំទៃ អតីត បកៃស បៃឆំង  
ដោយ រិះ គន ់ថា  គណបកៃស ថ្ម ីទាងំ នៃះ  
គ ឺជាផ្កា លម្អ សនួ បៃជា ធបិតៃយៃយ។ 
ប៉ុន្តៃ លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន  ចៃន ចោល 
ការ លើក ឡើង នៃះ  ដើមៃបី ការ ពារ 
ការ បង្កើត គណបកៃស របស់ លោក ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ការ វាយ បៃហារ   
មយួចនំនួ លើ ការ បង្កើត គណ បកៃស   
ថ្មី នៃះ យើង បាន ដឹង ទាំង អស់គ្នា 
ហើយ គឺ ដោយសារ អ្នក គំទៃ ខ្លះ  
នងិ សកម្ម ជន ខ្លះ លោក មនិ ទកុ ចតិ្ត   

ចំពោះ ការ បៃកួត បៃជៃង ហ្នឹង។ 
បើ ការ បៃកតួ បៃជៃង មាន សកា្ដាន-ុ 
ពលនិង បៃសិទ្ធភាពខ្ញុំ ជឿ ថា  
ការបង្កើត គណបកៃស ដើមៃបី ជា ផ្កា 
លម្អ សួន បៃជា ធិបតៃយៃយ អាច 
សាប រលាប ទៅវិញ»។ 

លោក បន្ត ថា  បកៃស នយោ បាយ 
មយួ តៃវូ មាន ទសិ ដៅ ចៃបាស ់លាស ់ 
មិនតៃូវ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អំពើ ទុច្ចរិត 
ចពំោះ បៃទៃស ជាត ិមនិ យក លយុ 
យក កាក ់ព ីគណបកៃស កាន ់អណំាច  
ឬ មនិ ធ្វើ កៃម សមា្ពាធ ឬ ដើមៃប ីបៃ- 
យោជន ៍គណបកៃស កាន ់អណំាច។ 

លោកឈឹម កាន  បៃធាន 
នាយក ដា្ឋាន កិច្ចការ សមាគម  
និង គណបកៃស នយោបាយ នៃ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ បានឱៃយ ដឹង ពី 
មៃសិល មញិ ថា  ដោយ មនិ ទាន ់រាប ់
បញ្ចូល គណបកៃស របស់ លោក អ៊ូ 
ច័ន្ទរ័ត្ន  បច្ចុបៃបន្ន នៃះ មាន គណ- 
បកៃស នយោបាយ ចំនួន៤៧  ដៃល 
បាន បង្កើត ។ ប៉ុន្តៃ ថ្មីៗ នៃះ មាន 
គណបកៃស នយោបាយ មួយ បាន- 
សុំ លុប ឈ្មោះ វិញ។

ចពំោះ ការ ស្នើ សុ ំបង្កើត គណ- 
បកៃស កៃ ទមៃង់ កម្ពុជា លោក ថ្លៃង 
ថា កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន ទទួល 

ពាកៃយ ស្នើ សុំបង្កើត បកៃស ហើយ 
ប៉ុន្តៃ លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន  មិន ទាន់ 
បាន បំពៃញ គៃប់ លក្ខខណ្ឌ ដូច 
មាន ចៃង ក្នងុ មាតៃ ៩ នៃ ចៃបាប ់ស្ដ ី
ពី គណ បកៃស នយោបាយ។

លោក ឈឹម កាន  ថ្លៃង ដូច្នៃះ 
ថា ៖ «ឯកសារ នោះ បាន មកដល ់
អង្គភាព ជំនាញ ហើយ  តៃ ជា 
នីតិវិធី  អង្គភាព ជំនាញ ចាត់ ការ 
អត់ ទាន់ កើត ទៃ  ដោយ សារ តៃ 
គត់ មិន ទាន់ បាន បំពៃញ លក្ខ- 
ខណ្ឌ សៃប តាម មាតៃ ៩  នៃ ចៃបាប ់
ស្ដី ពី គណបកៃស នយោបាយ។ 
ឥឡូវ  គត់ ទៅ បំពៃញ ឯក សារ 
ជូន កៃសួង ឡើង វិញ។ គត់ នៅ 
ខ្វះ សា្នាម មៃដៃ បៃជា ពលរដ្ឋ ចនំនួ 
៨០ នាក់។ តាម មាតៃ ៩ គត់ 
តៃូវ មាន សា្នាម មៃដៃ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ខ្មៃរ ដៃល មាន លំនៅ អចិនៃ្តយ៍ 
ក្នុង ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា 
ចំនួន៨០ នាក់។ ឥឡូវ គត់ ស្នើ- 
ទៅ បំពៃញ បន្ថៃម»។

លោក ឡៅ ម៉ុងហៃ  អ្នក វិភាគ 
នយោបាយ ថ្លៃង ថា  ការ អះ អាង 
របស់ លោក  អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន  ដៃល ថា 
គណបកៃស នៃះ មនិ មៃនជាផ្កា លម្អ 
បៃជា ធិបតៃយៃយ នោះ  មិន មាន 
ន័យ គៃប់ គៃន់ ទៃ  ដរាប ណា 
សា្ថាបនកិ បកៃស នៃះ មនិ ទាន ់បាន- 
បងា្ហាញ ចៃបាស់ លាស់ នូវ ទសៃសន- 
វិស័យ របស់ ខ្លួន  បូក រួម នឹង យុទ្ធ- 
សាស្តៃ ចៃបាស់ លាស់ ដើមៃបី ឱៃយ 
ទសៃសន វិស័យ នៃះ កា្លាយ ជា ការ- 
ពិត ដៃល អាច ឱៃយ ពលរដ្ឋ ជឿ- 
ជាក់ ផ្ដល់ អំណាច ឱៃយ បកៃស នៃះ  
ដឹកនាំ បៃទៃស។

នៅ ពៃល សួរ ថា  តើ កា របង្កើត 
បកៃស ថ្មី នៃះ ជា ការ កៃបត់ សា្មោរតី 
អតីត គណកៃស បៃឆងំ ដៃរ ឬយ៉ាង 
ណា នោះ  លោក ថ្លៃងដូច្នៃះ ថា ៖ 
« មនុសៃស ដៃល មាន សៃរ ីភាព  គួរតៃ 
គំទៃ ដល់ សិទ្ធិ សៃប តាម រដ្ឋ- 
ធម្មនញុ្ញ ក្នងុ ការ បង្កើត គណបកៃស 
នយោបាយ ថ្មី មួយ ហើយ ខ្ញុំ នឹង 
គំទៃ ដល់ សិទ្ធិ មួយ នៃះ»៕

តពីទំព័រ ២...ទូរស័ព្ទ ចូល ជា - 
ចៃើន ដង តៃ គ្មោន អ្នក លើក។

ទោះ យ៉ាងណា  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
បាន ពៃយាយម ទាក់ទង ស្នើសុំ 
ការ ពនៃយល់ពីលោក រ័ត្ន សៃ៊ាង 
មៃបញ្ជាការ កងរាជអាវុធហត្ថ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ   ដៃល ដឹកនាំ 
បៃតិបត្តិ ការ នោះ ប៉ុន្តៃ លោក 
បាន បៃប់ ថា៖«ព័ត៌ មាន បឋម 
ឬ ពសិា្ដារសមូ មើល នងិ ដក សៃ ង ់ 
តាម Freshnews»។

ចំណៃក លោក សាន សុខ- 
សីហា អ្នកនំាពាកៃយ នៃ ស្នង ការ - 

ដា្ឋាន នគរបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ 
និង លោក  ហួ ម៉ៃង វា៉ាង អធិការ 
ខណ្ឌ សៃន សខុកប៏ាន បដសិៃ ធ  
ធ្វើ  អតា្ថា ធបិៃបាយ ជុវំញិ ករ ណ ីនៃះ 
ផងដៃរ  កាលពី មៃសិលមិញ  
ដោយ លោក ទំាង២បាន ថ្លៃង ថា 
កមា្លា ំង នគរបាល មនិបាន ចលូ- 
រួម នៅក្នុង បៃតិ បត្តិការ នោះទៃ 
និង បាន ជំរុញ ឱៃយ សួរ ទៅ មា្ចាស់ 
ករណីគឺកង រាជអាវុធហត្ថ រាជ - 
ធានី ភ្នំពៃញ។

ទោះយ៉ាងណា បៃភពព ីមន្តៃ ី
កងរាជអាវុធហត្ថ មា្នាក់ ដៃល 

ស្នើសុំ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីមៃសលិ- 
មិញ ថា ករណី ខាង  លើ នៃះ គឺ 
មា្ចាស់ផ្ទះ បាន ដឹងខ្លួន ជាមុន 
និង បាន ស្នើសុំ កមា្លាំង កងរាជ- 
អាវុធហត្ថ រាជ  ធានី ភ្នពំៃញ  មក - 
ជួយ អន្តរាគមន៍ ការពារ សុវត្ថិ - 
ភាព នងិ សៃវជៃវ បង្កៃ ប  ចាប ់
ពួកគៃ ដោយ នៅ ក្នុង ចំណោម 
កៃុមចោរ បៃដាប់អាវុធ ទាំង៤ 
នាក់  នោះ មាន មា្នាក់ ធា្លាប់  បាន 
បមៃើ  ការងារ ឱៃយ គៃួសារ មា្ចាស់ - 
ផ្ទះ នោះ៕

លោកអូ៊ ច័ន្ទរ័ត្នថា គណ បក្ស «ក្ទម្ង់ កម្ពជុា »របស់ លោកបាន ស្នើ ...

បុរស ៤ នាក់ ដ្ល គ្ អះ អាង ថា ...

លោក អូ៊ ច័ន្ទ រ័ត្ន  អតី ត តំណាង រាស្ត្រ អតីត គណ បក្រស សង្គ្រះ ជាតិ ។ រូបថត ហុង មិនា 
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លោក សម រង្សី៊ តូ្វ បាន...
តពទីពំរ័  ១...សាលា ដបំងូ រាជធាន-ី 
ភ្នំពៃញ  បានបៃកាស សាលកៃម 
ផ្តនា្ទាទោស ជនជាប់ ចោទ លោក 
សម រងៃស៊ី  និង អ្នកពាក់ព័ន្ធ ៨នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត  ព ីបទឧបឃាត ដៃលបាន- 
បៃពៃតឹ្ត នៅ បៃទៃស កម្ពជ៊ា ក្នង៊ អឡំង៊ 
ឆ្នាំ២០១៩។ លោក ថា ៖«ឈ្មោះ 
សម រងៃសី៊តៃវូបាន ផ្តនា្ទាទោស ដាក-់ 
ពន្ធនាគារ រយៈពៃល ២៥ឆ្នា ំ លោក- 
សៃី មូរ សុខហួរ  និង លោក អៃង 
ឆៃអ៊ាង  តៃវូបាន ផ្តនា្ទាទោស ម្នាក់ៗ 
ក្នង៊ រយៈពៃល  ២២ឆ្នា ំ ហើយ ឈ្មោះ 
ជឡូង៊ សមូរួា៉ា  លោក ម៉ៃន សថុាវរនិ្ទៃ  
លោក អ៊ូ ច័ន្ទឫទិ្ធ  លោក ហូរ វ៉ាន់  
លោក ឡ៊ង រី  និងលោក នុត រំដួល  
តៃូវ ផ្តនា្ទាទោស ម្នាក់ៗ ២០ឆ្នាំ»។ 

លោក ឱៃយដឹងថា ៖«សាលកៃម 
នៃះ បៃកាស ចំពោះ មុខ មៃធាវី 
រដា្ឋាភិបាល  ហើយ និង ចាត់ទុក 
ចំពោះ មុខ ជនជាប់ចោទ  ដោយ 
ទុក  សិទ្ធិ ឱៃយ ប្តឹង ឧទ្ធរណ៍ ក្ន៊ង រយៈ- 
ពៃល កំណត់ ដោយ ចៃបាប់»។

ជន ជាបច់ោទ ទាងំនោះតៃវូ បាន-   
ផ្តនា្ទាទោស បន្ថៃម ផងដៃរ  ដោយ 
ដក សិទ្ធិ បៃជាពលរដ្ឋ ជាសា្ថាពរ  
និង ដកហូត សិទិ្ធ បោះឆ្នាត  និង 
ឈរ ឈ្មោះ បោះឆ្នាត  និង សិទ្ធិ 

បំពៃញ ការងារ ក្ន៊ង កៃបខ័ណ្ឌ ជា 
មនៃ្តី សាធារណៈ ជាដើម  និង តៃូវ- 
បាន តលុាការ បងា្គប ់ឱៃយ រមួ គា្នា សង 
សណំង ដល ់រាជរដា្ឋាភបិាល ចនំនួ 
១ ៨០០ លាន រៀល។ នៃះ បើ  
តាមការបញ្ជាក់ ពី លោក អុី រិន្ទ ។

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិនអច ទាក់ទង 
លោក ស ំសគុង ់ មៃធាវ ីការពារ ក្ត ី
ឱៃយ ជន ជាប់ចោទ ទាំង ៩នាក់ សុំ 
អតា្ថាធិបៃបាយ  បាននៅ ឡើយ ទៃ  
ព ីមៃសលិមញិ  ខណៈ ទរូសព័្ទ ចលូ ពុ ំ
មន អ្នក ទទួល។

លោក គូន សារឿន  មៃធាវី 
តំណាង ឱៃយ រាជរដា្ឋាភិបាល  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ តាម ទរូសព័្ទ ព ីមៃសលិ- 
មិញ ថា  បទល្មើស ឧប ឃាត នៃះ 
ក្នង៊ កៃម បាន កណំត ់ថា  នៅពៃល 
ដៃល កៃមុ លោក សម រងៃស៊ ី បៃពៃតឹ្ត 
បទល្មើស បៃបនៃះដៃល តៃូវបាន 
តុលាការ ចោទ បៃកាន់ ក្ន៊ង បទ- 
ឧប ឃាត នៃះ  គឺ ចៃបាប ់បានកំណត ់
ទោស ពី ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ ទៅ ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ 
ហើយ។ លោកថា  តាម លោក ចា ំ 
គ ឺ ទោស ខ្ពស ់បផំតុ ៣០ឆ្នា។ំ  ដចូ្នៃះ   
ការ កំណត់ ទោស នៃះ គឺ ស្ថិត នៅ 
ក្ន៊ង ការកំណត់ របស់ ចៃបាប់ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ការកំណត់ 

ទោស នៃះ វ លើស ព ីពាក ់កណា្តាល  
ក៏ ប៉ុន្តៃ វ មិនដល់ កមៃិត ខ្ពស់ 
បំផុត  ទៃ  ដៃល ហៅថា  កមៃិត 
អបៃបបរ ម នៃ ទោស ដោយសារ ការ- 
យល ់ឃើញ របស ់ចៅកៃម  ហើយ 
ការផ្តនា្ទាទោស នៃះ គឺ បៃកដ ជា 
ក្ន៊ង កមៃិត មួយ ស្ថិត នៅ កៃម ការ - 
ចៃង ចៃបាស់ នៅក្ន៊ង កៃម ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ យើង»។

កៃយ ពី តុលាការ បៃកាស 
សាល កៃម ផ្តនា្ទាទោស ភា្លម   លោក   
សម រងៃស៊ ី បានបង្ហោះ សារ នៅ លើ 
ហ្វៃសប៊កុ ផ្លវូការ របស ់ខ្លនួ ព ីមៃសិល- 
មិញ  ដោយ ចាត់ទុក ការ សមៃច 
របស ់តលុាការជារឿង គរួឱៃយ អស-់ 
សំណើច។ លោក លើកឡើង ថា ៖ 
« សាល កៃម គួរ ឱៃយ អស់ សំណើច 
នៃះ  ឆ្ល៊ះ បញ្ចាំង ពី ការភ័យ ខ្លច 
របស ់លោក ហ៊នុ សៃន  ដៃលចង ់
កម្ចាត់ លោក សម រងៃស៊ី  ចៃញ ពី 
ឆក  នយោបាយ នៃ បៃទៃស កម្ពជ៊ា។ 
ពីពៃះ គាត់ ដឹងថា  បើ មន ការ- 
បោះ ឆ្នាត តៃឹមតៃូវ  របប ផ្តាច់ការ  
ហសួ សមយ័ របស ់គាត ់ នងឹ មក- 
ដល់ ទីបញ្ចប់ របស់ វ»។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«អ្នកណា 
ដៃល  តៃវូ តលុាការ អយង៉  កៃម 

របប ផ្តាច់ការ  តាម ធ្វើ ទុក្ខ បុក- 
ម្នៃញ  អ្នកនោះ ជាអ្នក តស៊ ូ ស្វៃង- 
រក សៃរីភាព  ជូន បៃទៃស ជាតិ 
យ៉ាង ពិត បៃកដ»។

សូម ជមៃបថា  បើទោះបី ជា 
អវត្តមន ជន ជាបច់ោទ ទាងំ៩នាក ់ 
ក្តី  ប៉ុន្តៃ ក្ន៊ង សវនាការ នាពៃល 
កន្លង  ទៅ  លោក ចៅកៃម ឌុច 
សខុសារនិ  បានចាក ់បញ្ចាងំ ឃ្លបី 
វីដៃអូ  ដៃល មន រយៈពៃល ខ្លី  
បងា្ហោញ ព ីសកម្មភាព  លោក  សម 
រងៃសី៊  និយយក្ន៊ងអង្គ បៃជុំមួយ  
នៅ សហរដ្ឋ អមៃរិក  ពីថ្ងៃ ទី១៤- 

១៥ កញ្ញា  ឆ្នាំ២០១៩  អំពី   
ការរៀបច ំគមៃង  វលិមក កម្ពជ៊ា 
វញិ នៅ ថ្ងៃ ទ៩ី វចិ្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៩។ 
ក្ន៊ង ឃ្លីប វីដៃអូ  លោក សម រងៃសី៊  
បានអពំាវ នាវ  ឱៃយ កងទព័ ផ្តាច ់ខ្លនួ  
ចៃញពី របប ផ្តាច់ ការ  និងកុំ សា្តាប់ 
បងា្គប ់រាជ រដា្ឋាភ ិបាល កម្ពជ៊ា  ហើយ   
បៃរមក ខង បៃជា ពល រដ្ឋ វិញ។ 

តាម រយៈ វដីៃអ ូនោះ  លោក សម 
រងៃស៊ ី លើក ឡើងថា  គាត់នងឹ រៀបចំ  
កញ្ចប់ ថវិកាដៃលបានពីការបៃមៃ -  
បៃមូលពីកៃ បៃទៃស  សមៃប់ 
ឧបត្ថម្ភ ដល ់បងប្អនូ ជាកង កម្លងំ- 

បៃដាប ់អវធុ។ លោក អពំាវនាវ ឱៃយ  
ពលករដៃល កពំងុ ធ្វើការ នៅ កៃ  
បៃទៃស តៃៀមខ្លនួ អម ដណំើរ គាត ់
វលិតៃឡប ់មក បៃទៃស កម្ពជ៊ា វញិ  
នៅ ថ្ងៃទី៩  វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០១៩។

លោក សម រងៃស៊ី  ថ្លៃងថា ៖«នៅ 
ពៃល បៃទៃស យើងមន លទ្ធិបៃ ជា-    
ធិបតៃយៃយពិតបៃកដ  យើង ធានា  
ឱៃយ កង កម្លងំ បៃដាប ់អវធុ រសន់ៅ 
បាន សមរមៃយ  ហើយ បង ប្អនូ កង ទព័  
នងឹ កា្លយជា វរីបរុស របស ់បៃទៃស ។ 
កូន ខ្មៃរ តៃូវ ចូលរួម បៃសកកម្ម  
សៃច សៃង់ បៃទៃស ជាតិ»៕

 អោម  ប៊ុន ធឿន

 ព្រះសី ហនុៈ រដ្ឋបា ល ខៃត្ត  
ពៃះសីហ នុ កំពុង ចាក់ ខៃសាច់ ថ្មី 
បំពៃញ  នៅ តាម កន្លៃងជៃលង 
ទកឹ ហរូ ដៃល មន ខៃសាច ់ទាប  នងិ 
ខៃសាច់ ខ្មោ   នៅ ចំណុច ឆ្នៃរ អូ រឈើ- 
ទាល ក្ន៊ង សងា្កាត់ លៃខ ៤ កៃុង 
ពៃះសី ហ នុ  ដើមៃបី កៃ លម្អ សោ- 
ភណ ភា ព ឆ្នៃរ ខៃសាច់  ក៏ ប៉ុន្តៃ មន្តៃី 
ខៃត្ត នៅ មិ នអ ច បា៉ាន់ បៃ មណ 
ថា នឹ ង តៃូ វ បៃើ ខៃសាច់ ប៉ុនា្មោ នរថ- 
 យន្ត នោះទៃ  ។ 

  លោក   ឃាង ភារ មៃយ  អ្នក នំាពា កៃយ  
រដ្ឋ បា ល ខៃ ត្តពៃះ សហីន ុបាន ឱៃយ 
ដងឹ ថា  កា រចាក ់ខៃសាច ់នៅលើ ឆ្នៃរ 
អរូ ឈើ ទាល នៃះ  គ ឺដើមៃបី រៀប ច ំ
សោ ភណ ភាព ឆ្នៃរ ឱៃយ មន ភាព- 
សៃស ់សា្អាត ដោយ បបំាត ់ចោល 
នវូជ ង្ហក៊ ណា ដៃល នា ំឱៃយ មន ទកឹ 
ដក់។ ជា មួយ គា្នា នោះ ក៏ មន ការ- 
ឈូស ឆយ លុប បំបាត់ កន្លៃង  
មន ខៃសាច់ ពណ៌ខ្មោ មួយ ចំនួន 
ដៃល មើល ទៅ មិន គួរ ឱៃយ ទាក់- 
ទាញ ផង ដៃរ  ។ 

លោក បានថ្លៃង ថា៖«ការ ដៃល 
ចាក់ ខៃសាច់ ហ្នងឹ គឺ យើង ដឹក ពី កន្លៃង 
ផៃសៃងៗ ដៃល នៅ ជតិៗ ហ្នងឹ  យើង 
យក មក ចាក់ បំពៃញ កន្លៃង ខ្លះ 
ដៃល វ មន សណំកឹ ដោយ ទកឹ- 
រលក  វ មន ជង្ហក៊  មន អី៊ចឹង ទៅ  

យើង ចាក់ បំពៃញ ដើមៃបី កៃ លម្អ 
សោ ភណ ភាព ទ ីតាងំ បណ្តាយ 
ឆ្នៃរ អូរ ឈើ ទា ល ហ្នឹង »។ 

យ៉ាង ណា  លោក  ភា រមៃយ  បៃប ់
ថា ចពំោះ ការ ចាក ់ខៃសាច ់បពំៃញ 
ដើមៃបី រៀបចំ សោ ភណ ភាព ឆ្នៃរ អូរ 
ឈើ ទាល នៃះនៅ មិន ទាន់ អច 
បញ្ជាក់ បាន ថា តៃវូ ចាក់ ចំនួន បុ៉នា្មោន 
រថ យន្ត នោះ ទៃ  ពៃះ បច្ចប៊ៃបន្ន  ខៃត្ត 
កំពុង មន ការ រវល់ ខ្លំង ជា មួយ 
ការ ពារ សា្ថាន ភាព ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖   «មិន 
ទាន់ មន រ បាយ ការ ណ៍ នៅឡើ យ 
ទៃ  ដោយ សារ បច្ចប៊ៃបន្ន នៃះ ខៃត្ត 
របស់ យើង កំពុង មម ញឹក ក្នង៊ ការ-  
គៃប់ គៃង សា្ថាន ការ ណ៍ កូ វីដ ១៩» ។ 

លោក តំាង សុចិតៃ គៃ ឹសា្នា បៃ- 
ធាន មន្ទីរ ទៃស ចរណ៍ ខៃត្ត ពៃះ- 

សីហនុ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ថ្ងៃ 
ទី ២៨  កុម្ភៈថា  ការ ចាក់ ខៃសាច់ លបុ 
កន្លៃង ទឹក ដក់ តាម ឆ្នៃរ អូរ ឈើ- 
ទាល នៃះគឺ ដើមៃបី លុប បំបាត់ កន្លៃង 
កខ្វក ់ដៃល អច ប៉ះ ពាល់ ់បរសិា្ថាន  
ន ិង ខចូ សោ ភណ ភាពឆ្នៃរ។ ជា- 
មួយ គា្នា នោះ ក៏ មន ការចាក់ ដី ធ្វើ 
ផ្លវូ ផង ដៃរ ដើមៃប ីភាព ងាយ សៃលួ 
ដល់ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ ដើរ កមៃសាន្ត ។ 

លោក បាន បញ្ជា កថ់ា៖  «ការ- 
ចាក់ ខៃសាច់ លុប កន្លៃង ដក់ ទឹក 
កន្លៃង កខ្វក ់ គគៃច ផៃសៃងៗ ហ្នងឹ 
អច ថា គៃ លុប ធម្មតា ទៃ  ដើមៃបី 
កៃ លម្អ ឆ្នៃរ ឱៃយ សា្អាត  ប៉នុ្តៃ វ មន 
នៅ ចុង ឆ្នៃរ អូរ ឈើ ទាល នោះ 
មួយ ទៀត  ដៃល កំពុង ចាក់ ដៃរ  
អហ្នងឹ  គៃ ចាក់ដី ដើមៃបី ធ្វើ ផ្លវូ បៃប 
មត់ សមុទៃ រហូត ជាប់ នៅ តំបន់ 

ដៃល វ ដាច ់ដើមៃបី ភា្ជាប ់ឱៃយ មន ផ្លវូ 
តាម មត់ សមុទៃ រហូតអហ្នឹង 
គ ឺនៅ កន្លៃង ដៃល គៃ តៃងហៅថា  
ពយ ៣៩»។

តាម ការ ផៃសាយ របស់ កៃសួង 
សា ធារ ណកា រ និង ដឹក ជញ្ជូន 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២៥  ខៃមករា  
ឆ្នា២ំ០២១ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  ខៃត្ត 
ពៃះ សហីន ុ គៃងសាង សង ់ផ្លវូ 
ថ្មភីា្ជាប ់ចរាច រណ ៍ព ីឆ្នៃរ សខុទៅ  
ឆ្នៃរ អូរឈើ ទាល  បៃប តាម ឆ្នៃរ 
ពយ ថ្មពយ តា មុយ មន បៃវៃង 
១ ០៣៤ម៉ៃតៃ  នងិ ទទងឹ ១០,២៤ 
ម៉ៃតៃ ដៃល ជា គមៃង របស់ គណៈ- 
កម្មោធ ិការ គៃប ់គៃង នងិ អភវិ ឌៃឍន ៍
តំ បន់ឆ្នៃរ សមុទៃ កម្ព៊ជា ។

លោក សុចិតៃ គៃឹ សា្នា  ថ្លៃង ថា  
ការ សា ង សង់ ផ្លវូ ថ្ម ីនៃះ នឹង កា្លយ ជា 
សមិទ្ធ ផ ល ថ្ម ីនៃ បៃវត្ត ិសាស្តៃ របស់ 
ខៃត្ត ពៃះស ីហន។ុ កៃ ព ីបង្កើន 
សោភ ណ ភាព ក្ន៊ងទី  កៃុង ដៃល 
ជា តបំន ់ទៃស ចរណ ៍ឆ្នៃរ លដំាប-់ 
ខ្ពស ់បៃចា ំបៃទៃស គ ឺផ្លវូនៃះ បាន 
បង្ក ភាព ងាយ សៃួល ដល់ភ្ញៀវ- 
ទៃស ចរ ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ ដោយ 
ម ិនបា ច ់ចណំាយ ពៃល  ធ្វើដ ំណើរ 
តាម ផ្លូវវង  ពី ឆ្នៃរ សុខ ទៅកា ន់ 
ឆ្នៃរ អូរ ឈើ ទាល ដូច មុន ទៀត  
ពោល គឺ អច ធ្វើ ដំណើរ ត ភា្ជាប់ 
រវង ឆ្នៃរ ទាំង ២  សៃប តាម ឆ្នៃរ 
សមុទៃ ដ៏ សៃស់ សា្អាត  តៃម្ដង ៕ 

(រាប់ ពី ស្តា ំទៅ ឆ្វ្រង)លោក ស្រ ីមូរ សុខហួរ លោក សម រង្រសី៊ និង លោក អ្រង  ឆ្រ អ៊ាង   ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក សម រងៃស៊ី 

អាជ្ញាធរចាក់ខ្សាច់ថ្មបំីព្ញជង្ហក៊តាមមាត់ឆ្នរ្ដើម្បីបង្កើនសោភណភាព

សកម្មភាពបង្ហាប់ខ្រសាច់តាមឆ្ន្ររនៅខ្រត្តព្រះសីហនុ  ។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្ត

នគរ បាល ស្ដ្ឋកិច្ច  ...
តពីទំព័រ  ៣...ដុំ ពន្លះ ដើមៃបី 

យកមក ចូល រោងចកៃ ដូច្នៃះ 
គណៈ កម្មោធកិារ (ទបស់ា្កាត ់ នងិ 
បង្កៃប បទល្មើស ធនធាន ធម្មជាត)ិ
បាន ពិនិតៃយថា  ឈើ នៃះ តៃឹមតៃូវ 
អត ់មនអ ីខសុ ទៃ ប៉នុ្តៃ ដោយសារ 
ប៉លូសិ បៃឆងំ បទល្មើស សៃដ្ឋកចិ្ច 
ចោទថា  លើស ដុំ ឈើ»។ 

បើតាម លោក ម៉ៃង ហ៊ាង ឈើ 
នៃះ  មន បៃមណ ១៨ម៉ៃតៃ គុប 
ក្ន៊ង មួយ ឡាន ទៅតាម បរិមណ 
ឡានតចូ  ឬ ឡានធ ំដៃល មន ឈើ 
ដុំ និង ឈើ សន្លឹក  ដៃល គៃ ដឹក  
យក ទៅ  ចលូ  រោងចកៃ កៃច្នៃ   ដើមៃបី  
ផលិត  ទៅជា របស់ បៃើបៃស់ ដចូជា 
ជើង តុ ជើង កៅអីតូចៗ។

អ្នកសមៃបសមៃួល បណា្តា ញ 
សហគមន ៍ជនជាតដិើម ភាគតចិ  
បៃចំាខៃត្ត មណ្ឌលគិរី និង ជា សកម្ម -  
ជន ពៃឈើ លោក គៃើង តុលា 
យលថ់ា ក្នង៊ករណ ីរកឃើញ មន 
ភាពមនិបៃកៃត ី នៃ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ 

ឈើ   សមត្ថកិច្ច គួរ មន វិធានការ 
តាមផ្លូវ ចៃបាប់ដោយ លោក ចាត់ - 
ទុកថា  នៃះ ជា ឧកៃិដ្ឋកម្ម ពៃឈើ 
ដៃលនាឱំៃយ ប៉ះពាល ់ដល ់ពៃឈើ 
ដៃល កំពុង រងគៃះ ពី ការកាប់ 
បំផ្លញ ដោយ ជនខិលខូច មួយ 
ចនំនួ។ «វ ជា ឧកៃដិ្ឋកម្ម ពៃ ឈើ 
មយួ  មនិ គរួ លើក លៃង ដោយសារ 
កន្លង មក ឃើញ មន កៃុម ហ៊ុន 
បន្លំ ចៃើន មៃន ទៃន»។ លោក ថា 
ជារឿយៗ អជា្ញាធរ បាន ចុះទៅ ពិនិ តៃយ 
ពាក ់ ពន័្ធ ការ ដកឹ ឈើខសុ ចៃបាប ់ឬ 
លើស ទម្ងន ់ប៉នុ្តៃ ហក ់ដចូ ជាមនិ 
សូវ មន បៃសិទ្ធ ភាព ឡើយ ។ 

នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ពៃឈើ 
ខៃត្តមណ្ឌលគិរី លោក អំុ៊ វណ្ណ សុ -  
ភ ័គ ៌ ថ្លៃង ព ីមៃសលិមញិ ថា រឿងនៃះ 
កៃមុការងារ កំពុង តៃតួពិនិតៃយ ចំា - 
បាន លទ្ធផល យ៉ាងម៉ៃច  លោក 
នឹងផ្តល់ព័ត៌មន តាម កៃយ។

មិន មន បៃភព ទាក់ ទង ទៅ កៃមុ - 
ហ៊នុ លមឹ រ៉យូ៉ាល ់ជញ័ស្ដក៊ ដើមៃបី 
សុំ ការ បញ្ជាក់  លើ បញ្ហោ នៃះ បាន 
ទៃ កាលពីមៃសិល មិញ ៕

ឡាន ដឹក ឈើ របស់ ក្រមុ ហុ៊ន លឹមរូ៉យ៉ាល់ ត្រវូ  ឃាត់   ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក 



តពីទំព័រ១...១៩ជំហាន
ទី២ ចំនួន៤០ម៉ឺនដូសទៀត
ដល់កម្ពុជា។
ស្ថានទតូនេះបានបញ្ជាក់ថា៖

«ដើមេបីជួយដល់បេជាពលរដ្ឋ
កម្ពជុាដេលជាបងប្អនូរបស់ចនិ
ក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងវីរ៉សកូវីដ-
១៩ រដ្ឋាភិបាលចិនសមេច
ផ្តល់ជនំយួឥតសំណងជហំាន
ទ២ីជាវ៉ាក់សងំកូវដី១៩ចនំនួ
៤០ម៉ឺនដូសជូនដល់ភាគី
កម្ពុជា»។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបេកាសនេះ

លោកទៀបាញ់ឧបនាយករដ្ឋ-
មន្តេី រដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារ-
ជាតិកម្ពុជាបានបេប់កាសេត
ក្នុងសេ៉កកាលពីមេសិលមិញថា
ជនំយួរបស់ចនិក្នងុជហំានទ២ី
តាមរយៈកេសួងការពារជាតិ
នេះនងឹមកដល់កម្ពជុានៅមន៉
ប៉ណេយចូលឆ្នាំបេពេណីខ្មេរ
ដើមេបីបន្តការចាក់ជូនដល់
ពលរដ្ឋខ្មេរបន្ថេមទៀត។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«វ៉ាក់-

សំងដេលចិនផ្តល់ជំនួយមក
កម្ពុជានេះគឺជាវ៉ាក់សំងបង្ការ
ជំងឺកូវីដ១៩បេភេទសី៉ណូហា្វាម»។
លោកសេី លី អាយលេន

(Li Ailan)តំណាងអង្គការ
ស៉ខភាពពិភពលោកបេចាំ

កម្ពជុាបានលើកឡើងនៅលើ
បណា្តាញTwitterកាលពីមេសិល-
មិញថាវ៉ាក់សំងបង្ការជំងឺកូវីដ-
១៩គឺជាផ្នេកដ៏មានសរៈសំខាន់
ក្នងុការទប់ស្កាត់ការរីករាលដល
ខណៈដេលបច្ចបុេបន្នបេទេស
កម្ពជុា កំព៉ងឆ្លើយតបនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩ជាមួយនឹងគេប់វិធាន-
ការស៉ខភាពសធារណៈដេល
មានបេសិទ្ធភាព។
លោកសេីបញ្ជាក់ថា៖«វ៉ាក់-

សំងកូវីដ១៩ដេលមានស៉វត្ថិ-
ភាពនិងបេសិទ្ធភាពផ្តល់ជា
ឧបករណ៍ដ៏មានសរៈសំខាន់
ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ-
១៩។វ៉ាក់សំងទាំងនេះជួយ
កាត់បន្ថយការឆ្លងរកីរាលដល
ជយួពេយាបាលនងិជយួសង្គេះ
អាយ៉ជីវិតមន៉សេស»។
កេពីទទួលវ៉ាក់សំងពីបេទេស

ចិន កម្ពុជាក៏នឹងតេៀមខ្លួន
ទទួលវ៉ាក់សំងអាស្តេហេសឺណិកា
(AstraZeneca/SII)ចំនួន
៣២៤០០០ដូស តាមយន្ត-
ការកូវ៉ាក់នៅល្ងាចថ្ងេទី២ខេ
មនីាដើមេបីតៀមចាក់ជនូបេជា-
ពលរដ្ឋនៅថ្ងេទី៤ខេមីនាក្នុង
នោះក៏មានលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
ហ៊៉នសេនផងដេរបេសិនបើ
ព៉ំមានការបេបេួល។

យោងតាមសេចក្ដីបេកាស-
ព័ត៌មានចេញផេសាយដោយ
នាយកដ្ឋានបេយទ៉្ធនងឹជងំឺឆ្លង
បានឱេយដឹងថាមានប៉គ្គលវិជ្ជមាន
កូវីដ១៩មា្នាក់ធា្លាប់បានចូល
ផេសារមា៉ាកេូភ្នពំេញវេលម៉ាង៥
និង៤១នាទីដល់ម៉ាង៦ និង
៤៨នាទីថ្ងេទី២០ខេក៉ម្ភៈឆ្នាំ
២០២១ ដូច្នេះអ្នកដេលមាន
រោគសញ្ញាដចូជាគេន៉ក្តក្អក
កណា្តាស់ឈឺបំពង់កឬពិបាក
ដកដង្ហើមនិងធា្លាប់ចេញចូល
ទៅផេសារមា៉ាកេូនៅថ្ងេទី២០ ខេ
ក៉ម្ភ:ក្នុងចនោ្លាះម៉ាងនេះតេូវ
ទៅធ្វើតេស្តនៅទីតាំងដេល
បានកំណត់ដោយអាជា្ញាធរ
សខ៉ាភិបាលរាជធានី-ខេត្តដេល
មានសេប់។ ចំពោះប៉គ្គល
ដេលមិនមានរោគសញ្ញាតេូវ
តាមដនស៉ខភាពរបស់ខ្លួន

ចំនួន១៤ថ្ងេ រាប់ចាប់ពីថ្ងេទី
២០ខេក៉ម្ភ:ឆ្នា២ំ០២១តទៅ។
សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់

កេសួងស៉ខាភិបាលចេញ-
ផេសាយថ្ងេទី១ខេមីនា បានឱេយ
ដឹងថាថ្ងេទី២៨ខេក៉ម្ភ:ឆ្នាំ
២០២១មានករណីរកឃើញ
វិជ្ជមានវីរ៉សកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន
១៥នាក់ខណៈនៅថ្ងេដដេល
នេះមិនមានអ្នកជាសះសេបើយ
ពីជំងឺនេះទេ។
សមេប់អ្នកឆ្លងជងំឺកូវដី១៩

ថ្មី១៥នាក់នៅថ្ងេទី២៨ក៉ម្ភៈ
កេសួងស៉ខាភិបាលបានឱេយ
ដឹងថាមាន១ករណីជាអ្នក-
ដំណើរចូលមកកម្ពុជា ហើយ
ចនំនួ១៤ករណីទៀតគឺជាអ្នក-
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២០កម៉្ភៈដេលមាន
ជនជាតិចិនចំនួន១៣នាក់

និងខ្មេរមា្នាក់។
កេសួងបានបញ្ជាក់ថាពួក-

គេ ទំាង១៥នាក់តេវូបានបញ្ជនូ
ទៅមណ្ឌលសមេកពេយាបាលជំងឺ
កូវីដ១៩នៅមណ្ឌលមួយ-
ចំនួននៅខេត្តពេះសីហន៉និង
រាជធានីភ្នពំេញខណៈអ្នកពាក់-
ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺផេសេងៗទៀត
តេវូបានតមេវូឱេយធ្វើចតា្តឡីសក័
រយៈពេល១៤ថ្ងេ។
កេសួងស៉ខាភិបាលបាន

បញ្ជាក់ថា៖ «គិតតេឹមម៉ាង
៧ ពេឹក ថ្ងេទី១ ខេមីនាឆ្នាំ
២០២១នេះកម្ពុជាបានរក-
ឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
សរ៉បចំនួន៨២០នាក់ក្នុង
នោះអ្នកជាសះសេបើយមាន
ចំនួន៤៧៧នាក់ និងអ្នកជំងឺ
កំព៉ងសមេកពេយាបាលនៅមន្ទរី-
ពេទេយចំនួន៣៤៣នាក់»។
ចំណេកនៅខេត្តបាត់ដំបង

ឯណោះវិញលោកងួនរតនៈ
អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបាន
បេប់ភ្នពំេញប៉៉ស្តិ៍កាលពីមេសិល-
មិញថាចំនួនពលករដេលឆ្លង-
ដេនពីបេទេសថេ កំព៉ងធ្វើចតា្ត-
ឡីស័កនៅតាមពេំដេននេខេត្ត
នេះមានជាង៣០០០នាក់។
លោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចកំព៉ង
ពងេឹងកិច្ចការពារនៅតាម
គោលដៅឆ្ងាយៗបន្ថេមទៀត
ពេះគេន់តេសេ៉កមងឫសេសី

មួយអាជា្ញាធរបានរកឃើញ
ពលករលួចឆ្លងដេនខ៉សចេបាប់
ចាប់ពីពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០២០
មកជាង១០០នាក់ដេលបាន
គេចវេះមិនធ្វើចតា្តឡីស័កនៅ
តាមពេំដេន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងរក-

ឃើញចេើន បើសរ៉បមក នៅ
តាមសេ៉ក តេក្នុងសេ៉ក១មាន
១ថ្ងេ ៤ទៅ៥នាក់ ដេលគាត់
មិនដឹងហើយមកតាមគេតាម
ចេករបៀងតេមាននៅក្នងុសេក៉
មួយចំនួនទេ មិនទំាងអស់។
យើងបានបន្ថេមកមា្លាំងចូល
ជាង២ពាន់នាក់ហើយនៅតាម
ចេកពេំដេន និងនៅកន្លេង
គោលដៅឆ្ងាយៗទៀត»។
ចាប់ពីមានការផ្ទះុឆ្លងរីករាលដល

ក្នងុសហគមន៍នេជំងឺកូវីដ១៩
ក្នងុខេត្តសម៉ទសខន បេទេស
ថេមានពលករឆ្លងដេនពីថេតាម
ចេកនានាតាមពេំបេទល់ជាប់
ខេត្តបាត់ដំបង កើនដល់ជិត
១មឺ៉ននាក់បានបញ្ចប់ការធ្វើចតា្ត-
ឡីស័ក និងអន៉ញ្ញាតឱេយតេឡប់
ទៅផ្ទះជាង៦០០០នាក់កំព៉ង
នៅក្នុងមណ្ឌលចតា្តឡីស័ក
ជាង៣៥០០នាក់ ខណៈកំណើន
ពលករឆ្លងដេនពីថេកាន់តេចេើន
ឡើងនោះ អាជា្ញាធរខេត្តបាត់-
ដំបងកំព៉ងរៀបចំមណ្ឌលចតា្តឡី-
ស័កបន្ថេមទៀតផងដេរ៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេអង្គរទី២ែខមីនាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

រដ្ឋាភិបាលចិនសម្រេច...

គ្រពូ្រទ្រយចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩នៅមន្ទរីព្រទ្រយកុមារជាតិ។រូបថតជីវ័ន



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង

�េ � នគ េ ប់គេ ង  កា រ� និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន គេ ប់គេ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ សា� ងលី

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

កា រ�និពន�  ព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ្ព ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដា រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម្ព 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

សួន  សា វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

�្ន េក  ផេ� 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

ផន សុខជា  , 012 717 404
JESSA PIASTRO, 092 445 983

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

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណនេយេយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, 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 រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 នៀម   ឆេង 
 
 ភ្ន ំពេញៈ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត អាល្ល ឺម៉ង់ បៃចំា 

កម្ពជុា   លោក   គៃ ីស្ទៀន  បើ ហ្គរឺ   បាន ថ្លៃង 
ថា  អាល្ល ឺម៉ង់ បាន ធ្វើ កិច្ច ការ យ៉ាង បៃសើរ 
ផ្នៃក វិទៃយា សាស្តៃ  និង បច្ចៃក ទៃស ក្នងុ ការ- 
ចូលរួម បៃយុទ្ធ បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩  ហើយ 
បាន ផ្ដល់ ជំនួយ ក្នងុ រូបភាព ៣ យ៉ាង សមៃប់ 
កម្ពជុា ក្នងុ ការ បៃឈម នឹង ការ រាត តៃបាត 
ជាសកល នៃះ។ 

 ក្នងុ បទ សម្ភាស មួយ ជា មួយ នឹង កាសៃត 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ទី ២៦  កុម្ភៈ  
លោក  គៃ ីស្ទៀន   បើ ហ្គ ឺរ  បាន ថ្លៃង ថា អាល្ល-ឺ 
ម៉ង់ ជា បៃទៃស ដៃល បាន បង្កើត បៃព័ន្ធ ធ្វើ 
តៃស្ត រក មៃរោគ នៃះ មុន គៃ   ហើយ កៃមុហុ៊ន  
BioNTech  របស់ ខ្លនួ បាន ផលិត វ៉ាក់សំាង 
ដៃល មន បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់ មុន គៃ ឈ្មោះ   
Pfizer  ដៃល អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក 
បាន អនុម័ត ឲៃយ បៃើ បៃស់ មុន គៃ។ 

  បច្ចបុៃបន្ន នៃះ   លោក ថា  កៃមុ ហុ៊ន អាល្លម៉ឺង់ 
ឈ្មោះ   CureVac  ដៃល បៃើ បៃស់ បច្ចៃក- 
វិទៃយា ទំនើប  រួម ជា មួយ នឹង កៃមុ ហុ៊ន ឱសថ 
ឈ្មោះ  BAYER   មន ផៃន ការ ផលិត 
វ៉ាក់សំា ង រហូត ដល់ ១ពាន់ លាន ដូស ក្នងុ 
១ឆ្នា ំ  នៅ ពៃល វ៉ាក់ សំាង របស់ ពួក គៃ  
តៃវូ បាន ទទួល សា្គល់។ 

  លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា ៖   « បៃសិន បើ គៃប់ 
ផលិត ករ វ៉ាក់ សំាង អាច ផលិត បាន ក្នងុ 
បរិមណ ដូច គ្នា នៃះ  បញ្ហា កូវីដ នឹង តៃវូ ផុត 
រលត់ ឆប់ៗ នៃះ  មិន យូរ ទៃ»។ 

  លោក បន្ថៃម ថា  អាល្ល ឺម៉ង់ បាន គំ ទៃ 
គំនិត ផ្ដចួ ផ្ដើម កូវ៉ាក់ របស់ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ  ដោយ បាន ឧប ត្ថម្ភ ទឹក បៃក់ 
ជាង ២,៥៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ   ឬ  ២,១ ពាន់  
លាន អឺរូ៉   នៅ ឆ្នា ំ២០២០   និង ២០២១ ។ 

 លោក បន្ត ថា ៖ « ថវិកា ទំាង នៃះ  តៃវូ បាន 
ផ្ដល់ ដោយ គ្មោន លក្ខខណ្ឌ ផៃសៃង ភា្ជាប់ទៅ 
ជាមួយ ទៃ  កៃ ពី លក្ខខណ្ឌ ដៃល អង្គការ - 

សហ បៃជា ជាតិ ដាក់ ចៃញ។  ជា រួម យើង 
បាន ចូលរួម យ៉ាង ពៃញ លៃញ អំពី ការ- 
 ប្ដៃជា្ញា ជា សកល របស់ យើង សមៃប់ យន្ត- 
ការ វ៉ាក់  សំាង » ។   

  សមៃប់ កិច្ច បៃងឹ បៃង បៃយុទ្ធ នឹង កូវីដ- 
១៩  នៅ កម្ពជុា  លោក  គៃ ីស្ទៀន  បើហ្គរឺ  
ថ្លៃង ថា  អាល្ល ឺម៉ង់  បាន គំទៃ ដល់ កម្ពជុា 
ក្នងុ ការ បង្កើន សមត្ថ ភាព ធ្វើ តៃស្ត មៃរោគ  
និង គំ ទៃ ការ រៀប ចំ  និង ការ ដាក់ ចៃញ នូវ 
កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ  សាច់ បៃក់ ដល់ គៃសួារ កៃកីៃ  
និង សមៃប សមៃលួ ការ បង្កើត កម្មវិធី ឌីជី- 
 ថល ដើមៃបី  ស្វៃង រក អ្នកដៃល តៃវូ ការ ជំនួយ។  
កម្ម វិធី នៃះ បាន ជួយ ដល់ គៃសួារ ចំនួន ២០ 
មឺុនគៃសួារ  ថ្ម ី  តៃវូ បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ 
ថា ជា គៃសួារ កៃកីៃ   ហើយ តៃវូ បាន ដាក់- 
បញ្ចូល ក្នុង កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់ បៃក់ 
សមៃប់ គៃសួារ កៃកីៃ ។ 

  លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖  « បន្ថៃម ពី លើ នៃះ  
រដា្ឋាភិ បាល អាល្ល ឺម៉ង់ បាន កៀរ គរ ថវិកា 
បន្ថៃម បាន ចំនួន  ៦ លាន អឺរូ៉  ដើមៃបី ជួយ 
ដល់  អ្នក ដៃល ងាយ រង គៃះ បំផុត  តាម 
រយៈ អង្គការ សៃបៀង អាហារ ពិភព លោក។  
បើ យើង និយយ មៃយា៉ាង ទៀត  កម្ពជុា ទទួល 

បាន នូវ  ចំណៃក ចៃើន ជាង គៃ » ។ 
 នៅ ពៃល សួរ ថា  តើ រដា្ឋាភិ បាល អាល្ល ឺម៉ង់  

អាច នឹង ផ្ដល់ វ៉ាក់ សំាង មក កម្ពជុា នា ពៃល 
អ នា គត ឆប់ៗ នៃះ  ឯកអគ្គ រដ្ឋទូត អាល្ល-ឺ 
ម៉ង់ រូប នៃះ ថ្លៃង ថា   បៃទៃស អាល្ល ឺម៉ង់ ចង់ 
រកៃសា ជំហរ ស្មើ ភាព គ្នា សមៃប់ គៃប់ បៃទៃស។  
បៃទៃស នីមួយៗ អាច ទទួល បាន នូវ វ៉ាក់-
សំាង  ដោយ ខ្លនួ ឯង តាម រយៈ អង្គការ សុខ- 
ភាព ពិភព លោក។  វិធី សាស្តៃ នៃះ គឺ ជា 
គោល នយោ បាយ  សាមគ្គ ីភាព របស់អាល្ល-ឺ 
ម៉ង់   និង របស់ សហ ភាព អឺរុ៉ប ។ 

  លោក បន្ត ថា ៖    « យើង បាន ជៃើស រីស 
យក ការ សមៃច ចិត្ត ដូច្នៃះ ដោយ ចៃតនា   
ដើមៃបី កំុ ឲៃយ មន ការ ធ្វើ បុរៃ វិនិច្ឆយ័ បៃឆំង  ឬ   
គំទៃ ដល់ បៃទៃស ណា មួយ   ឬ ដើមៃបី បៃឆំង   
ឬគំ ទៃ វ៉ាក់ សំាង ណា មួយ ។   វ៉ាក់ សំាង 
ណា ក៏ ដោយ ដៃល អង្គការ សុខភាព ពិ- 
ភ ពលោក អនុម័ត ទទួល សា្គល់  សមៃប់ 
ចៃកចាយ   គឺ មិន មន បញ្ហា ទៃ សមៃប់ 
យើង  យើង សងៃឃឹម ថា  នឹង មន វ៉ាក់ សំាង 
របស់ អាល្ល ឺម៉ង់ ផង ដៃរ ។   តៃ យើង តៃវូ តៃ 
មន អពៃយា កៃតឹ លើ បញ្ហា នៃះ» ។ 

  លោក   គៃ ីស្ទៀន   បើ ហ្គរឺ  បាន កោត- 

សរសើរ ដល់ វិធាន ការ តឹង រុឹង របស់ រដា្ឋា- 
ភិ បាល ក្នងុការ  បៃឈម មុខ ដោះ សៃយ 
ការ រីក  រាល ដាល   ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នងុ សហ- 
គមន៍  តំាង  ពី ចាប់ ផ្ដើម ដំបូង  និង ការ រាត- 
តៃបាត សហ គមន៍ ជា បន្ត បនា្ទាប់  ដើមៃបី រកៃសា 
ស្ថរិភាព នៃ សា្ថាន ការណ៍។   

 លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖   « ខ្ញុ ំពិត ជា ភា្ញាក់ 
ផ្អើល  នឹង វិធាន ការ ដៃល រដា្ឋាភិ បាល កម្ពជុា 
បាន ដាក់ ចៃញ ដើមៃបី ដោះសៃយ វិបត្ត ិ ជំងឺ 
នៃះ ពី ដំបូង  និង ការផ្ទះុ ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់   
ហើយ ខ្ញុ ំក៏ មន ការ ភា្ញាក់  ផ្អើល ដៃល សាធា- 
រណៈ   ទទួល យក វិធាន ការ តឹង រុឹង ទំាង នោះ 
ដៃល រដា្ឋាភិ បាល បាន ដាក់ ចៃញ » ។ 

  បៃទៃស អាល្ល ឺម៉ង់ បាន ផ្ដល់ ថវិកា ចំនួន 
១៦ លាន ដុលា្លារ សមៃប់ វិធាន ការ ឆ្លើយ- 
តប នឹង ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ១ ៩   បន្ថៃម 
លើ ការ គំទៃ ដៃល កំពុង បន្ត ដើមៃបី គំទៃ 
ដល់ កិច្ច គំពារ ផ្នៃក សុខភាព និង សង្គម។   
នៃះ  បើ តាម ការ បញ្ជាក់ របស់ លោក   គៃី 
ស្ទៀន បើហ្គ ឺរ។ 

  លោក   គិន   ភា  បៃធាន វិទៃយា សា្ថាន ទំនាក់- 
ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា   
បាន ថ្លៃង ថា  បៃទៃស អាល្ល ឺម៉ង់ បាន ចូល- 
រួម វិភាគ ទាន យ៉ាង ចៃើ នដល់ វិស័យ សុខា- 
ភិបាល នៅ កម្ពជុា  និង ការ កសាង សមត្ថ- 
ភាព របស់ មន្តៃ ី ជា ពិសៃស ទាក់ ទង នឹងវិម- 
ជៃឈ ការ និង វិ សហ មជៃឈ ការ   និង ការ កំណត់ 
អត្ត សញ្ញាណ គៃសួារ កៃកីៃ ជា ដើម ។ 

  លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖   « អាល្ល ឺម៉ង់ ជា តួ- 
អង្គ សំខាន់ មួយ របស់ សហ ភាព អឺរុ៉ប  ហើយ  
បាន គំទៃ ដល់ កម្ពជុា ជា ចៃើន។  វិធី សាស្តៃ 
របស់ គៃ គឺ ធ្វើ ឡើង តាម បៃប ទន់  គឺ ផ្ដោត- 
លើ ការ កសាង សមត្ថ ភាព  និង ការ ផ្ដល់ 
ជំនួយ បច្ចៃក ទៃស។  កម្ពុជា សា្វាគមន៍ 
ការជួយ គំទៃ របស់ អាល្លម៉ឺង   បៃសិន បើ 
ការ គំទៃ ទំាង នោះ  មិន មន ភា្ជាប់ លក្ខខណ្ឌ  
ឬ ជា ការ ជៃៀត ជៃក ដល់ កិច្ច ការ ផ្ទៃ ក្នងុ 
កម្ពជុា » ៕  

គឹម  សា រុំ 

កំពង់ស្ពឺៈ  នគរ បាល ពៃហ្ម- 
ទ ណ្ឌ ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺកំពុង សៃវ ជៃវ 
ដើមៃបី កណំត ់អត្ត សញ្ញាណ ជន- 
សងៃស័យ ពាក់ ព័ន្ធ អំ ពើ ឃា តកម្ម 
ដុត សម្លាប់ បុរស ម្នាក់  ក្នុង ពៃ- 

របោះ ដៃល ស្ថិត នៅភូ មិថ្មី   ឃុំ  
ចំបក់  សៃុក ភ្នំសៃួច  ខៃត្ត កំពង់- 
ស្ព ឺ បនា្ទាប់ ពីពល រដ្ឋ បៃ ទះ ឃើញ 
សាក សព ពី ថ្ងៃ ទី ២៨ ខៃ កុម្ភៈ ។  
   លោក  សម  សាក់  ស្នង ការ- 
រង ទទួល ផៃន ពៃហ្ម ទណ្ឌ ខៃត្ត- 
កំពង់ ស្ពឺ បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 

ពមីៃស ិលម ិញថា  ករណឃីាត ក ម្ម 
នៃះ  សមត្ថក ិច្ចរបស ់លោក  កពំងុ 
បើ កការ សុើប អង្កៃ តយ៉ាង - 
ស ក ម្ម ដើមៃបី  រកមុខ សញ្ញាជ ន- 
បៃពៃតឹ្ត ល្មើស ក៏ដូច អ ត្តសញ្ញា ណ 
ជនរងគៃះ។ កៃយ ពីមនៃ្តី 
ជំនាញ ពិនិតៃយ  និង ធ្វើ កោស លៃយ- 
វិ ច័យ លើសា កស ព បងា្ហាញ ថា 
ជ នរ  ងគៃះ តៃវូ បានគៃធ្វើ ទារណុ- 
កម្ម មុន ពៃល  ដុត ស ម្លា ប់   ។

កប៏៉នុ្តៃ  លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖  
«រហតូ មក ទល ់ពៃល នៃះ សមត្ថ- 
កិច្ច យើង  នៅ មិន ទាន់ ទទួល 
បា ន លទ្ធ ផលពី អត្ត សញ្ញាណ 
របស ់ជន រង គៃះ ទៃ  ហើយ យើង 
ក៏ សកម្ម ក្នងុ ការ ស្វៃង រក ជន ល្មើស 
ដៃរ ។យើង ក៏មិ នទាន់ អាចកំ- 
ណត់ថា ចំនួន ជន ល្មើស ប៉ុនា្មោន 
នាក់ដៃ រ»។ 

លោក  សម  សាក់  បាន បន្ត 

ថា  តាម ការ ពិនិតៃយ សាក សព គឺ 
ជន រងគៃះ មន អាយ ុបៃហៃល 
២៥ ឆ្នាំ  មន សមៃបុរ ស  សក់វៃង  
តៃតៃវូ ភ្លើង ឆៃះ អសខ់្លះ ហើយ ។ 
ជនរងគៃះ តៃវូ បាន ជន សងៃសយ័ 
រុំ នឹងកន្ទៃល នីឡុង  ហើយ ដុត 
សម្លាប ់ចោល  ក្នងុពៃ សហ គមន ៍
ទកឹ ធា្លាក ់ចបំក ់ ស្ថតិ ក្នងុ ភមូថិ្ម ី ឃុ ំ
ចំបក់  សៃកុ ភ្នសំៃចួ  ខៃត្ត កំពង់ ស្ព។ឺ  
បើពិនិតៃយមើល សា្ថាន ភាព នៅកៃបៃរ  
ទីតាំង សព ជនរ ងគៃះគឺ មន 
ស ភាព សា្ងាត់  ដៃល ជន ល្មើស 
អាច មន ឱកាស បៃពៃឹត្ត បទ- 
ល្មើស លើ ជន រង គៃះ បាន ។

ដោយ ឡៃក  លោក  ភោគ 
សមៃបត្ត ិ នាយ ការ ិយល ័យ នគរ- 
បាល បច្ចៃក ទៃ ស កោ សលៃយ វចិយ័ 
ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ បាន បញ្ជាក ់បន្ថៃម 
កាល ព ីមៃសិល មញិ ដៃរថា  សាក- 
សព  មន  ដាំតៃបូង នៅធ្មៃញ លើ 

ផ្នៃកខាង ផ្នៃក សា្តាំ  ពាក់ អាវ កៃ- 
ណា ត ់ ពណ ៌ស នងិមនអា វយតឺ 
ពណ ៌កៃហម នៅ ខាង ក្នងុ ។ សាក- 
សព  តៃវូ បាន ជន ល្មើស រុ ំកន្ទៃល 
នឡីងុ ពណស៌  លាយ ពណខ៌ៀវ 
ដុត ស្ទើរ តៃឆ្អិន សាច់  និង មន 
សា្នាម ចាក់នៅលើ ទៃូងចំនួន ៨ 
កន្លៃង  ដើម ដៃ ឆ្វៃង ១ កន្លៃង  
សា្នាម វយ លើ ថា្ងាស ឆ្វៃង ១  ថា្ងាស 
សា្តាំ១   និង  កៃបាល ខាង លើ ចៃើន 
កន្លៃ ងទៀ ត ។

ទោះ យ៉ាង ណា  លោក  សាយ  
ប៊នុ ថន  អធកិារ នគរ បាល  សៃកុ 
ភ្ន ំសៃចួ បៃប់ ពីមៃសិ លមិញថា  សាក- 
សព ជន រងគៃះ  តៃវូ បាន អ្នក ភមូ ិ
បៃទះ ឃើញនៅម៉ាង  ជាង  ១ 
រសៀល ថ្ងៃទី ២៨  ខៃ កុម្ភ:  ឆ្នាំ 
២០២១  ខណៈ ពៃល ភ្លើង កពំងុ  
ឆៃះ លើ សា កសព   ហើយ បា នរាយ- 
កា រណ៍ បៃប់ សមត្ថ កិច្ច   ៕ 

អាល្លម៉ឺង់បង្ហាញពីជំនួយរបស់ខ្លនួជួយកម្ពជុាលើបញ្ហារាលដាលកូវីដ១៩

សមត្ថកិច្ចកំពុងសុើបអង្កេតករណីឃាតកម្មដុតសាកសពនៅកំពង់ស្ពឺ

ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូត អាល្លម៉ឺង់  លោក គេសី្ទៀន បើហ្គរឺ  ពេល ផ្ដល់បទសម្ភាស   ។ រូបថត រា៉ាស់ហុីម 

សមត្ថកិច្ចពេលចុះពិនិតេយសាកសពកាលពីថ្ងេ២៨ កុម្ភៈ  ។ រូបថត ប៉ូលិស



តពីទំព័រ ១...ជំនួយឥតសំណង
៣,៥លានដុលា្លារដល់ក្រុមហ៊ុន
ឯកជន។
ទីភ្នាក់ងារន្រះបន្តថាក្រុមហ៊ុននានា

ក៏តម្រូវឱ្រយផ្ដល់នូវដ្រគូហិរញ្ញប្របទាន
មួយទល់នឹងមួយហើយធ្វើការជាមួយ
វិស័យឯកជនដើម្របីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវ-
ការបនា្ទាន់បំផុតក្នុងការទាក់ទងនឹង
ប្រព័ន្ធរក្រសាភពត្រជាក់លទ្ធភពក្នុងការ-
ទកុដាក់ឃ្លាងំនងិផ្ន្រកភស័្ដភុរនៅក្នងុ
វិស័យកសិកម្ម។
ស្រចក្តីប្រកាសពត័ម៌ានរបស់ស្ថាន-

ទតូអាម្ររកិបានឱ្រយដងឹថាការប្រកតួ-
ប្រជ្រងន្រះមានបំណងជួយក្រសួង
កសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសទរបស់

កម្ពុជាឱ្រយសម្រចបានជោគជ័យលើ
អាទិភពជាយុទ្ធសស្ដ្រក្នុងផ្រនការ
អភវិឌ្រឍនក៍្នងុវសិយ័កសិកម្មឆ្នាំ២០១៩-
២០២៣ របស់ខ្លួនជាមួយនឹងដំណោះ-
ស្រយផ្អ្រកតាមទីផ្រសារ។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត អាម្ររិកW.

PatrickMurphyបានឱ្រយដឹងនៅក្នុង
ស្រចក្ដីប្រកាសពត័៌មានន្រះថាអាម្ររកិ
គជឺាដ្រគូយរូអង្វ្រងរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុា
និងវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទ្រសន្រះ។
លោកMurphyថ្ល្រងថា៖«ការ-

ប្រកួតប្រជ្រងន្រះមានបំណងជំរុញឱ្រយ
ក្រមុហ៊នុក្នងុស្រកុនងិក្រមុហ៊នុអន្តរ-
ជាតិរកដណំោះស្រយថ្មីៗ ដើម្របីបង្កើន
សមត្ថភពប្រកតួប្រជ្រងផ្ន្រកស្រដ្ឋកចិ្ច

របស់កម្ពជុាដោយពង្រកីទីផ្រសារក្រលម្អ
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធនងិភស័្ដភុរហើយនងិ
ជរំញុការវនិយិោគនងិការចលូរមួរបស់
វិស័យឯកជននៅក្នងុខ្រស្រចងា្វាក់ផលិត-
កម្មទាំងមូលក្នុងវិស័យកសិកម្ម»។
លោកកាន់បញ្ញារទិ្ធប្រធានគ្របគ់្រង

ការផលិតនៅក្រុមហ៊ុន ដាវ៉ាន់ដ្រល
ជំនាញខាងខ្រស្រចងា្វាក់តម្ល្រកសិកម្ម
និងទីផ្រសារសម្រប់អាហារសុវត្ថិភព
បានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ថាដាវ៉ាន់គាទំ្រ
USAID ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីប្រកួត-
ប្រជ្រងន្រះ។
លោកបញ្ញារទិ្ធបញ្ជាក់ថា៖«គោល-

បណំងជារមួរបស់គម្រងន្រះស្របគ្នា
ជាមយួការគតិរបស់យើង។ជាក់ស្ដ្រង
វជាសសរស្ដម្ភមយួក្នងុចណំោមសសរ-
ស្ដម្ភទាំង៤ន្រផ្រនការជំនួយឥតសំណង
របស់យើងដើម្របីអភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធទីផ្រសារ

សម្រប់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុក»។
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាដាវ៉ាន់មាន

ឧបសគ្គធំក្នុងការនាំយកផលិតផល
សុវត្ថិភពមានគុណភពទៅទីផ្រសារ
ហើយបច្ចុប្របន្នកំពុងស្វ្រងរកគំរូទាំង-
ស្រងុចាប់ពីការផលតិដល់ក្រយព្រល
ប្រមលូផលព្រមទាងំប្រពន័្ធច្រកចាយនងិ
ទីផ្រសារសម្រប់ផលិតផលក្នុងស្រុក។
លោកបន្តថា៖«យើងជឿជាក់ថាការ

គាទំ្ររបស់ហរិញ្ញប្របទានន្រះគជឺារឿង
ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយក្នុងការផ្ដោតការ
យកចិត្តទុកដាក់ដ្រលធ្វើឡើងនៅក្នុង
ព្រលវ្រលាដ៏ត្រឹមត្រូវ»។
លោកPakkYourngអគ្គនាយក

ក្រុមហ៊ុន AGRIBEE(CAMBO-
DIA)PLCដ្រលជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រង
ចងា្វាក់តម្ល្រមយួដ្រលជយួសម្រលួភគី
ពាក់ពន័្ធទាងំអស់នៅក្នងុវិសយ័កសិកម្ម

បានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ថាមលូនធិិន្រះ
នងឹរមួចណំ្រកក្នងុការក្រលម្អខ្រស្រចងា្វាក់
តម្ល្រកសិកម្មរបស់កម្ពុជា។
លោកលើកឡើងថា៖«ដោយសរត្រ

វិស័យកសិកម្មន្រះតម្រូវឱ្រយមានស្ដុក
និងមជ្រឈមណ្ឌលរក្រសាភពត្រជាក់មូល-
និធិន្រះនឹងជួយឱ្រយមានស្ដុកមជ្រឈ-
មណ្ឌលរក្រសាភពត្រជាក់កានត់្រច្រើន
នៅខ្រត្តដាំដុះបន្ល្រទាំង៦របស់យើង»។
ការប្រកតួប្រជ្រងន្រះនងឹបញ្ចប់នៅ

ថ្ង្រទី១៦ខ្រម្រសឆ្នាំ២០២១។ភគី
ពាក់ព័ន្ធមានចំណាប់អារម្មណ៍អាច
ចលូទៅកាន់គ្រហទពំរ័https://www.
mspgrants.com/cambodia
ក្រសងួកសកិម្មអះអាងថាកម្ពជុាដាដំុះ

បន្ល្រលើផ្ទ្រដី៥៧ ២០៨ហិកតាកាលពី
ចងុឆ្នាំ២០១៩ដ្រលផ្ដល់ទនិ្នផល៦៨១,-
០៩៩តោនកាលពីឆ្នាំមុន៕LA

BUSINESS

www.postkhmer.com

ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,820 16,840 16,880 16,780

2 GTI 3,280 3,310 3,310 3,280

3 PAS 13,100 13,200 13,200 13,000

4 PEPC 2,910 2,930 2,930 2,910

5 PPAP 12,780 13,000 13,560 12,560

6 PPSP 1,600 1,620 1,620 1,580

7 PWSA 6,000 6,080 6,080 6,000

កាលបរិច្ឆ្រទ:ថ្ង្រទ១ីែខមីនាឆ្នាំ២០២១

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈតម្ល្រពោតក្នុងរដូវប្រមូល-
ផលឆ្នាំន្រះបានស្ទុះឡើងដោយសរ
ត្រការកើនឡើងន្រតម្រូវការសម្រប់
ការផលិតចំណីសត្វក្នុងស្រុក។
ការប្រមលូផលពោតក្រហមនៅក្នងុ

ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំព្រលន្រះសម្រចបាន
ប្រមាណ៥០ភគរយហើយដោយ
តម្ល្រគ្រប់ពោតស្ងតួបានកើនឡើងជតិ
២០ភគរយបើធៀបនឹងរយៈព្រលដូច-
គា្នាកាលពីឆ្នាំមុនខណៈពោតក្រហម
ភគច្រើនត្រូវបាននាំទៅរោងចក្រ
ផលិតចំណីសត្វក្នុងស្រុក។
ទិន្នន័យពីក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រ-

មាញ់នងិន្រសទកន្លងមកបងា្ហាញថា
ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំជាកន្ល្រងដ្រលមានដាំ
ពោតក្រហមសម្រប់ផ្គតផ់្គង់រោងចក្រ
ផលិតចំណីសត្វក្នុងស្រុកច្រើនជាង-
គ្រដោយខ្រត្តមានសមត្ថភពផលិត
បាន៥៦៧៥០តោនក្នងុ១ឆ្នាំនៅលើ
ផ្ទ្រដីដាំដុះសរុប១០៧៩០ហិកតា។
ប្រធានមន្ទរីពាណជិ្ជកម្មខ្រត្តត្របងូឃ្មុំ

លោកតូចសុខនបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រទី១ខ្រមនីាថាគ្រប-់
ពោតក្រហមស្ងួត(មិនជាប់ស្នូល)
ព្រលន្រះ(ថ្ង្រចន្ទ)មានតម្ល្រប្រមាណ
១៣០០រៀលក្នុង១គីឡូក្រមកើន

ជតិ២០ភគរយពីចនំនួ១១០០រៀល
កាលពីរយៈព្រលដចូគា្នាឆ្នាំមនុ។ការ-
កើនតម្ល្រពោតក្រហមព្រលន្រះគឺ
ដោយសរតម្រូវការមានច្រើនជាង-
មុនពីសំណាក់រោងចក្រផលិតចំណី
សត្វក្នុងស្រុកខណៈការនាំច្រញទៅ
ប្រទ្រសវៀតណាមមានបរមិាណតចិ-
តួចប៉ុណោ្ណោះ។លោកបន្តថាជាមួយ
នឹងការកើនឡើងតម្ល្រព្រលប្រមូល-
ផលន្រះលោករពំងឹថាសកម្មភពន្រ
ការដាំពោតក្រហមនឹងមានការកើន-
ឡើងបន្ថ្រមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំន្រះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«តម្ល្រគ្រប់ពោត

ក្រហមស្ងួតឆ្នាំន្រះល្អបើធៀបនឹងឆ្នាំ
មនុ។ភគច្រើនគ្រប់ពោតក្រហមនៅ
ទីន្រះត្រូវឈ្មួញប្រមូលទិញយកទៅ
រោងចក្រផលិតចំណីសត្វCP»។
ប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់

នងិន្រសទខ្រត្តត្របូងឃ្មុំលោកហ្រង
ពិសិដ្ឋបានប្រប់ថាការប្រមូលផល
ពោតក្រហមក្នងុខ្រត្តត្របូងឃ្មុំបានចាប់-
ផ្តើមជាង១សបា្តាហ៍មកហើយដោយ
ទិន្នផលឆ្នាំន្រះប្រហាក់ប្រហ្រលនឹង
ឆ្នាំមុន។ដីដាំពោតក្រហមក្នុងខ្រត្ត
ត្របូងឃ្មុំនារដូវប្រមូលផលន្រះមាន
ប្រមាណ៦៥៦០ហកិតាដោយផ្តល់
ទិន្នផលជាមធ្រយមចន្លាះពី៥,៥ទៅ
៦,៥តោនក្នុង១ហិកតា។

លោកនិយាយថា៖«ផ្ទ្រដីដាំពោត
ដ្រលកពំងុប្រមលូផលព្រលន្រះមាន
ទំហំប្រហ្រលឆ្នាំមុនប៉ុន្ត្រតម្ល្រឈ្មួញ
ប្រមូលទិញល្អជាងឆ្នាំមុន»។
បើយោងតាមលោកពិសិដ្ឋពោត

ក្រហមត្រូវបានគ្រដាំចំនួន២ដងក្នុង
១ឆ្នាំដោយដាំម្តងៗមានរយៈព្រល៣
ខ្រ។ជាធម្មតាការប្រមលូផលលើកទី
១ក្នុងអំឡុងចុងខ្រកុម្ភៈដល់ខ្រមីនា
និងលើកទី២ពីខ្រកក្កដា-សីហា។
ដោយឡ្រកសម្រប់ខ្រត្តនៅភគ-

ពាយព្រយប្រទ្រសការប្រមលូផលពោត
ក្រហមបានបញ្ចប់អស់ហើយកាលពី

ព្រលថ្មីៗន្រះដោយតម្ល្រក្នុងឆ្នាំន្រះ
បានឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន។
លោកគឹមហួតប្រធានមន្ទីរពា-

ណជិ្ជកម្មខ្រត្តបាតដ់បំងបានប្រប់ថា
ជាទទូៅកសកិរនៅខ្រត្តជតិខាងត្រង
យកផលពោតក្រហមខ្លួនមកលក់ឱ្រយ
ឈ្មួញនៅខ្រត្តបាត់ដំបងដើម្របីនាំទៅ
លក់បន្តនៅប្រទ្រសថ្រ។សម្រប់តម្ល្រ
ពោតក្រហមនៅខ្រត្តបាត់ដំបងព្រល
ប្រមលូផលចងុក្រយ(ចងុខ្រកមុ្ភៈ)
មានតម្ល្រពី១២០០-១៣០០រៀល
ក្នុង១គីឡូក្រមដ្រលតម្ល្រន្រះកើន
ឡើងច្រើនធៀបនឹងឆ្នាំមុន។សម្រប់

ពោតក្រហមដ្រលខ្រត្តបាត់ដំបងប្រ-
មលូបានគឺប្រមាណ៧០ភគរយត្រវូ
នាំទៅប្រទ្រសថ្រនៅសល់ពីនះគ្រ
ប្រមលូទញិយកលក់ឱ្រយក្រមុហ៊នុផលតិ
ចំណីសត្វក្នុងស្រុកដូចជាCPជាដើម។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ប្រជាកសិករដាំ

ពោតក្រហមនិងដំឡូងមីនៅឆ្នាំន្រះ
ពួកគាត់សប្របាយចិត្តច្រើនព្រះ
ទទួលបានតម្ល្រខ្ពស់ទោះបីជាគ្រះ-
ទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំមុនធ្វើឱ្រយទិន្នផល
ធា្លាក់ចុះខ្លះក៏ដោយ»។
ទនិ្ននយ័ពីអគ្គនាយកដា្ឋានសខុភព

សត្វនិងផលិតកម្មសត្វន្រក្រសួង
កសកិម្មឱ្រយដងឹថាគតិត្រមឹឆ្នាំ២០២០
នៅកម្ពុជាមានរោងចក្រផលិតចំណី
សត្វក្នងុស្រកុចំនួន១៨កំពុងដំណើរ-
ការដោយមានសមត្ថភពផលិតចំណី-
សត្វសរុបជាង១,២លានតោនក្នុង
១ឆ្នាំស្មើ៥៦ភគរយន្រការផ្គត់ផ្គង់
ទូទំាងប្រទ្រស។ឆ្នា២ំ០២០កម្ពជុាមា ន
ផ្ទ្រដីដាំដុះពោតសរុប១៥៤៥៩៨
ហិកតានិងទទួលបានបរិមាណផល
សរុបចំនួន៧៣៥៥៥១តោន។
របាយការណ៍ក្រសងួកសកិម្មឱ្រយដងឹ

ថាក្នងុឆ្នាំ២០២០កម្ពជុានាចំ្រញគ្រប់
ពោតសរុប១៩៤៦២៥តោនកើន
៦២,២០ភគរយពីចំនួន១១៩៩៩៣
តោនក្នុងឆ្នាំ២០១៩៕LA

អាម្រិក ផ្តល់ជំនួយ $៣,៥លាន...

កំណើន តមូ្វ ការ ប្ើ ប្ស់ ក្នងុ សុ្ក  ធ្វើ ឱ្យ តម្ល ្ពោត ក្ហម ស្ទះុ ឡើង 

កសិករ កំព៊ង បក សមេបក ពោត កេហម  បន្ទាប់ ពី បេមូល ផល បាន ក្នងុ  ខេត្ត តេបូង ឃ្មុ ំ។រ៉ាហុីម



ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ប្រទ្រសជប៉ុន  ផ្តល់ 
ជំនួយឥត សំណង ដល់ កម្ពុជា  
ចំនួន ១ ១៣២លាន យ៉្រន 
(១០,៨ លាន ដលុា្លារ ) សម្រប ់
អនវុត្ត គម្រង អភវិឌ្រឍន ៍ចរាចរ-
ណ ៍នាវា នៅ កពំង ់  ផ្រ ស្វយត័ ក្រងុ  
ព្រះ សីហនុ ដើម្របី ធ្វើ ឱ្រយ ប្រ សើរ - 
ឡើង នូវ សុវត្ថិ ភាព ផ្លូវ សមុទ្រ ។  
ន្រះ បើ    តាមស្ថាន ទូត ជប៉ុន ប្រ-
ចាំ   នៅ កម្ពុជា ។

លោក ប្រក់ សុខុន រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសួងការបរទ្រស  និង សហ - 
ប្រត ិបត្តកិារ អន្តរជាត ិ នងិលោក 
MIKAMI Masahiro ឯកអគ្គ-  
រាជ ទូត ជប៉ុន ប្រចាំ នៅ កម្ពុជា  
បាន   ចុះ  ហត្ថ ល្រខា លើ លខិតិ ប្តរូ 
សរ ស្តពី ីការ ផ្តល ់ហរិញ្ញ ប្របទាន 
ឥត សំណង របស់ ជប៉ុន  កាល ពី  
ថ្ង្រទី ១ ខ្រ មីនា។ 

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន  របស ់ 
ស្ថាន  ទូត  ជប៉ុន  ឱ្រយ ដឹង ថា ការ- 
ផ្តល់ ហិរញ្ញប្រប  ទាន ឥត សំណង 
ន្រះ  គឺ ជា ការ   ឆ្លើយ តប នឹង សំ-
ណើ របសរ់ាជ រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  
និង ដើម្រប ីពង្រងឹ ទំនាក់ ទំនង មតិ្ត- 
ភាព ព្រម ទាំង  កិច្ច សហប្រតិ-
បត្តិការ រវាង  ជប៉ុន និង កម្ពុជា ។  
គម្រងន្រះនឹង បង្កើត ប្រព័ន្ធ 
ចរាចរ ណន៍ាវា(VTS)ដើម្រប ីធ្វើ  
ឱ្រយ ប្រសើរ ឡើង នូវ សុវត្ថិ ភាព 
ផ្លវូ សមទុ្រ  នងិ ប្រសទិ្ធ ភាពការ- 
ធ្វើ នាវា ចរនៅ ជុំ  វិញ កំពង់ ផ្រ- 
ស្វយ័ត ក្រុង ព្រះ សីហនុ ។  

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ ៌មាន បាន 
បញ្ជាកថ់ា៖ « យើង រពំងឹ ថា  តាម 
រយៈ លទ្ធ ផល ន្រ គម្រង ន្រះ  
វិធានការ សុវត្ថិភាព នៅ កំពង់- 
ផ្រក្រុង ព្រះ សីហនុ ការ អភិវឌ្រឍ 
សង្គម  នងិ ស្រដ្ឋ កចិ្ច កម្ពជុា   ព្រម- 
ទាំង ការ តភា្ជាប់ ក្នងុ តបំន់ ម្រគង្គ 

នឹង ត្រូវ បាន លើក កម្ពស់»។ 
ការ អភិវឌ្រឍ ស្រដ្ឋកិច្ច របស់ 

កម្ពុជា  កំពុង   ត្រ បន្ត  ការ លើក- 
កម្ពស ់គណុភាព ជវីភាព រស ់នៅ 
របស់ ប្រជា ជន មា្នាក់ ៗ  កាន់ ត្រ 
មាន សរ ៈសំខាន់ ណាស់ ដ្រល 
ស្របគ្នា នងឹ ការ អភវិឌ្រឍ ស្រដ្ឋកចិ្ច-  
ជាតិ ទាំង មូល ។  ជប៉ុន មាន បំ-
ណង បន្ត គំ ទ្រ ដល់ កិច្ច ខិត ខំ-  
ប្រឹង  ប្រង របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
កម្ពជុា ដោយ ប្រើ ប្រស ់គម្រង 
អភិវឌ្រឍន៍ ស្រដ្ឋកិច្ច និង សង្គម 
នានា ។ ន្រះបើ តាម  ស្រចក្តី- 
ប្រកាស ព័ត៌មាន។ 

ក្រសួង ការ បរទ្រស កម្ពុជា  
បានឱ្រយ ដឹង ថា ហិរញ្ញ ប្រប ទាន 
ឥតសំណង ដ្រល ផ្តល់ ដោយ 
រដ្ឋាភបិាល ជប៉នុ  នងឹ រមួ ចណំ្រក 
យ៉ាង សខំាន ់ទៅដល ់ការ លើក- 
កម្ពស ់ការ អភវិឌ្រឍស្រដ្ឋកចិ្ច  នងិ 
សង្គម កម្ពុជា  ព្រម ទាំង ពង្រីក 

បន្ថ្រម ទៀត នូវចំណង មិត្តភាព  
និង កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ រវាង 
ប្រទ្រស ទាំង ២។ 

ប្រធាន សមាគមភស័្ត ុភារ កម្ម  
កម្ពុជា លោក សុិន ចន្ធី ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ជំនួយ ន្រះ នឹង 
ជួយ ធ្វើ ឱ្រយ ប្រសើ រ ឡើង នូវ  ស្រវា - 
កម្ម នៅ កពំងផ់្រ ក្រងុ ព្រះ សហីនុ  
ស្រប ព្រល កំពង់ផ្រ ន្រះ   កំពុង 
ប្រឈម នងឹ  ការ  កក ស្ទះ ។ លោក   
បន្ថ្រម ថា ដើម្របី សម្រលួ ដលក់ារ-  
កក ស្ទះ ទំនិញ នៅ ក្នុង កំពង់ ផ្រ 
សមាគម  លោក ធា្លាប់ ស្នើ សុំ ទៅ 
អគ្គ នាយក កំពង់ផ្រ ក្រុង ព្រះ- 
សហីនឱុ្រយ  បង្កើត  ប្រពន័្ធ តាម ដន  
ការ មក ដល់ របស់ កបា៉ាល់ ដឹក-  
ទំនិញ (Electric data en-
ter change)  ដើម្របី ផ្តល់ ភាព 
ងាយស្រួល ដល់ អ្នក ក្នងុ វសិយ័ 
ភ័ស្តុភារ កម្ម និង ដឹកជញ្ជូន  
ដើម្របី ទទួល បាន ព័ត៌មាន ជាក់-  

លាក់  និងឆាប់ រហ័ស ។
លោក និយយ ថា៖ « ប្រព័ន្ធ 

ន្រះ អនុញ្ញាត ឱ្រយ យើង ទទួល- 
បាន  ព័ត៌មាន ច្របាស់  លាស់ អំពី 
ការ យតឺ យ៉ាវ និង ការ ពន្រយារព្រល 
ឬ  ការ  ផ្អាក កបា៉ាល់ ។  យើង នឹង 
ងាយ ស្រួល ត្រៀម ឯកសរ ផ្រស្រង  ៗ  
សម្រប់ ទៅ យក ទំនិញ ច្រញ 
បើ យើង ចំណាយ ព្រល ច្រើន  
យើង នឹង  ចំណាយ ថ្ល្រ ដើម ខ្ពស់ 
ដូច្ន្រះ ខ្ញុំ សង្រឃឹម ថា  ជំនួយ ន្រះ 
នឹង  ជួយ លើ ផ្ន្រក ន្រះ»។ 

លោក ជា ចាន់ ដរា៉ា ប្រធាន 
សមាគម ពាណិជ្ជ ករ ដឹក ជញ្ជូន 
ទនំញិ(LOBA)រំពងឹថា ហរិញ្ញ- 
ប្របទាន ន្រះ នឹង ផ្តល់ លទ្ធ ភាព 
បន្ថ្រម ដល ់កម្ពជុា  ក្នងុការ ពង្រកី 
កន្ល្រង  ស្តកុ កងុតនឺរ័ នងិ នា ំចលូ 
សមា្ភារ លើក ដក់ ទំនិញឱ្រយ បាន 
គ្រប ់គ្រន ់ដើម្រប ីរមួ ចណំ្រក ដោះ- 
ស្រយ បញ្ហា កក ស្ទះ នៅ កពំង-់ 

ផ្រក្រុង ព្រះសី ហនុ។
លោក និយយ ថា ៖ «ជំនួយ 

ន្រះ នងឹ ជយួ  កាត ់បន្ថយ ការ កក- 
ស្ទះ កុងតឺន័រ នៅ កំពង់ ផ្រ ក្រុង- 
ព្រះ  សី ហនុ »។

យោង តាម ឯកសរ ផ្ញើទៅ 
ផ្រសារ មូល  បត្រ  កម្ពុជា (CSX) 
កពំងផ់្រ ស្វយត័ ក្រងុ  ព្រះ សហីន ុ  
(PAS) ដ្រល គ្រប់ គ្រង ដោយ 
រដ្ឋ  បាន រាយការណ ៍ព ីកណំើន ដ ៏
រឹង មាំ ន្រ ប្រក់ ចំណូល សុទ្ធ  នៅ 
ត្រីមាស ទី ៤  ឆា្នាំ មុន ដោយកើន 
១៥,៦ភាគរយ សម្រច បាន 
ប្រហ្រល ២,៧១៨ លាន ដលុា្លារ  
ធៀប នងឹ ២,៣៤៩ លាន ដលុា្លារ  
នៅ ក្នុង រយៈព្រល ដូចគ្នា  ន្រ ឆា្នាំ 
២០១៩។ ប៉ុន្ត្រ ក្នុង អំឡុង ត្រី-
មាស ទ ី៤ ដដ្រល  ប្រក ់ចណំលូ 
បាន ពី ការលក់ របស់ កំពង់ផ្រ 
មយួ ន្រះ បាន ធា្លាកច់ុះ បន្តចិត្រមឹ  
៧,៥៩ ភាគរយ ៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន 
អនមុត័   គម្រង វនិយិោគ ដ្រល មាន ទកឹ-  
ប្រកស់របុជាង៧០០លានដុលា្លារ លើ១៦ 
គម្រង ក្នុង ខ្រ កុម្ភៈ  ឆា្នាំ ២០២១ ន្រះ 
ដោយ បាន បង្កើត ការងារ ថ្ម ីជាង ១ មុនឺ 
កន្ល្រង បើទោះប ីជា ការរកីរាល ដល ន្រ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៅ ត្រ តាម យយ ីស្រដ្ឋកចិ្ច  
កម្ពុជាក្នុង តំបន់ និង ពិភព លោក ក្តី។ 

 របាយការណ៍ របស ់ក្រមុ ប្រកឹ្រសា អភវិឌ្រឍន ៍ 
កម្ពជុា  (CDC) បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា នៅ ក្នងុខ្រ 
កុម្ភៈ  ឆា្នាំ ២០២១ ន្រះ CDC  បាន អនុម័ត  
គម្រង វិនិយោគ ថ្មី ៗ  ចំនួន ១៦ ដ្រល 
មាន ទនុ វនិយិោគ ចនំនួ  ៧០២,៥ លាន  
ដលុា្លារ  បង្កើត បាន ការងារ ថ្ម ីចនំនួ ១១ 
៤១៤កន្ល្រង។ សម្រប់ គម្រង វិនិ-
យោគ ថ្ម ីទាងំ ១៦ នោះ គ ឺទៅ លើការ បង្កើត  
រោងចក្រ ក្នងុ វសិយ័ កាតដ់្ររ វាយនភណ្ឌ 
កាបូប រោងចក្រផលិត សម្របក កង់ 
យន  យន្ត រោងចក្រ ផលតិ សឡុង គ្រ 
នងិ គ្រឿង សងា្ហារិម គ្រប ់ប្រភ្រទ បង្កើត 
រោងចក្រ ផលតិ គ្រឿង បនា្លាស ់(រថយន្ត  
គ្រឿង ចក្រ គ្រឿង យន្ត) និង ប៊ូឡុង 
គ្រប់ ប្រភ្រទ គម្រង សងសង់ និង 
អាជីវកម្ម មន្ទីរ ពហុ ព្រយាបាល អន្តរជាតិ  
គម្រង បង្កើត រោងចក្រ ផលិត សមា្ភារ 
បរកិា្ខារ សម្រប ់ចង្ក្រន BBQ, ផ្គុ ំដឡំើង  
បរិកា្ខារ អ្រឡិច ត្រូនិក និង អំពូល ភ្លើង 
ដ្រល មាន ទតីាងំ វនិយិោគ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ 
តបំន ់ស្រដ្ឋកចិ្ច ពសិ្រស ស្វាយរៀង  ហ្គហី្គា 
រីស៍ស និងគម្រងបង្កើត រោងចក្រ 
ផលិត ក្រដស។ 

លោក  Anthony Galliano  អគ្គ- 
នាយក ក្រមុហ៊នុ ស្រវា ហរិញ្ញ វត្ថ ុ Cam-
bodian Investment Manage-
ment បាន ប្រប ់ ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា  កម្ពជុា  

សម្រច បាន កណំត ់ត្រ ន្រ ការទបស់្កាត ់
ជំងឺ កូវីដ ១៩ គួរកោតសរសើរ  ការ- 
គ្រប់គ្រង ស្រដ្ឋកិច្ច បានល្អ   ទោះបីជា 
ការរកីរា លដល ជងំ ឺកវូដី១៩ កដ៏ោយ   
នងិ ស្ថរិភាព នយោបាយ  ដ្រល នោះ ជា 
សមិទ្ធផល ទាក់ទាញ  ក្រុម វិនិយោគិន 
អន្តរជាត ិឱ្រយ ជ្រើសរសី ទសិដៅ  សម្រប ់ 
ការ វិនិយោគ ដ្រល ច្របាស់ លាស់ នឹង 
មាន  ការ កត់សមា្គាល់  និង ជា កន្ល្រង 
ដ្រល កម្ពុជា នឹង ទទួល បាន ពិន្ទុ ខ្ពស់ 
បផំតុ  ដោយសរត្រ ការរក ឃើញ បញ្ហា 
នៅ ក្នុង តំបន់។

លោក ថ្ល្រង ថា៖« នៅ ព្រល ន្រះ  កម្ពជុា  
គជឺា សសរ ស្ដម្ភ មយួន្រ ស្ថរិភាព នយោបាយ  
នងិ កណំើន ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិការ អភវិឌ្រឍ ដ ៏
រឹងមាំ  ជាមួយនឹង ការក្រ លម្អ ជា ប្រចាំ 

ផ្ន្រក ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  ការ ធ្វើ ឱ្រយ ប្រសើរ  
ឡើង កមា្លាំង ពលកម្ម របស់ ខ្លួន  ដ្រល 
នៅត្រ មាន តម្ល្រ ទាប និង ការ  កាត់- 
បន្ថយ តម្ល្រ អគ្គិសនី»។ 

លោក បន្ត  ៖« ដោយសរត្រ ប្រទ្រស 
ជិតខាង ដ្រល កំពុង ជួប ព្រលវ្រលា 
វឹកវរ ប្រទ្រស កម្ពុជា  កំពុង ធ្វើ  ឱ្រយមាន 
ភាព ភ្លឺថា្លា  ជា សម្ទុះសម្រប់ ប្រទ្រស ។ 
ន្រះ  គឺ ទិសដៅ វិជ្ជមាន សម្រប់ ការ ត្រួត - 
ពនិតិ្រយ ភាគ ច្រើន សម្រប ់ការ វនិយិោគ 
បរទ្រស។  ការចលូមក របស ់ ឧស្រសាហកម្ម  
នានា ពិតប្រកដ ណាស់ គឺជា អ្វី ដ្រល  
ប្រទ្រស កម្ពជុា ត្រវូ ការ   ផលតិ កម្ម  វ្រជ្ជ-
សស្ដ្រ  រថយន្ត  និង គ្រឿង សងា្ហារិម ។ 
ន្រះ គឺជាការ ទទួល ស្គាល់ ថា ប្រទ្រស 
កម្ពជុា នៅព្រល ន្រះ អាច  ប្រកតួ ប្រជ្រង 

ក្នងុ តបំន ់លើការ  វនិយិោគ  ប្រកដ់លុា្លារ 
នៅក្នុង វិស័យ ទាំងន្រះ »។ 

លោក Jong Weon Ha អនុ- 
ប្រធាន ក្រុមហ៊ុន ផ្រសារ មូលបត្រ កម្ពុជា 
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ ថា  វិនិយោគិន  
ឬ សហគ្រិន  ត្រងត្រ ស្វ្រងរក  ឱកាស 
ក្នងុ កាលៈទ្រសៈ  ន្រះ ។  ជា ឧទាហរណ ៍ 
នៅ ក្នុង វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩  លោក Jeff 
Bezos បាន កា្លាយ ជា  បុរស ដ្រល មាន 
ទ្រព្រយ ច្រើន ជាងគ្រ បផំតុ  ដោយ សរត្រ 
ប្រជាជន បង្កើន ការ ទិញ អនឡាញ 
របស់ ពួកគ្រ។ 

លោក បន្តថា អាស្រយ័ ហ្រតុ ន្រះ  មាន   
ប្រជាជន ជាច្រើន  បាន យល់ ថា ការរីករាល - 
ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩  គជឺា  ឱកាស មយួ  ។ 
ដោយ សរត្រ ភាគ ច្រើន ក្នុង ចំណោម 

ពកួ យើង បានយល ់ថា ការ រកីរាល ដល  
កូវីដ ១៩  អាច បញ្ចប់ ក្នុង ព្រល ឆាប់ៗ  
ដោយ សរត្រ ការ ចាកវ់ា៉ាក ់សងំ ប្រឆាងំ 
នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩  ឱកាស វនិយិោគ ថ្មីៗ  
ជាច្រើន   កពំងុ ចលូ មក ផងដ្ររ។  វសិយ័ 
បដិ សណា្ឋារ កិច្ច អនាម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា  
ផលតិផល ថា្នាក ់មធ្រយម នងិ ថា្នាកខ់្ពស ់។ល។ 
គឺជា វិស័យ   និង ទីផ្រសារ  ដ្រល កើនឡើង 
នៅ ព្រលខាងមុខ ដោយសរត្រ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ៖« គម្រង វិនិយោគ 
មាន តម្ល្រ ៧០០ លាន ដុលា្លារ  ដ្រល 
បាន អនមុត័ ដោយ  ក្រមុប្រកឹ្រសា អភវិឌ្រឍន៍  
កម្ពុជា (CDC)   គឺជា សញ្ញា ដ៏ល្អ មួយ  
ន្រ ការស្ទុះ ងើប ឡើង វញិ ន្រ ស្រដ្ឋកចិ្ច  នងិ  
សុទិដ្ឋិនិយម  ចំពោះ ជំងឺ កូវីដ១៩។  
ដោយ សរត្រ កម្ពជុា  គជឺា ប្រទ្រស ដ្រល  
រកី ចម្រើន រហស័  នងឹ មាន ការវនិយិោគ 
កាន់ត្រ ច្រើន ឡើងៗ ចូលមក  ប្រទ្រស 
ន្រះ ជា មិនខាន។ ទន្ទឹម នឹង ន្រះ ច្របាប់ 
វិនិយោគ ថ្មី  ត្រូវ បាន រំពឹងថា  នឹង ចូល 
ជាធរ មាន ក្នុងព្រល ឆាប់ៗ ន្រះ »។ 

លោក ថា៖« ច្របាប ់ន្រះ  នងឹ ទាកទ់ាញ 
ការវិនិយោគ  និង ការ ផលិត បរទ្រស 
កាន់ត្រ ច្រើន  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ  
ដោយសរត្រ  ក្រមុហ៊នុ នានា  មនិ ចាបំាច ់
ត្រូវ បង់ពន្ធ  លើ  ការនាំចូល ធាតុ ចូល 
ផលិត នោះ ទ្រ»។  

 ក្នុង ឆា្នាំ ២០១៩  CDC បាន អនុម័ត  
គម្រង វនិយិោគ មាន តម្ល្រ ៩, ៤០ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ  ក្នុងនោះ  ក្រុម វិនិយោគិន 
ជន ជាតិចិន ដីគោក  ឈរលដំប ់ល្រខ ១ 
មាន ចំនួន២, ៧៥ ពាន់  លាន ដុលា្លារ។ 
ទីក្រុង  ហុងកុង  ជាប់ ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី២ 
ក្នងុ ចនំនួ ៩១២, ៥៥ លាន ដលុា្លារ  ខណៈ   
ជប៉នុ ជាប ់ចណំាត ់ថា្នាក ់ទ៣ី មាន ចនំនួ  
២៩៨, ៨៤ លាន ដុលា្លារ ៕ LA 
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  សមៃប់ កៃុមហ៊ុន Kerry World-
bridge Logistics Ltd (KWB)  
ដៃលជា កៃុមហ៊ុន ផ្តល់ សៃវាកម្ម ដឹក- 
ជញ្ជនូ ទនំញិ ឈានមខុ មយួ នៅ កម្ពជុា 
បាន មើលឃើញ ព ីកណំើន នៃ ការផ្តល ់
សៃវាកម្ម ដឹកទំនិញ ទៅកាន់ អតិថិជន 
គោលដៅ ចុងកៃយ (last-mile 
delivery) ដៃល ធ្វើឱៃយ កៃមុហ៊នុ ធ្វើការ- 
ផ្តោត ឡើងវិញ អំពី យុទ្ធសាស្តៃ អាជីវ-
កម្ម របស់ខ្លួន ឱៃយ កាន់តៃ បៃសើរ ។   

« ការផ្ទះុ ឡើង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ បង្ហាញ ថា 
យើង តៃវូ ផ្លាស់ប្តរូ ដំណើរការអាជីវកម្ម   
រ បស់ យើង និង វិធី ដៃល យើង តៃវូធ្វើ 
ការងរ ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង តមៃវូ ការ 
ដៃល កំពុង ផ្លាស់ប្តរូ របស់ អតិថិជន » ។  

« ជាមួយនឹង វិធានការរកៃសា គម្លាត  
សង្គម ដោយសារតៃ ការផ្ទុះ ឡើង នៃ 
ជងំ ឺរាតតៃបាតនៃះ វា បានធ្វើ ឱៃយ ការទញិ 
ទនំញិ តាម អន ឡាញ កើន ឡើង ដចូ្នៃះ 
តមៃូវការ សៃវាកម្ម ដឹក ទំនិញ ក៏ កើន 
ឡើង ដៃរ  ហើយ ជា  លទ្ធផល ការផ្តោត 
របស ់យើង ដៃល ផ្តោតលើ បៃសទិ្ធភាព 
នៃ សៃវាកម្មបាន កា្លាយជា កតា្តោ ជំរុញ 
សមៃប់ បំពៃញ តាម   ការផ្លាស់ប្តូរ 
ទីផៃសារ » ។ 

« យើង ផ្តល ់សៃវាកម្ម ជាចៃើន ដចូជា 
ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ពី ឃ្លាំង រហូតដល់ 
ការ  ដឹក ទំនិញ ចៃញ - ចូល ។ សៃវាកម្ម 
ដ៏ សំខាន់ មួយ របស់ យើង គឺ ដឹកជញ្ជូន   
ទំនិញ   ទៅកាន់ អតិថិជន គោលដៅ  
ចុង កៃយ (last-mile delivery) 
ពីពៃះ   វា ធ្វើឱៃយ យើង មន ទំនាក់ទំនង 
ចៃើន ជាមួយ អតិថិជន ចុងកៃយ » ។ 

 លោក Dickson Pang បៃធាន 
គៃប់គៃង កៃុមហ៊ុន Kerry Express 
នៅ  កម្ពុជា បាន បន្តថា ៖« ការពៃញចិត្ត 
របស់ អតិថិជន គឺជា ចំណុច ស្នូល នៃ 
បៃតិបត្តិការ បៃចាំថ្ងៃ របស់ យើង ។ 
ដៃល  វា ឆ្លុះបញ្ចាងំ នៅក្នងុ ការខតិខ ំ
បៃងឹបៃង ឥតឈបឈ់រ ដើមៃប ីផ្តល ់
សៃវាកម្ម ដឹកទំនិញ ឱៃយ បានល្អ 
បំផុត ។ យើង ផ្តោតលើ សៃវា កម្ម 
នៃះ ពីពៃះ វា គឺជា អ្វីដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
យើង លៃចធ្លា នៅក្នុង ចំណោម 
ដៃគូ បៃកួតបៃជៃង របស់ យើង » ។ 

 ដោយមន សា្នាក់ការ កណ្តាល 
នៅ ទីកៃុង ហុងកុង ហើយការិយា-

ល័យ បៃចាំ តំបន់ នៅក្នុង បៃទៃស ថៃ 
និង វៀតណម កៃុមហ៊ុន KWB បាន 
ចាប់ផ្តើម បៃតិបត្តិការ នៅ កម្ពុជា  ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០១៥ ហើយ លោក Pang បាន 
មើល ឃើញ ថា  កៃមុហ៊នុ ផ្តល ់សៃវាកម្ម 
ដឹកជញ្ជូន មួយ  នៃះ  កំពុង នៅក្នុង 
ទីកន្លៃង ល្អឥតខ្ចាះ ដើមៃបី ទទួល 
បាននូវ អត្ថបៃយោជន៍ ពី កំណើន        
នៃ វិស័យនៃះ ។ 

 ការសៃវជៃវ រួមគ្នា កាលពីពៃល ថ្មីៗ  
ដៃល ធ្វើឡើង ដោយ Google, Te-
masek និងBain & Company បាន 
បង្ហាញ ថា  មន អ្នកបៃើបៃស់ អីុន ធឺ ណិ ត  

តាម ទូរស័ព្ទដៃ បៃមណ ៣៦០លាន 
នាក់  នៅ អាសីុអាគ្នៃយ៍ ដោយ  វិស័យ 
ពាណិជ្ជកម្ម តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិចតៃនិូក 
ក្នងុ តំបន់ រំពឹងថា នឹង ឈានដល់ ១៥០ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ នៅតៃមឹ ឆ្នា ំ២០២៥ 
ពោលគឺ កើន ពី ៣៨ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ ។ 

 ហើយ ទីផៃសារ ដឹក ជ ញ្ចូ ន ទំនិញ នៅ 
កម្ពុជា រំពឹងថា នឹង ឈានដល់ ២,២៥ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ នៅតៃឹម ឆ្នាំ ២០២៣ 
នៃះ បើ យោងតាម របាយការណ៍រ បស់ 
MarketReportsWorld.com ដៃល 
នងឹធ្វើ ឱៃយ ការដកឹជញ្ជនូ ទនំញិ កា្លាយ ជា 
វិស័យ លៃចធ្លា មួយទៀត នៅ កម្ពុជា ។  

 ជាមួយនឹង ការរំពឹងទុក នៃ កំណើន 
ជាពសិៃស នៅក្នងុ សៃវាកម្ម ដកឹជញ្ជនូ 
ដល់ដៃ អតិថិជន ចុងកៃយ KWB 
បាន ព ន្លឿ ន ផៃនការ របស់ខ្លួន ដើមៃបី 
កា្លាយជា អ្នកផ្តល់ សៃវាកម្ម (one-
stop service) ឱៃយ បាន គៃបដណ្តប់ 
នៅទូទាំងបៃទៃស ។  

« ខណៈ បច្ចុបៃបន្ននៃះ យើង ផ្តល់ 
សៃវា ដឹកជញ្ជនូ នៅ ទូទំាងបៃទៃស 
តាមរយៈ បណ្តាញ សាខា ចំនួន  
៥០ យើង ក៏មន ផៃនការ ពងៃកី 
បៃតិបត្ត ិការ បន្ថៃម ដើមៃបី ឱៃយ សៃវា-
កម្ម យើង គៃបដណ្តប់ ទៅដល់ 
តំបន់ ជនបទ ដាច់សៃយាល 
បំផុត នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា » ។ 
« ដើមៃបី បង្កើន ការ គៃបដណ្តប់ 

ឱៃយ កាន់តៃ ទូលំទូលាយ សមៃប់ 
អតិថិជន  យើង ក៏បាន បង្កើត 

កន្លៃង ដាក់ ទំនិញ ដៃលមន ភាព- 

ងយសៃួល ក្នុង ភាពជា ដៃគូ ជាមួយ 
បណ្តាញ ខៃសៃចង្វាក់ ដូចជា Aeon, 
Circle K, PTT និង ទីតាំង ជាចៃើន- 
ទៀត ដៃល បៃតិ តប ត្តិ ការ ទាំង នៅក្នុង 
ទកីៃងុ នងិ តបំន ់ជនបទ ។ ឆ្នានំៃះ យើង 
គៃង នឹង បង្កើន ចំណុច ទាំងនៃះ ឱៃយ 
ដល់ ជាង ៣០០ ទីតាំង » ។  

« យើង កំពុង កៃលម្អ ហៃដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធ ឃ្លាំង ស្តុក ទំនិញ របស់ យើង 
និង បង្កើន សមត្ថភាព សៃវាកម្ម ដឹក - 
ជ ញ្ជូន ទំនិញ សៃបតាម តមៃូវ តាម 
សីតុណ្ហាភាព (cold-chain logis-
tics) ដើមៃបី ឆ្លើយតប នឹង តមៃូវ ការ 
កើនឡើង ។ 

ជាមួយនឹង ឃ្លាំង ស្តុក ទំនិញ ដ៏ 
ទំនើប របស់ យើង រួមជាមួយ រថយន្ដ 
ដឹកទំនិញ ថ្មី និង រថយន្ត ដៃល មន 
សៃប់ គឺ យើង អាច រកៃសា សីតុណ្ហា-
ភាព ក្នងុ ចន្លាះ ព ី០ អងៃសា ទៅ ដក ២០ 
អងៃសា សៃ ដៃល បំពៃញបាន តាម 
ស្តង់ដាអន្តរជាតិ ខ្ពស់បំផុត » ។   

 លោក Pang បន្តថា ៖« ខណៈពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន ភាគចៃើន គឺ ផ្តោតលើ ផ្នៃក 
អាជីវកម្ម ទៅ អាជីវកម្ម ប៉ុន្តៃ យើង 
កំពុង ពិភាកៃសា ជាមួយ កៃុមហ៊ុន មួយ 
ចំនួន ដើមៃបី ពងៃីក អាជីវកម្ម ទៅដល់ 
អតិថិជន ផ្ទាល់ ។ ខៃសៃចង្វាក់ (cold 
chain) គៃង នឹង បញ្ចប់ ទាំងសៃុង 
នៅ  តៃីមស ទី ៣ ក្នុងឆ្នាំនៃះ » ។ 

 លោក បន្ថៃមថា  ជាមួយនឹង តម្លៃ 
បៃកួតបៃជៃង រួម នឹង ការគៃប់គៃង 
ការដកឹ ទនំញិ ឃ្លាងំ ស្តកុ នងិ ការដកឹ- 
ជញ្ជូន ផលិតផល ផៃសៃងៗ សមៃប់ 

អតិថិជន ដៃលជា កៃុមហ៊ុន ជាង 
២០០ កៃុមហ៊ុន KWB ផ្តល់ សៃវា 
ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ជា មធៃយម ៤ ០០០ 
កញ្ចប់ ជា រៀងរាល់ថ្ងៃ ។ 

« កាលពី ឆ្នាំមុន យើង បាន វិនិ-
យោគ  រាបល់ាន ដលុា្លារ ទៅលើ ឃ្លាងំ- 
ស្តុក ឧបករណ៍ និង បច្ចៃកវិទៃយា IT 
ដើមៃបីព ន្លឿ ន ដំណើរការ វៃច ខ្ចប់ ។ 
ប៉ុន្តៃ នៃះ មិន មនន័យថា  យើង ឈប់ 
ជួល កម្លាំង មនុសៃស នះទៃ ។ 

ផ្តល់ ការងរ  គឺជួយ ជំរុញ កំណើន  
សៃដ្ឋកិច្ច និង បង្កើន គុណភាព នៃ 
សៃវាកម្ម របស  ់យើង នៅលើ ទីផៃសារ » ។ 

« ការវិនិយោគ ឥតឈប់ឈរ របស់ 
យើង ទៅលើ ហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹក-
ជញ្ជូន រួមជាមួយ ការអភិវឌៃឍ បុគ្គលិក 
ក្នុងសៃុក យើង មន បុគ្គលិក ខ្មៃរ ចំនួន 
៩៩,៨ ភាគរយ នៃ កម្លាងំ ពលកម្ម របស ់
យើង បៃមណ ៥០០នាក់ ដៃល បាន 
ជយួ ឱៃយ យើង គៃបដ ណ្ត ប ់សៃវាកម្ម បាន 
៨៥ ភាគរយ នៃ ការចៃក ចាយ នៅ 
ទូទាំងបៃទៃស ។ 

 លោកបាន បន្ថៃមថា ៖« យើង 
មន ដំណោះ សៃយ ស្វ័យបៃវត្តិ-
កម្ម ប៉ុន្តៃ នៃះ នឹងមិន ជំនួស កម្លាំង 
មនុសៃស ទៃ យើង មិនមន ចៃតនា 
បៃើ យន្តហោះ  ្រដូន ឬ បច្ចៃកវិទៃយា 
ផៃសៃង ដើមៃបី ជំនួស កម្លាំង មនុសៃស ទៃ 
ពីពៃះ  យើង ជឿជាក់ថា  មូល ដា្ឋា ន- 
នីយកម្ម គឺជា អាថ៌កំបាំង ដើមៃបី 
ទទលួ បាន ជោគជយ័  ក្នងុ ការផ្តល ់
ការដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ទៅ ដល់ ដៃ 
អតិ តិ ថន »៕ 

 Kerry Wordbridge កំពុងស្ថតិនៅក្នងុទីតំាងដ៏ល្អ នៅក្នងុវិស័យដែលកំពុងរីកចមែើននែះ។ រូបថត SUPPLIED  កែមុហុ៊នបានវិនិយោគយ៉ាងចែើនលើឃ្លាងំនិង IT។ 

 លោក Dickson Pang 
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ប្រទ្រសអុីរ៉ង់បានបដិស្រធ
សណំើដើម្របីការចរចាកចិ្ចព្រម-
ព្រៀងនុយក្ល្រអ៊្ររដោយផ្ទាល់ជា-
មយួសហរដ្ឋអាម្ររកិនងិប្រទ្រស
ហត្ថល្រខីផ្រស្រងទៀតនៅក្នងុកិច្ច-
ប្រជុំក្រផ្លូវការមួយដ្រលស្នើ
ដោយសហភាពអរឺ៉បុដោយទាម-
ទារឱ្រយសហរដ្ឋអាម្ររិកដកទណ្ឌ-
កម្មជាឯកតោភាគីទាំងអស់
ជាមុនសិន។
កាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយទី២៨កមុ្ភៈ

លោកSaeedKhatibzadeh
អ្នកនាំពាក្រយក្រសងួការបរទ្រស
អុរីង៉់បាននយិាយថា៖«អាម្ររកិ
ត្រវូត្រវិលត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រម-
ព្រៀងនុយក្ល្រអ៊្ររជាមុនសិន
ហើយដកទណ្ឌកម្មខុសច្របាប់
របស់ខ្លួនលើអុីរ៉ង់ មិនចាំបាច់
មានការចរចាសម្រប់រឿងនោះ
ទ្រ។យើងនឹងត្រឡប់ទៅកា-

តព្វកចិ្ចរបស់យើងវញិនៅព្រល
ការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានដក
ច្រញ»។
លោកKhatibzadehបាន

បន្ថ្រមទៀតថា៖«ដោយពចិារ-
ណាលើសកម្មភាពនិងស្រចក្ដី-
ថ្ល្រងការណ៍នាព្រលថ្មីៗ ន្រះ
ដោយសហរដ្ឋអាម្ររិកនិង
អំណាចអឺរ៉ុបចំនួន៣អុីរ៉ង់គិត
ថា ព្រលន្រះ មិនសមស្រប
សម្រប់បើកការប្រជុំក្រផ្លវូការ
ជាមួយប្រទ្រសទាំងន្រះទ្រ»។
ស្រតវមិានបាននយិាយកាល

ពីថ្ង្រអាទតិ្រយផងដ្ររថារដ្ឋបាល
លោកJoeBidenមានការ-
ខកចិត្តនឹងការសម្រចរបស់
អុីរ៉ង់ក្នុងការបដិស្រធកិច្ចប្រជុំ
ក្រផ្លូវការជាមួយសហរដ្ឋ-
អាម្ររកិនងិប្រទ្រសហត្ថល្រខី
ផ្រស្រងទៀតន្រកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ
២០១៥ដ្រលរួមមានបារាំង
អាល្លឺម៉ង់អាម្ររិក រុស្រសុី និង

ប្រទ្រសចិន។
អ្នកនាំពាក្រយស្រតវិមាន១រូប

បានឱ្រយដឹងថា៖«ខណៈព្រល
ដ្រលយើងខកចិត្តចំពោះការ-
ឆ្លើយតបរបស់អុរីង៉់យើងនៅត្រ
ត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងការទូត
ដើម្របីត្រឡប់ទៅរកការគោរព
កាតព្វកចិ្ចន្រJCPOA[ផ្រនការ
សកម្មភាពរួម]ជាមួយគ្នា។
យើងនឹងពិគ្រះយោបល់ជា-
មួយដ្រគូP5+1 [សមាជិក
អចិន្រ្តយ៍ន្រក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិ-
សខុទាងំ៥នងិអាល្លមឺង៉]់របស់
យើងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខ»។
ផ្រនការសកម្មភាពរួមឆ្នាំ

២០១៥(JCPOA)ដ្រលត្រវូ
បានចរចាដោយរដ្ឋបាលប្រធា-
នាធិបតី BarrackObama
បានដកទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទ្រស
អុីរ៉ង់ដ្រលបានធ្វើឱ្រយស្រដ្ឋកិច្ច
ប្រទ្រសន្រះធា្លាក់ចុះនិងកាត់-
បន្ថយការនាំច្រញប្រងរហូត

ដល់ពាក់កណា្ដាល។ជាថ្នរូនងឹ-
ការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មអុីរ៉ង់
បានទទលួយកដ្រនកណំត់លើ
កម្មវធិីនយុក្ល្រអ៊្រររបស់ខ្លនួរហតូ
ដល់ផុតកំណត់នៅឆ្នាំ២០២៥។
ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើត្រអ្ររង៉់

បានធ្វើឡើងដោយសារសហរដ្ឋ-
អាម្ររកិនងិសម្ពន័្ធមតិ្តនៅអរឺ៉បុ
ជឿជាក់ថាអុីរ៉ង់មានមហិច្ឆតា
បង្កើតអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ។ប៉ុន្ដ្រ
ក្រុងត្រអ្ររ៉ង់បានច្រនចោល
ការចោទប្រកាន់ន្រះ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៨លោក

ប្រធានាធបិតីDonaldTrump
បានដកសហរដ្ឋអាម្ររិកច្រញ

ពី JCPOAនិងដាក់ទណ្ឌកម្ម
លើអុីរ៉ង់ឡើងវិញដោយលោក
បាននិយាយថាJCPOAគឺជា
«កចិ្ចព្រមព្រៀងអន់បផំតុ»។ជា
ការឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាព
អាម្ររិកអុីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើម
បន្រសុទ្ធសារធាតុអ៊ុយរា៉ានីញ៉ូម
លើសកម្រតិដ្រលបានច្រងក្នងុ
កចិ្ចព្រមព្រៀងហើយចាប់ផ្ដើម
ការសាកល្របងមីសុីលឡើងវិញ។
ឥឡវូន្រះលោកBidenបាន

បង្ហាញគោលបំណងចង់ឱ្រយ
អាម្ររិកចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀង
ន្រះឡើងវញិ។ប៉នុ្ត្ររដា្ឋាភបិាល
ទកី្រងុវ៉ាសុនីតោនបានទទចូថា

ទកី្រងុត្រអ្ររង៉់ត្រវូត្រវលិត្រឡប់
ទៅរកការអនុលោមតាមកិច្ច-
ព្រមព្រៀងឱ្រយព្រញល្រញជាមនុ
សិនខណៈព្រលដ្រលអុីរ៉ង់
និយាយថាការចរចានឹងកើត-
ឡើងនៅព្រលដ្រលទណ្ឌកម្ម
ត្រូវបានដកច្រញ។
ភាពជាប់គងំន្រះបានជរំញុឱ្រយ

ប្រទ្រសហត្ថល្រខីនៅអឺរ៉ុបន្រ
កិច្ចព្រមព្រៀងន្រះស្នើឱ្រយមាន
កិច្ចប្រជុំក្រផ្លូវការមួយដ្រល
អាម្ររិកនឹងចូលរួមក្នុងនាមជា
ភ្ញៀវហើយភាគីទាងំ២នងឹទទលួ
បានឱកាសចរចាជាមួយគ្នា
ដោយផ្ទាល់។...តទៅទំព័រ ១២

បេក់ សាយ 

ក្រុមឧទា្ទាមហ៊ូធីគំទ្រដោយ
អុរីង៉់នៅប្រទ្រសយ្រម៉្រនកាល-
ពីថ្ង្រអាទិត្រយ បានអះអាងពីការ-
វយប្រហារមីសុីលនិងយន្ត-
ហោះ្រដនូដ្រលបានយកប្រទ្រស
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ឌូតីនៅជតិខាងជា
គោលដៅនិងបានគំរាមវយ-
ប្រហារជាច្រើនទៀតខណៈការ

ប្រយទុ្ធគ្នានៅក្នងុសង្គ្រមសុវីលិ
នោះកើនឡើងយា៉ាងខា្លាំង។
្រកមុយទុ្ធជនហ៊ធូីបានបង្កើន

កចិ្ចប្រតបិត្តិការប្រឆងំនងឹព្រះ-
រាជាណាចក្រន្រះខណៈការវយ-
ប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ក្រុម
ចម្រុះយោធាដកឹនាំដោយអារា៉ាប៊-ី
សាអ៊ឌូតីបានវយសង្គ្រប់ទៅលើ
ទតីាងំនានារបស់ក្រមុឧទា្ទាមនៅ
ភាគខាងជើងន្រប្រទ្រសយ្រម៉្រន

ជាកចិ្ចខតិខំប្រងឹប្រងមយួដើម្របី
បញ្រឈប់ការវយលកុរបស់ពកួគ្រ
ក្នុងគោលបំណងដណ្តើមយក
បនា្ទាយរឹងមំារបស់រដា្ឋាភិបាលនៅ
ទីក្រងុមា៉ារីបភាគខាងជើង។
សង្គ្រមជាច្រើនឆ្នាំមកន្រះ

បានរុញច្រនប្រទ្រសយ្រម៉្រន
ធា្លាក់ចូលមាត់ជ្រះន្រភាពស្រក-
ឃ្លានរួចស្រចទៅហើយ។
ប្រទ្រសអារា៉ាប៊ីសាអឌ៊តីដ្រល

បានគំទ្ររដា្ឋាភិបាលយ្រម៉្រន
ប្រឆងំនងឹក្រមុឧទា្ទាមចាប់តាងំ
ពីឆ្នាំ២០១៥បាននយិាយកាល
ពីថ្ង្រសៅរ៍ថា ខ្លួនបានកម្ទ្រច-
ចោលមីសុីលរបស់ក្រុមឧទា្ទាម
ហ៊ធូីដ្រលបានយកទកី្រងុរយីា៉ាដ
ជាគោលដៅនោះ។
អ្នកនាំពាក្រយហ៊ធូីលោកYah-

yaal-Sareeបាននយិាយថា៖
«កិច្ចប្រតិបត្តិការន្រះត្រូវបាន
ធ្វើឡើងជាមយួនងឹមសីុលីបាល-ី
ស្ទកិ១គ្រប់នងិ្រដនូ១៥គ្រឿង

ដោយបានយកតំបន់ជាច្រើននៅ
ក្នងុរដ្ឋធានីរយីា៉ាដជាគោលដៅ។
ន្រះបើយោងតាមទូរទស្រសន៍
AlMasirahTV របស់ក្រុម-
ឧទា្ទាម។
ទរូទស្រសនA៍lEkhbariyaគ្រប-់

គ្រងដោយរដ្ឋរបស់អារា៉ាប៊សីាអ៊-ូ
ឌតីបាននយិាយថា៖«បណំ្រក
របស់មីសីុលនោះបានខា្ទាតរបា៉ាត់-
របា៉ាយធា្លាក់ក្នងុសង្កាត់មយួចនំនួ
នៅក្នងុទីក្រងុរីយា៉ាដដោយ
បណា្ដាលឱ្រយផ្ទះយា៉ាងតិច១ខ្នង
រងការខចូខាតប៉នុ្ត្រមនិមានអ្នក-
សា្លាប់ ឬរងរបួស ត្រូវបានគ្រ
រាយការណ៍នោះទ្រ»។
អ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មាន

AFPប្រចានំៅអារា៉ាប៊ីសាអ៊ឌូតី
បានរាយការណ៍ថាបានឮសំឡ្រង
ផ្ទះុខា្លាងំៗជាច្រើនគ្រប់ដោយរូប-
ភាពវដី្រអូតាមទរូទស្រសន៍បង្ហាញ
ឱ្រយឃើញពន្លឺភ្លឺព្រញផ្ទ្រម្រឃ។
ក្រុមចម្រុះបាននិយាយថា

ខ្លួនចាប់បាន្រដូនហ៊ូធីចំនួន៦
គ្រឿងដោយបានយកព្រះរាជា-
ណាចក្រន្រះជាគោលដៅក្នងុ-
នោះមានទីក្រុងនៅភាគខាង-
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ការងរនៅប្រទ្រសយ្រម៉្រនបាន
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ខាតយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដ្រលជម្លាះ
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ដោយឥតគតិថ្លៃក្នងុយទុ្ធនាការដ៏ធំមយួ។ការនាំ
ចូលវ៉ាក់សំាងភាគចៃើនតៃូវបានគៃរំពឹងថានឹង
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ថ្ងៃចន្ទ។
លោកសៃីស៊ជូីតៃវូបានគៃចាប់ឃុខំ្លនួនៅក្នងុ

ទីកៃុងណៃពិដោ នៅមុនពៃលថ្ងៃរះនៃថ្ងៃរដ្ឋ-
បៃហារនោះនិងមិនបានបង្ហាញវត្តមនជា
សាធារណៈទៃតាំងពីពៃលនោះមក។
តាមការរាយការណ៍ លោកសៃីតៃូវបានគៃ

ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងទីកៃុងណៃពិដោ ជាទី
កៃងុដច់ដោយឡៃកពីគៃមយួដៃលយោធាបាន
បង្កើតឡើងនៅក្នងុអឡំងុកាន់អណំាចផ្តាចក់ារ
កាលពីពៃលកន្លងទៅនោះ។
យោធាបានឡើងកាន់អំណាច ដោយបាន

បញ្ចប់ការសាកលៃបងលទ្ធបិៃជាធបិតៃយៃយរយៈ-
ពៃល១ទសវតៃសរ៍ហើយបានចោទបៃកាន់ថា
មនការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នាតជាតិ

កាលពីខៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅនោះ។
គណបកៃសសម្ព័ន្ធជាតិ ដើមៃបីលទ្ធិបៃជាធិប-

តៃយៃយ(NLD)បានឈ្នះការបោះឆ្នាតយា៉ាង-
ភ្លូកទឹកភ្លូកដី។
កៃមុឧត្តមសៃនយី៍បានវយបៃហារលោកសៃី

អ៊ុងសានស៊ូជីដោយការចោទបៃកាន់ចំនួន
២ដៃលសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់ទកុថាមនិ
តៃឹមតៃូវតាមចៃបាប់ទាក់ទងនឹងការនាំចូលវិទៃយុ
ទាក់ទង និងធ្វើការជួបជុំយុទ្ធនាការនៅក្នុង
អំឡុងពៃលកំពុងមនជំងឺឆ្លងរាតតៃបាត។
ចណំៃកនៅក្នងុបៃទៃសថៃវញិការជបួជុំរបស់

កៃុមអ្នកតវ៉ាគាំទៃលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយនៅក្នុង
ទីកៃងុបាងកកបានកា្លាយទៅជាអពំើហងិៃសាកាល
ពីថ្ងៃអាទតិៃយប៉លូសិបានបាញ់គៃប់កៅស៊កូា-
ណុងបាញ់ទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នៃកទៅលើ
កៃុមបាតុករដៃលពៃយាយាមទម្លាយរបាំងផ្លូវ។
កៃុមបាតុករបានលើកសមៃបកគៃប់ដើមៃបី

បង្ហាញថាគៃប់កៅស៊ូនោះតៃូវបានគៃបាញ់
ទៅលើពួកគៃ។
មិនមនរបាយការណ៍អំពីអ្នករងរបួស ប៉ុន្តៃ

រថយន្តសាមុយ១គៃឿងតៃូវបានគៃបើកទៅ
កាន់មន្ទរីពៃទៃយVeteransGeneralHospital។
ប៉ូលិសបៃឆំងកុបកម្មបានសមៃចបៃើ

កាណុងបាញ់ទឹកដើមៃបីបំបៃកហ្វូងមនុសៃសជួប-
ជុំកៃយពីបាតុករបានដកកុងតឺន័រដៃលតៃូវ
បានដក់ ដើមៃបីបិទផ្លូវVibhavadiRangsit
Roadនោះ។
ពួកគៃក៏បានបាញ់ឧស្ម័នទៅលើកៃុមអ្នក-

តវ៉ាដៃលបា នគប់នងិវត្ថុផៃសៃងៗទៅលើពកួគៃ។
វត្ថុទាងំនោះតៃវូបានគៃឃើញហោះចៃញពីភាគី
ទាំង២។
កៃយពីការប៉ះទង្គចិដោយហងិៃសាកើតឡើង

កៃុមបាតុករបានវិលតៃឡប់ទៅខាងកៃ
មន្ទីរពៃទៃយGeneralHospital។
ភាពមនិចាញ់មនិឈ្នះរវងប៉លូសិនងិកៃមុ-

អ្នកតវ៉ាបានបន្តនៅខាងកៃមន្ទីរពៃទៃយ ប៉ុន្តៃ
ភាពតានតឹងបានធូរសៃលនៅពៃលកងកម្លាងំ
សន្តិសុខបានបង្កើតចៃវក់មនុសៃសដើមៃបីព័ទ្ធ
អ្នកតវ៉ានិងប៉ូលិសនៅឆ្ងាយពីគា្នាបៃកបដោយ
សុវត្ថិភាព៕

តពទីពំរ័១១...កៃពីនៃះលោក
Biden ក៏បៃឈមនឹងសម្ពាធពី
សមជកិពៃទឹ្ធសភាមកពីគណបកៃស
សាធារណរដ្ឋដៃលក្នងុលខិតិមយួ
ចុះផៃសាយនៅថ្ងៃអាទតិៃយដដៃលបាន
ជរំញុមនិឱៃយលោកBidenចលូកចិ្ច-
ពៃមពៃៀងនៃះទៃដោយពកួគៃគតិ
ថាកចិ្ចពៃមពៃៀងនៃះគឺ«ពោរពៃញ
ទៅដោយបញ្ហា»ហើយជំរុញឱៃយ
លោកធ្វើកចិ្ចពៃមពៃៀងថ្មីដៃលមន
លក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុន។
ក្នុងលិខិតនោះកៃុមសមជិក

ពៃឹទ្ធសភានៃះបានសរសៃរថា៖
«វសិាលភាពនៃកចិ្ចពៃមពៃៀងណា
មយួជាមយួអុរីង៉់តៃវូតៃបៃឈមមខុ
នឹងសកម្មភាពរបស់អុីរ៉ង់ដៃលរួម
មនភៃរវកម្មក្នុងតំបន់មីសុីលនិង
ការឃុំខ្លនួពលរដ្ឋអាមៃរកិ។គា្មានអ្វី
គរួឱៃយភា្ញាក់ផ្អើលទៃដៃលដៃជើងរបស់
អុរីង៉់គាទំៃអពំើឃោរឃៅដៃលកពំងុ
បន្តមនរបស់Assadនៅក្នុងបៃ
ទៃសសុីរីការវយបៃហារកងទ័ព
និងអ្នកការទូតរបស់យើងនៅក្នុង
បៃទៃសអុរីា៉ាក់ចៃនបៃទៃសលបីង់

រហតូជតិដលួរលំគរំាមកហំៃងដល់
ដៃគូរបស់យើងអុីសៃអៃលនិង
ឈូងសមុទៃ នឹងរួមចំណៃកដល់
មហន្តរាយមនុសៃសធម៌ដ៏ធំបំផុត
ក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងបៃទៃស
យៃមៃ៉ន»។
យា៉ាងណាមញិការបដសិៃធរបស់

អុីរ៉ង់កើតឡើងខណៈភាពតានតឹង
រវងកៃុងតៃអៃរ៉ង់និងវ៉ាសុីនតោន
កពំងុកើនឡើង។កាលពីថ្ងៃពៃហ-
សៃបតិ៍ទី២៥កុម្ភៈលោកBiden
បានបញ្ជាការវយបៃហារទៅលើ
អគារមយួចនំនួនៅខាងកើតបៃទៃស-
សុរីីនងិជតិពៃដំៃនអុរីា៉ាក់ដៃលអគារ

ទាំងនៃះគឺបៃើបៃស់ដោយកៃុម-
បៃដប់អាវធុKataibHezbollah
ដៃលមនការគាំទៃពីអុីរ៉ង់។ការ-
វយបៃហារនៃះគឺជាការឆ្លើយតប
នងឹការវយបៃហារដោយរ៉កុ្កៃតនៅ
លើមលូដ្ឋានទព័អាមៃរកិមយួកាល
ពីថ្ងៃ១៥កុម្ភៈដៃលធ្វើឱៃយបុគ្គលិក
សុីវិល១រូបសា្លាប់និងទាហានអា-
មៃរិកចៃើននាក់ទៀតរងរបួស។
លោកBidenបាននិយាយថា

ការវយបៃហារនៃះមនគោលបំ-
ណងក្នងុការផ្ញើសារទៅអុរីង៉់ថា«អ្នក
មនិអាចធ្វើសកម្មភាពដោយនទិ្ទណ្ឌ-
ភាពបានទៃសូមបៃងុបៃយត្ន»័៕

មេ ដឹកនំាសីុវិល លោកសេ ីអុ៊ងសាន សូ៊ជ  ីតេវូបាន យោធា ចាប ឃំុ់ ខ្លនួកាលពីថ្ងេ ទី១ ខេកុម្ភៈ  ។ រូបថត AFP

លោកសី្អុ៊ងសានសូ៊ជីតូ្វបានគ្ឃើញនៅតុលាការ
ជាលើកដំបូងចាប់តំាងពីរដ្ឋប្ហារថ្ង្ទី១ខ្កុម្ភៈ

អីុរ៉ង់បដិស្ធមិនធ្វើការ...



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ បណ្តុំ ស្នាដៃ - 
សិលៃបៈបៃប សហ សម័យ របស់ 
និសៃសិត   ចំនួន ៨រូប និង អង្គ  
ដៃល ជ ការ បញ្ចប់ ថ្នាក់ សិកៃសា 
របស ់នសិៃសតិ   ផ្នៃក  សលិៃបៈ សហ-  
សម័យ ជំនាន់ទី៣   កៃម  បៃ- 
ធាន បទ «បំណះ» នឹងបើក  ពិ- 
ពរ័ណ ៍នៅ គមៃង  វចិតិៃ  សល- 
ស -ស នៅ ថ្ងៃ ទី ១០ ខៃ មីនា 
ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនៃះ។ 

អ្នកសៃី គួន ឌីណា ជ  អ្នក- 
សមៃបសមៃួល គមៃង កម្ម វិធី 
នៃ  វិចិតៃសល ស- ស បាន  ឱៃយ 
ដឹង ពី ការ តាំង ពិព័រណ៍ បញ្ចប់ 
ស្នា ដៃ សលិៃបៈ សហ សមយ័ នៃះ 
ថ ៖ «ពិព័រណ៍ កៃម  បៃធាន - 
បទ  « បំណះ»  គឺ ជពិព័រណ៍ 
បង្ហាញ  ពី ស្នា ដៃ ថ្មីៗ របស់ សិលៃប  - 
ករ  ចំនួន ៨រូប(សៃ ី២ បៃសុ៥រូប 
និង ពៃះសងៃឃ ១ អង្គ) ដៃល 
ទើប បាន បញ្ចបក់ារសកិៃសា  ថ្នាក ់
សិលៃបៈ  សហ សម័យ  នៅគមៃង     

សិលៃបៈ ស-ស  នៅ ដំណាច ់ នៃ 
ឆ្នាំ ២០២០  ។ ពិព័រណ៍ នៃះ   
គឺជ លទ្ធផល ពី កម  ្មវិធី សិកៃសា 
រយៈពៃល  ៦ខៃ ដៃល  សិសៃស 
ទាំង  អស់ បាន  សិកៃសា និងពិ- 
ភាកៃសា នៅ  ក្នុង ថ្នាក់  ធ ្វើ  ទសៃសន- 
កិច្ច   និង ជួបសិលៃបករ នៅ ស្ទូឌី- 
យោ មួយ ចំនួន និង បង្កើត ស្នា- 
ដៃ សិលៃបៈ ថ្មីៗ ។ សិសៃស  ទាំង៨ 
រូប  នៃថ្នាក់ នៃះ  សុទ្ធ សឹង មាន 
បៃវត្តិ សិកៃសា  និង វិជ្ជាជីវៈ  ចមៃុះ 
ហើយ ពួក គៃ បានបង្កើតស្នា- 

ដៃស ិលៃបៈ ថ្មីៗ    ដៃល មាន ទមៃង ់ 
ផៃសៃងៗ ពី គ្នា  មាន តាំង ពីគំនូរ  
ចមា្លាក់  បច្ចៃក  ទៃស  ចមៃុះ ជ 
ស្នាដៃ ដឡំើង  សម្តៃង  និងវីដៃអូ 
ជ ដើម។ ពួកគៃ  ពនិតិៃយ  នងិ សរួ- 
សំណួរ លើ បៃធាន  បទ ជចៃើន 
ដចូជ  ការ អបរ់ ំ បរសិ្ថាន (ការ- 
បៃបៃលួ  អាកាសធាតុ)  សស- 
នា  ការចង ចាំ  សិទ្ធិ មនុសៃស  
ស្ថាន ភាព កវូដី  បច្ចៃកវទិៃយា  នងិ 
សៃដ្ឋ កិច្ច»។

អ្នក  សមៃប សមៃួល គ មៃង 
កម្មវធិ ីនៃ វចិតិៃសល  ស-ស របូ  
នៃះ  បាន បន្ត ថ៖ «ពពិរ័ណ ៍នៃះ 
នឹង  បើក សម្ពោធ  នៅ ថ្ងៃ ទី ១០ 
ខៃ មីនា ឆ្នាំ  ២០២១  ដៃល តៃូវ  
ដាក ់តាងំ រយៈ ពៃល  ៣សបា្តាហ ៍ 
គឺ    បន្ត ដល់ ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ មីនា ឆ្នាំ 

២០២១ ។  ចពំោះ អពំ ីសលិៃប ករ 
ទាំង  ៨រូប  នោះ រួម មាន កញ្ញា   
កៃវ ស ៃី ភ័កៃ្ត លោក គួច គិមជួ 
លោក ជ ច័ន្ទ សុក សមៃបតិ្ត  
លោក  ផៃ ភារមៃយ  លោក ភី ផន 
កញ្ញា  ស ួអុលីហីៃសា លោក  សងួ  
ភភ្តី លោក អុឹង ប៉លីន ខណៈ  
គៃូ ប ងៃៀន និង វាគ្មិន កិត្តិយស  
រួមមាន លោក ពៃជៃ សុភាព  
លោក លាង សីុកន លោក សួង 
សុខរ៉ លោក សន ផលា្លា លោក 
វុធ លីណូ និង រ៉ជឺ នៃលសិន។

គួរ បញ្ជាក់ ថ  ថ្នាក់ សិលៃបៈ  
សហ  សម័យគឺ ជផ្នៃកមួយ នៃ 
កម្ម វិធីអប់រំ របស់ គមៃង-  
សលិៃប  ៈ   ស-ស  ក្នងុ គោលបណំង 
គំទៃ ដល់ សិលៃបករវ័យ ក្មៃង  
ដើមៃប ីអភិវឌៃឍ ការងរសិលៃបៈ 

ដៃល កំពុងតៃ  ចាប់ផ្តើម និង 
កសង  ចំណៃះដឹងសំខាន់ៗ    ។  
ថ្នាកន់ៃះ រមួ មាន  ជនំបួ ពភិាកៃសា 
បៃចាំ សបា្តាហ៍រយៈពៃល ៣ខ ៃ  
បនា្ទាប ់ មក អ្នកចលូ រមួទាងំអស ់
តៃូវ ចំណាយ ពៃល៣ខៃទៀត 
សមៃប ់បង្កើត ស្នាដៃ សលិៃបៈ ថ្មីៗ ។  
  នៅក្នុងថ្នាក់មួយ នៃះ  សិសៃស 
និសៃសិ ត  បាន  ពិភាកៃសា ទៅ លើ បៃ - 
ធាន បទ ផៃសៃង ៗ   ជចៃើនដូចជ  
បៃវត ្ត ិសសៃ្ត បៃវត្ត ិសិលៃបៈ  វបៃប - 
ធម៌  នយោ បាយ  ទសៃសនវិជ្ជា  
និង ភូមិសសៃ្តជ ដើម  ដៃល 
មាន ការ សមៃប  សមៃួល ដោយ 
សហ  ស្ថា បនិក  គមៃង សិលៃបៈ- 
ស-ស  គ ឺសលិៃបករ  ខ្វៃ សណំាង  
ពៃមទា ងំគៃបូងៃៀន នងិវាគ្មនិ- 
កិត្តិយស ជចៃើន៕ 
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កេុង ប៉ារីស : ការ រឹត បន្ដឹង ការ រីក- 
រាល ដាល ជំងឺកូវីដ១៩ ដោយ ជោគ- 
ជ័យ អាច ធ្វើ ឱៃយ ពលរដ្ឋ ក្នុង បៃទៃស 
បារំាង ក៏ដូច  បណា្ដា បៃទៃស ដទៃ ទទួល 
នូវ រសជតិ ម្ហូប   ថ្មីៗ  ចំពោះ ការ ចម្អិន 
អាហារ នៅតាម ផ្ទះ តៃ មុខ ម្ហូប មួយ 
បៃភៃទ ដៃលកំពុង ពៃញ និយម ហើយ 
ទទួល រង គៃះ ពីកូវីដ ផង  នោះ គឺខៃយង។ 
   ការ ចម្អនិ ខៃយង ជមយួ ប៊រ័ខ្ទមឹ ស គជឺ 
មុខ ម្ហូប បៃពៃណី របស់ បារាំង ដៃល 
រមៃង បង្កើត បាន ជ ចំណូលចិត្ដ  និង 
ការ ខ្ពើម រអើមសមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ  
ជពិសៃស ពលរដ្ឋ អង់គ្លៃស  ដៃល 
តៃងតៃ ញញើត នឹង  បរិភោគ  សត្វ ល្អិត  
មាន សមៃបក  និង សមៃបូរ រំអិលនៃះ ។ 

ប៉នុ្ដៃ ដោយសរ ភោជនយីដា្ឋាន នានា 
នៅតៃ បន្ដ បិទ ទា្វារ រយៈ ពៃល ជ ចៃើន 
សបា្ដាហ៍  ខណៈ បារាំង កំពុង បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង នឹង ជំងឺ ឆ្លង  មា្ចាស់ កសិដា្ឋាន- 
ចិញ្ចឹម ខៃយង  ក៏ បារម្ភ ចំពោះ អនាគត 
របស់ ខ្លួន ផង ដៃរ។ 

កសិករ មា្នាក់ ឈ្មោះ ហៃវ មៃនៃឡត 
បាន បៃប ់AFP ថ ៖ « ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
ការ លក់ បាន ធា្លាក់ ចុះ ៣៣ ភាគរយ  
ដៃល លើស ពី ការ រំពឹង ទុក »។ លោក 
មនិ បាន ទទលួ បៃក ់ចណំលូ ចាប ់ព ីខៃ 
មិថុនា ដល់ ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ និង 
រស់ ដោយ សរ លុយ សនៃសំ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក បន្ដ ថ ៖ « ឆ្នាំ នៃះ ក៏ មិន ខុស 
គ្នា ដៃរ ។ ខ្ញុំ គ្មោន អ្នក បញ្ជា ទិញ  គ្មោន 

ទផីៃសារ  នងិ គ្មោនហាង កមុ្មង៉ ់នោះ ទៃ »។ 
លោក បារម្ភ ថ លោក បៃហៃល ជ តៃូវ 
បិទ អាជីវកម្ម ហើយ ។ 

កសិករ មា្នាក់ ទៀត អូលីវីយ័រ ដាដ 
បាន បៃប ់AFP ថ អាជវីកម្ម បាន ជបួ 
បញ្ហា ខា្លាំង ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ។ លោក 
ដាដ តៃូវ បាន បង្ខំ ចិត្ដ រក ការងរ ធ្វើ 
ជមួយ កៃមុ បៃកឹៃសា មូលដា្ឋាន  ដើមៃបី ផ្គត-់ 
ផ្គង់ ជីវភាព គៃួសរ ។ 

កសិករ ចិញ្ចឹម ខៃយង បាន ទទួល 
ជនំយួ តចិ តចួ ព ីរដ្ឋ ខណៈ ឧសៃសាហកម្ម 
ខៃយង បារាំង បាន ទៃទៃង់  ដល់ បៃជ- 
កសិករ រាប់ រយ នាក់ ដៃល កំពុង តស៊ូ 
ជមយួ ផលតិផល នា ំចលូ ព ីអរឺ៉បុ ខាង 
កើត មាន តម្លៃ ថោក  ៕ AFP/HR 

កសិករចិញ្ចមឹខ្យងម្ហបូប្ព្ណីនៅបារំាងកំពុងត្ដុនដាបដោយសារវិបត្ដកូិវីដ

ពិព័រណ៍សិល្បៈសហសម័យ
ក្មប្ធានបទ«បំណះ»នៅ
គម្ងវិចិត្សាលស-ស

  កសិករ ចិញ្ចមឹ ខេយង  នៅបរំាង សូ៊ទេ ំនឹងការ ដុនដាប នេបេក់ចំណូល។ រូបថត AFP

លោក លាង សីុកន សិលេបករសហសម័យជើងចាស់  និងជាគេ ូផ្នេកស ិលេបៈសហសម័យ ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

ពិព័រណ៍សហសម័យកេម បេធានបទ «បំណះ» នឹង តំាង នៅ គមេងវិចិតេសាលស-ស  ។ រូបថត សហ ការី
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ក្រងុញូវដ្រលី : បូ៉លិស បាន ឱៃយ ដឹងពី  
ថ្ងៃសៅរ៍   ថា មាន់ គក ១ កៃបាល ដៃល 
បំពាក់ ខ្នាយ ត ក្នុង ការ បៃកួត មាន់ ជល់ 
ខសុ  ចៃបាប ់មយួ  ឯ ភាគ ខង តៃបងូ  ឥណ្ឌា 
បាន សមា្លាប់ មា្ចាស់ វា  នំា ឱៃយ មាន ការ-   
តាម  រក អ្នករៀបចំ សង្វៀន ជល់ មាន់ ។ 

មន្ដៃី ប៉ូលិស បាន ឱៃយ ដឹងថា បកៃសី 
បៃយុទ្ធ តៃូវបាន បំពាក់ ខ្នាយ កាំបិត 
ពិសៃស នៅ ជើង មា្ខាង  សមៃប់ ការ- 
បៃកតួ  ជា មយួគសូតៃវូ  នងិ បាន វាយ ច ំ
កៃលៀន មា្ចាស់ ឱៃយ រង របួស ធ្ងន់  ពៃល វា 
ពៃយាយាម រើ បមៃះ។ 

ប៉ូលិស ប៊ី ជៃវា៉ាន់ បាន បៃប់ AFP 
ថា ជន រង គៃះ បាន ស្លាប់ ដោយសរ 
បាត ់បង ់ឈាម ចៃើន មនុ ពៃល ទៅដល ់

មន្ទីរ ពៃទៃយ  ក្នុង សៃុក ការើមណហ្គ នៃ 
រដ្ឋ តៃឡានហ្គណ។ 

លោក ជៃវា៉ាន់ បាន បន្ដថា បុរស រូប- 
នោះ ស្ថិត ក្នុង មនុសៃស ១៦ នាក់ ដៃល 
រៀបចំ ការ ជល់ មាន់ ក្នុង ភូមិ ឡូធូនូ 
ពៃល  ហៃតុ ការណ៍ អកុសល បាន កើត 
ឡើង ។ មាន ់គក តៃវូបាន ឃាត ់រកៃសា ទកុ 
នៅ ប៉ុស្ដិ៍ ប៉ូលិស មួយ រយៈ ពៃល ខ្លី  មុន 
ពៃល តៃវូបាន បញ្ជនូ ទៅកាន ់កសដិ្ឋាន 
១ កន្លៃង ។ 

លោក ជៃវា៉ាន់ បាន ឱៃយ ដឹងថា ៖ 
«យើង  កពំងុ តាម ស្វៃងរក មនសុៃស ១៥ 
នាក់ ទៀត  ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការៀបចំ 
សង្វៀន ជល់ មាន់ ខុស ចៃបាប់ »។ 

ពកួគៃ អាច បៃឈម បទ ចោទ មនសុៃស 

ឃាត លៃបៃង ភា្នាល់ខុស ចៃបាប់ និង 
រៀបចំ សង្វៀន ជល់ មាន់ ខុស ចៃបាប់ ។ 

ការ ជល ់មាន ់តៃវូបាន ហម ឃាត ់ តៃ 
ការ  បំពាន   ជា ទមា្លាប់  តាម ភូមិឋាន  ជន-
បទ  មយួចនំនួ  ជាពសិៃស អឡំងុ ពៃល  
បុណៃយ សង្កៃន្ត  នៃ  ពៃហ្មញ្ញ សសនា ។ 

បកៃស ីបៃយទុ្ធ បពំាក ់ខ្នាយ កាបំតិ សៃចួ 
បៃវៃង ៧,៥ សងទ់មី៉ៃតៃ នៅ ជើង មា្ខាង  
ហើយ អ្នក ចូលរួម ធ្វើ ការ ភា្នាល់ គ្នា ថា 
តើ បកៃសី មួយ ណ ទទួល ជ័យជម្នះ ក្នុង 
ការ បៃយុទ្ធ ស្លាប់ រស់ ? 

មាន់ គក រាប់ ពាន់ កៃបាល បាន ងាប់ 
រៀង  រាល់ ឆ្នាំ ពី ការបៃកួត នៃះ បើ ទោះ- 
បជីាមាន  កចិ្ចការ ខតិ ខ ំបៃងឹ បៃង ព ីកៃមុ 
សិទ្ធិ សត្វ យា៉ាង ណក្ដី ៕ AFP/HR

ក្រុងហាណូយ : កៃបី តៃូវ 
បាន ចាត់ ទុក ជា គូកន ជិត ស្និទ្ធ  
និង ស្ថិត ក្នុង ចំណោម ទៃពៃយ - 
សមៃបត្ដិ ដ៏ងាយ រង គៃះ បំផុត 
របស់ បៃជាកសិករ ។ 

សមៃប់ កសិករ កៃុង ហ៊ុយ- 
អាន ខៃត្ដ កា្វាងណម សត្វ    កៃប ី
ក៏  ជា មគ្គទុៃ្ទសក៍ អៃកូ ទៃសចរណ៍  
រៀបចំ ឡើង ដោយ កៃុមហ៊ុន 
ទៃសចរណ៍ ជៃក តៃន់ ។ 

ឆ្នាំ ឆ្លូវ នៃះ ពួកគៃ បាន លើក- 
ឡើង ពី គុណសមៃបត្ដិ របស់ សត្វ 
បមៃើ វិស័យ កសិកម្ម ផង ដៃរ ។ 

តៃន់ វា៉ាន់ ខវ អ្នក គៃប់ គៃង 
ផ្នៃក លក ់ នងិ ជា មា្ចាស ់កៃមុហ៊នុ 
បាន បៃប់ Vietnam News 
ថា គំនិត ទៃសចរណ៍ កៃបី នៃះ 
បាន កើត ឡើង  ពៃល លោក ដកឹ- 
នា ំកៃមុ  ទៃសចរ បរទៃស ទៅ  ភមូ ិ
បន្លៃ តៃឃ្វៃ នៃ ទីកៃុង បុរាណ 
ហ៊ុយ អាន កាល ពី១០ ឆ្នាំ មុន។ 

លោក នយិាយ ថា ៖ « ទៃសចរ 
បរទៃស ចាប់ អារម្មណ៍ នឹង កៃបី 
សុី សៅ្មៅ ។ ពួកគ ៃ បាន 
សុំ   មា្ចាស់ កៃបី ថត រូប 
ជាមយួ កៃប ី។ ពកួគៃ 
តៃង តៃ ផ្ដល់ បៃក់ 
ធីប ឱៃយ បៃជាកសិករ 

១ឬ ២ ដុល្លារ សមៃប់ ការ ថត 
របូ ម្ដង ។ ខ្ញុ ំគតិ ថា កៃប ីបៃហៃល 
ជា ផលិតផល ទៃសចរណ៍ 
សំខន់  ដៃល នឹង អាច នាំ យក 
បៃក់ ចំណូល បន្ថៃម »»។ 

វៃល កៃយ មក ទៀត កៃុម-
ហ៊ុន  បាន បៃមៃ បៃមូល ពលរដ្ឋ 

ចិញ្ចឹម កៃបី ជិត ២០ គៃួសរ  
ដៃល បាន កៃបី សរុប ជាង  
១០០ កៃបាល ក្នុង បំណង 
បង្កើត  ទៃសចរណ៍ កសិ-

កម្មដៃល 

ផ្ដល ់ឱកាស ឱៃយ ទៃសចរ គយ គន ់
វាល សៃ វាលសៃវូ លើ ខ្នង កៃបី។ 
មុន ពៃល វិបត្ដិ កូវើដ ក្នុង ១ ឆ្នាំ  
កៃុមហ៊ុន ទទួល ភ្ញៀវចនោ្លាះ ពី 
២ ពាន់ ទៅ ៣ ពាន់ នាក់  ដោយ 
នា ំ ចណំលូ  ដល ់គៃសួរ នមីយួ ៗ  
ពី ១០  ទៅ ១៥ លន ដុង  (ពី 
៤៣៤- ៦៥១ 

ដុល្លារ )  
ក្នុង ១ 

ឆ្នាំ ។ 

ទៃសចរ កៃបី បៃើ ពៃល វៃល 
៥ ម៉ាង  ដោយ អនញុ្ញាត ឱៃយ ភ្ញៀវ 
ភ្លកៃស រសជាតិ កិច្ចការ  របស់ 
កសិករ នៅ លើ វាល សៃ ។ 

លោក ខវ បាន នយិាយថា ៖ 
« ដំបូង បៃជាកសិករ ក្នុង មូល-
ដ្ឋាន មិន មាន បំណង ចូលរួម 
សៃវាកម្ម នៃះ ឡើយ ។ ពួកគៃ 
គិត ថា ភ្ញៀវ ទៃសចរ បរទៃស 

មិន ចូលចិត្ដ បៃឡាក់ បៃឡូក 
លើ វាល សៃ ។ ខ្ញុំ 

បាន ចំណយ 

ពៃល យា៉ាង ចៃើន ដើមៃបី បញ្ចុះ- 
បញ្ចូល ពួកគៃ ឱៃយ ចូលរួម »។ 

  សបំតុៃ មា្នាក ់តម្លៃ ១,៣ លន 
ដុង (២៣ មុឺនរៀល) បូក ទាំង 
អាហរ ថ្ងៃតៃង់ នៅ ផ្ទះស្នាក់ ។ 

កសិករ ឡៃ ញៀន អាយុ ខ្ទង់ 
៥០ ឆ្នា ំដៃល ចញិ្ចមឹ កៃប ីតាងំព ី
កុមារ ភាព ស្ថិត ក្នុង ចំណោម 
កសិករ ដៃល ធ្វើ ការ ជាមួយ 
កៃុមហ៊ុន យូរ បំផុត ។

លោក   និយាយថា ៖ « យើង 
តៃងតៃ ជៃើសរើស កៃប ីឈ្មៅល 
រឹង មាំ    ស្លូត មាន រូប រាង ស្អាត  
ចោះ    ចៃមុះ តៃចៀក  ធំៗ  នងិ ខ្នង 
អៃន៊  ដៃល បងា្ហាញថា វាជា កៃប ី 
ឧសៃសាហ៍ ។ កៃបី ភ្នៃក  កៃហម  
ធំៗ  មិន តៃូវបាន ជៃើស រើស 
ឡើយ  ដោយសរ វា កាច »។ 

លោក បន្ដថា ៖ « យើង បងា្ហាត់ 
បងៃៀន ពកួវា ឱៃយ ចៃះ កៃក ឈរ 
ពៃល ឮសំឡៃង បញ្ជា  និង រួស-
រាយ ជាមួយ ភ្ញៀវ ។ កៃបី គួរ តៃ 
មាន បទពិសោធ លើ កសិដ្ឋាន 

២ ឆ្នាំ  ដោយសរ ពួកវា រហ័ស- 
រហនួ  នងិ ឧសៃសាហ ៍។ ខ្ញុ ំឱៃយ ពកួវា 
ហិត ទឹកអប់ និង លប កៃម 
ការពារ កម្ដៅថ្ងៃ ដើមៃបី ឱៃយ សំង 
នឹង វត្ដមាន របស់ ភ្ញៀវ »។ 

វិបត្ដិ កូវើដ សកល បាន ប៉ះ-
ពាល ់យា៉ាង ខ្លាងំ លើ វសិយ័ ទទូៅ 
រួមទាំង ទៃសចរណ៍ កៃបី ។ 

លោក បន្ថៃម ថា ៖ « មុន ពៃល 
ជួប វិបត្ដិ ១ថ្ងៃ យើង ទទួល ភ្ញៀវ  
ពី ២០ ទៅ ១០០ នាក់  ។ ឥឡូវ 
មាន តៃឹម១ ឬ២ នាក់  ឬ គ្មៅន 
សោះ កាលពី ឆ្នាំ មុន »។ 

ទិសដៅ តៃូវបាន បង្វៃរ មក 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ជាមួយ ការ បញ្ចុះ 
តម្លៃ  ពិសៃស ដោយ រយៈ ពៃល 
៤៥ នាទ ី មាន តម្លៃ ៥ ០មុនឺ ដងុ 
(៨៨ ០០០រៀល ) ក្នុង មា្នាក់ ។ 

លោក  បញ្ជាក់ថា ៖ « យើង  
តៃងតៃ ធ្វើ ការ បៃដូច កៃបី  យើង 
នងឹ   រថយន្ដ BMWs បរនៅ លើ 
វាលសៃ  ដោយសរ វា  ខ្លាងំ នងិ 
មាន តម្លៃ ថ្លៃ »៕ VNS/HR

ការជិះក្របីទស្រសនាជីវិតកសិករនៅលើវាលស្រដ្រលធ្លាប់ត្រទាក់-
ទាញភ្ញៀវបរទ្រសផ្ដើមស្របូទាញទ្រសចរក្នងុស្រកុវៀតណាម

មាន់ជល់នៅឥណា្ឌាបានប្រហារមា្ចាស់ឱ្រយស្លាប់ក្នងុសង្វៀនបក្រសីខុសច្របាប់ដដ្រលៗ

ការ ជល់  មាន់ នៅ  ពិធីបុណ្រយ មួយ  នៅ ស្រកុ មូរីហា្គាអន កាលពី ឆ្នា២ំ០១៧   ។ រូបថត AFP

ភ្ញៀវទ្រសចរសប្របាយរីករាយ នឹង បទពិសោធ ជិះក្របី នៅ 
ជាយក្រងុហុ៊យអាន ប្រទ្រស វៀតណាម។ រូបថត VNS

ស្ថាបនិកហ្វ្រសប៊ុក ជិះក្របី ល្រង នៅ វៀតណាម កាលពីឆ្នាំ២០១១។ រូបថត AFP ភ្ញៀវទ្រសចរ បរទ្រស និង ភ្ញៀវ ក្នុង ស្រុកចាប់អារម្មណ៍  ការ ជិះ ក្របី កម្រសាន្ត ។ រូបថត VNS



ក្រុងប៊្ររឡំាង: គ្រូបង្វឹកក្រុម  
Borussia Moenchenglad-
bach លោក Marco Rose 
នងឹ ប្រឈម ជា មយួ ក្រមុ Borus-
sia Dortmund ដ្រល ខ្លួន នឹង 
ទៅ ដឹកនាំ នាព្រល ខាងមុខ ក្នុង 
ជនំបួ German Cup វគ្គ ៨ ក្រមុ 
ចុង ក្រយ នៅ យប់ ថ្ង្រ អង្គារ 
ខណៈ ក្រុម លំដាប់ កំពូល ៗ   
កំពុង សម្លឹង មើល ពី ឱកាស ដ៏ 
កម្រ ន្រះ  ដើម្របី ឈ្នះ ពាន ព្រល  
Bayern Munich អវត្ត មាន ។

ប្រក្ខភាព  ដ្រល ឆ្លង មក  វគ្គ ៨ 
ក្រុម  ១០ រដូវកាល ចុងក្រយ 
និង  ឈ្នះ ជើង ឯក សរុប  ២០ ដង 
គឺ  Bayern ក្រុម ដ្រល មាន សិទ្ធិ 
ខ្ពស់ ជាង គ្រ ធ្លាក់ ច្រញពី ការ- 
ប្រជ្រង លឿន បំផុតលើក ដំបូង 
តាំង ពីឆ្នាំ ២០១១ ដោយសារ   
រងបរា ជ័យ ក្នុង វគ្គ ទាត់ បាល់ 
ប៉្រណាល ់ទ ីអឡំងុ ប្រកតួ ជុ ំទ ី២ 
កាល ពី ខ្រ មករា ក្រម ថ្វី ជើង 
ក្រុម កម្រិតទាប Holstein Kiel 
នៅ លីគ លំដាប់ ទី២។

លទ្ធផល នោះ  ធ្វើ ឱ្រយ ការ ប្រកតួ 
ប្រជ្រង ដណ្ដើម ពានកម្រិត ទី២ 
បើក ចំហ ខា្លាំង ឡើង ហើយ ផ្ដល់ 
ឱកាសល្អ បផំតុ  ឱ្រយ ក្រមុ គបូ្រជ្រង 
ដូច ជា Dortmund, Glad-
bach នងិ RB Leipzig ជា ដើម  
អាច ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ម្ដង ក្នុង 
រយៈ ព្រល ជាច្រើន ឆ្នាំមកន្រះ ។

សម្រប់ លោក Rose ការ- 
ប្រកួត នា ថ្ង្រ អង្គារ ជា ឱកាស  
ស្រច ស្រង់នារដូវកាល ចុង- 
ក្រយ ដ្រល កំពុង ឡើង ចុះ មុន 
ទៅ ចូល រួម ជាមួយ  Dortmund   

នៅ បញ្ចប់រដូវកាល  ន្រះ ។
បនា្ទាប់ ពី  ដឹក នាំ ក្រុម បច្ចុប្របន្ន 

របស់ ខ្លួន ឱ្រយ បញ្ចប់ នៅ ចំណាត់- 
ថ្នាក់  ក្នុង ចំណោម ក្រុម  ទី កំពូល 
ទាងំ ៤ រដវូកាល មនុ នងិ ឱ្រយ បាន 
ឆ្លង ដល ់ដណំាក ់កាល ចាញ ់ធ្លាក ់ 
នៅ Champions League នា 
រដូវ កាល ន្រះ បុរស សញ្ជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់វ័យ ៤៤ ឆ្នាំ  ធ្វើ ឱ្រយ ក្រុម 
ធ្លាក់ ដល់ ល្រខ៨ ក្នុង តារាង ពិន្ទុ 
ក្រប ខណ័្ឌ Bundesliga ក្រយ 
ចាញ់ ៤ លើក ក្នុង ចំណោម  ៥ 
ប្រកួត ចុង ក្រយ នៅ លីគ ។

Rose ទទលួ  សមា្ពាធ កាន ់ខា្លាងំ 
ឡើងៗ ក្រយពី  គាត់ បាន 
ប្រកាស ព ីច្រត នា ចង ់ទៅ ចលូ រមួ 
ជាមួយ Dortmund កាល ពី 
ដើម ខ្រ ន្រះ ដោយ មាន អ្នក គាទំ្រ 
និង អ្នក វិភាគ មួយ ចំនួន អំពាវ- 

នាវ ឱ្រយ គាត់ ចុះ ច្រញ ពី តួនាទី ។ 
ត្រ កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ គាត់ បាន 

ច្រន ចោល នូវ ការ យល់ ឃើញ 
ដ្រល ថ   នឹង មាន ជម្លាះ ផល- 
ប្រយោជន៍ ព្រល  Gladbach 
ជបួ ពភិាក្រសា  ជាមយួ Dortmund 
នា សបា្ដាហ៍ ន្រះ ។

«វា គា្មានបញ្ហា  លំបាក អ្វី ទាំង- 
អស់ សម្រប់ ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ ជាគ្រូបង្វឹក 
របស ់ Borussia Moencheng-
ladbach។ ខ្ញុំ មាន គោល ដៅ 
ជាមួយ ក្លិប ន្រះ ហើយ ខ្ញុំ ទទួល- 
ខសុត្រវូ  ដើម្រប ីឱ្រយ មាន ភាព ជោគ- 
ជ័យ សម្រប់ ក្រុម និង កីឡាករ 
របស់ ខ្ញុំ » ។ ន្រះ ជា សម្ដី របស់ 
Rose ដ្រល ប្រប់ ទូរទស្រសន៍ 
Sky នៅ អាល្លឺម៉ង់ ។ 

ជ័យ ជម្នះ លើ Dortmund 
នឹង ធ្វើ ឱ្រយ Gladbach រំកិល ទៅ 

មុខ ១ ជំហាន យ៉ាង  ធំ កៀក នឹង 
ការ ឈ្នះ ពាន រង្វាន ់ដ ៏សខំាន ់មយួ  
តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៩៥ ដ្រលពួក- 
គ្របាន លើ ក ពានកម្ម វិធី ន្រះ 
ជាលើក   ចុង ក្រយ ។

ជាមួយ គា្នា ន្រះ  Dortmund 
សង្រឃឹម បាន ដាក់  ដ្រ លើ ពាន ន្រះ  
លើក ទី៣ ក្នុង ទសវត្រសរ៍ ចុង- 
ក្រយ ន្រះ ខណៈ  Leipzig 
សម្លឹង មិន ដាក់ ភ្ន្រក ចំពោះ ពាន 
ដ្រល ខ្លួន ចង់ ឈ្នះ លើក ដំបូង ។

ក្រុម ល្រខ២ ក្នុង តារាង លីគ 
កំពូល  និង ឡើង ដល់ វគ្គ ផ្ដាច់- 
ព្រ័ត្រ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ Leipzig 
ត្រវូគ្រ ចាត ់ទ ុក ថ មាន សទិ្ធ ិខ្ពស ់
គួរ សម ក្នុង ការឈ្នះ  ពាន Ger-
man Cup ឬ DFB Cup ន្រះ 
មុនប្រឈម Wolfsburg នៅ 
យប់ ថ្ង្រ ពុធ ៕ AFP/VN

ថ្ង្រអង្គារ ទី២ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

ភ្នពំ្រញៈ  អ្នក ប្រ ដាល់ វ័យ ក្ម្រង 
ទម្ងន់ ធ្ងន់  ឈឿង  ល្វ្រ   របស់  ក្លបិ 
នាគ រាជ ចតុ មុខ  កំពុង ត្រ ល្រច- 
ធ្លា ខា្លាងំ  ក្នងុ ប្រភ្រទ ទម្ងន់ ធ្ងន់ ៧២ 
គីឡូ ក្រម  ដោយ ការ  ប្រកួត ឈ្នះ 
ជា បន្ត បនា្ទាប់  ពិស្រស ឈ្នះ ជើង- 
ចាស់ មួយ ចំនួន ទៀត  ហើយ កាល-   
ពី យប់ ថ្ង្រ អាទិត្រយ  កន្លង មក ន្រះ 
ឈឿង ល្វ្រ បាន យក ឈ្នះ ជើង- 
ខា្លាងំ ថ្រ រិទ្ធ ីនៅ វគ្គ ជម្រះុ និង បាន 
បន្ត ផ្តួល អតីត សិស្រស រួម ក្លិប ធី 
តុងហីុ ឱ្រយ សន្លប់ ដើម្របី ឈ្នះ បាន 
ប្រក់ ៣,៤ លាន រៀល នៅ លើ 
សង្វៀន ថោន ជា លើក ដំបូង។

 ជ័យ ជម្នះ ន្រះ   បាន ធ្វើ ឱ្រយ  អ្នក- 
ទស្រសនា មាន ការ កោត សរសើរ 
យ៉ាង ខា្លាងំដល់ ឈឿង ល្វ្រ ខណៈ 
ដ្រល ទម្ងន់ ធ្ងន់ ៧២ គីឡូក្រម ន្រះ  

លំបាក រក ដ្រ គូ ប្រ កួត ណាស់  បុ៉ន្ត្រ 
ឈឿង ល្វ្រ  ទើប ត្រ ចូល ប្រ ឡូក 
ក្នងុ វិស័យ ប្រដាល់  ក្នងុ ក្លបិ នាគ- 
រាជ ចតុ មុខ បាន  ត្រមឹ ២ ឆ្នា ំបុ៉ណោ្ណោះ  
ត្រ មាន ឱកាស  ប្រកួត ឈ្នះ ជើង- 
ចាស់ មួយ ចំនួន  ហើយ   ឈឿង  
ល្វ្រ  ក៏ ទើប ត្រ ឈ្នះ ជើង ឯក រង  
ថ្នាក់ជាតិដ្ររ ក្រយ ចាញ់ ពិន្ទុ 
ឡៅ ចន្ទ្រ  នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ ។ 

ក្រ ពី ន្រះ   ឈឿង  ល្វ្រ  ធ្លាប់ 
ឈ្នះ -ចាញ់ ជា មួយ ជើង ចាស់ មួយ 
ចំនួន   ដូចជា  ឡុង  សុភី, វង្រស  វិឆ័យ,  
ឡុង  សុវណ្ណឌឿន  និង ធឿន  ធរា៉ា  
ជា ដើម  បុ៉ន្ត្រ មិន ទាន់ ប៉ះ ជា មួយ 
ជើង ខា្លាងំ កណា្តាប់ ដ្រ ពិឃាត  រឿង  
សោភ័ណ្ឌ  នៅ ឡើយ ទ្រ ។   ទោះ- 
ជា យ៉ាង ណា  នៅ ក្នងុ ជំនួប ជា មួយ  
ថ្រ  រិទ្ធ ី វគ្គជម្រះុ  ដំបូង  កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយនោះ  ល្វ្រ  ឈ្នះ ក្នងុ លក្ខណៈ 
តឹង ត្រង  ដោយ ពិន្ទ ុមិន ឯកច្ឆន្ទ ៣ 

ទល់ ២  ហើយ ចំណុច ទាក់ ទាញ 
ខា្លាងំ  ដោយ សារ  ឈឿង  ល្វ្រ  មាន 
ទឹក ចិត្ត ប្រ កួត មហា ធំ  និង ប្រើ 
ស្នៀត ទាត់   ជង្គង់  បាន ល្អ  ធ្វើ ឱ្រយ  
ថ្រ  រិទ្ធ ី  ដ្រល មួយ រយៈ ន្រះ  មិន 
ធ្លាប់ ចាញ់ នោះ  បាន សា្គាល់ រស- 
ជាតិ ចាញ់ ទំាង មិន អស់ ចិត្ត ។ 

ឈឿង  ល្វ្រ  បាន និយយ ថ ៖ 
« កាល ខ្ញុ ំនៅ ជា មួយ លោក គ្រ ូ ឡុង  
សាលវ័ន្ត  ខ្ញុ ំដាក់ ឈ្មាះ ឡុង  ល្វ្រ  
ដោយ ធ្លាប់ ចាញ់ សន្លប់ ក្រម 
កណា្តាប់ ដ្រ  ថ្រ  រិទ្ធ ី   នៅ សង្វៀន 
បា យ័ន  បុ៉ន្ត្រ ព្រល ន្រះ ខ្ញុ ំសប្របាយ- 
ចិត្ត ខា្លាងំ ណាស់ ដោយ  បាន ឈ្នះ 
ជើង ខា្លាងំ ថ្រ រិទ្ធ ីវិញ  និង ដណ្ដើម 
បាន ប្រក់ លាន  ដើម្របី ទ្រ ទ្រង់ 
ជីវភាព ឱ្រយ ល្អ »។ 

ឈឿង  ល្វ្រ   បន្ថ្រម ថ៖  « ពី ដំបូង 
ខ្ញុ ំគិត ថ  លំបាក  ប្រ កួត ន្រះ  និង  
លំបាក ឈ្នះ  ថ្រ រិទ្ធ ីណាស់  បុ៉ន្ត្រ 

ខ្ញុំ សម្រច ចិត្ត ច្រញ ស្នៀត ទាត់  
និង ជង្គង់ ឱ្រយ  បាន ច្រើន  ដើម្របី រំខាន  
និង បិទ កំុ ឱ្រយ  គាត់ មាន ឱកាស វ៉្រ 
កណា្តាប់ ដ្រ   ព្រះ កណា្តាប់ គាត់ 
ច្រញ ធ្ងន់ ណាស់  អាច នឹង សន្លប់ 
បាន ។  យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ថ្រ  រិទ្ធី  
មាន ព្រល ខ្លះ ចង់ យ៉ាប់  ដោយ- 
សារ  ខ្ញុ ំទាត់ ចូល  ច្រើន  ចំ គោល- 
ដៅ ល្អ  ហើយ  ស្នៀត ទាត់ របស់ ខ្ញុំ 
ន្រះ  បាន បន្ត  យក ទៅ ប្រើ ប្រស់ 
ជា មួយ   ធី  តុង ហីុ  មាន ប្រ សិទ្ធ- 
ភាព ល្អ  ក្នងុ វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ  ដោយ 
ខ្ញុ ំទាត់ សនា្ធាប់ ចូល ឆ្អងឹ ជំនី រ ធ្វើ ឱ្រយ 
គាត់  សន្លប់  ត្រមឹ ទឹក ទី  ២  និង  ឈ្នះ 
បាន រង្វាន់ ត្រ ម្តង» ។  

ចំណ្រក លោក  សា្វាយ  សុខុម 
ជា គ្រូ បង្វឹក បាន  និយយ ថ៖  
«ឈឿង  ល្វ្រ  កំពុង ល្អ   ព្រះ វា 
គោរព វិន័យ  និង ខំ ហ្វកឹ ហាត់ ល្អ។  
ឈឿង  ល្វ្រ  ទើប ត្រ អាយុ ២៣ ឆ្នា ំ 

កម្ពស់ ល្អ  មក ពី ភូមិ ធ្នង់  ឃំុ គោល  
ស្រកុ ប្រសាទ សំបូរ  ខ្រត្ត កំពង់ ធំ  
ហើយ  ក្នងុ ប្រភ្រទ ទម្ងន់ ធ្ងន់ន្រះ គឺ 
អ្នក  ជំនាន់ ក្រយ  ឈឿង  ល្វ្រ  
ឈ្នះ សឹង គា្មាន គូ ប្រៀប  និង កំពុង 
ឈាន ទៅ ប្រ កួត ជា មួយ កីឡាករ 
ជើង ចាស់ មួយ ចំនួន ក្នងុ លទ្ធផល 

ឈ្នះ ភាគ ច្រើន ផង ដ្ររ  ។  ទោះ- 
យ៉ាង ណា  ឈឿង  ល្វ្រ  ពិត ជា 
លំបាក រក ដ្រ គូ ប្រ កួត ព្រះក្នងុ 
ទម្ងន់ ធ្ងន់ន្រះ  កីឡាករ ខា្លាងំ   មាន 
សមត្ថភាព ប្រហាក់ ប្រហ្រល គា្នា  
លំបាក រក  ដោយ សារ   កីឡាករ 
មានចំនួន  តិច» ៕ 

ឈឿងល្វ្របានទាត់ធីតុងហីុបណ្តាលឱ្រយសន្លប់ក្នងុទឹកទី២។សហ ការី

ឈឿង  ល្វៃ  កាន់ តៃ លៃច ធ្លោ  កៃយ  ផ្តលួ  តុង ហីុ  និង បង្កៃប  ថៃ  រិទ្ធ ី យក បៃក់ លាន 

Atletico បានរុញ កៃមុ បៃជៃង
 ពាន La Liga ឱៃយនៅ ឆ្ងាយ បន្តចិ 
ក្រុងម៉ា្រឌីដ: ក្រុម Atletico 

Madrid ចាប ់ផ្ដើម ប្រសើរ ឡើង 
វិញ បនា្ទាប់ ពី ធ្លាក់ ចុះ មួយ រយៈ 
ជាមួយ នឹង ការ មាន ជ័យ ជម្នះ 
២-០ នៅផ្ទះ របស់់  Villarreal 
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ដ្រល ជា 
លទ្ធផល  បង្កើត បាន នូវ គមា្លាត 
ន្រ ការ នាំ មុខ នៅ កំពូល តារាង 
La Liga  ចំនួន ៥ ពិន្ទុ ។

ការ ធ្វើ ឱ្រយ ចលូ ទ ីខ្លនួ ឯង របស ់
Alfonso Pedraza ១គ្រប់ 
និង ១ គ្រប់ ដ្រលបាន ពី  ការ- 
ស៊ុត យ៉ាង ព្រញ កមា្លាំង របស់  
Joao Felix ផ្ដល់ ឱ្រយ Atletico 
នវូ ជយ័ ជម្នះ ដម៏ាន តម្ល្រ  បនា្ទាប ់
ពី មាន ភាព មិន ប្រកដ ប្រជា 
ជាច្រើន  ប្រកួត មុន ហ្នឹង រហូត 
បណោ្តាយ ឱ្រយ ក្រមុ Barcelona 
នងិ Real Madrid ទទលួ បាន 
ភាពចំណ្រញ ក្នុង ការ តាម 
ប្រជ្រង ពាន លីគ កំពូល ។

ក្រុម របស់ លោក  Diego 
Simeone ធ្វើ ដំណើរ ឆ្ពាះ មក 
កាន់ ការ ប្រកួត ន្រះ ដោយ 
សា្ពាយ ភាព បរាជយ័ ពកី្រប ខណ័្ឌ 
Champions League ក្នុង 
វគ្គ ១៦ ក្រុម ចុង ក្រយ ជើង ទី 
១ ក្រម ថ្វ ីជើង របស ់ក្រមុ យក្រស 
អង់គ្ល្រស Chelsea ព្រម ទាំង 
អម មក ជាមួយ នឹង លទ្ធផល 
បន្ត បនា្ទាប់   ក្នុងលីគ ដ្រល 
ឃើញ ថ ពួក គ្រ ដណ្ដើម បាន 
ត្រ ៥ពនិ្ទបុ៉ណុោ្ណោះ សម្រប ់ការ- 
ប្រកួត ៤លើក នៅ មុន ហ្នឹង ។ 

ត្រ ទោះ បី ជា  ក្នុង ប្រកួត ន្រះ 
Villarreal មក កៀក ៗ  ដោយ- 

សារ មាន ឱកាសល្អ ជា  ច្រើន ដង 
ក៏ ដោយ ក៏  Atletico បាន 
ព្រយាយមទប់ ដើម្របី មាន ជ័យ- 
ជម្នះ ដ្រល ធនាឱ្រយ ពកួ គ្រ  រក្រសា 
គមា្លាត រាង ឆ្ងាយ បន្តិច ពី ក្រុម 
ល្រខ ២ Barca ហើយ ច្របាស់ 
ណាស់ រឹត ត្រ ធ្វើ ឱ្រយ ពួក គ្រ នាំ - 
មុខ ក្រុម គូប្រជ្រង  Real ដល់ 
ទៅ ៦ ពិន្ទុ មុន នឹង មាន ជំនួប 
រវាង ក្រុម នៅ ក្រុង ត្រ១ នា ចុង- 
សបា្ដាហ៍ ក្រយ ។ 

« យើង ទទួល ការ ខក ចិត្ត 
ជាច្រើនដងរដូវកាលន្រះ។   
ក្រយ គ្រប់ ទី២ ពួក គ្រ មាន 
ឱកាស ល្អ ជាច្រើន លើក ច្រើន- 
សា ត្រ យើង ត្រឡប់ មក ផ្ទះ វិញ 
ជាមយួ នងឹ ជោគ ជយ័ ដ ៏សខំាន ់
ណាស់  នា ព្រល ន្រះ ក្នុង រដូវ- 
កាល  ន្រះ »។ ន្រះ ជា ប្រសាសន ៍
របស់ លោក Simeone ។

ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ សញ្ជាតិ  ព័រ ទុយ- 
ហា្គាល់ Felix ហាក់ ដូច ជា 
បង្ហាញ នូវ ទឹកមុខ  ប្រប ខឹង- 
សម្របា ដាក់លោក Simeone 
បនា្ទាប់ ពី ស៊ុត បញ្ចូល ទី ហើយ 
ដោយ មាន ស្រចក្ដី រាយការណ៍ 
ថ នោះ អាចបណា្តាល មក ពី 
មិន សូវ ចូល ល្រង ញឹក ញាប់ ។ 

លោក Simeone  បានថ្ល្រង 
ថ ៖ « ខ្ញុំ ព្រញ ចិត្ត  នឹងកីឡាក រ 
ប្រឆំង ជំទាស់។  អ្នក ទាំង នោះ 
មាន ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់។ គ្រប់- 
បាល់  ន្រះ  ទាញ នូវ អ្វី  ដ៏ពិស្រស 
ពី   ក្នុង ខ្លួន របស់  គ្រ ។ គ្រ ត្រូវ ការ 
ល្រង ហើយ  ក្រមុ ត្រវូ ការ គ្រប-់ 
បាល់នោះ » ៕ AFP/VN

Rose បៃឈម    Dortmund ក្នងុ នាម ជា គូបដិបក្ខ

លោកRoseរបស់Gladbachមនប្រតិកម្មព្រលឈរបញ្ជាកូនក្រមុអំឡុងការប្រកួតនៅBundesliga។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ខណៈទទួលបានឱកាសកា្លាយជាតួ-
ឯកស្រីនៅក្នុងកុនភាគដំបូងរឿង«បាបស្ន្រហ៍-
អតីត»ដ្រលបានថតមិនទាន់ចប់ផងអតីតជា
កញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្រយកម្ពុជានាឆ្នាំ២០២០កញ្ញា-
ស្រងរដ្ឋាក៏ល្រចឮដំណឹងចចាមអារ៉ាមថាតួ-
ឯកប្រុសសម្ត្រងជាមួយ កំពុងត្រលង់ស្ន្រហ៍
និងម នចិត្តប្រតិព័ទ្ធសម្រស់តួស្រីក្រឆក-
ទោះបីជាខ្លួនមនប្រពន្ធកូនទៅហើយក្តី។
ក្រយពីចាប់ផ្តើមថតកុនដំបូងបានរំលង

ប្រមណជា១ខ្រមកនោះក៏មនល្រចឮពាក្រយ
ចចាមអារ៉ាមពីតួស្រីកញ្ញាស្រង រដ្ឋានិងកើត
ចម្ងល់លើកឡើងតាមរយៈភាពស្និទ្ធស្នាលថា៖
«បនា្ទាប់ពីបានសម្ត្រងជាតួឯកជាមួយលោក
ឃមឹហ្រសានតិក្នងុរឿង«បាបស្ន្រហអ៍តតី»ឮថា
លោកឃឹមហ្រសានិតជាតួឯកប្រុសលង់នឹង
សម្រស់កញ្ញារហូតលង់ស្ន្រហ៍កញ្ញានៅក្រ-
ឆកទៀតផងទាំងដ្រលលោកមនប្រពន្ធកូន
រួចហើយ»។
ខណៈរឿងន្រះក៏មនការចោទសួរតាមរយៈ

កិច្ចសម្ភាសន៍មួយដ្រលសួរថា៖ «តើកញ្ញា
មនការភា្ញាក់ផ្អើលទ្រចំពោះព័ត៌មន
ល្រចឮប្របន្រះ? ហើយកញ្ញានឹង
ស្រយបភំ្លឺយ៉ាងណាដ្ររ?»។រំព្រចនោះ
កញ្ញាស្រងរដ្ឋាបានបំភ្លរឺឿងចចាមអារ៉ាម
និងសំណួរខាងលើយ៉ាងដូច្ន្រះថា៖
«នាងខ្ញុំដូចជាអត់មនការភា្ញាក់ផ្អើលអីទ្រ
ព្រះខ្ញុំ និងគាត់គា្មានអីនឹងគា្នាក្រឆក
ក្រពីនៅក្នុងការសម្ដ្រងទ្រហើយគាត់ក៏
ដូចជាមិនមនចិត្តអីលើខ្ញុំក្រពីការ-
សម្ដ្រងដ្ររមនត្រនៅក្នុងការ-
សម្ដ្រងគាត់ណ្រនាំខ្ញុំឱ្រយ
ធ្វើន្រះធ្វើនោះហើយ
អ្នកសម្ដ្រងទាំងអស់
យើងសុទ្ធត្រមន
ភាពស្និទ្ធស្នាលជា-
មួយនឹងគា្នាសឹងត្រ
ទាំងអស់ហ្នឹង។
និយយទៅពួក-
គាត់ជាតួសម្ដ្រង
ទាំងអស់ រួម-
ទាំងគាត់ជា តួ-
ឯកប្រុសផង
ប្រៀបដូចជាបា៉ា
នងិបងប្អនូអ៊ចីងឹនៅ
ក្រឆកនោះ»។
គួររំឭកផងដ្ររថាកញ្ញា

ស្រងរដ្ឋាគឺធ្លាប់ជាអតតី
កញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្រយន្រ
កម្ពជុាប្រចំាឆ្នា២ំ០២០
(MissGrand
Cambodia

2020)ត្រដោយសរត្រមនបញ្ហាចម្រងូចម្រស
មួយចំនួននោះទើបបានស្រីស្រស់រូបន្រះ

របតូអស់តណំ្រងជាម្ចាស់មកដុន្រះ
កាលពីដើមឆ្នាំ២០២១
ខណៈតំណ្រងក៏ត្រូវ
បានផ្ទ្ររទៅឱ្រយស្រី-
ស្រស់លវីជលីដី្រល
ជាកញ្ញាឯករងទី២
ន្រកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្រយ
តំណាងឱ្រយកម្ពជុាដើម្របី

ចូលរួមនៅក្នុងការប្រ-
កួតអន្តរជាតិMissGrand
International2020ធ្វើ

នៅទីក្រុងបាងកកប្រទ្រស
ថ្រនៅចុងខ្រមីនា

ន្រះ៕
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តួ សម្តេងបេសុ  ដេល លេច រឿង ចចាម អារ៉ាមថា កំពុង 
លង់ស្នេហ៍ នឹង តួ សេកី្មេង  សេង  រដ្ឋា  ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

តារ សម្តេង សេ ីសេង រដ្ឋា អតីតជា  កញ្ញា ឯក  Miss Grand 
Cambodia ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

យុវតីកូនកាត់ខ្មេរ-បរំង ម៉ា រីយ៉ាន ពេលបង្ហាញ សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ការ បង្ហាះ មូ៉តូ នា ពេល កន្លង មក។ សហការី

   យឺន ពន ្លក 

ភ្នំពេញៈកីឡាការិនីកូនខ្ម្ររ
កាត់បារំងវ័យ១៧ឆ្នាំម៉ារីយ៉ាន
មនចំណង់ចំណូលចិត្តខា្លាងំទៅ
លើប្រភ្រទកីឡាប្រយុទ្ធពិស្រស
ការប្រណំាងមូ៉តូហោះហើយកញ្ញា
បានអះអាងថានឹងមិនបោះបង់
ចោលជំនាញន្រះឡើយបើទោះ-
បីជាប្រភ្រទកីឡាន្រះមនផល-
ប៉ះពាល់និងធ្លាប់ជួបឧបសគ្គ
គ្រះថា្នាក់ធំក៏ដោយ។
ម៉ារីយ៉ានបានចាប់យកការ-

សិក្រសានិងសិល្របៈបុ៉ន្ត្រកញ្ញាបាន
ភា្ជាប់ខ្លនួជាកីឡាប្រយុទ្ធមនហាត់
ប្រដល់គុនខ្ម្ររល្របុក្កតោហើយ
នាងជាកីឡាការិនីឆ្នើមគា្មានគូ-
ប្រៀបលើជំនាញជិះមូ៉តូហោះ
(មូ៉តូឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ)នៅកម្ពជុា
ដោយនាងបានឆ្លៀតយកព្រល
ទំន្ររមកហ្វឹកហាត់នៅរល់
ថ្ង្រសៅរ៍និងថ្ង្រអាទិត្រយ។បន្ថ្រម
លើន្រះម៉ារីយ៉ានអាចប្រើប្រស់
ភាសអង់គ្ល្រសបារំងនិងភាស
ខ្ម្ររយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយ
នាងក៏កំពុងរៀនភាសអ្រស្រប៉ាញ
បន្ថ្រម១ទៀតផងដ្ររ។
យុវតីដ្រលកំពុងសិក្រសាថា្នាក់

ទី១២នៅសលាភាសបារំង
ស្ថតិនៅភ្នពំ្រញម៉ារីយ៉ានបាន
និយយថា៖«ខ្ញុំហាត់ល្របុក្កតោ
តំាងពីអាយុ១១ឆ្នាំក្នងុក្លបិល្របុក្ក-
តោសខ្រត្តរតនគិរីនៅសណា្ឋាគារ
ត្ររូ៉របស់ឪពុកម្តាយខ្ញុំដ្រលមន
លោកវីដរ៉ាជាគ្រូបង្វកឹនិង
ធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតសម្ត្រងក្នងុ

កម្មវិធីផ្រស្រងៗនៅភ្នពំ្រញហើយ
ខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានហាត់ប្រដល់គុនខ្ម្ររ
និងល្រងបាល់ឱបផងដ្ររ»។
«បច្ចបុ្របន្នខ្ញុំវិលមកហាត់កីឡា

ប្រណំាងមូ៉តូហោះឆ្លងកាត់ឧប-
សគ្គជាប់ជាប្រចំាសបា្តាហ៍ត្រផ្អាក
ព្រលកូវីដ១៩ផ្ទះុខា្លាងំ។ខ្ញុំហាត់
ជិះរយៈព្រលជាង៥ឆ្នាំហើយ
ដោយពីដំបូងឪពុកខ្ញុំចូលចិត្កនិង
គំាទ្រខ្ញុំ ព្រះគាត់ជាអ្នកជិះដ្ររ
អី៊ចឹងហើយទោះបីការហាត់និង
ប្រកួតមនបញ្ហាជួបគ្រះថា្នាក់
ធ្ងន់ត្រខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលកីឡា
ន្រះទ្រហើយបើមនព្រតឹ្តិការណ៍
ប្រកួតខ្ញុំចូលរួមជានិច្ច»។
កីឡាការិនីកូនកាត់ដ្រលមន

ចំណាត់ថា្នាក់ល្អលើសគ្រខាង
ប្រណំាងមូ៉តូហោះផ្ន្រកស្រ្តីនៅ
កម្ពជុាម៉ារីយ៉ានបានបន្ថ្រមថា៖
«ខ្ញុំធ្លាប់ដួលមូ៉តូបាក់ឆ្អងឹដងកំា-
បិតចូលព្រយាបាលនៅមន្ទរីព្រទ្រយ
បុ៉ន្ត្រក្រយមកខ្ញុំមិនបោះបង់
ចោលទ្រដោយខ្ញុំបានចូលហាត់
វិញជាមួយឪពុកខ្ញុំ។ចំណ្រកការ-
ប្រកួតជាមួយប្រុសៗកាលពី
ឆ្នាំ២០១៥និង២០១៧ខ្ញុំបាន
ល្រខ៥ក្នងុចំណោមប្រសុនិង
ស្រី បុ៉ន្ត្រសម្រប់ស្ត្រីខ្ញុំជាប់
ចំណាត់ថា្នាក់ល្រខ១»។
ម៉ា រីយ៉ានបានបញ្ជាក់ថា៖

«នៅព្រលប្រឡងបាក់ឌុបរួច
ក្រយឆ្នាំ២០២១ន្រះគឺតាម
គម្រងខ្ញុំចង់បន្តសិក្រសាថា្នាក់
មហាវិទ្រយាល័យនៅប្រទ្រសបារំង
និងស្វ្រងរកបទពិសោធការងារ
ចំនួន៥ឆ្នាំហើយខ្ញុំនឹងបន្តការ-

ហាត់ជិះមូ៉តូនៅទីនោះដើម្របីកា្លាយ-
ជាអ្នកប្រណំាងមនឈ្មាះល្របី
ជាងគ្រព្រះខ្ញុំស្រឡាញ់និង
បានជាប់ចិត្តលើកីឡាប្រភ្រទន្រះ
តំាងពីក្ម្រងដោយសរឪពុកខ្ញុំ
បងប្រសុខ្ញុំនិងប្អនូស្រីខ្ញុំសុទ្ធត្រ
និយមចូលចិត្តទៅហាត់ជិះមូ៉តូ
នៅក្លបិប្រណំាងព្រកលៀបរល់
ចុងសបា្តាហ៍ហ្រតុន្រះក្រយ
ទទួលបានបទពិសោធនៅបារំង
គឺខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងការងារ
ជាអ្នកបន្តមរតកពីឪពុកម្តាយខ្ញុំ
នៅកម្ពជុាវិញ»។
គួរបញ្ជាក់ថាម្តាយរបស់ម៉ា

រីយ៉ានជាជនជាតិខ្ម្ររនិងជា
សស្តា្រចារ្រយភាសបារំងហើយ
ឪពុករបស់នាងជាជនជាតិបារំង
និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅកីឡា
និងទ្រសចរណ៍ហើយពួកគាត់
ទំាង២ជាអ្នកជំនួញផ្ន្រកវិស័យ
ទ្រសចរណ៍នៅកម្ពជុា។
ចំណ្រកលោកព្រយ្រក្ល្រជាឪពុក

របស់ម៉ា រីយ៉ានបានប្រប់ថា
កូនស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ន្រះមន
ឈ្មាះ២ទី១ឈ្មាះម៉ារីយ៉ាន
ដ្រលដក់យោងតាមឪពុកជា
ជនជាតិបារំងទី២ឈ្មាះសោម៉ា
គឺដក់យោងតាមម្ដាយជាជនជាតិ
ខ្ម្ររ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ម៉ា
រីយ៉ានរៀនបានល្អលើ៣ភាស
ចំណ្រកផ្ន្រកកីឡាម៉ា រីយ៉ាន
ចូលចិត្តសម្ត្រងមូ៉តូហោះនិង
ល្រងកីឡាចំនួន៣ប្រភ្រទរួម-
មនល្របុក្កតោប្រដល់និងបាល់-
ឱបត្រនាងស្រឡាញ់មូ៉តូហោះ
ខា្លាងំជាងគ្រ»៕

ម៉ា រីយ៉ាន  មិន បោះ បង់  កីឡា ប្រយុទ្ធ  
និង មូ៉តូ ហោះ    ទោះ ធ្លាប់ជួបគ្រះធំ  

តារាសម្ត្រង  ស្រង រដ្ឋា បំភ្លរឺឿង 
ចចាមអារា៉ាម មនស្ន្រហ៍ប៉ះប្តគី្រ
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