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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

សេដ្ឋកិច្ច

ព័ត៌មានជាតិ
បារំាងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន
ជាង$៩១លានពង្រងឹ
វិស័យកសិកម្ម...ទំព័រ៣

PPLCនឹងឈានដល់
កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ
YCHឆាប់ៗ...ទំព័រ ៩

ទោះបីឡ្រងមុន្នីរចនា
ស្ងាត់សិល្បៈត្រមមាញឹក
ការងាររាជការ...ទំព័រ ១៤

ក្លបិក្រងុមីឡ្រនប្រជ្រង
គ្នាដើម្ីបឈរទីតំាងកំ-
ពូលតារាង...ទំព័រ ១៥

លោកហុ៊នសែននិងលោកបែយុធចាន-អូចា
ផ្ដោះប្ដរូលិខិតបង្ហាញពីភាពរីកចមែើននែទំនាក់ទំនងការទូតរវាងបែទែសទំាង២

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហុ៊នស្រននិងនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីថ្រលោកប្រយុធចាន-អូចា
បានផ្តោះប្តូរលិខិតជាមួយគ្នា
បង្ហាញពីភាពរីកចម្រើនន្រទំនាក់-
ទំនងការទូតរវាងប្រទ្រសទំាង-
២ខណៈដ្រលព្រះរាជាណាចក្រ

ជតិខាងទាងំ២ន្រះប្ររព្ធខបួទី
៧០ន្រទនំាក់ទនំងការទតូនៅ
ថ្ង្រទី១៩ធ្នូ។
លិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ទាំង២ត្រូវបានផ្ញើទៅវិញទៅ-
មកកាលពីថ្ង្រទី១៩ធ្នូហើយ
ត្រវូបានបង្ហាះនៅលើគ្រហទំព័រ
ក្រសងួការបរទ្រសថ្រ។លខិតិ
របស់លោកហុ៊នស្រនបានថ្ល្រង

ថា ទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគីបាន
រីកចម្រើនយ៉ាងខា្លាងំចាបត់ាងំពី
ទំនាក់ទំនងការទូតត្រវូបានបង្កើត
ឡើងកាលពីឆ្នាំ១៩៥០។
លិខិតរបស់លោកហុ៊នែសន

សរស្ររថា៖«ដោយឈរលើមូល-
ដ្ឋានដ៏រឹងមំាន្រមិត្តភាពជាប្រព្រ-
ណីភាពជាអ្នកជតិខាងល្អនងិ
ការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅ-

មកព្រះរាជាណាចក្ររបស់
យើងទាំង២បានពង្រីកកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការ ដ្រលគ្រប-
ដណ្ដប់លើទិដ្ឋភាពនានាន្រ
ផលប្រយោជន៍រមួដចូជាបញ្ហា
នយោបាយសន្តសិខុស្រដ្ឋកចិ្ច
ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគការ-
អប់រំការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង
ប្រជាជន...តទៅទំព័រ  ៦

សហគមន៍នែសាទបន្ថែមការងរបែមូលសំរាមដូរយកអង្ករ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀម រាបៈសហគមន៍ម្រជ្រ
គឺជាសហគមន៍មួយក្នុងចំ-
ណោមសហគមន៍ជាច្រើនដ្រល
មានពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបឹង-
ទន្ល្រសាប។សហគមន៍ន្រះ
ស្ថិតក្នុងភូមិពាមតាអួរឃុំក្រវ-

ពណ៌ស្រុកពួកខ្រត្តសៀមរាប
និងមានពលរដ្ឋប្រមាណជាង
៣០០គ្រួសារដ្រលភាគច្រើន
គឺប្រកបរបរន្រសាទត្រី។
ក៏ប៉នុ្ត្របច្ចុប្របន្នន្រះក្រពីរបរ

ន្រសាទអ្នកភូមិមិនថាក្ម្រងចាស់
ប្រុសស្រីត្រងនាំគ្នាប្រមូល
សំរាមបា្លាស្ទិកដ្រលអណ្ដ្រត

លើផ្ទ្រទឹកនិងរសាត់ទើរលើ
ដើមរាំងភ្នំយកមកហាលឱ្រយ
ស្ងួតប្រមូលដក់ការុងសម្រប់
ដរូយកអង្ករពីអង្គការមលូនធិ-ិ
ទំពាំងស្នងឫស្រសី។
កញ្ញាឈឿងហុកលីអាយុ

៣០ឆ្នាំជាពលរដ្ឋមា្នាក់រស់នៅ
ក្នុងភូមិពាមតាអួរបានបង្ហាញ

ភាពសប្របាយរីករាយនឹងការ-
ប្រមូលសំរាមបា្លាស្ទិកយកមក
ដូរយកអង្ករសម្រប់បរិភោគ។
កញ្ញាហុកលីបានប្រប់កាស្រត
ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថាសំរាមបា្លាស្ទិក
ស្ទើរត្រល្រងមាននៅក្នុងភូមិ
បនា្ទាប់ពីអង្គការន្រះបានប្រ-
កាសឱ្រយអ្នកភូមិ...តទៅទំព័រ ២

ការនំាចែញផ្លែសា្វាយ
កែវរមៀតសែស់ជា
ផ្លវូការនឹងតែវូធ្វើឡើង
នៅដើមឆ្នាំ២០២១

រុសែស៊ីនិងរវា៉ាន់ដាបញ្ជនូ
កងទ័ពទៅអា្រហ្វកិ
កណ្តាលដើមែបីទប់-
ទល់អំពើហិងែសា
មុនពែលបោះឆ្នាត

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ  ក្រុមហ៊ុនរីចហា្វាម
អ្រសា៊ានឹងចាប់ផ្តើមនាំច្រញ
សា្វាយក្រវរមៀតពីកម្ពជុាទៅកាន់
ទីផ្រសារចិនជាផ្លូវការនៅដើម-
ឆ្នាកំ្រយក្រយពីការនាចំ្រញ
សាកល្របងជាច្រើនលើកបនា្ទាប់
ពីរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុានងិចនិបាន
ចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង
ន្រការនំាសា្វាយក្រវរមៀតស្រស់
ក្នងុកតូា៥០មុនឺតោនក្នងុ១ឆ្នាំ
កាលពីខ្រមិថុនាកន្លងមក។
លោកហ៊នុឡាក់អគ្គនាយក

ក្រុមហ៊ុនរីចហា្វាមអ្រសា៊ាឯ.ក
(RichfarmAsiaCo.,Ltd)
ដ្រលវនិយិោគលើដណំាំសា្វាយ-
ក្រវរមៀតរាប់...តទៅទំព័រ ១០

សៅ  សម្ភសៃស

ប្រទ្រសរវា៉ាន់ដនិងរុស្រសុី
បានបញ្ជូនកងទ័ពនិងគ្រឿង
សមា្ភារយោធាទៅសាធារណរដ្ឋ-
អា្រហ្វិកកណា្តាល ដើម្របីជួយ
ទប់ទល់នឹងការកើនឡើងន្រ
អំពើហិង្រសា បង្កដោយក្រុម-
ឧទា្ទាមមនុការបោះឆ្នាតប្រធា-
នាធិបតីនិងសភាដ្រលនឹងប្រ-
ព្រឹត្តទៅនៅថ្ង្រអាទិត្រយខាងមុខ។
កមា្លាងំសន្តសិខុនងិកងរក្រសា-

សន្តភិាពសហរដ្ឋអាម្ររកិបាន-
និងកំពុងទប់ទល់ជាមួយក្រុម-
ឧទា្ទាមដ្រលបានច្រញពង្រយ
ខ្លនួពាសព្រញទបី្រជុជំននងិផ្លវូ
នានានៅខាង...តទៅទំព័រ ១១

បៃជាពលរដ្ឋ  កាន់ការុង  សំរាម ដូរយក អង្ករ ពី អង្គការ មូលនិធិទំពំាង ស្នងឫសៃសី នៅ សៃកុ ពួក  ខៃត្ត សៀមរាប  កាលពីថ្ងៃ ទី ២០  ខៃធ្ន ូ។ រូបថតហា៊ានរង្រសី



មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ ក្រសួងអ្រកូឡូសី៊និងបរិស្ថានន្រ
ប្រទ្រសចិនតាមរយៈក្រម៊ហ៊៊នShen-
zhenSparkCo.,Ltdបានផ្តល់ជូន
ក្រសួងបរិស្ថាននូវសម្ភារនិងបរិក្ខារកត់
បន្ថយករបញ្ច្រញកបូនមយួចនំនួសរប៊
ជាទឹកប្រក់ប្រមណ៣លានដ៊លា្លារ
អាម្ររិកដ្រលត្រូវបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន
ប្រចាំកម្ពុជាលោកWangWentian
ប្រគល់ជូនលោកសយសំអាល់ រដ្ឋ
មន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថានកលពីថ្ង្រទី២១ធ្នូ។
ក្រសួងបរិស្ថានបានឱ្រយដឹងថាតាមរយៈ

អន៊ស្រសរណៈកត់បន្ថយកបូនក្រសួង
អ្រកូឡូស៊ី និងបរិស្ថានចិនតាមរយៈ
ក្រម៊ហ៊ន៊ShenzhenSparkបានផ្តល់
ឱ្រយក្រសួងបរិស្ថានកម្ពជុានូវសម្ភារមួយ-
ចំនួនរួមមនអំពូលបំភ្លឺផ្លវូចំនួន២៨០០
ដើមសូឡាPVចំនួន២០០គ្រឿងម៉ូតូ
អាគ៊យចនំនួ២០០គ្រឿងនិងឧបករណ៍
សម្រប់មន្ទីរពិសោធន៍ត្រួតពិនិត្រយគ៊ណ-
ភាពខ្រយល់ចំនួន២០សម្រប់។
ជនំយួជាសម្ភារនងិបរកិ្ខារកត់បន្ថយ

ករបញ្ច្រញកបូនទាំងន្រះបានផ្តល់
ជូនមកប្រទ្រសកម្ពជុាតាមរយៈអន៊ស្រស-
រណៈន្រករយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិករគម្រងសកល្របង
បញ្ច្រញកបូនតិចនៅខ្រត្តព្រះសីហន៊
ដ្រលត្រូវបានច៊ះហត្ថល្រខាកលពីឆ្នាំ
កន្លងទៅ។

តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិករន្រះ
ក្រសួងបរិស្ថានបានលើកទឹកចិត្តដល់
តួអង្គពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ឱ្រយចូលរួមសកម្ម-
ភាពលើកកម្ពស់ករយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាន
ពង្រឹងសមត្ថភាពបង្ការទប់ស្កាត់ និង
ចាត់វិធានករកត់បន្ថយករប្រប្រួល
អាកសធាត៊នៅប្រទ្រសកម្ពុជាដើម្របី
និរន្តរភាពទីក្រ៊ងស្អាតមនម្រត្រីភាព
បរិស្ថានទីក្រង៊ប្រតងដើម្របីភាពស៊ខដ៊ម-
រមនាបរិស្ថាននិងកររស់នៅដោយចីរភាព។
លោកសយសំអាល់បានលើកឡើង

ក្នងុពិធីប្រគល់-ទទួលនៅទីស្តកីរក្រសួង
ដោយលោកបានថ្ល្រងអំណរគ៊ណចំពោះ

ក្រសួងអ្រកូឡូសី៊និងបរិស្ថានន្រប្រទ្រស
ចិនដ្រលបានផ្តល់ជំនួយសម្ភារន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«សម្ភារបភំ្លទឺាងំន្រះនឹង
ត្រវូដាក់ឱ្រយប្រើនៅតាមទីសធារណៈក្នុង
ខ្រត្តព្រះសហីន៊ជាពសិ្រសបភំ្លឺនៅតាម
សលារៀននានាក្នុងខ្រត្តព្រះសីហន៊
ហើយក៏ដើម្របីអន៊ញ្ញាតឱ្រយសិស្រសាន៊សិស្រស
បានសិក្រសាពីសម្ភារប្រើប្រស់ថាមពល
ព្រះអាទិត្រយក៏ដូចជាជួយបំភ្លឺកន្ល្រងហាត់
កីឡានានាផងដ្ររ»។
លោកសយសំអាល់បន្តថាគោលដៅ

សំខាន់គឺធ្វើឱ្រយឪព៊កម្តាយសិស្រស វិល-
ត្រឡប់មកសលារៀនដើម្របីហាត់កឡីា

និងមនឱកសអាចជជ្រកពិភាក្រសាជាមួយ
លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។ចំណ្រកម៉ូតូអាគ៊យ
នងិឧបករណ៍សម្រប់ត្រតួពនិតិ្រយគណ៊-
ភាពខ្រយល់ត្រវូបានយកមកប្រើប្រស់នៅ
ទីស្តកីរក្រសួងបរិស្ថាននៅមន្ទរីពិសោ-
ធន៍នងិតាមទតីាងំត្រតួពនិតិ្រយតាមដាន
របស់ក្រសួងបរិស្ថាន។
ជាមួយគ្នានោះដ្ររលោកWang

Wentianឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចំាកម្ពុជាក៏
បានថ្ល្រងថាជនំួយជាសម្ភារទាងំន្រះគឺ
ជាកររឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទ្រស
ទំាង២ហើយនឹងជួយប្រទ្រសកម្ពជុាលើ
ផ្ន្រកវសិយ័បរសិ្ថានឱ្រយកន់ត្រល្អប្រសើរ
ឡើងផងដ្ររ។
ចាប់តំាងពីឆ្នាំ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ២០-

២០ន្រះក្រសងួបរសិ្ថានសម្រចបាននវូ
អន៊ស្រសរណៈនងិកចិ្ចព្រមព្រៀងជាមយួ
ស្ថាប័នសំខាន់ៗន្រសធារណរដ្ឋប្រជា-
មនិតចិនជាច្រើនរួមមនកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិករគំពារបរិស្ថានកម្ពជុា-ចិន,ករ-
បង្កើតករិយាល័យរៀបចំមជ្រឈមណ្ឌល
កិច្ចសហប្រតិបត្តិករបរិស្ថានកម្ពុជា-
ចិន,ករផ្ដល់ជំនួយឧបករណ៍ប្រព្រឹត្ត-
កម្មទឹកកខ្វក់,កិច្ចសហប្រតិបត្តកិរសក-
ល្របងក្នងុករអភរិក្រសជវីចម្រ៊ះនងិប្រពន័្ធ
អ្រកូឡូស៊ី,កររៀបចំមន្ទីរពិសោធន៍
សហប្រតិបត្ដិករកម្ពជុា-ចនិ,កររៀបចំ
តំបន់បញ្ច្រញកបូនតិចនិងករផ្ដល់
ជំនួយស្ថានីយតាមដានគ៊ណភាពទឹក
ស្វយ័ប្រវត្តិជាដើម៕

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈកម្ពុជានឹងសហករ
ចាប់ដ្រគូជាមយួបណ្តាប្រទ្រស
អភិវឌ្រឍន៍ចំនួន១៧ផ្រស្រងទៀត
នៅលើពិភពលោកដើម្របីអភិវឌ្រឍ
និងបណ្តុះបណ្តាលធនធាន-
មន៊ស្រសផ្ន្រកSTEMឬ0.៤នៅ-
តាមអនឡាញដើម្របីផ្ដល់ដល់
យ៊វជនកម្ពុជាជំនាន់ថ្មី ខណៈ
ដ្រលវិស័យន្រះកំព៊ងមនករ
រីកចម្រើននិងមនភាពចំាបាច់។
លោកស៊ខទូចប្រធានរាជ-
បណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជាប្រប់ភ្នំ-
ព្រញប៊៉ស្ដិ៍ពីថ្ង្រទី២១ធ្នូថាកម្ពជុា
បានចូលរួមកិច្ចប្រជ៊ំជាមួយ
បណ្តាប្រទ្រស១៧នៅលើពិ-

ភពលោករួមមនប្រទ្រសអា-
ម្ររិកសិង្ហប៊រី កូរ៉្រខាងត្របូង
ជប៉៊នថ្រវៀតណមអា្រហ្វិក
អាម្ររិកឡាទីនប្រស៊ីលអា-
ហ្រសង់ទីននិងម៊ិកស៊ិកជាដើម
ដើម្របីពិភាក្រសាអំពីបណ្តះុបណ្តាល
STEMឬ០.៤ដ្រលជាតម្រវូករ
ចំាបាច់សម្រប់មន៊ស្រសជំនាន់ថ្ម។ី
លោកស៊ខ ទូចបន្ថ្រមថា

កម្ពជុាត្រូវត្ររៀនបន្ថ្រមទៀត
ព្រះកម្ពុជាមិនម្រនជាប្រ-
ទ្រសនៅតំបន់ជនបទទ្រគឺជា
ប្រទ្រសមួយនៅលើពិភពលោក
ដ្រលចាំបាច់ចាប់ដ្រគូជាមួយ
ប្រទ្រសដ្រលមនកររីកចម្រើន
ផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយានិងធនធន-
មន៊ស្រស។ន្រះជាលើកទី១

សម្រប់កម្ពុជាដ្រលបានចូល-
រួមសហករជាមួយនឹងបណ្តា
ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍សម្រប់វិស័យ
អប់រំលើអនឡាញន្រះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«គ្រន់

ត្រជំងឺកូវីដ១៩កើតឡើងភា្លាម
យើងអាចចូលរួមប្រជំ៊តាមអន-
ឡាញបានដ្រលទំាងអស់ន្រះគឺ
ជាអ្វីដ្រលកើតឡើងពីSTEM
និង០.៤។កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវ-
មនមន៊ស្រសដ្រលមនជំនាញ
និងចំណ្រះដើម្របីប្រកួតប្រជ្រង
នៅក្នុងទីផ្រសារនាព្រលខាងម៊ខ
ន្រះ»។
បើតាមលោកស៊ខទូចដើម្របី

សម្រចនវូគោលដៅន្រះកម្ពជុា
ចាំបាច់ត្រវូបណ្តុះបណ្តាលគ្រ-ូ
បង្រៀនឱ្រយបានច្រើនស្របព្រល
ដ្រលក្រសងួអបរ់ំបាននងិកពំង៊
ខតិខំប្រងឹប្រងបណ្តុះធនធាន
មន៊ស្រសផ្ន្រកSTEMន្រះដើម្របី
ជំរ៊ញSTEMន្រះ ឈានដល់
ដំណក់កលមួយដ្រលអាច
ប្រកតួប្រជ្រងជាមយួនងឹបណ្តា
ប្រទ្រសនៅលើពិភពលោក
បាន។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖«នៅ

ក្នុងដំណក់កលន្រះយើង
កំព៊ងពិភាក្រសាគ្នា មិនទាន់ជា
មនលទ្ធផលអ្វីនោះទ្រដោយ

រងច់ាំមើលនៅថ្ង្រទី២៣ធ្នូខាង
ម៊ខន្រះ យើងនឹងចាប់ផ្តើមថា
សហករគ្នាឬដោះដរូកម្មវិធសីិក្រសា
តាមអនឡាញហើយយើងនងឹ
ឈានទៅរកកម្មវិធីរួមគ្នារវាង
ប្រទ្រសទាំង១៧ន្រះ»។
លោកហា៊ានសំបឿនប្រធាន-

មជ្រឈមណ្ឌលពហ៊ព័ត៌មនន្រ
វិទ្រយាស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា
បានថ្ល្រងថាវាគឺជាករល្អមួយ
បន្ថ្រមទៀតសម្រប់ប្រទ្រស-
កម្ពុជាក្នុងករចូលរួមជាមួយ
នងឹបណ្តាប្រទ្រសអភវិឌ្រឍន៍លើ
ម៊ខវិជា្ជាផ្ន្រកSTEMដ្រលត្រូវ
ធ្វើតាមអនឡាញន្រះ។ប៉៊ន្ត្រ
លោកថាមនម៊ខវិជា្ជាមួយចនំនួ
ក៏មនភាពងយស្រួលនិង
មួយចំនួនក៏ពិបាកផងដ្ររព្រះ
ត្រូវករអន៊វត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹង
ករប្រើប្រស់សម្ភារ។
លោកថ្ល្រងថា៖«មខ៊វជិា្ជាផ្ន្រក

STEMមនច្រើនហើយម៊ខ-
វិជា្ជាមួយចំនួនអាចធ្វើទៅរួច
ហើយមួយចំនួនទៀតក៏អាច
នឹងមនបញ្ហាប្រឈមខ្លះដ្ររ
ពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ច្រកវិទ្រយា។នៅ-
ក្នុងដំណក់កលន្រះអាចថា
មនករបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ
ហើយបនា្ទាប់មកយើងបណ្តះុ-
បណ្តាលសិស្រសបន្តទៀត»។

លោក អ៊ឹមស៊ធីនាយក-
ប្រតបិត្តិក្រម៊ប្រកឹ្រសាយ៊វជនកម្ពុជា
បានស្វាគមន៍ចំពោះកម្ពុជា
ដ្រលបានចូលរួមក្នងុករបណ្តះុ-
បណ្តាលម៊ខវិជា្ជាSTEMសម្រប់
យ៊វជនជំនាន់ថ្មីជាមួយបណ្តា-
ប្រទ្រសនៅលើពិភពលោក
ដ្រលមនកររីកចម្រើនលើ
វិស័យបច្ច្រកវិទ្រយា។
ក៏ប៊៉ន្ត្រលោកថាបើជ្រើសរីស

យ៊វជនឱ្រយចូលរួមសិក្រសាតាម
អនឡាញន្រះ គួរត្រធ្វើឡើង
ដោយតម្លាភាពគណន្រយ្រយ-
ភាពនិងសមភាពឱ្រយយ៊វជន
គ្រប់រូបបញ្ច្រញនូវសមត្ថភាព
ខ្លនួដើម្របីមនលទ្ធភាពក្នងុករ-
ទទួលបានបណ្តះុបណ្តាលព្រះ
ថាចាប់តាងំពីមនករផ្ទះុឡើង
នូវជំងឺកូវីដ១៩ យ៊វជនភាគ-
ច្រើនមិនទាន់បានយល់និងប្រើ-
ប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាអនឡាញន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំគិតថានៅ
ព្រលដ្រលមនឱកសប្រប-
ន្រះហើយមនករប្រកួតប្រ-
ជ្រងរវាងកូនអ្នកមននិងកូន
អ្នកក្រឱ្រយមនភាពស្មើគ្នាក្នុង
ករទទលួបានបណ្តុះបណ្តាល
នោះវាពិតជាករល្អមួយនិង
ធ្វើឱ្រយសង្គមមនកររីកចម្រើន
ផងដ្ររ»៕

កម្ពជុានឹងសហការជាមួយប្រទ្រស១៧បណ្ដះុបណ្តាលធនធានមនុស្រសតាមSTEM

ចិនផ្តល់សម្ភារនិងបរិកា្ខារកាត់បន្ថយការបញ្ច្រញកាបូនមនទឹកប្រក់ប្រមណ$៣លានដល់កម្ពជុា

ការបង្ហាញពីគមេងសិកេសាតមSTEM  កន្លងមក។ រូបអង្គករអប់រំតាមSTEM

លោក សាយ សំអាល់(សា្តា)ំនិង លោក Wang Wentian ក្នងុ ពិធី ពី ថ្ងេ ទី២១ ធ្ន។ូ រូបក្រសួងបរិស្ថាន

តពីទំព័រ ១...ប្រមូលសំរាម
បា្លាស្ទិកនៅក្នុងទឹកយកមកដូរ
យកអង្ករ។
កញ្ញា រៀបរាប់ថា៖«ករដូរ

យកអង្ករន្រះគឺល្អសម្រប់
អ្នកភូមិខ្ញុំដ្រលយើងប្រមូល-
សំរាមបា្លាស្ទិកទ៊កមួយដ៊បមិន
បណ្តាយឱ្រយសំរាមអណ្ត្រតព្រញ
ផ្ទ្រទឹកដ្រលមិនល្អដល់ពួកយើង
ដូចម៊នទៀតទ្រ។ព្រលន្រះ
បងប្អូនយើងគឺមនករផ្លាស់-
ប្តូរណស់ពីម៊នវិញសំរាមនៅ
តាមទកឹឡើងអណ្ត្រតត្រដល់
ព្រលគត់បង្កើតអ៊ីចឹងទៅនៅ
តាមទឹកអត់សូវមនទ្រ»។
មិនខ៊សគ្នាប៉៊នា្មានទ្រលោក

ពាមស្រន វ័ងជាង៣០ឆ្នាំ
មនម៊ខរបរជាអ្នកន្រសទនៅ
ក្នុងភូមិបាននិយាយដ្ររថា
អង្គករមូលនិធិទំពំាងស្នងឫស្រសី
បានបង្កើតកម្មវធិីន្រះដល់អ្នក-
ភមូិដ្រលធ្វើឱ្រយគ្រសួរនមីយួៗ
ទក៊ដាក់សរំាមបានយា៉ាងត្រមឹ-
ត្រូវ និងបានប្រមូលសំរាម
នៅក្នុងទឹកដាក់ក្នុងទូកគ្រប់គ្នា
នៅព្រលដ្រលប្រទះឃើញ
នៅតាមទឹក។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ល្អម្រន-

ទ្រនដ្រលអង្គករន្រះបានធ្វើ
ដូច្ន្រះ។គត់ធ្វើដូច្ន្រះ វាបាន
កត់បន្ថយសំរាមបា្លាស្ទិកនៅ
ក្នងុទឹកព្រះបើបា្លាស្ទិកន្រះច្រើន
គឺធ្វើឱ្រយទន្ល្រកន់ត្ររាក់ហើយ
ដល់ព្រលមនករប្រមូលគឺ
កត់បន្ថយ។ម្រយា៉ាងកប៏ានជយួ
ជីវភាពពួកខ្ញុំដ្ររហើយប្រសិន-
បើមនពីម៊នមកអ្នកភូមិយើង
ធ្វើប្របហ្នឹងតាំងពីយូរ»។
កររប្រងច្រកសំរាមរបស់

ភូមិដើម្របីដូរយកអង្ករគឺមន២
របៀបគឺទី១អ្នកភូមិ ត្រូវប្រ-
មូលសំរាមបា្លាស្ទិកដ្រលប្រើប្រស់
រួចនៅក្នុងផ្ទះដាក់មួយឡ្រក
និងទី២គឺអ្នកភូមិត្រូវប្រមូល-
សំរាមបា្លាស្ទិកនៅតាមទឹក
ដោយយកទៅហាលឱ្រយស្ងតួ។
កញ្ញាផក់ណន់អ្នកស្ម័គ្រ-
ចិត្តក្នុងកម្មវិធីយកសំរាមដូរ
យកអង្ករនៅក្នុងភូមិពាមតា-
អួររបស់អង្គករមូលនិធិទំពំាង-
ស្នងឫស្រសីបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៊៉ស្តិ៍
ថាចំពោះកម្មវិធីន្រះគឺមន
រយៈព្រល៣ខ្រម្តងនៅជង្រ៊ក-
បា្លាស្ទិករបស់ភូមិពាមតាអួរ។
កញ្ញានិយាយថាអ្នកភូមិហាក់
សប្របាយចិត្តនៅព្រលអង្គករ-
មូលនិធិទំពាំងស្នងឫស្រសីបាន
ប្រកសផ្តល់អង្ករដល់ពួកគត់។
កញ្ញាបានរៀបរាប់ថា៖«ក-

រ៊ងដ្រលដាក់សំរាមន្រះគឺមន
ចំណុះ៥០គីឡូ...តទៅទំព័រ ៤

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រព៊ធទី២៣ែខធ្នូឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

សហគមន៍ន្រ-
សាទបន្ថ្រម...



ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

បារំាងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជាង$៩១លានពងឹ្ងវិស័យកសិកម្មនិងការប្បួ្លអាកាសធាតុ
អោម ប៊ុន ធឿន 

ភ្នពំេញ ៈ រដ្ឋាភបិាល បៃទៃស 
បារាំង តាម រយៈ ទីភ្នាក់ ងារ- 
អភិវឌៃឍន៍ បារាំង  (AFD) បាន 
ផ្តល់ ហិរញ្ញ បៃបទាន ចំនួន  ៧៥ 
លាន អឺរ៉ូ ស្មើនឹង បៃមាណ ជាង  
៩១  លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក 
សមៃ ប់ ពងៃឹង វិស័យ កសិកម្ម 
និង បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ការ បៃ - 
បៃលួ អាកាសធា ត ុ នៅ បៃទៃ ស 
កម្ពុជា។ នៃះ បើ តាម ការ ផៃសាយ 
របស ់ស្ថាន ទតូ បារាងំ  បៃចា ំនៅ 
កម្ពុជា លើ បណ្តាញ ហ្វៃស ប៊ុក 
កាលពី ថ្ងៃ ទី២១ ខៃធ្នូ ។

តាម ការ ផៃសាយ របស់ ស្ថាន- 
ទតូ បារាងំ បៃចានំៅ កម្ពជុា បាន 
ឱៃយដងឹ ថា  លោក អនូ ពន័្ធ មនុរីត័្ន 
ឧបនាយក រដ្ឋ មន្តៃី រដ្ឋ មនៃ្តី 
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ 
និង លោក សៃី អៃវ៉ា ង្វៀន ប៊ិញ 
ឯក អគ្គរដ្ឋ ទូត បារាំង បៃចាំ នៅ 
កម្ពុជា និង លោក សៃី អូហ្វៃលី 
បួរីស នាយិកា ទីភ្នាក់ ងារ អភិ-
វឌៃឍ ន៍ បារាំង  បៃចាំ កម្ពុជា  បាន 
ចុះ ហត្ថ លៃខា  លើអនុ សញ្ញា- 
ហិរញ្ញ បៃបទាន ចំនួន ២ នៅ ថ្ងៃ 
ទី២១ ខៃធ្ន ូ  ដើមៃបី គំាទៃ ដល់កា រ  - 
អភិវឌៃឍ វិស័យក សិកម្ម និង ជន- 

បទ បៃកប ដោយ ចរីភព កដ៏ចូ- 
ជាការ អភិវឌៃឍ ដៃល ធន់ទៅ នឹង 
ការ បៃបៃួល  អាកាស ធាតុ នៅ 
កម្ពុជា ។

ស្ថាន ទូត បារាំង បាន បញ្ជាក់ 
ថា គមៃង ដៃល មាន ឈ្មោះ ថា  
Rural Infrastructure De-
velopment for Cambodia 
(RID4CAM) ផ្តល់ ជូន សមៃ ប់  
ការ ជួយ កៃលម្អ សៃវ មូល ដ្ឋាន 
សមៃប់ បៃជាជន នៅតាម ជន- 
បទ និង ចូល រួម ចំណៃក  តភ្ជាប់ 
តំបន់ ដច់ សៃយាល ។ 

ចំណៃក គមៃង Agricul-
ture Value Chain Com-
petitiveness and Safety 
Enhancement (ACSEP) 
នឹង បង្ក លក្ខណៈ ងាយ សៃលួទៅ  
ដល់  វិស័យ កសិក ម្ម តាមរយៈ 
ការគំាទៃ ដល់ ផ្នៃក ដ៏មាន សកា្តា - 
នុពល    នៃ ដំណំ កសិកម្ម មួយ- 
ចំនួន ដូចជា  គៃប់  ស្វាយ ចន្ទី ផ្លៃ- 
ស្វាយ និងផ្នៃក បសុ បកៃសី ជាដើ ម។  

រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា - 
បៃមាញ ់ នងិ នៃសទ  លោក វៃង 
សខុន បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
តាម រយៈ បៃព័ន្ធ តៃឡៃ កៃម កាល-  
ពី មៃសិល មិញ ថា ថវិកា គ មៃង  
ដៃល បារាងំ ផ្តល ់ឱៃយ នៃះ តៃវូ បាន  

បៃង ចៃក ជា២ គមៃង ធំៗ ដៃល  
គមៃង ទី១  គឺបា រាំង សហការ 
ផ្តល់ មូល និធិ ជាមួយ ធនាគារ 
អភិវឌៃឍ ន៍អាសីុ ហៅកាត់ ថា ADB 
ដៃល មាន ថវិកា បៃមាណ ៣០ 
លាន ដុលា្លារ សមៃ ប់ ការ រៀប ចំ 
អភិវឌៃឍ គមៃង  មួយ ដៃល មាន 
ឈ្មោះ ថា ការកៃ លម្អខៃសៃ ចងា្វាក-់  
តម្លៃ ផលិត កម្ម កសិកម្ម។ 

លោក វៃង សខុន ថ្លៃង ថា៖ 
« គមៃង នៃះមាន ថវិកា បៃមាណ  
៣០ លាន ដុលា្លារ សហ  រដ្ឋ អា- 

មៃរកិ  សមៃប់ ផ្តាត ទៅ លើការ- 
ធ្វើ ផ្លូវ លំជន បទ និង ផ្តាត ទៅ 
លើ ការ អភិវឌៃឍ នូវ ដំណំដៃល 
មាន តម្លៃ ខ្ពស់ មួយ ចំនួនដូច ជា 
ដំឡូង មី ស្វាយ ចន្ទ ីបន្លៃ  និង កៅ- 
ស៊ូជា ដើម ហើយ គមៃង នៃះ 
យើង កំពុង តៃ ដំណើរ ការ » ។ 

ដោយ ឡៃក ថវិកា បៃមាណ 
ជា៦០ លាន ដុលា្លារសហរដ្ឋ - 
អាមៃ រកិ ទៀត គសឺមៃប ់អនវុត្ត 
គមៃង ដៃល មាន ឈ្មោះ ថា 
RID4CAM ដៃល ជា គមៃ ង 

ស្ថិ ត នៅ ក្នុង ដំណក់ កាល 
សកិៃសា នៅ ឡើយ ហើយ គមៃង 
នៃះ គឺផ្តាត ទៅ លើការដំដុះ 
ដំ ណំដើ មៃបី ជំរុញ ទៅដល់ ការ- 
ផលិត ចំណី សត្វនៅ កម្ពុជា។

លោកសខុន ថ្លៃង យា៉ាង ដូ- 
ច្នៃះ ថា៖«ពៃះ យើង យល់ ឃើ ញ  
ថា ការ តៃូវ ការ ចំណី សត្វ នៅ 
ក ម្ពជុា កំពុង មាន សម្ទះុកើនឡើង   
ក្នុង ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទៅដល់ ការ-  
ចិញ្ចមឹ ទំាង តៃ ីទំាង សច់ នៅ កម្ពជុា 
ហើយ ក្នុង នោះ ក៏ បៃមូលផ្តុំទៅ 

លើដំណំ ដៃល  មាន តម្លៃ ខ្ពស់ 
ដូចជា បន្លៃបងា្ការ និង អ្វី ផៃសៃងៗ 
ទៀតមាន ការ ចាបំាច ់ក្នងុ ទផីៃសារ  
ក្នុង ពៃល បច្ចុបៃប ន្ន នៃះ »។

យោង តាម របាយការ ណម៍ ួយ   
របស់ អង្គការ  USAID កាល ពី 
ឆ្នា ំ២០១៩ បាន ឱៃយ ដឹង ថា វិស័ យ 
កសិកម្ម មាន សកា្តា នុពល សមៃ  ប់ 
ជំរុញ កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច និង សន្ត ិ- 
សុខ សៃបៀង នៅក្នុង បៃទៃ ស 
កម្ពជុា បុ៉ន្តៃ បៃទៃស កម្ពជុា ចំា បា ច់ 
តៃូវ តៃធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នូវ 
ផលិត កម្ម និង ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព ័ន្ធ 
កៃយការ បៃមលូ ផលសមៃ ួល  
បរិស្ថាន ជំនួញ និង បង្កើន សម ត្ថ - 
ភ ព សមៃប់ សៃវ ហិរញ្ញវត្ថុ ឱៃយ 
ទៅ ដល់ សហគៃនិ នៅ តា ម ទី  ជន-  
បទ។ USAID ក៏ បាន បញ្ជា ក់ ដៃរ 
ថា ជតិ៨០ ភគ រយ នៃ បៃជា ជន 
កម្ពុជា រស់ នៅ តំបន់ ជន បទ 
ហើយ  ៦៥ ភគ រយ ពឹង ផ្អៃក 
វសិយ័ កសកិម្ម ការ នៃស ទ នងិ 
ពៃ ឈើ។ ១ភគ ៥ នៃ បៃជា-   
ជន កម្ពុជា មាន កង្វះ ចំណី អា-
ហារ មាន ន័យថា  បរិមាណ កា -   
ឡូរី ដៃល ពួក គៃ ទទួល បាន បៃ ចំា -  
ថ្ងៃ មាន ចំនួន តិច ជាង បរិមាណ 
កាឡូរី ដៃល មនុសៃស មា្នាក់ៗ តៃូវ 
ទទួល បាន តាម ការ កំណត់ ៕

ដេ ទន្លេ មេគង្គ មួយ កន្លេង  ដេល គោក រីង ដោយ  អន្លើ   កាលពី ពេល កន្លង មក ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



តពីទំព័រ២...(សំរាមដាក់
មួយពេញការុងមិនគិតទម្ងន់)
ដោយអ្នកភូមិតេូវបេងចេង
សរំាមប្លាស្ទិកឱេយបនតេមឹតេវូ។ 
ក្នុង១ការុងគឺដូរបន៥គីឡូ- 
កេមអង្ករហើយ១គេួសារ
គឺអាចដូរបន១០គីឡូកេម
អង្ករតាមរយៈការបេងចេក 
សំរាមប្លាស្ទិកនេះ»។
កម្មវិធីយកសំរាមប្លាស្ទិកដូរ

យកអង្ករតេូវបនបង្កើតឡើង
កាលពីខេមិថុនាឆ្នាំ២០២០
នៅភមូិចនំនួ២គឺភមូិពាមតាអរួ
នងិភមូិចងុបេឡាយដេលការ-
អនវុត្តសាកលេបងក្នងុភមូិចនំនួ 
២នេះគឺមានបេជាពលរដ្ឋជិត 
៤០០គេួសារទទួលផល។
លោកសា៊ាសុផលបេធាន-

អង្គការមូលនិធិទំពាំងស្នង-
ឫសេសីនិងសា្ថាបនិកនេគមេង
បេមូលប្លាស្ទិកដូរយកអង្ករ
នេះបនបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
កាលពីមេសិលមិញថាសហ- 
គមន៍មេជេគឺជាសហគមន៍
ដំបូងបំផុតដេលអង្គការលោក 
បនបង្កើតកម្មវិធីយកសំរាម- 
ប្លាស្ទិកដូរយកអង្ករ។លោកថា
ក្នងុពេលខាងមុខជងេកុប្លាស្ទិក 
នេះគេងនឹងបង្កើតឡើងនៅ

តាមសហគមន៍ជាចេើនទៀត
ដេលមានពលរដ្ឋរស់នៅក្នុង
បឹងទន្លេសាប។
យ៉ាងណាក្ដីនេះមិនមេនជា

គមេងដំបូងដេលលោកសា៊ា
សុផលបនបង្កើតឡើងដើមេបី
ឱេយពលរដ្ឋនៅតាមទន្លេចូលរួម
សមា្អាតបរិសា្ថាននោះទេគឺមាន
រយៈពេល៣ឆ្នាំ មកហើយ
ដេលលោកបនបង្កើតគមេង
ជាចេើនដើមេបីជំរុញនិងលើក-
ទឹកចិត្តឱេយពលរដ្ឋចូលរួមសមា្អាត
បរិសា្ថានជាពិសេសសំរាម- 
ប្លាស្ទិកនៅក្នុងទន្លេ។
លោកបនបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំ

ក៏បនបង្កើតកម្មវិធីសាមញ្ញៗ
នៅហ្នងឹដោយខ្ញុំបង្កើតនៅក្នងុ
ភមូិពាមតាអរួហ្នងឹ។ខ្ញុំក៏បបលួ
បេជាជនមកសមា្អាតដើមឈើ
នៅពេលខេទឹកឡើងយើង
ជិះទូកទៅបេះសំរាមនិងបេ- 
មូលសំរាមនៅនឹងដីនៅពេល
ខេទកឹសេក។ភមូិពាមតាអរួនៅ 
ពេលទឹកសេកគឺសុទ្ធតេសំរាម
ហើយទកឹឡើងគឺនៅលើដើម- 
ឈើអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតេសំរាម»។
លោកសុផលបននិយយ 

ថាគោលដៅនេការបង្កើតគមេង  
នេះគឺចង់អភរិកេសបងឹទន្លេសាប

ក៏ដូចជាសត្វសា្លាបទឹកនិងតេី
ក្នុងបឹងទន្លេសាបពីការបំពុល
ដោយសំរាមប្លាស្ទិកបនា្ទាប់ពី
សង្កេតឃើញថានៅតាមទន្លេ 
មានសំរាមប្លាស្ទិកយ៉ាងចេើន
នៅលើដើមឈើនៅពេលទឹក
ឡើងនិងពេញដីឬមាត់ចេំង
នៅពេលទឹកសេកទៅវិញ។
លោកបនបន្ថេមថា៖«ទន្លេ- 

សាបគជឺាបេពន័្ធអេកូឡសូុីមយួ
សមេបូរបេបតេបេរជាសមេបូរ-
សំរាមប្លាស្ទិកពេក។បឹងទន្លេ- 
សាបគឺជាកន្លេងទេសចរណ៍
មួយដេរក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋ
មា្នាក់គួរតេធ្វើអ្វីដល់ទន្លេសាប
ពីពេះវាជាបេះដូងនិងសរ-
សេឈាម។បើយើងភ្លេចគិត
សុខភាពទន្លេសាបទេគឺមាន
បញ្ហា»។
លោកនេតេភក្តេរដ្ឋលេខា- 

ធកិារនងិជាអ្នកនាពំាកេយកេសងួ 
បរិសា្ថានបនគាំទេចំពោះការ- 
បង្កើតជងេុកប្លាស្ទិកដេលនាំ
ឱេយអ្នកភូមិនៅតាមដងទន្លេ- 
សាបចូលរួមបេមូលសំរាមប្លា-
ស្ទិកពីទន្លេ។លោកថាកេសងួ
នងឹបន្តគាទំេដល់អង្គការមលូ- 
និធិទំពាំងស្នងឫសេសីដើមេបីបន្ត
ការអប់រំផេសព្វផេសាយទៅបេជា- 

ពលរដ្ឋបន្តទៀតហើយការបេ- 
មូលប្លាស្ទិកពីទន្លេគឺបនចូល- 
រួមកាត់បន្ថយការបំពុលដល់
ជីវចមេុះនិងមច្ឆជាតិ។
លោកបនបន្ថេមថា៖«ការ- 

បង្កើតជងេុកប្លាស្ទិកនៅសហ-
គមន៍មេជេក៏ដូចជាសហគមន៍ 
ផេសេងៗ ទៀតនិងការអនុវត្ត
គមេងបេមូលប្លាស្ទិកដូរអង្ករ
នងិការចលូរមួរបស់បេជាពល- 
រដ្ឋ គឺសំណល់ប្លាស្ទិកយើង
នឹងយកទៅធ្វើជាសារធាតុឬ
វត្ថុធាតុដើមមួយផ្នេកនេការ-

ផលិតឥន្ធនៈដើមេបីកេល
នៅតាមសាលារៀននិងតាម
វត្តអារាមផេសេងៗ»។
កតា្តាដេលបណា្តាលឱេយបឹង-

ទន្លេសាបសមេបូរទៅដោយ
សំរាមប្លាស្ទិកពេះទន្លេសាប
មានរាងដចូបតខ្ទះដេលធ្វើឱេយ
សរំាមប្លាស្ទិកហរូមកគេប់ចេក-
ល្ហកតាមរយៈស្ទងឹអរូដេលជា
ដេនេទន្លេសេបពេលពលរដ្ឋ
រសន់ៅតាមទន្លេនិងភ្ញៀវទេស- 
ចរបនបង្កើតសំរាមដោយ 
ខ្លនួឯងតាមរយៈការបោះសំរាម 

ទៅក្នុងទឹក។នេះបើតាមការ- 
បញ្ជាក់ពីលោកសា៊ាសុផល។
សមេប់គមេងនេះលោក

សា៊ាសផុលបនបង្ហាញក្ដីរពំងឹ
ថានឹងមានការគាំទេពីភាគី
ដេគូអភវិឌេឍន៍នានាជាពិសេស
គឺកេសួងបរិសា្ថានបន្ថេមទៀត
ដើមេបីឱេយដំណើរការយកសំរាម
ប្លាស្ទិកដូរយកអង្ករនេះអាច
បន្តនរិន្តរភាពនងិមានវសិាល- 
ភាពកាន់តេទូលំទូលាយទៅ 
ដល់សហគមន៍នៅតាមបឹង-
ទន្លេសាបដទេទៀត៕
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គឹម  សា រុំ 

ភ្នពំេញៈ សមត្ថកិច្ចកំពុងសេវ-
ជេវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត
បនា្ទាប់ពីបនឃាត់ខ្លនួបរុសមា្នាក់
ពាក់ព័ន្ធករណីតាំងខ្លួនជាអ្នក-
សារព័ត៌មានហើយបនផ្ញើសារ
ទៅសំុបេក់៤០មឺុនរៀលពីមេ-
បញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជ-
ធានីភ្នំពេញលោករ័ត្នសេ៊ាង។
លោកផសុសវុណ្ណអគ្គនាយក

នេអគ្គនាយកដា្ឋានព័ត៌មាននិង
សោតទសេសន៍នេកេសងួពត័ម៌ាន
ថ្លេងពីមេសិលមិញថាលោកមិនទាន់
បេមូលបនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធករណី
នេះទេ។ករណីនេះលោកបន
ឃើញព័ត៌មានតេ១ផ្នេកគឺតេពី
ភាគីមា្ខាង។«យើងមនិទាន់ដឹងថា
ចម្លើយពីខាងគាត់(ប៉េអឹម)យើង
មិនទាន់ដឹងថាជនមា្នាក់នោះពតិឬ
មិនពិតឬជាការបន្លំតគា្នាគឺយើង
មិនដឹងដេរ។តេចាំមើលរបយ-
ការណ៍ជាកល់ាក់បន្តចិសនិទើប
យើងចាត់ការ»។
លោកបញ្ជាក់ថាបើតាមគេ

ផេសព្វផេសាយអ្នកដេលបនយក-
ឈ្មោះអ្នកសារពត័ម៌ានទៅបេើសំុ
បេក់នោះមានឈ្មោះ ជំុសុភាព
ជាចាងហ្វាងកាសេតរស្មីខ្មេរ។
លោកកពំងុសេវជេវមើលថាតើ

ពិតជាមានឈ្មោះនៅក្នងុអង្គភាព
សារព័ត៌មានដេលបនសំុអាជា្ញា-
ប័ណ្ណពីកេសួងព័ត៌មានដេរឬអត់។
បើតាមលោកសុវណ្ណបេសិន

បើមានជនជាអ្នកសារព័ត៌មាន
ណាមា្នាក់ ជំរិតទារបេក់ជាថ្នរូនឹង
ការចុះផេសាយនោះកេសួងព័ត៌មាន
នឹងដកហូតអាជា្ញាប័ណ្ណជននោះ។
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពីមេសិលមិញបន

ទូរស័ព្ទទៅលោក ផាន់តារាវុធ
អនុបេធានមន្ទរីសេវជេវបទល្មើស 
នេបញ្ជាការដា្ឋានកងរាជអាវុធ-
ហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើមេបីសុំការ- 
បញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះតេលោកឆ្លើយ
ថាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបទល្មើស
ផេសេងៗគឺកងរាជអាវុធហត្ថមាន
អ្នកនាំពាកេយជាអ្នកឆ្លើយបំភ្លឺ។
ប៉ុន្តេលោកអេងហុី អ្នកនាំ-

ពាកេយកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទេ-
បេទេសថ្លេងថាការងរបង្កេប
បទល្មើសនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចអាវុធ-
ហត្ថដេលបនសហការជាមយួ
អយេយការអមសាលាដំបូងរាជធានី
ភ្នពំេញ។«ខ្ញុសំុំឱេយសួរទៅអយេយ-
ការវញិពេះយើងធ្វើការងរនេះ
មានការសមេបសមេលួនិងដឹក-
នាំដោយអយេយការអ៊ីចឹងសុំទៅ
សួរខាងអយេយការវិញ»។
លោកគុជគឹមឡុងអ្នកនំាពាកេយ

សាលាដំបូងរាជធានីមិនបន-

ឆ្លើយតបតាមសារអេឡចិតេនូកិ
ចំពោះការសុំបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះ
ទេ។ទោះយ៉ាងណាបើយោងតាម
ផេចហ្វេសបុ៊ករបស់កងរាជអាវុធ-
ហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបនសរសេរ
ថានៅលា្ងាចថ្ងេទី១៩ខេធ្នូឆ្នាំ២០
២០មានលេខទូរស័ព្ទ១តាំង-
ខ្លួនជាបុគ្គលិកទូរទសេសន៍អបេសរា
ប៉ុស្តិ៍លេខ១១បនផ្ញើសារតាម
បេព័ន្ធWhatsAppទៅកាន់
លោករ័ត្នសេា៊ងមេបញ្ជាការកង-
រាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ។
សារនោះមានខ្លឹមសារថា«ខ្ញុំ-

បទប៉េននួនខ្វះខាតផា្ទាល់ខ្លួន
បេពន្ធរបស់ខ្ញុំ(ឆ្លងទន្លេ)ខ្វះខាត
សុំឯកឧត្តមចំនួន៤០មុឺនរៀល
សូមឯកឧត្តមមេតា្តាជួយខ្ញុំបទ
ផងសូមអរគណុ»។ជននេះបន
ផ្ញើភា្ជាប់មកជាមួយនូវបណ្ណសារ-
ព័ត៌មានដេលមានឈ្មោះនិងរូប-
ថតប៉េននួន។ដោយមានការ-
សងេស័យលោករ័ត្នសេ៊ងក៏បន
ឆេកសួរទៅបេធានព័ត៌មានទូរទសេសន៍
អបេសរាបុ៉ស្តិ៍លេខ១១ហើយបេធាន
ព័ត៌មានរូបនេះបញ្ជាក់ថាសាមី-
ខ្លួនឈ្មោះប៉េននួនគឺជាអតីត
សហការីឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានទូរ-
ទសេសន៍អបេសរាហើយសាមីខ្លួន
ពុដំងឹរឿងអ្វទីេ។ឯអ្នកដេលយក
បណ្ណព័ត៌មានដេលមានឈ្មោះ

នងិរបូថតរបស់ប៉េនននួទៅដើរ
សុំលុយនោះគឺជាជនក្លេងបន្លំ។
បនា្ទាប់ពីបនទទួលព័ត៌មានរួច-

ហើយលោកមេបញ្ជាការអាវុធ-
ហត្ថរាជធានីបនបេើវិធានការ
ជនំាញអសូទាញជនក្លេងបន្លំរូប
នោះឱេយមកជួបទើបកមា្លាងំជំនាញ
របស់អាវុធហត្ថឃាត់ខ្លួនបុរស
រូបនោះដើមេបីសួរនាំ។បើតាម
ផេចអាវុធហត្ថបុរសរូបនោះឆ្លើយ
ថារបូគាត់គេនត់េមកជនំួសគេ
រឯីអ្នកដេលបេើគាត់មកឈ្មោះជុំ 
សភុាពជាចាងហ្វាងកាសេតរស្ម-ី 
ខ្មេរបនឱេយខ្លួនកាន់ទូរស័ព្ទមក
ជំនួសដេលទូរស័ព្ទនោះគឺជា
លេខទូរស័ព្ទដេលតាំងខ្លួនថា
ឈ្មោះប៉េននួន។សមត្ថកិច្ចបន
ឆេកក្នុងទូរស័ព្ទនោះ មានសារ
ទំនាក់ទំនងបេើបណ្ណព័ត៌មាន
ផេសេងៗ ផ្ញើទៅសា្ថាប័នកេសួងមន្ទរី
អង្គភាពនិងអាជីវករជាចេើនដើមេបី
សុំបេក់និងមានរូបភាពបណ្ណ-
ព័ត៌មានរបស់អ្នកព័ត៌មានជាចេើន-
ទៀត។ឈ្មោះជុំសុភាពក៏បន
យកបណ្ណនេះទៅបេើបេស់ដើមេបី
សុំលុយគេដូចគា្នាផងដេរ។
បច្ចុបេបន្នឈ្មោះ ជុំ សុភាព

បនរត់គេចខ្លនួបត់ហើយសមត្ថ-
កិច្ចកំពុងសេវជេវស្វេងរក 
ជននេះ៕
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សមត្ថកិច្ចតាមរកក្រមុតំាងខ្លនួជាអ្នកព័ត៌មានផ្ញើសារសំុប្រក់ពីលោករ័ត្នស្រង៊

សហគមន៍ន្រសាទបន្ថ្រមការងារប្រមូល...
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ដំរីខាវ៉ាន់ផ្ដើមមានសេរីភាពនិងតេវូការពេល៣ខេផេសំានឹងជមេកសត្វពេនៅកម្ពជុា
 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

សៀមរាបៈ  ខាវ៉ាន ់ មាន អាយុ 
៣៥ ឆ្នា ំ ជា ស ត្វ ដំ រី ឈ្មោល ១ 
កៃបាល  ដៃល តៃវូ បាន អ្នក អភិ រកៃស 
អន្តរ ជាត ិ នងិ ជាត ិជយួ សង្គៃះ 
ចៃញ ពី បៃ ទៃស បា៉ាគីស្ថាន  
កាល ពី ចុង ខៃ វិច្ឆកិា  ដោយ ហៃត ុ
ថា  កៃុម អ្នក អភិ រកៃស សត្វ គិត ថា  
វ ជា សត្វ ឯ កោ បំ ផុត ក្នុង លោក   
ពៃល នៃះ វ ចាប់ ផ្ដើម មាន សៃរី- 
ភាព ហើយ  ប៉ុន្តៃ វ តៃូវ ការ 
ពៃល វៃលា បៃ មាណ ជា ៣ ខៃ 
ដើមៃបី សមៃប ខ្លួន នៅ ក្នុង ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ នៅ ក្នុង បៃ ទៃស 
កម្ពុជា ។  

 លោក  សុខ  ហុង  បៃធាន អង្គការ 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ កម្ពុជា  ជា 
អ្នក  ថៃ រកៃសា  ខា វ៉ាន ់ នៅ ក្នងុ សួន 
នៃ ពៃ ធម្មជាតិ  បាន បៃប់ ឱៃយ 
ដឹង ថា  ក្នងុ រយៈ ពៃល នៃះ  ខា វ៉ាន់  
មិន ទាន់ តៃូវ បាន ដោះ លៃង ឱៃយ 
មាន សៃរីភាព នៅ ក្នុង ពៃ នោះ 
ទៃ   ពៃះ វ តៃូវ ការ រយៈ ពៃល 
បៃមាណ ជា  ៣ខៃ បន្ថៃម ទៀត  
ដើមៃបី ឱៃយ សុខ ភាព របស់ វ  មាន 
ភាព ល្អ បៃសើរ វិញ  និង អាច 
បនៃសាំ ខ្លួន វ  ជា មួយ ដំរី ដទៃ 
ទៀត  កៃយ ពៃល ដៃល វ បាន 

ទទួល រង នូវ ការ ឈឺ ចា ប់ អស់ ជា - 
ចៃើន ឆ្នាំ។  ខា វ៉ាន់  អាច នឹង តៃូវ 
លៃង ឱៃយ រស ់នៅ កៃ ទៃងុ ដចូ ដរំ ី
ញី ទាំង ៣ កៃបាល ផៃសៃង ទៀត  
ក្នុង ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ គូលៃន 
ពៃហ្ម ទៃព ។   

 លោក   ហងុ  ថ្លៃង ថា ៖   « ខ្ញុ ំគតិ 
ថា  មិន យូរ ទៀត ទៃ  ពៃះ 
ចំពោះ មុខ  ដំរី នៃះ  មាន ភាព 
ស៊ាំខ្លះៗ ហើយ។  ផៃន ការ 
ចំពោះ មុខ  យើង ចង់ ចិញ្ចឹម វ  
ឱៃយ រស់ នៅ របៀប ដូច សត្វពៃ 
ដទៃ ទៀត។  ដំរី  មាន ចិត្ត ដូច 
មនសុៃស អ៊ចី ឹង  ពៃះ កាល ព ីខា វ៉ាន់  
មក ដល់ ទីនៃះ  គឺ ខា វ៉ាន់  បាន 
បាត់ បង់ ដៃ គូ ជាទី សៃឡាញ់ 
របស់ ខ្លួន  ហើយ មក ដល់ ពៃល 
នៃះ  ខាវ៉ាន ់នៅ តៃ មាន ចតិ្ត នកឹ- 
រឭក ដៃគូ ចាស់ របស់ គាត់។   
ចពំោះ ពៃល នៃះ  យើង ឃើញ ថា  
គាត ់កពំងុ មាន ចណំង់ ទាក ់ទង  
និង អារម្មណ៍ ល្អ ជា ង គៃ ជា មួយ 
ដំរី កៃបាល អា យុ  ៣៦ ឆ្នាំ  ក្នុង 
ចំ ណោម ដំរី ៣ កៃបាល » ។ 

 ក្នុង ដំណើរ ទសៃសន កិច្ច រយៈ- 
ពៃល ៣ ថ្ងៃ  នៅ ខៃត្ត សៀមរាប  
កាល ពី ថ្ងៃទី ១៨  ធ្នូ  លោក  
នៃតៃ  ភ ក្តៃ  រដ្ឋលៃ ខាធិ ការ 
កៃសួងបរិស្ថាន  បាន និយាយ 

ថា ៖   « ដំរី ឈ្មោះ  ខា វ៉ាន់  ដៃល 
ជា ដំរី ដ៏ ឯកោ បំផុត នៅ លើ 
លោក  លៃង ឯ កោ ទៀត ហើយ 
កៃយ ពៃល តៃូវ បាន បញ្ជូន ពី 
បៃទៃស បា៉ា គី ស្ថាន ឱៃយ មក រស់- 
នៅ ក្នុង ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ នៃ 
បៃទៃស កម្ពុជា  កាល ពី ថ្ងៃទី 
៣០  ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០ » ។   

 លោក  បាន បន្ត ថា  រហូត មក 
ទល់ នឹង ថ្ងៃទី ១៨  ខៃ ធ្នូ នៃះ  ដំរី 
ខា វ៉ាន់ បាន ផ្តើម ជីវិត ថ្មី  និង ក្តី 
សងៃឃឹម ថ្មី របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង 
ជមៃក ថ្មី ដៃល បៃទៃស កម្ពុជា 
បាន ផ្តល់ ឱៃយ  ខណៈ ដំរី ខា វ៉ាន់  ក៏ 
បាន ផៃសាំខ្លួន បាន យា៉ាង ល្អ នឹង 

បរិស្ថាន ថ្មី  ដោយ ការ មាន 
ទំនាក់ ទំនង ជា បៃចាំ ជា មួយ ដំរី- 
ញី ទំាង  ៣កៃបាល របស់ កម្ពជុា ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « កម្ពុជា 
បាន ផ្តល់ ជមៃក ថ្មី  ផ្តល់ ជីវិត ថ្មី 
និង ផ្តល់ ក្តី សងៃឃឹម ថ្មី ដល់ ដំរី ដ៏ 
ឯកោ មយួ នៃះ។  ដរំ ីខា វ៉ាន ់ជា ដរំ ី
ឈ្មោល  មាន អាយ ុ ៣៥  ឆ្នា ំតៃវូ 
បាន កៃុម អភិរកៃស សត្វពៃ ជួយ 
សង្គៃះ ពី សួន សត្វ មួយ នៃ 
បៃទៃស បា៉ា គ ីស្ថាន តាមរយៈ ការ- 
តស៊ូ  ផ្នៃក ចៃបាប់  ហើយ ចុង- 
កៃយ តុលា ការកំពូល របស់  
បា៉ា គី ស្ថាន បាន សមៃច ឱៃយ ដំរី  
ខា វ៉ាន់ តៃូវមាន សៃរីភាព  និង 

បញ្ជូន មក រស់ នៅ ក្នុង ពៃ ធម្ម- 
ជាត ិនៃ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ របស់ 
បៃទៃស កម្ពុជា » ។ 

 ការ ខិត ខំ ជួយ សង្គៃះ ដំរី ១ 
កៃបាល នៃះ  គឺ បាន ធ្វើ ឡើង 
ដោយ កៃុម អ្នក អភិរកៃស សត្វ ពៃ 
អន្តរ ជាតិ   ក៏ ដូច ជា អ្នក ចមៃៀង 
ដ៏ លៃបី ស័ រ (Cher)  រួម នឹង 
អង្គការ អភិរកៃស ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ កម្ពុជា  (CWS)  និង អ្នក 
ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃង ទៀត  អស់ រយៈ- 
ពៃលជាង ៥ឆ្នា ំ ដើមៃប ីអាច ឱៃយ ដរំ ី
អាសុី ដ៏ ឯកោ ១កៃបាល នៃះ មាន 
សៃរីភាព  និង រស់ នៅ ក្នុង ពៃ- 
ធម្មជាតិ។  ដំរី ខា វ៉ាន់  នឹង តៃូវ 
រស់ នៅ ក្នុង ពៃ ធម្ម ជាតិ នៅ ក្នុង 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ គូលៃន 
ពៃហ្ម ទៃព  ក្នុង ភូមិ សស្តៃ ខៃត្ត 
ឧ ត្ត រ មានជ័យ  កៃម ការ យក- 
ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ថៃ រកៃសា ការ ពារ ខ្ពស ់
របស់ កៃសួង បរិស្ថាន  និង អង្គការ 
អភិរកៃស ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
កម្ពុជា  (CWS) ។ 

 ដំរី ខា វ៉ាន់  គឺ ជា បៃភៃទ ដំរី 
អាសុី ដៃលជា បៃភៃទ រង ការ- 
គរំាម កហំៃង  ហើយ កម្ព ុជាមាន 
បៃភៃទ ដំរី អាសុី នៃះ ចនោ្លោះ ពី  
៤០០ ទៅ ៦ ០០ កៃបាល ដៃល 
កពំ ុង តៃ រស ់នៅ ក្នងុ ពៃ នៃ តបំន ់

ការពារ ធម្ម ជាត ិរបស ់កម្ពជុា ក្នងុ 
ខៃត្តរ តន គរិ ី នងិ មណ្ឌល គរិ ី នងិ 
នៅ ក្នុង តំបន់ជួរ ភ្នំ កៃវ៉ា ញ  
ខណៈ កម្ពុ ជា មាន ដំរី សៃកុ បៃ- 
មាណ ជាង  ៧០ កៃបាល។ 

 លោក   ដារកិ ថម សនុ  សហ- 
ស្ថាប និក មូល និធិសង្គៃះ ដំរី   
ថ្លៃង ថា  នឹង ពៃយាយាម  ផ្តល់ ឱៃយ ខា វ៉ាន់   
នូវ ជីវិត រស់ នៅ ថ្មី តាម បៃប ធម្ម- 
ជាតិ ឡើង វិញ  ពៃះ តៃ កន្លង មក  
ដំរី ខាវ៉ាន់  តៃវូ បាន មនុសៃស រលំោភ 
បំពាន សិទ្ធិ យា៉ាង   ធ្ងន់ធ្ងរ ។ 

 លោ ក  ថ្លៃង ថា ៖« ការ មើល ថៃ 
ខាវ៉ាន់ នៅ ពៃល នៃះ  គឺ បញៃឈប់ 
ការ បៃើ បៃស់ ខាវ៉ាន់  ដើមៃបី ជា 
ការ កមៃសាន្ត បញៃឈប់ ការ យក 
ខាវ៉ាន់   ដើ មៃបី រក លុយ   និង ឈប់ 
បៃើ ខាវ៉ាន់   ទៅ ធ្វើ អ្វី ដៃល មិន- 
មៃន ជា ការ រស ់នៅ បៃប ធម្ម ជាត ិ
របស់វ។  ការ បា៉ាន់ ស្មោន ផៃន- 
ការ    ១០ ឆ្នាំ ដើមៃបី អភិរកៃស សត្វ - 
ដំ រីពៃ អាសុី នៃះ តៃូវ ការ ថវិកា 
ចំនួន ៤០ , ៥ លា ន ដុលា្លោរ  ដៃល 
ជា គមៃង ថវិកា រំពឹង ថា នឹង 
បាន ម ក ពី បៃភព រួម បញ្ចូល គា្នា 
ទំាង កញ្ចប់ ថវិកា រាជ រដា្ឋាភិ បាល  
អង្គ ការ មនិ មៃន រដា្ឋាភ ិបាល   នងិ  
ដៃ គូ អភិ វឌៃឍន៍ នានា។   នៃះ បើ 
តាម កៃសួង បរិ ស្ថាន ៕  

ដំ រីខាវ៉ាន់ស្ថតិ នៅ ក្រោម ការថ្រោទំាមុន ល្រោង ក្នងុ ព្រោ ធម្ម ជាតិ។ រូបថត រងៃសី
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  វី ង លើកទឹកចិត្ត ភ្នាក់ងារ  និង 
សហគមន៍ របស់ខ្លួន ឱ្រោយ ប្រោកាន់-
ខា្ជាប់ នូវ ការប្រោងុប្រោយ័ត្ន ចំពោះ កូ- 
វីដ ១៩ ដើម្រោបី សុវត្ថិភព របស់ 
ពួកគ្រោ !

 នៅពៃលដៃល បៃទៃស កម្ពុជា 
កំពុង បន្ត បៃឈម នឹង បញ្ហា ដៃល 
បណ្តាលមកព ីជងំ ឺរាតតៃបាត ក ូវដី ១៩ 
ធនាគារ ឯកទៃស វី ង( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត បាន បង្កើន វិធានការ 
បៃុងបៃយ័ត្ន នៅតាម ភា្នាក់ងារ វី ង 
ទូទាំងបៃទៃស ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារ ឯកទៃស វី ង បាន មានបៃ-
សសនថ៍ា ៖« យើង បានធ្វើការ យា៉ាង 
ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ ភា្នាក់ងារ របស់ យើង 
នៅ ទូទាំងបៃទៃស ដើមៃបី ធានាថា 
ពួកគៃ អនុវត្ត វិធានការដើមៃបី ការ-
ពារ ពី ការឆ្លង ជំងឺ នៃះ ។ ឥឡូវនៃះ 
យើង ក៏បាន សមៃចចិត្ត ចាត់ វិធាន-
ការ ផៃសៃង បន្ថៃមទៀត ដើមៃបី ធានា 
សុវត្ថិភាព ដល់ ភា្នាក់ងារ  និង សហ-
គមន៍ របស់ យើង » ។  

 អតិថិជន របស់ វី ង នឹង ឃើញ នូវ 
សញ្ញា ដើមៃបី ធានាបាន នូវ គមា្លោត 
សុវត្ថិភាព នៅពៃល រង់ចាំ មាន 
អាលក់លុ ឬ ជៃ ល លាងដៃ នងិ បណ្ណ- 

ព័ត៌មាន ដៃល ជំ រុញឱៃយ សធារណ-
ជន ធ្វើតាម វិធី បងា្ការ កូ វីដ ១៩ រួម 
មាន ៖ ការពាក់ មា៉ាស់ និង ទៅពិនិតៃយ 
សខុភាព បៃសនិបើ ពកួគៃ មាន រោគ-
សញ្ញា នៃ ជំងឺ នៃះ ។ ភា្នាក់ងារ វី ង ក៏ 
តមៃូវឱៃយពាក់ មា៉ាស់  និង ផ្តល់ជូន 
អតិថិជន នូវ អាល់កុល  ឬ ជៃ ល 
លាងដៃ ផងដៃរ ។ 

 លោកសៃី វឿន មា៉ា រី ណ ភា្នាក់ងារ 
វ ីង នៅ ខៃត្តកណ្តាល បាន មានបៃស-
សន៍ថា ៖« ខ្ញុំ តៃូវ ពាក់ មា៉ាស់  និង បៃ-
កាន់ យក ការរកៃសា គមា្លោត សង្គម 
បៃកប ដោយ សុវត្ថិភាព នៅ ទី តាំង 
របស់ខ្ញុំ ។ នៅពៃល មាន អតិថិជន 
ចៃើន នៅទីនៃះ ខ្ញុំ លើកទឹកចិត្ត 
ពួកគឱៃយតមៃង់ជួរ  និង ធ្វើតាមស្លោក- 
សុវត្ថិភាព ។ ខ្ញុំ ក៏ រកៃសា ទីតាំង របស់ខ្ញុំ 

ឱៃយ ស្អាត និង ផ្តល់ឱៃយ អតិថិជន នូវ 
អាល់កុល លាងដៃ ផងដៃរ » ។ 

 វី ង បាន ខិតខំ បៃឹងបៃង ជាចៃើន 
ចាបត់ាងំព ីខៃមនីា  ឆ្នា២ំ០២០ ដើមៃប ី
ជំរុញ ការយល់ដឹង អំពី កូ វីដ ១៩។ 
ទាំងនៃះ រួមបញ្ចូល ការផៃសព្វផៃសាយ 
អពំ ីការយលដ់ងឹ នៃ គមា្លោត សវុត្ថភិាព 
និង វិធានការផៃសៃងៗ ទៀត ក្នុងពៃល 
មាន ជំងឺ រាតតៃបាត ។ 

កៃុមហ៊ុន ក៏បាន បើក កម្មវិធី ជជៃក 
នៅលើ ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ដើមៃបី ចៃក-
រំលៃក ព័ត៌មាន ឥតគិតថ្លៃ  និង គួរឱៃយ 
ទុកចិត្ត ដល់ សធារណជន ។ 

 លោក សៃ៊នុ ឈាង សៃង    នាយក 
គៃប់គៃង អាជីវកម្ម ទីផៃសារ អតិថិជន 
នៃ ធនាគារ ឯកទៃស វ ីង  មានបៃស-
សន៍ថា ៖« សុវត្ថិភាព របស់ ភា្នាក់ងារ 

អតិថិជន និង សហគមន៍ គឺជា អាទិ-
ភាព ចមៃបង របស ់យើង ។ យើង តៃងតៃ 
ផ្តល់ព័ត៌មាន ថ្មីៗ អំពី កូ វីដ ១៩ ដល់ 
ភា្នាក់ងារ របស់ យើង ហើយ ទៅ ជួប 
ពួកគៃ ជា ទៀងទាត់ ដើមៃបី ធានាថា 
ពួកគៃ កំពុង អនុវត្ត   វិធានការ 
សុវត្ថិភាព នានា ។ បុគ្គលិក វី ង ទាំង-
អស់ ក៏ តមៃូវឱៃយ ពាក់ មា៉ាស់ របាំងមុខ 
សៃមដៃ លាងដៃ នងឹ អាកលុ ពៃម-
ទាំង រកៃសា គមា្លោត សុវត្ថិភាព នៅពៃល 
ទៅ ជួប ភា្នាក់ងារ ផងដៃរ » ។ 

 លោក សរ សន្ត ភិរមៃយ ដៃលជា 
អតថិជិន វ ីង មា្នាក ់នៅ ខៃត្តតាកៃវ បាន 
ឱៃយដឹងថា គាត់ ពិតជា កោតសរសើរ 
ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ វី ង ចំពោះ សុវត្ថិ-
ភាព អតថិជិន តាមរយៈ ការបង្កើត នវូ 
ការណៃនាំ នានា ។  

« ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ ថា  មាន សុវត្ថិ-
ភាព ពៃល ទៅ ភា្នាក់ងារ វី ង ពៃះ វ 
មាន ទីតាំង នៅកៃបៃរ ផ្ទះ របស់ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ 
បានកតស់មា្គាល ់ឃើញថា  កៃមុហ៊នុ 
បាន គូស ខៃសៃបនា្ទាត់ នៅលើ ដី ហើយ 
ពួកគៃ ស្នើ សុំឱៃយ អតិថិជន តមៃង់ ជួរ 
សៃបគា្នា  និង រកៃសា ចនោ្លោះ ១,៥ម៉ៃតៃ 
រវង គា្នា ទៅវិញទៅមក ។ 

ភា្នាក់ងារ ក៏ រំឭក ពួកយើង ឱៃយ ពាក់ 
មា៉ាស់ និង សមា្អាត ដៃ របស់ យើង 
ជាមយួ អាលក់លុ មនុ នងិ កៃយ ពៃល 

បៃើ សៃវកម្ម របស់ ពួកគៃ ផងដៃរ ។ ខ្ញុំ 
មាន អារម្មណ៍ ជឿជាក់  និង ពៃញ-
ចិត្ត ចំពោះ កមៃិត សុវត្ថិភាព នៃះ 
ណស់ »។ 

 នៅ ទីស្នាក់ការ កណ្តាល របស់ វី ង 
នៅ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ អតថិជិន ទាងំអស ់
តមៃូវឱៃយ ពាក់ មា៉ាស លាងដៃ ជាមួយ 
អាល់កលុ នងិ តៃតួពនិតិៃយ សីតណុ្ហាភាព 
របស់ ពួកគៃ ។   មាន ភា្នាក់ងារ វី ង ជិត 
៩០០០កន្លៃង នៅ ទូទាំងបៃទៃស 
ទាំង រាជធានី ភ្នំពៃញ ទៅ ខៃត្ត ដាច់- 
សៃយាល ផៃសៃងៗ ។ 

វី ង  បានធ្វើការ ដោយ មិន ខា្លោច 
នឿយហត់ ដើមៃបី ធានាថា  ភា្នាក់ងារ 
របស់ខ្លួន អាច បន្ត បៃតិបត្តិការ អា-
ជវីកម្ម ដោយ គា្មោន ការរខំាន ណមយួ 
ដើមៃប ីឱៃយ អតថិជិន អាច បន្ត បៃើបៃស ់
សៃវកម្ម របសខ់្លនួ ផ្ញើ បៃក់ ទៅ មនុសៃស 
ជាទី សៃឡាញ់ ក៏ដូចជា ធ្វើ បៃតិបត្តិ-
ការអាជីវកម្ម ផៃសៃងៗ ។ 

 វី ង ក៏ ផ្តួចផ្តើម សកម្មភាព ជាចៃើន 
ដើមៃបី គាំទៃ សហគមន៍ ដៃល រង ផល-
ប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពៃល រាតតៃបាត នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៃះ។ ថ្មីៗ នៃះ វី ង បាន 
បៃកាស ធ្វើ យុទ្ធនាការ ដើមៃបី បៃមូល 
ថវិកាគាំទៃ ដល់ រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
ក្នុង ការទិញ វ៉ាក់សំង កូ វីដ ១៩  ផង- 
ដៃរ ៕ 

វីងពង្រឹងការអនុវត្តវិធីបង្ការកូវីដ១៩ក្នុងចំណោមភ្នាក់ងររបស់ខ្លួន

អតិថិជនតម្រោង់ជួរ ដោយរក្រោសាគម្លាតដើម្រោបីដក និងផ្ទ្រោរលុយនៅភ្នាក់ងារវីង។ 
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លោកហុ៊នសែននិងលោកបែយុធ...
តពទីពំរ័ ១...នងិ បៃជាជន»។
លោក បន្ត ថា៖ «នៅ ក្នុង ការ- 

កត ់សម្គាល ់នៃះ ខ្ញុ ំសមូ បញ្ជាក ់ ព ី
ការ ប្ដៃជា្ញាចិត្ត ឥត ងាក រៃ របស់ ខ្ញុំ 
ក្នុង ការ ធ្វើ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជា-
មួយ ឯក ឧត្តម ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 
ភាព ជា ដៃគូ យូរ អង្វៃង  ឱៃយ ទៅ 
កមៃតិ មយួ ទៀតជា ពសិៃស ដើ មៃប ី
ជម្នះ វិបត្ត ិ កូវីដ១៩ ដៃល មិន ធ្លាប់ - 
មន ដើមៃបី នាំ មក នូវ សន្តិភាព 
ស្ថិរ ភាព និង វិបុលភាព បៃកប- 
ដោយ  ចរីភាព  សមៃប ់បៃជា ជាត ិ
យើង ទាងំ ២ សហគមន ៍អាស៊ាន 
និង លើស ពី នៃះ ទៀត»។

សៃដៀង គ្នា នៃះ លោក បៃយុធ 
ចាន-អចូា ក ៏បាន ថ្លៃង ក្នងុ លខិតិ 
របស់ លោក ដោយ បញ្ជាក់ ថា 
ទំនាក់ ទំនង រវាង បៃទៃស ទាំង ២ 
មិន ធ្លាប់ មន ភាពល្អ បៃសើរ ដូច 
សព្វ ថ្ងៃ នៃះ ទៃ។ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ 
ទំនា  ក់ ទំនង រវាង បៃទៃស ទាំង ២  
កំពុង តៃ ពងៃីក បន្ថៃម តាម រយៈ 
កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ  និង ផល- 
បៃយោជន៍ ទៅ វិញ ទៅ មក លើ 
គៃប ់  វស័ិយ។ លោក បន្ត ថា តំបន់ 
នៅ តាម ពៃដំៃន រវាង បៃទៃស ទំាង- 
២បច្ចុបៃបន្ន នៃះ កំពុង ទទួល បាន 
ផ្លៃ ផ្កា ពី សន្តិភាព   និង ស្ថិរភាព ដ៏ -   
ស្ថិតស្ថៃ រ។ ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លង ដៃន 

ដៃល កំពុង តៃ កើន ឡើង ជា លំដា ប់ 
បាន ផ្ដល់ ការងារ កាន់  តៃ ចៃើន 
បន្ថៃម ទៀតនិង ធ្វើ ឱៃយ ជីវភាព រីក- 
ចមៃើន សមៃប់ បៃជាជន នៃ បៃទៃ ស 
ទាំង ២។ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី 
បាន កើន ឡើង យ៉ាង ឆប់ រហ័ស 
ពី ទំហំ  ៣០០ លាន ដុលា្លារ កាល ពី 
២០ ឆ្នា ំមនុ ដល ់ជាង ៩០០ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នា២ំ០ ១ ៩ ។

លោកបៃយធុ ចាន-អចូា ថ្លៃង 
ដចូ្នៃះ ថា៖ «ការ វនិយិោគ របស ់ថៃ  
នៅ កម្ពជុា កពំងុ តៃ មនការ កើន- 
ឡើង ដៃល ចូលរួម ចំណៃក ជា វិជ្ជ - 
មន ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ខណៈ 
ពៃល ដៃល សៃដ្ឋកិច្ច ថៃ  ក៏ ទទួល 
បាន ផល បៃយោជន៍ យ៉ាង ចៃើន  
ពី  កម្លាំង ពលកម្ម ពី កម្ពុជា  និង ពី 
សហបៃតិបត្ត ិការ ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច» ។

បៃទៃស កម្ពជុា  នងិ បៃទៃស ថៃ  
បាន ធ្វើ ឱៃយ មន ការ រីក ចមៃើន គួរ- 
ឱៃយ កត់ សម្គាល់  ក្នុង ការ ពន្លឿន 
ការ តភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង ដៃល រួម- 
មន ការ កសង ស្ពាន មិត្តភាព ថៃ - 
កម្ពជុាដៃល ភា្ជាប់ ខៃត្ត សៃះកៃវរប ស់ 
ថៃ និង ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ។ 
ការ ស្ដារ ឡើង វិញ  ផ្លវូ រថ ភ្លើ ងដៃ ល 
តភា្ជាប់ សហគមន៍ ថៃ  និង កម្ពជា 
ឆប់ៗ នៃះ។   នៃះ បើ តាម លិខិត 
លោក បៃយុធ ចាន-អូចា។

លោក  បៃយុធ  ថ្លៃង ថា៖«នា - 
ពៃល ថ្មីៗ នៃះ យើង បាន ធ្វើ ការ 
ជាមយួ គ្នា  ដើមៃប ីកាត ់បន្ថយ ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ពី ការ រាតតៃបាត សកល 
នៃ ជងំកឺវូដី១៩ ទៅ លើ សៃដ្ឋកចិ្ច 
និង សង្គមដៃល នៃះ បាន តៃសួ តៃ យ 
ផ្លវូ ឱៃយ យើង មន កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិ- 
ការ កាន់ តៃ ជិត ស្នទិ្ធ ជាង មុន ក្នងុ- 
ការបៃឈម មុខ ដោះ សៃយ បញ្ហា  
បៃឈម ថា្នាក់ តំបន់  និង កមៃិត 
អន្តរជាតិ នា ពៃល អនាគត»។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «ខ្ញុ ំជឿ ជាក ់
យ៉ាង មុត មំ ថា មិត្ត ភាព រវាង ពៃះ- 
រាជាណាចកៃ កម្ពជុា  នងិ ថៃ មន 
ភាពរឹង មំ  និង ស្ថិតស្ថៃរ។ លើស ពី 

នៃះបៃជាជន របស ់យើង   ពសិៃ ស 
យុវជន ជំនាន់ កៃយ  នឹង នៅ តៃ 
បន្ត សហការ រួម គ្នា ឆ្ពាះ ទៅ អនា គត 
ដៃល កាន់ តៃ បៃសើរ ដើមៃបី សន្ត ិភា ព 
វិបុលភាព និង ការ អភិវឌៃឍ រួម»។

កាល ពី ថ្ងៃ ទី  ១៨ ធ្ន ូលោក  បៃក់  
សខុនុ រដ្ឋ មន្តៃកីៃសងួ ការបរទៃស  
នងិ សហបៃតបិត្តកិារ អន្តរជាត ិក ៏
បាន បង្ហាះ សរ  របស់ លោក ក្នុង 
ការ បៃរព្ធ ខបួ  ៧០ ឆ្នា ំនៃ ទនំាក-់ 
ទំនង ការ ទូត នៃះ ដៃរ ដោយ លោ ក 
បញ្ជាក់ ថា ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី 
មន ទំហំ៥៥៧០ លាន ដុលា្លារ 
ក្នងុ ពៃល ១០ ខៃ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ 
បើ ទោះបី ជា មន បញ្ហា កូវីដ ក្ត ី៕

លោក ហុ៊ន សែន និង លោក បែយុធ នៅ ពែ ំដែន  ប៉ោយ ប៉  ែត ពី ឆ្នា ំមុន ។ SPM

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ដែលពែយាបាលជា
អាចឈឺលាប់វិញតែការឆ្លងទាប

 មុំ   គន្ធា 

ភ្ន ំពែញៈ  កៃសងួ សខុាភ ិបាល 
បាន អះ អាង ថា  អ្នក ជំងឺ ដៃល 
ជា សះ សៃបើយ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
អាច មន លទ្ធភាព ឈឺ លាប់ 
ឡើង វិញ មន អតៃ ពី ១០ ទៅ 
១៥ ភាគ រយ  ប៉នុ្តៃ  មន លទ្ធភាព 
ចម្លង ទាប បំផុត ។

  លោក សៃី  ឱ  វណ្ណ ឌីន  អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង សុខាភិ បាល 
បាន  ឱៃយ ដឹងថា  មក ដល់ ពៃល 
នៃះ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  មន 
ករណី លាប់ ឡើង វិញ  នូវ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  មន បៃមណ ជា ជិត 
១០ នាក ់ឬ ស្មើ ន ឹង  ២,៦ភាគ រយ 
នៃ អ្នក ពៃយា បាល ជា សះសៃបើ យ ពី 
ជំងឺ នៃះ។ 

លោ ក សៃី  បាន ថ្លៃង ថា៖   
« តាម ការ សៃវ ជៃវ របស់ អ្នក- 
វិទៃយា សសៃ្ត វៃជ្ជ សសៃ្ត របស់ 
យើង  ជា ពិសៃស អង្គការ សខុភាព 
ពភិព  លោក តៃង តៃ នយិយ ដៃរ 
ថា  អ្នក ដៃល លាប់ ឡើង វិញ នូវ 
វីរុស កូវីដ ១ ៩ នៃះ គឺ មន លទ្ធភាព 
ចម្លង  ទៅ អ្នក ផៃសៃង ទាប បំផុត 
ដោយ សរ វីរុស នៃះ បាន ថម- 
ថយ នូវ ឥទ្ធិ ពល ចម្លង របស់ វា 
ទៅ ហើយ ...វាមិន ដូច លើក ដំ- 
បូង ទៃ » ។ 

 លោក សៃី ឱ   វណ្ណ ឌីន  បាន 
បញ្ជាក់ ថា    ថ្វី ដៃបិត តៃ  យ៉ាង នៃះ 
ក៏ ដោយ  គៃនៅ តៃ ណៃ នាំថា 
អ្នក ជំងឺ ដៃល គត់ មន ស្ថាន- 
ភាព ជា ហើយ គឺ តៃូវ តៃ នៅ ដាច់ 
ដោយ ឡៃក សិន ក្នុង រយៈ ពៃល 
១៤ ថ្ងៃ  ហើយ បន្ត តាម ដាន 
សខុភាព ដោយ មនិ អន ុញ្ញាត ឱៃយ 
ចៃញ កៃ ទៅ ជួប ឬ ចាប់ ដៃ ទាក់- 
ទង ជា មយួ នងឹ អ្នក ដទៃ នោះ ទៃ   
ហើយ តៃវូ តៃ អនវុត្ត នវូ វធិន ការ 
ការពារ ខ្លួន ជាប់ ជានិច្ច ។ 

 លោក សៃ ីឱ  វណ្ណ ឌនី  បាន ធ្វើ 
ការ   កៃើន រំ ឭក ទៅ ដល់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ទាងំ អស ់ផង ដៃរ ថា  ការ- 
មិន ការពា រ ខ្លួ ន ពី ការ ចម្លង វីរុស 
កូវីដ ១ ៩  គឺ ជា ការ មើល ងាយ 
ខ្លួន ឯង  ទុក ខ្លួន ឯង ឱៃយ ឈឺ  និង 
អាច ឈាន ទៅ ដល់ គៃះ ថា្នាក់ 
សខុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ   បៃសនិ បើ កាន ់
តៃ បៃហៃស ជា មួយ នឹង វីរុស នៃះ ។ 

 នៅ ថ្ងៃ មៃសលិ មញិ នៃះ  អ្នក ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ចំនួន ២នាក់ បាន ជា 
សះសៃបើយ  ក្នុង នោះ មន ម្នាក់ 
ជា អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហ គមន ៍២៨ វចិ្ឆកិា  គ ឺសៃ្ត ីជន- 
ជាតិ ខ្មៃរ  អាយុ ៣២ ឆ្នាំ  ស្នាក់- 
នៅ បរុ ីលមឹ  ឈាង ហាក ់ សងា្កាត ់
វាល សៃបូវ  ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ  ដោយ 
ការ ធ្វើ តៃស្ត  ឃើញ អ វិជ្ជ មន 
ចំនួន ២ដង  និង បាន អនុញ្ញាត 

ឱៃយ ចៃញ ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ ផង ដៃរ។  
ចំណៃក អ្នក ជំងឺ ម្នាក់ ទៀត  ជា 
បរុស ជន ជាត ិខ្មៃរ   អាយ ុ៧៥ ឆ្នា ំ 
ស្នាក់  នៅ សងា្កាត់ ផៃសារ ថ្មី  ខណ្ឌ 
ដូន ពៃញ  ជា អ្នក ដំណើរ មក ពី 
បៃទៃស ចិន ។  គិត តៃឹម ថ្ងៃ មៃសិល- 
មិញ នៃះ   កម្ពុ ជា មន អ្នក មន 
វរីសុ កវូដី ១៩ ចនំនួ ៣៦៣នាក ់  
ក្នងុ នោះ ពៃយាបា ល ជា សះសៃបើ យ  
ចនំនួ ៣៤៧ នាក ់  នងិ អ្នក កពំងុ 
សមៃក ពៃយា បាល ចំនួន ១៦ 
នាក់ ។

នៅ ថ្ងៃ មៃសិ ល មិញ នៃះ ផង ដៃរ   
យូនី សៃ ហ្វ បាន បៃកាស  ដាក់ 
ចៃញ ផៃន ការ ដឹក ជញ្ជូន ថា្នាំ 
បងា្ការ ជំងឺ កូវីដ១៩  ឱៃយ បាន 
រហតូ ដល ់៨៥០ តោន ក្នងុ ១ ខៃ  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១  តាម រយៈ យន្តការ   
COVAX  នៅ ក្ន ុង បៃតិ បត្តិការ ភ័ស្ត ុ- 
ភា រ  “ខា្នាត ធំ ជា បៃវត្តិ សស្តៃ”  
ទៅ ដល់ បៃទៃស មន ចំណូល 
ទាប នងិ មធៃយម កមៃតិ ទាប ចនំនួ   
៩២ បៃទៃស  ដៃល ក្នុង នោះ ក៏ 
មន បៃទៃស កម្ពុជា ផង ដៃរ ។ 
យោង តាម សៃច ក្តី បៃកាស 
ពត័ម៌ន។ ការ វាយ តម្លៃ បាន រក 
ឃើញ ថា   កៃុម ហ៊ុន អាកាស- 
ចរណ ៍ពាណជិ្ជ កម្មនងឹ អាចដកឹ- 
ជញ្ជនូ ថា្នា ំបងា្ការ  ទៅ កាន់ បៃទៃស 
ដៃល មន ចំណូល  ទាប  និង  
បៃទៃស   ដៃល មន ចំណូល 
មធៃយម កមៃិត ទាប   ស្ទើរ តៃ ទាំង 
៩២ បៃ ទៃស  ដៃល ជា បៃទៃស 
ស្ថតិ ក្នងុ ចណំោម បៃទៃស ចនំនួ 
១៩០   ដៃល ចូល រួម នៅ ក្នងុ កម្ម វិធី   
COVAX  ជា មួយ នឹង  ការ បា៉ាន់ 
បៃមណ ថវិ កាចំ  ណាយ រហូត  
៧០ លាន ដុលា្លារ អា មៃរិក ។ 

កៃយ ព ីមន ការ ផ្ទុះ ជ ំងកឺវូដី- 
១៩នៅ ផៃសារ លក ់ដុ ំបងា្គា នៅ ក្នងុ 
ខៃត្ត សមុត សខន នៃ បៃ ទៃស 
ថៃនាពៃល កន្លង មក នៃះ  លោក 
អិុត   សំហៃង  រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង 
ការងារ  និង បណ្តះុ ប ណា្តាល- 
វជិា្ជាជវីៈ បាន ជនូ ដណំងឹ ទៅ ដល ់ 
ទីភា្នាក់ ងារ ជៃើ ស រីស ឯក ជន 
និង មនៃ្តី ពាក់ ព័ន្ធ ឱៃយ ផ្អាក ការ - 
បញ្ជូន ពលករ  ដៃល បាន ចុះ- 
អនសុៃសរ ណៈ នៃ ការ យោគ យល ់
គ្នា  ( MOU)  និង ពល ករ តាម 
រដូវ កាល ទៅ បៃទៃស ថៃ រហូត  
មន ការ ជូន ដំណឹង ជា ថ្ម។ី 

 លោករដ្ឋ មន្តៃី   ថ្លៃងទៀត   ថា 
ទ ីភា្នាកង់ារ   នងិ មនៃ្ត ីពាក ់ពន័្ធ តៃវូ 
បន្ត ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ នយិោជក 
ថៃ ឬ ស មគម នយិោ ជក ថៃ  នងិ 
អាជា្ញា ធរ ថៃ ក៏ ដូច ជា អាជា្ញា ធរ 
មន សមត្ថ កចិ្ច កម្ពជុា ដើមៃប ីជយួ 
សមៃួល ដល់ ពល ករ ក្នុង ករណី 
ចាំបាច់ តាម ការ សមៃច របស់ 
រាជ រដា្ឋាភិ ...តទៅ ទំ ព័រ ៧



តពីទំព័រ៦...បាល។ចពំោះ
ពលករដែលចាំបាច់តែូវវិល-
តែឡប់មកសែុកកំណើតវិញ
តែូវជែើសរើសចែកណាមួយក្នងុ
ចំណោមចែកអូរស្មាច់ ចែកដូង
និងចែកប៉ោយប៉ែត ដែលនៅ
ទីនោះរាជរដ្ឋាភិបាលមាន
រៀបចំការតែួតពិនិតែយសុខភាព
ដើមែបីការពារសុខភាពរបស់
ពលករក៏ដូចជាការបង្ការនិង
ការពារសុខភាពកែុមគែួសរ
របស់ពួកគាត់នៅសែកុកំណើត។
លោកអុិតសំហែងក៏បានធ្វើ-

ការអំពាវនាវទៅដល់ពលករ
ខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើ-
ការនៅបែទែសថែតែវូរកែសាភាព
នឹងនរនិងជឿជាក់លើសមត្ថ-
កិច្ចថែក្នុងការគែប់គែង បង្ការ
និងពែយាបាលជំងឺកូវើដ១៩តែូវ
រកែសាបែកែតីភាពការងរកុំ
ផ្លាស់ប្តូរកន្លែងស្នាក់នៅឬ
កន្លែងធ្វើការងរពីខែត្ត១ទៅ
ខែត្ត១ដែលខុសនឹងបមែម
របស់អាជា្ញាធរថែ។
លោកនែត សែរើ អគ្គកុង-

ស៊ុលនែស្ថានអគ្គកុងស៊ុល
បែចាំខែត្តសែះកែវបានឱែយដងឹថា
នៅថ្ងែទី២១ខែធ្នូមានពលរដ្ឋ
ខ្មែរដែលបានចាកចែញពីថែ
ទៅកម្ពុជានៅថ្ងែទី២០ ខែធ្នូ

តាមបណា្តាចែកទ្វារអន្តរជាតិ
និងចែកទ្វារតំបន់ចំនួន៩មាន
ពលករសរុបចំនួន៥៥១នាក់
ដចូជាចែកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត
ចែកដងូចែកពែំនងិចែកតបំន់
បឹងតែកួនជាដើម។
លោកសួសសុភ័កែអ្នកនាំ-

ពាកែយខែត្តបាត់ដបំងបានបែប់
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ថា ថ្ងែទី២០ និង
២១ខែធ្នូពលករខ្មែរវិលមកពី
បែទែសថែមានចនំនួ៣១នាក់
និងបានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កតែឹមតែូវរយៈពែល
១៤ថ្ងែ។ដោយអាជា្ញាធរនិង
មនែ្តីសុខាភិបាលមានការតាម-
ដនពិនិតែយយ៉ោងយកចិត្តទុក-
ដក់ជាបែចាំ។
លោកជាពសិដិ្ឋអ្នកនាំពាកែយ

ខែត្តឧត្តរមានជ័យ បានឱែយដឹង
ផងដែរថាពលករខ្មែរបានវលិ-
តែឡប់ពីបែទែសថែចលូកម្ពជុា
តាមចែកអូរស្មាច់មានចំនួន
៣៧៦នាក់ក្នងុរយៈពែល២ថ្ងែ
មកនែះហើយអាជា្ញាធរនិង
មនែ្តីសុខាភិបាលខែត្តបានធ្វើ
តែស្ត និងបញ្ជូនពួកគាត់ទៅ
កន្លែងធ្វើចតា្តាឡសី័កដែលបាន
រៀបចំទុក។ខណៈរដ្ឋាភិបាល
បានផ្តល់នវូកញ្ចប់សមា្ភារជំនួយ
បន្ថែមចំនួន៦ពាន់កញ្ចប់ទៅ
ដល់ខែត្តចំនួន៣នៅជាប់
ពែំដែនកម្ពុជា-ថែ៕
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អ្នកជំងឺ...ក្រសួងនិងUNDPអនុវត្តសាកល្របងប្រព័ន្ធអគ្គសិនីខ្នាតតូចនៅភូមិដាច់ស្រយាល
នៅសុីវុត្ថា

កំពង់ឆ្នាងំៈកែសួងរ៉ែនិងថាម-
ពលសហការជាមួយកម្មវិធីអភិ-
វឌែឍន៍សហបែជាជាតិUNDP
បែចំាកម្ពជុាកែមហិរញ្ញបែបទន
ពីបែទែសស៊ុយអែតបានដក់
ឱែយអនុវត្តគមែងសកលែបងបែ-
ព័ន្ធអគ្គិសនីខា្នាតតូចដើរដោយ
ថាមពលពន្លឺពែះអាទតិែយនៅភមូិ
ចនំនួ៣ក្នងុឃុំចនំនួ២ក្នងុសែកុ
បរិបូណ៌ខែត្តកំពង់ឆ្នាំងដើមែបី
បែើជាបែយោជន៍ក្នងុការរស់នៅ
និងបែកបអាជីវកម្មផែសែងៗ ។
លោកវិចទ័រហែសូនាអគ្គនា-

យកនែអគ្គនាយកដ្ឋានថាមពល
នែកែសងួរ៉ែនងិថាមពលបែប់
ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ពីមែសិលមញិថាការ-
ដក់បណា្តាញអគ្គិសនីបែើបែស់
ថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយខា្នាត-
តូចនែះធ្វើឡើងក្នុងភូមិនៅលើ
កោះដច់សែយលមយួនែខែត្ត
កពំង់ឆ្នាងំដែលបមែើដល់ពល-
រដ្ឋចំនួន១៤០ខ្នងផ្ទះ។
លោកហែសនូាថា៖«សមែប់

គមែងបណា្តាញថាមពលអគ្គិ-
សនីបែើបែស់ថាមពលពន្លឺពែះ-
អាទិតែយនែះមិនមែនជាគមែង
ថ្មីសមែប់កម្ពុជានោះទែប៉ុន្តែ
កន្លងមកតាមរយៈមូលនិធិជន-

បទដែលគែប់គែងដោយអាជា្ញា-
ធរអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏បានចែក-
ចាយនងិលក់ទៅឱែយពលរដ្ឋនៅ
តាមជនបទដែលរហតូមកទល់
ពែលនែះមានលើសជាង១០
ពាន់ខ្នងផ្ទះ»។
បើតាមលោកវិចទ័រហែសូនា

បើទោះបីគមែងនែះចនំនួតិច-
តួច(១៤០ខ្នងផ្ទះ)ចំណាយ
ថវិកាតែឹម៣ទៅ៤មុឺនដុល្លារក្ដី
ប៉ុន្តែវាបានចូលរួមគាំទែយុទ្ធ-
សស្តែរាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាក្នងុ
ការលើកកម្ពស់វិស័យអគ្គិសនី
ជនបទនៅកម្ពុជា។
លោក វិចទ័រហែសូនាបាន

សម្តែងមោទនភាពចំពោះគមែង
មួយនែះដែលអាចឱែយក្មែងៗ 
បែើបែស់សមែប់អានសៀវភៅ
និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
របស់ពលរដ្ឋ និងកាត់បន្ថយ-
ភាពកែីកែក្នុងបែទែស។
ជាមួយគា្នានែះUNDPបាន

សរសែរនៅលើបណា្តាញសង្គម
ហ្វែសប៊កុរបស់ខ្លនួថាតាមរយៈ
គមែងនែះភមូិដច់សែយល
ដែលគា្មានអគ្គិសនីចំនួន៣នៅ
ខែត្តកំពង់ឆ្នាំងទទួលបានថាម-
ពលអគ្គសិនីដើរដោយពន្លពឺែះ-
អាទតិែយសមែប់បែើបែស់ប៉នុ្តែ
UNDPមិនបានបញ្ជាក់ពីឈ្មាះ

ភមូិទំងនោះទែ។តែUNDPថា៖
«បែសនិបើគមែងសកលែបង
នែះទទួលបានជោគជ័យនឹង
បន្តអនវុត្តនៅភមូិដចស់ែយល
ដែលគា្មានអគ្គសិនីចនំនួ២៣៧
ទូទំងបែទែសកម្ពុជា»។
យ៉ោងណាក្ដីលោកកែសុង

មែភូមិស្ទឹងជែបានឱែយដឹងថា
ភូមិដែលទទួលបាននោះមាន
ភូមិស្ទឹងជែនិងភូមិពែក-
ស្ពានស្ថតិក្នុងឃុកំំពងព់ែះគគរី
និងភូមិតាដោកនៅក្នុងឃំុកំពង់-
លែង។ចំពោះពលរដ្ឋក្នុងភូមិ
របស់លោកបានពែញចតិ្តចពំោះ
រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាUNDPដែល
បានឱែយពលរដ្ឋបានបែើបែស់នូវ
គមែងបណា្តាញអគ្គិសនីខា្នាតតូច
ដើរដោយថាមពលពន្លឺពែះអា-

ទិតែយនែះ ពែះកន្លងមក ក្នុង
ភូមិនែះគា្មានអគ្គិសនីបែើទែ។
លោកថា៖«គែដក់ឱែយ៧៧

ខ្នងផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នងុភមូិ
ខ្ញុ។ំភ្លើងសូឡាហ្នងឹងយសែលួ
ដល់ពលរដ្ឋក្នុងការបែើបែស់
ហើយនៅមិនជាដច់នោះទែ
ដែលធ្វើឱែយពលរដ្ឋទទួលបាន
ផលបែយោជន៍ចែើន»។
តាមរបាយការណ៍របស់កែសួង-

រ៉ែនិងថាមពលបង្ហាញថាកម្ពុជា
បានតបណា្តាញអគ្គសិនីជូនពល-
រដ្ឋបានជាង៩៧ភាគរយនែភមូិ
ទំងអស់នៅទូទំងបែទែស។
ជាមួយនែះកែសួងបានដក់
ផែនការថានឹងតឱែយបាន១០០
ភាគរយនៅតែឹមឆ្នាំ២០២១ឬ
២០២២ខាងមុខនែះ៕

ការសាកល្បងបណ្ដាញអគ្គសិនីខ្នាតតូចនៅកំពង់ឆ្នាងំពីថ្ង២្១ធ្នូ។រូបUNDP



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្រស្រង

កា រ�និពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូពូរ៉ូសុតម្រន

�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូវិសា ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
� ក់សា�ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉្រគុណមករា

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
ប្រក់សា យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី� 
ណ្រមវណ�ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា្ថា,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វន៉ដ រា�,
សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
ខ្រងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី
កា រ�រូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

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

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ�
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
�ុិលសោ ភា

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈហា�ងតា ំងម៉្រង
�េ � នគណ�េយេ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

កា រិយា ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិព្រកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា្កាត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈមន្ត្រីជនំាញកសិកម្ម
និងធនធានទឹកក្នងុខ្រត្តចំនួន៣
គឺពោធិ៍សាត់បាត់ដំបង និង
បនា្ទាយមានជយ័កំពងុបន្តសា្ដារ
ប្រព័ន្ធប្រឡាយរងមួយចំនួននិង
លើកកម្ពស់ខ្នងទនំប់ដើម្របីទប-់
ទឹកទុកស្រចស្រពដំណំាស្រវូ-
ប្រំងបនា្ទាប់ពីការជួសជុល
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តក្នុងជំហាន
បឋមបានសម្រចជោគជ័យ។
លោកយឹម ប៊ុនរ៉ុម ប្រធាន-

មន្ទីរធនធានទឹកខ្រត្តបនា្ទាយ-
មានជយ័បានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍
ថាបនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារជសួ-
ជុលខ្នងទំនប់ដ្រលរងការខូច-
ខាតដោយជនំន់ទកឹភ្លៀងកន្លង
មកក្រុមការងាររបស់លោក
កំពុងសហការជាមួយមន្ត្រី-
ជំនាញន្រមន្ទីរកសិកម្ម និង
អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានបន្តអនុវត្ត
ជំហានទី២គឺការជីកសា្ដារប្រព័ន្ធ-
ប្រឡាយរងមួយចំនួនទៀត
ដើម្របីសម្រួលដល់ការប្រើប្រស់
ទឹករបស់ប្រជាកសិករដ្រល
មានស្រនៅផ្ន្រកខាងលើ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្នុងខណៈ

ន្រះយើងកពំងុបន្តការងារជកី-
សា្ដារប្រពន័្ធប្រឡាយរងនងិអរូ
មយួចំននួដើម្របីងាយស្រលួក្នងុ
ការបញ្ជនូទឹកទៅតំបន់ស្រប្រងំ
របស់កសិករនៅតាមទីខ្ពស់»។
បើតាមលោកប៊ុនរ៉ុមបទ-

ពិសោធខ្វះទឹកពីឆ្នាមុំនបានធ្វើ-
ឲ្រយកសិករភាគច្រើនភា្ញាក់រឭក
និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុង
ចលនាសា្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
ដ្រលអាចរក្រសាទឹកទុកបាន
ច្រើនសម្រប់ធ្វើស្រប្រំង។
ទោះយ៉ាងណានៅក្នុងខ្រកុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខន្រះតំបន់

ស្រប្រំងមួយចំនួនក្នងុខ្រត្តន្រះ
អាចខ្វះទឹកពិស្រសតំបន់ស្រប្រងំ
នៅឃំុសឿស្រកុមង្គលបុរីដ្រល
ស្ថតិនៅទទីលួខ្ពស់នងិឆ្ងាយពី
ប្រព័ន្ធស្រចស្រព។
លោកបា៉ាងវណា្ណាស្រដ្ឋប្រ-

ធានមន្ទីរកសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់
និងន្រសាទខ្រត្តបនា្ទាយមាន-
ជ័យក៏បានលើកឡើងស្រដៀង
គ្នាន្រះដ្ររបនា្ទាប់ពីបានពិនិត្រយ
ឃើញកសិករក្នុងស្រុកន្រះ
ដំដុះស្រូវប្រំងរហូតដល់ទៅ
២៥០ភាគរយដ្រលលើសពី
ផ្រនការហើយត្រូវប្រើទឹកច្រើន។
លោកថ្ល្រងថា៖«នៅក្នងុផ្រន-
ការដដំុះស្រវូប្រងំសម្រប់ឆ្នាំ
២០២០-២០២១ស្រកុមង្គល-
បុរីដ្រលតំបន់ដីស្រប្រំងស្ថិត
នៅទីទួលខ្ពស់និងឆ្ងាយពីប្រភព
ទឹកត្រវូបានកំណត់ឲ្រយដំដុះត្រមឹ
២០០០ហកិតាប៉ុណ្ណាះត្រកសកិរ
បាននំាគ្នាដំដុះរហូតដល់៥០០០
ហិកតា។ន្រះជាក្ដីកង្វល់របស់
យើងពីការខ្វះទឹក»។
បើតាមលោក វណា្ណាស្រដ្ឋ

ការងារដដំុះស្រវូសា្ដារឡើងវញិ
ក្រយទឹកជំនន់សម្រចបាន
១០០ភាគរយលើផ្ទ្រដី១៩-

០០០ហិកតានិងការដំដុះស្រវូ-
ប្រំងសម្រចលើសផ្រនការ
១០ភាគរយគឺក្នងុផ្រនការបាន
កំណត់ត្រមឹត្រ២០០០០ហិក-
តានៅទូទាំងខ្រត្ត ប៉ុន្ត្រកសិករ
បាននំាគ្នាដំដុះរហូតដល់២២-
០០០ហិកតា។
ចំណ្រកលោកឡុងផល្គន

ប្រធានធនធានទឹក និងឧតុ-
នយិមខ្រត្តបាត់ដបំងបានប្រប់
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ថាការងារជកីសា្ដារ
និងតភា្ជាប់ប្រព័ន្ធប្រឡាយម្រ
ដើម្របីនាំទឹកពីទំនប់ដ្រលមាន
ចមា្ងាយប្រមាណ១២០គីឡូម្រត៉្រ
ទៅតំបន់ដីស្រប្រំងក្នុងស្រុក
មោងឫស្រសី រុក្ខគិរី និងស្រុក
គស់ក្រឡនៅផ្ន្រកខាងលើ
ដំណើរការជិត១០០%ហើយ។
លោកថ្ល្រងថា៖«នៅព្រល

ន្រះក្រុមការងារយើងកពំងុបន្ត
កចិ្ចការជកីសា្ដារនងិក្រសម្រលួ
ខ្នងទំនប់ដ្រលក្រលក្រួស-
ក្រហមមកជាចាក់ប្រតងុដើម្របី
ពង្រឹងគុណភាពខ្នងទំនប់និង
សម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ»។
បើតាមលោកផល្គនក្រសងួ

ធនធានទឹកនិងឧតុនិយមមាន

គម្រងពង្រីកនិងក្រសម្រួល
ឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
ធំៗជាច្រើនទៀតក្នុងខ្រត្តន្រះ
ដើម្របីធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ទកុប្រើប្រស់នងិស្រចស្រព
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
លោកថា៖«ជារួមការផ្គត់ផ្គង់

ទឹកសម្រប់រដូវប្រងំខាងមុខន្រះ
នឹងមនិមានបញ្ហាប្រឈមនោះ
ទ្រសម្រប់អ្នកបាត់ដំបងលើក-
ល្រងត្រមានការស្នើសុំអន្តរា-
គមន៍ពីអាជា្ញាធរខ្រត្តជាប់ព្រំ-
ដ្រនខ្រត្តរបស់យើង»។
ស្រដៀងគ្នាន្រះលោកក្រវ

វ័យ ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក
និងឧតុនិយមខ្រត្តពោធិ៍សាត់
បានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថាការជួស-
ជុលខ្នងទំនប់និងទា្វារទឹកន្រទ-ំ
នប់សា្ទាក់ទឹកមួយចំនួនដ្រល
រងការខូចខាតដោយសារជនំន់
ទឹកភ្លៀងបានបញ្ចប់ដោយ
ជោគជយ័ហើយនងិកពំងុបន្ត-
អនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងទឹក
សម្រប់ផ្គត់ផ្គង់លើវិស័យ-
កសិកម្មនារដូវប្រំង។
លោកថ្ល្រងថា៖«ព្រលន្រះ

យើងមានអាងទឹកធំៗចំនួន២
ដ្រលមានផ្ទកុទឹកសរុប៥០លាន
ម៉្រត្រគុបដ្រលអាចធានាដល់
ការស្រចស្រពស្រូវរដូវប្រំង
បាន៣០០០០ហិកតា»។
យ៉ាងណាក្ដីលោកឡាយ

ពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម
ខ្រត្តពោធិ៍សាត់ បានឱ្រយដឹងពី
ថ្ង្រទី២១ធ្នូថាការដំដុះស្រូវ
សា្ដារឡើងវិញក្រយជំនន់ទឹក-
ភ្លៀងសម្រចបានតាមផ្រនការ
លើផ្ទ្រដី១៧៥០០ហិកតា។
ឯផ្រនការដំដុះស្រូវប្រំងគមឺន្ទរី
បានកំណត់ត្រឹមត្រ១២ ០០០
ហិកតាប៉ុណ្ណាះទូទាំងខ្រត្ត។
លោកថ្ល្រងថា៖«ទិន្នន័យការ-

ងារដដំុះស្រូវប្រំងសម្រប់ឆ្នាំ
២០២០-២០២១យើងនៅមិន-
ទាន់ប្រមូលបានអស់ពីបណា្ដា
ស្រកុ-ក្រងុនោះទ្រត្រការដំដុះ-
ស្រូវសា្ដារឡើងវិញក្រយទឹក-
ជំនន់គឺបានសម្រច១០០%»។
បើតាមទិន្ននយ័ន្រះការផ្គត-់

ផ្គង់ទកឹសម្រប់កសកិម្មក្នងុរដវូ
ប្រំងន្រះអាចនឹងខ្វះខាតប្រ-
សិនបើកសិករដំដុះលើសពី
ផ្រនការដ្រលបានគ្រងទុក។
ដោយឡ្រកនៅស្រកុក្រចូឆ្មារ

ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ វិញក្រុមមន្ត្រី
ជំនាញធនធានទឹកនិងអាជា្ញា-
ធរមូលដ្ឋានកំពុងសហការគ្នា
បូមទឹកពីព្រកឆុងដ្រលស្ថិត
នៅផ្ន្រកខាងក្រមដើម្របទីមា្លាក់
ទៅកាន់បឹងឈើទាលនៅផ្ន្រក
ខាងលើដើម្របីជួយសង្គ្រះ-
ស្រវូប្រងំ២១៧ហកិតារបស់
កសិករក្នុងឃុំព្រកអាជីដ្រល
កំពុងប្រឈមកង្វះទឹក។
លោកហុីលហី៊វូម្រឃុំព្រក-

អាជីបានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថា
ដោយសារឆ្នាំន្រះទឹកមិនបាន
ជន់លិចចូលទៅក្នុងបឹងតូចធំ
ក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំរបស់លោក
ដូច្ន្រះទើបធ្វើឲ្រយកសិករដ្រល
មានដីស្រនៅផ្ន្រកខាងលើជបួ
បញ្ហាខ្វះទឹក។
លោកថា៖«ព្រលន្រះយើង

បានសហការជាមួយមន្ត្រីធន-
ធានទឹកបូមទឹកពីព្រកឆុង
ទៅសង្គ្រះហើយ»។
ក្រពីការងារបូមទឹកសង្គ្រះ

ស្រូវប្រំងក្រុមមន្ត្រីជំនាញក៏
ដូចជាអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាននិង
មា្ចាស់ស្រកំពុងបន្តសហការ
គ្នាជីកសា្ដារប្រឡាយនិងដ្រអូរ
ដើម្របនីាទំឹកពបី្រភពផ្រស្រងទៀត
ចូលទៅកាន់តំបន់ស្រប្រំង
របស់ពួកគ្រ៕

 អោម   ប៊ុន ធឿន   

ភ្នំពេញៈ ក្នុងរយៈព្រល១១ខ្រ ឆ្នាំ

២០២០កមា្លាងំអង្គភាពសីុមា៉ាក់សហការ
ជាមួយកមា្លាំងនគរបាលចុះអប់រំ
ផ្រសព្វផ្រសាយពីគ្រះថា្នាក់ដោយសារ
គ្រប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះសល់ពី
សង្គ្រមដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រ-
មាណជិត១លាន២ស្រននាក់។
លោកហ្រងរតនាអគ្គនាយកមជ្រឈ-

មណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា
ប្រប់ឲ្រយដឹងថា ការងារអប់រំយល់ដឹង
និងផ្រសព្វផ្រសាយធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុវត្ត
គោលនយោបាយភូមិឃំុមានសុវត្ថិភាព។
លោករតនាបញ្ជាក់ថាក្នងុរយ:ព្រល

១១ខ្រឆ្នាំ២០២០ន្រះបានធ្វើការអប់រំ
ផ្រសព្វផ្រសាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង

១៧០០០លើកចុះដល់ខ្នងផ្ទះប្រជា-
ពលរដ្ឋបានចំនួនជិត៦០០០០០ខ្នងផ្ទះ។
លោករតនា ថ្ល្រងថា៖ «យើងបាន

លាតសន្ធឹងធំជាងឆ្នាំមុនអ៊ីចឹងចំនួន
ន្រះកើនឡើងប្រមាណជា៣៨ភាគរយ
បើប្រៀបធៀបឆ្នាំ២០១៩ដោយសារត្រ
យើងបានពង្រកីការអបរ់ំន្រះទៅបណា្ដា-
ស្រុកគោលដៅថ្មីមយួចនំនួដចូជានៅ
ស្រុកវាលវ្រងខ្រត្តពោធិ៍សាត់ខ្រត្តស្ទឹង-
ត្រងព្រះវិហារត្របូងឃ្មុំជាដើម»។
លោករតនា បានថ្ល្រងថា លទ្ធផល

ន្រះបានឆ្លើយតបសំណើជួបគ្រប់
បនា្ទាន់ៗ របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង៦០០០
ករណី ដ្រលបានបោសសមា្អាតគ្រប់
សំណល់ជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភ្រទចំនួនជិត
១០០០០គ្រប់។ ក្នុងរយៈព្រល១១
ខ្រឆ្នាំ២០២០ន្រះកមា្លាងំសីុមា៉ាក់ប្រមលូ

បានគ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះ និងសំណល់ពី
សង្គ្រមបានជាង៤មុឺន១ពាន់គ្រប់
ដ្រលភាគច្រើនបានយកទៅកម្ទ្រច-
ចោលលើកល្រងគ្រប់ធំៗមួយចំនួន
ត្រូវធ្វើការបន្រសាប។
លោកថា៖«លទ្ធផលន្រការចុះអប់រំ

បានធ្វើឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់-
ដឹងច្រើនជាងមុនព្រមទាំងបាន
សហការសកម្ម ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន
បានល្អឥរិយបថរបស់ពលរដ្ឋមានការ-
ប្រប្រលួមយួចនំនួគឺព្រលឃើញគ្រប់
មិនទាន់ផ្ទុះ ពួកគត់ច្រះដក់សញ្ញា-
សមា្គាល់ឈប់វាយឈប់បោះដ្រលបង្ក
ឲ្រយមានគ្រះថា្នាក់ ប៉ុន្ត្រ អ្នកខ្លះគត់ធ្វើ
មនិដងឹមនិឮនៅត្រមនិខា្លាចយកគ្រប់
មកធ្វើទ្រនាប់វាយកាំបិតពូថៅ»។
លោកបា៉ាចន្ទរឿនប្រធានវទិ្រយាសា្ថាន-

ប្រជាធិបត្រយ្រយកម្ពុជា បានឱ្រយដឹងថា
ការចុះអប់រំនិងការដោះឬកម្ច្រចគ្រប់
អាវុធយុទ្ធភណ្ឌដ្រលស្រសសល់នៅ
តាមភូមិឃុំ របស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ
គជឺារឿងចាបំាច់សម្រប់ប្រទ្រសកម្ពជុា
ដើម្របីបង្កើនសុខសុវត្ថិភាពដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋព្រះកម្ពុជា មានកន្ល្រងខ្លះ
ធា្លាប់ជាទលីានប្រយទុ្ធគ្នារវាងកងកមា្លាងំ
ប្រដប់អាវុធដ្រលបន្រសល់នូវគ្រប់មិន-
ទាន់ផ្ទុះ។លោកថា៖«ការចុះអប់រំប្រជា-
ពលរដ្ឋពីគ្រះថា្នាក់ដោយគ្រប់មីនជា
យទុ្ធនាការមយួដើម្របីលើកកម្ពស់ប់្រជា-
ពលរដ្ឋយើងឲ្រយចលូរមួទប់សា្កាត់ការពារ
កុំឲ្រយមានការធ្វ្រសប្រហ្រសក្នងុការយក
កាកសំណល់ឬគ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះទៅ
ប្រើប្រស់ក្នុងកិច្ចការងាររស់នៅប្រចាំ-
ថ្ង្រដ្រលអាចបង្កគ្រះថា្នាក់»៕

មន្ត្រជំីនាញតាមខ្រត្តខ្លះកំពុងស្ដារប្រព័ន្ធធារាសស្រ្តសម្រប់ស្រប្រងំ
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PPLC នឹង ឈាន ដល់ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជា មួយ YCH ឆាប់ ៗ  
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង សាធារណការ និង 
ដកឹជញ្ជនូ  គ្រង នងឹ បញ្ចប ់ស្រចក្តពី្រង 
ន្រ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ក្រប ខ័ណ្ខ សម្រប់ 
គម្រង អភវិឌ្រឍន ៍មជ្រឈ មណ្ឌល ភស័្តភុារ- 
កម្ម ភ្នពំ្រញ(PPLC) នៅ ព្រល ឆាប់ៗ  ដើម្របី 
ឈាន ទៅ ចុះ ហត្ថ ល្រខា  កិច្ច ព្រម ព្រៀង 
ក្រប ខ័ណ្ឌ ន្រះ ជា មួយក្រុម ហ៊ុន  YCH។ 

លោក ស៊នុ ចាន ់ថលុ រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ 
សាធារណការ នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ រមួ ជា មយួ 
នឹង ថ្នាក់ដឹក នាំ  ក្រសួង សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ 
និង លោក Alex Sanford អ្នក ប្រឹក្រសា- 
យោបល ់ផ្ន្រក ច្របាប ់អន្តរជាត ិ កាល ព ីថ្ង្រ 
ទ ី២១ ធ្ន ូបាន ចលូ រមួ កចិ្ច ប្រជុ ំ តាម រយៈ 
ប្រព័ន្ធ វីដ្រអូ ពី ចម្ងាយ ដើម្របី ពិនិត្រយ  និង 
អនុ ម័ត លើ ស្រចក្តី ព្រង ចុង ក្រយ ន្រ 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង ក្រប ខ័ណ្ឌ ន្រះ។

កិច្ច ប្រជុំ ន្រះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង គោល បំណង  
ពិនិត្រយ លើ ស្រចក្តី ព្រង ចុង ក្រយ ន្រ កិច្ច- 
ព្រម ព្រៀង ក្របខ័ណ្ឌ របស់ គម្រង អភិ- 
វឌ្រឍន ៍មជ្រឈ មណ្ឌល ភស័្តភុារ កម្ម ភ្នពំ្រញ  រវាង 
ក្រសួង សាធារណការ  និង ដឹក ជញ្ជូន 
(តំណាង រដ្ឋាភិបាល) ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន  
YCH ដ្រល ជាក្រុម ហ៊ុន សិង្ហ បុរី ក្នុង ការ- 
ប្រមូល ធាតុ ចូល បន្ថ្រម ពី គ្រប់ សា្ថាប័ន 
ពាក់ព័ន្ធ សំដៅ ឱ្រយ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ន្រះ មន 
ខ្លឹមសារ ជា គតិ យុត្តគ្រប់ ជ្រុង ជ្រយ ក្នុង 
បទដ្ឋាន ជាតិ  និង អន្តរជាតិ  និង អាច 
ទទួល យក បាន ពី គ្រប់ ភាគីពាក់ ព័ន្ធ ។ 

លោក ស៊ុន ចាន់ ថុល ថ្ល្រងថ  ស្រប 
តាម ចក្ខុ វិស័យ វ្រង ឆា្ងាយ របស់ រដ្ឋាភិ-
បាល  ក្រសងួ នងឹ  បញ្ចប ់ស្រចក្ដ ីព្រង ន្រ 
កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ន្រះ នា ព្រល ឆាប់ៗ   ដើម្របី 
ដក់ ជូន ទៅ ក្រុមហ៊ុន  YCH ។

លោក ចាន់ ថុល  បានបន្ត  ថ  ភ័ស្តភុារ- 
កម្ម ភ្នំព្រញ  គឺ ជា មជ្រឈ មណ្ឌល ដ៏ មន 
សកា្ដានុ ពល ក្នុង ការ លើក ស្ទួយ វិស័យ 
ដឹក ជញ្ជូន ឱ្រយកាន់ ត្រមន ប្រសិទ្ធ ភាព  
និង មន លក្ខណៈ ប្រកួត ប្រជ្រង ជាមួយ 
នងឹ ប្រទ្រស ក្នងុ តបំន ់ នងិ សកល លោក 
ទាំង តម្ល្រ  និងស្រវាកម្ម ។ 

លោក   បន្ថ្រម ថ មជ្រឈ មណ្ឌល ភស័្តភុារ- 

កម្ម ភ្នពំ្រញក ៏ជា កម្លាងំ ចលករ ជយួ ជរំញុ 
កំណើន ស្រដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា ឱ្រយ កាន់ ត្រ រីក- 
ចម្រើន និង សម្រច បាន នូវ ចក្ខុវិស័យ 
របស់   រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ អភិវឌ្រឍ កម្ពុជា 
ទៅជា ប្រទ្រស ចំណលូ មធ្រយម កម្រតិ ខ្ពស ់ 
នៅ ឆា្នាំ ២០៣០  និង ប្រទ្រស ចំណូល 
ខ្ពស់  នៅ ឆា្នាំ ២០៥០ ។ 

លោក ថ្ល្រង  ថ៖«ខ្ញុំ សូម ថ្ល្រង អំណរ- 
គុណ យ៉ាង ជ្រល ជ្រ ចំពោះ អង្គ ប្រជុំ  
ដ្រល បាន ផ្ដល់ ធាតចុលូ ដម៏ន តម្ល្រក្នងុ 
បពុ្វហ្រត ុរៀប ចកំចិ្ច ព្រម ព្រៀង ន្រះឱ្រយ មន  
សង្គត ភាព  ស្រប តាម បរបិទ ច្របាប ់សង្គម  
នងិ ស្រដ្ឋ កចិ្ច កម្ពជុា  ស្រដ្ឋ កចិ្ច តបំន ់ នងិ 

សកល លោក នា  បច្ចុប្របន្ន  និង អនាគត»។
លោក  ឈៀង  ព្រជ្រ អគ្គ នាយក  អគ្គ- 

នាយក ដ្ឋាន ភ័ស្តុភារ កម្ម  ន្រ ក្រសួងសា-
ធារណការ នងិ ដកឹជញ្ជនូ ប្រប ់ ភ្នពំ្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ង្រទី២២ ធ្នូ ថ ក្រយ ពី ពិនិត្រយ 
មើល គ្រប់ជ្រុង  រួច មក គណៈ កម្មាធិការ 
អន្តរ ក្រសងួ បាន ឯក ភាព ជា គោល ការ- 
ណ៍ ក្រ សម្រួល ចំនួន ៣ចំណុច ដក់ 
បញ្ចូល ទៅ ក្នុង ស្រចក្តី ព្រង ក្របខ័ណ្ឌ  
ន្រះ  ដើម្របី ផ្ញើឱ្រយ ក្រុមហ៊ុន  YCH  ពិនិត្រយ 
និង សម្រច ។  ប៉ុន្ត្រ ចំណុច ទាំង ៣ន្រះ 
មិន ទាន់ អាច បញ្ច្រញ ជាសាធារណៈ 
បាន នៅ ឡើយ ទ្រ  ព្រះ មិន ទាន់ មន 
ការ សម្រច ជា ផ្លូវ ការ របស់ ក្រុមហ៊ុន។

លោក នយិយ ថ៖ « បើ សនិក្រមុហ៊នុ 
ឯកភាព លើ  ៣ចំណុច ន្រះ គឺ យើង នឹង 
កំណត់ ព្រល ចុះ ហត្ថ ល្រខា លើ កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង ក្រប ខ័ណ្ខ នៅ ព្រល ឆាប់ៗ   ដ្រល 
អាច នឹង ធ្វើឡើង នៅ ដើម ឆា្នាំ ក្រយ »។ 

គម្រង ភ្នំព្រញ ឡូជីស្ទីក  មន ទីតាំង   
នៅ សង្កាត់ សំរោង ក្រម ខណ្ឌ ពោធិ៍-
ស្រន  ជយ័ រាជធាន ីភ្នពំ្រញ  លើ ផ្ទ្រដ ី៩៨ 
ហិកតា ដ្រល ជា ទីតាំង យុទ្ធសាស្ដ្រ មួយ 
តភា្ជាប់ កំពង់ផ្រ សមុទ្រ ទឹក ជ្រ ក្នុង ខ្រត្ត 
ព្រះ សហីន ុនងិ ខ្រស្រ ផ្លវូ ដ្រក ភាគ ខាងជើង 
ភា្ជាប ់ទៅ ព្រដំ្រន ថ្រ ។ វា ក ៏នៅ   ជតិ ព្រលាន- 
យន្តហោះ អន្តរជាត ិ ផ្លវូជាត ិល្រខ៤ នងិ    
ផ្លូវ ជាតិ ល្រខ៣ ព្រមទាំង ទីតាំង ស្ដុក 
ទំនិញ នៅ សា្ថានីយ រថភ្លើង និង តំបន់ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ពិស្រស ភ្នំព្រញ ៕ LA

ម៉េ គុណ មករា 

ភ្នពំេញៈ ធនាគារ  ABA  Bank 
ដ្រល ជា បតុ្រ សម្ពន័្ធ  របស ់ធនាគារ-  
ជាតិ កាណាដ  បានកា្លាយ ជា 
ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទី ២ របស ់ប្រទ្រស  
កម្ពជុាដ្រល ទទួល បាន ចំណាត់  -  
ថ្នាក់ «B+» ពី ទីភា្នាក់ងរ ផ្ដល់ - 
ចំណាត់ ថ្នាក់  Standard & 
Poor's (S&P) កាល ពី  ថ្ង្រទី 
១៧  ខ្រ ធ្ន ូ ជាមយួ នងឹ ចក្ខ ុវសិយ័  
ដ៏មន ស្ថិរភាព ។  

កាល ព ីថ្ង្រទ ី ១៦  ខ្រ ធ្ន ូទភីា្នាកង់រ  
S&P 's ក ៏បាន ផ្ដល ់ចណំាត ់ថ្នាក់  
ឥណទាន រយៈព្រល វ្រង«B+»  
នងិ រយៈព្រល ខ្ល ី«B»  ដល ់ធនាគារ  
ACLEDA Bank Plc  សម្រប ់ 
ចក្ខុ វិស័ យស្ថិរភាព  រយៈព្រល វ្រង ។  

S&P's  ថ  ធនាគារ  ABA 
Bank  នឹង គ្រប់គ្រង កំណើន 
ប្រក ់កម្ច ីរហស័ នងិ ប្រក ់បញ្ញើ  

ប្រកប ដោយ ស្ថរិភាព  ទោះ បជីា 
ការរកី រាលដល ជងំ ឺកវូដី ១៩  ។ 
ទីភា្នាក់ ងរ ស្រវជ្រវ មួយ ន្រះ ក៏ 
បាន បញ្ច្រញ យោបល ់ថ ដណំើការ  
អាជីវកម្ម ន្រ សា្លាក សញ្ញា ABA  
មលូ ធន នយី កម្ម  ទម្រង ់ហានភិយ័   
ការ ផ្ដល់ មូល និធិ  និង សន្ទនីយ- 
ភាព របស់ ធនាគារ   ABA  នឹង 
រក្រសា ភាព មិន ផ្លាស់ ប្តូរ ក្នុង រយៈ - 
ព្រល ១២ ខ្រ ក្រយ  ។  

ក្រមុអ្នក ជនំាញ របស់ ទភីា្នាកង់រ  
S&P's ត្រវូ បាន គ្រដក ស្រង ់សម្ដ ី
ដោយ  លើក ឡើងថ  ៖«  តាម ទស្រស នៈ  
របស ់យើង យហីោ ពា ណ ិជ្ជ សញ្ញា  
ពាណជិ្ជ កម្ម របស ់ ធនាគារ  ABA  
កំពុង ពង្រឹង  ដ្រល គាំទ្រ ដោយ  
កំណើ ន  គួរ  ឱ្រយ កត់ សម្គាល់  និង 
ចណំ្រក ទផី្រសារ របស ់ខ្លនួ។  ធនាគារ  
ន្រះ បន្ត ពង្រកី ចំណ្រក ទី ផ្រសារ កម្ច ី 
បណា្ដាញ ច្រកចាយ រូបវន្ត  នងិ ឌជី-ី
ថល  នងិ មលូដ្ឋាន អតថិជិន  របស ់ 

ខ្លនួ ។ យើង ជឿជាក ់ថ  មហចិ្ឆតា  
ពង្រកី របស ់ABA  នងិ ប្រសទិ្ធភាព   
ប្រតបិត្ត ិការ ល្អ គាទំ្រ ដល ់ប្រក-់ 
ចំណ្រញ លើស ពី កម្រិត មធ្រយម »។ 

លោក   Zhiger  Atchabarov  
ប្រធាន ផ្ន្រក ប្រតបិត្តកិារ អន្តរ ជាត ិ 
របស ់ធនាគារ  ABA  Bank  បាន  
ឱ្រយ ដងឹ ថ  ការ ផ្ដល ់ចណំាត ់ថ្នាក ់
ដោយ ទី ភា្នាក់ងរ  S&P  បាន ឆ្លះុ- 
បញ្ចាងំ ព ីប្រត ិបត្តកិារ របស ់ធនាគារ  
ន្រះ ជា ពសិ្រសជាមយួ    គណុភាព   
ទ្រព្រយ សកម្ម ។ 

លោក បន្តថ៖« យើង សា្វាគមន៍ 
ការ បញ្ជាក់ ឡើង វិញ ន្រការ ផ្ដល់ - 
ចំណាត់ ថ្នាក់ ឥណទាន ដោយ  
S&P។ វា បញ្ជាក់ ពីភាព រឹង មំ 
ជា យុទ្ធ សាស្ដ្រ  និងគុណភាព    
ខ្ពស់ ន្រ ទ្រព្រយ សកម្ម របស់ យើង  
និង  បញ្ជាក់ ពី ស្ថិរភាព ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស់ ធនាគារ  ABA  ទោះ បីជា   
បញ្ហា ប្រឈម នៅ ព្រល ថ្មីៗ  ទាងំ 

ក្នុង ស្រុក  និង ពិភព លោក »។  
សា្ថាប័នS&P  ក៏ បាន ចង្អុល- 

បង្ហាញ ថ សា្ថាន ភាព ពាណជិ្ជកម្ម 
ប្រកប ដោយ ស្ថរិភាព របស ់ABA   
នងិ  សកា្ដា នពុល របស ់ខ្លនួ សម្រប ់
កណំើន បន្ថ្រម ទៀត ដ្រល  ABA 
នងឹ បន្ត ទទលួ បាន កណំើន រហស័  
ទាក់ទង នឹង យី ហោ ពាណិជ្ជ- 
សញ្ញា អាជីវកម្ម និង បញ្ជកិាន្រ - 
ការ ផ្ដល់ ប្រក់ កម្ចី  របស់ ខ្លួន។

S&P ឱ្រយ ដងឹ ថ៖«  ធនាគារ ន្រះ 
មន ជហំ  រដ ៏រងឹម ំក្នងុការ ទាញ យក   
អត្ថ ប្រយោជន ៍ព ី ការស្ទុះ ងើបឡើង   
វញិ ន្រ ស្រដ្ឋកចិ្ច ក្រយ ការរកី រាល- 
ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ »។

របាយការណ ៍របស ់S&P បាន   
សន្នដិ្ឋាន ថ  មលូដ្ឋាន ចម្របង ន្រ 
ប្រក ់បញ្ញើ អតថិជិន របស ់ABA  
ទំនង ជា នឹង បន្ត កើន ឡើង យ៉ាង - 
ហោច ណាស់ ស្របជា មួយ នឹង 
ប្រក ់កម្ច ី ជាមយួ នងឹ  កម្ម វធិ ី ឌជី-ី

ថល  ដ៏រហស័ ដ្រលជា ឧត្តមភាព  
ប្រកួត ប្រជ្រង មួយ ។ 

កាល ព ីឆា្នា ំ២០១៧  S&P  បាន  
ផ្ដល ់ចណំាត ់ថ្នាក ់ឥណទាន  «B»  
ដល់ ធនាគារ  ABA ហើយ កា រ- 
ផ្ដល់ ចំណាត់ ថ្នាក់ ន្រះ ត្រូវ បាន  
ដំឡើ ង ដល់  «B+»កាល ពីឆា្នាំ 
២០ ១៩ ដោយ ផ្អ្រក លើ  ផ្ន្រក 
រឹងមំ ផ្រស្រងៗ ។ 

គតិ ត្រមឹ ថ្ង្រទ ី៤ ខ្រធ្ន ូឆា្នា ំ២០២០  
ធនាគារ  ABA  មន បណា្ដាញ សាខា  
នងិ ការយិលយ័  ចនំនួ  ៧៨ នៅ 
ក្នុង  ខ្រត្ត ក្រុង ២១។  កាល  ពី ឆា្នាំ- 
មនុ  ប្រក ់ ចណំលូ សទុ្ធ ធនាគារ  
ABA មន ចនំនួ ១២៧  លាន ដលុា្លារ  
កើន ឡើង  ៧២ ភាគរយ  ធៀប 
នងឹ  ចងុ  ឆា្នា ំ ២០១៨។  ជា លទ្ធផល  
ប្រក ់ចណំ្រញ ព ីមលូធន វនិយិោគ  
មន ចនំនួ ៣៣ ភាគ រយ  កាល- 
ព ី ឆា្នា ំ ២០១៩  ជា កម្រតិ ខ្ពស ់បផំតុ  
ក្នុង ឧស្រសាហ កម្ម ន្រះ ៕  LA

លោក សុ៊ន ចាន់ថុល ដឹកនំា កិច្ច បេជំុ ផ្តោតលើ គមេង អភិវឌេឍន៍ ភ័ស្តភុារកម្ម។ MPWT

ធនាគារ  ABA ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់  «B+»ពីទីភ្នាក់ងារ S&P

PPSP សង់ ឃ្លាងំ 
បន្ថ្រម ខណៈ   កិច្ច - 
សន្រយាជួល  ទៅ ឱ្រយ 
ដ្រគូ   បញ្ចប់ រួច រាល់ 

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ ក្រុមហ៊ុន Phnom 
Penh SEZ Plc (PPSP)ដ្រល  
បោះ ផ្រសាយ មូល បត្រ កម្ម  សិទ្ធិ  នៅ 
ផ្រសា រមូល ប ត្រ កម្ពុជា (CSX) 
បាន បើក ការដ្ឋាន កសាង  ឃ្លាងំ 
ស្តុក សម្ភារ វត្ថុធាតុ ដើម ដោយ 
បាន សម្រច កិច្ច សន្រយា ជួល រួច - 
រាល់ ខណៈ   ឃ្លាំង ន្រះ ត្រូវ រំពឹង 
ថ នឹង ចាប់ផ្តើម ប្រតិបត្តិការ 
នៅ ខ្រ កក្កដ ឆា្នា២ំ០២១។ ន្រះ 
បើ  តាម មន្ដ្រី ជាន់ ខ្ពស់ នៅ តំបន់ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ពិស្រស មួយ ន្រះ។

លោក Hiroshi Uematsu 
អគ្គ នាយក PPSP បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថ 
ឃ្លាំង  ថ្មី  ន្រះ  មន ទំហំ   ៥ ៨៥០ 
ម៉្រត្រការ៉្រ ដោយ ការ សាងសង ់ 
នងឹ ត្រវូ ប្រើ ព្រល  ៧ខ្រ  ។ លោក  
បន្ត ថ ទោះប ីជងំ ឺក ូវដី ១៩   នៅ 
បន្ត ការ រីក រាល ដល ក៏ PPSP 
នៅ ត្រ រក្រសា បាន ប្រតិបត្តិ ការ ល្អ 
ក្នុង ការជួយ សម្រួល ដល់  ក្រុម 
វិនិយោគិន ដ្រល មន ស្រប់។

លោក ថ្ល្រង  ថ៖  «ក្នុង បរិបទ   
ការ រីក រាលដល ជំងឺ  កូវីដ ១៩ 
វា  ពិបាក ក្នុង ការ ជួយ សម្រួល 
ដល់  ក្រុម វិនិយោគិនថ្មីៗ ប៉ុន្ត្រ 
យើង បាន ជយួ យ៉ាង ព្រញ ទហំងឹ 
សម្រប់ រោង ចក្រ ដ្រលមន 
ស្រប់ ដើម្របី ពង្រីក ការផលិត 
របស់ ពួកគ្រ»។

បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆា្នាំ ២០០៦ 
PPSP បាន អភិវឌ្រឍ និង ពង្រីក 
ខ្លួន ជា បន្ត បនា្ទាប់  ។  PPSP នៅ 
ព្រល ន្រះ មន ក្រមុហុ៊ន ថ្មីៗ   ដូច- 
ជា  ក្រមុហ៊នុ  សណំង ់សន្ដសិខុ 
ការ ពិគ្រះ យោបល់ ផ្ន្រក ពន្ធ 
និង ការ គាំទ្រ ការ អភិវឌ្រឍ និង 
គ្រប់គ្រង អចលន ទ្រព្រយ។ល។

ក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុន បុត្រ - 
សម្ពន័្ធ ជាច្រើន ផ្រស្រង ទៀត របស ់
PPSP ក្រមុហ៊នុ Sahas Pro-
perties Co., Ltd បាន បង្កើត 
ឡើង កាលព ីខ្រ វចិ្ឆកិា  ឆា្នា២ំ០១៨ 
ដើម្របី ទទួល បន្ទុក ការ អភិវឌ្រឍ 
និង  គ្រប ់គ្រង អចលនទ្រព្រយ នៅ 
ខាង ក្នងុ តបំន ់ស្រដ្ឋ កចិ្ច ពសិ្រស 
ភ្នំព្រញ។

គតិ ត្រមឹ ថ្ង្រទ២ី១ ខ្រធ្ន ូតបំន ់
ស្រដ្ឋកិច្ច ន្រះ...ត ទៅ ទំព័រ ១០



តពីទំព័រ៩...កំពុងជួយ
សម្រួលដល់ក្រុមវិនិយោគិន
ជាង៣០មកពីប្រទ្រសជប៉ុន
ចនិនងិប្រទ្រសផ្រស្រងៗ ទៀត។
ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានដូចជា
Maru-TOhtsukaក្រុមហ៊ុន
SumiWiringSystemsនងិ
TaiyoKogyoជាដើម។
អគាររោងចក្រនងិឃ្លាងំជលួ

កាន់ត្រច្រើនត្រវូសាងសង់នងិ
គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនSa-
hasPropertiesCo., Ltd
ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជា
បន្តបន្ទាប់របស់ក្រមុវនិយិោគនិ
មកពីប្រទ្រសជប៉ុននិងបណ្ដា
ប្រទ្រសជាច្រើនផ្រស្រងទៀត។
លោកUematsuបានឱ្រយ

ដឹងថាចំនួនបុគ្គលិកPPSP
សរុបបានកើនពី២១០០០
នក់កាលពីខ្រមករាដល់២៦
០០០នក់ក្នុងខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំន្រះ
ខណៈដ្រលតម្ល្រនំច្រញសរុប

ចាប់ពីខ្រមករាដល់ខ្រវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០២០មានចំនួន៥៤៧
លានដលុា្លារកើនឡើង១៣,៧
ភាគរយធៀបនឹងរយៈព្រល
ដចូគា្នាកាលពីឆ្នា២ំ០១៩មាន
ចំនួន៤៨១លានដុលា្លារ។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ខ្ញុំគិតថា

រោងចក្រទំាងអស់ន្រះកំពុងរួម-
ចណំ្រកយ៉ាងច្រើនដល់ស្រដ្ឋកចិ្ច
របស់កម្ពុជានៅក្នុងព្រលវ្រលា
ដ៏ពិបាកន្រះ»។
នៅត្រមីាសទ៣ីន្រះPPSP

បានរាយការណ៍ប្រក់ចំណូល
សរុប១០២២៨៨៧៧០០០
រៀល(២,៥លានដលុា្លារ)កើន
១៩,៥៣ភាគរយធៀបទៅនងឹ
រយៈព្រលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន
ហើយប្រក់ចំណ្រញសុទ្ធមាន
១០៨៨៧៦១០០០រៀល
កើន១៣៤,៨៦ភាគរយ។ន្រះ
បើតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដ្រលផ្ញើទៅCSX៕LA

តពីទពំរ័១...មឺុនដើមបានឱ្រយ
ដឹងថាការចុះហត្ថល្រខាលើខ្លមឹ-
សារពិធីសារស្តីអំពី«លក្ខខណ្ឌ
តម្រវូភូតគាមអនម័យសម្រប់
ការនំច្រញផ្ល្រសា្វាយក្រវរមៀត
ស្រស់ពីកម្ពជុាទៅកាន់សាធារណ-
រដ្ឋប្រជាមានិតចិន»កាលពីថ្ង្រទី៩
ខ្រមិថុនឆ្នាំន្រះគឺជាការបើកផ្លវូឱ្រយ
វិស័យឯកជនអាចនំច្រញផ្ល្រសា្វាយ
ក្រវរមៀតស្រស់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់
ទីផ្រសារដ៏ធំន្រះនៅតំបន់អាសីុ។
លោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុន

រចីហ្វាមអ្រសា៊ាគ្រងនងឹនចំ្រញ
ផ្ល្រសា្វាយក្រវរមៀតស្រស់ទៅកាន់
ប្រទ្រសចនិនៅខ្រកមុ្ភៈឆ្នាំ២០២១
ខាងមុខន្រះ។
លោកបញ្ជាក៖់«ខ្ញុំគតិថានៅ

ដើមឆ្នា២ំ០២១យើងនងឹអាច
នំច្រញសា្វាយក្រវរមៀតទៅទផី្រសារ
ប្រទ្រសចិនបានហើយខណៈ
សព្វថ្ង្រយើងកពំងុខ្ចប់ផ្ល្រសា្វាយ

ទើបនងឹច្រញក្តបឹដ្រលយើងអាច
ប្រមលូផលសា្វាយក្នងុរយៈព្រល
៥០ថ្ង្រទៀត។យើងបាននចំ្រញ
រួចហើយនូវតំណប់សា្វាយទៅ
ទីផ្រសារអន្តរជាតិហើយយើងនឹង
ចាប់ផ្តើមនចំ្រញផ្ល្រសា្វាយស្រស់
នៅខ្រកុម្ភៈឆ្នាំក្រយន្រះ»។
លោកវ្រងសាខុន រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់
នងិន្រសាទប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍
កាលពថី្ង្រអង្គារថាក្រមុហ៊នុចនំនួ
៤ដ្រលនងឹបញ្ចប់ការសាងសង់
រោងចក្រប្រព្រតឹ្តកិម្មសមា្លាប់សមា-
សភាពចង្រដោយប្រើទឹកក្តៅ
(HWT) និងចំហយទឹកក្តៅ
(VHT)ឱ្រយរួចរាល់ក្នុងខ្រធ្នូន្រះ។
លោករដ្ឋមន្ត្រីបានឱ្រយដឹងថា

ក្រមុហ៊នុនមីយួៗបានសន្រយាថា
នងឹចាប់ផ្តើមនចំ្រញសា្វាយស្រស់
ក្នងុបរមិាណចនោ្លាះពី៥០០ទៅ
១០០០តោនបន្ទាប់ពីរោងចក្រ

ប្រព្រឹត្តិកម្មសមា្លាប់សមាសភាព
ចង្ររបស់ពួកគ្រធ្វើរួចរាល់
នៅចុងខ្រធ្នូន្រះ។
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុគំតិថាបើទោះ

ជាយើងដឡំើងឧបករណ៍សមា្លាប់
សមាសភាពចង្រមនិទាន់ព្រល
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩យើង
កអ៏ាចនចំ្រញសា្វាយស្រស់ទៅ
ចនិបានដ្ររគឺតាមរយៈប្រទ្រស
វៀតណមត្រយើងចង់នំទៅ
ដោយផ្ទាល់ជាង»។
លោកអ៊ុំសាវឿនប្រធាន

សមាគមកសិកម្មសា្វាយក្រវ-
រមៀតគរិរីម្រយដ្រលមានសមាជកិ
ដាំសា្វាយជាង២០០០ហកិតា
នៅខ្រត្តកពំងស់្ពឺបានឱ្រយដងឹថា
សា្វាយក្រវរមៀតទើបនងឹច្រញផ្កា
ជាថ្មីបន្ទាប់ពបីញ្ចប់រដវូប្រមលូ
ចងុរដវូចប់កាលពខី្រមនុដោយ
លោករពំងឹថាទនិ្នផលសា្វាយនៅ
រដូវក្រយន្រះមានផលខ្ពស់
ដោយសមាគមន្រះមានសមត្ថភាព
ផ្គត់ផ្គង់សា្វាយស្រស់ចនោ្លាះពី៧០
ទៅ៨០មុឺនតោនក្នុង១រដូវ។

លោកថ្ល្រងថា៖«យើងសង្រឃឹម
ថាសា្វាយក្រវរមៀតនងឹមានតម្ល្រ
ល្អសមរម្រយបន្ទាប់ពីប្រទ្រសចនិ
បើកទីផ្រសារឱ្រយកម្ពុជា»។
ទោះយ៉ាងណលោកវ្រងសាខនុ

ព្រួយបារម្ភថាតម្ល្រដើមផលិត
ខ្ពស់របស់កម្ពជុានងឹធ្វើឱ្រយក្រមុហ៊នុ
នចំ្រញពបិាកប្រកតួប្រជ្រងក្នងុ
ទីផ្រសារប្រទ្រសចិន។ជាមធ្រយម
តម្ល្រជលួលាងសមា្អាតផ្ល្រសា្វាយ
នៅកម្ពជុាសម្រប់នំច្រញចនោ្លាះ
ពី០,៨០ដលុា្លារទៅ១ដលុា្លារក្នងុ
១គីឡូក្រមខណៈតម្ល្រសា្វាយ
ស្រស់នៅប្រទ្រសចិនជាង២
ដលុា្លារក្នងុ១គឡីូក្រមនងិព៣ី
ទៅ៤ដុលា្លារសម្រប់ទីផ្រសារនៅ
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង។
រហតូមកដល់ព្រលន្រះកម្ពជុា

មានផ្ទ្រដីដាំសា្វាយប្រមាណ១២៤
៣១៩ហកិតាដោយផ្តល់ផល
ជាមធ្រយម១៥,៥តោនក្នុង១
ហិកតាសម្រប់១រដូវកាល
ខណៈ១ឆ្នាំអាចប្រមូលផល
បាន២ដង៕LA
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ហុឹនពិសី

ភ្នំពេញៈខ្រត្តកោះកុងអាច
នឹងមានរមណីយដា្ឋានធម្មជាតិ
ទ្រសចរណ៍ខា្នាតតចូចនំនួ៧ថ្មី
ទៀតនៅក្នងុការសា្វាគមន៍ភ្ញៀវ-
ទ្រសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដ្រល
គ្រងនឹងបើកដំណើរការនៅ
ព្រលខាងមខុន្រះ។ន្រះបើយោង
តាមប្រធានមន្ទីរបរិសា្ថានខ្រត្ត
កោះកុង។
គម្រងវនិយិោគទ្រសចរណ៍

ធម្មជាតិខា្នាតតូចចំនួន៧ក្នុង
ខ្រត្តកោះកុងត្រូវបានមន្ត្រីជំ-
នញក្រសងួបរសិា្ថាននងិអាជា្ញា-
ធរខ្រត្តចុះទៅពនិតិ្រយនៅទតីាងំ
ផ្ទាល់មនុនងឹឈានឆ្ពោះទៅការ
វិនិយោគនៅព្រលខាងមុខ។
ការចុះទៅពនិតិ្រយទតីាងំរបស់

គម្រងទាំងន្រះត្រូវបានធ្វើ
ឡើងកាលពីថ្ង្រទី២១ខ្រធ្ននូ្រះ
ដោយមានការចូលរួមពីលោក
ស្រ៊ុនដារិទ្ធ រដ្ឋល្រខាធិការន្រ
ក្រសងួបរសិា្ថាននងិលោកអ៊កុ
ភក័្ត្រអភបិាលរងខ្រត្តកោះកងុ
ព្រមទំាងមានមន្ត្រីជំនញពាក់-
ព័ន្ធជាច្រើនទៀត។
ប្រធានមន្ទីរបរិសា្ថានខ្រត្ត

កោះកងុលោកមន៉ផលា្លាបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រទី
២២ខ្រធ្នូថាការចុះទៅពិនិត្រយ
ទីតាំងជាក់ស្ត្រងគឺដើម្របីវាយ-
តម្ល្រថាតើទីតាំងទាំងអស់នោះ

សមស្របនងឹផ្រនការវនិយិោគ
របស់វិនិយោគិនឬទ្រ?លោក
បន្តថាការវនិយិោគទ្រសចរណ៍
ធម្មជាតិខា្នាតតូចនឹងផ្តល់នូវ
ប្រក់ចំណូលជាច្រើនដល់ប្រ-
ជាជនក្នងុតបំន់ប៉នុ្ត្រការគតិគរូ
ពីការថ្ររក្រសាបរិសា្ថានក៏ជារឿង
សំខាន់ផងដ្ររ។
លោកបានប្រប់ថា៖«បន្ទាប់

ពីពនិតិ្រយរចួរាល់យើងនងឹឈាន
ដល់ការដាក់របាយការណ៍ជូន
ថា្នាក់ដឹកនំពិនិត្រយនិងសម្រច
ដើម្របីឆ្លើយតបទៅតាមការស្នើ-
សុំរបស់វិនិយោគិន»។
គម្រងវនិយិោគទ្រសចរណ៍

ធម្មជាតិខា្នាតតូច សំដៅដល់
គម្រងវិនិយោគដ្រលផ្រសារ-
ភា្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិនិងមាន
ផ្ទ្រដីទហំំមនិលើសពី១០ហកិ-
តា។គម្រងទំាងន្រះមាន
ទតីាងំស្ថតិក្នងុស្រកុបទមុសាគរ
និងស្រុកមណ្ឌលសីមា។ន្រះ
បើតាមលោកផលា្លា។
លោកសខុសុទ្ធីអ្នកនពំាក្រយ

សាលាខ្រត្តកោះកុងនិយយ
ថាសកា្តៅនពុលទតីាងំភមូសិាស្រ្ត
នៅជាប់មាត់សមុទ្រ និងមាន
ធនធានធម្មជាតិចម្រុះសម្របូរ-
ប្របបានធ្វើឱ្រយខ្រត្តកោះកុង
ទាក់ទាញបានគម្រងវនិយិោគ
លើគ្រប់វិស័យជាបន្តបន្ទាប់
ទោះបីក្នុងអំឡុងព្រលពិភព-
លោកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណក់-

កាលដ៏លំបាកន្រការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។
លោកបានថ្ល្រងឱ្រយដឹងថា៖

«ដោយសារខ្រត្តកោះកុងគឺ
ជាប្រជុំន្រអ្រកូទ្រសចរណ៍
ហ្រតុន្រះកំណើនន្រការស្នើសុំ
វិនិយោគប្របន្រះបានកើន-
ឡើងបន្តបន្ទាប់»។
បើតាមលោកសទុ្ធីគម្រង

ទាំង៧ន្រះគឺសុទ្ធត្រជាការវិនិ-
យោគក្នុងស្រុកទាំងអស់។
អ្នកនំពាក្រយក្រសងួទ្រសចរ-

ណ៍លោកតុបសុភ័កបាន
ប្រប់ថាលោកមនិមានពត័ម៌ាន
លម្អិតពីគម្រងន្រះទ្រដោយ
វាស្ថិតក្នុងដំណក់កាលន្រការ
ពិនិត្រយទីតាំងវិនិយោគរបស់

មន្ត្រីជនំញបរសិា្ថាន(អាចស្ថតិ
ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ)។
លោកបានបន្តថាក្រសងួទ្រស-
ចរណ៍សា្វាគមន៍រាល់គម្រង
វិនិយោគស្របច្របាប់ទាំងអស់
ព្រះការបង្កើតគម្រងថ្មីៗវា
នឹងជួយបង្កើននូវភាពទាក់-
ទាញភ្ញៀវទ្រសចរទាងំក្នងុនងិ
ក្រប្រទ្រស។
លោកនិយយថា៖«ក្រសួង

ទ្រសចរណ៍ត្រងត្រគាំទ្ររាល់
គម្រងវិនិយោគវិស័យទ្រស-
ចរណ៍ននដ្រលច្របាប់អនញុ្ញាត
ព្រះគ្រប់គម្រងអភិវឌ្រឍន៍
ទ្រសចរណ៍គឺវាសុទ្ធត្របង្កើន
នូវឱកាសការងរនិងកំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិផងដ្ររ»៕

កេងុហាណយូៈប្រកច់ណំលូ
ពីការនចំ្រញផលតិផលពីឈើ
របស់វៀតណមនៅក្នុងឆ្នាំន្រះ
ត្រវូរពំងឹថានងឹឡើងដលក់ម្រតិ
ខ្ពស់បផំតុមនិធា្លាប់មានប្រមាណ
ជតិ១២,៥ពាន់លានដលុា្លារបើ
ទោះបីមានផលប៉ះពាល់ពីការ-
រីករាលដាលកូវីដ១៩ព្រមជា
មយួហនភិយ័ពីទផី្រសារនចំ្រញ
និងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោ-
បាយរបស់ប្រទ្រសក្នុងការ-
គ្រប់គ្រងភាពស្របច្របាប់ន្រ
សមា្ភារឈើដ្រលនំចូល។
ប្រធានសមាគមផលិតផល

ឈើនិងព្រវៀតណម(VI-
FOREST)លោកDoXuan
Lapបានឱ្រយដឹងថាវិស័យឈើ
មានទំនុកចិត្តសម្រចនូវទិស-
ដៅដោយអរគុណចំពោះការ-
នំច្រញខ្ពស់ជាពសិ្រសក្នងុត្រ-ី
មាសទី២និងទី៣ន្រះ។ក្នុង
រយៈព្រល១១ខ្រឆ្នាំ២០២០
ប្រក់ចំណូលនំច្រញពីវិស័យ
ឈើបានឈានដល់ជាង១១
ពាន់លានដុលា្លារកើន១៥,៦
ភាគរយធៀបរយៈព្រលដូចគា្នា
ឆ្នាំមុន។
រដា្ឋាភិបាលឱ្រយដឹងថាឧស្រសា-

ហកម្មឈើជាវសិយ័ឈានមខុ
១រមួចណំ្រកចពំោះកណំើនន្រ
ប្រក់ចណំលូនចំ្រញន្រផលតិ
ផលឈើកសិកម្មវៀតណម។
ទាក់ទិនហនិភ័យពីទីផ្រសារ

នំច្រញឧស្រសាហកម្មឈើវៀត-
ណមកំពុងនឹងប្រឈមភាព-

តានតឹងផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្មក្នុង
ចំណោមប្រទ្រសធំជាច្រើន
ជុំវិញពិភពលោក។
លោកនិយយថាឧស្រសាហ-

កម្មមយួន្រះបានប្រឈមពាក្រយ
បណ្តឹងប្រឆំងពីអាម្ររិក និង
ករូ៉្រខាងត្របងូជាពសិ្រសផលតិ
ផលកា្តៅរបន្ទះជាប់ទាក់ទងការ-
ក្ល្រងបន្លំផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្ម និង
ការគ្រចពន្ធ។
ថ្មៗី ន្រះតណំងពាណជិ្ជកម្ម

របស់អាម្ររកិបានចោទប្រកាន់
វៀតណមពីការប្រើប្រស់ឈើ
ខុសច្របាប់ក្នុងទីផ្រសារក្នុងស្រុក
និងផលិតផលនំច្រញទៅ
ក្រប្រទ្រស។ហនភិយ័ដ្រល
អាម្ររិកអនុវត្តការរឹតបន្តឹងពា-
ណិជ្ជកម្មលើឈើហុបទាំងន្រះ
អាចមានកម្រិតខ្ពស់។
លោកPhungGiaDuc

អនុប្រធានអង្គភាពដោះស្រយ
ការពារពាណជិ្ជកម្មអន្តរជាតិន្រ
នយកដា្ឋានការពារពាណិជ្ជ-
កម្មន្រក្រសងួឧស្រសាហកម្មនងិ
ពាណិជ្ជកម្មបាននិយយថា
វៀតណមប្រឈមពាក្រយបណ្តងឹ
សរុប១៩៩ករណីរហូតមក
ដល់ព្រលន្រះ។ក្នុង៥ឆ្នាំចុង-
ក្រយមានការសុើបអង្ក្រតការ
ការពារពាណិជ្ជកម្ម៩៧ករណី។
នៅក្នុងឆ្នាំន្រះវៀតណមមាន
ករណីសុើបអង្ក្រត៣៧ជាប់
ទាក់ទងការគ្រចពន្ធលើផលតិ-
ផលកា្តៅរបន្ទះនងិការលកប់ង្ខចូ
ថ្ល្រ៕VNS_ANN/RR

វៀតណាមនំាចេញផលិតផលពី
ឈើក្នងុតម្លេ$១២,៥ពាន់លាន

PPSPសង់ឃ្លាងំបន្ថេមខណៈ...

រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិខ្នាត
តូច៧អាចនឹងកើនឡើងនៅកោះកុង

ទិដ្ឋភាពធម្មជាតិដ៏សេស់តេកាលនៅក្នងុខេត្តកោះកុង។រូបថតសហការី

ការនំាចេញស្វាយផ្លវូការ...
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កាលពីថ្ងៃចន្ទទ២ី១សហភាពអរឺ៉បុ
(EU) បានអនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់
វ៉ាកស់ាងំជងំឺCovid-19ផលតិដោយ
កៃុមហ៊ុន Pfizer និងដៃគូអាល្លឺម៉ង់
BioNTechនៅបៃទៃសជាសមាជិកទំាង
២៧ដោយពួកគៃកំពុងតៃៀមចាប់ផ្ដើម
ការចាក់កៃយពីបុណៃយណូអៃល។
ការសមៃចអនុញ្ញាតរបស់ EU គឺ

ធ្វើឡើងប៉នុ្មានម៉ោងកៃយទភីា្នាកង់ារ
ឱសថអឺរ៉ុប(EMA)បានឱៃយភ្លើងបៃ-
តងសមៃប់«ការអនុញ្ញាតបៃើបៃស់
ក្នុងទីផៃសារដោយមានលក្ខខណ្ឌ»
ដៃលការអនុញ្ញាតនៃះមានសុពល-
ភាពរយៈពៃល១ឆ្នាំហើយអាចបន្ត
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
EMAបានពន្លឿនដណំើរការពនិតិៃយ

ឡើងវិញនូវទិន្នន័យបឋមពីការសាកលៃបង
របស់Pfizerបន្ទាប់ពីទទួលសមា្ពាធពី
បៃទៃសជាសមាជិកទាក់ទងនឹងភាព-
យឺតយ៉ោវក្នុងដំណើរការពិនិតៃយនៃះ។
បៃធានគណៈកម្មការអរឺ៉បុលោកសៃី

UrsulavonderLeyenបាននិយយ
ថា៖«ថ្ងៃនៃះយើងបន្ថៃមជពំកូសខំាន់
មួយទៅរឿងជោគជ័យរបស់អឺរ៉ុប។
យើងបានអនមុត័វ៉ាកស់ាងំបៃឆងំនងឹ
Covid-19 ដៃលមានសុវត្ថិភាពនិង
បៃសទិ្ធភាពដបំងូគៃ។វ៉ាក់សំាងចៃើន
ទៀតនឹងមកដល់ឆប់ៗនៃះ»។

កៃមុហ៊នុPfizerនងឹទទលួខសុតៃវូ
ការដឹកជញ្ជូនពីរោងចកៃរបស់ពួកគៃ
នៅបៃទៃសបៃលហៃសុិក និងអាល្លឺម៉ង់
ទៅកាន់បៃទៃសសមាជិកនីមួយៗ។
រដ្ឋាភិបាលបៃទៃសនមីយួៗនងឹទទលួ-
ខុសតៃូវការចៃកចាយវ៉ាក់សាំងក្នុង
បៃទៃសតាមតមៃូវការពួកគៃ។
លោកសៃី Leyen បានធានថា

វ៉ាក់សាំងនឹងមាននៅគៃប់បៃទៃស
សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពៃលតៃមួយ និង
ក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា។ លោកសៃីក៏

បានបងា្ហាញថា EMAគឺកំពុងពិចារ-
ណាការអនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់វ៉ាក់-
សាងំរបស់កៃមុហ៊នុModernaដៃល
អាចបង្កើនសមត្ថភាពសហភាពអរឺ៉បុ
ក្នុងការបងា្ការជំងឺCovid-19។
បៃទៃសបារំាងអូទៃសីអាល្លម៉ឺង់និង

អុតីាលីបានបងា្ហាញថាពកួគៃនងឹចាប-់
ផ្ដើមការចាក់វ៉ាក់សំាងនៅថ្ងៃទី២៧ខៃ
ធ្នូហើយបៃទៃសផៃសៃងទៀតនឹងចាប់-
ផ្ដើមការចាក់នៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ពីនៃះ។
ការបៃកាសអនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់

នៃះ គឺចំពៃលដៃលរលកទីពីរគឺនៅ
បន្តកើតឡើងនៅផ្នៃកខ្លះនៃសហភាព
អឺរ៉ុបធ្វើឱៃយករណីឆ្លងនិងករណីសា្លាប់
កើនឡើងជាថ្មី។បន្ថៃមពីលើបញ្ហា
នៃះមានការរកឃើញការបៃបៃួល
វីរុសCovid-19 ថ្មីនៅចកៃភពអង់-
គ្លៃសដៃលមានលក្ខណៈឆ្លងខា្លាងំជាង
ធម្មតាបណា្ដាលឱៃយបៃទៃសអឺរ៉ុបជា-
ចៃើនបិទការធ្វើដំណើរចៃញចូល
ចកៃភពអង់គ្លៃស។
EMAនិងកៃុមហ៊ុន BioNTech

បាននិយយថា វ៉ាក់សាំង Pfizer/
BioNTech គឺមានសមត្ថភាពបងា្ការ
នឹងវីរុសCovid19ថ្មីនៃះរីឯបៃទៃស
រុសៃសុីវិញក៏បានអះអាងថាវ៉ាក់សាំង
SputnikVរបស់ពួកគៃក៏មានសមត្ថ-
ភាពនៃះដៃរ។
មកដល់ពៃលនៃះ សហភាពអឺរ៉ុប

បានធានថា គៃនឹងទទួលវ៉ាក់សាំង
ចនំនួជាង២ពានល់ានដសូតាមរយៈ
ការធ្វើកចិ្ចពៃមពៃៀងជាមយួកៃមុហ៊នុ
ឱសថជាចៃើន។
ការបញ្ជាទិញយករបស់សហភាព

អរឺ៉បុរមួមានវ៉ាកស់ាងំPfizer/BioN-
Techចំនួន៣០០លានដូសវ៉ាក់-
សាំងModernaចំនួន១៦០លាន
ដូសវ៉ាក់សាំងAstraZeneca/Ox-
fordចនំនួ៤០០លានដសូវ៉ាកស់ាងំ
អាល្លឺម៉ង់CureVacចំនួ៤០៥លាន
ដូសវ៉ាក់សាំងអាមៃរិកJohnson&
Johnson៤០០លានដសូវ៉ាកសំ់ាង
អាមៃរិកNovovaxបៃមាណ២០០
លានដូសនិងវ៉ាក់សំាងបារាំង/អង់-
គ្លៃសGlaxoSmithKline/Sanofi
ចំនួន៣០០លានដូស។
បើទោះជាយ៉ោងនៃះក៏ដោយ ក្នុង

កចិ្ចពៃមពៃៀងទាងំនៃះសហភាពអរឺ៉បុ
គឺគៃន់ផ្ដល់បៃក់កក់ប៉ុណ្ណោះ ដៃល
ចុងកៃយបៃទៃសជាសមាជិក គឺជា
អ្នកចៃញថវិកាដោយផ្ទាល់ ដើមៃបី
ទិញយកវ៉ាក់សាំងទាំងនៃះ៕

តពីទំព័រ១...កៃរដ្ឋធានីនៃ
បៃទៃសអា្រហ្វិកកណា្ដាលនៃះ។
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សបា្ដាហ៍មុន

អា្រហ្វិកកណា្ដាលបានចោទ-
បៃកាន់អតីតបៃធានធិបតីបារំាង
លោកFrancoisBozizeពីបទ
ប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋបៃហារបន្ទាប់ពី
កៃមុឧទា្ទាមដ៏មានឥទ្ធពិលចំនួន
៣កៃុមបានរួបរួមគ្នានិងចាប់-
ផ្ដើមបង្កចលាចលទៃងទ់ៃយធំ
សំដៅ ទៅរដ្ឋធានី Bangui
បៃទៃសអា្រហ្វិក។
នៅក្នុងសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍

មយួថាកៃមុបៃដប់អាវធុដៃល
តៃៀមបង្កចលាចលនៅបៃទៃស-
អា្រហ្វកិកណា្ដាលបានសរសៃរ
ថា«ពកួយើងសមៃចចតិ្តរបួរមួ
គ្នា ដើមៃបីបង្កើតទៅជាអង្គភាព
តៃមួយដៃលគៃហៅថាសម្ព័ន្ធ
នៃអ្នកស្នៃហាជាតិ ដើមៃបីការ-
ផ្លាស់ប្តូរឬCPC»។ កៃុមនៃះក៏
បានអពំាវនវដល់កៃមុបៃដប-់
អាវុធផៃសៃងទៀតទាំងអស់ឱៃយ

ចូលរួមជាមួយគ្នាផងដៃរ។
កៃុមឧទា្ទាមបានអំពាវនវឱៃយ

មានការលុបចោលការបោះ-
ឆ្នាតនៅថ្ងៃទី២៧ខៃធ្នូនៃះ
រហូតដល់បៃទៃសមាន«សន្ត-ិ
ភាពនិងសន្តិសុខ»ឡើងវិញ។
បៃធានធិបតីបៃទៃសរវ៉ានដ់

លោកPaulKagameបានន-ិ
យយថា៖«កៃុមបៃដប់អាវុធ
បានពៃយាយមធ្វើឱៃយរំខានដល់
ការបោះឆ្នាតហើយបៃទៃសរវ៉ាន់-
ដក៏បានដឹងថាពួកគៃមួយ
ចំនួនចង់តមៃង់គោលដៅទៅរក
កមា្លាំងរបស់យើងនៅអា្រហ្វិក
កណា្ដាលពីពៃះកងកមា្លាងំរបស់
យើងនៅទីនោះសុទ្ធតៃមិនចង់ឱៃយ
មានការបៃទូសរា៉ាយធំដុំទៃ»។
យ៉ោងណាមិញលោកKag-

ameក៏បានពៃមានថាកងទ័ព
រវ៉ាន់ដថ្មីដៃលបញ្ជូនទៅនោះ
នឹងមិនរាថយតាមវិធានរបស់
អង្គការសហបៃជាជាតិស្ដីអំពី
ការចុះជួយបៃទៃសដៃលជា

សមាជិកឡើយ។លោកបាន
បញ្ជាក់ថាបៃទៃសលោកមាន
កងកមា្លាំងចៃើនបំផុតនៅក្នុង
បៃសកកម្មថៃរកៃសាសន្តភិាពរបស់
អង្គការសហបៃជាជាតិ MI-
NUSCAដៃលមានកមា្លាងំរហតូ
ទៅដល់១១៥០០នក់ឯណះ។
អ្នកនំពាកៃយរដ្ឋាភិបាលអា្រហ្វកិ

កណា្ដាលលោកAngeMaxi-
meKazaguiបាននិយយ
កាលពីថ្ងៃចន្ទថា៖«បៃទៃសរុសៃសីុ
បានបញ្ជូនទាហានជាចៃើន
នក់និងអាវុធធុនធ្ងន់ជាចៃើន
គៃឿង»។នៃះបើយោងតាម
សៃចក្ដីនៅក្នុងកិច្ចពៃមពៃៀង
សហបៃតិបត្តិការទ្វៃភាគីនៃ
បៃទៃសទំាង២។ចំណៃកឯជន-
ជាតិរវ៉ាន់ដក៏បានបញ្ជូនទ័ពជា-
ចៃើនរយនក់ដៃលបានតាងំទី
រួចហើយសមៃប់តៃៀមបៃយុទ្ធ»។
បៃទៃសរវ៉ាន់ដបានបញ្ជាក់

ពីការដក់ពងៃយទ័ពនៃះថា
ជាវធិានការមយួដើមៃបីឆ្លើយតប
ទៅនឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុង
ការរកៃសាសន្តភិាពសៃបទៅតាម
គោលការណ៍របស់អង្គការ-

សហបៃជាជាតិដើមៃបីទប់ទល់
នឹងកៃុមឧទា្ទាមដៃលគំទៃ
ដោយលោកBozize ដៃល
ធា្លាប់គៃបគ់ៃងបៃទៃសអា្រហ្វកិ-
កណា្ដាល តាំងពីឆ្នាំ២០០៣
ដល់ឆ្នាំ២០១៣។
បៃសកកម្មថៃរកៃសាសន្តិភាព

របស់អង្គការសហបៃជាជាតិ
MINUSCAបានឱៃយដងឹកាលពី
ថ្ងៃចន្ទថាសា្ថានភាពបច្ចបុៃបន្នស្ថតិ
ក្នុងភាព«សៃពៃចសៃពិល»
នៅឡើយចពំោះតបំន់នៅជតិទី
បៃជុជំនយ៉ោលនុកៃយពីមាន
ការវយបៃហារពីកៃុមបៃដប់
អាវធុកាលពីចងុសបា្តាហ៍កន្លង
ទៅ។បៃភពសន្តសុិខនិងមនុសៃស
ធម៌បានឱៃយដឹងផងដៃរថាទីបៃជំុ-
ជនMbaikiដៃលមានចមា្ងាយ
បៃហៃល១០០គីឡូម៉ៃតៃពីទី-
កៃងុBanguiក៏ស្ថតិនៅក្នងុស-
ភាពស្ងប់សា្ងាត់ដូចគ្នាបើទោះ
ជាមានការប៉ះទង្គចិគ្នានពៃល-
ថ្មីៗនៃះក៏ដោយ។
អ្នកនំពាកៃយMINUSCAលោក

VladimirMonteiroបាន
នយិយថាពកួគៃបានពងៃយ

ទព័ទៅគៃប់ទតីាងំហើយសា្ថាន-
ភាពស្ថិតនៅកៃមការគៃប់-
គៃងល្អ។ប៉ុន្តៃកៃុមសន្តិសុខ
នងិមនសុៃសធម៌បាននិយយថា
សមាជកិខ្លះនៃកៃមុបៃដប់អា-
វុធនៅតៃឈរជើងជុំវិញតំបន់
Bossembeleចមា្ងាយបៃ-
ហៃល១៥០គីឡូម៉ៃតៃពីទីកៃងុ
Banguiដដៃលនៅឡើយ។
ឆ្មាំសន្តសិខុឯកជនមយួបាន

បញ្ជាឱៃយកៃុមហ៊ុនរុសៃសុីផ្តល់
កមា្លាំងការពារសុវត្ថិភាពដល់
លោកបៃធានធបិតីFaustin-
ArchangeTouadera រួច
ជាសៃចនិងបានចូលរួមក្នុង
ការបណ្តុះបណា្ដាលកងកមា្លាំង
បៃដប់អាវុធក្នុងសៃុកឱៃយកាន់-
តៃរឹងមាំជាងនៃះផងដៃរ។
សហរដ្ឋអាមៃរិកបារាំងនិង

រសុៃសុីក៏បានចោទបៃកាន់លោក
Bozize ថាកំពុងពៃយាយម
រំខានដល់ការបោះឆ្នាតនៅ
អា្រហ្វិកកណា្ដាល។
យ៉ោងណាមិញនៅមិនទាន់

មានការបញ្ជាក់ណាមួយភា្លាមៗ
ពទីីកៃងុម៉សូ្គទូៃទោះបីជាវមិាន

កៃមឹឡំាងបានសម្តៃងនូវ«ក្ដីពៃយួ
បារម្ភយ៉ោងខា្លាងំ»ចពំោះពៃតឹ្តិការណ៍
នៅក្នងុបៃទៃសអា្រហ្វកិកណា្ដាល
នពៃលបច្ចុបៃបន្ននិងថ្ងៃមុខ។
យ៉ោងណាក្ដី កៃុមបៃទៃស

G5+ដៃលមានបៃទៃសបារាំង
រសុៃសុីអាមៃរកិសហភាពអរឺ៉បុនងិ
ធនគរពិភពលោកក៏បានជំ-
រុញឱៃយកៃមុរបស់លោកBozize
និងកៃមុបៃដប់អាវុធសម្ពន័្ធមិត្ត
ដក់អាវធុចុះហើយបានអពំាវ-
នវឱៃយមានការបោះឆ្នាតបៃ-
ធានធិបតីនិងសភានៅថ្ងៃអា-
ទិតៃយខាងមុខដោយសន្តិវិធី។
គួរបញ្ចាក់ផងដៃរថាសាធា-

រណរដ្ឋអា្រហ្វកិកណា្ដាលចាប់ផ្ដើម
មានជម្លាះតាំងពីឆ្នាំ២០១៣
នៅពៃលដៃលលោកBozize
តៃូវបានកៃុមបះបោរដៃលជា
ជនជាតិភាគតិចមូស្លមីអា្រហ្វកិ
Selekaធ្វើរដ្ឋបៃហារដកលោក
ចៃញពីតណំៃង។រដ្ឋបៃហារនៃះ
បានបង្កឱៃយមានការបង្ហូរឈាម
យ៉ោងសមៃបើមរវងកៃមុSeleka
នងិកៃមុ«កងកមា្លាងំការពារខ្លនួ
បៃឆំងបាឡាកា»៕

EUអនុញ្ញាតឱ្យប្ើវ៉ាក់សំាងPfizer/BioNTechមុននឹងច្កចាយនាព្លបុ៉នា្មានថ្ង្ខាងមុខ
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សុខ  ស្រីលុច

កាល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ  ទី ២០  ធ្នូ  
រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសួង សុខាភិបាល អង់- 
គ្លៃស បានណៃនំា ថា  ទី កៃងុ ឡុងដ៍  
និង ភាគ អាគ្នៃយ៍ នៃ បៃទៃស  
អង់ គ្លៃស អាចស្ថិត នៅ កៃម 
ការ គៃប់ គៃង តឹងតៃង មួយ  រយៈ 
ក្នុង ការទប់ ស្កាត់ ការ រីក រាល- 
ដាល ថ្មីនៃ វីរុស កូរ៉ូណា។

ចនំនួ ករណ ីនៅក្នងុ បៃទៃស- 
អង់គ្លៃស  បានកើន ឡើង ដល់ 
៣៥ ៩២៨ នាក់ កាល ពីថ្ងៃទី - 
២០ ធ្នូ  ដៃលជា ការកើន ឡើង 
បៃចា ំថ្ងៃ ខ្ពស ់បផំតុ ចាប ់តាងំព ី
ការ រាតតៃបាតនៃះ  ដោយ មាន 
មនសុៃសស្លាប ់ ៣២៦នាក ់ ដៃល 
ចំនួន អ្នកស្លាប់ សរុប កើនឡើង 
ដល់ ជាង  ៦៧ ០០០ នាក់។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា  ចកៃ- 
ភពអងគ់្លៃស បាន ចាបផ់្តើមបៃ- 
មូល ផ្តុំ បៃជាជន ឱៃយ ចាក់វ៉ាក់- 
សំង  ដៃល ផលិត ដោយ កៃុម-
ហ៊ុន  Pfizer  និង  BioNTech 
កាលពី ដើមខៃ ធ្នូនៃះ។  

រដា្ឋាភិបាល បាន បៃឈមមុខ 
នឹង ការរិះគន់ ចំពោះ ការ លុប- 
ចោល ផៃនការ បន្ធូរបន្ថយ ការ- 
រឹត បន្តឹងភា្លាមៗ សមៃប់ បុណៃយ 
ណូអៃល  និង ហាមឃាត់ ការធ្វើ 
ដណំើរ របស ់បៃជាជន ជាង ១៦ 
លាននាក។់  រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសងួស-ុ
ខា ភិបាល លោក Matt Han-
cock  បាន សទរ ការ សមៃច  
ចិត្តនៃះ  ដោយ និយាយ ថា  
សកម្មភាព ទាងំនៃះ គ ឺបណា្តាល- 
មកពី មាន ករណី ឆ្លង ចៃើន នា 
ពៃលថ្មី នៃះៗ  ។

អត្ត សញ្ញាណ ថ្មី នៃ វីរុស កូរ៉ូ- 
ណា ដៃល កៃុមមនៃ្តី អង់គ្លៃស 

នយិាយ ថា  អាចឆ្លង លឿន ដល ់
ទៅ  ៧០ ភាគ រយជាង វីរុសកូរ៉ូ- 
ណា ពីមុន បាន បង្កឱៃយ មាន ការ- 
ពៃយួ បារម្ភ អពំ ីការរកីរាល ដាល 
កាន់តៃ លឿន។  បណា្តា បៃទៃស 
អឺរ៉ុប មួយ ចំនួន រួម មាន អាល្លឺ- 
ម៉ង់  អុីតាលី  ហូឡង់  និង បៃល - 
ហៃសុិក  បាន និយាយ ថា  ពួកគៃ 
កំពុង ចាត់ វិធានការ ដើមៃបី រារាំង 
បៃជាជន មិនឱៃយ ធ្វើ ដំណើរ ពី 
អង់គ្លៃស  រមួទាងំ ការ ហាមឃាត ់ 
ជើង  ហោះហើរ  និង រថភ្លើង  
ដៃល  ធ្វើដំណើរ ទៅ ចកៃភព- 
អង់គ្លៃស ផងដៃរ ។

លោក Hancock  បានស្នើ 
ឱៃយមាន វិធាន ការ តឹងរុឹង ជាង- 
នៃះ ដៃល តមៃូ វឱៃយ បៃជាជន 
អង់គ្លៃស បៃមាណ មួយភាគ បី 
ស្នាក់ នៅផ្ទះ  លើកលៃង តៃ 
ហៃតុផល ចាំបាច់ ដូចជា  ទៅ 
ធ្វើការ ហើយ ការ ធ្វើបៃបនៃះ  
អាចនឹង នៅតៃ មាន រហូតដល់ 
ការ ចាក់ វ៉ាក់សងំ កាន់តៃ ទូលំ- 
ទូលាយ ។

បនា្ទាប់ ពី លោក  Johnson  
បាន  បៃកាស ព ីការ ផ្លាសប់្តរូ ការ- 
គៃប់គៃង បៃទៃស នៅ រសៀល 
ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៩ អ្នកខ្លះ នៅ      
ទ ីកៃងុឡងុដ ៍ បាន ធ្វើដណំើរ ទៅ 
កាន់ ស្ថានីយ រថភ្លើង ដើមៃបី ពៃយា-
យាម ធ្វើដំណើរ ទៅ ជួប សច់- 
ញាតិ នៅ បុណៃយ ណូអៃល។  
ចៃបាប់ថ្មី ដៃលដាក់ កមៃិត ក្នុង - 
ការ ជបួ ជុនំងឹ ចលូជា ធរមាន នៅ 
ថ្ងៃអាទិតៃយ  ទី២០ ធ្នូ ។

រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង ដឹកជញ្ជូន 
លោក  Grant Shapps  បាន 
អំពាវនាវ ដល់ បៃជាជន កៃម 
ការ រឹតតៃបិត ថ្មីនៃះ នឹង មិនមាន 
ការ ធ្វើដំណើរ  ហើយ បាន 

នយិាយថា  ប៉លូសិ នងឹ តៃវូ បាន 
ដាក់ ពងៃយ ដើមៃបី ធានា ថា 
មាន  តៃ អ្នក ដៃលតៃូវ ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ ចាំបាច់ ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
អាច  ធ្វើ ដំណើរ បាន ។

បៃជាជាតិ ផៃសៃងទៀត របស់ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស ក៏ បាន ចាត់ 
វិធានការ ក្នុង ការ គៃប់គៃង ការ - 
រីករាល ដាលនៃ វីរុសនៃះ ផង- 
ដៃរ។ បៃទៃស ស្កុត ឡៃន បាន 
ដាក់ បមៃម លើការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ បៃទៃស អង់គ្លៃស ដោយ  
បិទ ពៃំដៃន ហើយ ការ បន្ធូរ- 
បន្ថយ អំឡុង ពៃល បុណៃយណូ- 
អៃល នឹង តៃូវ បាន កំណត់ តៃឹម 
ថ្ងៃទី ២៥  ខៃ ធ្នូ  តៃប៉ុ ណ្ណោះ។

លោក Hancock បាន និ- 
យាយថា  រដា្ឋាភិបាល បាន ទទួល  
ស្គាល់ថា  ផល ប៉ះពាល់ ខាង 
សៃដ្ឋកិច្ច នៃ វិធាន ការថ្មី នឹង  
មាន សភាព ធ្ងន់ធ្ងរ  ប៉ុន្តៃ យើង 

តៃូវ ថ្លឹងថ្លៃង ពី ផល ប៉ះពាល់ 
សុខភាព របស់ បៃជាជន។

មនៃ្តី សហរដ្ឋ អាមៃរិក ជា- 
ចៃើន បាន នយិាយថា  សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក កំពុង តាម ដាន ស្ថាន- 
ភាពថ្ម ីនៅ ក្នងុ បៃទៃស អង ់គ្លៃស  
ដោយ បន្ថៃមថា  បច្ចុបៃបន្ន មិន 
ចៃបាស់ទៃ ថា  តើ បមៃប មៃួល 
ដៃល  ផ្លាស់ប្តូរ នៃះ បានឆ្លង មក 
ដល់ អាមៃរិក  ឬ យា៉ាងណា? 
បៃទៃស ផៃសៃងទៀត ក៏ បាន កំ-
ណត់  អត្តសញ្ញាណ មៃរោគ ថ្មី 
ដៃល រួមមាន អា្រហ្វិក ខាងតៃបូង 
ផងដៃរ។  

អ្នក ជំនាញ ផ្នៃក រោគ រាត- 
តៃបាត  នៅ សកល វិទៃយាល័យ  
Basel ក្នុង បៃទៃស ស្វ៊ីស  
លោក សៃី  Emma Hodcroft 
បាន និយាយនៅ លើ បណា្តាញ 
សង្គម ធ្វីធើរ ថា  អត្តសញ្ញាណ 
ថ្មីនៃ វីរុស កូរ៉ូណា នៅ អង់គ្លៃស  

និង អា្រហ្វិក ខាងតៃបូង មិន ដូច- 
គ្នាទៃ។

អត្ត សញ្ញាណ ថ្មី នៃ វីរុស កូរ៉ូ- 
ណា កំពុង ផ្លាស់ ប្តរូ អត្ត សញ្ញាណ  
វីរុស ផៃសៃងទៀត យា៉ាងឆប់ រហ័ស  
ហើយមាន ការ ផ្លាស់ប្តរូ ដៃល ជះ 
ឥទ្ធិពល ដល់ ផ្នៃក ខ្លះ នៃ វីរុស។ 

ការ ផ្លាស់ប្តូរ មួយ ចំនួន តៃូវ 
បាន បង្ហាញរួច ហើយនៅ ក្នុង 
មន្ទីរ ពិសោធន៍ ដៃល បង្កើន 
សមត្ថភាព របស់ វីរុស ក្នុង ការ - 
ឆ្លង ចូល កោសិកា។  ទំាងអស់ 
នៃះ បង្កើត ករណី ដៃល អាច 
រាលដាល កាន់តៃ លឿន ។

អត្ត សញ្ញាណថ្មី នៃ វីរុស កូរ៉ូ- 
ណានៃះ  តៃូវបាន រកឃើញ 
ដំបូង  នៅខៃកញ្ញា។  នៅក្នុង 
ខៃវិច្ឆិកា បៃហៃល ១ភាគ ៤       
នៃ ករណី នៅ ទី កៃុងឡុងដ៍ គឺ ជា 
អត្តសញ្ញាណថ្មី ។ ករណីនៃះ 
បាន ឈាន ដលជ់តិ  ២  ភាគ  ៣ 

នៃ ករណី នៅ ពាក់ កណា្តាល 
ខៃធ្នូ។  វ៉ាក់សំង ផៃសៃងៗ ដៃល 
តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង រហូតមក 
ដល់ ពៃលនៃះ តៃូវ បាន គៃធ្វើ 
តៃស្ត បៃឆំងនឹង មៃរោគ ឆ្លងថ្មី 
ជាចៃើន ។

លោក Ewan Birney  អគ្គ- 
នាយក រង នៃ មន្ទីរ ពិសោធន៍ 
ជីវសស្តៃ មូ៉លៃគុល អឺរុ៉ប (Eur- 
opean Molecular Biology 
Laboratory )បានបៃប់ កា-
សៃត The Guardian ថា៖ 
«មាន ហៃតុផល ដៃលថា  វ៉ាក់- 
សំង នឹង នៅតៃ មាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព  បៃឆងំ នងឹ វរីសុថ្មនីៃះ  ទោះ 
បី ជា ចាំបាច់ តៃូវធ្វើ តៃស្ត យា៉ាង- 
ហ្មត់ចត់ ក៏ដោយ » ។

លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត  Moncef 
Slaoui បៃធានទី បៃឹកៃសា វិទៃយា- 
សស្តៃ សមៃប់ កិច្ចខិតខំ បៃឹង- 
បៃង ចៃក ចាយ វ៉ាក់សំង របស់ 
រដា្ឋាភិបាល សហ រដ្ឋ អាមៃរិក 
បាន និយាយ កាលពី ថ្ងៃទី ២០ 
ថា ៖ «ស្ថានភាព ចកៃភព អង់- 
គ្លៃស ទនំងជា មនិអាច រចួផតុ ព ី
ភាពស៊ាំ នឹង វ៉ាក់សំង បានទៃ។  
លទ្ធភាព ដៃលថា  វីរុសថ្មី នឹង 
មាន ភាពធន ់នងឹ វ៉ាកស់ងំ ដៃល  
មាន សៃប ់គ ឺទាប ប៉នុ្តៃ មនិ អត ់
បៃយោជន៍ទៃ ។

កៃពីនៃះ ដូចដៃល អ្នក ជំ- 
នាញ បាន ចង្អុល បង្ហាញថា  
វ៉ាកស់ងំ មយួ ចនំនួដចូ ជា វ៉ាក-់ 
សំង ពី កៃុមហ៊ុន  Moderna  
បាន ផ្អៃក លើ  mRNA ហើយ 
ការ ចាក់ វ៉ាក់សំង ឡើង វិញ ដើមៃបី  
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង មៃរោគ ថ្មី 
នៃះ  គរួតៃ បង្ហាញថា  មាន ភាព- 
ធន់ នឹង វ៉ាក់សំង ដៃល មាន 
សៃប់ ហើយ ៕

 លោក នា យករដ្ឋមន្ត្រ ីអង់ គ្ល្រសBoris Johnson ថ្ល្រ   ង ក្នងុ ស  ន្ន ិសីទកាស្រតកាល ពីថ្ង្រទី ២១ ខ្រធ្ន ូ២០២០។ AFP
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នពំេញ : ស្ថតិនៅបរុបី៉េងហតួ
បឹងស្នោ«អាហារដ្ឋាន៤៣០
ឆ្ងាញ់ជាប់មាត់»ជាទីបមេើ
អាហារថ្ងេតេង់ដ៏មមាញឹកផ្ដល់
ថាមពលដល់ភ្ញៀវតេឡប់ទៅ
ធ្វើការ។ រីឯពេលរសៀលវិញ
ទនីេះក៏ជាទីស្វាគមន៍អតថិជិន
មកញ៉ាំអាហារកេបសេបៀរ
បន្ធូរអារម្មណ៍ពីការងារ រហូត
ដល់វេលារាតេីផងដេរ។
អ្វីដេលសខំានគ់ឺស្លាកសញ្ញា

រូបម្ហូបភ្ជាប់នឹងតម្លេសេប់ ធ្វើ
ឱេយភ្ញៀវមិនចាំបាច់ពេួយរឿងធូរ-
ហោប៉ៅទេ។ពួកគេអាចចូល
មករីករាយទទួលទានដោយ
លេលកការចំណាយតាមតម្លេ
មើលឃើញនឹងភ្នេកសេប់។
អាហារដ្ឋានលក្ខណៈផ្ទះ-

ល្វេងនេះតេូវបានរៀបចំបេប
សមញ្ញ ជាមួយកន្លេងអង្គុយ
មានខេយល់មិនស្អុះស្អាប់។
លោកនូចានថ់ាមា្ចាសហ់ាង

ដេលទើបតេបើកកាលពីខេ
សីហាបានបេប់់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
ថា៖ «បើទោះហាងខ្ញុំទើបតេ
បើកពិតមេន តេខ្ញុំមានអតិថិ-

ជនចេើនណាស់។ជាពិសេស
ម៉ៅងសមេកហបូបាយថ្ងេតេង់
ទាំងខ្ចប់ និងអង្គុយនៅហាង
ផ្ទាល់អាចដល់២០០នាក់តេ
បើគិតភ្ញៀវសរុប១ថ្ងេពេញ
អាចលើសពី៣០០ឡើង»។
ហាងមានបមេើអតិថិជន

ទាងំអាហារពេលពេកឹពេលថ្ងេ
និងពេលលា្ងាច។អាហារពេល
ពេឹកចាប់ពីម៉ៅង៦ភគចេើន
មានមសី៊បុមឆីគយុទាវបបរ
នងិម្ហបូជាចេើនមខុទៀតដេល
ភគចេើនតម្លេតេឹម៦០០០
ទៅ៧០០០រៀលប៉ុណ្ណោះ។
អាហារពេលថ្ងេតេង់បមេើ

រហតូដល់ម៉ៅង១រសៀលមាន
ជមេើសម្ហូបខ្មេរបេហេលជាង
២០មខុក្នងុតម្លេ១ចានតេមឹតេ
៣០០០រៀលនិងបាយស
១ចាន១០០០រៀល។
អតីតបុគ្គលិកអង្គការរូបនេះ

បញ្ជាក់បេបថ់ា៖«តម្លេប៉ណុ្ណងឹ
[៤០០០រៀល]អតថិជិនអាច
ទទួលទានបាន១ឆ្អេត»។
ចាប់ពីម៉ៅង១រសៀលដល់

ម៉ៅង១០យប់គជឺាពេលដេល
ភ្ញៀវរកីរាយនងឹទទលួទាននងិ
អង្គុយនិយាយគ្នោលេងនៅ

ហាងយូរបំផុត។
មា្ចាស់ហាងវ័យ២៩ឆ្នោំរូបនេះ

បានរៀបរាប់ពីអាហារជាចេើន
មខុយា៉ៅងដចូ្នេះថា៖«យើងមាន
លក់ចេើនមខុណាស់មានទាងំ
បេហិតគេឿងក្នុងខេយងកា្ដាម
ស្លាបមាន់បំពងពងកេួចទា-
អាងំពងទាកនូអាងំនងិអាហារ
ជាចេើនមុខទៀត»។
លោកចាន់ថាបន្តទៀតថា៖

«ចំណុចដេលទាក់ទាញអតិ-
ថិជនបំផុតនោះនៅមុខហាង
ឃើញទឹកជេលក់ដេលមាន
តមេៀបជាហេហូរពេះរបស់
អស់នេះតមេវូឱេយមានទឹកជេលក់
ហើយកាន់តេមានចេើនជមេើស
អតិថិជនកាន់តេពេញចិត្ត។ខ្ញុំ
គិតថានេះក៏ជាគុណសមេបត្តិ
មួយរបស់ហាងយើងដេរ»។
ទឹកជេលក់បេហេលជា៦

បេភេទរួមមានទាំងទឹកតេី
កោះកងុពណខ៌ៀវនងិកេហម
ទឹកតៅហ៊ូទឹកកាពិទឹកសៀង
និងទឹកខ្ទឹម។អតិថិជនអាច
ជេើសរីសទឹកជេលក់ទៅតាម
ចំណូលចិត្ត ឬតាមម្ហូបដេល
ពួកគេកុម្ម៉ង់ញ៉ាំ។
មុខម្ហូបដេលមានការពេញ-

និយមបំផុតគឺបេហិតស្ងារ
ជេលក់ទឹកតៅហ៊ូ និងពងទា
កូនអាំងដោយនេះជារូបមន្ត
ពិសេសបេចាំហាងផ្ទាល់។
លោកចានថ់ាបានបេបថ់ា៖

«យើងយកពងទាកូនស្ងារ
ដក់ក្នងុកនូចានមយួអាងំវាឱេយ
ក្ដាហើយមានដក់ទឹកខ្ទឹម
ជាមួយខា្លាញ់បន្តិចសណ្ដេកដី
ខ្ទឹមជេក់ចិញ្ចាេំនិងទឹកអម្ពិល-
ទុំ។មួយចានតេឹមតេ២០០០
រៀលប៉ុណ្ណោះ»។

លោកបាននិយាយថា ក្នុង
១ថ្ងេលោកអាចលក់បានដល់
៥០០គេប់ក៏មាន។អតិថិជន
ដេលមកទីនេះបានបេប់ថា
ពួកគេបានទៅញ៉ាំអាហារ
ដូចគ្នោនៅកន្លេងផេសេងតេ
រសជាតិនៅទីនេះឆ្ងាញ់បំផុត
ជាពិសេសនោះគឺទឹកជេលក់
ហើយចំណេកឯតម្លេក៏ធូរថ្លេ
ណាស់ដេរ។
ហាងក៏មានទទួលការកក់

ដើមេបីរៀបចំពិធីផេសេងៗ តេ
ចំពោះការដឹកជញ្ជូនបច្ចុបេបន្ន
មានតេសមេប់អតិថិជនក្នុង
បុរីប៉ុណ្ណោះ។
បើទោះជាមានលក់មុខម្ហូប

ជាចេើនក៏ដោយតេលោក
ចាន់ថា បានឱេយដឹងថា ចង់
បន្ថេមរបស់ញាំុលេងបន្ថេម
ទៀតដូចជាសច់គោអាំង

ទឹកបេហុកកា្ដាមថ្មពងជេក់
កា្ដាមសេះជេក់ងាវជេក់ បងា្គា
ជេក់ បង្កងបា៉ៅកជេក់ និងពង
ជេក់ផងដេរ។
លោកបានបង្ហើបឱេយដឹងពី

គមេងថ្ងេខាងមុខរបស់ហាង
ថា៖ «បច្ចុបេបន្នយើងមិនសូវ
បានតុបតេងហាងអ្វីចេើនទេ
តេទៅមុខទៀតពេលអគរ
ដេលនៅជិតយើងនេះសង-
សង់ហើយយើងមានគមេង
ដក់ភ្លើងបន្ថេមនិងរៀបចំ
ហាងឱេយសេស់ស្អាតជាងនេះ
សមេប់អតថិជិនដេលគត់មក
កក់រៀបចំធ្វើពិធីផេសេងៗ »។
អាហារដ្ឋាន៤៣០ឆ្ងាញ់

ជាប់មាត់ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ
៤៣០ផ្លូវកា្លាស្ទ័រ បុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោឬអាចទាក់ទងលេខ
០៨៧៥៥៩៩៦៥៕

អាហារដ្ឋាន ៤៣០ 
ឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ ញ៉ាំ 
មួយ ឆ្អែត មិនខ្លាច  
ស្វិត កាបូបលុយ 

www.postkhmer.com

ក្ដាម  ខេយង ពង ទាកូន បេហិតស្ងោរ មានជមេើស ទឹកជេលក់  ៤មុខ ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម
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ពងទា កូនអាំង   បេើ រូបមន្ត ពិសេស  បេចាំ ហាង ផ្ទាល់។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ តារាចម្រៀង ស្រី - 
យ្រយ្រ  ដ្រល  ធ្លាប់បាន  អង្រួន  
អារម្មណ៍ មិត្តយុវវ័យ   នា ដើម-  
ឆ្នាំ២០០០ និយម  ភាព  សិចសុី     
បច្ចុប្របន្ន     ហាក់ ស្ងាត់ ស្ងៀម  លើ 
វិថី  សិល្របៈ រហូត អ្នកគាំទ្រ ស្ទើរ-  
ត ្រភ្ល្រច ទៅហើយថា អ្នកនាង  
ឡ្រង  មនុ្នរីចនា ជាតារា ចម្រៀង  
១ដួង  ធ្លាប់ មានឈ្មោះបោះ- 
សឡំ្រ ង មិន សូវ ចាញត់ារារលក- 
ក្រយ កញ្ញា  ទ្រព បូព្រឹក្រស និង-   
កញ្ញា យូរី ប៉ុនា្មោន  នោះ ឡើយ ។

ខណៈ   ការ បាត់ មុខ  ពីសិល្របៈ 
ប្រប  អាថ៌ កំបាំងប្រមាណ  រយៈ - 
ព្រល ជាង  ១០ឆ្នាំមកនោះ 
បាន  ធ្វើឱ្រយ ក្ររ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ អ្នក- 
នាង ស្ទើរ    សបរលាប  ពី មជ្រឈ - 
ដ្ឋាន   សង្គម សិល្របៈ ទៅ ហើយ 
ប៉នុ្ត្រ អ្វដី្រលគរួឱ្រយភា្ញាកផ់្អើល ម្តង 
ទៀត  ន្រះ   ដោយ អ្នក នាង បាន 
បង្ហាញ វត្ត មាន  វិល  ចូលមក-  
ប្រឡូក   សិល្របៈ វិញ និង មាន 
 ការ ងរ  រដ្ឋ  ជា មន្រ្តី ប៉ូលិស  បាន-  
ប្រមាណ ជាង  ១  ឆ្នា ំចងុ ក្រយ 
ន្រះ  ផង ដ្ររ ។ 

អ្នក   នាង ឡ្រង មុន្នី រចនា 
បាន ប្រប់អំពី   បច្ចុប្របន្នភាព-   
ខណៈ ការ ងរ វិល មក ប្រឡូក  
សិល្របៈ  វិញ ចំព្រល វិបត្ត ិ កូវី ដ១៩  
គឺ មិន សូវ សម្របូរ ការ ងរ ក្នុង  
សិល្របៈ  ដូច មុន ត្រ មិនជា អ្វីទ្រ  
ព្រះ មាន ការ ងរ ក្រ អាជីព 
សលិ្របៈ ជា មន្រ្ត ីរាជការ នោះ ថា៖ 
« ចពំោះ ការ ងរ សលិ្របៈ នា ព្រល 
ន្រះ មិន សូវ ជា ល្អ ទ្រ  ព្រះ   ត្រ 
មាន   បញ្ហា ដោយសរ  ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ហើយ រាល  ់ការ-  
ងរ  សិល្របៈ បាន ទទួល ពី  
មុន នោះ សុទ្ធ ត្រ ត្រូវ បាន 
បង្ខាន ស្ទើរ អស់ ទៅ ហើយ 
ផងដ្ររ ! »។ 

តារា  ចម្រៀងស្រី  
ដ្រល ធ្លា ប់ 
បាន  

រៀប    ការ ២ដង  ខណៈ ចំណង - 
ស្ន្រហ ៍ទី ១ បានខក បំណង  ត្រ 
ចណំង    ស្ន្រហ ៍ទ២ី  បាន រៀប ការ 
ស្ងាត់ៗ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៥ 
សម  បំណង នោះ ក៏ បាន បន្តឱ្រយ 
ដងឹ  ទៀត ថា ៖ «ត្រ មនិ ជា អ្វ ីនោះ 
ឡើយ នាង ខ្ញុ ំក ៏មាន របរ បនា្ទាប-់ 
បន្រសំ   គឺលក់ ផលិត ផល រក្រសា-  
សម្រសន់ៅ  តាម អន ឡាញ នងិ 
មាន ការ ងរ ជា  ស្នលូ  ចញិ្ចមឹ ជវីតិ  
ផ្ន្រក រដ្ឋ ផង ដ្ររ  គឺ នាងខ្ញុំ បម្រើ 

ការ ងារ ជា  
ប៉ូ លិ ស  
ជំនាន  ់ ជា -  
មួយ   នឹង 
តា រា - 
ចម្រៀង-  
ស្រីកញ្ញា  
សុខ សី - 

ឡា លីន ដ្ររ  ដោយសរ ពួក- 
យើង  បា ន ចលូ បម្រើ ការ ងរ ន្រះ 
ជាង  ១ឆ្នាំ ដូចគា្នា  ខណៈ យើង 
ជា  ប៉ូលិស ជំនាន់ទី ១៤ ន្រ វគ្គ  
២ ដូចគា្នា»។ 

បនា្ទាប់ ពី មាន  ម្ររៀន ជីវិត  
ទទលួ   បរា ជយ័ ក្នងុ  ជវីតិ គ ូស្រករ 
ដោយ  ខ្លួន ឯង  កាល លើក មុន  
តារា ចម្រៀង ស្រី យ្រយ្ររូប ន្រះ   
ហាក់  មាន ភាព រឹង បុឹង ខ្លាំងក្នុង   
ការ  ជ្រើស រីស   គូ  អនាគត  លើក 
ទី២  ប្រកប ដោយសុភមង្គល   
ហើយ បា ន  វិល មកប្រឡកូ សិល្របៈ 
វិញ  ព្រញ ទំហឹង ដ្ររ។ ឡ្រង-  
មុន្នរីចនា  បញ្ជាក់ ថា៖« ការ វិល-  
ចូល  វិញ ន្រះ កាល ដំបូង នាងខ្ញុំ  
ចូល ច្រៀង ជាមួយ  ក្រុម  Dara 
Entertai nment  របស ់លោក 
យ៉្រម សអំនូ នងិ ក្រមុ សលិ្របករ 
ផ្រស្រងៗទៀត ដ្ររ ។ គ្រន់ ត្រ ថា 

ខណៈ    ឆ្នាំន ្រះ ការ ងរសិល្របៈ  
ច្រៀង មិនសូ វល្អ ព្រះ 

មាន បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ-  
១៩ »៕
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ថ្ងេ៩កើត ខេបុសេស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេូវ នឹង  ថ្ងេពុធ  ទី២៣ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី ឡ ើ     ង    ខ   ្ព  ស ់ត្រដ្រត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិ្រសា  ផ ្ន្រក   អ    ក  ្រស រ សស្រ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកា យ អា ច មា ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្ត្រ  ដោ យសរ  ត្រ អំ ណាច ន្រ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ   កាយ        មិ  ន  ឱ្រយ មា       ន  ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 ប្រកប     របរ រកទទួល ទ ន  នា នា បាន   ផល ចំណ្រញ       
ជា  ធម្មតា  ។  ចំពោ   ះ ប ញ    ្ហា    ស   ្ន្រ  ហា      វិ  ញ     គូ ស្ន្រហ៍   មាន    
អធ្រយា          ស្រ័ យ គា្នា បាន  ល ្អ   ប្រស ើរ និង សុខ សន្ត   ។     

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី មធ្រយម។ ថ្ង្រន្រះលាភ សកា្ការៈ 
ផ្រស្រងៗ នឹង បានមក ដោយ ក្តី នឿយ- 
ហត  ់ ច្រើន។ ស្រចក្ត ីស្ន្រហា  ខ្វះភាព- 
ផ្អ្រម  ល្ហ្រម  និង មិន សូវ  ច្រះ យល់ ចិត្ដ 

គា្នាឡើយ ។  លោកអ្នក ច្រើនត្រ តម្រវូ តាមចិត្ត  ខ្លនួ - 
ឯង    មិន  សូវ ខ្វល់ខ្វាយអំ ពី ទឹកចិត្ត អ្នកដទ្រ ប៉ុនា្មោន  
នោះ    ឡើយ ។ ការប្រកប របរ រកទ ទលួ   ទន ផ្រស្រងៗ 
គួរ   ត ្រ មានការ ពិចារណា  និង ពិ ភាក្រសា  គា្នា ឱ្រយបាន 
ច្រើន    ជាមុនសិន  ចំា  ឈានដល់ ការសម្រចចិត្ត។

រាសីឡ  ើ  ងខ ្ពស់  ។ រាល់ការ បំព្រញ - 
ការ   ង  រ ផ  ្រស ្រង   ៗ  រម្រង ទទួល   ផល- 
តបស្នង  គួរ  ជាទី ព្រញ ចិត្ត ។ ចំពោះ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ   

ប្រ កប ដោយ       សុវត្ថ ិភាព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្ត ីប្រកប- 
ដោយ         ឧត្ត ម  គត  ិ    សុ ខ  ភា   ព ផ្លវូ ចិត្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពោល        គឺចិត្ត ប ្រ កប ដោយស្រចក្ត ី  ម្រតា្តា   ករុណា   
ចំពោះ     ម ន សុ្រស   ន  ិង   សត្វ ។  ការទទួល ដំ ណឹង  នានា 
សុទ ្ធ     សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន ស្រចក្តសុីខ។  

រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់ត្រដ្រត  ។  សុខភាព ផ្លវូ  កា យ  
និង  ផ្លវូ ចិត្ត គា្មោនផល ប៉ះ ពាល      ់ អ្វទី្រ ។  ចំពោះ 
ការ ប្រកបរបរ  រក     ទទួល  ទន ផ្រស្រង ៗ  នឹង បាន 
នូវ ផល    ចំណ្រញ        តប ស្នង នឹង ការខិត  ខ  ំប្រងឹ- 

ប្រង របស់ អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ្រល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱ្រយ     លោក- 
អ្នក      មា ន    ក្ត ី សោមនស្រស រី ក រា យ។ ចំណ្រកឯ     ការធ ្វើ ដំណើរ      
ទៅ   កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រម្រង មានសុខសុវត្ថភិាព។  រីឯ  
លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដោយរលូន។ ចំពោះ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅទីជិត ឆ្ងាយ  រម្រង មាន  សុខសុវត្ថភិាព។ 

រា សីល ្អ បង្គរួ  ។   រី ឯការប្រកប របរ រក-  
ទទួល  ទ  ន ផ ្រស្រង ៗ  នឹង បាន ផល កាក់- 
កប ជាធ ម្មតា ។ ចំពោះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  ត្រទឹក ចិត្តរម្រង ប្រប្រលួ 
ទៅ   តា ម បរិ យា  កា ស  ផ ងដ្ររ។   ប្រសិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំពោ ះ លោក អ្នក  គួ រ ត្រ ព្រយាយាម 
ដោះ     ស្រយ ដោ យ     ស ន្រសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទ្រ នឹង បង្ក ជា 
បញ  ្ហា   ធំ មិនខន   ឡើយ សម្រប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ  ើង   ខ្ពស ់ ។ រាល់ការ បំព្រញ 
 ការ       ងរ  ផ  ្រ ស  ្រ   ង  ៗ  រម្រង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ ី  ព្រញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ ប្រ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយាយ ស្តី 

ប្រកប        ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព    ល្អ   ពោ   ល   គ   ឺ  ទឹក  ចិ  ត្ត ប ្រក ប ដោយ    ក្ត ីម្រតា្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណ្រក    ឯ បញ្ហា ស្ន្រហា គូ ស្ន្រហ៍ យល់- 
ចិត្ត      គា្នា    ធម្មតា  មិន   មា ន ក ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសី មធ ្រយម     ។  កា រ  ពោ  ល  ពាក្រយ សម្ត ីធ្វើ- 
ឱ្រយ   អ្ន ក ផ  ង   យ ក   ច  ិត្ត ទុក ដក់  ស្តាប់ 
មាន      សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ការ បំព្រញការ -  
ងរ    ប្រកប ដោយ ស្មោរតី ប្រងុ ប្រយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱ្រយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ព្រញ ចិត្ត។    ការ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ      បា  ន ស  ុខ   សប ្របាយ ត្រ ក៏ គួរ ត្រ ប្រងុ ប្រ- 
យ័ ត្ន ដ្ររ  ។ រី ឯ  លាភ សកា ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទួល  បាន ផល  
បង្គរួ     ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ពោ   ះ ប  ញ្ហា ស្ន្រហា វិញ នឹង មាន 
ការ  អធ្រយាស្រយ័    និង ច្រះ យ គ យល់ គា្នា ផងដ្ររ។          

រាសី  មធ ្រយ ម។ ការបំព្រញ ការងរ 
ផ្រស្រងៗ   មា ន ឧបសគ្គ ច្រើន ត្រ ទឹក- 
ចិត ្ត   ប្រកបដោយ ភាព ស្វាហាប់  ក្នុ ង 
កចិ្ច ការ។ ចពំោះ ស្រចក្តសី្ន្រហា  គរួ- 

ត្រ   មាន  ការ យគយល់  និង អធ្រយាស្រ័យ គា្នា ទើប
 ជា ការ  ប្រសើរ។  ថ្ង្រន្រះ លាភសកា្ការៈផ្រស្រងៗនឹង 
បាន   មក ដោយ   សរ ត្រ ផល បុណ្រយ របស់ លោក  - 
អ្នក  ពជីាតមិនុ។ ដោយ ឡ្រ  ក  ទកឹចតិ្ត ច្រើន ត្រ មាន 
ទំនោរ  ទៅរក ការបំព្រញ បុណ្រយ កុសលផ្រស្រងៗ។

 រាសឡី ើ   ង      ខ     ្ព  សត់   ្រ ដ ្រត  ។ ការ នយិាយ-   
ស្តី ប្រកប     ដោ     យ  ឧ ត ្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាក្រយ  សម្តី ដ្រ ល និយាយ ច្រញ - 
មក   ត្រវូ  វ ិភាគ ឱ្រយ ច្របាសល់ាស ់មនុ នងឹ 

មាន    ការ ហាស្តី ច្រញ  ទៅ ក្រ  ។  ស្រចក្តី ស ្ន្រហា  ពោរ- 
    ព្រ ញ  ដោ   យ         ភ     ក្តី ភា     ព       និង ភាព ផ្អ្រម ល្ហ្រម ល្អូកល្អិន     
នឹង គា្នា ។ រីឯ ការ ប្រក ប  រ  បរ រ ក ទទួ ល ទន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ ្រ     ញ     គ   ួរ    ជា  ទ ីគា   ប   ់ ចតិ្ត   ធ្វើ ឱ្រយ  អ្នក មាន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ព្រញនូវ   កិច្ច ការនា  នា  បាន  ទ្វ្រឡើង ថ្រម  ទៀត ។

-  

 រាស ីស ្រុ តច ុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអាច 
មាន    បញ ្ហា  ស ្មុគ ស្មោញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក     គា្មោន ស្វ័យ ភាព គ្រប់ គ្រន់ ក្នុង- 
ការ    សម្រចចតិ្ត នានាឡើយ  គប្រប ីរក 

មនុស្រស   គួរឱ្រយ  ទុកចិត្ត ដើម្របីប្រកឹ្រសា យបល់ ទើប ជា 
ការ  ប្រសើរ ។  ចពំោ ះ កា រ  ប្រ ក ប  រ បរ រក ទទលួទន  
ផ្រស្រងៗ  គឺ មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មោន  ឡើយ។ 
ស្រច    ក្តីស្ន្រហា  អា  ច នឹ ង   ផ្តល ់ន ូវ ការ ថា្នាំង ថា្នាក ់   
ស្មុគស្មោញច្រើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ ត្រដ ្រត ។ ការ ប្រកប- 
របរ  រក ទទួល ទន នានា  បាន  ផល - 
ល្អប្រសើរ ត្រសុខភាព ផ្លវូ កាយ អាច  
នឹងត្រវូ យា យីដោយ ជំងឺ ។ រីឯលា ភ-    

សកា្ការៈច្រើន បាន ដោយធម៌  មាន សមត្ថភាព  ដោះ-    
ស្រយ បញ្ហាឬធ្វើកា រ ស ម្រចចិត្ត ផ្រស្រង ៗ  បាន ល្អ  
ក្នងុ ថ្ង្រន្រះ ។  ចំពោះ ស្រចក្ត ីស្ន្រហា  វិញ  គូស្ន្រហ៍ 
យល់ចិត្ត  គា្នា បាន ល្អ   និង មា ន ភាពផ្អ្រមល្ហ្រម ។រី ឯ- 
ការ ធ្វើ ដំណើរ កម្រសាន្ត ត្រង ត្រ មាន ជោគ ជានិច្ច ។  

 រាសីស្រតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី   
ជិត   ឆ្ងាយ ដើម្របី បំ ព្រញ ការងរ ផ្រស្រង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យដ្រល  ធ្វើ ឱ្រយ មាន 
ការ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពោះ ការ- 

និយាយ   ស ្ត ីមា  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គាប់ ចិត្ត អ្នក ស្តាប់  
ខណៈ   បញ ្ហា    ស្ន្រហា វិញ  គូ ស្ន្រហ  ៍គា្មោន ការ  យល់ ចិត្ត គា្នា  គា្មោន 
ការ អធ្រយា  ស្រយ័  ជាហ្រតុ នំា ឱ្រយមាន ការ ប្រក បាក់ គា្នា ។ 
ចំណ្រក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក រក បាន ផលណាស់។រីឯ 
បញ្ហា      សុខ ភាព វិញ  គឺ  មិន ល្អ ទំង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

 តារាចមេៀង  ឡេង មុន្ន ីរចនា ក៏ មន ការ ងារ រាជការជា មន្តេ ីបូ៉លិស 
ជំនាន  ់ទី ១៤ វគ្គ២ ជាមួយ កញ្ញា សុខ សីឡាលីន  ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

ទោះបីឡេងមុន្នរីចនាស្ងាត់សិលេបៈ
តេមមាញឹកជាមួយនឹងការងាររាជការ

តារា ចមេៀងសេ ីសាច់សខ្ច ី ទើប 
វិល  ចូលសិលេបៈ វិញ អ្នក នាង ឡេង 
មុន្នរីចនា   ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 



ក្រងុមឡី្រន: ក្រមុ  AC Milan 
(Milan) និង Inter Milan 
(Inter) នឹង ប្រជ្រង គ្នា ដើម្របី 
បញ្ចប់ឆ្នាំឱ្រយបាន ឈរ នៅ   កំពូល  
តារាង ន្រ ក្រប ខ័ណ្ឌ Serie A ថ្ង្រ 
ពធុ ន្រះ ខណៈ ក្រមុ  គ ូប្រជ្រង  ក្នងុ  
ក្រងុ ត្រ ១  ប្រងឹ ប្រង រា រាងំ  មនិ ឱ្រយ  
Juventus ឈ្នះពាន  Scu-
detto រដូវ កាល ន្រះ ដ្រលជា 
លើក ទី១០ បន្ត បន្ទាប់  គ្នា។

ការ  មិន ចាញ់ សោះក្នុង លីគ 
របស់ ក្រុម កំពូលតារាង Milan 
ដ្រល មាន តំាង ព ីខ្រ មនី មក  នងឹ 
ប្រឈម ជាមួយ ការ ធ្វើ ត្រស្ត 
(ការ ល្របង) ដ៏ តឹង ត្រង  ដោយ 
ការ ល្រង ត ទល់ នឹង Lazio ន 
កីឡដ្ឋាន  San Siro ។

លោក  Stefano Pioli គ្រូ- 
បង្វឹក  របស់  Milan  ថ្ល្រង  មុន ការ- 
ប្រកតួ ថា ៖ « យើង មាន ការ ប្រកតួ 
ទល់ នឹង  Lazio ហើយ យើង 
ប្រហ្រល អាច សម្រច គោល- 
បំណង ទី១ បាន (ការឈរ នៅ 
ទ ីកពំលូន្រតារាង Serie A ) នៅ 
ថ្ង្រ ទី២៣ ខ្រ ធ្នូ ។ វា នឹង កា្លាយ ជា 
រឿង ល្អ បន្ថ្រម ព ីលើ ជោគ ជយ័ នៅ 
Europa League  ដចូ្ន្រះ យើង 
នឹងបញ្ចប ់ឆ្នាំ ជាមួយ សមិទ្ធផល 
វិជ្ជមាន មួយ » ។

ត្រ ក្រុម ល្រខ ២ Inter របស់ 
លោក  Antonio Conte កំពុង 
តាម ពី ក្រយ ត្រ ១ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ 
មនុ ពកួ គ្រ ធ្វើ ដណំើរ ទៅ កាន ់ទកឹ 
ដី របស់  Hellas Verona ដ្រល 
ឈរ នៅ ល្រខ៩។ ការ ឈ្នះ ពាន 
Serie A លើក ចុង ក្រយ របស់ 
Inter គឺ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១០ ហើយ 
Milan នៅ រដូវកាល បន្ទាប់ ។

តាងំ ព ីនោះ មក  Juve ជា អ្នក- 
គ្រង រហូត ខណៈ ព្រល ន្រះ ក្រុម 
ជើង ឯក ចាសរ់បសល់ោក And-
rea Pirlo  ស្ថិត នៅល្រខ ៣ 
ដោយ តាម ពី ក្រយ Milan ៤ 
ពិន្ទុ ហើយ ក៏ កំពុង  មាន ឱកាស 
តាម ដក់ សមា្ពាធ ចំពោះ ក្រុម -    
គូ ប្រជ្រង   ដោយសារ ត្រូវ ជួប 
ជាមយួ ក្រមុ កពំងុ យ៉ាប ់ Fioren-
tina នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ។ 

ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ  Zlatan Ibrahi-
movic នៅ  មិន ទាន់  ចូល ល្រង  
បាន ឱ្រយ  Milan សម្រប់ ប្រកួត 
ក្នុងលីគ ជាលើក ទី៦  ជាប់ ៗ  គ្នា 
ដោយសារ របួស សាច់ ដុំ ជើង ត្រ 
ក្រុម របស់ លោក Pioli បាន 
បង្ហាញ ថា ពួក គ្រអាចឈ្នះ 
សូម្របី មិន មាន វត្ត មាន របស់ 
កីឡាករ ឆ្នើម សញ្ជាតិ ស៊ុយ អ្រត 
វ័យ ៣៩ ឆ្នាំ ក៏ ដោយ ។  

ត្រ  លោក Pioli ក៏ នៅ មាន 

បញ្ហា ដ្ររ សម្រប ់តបំន ់កណ្ដាល 
ដោយសារ Ismael Ben-
nacer មាន របួស, Franck 
Kessie ជាប់ ពិន័យ ហើយ   
Sandro Tonali, Ante Rebic 
និង Simon Kjaer មិន ទាន់ 
ប្រកដ ថា ល្រង បាន  ឬ អត់ ? 

លោក Pioli បន្តថា ៖ « ខ្ញុំ ចង់ 
មាន ជម្រើស ច្រើន ជាង ន្រះ ដើម្រប ី
ធ្វើ ការ សម្រច  ត្រ យើង នឹង 
ព្រយាយម ជ្រើស រើស ឱ្រយ អស់ 
លទ្ធភាព។ ក្រុម ត្រង ត្រ ធ្វើ បាន 
ល្អ ដោយ ការ ក្រប្រ សា្ថាន ភាព 
លំបាកឱ្រយទៅឱកាស ជានិច្ច » ។

លោក Pioli បន្ថ្រម ថា ៖ «ត្រ  
យើង  នៅ មាន ការ ប្រកួត ដ៏ តឹង 
ដ្រល ត្រវូប្រឈម ដោយ ទនំង ជា 
មាន កីឡាករ តិច តួច  អាច ល្រង 
បាន ត្រ យើង មានចិត្ត គំនិត និង 
សត ិអារម្មណ៍ ល្អ ។ យើង នងឹ ប្រងឹ 
ឱ្រយ អស់ លទ្ធភាព ថ្ង្រ ពុធ ន្រះ 

តទល ់នងឹ ក្រមុ រងឹ មា ំមយួ។ យើង 
ត្រវូខា ំធ្ម្រញ  ស៊ ូហើយ បន្ទាប ់មក 
រើក រាយ ថ្ង្រ បុណ្រយ គ្រិស្តសា្មាស់  » ។

ចំណ្រក លោក Conte អ្នក- 
ចាត់ ការ របស់  Inter បាន ថ្ល្រង 
ថា ៖ « យើង ចង ់បញ្ចប ់ការ ប្រកតួ 
ជុំ ដំបូង ន្រះ ក្នុង វិធី ដ៏ ល្អ បំផុត 
តាម ដ្រល អាច ។ ព្រល ន្រះ យើង 
មនិបោះ បង ់ចោលឡើយ ហើយ 
យើង ត្រូវ ការ ទម្រង់ ល្រង ដ៏ រឹង 
ព្រល ជួប   Verona ទោះ មាន  
ព្រល ហ្វឹក ហាត់ ត្រ ១ លើក » ។ 

លោក Conte បន្ថ្រម ថា ៖ « ក្ដី 
សង្រឃឹម របស់ យើង នឹង ចាប់ ផ្ដើម 
មាន ឡើងវិញ ក្រយ ចប់   បុណ្រយ 
គ្រិស្តសា្មាស់ ពីព្រះ កីឡាករ 
របស់ យើង បាន សម្រក  » ។

ក្រុម រួម ក្រុង ទាំង  ២ ឈរ នៅ 
ល្រខ ១ និង ល្រខ ២ បន្ត បន្ទាប់ 
គ្នា ជាមួយ នឹង  ៣១ពិន្ទុ  និង 
៣០ ពិន្ទុ ៕  AFP/VN

ថ្ង្រពុធ ទី២៣ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ឈនណន

ភ្នំព្រញៈ  ថា្នាក់ ដឹកនំ គណៈកម្មការ 
ជំនញ ទំាង ១៤ របស់  គណៈកមា្មាធិការ 
ជាតិ រៀបចំ ការ ប្រកួត សីុហ្គ្រម លើក ទី 
៣២ ឆ្នា ំ២០២៣  (CAMSOC) ក្រម 
ការ ដឹកនំ  របស់ លោក បណ្ឌតិ ថោង ខុន 
ដ្រល ជា អនុ ប្រធានអចិ ៃន្រ្តយ៍កាលពី 
ព្រកឹ ថ្ង្រអង្គារ បាន បើក ការ ប្រជំុ ពិស្រស 
មួយ ដើម្របី ពិភាក្រសា កាងរ និងដក់ ច្រញ 
នូវ ផ្រន ការ ច្របាស់លាស់ ឱ្រយ គណៈ កម្មការ  
ជំនញ នីមួយៗ ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត។

តាម រយៈ កិច្ច ពិភាក្រសា ព្រញ ១ ព្រកឹ នៅ 
ទី សា្នាក់ ការ  NOCC  នោះ អង្គ ប្រជំុ បាន 
ឯក ភាព គ្នា ឱ្រយ  គណៈ កម្មការ ជំនញ ទំាង 
១៤ ចាប់ ផ្តើម ចូល បំព្រញ ការងរ របស់ 
ខ្លនួ នៅ ដើម ឆ្នា ំ២០២១  គឺ ធ្វើ យ៉ាងណ  
ឱ្រយ ចង្វាក់ការងរ បានទាន់ ព្រលវ្រលា 
នឹង អាច ធ្វើ ឱ្រយកម្ពជុា ទទួល  បាន ជោគ- 
ជ័យ ក្នុងការ ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ការ ប្រ- 
កួតសីុហ្គ្រម លើក ទី ៣២ និង អាសា៊ាន 

បា៉ារា៉ាហ្គ្រម (កីឡាជនពិការ) លើកទី 
១២ ឆ្នា ំ២០២៣។

លោក វា៉ាត់ ចំរើន អគ្គល្រខាធិការ 
CAMSOC បាន ថ្ល្រង  នៅ ក្រយ កិច្ច-  
ប្រជំុ  ថា៖ « កិច្ច ប្រជំុ ព្រកឹ ន្រះជា កិច្ច ប្រជំុ 
ពិស្រស មួយ ដោយ បាន លើក ឡើង ពី 
ផ្រនការ ឆ្នា ំ២០២១ ដ្រល ជាឆ្នា ំយើង 
ត្រវូ ចាប់ ផ្តើម រៀបចំ ផ្រនការ ដ៏ ពិតប្រកដ 
ទំាង ទៅ លើការ ហ្វឹកហាត់ ការ រៀបចំ 
ព្រឹត្តិការណ៍ និងការងរ ផ្រស្រងៗទៀត 
ដើម្របីធ្វើ ឱ្រយ ការ ធ្វើ ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ សីុហ្គ្រម 
លើកទី ៣២ និងអាសា៊ានបា៉ារា៉ាហ្គ្រម 
លើកទី១២ ឆ្នា២ំ០២៣ បាន ប្រព្រតឹ្ត 
ទៅដោយជោគ ជ័យ»។

 លោក បាន បន្ត ថា៖  «នៅ ក្នងុ ថ្ង្រ ន្រះ   
ឯកឧត្តម បណ្ឌតិ ថោង ខុន បាន ផ្តល់ 
អនុសាសន៍ណ្រនំ  និង  ចង្អលុ បង្ហាញ 
ឱ្រយ គណៈកម្ម ការ ជំនញទំាង ១៤  ចាប់ពី 
ថ្ង្រទី ១១ ខ្រមករា ឆ្នា ំ២០២១ ទៅ ត្រវូ 
មក ចូល រួម និង ធ្វើការ នៅ កន្ល្រង ការិយ- 
ល័យ របស់ខ្លនួរៀងៗ ខ្លនួ  មានន័យ ថា 

គណៈ កម្មការ ជំនញ ទំាង អស់  ចាប់ 
ផ្តើមធ្វើការ និង អនុវត្តនូវ ចង្វាក់ការងរ 
របស់គត់ ហើយ   យើង បាន ឱ្រយ គណៈ- 
កម្មការ ជំនញ មួយៗ រៀបចំ ធ្វើ ផ្រន ការ 
សកម្ម ភាព និង  ប្រតិទិនការងរ  ឱ្រយបាន 
ច្របាស់លាស់ ដើម្របី ដុសខាត់តាមជំនញ 
រៀងៗ ខ្លនួ ឱ្រយបាន ទាន់ ព្រលវ្រលា»។ 

ជាមួយ គ្នា ន្រះ មន្រ្តី ជំនញ របស់ 
CAMSOC ក៏នឹង ធ្វើ របាយការណ៍ ស្តពីី 
ការ ដក់ ច្រញ នូវ ផ្រន ការ សម្រប់ ឆ្នាំ 
២០២១  ឆ្លង ទៅ  លោក ឧបនយក- 
រដ្ឋមន្ត្រ ីរដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងការពារជាតិ ទៀ 
បាញ់ ដ្រល ជាប្រធាន CAMSOC ផង 
ដ្ររ ព្រះ  ន្រះជា ផ្រនការ សំខាន់ ក្នងុការ 
ជំរុញ ឱ្រយគណៈកម្មការ ជំនញ ទំាង១៤ 
ចាប់ផ្តើម សម្រុក បំព្រញ ការងរ ឱ្រយ 
បានរួសរាន់ និង មាន លក្ខណៈ ល្អ ប្រសើរ 
មុនសីុហ្គ្រម ឆ្នា ំ២០២៣ មក ដល់។

លោក វា៉ាត់ ចំរើន បានបញ្ជាក់ថា៖  «អ្វ ី
ដ្រលសំខាន់ នៅព្រលន្រះ គឺ យើង មិន 
ដើរ ថយ ក្រយ ទ្រ គឺ យើង  ត្រវូ សម្រកុ 

ការងរយ៉ាង សកម្ម ហើយ សកម្ម ទៀត 
ដើម្របី ប្រកដ ថា ចាប់ពី ឆ្នា ំ២០២១ ដល់ឆ្នា ំ
២០២៣ គឺអ្វីៗ  រួចហើយជាស្រច យើង 
ត្រៀម លក្ខណៈ គ្រប់ប្រប យ៉ាង និង គ្រប់ 
ជ្រងុ ជ្រយ ទំាង អស់ ហើយ គ្រប់ គណៈ- 
កម្មកា ទំាង អស់ គឺ២០២៣  ជា ឆ្នា ំសីុហ្គ្រម  
ចាប់ផ្តើម ត្រ ម្តង អី៊ចឹង ទ្រ ឆ្នា ំ២០២១ 

និង ២០២២  ជា ឆ្នា ំពិស្រស ដ្រល យើង 
ត្រូវ ត្រៀម លក្ខណ សម្របត្តិ ឱ្រយបាន រួច- 
រាល់។ ថ្ង្រ ន្រះ មាន លទ្ធផល ល្អ ណស់ 
សម្រប់កិច្ច ប្រជំុ របស់យើង ហើយ 
គណៈកម្មការ ទំាង អស់ បាន ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត  
ក្នងុការ ធ្វើយ៉ាង ណ ឱ្រយ សកម្ម ភាព ប្រព្រតឹ្ត 
ទៅ បាន រលូន»៕

លោកវ៉ាត់ចំរើន(ពីឆ្វ្រង)និងលោកថោងខុនព្រលថ្ល្រងក្នងុអង្គប្រជំុ។រូប សហ ការើ

CAMSOC កំណត់ពេល ឲេយ គណៈកម្មការជំនាញ ធ្វើសកម្ម ភាព តេៀម  ទៅ សី៊ហ្គេម

Abraham ស៊៊ត ២ គេប់ 
ពេល  Chelsea ឈ្នះ ៣-០
ក្រងុឡងុដ៍: Tammy Abra-

ham ស៊តុ ២គ្រប ់ជាប ៗ់  គ្នា យ៉ា ង 
លឿន នៅ ចុងម៉ាង អំឡុងការ- 
ប្រកួត កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ដ្រល ក្រុម 
Chelsea បំបាក់  West Ham 
United ៣-០ ដើម្របី បង្កើត 
ឱកាស  វិញ ក្នុង ការ ប្រជ្រង ពាន  
ក្រ ប ខ័ណ្ឌ Premier League 
ក្រយ ឃ្លាត ឆ្ងាយ  ដោយ សារ 
បរាជ័យ ជាប់ ៗ  គ្នា  នៅ មុន ន្រះ ។

West Ham បង្ហាញ ថា  ខ្លួន 
ជា ក្រុមខា្លាំង  សម្រប់ ការ ប្រកួត  
នៅ ឯ កីឡដ្ឋាន ទទ្រ សា្អាត Stam-
ford Bridge ត្រ  ខ្វះ អាវុធ ក្នុង  
វាយ ប្រហារ កូន ក្រមុ របស ់លោក 
Frank Lampard ដ្រល បាន 
បើ ក ការ ន ំមខុ  យ៉ាង ឆប ់ ដោយ 
សារ ការ ត្រត បាល ់ដ៏ លឿន រហស័  
ដូច ផ្ល្រក បនោ្ទាររបស់ ខ្រស្រ ការពារ 
Thiago Silva។

Chelsea ចាប់ ផ្ដើម រដូវ កាល 
យ៉ាងល្អ មុន នឹង រង បរា ជ័យ  
ដោយសារ   Everton និង Wol-
verhampton Wanderers 
ត្រ ជ័យ ជម្នះ ន្រះ បាន រំកិល ពួក- 
គ្រ  ឡើង ទៅ លំដប់ ទី ៥ ក្នុង 
តារាង  ដោយ  មាន ២៥ ពិន្ទុ ។ 

ក្រមុ ជើង ឯក ចាស ់ Liverpool 
ដ្រល ឈរ ទី កំពូល  ជាមួយ នឹង  
៣១ ពិន្ទុ  បើក គមា្លាត នំ មុខ ៥ 
ពិន្ទុ លើ ក្រុម នៅ ក្រម ខ្លួន ត្រ 
មាន ការ ខុ ស គ្នា ៧ ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ 
គិតពី ក្រុម ល្រខ ២ Leicester 
City រហូត ដល់ ក្រុម  Wolves 
ដ្រល នៅ ចំណត់ ថា្នាក់ ទី១១ ។

លោក  Lampard គ្រូបង្វឹក 
របស់  Chelsea បាន ប្រប់  

BBC ថា ៖ « វា ជា រឿង ប្រសើរ  
ដ្រល ចុង ក្រយ  យើង ឃើញ នូវ 
លទ្ធផល ន្រះ ព្រះ ព្រលយើង 
ន ំមខុ ១-០ ការ ប្រកតួ ចាប ់ផ្ដើម 
តឹង ត្រង  ត្រ យើង ដោះ ស្រយ 
សា្ថាន ការណ៍ នោះ បាន ល្អ » ។

គ្របូង្វកឹ សញ្ជាត ិអងគ់្ល្រស បន្ត 
ថា៖ « យើង រាង ធា្លាក ់ទម្រង ់បន្តចិ 
ហើយ ជា រឿង សខំាន់ ដ្រល យើង 
អាច ធ្វើ បាន ល្អ ឡើងវិញ ។ មាន 
រឿង  ជា ច្រើន  ដ្រល  ក្រុមត្រូវ 
បង្ហាញ  ពី គុណ ភាព របស់ ខ្លួន  
ពោល គឺ យើង ចង់ បាន បន្ថ្រម 
ទៀត ។ បុណ្រយ គ្រិស្តសា្មាស់ នឹង 
ផ្លាស់ ប្ដូរ គ្រប់ គ្នា  នៅ ឆ្នាំ ន្រះ ។ 
សម្រប់ កូន ក្រមុ ទាងំ អស ់ យើង 
គ្រន ់ត្រ ត្រៀម ខ្លនួ សម្រប ់ជនំបួ 
ជាមួយ  Arsenal។ វា ជា ព្រល- 
វ្រលា ចុង ឆ្នាំ ដ៏ មមាញឹកសម្រប់ 
ពួក យើង » ។

យ៉ាង ណ  ការ នំ មុខ  ១-០ 
របស ់ Chelsea មាន រហតូ ដល ់
ចុង វគ្គ ទី២ ទើប ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Ab-
raham ដ្រល ត្រឡប ់មាន ឈ្មាះ 
ក្នុង ចំណម  កីឡាករ ១១  នក់ 
ដំបូង បាន បន្ថ្រម ការ នំ មុខ 
៣-០ ក្នុង រង្វង់ ត្រ ២នទី  ក្នុង 
នោះ គ្រប់ ទី១ កើតមានឡើង 
ដោយសារ ការ ឆក ់ឱកាស ស៊តុ ព ី
ការកាត់ បាល់ ចូល របស់  Timo 
Werner នទីទី ៧៨ និង គ្រប់ 
ទី២ បានមក ពី ការ ស៊ុត បាល់ 
ដ្រលបា្លាតពីដ្ររបស់ អ្នក ចាំទី  
Lukasz Fabianski ព្រល 
រារាំង  ការ ត្រត របស់កីឡាករ 
Christian Pulisic  នៅ 
នទីទី៨០៕ AFP/VN

ក្លបិ កេង៊ មីឡេន បេជេងគ្នា  ឈរ  ទី កំពូលតារាង 

Kjaer(ស្ដា)ំរបស់Milanកំពុងប្រជ្រងយកបាល់ជាមួយMartinezរបស់Interអំឡុងការប្រកួតនាព្រលកន្លងមក។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ  ថ្មីៗ  នេះ បង្កើត ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល ពី មហា- 
ជន  ខណៈ ដេល តារា សម្តេង សេី សមេបុរ សេអេម  
ជា  រលកកេយ នេ វិថី សិលេបៈ សម្តេង ភាព យន្ត 
កញ្ញា ម៉ា រីណេត បង្ហើ បឱេយ ដឹង ពី ការ ឱេយ តម្លេ កា រ-  
ងារ  សិលេបៈ ខ្លួន ពី សំណាក់  ផលិត ករ ជា រឿយៗ 
កេយ ពី ពេល បាន ថត  កុន ចប ់ម្តងៗ  ខណៈ តារា- 
សេី រូប នេះ មិន ធ្លាប់ បាន បង្ហើប   ឱេយ ដឹង នោះ ។ 

ភាពយន្ដ ចុង កេយ របស់ កញ្ញា ម៉ា រីណេត    
គឺ រឿង  «ពេលឹង ទន្លេ»   ចេញ បញ្ចាំង ក្នុង ឆ្នាំ-  
២០២០   និង ស្ថិត ក្នុង រឿង ធំ  ១ ទៀត គឺ «មេគង្គ 
២០៣០» ដេល  ចលូរមួ ជា ចេើន បេទេស ដចូជា 
កម្ពជុា  ថេ ឡាវ វៀតណា ម នងិ មយី៉ានម់៉ា   ខណៈ 
ខេសេ  ភា ពយន្ត  Monsters of Man    ដេល  កញ្ញា 
បាន  ចូលរួ ម សម ្ដេង  តេូវ ដាក់- 
លក   ់ ទូទាំង ពិភព - 
លោក    ចាប់ ពី ថ្ងេទី 
៨ ខេ ធ្នូ  កន្លង មក 
នៅ  លើ វេបសាយ 
លេបីៗ  ដូចជានៅ 
iTunes  & Ama-
zon,   YouTube  
និង  Google 
Play- 

ហើយ  ក  េព ីនេះ  កញ្ញា ម៉ា រណីេត ក ៏   មន វត្តមន   
ក្នងុ  កនុ លេបីៗ   មយួ  ចនំនួ ដ ូចជា រឿង «ដុហំ្វលី ចងុ  
កេយ » និង  រឿង « ហនុមន »  ផង ដេរ។ 

តាម ស េចក្តី  យ៉ាង ខ្លី នេ លិខិត ១ចេបាប់  បាន ពី 
ផលតិ ករ បរទេស នោះ  កញ្ញា ម៉ា រណីេត បញ្ជាក ់
បេប់  ថា៖ «   អូ! ចាសបង !តាម ពិត  ទៅ  នោះ គឺ ជា 
លខិតិ   សរសើរ លើក ទកឹ ចតិ្ត   នាង ខ្ញុ ំ ទ ទលួ  បាន ព ី 

ផលិត   ករ  បរទេស ជន ជាតិ កូឡុំប៊ី   គឺលោក-  
Samuel កេយ  ពី បាន ថត កុន ខ្លី បេប 

អបរ់  ំមយួ  មន ចណំង ជើង ថា «Taa 
& Yeay» របស់ ធនាគារជាតិ 

នេកម្ពុជា នឹង ចេញ ផេសាយ   
នា ពេល ឆប់ ៗ  ។សមេប ់- 
នាងខ្ញុំ   ទទួល   លិខិត សរ - 

សើរ  ក្នុងនាមជា តួ សម្តេង  
ល្អ  បាន ចូល ការ ងារ ថត បាន 

ល ្អ ហួស ពី ការ រំពឹង ទុក ខណៈ - 
កេុម  ការ ងារ ផេសេង ៗ  ទៀត ក៏ ទទួល 

បាន ដូចគា្នា     ។ ជារឿយៗ   លិខិត សរ-  
សើរ  បេប នេះ  ខ្ញុំ តេង តេ ទទួល បាន  ពី ខាង 

ផលតិ  ករ  គេន ់តេ កន្លង មក នាងខ្ញុ ំមនិ បាន 
ថត  បង្ហោះ  ខណៈ លើក នេះ   បាន ថត បង្ហោះ 
ក៏ មន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ហើយ ក៏  អរ គុណ 
ចំពោះចំណាប់ អារម្មណ៍ នេះ  ផង ដេរ»។ 
កញ្ញា ម៉ា រីណេត វ័យ ២៩ឆ្នាំ ដេល បញ្ចប់ 

ការ  សកិេសា  ផ្នេក ចេបាប ់ បាន ឱេយ ដងឹបន្ត ព ីការ ងារ 
សិលេបៈ ខ្លួន ដេល    ម មញឹក នៅ ចុង  ឆ្នាំ នេះ 
និងដើម ឆ្នាំ កេយ ដេរ ថា៖ « ចំពោះ សិលេបៈ  
នាអំឡុង  ខេ៩ ដល់ ខេ ១១ ឆ្នាំ ២០២០ នេះ  
ហាក់ មន ការថត កុន ដុំ និង កុន អប់រំខ្លី ជាប់-  
រហូត ហើយ ខេ   ១២ រាងរយល បន្តិច។  តេ   ខេ - 
មករា ឆ្នាំ កេយ នឹង មន កុន  ថត ដេរ»៕ 
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ថ្មីៗ  នេះ កញ្ញា ម៉ា រីណេត ទទួល  លិខិត សរសើរ ការ - 
ងារ   សិលេបៈល្អ ពី ផលិត ករ បរទេស ។ រូប អុីនសា្តាកេម 

តារា  សេ ីរលក កេយ  សមេបូរ ទី ផេសារ ថត កុន ជា មួយនឹង   
ផលិត កម្ម កេ សេកុ កញ្ញា ម៉ា រីណេត ។រូប ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ 

ម៉ាត់ នូរុណ  តេវូបនខេសេ ការពារ របស់ កេមុ ភ្នពំេញកេន កុក បូរីស រារំាង ពេលបេកួត កន្លង មក។ រូប CNCC

   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  ខេសេ បេយុទ្ធ ដេល បាន  
ឈ្នះ ពាន  ជា កីឡាករ ល្អ  បេចំា 
ការ បេកួត លីគកំពូល កម្ពុជា       
ឆ្នា ំ២០២០ ម៉ាត់ នូរុណ បាន 
បង្កើនការ ប្តេជា្ញា ចិត្តកាន់តេ ខា្លាងំ 
ដើមេបី ជួយ ឱេយកេមុ បឹង កេត អាច 
ទទួល បាន ជោគ ជ័យ និងសមេច 
បាន សមិទ្ធផល កាន់ តេ ធំ សមេប់ 
ការ បេកួត រដូវ កាល ថ្ម ីឆ្នា ំ២០២១ 
ខាង មុខ នេះ។

កីឡាករជំនាញ បេើ ជើង ឆ្វេង 
ម៉ាត់ នូរុណ បាន បងា្ហោញ ពី មោទ- 
នភាព ទៅនឹង លទ្ធផល ដេល រូប 
គេ បាន រួមចំណេក ជួយ ដល់ កេមុ 
បឹងកេត អស់រយៈពេល ២ឆ្នា ំកន្លង 
មកនេះ  ដើមេបី ឈ្នះ បាន ទំាង ពាន 
លីគ កំពូល កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ 
និង  ពាន រងា្វាន់ សម្តេច ហុ៊ន សេន 
ឆ្នា ំ២០១៩។ នូរុណ និយយ៖  
« ខ្ញុ ំពិត ជា មន អារម្មណ៍ សបេបាយ 
រីក រាយ ដេលក្នងុ  រយៈ ពេល ២ឆ្នា ំ
កន្លងមក នេះ ខ្ញុ ំទទួល បាន ជោគ- 
ជ័យជាមួយ ក្លបិបឹងកេត ដោយ 
យើងបាន ឈ្នះ ទំាង ពាន រងា្វាន់ 
សម្តេច ហុ៊ន សេន និង លីគ កំពូល 
កម្ពជុា»។ 

យ៉ាង ណាក៏ ដោយ សមេប់ 
ការ សមេច ចិត្តបន្តកុង តេ រយៈ- 
ពេល ៣ ឆ្នា ំជាមួយ បឹងកេត លើក 
នេះ ម៉ាត់ នូរុណ  ពិតជាង ចង់ ជួយ 
ឱេយ បឹងកេត  អាច សមេច បាន 
លទ្ធផល កាន់តេ ធំ និងថ្មីៗ  បន្ថេម 
ទៀត។ « សមេប់ឆ្នាំ ថ្មី នេះ ខ្ញុំ 
មនគោលបំណង ចង់ សមេច 

សមិទ្ធផល បន្ថេម ទៀត ជាមួយក្លបិ 
ដូចជា ពាន រងា្វាន់ អន្តរជាតិ ខាង 
មុខ នេះ ខ្ញុំ នឹង ខំ បេឹង ឱេយ អស់ 
ពីសមត្ថ ភាព ដើមេបី ធ្វើ ឱេយ យើង 
មន លទ្ធផល ល្អ ជាង រាល់ ដង។ 
បន្ថេម លើនេះ ខ្ញុ ំនៅតេ ចង់ ជាប់ 
និង លេង ឱេយ ជមេើស ជាតិ ហើយ 
ចង់ បាន លទ្ធផល ល្អ ជាមួយនឹង 
ជមេើស ជាតិ»។ 

ទាក់ទង ទៅ នឹងការ  បេកួត នៅ 
រដូវ កាល ថ្ម ីនេះ ម៉ាត់ នូរុណ បាន 
បញ្ជាក់ ថា៖  «ចំពោះ ការ បេកួត 
បេជេង នៅឆ្នា ំនេះ  ខ្ញុគិំត ថា វា 
នឹងខា្លាងំ កា្លា ជាង មុន ពេះ យើង 
ឃើញ ក្លិប មួយចំនួន គេ កំពុង 
អភិវឌេឍ ទិញយក កីឡាករ បរ- 
ទេសជា ចេើន ហើយ ខ្ញុ ំគិតថា ឆ្នា ំ
ថ្មនីេះ នឹង មនការ  បេកួតបេជេង 
ខា្លាងំ ហេតុនេះ  ខ្ញុនឹំង ខំបេងឹ ពេយា- 
យម បន្ថេម ទៀត ដើមេបី សមេច 
លទ្ធផល ថ្មីៗ ទៀត ជាមួយក្លិប 
ឬសមេច លទ្ធផល សមេប់ខ្លនួ 
ខ្ញុ ំផ្ទាល់»។

គួរ បញ្ជាក់ថា សមេប់ការ បេកួត 
រដូវ កាលថ្ម ីនេះ កេមុបឹងកេត ដេល 
ទើប បាន ឈ្នះ ពាន រងា្វាន់ លីគ- 
កំពូល កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ តេវូបាន 
ផ្តល់ សិទ្ធ ិឱេយ ទៅ លេង នៅ  វគ្គ ចាប់ 
ពូល Group Stage នេ ពាន 
រងា្វាន់ AFC Cup 2021 ដោយ 
ស្វយ័បេវត្ត ិហេតុ នេះ វា នឹង ផ្តល់ 
ឱកាស ឱេយ  ម៉ាត់ នូរុណ រួមទំាង 
កីឡាករ វ័យក្មេង កំពុងមន សមត្ថ- 
ភាព លេច ធ្លា របស់ បឹងកេត ជា 
ចេើន នាក់ ទៀត បាន បេកួតបេជេង 
ជាមួយ ក្លិប ធំៗ នៅ ក្នុងតំបន់ 

ខណៈ ការ ឡើង ទៅ ដល់ វគ្គ Group 
Stage ចំនួន ២ លើក កន្លង មក 
គឺ កាលពី ឆ្នា ំ២០១៧ និងនៅ ឆ្នាំ 
២០១៨ បឹងកេត បាន ធ្លាក់ ដោយ 
បាន តេមឹ លេខ ៣  បេចំា ពូល F 
ទំាង ២ លើក។

ជាមួយ ការ តេៀម ខ្លនួ ការ បេកួត 
ពាន AFC Cup 2021 នេះ ដេរ 
អ្នក ចាត់ការទូទៅ កេមុ បឹងកេត 
លោក បេ មករា ក៏ បាន ដាក់ ចេញ 
នូវ ផេនការ ដើមេបី ធ្វើ ឱេយ កមេតិ លេង 
របស់បឹងកេត មនភាព ល្អ បេសើរ 
ជាង មុន ផងដេរ បុ៉ន្តេ លោក ថា 
ការ ជេើស រីស កីឡាករបរទេស 
មក ជួយ កេមុ មនការ លំបាក ដេរ 
ដេល  គិត មកដល់ ពេលនេះ 
បឹងកេត ទើប ចុះ កុងតេ កីឡាករ 
បរទេស បាន ២នាក់ទេ គឺ ខេសេ- 
ការពារ សញ្ជាតិកូតឌឺវ័រ Ander-
son Zogbe និងខេសេ បមេើ ជបុ៉ន 
Mizuno Hikaru។

ក្លិប បឹងកេត បាន ដក សេង់ 
សម្ត ីរបស ់លោក បេ មករា យ៉ាង 
ដូច្នេះ ថា៖  « យើង បាន តេៀម  
ផេនការ មួយចំនួន សមេប់ ឆ្នាំ 
២០២១ ពេះ យើង បានកូតា 
កៅអ ីលេង នៅ វ គ្គ ចេក ពលូ AFC 
Cup អ៊ចីងឹ យើង តេវូ រៀបច ំកេមុ 
ឱេយ បេសើរ ជាងមនុ តេ ការ ស្វេង- 
រកកីឡាករ បរទេសល្អៗ  មក 
ជួយ ក្នុង កេុម មិន មេន ងាយ- 
សេួល ទេ ពេះ យើង តេូវការ 
ពេលវេលា ហើយ ទាកទ់ងនងឹការ- 
ធ្វើ ដណំើរ របស ់ពកួគាត ់កម៏ន 
ការ រឹត តេបិត ផងដេរ ដោយសារ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩»៕   

ម៉ាត់ នូរុណ ចង់ជួយឲ្យ បឹងក្ត
ទទួលបានសមិទ្ធផលកាន់ត្ធំ

   ម៉ារីណ្តមមញឹកថតកុន   
ច្ើនទោះមនវិបត្តិកូវីដ១៩ 
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