
ក្រវិលច្ន្រពីដីឥដ្ឋ ស្នាដ្រ 
នារីខ្ម្ររ ចប់អនុបណ្ឌិតពី 
កូរ៉្រ ទាក់ទាញ ទាំងអតិថិ- 
ជនខ្ម្ររនិងបរទ្រស  ...ទំព័រ ១៤

ជីវិត កម្សាន្ត
អូស្ត្រលីចាប់ដ្រគូជា- 
មួយ អាម្ររិក ធ្វើមីសុីល 
ល្បឿនលឿន ទប់ទល់ 
នឹង ចិន ...ទំព័រ ១២

អន្តរជាតិ
ប្រទ្រស អុីរ៉ង់បង្ហាញ អំពី 
ចំណាប់អារម្មណ៍នាំចូ ល 
ផលិតផលកសិកម្ម ពី 
កម្ពុជា    ...ទំព័រ ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច 

ថ្ងៃសុកៃ ទី៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៨០១ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

មន្ត្រ ី៖  បុ៉ន្មាន ខ្រ ន្រះ 
រក ឃើញ អ្នក វិជ្ជមាន 
កូវីដ  នៅ ថ្ង្រ ទី ១៣ ន្រ 
ការធ្វើ ចត្តាឡី ស័ក 

សាលា ក្រងុ បដិ ស្រ  ធ  
សំណើសំុ ជួប ជំុ មនុ  ស្រស  
១៥០០ន ក់  ដើម្របី ប្រ- 
រ ព្ធ ទិវាសិទ្ធ ិមនុស្រស ១០ធ្នូ 

អង់គ្ល្រស ជា ប្រទ្រស 
លោកខាងលិច  ដំបូង 
គ្រ ដ្រល ប្រកាសឱ្រយ 
ប្រើ វា៉ាក់សំាងកូវ ដី១៩ 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ មន្រ្តជីាន់ខ្ពស់ក្រសួង
សខុាភបិាលបានឱ្រយដងឹថាក្នុង
រយៈព្រលបុ៉ន្មានខ្រចុងក្រយន្រះ
កម្ពជុារកឃើញអ្នកដ្រលវិជ្ជមាន
វីរុសកូរ៉ូណាបង្ហាញរោគសញ្ញា
នៅថ្ង្រទី១៣ន្រការធ្វើចត្តាឡី-
ស័កជាមូលហ្រតុដ្រលក្រសួង
តម្រវូឱ្រយមានការធ្វើចត្តាឡសីក័
ឱ្រយបានត្រមឹត្រវូរយៈព្រល១៤ថ្ង្រ។
នៅថ្ង្រម្រសលិមញិន្រះដ្រររាជ-

រដ្ឋាភិបាលបានសម្រចធ្វើការ-
ផ្អាកដំណើរការអគារកាណាឌីយ៉ា
បន្ទាប់ពីមានមនុស្រសចំនួន២នក់
ដ្រលត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតនឹង-
គា្នាបានធ្វើការនៅក្នងុធនគារចិន
និងធនគារកាថ្រយូណ្រធីត
ដ្រលស្ថតិនៅក្នងុអគារន្រះមាន
វិជ្ជមានកូវីដ១៩។
លោកស្រីឱវណ្ណឌីនអ្នកនំ-

ពាក្រយក្រសួងសុខាភិបាលបាន
ឱ្រយដឹងកាលពីថ្ង្រទី២ខ្រធ្នូថា៖
«តមការសង្ក្រតរបស់ខ្ញុំក្នុង
រយៈព្រលថ្មីៗ ន្រះដ្រលប្រហ្រល
ជា២ទៅ៣ខ្រចុងក្រយន្រះ
យើងរកឃើញអ្នកដ្រលមានវិជ្ជ-
មានកូវីដ១៩នៅថ្ង្រទី១៣ ន្រ
ការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់គាត់»។
តំងពីថ្ង្រទី៧ខ្រមករាឆ្នាំ២០២០
មកក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញ
វរីសុន្រះឆ្លងច្រញរោគសញ្ញាឬ
មនិច្រញរោគសញ្ញាភាគច្រើន
ក្នងុខ្ទង់ប្រហ្រលពី៦០ទៅ៧០%
ន្រចំនួនអ្នកឆ្លងគឺមិនមានរោគ-
សញ្ញាទ្របុ៉ន្ត្រវាត្រវូបានរកឃើញ
នៅក្នងុអំឡុងថ្ង្រទី៣ទី៥អ្នកខ្លះ
ថ្ង្រទី៦គឺនៅក្នងុចន្លោះនះ។
លោកស្រីបន្ត...តទៅទំព័រ  ៦

នៀម  ឆៃង

ភ្នំពៃញៈសាលារាជធានីភ្នំ-
ព្រញបានបដិស្រធការស្នើសុំ
របស់អង្គការសង្គមសុវីលិដ្រល
គ្រងជួបជំុគា្នានៅទីលានប្រជា-
ធិបត្រយ្រយមានអ្នកចូលរួម១៥-
០០នក់ដើម្របីប្ររព្ធទិវាសិទ្ធិ-
មនុស្រស១០ធ្ន។ូមន្ត្រីថ្ល្រងថាការ-
ប្ររព្ធទិវាន្រះមិនស្របនឹងកាលៈ-
ទ្រសៈដ្រលកម្ពជុាកំពុងប្រឈម
ការរាលដលជំងឺកូវីដ១៩ចូល
ក្នងុសហគមន៍។...តទៅទំព័រ ៤

សុខ  វៃងឈាង

ចក្រភពអង់គ្ល្រសកាលពីថ្ង្រ
ពុធទី២ខ្រធ្នូ បានប្រកាស
អនុញ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់ជាទូទៅ
ន្រវា៉ាក់សាំងCOVID-19ដ្រល
ផលិតរួមគា្នាដោយក្រុមហ៊ុន
ឱសថអាម្ររិកPfizer និង
ក្រមុហ៊នុអាល្លមឺង៉់BioNTech
ដោយមានផ្រនការចាប់ផ្ដើម
ការច្រកចាយនៅសបា្ដាហ៍
ក្រយ។
«NHS(ស្រវាសុខាភិបាល

ជាតិ)ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្របី
ចាប់ផ្ដើមចាក់...តទៅទំព័រ ១២

តម្ល្រ ស្រវា ដឹកជញ្ជនូ តមផ្លវូ ទឹកហក់ឡើង
រហូត  ដល់ ជាង  ៣ដង ចាប់ពីខ្រសីហា 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ : តម្ល្រស្រវាដកឹទនំញិ
ពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្រសារពិភព-
លោកតមផ្លវូទកឹបានកើនឡើង
យ៉ាងខា្លោងំរហតូដល់ជាង៣ដង
ធៀបនឹងតម្ល្រដើមមុនការផ្ទុះ
ឡើងន្រជងំកឺវូដី១៩ដោយអ្នក-
ប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យដឹក-
ជញ្ជូនជឿថាកង្វះនវាដឹកកុង-
តឺន័រមកពីប្រទ្រសចិននិង
អឺរ៉ុបដ្រលទទួលរងឥទ្ធិពលពី
វិបត្តិកូវីដ១៩ ជាមូលហ្រតុន្រ

ការឡើងថ្ល្រន្រះ។
លោកសុិនចន្ធីប្រធាន

សមាគមភ័ស្តុភារកម្មកម្ពុជា
(CLA)ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា
តម្ល្រស្រវាដឹកទំនិញពីកម្ពុជា
ទៅកាន់ទផី្រសារប្រទ្រសចនិអរឺ៉បុ
និងអាម្ររិកកំពុងហក់ឡើង
យ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុន្មានខ្រចុងក្រយន្រះ។
លោកចន្ធីអះអាងថាតម្ល្រ

ដឹកជញ្ជូនទំនិញតមនវាពី
កពំង់ផ្រស្វយត័ក្រងុព្រះសហីនុ
ទៅប្រទ្រសចនិបានកើនឡើង

ពី៦០០ដុលា្លោរដល់២០០០
ដុលា្លោរក្នុង១កុងតឺន័រ៤០ហ្វីត
ចាប់តំងពីខ្រសីហាមក។
លោកចន្ធីបានពន្រយល់ថាតម្ល្រ

ហក់ឡើងន្រះដោយសារចំនួន
នវាផ្ទកុកងុតនឺរ័ដកឹទនំញិមក
កម្ពជុាមានការថយចុះដ្រលជា
ការជះឥទ្ធពិលអវជិ្ជមានន្រការ-
រាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩ជាសកល។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំគតិថាការ

ឡើងថ្ល្រន្រះប្រហ្រលធា្លោក់ចុះ
មកនៅខ្រមករាឬខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ
២០២១។ប្រសនិបើដល់ព្រល

នះតម្ល្រមិនធា្លោក់ចុះទ្រយើង
នងឹស្នើទៅរដ្ឋាភបិាលជយួអន្ត-
រាគមន៍លើកិច្ចការន្រះ»។
លោកបានឱ្រយដឹងថាតម្ល្រ

ហក់ឡើងខ្ពស់ប្របន្រះបានធ្វើ
ឱ្រយប៉ះពាល់ដល់វសិយ័ដកឹជញ្ជនូ
និងភាពប្រកួតប្រជ្រងរបស់
ក្រុមហ៊ុនផងដ្ររ។
លោកបន្តថា៖«ការឡើងថ្ល្រ

ន្រះនងឹធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ថ្ល្រដើម
និងស្រដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូល»។
ការឡើងថ្ល្រន្រះក៏បណា្តាល-

ឱ្រយក្រុមហ៊ុនដឹក...តទៅទំព័រ ៨

ទំនិញ នៅក្នងុ កុងតឺន័រ តៃវូ បាន ដឹកជញ្ជនូ តាម ផ្លវូ ទឹក  ក្នងុ សៃកុ កៀនស្វាយ ខៃត្ត កណ្ដាល នពៃល កន្លងមក ។ រូបថតហុងមិន



នៅស៊ីវ៊ត្ថា

បាត់ដំបងៈអាជ្ញាធរស្រុក-
ឯកភ្នំបានចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឱ្រយ
ស្តារឡើងវិញនូវបឹងតាគម
ដ្រលជបឹងបុរាណមួយមានទំហំ
ប្រមាណ១០ហិកតាស្ថតិនៅក្នងុ
ភូមិតាគមឃុំពាមឯកស្រុកឯកភ្នំ 
ន្រខ្រត្តបាត់ដបំងដើម្របីរៀបចំជ
រមណីយដ្ឋាននិងអាងស្តុកទឹក
បម្រើផលប្រយោជន៍នងិបង្កើត
ស្រវាដល់ពលរដ្ឋក្នងុមូលដ្ឋាន។
លោកមុិលសផុលអភបិាល

ស្រុកឯកភ្នំបានប្រប់ភ្នពំ្រញបុស៉្តិ៍
កាលពីម្រសិលមិញថា ក្រសួង
វប្របធម៌នងិវិចតិ្រសិល្របៈកាល-
ពីខ្រឧសភាឆ្នាំ២០២០ បាន
សម្រចឱ្រយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ចាប់ផ្ដើមស្ដារបឹងតាគមទំហំ
៧ហិកតា ក្នុងផ្ទ្រដីសរុប១០
ហិកតាក្នុងនោះផ្ទ្រដី៣ហិកតា
សម្រប់ដំដើមឈើ ចំនួន២
ពាន់ដើមដូចជឈើគ្រញូង
ឈើប្រងឈើធ្នង់នងិដើមក្ងោក
ធ្វើជសួនសម្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរ
មកកម្រសាន្ត។គម្រងស្ដារបឹងន្រះ
នឹងត្រវូបញ្ចប់ដើមឆ្នាំ២០២១។
លោកមុិលសផុលបានឱ្រយដងឹ

ថា បឹងតាគមគឺជបឹងបុរាណ
ដ្រលស្ថតិនៅក្នុងតបំន់ប្រសទ
ឯកភ្នំក្រមការគ្រប់គ្រងដោយ
ក្រសួងវប្របធម៌ និងវចិិត្រសិល្របៈ។
បឹងបុរាណបានប្រកា្លាយជ
សភាពគោកនិងគ្មានទឹកសម្រប់
ប្រើប្រស់។ ដូច្ន្រះការស្តារបឹង
តាគមន្រះមិនបានចាយលុយ
រដ្ឋបាលស្រុកនោះទ្រដោយ
បានប្តូរជមួយក្រុមហ៊ុនគ្រយក
អាចម៍ដីហើយមកដល់ព្រល

ន្រះសកម្មភាពន្រការស្តារសម្រច
បានប្រមាណ៧០ភាគរយ។
លោក សុផល បានថ្ល្រងថា៖

«ក្រសងួអនុញ្ញាតឱ្រយស្តារជម្រ
ត្រ៥ម៉្រត្រវាស្ទើរព្រកយើងក៏ថ្រម
ឱ្រយដល់ ៦ម៉្រត្រសម្រប់ក្រល
បាតបឹង។ បន្ទាប់ពីស្តាររួចរាល់
បឹងតាគមន្រះក៏នឹងអាចស្តកុទឹក
សម្រប់ប្រើប្រស់បានប្រមាណ
ជង៤២០មឺុនម៉្រត្រគុបសម្រប់
ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជច្រើនរយ
គ្រសួរដ្រលរស់នៅក្នងុភមូិពទ័្ធ-  
ជុំវិញ និងពលរដ្ឋមកពីតំបន់
ផ្រស្រងទៀតដ្រលអាចដឹកយក
ទៅប្រើប្រស់បានដ្ររ»។
លោកគមឹសោភណ័ប្រធាន

មន្ទីរវប្របធម៌ និងវិចិត្រសិល្របៈ
ខ្រត្តបាត់ដំបង បានឱ្រយដឹងថា
តាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋបាល
ស្រុកគឺស្តារត្រជម្រ៥ម៉្រត្រ
នោះទ្រប៉ុន្ត្រនៅព្រលស្តារគឺ
ហួសពីអ្វីដ្រលបានស្នើសុំគឹ៦
ម៉្រត្រគឺខាងមន្ទីរបានចុះទៅធ្វើ
កំណត់ហ្រតុ និងធ្វើការណ្រនំ
កុំឱ្រយលើសពីន្រះទៀត។
លោកឡងុប៊ណុ្ណាសុីរីវត្ថអ្នក-

នំពាក្រយក្រសួងវប្របធម៌និងវិចិត្រ-
សិល្របៈបានឱ្រយដឹងថាចំពោះការ-  
ស្តារឡើងវិញនូវស្រះឬបឹងបុរាណ
ក្នុងន័យផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ 
ពលរដ្ឋ និងអភិរក្រស និងការពារ
និងមិនធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់សំណង់
ប្រតិកភណ្ឌក្រសួងអនុញ្ញាតឱ្រយ
ធ្វើ។លោកថ្ល្រងថា៖«បើវាពាក់-
ព័ន្ធនឹងប្រតិកភណ្ឌក្រមុការងារ
នឹងហាមឃាត់ប៉ុន្ត្របើមិនមាន
បញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សំណង់ប្រ-
តកិភណ្ឌអ្វីទ្រយើងអនញុ្ញាតឱ្រយ
មានការស្តារឡើងវិញ»៕

NATIONAL ភ្នំេពញប៉៊ស្តិ៍ថ្ង្រសុក្រទី៤ែខធ្នូឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiwww.postkhmer.com២

អង្គការ១បង្ហាញថា ក្មេងបេសុរងគេះពីអំពើអាស អា  ភាស 
ជាង២០នាក់ទទួលបានសំណងជំងឺចិត្តជាង$១មុឺន
ឡុងគីមម៉ារីត

សៀមរាបៈក្ម្រងប្រុសរងគ្រះពីការប្រ-
ព្រឹត្តសកម្មភាពអាសអាភាសចំនួន២២នក់
នៅខ្រត្តសៀមរាបបានទទួលសំណងរដ្ឋប្រប-
វ្រណីចនំនួ១១០០០ដលុ្លារអាម្ររកិបន្ទាប់ពី 
ជនល្មើសដ្រលបានប្រព្រឹត្តលើពួកគ្រ
បានអនុវត្តទោសរួចរាល់ ដ្រលន្រះជការ-
ទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រះអស់
ជច្រើនឆ្នាំ។ន្រះបើតាមអង្គការ APLE
កម្ពុជឱ្រយដឹងកាលពីថ្ង្រពុធ។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការន្រះ

ឱ្រយដងឹកាលពីថ្ង្រទ២ីធ្នូថានៅថ្ង្រទ២ី៦វចិ្ឆកិា
ក្ម្រងរងគ្រះចំនួន២២នក់បានទទួល
សណំងជងំឺចតិ្តរយៈព្រល៣ឆ្នាំបន្ទាបព់ីឈ្នះក្តី 
នៅតុលការក្នុងសំណុំរឿងដ្រលបុរសជន-
ជតិហូឡង់ បានប្រព្រឹត្តអំពើអាសអាភាស
លើកុមារទាំងនោះកាលពីឆ្នាំ២០១៧។
អង្គការAPLEនយិាយថាលោកអ្រវរា៉ាដន-ី

កូឡាសសរ៉តូ(Evrard-NicolasSarot)
អាយុ៥៤ឆ្នាំគជឺបព្វជតិសសន១របូដ្រល
ត្រូវបានតុលការខ្រត្តរៀមរាបសម្រចផ្តន្ទា-
ទោសឱ្រយជប់ពន្ធនគររយៈព្រល៥ឆ្នាំកាលពី 
ឆ្នាំ២០១៨។បុរសរូបន្រះត្រូវផ្តល់សំណង-
ជំងឺចិត្តចំនួន១១០០០ដុល្លារ ទៅឱ្រយក្ម្រង-
ប្រុសរងគ្រះទាំង២២នក់ដោយយោងតាម-
មាត្រ៤១ន្រច្របាប់ស្តីពីការបង្ក្របការជួញដូរ
មនុស្រសនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្រទ។
ម្រធាវីការពារក្តីកុមាររងគ្រះរបស់អង្គការ

APLEនយិាយថាដណំើរការន្រការរងច់ាំយតុិ្ត- 
ធម៌របស់ក្ម្រងរងគ្រះនិងដើមបណ្តឹងគឺមាន
រយៈព្រលយរូហើយមានការលំបាកណស់។
លោកបន្តថាការផ្តន្ទាទោសនិងការសងសំ-
ណងជំងឺចិត្តន្រះគឺមានសរៈសំខាន់សម្រប់
ស្រចស្រង់ជនរងគ្រះឱ្រយបានល្អប្រសើរដចូ
អ្វីដ្រលពួកគ្រទន្ទឹងរង់ចាំនូវយុត្តិធម៌។
បន្ទាបព់ីទទលួបានសណំងរដ្ឋប្របវ្រណីមា្តាយ  

ក្ម្រងប្រុសរងគ្រះមា្នាក់សុំមិនឱ្រយបញ្ច្រញ-

ឈ្មាះនិយាយថា តាមរយៈសំណងជំងឺចិត្ត
ន្រះគឺមនិអាចជសួជុសការខចូខាតរបស់កនូ- 
ប្រសុខ្លនួបាននោះទ្រ។សណំងជងំឺចតិ្តទាងំន្រះ  
ក៏មិនមានចំនួនច្រើនណស់ណនោះដ្ររ។
អ្នកស្រីថា៖«លុយទាំងន្រះគឺនឹងអាចប្រើ-

ប្រស់សម្រប់គំទ្រដល់ការរៀនសូត្រ និង
សម្រប់គំទ្រដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ង្រក្នុង
រយៈព្រលខ្លីប៉ណុ្ណាះដ្រលវាមនិអាចជសួជលុ
ផលប៉ះពាល់ដ្រលធា្លាក់មកកូនរបស់ខ្ញុំបាន-
ច្រើននោះទ្រ»។
តាមអង្គការAPLEជនល្មើសដ្រលប្រព្រតឹ្ត

អំពើអាសអាភាសមកលើកុមាររងគ្រះទាំង
២២នក់ន្រះត្រវូបានរកឃើញផលិតរបូភាព
អាសអាភាសរបស់ក្ម្រងៗ។ករណីន្រះបាន-
កើតឡើង តាំងពីឆ្នាំ២០១៧ នៅព្រលដ្រល
ក្ម្រងប្រុសស្ថិតក្រមអាយុ១៥ឆ្នាំទាំងអស់
នោះត្រវូបានជយួសង្គ្រះដោយប៉លូសិតាមរយៈ   
ការសហការជមួយអង្គការAPLEបន្ទាប់ពី
ទទួលបានស្រចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិក
សហគមន៍នៅក្នុងខ្រត្តសៀមរាប ជទីកន្ល្រង
ដ្រលជនល្មើសប្រព្រឹត្តបទល្មើស។
អង្គការបញ្ជាកថ់ា៖«ក្នងុព្រលនោះសមត្ថកចិ្ច  

បានរកឃើញ រូបថតកុមារអាក្រតកាយ

ជច្រើននៅក្នងុឧបករណ៍អ្រឡចិត្រនូកិរបស់
ជនល្មើស។ក្ម្រងៗទាំងនោះក៏ត្រូវបាន-
បញ្ជូនទៅទទួលការព្រយាបាលនិងបានដក់-
ពាក្រយបណ្តឹងតាមផ្លូវច្របាប់ក្នុងករណីន្រះ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៨»។
លោកខមឹវា៉ានដូអ្នកឯកទ្រសការពារកមុារ

ន្រអង្គការAPLEប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ពីម្រសិលមញិ 
ថាក្នុងអំឡុងព្រលន្រះជនល្មើសបានអនុវត្ត
ទោសរួចរាល់ ហើយក៏មិនបានបន្តនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជទៀតនោះដ្ររ។លោករីករាយ
ដ្រលកមុាររងគ្រះទទលួបានសណំងជងំឺចតិ្ត 
ប៉ុន្ត្រករណីមួយចំនួន ជនរងគ្រះមិនបាន-
ទទួលសំណងជំងឺចិត្តទាល់ត្រសោះក្រត្រ
ពីជនល្មើសទទួលទោសជប់ពន្ធនគរ។
លោកថ្ល្រងថា៖«នៅព្រលន្រះកមុាររងគ្រះ

ទាំងនោះ គឺបន្តរស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់
គត់ជធម្មតាដដ្រលទ្រ។ក្ម្រងមយួចនំនួបាន-
បន្តការសិក្រសារបស់ពួកគត់ជធម្មតា ហើយ
ក្ម្រងមួយចំនួនក៏បានជួយដល់គ្រួសរពួកគ្រ
នៅក្នុងការប្រកបរបររកសុីប្រចាំថ្ង្រ»។
ករណីន្រះលោកវា៉ានដូ រំពឹងថាគ្រប់ជនរង-

គ្រះជពិស្រសកុមារដ្រលទទួលរងពីអំពើ
បំពានផ្រស្រងៗគួរត្រទទួលបានយុត្តិធម៌៕

លោកEvrard-NicolasSarotចាប់ខ្លនួពីឆ្នា២ំ០១៧ក្នងុបទចោទប្រព្រតឹ្តអាសអាភាសលើក៊មរនៅខ្រត្តសៀមរាប។រូបFB

អាជា្ញាធរសេកុ ឯក ភ្ន ំកំ ពុង ស្ដារ បឹងបុរាណ
ដើមេបី បង្កើត សេវា ទេស ចរណ៍ ដល់ពល រដ្ឋ



ឃុតសុភចរិយា

ពោធិ៍សាត់ៈ  មន្ត្រ ីបាន នយិាយ 
ថា  បរុស ម្នាក ់នងិ  ស្ត្រមី្នាក ់ បាន 
ស្លាប់ ក្នងុ ហ្រតុ ការណ៍ គ្រះថា្នាក ់
ចរាចរណ៍ ផ្លូវទឹក ក្នុង រយៈ ព្រ ល 
២ ថ្ង្រ ជាប់ គ្នា ភូមិ សស្ត្រ ខ្រត្ត 
ពោធិ៍ សត់ ។  ជន បង្ក ម្នាក់ បាន 
រត់ គ្រច ខ្លួន  ចំណ្រក ម្នាក់ ទៀត  
ត្រូវ បាន សមត្ថ កិច្ច នគ របាល 
ជំនាញ សម្រច ដោះ ល្រង 
ក្រយ មន ការ សម្រប សម្រលួ 
ក្រ ប្រព័ន្ធ តុលា ការ ។     

  លោក  អុ៊ង   សរូ ន  ប្រធាន ការិ- 
យា ល័យ នគរបាល ចរាចរណ៍ ផ្លូវ- 
ទឹក ខ្រត្ត ពោធិ៍ សត់   បាន ប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ កាល  ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ 
ថា គ្រះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ ទឹក 
ចំនួន ២ លើក   ដ្រល លើក ទី ១  
កើត ឡើង នៅ យប់ ថ្ង្រ ទី ៣០  ខ្រ 
វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០  នៅ ចំណុច 
ភមូ ិ១ ឃុ ំកពំង ់លងួ   ស្រកុ ក្រគរ   
ខ្រត្ត ពោធិ៍ សត់   និង លើក ទី ២  
កើត ឡើង នៅ រសៀល ថ្ង្រទី ១  
ខ្រ វិច្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០  នៅ ចំណុច 
ដង ស្ទឹង ច្រ ក្រង ស្រង   ស្ថិត 
ក្នុង ភូមិ សំរោង   ឃុំ កញ្ជរ   ស្រុក 

កណ្តៀង ។     
  លោក   សរូ ន  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 

«  ករណ ីគ្រះ ថា្នាក់ ចរាចរ ណ ៍ផ្លវូ- 
ទកឹ កាណតូ បកុ គ្នា ទាងំ ២ លើក 
ន្រះ  បាន បង្ក ឱ្រយ មន ជន រង- 
គ្រះ  ២ នាក់ ស្លាប់ » ។   

  លោក   សរូ ន  បានឱ្រយ ដឹង ថា 
ករណី កើត ឡើង នៅ យប់ ថ្ង្រទី 
៣០ ខ្រ វចិ្ឆកិា  ជន បង្ក បាន បើក 
កាណតូ គ្រច ខ្លនួ ភ្លាមៗ ក្រយ 
ប៉ះ ទង្គិច ជា មួយ កា ណូត របស់ 
ស្ត្រ ីរងគ្រះ ឈ្មោះ លឿង  ធី លុង  
អាយុ ២៥ ឆ្នាំ  បណ្ដាល ឱ្រយ ធា្លាក់ 
ពី កាណូត លង់ ទឹក ស្លាប់ ដ្រល 
មក ទល ់ព្រល ន្រះ   កម្លាងំ សមត្ថ- 
កិច្ច នៅ ពុំទាន់ ស្រវ ជ្រវ ដឹង ពី 
អត្ត សញ្ញាណ ជន បង្ក នៅ ឡើយ 
ទ្រ ។  ចំណ្រក ករណី កើត ឡើង 
នៅ រសៀល ថ្ង្រទី ១  ខ្រធ្នូ   ជន- 
បង្ក ឈ្មោះ  ព្រំ  គី  អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ  
មន លំនៅ ភូមិ កូន ក្រយ ឃុំ 
កញ្ជរ  ស្រុក កណ្តៀង ត្រូវ បាន 
សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន មក 
សួរនំា   បនា្ទា ប់ ពី បាន បើក កា ណូត 
បកុ ទៅលើ កាណតូ ជន រង គ្រះ 
ឈ្មោះ  សងំ  ផ្រង  អាយ ុ៤៦ ឆ្នា ំ  
ដ្រល ជា បង ...តទៅទំព័រ៦

ថ្ង្រសុក្រ ទី៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

មនុស្ស២នាក់ស្លាប់ក្យពី
ឧប្បត្តហ្ិតុដ្លកាណូតបុកគ្នា

តុលាការជម្ះក្ដីលើបណ្ដងឹបរិហាររឿងដីធ្លមីន្ត្ី
សុទ្ធគឹមសឿន

 មណ្ឌលគរិ:ី សលា ដបំងូ ខ្រត្ត 
មណ្ឌល គរិ ី កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី២ ខ្រ ធ្ន ូ 
បាន បើក សវនា កាជំ នុះ ជម្រះ 
បណ្ត ឹង បរហិារ ទាក ់ទង រឿង មន្ត្រ ី
មន ដី ម្នាក់ ៗ  រាប់ សិប ហិតានៅ 
ក្នុង ខ្រត្ត  ដ្រល ជា  សំណុំ រឿង 
 « បណ្តឹង បរិហារ បទ ឧ ក្រិដ្ឋ  ឬ 
បទ មជ្រឈិម ដោយ អ្ន ក រាជ  ការ  ស- 
 ធារ ណៈ ជាអាទិ៍»  បាន ប្រព្រឹត្ត 
កាលព ីឆ្នា ំ២០១៧  ដោយ មន 
ជន ជាប ់ចោទ ឈ្មោះ  យន ់  ស- 
រោ៉ោ ម ប្រធាន មន្ទីរ  អ ភិ វឌ្រឍ ន៍ 
ជនបទ ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី ។

 លោក  មស   ប្រុស  អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ សលា ដបំងូ ខ្រត្ត មណ្ឌល- 
គិរី បាន ថ្ល្រង ថា  ការ ជំ នុំ ជម្រះ 
សួរ ដ្រញ ដោល ក្នុង សំ ណុំ រឿង 
ន្រះ បាន ប្រព្រឹត្តទៅ អស់ រយៈ- 
ព្រល  ប្រ មណ ជា ២ម៉ោង ដោយ 
អវត្ត មន ជន ជាប់ ចោទ។  ក្រយ    
ពី ជំ នុំ ជម្រះ  ចៅ ក្រម ជំនុំ ជម្រះ 
សម្រច ពន្រយារ ព្រល ប្រកាស 
សល ក្រម ទៅ ថ្ង្រ ទី១៥  ខ្រ ធ្នូ 
ឆ្នាំ២០២០ ។ 

 លោក   មស   ប្រុស  បញ្ជាក់ 
ថា៖ « សំណុំ រឿង ហ្នឹង   ចៅ ក្រម 
ជនំុ ំជម្រះ នងឹ ប្រកាស តាម ព្រល 

កំណត់   ចំពោះ ព្រល ន្រះ  ខ្ញុំ អត់ 
ទាន់ អាច ជម្រប អ្វី បាន ទ្រ  
ដោយ រង់ ចំា ចៅ ក្រម ប្រកាស 
សល ក្រម សិន » ។ 

 លោក   ប៉្រន   ប៊ុណ្ណា រ៍   មន្ត្រី  ន្រ 
សមគម អាដ ហុក  និង ជា ដើម 
បណ្តងឹ បាន ថ្ល្រង  ថា   សណំុ ំរឿង 
ន្រះ ធ្វើ ឡើង  បនា្ទា ប ់ព ីលោក  នងិ 
ប្រ ជា សហ គមន៍  ៣នាក់ បាន 
ដាក ់ពាក្រយ ប្ដងឹ ទៅ ត ុលា ការ ខ្រត្ត 
មណ្ឌល គរិ ី ពាក ់ពន័្ធ សណំុ ំរឿង 
មនិ ប្ដងឹ បរហិារ បទ ឧក្រដិ្ឋ   ឬ បទ 
មជ្រឈិម ដោយ អ្នករាជ ការ សធារ ណៈ 
ជា អាទិ៍ ដ្រល បាន ប្រ ព្រ ឹត្ត  កាល- 
ព ីឆ្នា ំ២០១៧ ។  ព្រល នោះ លោក  
យន ់ ស រោ៉ោ ម  បាន នយិាយ ប្រប ់
សរ ព័ត៌ មន ក្នុង ស្រុក មួយ 
ដោយ អះ អាង  នឹង និយាយ បើក 
កកាយ   ជា សធា រណៈ ចំពោះ 
មន្ត្រី  ដ្រល មន ដី ចាប់ ពី   ៥០០  
ទៅ ១ពាន់ ហិកតា នៅ ខ្រត្ត 
មណ្ឌល គិរី  ប្រសិន បើ អាជា្ញា ធរ 
ខ្រត្ត ហា៊ាន រឹប អូ ស ដីពី លោក 
វិញ។  ការ អះ អាង  ប្របន្រះ ធ្វើ 
ឡើង បនា្ទាប់ ពី អាជា្ញា ធរ ខ្រ ត្ត 
គ្រង រឹ ប អូស យក ដី របស់ គត់ 
ចំនួន  ២៣ ហិកតា ដ្រ ល បាន ពី 
ការរំ លោភ យក ពី ប្រជា សហ- 
គមន៍ នៅ ភូមិ ស្រ អីុ ស្ថិត ក្នុង 

សង្កាត់រ មនា  ក្រុង ស្រន មនោ- 
រម្រយ កាល ពី ឆ្នាំ២ ០១៧។

លោក   ប៊ុណ្ណា រ៍   បានថ្ល្រង ថា ៖  
« គត ់នយិាយ ប្រប ហ្នងឹ  គ ឺគត ់
ខឹង មន្ត្រី ជំនាញ ចង់ រឹប អូស 
ដី២៣ ហិក តា របស់ គត់ ធ្វើ ជា 
សម្របត្តិ រដ្ឋ វិញ។  អ៊ីចឹង គត់ 
ព្រមន ថា  បើ អ្នក ណ ហា៊ាន 
រឹបអូស យក ដី គត់   គត់ នឹង 
និយាយ បើក កកាយ ថា  មន្ត្រី 
ម្នាក់ៗ  សទុ្ធ ត្រ មន ដ ី ៥០០  ទៅ 
១ពាន់ ហិកតា  ហើយ ហ្រតុ អ្វី 
បាន ជា មក រឹបអូស ដី គត់ ត្រ  
២៣ ហិក តា?  ដូច្ន្រះ ខ្ញុ ំនិង សហ- 
គមន ៍ក ៏សម្រច ចតិ្ត ប្ដងឹ  បណ្តងឹ  
បរិហារ បទ ឧក្រិដ្ឋ   ឬ បទម ជ្រឈិម 
ត្រ ម្ដង » ។ 

 លោក   គ្រើ ង  តុលា  តំណង 
សហ គមន៍ ជន ជាតិ ដើម ភគ- 
តចិ ខ្រត្ត មណ្ឌល គរិ ី នងិ ជា ដើម 
បណ្តឹង ដ្ររ   បាន ថ្ល្រង  ថា  លោ ក  
មិន បាន ប្ដងឹ លោក  យន់  ស រោ៉ោម  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ លើ កឡើង ថា  
មន្ត្រ ីម្នាក់ៗ  សទុ្ធ ត្រ មន ដ ី ៥០០  
ទៅ១ ពាន់ ហិក តា ហើយ ហ្រតុ 
អ្វី បាន ជា មក  រឹប អូស ដី គត់ ត្រ   
២៣ ហិក តា? 

 លោ ក បញ្ជាក់ ថា៖ « បណ្តឹង 
បរិហារ បទ ឧក្រិដ្ឋ ឬ ប ទម ជ្រឈិម 

ន្រះ  គឺនរ ណៗក៏  អាច ប្ដឹង បាន 
ដ្ររ  គ ឺឱ្រយបាន ដងឹ ថា  មន បគុ្គល 
ណ ម្នាក ់បាន ដងឹ អពំ ីបទល្មើស 
អ្វីមួយ  ប៉ុន្ដ្រ គត់ ធ្វើ ជា មិន ដឹង 
មិន ឮ  គឺ យើង អាច ប្ដឹង បុគ្គល 
ម្នាក់ ហ្នឹង ទៅ តុលា ការ  បាន។  
ជាក់ ស្ដ្រ ង  លោក  យន់  ស រោ៉ោ ម  
បា ន ដឹង ថា  មន មន្ត្រី ប្រព្រឹត្ត  
បទ ល្មើស ម្នាក់ៗ  មន ដ ីរាប ់សបិ 
ហិកតា ប៉ុន្ដ្រ គត់ ប្ររ ជា ធ្វើជា- 
មិន ដឹង មិន ឮ។  អ៊ី ចឹង ពួក ខ្ញុំ ក្នុង 
នាម ជា ដើម បណ្តឹង   គឺ ប្ដឹង គត់ 
ត្រ ម្ដង » ។ 

 លោក  ហៀក  សុផាន  អភិ- 
បាល ក្រុង ស្រន មនោ រម្រយ បាន 
ថ្ល្រង  ថា  ករណី ទាំង អស់ ន្រះ 
តុលាការ ខ្រត្ត ជា អ្នក ចាត់ ច្រ ង  
តា ម នី តិវិធី ។  ចំពោះ ដី ចំនួន  
២៣ ហិកតា របស់ លោក   យន់   
ស រោ៉ោ ម  មនិ ទាន ់ត្រវូ បាន របឹអសូ 
ទកុជា សម្របត្ត ិរដ្ឋ វញិ ទ្រ  ហើ យក ៏
មនិ មន អាជា្ញា ធរ មលូ ដា្ឋាន ច្រញ 
លខិតិ ទទលួ ស្គាល ់ជា កម្ម សទិ្ធ ិ
ស្រប ច្របាប់  ដ្ររ ។  គឺ គត់ កំពុង 
អាស្រ័យ ផល លើដី ហ្នឹង។

 ភ្ន ំព្រញ ប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីម្រសលិ មញិ 
មិនទាន់ អាច ស្វ្រងរក ប្រភព 
ទាក់ទង សុំ ការ ប ញ្ជា ក់ ពី លោក  
សរោ៉ោម បាន ទ្រ៕
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តពីទំព័រ  ១...លោក មៃត 
មាសភក្តី អ្នក នាំ ពាកៃយ សាលា- 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ បាន ថ្លៃង   កាល ពី  
ថ្ងៃ ទី៣ ធ្ន ូថា កៃមុ អង្គការ សង្គម- 
សុីវិល បានជូន ដំណឹង ដល់ សា - 
លា រាជធានី ភ្នំពៃញ  អំពី គមៃង 
ជួប ជុំ គ្នា  បៃរព្ធ ទិវា សិទ្ធិ មនុសៃស 
១០ធ្ននូៅ ទីលាន បៃជាធិប តៃយៃយ ។ 
ប៉នុ្តៃ សាលា រាជធាន ីភ្នពំៃញ  បាន 
បដិសៃធ មិន ឱៃយ ពួក គៃ ជួប ជុំ ទៃ។ 
លោក ថ្លៃង ថា តាម សំណើ ដៃល 
គត់ស្នើ សុំ គឺ អ្នក ចូលរួម មាន 
ដល់ ទៅ  ១ ៥០០ នាក់។ នៃះ ជា 
ចំនួន មួយ ចៃើន ហើយ ស្ថតិ នៅ ក្ន ុង 
សា្ថានភាព បៃឈម។ បៃឈ ម 
នោះ គឺ ចូលដល់ បនា្ទាត់ កៃហម 
ហើយដោយ សារ តៃជងំ ឺកូវដី ១ ៩ 
មាន ការរីក រាល ដាលចូល ដល់ 
សហគមន៍។ 

លោក បន្ត ថា ៖«រាជ រដា្ឋា ភិបាល 
ក ៏ដចូ ជា អាជា្ញាធរ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  
ក៏ កំពុង សហការ ចាត់ វិធានការ 
រឿង នៃះ ឱៃយ បានខ្លាងំ កា្លា ដើមៃបី ការ - 
ពារ កុ ំឱៃយ ការ ឆ្លង នៃះ ចលូ ទៅ ដល ់
មនុសៃស ចៃើន។ ដូច្នៃះ យើង មិន អា ច 
អនញុ្ញាត ជនូ បាន ទៃ។ យើង បាន 
ជូនដំណឹង ទៅ ពួក គត់ ហើយ» ។

លោក  សៃ ីចក់ សុភាព នាយិ កា  
អង្គការ មជៃឈមណ្ឌល សិទ្ធិ មនុសៃស 
កម្ពុជា បាន ថ្លៃង តាម អុីមៃល ពី 

មៃសិល មិញ ថា អង្គការ ជាតិ និង 
អន្តរជាតិ បៃមាណ៥០គៃង  
នឹង  ជួបជុំ គ្នា ដោយ សន្តិវិធី នៅ 
ទីលាន បៃជាធិបតៃយៃយ  ដើមៃបី 
បៃរព្ធ ទិវា សិទ្ធិ មនុសៃស ដោយ 
គៃ ង ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ទី៦ ធ្នូ។ ប៉ុន្តៃ 
ដោយ សារ តៃ ការ រាល ដាល កវីូដ- 
១៩ សាលា រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ក៏ 
បាន ផ្អាក ការ ជួប ជុំ នៃះ ហើយ 
កៃុម អង្គការ ក៏ បាន ពនៃយារ ពៃល 
បៃរព្ធ ពធីិ នៃះ។ នៃះ ជា លើក ទ ី១ 
ហើយ   ដៃល ការ បៃរព្ធ ទិវា នៃះ  
មិន តៃវូ បាន ធ្វើ គិត ចាប់ ពី ឆ្នា១ំ៩ - 
៩៣មក។ លោក សៃី ថ្លៃង ថា៖ 
«ការ ហាម ឃាត់ របស់ សាលា រាជ  - 
ធានី ពៃល នៃះ  មិន ឱៃយ មាន ការ ជួប-  
ជុ ំ គ្នា លើស ព ី២០ នាក ់ព ីថ្ងៃ ទ ី៣០ 
ខៃ វិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី ១៦  ធ្នូ តៃូវ តៃ 
អនុវត្ត ឱៃយ បាន គៃប់ៗ គ្នា រួមទំាង       
អ្ន  ក ដៃល ចង់ បៃរព្ធ ទិវា សិទ្ធិ មនុសៃស 
បៃសិន បើ ការ ហាម ឃាត់ នៃះ ដោ យ -  
សារ ហៃតុ ផល កូវីដ១៩ » ។ 

ទោះ យ៉ាង ណា លោក សៃ ីបញ្ជាក់ 
ថា  រដា្ឋាភិបាល តៃូវតៃ ធានា ថា 
គោល ការណ៍  របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ - 
ទប់ សា្កាត់ កូវីដ១៩ តៃូវ តៃ មាន  
ប ច្ចុបៃបន្នភាព ហើយ    សិទ្ធិ ទទួល- 
បាន សុខភាពនិង សិទ្ធិ សៃរីភា ព 
ក្នុង ការ បៃមូល ផ្ដុំ តៃូវ តៃ មាន 
តុលៃយភាព គៃប់ គៃន់។

លោកសៃចីក ់សភុាព  បន្ត ថា៖ 
«រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា តៃូវ តៃ 
ធានា ថា កូវីដ១៩  មិន តៃូវ បាន 
បៃើ បៃស់ ជា ឧបករណ៍ដើមៃបី រឹត - 
តៃបិត ការ បៃរព្ធ ទិវាសិទ្ធិ មនុសៃស  
ហើយ ធានា ថា ការ ប្ដៃជា្ញា របស់ 
សាលា កៃុង  ក្នុង ការ អនុញ្ញាត ឬ 
បដិសៃធ ការ បៃរព្ធ នៃះ តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង  ដោយ មិន លម្អៀង  និង 

យុត្តិធម៌ សៃប តាម កាតព្វកិច្ច 
ជាតិ និង អន្តរជាតិ»។

សៃប ពៃល ជាមួយ គ្នា នៃះសា្ថាន   - 
ទតូ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ  បៃចា ំកម្ពជុា  
កំពុង   បៃរព្ធ ខួប ទី ៧០នៃ ទំនាក់ - 
ទំនង ការទូត អាមៃរិក -កម្ពជុាដោ យ   
ខៃ ធ្នូនៃះ សា្ថាន ទូត កំណត់ យក 
បៃធាន បទ  «លទ្ធ ិបៃជាធបិតៃយៃយ 
និង សិទ្ធិមនុសៃស»។ 

លោក Chad Roedemeier 
អ្នក នាំ ពាកៃយ សា្ថានទូត អាមៃរិក  
បានថ្លៃង តាមអុីមៃល ថា កម្មវិធី 
នានា តៃវូ បាន រៀប ចំ ឡើង សមៃ  ប់  - 

ការ បៃរព្ធខួប ៧០ ចាប់ តាំង ពី  
ខៃមករា មក។ បៃទៃស ទាំង ២ 
មាន រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដៃល ឆ្លុះ បញ្ចាំង 
ពី ទមៃង់ នៃ រដា្ឋាភិបាល បៃជា ធិប - 
តៃយៃយនងិ ការ ការពារ សទិ្ធ ិមន ុសៃស  
ជា មូលដា្ឋាន។ លោក ថ្លៃង ថា៖    
« សមៃប់ ខៃ ធ្ន ូនៃះ ដូច បាន បៃកា ស 
កាល ពីចាប់ ផ្ដើម គឺ យើង ជៃើស- 
រីស បៃជាធិបតៃយៃយ និង សិទ្ធិ-         
មនុ សៃស   ជា  បៃធានបទ បៃចំាខៃ ដៃ ល 
បៃធាន បទ នៃះ  តំណាង ឱៃយ អា ទិ-
ភា ព នយោបាយ ការបរទៃស ដ៏ 
សខំន ់របស ់សហរដ្ឋ អាមៃរកិ ជា 
ផ្នៃក គន្លឹះ នៃ ទំនាក់ ទំនង ទ្វៃ ភាគី 
របស់ យើងនិង  ទិវា សិទ្ធ ិមនុសៃស ដៃ ល 
នឹង បៃពៃតឹ្ត ទៅ នៅថ្ងៃ ទី ១០ធ្ន»ូ ។

លោក បន្ត ថា៖«សហរដ្ឋ អាមៃរិ ក 
បាន បង្កើត នូវ ឱកាស នានា ជា- 
បន្ត បនា្ទាប់ ដើមៃបី  ពងៃងឹ លទ្ធ ិបៃជា - 
ធិបតៃយៃយ និង សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 
កម្ពជុា ហើយ បាន បង្ហាញ ក្ដ ីបារម្ភ 
ជាមួយ នឹង បញ្ហា បៃឈម ពៃម- 
ទំាង បាន ជំរុញ ឱៃយ រដា្ឋាភិបាល ចា ត់  - 
វធិានការ តៃមឹ តៃវូ ដើមៃបី បើក ឡើង 
វិញ នូវ លម្ហ បៃជាធិបតៃយៃយ និង 
សង្គម សុីវិល»។

លោកជនិ មា៉ាលនីអ្នក នា ំពា កៃយ 
គណៈ កមា្មាធិការ សិទ្ធ ិមនុ សៃស  កម្ព ុជា 
បាន ថ្លៃង ថាក្នងុ ពៃល  ដៃល កម្ព ុជា 
កំពុង បៃឈម ការ ឆ្លង កូវីដ១៩ 
ក្នុង សហគមន៍ការ  ស្នើ សុំ ជួប ជុំ - 
គ្នា ពី សំណាក់ អង្គការ សង្គម សីុវិ ល  

ដើមៃបី បៃរព ្ធទវិាសទិ្ធ ិមនសុៃស  ១០ 
ធ្នូ  និង បៃធាន បទ របស់ សា្ថានទូត 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  មិន សៃប ទៅ 
នងឹ កាលៈ ទៃសៈ ទៃ។ លោក ថ្លៃង 
ថា៖ «ជា ទសៃសនៈ ផ្ទាល់ ខ្លនួ  ខ្ញុ ំគិត ថា  
បៃសិន បើ សា្ថានទូត សហរដ្ឋ អា-
មៃរិក និង អង្គការ សិទ្ធ ិមនុសៃស ជា តិ 
អន្តរជាតិ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល ចង់ 
លើក ស្ទួយ សិទ្ធិ សៃរីភាព ពលរដ្ឋ  
ជា ពិសៃស ចំ ខៃ ធ្នូ ដៃល ជា ទិវា 
សិទ្ធិ មនុសៃស ផង នោះគួរ តៃ ធ្វើ អ្វី - 
មៃយា៉ាង ដៃល ជា ការ ចូលរួម ជាមួ យ 
រដា្ឋាភបិាល ក្នងុ ការ ទបស់ា្កាត ់ការ- 
រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩»។ 

លោក បន្ត ថា ការ ទបស់ា្កាត ់នៃះ 
គឺ ជា ការ លើក ស្ទួយ សិទ្ធិ ចមៃបង 
មួយ គឺ សិទ្ធិ រស់ រាន មាន ជីវិត។ 
បៃសិន បើ សិទ្ធិ រស់ រាន មាន ជីវិត 
នៃះ  មនិ តៃវូ បាន ការពារ នងិ ធានា 
ទៃ មិន បាច់ និយយ ដល់សិទ្ធិ 
ដទៃ ទៀតទៃ។ លោក បន្ត ថា៖ 
«អ៊ីចឹង ទៃទាំង សា្ថានទូត សហរដ្ឋ - 
អាមៃរិក ទំាង អង្គការ សង្គម សីុវិ ល 
ដៃល គៃង ជួប ជុំ គ្នា សម្ដៃង មតិ 
សមៃប ់ទវិា ១០  លើក ស្ទយួ សទិ្ធ ិ
សៃរីភាព គួរ តៃ ពិចារណា ឡើង- 
វិញ។ ដើមៃបី ទទួល បាន ការ គំទៃ 
ពី  បៃជាពលរដ្ឋ ទូទំាង បៃទៃស 
ពួក គត់  គួរ តៃ ធ្វើសកម្មភាព អ្វី - 
មួយ ក្នងុ ការ ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រា ល- 
ដាលកូវីដ១៩ ចូលដល់ សហ - 
គមន៍ ជា ជាង ការ ជួបជុំ សម្ដៃង 

មតិ ដៃល ជា ហានិ ភ័យ ដល់ សង្គ ម 
ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ បៃប នៃះ»។

បើ តាម លោក ជិន មា៉ាលីន 
សហ រដ្ឋ អាមៃរិក  គួរ ធ្វើ សកម្មភា ព 
ដើមៃបី លើក ស្ទយួ ដល់ បៃជា ធិបតៃ យៃយ  
នងិ សទិ្ធ ិមនសុៃស នៅ កម្ពជុា ដោយ 
ពិចារណា លើ បរិបទ កម្ពុជា។ 
គោល ការណ៍ សិទ្ធ ិមនុសៃស   បៃជា - 
ធិបតៃយៃយ មាន គោល ការណ៍ រួម 
តៃ ការ អនុវត្ត មាន ការ បៃ បៃួល ពី 
បៃទៃស មួយ ទៅ បៃទៃស មួយផ្អៃ ក - 
លើ ទិដ្ឋភាពសង្គម សៃដ្ឋ  កិច្ច បៃពៃ  - 
ណី និង ទិដ្ឋភាព នយោ បាយ។

អ្នក វិភាគ នយោបាយ លោក 
ឡៅ មុ៉ងហៃ ថ្លៃងថា  ក្នងុ កាលៈ - 
ទៃសៈនៃះមនុសៃស គៃប់ គ្នា គួរ ផ្ដោ ត 
ការ យក ចតិ្ត ទកុដាក ់លើ កវូដី១៩ 
និ ង រួម គ្នា បៃឆំង ជំងឺ នៃះ។ កៃសួ ង  
សុខភិបាល  គួរ តៃ បន្ថៃម ការ- 
បៃឹង បៃង ដើមៃបី ដាក់ ចៃញ វិធាន - 
ការ បៃយុទ្ធ នឹង កូវីដ១៩ និង 
ជំរុញ ឱៃយ ពលរដ្ឋ អនុវត្ត តាម ឱៃយ 
បាន ដតិ ដល។់ លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ 
ថា៖«ថា្នាក ់ដកឹនា ំជាន ់ខ្ពស ់ក ៏គរួ តៃ 
បង្ហាញ ឧទាហរណ៍ ដោយ ការ- 
ពាក់ មា៉ាស់ ជាប់ ជា និច្ច និង រកៃសា 
គមា្លាត ពី គ្នា។ ទំាង អស់ គ្នា គួរ តៃ 
ដឹង ថា គ្មាន នរណា មា្នាក់ តៃូវ បាន 
យោគ យល់ ដោយ ជំងឺ នៃះទៃ។ 
ដូច យើង បាន ដឹង ហើយ  អ្វី ដៃល 
អាច កើត មាន  វា នឹង កើត  ហើយ 
វា បាន កើត មាន ទៅ ហើយ»៕

សាលាក្រងុបដិស្រធ...

ដើម្បីទទួលបាន 
ការ គំាទ្ ពី ប្ជាពលរដ្ឋ ទូ- 
ទំាង ប្ទ្ស ពួកគាត់គួរត្ 
ធ្វើសកម្មភាព អ្វមួីយ ក្នងុ ការ 
ទប់ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដាល 
កូវីដចូលដល់ សហគមន៍...
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គឹម   សារុំ 

ភ្ន ំពេញៈ  មន្តៃ ីស្ថាន ទូត កម្ពុជា 
សហ ការ ជាមួយ អាជា្ញា ធរ ចិន  
បាន កំ ពុង សមៃប សមៃួល 
ឯកសរ ផ្លវូ ចៃបាប់  ដើមៃបី ជូន ដំ ណើរ 
សៃ្តី ខ្មៃរ ម្នាក់ មក កាន់ សៃុក កំ- 
ណើត វិញ  កៃយ ពី សង្គៃះ 
ចៃញ ពី ផ្ទះ ប្ដី របស់ នាង ជាជន- 
ជាតិ ចិន កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២  ខៃ ធ្នូ  
នៅ ក្នុង បៃ ទៃស ចិន ។ 

  សៃ្តី រង គៃះ ម្នាក់ នៃះ  ឈ្មោះ  
ធូក  សុភី  អាយុ ២០ ឆ្នាំ  បាន 
ចៃញ ពី កម្ពុជា នៅឆ្នាំ ២០១៨ 
ហើយ ពៃល ថ្ម ីនៃះ បាន បង្ហោះសរ  
ពី បៃទៃស ចិន នៅ លើ  បណ្ដាញ 
សង្គម ហ្វៃស បុ៊ក   ដោយ អះ អាង 
ថា  ប្តីនាង បាន បៃើ អំ ពើ ហិងៃសា 
លើ រាង កាយ  និង ផ្លូវ ភៃទ និង  
បាន អំ ពាវនាវ  សុំ ឱៃយ លោក- 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន  សៃន ជួយ 
អន្តរាគមន៍ ។  

 លោក សៃី  នៅ  រតនា  ស្នង- 
ការរង ទទួល ផៃន បៃឆំង ការ - 
ជួញដូរ មនុសៃស   និង ការពារ  អនី- 
ត ិជន ខៃត្ត កៃចៃះបៃប ់ភ្នពំៃញ- 

ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិល មិញ  ថា ៖  « គាត់    
( ស្តៃី រង គៃះ)  តៃូវ បាន កំពុង  
យក ចិត្តទុក  ដាក់  និង គាំពារ 
ដោយទ ទួល ស្នា ក់ នៅ បណ្ដាះ- 
អាសន្ន ក្នុង ស្ថាន ទូត កម្ពុជា 
យើង បៃចាំ នៅ បៃទៃស ចិន ។   
សមត្ថ កិច្ច  ពាក់ ព័ន្ធ  កំពុង រៀបចំ 
ឯកសរ  តាម ផ្លូវចៃបាប់ ដើមៃបី 
សមៃប សមៃួល ឱៃយ គាត់ តៃឡប់ 
មក កម្ពុជា វិញ » ។ 

 លោក សៃី   រតនា  ថ្លៃង ថា   សៃ្តី 
រង គៃះ   រស់ នៅ ភូមិ- ឃំុ   ឃៃសឹម កៃ  
សៃកុ ស្នលួ   ខៃត្ត កៃចៃះ តៃវូ បាន  
សម ត្ថ កិច្ច  ចិន រំដោះ ចៃញ ពី ផ្ទះ 
ប្តី របស់ នាង  ។  កៃយ ពី មន ការ- 
សហ ការ   និង សមៃប សមៃួល តាម  
ជំ នាញ នីមួយៗដើមៃបី ជួយ  នារី- 
រង គៃះ ឈ្មោះ  សភុ ី។ នាង  តៃវូ 
បាន សមត្ថ កិច្ច តំបន់ ក្នុង ខៃត្ត 
ហឺ ណន   នៃ សធារ ណ រ ដ្ឋ បៃ- 
ជាម និត ចិន ជួយ សង្គៃះ  និ  ង 
បាន ជូន ដំណឹង ទៅ ស្ថាន ទូត 
កម្ពុជា បៃចាំ ទី កៃុង ប៉ៃកាំង 
ហើយ បច្ចុបៃបន្ន ខាង ស្ថាន ទូត 
កម្ពុជា កំពុង សហ ការ ជា មួយ 
សមត្ថ កិច្ច ចិន បន្ត នីតិ វិធី ។ 

  លោក សៃី  មស  ស អីុម  អនុ- 
បៃធាន ផ្នៃក ដៃល ធ្វើ  ការងារ  សៃ្ត ី
និង កុមរ នៃ សម គម ការពារ 
សិទ្ធិ មនុសៃស អាដ ហុក ឱៃយ ដឹង ថា  
ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០២ ០ នៃះ ខាង សមគម 
អាដ ហកុ បាន សហ ការ ជា មយួ 
ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ  ជួយ ដល់ សៃ្តី  
រង គៃះ នៅ បៃទៃស ចនិ បាន ៥ 
នាក់ មក កម្ពុជា វិញ ។  ហៃតុ 
ដៃល នាំ ឱៃយ សៃ្តីខ្មៃរ ចាញ់ បោក 
មៃខៃយល ់ទៅកៃ បៃទៃស នោះ គ ឺ
មក ពី ស្ថាន ភាព កៃីកៃ  ស្ថាន- 
ភាព ក្នងុ គៃសួរ មន អពំើ ហងិៃសា   
ឬ អ្នក មន ជំងឺ ក្នុង កៃុម គៃួសរ 
ដៃល ខ្វះ លទ្ធភាព ពៃយាបាល ជងំ ឺ 
និង  ពិបាក រក ការងារ ធ្វើ នៅ ក្នុង 
តំបន់ ដៃល ពួកគាត់ រស់នៅ 
ដៃល គា្មោន ជំ នាញ  ពិត បៃកដ 
ក្នុង ការរក ការងារ ធ្វើ ជា ដើម ឬ 
មន ជំនាញ។   មន ករណី ខ្លះ 
សៃ្ត ីទៅ រៀប ការ នៅ បៃទៃស  ចនិ 
ជោគជ័យ តៃ មន ភាគ តិច 
ណស ់។  សៃ្ត ីចណំក សៃកុ  បង្ខ ំ
រៀប ការ ទៅ ចិន មន ៣៩ករណី 
ដៃល ស ម គម សង្គៃ ះ បាន ក្នងុ 
រ យៈ ពៃល ១១ ខៃ ៕

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ សធារណ- 
ការ  និងដឹកជញ្ជូន បៃកាស ឱៃយ 
ផ្អាក ដំណើរការ  ចំពោះការ- 
បណ្តុះបណ្ដាល នៅ សលា- 
បងៃៀន បើកបរ យានយន្ត  និង 
ការបៃឡង យក បណ្ណបើក បរ- 
យានយន្ត  ជាបណ្ដាះ អាសន្ន  
រយៈពៃល ១៥ថ្ងៃ  ចាបព់ ីថ្ងៃទ១ី  
ខៃធ្នូ  ដល់ ថ្ងៃទី១៥  ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០២០  ដើមៃបី រួមចំណៃក 
ទប់ស្កាត់ ការរីករាល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ក្នុង សហគមន៍។ 
នៃះ បើ តាម សៃចក្តី ជូនដំណឹង 
របស់ កៃសួង សធារណការ  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី២  ខៃធ្នូ។

លោក ហ៊ាង សុទ្ធាយុត្តិ  បៃ- 
ធាន   នាយកដា្ឋាន ព័ត៌មន វិទៃយា  
និងទំនាក់ ទំនង សធារណៈ  
និង ជាអ្នក នាំពាកៃយ នៃកៃសួង 
សធារណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជូន  
បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
មៃសិលមញិ  ថា  ក្នងុ ដណំកក់ាល 
នៃ ការបិទ បណ្ដាះអាសន្ន នៃះ   
បើ ទោះ បី មិន មន  ការបញ្ជាក់ 
នៅក្នុង សៃចក្តី ជូន ដំណឹង ពី 
វធិានការ  ឬ ការដាកទ់ោស ទណ្ឌ 
យា៉ាងណ ក្តី  ប៉ុន្តៃ បើ ពិនិតៃយ  

ឃើញ សលា បងៃៀន បើកបរ 
ណមួយ  នៅតៃបន្តបើក ឱៃយ ដំ- 
ណើរ ការទៀតនោះ   កៃសងួ  នងិ 
ស្ថាប័ន របស់ រដ្ឋ  មនសិទ្ធិ ក្នុង 
ការចាត់ វិធានការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់។ 

លោក បន្តថា  ចំពោះ ការចាត់- 
វិធានការ នៃះ  មិន សំដៅ ដល់ 
ការចាប ់ចង  ឬ  ផ្តនា្ទាទោស នោះ 
ទៃ  គឺ គៃន់តៃ ធ្វើការណៃ នាំ 
ឱៃយមន ការបិទ។ ប៉ុន្តៃ ទោះ- 
យា៉ាង ណ  បើ នៅតៃ មិនមន 
ការបិទ ទៃ  កៃសួង  ស្ថាប័ន រដ្ឋ  

ដៃលមន សមត្ថកចិ្ចនងឹ ធ្វើការ- 
កសង សំណុំ រឿង តាម ចៃបាប់  
បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ដើមៃបី ចាត់- 
វិធានការ ទៅ តាម ចៃបាប់។ 

លោក ហ៊ាង សទុ្ធាយតុ្ត ិ កម៏និ 
បាន បញ្ជាក់ ពី ចំនួន សលា- 
បងៃៀន បើកបរ នៅ ទូទងំ បៃ ទៃស    
មនប៉នុា្មោន នោះ ទៃ  ដោយ លោក    
ថា មិន មន ព័ត៌មនពីតួលៃខ 
សលាបងៃៀននៃះ     នៅ ក្នងុ ដៃ។ 
ប៉ុន្តៃ សមៃប់ មណ្ឌល បៃឡង 
យក បណ្ណ បើក បរ  គឺមន ចំនួន 

២៦មណ្ឌល  ក្នងុ រាជធាន-ី ខៃត្ត  
នៅ ទូទំង បៃទៃស។

លោក សៃី កៀន សោភ័ណ  
ម្ចាស់ សលា បងៃៀន បើកបរ- 
រថយន្តដៃ ធំ  II  បានឱៃយ ដឹងថា  
បនា្ទាបព់ ីទទលួបាន សៃចក្ត ីជនូ- 
ដំណឹង របស់ កៃសួង  សលា- 
បងៃៀនបើកបរ របស ់លោក សៃ ី 
បានបិទ ជាបណ្ដាះ អាសន្ន  
ដើមៃបី បងា្ការ  និង ចូលរួម ជាមួយ 
រាជរដា្ឋាភបិាល ក្នងុ ការទបស់្កាត ់
នៃ ការចម្លង នូវ ជំងឺ កូវីដ១៩  

ក្នុង សហគមន៍។ លោកសៃី 
បានបៃប់ ឱៃយ លោក គៃូ បងៃៀន  
និង សសិៃស ទងំអស ់ ផ្អាក បងៃៀន  
និង រៀន មួយ រយៈ នៃះ។ ប៉ុន្តៃ  
ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩ 
នៃះ  សលា ក៏មិន សូវ ទទួល- 
បាន សិសៃស មកចុះ ឈ្មោះ ចូល- 
រៀន ដៃរ  ដោយសរ បញ្ហោ ចមៃបង  
គ ឺមន ការភយ័ ខា្លាច ព ីការឆ្លង នវូ 
ជំងឺ កូវីដ១៩។ 

បើ តាម លោក សៃ ី ចាប ់តាងំព ី
មនការ ផ្ទុះឡើង នូវ វិបត្តិជំងឺ 
កូវីដ១៩ នៅក្នុង បៃទៃស  ស- 
លា  បងៃៀនបើកបររបស ់លោក- 
ស ៃី ស្ទើរតៃ គៃប់ សខា  ធា្លាក់ ចុះ 
ចនំនួសសិៃស មក ចុះ ឈ្មោះ ចលូ- 
រៀន បៃមណ ពី៧០  ទៅ  ៨០- 
ភាគរយ។ ប៉នុ្តៃ លោកសៃ ី ក ៏មនិ 
បាន បញ្ជាក់ ពី ចំនួន សិសៃស 
ចៃបាស់ លាស់ នោះ ដៃរ។   

លោក សៃ ីសោភណ័   នយិាយ 
ថា ៖«ទំង សិសៃស ចុះ ឈ្មោះ រួច 
ហើយ ក៏ មិនសូវ មករៀន  និង 
សិសៃស ថ្មី ក៏ មិនសូវ មន  ហើយ 
នៅ ក្នុង អំឡុងពៃល នៃះ  និង 
កៃយ ជំងឺ កូវីដ១៩  សលា 
បានដាក់ ចៃញ នូវ វិធានការ 
អនាម័យ  និង គម្លាត សង្គម  
ដើមៃបី ការពារ កុំឱៃយ មនការឆ្លង 

នូវ ជំងឺកូវីដ១៩  សៃប តាម- 
ការអំពាវនាវ របស់ បៃមុខ នៃ 
រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា» ។

ចំណៃក  លោក សៃី ណង 
លក្ខណិ  ម្ចាស ់សលា បងៃៀន- 
បើកបរ រថយន្ត មតិ្តភាព  បានឱៃយ 
ដឹងដៃរថា  លោក សៃី បាន- 
ទទលួ សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ នៃះ  ព ី
កៃសងួ សធារណការ  នងិ ដកឹ- 
ជញ្ជនូ  ដៃលបៃបដ់ើមៃប ីឱៃយ ចលូ- 
រួម អនុវត្ត  និង បងា្ការ ការ ចម្លង  
ជំងឺ កូវីដ១៩  ដៃល កំពុង កើត- 
ឡើង នៅក្នុង សហ គមន៍ នា 
ពៃល នៃះ។

លោក សៃី ថ្លៃងថា ៖«សលា 
បានបិទ បណ្ដាះអាសន្ន គៃប់ 
សខា ទំងអស់  ហើយ ក៏បាន- 
សមូ អភយ័ទោស ដល ់លោកគៃ-ូ  
បងៃៀន  នងិ សសិៃស ផងដៃរ  ពៃះ   
កាលៈទៃសៈ នៃះ  គឺជា ពៃល- 
វៃលា លំបាក ទំង អស់ គា្នា»។ 

លោក នាយករដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន   កាលពី ថ្ងៃទី៣០  ខៃវិច្ឆិកា  
បៃប់ឱៃយ កៃសួង  ស្ថាប័ន  និង 
រាជធាន-ី ខៃត្ត  ដៃល ពាក ់ពន័្ធ  តៃវូ 
បិទ បណ្ដាះ អាសន្ន នូវ ស លា- 
រៀន  និង ពិធី ជួបជុំ ដៃល មន គា្នា 
ចៃើន  ដើមៃបី ទប់ស្កាត់ កុំឱៃយ មន 
ការចម្លង ជំងឺ កូវីដ១៩៕

ទិដ្ឋភាពក្នងុសាលបេឡងយកបណ្ណបើកបររបស់សិសេសនៅមន្ទរីសាធារណការរាជធានី ពីថ្ងេទី៨ ឧសភា។ រូប កៃសួងសធារណការ

ក្រសួងប្រប់ឱ្រយសាលាបង្រៀនបើកបរបិទទ្វារបណ្តោះអាសន្នដើម្របីទប់សា្កាត់ការឆ្លងកូវីដ

អាជ្ញាធរកម្ពជុ-ចិនបានជួយសង្គ្រះស្ត្រីខ្ម្ររម្នាក់
និងកំពុងរៀបចំឯកសារផ្លវូច្របាប់ជូនដំណើរមកកម្ពជុវិញ



តពីទំព័រ៣...ប្អូនជីដូនមួយ
នឹងគ្នា បណ្ដាលឱ្យធ្លាក់ទឹក
លង់ស្លាប់។
លោកបានថ្លង្ថា៖«បច្ចបុប្ន្ន

ជនបង្កឈ្មោះ ព្ំ គីត្ូវបាន
មន្ត្ីនគរបាលជំនាញយើង
ដោះលង្ឱយ្ត្ឡប់ទៅផ្ទះវញិ
ក្យពីភាគីជនរងគ្ះនិង
ភាគីជនបង្ក ដ្លជាបងប្អូន
ជីដូនមួយនឹងគ្នាបានសម្ុះ-
សមួ្លគ្នាក្ប្ព័ន្ធតុលាការ»។
លោកប៊ុត អាននាយផ្ន្ក

នគរបាលចរាចរណ៍ផ្លវូទឹកសុ្ក
កណ្ដៀងបានប្ប់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍
ថា៖ «តាមការណ្នាំរបស់
លោកអភបិាលខត្្តនងិលោក
ព្ះរាជអាជា្ញាអមសលាដំបូង
ខ្ត្តយើងបានសម្ចដោះ-
ល្ងជនបង្កឱ្យមានស្រីភាព
ត្សំណុំរឿងរបស់ជនបង្ក
យើងបានបញ្ជនូទៅកាន់ព្ះរាជ-
អាជា្ញា ដើម្បីចំណត់ការបន្ត
តាមនីតិវិធីច្បាប់»។
លោកកយូកាន់យ៉ាព្ះរាជ-

អាជា្ញាអមសលាដំបូងខ្ត្ត
ពោធិ៍សត់បានប្ប់ភ្នំព្ញ-
បុ៉ស្តិ៍ថាទោះបីជនបង្ក និង
ជនរងគ្ះជាបងប្អូនជីដូន
មួយនឹងគ្នាក៏ដោយ ត្ករណី
ដ្លបានកើតឡើងន្ះជា
បទល្មើសព្ហ្មទណ្ឌ។
លោកថ្ល្ងថា៖ «ជានីតិវិធី

ការសម្ចបញ្ជូនសំណុំរឿង
របស់ជនបង្កមកកាន់អយ្យការ
ដើម្បីចំណត់ការបន្តតាមនីតិ-
វិធីច្បាប់ គឺពិតជាត្ឹមត្ូវ
ហើយយើងនឹងពិនិត្យអង្ក្ត
លើសណំុំរឿងន្ះដើម្បីស្វង្-
រកការពិត»។
របាយការណ៍របស់នាយក-

ដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និង
សណ្ដាប់ធ្នាប់សធរណៈន្
អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាល-
ជាតិ គ្ះថា្នាក់ចរាចរណ៍
ផ្លវូទកឹក្នងុឆ្នាំ២០២០ន្ះបាន
កើតឡើងចំនួន២១លើក
បណ្ដាលឱ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន
១២នាក់របួសស្លចំនួន៧
នាក់និងរបួសធ្ងន់ចំនួន១នាក់។
គ្ះថា្នាក់ភាគច្ើនបង្កមកពី
ការបើកបរកាណូតក្នុងល្បឿន
លឿន គ្មោនភ្លើងបំភ្លឺព្លយប់
នងិបណ្ដាលមកកតា្តាសខុភាព
និងកតា្តាអាកាសធតុ។
យ៉ាងណក៏ដោយតំណង

សច់ញាតិជនរងគ្ះ និង
ជនបង្ក បានឯកភាពគ្នា មិន
សរួដញ្ដោលរកខសុត្វូអ្វីទ្
គឺសុំឱ្យត្សមត្ថកចិ្ចដោះល្ង
ជនបង្កដ្លជាបងជីដូនមួយ
នឹងគ្នាបានត្ឡប់មកចូលរួម
បុណ្យសពប្អូនប្ុសរបស់ខ្លួន
ប៉ណុ្ណោះព្ះគ្មោននរណចង់
ឱ្យមានគ្ះថា្នាក់ទ្៕
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មុំគន្ធា

កពំងឆ់្នាងំៈសលាដបូំងខត្្ត
កំពង់ឆ្នាំងចោទប្កាន់មនុស្ស
ចំនួន៣នាក់ពីបទមនុស្សឃាត
ដោយអច្តនាដ្លពាក់ព័ន្ធ
នងឹករណីពលុស្សបណ្ដាល-
ឱ្យមានមនុស្សឈឺនិងស្លាប់
ជាច្ើននាក់កាលពីសបា្តាហ៍មនុ
ដល្ហត្កុារណ៍ន្ការពលុន្ះ
កើតឡើងក្នងុភមូិជបី៉ង្ឃុជំៀប
ស្ុកទឹកផុស។
ព្ះរាជអាជា្ញារងន្សលា-

ដបំងូខត្្តកពំង់ឆ្នាងំលោកឡងុ
សុីណ ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ ពី
មសិ្លមញិថាមនសុស្៣នាក់ដល្
មានការពាកព់ន័្ធនងឹករណីពលុ-
សស្ត្វូបានលោកធ្វើការចោទ-
បក្ាន់ពបីទ«មនសុស្ឃាតដោយ
អច្តនា»។យោងតាមច្បាប់
ក្មព្ហ្មទណ្ឌមាត្២០៧
បានច្ងថា បទមនុស្សឃាត
ដោយអចត្នាគជឺាអពំើបណ្ដាល-
ឱយ្ស្លាប់អ្នកដទ្ដោយការធ្វស្-
ប្ហ្ស ការមិនប្ុងប្យ័ត្នឬ
ការខ្ជខី្ជានងិការបពំានលើកាតព្វ-
កិច្ចសន្តិសុខឬកាតព្វកិច្ចប្ុង-
ប្យ័ត្នដ្លច្បាប់តម្ូវ។
បទមនសុស្ឃាតដោយអចត្-

នាន្ះត្វូផ្តនា្ទាទោសដក់ពន្ធនាគរ
ព១ីឆ្នាំទៅ៣ឆ្នាំនងិពនិយ័ជាបក្់
ពី២លានរៀលទៅ៦លានរៀល។
លោកអៀប៊ុនធឿនស្នងការ-

រងនិងជាអ្នកនាំពាក្យន្ស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំង
បប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍ពមីស្លិមញិថា
គិតពីថ្ង្ទី២៨ ខ្វិច្ឆិកា ដល់
លា្ងាចថ្ងទ្២ីខធ្្នូមន្្តីជនំាញន្
ស្នងការដ្ឋាននគរបាល រួមនឹង
សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះធ្វើ-
ការផ្អាកនិងបិទទីតាំងផលិត
លក់ស្ស និងរឹបអូសនូវ
វត្ថុធតុជាច្ើនទៀតនៅទូទាំង
ខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំង។
បើតាមលោកស្នងការរងទតីាងំ

ផលតិសស្ចនំនួ៣៤៦កន្លង្
ត្ូវបានបិទ និងផ្អាក រីឯកន្ល្ង
លក-់ច្កចាយសស្នងិស-្
ថា្នាំចនំនួ៥៤៣កន្លង្កត៏្វូបាន-
បិទផងដ្រ។ដកហូតស្ស
ដល្ច្នហ្ើយ(លាយរចួ)ចនំនួ
១០៩០លីត្ និង៤១៨កាន
ស្ថា្នាំចំនួន៨០ក្វជ័រ(ក្វ
សម្ប់ត្ំស្)និង៥៦ដប-
ទឹកសុទ្ធម្ស្ចំនួន៦៥លីត្
និងម្ដំប្កន្លះគីឡូក្ម។
លោកបុ៊នធឿនថ្លង្ថា៖«យើង

បានធ្វើការឃាត់មនុស្សចំនួន
៨នាក់ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិត
ស្ក្នុងនោះមានការពាក់ព័ន្ធ
ច្ើនប៉ុន្ត្អ្នកខ្លះបានផលិតទៅ
តាមស្តង់ដបច្ចក្ទ្សតឹ្មតូ្វ។
ប៉ុន្ត្អ្នកខ្លះផលិតមានសរធតុ
ម្តាណុលខ្ពស់ដ្លនាំឱ្យមាន
មនុស្សស្លាប់និងឈឺ»។
លោកស្នងការរងបន្ថ្មថា

សមត្ថកចិ្ចបាននងិកពំងុដណំើរ-
ការនតីវិធិីដោយក្នងុនោះមនសុស្
ចំនួន៣នាក់ត្ូវបានបញ្ជូនទៅ
សលាដំបូងខ្ត្តចោទប្កាន់
តាមច្បាប់ឯមនុស្ស៥នាក់ទៀត
កំពុងធ្វើការសកសួរនៅស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាល។លោកថា
សមត្ថកិច្ចនៅត្បន្តណ្នាំអប់រំ
ដកហូតនិងផ្អាកកន្ល្ងផលិត
ណដល្គ្មោនស្តងដ់គ្មោនចប្ាប់
និងគ្មោនអាជា្ញាប័ណ្ណ។
ជាមយួគ្នាន្ះបធ្នមន្ទរីសខុ-

ភបិាលខត្្តកពំងឆ់្នាងំលោកបក្់
វ៉ុនឱ្យដឹងពីម្សិលមិញថាគិតមក-
ដល់ពល្ន្ះ(ម្សលិមិញ)តាម-
ការស្វជ្វរកឃើញមានអ្នក-
ស្លាប់កើនឡើងប៉ុន្ត្មិនម្នជា
ការស្លាប់បន្តបនា្ទាប់ន្ការពុល

ក្នុងពិធីបុណ្យសពនោះទ្។
មានន័យថា អ្នកជំងឺមកមន្ទីរ-
ព្ទ្យខ្ត្តនៅថ្ង្ទី២៨ ខ្វិច្ឆិកា
គឺដោយសរការពុលស្ស
ដ្លបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យ
សពអ្នកភូមិ។
លោកថា៖«ប៉ុន្ត្នៅព្ល

ដល្យើងពយ្ាបាលនងិគប្់គង្
សភាពការណ៍ន្ះចប់សព្វគ្ប់
ក្ុមការងារន្មន្ទីរសុខភិបាល
នងិកស្ងួសខុភបិាលបានចុះ-
ទៅមូលដ្ឋានដើម្បីស្វជ្វធ្វើ-
ការបញ្ជាក់បន្ថ្មនិងធ្វើការ-
អន្តរាគមន៍ជាបន្តបនា្ទាប់ទៀត
ដ្លធ្វើឱ្យយើងរកឃើញចំនួន
អ្នកស្លាប់ដោយសរពលុស្ស
នៅតាមភូមិដ្លកើតមានឡើង
មនុថ្ង្ទ២ី៨ខវ្ចិ្ឆកិាដល្ក្មុ-

ការងារអាចសន្នដិ្ឋានថាជាប់ពាក-់
ព័ន្ធនឹងការពុលស្ដូចគ្នា»។
លោកប្ក់វ៉ុនបន្តថាបើគិត

ចនំនួសរបុក្នងុហត្ុការណ៍ទាងំ-
មលូគឺមានមនសុស្ចនំនួ១៥នាក់
បានបាត់បង់ជីវិតដ្លចំនួន
អ្នកស្លាប់ខ្លះនៅភមូិក្នងុអឡំងុថ្ង្
ទ២ី៦នងិ២៧ខវ្ចិ្ឆកិា។ដចូន្ះ
ក្មុការងារអាចសរបុបានថាអ្នក-
ដ្លស្លាប់នោះគឺមានជាប់-
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិភោគស្។
ចំណ្កអ្នកឈឺកើនឡើង

ចនំនួ១៦៤នាក់ដោយបកូបន្ថម្
ទិន្នន័យដ្លកុ្មការងារទទួល-
បានព្លចុះធ្វើការស្វជ្វ
បន្ថ្មប៉ុន្ត្មកដល់ព្លន្ះ
(ម្សិលមិញ) អ្នកនៅសម្ក
ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរព្ទ្យខ្ត្តមាន
ត្ចំនួន២នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ។
កាលពីថ្ង្ទី១ធ្នូអគ្គនាយក-

ដ្ឋានការពារអ្នកប្ើប្ស់ កិច្ច-
ការប្កួតប្ជ្ង និងបង្ក្ប
ការក្ល្ងបន្លំក.ប.ប ន្ក្សួង
ពាណិជ្ជកម្មបានបងា្ហាញពីលទ្ធ-
ផលនក្ារធ្វើតស្្តសណំកស្
ដល្បង្កឱយ្ប្ជាពលរដ្ឋជាច្ើន-
នាក់ពុលរហូតមានអ្នកបាត់បង់
ជីវិតក្នុងស្ុកទឹកផុសខ្ត្ត
កពំងឆ់្នាងំគឺបណ្ដាលមកពីស្
មានសរធតុម្តាណុលក្នុង
កមិ្តខ្ពស់ចាប់ពី១០,៥%
រហូតដល់១៧,២៥% ដ្លវា
លើសកម្ិតអនុញ្ញាត៕

តពីទំព័រ១...ថា៖«សម្ប់
ប្ទ្សកម្ពុជាយើងក៏យើង
សង្កត្ឃើញថាក្នងុដំណក់កាល
ចុងក្យន្ះការរកឃើញការ-
សម្ងំរបស់វីរុសដ្លបុគ្គលនោះ
មនិមានច្ញរោគសញ្ញាគឺរហតូ
មកដល់ថ្ង្ទី១៣ទើបយើងរក-
ឃើញ»។លោកសី្ថា ន្ះជា
ការវិវឌ្ឍមួយទៀតដ្លជាការ-
បងា្ហាញច្បាស់ថាតម្ូវការន្ការ-
ធ្វើចតា្តាឡីស័កឱ្យបានគ្ប់១៤
ថ្ង្ត្ឹមត្ូវ គឺចាំបាច់ម្នទ្ន

ហើយយើងត្ូវអនុវត្តវិធនការ
ន្ះឱ្យបានគ្ប់ៗគ្នា។
យោងតាមសច្ក្តីជនូពត័ម៌ាន

របស់កស្ងួសខុភបិាលកាល-
ពីម្សិលមិញបានឱ្យដឹងថាក្សួង
បានរកឃើញមានករណីវិជ្ជមាន
កូវីដ១៩ចំនួន២នាក់ដ្លជា
អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្ឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆិកាក្នុងនោះ
មានបរុសជនជាតិខ្មរ្អាយុ២៣
ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ
សងា្កាតវ់ាលសប្វូខណ្ឌចប្ារអពំៅ

ជាបគុ្គលកិធនាគរចនិក្នងុអគរ
កាណឌយី៉ាផ្លវូព្ះមនុវីងស្ដ្ល
បានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្្តី
អាយុ៣៦ឆ្នាំដ្លវិជ្ជមានកូវីដ១៩
នៅថ្ង្ទី២៩ខ្វិច្ឆិកា។
ករណីទី២គឺស្្តីជនជាតិខ្ម្រ

អាយុ២១ឆ្នាំស្នាក់នៅសងា្កាត់
វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅជាបុគ្គ-
លិកធនាគរកាថ្យូណ្ធីត
និងត្ូវជាប្អូនស្ីបង្កើតរបស់
អ្នកជំងឺខងលើ។ក្សួងបាន
បញ្ជាក់ថាដោយទទួលបានការ-
អនញុ្ញាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្្តី
ហ៊ុនស្ននិងដោយសរធនា-
គរកាថ្យណូធ្តីមានបុគ្គលិក
ជាច្ើនដ្លកំពុងបម្ើការនៅ
ទីនោះធនាគរន្ះត្ូវបាន
សម្ចឱ្យផ្អាកដំណើរការជា-
បណ្ដាះអាសន្នក្នុងរយៈព្ល
១៤ថ្ង្នងិធនាគរចនិនៅអគរ
កាណឌីយ៉ាតូ្វបានផ្អាកដំណើរ-
ការជាបណ្ដាះអាសន្នសិនក្នងុ
រយៈព្លខ្លីដោយគតិចាប់ពីថ្ងទ្ី
៣ខ្ធ្នូឆ្នាំ២០២០ន្ះតទៅ។
ការផ្អាកន្ះគឺដើម្បីឱ្យកុ្ម-

ការងារក្សួងសុខភិបាលចុះ
យកវត្ថុសំណកបុគ្គលិកទំាងអស់
និងតមូ្វឱ្យបុគ្គលិកទំាងអស់ន្ះ
ធ្វើចតា្តាឡីស័ក១៤ថ្ង្ផងដ្រ។

ក្សួងសុខភិបាលក៏បាន
លើកឡើងទៀតថាចំពោះលទ្ធផល
ន្ការធ្វើត្ស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុង
ព្តឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២៨វចិ្ឆកិា
គិតពីថ្ង្ទី២៩ខ្វិច្ឆិកាដល់ថ្ង្
ទី២ខ្ធ្នូក្សួងបានធ្វើត្ស្ត
អ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់សរុបបាន
ចនំនួ៨៧៦៦នាក់ដល្នៅក្នងុ
ចំនួនន្ះ មានអ្នកវិជ្ជមានសរុប
ចំនួន១៩នាក់ដ្លកំពុងសម្ក
ព្យាបាលនៅមន្ទីរព្ទ្យមិត្តភាព
ខ្ម្រ-សូវៀត។
គណៈគ្ប់គ្ងរបស់អគរកា-

ណឌីយ៉ាបានជូនដំណឹងនៅ
ថ្ង្ម្សិលមិញថាជាការឆ្លើយតប
និងចាត់វិធនការការពារអគរ
កាណឌីយ៉ានឹងត្ូវបិទប្តិ-
បត្តិការជាបណ្ដាះអាសន្ន
ចាប់ពីថ្ង្ទី៣ខធ្្នូ។សច្ក្តីជនូ-
ដំណឹងបន្តថាអតិថិជនរបស់
ធនាគរកាណឌីយ៉ាទាំងអស់
ដ្លតូ្វការធ្វើប្តិបត្តកិារស្វា-
កម្មធនាគរសូមអញ្ជើញប្ើប្ស់
សវ្ាកម្មធនាគរតាមរយៈបព្័ន្ធ
MobileBanking, Internet
Banking,មា៉ាសីុនដក-ដក់ប្ក់
ATM/CRMនិងតាមបណ្ដាសខ
របស់ធនាគរនៅខ្ត្ត-រាជធនីភ្នំ-
ព្ញរួមទំាងសខកោះព្ជ្។

ចំណ្ក វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ
RFIក៏បានប្កាសពីម្សិលមិញ
ផងដ្រថាចាប់ពីព្លន្ះតទៅ
ការផ្សាយរបស់វិទ្យុន្ះត្ូវផ្អាក
ដោយហ្តុថាការិយល័យវិទ្យុ
RFIដ្លមានទីតំាងស្ថតិនៅក្នុង
អគរកាណឌីយ៉ាត្ូវអាជា្ញាធរ
ប្កាសបិទជាបណ្ដាះអាសន្ន
បនា្ទាប់ពីរកឃើញករណីវិជ្ជមាន
កូវីដ១៩លើបុរសមា្នាក់ដ្ល
ធ្វើការនៅធនាគរចិនន្អគរ
កាណឌីយ៉ាន្ះ។
ក្សួងសុខភិបាលក៏បាន

សម្ចយកទីតំាងចំនួន២
កន្លង្គឺក្សួងមហាផ្ទ្និងស្តាត
អូឡាំពិកសម្ប់ធ្វើត្ស្តលើក
ទី២ក្នុងព្ឹត្តិការណ៍សហគមន៍
២៨វិច្ឆិកាដ្លនឹងធ្វើឡើងនៅ
ថ្ង្ទី៨ខ្ធ្នូឆ្នាំ២០២០។
យោងតាមក្សួងសុខភិបាល

គិតតឹ្មថ្ងម្្សិលមិញកម្ពជុាមានអ្នក-
វិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន៣៣១នាក់
(ស្្ត៧ី៥នាក)់ហើយអ្នកដល្
ត្ូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ
មានចំនួនសរុប៣០៤នាក់ឯអ្នក-
ជំងឺកំពុងសម្កព្យាបាលនៅ
មន្ទីរព្ទ្យមិត្តភាពខ្ម្រ-សូវៀត
និងមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្
មានចំនួន២៧នាក់៕

មនុស្ស៣នាក់តូ្វតុលាការចោទពាក់ព័ន្ធករណីពុលស្ ស បង្កឱ្យមនុស្សស្លាប់

សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចុះទៅប្រមូលសំណាកស្រដ្រលពុល។រូបថតនគរបាល

ទិដ្ឋភាពនៅមុខអគារកាណាឌីយ៉ាកាលពីម្រសិលមិញ។រូបJamesOngSoonTeck

មន្ត្ ី ៖ បុ៉នា្មាន ខ្ ន្ះ...

មនុស្ស២នាក់...



ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈ ក្រមុមន្ត្រីជនំាញផ្ន្រក
ជលផលបានព្រយាករថា រដូវ
ត្រីត្រូវធ្វើប្រហុកអាចនឹងចាប់-
ផ្ដើមនៅក្នុងសបា្ដាហ៍ទី៣ឬទី៤
ន្រខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០ន្រះប្រសិន-
បើលហំរូទកឹពីបងឹទន្ល្រសាបនងិ
ប្រព័ន្ធដ្រទន្ល្រន្រះ មានល្របឿន-
លឿនជាងបច្ចុប្របន្ន និងប្រសិន
បើអាកាសធាតុមិនចុះត្រជាក់
ខ្លាងំឬមានភ្លៀងកក់ខ្រកើតឡើង
ទ្រនោះ។
ការព្រយាករន្រះបានធ្វើឡើង

បនា្ទាប់ពីបានចុះពិនិត្រយសង្ក្រត-
ឃើញដាយត្រីមួយចំនួនដ្រល
ស្ថិតនៅតាមដងទន្ល្រសាបក្នុង
ភូមិសាស្ត្រស្រុកពញាឮខ្រត្ត
កណ្ដាលមានការចាប់ត្រីបានក្នងុ
បរមិាណគរួឱ្រយកត់សមា្គាល់គឺក្នងុ
ចនោ្លាះពី៥០គីឡូក្រមដល់១០០
គីឡូក្រមឬច្រើនជាងន្រះក្នុង
១សំណញ់ដាយត្រី។
លោកហ្រងសុភារិទ្ធិនាយ-

ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខ្រត្តកណ្ដាល
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រទី២
ខ្រធ្នូថាកាលពីថ្ង្រ១១-១២កើត
ខ្រមិគសិរត្រូវនឹងថ្ង្រទី២៦-២៧
ខ្រវិច្ឆកិាកន្លងទៅការប្រមូលផល
ត្រីនៅតាមដាយត្រីមួយចំនួន
ក្នងុភូមិសាស្ត្រស្រកុពញាឮទទួល-
បានផលគួរឱ្រយកត់សមា្គាល់បើ-
ទោះជាកម្ពស់ទឹកនៅខ្ពស់ និង
មានលហំរូចុះទៅកាន់ទន្ល្រម្រគង្គ
មានសភាពយឺតបន្តិចក្ដី។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្នងុអំឡុងព្រល

នោះយើងពិនិត្រយឃើញក្នុងរយៈ-
ព្រលពី២-៣ម៉ោងម្ដងដាយត្រី

មយួចនំនួចាប់ត្រីបានក្នងុចនោ្លាះ
ពី៥០-១០០គីឡូក្រមក្នុង១
សណំញ់ដាយត្រីខណៈដាយត្រី
ខ្លះទៀតចាប់បានច្រើនជាងន្រះ»។
បើតាមលោកសុភារិទ្ធកិារប្រមូល-
ត្រីនៅតាមដាយត្រីដ្រលចាប់-
ផ្ដើមកាលពីចុងខ្នើត(ចុងខ្រភ្លឺ)
មនុន្រះគឺទទលួបានលទ្ធផលល្អ
ត្រមឹត្រ១ថ្ង្រ២ថ្ង្រប៉ណុ្ណោះ។លុះ
រនោច(ខ្រងងឹត)មកដល់ផល-
ត្រីដ្រលចាប់បានក៏ត្រូវធា្លាក់ចុះ
ទៅវិញ។
តាមរយៈការពិនិត្រយអង្ក្រតន្រះ

លោកសុភារិទ្ធិបានព្រយាករថា
រដូវត្រីធ្វើប្រហុកអាចនឹងមក-
ដល់នាចុងខ្រធ្នូ ឬអាចអូស-
បនា្លាយរហូតដល់ពាក់កណ្ដាល
ខ្រមករាឆ្នាំ២០២១។
ទន្ទមឹជាមយួគ្នាន្រះលោកលី

ឡានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល
ខ្រត្តកពំង់ឆ្នាងំកប៏ានលើកឡើង
ស្រដៀងគ្នាន្រះផងដ្ររថា របប
ទកឹទន្ល្រសាបនៅមានកម្ពស់ខ្ពស់
នៅឡើយដ្រលអាចឱ្រយត្រីនៅបន្ត

ការរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រលិចទឹក
ដ្រលសម្របូរទៅដោយជីវចម្រុះ
គ្រប់ប្រភ្រទដ្រលជាប្រភពចំណី-
អាហារសម្រប់ការធំធាត់របស់
វា។អាកាសធាតុត្រជាក់ក៏ជា
កតា្តាមួយដ្រលមិនជំរុញឱ្រយត្រី
ត្រូវបំផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅកាន់ទន្ល្រ
ម្រគង្គ ឬទន្ល្រផ្រស្រងទៀតដ្រល
ស្ថិតនៅខ្រស្រទឹកខងក្រមទន្ល្រ-
សាបនោះដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«នៅខ្នើតមុន

ន្រះប្រជាន្រសាទលក្ខណៈគ្រួសារ
អាចចាប់ត្រីបានចនោ្លាះពី១០
គឡីកូ្រមដល់១៥គឡីូក្រមក្នងុ
១ថ្ង្រជាមួយឧបករណ៍លប
និងមងក្រឡា១៥ស.មទៅ
១៧ស.មរបស់ពួកគ្រ»។
បើតាមលោកលីឡាត្រដី្រល

ប្រជាន្រសាទលក្ខណៈគ្រសួារក្នងុ
ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាងំចាប់បានក្នងុអំឡុង-
ព្រលនោះភាគច្រើនជាប្រភ្រទ
ត្រីសម្រប់ធ្វើផ្អកដូចជាត្រីឆ្ពិន
ត្រីឆ្កោកត្រីច្រក្រងត្រីរ៉ស់ និង
ត្រីឆ្ដា។ចំណ្រកប្រភ្រទត្រីធ្វើ

ប្រហុកនៅពំុទាន់ត្រវូនៅឡើយទ្រ។
លោកអុ៊ចវុតា្ថាប្រធាននាយក-

ដា្ឋានកិច្ចការជលផលបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថាត្រីសម្រប់ធ្វើ
ប្រហុកអាចនឹងចាប់ផ្ដើមសម្របូរ
នៅក្នងុសបា្ដាហទ៍ី៣ឬទី៤ន្រខ្រធ្នូ
ឆ្នាំ២០២០ប្រសិនបើលំហូរទឹក
ពីបឹងទន្ល្រសាបមានល្របឿន-
លឿនជាងន្រះនិងក្នុងករណី
អាកាសធាតុមិនត្រជាក់ខ្លាំងឬ
គ្មានភ្លៀងកក់ខ្រកើតឡើងទ្រ-
នោះ។លោកថ្ល្រងថា៖«យោង
តាមការចុះពនិតិ្រយអង្ក្រតនៅតាម
អាជីវកម្មដាយត្រីនាប៉ុនា្មានថ្ង្រ
កន្លងមកន្រះយើងអាចព្រយា-
ករណ៍ថាប្រភ្រទត្រីសម្រប់ធ្វើ
ប្រហុកមានមិនខ្វះទ្រ។វានឹង
ចាប់ផ្ដើមត្រវូច្រើននៅចងុខ្រធ្នូឆ្នាំ
២០២០ឬយ៉ោងយូរនៅពាក់-
កណ្ដាលខ្រមករាឆ្នាំ២០២១»។
យោងតាមការសកិ្រសាស្រវជ្រវ

របស់ក្រុមជំនាញការន្រគម្រង
អច្ឆរិយភាពន្រទន្ល្រម្រគង្គ(W-
onderofMekong)អាជវីកម្ម
ដាយត្រីបានដើរតួនាទីសំខន់
ណស់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ត្រីប្រចាំ
ឆ្នាំដល់ប្រជាជននៅតាមជនបទ
និងចូលរួមចំណ្រកយ៉ោងសំខន់
ផងដ្ររដល់សន្តសិខុស្របៀងក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
អ្នកជំនាញការន្រគម្រងន្រះ

ក៏បានសង្ក្រតឃើញផងដ្ររថា
ពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំ ផលិតផល
ជលផលពីដាយត្រីមានការប្រ-
ប្រួលគួរឱ្រយកត់សមា្គាល់។ការ-
ប្រប្រួលន្រះគឺអាស្រ័យទៅលើ
របបជលសាស្ត្រន្រកម្ពស់ទឹក
ជនំន់ទន្ល្រម្រគង្គពោលគឺនៅក្នងុ

ឆ្នាំដ្រលមានទឹកជំនន់ធំកម្ពស់-
ទឹកខ្ពស់និងមានដីទំនាបលិច-
ទឹកច្រើនផលិតផលនិងផលត្រី
ក៏ចាប់បានច្រើនតាមហ្នឹងដ្ររ។
កាលពីថ្ង្រទី២៥ វិច្ឆិកា២០-

២០ក្រុមជំនាញការន្រគម្រង
ន្រះបានចុះទៅអង្ក្រតមើលសា្ថាន-
ភាពបផំ្លាស់ទីរបសត់្រីច្រញពបីងឹ-
ទន្ល្រសាបទៅកាន់ទន្ល្រម្រគង្គនៅ
ចណំចុដាយត្រលី្រខ១៥Eដ្រល
ស្ថតិក្នងុស្រកុពញាឮខ្រត្តកណ្ដាល
ហើយបានពនិតិ្រយឃើញផលចាប់
ត្រីបានកើនឡើងជារៀងរាល់
ម៉ោងគចឺាប់ព១ី០គឡីូក្រមទៅ
២០គីឡូក្រមនិងរហតូដល់៤០
គីឡូក្រមក្នុង១សំណញ់
ដាយ។ន្រះបើយោងតាមការ-
ច្រញផ្រសាយរបស់គម្រងWon-
der ofMekongកាលពីថ្ង្រ
ទី២ខ្រធ្នូ។
របាយការណព៍ត័ម៌ានបានបន្ត

ថាត្រីប្រមាណ៣០ប្រភ្រទត្រូវ
បានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្នុង
ព្រលលើកដាយត្រី១លើកៗ ។
ប្រភ្រទត្រីទាំងនោះមានដូចជា
ត្រីកំព្រមត្រីប្រមា៉ោត្រីកញ្ជ្រូក
ក្រហមត្រីកញ្ជ្រូកឆ្នូតត្រីកញ្ចុះ
ត្រីរៀលតុបត្រីរៀលអង្កោម
ត្រីខ្នងវ្រងត្រីចង្វាត្រីស្លឹកឫស្រសី
ត្រីឆ្មាក្រពើត្រីជន្លូញមាន់ត្រី-
ក្រយត្រីសា្លាតត្រីអណ្ដាតឆ្ក្រ
និងត្រីក្រពតជាដើម។
របាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថា៖

«ផលចាប់បានមកពីដាយត្រី
ទាំងអស់ន្រះគឺជាប្រភពអាហារ
និងអាហារូបត្ថម្ភដ៏សំខន់សម្រប់
ប្រជាជនភាគច្រើននៅក្នងុប្រទ្រស
កម្ពុជា»៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ គណៈម្រធាវីកម្ពុជាប្រកាស
ជ្រើសរសីសសិ្រសម្រធាវីជនំានទ់ី១៨ចនំនួ
៦០នាក់តាមរយៈការប្រឡងឱ្រយចូលរៀន
នៅមជ្រឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ
ម្រធាវីខណៈប្រធានសា្ថាបន័ន្រះប្ត្រជា្ញាចតិ្ត
ក្នុងការជ្រើសរីសម្រធាវីដ្រលពូក្រនិង
មានសមត្ថភាព។
ស្រចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈម្រធាវី

កម្ពុជាកាលពីថ្ង្រទី៣០វិច្ឆិកាបានឱ្រយដឹង
ថាការលក់ពាក្រយនិងទទួលពាក្រយសំុប្រឡង
ជ្រើសរសីសសិ្រសម្រធាវីចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រទ៣ី
ធ្នូឆ្នា២ំ០២០រហតូដល់ថ្ង្រទ១ី៩ខ្រកមុ្ភៈ
ឆ្នាំ២០២១។សម្រប់លក្ខខណ្ឌន្រ
ការជ្រើសរសីគឺប្រក្ខជនត្រវូមានសញ្ជាតិ
ខ្ម្ររមានបរិញ្ញាបត្រច្របាប់ ឬសញ្ញាបត្រ
ច្របាប់ដ្រលប្រកាសថាមានតម្ល្រសមមូល
និងមិនត្រវូធា្លាប់មានការផ្តនា្ទាទោសឬជាប់-
ទោសក្នងុបទល្មើសណមួយនោះឡើយ។

គណៈម្រធាវីបញ្ជាក់ថា៖«សាធារណជន
អាចទាញយកទម្រង់ពាក្រយសំុប្រឡងចូល-
រៀនវិជា្ជាជីវៈម្រធាវីជំនាន់ទី១៨ដោយឥត-
គិតថ្ល្រក្នងុគ្រហទំព័រហើយក្នងុករណីមាន
បំណងមកទទួលពាក្រយដោយផ្ទាល់គឺក្នុង
តម្ល្រ៥០០០រៀល។ចំពោះតម្ល្រន្រការដាក់
ពាក្រយគឺប្រក្ខជនប្រក្ខនារីត្រូវបង់ថ្ល្រដាក់
ពាក្រយសុំប្រឡងចំនួន៥មុឺនរៀល»។
លោកលីចន័្ទតលុាប្រធានគណៈម្រធាវី

បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីថ្ង្រទី២វិច្ឆិកាថា
មកដលព់្រលន្រះកម្ពជុាមានម្រធាវីសរបុ
ចំនួន២២៨៧រូបដ្រលក្នងុនោះម្រធាវីព្រញ-
សិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជា្ជាជីវៈមានចំនួន១៧២១
រូបនិងម្រធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្រសាចំនួន
៣៣៧របូ។ការជ្រើសរសីសសិ្រសម្រធាវីថ្មី
ន្រះគឺត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងជាបន្តបនា្ទាប់នៅ
ព្រលដ្រលសិស្រសម្រធាវីជំនាន់ចាស់បាន
បញ្ចប់ការសិក្រសាដោយជោគជ័យដើម្របី
រក្រសានិរន្តរភាពន្រការជ្រើសរីសនិងបណ្តះុ-
បណ្ដាលម្រធាវីបន្ថ្រមខណៈសសិ្រសម្រធាវី

ជំនានទ់ី១៧បានបញ្ចប់ការសិក្រសាតាំងពី
ខ្រសីហា។យ៉ោងណក្តីក្នងុនាមជាប្រធាន
គណៈម្រធាវីទើបជាប់ឆ្នាតថ្មីលោកលី
ចន័្ទតលុាបានប្ត្រជា្ញាចតិ្តក្នងុការជ្រើសរសី
ម្រធាវីដ្រលពកូ្រមានសមត្ថភាពនងិមាន
សីលធម៌ដើម្របីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យ
ច្របាប់ វិស័យយុត្តិធម៌ និងបង្កើនមុខមាត់
និងកិត្រយានុភាពរបស់វិជា្ជាជីវៈម្រធាវី។
លោកថា៖«ខ្ញុំនឹងចាត់គ្រប់វិធានការ

ដើម្របីធានាតមា្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុង
ការប្រកតួប្រជ្រងន្រះ។ខ្ញុំក៏សមូអំពាវនាវ
ឱ្រយបងប្អូនដ្រលមានសញ្ញាបត្រចាប់ពី
បរិញ្ញាបត្រច្របាប់ឡើងទៅចូលរួមក្នុងការ-
ប្រកួតប្រជ្រងន្រះឱ្រយបានច្រើនហើយ
ត្រវូខិតខំរៀនសូត្រត្រៀមលក្ខណៈសម្រប់
ការប្រឡងន្រះផង។មានសមត្ថភាពមាន
ជំនឿជឿជាក់ គឺមានសង្រឃឹមថាជាប់»។
លោកថាជាអ្នកមានឬអ្នកក្រមិនម្រនជា
កតា្តាកំណត់ជាប់ឬធា្លាក់នោះទ្រ។
បើតា មលោកតុលាកាលបរិច្ឆ្រទន្រការ-

ប្រឡងជ្រើសរីសសិស្រសម្រធាវីជំនាន់ទី១៨
អាចនងឹធ្វើឡើងក្នងុរយៈព្រល៣ទៅ៤ខ្រ
ទៀតបនា្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់ទទួលពាក្រយ។
លោកបុចិពសិីនាយកប្រតបិត្តិអង្គការ

តមា្លាភាពកម្ពជុាសាទរចពំោះការប្ត្រជា្ញាចតិ្ត
របស់ប្រធានគណៈម្រធាវីដ្រលបានតំាង-
ចិត្តក្នងុការជ្រើសរីសម្រធាវីជំនាន់ថ្មីប្រកប-
ដោយគុណតម្ល្រសមត្ថភាពនិងចំណ្រះ-
ដឹង។លោកបន្តថាបើអាចធ្វើបានយ៉ោង-
ដូច្ន្រះម្រននឹងអាចធានាបាននូវសុចរិតភាព
ក្នុងការជ្រើសរីសមន្ត្រីអនុវត្តច្របាប់ មន្ត្រី
យតុ្តធិម៌ដើម្របីរមួចំណ្រកការពារនិងផ្តល់
យុតិ្តធម៌ដល់សង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធ-
ភាព។លោកបញ្ជាកថ់ា៖«បើសនិជាយើង
រីសមន្ត្រីសា្អាតស្អំចូលកាន់តំណ្រងឱ្រយបាន
ច្រើនយើងអាចសន្និដា្ឋានបានថាពលរដ្ឋ
នឹងទទួលបានយុតិ្តធម៌ជាងមុនហើយ
អ្នកក្រអ្នកមានឬមនសុ្រសគ្របរ់បូមានសទិ្ធិ
ស្មើគ្នានៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌
ចំពោះមុខច្របាប់»៕

រដូវត្រតី្រវូធ្វើប្រហុកអាចនឹងចាប់ផ្តើមនៅចុងខ្រធ្នូន្រះ

គណៈម្រធាវីប្រកាសជ្រើសរីសសិស្រសម្រធាវីជំនាន់ទី១៨ចំនួន៦០នាក់តាមរយៈការប្រឡង

កម្មករ លើក តេ ីបេហុក ចេញ ពី ទូក ក្នងុ ខណ្ឌ ឫសេសីកេវ   កន្លង មក។ រូបថតមិនា

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្រស្រង

� រីនិពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូពូរ៉ូសុតម្រន

បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  
សូវិសា ល

អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់សា�ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,�្រុំភ័ក្រ្ត

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉្រគុណមករា

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
ប្រក់សា យ

� រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ោន់សុីមា៉ោឡា

� រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ោន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី� 
ណ្រមវណ�ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណ រា�

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុ�,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា្ថា,
ឡុងគឹមមា៉ោរីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វន៉ដា រា�,
សួសយ៉ោមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
ខ្រងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,�្រតកីឡា ,ជិនណ ន

ខឿនឌីយ៉ោ,សយរា�សុី
� រីរូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រសី

អ្ន កកេស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

បេ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
ជ្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,015239293
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

បេ � ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
បេ � ន�េក� យ� �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេស
�ុិល� ភា

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈហា�ងតា ំងម៉្រង
បេ � នគណ�េយេ�ៈេស៊្រនវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយ៉ោ,វង់អូន

� រិយា ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊ន�្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សង្កោត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កោត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ថ្ង្រសុក្រទី៤ែខធ្នូឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧



ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : កសិករ ដាំ ម្រេច កំពត ខ្នាត 
តូច យ៉ាងតិច ១៧០ គ្រេួសារ បាន ចុះ - 
កិច្ច  សន្រេយា ទិញ-លក់ថ្មី ជាមួយ ក្រេុម ហ៊ុន  
EU Land and Pepper Invest-
ment ក្នងុ បរមិាណ១០ តោន សម្រេប ់ 
រដវូ ប្រេមលូ ផល  ឆ្នា ំ២០២១ ខង មខុ។  
ន្រេះបើ តាម សមាគម លើក កម្ពស ់ ម្រេច 
កំពត (KPPA)។ 

KPPA ក ៏បាន អពំាវ នាវ ឱ្រេយ ក្រេមុ ហ៊នុ 
ផ្រេស្រេង ទៀត មក បន្ត កិច្ច សន្រេយាទិញ - 
លក់ថ្មី ជាមួយ កសិករ ខ្នាតតូច បន្ថ្រេម 
ទៀត  ដើម្រេបី ជួយ លើក កម្ពស់ ជីវភាព 
កសិករ ដាំ ម្រេច ។  

សមាគម   ឱ្រេយ ដងឹ ៖ « យើង សូម លើក- 
ទឹក ចិត្ត ដល់ ក្រេុម ហ៊ុន ផ្រេស្រេងៗ ទៀត 
ដ្រេល ជា សមាជកិ សមាគម  ក្នងុ ករណ ី
ដ្រេល ចង់ ពង្រេីក ចំនួន កសិករ  ឬ  តំបន់ 
គោលដៅ  សមាគម នឹងជួយ សម្រេប- 
សម្រេលួ គាទំ្រេ កចិ្ច  ការងារ ន្រេះ។   សមា-
គម    បន្ត  ទៀតថា កសកិរ ម្រេច កពំតខ្នាត  
តូច ទាំង អស់បាន បងា្ហាញ នូវ អារម្មណ៍ 
សប្រេបាយ រកីរាយ  ដ្រេល ក្រេមុ ហ៊នុ  ធ្វើ កចិ្ច- 
សន្រេយា ក្នងុការ ធានា នវូ ទផី្រេសារ ជនូ កស-ិ
ករ ម្រេច កពំត ខ្នាត តចូ  នៅ មនុ រដវូកាល  
ប្រេមូល ផល    ឆ្នាំ ២០២១»។ 

លោក ពៅ ផ្រេង កសិករ មា្នាក់  ដ្រេល 
មាន ដំណាំ ម្រេច ច កំពតជាង  ៣០០ 
ជន្លងប់ាន នយិយ ថា ការ ចុះកចិ្ចសន្រេយា   
ទញិ-លកជ់ាមយួ ក្រេមុហ៊នុ EU Land 
and Pepper Investment ន្រេះ នងឹ 
ផ្តល់ ស្ថិរ ភាព  ទីផ្រេសារ សម្រេប់ កសិករ 
ទាំង អស់ ដ្រេល បានចុះ កិច្ច សន្រេយា។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំសប្រេបាយ ចិត្ត 
ដ្រេល ចុះ កចិ្ច សន្រេយា ជាមយួ ក្រេមុហ៊នុ ខ្ញុ ំ
សង្រេឃឹម  ថា  ទីផ្រេសារ ម្រេច នឹង ល្អ ប្រេសើរ 
ឡើង  វិញ ព្រេះ ក្រេុម ហ៊ុន គ្រេ បាន ទិញ 
ឧបរកណ៍ វ្រេច ខ្ចប់  ឱ្រេយ ផលិតករ នៅ ក្នុង 
តំបន់ ត្រេ ម្តង»។

កាលព ីថ្ង្រេទ ី២៧ ខ្រេ វចិ្ឆកិា ក្រេមុហ៊នុ  
EU Land and Pepper Invest-
ment បាន ប្រេគល់ ឧបករណ៍ វ្រេច ខ្ចប់ 
ដល ់ កសកិរ ដាមំ្រេចកពំត ក្រេម អធបិ-
តី ភាព លោក  បា៉ាន  សូរស័ក្តិ  រដ្ឋ មន្ត្រេី 
ក្រេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម នងិ លោក  Stepan 
Vojnar  អគ្គ រដ្ឋ ទូត ស្តីទី សាធារណ - 
រដ្ឋ ឆ្រេក ប្រេចាំ នៅ កម្ពុជា។ 

លោក សរូសក័្ត ិក ៏បាន អពំាវនាវដល ់ 
អ្នក ពាកពន័្ធ ទាងំអស ់ឱ្រេយ បន្ត សកម្មភាព  
លើកកម្ពស់ ផលិត ផល ម្រេច កំពត  
ដើម្រេបីរក្រេសាភាព ប្រេកតួ ប្រេជ្រេង   ក្រេរ្តិ៍ឈ្មោះ  
និង គុណភាព ក្នុង ...ត ទៅ ទំព័រ ៩
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តពទីពំរ័ ១...ជញ្ជនូ ខ្លះ បានប្រេកាស 
បិទស្រេវា កម្ម របស់ខ្លួន តាម ផ្លូវ ទឹក។ 

ក្រេុមហ៊ុន  VTS  (Cambodia)Co. , 
Ltd ដ្រេល ជា ក្រេុមហ៊ុន ភ័ស្តុភារ កម្ម  
បាន សម្រេច ផ្អាក ស្រេវា ដកឹជញ្ជនូ តាម 
ផ្លូវ ទឹក ជា បណ្តោះ អាសន្ន នៅ ឃ្លាំង 
កា្វាង  ចូវ (Guanzhou) មក កម្ពុជា 
ដោយ បង្វ្រេរ ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ តាម 
ផ្លវូ គោក វញិ។ យោង តាមស្រេចក្ត ីជនូ- 
ដំណឹង របស់ ក្រេុមហ៊ុន ដ្រេល បាន ផ្រេសព្វ- 
ផ្រេសាយ កាល ពី ថ្ង្រេ ទី ២៨ខ្រេ វិច្ឆិកា  ។ 

ក្រេមុហ៊នុ ន្រេះ បាន បន្តថា  ប៉នុ្ត្រេ សម្រេប ់ 
ឃ្លាងំ ទនំញិ នៅ អីអុ៊ ូ(YIWI)ក្រេមុហ៊នុ  
ន្រេះ នងឹ បន្ត ដកឹ តាម ផ្លវូ ទកឹ ដដ្រេល ដោយ  
តម្ល្រេ នឹង មាន ការ ប្រេ ប្រេួល ខ្លះៗ ។

លោក លន់ យ៉្រេង អគ្គ ល្រេខ ធិការ 
សហព័ន្ធ   ស្រេូវ អង្ករ កម្ពុជា បានឱ្រេយ ដឹង 
ថា ការ នាចំ្រេញ អង្ករ របស ់កម្ពជុា ទៅ កាន់  
ទីផ្រេសារ អឺរ៉ុប ក៏ កំពុង ប្រេឈ មនឹង កង្វះ 
នាវា ដឹក ទំនិញ ន្រេះ  ។  

លោក បាន បញ្ជាក់ថា បញ្ហា ន្រេះ 
ដោយ សារ កង្វះ កងុតនឺរ័ នងិ ការ ចាក- 
ច្រេញ របស់ ចក្រេ ភពអង់ គ្ល្រេស ច្រេញពី 
សហភាព  អរឺ៉បុ ដ្រេល ធ្វើ ឱ្រេយ ប្រេពន័្ធ ភស័្ត-ុ
ភារកម្ម មាន ការ រាងំ ស្ទះដល ់ដណំើរការ  

ន្រេ ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ។
លោក បាន ឱ្រេយ ដងឹ ថា៖« យើង ឃើញ ថា  

នៅ ក្នងុ ខ្រេវចិ្ឆកិា កន្លង មក  ការ នា ំច្រេញ 
អង្ករ របស ់កម្ពជុា ទៅ អរឺ៉បុបាន ប្រេឈម 
នឹង កង្វះ កុងតឺន័រ  ហើយ កបា៉ាល់ មក ពី 
អរឺ៉បុ អត ់សវូ មាន មក កម្ពជុា នោះ ទ្រេ តម្ល្រេ  
ក ៏ហក ់ឡើង យ៉ាង ខ្លាងំ ផងដ្រេរ។ ធម្មតា 
ការ ដឹក ទំនិញ ចូល តិច វា នឹង មិន មាន 
នាវា ដឹក ទំនិញ ច្រេញ មក វិញ ទ្រេ  ដូច្ន្រេះ 
ទូកុងតឺន័រ ក៏អត់ មាន ដ្រេរ»។

លោក  យ៉្រេង បន្ថ្រេម ថា ក្រេមុហុ៊ន នំា-  
ច្រេញ អង្ករ មួយ ចំនួន បាន បង្វ្រេ រការ នាំ 
ច្រេញ អង្ករ តាម រយៈ កពំង ់ផ្រេ នៅ ប្រេទ្រេស  
វៀត ណាម និង ថ្រេ ។ 

លោក បន្តថា៖ «យើង ជឿ ថា សា្ថានភាព  
ន្រេះ នឹង ល្អប្រេសើរ មក វិញនៅព្រេល កូវីដ- 
១៩ ចប ់សព្វ គ្រេប ់នងិ ភាព ដាច ់ស្រេច 
ន្រេការ ដក ខ្លួន របស់ អង់គ្ល្រេស ពី សហ-
គមន ៍ អឺរ៉ុប រួច រាល់  »។

កម្ពជុា បាន នា ំច្រេញ អង្ករ សម្រេច  បាន  
ចនំនួ ៦០១ ០៤៥តោន ក្នងុរយៈ ព្រេល  
១១ ខ្រេ ដើម ឆ្នា២ំ០២០ កើនជតិ ១៧ 
ភាគរយ  ធៀប នឹង រយៈព្រេល ដូចគា្នា 
កាល ព ីឆ្នាមំនុ។  ក្នងុ នោះ  ប្រេទ្រេសចនិ 
មាន ចណំ្រេក ទផី្រេសារ  ជិត៤០ ភាគ រយ និង  

អឺរ៉ុប ៣១,៣៥ភាគ រយ  ក្នុង អំឡុង  
ព្រេល  ន្រេះ ។  ន្រេះ បើ តាម ក្រេសងួ កសកិម្ម  
រុកា្ខា ប្រេមាញ់ និង ន្រេសាទ។

បរមិាណ នំា ច្រេញ អង្ករ សរបុ ន្រេះ មាន  
តម្ល្រេជាប្រេក ់ចនំនួ  ៤១៥  លាន ដលុា្លារ  
ក្នុង អំឡុង ព្រេលន្រេះ  កើន  ៤៣ លាន 
ដលុា្លារ  ស្មើ នងឹ ជតិ១២ ភាគ រយ ។ ន្រេះ 
បើ តាម ទិន្នន័យ ពី សហព័ន្ធ ស្រេូវ អង្ករ 
កម្ពុជា។

ទិន្ន ន័យ ពី ក្រេសួង ស្រេដ្ឋកិច្ច  និង 
ហរិញ្ញវត្ថ ុ  បងា្ហាញថា ក្នងុ រយៈព្រេល  ៩ខ្រេ 
ការនាំច្រេញ ទំនិញ របស់ កម្ពុជា មាន 
តម្ល្រេ សរុប១៤,១ពាន់លាន ដុលា្លារ 

កើន ឡើង ២០,០៧  ភាគរយ ធៀប នងឹ 
រយៈព្រេល ដចូគា្នា កាល ព ីឆ្នា ំមនុ ។ ទនំញិ  
ដ្រេល កម្ពុជា នាំច្រេញ ឈាន មុខ គ្រេ រួម- 
មាន អង្ករ កង់ គ្រេឿង អគ្គិសនី និង 
ផលិតផល កសិកម្ម មួយ ចំនួន ទៀត 
ដូចជា សណ្ត្រេក គ្រេប់ សា្វាយ ចន្ទី និង 
ច្រេកអំបូង លឿង ជាដើម ។

ទិន្នន័យ បាន ឱ្រេយ ដឹង ទៀត ថា  ក្នុង 
រយៈព្រេល ខង លើ ការ នា ំចលូ ទនំញិ ព ី
បរទ្រេស មក កម្ពជុា វញិ មាន តម្ល្រេ ប្រេមាណ 
១៣,៦ពាន ់លាន ដលុា្លារ ធា្លាកច់ុះ  ៨,៧  
ភាគរយ បើ ធៀប នឹង រយៈ ព្រេល ៩ ខ្រេ 
ដើម ឆ្នាំ ២០១៩ ៕ LA

ម៉េ គុណមករា 

ភ្នំពេញៈ ប្រេទ្រេស អុីរ៉ង់ គ្រេង នឹង 
ទញិ ផលតិ ផល កស ិកម្ម  សខំន ៗ់  មយួ 
ចំនួន ពី ប្រេទ្រេស កម្ពុជា  ដើម្រេបី ផ្គត់ផ្គង់  
ការប្រេើប្រេស់ ក្នុង ប្រេទ្រេស របស់ ខ្លួន  
និង នំាច្រេញ បន្ត ទៅ បណា្តោ ប្រេទ្រេស ជិត- 
ខង  ជា ច្រេើន ទៀតក្នុងតំបន់ អារា៉ាប់ ។ 
ន្រេះ បើ យោងតាម ឯកអគ្គ រាជ ទតូ កម្ពជុា  
ប្រេចាំទី ក្រេុង បាង កក បាន ប្រេប់ ភ្នំព្រេញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ង្រេ ព្រេហស្រេបតិ៍។ 

លោក អ៊ូក  សោភ័ណ  ឯក អគ្គរាជ- 
ទូត កម្ពុជា ប្រេចាំ ទី ក្រេុង បាងកក    បាន  
ជួប  ប្រេជុំ មួយ ជាមួយ លោក  Seyed 
Reza Nobakhty ឯក អគ្គរាជ ទូត 
សាធារណ រដ្ឋ អុសីា្លាម អុរីង៉ ់ប្រេចា ំទកី្រេងុ 
បាងកក  កាល ពី ព្រេឹកថ្ង្រេ ព្រេហស្រេបត ិ៍   
ដោយ លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ប្រេទ្រេស 
ន្រេះ ចង់ ទិញ អង្ករ  ដំឡូង មី និង សា្វាយ 
ពី ប្រេទ្រេស កម្ពុជា ។

លោក ថ្ល្រេង ថា៖«  ឯក អគ្គ រាជទតូ អុរីង់៉  
បាន ប្រេប ់ ថា ប្រេទ្រេស អុរីង៉ ់ចងទ់ញិ  អង្ករ 
សា្វាយ  នងិ ដឡំងូម ីដើម្រេបី ផ្គត ់ផ្គង ់ទផី្រេសារ 
របស ់ខ្លនួ ដ្រេល មាន ប្រេជាជន ចនំនួ  ៨៤ 
លាន នាក។់  លោក ក ៏បាន ប្រេប ់ ខ្ញុថំា  លោក  
នឹង  មិន គ្រេន់ត្រេ នាំចូល ទៅ ផ្គត់ផ្គង់  
សម្រេប ់ការ ប្រេើប្រេស ់ ក្នងុ ប្រេទ្រេស របស់ 
ខ្លនួត្រេ ប៉ណុ្ណោះ ទ្រេ  ប៉នុ្ត្រេ  កល៏ក ់ឱ្រេយ បណា្តោ 

ប្រេទ្រេស ជិត ខង របស់ ខ្លួន ផង ដ្រេរ »។  
លោក  សោភ័ណ  បញ្ជាក់ ថា៖«  ខ្ញុំ 

បាន ចាត់ច្រេង អនពុន័្ធ ពាណជិ្ជ កម្ម របស ់ 
យើង នៅ ទ ីន្រេះ  ដើម្រេបី ធ្វើ ការងារ  ជាមយួ   
មន្ដ្រេី ពាណិជ្ជ កម្ម   ដើ  ម្រេបីរាយ ការណ៍ 

ដល់  ក្រេសួង របស់ យើង។  ន្រេះ ជា ដណឹំង  
ល្អ សម្រេប ់ការ ពង្រេកី  ការនាចំ្រេញ  ផលតិ-
ផល កស ិកម្ម របស ់យើង  ទៅ កាន ់ទផី្រេសារ  
ផ្រេស្រេង ទៀត  ដ្រេល អនុវត្ត  តាម គោល- 
នយោបាយ  ការធ្វើ ពិពិធ កម្មទី ផ្រេសារ 
របស់ រដា្ឋា  ភិបាល »។ 

លោក បាន ឱ្រេយ ដឹង ថា ក្រេុម មន្រេ្តី 
កិច្ចការ ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ សា្ថាន ទូត 
ទាំង ២ កំពុង ធ្វើ ការងារ  លម្អិត អំពី  
ផលតិផល  នងិ បរមិាណ ដ្រេល ត្រេវូ ការ 
សម្រេប់ ការ នាំច្រេញ  មុន ព្រេល ដាក់ 
របាយការណ៍ ទៅ ក្រេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម 

រៀងៗ ខ្លួន ។
លោក ចាន់ សុខ ឃំង  អនុ ប្រេធាន 

សហព័ន្ធ ស្រេូវ អង្ករ កម្ពុជា  បាន ប្រេប់ 
ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្ដិ៍កាល ពីថ្ង្រេ ព្រេហស្រេបតិ៍ថា 
ការនាំ ច្រេញ អង្ករ របស់ ប្រេទ្រេស  កម្ពុជា  
ទៅ ប្លកុ អារា៉ាប ់ នៅ ត្រេ មាន បរមិាណតចិ  
នៅឡើយ    ប៉នុ្ត្រេ ទផី្រេសារ ន្រេះ មាន សកា្ដាន-ុ
ពលធ ំសម្រេប ់ ការ ពង្រេកី  ការ នាចំ្រេញ 
អង្ករ របស ់ប្រេទ្រេស កម្ពជុា   ខណៈ ដ្រេល 
ចំនួន គ្រេួសារ អាសុី កំពុង កើន ឡើង ន្រេ 
ការរស់ នៅ ទីនោះ ។  

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«  យើង សា្វាគមន៍  
ការ បង្កើន ការ នាំច្រេញ របស់ យើង ទៅ 
ប្រេទ្រេស អុរីង៉ ់ នងិ បណា្តោ ប្រេទ្រេស អារា៉ាប ់
ផ្រេស្រេង ទៀត  ដោយ សារត្រេ  ទីផ្រេសារ ន្រេះ 
មាន សកា្ដានុពល សម្រេប់ អង្ករ ក្រេអូប 
របស់ យើង  »។

កម្ពុជា បាន នាំច្រេញ អង្ករ  ៦០១- 
០៤៥  តោន នៅ ក្នុង រយៈព្រេល  ១១ ខ្រេ 
ដំបូង ឆ្នាំ ២០២០  កើន ឡើង ជិត ១៧ 
ភាគរយ ធៀប នឹង រយៈ ព្រេល ដូចគា្នា 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។ ខណៈ ដ្រេល ប្រេទ្រេស 
ន្រេះ បាន នាចំ្រេញ  ផ្ល្រេសា្វាយ ស្រេស ់ ៩០- 
៨០១ តោន ទៅទ ីផ្រេសារ អន្តរជាត ិ ដ្រេល 
កើន ឡើង ៨៣, ៥០ ភាគរយ និង  នាំ- 
ច្រេញ ដំណាប់ សា្វាយ ចំនួ ន  ៥ ៧៥៥  
តោន  កើន ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង ចំនួន  
១៥៩, ៦០ ភាគរយ ៕ LA 

 ទូកុងតឺន័រ នៅកំពង់ផេ កេងុពេះសីហនុ  សមេប់ ផ្ទកុទំនិញនំាចេញ-នំាចូល ។ រូបថត ហ្រេង ជីវ័ន

តម្លៃដឹកជញ្ជនូតាមផ្លវូទឹក...

អីុរ៉ង់បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នំាចូលផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពជុា KPPAអំពាវនាវឱៃយ
កៃមុហុ៊នចុះកិច្ចសនៃយា
ទិញលក់ជាមួយខ្លនួ

... ដោយ សារតេ  ទីផេសារ 
អុីរ៉ង់មាន សក្ដានុពល សមេប់ 
អង្ករ កេអូប របស់ យើង  »។

យីហោអង្ករផ្កាម្លះិ  បញ្ជាក់ ពី បេភេទ អង្ករ កេអូបលេបី   ដេល កម្ពជុា នំាចេញ ។ រូបថត ហុង មិនា 
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KPPA អំពាវ...

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា បាន នា ំចៃញ 
ផលិត ផល កសិកម្ម(កៃពីអង្ករ) 
សរបុ ជាង ៥ លាន តោន នៅ ក្នងុ 
រយៈពៃល ១១ ខៃ  ឆ្នាំ ២០២០ 
កើន  បៃមាណ  ៤៦ ភាគ រយ  បើ 
ធៀប នឹង រយៈ  ពៃល ដូច គ្នា ឆ្នាំ 
២០១៩។ នៃះ បើ យោង តាម 
លោក វៃង សាខុន  រដ្ឋ មន្តៃី កៃ-
សួង កសិកម្ម រុក្ខា បៃមាញ់ និង 
នៃសាទ។

ទនិ្ននយ័ បង្ហាញ ថា  ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ១១ ខៃ  នៃឆ្នាំ ២០២០ 
កម្ពជុា បាន នា ំចៃញ ផលតិ ផល 
កសិកម្ម  (កៃ ពី អង្ករ)ជា ផ្លូវ- 
ករចំនួន ៦៧ មុខ  ទៅ បៃទៃស 
ចំនួន៤៦ ក្នុង បរិមាណ សរុប  
៥, ០៥លាន តោន។  ផលតិផល 
នាំ ចៃញ សំខាន់ៗ មាន ដូច ជា 
ដំឡូង មីកៃៀម  ១,៣១លាន 
តោន ផ្លៃ ចៃក  សៃស់ ៣០០ 
១៧៤ តោន ជ័រ កៅស៊ូ ២៩០ 
៧០០ តោន  គៃប់ សា្វាយ ចន្ទី 
២១៤ ៧២១ តោន និង  គៃប់- 
ពោត មានចំនួន ១៩៤ ៥០០ 
តោន។  ចណំៃក ផ្លៃ សា្វាយសៃស ់
មាន  ៩០ ៨០១ តោន ម្ទៃស- 
សៃស់ ៦២ ៤៣២ តោន ល្ង  ៥ 

៧៩៩ តោន ដំណាប់ សា្វាយ ៥ 
៧៥៥ តោន មៃច ៤ ៩៨២ 
តោន គៃប ់ឈកូ ៣ ៨១៥ តោន 
និង ម្ទៃស កៃៀម ១៨០០ តោន។

លោក វៃង សា ខនុ បានបៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កល ព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  
ថា ជា មយួ នងឹ ករកណំតគ់ោល-  
នយោបាយ របស់ រដ្ឋាភិបាល 
នងិ កចិ្ច ខតិ ខ ំរបស ់អ្នក ពាក ់ពន័្ធ 
បាន ធ្វើ ឱៃយ បរមិាណ នៃ ករដ ំដុះ 
ផលិតផល កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា 
កើន ឡើង  ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ករ បៃមលូ- 
ផល  និង ករ បញ្ជា ទិញ មាន 
កន់ តៃ ចៃើន សៃប ពៃល ករ- 
ទទួល បាន ទីផៃសារ ថ្មីៗ បន្ថៃម 
នោះ បាន ធ្វើ ឱៃយ ករ នាំ ចៃញ 
ផលិត ផល កសិកម្មកម្ពុជា ក្នុង 
រយៈ ពៃល ១១ខៃ នៃះ កើនឡើង  
បៃហៃល ៤៦ ភាគ រយ ធៀប នងឹ 
រយៈ ពៃល ដូច គ្នា  ឆ្នាំ មុន » ។ 

ទោះ យ៉ាង ណា លោក សាខនុ 
អះអាង ថា សមៃប់ សា្ថាន ភាព 
ជាក់ ស្តៃង  ករ នាំ ចៃញ ផលិត- 
ផល កសិកម្ម ពី កម្ពុជា ទៅ កន់ 
ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ នៅ មាន បរិ-
មាណ លើស ពី ចំនួន នៃះ  ។ 

លោក  ហងុ  វណ្ណៈ  អ្នក ទទលួ 
បន្ទកុ សៃដ្ឋកចិ្ច អន្តរ ជាត ិនៃ រាជ- 

បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា បាន បៃប ់
ថា វិស័យ កសិកម្ម បាន ចូល រួម 
ចំណៃក យ៉ាង ចៃើន   ក្នុង សៃដ្ឋ-
កិច្ច  កម្ពុជា ហៃតុ នៃះ បើ វា មាន 
សញ្ញា វិជ្ជមាននោះ គឺ ជា ករ ល្អ 
ណាស ់ពៃះ តាម រយៈ កណំើន  
ករ នាំ ចៃញ នៃះ វា ក៏ បង្ហាញ ពី 
ករ ធានា បាន   ភាព រឹងមាំ របស់ 
សន្តសិខុ សៃបៀង នៅ កម្ពជុា នងិ 
ករ បង្កើត ករ ងរ សមៃប់ បៃ- 
ជា កសិករ ផង ដៃរ។

លោកនិយយ ថា៖ «ដើមៃបី ឱៃយ 
ផលតិ ផល កសកិម្ម  កម្ពជុា កន-់ 
តៃ មាន សក្តានុពល សមៃប់ ករ- 
នា ំចៃញ  នោះ វា ទាម ទារ ចា ំបាច ់

ករ ចូល រួម របស់ អាជា្ញាធរ និង 
ផ្នៃក ពាក ់ពន័្ធ ក្នងុ ករ តមៃង ់ទសិ  
ពី ករ បៃើ បៃស់ ពូជ ជី និង វិធី- 
សាសៃ្ត ដ ំដុះ ដល ់បៃជាកសកិរ 
ផង ដៃរ  ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន បៃជា-
កសិករ ភាគ ចៃើន តៃង  ធ្វើ តាម 
គ្នា ឬ តាម ទមា្លាប់»។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ លោក ក៏ បាន 
លើក ឡើង ថា ដើមៃបី ឱៃយ វិស័យ 
កសិកម្ម  មាន ភាព រឹង មាំ ក៏ ដូច- 
ជា   កសិករ មាន ទំនុក ចិត្ត  លើ ករ- 
ដំដុះ  នោះ អាជា្ញាធរ ក៏ គួរ តៃ គិត- 
គូរ ពី ករ ធានាស្ថិរភាព ទីផៃសារ 
និង តម្លៃ ផង ដៃរ ។

លោក ហ៊ុន ឡាក់ នាយក 

កៃុម ហ៊ុន Longmate Agri-
culture Co.,Ltd ដៃល វិនិ- 
យោគ  លើ កសិដ្ឋាន ដំ ចៃក ក្នុង 
ខៃត្ត កពំត  លើ ផ្ទៃដ ីជាង ១ពាន ់
ហកិតា ក្នងុខៃត្ត កពំត  បានបៃប ់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កលពីខៃ តុលា ថា 
កម្ពុជា ពិតជា មាន សក្តានុពល 
ក្នងុ ករពងៃីក ចង្វាក់ ផលតិកម្ម 
លើ ផលិត ផល កសិកម្ម  ដើមៃបី 
បមៃើ ដល់ ករ នាំ ចៃញ ទៅ កន់ 
ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ ។ ជាក់ ស្តៃង 
ករនាំចៃញ ចៃកអំបូង លឿង 
របស ់កម្ពជុា  មាន ករ កើន ឡើង 
ជា បន្ត បនា្ទាប ់ចាប ់ព ីបៃទៃស ចនិ 
អនុញ្ញាត ឱៃយ នាំចៃញ ដោយ 
ផ្ទាល់ កល ពី ឆ្នាំមុន។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ករនាចំៃញ 
ចៃកអំបូង លឿង របស់ យើង 
កើន  ឡើង ខ្ពស ់ ដោយ សារ ចៃក 
យើង មាន ស្តង់ដ អនាម័យ 
គោរព តាម អ្នកបញ្ជា ទិញ នៅ 
បៃទៃស ចិន » ។

កល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ បៃទៃស 
កម្ពជុា បាន នា ំចៃញ ផលតិផល 
កសកិម្ម (កៃ ព ីអង្ករ) ជា ផ្លវូករ  
ក្នុង បរិមាណ សរុប ៤ ១៦៤ 
៧៦០ តោន ។ នៃះ បើ  តាម  ទិន្ន-
ន័យ កៃសួង កសិកម្ម រុក្ខាបៃ-
មាញ់ និង នៃសាទ៕  LA

តពីទំព័រ ៨...ករ បង្កើនទំនុក-  
ចតិ្ត ដល ់អ្នក បៃើ បៃស ់ នងិ  ជយួ  
ស្វៃង រក ទផីៃសារ បន្ថៃម  ពៃមទាងំ 
សហករ   គ្នា   លុប បំបាត់  និង ទប់- 
សា្កាត ់ករ ក្លៃងបន្ល ំ ទនំញិ សមា្គាល ់ 
ភមូសិាស្តៃ មៃច កពំត ។ លោក 
ថ្លៃងថា៖ «ករបៃគល់ មា៉ាសុីន 
វៃច ខ្ចប់ពី កៃុម ហ៊ុន   ក្នុង កលៈ - 
ទៃសៈ ករ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  នៃះគឺ ជា សកម្ម ភាព ដ៏ ល្អ   
មិន អាច កត់ ថ្លៃ បាន  ពៃះ ជា 
ករ ចូល រួម ជួយ សមៃួល បន្ទុក  
និង កត់ បន្ថយ បញ្ហា បៃឈម 
ដៃល អ្នក ផលិត  កំពុង ជួប  »។

បើ តាម កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
ក្នុង     ឆ្នាំ ២០១០ កសិករ ផលិត 
មៃច កពំត  មាន  ១១៨ គៃសួារ 
បាន ឡើងដល ់៤៥៥គៃសួារ នៅ 
ឆ្នាំ ២០២០ ហើយ  ផ្ទៃដីដំ ដុះ  
កើន ព ី ១០ ហកិតា ដល ់ ២៩០ហកិ-
តាដៃល អាច បៃមូល ផល បាន 
៨២,៧៨តោន ក្នុង ១ឆ្នាំ ។ 

បើ តាម  លោក ងួន ឡាយ បៃ- 
ធាន  KPPA គិត តៃឹម ខៃ តុលា 
មៃច កំពត បាន លក់ ចៃញ ក្នុង 
រង្វង ់៥០  តោន ខណៈ  មៃច នៅ 
មាន  ជតិ  ១០០តោន។ មៃចខ្មៅ  
ថ្លៃ  ១៥  ដលុា្លារ មៃច កៃហម ថ្លៃ 
២៥ ដុលា្លារ និង មៃចស  ២៨ដុ-
លា្លារ ក្នុង  ១  គីឡូកៃម ៕ LA

ការ នំា ចេញ កសិផល ទៅ ទីផេសារ អន្តរជាតិ  កើន  ៤៦ ភាគ រយ

កេមុ កម្មករ របស់ កេមុហុ៊ន Longmate Agriculture កំពុង រៀបចំចេក  
មុន នឹង ដាក់  ចូល កេសសមេប់ នំាចេញ  ទៅ កេ បេទេស ។ ហៃង ជីវ័ន

 វី ង ទទួល ពានរង្វាន់ មួយទៀត 
សមេប់ ការប្តេជ្ញាចិត្ត របស់ខ្លនួ 
ចំពោះ និ យោ ជិ ត !  

 ធនាគរ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត បាន បន្ត បង្ហាញ ពី ចំណុច 
ខា្លាំង របស់ខ្លួន តា មរយៈ បន្ត ធ្វើជា 
មា្ចាស់ ពានរង្វាន់ សា្លាក យីហោ និយោ-
ជក ឆ្នើម អាសីុ (Asia's Best Em-
ployer Brand award) បៃចំាឆ្នាំ 
២០២០ ក្នងុ ពិធី បៃចំាឆ្នា ំលើក ទី ១១ 
ដៃល បាន រៀបចំឡើង ដោយ សា្ថាប័ន 
World HRD Congress កលពី 
ខៃតុលា ថ្មីៗ  នៃះ ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគរ ឯកទៃស បាន មានបៃសា-
សន៍ថា ៖ « សៃបតាម ចក្ខវិុស័យ របស់ 
អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉ៃង អគ្គនាយក 
កៃមុហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់ គៃបុ វី ង មិន តៃមឹតៃ 
ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ ក្នងុ ករផ្តល់ សៃវា 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ បៃជាជន ទូទំាង បៃ-
ទៃស តៃបុ៉ណ្ណោះ ទៃ បុ៉ន្តៃ ករទទួល- 
បាន ពានរង្វាន់ នៃះ  បានបង្ហាញ ពី 
ករតំាង ចិត្ត ដ៏ មុតមំា សមៃប់ បុ គ្ក-
លិក  របស់ខ្លនួ ។ យើង បាន វិនិយោគ 
លើ បុគ្គលិក របស់ យើង ក្នងុ ករកសាង 
សមត្ថភាព របស់ ពួកគៃ ឱៃយ ក្លាយជា 
អ្នកដឹកនំា ពោ រពៃញ ទៅដោយ ថាម-

ពល តាមរយៈ កម្មវិធី អភិវឌៃឍន៍ ជា - 
ចៃើន  និង បានផ្តល់ ឱកស ដល់ ពួក- 
គៃ សមៃប់ កររីកចមៃើន ផងដៃរ » ។ 

 ដោយមាន អ្នកជំនាញ ជិត ២០០០ 
នាក់ មកពី ជាង ១៣៣ បៃទៃស The 
World HRD Congress បាន 
ទទួល សា្គាល់ កៃមុហុ៊ន បុតៃ សម្ពន័្ធ 
រូ៉យ៉ាល់ គៃបុ ដោយ រួមមាន   កៃមុហុ៊ន 
សៃ ល កត (Cellcard) និង កៃមុ-
ហុ៊ន   អុីសីុ ខម Ezecom ផង ដៃរ ។ 
The World HRD Congress ជា 
អង្គករ ឯករាជៃយ មិន រក បៃក់ ចំណៃញ 
មួយ ដៃលមាន ទិសដៅ ធ្វើឱៃយ ករងរ 
និង ជីវិត រស់នៅ កន់តៃ ល្អបៃសើរ 
ឡើង ។ 

 លោក ឡៅ សៀង ហៃ នាយក 
គៃប់គៃង ធនធានមនុសៃស នៃ ធនាគរ 

ឯកទៃស វី ង បាន ឱៃយ ដឹងថា ៖ « វី ង 
ផ្តល់  ឱកស ជាចៃើន ដល់ បុគ្គលិក 
ដើមៃបី  ឱៃយ ពួកគៃ អាច ចៃករំលៃក ទសៃសន-
ទាន ចូលរួម ក្នងុករ បង្កើត អ្វ ីថ្មីៗ   និង 
ទទួល បាន ព័ត៌មាន ជាបៃចំា ពី ថា្នាក់- 
ដឹកនំា តាមរយៈ ករជួបជំុ កម្មវិធី វបៃប-
ធម៌ ក៏ដូចជា សកម្មភាព ជួយ សហ-
គមន៍ ជាចៃើន ផៃសៃងទៀត ។ វី ង ប្តៃជា្ញា 
រកៃសា គោលដៅ របស់ យើង ឱៃយ ក្លាយជា 
ទីកន្លៃង ដ៏ ទាក់ទាញ បំផុត នៅក្នុង 
ពៃះរាជាណាចកៃ សមៃប់ អ្នក ស្វៃង- 
រកករងរ » ។ 

 វិទៃយាសា្ថាន The Employer 
Branding Institute  និង World 
HRD Congress បាន អបអរសាទរ 
ចំពោះ វី ង ក្នងុករ ទទួលបាន ភាព ជោគ- 
ជ័យ លើ ករលើកកម្ពស់ បរិយក ស 

ករងរ បៃកបដោយ ភាព វិជ្ជមាន ។ 
«World HRD Congress លើក 

ទឹក ចិត្ត ដល់ ធនាគរ ឯកទៃស វី ង-     
( ខៃ ម បូ ឌា ) លីមីត ធី ត សូម បន្ត នូវ 
កិច្ចករងរ ដ៏ ល្អ និង ចៃករំលៃក ករ- 
អនុ វឌៃឍដ៏ បៃសើរ ទំាងនៃះ ដល់ អ្នក 
ផៃសៃងទៀត ដើមៃបី បង្កើតបានជា កន្លៃង 
ធ្វើក រ ដ៏ ល្អ  និង មាន វបៃបធម៌ បៃសើរ ។ 
ពានរង្វាន់ នៃះ នឹង ជួយ ពងៃកី វិសាល-
ភាព  និង លើកទឹកចិត្ត និ យោ ជិ តរបស់ 
ធនាគរ ឯកទៃស វី ង ឱៃយធ្វើ អ្វីៗ  បន្ថៃម-
ទៀត ដើមៃបី សមៃច គោលដៅ របស់ 
សា្ថាប័ន ពួកគៃ »។ នៃះ បើតាម សារ 
អបអរសាទរ តាម បៃព័ន្ធ អៃ ឡិច តៃ ូ- 
និចរ បស់  World HRD Congress ។ 

  វី ង មាន គោលបំណង ជាក់លាក់ 
ដើមៃបី ពងៃងឹ សា្ថាប័ន មួយ នៃះ ឱៃយ ក្លាយ 
ជា កន្លៃងធ្វើករ ដ៏ ល្អ បំផុត ។ ក្នងុនាម 
ជា អ្នកផ្តល់ សៃវា ធនាគរ ចល័ត 
ឈានមុខ គៃ នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា 
បុគ្គលិក របស់ វី ង បាន កើន ឡើងជា 
បន្តបនា្ទាប់  ឆ្លើយ តប ទៅនឹង កំណើន 
នៃ អាជីវកម្ម របស់ខ្លនួ ។ ជាក់ស្តៃង ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០១៩ បុគ្គលិក វី ង បាន កើន- 
ឡើងដល់ ទៅ ៤៥១ នាក់ ស្មើនឹង 
២២% បើ បៃៀបធៀប កល ពី ឆ្នាទំៅ ។ 
វី ង បាន បន្ត បង្កើន ចំនួន បុគ្គលិក 
របស់ខ្លនួ រហូត ដល់ ទៅ ៥៨៩ នាក់ 

ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ បើទោះបី មាន កររីក- 
រាតតៃបាត ជំងឺ កូ វីដ ១៩  យ៉ាង ណា 
ក៏ដោយ ។ 

 តាមរយៈ ករប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ វី ង 
ចំពោះ កររកៃសា  និង អភិវឌៃឍន៍ បុគ្គលិក 
របស់ខ្លនួ វី ង បាន ជោគជ័យ បង្កើត 
កម្មវិធី ពងៃងឹសមត្ថភាព របស់ បុគ្គ-
លិក ជាចៃើន ។ ក្នងុ ឆ្នា ំកន្លងទៅ វី ង 
បាន បៃើបៃស់ ពៃល ១១០០០ ម៉ាង 
ដើមៃបី ផ្តល់ វគ្គ បណ្តះុបណា្តាល អភិ-
វឌៃឍន៍ ដល់ និ យោ ជិ តជាង ៤៤៥នាក់  
ដោយ រួមបញ្ចលូ ទំាង បុគ្គលិក ចាស់ 
និង បុគ្គលិក ថ្ម ី។ 

 លើសពីនៃះទៅទៀត  ជា រៀងរាល់ 
ឆ្នា ំ វី ង ផ្តល់ឱកស ដល់ និសៃសិត មកពី 
សា្ថាប័ន ផៃសៃងៗ នៃ គៃះឹសា្ថាន ឧ ត្ត ម- 
សិកៃសា ជាចៃើន ដើមៃបី ចុះ កម្មសិកៃសា 
ហើយ ៧៥% នៃ ពួកគៃ បាន ក្លាយជា 
បុគ្គលិក ពៃញ ម៉ាង របស់ វី ង ។ 

 វី ង បាន ចូលរួមចំណៃក ជួយ ដល់ 
សហគមន៍ ជាចៃើន តាមរយៈ ករ- 
បន្ត លើកទឹកចិត្ត បុគ្គលិក របស់ខ្លនួ 
ឱៃយ ចូលរួម កិច្ចករ សង្គម នានា រួម 
មាន  កិច្ចករ សបៃបុរសធម៌ ករ-
បរិចា្ចាគ  និង ឧបត្ថ ម្ភ ករថៃរកៃសា         
បរិសា្ថាន កម្មវិធី អក្ខរកម្ម ផ្នៃក ហិរញ្ញ-
វត្ថ ុ និង កម្មវិធី ពងៃងឹ សិទ្ធអំិណាច 
យៃនឌ័រ ជាដើម ៕ 

វីងទទួលពានរង្វាន់នៅក្នងុកម្មវិធីAsia’s Best Employer Brand Awardsប្រចំាឆ្នាំ២០២០

វីងតេងតេលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឱេយចូលរួមកិច្ចការសង្គម។ 
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  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   www.postkhmer.com១០

 ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ បៃតិភូ 
រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក ជា 
បៃធាន អគ្គនាយក កំពង់ផៃ កៃុងពៃះ-
សីហនុ បានទទួល គៃឿង ឥសៃសរិយ-
យស សមៃប់ និ ទាឃ រដូវ ឆ្នាំ ២០២០ 
ពី រាជ រដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន  ស មៃ ប់ ការ-
ចូលរួមចំណៃក លើក កម្ពស់ ទំនាក់-
ទំនងរវាង រាជរដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន និង 
រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក្នុងការ អភិវឌៃឍ 
វិស័យ កំពង់ផៃ ។ 

 ឯកឧត្តម បានបង្ហាញ ចំណាប់- 
អារម្មណ៍ អំពី សមិទ្ធផល និង បទ-
ពិសោធរបស់ ឯក ឧ ត្ត ម ក្នុងការ- 
បពំៃញការង រ ជាមយួ ចៃ កា តាមរយៈ 
ការអភិវឌៃឍ កំពង់ផៃ កៃុងពៃះសីហនុ 
ដៃលជា កំពង់ផៃ អន្តរជាតិ ទឹក ជៃ 
តៃ១គត់ ដៃល ជួយ គាទំៃ ដល ់សៃដ្ឋកចិ្ច 
និងសកម្មភាព ឧសៃសាហកម្ម នៅក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 « ខ្ញុំ មាន កិត្តិយស និង សៃចក្តី រីក-
រាយ បំផុត ដៃល ស្នាដៃ របស់ខ្ញុំ ជា- 
ពិសៃស ក្នុង ការកសង សមិទ្ធផល 
ចំណងមិត្តភាព និង កិច្ចសហបៃតិ-
បត្តិការ  រ វាងជប៉ុន និង កម្ពុជា តាម 
រយៈ ការអភិវឌៃឍ កំពង់ផៃ កៃុងពៃះ-
សហីន ុតៃវូបានគៃទទលួ ស្គាល ់ថា ជា 
សមទិ្ធផល មយួ ដៃល រមួចណំៃក យ៉ាង 
សំខាន់ ក្នុង វ ឌៃឍ នភាព នៃ វិស្វកម្ម ជប៉ុន 
និង លើកកម្ពស់ ការផ្លាស់ប្តូរ បទ-
ពិសោធរវាង ជប៉ុន និង កម្ពុជា » ។ 

« ខ្ញុំ សងៃឃឹម ផងដៃរ ថា កិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការ និង ទំនាក់ទំនង ដ៏ ជិត-    
ស្និ ទ្ធរវាង ជប៉ុន និង កម្ពុជា នឹង រួម-
ចំណៃក បាន កាន់តៃចៃើន ក្នុងការ- 
កាត់បន្ថយ ភាពកៃីកៃ និង ការអភិវឌៃឍ 
បៃទៃស កម្ពុជា » ។ 

 ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ក៏បាន 
ពិពណ៌នា បន្ថៃម អំពី បទពិសោធ 
សមទិ្ធផល ដ ៏ល្អ ជាមយួ គមៃង ចៃ កា 
និង អ្នកជំនាញការ ជប៉ុន ដៃល ផ្តល់ 
តាមរយៈ កម្ច ីហរិញ្ញបៃបទាន សមៃបទាន 
សហបៃតិបត្តិ ការអភិវឌៃឍ ន៍ផ្លូវការ 
កិច្ចបៃតិបត្តិការ បច្ចៃក ទៃស ហិរញ្ញ-
បៃបទាន ឥត សំណង ក្នុងការ អភិវឌៃឍ 
កំពង់ផៃ កៃុងពៃះសីហនុ មាន រួមទាំង 
ការអភិវឌៃឍ ផ្នៃក រឹង និង ផ្នៃក ទន់ ក្នុង 
អំឡុង រយៈពៃល ជាង២០ ឆ្នាំ កន្លង- 
មកនៃះ ។  

 ចៃ កា បាន ផ្តល់នូវ កិច្ចបៃតិបត្តិការ 
បច្ចៃក ទៃស ទៅលើ គមៃង « សិកៃសា 
លើ ផៃនការមៃ និង ការសិកៃសា សមិទ្ធិ- 
លទ្ធភាព នៃ កពំងផ់ៃ កៃងុពៃះសហីន ុ» 
ចាប់ពី ឆ្នាំ ១៩៩៦-១៩៩៧ ។ 

 ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ បាន លើក-
ឡើងថា ៖« ការសិកៃសា លើ គមៃង នៃះ 
បានផ្តល់ នូវ ចំណៃះដឹង គួរ ឱៃយ កត់-
សមា្គាល់ និង ផៃនការ រយៈពៃល វៃង 
សមៃប់ កំពង់ផៃ កៃុងពៃះសីហនុ » ។ 

 ពី ឆ្នាំ ២០០២ ដល់ ឆ្នាំ ២០០៥ 
គមៃង កៃលម្អ ឡើងវិញ ជាបនា្ទាន់ នៃ 
កពំងផ់ៃ កៃងុពៃះសហីន ុតៃវូបាន ចាប-់ 
ផ្តើមឡើង ជាមួយនឹង ទំហំ ទឹកបៃក់ 
សរុប ចំនួន ៤, ១៤១, ០០០, ០០០ 
យ៉ៃន សមៃប់ ការអភិវឌៃឍ និង ការ-
សងសង់ ចំណត កុង តឺន័ រ បៃវៃង 
២៤០ម៉ៃតៃ ទីលាន កុង តឺន័ រលើ ផ្ទៃដី 
៨.៥ ហិក តា និង បៃព័ន្ធ បង្ហូរទឹក កខ្វក់ 
នៅ កំពង់ផៃ ពៃមទំាង អាង នាវា ដៃល 
មាន ជមៃ ទឹក ១១,៥០ ម៉ៃតៃ ។ 

« នៃះ គជឺា ជហំាន ដបំងូ នៃ ការដក-់
បញ្ចូល កំពង់ផៃ កៃុងពៃះសីហនុ 
ទៅក្នុង វិស័យ ដឹកជញ្ជូន ផ្លូវទឹក ដៃល 
ជា ផ្នៃក មួយ ក្នុង កំណៃទមៃង់ វិស័យ 
ដឹកជញ្ជូន  ពី ការដឹកជញ្ជូន ទំនិញ 
ធម្មតាឱៃយ ទៅជា ការដឹកជញ្ជូន បៃប 
ទំនើប » ។ 

 កៃយមក គមៃង កៃលម្អ ឡើងវញិ 
ជាបនា្ទាន់ នៃ កំពង់ផៃ កៃុងពៃះសីហនុ 
(២០០៥-០៩) ជាមួយនឹង ទំហំ ទឹក 
បៃក់ សរុប ចំនួន ៤,៣១៣,០០០, - 

០០០  យ៉ៃន សមៃប ់ការពងៃកី ចណំត 
កុង តឺន័ រ ១៦០ ម៉ៃតៃ ហើយ អគារ 
ចៃកចៃញចលូ តៃមយួ កត៏ៃវូបាន សង-
សង់ ។ 

 ឯកឧត្តម គឹមឈន់ ថ្លៃងថា « បន្ថៃម 
ពីនៃះ ទៀត គមៃង នៃះ ក៏បាន បំពាក់ 
ឧបករណ៍ ទំនើបៗ ដូចជា គៃឿងចកៃ 
លើកដក់ កុង តឺន័រ នៅ គៃម ផៃ ចំនួន ២ 
គៃឿង គៃឿងចកៃ លើកដក់ កុង តឺន័ រ 
នៅ ទីលាន ចំនួន ៥ គៃឿង រថយន្ត ដឹក 
កុង តឺន័ រ និង សណ្តោង រុឺម៉ក ចំនួន ៨ 
គៃឿង នងិ បៃពន័្ធគៃបគ់ៃង ចណំត កងុ- 
តនឺ ័រ ស្វយ័បៃវត្តកិម្ម ។ វា ជា លើកទមីយួ 
នៃ បៃវត្តិសស្តៃ ដៃល កំពង់ផៃ ទឹក ជៃ 
ចាប់ផ្តើម ដំណើរការ នៅ កម្ពុជា » ។ 

 ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០៧ ចៃ កា  បានផ្តល ់កម្ច ី
ហិរញ្ញបៃបទាន សមៃប់ គមៃង អភិ-
វឌៃឍន៍ សៃដ្ឋកិច្ច តំបន់ កំពង់ផៃ កៃុង-
ពៃះសីហនុ (Sihanoukville Port 
SEZ Development Project-E/S) 
ជាមួយនឹង ទំហំ ទឹកបៃក់ សរុប ចំនួន 
៣១៨,០០០,០០០ យ៉ៃន សមៃប់ 
ការសកិៃសា សមទិ្ធ ិលទ្ធភាព នងិ អពំ ីប្លង ់
លម្អិត  ហើយ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៩        
ចៃ កា បានផ្តល់ កម្ចី ហិរញ្ញបៃបទាន 
សហបៃតិបត្តិកា រ អភិវឌៃឍន៍ ផ្លូវ ការ 
សមៃប់ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ សៃដ្ឋកិច្ច 
តំបន់ កំពង់ផៃ កៃុងពៃះសីហនុ ជា - 
មួយ នឹង ទំហំ ទឹកបៃក់ សរុប ចំនួន 
៣,៦៥១, ០០០,០០០ យ៉ៃន 
សមៃប់ បរិកា្ខារ សងសង់ សំខាន់ៗ 
នៅ តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស ។ 

 បនា្ទាប់មកទៀត គមៃង អភិវឌៃឍន៍ 
ចំណត ផៃ ពហុ បំណង កំពង់ផៃ 
កៃុងពៃះសីហនុ (២០១៥ ដល់ 
២០១៨) តៃូវបាន ពៃមពៃៀង ឡើង 
កៃម កម្ចី ហិរញ្ញបៃបទាន សហបៃតិ-
បត្តិកា រ អភិវឌៃឍន៍ ផ្លូវការ ជាមួយនឹង 

ទហំ ំទកឹបៃកស់របុ ចនំនួ ៧,១៧៦,- 
០០០,០០០ យ៉ៃន ។  

 សកម្មភាព សខំាន់ៗ  នៃ គមៃង នៃះ 
មានដូចជា ការសងសង់ ចំណត ផៃ 
ពហុ បំណង ដៃលមាន បៃវៃង ៣៣០ 
ម៉ៃតៃ និង ជមៃ ទឹក  ១៣,៥ សមៃប់ 
ទំនិញ ធុន ធ្ងន់ និង ទូទៅពៃមទាំង 
ចំណត ទំនិញ បៃវៃង២០០ ម៉ៃតៃ 
សមៃប់  មូលដ្ឋាន ផ្គត់ផ្គង់ កា ររុករក 
បៃង ។ 

 ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ មាន 
បៃសសន៍ថា ៖« ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
ទាំងនៃះ បាន ជួយ សមៃួល និង ជំរុញ 
ការនាំចៃញ ផលិតផល កសិកម្ម ពី 
បៃទៃស កម្ពជុា មានដចូជា អាកាសៃយា 
បន្ទះ ឈើ ដំឡូង មី និង អង្ករ ពៃមទាំង 
សៃវា ភ័ស្តុភារ សមៃប់ ការរុករក បៃង 
ក្នុង ដៃនសមុទៃ បៃទៃស កម្ពុជា ដើមៃបី 
ជួយ ឱៃយ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា មានការ រីក-
ចមៃើន » ។ 

 ចាបព់ ីឆ្នា ំ២០១៧ ដល ់ឆ្នា ំ២០២៤ 
ចៃ កា ផ្តល់ កម្ចី ហិរញ្ញបៃបទាន សហ-
បៃតិបត្តិកា រ អភិវឌៃឍ ន៍ផ្លូវការ សមៃប់ 
គមៃង អភវិឌៃឍន ៍ចណំត ផៃ កងុ តនឺរ័ ថ្ម ី
កំពង់ផៃ កៃុងពៃះសីហនុ ដំណាក់ 
កាល ទី ១ ជាមួយនឹង ទំហំ ទឹកបៃក់ 
សរបុ ចនំនួ ២៣,៥០២,០០០,០០០ 
យ៉ៃន ។ 

 ចណំត ផៃ កងុ តនឺរ័ ថ្ម ីដណំាកក់ាល- 
ទ ី១ ដៃលមាន បៃវៃង ៣៥០ ម៉ៃតៃ នងិ 
ជមៃ ទឹក ១៤,៥ ម៉ៃតៃ ដៃល រំពឹងថា 
នឹង សងសង់ នៅ ពាក់កណា្តោល ឆ្នាំ 
២០២១ ហើយនឹង អាច ចាប់ផ្ដើម 
បៃតិបត្តិការ នៅ ពាក់កណា្តោល ឆ្នាំ 
២០២៤ ។ 

 ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ បន្ថៃមថា ៖ 
« ចំណត ថ្មី នៃះ នឹង អាចឱៃយ នាវា កុង តឺ - 
ន័ រ  ដៃលមាន សមត្ថភាព ផ្ទុកចំនួន 

៦០,០០០ DWT (៥០០០TEUs) 
ចូល ចត និង អាច អនុញ្ញាតឱៃយ នាវា  
កងុ តនឺរ័ ឆ្លងកាត ់តបំន ់អាសុ ីបៃមាណ 
៩៣% ចូលមក កាន់ កំពង់ផៃ កៃុង- 
ពៃះសីហនុ ដៃលជា កតា្តា ធ្វើឱៃយ ការ- 
ដឹកជញ្ជូន តាមផ្លូវ សមុទៃ របស់ យើង 
អាច បៃកួត បៃជៃង ជាមួយ បណា្តោ 
កំពង់ផៃ របស់ បៃទៃសជិតខាង បាន ។ 
នៃះ គឺជា ជំហាន ថ្មី មួយ ដៃល ជួយ 
លុបបំបាត់ បញ្ហា ទាក់ទង នឹង ជមៃ 
ទកឹ នងិ ចលូ រមួចណំៃក ដល ់ការពងៃងឹ 
វិស័យ ដឹកជញ្ជូន ផ្លូវ សមុទៃ ក្នុង តំបន់ 
អាសុី បា៉ាសុីហ្វិក ឱៃយ កាន់ តៃមាន បៃ-
សិទ្ធភាព » ។ 

 ខណៈ ចៃ កា បាន ដើរតួនាទី យ៉ាង 
សំខាន់ នៅក្នុង ការអភិវឌៃឍ កំពង់ផៃ 
កៃុងពៃះសីហនុ នោះ ឯកឧត្តម គឹម 
ឈន ់កប៏ាន ស្វាគមន ៍ចពំោះ ជនំយួ នៃ 
អ្នកជំនាញ ជប៉ុន ផងដៃរ ។ 

 ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ២០០៥ រហូត មក 
ដល់ បច្ចុបៃបន្ន ការិយល័យ កំពង់ផៃ   
នៃ កៃសួង នគ រូបនីយកម្ម ហៃដ្ឋារច-
នាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន និង ទៃសចរណ៍ 
បាន បញ្ជូន វិស្វករ កំពងផ់ៃ ៧ នាក ់មក 
ធ្វើ ជា អ្នក បៃកឹៃសា របស ់ចៃ កា មក កពំង-់
ផៃ កៃុងពៃះសីហនុ ដើមៃបី ជួយ ផ្នៃក 
បៃតិបត្តិការ និង ផ្នៃក រដ្ឋបាល របស់ 
កំពង់ ផៃ។ លើសពីនៃះទៅទៀត 
វសិ្វករ នងិ បគុ្គលកិ ជប៉នុ ជាចៃើន ទៀត 
តៃូវបាន បញ្ជូនមក ធ្វើជា អ្នកជំនាញ 
ការ ជប៉ុន សមៃប់ គមៃង កិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការ ប ច្ចៃកទៃស ផៃសៃងៗ ។ 

« តាមរយៈ ការធ្វើការ ជាមួយ អ្នក-
ជំនាញការ និង អ្នក បៃឹកៃសា ជប៉ុន ពួក 
យើង ទទួលបាន នូវ ជំនាញ ប ចៃ្ច ក- 
ទៃស និង បទពិសោធជាចៃើន ។ 
បៃសិន បើ ពួកយើង បៃឈមមុខ នឹង 
បញ្ហា ដៃល ទាក់ទង ទៅនឹង បៃតិបត្តិ-
ការ របស់ កំពង់ ផៃ និង ការគៃប់គៃង 
នៅក្នុង តំបន់ ក៏ដូចជា នៅក្នុង ពិភព-
លោក ពួកយើង អាច ទទួលបាន  និង 
ការចៃករលំៃក បទពសិោធ ជាមយួ នងឹ 
អ្នកជំនាញការ ជប៉ុន និង អ្នក បៃឹកៃសា 
ទាន់ពៃលវៃលា » ។ 

« តាមរយៈ កិច្ចសហបៃតិបត្តិកា រដ៏ 
ជតិស្នទិ្ធ បផំតុ ជាមយួ  កងុស៊លុតងន់ងិ 
អ្នកម៉ាការ ជប៉ុន កំពង់ផៃ កៃុងពៃះ-
សីហនុ ទទួលបាន នូវ ជោគជ័យ 
ជាចៃើន ចំពោះ ការអភិវឌៃឍ ហៃដ្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធ របស ់កពំងផ់ៃ ។ ពកួយើង 
ទទួលបាន នូវ ចំណៃះដឹង យ៉ាងចៃើន 
ទាំង ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស ពៃមទាំង ការ-
ប្តៃជា្ញាចិត្ត ធ្វើការនៃ អ្នកជំនាញការ 
ជប៉ុន រួមជាមួយកុងស៊ុលតង់ និង 
អ្នកម៉ាការ » ។ 
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ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់
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 កាលពី ថ្ងៃ ពុធ កន្លងទៅ សភាពា-
ណិជ្ជកម្ម អាមៃរិក នៅ កម្ពុជា (Am-
Cham) បានបៃកាសថា  លោក 
Anthony Galliano គឺជា បៃធាន ថ្មី 
របស់ ខ្លួន ។ លោក Galliano គឺជា 
អគ្គនាយក កៃុមហ៊ុន Cambodia 
Investment Management 
ហើយ  លោក នងឹ ចលូ បមៃើ ការងារ នៅ 
AmCham នៅ ឆ្នាំកៃយ ។ លោក 
Galliano គឺជា អ្នកជំនាញ ខាង 
សាជវីកម្ម ធនាគារ ជានខ់្ពស ់ដៃលមាន 
បទពិសោធ នៅលើ ឆក អន្តរជាតិ 
រយៈពៃល ២៧ ឆ្នាំ និង ធា្លាប់ បមៃើ 
ការងារ នៅ ធនាគារ ANZ, Citibank, 
JP Morgan Chase និង Bank of 
New York ។ 

  លោក Galliano ក៏ធា្លាប់ ធ្វើជា 
បៃធាន កៃុមហ៊ុន Hong Kong Se-
curities Industry Group ពី ឆ្នាំ 
១៩៩៨ ដល ់ឆ្នា ំ២០០០ នងិ តៃវូ បាន 
តៃងតាំង ជា សមាជិក កៃុមបៃឹកៃសា 
ពិគៃះ យោបល់ នៃ កៃុមហ៊ុន Hong 
Kong Exchanges and និង 
Clearing Ltd  ផងដៃរ។   

 លោក Galliano ថ្លៃងថា ៖« ខ្ញុំ 
រកីរាយ  នងិ មាន កតិ្តយិស ណាស ់ដៃល 
ទទួល បាន ឱកាស កា្លាយជា បៃ ធាន 
AmCham និង ធ្វើការ ជាមួយ កៃុម-
បៃកឹៃសា ដៃលមាន ទៃពកោសលៃយ ខ្ពស ់។ 
ខ្ញុ ំទទលួបាន តណំៃង ដ ៏រងឹមា ំហើយ ខ្ញុ ំ
ក៏សូម អរគុណ ដល់ អតីត បៃធាន 
លោក Allen Tan ដៃល បាន បំពៃញ 
មខុងារ ដ ៏អសា្ចារៃយ ក្នងុអឡំងុ ពៃលដៃល 
លោក កាន់តំណៃងមួយ នៃះ ។ 

«AmCham បាន ពងៃឹង ទំនាក់-
ទំនង ជាមួយ រដ្ឋា ភិ បាល កម្ពុជា ដោយ 
ជោគជ័យ និង បានធ្វើការ យ៉ាង 
ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ សា្ថានទូត អាមៃរិក 
និង បមៃើ ផលបៃយោជន៍ ដល់ សមា-
ជិកភាព របស់ យើង » ។ 

 លោក Galliano បន្តថា ៖« យើង 
នឹង បន្ត កសាង សមិទ្ធផល នៃះ និង 
បង្កើន ការផ្តោត អារម្មណ៍ របស់ យើង 
ទៅលើ ការជយួជៃមជៃង ការទទលួ- 
ខសុតៃវូ សង្គម របស ់កៃមុហ៊នុ ទនំាក-់
ទនំង សហគមន ៍នងិ បញ្ហា នានា ដៃល 
ទាកទ់ងសមាជកិ របស ់យើង ។ ទោះប ី
ស្ថិតក្នុង ពៃលវៃលា ដ៏ លំបាក ក្តីក៏ ខ្ញុំ 
មាន សុទិដ្ឋិនិយម ថា  បៃទៃស កម្ពុជា 
នឹងមាន អនាគត កាន់តៃ ល្អបៃសើរ 
ហើយ AmCham អាច ដើរតួនាទី 

យ៉ាងសំខាន់ ក្នុង ភាពជោគជ័យ  និង 
ភាពរុងរឿង របស់ បៃទៃសជាតិ » ។ 

 លោក Pily Wong តៃវូបានតៃងតាងំ 
ជា អនុបៃធាន ហើយ លោក Chris 
McCarthy គជឺា លៃខាធកិារ ។ លោក- 
សៃ ីTean Ly នងឹ កា្លាយជា ហៃរញ្ញកិ ។ 
លក្ខខណ្ឌ សមៃប់ មុខតំណៃង កៃុម-
បៃឹកៃសាភិបាល ទាំងនៃះ គឺមាន រយៈ-
ពៃល ១ឆ្នាំ ។ លោក Wong គឺជា 
អគ្គនាយក កៃុមហ៊ុន Hung Hiep 
(Cambodia) ចំណៃកឯ លោក 
McCarthy គជឺា អគ្គនាយក កៃមុហ៊នុ 
សៃវាកម្ម ទីផៃសារ MangoTango 
Asia លោកសៃ ីLy គជឺា ដៃគ ូគៃបគ់ៃង 
កៃុមហ៊ុន Seeva Capital ។ 

 លោក Anthony Galliano លោក- 
សៃី Tean Ly លោកសៃី Pauline 
Teoh លោក Michael Berg លោក 
Chris McCarthy លោក Pily 
Wong លោក Ashley Irving 
លោក Steven Path និង លោក 
Sophea Ros តៃូវបាន ជាប់ឆ្នាត ជា 
សមាជិក ថ្មី នៃកៃុមបៃឹកៃសាភិបាល ក្នុង 
កិច្ចបៃជុំ ទូទៅ បៃចាំឆ្នាំ របស់ Am-
Cham (AGM)  កាល ថ្ងៃទី២៤ 
ខៃវិច្ឆិកា ។ ការបោះឆ្នាត តៃូវបាន 
ធ្វើឡើង នៅ ថ្ងៃទី ១៣ ខៃវិច្ឆិកា ដោយ 
សមាជកិ ថ្ម ីចនំនួ ៦ របូ តៃវូបាន ជៃើស-
រីស ពី បៃក្ខជន១៦ រូប ។  

 ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមៃរិក 
បៃចាំ  កម្ពុជា Patrick Murphy បាន 
ចលូ កម្មវធិ ីAGM ដៃល តៃវូបាន បៃរព្ធ 
ឡើង នៅ សណា្ឋាគារ Raffles Hotel 
Le Royal អម ជាមួយ ការ បៃរព្ធ 
ពិធីបុណៃយ ថ្លៃងអំណរគុណ ។ លោក- 
ជំទាវ ជា សិរី ឧបការី ទៃសាភិបាល 
និង ជា អគ្គនាយិកា បច្ចៃកទៃស ធនា-
គារជាតិ នៃ កម្ពុជា និង ឯកឧត្តម បួន 
សារៈ មុនី រដ្ឋលៃខាធិការ កៃសួងពា-
ណិជ្ជកម្ម ក៏បាន ចូលរួម ជា ភ្ញៀវកិត្តិ-
យស នៅក្នុង ពិធី នោះ ផងដៃរ ។ 

 លោក ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ Murphy បាន 
ថ្លៃង សុន្ទរកថា សា្វាគមន៍ និង បាន 
លើក ឡើង ពី ទំនាក់ទំនង សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ 
រឹងមាំ រវាង សហរដ្ឋអាមៃរិក និង 
បៃទៃស កម្ពុជា និង បាន ថ្លៃង អំណរ-

គណុ ដល ់AmCham ដៃល បាន ជយួ 
លើកកម្ពស់ ធុរកិច្ច ។ 

 លោក Allen Dodgson Tan 
អតីត បៃធាន AmCham ដៃល បាន 
បមៃើ ការងារ នៅ AmCham ចនំនួ ២ 
អា ណ ត្តិ ក៏បាន ថ្លៃងអំណរគុណ យ៉ាង 
ជៃ លជៃ ចំពោះ AmCham។ « ខ្ញុំ 
សូម ថ្លៃងអំណរគុណ ដល់ សមាជិក 
នងិ ដៃគ ូទាងំអស ់ដៃល បាន គាទំៃ របូខ្ញុ ំ
ក្នុង រយៈពៃល ២ ឆ្នាំ មកនៃះ ។ វា ពិតជា 
កិត្តិយស ណាស់ ដៃល ទទួល បានការ - 
ជឿទុកចិត្ត ដ៏ ខា្លាំង កា្លាបៃបនៃះ » ។    

 លោក Tan ថ្លៃងថា ៖« ខ្ញុំ ក៏ សូម 
ថ្លៃងអំណរគុណ ជាពិសៃស ដល់ដៃ គូ 
រ បស់ យើង គឺ សា្ថានទូត សហរដ្ឋ  អា- 
មៃរកិ  នងិចពំោះ រាជរដ្ឋា ភបិាល ដៃល 
តៃងតៃ បន្ត គាំទៃ ដល់ វិស័យ ឯកជន 
និង AmCham ក្នុងការ ពិគៃះ 
យោបល់ និង ភាពជា ដៃគូ ។  សូម  អរ-
គុណ ចំពោះ សមាជិក អាជីវកម្ម របស់ 
យើង ផៃសៃងទៀត ដៃល ជួយ យើង ក្នុង 
ការ កសាង វិស័យ ឯកជន ដ៏ រឹងមាំ » ។ 

 បង្កើតឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៩៦ Am-
Cham ជួយ គាំទៃ  និង លើកកម្ពស់ 
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ ទាំ ង វិស័យ 
សាធារណៈ  និង ឯកជន ដើមៃបី ឆ្ពោះ 
ទៅរក ការរីកចមៃើន ក្នុង តំបន់ និង 
ការរីកចមៃើន ជាស កល នៃ បរិយ-
កាស ធុរកិច្ច នៅ កម្ពុជា ។ 

 នៅក្នុង សុន្ទរកថា ចុងកៃយ របស់ 
លោក ទៅកាន់ សមាជិក AmCham 

ដៃល បាន មកជួបជុំគា្នា នៅ សណា្ឋាគារ 
Raffles លោក Tan បានបៃកាស 
ដោយ មោទនភាព ថា សមាគម នៃះ នងឹ 
ស្ថិតនៅក្នុង ជំហរ ដ៏ រឹងមាំ បំផុត ។ 

 ខណៈ លើកឡើង ពី ភាពជោគជ័យ 
របស ់ខ្លួន លោក Tan ក៏បាន លើក 
ឡើង អំពី បញ្ហា បៃឈម ដៃល មិន ធា្លាប់ 
មាន ដៃល បាន ជួបបៃទះ នៅ ឆ្នាំនៃះ 
ដោយសារតៃ មៃរោគ រាតតៃបាត ក ូរ៉ ូណា 
ប៉ុន្តៃ លោក បានបងា្ហាញ អំពី សុទិដ្ឋិ-
និយម នៅពៃល ខាងមុខ ។ 

 យោង តាម ការស្ទង់មតិ សមាជិក-
ភាព ឆ្នាំ ២០២០ បាន បងា្ហាញថា ៩០ 
ភាគរយ នៃ សមាជិក AmCham គឺ 
មានការពៃញ ចិត្តនឹង សមាជិកភាព 
របស់ ពួកគៃ ។ 

 ការស្ទង់មតិ នោះ ក៏បាន បងា្ហាញ 
ផងដៃរ ថា ទោះបី មាន វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ និង បញ្ហា បៃឈម នៃ សៃដ្ឋកិច្ច 
សកល ក្តី ប៉ុ ន្តៃ ភាគចៃើន នៃ អាជីវកម្ម 
របស់ សមាជិក បានបងា្ហាញ អារម្មណ៍ 
សុទិដ្ឋិនិយម ចំពោះ អនាគត របស់ 
ពួកគៃ នៅ ឆ្នាំ ២០២១ ។  

 លោក Tan ក៏ បានមានបៃសាសន៍ 
បន្ថៃមទៀត ថា ៖« ក្នុងនាម ជា អង្គការ 
មួយ ពៃល នៃះ គឺ គា្មាន មន្ទិល ទៃ ដៃល 
ថា AmCham ដៃល ខ្ញុំ ឈរ ជាមួយ 
នៅថ្ងៃនៃះ គ ឺល្អ បផំតុ  ដៃល ខ្ញុ ំមនិ ធា្លាប ់
បានឃើញ ពីមុន យើង មាន ទំនាក់- 
ទំនង  ដ៏ ល្អ មាន ភាព ចមៃុះ និង មាន 
ភាពទូលំទូលាយ »៕ 

ប្រធាន និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលថ្មីន្រសភាពាណិជ្ជកម្មអាម្ររិកនៅកម្ពុជា (AmCham) ដ្រលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើស។ 

លោក Anthony Galliano 
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អូស្ត្រាលីចាប់ដ្រាគូជាមួយអាម្រារិកធ្វើមីសី៊លល្រាបឿនលឿនទប់ទល់នឹងចិន
សៅសម្ភស្ស

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ
អូស្ត្រលីបានប្រកាសកាលពី
ថ្ង្រអង្គារថាអសូ្ត្រលីនងឹសហ-
ការគ្នាជាមួយអាម្ររិកធ្វើមី-
ស៊ីលល្របឿនលឿន (hyper-
soniccruisemissiles)ដោយ
គ្រងវិនិយោគលើ«បច្ច្រកទ្រស
ចង៊ក្រយបង្អស»់ក្នងុការផ្តល់
ស្រវាយោធាក្នុងប្រទ្រសដើម្របី
ទប់ទល់និងបន្ថយការឈ្លាន-
ពានរបស់ប្រទ្រសផ្រស្រងៗ
មកលើប្រទ្រសខ្លួន។
ស្រចក្តីប្រកាសន្រះធ្វើឡើង

បន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀង
មួយដ្រលបានច៊ះហត្ថល្រខា
កាលពីសបា្តហ៍ម៊នរវាងអូ-
ស្ត្រលី និងសហរដ្ឋអាម្ររិក
ក្នុងការហោះហើរសាកល្របង
មីស៊ីលល្របឿនលឿនគំរូដ្រល
មានទំហំដូចមីស៊ីលដើម។
គម្រងមីស៊ីលន្រះធ្វើដំ-

ណើរលឿនជាងសឡំ្រងល្របឿន
ចលននិងកម្ពស់របស់វា ៥-
ដងដ្រលធ្វើឱ្រយចិនពិបាកតាម
ដាននិងចាប់បាន។
លោកស្រីLindaReynolds

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ
អូស្ត្រលីចាត់ទ៊កគម្រងន្រះ
ជាគម្រងទ្វ្រភាគីជាមួយអា-
ម្ររិកថាជា«បច្ច្រកទ្រសមិន-
ធា្លាប់មានពីម៊នមក»យ៉ាងណា
មញិលោកមនិបានបង្ហាញពីតម្ល្រ
វិនិយោគឬព្រលវ្រលាជាក់-
លាក់ណាមួយដ្រលគ្រគ្រង
នឹងចាប់ផ្ដើមគម្រងឡើយ។
ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី អូស្ត្រ-

លីបានត្រៀមថវិកាចំនួន៦,៨
ពាន់លានដ៊លា្លារអាម្ររិកនៅ
ក្នុងឆ្នាំន្រះសម្រប់ចំណាយ
លើប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរយៈ
ចមា្ងាយឆ្ងាយនងិល្របឿនលឿន
ព្រមទាំងការស្រវជ្រវលើ
គម្រងមីស៊ីលន្រះផងដ្ររ។
កាលពីខ្រកក្កដាអូស្ត្រលី

បាននិយយថាខ្លួននឹងបង្កើន
ការចំណាយការពារជាតិ៤០-
ភាគរយក្នុងរយៈព្រល១០ឆ្នាំ
ខាងមខ៊ដើម្របីមានលទ្ធភាពក្នងុ
ការបាញ់មីស៊ីលរយៈចមា្ងាយ-
ឆ្ងាយនៅលើអាកាសសម៊ទ្រ
និងដី ផងដ្ររដោយគ្រង
ពង្រកីយោធាពីតបំន់បា៉ាស៊ហី្វកិ
ទៅកាន់តំបន់ឥណ្ឌូ-បា៉ាស៊ីហ្វិក។
លោកស្រីReynoldsបាន

និយយថា៖«ការវិនិយោគ
បច្ច្រកទ្រសទំនើបច៊ងក្រយ
បង្អស់ន្រះអាចរារាំងសកម្ម-
ភាពននរបស់ចិនក្នុងការ-
ប្រឆំងអូស្ត្រលីក៏ដូចជាផ្តល់
ផលប្រយោជន៍ដល់តំបន់
សម្ព័ន្ធមិត្ត និងដ្រគូសន្តិស៊ខ
របស់យើងផងដ្ររ។យើងប្ត្រជា្ញា-
ចិត្តថានឹងរក្រសាសន្តិភាពនិង
ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-
បា៉ាស៊ីហ្វិកដោយបើកចំហនិង
ធានបាននូវភាពរ៊ងរឿងរីក-
ចម្រើនតទៅម៊ខ។
លោកMichaelKratsios

អន៊រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ
សហរដ្ឋអាម្ររិកបានមាន
ប្រសាសន៍ថា គម្រងន្រះ
ត្រូវបានគ្រសា្គាល់ជាផ្លូវការថា
ការសាកល្របងស្រវជ្រវជើង-
ហោះហើរឆ្លងកាត់ភាគខាង-
ត្របូង(SCIFiRE)ត្រូវសាង-
សង់ក្នុងរយៈព្រល ១៥ឆ្នាំ
ក្រមកចិ្ចសហការរវាងយោធា
អាម្ររិកនិងអូស្ត្រលី។
លោកបាននិយយនៅក្នុង

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយថា៖
«គំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះមានសារៈ-
សំខាន់សម្រប់អនគតន្រការ

ស្រវជ្រវនិងការអភិវឌ្រឍមី-
ស៊ីលរយៈចមា្ងាយឆ្ងាយន្រះ
ដោយធានថាសហរដ្ឋអាម្ររកិ
និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងក្នុង
ការដឹកនំពិភពលោកដោយ
ជំរ៊ញសមត្ថភាពប្រយ៊ទ្ធ និង
ការធ្វើសង្គ្រមដោយប្រើប្រស់
បច្ច្រកទ្រសច៊ងក្រយបង្អស់»។
កចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារអសូ្ត្រ-

លីនិងអាម្ររិកលើការអភិវឌ្រឍ
មីស៊ីលន្រះអាចបង្កឱ្រយមាន
ភាពតានតឹងរវាងសា្ថានភាព
អូស្ត្រលីជាមួយប្រទ្រសចិន
ខណៈដ្រលសា្ថានភាពន្រះចាប់-
ផ្ដើមតាំងត្រពីអូស្ត្រលីរក-
ឃើញយ៊ទ្ធនការពង្រីកឥទ្ធិ-
ពលរបស់ចនិហើយសា្ថានភាព
ក៏កាន់ត្រយ៉ាប់យ៊ឺនថ្រមទៀត
នៅឆ្នាំន្រះបន្ទាប់ពីទីក្រ៊ង
កង់ប្ររា៉ាបានស្នើស៊ំការស៊ើប-
អង្ក្រតលើប្រភពដើមន្រជំងឺ
រាតត្របាតCOVID-19។
កាលពីឆ្នាមំន៊ន្រះរស៊្រសុីក៏បាន

ដាក់ពង្រយមសី៊លីដ្រលមាន
សមត្ថភាពន៊យក្ល្រអ៊្ររដំបូង
របស់ខ្លួនប្រហាក់ប្រហ្រលនឹង
មីស៊ីល ដ្រលប្រទ្រសទាំង២
កំព៊ងធ្វើដ្ររដ្រលគោលដៅ

រ៊ស្រសុីគឺចង់ពង្រឹងសមត្ថភាព
សង្គ្រមមីស៊ីលពីដើមឆ្នាំដល់
ពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០២០ហើយ
បច្ចុប្របន្ន ចិនកំព៊ងអភិវឌ្រឍ
មសី៊លីប្រភ្រទប្រហាក់ប្រហ្រល
គ្នាដ្រររួមមានការអភិវឌ្រឍអាវ៊ធ
យោធាកម្រតិបច្ច្រកទ្រសខ្ពស់ៗ 
រួមទាំងមីស៊ីលល្របឿនលឿន
និង្រដូនផងដ្ររ។
យោងតាមរបាយការណ៍

របស់សហរដ្ឋអាម្ររិកកាលពី
ខ្រសីហាចិនមានមីស៊ីលផ្លាង
អន្តរទ្វីប DF-41ដ្រលមាន
សមត្ថភាពដកឹយនយន្តពោង
ន៊យក្ល្រអ៊្ររ(hypersonic
glidevehicle)ប៉៊ន្ត្រអាម្ររិក
ទំនងមិនទាន់ដាក់អាវ៊ធរបស់
មីស៊ីលល្របឿនលឿនឱ្រយច្រញ
ធ្វើប្រតិបត្តិការម៊នឆ្នាំ២០២៣
ទ្រហើយបើយោងតាមរបាយ-
ការណ៍ចង៊ក្រយច្រញដោយ
ស្រវាកម្មស្រវជ្រវសភាអា-
ម្ររិកកាលពីសបា្តហ៍ម៊នប្រ-
ទ្រសចិនកំព៊ងពង្រឹងការ-
ស្រវជ្រវហ្រដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ
អភិវឌ្រឍន៍ឱ្រយកាន់ត្ររឹងមាំជាង
ម៊នដោយផ្តតលើអាវ៊ធមី-
ស៊ីលខា្លាំងជាងគ្រ៕

Cruisemissileរបស់អាម្រិកតូ្វបានធ្វើត្ស្តនៅកោះSanNicolas។AFP

អង់គ្ល្រាសជាប្រាទ្រាសលោកខាងលិចដំបូងគ្រាដ្រាលប្រាកាសឱ្រាយប្រាើ...
តពីទំព័រ១...វា៉ាក់សំាងនៅ

ដើមសបា្ដាហ៍ក្រយ» ន្រះជា
សម្តរីបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស៊ខា-
ភបិាលចក្រភពអងគ់្ល្រសលោក
MattHancock ដ្រល
និយយក្រយពីភា្នាក់ងរ
និយតកម្មឱសថនិងផលិតផល
ថ្រទាំសខ៊ភាព(MHRA)ច្រញ
ការអន៊ញ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់ន្រះ។
លោកHancock ក៏បាន

ប្រកាសថាគ្រនឹងចាប់ផ្ដើមដឹក-
ជញ្ជូនស្តុកដំបូងន្រវា៉ាក់សំាង
ចំនួន៨ស្រនដូសពីរោងចក្រ
BioNTech នៅឯប្រទ្រស
ប្រលហ្រសុកិក្នងុរយៈព្រលប៉ន៊្មាន
ថ្ង្រខាងម៊ខន្រះហើយរំពឹងថា
នឹងមានវា៉ាក់សំាងរាប់លាន
ដូសនៅដំណាច់ឆ្នាំ។
ប្រទ្រសអងគ់្ល្រសបានបញ្ជា

ទិញវា៉ាក់សំាងPfizer/BioN-
techចនំនួ៤០លានដសូដ្រល
គ្របគ់្រន់សម្រប់មនស៊្រស២០
លាននក់ដោយបគ៊្គលនមីយួៗ
ត្រូវទទួលដូសចំនួន២។

រដា្ឋាភិបាលអង់គ្ល្រសបាន
កំណត់ថាប៊គ្គលចាស់ជរាឬ
ពិការដ្រលរស់នៅក្នុងមន្ទីរ
ថ្រទាំគឺមានអាទិភាពទទួល
វា៉ាកស់ាងំCOVID-19មន៊គ្រ។
ត្រដោយសារសា្ថាប័នទាំងន្រះ
មិនមានវិធីសាស្ត្រស្តុកទ៊ក
វា៉ាកសំ់ាងនៅសតីណ៊្ហាភាពត្រមឹ-
ត្រូវដូចនៅមន្ទីរព្រទ្រយធ្វើឱ្រយ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនគិតថា
វ្រជ្ជបណ្ឌិតនិងប៊គ្គលិកស៊ខា-
ភិបាលផ្រស្រងទៀត នឹងទទួល
វា៉ាក់សាំងន្រះម៊នវិញ។
ចក្រភពអង់គ្ល្រសបានធ្វើការ-

អនញ៊្ញាតន្រះម៊នប្រទ្រសផ្រស្រង
ដ្រលកំព៊ងវាយតម្ល្រវា៉ាក់សំាង
Pfizer/BioNtechនិងផ្អ្រក
ទៅលើការវភិាគទនិ្ននយ័ដោយ
ក្រ៊មហ៊៊នទាំងស្រ៊ង។
សហរដ្ឋអាម្ររិកកំព៊ងត្រធ្វើ

ការវិភាគទិន្នន័យសារឡើង-
វិញម៊ននឹងធ្វើការអន៊ញ្ញាតឱ្រយ
ប្រើប្រស់ជាទទូៅនងិចណំាយ
ព្រលយូរទៀតខណៈព្រល

ដ្រលប្រជាជនប្រមាណ១៥០០
នក់សា្លាប់ក្នុងមួយថ្ង្រដោយ-
សារជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ។ រដ្ឋ-
បាលចំណីអាហារនិងឱសថ
អាម្ររិក (FDA)នឹងធ្វើការ-
ជួបប្រជ៊ំអ្នកជំនញនៅថ្ង្រទី
១០ធ្នូដើម្របីធ្វើការវាយតម្ល្រវា៉ាក-់
សាងំន្រះ។បើទោះបីវា៉ាកស់ាងំ
ន្រះ មិនទាន់បានទទួលការ-
អន៊ញ្ញាតក៏ដោយក៏ក្រ៊មហ៊៊ន
Pfizerបានចាប់ផ្ដើមដឹក-
ជញ្ជនូវា៉ាកស់ាងំមកស្តកុទក៊នៅ
ក្នុងដ្រនដីសហរដ្ឋអាម្ររិក
ដើម្របីត្រៀមច្រកចាយភា្លាមៗ
នៅព្រលដ្រលទទួលការអន៊-
ញ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់។ គណៈ-
កមា្មាធិការប្រឹក្រសាយោបល់ន្រ
មជ្រឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្រយ និង
បង្ការជងំឺឆ្លងអាម្ររកិ(CDC)
បានធ្វើការណ្រនំឱ្រយផ្ដល់
វា៉ាក់សំាងទៅក្រម៊អាទិភាពដូច-
ជាវ្រជ្ជបណ្ឌិតនិងប៊គ្គលិក
ស៊ខាភិបាល។
ស្រដៀងនឹងសហរដ្ឋអា-

ម្ររិកសហភាពអឺរ៉៊បនឹងរៀប-
ចំការប្រជ៊ំអ្នកជំនញនៅច៊ង
ខ្រធ្នូដើម្របីធ្វើការពិភាក្រសាអំពី
វា៉ាក់សាំងន្រះ។ការវាយតម្ល្រគឺ
អាចចំណាយព្រលយូរព្រះ
សហភាពអឺរ៉៊បត្រូវការមតិពី
ប្រទ្រសជាសមាជិកទាំង២៦។
ប៉៊ន្មានម៉ាងក្រយពីចក្រ-

ភពអងគ់្ល្រសបានធ្វើការប្រកាស
ន្រះនៅក្នុងកិច្ចប្រជ៊ំតាមវីដ្រអូ
មួយប្រធានធិបតីរ៊ស្រសុីលោក
VladimirPutinបានបញ្ជាឱ្រយ
ចាប់ផ្ដើមចាក់វា៉ាក់សំាងផលិត
ក្នងុស្រ៊កSputnikVជាទទូៅ
ដោយមានការអះអាងពីរដ្ឋ-
មន្ត្រីសខ៊ាភិបាលរស៊្រសុថីាប្រជា-
ជនរ៊ស្រសុីប្រមាណ១ស្រននក់
បានទទលួវា៉ាក់សំាងន្រះរចួទៅ
ហើយ។ប្រទ្រសរ៊ស្រសីត្រងត្រ
ធ្វើការប្រកាសទាក់ទងនឹង
លទ្ធផលវា៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួន
ប៉៊ន្មានម៉ាងក្រយពីប្រទ្រស
លោកខាងលិចធ្វើការប្រកាស
លទ្ធផលវា៉ាក់សាំងរបស់ពួកគ្រ។

វា៉ាក់សំាងលោកខាងលិច
ផ្រស្រងៗទៀតដ្រលគ្ររំពឹងថា
នឹងមានប្រើក្នុងព្រលឆប់ៗ
ន្រះរួមមានវា៉ាក់សាំងModer-
naនិងវា៉ាក់សំាងAstraZene-
ca/សាកលវិទ្រយាល័យOxford។
រហតូមកដល់ព្រលន្រះមាន

ករណីឆ្លងCOVID-19សរ៊ប
ជិតដល់៦៥ លាននក់និង
ករណីសា្លាប់ជិត១,៥លាន

នក់ហើយ។ខណៈព្រលដ្រល
មានការរឹតបន្តឹងជ៊ំវិញពិភព-
លោកដើម្របីបង្ការការឆ្លងមាន-
ការរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋ-
អាម្ររិកនឹងកាត់បន្ថយរយៈ-
ព្រលចតា្តឡីស័កពី ១៤ថ្ង្រ
មកត្រមឹ១០ថ្ង្រវញិហើយអាច
កាត់បន្ថយរហូតដល់៧ថ្ង្រ
បើសិនធ្វើត្រស្តលើកដំបូង
ឃើញអវិជ្ជមាន៕

លោករដ្ឋមន្តី្សុខាភិបាលអង់គ្ល្ស MattHancockថ្ល្ងនៅសភា។AFP
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សុខ ស្រីលុច

កាល ពី ថ្ងៃអង្គារ  ទី ២  ខៃធ្ន ូអាស៊ៃ បៃ- 
ហៃសង់ បាន បញ្ចប់ការដណ្តើម ទឹកដី ដៃល 
កានក់ាប ់ដោយ កងកម្លាងំ អាមៃន ីអស ់
រយៈពៃល ជាង ១សតវតៃស រ៍ បន្ទាប់ ពី 
កចិ្ចពៃម ពៃៀង សន្តភិាព បញ្ចប់ ការ បៃ- 
យុទ្ធ គ្នា អស់  រយៈពៃល ៦សបា្តាហ៍ នៅ 
Nagorno-Karabakh។ បៃធាន- 
ធិបតី អាស៊ៃ បៃហៃសង់ លោក Ilham 
Aliyev បាន សាទរ ចពំោះ ការសា្តារ ការ- 
គៃប់គៃង លើ តំបន់ ទំាង នោះជា ជ័យជម្ន ះ  
ជា បៃវត្តិ សាស្តៃ។

Nagorno-Karabakh ស្ថិតនៅ 
ក្នងុ បៃទៃស អាស៊ៃ  បៃហៃសង ់ប៉នុ្តៃ បាន- 
ស្ថតិ នៅកៃម ការ គៃបគ់ៃង របស ់កៃមុ 
ជនជាតិ ភាគតិច អាមៃនី ដៃល គំទៃ 
ដោយ អាមៃន ីចាប ់តាងំព ីសង្គៃម ផ្តាច-់ 
ខ្លួន នៅ តំបន់នោះ បាន បញ្ចប់ ក្នុងឆ្នាំ 
១៩៩៤។ នៅក្នុង ការ បៃយុទ្ធគ្នា អស់ 
រយៈពៃល  ៤៤ ថ្ងៃដៃល បាន ចាប់ ផ្តើម 
នៅថ្ងៃទី ២៧ ខៃ កញ្ញា យោធា អាស៊ៃ-  
បៃ ហៃសង់  បាន បង្វៃរ កម្លាំង អាមៃនី  និង 
បំផ្លាស់ ទី ចូលទៅ ក្នុង Nagorno-
Karabakh  ដោយបង្ខំ ឱៃយ អាមៃនី 
ទទួល យក កិច្ចពៃមពៃៀង សន្តិភាព 

រវាង  រុសៃសុី និងចូល ជា  ធរមន នៅ ថ្ងៃទី 
១០  ខៃវចិ្ឆកិា។  អាស៊ៃ បៃហៃសង ់ជាផ្នៃក 
សខំាន ់មយួ នៃ  Nagorno-Karaba-
kh និង តមៃូវ ឱៃយ អាមៃនី បៃគល់ តំបន់ 
ទាំងអស់ ដៃលខ្លួន កាន់កាប់ នៅ ខាង-
កៃ តំបន់ បំបៃក ខ្លួននោះ ។

អាស៊ៃ បៃហៃសង់ ជា តំបន់ ដៃលមន 
ចំនួន បៃជាជន ចៃើន ជាង ៣ដង ពៃមទំាង  
ធនធាន បៃង កងទ័ព និង អាវុធ  ចៃើន 
ជាង កង ទព័ អាមៃន។ី  បៃទៃស អាមៃន ី
មន ថាមពល អគ្គសិនី រួម ទំាង មីសុីល  
Iskander ដៃល ផលិត ដោយ រុសៃសុី 
ដៃល អាច បាញ់ ទៅដល់ គោលដៅ រួម 
ទាំង រដ្ឋធានី  Baku  ដៃលជា រដ្ឋធានី 
របស់ Azerbaijani  ផងដៃរ ។

នៅពៃល ការ បៃយុទ្ធ កាន់តៃ ខា្លាំងកា្លា 
កដូ កម្មរោង ចកៃ ផលតិ ថាមពល របស ់
អាស៊ៃ បៃហៃសង់ និង កូដកម្ម លើដី អា- 
មៃនី  បាន កើន ឡើង ។ ចំពោះ កូដកម្ម 
របស់ អាស៊ៃបៃ ហៃសង់ ទៅកាន់ អាមៃនី 
អាចធ្វើ ឱៃយ អង្គការ សន្ធ ិ សញ្ញា សន្តសិខុ 
សមូហភាព (Collective Security 
Treaty Organization) បង្ខំឱៃយ 
រុសៃសុីចូល បៃយុទ្ធ នៅ ខាង អាមៃនី ។ 

តបំន ់ Lachin  ដៃលស្ថតិ នៅចនោ្លាះ 
ទីកៃុង  Nagorno-Karabakh  និង 

អាមៃនី គឺជា តំបន់ ចុង កៃយ នៃ 
Nagorno-Karabakh ដៃលតៃូវ 
បាន ចុះចាញ់ កងកម្លាំង អាមៃនី នៅ 
ថ្ងៃទី ២  ខៃធ្នូ។ បៃទៃស រុសៃសុី បាន ដាក់ 
ពងៃយ កង រកៃសា សន្តភិាព ជតិ ២ ០០០ 
នក ់ក្នងុ រយៈពៃល យ៉ាងតចិ ៥ឆ្នា ំដើមៃបី 
តាមដាន កិច្ច ពៃមពៃៀង សន្តិភាព      
និង ជួយដល់ ការ វិលតៃឡប់ របស់    
ជន ភៀស ខ្លួន ។ 

រដ្ឋមន្តៃី សុខា ភិបាល របស់ បៃទៃស 
អាមៃនី  បាន និយយ កាល ពី ខៃ 
កញ្ញាថា  យ៉ាង ហោច ណាស់ ទាហាន 
អាមៃនី ចំនួន ២ ៤២៥ នក់តៃូវ បាន 
សម្លាប់ នៅ ក្នុង ការ វាយបៃហារនៃះ ។

កិច្ច ពៃមពៃៀង សន្តិភាព តៃូវ បាន 
បៃរព្ធ ជា ជ័យជម្នះ នៅ អាស៊ៃ បៃហៃសង់ 
បុ៉ន្តៃ បាន បង្កឱៃយ មន ការតវា៉ា ទៃង់ទៃយ  
ធំ នៅ អាមៃនី  ដោយ មន មនុសៃស រាប់ពាន់ 
នក់ បាន ធ្វើ ដំណើរ តាមដង ផ្លូវ នៃ រដ្ឋ-
ធានី យ៉ៃវា៉ាន ដើមៃបី ទាមទារ ឱៃយ ទម្លាក់ 
នយក រដ្ឋមនៃ្តី អាមៃនី  លោក Nikol 
Pashinyan។ បន្ទាប់ ពី ជម្លាះ  បាន 
បញ្ចប់ អ្នករកៃសា សន្តិភាព រុសៃសុី  បាន 
ជួយបញ្ជូន ជនភៀសខ្លួន ដោយ យោ-
ធា រុសៃសុី  បាន និយយ ថា មនុសៃស ជាង   
២៥ ០០០ នក់ បាន វិល តៃឡប់ ទៅ 

Nagorno-Karabakhពី អាមៃនី វិញ។ 
នៅពៃល ដៃល កង កម្លាំង អាមៃនី 

បាន បៃគល់ ការ គៃប់គៃង លើ តំបន់  
Aghdam  និង Kalbajar បន្ទាប់ ពី 
កិច្ច ពៃមពៃៀង សន្តិភាព បៃជាជន 
អាស៊ៃ បៃហៃសង់មួយ ចំនួនដៃល បាន 
ភៀសខ្លួន ចៃញពី ពួកគៃ ជាង ១ ភាគ- 
៤សតវតៃសរ៍ មុន ក៏ បាន ចាប់ ផ្តើម តៃឡប់  
ទៅទឹក ដី វិញដៃរ ។

 នៅក្នុង ការ ចរចា ដើមៃបី បញ្ចប់ 
សងៃ្គាម ន ពៃលថ្មីៗ នៃះ លោក ពូទីន  
បានផ្អៃក លើ ការ គំរាម កំហៃង នៃ 
អំណាច យោធា របស់ បៃទៃស រុសៃសុី 
ដោយ បង្ខំឱៃយ មន សមៃបទាន ពី ភាគី 
ទំាងសងខាង នៅ ក្នុង ជម្លាះ ប៉ុន្តៃ 
ទទួល បាន នូវ វិធាន ការទុកចិត្ត ពី ជំរំ 
គូបៃជៃង។  បៃទៃស រុសៃសុី មន សម្ពន័្ធ 
ភាព ការពារ ជាតិ ទៅ  វញិ ទៅមក ជា មយួ 
អាមៃន ីប៉នុ្តៃ លោក ពទូនី  បាន ទទចូ ថា 
វា មនិ អនវុត្ត ចពំោះ  NagornoKara-
bakh ទៃ។ 

ដោយ មន ការគំទៃ ពី បៃទៃស រុសៃសុី 
អាមៃនី បាន ឈ្នះ ការ គៃប់គៃង លើ  
Nagorno-Karabakh ជា តំបន់ 
អាស៊ៃ បៃហៃសង់ ដៃល ជនជាតិ អាមៃនី 
រស ់នៅ បន្ទាប ់ព ីសង្គៃម នៅ ដើមទស- 

វតៃសរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ ។ បន្ទាប់ ពី បរាជ័យ 
ផ្នៃក ការទូត រយៈពៃល ១ សតវតៃសរ៍ 
អាស៊ៃ បៃហៃសង ់បាន ចាបផ់្តើម វាយលកុ 
នៅ ថ្ងៃទី ២៧  ខៃកញ្ញា  ដើមៃបី ដណ្តើម 
យក តំបន់នៃះ ឡើងវិញ។  នៅដើម ខៃ 
វិច្ឆិកា កងទ័ព អាស៊ៃ បៃហៃសង់ បាន 
ដណ្តើម យក ភ្ន ំរបស ់ Shusha ព ីការ- 
គៃប់គៃង របស់ អាមៃនី ដោយ បៃយុទ្ធ 
គ្នា ដៃ ទល់នឹងដៃ ។

លោក  Aliyev  បាន ចាត់ទុក កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង នោះ ថា ជា ជោគជ័យ មួយ 
ប៉ុន្តៃអ្វី ដៃល ជាដៃន ដី តៃួតតៃ របស់ 
អាមៃនី នៅ ក្នុង ទីកៃុង Nagorno-
Karabakh តៃូវបាន កា្លាយជា របស់ 
អាស៊ៃ បៃហៃសង់ វិញ។ កងទ័ព រុសៃសុី ជិត  
២ ០០០នក់ ដៃល កំពុង បៃតិបត្តិ ការ 
ជា អ្នក ថៃរកៃសា សន្តិភាព ឥឡូវនៃះ នឹង 
តៃូ វឈរ ជើង នៅ លើ ទឹកដី អាស៊ៃ - 
បៃហៃសង់។ 

វាជា គុណ បៃយោជន៍ ជា យុទ្ធសាស្ត ៃ 
សមៃប់ បៃទៃស រុសៃសុី ដោយ ផ្តល់ឱៃយ ទី- 
កៃងុ មូ៉ស្គ ូឈរជើង ខាង យោធា នៅ ភាគ- 
ខាង ជើងនៃ បៃទៃស អុីរ៉ង់ ប៉ុន្តៃ វា ក៏ ជា 
ហានភិយ័ ផងដៃ   រ  ពៃះ បាន ដាកក់ង- 
ទព័ រសុៃសុ ីនៅ ច ំកណា្តាល ជម្លាះ ជនជាត ិ
ភាគតិច ៕

សុខ  ស្រីលុច

កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ទី២ ខៃធ្នូ  បៃទៃស 
ឥណា្ឌា បៃកាស ចង់ឱៃយ មន ភាពល្អ - 
បៃសើរ ឡើងវិញ ក្នុងការ នំចូល បៃង  
រួមទាំង ការបន្ត ការ ផ្គត់ផ្គង់ ពីបៃទៃស 
អុីរ៉ង់  និង វៃ៉ណៃស៊ុយ អៃឡា បន្ទាប់ ពី 
បៃធាន ធបិត ីជាបឆ់្នាត របស ់អាមៃរ ិក 
លោក Joe Biden  ចូលកាន់ តំណៃង 
នៅ  ដើម ឆ្នាំ កៃយ។

បៃទៃស ឥណា្ឌា  គឺ ជា បៃទៃស ដៃល 
ទញិបៃង ចៃើន ជាង គៃព ីបៃទៃស អុរីង៉ ់ 
នងិ វៃណ៉ៃ ស៊យុ អៃឡា  មនុពៃល បៃធា- 
ន  ធិបតី  Donald Trump  បាន ដាក់ - 
ទណ្ឌ កម្ម ជាឯ កតោភាគី លើ សមជិក 
OPEC ចាប់តាំ ង ពី ចូល កាន់តំ ណៃង 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧។  បៃធាន ធបិត ីជាប-់ 
ឆ្នាត អាមៃរិក លោក  Joe Biden 
ដៃលនឹង ចូលកាន់ តំណៃង នៅ ថ្ងៃ ទី 
២០  ខៃ មករា  ឆ្នាំ កៃយ បាន និយយ 
ថា លោកនឹង វិលតៃឡប់ ទៅកតិកា - 
សញ្ញា នោះ វិញ ហើយនឹង ដកទណ្ឌ - 
កម្ម  បៃសិន បើកៃុង តៃអៃរ៉ង់ បៃទៃស 
អុីរ៉ង់ វិល តៃឡប់ ទៅរក «ការ អនុវត្ត 
យ៉ាង តឹងរុឹង ជា មួយ កិច្ច ពៃមពៃៀង 
នុយ ក្លៃអ៊ៃរ» ។

បៃទៃស ឥណា្ឌា ដៃល ធា្លាប ់ជា អ្នកទញិ 
បៃងចៃើន ជាងគៃ របស ់អុរីង៉ ់ បន្ទាប ់ព ី
បៃទៃសចនិ  បាន បញៃឈប ់ការ ទញិបៃង 
ពី ទី កៃុងតៃអៃរ៉ង់ កាលពី ខៃ ឧសភា 
ឆ្នាំ២០១៩ និង បាន កាត់បន្ថយ ការ- 
បៃើបៃស់ បៃងរបស់ វ៉ៃណៃសុ៊យអៃឡា 

នៅក្នងុ ប៉នុ្មាន ខៃថ្មីៗ នៃះ។ កាតប់ន្ថយ 
គឺ ដោយ សារ តៃ លោក  Trump  បាន 
ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ក្នុងគោល បំណង រារាំង 
កម្មវិធី នុយក្លៃ អ៊ៃរអុីរ៉ង់ និង ចង់ដក 
បៃធាន ធិបតី វៃណ៉ៃសុ៊យ អៃឡា លោក   
Nicolas  Maduro។ 

តៃ សមៃប់ លោក  Biden  ដៃលជា 
អនុ បៃធាន ធិបតី កៃមការ ដឹកនំ 
របស់ លោក បៃធាន ធិបតី បារា៉ាក់  
អូបាម៉ា នៅពៃល ដៃលកិច្ច ពៃមពៃៀង 
នយុក្លៃ អ៊ៃរឆ្នា២ំ ០១៥ តៃវូបាន រង្គាះ-
រង្គើ រវាង អុីរ៉ង់  និង មហា អំណាច ចំនួន 
៦  លោកបាន និយយថា  លោកចង់ 
ផ្តល់ ឱកាស ឱៃយ ទីកៃុងតៃ អៃរ៉ង់ រកផ្លូវ 
តៃឡប់ ទៅកាន់ ទំនក់ ទំនង ការទូត - 
វិញ ។  ការដៃល លោក  Biden  ហាក់ 
បើក  ភ្លើងខៀវ ដល់ អុីរ៉ង់ ដូច្នៃះ ហើយ 
ទើប ឥណា្ឌា ចងក់ា្លាយ ជា អតថិជិន បៃង 
របស់ អុីរ៉ង់  និង វៃ៉ណៃ ស៊ុយ អៃឡា ដូច 
មុនវិញ។ 

 បៃទៃស ឥណា្ឌា  ដៃល ជា បៃទៃស 
នំចូ ល  និង បៃើបៃង ធំ ជាងគៃ ទី៣ 
របស់  ពិភព លោក ចង់ ធ្វើ ពិ ពិធកម្ម កា រ - 
ន ំចលូ បៃង របសខ់្លនួ  ដើមៃប ីទញិបៃង  
ដៃលមន តម្លៃ ថោកជាង មុន ក្នុង 
គោល  បំណង កាត់ បន្ថយ ការ នំចូល 
និង សនៃសំ ការប្តូរ រូបិយ ប័ណ្ណ បរទៃស។

 ទណ្ឌកម្ម លើ អុីរ៉ង់  និង វ៉ៃណៃស៊ុយ- 
អៃឡា បាន ធ្វើ ៃយ បៃទៃស ទាំង២  រង - 
ផល ប៉ះពាល់ ដល់ ការ ផ្គត់ផ្គង់ បៃង 
ទៅកាន់ ពិភពលោក រហូត ដល់ ទៅ  
៣លាន បារ៉ៃល  ក្នុង ១ ថ្ងៃ  ឬ៣ 

ភាគរយ។  
កៃមុហុ៊ន  Nayara Energy របស់ 

ឥណា្ឌា ដៃល ជា កម្មសទិ្ធ ិរបស ់កៃមុ ហ ៊នុ  
Russian oil major Rosnef t   របស់ 
រុសៃសីុ  បាន បញៃឈប់ការ នំចូល បៃង ពី 
វៃ៉ណៃ ស៊ុយអៃឡា  កាលពី ខៃ មិថុន 
ឆ្នាំនៃះ ខណៈ ឧសៃសាហកម្ម របស់  ខ្លួន 
បាន ទទួល ការអនុញ្ញាត រហូត ដល់ 
ខៃតុលា  ពី សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ដើមៃបី 
បន្តការ នំចូល បៃង ជាថ្នូរ នឹង បៃង- 
ម៉ាស៊ូត។

ទោះយ៉ាងណា  លោក  Pradhan 
បាន និយយ ថា៖ «ទំនក់ ទំនង រវាង 
អាមៃរិក  និង ឥណា្ឌា នៅតៃ មន ទំនក់ - 
ទំនងល្អ។  បៃទៃស ទាំង២ពឹងផ្អៃក 
គ្នាទៅ វិញទៅមក  ហើយ ទំនក់ទំនង 
របស់ យើង  គឺ រឹងមំ»។ 

បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ អុីរ៉ង់  បាន រាយ-
ការណ ៍ថា  រដា្ឋាភបិាល អុរីង៉ ់បាន បង្ហាញ 
សៃចក្តពីៃង  ថវិកា រដ្ឋ បៃមណ ៣៣,៧ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ដល់ សភា 
កាល ពីថ្ងៃទី២  ខៃធ្នូ ដោយ សនៃយាថា 
នឹងមិន ពឹងផ្អៃក លើ ចំណូល បៃងទៃ  
បើទោះ បីជា ការដាក់ ទណ្ឌកម្ម របស់ 
សហ រដ្ឋអាមៃរិក បានធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ សាធារ ណរដ្ឋ 
អ៊ិសា្លាម មួយនៃះ ក៏ដោយ ។

តម្លៃ នៃ សៃចក្តី ពៃង ថវិកា តៃូវបាន 
កំណត ់បៃហៃល៨,៤ ១៣ ទៃីលាន រូពី 
គឺ  កើន ឡើង ៧៤% ពី តួលៃខ កាល ពី 
ឆ្នាំមុន ប៉ុន្តៃ ទាបជាង ថវិកា កាល ពី ឆ្នាំ- 
មុន ចំនួន ៣៨,៨បី៊ លាន ដុលា្លារ ដោយ- 

សារ តៃការ ធា្លាក ់ចុះយ៉ាង ខា្លាងំ នៃ របូយិ- 
បណ័្ណ អុរីង៉។់  អុរីង៉ ់តៃវូ បានបា៉ាន ់បៃមណ 
ថា នំ ចៃញ បៃងតិច ជាង ៣០០ ០០០  
បារ៉ៃល ក្នងុ ១ថ្ងៃ បើបៃៀប ធៀប ទៅ នឹង 
ចំនួនខ្ពស់ បំផុត បៃមណ២,៨លាន 
បារ៉ៃល ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨ នៅពៃល ដៃល 
ទី កៃុង វា៉ាសុីន តោន បាន ផ្តាច់ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង នុយក្លៃអ៊ៃរ អីុរ៉ង់ ឆ្នា២ំ០១៥  ជា - 
មួយ បៃទៃស មហា អំណាច ចំនួន៦  
និង  បានដាក់ ទណ្ឌកម្ម ឡើង វិញ ដៃល 
ប៉ះពាល់ ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច អីុរ៉ង់ យ៉ាង ខា្លាងំ ។ 

វិស័យ បៃង របស់ បៃទៃសនៃះ  បាន  
កា្លាយ ជា ឧទាហរណ៍ ចុង កៃយមួយ  
សមៃប់ ការធា្លាក់ ចុះ សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ឧសៃសា ហកម្ម របស់ បៃទៃស វ៉ៃណៃសុ៊យ  -   
អៃឡា ដៃរ។ 

 ជា ការ ពិតណាស់ ក្នុង រយៈពៃល 
១ឆ្នាំនៃះ  ផលិត កម្ម បៃង របស់ 
បៃទៃស វៃ៉ណៃស៊ុយ អៃឡា វិញ  បាន 
ធា្លាកច់ុះ ដល ់កមៃិត ដៃល មនិ ធា្លាប់ មន 
ចាប់ តំាង ពី ទសវតៃស រ៍ឆ្នា១ំ៩៤០ ។

ការ ធា្លាកច់ុះ នៃ ផលតិកម្ម បាន ឈាន 
ដល់ក មៃតិ វិបត្ត ិបៃង នៅ ទូទំាង បៃទៃស 
ដោយ រោង ចកៃ ចមៃញ់ បៃង ក្នងុ សៃកុ  
មនិ អាច ផលតិ បៃងសាងំ  នងិ ម៉ាស៊តូ 
បាន គៃប់គៃន់  ដើមៃបី បំពៃញ  តមៃវូកា រ 
ឡើយ មិនថា  ការបៃើបៃស់ បៃង នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃស ធា្លាក ់ចុះ។  ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ 
ដៃរ  ការ នំចូល បៃងសាំង តៃូវ បាន 
កាត់  បន្ថយ ដោយការ ដាក់ទណ្ឌកម្ម 
របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក បៃឆំង នឹង 
កៃុមហ៊ុន  Rosneft PJSC។

ការ វវិឌៃឍ នយោបាយ  នងិ ភមូ ិសាស្តៃ 
នយោបាយ ថ្មីៗ នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  
និង អាសុី អាចធ្វើ ឱៃយ ខូច ដល់ ការ នំ-
ចៃញ  ថា មពល អគ្គិសនី របស់ អាមៃ- 
រកិ ទៅកាន ់បៃទៃស ដៃល ន ំចលូ បៃង 
ឆៅ  ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ និង ធៃយូងថ្ម ធំ 
ជាងគ ៃ ក្នុងតំបន់។  កាល ពី ២សបា្តាហ៍ 
មុន បៃទៃស ចំនួន១៥ នៅ ក្នុង តំបន់ 
អាសុី-បា៉ាសុីហ្វិក រួមទាំង បៃទៃសចិន 
និង អូសៃ្តាលី បាន ចុះហត្ថ លៃខា  លើ 
កិច្ចពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្មថ្មី  និង ធំ 
បំផុត របស់ ពិភព លោក ដៃល កិច្ច - 
ពៃមពៃៀង ភាពជា ដៃ គូសៃដ្ឋកិច្ច  
ទូលំ ទូលាយ ក្នុងតំបន់ (Regional 
Comprehensive Economic 
Partnership) ។

កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម ដ ៏ធ ំបផំតុ 
នៅលើ ពិភព លោក រួមមន សមជិក 
ទាំង១០ នៃ ប្លុក អាសា៊ាន បូក នឹង 
អូស្តាៃលី  ចិន  ជប៉ុន កូរ៉ៃខាង តៃបូង  និង 
នូវៃល សៃឡង់ ដៃល ផលិត ផល 
ក្នុងសៃុ ក សរុប របស់ បណា្តា បៃ ទៃស 
ដៃលជា ផ្នៃកនៃ កចិ្ច ពៃមពៃៀង តៃវូបាន 
បា៉ាន់ បៃមណ ថា  មន បៃហៃល ២៦,២ 
ទៃី លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ឬ បៃហៃល  
៣០ ភាគ រយ នៃ GDPសកល។  ទាក់ - 
ទង នឹង កិច្ច ពៃមពៃៀង ពាណិជ្ជ កម្ម 
ទំនិញ នៃះ បៃទៃសចិនគឺ  ជា អ្នកនំ ចូល 
បៃង ឆៅធំ ជាងគៃ បំផុត លើ ពិភព - 
លោក ហើយ បៃទៃស ដៃល នំ ចូល 
ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ ចៃើន ជាង គៃ គឺ បៃទៃ ស 
ជប៉ុន ចិន  និង កូ រ៉ៃខាង តៃបូង៕

អាសែ៊បែហែសង់ទាមទារយកដីនៅជំុវិញNagorna-Karabakhបានសមែច

ឥណ្ឌាចង់បន្តការនំាបែងពីអីុរ៉ង់និងវ៉ែណែសុ៊យអែឡាកែយពីលោកJoeBidenចូលកាន់តំណែង



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ប្លែក ពី អលង្ការ តែបូង  និង 
លោហៈ  មាន តម្លែ  កែវិល  រចនា  ម៉ូដ  ពី 
ដីឥដ្ឋ  ផូលីមើរ (Polymer) ស្នាដែ 
កញ្ញា  នួន ម៉ូលីណា  បាន រំលែច ពណ៌ 
កែបូរ កែបាចរ់ចនា ជា ជមែើស ដល ់សភុាព-  
នារ ី  នយិម គែឿងតែង  កាយ  សមញ្ញ តែ 
ពោរពែញ ដោយ  ភាព ច្នែ បែឌិត។

អ្នកច្នែម៉ូដ ដែល  បញ្ចប់ ការសិកែសា  
ថ្នាក់ អនុបណ្ឌិត  ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ  
នៅ ទីកែុង  សែអ៊ូល  បែទែស កូរ៉ែ បាន 
បែ កា្លាយសិលែបៈ   ច្នែ គែឿង អលង្ការ 
ដែល ជា ចំណូលចិត្ត របស់ខ្លួន ទៅ ជា 
មុខ របរ អនឡាញ លើ  ទំព័រ ហ្វែសប៊ុក  
មូ៉ណា  ផាលែត  (Mona Palette)។

កញ្ញា បាន រៀបរាប់ បែប់    ភ្នំពែញ- 
ប៉សុ្តិ៍  ព ីដណំើរ ដើមទង នែ ការ ច្នែ កែវលិ 
ដីឥដ្ឋ លក់ យ៉ាង ដូច្នែះ ថ ៖ «តាម ពិត 
ទៅ វា គែន ់ តែ ជា ចណំងច់ណំលូចតិ្ត ខ្ញុ ំ
ធម្មតា  តែ វា បាន ប្ដូរ ទៅជា អាជីវកម្ម ។ 
នៅ ថ្ងែមួយ ដែល ខ្ញុំ បាន និយយ 
ជាមួយ  មិត្តសមា្លាញ់ ខ្ញុំ មា្នាក់ ពែល ដែល 
គាត់ សួរ ខ្ញុំ ថ  ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ អ្វី?»។  

កញ្ញា ម៉ូលីណា  បាន រំឭក ថ៖ «ខ្ញុំ  
បែប់ គាត់ ថ  ខ្ញុំ ចង់ បង្កើត ជា គែឿង- 
អលង្ការ   លក្ខណៈ ទាន់ សម័យ  ហើយ 
អាច បញ្ជាក់ពី អត្តសញ្ញាណ ខ្មែរ»។

 កញ្ញា ក៏ តែូវ បាន   មិត្តភក្ដិ លើក- 
ទឹកចិត្ត  ឱែយ ចាប់ផ្ដើមធ្វើ កិច្ចការ ដើមែបី  
រំលែច ក្ដ ីសែមែ នែះ  ឱែយ កា្លាយជា ការ ពិត ។ 

កញ្ញា   បន្ត ថ៖ «ពែលនោះ ហើយ 
ដែល ខ្ញុ ំពែយាយម សិកែសា សែវជែវ   ហើយ 
ក៏ បែទះ នឹង ដីឥដ្ឋ ផូលីមើរ នែះ »។

កញ្ញា  ម៉ូលីណា  បាន រៀន ធ្វើ កែវិល 
ដីឥដ្ឋ ផូលីមើរ   ពី  YouTube  និង អ្នក- 
ធ្វើ វីដែអូ  អនឡាញ ផែសែង ទៀត ។

បន្ថែម ពបីច្ចែកទែស ធ្វើ កែវលិ នែះ  អ្វ ី
ដែល  ទាក់ទាញ  និងជា  ភាពពិសែស 
របស់ ម៉ូដ កែវិល  នែះ គឺ គំនិត បញ្ចូល 
អត្តសញ្ញាណខ្មែរ  កែបូរ កែបាច់ ប្លែក ពីគែ 
និង ការ បញ្ចូល គំនិត  ហ្វែសសិន ។ 

កែវិល  គូ នីមួយៗ មាន ពណ៌ ចមែុះ  
និង តែូវបាន ច្នែ ចែញ ជា រូបរាង ខុសៗ 
គា្នា  ស័ក្ដិសម  នឹង  អតិថិជន គែប់វ័យ ។

ក្នុង ការច្នែ ចែញ ជា ម៉ូដ មួយៗ កញ្ញា 
ទទលួ បាន ការបផំសុ គនំតិ ព ីមជែឈដ្ឋាន 
ជុំវិញ ខ្លួន  ជាពិសែស ស្ថាបតែយកម្ម  និង 
ម៉ូដ ផ្ទះ សមញ្ញៗ ។

កែពីទមែង់ កែបូរ កែបាច់ កែវិល ភាព- 
លែច ធ្លា  មួយទៀត គឺ  កែឡា  លាយ  
ពណ៌ ល្អិត តូចៗ  នៅ លើ គែឿង លម្អ 
តែចៀក មួយ នែះ ។ 

នៅ ក្នងុ ការរចនា ធ្វើ   ពណ៌ មួយៗ  អ្នក - 
ច្នែ កែវិល វ័យ   ៣៣ ឆ្នាំ  រូប នែះ បាន 
រៀបរាប់  ថ ៖ «ដើមែបី ឱែយ វា ចែញ មក ជា 
ពណ៌  ដែល យើង ចង់ បាន  យើង តែូវ 
លញ់ វាពី  ៣០ ទៅ ៥០ ដង ឯណោះ។ 
ដំណើរការ របស់ វា គឺ ការ លាយ ពណ៌ 
នែះ  យូរ បំផុត» ។

កញ្ញា  ម៉ូលីណា បញ្ជាក់ ថ៖ «ក្នុង  
ការបញ្ចប ់ម៉ដូ មយួ វា អាច សុ ីពែល ដល ់

ទៅ  ៣ ម៉ាង ឡើង »។
កញ្ញា  បាន ដក់ ឈ្មោះ ម៉ូដ កែវិល 

នមីយួៗ ទៅតាមនាម មនសុែស  ដែល ជា 
កមា្លាងំ ចតិ្ត សមែប ់នាង  ដចូជា  ខត្តយិ  
ជា ក្មួយសែី អាយុ  ២ឆ្នាំ  របស់ នាង  
ហើយ ភាស ខ្មែរ មាន ន័យ ថ  មា្ចាស់-
កែសតែី។  កែវិល មួយ គូ នែះ តែូវបាន ច្នែ  
ក្នុង បំណង ឱែយ អ្នកពាក់វា អាច    រំឭក ពី 
ភាព ជា មា្ចាស់កែសតែី  ស្ថិត នៅក្នុង ខ្លួន 
មនុសែស មា្នាក់ៗ ។ 

ម៉ដូកែវលិ ឈ្មោះ ពសិ ី តែវូ បាន ដក ់
តាម ឈ្មោះ មិត្តជិត ស្និទ្ធ របស់  កញ្ញា  
មូ៉លីណា ។ ពិសី   ជា មិត្ត ដែល យក ចិត្ត - 
ទុកដក់  និង ឱែយ មិត្តភក្តិនាង ធ្វើការ-  
ជែើសរីស ជានិច្ច ។  អ្នក ដែល បាន 
ស្គាល់ នាង សុទ្ធ តែ ជា   អ្នក មាន សំណា ង  ។  
ហែតនុែះ បានជា  ម៉លូណីា ដក ់ឈ្មោះ 
នាង ជា តំណាង ឱែយ ម៉ូដ កែវិល រូប អង្គរ - 
វត្ត  ដែល បញ្ជាក់ ពី មទនភាព  និង 
ការប្ដូរ ផា្ដាច់ របស់ ជាតិ ។ 

ចំពោះ វត្ថុ ធាតុ ផែសំ ចមែបង  កញ្ញា 
ម៉លូណីា បាន ឱែយ ដងឹ ថ  ដឥីដ្ឋ នែះ តែវូ 
បាន នាំ ចូល មកពី សហរដ្ឋអាមែរិក ។ 
កញ្ញាអះអាង ថ  វាមនិងយ បែកបាក ់
ទែ  ដោយសរ តែ  វា តែវូ បាន ដតុ នៅក្នងុ 
ឡ កម្ដា ក្នុងសីតុណ្ហភាព និងពែល-
វែលា   មួយ ដ៏ សមសែប ។

ទងកែវិល  និង កង  មានជមែើស  
ពណ ៌បា្លាទនី  នងិ បែក ់ តែវូ បាន នា ំយក 
មក ពចីនិ។ រឯី   ទមែ រមួទាងំ បែអប ់គជឺា 
ផលិតផល  នៅ ក្នុង សែុក ។

តម្លែ របស់កែវលិ ដឥីដ្ឋ ផលូីមើរ មយួ 
គូ   ចាប់ ពី  ៩  ទៅ  ១៥ ដុលា្លា រ។ 

ការដក់លក់ អនឡាញ  និង ផ្ញើ គែ 
លក់ នៅក្នុង ហាង កាហ្វែ ម្តុំ ទួលទំពូង  
តែូវ  បាន  ចាប់ផ្ដើម តាំង ពី ខែ មែស។

 ម៉ូដ ដែល លក់ ដច់ ជាងគែ នៅ ពែល 
នែះ គឺ  កែវិលសោភា  និង កែវិលមា៉ារី  
ដែល ជា ទី ចាប់ អារម្មណ៍ របស់ ភ្ញៀវ 
បរទែស  ជា ពសិែស។    កែវលិ របូ អង្គរវត្ត 
រឹត តែ ទទួល បាន ការ ពែញ  និយម ជាវ 
សមែប់  ធ្វើ ជា កាដូ ជូន គា្នា ។ 

កញ្ញា  ម៉ូលីណា  បាន ឱែយដឹង ដែរ ថ  
កន្លង មក កញ្ញា ក៏ ទទួល បាន មតិ - 
យោបល់  ជាការ ពែញចិត្ត  ពី អតិថិជន 
ជាចែើន  ហើយ កញ្ញា ក៏  រំភើបចិត្ត ដល់ 

ថ្នាក់ សែក់  ទឹក ភ្នែក ក៏ មាន។
អ្នកច្នែ កែវលិ ដឥីដ្ឋ របូ នែះ  បាន លើក 

យក សម្ដី អតិថិជន ថ ៖ «មាន មា្នាក់ 
គាត់ និយយ ថ  ធម្មតា គាត់ មិន ចូល-
ចតិ្ត ពាក់កែវិល ធ ំទែ  តែគាត ់សែឡាញ់ 
ការច្នែ របស់ ខ្ញុំ  ។ អ្នកខ្លះ បាន និយយ 
ថ  គាត់   មាន មទនភាព ចំពោះ អ្នក- 
ដែល ជា កូនខ្មែរ ដូចគា្នា ណាស់  គាត់ 
សងែឃឹម  ថ  វា នឹង ជា គំរូ ជា ការផ្ដល់ 
កមា្លាំងចិត្ត ដល់ យុវជន ដទែ ទៀត »។

 កញ្ញា ម៉ូលីណា បន្ត ថ៖  « អ្នកខ្លះ ក៏ 
គាទំែ រហតូ ដល ់គាត ់កម្មង ់ជា រៀងរាល ់
ខែ  ដែល យើង មាន ម៉ដូ ថ្ម ីសមែប ់ការ- 
ដក់  ជាមួយ ហាង របស់ គាត់ ។ ខ្ញុំ ពិត- 
ជា អរគុណ ដល់ ពួកគាត់ ទាំងអស់ គា្នា 
ដែល   គាំទែ ផលិតផល ក្នុង សែុក »។

  ជោគជ័យ ពី ការ បែ កា្លាយ  ចំណូល - 
ចិត្ត  ទៅ ជា អាជីវកម្ម ច្នែបែឌិត សែូប- 
បាន ការ និយម គាំទែ ចែើន   កញ្ញា ក៏ 
មាន  កមា្លាំង ចិត្ត គិត ដល់ គមែង   ច្នែ ជា 
ម៉ូដខែសែក បន្ថែម ផង ដែរ ។ 

កញ្ញា ម៉ូលីណា បាន និយយ ថ ៖ 
«ខ្ញុំ រីករាយ ជាមួយ គែប់ដំណើរ ដែល ខ្ញុំ 
ដើរ ដល់ ចំណុច មួយ នែះ ។ ពែលខ្លះ អ្វី 
ដែល យើង តែូវ ធ្វើ គឺ គែន់ តែ កា្លាហាន 
ឈាន ជើង ពី មជែឈដ្ឋាន សុខសែួល 
របស ់ អ្នក  ហើយ ធ្វើអ្វ ីដែល ខ្លនួ គតិ ចង ់
ធ្វើ កន្លង មក »។

 កែវិល ដីឥដ្ឋ  Mona Palette មាន 
លក់ នៅ ទំព័រ ហ្វែសប៊ុក   អីុនស្តាកែម 
និង ហាង កាហ្វែ Chit Chat Cafe 
ទួលទំពូង ផ្លូវ ៤៥០ និង១៣៥៕
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ក្រវិលច្ន្រពីដីឥដ្ឋស្នាដ្រនារីខ្ម្ររ
ចប់អនុបណ្ឌតិពីកូរ៉្រទាក់ទាញ
ទំាងអតិថិជនខ្ម្ររនិងបរទ្រស

បវរកញ្ញាចក្កវាឡ ឆ្នា២ំ០២០ រ៉េត សារីតា  ពាក់  កេវិល ដីឥដ្ឋ ផូលីមើរ  ។ រូបថត សហ ការី

  កេវិល ដីឥដ្ឋ ផូលីមើរ   ដេល ធ្វើ ដោយដេ និង ឆ្លង កាត់ ដំណាក់ កាល លញ់ លាយពណ៌  ទទួល បាន ការ ពេញនិយម ពី អតិថិជន ខ្មេរ និង បរទេស ។ រូបថត សហ ការី



ក្រងុប៉ារសី: ខស្ ្បយុ្ទ្ធ Ney-
mar ស៊ុត បញ្ចូល ទី ២ គ្ប់ 
ដ្ល ជា គ្ប់ បាល់ រួម  ចំណ្ក 
ជួយ ឱ្យ ក្ុម   Paris Saint-
Germain (PSG) ឈ្នះក្ុម 
Manchester United (Unit-
ed) ៣-១ កាល ពី យប់  ថ្ង្ ពុធ 
ដោយ លទ្ធផល ន្ះ បាន ធ្វើ ក្មុ 
អ្នក មាន របស់ បារាំង មួយ ន្ះ 
កៀក នឹង ការ បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ ១៦  
ក្ុម ចុង ក្យរបស់ ក្ប ខ័ណ្ឌ 
Champions League ។

PSG អាច នឹង ធ្លាក់ច្ញ ពី 
កម្មវិធី ប្កួត ណ្ដើម ពាន ដ៏ ធំ 
របស់ អឺរ៉ុប  បើ ចាញ់ នៅ  ប្កួត ទី 
៥ ក្នុង  ពូល H នា កីឡដ្ឋាន Old 
Trafford ន្ះ ត្ កីឡាករ 
អន្តរជាតិ ប្សុីល Neymar 

ជយួ ឱយ្ ក្មុ ជើង ឯក រង រដវូកាល 
មុន នាំ មុខ នៅ នាទីទី ៦ ហើយ 
ក្យ មក កីឡាករ តម្ល្ ថ្ល្ ជាង 
គ្ បំផុត លើ លោក ធនា  ៣ ពិន្ទុ 
ឱ្យ ក្ុម  ក្នុង ម៉ោង បន្ថ្ម បង្គ្ប់ ។

ក្នុង ចន្លាះ គ្ប់ បាល់ របស់ 
Neymar ឃើញ ថា កីឡាករ 
Marcus Rashford បាន ទម្លុះ 
សំណាញ់ ទី ឱ្យ United ស្មើ វិញ 
ហើយ Edinson Cavani 
មានឱកាស  ស៊ុត ក្លិប ចាស់ របស់ 
ខ្លនួ ត ្មនិ បានផល  ដោយ  បាល ់
បុក របារ ទី។ វគ្គ ទី ២ កីឡាករ 
Marquinhos ជួយ ឱ្យ ក្ុម - 
ជើង ឯក លគី កពំលូ បារាងំ នា ំមខុ 
ម្ដង ទៀត   នៅ នាទីទី ៦៩។

ក្ុម របស់ លោក Ole Gun-
nar Solskjaer បឹ្ង  រក គ្ប់ 

បាល់ តាម ស្មើ  ត្អត់ សម្ច 
ហើយ កាន ់ត ្យ៉ោប ់ទៀត នះ គ ឺ 
ខ្ស្ បម្ើ Fred ត្ូវ បណ្ដ្ញ 
ច្ញ ដោយសារ ទទួល បាន 
កាត លឿង លើក ទី ២ ស្មើ នឹង 
កាត ក្ហម ហើយ ចុង ក្យ 
Neymar បាន នាំ ជ័យជម្នះ ក៏ 
ដចូ ជា ជយួ ក្មុ ឱយ្ សង សឹក ក្មុ 
យក្ស អង់គ្ល្ស វិញ បាន  ជាមួយ 
នឹង គ្ប់ បាល់ ទី២ របស់ ខ្លួន 
និង ជា គ្ប់ ទី ៣ របស់ ក្ុម ។  

គ្ ូបង្វកឹ របស ់ United លោក 
Solskjaer  នយិយ ថា៖ « យើង 
មាន ឱកាស ល្អ ៗ  និង ចង្វាក់ 
សំខាន់  ជាច្ើន លើក ច្ើន សា 
ហើយ នះ គឺ ភាព ខុស គ្នា  ព្ល 
អ្នក ចូល ល្ង ប្កួត សំខាន់ » ។

៣ ក្មុ  ក្នងុ ពលូ  H ន្ះ កពំងុ 

មាន ៩ ពិន្ទុ ស្មើ គ្នា គឺ ក្ុម ល្ខ 
១ United ក្ុម ល្ខ ២ PSG 
និង ក្ុម ល្ខ ៣ RB Leipzig 
ដ្ល សំណាង  បាន ខ្ស្ ប្យុទ្ធ 
សញ្ជាតិ ន័រវ្ស  Alexander 
Sorloth ស៊ុត  ១ គ្ប់  ក្នុង 
ម៉ោង បន្ថ្ម មាន របួស ជួយ ឱ្យ 
ឈ្នះ ក្ុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Istanbul 
Basaksehir ៤-៣ ។

« យើង ស្ទើរ ត្ បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ 
បន្ត អ៊ចីងឹ មាន នយ័ ថា យើង មនិ 
ទាន់ បាន ឡើងនៅ ឡើយ ទ្ ។ 
នះ ជា ការ ពិត ។ ស្ទើរ ត្ មាន ផ្ទ្- 
ពោះ មិន ម្ន មាន ន័យ ថា អ្នក- 
កំពុង មាន ផ្ទ្ ពោះ ទ្ » ។ ន្ះ ជា 
សម្តរីបស ់អ្នក ចាត ់ការ ក្មុ  PSG 
លោក Thomas Tuchel ដល្ 
ក្ុម របស់ លោក ត្ូវ ការ ត្ ១ 

ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះពី ការ ប្កួត ចុង- 
ក្យ ជាមួយ ក្ុម ទៅពីតួកគី 
Basaksehir នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង  
នាក្ុង បា៉ោរីស ។ 

ដូច គ្នា ដ្រ ក្ុម United សុំ 

ត្ឹម ត្ ស្មើ ប៉ុណ្ណោះ ព្ល ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ ផ្ទះ របស់ ក្ុម RB 
Leipzig ត្ នឹង ធ្លាក់ បើ ចាញ់ 
ហើយ ក្ុម របស់ អាល្លឺម៉ង់ នឹង 
ឡើងជំនួស ៕ AFP/VN

ថ្ង្សុក្ ទី៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ទូរីន: Stephanie Frap-
part បាន កា្លាយ ជា ស្ត្ី ដំបូង គ្ 
ដល្ ធ្វើ ជា អាជា្ញា កណា្ដាល កាតក់្ត ី
សម្ប់ ការ  ប្កួត បាល់ ទាត់  
នៅ ក្ប ខ័ណ្ឌ Champions 
League កាល ពី យប់ ថ្ង្ ពុធ 
ក្នងុ ជនំបួ ដល្ ក្មុ Juventus 
(Juve) ឈ្នះ  Dynamo Kiev 
៣-០ ខណៈខ្ស្ ប្យុទ្ធ Cris-
tiano Ronaldo ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី
គ្ប់ បាល់ អាជីព ទី  ៧៥០។

Frappart វយ័ ៣៦ ឆ្នា ំ បង្កើត 
ប្វត្តិ សាស្ត្ រួច ហើយ ក្នុង នាម 
ជា ស្ត្ី ទី ១ ដ្ល ធ្វើ តួនាទី ជា 
អាជា្ញា កណា្ដាល នៅ ក្ប ខ័ណ្ឌ 
កំពូល Ligue 1 របស់ ប្ទ្ស 
បារាំង  ហើយ បាន ទទួល ខុស- 
ត្ូវ កាត់ ក្ដី  ក្នុង ការប្កួត កម្ម វិធី   
UEFA Super Cup 2019  
រវាង ក្មុ Liverpool នងិ Chel-
sea។ គត់ បាន បង្ហាញ វត្ត មាន 
លើក ដំបូង នៅ ក្ប ខ័ណ្ឌ Eu-
ropa League ក្នុង ខ្ តុលា ។

« ឧបសគ្គ មួយ ទៀត ត្ូវ បាន 
ទម្លុះ ហើយ។ យើង ដឹង ថា គត់ 
ល្អ ណាស់ ដល្ ន្ះ ជា រឿង ដបំងូ 
និង សំខាន់ បំផុត » ។ ន្ះ ជា 
ប្សាសន៍ របស់ ប្ធន មន្ត្ី 
បាល់ ទាត់ របស់  Juve លោក 
Fabio Paratici  មុន ការ ប្កួត 
ដ្ល ត្ូវកាត់ ក្ដី ដោយអាជា្ញា- 
កណា្ដាល ស្ីសញ្ជាតិបារាំង។

ជើង ឯក លីកកំពូល អីុតាលី 
Juve បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ ១៦ ក្ុម 
រួច ហើយ ជាមួយ  Barcelona  
ក្ុម នៅលើ គ្ ក្នុង ពូល  G ត្ 

នៅ មានឱកាស ប្ជ្ង ក្ុម 
យក្ស អ្ស្ប៉ោញ ដើម្បី ឈរ ជា 
ក្ុម  ប្ធន ពូល ព្ះ តាម ពី- 
ក្យ ៣ពិន្ទុ មុន ជួប គ្នា នៅ 
ប្កួត ចុង ក្យ នៅ កីឡដ្ឋាន  
Camp Nou នាយប់ ថ្ង្ អង្គារ 
សបា្ដាហ៍ ក្យ ។

« យើង ត្ៀម សម្ប់ ជំនួប 
ជាមួយ  Barcelona រួច រាល់ 
ហើយ » ។ ន្ះ ជា សម្តីរបស់ គ្ូ- 
បង្វឹក   លោក Andrea Pirlo 
ដ្ល ក្ុម  Juve របស់ លោក 
ចាញ ់ Barca ២-០ ក្នងុ  ការបក្តួ 
ដ្ល Ronaldo ត្ូវ អវត្តមាន  
ដោយសារ ឆ្លង  វីរុស កូរ៉ូណា ។

លោក Pirlo  បន្ត  ថា ៖ « មាន 
ហ្គ្ម ជាច្ើន ដ្ល ជួយ ក្ ប្ 
ក្ុម យើង នា រដូវកាលន្ះឱ្យ 

ប្សើរ ជាង មុន ជា ពិស្ស  ផ្ន្ក 
ទំនុក ចិត្ត  ហើយ យើង នឹង ទៅ 
ទីនះ ដើម្បី ឈ្នះ ។ ត្ ជា ដំបូង 
មាន ការ បក្តួ រវាង ក្មុ នៅ ក្ងុ 
ទរូនី ជាមយួ គ្នា សនិ ហើយ យើង 
ត្ូវ ផ្ដាត ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ 
សម្ប់ ការ ប្កួត ក្នុង លីគ » ។

គ្ូ បង្វឹក សញ្ជាតិ អីុតាលី វ័យ 
ទើប ៤១ ឆ្នាំ បន្ថ្ម ថា ៖ « ត្ 
ទោះ យើង ឆ្លង ទៅ ជុំ បន្ត ហើយ ក្ដី 
ក៏ការ ប្កួត ចុង ក្យ ន្ះ មិន 
ត្មឹ ត ្សខំាន ់ចពំោះ ត ្ចណំាត-់ 
ថា្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ទ្ ត្ ថ្ម ទាំង 
សំខាន់ ចំពោះការ រីក ចម្ើន 
របស ់ក្មុដរ្ ។ ខ្ញុ ំរកី រាយ ជាមយួ 
នឹង ការ ប្កួត ន្ះ និង តាក់ ទិក 
របស់ កីឡាករ ។ ខ្ញុំ នៅ ក្ម្ង  
ហើយ ខ្ញុំ ដឹង   ខ្ញុំត្ូវ អភិវឌ្ឍ ខ្លួន 

ដូច កីឡាករ របស់ ខ្ញុំ អ៊ីចឹង ត្ ខ្ញុំ 
នឹងបន្ត ការងរ របស់ ខ្ញុំ » ។ 

 ជយ័ ជម្នះ ក្នងុលទ្ធផល ៣-០ 
របស់ ក្មុ ស្ះ បង្កង ់គប្ ់បាល ់ 
ដំបូង ធ្វើ បាន សម្ច ដោយ 
Federico Chiesa នៅ នាទីទី 
២១ ខណៈ គ្ប់ ទី ២ និង ទី ៣ 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ដោយ Ronaldo 
នាទីទី៥៧ និង Alvaro Mora-
ta នាទីទី៦៦ ។

១គប្ ់របស ់Ronaldo  ធ្វើ ឱយ្  
កីឡាករ អន្តរ ជាតិ ព័រទុយ ហ្គាល់ 
វ័យ  ៣៥ ឆ្នាំ មាន គ្ប់ បាល់  នៅ 
Champions League   ១៣២ 
គ្ប់ ហើយ គ្ប់ បាល់ រួមទាំង 
សម្ប់ ក្ុម អាជីព និង ក្ុម 
ជម្ើស ជាតិ  មាន រហូត ដល់ 
៧៥០ គ្ប់ ៕ AFP/VN

Neymarលោតសម្ដ្រងការរីករាយក្រយរកគ្រប់បល់បនឱ្រយPSG។AFP

Neymar ធ្វើ ឱ្យ Man Utd នៅតឹងជើង សម្ប់ ការប្កួត ចុង ក្យ

Giroud ស៊ុត ៤ គ្ប់ 
ព្ល Chelsea ឈ្នះ ៤-០
ក្រុងស្រវីល: Olivier Gir-

oud ម៉ោ ផ្ដាច់ ទាំង ៤ គ្ប់  
ក្នងុ ការបក្តួដល្ ក្មុ  Chel-
sea ដណ្ដើម បាន ជ័យ ជម្នះ 
យ៉ោង ត្ចះ ត្ចង់  ដោយ ការ- 
បំបាក់ ក្ុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Sevilla 
៤-០ កាល ពី ថ្ង្ ពុធ ហើយ ជា 
លទ្ធផល  ជួយរា៉ាប់ រង ឱ្យ ក្ុម 
យក្ស អង់គ្ល្ស  ឈរល្ខ ១ 
នៅ ពលូ E សមប្ ់យទុ្ធនាការ 
Champions League ។

ខ្ស្ ប្យុទ្ធ វ័យ៣៤ ឆ្នាំ Gir-
oud ជា កីឡាករ  វ័យ ចំណាស់ 
បំផុត ដ្ល អាច ធ្វើ ហ៊្ត ទ្ីក 
(ស៊តុ៣គប្)់ បាន ក្នងុ កប្- 
ខ័ណ្ឌ អឺរ៉ុប ន្ះ តាំង ពី អតីត 
កីឡាករ  សញ្ជាតិហុងគ្ី Fer-
enc Puskas ធ្វើ បាន ប្ប 
ហ្នឹងឱ្យ ក្ុម Real Madrid 
ព្ល ប្កួត ជាមួយ  Feye-
noord  ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៦៥ ។

កីឡាករ  អន្តរ ជាតិ បារាំង  Gi-
roud ក ៏ជា កឡីាករ ដបំងូ គ ្ផង 
ដ្រ ដ្ល បំប៉ោង សំណាញ់ទី 
បាន ៤ គប្ ់ ក្នងុ ការ បក្តួ នៅ 
Champions League គិត 
តាំង ពី ៥ ឆ្នាំ មុន ដ្ល ខ្ស្ - 
ប្យុទ្ធ សញ្ជាតិ ព័រទុយហ្គាល់ 
Cristiano Ronaldo ទម្លុះ 
សំណាញ់ របស់  Malmo ។

« ជា ទម្ង់ ល្ង ផ្ទាល់ ខ្លួន ដ៏ 
អសា្ចារ្យ របស់ Giroud។ សុំ 
សម្ដ្ង ក្ដីរីក រាយ ជាមួយ គត់ 
ផង  នងិ ក្មុ ផង ។ ន្ះ មនិ មន្ 
ជា ទលីាន  ដល្ ស្លួ មក ស៊តុ 
បញ្ចូល ទី  ឡើយ » ។ ន្ះ ជា  
ពាក្យ  សរសើរ របស់ គ្ូបង្វឹក 
ក្មុ Chelsea លោក Frank 

Lampard ដ្ល ជា កីឡាករ 
របស់ ក្ុម តោ ខៀវ ចុង ក្យ 
គ្ ស៊ុត បាន ៤ គ្ប់ ក្នុង ការ- 
ប្កួត ទល់ នឹង ក្ុម Aston 
Villa នៅ ឆ្នាំ ២០១០ ។

ទាងំ ២ ក្មុ សទុ្ធ ត ្បាន ឆ្លង 
ទៅ វគ្គ ១៦ ក្មុ  មនុការ បក្តួ 
ន្ះ  ត្  Giroud បាន ទាញ 
យក ផល ចំណ្ញ ពី ការ កម្ 
បាន ចូល ល្ង ដោយ ការ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី ដោយ ប្ើ  ទាំង ជើង- 
ឆ្វ្ង និង សា្ដាំ ព្ម ទាំង ក្បល 
របស ់ ខ្លួន ដើម្បី ជួយ ឱ្យ ក្ុម 
Chelsea ឡើង ទៅ វគ្គ បន្ត ក្នុង 
នាម ជា ក្ុម ទី ១ ន្ ពូល ។

Giroud  និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
មិនដឹង ថា តើនៅចាំទ្ ២ ឆ្នាំ 
កន្លង ទៅ ដ្ល អ្នក បាន ឱ្យ 
ឈ្មោះ ថា ហ៊្ត ទ្ីក ដ៏ ល្អ ឥត 
ខ្ជាះ ពល្ ខ្ញុ ំស៊តុ បញ្ចលូទកី្មុ 
Dynamo Kiev ៣ គ្ប់  
អឡំុង ការ ប្កតួ នៅ  Europa 
League ដោយព្លនះ  ខ្ញុំ 
នយិយ  ថា អ្នក ចង ់បាន នយ័ ថា 
ម៉្ច ? វា ជា ហ៊្តទ្ីកដ៏ ល្អ ត្ 
ខ្ញុំ ក៏ បាន បញ្ចូន ឱ្យ មិត្ត រួម ក្ុម 
ស៊ុត បញ្ចូល ទីដ្រ » ។

Giroud បន្តថា៖ « ខ្ញុំ នឹង 
ព្យាយម  ធ្វើ ប្ប ហ្នឹង ពោល  គឺ 
ជយួ ក្មុ ឱយ្ ជោគ ជយ័ ហើយ វា 
ត្ង ជា រឿង ល្អ ជា ជានិច្ច ដ្ល 
មាន ឈ្មោះ ក្នុង ប្វត្តិសាស្ត្ 
របស់ ក្លិប ហើយ យើង ល្ង 
បាល់ ទាត់  ដើម្បី បង្កើត ប្វត្តិ- 
សាស្ត្របស់ យើង ហ្តុ ដូច្ន្ះ 
ខ្ញុំ សប្បយ ចិត្ត ដ្ល បាន ជួយ 
ក្ុម ឱ្យ ឈ្នះ និង ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
បាន ៤ គ្ប់ » ៕ AFP/VN

Frappart បង្កើត ប្វត្តិសាស្ត្ដំបូង 
ខណៈ  Ronaldo សុ៊ត គ្ប់ ទី ៧៥០

អាជ្ញាកណ្ដាលស្រីFrappartពិន័យកាតលឿងកីឡាករShaparenkoរបស់ក្រមុDynamoKiev។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ នាពេលថ្មីៗនេះសេប់តេតារា-
ចមេៀងសេីអតតីជាបេក្ខនារីបេជេងពានជាមយួ
នងឹកញ្ញាឈនិម៉ានចិ្ចនៅក្នងុការបេឡងកម្មវធិី
CambodianIdolរដូវកាលទី២ឆ្នាំ២០១៦
មនសេកុកណំើតនៅខេត្តកពំងឆ់្នាងំមនសមេបរុ
សេអេមសេស់កញ្ញាហុិនលីដាដេលកំពុង
ចេៀងបេចាំនៅភោជនីយដា្ឋានវី េ្រហ្វនបង្ហើប
រឿងចង់មនទេនំផលិតកម្មចមេៀងណាមួយ-
ចេបាស់លាស់និងរង់ចាំការសមេចចិត្តបេសិន
បើចរចាតេូវរ៉ូវគ្នា។
កេយពីអស់ឱកាសលើកពានដោយសារតេ

មនិអាចបេជេងឈ្នះនងឹកញ្ញាឈនិម៉ានចិ្ចក្នងុ
កម្មវិធីបេឡងចមេៀងលំដាប់ពិភពលោក-
Cambodian Idol រដូវកាលទី២មកទល់
ពេលនេះ តារាចមេៀងសេីវ័យក្មេងសំឡេង-
ពីរោះរណ្តំកញ្ញាហុិនលីដាហាក់មិនទាន់មន
ផលតិកម្មជេកនៅឡើយទេហើយថ្មនីេះសេប-់
តេកញ្ញាបង្ហើបឱេយដឹងពីរឿងដំណឹងថាកំពុងតេ
មនផលិតកម្មមួយចំនួនបានទំនាក់ទំនងចង់
ទៅចេៀងនៅផលិតកម្មផងដេរ។
តារាចមេៀងសេីបេចាំនៅភោជនីយដា្ឋាន-

វី េ្រហ្វននិងតេងចេៀងនៅតាមកម្មវិធីអាហ្វេរ
នានាមិនសូវមនពេលទំនេរកញ្ញាហុិនលីដា
ក៏បង្ហើបឱេយដឹងថា៖«នាពេលនេះនាងខ្ញុំក៏មន
ផលតិកម្មនានាបានចរចាសរួនាំរឿងចេៀងនៅ
ផលិតកម្មរបស់ពួកគត់ក៏ចេើនដេរតេនាងខ្ញុំក៏
សុំមនិទាន់បង្ហើបឈ្មោះនៅឡើយទេពេះយើង
ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចរចាគ្នា»។
បើតាមទឹកដមសំនៀងកេអួនកេអៅមិន-

ធម្មតាកញ្ញាលដីាមើលទៅពតិជាមនិពបិាក
បេជេងទីផេសារចមេៀងជាមួយនឹងតារា-
ចមេៀងលេបីៗ នាពេលបច្ចុបេបន្ននេះឡើយ
ដោយកញ្ញាក៏មនបងសេី បង្កើតជា
អ្នកចេះតេងនូវទំនុក ចេៀង-
និងភ្លេងខ្លួនឯង
និងមិនមន
ការទាម-
ទារចង់
បានអ្វី-
ចេើននោះ-
ឡើយ។កញ្ញា
ហុនិលដីាបន្តថា៖
«នាងខ្ញុំ ដូចជាមិន-
មនការទាមទារអ្វី-
ចេើនឡើយសមេប់-
ចរចាជាមួយផលិតកម្ម
ចមេៀងឬកេុមហ៊ុនដេល
ពាក់ព័ន្ធវិស័យសិលេបៈ-
ចមេៀងនេះ។បេការសំខាន់
នោះគឺការនិយាយតេូវចំណុច
ចង់បានសេបគ្នារវាងកេុមហ៊ុនឬ

ផលិតកម្មនិងនាងខ្ញុំទៅគឺបានហើយ។
កេពីការចេៀងនៅបេចាំភោជនីយដា្ឋាន-

វីេ្រហ្វននោះកញ្ញាហុិនលីដាតារាចមេៀងសេី
វ័យ២១ឆ្នាំរូបនេះក៏មនទំនាក់ទំនងពីបណា្តា
ភ្នាក់ងាររៀបចំការបេគំតន្តេីតូចធំនានានៅតាម
ខេត្តនិងកេុងផងដេរ។បើតាមការបង្ហើបឱេយដឹង
បន្ថេមថា៖ «បេសិនបើមិនមនបញ្ហាជំងឺ-

កូវីដ១៩នោះទេសមេប់នាងខ្ញុំ
បានទទលួកម្មវធិីជាបន្តបនា្ទាប់
សងឹតេពេញ១ឆ្នាំឯណោះ។
ពេលនេះដោយសារតេខា្លាច

ឆ្លងជំងឺកូវីដនោះទើប
រាល់កម្មវិធីទាំងអស់
តេូវពនេយារពេលសិន
នងិរង់ចាំពេលវេលា
ធរូសេបើយទើបចាប-់
ផ្តើមឡើងវិញ»៕
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តារា ចមេៀង សេអេមសេស់កញ្ញា ហិុន លីដា នា ពេល  
បេឡង  Cambodian Idol 2។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

ខេក ខេមរិន្ទ (កេហម)  បន សមេច បញ្ចប់ អាជីព ជា កីឡាករ តេ មានការងារថ្ម ីជា គេ ូបង្វកឹ ។ រូបថតCNCC

   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈខេសេការពារដេលមន
បទពិសោធបេកួតយា៉ាងជោកជំា
នៅលើទីលានខេកខេមរិន្ទបាន
សមេចបញ្ចប់អាជីពជាកីឡាករ
ហើយហើយក៏ជាពេលដេលរូបគេ
ទទួលបានការងារថ្មីនៅសមគម
កីឡាបាល់ទាត់កងយោធពល-
ខេមរភូមិន្ទ(ទ័ព)ផងដេរបុ៉ន្តេ
កុកបូរីសបានបន្តកុងតេថ្មី
ជាមួយក្លបិភ្នពំេញកេនរហូត
ដល់ឆ្នាំ២០២៣។
កីឡាករពាក់សា្លាកលេខ៣ខេក

ខេមរិន្ទតេវូបានកេមុទ័ពបេកាស
ពីការបញ្ចប់អាជីពជាកីឡាករ
កាលពីលា្ងាចថ្ងេពុធដោយបាន
សរសេរថា៖«កីឡាករនិងបុគ្គ-
លិកទំាងអស់នៅសមគមកីឡា
បាល់ទាត់កងយោធពលខេមរ-
ភូមិន្ទសូមអរគុណជាពិសេស
ទៅកាន់កីឡាករខេកខេមរិន្ទនិង
ជូនពរឱេយគត់សំណាងល្អនៅ
ពេលដេលគត់បានចូលនិវត្តន៍
ពីអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់
ខណៈខេមរិន្ទបានរួមរស់និង
ជួយយើងអស់រយៈពេលជាង
១៣ឆ្នាំមកហើយ»។
ជំុវិញការសមេចបញ្ចប់អាជីព

ពីកីឡាករបាល់ទាត់របស់ខេក
ខេមរិន្ទនេះខេសេបមេើធ្លាប់ជាមិត្ត
រួមកេមុយូរឆ្នាំឈិនឈឿនដេល
ទើបបានចាកចេញពីក្លិបពេះ-
ខ័នរាជសា្វាយរៀងដើមេបីវិលមក
លេងឱេយកេមុទ័ពវិញនោះបាន
និយាយថា៖«សមេប់ខេក

ខេមរិន្ទវ័យបុ៉ណ្ណេះនេះខ្ញុំគិតថា
គត់នៅលេងបានតេដោយសារ
ការថេរកេសាសុខភពឬអាចថា
គត់គេប់គេងខ្លនួឯងអត់ទាន់បាន
ល្អដោយឡើងគីឡូឬធត់ពេក
ធ្វើឱេយគត់ពិបាកនឹងលេងមើល
ទៅគត់រាងចាស់អី៊ចឹងបុ៉ន្តេ
តាមពិតអាយុគត់បុ៉ណ្ណងឹអត់ទាន់
ចាស់ទេ»។
យា៉ាងណាក៏ដោយដោយមើល

ឃើញថាខេកខេមរិន្ទមន
សមត្ថភពល្អនិងមនបទពិសោធ
ចេើនផ្នេកបាល់ទាត់និងជាកីឡា-
ករដេលធ្លាប់បានលេងឱេយកេមុ
ជមេើសជាតិតំាងពីឆ្នាំ២០០៣
ទំាងកមេតិU13U14U16U17
U19U21និងU23រហូតដល់
កេមុធំជមេើសជាតិនោះគឺទ័ព
បានសមេចផ្តល់ការងារថ្មីជាគេ-ូ
បង្វកឹកេមុយុវជនអាយុកេម១៨
ឆ្នាំដល់ខេសេការពារកើតនៅឆ្នាំ
១៩៩២រូបនេះ។
តាមការបេកាសដដេលនោះ

បានបញ្ជាក់ថា៖«កេយខេមរិន្ទ
បេកាសចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពជា
កីឡាករនិងដោយបានមើល
ឃើញពីសមត្ថភពនិងបទ-
ពិសោធជាចេើនឆ្នាំរបស់គត់
ថា្នាក់ដឹកនំានេសមគកីឡាបាល់-
ទាត់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទក៏
បានផ្ដល់ឱកាសនិងសេចក្ដីទុក
ចិត្តដល់ខេកខេមរិន្ទឱេយធ្វើជាគេូ
បងា្វាត់យុវជនអាយុកេម១៨ឆ្នាំ
របស់សមគមកីឡាបាល់ទាត់-
កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ»។
ដោយឡេកខេសេការពារកុក

បូរីសបានបន្តរួមរស់ជាមួយក្លបិ
ភ្នពំេញកេនតាមរយៈការចុះ
កុងតេថ្មីរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣
ហើយជំុវិញការបន្តកុងតេថ្មនីេះ
បូរីសបានសរសេរបង្ហាះនៅលើ
ផេចហ្វេសបុ៊ករបស់ខ្លនួថា៖«នេះ
ជារឿងដ៏គួរឱេយរំភើបនិងសបេបាយ
រីករាយបំផុតដេលខ្ញុំបានបន្ត
កុងតេជាមួយក្លបិដេលមន
ឈ្មោះលេបីលេបាញជាងគេនៅ
កម្ពជុាភ្នពំេញកេនរហូតដល់
ឆ្នាំ២០២៣។ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើម
ដំណើរផេសងពេងលើវិថីបាល់-
ទាត់នៅកម្ពជុាក្នងុឆ្នាំ២០១២
ហើយពួកគេបានផ្តល់ឱេយខ្ញុំនូវ
ឱកាសដេលជាផ្នេកមួយនេបេ-
វត្តិសាសេ្តរបស់ពួកគេហើយខ្ញុនឹំង
មិនបំភ្លេចនោះទេ»។
កីឡាករខ្មេរ-បារំាងរូបនេះបាន

បន្តថា៖«ពួកគេបានផ្តល់ឱេយ
ខ្ញុនូំវឱកាសដើមេបីបំពេញមហិច្ឆតា
និងការសមេចនូវក្តីសុបិននៅ
ក្នងុជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះការដឹងគុណ
និងការលះបង់របស់ខ្ញុំគេប់បេប-
យា៉ាងសមេប់តេកេមុសិង្ហកេហម
មួយនេះគឺបេះដូងរបស់ខ្ញុំ នឹង
ស្ថិតនៅទីនេះជារៀងរហូត។
បនា្ទាប់ពីសមេកអស់រយៈពេល
២ឆ្នាំនិងការធ្វើមនភពបេសើរ
ឡើងវិញសមេប់ការបេកួត
លីគកំពូលកម្ពុជានៅឆ្នាំចុង-
កេយនេះគឺខ្ញុំបានតេៀមរួច-
ជាសេចដើមេបីចាប់ដើមរដូវកាល
ទី៧របស់ខ្ញុំជាមួយកេមុសំណព្វ
របស់ខ្ញុំនិងគេសួារបាល់ទាត់របស់
ភ្នពំេញកេន»៕

ខេមរិន្ទ បញ្ចប់អាជីពជាកីឡាករ
តេ កុក បូរីស បន្តនៅភ្នពំេញកេន

កញ្ញាហិុនលីដាបង្ហើបរឿងចង់មាន
ទេនំផលិតកម្មចមេៀងចេបាស់លាស់

កញ្ញា ហិុន លីដា តារា ចមេៀង សេ ីសំនៀង ពីរោះ 
មិន  ទន់ មាន ទេនំ ផលិត កម្ម   ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក
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