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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
ការរៀបចំឥណទានឡើង-
វិញមានតម្លៃជាង$១,៣
ពាន់លាន...ទំព័រ ៨

នាយកFBI៖ភៃរវកម្មក្នងុ
សៃកុកំពុងរីកលូតលាស់
នៅអាមៃរិក...ទំព័រ ១១

យុវជនពិការដៃជើងពីកំណើត
ចង់សមៃចក្ដីបៃថ្នាកា្លាយជា
អ្នកសរសៃរកូដ...ទំព័រ ១៣

កំពូលជើងខ្លាងំក្នងុទម្ងន់៥៧
គីឡូកៃមហាក់ខ្លាចគ្នាដណ្ដើម
បៃក់លាន...ទំព័រ ១៥

កម្មកររោងចក្រ៧១៦នាក់ត្រស្ត
អវិជ្ជមានកូវីដ១៩ក្រយពីរកឃើញកម្មករមា្នាក់វិជ្ជមានកូវីដ១៩ក្នងុអគារធ្វើការ

 មុំ  គនា្ធា
 
កណ្ដាលៈ នាយក ដ្ឋាន ប្រយុទ្ធ- 

នឹង ជំងឺ ឆ្លង ន្រ ក្រសួង សុខាភិ បាល 
និង មន្រ្តី ន្រ សាលា ខណ្ឌ ដង្កោ 
បាន ប ញ្ជាក់ កាល ពី ម្រសិល មិញ 
ថា  កម្ម ករ រោង ចក្រ ច ំននួ ៧១៦ 
នាក់ នៅ ក្នុង អគារ ១  ន្រ រោង- 
ចក្រ  វ៉ាយ & ដប ់ប្រល យ ូហ្គា ម្រន   

( Y& W  Garment)   មាន លទ្ធ- 
ផល អវជិ្ជ មាន កវូដី ១៩ ក្រយ- 
ព ីការ ធ្វើ ត្រស្ត កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី២  ខ្រ 
មីនា   បនា្ទាប់ ពី រក ឃើញ វិជ្ជ មាន 
កូវីដ ១៩ លើ កម្ម ករ មា្នាក់ ក្នុង 
អគារ នោះ។   រោង ចក្រ ន្រះ ស្ថិត 
នៅ ភូមិ ព្រក ជ្រ  សង្កោត់ សា្ពាន ថ្ម    
ខណ្ឌ ដង្កោ   ដ្រលមានកម្មករ បាន 
ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់  និង ប្រយោល ជា- 

មួយ នឹង ស្រ្តី កម្មករ មា្នាក់ ដ្រល 
មាន វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ ។ 

 យោង តាម ការ បញ្ជាក់ ពី 
នាយក ដ្ឋាន ប្រយទុ្ធ នងឹ ជងំ ឺឆ្លង   
បាន ឱ្រយ ដឹង ថា ៖  « កម្ម ករ ចំនួន 
៧១៦ នាក ់ដ្រល ប៉ះពាល ់ផ្ទាល ់
និង ប្រយោល ជា មួយ ស្រ្តី អាយុ 
៤៨ ឆ្នាំ ដ្រល ជា កម្មករ បម្រើការ- 
ងរ រោង ចក្រ វ៉ាយ & ដប់ ប្រល- 

យូ ហ្គា ម្រន ដ្រល គាត់ មាន វិជ្ជ- 
មាន កូវីដ ១៩   គឺ មាន លទ្ធ ផល 
អវិជ្ជ មាន ទាំង អស់ » ។ 

 ក្រុម អ្នក ស្រវ ជ្រវ បាន រក- 
ឃើញ កម្ម ការិនី  ដ្រល មាន លទ្ធ ផល 
ត្រស្ត វិជ្ជ មាន កូវីដ ១៩ មា្នាក់កាល ព ី
ថ្ង្រ ទី ១  ខ្រ មីនា  ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង 
អគារ D8 ដ្រល បាន ឆ្លង ពី កូន 
របស់ គាត់...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ជួសជុល រចនាសម្ពន័្ធសៃះ ខាងជើងនៃ បៃ សាទអង្គរវត្ត
អាជា្ញាធរ ជាតិ អប្រសរា បន្តជួសជុល រចនាសម្ព័ន្ធ ស្រះ ខាង ជើ ង ន្រ ប្រសាទ អង្គរវត្ត។ តាម គម្រង  អាជា្ញាធរ ជាតិ អប្រសរានឹង បន្តជួស- 

ជុល រចនាសម្ព័ន្ធ ស្រះ ន្រះ ឱ្រយ រួច រាល់ ក្នុង រយៈព្រល ២ ឆ្នាំ ខាង មុខ ...(ព័ត៌មាន ពិសា្ដារ ទំព័រ ៣)។ រូបថត អាជា្ញាធរជាតិអប្រសរា

រដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រស
អាស៊ានយល់ស្រប-
គា្នាក្នងុការបង្កើនកិច្ច-
ប្រងឹប្រងដើម្របីឆ្លើយ-
តបការរាតត្របាតកូវីដ

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  រដ្ឋមន្រី្ត ការ បរទ្រស 
អាសា៊ាន ទាំង អស់  បាន យល់ - 
ស្រ ប គា្នា  អពំភីាព ចាបំាច ់បនា្ទាន ់ 
ក្នងុ ការ បង្កើន កិច្ច ប្រងឹ ប្រង រួម-  
គា្នា របស ់ អាសា៊ានដើម្រប ីឆ្លើយ ត ប  
ចពំោះ ការ រាតត្របាត ន្រ ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ហើយ  និង ការ សា្តារ ឡើង វិ ញ  
នូវ សា្ថាន ភាព ស្រដ្ឋកិច្ច  សង្គម  
ដ្រល   រង ផល ប៉ះពាល់ ពីជំងឺ ន្រះ ។ 
ន្រះ បើ យោង តាម ស្រច ក្ដ ីប្រកា ស   - 
ព័ត៌មាន  ។  

លោក ប្រក់ សុខុន រដ្ឋ មន្រ្ដី  
ការ បរទ្រស និង សហ ប្រតិ បត្ដ ិ- 
ការ អន្តរជាតិ...តទៅទំព័រ  ២

ឡុង គីម មា៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ  សា លា រាជ ធានី- 
ភ្នពំ្រញ នឹង បោះ ពុ ម្ព លិខិត ណ្រ- 
នាំ ពី យន្ត ការ ថ្មី ន្រ ការ គ្រប់ គ្រង 
សរំាម ក្នងុ រាជ ធាន ីភ្នពំ្រញ  ដើម្រប ី
ច្រក ជូន  ពលរដ្ឋ ប្រមា ណ ជាង 
៤០ មុនឺ ខ្នង ផ្ទះ ដ្រល ជាប ់កាតព្វ-
កិច្ច បង់ថ្ល្រ ស្រវ ប្រមូល សំរាម  
ខណៈ ក្រមុ ហ៊នុ ទទលួ បាន សទិ្ធ ិ 
បម្រើ ស្រវ ន្រះបាន ត្រៀម ខ្លួន 
រួចរាល់ដើម្របីរួមស ហកា រ  ។

កាល ព ីថ្ង្រ៥  កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ 
រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ភ្នពំ្រញ បាន រៀប- 
ចំ ពិធី ប្រគល់ទទួល កិច្ច សន្រយាស្ដ ីព ី 
ការ ផ្ដល់ ស្រ វ ប្រមូល និង ដឹក- 
ជញ្ជនូ សំរាម សំណល់ រឹង នៅ 
ភ្នពំ្រញ ដល់ក្រមុ ...តទៅទំព័រ ៤

CBCសហការជាមួយTCBCដើម្របីជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម
ម៉ៃ គុណមករ  

ភ្នំពៃញៈ ក្រុម ប្រឹក្រសា ធុរកិច្ច- 
កម្ពុជា(CBC) ដ្រល ស្ថិត នៅ 
ក្រម ការ គ្រប ់គ្រង របស ់សា្ថាន- 
ទតូ កម្ពជុា ប្រចា ំទកី្រុង បាងកក 
ប្រទ្រស ថ្រ បាន សហការជាមយួ 
ក្រុម ប្រឹក្រសា ពាណិជ្ជកម្ម ថ្រ  និង 

កម្ពជុា (TCBC)  របស ់ប្រទ្រស 
ថ្រ ដើម្របី ជួយ សម្រួល ពាណិជ្ជ - 
កម្ម ឆ្លង កាត់ ព្រដំ្រន រវង ប្រទ្រស 
ទាងំ២ ក្នងុ អឡំងុ ព្រលដព៏បិាក 
ដោយ សារ ការ រកី រាល ដល ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ពាណិជ្ជ-
កម្ម ទ្វ្រភាគ ី រវង ប្រទ្រស ទាងំ  ២ 
ធា្លាក់ ចុះ កាល ពីឆ្នាំមុន។  

លោក អ៊ូក សោភ័ណ ឯក - 
អគ្គ រាជ ទតូ កម្ពជុា ប្រចា ំប្រទ្រស 
ថ្រ កាល ព ីថ្ង្រ ទ១ី ខ្រមនីា បាន 
ជបួ ជា មយួក្រមុ គណៈ ប្រតភិ ូន្រ 
ក្រុម ប្រឹក្រសា ពាណិជ្ជ កម្ម ថ្រ និង 
កម្ពុជា  (TCBC) ដ្រល ដឹកនាំ 
ដោយ លោក  Chanitr Charn-
chainarong ប្រធាន ក្រមុប្រ-ឹ

ក្រសា   ន្រះដើម្របី ពិភាក្រសា ពី ការ រីក-  
ចម្រើន គម្រង អភិវឌ្រឍន៍ ពា-
ណិជ្ជ កម្ម និង ការ វិនិយោគ ក្នុង 
ឆ្នាំ  ២០២១ ន្រះ ។

លោក  សោភ័ណ បាន ប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា ភាគទីាងំ២បាន 
ពិភាក្រសា អំពី ផល ប៉ះពាល់ លើ 
ស្រដ្ឋ កិច្ច ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

សលាក្រងុនឹង
ច្រញលិខិតណ្រ-
នំាពីការគ្រប់គ្រង
សំរាមច្រកពលរដ្ឋ



តពីទំព័រ១...នៃបៃទៃស
កម្ពជុាបានចូលរួមកិច្ចបៃជំុកៃ-
ផ្លូវការរដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសអាស៊ាន
(IAMM)តបតាមការអញ្ជើញ
របស់លោកដាតូអុរីវី៉ាន់ពើហុនី
យូស៊ូហ៍ រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស
បៃ៊យុណៃដារ៉ូសឡមឹដៃលបាន
បៃពៃតឹ្តទៅនៅថ្ងៃទ២ីខៃមនីាឆ្នាំ
២០២១តាមបៃព័ន្ធវីដៃអូ។
សៃចក្ដីបៃកាសពត័ម៌ានរបស់

កៃសងួការបរទៃសស្ដពីកីចិ្ចបៃជុំ
នៃះបានឱៃយដឹងថា រដ្ឋមនៃី្តការ-
បរទៃសអាស៊ានបានធ្វើការ
ពិភាកៃសាគ្នាយ៉ាងសុីជមៃនិង
បៃកបដោយភាពស្មោះតៃង់អពំី
កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងនិងការបន្ត
លើកកម្ពស់ វឌៃឍនភាពក្នុងការ-
កសងសហគមន៍អាស៊ានការ-
ពងៃឹងពងៃីកទំនាក់ទំនងរបស់
អាស៊ានជាមួយដៃគូខាងកៃ
និងការពងៃឹងភាពជាកណ្តាល
របស់អាស៊ាននៅក្នុងនិមា្មោបន-
កម្មតំបន់ដៃលកំពុងវិវត្ត។
សៃចក្ដីបៃកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់

ថា៖«រដ្ឋមនៃី្តទាំងអស់ ក៏បាន
យល់សៃបគ្នាអំពីភាពចាំបាច់
បនា្ទាន់ដៃលតៃូវបង្កើនកិច្ចបៃឹង-
បៃងរួមគ្នារបស់អាស៊ានដើមៃបី
ឆ្លើយតបជំងឺរាតតៃបាតកូវីដ១៩
ហើយនងិស្តារឡើងវញិនវូស្ថាន-
ភាពសៃដ្ឋកិច្ចសង្គម ដៃលរង
ផលប៉ះពាល់ពីជំងឺនៃះ»។
បើតាមកៃសួងការបរទៃស

កម្ពជុារដ្ឋមនៃី្តការបរទៃសអាស៊ាន
ក៏បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់ផងដៃរ
លើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដៃល
ជាក្តីបារម្ភនងិចណំប់អារម្មណ៍
រមួគ្នាក្នងុការវវិឌៃឍនៃស្ថានការណ៍
បច្ចបុៃបន្ននៅបៃទៃសមីយ៉ាន់មា៉ា។

លោកបា៉ាចន្ទរឿនបៃធានវិទៃយា-
ស្ថានបៃជាធបិតៃយៃយកម្ពជុាថ្លៃង
ថាជាការពិតអាស៊ានមានបាវចនា
រួមមួយគឺសហគមន៍តៃមួយ
វសនាតៃមួយ។ប៉ុន្ដៃបាវចនានៃះ
គៃន់តៃជាវោហារសស្តៃនៅឡើយ
ដោយអាស៊ានមិនទាន់បានអនុវត្ដ
ទៅតាមចក្ខុវិស័យនិងបាវចនា
ដៃលបានកំណត់នៅឡើយទៃ។
លោកថ្លៃងថា៖«ទាក់ទងទៅ-

នងឹការឈឆឺ្អាលនងិជយួគ្នានៅ
ក្នងុគៃលំបាកមានទំាងដំណក់-
កាលពភិពលោកកដ៏ចូជាតបំន់
បៃឈមនឹងជំងឺកូវីដ១៩ និង
បញ្ហានយោបាយនៅក្នងុបៃទៃស
មីយ៉ាន់មា៉ាដៃលកំពុងកើតឡើង
ជាដើមដោយបៃទៃសអាស៊ាន
នៅបៃកាន់គោលការណ៍ថាមិន
បពំានកចិ្ចការផ្ទៃក្នងុរបស់បៃទៃស
ជាសមាជិក»។
លោកបា៉ាចន្ទរឿនយល់ថា

ករណីអពំើហងិៃសានងិការរលំោភ
សិទ្ធិមនុសៃស និងកិច្ចដំណើរការ
បៃជាធិបតៃយៃយនៅក្នងុតំបន់គួរ-
តៃជារឿងសំខាន់ដៃលបៃទៃស
អាស៊ានគួរនំាគ្នាឈឺឆ្អាលពីពៃះ
បៃទៃសអាស៊ានទាំងអស់គឺជា
ហត្ថលៃខនីៃសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍
ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុសៃស។
លោកថ្លៃងថា៖«អំពើហិងៃសា

ភាពអយុត្ដិធម៌ និងការធា្លាក់ចុះ
នៃដណំើរការបៃជាធបិតៃយៃយនៅ
ក្នងុបៃទៃសភមូាគជឺាការគរំាម-
កំហៃងមួយដល់ដំណើរការបៃជា-
ធិបតៃយៃយ និងសុខសុវត្ថិភាព
របស់បៃជាជនរបស់បៃទៃស
ដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដៃល
សមាជិកអាស៊ានតៃូវរកមធៃយា-
បាយយ៉ាងណដើមៃបីបញៃឈប់នូវ

អំពើហិងៃសាដៃលឈានដល់ការ-
ស្លាប់មនុសៃសនៅក្នុងបៃទៃស
មីយ៉ាន់មា៉ា»។
លោកគិនភាបៃធានវិទៃយាស្ថាន-

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជ-
បណិ្ឌតៃយសភាកម្ពុជាបានថ្លៃង
ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដៃល
បៃទៃសអាស៊ាន កំពុងបៃឈម
ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកជា-
ពិសៃសបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩ជា
ជំហរបស់កម្ពជុាគឺតៃវូតៃបៃកាន់-
ភា្ជាប់នូវគោលការណ៍ពហុភាគី-
និយមពៃះបញ្ហានៃះមិនអាច
តៃវូបានដោះសៃយដោយបៃទៃស
តៃមយួនោះទៃគឺទាមទារឱៃយមាន
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការរួម។
លោកបានថ្លៃងថា៖ «បញ្ហា

កូវីដ១៩និងការស្ដារសៃដ្ឋកិច្ច
ឡើងវិញកៃពីការពឹងផ្អៃកទៅ-
លើគោលការណ៍ពហុភាគីនិយម
កម្ពុជាក៏ចាំបាច់តៃូវដាក់ចៃញ
នូវវិធានការដោយខ្លួន ដូចជា
គោលនយោបាយដៃលបានដាក់-
ចៃញមានគោលនយោបាយ
គំពារសង្គម និងសៃដ្ឋកិច្ចនិង
វិធានការផ្នៃកសុខភាពនិងសុខុ-
មាលភាពសធារណៈរបស់
បៃទៃស គឺតៃូវជំរុញ និងបន្ត
អនុវត្ដតទៅទៀត»។
លោកគិនភាលើកឡើងថា

ទាក់ទងនឹងសភាពការណ៍នៅ
បៃទៃសមីយ៉ាន់មា៉ាបច្ចបុៃបន្នបៃទៃស
កម្ពជុានៅតៃគោរពនូវគោលការ-
ណ៍មិនជៃៀតជៃកកិច្ចការផ្ទៃ-
ក្នុងរបស់បៃទៃសជាសមាជិក
អាស៊ាន។បុ៉ន្ដៃចង់ឬមិនចង់ការ-
ដោះសៃយបញ្ហាដៃលកំពុងកើត
ឡើងនៅក្នងុបៃទៃសមីយ៉ាន់មា៉ា
នៃះគចឺាបំាច់តៃូវការសឡំៃងរមួ
គ្នាមួយគឺមិនអាចយកយន្តការ
របស់បៃទៃសទី៣ណមួយមក
អនុវត្ដបានទៃ៕
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ឡាយសាមាន

កណ្ដាលៈមន្តៃីនគរបាលនងិ
ពលរដ្ឋដៃលរស់នៅសៃុកកោះធំ
ខៃត្តកណ្តាលសុំមិនបញ្ចៃញ-
ឈ្មោះស្នើរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងមហាផ្ទៃ
លោកសខៃងជួយអន្តរាគមន៍
និងពិនិតៃយមើលការងាររបស់
លោកសុមីឃាងអធកិារនគរ-
បាលសៃុកកោះធំដោយមន្តៃី
កៃមឱវទចោទលោកអធិការ
ថាបៃកាន់បក្ខពួកធ្វើឱៃយបៃកបាក់
សមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងបៃពៃឹត្ត
អំពើពុករលួយជាដើម។
ក្នុងពាកៃយបណ្តឹងរបស់មន្តៃី-

នគរបាលនិងពលរដ្ឋនៅសៃកុ-
កោះធំដៃលភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ទទលួ
បានពីមៃសលិមញិបានស្នើរដ្ឋមន្តៃី
កៃសងួមហាផ្ទៃសខៃងលោក

នៃតសវឿនអគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិនិងលោកឈឿន
សចុតិៃស្នងការនគរបាលខៃត្ត-
កណ្តាលឱៃយអន្តរាគមន៍លើករណី
នៃះ។ក្នងុពាកៃយបណ្តងឹបានសរសៃរ
ថា៖«ចាប់តាំងពីលោកអធិការ
សុមីឃាងបានចលូមកកានម់ខុ
តំណៃងជាអធិការនគរបាល
សៃកុកោះធំក្នងុឆ្នា២ំ០១៧មក
គឺលោកបានធ្វើឱៃយមន្តៃីនគរបាល-
ជាតិនៅក្នុងអធិការដា្ឋាននគរ-
បាលសៃកុកោះធំទាងំមូលមាន
ការបៃកបាក់សមគី្គភាពផ្ទៃក្នងុ
ដោយសរលោកសុីមឃាង
បៃកាន់បក្ខពួកនិយមហើយបាន
បៃពៃឹត្តអំពើពុករលួយ...»។
ជាមួយនៃះដៃរក្នងុពាកៃយបណ្តងឹ

បានចោទលោកអធកិារថាពុបំាន
យកចិត្តទុកដាក់បំពៃញតួនាទី

ការងារឡើយដៃលនាំឱៃយមាន
អំពើចោរកម្មលួចឆក់អសន្តិសខុ
អ្នកលក់នងិចៃកចាយថា្នាំញៀន
កើតមាននៅពៃញសៃុក។
ក៏ប៉ុន្តៃ អ្នកនាំពាកៃយកៃសួង

មហាផ្ទៃលោកខៀវសភុគ័បៃប់

ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ថា លោកពុំទាន់
បានឃើញពាកៃយបណ្តងឹនោះនៅ
ឡើយទៃប៉នុ្តៃលោកថាកៃសងួ
មហាផ្ទៃមិនពៃងើយកន្តើយឡើយ
បើមានករណីនៃះពិតមៃន។
លោកថា៖...តទៅទំព័រ៣

លោកអធិការស្រកុកោះធំដ្រលរងការចោទប្រកាន់។រូបថតហ្វៃសប៊ុក

រដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រស...

អធិការស្រកុម្នាក់រងការប្ដងឹករណីពុករលួយនិងបក្ខពួក

មុំគន្ធា

ភ្នំព្រញៈកៃសងួសខុាភិបាល

បានរៀបចំចាក់វ៉ាក់សំងបងា្ការ
ជងំឺកូវដី១៩ជាការពងៃកីបន្ថៃម
ក្នងុដណំក់កាលដបំងូទៅដល់
មន្តៃីរាជការទទលួបន្ទកុបៃមលូ-
ចំណូលជាពិសៃសមន្តៃីនៃអគ្គ-
នាយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ-
កម្ពជុានងិអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារ
នៅតាមមន្ទរីពៃទៃយនៅទទូាងំ២៥
រាជធានី-ខៃត្ត។យោងតាមសៃច-
ក្តីបៃកាសពត័៌មានរបស់កៃសងួ
សុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ
បានឱៃយដឹងថាការចាក់នៃះគឺ
តាមគោលការណ៍ស្មគ័ៃចិត្ត។
មន្តៃីរាជការ និងបុគ្គលិកនៃ

គៃឹះស្ថានអង្គរដៃលជាអ្នកស្ថតិ-
នៅជរួមខុក្នងុការផ្តល់សៃវផ្ទាល់
ជាមយួភ្ញៀវទៃសចរបរទៃសក្នងុ
ការបៃមូលចំណូលពីការលក់
បណ្ណចលូទសៃសនារមណយីដា្ឋាន
តបំន់អង្គរតបំន់បៃសទបៃង-
មាលានិងតំបន់បៃសទកោះ-
កៃវក៏តៃវូបានអនុញ្ញាតឲៃយចាក់-
វ៉ាក់សំងផងដៃរ ។សមៃប់
ទីតាំងដៃលមានការចាក់វ៉ាក់-
សងំទៅដល់មន្តៃរីាជការទាងំ-
នោះមាននៅក្នុងមន្ទីរពៃទៃយក្នុង
រាជធានីភ្នពំៃញនងិបណ្តាខៃត្ត
ចនំនួ២៤ផៃសៃងទៀតនៅរាល់ថ្ងៃ
ធ្វើការចាប់ពីម៉ាង៨ពៃឹកដល់
៥លា្ងាច។កៃសងួនងឹជនូដណំងឹ
ដល់សធារណជនក្នងុកៃមុអាយុ
ពី១៨ដល់៥៩ឆ្នាំផៃសៃងៗទៀត

ដៃលនឹងអញ្ជើញមកទទួលការ-
ចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដ១៩ដោយ
ស្មគ័ៃចិត្តនាពៃលកៃយៗទៀត។
លោកហ៊នុមា៉ាណៃតកនូបៃសុ

ចៃបងរបស់លោកហ៊នុសៃននងិ
ជាឥសៃសរជនដបំងូគៃដៃលបាន
ចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដ១៩សុីណូ-
ហា្វាមបានចាក់ដូសទី២នៅមន្ទរី-
ពៃទៃយកាល់ម៉ៃតកាលពីពៃឹក
មៃសិលមញិរមួនងឹមន្តៃីជានខ់្ពស់
ក្នុងជួររាជរដា្ឋាភិបាលជាចៃើន
រូបទៀត។ចំណៃកលោកហ៊ុន
មា៉ានីដៃលជាកនូបៃសុពៅរបស់
លោកហ៊នុសៃនដៃលមនិបាន
ចាក់វ៉ាក់សំងនៃះលើកទី១
ដោយសរបញ្ហាសខុភាពលោក
ក៏បានចាប់ផ្តើមចាក់ដូសទី១
រួចរាល់ហើយផងដៃរនៅថ្ងៃ
មៃសិលមិញនៃះ។
លោកហ៊នុមា៉ានីបានសរសៃរ

លើបណ្តាញសង្គមរបសល់ោក
ថា៖«បនា្ទាបព់ីបានបៃកឹៃសាសខុភាព
សរជាថ្មីជាមយួគៃពូៃទៃយជនំាញ
ខ្ញុំទទួលបានការអនុញ្ញាតឲៃយ
ចាក់វ៉ាក់សំង Sinopharm
ដើមៃបីការពារជងំឺកូវដី១៩ដៃល
ខ្ញុំបានខកខានកាលពី២សបា្តាហ៍
មនុដោយសរស្ថានភាពនៃជងំឺ
ផ្តាសយធំ»។
លោកកប៏ានអំពាវនាវទៅដល់

បៃជាពលរដ្ឋទាំងអស់តៃូវបន្ត
ចូលរួមជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាល
ក្នងុបៃសកកម្មទបស់្កាត់ការរកី-
រាលដាលជងំឺកូវដី១៩តាមរយៈ
ការចលូរមួក្នងុវធិានការការពារ

«៣ការពារ៣កុំ»។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

កៃសងួសខុាភិបាលបានឱៃយដងឹ
ថាគតិពីថ្ងៃទី១០ខៃកមុ្ភៈដល់
ថ្ងៃទី០២ខៃមីនាឆ្នាំ២០២១
អ្នកដៃលបានចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដ-
១៩សីុណូហា្វាមមានចំនួន៣៣-
២១១នាក់ ក្នុងនោះមានសៃី
ចំនួន៩២០៥នាក់។
ចំណៃកកៃសួងការពារជាតិ

ក៏បានចាក់វ៉ាក់សំងនៃះដល់
កងកមា្លាំងបៃដាប់អាវុធបាន
ចំនួន ៧៥១៩៨នាក់ផងដៃរ
ក្នុងរយៈពៃលដូចគ្នានៃះ។
ទន្ទមឹនងឹនៃះដៃរកាលពីយប់

ថ្ងៃទី០២ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២១
កម្ពជុាបានទទលួវ៉ាកស់ងំកវូដី-
១៩ជហំានទី១របស់កៃមុហ៊នុ
AstraZenecaពីមជៃឈមណ្ឌល
កូវ៉ាក់(COVAXFacility)ដៃល
ជាជនំយួរបស់អង្គការសុខភាព
ពិភពលោក(WHO)។នៃះបើ
តាមការលើកឡើងរបស់លោក
នាយករដ្ឋមន្តៃីហ៊នុសៃនបនា្ទាប់
ពីវ៉ាក់សំងចំនួន៣២៤០០០
ដូសបានដឹកនិងបៃគល់ដល់
បៃទៃសកម្ពជុា។លោកបានសរ-
សៃរនៅបណ្តាញសង្គមផ្លូវការ
របស់លោកថា៖«នៃះគឺការជឿ-
ទុកចិត្តនិងដោយយោងលើកិច្ច-
សហបៃតិបត្តិការល្អរវងរាជរដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍
អន្តរជាតិក្នុងការបៃយុទ្ធនឹង
ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-
១៩នាពៃលកន្លងមក»៕

ក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំចាក់វ៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩ដល់មន្ត្រីទទួលបន្ទកុប្រមូលចំណូល
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ស្រកុគិរីវង់បង្កើតគណៈកម្មការស្វ្រងរកអ្នកទន្ទ្រនដីរដ្ឋ
នៅ  សុី វុត្ថា
 
តកែវៈ រ ដ្ឋបា ល សៃកុ គរិ ីវង ់បាន បង្កើត 

គណៈក ម្មការ ចុះ សៃវ ជៃវ ស្វៃងរក មខុ- 
សញ្ញា ចូល ទន្ទៃន ដី រដ្ឋជាចៃើន ហិកតា 
នៅ ជើង ភ្ន ំជៃះ ច័ន្ទ ភ្ន ំតា ងិ ល និង ភ្ន ំគោក- 
ពៃច  ដៃល ស្ថតិ ក្នងុ ឃំុ ចំនួន ៣ គឺ  ឃំុ រាម- 
អណ្តើក  ឃុ ំកពំៃង  នងិ ឃុ ំគោក ពៃច នៃ 
សៃកុ គិរីវង់  បនា្ទា ប់ពីមា នកា របង្គាប់ ពីរ ដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត តាកៃវ  ដើមៃបី អនុវត្ត ទៅ តាម  
នីតិ វិធី ចៃបាប់។

លោក  មាស  អុ៊យ  នាយក រដ្ឋបា ល ខៃត្ត 
តាកៃ វបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា  
រដ្ឋ បាល ខៃត្ត  មនិទាន ់បាន ទទលួ ពត័ម៌ាន 
ពីទំហំ ដី បុ៉នា្មាន ហិក តា ដៃល តៃវូ បាន ទន្ទៃន 
នោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ លោក បានឱៃយ រដ្ឋបាល សៃកុ 
គរិវីង ់ បង្កើត គណៈក ម្ម ការ ចុះ សៃ វជៃវ។ 
លោកបា នទ ទលួ ស្គាល ់ច ំពោះក រណចីលូ 
ទន្ទៃន យកដី រដ្ឋនៅក្នងុ ឃំុ ទំាង នៃះ ពី សំ- 
ណាក់ ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន  បុ៉ន្តៃ  មិន ទាន់ ដឹង ថា 
មា នជា ប់ពាក់ព័ ន្ធ នឹង មន្តៃី ខៃត្ត  ឬ មួយ  
យ៉ា ងណា ទៃ ។

លោក បន្ត ថា៖  «កាល ពមុីន គមឺាន ការ- 
ពា ក់ព័ន្ធ នឹង មន្តៃី សៃុក គិរីវង់ ដៃលមាន 
ការទន្ទៃន ដ ីនៅក្នងុ ឃុ ំរាម អណ្តើក ប៉នុ្តៃ 
រ ដ្ឋបាល ខៃត្ត បាន ដោះ សៃយ រួច ហើយ 
ដោយ បាន បញៃឈប់ គាត់ ពី តួនាទី។ នៅ 
ពៃលនៃះ  បើ យើង ពិនិតៃយ ទៅជា ប់ ពាក់- 
ព័ន្ធ ជាមួយ មន្តៃី  ហើយ លក្ខណៈ ធ្ងន់ ធ្ងរ  
យើង នងឹ បញ្ជនូ ទៅ តលុា ការ  តៃ បើ ស្ថតិ 
ក្នងុ ស្ថាន ភាព តចិ តចួ  យើង នងឹ ធ្វើ លខិតិ 
ពៃ មាន ឬក៏ ដក ចៃញ ពី ការ ង រ »។ 

លោក  ស៊តុ  ខនុ  អភិ បា លសៃកុ គរិវីង ់
បាន ឱៃយ ដឹង កា លពី មៃសិល មិញដៃ រ ថា  

គ ណៈ ក ម្ម ការនៃះបា នប ង្កើត  រួចហើយ  
កាល ពី ដើម ខៃ មី នានៃះ  និ ង បា ន ធ្វើ ការ 
មួយ ជំហាន រួច ហើយ ដៃរ  នៅ ឃុំ រាម- 
អណ្តើក នងិឃុ ំគោក ពៃច បនា្ទាបព់ ីទទលួ 
ការបៃប ់ព ីរដ្ឋ បាលខៃ ត្ត ឱៃយចុះ  សៃវ ជៃវ 
រក មខុ អ្នក នៅ ព ីកៃយ កា រទ ន្ទៃ នដពីៃ 
របស់ រដ្ឋ ទាំងនៃះ ។ 

លោក ស៊ុត  ខុន  បានបន្តថា  បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ   រដ្ឋ បាល សៃកុ បាន សហ ការ ជា មយួ 
នងឹ រដ្ឋបាល ពៃឈើ ខៃត្ត  កពំងុ ចុះ វាសវ់ៃង 
ធ្វើ នយិម ការ កៃបាល ដ ីឱៃយ បាន ចៃបាស ់ តៃ 
រហូត ម ក ទល់ ពៃលនៃះ  មិន ទាន់ បាន 
កំណត់ ពី ចំនួន កៃបាលដី  ដៃល តៃូវបាន 
ទន្ទៃន នោះ ទៃ។  នៅពៃល កៃុមការ ងរ 
ចុះ វាសវ់ៃង ដ ំបងូនៃះ លោក កប៏ាន កណំត ់
មុខ សញ្ញា  អ្នក នៅ ពីកៃយ ការទ ន្ទៃន 
ដពីៃ នៃះ បាន ខ្លះៗ ហើយ ដៃរ  ប៉នុ្តៃ លោក 
បាន ស្នើ សុំមិន បញ្ចៃញ អត្ត សញ្ញាណ  
បុគ្គល នោះ ទៃ  ដោយ ទុក ឱៃយ គណៈ កម្ម- 
កា  រធ្វើ កិច្ច ការ ឱៃយ ចប់ សិន ។ 

លោក អភិ បាល សៃុក  បាន បន្ដ ថា៖ 
កន្លៃង ហ្នឹង ខ្ញុំ សុំ មិន បៃប់ សិន នៅពៃ ល 
ដៃល យើងខ្ញុ ំធ្វើ កចិ្ចការ ហ្នងឹ ហើយ  ខ្ញុ ំនងឹ 
ផ្តល់ របាយ ការណ៍ ជូន ជៃប ហើយ នៅ 
ពៃ លដៃល កណំត ់មខុ សញ្ញា បាន ចៃបាស-់ 
លាស់  នឹង បញ្ជូន របា យការណ៍ ទៅ រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត ដើមៃបី អនុវត្ត ទៅ តាម នីតិ វិធី 
ចៃបាប់ »។ 

បើ តាម  លោក  សុ៊ត ខុន  រដ្ឋបាល ខៃត្តតា- 
កៃវ បានក ំណត ់ពៃល ព៧ីថ្ងៃ  ទៅ១០ថ្ងៃ  
ដើមៃបី ចុះ វាស់វៃង និង ធ្វើ និយម ការ កៃបាល- 
ដី ដៃល តៃូវបាន ទន្ទៃន នៅ ក្នុង ឃុំ ទាំង 
៣ នៃះ ឱៃយបាន ចប់ សព្វ គៃប់  ប៉ុន្តៃលោក 
ថា បើ រដ្ឋបាល  សៃកុ ធ្វើ មិនទា ន់ ចប់ ទៃ នឹង 
ស្នើសុំ ទៅ រដ្ឋ បាលខៃ ត្ត បន្ថៃម ថ្ងៃ ទៀត។ 
   លោក  ឈិ ត  ប៉ន មៃឃុំ គោក ពៃច  
បា នឱៃយដឹងកា លពី មៃសិលមិ ញថា  ក្នុង ឃុំ 
របស់ លោក ក៏មាន ពល រដ្ឋ មួយចំ នួ ន 
បា ន ទន្ទៃន កាន់កា ប់  ដី រដ្ឋ បៃមា ណ ជា 
២ឬ៣ ហកិតា នៅ  ភ្ន ំ គោក ពៃច ដៃរ  ប៉ុន្តៃ 

តៃូវ បាន គៃល ក់  ទៅឱៃយ កៃុម ហ៊ុន ឯកជន  
មួយ ដៃល វិនិយោគ លើ ការដាំ ដំណាំ 
ស្វាយ (មនិ ស្គាល ់ឈ្មាះ)តៃលោ ក មនិ 
បាន ចុះ ហ ត្ថ  លៃខា ដឹ ងឮ ទៃ។ ជា មួយ 
គា្នានៃះ លោកក ៏មនិទា ន ់ដងឹថា  កៃមុហ៊នុ 
ជាប ់ពាកព់ ័ន្ធ នងឹ មន្តៃ ីខៃត្ត នោះដៃ រ   ពៃះ 
ការ ទិញ លក់ នោះតៃូ វបា ន ធ្វើឡើ ង រ វាង 
កៃុម ហ៊ុន  និង ពល រ  ដ្ឋ។ 

យ៉ាង ណា ក្ដ ី លោក ឈនិ បន៉ បានអះ- 
អាង ថា  នៅក្នុង ឃុំ របស់លោកមាន ការ- 
ចលូ ទន្ទៃន ដ ីរដ្ឋ  តចិតចួ ប៉ណុ្ណោះ  វា មនិ 
មាន ទហំ ំធ ំដចូ នៅ ឃុ ំរាម អណ្តើក  នងិ ឃុ ំ
កំពៃង ដៃល ស្ថតិ នៅ ភ្ន ំជៃះ ច័ន្ទ និង ភ្នតំា - 
ងិ ល  ជាប់ នឹង ភ្នំ គោក ពៃច នោះ ទៃ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «បនា្ទាប់ពី មាន បញ្ហា 
នៃះ  រដ្ឋបាល សៃកុ បាន បង្កើត គណៈក ម្ម-   
កា រ រួម ជាមួ យ ឃុំ និ ង ភូមិ ចុះ សៃវ ជៃវ 
រកមុខ សញ្ញា លើ បុគ្គល ណា ដៃល មាន 
ការ ជាប ់ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការ ទន្ទៃន ដី នៃះ។ 
ឃុំ ខ្ញុំ មាន តិច ទៃ ឃុំ កំពៃង និង ឃុំ រាម- 
អណ្តើក មាន ចៃើន »។

លោក យន ់ ផល្ល ី មន្តៃ ីសមៃប សមៃលួ 
របស ់អង្គ ការ សទិ្ធ ិមនសុៃស អាដ ហកុ បៃចា ំ
ខៃត្ត កំពត  កៃប និង តាកៃវ  បាន ឱៃយដឹង 
ថា  ករណ ីទន្ទៃន រាន យក ដ ីរដ្ឋ នៅ ក្នងុ ឃុ ំ
ទាងំ នៃះ  មនិ ថា ពល រដ្ឋ ធម្មតាឬ អ្នក មាន 
អំណាច នោះ ទៃ   អាជា្ញា ធរ តៃវូតៃ សៃវ ជៃវ 
ស្វៃង រកមុខ អ្នក ដៃល បៃពៃឹត្ត ដើមៃបី យក 
មក ផ្តនា្ទាទោ ស  តាមចៃបា ប់។ 

 លោ ក បាន បញ្ជាកថ់ា ៖«នៅ ក្នងុ ដណំាក-់ 
កាល នៃះម ិនតៃវូ ឱៃយមាន បគុ្គល ណាមយួ 
ធ្វើការ ទន្ទៃន ដ ីរដ្ឋ យក ទៅ ធ្វើជា កម្ម សទិ្ធ ិ
ផ្ទាល់ ខ្លនួ បាន ទៃ  អាជា្ញារ គួរ តៃ ចាត់ វិធាន-  
ការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ឱៃយបា ន តឹង រុឹង »៕ 

ឡុង គីម ម៉ា រីត

សៀម រាបៈ តាម គមៃងអា - 
ជា្ញាធរ ជាត ិអបៃសរា នងឹ បន្ត ជសួ ជុល 
រចនា សម្ពន័្ធ សៃះ ទកឹ  ខាង ជើង  នៃ 
បៃសទអង្គរវត្ត ឱៃយ រួចរាល់ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ២ឆ្នា ំខាងមខុ បនា្ទាបព់ ី
កៃមុ អ្នកជនំាញ   បានបញ្ចប ់កចិ្ចការ 
សៃវជៃវ បុរាណវិទៃយា  និង បាន 
ជួសជុល ចៃងំ ខ្លះ នៃ សៃះ  ទឹក នៃះ ។

បើ តាម ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុក របស់ 
អាជា្ញាធរ  ជាត ិអបៃសរា  ក្នងុអឡំងុពៃល 
នៃ ការសៃវជៃវ បុរាណវិទៃយា កៃមុ- 
អ្នកជំនាញបាន ជួស ជុល  ចៃងំ សៃះ 
ខាងជើង  នៃ បៃសទអង្គរវត្ត នៃះ 
បាន ចនំនួ៥៦ ម៉ៃតៃ រចួមក ហើយ 
និង បាន បូម បញ្ចូល ទឹក ក្នុង សៃះ 
ចំនួន ៦០ ០០០ម៉ៃតៃ គុប ដើមៃបី 
ឱៃយ សៃះ នៃះមាន សោភណភាព ។

បើទោះជា ផ្នៃក ខ្លះនៃសៃះ តៃវូ 
បាន ជសួជលុ រចួ ក ៏ជុវំញិ បរវិៃណ  
សៃះ នៃះ នៅតៃ បន្ត បិទ សៃបៃ ខ្មា  
មនិ  ទាន ់អនញុ្ញាត ឱៃយ ភ្ញៀវទៃសចរ 
ចលូទៅ ថត របូ ដចូមនុ  ឡើយ  ពៃះ 

គមៃង ជួស  ជុល  និង លើក តម្លៃ 
រចនា សម្ពន័្ធ សៃះ នៅតៃ បន្តហើយ 
អាច នឹង រួច រាល់  នៅ២ ឆ្នា ំកៃយ ។

អាជា្ញាធរ  អបៃសរា  បញ្ជាកថ់ា៖«នា 
ឆ្នា២ំ០២១នៃះអាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃស រា  
នៅសល់ កាំជណ្តើរ សៃះ៣ជៃុង 
ទៀត  ដៃល តៃវូ ពងៃងឹ នងិ កពំងុតៃ 
ធ្វើកណំាយ មើល ស្ថានភាព ខចូខាត 
ជាក់ស្តៃង  ដើមៃបី លើក គមៃង 
ជួសជុល បន្ថៃម ចំនួន ៦៥ម៉ៃតៃ  
ឱៃយ រួចរាល់ ក្នងុ ពៃល ២ ឆ្នា ំទៀត » ។ 

លោក សៃ៊ុន តិច បុរាណ វិទូ  
នៃ នាយក ដា្ឋាន អភិរកៃស បៃសទ  
ក្នុង ឧទៃយាន អង្គរ  និង ជា បៃធាន 
គមៃង ជួសជុល រចនា សម្ព័ន្ធ 
សៃះ  ខាង ជើងថ្លៃង ថា ការងរ 
ទាំង នៃះ បានចាប់ផ្តើម កិច្ចការ 
សៃវជៃវ តាងំព ីឆ្នា ំ២០១៨   នងិ 
អនវុត្ត ការជសួជលុ នៅ ឆ្នា២ំ០២០ 
ហើយ បច្ចុបៃបន្ន មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ភ្ញៀវ ចូល ថត រូប ទីនៃះ ទ ។ លោក 
បន្តថា៖« សៃប ពៃលនៃះការ- 

រាតតៃបាត នៃ ជងំ ឺក ូវដី១៩មនិមាន 
ភ្ញៀវ មក ទសៃសនា  ទៃ។ មៃយា៉ាង វញិទៀត 
ក៏ ទុក ឱកាស ឱៃយ អ្នកជំនាញ សៃវ - 
ជៃវ  នងិ អ្នក ជសួជលុ ងយ សៃលួ 
បំពៃញ ការងរ បាន ល្អ ផង»។

លោក សៃ៊ុន តិច បាន ពនៃយល់ 
ជា លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស ថា ការ - 
អភិរកៃស សំណង់ បុរាណ គឺ កៃមុការ -  
ងរ បច្ចៃកទៃស មិនអាច កំណ ត់ បា ន 
ដចូ សណំង ់សមយ័ ទនំើប នោះទៃ 
ដោយ តៃវូការ ពៃលវៃលា យរូ ដើមៃប ី
កុ ំឱៃយ បាតប់ង ់នវូ ទមៃង ់ដើម របស ់
សៃះ ឬ សំណង់ បុរាណ។ មៃយា៉ាង- 
ទៀត លោក ថា កៃមុការងរក៏ មិន-  
អាច ធ្វើការ ជួសជុល លឿន ពៃក 
ដោយ មិន គិតគូរ អំពី កិច្ចការ 
សៃវជៃវបច្ចៃកទៃស បុរាណវិស្វកម្ម   
បុរាណ ឬ  ការបៃើបៃស់ វត្ថធុាតុ ដើម 
នោះដៃរ។ លោក ថា ៖«ដូច្នៃះ មុន - 
នងឹ យើង ធ្វើ ព ីកន្លៃង ១ ទៅ កន្លៃង 
១ យើង តៃវូ កំណាយ បើក ដី មើ ល 
ឱៃយ អស់ពី ស្ថានភាព ដើម របស់ វា 
រួច សមៃង់ ប្លង់ គៃប់ ជៃុងជៃយ 
រួច សិកៃសា ប្លង ់តើ តៃវូ រៀប ចយំ៉ាង-  

ម៉ៃច ឱៃយ ដូច ទមៃង់ ដើម ដៃល សំខា ន់ 
សមៃប់ កិច្ចការ អភិរកៃស មិនអាច 
កៃបៃ វា បានទៃ»។ 

បើ តាម អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា 
បច្ចុបៃបន្ន រចនា សម្ព័ន្ធ សៃះ  ទឹក 
ខាងជើង នៃ បៃសទអង្គរវត្តបា ន 
ខូចខាត ទៃុឌទៃម ដោយ សរ  
ថ្មភក ់មានបៃតកិម្ម ខា្លាងំ នងឹ កម្តៅថ្ងៃ 
ជាមួយនឹង ទឹក ធ្វើ ឱៃយ ក្តៅសើមៗ 
បណា្តាល ឱៃយ ថ្មភក់ ងយ សឹក រៃច រឹល 
ងយ នងឹ បាកប់ៃក ហើយ   កន្លៃង 
ខ្លះ បាត ់ថ្ម ដៃល ធ្វើឱៃយមាន ចនោ្លាះ- 
បៃហោង បណា្តាល ឱៃយ ទឹក ហូរ នំា ដី  
ចៃះ ចលូទៅក្នងុ សៃះ ទកឹ នៃះ ។ 
ដូច្នៃះ  ទើប កៃុមការងរ  អាជា្ញា ធរ 
អបៃសរា តៃវូការ សកិៃសា សៃវជៃវ ព ី
វធិសីស្តៃ ពងៃងឹ ការបទិ ចនោ្លាះ- 
បៃហោង យ៉ាង ម៉ៃច ដើមៃបី កុំឱៃយ វា 
ចៃះ បន្ត ទៀត។ កាលព ីឆ្នា២ំ០១៩ 
អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា បានសមៃច 
បង្ខះ ទឹក នៅ កសិណ ខាងជើង 
បៃសទអង្គរវត្តដើមៃប ីធ្វើ កណំាយ 
សៃវជៃវ បុរាណវិទៃយា ក៏  ដូចជា 
ស្ដារ ទឹកសៃះ នៃះ ផងដៃរ៕

ទិដ្ឋភាពភ្នមួំយក្នងុឃំុរាមអណ្ដើក ដែលមនករណីវាតយកដីនៅដើមឆ្នានំែះ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

រចនាសម្ពន័្ធស្រះទឹកនៅខាងជើងប្រសាទអង្គរវត្តនឹងបញ្ចប់ការជួសជុល២ឆ្នាំទៀត

អធិការស្រកុ...
តពីទំព័រ ២...«យ៉ាង ណាក៏ 

ដោយ បៃសនិ បើ លខិតិ បាន មក 
ដលដ់ៃ កៃសងួ មហាផ្ទៃ  កៃ សងួ 
មិន ពៃងើយ កន្តើយ ទៃ ពៃះ ពៃល 
ខ្លះ យន្តការ ថា្នាក ់កៃម  តៃមឹអភ-ិ 
បាល ខៃត្ត កណា្តាល គៃ ធ្វើបាន 
ជួន កាល គៃ ឃើញ លិខិត នោះ 
យក ទៅ ដោះ សៃយ ទៅ  ពៃលខ្លះ  
មកដល ់រដ្ឋ បាល (កៃសងួ មហា- 
ផ្ទៃ)គៃ មាន មន្តៃ ីជនំាញ ដោះ សៃយ 
លើក លៃង តៃ ការងរ ធ ំពៃក បាន 
ផ្ញើ ជូនសម្តៃច (ស  ខៃង)»។

ច ំណៃ ក អ្នក នាពំា កៃយ អគ្គ ស្នង- 
ការ ដា្ឋាននគរ បាល ជាតិ  លោក  
ឆយ  គមឹ ខឿន  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ថា  លោក ក៏ ពំុទាន់ ទទួល បាន 
ពាកៃយ បណ្តងឹ ដៃរ  ប៉នុ្តៃ លោក បាន 
បញ្ជាក ់ដៃរ ថា បើ មាន ករណីនៃះ  
មៃន មន្តៃ ីជំនាញ នឹង ចុះ សៃវជៃវ។ 
លោក ថា៖«ខ្ញុំ អត់ ទាន់ ដឹង ទៃ 
យើង មាន សមត្ថ កចិ្ច ជនំាញ មាន 
នាយ កដា្ឋា ន អង្គ ភាព ជនំាញ គៃ 
សៃវ ជៃវ  មនិ ចាបំាច ់មាន ដល ់
បណ្តឹង ទៃ គៃន់តៃ  ឃើញ នៅ 
តាម  េហ្វសបុ៊ ក ក៏ សមត្ថ កិច្ច សៃវ- 
ជៃវសុើប បញ្ជាក់ ដៃរ »។

លោក សុីម  ឃាង  អធិកា រ- 
ន គរ បាល សៃុក កោះ ធំ ដៃល រង 
ការ ចោទ បៃកាន ់បានបៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិលម ិញ ថា៖« ខ្ញុ ំមនិ មាន  
អ្វ ីឆ្លើយ តប ទៃ ប៉ ុន្តៃ ថា្នាក ់លើ គាត ់
បាន ដងឹ រឿង នៃះ ហើយ  បាន ចុះ 
មក សៃវ ជៃវ ហើយ អរ គុណ ចៃើន 
ដោយ សរ ខ្ញុ ំកំពុង ធ្វើ រឿង នៃះ» ។ 
   ក្នងុ ពាកៃយ បណ្តងឹ បន្ត ថា  លោក 
អធិ ការ នគរ បាល  សុីម  ឃាង 
បាន បញ្ជា ឱៃយ កនូចៅ ដើរ បៃមលូ 
លយុ ពកីន្លៃងបើក លៃបៃង សុសី ង 
ជា ថ្នូរ នឹង ការ បើក អាជីវ កម្ម។ 
«បៃើ ឱៃយ កនូ ចៅជ ំន ិតៗ របសខ់្លនួ 
ធ្វើ  សក ម្មភាព ដូចជា  ជំរិត ទា រ- 
បៃក ់ព ីមន្តៃ ីណា ដៃល ចង ់ឡើង 
តនួាទ ី ឡើង សក័្ត.ិ..បង្ខ ំឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដៃល ជា មា្ចាស ់ហាងផកឹ-  
សុី  និង មា្ចាស់ ផ្ទះ សំណាក់ /ជួល 
និង ហាង ខារា៉ា អូខៃ នានា នៅ មូល- 
ដា្ឋាន ឃំុ សំពៅ លូនយ កលុ យ បង ់
ថ្លៃ ការពារ ទាំង អស់ ជូន លោក 
អធិការ   សុីម  ឃាង  រាល់ខៃ  »។ 
   ពាកៃយប ណ្តងឹ ដ ដៃល ឱៃយ ដងឹ ថា 
ជាក់ស្តៃង  លោក អធិការ  សុីម  
ឃាង តៃង យ ក រថយន្ត សុ ីរ៉ៃ នជា  
អំណយ សម្តៃច កៃឡា ហោម 
ស ខៃង  ទៅ បៃើផ្ទាល់ ខ្លួន  ។

រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ មហាផ្ទៃ លោក 
ស  ខៃង  ធា្លាប់បា ន ថ្លៃង ក្នុង ពិធី 
បៃគល ់រថយ ន្តព ីថ្ងៃទ១ី៦ កមុ្ភៈ 
ឆ្នានំៃះ ដោយ  បានរំ ឭ ក ដល់ ស្នង- 
កា រ នគរ បាល រាជធា នី ខៃ ត្ត ដៃល 
ទទួល រ ថយន្ត តៃូវ យក ទៅបៃើ 
ឱៃយច ំគោលដៅ នងិ  បពំៃញ តនួាទ ី
ភារក ិច្ចដើ មៃប ី បៃ យោជ ន ៍សធា- 
រ ណៈមិន មៃន បមៃើបុ គ្គលឬ ក៏យក 
ទៅ  ដឹក ទំនិញ គៃចព ន្ធ ឡើយ៕  

ទិដ្ឋ ភាព សែះ ទឹក នៅ ខាង ជើង បែសាទ អង្គរ វត្ត កំពុង កែលម្អ។ អាជា្ញាធរ អបៃស រា 



តពទីពំរ័១...ហ៊នុចនំនួ៣ដែលឈ្នះ
ការដែញថ្លែ។ក្នងុនោះរួមមានកែមុហុ៊ន
សីុនទែីសហការជាមួយកែមុហុ៊នអែវើ-
បែយ(EverbrigthChina)កែមុហ៊នុ
800ស៊ូភើរ(SUPER/GAEA)របស់
សិង្ហបុរើនិងកែុមហ៊ុនមិស៊ូដាគែុប
(MizudaGroupCo.,Ltd)របស់
ចិនដែលធ្វើការផ្តល់ជនូការបមែើសែវា
បច្ចែកទែសនិងសមត្ថភាពក្នុងតំបន់
ចនំនួ៣ចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំនែះតទៅ។
តាមមន្តែីជាន់ខ្ពស់សាលារាជធានី-
ភ្នពំែញបានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ក្នងុនយ័
សុំមិនបញ្ចែញឈ្មោះកាលពីខែកុម្ភៈ
ថាកែមុហ៊នុទាងំ៣គែន់តែផ្តល់សែវា
បែមលូនងិដកឹជញ្ជនូសរំាមតាមខ្នង-
ផ្ទះពលរដ្ឋតែប៉ណុ្ណោះ។រើឯនតីវិធិីនងិ
ការបែមលូតម្លែសែវាគឺធ្វើឡើងដោយ
រដា្ឋាករស្វយ័តគែប់គែងសំរាមនិង
សំណល់រឹងរាជធានីភ្នំពែញ។
លោកថា៖«ការបែមលូលយុពីអតថិ-ិ

ជនគឺរដា្ឋាករស្វយត័ជាអ្នកបែមលូហើយ
នៅពែលបែមលូបានគឺយើងយកលយុ
នោះទៅបង់ឱែយកែមុហ៊នុ។ភាសាសា-
មញ្ញគឺមាននយ័ថាកែមុហ៊នុទាងំ៣នែះ
គឺដូចសុីឈ្នួលឱែយយើងអ៊ីចឹង...»។
មន្តែីរូបនែះបានអះអាងថាដើមែបី

គែប់គែងវិស័យនែះឱែយបានល្អនាថ្ងែ
អនាគត គឺតែូវធ្វើតាមបែព័ន្ធបច្ចែក-
វិទែយាដោយពលរដ្ឋអាចពិនិតែយបានតាម-

រយៈបែពន័្ធAppនែពែលវែលាបែមលូ
សំរាមនិងបង់ថ្លែសែវាផងដែរ។ដើមែបី
ឈានដល់ដំណាក់កាលនែះសាលា-
រាជធានីភ្នំពែញនឹងធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពរួម-
ទាងំចែកខតិ្តបណ័្ណឬសែចក្តីណែនាំដល់
ពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពែញផងដែរ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សាលារាជធានី

ភ្នពំែញនឹងធ្វើសែចក្តីណែនាំដើមែបីចែក
ជនូបែជាពលរដ្ឋទៅតាមខ្នងផ្ទះដោយ
តែូវបោះពុម្ពលិខិតនែះបែមាណជាង
៤០មឺុនខ្នងផ្ទះដែលជាផ្ទះជាប់កាតព្វកិច្ច
តែូវបង់សែវាសំរាមនែះ។យើងក៏ជូន-
ដណំងឹគាត់ពីការទកុដាក់សរំាមយ៉ាង
ដូច្នែះ?គាត់តែវូញែកសំរាមយ៉ាងម៉ែច?
ពែះបែពន័្ធគែប់គែងថ្មីគតឺមែវូឱែយគាត់
ញែករវាងសំរាមសើមនិងសំរាមស្ងតួ»។
   លោក AndrewDurkeកែុម-
បែឹកែសាភិបាលកែុមហ៊ុនGAEAបាន

បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថាកែមុហ៊នុGAEA
និងកែុមហ៊ុនដែគូឈ្មោះ800Super
រើករាយចំពោះការជួយគែប់គែងសំរាម
នៅភ្នំពែញ។លោកជឿថាកែុមហ៊ុន
មានជនំាញបច្ចែកទែសរមួគា្នានិងបទ-
ពិសោធជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា
បែឈមដែលទាមទារឱែយមានការចលូ-
រួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាចែើន។
លោកថា៖«ភ្នពំែញគជឺាទកីែងុដែល

មានមនសុែសចែើនកុះករនងិរើកធំយ៉ាង
លឿន។លើសពីនែះទៀតបែកច់ណំលូ
របស់ពលរដ្ឋក៏បន្តកើនឡើងដែលទាងំ-
នែះស្ទើរតែនាំឱែយមានការបង្កើតសរំាម
កាន់តែចែើន។ការផ្ដល់សែវាបែកបដោយ
បែសិទ្ធភាពលើផ្លវូដែលពោរពែញដោយ
រថយន្តតូចៗ និងមនុសែសកាន់តែចែើនដែល
បង្កើតសរំាមនោះគឺជាបញ្ហាបែឈម»។
  បើតាមលោកAndrewDurke

កែុមហ៊ុនGAEAនិងកែុមហ៊ុនដែគូ
ឈ្មោះ800Superកពំងុវនិិយោគលើ
ការទិញរថយន្តដឹកសំរាមថ្មីក៏ដូច-
ជាទៅលើបច្ចែកវទិែយានងិកម្មវធិីថ្មីបផំតុ
ដែលនងឹជយួក្នងុការផ្ដល់សែវាបែកប-
ដោយបែសិទ្ធភាពនិងបែកបដោយ
ផ្លែផ្កា។កែពីនែះកែុមហ៊ុនក៏នឹងតែូវ-
ការជលួបគុ្គលកិជាចែើនរយនាក់ហើយ
ដោយគែងនងឹទញិរថយន្តដកឹសរំាម
បន្ថែមទៀតពែះទីកែុងភ្នំពែញនឹង
បន្តរើកលូតលាស់តទៅទៀត។
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍មិនអាចសុំការអតា្ថាធិ-

បែបាយពីកែមុហ៊នុដែលទទលួបានសទិ្ធិ
បមែើសែវាសំរាមចំនួន២ទៀតបាន
នោះទែដោយសារកែមុហ៊នុសុនីទែបីាន
បដិសែធឆ្លើយតបខណៈកែមុហុ៊នមិសូ៊ដា
គែុបរបស់ចិនមិនឆ្លើយតបអុីមែល។
ប៉ុន្តែលោកសែងសាវើអគ្គនាយក

កែមុហ៊នុបែមលូសរំាមសុនីទែីធា្លាបប់ាន
បែប់ភ្នពំែញប៉ុស្តិ៍កន្លងមកថាកែមុហ៊នុ
លោកឈ្នះការដែញថ្លែបែមូលសំរាម
នៅខណ្ឌចំនួន៤រួមមានបឹងកែងកង
ចកំារមនមានជយ័នងិចែបារអំពៅដែល
ស្ថិតនៅតំបន់មួយនែតំបន់៣ ដែល
បែងចែកដោយសាលារាជធានីភ្នំពែញ។
លោកបញ្ជាក់ថាកែមុហ៊នុលោកនងឹ

ខំធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌនងិកចិ្ចសនែយា
សែបពែលដែលកែមុហ៊នុចនិនងិសងិ្ហ-
បុរើក៏បានឈ្នះក្នុងតំបន់ទី១និងទី២
ដែរ។លោកថា៖«កែមុហ៊នុនងឹបញ្ជា-
ទញិរថយន្តដកឹសរំាមនងិសមា្ភារបមែើ
ឱែយការបែមលូសរំាមបន្ថែមទៀតដើមែបី

បំពែញតមែូវការជាក់ស្តែងក្នុងតំបន់
របសខ់្លនួ។យើងនងឹធ្វើទៅតាមជាក-់
ស្តែងទៅតាមតំបន់របស់យើង»។
លោកសនជយ័ជាបែធានអង្គការ

សម្ពន័្ធគណនែយែយភាពសង្គមកម្ពុជាបាន
លើកឡើងថាការគែប់គែងវសិយ័សរំាម
ក្នុងទីកែុងនែះគឺមានកតា្តា២ដែល
សខំាន។់ក្នងុនោះទ១ីគឺពលរដ្ឋដែល
មានផ្ទះហើយអ្នកខ្លះក៏បានបំពែញ
កាតព្វកចិ្ចនងិអ្នកខ្លះមនិបានបពំែញ
កាតព្វកិច្ចដូច្នែះពលរដ្ឋទាំងអស់តែូវ
តែចូលរួមបំពែញកាតព្វកិច្ចឱែយបាន
គែប់ៗគា្នាក្នុងការទុកដាក់សំរាមការ-
បង់ថ្លែសែវាបែមូលសំរាម។
ចំណែកកតា្តាទី២លោកសនជ័យ

បានលើកឡើងថាអាជា្ញាធរតែូវតែធ្វើ
ទិន្នន័យគែប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែល
សែវាបែមូលសំរាមនែះមិនអាចបាន
បែមូលសំរាមទៅដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់
ដែលជាហែតុនាំឱែយពលរដ្ឋមួយចំនួន
បានយកសរំាមពីផ្ទះរបសខ់្លួនមកចោល
នៅតាមទីសាធារណៈយ៉ាងអនាធិប-
តែយែយហើយកតា្តានែះក៏បណា្តាលមកពី
ពលរដ្ឋខ្លួនឯងផងដែរ។
លោកថា៖«យើងឃើញមានបរុើឬផ្ទះ

ថ្មដីែលមានមនុសែសនៅហើយបុ៉ន្តែសំណួរ
សរួថាមនសុែសទាងំនោះគាត់មនិចោល
សរំាមនៅកន្លែងគាត់រស់នៅទែ?គាត់
យកមកចោលពែញផ្លវូ។សរួថាចណំចុ
នែះគឺមកពីកហំសុពលរដ្ឋឬក៏កហំសុ
ជាបែពន័្ធតែម្តង។ចណំចុនែះក៏ជាបញ្ហា
ដែលតែូវដោះសែយដែរ»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងែពែហសែបតិ៍ទី៤ែខមីនាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

សាលាក្រងុ...

សកម្មភាពប្រមូលសំរាមនៅទីក្រងុភ្នពំ្រញ កាលពីចុងខ្រកុម្ភៈ។ រូបថតហ៊ានរងែសី



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៤ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

មន្ត្រីថាកង្វល់អ្នកការទូតបរទ្រសរឿងផ្តន្ទាទោសថា្នាក់ដឹកនំអតីតCNRPជាការជ្រៀតជ្រកផ្ទ្រក្នងុកម្ពជុា
នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ មន្តៃ ីរដ្ឋាភបិាល ចាត ់ទកុការ- 
លើក ឡើង  ព ីកង្វល ់របស ់ស្ថាន ទតូ បរទៃស 
ចំនួន ៣  និង អ្នក នាំ ពាកៃយ   សៃវា  កិច្ច ការ  - 
បរទៃស របស់ សហភាពអឺរ៉ុប  អំពី ការ-  
កាត់ ទោស លោក សម រងៃសី៊ ២៥ឆ្នាំ និង 
ថ្នាក ់ដកឹ នំា អតី ត បកៃស បៃឆងំ ផៃសៃង ទៀតថ  
ជា ការ ជៃៀត ជៃក ផ្ទៃ ក្ន៊ង កម្ព៊ជា ពៃះ 
ការ កាត់ទោស នៃះ  គឺ ជា រឿង ផ្លូវ ចៃបាប់ 
របស់ កម្ព៊ជា។

សលា ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  កាល ព ី
ថ្ងៃ ទី ១ មីនា បាន សមៃច  ផ្ដនា្ទា ទោស 
មៃដកឹនំា អតតី គណ បកៃស បៃឆងំ លោក 
សម រងៃសី៊ ដក់ ពន្ធ  នា គារ ២៥ឆ្នាំ  និង  
មន្តៃី  អតី ត គណ បកៃស បៃឆំង ៨ រូប  ផៃសៃង- 
ទៀត ឱៃយ ជាប ់ពន្ធ នាគារ ចន្លោះ ព ី២០ ឆ្នា ំ
ទៅ២២ ឆ្នាំ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង   បទ ឧបឃាត   
បៃពៃឹត្តកាល ពី ឆ្នាំ២០១៩។ តុលាការ 
ក៏   បាន  ដក សិទ្ធិ  បៃជាពល រដ្ឋ  ជា  ស្ថាពរ 
នងិ  ដក ហតូ  សទិិ្ធ  បោះ ឆ្នាត នងិ  ឈរឈ្មោះ 
បោះឆ្នាត និង សិទ្ធិ បំពៃញការងារ ក្ន៊ង 
កៃបខ័ណ្ឌ ជា មន្តៃី សធារណៈពី មន្តៃី  
ទាំង នៃះ ផង ដៃរ  ។

បនា្ទាប់ ពីការ បៃកាស សល កៃម នៃះ 
ស្ថាន ទូត បរទៃស ធំៗ ចំនួន៣ រួម មាន  
សហរដ្ឋ អាមៃរកិ ចកៃភព អងគ់្លៃស នងិ  
អូស្តៃលី និង អ្នក នាំ ពាកៃយ   សៃវា  កិច្ច ការ  
បរទៃស  របស ់សហភាពអរឺ៉បុ បាន ចៃញ 
បៃតិកម្ម ជា បន្ត បនា្ទាប់  ដោយបងា្ហាញ ពី 
ក្ដី បារម្ភ លើ ការ ផ្ដនា្ទា ទោស នៃះ។

ស្ថានទូត ចកៃភព អង់គ្លៃស បាន សរ -  
សៃរ នៅ លើ ធ្វធីើរ ថ៖«យើង មាន ក្ដកីង្វល ់ 
ចំពោះ ការ ផ្ដនា្ទា ទោស រយៈ ពៃល យូរ  លើ 
សមា ជិក  កៃុម បៃឆំង  ធ្វើ ឡើង ដោយ 
កំបាំង មុខ។ សិទ្ធិ ទទួល បាន ការ កាត់ - 
ទោស ដោយ យុត្តិធម៌  គឺ ជា សៃរីភាព ជា 
មូលដ្ឋាន ធានា ដោយ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ របស់ 
កម្ព៊ជា។ យើង លើក ទឹក ចិត្ត  ឱៃយ អាជា្ញាធរ  
គោរព តាម នតីរិដ្ឋ នងិ ធានា ថ សៃរភីាព 
ជា មូលដ្ឋាន តៃូវ បាន គោរព»។

ក្នង៊ ជនំបួ ពភិាកៃសា កចិ្ច សហបៃត ិបត្តកិារ  
លើ វិស័យ ការពារ ជាតិ  ជាមួយ  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង ការពារ ជាតិលោកទៀ បាញ់កា ល -   
ពី ថ្ងៃទី ២ មីនា ឯក អគ្គរដ្ឋទូត អូស្តៃ លី 
លោក បា៉ាប្លូ កាង ក៏ បានលើក ឡើង  ពី 
បញ្ហា កាត ់ទោស  មៃបកៃស បៃឆំង នៃះ ដៃរ។ 
លោក កាង ថ្លៃង ថ ក្ន៊ង ចំណោម ជន- 
ជាប់ ចោទ  ដៃល តៃូវ ផ្ដនា្ទា ទោស  ក៏ រួម- 
បញ្ចូល ទាំង ជន ជាតិ អូស្តៃលី ផង ដៃរ។ 

ស្ថាន ទតូ អសូ្តៃល ីសរសៃរ ថ៖  «យើង 
ទទូច សំុ ឱៃយ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពជ៊ា  អនុវត្ត តមា្លោ - 
ភាព  និង នីតិ វិធី តៃឹម តៃូវ  លើ ដំណើរ ការ 
កាត ់ក្ត ីទាងំ អស ់នងិ មាន វធិាន ការ  កសង 
ទំនាក់ ទំនង ឡើង វិញ  ជា មួយ សមា ជិក 
គណ បកៃស បៃឆំង  និង សង្គម សុីវិល»។

សៃដៀង គា្នា នៃះ លោក បា៉ាទៃកិ មើហ្វ៊ ី
ឯក អគ្គរដ្ឋ ទតូ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ  បាន ថ្លៃង 
ថ លោក មាន ក្ដី កង្វល់ ដៃល ការ កាត់ - 
ទោស ផ្ដោត គោលដៅ លើ មៃដកឹនា ំ អតតី- 
បកៃស បៃឆំង នៅ កម្ព៊ជា  ពិសៃស ការ កាត់- 
ទោស ដៃល ខ្វះ នីតិវិធីតៃឹម តៃូវ។ លោក 
ទទូច  ឱៃយ អាជា្ញាធរ កម្ព៊ជា  បើក ចំហ លម្ហ 
បៃជាធិប តៃយៃយ ឡើង វិញ និង អនុញ្ញាត 
ឱៃយ មាន ការ ចូលរួម ពី មតិ បៃឆំង។

អ្នក នំា ពាកៃយ   សៃវា  កចិ្ច ការ  បរទៃស របស ់
សហភាពអរឺ៉បុ កាល ព ីថ្ងៃទ២ី មនីា បាន 

ចៃញ សៃចក្ដ ីថ្លៃងការណ ៍មយួ   ថ សល- 
កៃម កាល ព ីថ្ងៃទ១ី មនីា ធ្វើ ឡើងបនា្ទាប-់ 
ពី មាន ការ កាត់ ទោស យ៉ាង បៃញាប់ បៃញា ល់   
ដោយ កំបំាង មុខ ហើយ ជន ជាប់ ចោទ 
មិន តៃវូ   បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ វិល មក ចូល បៃទៃ ស  
ដើមៃបី ការពារ រឿង ក្ដ ីរបស ់ខ្លនួ ដៃល នៃះគ ឺ
ជា ការ រំលោភ លើ នីតិវិធី តៃឹម តៃូវ។

សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍សរសៃ រថ៖«សហ- 
ភា ព អរឺ៉បុ  អពំាវ នាវជា ថ្ម ីម្ដង ទៀត  ឱៃយ អាជា្ញាធរ 
កម្ពជ៊ា  ចាប ់ផ្ដើម ដណំើរ ការ  ផៃសះ ផៃសាជាត ិ
តាម រយៈ ការ សន្ទនា ដោយ ស្មោះតៃង់  និ ង  
ដោយ បរិយ ប័ន្ន(ការ ចូលរួមពី គៃប់ ភាគី ) »។

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ លោក សម រងៃស៊ី 
បាន  បៃកាស ពី ផៃន ការវិល តៃឡប់  មក 
កម្ពជ៊ា វញិ  នៅ ថ្ងៃ ទ ី ៩ វចិ្ឆកិា ដោយ លោក 
អះអាង ថ  ដើមៃបី មក ចាប ់លោកនាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃ ី ហ៊នុ សៃន មនិ មៃន មក ឱៃយ លោក  
ហ៊នុ សៃន  ចាប ់លោក ទៃ។ លោក ក ៏បាន 
លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ កង កមា្លោំង បៃដប់ អាវុធ  
ឈប់ ស្ដោប់ បញ្ជាផង ដៃរ។ រដ្ឋាភិបាល  
ចាត់ ទុក ផៃន ការ បៃប នៃះ ជា ផៃន ការ បុ៉ ន -   
ប៉ង ធ្វើ រដ្ឋ បៃហារ   ផ្តលួ រំលំ រដ្ឋា ភិបាល សៃប- 
ចៃបាប់ ដៃល កើត ចៃញ ពី ការ បោះ ឆ្នាត ។

អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋាភិបាល  លោក ផៃ 
សុផីាន បាន ថ្លៃង ព ីមៃសិល មញិ ថ កម្ពជ៊ា 
បៃើ បៃស់ ចៃបាប់ កម្ពជ៊ា នៅ ក្នង៊ ដៃន អធិប - 

តៃយៃយ របស់ តុលាការ កម្ព៊ជា ដៃល មិន 
មាន អ្នក ណា អាច លូក លាន់ បាន ទៃ។ 
លោក ថ្លៃង ថ៖«បណា្ដា ស្ថានទតូ គៃន-់ 
តៃ ជា អ្នក  មក តណំាង ផល បៃយោជន ៍នៃ 
បៃជាជាតិ របស់ គាត់ នៅ ក្ន៊ង រាជធានី 
ភ្នំពៃញ។ ពួក គៃ មិន មៃន មក រៀប ចំ ឱៃយ 
ពួក នះ (កៃុម បៃឆំង) កា្លោយ ជា កៃុម 
ឧទា្ទាម ទៃ។ នៃះ បៃកដ ណាស់ ជា ការ- 
ជៃៀត ជៃក ផ្ទៃ ក្ន៊ង មួយ។   វិជា្ជាជីវៈ របស់ 
អ្នក ការទូត មិន មៃន អ៊ីចឹង ទៃ។ តៃ គាត់  
រហតូ ដល់ ទៅ ដងឹ ថ អ!ូ កាត ់ទោសនះ  
ចៃើន ពៃក តចិ ពៃក ទៅ ការ ពារ ពកួ ឧទា្ទាម 
ការពារ រដ្ឋ បៃហារ។ អត ់កើត ទៃ! ការ ធ្វើ 
រដ្ឋបៃហារទមា្លោក់ នាយក  រដ្ឋ មន្តៃ ីដៃល កើ ត- 
ចៃញ ពី ការ បោះ ឆ្នាត  ចៃញ ពី តំណៃង អា  ហ្នងឹ 
យើង មិន អាច ទទួល យក បាន ទៃ » ។

លោក ជនិ មា៉ាលនី អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ 
យុត្តិធម៌ ថ្លៃង ថ អំពើ វិទ្ធងៃសនា  ដៃល ជា 
បទ ឧកៃដិ្ឋ ធ្ងន ់ធ្ងរ ប៉ះ ពាល ់ដល ់សន្ត ិសខុ- 
ជាតិ ដូច ដៃល កៃុម មៃដឹកនាំ អតីត បកៃស- 
បៃឆំង  បាន បៃពៃតឹ្ត  មាន ការ ចលូ រមួ  នងិ 
ពាក ់ពន័្ធ ជា មយួ មនសុៃស ជា ចៃើន ។ ករណ ី
បៃប នៃះ  មិន មៃន ជា ករណី ដោយ ឡៃក 
នះ ទៃ គឺ វា បាន កើត ឡើង នៅ បៃទៃស 
តកួគ ី ដៃល មនសុៃស រាប ់មុនឺ នាក ់ តៃវូ បាន 
ចាប ់ខ្លនួ។ សមូៃបី តៃ ករណ ីហងិៃសា នៅ វមិាន 
រដ្ឋ សភា កា ព ីតលូ  របស ់អាមៃរកិ នាពៃលថ្មីៗ  
នៃះ  ក ៏មាន អ្នក ដៃល តៃវូ ឃុ ំខ្លនួ ជាង ១០០ 
នាក់ ដៃរ ។  លោក ថ្លៃង ថ៖ «ជា គោល- 
ការណ៍ ចៃបាប់  អ្នក ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ  និង រង 
ការ ចោទ បៃកាន់ ក្ន៊ង ពៃឹត្តិការ ណ៍ ៩វិច្ឆិកា  
នៃះ  តៃូវ ចូល រួម ក្ន៊ង ដំណើរ ការ នីតិ វិធី 
តលុា ការ នងិ បៃើ បៃស ់សទិ្ធ ិការ ពារ ខ្លនួ  
តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ដោយ មាន ជំនួយ ពី មៃ ធាវី  
ដើមៃបី ដោះ បន្ទ៊ក  និង តតាំង ជាមួយ បទ- 
ចោទ។ នៃះ ជា មធៃយោ បាយ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់
តៃ មយួ គត ់ ដើមៃបី ការ ពារ ខ្លនួ រចួ ព ីបទ ចោទ  
នៅ ក្ន៊ង សង្គម បៃជា ធិបតៃយៃយ  នីតិ រដ្ឋ» ។

លោក សៃង សរី សហ ស្ថាប និក  វិទៃយោ - 
ស្ថាន  បៃជាធិប តៃយៃយ  កម្ព៊ជា   CID ថ្លៃង 
ថ ករណ ីរឿង ក្ដ ីនានា ពាក ់ពន័្ធនងឹ កៃមុមន្តៃ ី 

អតតី បកៃស បៃឆងំ ជារួម ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ- 
បៃកតួ បៃជៃង អណំាច គ ឺគណបកៃស កាន ់
អំណាច  រុញ គណបកៃស បៃឆំង ខ្ទប់ ទៅ នឹ ង 
ជញ្ជាំង ដើមៃបី ធានា ថ ការ បោះ ឆ្នាត នា 
ពៃល ខាង មខុ នងឹ គា្មោន ការ រខំាន ដល ់ការ- 
ដណ្ដើមអំណាច តាម រយៈ ការ បោះ ឆ្នាត ។ 

លោក យល ់ថ ការ ផ្ដនា្ទា ទោស មៃដកឹនា ំ
និង មន្តៃី បកៃស បៃឆំង  គឺ ជា យុទ្ធសស្តៃ 
កមា្ចាត ់ដៃ គ ូនយោបាយ ជនំាន ់មនុ ដើមៃប ី
ផ្ដល់ ឱកាស សមៃប់ អ្នក នយោបាយ 
ជនំានថ់្ម ី ឱៃយ មាន លម្ហក្ន ៊ង ការ ទទលួ យក 
ការ ផ្ទៃរ អំណាច ដោយ គា្មោន ការ រំខាន។ 

បុ៉ន្តៃ លោកជៃម សុខ អ្នក វិភាគ នយោ - 
បាយ  មាន មលូដ្ឋាន នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ  
យល ់ថ ស្ថាន ទតូ បរទៃស នងិ សហភាព- 
អរឺ៉បុ មាន សទិ្ធិ    ត្អញូ ត្អៃ រអពំី ការ កាត់ ទោ ស 
មន្តៃ ី អតតី បកៃស បៃឆងំ បាន។ តៃ នៅ ក្នង៊ 
អធបិតៃយៃយភាព របសខ់្លនួ  បៃទៃស មយួ 
អាច ចាត ់វធិានការ ផ្លវូ ចៃបាប ់លើ កៃមុ ដៃល 
បង្ក អសន្តសិខុ ជាត ិដចូ អ្វ ីដៃល សហរដ្ឋ- 
អាមៃរកិ  កពំងុ ធ្វើ នា ពៃល បច្ចប៊ៃបន្ន បនា្ទាប-់ 
ពី មានការ សមៃុក ចូល វិមាន រដ្ឋសភា  
កាល ព ីថ្ងៃទ ី៦ មករា។ លោកបាន ចោទ- 
សួរ   ថ៖ «អាមៃរិកាំង មាន ឧទាហរណ៍ 
មយួ  បងា្ហាញ ព ីទង្វើ  ហើយ ចុះ ការ អពំាវ- 
នាវ ការ ប៉ុន ប៉ង ការ បំបៃក បំបាក់  ការ- 
បៃកាស[របស ់មៃ បកៃស បៃឆងំ]ទាងំ អស ់
នះ  តើ នៅ តុលាការ នៅ អាមៃរិក នៅ 
អូស្តៃលី នៅ អង់គ្លៃស និង អឺរ៉ុប  គៃ គិត 
យ៉ាង ម៉ៃច? រឿង ទោស ទណ្ឌ គ ឺជា សៃចក្ដ ី
សមៃច របស់ តុលាការ កម្ព៊ជា ដៃល គៃ 
ពិគៃះ ក្ន៊ង ការ កាត់ សៃចក្ដីដោយ  បៃើ  
ចៃបាប់ កម្ព៊ជា។ 

លោក បន្ត ថ៖ «គាត់ អាច បៃតិកម្ម 
បាន  តាម ចិត្ត ពៃះ នះជា បបូរ មាត់ 
របស ់អ្នក បៃតកិម្ម។ តៃចៃបាប ់របស ់បៃទៃស 
នមីយួៗ មនិ ដចូ គា្នា ទៃហើយ គៃ ក ៏មនិ យក  
ម៉ៃតៃ របស ់អាមៃរកិ អសូ្តៃល ីអងគ់្លៃស 
អឺរ៉ុប មក វាស់ ដៃរ ហើយអស់ លោ ក កាត់- 
ទោស នៅ បៃទៃស អស ់លោក មាន ដៃល 
យក ម៉ៃតៃ របស់ កម្ពជ៊ា មក វាស់ ទៃ?» ៕

គឹម  សារុំ 

បន្ទាយ មាន ជ័យៈ នគរបាល 
ពៃហ្មទណ្ឌ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័  
កំពុងសៃវជៃវ កំណត់  រក បុរស 
សងៃស័យ មា្នាក់ ដៃល បាន ចាប់  រំលោ ភ  
សៃពសន្ថវៈរួច អារកសមា្លោប់  នារី 
មា្នាក់  នៅក្ន៊ង បន្ទប់ជួល  ស្ថិតក្ន៊ង 
ភូមិ កៃបាលស្ពាន១  សងា្កាត់ - កៃុង 
បោ៉ាយ ប៉ៃត  ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជយ័ 
កាល ពីថ្ងៃ ទី២ មី នា ។

លោក សិទ្ធ  ឡោះ  ស្នងការ នគរ  - 
បាល ខៃត្តបនា្ទាយ មាន ជយ័  បៃប ់
ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ ពមីៃសលិ មញិថ  សៃ្តរីង- 
គៃះឈ្មោះ  ហនួ  សៃ ី អាយ ុ២៣ 
ឆ្នាំ  ស្នាក់នៅ  ភូមិ កៃបាលស្ពាន ១  
សងា្កាត ់- កៃងុ បោ៉ាយប៉ៃត   តៃវូបាន 

ជន សងៃស័យ  អារក សមា្លោប ់នៅ ក្នង៊  
បន្ទប់ជួល របស់ នាង។  បុ៉ន្តៃ សមត្ថ - 
កិច្ច នៅ មិនទាន់ ដឹងបៃកដ ថ  
អំពើ   ឃាតកម្ម នៃះ  បណា្ដាល មក 
ពី មូល ហៃតុអ្វី ពិត បៃកដ ទៃ ។

លោក ថ្លៃងថ៖ «ជាបឋម យើង 
បាន បើក ការសុើប អង្កៃត បនា្ទាន ់  
ហើយ យើងបាន  ធ្វើការងារ នៃះ 
យ៉ាងយក ចិត្ត ទុកដក់ បំផុត ។ 
យើង ក៏នៅមិន    ទាន់ កំណត់ អត្ត - 
សញ្ញាណ ជន ល្មើ ស  បាន នៅ 
ឡើយ ដៃរ »។

លោក  អុមឹ  សភុារៈ  នាយនគរ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ សងា្កាត់ បោ៉ាយ ប៉ៃត ឱៃយ 
ដឹ  ង  ពីមៃសិល មិញ ដៃរថ  បើតាម 
ការ សៃវ ជៃវ បឋម របសស់មត្ថកិច្ច 
ជំនាញ  រវាង សៃ្តីរង គៃះ  និង 

ជនសងៃស័យ  មនិមៃន ជាប្តបីៃពន្ធ 
នងឹ គា្នាទៃ  ហើយ ជន ល្មើស ជាជន- 
ជាតិ ខ្មៃរ  ។ តៃ យ៉ាង ណា សមត្ថ- 
កិច្ច  កំពុង បន្ត សៃវ ជៃវ ដើមៃបីរក 
មុខ សញ្ញាជន ដៃ ដល់  ។

បើតាម មនៃ្តី នគរ បាល   កៃុង 
បោ៉ាយ ប៉ៃត មា្នាក់ ដៃល សុំ មិន ឱៃយ 
បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  បាន បៃប់ តាម 
សម្តី អ្នក រស់ នៅ កៃបៃរ បន្ទប់  ជួល 
នារី រង គៃះថ   នារីរងគៃះ 
ជាអ្នកបមៃើការ  នៅក្នង៊កាសុណី ូ
មួយ កន្លៃង  ក្ន៊ង កៃុង បោ៉ាយប៉ៃត  
ហើយ គៃបាន ឃើញ បុរស មា្នាក់  
តៃង តៃ មក លៃង  និង ចៃញ ចូល 
ក្នង៊ បន្ទប ់ជលួ របស ់នាង ជាន ់ទ១ី។  
ប៉ុន្តៃ គៃ ក៏មិន ចាប់ អារម្មណ៍ សួរ- 
ដៃញ ដោល នារី រ ង គៃះ ដៃរ  ។  

នៅពៃល ពៃលប ់ថ្ងៃទ ី២ម ីនា គៃបាន 
ឃើញ នារ ីរងគៃះ  ចលូ សមៃក 
ក្នង៊ បន្ទប់ នាង តៃ មា្នាក់ ឯង ដូចសព្វ -  
ដង ។  លុះបៃហៃល ជា នៅ ម៉ាងជាង 
៧ យប់ ថ្ងៃ ដដៃល  សៃ្តី មា្នាក់ ដៃល 
ជា អ្នកជលួ បន្ទប ់ស្នាកន់ៅ កៃបៃរគា្នា 
បាន ទៅ គោះ ទា្វារ បន្ទប ់នាររីង គៃះ  
ដើមៃបី ពិភាកៃសា រឿង ការ ងារ ។ 

ប៉ុន្តៃមិ ន ឮ សំឡៃង ឆ្លើយ តប   
ដូច  សព្វ ដងនះ ទៃ  ខណៈ ទា្វារ 
ចាក់ ស  ហើយ នាង  ក៏មាន ការ- 
សងៃស័យ។  សៃ្តមីា្នាក ់នះ បាន ហៅ 
អ្នក ស្នាក ់នៅកៃបៃរៗ គា្នាផៃសៃង ទៀត  
ឱៃយមក ជយួ មើល  ហើយ នាគំា្នា ឆ្កឹះ 
សចូល ឃើញ មាន ឈាម ហូរ 
នៅ លើ កមៃលឥដ្ឋ  ហើយ នៅ 
លើ ខ្លនួ បៃណរ បស ់នាររីង គៃះ 

របតូ សម្លៀក បពំាក ់ ខណៈ នៅ ផ្នៃក 
ក ក៏មាន ស្នាម មុត ជៃ ដៃរ ។ 

មនៃ្ត ីដដៃល បន្ត ទៀត ថ  បនា្ទាប ់
ពី មាន ហៃតុ ការណ៍ បៃប នៃះ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ បាន រាយ ការណ៍ បៃប ់នគរ- 
បាល ប៉សុ្តិ៍ រដ្ឋបាល សងា្កាត ់បោ៉ាយ- 
ប៉ៃត ហើយ សមត្ថ កិច្ច បានចុះ ដ ល់  
ទតីាងំ កើតហៃត ុ។ បនា្ទាបម់ ក នគរ- 
បាល ជំនាញ ផ្នៃក បច្ចៃ ក  ទៃស វិទៃយោ -   
សសៃ្ត បាន ពិនិតៃយ ឃើញ ថ  សក -   
សព មានស្នាម អា រផា្តច់បំ ពង់ក  
ហើយ ជន ល្មើស អាច ចាប ់ជន-  
រង គៃះ រំលោភ សៃព សន្ថវៈផង 
មុន សមា្លោប់  នាង ។ 

មនៃ្តនីគរ បាល របូ នះ  បញ្ជាក ់
តាម សម្តី សកៃសីថ  នារី រ ង គៃះ  
អាចមាន ការ ស្គាល់ គា្នា ជិត ស្និទ្ធ 

ជាមួយ ជន សងៃស័យ  ហើយ ជន- 
សងៃស័យ  ក៏មាន កូន ស ចាក់ ទា្វារ 
ប ន្ទប់ នះ ដៃរ  ទើប ជន សងៃស័យ  
មាន មធៃយោបាយ ចាក ់ស ទា្វា រចលូ 
សមា្លោប់ នារីរង គៃះ បាន ។ ជា ធម្ម -  
តា គៃ ឃើញ នារី រង គៃះ ចៃញ-  
ចូល បន្ទប់ តៃ ង ចាក់ សទា្វារ ជា - 
បៃចាំ  ។ 

ទោះ យ៉ាង ណា  បើ តាម លោក  
ពៃំ  ពិសិដ្ឋ  អធិការង   កៃុង បោ៉ាយ- 
ប៉ៃត  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ តាម ទរូសព័្ទ 
ពីមៃសិល មិញ ថ  ករណី នៃះ សមត្ថ កចិ្ច 
កពំងុ តៃស្វៃង រក តមៃយុ ជន ល្មើស  
និង ស្ថតិ ក្នង៊ ដៃន សមត្ថ កិច្ច សុើប - 
អង្កៃត ។  បុ៉ន្តៃជន ល្មើស ដៃល សមា្លោ ប់  
នារី  រង គៃះ  គឺ ជាជនជាតិ ខ្មៃរ មិន- 
មៃន ជា ជន ជាតិ ចិន ទៃ ៕ 

អតីតថ្នាក់ ដឹកនំអតីត  បកេស សង្គេះ ជាតិ  ភាគ ចេើន តេវូ តុលាការ   ផ្តន្ទាទោស ។ រូប សហ ការី

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រវជ្រវរកជនសង្រស័យដ្រលរំលោភស្រពសន្ថវៈហើយអារកសម្លាប់នរីម្នាក់
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កម្មកររោងចក្រ៧១៦នាក់ត្រស្ដ...
តពី ទំ ព័រ ១... ដៃល បាន ប៉ះ- 

ពាល ់ជា មយួ ចនិ   ដចូ នៃះ ហើយ 
បាន ជា ការ យក សណំាក នៃះ គ ឺ
តមៃវូ  សមៃប ់តៃ កម្មករ ដៃល ធ្វើ 
ការ ក្នុង អគារ មួយ នៃះ ប៉ុណ្ណោះ  
ហើយ ក៏ ខាង រដ្ឋ បាល រោង ចកៃ 
បាន សមៃច ផ្អាក ការ ងារ  ក្នុង 
អគារ D8 នៃះ ផង ដៃរ   ប៉ុន្តៃ 
សមៃប់ អគារ ផៃសៃង ក្នុង រោង- 
ចកៃ នៃះ គឺ នៅ តៃ បន្ត ការ ងារ 
ធម្មតា ដដៃល។ 

  លោក សៃ ី  គឹម   ញឹប  អភិ បាល  
ខណ្ឌ ដង្កោ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ មៃសិល មិញ ថា  លទ្ធ ផល ជា 
បឋម ដៃល លោក សៃី ទទួល 
បាន ពី មនៃ្តី ពៃទៃយ គឺ  ការ ធ្វើ តៃស្ត 
កម្មករ ទាំង អស់ នៃះ គឺ   អវិជ្ជ- 
មាន  ហើយ មិន មាន អ្នក បន្ត ធ្វើ 
តៃស្ត ទៀត ទៃ ។ 

 ចំណៃក   លោក  កៃង  ថា  
នាយក រដ្ឋ បាល ខណ្ឌ ដង្កោ  
បាន បៃប់ ឱៃយ ដឹ ង ផង ដៃរ ថា   
កម្មករ សរុប នៅ ក្នុង រោង ចកៃ 
វ៉ាយ & ដាប់ បៃល យូ ហ្គា មៃន 
នៃះ មាន ជាង ៥ ០០០ នាក់   
ប៉ុន្តៃ ចំពោះ កម្មករ ដៃល  បាន ធ្វើ 
តៃស្ត ជាង ៧០០ នាក់ កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ២  ខៃ មីនា   ឆ្នាំ ២០២១  គឺ 
ដោយ សារ មាន  កម្ម ការិ នី មា្នាក់ 

មាន តៃស្ត វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩   
ទើប ពួក គាត់ តមៃូវ ឱៃយ មាន ការ- 
ធ្វើ តៃស្ត ចំពោះ កម្មករ ដៃល ធ្វើ 
ការ ក្នុង អគារ ជា មួយ នឹង សៃ្តី 
អ្នក ជំងឺ នៃះ។ 

  លោក  កៃង   ថា  មិន អាច 
ផ្តល់ ព័ត៌ មាន យ៉ាង ណា អំ ពី វិ- 
ធាន កា រ  ផ្អាក រោង ចកៃ ទំាង 
សៃុង  ឬ យ៉ា ង ណា នោះ ទៃ  គឺ 
មាន តៃ ខាង កៃសួង ការ ងារ និង 
បណ្តះុ បណា្តាល វជិា្ជា ជវីៈ ប៉ណុ្ណោះ 
ដៃល អាច សមៃច ថា  ផ្អាក ឬ 
យ៉ា ង ណា។  លោក ហៃង  សួរ   
អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង ការងារ   
មិន អាច ទាក់ ទង  បាន ទៃ នៅ ថ្ងៃ 
មៃសិល មញិ នៃះ  សៃប ពៃល ដៃល 
លោក ជួន  វុ ឌៃឍី  បៃ ធាន មន្ទរី ការ- 
ងារ រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ បដិ សៃធ   
មិន ធ្វើ អតា្ថាអធិ បៃបាយ   លើ រឿង 
នៃះ ឡើយ ។ 

 លោក    កៃង   ថា   បាន បៃប់ 
ទៀត  ថា   សមៃប់ ការ ធ្វើ តៃស្ត 
ចំពោះ កម្មក រ - កម្ម ការិ នី នៅ 
អគារ ផៃសៃង ក្នុង រោង ចកៃ នៃះ 
យ៉ាង ណា ទៀត នោះ   គឺ ខាង 
 ជំ នាញ មនៃ្តី សុខាភិ បាល នឹង 
ពិនិតៃយ មើល បន្ត ទៀត   ដោយ- 
សារ ជំហន ដំបូង នៃះ គឺ អាជា្ញា- 
ធរ យក សំណាក ចំពោះ អ្នក 

ដៃល មាន ការ ពាក់ ព័ន្ធ តៃ បុ៉ ណ្ណោះ។ 
 លោក ថ្លៃង ថា៖ « កម្ម ការិ នី 

ដៃល រក ឃើញ មាន តៃស្ត វិជ្ជ- 
មាន កូវីដ១៩   គឺ គាត់ ឆ្លង ពី កូន 
បៃុស របស់ គាត់ ដៃល  ធ្វើ ការ  
ជា មួយ ជន ជាតិ ចិន ដៃល មាន 
តៃស្ត វិជ្ជ មាន កូវីដ ១៩  » ។ 

 លោក   គង់  សោភ័ណ្ឌ  អភិ បាល 
ខៃត្ត កណា្តាល  ក៏ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ មៃសិល មិញ  ដោយ បាន ចៃន- 
ចោល ពាកៃយ ចចាម អារា៉ាម ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ថា មាន កម្ម ករ រោង ចកៃ ក្នុង 
សៃកុ អង្គ ស្នលួ មាន ឆ្លង កូវីដ- 
១៩ នោះ  គឺ ជា រឿង មិន ពិត  
ហើយ លោក បាន អះ អាង ថា  
មិន មាន ករណី វិជ្ជ មាន កូវីដ ១៩  
កើត មាន  ក្នងុ  រោង ចកៃ ណា មួយ 
ក្នុង  ខៃត្ត នៃះ ទៃ  ហើយ ខាង 
អាជា្ញា ធរ សៃកុ ក៏ មិន មាន របាយ- 
ការណ៍  ពី ករណី នៃះ ដៃរ ។ 

 លោក បាន បៃប ់ថា   ៖   « យើង 
តៃង តៃ តាម ដាន ករណ ីនៃះ ជា- 
នចិ្ច ប៉នុ្តៃ មនិ មាន  របាយ ការណ ៍
ណា មួយ ថា មាន ករណី វិជ្ជ មាន 
កើត មាន នៅ រោង ចកៃ ក្នងុ សៃកុ 
អង្គ ស្នួល និង កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត 
ក្នុង ខៃត្ត យើង ទៃ ប៉ុន្តៃ នៅ ថ្ងៃ 
ស្អៃក នៃះ   ខាង កៃុម ការ ងារ 
សុខា  ភិ បាល នឹង ចុះ យក សណំាក 

ពី  អ្នក វិនិ យោគ ជន ជាតិ ចិន  
បៃមាណ ជា  ១  ០០០ នាក ់ ដៃល  
ធ្វើ ការ នៅ តាម បណា្តា រោ ង ចកៃ 
ក្នុង សៃុក អង្គ ស្នួល  ដើមៃបី ធ្វើ 
តៃស្ត  រក វីរុស កូវីដ ១៩ » ។ 

 លោក គង់   សោភ័ណ្ឌ   បាន 
បញ្ជាក់ ថា   ការ យក សំណាក 
នៃះ  គឺ ក្នុង គោល បំណង ដើមៃបី 
ឱៃយ កម្មករ - កម្ម ការិ នី មាន ទំនុក- 
ចតិ្ត  នងិ មនិ មាន ការ បារម្ភ   ភយ័- 
ពៃួយ ពី ការ ឆ្លង ជំងឺ នៃះ   ដោយ- 
សារ តៃ ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហ- 
គមន៍ ២០ កុម្ភៈ  ជា ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ជន ជាតិ ចិន ។  
មយួ វញិ ទៀត   ការ យក សណំាក 
នៃះ ក៏ ជា ការ ស្នើ សុំ ពី អ្នក វិនិ- 
យោគ ជន ជាតិ ចិន នៅ តាម 
បណា្តា រោង ចកៃ  នៃះ ដៃរ   ហើយ 
កន្លង មក  ខាង អាជា្ញា ធរ  ក៏ បាន 
យក សណំាក ជា បន្ត បនា្ទាប ់ ស្ទើរ 
តៃ ទូទាំង ខៃត្ត ហើយ ហើយ 
លទ្ធ ផល មក ដល់ ពៃល នៃះ  គឺ 
លទ្ធ ផល ល្អ ។ 

លោក បាន មាន បៃ សាសន៍ 
ថា ៖   « សមៃប់ ខៃត្ត កណា្តាល 
នៃះ   យើង បាន យក សំ ណាក  
និង បាន ធ្វើ តៃស្ត បាន បៃមាណ 
ជា  ៣ ០០០ សំ ណាក ពិនិតៃយ 
មើល រចួ ហើយ ដៃល ពកួ គាត ់ជា 

អ្នក ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ និង បៃ យោល 
ដៃល យើង មាន ការ សងៃស័យ  
ហើយ ក៏ មិន ទាន់ មាន ករណី  
វិជ្ជ មាន ដៃរ »  ។ 

អ ភិ បាល ខៃត្ត រូប នៃះ បាន 
បន្ថៃម ថា  អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត  នៅ តៃ 
បន្ត ធ្វើ ការ តាម ដាន   ផៃសព្វ ផៃសាយ  
និង ការពារ មិន ឱៃយ មាន ការ- 
រីករាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៃះ ចូល ក្នុ ង សហ គមន៍ ក្នុង 
ខៃត្ត កណា្តាល ឡើយ ។ 

 យោង តាម របាយ ការណ៍ 
របស់ កៃសួង សុខាភិ បាល នៅ 
ថ្ងៃមៃសលិ មញិ នៃះ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  
កៃសួង បាន រក ឃើញ  អ្នក ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ  ១៩ ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហ គមន ៍២០ កមុ្ភៈ  ចនំ ួន ៣៤ 
នាក់ បន្ថៃ ម ទៀត  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 

ចំនួន ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ នៃះ  
កើន  ដល់  ៣៧៤ នាក់   ខណៈ 
មាន អ្នក ជា សះ សៃបើយ ៤នាក់ 
នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ នៃះ  ។ 

 បើ តាម សៃច ក្តី បៃកាស  ព័ត៌- 
មាន របស់ កៃសងួ សខុាភិ បាល  
ក្នុង ចំ ណម អ្នក ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ សហគ មន៍ ទាំង ៣៤ 
នាក់   មាន ជន ជាតិ ខ្មៃរ  ១៥  
នាក់    វៀត ណាម  ២ នាក់  និង 
កៃ ពី នៃះ ជា ជន ជាតិ ចិន  ។

 គិ ត តៃមឹ ថ្ងៃទី ៣   ខៃ មីនា  ឆ្នាំ 
២០២១  នៃះ  កម្ពជុា មាន អ្នក- 
មាន វីរុស   កូវី ដ ១៩  ចំនួន   ៨៧៨  
នាក់  ក្នងុ នោះ អ្នក ជា សះ សៃបើ យ   
ចំនួន  ៤៨២    នាក់  និង អ្នក ជំងឺ 
កំពុង សមៃក ពៃយា បាល នៅ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ ចំនួន ៣៩៦ នាក់ ៕  

កម្ម ករ រោង ចក្រY&Wក្នងុ ខណ្ឌ ដង្កោច្រញ ពី ធ្វើការ។ រូបថត ហុង មិនា



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៤ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�្រ � ន ក្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា� ងលី

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �្រដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករ 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្រដ្ឋ  កិច�  
រ៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកីឡា    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកីឡា   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រ៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដ រ៉ា , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជ តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រ៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

�្ន ្រករច� �្រ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

�្រ � ន�្រកចា យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រកចា យកា �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំង�៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជ ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រ ជ ធ 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 រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 ឡាយ  សា មាន 

កោះកងុៈ អាជ្ញាធរ មលូ ដ្ឋាន  នងិ មន្តៃ-ី 
ជំនាញ ខៃត្ត កោះកុ ង បា នដក់ ឱសា ន វាទ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ ដៃល ចាក់ដី រំលោភ ចូល ឆ្នៃរ សមុទៃ 
ដៃល ស្ថតិ នៅ សៃកុ គរិ ីសា គរកាយ អាចម ៍ដី 
នោះ ចៃញ វិញ ឱៃយអស់ ក្នងុ រយៈ ពៃល ៣០ ថ្ងៃ  
ហើយ បាន ពៃមា នថា  បៃសិ ន  បើ ពំុ បានធ្វើ  
តាម កំណត់ ទៃ អាច បៃ ឈ មនឹងចៃបាប់ ។

ការ ដក ់កហំតិ នៃះ បានធ្វើ ឡើង  បនា្ទាបព់ ី
មាន ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន លួច ចាក់ អាចម៍ ដី  
ចូល សមុទៃ ដៃល ធ្វើ ឱៃយប៉ះពា ល់ ដល់  
សោ ភណ ភាព សមុទៃ ពៃ កោងកា ង នងិ 
បរិសា្ថាន នៅ ជុំវិញ នោះ ។ 

កៃយ មាន ហៃតកុា រណ ៍នៃះ អភ ិបាល- 
រង ខៃ ត្តកោះ កុង លោក  សុខ សុ ទ្ធី បាន 
បើក កចិ្ច បៃជុ ំមយួ កាលព ីថ្ងៃទ ី២៦  ខៃកមុ្ភៈ 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ចាក ់ដ ីចលូ ចណំ ីសមទុៃ 
ការ កាប់ ពៃ កោង កាង និង ការ សង ់សា្ពាន 
ខ្ទម នៅ សៃកុ គិរី សាគ រ  ខៃត្តកោះកុង  ដោយ 
មាន ការ ចូល រួម ពី អាជ្ញា ធរ មូលដ្ឋាន 
មន្តៃី ជំនាញ  និង សមត្ថ កិច្ច ជ ដើម ។

លោក  សខុ  ស ុទ្ធ ីបាន ថ្លៃងថា  ការចាក ់
អាច ម៍ដី រំលោភ ចូល ចំណី សមុទៃ កើត 
ឡើងនៅ ចំណុច ព យ តា ឃួន  ក្នុង ភូមិ  
ពៃកខៃសាច់ ឃុំ ពៃក ខៃសាច់  សៃុក គិរី សា- 
គរ  ខៃត្ត កោះ កងុ  ដោយ មាន អ្នក ពាក ់ពន័្ធ 
ចនំនួ ៣ នាក ់ រមួ មាន  ឈ្មោះ ហតួ  ឃៀន 
និង ឈ្មោះ  ហួត ង៉ៃត  ឈ្មោះ ឈឹម  ចានឌ់ី 
(ប្តី បៃ ពន្ធ)។ 

លោក បន្ត ថា ៖«ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ករណ ីនៃះ 
មន្តៃ ីជនំាញ បាន ចុះ វាសវ់ៃង ដ ីដៃល ចាក ់

រំលោភ ចូល ចំណី សមុទៃ ដើមៃបី ឱៃយ សាមី 
ខ្លួន កាយ អាច ម៍ដី នោះ ឡើង វិញ ដោយ 
បៃើ រយៈ ពៃល យ៉ាង យូរ ១ ខៃ (៣០ ថ្ងៃ)
[គតិពថី្ងៃកចិ្ចសនៃយា]តៃវូ កាយ អាច មដី៍   នោះ 
ឡើង វិញ ឱៃយ អស់» ។

បើតាម លោក សុ ទ្ធី  សាមី ខ្លួន ទាំង ៣ 
នាក់  ក៏បាន ចូល រួម កិច្ច បៃជំុ ផង ដៃរ  ពៃមទំាង  
បាន ទទួល សា្គាល់ កំហុស របស់ខ្ល ួន ដៃលបាន  
ចាក់ អាច ម៍ដី រំលោភ ចូល ចំណី សមុទៃ  
និង បាន ស្មគ័ៃ ចតិ្ត កាយ អាច មដ៍ ីដៃល ខ្លនួ 
បាន ចាក ់នោះ ចៃញព ីចណំ ីសមទុៃ វញិ។ 
   លោក បាន បញ្ជាក់ ថា  កៃយ ទទួល- 
បាន ដំណឹង  អាជ្ញា ធរមាន ចំណាត់ ការ 
ភា្លាមៗ ពុំ ដូច មតិ មួយ ចំនួន ដៃល បាន 
លើក ឡើង ថា ការ ចាក ់ដ ីចលូ សមទុៃ បាន 
កើត ឡើង យូរ នោះ ទៃ។លោក ថា៖ «អត់ 

មាន ចាកដ់ ីយរូ ហើយ ទៃ គៃ ចាក ់តៃ ប៉នុា្មោន 
ថ្ងៃ ពៃល ចាក់ ភា្លាម ឃាត់ ភា្លាម» ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  លោក ថោង  ច័ន្ទ- 
ដរ៉ា  អ្នក សមៃប សមៃលួ ផ្នៃក សទិ្ធ ិមនសុៃស 
នៃ សមា គម  អាដ ហុក បៃចំា ខៃត្ត កោះ កុង 
បាន ថ្លៃ ងថា  ករណ ីនៃះ អាចជ ការ ឃបុ- 
ឃតិ ជមយួ អាជ្ញា ធរ មលូ ដ្ឋាន ដោយសារ  
ការចាកដ់ ីចលូ សមទុៃ នោះ មាន លក្ខណៈ 
ទៃង ់ទៃយ ធ ំ មនិ មៃន ជ ករណ ីតចូ តាច 
ឡើយ ។ 

លោក ថា៖  «ជការ ឃុប ឃិត ជ មួយ 
អាជ្ញា ធរ មលូ ដ្ឋាន ពៃះ ដណំើរ ការ ចាកដ់ ី
ទៃង ់ទៃយ ធចំាកដ់ ីអស ់ចៃើន ហើយ ដល ់
ពៃល បៃក ធ្លាយ ព័ត៌ មាន ទើប ខៃត្ត មាន 
ចណំាត ់ការ...សខំាន ់អាជ្ញា ធរ មលូ ដ្ឋាន  
បៃសិន បើមា ន បាតុ ភាព បៃប នៃះ  គួរ  

រយ ការណ៍ ទៅ សៃកុ ឬ ខៃត្ត ទាក់ ទង បទ- 
ល្មើស បផំ្លាញ ធន ធន ធ ម្មជត ិពៃលខ្លះ  
អាជ្ញា ធរ ខៃត្ត សមត្ថ កិច្ច គាត់ មិន ដៃល 
រកឃើ ញ អ្នក នៅ ពី កៃយ ខ្នង ទៃ  គៃន់ 
តៃ ធ្វើ ចំណាត់ ការ  ធ្វើបៃ បនៃះ  អត់ មាន 
តមា្លាភាព ក្នុង ការ ស្វៃងរក ជ នល្មើស នៅ 
ពី កៃយ ខ្នង »។

លោក ចាត់ទុក ថា  ការ ចាក់ ដី ចូល សមទុៃ 
បៃប នៃះជ ការ បំផ្លាញ ដល់ ជីវ ចមៃុះ  
ធន ធន ធម្មជតិ  និង ប៉ះពា ល់ ការបៃ កប- 
របរ នៃសាទ របស ់ពលរដ្ឋ ជ ដើម ។លោក 
ថា៖«ពៃះថា  សហគម ន៍ ធ្លាប់ នៃសាទ 
ជ លក្ខណៈ គៃសួារបផំ្លា ញ  ពៃកោង កាង  
ធន ធន ធ ម្ម ជតិ  វា ប៉ះពា ល់ ចៃើន ទាក់- 
ទ ង ជីវិត ជីវសា ស្តៃ »។ 

 ពលរ ដ្ឋ ដៃល រស់នៅ ឃុំ ពៃក ខៃសាច់ 
សៃុក គិ រី សាគរ  លោក  សៃម ធី បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា កា រ ចាក់ដី ចូល 
សមុទៃ បៃបនៃះ  ធ្វើ ប៉ះ ពាល់ ពៃកោ ង- 
កា ង  និង ជីវភាព រស់នៅ បៃចាំថ្ងៃ របស់ 
ពលរដ្ឋ ដៃល អាសៃយ័ លើ ការនៃសា ទ។ 
លោក  ថា៖« ការចា កដ់ ី  នៃះ ប៉ះពាល ់ ដល ់
ពៃកោ ងកា ង ខា្លាំង បំផុត ពួក ខ្ញុំ ធ្លាប់ រីស 
ខៃយង -ងាវ  ឥឡូវ មិន សូវ មា ន ទៃ »។

 កា លពី ថ្ងៃទី ២២  ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  
លោកនា យក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន បាន 
ណៃនាំទៅ លោក ជ សុផរ៉ា រ ដ្ឋ មន្តៃីកៃ- 
សងួ រៀបច ំដៃន ដ ី នងិ អភ ិបាលខៃត្ត ជប ់
មាត់ សមុទៃ ទាំង ៤មា ន ខៃត្តកោះ កុង 
កំពត  កៃប និង ខៃត្ត ពៃះសី ហនុ ដោយ 
ធ្វើយ៉ា ងណា  កា រពារ តបំន ់ឆ្នៃរ ឱៃយបាន ព ី
ការរំ លោភ បំពាន ៕

ឃុត សុភ ចរិយា

ក្រច្រះ/កំពង់ ឆ្នាងំៈ សត្វគោ- កៃបី  
ចនំនួ ១៦  កៃបាល នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ចនំនួ 
២ គ ឺខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ នងិខៃត្ត កៃចៃះ 
បាន ឈឺ ងាប់ ជបន្ត បនា្ទាប់ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ២ សបា្ដាហ៍ កន្លង មក  នៃះ   
ដៃល មន្តៃី ប សុសត្វ នៃ ខៃត្ត ទាំង 
២ បាន អះអា ងថា  សត្វ គោ -កៃបី 
ទាងំនោះ ងាប់  ដោយ សារ កើ តជងំ ឺ
អុត កា្ដាម និងជំងឺ សាទឹក ។ 

លោក កៃត សា រឿន បៃធន 
ការ ិយ លយ័ បសសុ ត្វ ខៃត្ត កៃចៃះ 
បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ងៃ ទី ២ ខៃ 
មនីា ឆ្នា២ំ០២១ ថា បនា្ទាប ់ព ីមាន 
សៃច  ក្ដ ីរយ ការណ៍ ពី បៃជ ពលរដ្ឋ  
ដៃល រស ់នៅ ក្នងុឃុ ំកពំង ់ចាម សៃកុ 
សបំរូ អពីំ ករណ ីសត្វ គោ-កៃបី ឈឺ 

ងាប់ ជ បន្ត បនា្ទាប់ នោះ លោក បាន   
ឱៃយ ភា្នាក់ ងារ ពៃទៃយ សត្វ ភមូ ិចុះ ធ្វើ ការ 
សៃវ ជៃវ រក មូល  ហៃតុ  ដើមៃបី អន្ត- 
រ គមន៍ ជួយ ពៃយា បាល គោ -កៃបី 
ជូន  ពល រដ្ឋ ។

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« តាម រយៈ លទ្ធ -  
ផល នៃការ ចុះសៃវ ជៃវ របស់ 
ភា្នាក់ ងារ ពៃទៃយ សត្វ យើង  ករណី 
សត្វ គោ កៃប ី ឈងឺាប ់ដោយ សារ 
កើត ជំងឺ អុត កា្ដាម និងជំងឺ សាទឹក » ។

បើតាម លោកសា រឿន  ជំងឺ អុត- 
កា្ដាម នងិ  ជងំ ឺសាទកឹ អាច បណា្ដាល 
ឱៃយ សត្វ គោ កៃប ីងាប ់បាន  បៃសនិ- 
បើមនិ មាន ការ ថៃទាំ ផ្ដល ់ចណំី- 
អាហារ នងិ ទកឹ ឱៃយ បាន គៃប ់គៃន ់
នងិ ចាក ់ថា្នា ំបងា្កា រជមនុ នោះ ទៃ។  
តាម រយៈ ការ ចុះ សាក សរួ បៃមលូ 
ពត័ ៌មាន ព ីមា្ចាស់ សត្វ គោ កៃប ីនងិ 

ការ ធ្វើ រោគ វិនិច្ឆ័យ ទៅលើសត្វ- 
គោ កៃបី ដៃល ងាប់ នៅ ក្នុង តំបន់ 
នោះ  ភា គ ចៃើន មាន ជំងឺ រលាក- 
មាត ់ឬដបំៅ មាត ់នងិកៃចក ជើង 
ដៃល ជ រោគ សញ្ញា នៃ ជងំ ឺអតុ កា្ដាម 
ខណៈ ខ្មោចគោ-កៃបី មួយ ចំនួន 
ទៀត មាន រោគ សញ្ញា ហើម ពោះ 
នងិរងឹ ផ្នៃក ក ដៃល ជរោគ សញ្ញា 
នៃ ជំងឺ សាទឹក ដោយ សារ ពួក វា 
តៃូវ បាន លៃង ចោល នៅ ក្នុង ពៃ  
ឱៃយ ដើរ រក សុីចំណី អាហារ ដោយ 
ខ្លនួ ឯង ដោយ មិន បាន នំា យក មក 
ចាក់ ថា្នាំ បងា្ការ។

លោក  បន្ថៃម ថា កាល ព ីរ សៀល 
ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 
មាន  សត្វ គោ ចំនួន ៨កៃបាល បាន 
ងាប់ នៅ កៃបៃរ សៃះ ទឹក មួយ ស្ថិត 
ក្នុង ចមា្ការ សា្វាយ ចន្ទី មួយ កន្លៃង  
នៅ ចណំចុ អរូ តា គ ុច ភមូ ិយវ ឃុ ំ
កំពង់ ចាម សៃកុ សបូំរ។ ខ្មោច សត្វ 
ទំាង នោះ មាន សភាព ជំ ខ្មោ កៃ- 
ច ក ជើង និងមាន ដំបៅ ព ងបៃក 
ពៃញ នៅ ក្នងុ មាត ់ហើយ ខ្លះ ទៀត  
មាន សភាព ហើម ពោះ ខុស បៃកៃតី ។ 
ករណ ីដចូ គា្នា នៃះ តៃវូ បាន រក ឃើញ 
មាន តាំង ពី ថ្ងៃទី ១៧ ខៃ កុម្ភៈ  ។

លោក យឿ ន ពិ នា អាយុ៣០ 

ឆ្នា ំជ កសកិរ នៅ ភមូ ិយវ  ឃុ ំកពំង-់ 
ចាម សៃុក សំបូរ ដៃល មាន  គោ  
បា ន ឈឺ ងាប់ អស់២កៃបាលបៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ថា កាល ពី  ពាក់ កណា្ដា ល 
ឆ្នា ំ២០១៩  គាត់ បាន យក គោ រប ស់  
គាត់ ទៅ ចាក់ ថា្នា ំបងា្កា រជំងឺ សា ទឹ ក នងិ 
ជំងឺ អុតកា្ដាម ម្ដង រួច មក ហើយ។ 
លោកថា៖ « ខ្ញុំ មិន ដឹងថា ពួក វា 
អាច ឆ្លង ជងំ ឺអតុ កា្ដាម នងិជងំសឺា- 
ទឹក នៃះ ពីហ្វូង គោ របស់ អ្នក ភូមិ 
ដៃល មាន ជងំ ឺនៃះ នោះ ទៃ ពៃះខ្ញុ ំ
បាន យក វាទៅ ចាក់ ថា្នាំ បងា្កា រជំងឺ 
ទាំង ២ នៃះ  រួច មក ហើយ »។

យោង តាម ទនិ្នន ័យ ដៃល ទទលួ- 
បាន ពកីារយិ លយ័ បសសុត្វ ខៃត្ត 
កៃ ចៃះ សត្វ គោ -កៃប ីបៃមាណ ៦ 
មុនឺ កៃបាល  ក្នងុ ចណំោមគោ កៃប ី
សរបុ ជតិ ១០ មុនឺ កៃបាល នៅ ទទូាងំ 
ខៃត្ត នៃះ ទទួល បាន ការ ចាក់ ថា្នាំ 
បងា្កា រជងំ ឺទាងំ ២ បៃភៃទ នៃះជរៀង- 
រល ់ឆ្នា។ំ  ការ ចាក ់ថា្នា ំបងា្កា រជងំ ឺនៃះ 
គឺមិន មាន ការ បង់ កមៃនោះ ទៃ។  

ដោយ ឡៃក នៅ ឯខៃត្ត កំពង់- 
 ឆ្នាំង ក៏មាន ករណីសត្វ គោ កៃបី 
ឈឺងាប់ ជបន្ត បនា្ទាប់ ផង ដៃរ។ 

 លោក  កៃឹង សំអាត បៃធន 
ការិយ ល័យ បសុ សត្វ ខៃត្ត កំពង់- 

ឆ្នាំង   ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ២  ខៃ មីនា 
ថា កាល ពថី្ងៃទ ី១៧ ខៃ កមុ្ភៈ កន្លង 
ទៅ នៃះ  មាន សត្វ គោ -កៃប ីជទំង់ៗ  
និងកូន គោ  ជ ចៃើន កៃបាលរបស់បៃ - 
ជពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង ភូមិ ពៃ សំពៅ , 
ភមូ ិស ិអង ឃុ ំបៃ ស្ន ិប នងិ ភមូ ិស្តកុ- 
កបៃបាស ឃុំ បនា្ទាយ ពៃល សៃុក 
រលាប្អៀរ បាន ឈឺ និងងាប់ ជ- 
បន្ត  បនា្ទាប់ សរុបបៃមាណ ១៣ 
កៃបាល ក្នងុ នោះ មាន កៃប ី ៥ កៃបាល 
និងគោ៨ កៃបាល។   លោកថា៖ 
« តាម ការ ចុះ ពិនិតៃយ ជក់ ស្ដៃង 
សត្វ គោ-កៃបី ដៃល ងាប់ ទំាង នោះ 
គ ឺបណា្ដាល មក ពជីងំ ឺអតុកា្ដាម  នងិ 
ជំងឺ សាទឹក ពៃះ កៃ ពី មាន 
ដំបៅពង បៃក នៅ ក្នុង មាត់ និង 
ដំបៅ កៃចក ជើង គឺហើម ពោះ  
និង រឹង កញ្ចឹង ក »។

បើតាម  លោក កៃឹង សំអាត 
សត្វ គោ កៃបី  នៅ ទូទំាង ខៃត្ត កំព ង់  - 
ឆ្នាងំ មាន ចំនួន សរុប ២០ មឺុន កៃបា ល 
ប៉ុន្តៃ ថា្នាំបងា្កា រដៃល តៃូវ បាន ផ្ដល់ 
សមៃប់ ចាក់ ឱៃយ គោ កៃបី  មាន តៃ 
ចំនួន ៧មុឺន កៃបាល ប៉ុណោ្ណោះ ក្នុង ១ 
ឆ្នាំដោយ សា រ ថា្នាំ បងា្ការ នៃ ជំងឺ  ទាំង 
២ បៃភៃទ នៃះ មាន កណំត ់ជពិសៃស 
ថា្នា ំបងា្កា រជំងឺ អុត កា្ដាម ៕

អាជ្ញាធរទុកពេល៣០ថ្ងេឱេយអ្នកចាក់ដីចូលសមុទេកាយចេញវិញ

គោ-កេបីចំនួន១៦កេបាលបានងាប់ដោយសារកើតជំងឺអុតកា្តាមនិងសាទឹក

ទិដ្ឋភាពចាក់ដីចូលឆ្ន្ររសមុទ្រនៅស្រកុគិរីសាគរ កាលពីខ្រកុម្ភៈ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

ព្រទ្រយ សត្វ  កំពុង ចាក់ ថ្នា ំគោ របស់ អ្នក ភូមិ កន្លង មក   ។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,760 16,800 16,800 16,700

2 GTI 3,350 3,350 3,350 3,350

3 PAS 13,080 13,120 13,120 12,960

4 PEPC 2,950 2,960 2,960 2,950

5 PPAP 12,320 12,220 12,900 12,220

6 PPSP 1,590 1,590 1,600 1,590

7 PWSA 6,120 6,080 6,360 6,080

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៣ី ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ការ រៀបចំឥណទាន ឡើង វិញ មាន តម្ល ្ជាង $១,៣ ពាន់លាន
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ចំនួន នេ ការ រៀបចំ 
ឥណទាន ឡើង វញិ នៅ  គេឹះសា្ថាន  
ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ   កម្ពុជា  មាន ចំនួន  
២៨៩ ៤២២ នាក ់ដេល ស្មើនងឹ  
តម្លេ  ១  ៣៩៧ លាន ដលុា្លារ  គតិ  
តេឹម ខេ កុម្ភៈ ខណៈ អ្នក នៅ ក្នុង 
ឧសេសាហ កម្ម នេះ បាន ឱេយ ដងឹ ថា  
ការ ស្នើ សុំ  កំពុង ធ្លាក់ ចុះ ។  

ធនាគារ ជាតិនេ កម្ពជុា (NBC) 
កាលព ីខេ មនីា  ឆ្នា ំ២០២០ បាន 
ចេញ សារាចរណ ៍មយួ ដល ់គេឹះ- 
សា្ថាន ហរិញ្ញ វត្ថ ុទាងំ អស ់ ឱេយ រៀបច ំ
ឥណទាន ឡើង វិញ  ក្នុង វិស័យ 
អាទភិាព ចនំនួ ៤  គ ឺទេសចរណ ៍
កាតដ់េរ សណំង ់ការ ដកឹ ជញ្ជនូ 
នងិ ឡជូសី្ទកិ  ដេល  NBC ចាត-់ 
ទុក ថា ជា វិស័យ ទទួល រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ខ្លាំង បំផុត ពី ការ  រីក - 
រាល  ដាល ជំងឺកូវីដ ១៩ ។  

សារាចរនេះ មាន បណំង រកេសា  
ស្ថរិភាព ហរិញ្ញ វត្ថ ុ គាទំេ សកម្ម-
ភាព សេដ្ឋ កិច្ច និង បន្ធូរបន្ថយ 
បន្ទុក អ្នក ជាប់ បំណុលដេលកំ- 
ពងុ បេឈម ការ ធ្លាក ់ចុះចណំលូ 
ក្នុង អំឡុង ពេល ការ រីក រាល- 
ដាល  កូវីដ១៩ ។ សារាចរ នេះ 
នឹងតេូវ អនុវត្ត រហូត ដល់ ពាក់- 
កណ្ដាល ឆ្នាំ  ២០២១ នេះ។ 

តាម ទិន្នន័យ  ពី សមាគម មីកេូ- 
ហិរញ្ញ វត្ថុ កម្ពុជា (CMA) គិត 
ចាប់ តាំង ពី   បើក ឱេយ មាន ការ ស្នើ 
សុ ំ រៀប ឥណ ទាន ឡើង វញិ កាល  
ពី ខេ មីនា ឆ្នាំ មុន រហូត មក ដល់ 
ដំណច់ ខេ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ 
មាន អតិថិជន   ៣០៧  ៨៧៥ 
នាក់ នេ សមាជិក CMA ដេល 
រមួ  មាន ធនាគារ  ៤ ផង ដេរ នោះ  
បាន ដាកព់ាកេយ ស្នើសុ ំការ រៀបច ំ
ឥណទាន ឡើង វិញ ។   ក្នុង នោះ 
មាន អតថិជិន  ២៨៩ ៤២២នាក ់
តេូវ បាន អនុម័ត ជាមួយ តម្លេ 
សរុប   ១  ៣៩៧ លានដុលា្លារ ។ 

លោក  កាំង តុងងី បេធន 
នាយកដា្ឋាន ទនំាកទ់នំង   CMA   
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 
ថ្ងេ ទ ី៣ ខេ មនីា ថា ទនិ្ននយ័ បាន 
បង្ហាញ ការ ធ្លាក ់ចុះ ជា បន្ត បនា្ទាប ់ 
ក្នុង ការ ស្នើ សុំ ការ រៀបចំ ឥណ- 
ទាន ឡើង វញិ ។ នេះ ជាសញ្ញា ដ ៏
ល្អ ដេល   ថា ផល ប៉ះពាល ់ព ីជងំ ឺ
កូវីដ១៩  បាន ធ្លាក់ ចុះ។

លោក ថ្លេង ថា៖ « ដោយ មាន 
ការ ផ្ទុះ ឡើង  ក្នងុ សហគមន ៍នៅ 
ពេល ថ្មីៗ នេះ CMA រពំងឹ ថា នងឹ 
មាន ការ កើន ឡើង ការ ស្នើ សុំ 
ការរៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ  
ក្នុង រយៈពេល ជា ចេើន ខេ ខង- 
មខុ នេះ ដោយ សារ តេ អតថិជិន 

ភាគ ចេើន បង់ បេក់ បេចាំខេ។ 
ខណៈ នេះ   យើង កំពុង    ចាំ មើល 
ផល ប៉ះពាល់ ពិត បេកដ  ប៉ុន្តេ 
យើង  មិន រំពឹង ថា នឹង មាន ផល- 
ប៉ះពាល ់ធ្ងនធ់្ងរ ណ   ដចូ កាល  ព ី  
ពាក ់កណ្ដាល ឆ្នា ំ២០២០ ដោយ-  
សារ តេ សកម្មភាព ពាណិជ្ជ កម្ម 
ឬអាជីវកម្ម ជា ចេើន  នៅ តេ បន្ត 
ដំណើរ ការ  ទោះបី មាន លេបឿន 
យឺត ក៏ ដោយ។ បេជាជន ហាក់  
មាន បទ ពិសោធជាមួយ នឹង ការ- 
រីករាល ដាល បេប នេះ ហើយ 
កពំងុ បន្ត ជវីតិ បេចា ំថ្ងេ របស ់ពកួ- 
គេ ដោយ បេុង បេយ័ត្ន »។ 

លោក  សាយ  សូនី អនុ បេ-
ធន ជាន ់ខ្ពស ់នេ គេឹះសា្ថាន មកីេ ូ
ហរិញ្ញវត្ថ ុបេសាក ់បាន អង្កេត 

ឃើញ ននិា្នាការ រៀបច ំឥណ ទាន 
ឡើង វិញ កំពុង ធ្លាក់ ចុះ  ទោះ បី 
មាន ពេឹត្តិ ការណ៍   សហគមន៍ 
២០  កុម្ភៈ ក៏ ដោយ ។

យោង តាម លោក តងុង ីភាគ- 
ចេើន នេ ការ រៀបចំ ឥណទាន 
ឡើង វិញ  គឺ ក្នុង   វិស័យ ជំនួញ 
នងិ ពាណជិ្ជកម្ម។ លោកបញ្ជាក ់
ថា ៖  « អតិថិជន ដេល រង ផល 
ប៉ះពាល ់ព ី កវូដី ១៩  នៅ តេ អាច  
សុំ  រៀបចំ ឥណ ទាន ឡើង វិញ 
រហតូ ដល ់ខេ មថិនុា  ឆ្នា ំ២០២១។ 
ដោយ សារ មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង ក្នងុ 
សហគមន ៍  ពេល ថ្មីៗ  យើង រពំងឹ 
ថា ចនំនួ នេ ការ ស្នើ សុ ំ នងឹ កើន- 
ឡើង  ប៉នុ្តេ មនិ ចេើន ដចូ កាល ព ី
ដើម ឆ្នាំ ២០២០  ទេ »៕  LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ ការ នាំ ចេញ ផលិត ផល 
កសិកម្ម   ទៅ កាន់ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ  កើន 
ឡើង យ៉ាង គំហុក រហូត ដល់ ជាង ៥៥ 
ភាគរយ ក្នងុ រយៈពេល ២ ខេ ដើម ឆ្នា ំ នេះ     
ធៀប នងឹ រយៈ ពេល ដចូគា្នា នេ ឆ្នា ំ២០២០ ។ 
នេះ យោង តាម បណ្ដាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក 
របស ់ រដ្ឋមន្តេ ីកេសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា បេមាញ ់ 
និង នេសាទ ដោយ  មិន  បាន  បញ្ជាក់ នូវ 
មូល ហេតុ  នាំ ឱេយ មាន កំណើន  នោះទេ។ 

កណំើន    ៥៥,២៧ ភាគ រយ បាន ធ្វើ ឱេយ   
បរិមាណ  ផលិតផល កសិកម្ម  នាំចេញ 

សរបុ   ដល ់១ ៥៩៩ ៩២២តោន   ទៅ កាន ់ 
គោល ដៅ ២៥  បេទេស ។ នេះ បើតាម 
លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្តេីកេសួង 
កសិកម្ម  រុកា្ខាបេមាញ់  និងនេសាទ ។ 

 លោក លើក ឡើងថា ក្នុង ចំណោម 
ផលតិ ផល ដេល បាន នា ំចេញ ទាងំ អស ់ 
មាន ផលតិ ផល មយួ ចនំនួ បាន ទទលួ 
បញ្ជា ទិញ បាន ចេើន ជាង គេ រួម មាន  
ដំឡូង មីកេៀម មាន ចំនួន  ៨០២-  
៤៥១, ៥៦  តោន និង ដំឡូង មី សេស់ 
មាន ចំនួន  ១៥៤  ៧៥០ តោន ។ សេូវ 
ចំនួន  ២៨៧ ៨៥០  តោន   ដោយ  មិន 
បាន ឆ្លង កាត់ ចេក ភូត គាម អនាម័យ 

មាន ចំនួន  ៥៥៩  ០៣៣  តោន ។
កសផិល ផេសេងទៀត មាន ដចូ ជា គេប-់  

សា្វាយចន្ទី  ៧៩  ៤៧៣តោន  គេប់- 
ពោត កេហម   ៧៨  ៨៥៦តោន    ផ្លេ ចេក 
សេស ់៧៥  ៦៤៥, ៥៧តោន   ផ្លេ សា្វាយ 
សេស៤់៣  ៦៨០តោន នងិ  ម្ទេស សេស ់
៣២  ៤១៧តោន ដងូ បេង ៧ ១៧៦  តោន 
កន្ទក ់ ៦  ២៥០   តោន នងិ  ផលតិ  ផល 
ចនំនួ  ៣៣  មខុ ផេសេង ទៀត   សរបុ ចនំនួ  
៣១  ៣៧១ តោន ។ 

អ្នក សេ ីអុនិ ឡេ ហតួ  មា្ចាស ់សបិេបកម្ម 
កេច្នេ គេប់ សា្វាយ ចន្ទី មា៉ា ដាម ហួត នៅ 
ខេត្ត កំពង់ ធំ  អះអាងថា គេប់  សា្វាយ- 

ចន្ទី កំពុង មាន  ទីផេសារ ល្អ ជាង ឆ្នាំមុន  
ហើយ សិបេបកម្ម របស់ អ្នក សេីក៏ បាន 
បង្កើន   ការ កេច្នេ ដោយ បន្ថេម កមា្លាំង 
ពលកម្ម រហតូ ដល៨់០ នាក ់ ដើមេបី បង្កើន  
លេបឿន ចង្វាក់ ផលិត កម្ម ឆ្លើយ តប នឹង 
ការ បញ្ជា ទិញ ។ 

អ្នកសេី   ឡេហួត បន្ថេមថា ក្នុង ឆ្នាំ 
នេះ អ្នកសេី តេូវ ការគេប់ សា្វាយ ចន្ទី  
សេស់  ៩០ តោន ដេល នឹង កេច្នេ  ជា 
ផលតិ ផលសមេច  ១៥ តោន សមេប ់
បពំេញ តាមការ បញ្ជាទញិ របស ់ កេមុហ៊នុ   
Top Planning Japan Co., Ltd។ 

អ្នក សេ ីបន្ត ៖« ខ្ញុ ំរកី រាយ ណស ់ដេល  

បាន  ទញិ គេបស់ា្វាយ ចន្ទ ីព ីសហគមន ៍
និង បង្កើត ការ ងរ ដល់ ពួក គាត់ »។

កម្ពុជា បាន នាំចេញ ផលិតផល 
ដណំ ំកស-ិឧសេសាហកម្ម ចនំនួ៦ ទាងំ 
ផ្លូវការ និង កេផ្លូវការ សមេច បាន 
ជាង ៨,៥៥  លាន តោន ដេល មាន 
តម្លេទកឹ បេក ់ជាង ២,៣២  ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ នៅ ឆ្នាំ ២០២០ ។ ផលិត ផល 
ទាងំនោះ រមួមាន ផលតិ ផល ដឡំងូម ី
ផ្លេ សា្វាយ  សេស់ គេប់សា្វាយចន្ទី ផ្លេ 
ចេក សេស់ មៀន ប៉េលិន និង មេច ។ 
នេះ យោងតាម តលួេខ  កេសងួកសកិម្ម  
រុកា្ខាបេមាញ់  និងនេសាទ៕ LA

បុគ្គលិក គៃះឹស្ថាន មីកៃ ូហិរញ្ញវត្ថ ុកំពុង ផ្តល់ កម្ច ីឱៃយ អតិថិជន   ។ ហេង ជីវ័ន 

កម្ពជុា នំា ច្ញ ផលិត ផល កសិកម ្មក្ពីអង្ករ   កើន ជាង ៥៥ % ទៅកាន់ ប្ទ្ស ២៥ 

កុ្មហុ៊ន HSC Group នំា យក ពាណិជ្ជ- 
សញ្ញា  «Tealive» មកទីផ្សារ កម្ពជុា 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ បេព័ន្ធ ព័ត៌មាន  Me-
dia Mernama របសប់េទេស 
មា៉ាឡេសុ ី បាន ឱេយដងឹ កាល ព ីថ្ងេ 
ទ ី៣ខេ មនីា ថា Tealive  ជា  យហីោ 
«តេ »ឈាន មុខ គេនៅ អាសុី - 
អាគ្នេយ ៍តេៀម ខ្លនួ រចួរាល ់ ដើមេបី  
ចូល ទីផេសារ បេទេស កម្ពុជា  និង 
បង្កើត ហាង លក់ ឱេយ បាន ២៥ 
ក្នុង រយៈពេល ៥ឆ្នាំ។ 

 កេុមហ៊ុន  Loob Holding 
Sdn Bhd(LHSB) បាន ចុះ 
កចិ្ច ពេមពេៀង យហីោ ពាណជិ្ជ-
សញ្ញា  ជាមួយ  HSC Group  ជា   
ឧសេសា ហ កម្ម អាហារ  នងិ ភេសជ្ជៈ   
(F&B) នៅ  កម្ពុជា ។

  កេមុ ហ៊នុមយួនេះ បាន ឱេយ ដងឹ 
ថា កម្ពជុានងឹ កា្លាយ ជា ទផីេសារ  ទ ី៨  
បនា្ទាប់ពី  មា៉ាឡេ សុី វៀតណម 
មយី៉ានម់ា៉ា  បេុយ៊ណេ  ហ្វលីពីនី  
អសូ្ដេល ី នងិ ចកេ ភពអង ់គ្លេស ។  
នេះ បើយោង តាម សេចក្ដី រាយ- 
ការណ៍  ។ 

 លោក   Bryan Loo សា្ថាបនកិ  
នងិ អគ្គនាយក កេមុហ៊នុ  Loob 
Holding  បាន ឱេយ ដងឹថា  កេមុហ៊នុ   
HSC យល់ ឃើញ ថា  យីហោ 
កេុម ហ៊ុន  Tealive  គឺ ពិតជា ល្អ  

ដោយសារតេ កេមុហ៊នុ នេះ បាន  
គេប់គេង យីហោ អន្តរជាតិ ផេសេង ៗ   
នៅក្នុង ឧសេសាហ កម្ម F&B។

លោក ថ្លេង ថា ៖« តាមទសិ ដៅ  
របស ់យើង  យើង នងឹ នាយំក មក  
នវូ បេភេទ អាជវីកម្ម Tealive  3.0   
ដេល ឆ្លើយ តប តាមលក្ខ ខណ្ឌ 
នេ ការ រស ់នៅ តាម គន្លង ថ្ម ី ដចូជា  
ការ បញ្ជា ទញិ  នងិ ការបង ់បេក ់
ដោយ មនិ ចាបំាច ់ធ្វើ  ដោយ  ផ្ទាល ់  
ដោយ មនិ ចាបំាច ់ចុះ ព ីរថយន្ត  នងិ  
ការ បើក រថយន្ត ចលូ  គបួផេសំ នងឹ 
អាហារ សមេន់ ចេើន  ទៀត »។  

លោក  សខុ ហងុ  បេធន កេមុ- 
ហ៊នុ  HSC  Group  បាន ឱេយ ដងឹ 
ថា  នេះ ជា ពេល វេលា  ល្អ បំផុត  
ដោយ សារតេ បេជាជន កម្ពុជា 
តេៀម ខ្លនួ រចួរាល ់ ក្នងុ ការ ទទលួ  
យក វបេបធម៌ តេ ទំនើប  ដេល 
យហីោ  អន្តរ ជាត ិផេសេងៗ  បាន ចលូ  
ក្នុង ទីផេសារ នេះ ក្នុង រយៈពេល ជា- 
ចេើន ឆ្នាំ មក ហើយ ។

 លោក បន្ត ៖« យើង មាន មោទន - 
ភាព នងិ រកីរាយ ក្នងុ ការ បង្ហាញ 
យហីោ Tealive ដល ់បេជាជន 
កម្ពជុា  ដេល ជាយ ីហោ  ផលតិ ផល   
បេណតី  នងិ នវានវុត្តន ៍តម្លេ ទាប  
ពិតជា អ្វី ដេល បេជាជន កម្ពុជា 
វ័យ ក្មេងចង់ បាន»៕ LA 
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Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ បើ ទោះ ប ីដណំើរ ការ សាងសង ់
ហៃដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ ផ្លវូ ថ្នល ់ជា ចៃើន ក្នងុ កៃងុ 
ពៃះសីហនុ បាន បញ្ចប់ ភាគ ចៃើន ក៏ ដោយ 
ក៏ ទីផៃសារ  អចលន ទៃពៃយ នៅ ទីនោះ  មិន ទាន់ 
មាន សម្ទុះ កើន ឡើង វិញ ដូច ក្នុង  អំឡុង ឆ្នាំ 
២០១៨ នោះ ទៃ ។  នៃះ បើ យោង តាម អ្នក- 
ជំនាញ វិស័យ អចលន ទៃពៃយ នៅ កម្ពុជា។ 

រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា កាល ពចីងុ  ឆ្នា ំ២០១៩ 
បាន សមៃច បញ្ចៃញ ថវិកាជាតិ បៃមាណ 
៣០០ លាន ដលុា្លារ  ដើមៃបី សាង សង ់ផ្លវូ ចនំនួ  
៣៤  ខៃសៃ នងិ ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ជា ចៃើន ក្នងុ 
ខៃត្ត ក្នុង គោល បំណង បៃ កា្លាយ ទីនោះ ឱៃយ 
ទៅ  ប៉លូ អភវិឌៃឍន ៍ជាត ិបៃកប ដោយ ចរីភាព 
នៅ តំបន់ ឆ្នៃរ សមុទៃ កម្ពុជា និង ជា តំបន់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស គំរូពហុ បំណង សមៃប់ 
ទាក់ ទាញ  ភ្ញៀវ ទៃសចរ  និង ការ វិនិយោគ 
ថ្មីៗ បន្ថៃម ទៀត ពី បរទៃស។

លោក អឹមុ សៃងហ ួបៃធាន សាខា កៃមុ- 
ហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ Century 21 Zillion 
Holding បៃចាខំៃត្ត ពៃះ សហីន ុ បាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  នា  ថ្ងៃ ទ ី៣ ខៃ មនីា ថា បនា្ទាបព់ ី
ធា្លាក ់ចុះ យ៉ាង គហំកុ នៃ សកម្ម ភាពទញិ លក ់
នងិ ជលួ អចលន ទៃពៃយ  ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុ
មយួ រយៈ  ដោយ សារតៃ ការ ចាក ចៃញ យ៉ាង- 
ចៃើន  នៃ ចំនួន  ភ្ញៀវ ទៃសចរ និង វិនិ យោគិន 
ចនិ កាលព ីចងុ ឆ្នា ំ២០១៩ (ការ បទិ លៃបៃង- 
អនឡាញ )និង ការ ផ្ទុះ ឡើង ជំងឺ ផ្តាសាយ 
សកល កូវីដ ១៩ វិស័យ អចលនទៃពៃយ នៅ 
ខៃត្ត ពៃះសហីនបុាន ចាប ់ផ្តើម កមៃើកឡើង 
វញិ បន្តចិ ម្តងៗ ចាប ់ព ីចងុ ឆ្នា ំ២០២០ មក ។ 
ប៉នុ្តៃ ទោះ ប ីយ៉ាង ណា ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ សហគមន៍ ២០  កុម្ភៈ នា ពៃល នៃះ 
កំពុង តៃ ធ្វើ ឱៃយ វិស័យ មួយ នៃះ ធា្លាក់ ចុះ មួយ 
កមៃតិ ទៅ វញិ ពសិៃស ទផីៃសារ ជលួ ដៃលស្ទើរ-  
តៃ ជាប់ គាំង តៃ ម្តង នា ពៃល នៃះ ។

លោក បៃប ់ថា៖ « ផ្ទុះ ឡើង នៃ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ កពំងុ  បង្ក ឱៃយ មាន ផល- 
ប៉ះ ពាល់មួយ ចំនួន ចំពោះ ទីផៃសារ អចលន- 
ទៃពៃយ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុជា ពសិៃស ទផីៃសារ 

ជួល ដៃល កំពុង ស្ងប់ សា្ងាត់   ខា្លាំង  កៃយ ពី 
អាជា្ញា ធរ បាន រក ឃើញអ្នក មាន វិជ្ជមាន 
កូវីដ ១៩  ជា បន្ត បនា្ទាប់»។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា បច្ចបុៃបន្ន ទផីៃសារ ជលួ 
ក្នុង កៃុង ពៃះ សីហនុ បាន ធា្លាក់ ចុះ លើសពី  
៥០ ភាគ រយ បើ ធៀប ទៅ នងឹ មនុ ពៃល មាន 
ពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០  កុម្ភៈ។ លោក  
នយិយ ថា៖ « បើ មាន ការ រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង 
កវូដី ១៩ នៅ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុបន្ត កើន ឡើង 
នោះ ទផីៃសារ នៃះ (ពសិៃស ទផីៃសារ ជលួ)  នងឹ 
កាន់  តៃ ធា្លាក់ ចុះ ខា្លាំង បន្ថៃម ទៀត»។ 

 យោង តាម លោក សៃងហួ បច្ចុបៃបន្ន  ដី 
នៅ តំបន់ ពាណិជ្ជកម្ម  ក្នុងកៃុង ពៃះសីហនុ 
មាន តម្លៃ  ចនោ្លាះ ព ី  ១ ៨០០ ទៅ  ៣ ៥០០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ និង តំបន់ លំនៅ - 
ឋាន  ជាយ កៃុង មាន តម្លៃ  ២៥០-៣០០ 
ដុលា្លារ។  តម្លៃ នៃះ បាន ធា្លាក់ ចុះ បៃមាណ ពី 
២០-៣០ ភាគ រយ  បើ ធៀប នឹង អំឡុង  ឆ្នាំ 
២០១៨-២០១៩។

ទោះ យ៉ាង ណា លោក សៃងហួ មាន 
សុទិដ្ឋិនិយម ថា៖ « បនា្ទាប់ ពី ការ សាងសង់ 
ហៃដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធរចួ រាល ់នងិ   ជងំ ឺកវូដី ១៩  
តៃវូ គៃប ់គៃងទាងំ សៃងុ ខ្ញុ ំគតិ ថា ទផីៃសារ នៃះ 
នឹង ចាប់ ផ្តើម ល្អ ឡើង វិញ»។ 

លោក សំ សុខនឿន បៃធាន សមាគម 

អចលន ទៃពៃយ សកល បាន នយិយ ថា នៅ 
ពៃល ដៃល  អចលន ទៃពៃយ នៅ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ 
មាន ទផីៃសារ ល្អ តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ នៅ ទតីាងំ 
ល្អ បំផុត ក្នុង កៃុង  អាច មាន តម្លៃ ដល់ ជាង  
៤ ០០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ និង តំបន់ 
ជាយ កៃងុ មាន តម្លៃ ចនោ្លាះ ព ី១០០-៣០០ 
ដុលា្លារ ។ ប៉ុន្តៃ បនា្ទាប់ ពី រដ្ឋាភិបាល បៃកាស 
បទិ ហ្គៃម អន ឡាញ  តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ នៅ 
ខៃត្ត ពៃះសហីន ុបាន ស្ថតិ នៅ ទៃងឹ នងិ តបំន ់
ខ្លះ បាន ធា្លាក ់ចុះ ពៃម ទាងំ   មនិ សវូ មាន ការ- 
ទិញ លក់  ទៃ ។ លោក បន្ត ថា បន្ថៃម ពី លើ 
នៃះ ការ មក ដល់  ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
វិស័យ មួយ នៃះ កាន់ តៃ  ទទួល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ កាន់ តៃ ខា្លាំង  បើ ទោះ បី ជា រដ្ឋាភិបាល 
កំពុង សាងសង់ ផ្លូវ ជា ចៃើន ក៏ ដោយ ។

លោក ថ្លៃង  ថា៖ « អចលន ទៃពៃយ នៅ ទនីោះ  
អាច មាន ដណំើរ ល្អ ឡើង វញិ លុះ តៃ តៃ ជងំ ឺ
កវូដី ១៩ អាច គៃប ់គៃង បាន   ១០០ ភាគ រយ 
និង ផ្លូវ រួច រាល់ ។  ទោះ យ៉ាង ណា វា នឹង មិន 
ឡើង ខ្ពស ់ទៀត ទៃ ពៃះ តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ 
នៅ ទីនោះ  បាន ឡើង   ខ្ពស់ រួច   ហើយ »។ 

កាល ពី ចុង ខៃ កុម្ភៈ កៃុមហ៊ុន លន សុីធី 
បាន បោះ ទនុ វនិយិោគ បៃមាណ ជាង ១០០  
លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ការ សាង សង ់ទកីៃងុ ថ្ម ីមយួ 
នៅ  សៃុក ពៃនប់ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ៕ LA

CBC សហការ ជា មួយ TCBC...
តពី ទំព័រ ១...ដោយ សារ តៃ  

វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ដៃល មាន 
ដចូ ជា សកម្ម ភាព   នៃ ការ ធ្វើពា-
ណិជ្ជ កម្ម  ការ វិនិយោគ ទ្វៃភាគី   
ការបៃើ បៃស់ លិខិត ឆ្លង ដៃន 
វា៉ាក ់សំាង  ពៃម ទាងំ លទ្ធភាព នៃ 
ការ បើក ដណំើរ ការ ចៃក ពៃដំៃន  
ជបគ់គរី ( ខៃត្ត ឧត្តរមាន ជយ័ ) 
និង សៃតាគូ (ក្នុង ខៃត្ត បុ៊រីរា៉ាំ) 
ដើមៃបី បង្កើន កិច្ចសហ បៃតិបត្តិ- 
ការ  ពាណិជ្ជ កម្ម និង សៃដ្ឋកិច្ច 
ទ្វៃ ភាគី  របស់ បៃទៃស ទាំង ២។

លោក ថ្លៃង ថា៖« ពិត ហើយ 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី របស់ យើង  
ពតិ ជា រង ផល ប៉ះពាល ់នា អឡំងុ-  
ពៃល   ដ៏ ពិបាក នៃ ការ ឆ្លង រីក  រាល- 
ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ ទោះ បី ជា 
មាន ការ រតឹ បន្តងឹ នៅតាម ពៃដំៃន  
ក៏ យើង មិន ហាម ឃាត់ ការ នាំ - 
ចូល  ឬ ការ នាំ ចៃញ ទំនិញ រវាង 
បៃទៃស ទាំំង ២ នោះ ទៃ។ យើង 
រតឹ បន្តងឹ តៃ លើ ការ ធ្វើ ចរាចរណ ៍
របស ់បៃជាជន  ប៉ណុ្ណោះ ។ ដចូ្នៃះ  
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទំនិញ របស់ យើង  
នៅ តៃ មាន គៃន់ តៃ វា ធា្លាក់ ចុះ 
បរិមាណ តិចតួច ប៉ុណ្ណោះ»។

លោក លើក ឡើង ថា ៖« កៃុម - 
បៃកឹៃសា ពាណជិ្ជ កម្ម ថៃ នងិកម្ពជុា 
បាន ពភិាកៃសា គា្នា ដើមៃប ីជរំញុ ការ- 
ធ្វើ ពា ណិជ្ជ កម្ម នៅ តាម ពៃំដៃន 
បន្ថៃម ទៀត ដើមៃប ីបង្កើន ជវីភាព 
រស់ នៅ របស់ បៃជាជន នៅ តាម 
ពៃំដៃន ។ យើង ក៏  បាន ពិភាកៃសា 
អំពី កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ រវាង 
សា្ថាប័ន ទាំង ២របស់ យើង ផង- 
ដៃរ ហើយ យើង ក ៏បាន ពភិាកៃសា 
អំពី ការ ចរាចរ ទំនិញ ដើមៃបី ឱៃយ 
មាន ផលតិផល ដៃល ផលតិ នៅ 
បៃទៃស កម្ពជុា កាន ់តៃ ចៃើន ចលូ  
ទៅ បៃទៃស ថៃ ពិសៃស   ក្នុង ផៃសារ- 
ទំនើប  Big C Super Mar-
kets និង ផៃសារ7 Eleven»។ 

កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម ថៃ  ឱៃយ  ដឹង 
ថា ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វៃ ភាគី  ថៃ 
និង កម្ពុជា មាន   ៧ ២៣៦ ពាន់ 

លានដលុា្លារ កាល ព ីឆ្នា ំ២០ ២០  
ធា្លាក់  ២៣, ១៧ ភាគ រយ ធៀប  
ឆ្នា ំ២០១៩ ដៃល ភាគ ចៃើន  មក 
ពី ការ រំខាន ដោយ សារ តៃ ការ - 
រីក រាលដល   កូវីដ ១៩។

ស្ថតិ ិបង្ហាញ ថា ការ នា ំចៃញព ី 
កម្ពជុា ទៅ  ថៃ  មាន តម្លៃ ១ ១៤៨  
ពាន ់លាន ដលុា្លារក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
ធា្លាក ់  ៤៩,៤៩ភាគ រយ ធៀប     ឆ្នា ំ
២០១៩ និង   បាន នាំចូល  តម្លៃ 
៦ ០៨៩ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  ធា្លាក ់
ចុះ  ១៤, ៨០ ភាគរយ ។

យោង តាម លោក សោភ័ណ 
CBC គៃង នងឹ រៀបច ំសន្នសិទី 
ពាណិជ្ជកម្ម និង ការ វិនិយោគ 
អនឡាញ សដំៅ ទាក ់ទាញ កៃមុ 
វិនិយោ គិន និង ពាណិជ្ជករ ថៃ  
បន្ថៃម ទៀត ចូល មក វិនិយោគ 
នៅ   កម្ពុជា ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« យើង រៀបចំ ផៃនការ  កៃុម បៃឹ-
កៃសា ពាណជិ្ជ កម្ម ថៃ ហើយ សា្ថាន- 
ទូត  រៀបចំ ផៃន ការ ដើមៃបី លើក- 
កម្ពស់ ពាណិជ្ជ កម្ម  និង ធ្វើ បច្ចុ-
បៃបន្ន ភាព ថ្មីៗ បំផុត ស្ដីពី ពាណិជ្ជ- 
កម្ម និងការ វិនិយោគ រវាង បៃ-
ទៃស ទាំង២  ដើមៃបី ទាក់ ទាញ 
ពាណជិ្ជករ  នងិ កៃមុ វនិយិោគនិ 
ថៃ កាន់ តៃ ចៃើន   មក កម្ពុជា  »។ 

លោក លើក ឡើង ថា ៖ « យើង 
បាន ពៃង ផៃនការ សកម្មភាព 
រួច ហើយ  បៃសិន បើ យើង មិន 
អាច  ធ្វើ ដោយ  ផ្ទាល ់កយ៏ើងអាច 
ធ្វើ តាម អនឡាញ បាន ដៃរ។ 
ដូច  កាល ពី ឆ្នាំ មុន អ៊ីចឹង  យើង 
បាន  ធ្វើ ពៃឹត្តិការណ៍ តាម អន- 
ឡាញ  ដៃល បាន ការ ចូល រួម 
បៃហៃល ៥០០កៃុមហ៊ុន»។

យោង តាម លោក សោភ័ណ 
ថៃ  ស្ថតិ ក្នងុ ចណំម វនិយិោគនិ 
ចៃើន ជាង គៃ ទី៩  នៅ កម្ពុជា 
ដោយ  ចាក ់បញ្ចូល     ៩៦៧,៨៩ 
លាន ដុលា្លារ  ក្នុង ការ វិនិយោគ 
ផ្ទាល់ បរទៃស នៅកម្ពុជា   ចនោ្លាះ  
ពី ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់  ចុង តៃីមាស 
ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៧៕ LA 

ទីផ្សារ អចលនទ្ព្យ នៅ កុ្ង ព្ះ សីហនុ   
មិន ទាន់ មាន សម្ទះុ ខ្លាងំ ដូច ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨

សំណង់ អគារ ខ្ពស់ៗ  បាន លេច ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប់  ក្នងុ កេងុ ពេះសីហនុ។ រូបថត រា៉ាស់ហុីម

 បច្ចុបៃបន្ន តម្លៃ បៃង ឆៅ បាន បៃបៃួល 
ក្នុង ទំនោរ ងើបឡើង  ចាប់តាំងពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
សបា្តាហ៍ នៃះ សៃបពៃល ដៃល សភា 
តំណាង សហរដ្ឋអាមៃរិក បានអនុម័ត 
កញ្ចប ់ថវកិា សមៃប ់វបិត្ដ ិក ូវដី ១៩ កាល- 
ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  សបា្ដាហ៍ មុន ។ 

ប៉ុន្ដៃនៅមាន កតា្ដា ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ 
មួយចំនួនទៀត ដៃល ធ្វើឱៃយ តម្លៃ បៃង បន្ដ 
កើនឡើង ។ លោក ឈា ឆយ ហៃង បៃធាន 
ផ្នៃក បៃឹកៃសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ កៃុមហ៊ុន 
ហ្គោល ដៃ ន អៃ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃៃ ភី ថ ល 
បានធ្វើការ ពនៃយល់ បន្ថៃ ម ទៅលើ ទំនោរ 
ងើបឡើង របស់ តម្លៃ បៃង ។ 

 កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ សបា្តាហ៍ មុន តម្លៃ បៃង- 
ឆៅ បាន ឡើងដល់ ៦៣,៨២ដុលា្លារ ក្នុង ១ 
បារ៉ៃល ដៃលជា តម្លៃ ខ្ពស់បំផុត ចាប់ តាំងពី 
ខៃមករា ឆ្នាំ ២០២០ ហើយ បច្ចុបៃបន្ន បៃង- 
ឆៅ តៃូវបាន ជួញដូរ ក្នុង និនា្នាការ កើនឡើង 
ជាមយួនងឹ គមា្លាត តម្លៃបៃបៃលួ បៃចា ំថ្ងៃជា 
មធៃយម បៃហៃល ២,១០ដុលា្លារ ។ 

 នៃះ អាចមកពី ការផ្ដាត សំខាន់ ទៅលើ 
របាយការណ៍ អតៃ អ្នកមាន ការងរ ធ្វើ នៅ 
អាមៃរិក ដៃល ចៃញផៃសាយ នៅ ថ្ងៃ សុកៃ 
ខាងមុខនៃះ ដៃល តៃូវបាន គៃ រំពឹងថា 
នឹងមាន ការកើនឡើង បន្ថៃមទៀត និង 
លទ្ធផល នៃ កចិ្ចបៃជុ ំOPEC-JMMC ដៃល 

គៃង ធ្វើឡើង នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នៃះ ដើមៃបី 
ពិភាកៃសា អំពី បញ្ហា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ទីផៃសារ ថាម-
ពល នងិ ពៃមពៃៀង លើ បរមិាណ បៃង ដៃល 
ពួកគៃ នឹងតៃូវ ផលិត នៃះ បើ យោងតាម 
សារព័ត៌មាន forexfactory.com ។ 

 ចំណៃក ធនាគារ អាមៃរិក ក៏បាន ចៃញ 
សៃចក្តថី្លៃងការណ ៍មយួ កាលព ីថ្ងៃ ពៃហ-
សៃបតិ៍  សបា្តាហ៍ មុន ដោយ រំពឹងថា  តម្លៃ 
បៃង នងឹ ឡើងថ្លៃ នងិ បាន បន្ថៃមទៀតថា 
OPEC+ អាច នងឹ កៃបៃ កមៃតិ ផលតិកម្ម 
របស់ខ្លួន  ដៃល បណា្តាលឱៃយ តម្លៃ បៃង 
ឡើងដល់ ៦០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល ។ 
អ្នកវភិាគ នៅ ធនាគារ OCBC របស ់សងិ្ហ- 

បុរី បាន បង្ហាញថា ៖« បៃសិនបើ កមៃិត 
ផលតិកម្ម របស ់OPEC+ បញ្ចលូ គា្នា មនិ 
លើសពី ៥០០ ០០០ បារ៉ៃល ក្នុង ១ថ្ងៃ 
នោះ វា នឹងមាន ការកើនឡើង សមៃប់ 
តម្លៃ » ។ 

 សមៃប់ ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស វិញ តម្លៃ បៃង 
នងឹមាន ការបៃបៃលួ ក្នងុ ចនោ្លាះ ព ី៦០ ទៅ 
៦៣,៧០ដុលា្លារ ក្នុង ១ថ្ងៃ ។ ដូច្នៃះ លោក 
ឆយ ហៃង ណៃនា ំអ្នកជញួដរូ ឱៃយ ទញិ បៃង 
ក្នុងតម្លៃ ៦០ដុលា្លារ ដោយ កំណត់ មុខងរ 
កាត់ យកបៃក់ ចំណៃញ នៅ តម្លៃ ៦៣,៥០ 
ដុលា្លារ និង មុខងរ បញៃឈប់ ការខាតបង់      
នៅ តម្លៃ ៥៧,៦០ដុលា្លារ ៕  
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តម្ល្រ ប្រង បន្ត កើនឡើង ស្រប នឹង កិច្ចប្រជុំ ប្រទ្រស ផលិត ប្រង

ដោយ លោក ឈា ឆាយ ហេង បេធាន ផ្នេក 
បេកឹេសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនេ កេមុហុ៊ន ហ្គោល-  
ដេ ន អេ ហ្វ អី កស៍ លីង ឃេ ភី ថ ល ។



                                          ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៤ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១                                                                                                               www.postkhmer.com 



WORLD

www.postkhmer.com

សុខវេងឈាង

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២មីនា
នាយកទីភ្នាក់ងរស៊ើបអង្កៃត
FBIលោកChristopher
Wrayបាននិយាយថាលោក
ចាត់ទក៊កប៊កម្មវាយសមៃក៊ចលូ
វមិានកាពតីលូកាលខៃមករាថា
ជា«ភៃរវកម្មក្នងុសៃក៊»ហើយ
អំពើជៃ៊លនិយមដោយហិងៃសា
បៃបនៃះកំព៊ងរីកលូតលាស់
យា៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសហ-
រដ្ឋអាមៃរិក។
ក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់

លោកចំពោះម៊ខពៃឹទ្ធសភជា
លើកដបំងូតាងំក៊បកម្ម៦មករា
លោកWrayបាននយិាយថា៖
«ខ្ញុំរន្ធត់ណាស់ដៃលអ្នកជា
មៃដកឹនាំជាប់ឆ្នាតរបស់បៃទៃស
យើងតៃូវបានធ្វើឱៃយរងគៃះ
នៅទីនៃះក្នងុសាលទាងំនៃះ»។
លោកបានបន្តទៀតថា៖«ការ-
វាយបៃហារនោះការឡោមព័ទ្ធ
នោះគឺជាឥរយិាបថឧកៃដិ្ឋហើយ
ឥរិយាបថបៃបនៃះហើយដៃល
យើងFBIចាត់ទ៊កថាជាអំពើ
ភៃរវកម្មក្នុងសៃ៊ក។វាមិនមាន
កន្លៃងក្នុងលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ
ទៃហើយការអត់ឱននឹងធ្វើឱៃយ
មានការសើចចំអកដល់នីតិរដ្ឋ
របស់បៃទៃសយើង»។

ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក
Wrayនៅចពំោះម៊ខគណៈកមា្មា-
ធិការត៊លាការរបស់ពៃឹទ្ធសភ
អាមៃរិកគឺជាផ្នៃកមួយនៃការ-
សាកសរួរបស់សភដៃលផ្ដោត
ទៅលើការឆ្លើយតបរបស់ទភី្នាក-់
ងរអន៊វត្តចៃបាប់ទៅនឹងក៊បកម្ម
៦មករា។សមាជិកសភបានសួរ
ចម្លើយលោកWrayអពំកីារបរា-
ជ័យធ្វើការស៊ើបអង្កៃតនិងការ-
បៃសៃយ័ទាក់ទងដៃលអាចកើត
មានម៊នពៃលមានក៊បកម្ម។ពួក-
គៃក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើការគរំាម-
កំហៃងហិងៃសាពីកៃ៊មរីសអើង
ពណ៌សមៃបុរកៃ៊មបៃដាប់អាវ៊ធ
និងកៃ៊មជៃ៊លនិយមក្នុងសៃ៊ក
ផៃសៃងទៀត។
«ថ្ងៃទី៦មករាមិនមៃនជា

ពៃឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡៃកតៃ
ឯងទៃ។បញ្ហានៃអំពើភៃរវកម្ម
ក្នងុសៃក៊បានរកីរាលដាលយា៉ាង-
ខ្លាងំនៅទទូាងំបៃទៃសអស់រយៈ-
ពៃលជាយូរមកហើយហើយវា
នងឹមនិបាត់ភ្លាមៗទៃ»។លោក
Wrayបានបៃប់សមាជកិពៃទឹ្ធ-
សភបៃបនៃះហើយបន្តទៀត
ថា៖ «នៅFBIយើងបានបៃ-
កាសអាសន្នរឿងនៃះអស់រយៈ-
ពៃលជាចៃើនឆា្នាំមកហើយ»។
លោកWrayបៃប់សមាជកិ

ពៃទឹ្ធសភថាមកដល់ពៃលនៃះ

FBIបានចាប់ខ្លួនជនសងៃស័យ
ជាង២៧០នាក់ពាកព់ន័្ធនងឹក៊ប-
កម្មហងិៃសានៃះដោយមានមនស៊ៃស
ជាង៣០០នាក់ទៀតកំព៊ង
បៃឈមនឹងការផ្ដនា្ទាទោសហើយ
ជនសងៃសយ័ចៃើនទៀតកពំង៊តៃវូ
បានគៃកណំត់អត្តសញ្ញាណជា
រៀងរាល់ថ្ងៃ។លោកបានហៅ
សាធារណជនអាមៃរកិថាជា«ដៃ
គូដ៏អសា្ចារៃយបផំត៊»របស់FBIក្នងុ
ការស៊ើបអង្កៃតដៃលមកដល់
ពៃលនៃះបានបញ្ជូនព័ត៌មាន
ជំនួយតាមបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ
ឌីជីថលជាង២៧០០០០។
លោកWrayបាននិយាយ

ថា៖«ឥឡូវនៃះយើងដឹងចៃបាស់
ថាមន៊សៃសមួយចំនួនមកកៃ៊ង-

វា៉ាស៊នីតោនជាមយួនងឹផៃនការ
និងគោលបំណងចូលរួមអំពើ
ហងិៃសាដ៏អាកៃក់បផំត៊ដៃលយើង
អាចទក៊បានថាជាអពំើភៃរវកម្ម
ក្នុងសៃ៊ក»។
ក្នងុការថ្លងឹថ្លៃងពីទហំំនៃការ-

ងររបស់FBIលោកWrayបាន
និយាយថា ចំនួននៃការស៊ើប-
អង្កៃតភៃរវកម្មក្នងុសៃក៊បានកើន
ឡើងពីបៃមាណ១០០០នៅពៃល
ដៃលលោកឡើងកាន់តំណៃង
ជានាយកនៅឆា្នាំ២០១៧ដល់
បៃហៃល១៤០០នៅច៊ងឆា្នាំ
ម៊នដល់បៃហៃល២០០០នា
ពៃលឥឡូវនៃះ។លោកបាន
នយិាយថាចនំនួនៃការចាប់ខ្លនួ
មៃដឹកនំាកៃ៊មរីសអើងពណ៌

សមៃបុរនងិកៃម៊ជៃល៊នយិមផៃសៃង
ទៀតបានកើនឡើងជិតបីដង។
សណំរួភគចៃើនរបស់សមា-

ជកិពៃទឹ្ធសភកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺ
ផ្ដោតលើការចៃកចាយរបាយ-
ការណ៍ថ្ងៃទ៥ីខៃមករាសរសៃរ
ដោយការិយាល័យFBIនៅ
ទីកៃ៊ងNorfolk រដ្ឋ Virginia
ដៃលក្នុងនោះ បានដាស់តឿន
ឱៃយភ្នាក់ងរអន៊វត្តចៃបាប់មាន
ការបៃង៊បៃយត័អពំើហងិៃសារកើត
ឡើងនៅថ្ងៃ៦មករាដោយសារ
ពួកគៃបានរកឃើញការបង្ហាះ
តាមអ៊ីនធឺណិតជាចៃើនដៃល
អះអាងថានឹងមាន«សង្គៃម»
នៅទីកៃ៊ងវា៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃ
បនា្ទាប់។ថា្នាក់ដកឹនាំប៉លូសិវមិាន
កាពីតូលបាននិយាយថាពួកគៃ
មិនបានដឹងអំពីរបាយការណ៍
នៃះរហតូដល់កប៊កម្មបានកើត
ឡើងទៅហើយអតីតស្នងការ
បាននយិាយថាលោកមនិបាន
ទទួលព័ត៌មានពីFBIជាម៊ន
ដៃលបង្ហាញថានឹងមានអំពើ
ហិងៃសានៅថ្ងៃនោះ។
លោកWrayបាននិយាយ

ថាFBIបានចៃកចាយរបាយ-
ការណ៍នៃះតាមកៃ៊មការងរ
បៃឆាងំភៃរវកម្មពភិកៃសានៅប៉ស៊្តិ៍
បញ្ជាការមួយទីកៃ៊ងវា៉ាស៊ីន-
តោនបង្ហាះទៅបណា្ដាញទនំាក-់

ទំនងភ្នាក់ងរអន៊វត្តចៃបាប់ទូទាំង-
បៃទៃសប៊៉នា្មានម៉ាងបនា្ទាប់ពីបាន
ទទួល។តៃលោកបាននិយាយថា
មានការសោកសា្ដោយណាស់ដៃល
អពំើហងិៃសាបានកើតឡើងហើយ
FBIកពំង៊ពនិតិៃយទៅលើអ្វីដៃល
ពួកគៃអាចធ្វើបានខ៊សពីម៊ន។
យា៉ាងណាមិញក៊បកម្មថ្ងៃ៦

មករាបានសមា្លាប់មន៊សៃសចំនួន
៥នាក់ដៃលក្នងុនោះមានប៉លូសិ
មួយរូបនិងបាត៊ករ១រូបដៃល
តៃវូបូ៉លិសបាញ់សា្លាប់។កៃម៊បាត៊-
ករបានវាយសមៃ៊កចូលអគារ
កាពីតូល ខណៈពៃលដៃល
សមាជិកសភទាំង២កំព៊ងធ្វើ
ការបញ្ជាក់លទ្ធផលការបោះ-
ឆ្នាតដៃលលោកJoeBiden
បានឈ្នះ។១សបា្ដោហ៍កៃយ
មកសភតំណាងអាមៃរិកបាន
បោះឆ្នាតចោទបៃកាន់លោក
បៃធានាធបិតីDonaldTrump
ពីបទញុះញង់ឱៃយមានក៊បកម្ម
ដោយនយិាយថាកប៊កម្មនៃះតៃវូ
បានបង្កដោយការអះអាងរបស់
លោកTrumpថាការបោះឆ្នាត
តៃវូបានគៃក្លៃងបន្លំឱៃយលោកចាញ់
នងិការជរ៊ំញកៃម៊អ្នកគាទំៃរបស់
លោកឱៃយទៅតវា៉ានៅវិមានកាពី-
តូល។កាលពីថ្ងៃទី១៣ក៊ម្ភៈ
ពៃទឹ្ធសភបានបោះឆ្នាតលើក-
លៃងទោសលោកTrump៕

បេក់សាយ

លោករដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសអាមៃរិក
AntonyBlinkenកាលពថី្ងៃអង្គារបាន
នយិាយជាមយួមៃដកឹនាំបៃឆាងំវ៉ៃណៃ-
ស៊យ៊អៃឡាលោកចនួហ្គៃដូដៃលទកីៃង៊-
វា៉ាស៊នីតោនទទលួសា្គាល់ជាបៃធានាធបិតី
បណ្ដាះអាសន្ននិងបានស្នើសំ៊ធ្វើការងរ
ជាមយួកៃម៊សម្ពន័្ធមតិ្តដើមៃបីបង្កើនសមា្ពាធ
កាន់តៃខ្លាំងឡើងបៃឆាំងនឹងមៃដឹកនាំ
ឆ្វៃងនិយមលោកនីកូឡាសមា៉ាឌូរ៉ូ។
អ្នកនាំពាកៃយកៃសងួការបរទៃសអាមៃ-

រិកលោកNedPriceបាននិយាយនៅ
ក្នងុសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មយួថា៖«លោក
រដ្ឋមន្តៃីAntonyJ.Blinkenបានពភិ-
កៃសាជាមយួលោកបៃធានាធបិតីបណ្ដាះ-
អាសន្នលោកចួន ហ្គៃដូនៅថ្ងៃនៃះ។
លោករដ្ឋមន្តៃីBlinkenបានបញ្ជាក់ពី
សារៈសខំន់នៃការវលិតៃឡប់ទៅរកលទ្ធ-ិ
បៃជាធិបតៃយៃយនៅក្នុងបៃទៃសវ៉ៃណៃ-
ស៊៊យអៃឡាតាមរយៈការបោះឆ្នាតដោយ
សៃរីនិងយ៊ត្តិធម៌»។

ពួកគៃទាំង២នាក់ បាននិយាយគា្នា
តាមវីដៃអូខល។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍នោះបានឱៃយដងឹថា

លោកBlinkenបានអំពាវនាវឱៃយមាន
កចិ្ចខតិខបំៃងឹបៃងជាចៃើនបន្ថៃមទៀត
ដើមៃបីធ្វើការងរជាមួយកៃ៊មសម្ព័ន្ធមិត្ត
ដៃលមានចិត្តគំនិតដូចគា្នាដូចជាសហភព
អរឺ៉ប៊អង្គការនៃបណា្ដារដ្ឋអាមៃរកិនងិការ
ផ្តចួផ្តើមគំនិតផៃសៃងៗដូចជាLimaGroup
ដើមៃបីបង្កើនសមា្ពាធឱៃយកាន់តៃខ្លាងំឡើង
ក្នុងគោលបំណងការផ្លាស់ប្តូរតាមបៃប
លទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ និងដោយសន្តិវិធី
នៅក្នុងបៃទៃសអាមៃរិកខងតៃបូងនៃះ។
លោកMaduroដៃលបោះឆ្នាតជា

ថ្មីឆា្នាំ២០១៨របស់លោកតៃវូបានទកីៃង៊-
វា៉ាសី៊នតោនចាត់ទ៊កថាមានការលួចបន្លំ
នោះបាននយិាយកៃយការសៃបថឡើង
កាន់តណំៃងរបស់បៃធានាធបិតីចូបៃដនិ
ថាលោកចង់បង្កើតផ្លវូថ្មីមយួជាមយួអា-
មៃរិកដោយបានបន្ថៃមទៀតថាលោក
ចួនហ្គៃដូគឺជាអាយ៉ងរបស់អាមៃរិកដៃល
ស្វះស្វៃងរកការបណ្តៃញលោកចៃញពី

តំណៃងនៅក្នុងរដ្ឋបៃហារមួយ។
លោកPriceបាននិយាយថាលោក

ហ្គៃដូ និងBlinkenបានពិភកៃសាអំពី
តមៃូវការមន៊សៃសធម៌ជាបនា្ទាន់នៅក្នុង
បៃទៃសវ៉ៃណៃស៊៊យអៃឡា ដៃលកំព៊ង
រងការប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសៃដ្ឋកិច្ចចៃើនឆា្នាំ
មកហើយនោះ។
លោកហ្គៃដូបានបៃប់បណា្ដាញទូរ-

ទសៃសន៍Argentineកាលពីលា្ងាចថ្ងៃអង្គារ
ថាលោកបានពិភកៃសាជាមួយលោក
Blinkenនិងលោករដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស
កាណាដាMarcGarneauជាផ្នៃកនៃ
របៀបវារៈមយួនៃកៃម៊សម្ពន័្ធមតិ្តអន្តរជាតិ
ដើមៃបីសា្តារលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយនៅក្នុង
បៃទៃសវ៉ៃណៃស៊៊យអៃឡាឡើងវិញ។
ទំនាក់ទំនងរវាងទីកៃង៊វា៉ាសី៊នតោននិង

ទីកៃង៊ការា៉ាកាសមានភពតានតឹងនៅកៃម
អតីតបៃធានាធិបតីដូណាល់តៃំដៃលបាន
ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបៃទៃសវ៉ៃណៃស៊យ៊-
អៃឡានងិកៃម៊ហ៊ន៊បៃងPDVSAរបស់
ខ្លនួក្នងុកចិ្ចបៃងឹបៃងមយួដើមៃបីបង្ខំលោក
មា៉ាឌូរ៉ូឱៃយច៊ះចៃញពីអំណាច។

វបិត្តិសៃដ្ឋកចិ្ចនៅបៃទៃសវ៉ៃណៃស៊យ៊-
អៃឡាបានបណា្ដាលឱៃយបៃជាជនជាង៥
លាននាក់រត់ភៀសខ្លនួចៃញពីបៃទៃសនៃះ។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍របស់លោកPrice

បានឱៃយដឹងថាលោកBlinkenបានប្តៃជា្ញាបន្ត
ការគាទំៃរបស់អាមៃរកិនៅក្នងុការសន្ទនា
របស់លោកជាមួយលោកហ្គៃដូ។
យោងតាមសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយ

ចៃញពីការិយាល័យរបស់លោកលោក
ហ្គៃដូបានបៃប់លោកBlinkenថាលោក
បានបៃ្តជា្ញាចពំោះអាមៃរកិនងិសម្ពន័្ធមតិ្ដ
ដទៃទៀតក្នងុការស្វៃងរកដណំះសៃយ
នយោបាយដើមៃបីបង្កើនជំនួយមន៊សៃស-
ធម៌ដល់បៃទៃសវ៉ៃណៃស៊៊យអៃឡា។
សៃចក្តថី្លងការណ៍នោះបានឱៃយដងឹថា៖

«ពួកគៃបានឯកភពគា្នាធ្វើការជាមួយ
សហគមន៍អន្តរជាតិដើមៃបីសមៃចបាន
ការបោះឆ្នាតបៃធានាធិបតី និងសភ
ដោយសៃរីយ៊ត្តិធម៌និងតមា្លាភព»។
នៅមន៊សៃបថឡើងកាន់តណំៃងនៅក្នងុ

ខៃមករាលោកBlinkenបានហៅលោក
មា៉ាឌូរ៉ូថាជាជនផ្តាច់ការមា្នាក់ហើយបាន

និយាយថាលោកនឹងបន្តគោលនយោបាយ
របស់លោកតៃំដៃលទទួលសា្គាល់លោក
ហ្គៃដូជាបៃធានាធិបតីបណ្ដាះអាសន្ន។
លោកហ្គៃដូបានបៃកាសខ្លួនលោក

ថាជាមៃដកឹនាំវ៉ៃណៃស៊យ៊អៃឡានៅក្នងុ
ឆា្នាំ២០១៩ដោយបានធ្វើឱៃយភពសៃប-
ចៃបាប់របស់លោកក្នុងតួនាទីជាបៃធាន
សភដៃលដឹកនាំដោយបកៃសបៃឆាំង។
ការអះអាងរបស់លោកតៃូវបានទទួល
សា្គាល់ដោយបៃទៃសជាង៥០ក្នុងនោះ
ក៏មានអាមៃរិកផងដៃរ។
ចាបតំ់ាងពីពៃលនោះមកការគៃបគ់ៃង

សភតៃវូទទលួបានដោយកមា្លាងំរបស់
លោកមា៉ាឌូរ៉ូនៅក្នុងការបោះឆ្នាតខៃធ្នូ
ឆា្នាំ២០២០ដៃលតៃវូបានគៃចាត់ទក៊ថា
មានការលួចបន្លំនោះ។
លោកPrice បាននិយាយនៅក្នុង

សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មយួថាទីកៃង៊វា៉ាស៊នី
តោនបានអពំាវនាវឱៃយភគីទាងំអសធ់្វើ
ការរមួគា្នាដើមៃបីដោះសៃយកង្វល់ដៃល
នៅសៃសសល់អពំីការបោះឆ្នាតដោយ
សន្តិវិធី៕

នាយកFBI៖ «ភេរវកម្មក្នងុសេកុ»កំពុងរីកលូតលាស់នៅអាមេរិក

រដ្ឋមន្តេកីារបរទេសអាមេរិកពិភាកេសាជាមួយមេដឹកនំាវ៉េណេសុ៊យអេឡាអំពីការដាក់សម្ពាធបេឆំាងលោកម៉ាឌូរូ៉

លោកChristopherWrayផ្តល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខពេឹទ្ធសភា។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ជនសង្ស័យដ្លជួយប្ធានកុ្មហុ៊នNissan
រត់គ្ចខ្លនួកន្លងមកបានទៅដល់ប្ទ្សជបុ៉ន

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២ មីនា បុគ្គល២រូបដៃលតៃវូបាន
ចោទបៃកាន់ថា ជួយអតីតបៃធានកៃមុហុ៊នNissan
លោកCarlosGhosnកន្លងមកឥឡូវនៃះពួកគៃបាន
ទៅដល់បៃទៃសជបុ៉នបនា្ទាប់ពីមានបតៃយាប័នពីសហរដ្ឋ-
អាមៃរិក។
មៃធាវីរបស់បុរសទំាងពីរនាក់នៃះ បានចរចាតាមផ្លវូ-

ចៃបាប់ជាចៃើនខៃមកហើយដើមៃបីចៀសវាងការបញ្ជនូអ្នក-
ទំាង២ទៅបៃទៃសជបុ៉នដោយអ្នកទំាង២រងការចោទ-
បៃកាន់ក្នងុការជួយលោកGhosnឱៃយរត់គៃចខ្លនួចៃញពី
រឿងអាសៃវូបន្លឯំកសារចាយវាយបៃក់នៃកៃមុហុ៊នផលិត
ឡានជបុ៉នNissan។បុ៉ន្តៃពួកគៃតៃវូបានធ្វើបតៃយាប័ននៅ
ខៃកុម្ភៈបនា្ទាប់ពីការចាប់ខ្លនួកាលពីខៃឧសភាឆ្នាំមុន
ដោយអាជា្ញាធរអាមៃរិក។
តាមចៃបាប់ជបុ៉នជនសងៃស័យអាចតៃវូបានឃំុខ្លនួរហូត-

ដល់២០ថ្ងៃមុនពៃលពួកគៃតៃវូបានចោទបៃកាន់ឬ
ដោះលៃង។ ពួកគៃមិនតៃវូបានអនុញ្ញាតឱៃយមានមៃធាវី
អំឡុងពៃលការសាកសួរដោយពៃះរាជអាជា្ញានោះទៃ។
លោកCarlosGhosnតៃវូបានចាប់ខ្លនួដោយអាជា្ញាធរ

ជបុ៉នកាលពីខៃវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០១៨ដោយចោទបៃកាន់ពី
បទបៃើបៃស់ហិរញ្ញវត្ថុមិនសមសៃប។ពៃះរាជអាជា្ញាជបុ៉ន
ចោទថាលោកបានចំណាយបៃក់ដៃលជាកម្មសិទ្ធិអតីត
កៃមុហុ៊នរបស់លោកសមៃប់ការបៃើបៃស់ផ្ទាល់ខ្លនួនិង
បោកបញ្ឆោតមា្ចាស់ភាគហុ៊នផងដៃរ៕សុខស្រលុីច

ចិនបដិស្ធចំពោះការលួចចូលប្ព័ន្ធកុ្មហុ៊ន
ផលិតវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២ មីនាបៃទៃសចិនបានបដិសៃធ

ការចោទបៃកាន់ទាក់ទងនឹងការលួចចូលបៃព័ន្ធកៃមុហុ៊ន
ផលិតវា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩នៅបៃទៃសឥណា្ឌា។
កៃសួងការបរទៃសចិនបានជំទាស់ដោយនិយាយថា

ការលើកឡើងទាក់ទងនឹងករណីនៃះជាការបា៉ាន់សា្មាន
ដោយគ្មានមូលដ្ឋាន។នៃះបើតាមការរាយការណ៍របស់
សារព័ត៌មានReuters។
Cyfirmaបានរាយការណ៍ថាកៃមុAPT10បានសង្កៃត

ឃើញមានការលួចចូលក្នងុបណា្តាញផ្គត់ផ្គង់របស់Bharat
Biotech និង Serum Instituteof India(SII)
ដៃលជាកៃមុហុ៊នផលិតវា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩។ កៃមុហុ៊ន
Cyfirma បានឆ្លើយតបទៅកាន់ការបដិសៃធរបស់ចិន
ដោយនិយាយនៅក្នងុសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ថា៖«យើងនៅ
តៃបៃកាន់តាមការសៃវជៃវរបស់យើង»៕សុខស្រលុីច

កូរ្៉ខាងត្បូងកំពុងអង្កត្ការសា្លាប់២ករណីបន្ទាប់ពី
ទទួលវ៉ាក់សំាងAstraZeneca
កាលពីថ្ងៃពុធ ទី៣ មីនាអាជា្ញាធរកូរ៉ៃខាងតៃបូង បាន

បៃកាសថា ពួកគៃកំពុងសុើបអង្កៃតករណីសា្លាប់មនុសៃស
ចំនួន២នាក់ដៃលមានជំងឺបៃចំាកាយបនា្ទាប់ពីទទួល
វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩របស់កៃមុហុ៊នAstraZeneca។
ភា្នាក់ងរសារព័ត៌មានកូរ៉ៃខាងតៃបូងYonhapបានរាយ-

ការណ៍ថា បុគ្គលអាយុ៦៣ឆ្នាំ១រូបដៃលសា្នាក់នៅ
មណ្ឌលថៃទំា និងមានជំងឺសរសៃឈាមខួរកៃបាលបាន
ចៃញរោគសញ្ញាក្ដៅខ្លនួបនា្ទាប់ពីទទួលវា៉ាក់សំាងAstra-
Zeneca។ បុគ្គលនៃះតៃវូបានគៃបញ្ជនូទៅមន្ទរីពៃទៃយ
ដៃលកៃយមកបានសា្លាប់ដោយសារជាតិពុលកើនឡើង
ក្នងុឈាមនិងរលាកសួត។
បុគ្គល១រូបទៀតមានអាយុជាង៥០ឆ្នាំដៃលមានជំងឺ

បៃះដូងនិងទឹកនោមផ្អៃមបានសា្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធបនា្ទាប់
ពីគំងបៃះដូងជាចៃើនដង។ បុគ្គលរូបនៃះបានទទួល
វា៉ាក់សំាងដូចគ្នា១ថ្ងៃមុនការសា្លាប់។
មន្តៃី១រូបនៃទីភា្នាក់ងរតៃតួពិនិតៃយ និងការពារជំងឺ

កូរ៉ៃ(KDCA)បានបៃប់សារព័ត៌មានReuterថាពួក-
គៃកំពុងសុើបរកមូលហៃតុបង្កការសា្លាប់ទំាង២នៃះតៃ
មិនបានបញ្ជាក់បន្ថៃមលើការរាយការណ៍របស់ Yon-
hapទៃ៕សុខវ្រងឈាង

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី៤ែខមីនាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សៅសម្ភស្រស

កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមៃរកិ
បានដក់ទណ្ឌកម្មលើមៃដឹកនាំយោធា
ចលនា Houthiចំនួន២នាក់នៅបៃទៃស
យៃម៉ៃនពីបទកានក់ាប់អាវធុពីអុរីង៉់នងិរៀប-
ចំការវាយបៃហារដៃលនៃះជាការដក់ទណ្ឌ-
កម្មដំបូងរបស់រដ្ឋបាលលោកបៃធានាធិបតី
JoeBidenបៃឆំងនឹងកៃុមនៃះ។
ទណ្ឌកម្មនៃះមានលក្ខណ:ផ្ទយុពីសៃចក្ត-ី

សមៃចរបស់កៃសួងការបរទៃសកាលពីខៃ
មុន អំពីការលុបចោលនៃការកំណត់កៃុម-
ភៃរវករដៃលបានដក់ចៃញដោយរដ្ឋបាល
Donald Trumpនៅថ្ងៃកាន់តំណៃងចុង-
កៃយរបស់លោកជុំវិញការពៃួយបារម្ភថា
ពួកគៃនឹងធ្វើឱៃយវិបត្តិមនុសៃសធម៌កាន់តៃយា៉ាប់-
យុឺនឡើងនៅបៃទៃសយៃម៉ៃន។
រដ្ឋបាលJoeBidenបានពៃមានចលនា

Houthiដៃលគំទៃដោយអុីរ៉ង់ថាទីកៃុងវា៉ា-
សុីនតោននឹងរកៃសាការដក់សមា្ពាធលើការ
ដឹកនាំរបស់កៃុមនៃះបន្តទៀត។
នាយកការយិាលយ័គៃបគ់ៃងទៃពៃយសមៃបត្តិ

បរទៃសលោកAndreaGackiបានថ្លៃងក្នងុ
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍របស់នាយកដ្ឋានរតនា-
គរអាមៃរិកថា ៖ «សហរដ្ឋអាមៃរិកនៅតៃ
ប្តៃជា្ញាធើ្វយា៉ាងណាឱៃយចលនាHouthiទទលួ-
ខសុតៃវូចពំោះសកម្មភាពរបសព់កួគៃដៃល
បានរួមចំណៃកធ្វើឱៃយបៃជាជនយៃម៉ៃនរងទកុ្ខ
ជាទម្ងន់»។
ចំណាត់ការកាលពីថ្ងៃអង្គារនៃាះបានដក់-

ឈ្មាះបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងចលនាហ៊ូធីចូល
ក្នុងបញ្ជីខ្មាដៃលក្នុងនោះរួមមានដូចជា
លោកMansurAl-Sa'adiមៃបញ្ជាការកង-
ទ័ពជើងទឹកហ៊ូធី និងលោកAhmad 'Ali

Ahsanal-Hamziមៃបញ្ជាការកងទ័ពអា-
កាស និងកងការពារដៃនអាកាសរបស់
យៃមៃ៉ន។
រតនាគរអាមៃរិក បានចោទបៃកាន់មៃដឹក-

នាំទាំង២ថារៀបចំការវាយបៃហារដៃល-
បានធ្វើឱៃយជះឥទ្ធិពលដល់បៃជាជនយៃមៃ៉ន
បៃទៃសជិតខាងនិងនាវាពាណិជ្ជកម្មនៅ
ក្នុងដៃនទឹកអន្តរជាតិនៅក្នុងសកម្មភាពមយួ
ដៃលធ្វើឡើងដើមៃបី«ជំរុញរបៀបវារៈបៃកប-
ដោយស្ថិរភាពរបស់របបអុីរ៉ង់»។
បៃភពដដៃលបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមៃរកិ

ថ្កោលទោសកៃុមចលនាហ៊ូធីដៃលគៃង
នឹងបង្កឱៃយមានការបំផ្លចិបំផ្លាញដល់តំបន់បៃ-
ជាជនសុវីលិដោយពកួសកម្មបៃយទុ្ធនងិក-ំ
ណត់ការថ្កោលទោសនៃះចាប់ពីថ្ងៃនៃះតទៅ។
បុគ្គលទាំងនៃះបញ្ជាកមា្លាំងដៃលធ្វើឱៃយមាន
វិបត្តិមនុសៃសធម៌កាន់តៃអាកៃក់នៅក្នុងបៃទៃស-
យៃម៉ៃន។ សងៃ្គាមបានធ្វើឱៃយបៃទៃសកៃីកៃ
មួយនៃះធា្លាក់ខ្លួនទៅជាបៃទៃសដៃលមាន
វបិត្តិមនសុៃសធម៌ដ៏ធំបផំុតរបស់ពភិពលោក។
នៃះបើតាមអង្គការសហបៃជាជាតិ។
ទណ្ឌកម្មថ្មនីៃះធ្វើឡើងកៃយពៃលលោក

Bidenដកកមា្លាំងយោធាជំនួយដៃលគំទៃ
ដោយអារា៉ាប៊ីសាអូ៊ឌីត នៅយៃមៃ៉នដោយ
បៃកាសថាសង្គៃមរយៈពៃល៦ឆ្នាំដៃលតៃូវ
បានគៃមើលឃើញថាជាជម្លាះរវាងអារា៉ាប៊ី-
សាអ៊ូឌីតនិងអុីរ៉ង់«តៃូវតៃបញ្ចប់»។
រតនាគរ បានបន្តថា អុីរ៉ង់បានបង្កើន

ជម្លាះកាន់តៃខា្លាំងឡើងតាមរយៈការផ្តល់-
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ និងសមា្ភារដោយផ្ទាល់ដល់
កៃមុHouthiរួមមានអាវុធតូចៗ មីសីុលគៃឿង-
ផ្ទុះនិងយានគ្មានមនុសៃសបើកឬ្រដូនដៃល
តៃវូបានបៃើបៃស់បៃឆងំទៅនងឹរដ្ឋាភបិាល
យៃម៉ៃន។

បៃភពដដៃលបន្តថាលោកAl-Sa'adi
បានទទួលការបណ្តុះបណា្តាលយា៉ាងទូលំទូ-
លាយនៅក្នុងបៃទៃសអុីរ៉ង់និងបានជួយរត់-
ពន្ធអាវុធចូលទៅក្នុងបៃទៃសយៃម៉ៃនខណៈ
លោកal-Hamziបានទិញអាវុធ ដៃល
ផលិតដោយអុីរ៉ង់សមៃប់បៃើបៃស់នៅក្នុង
សង្គៃមសុវីលិរមួទាងំការវាយបៃហារដោយ
យន្តហោះ្រដូនទៀតផង។
ទណ្ឌកម្មកាលពថី្ងៃអង្គារតៃវូបានដក់នៅ

កៃមបទបញ្ជាបៃតិបត្តិដៃលមានគោលបំណង
បង្កកទៃពៃយសមៃបត្តិរបស់បៃជាជនដៃលគំរាម
កហំៃងដល់សន្តភិាពសន្តសិខុឬស្ថរិភាពនៃ
បៃទៃសយៃម៉ៃនរារាំងរាល់ទៃពៃយសមៃបត្តិ អ្ន
កដៃលតៃូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មាអាចមាននៅ
កៃមយុតា្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមៃរិកហើយ
ជាទទូៅរារាងំជនជាតិអាមៃរកិមនិឱៃយទាកទ់ង
ពួកគៃឡើយ។
យា៉ាងណាមិញកៃុមឧទា្ទាមមកពីបៃទៃស

កៃីកៃមយួនៃះទំនងជាមិនមានគណនីធនា-
គរអាមៃរិកឡើយដូចនៃះផលប៉ះពាល់មិន-
សូវខា្លាំងប៉ុនា្មានទៃប៉ុន្តៃការធ្វើដូចនៃះកាន់តៃ
ធ្វើឱៃយមានការរិះគន់ដល់លោកJoeBiden
កាន់តៃខា្លាងំពីសណំាក់ភាគីអុរីង៉ខណៈដៃល
លោកបើកទា្វារការទូតជាមួយនឹងអារា៉ាប៊ី-
សាអូ៊ឌីតដៃលបាននិងកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញ
កៃុមហ៊ូធីនៃះ។
កាលពីខៃមុនសហរដ្ឋអាមៃរិកបានដកហូត

កៃមុហ៊ធូីចៃញពីអង្គការភៃរវកម្មបរទៃសជា
ការចាត់វិធានការរបស់លោកឧត្តមសៃនីយ៍
FrankMcKenzie បៃធានកងកមា្លាំងអា-
មៃរិកនៅមជៃឈិមបូពា៌ា និងបានហៅចំណាត់-
ការនៃះថាជា«ឆន្ទៈល្អ»ដើមៃបីបញ្ចុះបញ្ចូល
កៃុមឧទា្ទាមឱៃយចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាព
ដើមៃបី«បញ្ចប់សង្គៃម»៕

ក្រមុអ្នកគំាទ្រឧទ្ទាមហូ៊ធីឡើងទៅតាមដងផ្លវូនានាន្រទីក្រងុសាណាដើម្របីតវ៉ាប្រឆំាងការបិទប្រទ្រសពួកគ្រដោយក្រមុចម្រះុអារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីត។រូបថតAFP

អាម្រិកដាក់ទណ្ឌកម្មម្ដឹកនំយោធាHouthi២នក់
ក្យមានការវយប្ហារទៅលើអារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីត



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ ទោះបជីា មានរបូ  រាង កាយ   
ទទួល រង  នូវ   ពិការ ភាព  ដៃទាំង គូ និង 
ជើង ទាំង គូ    តាំង ពី   កំណើត  ម ក យ៉ាង-  
ណា   ក្តី ក៏ ឆន្ទៈ ដ៏ មុត មាំ  ខិតខំ ជម្នះ 
ឧបសគ្គ និង សៃចក្តី ពៃយាយម    សង្វាត 
សកិៃសា  រៀន សតូៃ  ដៃលជាពន្ល ឺដ ៏ភ្ល ឺស្វាង 
ដចូជា គៃប ់ពៃជៃ នោះបាន ធ្វើ   ឱៃយ   យវុជន  
ទុយ សុខដុង កំពុង តៃ ដើរ ទៅ រក ការ- 
សមៃច  ក្តបីៃថ្នា របស ់ខ្លនួ  ផង ដៃរ គចឺង ់
កា្លាយ ជា ជំនាញ  អ្នក សរសៃរ កូដ លើ   
ទូរ  ស័ព្ទ   ដៃ និង វៃប  សយ  ។ 

បច្ចបុៃបន្ន  យវុជន  ទយុ សខុដងុ  កពំងុ 
តៃ រៀន នៅ សកល វិទៃយា ល័យ ភូមិន្ទ- 
ភ្នពំៃញ  ឆ្នា ំទ ី២ ផ្នៃក ពត័ម៌ាន វទិៃយា ហើយ 
រស ់នៅ ជា មយួ  ឪពកុ  មា្តាយ សទុ្ធតៃ មាន 
វយ័ លើស  ៦០ឆ្នា ំដោយ សរ ពកួគាត ់ 
តៃវូ បពំៃញ កាតព្វ កចិ្ច មយួ គ ឺអាច ឆ្លាស ់
វៃន គា្នា ដើមៃបីជូន ទៅ  សលារៀន  ខណៈ- 
ការ រស ់នៅ ក្នងុ បន្ទប ់ ជលួ មយួ  នៅ កៃបៃរ 
សលា  តម្លៃ៦០ដុលា្លារក្នុង ១ខៃ ។

ទុយ សុខដុង គឺ ជា កូន ទី  ៥ ក្នុង 
ចំណោម បង ប្អនូ ៦ នាក់ (សៃ ី៤ នាក់) 
នៃ គៃួសរ  ដៃល មាន ឪពុក មា្តាយ  ជា 
កសកិរ រសន់ៅ    ភមូ ិ  ពោធិ៍ តាអ៊ ុន សង្កាត ់
សៃយូវ កៃុង ស្ទឹង សៃន ខៃត្ត កំពង់ធំ 
បានបៃឡង  ជាប ់បាក ់ឌបុនៅ   ឆ្នា ំ២០១៩ 
ទទលួ បាន នទិៃ្ទស  D ហើយ  ក ៏ទទលួ 
បាន អាហារបូ ករណ ៍សកិៃសា  ១០០% 
ពី កៃសួងអប់រំ សមៃប់ ការ សិកៃសា  
នៅ មហាវិទៃយា ល័យ រយៈ ពៃល  ៤ 
ឆ្នាំ នៅ   សកល  វិទៃយា ល័យ ភូមិន្ទ - 
ភ្នំពៃញ នៃផ្នៃក មហាវិទៃយាល័យ 
ព័ត៌មាន វិទៃយា ។ 

ដោយ សៃច  ក្ត ី   អាណតិអាសរូព ី
បៃវត្តិ ដ៏ កំសត់ និង ឃើញ ពី 
ឆន្ទៈ ចង់ រៀន សូតៃ បន្ត  
ទោះប ីជា ខ្លនួ មានព-ិ 
ការ  ភាព យ៉ាង ណា 
ក្តី ក៏ មិ ន   ចង់- 
បោះ បង់  ចោល  

សៃចក្ត ីបៃថ្នា រៀន 
 នៅ  សកល- 
វិទៃយា ល័យ  
កៃយ បៃ-
ឡង បាក់ឌុប 
ជាប់  កាល ពី  
ឆ្នាំ ២០១៩   

យុវជន ទុយ 
សុខ ដុង ក៏ ទទួល  
បាន  ការ ឧប ត្ថម្ភ  ព ី
សំណាក់ អតីត- 
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង  
ការ បរទៃស និង  
សហ បៃតិបត្ត កិារ  
អន្តរជាតិ លោក 
ហោ ណាំហុង 
ផង  ដៃរ  សមៃប ់
ការ ជយួ ទៃទៃង ់
ការ សិកៃសានៅ 
មហាវទិៃយា លយ័  
រយៈ  ពៃល ៤ ឆ្នា។ំ 

ទុយ សុខដុង- 
បង្ហើប បៃប ់ថ ៖  
«កៃយ ពី មាន 
ព័ត៌មាន ចុះ 

ផៃសាយ ពី រូប 
ខ្ញុំចៃើន-  

នោះ ក៏ លៃចឮដំណឹង ដល់ លោក អ៊ុំ 
ឯក ឧត្តម ហោ ណាំហុង ដោយ គាត់ 
បាន   ជួយ ឧបត្ថម្ភ បៃក់ ចំនួន ២០០ 
ដលុា្លារ ក្នងុ ១ខៃ  រយៈ ពៃល  ៤ឆ្នា ំសមៃប ់
ការ សិកៃសា នៅ មហាវិទៃយា ល័យនៃះ »។  

ការ ចាប់ យក ជំនាញ ព័ត៌មាន វិទៃយា 
នៃះ ដោយសរ តៃជា ក្តី សៃឡាញ់ ពី 
ក្មៃង នងិ មាន ក្ត ីបៃថ្នា មយួ ចង ់កា្លាយជា 
អ្នកជំនាញ សរ សៃរ  កូដ លើ កម្មវិធី ទូរ-
សព័្ទ ដៃ  នងិ   វៃបសយ  នាពៃល អនាគត 
ខណៈ និសៃសិតរូបនៃះក៏ មាន ក្តី សុបិន   
ចង់ បង្កើត  មជៃឈ មណ្ឌល មួយ  សមៃប់  
បងៃៀន កមុារកៃ ីកៃ  នងិ ជនពកិារ ដៃល 
មាន ចំណូល ចិត្ត ដូច ជា ខ្លួន ចង់  រៀន 
ផ្នៃក ព័ត៌មាន វិទៃយា នៃះ ផង ដៃរ។ 

យុវជន ទុយ សុខដុង ក៏បៃប់  ថ៖ 
«បើ តាមសៃចក្ត ី បណំង ហើយ  បៃសនិ 
បើ មាន លទ្ធ ភាព នៅ ថ្ងៃ កៃយ នោះ ខ្ញុ ំ
ចង ់បើក មជៃឈ មណ្ឌល  មយួ  បងៃៀន ដល ់
កុមារ កៃី កៃ និង ជន ពិការ ដៃល ចូល - 
ចិត្តរៀន ជំនាញ   ដូច រូប ខ្ញុំ  នាពៃលនៃះ  
អ៊ចីងឹ ដៃរ  នៅ  ក្នងុ ខៃត្ត របស ់ខ្ញុ ំ។ សមៃប ់
ជនំាញ  ថ្ងៃអនាគត  ខ្ញុចំង ់កា្លាយ ជាអ្នក- 
សរសៃរ កូដ លើ កម្មវិធី ទូរ ស័ព្ទ ដៃ និង 
វៃបសយ» ។ 

សមៃប់ ការ សិកៃសា ថ្នាក់ មហាវិទៃយា- 
ល័យ ផ្នៃក ព័ត៌មាន វិទៃយា  ហាក់   ដូចជា 

មនិ ងយ សៃលួឡើយ   សមៃប ់នសិៃសតិ 
រៀន សូតៃ  តៃ ទោះជា យ៉ាង ណាក្តី ក៏ 
មិន  អាច  ជា រនាំង  ឬ ឧបសគ្គ រារាំង- 
ចំពោះ ឆន្ទៈ  តស៊ូ អំណត់ ពៃយាយម ដ៏ 
មោះមតុ  របសយ់វុជន ពកិារ ដៃ ជើង   វយ័  
២២ ឆ្នា ំ  ទយុ សខុដងុ នោះ ឡើយ ក្នងុ 
មខុ  ជនំាញ នៃះ  ។ យវុជន  ទយុ សខុដងុ  
បញ្ជាក់ ថ៖ «ពៃល ចូល រៀន ដំបូង  ខ្ញុំ  
បាន ជបួ ឧបសគ្គ ចៃើន ដៃរ ដចូជា បញ្ហា 
មនិ ចៃះ ផ្នៃក ភាសអងគ់្លៃស នងិ របៀប 
សរសៃរ លៃខ កដូ  ជាដើម  ដោយ វា បាន 
ធ្វើ ឱៃយ ខ្ញុ ំមាន ការ ស្មគុស្មាញ ខ្លាងំ ណាស ់
នាពៃល នោះ។ តៃ ដោយ សរ ភាព ជម្នះ 
ពៃយាយម តសូ៊ ខណៈ ពៃល នៃះ រឿង របៀប  
សរសៃរ កដូ សមៃប ់ខ្ញុ ំ   លៃង កា្លាយជា- 
បញ្ហា ស្មុគស្មាញ ទៀត ហើយ» ។ 

អ្វី ដៃលគួរ ឱៃយ កោតសរសើរ ពី ឆន្ទៈ 
នងិ ជា គរំ ូល្អ មយួ ផង ដៃរ  សមៃប ់យវុ-
ជន ទាំងឡាយ   នោះ និសៃសិត ពិការ ដៃ- 
ជើង   មាន សៃុក កំណើត  នៅ កៃុង ស្ទឹង -  
សៃន  ខៃត្ត  កំពង់ ធំ រូប   នៃះ  ក៏ អាច  ជា 
សរ   មួយ ដើមៃបី លើក ទឹក  ចិត្ត    កុំ ឱៃយ កើត 
ជំងឺ បាក់ទឹក ចិត្ត (Depression)- 
ដោយ  យុវ ជន  ទុយ សុខ ដុង លើកជា 
សំណូមពរ ថ៖ «បៃសិន បើ យុវជន 
យើងជួបនូវ  បញ្ហា នានានោះ   សូម កុំ 
បណោ្តោយ វា ឱៃយ កា្លាយទៅ ជា  ជំងឺ  បាក់ ទឹក - 
ចិត្ត   គឺ  តៃូវ រឹង មាំ  ដោយ ខ្លួន  ឯង ហើយ 
ទ ទលួ ស្គាល ់យក ការ ពតិ ខ្លនួ ឯង  ដៃល 
យើង កំពុង មាន   និង ខិតខំ ពៃយាយម-  
ជម្នះលើ ឧបសគ្គ ដៃលជួប នោះ យើង 
នឹង ឆ្លង ផុត បញ្ហាជា មិន ខន »៕
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មុននេះ  សេអូីន បន ឧបត្ថម្ភបេក់$ ៥០០  ដល់យុវជន សុខដុង។ រូប ហ្វៃសប៊ុក 

ទោះបីពិការដេទំង២ ក៏ សុខដុង អាច សរសេរអកេសរ បន យ៉ាងស្អាត   ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

ទុយ សុខដុង ធ្លាប់ឡើងភ្នឱំរ៉ាល់ កាលពី ខេកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

យុវជនពិការដៃជើងពីកំណើតទុយសុខដុងចង់សមៃចក្តី
បៃថ្នាកា្លាយជាអ្នកសរសៃរកូដកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងវៃបសាយ



រ័ត្ន សុជាតា

ក្រច្រះ : ចាប់ផ្ដើមពីការបង្កើតជា
ជាលិកាទៅការបណ្ដុះនៅក្នុងកែវ
រហតូទៅដល់ការដាំលើដីបច្ចែកវទិែយា
មយួថ្មីនៅក្នងុការដាំដើមឈើតែវូបាន
ធ្វើឡើងជំនួសឱែយការដាំដុះបែប
បែពែណីដោយគែប់តែវូតែជាចណំចុ
កណ្ដាល។កាន់តែពិសែសនោះ គឺ
ការដាំដុះរុក្ខជាតិបែបថ្មីនែះបែើរយៈ-
ពែលតែឹមតែ៥ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងការ-
បែមូលផលដើមឈើ។
បច្ចែកវទិែយាដាដំុះថ្មីកពំងុលតូលាស់

នងិដណំើរការនៅខែត្តកែចែះតែវូបាន
អនុវត្តដោយកែុមហ៊ុនThinkBiotic។

ផ្ទែដីទហំំដ៏ធំល្វងឹល្វើយគែបដណ្ដប់
ដោយតំបន់បែងចែកដំណក់កាល
នីមួយៗនែការធ្វើចម្ការពែដំា។ទិដ្ឋភាព
ពីលើអាកាសរលំែចនវូរោងចម្ការឈើ
ដាំដែលខុសប្លែកគ្នាពីមួយដណំក់-
កាលទៅមួយដំណក់កាលជាប់នឹង
ទន្លែមែគង្គដែលអំណយផលដល់
ការសែចសែពចម្ការពែដាំ។
ថង់បា្លាស្ទកិខ្មៅគែបដណ្ដប់ផ្ទែដីមយួ

ផ្នែកធំគឺជាអ្វីដែលគែនឹងមើលឃើញ
ពកីែឬពលីើទខី្ពស។់នែះជាបច្ចែក-
ទែសថែរកែសាកូនឈើតូចៗ ដែលតែូវ
បានយកមកដាក់ដាំក្នុងកូនថង់
បា្លាស្ទិក រួមទាំងរោងដើមឈើដែល
លូតលាស់នៅលើដី។

នៅចម្ងាយតែប៉នុ្មៅនគឡីូម៉ែតែដើម
អាកាសែយាជាចែើនដើមលូតលាស់
ជាជួរជាលទ្ធផលចែញពីជំហាន
ដាំដុះបែើបច្ចែកទែសថ្មីមួយនែះ។
លោក លូជូចាំង(LuChu

Chang)បែធានកែុមហ៊ុន Think
Bioticបានរៀបរាបព់ីការវវិឌែឍនែចម្ការ
ពែដាំរបស់លោកបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថា៖
«យើងបានសាកលែបងនៅខែត្តផែសែង
ជាចែើនដងមុននឹងយើងសមែចចិត្ត
មកធ្វើនៅខែត្តកែចែះ»។
លោកបន្តថា៖ «ហើយហែតុផល

ដែលយើងជែើសរើសយកខែត្តនែះធ្វើ
អាជីវកម្មរបស់យើងពែះវាមនផ្ទែដី
ធំទូលាយអាកាសធាតុក៏សមសែប
ជាមួយនឹងការដាំដុះរបស់យើង
ដូចជាដើមម៉ែសាក់ដើមអាកាសែយា។
ដីសមែបទានមនសែប់ ដែលអាចឱែយ
យើងដាំដុះបានភា្លាមៗនិងជាទីតាំង
ដែលអំណយផលពីទន្លែមែគង្គ»។
ការធ្វើចម្ការពែដាំនែះមនចែើន

ដណំកក់ាលនងិទាមទារការមើលថែ
ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយលោក
ជូចាំង បានបែប់តែួសៗពី
វិធីសាសែ្តនៅក្នុង

ការដាំដុះនែះផ្ដើមចែញពីជំហាន
ដំបូងគឺការដាំក្នុងកែវ។
ដំបូងគែតែូវធ្វើជាលិកាឱែយទៅជា

ពន្លកដោយបែើរយៈពែលយូរអាចពី
៣ទៅ៦ខែតាមបែភែទនែកូនឈើ។
បន្ទាប់មកយកពន្លកទៅដាក់នៅក្នុង
កែវពី១៤ទៅ២៥ថ្ងែឱែយវាចាក់ឫស
បន្ថែមក្នុងរយៈពែល២៥ថ្ងែទៀត។
ចំណុចបន្ទាប់គឺយើងយកកូនឈើ

នោះទៅដាក់ក្នុងការមើលថែទាំឱែយ
បានតែឹមតែូវដែលវាអាចបែើពែលពី
៣ទៅ៨ខែដើមែបីឱែយវាលូតទៅជា
រកុ្ខជាតិកម្ពស់បែមណពី៣០ទៅ៥០
សងទ់មី៉ែតែ។ចងុកែយគែអាចយក
វាមកដាំនៅលើដីដោយភាគចែើន
កែុមហ៊ុនធ្វើការដាំនៅពាក់កណ្ដាល
ខែឧសភាជារដូវវសែសានៅកម្ពុជា។
ចម្ការឈើដាំនែះមនការទទួល-

សា្គាល់និងការគំទែពីរដា្ឋាភិបាល
ជាពសិែសខាងកែសងួបរសិា្ថានដោយ
កាលពីខែកមុ្ភៈលោកនែតែភក្តែជា
រដ្ឋលែខាធិការនិងអ្នកនំពាកែយរបស់
កែសួងបរិសា្ថានបានដឹកនំមនុសែស

បែមណជាង ៣០០នក់ទៅ
ទសែសនកិច្ចកែុមហ៊ុន Think

Bioticនិងសិកែសាស្វែង-
យល់ពីអ្នកជំនញ
របស់កែុមហ៊ុន។
លោកជូចាំង

បានលើកឡើង
ទៀតថា៖«សមែប់
ជំនួបជាមួយលោក

ភក្តែខ្ញុំយល់ថាមន
បែយោជន៍ណស់

ពែះចម្ការពែ-
ដាំមនិមែនតែ
សមែប់ម្ចាស់
អាជីវកម្មទែ
តែសមែប់
អ្នកដាក់
ទុនទាំង
អ ស់ 
ហើយ
ការ-
ជួបជុំ
នែះ

បានធ្វើឱែយអ្នកផែសែងបានដឹងពីអ្វីដែល
យើងធ្វើនិងលទ្ធផលយើងទទួលបាន។
ដចូគ្នានែះដែរយើងក៏អាចទទលួដងឹពី
អ្វីដែលអ្នកកែគត់មនចម្ងល់ឬចង់
ដឹងបន្ថែមពីវិធីដាំដុះរបស់យើង»។
លោកក៏បានបន្តបែប់ពីគោលដៅ

របស់ចម្ការពែដាំថាបែហែលជា៤ទៅ
៥ឆ្នាំទៀតកែុមហ៊ុននឹងអាចបែមូល-
ផលបានម្ដងបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមដាំ
កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៩ហើយនឹងបន្ត
ជាការធ្វើវិលជុំម្ដងហើយម្ដងទៀត
រួមទាំងមនគមែងនឹងដាំដល់ទៅ
១២០០០០ហិកតាក្នុងរយៈពែល
៥ទៅ១០ឆ្នាំខាងមុខ។
អត្ថបែយោជន៍របស់ចម្ការពែដាំ

មនដូចជាជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅ
ផែនដីដោយការលូតលាស់លឿននែ
ពែឈើផ្ដល់ការងារដល់បែជាជនជា
បន្តបន្ទាប់ពីមួយដំណក់កាលទៅ
មួយដំណក់កាលជួយទប់ទល់នឹង
ការកាប់បផំ្លាញពែឈើខសុចែបាប់នងិ
ជាអាជវីកម្មមយួដែលមនដណំើរយរូ
អង្វែងនិងមនស្ថរិភាពសមែប់កម្ពជុា
ទាំងនៅអាសុីនិងពិភពលោក។
យ៉ាងណមិញលោកជូចាំងបាន

ឱែយដឹងថាកែុមហ៊ុនក៏បែឈមមុខនឹង
បញ្ហាជាចែើនដែរដូចជាខ្វះធនធាន
មនសមត្ថភាពការចណំយដើមទនុ
ចែើននៅជំហានដំបូងៗនែការដាំដុះ
គែះរាងំស្ងតួធម្មជាតិអសូបន្លាយយរូ
និងនៅមនបញ្ហាជាចែើនទៀត។
លោកជចូាងំមនិដងឹអ្វីដែលលោក

ធ្វើនឹងគែប់គែន់សមែប់ការអភិវឌែឍ
ការដាំដុះទាំងមលូតែលែបះមយួដែល
លោកជឿជាក់នោះគឺ៖ «ការអនុវត្ដ
ចណំែះដងឹនងិជនំញក្នងុការអភវិឌែឍ
និងការគែប់គែងការអប់រំបច្ចែកវិទែយា
នងិជនំញួពាណជិ្ជកម្មពែឈើបែកដ
ជាបោះជំហានទៅមុខមិនថាតិចឬក៏
ចែើននោះទែ»។
លោកបានថ្លែងពីជំនឿចិត្តថា៖

«ការដាំដើមឈើនងិឧសែសាហកម្មនែះ
អាចកា្លាយជាសសរស្ដម្ភមួយនៅ
កម្ពុជា។លើសពីនែះចម្ការឈើជា
មលូដា្ឋានការពារពែឈើធម្មជាតិនិង
បរិសា្ថាននៅកម្ពុជា»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងែពែហសែបតិ៍ទី៤ែខមីនឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

អ្នកជំនាញ បង្ហាញ ពី ចម្ការព្រដំា  ជូន លោក ន្រត្រ ភក្ត្រ  ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហីុម

ចម្ការ ព្រដាំ ប្រើបច្ច្រកទ្រស ថ្មី លូតលាស់លឿន ដោយ អាច ប្រមូល ផល ពី ៤ ទៅ៥ ឆ្នាំ ខាង មុខ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

ពន្លកក្នងុកែវទៅធំធាត់
លើដីចម្ការពែដំា
នៅកែចែះចូលរួម
កាត់បន្ថយកម្ដៅផែនដី

ទិដ្ឋភាព ចម្ការ ព្រដំា តាម ដំណាក់កាលនីមួយៗ  ស្ថតិ លើ ផ្ទ្រដី 
ជាប់ ទន្ល្រ ម្រគង្គ  ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម ចម្ការ ព្រដំា ផ្ដើមពី ការបង្កើត ជា ជាលិកា ទៅការ  - 

បណ្ដះុ  ក្នងុ ក្រវ  រហូត ការដំា លើ ដី ។ រូបថតសួសចន្ធី



ក្រុងបាស្រឡូណា: លោក 
Josep Maria Bartomeu 
អតីត ប្រធាន ក្លិប Barcelona 
ត្រវូ បាន ដោះ ល្រង ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន កាល ព ីថ្ង្រ អង្គារ បន្ទាប-់ 
ព ី បង្ហាញ ខ្លនួរចួ រាល ់នៅ ចពំោះ 
មុខ ចៅ ក្រម  ដ្រល សុើប អង្ក្រត 
លើរឿង អាស្រូវ ឈ្មោះ «Bar-
cagate» កាល ព ីឆ្នា ំមនុ ដ្រល 
វា កើត ឡើង ត្រ ប៉ុន្មោន ថ្ង្រ មុន 
ព្រល  ក្លិប រៀប ចំ ការ បោះ ឆ្នាត 
ដើម្របី  ជ្រើស រើស ប្រធាន ថ្មី។

តុលាការ ក្រុង បា ស្រ ឡូ ណា 
បានឱ្រយ ដឹង ក្នុង ស្រចក្តី ថ្ល្រង - 
ការណ៍ ថា លោក Bartomeu 
និង អតីត ទី ប្រឹក្រសា របស់ គាត់គឺ 
លោក Jaume Masferrer 
បាន ប្រើ ប្រស់សិទ្ធិ មិន ឆ្លើយ- 
តប ព្រល ត្រូវ បាន សាក សួរ 
ដោយ ចៅ ក្រម បន្ទាប់ ពី ជាប់ 
ក្នុង  មន្ទីរ ឃុំ ឃាំង ១យប់ ។

ប៉ូលិស បាន ធ្វើ ការ ចាប់ ខ្លួន 
អ្នក ទាំង ២ រួម ជាមួយ នឹង មន្ត្រី 
របស់ ក្លិប  ២ រូប ផ្រស្រង ទៀត 
ហើយ បាន ធ្វើ ការ ឆ្រក ឆ្ររ 
កីឡដ្ឋាន របស់ ក្រុម  Barca 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ដ្រល ជា ផ្ន្រក ១ 
ន្រ ការ សុើប អង្ក្រត ជុំ វិញ ការ- 
ចោទ ប្រកាន់ថា ក្លិប បាន ធ្វើ 
យុទ្ធនការ  ដើម្របីបង្ខូច ក្ររ្តិ៍ - 
ឈ្មោះរបស់   កីឡាករ ទាំង 
បច្ចុប្របន្ន និង អតីត ដ្រល បាន  
រិះ គន់ លោក    Bartomeu ។

សា្ថានីយ វិទ្រយុ Cadena Ser 
នៅ ប្រទ្រសអ្រស្រប៉ាញ បាន ធ្វើ 
ការ អះអាង កាល ពី ខ្រកុម្ភៈ 
ឆ្នាំ២០២០ ថា Barca បាន 

លាក់ បំបាំង ពី ការ ទូ ទាត់សាច់  
ប្រក់ ច្រើន ហួស ប្រមាណ ទៅ 
ឱ្រយ ក្រុម ហ៊ុន  ១ ដ្រល មាន 
ឈ្មោះ ថា «I3 Ventures» 
ដ្រល ខ្លនួ  ជលួ មក ឱ្រយជយួ លើក 
កម្ពស ់មខុ មាត ់របស ់ក្លបិ នៅ លើ 
បណា្ដោញ សង្គម ។

ផ្ន្រក  ដ្រល ជា  កិច្ចការរបស់  
យុទ្ធនការ  នៅ លើ បណា្ដោញ 
សង្គមនោះ រួម មាន ទាំង ការ- 
វាយ ប្រហារលើ  កីឡាករ ទាំង 
បច្ចុប្របន្ន និង អតីត ដូច ជា  Li-
onel Messi និង Xavi Her-
nandez ព្រម ទាំង គ្រូបង្វឹក  
ដ្រល ជា និមិត្ត រូប របស់ ក្លិប 
លោក Pep Guardiola ។   
ខ្រស្រ ប្រយទុ្ធ សញ្ជាត ិអាហ្រសង ់ទនី 
Messi បាន ហៅការ ជំទាស់ 
តវា៉ា នោះ ថា ជា រឿង គួរ ឱ្រយ អស់- 

សណំើច នៅក្នងុ កចិ្ច សមា្ភាសន ៍ 
១ ជាមួយ នឹង កាស្រត Mun-
do Deportivo ។

សា្ថានីយវិទ្រយុ Cadena Ser 
នៅ អ្រស្រប៉ាញ បាន បញ្ជាកអ់ះ- 
អាង ថា Barca បាន បង់ប្រក់ 
ឱ្រយ ក្រុម ហ៊ុន I3 Ventures នូវ 
ចំនួន ច្រើន លើស ពី ការ ពិត 
ហើយ  ធ្វើ ការ ទូ ទាត់ តាម រយៈ 
ចំនួន ដោយ ឡ្រក ជា ចំណ្រក 
តចូ ៗ  ដើម្រប ីគ្រច ព ីការ គ្រប ់គ្រង 
ផ្ន្រក ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ ក្លិប។

លោក Emili Rousaud 
ដ្រល បាន លាច្រញពី តំណ្រង 
អនបុ្រធាន ក្នងុ ខ្រ មនី កាល ព ី
ឆ្នាំ មុន បាន ឱ្រយ ដឹង ក្នុង កិច្ច - 
សមា្ភាស ន៍ ១ ជាមួយ RAC1 
នព្រល នោះ ថា ៖ « បើ អ្នក ត្រតួ- 
ពិនិត្រយ បញ្ជី ប្រប់ ពួក យើង ថា 

តម្ល្រ ន្រ ស្រវា ន្រះ គឺ ១០មុឺន អឺរ៉ូ 
(១២មុឺន ដុលា្លារ ) ហើយ យើង 
បាន ចំណាយ  ១ លាន  អឺរ៉ូ 
(ជាង ១លានដុលា្លារ) នោះ 
មាន ន័យ ថា មាន អ្នក ណា មា្នាក់ 
ចំណ្រញ ពី ការ ទូទាត់ ហ្នឹង » ។

ត្រ លោក  Bartomeu  ប្រប់ 
ថា ក្រុមហ៊ុន I3 Ventures 
ត្រវូ បាន ជលួ មក ដើម្រប ីគ្រន ់ត្រ  
តាម  ដន ការ ផូស្ត  នៅ លើ  
បណា្ដោញ  សង្គម ត្រ ប៉ុណ្ណោះ។

 លោក Rousaud  ស្ថិត ក្នុង 
ចំណម នយក ប្រតិបត្តិ ៦ រូប 
របស់ ក្រុម Barca ដ្រល  ដើរ 
ច្រញ ពី តួនទី ដោយ  ការ ច្រញ 
លិខិត រួម មួយ ដ្រល លើក ពី 
រឿង អាស្រូវ នោះ ថា  ជា បញ្ហា 
សំខាន់ មួយ ដ្រល  ត្រូវ ត្រ រក វិធី 
ដោះ ស្រយ៕ AFP/VN

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី៤ ែខមីន ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

ភ្នពំ្រញៈ  កីឡាករ  វា៉ាន់  វឿន, អ្រ  
ណារ័ត្ន  ,ខ្រម  ចាន់   និង  អូ៊ច  ធារិទ្ធ 
ដ្រល  គ្រ សា្គាល់ថា ជា ជើង ខា្លាងំ 
ក្នងុ ប្រភ្រទ ទម្ងន់ ៥៧ គីឡូក្រម 
មាន ឈ្មោះ ល្របី   ហើយ   ធា្លាប់ ឈ្នះ 
ពាន  និង ខ្រស្រ ក្រវាត់ យក មក គ្រប់- 
គ្រង ដូច គា្នា  នោះ គឺ ហាក់ មានការ 
ញញើត គា្នា នៅ ព្រល អ្នកទំាង ៤ 
ត្រូវ បានដក់ឱ្រយ ប្រកួត មា៉ារា៉ាតុង 
ដណ្តើម ប្រក់លាន នៅ សង្វៀន 
ថោន ន យប់ ថ្ង្រអាទិត្រយ ចុង-
សបា្តាហ៍ន្រះ។ 

 មា្ចាស់ម្រដយ សំរឹទ្ធសីុហ្គ្រម 
វា៉ាន់  វឿន  ដ្រល  ជា កីឡាករ មាន 
ចិត្ត ធំ និង មាន  របៀប ប្រ កួត វ៉្រ- 
សម្រកុ ខា្លាងំ  ហើយ ធា្លាប់ ឈ្នះ ខ្រស្រ- 
ក្រវាត់ ជា ច្រើននោះ បាន  និយាយ 
ថា ៖  «សម្រប់ កីឡាករ ទំាង ៣ 

នក់ ន្រះ  ខ្ញុ ំធា្លាប់  ប្រ កួត ជា មួយ គា្នា 
និង  ដឹង ពី សមត្ថភាប គា្នា  បុ៉ន្ត្រ មិន 
អាច និយាយ ថា  សង្រឃឹម ឈ្នះ ច្រើន 
បាន ទ្រ  គឺ អាស្រយ័ លើ ព្រល ប្រកួត  
តើ គួរ ច្រញ អាវុធ  ឬ ក្របច់ អ្វ ីផ្ទាល់ 
នៅ លើ សង្វៀន ។  មួយ វិញ ទៀត  
ការ ឈ្នះ  ឬ ចាញ់ ជា មួយ គា្នា កន្លង 
មក  គឺ ពិត ជា មាន លក្ខណៈ តឹង- 
ត្រង ស្វតិ  សា្វាញ ណាស់ »។  

វា៉ាន់  វឿន បន្ថ្រម ថា ៖ «ចំពោះ   
អ្រ  ណារ័ត្ន  ខ្ញុ ំធា្លាប់ ជួប  ៣ លើក  និង 
ឈ្នះ ទំាង ៣ លើក  រើឯ ខ្រម  ចាន់  
ជួប គា្នា ៤ លើក  ខ្ញុ ំឈ្នះ ៣  និង  ចាញ់ 
១ លើក  ចំណ្រក  អូ៊ច  ធារិទ្ធ  ខ្ញុំ 
ធា្លាប់ ជួប ប្រ កួត ម្តង ចាញ់ គាត់  
ហ្រតុន្រះ ខ្ញុ ំសង្រឃឹម ឈ្នះ ត្រមឹ ៥០ 
ភាគ រយ បុ៉ណ្ណោះ  គឺ ចំា មើល សា្ថាន 
ភាព ប្រ កួត ជាក់ ស្ត្រង ថា តើ យើង 
អាច ល្រង យុទ្ធ សាស្ត្រ ណា   ហើយ 
អ្នក ទំាង ៣ន្រះ  សុទ្ធ ត្រ លំបាក 

ឈ្នះ ដូច គា្នា» ។ 
ចំណ្រក កីឡាករ  ខ្រម  ចាន់   ក្លបិ 

បញ្ជាការ ដ្ឋាន ទ័ព ពិស្រស  ធា្លាប់ 
ល្របី ល្របញ ជា  កីឡាករ ប្រ កួត ចាញ់ 
តិច បំផុត  ដោយ ធា្លាប់ ឈ្នះ ម្រដយ 
សំរឹទ្ធ នៅ សីុហ្គ្រម និង ធា្លាប់ គ្រង 
តំណ្រង ជើង ឯក ជាតិ ចំនួន ៣ ឆ្នាំ 
ជាប់ ៗ  គា្នា  បុ៉ន្ត្រ ក្នងុ  ប្រកួត ជ្រើស- 
រើស ជើង ឯក ជាតិ កាល ពី ព្រល 
ថ្មីៗ ន្រះ ចាន់  បាន ចាញ់ កីឡាករ  
កាន់  ម៉្រងហុង នៅ  វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ  
ដោយ  បោះ បង់ ការ ប្រ កួត  ព្រះ 
ឈឺ ជើង  ហើយ ខ្រម ចាន់ ក៏ ទើប 
ចាញ់ វា៉ាន់  វឿន  ក្នងុ ទឹក ទី ៣  នៅលើ 
សង្វៀន  CNC កាល សបា្តាហ៍ មុន 
ផងដ្ររ ។ 

សម្រប់ការ ប្រកួត លើក ន្រះ 
ខ្រម  ចាន់   បាន ប្រប់ ថា៖  «ខ្ញុ ំមិន 
ហា៊ាន សង្រឃឹម ឈ្នះ ច្រើន ទ្រ ព្រះ 
ពួក គ្រ  ពិត ជា លំបាក ប្រ កួត ណាស់ 

ដោយ  បទ ពិសោធល្អ ដូច គា្នា ។  
ចំពោះ  អ្រ  ណារ័ត្ន  និង អូ៊ច  ធារិទ្ធ  
ខ្ញុ ំមិន សូវ បារម្ភ ទ្រ  បុ៉ន្ត្រ  វា៉ាន់  វឿន  
ពិត ជា លំបាក ឈ្នះ  ដោយ សារ 
គាត់ មាន ក្របច់ គ្រច  រហ័ស  និង 
វាយ បក លឿន  ហ្រតុ ន្រះ   ខ្ញុ ំសង្រឃឹម 
ឈ្នះ  បាន ប្រក់ រង្វាន់ ន្រះ ត្រមឹ ៥០ 
ភាគរយ បុ៉ណ្ណោះ » ។ 

ចំណ្រក អូ៊ច  ធារិទ្ធ   មាន បទ- 
ពិសោធប្រហាក់ ប្រហ្រល   វា៉ាន់  
វឿន  បុ៉ន្ត្រ ធា្លាប់ ឈ្នះ  វឿន  ដោយ 
ពិន្ទ ុ ក្នងុ វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ ប្រក់ រង្វាន់ 
នៅ សង្វៀន ថោន ន្រះ  ហើយ គ្រ  
ធា្លាប់ ឈ្នះ ជើង ឯក ប្រដល់ សកល 
ថា្នាក់ជាតិ ៣ ឆ្នា ំមក ហើយ ។   ធារិទ្ធ  
និយាយ ថា ៖« ក្នងុ ចំណម អ្នក 
ទំាង  ៣ ន្រះ  វា៉ាន់  វឿន  ខ្ញុ ំធា្លាប់ ឈ្នះ 
ម្រន  បុ៉ន្ត្រ ពិត ជា លំបាក ប្រ កួត 
ណាស់  ហើយ ការ ប្រ កួត លើក 
ន្រះ   ខ្ញុ ំមិន ហា៊ាន គិត ថា  ឈ្នះ ច្រើន 

ទ្រ  គឺ រំពឹង   ត្រមឹ ៥០ ភាគ រយ »។ 
ដោយ ឡ្រក អ្រ  ណារ័ត្ន  មិន 

អាច ទាក់ ទង បាន  ទ្រ  បុ៉ន្ត្រ តាម 
រយៈ គណៈ កម្មការ ផ្គ ូផ្គង  លោក  
ជួប  វុតា្ថា  ដ្រល ជួប សមា្ភាស   អ្រ  
ណារ័ត្ន  ក្នុង ព្រល ផ្គូ ផ្គង បាន  
អះអាង ថា ៖ « អ្រ  ណារ័ត្ន  មិន ខា្លាច 

ញញើត ទ្រ  គឺ គ្រ ឡើង ប្រ កួត ដឹង 
ត្រ វ៉្រ  និង ហា៊ាន ត តំាង ចំពោះ ជើង 
ខា្លាងំ ទំាង ៣នក់ន្រះ   បុ៉ន្ត្រ ឈ្នះ ឬ 
ចាញ់  មិន ទាន់ ហា៊ាន កំណត់ មុន 
បាន ឡើយ   ព្រះ តាម រយៈ បទ- 
ពិសោធ អ្រ  ណារ័ត្ន  នៅ ខ្ច ីវស្រសា 
ជាង គ្រ» ៕

ប្រក្ខភាពត្រវូប្រកួតដណ្តើមប្រក់លាននៅសបា្តាហ៍ន្រះ។រូប សហ ការើ

កំពូលជើងខ្លាងំក្នងុទម្ងន់៥៧គីឡូក្រាមហាក់ខ្លាចគ្នាក្នងុការដណ្តើមប្រាក់លាន

Grammozisជាគ្រាបូង្វកឹទី៥
របស់Schalkeរដូវកាលន្រាះ
ក្រុងប៊្ររឡំាង: ក្រុម  មាន វិបត្តិ 

នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ Bundesliga គឺ 
Schalke 04 កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ 
បាន ត្រង តាងំ លោក Dimitrios 
Grammozis ជា គ្រូ បង្វឹក ទី៥ 
សម្រប់រដូវ កាល ន្រះ បន្ទាប់ ពី 
មាន ការ ដក តំណ្រង  ទ្រង់ ទ្រយ 
ធំ នៅចុង សបា្តាហ៍ កន្លង ទៅ ។

បុរស សញ្ជាតិ ២ ក្រិកអាល្លឺ- 
ម៉ង់ វ័យ ៤២ ឆ្នាំ  ចុះ កិច្ច សន្រយា 
រហូត ដល់ ខ្រ មិថុន ឆ្នាំ២០២២ 
និង មក ទទួល មរតក ក្រុម មួយ 
ដ្រល កំពុង កប់ នៅ បាតតារាង 
ហើយ មាន គមា្លាត ៩ ពនិ្ទ ុព ីក្រម 
ក្រុម  ដ្រល នៅទី តាំង សុវត្ថិ ភាព 
ជាមយួ នងឹ ការ នៅសល ់ត្រ ១១ 
ហ្គ្រម  ទៀត ប៉ុណ្ណោះ ។

Schalke កំពុង  ច្របូក ច្របល ់
ក្រយ គ្រូ បង្វឹក មុន លោក 
Christian Gross នយក ផ្ន្រក 
កីឡា លោក Jochen Schnei-
der និង អ្នក សម្រប សម្រួល  
លោក Sascha Riether ត្រូវ 
បាន បណ្ត្រញ ច្រញ ពី ការ ងរ 
ទាំង អស់ គា្នា កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ 
ចំ ព្រល មាន ស្រចក្ដី រាយការណ៍  
ពី ការ បះ បោរ របស់ កីឡាករ ។

ក្នុង ស្រចក្ដី ប្រកាស លោក 
Grammozis  ប្រប់ ថា លោក 
ពិត ជា ទន្ទឹង រង់ ចាំ ដើម្របី បំព្រញ 
ការ ងរ របស់ ខ្លួន បើ ទោះ ជា ត្រូវ 
ទៅ ដឹក នំ ក្រុម Schalke ដ្រល 
ឈ្នះ ត្រម្ដង គត់ និង  ចាញ់ ដល់ 
ទៅ ១៦ លើក ពី ការ ល្រង ២៣ 
ប្រកួត នៅ លីគ  ក៏ ដោយ ។  

ន្រះ  ជា ការ ធ្វើ តួនទី  គ្រូ បង្វឹក  

ដំបូង នៅ Bundesliga ដ្រល  
គាត់  បង្ហាញ ខ្លួនបាន ១៤៣ ដង 
ក្នុង នម ជា ខ្រស្រ បម្រើ មា្នាក់របស់ 
ក្រុម Hamburg, Cologne 
និង Kaiserslautern ។ លោក 
Grammozis ធ្វើ ជា គ្របូង្វកឹ ចងុ 
ក្រយ ឱ្រយ ក្រមុនៅ លគី លដំប់  ទី 
២ Darmstadt ដ្រលគាត់ ចាក- 
ច្រញ  ព្រលចប់រដូវកាល  ក្រយ 
ចំណាយ ព្រល ២ ឆ្នាំ ។

Schalke បាន ដក តំណ្រង 
គ្រូបង្វឹកពី លោក David Wag-
ner, Manuel Baum និង 
Gross ខណៈ អ្នក ចាត់ ការ មា្នាក់ 
ទៀត លោក Huub Stevens 
គ្រន់ ត្រ ដឹកនំបណ្ដោះ អាសន្ន 
រយៈ ព្រល ២ ថ្ង្រ ប៉ណុ្ណោះ   នៅ ចងុ 
ខ្រ ធ្នូ ក្រយ លោក Baum ត្រូវ  
បណ្ត្រញ ច្រញ ។

ការ ដឹក នំ ហ្គ្រម ដំបូង របស់ 
លោក Grammozis គឺ ការ 
ប្រកួត ដ៏ សំខាន់ នៅ ទឹក ដី ខ្លួន 
ឯង ន ថ្ង្រ សុក្រ ដោយប៉ះ ក្រុម 
Mainz ដ្រល  កំពុង យា៉ាប់ យឺន 
ដូច គា្នា ដោយ នៅ លើ   ១ល្រខ  
និង នំ មុខ ៨ ពិន្ទុ ។

នយក ផ្ន្រក កីឡា ថ្មី  លោក 
Peter Knaebel  ប្រប់ ឱ្រយ ដឹង 
ថា ៖ «យើង ជឿ  ថា យើង រក 
ឃើញ គ្រូបង្វឹក ត្រូវ  នៅ ដំណាក់- 
កាល ទី ៣ ន្រ រដូវកាល ។ យើង 
ដឹង ពី សា្ថាន ភាព ន្រះ ច្របស់ ត្រ កុំ 
ផ្អ្រក  លើ បញ្ហាហ្នឹង ទាំង ស្រុង ។  
នៅសល់ ១១ ប្រកួត ហើយ  
យើង ចង់ បញ្ចប់ ជា មួយនឹងភាព- 
ជោគ ជ័យ» ៕ AFP/VN

Bartomeuត្រាវូបានដោះល្រាងបណ្ដោះអាសន្ន

លោកBartomeuអតីតប្រធានBarcelonaធ្វើដំណើរមកដល់ទីស្នាក់ការក្លបិដើម្របីចូលរួមកិច្ចប្រជំុនាព្រលកន្លងមក។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ នាពេលថ្មីៗនេះសេប់តេលេចមុខ
កញ្ញាលាងចានឡ់ាអតតីជាបេក្ខនារីធ្លាប់ចលូ
បេឡងក្នុងកម្មវិធីXFactorCambodiaរដវូ-
កាលទី១កា្លាយជាតារាចមេៀងសេីបេចាំផលតិ-
កម្មថ្មីមួយឈ្មោះLifeProductionនិងជាដេគូ
ចេៀងឆ្លើយឆ្លងនឹងលោកប៊ុតសីហាដេរតាម-
រយៈបទ«មខុខលិមាត់ខចូ»នងិបទ«មេមា៉ាយ
ក៏មានហាងឆេង»។
ខណៈផលតិកម្មនមីយួៗកពំងុតេសមេកុចេញ

បទចមេៀងបេបបេពេណីរបស់តារាចមេៀង-
បេុសសេីខ្លួនសមេប់់ឱកាសអបអរសាទរពិធី
បុណេយចូលឆ្នាំថ្មីបេពេណីខ្មេរជិតចូល-
មកដល់នោះផលិតកម្មថ្មី Life
Productionក៏ផសុផលុខ្លាងំ
ក្នងុការចេញបទថ្មីៗផងដេរ។
ជាក់ស្តេងដចូជាកញ្ញាលាង
ចាន់ឡាគឺជាតារាចមេៀង-
សេីទី២អតីតជាបេក្ខនារី
បេឡងកម្មវិធី XFactor
Cambodia រដូវកាល
ទី១នៅទូរទសេសន៍-
ហងេសមាសបនា្ទាប់
ពីកញ្ញាថាន់-
នឿថងនិងជា-
តារាចមេៀងសេី
ទី២ ផងដេរ-
កា្លាយជាដេគូ-
ចមេៀងសេីជា-
មួយលោកប៊ុត
សីហានៅផលិត-
កម្ម LifeProduction
កេយពីបាត់មួយរយៈ។
លោកឈួន សុខលីម

នាយកគេប់គេងផលតិកម្ម
LifeProductionក៏បង្ហើប
ឱេយដឹងលក្ខណសមេបត្តិតារា
ចមេៀងសេីរលកកេយ-
នេះផងដេរថា៖ «យើងបាន
សមេចចិត្តជេើសយកកញ្ញា
លាងចានឡ់ាមកចេៀងមាន
ការចុះកុងតេ រយៈពេល ១
ឆ្នាំ។ដោយយើងមើលឃើញ
ចណំចុពសិេសរបស់គាត់មយួ
ចំនួនដូចជាមានទឹកដម-
សំនៀងល្អដេលកមេរកបាន
ជាពិសេសនោះសំឡេងរបស់
គាត់គឺអាចចាប់ដេគូជាមួយ-
ប៊តុសហីាបាន។លើសពីនេះ
គាត់គឺជាតារាចមេៀងសេី-
ដេលមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ
ជា មួយផលិតកម្មផេសេងៗ»។

កេពីនេះគេក៏សង្កេតឃើញដេរថា
កញ្ញាលាងចាន់ឡាបនា្ទាប់ពីបាត់មុខ
អស់មួយរយៈ សេប់តេលេចមុខនៅក្នុង
វីដេអូរឿងអប់រំខ្លីមួយបង្ហាញឱេយឃើញ

ពីទដិ្ឋភាពក្នងុសង្គមដោយនាងតេវូ
សម្ដេងជាតួអង្គបេពន្ធដ៏កមេសត់-
របស់បុរសមា្នាក់ដេលគា្មោនចិត្ត-
ស្មោះតេង់នឹងភរិយាខ្លួនហើយ-
លួចលាក់មានសេីកេគឺរឿង
«បេពន្ធបាយកក»មានរយៈ-
ពេល ២៦នាទីទៀតផង
ដេលនេះគឺទីផេសារការងរ-
សិលេបៈបច្ចុបេបន្នរបស់កញ្ញា។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថាLife
Productionគឺជាផលិតកម្ម
មួយដេលតេងទទួលយក-
កេុមតារាចមេៀងបេុសសេី
រលកកេយដេលមានទេព-
កោសលេយសិលេបៈ និងមិន
ទាន់មានជមេកជេកកោន
នៅឡើយហើយអ្វីដេលកាន់-
តេពិសេសនោះគឺផលិតកម្ម
រមេងបេមើលមើលចាំតេង
យកកេុមតារាចមេៀងដេល
បេឡងធ្លាក់កម្មវិធីបេកួត-
បេជេងនានា តួយា៉ាងដូចជា
កម្មវិធីបេឡងបេជេងនៅ-
ទរូទសេសន៍ហងេសមាសនាពេល
កន្លងមក រួមមានដូចជាកម្ម-
វធិីTheVoiceCambodia
កម្មវិធី Cambodian Idol
នងិកម្មវធិីXFactorCam-
bodiaជាដើម៕
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កញ្ញា លាង ចាន់ឡា លេចមុខ ចេៀង  នៅក្នងុ ទេនំ  

ផលិត  កម្ម ជាមួយលោក   បុ៊ត សីហា  ។ រូបហ្វេសប៊ុក

កញ្ញា លាង ចាន់ឡា អតីត បេក្ខនារី ធ្លាប់ បេឡង កម្មវិធី 
X Factor Cambodia រដូវកាលទី១ ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

ខេសេ បេយុទ្ធ ឯម ផាន់ណា របស់ គិរីវង់ បន សុ៊តបល់ ពេល ជួប កេមុសូលទីឡូអង្គរ កាលពី ឆ្នា ំ២០២០។សហការី

   ឈន ណន  

ភ្នពំេញៈ កេមុមានមូលដ្ឋាននៅ
ខេត្តតាកេវគិរីវង់សុខសេនជ័យ
បានដក់គោលដៅធំជាងមុន
ទំាងនៅក្នងុការបេកួតលីគកំពូល
កម្ពជុាដេលនឹងចាប់ផ្តើមការ-
បេកួតនៅថ្ងេសៅរ៍និងការបេកួត
ពានរង្វាន់សម្តេចហុ៊នសេនឆ្នាំ
២០២១ដេលកំពុងដំណើរការ-
បេកួតជមេះុថា្នាក់ខេត្តបើទោះបីជា
ពួកគេដឹងចេបាស់ថាការបេកួត
រដូវកាលនេះមានភាពតានតឹង
ខ្លាងំក៏ដោយ។
ទោះជាកេមុគិរីវង់មិនធ្លាប់បាន

ឡើងទៅឈរនៅលេងរៀងល្អក្នងុ
លីគកំពូលនិងធ្លាប់បានតេឹម
លេខ៤ម្តងក្នងុពានសម្តេចហុ៊ន
សេនកាលឆ្នាំ២០១៣តេអគ្គ-
លេខធិការក្លបិគិរីវង់សុខសេន-
ជ័យលោកឯមតារាបានអះអាង
ថានៅរដូវកាលនេះគិរីវង់តេៀម
បានល្អនិងដក់គោលដៅចូល
ឱេយដល់Top6ចំណេកការបេកួត
ពានរង្វាន់សម្តេចពួកគេដក់
គោលដៅបេជេងយកពាន។
លោកឯមតារាបានបេប់ពី

ថ្ងេពុធថា៖«ថា្នាក់ដឹកនំានិងកេមុ
ការងររបស់ក្លិបបានចូលរួម
ជាមួយគេូបង្វកឹនិងកេមុកីឡាករ
ធ្វើឱេយយើងតេៀមបានល្អសមេប់
ការបេកួតរដូវកាលថ្មនីេះហើយ
ថា្នាក់ដឹកនំាលោកបានយកចិត្ត-
ទុកដក់ខ្លាងំដោយយើងផ្តោតទៅ
លើការបេជេងយកជើងឯកនៅ
ក្នងុការបេកួតពានរង្វាន់សម្តេច

ហុ៊នសេនគឺយា៉ាងហោចណាស់
ក៏យើងសងេឃឹមបានឡើងដល់វគ្គ
១/២ផ្តោច់ពេត័េដេរចំណេកការ-
បេកួតលីគកំពូលកម្ពជុាយើង
ដក់គោលដៅដណ្តើមចូលទៅ
ក្នងុតំបន់Top6»។
លោកបានបន្តថា៖«ឆ្លើយតប

ទៅនឹងគោលដៅទំាង២ដេល
ក្លបិបានដក់ចេញនេះថា្នាក់ដឹក-
នំាក្លបិ រួមទំាងកេមុការងរនិង
កេុមគេូបង្វឹកបានពិភាកេសាគា្នា
យា៉ាងលម្អតិទៅលើការជេើស-
រីសកីឡាករបន្ថេមហើយជាក់-
ស្តេងយើងបាននំាយកកីឡាករ
បរទេសថ្មី៤នាក់និងបន្តកុងតេ
១នាក់ពេមទំាងបានបន្តកុងតេ
និងចុះកុងតេជាមួយកីឡាករក្នងុ
សេកុល្ៗអ ជាចេើននាក់ទៀតដើមេបី
ជួបដល់កេមុ»។
សមេប់រដូវកាលថ្មនីេះកេមុ

គិរីវង់បានបន្តកុងតេជាមួយ
កីឡាករកាមេរូនDavidJullien
WilliamKoumនិងបាននំាយក
កីឡាករបេសីុលOsmarFran-
ciscoMoreiraJesuinoនិង
DouglasRosaTardin
ពេមទំាងកីឡាករជបុ៉នReiya
KinoshitaនិងTakuYan-
agidateមកជួយកេមុ។ជាមួយ
គា្នានេះគិរីវង់ក៏រៀបចំហេដ្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធបានល្អនិងបានដក់ចេញ
នូវផេនការថ្មីៗមួយចំនួនទៀត
ដើមេបីលើកមុខមាត់វិស័យបាល់-
ទាត់នៅក្នងុខេត្តតាកេវ។
លោកឯមតារាបានបន្ថេម

ថា៖«ការខិតខំធ្វើអ្វីៗ ទំាងអស់

នេះឡើងដើមេបីតេបេជាជននៅ
ក្នងុខេត្តតាកេវដើមេបីឱេយលោកមាន
មោទនភាពក្នងុនាមជាបេជាជន
ក្នងុខេត្តនេះដេលមានក្លបិអាជីព
១លេងតំណាងឱេយខេត្តខ្លនួក្នងុ
លីគកំពូលកម្ពជុានិងពានរង្វាន់
សម្តេចហុ៊នសេនហើយនេះ
ជាតម្លេដ៏ធំមួយមិនអាចកាត់ថ្លេ
បានដេលយើងទំាងអស់គា្នាខិតខំ
និងបេងឹបេងឡើងដើមេបីបេជា-
ជននៅក្នងុខេត្តតាកេវ។ហេតុនេះ
យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឱេយដល់
បងប្អនូទំាងអស់បន្ថេមការគំាទេ
ដល់ក្លបិពេះនេះជាកមា្លាងំនិង
ការលើកទឹកចិត្តយា៉ាងសំខន់ដល់
ក្លបិទំាងមូលក្នងុការខំបេងឹបេង
ដើរទៅមុខទៀត»។
យា៉ាងណាក៏ដោយលោកឯម

តារាបានទទួលសា្គាល់ថាការ-
បេកួតរដូវកាលនេះពិតជាមាន
ភាពតានតឹងខ្លាងំដោយលោក
បញ្ជាក់ថា៖«ចំពោះក្លិបគិរីវង់
សុខសេនជ័យពិតជាមានភាព-
តានតឹងខ្លាងំហើយក្លបិផេសេងៗ
ទៀតដេលនៅមានលទ្ធភាពស្តចួ-
ស្តើងក៏បេឈមការពិបាកដូចគា្នា
ពេះក្លបិធំៗក៏គេមានមហិច្ឆតា
ធំការរៀបចំរបស់គេក៏បានល្អ
ដោយគេបានពងេងឹចេើនទៅលើ
កីឡាករពិសេសកីឡាករថ្មីៗ របស់
ពួកគេសុទ្ធតេមានគុណភាពល្អ។
តេទោះបីជាកេមុរបស់គេតេៀម
ខ្លនួបានល្អយា៉ាងណាបុ៉ន្តេមហិ-
ច្ឆតារបស់យើងនៅតេមាននិង
នៅតេខំបេងឹបេងសមេចទៅ
តាមគោលដៅរបស់យើង»៕

គិរីវង់ ដាក់ គោលដៅ ធំ ទោះដឹង 
ថា ការ ប្រកួត ឆ្នានំ្រះតាន តឹង ខ្លាងំ

ស្ងាត់ៗ កញ្ញា ចាន់ឡា ល្រច មុខ 
ក្នងុ ផលិត កម្មជាមួយ បុ៊ត សីហា 
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