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មន្ត្រីសខុាភិបាល
ពន្រយល់ពីការរកឃើញ
វីរុសកូវីដ១៩បំប្ល្រង-
ខ្លនួថ្មីនៅអង់គ្ល្រស

រុស្រសី៊ដាក់បម្រមមន្ត្រី
អាល្លឺម៉ង់និងសហ-
ភាពអឺរុ៉បមួយចំននួមិន
ឱ្រយចូលប្រទ្រសខ្លនួ

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួសខុាភបិាល
បានពន្រយល់ពីការរកឃើញវរីសុ
កវូដី១៩ដ្រលបបំ្ល្រងខ្លនួថ្មីនៅ
ប្រទ្រសអង់គ្ល្រស ដ្រលអ្នក-
វិទ្រយាសាស្រ្តកំពុងបន្តធ្វើការសិក្រសា
ពីភាពឆ្លងលឿននិងភាពធ្ងន់-
ធ្ងរន្រវីរសុថ្មីន្រះខណៈសា្ថានទតូ
កម្ពជុានៅប្រទ្រសថ្របានអំពាវ-
នាវឱ្រយពលករខ្ម្ររត្រូវគោរព
តាមការណ្រនាំរបស់រាជរដ្ឋា-
ភិបាលថ្រដើម្របីបង្ការនិងទប់សា្កាត់
ការរីករាលដលន្រជំងឺកូវីដ។
លោកស្រីឱវណ្ណឌីនអ្នកនំា-

ពាក្រយក្រសងួសខុាភបិាលបាន
លើកឡើងកាលពីថ្ង្រម្រសលិមញិ
ថាអ្នកវទិ្រយាសាស្ត្រកពំងុធ្វើការ-
សកិ្រសាលើប្រភ្រទវរីសុកវូដី១៩
ប្រភ្រទថ្មី (NewStrain)
ដ្រលបានបំប្ល្រងខ្លួនរបស់វា
(Mutation)ដោយវរីសុកវូដី-
១៩ន្រះមានការផ្លាស់ប្តរូជាបន្ត-
បនា្ទាប់ដ្រលនំាឱ្រយមានការល្រច-
ឡើងនូវការបំប្ល្រងវីរុសឬវា៉ារ្រយ៉ង់
ថ្មី។ វា៉ារ្រយ៉ង់ SARS-Cov-2ថ្មី
មួយដ្រលត្រូវបានគ្រហៅថា
SARS-CoV-2VUI202012/01
មានដើមកំណើតនៅភាគអាគ្ន្រយ៍
ន្រប្រទ្រសអង់គ្ល្រសក្នងុខ្រកញ្ញា
ហើយឥឡូវន្រះ...តទៅទំព័រ  ៦

សុខ  សៃី លុច

កាលពីថ្ង្រអង្គារ ទី២២ធ្នូ
ទកី្រងុម៉សូ្គូបានដក់បម្រមមន្រ្តី
អាល្លឺម៉ង់ និងសហភាពអឺរ៉ុប
មួយចំនួនមិនឱ្រយចូលប្រទ្រស
រុស្រសុី។ ការហាមឃាត់ន្រះជា
ផ្ន្រកមួយន្រការឆ្លើយតបចំ-
ពោះការដក់ទណ្ឌកម្មរបស់
សហភាពអឺរុ៉ប...តទៅទំព័រ ១១

ការសាងសង់អាកាសយានដា្ឋានអន្តរជាតិ
សៀមរាបនឹងសម្រចឱ្រយបាន៦៧%ត្រមឹដំណាច់ឆ្នាំ២០២១

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈប្រធានក្រុមហ៊ុន
AngkorInternationalAir-
port Investment (Cam-
bodia)CoLtd(AIAI)លោក
LuWeiដ្រលជាក្រមុហ៊នុកពំងុ
សាងសង់អាកាសយានដ្ឋាន
សៀមរាបថ្មីក្នងុតម្ល្រជតិ៩០០

លានដុលា្លារបានដក់ផ្រនការ
សាងសង់អាកាសយានដ្ឋាន
អន្តរជាតិសៀមរាបថ្មីន្រះឱ្រយបាន
៦៧ភាគរយនៅត្រឹមដំណាច់-
ឆ្នាំ២០២១ខណៈការងរសាង-
សង់នៅការដ្ឋាននៅព្រលន្រះ
សម្រចបានជាង៣០ភាគរយ
ហើយបើទោះបីមានការរំខាន
ខ្លះពីការរកីរាលដលជងំឺកវូដី-

១៩ក៏ដោយ។
ការលើកឡើងរបស់លោក

LuWeiបានធ្វើឡើងនៅក្នុង
ដណំើរទស្រសនកចិ្ចដល់ការដ្ឋាន
ជាលើកទី២ របស់លោកម៉ៅ
ហាវណា្ណាល់រដ្ឋមន្ត្រីទទលួបន្ទកុ
រដ្ឋល្រខាធិការដ្ឋានអាកាសចរ-
សុវីលិដ្រលបានដកឹនាំគណៈ-
ប្រតភិូទៅសកិ្រសាបន្ថ្រមពីវឌ្រឍន-

ភាពន្រគម្រងន្រះកាលពីថ្ង្រ
ម្រសិលមិញ។
លោកLuWeiបានឱ្រយដឹង

ថាចាប់ពីគម្រងបើកការដ្ឋាន
សាងសង់ពីថ្ង្រទី១៥ខ្រមីនា
ឆ្នាំ២០២០មកដល់ព្រលន្រះ
ការងរសំខាន់ៗសម្រចបាន
រួមមានការបុកគ្រឹះប្រមាណ
១២៦៧បាន...ត ទៅ ទំព័រ ៩

កម្ពជ៊ា-វៀតណាមប្ត្រជា្ញា
គ្រប់គ្រងការដឹកឈើសត្វ-
ព្រខុសច្របាប់និងពង្រងឹ
កិច្ចសហការជាច្រើនទៀត

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រស
កម្ពុជាលោកប្រក់សុខុននិង
សមភាគីវៀតណាមលោកផម
ប៊ិញមិញ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ
លើកទី១៨ន្រគណៈកម្មការ-
ចម្រុះកម្ពុជា-វៀតណាមតាម-
ប្រព័ន្ធវីដ្រអូកាលពីថ្ង្រទី២២ធ្នូ
ដោយផ្ដោតលើ...តទៅទំព័រ ៤

ប្លង់គំរូ នៃ  គមៃង សាងសង់  អាកាស យានដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ សៀមរាបថ្ម ី ដៃល មាន តម្លៃ ជិត ៩០០ លាន ដុលា្លារ ។ រូបថតសហការី



ឡុងគីមម៉ារីតា

ព្រៃវ្រៃងៈ ក្រុម គ្រូ ព្រទ្រយ មន្ត្រី 
និង ពលរដ្ឋ ក្នុងស្រុក ព្រះស្ត្រច 
ខ្រត្តព្រវ្រង  ប្រមាណ២០០ 
នាក់ បាន ផ្ដតិ ម្រដ្រ ស្នើសំុ លោក 
ស ខ្រង រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ មហាផ្ទ្រ  
ឱ្រយចា ត់វិ ធាន ការ ផ្លូវច្របាប់ លើ 
លោក យូ សុី ឡិ ប្រធាន ការិ- 
យាល័ យ សុខាភិ បាល ស្រុក- 
ប្រតិ បត្ត ិ ព្រះ ស្ត្រច  ដោយ ចោទ- 
ប្រកា ន់ថា បាន ប្រព្រឹត្ត អំពើ ពុក- 
រលួយ ក្នុង មន្ទីរ ព្រទ្រយ  និង យក  
ដី រដ្ឋ ធ្វើជា កម្ម សិទ្ធិ ផ្ទាល់ ខ្លួន។

លិខិត ១ ច្របាប់ ចុះ ថ្ង្រទី១៥ 
ធ្ន ូដ្រល ទើប ត្រវូ បាន ផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
កាល ពថី្មីៗ  ន្រះ  បាន អះ អាង ថា 
លោក យូ សុី ឡិ បានរួម គំនិត 
ជាមួយ បក្ខ ពួក មួយ ចំនួន ទៀ ត 
យក ប្រឡាយ  និង ដី មណ្ឌល- 
សុខភាព ឃុំ អង្គរ រាជ្រយទំហំ ដី 
ទទឹង ៣១ ម៉្រត្រ និង បណ្តោយ 
៩៣ ម៉្រត្រ ស្ថិត នៅ ក្នុង ភូមិ- 
ក្រសំាង ទង ឃំុ អង្គរ រាជ្រយ  ស្រកុ- 
ព្រះស្ត្រច មកកាន់ កាប់ ធ្វើជា 
កម្ម សិទ្ធិ ផ្ទាល់ខ្លួ ន ដោយបាន 
សង់ ផ្ទះ ធ្វើ របង ជុំវិញ និង ធ្វើ 
បន្ទប់ ជួល ចំនួន ៧ បន្ទប់ ។

លិខិត នោះបាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«សូម សម្ត្រច ម្រត្តាជួយ ដោះ- 
ស្រយ  និង ចាត់ វិធា នការ តម 
ផ្លវូ ច្របាប ់ចពំោះ លោក យ ូសុ ីឡ ិ
ដ្រល បាន យក ដី ប្រឡាយ  និង 
ដ ីមណ្ឌល សខុភាព ឃុ ំអង្គរ រាជ្រយ 
មក កាន់ កាប់ ធ្វើជា កម្ម សិទ្ធ ិផ្ទាល់- 
ខ្លួនឱ្រយ មកជា កម្ម សិទ្ធិ របស់រ ដ្ឋ 
វិញ។យើងខ្ញុ ំទំាង អស់ គ្នា ជា មន្ត្រី 
ក្រមឱ វាទ សូម សំណូម ពរសម្ត្រច  

ក្រឡា ហោម  ស ខ្រង ឧប នាយក- 
រដ្ឋមន្ត្រ ីរដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ មហា ផ្ទ្រ 
ជួយ ពិនិត្រយ លើ មន្ត្រី ន្រះ ផង» ។

នៅ ក្នងុ លិខិត នោះក៏ បាន អះ- 
អាង ដ្ររ ថា មនិ ត្រមឹ ត្រ ប៉ណុ្ណោះ 
លោក យូ សីុ ឡិ និង បក្ខ ពួ ក បាន 
បង្កើត ក្រុម បក្ខ ពួក និយម ជា 
ប្រព័ន្ធ ក្នុង មន្ទីរ ព្រទ្រយប ង្អ្រក- 
ស្រុក ព្រះ ស្ត្រច និង បាន ឃុប- 
ឃិត គ្នា ប្រព្រឹត្ត អំពើ ពុក រលួយ 
នៅក្នុង មន្ទីរ ព្រទ្រយ ផង ដ្ររ។

លោក ទី ហា ឬទ័យ ជា គ្រូ- 
ព្រទ្រយ មា្នាក់ ក្នុង ចំណម អ្នក 
មាន សា្នាម ម្រដ្រ ផ្រស្រង ទៀត បាន 
លើក ឡើងថា  ប្រធា នការិ យា- 
ល័យ និង  បក្ខ ពួក  បាន ឃុ ប- 
ឃិត គ្នា យក លុយ (ប សស) 
ដ្រលទូទាត់ ថ្ល្រ ស្រវា ព្រយា បាល- 
មន្ត្ររីាជ ការ  កម្មក រ ក ម្មការិនី- 
និ យោ ជិ ត កងក មា្លាំងប្រ ដាប់- 
អាវុធជា សមា ជិក ប្រឡា ជាតិ 
របប សន្ត ិសុខ សង្គម មិនធា្លាប់ច្រក  
ឱ្រយ បុគ្គលិកដ្រល ខិតខំ ថ្រទាំ 

ព្រយាបាល នងិ ផ្តល ់ស្រវាសម្រប ់ 
ពួក គត់ ចាប់ពី ឆ្នា២ំ ០១៨ មក។ 
    លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « លុយ- 
ក្របាល ក ូនដ្រល សម្ត្រច កតិ្ត ិព្រទឹ្ធ- 
បណ្ឌិត ប៊ុន រា៉ានី ហ៊ុន ស្រន 
ឧបត្ថម្ភ ដល ់ព្រទ្រយ ដល ់ព្រទ្រយ ឆ្មប  
ក្នុង ១ ករណី ៤ មុឺន រៀល  ជាក់- 
ស្ត្រង ទទួល បាន ត្រ ១ មឺុន ៦ ពាន់ 
រៀល ប៉ុណ្ណោះ។ លុយ ដ្រល 
មន្ទីរព្រទ្រយ រក ចំណូ លបាន ពី 
ការព្រយាបាល ជំងឺ ក្នុង មន្ទីរ ព្រទ្រយ 
(លុយ ហិរញ្ញ ប្របទាន)១០០ 
ភាគ រយ ក្នុ ងនោះ  មាន១ ភាគ- 
រយត្រ ូវ បង ់ជនូ រដ្ឋ ៣៩ ភាគ រយ 
សម្រប់ ដំណើរ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ 
សមា្ភារ ប្រើ ប្រស់ ក្នុង មន្ទីរ ព្រទ្រយ 
និង ៦០ភាគ រយទៀ ត ស ម្រប់ 
ប្រងច្រ ក ដល់ បុគ្គលិក មន្ទរី ព្រទ្រយ 
ប៉ុ ន្ត្រ លោក យូ សុី ឡិ និង បក្ខ ពួក 
មនិបាន ប្រង ច្រក ដល់ បគុ្គ លកិ 
គ្រប់ ៦០ភាគ រយ នោះ ទ្រ »។ 

ចំណ្រក លោក វ្រជ្ជ បណ្ឌិត 
ក្រ ត ណា រូ៉ ន ដ្រលជា អ្នក ផ្ដតិ- 
ម្រដ្រ ដ្ររនោះ បា ន ថ្ល្រង ថា 
លោក យូ សុី ឡិ បាន ជ្រើស- 
រើស   មន្ត្រី ជាប់ កិច្ចស ន្រយាដ្រល  
មាន ត្រ ឈ្មោះ(មន្ត្រី ខ្មោច)ត្រ 
មិន មក បម្រើ ការងារ ក្នុង អង្គ- 
ភាព មន្ទរី ព្រទ្រយ បង្អ្រក ព្រះ ស្ត្រ ច 
ជា មន្ត្រ ីដ្រល ផ្តល ់ដោយ ក្រសងួ 
មុខ ងារសា ធា រណៈ ឡើយ។ រើឯ- 
ប្រធា នកា រិយា ល័យ  និង បក្ខពួក 
ក៏ បាន ប្រ ព្រតឹ្ត សកម្ម ភាព យា៉ាង- 
ច្រើន ទៀតផ ង ដ្រ រ ដូច ជា  ការ- 
ប្រង ច្រ កប្រក ់លើក ទកឹ ចតិ្ត មនិ 
ស្មើគ្នា ការធ្វើ លិខិត ក្ល្រង កា្លាយ 
ដើម្របី ក្រង កិប យក លុយពី  ការ- 
ទញិ សមា្ភារ បរ ិកា្ខារ ប្រើ ប្រស ់ក្នងុ 
មន្ទីរ ព្រទ្រយ ជា ដើ ម។

លោក ស្រង បញ្ញា ឫទ្ធ ិប្រធាន- 
មន្ទរី សុខា ភិបា ល ខ្រ ត្តព្រ វ្រ ង មិន 
អាច សំុ  កា រ អ ត្ថា ធិប្របា យ  ជំុវិញ 
ករណី ន្រះ បានទ្រ កាលពី ម្រសិល-  
មិ ញ ។រើឯលោក  យូ  សីុឡិ  ដ្រល 
រ ងកា រចោ ទ ប្រកាន់ ក៏មិន អា ច 
ទា ក់ ទងបា ន ដ្ររ ។ក៏បុ៉ ន្ត្រ កាល  ពី 

ថ្ង្រ ទី ២ ៦  វិ ច្ឆ ិកា លោក យូ  សីុឡិ   
ធា្លាប់ បាន ច្រ ញ លិខិ ត ប ដិ ស្រធ  
មួ យ ដោ យ អះអា ង ថា  លោកមិ នបាន 
រំ លោភ យ  ក ប្រឡាយ  និ ងដី  ខា ង 
លើន្រះទ្រ ត្រថា លោកបា ន រស់- 
នៅលើ ទី តំ ងន្រះ  ១៣ ឆ្នាមំ ក- 
ហើ យ ដោ យមា ន ការ ផ្តល់ ដោ យ 
អា ជា្ញា ធ រ  ព្រះ ត្រ លោ កគ្មោន 
ក ន្ល្រង សា្នាក់នៅ និងបានបំព្រញ 
ការងារជិត២០ឆ្នាមំកហើយ។ 

 លោក ថា ៖ « ចំពោះ កា រ ចុះផ្រសាយ  
ថា  រូប ខ្ញុ ំបា ទ បាន កា ន់កា ប់ ដី រ ដ្ឋ 
ធ្វើជា កម្ម សិ ទ្ធ ិដោ យ ស្រ ួល នោះ 
ក៏ជា រឿ ង មិន ពិ ត ដ្រ រព្រះ ដី ន្រះ   
ជាកម្ម សិ ទ្ធផិ្ទា ល់ រ ប ស់ខ្ញុ ំពំុមា ន 
ពាក់ ព័ ន្ធ នឹ ង ដីរ ប ស់ រ ដ្ឋ ឡើយ  »។

 លោក  ខៀវ សុភ័គ  អ្ន កនាំ- 
ពាក្រយ ក្រសួងម ហាផ្ទ្រ បាន 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីម្រសលិ- 
ម ិញ ថា រ ដ្ឋមន្ត្រ ី ក្រសងួម ហា ផ្ទ្រ 
បាន ទទួ ល ពាក្រយ បណ្តឹ ងន្រះ 
ហើយ នងិ បាន  ចាត ់ឱ្រយ អាជា្ញា ធរ 
ខ្រត្ត ព្រវ្រ ងចុះ សុើប អ ង្ក្រ តហើយ  
វិធាន ការ យា៉ាង ណានោះ ក្រ- 
សួង ម ហាផ្ទ្រនឹង ប្រកាស នៅ 
ព្រល ក្រយ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «សម្ត្រច 
បាន ចាត់ ឱ្រយ អភិបាល ខ្រត្ត ព្រ- 
វ្រ ងដើ ម្របី ពិនិត្រយ  និង រា យកា រណ៍។ 
សម្ត្រច លោកបា ន ទ ទលួ ហើយ  
ចំាមើល តិច ទៀត លទ្ធផល 
យា៉ាងណា គឺ មិនម្រន ដូច ចិត្ត 
យើង ទ្រ ព្រះ មនិ អាច ប្តងឹ ភា្លាម 
បានធ្វើ ភា្លាម ទ្រគឺ ត្រូវ ការ ស្រវ- 
ជ្រវ នូវ ទង្វើ ដ្រល ពួកគត់   
បានធ្វើ យូរហើយ។ យើង ត្រូវ- 
ការ ព្រលវ្រលា មិនអាច ដោះ- 
ស្រយ ផងូ  ផងំ បាន នោះ ទ្រ»។ 
  លោកស្រី  អា៊ាង គីម លី មន្ត្រី 
សមា គម អាដហុក ប្រចាំ ខ្រត្ត- 
ព្រវ្រ ង បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពីម្រសិលមិ ញថា   អាដ ហុក 
បន្ត ឃ្លាំមើល លើ ករណីន្រះ ។ 
លោក ស្រី ជំរុញ ឱ្រយ រដា្ឋាភិ បាល 
គួរ មាន ចំណាត់ ការ ជាក់ លាក់ 
មយួដើម្របី  ស្វ្រងរក ការពតិឆ្លើយ-  
តប នងឹ ពាក្រយប ណ្ត ឹងន្រះ ខ ណៈ 
ការប្រ មូល សា្នា មម្រដ្រន្រះ គឺ គ្រន់- 
ត្រ ចង់ ការពារ នូវ សម្របត្តិសា- 
ធា រណៈ  និងចង់បានភាព យុត្តិ- 
ធម៌ ត្រ ប៉ុណ្ណោះ។ 

លោកស្រ ីបញ្ជាក ់ថា៖ «យើង 
ស្នើ ឱ្រយ រដា្ឋាភិ បាល ឬ ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
ដ្រល ទទួល បាន ករណីន្រះ គួរ 
មាន ការ សុើប អង្ក្រត ឱ្រយ បាន 
ច្របាស ់លាស ់ន ិង ហ្មត ់ចត ់ ព្រះ 
ប្រសិនបើប្រ ជាពល រដ្ឋមិ ន 
សប្របាយ ចិត្ត ចំពោះ រឿង ន្រះ 
ហើ យ ចំណាត់ ការមិន បាន ល្អ  
នឹងធ្វើ ឱ្រយ គត់ ល្រងមា ន ទំនុក- 
ចិត្ត មកលើ រដា្ឋាភិ បាល» ៕
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ឃុតសុភចរិយា

ក្រៃច្រៃះៈសត្វ ផ្រសាត ញីវ័យ - 
ចំណាស់១ក្របាល ត្រូវ បាន 
ប្រជា ន្រសាទ ក្នងុ សហគមន ៍ភមូ ិ
សំបុក ស្រុក ចិត្រ បុរើ ខ្រត្ត ក្រច្រះ 
ប្រទះឃើញ ងាប់ អណ្ត្រត ទឹក 
កាល ពី ព្រឹក ថ្ង្រ ទី ២២ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២០ នៅ ចំណុច ព្រក ខ្រសារ 
ដ្រល មាន ចមា្ងាយ ប្រមាណ ៥០០ 
ម៉្រត្រ ពី អន្លង់ ផ្រសាត កាំពី។ 

លោក ម៉ុក ពន្លក នាយ ខណ្ឌ- 
រដ្ឋ បាលជល ផល ខ្រត្ត ក្រច្រះ 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីម្រសិល មញិ ថា 
ផ្រសាត  ញ១ីក្របាល នោះ មាន ទម្ងន ់
២០១ គីឡូ ក្រម និង មាន ប្រវ្រង 
២,៣ ម៉្រត្រ។ វា ជាផ្រសាត ដ្រល 
មាន ល្រខ សមា្គាល់ (ID-95 ) រស់- 
នៅ ក្នុង តំបន់  អន្លង់ ផ្រសា ត កាំពី  ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា៖«តមការ- 
ពិនិត្រយ ភាព ជាក់ ស្ត្រង ផ្រសាត 
ន្រះសា្លាប់ ដោយ សារ ភាពចាស់ - 
ជរារបស់ វា  ព្រះធ្ម្រញ របស់ វា 
បាន  សឹក  រ្រច អស់ ទាំងលើ ទាំង- 
ក្រម ហើយ នៅលើ ដងខ្លនួ  នងិ 
កន្ទុយ របស់ វា ក៏ពុំ មាន សា្នាម ជាំ 
ឬដា ច់រលាត់ នោះ ឡើយ »។

បើ តម លោក ពន្លក ក្រយ 
ពនិតិ្រយ  នងិ វាសវ់្រង រចួក្រមុ ការ ងារ  
បាន សម្រច វះកាត់ ដើម្របី យក 
សំណាក របស់ វារក្រសា ទុក នៅ ក្នុង 
សា្នាក់ ការ  អង្គការ  WWF-
Cambodia សាខា ខ្រត្ត ក្រច្រះ ។

ប្រជា ន្រសាទ ក្នុង សហគមន៍ 
សំបុ កលោក សៅ សុីនឿន បាន 
ប្រទះ ឃើញ សព សត្វ ផ្រសាត ន្រះ 
អណ្ត្រ ត ទឹក ភ្លមឹ ៗ  នៅ កណា្តោ ល - 
ទន្ល្រ   នៅ ចំណុច  ព្រក ខ្រសារ  ដ្រល 
មាន ចមា្ងាយ ប្រមាណ ៥០០ ម៉្រត្រ 
ពី អន្លង់ ផ្រសាតកាំពី កាល ពី ថ្ង្រ ទី 
២២ ខ្រ ធ្នូ ។ លោក  ថា៖ «ខ្ញុំ ពិត ជា 
សោក សា្ដាយ ជាខា្លាំង នៅព្រល 
ប្រទះឃើញ សព សត្វផ្រសាត ញ ី១ 
ក្របាល នោះ ។ វាទំនង ជាទើប នឹង 
ងាប់   កាល ពី យប់ ថ្ង្រទី ២១  ខ្រ ធ្នូ 
ឆ្នាំ ២០២០ ព្រះ សព របស់ វា 
នៅស្រ ស់ ល្អដូច ជា ផ្រសាត ធម្មត 
និង គ្មោន សា្លាកសា្នាម អ្វ ីទំាង អស់» ។ 
ភា្លាមៗនោះ លោក សុនីឿន បាន 

រាយ ការណ៍ ប្រប់ ឆ្មោំទន្ល្រ នៅក្នុង 
តំបន ់នោះ។  

លោក  ទ្រព អសា្នារិទ្ធ ប្រធាន 
កិច្ចការ សា ធារណៈ   និង ជាអ្នក នំា - 
ពាក្រយ  WWF-Cambodia 
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ថា ក្រយពី  
ពិនិត្រយ   សាកសព ផ្រសាត ញី១ 
ក្របាល ន្រះ រួច មន្ត្រ ីជំនាញ ពាក់់ ព័ ន្ធ 
បាន សន្នដិា្ឋាន រមួ គ្នា ថា ផ្រសាត ន្រះ 
មាន អាយុ ចនោ្លាះពី ២៧ ឆ្នា ំទៅ ៣ ០ 
ឆ្នាហំើយ ការ ងាប់ របស់ វាគឺ ដោ យ - 
សារ ត្រ « វ័យ ចាស់ ជរា»។ 

សត្វ ផ្រសាត ទន្ល្រម្រគង្គ គឺ ជា 
ប្រភ្រ ទ សត្វក ម្រមួយ នៅ លើពិភ ព - 
លោក ដ្រល មាន អង្គការ ជាច្រើន 
បាន នងិ កពំងុ ចលូរមួ អភរិក្រស ក្នងុ 
នោះ អង្គការ WWF បាន សហ - 
កា រ  ជាមយួ រាជ រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា 
យា៉ាង ជិត ស្និទ្ធក្នុង ការ ចូល រួម អភិ -  
រក្រស សត្វផ្រសាត ន្រះ។ ការ សិក្រសា 
ស្រវ ជ្រវក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ន្រះ ក្រ ុម - 
មន្ត្រី ជំនាញ បាន រក ឃើញ ផ្រសាត 
ម្រ ពូជចំនួន ៨៩ ក្របាល កំពុង រស-់ 
នៅ ក្នងុ ដង ទន្ល្រ ម្រគង្គ ន្រប្រទ្រស 
កម្ពុជា  ចាប់ ពី ខ្រត្ត ក្រច្រះ ដល់ 
ខ្រត្ត ស្ទឹង ត្រង ជាប់ ព្រំប្រទល់- 
ដ្រន  ប្រទ្រស ឡាវ។ ន្រះ បើតម  
លោក  អ៊កុ វបិលុ ប្រធាន នាយក- 
ដា្ឋាន អភរិក្រស ធនធាន ជល ផល  ន្រ 
អគ្គនាយក ដា្ឋាន រដ្ឋបាល ជល- 
ផល កាល ពីម្រសិល មិញ ។ លោក 
ថ្ល្រង ថា ៖«បើរាប់ បញ្ចលូ ទំាង ចំនួ ន  
កូន ផ្រសាត ដ្រលទើប កើត ថ្មី គឺ 
មាន ចំនួន ចនោ្លាះ ពី ១២០-១៣ ០  
ក្របាលក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ន្រះ »។

ចំនួន ផ្រសាត ម្រពូជ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
ន្រះ បាន ធា្លាក់ ចុះ ចំនួន ៣ ក្របាល 
បើធៀប ទៅ នងឹ ឆ្នា២ំ០១៧ដ្រ ល 
បាន រកឃើញ ដល់ ៩២ ក្របាល។ 
ប៉ុន្ត្រ ការ ធា្លាក់ ចុះ ន្រះ ត្រូវ បាន 
ក្រុម មន្ត្រី ជំនាញ ផ្ន្រក អភិរក្រស 
សត្វផ្រសាត ទាំង ថា្នាក់ ជាតិ និង 
អន្តរ ជាតិ សន្និដា្ឋាន ថា ដោយ - 
សារ មាន ការចលត័ ច្រញ ព ីតបំន ់
ដ្រល ពួក វាធា្លា ប់ រស់ នៅ ទៅកាន់ 
កន្ល្រង ផ្រស្រងៗ ទៀត ព្រះ គ្មោន 
សញ្ញាណា មួយ ដ្រល បងា្ហាញ ថា 
ពួក វា ត្រូវ បាន ងាប់  ដោយ សារ 
ឧប្របត្តិហ្រតុអ្វី ឡើយ៕ 

ប្រទះឃើញផ្រសោតញីវ័យចំណាស់
១ក្របាលទម្ងន់២០១គីឡូងាប់អណ្ត្រតទឹក

ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រៃកុប្រៃតិបត្តពិ្រៃះស្ដ្រៃច បច្ចបុ្រៃបន្ន។រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក

អ្នកជំនាញកំពុងថ្លងឹផ្រៃសោតដ្រៃលគ្រៃប្រៃទះឃើញងាប់។រូបថត សហ ការើ

មន្ត្រីនិងពលរដ្ឋប្រមាណ២០០នាក់ស្នើសំុមានវិធាន-
ការលើប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រកុព្រះស្ដ្រច
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 នៅ   សុីវុត្ថា  

 ភ្នពំេញ ៈ  កៃមុ បៃកឹៃសា ធម្មនញុ្ញ  
បាន សមៃច តម្កល់ សៃចក្តី 
សមៃច របស់ គណៈ ក ម្មា ធិ ការ 
ជាតិ រៀបចំ ការ បោះឆ្នាត  ( គ . ជ . ប ) 
ចាត់ ទុក ជា បាន ការ  និង បិទ ផ្លូវ 
តវ៉ា  ជុំវិញ បណ្តឹង ឱៃយ មន ការ 
លបុឈ្មាះ ពលរដ្ឋ ចៃញ ព ីបញ្ជ ី
បោះ ឆ្នាត ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល 
ប្ដងឹ ដោយ  គណបកៃស សម្ពន័្ធ ដើមៃបី 
បៃជា ធិបតៃយៃយ  (LDP)  ។   

  លោក  ពៃហ្ម  វិចិតៃ  អក្ខរា  អគ្គ- 
លៃខាធិ ការ រង នៃ កៃុម បៃឹកៃសា 
ធម្មនុញ្ញ  បានឲៃយដឹង ថា  មូល- 

ហៃតុ នៃ ការ ចៃន ចោល នៃះ  
ដោយ សារ តៃ ដើម បណ្តងឹ   មនិ បាន 
ចូល រួម សា្តាប់ នៅ ក្នុ ង សវនា ការ 
លើក ទី ២   ដៃល ស្មើ នឹង បោះបង ់
ចោល សិទ្ធិ ទាម ទា រ។ 

លោក  វិចិតៃអក្ខរាថ្លៃង ថា  
កៃមុ បៃកឹៃសា ធម្មនញុ្ញ   បាន ទទលួ 
ពាកៃយ បណ្តងឹ ព ី LDP  មន ចនំនួ  
៩៥  បណ្តឹង  ឱៃយ មន ការ លុប 
ឈ្មាះ ពល រដ្ឋ ចៃញពី បញ្ជី បោះ- 
ឆ្នាត  ដៃល រហតូ មក ដល ់ពៃល 
នៃះ   បាន ដោះ សៃយ បាន 
ចំនួន  ២  លើក  ហើយ នៅ សល់ 
ពី នៃះ  នឹង តៃវូ បើក សវនាការ ដោះ- 
សៃយ បន្ត នៅ ថ្ងៃទី២៥   ខៃ ធ្នូ។  

នៅ ក្នុង នីវិធី នៃ ការ ជំនុំ ជមៃះ 
ចំពោះ មុ ខ របស់ កៃុម បៃឹកៃសា 
ធម្មនុញ្ញ  បើ ភាគី ដើម បណ្តឹង 
មិន បាន ចូល រួម  នីតិ  វិធី នៅ តៃ 
ដំណើរ ការ ជា ធម្មតា  ដោយមិន 
មន ការ ផ្អាក នោះ ទៃ   ហើយ ការ 
ចលូ  ឬ មនិ ចលូ របស ់ភាគ ីដើម- 
បណ្តងឹ គឺ ជា សិទ្ធ រិបស់ គៃ  ។  

   លោក   អុី  សាំង ឡៃង  អ្ន ក- 
នាំពាកៃយ  LDP   បា ន ឱៃយដឹង ថា  
ការ សមៃច របស់ កៃមុ បៃឹកៃសា 
ធម្មនុញ្ញ ទំាង ២ លើ នៃះ  មនិមន 
យុ តិ្ត ធម៌ សមៃប់  LDP នោះទៃ   
បើ ទោះ កៃមុ បៃកឹៃសា ធម្ម នញុ្ញ នៃះ  
បាន អះអាង ថា មន លក្ខណៈ-  

តៃឹម តៃូវ ក៏ ដោយ   ប៉ុន្តៃនីតិ វិធី 
ក្នុង ការ ដោះ សៃយ មិន មន 
យតុ្ត ិធមន៌ងិ ត ម្ល ភាព  ពៃះ មនិ-  
មន ការ ផៃសាយ ផ្ទាល់ ឱៃយ ពលរដ្ឋ 
បាន ដឹង  ។   

 លោក បន្ត ថា ៖ « រឿង ទំាង អស់ 
នៃះ  គឺ ជា រឿង សមៃប់ សាធារណ- 
ជន ដៃល តៃូវ ដឹង  មិន មៃន រឿង 
ឯក ជន ដៃល ដឹង នោះ ទៃ ពៃះ 
ជា  រឿង បៃទៃស ជាតិ » ។      

លោក   សំ  សុគនា្ធា មី  នាយក- 
បៃតិ បត្តិ អង្គការ អពៃយា កៃឹត  និង 
យុត្តិ ធម៌  ដើមៃបី ការ បោះ ឆ្នា ត 
នៅ កម្ពុជា   (NICFEC)  ថ្លៃង  
ថា សវនា ការ នៃះ  ហាក់ ធ្វើ 

ឡើង នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ខ្លី  និង 
ការ សាកស ួរ  ក ៏មន ពៃល វៃលា 
ខ្លី ផង ដៃរ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ភាគី ដើម- 
បណ្តងឹ មន ការ មិន ពៃញ ចិត្ត ។ 

 លោ ក ថ្លៃង ថា ៖« កៃុម បៃឹកៃសា 
ធម្មនុញ្ញ  គួរតៃ ផ្តល់ ឱកាស និង 
ពៃល វៃលា ឱៃយ បាន ចៃើន  និង 
ស្មើគ្នាដល់ ភាគី ទាំង ២  ជា- 
ពិសៃស ទុក ឱកាស ឱៃយ ដើម- 
បណ្តឹង បង្ហាញ ភ័ស្តុតាង   និង 
មួយ វិញ ទៀត  សៃចក្តី សមៃច  
ហាក់ បី ដូចជា លឿន ពៃក  ដូច- 
ជា សវ នា ការ គៃង ទុក »  ។   

លោក   សោម  សូ រិ ដា  អគ្គ- 
លៃខា ធិការ រង  គ . ជ . ប  បាន  

ថ្លៃងថា     កៃុម បៃឹកៃសា ធម្មនុញ្ញ  
មន ភាព ជឿជា ក់ លើ សៃច ក្តី 
សមៃច របស់  គ . ជ . ប  ដោយ 
ផ្អៃក ទៅ លើ ចៃបាប់ ជា ធរ មន ។  

   លោក  ស ូរ ិដា ថ្លៃង ថា    ប នា្ទាប ់
ពី បញ្ចប់ ការដោះ សៃយ បណ្តឹង 
តវ៉ា ពី សំណាក់ កៃុម បៃឹកៃសា 
ធម្មនុញ្ញ  និង ផ្ទៀ ង ផ្ទាត់ គៃប់ 
ជៃុង ជៃយ  គ . ជ . ប  នឹង តៃូវ 
រៀបច ំបញ្ជ ីបោះ ឆ្នាត ដើមៃប ីផ្តល ់
សុពល ភាព ដល់ បញ្ជី បោះ- 
ឆ្នាត ផ្លូវ ការ  ឆ្នាំ២០២០  និង  
ចា ត់ ទុក ជា បាន ការ និង ចុង- 
កៃយ  ហើយ នងឹ តៃវូ បទិ ផៃសាយ 
នៅ ថ្ងៃទី៣១   ខៃ ធ្ន ូនៃះ៕

ក្រមុប្រកឹ្រសាធម្មនុញ្ញតម្កល់ស្រចក្ដីសម្រចគ.ជ.បលើបណ្ដងឹសំុលុបឈ្មោះពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត

អាជ្ញាធរមិនចាត់ទុកពលរដ្ឋក្នងុវិវាទដីធ្លជីក្រមុអនាធិបត្រយ្រយនិងស្នើឱ្រយរក្រសាភាពដើមលើដីនោះសិន
វ៉ន ដារ៉ា

ពេះសហីនុៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ 
និង អាជា្ញាធរ ឃុំ អូរ ឧកញ៉ា ហៃង មិនបាន- 
ចាត់ទុក ពលរដ្ឋ  ជាង ៥០០គៃួសារ កំពុង 
រស់នៅ ភូមិ អូរ ឧក ញ៉ា ហៃង  និង ភូមិ អូរ- 
តាសៃក  ជាពលរដ្ឋ អនាធិបតៃយៃយ ទៃ  
កៃយពី វិវទ ដីធ្លី បានកើតឡើង នៅ ក្នុង 
ខៃត្ត នៃះ  ខណៈ កៃុម ការ ងរ ចមៃុះ របស់ 
ខៃត្ដ  ក៏ កំពុង ចុះ អង្កៃត សៃវជៃវ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា វិវទ នៃះ។   

មនៃ្ដី នាំពាកៃយ រដ្ឋបាលខៃត្ដ ពៃះសីហនុ  
លោក ឃាង ភារមៃយ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា  
រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ បាន កំណត់ បញ្ហា វិវទ រវង 
ពល រដ្ឋ  និង កៃុម របស់ លោក ភឺន ផលា្ល  
ចៃញ ជា ២ករណី  គឺ ករណី វិវទ ដីធ្លី  និង 
ករណី បង្កហិងៃសា បៃពៃឹត្ត កាលពី ថ្ងៃទី ២០  
ខៃ ធ្នូ។  បើ តាម លោក ភារមៃយ  ករណី វិវទ 
ដធី្ល ី រវង លោក ភនឺ ផលា្ល  ជាមយួ ពលរដ្ឋ 
នៃះ  គឺ រដ្ឋបាល ខៃត្ត បានចាត់ តាំង កៃុម- 
ការ ងរ ចមៃុះ ចុះ អង្កៃត សៃវជៃវ ដោយ 
យកចិត្ត ទុកដាក់ ចាប់ តាំងពី ថ្ងៃទី១១  
ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ២០២០  ដើមៃបី បូក សរុប 
លទ្ធផល  នៃ ការ អង្កៃត សៃវជៃវ ជនូ ថា្នាក-់ 
ដឹកនាំ ពិនិតៃយ សមៃច។

មន្តៃី នាំពាកៃយ រូបនៃះថ្លៃងថា ៖«រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ដ មនិ បាន កណំត ់ថាបៃជាពលរដ្ឋ រស ់នៅ   
ក្នុង ឃុំ អូរ ឧកញ៉ា ហៃង  ជា បៃជា ពលរដ្ឋ 
អនា ធិប តៃយៃយ ឡើយ  យើង មិន តៃូវ បៃើ 
ពាកៃយ នៃះ ទៃ  ពាកៃយ នៃះ វ ធ្ងន់ធ្ងរ ណាស់»។

លោក ភារមៃយ  បញ្ជាកថ់ា  ដើមៃប ីចៀសវង 
នូវ បាតុភាព ផៃសៃងៗ ដៃល អាច កើតឡើង 
ក្នងុ សណំុ ំរឿង វវិទ នៃះ  រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះ- 
សី ហនុ ស្នើឱៃយ លោក -លោកសៃី ជាភាគី 
ពាក់ព័ន្ធ  និង បៃជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់ តៃូវ 
រកៃសា សា្ថានភាព ដើម លើ ទីតាំង ដី វិវទ ជា - 
បណ្តោះ អា សន្ន ចៀសវង ការធ្វើ សកម្ម-  
ភាព ផៃសៃងៗ  ដៃលជា ហៃត ុបង្ក ការរាងំស្ទះ 
យឺតយូរ ដល់ ដំណើរការ អង្កៃត សៃវ- 
ជៃវ។  រដ្ឋបាល ខៃត្ត  ក៏ ស្នើ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ 
ទំាងអស់  រួមទាំង បៃជាពលរដ្ឋ  រង់ចាំ 
លទ្ធផល អង្កៃត សៃវជៃវ របស់ កៃុមការ- 
ងរ ចមៃុះ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ដៃល នឹង តៃូវ ធ្វើ ការ- 

បូក សរុប បញ្ចប់ នាពៃល ខាង មុខ នៃះ ។
លោក កៅ ឡៃង  មៃឃុ ំអរូ ឧកញ៉ាហៃង 

បៃប់ថា  អាជា្ញាធរ ឃុំ មិន ចាត់ទុក បៃជា- 
ពល រដ្ឋ រសន់ៅ ជាង  ៥០០គៃសួារ នៅក្នងុ 
ឃុំ អូរ ឧកញ៉ា ហៃង ជា បៃជាពលរដ្ឋ អនា- 
ធិបតៃយៃយ ទៃ។ លោក ថ្លៃងថា ៖«អ្នកណា 
ថា បៃជា ពលរដ្ឋ នៅឃំុ នៃះ ជាពលរដ្ឋ អនា - 
ធបិតៃយៃយ  គ ឺនយិាយ គ្មាន សអំាង ចៃបាស-់ 
លាស់។  ពលរដ្ឋ បាន មក រស់នៅ ទីនៃះ 
យូរ ឆ្នាំ មក ហើយ  មិន តៃូវ និយាយ ពាកៃយ 
អនា ធិបតៃយៃយ ចំពោះ ពួកគត់ ទៃ»។ 

បើ តាម លោក មៃឃុ ំ គ ឺ លោក ភនឺ ផលា្ល  
ក្នុង អំឡុង ពៃល ជាង ២ខៃ កន្លង មក នៃះ 
បាន ដាក់ កៃុម កូន ឈ្នួល របស់ ខ្លួន  មក ធ្វើ- 
កន្លៃង សា្នាក ់នៅក្នងុ ភមូ ិអរូ តាសៃក  មក ដើរ    
អកុឡកុពលរដ្ឋ ពៃញក្នងុ ភមូ ិមនិ ឱៃយ ពល- 
រដ្ឋ ធ្វើផ្ទះ  ឬ សាងសង់ សំណង់ អ្វី ឡើយ។

 លោក ជួន ណារិន្ទ  ស្នង ការ នគរបាល 
ខៃត្ត ពៃះសហីន ុថ្លៃង ថា  បច្ចបុៃបន្ន សមត្ថ កចិ្ច  
និង ពៃះរាជអាជា្ញា កំពុង បន្ត សាក សួរ និ ង 
សៃវ ជៃវ ជន បង្កហិងៃសា លើ ពលរដ្ឋ ទាំង 
៨នាក់ ដើមៃបី កំណត់ មុខ សញ្ញាជន បង្ក មិន- 
ឱៃយ រួច ខ្លួន ឡើយ។ 

លោក ស្នង ការ ថ្លៃង ថា ៖«ខ្ញុំ បាន ដាក់- 
ផៃនការ ដល ់ជនំាញ ពាក ់ពន័្ធតៃវូ សៃវ ជៃវ   
ទាងំ អសទ់ៅដល ់បៃភព ជន ដៃដល ់ដៃល 
បង្ក  មន អាវុធ។ អ្នកបង្ក អំពើហិងៃសា  និង 
អ្នក ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ខូចខាត ទៃពៃយ សមៃបត្ដិ 

អ្នកដទៃ  គឺ យើង បើក ការ សុើប អង្កៃត 
ដោយ យក ចិត្ដ ទុកដាក់  គឺ យើង នឹង មិន 
លើកលៃង ទៃ ការងរ នៃះ»។

តៃមឹ ថ្ងៃ មៃសិលមញិ  ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  មនិ ទាន ់ 
អាច រក បៃភព ទាក់ទង លោក  ភឺន ផលា្ល  
ដើមៃបី បកសៃយ លើ ករណីនៃះ បានទៃ ។ 
ប៉នុ្ដៃ លោក ឃាង ភារមៃយ  បញ្ជាក ់ថា  លខិតិ   
របស ់លោក ផលា្ល  ស្នើ កាត ់ឆ្វៀល ដ ីក្នងុ ឃុ ំ
អូ រឧកញ៉ាហៃង  គឺ រដ្ឋបាលខៃត្ត បាន- 
ទទួល កាលពី អំឡុង ៣ខៃ មុន។ ប៉ុន្ដៃ 
លោក ផលា្ល  មិន ដៃល ចៃញមុខ មក 
ទាមទារ ដោយ ខ្លួនឯង ឡើយ គឺ បាន បៃើ 
តំណាង ប៉ុណ្ណោះ។ 

បើ តាម ពលរដ្ឋ ម្នាក ់រសន់ៅ ភមូ ិអរូឧក- 
ញ៉ាហៃង  លោក គង់ សុខា  អាយុ ៦២ឆ្នាំ  
កាល ពី ឆ្នាំ ១៩៧៩  លោកជា អនុបៃធាន 
សម្ពន័្ធ  យវុជន ខៃត្ដ ពៃះសហីន។ុ កៃយ- 
មក  លោក ចលូ ធ្វើ ជាបៃធាន ការ ិយាលយ័ 
នៃ មន្ទរី បរិសា្ថាន ខៃត្ត ពៃះសីហនុ នៅ អំឡុ ង  
ឆ្នាំ ១៩៩៨។  បច្ចុបៃបន្ន លោក បាន ចូល- 
និវត្ដន៍ បៃហៃល ៦ឆ្នាំ ហើយ។

លោក បៃប់ ថា  បៃវត្ដិ ដីនៃះ ជាក់ ស្ដៃង  
តាំង ពី មុន ឆ្នាំ ១៩៩១- ១៩៩៣  គឺ មន 
កៃុម  ហ៊ុន ឯកជន  អ្នក រក សុី ជួញ ដូរ ដីធ្លី   
ចនិ តៃវ៉ាន ់ មក ឱៃយ មៃភមូ ិដើរ ទញិ ដ ីនៅ ក្នងុ 
តបំន ់នៃះ រាប ់រយ ហកិតា។ ប៉នុ្ដៃ នៅ ថ្ងៃទ១ី  
វចិ្ឆកិា  ឆ្នា១ំ៩៩៣  តាមរយៈ ពៃះរាជ កៃតឹៃយ 
បាន បង្កើត តបំន ់នៃះ ជាតបំន ់ឧទៃយាន ជាត ិ

ពៃះសីហនុ រាម  នៅលើ ផ្ទៃដី ២១ ០០០ 
ហិក តា គៃបដណ្តប់ លើ ឃុំ ចំនួន ៤  គឺ ឃុំ 
រាម  ឃុំ អូរ ឧកញ៉ា ហៃង  ឃុំ បឹង តាពៃហ្ម  
និង ឃុំ អូរ ជៃ។

ដោយ ឡៃក ឃុំ អូរឧកញ៉ាហៃង  ជាប់ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ភូមិ ២  គឺ ភូមិ អូរ តាសៃក  និង 
ភូមិ អូរ ឧកញ៉ាហៃង  ក្នុង ចំណម ២ភូមិ 
នៃះ គឺ បាន ចាត់ទុក ជាតំបន់ សហគមន៍ 
ឧទៃយានជាត ិពៃះសហីន ុរាមដៃល បៃជាជន 
មន សទិ្ធ ិអាសៃយ័ ផល  តាងំព ីឆ្នា១ំ៩៩៣  
រហតូ  មក នៅ ក្នងុ តបំន ់នៃះ។ ប៉នុ្ដៃ បៃជា ជន   
មួយចំនួន បាន អាសៃ័យ ផល  នៅ តំបន់ 
នៃះ  តាំងពី មុន ឆ្នាំ១៩៩៣  ទៅ ទៀត។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«នៅ ក្នងុ សហគមន ៍
នៃះ  បៃជាជន មនសិទ្ធិ ចូល បៃមូល ផល 
កានក់ាប ់អាសៃយ័ ផល រៀងៗ ខ្លនួ  ហើយ 
មន អាជា្ញាធរ ដឹង ឮ  ដោយ សៃប ចៃបាប់»។

តាងំ ព ីឆ្នា១ំ៩៩៣  ពលរដ្ឋ បាន ទញិ ដរូ 
ដ ីគ្នា តាមរយៈ លោក មៃភមូ ិ មៃឃុ ំជាអ្នក- 
ចុះហត្ថ លៃខា។ រហូត ដល់ បច្ចុបៃបន្ន  បៃ- 
ជា ជន ២ភមូ ិនៃះ បានខ្ច ីលយុ ធនាគរ មនិ 
កៃម ១០លាន ដុលា្លរ ទៃ ដើមៃបី យក មក 
បៃើ បៃស់ ។ ការផ្តល់ កម្ចី របស់ ធនាគរ 
ដល ់ ពល រដ្ឋ នៅ ទនីៃះ  ដោយសារ ធនាគរ 
ឃើញ ភាព សៃបចៃបាប់  ការតាំង នៅ អា- 
សៃ័យ  ផល ជាក់ស្តៃ  និង ការបញ្ជាក់ ពី 
អាជា្ញាធរ ភូមិ  ឃុំ ចៃបាស់ លាស់។ នៃះ បើ 
តាម  ការបញ្ជាក់ ពី លោក សុខា។

លោក បៃប់ថា ៖«មិន អាច ចោទ ថា  
បៃជា ជន នៅ ទនីៃះ  ជាបៃជាជន អនាធបិ- 
តៃយៃយ  បាន ទៃ  ពៃះ បៃជាជន អាសៃ័យ- 
ផល នៅ ទី នៃះ មន ការដឹង ឮ ជាសាធារ ណៈ   
ចូល កាន់កាប់ ដោយ សុចរិត  និង មន 
សៀវ  ភៅ សា្នាក់នៅ តៃឹមតៃូវ  បានឆ្លងកាត់ 
មៃ ឃុំ នៅ ទីនៃះ ចំនួន ៥អាណត្ដិ ហើយ» ។

ដី នៅ តំបន់ នៃះ   បៃមុខ រាជរដា្ឋាភិបាល 
ក៏បាន ចៃញ អនុកៃឹតៃយកាលពី ឆ្នាំ២០១៧  
និង បាន ដឹកនាំ  ដោយ កៃសួង បរិសា្ថាន 
បាន ស្នើ រដា្ឋាភបិាល កាតឆ់្វៀល លើ ផ្ទៃដ ីជាង   
១ ១២២ហកិតា  ចៃញ ព ីឧទៃយាន ជាត ិរាម  
ឱៃយទៅ ភូមិ ចំនួន ៣  គឺ ភូមិ អូរ ឧក ញ៉ា ហៃង  
ភូមិ អូរ គគីរ និង ភូមិ សា្មាច់ ដៃង ដៃល ស្ថិត 
ក្នងុ  ឃុ ំរាម នៃះ។ ក្នងុ នោះ ឃុ ំឧកញ៉ា ហៃង 

មន ការកាត ់ឆ្វៀលដ ីចនំនួ ៩៩,២៩ ហកិ តា  
ដោយបាន កំណត់ និយាម លៃខ GPS  
តៃឹមតៃូវ លើ ដី ដៃល បានកាត់ ឆ្វៀល នៃះ។

លោក សុខា បញ្ជាក់ថា ៖«សា្ថានភាព 
បច្ចុបៃបន្ន  កៃម ការដឹកនាំ របស់ ឯកឧត្ដម 
គួច ចំរើន  រួមនឹង ចក្ខុវិស័យ វៃងឆ្ងាយ 
របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល  បានចាត់ ឱៃយ កៃុម- 
ការងរ ជំនាញ ចុះ មក វស់វៃង កំណត់- 
សម្គាល ់ដ ីដល ់បៃជាពលរដ្ឋ បន្ថៃម ទៀត។  
បច្ចុបៃបន្ន កៃុម ការ ងរ ជំនាញ បាន ចុះមក 
វស់វៃង បណ្តើរៗ ហើយ នៅ ទី នៃះ»។

លោក បន្តថា ៖«យើង ទទួលសា្គាល់ 
រាជរដា្ឋាភិបាល បានយក ចិត្ត ទុកដាក់ 
ណាស់  ប៉ុន្ដៃ ជាអកុសល បុគ្គល អបៃិយ 
តាំងខ្លួន ឯង ជា ម្ចាស់ ដី ទទួលបន្ត ពី ចិន- 
តៃវ៉ាន់ មក អះអាង ដី នៅ តំបន់ ឃុំ អូរ- 
ឧកញ៉ា ហៃង ថា ជាដី របស់ ខ្លួន»។

អ្នក សៃី ទូច អាយ  អាយុ ៥៧ឆ្នាំ  កំពុង 
ធ្វើ ដំណើរ ថ្មើរ ជើង មកពី ទិញ ម្ហូប នៅ ឯ 
ផៃសារ  ដើរ សំដៅទៅកាន់ ផ្ទះ ថ្ម១ ខ្នង មន 
ហ៊ុម ព័ទ្ធ ដោយ ដំណាំ ដូង  ខ្នុរ បៃហៃល 
៥ដើម  ដៃល ស្ថតិនៅ កៃបៃរ ទតីាងំ ផ្ទុះ ហងិៃសា  
រវង កៃុម សុីឈ្នួល របស់ ឈ្មួញ ដី  និង 
បៃជាពល រដ្ឋ កាល លា្ងាច ថ្ងៃទី ២០  ខៃធ្នូ។ 

អ្នកសៃ ីនយិាយថា  បានមក រសន់ៅ ភមូ ិ 
អូរ ឧកញ៉ា ហៃង នៃះ អស់ រយៈពៃល ជាង 
២៧ឆ្នា ំហើយ។  កន្លងមក នៅក្នងុ ភមូ ិនៃះ 
មនិ ដៃល មនរឿង វវិទ ដធី្ល ីអ្វ ីកើត ឡើង ទៃ  
ពលរដ្ឋ សៃុះសៃលួ  នងិ សាមគ្គ ីគ្នា ណាស ់។ 
ប៉ុន្តៃ ទើប តៃ រយៈពៃល បៃហៃល ៣ខៃ ចុង 
ឆ្នាំ  ២០២០ នៃះ បុគ្គល ឈ្មាះ ភឺន ផលា្ល  
បាន ឱៃយកៃុម មនុសៃស មក អុកឡុក  ពលរដ្ឋ  
ដើរ  អះអាងថា  ដី ដៃល ពលរដ្ឋ រស ់នៅគឺ ជា 
ដី របស់ ខ្លួន  ហើយ ហាម ពលរដ្ឋ មិន ឱៃយ 
សាងសង ់សណំង ់ ឬ ផ្ទះ សបំៃងលើ ដ ីរបស ់
ខ្លួន ឡើយ ។

ការ ផ្ទុះហិងៃសា នៃះ  គឺ កៃុម របស់ លោក  
ភឺន  ផលា្ល  កាលពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  បាន នាំ គ្នា 
បៃហៃល ១០នាក់ចុះ មក ដើរ ពិនិតៃយ សកម ្ម- 
ភាព ពលរដ្ឋ នៅតាម ផ្ទះ នីមួយៗ  ហើយ 
ឃើញ បៃជាពលរដ្ឋ កំពុង សាង សង់ ផ្ទះ  
ទើប កៃុម របស់ លោក  ភឺន ផលា្ល  បាន បៃើ- 
ហិងៃសា លើ បៃជាពលរដ្ឋ តៃ ម្ដង៕

ពលរដ្ឋជួបជំុតវ៉ាលើដីទំនាស់នៅខេត្តពេះសីហនុ កាលពីថ្ងេទី២១ ធ្ន។ូ រូបថត ហុង មិនា
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តពីទ៏ពំរ័ ១... កចិ្ចសហ បៃត-ិ 
បត្តកិារ ទ្វៃភាគ ីលើវសិយ័ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច  វបៃប ធម៌  វិទៃយាសាស្តៃ  និង 
បច្ចៃកវទិៃយា។ ភាគ ីទាងំ ២កប៏ាន- 
ប្ដៃជ្ញា ធ្វើ ការ រួម គ្នា លើ វិស័យ 
ផៃសៃងៗ ទៀត ដូចជ  ការគៃប់- 
គៃង ការជួញដូរ ឈើ ហុប  និង 
សត្វ ពៃ ខុស ចៃបាប់។

សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន 
របស់ កៃសួង ការបរទៃស  និង 
សហបៃតិបត្តិការ អន្តរជតិ  
លើកឡើងថា  ចពំោះ កចិ្ច សហ- 
បៃតិ បត្តិ ការ លើ វិស័យ កសិកម្ម  
រុកា្ខា បៃមាញ់  និង នៃសាទ  ភាគី 
ទាងំ២ បានបញ្ជាក ់ជថ្ម ីនវូ ការ- 
ប្ដៃជ្ញាចិត្ត ដ៏ មោះមុត  និង កិច្ច- 
ខិតខំ បៃឹង បៃង រួម ក្នុងការ គៃប់- 
គៃង សកម្មភាព កៃងបៃវ័ញ្ច 
ខុសចៃបាប់ នានា  ការដឹក ជញ្ជូន 
និង ការជួញដូរ ឈើ ហុប  និង 
សត្វពៃ ខុស ចៃបាប់ ឆ្លង ដៃន។

សៃចក្ដបីៃកាស ពត័ម៌ានបាន- 

បន្តថា ៖«ភាគី ទាំង២ ក៏បាន- 
ឯកភាព ធ្វើការ សមៃបសមៃួល 
យ៉ាង ជិតស្និទ្ធ  ក្នុងការ ពងៃឹង 
កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ លើ ផ្នៃក 
អនាមយ័ សត្វ នងិ រកុ្ខជត ិ ជល- 
ផល  កៅស៊ ូ ផ្លៃឈើ  ផលតិផល 
សាចគ់ោ  សាចជ់ៃកូ  នងិ បៃព័ន្ធ- 
ធារា សាស្តៃ»។

រដ្ឋមន្តៃ ីការបរទៃស ទាងំ ២របូ 
បាន អបអរសាទរ ចំពោះ កិច្ច- 
សហ បៃតបិត្តកិារ ដ ៏មាន បៃសទិ្ធ- 
ភាព  និង ការជួយ គំទៃ គ្នា ទៅ- 
វិញ ទៅ មក ក្នុង ការ ការពារ និង 
បៃយទុ្ធ បៃឆងំ នងឹ ជងំ ឺរាតតៃបាត 
ក ូវដី១៩  សៃប ពៃលដៃល កពំងុ 
ខតិខ ំរកៃសា លហំរូ ពាណជិ្ជកម្ម នៃ 
ទំនិញ ឆ្លង កាត់ ពៃំដៃន  និង 
ការវិនិ យោគ។ 

ចំពោះ កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ 
ពាណិជ្ជ កម្ម  រដ្ឋមន្តៃី ទាំង២ 
ក៏បានសម្តៃង ការពៃញចិត្ត  
ចពំោះ ការវវិឌៃឍ ដ ៏ល្អ នៃ កចិ្ច សហ- 

បៃតិបត្តិការ នៃះ ដោយ ទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្ម  មាន ចំនួន៥,២៧ 
ពាន់ពាន់លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក  
ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៩។ ទហំ ំពាណជិ្ជ- 
កម្មនៃះ មាន លើស ពី៥ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ  ដៃល គៃង ថា នងឹ 
មាននៅ ឆ្នាំ២០២០។ បៃទៃស 
ទាំង២ នឹង ជួយ សមៃួល ដល់ 
សកម្មភាព នាចំលូ  នងិ នាចំៃញ 
រវាង បៃទៃស ទាំង២។

បៃទៃស ទាំង២ បានបញ្ជាក់ 
ជថ្មី នូវ ការប្តៃជ្ញាចិត្ត ធ្វើការ រួម- 
គ្នា ដើមៃប ីអនវុត្ត ឱៃយបាន ជោគ ជយ័   
នូវ គមៃង នានា ផ្នៃក បរិសា្ថាន  
ធនធានទឹក  និង ឧតុនិយម។  
ការ បង្កើន កចិ្ចសហ បៃតបិត្តកិារ 
ក្នងុការ បៃើបៃស ់ ការគៃបគ់ៃង  
និង អភិវឌៃឍ ធនធានទឹក ទន្លៃ- 
មៃគង្គ  បៃកបដោយ បៃសទិ្ធភាព  
និង និរន្តរភាព  ការជំរុញ ការ- 

ការពារ  និង អភិរកៃស បរិសា្ថាន  
សកម្មភាព ពាក់ព័ន្ធ អា កាស- 
ធាតុ  កំណើន បៃតង  និង ការ- 
គៃប់គៃង ដីធ្លី  ក៏ តៃូវ បាន ឯក- 
ភាព គ្នា ផង ដៃរ។

កៃពី នៃះ  គណៈកម្មការ- 
ចមៃុះ ក៏បាន ពិ ភាកៃសា ពី កិច្ចសហ- 
បៃតិបត្តិការ ផ្នៃក ការថៃទាំ 
សុខភាព  រួមមាន ការធ្វើ ចត្តា- 
ឡីស័ក នៅ តម ពៃំដៃន ដូច 
ដៃល  ភាគ ីទាងំ២ មាន កចិ្ច ពៃម- 
ពៃៀង តំង ពី ឆ្នាំ២០០៦  ការ- 
សហការ គ្នា ក្នុងការ ឆ្លើយតប  
និង ទប់សា្កាត់ ទាន់ ពៃលវៃលា 
ចពំោះ ការរកី រាលដាល នៃ ជងំ-ឺ 
កូ វីដ១៩  និង ការ ផ្ទុះ ឡើង មៃ-
រោគ  ដទៃ ទៀត។

ចពំោះ បញ្ហា ពៃដំៃន  ភាគ ីទាងំ ២  
បានបញ្ជាក ់ជថ្ម ីនវូ ការប្តៃជ្ញាចតិ្ត 
ក្នងុ ការគោរព នងិ អនវុត្ត ឱៃយបាន- 
ពៃញលៃញ នវូ បណ្តា សន្ធ ិសញ្ញា  
និង កិច្ច ពៃមពៃៀង ស្តី ពី ពៃំដៃន  
ដៃល បានចុះ ហត្ថលៃខា រវាង 
បៃទៃស ទាំង២។ 

សៃចក្ដបីៃកាស ពត័ម៌ានបាន- 
បញ្ជាក ់ថា ៖«ភាគ ីទាងំ២ កប៏ាន- 
លើក ទឹកចិត្ត ដល់ គណៈកម្មការ 
ចមៃុះ ខណ្ឌសីមា  និង ការបោះ- 
បង្គោល ពៃំដៃន គោក រវាង បៃ- 
ទៃស ទាំង២ ឱៃយធ្វើ ការ យ៉ាង ជិត- 
ស្និទ្ធ  និង ពិភាកៃសា យ៉ាងសកម្ម 
ដើមៃបី ស្វៃងរក ដំ ណោះ សៃយ 
ដៃល អាច ទទលួយកបាន ទាងំ- 
សងខាង  ដោយ អនុលោម-  
តមចៃបាប់ អន្តរជតិ  ចំពោះ 
ពៃំដៃន គោក ចំនួន ១៦ភាគរយ 
ទៀត ដៃល ពុំទាន់ បាន ខណ្ឌ- 
សីមា នៅ ឡើយ»។

លោក  បៃក់ សុខុន  និង 
លោក ផាម ប៊ិញមិញ  ក៏ បាន- 
ផា្លាស់ ប្តូរ លិខិ តូប ករណ៍ នៃ ការ- 
ផ្ដល់ សច្ចា ប័ន លើ សន្ធិ សញ្ញា 
បំពៃញ បន្ថៃម លើ សន្ធិ សញ្ញា 
កំណត់ ពៃំដៃន រដ្ឋ ឆ្នាំ ១៩៨៥ 
នងិ សន្ធ ិសញ្ញា បពំៃញ បន្ថៃម ឆ្នា ំ
២០០៥  នងិ ពធិ ីសារ ខណ្ឌ សមីា  
និង បោះ បង្គោល ពៃំ ដៃន គោក  
រវាង បៃទៃស ទាំង២៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះសីហនុៈ  អគរ មន្ទរី ពិសោ -  
ធន ៍វៃជ្ជ សាសៃ្ដ ដៃល កពំងុ សាង- 
សង់  ស្ថិត  នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  សមៃច បាន 
 បៃ មាណ ៧០ ភាគ រយ ហើយ  
ដោយ  អគរ នៃះ នងឹ ជយួ សមៃលួ 
ក្នុង ការ ពិនិតៃយ វិភាគ ជំងឺ ទូទៅ 
ពិសៃ ស ជំងឺឆ្លង ដូច ជ ជំងឺ កូវីដ ១   ៩ ។  

លោក  ឃាង  ភារមៃយ  អ្នក  នាំ-
ពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ពៃះ សីហ នុ 
ថ្លៃង បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ 
មៃសិលមិញថា សំណង់ អគរ នៃះ 
សាង សង់ ឡើង ដោយ បៃើ ថវិកា  
រប ស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពជុ ។ 

បើ តម លោក  ភារមៃយ  ចំពោះ 
មា៉ាសីុន ពិនិតៃយ វិភាគ និង បរិកា្ខា រវៃជ្ជ - 
សាស្តៃ ទំនើបៗ គឺ ទទួល ការ ឧប- 
ត្ថ ម្ភ ពរីដា្ឋា ភបិាល ចនិ  នងិអង្គការ  
Global Fund  តម រយៈ កៃសងួ 
សុខា ភិបាល ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖   
« កៃយ ពីការ សាង សង់ អគរ 
មន្ទីរ  ពិសោធន៍ នៃះ រួច រាល់ ជ - 
សា្ថាពរ នឹង ជួយ សមៃួល ក្នុង ការ- 
ពិនិតៃយ  វិភាគ ជំងឺ ទូទៅ  ពិសៃស 
ជំងឺ ឆ្លង ដូច ជ ជំងឺ កូវីដ ១៩ »។

លោក ម៉ម  ប៊ុនហៃង  រដ្ឋ មន្ដៃី 
កៃសួង សុខា ភិបាល  និង លោក 
គួច  ចំរីន  អភិ បាល ខៃត្ត ពៃះ សីហ នុ  
កាល ពថី្ងៃទ ី១៩  ខៃធ្ន ូបាន ចុះ ទៅ  
ពិនិតៃយ ដំណើរ ការ សាង សង់ អគ រ 
មន្ទីរ ពិសោធន៍ នៃះ  ដើមៃបី ជំរុញ 
និង  ពន្លឿន ការ សាង សង់  ។ 

តម ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ នៅ លើ 
ទំព័រ ហ្វៃស បុ៊ក កៃសួង សុខា ភិបា ល  
មន្ទរី ពិសោធន៍ នៃះ  ស្ថតិ ក្នងុ ចំណោម  
មន្ទីរ ពិសោធន៍ ចំនួ ន៣  ដៃ ល  តៃូវ 

បាន សាង សង់ តម អនុសាសន៍ 
ណៃនំា របស់ លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី 
ហុ៊ន សៃន  ដោយ ១ទៀត ស្ថតិ ក្ន ុង 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង  និង១ ទៀត ស្ថិត 
ក្នុង ខៃត្ត សៀម រាប   ។

អគរ មន្ទរី ពសិោធន ៍ខៃត្ដ ពៃះ- 
សីហនុនៃះ   សាង សង់ ឡើង ក្នុង 
ទំហំ សរុប ជ ៤៥៨ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  ដៃ ល  
ក្នុង នោះ គណៈ អភិ បាល ខៃត្ត ជ 
អ្នក ទទួល បន្ទុក សាង សង់  ដៃល 
តម គមៃង  នឹង តៃូវ បញ្ចប់ ការ- 
សាង សង់ នា ដើម ឆ្នាំ ២០២១ ។

ថ្លៃង ក្នុង ពៃល ចុះ ពិនិតៃយ មន្ទីរ- 
ពិសោធន៍ នៃះ លោកម៉ម បុ៊នហៃ ង 
បានណៃ នា ំដល ់អ្នក ទទួល ខុស- 
តៃវូ ក្នងុ ការ សាង សង់ ឱៃយ យក ចិត្ត - 
ទកុ ដាក ់ក្នងុ ការ សាង សង ់ ដោយ 
តៃូវ ធានា គុណ ភាព  និង បច្ចៃក- 
ទៃស តម ស្តង់ដា   ពៃះ មន្ទីរ- 
ពិសោធន៍ នៃះ  នឹង តៃូវ បំពាក់ 
ដោយមា៉ាសុីន ពិនិតៃយ វិភាគ  និង 
បរិកា្ខា រវៃជ្ជ សាស្តៃ ទំនើបៗ  ដើមៃបី 
ជយួស មៃលួ ក្នងុ ការ ពនិតិៃយ វភិាគ 
ជំងឺ ទូទៅ ពិសៃស ជំងឺ ឆ្លង ដូច ជ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

លោកសៃង ណុង បៃធាន មន្ទរី  - 
ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ដ ពៃះ សហី នថុ្លៃង 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ព ីថ្ងៃ មៃសិល មញិ 
ថា តមរយៈ មន្ទីរ ពិសោធន៍ ជំងឺ - 
ឆ្លង ថ្មនីៃះនៅពៃល សាងសង់ រួច- 
រាល់ នឹង ជួយ ព  ន្លឿន ចំពោះ ការ - 
ងារ ធ្វើ តៃស្ត ដល ់ ពលរដ្ឋ ពសិៃស  
ភ្ញៀវទៃសចរ និង អ្នកវិនិយោគ 
បរទៃស  ដៃល កំពុង ចៃញ ចូល 
ខៃត្ដ នៃះ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«នៅ 
ពៃល មន្ទីរពិសោធន៍ សាងសង់ 
រចួរាល ់ជ សា្ថាពរ រាល ់អ្នកចៃញ- 
ចូល ពីកៃ បៃទៃស កៃយ ពៃល 
យើង យក សំណក ពួក គត់ 
ហើយ យើង ពនិតិៃយ មើល នៅ មន្ទរី- 
ពិសោធន៍ នៃះ ដោយ ផា្ទាល់  គឺ 
មាន ភាព ងាយ សៃលួ លឿន ហើ យ  
ចំណៃញ  ទំា ង ថវិកាថៃមទៀត  » ។

បើតម លោកសៃង ណុង  បច្ច ុ- 
បៃបន្ន ខៃត្ដ ពៃះ សហីនុ បាន ទទួល 
សណំកព ីទៃសចរ នងិ អ្នក ចៃញ- 
ចូល ពីកៃ បៃទៃស ក្នុង ១ថ្ងៃៗ  
បៃ មាណពី ១០០នាក់ ទៅ១៥០ 
នាក់ ដើមៃបី យក មក  ពិនិតៃយ នៅ  
វទិៃយា សា្ថាន បា៉ាស្ទរ័ នៅភ្នពំៃញ៕

មុំ គន្ធា 

ភ្នំព្រញៈ លោក សោម សុីថា 
បៃធាន គមៃង អភិរកៃស បៃចំ 
តំបន់ ទន្លៃមៃគង្គ  និង កោះកុង នៃ 
អង្គការ សមាគម អភិរកៃស សត្វពៃ 
(WCS) តៃូវ បាន ជៃើស រីស ជ 
បុគ្គល ឆ្នើម អភិរកៃស ទន្លៃ មៃគង្គ 
សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២០-២០២១  ក្នងុ 
កម្មវិធី បុគ្គល ឆ្នើម  អភិរកៃស ទន្លៃ- 
មៃគង្គ  កៃម គមៃង អច្ឆរយិភាព 
នៃ ទន្លៃ មៃគង្គ គំទៃ ដោយ អង្គការ  
USAID។ ការជៃើស រីសនៃះ  
ដោយសារ លោក មាន សា្នាដៃ ជយួ 
ការងារ តម ដង ទន្លៃ នៃះ។

កម្ម វិធី បុគ្គល ឆ្នើម ក្នុង ការងារ 
អភរិកៃស មៃគង្គតៃវូបាន បង្កើត ឡើង   
ដោយ គមៃង អច្ឆរិយភាព នៃ 
ទន្លៃ  មៃគង្គ  ដើមៃបី ណៃនា ំបគុ្គល គរំ ូ
ធ្វើការ សកិៃសា ការពារ ឬ លើកកម្ពស ់  
ការយល់ដឹង ពី បៃព័ន្ធ  អៃកូឡូ សុី  
ជវីចមៃុះ  ជមៃក  នងិ មរតក វបៃបធម ៌
នៅ តំបន់ អាងទន្លៃ មៃគង្គ កៃម ។

លោក សោម សុីថា  ជបុគ្គល 
១របូ ក្នងុ ចណំោម បគុ្គល ឆ្នើម ៥របូ 
ផៃសៃង ទៀត  ដៃល តៃូវ បាន ជៃើស- 
រីស ជបុគ្គល ឆ្នើម អភិរកៃស ទន្លៃ- 
មៃគង្គ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល- 
មិញថា  សា្នា ដៃ  និង បទ ពិសោធ 
ការងារ របស់ លោក រយៈ ពៃល 
១៣  ឆ្នាំ កន្លងទៅ   គឺ លោក បាន- 
ជយួ ដល ់ការងារ អភរិកៃស នៅ តម- 
ដង ទន្លៃ មៃគង្គ  ជួយ ដល់ សហ- 
គមន៍  បៃជពលរដ្ឋ។ ជពិ សៃស  
គ ឺការ អភរិកៃស កនា្ធាយ កៃបាល កង្កៃប 
ដោយ  លោកនងិ កៃមុ ការងារ បាន- 

រកឃើញ ឡើងវិញ នវូ វត្តមាន របស ់
កនា្ធាយ កៃបាល កង្កៃប  និង បាន- 
ខិតខំ ធ្វើ ការ អភិរកៃស រហូត មាន ការ- 
កើនឡើង វិញ ដល់ សព្វថ្ងៃ នៃះ។

លោក បៃប់ថា ៖«ខ្ញុំ សបៃបាយ- 
ចិត្ត ដៃល ខាង កម្មវិធី អច្ឆរិយភាព 
នៃ ទន្លៃ មៃគង្គ បាន ជៃើសរីស ខ្ញុំ 
ជបុគ្គល ឆ្នើម  ដៃល មើល ឃើញ 
ព ីសា្នាដៃ ដៃល ខ្ញុ ំខតិ ខកំសាង  បៃងឹ- 
បៃង និង រួម ចំណៃក អភិរកៃស ធន- 
ធាន ជលផល  ពិសៃស បៃភៃទ 
ធនធាន ជល ផល ដៃល កំពុង តៃ 
រងគៃះ  និង ការ ជួយ ដល់ សហ- 
គមន៍ មួយ ផ្នៃក ដៃរ។ ការទទួល- 
សា្គោល់នូវ សមិទ្ធផល ដៃល យើង 
បាន ធ្វើ ទាំងអស់ នៃះ ហើយ ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ ខ្ញុំ សបៃបាយ ចិត្ត  និង ប្តៃជ្ញា 
បៃឹងបៃង បន្ត ទៅ មុខ ទៀត»។

បើ តម   លោក សោម  សុីថា  
លោកមានការ លះបង់ ខ្ពស់ ក្នុង 
ការអភិរកៃស កនា្ធាយកៃបាល កង្កៃប  
អណ្តើក ហ្លួង  និង កៃពើ តៃី។

លោក ថា ៖«ខ្ញុំ ចង់ ផ្តាត លើ 
ការងារ អប់រំ ក្នុង សហគមន៍ និង 
ការងារ ទាក់ទង នឹង ការជួញដូរ 

សត្វពៃ  ពសិៃស កនា្ធាយ កៃបាល- 
កង្កៃបនៃះ  ពៃម ទាំង សត្វ ពៃ 
ផៃសៃងៗ ទៀត»។

នៃះ ជលើក ទី២   ដៃល កម្មវិធី 
បុគ្គល ឆ្នើម អភិរកៃស ទន្លៃមៃគង្គ   
រកឃើញ បុគ្គល ឆ្នើម សមៃប់ ឆ្នាំ 
២០២០- ២០២១។ កៃពីលោក 
សោម សុីថា គឺមានបុគ្គល ឆ្នើម  
៥រូបផៃសៃងទៀត   គឺ អ្នក នាង ប៊ុត 
ចន់ មៃត្តា  មនៃ្តី ជន់ខ្ពស់ ផ្នៃក 
លើកកម្ពស់ ចំណៃះ ដឹង  និង ការ- 
បញៃ្ជាប ព័ត៌ មាន នៃ អង្គការ  
WWF   កម្ពុជ  លោក ហោ 
សំអាត  អនុបៃធាន គណៈ កមា្មាធិ- 
ការ សហគមន៍ នៃសាទស្តី កៃម- 
រហាល សងួ ក្នងុ ឃុ ំពៃក ហ្លងួ  សៃកុ 
ឯកភ្នំ  ខៃត្ត បាត់ ដំបង អ្នក នាង 
ហូយ សៃីនូវ  មន្តៃី ជល ផល នៃ 
នាយកដា្ឋាន អភិវឌៃឍន៍ វារវីបៃបកម្ម នៃ 
រដ្ឋបាល ជលផល  កៃសួង កសិ- 
កម្ម។ លោក ឡោ គឹមសាន  មនៃ្តី 
គំរោង សៃវជៃវ នៃ អង្គការ  
WWF  កម្ពុជ។ អ្នក នាង លុយ 
រស្ម ី នាយក បៃតបិត្ត ិនៃ សមាគម 
អភិរកៃស វបៃបធម៌ និង បរិសា្ថាន៕

កម្ពជុា-វៀតណាម ប្តេជា្ញា...

ការ សាង សង់ មន្ទរី ពិសោធន៍ នៅ ខេត្ត  ពេះ សីហនុ បាន ៧០ % ហើយបេធានអង្គការ១តេវូបានជេើសរើសជាបុគ្គលឆ្នើមអភិ- 
រកេស ទន្លេមេគង្គ ដោយសារសា្នាដេជួយតាមដងទន្លេនេះ

កម្ពជុា-វៀតណាមប្រជំុពី  ការផ្លាស់ប្តរូលិខិតូបករណ៍សច្ចាប័នពីថ្ង្រទី២២ធ្ន។ូរូប កៃសួងការបរទៃស

អគារ មន្ទរី ពិសោធន៍ ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុកំពុង សាង សង់   ។ រូបថត ហុង មិនា 

លោកសោម សីុថា ត្រវូបានជ្រើសរើសជាបុគ្គលឆ្នើមអភិរក្រសទន្ល្រម្រគង្គ  ។ រូប WCS
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នៅ សុី វុត្ថា

កំពង់ធំៈ  អយៃយ ការ អម សា- 
លា ដំបូង ខៃត្ត កំព ង់ធំ  បាន ចៃញ 
សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ មួយចៃ ន- 
ចោ ល ព័ត៌មាន ជុំវិញ ការ ចោទ- 
បៃកាន់ ដៃល ថា បា ននៅ  ពី កៃយ- 
ខ្នង ជន ខិល ខូ ចកាប់ ទន្ទៃន  
ឈូស ឆយ  និង គៃប់ គៃង  ចាត-់ 
ចៃង ដពីៃ លចិ ទកឹ នៅ ក្នងុ តបំន ់
៣(តបំនហ់ាម ឃាត ់)  នៅ ក្នងុ- 
ភូមិ សាស្តៃ  សង្កាត់ សៃ យូវ  កៃងុ- 
ស្ទឹង សៃន  ខៃត្ត កំពង់ ធំ ។

យោង តាម សៃចក្តី ថ្លៃង ការ- 
ណ៍ របស់ អ្នក នាំពា កៃយ នៃ អយៃយ- 
ការ អមសា លា ដំបូង ខៃត្ត កំពង់ ធំ 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២២  ខៃធ្នូ  បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា អយៃយការ អមសាលាដំបូង-  
ខៃត្ត កំពង់ធំ   តៃូវបាន ចោទ បៃ- 
កាន់ ថា នៅ ពី កៃយ ខ្នង ជន ខិល- 
ខូច ដោយ មិន អើពើ ចុះ បង្កៃប 
បទ ល្មើស ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ដីពៃ- 
លចិ ទកឹ ដោយ ទកុ ឱៃយតៃ បក្ខពកួ 
កាប់ ទន្ទៃន ឈូស ឆយ  និង 

គៃប់ គៃង  ចាត់ ចៃង ដីពៃ លិច- 
ទឹក យ៉ាង អនា ធិប តៃយៃយ ដើមៃបី 
យក ធ្វើជា កម្ម សិទ្ធិ ។

កៃយ ពី មាន ការ ចោទបៃកាន់  
នៃះ  អ្នក នាំពា កៃយ នៃ អយៃយ ការ- 
អមសា លាដំ បូង ខៃត្តនៃះ បញ្ជាក់ 
ថា ជា  ព័ត៌ មាន មិន ពិត  ដៃល 
ចោ ទបៃ កាន់ ដោយ គ្មាន មូល- 
ដ្ឋាន  និង ភ័ស្ត ុតាង ចៃបាស់ លាស់។ 
ទង្វើនៃះ ជាកា រ  ញុះញ ង់ ធ្វើឱៃយ 
សាធារ ណជន មាន ការ ភាន់- 
ចៃឡំ និង បង្កាច់ ប ង្ខ ូចកៃ រ្តិ៍ឈ្មាះ 
សា្ថាប័ន អយៃយ ការ អម សា លា- 
ដំបូង ខៃត្ត កំពង់ ធំ ដៃ ល បៃជា- 
ពលរ ដ្ឋបាន  និង កំពុង ជឿ ទុក- 
ចិ ត្ត យ៉ាងខ្លាំ ង ។ 

បើតា ម សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍ នៃះ 
កន្ល ងមក សា្ថាប ័នអយៃយ ការ អម- 
សា លាដំ បូង ខៃត្តកំ ពង់ធំ  បាន 
អនុវត្ត តួនាទី ភារកិច្ច របស់ខ្លួ ន 
យ៉ាង ខ្ជាប់ ខ្ជួន ជាបៃ ចាំ ដោយ 
ដកឹនា ំ នងិ សមៃប សមៃលួ មន្តៃ ី
នគ របាល យតុ្ត ិធម ៌ នងិ សា្ថា បន័- 
ជំនាញ ពាក់ ព័ន្ធ(ជាអាទិ៍  មន្តៃី 

ជនំាញ ជល ផល)ចុះទ បស់ា្កា ត ់
និង បង្កៃប បទ ល្មើស ពាក់ ព័ន្ធនឹង  
ពៃ លចិ ទកឹ ក្នងុ ភមូ ិសាស្តៃ ខៃត្ត 
កំពង់ ធំ  ដោយ ពំុមាន ការលើក- 
លៃង ដល់ ជន ណា មា្នាក់ ឡើយ ។

 ជាម ួយគ្នា នៃះ សា្ថាប ័ន អយៃយ- 
ការ អម សាលា ដំបូ ង ខៃត្ត កំពង់- 
ធំ បាន អំពាវនាវ  និង ស្នើសំុ កិច្ច- 
សហកា រ ពី សា ធារ ណជ ន ប ណា្តាញ- 
សា រពត័ ៌មាន  នងិ អាជា្ញា ធរ ពាក-់ 
ព ័ន្ធជយួ រាយ ការណ ៍មក សា្ថា បន័ 
អយៃយការ  និង សា្ថា ប័ន មានសមត្ថ - 
កចិ្ចដើ មៃប ីមាន ចណំា តក់ារ ទាន-់ 
ពៃលវៃ លា  និង បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ បំផុត។  ចំពោះ  
មន្តៃីន គរបា ល យុត្តិ ធម៌ វិញ 
(ជាអា ទិ៍ៈ មន្តៃី នគរ បាលជាតិ  
មន្តៃី កង រាជ អាវុធ ហត្ថ មន្តៃី- 
ជំនាញ រដ្ឋ បាល ជលផ ល  និង 
មន្តៃី ជំនាញ ធន ធាន ទឹក)តៃូវ 
បង្កើន ការ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់ខ្ពស់ 
ក្នុង ការ តៃួត ពិនិតៃយ ទប់ សា្កាត់ 
និង បង្កៃប រាល់ បទ ល្មើស  
ដៃល បាន  និង កំពុង កើត ឡើង 

នៅ ក្នងុ តំបន់ ពៃ លិច ទឹកនៃ ភូមិ- 
សាស្តៃ ខៃត្ត កំព ង់ធំ ។ 

លោក  ប៉ៃន វណា្ណា រិ ទ្ធ នាយ- 
ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ជល ផល ខៃត្ត- 
កពំង ់ធ ំបា នឱៃយដងឹ   ព ីមៃសលិមញិ 
ថា អ្នក ដៃល ចោទ បៃកាន់ លើ 
សា្ថា ប័ន អយៃយ ការ អម សា លា- 
ដំបូង ខៃត្ត កំពង់ ធំនៃះ មិន មាន 
មលូ ដ្ឋាន ចៃបាស ់លាស ់ទៃ។សា្ថា- 
ប័ន នៃះ តៃង តៃ ណៃនាំ ឱៃយ មន្តៃី 
កៃម ឱវាទ  និ ង មន្តៃ ីន គរបាល- 
យុត្តិ ធម៌ ចុះ ធ្វើការ ជា បៃចាំមិ ន 
ដៃ ល មានការ ចូល ទៅ ទន្ទៃន 
ឈូស ឆយ ដូច ការ ចោទ បៃកាន់ 
នោះទៃ  ហើយ អ្វីដៃ ល សា្ថាប័ ន 
នៃះ ចៃនចោ លគឺជា រឿង តៃឹម- 
តៃូវ បំផុត។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា  លោក មនិ 
បាន លើក ចំឈ្មាះ  អ្នក ដៃល 
បាន ចោទ បៃកាន់ នោះទៃ  ដោយ 
 លោក គៃន់  តៃថា  អាច ជា រឿង 
ទំនាស់ ផលបៃ យោជន៍ រវាង 
បុគ្គល  និង បុគ្គល  ហើយ មាន 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ តាម បណា្តាញ- 

សង្គម និង តាម បណា្តាញ ព័ត៌- 
មាន មួយ ចំនួន តូច ប៉ុណ្ណាះ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«តំបន់ ដៃល 
មាន ការ ចោទ បៃកាន់ នៃះ វា ស្ថតិ 
នៅក្នុ ង តំបន់ ៣មៃ ន ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ 
សូម បញ្ជាក់ ថា ក ន្លៃង មួយចំនួន  
នៅក្ន ុង តំបន់ ៣ នៃះ មាន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ បាន អា សៃយ័ ផល ដូច- 
ជា  ការធ្វើ សៃបៃំង នៅលើ ដី 
នៅ តំ បន់ នៃះ ជា ចៃើន ពាន់ ហិក តា  
ប៉ុន្តៃរា ជរដ្ឋាភិ បាល ក៏បាន អនុ- 
ញ្ញា តឱៃយ ពលរដ្ឋ ធា្លាប់ ធ្វើ សៃ 
អាសៃ័ យ ផល យូរ នៅតៃ  អាច 
បន្តធ្វើ ទៀត  លើក លៃងតៃ មាន 
ការ កាប់ រុក រាន  និង ទន្ទៃន ថ្មី 
ដៃល មាន ការ ហាម ឃាត់ »។

លោក  សុក  រដ្ឋា  អ្នក សមៃ ប- 
ស មៃលួ សមា គម អាដ ហុក បៃចំា 
ខៃត្ត កំពង់ ធំ បាន លើក ឡើង ថា  
អង្គ ការ របស់ លោក មិន ទទួល 
បា ន ពាកៃយ បណ្តឹង ឱៃយមាន ការ- 
សុើប អង្កៃត លើ ករណី  នៃះទៃ  
បុ៉ន្តៃ លោក ក៏បាន ដឹង រឿងទាក់ទង 
នឹងការចោទ បៃកា ន់ ទៅលើ  

អយៃយកា រអមសាលាដំបូង ខៃត្ត- 
កំពង់ ធំ នៃះដៃ រ។ 

លោក សុក  រដ្ឋា  បាន បន្ដ ថា 
ករ ណនីៃះស មាគ ម របសល់ោក 
ក៏ មិន បាន សុើប អង្កៃត ឱៃយសុី- 
ជ មៃ នោះដៃរ  ប៉នុ្តៃលោក បាន 
អះអាង ថា  កន្លង មកនៃះ  អយៃយ- 
ការ អមសាលាដំបូង ខៃត្ត កំពង់- 
ធំ  តៃង តៃ បំពៃញ តួនាទី  និង ភារ- 
កិច្ច របស់ ខ្លួន បាន ខ្ជាប់ ខ្ជួន ក្នុង 
ការ ដោះ សៃយ បណ្តឹង តវា៉ាពី 
ពលរដ្ឋ។

លោក បានប ញ្ជាក ់ថា៖  «តាម 
ការ កត់ សមា្គាល់ របស់ ខ្ញុំ  តុ- 
លា ការ បាន អនវុត្ត ចៃបាប ់ ចពំោះ 
មន្តៃី ដៃលធ្វើកា រ នៅក្នុ ង តុលា- 
ការ នងិ មន្តៃ ីនគរ បាល យតុ្ត ិធម ៌
ជា ពិសៃស បាន ទទួល  និង 
ដោះសៃ យ បណ្តឹង ពី ពលរដ្ឋ 
ឃើញថា  ល្អ បៃសើរ មិន ថា  ជន- 
សាម ញ្ញ ឬជន ដៃលមាន  ឋានៈ 
បណុៃយស ័ក្ត ិនោះ ទៃ  ដៃល នៃះ ជា 
សញ្ញាណ វិជ្ជ មាន ក្នុង ការ អនុ- 
វត្ត ចៃបាប់» ៕

ឃុ ត  សុភ ចរិ យា

កំ ពតៈ មន្តៃី មន្ទីរ បរិ សា្ថាន ខៃត្ត កំពត 
បាន បង្ហាញ ក្ដ ីបារម្ភ ចពំោះ ការដតុ ស្មា 
ឬ សំរាម ចមៃះុ ក្នងុ ចមា្ការ នៅតាម ជមៃល 
ជើង ភ្នំ បូក គោ  ដៃល  បង្ក  ហានិ ភ័យ 
 អំពី បញ្ហា ភ្លើង ឆៃះ ពៃ  និង ការបំពុល 
ខៃយល់ ក្នុង បរិយ កាស ដៃល អាច ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ សុខ ភាព សា ធា រណៈ ។ 

លោក សុ៊យ  ធា  បៃធាន មន្ទរី បរិ សា្ថាន 
ខៃត្ត កំពត  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
ក្នងុ រដវូរ ងនៃះ  សកម្ម ភាព ដតុ រកុ រាន 
ដី ធ្វើ ចមា្ការ របស់ ពលរដ្ឋ តាម ជមៃល 
ភ្នំ បូក គោ  កំពុង កើត មាន គួរ ឲៃយ បារម្ភ  
បើទោះជា កៃុម មន្តៃី ជំនាញ  និង អា- 
ជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន ចុះ ផៃសព្វ ផៃសាយ អប់រំ ឲៃយ 
បញៃឈប់ នូវ សកម្ម ភាព ទាំង នៃះ ក្ដី។

លោក បាន បន្ត ថា ចាបព់ ីភមូ ិទទងឹ- 
ថ្ងៃ នៃ ឃំុ បឹង ទូក សៃកុ ទឹកឈូ ដល់ ភូមិ- 
តា ដឹប សង្កាត់ អណ្ដូង ខ្មៃរ កៃុង កំពត 
ពលរដ្ឋ បាននាំ គ្នាកាប់  និង ដុត រាន 
ស្មា ក្នងុ ចមា្ការ របស់ ពួកគៃដៃល ស្ថតិ 
នៅតាម ជមៃល ជើងភ្ន ំបូកគោស្ទើររាល់- 
ថ្ងៃចាប់ តាំង ពី រដូវរង បាន មក ដល់។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «បើទោះ ជា ការដតុ- 
រានរ បស់ អ្នកភូមិ ទាំង នោះ នៅ ពុំទាន់ 
បង្ក ជា ករណី ភ្លើង ឆៃះ ពៃ ប៉ុន្តៃ យើង 
បារម្ភ ខ្លាច ផៃសៃងដៃល ភាយ ចៃញពី 
ការដតុ នោះធ្វើ ឲៃយ មាន ការ បពំលុ ខៃយល ់
ក្នុង បរិយ កាស ដៃល អាច បង្ក ផល- 
ប៉ះពាល់ ដល់ សុខ ភាព សា ធារណៈ» ។

បើតាម លោក ស៊ុយ ធា កៃពី 
ការដុត សំរាម  និង ស្មា នៅ តាម ចមា្ការ 
ពលរដ្ឋ ភាគចៃើន នៅតៃ បន្ត ការដុ ត 

កាកសំ ណល់  បា្លា ស្ទិក នៅក្នុង បរិវៃណ 
ដី លំនៅឋាន របស់ ពួកគៃ ដៃល ស្ថិត 
នៅជាប់ ដងផ្លូវ សាធា រណៈ  កៃបៃរ តំបន់ 
ឧទៃយាន ជាត ិភ្ន ំបកូ គោ ដៃល នា ំឲៃយ មាន 
ក្ដី ពៃួយ កង្វល់ ពី ការឆៃះ រីក រាលដ ល 
កា្លាយ ជា ភ្លើង ឆៃះ ពៃក្នុង តំបន់  នៃះ ។ 

ជាមយួគ្នានៃះ លោក បាន ជរំញុ ដល ់
ម ន្តៃីឧ ទៃយា នុ រកៃស ទាំង អស់ ឱៃយសហការ 
ជាមយួ អាជា្ញា ធរ មលូដ្ឋាន ជាបៃចា ំក្នងុ- 
ការចុះ លៃបាត តៃួត ពិនិតៃយ  និង បង្កៃប 
បទ ល្មើស ព ិសៃស ករណ ីដតុ រាន ដពីៃ 
ធ្វើ ចមា្ការដៃល អាច បង្ក ជា ភ្លើង ឆៃះ ពៃ 
រាល ដល ចូល មក ក្នងុពៃ នៃ តំបន់ ការ- 
ពា រ  និងអភិរ កៃស។  

ជុំវិញ ករណី នៃះ លោក ងួន មា៉ាច 
នាយ នគរ បាល ឃុំ បឹង ទូក សៃុក ទឹក- 
ឈូ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ដោយ- 
សារ រដូវ នៃះ សមៃបូរ ទឹក សនៃសើម ដៃល 

ផ្ដល់ ភាព អនុ គៃះ ដល់ ការដំដុះ 
ដំណំា ផៃសៃងៗ ពល រដ្ឋក្នងុ ឃំុ របស់ លោក 
បាននាំ គ្នា កាប់ ឆ្ការ  និង ដុត រាន ស្មា 
និ ងពៃ ឈើតូ ចៗក្នុង ចមា្ការ របស់ ពួក- 
គៃ ដើ មៃបី ដំ ដំណាំ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «នៅពៃល ពួកគៃ 
ដុត ស្មា  និង ពៃឈើ តូច ៗ នៅក្នងុ ចមា្ការ 
របស ់ពកួគៃ នោះ ពៃរ បោះតចូ ៗ ដៃល 
ស្ថិតក្នុ ង តំបន់ ការ ពារ ជាប់ ចមា្ការ របស់ 
ពួកគៃ ក៏ តៃវូ ឆៃះ ខូចខ ត បន្តចិ បន្តចួ ដៃរ  
បុ៉ន្តៃ មិន បង្ក ជា ភ្លើង ឆៃះ ពៃ នោះ ទៃ»។

ចំណៃក  លោក ង៉ៃត ចាន់ តារា 
នាយ នគរបាល ប៉ុស្តិ៍ សង្កាត់ អណ្ដូង- 
ខ្មៃរនៃ កៃុង កំពត ក៏បាន និយយសៃ- 
ដៀង គ្នា នៃះដៃរ ថា ជារឿយៗ អាជា្ញា ធរ 
តៃង ចុះ ណៃនាំ ពលរដ្ឋ ឱៃយប ញៃឈប់  
សកម្ម ភាព កាប់ដុត រាន ស្មា ក្នុង ចមា្ការ 
ដៃល អាចនា ំ ឲៃយ មាន ការឆៃះ រាល ដល 

ជា ភ្លើង ឆៃះ ពៃ ប៉ុន្តៃ មាន អ្នក ភូមិ ខ្លះ 
មិន ចូល រួម អនុវ ត្ត ទៃ។

លោក បានថ្លៃងថា៖ «មិនថាតៃ ដុត 
ពៃ ក្នុង ចមា្ការ ទៃ សូមៃបីតៃ  ដុត សំរាម 
និង កាកសំណ ល់ បា្លា ស្ទិក ក្នុង បរិវៃណ 
លំនៅឋា ន ឬដងផ្លូវ សាធារណៈ ក្នុង 
ភូមិ ក៏បាន ហាម ឃាត់ ផងដៃ រ ពីពៃះ  
វា ងយ នងឹ បង្ក ជា គៃះ អគ្គ ិភយ័ កើត- 
ឡើង ប៉ុន្តៃ អ្នកភូមិ ខ្លះ ក៏ សា្ដាប់ អ្នកខ្លះ 
ក៏ មិន អនុវត្ត តាម ការណៃនាំរ បស់ 
យើង ដៃរ»។

ជុំវិញ ករណី នៃះ លោក នៃ ត វ នា្ថា 
បៃធាន នាយ កដ្ឋា នប ង្ការ ពន្លត់ អគ្គ-ិ 
ភ័ យ និងស ង្គៃះនៃ កៃសួងម ហា- 
ផ្ទៃ បាន ថ្លៃងថា ការមិន អនុវត្ត តាម 
សៃចក្ដ ីណៃនា ំរបស ់សមត្ថ កចិ្ច ជនំាញ 
គឺជា«អំពើ ល្មើស» ដៃល បៃឈម នឹង 
បទ ពៃហ្មទ ណ្ឌ។ ករណី បង្ក ឲៃយ កើត 
មាន គៃះ អគ្គិ ភ័យ ឬភ្លើង ឆៃះ ពៃ 
ខូចខត ទៃ ព ៃយសមៃបត្តិ អ្នក ដទៃ និង 
សាធារណៈ ឬបង្ក ការសា្លាប់ នឹងតៃូវ 
មានទោស ទណ្ឌ ធ្ងន់ធ្ងរ បន្ថៃម ទៀត 
ដោយ ផ្អៃកទៅលើ ចៃបាប់[អគ្គិភ័ យ]  
និ ងអនុ កៃឹតៃយ ចំនួន២[អនុ កៃឹ តៃយលៃខ 
១៣១ និងលៃខ៨៧]។

លោក ថ្លៃង ថា៖«ការដតុ សរំាម ស្មា 
ឬ ពៃរបោះ ក្នុង ចមា្ការ នា រដូវរំហើយ 
នៃះ អាច នងឹ បង្ក ទៅជា គៃះ អគ្គភិ ័យ 
ដចូ្នៃះ គបៃប ីតៃវូ ជកី កបទ់ៅក្នងុ ដជីាការ- 
ល្អ។ ប៉នុ្តៃ ចពំោះ កាកសណំល ់បា្លា ស្ទកិ 
គួរតៃ បៃមូល ចៃក ឬ វៃច ខ្ចប់ ឲៃយ បាន 
តៃឹមតៃូវ និងបញ្ជូនទៅ ឲៃយ ភា្នាក់ងរ 
បៃមូល សំរាម យកទៅ ដុត កម្ទៃច- 
ចោល នៅក្នងុ ឡ តាម លក្ខណៈ បច្ចៃក- 

ទៃស»។    
កាលពី ឆ្នាំ២០១៦ ករណី កាប់ និង 

ដតុ រាន ដពីៃបាន បង្ក ឲៃយ មាន ភ្លើង ឆៃះ- 
ពៃ ស្ទើរ គៃប់កន្លៃង ទូទាំងបៃទៃស 
កម្ពុជា។ ពៃ លិច ទឹក  និង ពៃ ការពារ 
រាប់មុឺន ហិកតា ដៃល ស្ថិតនៅបណា្តា- 
ខៃត្ត ជុំវិញ បឹង ទន្លៃសាបបាន រង ការ- 
ឆៃះ ខូចខត ដោយ ករណី ភ្លើង ឆៃះ- 
ពៃនាពៃ លនោះ។ 

ក៏ ប៉ុន្តៃ ចាប់ តាំងពី ពៃល នោះ មក 
កៃសួង កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់ និងនៃ- 
សាទ  រួមទាំង កៃសួង បរិសា្ថាន បាន 
ចៃញ សារា ចរ ណៃ នាំរួ មគ្នា មួយ ស្ដីពី 
«វិធានការ ការពារ  និង ទប់ សា្កាត់ ភ្លើង 
ឆៃះ ពៃ ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ  និង 
របៀង ចៃក អភិរកៃស ជីវ ចមៃុះ» ដោយ 
បាន ជំរុញ ដល់ គៃប់ អង្គ ភាព ជំនាញ 
និង ផ្នៃក ពាក់ ព័ន្ធ រួមទាំង ពលរដ្ឋ ក្នុង 
សហ គមន៍ ចូលរួម អនុវត្ត ឲៃយ មាន 
បៃសិទ្ធ ភាព។ 

សារា ចរ នោះ បាន ហាម បៃើ បៃស់ 
ភ្លើង ជា មធៃយា បាយ  ដើមៃប ីបៃមលូ ផល- 
អនុផ ល ពៃ ឈើ,ការដុត ពៃ សា្ទាក់ចាប់- 
សត្វ នងិ ការដតុ វាលស្មា។ កៃពនីៃះ 
តៃូវ ពងៃឹង ការទ ប់សា្កាត់  ការ កាប់ ឆ្ការ 
ទន្ទៃន ឈូស ឆយ ដុត ពៃឈើ និង 
ពៃ លិច ទឹក ក្នុង គោលបំ ណង ផៃសៃង- 
ទៀ ត ដៃលជា សកម្ម ភាព ល្មើសចៃបាប់ 
និង បង្កឱៃយមាន ភ្លើង ឆៃះ ពៃឈើ ពៃ- 
លិច ទឹក និង ឆៃះរាល ដល ដល់ ផ្ទះ- 
សមៃបៃងរ បស ់ពលរដ្ឋ  សា្នាកក់ា រ សា្នាក-់ 
ការរង និង ហៃដ្ឋា រ ច នាស ម្ព័ន្ធ រូបវន្ត 
នានា  នៅក្នុ ង និង ជុំវិញ តំបន់ ការ ពារ 
ធម្មជា  តិ ជាដើម៕

ផ្ស្ងភ្លើងច្ញពីចម្ការតមជើងភ្នបូំកគោនៅក្នងុខ្ធ្ន ូ  ឆ្នាន្ំះ។ រូបថត សហ ការី

មន្ត្របីារម្ភពីការដុតសំរាមឬព្រតូចៗក្នងុចម្ការដ្រលអាចរាលដាលឆ្រះព្រ

តុលាការខ្រត្តកំពង់ធំច្រនចោលការចោទថានៅពីក្រយការកាប់ទន្ទ្រនព្រលិចទឹក



តពីទំព័រ១...កំពុងរីករាល-
ដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមាន
ភាពលេចធ្លោនៅក្នុងចកេភព-
អង់គ្លេសហើយក៏តេវូបានគេរក-
ឃើញផងដេរនៅក្នងុបេទេសដា-
ណឺមា៉ាកអូស្តេលីនិងហូឡង់។
លទ្ធផលសិកេសាបឋមនៅចកេភព
អង់គ្លេសបង្ហាញថាបេភេទវ៉ារេយង៉់
ថ្មីនេវីរុសនេះអាចឆ្លងបានចេើន
ជាងវ៉ារេយ៉ង់ដេលបានចរាចរពី
ពេលមុនៗហើយរហូតមកដល់
បច្ចុបេបន្ននេះមិនទាន់មានការ-
បង្ហាញពីការកើនឡើងនេភាព-
ធ្ងន់ធ្ងរនេការឆ្លងនេះនៅឡើយ។
លោកសេីឱ វណ្ណឌីន ថ្លេងថា

ការសុើបអង្កេតកំពុងបន្តធ្វើនៅ
ចកេភពអង់គ្លេសនងិសហភាព
អឺរ៉ុបសមេប់ស្វេងរកព័ត៌មាន
បន្ថេមអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនេគ្លីនិក
(ធ្វើឱេយមានអ្នកឈឺ-អ្នកស្លោប់ចេើន)
ការឆ្លងការផ្លោស់ប្តរូអង់ទីគ័រនិង
ផលប៉ះពាល់ដេលអាចនឹងកើត
មានលើបេសិទ្ធភាពវ៉ាក់សងំនងិ
ការតាមដានករណីឆ្លងឡើងវិញ
(re-infection)ផងដេរ។
លោកសេីបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំសុំ

បញ្ជាក់ផងដេរថាការផ្លោស់ប្តរូនេ
បេភេទវីរុសលើវ៉ារេយ៉ង់នេះ មិនប៉ះ-
ពាល់ដល់តេស្តធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
ដេលតេវូបានបេើនៅក្នងុបេទេស

កម្ពុជាឡើយ»។
លោកសេីថាអ្វីដេលសំខាន់

នៅពេលនេះគឺនៅពេលដេល
កម្ពុជាកំពុងរង់ចាំនូវលទ្ធផល
សមេចនេវ៉ាក់សំងកូវីដ១៩ដេល
នឹងតេវូចេកចាយមកបណ្តាបេទេស
ជាសមាជិកដោយមជេឈមណ្ឌល
កូវ៉ាក់និងការវយតម្លេជាមុននូវ
បេសិទ្ធភាពនិងគុណភាពវ៉ាក់-
សំងមនុការបេើបេស់នៅកម្ពជុា
នោះដើមេបីការពារខ្លនួពកីារចម្លង
វីរុសកូវីដ១៩ (បំប្លេងបេបណ
កដ៏ោយ)គេប់គ្នាតេវូនាំគ្នាអនវុត្ត
ឱេយបានខា្ជាប់ខ្ជនួនវូវធិានការការ-
ពារខ្លួនដេលបានណេនាំដោយ
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊នុសេន
ដោយអនវុត្តវធិានការ៣ការពារ
៣កុំ និងបន្តការរស់នៅធម្មតា
តាមបេបគន្លងថ្មី។
ជាមួយគ្នានេះដេរស្ថានទូត

កម្ពុជាបេចាំបេទេសថេបាន
បេកាសទៅដល់ពលករខ្មេរដេល
កំពុងធ្វើការនៅក្នុងបេទេសថេ
ទា ំងអស់មិនតេូវចល័តចេញ-
ចលូតបំន់ដេលមានការរកីរាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩ឡើយដើមេបី
គេប់គេងនងិការពារខ្លនួកុំឱេយឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩។ស្ថានទូតកម្ពុជា
បានលើកឡើងថាកេសួងការងរ
ថេបានចេញសេចក្តីបេកាសស្នើ-

សំុកិច្ចសហការពីនិយោជករោង-
ចកេសហគេសនិងកេមុហុ៊ននានា
គេប់ទីកន្លេងនៅក្នងុបេទេសថេ។
កេសងួការងរថេបានចេញនវូ

វិធានការការពារនិងតេួតពិនិតេយ
ទៅដល់រោងចកេសហគេសនិង
កេមុហុ៊នទំាងអស់នៅក្នងុបេទេស
ថា ៖«តេវូវស់កម្ដៅពលករបរទេស
បើមានកម្ដៅលើសឬមានអាការ
ខុសបេកេតីផេសេងៗរៀបចំអាល់-
កុលសមេប់លាងដេនៅតាមទី-
កន្លេងធ្វើការចេកចេញ-ចលូនងិ
តាមបន្ទប់ទឹកពលករបរទេស
ទាំងអស់តេូវពាក់មា៉ាស់ពាក់-
សេមដេនិងរកេសាគមា្លោតពេល
បំពេញការងរ និងតេវូធ្វើការផេសព្វ-
ផេសាយនងិពនេយល់ណេនា ំពលករ

បរទេសឱេយយល់ដឹងពីវិធីការពារ-
ខ្លនួពីជំងឺកូវីដ១៩ដោយខ្លនួឯង»។
ស្ថានទតូកម្ពជុានៅបេទេសថេ

បានស្នើនិងអំពាវនាវឱេយពលករ
ខ្មេរនៅទីនោះបន្តចូលរួមសហការ
និងអនុវត្តវិធានការនានារបស់
រាជរដា្ឋាភិបាលថេឱេយបានខា្ជាប់ខ្ជួន
មានបេសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងរកេសា
សុខភាពអនាម័យដើមេបីបង្ការ
នងិទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនេ
ជំងឺកូវីដ១៩បន្តទៀត។
កេសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងេ

មេសិលមិញបានបេកាសថាពុំ
មានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-
១៩ថ្មីទៀតទេនងិបានពេយាបាល
ជាសះសេបើយចំនួន២នាក់បន្ថេម
ទៀតដេលធ្វើឱេយអ្នកជំងឺនៅ

សល់មានចំនួន១៤នាក់ទៀត។
អ្នកដេលបានជាសះសេបើយ

នោះមានមា្នាក់ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ
នឹងពេឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨
វិច្ឆិកាដេលជាសេ្តីជនជាតិខ្មេរ
អាយុ២១ឆា្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់
វលសេបូវខណ្ឌចេបារអំពៅជាបុគ្គ-
លិកធនាគរមួយក្នុងរាជធានី
ភ្នំពេញតេូវបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជ-
មានវីរុសកូវីដ១៩ចំនួន២លើក
និងតេូវបានអនុញ្ញាតឱេយចេញពី
មន្ទីរពេទេយផងដេរ។
ចំណេកអ្នកជាសះសេបើយ

១រូបទៀតជាបុរសជនជាតិខ្មេរ
អាយុ២៦ឆា្នាំស្នាក់នៅសេុក
ដងទង់ខេត្តកំពតដេលបានធ្វើ-
ដំណើរមកពីបេទេសជប៉ុនបន្ត

ជើងហោះហើរនៅបេទេសកូរ៉េ
ខាងតេបូងនិងបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជ-
មានវីរុសកូរ៉ូណចំនួន២ដង។
គិតតេឹមថ្ងេមេសិលមិញកម្ពុជា

មានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩
ចំនួន៣៦៣នាក់ក្នុងនោះតេូវ
បានពេយាបាលជាសះសេបើយសរុប
ចំនួន៣៤៩នាក់។
ទន្ទឹមនឹងនេះដេរ លោកសេីឱ

វណ្ណឌីនបានធ្វើការណេនាំទាក់-
ទងនឹងការបាញ់ទឹកសមា្លោប់មេរោគ
ឬសរធាតុសមា្លោប់មេរោគឬអាល់-
កុលលើសរីរាង្គមនុសេស។
លោកសេីថាការលាងដេដោយ

អាល់កុលឬជេលដេលផលិត
តេឹមតេូវតាមបច្ចេកទេសមិន
ប៉ះពាល់សខុភាពទេពេះវបាន
ជួយសមា្អាតបាតដេមិនដូចនឹង
ការបាញ់លើដងខ្លនួឡើយហើយ
ការបាញ់មួយភ្លេតលើដងខ្លួន
នោះក៏មិនបានជួយអ្វីដេរ។
លោកសេីឱវណ្ណឌីនបានពនេយល់

ថា៖«ការបាញ់លើសម្លៀកបពំាក់
ឬសេបេកជើងឬរបស់បេើបេស់
ដើមេបីសមា្លោប់មេរោគជាការល្អ
មិនជាបញ្ហាអ្វីទេសូមចៀសវង
តេការបាញ់ផ្ទាល់លើខ្លនួបេណ
និងការប៉ះពាល់ដល់ភ្នេកឬអាច
ចូលមាត់និងការសេូបចូលផ្លូវ-
ដង្ហើមដោយភ្លេចខ្លួនឬដោយ
បេការណមួយដេលអាចមាន
ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព»៕
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មន្ត្រីសុខាភិបាលពន្រយល់...

លោកស្រីឱវណ្ណឌីនអ្នកនំាពាក្រយក្រសួងសុខាភិបាល។រូបថតហុងមិនា
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

� រីនិពន� ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស� ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រើយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ ស យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកីឡា    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកីឡា   
ណៃម វណ� ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមម៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដ រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

ផន សុខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

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

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

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធា នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ លោកសៃ ីបៃក់ ម៉ា - 
នីឡា បៃធានសមគមគិលា នុ ប - 
ដ្ឋាកកម្ពុជា  តៃូវ បាន ជៃើស តាំង 
ជា សៃ្ត ីឆ្នើម ម្នាក ់ក្នងុ ចណំោម សៃ្ត ី
ឆ្នើម ជា អ្នក ដឹក នាំ គិលានុបដ្ឋាក  
នងិ ឆ្មប ១០០ នាកន់ៅ លើ ពិភព- 
លោក ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល ជា 
ឆ្នា ំអន្តរ ជាត ិនៃ គលិា នបុដ្ឋាក និង 
ឆ្មប។ លោក សៃ ីតៃវូ បាន ទទួ ល  - 
ស្គាល់ ដោយ អង្គការ «ស្តៃី ក្នុង 
សុខាភិបាល  សកល»ស មៃ  ប់ កា រ- 
រួម ចំណៃក ដល់ សុខភាព សកល ។

យោង តាម អង្គការ «ស្តៃី ក្នុង 
សុខាភិបាល  សកល» មន ស្តៃី 
ចំនួន ជាង ៣០០ នាក់តៃូវ  បាន 
ចុះ ឈ្មោះ  ដើមៃបី ទទួល បាន ការ - 
ជៃើស តាំង នៃះ ដោយ ពួក គាត់ 
តៃវូ បំពៃញ បៃបបទ តាម អន ឡា ញ 
ផ្អៃក លើ លក្ខខណ្ឌ   ៨ចំណុច ដៃ ល 
មនសរៈ សំខាន់ ក្នុង ការ ធ្វើ ឱៃយ 
បៃសើ រ ឡើង ដល់ គិលានុបដ្ឋាក 
សុខភាពនិង ភាព ជា អ្នក ដឹក នំា។

លោក សៃ ីបៃក ់ម៉ានឡីា  គ ឺជា 
មនុសៃស ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម  ១០០ 
នាក់ ដៃល តៃូវ បាន ជៃើស តំាង ពី 
បៃទៃស ចំនួន ៤៣ ដោយ មន  
ការ  វាយ តម្លៃពី  តំណាង មក ពី អង្គ - 
ការ សុខភាពពិភពលោក (WH O )
មូល និធិ អង្គការ សហបៃជា ជាតិ 
ដើមៃបី បៃជា ជន  (UNFPA) និង 
អង្គការ ដៃ គូ  ចំនួន ៤  ទៀ  ត ។

លោក សៃ ីបៃក់ ម៉ានីឡា  មន- 

បៃសសន៍ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
ថ្ងៃ ទី២២  ធ្នូ ថា៖«ការ ជៃើស រើស 
នៃះ គឺ ជា អត្ថន័យ លំដប់ ពិភព- 
លោក សមៃប់ ខ្លនួ ខ្ញុ ំផ្ទាល់  វិជា្ជាជី វៈ    
ថៃទាំ និង បៃទៃស ជាតិ របស់ ខ្ញុំ។ 
ខ្ញុំ មន មោទ នភាព  និង សោម- 
នសៃស ដៃល ខ្លនួ ជា តណំាង ឱៃយ សៃ្ត ី
និងគិលានុបដ្ឋាក នៅ កម្ពជុា ហើ យ 
បាន នាំ យក វិជា្ជា ជីវៈ មួយ នៃះ ទៅ 
កាន់ ពិភព លោក។  នៃះ ស បញ្ជា ក់ 
ថាកម្ពជុា មន សមត្ថ ភាព ចូល ទៅ  
កាន់ វៃទិកា អន្តរ ជាតិ បាន យ៉ា ង- 
ពៃញ លៃញ»។ លោក សៃី បាន 
រៀប រាប់ ថា លោក សៃី បាន ធ្វើ កិច្ច- 
ការ សមៃប់ សៃវា សុខា ភិបាល 
នៅ បៃទៃស កម្ពជុា តំាងពី ឆ្នា ំ១៩ - 
៩១ មកម្លៃ៉ះ។ នៅឆ្នាំ២០១៣ 
លោក សៃ ីបាន ផ្តចួ ផ្តើមនិង ដឹក នំា  
ក្នងុ ការ បង្កើត សមគម គិលានុ ប- 
ដ្ឋាក កម្ពុជា  រហូត ដល់ សមគម 
នៃះ តៃូវ បាន ចុះ បញ្ជិកា ជាមួយ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ នៅ ខៃកុម្ភៈ  ឆ្នាំ 
២០១៩។ សមគម នៃះ មន ការ - 
គាំទៃ ឱៃយ កើត មន ឡើង ដោយ 
កៃសួង សុខាភិបាល បៃកាស ជា - 
ផ្លូវ ការ នៅ កៃសួង សុខា ភិបាល 
ក្នុង ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។

ចាប់ តំាង ពី ខៃ  កក្កដ ឆ្នា ំ២០២ ០ 
រហូត ដល់ បច្ចបុៃបន្ន លោក សៃ ីកំពុ ង  
បមៃើ ការ ជា ទី បៃឹកៃសា ជំនាញ នៃ 
ការ ទទលួ ស្គាល ់គណុ ភាព សៃវា 
សុខា ភិបាល របស់ ទីភា្នាក់ ងា រ 
គមៃង លើក កម្ពស់ គុណ ភាព 
សៃវា ថៃ ទាំ សុខភាព (EQHA) 

របស់ ទ ីភា្នាក ់ងារ សហ រដ្ឋ អាមៃ រកិ 
សមៃប់ ការ អភិវឌៃឍ ន៍អន្តរ ជាតិ 
(USAID)តាម រយៈ អង្គ ការFHI 360។ 

លោក សៃ ីបន្ត ថា   ព ី ឆ្នា ំ ១៩៩ ៩ 
ដល់ខៃមិថុនា  ឆ្នា២ំ០២០ លោក - 
សៃី បាន បមៃើការ នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
កុមរ អង្គរ ក្នុង គមៃង សំខាន់ៗ 
និង ទទួល ខុស តៃវូ ក្នងុ កម្ម វិធី សង្គៃះ 
ទារក ដៃល ជា គមៃង សុខភាព 
សហគមន៍ មួយ អនុវត្ត នៅ ខៃត្ត 
ពៃះ វិហារ។ សព្វ ថ្ងៃ នៃះលោក សៃ ី 
ជា  បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា ភិបាល រប ស់ 

មន្ទីរ ពៃទៃយ កុមរ អង្គរ។ បន្ថៃម ពី 
លើ នៃះ លោក សៃី   បាន ចូល រួម 
ជា ចៃើន ជាមួយ កៃសួង សុខាភិ - 
បាល  ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ ស្តង់ ដនៃ 
ការ អនវុត្ត សមៃប ់គលិានបុដ្ឋាក  
(២០១៥) កៃម សីល ធម៌ សមៃ ប់ 
គិលានុបដ្ឋាក(២០ ១៣)គោ ល- 
ការ ណណ៍ៃនា ំស្ត ីព ីរបៀប ថៃ ទា ំនងិ 
ពិធី សរ ថៃទំា របស់ គិលា នុបដ្ឋា ក 
និង ឆ្មប ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា (២០- 
១ ២)។ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ លោក សៃី 
កំពុង ដឹក នំា សមគម គិលានុ ប ដ្ឋា ក 

កម្ពុជា ដោយ  ផ្តល់ ការ បណ្តុះ- 
បណា្តាល ដល់ គិលា នុបដ្ឋាក ទំាង-  
អ្នក ដៃល បមៃើការ នៅ ស្ថាប័ន រដ្ឋ  
និង ឯក ជន តាម អនឡាញ ដើមៃបី 
អភិវឌៃឍ វិជា្ជាជីវៈ បន្ត ។ ចាប់  ពី ខៃ 
កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ លោកសៃី 
កំពុង   ទទួល  បាន  អាហា របូ ករណ ៍  
ពី កៃមុ  បៃកឹៃសា  គិលានុ បដ្ឋាក អន្តរ - 
ជាតិ នៅ ទីកៃងុ ហៃសណឺៃវ បៃទៃស 
ស្វ៊ីស ។ លោក សៃី ក៏ កំពុង ធ្វើ ការ 
ជា មួយ កៃសងួ សខុា ភិបាល តាម 
រយៈ គមៃង លើក កម្ពស់ គុណ - 
ភា  ព សៃវា ថៃទំា សុខភាព(EQ H A) 
របស ់ទីភា្នាក់ងារ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ 
សមៃប់ ការអភិវឌៃឍន៍អន្តរជាតិ 
(USAID)  ដោយ គមៃង នៃះ  
ធ្វើ ការ លើ  ការ បង្កើត ឱៃយ មន 
បៃព័ន្ធ ទទួល ស្គាល់ គុណ ភាព 
សៃវា  សុខាភិបាល។

លោក សៃ ីមនបៃសសន៍ ថា៖ 
«តាម រយៈ កិច្ច ការ ទាំង អស់ នៃះ  
ធ្វើ ឱៃយ ខ្ញុំ មន ឱកាស ចូល បៃឡូក 
ក្នុង ឆក អន្តរ ជាតិ ជា ចៃើន ដង  
ដើមៃបី សិកៃសា រៀនសូតៃ ពី គៃ ផង 
និង បងា្ហាញ សមត្ថភាព ក្នុង នាម 
ជា សៃ្តី ខ្មៃរ  និង ជា គិលា នុប ដ្ឋាក 
ខ្មៃរ ម្នាក់ តំណាង ឱៃយ សៃ្តី ខ្មៃរ ដទៃ 
ទៀត  នងិ គលិាន ុបដ្ឋាក កម្ពជុា។  
ខ្ញុំ តៃូវ បាន ស្ថាប័ន គិលា នុបដ្ឋាក 
អន្តរ ជាតិ អញ្ជើញ ឱៃយ ធ្វើ បទ បងា្ហា ញ 
ក្នងុ សកិា្ខា សលា របស ់គៃនងិ តៃវូ  
បាន អញ្ជើញ ឱៃយ ចលូ រមួ សន្នសិទី 
អន្តរ ជាតិ ធំៗ របស ់គិលានុ បដ្ឋាក 
ជា ចៃើន ដង»៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា 
 
ភ្នំពេញៈ កៃសួង បរិស្ថាន  និង អង្គការ  

WCS  បាន សមោ្ពោធ ជា ផ្លូវការ នូវ កៃុម- 
ហ៊ុន អាយ ប៊ី ស រា៉ា យស៍ ខន់ សៃ វៃ សិន  
ដើមៃបី  ជួយ គាំទៃ ដល់ ការ អភិរកៃស សត្វ 
តៃយង យកៃស ដៃលជា  សត្វ ស្លាប ជតិ ផតុ- 
ពជូ បផំតុ  តាមរយៈ ការទញិ សៃវូ សរើរាង្គ 
ពូជ ផ្ការំដួល  ក្នុង តម្លៃ មួយ ខ្ពស់ បំផុត ពី 
កៃុម កសិករ ផលិត   ដៃល បាន ប្តៃជា្ញា ចិត្ត 
ចូលរួម ការពារ ពៃឈើ និង ឈប់ បរបាញ ់
សត្វពៃ ។   

 លោក   សយ សំ អាល់  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង បរិស្ថាន   បាន ថ្លៃង  នៅក្នុង ពិធី 
សមោ្ពោធកាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២២ ខៃធ្ន ូថា   ផលតិ- 
ផល ដៃល ផលតិ ឡើង ដោយ គតិគរូ ដល ់
ការ អភិរកៃស សត្វពៃ ផង  និង ផ្អៃក លើ 
គោល ការណ ៍សរើរាង្គ ផង  គជឺា វធិ ីសស្តៃ 
ដ៏ ល្អ មួយ ក្នុងការ ទទួល បាន នូវ តម្លៃ 
ទីផៃសារ ខ្ពស់ ។  កៃមុហុ៊ន គួរតៃ ទិញ ផលិត- 
ផល ទាងំ នៃះ ព ីកសកិរ ដៃល បាន អន ុវត្ត 
គមៃង នៃះ ក្នងុ តម្លៃ ខ្ពស ់ ខណៈ កៃសងួ  
នឹង បន្ត ផៃន ការ គាំ ទៃ ឱៃយ គមៃង នៃះ 
អាច ដំណើរ ការ ទៅ មុខ បាន ល្អ ។   

  លោក   ថ្លៃង ថា ៖ « កៃសួង បរិស្ថាន 
សូម លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ កសិករ នៅ ក្នុង 
តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ ឱៃយ ចូលរួម អនុវត្ត 
គមៃង នៃះ ឱៃយ កាន់ តៃ សកម្ម ថៃម ទៀត ។   
ស្នើ ផង ដៃរ ឱៃយ អង្គការ  WCS  នងិ អង្គការ  
SMP ពងៃីក គមៃង នៃះ ទៅ កាន់ តំបន់ 
ផៃសៃងៗ ទៀត   នងិ សណំមូ ពរ ឱៃយ អត ិថ ិជន 
និង បៃជា ពលរដ្ឋ កម្ពុជា នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ជួយ គាំទៃ ដល់ អង្ករ មិត្តភាព សង្គៃះ 
សត្វពៃ នៃះ » ។  

 កៃុម ហ៊ុន   អាយ ប៊ី ស រា៉ា យស៍  តៃូវ បាន 
បង្កើត ឡើង ដោយ អង្គការ សម គម 
អភិរកៃស សត្វ ពៃ ក្នុង ឆ្នាំ២០១៧  ដើមៃបី 
បំពៃញ សកា្តា នុពល នៃ ផលិត ផល   និង 
បង្កើន ការ ផលិត ។  បច្ចុបៃបន្ន  កៃុម ហ៊ុន   
អាយ ប៊ ីស រា៉ា យស ៍ ធ្វើ ការ ជា មយួ កសកិរ 
សង្គៃះ សត្វ ពៃ ចំនួន   ១៥០០ គៃួសរ  
ដោយ ផ្តល់ នូវ តម្លៃ លក់ ចៃញ ខ្ពស់ ជាង 
តម្លៃ ទីផៃសារ ៥០ ភាគ រយ ខ្ពស់ ជា ង  តម្លៃ 
ទីផៃសារ សមៃប់ សៃូវ សរើរាង្គ មិត្ត ភាព 
សង្គៃះ សត្វ ពៃ ពូជ ផ្ការំ ដួល  ។  

 តាម សៃចក្តី បៃកាស រួម របស់ កៃសួង 
ប រិស្ថាននិង   អង្គការ  WCS  កៃុម ហ៊ុន 
អាយ ប៊ី ស រា៉ា យស៍ ខន់ សៃ វៃ សិន និង 

អង្គការ សនៃសំ ម្លប់ ពៃ  ( SMP)   បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា  កសិករ បាន ប្តៃជា្ញា មិន កាប់ ឈើ  
មិន បរបាញ់ ស ត្វ ពៃ  ឬ បៃើបៃស់ 
សរធាតុ គីមី ពុល  ដើមៃបី ចូល រួម ការ ពារ 
តំបន់ ការពារ និង បៃភៃទ សត្វ កមៃ នៅ 
ក្នងុ តបំន ់នៃះ ។   ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០០៩  អង្គការ  
WCS  កៃម ការគំា ទៃ របស់ រា ជ រដ្ឋាភិ បាល 
កម្ពុជា  បាន បង្កើត គមៃង សៃូវ អា ប៊ី ស  
ដៃល ជា វិធី សស្តៃ មួយ ជួយ គាំទៃ ដល់ 
ការ អភិរកៃស បៃភៃទ នៃះ ។  គមៃង នៃះ 
មន គោល បំណង លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ 
សហ គមន៍ មូលដ្ឋាន ឱៃយ ចូលរួម អភិរកៃស 
តាមរយៈ ការទិញ សៃូវ សរើរាង្គ ពូជ ផ្កា-
រំដួល ក្នុង តម្លៃ មួយ ខ្ពស់ បំផុត ពី កៃុម- 
កសិករ ផលិត ដៃល បាន ប្តៃជា្ញា ចិត្ត 
ចូលរួម ការពារ ពៃ ឈើ  និង ឈប់ 
បរបាញ់ សត្វ ពៃ  ។  គមៃង នៃះ បាន រួម 
ចំណៃក លើក កម្ពស់ ជីវភាព រស់ នៅ 
របស ់កៃមុកសកិរ គោល ដៅ សៃប ពៃល 
ជា មួយ គា្នា នៃះដៃរ គឺ ដោះ សៃយ កតា្តា 
គំរាម កំហៃង ចមៃបងៗ ចំពោះ បៃ- 
ភៃទសត្វ  ជិត ផុត ពូជ បំផុត រួម ទាំង សត្វ 
តៃយង យកៃស  និង ការគំរាម កំហៃង ដល់ 
ទី ជមៃក របស់ វា តាម រយៈ ការកាប់ រាន 

ដីពៃ និង តំបន់ ដី សើម យក ធ្វើជា សៃ 
សមៃប់ ដំ សៃូវ ។   

 សត្វ តៃយង យកៃស  គឺ ជា បៃភៃទ បកៃសី 
ដៃល មន មឌ ធំ ជាង គៃ បំផុត នៅ លើ 
ពិភព លោក  ហើយ វា តៃូវ បាន ចាត់ - 
ចំណាត់ ថា្នាក់ ជា បៃភៃទ  សត្វ ជិត ផុត ពូជ 
បផំតុ   ជា ពសិៃស ដោយ សរ ឥទ្ធពិល នៃ 
ការ រខំាន របស ់មនសុៃស នងិ ការ បរបាញ ់។  
សត្វ តៃយង យកៃស ដៃល នៅ សៃស សល់ 
បាន បៃមូល ផ្តុំគា្នា ទៅ រស់ នៅ ក្នុង តំបន់ 
ភាគ ខាង ជើង នៃ បៃទៃស កម្ពុជា ។  នៃះ 
បើតាម កៃសួង បរិស្ថាន ។ 

 លោក   នី ក  ស្ពៃ ន ស័ រ  នាយក កៃុមហ៊ុន 
អាយ ប៊ី ស រា៉ា យស៍ បញ្ជាក់ ថា  កៃុមហ៊ុន  ដក់ 
ឈ្មោះ តាម សត្វ តៃយង យកៃស   ដៃល ជា បកៃសី 
ជាតិ តំណា ង ឱៃយ បៃទៃស កម្ពុជា ។   

 លោក  កៃន   សៃរើ រដ្ឋា   នាយក អង្គការ 
ស មគ អភិរកៃស សត្វពៃ កម្ពុជា   បាន 
លើក ឡើង ដៃរ ថា  ការ សមៃច បាន លើ 
ការងារ អភិ រកៃស   គឺ តមៃវូ ឱៃយ គៃប់ ភាគី ពាក់ - 
ព័ន្ធ តៃូវ ធ្វើការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជា មួយ 
សហ គមន៍ នៅ ក្នុង ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  
ដើមៃបី ធានា ថា គោល បំណង របស់ ពួក - 
គាត់ តៃូវ បាន ឆ្លើយ តប ៕

គិលានុបដ្ឋាកខ្មែរម្នាក់តែវូជែើសតំាងជាស្តែីឆ្នើមក្នងុចំណោមស្តែី១០០នាក់លើពិភពលោក

រដ្ឋមន្តែីកែសួងបរិស្ថានសម្ពោធបើកកែមុហុ៊នទិញសែវូសរីរាង្គពីកសិករអភិរកែសសត្វតែយងយកែស

លោកសេ ីបេក់ ម៉ានីឡា តេវូ បាន ជេើស តំាង ជាស្តេ ីឆ្នើ  ម។ រូបថត សហ ការើ



BUSINESS

www.postkhmer.com

ផលវារីវប្បកម្មកើនឡើងខ្ពស់ខណៈផលន្សាទទឹកសាបធ្លាក់ចុះ
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ផល នេសាទ  បេមូល បាន 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ នេះ តេូវ រំពឹង ថា  នឹង 
មាន ចំនួន ជាង  ៩៣ ម៉ឺន តោន  កើន 
បេមាណ ៣ ភាគ រយ បើ ធៀប   នឹង រយៈ - 
ពេល ដចូ គ្នា   ឆ្នា ំ២០១៩ ក្នងុ នោះ ផល    
ពី  វារី វបេបកម្ម មាន កំណើន    ជាង  ៣០ 
ភាគ  រយ។ នេះ បើ យោង តាម ទិន្នន័យ 
ព ី  រដ្ឋបាល ជល ផល  នេ កេសងួ កសកិម្ម 
រ៉ក្ខា បេមាញ់ និង នេសាទ។

ទិន្នន័យ បង្ហាញ ថា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
នេះ ករ បេមូល ផល នេសាទ សរ៉ប នឹង 
បាន   ចំនួន  ៩៣៦ ៣០០ តោន  កើន - 
ឡើង  ៣,០៦ ភាគ រយ  ពី ចំនួន ៩០៨ 
៥០៨ តោន ក្នងុ   ឆ្នា ំ២០១៩។ សមេប ់
ឆ្នា ំ នេះ ផល វារីវបេបកម្ម មាន ចំនួន ៤០០ 
៤០០ តោន កើន  ៣០,២៥ ភាគ រយ  ព ី
ចំនួន ៣០៧ ៤០៨ តោន   កល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩ ចណំេក  ផល នេសាទ  សមទ៉េ 
មាន ចំនួន ១២២ ៧០០ តោន កើន- 
ឡើង ០,៣៧ ភាគ រយ  ព ីចនំនួ ១២២ 
២៥០ តោន នងិ ផល នេសាទ  ទកឹសាប  
(ផល នេសាទ ដាយតេី ផល នេសាទ 
ក្នងុ  ដេន នេសាទ នងិ ផល នេសាទតាម   
វាល សេ) មាន ចំនួន សរ៉ប ៤១៣ 
២០០ តោន ធ្លាក់ ច៉ះ ១៣,៧១ ភាគ- 
រយ ពី ចំនួន ៤៧៨ ៨៥០ តោន ។

ក្នុង ពេល ច៉ះ ទៅ ពិនិតេយ សកម្មភាព 
នេ  ករ ទិញ តេី ធ្វើ ផ្អក បេហ៉ក តេី ងៀត 
និង តេីឆ្អើរ នៅ ក្នុង សេ៉ក ពញាឮ ខេត្ត 
កណ្តាល កល ពី ថ្ងេ អង្គារ  លោក វេង 
សាខ៉ន រដ្ឋមន្តេី កេសួង កសិកម្ម រ៉ក្ខា  

បេមាញ ់នងិ នេសាទ បាន នយិាយ ថា 
ផល នេសាទ  សរប៉  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នេះ 
នឹង មាន កំណើន តិច តួច  ធៀប នឹង ឆ្នាំ  
ម៉ន ដោយ ក្នុង នោះ ផល  ពី ករ ចិញ្ចឹម 
លក្ខណៈ វារវីបេបកម្ម កពំង៉ បពំេញ តនួាទ ី 
យា៉ាង សំខាន់ ក្នុង ករ ផ្គត់ ផ្គង់ ឱេយ ទីផេសារ 
ក្នុង សេ៉ក ដោយ មាន កំណើន រហូត 
ដល់   ជាង ៣០ ភាគ រយ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «តលួេខ នេះ បញ្ជាក ់
យា៉ាង ចេបាស់ ថា អន៉ វិស័យ វារីវបេប កម្ម 
បាន  និង កំព៉ង បំពេញ តួនាទី យា៉ាង សំ-
ខាន ់ក្នងុ ករ ផ្គត ់ផ្គង ់ឱេយ ទផីេសារ ក្នងុ សេក៉ 
ជំនួស ឱេយ ផល នេសាទ ដាយ តេី និង 
ផល នេសាទ ក្នុង ដេន នេសាទ សេប- 
តាម បណំង  បេថា្នា របស ់សម្តេច តេជោ 
គ ឺតេវូ ជរំញ៉ ផលតិកម្ម សេបៀង តាម រយ: 
ករ ចិញ្ចឹម តេី ជា លក្ខណ ៈគេួសារ»។

លោក លើក ឡើង ទៀត  ថា សមេប់ 
ផល នេសាទ ទឹក សាប    ឆ្នាំ នេះ  គឺ អាច 
មាន កមេិត ទាប ជាង ឆ្នាំ ម៉ន   បេមាណ 
១៣ភាគ រយ ដេល ករ ធ្លាក់ ច៉ះ   នេះ គឺ 
ដោយ សារ  កម្ពស ់ទកឹ ជនំន ់ទន្លេ មេគង្គ 
ស្ថតិ ក្នងុ កមេតិ ទាប ហើយ   តាម លក្ខណៈ  
បច្ចេក ទេស រមួ ទាងំ វសិាលភាព នេ ទកឹ- 
ជំនន់ ក្នុង បឹង ទន្លេ សាប ករ បេ បេួល 
អាកស ធត៉ រដ្ឋ បាល ជល ផល ពេយា-
ករថា ផល នេសាទ ទឹក សាប ឆ្នាំនេះ 
អាច ទាប ជាង ឆ្នាំ ២០១៩។

លោក ផន រ៉ាន ីមា្ចាស ់កសដិា្ឋានចញិ្ចមឹ  
តេ ីស៉ ីអេ អនិ ដេល មាន ផ្ទេដ ីបេហេល 
២ ហកិតា ក្នងុ សេក៉ មេសាង ខេត្ត ពេវេង 
បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉ស៉្តិ៍ នា  ថ្ងេ ទ ី២៣ ខេ 
ធ្ន ូ ថា ករ ចញិ្ចមឹ តេ ី ជា លក្ខណៈ គេសួារ 

នៅ កម្ពុជា បានស្ទុះ ឡើង យា៉ាង គំហ៉ក   
ក្នងុ    ឆ្នា ំ២០២០ នេះ។ ជាក ់ស្តេង កស-ិ
ដា្ឋាន របស់ លោក បាន   ទទួល  ករ បញ្ជា - 
ទិញ កូន តេី ជា បន្ត បនា្ទាប់  ដេល ជំរ៉ញ 
ឱេយ លោកគេង ពងេកី ផ្ទេ ដ ីចញិ្ចមឹ កនូ- 
តេី បន្ថេម ទៀត នៅ ឆ្នាំ កេយ ។  លោក 
បន្ត   ថា កំណើន ករ ចិញ្ចឹម នៅ ពេល 
នេះ គឺ   កើត ឡើង ចំពេល ដេល កម្ពុជា 
កពំង៉ ជបួ បេទះ នងឹ ករ រកី រល ដាល នេ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ ខណៈ   រដា្ឋាភបិាល ក ៏កពំង៉ 
លើក ទឹក ចិត្ត ឱេយ មាន ករ ចិញ្ចឹម តេី ក្នុង 
សេ៉ក ដើមេបី ធនា បាន ស៉វត្ថិភាព 
សេបៀង អាហារ ផង ដេរ ។

លោក បន្ថេម   ថា៖ «ឆ្នា ំនេះ ករ ចញិ្ចមឹ 
តេី កើនចេើន ប៉៉ន្តេ សមេប់   តម្លេ កូន តេី- 
ពជូ វញិ មនិ បាន កើន ឡើង ទេ  ។ ជា មយួ 
សា្ថាន ភាព ដចូ   នេះ  ខ្ញុ ំគតិ ថា  ករ ចញិ្ចមឹ 
តេី លក្ខណៈ គេួសារ នឹង កើន  កន់ តេ 

ចេើន  នៅ ឆ្នា ំកេយ ដេល វា នឹង ចូល  រួម - 
ចំណេក  លើក កម្ពស់   ជីវភាព បេជាជន 
និង  កត់ បន្ថយ ករ នាំ ចូល   ផង ដេរ » ។

លោក បេប ់ថា កណំើន ករ   ចញិ្ចមឹតេ ី  
ពេល នេះ  ក៏ ដោយ សារ  ករ ចិញ្ចឹម តេី  
នា  ពេល បច្ចុបេបន្ន  គឺ គេ មិន ចាំ បាច់  តេូវ 
ជកី សេះ ដចូ មន៉ ទៀត ទេ ដោយ គេអាច  
ចិញ្ចឹម វា ក្នុងតង់ (Biofloc)បាន  ។ 

 យោង តាម  លោក រ៉ាន ីបើ ទោះ ប ីជា 
បច្ចុបេបន្ន   មានកសិដា្ឋានចិញ្ចឹម តេី និង 
កន្លេង  លក ់កនូ តេ ីចេើន កន្លេង ក ៏ដោយ 
ក៏  សកម្ម ភាព   នាំ ចូលកូន តេី  ពី បេទេស 
វៀតណម មក កម្ពជុា  គ ឺនៅ តេ មានចនំនួ   
ចេើន តោន ផង ដេរ  ជា រៀង រល់ ថ្ងេ  ។

មា្ចាស ់កសដិា្ឋាន ចញិ្ចមឹ តេ ី មយួ កន្លេង 
ស្ថតិ  ក្នងុ   សេក៉ ពញាកេក ខេត្ត តេបងូឃ្មុ ំ
លោក ស៉ង សីហា បាន និយាយ   ថា 
និនា្នាករ    ចិញ្ចឹម តេី ជា លក្ខណៈ គេួសារ  

កពំង៉ កើន ឡើង  ហេត ៉ដចូ្នេះ   ទើប លោក   
គេង   ពងេីក កន្លេង ចិញ្ចឹម ឱេយ ធំ   ទៀត 
នៅ រដវូ វសេសា ឆ្នា ំកេយ ។ លោក បន្ត ថា 
ម៉នឆ្នាំ ២០២០  ក្នុង ១ឆ្នាំ លោកអាច 
លក់ កូន តេី បាន  ជា មធេយម ៥ តោន  
ខណៈ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ជា មធេយម 
កន្លេង  លោក លក់ បាន ចនោ្លាះ ពី  ១៥ 
ទៅ  ២០ តោន  ។  លោក បន្ត  ថា៖ « ផល- 
តេ ីចញិ្ចមឹ នងឹ កើន ខ្ពស ់  ចាប ់ព ីពេល នេះ 
តទៅ ពេះ បច្ចេក ទេស   ចិញ្ចឹម តេី វា 
មិន មាន ភាព ស្មុគ សា្មាញ ទេ » ។ 

លោកបេប់ ទៀត ថា បច្ចុបេបន្ន កសិ-
ដា្ឋាន របស ់លោក មាន ផ្ទេ ដ ីបេមាណ  ១ 
ហិកតា ហើយ    ២-៣ ខេ ទៀត លោក 
នងឹ ពងេកី ផ្ទេដ ីចញិ្ចមឹ បន្ថេម ទៀត ដើមេប ី
ឆ្លើយ តប  នឹង តមេូវ ករ ទីផេសារ» ។ 

មា្ចាស់ កសិដា្ឋាន ចិញ្ចឹម តេី      ក្នុង សេ៉ក 
ពញាកេក ខេត្ត តេបូង  ឃ្មុ ំ និង ជា អ្នក នំា - 
ចូល កូន តេី ពី បេទេស វៀតណម មក 
ចេក ចាយ លើ ទផីេសារ កម្ពជុា លោក វា៉ាន ់
ឆេង បាន នយិាយ ថា កណំើន តមេវូ ករ 
កូន តេី បាន កើន ឡើង យា៉ាង ខ្ពស់ នៅ 
ក្នុង អំឡុង ពេល ករ រីក រល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ដោយ កល ពី ឆ្នាំ ម៉ន កន្លេង 
លោក លក់   កូន តេី បេមាណ ជាង ១០ 
តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ ប៉៉ន្តេឆ្នាំ នេះ បាន រហូត 
ដល់ ជិត  ១០០ តោន ។ 

ទោះ យា៉ាង ណ លោក ក៏ បាន ស្នើ ឱេយ 
រដា្ឋាភបិាល ជយួ រក ទផីេសារ  ផង ដេរ ខណៈ  
បច្ចបុេបន្ន  មាន អ្នក ចញិ្ចមឹ ជា ចេើន   រអ៊ថូា៖ 
« រដ្ឋ    ជំរ៉ញ  និង លើក ទឹក ចិត្ត ឱេយ មាន 
ករ ចិញ្ចឹម  តេី ប៉៉ន្តេ នៅ ពេល បេមូល- 
ផល តេង តេ ពិបាក រក ទីផេសារ »៕

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ  ធនាគរ សា្ថាបនា 
បាន ទទលួ ឥណទាន ចនំនួ ៥០ 
លាន ដ៉លា្លារ ពី សា្ថាប័ន បេូ បា៉ា កូ 
(Proparco)  ជា ប៉តេ សម្ព័ន្ធ 
របស ់ទ ភីា្នាកង់រ អភវិឌេឍន ៍បារងំ 
(AFD) សមេប ់ពងេកី ករផ្តល ់
ហិរញ្ញបេប ទាន ដល់ សហគេស 
ធន៉  តចូ នងិ មធេយម(SME)នងិ  
ជំរ៉ញ សហគេិនភាព ស្តេី  កម្ពុជា ។ 

ករ សមេច នេះ តេូវ បាន បេ-
កស ជា ផ្លវូករ កលព ីថ្ងេទ ី១៨ 
ខេធ្នូ  ដោយ ក្នុង  ចំណោម  បេក់ 
ចនំនួ  ៥០ លាន ដល៉ា្លារ ខាងលើ  
គ ឺ២៥ លាន ដល៉ា្លារ តេវូបានផ្តល ់
ដើមេបី គំទេ ទៅ ដល់ ករ ពងេឹង 
សកម្មភាព របស ់ធនាគរ សា្ថាប- 

នា សមេប ់សហគេស ធន៉ តចូ 
និង មធេយម ចំណេក  ២៥ លាន 
ដ៉លា្លារ ទៀត នឹង ផ្តោត លើ ករ- 
គំទេ  សហ គេិន ភាព ស្តេី ដូច អ្វី 
ដេល តេវូបាន កណំត ់ដោយ  2X 
Challenge ។ 2X Challenge 
Financing for women 
គឺជា  ករ ផ្តួច ផ្តើម គំនិត  ធ្វើ ឡើង  
ដោយ សា្ថាបន័   អភវិឌេឍ នហ៍រិញ្ញវត្ថ ុ
នេ កេ៉ម បេទេស  G7  កលពី ឆ្នាំ 
២០១៨  ដោយ រប ់បញ្ចលូ ទាងំ 
បេបូា៉ាកូ ផងដេរ ដើមេបី  លើក កម្ពស់ 
ករ វិនិយោគ ដេល ផ ្តល់ អត្ថ បេ-
យោជន៍ ដល់ ស្តេី  ក្នុង បេទេស  
ដេល មាន សេដ្ឋកិច្ច កំព៉ង 
អភិវឌេឍន៍ និង រីក លូត  លាស់ ។

លោកសេ ីមា៉ា ហា្កា ល ីរ ូនាយកិ  
បេ ូបា៉ា ក ូ សមេប ់តបំន ់ខាង ជើង 

នងិ អាស៉ ីអាគ្នេយ ៍បាន បេប ់  ថា 
ដោយ សារ ករ ចូល រួម ចំណេក 
ឈាន ម៉ខ គេ របស់ ធនាគរ សា្ថា - 
បនា ក្នងុ ករ អភវិឌេឍ សហគេស 
ធន៉ តចូ នងិ មធេយម នងិ ករ ផ្តល ់
សទិ្ធ ិអណំច ដល ់ស្តេ ីនៅ កម្ពជុា 
ធនាគរ សា្ថាបនា ដើរ តនួាទ ីយា៉ាង  
សំខាន់ ក្នុង ករ អភិវឌេឍ បេទេស 
កម្ពុជា ហើយ ក្នុង ន័យ នេះ គឺជា 
ដេគូ ដ៏ ស័ក្តិសម របស់ បេូបា៉ាកូ ។

លោកសេ ីបន្តថា ៖« យើងមាន 
ក្ត ីសោមនសេស រកីរយ នៅក្នងុ ករ-  
ផ្តួច  ផ្តើម ឱេយ មាន ភាពជា ដេគូ ថ្មី 
នេះ ដេល ផ្តល់នូវ ក្តីសងេឃឹម ជា- 
ចេើន សមេប់ អនាគត » ។ 

លោក លឹម អូន បេធន នា-
យក បេតិបត្តិ ធនាគរ សា្ថាបនា 
បាន និយាយ ថា ករ ផ្តល់ លទ្ធ-

ភាព ដើមេបី ទទួល បាន ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ជា ពសិេស សមេប ់សហគេស 
ធន៉ តចូ នងិ មធេយម នងិ សមេប ់
សហគេនិភាព  ស្តេ ីនៅ កម្ពជុា គ ឺ
មាន សារ ៈសំខាន់  ដើមេបី ជំរ៉ញ 
ទីផេសារ និង សា្ថានភាព ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ឱេយមាន ភាព បេសើរ ឡើង វិញ 
ដើមេប ីធ្វើករ វនិយិោគ នងិ ស្វេង- 
រក នូវ ឱកស រីក ចមេើន ថ្មីៗ ។ 

លោក បន្ថេម   ថា ៖  « ករ ផ្តល់ 
ឥណទាន  នេះ នងឹ ជយួ ធនា ឱេយ 
មាន  ធរ៉កចិ្ច បេកបដោយ ចរីភាព 
តាមរយៈ ករ ចលូ រួម ចណំេក និង 
ករ ទទលួ បាន អត្ថ បេយោជន ៍ព ី
សេដ្ឋកិច្ច ដេល មាន ករ រីក លូត - 
លាស់ និង បេកប ដោយ បរិ យា- 
បន័្ន ក្នងុ អឡំងុ សា្ថាន ភាព លបំាក   
បង្ក  ដោយ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ។ យើង 

មាន សេចក្ត ីរីករយ ចំពោះ ភាព- 
ជា  ដេគ ូនេះ ហើយ មាន កតិ្តយិស  
ដោយ តេូវ  ទទួល សា្គាល់ ដោយ 
បេូ បា៉ា កូ ចំពោះ បទ ពិសោធ និង 
ករ  រួម ចំណេក រប ស់ យើង ក្នុង 
វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជា » ។ 

យោង តាម សេចក្តី បេកស  
ព័ត៌មាន ពី ករផ្តល ់ឥណទាន នេះ 
សហគេស ធ៉ន តូច និង មធេយម 
បេមាណ  ៣ ៦០០ អាច នងឹ បាន 
ទទួល  អត្ថ បេយោជន៍ ពី  បេតិបត្ត ិ- 
ករ ខាង លើនេះ ជា ពិសេស 
ផ្នេក លកដ់រូ  ផ្នេក សេវា កម្ម នងិ 
វិស័យ កសិកម្ម ។ ភាគ ចេើន នេ 
សហគេស ធ៉ន តូច និង មធេយម   
តេូវបាន រំពឹងថា  ជា កម្មសិទ្ធិ ឬ 
គេប់គេង ដោយ ស្តេី ។ 

គតិ តេមឹ តេមីាស ទ៣ី ឆ្នានំេះ 

ទេពេយសកម្ម សរប៉ របស ់សា្ថាបនា 
កើន ជិត ៣០០លាន ដ៉លា្លារ 
ឈានដល់ ១,៩៦ ពាន់ លាន 
ដល៉ា្លារ  កើន ព ី១,៦៧ ពាន ់លាន 
ដល៉ា្លារ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ ។ ផលបតេ 
បេក់ បញ្ញើ  កើន  ដល់ ១,១៧ 
ពាន់ លាន ដ៉លា្លារ   កើន ១៩,៤ 
ភាគរយ  ធៀប នឹង ៩៤៧,៤ 
លាន ដ៉លា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 
បេកក់ម្ច ី  កើន ដល ់១,៤៨ ពាន ់
លាន ដ៉លា្លារ។ 

បើទោះបីជា ផល ប៉ះ ពាល់ នេ 
ករ រតតេបាត Covid-19 ក៏ 
ធនាគរ សា្ថាបនា បាន កតត់េ នវូ 
កំណើន យា៉ាងខា្លាំង ទាំង បេក់- 
បញ្ញើ  នងិ បេក ់កម្ច ី ខណៈ ពេល 
ដេល រកេសា បាន បេក់ ចំណេញ 
ដេល មាន ស៉ខភាព ល្អ ៕

បច្ចេក ទេស នេ ការ បេើ តង់ ជា រង្វង់ មូល សមេប់  ចិញ្ចមឹ តេ។ី រូបថត សហ ករី

Proparcoផ្តល់ឥណទានឱ្យធនាគារសា្ថាបនាដើម្បីជួយSMEនិងសហគិ្នស្ត្ី



តពីទពំរ័១...បញ្ចប់១០០ភាគរយ
ខណៈអគារអ្នកដំណើរជាន់ផ្ទាល់ដី
និងជាន់ទី១បានចាក់បេតុង ១០០
ភាគរយនងិជាន់ទី២ចាក់បេតងុបាន
២៥ភាគរយ។
លោកបេប់ថា៖«កាលពីថ្ងេទី១៥

ខេតុលាយើងបានចាប់ផ្តើមការងារ
សាងសង់កន្លេងស្តកុបេងយន្តហោះ
ហើយនៅថ្ងេទី១ខេវចិ្ឆកិាយើងចាប-់
ផ្តើមការងារក្នងុតបំន់ហោះហើររហតូ
មកដល់បច្ចុបេបន្នយើងក៏បានឈូស-
ឆាយដីបាន៨០ភាគរយហើយ»។
លោកក៏បញ្ជាក់ដេរថាកេុមការងារ

សាងសង់សា្ពានអាកាសក៏ចាប់ផ្តើមធ្វើ-
ការកាលពីថ្ងេពុធផងដេរ។លើសពីនេះ
ទៀតកេមុហ៊នុក៏បានធ្វើការតភា្ជាប់ផ្លវូ
ពីពេលានទៅកាន់ផ្លវូជាតិលេខ៦នងិ
បច្ចុបេបន្នពីផ្លូវលេខ៦៤ទៅផ្លូវចំណត
អ្នកធ្វើដណំើរ។កេមុហ៊នុក៏សាងសង់
ផ្លូវ៨គីឡូម៉េតេរួចរាល់ហើយដេរ
ដោយគេងនងឹចាក់បេតងុ។ចណំេក
នៅសល់ផ្លូវ១៦,៥គីឡូម៉េតេតភា្ជាប់
ពីផ្លវូជាតិលេខ៦៤ទៅផ្លវូជាតិលេខ៦
កពំងុតេធ្វើការងារដេលពាក់ពន័្ធនានា

និងសាងសង់របង។
លោកបន្តថាបច្ចបុេបន្នកេមុហ៊នុកពំងុ

ពភិាកេសាជាមយួEDCដេលគេងនងឹ
ចុះMoUផ្គត់ផ្គង់អគ្គសិនីជាផ្លវូការនៅ
ឆា្នាំកេយចនំនួ២៣០KWសមេប់
ការដ្ឋានសាងសង់ហើយក៏បានរៀបចំ
កសាងអនុសា្ថានីយថ្មី១ទៀត។យើង
ក៏មានគមេងចុះMoUដើមេបីតេៀម
តទឹកសា្អាតពីទីរួមខេត្តផងដេរ។
លោកWeiបាននយិាយថា៖«តាម

គមេងយើងគឺនៅថ្ងេទី៣១ខេធ្នូឆា្នាំ
២០២១ការងារសាងសង់ទាំងអស់
នងឹបញ្ចប់បាន៦៧ភាគរយ។នៅក្នងុ
នោះគមេងអគារអ្នកដំណើរនឹង
បញ្ចប់៧៧ភាគរយតំបន់ហោះហើរ
បញ្ចប់៤៥ភាគរយនិងការងារហេដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធផេសេងៗទៀតនឹងបញ្ចប់
៥០ភាគរយ»។
លោកម៉ៅហាវណ្ណាល់បានសម្តេង

ការកោតសរសើរចពំោះកចិ្ចខតិខំបេងឹ-
បេងរបស់កេុមហ៊ុនទោះបីជាមានការ-
រំខានពីការរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩
ដេលបានបងា្អាក់ដល់ដំណើរការនេ
ការសាងសង់ខ្លះៗក៏ដោយ។

លោកថ្លេងថា៖«យើងសូមកោត-
សរសើរដល់កេុមហ៊ុននិងសហការី
ដេលបានខិតខំបេឹងបេងអនុវត្តការ-
ងាររបស់គាត់ពេះបើគា្មានការខិតខំ
ក៏យើងមិនអាចទទួលបានលទ្ធផល
ដូចថ្ងេនេះដេរ»។លោកបន្ថេមទៀតថា៖
«តាមរយៈការរាយការណ៍ខ្ញុំអាចវាយ-
តម្លេជារួមថា យើងសមេចបានជាង
៣០ភាគរយនេគមេងរមួមលូហើយ។
អ៊ចីងឹការសន្នដិ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺសេបនងឹ
ការលើកឡើងរបស់លោកLuWeiថា
នៅដំណច់ឆា្នាំ២០២១នឹងសមេច

ការសាងសង់បាន៦៧ភាគរយ»។
លោកបន្ថេមថា៖«ដចូ្នេះខ្ញុំសងេឃមឹថា

ឆា្នាំ២០២១គមេងនឹងបញ្ចប់៦៧
ភាគរយហើយឆា្នាំ២០២២យើងនៅ
សល់ការងារមិនជាធំដំុនោះទេអ៊ីចឹង
បាននយ័ថាយើងនៅសល់៣៣ភាគ-
រយទៀតឆា្នាំ២០២២យើងនឹងបញ្ចប់
គមេងទាំងសេុងសមេប់អាកាស-
យានដ្ឋានសៀមរាបថ្មីយើង»។
ពេលានយន្តហោះថ្មីដេលគេង

ចំណយបេក់បេមាណ៨៨០លាន
ដលុា្លារនេះតេវូបានសាងសង់លើផ្ទេដី

៧៥០ហិកតានៅសេុកសូទេនិគម
នៅជាយកេងុសៀមរាប។គមេងនេះ
នឹងតេូវសាងសង់៣ដំណក់កាល។
កេុមហ៊ុននឹងវិនិយោគជាង៥០០
លានដលុា្លារសមេប់ដណំកក់ាលទី១
និងទី២ដេលនឹងអាចឱេយយន្តហោះ
ដកឹអ្នកដណំើរទហំំមធេយមនងិចមា្ងាយ
ឆា្ងាយដចូជាយន្តហោះBoeing737
នងិយន្តហោះAirbusA320ចុះចត
បាន។ទឹកបេក់៣០០លានដុលា្លារ
ផេសេងទៀតនឹងតេូវបមេុងទុកសមេប់
ដំណក់កាលទី៣។
កាលពីខេតលុាឆា្នាំ២០១៧កចិ្ចពេម-

ពេៀងសាងសង់ពេលានយន្តហោះថ្មី
នេះតេវូបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភ-ិ
បាលកម្ពុជានិងYunnanInvest-
mentHoldings,Ltdជាកេុមហ៊ុន
រដ្ឋរបស់បេទេសចិន។កិច្ចពេមពេៀង
នេះបានផ្ដល់ដល់កេមុហ៊នុចនិនវូសទិ្ធិ
ផ្ដាច់មុខក្នុងការដំណើរការនិងការ-
គេប់គេងសមេបទានពេលានយន្តហោះ
នេះក្នុងរយៈពេល៥៥ឆា្នាំស្ថិតកេម
ផេនការសាងសង់បេតិបត្តិការផ្ទេរ។
តាមការសកិេសាពេលានយន្តហោះថ្មី

នេះអាចទទួលអ្នកដំណើរ១០លាន
នាក់ក្នុងឆា្នាំ២០៣០និង២០លាន
នាក់តេឹមឆា្នាំ២០៥០៕

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ទី២៤ែខធ្នូឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ធូវិរៈ

ភ្នពំេញៈសហភាពអរឺ៉បុបារាងំ
នងិអាល្លមឺង៉់វនិយិោគរមួគា្នាក្នងុ
ទឹកបេក់សរបុ១១៥លានដលុា្លារ
ដើមេបផី្តល់ហរិញ្ញបេបទានសមេប់
អភវិឌេឍហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធជនបទ
តំបន់ខ្ពង់រាបភូមិភាគកណ្តាល
កម្ពជុា។យោងសេចក្តីបេកាស
ព័ត៌មានរួមរបស់សា្ថាប័នទាំង
ចេញផេសាយនៅថ្ងេទី២១ធ្នូ។
តំណងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ធនាគារអភវិឌេឍន៍អាល្លមឺង៉់KfW
ទភីា្នាក់ងារអភវិឌេឍន៍បារំាង(AFD)
នងិសហភាពអរឺ៉បុបានចុះហត្ថ-
លេខាលើកចិ្ចពេមពេៀងហរិញ្ញ-
បេបទាននេគមេងអភវិឌេឍន៍ហេដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធជនបទនៅកម្ពុជា
(RID4CAM)ដេលស្ថិត
នៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបភូមិភាគ
កណ្តាលនេបេទេសកម្ពុជា។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានបាន

លើកឡើងថាគមេងRID4-
CAMផ្តោតលើខេត្តនានានៅ
ខ្ពង់រាបភាគកណ្តាលបេទេស
ដោយសារមានដង់សុតីេបេជាជន
ខ្ពស់ និងកន្លេងងាយរងគេះ
បផំតុពផីលប៉ះពាល់នេការបេ-
បេលួអាកាសធាតុការសាងសង់

ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទកឹសា្អាតនងិ
អនាមយ័ពេមទាងំវសិយ័កសិកម្ម
សុខាភិបាលនិងអប់រំ។
ក្នងុគមេងRID4CAMនេះ

KfWបានផ្តល់បេក់កម្ចី និង
ជនំយួឥតសណំងរមួបញ្ចលូគា្នា
សរបុចនំនួ៣៧,១លានអរឺ៉ូAFD
ផ្តល់កម្ចីចនំនួ៥០លានអរឺ៉ូនងិ
ជនំយួឥតសណំងពីសហភាព-
អឺរ៉ុប៨,៧៣លានអឺរ៉ូ។
លោកសេីEvaNguyenBinh

អគ្គរដ្ឋទតូបារាងំបេចានំៅកម្ពជុា
បានឱេយដងឹថា៖«ខ្ញុំមានសេចក្តី
រកីរាយដេលបានឃើញពីគមេង
RID4CAMដេលបញ្ជាក់ពី
សមត្ថភាពនិងភាពរហស័រហនួ
របស់បេតភិូសហភាពអរឺ៉បុបេចាំ
កម្ពជុានងិបារាងំអាល្លឺមង៉់ក្នងុ
នាមជារដ្ឋសមាជកិដើមេបីធ្វើការ
រួមគា្នាសមេប់បេយោជន៍ដល់
បេជាជននៅជនបទ»។
លោកសេីថ្លេងទៀតថា៖«ដចូ

ដេលយើងទើបតេបេរព្ធខបួលើក
ទី៥ នេកិច្ចពេមពេៀងទីកេុង
បា៉ៅរីសយើងបានធ្វើការបេ្តជា្ញាជា
ថ្មីដើមេបីបេយុទ្ធបេឆាំងនឹងការ-
បេបេួលអាកាសធាតុ។ដូច្នេះ
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខា្លាំង
ដេលហរិញ្ញបេបទានថ្មីរបស់AFD

នងឹចលូរមួចណំេកពេញទហំងឹ
ក្នងុគោលដៅនេះតាមរយៈការ-
អភិវឌេឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធន់
នៅតាមជនបទ»។
លោកChristianBerger

អគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់បេចាំនៅ
កម្ពជុាបានកត់សមា្គាល់ថាទកឹ-
ជនំន់នាពេលថ្មនីេះបានបងា្ហាញ
ថា គមេងនេះមានសារៈសំខាន់
ណស់ដើមេបីធ្វើឱេយផ្លវូថ្នល់នានា
ធន់នងឹពេតឹ្តកិារណ៍អាកាសធាតុ
ធ្ងន់ធ្ងរ។ផ្លូវជនបទគឺជាអាយុ-
ជវីតិសេដ្ឋកចិ្ចដស៏ខំាន់សមេប់
បេជាជនកម្ពុជា៧០ភាគរយ។
លោកថ្លេងថា៖«ខ្ញុំរីករាយ

ដេលអាល្លឺម៉ង់ចូលរួមជាមួយ
បារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុង
ការចូលរួមចំណេកក្នុងហេដ្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធជនបទដេលធន់នងឹ
អាកាសធាតុដេលនងឹធានាដល់
ការធ្វើដណំើរទៅផេសារសាលារៀន
និងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងពេល
មានអាកាសធាតុអាកេក់»។
លោកHaraldHutten-

rauchអគ្គនាយកKfWនៅ
កម្ពជុាមានបេសាសន៍ថាកម្ម-
វិធី RID4CAM បង្កើតឡើង
ដោយផ្អេកកិច្ចសហបេតិបត្តិការ
យរូអង្វេងនងិជោគជយ័ជាមយួ

បេទេសកម្ពុជាលើការអភិវឌេឍ
តំបន់ជនបទពិសេសជាមួយ
កេសងួអភវិឌេឍន៍ជនបទក្នងុវសិយ័
ផ្លូវជនបទ។
លោកថ្លេងថា៖«យើងមាន

មោទនភាពជាខា្លាំងដេលយើង
បានចូលរួមជាមួយAFDនិង
សហភាពអឺរ៉ុបដើមេបីធ្វើកិច្ចសហ-
បេតិបត្តិការជាមួយបេទេស
កម្ពជុាក្នងុវសិយ័នេះក្នងុកមេតិ
បនា្ទាប់។កម្មវធិីនងឹផ្តល់ឱកាស
ទទួលបាននូវសេដ្ឋកិច្ច និង
សេវាសង្គមដូច្នេះ វានឹងធ្វើ
ឱេយបេសើរឡើងនវូជវីភាពរស់នៅ
របសប់េជាជនជាចេើននៅតាម
តំបន់ជនបទនៅកម្ពុជា»។
លោកសេីOphelieBourhis

អគ្គនាយិកាAFDនៅកម្ពុជា
បញ្ជាក់ថា៖«ហត្ថលេខានេះ
ដណំើរការសេចក្តីបេកាសរមួមយួ
ដេលបានធ្វើឡើង២-៣ថ្ងេមុន
ដេលធនាគារអភវិឌេឍន៍រមួទាងំ
AFDនិងKfWបានប្តេជា្ញាធ្វើអ្វី
បន្ថេមទៀតដើមេបីសមេចបាន
គោលដៅអភវិឌេឍនប៍េកបដោយ
ចរីភាព។យើងមានមោទនភាព
ខា្លាំងណស់ដេលបានផ្តល់ហិ-
រញ្ញបេបទានដល់គមេងអភិ-
វឌេឍន៍ជនបទ»៕

តំណាងកេមុហុ៊នAIAIពនេយល់ថ្នាក់ដឹកនំានេរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរសីុវិលពី
ដំណើរការនេការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មី។រូបថតសហការី

ការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ...

Risenសម្រេចបានកិច្ច-
ព្រេមព្រេៀងតម្ល្រេ$៤៥លាន
ធូវិរៈ

ភ្នំពេញៈ RisenEnergy
ដេលជាកេមុហ៊នុមានមលូដ្ឋាន
នៅបេទេសចនិបានឈានដល់
កិច្ចពេមពេៀងទទួលបេក់កម្ចី
៤៥លានដលុា្លារដើមេបីគាទំេដល់
គមេងថាមពលអគ្គិសនីពីពន្លឺ-
ពេះអាទិតេយអានុភាព៦០មេ-
ហា្គាវា៉ាត់នៅខេត្តបាត់ដំបង។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានបាន

ឱេយដឹងថាRisenបានចុះហត្ថ-
លេខាលើហរិញ្ញបេបទានបណំលុ
រយៈពេលវេងចំនួន៤៥លាន
ដលុា្លារជាមយួDEGនងិICCF
ពេមទាំងទីភា្នាក់ងារអភិវឌេឍន៍
បារាំង(AFD)ធនាគារវិនិ-
យោគអឺរ៉ុបនិងElevenEu-
ropeanDevelopment
FinanceInstitutions។
លោកFelixBusseអនុ-

បេធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិង
ថាមពលបេចាំអាសុី-អឺរ៉ុបនេ
DEG ឱេយដឹងថាDEGមាន-
មោទនភាពក្នុងការសហការ
ដើមេបីជួយកម្ពុជាលើថាមពល
កកើតឡើងវិញ។គមេងនេះ
នឹងកា្លាយជាថាមពលអគ្គិសនី
ខា្នាតធំដំបូងគេនៅកម្ពុជា។

លោកសេីJielingZhang
អគ្គនាយិកាហិរញ្ញវត្ថុ និងវិនិ-
យោគកេបេទេសនេកេមុហ៊នុ
Risenថ្លេងថានេះជាសមិទ្ធ-
ផលដ៏អសា្ចារេយទាំងកេុមហ៊ុន
Risenនិងកេុមហ៊ុនDEG។
លោកសេីថ្លេងថា៖«យើងរង់ចាំ
មើលនៅពេលអនាគតក្នងុការ-
សហបេតបិត្តកិារជាមយួDEG
ដើមេបីបេយុទ្ធបេឆាំងនឹងការ-
ឡើងកម្តោផេនដីជាមួយគា្នា។
លោកវិចទ័រហេសូនាអគ្គនា-

យកនេអគ្គនាយកដ្ឋានថាម-
ពលនេកេសួងរ៉េនិងថាមពល
និយាយថាកេមុហុ៊ននេះទទួល-
បានការអនញុ្ញាតពីរដ្ឋាភបិាល
ក្នុងការវិនិយោគគមេងថាម-
ពលសូឡា៦០មេហា្គាវា៉ាតនៅ
ខេត្តបាត់ដបំងហើយកេមុហ៊នុ
នេះក៏បានចុះកិច្ចពេមពេៀង
ទិញ-លក់រួចរាល់ហើយជាមួយ
អគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុងតម្លេ៧,៦
សេនដុលា្លារ១គីឡូវា៉ាត់មោ៉ៅង។
លោកបន្ថេមថាគមេងវិនិ-

យោគនេះស្ថិតកេមរូបភាព
សាងសង់កាន់កាប់បេតិបតិ្ត-
ការដេលសមេបទានក្នុងរយៈ-
ពេល២០ឆា្នាំជាមួយនឹងអគ្គិ-
សនីកម្ពុជា(EDC)៕

សា្ថាប័ន៣នៅអឺរុ៉បរួមគ្នាផ្តល់កម្ចហិីរញ្ញប្រេបទាន
$១១៥លានសម្រេប់អភិវឌ្រេឍជនបទនៅកម្ពជុា
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តពីទំព័រ១...បន្ទាប់ពីមានការ-
បំពុលអ្នករិះគន់វិមានក្រមឹឡំាង
គឺលោកAlexeiNavalny។
មន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រសអា-

ល្លមឺង៉់បាននយិាយកាលពីថ្ង្រទី
២២ខ្រធ្នូថាប្រទ្រសរសុ្រស៊ីបាន
ដាក់ទណ្ឌកម្មយា៉ាងអយុត្តិធម៌
ទៅលើតំណាងរដា្ឋាភិបាលអា-
ល្លឺម៉ង់ជុំវិញការដាក់ទណ្ឌកម្ម
របស់សហគមន៍អឺរុ៉បដ្រលទាក់-
ទងទៅនឹងការបំពុលរបស់
ម្រដកឹនំប្រឆាងំលោកAlexei
Navalny។
លោកBeateGrzeskiភារ-

ធារីន្រស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំ
នៅទកី្រងុម៉សូ្គូប្រទ្រសរសុ្រសី៊បាន
និយាយថាករណីលោកNa-
valnyមនិម្រនជាករណីទ្វ្រភាគី
ទ្រផ្ទយ៊ទៅវញិជាករណីន្រទហំំ
អន្តរជាតិដោយសរត្រការរំ-

លោភច្របាប់អន្តរជាតិរួមទំាងមាន
ការប្រើប្រស់សរជាតិគមីីដ្រល
ប៉ះពាល់សរស្រប្រសទ។
អ្នកនំពាក្រយគោលនយោ-

បាយការបរទ្រសសម្រប់ក្រុម
អ្នកកាន់សសនគ្រិស្តអភិរក្រស
នៅក្ន៊ងសភាអាល្លឺម៉ង់លោក
JurgenHardtបាននិយាយ
ថា៖«ច្របាសណ់ាស់ថាប្រទ្រស
រុស្រសី៊កំពុងលាក់បាំងអ្វីមួយ»
ហើយថាទីក្រុងម៉ូស្គូ មិនបាន
បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង
ក្ន៊ងការសុើបអង្ក្រតការបំពុល
របស់លោកNavalnyឡើយ។
ប្រទ្រសរុស្រស៊ីកាលពីថ្ង្រទី-

២២ធ្នូ ក៏បាននិយាយផងដ្ររ
ថាខ្លួនបានសម្រចចិត្តពង្រីក
បញ្ជីឈ្មោះតណំាងប្រទ្រសនងិ
ស្ថាបន័ជាសមាជកិរបស់សហ-
ភាពអឺរ៉ុបដ្រលនឹងមិនឱ្រយចូល

ប្រទ្រសរុស្រសី៊។ការហាមឃាត់
ន្រះជាការឆ្លើយតបនងឹការដាក់
ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នង៊ខ្រតលុាជុវំញិការបពំលុ
Navalny។ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ
រដ្ឋរុស្រស៊ី បានរាយការណ៍ថា
ក្រសួងការបរទ្រសរុស្រស៊ីបាន
កោះហៅអ្នកការទតូមកពីស្ថាន-
ទូតបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងស៊ុយ-
អ្រតមុនព្រលប្រកាសហាម-
ឃាត់ការធ្វើដំណើរថ្មីន្រះ។
ការប្រកាសន្រះបានធ្វើឡើង

១ថ្ង្របន្ទាប់ពលីោកNavalny
បាននិយាយនៅក្ន៊ងរបាយ-
ការណថ៍ាលោកបានក្ល្រងបន្លំ
ជាមន្ត្រីមា្នាក់នៅក្ន៊ងក្រុមប្រឹក្រសា-
សន្តិសុខរបស់វិមានក្រឹមឡាំង
និងទទួលបានដំណឹងពីសន្តិ-
សុខ FSB ទាក់ទងនឹងការ-
សរភាពកំហុសពីអ្នកជំនញ
ខងបំពុល។
វមិានក្រមឹឡាងំបាននយិាយ

ថាលោកNavalnyកពំងុស្ថតិ

នៅស្ថានភាពរវរីវាយ។ប្រធា-
នធបិតីរសុ្រសី៊លោកVladimir
Putinធា្លាប់បាននិយាយថា
ប្រសិនបើFSBចង់សមា្លាប់លោក
Navalnyម្រដឹកនំប្រឆាំងរូប
ន្រះត្រូវស្លាប់បាត់ហើយ។
លោកNavalny បានធា្លាក់

ខ្លនួឈឺក្នង៊អឡំង៊ព្រលជិះយន្ត-
ហោះពីប្រទ្រសសុីប្ររីទៅទី-
ក្រុងម៉ូស្គូកាលពីខ្រសីហា
ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរ-
ព្រទ្រយនៅទីក្រងុអមូស៍ន្រតបំន់
សុីប្ររីមុនព្រលត្រូវបានបញ្ជូន
ទៅមន្ទរីព្រទ្រយប៊្ររឡាងំ។លោក
Navalnyដ្រលជាអ្នកធ្វើយទុ្ធ-
នការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
បានទទួលការព្រយាបាលនៅ
ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់តាំងពីព្រល-
នោះមក។
កាលពីខ្រតុលាសហភាព-

អរឺ៉បុបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្រ្តី
រុស្រស៊ី៦រូបនិងវិទ្រយាស្ថានស្រវ-
ជ្រវរបស់រដ្ឋរុស្រស៊ីជុំវិញអ្វីដ្រល

អាជា្ញាធរអាល្លឺម៉ង់និយាយថា
ជាការបំពុលដោយសរធាតុ-
គីមីដ្រលអាចប៉ះពាល់ដល់
សរស្រប្រសទ។
នៅក្ន៊ងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍

មយួកាលពថី្ង្រទ២ី២ធ្នូក្រសងួ
ការបរទ្រសរុស្រសី៊បានហៅការ-
ដាក់ទណ្ឌកម្មន្រះថាជាការ-
សម្រចចិត្តនយោបាយដ្រល
ចម្រូងចម្រសហើយបានប្រ-
កាសថាខ្លួនកំពុងបន្ថ្រមបញ្ជី
ឈ្មោះតំណាងរបស់រដ្ឋ និង
សមាជិកជាសមាជិករបស់
សហភាពអឺរ៉ុបដ្រលនឹងមិនឱ្រយ
ចូលសហព័ន្ធរុស្រស៊ី។
ក្រសួងន្រះមិនបានបង្ហាញ

ឈ្មោះមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបឬ
ចំនួនពិតប្រកដដ្រលនឹងត្រូវ
ហាមឃាត់ពីប្រទ្រសរុស្រសី៊នោះ
ទ្រ។ប៉ុន្ត្រក្រសួងបាននិយាយ
ថា បញ្ជីន្រះរួមមានអ្នកដ្រល
ទទួលខុសត្រូវក្ន៊ងការលើក-
កម្ពស់គនំតិផ្តចួផ្តើមដាក់ទណ្ឌ-

កម្មប្រឆាងំនងឹរសុ្រសី៊នៅក្នង៊ប្លក៊
សហភាពអរឺ៉បុដ្រលមានសមា-
ជិក២៧ប្រទ្រស។
កាលពីសបា្តាហម៍នុការសុើប-

អង្ក្រតរួមគ្នាមួយដោយក្រុម-
ស្រវជ្រវ Bellingcat និង
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយជាច្រើន
បានចោទប្រកាន់ថាប្រតិបត្ដិការ
មកពីទីភា្នាក់ងរសន្តសុិខក្នង៊ស្រកុ
របស់FSBបានតាមដានលោក
Navalnyក្ន៊ងដំណើររបស់
លោកចាប់តាងំពីឆា្នា២ំ០១៧។
ពួកគ្រខ្លះនៅជិតលោកNav-
alnyក្នង៊អឡំង៊ព្រលដ្រលគត់
ត្រូវបានគ្របំពុល។
លោក Navalny ដ្រល

បច្ចប៊្របន្នកពំងុសម្រកព្រយាបាល
នៅប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់បាន
និយាយថា របាយការណ៍ន្រះ
បានបង្ហាញពីការសង្រស័យថា
ប្រតិបត្តិការ FSBបានព្រយា-
យាមសមា្លាប់គត់តាមបញ្ជា
របស់លោកPutin៕
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កាលពីថ្ង្រអង្គារទី២២ធ្នូ
ប្រធានធិបតីសហរដ្ឋអាម្ររិក
លោកDonaldTrumpបាន
រិះគន់កញ្ចប់ថវិកាជំនួយវិបត្តិ
កូវីដ១៩ចំនួន៩០០ពាន់លាន
ដុលា្លារដ្រលបានអនមុត័ដោយ
បក្រសទាំង២ក្ន៊ងសភាអាម្ររិក
កាលពីថ្ង្រចន្ទ ថាគឺជា«ភាព-
អាមា៉ាស់» ហើយបានទាមទារ
កាត់បន្ថយការចាយវាយ«ខ្ជះ-
ខ្ជាយនិងមិនចាបំាច»់នងិបង្កើន
ដល់ប្រជាជនអាម្ររិក។
ក្ន៊ងវីដ្រអូបង្ហាះទៅកាន់

គណនីបណា្ដាញសង្គមTwitter
នងិFacebookលោកTrump
បាននិយាយថា៖«កាលពី
ប៉ុន្មោនខ្រមុនសភាបានចាប់-
ផ្ដើមចរចាលើកញ្ចបថ់្មីដើម្របីផ្ដល់
ជនំយួបន្ទាន់ដល់ប្រជាជនអា-
ម្ររិក។គ្របានចំណាយព្រល
យា៉ាងយូរ។ ប៉ុន្ត្រស្រចក្ដីព្រង-
ច្របាប់ដ្រលពួកគ្រគ្រងបញ្ជូន
មកតុខ្ញ៊គំឺខសុឆា្ងាយពីការរពំងឹ-
ទកុ។វា[ស្រចក្ដីព្រងច្របាប]់គឺ
ពិតជាភាពអាមា៉ាស់ម្រន»។
លោកTrumpបន្តថា៖«គ្រ

ហៅវាថាស្រចក្ដីព្រងច្របាប់
ជំនួយវិបត្តិកូវីដ១៩ត្រមិន-
មានអ្វីទាកទ់ងនងឹជនំយួកវូដី-

១៩ទ្រ»។
លោកTrumpបានរិះគន់បទ-

ប្របញ្ញត្តិមួយចំនួនន្រស្រចក្ដីព្រង
ច្របាបន់្រះដ្រលផ្ដល់ជនំយួដល់
បរេទសដូចជាជំនួយ៨៥,៥លាន-
ដលុា្លារដល់កម្ពជ៊ាជនំយួ១៣៤
លានដុលា្លារដល់មីយា៉ាន់មា៉ា
ជំនួយ១,៣ពាន់លានដុលា្លារ
ដល់អ្រហ្រស៊ីបជំនួយ២៥លាន
ដលុា្លារដល់បា៉ាគសី្ថាននងិជនំយួ
៥០៥លានដុលា្លារដល់ក្រមុប្រ-
ទ្រសនៅតបំន់អាម្ររកិកណា្ដាល
ជាដើម។លោកTrumpគតិថា
ការចាយវាយន្រះគឺ«ខ្ជះខ្ជាយ
និងមិនចំាបាច់»ហើយគួរត្រដក-
ច្រញពីស្រចក្ដីព្រងច្របាប់។
លោកTrumpបាននយិាយ

ថា៖«សភាបានរកឃើញប្រក់
យា៉ាងច្រើនសម្រប់ប្រទ្រសបរ-
ទ្រសអ្នកបញ្ចះ៊បញ្ចលូនិងក្រមុ
មានផលប្រយោជន៍ពិស្រស
ខណៈព្រលដ្រលបញ្ជូនចំនួន
ប្រក់ទាបបំផុតទៅកាន់ប្រជា-
ជនអាម្ររិកដ្រលត្រូវការប្រក់
ន្រះ។ន្រះគឺមិនម្រនកំហុស
របស់ពកួគ្រ[ប្រជាជនអាម្ររកិ]
ទ្រ គឺជាកំហុសរបស់ចិន។ខ្ញ៊ំ
ស្នើសុំឱ្រយសភាធ្វើវិសោធនកម្ម
លើស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ន្រះ និង
ធ្វើការបង្កើនពី៦០០ដុលា្លារដ្រល
ទាបមនិគរួឱ្រយជឿទៅ២០០០

ដុលា្លារឬ៤០០០ដុលា្លារសម្រប់
ប្ដីប្រពន្ធ១គូ»។
ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រ

លោកស្រីNancyPelosiដ្រល
មកពីបក្រសប្រជាធបិត្រយ្រយបាន
ស្វាគមន៍សម្តីរបស់លោកTrump
ដោយសរការទាមទារឱ្រយបង្កើន
ប្រក់ជំនួយដល់២០០០ដុលា្លារ
សម្រប់មនុស្រសមា្នាក់របស់លោក
Trump គឺដូចជាចំនួនដ្រល
លោកស្រីបានទាមទារក្នង៊ការ-
ចរចាជាមួយបក្រសសធារណរដ្ឋ។
លោកស្រីPelosiនិយាយថា៖

«សមាជិកបក្រសសធារណរដ្ឋ
បដិស្រធម្តងហើយម្តងទៀតមិន-
បញ្ជ្រញនវូចនំនួទកឹប្រក់ដ្រល
ប្រធានធបិតីចង់បានសម្រប់
ស្រកជំនួយផ្ទាល់។ទីបំផុតលោក
ប្រធានធិបតីបានយល់ព្រម

ចំនួន២០០០ដុលា្លារសមា-
ជិកបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយបាន
ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រចដើម្របីនំ
សំណើន្រះមកសភាតំណាង-
រាស្ត្រក្នង៊សបា្ដាហ៍ន្រះតាមរយៈ
ការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទ។តោះ-
យើងធ្វើ!»។
យា៉ាងណាមញិម្រដកឹនបំក្រស

ទំាង២និងរដ្ឋបាលលោកTrump
បានចំណាយព្រលជាច្រើនខ្រ
ដើម្របីចរចាកញ្ចប់ថវិកាជំនួយ
៩០០ពានល់ានន្រះដើម្របីផ្ដល់
ស្រក៣០០ដុលា្លារក្ន៊ងមួយ
សបា្តាហ៍សម្របរ់យៈព្រល១១
សបា្ដាហ៍ដល់ជនគ្មោនការងរ
និងស្រក៦០០ដុលា្លារសម្រប់
មនុស្រសព្រញវ័យនិងកុមារ
នីមួយៗ។
 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរតនគរ

លោកSteveMnuchinគជឺា
អ្នកតណំាងលោកTrumpក្នង៊
ការចរចាន្រះដោយសរស្រត-
វិមានរវល់នឹងការតវា៉ាលទ្ធផល
បោះឆ្នាត។ដើមឡើយស្រត-
វិមានបានគំទ្រស្រចក្ដីព្រង-
ច្របាប់ន្រះ ត្រលោក Trump
បានធ្វើការប្រកាសន្រះភា្លាមៗ
ដ្រលធ្វើឱ្រយមន្ត្រីស្រតវិមាន
ភា្ញាក់ផ្អើល។
សម្តីរបស់លោកTrumpគឺ

ហាក់ដូចជាលោកចង់វ៉្រតូស្រច-
ក្ដីព្រងច្របាប់ន្រះ បើទោះបីជា
លោកមិនបាននិយាយដោយ
ផ្ទាល់ក៏ដោយ។ត្រច្របាប់ន្រះ
បានអនុម័តដោយសំឡ្រង
ភាគច្រើន៣៥៩-៥៣ក្ន៊ង
សភាតណំាងរាស្ត្រនងិ៩២-៦
ក្នង៊ព្រទឹ្ធសភាដ្រលជាសឡំ្រង
ភាគច្រើនមិនអាចវ៉្រតូបាន។
គ្រមិនទាន់ដឹងថានឹងធ្វើអ្វីបន្ត
ទៀតត្រអ្នកវិភាគមួយចំនួន
បានបា៉ាន់ស្មោនថាលោកTrump
អាចនឹងមិនព្រមអនុម័តថវិកា
ជាតិឆា្នាំ២០២១ ដ្រលអាច
បណា្ដាលឱ្រយមានការបិទរដា្ឋាភិ-
បាលម្ដងទៀត។
យា៉ាងណាមញិលោកTrump

បានបញ្ចប់ដោយនយិាយថា៖-
«បញ្ជនូស្រចក្ដីព្រងច្របាប់សម-
រម្រយឱ្រយខ្ញ៊ំ ឬមួយរដ្ឋបាលបន្ទាប់

នឹងត្រូវផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយកូវីដ
ហើយរដ្ឋបាលនោះគឺអាចជា
រដ្ឋបាលខ្ញ៊ំយើងនឹងសម្រច
វាឱ្រយបាន»។
សម្តីចុងក្រយរបស់លោក

Trumpគឺបង្ហាញថាលោកនៅ
ត្រប្រកាន់យកជំហរថាលោក
បានឈ្នះការបោះឆ្នាតឆា្នាំ
២០២០ហើយបក្រសប្រជាធិប-
ត្រយ្រយបានលចួជយ័ជម្នះរបស់
លោកតាមរយៈការក្ល្រងបន្លំ
ការបោះឆ្នាត។ការតវា៉ារបស់
លោកជាង៤០ពាក្រយបណ្ដឹង
ត្រូវបានបរាជ័យដោយសរ
ការអះអាងរបស់លោកTrump
គឺមិនមានភ័ស្ត៊តាងច្របាស់-
លាស់ដ្រលអាចបញ្ជាក់បាន។
មកដល់ព្រលន្រះលទ្ធផល

នៅរដ្ឋទាងំ៥០ត្រវូបានបញ្ជាក់
ថាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយ
ប្រធានធិបតីជាប់ឆ្នាតលោក
JoeBiden គឺត្រូវបានអង្គ-
បោះឆ្នាតន្រElectoralCol-
legeបោះឆ្នាត៣០៦-២៣២
ឱ្រយធ្វើជាប្រធានធបិត។ីសមយ័
ប្រជុំរួមន្រសភាអាម្ររិកនឹងធ្វើ
ការរាប់សំឡ្រងឆ្នាត Elec-
toralCollegeនៅថ្ង្រទី៦ខ្រ
មករាឆា្នា២ំ០២១ហើយប្រធា-
នធិបតីនឹងចូលកាន់តំណ្រង
នៅថ្ង្រទី២០ខ្រមករា៕

លោកTrumpថា កញ្ចប់ថវិកា ជំនួយ វិបត្តកូិវីដ១៩អនុម័ត ដោយ សភា គឺជា«ភាព- 
អាម៉ា ស់ »និង រិះ គន់ជំ នួយ ឲ្យទៅបរទ្ ស ថា  ជាការចាយ វា យ «ខ្ជះខ្ជាយ និងមិនចំាបាច់ »

លោក Donald Trump ធ្វើកាយ វិការ ខណៈថ្លេងទៅកាន់ អ្នកគំាទេ។ AFP

រុស្សី៊ ដាក់បម្មមន្ត្.ី..
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សុខ ស្រីលុច

កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ  ទី២១ ធ្នូ  រដ្ឋ- 
បាល  Trump  គៃងនងឹ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ បញ្ជីឈ្មោះ កៃុមហ៊ុនចិន 
នងិ រសុៃស៊ ី ដៃល មាន ទនំាកទ់នំង 
នឹង យោធា ដៃលបាន ដាក់ 
កមៃិត   រារាំង ពួកគៃ ពី ការទិញ 
ទំនិញ  និង បច្ចៃកវិទៃយា ពី សហ - 
រដ្ឋអាមៃរិក។

កាល ពខីៃវចិ្ឆកិា មាន ការរាយ-  
ការណ៍ថា  កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
សហ  រដ្ឋអាមៃរកិ  បាន ធ្វើ សៃចក្ត-ី 
ពៃង បញ្ជ ីឈ្មោះ កៃមុហ៊នុ ដៃល 
ទាកទ់ង នងឹ យោធាចនិ  ឬរសុៃស៊។ី  
កៃមុមនៃ្ត ីអាមៃរកិ  បាន នយិាយ 
ថា  បញ្ជចីងុ កៃយ  មនិបាន រាប-់ 
បញ្ចលូ កៃមុហុ៊ន សាជីវកម្មយន្ត-  
ហោះ ដឹកអ្នក ដំណើរ របស់ចិន  
(CO- MAC)  ឬ កៃមុហ៊នុ ហងុ-
កុង  Arrow Electronics និង 
កៃមុហ៊នុ TTI ដៃលជា កៃមុហ៊នុ 
ចៃក ចាយ គៃឿង អៃឡិច តៃូនិក 
មាន មូលដា្ឋាន នៅ រដ្ឋ តិច សាស់ 
ទៃ។ កៃមុហ៊នុ ទាងំនោះ ស្ថតិ នៅ 
ក្ន៊ង បញ្ជី ពៃង កាល ពី ខៃមុន។

បញ្ជីចុង កៃយមាន ឈ្មោះ 
កៃុមហ៊ុន ចំនួន ១០៣  ដៃល 
មាន  កៃុមហ៊ុន តិចជាង ១៤ 
នៅក្ន៊ង បញ្ជីពៃង នៅ ក្ន៊ង ខៃ 
វិច្ឆិកា។  មន្តៃី មា្នាក់ បាន និយាយ 
ថា  កៃុមហ៊ុន ចិន ចំនួន ៨៩ តៃូវ 
បាន កាត់ បន្ថយ មក តៃឹម  ៥៨  
នងិ កៃមុហ៊នុ ចនំនួ ៤៥ ទាកទ់ង 
នឹង បៃទៃស រុសៃស៊ី កើន ឡើង ពី 
ចំនួន  ២៨ ។ 

ភាពតាន តឹង រវាង ទី កៃុង វា៉ា-
សុីន តោន  និង ទី កៃុងប៉ៃកាំង 
បាន កើន ឡើង ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ កន្លង- 
មក  ដោយ សារ លោក  Trump 

បាន ស្តីបនោ្ទោស បៃទៃស ចិន 
ចំពោះ វីរុស កូវីដ១៩នៃះ ចៃបាប់ 
សន្តិសុខ ជាតិ តៃូវ បានដាក់ នៅ 
ក្នង៊ ទ ីកៃងុ ហងុកងុ ហើយ ជម្លោះ  
ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង សមុទៃ ចិន 
ខាងតៃបូង កាន់តៃ ខា្លោំងឡើង ។

រដ្ឋបាល Trump បាន ពណន៌ា   
សាធារណ រដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន 
និង  សហព័ន្ធ រុសៃស៊ីថា ជា អ្នក បៃ-
ជៃង អំណាច ដ៏ ធំ បំផុត ចំពោះ   
សហ រដ្ឋអាមៃរកិ  នងិ សម្ពន័្ធមតិ្ត 
គុណតម្លៃ  និង ផលបៃយោជន៍ 
របស់ ពួកគៃ ។ 

យុទ្ធសាស្តៃ សន្តសុិខ ជាតិអា-  
មៃរិកឆ្នាំ ២០១៧  បាន កំណត់ 
បៃ ទៃស ចិន  និង រុសៃស៊ីថា  ជាគូ - 
បៃជៃង ខាង មនោគម នវ៍ជិា្ជា ដៃល 
ប្តៃជា្ញា ធ្វើឱៃយ សៃដ្ឋកិច្ច មិនមាន 
សៃរីភាព  និង យុត្តិធម៌ ដើមៃបី 
បង្កើន កមា្លោំង យោធា  និង គៃប់-
គៃង ពត័ម៌ាន  នងិ ទនិ្ននយ័ ដើមៃប ី
គាប សង្កត ់សង្គម ហើយ ពងៃកី 
ឥទ្ធិពល របស់ ពួកគៃ »។

ចំពោះ យុទ្ធសាស្តៃ ការពារ- 
ជាតឆិ្នា ំ ២០១៨  របស ់សហ រដ្ឋ 
អាមៃរកិ បាន ពណន៌ា ចនិថា  ជា 
ដៃ គូបៃកួត បៃជៃង ជា យុទ្ធ- 
សាស្តៃ ដោយ បៃើបៃស់ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច ដៃល មានឥទិ្ធពល ដើមៃបី 
បំភិត បំភ័យ បៃទៃស ជិតខាង  
ខណៈពៃល កំពុង អនុវត្តកម្មវិធ ី
ទនំើប កម្មយោធា ដៃលស្វៃង រក 
អនុត្តរ ភាព តំបន់ ឥណ្ឌូ បា៉ាសុី- 
ហ្វកិ ក្នង៊ រយៈពៃលខ្ល ី នងិ ជនំសួ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ដើមៃបី សមៃច 
បាន  នវូ ភាព លៃចធ្លោ ជា សកល 
នៅពៃល អនាគត។  

ការ ពៃួយ បារម្ភ អំពី បៃទៃស- 
ចិន    និង រុសៃស៊ី  បាន ទទួល នូវ ការ- 
មលូ មតគិា្នាទ្វៃ ភាគ ីក្នង៊ ចណំោម 

មៃដឹកនាំ សន្តិសុខ ជាតិ អាមៃ- 
រកិ។  លោក  Antony Blinken  
អតីត អនុរដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសួង ការ បរ- 
ទៃស  និង ជាទីបៃឹកៃសា បច្ច៊បៃបន្ន 
របស ់Joe Biden  បាន ពណន៌ា 
ទ ីកៃងុប៉ៃកាងំ  នងិ ទ ីកៃងុម៉សូ្គថូា 
ជា បញ្ហា បៃឈម រមួមយួ ចពំោះ 
សណា្តាប ់ធា្នាប ់ពភិព លោក ដៃល 
គាំទៃ ដោយ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។

 លោក Antony Blinken   
បាន  និយាយ ថា៖ «ទាំង នៅ 
អ៊យុ កៃន ខាងកើត  នងិ សមទុៃ- 
ចិន  ខាងតៃបូង យើង កំពុង មើល 
ឃើញ ការ ខតិខ ំបៃងឹបៃង ដើមៃបី 
ផ្លោស់ ប្តូរសា្ថានភាព ជា ឯក តោ- 
ភាគ ីនងិ ដោយបង្ខ ំដៃល សហ- 
រដ្ឋ អាមៃរិក  និង សម្ព័ន្ធមិត្ត ដៃគូ 
របស ់យើង ឈររមួ គា្នា បៃឆងំ នងឹ 
សកម្មភាព ទំាងនៃះ»។  ដោយបៃ-  
ព័ន្ធ អន្ដរជាតិ មាន លក្ខណៈ ទូលំ-  
ទលូាយ  ដចូ្នៃះ ទនំាកទ់នំង ចនិ  
និងរុសៃសី៊ នឹងនៅ តៃជា អាទិភាព 

សន្តសិខុ ជាត ិរបស ់សហរដ្ឋអា- 
មៃរិក សមៃប់ ឆ្នាំ ខាងមុខ។

រដា្ឋាភិបាល សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
ក៏  មាន ការ ពៃួយបារម្ភ កាន់ - 
តៃខា្លោំង ឡើងអំពី ការ លាយ- 
បញ្ចូល គា្នា រវាង យោធា  និង 
សុីវិល របស់ បៃទៃសចិន ដៃល 
ជា  គោល នយោបាយ ក្ន៊ង ការ- 
កសាង កមា្លោំង យោធា  និង 
ការអភិវឌៃឍ ផ្នៃក បច្ចៃកវិទៃយា ក្ន៊ង 
ពៃល តៃ មួយ។

  រ ដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
លោក  Wilbur Ross  បាននិយាយ 
ថា  ការផ្លោស់ប្តរូ នៃះ បង្កើត  នវូដ-ំ 
ណើរការ ថ្មមួីយ  ដើមៃបី ជួយ អ្នកនំា -  
ចៃញ ផលិតផល ដើមៃបី តៃតួ  ពិនិតៃយ  
អ្នក បៃើបៃស់ ខាង យោ ធា។ 
«អ្នក  បៃើបៃស់ ខាង យោ ធា» 
តមៃវូ ឱៃយ កៃមុហុ៊ន អា មៃរិក ទទួល-  
បាន អាជា្ញាបណ័្ណ ក្នង៊ ការ លកទ់ៅ 
ឱៃយ កៃុមហ៊ុន ទាំងនោះ ។

លោក Ross  បាន និយាយ- 

ថា៖ «កៃសងួ បាន ទទលួ សា្គាល ់
ពី សារៈ សំខាន់ នៃ ការ បង្កើន 
ភាព  ជាដៃ គូ របស់ ខ្លួន ជា មួយ 
កៃុម ហ៊ុន អាមៃរិក  និង ពិភព - 
លោក ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង របស់ បៃទៃស 
ចនិ នងិ រសុៃសី៊ ដើមៃប ីបង្វៃរ បច្ចៃក-
វិទៃយា អាមៃរិក សមៃប់ កម្មវិធី យោ- 
ធា បៃកប ដោយ អស្ថិរភាព។  
រួមទាំង ការ គូស បញ្ជាក់នូវ 
សូចនាករ ទង់ កៃហម ដូច ជា 
សញ្ញា ទាក់ទង នឹង កៃុមហ៊ុន 
យោធាចនិ កមុ្មយ៊នសិ្ត  ដៃល តៃវូ 
បានកណំត ់ដោយ  កៃសងួ ការ- 
ពារជាតិ »។

អ្នក បៃើបៃស់ ខាង យោធា 
រួមបញ្ចូល ទាំងអ្នក ដៃល មាន 
នៅក្ន៊ង កង កមា្លោំង បៃដាប់ អាវុធ -    
ជាតិ  និង នគរបាល ជាតិ សុើប- 
ការណ៍រដា្ឋាភិបាល ឬអង្គការ 
សុើប ការណ៍សមា្ងាត់ និងមនុសៃស 
ឬអង្គភាពដៃលគាំទៃចូល រួម 

ចំណៃកក្នង៊ការថៃរកៃសា ឬ ផលិត  
របសរ់បរ យោធា ទោះប ីជា អាជ-ី
វកម្ម របស់ ពួកគៃ ភាគចៃើន មិន 
ទាក់ ទងនឹង យោធា ក៏ដោយ។

មនៃ្តីមា្នាក់ បាន សង្កត់ ធ្ងន់ថា 
បញ្ជីនៃះ មិនមាន ភាព ចៃបាស់- 
លាស់ ទៃ ហើយ កៃុមហ៊ុន អា- 
មៃរិក តៃូវតៃ បន្តធ្វើ ដោយ យក- 
ចតិ្ត ទកុដាក ់ដើមៃបី ជយួ សមៃច- 
ចិត្ត ថា  តើ អ្នកទិញ របស់ ពួកគៃ 
តៃូវបាន គៃ ចាត់ទុក ថាជា អ្នក- 
បៃើ បៃស ់ខាង យោធា ឬយា៉ាង- 
ណា។ ការ ផៃសព្វផៃសាយ បញ្ជីនៃ ះ  
ទំនង ជា នឹងធ្វើ ឱៃយមាន បៃតិកម្ម 
ពី កៃុង ប៉ៃកាំង។ 

កាល ពី ខៃ វិច្ឆិកា  អ្នកនាំ ពាកៃយ 
កៃសួង ការប រទៃសចិន លោក 
Zhao Lijian  បាន ចាត់ ទុក 
សៃចក្តពីៃង បញ្ជនីៃះ ថា ជា ការ- 
គាប សង្កត់ កៃុមហ៊ុន ចិន ពី 
សំណាក់ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក។

ខណៈ ពៃលដៃល COMAC 
តៃវូបាន ដកចៃញ អង្គភាព ពាក-់
ពន័្ធ នៃ សាជវីកម្ម អាកាសចរណ ៍ 
ចិន (AVIC) ចំនួន ៧ នៅតៃ 
ស្ថតិ ក្នង៊ បញ្ជ ីដដៃល។ កៃមុហ៊នុ  
General Electric Co និង 
Honeywell International  
ទំាង២មាន កៃមុហុ៊ន រួមគា្នា ជា - 
មយួ  AVIC នងិ COMAC ដៃល 
កពំងុ ដកឹនា ំកចិ្ចខតិ ខ ំបៃងឹបៃង 
របស់ចិន ដើមៃបី បៃកួត បៃជៃង ជា - 
មយួ កៃមុហ៊នុ  Boeing Co នងិ 
Airbus ។ Arrow និង TTI  ទំាង២   
បាន បដសិៃធ ថា  កៃមុហ៊នុ របស ់ 
ពួកគៃ  មិនមាន ទំនាក់ទំ នង 
ជាមួយ យោធា ចិន  និង បាន និ-
យាយ ថា  ពួកគៃ កំពុងធ្វើ ការ ដើមៃបី   
ពៃយាយាម ដក កៃមុហ៊នុ ខ្លនួ ចៃញ 
ពី បញ្ជីចុង កៃយនៃះ ៕

លោក Joe Biden ចូលរួម ខណៈលោក Antony Blinken  ថ្ល្រងក្នងុអំឡុង  ព្រ ឹត្តកិារ ណ៍ប្រកាសគណៈរដ្ឋមន្ត្រ ី។ AFP

អាមេរិកបេកាសបញ្ជីកេមុហុ៊នចិននិងរុសេស៊ីដេលព ក់ព័ន្ធនឹងយោធា



Cambodia  ឈ្នះ រង្វាន់  ទទួល  បាន លិខិត វិញ្ញា បនបត្រ  ១ ទឹក-  
ប្រក់ រង្វាន់  ១ ពាន់ដុល្លារ និង កុំព្រយូទ័រ យួរ ដ្រ ផលិត ដោយ កូន 
ខ្ម្ររ   ម៉ាក  Koompi ១  គ្រឿង។   

 អ្នកស្រី គឿម- 
កូឡាប ក៏បាន បក-    
ស្រយ        អត្ថន័យ     
គំនូរ   ឈ្នះ ពាន-   
ដ្ររ  ថា៖ « ហ្រតុ - 
ផល  ដ្រល  ខ្ញុំ  - 
សម្រច     រើស 
យក   ប្រធាន- 
បទ    ស្តីពី ជំងឺ 
កូវើដ  ១៩   
គឺ ដោយ - 
សារ   ត្រ វា 
ជា បញ្ហា - 
សង្គម មួយ   
កំពុង    វាយ ប្រហារ    
មនុស្រស នៅ  លើ  សកល  លោក ត្រ ម្តង  មិនម្រន ត្រ   កម្ពុជា 
នោះ ទ្រ ហើយ មក ទល់ ព្រល ន្រះ  វា នៅ   ត្រ បន្ត គំរាម - 
កំហ្រង មនុស្រស   លើ សកល  លោក ដដ្រល និង  មិន ទាន់ 
ដឹង ថា   នឹង ត្រូវ បញ្ចប់ ព្រល  ណា  នោះ ទ្រ ។  គំនូរ ន្រះ ខ្ញុំ  
បាន   ប្រើ ព្រល គរូ វា ខណៈ ព្រល  ជងំ ឺន្រះ ចាប ់ផ្តើម កើត- 
មន ឡើង  រហតូ ព្រល ដាក ់ប្រកតួ ។ អត្ថន ័យ    ផ្ទាងំ គនំរូ    
តាមរយៈ តួ អង្គ    ស្រ្តី ម្នាក់ អង្គុយ  នៅ លើ កៅអី  
ពាក់ម៉ាស់   ក្នុង ទឹក  មុខ សោក សៅ  ភ្ន្រក   សម្លឹង មើល 
រូបថត គ្រួសារ  វា៉ាលិស និង  មើល តាម បង្អួច  កញ្ចក់  
ដ្រល បាន  កើត ឡើង ព្រល សា្ថានភាព ប្រទ្រស  នានា  
នៅ  លើ សកល  លោក  ជួប វិបត្តិ ជំងឺ  កូវើដ ១៩  គឺ 
បន្ទប ់ ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក»៕ 
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ប្រសិន  បើ គ្មាន-   
បញ  ្ហា  រំខាន  ដោយជំងឺ កូវើដ ១៩ 
ទ្រ  នោះ បណ្តុំ    គំនូរ   ១០ ផ្ទាំង  
របស  ់ វចិតិ្រ ករ  ស្រ ីគឿម កឡូាប 
នងឹ  ត្រវូ រៀប ច ំ ដាក ់តាងំ ពពិរ័ណ ៍
ទោល  នៅ  វិចិត្រ សាល  ស-ស  
ចាប ់ព ី ថ្ង្រ  ទ ី ៣ ខ្រ  ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ 
បន្ត     ដល់ ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រ  មករា ឆ្នាំ 
២០២១។ ត្រ   ពិព័រណ៍ ទោល  
ក្រម ប្រធាន  បទ   «ក្ររ គ្មាន   - 
ឈ្មាះ » បង្ហាញជូ ន  នូវ កម្រង 
សា្នា ដ្រ  គំនូរថ្មីៗ  ដោយ វិចិត្រ ករ 

ស្រ ី  គឿម កឡូាប ស្ត ីអពំ ីស្រច- 
ក្ត ី     ខា្វាយ   ខ្វល់ លើតថភាព សង្គម 
និង  បរិសា្ថាន  ក្នុង ព្រល បច្ចុប្របន្ន 
ន្រះ ក ៏  ស ម្រច    ធ្វើ  ពពិរ័ណ ៍តាម-  
អន  ឡាញ    ផង ដ្ររ ដោយ   ចាប់ - 
ផ្តើម    ពី ថ្ង្រ ទី ១៨ ខ្រ ធ្នូ បន្ត  ដល់ 
ថ្ង្រទី  ៣០ ខ្រ មករា ឆ្នាំ ២០២១ 
ដដ្រល នៅ វចិតិ្រ សាល  ស-ស 
ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំព្រញ  ។    

វចិតិ្រ  ករ ស្រ ីដ្រល មន ស្រកុ-  
កណំើត   នៅ  ខ្រត្ត បាត ់ដបំង វយ័  
៣៣ឆ្នាំ គឿម កូឡាប បាន 
បង្ហើប  ព ីការ តាងំ ពពិរ័ណ ៍ទោល  
តាម អន  ឡាញ ជា  លើក ដំបូង-   

ន្រះ  ថា៖ «ខ្ញុំ  បាន បង្កើត រូបគំនូរ 
ចនំនួ   ១០ផ្ទាងំ  បង្ហាញ ព ីកង្វល ់  
ន ្រការផ្លាស់ ប្តូរ   ប្រជាសាស្រ្ត   
ការប្រប្រួល  អាកាសធាតុ 
ជាពិស្រស  ទម្លាប់ ន្រ ការ ប្រើ  - 
ប្រស ់បា្លាស្ទកិ  នងិ ការ បពំលុ  ក ៏
ដចូ ជាផលប៉ះពាល ់របសវ់ា មក 
លើ  សុ ខុ មល ភាពន្រ ជីវចម្រុះ 
រួម ទាំង មនុស្រស សត្វ  និង ធម្ម - 
ជាតិ  ទូទាំង  សកល លោក»។

 វិចិត្រ  ករ  គឿម កូឡាប បាន 
បញ្ចប់ការសិក្រសា  នៅ សាល-  
ហា្វារ  ពន្លឺសិល្របៈ   ផ្ន្រក សិល្របៈ-  
សូនរូប នៅ  ខ្រត្ត បាត់ ដំ បង  ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០០៧ និង   បញ្ចប់ ការ - 
សកិ្រសា   ពសីាល រចនា នងិ រចនា 
សិល្របៈ  Gerard Pivat នៅ       
ប្រទ្រស បារាំង    ឆ្នាំ ២០១៤។  
សព្វថ្ង្រ អ្នកស្រីគឺ ជា គ្រូ បង្រៀន 
គនំរូ ជវីចល នៅ ហា្វារ ពន្ល ឺ សលិ្របៈ 
ហើ យ ការងរ  សិល្របៈចម្របង     
ស្វ្រង   យល់ ពី  មនុស្រសជាតិ   ការ - 
ផ្លាស  ់ ប្តរូសង្គម  នងិ ការ ផ្លាស ់ ប្តរូ  
បរិសា្ថាន។ 

 នា ព្រល  ថ្មីៗន្រះ វិចិត្រ ករ  
គឿម កូឡាប ក៏ បាន ឈ្នះ ពាន  
Gold Prize   ពី កម្ម វិធី  White 
Canvas Competition 
Cambodia ២០២០  រៀប ចំ 
ដោយ Social Compass-  

ពិព័រណ៍ទោលដោយវិចិត្រករស្រីគឿមកូឡាបស្តពីី
ស្រចក្តខី្វាយខ្វល់លើតថភាពសង្គមនិងបរិស្ថាន

អ្រស្រប៉ាញបញ្ច្រញទឹកប្រក់២,៩ពាន់លានដុលា្លារដល់អ្នកទិញឆ្នោតគ្រសិ្តស្មាស់
កេងុម៉ា្រឌដី : ឆ្នាតអ្រស្រប៉ាញ   

អបអរ គ្រិស្ដ សា្មាស់ ប្រចាំ ឆ្នាំ 
បាន ផ្ដល់ សំណាង ដល់ អ្នក- 
ឈ្នះ   ជា ច្រើន នាក់ នូវ ទឹក ប្រក់  
២,៩ ពាន់ លន ដុល្លារ  កាលពី 
ថ្ង្រ អង្គារ ដ្រល  អបអរ រដវូ បណុ្រយ 
វិស្រសមកាល ក្នុង ប្រទ្រស រង នូវ 
ឥទ្ធិពល អាក្រក់ បំផុត មួយ នៅ 
អឺរ៉ុប ពី វិបត្ដិ កូវើដ១៩ ។ 

ខុស ពី ឆ្នាត យក្រស ដទ្រ ទៀត 
ដ្រល  ចម្រញ់យក អ្នក ឈ្នះ ត្រ 
ប៉នុា្មាន នាក ់ ឆ្នាត «El Gordo» 
(The Fat One) មន បណំង 
ច្រករលំ្រក ទ្រព្រយ សម្របត្ដ ិ ជាមយួ 
អ្នកឈ្នះ  ជិត  ២ ពាន់  នាក់ ់ ។ 

ឆ្នាត   ១ សន្លឹក មន តម្ល្រ 
២០អរឺ៉ ូ ហើយ ប្រក ់រង្វាន ់សរបុ   
មហាសាល   ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក 

ទឹក ប្រក់ ឆ្នាត ផ្រសង សំណាង ដ៏ 
ច្រើន បំផុត ក្នុង លោក ។ 

ឆ្នាត El Gordo បាន ផ្ដល់ 
ប្រក់ ៤០ មុឺន អឺរ៉ូ (៤៨ មុឺន 
ដុល្លារ) ចំពោះ អ្នក ល្រង ឆ្នាត 
មន សំណាង ដ្រល កាន់ ចុង- 
សន្លឹក ល្រខ ៧២៨៩៧ ។ 
សំបុត្រ ឆ្នាត សរុប ១ ៧២០ 
សន្លឹក  ដ្រល មន ល្រខ កូដ ន្រះ 
ត្រូវបាន លក់  ទូទាំង ប្រទ្រស ។ 

លោក ម៉ានូអ្រល រ៉ូទ្រីហ្គ្រស 
ជា អ្នក លក់ ឆ្នាត មក ពី ភាគ- 
ពាយព្រយ  ប្រទ្រស អ្រស្រប៉ាញ 
ដ្រល បាន លក់ សំបុត្រ ឆ្នាត 
សណំាង ច្រើន សន្លកឹ បាន ប្រប ់
សារ ព័ត៌មន ក្នុង ស្រុក ថា ៖ 
«យើង រើករាយ ណាស់ ដ្រល  
អ្នក ជិត ខាង បាន ឈ្នះ »។ 

នៅ ឆ្នាំ កន្លងមក  អ្នក ឈ្នះ 
បាន នាំ គ្នា  ជុំ នៅ ការិយាល័យ 
ក្រុមហ៊ុន  ដ្រល បាន លក់ សំ-
បុត្រ សំណាង ដើម្របី អបអរ 
ជាមួយ ស្រ  សំបា៉ាញ  និង បាច 
ផ្កា  ដោយ  ភ្ល្រច គិត រឿង រក្រសា 
គម្លាត សវុត្ថភិាព  នងិ ពាក ់ម៉ាស ់
មួយ ភ្ល្រត អំឡុង ព្រល ជល់ ក្រវ ។ 

ដើម្របី រក្រសា ប្រព្រណី កុមរ ពី 
សាលរៀន ក្រុង ម៉ា្រឌីដ ដ្រល 
ធា្លាប់ ជា ក្ម្រង កំព្របាន ប្រកាស  
ល្រខ សំណាង តាម កម្មវិធី លើ 
កញ្ចក់ ទូរទស្រសន៍ ថ្វដី្របិតត្រ ឆ្នា ំន្រះ 
អត់មន វត្ដមន អ្នក ចូលរួម មើល 
ការ ផ្រសាយ ផ្ទាល់ ក៏ ដោយ ។ 

ឆ្នាត គ្រិស្តសា្មាស់ ប្រព្រណី 
ន្រះ បានចាប់ ផ្ដើម    ឡើង តាំង ពី 
ឆ្នាំ ១៨៩២៕  AFP/HR

ពិព័រណ៍ ទោល «កេរគ្មានឈ្មាះ»  របស់ គឿម កូឡាប  ។ រូបថត សហ ការើ

សន្លឹកឆ្នោត ១ ៧២០ សន្លឹក   មន លេខ កូដ ឈ្នះ  ៤០មុឺនអឺរ៉ូ រៀង ៗ  ខ្លួន។ រូបថត AFP

វិចិតេ  ករសេ ីគឿម កូឡាប កាល  ពី ទទួល 
រង្វាន់ ធំក្នងុការ បេកួត  White Canvas 
Competition ឆ្នោ ំ២០២០ ។ រូបថត សហការើ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១០កើត  ខៃបុសៃស  ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍  ទី២៤ ខៃធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ  ើ     ង    ខ   ្ព  ស  ់តៃ ដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា   ផ ្នៃក    អ   ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ      ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ       មិ   ន ឱៃយ មា     ន ភា        ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 បៃកប       របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ      
ជាធម្មត  ។ ចពំ   ះ   ប  ញ   ្ហា    ស   ្នៃ ហ       វ ិញ    គ ឺគ ូស្នៃហ ៍  មាន     
អធៃយា            សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី  ឡើង   ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន  - 
សុខ      ភាព ជា ធម្មត មិន មាន ជំងឺ មក- 
បៀ ត     បៀន  ឡើយ ។ ចំពះទឹកចិត្ត  
វិញ  គឺ មាន    សភាព ស្ងប់  នឹង នរល្អ។   

ការ     និយាយ ស្តី   ចៃើនជាពាកៃយសម្តីគួរ ជា ទី ពៃញ - 
ចិត្ត     ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទៃ ។ ការ បៃកបរបរ រកទ ទួល- 
ទន    នានា បាន     ចណំលូ គរួជាទ ីព ៃញចតិ្ត ។   ចពំះ 
សៃច  ក្តី  សៃ្នហវ ិញ គឺ មាន ដំណើរការ យា៉ាងល្អ  
ហើយ  មាន ភាព រលូនចុះ សមៃុងនឹងគ្នា តៃម្តង។  

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  ការនិយាយ- 
ស   ្តរីបស់ អ្នក រមៃង មាន ការ ពិចារ ណា  
វៃង ឆ្ងាយ  ហើយ តៃង ថ្លងឹថ្លៃងពី ផល-  
បៃយោជន៍  និង ផលប៉ះ ពាល់ យា៉ា ង   ល្អ- 

បៃសើរ ។ ចំពះ សៃចក្តសី្នៃហ ចៃើន បៃកប ដយ ភាព-  
ចុះ  សមៃងុគ្នា បាន ល្អណាស់ ។ ចំណៃកឯ ការ បៃកប-   
របររ ក ទទួលទ ន  ផៃសៃង  ៗនឹង បាន ផល គួរជាទីគប់ ចិត្ត 
សម តម ការខិតខំ បៃងឹ បៃង របស់ ខ្លនួឯង  ។ រីឯ ការ- 
ធ្វើ  ដំណើរ កមៃសាន្ត វិញ ក៏មាន សុខសុវត្ថភិាព ផង ដៃរ។ 

រាសីមធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន អ្នក ខ្លះ 
យ ក      ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ខណៈ អ្នក ខ្លះ   
ទៀត  ព ៃង ើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក។  ហៃតុ 
នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ  ។ 

ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត ់  មុន នឹង និយាយ     
ចៃញមក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      ចំពះ កា   រ បៃកប របរ រក  ទទួល - 
ទន   នានានឹង     បាន ផ ល បង្គរួ  បុ៉ណ្ណោះ ខណៈ កត្តា  សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ និង         ចិត្ត គ្មាន    ផ  ល ប ះ៉ ពា  ល់។ រីឯ បញ្ហា  
ស្នៃហ       គូ ស្នៃហ៍ ចៃះ  យល់ ចិត្ត គ្នាដូច  សព្វ មួយដង ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ តៃដៃត  ។  ការ និយាយ-  
ស្ត ី ចៃើនតៃ  ព  លពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។  ចំពះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទន នានាវិញនឹង    បាន ផល ចំណៃញ  

យា៉ាង គប់ចិត្ត ធ្វើឱៃយ ទឹកចិត្ត  អ្នក មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំពៃញការងា រ ផៃសៃង ៗ   ។ ចំ ណៃកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ គឺចៃើន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្នៃហ វិញ  គូស ្នៃ ហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង - 
គ្នា ជាធម្មត ហើយ ចៃះ បង្កើតនូវ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម៕   

រាសមីធៃយម។  កត ្តា សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មាំ  មួនល្អ  ហើយ   តៃូវ ចំណាយ  ទំង-  
កមា្លាំង  កាយចៃើ ន ក្នុង ការ បំពៃញ   កិច្ច -  
ការ   ទំងឡាយ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក   អ្នក  
តៃូវ វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ 

បៃយ័ត្ន  នាំ ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លួន ។ ចំពះ  ការ  ពៃយា - 
យាម  ហក់    មាន  ភាព  ខៃស ត់ ខៃសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  សា្វា ហប ់ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ ងារ រប ស់ ខ្លួន  ។  រីឯ 
បញ្ហា  ស្នៃហ                             គូ ស ្នៃហ៍ មានអ ធៃយាសៃ័យ  គ្នាល្អ ។      

រាសី  ឡើង ខ្ព  ស់ តៃដ ៃត ។ ការបៃកប-  
របរ  រក ទទួល ទន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរតៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ ទទួល បាន នូវ ការ រាក់ ទក់ ព -ី 

មនុសៃស  គៃប់ សៃទប់ វណ្ណៈមិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នកបៃកប ដយ  ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្ត ីស ្នៃហ វិញ  មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មង។                   

រាសីខ្ពស ់ តៃដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព នៃ  គសូ្នៃហម៍ានការ  ស្វៃង  យល-់ 
ចិត្ត គ្នា បៃប សភាព ធម្មត។  ចំពះ  
ការ  បំពៃញ កិច្ចការ ផៃសៃង ៗ  ចៃើន តៃ 

បៃកបទៅ  ដ យសា្មារតីទទួល ខុសតៃូវខ្ពស់  ។ 
ដយ ឡៃក ការ  បៃក ប រ បរ រកទទួល ទន វិញនឹង 
បាន ផល គប ់ បៃស ើរចៃើន ។  សមៃប ់ថ្ងៃនៃះ ដៃរ 
លោក អ្នក មា ន  សនា្តានចិត្ត  ដយ ក្តី មៃត្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ផងគោរពសៃឡាញ់ខ្លាំង ។ 

 រាសី សៃុតចុះ ។ ជ ើង លៃខស្ថិត នៅ 
ល ើ អន្ត រាយ   ហៃតុនៃះ រាល់ការ- 
បំពៃញ កិច្ច ការ   ផៃសៃងៗតៃូវ  តៃបៃុង- 
បៃយ័ត ្នឱៃយ ខ្ពស់ ។ ចំពះ ទឹក ចិត្ត  

បៃកប ដយ  ក្តីទ សៈ ចៃើន   ដៃល អាច ញ៉ាំង ឱៃយ  
អ្នកបពំៃញ កចិ្ច  កា  រ  ជបួ  បរាជយ័  ដចូ្នៃះតៃវូតៃ  មាន 
ការ    អត់ធ្មត់ ឱៃយ បានច ៃើន ។   ចំណៃកឯ សៃច ក្តី- 
ស្នៃហ  វញិ ហ ក ់ដចូ ជា មាន ភាព រការំកសូ ហើយ 
គូស្នៃហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿងរា៉ាវ ។     

 រាសី សៃតុចុះខ្លាងំ ។  លោកអ្នក អាច 
នឹង  មាន គៃះ ដយ សារតៃសម្តី  
ហើយ ល ភ សកា្ការៈផ ៃសៃង ៗ  ក៏ អាច   
បង់ បា ត  ់ដយសារសម្តផីងដៃរ។   

ដូច្នៃះ  មិន  គួរ  ប ណ្តោយ  ឱៃយ មាន ការថ្នាងំ ថ្នាក់ ណា-  
មួយ   ឡើយ នៅ ថ្ងៃនៃះ  ។  ចំពះការ បំពៃញការងារ 
ផៃសៃងៗ បាន ផល  តិចតួច ត ៃបុ៉ណ្ណោះ ។ ដយឡៃក  
សៃច ក្តសី្នៃហ  ក្ន ុងចិត្ត ចៃើនតៃ ពរពៃញ ទៅដយ 
មនោសញ្ចៃតនា និង ភាពអណ្តៃតអណ្តូង។     

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។ កត្តា សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ    កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ បៃកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល     ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱៃយ  លោក អ្នក      
មា ន     ក ្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រ ឯី  ល ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបៃកប របរ- 
រកទទលួ  ទន ផៃសៃងៗ បាន ផល ល្អ  ហើយ 
ដំណើរ តៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
ទទួល បាន  ការរាក់ទក់ពីមនុសៃស គៃប់ - 

សៃទប ់ វណ្ណៈ។ ចំព ះទឹកចិត្ត លោក អ្នកបៃកប ដយ ក្តី- 
សោមនសៃស   នងិ មាន សមត្ថភាព អាច ដះ សៃយ បញ្ហា 
ផៃសៃង  ៗ    បាន យា៉ាង ល្អ។  ចំណៃកឯ  សៃចក្តី ស្នៃហវិញ  
គូស្នៃហ ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់។ 
រីឯលភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គប់ចិត្ត។   

កៃងុ ហារា៉ារ៉ៃ : លោក អៀនមរ័ 
ឈីកាវ៉ាហៃសា បានញាត់ សត្វ- 
កញ្ចៃ លងី ប៉នុា្មាន កៃបាល ក្នងុ មាត ់ 
និង ទំពាយា៉ាង ឆ្ងាញ់ ពិសា លន់- 
ស្នូរ តៃ កៃួប ៗ  សមៃប់ អាហរ 
សមៃន់ ជាមួយ ទឹក ។ 

លើស ព ីពាកៃយ ពៃចន ៍តៃវូ រៀប- 
រាប ់អពំ ីគណុ បៃយោជន ៍នៃ សត្វ 
ល្អតិ  ដយ លោក បាន ចាត ់ទកុ 
ជា អាហរ សុខភាព មាន រស-
ជាតិ ឆ្ងាញ់  និង សរីរាង្គ  ដៃល 
វជា អាហរ ទិព្វ  ជាពិសៃស  
សមៃប់ បៃទៃស  កៃីកៃ  ដៃល 
បៃជាជន អាច រក ទទួលទន 
បាន ដយ អត់ អស់ លុយ ។ 

រសជាតិ កាន់តៃឆ្ងាញ់ បើ វ ជា 
កញ្ចៃ ដូងឬ ហៅថកញ្ចៃគៃិស្ដ- 
សា្មាស់  មានសមៃបុរ កៃមៅ ដៃល 
ចាប់ ផ្ដើម សាយ កូន នៅ តំបន់ 
ភាគ ខង តៃបងូ នៃ បៃទៃស នារដវូ 
បុណៃយ គៃិស្ដ សា្មាស់។ 

អ្នក រុក រក រ៉ៃ អាយុ ២៨ ឆ្នាំ 
បាន បៃប់ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មាន   
AFP ថ៖ « យើង មិន ចាំ បាច់ 
ចំណាយ បៃក់ លើ សត្វ កញ្ចៃ 
ទំង នោះ ឡើយ ។ ពួកវ សមៃបូរ 
ណាស់ »។ 

លោក បាន និយាយ ថ៖ «អ្វី 
ដៃល តៃូវ ធ្វើ នោះ គឺ ចៃញ កៃ 
ផ្ទះ ទៅតម គុម្ពោត ពៃ រួច 
អងៃួន ដើម មូសាសា  ហើយ 
ពួកវ  បងា្ហាញ ខ្លួន នៅ រដូវ ក្ដៅ 
ពៃល បៃភៃទ សត្វ ល្អិត ផៃសៃង ៗ  
កមៃ បាន ឃើញ »។ 

ទីកៃុង ហៃសុីមបាវ៉ៃនានា  រស- 
និយម  លើ អាហរ តៃូវបាន ធ្វើ 
ទនំើប កម្ម  ហើយ ក្មៃងៗ ជនំាន-់ 
កៃយ មានទំនោរ ទទួលទន  
ម្ហូប បៃប បស្ចិម បៃទៃស។

ប៉នុ្តៃនៅតម ទ ីជន បទ បៃជា-
ជន  នៅតៃ  បន្ដ បៃពៃណី ទទួល 
ទន សត្វ ល្អិត ដូចជា ដង្កូវ 
ម៉ូផាន និង សៃមច ស ដៃល 
រស់ នៅ ក្នុង ដីមាន ជីវជាតិ និង 

រុក្ខជាតិ កៃស ់ៗ  ។ 
លោក ឈីកាវ៉ាហៃសា រស់ នៅ 

ក្នងុ ភមូ ិមនូដរូ៉ ូចមា្ងាយ បៃមាណ 
១០០ គីឡូម៉ៃតៃ ភាគ និរតី 
ទកីៃងុ ហរា៉ារ៉ៃ  ស្ថតិ ក្នងុ ចណំម 
អ្នក និយម បរិភោគ សត្វ ល្អិត ។

ភ្លៀង ធ្លាក ់ជោក ជា ំរយៈ ពៃល  
៣ សបា្ដៅហ៍ បាន បង្ក ការ គំរាម- 
កំហៃង ដល់ របរ ជីក រ៉ៃ ។

ដចូ្នៃះ លោក បាន ឆ្លៀត ពៃល 
ទំនៃ រដើរ អងៃួន សត្វ  កញ្ចៃ យក 
មក បំពង ។ 

លោក   យក សត្វ កញ្ចៃ ដៃល 
អងៃួន បាន ទៅ ឱៃយ ស្ដៃី ចំណាស់ 
ឈ្មាះ  វិននី ឈីកាអុងដា 
អាយ ុ៧២ឆ្នា ំដៃលជា អ្នក  ជយួ 

ចម្អិន សត្វ ល្អិត ទំង នោះ ឱៃយ រូប 
លោក ។ រូប មន្ដ ចម្អិន ងាយ ៗ  
ដយ កញ្ចៃ តៃូវ បាន យក ទៅ 
សោ្ងារ ឱៃយ ទន ់រចួបពំង រហតូ ដល ់
កៃៀម សៃួយខ្ញោក ។ 

អ្នកសៃី ឈីកាអុងដា បាន 
បៃប ់ថ ៖ « ពៃល នៅ ក្មៃង យើង 
ធ្លាប់ ចៃញ ទៅ តម ពៃ របោះ 
ដើមៃបី ចាប់ សត្វ កញ្ចៃ ។ ពៃះ- 
ជាមា្ចាស់ បង្កើត សត្វ ទំង នោះ  
ដយ ចង់ បៃប់ ថ ពួកវ ជា 
សត្វ  មាន រសជាត ិឆ្ងាញ ់។ គរួ ឱៃយ 
សោក សា្ដៅយ សមៃប់ ក្មៃង ៗ  
ទីកៃុង ដៃល អត់ ចូល ចិត្ដ សត្វ- 
កញ្ចៃ ។ វ ជា អាហរ សមៃន់ 
សៃួយឆ្ងាញ់ »៕ AFP/HR

ពលរដ្ឋ កៃកីៃ ចាត់ទុក   កញ្ចៃ ជា អាហារជីវជាតិ  មិន  អស់បៃក់ ។ រូបថត AFP

កៃយ ភ្លៀង ធ្លាក់ចៃើន  ជាវៃលា បៃមូលផល សត្វ កញ្ចៃ ។ រូបថត AFP

ប្រជាជនហ្រស៊ីមបាវ៉្រចាប់ផ្ដើមបំពងសត្វ
កញ្ច្រស្រួយខ្ញោកនារដូវគ្រិស្តស្មាស់

សត្វ កញ្ចៃ តៃវូ បានស្ងោរ រួច យកទៅ  បំពង ឲៃយសៃយួខ្ងោក ជា អាហារ សមៃន់ នៅបៃទៃស ហៃសី៊មបាវ៉ៃ។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  អ្នក បៃដាល់ លំដាប់ 
ជួរ មុខ  ក្នងុ ទម្ងន់ ៦០ គីឡូកៃម 
ចំនួន ៤ រូប  មាន ឡូញ  វណ្ឌ ី,ពៃឿង  
សុជាតិ , ទូច  ដៃវីត  និង  ធា  វាសនា   
តៃវូ បាន គណៈ កម្មការ ផ្គ ូផ្គង បៃចំា 
សង្វៀន ថោន  ដាក់ ឲៃយ បៃ កួត 
ដណ្តើម  បៃក់ រង្វាន់ ចំនួន ៣, ៤ 
លាន រៀល  នា យប់ ថ្ងៃ អាទិតៃយ   
ខណៈកន្លងមក សុជាតិ ធា្លាប់ ឈ្នះ 
បៃក់លាន ម្តង ហើយ រីឯ ទូច  
ដៃវីត  និង  ឡូញ  វណ្ឌ ី ធា្លាប់ ធា្លាក់ 
ចៃញ ពី កម្ម វិធី នៃះ ដូច គ្នា។ 

លោក  ឡុង  វិបុល  ជា គៃ ូបង្វកឹ  
និង   ឡូញ  វណ្ឌ ី និយាយ ដូច គ្នា 
ថា    វត្ត មាន របស់   ពៃឿង  សុជាតិ  
ទំនង មាន សមត្ថភាព ល្អ  លំបាក- 
បៃ កួត ជាង គៃ  បនា្ទាប់ មក  ទូច  
ដៃវីត  ដៃល ល្អ កណ្តាប់ ដៃ  និង 

កមា្លាងំ  សូ៊ ហ្វល្អ  មិន ងយ សៃតុ ចុះ   
គឺ  ការ បៃ កួត នៃះ លំបាក ខ្លាងំ ។

 កីឡាករ វណ្ឌ ី  និយាយ ថា ៖  «ខ្ញុ ំ
ធា្លាប់ ចាញ់ ពិន្ទ ុពៃឿង សុជាតិ ម្តង  
បុ៉ន្តៃ ការ តៃៀមបៃកួត លើកនៃះ  ខ្ញុ ំ
ហ្វកឹ ហាត់  និង តំាង ចិត្ត បៃ កួត យក 
ឈ្នះ ឲៃយ បាន វិញ  ក្នុង ទំនុក ចិត្ត 
ខ្ពស់។  យា៉ាងណ ក៏ ដោយ បើ  សិន 
វគ្គ ដំបូង ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ   ទូច  ដៃវីត  
និង  ធា  វាសនា  ខ្ញុ ំគិត ថា  សៃលួ 
ជាង  ប៉ះ  ជាមួយ  ពៃឿង  សុជាតិ  
ដៃល ពិត ជា  ឧបសគ្គ ធំ   តៃ ខ្ញុ ំសងៃឃឹម 
ឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ» ។ 

ចំណៃក  លោក  ធន់  សុភា  គៃូ 
បង្វកឹ   ពៃឿង  សុជាតិ  បានបៃប់ 
ថា ៖« សុជាតិ  ហាត់ តៃៀម បាន ល្អ  
ហើយធា្លាប់ ទទួល បាន ជយ លាភី  
ក្នងុកម្មវិធី ម្តង។   ចំណៃក កីឡាករ  
៣នាក់  តៃៀម ដាក់ ឲៃយ ចាប់ ឆ្នាត 
បៃ កួត គ្នា   សបា្តាហ៍ នៃះ  ខ្ញុ ំគិត ថា  

ឡូញ  វណ្ឌ ី និង  ទូច  ដៃវីត  លំបាក 
បៃ កួត   ពៃះ គៃ មាន បច្ចៃក ទៃស 
បៃហាក់ បៃហៃល គ្នា  អី៊ចឹង ការ 
ចាញ់  ឬ ឈ្នះ  សុទ្ធ តៃ បៃទាញ 
បៃទង់ គ្នា លំបាក ខ្លាងំ ណស់  បុ៉ន្តៃ 
បើ ប៉ះ  ធា  វាសនា  ដូច ជា មិន សូវ 
ខ្វល់ ឡើយ »។

 លោកបាន និយាយ   បន្ថៃម ថា៖ 
«ទោះ ជា យា៉ាង ណ  ខ្ញុ ំជា គៃ ូ មាន 
ជំនឿ  និង សងៃឃឹម ឈ្នះ ៧០ ភាគ- 
រយ គៃន់ តៃ វា មាន លក្ខណៈ តាន- 
តឹង» ។ រីឯ   ពៃឿង  សុជាតិ  និយាយ 
ថា ៖ « ខ្ញុ ំរំពឹង  ឈ្នះ ៨០ ភាគ រយ  
ហើយ រវាង  ឡូញ  វណ្ឌ ី និង  ទូច  
ដៃវីដ  ខ្ញុ ំគិត ថា  ដៃវីត  លំបាក ឈ្នះ 
ជាង  ដោយ សារ កណ្តាប់ ដៃ  និង 
កមា្លាងំ វាយ ចៃញ ខ្លាងំ និង ធ្ងន់ៗ 
ណស់  គឺ បើ គៃច មិន ទាន់  អាច 
សៃតុ ចុះ តៃ ម្តង» ។ 

ដោយ ឡៃក លោក  មា៉ាក់  សុខន  

គៃ ូបង្វកឹ របស់  ធា  វាសនា  បាន 
បៃប់ ថា ៖« វាសនា  មិន ធា្លាប់ ចូល 
បៃ កួត ដណ្តើម បៃក់ លាន នៃះ ទៃ  
ហើយ ខ្ញុ ំមិន ហា៊ាន វាយ តម្លៃ មុន 
ឡើយ   ពៃះ កីឡាករ ៣ នាក់ ទៀត  
មាន សមត្ថភាព ខ្លាងំ  លៃបី គួរ សម  
ដៃល សុទ្ធ តៃ ជាកីឡាករ មាន 
កមា្លាងំ  នៅ រឹង មំា  ថៃរ ល្អ និង វ័យ 
ក្មៃង ដូច គ្នា »។

 លោក  បន្ថៃម ថា ៖  «តាម ពិត  ធា  
វាសនា  ឡើង បៃ ដាល់ យូរ គួរសម 
ដៃរ  ក្នងុ ជំនាន់  សៃករ គ្នា ហ្នងឹ  បុ៉ន្តៃ 
មិន សូវ លៃបី លៃបាញ  ដោយ មិន ទាន់ 
មាន ឱកាស ចូល  បៃកួត  នៅ ក្នងុ 
កម្ម វិធី ដណ្តើម  ពាន  ឬ ខៃសៃ កៃវាត់ 
ដូច គៃ ។  យា៉ាង ណ  ខ្ញុំ គិត ថា  
សងៃឃឹម មិន ចៃើន ទៃ  តៃ ធានា ចូល 
វ៉ៃ អស់ ពី សមត្ថភាព »។

 ចំពោះ ទូច  ដៃវីត  និង  គៃូ 
បង្វកឹក្លបិ  អរុណរះកីឡា លោក  

អាត សំរិទ្ធ មិន អាច ទាក់ ទង 
សមា្ភាស បានទៃ  បុ៉នលោក  ជួប  
វុតា្ថា  អ្នក ផ្គូ ផ្គង ការ បៃ កួត នៅ 
សង្វៀន ថោន បាន អះអាង  ថា ៖ 
«កីឡាករ ទំាង ៤ រូប ក្នងុ ទម្ងន់ ៦០ 
គីឡូកៃម នៃះ  តៃវូ បាន សមៃតិ- 
សមៃងំ យា៉ាង ខ្លាងំ  ដោយ ខង 

សង្វៀន យើង  បាន ពិនិតៃយ លើ ការ 
បៃ កួត ជាក់ ស្តៃង ថ្មីៗ   ដើមៃបី ឲៃយ ការ 
បៃ កួត  មាន ភាព ទាក់ ទាញ  និង 
ជា ការ បៃកួត មិន មៃន លំៗ  យក 
លុយ ទៃ គឺ  គៃប់ កីឡាករ  នៅ 
សង្វៀន ថោន  តៃវូ តៃ បៃ កួត  អស់ 
ពី សមត្កភាព» ៕ 

បេក្ខភាព ទំាង ៤ នាក់ ដេល តេវូបេកួតដណ្តើមបេក់លាន  ។ រូប សហ ការី

គូដណ្តើមប្រាក់លាននៅសប្តាហ៍ន្រាះឡូញវណ្ឌីនិងព្រាឿងសុជាតិញញើតគ្នា

Siampanisកំពុងស្ថតិក្រាម
ការការពារពីបូ៉លិស២៤ម៉ោង

 ថេស សាឡូនិគិ:  បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ នៅបៃទៃស កៃិក  ធ្វើ 
សៃចក្ដី រាយ ការណ៍ កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ ថា អ្នក ចាំ ទី Marios- 
Siampanis របស់ កៃុម Aris 
Thessaloniki តៃវូ  ស្ថតិ កៃម 
ការ ការ ពារ របស់ ប៉ូលិស ២៤ 
ម៉ាង កៃយ រាយ ការណ ៍ព ីការ 
ប៉ុន ប៉ង សូក បា៉ាន់ ។

សៃចក្ដី រាយ ការណ៍ នោះ  ឱៃយ 
ដងឹ ថា ប៉លូសិ ៤ នាក ់តៃវូ ដាក ់
ឱៃយ ការពារកីឡាករវ័យ ២១ ឆ្នាំ 
បនា្ទាប់ ពី មាន ការគំរាម កំហៃង 
ជា ចៃើន ចំពោះ រូប គៃ នៅ លើ 
បណ្តាញ សង្គម។

កាល ពីថ្ងៃ ទី ១៤ ខៃ ធ្ន ូកឡីាករ 
Siampanis បាន ផ្ញើ លខិតិ ទៅ 
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ កៃិក និង 
កៃប ខ័ណ្ឌ Super League 
ដោយ រាយ ការណ ៍ថា របូ គៃ តៃវូ 
បាន គៃ ទាក ់ទង មក នៅ មនុ ការ 
បៃកួត រវាង កៃុម  ក្នុង កៃុង តៃ ១   
Aris និង PAOK កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ដើមៃបីឱៃយ រូប គៃ បង្ហាញ 
នូវ ទមៃង់ លៃង មិន ល្អ ។

Siampanis ក៏  អះ អាង ដៃរ 
ថា កៃុម PAOK បាន បៃតិកម្ម 
តប ដោយ ការ វាយ បៃហារ មក 
លើ រូប គៃ ។ ក្នុង ផូស្ត ១ តាម 
បណ្តាញ សង្គម Instagram 
កឡីាករ សញ្ជាត ិ កៃកិ របូ នៃះ  ឱៃយ 
ដឹង ថា ខ្លួន មាន ការ ខឹង សមៃបា  
ដៃល  PAOK  បញ្ចៃញ កុង តៃ 
របស់គៃ ជាមួយ  Aris  និង ព័ត៌- 
មាន លម្អតិ តាម រយៈ វៃប សាយ 
ផ្លូវ ការ នៃ ក្លិប របស់ ពួក គៃ ។ 

Siampanis ធា្លាប់ លៃង ឱៃយ  
កៃុម យុវ ជនសិន មុន នឹង មាន 
មុខ ក្នុង កៃុមធំ របស់  PAOK 
(២០១៥- ២០១៩) តៃ បាន 
ចាក ចៃញ ទៅ ចូល រួមជាមួយ 
Olympiakos ដៃល កៃយ 
មក ក៏ ដោះ លៃង រូប គៃ កៃយ 
រយៈ ពៃល ១ ឆ្នាំ  ។ រូប គៃ ក៏ 
តៃឡប ់ទៅ កៃងុថៃស សាឡនូ ីគ ី
វិញ ហើយ ចុះ កិច្ច សនៃយា លៃង 
ឱៃយ កៃុម Aris ។

ថ្ងៃ ទ ី ១៧ ខៃ ធ្ន ូPAOK   បាន 
បង្ហាះ សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ 
ដៃល ពោរ ពៃញ ដោយ កំហឹង 
នៅ លើ វៃប សាយ  ដោយ លើក 
ឡើង ថា ការ ផ្លាស់ របស់ គៃ ទៅ 
កាន ់ Aris គ ឺជា ផ្នៃក មយួ នៃ ការ 
សម គំនិត បៃឆំង នឹង ពួកគៃ។

កៃុម PAOK បាន ឱៃយ ដឹង ថា    
Siampanis ធ្វើ ឱៃយ សារ ធារណ- 
ជន  មាន ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ជាមួយ 
នឹង ភាព អាតា្មា និយម របស់ គៃ 
ដោយ ការ បដសិៃធ ឱកាស កើប  
បៃក់ជាមួយ  កៃុម Olympia-
kos ដើមៃបី ទៅ លៃង ឱៃយ  កៃុម 
Aris ពោល គឺ បៃមាណ ១/៦ 
នៃ ចំនួន ទឹក បៃក់ ដៃល គៃ 
នឹងរក បាន ។

កីឡាករ Siampanis បាន 
នយិាយ ថា របូ គៃ គតិ ថា អតតី 
កៃុម របស់ ខ្លួន បាន ព័ត៌មាន 
លម្អិត នៃ កុង តៃ របស់ ខ្លួន នៃះ 
ពី សហ ព័ន្ធ បាល់ ទាត់ កៃិក  
ហើយ បាន បៃប់ ថា  PAOK 
កំពុង បៃពៃឹត្ត នូវ ទង្វើ មិន តៃឹម- 
តៃូវ ៕ AFP/VN

Man Cityបន្ថ្រាមសម្ពាធដល់Arteta
កេុង ឡុងដ៍ : កៃុម Man-

chester City បន្ថៃម សមា្ពាធ 
ដល់ លោក Mikel Arteta 
កាន ់តៃ ខ្លាងំ ឡើង បនា្ទាប ់ព ីយក 
ឈ្នះ កៃុម  កំពុង ជួប បញ្ហា Ar-
senal ៤-១ ដៃល ជា លទ្ធផល 
ជួយ ឱៃយ កៃុម ជើង ឯក ចាស់  ពាន  
League Cup ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
វគ្គ ៤ កៃុម ចុង កៃយ កាល ពី 
យប់ ថ្ងៃ អង្គារ ។ 

កៃុម  Man City ធ្វើ ឱៃយ  គៃូ 
បង្វឹក  ដៃលកំពុង រង សមា្ពាធ 
លោក Arteta មាន ថ្ងៃ បុណៃយ 
គៃិស្ត សា្មាស់   ដ៏ កៃៀម កៃំ មួយ 
ដោយ ការ  ផ្ដល់  ឱៃយកៃុម  Arse-
nal របស់ អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ 
អៃសៃបា៉ាញ ភ្លករ់សជាត ិបរាជយ័ 
ជាលើក ៤ ក្នុង ចំណោម  ៦ 
បៃកួតចុង កៃយ នៅ គៃប់ កម្ម 
វិធី  ទាំង អស់ ។

Gabriel Jesus តៃត ឱៃយ  
Man City នាំមុខ ពៃល ការ 
បៃកតួ នា កឡីដា្ឋាន Emirates 
ដំណើរការ  បាន ៣នាទី  ហើយ  
ទោះ ជា កីឡាករ Alexandre 
Lacazette បៃើ កៃបាលជួយ  ឱៃយ 
កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ តាម  ស្មើ វិញ ក៏ វា 
នៅ តៃ ជា រាតៃី ដ៏ សៃន ទារុណ 
របស់ លោក   Arteta ដដៃល ។

អ្នក ចាំ ទី បមៃុង Alex Ru-
narsson  បង្កើត នូវ កំហុសដ៏ 
ធ ំដោយ ការ ទះ បាល ់ដៃលទាត ់
្រហ្វីឃីត ដោយ  Riyad Mah-
rez បា្លាត ចូល ទី ធ្វើ ឱៃយ កៃុម 
មៃឃខៀវ នាំ មុខ ជាថ្មី  ខណៈ 
កៃយ មក Phil Foden និង 
Aymeric Laporte នាំ គ្នា 

បំប៉ាង សំណញ់ ទីមា្នាក់ ១ 
គៃប់ ដើមៃបី បៃកដ ថា កៃុម 
របស់  ខ្លួន បាន ឆ្លង  ទៅ វគ្គបន្ត ។

 កៃយ កៃុម ធា្លាក់ លោក 
Arteta និយាយ ថា ៖ «វា ជា 
រឿង លបំាក ក្នងុ ការ សា្មាន ព ីការ 
បៃកតួ ថា តើ នងឹ ដណំើរ ការ ទៅ 
យា៉ាង ម៉ៃច ?  គូ បៃកួត កមៃិត 
នៃះ ពៃល អ្នក បណោ្តាយ ឱៃយ ស៊តុ 
បញ្ចូល ទី  វា នឹងធ្វើ ឱៃយ ពិបាក  
យក ឈ្នះ មិន ខន » ។

អ្នកចាត់ ការ វ័យ  ៣៨ ឆ្នាំ  បន្ត 
ថា ៖ « រឿង រា៉ាង ប្លៃក ៗ  ជា ចៃើន 
កំពុង កើត មាន នៅ គៃប់ បៃកួត 
ហើយ រឿង ទាំង នោះ ពិត ជា 
ពិបាក ដោះ សៃយ ណស់ ។ 
Runarsson មិន សូវ បាន 
លៃង ចៃើន បៃកតួ ឡើយ ជាមយួ 
ពួក យើង ។ យើង ទាំង អស់ គ្នា 

សុទ្ធ តៃ មាន កំហុស ដូច្នៃះ ពួក 
យើង តៃូវ គំទៃ រូប គៃ » ។ 

ដោយសារ ធា្លាក់  ដល់ លៃខ 
១៥ ក្នងុ តារាង កៃប ខណ័្ឌ  Pre-
mier League កៃយ ចាញ់  
៥ ដង នៅក្នុង ចំណោម  ៧ 
បៃកួត ចុង កៃយ  ដៃល ជា ការ 
ចាប់ ផ្ដើម  ដ៏ អាកៃក់ បំផុត  ក្នុង 
រដូវ កាល  ១ គិត តាំង ពី ឆ្នាំ  
១៩៧៤-១៩៧៥ កៃមុ Arse-
nal កពំងុ ដា ំកៃបាល ចលូ ទៅ ក្នងុ 
វិបត្តិ កាន់ តៃ ជៃ ទៅ ៗ  ។ 

លោក Arteta ដៃល ធា្លាប់ ធ្វើ 
ជំនួយ ការគៃូបង្វឹករបស់ លោក  
Pep Guardiola នៅ Man- 
City មុន  ទៅ  Arsenal កាល 
ពី ១២ ខៃ  មុន នឹង បៃឈម 
ជាមួយ ការ បណ្តៃញ  ចៃញ បើ 
សនិ សណំង អាកៃក ់របស ់កៃមុ 

បន្ត រហូត ដល់ ឆ្នាំ ថ្មី ។
លោក Arteta បន្តទៀត ថា ៖ 

« យើង តៃូវ  កៃ បៃ សា្ថាន ការណ៍ 
ឱៃយ បាន ។ បើ មនិ អាច   បញ្ហានងឹ 
មាន   កាន់ តៃ ធំ ទៅ ៗ ។ នៃះ ជា 
សា្ថាន ការណ៍ ដៃល នឹង កាត់ ក្ដី 
រដូវកាល របស់ យើង ។ ដោយ 
ឈរ លើ អ្វី ដៃល   បង្ហាញ នៅ 
យប់ នៃះ ជាមួយ នឹង ការ តទល់ 
នងឹ កៃមុ ដ ៏រងឹ  ខ្ញុ ំមើល ឃើញ អ្នក 
បៃយុទ្ធ ក្នុង កៃុម របស់ ខ្ញុំ » ។

ប៉នុ្តៃលោក  Pep នយិាយការ- 
ពារ អតីត ជំនួយ ការ ថា ៖ « គត់ 
ជា អ្នក ចាត់ ការ ពូកៃ មា្នាក់ ។ ខ្ញុំ 
ដងឹ  ព ីអ្វ ីដៃល គត ់នងឹ ធ្វើ ។  ទោះ 
ពៃល នៃះ មាន នូវ លទ្ធផល 
អាកៃក ់តចិ តចួ ពតិ មៃន ក ៏វា មនិ 
អាច មក ផ្លាស់ ប្ដូរ គំនិត របស់ ខ្ញុំ 
បាន ឡើយ » ៕ AFP/VN

លោក Arteta មាន ទឹកមុខសេងូតសេងាត់ កេយ Arsenal ធ្លាក់ពី League Cup ដោយសារ Man City។ AFP



 ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ការ ទិញ រថ  យន្ត ដ៏ ទំនើប តម្លៃ  
ជិត កន្លះ លាន ដុលា្លារ  ធ្វើ ជា កាដូ ខួប កំណើត  
សំណព្វ ចិត្ត   រំលង មិន ទាន់ បាន ប៉ុន្មាន  ខៃ ផង  
សុខៗ ក៏ ឃើញ  តារា   ចមៃៀង  រ៉ៃប   ងួន ចាន់ ដៃវីត 
ហៅ  ជី ដៃវីត   បៃកាស លក់  រថយន្ត ទំនើប   ម៉ាក   
Rolls- Royce   ដៃល ខ្ល ួនបាន ទញិ    ជនូ   គ ូស្នៃហ ៍  ជា  
តារា ចមៃៀង សៃ ី សចិសុ ី កញ្ញា  ទៃព បពូៃកឹៃស នោះ- 
វញិ  បង្កើត ភាព   ភា្ញាក ់ ផ្អើល សា ជា ថ្ម ី  នៅ ក្នងុ ចងុ   ឆ្នា ំ 
២០២០  នៃះ  ។ 

គៃ  នៅ  ចាំ   ថា  ជី ដៃវីត   បាន  ទិញ  រថយន្ត ទំនើប    
ម៉ាក  Rolls- Royce   ជនូ  គ ូស្នៃហ ៍ជា តារា ចមៃៀង 
ស ៃ ី សចិ  សុ ី កញ្ញា  ទៃព បពូៃកឹៃស មនុ ពៃល ដៃល ខ្លនួ 
បាន ទៅ   បួសជា សងៃឃ កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៣ ខៃកក្កដា 
ឆ្នាំ ២០២០   បំពៃញ      កុសល  ជូន  មតា បិតា  និង 
ដើមៃប ីរម្ងាប ់ចតិ្ត  ដៃល រង ភាព ស្មគុសា្មាញ មយួ រយៈ  
នៅ    ទី អារាម   មួយ ឈ្មាះ វត្ត  លា្អាង កង្កៃប  នៅ  សៃុក    
បាណន់      ខៃត្ត    បាត់ដំបង។  

បើ ទោះបី សម្ព័ន្ធ ស្នៃហ៍ តៃឹម ជា គូ ដណ្តឹងនឹង គ្នា  
មៃនក្តី  តៃ គូស្នៃហ៍ សិលៃបៈ ចមៃៀង សម័យ កញ្ញា 
ទៃព បូពៃឹកៃស និង  លោក ជី ដៃវីត ក៏  ហៅ គ្នា ជា ប្តី 
បៃពន្ធ ពៃញៗ មត់ រួច ទៅ ហើយដៃរ  និង  
ហ៊ាន  លះបង់ខ្ពស់  ដើមៃបី បង្ហាញ 
ក្តី សៃឡាញ់  ដ៏ មហិម  ដោយ-  
បាន  ទិញនូវ រថយន្ត ទំនើបៗ  
ដៃល មន   តម្លៃ ជតិ កន្លះ លាន 
ដុលា្លារ  ជា កា ដូ ជូន គ្នា ទៅវិញ-
ទៅ មក ន   ថ្ងៃ - 
ពិសៃស រៀងៗ-  
ខ្លួន   គឺបា ន ធ្វើ  
ឱៃយ   មហ  ជ ន-  
មន ការ សៃឡាំង-  
កាំង  ម្តង ៗ  និង តៃង    
ពា ំចម្ងល  ់     ពបីៃភព-  
បៃក់ ចំណូល  ពួក- 
គៃ ផង ដៃរ ។

ជាក់ ស្តៃង  ជី 
ដៃវីត ទិញ ឡាន 
ម៉ាក Rolls - 
Royce  ជូ ន  កាដូ 
ថ្ងៃ ខួប  កំណើត-   
កញ្ញា ទៃព បពូៃកឹៃស 
ហើយ រូបលោក ក៏ 
ទទួល    បាន កា ដូរ  ថ - 
យន្ត  ម៉ា ក Mercedes 
G63   ពី កញ្ញា ទៃព 
បូពៃកឹៃស   វិញ  ដៃរ  ថ្ងៃ ខួប- 
កំណើត របស់  លោក ។  

តៃនៅ   ចងុ ខៃធ្ន ូ ចងុ 
ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ 
សៃប  ់តៃ គៃឃើញ ជ ី
ដៃវីត ក៏ បង្ហើ រសារ  

បៃកាស  លក់ ឡាន  Rolls-Royce វិញ នៅ តាម 
អុីនសា្តកៃម ថា៖ «បង អ្នក រក សុី  បង លក់ អន - 
ឡាញ បង ឧកញ៉ា រកសុីដីឡូត៍ បង ឧកញ៉ា បូរី 
បងឧកញ៉ា  តៃូវ ការ ឡាន ទំនើប លៃខការ៉ៃ ទិញ 

ឡាន  អនូ មក មនិ ខសុ ទៃ ខ្ច ីញ៉ៃញ  លៃងហើយ 
សៃប់  កង ់មន ដល ់ទៅ  ៨  គៃប ់ 

កង់ សុី ៤  គៃប់ -  
យ៉ាន លៃង កៃ 

ហៃសុីនជាប់ ឡា ន 
($  4700) ។  
ឥឡូវ ដាក់  លក់ 
តៃវូ  ការ    អាច ឆត  
ចូល page  ខ្ញុំ - 
មកបង  ធាន  

ថា ម៉ា  ក ប់ 
សា រ  ី! »៕
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ថ្មីៗ នេះ តារា ចមេៀង បេសុ ជី ដេវីត   បេកាស   
លក់រថយន្ត   Rolls-Royce។ រូប អុីនសា្តកៃម

លោក  ជី ដេវីត និង កញ្ញា ទេព បូពេកឹេស ជា គូស្នេហ៍ 
មាន  អាជីព សិលេបៈ ចមេៀង ដូចគ្នា ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

លោក សុខ សបេបាយ ណា ពេលបេគល់ បេក់រង្វាន់ឱេយទៅ មា្ចាស់មេដាយមាស សុខ ចាន់មាន។ រូប ឈន ណន

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  មនៃ្តី ជំនញ របស់ 
កៃសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា 
លោក សុខ សបៃបាយណា  បាន 
លើក ទឹក ចិត្ត និងជំរុញ ឱៃយ កៃមុ- 
អត្តពលិកកីឡា ប៉ៃតង់ វូ៉វីណាម 
និង កីឡា តុងហ្គលីមូ៉ដូ ដៃល ទើប 
ទទួល បាន បៃក់រង្វាន់ ពីការ ឈ្នះ 
មៃដាយ មសនៃ ការ បៃកួតជើង- 
ឯកពិភពលោក និង ជើង ឯក អាសីុ 
នោះ តៃវូ ខំ បៃងឹ ពងៃងឹ សមត្ថ ភាព 
បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី ស្វៃង រក ជោគ- 
ជ័យបន្ថៃម  ឱៃយកម្ពជុា ក្នងុ ពៃល- 
បៃកួត  សីុហ្គៃម ពិសៃស សីុហ្គៃម 
លើក ទី ៣២ ឆ្នា ំ២០២៣ ដៃល 
កម្ពជុា តៃវូ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ផ្ទះ។ 

នៅ ក្នងុពិធី ផ្តល់បៃក់រង្វាន់ នៅ 
សាលបៃជំុ មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ ហ្វកឹ- 
ហ្វនឺ កីឡា កាលពី ថ្ងៃពុធ លោក 
សុខ សបៃបាយណា អនុ រដ្ឋលៃខា- 
ធិការ កៃសួង អប់រំ បាន ថ្លៃង ថា៖  
« ការ ដណ្តើម បាន មៃដាយ  នៅ 
លើ ឆក អន្តរជាតិ របស់  កៃុម- 
អត្តពលិក យើង នៅពៃលនៃះ អាច 
ឆ្លះុបញ្ចាំង ពីការ រីក ចមៃើន នៃ  
វិស័យ កីឡា ររបស់ កម្ពជុា ហើយ 
ការ ដណ្តើម បាន មៃដាយ នៃះ  ក៏ 
ជា សញ្ញាវិជ្ជមនមួយ របស់ កម្ពជុា 
យើង មុន ពៃលធ្វើ ជា ម្ចាស់ផ្ទះ   
ការ បៃកួត សីុហ្គៃម លើក ទី ៣២ 
ឆ្នា ំ២០២៣ ផងដៃរ»។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក សុខ 
សបៃបាយ ណា  ជួសមុខ ឱៃយថា្នាក់ 
ដឹកនំ កៃសួងអប់រំ ក៏ បាន សំុ ការ- 
យល់យោគ ពី សំណាក់ គៃ ូបង្វកឹ 

និង កៃមុ អត្តពលិក ដៃល ជា ម្ចាស់ 
មៃដាយ ទំាងអស់ ចំពោះការ យឺត- 
យ៉ាវ នៃ ការ ផ្តល់បៃក់ រង្វាន់ នៃះ 
ផងដៃរ និង កំុ ឱៃយ អត្តពលិក បាក់ទឹក- 
ចិត្ត ដោយសារតៃ បញ្ហា នៃះ គឺ តៃវូ 
ខំ ហ្វកឹហត់ ពងៃងឹ សមត្ថ ភាព ឱៃយ 
បានកាន់តៃ ខា្លាងំ                        ដើមៃបី បៃជៃងយក 
មៃដាយជូន ជាតិ ក្នងុពៃល  បៃកួត 
សីុហ្គៃម ខាង មុខ ។

 លោក សបៃបាយណា  បាន 
និយយ  ថា៖  «ខ្ញុ ំសូម ឱៃយកីឡាករ 
កីឡាការិនី របស់ យើង តៃូវ តៃ 
បន្តបៃងឹ បៃងហ្វកឹ ហត់ ពងៃងឹ 
សមត្ថ ភាព ដើមៃបី ចូល រួម រឹត តៃ 
មនសកា្តនុពល នៅ លើ ឆក 
អន្តរជាតិ ជា ពិសៃស  សីុហ្គៃម នៅ 
វៀត ណាម ឆ្នា ំ២០២១ និង សំខាន់ 
បំផុត សីុហ្គៃម ឆ្នា ំ២០២៣ ដៃល 
ជា លើក ទី ១ កម្ពជុា ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ 
អី៊ចឹង  យើង ជាកីឡាករ កីឡាការិនី 
តំណាង ឱៃយ ជាតិ តៃវូ ដណ្តើមយក 
មោទនភាព មក ជូន  បៃទៃសជាតិ 
ទំាង មូល ឱៃយបាន»។  

យោង តាម របាយការណ៍ ស្តពីី 
ការផ្តល់ បៃក់រង្វាន់ជយលាភី 
កាលពី ថ្ងៃ ពុធ នោះ  បង្ហាញ ថា 
រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា តាម រយៈ 
កៃសួងអប់រំ  បាន ចំណាយ ទឹក 
បៃក់ សរុប១៤៣១លាន រៀល 
សមៃប់ ផ្តល់ ជូន ម្ចាស់ មៃ ដាយ 
និងគៃ ូបង្វកឹ នៅ លើបៃភៃទ កីឡា 
ទំាង ៣ នៃះ ខណៈ កៃមុ វូ៉វីណាម  
ទទួលបានចៃើន ជាង គៃ។

  កៃមុវូ៉វីណាម  ដៃល ដណ្តើម  បាន 
មៃដាយ មស ៩ បៃក់ ១០ និង  
សំរឹទ្ធ ៩ ពី ការ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ផ្ទះការ- 

បៃកួត ជើង ឯកពិភព លោក ធ្វើ នៅ 
វិមន ពហុ កីឡ ដា្ឋាន ជាតិ កាល ពី 
ឆ្នា ំ២០១៩ នោះ គឺ កៃមុអត្តពលិក 
ចំនួន២១ នក់ ដៃល ដណ្តើម បាន 
មៃដាយ  ទំាងនោះ រួមទំាង គៃ ូបង្វកឹ 
និងគៃជំួនួយ បាន ទទួល  បៃក់ 
រង្វាន់  សរុប ១ ១២១លាន រៀល 
ក្នងុនោះកីឡាករ ម៉ៃត សុភកៃ្តា 
ដៃល បាន ឈ្នះទំាងមៃដាយមស 
បៃក់ និងសំរឹទ្ធ នោះ បាន បៃក់ 
រង្វាន់ចៃើន  ជាងគៃគឺ ចំនួន ១៣៣ 
លាន រៀល។

ចំណៃក កៃមុ អត្តពលិក កីឡា 
តុងហ្គលីមូ៉ដូ ដៃល ដណ្តើម បាន 
មៃដាយ  សំរឹទ្ធ ៣ ពី ការ បៃកួតជើង- 
ឯក ពិភព លោក  នៅ បៃទៃស 
កូរ៉ៃខាងតៃបូង  ឆ្នា ំ២០១៩ នោះ គឺ 
អ្នក ឈ្នះ មៃដាយ ទំាង ៣ នក់ និង 
គៃ ូបង្វកឹ បាន ទទួលបៃក់រង្វាន់ 
សរុប ៥២លានរៀល ខណៈ ការ- 
បៃកួត ជើង ឯក ពិភពលោកនៃះ 
មៃដាយមស បាន ២០លាន បៃក់ 
បាន ១៦ លាន និងសំរឹទ្ធ បាន 
១៣ លាន រៀល។

ដោយឡៃក កៃមុ ប៉ៃតង់ ដៃល 
ឈ្នះ បាន មៃដាយ មស ៤ បៃក់ 
១ និងសំរឹទ្ធ ១ ពីការ បៃកួតជើង- 
ឯក អាសីុ លើកទី ៣ ឆ្នា ំ២០១៩ 
នោះ គឺ អត្តពលិក ទំាង ១១នក់ 
ដៃល បាន ឈ្នះមៃដាយ ពៃមទំាង 
គៃ ូបង្វកឹ បាន ទទួលបៃក់រង្វាន់ 
សរុប ២៥៨ លានរៀល ហើយ 
ក្នងុនោះ កីឡាករ សុខ ចាន់មន 
ដៃល ឈ្នះ មៃដាយមស ២ បាន 
បៃក់រង្វាន់ចៃើនជាងគៃ គឺ ចំនួន 
៣២ លានរៀល៕ 

ក្រសួង ជំរុញ អ្នក ទើប បាន ប្រក់ រង្វាន់ 
ត្រវូខំ ប្រងឹរកជ័យជម្នះ បន្ថ្រមឱ្រយកម្ពជុា

សុខៗ ជី ដ្រវីត ប្រកាសលក់   Rolls-
Royce ដ្រលកាដូឱ្រយ ទ្រព បូព្រកឹ្រស 
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