
ថ្ងៃសុកៃ ទី៥ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៨៤៦ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

ក្រមុហុ៊នចំនួន៣ឈ្នះ
ការដ្រញថ្ល្រប្រមូលសំ-
រាមដ្រលនឹងរៀបចំពិធី-
ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ង្រន្រះ

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នពំៃញៈ ក្រមុហ៊នុសងិ្ហបរុីនងិ
ចនិទទលួបានសទិ្ធិប្រមលូនងិគ្រប-់ 
គ្រងសរំាមក្នងុតបំន់ចនំនួ២ហើយ   
ក្រុមហ៊ុនសុីនទ្រីទទួលបានសិទ្ធិ
បន្តក្នងុការផ្តល់ស្រវាកម្មន្រះនៅ
តបំន់ភាគកណ្តាលនងិខាងត្របូង
ន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ។ការអបអរ-
សាទរពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដល់
ក្រុមហ៊ុនដ្រលឈ្នះការដ្រញថ្ល្រ
ត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ង្រន្រះ។
លោកម៉្រតមាសភក្តី អ្នកនាំ-

ពាក្រយសាលារាជធានីភ្នំព្រញនិង
លោកនួនសំណវុធ អភិបាល-
រដ្ឋាករស្វយត័គ្រប់គ្រងសរំាមនងិ
សណំល់រងឹរាជធានីភ្នពំ្រញប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ ពីថ្ង្រម្រសិលមិញថា
នៅព្រឹកថ្ង្រសុក្រន្រះ នឹងមាន
ការអបអរសាទរពិធីប្រគល់-
ទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្រយា
រវាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញនិង
ក្រមុហ៊នុដ្រលដ្រញថ្ល្រឈ្នះទាងំ-
៣នៅសាលា...តទៅទំព័រ ២

ពិព័រណ៍ផលិត-
ផលជបុ៉នបាន
រៀបចំជាលើក-
ដំបូងនៅកម្ពជុា

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈសា្ថានទតូជប៉នុប្រចាំ
រាជធានីភ្នពំ្រញអង្គការពាណជិ្ជ-
កម្មក្រប្រទ្រសរបស់ជប៉ុន
(Jetro)នងិសភាពាណជិ្ជកម្ម
កម្ពុជាបានដក់ឱ្រយដំណើរការ
រមួគ្នាជាលើកដបំងូនវូការតាងំ-
បង្ហាញផលិតផលជប៉ុន(ទំ-
និញជប៉ុនល្អឆ្នាំ២០២១)នៅ
កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្របី
ជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រ-
ទ្រសទាំង២បន្ថ្រមទៀត។
ការតាងំពពិរ័ណន៍្រះត្រវូបាន

ធ្វើឡើងកាលពីថ្ង្រទី៣-៤ខ្រ
កុម្ភៈ នៅសណ្ឋាគរ Rose-
woodPhnomPhnom។
លោកស្រីMarisaHaruta

តណំងប្រធានទទលួបន្ទកុការ-ិ
យាល័យ Jetro ប្រចាំទីក្រុង
ភ្នពំ្រញបានឱ្រយដងឹថា៖«ទនំញិ
ល្អរបស់ជប៉នុ»គជឺាព្រតឹ្តកិារណ៍
តាំងបង្ហាញនិងការផ្គូផ្គងអា-
ជីវកម្មអនឡាញដើម្របីបង្ហាញ
ផលតិផលទនំញិ៨០មខុរបស់
ប្រទ្រសជប៉នុដចូជាផលតិផល
ថ្ររក្រសាសម្រស់ឧបករណ៍ផ្ទះ-
បាយ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

គណៈម្រធាវីកម្ពជុាសម្ត្រងការព្រយួបារម្ភចំពោះ
ចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីអាជា្ញាធរមួយចំនួនដ្រលឃាត់ខ្លនួនិងបង្ខំម្រធាវីឱ្រយទម្លាយការសម្ងាត់របស់កូនក្តី

នៅ សុី វុតា្ថា

ភ្នពំៃញៈគណៈម្រធាវីន្រព្រះ-
រាជាណចក្រកម្ពជុាបានសម្ត្រង
ការព្រយួបារម្ភយា៉ាងខា្លាងំចំពោះ
ចំណត់ការរបស់មន្ត្រីន្រអាជា្ញា-
ធរមានសមត្ថកចិ្ចមយួចនំនួដ្រល  
ត្រងត្រយកសកម្មភាពន្រការ-
ប្រកបវិជា្ជាជីវៈរបស់ម្រធាវីសុទ្ធ-

សាធទៅដោះស្រយក្នងុសមត្ថ-
កិច្ចរបស់ខ្លនួការឃាត់ខ្លនួនិង
ការបង្ខំម្រធាវីឱ្រយទមា្លាយការ-
សមា្ងាត់របស់កូនក្តី។
យោងតាមស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍

ល្រខ១៦៨/កម/២១ របស់
គណៈម្រធាវីដ្រលផ្រសព្វផ្រសាយ
កាលពីថ្ង្រទី៣ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ 
២០២១ឱ្រយដឹងថាកន្លងមកន្រះ 

គណៈម្រធាវីន្រព្រះរាជាណ-
ចក្រកម្ពជុាបានធ្វើការកត់សមា្គាល់
ឃើញថាមានមន្ត្រីន្រអាជា្ញាធរ
មានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនបាន
ទទួលនិងចាត់ការលើបណ្តឹង
ដ្រលប្តឹងចំពោះសកម្មភាពន្រ
ការប្រកបវិជា្ជាជីវៈរបស់ម្រធាវី
សទុ្ធសាធជាអាទិ៍ការឃាតខ់្លនួ
ម្រធាវីដ្រលបានតណំងកនូក្តី

ក្នងុការចរចានិងអមកូនក្តីការ-
បង្ខំម្រធាវីឱ្រយអន្ទងកូនក្តីមកកាន់
អង្គភាពនគរបាលយុត្តធិម៌ការ- 
បង្ខំម្រធាវីឱ្រយទមា្លាយការសមា្ងាត់
ន្រទំនាក់ទំនងរវាងម្រធាវីនិង
កូនក្តីការប្តងឹម្រធាវីពីបទគំរាម-  
កំហ្រងហ្រកក្ររ្តិ៍ចំពោះការតាក់-
ត្រងលខិតិជនូដណំងឹក្នងុនាម
ម្រធាវីតំណងដោយអាណត្តិ

ការប្តឹងម្រធាវីពីបទញុះញង់
ចំពោះការផ្តល់យោបល់ផ្ន្រក
ច្របាប់ដល់កូនក្តី។ល។
គណៈម្រធាវីន្រព្រះរាជាណ-

ចក្រកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់
មន្ត្រីន្រអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
ម្រតា្តាពិនិត្រយតាមផ្លូវច្របាប់លើ
សកម្មភាពន្រការប្រកបវជិា្ជាជវីៈ
ម្រធាវីមុននឹង...តទៅទំព័រ  ៨

 មុំ គ ន្ធា

ភ្នំពៃញៈ លោកនាយករដ្ឋ- 
មន្ត្រីហ៊ុនស្រនបានប្រកាស
ពីម្រសិលមិញថាវា៉ាក់សាំងបង្ការ 
កូវីដ១៩ដ្រលជាជំនួយរបស់ 

ចិននឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ង្រទី
៧ខ្រកុម្ភៈហើយរូបលោកនឹង 
ទៅទទួលផ្ទាល់នៅអាកាស- 
យានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្រញ
ប៉ុន្ត្រលោកបារម្ភពីការឆ្លងចូល
ពីវៀតណមខណៈខ្រត្តជាប់

ព្រំដ្រនប្រទ្រសជិតខាងន្រះ
កំពុងឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ 
និងមានទាំងវីរុសបំប្ល្រងថ្មីផង។
តាមរយៈសារជាសំឡ្រងលោក

ហ៊ុនស្រនបានថ្ល្រងថា៖«ជូន
ចំពោះក្រុមការងរវា៉ាក់សាំងខ្ញុំ

បានទទួលព័ត៌មានពីបង ម៉ម
ប៊ុនហ្រង ថាវា៉ាក់សំាងនឹង
មកដល់ថ្ង្រទី៧គឺថ្ង្រអាទិត្រយន្រះ 
ហើយដូចការប្រកាសរបស់ 
ខ្ញុំកន្លងទៅគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថា
ព្រលវា៉ាក់សំាងមកដល់ខ្ញុំនឹង

ទៅទទួល»។ជាមួយគ្នាន្រះ 
លោកក៏បានបញ្ជាឱ្រយក្រុមការ-
ងររៀបចំកម្មវិធីទទួលវា៉ាក់- 
សាំងន្រះនៅឯអាកាសយាន- 
ដ្ឋានភ្នំព្រញ(ពោធិ៍ចិនតុង)
ផងដ្ររ។...តទៅទំព័រ ៤

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រនឹីងទទួលវ៉ាក់សំាងពីចិននៅថ្ង្រ៧កុម្ភៈត្របារម្ភឆ្លងកូវីដពីវៀតណាម

ច្បាប់សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ
នឹងរួមចំណែកក្នុងការជួយ
ទាក់ទាញវិនិយោគិននិង
ភ្ញៀវទែសចរ...ទំព័រ១០

សេដ្ឋកិច្ច

បែទែសកាណាដាបានចាត់-
ទុកកែុមProudBoysដែល
គាំទែលោកTrumpជាកែុម
ភែរវករ...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ

ពិព័រណ៍បន្សាំបង្ហាញស្នាដែ
របស់ជាងថតរូបអាជីពលើវិថី
សិល្បៈរូបថតបែបសហសម័យនៅ
គមែងសិល្បៈស-ស...ទំព័រ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត

ផ្ទះ  អាជ្ញា ធរ សៃកុ បន្ទាយ សៃ ី សាង សង់ ចៃក ជូន ពល រដ្ឋ កៃកីៃ
  ផ្ទះទើបសាងសង់ថ្មី១ខ្នងក្នងុចំណោម២ខ្នងដ្រលអាជា្ញាធរស្រកុបនា្ទាយស្រីសង់ជូនពលរដ្ឋក្រកី្រស្ថតិនៅភូមិពើងឆត្រឃំុឃុនរាម 
តាមរយៈគម្រង«លើកកម្ពស់សហគមន៍ដើម្របីភាពរឹងមាំ»កាលពីថ្ង្រទី៣ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១។រូបថតរដ្ឋបាលស្រុកបនា្ទាយស្រី
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តពីទំព័រ ១...រាជធានី ភ្នពំៃញ។
លោក ម៉ៃត មាសភក្តី  គៃន់ត ៃ   

អាចបង្ហើប ថា ថា្នាក់ ដឹកនាំនិង 
កៃុមហ៊ុន  ដៃលបាន ដៃញថ្លៃ 
ឈ្នះ ទាងំ ៣  នងឹ អញ្ជើញ ចលូ រមួ  
ប៉ុន្តៃ លោក មិនបាន បង្ហើប អំពី 
ឈ្មោះ កៃុម ហ៊ុន  និង ដំណើរការ 
លម្អិត នោះ ទៃ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«រងច់ា ំថា្នាក-់ 
ដឹកនាំ បៃកាស នៅក្នុង ពិធី តៃម្តង  
យើង នឹង បៃកាសឱៃយ បាន ដឹង 
លម្អិត អំពី ដំណើរការ របស់ កៃុម- 
ហ៊ុន  ថា  នឹង តៃូវ ធ្វើ យ៉ាង ណាៗ 
សុំ ចូលរួម តៃម្តង ទៅ»។

កាលពី ថ្ងៃទី២២  តុលា  ឆ្នាំ 
២០១៩  លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី  
ហ៊នុ សៃន  បានបៃកាស ដក សទិ្ធ ិ
បៃមលូ សរំាម ព ីកៃមុហ៊នុ សុនី ទៃ ី 
ដៃល ជា កៃុមហ៊ុន ទទួលបាន 
សិទ្ធិ ផ្តាច់មុខ  ក្នុងការ បមៃើ សៃវា  
យកមក ឱៃយ រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំ- 
ពៃញ គៃប់គៃង បណ្តោះ អាសន្ន 
មនុនងឹ រក កៃមុហ៊នុ ថ្ម ីមក ជនំសួ បាន 
កៃម ហៃតុផល ថា  កៃុម ហ៊ុន   
សុីន ទៃី មិនមាន សមត្ថភាព បន្ត 
ក្នុងការ បៃមូល សំរាម។

កៃយ ការដក ហូតនៃះ  រដ្ឋាភិ- 
បាល  ក៏បាន សមៃច បៃង ចៃក 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ ជា៣តបំន ់ ដោយ   
តមៃវូឱៃយ កៃមុហ៊នុ ចនំនួ៣ ផៃសៃង គ្នា   
ធ្វើការ គៃប់ គៃង។ យោង តាម- 
ឯកសារ របស់ សាលា រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ  តំបន់ ដៃល តៃូវ បៃង ចៃក 
ជា ៣នោះ  រមួមាន  តបំន ់ទី១  មាន   
ខណ្ឌ ទលួគោក  ឫសៃសីកៃវ  សៃន- 
សុខ  ជៃយចង្វារ  និង ខណ្ឌ 
ពៃកព្នា។ ដោយ ឡៃក តបំន ់ទ២ី  
មាន ខណ្ឌ ដង្កោ  ពោធិ៍ សៃនជ័យ  
កំបូល  ដូនពៃញ  ខណ្ឌ ៧មករា។ 
ចំណៃក តំបន់ ទី៣  គឺ មាន ខណ្ឌ 

ចំការមន  មានជ័យ  ចៃបារ អំព  
និង ខណ្ឌ បឹង កៃងកង។

លោក សៃង សាវី  អគ្គនាយក 
កៃុម  ហ៊ុន បៃមូល សំរាម សុីន ទៃី  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសិលមញិ ថា  
កៃុមហ៊ុន របស់ លោកបាន ឈ្នះ 
សទិ្ធ ិបៃមលូ សរំាម នៅ ខណ្ឌ ចនំនួ 
៤  រមួមាន  បងឹ កៃងកង  ចកំារមន  
មានជ័យ  និង ចៃបារអំព  ដៃល 
ស្ថិតនៅ តំបន់ មួយ នៃ តំបន់ ៣ 
ដៃល បៃងចៃក ដោយសា លា- 
រាជធានី ភ្នំពៃញ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«បនា្ទាប់ពី 
ទទួល បាន សិទ្ធិ នៃះ  យើង នឹង ខំ 
ធ្វើ ទៅតាម លក្ខខណ្ឌ  និង កិច្ច- 
សនៃយា ដៃលមាន ចៃង  ពៃះ កៃមុ-  
ហ៊ុន ចិន  និង សិង្ហបុរី  ក៏គៃ បាន- 
ឈ្នះ ក្នុង តំបន់ទី១  និង ទី២ ដៃរ។ 
យើង នឹង ធ្វើ ទៅតាម ជាក់ស្តៃង 
ទៅតាម តំបន់ របស់ យើង»។

បើ តាម លោក សៃង សាវ ី បនា្ទាប-់  
ព ី ឈ្នះ ការដៃញ ថ្លៃនៃះ  កៃមុហ៊នុ 
របស ់លោក  នងឹ ធ្វើការ បញ្ជា ទញិ 
រថយន្ត ដឹក សំរាម  និង សមា្ភារ 
បមៃើឱៃយ ការបៃមលូ សរំាម បន្ថៃម- 
ទៀត ដើមៃប ីបពំៃញ តមៃវូការ ជាក-់ 
ស្តៃង ក្នុង តំបន់ របស់ ខ្លួន។ ប៉ុន្តៃ 
លោក មនិទាន ់អាច បញ្ជាក ់ពកីារ- 
កណំត ់កាល បរចិ្ឆៃទ ជាកល់ាក ់ព ី
សា លា រាជធានី ភ្នំពៃញ  សមៃប់ 
ការផ្ទៃរ តនួាទ ី មក កៃមុហ៊នុ ដៃល 
ឈ្នះ នៅ ឡើយ ទៃ។

សំរាម ដៃល បាន បង្កើតឡើង 
នៅ  កម្ពជុា  ក្នងុ ១ថ្ងៃៗ   មាន ជាង 
១មុឺន តោន  សរុប គឺ ស្មើនឹង ជិត 
៤លាន តោន ក្នុង ១ឆ្នាំ។ សំរាម 
ទាំងនោះ មាន ៦៥ភាគរយ ជា 
សំណល់ សរីរាង្គ  ២០ភាគរយ 
ជា សំណល់ ថង់ បា្លាស្ទិក  និង នៅ 
សៃសសល់ គឺជា សំ ណល់ រឹង  

និង សំណល់ ផៃសៃង ទៀត។ 
សមៃប់ តៃ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
សំរាម តៃូវបាន បង្កើត ឡើង 
បៃមាណ ៣ពាន់ តោន   ក្នុង 
១ថ្ងៃៗ។ នៃះ បើតាម របាយ- 
ការណ៍ របស់ កៃសួង បរិសា្ថាន។

លោក William Lee  អគ្គ- 
នាយក  កៃុមហ៊ុន  800 Super  
ដៃលជា កៃុមហ៊ុន មួយ ឈ្នះ ការ- 
ដៃញ ថ្លៃ លើ សៃវាកម្ម បៃមូល 
សំរាម ក្នុង ខណ្ឌ ចំនួន៥  ដៃលជា 
តបំន ់ទ១ីដោយ សហការ ជាមយួ  
កៃុមហ៊ុន ក្នុងសៃុក  GAEA ធា្លាប់ 
បាននិយយថា  ការវិនិ យោគ រួម 
របស ់កៃមុហ៊នុ  800 Super  នងឹ 
នាយំក បទពសិោធ បៃមលូ សរំាម   
របស់ ខ្លួន និង ជំនាញ ក្នុង ការធ្វើ- 
ការងរ ជាមួយ រដ្ឋបាល សាលា- 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ  ដើមៃប ីលើកកម្ពស ់
ភាពសា្អាត  នងិ សមត្ថភាព រសន់ៅ 
របស់ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ។

លោក បានថ្លៃងថា ៖«យើង 
រីករាយ ក្នុង ការទទួល បាន កិច្ច- 
សនៃយា នៃះ  និង រីករាយ ក្នុង ការ- 
មាន GAEA ជា ដៃគូ នៅក្នុង 
ដំណើរការ នៃះ ។ យើង ក៏ សូម 
ថ្លៃង អំណរគុណ កៃុមហ៊ុន En-
terprise Singapore, Na-
tional Environment 
Agency and Infrastruc-
ture Asia សមៃប់ ការគាំទៃ 
របស់ ពួកគៃ ក្នុង ដំណើរការ 
កំណើន  និង ការធ្វើ ឱៃយ មាន 
លក្ខណៈ តំបន់ របស់ ពួក គៃ។

លោក បន្ថៃមថា ៖« យើង នឹង 
បន្ត  ស្វៃងរក ឱកាស ថ្មីៗ ក្នុង បៃ- 
ទៃស  កម្ពុជា ដៃល ជា ទីផៃសារ 
សំខាន់ មួយ ក្នុង យុទ្ធ សាស្ដៃ 
កំណើន របស់ យើង»។

កៃុម ហ៊ុន  800 Super  គឺជា 
កៃុមហ៊ុន បៃមូល សំរាម សាធា- 
រណៈ ដៃលមាន អាជា្ញាប័ណ្ណ ៣ 
នៅ បៃទៃស សិង្ហបុរី  ដៃល តៃង- 

តាំង ដោយ ទីភា្នាក់ងរ បរិសា្ថាន 
ជាតិ (NEA)  របស់ បៃទៃស 
សិង្ហបុរី  ខណៈ ដៃល  GAEA  
គឺជា កៃុមហ៊ុន បៃមូល សំរាម 
ដៃលមាន មូលដ្ឋាន នៅ បៃទៃស 
កម្ពុជា  កំពុង បៃតិបត្តិការ នៅ 
ខៃត្ត សៀមរាប  កំពង់ធំ  បនា្ទាយ- 
មានជ័យ  និង កំពត។

លោក សន ជ័យ  បៃធាន 
អង្គការ សម្ពន័្ធ គណនៃយៃយភាព- 
សង្គម កម្ពុជា  បានលើក ឡើង 
ថា  ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ  គឺបាន- 
ឆ្លង កាត់ បទពិសោធ  ដៃល 
កៃមុហ៊នុ សុនីទៃ ី បានសទិ្ធ ិផ្តាច-់ 
មខុ ក្នងុការ បៃមលូ សរំាម  ហើយ 
ឃើញ មានជម្លាះ នូវ សិទ្ធិ ការ- 
ងរ  និង កង្វះខាត នៃ ការបមៃើ- 
សៃវា  ដោយសារ តៃ អ្នកបមៃើ - 
សៃវា  ចៃញពី បៃភព តៃ មួយ។ 
លោកបាន បន្តថា  នៅពៃល 
មាន កៃុម ហ៊ុន ផៃសៃង  បៃកួត- 
បៃជៃង ក្នុង ការបៃមូល សំរាម 
នៃះ  ចំពោះ បញ្ហា សិទ្ធិ ការងរ  
និង កង្វះខាត ក្នុង ការផ្តល់ សៃវា 
នានា  អាច នឹង តៃូវ បាន លើក- 
កម្ពស ់ ជាមយួ បរយិកាស ថ្ម ីនៃ 
ការបៃ កួត បៃជៃង។

លោក សន ជយ័ បញ្ជាកថ់ា ៖ 
«លក្ខណៈ ផៃសៃងៗ ទៀត  គួរតៃ 
តៃូវបាន អនុវត្ត ដៃរ  កៃពី កតា្តា 
ការបៃមូល សំរាម  ដៃល មាន 
ការបៃកតួ បៃ ជៃង  លើស ពី កៃមុ- 
ហ៊ុន មួយ។ យើង ចង់ ឃើញ  
ឥរិយបថ របស់ ពលរដ្ឋ   ជាពិ- 
សៃស នៅក្នុង តំបន់ ដៃលមាន 
សំរាម ចៃើន  គួរ តៃ រួមចំណៃក 
ក្នុង ការទុក ដក់ សំរាម ឱៃយបាន- 
ល្អ  ហើយ អាជា្ញាធរ រដ្ឋ  គួរតៃ 
ចាត់ វិធានការ ទៅលើ អាជីវកម្ម 
មួយចំនួន  ដៃល តៃង តៃ ចោល 
សំរាម ផ្តៃសផ្តាស ធ្វើឱៃយ ស្ទះ លូ    នងិ 
ធ្វើឱៃយ សំរាម ធា្លាក់ ចូល បៃឡាយ 
ទឹក ជា ដើម»៕

 នៀម   ឆេង 
 
ភ្នំ ពេញៈ  លោក   ស  ខៃង   

រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បាន 
បង្ហាញ ការ គាំ ទៃលើ គំនិត ផ្ដួច- 
ផ្ដើម របស់ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត អាល្ល ឺម៉ង់  
ដៃល បាន ស្នើ គមៃង មួយ 
ដៃល នឹង ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នៃ 
ទំនាក់ ទំនង  រវាង នគរ បាល  
មូលដ្ឋាន ជា មួយ នឹង បៃជា ពល- 
រដ្ឋ  ពៃះ វា សៃប នឹង គោល- 
នយោ បាយ   របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល   
ជា ពិសៃស គោល នយោ បាយ 
ភូមិ ឃំុ  -សង្កោត់ មាន សុវត្ថ ិភាព ។ 

 យោង តាម ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក 
របស់ លោក   ស  ខៃង   បាន 
ឱៃយដឹង ថា  គមៃង នៃះ បាន 
ស្នើឡើង នៅ ក្នុង ជំ នួប រវាង 
 ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត អាល្លឺ ម៉ង់ លោក  
គៃសី ស្ទៀន  បៃក គ័រ  (Christian 
Berger)  និង លោក   ស  ខៃង  
រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ មហា ផ្ទៃ  កាល  ព ី
ថ្ងៃ ពធុ  ទ ី៣  កមុ្ភៈ   ក្នងុ ជនំបួ មយួ  
នៅ កៃសួង មហា ផ្ទៃ។   

  ហ្វៃស ប៊ុក ដដៃល នៃះ បាន 
បញ្ជាក់ ថា  ចំ ពោះ បៃ ធាន បទ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ងរ នគរ បាល 
និង សហ គមន៍ ដៃល បាន លើក- 
ឡើង ដោយ ឯក អគ្គ រ ដ្ឋ ទូត   គឺ 
ផ្ដោត ទៅ លើ ការងរ នគរ បាល 
នៅ ឃុំ- ស ង្កោត់ ជា គមៃង មួយ 
ដៃលឯក អគ្គ រាជ ទូត អាល្លឺ ម៉ង់ 
ស្នើ ផ្ដល់ ការ គាំ ទៃដល់ ភាគី 
កម្ពជុា   ក្នងុ ប ំណង ធ្វើ យ៉ាង ណា 
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ទំ នាក់ ទំ នង 
រវាង បៃ ជា ពល រដ្ឋ ជា មួយ នឹង 
មន្តៃី នគរ បាល នៅ តាម មូល- 
ដ្ឋាន ដៃល នៅ ជិត បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
និង ដើមៃបី ពងៃ ីកការ អនុវត្ត តួនាទី  
ភារកចិ្ច នងិ របៀ ប របប នៃ ការ ធ្វើ 
ទំ នាក់ទំ នង និង ការ ចូល រួម 
របស់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ   កាន់ តៃ 
បៃសើរ ឡើង ជា មួយ នឺង អាជា្ញា- 
ធរ និង កមា្លាំង មាន សមត្ថ កិច្ច ។ 

  ក្នុង ជំ នួប នោះ ដៃរ  លោក  
គៃសី ស្ទៀន  បៃក គ័រ បាន សម្ដៃង  
ក្ដី រីករាយ  និង  បាន បញ្ជាក់ ថា  
ការ គាំទៃ  ដល់  នគរបាល  នៅ 
តាម  សហ គមន៍  នៃះ  គឺ ជា  
គមៃង  មួយ  ដៃល  អាច  នាំ ឱៃយ 
មាន គមៃង ថ្មីៗ បន្ថៃម ទៀត  
ដើមៃបី  ព ងៃី  ក កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ- 
ការ  លើ  ផ្នៃក  នៃះ និង  ផ្នៃក  ពាក់- 
ព័ន្ធ  ដទៃ ទៀត  រវាង  ភាគី  អាល្លឺ- 
ម៉ង់   និង កម្ពុជា ។   

 យោង តាម ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក 
របស ់លោក  ស  ខៃង  នៅ ក្នងុជ-ំ  
នបួ ដដៃល នោះ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា៖ 
« ឆ្លើយ តប នឹង ការ ស្នើ នៃះ  
លោក ស  ខៃង  បាន  សា្វា គមន៍ 
ចំពោះ សំណើ នៃះ  បាន  បញ្ជាក់ 

ទៅ វញិ ថា  គនំតិ  នៃះ  ពតិ ជា  សៃប 
ទៅ នឹង  អ្វ ីដៃល  រាជ រដ្ឋាភិ បាល កំពុង  
ធ្វើ  បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  ជា ពិសៃ ស ថ្មីៗ  
នៃះ  រាជ រដ្ឋា ភិបាល  បាន  កៃ លម្អ 
បន្ថៃម  នវូ  គោល នយោបាយ  ភមូ ិ 
ឃុំ- ស ង្កោត់  មាន សុវត្ថិ ភាព ។  
គោល នយោ បាយ ថ្ម ីនៃះ គ ឺដក ់
ចៃញ សៃប ទៅ  នឹង  សា្ថាន ភាព  
និង  ការ វិវត្តជាក់ ស្ដៃង នៃ  សង្គម  
បច្ចុបៃបន្ន » ។ 

 លោក  ស  ខៃង  ក៏ បាន   ឯក- 
ភាព  រៀប ចំ  ដំណើរ  ទសៃសន កិច្ច  
រួម គា្នា  មួយ  ទៅ កាន់  ទីតាំង  មួយ 
ចំនួន ដើ មៃបី ពងៃឹង  និង  ពងៃីក  
កិច្ច សហការ  ទាំង  លើ  វិស័យ  
កណំៃ ទមៃង ់ វមិជៃឈ ការ   នងិ  វសិ- 
ម ជៃឈ ការ  ដៃល អាល្លឺ ម៉ ង់ បាន 
ជួយ ជា ចៃើន  និង  ដើមៃបី  គាំទៃ 
គមៃង ទំនាក់ ទំនង   នគរ បាល  
និង  សហ គមន៍  នៃះ។  

លោក ថា  ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច 
នៃះ នឹង បង្ហាញ ពី ភាព តៃឹម តៃូវ 
នៃ ការ ងរ កំណៃ ទមៃង់  វិម ជៃឈ- 
ការ  និង វិស ហ មជៃឈ ការ ។ 

  ដំណើរ  ទសៃសន កិច្ច រួម ក៏ នឹង 
ធ្វើ ឡើង ទៅ កាន ់ សាលា  បណ្ដុះ- 
បណា្តោល  វិជា្ជា ជីវៈ  នគរ បាល  នៅ 
តាម  ភូមិ ភាគ  ដើមៃបី ស្វៃង យល់ 
បន្ថៃម អំពី  ការ បណ្ដុះ បណា្តោល 
នគរបាល   ដើមៃប ីឱៃយ  គមៃង  នគរ- 
បាល  និង  សហ គមន៍  ដៃល ជា 
គំនិត  ផ្ដួច ផ្ដើម  និង  គាំទៃ  ដោយ  
ភាគ ី អាល្ល ឺមង៉ ់ នៃះ  ពតិ ជា  ឆ្លើយ-  
តប  នងឹ  តមៃវូ ការ  នងិ  ភាព ជាក-់ 
ស្ដៃង  នៃ  ការ ងរ  នគរ បាល  កម្ព ុជា ។ 

  លោក   ឆយ  គឹម ខឿន   អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ជាតិ  បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មញិ ថា  ការ ពងៃងឹ ការ ងរ របស ់
សមត្ថ កិច្ច មូល ដ្ឋាន   ភាគីអូស្តាៃ លី  
បាន ជួយ គាំ ទៃ ការ ពងៃឹង នគរ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ តាម រយៈ គមៃង ផ្ដួច-   
ផ្ដើម ការងរ នគរ បាល និង សហ- 
គមន៍   អនុ វត្ត រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នាំ  ពី 
ឆ្នាំ២០១៧  ដល់ ឆ្នាំ២០១៩។  
គមៃង នៃះ បាន ជយួ ធ្វើ ឱៃយ នគរ- 
បាល មូ ល ដ្ឋាន មាន ភាព ជិត- 
ស្និទ្ធ ជា មួយ បៃជា ពល រដ្ឋ   និង 
អាជា្ញា ធរ មលូ ដ្ឋាន   នងិ ជា ស សរ- 
ស្ដម្ភ សមៃប ់គោល នយោបាយ 
ភូមិ ឃុំ មាន សុវត្ថិ ភាព ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា៖  « តាម ការ ធ្វើ 
បៃជា មត ិកន្លង មក  អតៃ នៃ ការ 
ជឿទុក ចិត្ត របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
មាន ក្នុង កិច្ច សហ ការ ជា មួយ 
នគរ បាល បាន កើន ឡើង   
ហើយ បៃជា ពលរដ្ឋ ភាគ ចៃើន 
បាន បង្ហាញ មតិ ថា មាន ភាព- 
កក់ ក្ដោ ក្នុង អារម្មណ៍ អំពី សុវត្ថិ- 
ភាព ក្នុង ភូមិ ឃុំ ដៃល គាត់ រស់- 
នៅ» ។   ...តទៅ ទំ ព័រ ៧

ក្រមុហុ៊នចំនួន៣ឈ្នះ... លោក ស ខ្រង គំាទ្រ ទូត អាល្លម៉ឺង់លើគម្រងធ្វើ ឱ្រយ  
ប្រសើរឡើងន្រទំនាក់ទំ នងរវាងនគរបាលនិងពលរដ្ឋ
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ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង 
ការពារ ជាត ិជរំញុ ឱៃយ ម្ចាស ់រថ យន្ត 
ដៃល ជៃក កៃម ស្លាក លៃខ ខ.ម 
គួរ  ផ្លាស់ ប្ដូរ  ទៅ  បៃើ  ស្លាក លៃខ  
ធម្មតា   វិញ ដើមៃប ីចៀស វាង ការ បង្ក 
ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ កិត្តិយស និង 
សៃច ក្ដ ីថ្លៃថ្នរូ របស ់កៃសងួ  ខណៈ  
អគ្គនា យក ដ្ឋាន ពន្ធដរ  បាន តមៃវូ 
ឱៃយ ម្ចាស ់រថយន្ត  ដៃល  ពាក ់ ស្លា ក 
លៃខ រដ្ឋ នងិ ស្លា ក លៃខ ខ . ម   តៃវូ 
ចូល ទៅ បង់ ពន្ធ  ជូន រដ្ឋ ។

លោក ឈុ ំសជុាត អ្នក នា ំពាកៃយ 
កៃសួង ការពារ ជាតិ បាន បៃប់  
ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីមៃសលិ មញិ ថា 
ជាទទូៅ  រថយន្ត ដៃល ជា កម្ម សទិ្ធ ិ
ឯ ក ជន ទោះ ជៃក កៃមស្លាក លៃ ខ 
ខ.ម ស្លាក លៃខ រដ្ឋ ឬស្លាក លៃខ 
អ្វ ីកដ៏ោយ គមឺនិ អាច គៃចវៃះ  ពកីារ- 
បង់ ពន្ធ ជូន រដ្ឋ បាន  ទៃបើពុំ នោះ 
ទៃ  នឹង តៃូវ បៃឈម ការ ពិន័យ 
ទោស ទណ្ឌ  ទៅ តាម ចៃបាប់ ។

លោក សុជាត  បញ្ជាក់  ថា ៖ 
« ការ  បង់ ពន្ធ ជា បន្ទុក របស់ រដ្ឋ 

ចំពោះ តៃ រថ យន្ត ដៃល បាន ចុះ 
ក្នុង បញ្ជី សរ ពើ ភណ្ឌ របស់ រដ្ឋ 
ដៃល តៃវូ បាន បៃើបៃស់ ក្នងុ កៃប - 
ខ័ណ្ឌ កៃសួង និង ស្ថាប័នរដ្ឋ 
ប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះ រថយន្ត កម្ម - 
សទិ្ធឯិក ជន ទោះ ជៃក កៃមស្លាក 
លៃខ អ្វី ក៏ដោយ គឺ តៃូវ ទទួល 
កាតព្វ កិច្ច បង់ ពន្ធ ជូនរដ្ឋ  ដោយ 
សមី កម្ម សិទ្ធិ ផ្ទាល់»។ 

  ជា មួយ គ្នា នៃះ លោក សុជាត 
បាន ជំរុញ ឱៃយម្ចាស់ រថ យន្ត កម្ម - 
សិទ្ធិឯក ជន ដៃល ជៃក កៃម 
ស្លាក លៃខ ខ.ម រដ្ឋ និងស្លាក- 
លៃខ ន.ប គរួ ធ្វើការ ផ្លាស ់ប្ដរូ  មក 
បៃើ បៃស់ស្លាក លៃខ ធម្មតា ឬ 
ស្លាក លៃខ ពិសៃស ដៃល ចៃញ 
ដោយ កៃសងួ សធា រណការ  នងិ 
ដកឹ ជញ្ជនូ វញិ ដើមៃបី ចៀស វាង ការ- 
បង្ក ឱៃយមន បាត ុភាពផៃសៃង ៗ  ដៃល 
អាច ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល ់ដល ់កតិ្តយិស 
និង សៃច ក្ដី ថ្លៃថ្នូរ របស់ កៃសួង 
និងស្ថាប័ ន រដ្ឋ។

យោង តាម លខិតិចុះថ្ងៃទ ី២៥ 
ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ដៃល មន 
តៃ  និង ហត្ថ លៃខា លោក គង់ 

វិបុល បៃតិភូ រាជ រដ្ឋា ភិបាល  និង 
ជា អគ្គនា យក នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន 
ពន្ធដរ  បាន  បញ្ជាក់ ថា  រថ យន្ត 
ពាក់  ស្លាក លៃខ ខ.ម  ដៃល បាន 
ចុះ ក្នងុ បញ្ជសីរ ពើ ភណ្ឌ របស ់រដ្ឋ 
គៃប់ គៃង ដោយ កៃសួង ការ ពារ- 
ជាតិ សរុប ចំនួន ៦ ៣៧៤គៃឿង ។  
ក្នងុ នោះ រថយន្ត បៃ ភៃ ទ ទៃស ចរ -  
ណ៍ សរុប ចំនួន៥៨៣៨គៃឿង 
[ពណ ៌តៃ អី ុចនំនួ ៥ ២៩៣ គៃឿង  
និងពណ៌ ចមៃះុ ចំនួន ៥៤៥ គៃឿ ង] 
រថ យន្ត បៃភៃទ បៃន ចំនួន ១២ 
គៃឿង  រថយន្ត បៃភៃទ ដកឹ ទនំញិ 
ចំនួន ១ គៃឿង  រថយន្ត បៃភៃទ 
កៃបាល សណ្តោង រុឺម៉ក ចំនួន ៣ 
គៃឿង នងិ រថ យន្ត ជនំយួ ព ីបៃទៃស 
កូរ៉ៃ បៃទៃស ចិន  វៀត ណាម  និង 
ព ីលោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីហ៊នុ សៃន 
សរុប ចំនួន ៥២០ គៃឿង។

ជាមយួ គ្នា នៃះ លោក បាន ជរំញុ 
ឱៃយ លោក ចៅ ភ ិរណុ  អគ្គនាយក  
នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន សម្ភារ បច្ចៃក- 
ទៃស  នៃ កៃសួង ការពារជាតិ  
បៃញាប់ ស្នើ សុំ លតា ប តៃ ពន្ធ   
សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០ លើ មធៃយោ - 

បាយ ដកឹ ជញ្ជនូ  នងិរ ថយន្ត គៃប-់ 
បៃភៃទ ដៃល បាន ចុះ ក្នុង បញ្ជី 
សរ ពើភណ្ឌ របស់ កៃសួង ការពារ- 
ជាតិ  ដោយ ភា្ជាប់ មក ជាមួយ នូវ 
បណ្ណ សម្គាល់ យានយន្ត និង វិញ្ញា - 
បន បតៃ តៃួត ពិនិតៃយ លក្ខណៈ- 
បច្ចៃក ទៃស រថ យន្ត  ដើមៃបី យក 
ទៅ បទិ លើ មធៃយោ បាយ ដកឹ ជញ្ជនូ  
និង រថ យន្ត ទាំង នោះ ចៀសវាង 
កើត មន នូវ បាតុ ភាព   អសកម្ម 
ណា មួយ ។ 

លោក វបិលុ  បញ្ជាក ់ក្នងុ លខិតិ 
នោះ  ថា ៖«អនលុោម តាម ចណំារ 
យលព់ៃម ដ ៏ខ្ពង ់ខ្ពស ់ របស ់សម្តៃច- 
តៃ ជោនា យក រដ្ឋ មន្តៃី កាលពី ថ្ងៃ 
ទី ២៥ ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០...  ពន្ធ 
ជា   បន្ទកុ របស ់រដ្ឋ ចពំោះយានយន្ត 
ដៃល ជា កម្មសិទ្ធិ របស់ អង្គភាព 
កង យោធ ពល ខៃមរ ភូមិ ន្ទ កង- 
រាជ អាវធុ ហត្ថ ដៃល បមៃើ ការងារ 
សមៃប់ កិច្ចការ ការពារ ជាតិជា 
មធៃយោ បាយ បៃើ បៃស ់ដកឹ ជញ្ជនូ 
សម្ភារ ទព័ ឬ ដកឹ ជញ្ជនូ កង ទព័ក ៏
ដចូ ជា សមៃប ់កចិ្ចការ សន្តសិខុ 
និង សណា្តោប់ធា្នាប់ សង្គម សៃប 

តាម បៃកាស លៃខ ៥៣១ សហ 
វ . បៃក ចុះ ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ ឧសភា 
ឆ្នាំ ២០១៨»។ 

តាម រយៈ លិខិត នោះ រថយន្ត 
ដៃល ជា កម្មសិទ្ធិឯកជន ជៃក- 
កៃមស្លា ក លៃខ ខ . មទាងំ អស ់
តៃវូ បងព់ន្ធ ចាបព់ ីឆ្នា ំ២០២០ តទៅ  
ដោយ បាន លើកលៃង បៃក់ ពន្ធ 
តៃឹម ឆ្នាំ  ២០១៩ និង លើក  លៃង 
ពិន័យ ទោសទណ្ឌ ដល់ ឆ្នា ំ២០២០ ។ 
ប៉ុន្តៃ ម្ចាស់  រថយន្ត ទាំងនោះ  តៃូវ 
ទៅ ចុះបញ្ជ ីបងព់ន្ធ  នៅ អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន ពន្ធដរ និង ចុះបញ្ជី នៅ 

កៃសួង សធារ ណការ និង ដឹក- 
ជញ្ជូន។ លោក  វិបុល  បញ្ជាក់   
ទៀត ថា៖« ម្ចាស់ រថយន្ត តៃូវ ទៅ  
បងព់ន្ធ លើ មធៃយោបាយ ដកឹ ជញ្ជនូ  
និង យាន ជំនិះ គៃប់ បៃភៃទ  ជា 
សច់ បៃក់ ផ្ទាល់ ខ្លួន » ។

លោក ចៅ ភិរុណ អគ្គនា យក  
នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន សម្ភារ បច្ចៃក - 
ទៃស  នៃ កៃសងួ ការ ពារ ជាត ិមនិ 
អាច ស្នើសុំ  ធ្វើ  អធិបៃបាយ  ជុំវិញ 
ករណ ីនៃះ  បាន ទៃ កាលពមីៃសិល- 
មិញ ដោយ លោក បាន បៃប់ថា 
កំពុង ជាប់រវល់ បៃជុំ៕

ឡាយ សាមាន

ភ្នំពេញៈ ពៃះ ករុណា ពៃះបាទ 
សម្តៃច ពៃះបរមនាថ  នរោត្តម  
សហីមនុ ី ពៃះមហាកៃសតៃ  នៃ កម្ពជុា  
នងិ លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ីហ៊នុ សៃន  
ផ្ញើ សរ អបអរ សទរ  ចពំោះ លោក 
Nguyen Phu Trong  ដៃល 
តៃវូបាន បោះឆ្នាត ជៃើស តាងំ ស- 
ជាថ្ម ី ជា អគ្គ លៃខា ធកិារ  នៃ គណៈ- 
កម្មាធិការ មជៃឈិមបកៃស កុម្មុយនីស្ត  
វៀតណាម អាណត្តិ ទី១៣។

ពៃះ រាជសរ របស ់ពៃះមហាកៃសតៃ  
ចុះថ្ងៃទី១  ខៃកុម្ភៈ  មន ខ្លឹមសរ 
ថា ៖« ក្នងុនាម បៃជារាស្តៃ  នៃ ពៃះ- 
រាជា ណាចកៃ កម្ពុជា  និង ក្នុង នាម 
ខ្ញុ ំផ្ទាល ់ ខ្ញុ ំមន សៃចក្ត ីសោមនសៃស- 
រកីរាយ នងិ សមូ អបអរសទរ  ចំពោះ   
ឯកឧត្តម  Nguyen Phu Trong  
ដៃល តៃវូ បាន មហា សន្នបិាត បកៃស 
កមុ្មយុនសី្ត វៀត ណាម លើក ទ ី១៣  
បោះឆ្នាត ជៃើសតាងំ បន្ត ជា អគ្គលៃ-  
ខាធកិារនៃ គណៈកម្មា ធកិារ មជៃឈិម- 
បកៃស កមុ្មយុ នសី្ត វៀតណាម  សមៃប ់
អាណត្តិ ទី១៣  កាលពី ថ្ងៃ ទី៣១  
ខៃមករា  ឆ្នាំ២០២១»។ 

ពៃះ រាជសរ បន្តថា ៖«ខ្ញុំ មន 
ជំនឿ យា៉ាង មតុមំ ថា  កៃម ការដកឹ- 
នាំ ដ៏ ឈ្លាសវៃរបស់ ឯកឧត្តម  នឹង 
មនការ អភិវឌៃឍ រីកចមៃើន  ជឿន- 
លឿន លើ គៃប ់វសិយ័  នងិ រកៃសាបាន 
នូវ តួនាទី ដ៏ សំខាន់ នៅក្នុង តំបន់ 
នងិ នៅក្នងុ ពភិពលោក។  ខ្ញុសំងៃឃមឹ 

ថា  បៃជាជាត ិទាងំ ២  កម្ពជុា -វៀត- 
ណាម  នឹង កាន ់តៃ មន ទនំាកទ់នំង 
ជិតស្និទ្ធ  ហើយ បន្ត រកៃសា នូវសន្តិ- 
ភាព  ស្ថរិភាព  កចិ្ចសហ បៃតបិត្តកិារ  
និង ការអភិវឌៃឍ ជាតិ  បាន កាន់តៃ 
ល្អបៃសើរ ថៃម ទៀត»។

ជាមួយ គ្នានៃះ   លោក នាយក- 
រដ្ឋមនៃ្តីហ៊ុន សៃន  ជឿជាក់ យា៉ាង 
មុត មំថា  ស្ថិត នៅកៃម ភាព ជា 
រដ្ឋបរុស  នងិ ការដកឹនា ំដ ៏ឈ្លាសវៃ  
របស់ លោក  Nguyen Phu 
Trong បកៃស កមុ្មយុ នសី្ត វៀតណាម 
នឹង អនុវត្ត នូវ រាល់ គោល មគ៌ា- 
នយោបាយ  និង សៃច ក្តីសមៃច  

ដៃល តៃូវបាន អនុម័ត ក្នុង មហា- 
សន្នបិាត បកៃសកមុ្មយុ នសី្ត វៀត ណាម   
លើក ទ១ី៣ ដោយ ជោគជយ័  ដើមៃប ី
បៃ កា្លាយ វៀត ណាម ទៅជា បៃជា ជាត ិ  
ដខ៏ា្លាងំ មយួ  បៃកប ដោយ សមធម ៌ 
បៃជា ធបិ តៃយៃយ  នងិ អារៃយធម។៌ នៃះ 
បើ តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មន 
ស្តពី ីខ្លមឹ សរ កចិ្ចសន្ទនា  រវាង ថា្នាក-់ 
ដកឹនា ំទាងំ២  ដៃលបាន ចុះ ថ្ងៃទ៣ី  
ខៃកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១។

លោក ហ៊នុ សៃន  សង្កត ់ធ្ងនថ់ា  
កៃម ទសៃសន វិស័យ ដ៏តៃឹមតៃូវ 
របស់ បកៃសកុម្មុយ នីស្ត វៀតណាម 
សមៃច បាន នូវ សមិទ្ធ ផល ធំៗ 

ជាចៃើន ក្នងុការ អភវិឌៃឍ សៃដ្ឋកចិ្ច-  
សង្គម បៃកប ដោយ ជោគជ័យ  
និងការរកៃសា បាននូវ សន្តិភាព  
ស្ថិរភាព  និង វិបុល ភាព។

តាម រយៈ ការសន្ទនា តាម ទរូសព័្ទ  
រវាង បៃធាន គណបកៃស បៃជាជន- 
កម្ពុជា  លោក ហ៊ុន សៃន  និង 
អគ្គលៃខាធកិារ មជៃឈិម បកៃស កមុ្មយុ- 
នសី្ត វៀតណាម  លោក  Nguyen 
Phu Trong  បាន វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ 
ចពំោះ ទនំាកទ់នំង ជាបៃវត្តសិស្តៃ 
យរូ អង្វៃង។ លោក បានកត ់សម្គាល ់ 
ដោយ ការពៃញ ចតិ្ត យា៉ាង ខា្លាងំ  ចពំោះ   
ការរកីចមៃើន កានត់ៃ រងឹ ម ំនៃ ភាព-  

ជា ដៃគូ  និង កិច្ច សហបៃតិ បត្តិការ 
ជតិស្នទិ្ធ រវាង គណបកៃស កពំងុ ដកឹនា ំ 
កដ៏ចូជា រវាង បៃទៃស ទាងំ២ នៅលើ 
គៃប់ វិស័យ។ ភាពជា ដៃគូនៃះ 
នាមំក នវូ ផល បៃយោជន ៍ទៅ វញិ- 
ទៅមក កាន់តៃ ចៃើន ថៃម ទៀតជូន 
បៃជាជន កម្ពុជា  និង វៀត ណាម។ 

ថា្នាក់ ដឹកនាំ ទាំង២  បាន រំឭក 
ឡើងវិញ ដោយ ការដឹង គុណ 
ដ៏ជៃល ជៃ ចំពោះ ការជួយ 
ឧបត្ថម្ភ គំទៃគ្នា ទៅវិញ ទៅមក 
ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃ ការ រដំោះ ជាត ិ 
និង ដំណើរ ការកសង ជាតិ។

បើតាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ន  
ថា្នាក ់ដកឹនា ំទាងំ២បានបញ្ជាក ់ស-  
ជាថ្ម ី នវូ ការ ប្តៃជា្ញាចតិ្ត យា៉ាង មតុម ំ 
នងឹ បន្ត ធ្វើការ យា៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធ  ដើមៃបី 
ពនូ ជៃទំ ំនាកទ់នំង ទ្វៃភាគ ីឱៃយកាន-់ 
តៃល្អ បៃសើរ។  លើក កម្ពស់ កិច្ច- 
សហបៃតិ បត្តិការ ពហុវិស័យ  តាម- 
រយៈ ការអនវុត្ត រាល ់កចិ្ច ពៃមពៃៀង 
ទាងំអស ់ឱៃយមន បៃសទិ្ធភាព  នងិ 
ឱៃយ បានទាន ់ពៃលវៃលា  ក្នងុ គោល- 
បំណង លើកតម្កើង ទំនាក់ ទំនង 
ទ្វៃភាគ ីឱៃយ បានខ្ពស ់មយួ កមៃតិ ទៀត  
ដើមៃបី ជាផល បៃយោជន៍ ទៅវិញ- 
ទៅមក សមៃប ់បៃទៃស ទាងំ២  ក ៏
ដូច ជា តំបន់  និង ពិភព លោក។

បៃធាន វិទៃយោស្ថាន ទំនាក់ ទំនង 
អន្តរជាតិ កម្ពុជា  នៃ រាជបណ្ឌិតៃយ- 
សភា កម្ពុជា  លោក គិន ភា  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសិលមញិ ថា  ការ- 
សម្តៃង នូវ ការអបអរ សទរ របស់ 

ថា្នាក់ ដឹកនាំ កម្ពុជា  គឺឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី 
ទំនាក់ ទំនង រវាង បៃទៃស ទាំង២ 
ក្នងុ ឋានៈ ជា អ្នកជតិ ខាង ល្អ នងឹ គ្នា  
បើទោះប ីជា កន្លង មក  ភាគ ីទាងំ២ 
មនបញ្ហា បន្តចិ បន្តចួ ក្ត។ី លោក ថ្លៃង   
ថា ៖«បើ យើង មើល កៃបខណ័្ឌ ឯក សរ  
នងិ សៃចក្ត ីបៃកាស នានា ដៃល ធ្វើ- 
ឡើង [ដោយ] បៃទៃស ទាំង ២  គឺ 
ធ្វើឡើង កៃម ទនំាក ់ទនំង បៃពៃណ ី 
ក្នងុនាម ជា អ្នកជតិ ខាងល្អ  ទោះ ប ី
ជាក ់ស្តៃង មនិ យលគ់្នា បន្តចិបន្តចួ  
ពាកព់ន័្ធ បញ្ហា ពៃដំៃន។ ប៉នុ្តៃ បើ យើង   
វាយតម្លៃ ជារួម ទៅ ទំនាក់ ទំនង 
រវាង បៃទៃស ទាំង២  គឺជា ទំនាក់- 
ទំនង  ជា អ្នកជិត ខាង ល្អ»។ 

លោក Nguyen Phu Trong  
អគ្គ លៃខា ធកិារ នៃគណៈ កម្មាធកិារ 
មជៃឈិមបកៃស កុម្មុយនីស្ត វៀតណាម  
ធា្លាប់ បានមក បំពៃញ ទសៃសន កិច្ច 
នៅ កម្ពុជា កាលពី ថ្ងៃ ទី២៥- ២៦  
កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០១៩  និងបាន ចៃញ- 
សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ រួម ថា  កម្ពុជា - 
វៀត ណាម បាន អរគណុ គ្នា ទៅវិញ- 
ទៅមក  ចពំោះ ការជយួ គ្នា ទាងំ ក្នងុ 
អតតីកាល រ ហតូ ដល ់បច្ចបុៃបន្ន  នងិ   
បាន សម្តៃង នវូ ក្ត ីរកីរាយចពំោះ ការ- 
រីក ចមៃើន នៃ ចំណង មិត្តភាព  និង 
កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ គៃប់ ជៃុង- 
ជៃយ ក្នុង រយៈពៃល ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ 
កន្លង មក ដៃល បានរមួ ចណំៃក ក្នងុ 
ការ ធានា សន្តិភាព  ស្ថិរភាព  និង 
នា ំមក នវូ ផល បៃយោជន ៍ជាកស់្តៃង 
ជូន បៃជាជន នៃ បៃទៃស ទាំង២៕

រថយន្ត ពាក់ សា្លាក លេខ ខ.ម កំពុង បើក បរ លើ ដង ផ្លវូ  ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសុី 

ពេះមហាកេសតេនរោត្តម សីហមុនី នេកម្ពជុា និងអគ្គលេខាធិការបកេសកុម្មយុនីស្តវៀតណាម   លោក Nguyen Phu Trong។ រូប AKP

ព្រះមហាក្រសត្រ និងនាយករដ្ឋមន្ត្រកីម្ពជុា សាទរអគ្គល្រខាធិការបក្រសវៀតណាម ដ្រលជាប់ឆ្នោតជាថ្មី

មន្ត្រ ីក្រសួង ការពារ ជាតិ ជំរុញ ឱ្រយម្ចាស់ រថ យន្ត ដ្រល ប្រើ សា្លាក ល្រខ ខ.ម គួរ ប្តរូ ទៅ ប្រើ សា្លាក ល្រខ ធម្ម តា វិញ
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តពីទំព័រ១...ការ បៃកាស  របស់ លោក 
នាយ ករ ដ្ឋមន្តៃី នៃះ  ធ្វើឡើ ង ១ ថ្ងៃ 
បនា្ទាបព់ ី ឯ កអ គ្គរដ្ឋទតូ ចនិ បៃចា ំកម្ពជុា  
លោក វ៉ាង វិ ន ធាន បាន ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ៣ 
កុម្ភៈ  ក្នងុ ពិធី សំណៃះ សំណាល ជា- 
មួយ គៃពូៃទៃយ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ការពារ ជំងឺ- 
ក ូវដី១៩ នៅ មន្ទ ីរពៃទៃយ ពៃះ កៃត ុមា លា 
ថា វ៉ាក់ សំាង កូ វីដ១៩  ដៃល ចិន ផ្តល់ 
ជូន កម្ពជុា ដំបូងមា ន ចំនួន៦ ០ មឺុន ដូ ស  
ហើយការដឹ ក ជញ្ជូនតៃូវ ធ្វើតា ម  យន្ត- 
ហោះ ពិសៃស របស់ ចិន មក ដល់រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ នៅ ចុង សបា្តាហ៍ នៃះ ។

គួរបញ្ជាក់  ថា រដ្ឋាភិបាល ចិន បាន 
សមៃច ផ្តល់ជំនួយ វ៉ាក់សំាង បង្ការ ជំងឺ- 
កូ វីដ១៩ ឈ្មោះ សុី ណូ ហ្វា ម  ចំនួន 
១លាន ដ ូស ដលក់ម្ពជុា ដើមៃបី ចាក ់ជនូ 
ពលរដ្ឋ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ  ក្នុងនោះ  
៦ ០មុឺន ដូ សនឹង  មកដល់ កម្ពុជា មុន ។ 
   ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ  កាល ពី រសៀល- 
មៃសិល មិញ  លោក ហុ៊ន  សៃន   ក៏បាន ថ្លៃង 
តាម រយៈ សារ ជា សំ ឡៃង ដៃរថា   ការ- 
ពៃយួ បារម្ភ ធំបំផុត របស់  កម្ពជុា  គឺ  ការ- 
ផ្ទុះ ឡើង នៅ ក្នុង សហគ មន៍ បៃទៃស 
វៀត ណាម ដៃ លចាប់  ផ្តើម នៅ ភាគ- 
ខាងជើង  ភា គ ក ណា្តាល   ហើយ ឥឡូវ 
នៃះ គឺ ឈាន  មក ភាគ ខាង តៃបូង ដៃល 
 មៃ រោគ នៃះគឺ ជា  ការ បំប្លៃង ថ្មី ។

លោ ក ហ៊ុន សៃន  បាន បៃកាស ឱៃយ 
បណា្តា ខៃត្ត  នៅជាប ់ពៃ ំដៃន កម្ពជុា វៀត- 

ណាម ទាងំ អស ់ ចាប ់តាងំព ីខៃត្ត កពំត 
រហូត ដល់ ខៃត្តរត នគិរី  ចាត់ វិធាន ការ 
បនា្ទាន់  ទប់ សា្កាត់ កុំ ឱៃយ មាន ការ ឆ្លង ទៅ 
ឆ្លងមក របស់ បៃជាជន ទំាង ២ បៃទៃស 
(កម្ពុជា  និង វៀតណាម)។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «បៃជា ជន 
កម្ពជុា ដៃល ឆ្លង ចូល ទៅ ក្នងុ បៃទៃស 
វៀតណាម ក ៏តៃវូ ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ ដោយ 
អាជា្ញាធរ វៀត ណាម  ឯបៃជា ជន វៀត- 
ណាម ដៃល ឆ្លង ចូល មក ក្នុង កម្ពុជា ក៏ 
តៃូវ ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័កនៅ ក្នុង បៃទៃស- 
កម្ពុជាផងដៃរ»។

លោក ថា បៃការនៃះ តៃូវ ពឹង ពាក់ 
ទាំងសៃុង ទៅ ដល់ អភិបាលខៃត្ត  
សហការជាមួយ នឹង កង កមា្លាំង បៃ- 
ដប់អាវុធឈរជើងតៃូវ បិទ ខ្ទប់ឱៃយ 
ខាងតៃបាន ការ ឆ្លង តាម ចៃក របៀង 
ទាំងនៅ តាម ពៃំដៃន និង ការ តៃួត- 
ពិនិតៃយ នៅ ខាងក្នងុ ឱៃយ បានហ្មត់ចត់  នងិ 
តមៃវូ ឱៃយ រៀប ច ំកន្លៃងធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ ឱៃយ 
បានរឹងមាំបំផុត។

លោក ហ៊នុ  សៃន  បាន ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុ ំ
សុំ ដក់ ចៃញ នូវ ប ទប ញ្ជា ជាប នា្ទាន់ ឱៃយ 
អាជា្ញា ធ រខៃ ត្ត នៅ តាម  ពៃដំៃ នជា មួ យ  នឹង 
សា្ថា ប័ន ដៃល មាន ការ ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង- 
អ ស់ សហកា រគ្នា ហើ យ  កៃ សួង សុខា ភិ- 
បាល តៃវូ ផ្គត់ ផ្គង់ ទៅប ណា្តាខៃ ត្ត ដៃលនៅ 
ជាប់  ពៃំដៃន ក ម្ពុជា-វៀត ណាម»។ 

លោ ក  បានស ង្ក ត់ធ្ង ន់ ថា  អ្វី ដៃល 

លោក បារម្ភ គឺ ការ ឆ្លង ទៅ ឆ្លង មក  ក្នុង 
ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ បៃពៃណីចិ ន និ ង  
វៀត ណាម ដៃល លោក តមៃវូ ឱៃយ អាជា្ញា- 
ធរ  ពងៃយ កមា្លាំង ជាប នា្ទា ន់  ដើ មៃបី 
ទប់សា្កា ត់  នៅ តាម ចៃក របៀង នានា ។ 
បៃសិន បើ មាន ការ ធ្វៃស បៃហៃស 
បៃទៃ សក ម្ពុ ជានឹ ង ខ្ទៃច ខា្ទាំ ទៅដោ យ 
កូវីដ១៩  ដៃល រុញ ចៃន ពី បៃទៃ សថៃ  
ផង  និង បៃទៃស វៀតណា ម  ផង ។  

បៃមុ ខ រាជ រដ្ឋាភិបា ល ក៏ បាន បញ្ជា 
ទៅ កៃសួង សុខាភិ បា ល ពិនិតៃយ  និង  
ពិ ភាកៃសា  ជា មួយ ខៃត្ត ទាំងនោះ  ដើ មៃបី   
រៀប ចំ   កន្លៃង ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក ឱៃយ បាន តៃមឹ- 
តៃូវ  និង ធ្វើ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ដូច ដៃល បាន 
កំពុង ធ្វើនៅ  ទិសខា ងលិ ច(ពៃំដៃន 
កម្ពុ ជា- ថៃ) ។ 

កាល ពី មៃសិល មិញ នៃះដៃរ  លោក 
មម៉ ប៊នុហៃង  កប៏ាន ស្នើឱៃយ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំ
រាជ ធានី -ខៃត្ត   បង្កើន កា របៃុង បៃយ័ត្ន 
និង ចាត់វិធា នការ ទប់សា្កា ត់ និង បង្ការ 
ការនា ំចលូ វរីសុ ក ូវដី១៩នៅ តាម ចៃក 
ពៃំដៃន កម្ពុជា-វៀតណាម ខ ណៈនៅ 
វៀត ណា ម មា ន ផ្ទះុថ្ម ីចូលសហគ មន៍។ 

លោក  ម៉ម  បុ៊នហៃ ង  បានឱៃយដឹង ថា 
ផ្អៃ ក តាម ព័ត៌ មាន ពី គៃហ ទំ ព័រ របស់  
វៀត ណាម  នៅថ្ងៃទី ៣ ខៃកុ ម្ភៈ ថា  បៃ- 
ទៃស  វៀត ណាម  ថ្ម ៗី នៃះ បាន និង កពំងុ 
ផ្ទុះ ឡើង វិញ នូវ ការ ចម្លង  កូ វី ដ១៩ ក្នុង 
សហ គ មន៍ដោ យ មាន ទាំង វីរុស កូ វីដ- 
១៩ បបំ្លៃង ថ្ម ីព ីចកៃ ភពអង ់គ្លៃស ផង  ។ 
ពី ថ្ងៃទី ២៨  ម ករា ដល់ ថ្ងៃទី ១  ខៃ កុម្ភៈ  
វៀ តណាម បាន រកឃើញ  ករណ ី វជិ្ជ មាន 

តា ម បណា្តា ខៃត្ត មួយ ចំនួន  ហើយ 
មា នខៃត្ត  ខ្លះ ជាប់  ជាមួ យ ក ម្ពុជា  ។

លោក បាន ថ្លៃងថា ៖«ដូច្នៃះ សូម 
អភិបាល  រាជធានី-ខៃ ត្ត ទាំងអស់  ជា- 
ពសិៃស  ខៃត្ត ដៃល មាន ពៃបំៃ ទល ់ ជាប ់
បៃទៃស វៀត ណាម  ដូច ជា ខៃ ត្តកំ ពត 
តា កៃ វ  កណា្តា ល  ពៃ វៃង  សា្វា យ  រៀង  
តៃប ូងឃ្មុ ំ កៃចៃះ  មណ្ឌល គរិ ីនងិ រតនគរិ ី
តៃវូតៃ បង្កើន ការ បៃងុ បៃ យ័ត្ន  និង ចាត់- 
វិ ធា ន ការ ឱៃយ បាន មុឺង មា៉ាត់»។

ចំពោះវ៉ាក់សំាងពីចិន  លោក  ម៉ម 
ប៊ុនហៃង  បាន ថ្លៃងបៃប់អ្នកសារ- 
ពត័ម៌ាន ក្នងុ ពៃលលោកដកឹនា ំមន្តៃ ីចុះ 
ពិនិតៃយទី តាំ ងសមៃប់ទុក វ៉ាក់សំាង  
កូ វីដ១៩ នៅ ឃ្លាំង ឱសថ កណា្តាល 
ចោមចៅ ថា ការចុះពិនិតៃយ នៃះ ជា ការ- 
រៀបច ំទកុជាមនុ ដើមៃប ីទទលួ វ៉ាកស់ាងំ 
កូ វីដ១៩ពី ចិន ដៃល បៃមុខ រាជរដ្ឋាភិ- 
បាល បៃកាសថា ជា ទំនិញ យុទ្ធសាស្តៃ។ 
   លោក ថា៖«យើង មក ពិនិតៃយមើល 
បៃព័ន្ធ តៃជាក់ នៅ បន្ទប់ ដក់ វ៉ាក់សំាង 
នៃះ  ដៃល នឹង មក នៅ ចុង អាទិតៃយ នៃះ 
ដើមៃបី ទុកដក់ ឱៃយបាន តៃឹមតៃូវ តាម 
បច្ចៃកទៃស ហើយនឹង តៃៀម មធៃយោ- 
បាយ ដកឹជញ្ជនូ ទៅតាម ខៃត្ត  ឬ កន្លៃង 
ដៃល តៃូវ ការចាក់ វ៉ាក់សាំង ជូន ដល់ 
បងប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ យើង»។

លោក  ម៉ម បុ៊នហៃង  បន្ថៃមថា ឃ្លាងំ 
ឱសថ កណា្តាល ចោមចៅ នៃះ អាច ផ្ទកុ 
វ៉ាក់សំាង បាន៣លាន ដូ ស  ដៃលជា 
ទីតំាង របស់ កៃសួង និង  កន្លៃង ស្តកុ ទកុ 
នៅ មន្ទីរពៃទៃយ ពៃះកៃតុមាលារៀបចំ 

ដោយកៃសួងការពារជាតិ ។
ទន្ទឹមគ្នា នៃះដៃរ លោក  ម៉ម ប៊ុន- 

ហៃង ក៏បាន ចៃញ លិខិត បៃកាស 
អនុញ្ញាតឱៃយ បៃើបៃស់ នូវ វ៉ាក់សំាង  
Sinopharm Covid-19 ដៃល ផលតិ 
ដោយ វិទៃយោសា្ថាន Beijing Institute 
of Biological Products Co.,Ltd 
នៃ សាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន ក្នុង 
លក្ខ ខណ្ឌ នៃ ការ បៃើ បៃស់ ជាបនា្ទាន់ 
(Emergency Use Authoriza-
tion) ដោយ អនវុត្ត តាម ពធិសីារ ស្តពី ី
យុទ្ធនា ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង កូ វីដ១៩របស់  
រាជរដ្ឋា ភិបាល។

ជំុវិញ ការ ចាក់ វ៉ា ក់សំា ង  នៃះ  កាលពី 
ថ្ងៃទី៣ កុម្ភៈ រាជរដ្ឋា ភិបាល កម្ពជុា បាន 
សមៃច បង្កើត កៃុម ការ ង រ អន្តរ កៃ-
សួង គៃប់គៃង ការអនុវត្ត យុទ្ធ សាស្តៃ  
នងិ កចិ្ចបៃ តបិ ត្ត ិការ  ចាក ់វ៉ាក ់សំាង បង្ការ 
កូ វីដ ១៩  ក្នងុ នោះ មាន សមាសភាព  ពី 
មន្តៃជីាន់ខ្ពស់ នៃកៃសួងសំខាន់ៗមួយ- 
ចំនួន  រួម មាន  លោក  ម៉ម ប៊ុនហៃង 
រដ្ឋមន្តៃកីៃសួង សុខាភិបាល ជា បៃធាន 
កៃ សួង ការពារជាតិ កៃសួងមហ  ផ្ទៃ 
បណ្ឌិតៃយសភា នគ របាល កម្ពុជា អគ្គ- 
ស្នង ការដ្ឋាន នគ របាល ជាត ិនងិ មជៃឈ- 
មណ្ឌល ជាតិ គំពារ មាតា  និង ទារក។

 គ ិត តៃមឹ ថ្ងៃទ៤ី  ខៃ ក ុម្ភៈ   ឆ្នា ំ២ ០២១   
កម្ពុ ជា មាន អ្នកមា ន  វីរុស កូ វីដ១៩  
ចំ នួន៤៦៧នា ក់ ក្នុងនោះ អ្នក  ពៃយោ- 
បា ល  ជា  សះសៃបើ   យ   មានចំនួន ៤៥១ 
នាក់  និង  អ្នក កំពុង សមៃក ពៃយោ បាល 
មានចំនួន ១ ៦ នា ក់៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រនឹីងទទួល...

គឹម   សា រុំ 

ភ្ន ំពេញៈ សាលាដ ំបងូ រាជ ធាន-ី 
ភ្ន ំពៃញ កាល ពី មៃសិល មិញ បានបន្ត 
បើក សវនា ការ លើ សណំុ ំរឿង រមួ 
គំនិត កៃបត់  បទ ញុះ ញង់ បង្ក ភាព - 
  វកឹ វរ  ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់សន្ត ិសខុ សង្គម 
នងិ បទ ញុះ ញង ់មនិ ឱៃយ យោ ធនិ 
សា្តាប់   បង្គាប់  ដៃល សំណុំ រឿង- 
នៃះ មាន លោក  សម  រងៃសុី  និង 
ជន តៃវូ ចោទ ជាង ២០ នាក ់ ក្នងុ 
នោះ មាន ១៤ នាក ់កពំងុ ជាប ់ឃុ ំ
ក្នុង ពន្ធនា គរ ពៃស ។  

ក្នងុ សវនា ការ គៃ ឃើញ វត្ត មាន 
ជន ជាប់ ឃំុ ៣ នាក់ តៃវូ បាន ចៅ - 
កៃម កោះ ហៅ ជំនុំ ជមៃះ   ខណៈ 
ជន តៃូវ ចោទ ២ នាក់ ទៀត បាន 
បញ្ចប់ ការ សាក សួរ រួច ហើយ 
កាល ព ីខៃ ធ្ន ូ។   ចពំោះ មៃធា វ ីវញិ 
មាន លោក  សំ  សុ គង់  លោក  
ឡោ  ជនុ ធ ី នងិ មៃធាវ ី២ របូ មកព ី 
គណៈ មៃធាវី គឺ លោក   យុង   ផា និត   
និង លោក សៃី   សុិន  សុ វ៉ន ។  រីឯ 
ចៅ កៃម ជំនុំ ជមៃះ មាន លោក   
រស់   ពិសិដ្ឋ  លោក  កើត សំាង  
លោក អុឹម វណ្ណៈ  រីឯ តំណាង 
អយៃយការ មាន លោក   សៃង   ហៀ ង   

និង លោក   សំ ម   ឫទ្ធី វស នា ។ 
 ឆ្លើយ នៅ ចពំោះ មខុ កៃមុ បៃកឹៃសា 

ជំនុំ ជមៃះ ជន តៃូវ ចោទ ឈ្មោះ 
កៃវ  ថៃ   បៃប់ ចៅ កៃម ថា  គត់ 
បាន បញ្ចប ់បរញិ្ញា បតៃ ជាន ់ខ្ពស ់
ផ្នៃក គៃប់ គៃង និង ជា បៃធាន 
គណៈ កម្មការ បៃតិ បត្តិ សៃុក នៃ 
អតីត គណ បកៃស  សង្គៃះ ជាតិ  
នងិ ជា គៃ ូបងៃៀន នៅ វទិៃយោលយ័   
ហុ៊ន  សៃន បរិ បូរណ៍  ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ ។ 

 ក្នងុ សវនា ការ នោះ លោក ចៅ- 
កៃម និង តំណាង អយៃយកា របាន 
ចោទ សួរ ជន តៃូវ ចោទ   កៃវ  ថៃ   
ពាក ់ពន័្ធ ការ ទទលួ បញ្ជា ព ីលោក 
សម  រងៃសុ ី ស្តពី ីការ បង្កើត ចលនា 
សង្គៃះ ជាត ិ ពៃះ ចលនា នោះ 
បាន បំផុស ឱៃយ ពល រដ្ឋ ងើប បះបោរ 
បៃឆំង នឹងរាជ រដ្ឋាភិ បាល  និង 
ញុះញង់ មិន ឱៃយ កង ទ័ព សា្តាប់ 
បញ្ជា រដ្ឋាភិ បាល ជា ដើម ។ 

ប៉ុន្តៃ តៃូវ បាន លោក កៃវ  ថៃ 
ឆ្លើយ ថា  ជុវំញិ ការ បង្កើត ចល នា 
សង្គៃះ   ជាតិ នោះ គឺ គត់ មិន បាន 
ទទួល បញ្ជា ពី លោក សម  រងៃសុី 
ដើមៃបី ឱៃយ អនុវត្ត តាម ផៃន ការ អី   
ក្នងុ បៃទៃស កម្ព ុជា ទៃ។    កៃយ ពី  
គណ បកៃស សង្គៃះ ជាតិ តៃូវបាន 

រំលា យ មក  គត់ ក៏បាន តៃឡប់ 
ទៅ ធ្វើ ជា គៃូប ងៃៀន វិញ ហើយ 
គត ់លៃង គតិ ព ីនយោ បា យ បមៃើ 
បកៃស អី ទៀត ដៃរ ។  ជន តៃូវ ចោទ  
ថា ៖«  ខ្ញុ ំមនិ បាន នយិាយ ទរូសព័្ទ 
ឬ ចៃក រលំៃក បន្ត តាម ហ្វៃ ស ប៊ ុក 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ចលនា សង្គៃះ ជាត ិ
ទៃ រហតូ ដល ់ពៃលនៃះ ខ្ញុ ំជាប ់ឃុ ំ
ជាង ១០ ខៃ  ហើយ មនិ ដងឹ ថា  ខ្ញុ ំ
មាន ទោស អី ទៃ » ។  

 ដោយ ឡៃក ជន តៃវូ ចោទ ទ ី២ 
ឈ្មោះ ស៊ុន   ធន់  បៃប់ ចៅ កៃម 
ថា   គត ់ជា អតតី សមា ជកិ កៃមុ- 
បៃឹកៃសា  បកៃស សង្គៃះ ជាតិ ខៃត្ត 
កពំង ់ធ ំ។ តាងំ ព ីមាន ការ រលំាយ 
បកៃស មក គ ឺគត ់ឈប ់គតិ គ ូរព ីបកៃស  
ហើយ គត់ ក៏ មិន ដៃល ដឹង ពី 
ការបង្កើត ចល នា បកៃស សង្គៃះ- 
ជាតិ ដៃរ ។  ដោយ សារ ការ សួរ- 
ដៃញ ដោល ជន តៃូវ ចោទ ទី ៣ 
មនិ ទាន ់ចប ់ហើយ  មៃយោ៉ាង នៅ មាន 
ជន ជាប់ ឃុំ ជាង ១០ នាក់ ទៀត 
ផង នោះ  លោក ចៅ កៃម  រស់  
ពសិដិ្ឋ បាន ថ្លៃង បៃប ់ក្នងុ សវនា- 
ការ ថា នងឹ លើក យក សណំុ ំរឿង 
នៃះ ទៅ ជំនុំ ជមៃះ បន្ត នៅ ថ្ងៃ ទី 
១៨  ខៃ មីនា ខាង មុខ ទៀត ៕ 

សំណំុរឿងរួមគំនិតក្របត់មានលោកសមរង្រសីុនិង
ជនត្រវូចោទ២០នាក់ទៀតនឹងបន្តសវនាការខ្រមីនា
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 ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សំខាន់ៗ របស់ 
បៃទៃស កម្ពុជា ដៃល តៃូវបាន បំផ្លិច-
បំផ្លាញ ក្នុងអំឡុង សង្គៃមសុីវិល និង 
ទឹកជំនន់ តៃូវបាន ការកៃលម្អជាថ្មី ។ 

 ផ្លូវថ្នល់  និង ស្ពាន នៅតាម ជនបទ 
ដៃល រង ការខូចខាត មិន តៃឹមតៃ 
ជះឥទ្ធិពល ដល់ ជីវភាព រស់នៅ របស់ 
បៃជាជន នៅតំបន់ ជនបទ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ 
ប៉ុន្តៃ ថៃមទាំង បាន រាំងស្ទះ ដល់ ការធ្វើ 
ចរាចរណ៍ របស់ អ្នកភូមិ ផងដៃរ ខណៈ 
ពួកគាត់ នៅ តំបន់ ដច់សៃយាល គឺ 
ពឹងផ្អៃកលើ ការបៃើបៃស់ ស្ពាន ចាស់ 
ទៃឌុ ទៃម ដៃលអាច បង្កឱៃយមាន គៃះ -  
ថ្នាក់។ 

 ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ ហៃដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធ ដៃល រង ការបំផ្លិចបំផ្លាញ 
ទាំងនោះ កម្ពុជា បានស្នើ សុំ ជំនួយ ពី  
រ ដ្ឋា ភិបាលជ ប៉ុន និង ជំនួយ អភិវឌៃឍន៍ 
ផ្លូវការ (ODA) ឱៃយមាន ការជួសជុល 
ស្ដា រឡើងវិញ នូវស្ពានសរុប ចំនួន៧ 
នៅក្នុង ខៃត្តពៃវៃង  និង ខៃត្តកៃចៃះ ។ 
ក្នុងនោះ រួមមាន ស្ពាន ពាម ទៃ ស្ពាន 
ពៃក ឆ្លូង ស្ពាន អន្លង់ ឃ្លៃ ស្ពាន ពៃក-
ឫសៃសី និង ស្ពាន សណ្តាន់ ។  

 ជំនួយ អភិវឌៃឍន៍ ផ្លូវការ (ODA) 
គឺជា  កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ អន្តរជាតិ 
រវាង រដ្ឋាភបិាល  នងិ អង្គ ការដៃល ពាក់-
ព័ន្ធ នឹងរដ្ឋាភិបាល ដើមៃបី រួម ចំណៃក 
ដល់ សន្តិភាព សន្តិសុខ និង ការអភិ-
វឌៃឍ  សហគមន៍ ពិភពលោក ។ 

ODAs របស់ ជប៉ុន ផ្តោតលើ វិស័យ 
សខំាន ់ចនំនួ ៣គ ឺកចិ្ចសហបៃតបិត្តកិារ  
ប ច្ចៃកទៃស កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ការផ្តល់ ជំនួយ ឥត- 
សំណង ។ 

នៅកម្ពុជា  បៃទៃសជប៉ុន បាន ចាប់- 
ផ្តើម គមៃង អភវិឌៃឍនរ៍បសខ់្លនួ នៅ ឆ្នា ំ
១៩៦៨ ហើយ គមៃងតចូ-ធ ំជាចៃើន  
តៃូវបាន បញ្ចប់។ 

 ការជួសជុលស្តោរ ឡើងវិញ នូវ     
ស្ពាន ទាំង ៧បានចាប់ផ្តើម នៅ ឆ្នាំ 
២០១៧ និង បានបញ្ចប់ វិញ កាលពី 
ឆ្នាមំនុ បាន នងិ កពំងុ រមួចណំៃក យា៉ាង 
ធំធៃង ដល់ ការធ្វើ ច រាច រណ៍ របស់ 
បៃជាជន នងិ ការដកឹជញ្ជនូ ផលតិផល 
កសកិម្ម នៅតាមបណ្តា ខៃត្ត នានា នងិ 
បាន កា្លាយជា បណ្តាញ ដឹកជញ្ជូន ដ៏ 
សំខាន់ នៅក្នុង ពៃះរាជាណចកៃ- 
កម្ពុជា ។ 

 ស្ពាន ចំនួន៥ ក្នុងចំណម ស្ពាន 
ទាងំ៧ ខាងលើ តៃវូបាន ត ភា្ជាប ់ទៅនងឹ 
ផ្លូវជាតិ លៃខ៧៣ នៅ ផ្នៃក ភាគ 
ខាងតៃបូង នៃ ខៃត្តកៃចៃះ ជា ផ្លូវ ដៃល 
មាន ឥទ្ធិពល យា៉ាងខា្លាំង ទៅលើ ផ្នៃក 
គមនាគមន ៍រវាង តបំន ់ទបីៃជុជំន នងិ 

ខៃត្ត នានា ស្ថិតនៅ ភាគ ឦសន នៃ 
បៃទៃស កម្ពជុា ហើយ ស្ពាន គោលដៅ 
ទាំង៥ខាងលើ តៃូវបាន បៃើបៃស់ 
ដោយ រថយន្ត ដឹកទំនិញ ចំណុះ លើស 
ពី១៥តោន ចំនួន បៃមាណ១៦០ 
គៃឿង ក្នុង ១ថ្ងៃៗ ។ 

 ទោះ យា៉ាងនៃះ ក្តី ស្ពាន ទំាងអស់ 
ដៃល  បាន បៃើបៃស់ កន្លងមក បៃឈម-
មុខ នឹង ហានិភ័យ ខ្ពស់ បាក់សៃុត 
ដោយសរ ទឹកជំនន់ និង អាយុកាល 
កាន់តៃ ចាស់ ។ 

 ស្ពាន ចំនួន២ ផៃសៃងទៀត គឺ ស្ពាន- 
បាបោងលៃខ១ និង ស្ពានបាបោង-
លៃខ២ មាន ទតីាងំ ស្ថតិនៅ តៃើយ ខាង 
កើត នៃ ដង ទន្លៃមៃគង្គ នៅ ប៉ៃក 
ខាងតៃបូង នៃ ខៃត្តពៃវៃង ។ ស្ពាន 
ទាំង២ នៃះ ស្ថិត នៅលើ កំណត់- 
ផ្លូវជាតិ លៃខ១១ ដៃល  ត ភា្ជាប់ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ និង តំបន់ ខាងតៃបូង 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ តាមរយៈ ផ្លវូ សៃដ្ឋកចិ្ច 
សំខាន់ៗ ដូចជា ផ្លូវជាតិ លៃខ១ និង 
លៃខ៧ ជាដើម មាន តួនាទី សំខាន់ 
ក្នុងការ ដឹកជញ្ជូន និង ចៃកចាយ 

ផលិតផល ពៃមទាំង មុខទំនិញ នានា 
នៅក្នុង សៃុក និង ទៅ កៃ បៃទៃស ។ 

 លោក ចៅ ន ន់ អាយុ ៦២ឆ្នា ំជា 
មៃឃំុបាបោង បាន មានបៃសសន៍ 
ដោយ ធ្វើ ការធានា នវូ សវុត្ថភិាព របស ់
បៃជាជន រស់នៅ ជិតខាង ដូច្នៃះ ថ ៖ 
« ស្ពានបៃតងុ ដៃល តៃវូបាន សងសង ់
ឡើងវញិ នៅពៃលនៃះ គ ឺកាលពមីនុ ធ្វើ 
ពី ដៃក ហើយពី មុន នោះ ទៀត វា បាន 
ធ្វើ ពី ឈើ ។ នៅពៃល មាន ទឹកជំនន់ 
កើតឡើង នៅ រដវូវសៃសា ម្តងៗ គៃ ពុ ំអាច 
ឆ្លងកាត ់ស្ពាន នៃះ បានឡើយ តៃ ស្ពាន 
ថ្មី នៃះ មើលទៅ រឹងមាំ ណស់ ហើយ 
យើង ក៏ មិនចាំបាច់ ពៃួយបារម្ភ អំពី 
ការបាក់ ទៀត ដៃរ ។ មៃយ៉ាងទៀត នៅ 
ពៃល សងសង់ ឡើងវិញ រាល់ គៃប់ 
មិនទាន់ ផ្ទុះ និង គៃប់មីន ពី សម័យ 
សង្គៃមសុវីលិ តៃវូបាន បោសសមា្អាត 
ផងដៃរ ដូច្នៃះ យើងខ្ញុំ អាច រស់នៅ 
ដោយ ពុំ បាច់ បារម្ភ អ្វី ទៀតឡើយ » ។ 

 លោក ហៃង វុតា្ថា អាយុ៣៩ ឆ្នាំ 
ដៃល ជា បៃធាន វិស្វករ ក្នុង ការងារ 
សងសង់ សឡើងវិញ នូវ ស្ពាន ទំាង 

២នៃះ បាន មានបៃសសន៍ថ ៖« ខ្ញុំ 
គិតថ  មាន អ្នកសៃុក ជាចៃើន រំពឹងថ 
នឹងមាន ការដឹកជញ្ជូនយា៉ាង រលូន 
ហើយ ការរស់នៅ របស់ ពួកគាត់ ក៏ 
កាន់តៃ បៃសើរ ។ ចំននួ បៃជាជន ដៃល 
មក រស់នៅក្នុង តំបន់ ជុំវិញ ស្ពាន ក៏ 
កំពុងតៃ កើនឡើង ហើយក៏ មានផ្ទះ 
ថ្មីៗ  កពំងុ ចាបផ់្តើម សងសង ់ផងដៃរ ។ 
លោក រពំងឹថ  ស្ពាន ទាងំ២ នៃះ នងឹ នា ំ
ឱៃយមាន ឥទ្ធិពល ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង 
តំបន់ នៃះ ។ ភាពងាយសៃួល នៃ ការ- 
ដឹក ជញ្ជូន ក៏ ផ្តល់នូវ អត្ថបៃយោជន៍ 
ដល់ វិស័យ កសិកម្ម ផងដៃរ » ។   

  ការជួសជុល ស្ពាន ទាំង ៧ នៃះ បាន 
នាំមក នូវ អត្ថបៃយោជន៍ យា៉ាងចៃើន 
ដល់ អ្នកភូមិ ។ ការជួសជុល ស្ពាន- 
ចាស់ ទំហំ តូចចង្អៀត  គឺ បាន ជួយ 
កាត់បន្ថយ គៃះថ្នាក់ ដៃល បណ្តាល 
មកព ីទកឹជនំន ់ជយួ សមៃលួ ដល ់ការ- 
កកស្ទះ ចរាចរណ៍ ធ្វើ ឱៃយ ការធ្វើដំណើរ 
និង ចរាចរណ៍ ទំនិញ បាន លឿន ជាង 
មនុ នៅ ទទូាងំ ខៃត្ត នងិ បានរមួ ចណំៃក 
ដល់ ការអភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅ 

ក្នុង តំបន់ នៃះ ។    
 លោក សន វិចិតៃ អាយុ៣០ឆ្នាំ ជា 

នាយក សលាបឋមសិកៃសាបាបោង 
បាន លើកឡើងថ ៖«កាល នៅ ជា 
ស្ពានដៃក ដៃល ទំហំ តូចចង្អៀត នោះ 
គឺមាន គៃះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ លើ ស្ពាន 
នៅ រដូវវសៃសា នៅពៃល មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ 
ដៃលនាំឱៃយ រអិល ក៏ប៉ុន្តៃ ឥឡូវនៃះ 
សិសៃសានុសិសៃស អាច ទៅ រៀន នៅ 
វិទៃយល័យ ក្នុង ខៃត្ត បាន ដោយ សុវត្ថិ-
ភាព ជាមួយ ស្ពាន ថ្មី នៃះ ដៃល អាច 
ជួយ កាត់បន្ថយ ចំនួន គៃះថ្នាក់ 
ចរាចរណ៍ ជាង មុន » ។  

 លោក ជៃូ ហឿន អាយុ៥០ឆ្នាំ 
នា យក អនុវិទៃយល័យបាបោង ក្នុង 
តំបន់ នោះ  ថ្លៃងថ ៖« ឥឡូវ គុណភាព 
និង សុវត្ថិភាព ស្ពាន គឺ ល្អបៃសើរ ។ 
សិសៃសានុសិសៃស អាច ធ្វើ ដំណើ រ ទៅ 
សលា រៀន   ដោយ បៃើបៃស ់ស្ពាន នៃះ 
ពៃល នៃះ ពួក គៃ អាចធ្វើ ដំណើរ ដោយ 
សុវត្ថិភាព  » ។ 

 លោក លី សុី ធា អាយុ៣២ឆ្នាំ បាន 
លើក ឡើង ដោយ ក្ត ីរកីរាយ ថ ៖« កាល- 
ពីមុន ទោះបី យើង អាច បៃមូល ផល- 
សៃូវ បាន ចៃើន តៃ យើង មិនអាច 
ដកឹជញ្ជនូ ដោយ រថយន្ត ដកឹទនំញិ ធនុ- 
ធំៗ បានទៃ ( ដោយសរ បញ្ហា ស្ពាន ) 
ប៉ុន្តៃ ឥឡូវនៃះ យើង អាច ដឹកជញ្ជូន វា 
បាន ភា្លាមៗ » ។ 

 ជំនួយ អភិវឌៃឍន៍ ផ្លូវការ (ODA) 
របស់ ជប៉ុន បាន ដើរតួនាទី យា៉ាង 
សំខាន់ ក្នុងការ ធ្វើឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  ផ្លូវថ្នល់ និងស្ពាន 
ដៃល បាន ជួយ កាត់ បន្ថយ ភាពកៃីកៃ 
ជួយ លើកស្ទួយ សៃដ្ឋកិច្ច ជនបទ និង 
ការអភិវឌៃឍ សៃវាកម្ម សង្គម នៅ ខៃត្ត 
ពៃវៃង  នងិ កៃចៃះ ។  ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ 
ទាំងនៃះ ចាំបាច់ គឺ តៃូវមាន ការការពារ 
ពី អ្នក បៃើបៃស់ ទាំងអស់ ពីពៃះ វា 
មាន សរៈសខំាន ់ណស ់ក្នងុ ការគាទំៃ 
ដល ់ការអភវិឌៃឍ សៃដ្ឋកចិ្ច បៃកបដោយ 
ចីរភាព នាពៃល អនាគត ៕  

ស្ពានព្រែកឫស្រែសីមុន និងក្រែយការស្ថាបនាឡើងវិញ ក្រែមជំនួយអភិវឌ្រែឍន៍ផ្លូវការ ODA របស់ជប៉ុន។  

ផ្រែនទីបង្ហាញទីតាំងស្ពានដ្រែលត្រែូវបានស្តារឡើងវិញនៅក្នុងខ្រែត្តព្រែវ្រែង និងខ្រែត្តក្រែច្រែះ។  

កិច្ចសហបេតិបត្តិការជប៉ុននៅកម្ពុជា
ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីអនាគតរុងរឿង
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មន្ត្រជំីនាញកំពុងដំឡើងស្ថានីយឧតុនិយមស្វយ័ប្រវត្តថិ្ម២ី៧កន្ល្រង
 ឡុង  គីម ម៉ា រិ តា   

ភ្ន ំពេញៈ  មន្តៃ ីជំ នាញ នាយកដ្ឋាន 
ឧតុនិយម នៃ កៃសួង ធន ធាន ទឹក  និង 
ឧតុនិយម កំ ពុង  ដំ ឡើង ស្ថានីយ ឧតុនិ- 
យម ស្វ័យ បៃវត្តិ ថ្មី ចំនួន  ២៧កន្លៃង 
ក្នុង រាជ ធានី-ខៃត្ត ចំនួន  ១១ បន្ថៃម 
ទៀត  បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន ជំនួយ ឥត- 
សំណង ពី សធារ ណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ  ដៃល នឹ ង 
ធ្វើ ឱៃយ កម្ពុ ជា មាន សមិទ្ធ ភាព ក្នុង ការ- 
ទទួល ទិន្នន័យ ធាតុ អាកាស កាន់ តៃ 
លម្អតិ ពី លើ ស្ថានីយ ឧតុនិ យម ស្វយ័- 
បៃវត្តិ ដៃល មាន សៃប់ ជិត   ៦០ កន្លៃង ។  

ការ ដំឡើង ស្ថានីយ ឧតុនិ យម ស្វ័យ - 
បៃវត្តិនៃះ  កៃម ការ ខិតខំ បៃឹង បៃង   
នងិ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត ិការ ល្អ  រវាង នាយក- 
ដ្ឋាន ឧតនុយិម   នៃ កៃសងួ ធន ធាន ទកឹ  
និង ឧតុ និយម    ជា មួយ នឹង រដ្ឋបាល ឧតុ- 
និ យម កូរ៉ៃ     និង វិទៃយា ស្ថាន ឧតុ និយម នៃ 
សធារណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ។  យោង តាម ទំព័រ  
ហ្វៃ ស  បុ៊ក របស់ កៃសួង ធនធាន ទឹក   
និង ឧតុនិ យម   កាល ពី ថ្ងៃទី ៣   កុម្ភៈ ។   

  ទំព័រ ហ្វៃ ស បុ៊ក ដដៃល  បាន បញ្ជាក់ 
ថា ៖«  ការ ដំឡើង ស្ថានីយ ឧតុនិយម 
ស្វយ័ បៃ វ តិ្ត បន្ថៃម ទៀត នៃះ  គ ឺជា សមទិ្ធ- 
ផល ថ្មី មួយ ទៀត របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល 
កម្ពជុា លើ វសិយ័ ឧតនុយិម  ដៃល ធ្វើឱៃយ 
ការ ទទលួ ទនិ្ននយ័ ធាត ុអាកាស កាន-់ 
តៃ លម្អិត ល្អ បៃសើរ ដើមៃបី បមៃើ ដល់ ការ- 

ពៃយាករ   ក៏ ដូច ជា ការ ជូន ដំណឹង ធាតុ- 
អាកាស ដល់ បងប្អូន បៃជា ពលរដ្ឋ ឱៃយ 
បាន ជៃប ជា ព័ ត៌មាន បាន កាន់ តៃ ចៃបាស-់ 
លាស់   និង ទាន់ ពៃល វៃលា » ។    

លោក   អំុ៊  រី ណា  បៃធាន នាយក ដ្ឋាន ឧតុ- 
និ យម នៃ កៃសួង ធនធាន ទកឹ   និង ឧតនុ ិយម   
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលពថី្ងៃ ទ ី៣ ខៃកមុ្ភៈ 
ថា  សកម្ម ភាព ដំឡើង ស្ថានីយ ឧតុនិ យម 
ស្វ័យ បៃវត្តិ   បាន ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត បនា្ទាប់ ពី 
ឧប ករណ៍ បាន មក ដល់ នៅ យប់ ថ្ងៃទី ១៦   
ខៃ មករា  ឆ្នាំ  ២០២១  ហើយ រហូត មក ដល់ 
ថ្ងៃ ពុធ នៃះ  បាន ដំឡើង រួច ជា ស្ថាពរ ចំនួន   
១៤ស្ថានីយ ក្នុង រាជ ធានី - ខៃត្ត ចំនួន ៦។   

 លោក បន្តថា   ស្ថានីយ ឧតុនិ យម ស្វ័យ- 
បៃវត្តិ ដៃល នៅ សៃស សល់  គឺ គៃង នឹង 
បញ្ចប់ ការងារ ដំឡើង ទាំង សៃុង ក្នុង ពៃល 
ឆប់ៗ ខាង មុខ   ខណៈ ស្ថានីយ ទាំង នោះ  
តៃវូ ដំឡើង ក្នងុ តំបន់ ដច់សៃយាល  នៃ ខៃត្ត 
ឆ្ងាយៗ  ដៃល មិន មាន   ឬ នៅ មាន ការ ខ្វះ- 
ខាត   ដូច ខៃត្តពៃះ វិហារ   ខៃត្ត កំពង់ ចាម   
ខៃត្ត រតនគិរី   និង តៃបូងឃ្មុំ ជា ដើម ។   

លោក   បាន បញ្ជាក់ ថា ៖  «  កន្លង មក   
យើង មាន ស្ថានីយ មួយ ចំនួន ហើយ  
ប៉នុ្តៃ នៅ តាម បណា្តា ខៃត្ត មយួ ចនំនួ មនិ 
ទាន ់មាន ស្ថានយី ។  ដចូ្នៃះ ការ ជយួ នៃះ  
គ ឺជា ការ បពំៃញ ការខ្វះ ចនោ្លោះ នវូ ទនិ្ននយ័ 
ដៃល យើង ចង ់បាន ព ីបណា្តា ខៃត្ត ផៃសៃងៗ  
ដៃល មិន មាន ស្ថានីយ នៃះ » ។   

  លោក   អ៊ុំ រី ណា  បាន ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា   

បច្ចបុៃបន្ន   កម្ព ុជា មា ន ស្ថានយី ឧតនុយិម- 
ស្វ័យ បៃវត្តិ ទូទាំង បៃទៃស ចំនួន  ៥៩  
កន្លៃង ។ ប៉នុ្តៃ តាម តមៃវូ ការ ជាក ់ស្តៃង នៃ 
ការ បៃឈម នងឹ ការ បៃបៃលួ អាកាស ធាត ុ  
នងិ ដើមៃបី អាច ធ្វើ កា  រ ពៃយាក រ អាកាសធាត ុ
ក្នុង រយៈ ពៃល វៃង បាន   កម្ពុជា នៅ តៃ 
តៃវូ ការ ស្ថានយី ឧត ុនយិម ស្វយ័ បៃវត្ត ិនៃះ 
បន្ថៃម ទៀត   ក្នុង ពៃល អនាគត ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«  នៅ ពៃ ល យើង 
បំពាក់   និង ដំឡើង ស្ថានីយ ឧតុនិយម 
ស្វយ័ បៃវត្ត ិថ្ម ីរចួ រាល ់ហើយ វា នងឹ មាន 
សមត្ថ ភាព កាន ់តៃ លម្អតិ ក្នងុ ការ ប ញ្ជនូ  
ព័ត៌មាន មក កាន់ កៃសួង ធន ធាន ទឹក   

ដើមៃបី សៃង់ ព័ត៌ មាន ទំាង នៃះ ។  ការ- 
ពៃយាករអាកាស ធាត ុ  គ ឺមាន តនួាទ ីយល-់ 
ដងឹ ចៃើន  ក្នងុ ការ បៃើបៃស ់ទនិ្ននយ័  ឬ 
វិភាគ ទៅរក ទិន្នន័យ សមៃប់ ផ្តល់ 
ព័ត៌ មាន ក្នុង បៃទៃស  និង ក្នុង តំបន់   
ដូច ជា ពៃយុះ  ឬ ក៏ អី » ។   

 លោក បន្ថៃម ថា ៖ «  នៅ ពៃ ល មនិ មាន 
ទិន្ន ន័យ បៃើបៃស់ គៃប់គៃន់   ហើយ 
យើង មិន អាច ពៃយាករ អាកាស ធាតុ 
ក្នងុ រយៈ ពៃល វៃង   នងឹ ធ្វើ ឱៃយ យើង ពបិាក  
ឬ ខ្វះ ខាត ព័ត៌ មាន ជាក់ លាក់ អំពី 
អាកាស  ធាត ុ ឬ ការ បៃបៃលួ អាកាស- 
ធាត ុនៃះ ។  ដចូ្នៃះ យើង តៃវូ ការ ចា ំបាច ់

ណាស ់ រមួ ទាងំ ក្នងុ វសិយ័ ផៃសៃងៗ ទៀត  
ដូច ជា ការ ដឹក ជ ញ្ជូន  ការ ហោះហើ រ  
និង វិស័យ កសិកម្ម »  ។ 

 លោក   អ៊ុំ  រី ណា  ថ្លៃង ថា   ជំនួយ ឥត- 
សណំង នវូ ស្ថានយី ឧតនុ ិយម ស្វយ័ បៃវត្ត ិ  
ចំនួន  ២៧  ស្ថានីយ  បកូ រមួ ទាងំ ការ បពំាក ់
គៃឿង បរិកា្ខា រដើមៃបី ធ្វើការ គៃប់ គៃង 
ទិន្នន័យ អាកាស ធាតុ ពី សធារណរដ្ឋ 
ក ូរ៉ៃ នៃះ មាន ចនំនួ ទកឹ បៃក ់បៃមាណ 
ជិត   ៣លាន ដុលា្លោ រ។  

   លោក   ហៃម  ឧ ត្ត ម  អ្ន ក ជនំាញ ផ្នៃក 
បរិស្ថាន  បាន ថ្លៃង ថា  ការ ដំឡើង ស្ថា- 
នីយ ថ្មី នៃះ  គឺ ជា ចំណុច វិជ្ជ មាន មួយ  
ដៃល ផ្តល់ ព័ត៌ មាន ពី ការ វិវឌៃឍនៃ ការ- 
បៃបៃលួ អាកាស ធាត ុក្នងុ បៃទៃស   ដើមៃបី 
អាច តៃៀម ខ្លួន ជា មុន  នៅ ពៃល មាន 
ភាព មិន បៃកៃតី កើត ឡើង ។    

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« ការ ពៃយាករ អាច 
ដឹង មុន ពី អាកាស ធាតុ  គឺ គៃន់ តៃ ជា 
ផ្នៃក មួយ ប៉ុណ្ណោះ  ពៃះ អ្វី ដៃល ជា 
ចណំចុ ចមៃបង   គ ឺការ ចលូ រមួ ដោះ សៃយ 
ជា មួយ ហៃតុ ឱៃយ មាន បញ្ហា គៃះ ធម្ម ជាតិ   
ដូច ជា ទឹក ជំ នន់  គៃះ រាំ ង ស្ងួត  ដៃល 
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការ បៃើបៃស ់ទន្លៃ រមួគ្នា។   
នៃះ ជា រឿង ធំ ដៃល បៃទៃស ទាំង នោះ  
តៃវូ ជជៃក គ្នាថា  តៃវូ បៃើបៃស ់ធន ធាន 
ទាងំ នៃះ របៀប ណា  សៃប ពៃល ការ ចៃក-  
រំលៃក ទិន្ន ន័យ ទំា ំ ង នៃះ   នៅ មិន ទាន់ 
មាន ភា ព ចៃបាស់ លាស់  » ៕ 

អ្នក ជំនាញ កំពុងដំឡើង បរិក្ខា រឧតុនិយមនៅ ទី តំាង ថ្ម ី១កន្លេង   ។ រូបថត កៃសួង ធន ធាន ទឹក

Visa ដៃលជា កៃុមហ៊ុន បច្ចៃកវិទៃយា 
ទូទាត់ សច់បៃក់ តាម បៃព័ន្ធ ឌី ជី ផល 
ឈានមុខ គៃ នៅក្នុង ពិភពលោក និង 
ធនាគរ ឯកទៃស វ ីង ( ខៃ ម ប ូឌា ) លមីតី- 
ធី ត កំពុង ចាប់ ដៃគូ សហការ ដើមៃបី ផ្តល់ 
ជូន នូវ សៃវាកម្ម 'Wing Virtual Visa 
Card' ដៃលជា កាត នមិ្មតិ សមៃប ់ទទូាត ់
តាម បៃព័ន្ធ អុីន ធឺ ណិតដល់ អ្នកបៃើ-
បៃស់ កម្មវិធី ស្មា ត ហ្វូ ន វី ង ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគរ ឯកទៃស វី ង បាន មានបៃស-
សន៍ថា ៖ « ដោយ យក បទពិសោធ 
របស់ អតិថិជន ជា អាទិភាព ស្នូល ធនា-
គរ ឯកទៃស វី ង មាន ក្តី សោមនសៃស 
រីករាយ ក្នុងការ ធ្វើជា ដៃគូ សហការ ជា- 
មួយ Visa ដើមៃបី ដក់ ឱៃយ បៃើបៃស់ កាត- 
និម្មិត ដៃល ផ្តល់នូវ អត្ថបៃយោជន៍ 
ជាចៃើន សមៃប ់អតថិជិន របស ់យើង »។ 
លោក បន្តទៀតថា ៖ « តាមរយៈ សៃវាកម្ម 
របស់ យើង អតិថិជន ដៃល បៃើបៃស់ 
កម្មវិធី ស្មា ត ហ្វូ ន វី ង  អាចបង្កើត 'Wing 
Virtual Visa Card' និង ទូទាត់ តាម 
បៃព័ន្ធ អុីន ធឺណិត បាន យា៉ាង ងាយ-
សៃលួ លើសពនីៃះទៅទៀត ពកួគត ់នងឹ 
ទទួលបាន ការបញ្ចុះ តម្លៃ និង រងា្វាន់ 
លើក ទឹកចិត្ត ជាចៃើន ថៃម ទៀតផង »។ 

 ការបើក ដំណើរការ ទូទាត់ 
តាមរយៈ កាត ថ្មី នៃះ នឹង នាំមក 
នូវ អត្ថបៃយោជន៍ ជាចៃើន ដល់ 
អ្នកបៃើបៃស់ កម្មវិធី ស្មា ត ហ្វូ ន 
វី ង ក្នុងនោះ អតិថិជន ក៏ អាច 
បញ្ជា ទិញ ទំនិញ តាម បៃព័ន្ធ    
អុីន ធឺណិត បាន គៃប់ ទីកន្លៃង 
ដៃល ទទលួយក ការទទូាត ់តាម- 
រយៈ Visa កាតដៃល វា នឹង 
បង្កើន ភាពចៃបាស់លាស់ លើ 
ការចណំាយ ហើយ លបុបបំាត ់
ការតៃួតពិនិតៃយ ឥណទាន  និង 
ការកំណត់ ឥណទាន អថៃរ ។ 

 អ្នកសៃី ជុំ ម៉ូ នី កា នាយិកា 
គៃបគ់ៃង កៃមុហ៊នុ Visa បៃចា ំ
បៃទៃស កម្ពុជា បាន មានបៃសសន៍    
ថា ៖« តាងនាម ឱៃយ Visa យើង មាន 
មោទនភាព ក្នុងការ ធ្វើជា ដៃគូ សហការ 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន ដៃលមាន ភាព ច្នៃ-
បៃឌិត  ដូចជា ធនាគរ ឯកទៃស វី ង 
ក្នុងការ ណៃនាំ នូវ បច្ចៃកវិទៃយា ទូទាត់ 
តាមរយៈ ឌីជីថល ថ្មី ដៃល អាច នឹង ជួយ 
ជំរុញឱៃយ បៃទៃស របស់ យើង បោះ-
ជហំាន  កានត់ៃ ខតិជតិ ទៅនងឹ ចក្ខវុសិយ័ 
របស់ខ្លួន ក្នុងការ កា្លោយទៅជា បៃទៃស 
មយួ ដៃល មនិ បៃើបៃស់ កៃដសបៃក ់» ។ 

អ្នកសៃី បន្តទៀតថា ៖« ការរីក រាលដល 
នៃ ជំងឺ រាតតៃបាត កូ វីដ ១៩  បានធ្វើឱៃយ 
សធារណជន មាន ទនំោរ ចង ់ចៀសវាង 
កន្លៃង សធារណៈ ពៃមទាំង ជំរុញឱៃយ 
ពួកគត់ មានការ ផ្លោស់ប្តូរ ដោយ ជៃើស-
រសី ការទញិ ទនំញិ តាមរយៈ អុនី ធណឺ ិត  
វិញ ហើយ មធៃយាបាយ ទូទាត់ បៃប 
ឌជីថីល ដចូជា កម្មវធិ ីស្មា ត ហ្វ ូន វ ីង កាន-់ 
តៃមាន សរៈសំខាន់ សមៃប់ អ្នកបៃើ-
បៃស ់ទទូាងំបៃទៃស ផងដៃរ ។ តាមរយៈ 
ការណៃនា ំWing Virtual Visa Card 

អ្នក បៃើ កម្មវិធី ហិរញ្ញវត្ថុ តាម 
បៃព័ន្ធ អុីន ធឺណិត ឥឡូវនៃះ 
អាចធ្វើ ការទទូាត ់បៃកប ដោយ   
សុវត្ថិភាព រហ័ស និងងាយ- 
សៃួល ជាង មុន » ។ 

 ភាពជា ដៃគូ នៃះ បានដក់ 
រមួបញ្ចលូ នវូ ជនំាញ ឯកទៃស 
និង បច្ចៃកវិទៃយា របស់ Visa 
ក្នងុការ ទទូាត ់សចប់ៃក ់តាម- 
រយៈ ឌជីថីល ពៃមទាងំ ពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម អៃ ឡចិ តៃ ូន ិក រមួជាមយួ 
នឹង ធនាគរ ឯកទៃស វី ង 
ដៃល ជា អ្នកផ្តល់ សៃវា ហិ-
រញ្ញវត្ថុ តាម ទូរស័ព្ទដៃ ឈាន-
មុខ គៃ នៅ កម្ពុជា ។ បនា្ទាប់ពី 

បាន បើក ដំណើរការ នៅ ឆ្នាំ២០០៩ 
ធនាគរ ឯកទៃស វី ង បាន បង្កើត 
បណា្តាញ យា៉ាង ទូលំទូលាយ និង បាន 
ណៃនា ំសៃវាកម្ម ជាចៃើន ដល ់អតថិជិន 
របស់ខ្លួន រួមមាន  ការទូទាត់ វិក្កយបតៃ 
ការបញ្ចូល ទឹកបៃក់ តាម ទូរស័ព្ទ 
ការផ្ទៃរ បៃក់ ក្នុងសៃុក និង អន្តរជាតិ 
ការទិញ ទំនិញ តាម អុីន ធឺណិត និង 
ការទូទាត់ តាមរយៈ  QR កូដ ជាដើម ។ 
ធនាគរ ឯកទៃស វី ង បាន ខិតខំ 
បៃឹងបៃង យា៉ាង អស់ពី សម្ថ ភាព ដើមៃបី 

ធានាបាន ថា  បៃជាជន កម្ពុជា គៃប់រូប 
អាច បៃើបៃស់ គណនី ធនាគរ តាម-
រយៈ ការធ្វើ បរិ យាប័ ន្ន ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 លោក មា៉ា នូ ក៏បាន មានបៃសសន៍ 
បន្ថៃមទៀត ថា ៖« ជាមួយ ការរីក រាល-
ដល នៃ ជងំរឺាតតៃបាត ដៃល បាន ជះឥទ្ធ-ិ
ពល ដល់ អតិថិជន នៅ ទូទាំងបៃទៃស 
វា មាន សរៈសំខាន់ ណាស់ ដៃល យើង 
បង្កើន សៃរីភាព ជូន ដល់ អតិថិជន ក្នុង 
ការបញ្ជាទិញ ទំនិញ និង ធ្វើ បៃតិបត្តិ- 
ការចាំបាច់ របស់ ពួកគៃ តាម បៃព័ន្ធ 
ឌីជីថល បៃកបដោយ សុវត្ថិភាព »។ 

 អ្នកបៃើបៃស់ កម្មវិធី ស្មា ត ហ្វូ ន វី ង  
ដៃល ជៃើសរីស បៃើ  Wing Vir-
tual Visa Card អាច ចូលរួម ក្នុង 
កម្មវិធី ពិសៃសៗ ជាចៃើន រួមមាន 
ទាំង កម្មវិធី ចាប់ រងា្វាន់ ជា រៀងរាល់ខៃ 
ការទទួលបាន លុយ តៃឡប់ មកវិញ 
ភា្លោមៗ ពី ការ ជិះ Grab និង ការ- 
បញ្ចុះតម្លៃ សមៃប់ ការទិញ ទំនិញ 
តាម អន ឡាញ ជាដើម ។ ព័ត៌មាន 
លម្អតិ ស្តពី ីការផ្តលជ់នូ នៃះ នងឹមាន 
បៃកាស ផៃសាយ តាម Facebook 
ផ្លូវការ របស់ធនាគរ ឯកទៃស វីង 
ក្នុងពៃល ឆប់ៗ នៃះ ៕ 

ក្រុមហ៊ុន Visa និងធនាគារ ឯកទ្រស វី ង ប្រកាស ដាក់ ឱ្យប្រើប្រស់ ការទូទាត់ ថ្មី 
តាមរយៈ ប្រព័ន្ធ អន ឡាញ ថ្មី ដ្រល នឹង ផ្តល់ អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើន ដល់ អ្នកប្រើប្រស់ 
 បេជាជន កម្ពុជា ទាំងអស់ អាច បេើ Visa តាមរយៈ កម្មវិធី ស្មា ត ហ្វូ ន វី ង ដើមេបី ធ្វើករ ទូទាត់ បេក់ តាមរយៈ ឌីជីថល សមេប់ តមេូវក រ ផ្ទាល់ខ្លួន និង អាជីវកម្ម 

 បេជាជន កម្ពជុា ទំាងអស់ អាច បេើ  Visa តាមរយៈ កម្មវិធី ស្មា ត ហ្វ ូន វី ង។
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 អោម  ប៊ុន ធឿន 

ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋ  បា ល រា  ជធានី ភ្នំពៃ ញ 
កពំងុ សកិៃសា កៃលម្អបៃ ពន័្ធល ូ បៃឡាយ 
បង្ហរូ ទកឹ កខ្វក ់ នងិ ទកឹ ភ្លៀង នៅក្នងុ ភមូ-ិ 
សាសៃ្ត នៃ បណ្ដា ខណ្ឌ មួយចំ នួន  ក្នុង 
រាជ ធានី ភំ្នពៃញ  ដើមៃបី បញ្ចៀស ទឹក ជនំន ់
ដៃ ល អាច កើត ឡើ ង នៅ រ ដូវវ សៃសា 
ហើ យកៃ ព ីនោះក ៏ន ឹង មាន កា រ បន្ថៃម 
សា្ថាន ីយ បមូ ទកឹ ថ្ម១ី កន្លៃង  នៅ ភមូទិលួ- 
ព ងៃ សង្កាត់ ចោមចៅ២  ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ  ផង ដៃ រ ។  

អ្នក នាពំា កៃយរដ្ឋ បាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
លោក ម៉ៃត  មាស ភក្តី  បៃប់ ភ្នំពៃ ញ- 
ប៉ ុស្តិ៍ កាល ពថី្ងៃទ៣ី  កមុ្ភៈ  ថា ជុវំញិការ-  
ធ្វើ សា្ថា នយី បមូ ទ ឹកថ្មនីៅ ទលួព ងៃនៃះគ ឺ
ជាយុ ទ្ធសាស្តៃ សមៃ ប់ជំរុ ញការ ងរ 
បញ្ចៀស ទឹក ឱៃយ បាន កា ន់តៃ  បៃសើ រ  
បូក រួម ជា មួយ ការងរ រៀបចំ ជីក សា្តារ 
បៃឡា យ ប៉នុ្តៃ នៅមា ន លក្ខណៈ បច្ចៃក- 
ទៃ សផៃសៃងៗ ចៃើន ទៀត ហៃ តនុៃះ លោក 
មិន ទាន់ អាច បញ្ជាក់ លម្អិ តបា នទៃ 
ពៃះ កំ ពុង សិកៃសា។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖ «នៃះគ ឺជាយ ុទ្ធសាស្តៃ 
ដៃលយើ ងគ ិត ថា សមៃប ់ជរុំញ ការងរ 
រុ ញទឹ ក បាន កាន់ តៃ ល្អ  បៃ សើរ បូក   ជា- 
មួយ កា រ ងរ រៀ ប ចំ បៃឡាយ យើ ង តៃ ូវតៃ 

ថៃ មសា្ថា នី យបូ ម ទឹ ក »។ 
លោក  ម៉ៃត  មាសភក្ត ី បន្តថា  ដើមៃបីឱៃយ  

ការងរ   ដំណើរការ  បាន រលូន  និង ទាន់- 
ពៃល  នោះ  នៅ ថ្ងៃ សៅរ ៍ ចងុ សបា្តាហ ៍នៃះ  
បើគ្មា នអ្វី បៃបៃួ លទៃ  អ ភិបា លរាជ- 
ធានភី្ន ំពៃញ នងឹ   ចុះទៅព ិនតិៃយ បៃឡាយ  
ដោយផ្ទាល ់   ដើមៃប ីជរំុញ ការងរ នៃះ ឱៃយ 
បាន លឿន ទាន់ ពៃ លក្នងុ បំណង  បញ្ចៀស 
ការ លចិ លង ់លនំៅ ឋាន ពល រដ្ឋ ក្នងុ  រដវូ 
វសៃសា ខាង មុខ ។ 

 លោក  សាំ ពិសិដ្ឋ  បៃធាន មន្ទីរ សា- 

ធារ ណការ  និង ដឹកជញ្ជូន  រាជធានី ភ្នំ- 
ពៃញ  ថ្លៃងថា  សា្ថានីយ បូមទឹក ថ្មី ១- 
កន្លៃង  ទៀត  នឹង តៃូវ សាង សង់ នៅ ភូមិ 
ទលួ ពងៃ  សង្កាត ់ចោម ចៅ ទ ី២  ខណ្ឌ- 
ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  ដៃល មាន ឈ្មាះថា 
«សា្ថានី យ  បូម ទឹក ទួល ពងៃ»។កៃពី 
នោះ   មន្តៃ ីជនំា ញនងឹ  ជកី សា្តារ បៃឡាយ 
បង្ហរូទ ឹក ដា កល់ ូជៃងុ ឱៃយមាន ទហំ ំទទងឹ  
៨ ម៉ៃ តៃ   នៅ ទ ីតាងំ  ចាបំាច ់ ផង ដៃ រ ដើមៃបី 
សមៃួល  ចរន្តទឹក ឱៃយ ហូរបា នបៃ សើរ  
ជា ងមុ ន។  

 លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ « សា្ថា នីយបូម- 
ទឹក  ទួល ពងៃ  នៃះ មាន មា៉ាសុីន បូ មទឹ ក 
ចនំនួ ៣ គៃឿង ដៃល អាច រដំោះ ទកឹបាន  
នៅ តំបន់ ទួល ពងៃ  តៃ ពាំង ថ្លឹង និង 
តំបន់ ជំុវិញ ។គមៃង នៃះ អាច នឹង បើក- 
ការដា្ឋាន នៅ ចុងខៃ កុម្ភៈ នៃះ ហើ យ គៃង 
បញ្ចប់ នៅ ក្នុង ខៃ សីហា  ឆ្នាំ ២០២១  
បើសិ ន យើង មាន ថវិកា គៃប់ គៃន់ »។ 

បើតា មលោ ក  សំា ពិសិដ្ឋ កៃពី 
គមៃង កសាង សា្ថានី យ បូ មទឹក ទួល- 
ពងៃ  ក៏ តៃវូ  សា្តារ បៃឡា យ ទួល ពងៃ ១ ជា 
បៃឡា យ បៃតុង ឱៃយ បាន ទទឹង៨ ម៉ៃតៃ 
ប ណ្ដាយ ជាង  ៤ ៥០០ ម៉ៃតៃ  ផង ដៃរ 
ចាប់ពី ភូមិ ពៃ ពៃីង ខាង តៃបូង  ដល់ បុរី- 
ជីប ម៉ុង ។ ដាក់ លូ បៃអប់ ទំហំ២,៦៥ 
ម៉ៃតៃ គណុ នងឹ ២,៦៥ ម៉ៃតៃ  មាន ចនំនួ 
៣ ជួរ បៃវៃង ជាង៤ ០០ ម៉ៃតៃ  ចាប់ ពី បុរី- 
ជីប ម៉ុង ដល់ បៃ ឡាយ  បឹង ហា ពៃម- 
ទាំងដាក់ លូ បៃអប់ សៃប តាម ផ្លូវ ជាតិ 
លៃខ ៣ទំហំ៦ ម៉ៃតៃ គុណ នឹង ២ម៉ៃតៃ 
បៃវៃង ជាង ១ ២០០ ម៉ៃតៃ  ចាប់ ពី បុរី 
GreenVillដល់ ដើម បៃ ឡាយ ទួល- 
ពងៃនងិ ដាក ់ល ូជៃងុ តៃង ់ចណំចុ ផ្លវូ ឆ្លង 
កាត ់មាន ចនំនួ ៧ កន្លៃង ផង ដៃរ  ។កប៏៉នុ្តៃ 
លោក មនិ បាន បញ្ជាក ់ពបីៃ ឡាយ ទាងំ- 
នោះ ឆ្លង កាត់ ក្នងុ ខណ្ឌ ណ ខ្លះ នោះ ទៃ។  
    លោក  ឈុន  ណ  ពល រដ្ឋ នៅភូមិ 

ពៃ ល្វា  សង្កាត់ចោ ម ចៅ ២     បាន សម្តៃង 
កា រស បៃបា យ រកី រា យ  នៅ ពៃ ល បាន ដឹ ង 
ព ីគមៃងសាង សង ់សា្ថា ន ីយ បមូទ ឹក ថ្ម ី 
នៅ ទួល ពងៃ  និងសា្តា រ  បៃឡា យ ទឹក 
ដា ក់ លូ ដើ មៃបីរំ ដោះ ទឹក នៃះ ។ បុ៉ ន្តៃលោក  
ថា  នៃះគៃន់ តៃអា ចកាត់ បន្ថ យខ្លះ ៗ  
ប៉ ុណ្ណោះ  ពពីៃះនៅ ពៃល រ ដវូ វសៃសា មក 
ដល ់ទកឹ  មនិ បៃ កដ ថា  ឈប ់លចិ នោះ 
ទៃ ដោ យ សារ ផ្លូ វ នៅទាប ។  

លោក  ថា ៖ «បៃសិនបើមាន កា រជីក 
សា្តារ អ៊ីចឹ ង អាហ្នឹងក៏ កាត់ ប ន្ថ យបា នចៃើ ន 
ដៃ រ ប៉ុ ន្តៃបើ គៃ ន់ តៃ  មា ន  ក ន្លៃង បូ ម - 
ទឹ ក  ហើយ អ ត់មា ន ធ្វើផ្ល ូវ ពី ជៃ កោ ង ទៅ 
ភ ូមពិៃ ល្វាហ្ន ឹងទៃ  វានៅតៃ  លចិ  ពៃះ 
ដីផ្លូ វហ្នឹង មា ន នីវ៉ូរាង ទាប ជាងគៃ»។ 

បើ តាម លោ ក ឈុ  ន ណ  ពៃលរ ដូវ- 
វ សៃសាមក ដ លត់ៃ ងតៃ មា ន ទកឹ ជ នល់ចិ 
ពី ផ្លូវជៃ កោង  ទៅភូមិ ពៃ ល្វា   ហើយ 
ការ ល ិចនោះ ទៀ ត សោ ត  គ ឺមានរ យៈ- 
ពៃលយូ រ ធ្វើ ឱៃយ ពិបា កធ្វើ ដំ ណើរ   និ ង 
បៃ កបរ បរ  រកសុ ីផៃសៃងៗ ។  លោក ថ្លៃ ងថា៖ 
«ការ ជន ់លចិ ហ្ន ឹងគ ឺល ិចយ ូរ ២-៣ ខៃ 
ទ មៃំ ១ ខៃវ សៃសា ហ្នឹង លិច នោះវា លិ ច  
ពៃក  ហើយ  ធា្លាក់ លូ  ធា្លាក់អី   ពៃល កូ ន 
ខ្ញុំ ទៅរៀ ន លិ ចខា្លាំង ពៃ ក ទៅ វា ជៃុះ ខ្ចៅ 
ឡា ន ខ្ញុ ំ  អសទ់ៅ  ឥឡ ូវ ខ្ញុលំ ក ់  ឡាន ចៃ ញ  
អ ស់ ហើយ» ៕  

សកម្មភាពកាយបេឡាយនៅខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យកាលពីកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

សាលាក្រងុសិក្រសាពីប្រព័ន្ធប្រឡាយនិងបន្ថ្រមសា្ថានីយបូមទឹកថ្មីដើម្របីបញ្ចៀសទឹកជំនន់

តពីទំ ព័រ ២...លោក បន្ត ថា៖   
« រហូត មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ   
របត់  ការងរ នគរ បាល និង សហ- 
គមន៍ គឺ ជា ចំណុច សំខាន់ មួយ 
របស់ នគរ បាល ជាតិ  ដៃល នគរ- 
បាល ជាតិ បាន និង កំពុង ខិត ខំ 
ពងៃឹង នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋបាល 
របស់ យើង ឱៃយ កាន់ តៃ មាន 
សមត្ថ ភាព   នងិ គណុ ភាព រងឹ មា ំ
បន្ថៃម ទៀត។   ចំពោះ ការ យក- 
ចិត្ត ទុក ដាក់ របស់ ភាគី អាល្ល ឺម៉ង់ 
លើ ការងរ នៃះ ខ្ញុ ំយល ់ថា  វា ល្អ 
បៃសើរ ណស់ » ។  

  ទោះ យ៉ា ង ណ លោក បញ្ជាក ់
ថា  បើ សិន ជា គ្មាន គមៃង នៃះ 
ក ៏ ដោយ  ក ៏នគរ បាល កម្ពជុា បន្ត 
ពងៃឹង ទំនាក់ ទំនង នគរ បាល 
និង សហ គមន៍ ដដៃល បនា្ទាប់ 
ពីបាន រៀន សូតៃ ក្នុង គមៃង 
ដៃល អូស្តាៃ លី ធា្លាប់ គំ ទៃ ។

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិន ទាន់ អាច សុំ 
ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម ពី ភាគី សា្ថាន- 
ទូត អាល្លឺ ម៉ង់ បាន ទៃ កាល ពី ថ្ងៃ- 
ទី ៤  កុម្ភៈ  អំពី គមៃង នៃះ។ 

លោក   បា៉ា  ច័ន្ទ រឿន   បៃធាន  
វិទៃយា សា្ថាន  បៃជា ធិប តៃយៃយ  
កម្ពជុា ក៏ យល់ ឃើញ ថា  គមៃង 
នៃះ ជា គមៃង ល្អ ដៃរ  ដោយ 
លោក យល់ ថា បច្ចុបៃបន្ន នៃះ   
ទំនាក់ ទំនង រវាង នគរ បាល និង 
ពលរដ្ឋ ក្នុង សហ គមន៍ នៅ មាន 

គមា្លាត ធំ នៅ ឡើយ  ហើយ ក្នុង 
ការ រស់ នៅ  មាន វបៃប ធម៌ មួយ គឺ 
ថា   អាជា្ញា ធរ ហាក់ ដូច ជា ម៉ៃឪ  
មិន មៃន ជា អ្នក បមៃើ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដោយ វ័យ ឆ្លាត ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ទាក ់ទង នងឹ 
វបៃបធម៌ ដៃរ  បៃជា ពលរដ្ឋ យើង 
ចៃើន តៃ គោរព  កោត ខា្លាច មន្តៃី 
នគរ បាល ជា បុគ្គល ដៃល ពាក់ 
ឯក សណ្ឋាន   មាន អាវុធ   និង 
មាន អំណច  ជា ជាង គោរព 
ចៃបាប់។   ហៃតុ ដូច្នៃះ ហើយ បាន 
ជា ពៃល ខ្លះ យើង ឃើញ បៃជា- 
ព លរដ្ឋ យើង គោរព ចៃបាប ់តៃ នៅ 
ពៃល មាន អាជា្ញា ធរ នៅ កៃបៃរ   
ពៃល នគរ បាល ទៅ បាត់   គត់ 
លៃង គោរព ចៃបាប់ » ។  លោកថា  
មន្តៃី នគរ បាល នៅ មាន ភាព ខ្វះ- 
ខាត ជា ចៃើន ដូច ជា ការ គោរព 
ចៃបាប់ ដោយ ខ្លនួ ឯង ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ  
សមត្ថ ភាព   ចរិតលក្ខណៈ  និង 
កៃម សីល ធម៌ ជា នគរ បាល  នៅ 
មាន កមៃតិ។   ការ អនវុត្ត ការងរ 
ក ៏នៅ មាន កមៃតិ នៅ ឡើយ  ជា- 
ពិសៃស ការ ផ្ដល់ សៃវា ដល់  បៃជា- 
ពលរដ្ឋ មូល ដា្ឋាន ។   « ខ្ញុំ ជឿ ថា  
គមៃង ដៃល ផ្ដួច ផ្ដើម ដោយ 
សា្ថាន ទូត អាល្លឺ ម៉ង់ នឹង ជួយ ធ្វើ 
ឱៃយ  បៃសិទ្ធភាព  គុ ណ ភាព  និង 
របៀប ដៃល នគរ បាល យើង 
បំពៃញ ការ ងរ   ទំនាក់ ទំនង ជា-  
មួយ បៃជា ពលរដ្ឋ  នឹង បៃសើរ 
ឡើង មួយ កមៃិត ទៀ ត » ៕ 

លោក ស ខ្រង ...
ក្រុមហ៊ុនស្របៀរABCនឹងអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន

ប្របពិស្រសអស្ចារ្យមួយនាព្រលខាងមុខន្រះ
ភ្នពំេញ ថ្ងេទ ី៣ ខេកមុ្ភ : ឆ្នា ំ២០២១: សៃ 

បៀរ សោ្តា ត លៃខ ១ នៃ កម្ពជុា , សៃ បៀរ ABC 
អុចិ ស្តាៃ សោ្ដោ ត បានសមៃច រៀបច ំផៃសព្វផៃសាយ 
យុទ្ធនា ការអបអរ ពិធីបុណៃយ ចូលឆ្នាំ ចិន 
ពិសៃស ប្លៃ ៊ក ដៃលមាន ឈ្មាះថា កម្មវិធី 
“ABC Roving LED Lion Dance” ។ ការ 
លោត ម៉ុង សាយ នៃះ នឹង សម្តៃង ជា លើក 
ដបំងូ បង្អស ់ដោយមាន ម៉ងុ សាយ ១គ ូបពំាក ់
ភ្លើងពណ៌ ទំនើប LED ដៃល នឹង លោត 
សម្ដៃង ចាប់ពី ថ្ងៃទី ៦ ដល់ ថ្ងៃទី ១៣ ខៃកុម្ភៈ 
នៅ ទីតាំង ចំនួន ១០ កន្លៃង ផៃសៃងៗ គ្នា ក្នុង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 

 ពិធីបុណៃយ ចូលឆ្នាំ ចិន ជា ពិធី បុណៃយ  ដ៏ ឱ - 
ឡា រិក សំខាន់ មួយ ដៃលបៃរព្ធ ឡើង ដោយ 
បៃជាជន កម្ពុជា នៅ ទូទាំងបៃទៃស ។ ការ- 
លោត ម៉ងុ សាយ ជា សកម្មភាព ដ ៏សខំាន ់មយួ 
នៅក្នុង រដូវ ពិធីបុណៃយ នៃះ ដើមៃបី សា្វាគមន៍ 
ទទលួ សណំងល្អ នងិ វបិលុភាព ។ នៃះ គជឺា 
ភាពសុីចង្វាក់ ឥតខ្ចៅះ មួយ និងរូបតំណង 
របស់ សៃ បៀរ ABC គឺ សត្វ តោ ( ម៉ុង សាយ ) ។ 
ការ លោត ម៉ុង សាយ នៃះ នឹង បង្ហាញ ពី 
ការសម្ដៃង ដ៏ ប្លៃក អសា្ចៅរៃយ និង រស់ រវីក មួយ 
ជាមួយនឹង គូ ម៉ុង សាយមាស និង ខ្មា ។ 
បនា្ទាប់ពី ឆ្លង ពៃលវៃល ដ៏ លំបាក នា ឆ្នាំ ចាស់ 
សៃ បៀរ ABC មានបំណង បំផុសទឹកចិត្ត 
ដល់ អតិថិជន ទាំងអស់គ្នា ឡើងវិញ និង បន្ត 

សម្លឹង មើលទៅ ថ្ងៃ អនាគត ទាំងអស់គ្នា ។ 
 លោក Loic Briant de Laubriere 

នាយក ផ្នៃក ទផីៃសារ នៃ កៃមុហ៊នុ HEINEKEN 
ខៃ ម បូឌា  បាន មានបៃសាសន៍ថា ៖" ចំពោះ 
ពិធីបុណៃយ ចូលឆ្នាំ ចិន ឆ្នាំនៃះ សៃ បៀរ ABC 
ពាំនាំ បទពិសោធដ៏ ជៃលជៃ ទៅដល់ 
បៃជាជន កម្ពុជា ។ អតិថិជន របស់ យើង គឺ 
ស្នូល សំខាន់ របស់ យើង ដូច្នៃះហើយ យើង 
ចង ់អបអរសាទរ ឆ្នា ំថ្ម ីឆ្នានំៃះ ជាមយួ ពកួគត ់។ 
កៃម សា្លាក ភាពសោ្មាះតៃង់ ចំពោះ សារ នៃ 
មា៉ាក យីហោ " ជា ឧត្តមភាព ដ៏ ល្អ ឯក " ឬ “Be 
Exceptional” យើង មានបំណង ផ្ដល់ជូន 
បៃជាជន កម្ពជុា នវូ បទពសិោធដ ៏អសា្ចៅរៃយ នងិ 
ប្លៃក នោះ គឺ ការសម្ដៃង លោត ម៉ុង សាយ 
ដៃលមាន បំពាក់ ភ្លើង LED នៃះ ។ យើង សូម 
អញ្ជើញ បងប្អូន ទាំងអស់គ្នា ចូលរួម ជាមួយ 
យើង ដើមៃបី សា្វាគមន៍ អបអរ ឆ្នាំ ថ្មី ឆ្នាំឆ្លូវ 
ទាំងអស់គ្នា ។ ”

 កៃព ីទតីាងំ សខំាន់ៗ  ទាងំ ១០ កន្លៃង នៅ 
ជុំវិញ រាជធានី ភ្នំពៃញ ម៉ុង សាយ របស់ យើង 
ក៏នឹង បង្ហាញខ្លួន នៅ ផៃសារ ទំនើប អុីអន ម៉ ល 
ទាងំ២ សាខា ដើមៃប ីធ្វើការ ថតរបូ សៃ ល ហ្វ៊នីៅ 
ទី ថត សៃល ហ្វ៊ីពៃម នឹង ការតាំង លម្អ នូវ       
ការ រចនា យ៉ាង អសា្ចៅរៃយ ។ 

 សៃ បៀរ ABC អិ ច ស្តាៃ សោ្តា ត ជា ដៃគូ ដ៏ 
ល្អឥតខ្ចៅះ សមៃប់ ការទទួល សា្វាគមន៍ មិត្ត - 

ភក្តិ និង កៃុមគៃួសារ ក្នុង ពិធីបុណៃយ ចូលឆ្នាំ 
ចនិ ខាងមខុនៃះ ។ ក្នងុនាម ជា សៃ បៀរ ផលតិ 
ពី វត្ថុធាតុដើម គុណភាព ខ្ពស់  កៃម ការ-
តៃួតពិនិតៃយ យ៉ាង តឹងរឹុង ពី ស្ដង់ដារ អន្តរជាតិ 
ផ្នៃក លើ គុណភាព ប៉ុណ្ណោះ ទៃ សៃ បៀរ  
ABC ក៏ ជា អំណយ ដ៏ វិសៃសវិសាល 
នៅពៃល អ្នក ទៅលៃង ឬ ជួប មិត្ត ភកិ្ដ្រ ក្នុង រដូវ 
ពិធីបុណៃយ នៃះ ។ សៃ បៀរ ABC ឥឡូវនៃះ 
ចៃញ ទំហំ កៃស ថ្មី មាន ចំណុះ ១២ កំប៉ុង 
ដៃលជា ទំហំ ដ៏ ស័ក្តិសម បំផុត សមៃប់ ទិញ 
ជា អំណយ ។ 

 សៃ បៀរ ABC អុិ ច ស្តាៃ សោ្តា ត សូម អ- 
ញ្ជើញ អ្នកគំទៃ ទាំងអស់ មក ចូលរួម នៅក្នុង 
ការ សម្ដៃង លោត ម៉ងុ សាយ បពំាក ់ភ្លើង LED 
ដ៏ រំភើប របស់ យើង និង ចៃករំលៃក នូវ 
បទពិសោធទាំងនៃះ ទៅកាន់ មិត្ត ភក្តិ និង 
កៃុមគៃួសារ នៅលើ បណ្ដាញ ទំនាក់ទំនង 
សង្គម របស់ខ្លួន ។ 

សមៃប់ ព័ត៌មាន លម្អិត អំពី កាលបរិច្ឆៃទ 
និង ទីតាំង ជាក់លក់ របស់ កម្មវិធី លោត ម៉ុង- 
សាយ “ABC Roving LED Lion Dance” 
សមូ ធ្វើការ តាមដាន គៃហទពំរ័ Facebook 
របស់ សៃ បៀរ ABC តាមរយៈ ៖ 
www.facebook.com/ABC.Ex-
traStoutCambodia និង Instagram៖ 
@abcbeer.cambodia .៕ 
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� ង��ងនិងអគ��យក
លី �្រស្រង

�េ� ន�េប់�េងកា រ�និពន�
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ� ន�េប់�េងកា រ�និពន�
សូ វិស ល

អនុ�េ� ន�េុមអ្នកយកព័ត៌� ន
ផ ក់ ស� ងលី

កា រ�និពន�រងព័ត៌� ន� តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

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

កា រ�និពន�រងព័ត៌� ន�េដ�កិច�
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រ�និពន�ព័ត៌� នអន្តរ� តិ
ប្រ  ក់ ស យ

កា រ�និពន�ជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន�រងជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�រង/អ្នកបក�េព័ត៌� នកី�   
ណ្រម វណ� ៈ

កា រ�និពន��េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្នកយកព័ត៌� ន� ន់ខ�ស់
មា ស សុខជា , នៀម �្រង  

អ្នកយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដ រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខ្រង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្នកបក�េ
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ស្រត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រង្រសី

អ្នក�េស�េ�លអក��វិរុទ�
�្រក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�េ� ន�្នេកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្នេករច� ទំព័រ

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

�្នេករច��េហ្វិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 
�្នេកផេ�យពា ណិជ�កម�

�្រម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 
 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241

ហ៊ុន ចា ន់ណ្រត, 017 578 768
ប្រ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293

ក្រវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

JESSA PIASTRO, 092 445 983
�េ� ន�េក�យកា�េតស្តីទី

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

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

�េ� ន�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេ� 
ព្រ�្រ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

�យិកាហិរ��វត��ៈ ហា� ង តា ំងម៉្រង
�េ� នគណ�េយេ�ៈ េស៊្រ ន វិច� ិកា 

ែផ្នកព័ត៌� នវិទេ�និងរច��េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន
កា រិយា ល័យ�េត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស�េ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី ៧ ន្រ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ្រច

ហុ៊ន ស្រន(ផ្ល វូ៦០ម៉្រត្រ ) ភូមិព្រ  កតា ឡុង
សង�  ត់ចា ក់អ�្រ  ក្រ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធ នី ភ ្ន ពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សង�  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឃុតសុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ ក្រុម អ្នកស្រវជ្រវ 
និងអភិរក្រស សត្វ ស្លាប នៅ កម្ពុជា 
រក មិន ឃើញ មាន សត្វ ត្រ យង 
ចំពុះ ស្លាបព្រ  ដ្រលជា ប្រភ្រទ 
សត្វ កម្រ  នងិ ជតិ ផតុ ពជូ នៅ  ក្នងុ 
តំបន់ការពារទ្រសភាព បឹង ព្រក - 
ល្ពៅ និងអន្លង់ ព្រីង ភាគ និរតី ន្រ 
ប្រទ្រស កម្ពជុា ទៀត ទ្រ  ប៉នុ្ត្រ សត្វ- 
ចាបព្រ វ្រង  ដ្រល ស្ថិតក្នុង បញ្ជី- 
ក្រហម របស ់អង្គការ  IUCN បាន 
បង្ហាញ វត្តមាន សជាថ្ម ីក្នងុតបំន ់
ទាំង ២ន្រះ។ 

លោក ប៊ ូវរ សក្រស  នាយ កកម្មវធិ ី
ប្រចា ំកម្ពជុា ន្រ អង្គការ ជវីតិ សត្វ- 
ស្លាប អន្តរជាតិ  បាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ-  
ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ង្រ  ទ ី៣  ខ្រ  កមុ្ភៈ ថា កាលព ី
ឆ្នា២ំ០១១ នងិឆ្នា ំ២០១២ នៅ 
ក្នុង តំបន់ការពារ ទ្រសភាព បឹង- 
ព្រក ល្ពៅ ក្រុម ជំនាញអង្គការ 
សត្វ ស្លាប អន្តរជាត ិបាន រកឃើញ 
នងិ កតត់្រ នវូ ប្រភ្រទ សត្វ ត្រ យង 
ចំពុះ ស្លាបព្រ ដ្រលជា ប្រភ្រទ 
សត្វ កម្រ  នងិ ជតិ ផតុ ពជូ ប្រមាណ 
ជាង ១០ក្របាល។ លុះដល់ ឆ្នាំ 
២០១៥ គ្រ បាន ប្រទះ ឃើញ វត្ត-  
មាន របស់ វា ត្រ១ ក្របាល ប៉ុណ្ណោះ 
នៅក្នុង តំបន់ ការពារ ទ្រស ភាព 
បងឹ ព្រក ល្ពៅ។ បនា្ទាបព់ ីឆ្នា ំនោះ 
មក  គ្រ ល្រង ឃើញ វត្តមាន របស់ 
វា នៅក្នងុ តំបន់ ន្រះ ទៀតហើយ ។ 

ទោះជា ប្របណា លោក វរ សក្រស 
បាន ថ្ល្រងថា៖«ថ្វបីើ ការធ្វើជរំឿន 
សត្វ ស្លាប នៅក្នងុ ឆ្នា២ំ០២១ន្រះ 
យើង នៅត្រ រក ពុំ ឃើញ វត្តមាន 
សត្វ ត្រ យង ចំពុះ ស្លាបព្រ ក្នុង 
តបំនក់ារពារទ្រសភាព បងឹ ព្រក 
ល្ពៅ បុ៉ន្ត្រ យើង មិនអាច សន្ន ិដ្ឋា នថា 

សត្វ ប្រភ្រទ ន្រះ ត្រវូបាន ផតុ ពជូ 
ពី កម្ពជុា ដោយ គ្មាន មូល ដ្ឋាន បច្ច្រ ក  - 
ទ្រស វិទ្រយា សស្ត្រ បាន ទ្រ»។ 

បើតាម លោក វរ សក្រស ការធ្វើ - 
ជរំឿន សត្វ ស្លាប អាសុ ីនៅ កម្ពជុា 
ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២១ន្រះ គធឺ្វើឡើង ត្រ 
ក្នុង តំបន់ការពារទ្រសភាព បឹង- 
ព្រក ល្ពៅ ក្នុង ខ្រត្ត តាក្រវ  និង 
តបំន ការពារ ទ្រសភាព អន្លង ់ព្រងី 
ក្នុង ខ្រត្តកំពត ប៉ុណ្ណោះ មិនម្រន 
ធ្វើឡើង នៅក្នុង ក្រប ខ័ណ្ឌ ទូទាំង- 
ប្រទ្រស នោះទ្រ។ ជរំឿន ន្រះ បាន 
ចាប់ផ្ដើម នៅ ពាក់កណា្ដាល ខ្រ 
មករា កន្លងមក ។ ជា លទ្ធផល 
ក្រុម ការងរ ជំរឿន ដ្រល មកពី 
អង្គ ការ ជីវិត សត្វ ស្លាប និងមន្ត្រី 
ឧ ទ្រយា នុ រក្រស ន្រ តំបន់ការ ពារ ទ្រស -  
ភាព បងឹ ព្រក ល្ពៅ  នងិអន្លង ់ព្រងី 
បាន រកឃើញ មាន វត្តមាន សត្វ- 
ស្លាប ព្រ ចំនួន ៦៤ប្រភ្រទ  នៅ 
តំបន់ ការពារ ទ្រសភាព បឹង ព្រក - 
ល្ពៅ និង៤៥ប្រភ្រទ  ត្រូវបាន 
រកឃើញ កតត់្រ នៅ តបំន ់ការពារ 

ទ្រស ភាព អន្លង់ ព្រីង។
លោក វរ សក្រស ថ្ល្រង ទៀតថា៖ 

« អ្វីដ្រល គួរ ឱ្រយ កត់សមា្គាល់ នោះ  
គ ឺនៅក្នងុ ឆ្នានំ្រះ ក្រមុការងរ ជរំឿន 
បាន រកឃើញ វត្តមាន សត្វចាប 
ព្រវ្រង ចនំនួ ជាង២០ក្របាល ក្នងុ 
តបំន ់ការពារ ទ្រស ភាព បងឹ ព្រក- 
ល្ពៅ បនា្ទាបព់ ីបាន បាត ់ខ្លនួ ព ីតបំន ់
ន្រះ រយៈ ព្រល៣ ឆ្នាំ»។ 

ក្រុម ការ ងរ ក៏បាន រកឃើញ 
សត្វ ស្លាប ៣ប្រភ្រទ ផ្រស្រង ទៀត 
រមួមានសត្វ ត្រដ្រ រវចិ ក្របាល ប្រផ្រះ 
ចនំនួ ៧ ក្របាល  សត្វ ទ ីត លី ត តូច 
ជើង លឿង វ្រង ចំនួន៣០ក្របាល 
និងសត្វ ក្របាល ធំ វ័ណ្ឌ ទ្រូង ខ្មា 
ចំនួន ៤០ក្របាល។ សត្វ ស្លាប ៣  
ប្រភ្រទ ន្រះ មនិ ធ្លាប ់មាន ពមីនុមក 
ទ្រ នៅក្នងុ តំបន់ ន្រះ។ យ៉ាង ណា - 
ក៏ដោយ សត្វ ក្រៀល នៅក្នុង ឆ្នាំ 
ន្រះ បាន បាត ់វត្តមាន ច្រើន ក្របាល 
ព ីតបំនក់ារពារទ្រសភាព បងឹ ព្រក- 
ល្ពៅ គ ឺ រកឃើញ ត្រមឹត្រ ៧៧ ក្របាល 
ប៉ុណ្ណោះ ខណៈ កាល ពី ឆ្នាំមុន  រក 

ឃើញ រហូតដល់១០២ ក្របាល ។ 
តាមរយៈ ការ ធ្វើ ជំរឿន សត្វ - 

ស្លាប នៅ ឆ្នាំន្រះ ក្រុមការងរ 
ក៏បាន កត់សមា្គាល់ឃើញ បញ្ហា 
ប្រឈម មយួចនំនួ  នៅក្នងុ តបំន់ 
ការពារ  ទ្រសភាព មយួ ន្រះ ផងដ្ររ 
គ ឺកង្វះ ទកឹ សម្រប ់ទ្រទ្រង ់ប្រពន័្ធ 
អ្រកូឡូសុី  និង ជីវចម្រុះ  ដ្រលជា 
ប្រភព ចំណីអាហារ សម្រប់ សត្វ - 
ស្លាប ពិស្រស សត្វ ក្រៀល ដ្រល 
កំពុង រង គ្រះ និង ជិត ផុត ពូជ ន្រះ ។

 លោក លឹម វា៉ាត  អនុប្រធន 
តបំនក់ារពារទ្រសភាព បងឹ ព្រក- 
ល្ពៅ ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ ថា ការ កើន - 
ឡើង ន្រ កម្ដៅភពផ្រនដី និង ការ - 
ស្រចស្រព ស្រវូប្រងំ របស់ ប្រជា - 
កសិករ  បានធ្វើ ឱ្រយ ទឹក ក្នុង តំបន់ 
ការពារទ្រសភាព បឹង ព្រក ល្ពៅ  
មានការ ស្រក ចុះ យ៉ាង ឆប់ រហ័ស ។ 
លោក ថ្ល្រងថា៖«នៅព្រលន្រះ ទឹក 
ក្នងុ បឹង ព្រក ល្ពៅ  នៅ ស្រស  សល ់
តចិតចួ បផំតុ  ខណៈ ទកឹ ក្នងុ អាង 
ពិសោធ គ្រប់គ្រង ទឹក លើ ផ្ទ្រដី១៦  

ហិកតា កំពង់ គោក រីង ជា បណ្ដើរៗ »។
ដោយឡ្រក លោក ឈឹម ម៉្រង 

នាយក តំបន់ការពារទ្រសភាព 
អន្លង់ ព្រីង  ដ្រលមាន ទីតាំងនៅ 
ស្រកុ កពំងត់្រច  ខ្រត្តកពំត បាន 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ថា នៅព្រលន្រះ  
ក្រមុការងរ របស់លោក នៅ មិន - 
ទាន់ បញ្ចប់ ការរាប់  និង កត់ត្រ 
សត្វ ក្រៀល  នៅ ឡើយ ទ្រ ព្រះ 
សត្វ ក្រៀល ជាស ត្វ ទ្រ ស ន្ត ប្រវ្រស ន៍ 
ចូលចិត្ត បំ ផ្លាស់ ទី ពី កន្ល្រង ១ 
ទៅ កន្ល្រង ១  ដ្រល ការ បំ ផ្លាស់ ទី 
របស់ វា ធ្វើឡើង ចាប់ពី ពាក់- 
កណា្ដាល ខ្រធ្ន ូដល ់ពាកក់ណា្ដាល 
ខ្រមិថុនា។ « សម្រប់ តំបន់ ការពារ 
ទ្រស ភាព អន្លង់ ព្រីង មិនម្រន ជា 
ទីជម្រក ពង កូន របស់ សត្វ ក្រៀល 
នោះទ្រ  ត្រ ជា តំបន់ សំចត របស់ 
សត្វ ក្រៀលដ្រល មក ស្នាក់ អា ស្រ ័យ 
សម្រប ់ការ ស្វ្រងរក ចណំ ីអាហារ 
នា រដូវ ប្រំង ប៉ុណ្ណោះ»។

យោងតាម ការសកិ្រសា ស្រវជ្រវ 
របស់ អង្គការ ជីវិត សត្វ ស្លាប អន្តរ - 
ជាតិ  សត្វ ក្រៀល មិន ចូលចិត្ត រស់ - 
នៅ ឬ កាច ់សម្របុក ពង កនូ នៅ លើ 
ដើមឈើ នោះទ្រ  ហើយក៏ មិន 
ចូលចិត្ត រស់នៅក្នុង តំបន់ ដ្រល 
មាន ទកឹ ជ្រ ខ្លាងំព្រក នោះដ្ររ។ 
សត្វ ក្រៀល ចូលចិត្ត រស់នៅ   និង 
ធ្វើ សម្របុក ពង កនូ នៅលើ វាលស្មា  
ដ្រលជា តបំនដ់សីើម  នងិ ចលូចតិ្ត 
ចឹក សីុ មើម រុក្ខជាតិ  និង ស្លកឹ រុក្ខ ជា តិ 
ខ្ចីៗ ដ្រល ដុះ នៅតាម វាលស្មា ក្នងុ 
តំបន់ដីសើម។ សត្វ ក្រៀល មាន 
ការ ហោះហើរ ខ្ពស់ ជាងគ្រ បំផុត  
នៅក្នងុ ពភិពលោក។ សត្វ ក្រៀល 
ព្រញ វយ័ មាន កម្ពស១់៧៦សង់- 
ទមី៉្រត្រ  នងិ មាន ទម្ងន ់រហតូ ដល ់
ជាង ៦គីឡូ ក្រម៕

តពីទំព័រ១...ចាត់ការ លើ 
ការប្តឹង ម្រធវី ណាមួយ។ ក្នុង  
ករណី រកឃើញថា ការប្តឹង នោះ  
កើតច្រញពី ការប្រកប វិជា្ជាជីវៈ 
របស់ ម្រធវី សូម មន្ត្រ ីន្រ អាជា្ញា ធ រ 
មាន សមត្ថកិច្ច ផ្តល់ព័ត៌មាន ឬ 
បញ្ជនូ បណ្ដងឹ នោះ មក គណៈ ម្រ  - 
ធវ ីដើម្របី ដោះស្រយ តាម វធិន 
វិជា្ជាជីវៈ ជា សមត្ថកិច្ច ដូចដ្រល 
មានច្រង យ៉ាងច្របាស ់លាស ់ នៅ 
ក្នុង មាត្រ១៩ និង មាត្រ២៧ 
ន្រ ច្របាប់ ស្តីពី លក្ខន្តិកៈ ម្រធវី។

គណៈ ម្រធវី  ក៏ បាន អំពាវនាវ 
ដល់ ម្រធវី ទាំងអស់ នៅព្រល 
ប្រកប វិជា្ជាជីវៈ ម្រធវី ត្រូវគោរព 
ច្របាប់  និង ក្រមសីលធម៌ ម្រធវី 
ឱ្រយបាន ខ្ជាប់ ខ្ជួន។ លើសពីន្រះ 
ម្រធវី ដ្រល ត្រូវបាន គ្រ ប្តឹងទៅ 
អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថកចិ្ច ណាមយួ 
ឬ ម្រធវី ដ្រល បានដឹង អំពី ការ- 
ប្តឹង ម្រធវី ណា មួយ សូម ផ្តល់ 

ព័ត៌ មាន ន្រះ  មក គណៈ ម្រធវី 
ជាបនា្ទាន ់ដើម្រប ីគណៈម្រធវី មាន 
ព្រលវ្រលា គ្រប់គ្រន់  ក្នុងការ- 
ពិនិត្រយ លើផ្លូវ ច្របាប់ ស្វ្រងរក ព័ត៌ - 
មាន បន្ថ្រម និង ធ្វើ អន្តរា គមន៍ 
បាន ទាន់ ព្រល វ្រលា។

លោក លី ច័ ន្ធ តុលា ប្រធន 
គណៈម្រធវី ន្រ ព្រះរាជាណា - 
ចក្រ កម្ពុជា  ពន្រយល់ថា ការ ច្រញ 
ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ ន្រះ ដោយ 
សង្ក្រត ឃើញ ថា នៅ ក្នុង រយៈ - 
ព្រល ២ ឬ ៣ខ្រ ចុង ក្រយន្រះ  
សមត្ថ កិច្ច ត្រងត្រ កោះហៅ  ម្រធ វី  
ឱ្រយ ចលូទៅ បភំ្ល ឺនងិ ព្រល ខ្លះ ទៀត 
ក៏មាន ការឃាត់ខ្លួនម្រធវី ផង - 
ដ្ររ។ បើ ពិនិត្រយ មើលទៅ កិច្ចការ - 
ងរ ទាងំអស ់ សទុ្ធត្រ បពំ្រញ ជនូ 
ដល ់កនូក្ត ីរបសខ់្លនួ ត្រប៉ណុ្ណោះ។ 
លោក ថ្ល្រងថា៖ «ព្រល ខ្លះ កនូក្ត ី
គ្រ មិន ព្រញចិត្ត ឬក៏ ជួន  កាល 
ខង សមត្ថកិច្ច ក៏ គ្រ អង្ក្រត រក 
អ្នក  ដ្រលជា ជនល្មើស អត ់ឃើញ 
ក៏ គ្រ ហៅ ម្រធវី ទៅ សួរចម្លើយ 

ឬក៏ បង្ខតិបង្ខ ំឱ្រយ ម្រធវី យើង ប្រ ប់ 
ថា  កូនក្ត ីនៅឯណា។ អី៊ចឹង ហើ យ 
វា មាន បញ្ហា ទាងំអស ់ហ្នងឹហើយ 
បាន ខង គណៈម្រធវី យើង 
គ្រន ់ត្រ ច្រញ ស្រ ចក្ត ីថ្ល្រងការណ ៍
ន្រះ ដើម្របី ជាការ ក្រើនរំឭក អំពី 
សមត្ថកិច្ច របស់ គណៈម្រធវី ក្នងុ - 
ការ ប្រកប វិជា្ជាជីវៈ របស់ ម្រធវី » ។

លោក បន្ត ថា បញ្ហា ទំាងអស់ 
ហ្នឹង នៅព្រល គណៈ ម្រធវី  ធ្វើ 
អធកិារកចិ្ច ទៅ ឃើញថា សទុ្ធត្រ  
ជា រឿង កិច្ច ការប្រកប វិជា្ជាជីវៈ រប ស់ 
ម្រធវី។ បើតាម លោក លី ច័ ន្ធ- 
តុលា ខ្លមឹ សរ នៅក្នងុ លិខិត ន្រះ 
ក៏ ស្នើ  សុំ កិច្ច សហ ការ ពី អាជា្ញា ធរ 
មាន សមត្ថកចិ្ច ថាបើសិន ជា មា ន  
ម្រធវី ប្រព្រឹត្តរឿង មិន ប្រក្រ តី 
ណាមួយក៏ សំុឱ្រយ សមត្ថកិច្ច បញ្ជ ូន 
សណំុ ំរឿង មក គណៈម្រធវ ីដើម្រប ី
ធ្វើការ ចាត់វិធនការ និង ប ញ្ជូន 
សំណុំរឿង ត្រឡប់ ទៅ សមត្ថកិច្ច 
វិញ ហើយ ក្នុងព្រល ជាមួយ គ្នា 
ន្រះដ្ររ ក ៏យើង អាច  ណ្រនា ំដល ់

ម្រធវី  ផង ដ្ររ  កុំ ឱ្រយ ទៅ ធ្វើ  អ្វដី្រល 
ខុសច្របាប់ និង ក្រម  សីលធម៌ វិជា្ជា - 
ជីវៈ របស់ ម្រធវី និង ចាត់វិធន កា រ   
ទៅលើ ម្រធវី រូប ណា ដ្រល មិន 
គោរព ច្របាប់ និង ក្រម សីល ធម៌ 
វិជា្ជា ជីវៈ  ម្រធវី ។

លោកឆយ គឹម ឃឿន  អ្នក នំា  - 
ពាក្រយ អគ្គ  ស្នងការនគរ បាល ជា តិ  
ថ្ល្រង ថា  ស្រចក្ត ីថ្ល្រង ការ ណ ៍ របស ់
គណៈ ម្រធវី  មិន សំដៅ ទៅដ ល់  
បុគ្គល ណា មា្នាក់ នោះទ្រ ហើយ 
អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថកិច្ច  មាន 
ច្រើន ជា ប៉ូលិស ប៉្រអឹម យោធ  
អង្គភាព ប្រ ឆំង  អំពើពុករលួយ  
ចៅហា្វាយ ខ្រត្ត ឬ រដ្ឋមន្ត្រី ដ្រល 
សុទ្ធសឹងត្រ អាជា្ញាធរ មា នសម ត្ថ - 
កិច្ច។ លោកថា៖« គត់ សរ  ស្ររម ក 
ខ្ញុ ំមនិដងឹថា គត ់ចង ់បាន អ្វ ីនោះ 
ទ្រ ។ ខង ខ្ញុ ំភាគ ច្រើ ន  គឺមាន ត្រ 
ម្រធវ ីប្តងឹ មក ពកួ ខ្ញុ ំ ហើយ ពកួ ខ្ញុ ំ
ក៏ មិនដ្រល សម្លតុ ម្រធវី ទ្រ មាន ត្រ   
គត់(ម្រធវី)ទាមទា រថត ឯក ស រ   
ន្រះ ឯកសរ នោះ។ មាន ម្រធវី 

មក ឡុកឡាក់ ទារ ឯកស រ»។ 
ចពំោះ ការស្នើសុ ំកចិ្ចសហការ  

របស់ គណៈ ម្រធវី ន្រះ ត្រូវ ផ្អ្រក 
លើ នីតិ វិធីសិទ្ធិ សម្រច របស់ ប៉ូ - 
ល ិ  ស ត្រមឹណា ដចូជា បទឧក្រដិ្ឋ 
ជាដើម ម្រធវ ីមិនអាច មក ធនា 
បាន នោះទ្រ  ហើយ ស្ថិតនៅក្នុង 
កា រសុើប អង្ក្រត ម្រធវី មិនអាច 
មករ ញ្រ ៉រ ញ៉្រ បាន នោះទ្រ ដ្រល 
មានច្រង នៅក្នុង នីតិ វិធី ច្របាប់ 
ព្រហ្មទណ្ឌ មានការ ណ្រនំា យ៉ាង- 
ច្របាស។់ ទោះ យ៉ាងណា លោក ថា៖ 
« អ្វីដ្រល សំខន់ យើង ត្រូវគោរព 
ច្របាប់ និង ក្រម នីតិ វធីិ ទាងំអសគ់្នា 
វា មិន អី នោះទ្រ។ ប៉ុន្ត្រ ព្រលខ្លះ 
ខង គណៈម្រធវី  បានស្នើ សុំឱ្រយ 
ខង ប៉លូសិ ថត ឯកសរ ឱ្រយ  ប៉នុ្ត្រ 
វា ខុស នីតិ វិធី។ ម្រធវី មិនម្រន 
គត់ មិនដឹង ទ្រ ប៉ុន្ត្រ គត់ នៅត្រ 
ធ្វើ។ យើងខ្ញុំ មិនដ្រល សម្លុត 
ម្រធវី ទ្រ បុ៉ន្ត្រ មានត្រ ម្រធវី សម្ល ុត 
មន្ត្រី របស់ខ្ញុំ  ដោយ  សរ ប៉ូលិស 
អតឱ់្រយ  ជបួ កនូក្ត ីរបសគ់ត»់៕

អ្នកស្រាវជ្រាវរកមិនឃើញសត្វត្រាយងចំពុះស្លាបព្រានៅបឹងព្រាកល្ពៅនិងអន្លង់ព្រាងី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,000 17,040 17,080 17,000

2 GTI 3,300 3,300 3,300 3,200

3 PAS 13,780 13,720 13,780 13,500

4 PEPC 2,960 - 2,960 2,960

5 PPAP 11,700 11,700 11,700 11,700

6 PPSP 1,510 1,510 1,510 1,500

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

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៤ី ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ សហគេនិ ខ្មេរ(KE) 
បាន បេកាស បើក ទទួល ពាកេយ- 
ស្នើ   សុំ កញ្ចប់ ជំនួយ សហគេិន 
ខ្មេរ លើក ទ៣ី  ពសីហ គេសខ្នាត-   
តចូ នងិ មធេយម នងិ ធរុកចិ្ច បង្កើត 
ថ្ម ី ដេល តេវូ ការ ដើម ទនុ សមេប ់
អាជីវកម្ម នៅ ក្នុង អំឡុង នេ វិបត្តិ 
សខុ ភាព ជា សកល ដោយ ចាប-់ 
ផ្តើម ទទួល ពាកេយ  ពី ថ្ងេទី ១ ខេ 
កម្ភៈ តទៅ។

កេសួង សេដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ហិរញ្ញ- 
វត្ថ ុ តាម រយៈ  KE កន្លង មក ធ្លាប ់ 
បាន ផ្តល់ កញ្ចប់  ជំនួយ  ចំនួន ២ 
លើក រួច មក ហើយ កាល ពី ឆ្នាំ 
មនុ  ដេល មាន   ទកឹ បេក ់បេមាណ  
៤០   មុឺន ដុល្លារ សមេប់ ផ្តល់ ឱេយ 

សហ គេស  ធុន តូច  និង មធេយម  
និង  ធុរកិច្ច បង្កើត ថ្មី ចំនួន២៧  
ក្នងុ ចណំោម ពាកេយ ស្នើ សុ ំ  ២៧៨  
នៅ ទូទាំង  ១៩ រាជ ធនីខេត្ត ។

នៅឆ្នា ំ២០២១នេះ  សហគេនិ  
ខ្មេរ កំពុង រៀប ចំ កញ្ចប់ ជំនួយ 
លើក  ទ៣ី  បន្ត ទៀត។  កញ្ចបជ់-ំ
នយួ នេះ គជឺា យន្ត ការ មយួ របស ់  
រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ក្នុងការ គាំទេ 
ដល់ សហគេស ធុន តូច  និង  
មធេយម  នងិ ធរុកចិ្ច បង្កើត ថ្ម ីដើមេប ី
ដោះ  សេយ បញ្ហា បេឈម ផ្នេក 
អាជីវ កម្ម  និង បេតិបត្តិការ ក្នុង 
អំឡុង ពេលវិបត្តិ កូវីដ ១៩។

KE ឱេយ ដងឹ ថា សហគេសធនុ- 
តចូ  នងិ មធេយម  នងិ ធរុកចិ្ចបង្កើត 
ថ្មី នៅ ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម  កសិ-
ឧសេសា ហកម្ម  សិបេប កម្ម  សេវា- 

កម្ម  បច្ចេក វទិេយា គមនាគមន ៍ នងិ 
ព័ត៌មាន  ដេល   កំពុង រង ផល ប៉ះ- 
ពាល ់  ធ្ងនធ់្ងរ ព ីជងំ ឺកវូដី ១៩  នងឹ 
តេូវ ជេើស រីស ក្នុង កម្មវិធី នេះ។

លោក  វងេសី  វិសេសុត រដ្ឋ លេខ- 
ធកិារ បេចា ំការ  កេសងួ សេដ្ឋ កចិ្ច  
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ   ឱេយ ដឹងថា កញ្ចប់ 
ជំនួយ នេះ នឹង ជួយ ដល់ សហ-
គេស ធុន តូច  និង មធេយម  និង 
ធុរកិច្ច បង្កើត ថ្មី  ដើមេបី ជួយ សា្ដារ 
អាជវីកម្ម ឱេយ រកី ចមេើន ឡើង វញិ   
ក្នងុ អឡំងុ ពេល មាន វបិត្ត ិ ពេះ 
អាជីវ កម្ម ទាំង នេះ  គឺជា កេបាល- 
មា៉ាសុីន   ជំរុញ សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ ។

លោកបានថ្លេង ថា៖ «រដ្ឋាភិ-
បាល កម្ពុជា តាម រយៈ មូល និធិ- 
អភិវឌេឍន៍ សហគេិន ភាព  ក៏ ដូច- 
ជា  សហគេនិ ខ្មេរ  គ ឺមាន គោល- 

ដៅ កសាង កមា្លាំង ដឹក នាំ ដើមេបី 
បេយុទ្ធ ក្នុង សមរភូមិ សេដ្ឋ កិច្ច  
ពាណជិ្ជ កម្ម  កដ៏ចូ ជា បច្ចេកវទិេយា 
តាម រយៈ ការ បង្កើន សមត្ថ ភាព 
បេកួត បេជេង  បេសិទ្ធភាព ធុរ - 
កិច្ច  និង បង្កើត តម្លេ បន្ថេម 
សមេប ់ កមា្លាងំ អសូ ទាញ សេដ្ឋ- 
ក ិច្ច ថ្មីៗ ទៀត  នៅ កម្ពុជា »។

លោក ឈៀង  វណ្ណ មុនិណ្ឌ  
នា យក បេតិបត្ដិ សហគេិន ខ្មេរ 
មាន ជនំឿថា  កម្ម វធិ ីកញ្ចប ់ជនំយួ 
នេះ ជា ការ ឆ្លើយ តប ទាន ់ពេល-  
វេល នងិ មាន បេសទិ្ធភាពរបស ់ 
រដ្ឋាភិបាល  តាម រយៈ  កេសួង 
សេដ្ឋ  កិច្ច  ដេល តេូវ បាន អនុវត្ត 
ដោយ សហ គេនិ ខ្មេរ  ដើមេបី គាទំេ 
សហគេស ធុន តូច  និង មធេយម  
និង ធុរកិច្ច បង្កើត ថ្មី  ដេល កំពុង 

រង ឥទ្ធិពល ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  ក្នុង 
ការ រៀប ច ំអាជវីកម្ម របស ់ពកួគេ 
មក បេកេតី ឡើង វិញ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «សហគេិន 
ខ្មេរ ទទួល សា្វាគមន៍ ក្នុង ភាពជា 
ដេគូ ហិរញ្ញបេបទាន ពី សា្ថាប័ន ពាក់  -  
ព័ន្ធ ផេសេងៗ ក្នុង ការ បេើបេស់  
វេទិកា កញ្ចប់ ជំនួយ របស់សហ- 
គេនិ ខ្មេរ  ដើមេប ីកសាង  នងិ ជរំញុ 
បេពន័្ធ អេក ូឡសូុ ីសហ  គេនិ ភាព  
និង ការ សា្តារ សេដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ 
នៅ បេទេស កម្ពុជា »។

កញ្ចប់ ជំនួយ លើកទី ៣  នេះ 
នឹង អនុវត្ត តាម នីតិវិធី ដូចគា្នា  
នឹង កញ្ចប់ ជំនួយ ឆ្នាំ មុន ដោយ 
មាន  ៤ ដណំាក ់កាល  ដោយក្នងុ 
ដណំាក ់កាល ទ១ី  សហ គេនិ ខ្មេរ  
នឹង ធ្វើ សេចក្តី បេកាស នៅ លើ  

គេហ ទពំរ័ ហ្វេសប៊កុ  បណា្តាញ-  
ពត័ ៌មាន  នងិ តាម រយៈ បណា្តាញ 
ដេគ ូរបស ់ខ្លនួ  ដើមេប ីលើក  កម្ពស ់
ការ យល ់ដងឹ កម្ម វធិនីេះ  នងិបេ-
កាស បើក ទទួល ពាកេយ ស្នើ សុំ ។  
ដំណាក់ កាល ទី២  ពាកេយ  ស្នើ សុំ  
នឹង តេូវ  សមេិត សមេំង  ដោយ 
បេើ  គោល ការណ៍ វិនិច្ឆ័យ ដេល 
មាន លក្ខណៈ ស្តង់ ដ និង ដំ-
ណាក ់កាល ទ៣ី  បេក្ខ ជន ដេល 
តេូវ  បាន   ជេើស រីស  នឹង តេូវ  
អញ្ជើញ ឱេយ មក ធ្វើ បទ បង្ហាញ 
អំពី អាជីវ កម្ម  និង យន្តការ នេ 
ការ បេើ  កញ្ចប ់ថវកិា  របស ់ពកួគេ  
ទៅកាន់ គណៈ   កម្មការ ជំនាញ  
និង ដំណាក់ កាលទី៤  កញ្ចប់ 
ជំនួយ  តេូវ បាន ផ្តល់ ទៅឱេយ 
បេក្ខជន ជា ជយ លភី ៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ ACLEDA MFI Myanmar 
ជា កេមុ ហុ៊ន បុតេ សម្ពន័្ធ  គេប់គេង ដោយ  
ធនាគារ អេសីុលីដ  ភីអិលសីុ របស់ កម្ពជុា   
នៅតេ បន្ត បេតិ បត្តកិារ  ជា  ធម្មតា ទោះបីជា  
បេទេស មីយ៉ាន់មា៉ា តេវូ បាន  ដក់  ឱេយស្ថតិ 
ក្នងុគេ អាសន្ន  រយៈពេល ១ ឆ្នា ំ ក៏ដោយ ។ 
នេះ បើយោង តាម លោក  អិុន ចាន់នី 
បេធននាយក បេតិបត្ត ិធនាគារ អេសីុលីដ   
បាន បញ្ជាក់  បេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ស្ដិ៍ ។ 

រដ្ឋាភបិាល ថ្មកីាន ់កាប ់ដោយ  យោធ 
របស ់បេទេស មយី៉ានម់ា៉ា  បាន សនេយា ថា 
ខ្លនួ នងឹ រៀបច ំការ បោះឆ្នាត ជាត ិផេសេង 
ទៀត  នងិ ផ្ដល ់សទិ្ធ ិក្នងុ ការ បង្កើត រដ្ឋាភ-ិ
បាល ថ្មមីយួ  ចពំោះ  គណបកេស នយោបាយ   
ដេល ឈ្នះ ឆ្នាត។ ការ សនេយានេះតេវូ បាន  
ធ្វើ ឡើង តាមរយៈ  សេចក្ដ ីបេកាស មយួ 
ដោយ អគ្គមេ បញ្ជាការ កេសួង ការពារ 
ជាតិ  កាលពី ថ្ងេ ទី១ ខេ កុម្ភៈ។ នេះ បើ 
យោង តាម ទីភា្នាក់ងរ ព័ត៌មានAFP។ 

សេចក្ដី បេកាស របស់ ខ្លួន បានដក់ 
បញ្ចូល សេចក្ដី បេកាស ព័ត៌ មាន មួយ 
ថា គណៈ កម្មការ រៀបចកំារ បោះឆ្នាត 
សហ ភាពបាន បរាជយ័ ក្នងុការ ដោះ សេយ  

កំហុស ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ  នៅក្នុង លទ្ធផល  ការ 
បោះឆ្នាត  ទូទៅ  កាលពី ថ្ងេទី ៨ខេ 
វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០២០ ។

លោក  អុិន  ចាន់នី បាន ឱេយ ដឹងថា 
កេុម ហ៊ុនបុតេ សម្ព័ន្ធ   Acleda MFI 
Myanmarរបស់ លោក មិន បាន ផ្អាក   
ដោយសារ តេ ការបារម្ភ អំពី រដ្ឋបេហារ 
យោធ នៅក្នងុ បេទេស មយី៉ានម់ា៉ា នោះ ទេ 
ខណៈ ដេល សកម្មភាព អាជវី កម្ម តចូ ៗ    
កំពុង បេតិបត្តិការ ជា ធម្មតា ។

លោក បញ្ជាក ់៖« ពតិ ហើយ  កាល ព ីថ្ងេ  
ចន្ទ[ទ១ី  ខេកមុ្ភៈ]  ធនាគារ មយួ ចនំនួ តេវូ 
បទិ អាជវីកម្ម របស ់ខ្លនួ  ហើយ បេជាជន 
បាន នាំគា្នា ទៅ ដក បេក់  ពី ធនាគារ  »។ 

លោក បន្ត ថា៖«  ប៉នុ្តេ បេតបិត្តកិារ អាជវី-
កម្ម របស ់យើង  នៅ ក្នងុ បេទេស មយី៉ានម់៉ា  
គ ឺមកីេហូរិញ្ញ វត្ថ ុមនិមេន ជា ធនាគារ ទេ ។  
យើង មិន ផ្ដល់ សេវាកម្ម ចេើន ដូចជា 
ធនាគារ នោះទេ  ដោយសារ តេ យើង ផ្ដល ់ 
កម្ច ីខ្នាតតចូ ៗ  ដល ់អាជវី  កម្មខ្នាត តចូដេល  
មិនមេន ជា សហគេស ធុនតូច និង 
មធេយម ទេ។ រហូត មកដល់ ពេលនេះ   
យើង  នៅ  បន្ត ការផ្ដល់  កម្ចី  និង ទទួល 
ការ បង់បេក់ កម្ចី  ជា ធម្មតា  »។  

លោក បានថ្លេងថា  ៖«  ខ្ញុំ  មាន ការ ភា្ញាក់- 

ផ្អើល  នៅ ពេល ខ្ញុំបាន ទទួល ព័ត៌មាន ថា  
សកម្មភាព អាជវីកម្ម  កពំ ុងបេតបិត្តកិារ 
ជា ធម្មតា   ខណៈ ដេល យើង នៅតេ ផ្ដល ់កម្ច ី
ហើយ  បេជាជននៅតេ ចូលមក  ធ្វើការ 
ទូទាត់  ដោយ សារតេ  យើង បាន ផ្ដល់ កម្ចី 
ខ្នាត តូចដើមេបី គាទំេ  ដល ់អាជវីកម្ម ខ្នាត តចូ 
សមេប់ បេជាជន  ដូច្នេះយើង  មិន 

ទទួលរង ផល  ប៉ះពាល់ នោះទេ »។  
ACLEDA MFI Myanmar  

តេូវបាន ផ្ដល់ វិញ្ញា បនបតេ សាជីវកម្ម 
លេខ  ៩៦ FC ឆ្នាំ  ២០១២ -២០១៣  
ដោយ នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល វិនិយោគ  
និង កេុម ហ៊ុន របស់ បេទេស មីយ៉ាន់មា៉ា  
កាល ពី ថ្ងេទី ៦  ខេ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០១២ 

នងិ បាន ទទលួ អាជា្ញាបណ័្ណ  ដើមេប ី អនវុត្ត 
អាជីវកម្ម មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ជា ឥណទាន  
និង ការទទួល  បេក់បញ្ញើ  ចាប់តាំង ពី 
ថ្ងេទី ៨ ខេ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០១៣ និង បាន 
ចាប់ ផ្ដើម  បេតិបត្តិការ  ចាប់ តាំង ពី ថ្ងេ- 
ទី  ១៨  ខេ  កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០១៣។  

លោក  អុិន ចាន់ នី  បាន ឱេយ ដឹង ថា  
គតិ តេមឹ ចងុ ខេមករា  ឆ្នា ំ២០២១ Acleda 
MFI Mymana  បានបញ្ចេញ  ទកឹ បេក់   
៤៣ លន ដុល្លារ ដល់ អតិថិជន ជាង  
១០២   ០០០ នាក់។  

លោក លើក ឡើងថា  Acleda  MFI 
Mymana ចុះ បញ្ជ ីដើម ទនុ  ២០ លន 
ដុល្លារ  ដេល ជា ចំនួន តិចតួច បំផុត    ឬ 
តិច ជាង ១ ភាគរយ នេដើម ទុន របស់ 
កេុមហ៊ុន មេ  ខណៈ ដេល  បេក់សនេសំ ពី 
អតិថិជន មាន ចំនួន ៨ លន ដុល្លារ ។

គតិ តេមឹ ដណំាច ់ខេមករា ឆ្នា ំ២០២១  
ACLEDA MFI Myanmar មាន 
សាខ បេតបិត្តកិារ ចនំនួ១៦  ក្នងុ នោះ 
សាខ ចនំនួ៦ នៅ តបំន ់ទកីេងុ  យ៉ាងំ ហ្គោន  
ដេល ជា ទីកេុង សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម  
ដស៏ខំន ់ខណៈ សាខ  ៧ នៅ តបំន ់បាហ្គោ  
សាខ មួយ នៅ រដ្ឋ មន  និង សាខ ២ 
ទៀត នៅ ក្នុង តំបន់ Magway៕  LA 

KE ប្កាស ទទួល ពាក្យសំុ កញ្ចប់ ជំនួយ ពី សហគ្ស ធុនតូច  មធ្យម និង ធុរកិច្ច បង្កើតថ្មី 

ACLEDA មិន បារម្ភ អាជីវកម្ម នៅMyanmar ទោះ មានរដ្ឋ ប្ហារ

បុគ្គលិក កំពុង ធ្វើការនៅ  ACLEDA MFI Myanmar។ រូបថត សហ ការី
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ពិព័រណ៍ផលិតផលជបុ៉ន...
តព ីទពំរ័  ១...សម្ភារ កនូ  ក្មៃង  

និង ទារក  និង ទំនិញ ផៃសៃងៗ 
ទៀត ជុវំញិ ពភិព លោក ។ លោក-  
សៃីបន្ត ថា ក្នុង កម្ម វិធីនៃះ មន 
កៃមុ ហ៊នុ ជប៉នុ ចនំនួ  ២២  បាន  
ចលូ រមួ តាងំ បង្ហាញ ផលតិ ផល 
បៃើ បៃស់ បៃចាំ ថ្ងៃ ផៃសៃងៗ  ។

លោកសៃ ីថ្លៃង ថា ៖« ពៃតឹ្តកិារ- 
ណ ៍នៃះ  នងឹ ផ្ដល ់អត្ថបៃយោជន ៍
ដល់ សហគមន៍ អាជីវកម្ម  បៃ-
ទៃស ទាំង ២ តាម រយៈ   ការ ភ្ជាប់ 
កៃុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង ់របស់ បៃទៃស 
ជប៉នុ   ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  ហើយ 
អាជីវកម្ម អនឡាញ នឹង បង្កើន 
ទហំ ំ តាម រយៈ ការ នាចំលូ ផលតិ- 
ផល  ដៃលមន គុណ  ភពខ្ពស់ 
មក   ទីផៃសារ កម្ពុជា  ដៃល នឹង រួម- 
ចណំៃក ដល ់បៃក ់ចណំលូ ជាត ិ
តាម រយៈ ការ បង់ពន្ធ »។ 

 លោក  ងួន  ម៉ៃងតិច  អគ្គនា- 
យក សភ ពាណជិ្ជ កម្ម កម្ពជុា ឱៃយ 
ដឹង ថា  វិនិយោគិន ជប៉ុន កំពុង 
ដើរ តួនាទី យ៉ាង សំខាន់  ក្នុង ការ 
បង្កើន ការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋ កិច្ច បៃ-  
ទៃស កម្ពុជា ។ កៃុម ហ៊ុន   ជប៉ុន  
ដៃល វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា កំពុង 
កើន ឡើង យ៉ាង រហ័ស នា   រយៈ- 
ពៃល ១ ទសវតៃសរ៍  មក នៃះ ។ 

 លោកបាន អះអាង ថា មន 
វនិយិោគនិ ជប៉ ុនជាង  ១ ៥០០ 
នាកន់ៅ  កម្ពជុា  ហើយ កម្ពជុា នៅ 
តៃ មន សកា្តា នុពល   ទាក់ ទាញ 
វិនិយោគិន  ក្នុង វិស័យ ផៃសៃងៗ 
ដចូជា  អៃក ូទៃសចរណ ៍ការកៃ- 
ច្នៃអាហារ ផលិត កម្ម  និង ការ- 
អភិវឌៃឍ ធន  ធាន មនុសៃស ។  

 លោក ថ្លៃងថា៖«   កម្ពុជា បាន 
ចុះ ហត្ថលៃខា លើ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង  
RCEP  នងិ FTA ជា មយួ បៃទៃស  
ចនិ នងិ  ករូ៉ៃ ខាងតៃបងូ  ដៃលអាច  
ពងៃកី ទផីៃសារ  នងិ ធ្វើ ឱៃយ សៃដ្ឋ កចិ្ច 
រកី ចមៃើន។  ជាពសិៃស  បៃទៃស 
កម្ពុជា មនទីតាំង យុទ្ធសាស្ដៃ 
ល្អ បំផុត សមៃប់ មូលដ្ឋាន ធ្វើ 
ជា ផលិត  និង ងយ សៃួល ក្នុង 
ការ ចលូ ទផីៃសារ ក្នងុ តបំន ់ នងិព-ិ 
ភព លោក »។ 

លោក  MIKAMI Masahiro 
ឯកអគ្គរាជទតូ    ជប៉នុ បៃចា ំកម្ពជុា  
បាន ថ្លៃង   ថា  ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ 
នឹង ផ្ដល់ ដល់ បៃជាជន កម្ពុជា 
នូវ   ឱកាស ជា ចៃើន ក្នុង ការ បាន 
ទទួល   ផលិតផល ជប៉ុន មន 
គុណ ភព ខ្ពស់  ហើយ លោក ក៏ 
សងៃឃឹម ថា នឹង មន ការ អភិវឌៃឍ 
បន្ថៃម ទៀត នៃចំណង មិត្តភព 
រវាង កម្ពុជា និង ជប៉ុន  ។ 

លោក  Masahiro  បញ្ជាកថ់ា 
ផលិត ផល របស់ បៃទៃស ជប៉ុន 
គ ឺសទុ្ធ តៃ ជា ផលតិ ផល ល្អ  មន 
គុណភព ខ្ពស់  និង តៃូវ ទទួល 
សា្គាល់  ជុំវិញ ពិភព លោក ។

លោក  នយិយ   ថា ៖ «ខ្ញុ ំជឿ ថា 
ផលិត ផល ជប៉ុន ដៃលបាន 
ដក់ តាំង ពិព័រណ៍   នឹង ទទួល 
បាន   ការ គាំទៃ ចៃើន ពី បៃជាជន 
កម្ពជុា  » ។ លោកបន្ថៃម ទៀត ថា  ៖   
«  ពៃឹត្តិ  ការណ៍ នៃះ នឹង បង្ហាញ 
ដល់ អ្នក ទិញ  កម្ពុជា នូវ ផលិត- 
ផល   ដៃល មន គុណភព ល្អៗ 
ជាចៃើន ។ តាម រយៈ នៃះ នងឹមន  
បៃើ បៃស ់ បៃពន័្ធ អនឡាញ ទាន ់
សមយ័  ក្នងុ ការ ត ភ្ជាប ់រវាង អ្នក- 
ទិញ នៅ     កម្ពុជា ជាមួយ  កៃុម- 
ហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់  ជប៉ុន ផងដៃរ»។

លោក បា៉ាន សរូសក័ិ្ត  រដ្ឋមន្ដៃ ី
កៃសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម  បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ  នឹង ផ្ដល់ 
ឱកាស សមៃប់ ពាណិជ្ជ ករ ខ្មៃរ   
ដៃល  មន បំណង ធ្វើ អាជីវ កម្ម 
ជាមួយ ពាណិជ្ជ ករ ជប៉ុន  ដើមៃបី 
ចរចា ដោយ ផ្ទាល់  និង បង្កើត 
វៃទិកា អាជីវ កម្ម មួយ។   លោក 
បាន បន្ថៃម ថា៖ « ខ្ញុំ សូម សម្ដៃង 
ការ អបអរ និង  ដឹង គុណ ចំពោះ   
Jetro ជប៉នុ សមៃប ់ការ ផ្តចួផ្ដើម 
កម្ម វិធី ផ្គូរ ផ្គង ពាណិជ្ជកម្ម នៃះ 
ដើមៃបី បើក ចំហ ទីផៃសារ»។

ចាប់ពីឆ្នាំ  ១៩៩៤ ដល់ ឆ្នាំ 
២០១៨ មនគមៃង វនិយិោគ 
ជប៉ុន  ១៣៧ នៅ កម្ពុជា  ដោយ 
មន  ទនុវនិ ិយោគសរបុ២ ៤៨៦  
លានដុលា្លារ។ នៃះបើ តាម  កៃ-
សួងពាណិជ្ជកម្ម៕  LA 

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ចៃបាប ់ស្តពី ីសវុត្ថភិព 
ម្ហបូ អាហារ  តៃវូ រពំងឹ ថា នងឹ អាច  
ដក ់ឱៃយ បៃើ បៃស ់នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ 
ខណៈ ចៃបាប ់នៃះ តៃវូ  រពំងឹ ថា នងឹ 
រមួ ចណំៃក ជរំញុ កណំើន សៃដ្ឋ-
កិច្ច កម្ពុជា  តាម រយៈ ភព ទាក់- 
ទាញ អ្នក វនិយិោគ នងិ កណំើន 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ។

សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប ់ស្តពីសីវុត្ថ-ិ 
ភព ម្ហបូ អាហារ តៃវូ បាន រៀបច ំ
ឡើង  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៥ ដោយ មន 
១១ ជំពូក ៥៣ មតៃ។ ចៃបាប់ 
នៃះ មន  គោល បំណង បង្កើត 
បៃព័ន្ធ សុវត្ថិភព ម្ហូប អាហារ 
សមៃប ់ការពារ សុខភព មនសុៃស 
នងិ អ្នក បៃើ បៃស ់តាម រយៈ ការ- 
ទប់  សា្កាត់ ការ គៃប់គៃង និង 
លបុ បបំាត ់ ការ បពំលុ នងិ គៃះ- 
ថា្នាក់ ដៃល បណ្តាល មក ពី ម្ហូប- 
អាហារ ។ បទ បៃបញ្ញត្តិ  ចៃបាប់ នៃះ 
គៃប ដណ្តប ់លើ ម្ហបូ អាហារ ទាងំ 
កៃច្នៃ និង មិន កៃច្នៃ ដៃល មន 
កំណត់ ក្នុង ចៃបាប់ និង លើ ខៃសៃ - 
ចង្វាក់ ផលិតកម្ម ម្ហូបអាហារ ទាំង - 
មូល សៃប តាម គោល ការណ៍ 
សុវត្ថិភព ម្ហូប អាហារ ចាប់ ពី 
កសិដ្ឋាន   ដល់ តុ បរិភោគ។

លោក ផន អូន អគ្គ នាយក 
នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ការពារ អ្នក- 
បៃើ បៃស ់កិច្ច ការ បៃកួត បៃជៃង  
នងិ បង្កៃប ការ ក្លៃង បន្ល ំកៃសងួ 
ពាណជិ្ជកម្ម  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពីថ្ងៃ ទី ៤ ខៃ កុម្ភៈ ថា 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម កំពុង ខិត ខំ 
ជំរុញ សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ ឱៃយ 
ឆប់ ចៃញ បៃើ បៃស់  ដើមៃបី ឱៃយ 
កម្ពជុា មន ចៃបាប ់មយួ ដៃល ធានា  
នូវ ការ គៃប់ គៃង ចំណី អាហារ 
បៃកប ដោយ គណុភព បៃសទិ្ធ- 
ភព អនាម័យ និង សៃប តាម 
ស្តង់ដ កំណត់ ។ លោក បន្ត ថា 
នៅ ថ្ងៃ ទី ៨ ខៃ កុម្ភៈ   កៃសួង 

ពាណិជ្ជកម្ម  នឹង រៀបចំ បៃជំុ ជា-  
មួយ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិ-
រញ្ញវត្ថ ុដើមៃបី ពិនិតៃយ និង ពិភកៃសា 
លើ សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់នៃះ មុន 
នឹង ដក់ ឆ្លង ទៅ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី 
តាម នីតិវិធី ដៃល បាន កំណត់ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុំ មន សុ-
ទដិ្ឋ ិនយិម ថា ចៃបាប ់នៃះ នងឹ ចៃញ  
ឱៃយ បៃើ   ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១  ។ ទោះជា 
យ៉ាង ណ  ខ្ញុ ំ នៅ មនិ ទាន ់ ដងឹ ថា  
អន្តរ កៃសួង នឹង សមៃច បៃប- 
ណ  ទៃ ដោយ  តៃូវ រង់ ចាំ មើល 
លទ្ធ  ផល ការ ជជៃក គា្នា សិន» ។ 
លោក បន្ថៃម  ថា៖ « ទោះ យ៉ាង- 
ណ  តាម អនុ សាសន៍ របស់ ឯក-  
ឧត្តម រដ្ឋមន្តៃី បា៉ាន សូរស័ក្តិ គឺ 
គាត់ ចង់ ឱៃយ ចៃបាប់ នៃះ ចៃញ  ឱៃយ 
បៃើ  បៃស់ បាន ឆប់ »។ 

លោក លើក ឡើង ថា ចៃបាប់ 
នៃះ នឹង ជួយ បំពៃញ បន្ថៃម ឱៃយ 
ចៃបាប់ នានា ដៃល កំពុង អនុវត្ត 
ពៃម  ទំាង ជួយ លើក  កម្ពស់ គុណ-  
ភព ផលិត ផល ម្ហូប អាហារ    
នាំ ចៃញ  និង នាំ ចូល កម្ពុជា។

លោក បន្ថៃម ថា ចៃបាប់ នៃះ ក៏ 
នឹង ជួយទាក់ ទាញ ឱៃយ បាន វិនិ-

យោគ លើ រោង ចកៃ ផលតិ ចណំ-ី 
អាហារ និង ទាក់ ទាញ កំណើន 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ផង ដៃរ។ 

យោង តាម លោក ផន អូន 
សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់  ស្តីពី សុវត្ថិ-
ភព ម្ហូប អាហារ ដៃល អាច នឹង 
អនុម័ត ក្នុង ពៃល ខាង មុខ នឹង 
មិន មន ចំនួន ជំពូក និង មតៃ 
ចៃើន ដូច មុន ទៃ។

លោក  តៃ  តំាងប៉  បៃធាន 
សម្ព័ន្ធ សមគម សហគៃស 
ធុនតូច និង មធៃយមកម្ពុជា បាន 
សា្វាគមន៍ និង គាំទៃ ចំពោះ  ការ- 
បង្កើត ចៃបាប់ នៃះ ដៃល ផ្តល់ អត្ថ- 
បៃយោជន៍ វិស័យ ឧសៃសាហកម្ម 
ម្ហូប អាហារ នៅ កម្ពុជា។ លោក 
និយយថា៖ «នៃះ ជា រឿង ល្អ 
ដៃល ចៃបាប់ នៃះ នឹង ជំរុញ ការ វិនិ- 
យោគ លើ ឧសៃសាហកម្ម ម្ហូប អា-
ហារ នៅ សៃុក យើង  ហើយ ក៏ 
នឹង ចូល រួម លើក កម្ពស់ សុវត្ថិ-
ភព ម្ហបូ អាហារ ដលអ់្នក ទៃស-
ចរ មក  កម្ពុជា ផងដៃរ»។

បៃធាន សមគម ទីភ្នាក់ងរ 
ទៃសចរណ៍ កម្ពុជា លោក សៃី 
ឆយ សុីវ លីន កន្លង មក ធា្លាប់ 

បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា នៅ ពៃល 
បៃទៃស កម្ពុជា មន ចៃបាប់ ទាក់- 
ទង នឹង ការ គៃប់ គៃង សុវត្ថិ ភព 
ម្ហូប  អាហារ ចំនួន ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
ដៃលធ្វើ ដណំើរ មក កម្ពជុា ក ៏នងឹ 
មន កំណើន  ពៃះ ពួក គៃ នឹង 
មនិ ចា ំបាច ់បារម្ភ ព ីកង្វះ ខាត ម្ហបូ-  
អាហារ ដៃល គៃចង់ ទទួល ទាន 
និង កមៃិត ស្តង់ដគុណភព 
សវុត្ថភិព ម្ហបូអាហារ នោះ ទៃ ។  
លោក សៃី បន្ថៃម ថា ចៃបាប់  ស្តីពី 
សវុត្ថភិព ម្ហបូអាហារ ក ៏អាច ធ្វើ 
ឱៃយ មន ការ វិនិយោគ លើ ហាង 
លក់ ម្ហូប អាហារ ( ជន ជាតិ)
សមៃប់  ភ្ញៀវ ទៃស ចរ ផង ដៃរ ។

លោក សៃី   បៃប់  ថា៖ « បញ្ហា 
សវុត្ថភិព នងិ គណុភព អាហារ 
គ ឺជា ផ្នៃក មយួ ដ ៏សខំាន ់សមៃប ់ 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ពៃះ ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
គឺ  តៃង ចង់ ទទួល ទាន អាហារ 
ដៃលមន គុណភព រសជាតិ  
(ជនជាតិ និង ទំនៀម ទម្លាប់) 
នងិ អនាមយ័។ ពៃល ធ្វើ ដណំើរ 
ទៅបៃទៃស ណ  ភ្ញៀវតៃង  សរួ  ព ី
បៃភៃទ អាហារ និង សុវត្ថិភព 
អាហារ ជា មុន »៕ LA

ច្បាប់សុវត្ថភិាពម្ហបូអាហារនឹងរួមចំណ្កក្នងុ
ការជួយទាក់ទាញវិនិយោគិននិងភ្ញៀវទ្សចរ

ទិដ្ឋភាព កម្មករ នៅ ក្នងុ  រោង ចកេ ផលិត នំ សេយួ លីលី។ រូបថត ហុង មិនា

 កាលពី ពៃកឹ ថ្ងៃ ចន្ទ ដើម សបា្ដាហ៍ នៃះ តម្លៃ 
មស បានចាប់ផ្ដើម ធា្លាក់ចុះ មកវិញ ដោយ 
ស្ថតិនៅក្នងុ រង្វង់ តម្លៃ ១ ៨៥០ ទៅ     ១ ៨៧០ 
ដុលា្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍ បនា្ទាប់ពី មនការ- 
កើនឡើង ជាង ១% ក្នងុអំឡុងពៃល ការបើក 
ទីផៃសារ ជួញដូរ នៅ អាសីុ កាលពី ថ្ងៃទី ១ ខៃកុម្ភៈ 
ឆ្នា ំ២០២១ កន្លងទៅនៃះ ។ តម្លៃ មស អាច នឹង 
បន្ដ ធា្លាក់ចុះ នៅក្នងុ សបា្ដាហ៍ ខាង មុខនៃះ 
ដោយសារតៃ សា្ថានភព សៃដ្ឋកិច្ច ល្អបៃសើរ 
របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ធ្វើឱៃយ តម្លៃ រូបិយប័ណ្ណ 
របស់ខ្លនួ កាន់ មន តមៃវូការ នៃះ បើ យោងតាម 
លោក ជា បៃ សិទ្ធ បៃធាន ផ្នៃក បៃកឹៃសា យោបល់ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុនៃ កៃមុហុ៊ន ហ្គាល ដៃ ន អៃ ហ្វ អិ កស៍ 
លីង ឃៃ ភី ថ ល ។ 

 តាមរយៈ គៃហទំព័រ សារព័ត៌មន Wellxin 
បានឱៃយដឹងថា សមជិក ពៃទឹ្ធសភ មកពី 
គណបកៃស សាធារណរដ្ឋ ចំនួន ១០ រូប បាន ទទូច 
ឱៃយ បៃធានាធិបតី ថ្ម ីលោក Joe Biden ធ្វើការ- 
កាត់បន្ថយ កញ្ចប់ ថវិកា ដោះសៃយ វិបត្តិ            
កូ វីដ ១៩  មក តៃមឹ ៦០០ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
បៃហៃល ១ ភគ៣ នៃ គមៃង កញ្ចប់ ថវិកា ដើម 
ដើមៃបី ព ន្លឿ ន ការអនុម័ត លើ គមៃង ថវិកា នៃះ 
ឱៃយបាន ឆប់រហ័ស ដើមៃបី ដោះសៃយ វិបត្ត ិដៃល 
កំពុង ជួបបៃទះ និង សា្តារ សៃដ្ឋកិច្ច អាមៃរិក 
ឱៃយបាន ទាន់ពៃលវៃលា ។  កាលពី យប់ ថ្ងៃ ចន្ទ 
ដដៃល យោងតាម សារព័ត៌មន New York 
Times បានឱៃយដឹងថា កៃម ការ ជៃមជៃង 
និង ការគំាទៃ ពី រដ្ឋបាល លោក Joe Biden តៃមឹ 

តៃ១ សបា្តាហ៍ បុ៉ណ្ណោះ  ការផលិត វា៉ាក់សំាង បាន 
កើន រហូតដល់ ១ ៣០០ ០០០ ដូ ស ក្នងុ ១ថ្ងៃ 
ដៃល បង្ហាញឱៃយឃើញ ពី បៃសិទ្ធភព និង 
លទ្ធភព ខ្ពស់ នៃ រដ្ឋបាល រប ស់ លោក Joe- 
Biden ឆ្លើយតប ទៅនឹង ការសនៃយា ក្នងុពៃល 
ឃោសនាបោះឆ្នាត ថា នឹង ផលិត ឱៃយបាន       
១ ៥០០ ០០០ ដូ ស ក្នងុ ១ថ្ងៃ ។ 

 ទន្ទមឹនឹង នៃះដៃរ ការ លូកដៃ ចូល ជួយ សា្តារ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពី សំណក់ ធនាគារកណ្តាល នៅ 
តៃមន បៃសិទ្ធភព និង តៃវូបាន គៃ រំពឹងថា 
ក្ដសីងៃឃឹម គួរតៃ បន្ត ទៅមុខ រហូត ទាល់តៃ 
សា្ថានភព សៃដ្ឋកិច្ច បៃទៃស ងើបឈរ បានល្អ- 
បៃសើរឡើង វិញ ។ តាមរយៈ បៃសាសន៍ របស់ 
បៃធាន ធនាគារកណ្តាល បៃចំា ទីកៃងុ សាន-  

្រហា្វា នសីុ ស្ក ូលោកសៃ ីMary Daly បាន 
បញ្ជាក់ថា ធនាគារកណ្តាល សហរ ដ្ឋ អាមៃរិក 
មិនតៃវូ បន្ថយ ឬ បញៃឈប់ ការគំាទៃ និង ការសា្តារ 
សៃដ្ឋកិច្ច អាមៃរិក មុនពៃល កំណត់ ដោយសារតៃ 
កំណើន នៃ ការរក បៃក់ចំណៃញ បាន ចៃើន ពី 
សំណក់ វិនិយោគិន ក្នងុ ទីផៃសារ ហុ៊ន នោះទៃ ។ 

 ចំណុច វិជ្ជមន ក្នងុអំឡុងពៃល នៃ ការសា្ដារ 
សៃដ្ឋកិច្ច របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក បៃបនៃះ ជា 
ឱកាស ដៃល អ្នកជួញដូរ គួរ លក់ មស នៅពៃល 
តម្លៃ ធា្លាក់ ដល់ ១ ៨២៥ ដោយ កំណត់ មុខងរ 
យកបៃក់ ចំណៃញ ទី ១ នៅ តម្លៃ ១ ៨០៥ និង 
ទី ២ នៅ តម្លៃ ១ ៧៩០ ដុលា្លារ ក្នងុ ១អោន ស៍ 
និង មុខងរ ការពារ ហានិភ័យ នៅក្នងុ តម្លៃ         
១ ៨៣៥ ដុលា្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍ ៕ 
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តម្លៃមាសធ្លាក់ចុះសៃបពៃលសៃដ្ឋកិច្ចអាមៃរិកស្ថិតក្នុងភាពវិជ្ជមានចៃើន

វិភាគ ដោយ លោក ជា បេ សិទ្ធ បេធាន ផ្នេក 
បេកឹេសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនេ កេមុហុ៊ន    

ហ្គោល ដេ ន អេ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃេ ភី ថ ល 



ជាយូរមកហើយស្រាត្នោត
ត្រាូវបានគ្រាចាត់ទុកថាជា
ភ្រាសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុល
សម្រាប់អ្នកដ្រាលមិនសូវ
មានជីវភាពធូរធារហើយ
មិនមានមនុស្រាសច្រាើនបុ៉ន្មាន
ទ្រាដ្រាលស្គាល់អំពីស្រាប្រា-
ភ្រាទន្រាះ បុ៉ន្ត្រាស្រាផលិតពី
ទឹកត្នោតមានប្រាវត្តិដ៏យូរលង់
និងចាក់ឫសយ៉ាងជ្រាជា-
យូរមកហើយ។
វាជាប្រាភ្រាទស្រាដ្រាលទទួលបាន

ការព្រាញនិយមនៅក្នុងប្រាទ្រាសដ្រាល
មានអាកាសធាតុក្តៅ។ស្រាត្នោត
ក៏ត្រាូវបានមនុស្រាសប្រាមាណ១០លាន
នក់នៅអា្រហ្វិកខាងលិចទទួលទាន
ផងដ្រារហើយវាក៏ព្រាញនិយមនៅ
ទូទាំងទ្វីបអាសុីអាម្រារិកខាងត្រាបូង
តំបន់ការ៉ាបៀននិងមជ្រាឈិមបូព៌ា។
ក្រាុមហ៊ុនConfirelCoLtdគឺជា

ក្រាុមហ៊ុនកម្ពុជាដ្រាលផលិតនិងក្រាច្ន្រា
ច្រាញពីវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រាុកនិង
ផលិតផលិតផលជាច្រាើនប្រាភ្រាទ
ក្នុងនោះក៏មានផលិតផលិផលជា-
ច្រាើនពីទឹកត្នោតនិងស្ករត្នោតផង។
ដ្រារមិនត្រាប៉ុណ្ណោះក្រាុមហ៊ុនក៏មាន
គោលបំណងបង្ហាញពីការយល់-
ឃើញអំពីវប្រាបធម៌ន្រាការទទួលទាន
ស្រាត្នោតដោយបានផលិតស្រា
ម្រាគង្គស្រាប៉ាកឃ្លីងពីទកឹត្នោតរបស់ខ្ម្រារ
ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់។
«ត្រាូវបានផលិតឡើងនៅដើមឆ្នោំ

២០២០ស្រាម្រាគង្គស្រាប៉ាកឃ្លីងរបស់
យើងគជឺាភ្រាសជ្ជៈមានជាតិអាលក់លុ
ត្រាូវផលិតប្រាកបដោយភាពច្ន្រាប្រាឌិត
និងយ៉ាងពិស្រាសនៅក្នុងប្រាទ្រាស
កម្ពុជាតាមរយៈរូបមន្តMethode 
Champenoiseហើយវាជាប្រាភ្រាទ
ស្រាស្រាប៉ាកឃ្លីងដំបូងគ្រាបង្អស់ដ្រាល
ផលិតច្រាញពីទឹកត្នោតនៅកម្ពុជា
ផងដ្រារ»។
លោកLoic Martinប្រាធានផ្ន្រាក

ពណិជ្ជកម្មរបស់Confirelថ្ល្រាង 
ថា៖«ទោះបីជាយើងមានបទពិសោធ
ផលិតស្រាច្រាញពីទឹកត្នោតអស់
រយៈព្រាលជាង១៧ឆ្នោំហើយក្តីដចូជា
ស្រាមា៉ាកJaya នងិKirelដ្រាលមាន
រសជាតិពិស្រាសប្ល្រាក៣ប្រាភ្រាទប៉ុន្ត្រា
ស្រាម្រាគង្គស្រាប៉ាកឃ្លីងគឺតំណាងឱ្រាយ
ការខិតខំប្រាឹងប្រាងមួយទៀតរបស់
ក្រាមុហ៊នុConfirelដើម្រាបីធ្វើឱ្រាយប្រាសើរ

ឡើងនូវដំណើរការផលិត
ស្រាពីទឹកត្នោតឱ្រាយទៅជា
សិល្រាបៈផលិតស្រាប្រាណីត
មួយប្រាបទៀត»។
ដោយមានបណា្តាញដ៏

រងឹមាំពីកសដិ្ឋានចនំនួ២០០
ដ្រាលមានការបញ្ជាក់ការ-
ដដំុះដើមត្នោតសរីរង្គនងិ
ការប្រាមូលផលទឹកត្នោត
ចាប់ពីខ្រាធ្នូ ដល់ខ្រាមីន
លោកMartinជឿជាក់ថា

Confirelមានសមត្ថភាពដើម្រាបីបពំ្រាញ
តាមតម្រាូវការនៅក្នុងស្រាុកនិងអន្តរ-
ជាតិសម្រាប់ភ្រាសជ្ជៈមានជាតិអាល់-
កុលប្រាភ្រាទន្រាះ។ 
«ស្រាម្រាគង្គស្រាប៉ាកឃ្លីងត្រាវូផ្អាប់នងិ

ចំណាយព្រាលរយៈព្រាល៣ខ្រាដើម្រាបី
ផលតិនៅក្នងុរោងចក្រាដ្រាលមានទហំំ
៣៥០០ម៉្រាត្រាការ៉្រាស្ថតិនៅក្នងុខណ្ឌ
ពោធិ៍ស្រានជ័យ។ក្នុងអំឡុងព្រាល
ប្រាមូលផលទឹកត្នោតនិងការផលិត
ស្រាយើងអាចផលិតបានចំនួន
៤០០០ដបសម្រាប់ចំណុះ៧៥០
មិល្លីលីត្រានិង៤០០០ដបសម្រាប់
ចំណុះ៣៧៥មិល្លីលីត្រា»។
លោកថ្ល្រាងថា៖«ជាមយួនងឹការន-ំ

ច្រាញស្រាមា៉ាកJaya និងKirel 
ទៅកាន់ទីផ្រាសារអន្តរជាតិលោកក៏
រពំងឹថាស្រាម្រាគង្គស្រាប៉ាកឃ្លីងនងឹអាច
នំច្រាញក្នុងឆ្នោំន្រាះហើយរំពឹងថា
ការនំច្រាញនឹងកើនឡើងផងដ្រារ
នៅក្នុងឆ្នោំខាងមុខៗជាពិស្រាស
ក៏មានផ្រានការពង្រាីកប្រាតិបត្តិការ
ដើម្រាបីបង្កើនផលិតកម្មរបស់យើងទ្វ្រា-

ដងនៅឆ្នោំក្រាយដើម្រាបីឆ្លើយតបទៅ
នឹងតម្រាូវការដ្រាលកំពុងកើនឡើង»។
ដើមត្នោតគជឺានមិិត្តរូបដ៏សំខាន់ន្រា

អត្តសញ្ញាណជាតិនិងជាមរតកជាតិ
របស់ប្រាទ្រាសកម្ពុជាដ្រាលផ្តល់អត្ថ-
ប្រាយោជន៍យ៉ាងច្រាើន។ដើមត្នោត
មានច្រាើននៅពសព្រាញផ្ទ្រាប្រាទ្រាស
កម្ពជុាគតិចាបត់ាងំពីសមយ័អាណា-
ចក្រាខ្ម្រារនិងសម័យអង្គរនៅសតវត្រាសរ៍
ទី៩មកម្ល្រា៉ះ។
គំនិតន្រាការប្រាកា្លាយទឹកត្នោត

ទៅជាផលិតផលដ្រាលបង្ហាញពីអត្ត-
សញ្ញាណវប្រាបធម៌របស់ប្រាជាជនគឺវា

បានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រានៅក្នុង
ទស្រាសនវិជា្ជារបស់ក្រាុមហ៊ុនហើយ
ស្រាម្រាគង្គស្រាប៉ាកឃ្លីងគឺជាឧទា-
ហរណ៍ដ៏ល្អមយួន្រាការប្ត្រាជា្ញាចតិ្តរបស់
ក្រាមុហ៊នុConfirelក្នងុការបន្តនមំក
វប្រាបធម៌និងអំណយផលធម្មជាតិដ៏
សម្រាបូរប្រាបរបស់ប្រាទ្រាសកម្ពុជាទៅ
កាន់ពិភពលោក។
នៅក្នងុប្រាទ្រាសដ្រាលការទទលួទាន

គ្រាឿងស្រាវឹងកើនឡើងទន្ទឹមនឹង
ផលតិផលក្នងុស្រាកុសរបុក៏កើនឡើង
ដ្រារនោះស្រាម្រាគង្គស្រាប៉ាកឃ្លីងផលតិ
នៅក្នុងស្រាុកមិនត្រាឹមត្រាផ្តល់ជូន

រសជាតិដ៏ឈ្ងយុឆ្ងាញ់មានក្លនិក្រាអបូ
ស្រាស់ថា្លានៅក្នុងក្រាអូមមាត់ប៉ុណ្ណោះ
ទ្រាថ្រាមទាំងផ្តល់នូវអត្ថប្រាយោជន៍
ដល់សុខភាពទៀតផងប្រាសិនបើ
ទទួលទានក្នុងកម្រាិតតិចតួចនិងក្នុង
កម្រាិតសមល្មម។
ទោះយ៉ាងណាអត្ថប្រាយោជន៍មិន

ម្រានមានត្រាប៉ណុ្ណងឹទ្រាលោកថ្ល្រាងថា៖
«ផលិតផលរបស់យើងទាំងអស់ត្រាូវ
បានផលិតឡើងប្រាកបដោយគុណ-
ភាពនិងសុវត្ថិភាព។
ទកឹត្នោតសម្រាប់ផលតិស្រាម្រាគង្គ

ស្រាប៉ាកឃ្លីងគឺត្រាូវបានយកច្រាញពី
ដើមត្នោតដ្រាលត្រាូវដំដុះដោយមាន
ការទទួលស្គាល់ជាប្រាភ្រាទដំណាំ
សររីង្គគ្មានប្រាើថា្នោំគមីីនងិថា្នោំសមា្លាប់
សត្វល្អិត។
លោកMartinបន្ថ្រាមថា៖«យើងក៏

ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកសិករ
ផងដ្រារដើម្រាបីបង្កើនគុណភាពន្រា
ការប្រាមូលផលទឹកត្នោតជាមួយគ្នោ
ន្រាះយើងក៏កពំងុស្វ្រាងរកដណំាំដំដុះ
ក្នុងស្រាុកផ្រាស្រាងទៀតដូចជាស្វាយនិង
មា្នោស់ជាដើមសម្រាប់ក្រាច្ន្រាជាផលិត-
ផលផ្រាស្រាងៗនិងស្រាផលិតពីផ្ល្រាឈើ
ជាដើម»។
ខណៈConfirel កំពុងនំមុខគ្រា

ក្នុងការផ្តល់ជូននូវស្រាប្រាភ្រាទស្រាប៉ាក- 
ឃ្លីងដ៏មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នោះ
ការយលឃ់ើញពមីនុដ្រាលចាតទ់កុថា
ស្រាផលតិពីទកឹត្នោតសម្រាបត់្រាអ្នក-
ដ្រាលមានជីវភាពមិនសូវធូរធារនោះ
អាចនងឹត្រាវូបានផ្លាសប់្តរូកានត់្រាច្រាើន
នៅព្រាលអនគត៕

Confirel ផលិត ស្រា ម្រាគង្គ ស្ប៉ា ក ឃ្លី ង ពី ទឹកត្នោត ដំបូង 
គ ្រានៅ ប្រាទ្រាសកម្ពុជាដ្រាល ត្នោតគឺជា អត្តសញ្ញាណ ជាតិខ្ម្រារ

ថ្ង្រាសុក្រាទី៥ែខកុម្ភៈឆ្នោំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ១១
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លោក Loic Martin កំពុងបង្ហាញដបស្រាម្រាគង្គស្រាប៉ាកឃ្លីងដ៏ស្រាស់ស្អាត។ 

ក្រាុមហ៊ុន Confirel ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រាុងភ្នំព្រាញ មានទំហំ ៣ ៥០០ម៉្រាត្រាការ៉្រា។ 



ព័ត៌មានខ្លីៗ
អង់គ្លេសសាកលេបងចាក់
វ៉ាក់សំាងPfizerនិងAs-
traZenecaបញ្ចូលគ្នា
ចក្រភពអង់គ្ល្រសកាលពី

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៤កុម្ភៈបាន
ចាប់ផ្ដើមសាកល្របងប្រតិកម្ម
ន្រប្រពន័្ធសា៊ាំបន្ទាប់ពកីារចាក់
វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ផលិត
ដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer/-
BioNTechនងិផលតិដោយ
ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca/-
Oxfordបញ្ចូលគ្នាក្នុងការ-
ចាក់ចំនួន២ដង។
ការសាកល្របងនឹងពិនិត្រយ

ការឆ្លើយតបពីភាពសា៊ាំន្រ
មនសុ្រសដ្រលទទលួវ៉ាកស់ាងំ
Pfizerសម្រប់ដូសដំបូង
របស់ពួកគ្រនិងទទួលវ៉ាក់-
សាំង AstraZenecaក្នុង
ដូសបន្ទាប់ដោយមានរយៈ-
ព្រលគមា្លាតគ្នាពី៤ទៅ១២
សបា្ដាហ៍។
អ្នកស្រវជ្រវពីក្រយការ

សាកល្របងន្រះបាននិយាយ
ថាទិន្នន័យបានពីការចាក់-
វ៉ាក់សាំង២ប្រភ្រទផ្រស្រងគ្នា
ន្រះអាចជួយឱ្រយមានការយល-់
ដឹងថាតើការចាក់វ៉ាក់សំាង
អាចធ្វើបានដោយមានភាព-
បត់ប្រនកាន់ត្រច្រើនជាងមនុ
នៅជំុវិញពិភពលោកដ្ររឬទ្រ?
គ្ររំពឹងថានឹងទទួលទិន្នន័យ
បឋមនៅអំឡុងខ្រមិថុន៕
សុខវេងឈាង

មេដឹកនាំបេឆាំងរុសេស៊ី
Navalnyជាប់ពន្ធ-
នាគរ៣,៥ឆា្នាំ
តុលាការនៅរដ្ឋធានីមូ៉ស្គូ

កាលពីថ្ង្រអង្គារបានផ្ដន្ទា-
ទោសម្រដកឹនំប្រឆាងំលោក
AlexeiNavalnyឱ្រយជាប់
ពន្ធនគររយៈព្រល៣,៥ឆា្នា។ំ
Navalnyបានត្រូវផ្ដន្ទា-

ទោសឱ្រយជាប់ពន្ធនគររយៈ-
ព្រល៣,៥ឆា្នាំនៅខ្រធ្នូឆា្នាំ
២០១៤ពីបទឆបោកទាក់-
ទងនឹងក្រមុហុ៊នគ្រឿងសមា្អាង
បារាងំឈ្មោះYvesRocher
ត្រការផ្ដន្ទាទោសត្រវូបានព្រយួរ
ដោយលោកត្រវូបានគ្រតម្រវូ
ឱ្រយបង្ហាញខ្លួននៅឯការិយា-
ល័យពន្ធនគរសហព័ន្ធ-
រុស្រសុី(FSIN)ជាទៀងទាត់
ក្នុងអំឡុងព្រលនោះរហូត
ដល់ចុងឆា្នាំ២០២០៕
សុខវេងឈាង
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ប្រទ្រសកាណាដាបានចាត-់
ទុកក្រុមសា្តាំនិយមProud-
Boysថា«បង្កឱ្រយមានការគរំាម-
កំហ្រងកាន់ត្រខ្លាំងឡើង»
ហើយបានចាតទ់កុក្រមុន្រះថា
ជាអង្គការភ្ររវករដ្រលប្រហាក់-
ប្រហ្រលនឹងក្រុមIsis និងal-
Qaidaខណៈមានការកើនឡើង
នវូក្រមុរសីអើងពណ៌សម្របរុក្នងុ
ប្រទ្រសកើនឡើងច្រើនគួរឱ្រយ
ព្រួយបារម្ភ។
កាលពីថ្ង្រពុធ លោកBill

Blairរដ្ឋមន្រ្តីក្រសងួសវុត្ថភិាព
សាធារណៈបានប្រកាសថារដា្ឋា-
ភិបាលសហព័ន្ធនឹងចាត់តាំង
ក្រមុជាតិនយិមស្រប្រកសនងិក្រមុ
neo-Naziដ្រលជាផ្ន្រកន្រ
បណា្ដាញAtomwaffenDivi-
sionនិងក្រុមមូលដា្ឋាននិង
ចលនអធិរាជរុស្រសីុថាជាអង្គភាព
ភ្ររវករ។រដា្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏
បានបន្ថ្រមក្រមុal-Qaida,Isis
និងHizbulMujahedin
ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្លួនដូចគ្នា។
លោកBlair បានមានប្រ-

សាសន៍ថា៖«កាណាដានងឹមនិ
អត់ឱនចំពោះមនោគមន៍វិជា្ជា-
សាសនឬនយោបាយណា
ដ្រលបង្កឱ្រយមានអំពើហិង្រសា
កើតឡើងទ្រ»។
រដ្ឋមន្រ្តីរបូន្រះក៏បានពណន៌

ក្រមុProudBoysន្រះថា«រួម-
ចណំ្រកសខំន»់ក្នងុការបង្កអ-ំ
ពើហិង្រសានយោបាយនៅវិមាន
កាពីតូលអាម្ររិកកាលពីខ្រ
មករាកន្លងទៅ។ក្នុងអំឡុង-
ព្រលន្រការជជ្រកដ្រញដោល
ប្រធានធិបតីនៅឆា្នាំ២០២០
នៅព្រលមានគ្រស្នើលោក
Donald Trumpឱ្រយថ្កោល-

ទោសក្រមុរសីអើងពណ៌សម្របុរ
ទាំងន្រះលោកបានប្រប់ទៅ
ក្រមុProudBoysថា«ឱ្រយថយ
ក្រយ១ជំហានសិនត្រត្រូវ
រក្រសាជំហរដដ្រល»។
មនុនងឹធ្វើស្រចក្ដីប្រកាសប្រប

ន្រះមន្រ្តីកាណាដាបានប្រប់
អ្នកសារពត័ម៌ានថាពកួគ្របាន
ឃ្លាំមើលក្រុមProudBoys
ន្រះយរូមកហើយតាងំពីមនុមាន
ការវយប្រហារនៅវិមានកាពី-
តលូទៅទៀត។ឥឡវូន្រះបន្ទាប់
ពីព្រតឹ្តកិារណ៍ន្រះទៅកាណាដា
កស៏ម្រចចតិ្តដាក់ក្រមុន្រះចលូ
បញ្ជីត្រម្ដង។
ការដាក់ក្រមុន្រះចលូក្នងុបញ្ជី

បានន័យថារាល់ធនគរកា-
ណាដានងិសា្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថុផ្រស្រង
ទៀតត្រូវត្របង្កកទ្រព្រយសម្របត្តិ
ដ្រលជាប់ទាក់ទងនឹងក្រមុ
ProudBoysពោលគឺរាល់បុគ្គល
ណាដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬធ្វើ
ជំនួញជាមួយក្រុមន្រះនឹងត្រូវ
ចាត់ទុកថាខុសច្របាប់។រដា្ឋាភិ-
បាលបន្ថ្រមថាសមូ្របីត្រការផ្ដល់
ការគំទ្រដល់ក្រមុន្រះដ្រលរួម-
មានការធ្វើដណំើរនងិការបណ្តុះ-
បណា្ដាលរហូតដល់ការជ្រើស-
រីសបុគ្គលិកក៏ចាត់ទុកថាជា
បទឧក្រិដ្ឋដ្ររ។
យា៉ាងណាមញិមិនមានបទ-

ប្របញ្ញត្តិនៅក្នុងច្របាប់សហព័ន្ធ
សហរដ្ឋអាម្ររកិណាមយួដ្រល
កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងដាក់
ទោសក្រមុគ្រសួាររបស់ក្រមុភ្ររវ-
ករឡើយខណៈបញ្ហាផ្លវូច្របាបន់្រះ
នៅត្រស្មគុសា្មោញក្នងុការសម្រច
ដោយសារពាកព់ន័្ធនងឹការធាន
ស្ររភីាពក្នងុការបញ្ច្រញមតិនៅ
អាម្ររិក។
អ្នកស្រី JessicaDavis

អតីតអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ន្រទី-

ភា្នាក់ងរសុើបការណ៍សមា្ងាត់
ផ្ន្រកសន្តិសុខកាណាដានិងជា
ប្រធានសហគ្រសសុើបអង្ក្រត
InsightThreatIntelligence
បានឱ្រយដឹងថា៖ «ការចុះបញ្ជី
ន្រះទំនងជានឹងមាន«ការឆ្លើយ-
តបបន្តិចបន្តួច»ពីអ្នកផ្រស្រង
ទាក់ទិននឹងបញ្ហាក្រមុProud-
Boysន្រះ»។
អ្នកស្រីDavisបានមានប្រ-

សាសន៍ថា៖«សម្រប់បុគ្គល
មួយចំនួនការចុះក្រុមន្រះចូល
បញ្ជីអាចមានឥទ្ធិពលមួយ-
ចនំនួត្រទោះយា៉ាងណាប្រហ្រល
ជាមានសមាជិកជ្រុលនិយម
មយួចនំនួដ្រលអាចនងឹត្រវូរង
ការរិះគន់បន្ថ្រមទៀតទាក់ទិន
នឹងបញ្ហាន្រះ»។
លោកEvanBalgordន-

យកប្រតបិត្តិន្របណា្ដាញប្រឆាងំ
ការស្អប់កាណាដាបាននយិាយ
ថាលោកពិបាកកំណត់ថាតើ
មានសមាជិក ProudBoys
ប៉នុ្មោននកដ់្រលរស់នៅប្រទ្រស
កាណាដា»។

លោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទ
ថា៖«មនុព្រលប្រកាសខ្ញុំឃើញ
មានឈ្មោះរបស់ក្រុមProud-
Boysន្រះប្រហ្រល៨ជំពូក។ខ្ញុំ
គតិថាពកួគ្រចប់ហើយបើពកួគ្រ
រស់នៅទីន្រះព្រលមានឈ្មោះ
ក្នងុន្រះហើយពួកគ្រចប់ត្រម្ដង»។
បើតាមលោកBalgordក្រុម

ន្រះផងដ្ររមនិមានកានទ់្រព្រយ-
សម្របត្តិហរិញ្ញវត្ថុសខំន់ៗ ច្រើន
ប៉ុន្មោនទ្រ។
លោកLeahWestសាស្តា្រ-

ចារ្រយសន្តិសុខជាតិសាកល-
វទិ្រយាលយ័Carletonន្រសាកល-
វទិ្រយាលយ័អតូាវ៉ាប្រទ្រសកាណា-
ដាបាននយិាយថាការសម្រច
ប្របន្រះគឺគូសបញ្ជាក់ពីការ
ព្រយួបារម្ភរបស់រដ្ឋធម្មនញុ្ញអពំី
សមត្ថភាពរបស់រដា្ឋាភិបាល
កាណាដាក្នងុការចាតត់ាងំក្រមុ
មួយជាអង្គភាពភ្ររវកម្ម។
លោកស្រីបាននិយាយតាម

ទូរស័ព្ទថាការចាត់តំាងន្រះពិ-
បាកនឹងប្រឆាំងនិងពិបាកក្នុង
ការដោះស្រយជាពិស្រសម្រ-

ធាវីអាចនងឹមានការសា្ទាក់ស្ទើរ
ក្នងុការផ្តល់ប្រកឹ្រសាដល់សមាជកិ
ក្រុមភ្ររវករ។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាកាលពី

ឆា្នាំ២០១៨ផងដ្ររក្រុមសុើប-
អង្ក្រតអាម្ររិកFBIបានចាត់-
ទុកក្រមុProudBoysន្រះថាជា
ក្រុមជ្រុលនិយមដ្រលមានទំ-
នក់ទនំងជាមយួពកួជាតិនយិម
ស្រប្រកសជាប្រភ្រទចណំាត់ថា្នាក់
មយួដ្រលបានល្រចច្រញដបំងូ
តាមរយៈរបាយការណ៍ផ្ទ្រក្នុង
ដ្រលទទួលបានពីការអនុវត្ត
ច្របាប់នៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាសុីនតោន។
មជ្រឈមណ្ឌលច្របាប់ន្រភាព-

ក្រកី្រភាគខងត្របងូ(Southern
PovertyLawCenter)កប៏ាន
ចាត់ថា្នាក់ក្រុមProudBoys
ន្រះថាជាក្រមុដ្រលបង្កឱ្រយមាន
ការស្អបខ់្ពើមដ្រលការចាតទ់កុ
ត្រូវបានផ្ទុះឡើងក្រយមាន
បណ្តឹងបរិហារក្ររ្តិ៍ឆា្នាំ២០១៩
ដោយលោកGavinMcInnes
ដ្រលបានបង្កើតអង្គការខងសា្តាំ
មួយកាលពីឆា្នាំ២០១៦៕

សុខសេីលុច

ការសុើបអង្ក្រតមួយ បាន
រកឃើញថាក្រមុឧក្រដិ្ឋជនកពំងុ
ឃបុឃតិជាមយួកមា្លាងំសន្តសិខុ
បងក់ា្លាដ្រសដើម្របីទាញប្រកច់-ំ
ណ្រញពីការសូកបា៉ាន់ផ្ទ្រក្នុង។
ក្រមុទាងំនោះមានទនំកទ់នំង
ជាមួយនយករដ្ឋមន្រ្តីប្រទ្រស
លោកស្រីSheikhHasina។
ន្រះបើតាមការរាយការណ៍របស់

សារព័ត៌មានAljazeera។
HarisAhmed និង Ani-

sAhmedត្រវូបានកាត់ទោសពី
បទឃតកម្មបុ៉ន្ត្រពួកគ្រទំាង២
ត្រវូបានការពារដោយបងប្រសុ
របសព់កួគ្រដ្រលជាមន្ត្រីយោធា
ជាន់ខ្ពស់បង់កា្លាដ្រស។បន្ទាប់
មកពួកគ្របានរត់គ្រចខ្លួនទៅ
ក្រប្រទ្រសដើម្របីគ្រចច្រញពី
ការអនុវត្តច្របាប់។
បើតាមរបាយការណ៍ដ្រល

សារពត័ម៌ានAljazeeraបាន
ច្រញផ្រសាយ អ្នកដ្រលនៅពី
ក្រយការរតគ់្រចរបស់ពកួគ្រគឺ
AzizAhmedជាម្របញ្ជាការ
កងទ័ពបង់កា្លាដ្រសដ្រលស្និទ្ធ
ជាមួយនយករដ្ឋមន្រ្តីលោក-
ស្រីSheikhHasinaនិងជាម្រ-
ដកឹនំសម្ពន័្ធAwamiLeague
ដ្រលកំពុងកាន់អំណាច។
HarisនិងAnisAhmed

ដ្រលត្រូវបានគ្ររកឃើញថា

បានចូលរួមនៅក្នុងការសមា្លាប់
លោកMustafizurRahman-
Mustafaក្នុងឆា្នាំ១៩៩៦។
លោកMustafizurRahman-
Mustafaជាសមាជកិគណបក្រស
នយោបាយមួយដ្រលជាគូប្រ-
ជ្រងនៅក្នងុទកី្រងុដាកា្កោ។បន្ទាប់
ពីឃតកម្មនោះមកHarisនងិ
AnisAhmedបានរត់ទៅលាក-់
ខ្លួននៅប្រទ្រសក្រ។
Haris ដ្រលនៅត្រស្ថិតក្នុង

បញ្ជីឧក្រិដ្ឋជននៅក្នុងប្រទ្រស
បង់កា្លាដ្រសបានភៀសខ្លួនទៅ
កាន់ទកី្រងុប៊យុដាប៉្រសប្រទ្រស
ហងុគ្រីហើយបានរស់នៅទនីោះ
ដោយប្រើអត្តសញ្ញាណជាMo-
hammadHasan។រឯីAnis
Ahmed រស់នៅក្នុងទីក្រុង
គូឡាឡំាពួប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសីុបន្ទាប់
ពីការកាត់ទោសរបស់គត់ត្រូវ
បានតម្កល់ទុកនៅឆា្នា២ំ០០៧។
នៅព្រលដ្រល...តទៅទំព័រ១៣

កាណាដាចាត់ទុកកេមុProudBoysដេលគំទេលោកTrumpជាកេមុភេរវករ

ការសុើបអង្កេតៈកេមុឧកេដិ្ឋជនជំនិតៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្តេីបង់កា្លាដេស

សមាជិកនេកេមុProudBoysចូលរួមជាមួយអ្នកគំាទេរបសល់ោកដូណាល់តេំធ្វើបាតុកម្មនៅរដ្ឋធានីវ៉ាសីុនតោន។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
អាមេរិកនិងកូរ៉េខាង-
តេបូងយល់ពេមសហ-
ការទប់ទល់យុទ្ធសាស្តេ
នុយក្លេអ៊េរកូរ៉េខាងជើង

ក្រុមមន្ត្រី បាននិយាយថា
ប្រធានាធិបតីកូរ៉្រខាងត្របូង
នងិសហរដ្ឋអាម្ររកិបានឯក-
ភាពគ្នាសហការគ្នាធ្វើការលើ
យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រយ
មួយដើម្របីរំសាយអាវុធនុយ-
ក្ល្រអ៊្ររនៅកូរ៉្រខាងជើង។
លោកJoeBiden បាន

និយាយថា វាសំខាន់ណាស់
សម្រប់ទីក្រុងវា៉ាសុីនតោន
និងស្រអ៊ូលឈរលើគោល-
ជហំរដចូគ្នាហើយរដ្ឋាភបិាល
របស់លោកនឹងសហការយា៉ាង-
ជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉្រខាងត្របូង
ដើម្របីសម្រចបាននូវគោល-
បំណងរួមគ្នាន្រះ។
អ្នកនំាពាក្រយរបស់លោក

MoonJae-inគឺលោកKang
Min-seok បាននិយាយថា
ម្រដកឹនាំទាងំ២បានឯកភាព
លើភាពចាំបាច់ក្នុងការរៀប-
ចំផ្រនការ «យុទ្ធសាស្ត្រដ៏
ទលូំទលូាយមយួស្តីពីប្រទ្រស
ករូ៉្រខាងជើងប្រសនិបើអាចធ្វើ
ទៅបាន»៕សៅ សម្ភស្ស 

អេតេយូពីចាប់ខ្លនួមនុសេស
១៥នាក់ទាក់ទិននឹង
ករណីវាយបេហារសា្ថានទូត
អារ៉ាប់រួមនៅអាឌីសអាបេបា
អាជា្ញាធរអ្រត្រយូពីបានចាប់

ខ្លួនមនុស្រស១៥នាក់ពីបទ
រៀបចំផ្រនការវាយប្រហារ
សា្ថានទូតអារ៉ាប់រួមនៅក្នុង
រដ្ឋធានីអាឌីសអាប្របា។
យោងតាមស្រចក្តីថ្ល្រង-

ការណ៍របស់ទីភា្នាក់ងារព័ត៌-
មានរដ្ឋFANAបានឱ្រយដងឹថា
អាវុធគ្រឿងផ្ទុះមួយចំនួននិង
ឯកសារដ្រលមនិបានបញ្ជាក់
ច្របាសល់ាស់ត្រវូបានរបឹអសូ
ក្នុងអំឡុងព្រលប្រតិបត្តិការ
ន្រះ។ប្រភពដដ្រលបានបន្ត
ថាក្រុមន្រះបានទទួលយក
ប្រសកកម្មពីក្រុមភ្ររវករបរ-
ទ្រសហើយកពំងុរៀបចំធ្វើឱ្រយ
មានការខូចខាតយា៉ាងខា្លាំង
ដល់ទ្រព្រយសម្របត្តិ និងជីវិត
មនុស្រស។
យា៉ាងណាមញិនៅមនិទាន់

មានការអតា្ថាធិប្របាយភា្លាមៗ
ណាមួយពីសំណាក់ក្រសួង
ការបរទ្រសរបស់អារ៉ាបរ់មួឬ
សា្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង
អាឌីសអាប្របានោះទ្រ៕
សៅ  សម្ភស្ស

តពីទំព័រ ១២...Harisបាន
ផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណរបស់
លោករចួមកលោកបានបង្កើត
អាជវីកម្មនងិទញិទ្រព្រយសម្របត្តិ
នៅទ្វបីអរឺ៉បុ។ការចណំាយរបស់
លោកត្រវូបានចោទប្រកាន់ថា
មានការក្រងបន្លំលយុពីប្រទ្រស

បង់កា្លាដ្រសដ្រលទទួលបាន
ដោយការសូកបា៉ាន់។
តាមការសុើបអង្ក្រតរបស់

Aljazeeraបានអះអាងថា
Harisរកលយុបានក្នងុនាមជា
ឈ្មញួកណា្តាលដោយបានទទលួ
សណំកូជាថ្នរូនងឹការប្រើប្រស់

ទនំាកទ់នំងរបស់លោកដោយ
លក់មុខតំណ្រងក្នុងជួរកង-
កមា្លាងំនគរបាលជាតិនងិដកា្កា
ក្នុងការឃុបឃិតជាមួយមន្ត្រី
ជាន់ខ្ពស់។
លោកHarisទទលួបានប្រក់

ចំណ្រញដ្រលគត់បានធ្វើពី
កិច្ចសន្រយាយោធាដោយប្រើអំ-
ណាចបងប្រុសរបស់លោកជា
ម្របញ្ជាការកងទ័ពដើម្របីទាញ
សំណូកជាប្រក់ចំណ្រញ។
លោកកប៏ានអះអាងថាការធ្វើ
សកម្មភាពន្រះមានការគំទ្រ
ពីអ្នកនយោបាយដ្រលគត់
ធា្លាប់ការពារ។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាHaris

នងិAnisធា្លាបជ់ាអង្គរក្រសរបស់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់កា្លាដ្រស
លោកស្រី SheikhHasina
អំឡុងព្រលដ្រលលោកស្រីជា
អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងជា
ម្រដឹកនាំន្រគណបក្រសAwami

League ក្នុងឆា្នាំ១៩៨០ និង
១៩៩០។
កាលពីថ្ង្រទី៣កុម្ភៈ រដ្ឋាភិ-

បាលបង់កា្លាដ្រសបានច្រញ
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នៅសារ-
ព័ត៌មានជាតិបង់កា្លាដ្រសថា៖
«ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយដ្រលមាន
មលូដ្ឋាននៅកាតាAlJazeera
បានច្រញផ្រសាយរឿងមយួដ្រល
មានចំណងជើងថា All the
PrimeMinister'sMenដ្រល
ក្រសួងការបរទ្រសរបស់យើង
បានច្រញការឆ្លើយតបរហ័ស
ដោយហៅការរយការណ៍ន្រះ
ថាជាយុទ្ធនាការស្អប់ខ្ពើមនយោ-
បាយដ្រលមនិពតិនងិបរិហារក្ររ្តិ៍
ហើយបង្កើតឡើងដោយពួកជ្រលុ
នយិមនងិសម្ពន័្ធមតិ្តរបស់ពកួ-
គ្រ។ន្រះបើតាមការរយកា រណ៍
របស់TheDailyStar។
ការរយការណ៍នោះបានបន្ត

ថារបាយការណ៍របស់Aljazeera

គ្មានភ័ស្តតុាងដ្រលភា្ជាប់ទំនាក់-
ទំនងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង
សា្ថាប័នដទ្រទៀតឡើយ។
គរួបញ្ជាកថ់ាត្រកលូAhmed

មានបងប្អូន៥នាក់។ Josef
Ahmedត្រវូបានគ្រចាត់ទកុថា
ជាឧក្រិដ្ឋជនដ្រលមានគ្រះ-
ថា្នាក់បំផុតនៅក្នុងប្រទ្រស
បងក់ា្លាដ្រសលោកត្រវូបានកាត-់
ទោសជាបព់ន្ធនាគរដល់សា្លាបព់ី
បទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្ម
ក្នងុឆា្នា១ំ៩៩៦។ទោះយា៉ាងណា
លោកត្រវូបានដោះល្រងនៅខ្រ
ឧសភាឆា្នា២ំ០១៨បនា្ទាបព់ីមាន
ការលើកល្រងទោសដោយមាន
ការគទំ្រពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក-
ស្រSីheikhHasina។ប៉នុា្មាន
សបា្តាហ៍ក្រយមក លោកស្រី
Hasina បានត្រងតាំងលោក
AzizAhmedដ្រលជាបងប្រសុ
របស់លោកJosefជាប្រមុខ
កងទ័ពបង់កា្លាដ្រស៕

ថ្ង្រសុក្រទី៥ែខកុម្ភៈឆា្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ WORLDwww.postkhmer.com ១៣

សុខ  វ្ង ឈាង

ប៉ូលិសមីយា៉ាន់មា៉ាបានដក់
ពាក្រយបណ្ដងឹលើម្រដកឹនាំដ្រល
ត្រូវបានបណ្ដ្រញច្រញពីតំ-
ណ្រងលោកស្រីអ៊ងុសានស៊ជូី
ពីបទការនាំចលូឧបករណ៍សារ-
គមនាគមន៍ខុសច្របាប់ធ្វើឱ្រយមាន
មូលដ្ឋានឃុំខ្លនួលោកស្រីរហតូ
ដល់ថ្ង្រទី១៥កុម្ភៈសម្រប់ធ្វើ
ការសុើបអង្ក្រត។ន្រះបើតាម
ឯកសារប៉លូសិបញ្ជនូទៅតលុា-
ការកាលពីថ្ង្រពុធទី៣កុម្ភៈ។
ឯកសារនោះសរស្ររថាប៉ូ-

លិសបានរកឃើញវិទ្រយុទាក់ទង
ចំនួន៦ក្នុងការឆ្រកឆ្ររគ្រហ-
ដ្ឋានរបស់លោកស្រីនៅរដ្ឋធានី
Naypyidawកាលពីថ្ង្រចន្ទ
ទី១កមុ្ភៈដ្រលអះអាងថាឧប-
ករណ៍ទាំងនោះគឺត្រូវបាននាំ-
ចូលដោយខុសច្របាប់ហើយ
ប្រើប្រស់ដោយមិនមានការ-
អនុញ្ញាត។
ប៉លូសិបានស្នើសុំការឃុំខ្លនួ

លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជី គឺ
«ដើម្របីសាកសួរសាក្រសីស្នើសុំ
ភស័្តតុាងនងិស្វ្រងរកការប្រកឹ្រសា
ផ្ន្រកច្របាប់បនា្ទាប់ពីសាកសួរ-
ចុងចោទ»។
ប្រសិនបើលោកស្រីត្រូវបាន

តលុាការរកឃើញថាមានពរិទុ្ធ-
ភាពលោកស្រីអាចប្រឈម

មុខការជាប់ពន្ធនាគរជាអតិ-
បរមា៣ឆា្នាំ។
ឯកសារមយួផ្រស្រងទៀតបាន

បងា្ហាញថា ប៉ូលិសបានដក់
ពាក្រយបណ្ដងឹទៅលើលោកប្រធា-
នាធិបតីWinMyintក្រមការ-
ចោទប្រកាន់ថាលោកបានរំលោភ
គោលការណ៍ប្រយទុ្ធប្រឆាងំការ
ឆ្លងជងំឺកវូដី១៩កាលពីលោក
ធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នាត។
ការដក់ពាក្រយបណ្ដងឹធ្វើឡើង

បនា្ទាប់ពីកងយោធាមីយា៉ាន់មា៉ាបាន
ធ្វើរដ្ឋប្រហារនងិចាប់ខ្លនួលោក-
ស្រីអុ៊ងសានសូ៊ជីនិងមន្ត្រីរដ្ឋា-
ភបិាលសុវីលិផ្រស្រងទៀត។កង
យោធាបានអះអាងថា រដ្ឋាភិ-
បាលសុវីលិមនិបានធ្វើការសុើប-
អង្ក្រតលើការក្ល្រងបន្លំការបោះ-
ឆ្នាតប្រព្រឹត្តកាលពីខ្រវិច្ឆិកា
២០២០ដ្រលគណបក្រសសម្ពន័្ធ-
ជាតិដើម្របីប្រជាធិបត្រយ្រយ(NLD)
របស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជី
បានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាចនំនួ
៣៩៦ក្នុងចំណោម៤៧៦។
កាលពីថ្ង្រចន្ទទី១កុម្ភៈកងយោ-
ធាបានប្រកាសថាអំណាចទំាង-
អស់ត្រូវបានផ្ទ្ររពីរដ្ឋាភិបាល
សុីវិលទៅលោកឧត្ដមស្រនីយ៍
MinAungHlaingអគ្គម្រ-
បញ្ជាការកងយោធាក្នងុគ្រអា-
សន្នរយៈព្រល១ឆា្នាំ។
ស្រវាកម្មទូរស័ព្ទ និងអុីនធឺ-

ណតិត្រវូបានបទិនៅទកី្រងុធៗំ 
ហើយកាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី
៤កុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលយោធាបាន
បញ្ជាឱ្រយក្រមុស្រវាកម្មអុនីធឺណតិ
ទាងំអស់ឱ្រយបទិមនិឱ្រយប្រើប្រស់
បណា្តាញសង្គម Facebook
រហូតដល់ថ្ង្រទី៧ដើម្របីរក្រសា
ស្ថិរភាពប្រទ្រស។
ការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសុីវិលបាន

ធ្វើឱ្រយមានការតវា៉ាជាច្រើន។
បុគ្គលិកនៅមន្ទីរព្រទ្រយរដ្ឋនៅ
ទទូាងំប្រទ្រសបានឈប់ធ្វើការ
ឬពាក់ខ្រស្របូពណ៌ក្រហមដ្រល
ជាផ្ន្រកមយួន្រយទុ្ធនាការតវា៉ា។
ពកួគ្របានចោទប្រកាន់កងទព័
ថាបានដក់ផលប្រយោជន៍
របស់ខ្លួនពីមុខការប្រយុទ្ធប្រ-
ឆំាងនឹងការរលដលជំងឺកូវីដ-
១៩ដ្រលបានសមា្លាប់មនុស្រស
ជាង៣១០០នាក់មកហើយ
ជាតួល្រខមួយខ្ពស់បំផុតនៅ
អាសុីអាគ្ន្រយ៍។
ការចាប់ខ្លនួម្រដកឹនាំនៅក្នងុ

ប្រទ្រសមយីា៉ានម់ា៉ាគឺគ្រន់ត្រជា
ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រយបង្អស់
នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគ-
សា្មាញរបស់ប្រទ្រសមួយន្រះ
ដ្រលពោរព្រញទៅដោយការ-
តស៊ូដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងរវាង
សុីវិលនិងយោធា។
ប្រទ្រសមយីា៉ានម់ា៉ាដ្រលកាល-

ពីមុនមានឈ្មាះថាភូមាបាន

ទទួលឯករជ្រយពីចក្រភពអង់-
គ្ល្រសនៅឆា្នាំ១៩៤៨ត្ររដ្ឋាភិ-
បាលសុីវិលត្រូវបានផ្ដួលរលំ
ដោយកងយោធានៅឆា្នាំ១៩៦២
ដ្រលកាន់អណំាចផ្ដាច់ការរហតូ
ដល់ឆា្នាំ២០១០។
ការបះបោរមួយនៅឆា្នាំ១៩៨៨

បានជំរញុឱ្រយរដ្ឋាភិបាលយោធា
រៀបចំការបោះឆ្នាតជាលើក-
ដំបូងនៅឆា្នាំ១៩៩០ដ្រល
ការបោះឆ្នាតន្រះត្រវូបានឈ្នះ
ដោយគណបក្រសNLDប៉ុន្ត្រ
សមាជិកសភាជាប់ឆ្នាតដ្រល
រមួមានអ៊ងុសានស៊ជូីត្រវូបាន
ចាប់ខ្លនួទាងំអស់មនុពកួគ្រចលូ
កាន់អំណាច។នៅឆា្នាំបនា្ទាប់
លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបាន
ឈ្នះពានរងា្វាន់ណូប្រលសន្តិ-
ភាពខណៈព្រលដ្រលលោក-
ស្រីជាប់ឃុំនៅគ្រហដ្ឋាន។
នៅឆា្នាំ២០១០នាយឧត្ដម-

ស្រនីយ៍ ThanShweបាន
ប្រកាសថាប្រទ្រសន្រះនងឹត្រវូ
ប្រគល់ទៅឱ្រយម្រដឹកនាំសុីវិល
ត្របានធានាថាយោធានងឹរក្រសា
អណំាចជាច្រើនដចូជាការគ្រប-់
គ្រងក្រសួងសំខាន់ៗ ជាដើម។
ពកួគ្របានដោះល្រងអ្នកទោស

នយោបាយដ្រលរមួទាងំសមា-
ជិកសភាគណបក្រសNLD។
លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវ
បានគ្របោះឆ្នាតជ្រើសរីស
កាលពីឆា្នា២ំ០១២ឱ្រយកា្លាយជា
ទីប្រឹក្រសារដ្ឋមីយា៉ាន់មា៉ា។នៅឆា្នាំ
២០១៥គណបក្រសNLDបាន
ទទួលជ័យជម្នះក្នុងការបោះ-
ឆ្នាតសភាដ្រលកាលនោះ
កងយោធាបានគោរពលទ្ធផល
ន្រការបោះឆ្នាត។
លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជី

ខណៈដ្រលមានប្រជាប្រយិក្នងុ
ចំណោមពុទ្ធសាសនិកភាគ-
ច្រើននៅមីយា៉ាន់មា៉ាបានមើល-
ឃើញក្ររ្តិ៍ឈ្មាះអន្តរជាតិរបស់
លោកស្រីធា្លាក់ចុះដោយសារ
ការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកស្រីទៅលើជនជាតិភាគ-
តចិរ៉ហូុងីយា៉ាដ្រលកាន់សាសនា
អ៊ិសា្លាម។នៅឆា្នាំ២០១៧កង-
ទ័ពមីយា៉ាន់មា៉ាបានបង្កើនការ-
បង្ក្របជនជាតិរ៉ហូុងីយា៉ាដ្រល
ឈានដល់ការសមា្លាប់រងា្គាល។
លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជី មិន
បានថ្កាលទោសសកម្មភាពន្រះ
ទ្រហើយរមួទាងំចលូរមួក្នងុការ-
ការពារកងទ័ពថ្រមទៀត៕

អ្នកគំាទ្កងទ័ពគ្វី ទង ជ់ាតិភូមានៅ ក្នងុការជួបជំុ១នៅក្នងុកុ្ង ណ្ពិដោ ។ AFP 

ប៉ូលិសមីយ៉ាន់មា៉ាដាក់ពាកេយ
បណ្តងឹលើលោកសេអុ៊ីងសាន
សូ៊ជីសមេប់ជាមូលដា្ឋានក្នងុការឃំុខ្លនួ

ការសុើបអង្កេតៈកេមុឧកេដិ្ឋ...

លោកសី្ Sheikh Hasina  គ្វី ដ្ទៅកាន់កុ្មអ្នកគំាលោកសី្។ AFP



រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នពំេញ:ដោយមិនធ្លាប់ឃើញអ្វីទៅ
ជាទេសភាពជួរភ្នរំលករលេញអំឡុង-
ពេលនៅកុមារភាពយុវជនហ៊ានរងេសី
ស្គាល់ទសេសនយីភាពដ៏សេស់តេកាល
នោះតាមរយៈការសេមើសេមេពីការ
អានសៀវភៅប៉ុណ្ណោះ។
នៅពេលអ្នកថតរូបមកពីសេកុពេក-

បេសព្វខេត្ដកេចេះរបូនេះបានឃើញ
ទិដ្ឋភាពជាក់នឹងភ្នេកពេលធ្វើដំណើរ
ទៅបណ្ដាខេត្ដដទេ រូបគេពិតជាភា្ញាក-់
ផ្អើលខ្លាំងមេនទេន។
ប៉ុន្ដេទសេសនីយភាពខ្លះនេសមេស់

ធម្មជាតិកំពុងតេរសយបាត់បន្ដិច
ម្ដងៗយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់។
នាសបា្ដាហ៍នេះលោកហ៊ាន រងេសី

ដេលបានបេើជនំាញផ្នេកថតរបូរបស់
ខ្លួនគួបនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលការ-
ថតរូបបេបសិលេបៈបានដាក់បង្ហាញ
រូបថតភ្នថំ្ម២ផ្ទាងំដេលកំពុងតេវូបាន
ជីកកកាយបន្ដចិម្ដងៗ កេមបេធន-
បទ«រាបសល់តេឈ្មោះ»សមេប់ការ-  
ចូលរួមពិព័រណ៍ «បនេសំា»ដេលមាន
រយៈពេល២សបា្ដាហ៍។
មា្ចាស់ស្នាដេ «រាបសល់តេឈ្មោះ»

ដេលជាការស្វេងរកទំនាក់ទំនងរវាង
មនុសេសជាតិ និងធម្មជាតិហ៊ាន រងេសី
ឱេយដឹងថា៖ «ការជំរុញចិត្ដឱេយបង្កើត
បេធនបទនេះកើតឡើងតាំងពីនៅ
កមុារភាពពេលអានសៀវភៅរៀបរាប់
ទំាងទំហំកម្ពស់ភាពរឹងមំានិងសមេស់
ពីសណំក់អ្នកនពិន្ធដេលធ្វើឱេយខ្ញុំនកឹ- 
សេមេឃើញទិដ្ឋភាពជួរភ្នំសេស់តេកាល
ដិតជាប់ក្នុងខួរកេបាល»។
សហការីភ្នពំេញបុ៉ស្ដិ៍រូបនេះនិយយ

ថា៖«ពេលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរកាត់ខេត្ត
នានាក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបខ្ញុំជួបទិដ្ឋភាព
ទាំងនោះពិតមេន។ប៉ុន្ដេភ្នំមួយចំនួន

ដេលស្ថិតនៅអមតាមដងផ្លូវតេូវបាន
ចោះដាប់កាប់ និងជីកកាយយ៉ាង
ស្ងៀមស្ងាត់ដោយសល់តេឈ្មោះ»។
មហជននឹងបានឃើញរូបថតនិង

ការបរិយយតេួសៗរបស់អ្នកថតរូប
ហ៊ានរងេសីនិងសិលេបករដទេទៀតនៅ
វិចិតេសលSaSaArtProjects
កេមការសមេបសមេលួរបស់លោក-
គេូលីមសុខចាន់លីណ។
«បនេសាំ»គឺជាឈ្មោះពិព័រណ៍បញ្ចប់

ការសិកេសាថា្នាក់ថតរូបសហសម័យនិង
ឯកសរដេលរៀបចំសមេប់បណ្ដុះ-
បណ្ដាលអ្នកថតរូបសិលេបៈរយៈពេល
៣ខេដើមេបីផ្ដល់ឱកាសឱេយពកួគេកា្លាយ
ជាសលិេបករជនំាន់ថ្មីនងិបង្ហាញស្នាដេ
ដល់មហជនទទូៅក៏ដចូជាការចេក-
រំលេកចំណេះដឹងបន្ដផងដេរ។
ពពិរ័ណ៍«បនេសា»ំបានបើកសម្ពោធ

ថ្ងេទី៤ វេលាម៉ាង ៦លា្ងាចនិងបន្ត
រហតូដល់ថ្ងេទី២០ខេកមុ្ភៈដោយមាន
ស្នាដេទាងំអស់៦៨ផ្ទាងំរបស់សសិេស
ចំនួន៩នាក់ដេលមា្នាក់ៗមានរូបថត
ចនោ្លាះពី៦ទៅ១២ផ្ទាំង។
លោកលីណ វ័យ ៣៤ឆ្នាំ បេប់

ថា៖ «សិសេសខ្លះធ្វើពីការស្វេងយល់
ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ជាក់ស្ដេង ខ្លះ
បង្ហាញជាអ្នកសេឡាញ់ភេទដូចគា្នា
ខ្លះពីម៉េដោះដេលមើលក្មេងៗខ្លះ
និយយពីរបៀបរបបសង្គមក្នងុការ 
រស់នៅខ្លះពីការអភិវឌេឍនេទីកេងុដេល
ធ្វើឱេយប៉ះពាល់សំណង់បុរាណ និងខ្លះ
ទៀតធ្វើអំពីកន្លេងទឹកស្អយុ»។
លោកបន្ដថា៖«ដចូ្នេះពេលនយិយ

ពីបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺវាដូចនិយយ
ពីសង្គមនយិយពីកវូដី១៩ការពាក-់
មា៉ាស់និងនិយយពីទឹកស្អុយផេសេងៗ

យើងក៏មានគនំតិថាបេជាជននងឹបន្ត
រសន់ៅជាមយួវាយ៉ាងដចូម្ដេច?អ៊ចីងឹ
ហើយទើបយើងចេញពាកេយថាបនេសាំ
សមេប់ពិព័រណ៍ជំនាន់ទី៣នេះ»។
ស្ថតិក្នងុចណំមសកិា្ខាកាមទាងំ៩

នាក់លោកខេងសខុណេតនយិយ
ពីកមា្លាំងជំរុញចិត្តលោកក្នុងការយក
របូ១ក្នងុចណំមរបូទាងំ៨របស់ខ្លនួ
ដេលលោកពេញចិត្តជាងគេមក
បកសេយ។
លោកបង្ហើបថា៖«រស់នៅតាមដង-

ទន្លេមេគង្គ និងជិតបឹងខ្ញុំឧសេសាហ៍
មើលទៅកាន់ទឹកបឹងទន្លេ និងឃើញ
រស្មីភ្លឺផ្លេកៗលើផ្ទេទកឹចាងំប៉ះជាមយួ
ពេះអាទិតេយ បេៀបបានដូចជាខ្ញុំបាន
ឃើញហ្វូងដួងតារានៅលើមេឃ។
មា្ចាស់ស្នាដេពន្លឺចមេះុពណ៌បេបសហ-

សម័យរូបនេះបានបន្ដថា៖«ទិដ្ឋភាព

ទាំងនោះពិតជាសេស់ស្អាតណស់។
ខ្ញុំធ្លាប់គិតថា វាមិនកើតអ្វីទេដោយខ្ញុំ
គេន់តេចោលសំរាម និងបង្ហូរកាក-
សំណល់ខ្លះៗចូលក្នងុទឹក។ ផ្ទយុទៅ
វិញទង្វើនេះអាចបង្កឱេយមានការបំពុល
ទឹកដូចសព្វថ្ងេ»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ហេតុនេះ ខ្ញុំ

សមេចចតិ្តយកGalaxyPollution
ជាបេធនបទក្នុងការបញ្ចប់វគ្គសិកេសា
របស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំយកការបំពុលទឹក
ជាមួយសំរាមឱេយកា្លាយជាGalaxy។
វាមានភាពសេស់ស្អាតទាក់ភ្នេកដូច
បានទៅលេងភពមួយផេសេងទៀតដេល
ជាលេបាយពពុះទឹកស្អយុនិងសំរាម»។
លោកបង្ហាញសរថា៖«ខ្ញុំសងេឃមឹថា

ការងរនេះនឹងអាចរំឭកឱេយមនុសេស
យើងគិតឡើងវិញពីបញ្ហាសំរាមនិង
កាកសំណល់ដេលមនុសេសបង្កឡើង
ដើមេបីកាត់បន្ថយការបេើបេស់ជា-
ពិសេស សមា្ភារបា្លាស្ទិកឱេយសល់តិច
បំផុតដេលយើងអាចធ្វើទៅបាន»។
លោកលីណ ជាអ្នកគេប់គេង១

នៅសលាគមេងសលិេបៈស-សបាន
ឱេយដឹងថា ពួកគេមានទេពកោសលេយ
និងភាពខ្លាំងរៀងៗខ្លួន។រូបខ្លះងយ-
មើលយល់សមេប់មនុសេសទូទៅតេរូប
ខ្លះទៀតតមេូវឱេយមានការវិភាគ និង
ស្វេងយល់ចេើន។
ដោយមិនបានពនេយល់ពីហេតុផល

ចេើនលោកហ៊ានរងេសីស្នើមហជន
អ្នកទសេសនាតេិះរិះពិចារណអំពីអត្ថ-
ន័យនេរូបថតរបស់លោកជាជាងការ- 
បកសេយរបស់មា្ចាស់ស្នាដេ។
នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះលោក

លីណបានបេប់ថាវាជាការបង្ហាញ
ស្នាដេធម្មតាតេបើសិនមានទសេសនិក-
ជនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការ
លើកទឹកចិត្តដល់សិលេបករពួកគេអាច
ជាវរូបថតដេលមានតម្លេមធេយមពី
២៥០ដុលា្លារក្នុង១ផ្ទាំង។
លោកថា៖«ដើមេបីកា្លាយជាជាងថត-

រូបអាជីពសិសេសមិនមេនចេះតេឹមតេ
ការថតរបូទេ។ពកួគេតេវូមានចណំេះ-
ដឹងទូទៅឱេយបានចេើនទំាងជីវិតរស់នៅ
ទំាងសង្គមទំាងនយោបាយដើមេបីឱេយ
គាត់កានត់េយល់សុជីមេនងិអភវិឌេឍ
ខ្លួនឯងបន្តទៀត»។
លោកសុំមហជនចូលរួមទសេសនា

ពពិរ័ណ៍នេះនងិគាទំេការផលតិស្នាដេ
ដើមេបីឱេយពួកគេបន្តផលិតទៀត។
សមេប់ព័ត៌មានបន្ថេមសុំចូលទៅ

កាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុកគមេងសិលេបៈ
ស-ស@sasaartprojects៕
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ភ្នពំេញៈ  បៃក្ខភាព ទំាង ៤នាក់ 
រួម មាន រិន សារ័ត្ន, ថៃ រ៉ៃត, លី 
ភា និង ធី វ៉ារិទ្ធ ដៃល តៃវូបាន 
ដាក់បៃកួតមា៉ារ៉ាតុង ដណ្តើម បៃក់ 
លាន ក្នងុ ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូកៃម 
នៅ លើ សង្វៀន ថោន ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
នៃះ សុទ្ធតៃ ជា ជើងខ្លាងំ ជំនាន់- 
កៃយ ដៃល  ធ្លាប់បាន ចូល រួម 
បៃកួត នៅ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍នៃះ 
កន្លងមក  ក្នងុ នោះ រិន  សារ័ត្ន  និង  
ថៃ  រ៉ៃត  សុទ្ធ តៃ ធ្លាប់ ឈ្នះបាន  
បៃក់ រង្វាន់លៃខ ១   ចំណៃក  លី  
ភា  និង  ធី  វ៉ារិទ្ធ  មិន ទាន់ ឈ្នះ បៃក់ 
លាន មៃន  បុ៉ន្តៃ ការ បៃ កួត ល្អ មើល  
គួរ ឱៃយ ចាប់ អារម្មណ៍ខ្លាងំ ដូច គ្នា ។

 យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ តាម រយៈ 
បទ សមា្ភាស  រិន  សារ័ត្ន  ខ្លាច  ថៃ  
រ៉ៃត  ចំណៃក  ថៃ  រ៉ៃត បៃរ ជា ទៅ  

ញញើត  លី ភា  បុ៉ន្តៃ អ្នកទំាង២នៃះ  
ហាក់ មើល រំ លង  ធី  វ៉ា រិទ្ធ  ទៅ វិញ  
ហើយការ ខ្លាច ញញើត គ្នា នៃះ ក៏ 
ពៃះ តៃ  រិន  សារ័ត្ន  ធ្លាប់ ចាញ់ 
សន្លប់   ដោយ គ្មាន ឱកាស តដៃ 
ជាមួយ  ថៃ  រ៉ៃត  ចំនួន ២ លើក  បុ៉ន្តៃ  
ថៃ  រ៉ៃត  ដៃល គៃ លៃបី លៃបាញ ថា  
ជើង ថ្ម ីបង្កៃប ជើង ចាស់ នោះ   ធ្លាប់ 
ចាញ់  លី  ភា ដល់ ទៅ ២លើក ។ 
ចំណៃក វត្តមាន របស់  ធី  វ៉ារិទ្ធ   
ដៃល គៃ មិន សូវ ចាប់ អារម្មណ៍ គឺ  
មួយ រយៈនៃះ កំពុង ឡើង ជើង ខ្លាងំ 
ណាស់  ហើយ  កាល ពី ៣ សបា្តាហ៍ 
មុន  ធី  វ៉ារិទ្ធ   បៃ កួត បាន ល្អ   និង  
ចាញ់ ពិន្ទុ  អៃលីត  សាន់ ទំាង 
 បៃ ផិត បៃ ផើយ បុ៉ណ្ណោះ ។ 

លោក សៃ ីសុខ  សុខុម  អ្នក គៃប់- 
គៃង កីឡា  រិន  សារ័ត្ន បាន បៃប់ 
ថា ៖« ការ ផ្គ ូផ្គង នៃះ  វ ទំនង ជា  ថៃ  
រ៉ៃត  មាន បៃៀប ជាង គៃ   ពៃះ  ថៃ  

រ៉ៃត ជា មា្ចាស់ បៃក់ លាន នៃះ ២ 
លើក  ពៃម ទំាង ធ្លាប់ ឈ្នះ បៃក់ ពី 
កម្ម វិធី មា៉ាស ហ្វៃ នៃះ ចៃើន លើក 
មក ទៀត  ។   យ៉ាង ណា ក៏ដោយ  ខ្ញុ ំ
បានជំរុញ   សារ័ត្ន  វ៉ៃ ឱៃយ បាន ល្អ ដៃរ  
ដោយ មាន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ ៦០ ភាគ- 
រយ  បុ៉ន្តៃ ឧបសគ្គ ធំ គឺ  ថៃ  រ៉ៃត  នៃះ 
តៃ ម្តង  បៃ សិន បើ ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ  
បៃ កួត គ្នា នៅ  វគ្គ ជមៃះុ នោះ» ។

 លោក សៃ ី បាន រំឭក និង បញ្ជាក់  
ថា ៖ « ពៃល ចាប់ គូ ពី ដំបូង  ខ្ញុ ំទទួល 
ដំណឹង ថា  គ្មានវត្តមាន ថៃ  រ៉ៃត  
ទៃ  គឺ មាន  សៃក  គឹម រួន , ផាន  រះ   
លី  ភា  និង  ធី  វ៉ារិទ្ធ  បុ៉ន្តៃ ឥឡូវ  
មាន វត្ត មាន  ថៃ  រ៉ៃត  គឺ លំបាក 
ឈ្នះ ណាស់ ។  ទោះ ជា យ៉ាង  ខ្ញុំ 
ប្តៃជា្ញា ជួយ លើក ទឹក ចិត្ត  រិន  សារ័ត្ន  
ដើមៃបី បៃ កួត ឱៃយ បាន ល្អ »។ 

ចំណៃក លោក  ស៊ន  អៃលីត  
គៃ ូបង្វកឹ  លី  ភា និយយ ថា ៖« ថៃ  

រ៉ៃត  មិន មៃនជា ឧបសគ្គ ធំ  សមៃប់  
លី  ភា  ទៃ  ពៃះ ធ្លាប់ បៃ កួត ឈ្នះ 
ដល់ ទៅ ២លើក  ហើយ បច្ចៃកទៃស 
របស់   លី  ភា  គឺ មិន កៃម  ថៃ  រ៉ៃត  
ទៃ ។   ថៃ  រ៉ៃត  វ៉ៃ សមៃកុ ខ្លាងំ ក្នងុ 
ទឹក ទី ១  បុ៉ន្តៃ បើ គៃ ទប់ ជាប់ គឺ  
ឈាន ចូល ដល់ ទឹក បនា្ទាប់  មិន ជា 
លំបាក នោះ ឡើយ   អាច នឹង យក 
ឈ្នះ បាន  ។ យ៉ាង ណា  ខ្ញុ ំនៅ មាន 
សងៃឃឹម ឈ្នះ ៨០ ភាគ រយ ដៃរ  បុ៉ន្តៃ 
ឧបសគ្គ សមៃប់  លី  ភា  គឺ ធី  វ៉ារិទ្ធ  
ទៅ វិញ ទៃ  ដៃល កំពុង ឡើង ខ្លាងំ  
ក្នងុ អ្នក បៃដាល់ ទម្ងន់ ៦៣ គីឡូ- 
កៃម ជំនាន់ កៃយ »។  

ចំពោះលោក  ឡៅ  សីុ ណាត  
គៃ ូជំនួយ  ថៃ  រ៉ៃត បៃប់  ថា ៖«  តាម 
ខ្ញុ ំមើល  ថៃ  រ៉ៃត ដូច ជា គ្មាន ឧបសគ្គ 
ធំ ទៃ  បើប៉ះ   ធី  វ៉ារិទ្ធ  និង  រិន  សារ័ត្ន   
គឺ លើក លៃង តៃ  លី  ភា  ដៃល ធ្លាប់ 
ចាញ់ ២លើក  និង ធ្លាប់ ឈ្នះ ១លើក 

ដៃរ ។  បៃ សិន បើ  ថៃ  រ៉ៃត  មិន ឈឺ 
ខ្លនួ ទៃ  រវង ៣នាក់ នៃះ នឹង ធនា 
ឈ្នះ ខ្ពស់  បុ៉ន្តៃ បុ៉នា្មាន សបា្តាហ៍ នៃះ  
ថៃ រ៉ៃត ទើប តៃ បៃ កួត រួច  វ នៅ 
ឈឺ ខ្លនួ ខ្លះ  តៃ  ខ្ញុ ំនៅ តៃ សងៃឃឹម ឈ្នះ 
៧០ ភាគ រយ ដៃរ» ។ 

ចំណៃក ធី  វ៉ារិទ្ធ បាន  និយយ 

ថា៖  « ខ្ញុ ំមិន ហា៊ាន និយយ ទៃ   ពៃះ 
គៃ សុទ្ធ តៃជា ជើង ចាស់ មាន ឈ្មាះ 
លៃបី  បុ៉ន្តៃ ខ្ញុ ំហាត់ បាន ល្អ  ធនា វ៉ៃ 
អស់ ពី សមត្ថភាព  ហើយ ជឿ ជាក់ 
ថា  ការ ចាញ់  ឬ ឈ្នះ  គឺ វៃទនា   
ដូច គ្នា  មិន មៃន ងយ សៃលួ នោះ 
ឡើយ» ៕

បេក្ខភាពទំាង ៤នាក់  តេវូបេកួត ដណ្តើមបេក់លានលើកនេះ  ។ សហ ការី

រិនសារ័ត្នខ្លាចថៃរ៉ៃតឯរ៉ៃតញញើតលីភាប៉ុន្តៃពួកគៃមើលរំលងធីវ៉ារិទ្ធ

បៃធានTokyo 2020ថា
គាត់បៃហៃលជាតៃវូលាលៃង

កេុង តូកេយូ : កាសៃតជប៉ុន ចុះ- 
ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា 
លោក Yoshiro Mori បៃធន 
គណៈ កម្មការ  អូឡាំពិក Tokyo 
2020  សុំ អភ័យ ទោស ហើយ 
បាន បៃប ់ថា លោក  បៃហៃល ជា  
លា លៃង ពី តំណៃង បនា្ទាប់ ពី 
បង្កឱៃយ មាន ជម្លាះ ទាក់ទង នឹង 
ការបៃកាន់ភៃទ ដោយ ការ លើក 
ឡើង  ថា « ស្តៃី មាន  ការ ពិបាក»  
ពៃល និយយ កាត់ ៗ  ខ្លី ៗ  ។

លោក Mori ដៃល ជា អតីត   
នា យក រដ្ឋ មនៃ្ត ីវយ័ ៨៣ ឆ្នា ំ បៃប ់
កាសៃត Mainichi អំពី ការ- 
សា្ដាយ កៃយ ចំពោះ ការ លើក- 
ឡើង ដោយ ឥត វិចារណ ញ្ញាណ  
រហូត នាំ ឱៃយ មាន ការ អំពាវ នាវឱៃយ 
គត់ ចុះ ចៃញ ពី តួនាទី ។   

សម្ដី របស់ លោក Mori ដៃល 
តៃូវ បាន គៃ ដក សៃង់ យក មក   
ចុះ ផៃសាយ  បៃប ់ថា ៖ « ខ្ញុ ំយល ់ថា 
ខ្ញុំ អាចនឹង ទទួល ខុស តៃូវ ចំពោះ 
បញ្ហា នៃះ ហើយ បៃសិន បើការ- 
ស្នើ សុ ំឱៃយ ខ្ញុ ំលា ឈប ់មាន កានត់ៃ 
ចៃើន ឡើង នោះ ខ្ញុ ំនងឹ ដាក ់ពាកៃយ 
លា លៃង។ វ ជា ការ ខ្វះ វិចារ-
ណញ្ញាណ របស់ ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ ចង់ សុំ   
ការ អត់ ឱន  » ។ 

លោក Mori តៃវូ បាន គៃដឹងថា 
បាន និយយ កាល ពីថ្ងៃ ពុធ 
ដូច្នៃះ  ថា ការ បៃជុំ កៃុម បៃឹកៃសា- 
នាយក ដៃល មាន ចនំនួ សៃ្ត ីចៃើន 
គឺ បៃើ ពៃល ចៃើន ។ នៃះបើ យោង 
តាម ការ ផៃសាយ របស់ កាសៃត 
Asahi Shimbun ។

ការ អធិ បៃបាយ  នោះ បាន បង្ក ឱៃយ 

មាន បៃតិ កម្ម ដោយ កំហឹង  ក្នុង 
បៃទៃស ជប៉ុន ជាមួយ នឹង  ពាកៃយ 
ពៃជន៍ ជា ឃ្លា បៃយោគ យ៉ាង-  
ចៃើន ថា «គៃប់ គៃន់ ហើយ »       
« ស្អប់ មនុសៃស សៃី» និង «យើង 
ទាម ទារ ឱៃយ  Yoshiro Mori 
លាលៃង » ដោយ ការ លើក ឡើង 
ទាំង នៃះ មាន នៅ តាម បណា្ដាញ 
សង្គម  Twitter ។

លោក Mori  បៃប់ ថា  លោក 
តៃូវ  សមាជិក គៃួសារ ជា ស្តៃី ស្ដី 
បនោ្ទាស ផងដៃរ ពី ការ និយយ 
បៃប  នៃះ  ដោយ លោក បៃប់  
Mainichi បន្តថា ៖  « កាល ពី 
យប់ មិញ ភរិយ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ការ - 
ស្ដី បនោ្ទាស ខ្ញុំ ពៃញ  ១ យប់ »។

លោក បៃធន បៃប ់ បន្ថៃម ថា ៖ 
«បៃពន្ធ ខ្ញុំ និយយថា អ្នក បៃើ 
ពាកៃយ សម្ដី អាកៃក់ ទៀត ហើយ 
មៃន ទៃ ? ខ្ញុ ំនងឹ  ឈ ឺចាប ់ជាថ្ម ីម្ដង 
ទៀត ពៃះ អ្នក កពំងុ ធ្វើ ជា សតៃវូ 
ជាមួយ មនុសៃស សៃី។ ពៃឹក នៃះ 
កូន សៃី និង ចៅ សៃី របស់ ខ្ញុំ ក៏ 
បនោ្ទាស ខ្ញុំ ដូច គ្នា ដៃរ » ។

លោក Mori បន្ថៃម ថា ៖ « ខ្ញុំ 
កពំងុ នយិយ ថា ខ្ញុគំតិ គរូ ព ី ការ- 
យល់ ឃើញ ទូទៅ ដៃលថា  យើង 
គួរ  តៃ បង្កើន ចំនួន សមាជិក ជា  
ស្តៃ ី។ ខ្ញុ ំមនិ បាន ប៉នុ បង៉នយិយ 
មើល ងយ មើល ថោក លើ ស្តៃី 
ភៃទ អ្វី ទាំង អស់ » ។  

គតធ់្វើ ការអធបិៃបាយ នោះ ទៅ 
កាន់ សមាជិក  គណៈ កមា្មា  ធិការ  
អូឡាំពិក ជប៉ុន (JOC) ខណៈ 
មាន  ខ្លះ   សើច តប នឹង ការ លើក- 
ឡើងនោះ៕ AFP/VN

ហងៃសកៃហមភា្លាត់ទៀតខណៈមៃឃខៀវទៅមុខ
កេុងឡុងដ៍ : យុទ្ធ នាការ ការ- 

ពារ តំណៃង ជើង ឯកកៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League អង់ គ្លៃស 
របស់  Liverpool បាន រង នូវ ការ-  
ប៉ះ ទង្គចិ យ៉ាងធ្ងន ់ធ្ងរ ដោយសារ 
បរជយ័ កៃម ថ្វ ីជើង របស ់កៃមុ- 
Brighton ១-០ នៅ ទឹក ដី 
Anfield របស់ ខ្លួន ខណៈកៃុម- 
Manchester City  នាមំខុ ដាច ់
៣ពិន្ទុ ឈរទី កំពូល តារង 
ជាមួយ នឹង ជ័យជម្នះ ២-០ លើ 
Burnley កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ពុធ។

កៃុម របស់ លោក Jurgen 
Klopp ទទួល បាន ផល ពី ការ- 
លៃង គ្មាន របៀប រៀប រយ  ពៃល 
កីឡាករ Steven Alzate ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ីនៅ នាទទី ី៥៦ ជយួ ឱៃយ 
កៃុម កំពុង ស៊ូ ដើមៃបី រស់ Bright-
on មាន ជយ័ ជម្នះ ដ ៏គរួ ឱៃយ ចង ចា ំ 
លើកៃុម  Liverpool ដៃល កំពុង 
ញំា ញី ដោយ  របួស ។ 

ការ ឈ្នះ កៃ ផ្ទះ លើក ដំបូង 
របស់ Brighton លើ  Liver-
pool គិត តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៨២ 
មកនៃះ ធ្វើ ឱៃយ កៃមុ ជើង ឯក ចាស ់
ធ្លាក់ ទៅ នៅ លៃខ ៤ ជាមួយ នឹង 
៤០ ពិន្ទុ ដោយ តាម ដល់ ទៅ ៧ 
ពនិ្ទ ុព ីកៃយ កៃមុ លៃខ ១    Man 
City ដៃល នៅ សល់ ១បៃកួត 
ក្នងុ ដៃ ខណៈ ទាងំ ២ កៃមុ ប៉ះគ្នា  
នាថ្ងៃ អាទតិៃយ សបា្ដាហ ៍កៃយ នៅ 
ផ្ទះ របស់ កៃុម ហងៃសកៃហម ។

ឥឡូវ នៃះ Liverpool  បាន 
ចាញ់ ២លើកជាប់ គ្នា  សមៃប់ 
ការ បៃកតួ  ក្នងុ លគី នៅ ទកឹ ដ ីខ្លនួ 
ឯង ដៃល ជាលើក ដំបូង តាំង ពី 
ឆ្នាំ ២០១២ មក ហើយ មិនទាន់ 

ឈ្នះ សូមៃបី ម្ដង សមៃប់ ការ- 
បៃកួត  នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល នៅ 
ទកឹ ដ ី    Anfield ក្នងុ ការ បៃងឹ បៃង  
៤ លើក ចុង កៃយ ។

ការភា្លាត់ ស្នៀតដ៏ គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់- 
ផ្អើល  នៅ ទឹក ដី ខ្លួន នៃះ ទទួល 
បាន ការ ចាប ់អារម្មណ ៍យ៉ាង ខ្លាងំ 
ដោយសារ ថា ពួក គៃ  មិន ដៃល 
ចាញ់ សោះ សមៃប់ ការ បៃកួត 
នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង  តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១៧ 
មក មុន នឹង តៃូវ កៃុម Burnley 
មក យកបាន  ៣ ពិន្ទុ ជា លើក- 
ដំបូង បាន  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២១ ខៃ 
មករ កន្លង ទៅ ថ្មី ៗ  នៃះ ។

គៃូបង្វឹក របស់   Liverpool 
លោក Klopp  ថ្លៃង ថា ៖ « ពតិ ជា 
សបា្ដាហ៍  ដ៏ តឹង តៃង មៃន ទៃន ២ 
បៃកួត កៃ ផ្ទះ ២បៃកួត ដ៏ តាន- 
តងឹ ណាស ់ហើយ យប ់នៃះ យើង 

មើល ទៅ ដចូ ជា គ្មាន ភាព ក្លៀវ កា្លា 
ឱៃយ បាន គៃប់ គៃន់  ទាំង សតិ- 
អារម្មណ៍ និង កាយ សមៃបទា» ។

អ្នក ចាត ់ការសញ្ជាត ិអាល្លមឺង៉ ់
Klopp បន្ថៃម ថា ៖ «ចង្វាក ់ វៃលា 
ជា ចៃើន ដៃល យើង បណ្ដាយ ឱៃយ 
បាត់ បង់ ដោយ សៃួល ៗ  ។ ក្នុង 
វិនាទី ទំាង នោះ កីឡាករ ទំាង-
អស ់មើល ទៅ ដចូ ជា គ្មាន កមា្លាងំ 
កំហៃង សោះ ពោល ដូច មនុសៃស 
គ្មាន កមា្លាំង ចិត្ត ។ យើង មិន មៃន 
មើល  ទៅ គ្មាន ជនំឿ ជឿ ជាក ់នោះ 
ទៃ ។ យើង បង្កើត បាន ឱកាស ល្អ ៗ   
ជាចៃើន តៃ យើង រក ចង្វាក ់នៃ ការ 
លៃង ឱៃយ តៃូវ អត់ ឃើញ ដូច្នៃះ  
នោះ ជា បញ្ហា » ។

ចំណៃក ឯ កៃុម របស់ លោក 
Pep Guardiola  ដឹង ហើយ ថា 
Manchester United មាន 

ពិន្ទុ ស្មើ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 
កៃយ កៃុម គូបៃជៃង សា្លាប់ រស់ 
ក្នុង កៃុង តៃ ១ នៃះ បំបាក់ កៃុម 
ភ្ញៀវ Southampton ៩-០ ។  

Man City  បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ 
ពីការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត  ក្នុង ការ រកៃសា 
តំណៃង  ទី កំពូល តារង ជាមួយ 
នឹង ទមៃង់ លៃង  បៃកប ដោយ 
ភាព នងឹ ន នងិ ចាស ់ទុ ំអឡំងុ ការ 
បៃកតួ  នៅ កឡីដា្ឋាន  Turf Moor 
ដោយ ការ ដណ្តើម  ៣ ពនិ្ទ ុព ីកៃមុ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ Burnley។

២ គៃប ់ ដៃល នំា ឱៃយ កៃមុ របស ់
លោក Pep តៃឡប់ ទៅ នាំ មុខ 
ដាច់ ៣ពិន្ទុ វិញ  ក្នុង តារង  Pre-
mier League នោះ បាន មក  
ដោយ  សារកីឡាករ Gabriel 
Jesus និង Raheem Ster-
ling នៅ វគ្គ ទី១៕ AFP/VN

Alcantara (ឆ្វេង) របស់ Liverpool លោតបេជេង យក បាល់ជាមួយ Alzate របស់ Brighton។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ  គ្រាន់ ត្រា  វត្តមាន វិល ចូល សិល្រាបៈ - 
ចម្រាៀង  វិញ  នៅ ដើម ឆ្នាំ២០២១   និង ជា ការ-  
ត្រាៀម   ថត  ចម្រាៀង  ច្រាញ នៅ រដវូ កាល បណុ្រាយ ចលូ   ឆ្នា ំ
ថ្មី ឆ្នាំ ចិន ផង នោះ  តារា ចម្រាៀង ស្រាី រាង តូច  ល្អិត-   
សាច់  សខ្ចី    ជាកូន កាត់ ចិន កញ្ញា លី អីុវ៉ាធីណា 
បញ្ច្រាញ  ស្នៀត ថ្មី ឡើង ចាស់ដ្រា   ជាមួយនឹង  ឈុត 
ប្រាប ប្រាព្រាណី  ចិន  ឡើង ក្រាហម ច្រាលត្រាម្តង ។

បណ្តុំ រូប ថត ច្រាើន សន្លកឹ ពណ៌ ក្រាហម ឆ្អៅ  ប្រាប   
ប្រាព្រាណី ចិ ន នោះមធ្រាយមទ្រា អ្វីដ្រាល ងំ នោះ គឺ នៅ   
ខ្នង មាន ចាក ់សាក ់របូ នាគ បង្ហាញ សាច ់សខ្ច ី អម  
ទៅដោយសារ ថា៖ «បើក  ក្រាបាល ឆ្នាំ២០២១- 
ក្រាយ   ពី បាត់ មុខ អស់ ជិត  ៣ ឆ្នាំ ច្រាច្រា បាន 
ត្រាឡប់ មកវិញ ហើយ ប្អូនៗ ហ្វ្រានៗ !»។ 

រំព្រាច នោះ ក៏ មាន អ្នក គាំទ្រា  ចុច  Like និង 
Comment យ៉ាង ច្រាើន ទៅ នងឹ បណ្តុ ំរបូ ថត នោះ 
នងិ  លាន ់មាត ់ថា៖ «អ៊យី៉ា! កញ្ញា ល ីអីវុ៉ាធណីា-  
បាត ់មខុ មយួ រយៈ សោះ មក វញិ  ស្រាប ់ត្រា បង្ហាញ 
ឈតុ   ល្រាង ខ្លនួ  ឡើង ចាស ់  ដ្រា   នងិ មាន ចាក ់សាក ់
នៅ  ខាង ក្រាយ ខ្នង ទៀត។ ន្រាះ បាន សម ជា អ្នក- 
សិល្រាបៈ  ដ្រាល បាត់ យូរ ហើយ ច្រាះ  រក វិធី ធ្វើ ឱ្រាយ 
អ្នកគាំទ្រា ខ្លួន  ចាប់ អារម្មណ៍  វត្ត មានព្រាល -  
វិល មក វិញ!»។ 

គួរ  បញ្ជាក់ ដ្រារ ថា តារា    ចម្រាៀង   ស្រាី 
ជ្រាក   ទ្រានំ   ថោន ក ញ្ញា លី អីុវ៉ាធីណា - 
ដ្រាល  បាន បាត់ មុខ ពី សិល្រាបៈ ចម្រាៀង 
កាល   ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៨ ដ្រាល ព្រាល-   
នោះ  បាន ទៅ ចូ ល រ ួម ក ម្ម វិធី សិល ្រាបៈ  

នៅ ជាយ ដ្រា ន   ខ្ម្រារ-ថ្រា ក្នុង   
កម្មវិធី  សម្ពោធ   
កា សុីណូ ក៏     - 
ថត  រូប-    

បង្ហា ះ-  

ប្រាក ់ 
ដុលា ្លារ  - 
ទាំ ង   ដុំៗ និង 
លយុ   ថ្រា បង្ហាញ  នវូភាព-  
សប្រាបា យ ចិត្ត  ខា្លាំង ធ្វើ ឱ្រាយ ផ្អើល  - 
មហា ជន ព្រាញ ហ្វ្រាសប៊ុក បនា្ទាប់ ពី បាន 
វិល  ពី  កើប ប្រាក់ ដុំ នៅ កូរ៉្រា ខាង ត្រាបូង     ។ 

តារា  ចម្រាៀង ស្រាី  នៅ   ទ្រានំ  ផលិតកម្ម 
ថោ ន  មាន  វ័យ ជាង ៣០ឆ្នាំ បា្លាយ កញ្ញា 
លី អីុវ៉ាធីណា ក៏ បាន បក  ស្រាយ   តាម   
បណា្តាញសង្គម ភា្លាម ដ្រារ ក្រាយ ពី មាន   
ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល នឹង ការ ល្រាង ខ្លួន ជា មួយ  
នឹង ឈុត ក្រាហម ឆ្អិនឆ្អៅ បញ្ច្រាញ សាច់ 
ខ្នងសខ្ច ី មាន របូ សាក ់សត្វ នាគ នោះ  ថា៖ 
« ដោយសារ ត្រា បាត់ មុខ យូរ  ទើប  មាន អ្វី  
ប្ល្រាក    ៗ  ខ្លះ  សម្រាប់ បង  ប្អូន ព្រាល វិល មក 
វិញ ។ តិច តួចត្រា  ប៉ុណ្ណោះ  មិន  មាន អ្វី 
លើសខា្លាំង ទ្រា ប៉ុណ្ណឹង »។ 

ក្រា ពី អាជី ព  តារា ចម្រាៀង  នៅ  ទ្រានំ ផលិត កម្ម 
ថោ ន  នោះ តារាចម្រាៀង វយ័ជាង  ៣០ ឆ្នា ំដ្រាល-  

ត្រាង  ត្រា  បដិ ស្រាធ  ថា  មិន ទាន់ រក 
មា្ចាស់  ស្ន្រាហ៍ បាន ក្រាយ ពី- 
ប្រាក     ចំ ណង ស្ន្រាហា ពី បុរស-    
កូន កាត់ ចិន ដូចគា្នា នោះ ក ៏ 
មាន  អាជ ីវ ក ម្ម រក សុី ក្រា 

សិល្រាបៈ ផង ដ្រារ ដូចជា បើក 
ស  ្រា វ កម្ម តុប ត្រាង   ផ្កា  ស្រា ស់ 

ឈ្មោះ   ថា «B Floris» និង បើក 
ភោជ  នីយដ្ឋាន ចិន  

១កន្ល្រាង  ឈ្មោះ  
ភោជនីយដ្ឋាន-    
«លិធឹង» ៕ 
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តារា ចមេៀង សេ ី លី អុីវ៉ាធីណា  លេងឈុត កេហម-  
បេពេណីចិន រំលេចសាក់ខ្នង រូប នាគ  ។ រូប ហ្វ្រាសប៊ុក 

លោក កេវ រ៉េមី (កណា្តាល) ពេលថតជាមួយ ថ្នាក់ ដឹកនំា គេបូង្វកឹ  និងកេមុ អត្តពលិក ITF ពី ថ្ងេពុធ។ សហ ការី

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  ប្រាធានសហព័ន្ធ 
កីឡាត្រាកា្វាន់ដូ អាយធីអ្រាហ្វ- 
កម្ពជុា (ITF) លោក ក្រាវ រ៉្រាមី 
បាន ដក់ កំហិត  ឱ្រាយ ក្រាមុ អត្តពលិក 
ត្រាវូ ខិតខំ ហាត់ ឱ្រាយ បាន ខា្លាទំ្វ្រា ដង 
ដើម្រាបី  ធ្វើ ឱ្រាយ មាន ភាព ប្រាកដ ប្រាជា  
ថា ក្រាមុ  ITF ពិតជា អាចមាន 
សមត្ថ ភាព គ្រាប់ គ្រាន់  ឈាន 
ទៅ រក ការ ឈ្នះ បាន ម្រាដយ មាស  
ចំនួន ១៥ ជូន ប្រាទ្រាស ជាតិ នៅ 
ព្រាល កម្ពជុា ធ្វើ ជាមា្ចាស់ផ្ទះ ការ- 
ប្រាកួត សីុហ្គ្រាម លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ 
២០២៣។

លោក ក្រាវ រ៉្រា មី បានចាត់ទុក 
ការដក់សម្ទះុ ឱ្រាយ ក្រាមុ  ITF កម្ពជុា 
ដណ្តើម ម្រាដយ មាស ឱ្រាយ  បាន  
១៥ នៅ សីុហ្គ្រាម ឆ្នា ំ២០២៣ 
ថា ជា ការអំរ្រាក ដ៏ ធ្ងន់ មួយ បុ៉ន្ត្រា 
វ ក៏ ជា មទនភាព ផង ដ្រារ ដ្រាល 
គណៈកមា្មោ ធិការ ជាតិ រៀបចំ      
ការ ប្រាកួត សីុហ្គ្រាម លើក ទី ៣២ 
ឆ្នា ំ២០២៣ (CAMSOC) ព្រាម 
ទំាង គណៈកមា្មោ ធិការ ជាតិអូឡំា- 
ពិក កម្ពជុា (NOCC) និង ក្រាសួង 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា  បាន 
ផ្តល់ទំនុក ចិត្តមក លើ ក្រាមុ  ITF 
អី៊ចឹង យើង ត្រាវូ ខំ ប្រាងឹ ហ្វកឹហាត់ 
ទ្វ្រាដង ដើម្រាបី  ឈាន ទៅ សម្រាច 
គោល ដៅដ៏ ធំ មួយ ន្រាះ។

 ប្រាធានសហ័ន្ធ រូបន្រាះ បាន 
ថ្ល្រាង ថា៖   « យើងបានចាប់ រឹតបន្តងឹ 
ការ ហ្វកឹហាត់ សម្រាប់ សហ ព័ន្ធ 
ITF  កម្ពជុា ដោយ សារ CAM-
SOC   បាន ដក់ ទិសដៅ ឱ្រាយ ITF 

រក ម្រាដយមាស ឱ្រាយបាន ១៥ 
ហើយន្រាះ ជា អម្រាកមួយ ធំ និង 
ធ្ងន់ធ្ងរផង  ដ្រារ បុ៉ន្ត្រា ការ វយ តម្ល្រា 
និង ដក់ គោលដៅ  ឱ្រាយ  យើង   ឈ្នះ  
ម្រាដយ  មាស ច្រាើន  ប្រាបន្រាះ ក៏ 
ជា មទនភាព ដ៏ ធំធ្រាង របស់  
យើង ផង ដ្រារ សម្រាប់ការ បង្ហាញ 
ខ្លនួ ជា ប្រាវត្តសិាស្រា្ត  លើក ដំបូង 
របស់ ITF នៅ សីុហ្គ្រាម នោះ 
ដោយសារ   គណៈ កមា្មោ ធិការ ជាតិ 
បាន ដឹង  ពី កម្រាតិ គុណ ភាព យើង 
បុ៉នណា គឺ  សហព័ន្ធ ITF របស់ 
យើង ខា្លាងំ»។

លោក បាន បន្ថ្រាម ថា៖  « យ៉ាង 
ណា ក៏ ដោយ យើង មិន អាច ធ្វ្រាស 
ប្រាហ្រាស បាន នោះ ទ្រា ព្រាះ ដើម្រាបី 
ឈាន ទៅ សម្រាច លទ្ធផល 
តាមការ វយ តម្ល្រា ន្រាះ វ ទាល់ត្រា 
ពួក យើង ដ្រាល ជា កីឡាករ កីឡា 
ការិនី  ជម្រាើសជាតិ ត្រាវូ ខំ ឱ្រាយបាន 
ខា្លាងំម្រាន ទ្រាន គឺ ខំ  ប្រាងឹ ទ្វ្រាដង ពី 
១ ទៅ ជា ៣ ទៅជា ៤ដង ដើម្រាបី 
ធានា  ថា យើង ត្រាវូ ត្រា យក ឱ្រាយ បាន 
ម្រាដយ មាស ចំនួន ១៥ តាមការ 
កំណត់ ន្រាះ ហើយ បើ អាច យើង  
រក ឱ្រាយ បានច្រាើន ជាងន្រាះ កាន់ ត្រា 
ប្រាសើរ»។

ការដក់កំហិត ឱ្រាយ ហ្វកឹ ហាត់ឱ្រាយ 
បានទ្វ្រាដង ន្រាះ  គឺ  លោក ក្រាវ រ៉្រាមី 
បាន និយយ នៅ ចំពោះ មុខ គ្រា-ូ 
បង្វកឹ និង ក្រាមុអត្តពលិក ជម្រាើស 
ជាតិ នៅព្រាល លោក បាន ចូល 
រួមពិនិត្រាយ ការ ប្រាកួត ធ្វើ ត្រាស្ត ក្រាមុ 
អត្តពលិក ITF ដ្រាល មាន ខ្រាស្រា - 
ក្រាវត់ កម្រាិត ដន់ នៅ សាល 
(ជាន់ទី ៤)មជ្រាឈ មណ្ឌល ជាតិ 

ហ្វឹក ហ្វឺន កីឡា កាល ពី លា្ងាច 
ថ្ង្រាពុធ ដោយ លោក បាន អះអាង 
ថា នឹង ដក ប្រាក្ខភាព ជម្រាើស  ជាតិ 
ដ្រាល មាន ការ ធ្វ្រាស ប្រាហ្រាស 
ក្នងុការ ហ្វកឹ ហាត់។

លោក  ក្រាវ រ៉្រាមី  បាន សង្កត់ 
ធ្ងន់ ថា៖  « ខ្ញុ ំបាន ផ្តល់ អំណាច 
ទៅ ឱ្រាយ លោក អគ្គ ល្រាខាធិការ 
បួនហីុង រិទ្ធីយ៉ា និងគ្រាូ បង្វឹក 
របស់យើង  រួច ហើយ គឺ បើ សិនជា  
អ្នក ណា ហ្វកឹ ហាត់ មានការ ធ្វ្រាស- 
ប្រាហ្រាស  ខ្ជលិ ច្រាអូស  នឹង ត្រាវូ 
ដក ច្រាញ ហើយ ជំនួស ដោយ 
អ្នក ថ្ម។ី ខ្ញុ ំអត់មានការ លើក ល្រាង 
នោះ ទ្រា បើ ទោះ បីជា ពួក យើង 
បាន សា្គាល់ ខ្ញុ ំច្រាើន ឆ្នា ំមក ហើយក៏ 
ដោយ ព្រាះ  សហព័ន្ធ ITF ន្រាះ 
ប្រាកាន់ ខា្ជាប់ នូវ  វិន័យ ហ្វកឹ ហាត់ 
យ៉ាងតឹង រុឹងជាទី បំផុត»។

លោកបាន បញ្ជាក់ថា៖  «ខ្ញុសូំម 
ជម្រាប ជូន ថា យើង បាន ត្រាៀម 
ខ្លនួ រួច ជា ស្រាច ហើយ សម្រាប់ 
ដំណើរ ឆ្ពោះទៅ ដណ្តើម ម្រាដយ 
ក្នងុ សីុហ្គ្រាម ឆ្នា ំ២០២៣ តាម 
រយៈ ការ បង្កើន ការ ហ្វកឹហាត់ និង 
ការ ពង្រាងឹ វិន័យ ព្រាះ មនុស្រាស 
ទាល់ ត្រា មាន វិន័យ ទើប ការ - 
ហ្វកឹហាត់ មាន  ប្រាសិទ្ធ ភាព អី៊ចឹង   
យើង ត្រាវូ បន្ត ហ្វកឹហាត់ ឱ្រាយបាន 
ខា្ជាប់ខ្ជនួ ព្រាះ បើមិនធ្វើ ។ អី៊ចឹង 
ទ្រា  នឹង ដក ច្រាញ គឺ យើង   អត់មាន 
មនោ សញ្ច្រាតនា ឡើយ ដ្រាបិត អី 
យើងមាន ភារកិច្ច សំខាន់ត្រាវូ ធ្វើ 
គឺ ការ ដណ្តើម ម្រាដយ មាស  ឱ្រាយ 
បាន ចំនួន ១៥ នៅ សីុហ្គ្រាម ឆ្នាំ 
២០២៣»៕  

ITF ដាក់កំហិតឱ្យអត្តពលិកហាត់
ទ្វ្ដង ដើម្បីសម្ចគោលដៅធំ

លីអុីវ៉ាធីណាល្ងខ្លនួចាស់ដ្ 
ព្លវិលមកប្ឡូកសិល្បៈវិញ 

តារា ចមេៀងសេ ីមាឌ ល្អតិ  
សាច់សខ្ច ីកញ្ញា លី អុីវ៉ាធីណា ។ 

រូបថត  ហ្វ្រាសប៊ុក 
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