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អ្នកនំាចេញទំនិញពីកម្ពជុាទៅទីផេសារអន្តរជាតិ
បារម្ភកាន់តេខ្លាងំការកើនឡើងតម្លេដឹកជញ្ជនូ

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ អ្នក នា ំចេញទនំញិព ី 
កម្ពុជា ទៅ   ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ បាន 
សម្តេងក្តី កង្វល់ កាន់ តេ ខ្លាំង ពី 
ការ កើន ឡើង តម្លេ ដឹក ជញ្ជូន 
តាម កបា៉ាល់  ដេល នឹង ជះ ឥទ្ធិ-
ពល  ដល ់បរមិាណ នេ ការនា ំចេញ 

ផលតិ ផល កម្ពជុា ទៅ កាន ់ទផីេសារ  
អន្តរ ជាតិ  បេសិន នៅ  បន្ត អូស- 
បនា្លាយ  យូរ ទៅ មុខ ទៀត ។

លោក ចាន់ សុខឃាំង អនុ - 
បេធាន សហពន័្ធ សេវូ អង្ករ កម្ពជុា  
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នា  ថ្ងេ ទី 
៨ ខេ កុម្ភៈ ថា តម្លេ ដឹក ជញ្ជូន 
ទំនិញ ពី កម្ពុជា ទៅ ទីផេសារ អន្តរ - 

ជាត ិបាន កើន ជា បន្ត បនា្ទាប ់ចាប់-   
តាងំ ព ីមាន ការរកី រាល ដាល ជងំ ឺ
កវូដី ១៩ មក ប៉នុ្តេ អ្វ ីដេល គរួ ឱេយ 
កត ់សមា្គាល ់ ខ្លាងំ នោះ  គ ឺចាប ់ព ី
ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០  មក ។ 

លោក បានបន្ត ថា បើ  តាមការ- 
ពនេយល ់ព ីផ្នេក ដកឹ ជញ្ជនូ ការកើន 
ឡើង តម្លេ  ពេល នេះគ ឺបណ្តាល- 

មក ពី កង្វះខត ទូកុងតឺន័រ ផ្ទុក 
ទនំញិ ខណៈ បច្ចបុេបន្ន ទ ូកងុតនឺរ័  
ជា ចេើន តេវូ បាន គេ បេមលូ យក 
ទៅ បេទេស ចនិ ដើមេប ីផ្ទកុទនំញិ   
នា ំចេញ ទៅ  ទផីេសារ ធំៗ  លើ ពភិព- 
លោក  ពិសេស អាមេរិក ។ 

លោក ថ្លេង   ថា៖ « នេះ ជា មលូ- 
ហេតុ ចមេបង ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

នាយករដ្ឋមន្តេី
បេកាសមិនតបត
អ្នករិះគន់និងមិន
និយាយរឿងចរចា

ពេញ១ឆ្នាកំេសួង
រកឃើញរថយន្ត
ដឹកលើសទម្ងន់
ជាង៥៨មឺ៉នគេឿង

លោកហ៉៊នសេន
អន៉ញ្ញាតឱេយអ្នកសារ-
ព័ត៌មានទទួលបានការ-
ចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋមន្តេ ី 
ហ៊ុន  សេន  បាន ចាត់ ទុក អ្នក រិះ- 
គន ់លោក  ជា ពសិេស រឿង ទទលួ 
វ៉ាក់ សំាង ចិនថា  ជា កេុម ឆ្កេ កាច 
ហើយ លោក បេកាស មិន តមាត់ 
ជា មួយ ពួក គេ ទេ  ពេម ទំាង មិន និ- 
យាយ ជា មួយ សា្ថាន ទូត បរទេស  
ណ ដេល ចង់ ឱេយមាន ការ ចរចា 
 រវង លោក និង បុគ្គល ទាំង នោះ 
ដេល លោក មិន ...តទៅទំព័រ ៥

ឡាយ  សា មាន

ភ្នំពៃញៈ  កេសួង សា ធារ ណ- 
ការ នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ  បាន រក ឃើញ 
ថា មាន ករណ ីរថយន្ត ដឹក លើស- 
ទម្ងន់ ជាង ៥៨ មុឺន គឿង ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០  ដេលមា ន ការ ថយ ចុះ 
បន្តចិ បន្តចួ  បើ បេៀ បធៀប ឆ្នា ំមនុ 
ហើយ បាន ឃាត ់ទកុ  រយៈ ពេល ១ 
ឆ្នាំនូវរថ យន្ត ចំនួន ១៧ គេឿង 
ដេល បា នដឹក លើស ទម្ងន់  ចេបាប់ 
កំណត់ ផង ដេ រ ។

នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  មាន រថ- 
យន្ត តេួតពិ និតេយ សរុប ចំនួន  
២ ១០៩  ៣៣០ គេឿង  ក្ន ុងនោះ 
រថយន្ត លើស ទម្ងន់ កមេតិ កំណត់ 
ចំនួន ៥៨៦  ១០៣ គេឿង  ស្មើនឹង  
២៧,៧៩ ភាគរ យ ដេ លថ យចុះ 
០,៩៧ ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង 
ឆ្នា២ំ ០១៩ដេល មាន២៨,៧៦ 
ភាគរយ។  នេះ បើតាម  របាយ - 
ការ ណ៍ រប ស់ គណៈក មា្មា ធិការ - 
សមេប សមេួល អចិ នេ្តយ៍ នេ 
គណៈកមា្មា ធកិារ ដកឹនា ំការ តេតួ- 
ពិនិ តេយ យាន យន្ត ដឹក ជញ្ជូន 
លើស ទម្ងន់ កមេិត កំណត់ នេ 
កេសួង សា ធារណ ការ  និ ង ដឹក- 
ជ ញ្ជូន  ដេល តេូវ បាន ផេសព្វ ផេសាយ 
ក្នុង កិច្ច បេជុំ បូកសរុប លទ្ធផល 
ការងារ បេចាំឆ្នាំ ២០២ ០ និង 
លើក ទសិ ដៅ ឆ្នា២ំ០២១ កាល- 
ពី សបា្តាហ៍ មុន។   

រដ្ឋ លេខ ធិការ...តទៅទំព័រ ២

  មុំ   គន្ធា 

ភ្ន ំពៃញៈ  លោក នាយក រដ្ឋ មនេ្ត ី
ហ៊នុ   សេន  បាន អន ុញ្ញាត ឱេយ កេមុ-  
អ្នក សារព័ត៌ មាន    ជា កេមុ មាន អាទិ ភាព 
ក្នុង ការ ទទួល បាន នូវ វ៉ាក់ សំាង 
កូវីដ ១៩   ដេល ការ លើក ឡើង 
នេះ តេវូ បាន សា្វាគ ម ន ៍ នងិ សាទរ 
ពី សា្ថាប័ន សារ ព័ត៌ មាន  និង អ្នក- 
សារ ព័ត៌ មាន...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ថៃ រ៉ៃត បន្តឈ្នះ បៃក់ រង្វាន់ធំ ប៉ុន្តៃ 
គៃំគៃ ខ្លួនខ្លាំងនិងសុំសមៃកមួយរយៈ

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

សា្តារ អូរបៃឡាយ ធម្មជាតិ នៅ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុសមៃច បាន ជាង ៩៣ភាគរយ
ទិដ្ឋភាព មើលពី លើ អូរបេឡាយធម្មជាតិ នៅ ខេត្ត ពេះ សីហនុ។ គមេង អភិវឌេឍន៍និង សា្ដារ អូរ បេឡាយ ធម្ម ជាតិ នៅ ខេត្ត  ពេះ សីហនុ 

បេវេង ២៧ គីឡូម៉េតេ  គិត មកទល់ ពេ លនេះ សមេច បាន ៩៣,៤២ ភាគរយ...(ព័ត៌មាន ពិសា្ដារទំព័រ ៣)។ រូប កេសួងសាធារណការ 

NISៈ កម្ពុជា មាន ជាង ១៧២ 
មុឺន គៃួសារ ស្មើនឹង ៥០ ភាគ- 
រយ  កាន់កាប់កសិកម្ម ជា របរ 
ចម្បង ...ទំព័រ ៨

សេដ្ឋកិច្ច

លោក Joe Biden ៖ សហ - 
រដ្ឋអាមៃរិក នឹង មាន ការ បៃកួត- 
បៃជៃង ខ្លាំង ជាមួយ ចិន តៃ មិន 
បៃើ វិធីដូចតៃំ ទៃ...ទំព័រ ១២

អន្តរជាតិ

សមាគមអ្នក និពន្ធខ្មៃរ តៃៀម រៀបចំ 
បៃគល់ពាន រង្វាន់អក្សរ សិល្ប៍ទន្លៃ- 
មៃ គង្គលើកទី ១១     បៃធានបទ ជីវិត 
និង និរន្តរភាពទន្លៃមៃគង្គ...ទំព័រ ១៤

ជីវិត កម្សាន្ត
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 តពីទំព័រ១...និង ជា អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង សា ធារ ណ ការ និង 
ដឹក ជញ្ជូន  លោក ប៉ាល់  ចន្ទ តារា 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ បន្ថៃម ថា  ការ- 
ថ យចុះ ចំនួន រថយន្ត ដឹក លើស- 
ទម្ងន់ នៃះ ដោយ សារ មាន ការ- 
អនុវត្ត ចៃបាប់ តឹង រុឹង ពីមន្តៃី មាន 
សមត្ថ កិច្ចដោយ មិន លើក លៃង។ 
    លោក ថា៖ «យើង អនវុត្ត វធិាន- 
ការ តាមផ្លវូ ចៃបាប ់ មនិ គតិ អ្នក តចូ 
អ្នកធំ ទៃ តៃ ចាប់ បន តៃូវ ពិន័យ 
ហើយ នងិ ឃាតទ់ ុក រថយន្ត ១ឆ្នា ំ
ហ្មង  ដចូ្នៃះ ហើយ  ធ្វើឱៃយ អ្នក ដកឹ- 
លើស ទម្ងន់ គាត់ ខ្លាច រអា ទើប 
ថយ សកម្ម ភាព ដឹក លើស ទម្ងន់ 
របស់ គាត់...រថយន្ត ដៃល ឃាត់ 
ទុក ១ ឆ្នាំ ដោយ សារ យើង មិន 
អាច អត់ ឱន ឱៃយ បន ពៃះ តាម 
ផ្លូវ ចៃបាប់  ដឹក លើស ទម្ងន់ តៃឹម ៥ 
តោន យើង ណៃនាំ ជូន គាត់  តៃ 
បើលើ សពី ៥ តោន  យើង អត់ 
យោគ យល់ ទៃ  តៃូវ ពិន័យ ពៃញ 
ហើយ ឃាត់ ទុក រថ យន្ត ទៀត »។ 

លោក បន បញ្ជាក់ ថា ៖«មិន 
ថា  រថយន្ត ដកឹ ទនំញិ ឬ ដកឹ ខៃសាច ់
ទៃ ឱៃយ តៃ គាត់ មាន ឱកាស  ដឹក 
លើស រហូត  ហើយ ផ្លូវ យើង ធ្វើ 
តាម ស្តង់ ដា ឧទា ហរណ៍ ដាក់ 
បន ៣០ តោន  តៃ គាត់ ដឹក ដល់ 
៨០ តោន វា ធ្វើឱៃយ ខូច ផ្លូវ ខ្ទៃច ខ្ទី 
អស់ ហើយ  ដូច្នៃះ បន ឯក ឧត្តម 
ទៃសរដ្ឋមន្តៃី  តៃង តៃ អំពាវ នាវ 
ដល់ អ្នក ដឹក ទំនិញ  គិត គូរ ពី ផ្លូវ- 
ថ្នល់  គោរព ចៃបាប់ ទាំង អស់ គា្នា 
ដើ មៃប ីបៃើ បៃស ់ផ្លវូ បន យរូ យើង 
ធ្វើ ផ្លូវ តមៃូវ ស្តង់ ដា  អត់ ធ្វើ តាម 
ទម្ងន់ ដឹក នោះ ទៃ» ។

អ្នក ជំនាញ សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរ- 
ណ៍ ផ្លូវ គោក លោក គង់  រតនៈ 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា ថ្វដីៃបិត តៃ រថ - 

យន្ត  ដឹក លើស ទម្ងន់ ថយ ចុះ តិច- 
តួច ក្ដី ប៉ុន្តៃ បងា្ហាញ ពី  ការ ខិតខំ 
បៃងឹបៃង អ នវុត្ត ចៃបាប ់រប ស ់មន្តៃ ី
បន បៃសើ រ ជាង មុន។ 

លោក ថា៖  «នៃះ បងា្ហាញថា 
កៃសួង អត់ នៅ ស្ងៀម គឺ គាត់ 
បនធ្វើ កិ ច្ចកា រងារ នៃះ  ប៉ុន្តៃ 
យើង មិនអាច វាស់ តៃឹម កមៃិត 
រប យ ការណ ៍នៃះ ទៃ ដោយ សារ 
ចំនួន យាន យន្ត បន កើនឡើង 
ជាបៃចាំ ក្នុង១ឆ្នាំៗ ស មៃប់ ខ្ញុំ 
ការដឹក លើស ចំណុះ ជា បៃការមួយ  
ដៃល យើង តៃវូតៃ ទប ់សា្កាត ់ដើមៃប ី
បងា្ការ ការ ខូ ចខត ផ្លូវ ថ្នល់  បងា្ការ 
កំុឱៃយ មាន គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរ ណ៍» ។

យា៉ាង ណាក្ដី  លោក បន បន្ត 
ជរំញុ ដល ់សមត្ថ កចិ្ច ខតិ ខំ អនវុត្ត 
ចៃបាប់ ឱៃយមាន បៃសិទ្ធ ភាព បន្ថៃម 
ទៀត  និង លុប បំបត់ ការ កិ ប កៃ ង 
ពី មន្តៃី មួយ ចំនួន ដៃល ធ្វើឱៃយ ខូច 
បៃយោ ជន៍ សា ធារណៈ ។ លោក 
ថា៖«ខ្ញុំ នៅតៃ បន្ត លើក ទឹកចិ ត្ត 
ឱៃយ កៃសួង  សាធារ ណ ការ ខិតខំ 
បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី ការ ពារ ផ្លវូ យើង 
ឱៃយ បន ល្អ ទ ប់សា្កាត់ គៃះ ថា្នាក់- 
ចរាចរណ៍ កើត ឡើង ដៃលបណា្តាល  
មក ពី ការ បើកបរ លើស ទម្ងន់» ។

លោក គង់ រតនៈ បន បន្ថៃ មថា 
តាម លទ្ធ ផល ជាក់ ស្តៃង ឃើញ 
ថា នៅ ឆ្នាកំ ន្លង ទៅ  ចនំនួ អ្នកសា្លាប់  

មាន ការ ថយ ចុះ ឯ គៃះថា្នា ក់- 
ចរាចរណ៍ ក៏ ថយ ចុះ ដៃលនៃះ  
ប ងា្ហាញ ព ីបៃសទិ្ធ ភាព  ទោះបី មិន 
ដូច ការរំ ពឹ ងទុក ១០០ ភាគ- 
រ យ ក៏ បងា្ហាញ ពី ផល វិជ្ជ មាន ដៃរ។ 
កៃសួ ង មិនបន បៃប់ ឱៃយ ដាក់ 
ទំនិញ លើស ទៃ  ប៉ុន្តៃ អាជីវករ 
ឆ្លៀតឱ កាស  ដោយសា រ មន្តៃី 
មួយចំនួន ទទួល សំណូក  និង 
ការ រឹត បន្តឹង គោលកា រណ៍  ចៃបាប់  
នៅមា នកមៃិត  ដៃល ធ្វើឱៃយ ពួក- 
គាត់ អត់ រាង ចាល ជាដើ ម ។

បើតា ម របយកា រណ៍ ដដៃ ល 
រថយន្ត ផ្ទុក លើស ទម្ងន់ កៃម ៥ 
ភាគ រយ មាន   ៥៨២  ៨១៤គៃឿង  
រថយន្ត ផ្ទុក លើស ទម្ងន់ ពី ៥ ទៅ 
១០ ភាគ រយ  មាន  ៧៩ គៃឿង 
រថយន្ត ផ្ទុក លើស ទម្ងន់ ពី ១០ 
ទៅ ២០ ភាគ រយ  មា ន   ២ ១៦៦ 
គៃឿង និងរថ យន្ត ផ្ទុក លើស 
ទម្ងន់ លើស ពី ២០ ភាគ រយ មាន 
ចំនួន ១  ០៤៤ គៃឿង ។

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះគ ណៈក មា្មាធកិារ 
សមៃប សមៃួល អចិនៃ្តយ៍ នឹង 
ដា ក់ឱៃយ បៃើសា្ថានីយ ជញ្ជីង ថ្មី២ 
បន្ថៃ មទៀ តនៅ ផ្លូវ កៃវាត់ កៃុង 
ទី២ និង នៅខៃត្តកៃ ចៃះ ពៃម ទាងំ 
គៃង សាង សង់ សា្ថានីយ ជញ្ជីង 
២ បន្ថៃម ទៀត  នៅតាម ខៃត្ត ដៃល 
មាន តមៃូវ ការ ចាំ បច់៕ 

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង វបៃបធម៌  និង 
វិចិតៃ  សិលៃបៈ  ស្នើសុំ កិច្ចសហការ  
ជាមយួ មន្ទរី ធម្មការ  នងិ សាសនា   
ចពំោះ ការចុះ ពនិតិៃយ សណំើ សុសំាង- 
សង់ ពៃះវិហារ ថ្មី  ឬ រុះរើ ពៃះវិហារ 
ចាស់  ដើមៃបីឱៃយ មនៃ្តី ជំនាញ ពិនិតៃយ  
និង វាយតម្លៃ លើ ទីតាំង ដៃល តៃូវ 
សាងសង ់ ចៀសវាង ការសាងសង ់
លើ ទីតាំង បៃវត្តិសាស្តៃ  និង ប៉ះ- 
ពាល ់ដលស់ណំង ់ពៃះវិហារ ចាស ់
ដៃលជា បៃតិកភណ្ឌ ជាតិ។ 

 លិខិត  របស់ លោក សៃី ភឿង-  
សកុណា  រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង វបៃបធម៌  
និង វិចិតៃសិលៃបៈ  ចុះ ថ្ងៃទី៤  កុមុ្ភៈ  
ឆ្នាំ២០២១ផ្ញើ ជូន   លោក ឈិត 
សខុនុ  រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសងួធម្មការ  នងិ 
សាសនា  ឱៃយដងឹថា  រាជរដា្ឋាភបិល- 
កម្ពជុា ធា្លាបប់ន ចៃញ សារាចរ ណៃ-
នា ំស្តពី«ីបមៃម ធ្វើ អាជវីកម្ម ជកី រកុរក  
នងិ បផំ្លាញ វត្ថ ុបរុាណ»។ បមៃម នៃះ  
មាន កៃសងួ វបៃបធម ៌ កៃសងួ ការពារ- 
ជាត ិ កៃសងួ មហាផ្ទៃ  អាជា្ញាធរ ជាត ិ
អបៃសរា  សហការ ជាមយួ មន្ទរី ជនំាញ 
ពាកព់ន័្ធដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់ការសាង សង់   
លើ ទីតាំ ងដៃលមាន សំណល់ 
បុរាណវត្ថុ  និង ទីតាំង បៃវត្តិ សាស្តៃ។ 

លោកសៃ ីភឿង សកណុា  ថ្លៃង ថា 
កៃសួង ធម្មការ  និង សាសនា  និង 
កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃសិលៃបៈ  
ក៏ ធា្លាប់ ចៃញ សារាចរ អន្តរកៃសួង 
ស្តពី ី«ការហាម ឃាត ់ដាចខ់ត រាល ់
សកម្មភាព វាយកម្ទៃច បផំ្លចិ បផំ្លាញ  
ធ្វើឱៃយ បតប់ង ់ ឬ ធ្វើឱៃយ ខចូខត  នងិ 
ការប្តូរ រូបរាង នូវ សំណង់ បុរាណ 
គនំរូ បរុាណ  នងិ វត្ថបុរុាណ នៅតាម- 
វត្ត អារាម ក្នុង ពៃះរាជា ណាចកៃ- 
កម្ពជុា»  នងិ បនអនលុោម ៤ចណំចុ    

ក្នុង ការចូលរួម ការពារ សំណង់- 
ពៃះវិហារ បុរាណ ។ 

 ប៉នុ្តៃបច្ចបុៃបន្ន  កៃសងួ វបៃបធម ៌ នងិ   
វិចិតៃសិលៃបៈ  តៃងតៃ ទទួលបន នូវ   
សៃចក្ត ីបៃកាស របស ់កៃសងួ ធម្មការ  
នងិ សាសនា  ស្តពី ីការអនញុ្ញាត ឱៃយ   
សាង សង ់ពៃះវហិារ ថ្ម ី ឬ អនញុ្ញាត 
ឱៃយរុះរើ ពៃះវហិារ ចាស ់ ដើមៃបី កសាង 
ពៃះវហិារ ថ្ម ី ដោយពុ ំបនផ្តល ់ដណំងឹ   
មក មន្តៃ ីជនំាញ របស ់កៃសងួឬ មន្ទរី   
ចូល រួម ចុះពិនិតៃយ ទីតាំង មុន ពៃល 
អនុញ្ញាត ឱៃយ សាងសង់ នោះ ឡើយ ។ 

 លោក សៃី ភឿង សកុណា  ស្នើសុំ  
លោក រដ្ឋមន្តៃី  កៃសួង ធម្មការ  និង 
សាសនា  ផ្តល់ ការណៃនាំ ឱៃយ មាន   
កចិ្ចសហការ រវាង មន្ទរី ធម្មការ  នងិ 
សាសនា  ជាមយួ មន្ទរី វបៃបធម ៌ នងិ 
វចិតិៃសលិៃបៈ  នៅតាម រាជធាន ីខៃត្ត 
ចុះពនិតិៃយការសាងសង ់ពៃះវហិារ  ថ្ម ី 
ឬ រុះរើ ពៃះវហិារ ចាស ់ ដើមៃប ីមន្ទរី វបៃប- 
ធមខ៌ៃត្ត  ឬ កៃសងួ ចាត ់មនៃ្ត ីជនំាញ 
ពនិតិៃយ  នងិ វាយតម្លៃ លើ ទតីាងំ ដៃល 
តៃវូ សាងសង់ ចៀសវាង ការសាង- 
សង់ លើ ទីតាំង បៃវត្តិសាស្តៃ  និង 
ប៉ះពាល់ ដល់ សំណង់ ពៃះវិហារ 
ចាស់ ដៃលជា បៃតិកភណ្ឌ ជាតិ។ 

លោក ឡុង ប៉ុណា្ណាសុីរើ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសងួ វបៃបធម ៌ នងិ វចិតិៃ សលិៃបៈ  
ថ្លៃងថា  កន្លងមក  កៃសងួ វបៃបធម ៌ នងិ   
វចិតិៃសលិៃបៈ  នងិ កៃសងួ ធម្មការ  នងិ   
សាសនា សហការ គា្នា យា៉ាង ល្អ។ 
ជា  ពសិៃស សម្តៃច ពៃះ សងៃឃនាយក  
បន ចៃញ សៃចក្តី បងា្គប់  ការ   ដល់ 
គៃប ់ វត្ត អារាម ឱៃយមាន កចិ្ចសហការ  
មនិមៃន តៃ តៃមឹ វហិារ នោះ ទៃ  រាល ់
វត្ថុ ទាំងអស់ ក្នុង វត្ត ក៏តៃូវ បន ចុះ-  
បញ្ជីការពារ បៃតិកភណ្ឌ ជាតិ ដៃរ។ 

លោក ថា ៖«ជាធម្មតា  កៃសួង-  
វបៃបធម ៌ នងិ វចិតិៃសលិៃបៈ  គៃនត់ៃ 

ចៃញ លខិតិ ទៅ ដើមៃបី ជាការកៃើន- 
រឭំក ឱៃយមាន កចិ្ចសហការ ប៉នុ្តៃ កន្លង-
មក នៃះ  កៃសងួ ធម្មការ  នងិ សាសនា  
តៃងតៃ ធ្វើ កិច្ចសហ បៃតិ បត្តិការ 
រហតូ  មក។ណា មួយ ទៀត  អ្នករដ្ឋ- 
បល ថ្ម ីដៃលបន កាន ់កចិ្ចការ នៃះ   
បៃហៃល ជា ភ្លៃច ចម្លង ជូន មក 
កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃ សិលៃបៈ» ។ 

លោក ឡងុ ប៉ណុា្ណាសុរីើ  កប៏នបៃប់   
ឱៃយ សួរ មន្តៃី ជំនាញ  លោក បៃក់ 
សវុណា្ណារា៉ា  ចពំោះ កចិ្ចការ អ្វ ីខ្លះ ដៃល 
កៃសួង ធម្មការ  និង សាសនា  មិន 
បន សហការ កន្លង មក នៃះ។ ប៉នុ្តៃ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  បនទាក់ទងលោក 
បៃក់ សុវណា្ណារា៉ា  ដោយ ទូរស័ព្ទ 
ហៅចូល ជាចៃើន លើក ចៃើន សា 
ប៉ុន្តៃ មិនមាន អ្នក លើក។  

បើ តាមលោកប៉ណុា្ណាសុរីើ  កន្លង មក  
មាន ករណ ីវាយ ពៃះវហិារ  កើតឡើង 
កាលព ី៣-៤ឆ្នា ំមនុ  នៅខៃត្ត កពំងធ់ ំ
ដៃលមិន បន ជូន ដំណឹង មក កៃ- 
សួង  វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈ ។ 

លោក សៃង សមុនុ ី អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសងួ ធម្មការ  នងិ សាសនាឱៃយ ដងឹ 
ព ីមៃសិលមញិ ថា  កៃសងួ បនទទលួ 
រចួ ហើយ លខិតិ របស ់កៃសងួ វបៃបធម ៌ 
ស្នើសុំ កិច្ចសហការ។  សំណង់- 
សាស នា ក្ត ី សណំង់ ផៃសៃងៗ  ឱៃយតៃ 
មាន អាយុកាល លើស ពី ៥០ឆ្នាំ 
ឡើង ទៅ  ១០០ឆ្នា ំ កៃសងួ វបៃបធម ៌
មានកាតព្វកិច្ច ធ្វើការ តៃួត ពិនិតៃយ 
ទៅ លើ សំណង់ ទាំងអស់ នៃះ។ 

លោក ថា ៖«លខិតិ ដៃល កៃសងួ 
វបៃបធម ៌ផ្ញើឱៃយ មក កៃសងួ ធម្មការ  នងិ   
សាសនា នៃះមនិមាន អ្វ ីជា បញ្ហា នោះ    
ទៃ។វា គៃនត់ៃ ជាការ ពងៃងឹ ការ អន-ុ 
វត្ត ចៃបាប់  ដោយ សហការ ជាមួយ  
សា្ថាបន័ ពាក់ព័ន្ធ ទាងំ អស ់  មនិមៃន 
តៃ សា្ថាប័ន សាសនា ទៃ»៕ 

សកម្មភាពថ្លងឹរថយន្តដឹកទំនិញកាលពីចុងឆ្នាមុំន។ រូបថត កៃសួងសាធារណការ

ក្រសួងរក... ក្រសួងវប្របធម៌ សំុកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងធម្មការ ចុះពិនិត្រយ 
សំណើសាងសង់ព្រះវិហារថ្ម ីចៀសវាងសង់លើទីតំាងប្រវត្តសិាស្ត្រ



វ៉ន ដារ៉ា 

ក្រច្រះៈ សាលាដំបូងខេត្ដ-
កេចេះបានដោះលេងសកម្មជន
ការពារពេឈើ៥នាក់នៅម៉ោង
ជាង៩ពេឹកមេសិលមិញកេយពី
ឃាត់ខ្លនួបាន២ថ្ងេហើយបញ្ជនូ
ទៅតលុាការខេត្ដនៅលា្ងាចថ្ងេទ៧ី
ខេកុម្ភៈ បនា្ទាប់ពីពួកគេចូលទៅ
ធ្វើយទុ្ធនាការការពារពេឈើដល់
តបំន់ហាមឃាត់ដោយខសុចេបាប់។  
នេះបើតាមលោកសោវទុ្ធីពេះរាជ-   
អាជា្ញារងនេសាលាដបំងូខេត្តកេចេះ 
បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ពីមេសិលមិញ។
សកម្មជនការពារពេឈើទាំង

៥នាក់ដេលតុលាការដោះលេង
រមួមានលោកអ៊ចូឡេងលោកហេង  
សេស់ លោកមា៉ោនមា៉ោត់លោក
ហេងរ៉ុននិងលោកតងជាង។
លោកសោវុទ្ធី បានថ្លេងថា៖ 

«តលុាការបានដោះលេងសកម្ម-
ជនការពារពេឈើទំាង៥នាក់
នេះហើយ និងមិនមានចោទ-
បេកាន់ក្នុងបទល្មើសអ្វីទេ»។
លោកសេីសាមសគុនា្ធាមេធាវី

របស់អង្គការលីកាដូ ដេលតាម-
អង្កេតសំណុំរឿងការឃាត់ខ្លួន
សកម្មជនការពារពេឈើទាំង
៥នាក់នងិបានចលូរមួនតីវិធិីនៅ
សាលាដំបូងខេត្តកេចេះបានឱេយ
ដឹងថា ការដោះលេងសកម្មជន
ពេឈើទាំង៥នាក់នេះគឺមន្ទីរ-
បរិសា្ថាននិងសាលាដំបូងខេត្ដ-
កេចេះបានឱេយពកួគេធ្វើកចិ្ចសនេយា
បញេឈប់សកម្មភាពដេលគ្មានការ-
អនុញ្ញាតពីអាជា្ញាធរ។ ពួកគេតេូវ
ទៅស្នើសុំចុះបញ្ជីអង្គការនៅ
កេសួងមហាផ្ទេ។
លោកសេីថ្លេងថា៖«កនូក្ដីខ្ញុំតេវូ- 

បានខាងមន្ទីរបរិសា្ថានឱេយធ្វើកិច្ច- 
សនេយាមយួហាមចលូតបំន់ហាម-
ឃាត់(ពេឡង់)ដោយគ្មានការ-
អនុញ្ញាត។ចណំេកខាងអយេយការ
ក៏បានឱេយធ្វើកិច្ចសនេយាមួយដេរគឺ
បេសិនបើមិនបានចុះបញ្ជីជា
អង្គការនៅកេសងួមហាផ្ទេទេគឺមនិ    
ឱេយធ្វើសកម្មភាពបានទៀតទេ»។
លោកសុឹងសេនករុណាមន្តេី-

អង្កេតជានខ់្ពស់នេសមាគមការពារ 
សិទ្ធិមនុសេសអាដហុកដេលបាន- 
តាមអង្កេតរឿងនេះនៅខេត្ដកេចេះ
ដេរឱេយដឹងថាសាលាដំបូងខេត្ដកេ- 
ចេះបានបញ្ចប់ការសាកសួរនិង
ដោះលេងសកម្មជនការពារពេ-
ឈើទាំង៥នាក់ នៅអំឡុងម៉ោង
៩និង៤៥នាទីពេឹកមេសិលមិញ។
លោកថ្លេងថា៖«តាមខ្ញុំសាក- 

សួរទៅសកម្មជន...តទៅទំព័រ ៦
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សកម្មជនព្រៃឈើ៥រូប
ដ្រៃលរងការចោទថា
ចូលព្រៃក្នងុតំបន់ហាម-
ឃាត់ត្រៃវូបានដោះល្រៃង

នាយករដ្ឋមន្ត្រៃីសម្រៃចកាត់ដីជាង៣០០ហិកតាជូនពលរដ្ឋដើម្រៃបីបញ្ចប់ទំនាស់រ៉ារ៉ំ្រៃ
អោម ប៊ុនធឿន 

បន្ទាយមានជយ័ៈ បេជាពលរដ្ឋ
បេមាណជាង១២០០គេួសារ
ដេលមានទំនាស់ដីធ្លីរុំារ៉េជាង
២០ឆ្នាំនៅខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ
ឈានដល់ការចាប់ឆ្នាតទទលួ-
យកដីឡូត៍រស់នៅសេបចេបាប់
កេយពីលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
ហ៊នុសេនបានអនុញ្ញាតឱេយកាតដ់ី
នៅចំណុច ភូមិបឹងជងេុក ឃុំ
ទលួពងេសេកុមា៉ោឡេចំនួនជាង
៣០០ហកិតាសមេប់ការរៀបចំ
ឱេយបេជាពលរដ្ឋរស់នៅ ដើមេបី
បញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនៅទីនោះ។
លោកបា៉ោនខ់េមប៊នុថននាយក- 

រងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋ-
មនេ្តីហ៊ុនសេន ដេលដឹកនាំ
កេមុការងារចុះដោះសេយបញ្ចប់
វវិាទដធី្លីនៅទនីោះបានឱេយដងឹថា
បេជាពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីជាង
២០ឆ្នាំមកហើយ ដោយមាន
មេខេយល់ឆបោកនាពេលកន្លងមក។
នេះជាហេតុនាំឱេយពួកគត់ទៅ
រស់នៅលើដីរបស់គេ ដេលមាន
មា្ចាស់រួចទៅហើយធ្វើឱេយមាន
ជម្លោះដោះសេយមិនចេញ។
ប៉នុ្តេកេយមករឿងនោះបានដងឹ
ទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊នុ
សេនហើយលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
ក៏បានចាត់ឱេយលោកជាតំណាង
ចុះមកធ្វើការដោះសេយ។
លោកថ្លេងថា៖«នៅពេលយើង

ចុះទៅបានរកឃើញថាពកួគត់
សុទ្ធតេមករស់នៅលើដីគេ ទី១
តាមរយៈការទិញដូរតេគ្នាគត់។
ទ២ីតាមរយៈការមកចាប់យកមក   
អាសេយ័ផលដោយពុមំានសេប-
ចេបាប់ហើយនិយាយរួមដីសុទ្ធតេ
គេមានមា្ចាស់ទាំងអស់»។ 
បើតាមលោកប៊ុនថន ដោយ

ឃើញថាពលរដ្ឋមានទុក្ខលំបាក
គ្មានទីលំនៅតេឹមតេូវសំណូមពរ
ទទចូចងរ់ស់នៅទីនោះទើបលោក
នាយករដ្ឋមន្តេីសមេចឱេយកាត់ដី
៣០០ហកិតាធ្វើការរៀបចំសមេប់
ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋតេម្តង។
លោកបន្តថា៖«ដោយសារយើង

ពនិតិេយឃើញថាអ្នកខ្លះមានការខ្វះ-

ខាតអ្នកខ្លះក៏បានអាសេ័យផល
ខ្លះដេរហើយខ្លះទៀតក៏បានមក
សាងសង់[ផ្ទះ]តូចៗនៅលើហ្នឹង
ហើយអ៊ចីងឹគត់សណំមូពរថាគត់ 
ចង់រស់នៅទីនោះ។អ៊ីចឹងទៅក៏
សម្តេចតេជោលោកក៏បានបរចិា្ចាគ
នូវដីចំនួន៣០០ហិកតាហ្នឹងជូន
ពកួគត់ដើមេបីយើងពុះឡតូ៍ចេកឱេយ
គត់មករស់នៅលើដីនេះវិញ ឱេយ
ចេញពីដីគេបេគល់ដីឱេយគេវិញ»។ 
លោកប៊នុថនបេបថ់ាកាលពី

ថ្ងេទ៧ីកមុ្ភៈបេជាពលរដ្ឋបានមក
ចូលរួមចាប់ឆ្នាតយកដីឡូត៍នៅ
ទតីាងំដីនោះផ្ទាល់តេម្តង។ដីដេល
ផ្តល់ជូនពលរដ្ឋនេះ ជាដីរបស់
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុនសេន

ដេលបានមកពីការបរិចា្ចាគរបស់
សបេបុរសជន។លោកថ្លេងថា៖ 
«សបេបុរសជន គត់ធ្វើអំណោយ
ជនូសម្តេចដើមេបីយើងដោះសេយ
គោលនយោបាយជូនពួកគត់។
អ៊ចីងឹទៅសម្តេចកប៏ានសមេចថា
ដីហ្នឹង បេគល់ទៅបេជាពលរដ្ឋ
ដេលគត់មករសន់ៅលើដីគេហ្នងឹ
តេម្តងទៅ»។
កេយពេលកេមុការងារធ្វើជរំឿន  

បានរកឃើញថាបេជាពលរដ្ឋ
ទាងំអស់ដេលមានទនំាស់ដធី្លីយរូ
ឆ្នាំនោះមានចនំនួសរបុ១២១៣
គេសួារ។ក្នងុនោះកម៏ានការវាយ-
តម្លេបន្ថេមសមេប់ការបេងចេក
ជូនបេជាពលរដ្ឋទៅតាមសភាព

ជាក់ស្តេងផងដេរ។នេះបើតាម-
ការបញ្ជាក់របស់លោកប៊ុនថន។
លោកបន្ថេមថា៖«នៅក្នុងនោះ

យើងក៏មានការវាយតម្លេបន្ថេម
នូវដីបេភេទ១ និងបេភេទ២។
អ៊ីចឹងបេភេទ១ហ្នឹងគឺមាន៣០
គណុ៥០ម៉េតេហើយបេភេទ២ហ្នងឹ  
គឺ២២គុណ២៥ម៉េតេ។២ផ្នេក
ហ្នឹងគឺយើងចេកជូនយោងតាម
យើងធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មជាក់-
ស្តេងថាអ្នកណាយើងគរួឱេយបេភេទ
១អ្នកណាគួរឱេយបេភេទ២»។
លោកគមឹសភុគ័បេជាពលរដ្ឋ

មា្នាក់ដេលបានទៅចូលរួមចាប់-
ឆ្នាតយកទីតាំងដី បានសម្តេង
ការតេកអរយា៉ោងខា្លោំងដេលគត់
ធា្លោប់តេមានទុក្ខលំបាករស់នៅ
លើដីគេតេវូគេដេញចេញ។ពេល
នេះគត់ប្តូរមកវិញនូវទីកន្លេង
រស់នៅសមរមេយ និងមានហេដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធផេសេងៗផងដេរ។
លោកនយិាយថា៖«សព្វថ្ងេនេះ

បានជោគជយ័ដោយមានសម្តេច
អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន
សេន គត់បានចាត់ជំនួយការ
របស់គត់មកគឺឱេយបេជាពលរដ្ឋ
រសន់ៅបានសខុសេលួដេលមាន
សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព
សា្នាក់ការប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល
សា្នាកក់ារកងរាជអាវធុហត្ថសា្នាក-់
ការភមូិអគរកាកបាទកេហមវត្ត
សួនចេបារកន្លេងហាត់បេណ
សេះទឹកជាដើម»៕

ពិធីរៀបចំចាប់ឆ្នោតយកដីឡូត៍ដ្រលលោកហុ៊ន ស្រន ច្រកជូនពលរដ្ឋ ពីថ្ង្រទី៧កុម្ភៈ នៅ  ខ្រត្តបន្ទាយមានជ័យ។រូបរដ្ឋបាលខេត្តប.មានជ័យ

 នៅ សុី វុត្ថា

ព្រះ សហីនុៈ គមេងអភវិឌេឍន៍
នងិសា្ដារអរូបេឡាយធម្មជាតិនៅ
ក្នុងខេត្តពេះសីហនុបេវេង២៧ 
គីឡមូ៉េតេដេលនងឹជយួលើក-
កម្ពស់សោភណភាពតាមរយៈ
ការធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវការ-
រំដោះជំនន់ទឹកភ្លៀងឱេយបាន
លឿននោះគិតមកទល់ពេល
នេះសមេចបាន៩៣,៤២%
ហើយ។នេះបើតាមរបាយ- 
ការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន-
បេព័ន្ធចមេះទឹកកខ្វក់នេកេសួង 
សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន 
កាលពីថ្ងេទី៦កុម្ភៈ។
ក្នងុដណំើរចុះទៅពនិតិេយមើល

វឌេឍនភាពការងារសា្ដារអូរបេ- 
ឡាយបេព័ន្ធចមេះទឹកកខ្វក់
និងសា្ថានីយបូមទឹកក្នុងខេត្ត
ពេះសីហនុពីថ្ងេទ៦ីកមុ្ភៈលោក
ស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្តេីកេសួង
សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
បានថ្លេងថាគោលបំណងនេ
ការសា្តារអូរបេឡាយធម្មជាតិ

សំខាន់ៗក្នុងខេត្តនេះ គឺដើមេបី
ការពារជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅតាម
តបំន់ងាយរងគេះក្នងុទកីេងុ។
ជាមួយគ្នានេះក៏នឹងរៀបចំកសាង
បេព័ន្ធបេឡាយទឹកនៅទីកេុង
មួយនេះឱេយមានបរិសា្ថានសា្អាត
នងិអនាមយ័ល្អដេលអាចទាក-់
ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរ- 
ជាតិថេមទៀតផងដេរ។
បើតាមលោកស៊នុចាន់ថលុ

គមេងនេះសាងសង់ដោយ
អគ្គនាយកដ្ឋានបេពន័្ធចមេះ-
ទឹកកខ្វក់និងកេុមហ៊ុនBUCG 
ក្នុងនោះរួមមានបឹងពេកទប់
សា្ថានីយបូមអេមា៉ោរីអូសា្ថានីយ-
បមូមខុសាលាខេត្តនងិសា្ថានយី
ចេះសមា្អាតទកឹកាកសណំល់
កេុងពេះសីហនុជាដើម។
នៅពេលទាក់ទងដើមេបីសំុការ- 

បញ្ជាក់បន្ថេមពីថ្ងេទី៧កុម្ភៈលោក
ហា៊ាងសុទា្ធាយុត្តិមន្តេនំីាពាកេយនិង
ជាបេធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន- 
វិទេយានិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
នេកេសួងនេះមិនបានឆ្លើយតប
ទេ។ក៏បុ៉ន្តេតាមរបាយការណ៍កេ- 

សួងកិច្ចការនេះសមេចបាន
៩៣,៤២ភាគរយហើយតេមិន
បានបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ចប់នៅពេល
ណាទេ។
លោកឃាងភារមេយអ្នកនំា- 

ពាកេយរដ្ឋបាលខេត្តពេះសីហនុ 
បានឱេយដឹងពីថ្ងេ៧កុម្ភៈថានៅក្នងុ
កេងុពេះសីហនុកន្លងមកបាន
ជួបបេទះជំនន់ទឹកភ្លៀងលិច 
តាមតំបន់មួយចំនួននៅតំបន់
ទំនាបដេលធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់
ទេពេយសមេបត្តិ និងផ្ទះសំបេង 
ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះ។
បើតាមលោកភារមេយមូលហេតុ 

នេការលិចលង់នេះទី១គឺអូរ- 
បេឡាយមយួចនំនួមានការគោក
រាក់ និងរួមតូចដោយកន្លេង។ 
រឯីមយួចនំួនទៀតតេូវបានពល- 
រដ្ឋសាងសង់សំណង់និងរបង
នៅលើដីចំណីបេឡាយដេល
ធ្វើឱេយលំហូទកឹហរូមនិបានលឿន
ដោយសារកន្លេងខ្លះរួមតូច។
ចំណេកទីតំាងមួយចំនួនទៀត 

ជាដីកម្មសទិ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដេល
ពមីនុជាទីទនំាបអាចជយួរដំោះ

ទឹកបានមួយចំនួនធំតេូវបាន 
ពលរដ្ឋចាក់ដីបំពេញសមេប់
សង់សណំង់ផេសេងៗ ដោយសារ
មានកំណើននេការអភិវឌេឍក្នុង
ខេត្ត។ឯបញ្ហាមយួទៀតពាក់ពន័្ធ
នងឹកាកសណំលផ់េសេងៗ ដេល
ធា្លោក់ចូលអូរបេឡាយក៏ជាឧបសគ្គ
ធ្វើឱេយលំហូរទឹកមិនរលូនផងដេរ។ 
លោកភារមេយបានថ្លេងថា៖ 

«ពេលយើងសា្តារអូរបេឡាយ
សំខាន់ៗក្នងុខេត្តនេះយើងឃើញ
ថា បេព័ន្ធលំហូរទឹកហូរបាន
លឿន។នៅពេលមានភ្លៀងពី
មធេយមទៅខា្លោងំកដ៏ោយក៏យើង
ឃើញថាកន្លេងដេលទនំាបនៅ
មានលិចខ្លះ បុ៉ន្តេមិនលិចយូរទេ
ពេះលំហូរទឹកបានលឿនក៏ 
បានរដំោះកន្លេងលចិលងប់ាន
លឿនដូចគ្នា»។លោកបានថា 
គមេងអភិវឌេឍន៍និងសា្ដារអូរ-
បេឡាយធម្មជាតិក្នងុខេត្តពេះ- 
សីហនុនេះបានចាប់ផ្តើមកាល- 
ពីថ្ងេទី៩ខេធ្នូឆ្នាំ២០២០។
លោក សេង វា៉ាន់លី មន្ដេី

សមេបសមេួលអង្គការលីកាដូ

បេចាខំេត្តពេះសីហនុឱេយដឹងដេរ
ថានៅពេលភ្លៀងធា្លោក់ខា្លោងំម្តងៗ 
បានធ្វើឱេយមានការជន់លចិកេងុ
ដោយសារអូរឬបេឡាយតូច 
ចង្អៀតនិងមានផ្ទះពលរដ្ឋខ្លះ 
សង់លើបេឡាយនិងអូរទាំង-
នោះ ដេលជាហេតុធ្វើឱេយការ-
រំដោះទឹកមិនបានលឿន។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំយល់-

ឃើញថាការសា្តារអូរបេឡាយ
នេះវាល្អបើទោះបីមានផលប៉ះ-
ពាល់ដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួន 
ដេលរស់នៅលើឬចំណីដីអូរ- 
បេឡាយក៏ដោយបុ៉ន្តេរដ្ឋបាល-
ខេត្តក៏បានផ្តល់ដីមយួចនំនួដល់
អ្នកដេលមិនមានដីរស់នៅ»។
ទោះជាយា៉ោងណាលោកវា៉ាន់-

លីថ្លេងថានៅមានកន្លេងខ្លះក៏
អនវុត្តមនិបានស្មើភាពគ្នាដេរព-ី
ពេះនៅតេឃើញមានការរំលោភ
យកអូរនិងបេឡាយដដេល។
ការងារនេះអាជា្ញាធរគួរសា្តារអូរ
នងិបេឡាយឱេយមានភាពស្មើគ្នា
ទៅតាមផេនការនងិប្លងគ់ោល
ដេលបានកំណត់៕

ការស្ដារអូរប្រៃឡាយធម្មជាតិនៅខ្រៃត្តព្រៃះសីហនុសម្រៃចបានជាង៩៣%



 

ក្រុមហ៊ុន សុី . ភី . ខ្រ ម បូ ឌា ចំកាត់ 
ត្រូវបាន ធានារ៉ាប់រង និង ទទួល 
ស្គាល់ ប្រព័ន្ធ អនុវត្តផលិតកម្ម ល្អ 
(GMP) និងប្រព័ន្ធ វិភាគ គ្រះ-
ថ្នាក់ នៅ ចំណុច ត្រួតពិនិត្រយ សំខាន់ 
(HACCP) តាម ស្តង់ដាអន្តរជាតិ 
និង បាន ត្រៀម ខ្លួន រួចជាស្រច 
ក្នុងការលើកកម្ពស់ ប្រព័ន្ធស្តង់ដា  
ផលតិចំណី អាហារ ដ្រលមានគុណ- 
ភាព និង សុវត្ថភិាព ឈានមខុ គ្រ នៅ 
កម្ពុជា ។ 

ដោយត្រវូបានបង្កើតឡើងនៅក្នងុ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអស់រយៈ-
ព្រល២៥ឆ្នាំក្រមុហុ៊នសីុភីខ្រមបូឌា
ចកំាត់បានឈានដល់សមទិ្ធផលដ៏
សខំាន់ថ្មមីយួកាលពីថ្ង្រទី៥ខ្រកុម្ភៈ
កន្លងទៅនៅព្រលដ្រលក្រុមហ៊ុន
ផលិតនិងក្រច្ន្រចំណីអាហារដ៏ល្របី
មយួន្រះទទលួបានធានារា៉ាបរ់ងនងិ
ទទួលស្គាល់ប្រព័ន្ធអនុវត្តផលិត-
កម្មល្អ (GMP)និងប្រព័ន្ធវិភាគ
គ្រះថ្នាក់នៅចំណុចត្រួតពិនិត្រយ
សំខាន់(HACCP)។
នៅក្នុងសុន្ទរកថអបអរសទរ

របស់ឯកអគ្គរាជទូតថ្រប្រចាំកម្ពុជា
ឯកឧត្តមPanyarakPoolthup
មានប្រសសនថ៍៖«ក្រមុហ៊នុសុីភី
ខ្រមបូឌាបានពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គ
ក្នុងការអភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធផលិតចំណី-
អាហារឱ្រយកាន់ត្រល្អប្រសើរឡើង
ដ្រលជាផ្ន្រកមយួក្នងុការជយួលើក-
កម្ពស់ស្តង់ដាការផលិតនិងការ-
បរិភោគនៅកម្ពុជា»។
ឯកឧត្តមបន្ថ្រមថ៖«ការទទួល

បាននូវប្រព័ន្ធស្តង់ដាន្រះជាគ្រឿង
សមា្គាល់មួយដ្រលបញ្ជាក់ពីស្តង់ដា
ផលិតផលចំណីអាហាររបស់
ក្រុមហ៊ុនសុីភីខ្រមបូឌាដ្រលមាន
គុណភាពដើម្របីច្រកចាយដល់
ប្រជាជនកម្ពជុាហើយថ្រមទាងំជយួ
ដល់ផលតិផលថ្រនៅកម្ពជុាឱ្រយមាន
ការព្រញនិយមនិងមានទំនុកចិត្ត
ខា្លាងំឡើងៗហើយការទទលួបាននវូ
វិញ្ញាបនបត្រGMP&HACCP
លើកន្រះជាសមិទ្ធផលដ៏ធធំ្រងមយួ
របស់CPដ្រលទទលួបានជោគជយ័
ក្នងុការប្រតបិត្តិអាជវីកម្មមយួន្រះឱ្រយ
កានត់្ររកីចម្រើនឡើងនាព្រលអនា-
គតមិនត្រប៉ុណ្ណោះបានជួយពង្រឹង
ចណំងមតិ្តភាពរវាងថ្រនងិកម្ពជុាឱ្រយ

មានភាពរឹងមាំយូរអង្វ្រង»។
ចក្ខុវិស័យដ្រលឆ្ពោះទៅរក “ផ្ទះ-

បាយពិភពលោក”ក្រុមហ៊ុនផ្តោត
ទៅលើការអភិវឌ្រឍអាជីវកម្មប្រកប-
ដោយនិរន្តរភាពដោយផ្តោតលើ
សសរស្តម្ភចំនួន៣គឺផ្តល់អត្ថ-
ប្រយោជន៍ដល់ដល់ប្រទ្រសជាតិ
ដល់ប្រជាជននិងដល់ក្រុមហ៊ុន។
ការទទួលបានការទទួលស្គាល់

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពចំណីអា-
ហាររបសខ់្លនួន្រះអាជវីកម្មក្រមុហ៊នុ
សុីភីគ្របដណ្តប់ជាច្រើនប្រភ្រទ
ក្នុងនោះគឺផលិតនិងក្រច្ន្រចំណី
អាហារដ្រលមានស្តងដ់ានងិគណុ-
ភាព នៅក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មចំណី
របស់ខ្លួន។
លោកThanachitSriboonlue

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរងន្រក្រុមហ៊ុន
សុីភីថ្ល្រងថ៖«ការទទលួបានប្រពន័្ធ
ស្តង់ដាអន្តរជាតិGMP,HACCP
លើកន្រះចាតទ់កុជារឿងសខំាន់ក្នងុ
ការជួយលើកស្ទួយប្រព័ន្ធស្តង់ដា
ផលតិកម្មល្អក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាជយួ
ឱ្រយប្រជាជនកម្ពុជាអាចចូលទៅរក
អាហារដ្រលមានគុណភាពនិង
សុវត្ថិភាពម្រយ៉ាងទៀតជួយបង្កើន
ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាជនខ្ម្ររផង- 
ដ្ររ។«គណុភាពគឺត្រងត្រជាប្រះដងូន្រ
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។វាគឺជាការផ្តោត
សំខាន់បំផុតដ្រលជំរុញដំណើរការ-
ផលតិផលចណំអីាហារសម្រចសម្រប់
ការបរិភោគរបស់អតិថិជន»។
«រឿងដ្រលយើងយកចតិ្តទកុដាក់

និងជឿជាក់នោះគឺរឿងគុណភាព
និងសុវត្ថិភាពរបស់ចំណីអាហារ
ព្រមទាំងប្រព័ន្ធផលិតដ្រលបាន-
ទទួលស្គាល់ដោយប្រព័ន្ធស្តង់ដា

អន្តរជាតិ។ទាំងអស់ន្រះហើយគឺ
ធ្វើឡើងដើម្របីបង្កើតទំនុកចិត្តដល់
អតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រស់»។
លោកម៉ាធីរា៉ាប្រធាននាយកដា្ឋាន

បញ្ញត្តិកម្មន្រវិទ្រយស្ថានស្តង់ដា
កម្ពុជាន្រក្រសួងឧស្រសាហកម្មវិទ្រយ-
សស្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយនិងនវានុវត្តន៍
ថ្ល្រងថ៖«ក្រុមហ៊ុនសុីភីទទួលបាន
GMPន្រះបានន័យថ រោងចក្រ
របស់គាត់មានការអនុវត្តយ៉ាង-
ត្រឹមត្រូវចាប់តាំងពីឃ្លាំងស្តុក
វត្ថុធាតុដើម រហូតដល់ផលិតផល
សម្រច។រាល់ចំណុចន្រការសង-
សង់ទាំងឃ្លាំងទាំងលំហូរចូលន្រ
ចរន្តមនសុ្រសលហំរូច្រញន្រទកឹកខ្វក់
លំហូរចូលន្រខ្រយល់ គឺមានចរន្ត
ច្របាស់លាស់អនុវត្តនូវអនាម័យ
ធានាបាននូវគុណភាព»។
«ចពំោះHACCPគជឺាប្រពន័្ធមយួ

ដ្រលផ្តោតទៅលើការពិនិត្រយយ៉ាង-
ហ្មត់ចត់ន្រចំណុចដ្រលអាចបង្កើត
ហានិភ័យដល់ខ្រស្រចង្វាក់ផលិតកម្ម
ដូច្ន្រះនៅព្រលដ្រលក្រុមហ៊ុនសុីភី
ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទាំង២ន្រះ

កាន់ត្របញ្ជាក់ថក្រុមហ៊ុនន្រះ
បានគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ខ្លួន
មានការយកចិត្តទុកដាក់ និងប្រុង-
ប្រយ័ត្នបំផុតដ្រលធានាបាននូវ
គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពសម្រប់
អ្នកប្រើប្រស់។ខ្ញុំសង្រឃឹមថ ក្រុម-
ហ៊ុននឹងអនុវត្តហើយធានាបាននូវ
គុណភាពសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ
ហើយសង្រឃមឹថក្រមុហ៊នុផ្រស្រងទៀត
និងព្រយយមអនុវត្តតាមក្រុមហ៊ុន
សុីភីដ្ររ»។
លោកនៅសុីណាតបុគ្គលិក

ជំនាញស្រវជ្រវនិងអភិវឌ្រឍន៍
ផលិតផលអាហារប្ររូបក៏បាន
លើកឡើងថ៖«ក្នងុនាមជាអ្នកបម្រើ
ការងរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសុីភី ខ្ញុំរីក-
រាយណាស់ដ្រលក្រុមហ៊ុនទទួល
បានវិញ្ញាបនបត្រ GMPនិង
HACCPនៅថ្ង្រន្រះ។យើងបាន
ខិតខំប្រឹងប្រងយ៉ាងខា្លាំងដើម្របី
ទទួលបានសមិទ្ធផលដូចថ្ង្រន្រះ។
សម្រប់ចង្វាក់ន្រការផលិតគឺយើង
មានការក្រប្រច្រើនដើម្របីធ្វើឱ្រយ
ប្រកដថផលិតផលដ្រលយើង

ផលិតច្រញមកគឺមានគុណភាព
និងសុវត្ថិភាពសម្រប់ប្រជាជន
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា»។
ក្នុងនោះលោកហ្រងម៉្រងឃង

ដ្រលជាអាជវីករកប៏ានលើកឡើងថ
៖«ខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុន
សុីភីអស់រយៈព្រល៦ឆ្នាំហើយ
ហើយការទទលួស្គាល់ន្រះបានផ្តល់
អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់អាជីវកម្ម
របស់ខ្ញុំ។ផលិតផលរបស់សុីភី គឺ
ផលិតឡើងតម្រូវរសជាតិអាសុី
ហើយអតិថិជនត្រងត្រលើកឡើង
ថផលិតផលសុីភីគឺមានរសជាតិ
ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការវ្រចខ្ចប់បានល្អ»។
អត្ថប្រយោជន៍ន្រការទទួលបាន

GMPនងិHACCPនងិជយួកសង
ទំនុកចិត្តអតិថិជនកាន់ត្រខា្លាំង
ក៏ដូចជាផ្តល់និរន្តរភាពដល់ក្រុម-
ហ៊ុន។ការឈានឆ្ពោះទៅមុខន្រះ
ក្រុមហ៊ុនបានប្ត្រជា្ញាចិត្តបន្តធ្វើការ-
ស្រវជ្រវបន្ថ្រមទៀត និងផលិត
នូវផលិតផលចំណីអាហារដ្រល
មានគុណភាពខ្ពស់ និងរសជាតិ
ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ រួមទាំងការអភិវឌ្រឍ
ផលិតផលថ្មីៗដើម្របីបំព្រញតាម
ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងតម្រូវការ
របស់អ្នកប្រើប្រស់គ្រប់វ័យនៅ
ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុនសុីភីខ្រមបូឌាប្រតិ-

បត្តកិារអាជវីកម្មកស-ិឧស្រសាហកម្ម
ចំណីអាហារគ្រប់ប្រភ្រទឈានមុខ
គ្រនៅកម្ពុជាក្នុងនោះច្រកជា៣
ប្រភ្រទធំៗមានអាជីវកម្មផលិត
ចំណីសត្វចិញ្ចឹមសត្វនិងអាជីវកម្ម
ចំណីអាហារព្រមទាំងអាជីវកម្ម
លក់រាយជាច្រើនទៀត៕  
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តពីទំព័រ ១...បញ្ចេញឈ្មោះ។
លោកហ៊ុនសេនលើកឡើងដូច្នេះ

ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌-
មានក្នងុសន្និសីទកាសេតនៅអាកាស-
យានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងឱកាស
ដេលលោកទៅទទួលវ៉ាក់សំាងសុីណូ-
ហ្វាមជាជំនួយរបស់ចិនចំនួន៦០មឺុន
ដូសកាលពីរសៀលថ្ងេទី៧ខេកុម្ភៈ។
លោកបញ្ជាក់ជំហរថាលោកឈប់

តបតជាមួយនឹងអ្នករិះគន់ពេមទាំង
បានណេនាំអ្នកកេមឱវទឱេយឈប់
តមាត់ជាមួយអ្នកទាំងនោះ។ការ-
ណេនំាបេបនេះមានន័យថាទា្វារ(ចរចា)
តេូវបានបិទហើយ។នៅពេលទា្វារតេូវ-
បានបទិដចូ្នេះលោកមនិចាំបាច់ខ្វល់ពី
អ្វីដេលអ្នកនោះនិយាយទេអ្វីដេលជា
កង្វល់របស់លោកគឺសេចក្ដីសុខរបស់
បេជាជន។កម្ពុជាមានបេជាជន១៦
លាននាក់ក្នងុបេទេសដេលចាំបាច់តេវូ
រកេសាឱេយបាននូវសន្តភិាពស្ថរិភាពនយោ-
បាយការអភវិឌេឍសេដ្ឋកចិ្ចសង្គមកាត-់
បន្ថយភាពកេីកេនៅតេធ្វើបន្ត។
លោកមានបេសាសន៍ដូច្នេះថា៖

«មនសុេសមយួចនំនួតចូមនិសបេបាយចតិ្ត
ទុកឱេយអ្នកឯងមិនសបេបាយចិត្តពេះ
នៅលើលោកនេះវមានអ្នកដេល
សបេបាយចតិ្តនងិអ្នកដេលមនិសបេបាយ
ចិត្ត។ចំណចុសខំាន់សរួថាអ្នកសបេបាយ
ចិត្តចេើនជាងអ្នកមិនសបេបាយចិត្ត ឬ
អ្នកមនិសបេបាយចតិ្តចេើនជាងអ្នកសបេបាយ-

ចិត្ត។បេទេសកម្ពុជាមានមនុសេសតិច
ណាស់ដេលនៅក្នុងគុក ឬរត់ចោល-
សេុកដេលវកើតទុក្ខអានោះឱេយវកើត
ទុក្ខទៅពេះគេជាអ្នកបង្កើតរឿង»។
ទន្ទឹមនឹងនោះលោកបេប់ដល់អ្នក-

ដេលគំាទេលោកនិងគាំទេរាជរដ្ឋាភិ-
បាលឱេយឈប់តមាត់តកជាមួយកេុម
ដេលលោកហៅថា«កេមុឆ្កេកាច»ហើយ
កុំរំឭកឈ្មោះពួកគេនៅលើកញ្ចក់
ទូរទសេសន៍ និងនៅលើហ្វេសប៊ុក។ផ្ទុយ
ទៅវិញអ្នកគាំទេលោកតេូវងាកមក
និយាយពីការរួមគា្នាបេយុទ្ធកូវីដ១៩ទប់-
សា្កាត់កំុឱេយមានគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍ការ-
អភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាត់បន្ថយភាព-
កេកីេការធ្វើកណំេទមេង់រដ្ឋបេឆាងំនងឹ
អពំើពកុរលយួបេឆាងំនងឹអពំើអសកម្ម
នានានៅក្នុងសង្គមវិញ។

យា៉ាងណាក្ដីលោកបានបញ្ជាក់ថា៖
«ប៉នុ្តេគេតេវូយល់កន្លេងនេះឱេយចេបាស។់
បើឈប់និយាយហើយកុំថាឡើយត-
មាត់ជាមួយអ្នកនោះទោះបីជាសា្ថាន
តណំាងទតូនានាមកនយិាយជាមយួខ្ញុំ
ក៏ខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបដេរគឺមិននិយាយ
ជាមយួតេម្ដង។នេះខ្ញុំសុំបញ្ជាក់គឺខ្ញុំមនិ
និយាយជាមួយ។បើទោះបីអ្នកខ្លះថា
ទុកឱេយបរទេសមកចរចាជាមួយហ៊ុន
សេនខ្ញុំអត់មានការចាំបាច់និយាយ
ជាមួយអ្នកណាលើរឿងកម្ពុជាទេ»។
នៅទីបញ្ចប់នេសន្និសទីសារព័តម៌ាន

នេះលោកបានរំឭកបេប់ថា៖ «មា្ដាយ
ខ្ញុំបេប់ខ្ញុំថាបើគេជេរយើងយើងដេក
លក់តេបើយើងជេរគេយើងដេកអត់
លក់ទេ។រឿងនេះវពិតខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់
តមាត់តកតេទីបផំតុអត់បានផលអ។ី

ឥឡូវខ្ញុំយកយុទ្ធសាស្តេមួយអត់ត
ហើយការមនិតមាននយ័ចេើនសុំរងច់ាំ
មើលឆាកលោ្ខោនបន្តតើវរបៀបម៉េច?
គកឺុំឱេយខា្មោសគេចុះឡើងចុះឡើងនៅតេ
ជេរគា្នាឥឡូវឱេយគេជេរយើងចុះ។អ៊ីចឹង
ជនបរទេសទាំងឡាយអាចនឹងដឹងថា
ដោយសារវជេរគេចេើនពេកគេឈប់
និយាយរកចប់នៅឯណានៅនោះទៅ
មានតេប៉ុណ្ណឹង»។
កាលពីថ្ងេទី៥កុម្ភៈលោកសមរងេសុី

អតីតបេធនអតីតគណបកេសសង្គេះ-
ជាតិដេលកំពុងជាប់រឿងក្ដីចេើននៅ
តលុាការនងិកពំងុរស់នៅបរទេសបាន
បង្ហោះសារលើហ្វេសប៊ុកលោកថា
លោកហ៊ុនសេន រង់ចាំដល់ថ្ងេទី៣១
កុម្ភៈទើបហ៊ានចាក់វ៉ាក់សំាងចិន។
លោកសមរងេសុី ថ្លេងបេប់ភ្នំពេញ-

ប៉ុស្តិ៍តាមអុីមេលពីថ្ងេមេសិលមិញថា៖
«បេតិកម្មរបស់លោក(ហ៊ុនសេន)
បងា្ហោញពីភាពអាមា៉ាស់របស់លោកដេល
ទីបញ្ចប់មិនហ៊ានទទួលវ៉ាក់សាំងចិន
ដេលអាចមានគេះថា្នាក់ និងការភ័យ
ខា្លាចរបស់លោកចំពោះគណបកេស
សង្គេះជាតិដេលនៅរស់រវីកនងិកពំងុ
ទទួលបានការគាំទេយា៉ាងខា្លាំងពីថា្នាក់-
ជាតិនិងអន្តរជាតិ»។
លោកជេមសុខអ្នកវិភាគនយោ-

បាយមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបាន
ថ្លេងថាលោកហ៊ុន សេនបានបេើ
ពាកេយ«ឆ្កេកាច»ទំនងសំដៅលើតួអង្គ
មេដឹកនំាដេលលោកថាបេឆំាងគេប់រឿង
និងនិយាយបំផ្លើសបំភ្លេ បំភិតបំភ័យ

និងបង្កើតពេឹត្តិការណ៍មិនចេះចប់។
លោកថ្លេងដូច្នេះថា៖ «ចំពោះរឿង

ដេលលោកថ្លេងថាលោកមិននិយាយ
ជាមួយបរទេសដេលចង់ពិភាកេសាកិច្ច-
ការរឿងនយោបាយបាយទាក់ទងនឹង
កេុមបេឆំាងមិនចេះឈប់នោះហើយ
បេឆាំងគា្មោនហេតុផលបេឆាំងមួល-
បងា្កាច់នោះគឺជាសញ្ញានយោបាយមយួ
ដេលបងា្ហោញថាមិនដឹងជាចរចារកស្អី
ទៀតទេបេសិនបើភាគីខាងនោះឬ
សមាសភាពខាងនោះចេះតេបង្កើត
បញ្ហោសព្វគេប់។ តាំងពីរឿងទឹកជំនន់
តំាងពីសបេបុរសជនចូលរួមវិភាគទាន
ទិញវ៉ាក់សាំងរហូតដល់រឿងវ៉ាក់សំាង
នេះគឺបំពុលរហូត»។
ចំណេកអ្នកវិភាគនយោបាយ១រូប

ទៀតគឺលោកឡៅម៉ុងហេបានថ្លេងថា
ដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុន
សេនមនិអាចគេប់គេងលោកសមរងេសុី
បានលោកមានភាពឆា្លាតវេក្នងុការតប-
តដោយវធិីផេសេងទៅលោកសមរងេសុីនងិ
សកម្មភាពរបស់លោក ហើយទុកឱេយ
ពលរដ្ឋជាអ្នកវយតម្លេ។
លោកថ្លេងថា៖ «បេសិនបើអ្វីៗក្នុង

បេទេសបច្ចុបេបន្ន នឹងបន្តទៅអនា-
គតនោះវនៅតេជាចម្ងល់ថាតើលោក
សមរងេសុីអាចតេឡប់មកបេកតួបេជេង
នយោបាយផ្ទាល់ឬអត់?បើគិតពីកេរ្តិ៍-
ឈ្មោះរបស់គាត់ បច្ចុបេបន្នក្នុងនាមជា
កមា្លាងំនយោបាយមយួដេលតេវូបេកតួ-
បេជេងនោះលោកសមរងេសុីមនិចាំបាច់
តេឡប់មកវិញដោយផ្ទាល់ទេ»៕
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ធនាគារបេសណីយ៍កម្ពុជាអ.ក
ទទួលជោគជ័យគួរឱេយកត់សមា្គល់មួយ
ទៀតកាលពីថ្ងេចន្ទបនា្ទាប់ពីអគ្គនាយក-
ដ្ឋានពន្ធដរកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឱេយ
សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះបេមូលពន្ធ
ផេសេងៗ។ឥឡូវនេះបុគ្គលនិងសាជីវកម្ម
អាចបង់ពន្ធរបស់ពួកគេដូចជាពន្ធអាករ
គេប់បេភេទពន្ធលើអចលនទេពេយនងិពន្ធ
លើមធេយោបាយធ្វើដណំើរនៅតាមសាខា
ផេសេងៗរបស់ធនាគារ។
នៅក្នុងពិធីដ៏ពិសេសនោះធនាគារ

បានបេកាសថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ
កម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឱេយសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
មួយនេះបេមូលពន្ធខណៈដេលធនាគារ
មានគោលជំហរល្អនៅលើទីផេសារដើមេបី
ដក់ចេញនូវសេវកម្មថ្មី។
លោកតូចចៅចេកបេធននាយក-

បេតិបត្តិនេធនាគារបេសណីយ៍កម្ពុជា
បានថ្លេងថា៖«ការបង់ពន្ធជាការទទួល
ខុសតេូវរបស់បេជាពលរដ្ឋគេប់រូបក្នុង
ការជួយទេទេង់ការចំណាយរបស់រដ្ឋ។
មេយោ៉ាងវញិទៀតពន្ធអាករជាបេភពចណំលូ
ដ៏សំខាន់របស់ជាតិក្នុងការជួយជំរុញ-
ឱេយមានការអភិវឌេឍចាប់តាំងពីរដ្ឋបាល
ថា្នាកជ់ាតិរហតូដល់ថា្នាកក់េមជាតិដើមេបី
ឆ្លើយតបទៅនងឹតមេវូការនងិភាពចាបំាច់
របស់បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា»។
លោកបន្ថេមថាការបេមូលពន្ធបានចេើន

ក៏ធនាបាននូវនិរន្តរភាពនេការចំណាយ
នានារបស់រដ្ឋជាពិសេសចំណូលពន្ធដេល
បានមកពីការបេមូលពន្ធតេវូបានចំណាយ

សមេប់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
សង្គមមានដូចជាការសាងសង់សាលា-
រៀនមន្ទរីពេទេយផ្លវូថ្នល់សា្ពានសួនចេបារ
វត្តអារាម និងហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធផេសេងៗ
ទៀតជាចេើន។
លោកចៅចេកលើកឡើងថា៖«ធនា-

គារបេសណីយ៍កម្ពុជាពិតជាមាន
មោទនភាពណាស់ដេលអគ្គនាយកដ្ឋាន
ពន្ធដរនេកេសងួសេដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ
បានផ្តល់សិទ្ធិដល់ធនាគារដើមេបីធ្វើការ-
បេមលូពន្ធនងិអាករជនូអគ្គនាយកដ្ឋាន
ពន្ធដរ។
សព្វថ្ងេនេះធនាគារបេសណីយ៍

កម្ពុជាមានទេពេយសកម្មសរុបជាង
១,០០០លានដុលា្លារអាមេរិកមាន
បណា្តាញសាខាចំនួន៥៨សាខា រួម
បញ្ចូលទាំងគេឹះសា្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ

ហ្វូណនដេលជាបុតេសម្ព័ន្ធចំនួន៥១
សាខានិងមា៉ាសុីនអេធីអឹមចំនួន៧៧
ទីតាំងទូទាំងបេទេសដេលអាចផ្តល់ជូន
ភាពងាយសេួលដល់អតិថិជននិង
សាធរណជនទាំងអស់អាចធ្វើដំណើរ
ទៅបង់ពន្ធដោយងាយសេួលនិង
ចំណាយពេលវេលាតិច»។
កម្មវិធីនេះតេូវបានបេរព្ធឡើងកេម

តណំាងអធបិតីដ៏ខ្ពងខ់្ពស់របស់ឯកឧត្តម
បណ្ឌិតកេនសមេបត្តិអគ្គនាយករងនេ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរឯកឧត្តមអោក
បូរាបេតិភូរាជរដ្ធាភិបាលទទួលបន្ទុកជា
អគ្គនាយកបេសណីយ៍កម្ពុជានិង
ទីបេឹកេសាកេុមបេឹកេសាភិបាលនេធនាគារ
បេសណីយ៍កម្ពុជាលោកតូចចៅចេក
បេធននាយកបេតិបត្តិនេធនាគារបេ-
សណីយ៍កម្ពុជាតំណាងកេុមបេឹកេសា-

ភិបាលនេធនាគារបេសណីយ៍កម្ពុជា
និងអមដំណើរដោយគណៈគេប់គេង
ជាន់ខ្ពស់លោកនាយកនាយិកាសាខា
និងអ្នកតំណាងមកពីអគ្គនាយកដ្ឋាន
ពន្ធដរជាចេើនរូបផងដេរ។
ឯកឧត្តមបណ្ឌតិកេនសមេបត្តិមានបេ-

សាសន៍ថា៖«ការដក់ឱេយដំណើរការជា
ផ្លូវការនូវការបេើបេស់សេវកម្មរបស់
ធនាគារបេសណីយ៍កម្ពុជាក.អ
សមេប់បេតិបត្តិការចំណូលពន្ធ និង
អាករនាថ្ងេនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោល-
បំណងសមេួលជំរុញនិងពន្លឿនការ-
ផ្តលស់េវបងព់ន្ធជនូអ្នកជាបព់ន្ធឱេយកាន់
តេមានតមា្លាភាពគណនេយេយភាព
បេសទិ្ធភាពសក័្តសិទិ្ធិភាពនងិគណុភាព
ជាពិសេសអាចបង្ខិតសេវបង់ពន្ធ និង
អាករឱេយកៀកនឹងអ្នកជាប់ពន្ធ និងជួយ
កាត់បន្ថយការលំបាកនានាដោយផ្តល់
មកវិញនូវការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់
អ្នកជាប់ពន្ធផងដេរ។
ការដក់ដំណើរការជាផ្លូវការនូវការ-

បេើបេស់សេវកម្មរបស់ធនាគារ
«បេសណីយ៍កម្ពុជាក.អក្នុងការទទួល
បេក់ពន្ធនងិអាករនេះគជឺាការបើកទពំរ័
ថ្មីមួយទៀតនេការចាប់យកនូវសកា្តា-
នុពលនិងកាលានុវត្តនេបច្ចេកវិទេយោ
ព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរនេ
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង
ធនាគារបេសណីយ៍កម្ពុជាក.អ»។
ឯកឧត្តមកេនសមេបត្តិថ្លេងបញ្ជាក់ថា៖
«វក៏ជាការចូលរួមចំណេកដ៏សំខាន់

ក្នុងការជំរុញរដ្ឋាភិបាលអេឡិចតេូនិក
(E-Government)និងបដិវត្តន៍
ឧសេសាហកម្មទី៤ជាពសិេសជាការឆ្លើយ-
តបបេកបដោយបេសិទ្ធភាពផងដេរទៅ
នឹងផលប៉ះពាល់នេវិបត្តិជំងឺបណា្តាល-
មកពីមេរោគកូវីដ១៩ដេលតមេូវឱេយរកេសា
គមា្លាតនិងកាត់បន្ថយការជួបជុំគា្នា»។
ក្នុងឆា្នាំ២០២០ធនាគារបានដក់

ដណំើរការបេពន័្ធធនាគារឌជីថីលមខុងារ
ថ្មីជាចេើនរួមមានការស្នើសុំបើកគណនី
អនឡាញនិងការស្នើសុំឥណទានអន
ឡាញបេព័ន្ធវយតម្លេឥណទានយា៉ាង
ឆាប់រហ័សដំណើរការបណ្ណវីសាសេវ
ធនាគារចល័តសេវផ្ទេរបេក់ឆ្លង
ធនាគារតាមបេពន័្ធបាគង,RetailPay,
CSSនិងFastជាដើម។
ការសមេចបានទេពេយសកម្មសរុប

កើនឡើងរហូតដល់ជាង១ពាន់លាន
ដុលា្លារអាមេរិកចំនួនគណនីសរុបជាង
10មុនឺគណនីនងិចនំនួបណ្ណATMជាង
៥មុឺនបណ្ណដេលកំពុងបមេើសេវគេប់
គេប់ហិរញ្ញវត្ថុជូនបេជាជនកម្ពុជា។
កេពីសេវបេមូលបេក់បង់ពន្ធ

ធនាគារបេសណីយ៍កម្ពុជាក៏មាន
បមេើសេវហិរញ្ញវត្ថុជាចេើនសន្ធឹក-
សនា្ធាប់ផេសេងទៀតរមួមានសេវឥណទាន
សេវបញ្ញើសនេសំសេវអេធីអឹមសេវ
ធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទ បណ្ណឥណ-
ទាននងិឥណពន្ធវីសាសេវផ្ទេរបេក់ក្នងុ
និងកេបេទេសនិងសេវហិរញ្ញវត្ថុ
ជាចេើនទៀត៕ 

ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាផ្តល់ស្រៃវាកម្មប្រៃមូលពន្ធគ្រៃប់ប្រៃភ្រៃទ
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ពិធីដាក់ឱ្រយដំណើរការស្រវាប្រមូលប្រក់បង់ពន្ធ ធ្វើឡើងកាលពីថ្ង្រទី៨ ខ្រកុម្ភៈ។ 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី៩ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

លោកហុ៊នសែនអនុញ្ញាតឱែយអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបាន...
តពីទំ ព័រ ១...មួយ ចំនួន ក្នុង 

ការ  ទទលួ បាន  នវូ វ៉ាក ់សំាង នៃះ ។  
ថ្លៃង ក្នុង សន្និ សីទ សារ ព័ត៌ មាន 
នៅ ល្ងាច ថ្ងៃ  ទី ០៧  ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ 
២០២១  បន្ទាប់ ពី ទទួល បាន 
 វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ ចំនួន ៦០ មុឺន 
ដសូ ព ីសាធារ ណ រដ្ឋ  បៃជា មានតិ 
ចនិ  លោក ហ៊នុ  សៃន បាន  ស្នើ   ឱៃយ 
កៃសួង សុខាភិ បាល ចាត់ ទុក 
កៃមុ អ្នក   យក ព័ត៌ មាន ជា កៃមុ ដៃ ល 
តៃវូ ទទលួ វ៉ាក ់សំាង កវូដី ១៩ នៃះ 
ដោយ សារ អ្នក យក ព័ត៌មាន  ក៏ 
ជាកៃមុ ដៃល មាន ហាន ិភ័យ មយួ 
ដៃរ  ដៃល ពួក គាត់ តៃូវ  ស្វះ ស្វៃង 
រក ព័ត៌ មាន នៅ គៃប់ ទី កន្លៃង។  

 លោក ហ៊ុន   សៃន  បាន មាន- 
បៃសាសន ៍ថា៖   « អ៊ចីងឹ ! ខ្ញុ ំសុ ំឱៃយ 
អ្នក សារព័ត៌ មាន ទាំង អស់ ដៃល 
មាន អាយុ តៃមឹ ៥៩ ឆ្នា ំចុះ មក ទទួ ល 
យក វ៉ាក ់សំាង កវូដី ១៩  ដោយ ធ្វើ 
ការ ចុះ ឈ្មោះ តាម អន ឡាញ  
ហើយ តៃវូ មើល នៅ ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ  
មួយ ចំនួន   សមៃប់  អ្នក ដៃល  មិន 
អាច ទទួល វ៉ាក់ សំាង នៃះ  បាន »   ។   

 ជា មួយ គា្នា នៃះដៃរ   លោក 
នយក រដ្ឋ មនៃ្តី ក៏ បាន ស្នើ ឱៃយ 
កៃសួង សុខាភិ បាល ធ្វើ ការ ជា- 
មយួ នងឹ កៃសងួ ពត័ ៌មាន ដើមៃប ីធ្វើ 
ការ លើ រឿង នៃះ  ប៉ុន្តៃ លោក គិត 

ថា បៃសិន បើ អ្នក សារ ព័ត៌ មាន 
ទំាង ឡាយ ផ្តចួ  ផ្តើម ធ្វើ កិច្ច ការងារ 
នៃះ ជា មយួ ន ឹង សា្ថាបន័ របស់ ខ្លនួ  
ជា មួ យ នឹង កៃសួង សុខាភិ បាល 
ផ្ទាល់ ក៏ បាន ក្នុង ការ ទទួល បាន 
នូវ វ៉ាក់ សំាង នៃះ  ។ 

 លោក  ហ៊ុយ  វណ្ណៈ  បៃធាន 
សហ ភាព សហ ពន័្ធ អ្នក សារព័ត៌- 
មាន កម្ពុជា  ( ស .ស . ស . ក  )   
បាន បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍  មៃសលិ មញិ 
ថា   លោក នយ រដ្ឋ មនៃ្តី តៃងតៃ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ទៅ ដល់ អ្នក- 
សារព័ត៌ មាន  ដៃល នៃះ ជា កិច្ច- 
ការ សំខាន់  និង ជា ការ លើក ទឹក-  
ចិត្ត ដ៏ ធំ សមៃប់ អ្នក សារ ព័ត៌ មាន ។ 

លោក មាន បៃ សាសន ៍ថា ៖  « ខ្ញុ ំ
សូម  សាទរ ចំពោះ អ្នក សារព័ត៌- 
មាន ទាំង អស់ ផង ដៃរដៃល  
ទទួល បាន ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
ព ីសម្តៃច នយក រដ្ឋ មនៃ្តនី ិង ថា្នាក ់
ដកឹ ន ំរាជ រដា្ឋាភ ិបាល   ដៃល បាន 
អនុ ញ្ញាត ឱៃយ អ្នក សារ ព័ត៌ មា ន 
ចូល ទៅ ក្នុង កៃុម អាទិ ភាព ចាក់ 
វ៉ាក់ សំាង  ការ ពារ កូវីដ ១៩ នៃះ » ។ 

លោក ហ៊យុ   វណ្ណៈ  បាន ធ្វើ ការ- 
អំពាវ នវ ទៅ ដល់ អ្នក សារ ព័ត៌- 
មាន ទាំង អស់  ដៃល  មាន គៃប់ 
លក្ខ ខណ្ឌ  តាម  កៃសួង សុខា- 
ភិបាល ទៅ ទទួល យក ការ ចាក់ 

វ៉ាក់ សំាង នៃះ។   
 នយក បៃត ិបត្ត ិនៃ សម្ពន័្ធ អ្នក- 

សារពត័ ៌មាន កម្ពជុា  ( ខៃ ម ប ូចា)  
លោក ណុប  វី  បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ មៃសលិ មញិ   ដោ យ ថ្លៃង អណំរ- 
គុណ ដល់ លោក នយក រដ្ឋ មនៃ្តី  
ហ៊ុន  សៃន   និង ខាង កៃសួង ព័ត៌- 
មាន   ដៃល បាន   យក ចិត្ត  ទុក ដាក់ 
ខ្ពស់ ដល់ សុវត្ថិ ភាព  ចំពោះ  កៃុម- 
អ្នក សារ ព័ត៌ មាន ។

លោក បាន បៃប់ ថា  ៖ « នៃះ គឺ 
ជា  ការ បងា្ហាញ ពី ការ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ ដល់ សុវត្ថិ ភាព របស់ អ្នក- 
សារ ពត៌័ មាន។   ខៃម បូចា នឹង បន្ត   
ស  ហ ការ ជា មួយ នឹង កៃសួង 

សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ដើមៃបី ផ្តល់ ព័ត៌- 
មាន ទៅ ដល់ សមា ជិក របស់ យើង » ។   

 លោក ណុប   វី បាន បន្ត ថា   លោក  
នងឹ ផ្តល ់ការ សមៃច ឬ ការ ស្មគ័ៃ- 
ចតិ្ត ទៅ ទទលួ យក វ៉ាក ់សំាង ដល ់
បង ប្អនូ អ្នក សារពត័ ៌មាន ដៃល ជា 
សមាជិក របស់ ខៃម បូចា។   

លោក ថា  វ អាសៃ័យ លើ ការ- 
សមៃច ចិត្ត របស ់សមា ជកិ ដើមៃបី 
ទៅ ទទួល យក វ៉ាក់ សំាង ។ 

 លោក   សម   សារ៉ន   ការី និពន្ធ 
របស ់វៃប សាយ  F irst  News  ក ៏
បាន បងា្ហាញ  ពី អំណរ គុណ ទៅ 
ដល់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា ដៃល 
បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ទៅលើ  

សុខ ភាព របស់ អ្នក សារ ព័ត៌មាន  
ប៉ុន្តៃ  លោក មិន ទាន់ សមៃច ចិត្ត  
ថា នឹង ចាក់ វ៉ាក់ សំាង នៃះ ឬ យ៉ាង 
ណា នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

 លោក បាន បៃប់ ថា ៖   « ក្នុង 
នម  ជា នយក រដ្ឋ មន្តៃី ដៃល គិត - 
គូ រពី អ្នក សារ ព័ត៌ មាន ពិសៃស 
អ្នក សារ ព័ត៌ មាន ជួរ មុខ   ដៃល 
ចៃញ យក ពត័ ៌មាន   ប៉នុ្តៃ ក្នងុ នម 
បៃមុខ រដា្ឋាភិ បាល គួរ តៃ ពិចារ ណា 
ចពំោះ វ៉ា ក ់សំាង ដៃល តៃវូ ចាក ់ឱៃយ 
ពួក គាត់(អ្នក សារព័ត៌មាន)។   
គួរ តៃ ជៃើស រីស យក វ៉ាក់ សំាង ណា 
ដៃល មាន បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ » ។ 

 សមៃប់ លោក សម   សារ៉ន   គឺ 
នៅ មាន ការ សា្ទាក ់ស្ទើរ ចពំោះ ការ- 
សមៃច ចតិ្ត ថា តើ លោក នងឹ ចាក ់
វ៉ាក់ សំាង ដៃល ជា ជំនួយ របស់ 
ចិន។   លោក បាន បៃប់ ពីមូល- 
ហៃតុ ថា វ៉ាក់ សំាង កូវីដ សុីណូ- 
ហា្វាម នៃះ មិន ទាន់ មាន ការ ទទួល- 
សា្គល់ ពី អង្គ ការ សុខ ភាព ពិភព- 
លោក ( WHO)  ជា ផ្លវូ ការ នៅ ឡើយ 
ហើយ បៃសិទ្ធ ភាព នៃ វ៉ាក់ សំាង 
នៃះ   ក៏ មិន ទាន់ ដឹង ថា មាន បៃសទិ្ធ- 
ភាព កមៃិត ណា ផង ដៃរ ។

លោក ម៉ម   ប៊ុន ហៃង   រដ្ឋ មនៃ្តី 
កៃសួង សុខាភិ បាល   នៅ ថ្ងៃទី ៨  
ខៃ កុម្ភៈ  បា ន ចៃញ សៃច ក្តី - 

បៃកាស ព័ត៌ មាន  ស្តី ពី ការ ចាក់- 
វ៉ាក់ សំាង បងា្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ដោយ បាន កំណត់ នូវ ពៃល វៃល 
និង ទី កន្លៃង ចំនួន ៤ ទី តំាង សមៃប ់ 
ធ្វើ ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ ។ 
គណៈ កម្ម ការ អន្តរ កៃសួង ដើមៃបី 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ នឹង រៀប ចំ 
កម្មវិធី ចាក់ វ៉ាក់ សំាង Sinop-
harm  សមៃប់ បងា្ការ ជំងឺ កូវី ដ- 
១៩ ជូ ន ដល ់ឥសៃសរ ជន ជាន ់ខ្ពស ់
ដៃល មាន អាយុ ចាប់ ពី ១៨ ដល់ 
៥៩ ឆ្នាំ  ដោយ ការ ស្ម័គៃ ចិត្ត ។ 

 លោ ក ម៉ម   ប៊ុន ហៃង  បាន 
បញ្ជាក់ ថា ៖   «  ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
នឹង បៃពៃឹត្ត ទៅ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី  ១០  
ខៃ កុម្ភៈ នៅ តាម ទី តាំង ចំនួន ៤ 
ផៃសៃង គា្នា ក្នុង នោះ នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
កាល ់ម៉ៃត  សមៃប ឥ់សៃស រ ជន  ជា 
ទៃស រដ្ឋ មនៃ្តី   រ ដ្ឋ មនៃ្តី   រដ្ឋ លៃខា- 
ធកិារ  ឬ មាន ឋានៈ ស្មើ។  នៅ មន្ទរី 
ពៃទៃយ អង្គ ឌួង  សមៃប់ ឥសៃសរ ជន 
ជា អនុ រដ្ឋ លៃខា ធិការ  ឬ មាន 
ឋានៈ ស្មើ » ។   លោក បាន បន្ត ថា   
សមៃប់ ឥសៃសរ ជ ន ជា អភិ បាល 
នៃ គណៈ អភិ បាល រាជ ធានី - ខៃត្ត 
នឹង ចាក់ នៅ  មន្ទីរ ពៃទៃយ មិត្ត ភាព 
ខ្មៃរ - សូវៀត   ឯ ទី តាំង ទី ៤ គឺ នៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ កុមារ ជាតិ  សមៃប់ 
អ្នក សារ ព័ត៌ មាន  ៕   

តពទីពំរ័ ៣...ការពារ ពៃ ឈើ ទាងំ 
៥នក ់ ខាង តលុការ បាន ឱៃយ ពកួគាត ់
ធ្វើ កចិ្ច សនៃយា  ដោយ ហាម គាត ់មនិ ឱៃយ 
ធ្វើ សកម្ម ភាព ការពារ ពៃឈើ ទៀត  
និង ឱៃយ ទៅ ចុះ បញ្ជី អង្គការ នៅ កៃសួង 
មហាផ្ទៃ ។ ប៉ុន្ដៃ អ្វីដៃល អ្នកទាំង ៥រូប  
បាន ធ្វើ ការងារ លើ ការការ ពារ ពៃឈើ 
នៃះ  គឺ ក្នុង នម ជា សកម្មជន  និង ក្នុង 
នម ជា បៃជា ពល រដ្ឋ ប៉ុណ្ណោះ»។

មន្តៃី បរិសា្ថាន ខៃត្ត កៃចៃះ  បាន- 
ឃាត ់ខ្លនួ សកម្មជន ការពារ ពៃឈើ 
ទាងំនៃះ កាលព ីល្ងាច ថ្ងៃទ៥ី  ខៃកមុ្ភៈ  
បន្ទាប ់ព ីពកួគៃ  នងិ បៃជា សហ គមន ៍
បៃមាណ ៥នក ់បាន ធ្វើ យទុ្ធនការ 
ការពារ ពៃឈើ ដើរ បបំសួ ដើមឈើ  
នងិ ដាក ់សា្លាក សញ្ញា  តាម ដើមឈើ 
កុំឲៃយ មាន ការកាប់ បំផ្លាញ ពៃឈើ  
កៃម ពាកៃយ ស្លាក ថា  «សូម មៃតា្តា 
ជយួ ថៃរកៃសា ពៃ មរតក ដនូតា យើង»  
ស្ថតិនៅ តបំន ់ពៃឡង ់ ក្នងុឃុ ំកពំង-់ 
ចាម  សៃុក សំបូរ។

លោក ឆយ  ដួងសាវុធ  បៃធាន 
មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ដ កៃចៃះ  បដិសៃធ 
ធ្វើ ការ បក សៃយ កាល ព ីមៃសលិមញិ ។ 
ប៉នុ្ដៃ បើតាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មាន 
របស ់ការយិលយ័ អ្នកនពំាកៃយ កៃសងួ- 
បរិសា្ថាន  ការអនុវ ត្ត ចៃបាប់ ចំពោះ 
សកម្មជន ការពារ ពៃឈើ ទាងំ ៥នក ់
នៃះ  គ ឺមនៃ្ដ ីបរសិា្ថាន បានអនវុត្ដ នតីវិធិ ី
ចៃបាប ់ចនំនួ ២ កាលព ីថ្ងៃទ៧ី  ខៃកមុ្ភៈ  
ឆ្នា២ំ០២១  កៃយ ការសាក សរួ នងិ 

ការ បៃមូល ភ័ស្តុតាង។
នតីវិធិ ីនោះ  រមួមាន ទ១ី  កៃមុ ជន- 

ល្មើស បានសារភាព ថាពិតជា បាន- 
លួច ចូល តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ- 
ឡង់ ក្នុង ភូមិសាស្តៃ ខៃត្ត កៃចៃះ និង 
បាន ធ្វើ សកម្មភាព ដោយ គា្មោន ការអន-ុ 
ញ្ញាត  ហើយ បាន ធ្វើកចិ្ច សនៃយា ចពំោះ 
មខុ មន្តៃ ីកៃស ួង បរសិា្ថាន  បញៃឈប ់សកម្ម- 
ភាព ចូល ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ធ ម្ម ជាតិ  
ដោយ  គា្មោន ការ អនញុ្ញាត គៃប ់រូប ភាព 
ដៃល ជា អពំើផ្ទយុ នងឹ ចៃបាប ់រដ្ឋ  ជាព-ិ 
សៃស ផ្ទយុ នងឹ ចៃបាប ់ស្ត ីព ីតបំន ់ការពារ 
ធម្ម ជាតិ។ ទី២  នៅ វៃលម៉ាង ១២: 
២៥នទ ី ថ្ងៃទ៧ី  កមុ្ភៈ  មន្តៃ ីឧទៃយានរុ កៃស   
នៃ មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត កៃចៃះ  បាន- 
បញ្ជូន សំណុំ រឿង និង បៃគល់ ជន-   
ទាងំ ៥ របូទៅ តលុការ  ដើមៃប ីចាត ់ការ 
តាម នីតិវិធី ចៃបាប់។

កៃសងួ បរសិា្ថាន បញ្ជាក ់ថា ៖« លោក 
អ៊ូច  ឡៃង  បៃធា ន អង្គ ការ កៃុម កិច្ច- 
ការពិសៃស សិទ្ធិ មនុសៃសកម្ពុជា និង 
គកូន បាន លចួ ធ្វើ សកម្ម ភាព ដោយ 
ខសុ ចៃបាប ់ កៃម សា្លាក អង្គ ការ កៃមុ- 
កិច្ច  ការ ពិសៃស សិទ្ធិមនុសៃស កម្ពុជា  
ដៃល អង្គការ នៃះមនិ បាន ចុះ បញ្ជ ីសៃប-  
ចៃបាប់ នៅ កៃសួង មហា ផ្ទៃ ឡើយ» ។

លោក អំ សំអាត  នយករង  
អង្គការ លីកាដូ  សាទរ ចំពោះ ការ- 
ដោះលៃង សកម្មជន ការពារ ពៃឈើ 
ទាងំ៥នក ់វញិ។ ប៉នុ្ដៃ លោក សក- 
សា្ដាយ ចំពោះ ការ ឃាត់ ខ្លួន ពួកគៃ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«បើ យើង មើល ទៅ- 
លើ ទិដ្ឋភាព រួម  សកម្មជន ការពារ 
ពៃឈើ ទាំង ៥នក់ នៃះ  ពួកគាត់ 
គៃន់តៃ ជាអ្នក សៃឡាញ់បរិសា្ថាន  
សៃឡាញ ់ពៃ ឈើ  ហើយ សកម្មភាព 
ដៃល ពួកគាត់ ធ្វើ  គឺ ដើមៃបី ការពារ 
ពៃឈើ របស់ កម្ពុជា»៕ 

ក្រមុ អ្នក សារព័ត៌ មានរង់ចំាយក ព័ត៌មាននិង ថតរូប  ។ រូបថត ហុង មិន

សកម្មជនពែឈើ៥រូបដែលរងការចោទ...

សកម្មជនព្រឈើ៥រូបព្រលបញ្ជនូមកតុលាការពីថ្ង្រទី៧ កុម្ភៈ  ។រូប ADHOC Cambodia



ថ្ងៃអងា្គរ ទី៩ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផា ក់ សា� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន សេដ្ឋ  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន សេដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រើយ 

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

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

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រា វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យខេត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឃុ ត  សុភ ចរិ យា
  
ភ្នពំេញៈ មន្តៃ ីពាក ់ពន័្ធ បាន ឱៃយ ដងឹ ព ីថ្ងៃ 

៧ ក ុម្ភៈ ថា ក្ន ុង សបា្ដាហ ៍ទ១ី ដើម ខៃ កមុ្ភៈ 
នៃះ គៃះ អគ្គ ិភយ័ បាន បង្ក ឱៃយ មនសុៃសនៅ 
ភ្នពំៃញ  នងិ ខៃត្ត ចនំនួ២យ៉ា ង តចិ ៣ នាក ់ 
រង របសួ  នងិ ឆៃះ ខចូខាត អ គារ សា លា- 
រៀ ន ១ខ្នង មាន ៤ បន្ទ ប ់ឃ្លាងំ ស្តកុ ទនំញិ 
ចំនួន ២  ពៃ មទាំ ង ឆៃះ ខូ ចខាត ពៃ ឈើ 
ជាង ១០ ០ហិក តា ។ 

លោក  ពៃំ  យ៉ន  បៃធាន ការិ យ ល័យ 
បងា្ការ ពន្លត ់អគ្គ ិភយ័  នងិ សង្គៃះ នៃ ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន នគរ បាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា  កាល ពី ថ្ងៃ៦  កុម្ភៈ  
មាន គៃះ អគ្គិ ភ័យ កើត ឡើង ក្នុង ខណ្ឌ 
ចំនួន ២  ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ បង្ក ឱៃយ បុរ ស 
២នា ក់ រង របួស  និង ឆៃះ ខូច ខាត ទំនិញ 
ក្នុង ឃ្លាំង ចំនួន ២អ ស់ទាំង  សៃុ ង។ 

បើតា ម លោក យ ៉ន នៅ ពៃ ឹក ថ្ងៃ៦   កមុ្ភៈ 
មាន គៃះ អគ្គ ិភយ័ ឆៃះ ឃ្លាងំ ស្តកុ ទនំញិ 
ទហំ ំ១៦ ម៉ៃតៃx២៥ ម៉ៃតៃ ធ្វើ ព ីដៃក  បៃក-់ 
ស័ង្ក សី  នៅ សងា្កាត់ ភ្លើង ឆៃះ រទៃះ  ខណ្ឌ 
កបំលូ ។ ទនំញិ ក្នងុ ឃ្លាងំ ដៃល ភាគ ចៃើន 
ជា កាវ បិទ សៃបៃក ជើង និង សំាង កៃ អូប រួម-  
ទាងំ សមា្ភារ មយួ ចនំនួ ទៀត  តៃ ូវបាន ឆៃះ 
អស ់ ហើយ បាន បង្ក របសួ មនសុៃស ២ នាក ់ 
ក្នងុ នោះ មា្នាក ់ឈ្មោះ Peng Quiyunអាយ ុ
២៩ឆ្នាំ  ជា ជន ជាតិ ចិន ជា បៃធាន ផ្នៃក 
គៃប ់គៃង ទនំញិ ក្នងុ ឃ្លាងំ នងិ មា្នាក ់ទៀត 
ឈ្មោះ  ជយ័  សុ ីធឿន  អាយ ុ២៤ ឆ្នា ំ ជន- 
ជាតិ ខ្មៃរ  ជា អ្នក បើក បរ ។

លោក បាន បន្តថា  កៃយពី អគ្គ ិភ័យ 
នៃះ តៃវូបាន ពន្លត ់អស ់ សៃប ់តៃ នៅ  ម៉ាង 
១២:៣០ នាទ ីក្នងុ ថ្ងៃ ដដៃល នោះ  ក ៏មាន 
គៃះ អគ្គិ ភ័យ មួយ ទៀត កើត ឡើង នៅ 
សងា្កាត់ ឃ្មញួ ខណ្ឌ សៃន សុខ ដោយ បាន 
ឆៃះ  ឃ្លាងំ ស្តកុ គៃឿង ប នា្លាស ់រថយ ន្ត ទហំ ំ
៥ម៉ៃតៃ x៧ម៉ៃ តៃ រមួ ទាងំ ទនំញិ ក្នងុ ឃ្លាងំ 
នោះ ខូច ខាត ទាំង សៃុង ។

លោក  យ ៉ន  បាន បញ្ជាក ់ថា៖  «ករណ ី
ឆៃះ ឃ្លាំង ទំនិញ ទាំង ២ នៃះ គឺ បណ្ដាល 
ម កពី ទុសៃសៃ  ខៃសៃ ភ្លើង »។ 

លោក បាន ឱៃយដឹងដៃរថា  ចាប់ ពី ដើម ខៃ 

មករា  រហតូ មក ទល ់ពៃល នៃះ នៅ ភ្នពំៃញ 
មាន គៃះ អគ្គិ ភ័យ កើត ឡើង ចំនួន ១២ 
ករណ ីនងិ បាន បង្ក ឱៃយ មនសុៃស ចនំនួ ២ នាក ់
សា្លាប់  និង ២ នាក់ ទៀត រង របួស ។

ជុំវិញ គៃះ អគ្គិ ភ័យ នៃះ ដៃរ  លោក  
ប៊តុ  អាន  នាយ ផ្នៃក បងា្កា រនងិ ពន្លត ់អគ្គ-ិ 
ភ័យ នៃ អធិ កា រដ្ឋាន នគរបាលសៃុក 
កណ្ដៀង  ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  នៅ យប់ ថ្ងៃទី ៥  ខៃ កុម្ភៈ  
មាន គៃះ អគ្គិ ភ័យ មួយ កើត ឡើង នៅ 
ក្នងុ សា លា បឋមស ិកៃសា កៃវ វជិយ័ ក្នងុ ភមូ ិ
កៃវ  វិជ័យ  ឃុំ កណ្ដៀង។ ករណីនៃះ 
បានបង្កឱៃយ លោក  អ៊ុយ  លាង ហាក់  
អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ ជា នា យក សា លា បឋម 
សកិៃសា ខាង លើ  រង របសួ សៃល  បនា្ទាប ់ព ី
គាត់ បាន ពៃយា យម ទៅ រំដោះ សត្វ គោ ២ 
កៃបាល របស់ គាត់ ដៃល ផ្ញើទុក ក្នុង បន្ទប់  
អគារ សា លា រៀន ១ ខ្នង នោះ  តៃ មនិ បាន 
សមៃច ។

លោក  អាន  បញ្ជាក់់ ថា៖ «លោក នា- 
យក សា លា បាន រង របសួ ជើង  ហើយ គោ 
ទាងំ ២កៃបា ល របស ់គាត ់បាន ងាប ់នៅក្នងុ 
ហៃតុ ការណ៍ ភ្លើង ឆៃះ នោះ។  ចំណៃក 
សណំង ់អគារ សា លាទ ំហ ំ៦ ម៉ៃតៃx៣២ 
ម៉ៃតៃ មាន ៤ បន្ទប់  ធ្វើ ពី ឈើ បៃក់ កៃបឿង 

រួម ទាំង សមា្ភារ សិកៃសា មួយ ចំនួន តៃូវ បាន 
ឆៃះ ខូច ខាត អស់ ទាំង សៃុង» ។ 

បើ តាម លោក  អាន  គៃះ អគ្គ ិភយ័ នៃះ 
ក៏បង្ក ឡើង ពី កា រផ្ទុះ ឆ្លង ចរន្ត អគ្គិ សនី  ។  

លោក បាន បន្ត ថា៖«យើង ពតិជា មាន 
ការ ភា្ញាក់ ផ្អើលនៅ ពៃ ល មាន ភ្លើង ឆៃះ 
សាលា  បៃរ ជា នៅក្ន ុង បន្ទប់ នៃ អ គារ សកិៃសា 
នោះ មាន ចិញ្ចឹម សត្វ គោ ទៅ វិញ»។ 

ជុំវិ ញ ករណី នៃះ  លោក  អ៊ុយ  លាង- 
ហាក់  បាន បៃប់ ថា  អគារ នោះ ជា អគារ 
ចាស់  ដៃល បៃើ បៃស់ ជា រោង ជាង និង 
រោង បាយ ពៃម ទាងំ ជា បន្ទប ់ដក ់សមា្ភារ 
ហើយ មានទំនៃរ ១ បន្ទប់  គាត់ ក៏ សុំ ការ- 
អនុញ្ញាត ពី គណៈ កម្មការ សាលា ដក់ គោ 
របស ់គាត២់ កៃបា ល  បណ្ដាះ អាស ន្ន ពៃះ 
ខា្លាច ចោរ លួច ដោយ សារ គាត់ តៃូវ រុះរើ 
ផ្ទះ ចាស់ ដៃល មាន ចមា្ងាយ ជាង ១គី ឡូ- 
ម៉ៃតៃ  ពីសា លាមក នៅ ជិតសាលា វិ ញ។ 

ដោយ ឡៃក  លោក  មុងឹ  ប៊នុ លមី  នាយ 
ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ពៃឈើ ខៃត្ត សៀម រាប បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  ក្នុង សបា្ដាហ៍ ទី១ 
នៃខៃកុម្ភៈ នៃះ មាន ករណី ភ្លើង ឆៃះ ពៃ 
កើត ឡើង ដោយ បាន ឆៃះ រាល ដល ដល ់
ពៃ ចមា្ការ ធ្នង ់ក្នងុ តបំន ់អភរិកៃស បង្ក កា រខចូ- 
ខាត អស ់១០៥ ហកិ តា។ករ ណនីៃះ កៃមុ 

មន្តៃ ីជំនាញ ស ងៃស័យ លើ ពលរដ្ឋ ៣ គៃសួា រ 
ដៃល រស ់ក្នងុ ភមូ ិអងា្កាញ ់ឃុ-ំ សៃកុ សា្វាយ 
លើ ជាប់ តំបន់ ពៃ អភិ រកៃស  នៃះ។ 

លោក ប៊នុ លមឹ បាន ថ្លៃង ថា៖ «ករណ ី
ភ្លើង ឆៃះ ពៃ នៅ កម្ពជុា មនិ មៃន កើត ឡើង 
ពី ធម្ម ជាតិ នោះ ទៃ គឺកើត ឡើង ពី សកម្ម- 
ភាព  មនសុៃស។ យើង សងៃស័យ មាន គៃ លចួ 
ដតុ ដើមៃប ីចាប ់សត្វ ពៃឬ ដើមៃប ីទន្ទៃន យក 
ដីពៃ មក កាន់ កាប់ ជា លក្ខណៈ ឯក ជន 
ដោយ  ខុស ចៃបាប់» ។

ទោះ ជា បៃប ណ  លោក  ប៊នុ លមី  មនិ 
បាន បៃប ់ឱៃយ ដងឹ អពំ ីអត្ត សញ្ញាណ ពលរដ្ឋ 
ទាងំ ៣គៃ ួសារ ដៃល សមត្ថ កចិ្ច សងៃសយ័  
នោះ ទៃ។លោក ថា៖« នៅពៃ លនៃះ  កៃមុ 
មន្តៃ ីជនំាញ យើង កពំងុ បន្ត នតី ិវធិ ីសុើប- 
សួរ ពួក គៃ ម្ដង ១ គៃួសារ ៗ  ដើមៃបី ស្វៃង រក 
ការ ពិត» ។

ក៏ប៉ុ ន្តៃ បើតាម លោក  ប៊ុន លីម  កៃុម 
មន្តៃ ីជនំាញ នៅ ពុទំាន ់រក ឃើញ មាន ភស័្ដ-ុ 
តាង ដក ់បន្ទកុ លើ គៃសួារ នោះ   ទៃ។ កៃមុ 
មន្តៃ ីជនំាញ កពំងុ បន្ត សុើប អង្កៃត ករណ ី
នៃះដោយ អះ អាង ថា  នងឹ នា ំជន បង្ក ភ្លើង- 
ពៃ នៃះទៅ ឱៃយ តុលា ការ ផ្ដនា្ទា ទោស តាម 
ចៃបាប់ ឱៃយ ខាង តៃ បាន ។

លោក ថា ៖«ជន បង្ក បទ ល្មើស ភ្លើង ឆៃះ 
ពៃ ឬ ភ្លើង ឆៃះ ពៃ លចិ ទកឹ ដោយ ចៃត នា 
តៃវូ ផ្តនា្ទា ទោស កៃម បទ ល្មើស ពៃ ឈើ 
ថា្នាក ់ទ១ី  ឬ បទ ល្មើស ជល ផល ថា្នាក ់ទ១ី 
ដៃល តៃវូ ជាប ់ពន្ធ នាគា រ ព៣ី ឆ្នា ំទៅ៥ ឆ្នា ំ
ឬ ពី៥ ឆ្នាំទៅ ១០ ឆ្នាំតា ម ប ញ្ញ ត្តិមាតៃ 
៩៧ នៃ ចៃបាប ់ស្តពី ីពៃ ឈើ នងិ មាតៃ ៩៨ 
នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី ជល ផល»។

ជុំវិញ ករណី ភ្លើង ឆៃះ ពៃ នៃះដៃ រ  លោក  
សៃី  រា៉ា បៃធាន ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នំ   
សំកុះ  ដៃល ស្ថិត ក្នុង សៃុក សំឡូត  ខៃត្ត 
បាត ់ដបំង បាន ឱៃយ ដងឹ ដៃរ ថា  កាល ព ីថ្ងៃ៥  
ខៃ កមុ្ភៈ មាន ករណ ីភ្លើង ឆៃះ ពៃ រាល ដល  
ចូល ក្នងុ ដៃន ជមៃក អស់ បៃមាណ ២ ហិក- 
តា ផង ដៃ រ ។

ជាមួយ គា្នានៃះ  លោក   រា៉ា ក៏បា ន 
ស ងៃសយ័ដៃ រថា   ករណ ីនៃះ ទនំង ជា មាន 
ពលរដ្ឋ លចួ ដតុ  ដោយសា រ ពកួគៃ ចងប់ាន 
ដី នៅ តំបន់ នោះ យក ធ្វើជា  កម្ម សិទ្ធ ិ៕

គឹម  សារុំ 

 ភ្នពំេញៈ សាលា ឧទ្ធរ ណ៍ កាល- 
ពី មៃសិល មិញ បាន បៃកាស សា ល- 
ដកីា  តម្កល ់ទោស ២ ឆ្នា ំដល ់សៃ្ត ី
មា្នាក់ តាម អំណច សាល កៃម 
សា លា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ 
បនា្ទាប់ ពី ជំនុំ ជមៃះ ពី ថ្ងៃ ទី ១៩ 
មក រា  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បទ ឆបោក  
ខណៈ សៃ្តី រូប នៃះ កំពុង មាន 
ទោស សរបុ ២៩ ឆ្នា ំ ក្នងុ សណំុ-ំ 
រឿ ងចំ នួន  ១៣ ។

ក្នងុ ពៃល បៃ កា ស សា លដ ីកា 
នៅចំពោះ មុ ខ សៃ្តីជា ប់ចោទ 
ឈ្មោះ ឃម  រដ្ឋា អាយុ ៣៨ 
ឆ្នាំ ក្នុង បន្ទប់ សវនាការ  លោក  

ចៅកៃម  សុនិ  វសិាល  បាន លើក 
ឡើង ថា  កាលព ីថ្ងៃ ជនំុ ំជមៃះ ស្តៃ ី
ជា ប់ចោ ទ បាន បៃប់ តុលាការ 
ថា  សំណុំរឿ ង ១ ដៃល គាត់ ប្ដឹង 
ឧទ្ធ រណ៍ គឺ ពាក់ព័ន្ធ ដើម បណ្ដឹង 
រដ្ឋ បៃបវៃ ណីប្តឹង ករណីបា ត់រ ថ- 
យ ន្តឡចិសុសី  មា៉ាក  RX300  ២ 
គៃឿ ង ដៃល តលុាការ ថា្នា កក់ៃម 
ផ្តនា្ទាទោសដក់ ព ន្ធនា គា រ២ឆ្នា ំ។ 
តាមប ណ្ដងឹ នោះថា  រថ យន្ត ទាងំ 
២ គៃឿង គឺជន ជា ប់ចោទ បាន 
យក ទៅ លក់ ឬ បញ្ចាំ បន្ត ។ប៉ុន្តៃ 
សៃ្តជីា បច់ោ ទ ថា  រថយន្ត ទា ំង២ 
គៃឿ ងនោះ  គាត់បាន ជួល ឱៃយគៃ  បន្ត 
តៃអ្នក ជួល ពីគាត់ យកទៅ ល ក់  ។  
  លោក ថា ៖«យោង អង្គ ហៃតុ 

នៃះ  តុលា ការ សមៃច តម្កល់ 
សាលកៃ មត ុលាកា ររា ជធានភី្ន-ំ 
ពៃញ ទកុ ជា  បានការ ដដៃ ល ។តៃ 
ទុក សិទ្ធ ិ១ខៃ ឱៃយ ជន ជាប់ចោទប្តងឹ 
សា រ ទុក្ខ ទៅ តុ លា ការ កំពូល    »  ។

 តាម អង្គ ហៃត ុសាលា  ឧទ្ធ រណ ៍
បងា្ហាញ ថា  ស្តៃី  ជាប់ ចោទ និង 
បក្ខ ពួក២នាក់ទៀត(សៃ ី បៃសុ )  
តៃូវបាន សម ត្ថកិ ច្ច កងរា ជ អា វុធ-  
ហ ត្ថ ឃ ត ់ខ្លនួ   ហើ យតៃ ូវ បានសា- 
លាដ ំប ូងរា ជធា នភី្នពំៃញ ឃុខំ្ល ួន 
ពីថ្ងៃ ១៨  មៃសា  ឆ្នា ំ២០១៨ ។ជន 
រង គៃះ ដៃល ស មត្ថ កិច្ចបា ន រក- 
ឃើញ មាន ១៦នា ក ់ដៃ លតៃវូ- 
បាន ជ នទាងំ៣នា ក ់ជលួ រថ យន្ត 
មា៉ាកឡ ិច សុសី នងិកាមរើ ។ កាល- 

ពី ចា ប់ខ្លួ ន ជន ជាប់ ចោទទាំ ង  
៣នាក់  បានបៃ ប់ សម ត្ថកិ ច្ចថា  
រថ យ ន្តដៃល ពួ កគៃ បាន ជួ លមាន  
៤ ២ គៃឿ ង។រើឯកន្លៃ ង ប ញ្ចា ំគឺ នៅ 
ម្តុវិំមាន ឯក រាជៃយ  ផៃសារ កណ្ដាល   
នៅ សំណង់១២ នៅអ គារ ផាកវៃ 
និងកន្លៃងផៃសៃង នៅភ្នំ ពៃញ។

 សណំុ ំរឿ ងនៃះ តៃ ូវបា ន សាលា- 
ដ ំប ូងរា ជធា ន ីភ្ន ំពៃ ញផ្ត នា្ទា ទោស 
សៃ្ត ីជា ប់ចោទ ដ ក់ ពន្ធ នា គា រ 
២ឆ្នាពំថី្ងៃទ១ី៨ កុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០១៩ 
ដោយ ចោទ ពី ប ទរំលោភលើទំនុក-  
ចតិ្ត នងិមា ន ការ ផ្តនា្ទា ទោស ២ឆ្នា ំ
ក ន្លះនិ ង២ ឆ្នា ំក្នងុ ១ ៣សំ ណំុ រឿ ង 
ស របុ ទោស២ ៩ឆ្នា។ំ  រើឯ សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍បាន លើក យកតៃ ១ស-ំ 

ណុំរឿ ងម កជំនំុ ជមៃះ បុ៉ ណ្ណោះ  
កៃយពី ជ ន ជា ប់ ចោទប្តឹ ង 
ទាសដ់ៃ លជា ប ទល្មើ សឆបោ ក 
បៃពៃឹ ត្តនៅ ក្នុងឆ្នាំ២ ០១ ៨ ។

កា លព ីជ ំនុ ំជ មៃះ នៅឧទ្ធ រ ណ ៍
ស្តៃី  ជាប់ ចោទ ធា្លាប់ បៃប់ចៅ - 
កៃ មថា រ ថយ ន្តដៃ លគា ត ់ជលួពី  
គៃនោះ មា៉ាកឡិចសីុស  RX300  
ចំនួន ២ គៃឿង ដោយក្នុង ១ ខៃ 
តម្លៃ ៥ ០០ដុ លា្លារ  ហើយ ក៏ មិ ន 
បានធ្វើ ល ិខតិ ជ ួល ដៃរ ។  បនា្ទា ប ់
ម ក គាតក់ ៏យ ករថ យន្ត នោះទៅ 
ជលួប ន្ត  ក្ន ុងត ម្លៃ១ គៃឿ ង៦ ០០ 
ដលុា្លា រក្នុ ង ១ខៃ តៃ អ្នកជួ ល បន្ត 
នោះបាន បោ ក គា ត់ ទើប មា្ចាស់ 
ដើ មប្ដឹ ង   ចាប់ខ្លួន៕

គ្រោះអគ្គភ័ិយនៅភ្នពំ្រោញនិងខ្រោត្ត៣បង្ករបួស៣នាក់និងឆ្រោះព្រោជាង១០០ហិកតា

ឧទ្ធរណ៍តម្កល់ទោសស្ត្រោមី្នាក់២ឆ្នាលំើ១សំណំុរឿង ក្នងុចំណោមសំណំុរឿង១៣

ទិដ្ឋភាពភ្លើងឆេះពេនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងេ១ ខេកុម្ភៈ។ រូបថត កៃសួងកសិកម្ម
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,000 17,000 17,200 17,000

2 GTI 3,280 3,280 3,280 3,280

3 PAS 13,700 13,500 13,760 13,500

4 PEPC 2,950 2,880 2,960 2,820

5 PPAP 11,700 11,500 11,700 11,500

6 PPSP 1,510 1,520 1,520 1,500

7 PWSA 6,060 6,080 6,080 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៨ី ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ ថាមពល អគ្គិសនី 
ដើរ ដោយ ពន្លឺ ពេះអាទិតេយ ចំនួន 
១២០ មេហ្គា វ៉ាត់ បន្ថេម ទៀត 
នឹង តភ្ជាប់ ចូល បណ្តាញ ជាតិ 
ក្នុង  ឆ្នាំ ២០២១ ដេល ជាការ 
ឆ្លើយ តប នងឹ តមេវូ ការ ក្នងុ សេកុ 
នងិ គោល នយោ បាយ របស ់រាជ 
រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ បញ្ចុះ តម្លេ 
អគ្គសិន ី ។ នេះបើ តាម មន្តេ ីជាន ់
ខ្ពស់  កេសួង រ៉េ និងថាមពល។

លោក  វិចទ័រ  ហេសូនា អគ្គ នា - 
យក នេ អគ្គនាយក ដ្ឋាន ថាម ពល 

កេសងួ រ៉េ នងិថាមពល បាន ឱេយ 
ដងឹថា រោង ចកេ ថាមពលសឡូា  
អានុភព  ១២០  មេហ្គា វ៉ាត់ថ្មី 
ទៀត  នងឹ ដក ់ចលូ ទៅ   បណ្តាញ 
ជាតិ នៅ ឆ្នាំ នេះ។  កម្ពុជា មាន 
គមេង វិនិយោគ លើ ថាមពល 
អគ្គសិន ីព ីពន្ល ឺពេះអាទតិេយ សរបុ 
៤៥០ មេហ្គាវ៉ាត់  ទទួល បាន  
ការ អនុញ្ញាត ពី រដ្ឋាភិបាល ។ 

លោក និយាយថា៖ «យើង 
នឹង បញ្ចេញ ថាម ពល អគ្គិសនី 
ដើរ ដោយ ពន្លឺ ពេះអាទិតេយ មួយ 
ចំនួន នៅ សេស សល់ កំពុង សាង  - 
សង់ ចូល ទៅ បណ្តាញ ជាតិ   រួម-  

មាន គមេង ថាមពល សូឡា 
អានុភព  ៦០ មេហ្គាវ៉ាត់ នៅ 
ខេត្ត បាត់ ដំបង អានុភព ៣០ 
មេហ្គាវ៉ាត់ នៅ ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ 
និង អានុភព ៣០មេហ្គាវ៉ាត់ 
នៅ  ខេត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ »។

កញ្ញា ថូង ធីតា នាយិកា គេប់- 
គេង កេមុហ៊នុ ថងូតេ ឌងី ឯ.ក 
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ថា ថាម ពល 
អគ្គសិន ីគ ឺ មាន ភព ចាបំាច ់ខ្លាងំ 
ក្នុង ការ  ជួយ កាត់ បន្ថយថ្លេ ដើម  
ខណៈ តម្លេ អគ្គសិន ីនៅ កម្ពជុា គ ឺ
នៅ តេ    ខ្ពស់។

កញ្ញា ធីតា៖ «នេះ ជា ដំណឹង 

ល្អ ដេល កា រ ផ្គត់ ផ្គង់ អគ្គិសនី 
មាន សមត្ថភព ពេញលេញ »។

អ្នក សេី ម៉ៅ សុធា មនេ្តី នេ 
កេុមហ៊ុន  សិលា  ផិបភើរ ដេល 
ជា កេមុហ៊នុ នា ំចេញ មេច  បាន 
ឱេយ ដងឹ ថា ការ បង្កើន សមត្ថ ភព 
ផ្គត់ ផ្គង់ ថាម ពល អគ្គិសនី នេះ  
នងឹជយួ ពងេងឹ សវុត្ថភិព ថាម- 
ពល សមេប់ សហគេស ធុន- 
តូច និងមធេយម នៅ កម្ពុជា ។

អ្នកសេ ីនយិាយ   ថា ៖ «នេះ ជា 
ដំណឹង ល្អ សមេប់ មា្ចាស់  អាជីវ-
កម្ម   ការ បង្កើន កមា្លាំ ងផ្គត់ ផ្គង់ 
បាន  គេប ់គេន ់នងឹ ធ្វើ មាន នរិន្តរ- 

ភព ថាម ពល  ដេលធ្វើ ឱេយ  លទ្ធ-
ភព  ផលិត  យើង   មាន លំនឹង 
ជាង  មុន ហើយ បេសិន បើ តម្លេ 
ទាប ជា ងមុន កាន់តេ ជួយ យើង 
បាន  ចេើន ថេម ទៀត ដល់ អ្នក- 
ផលិត ដោយ សារ គាត ់អាច កាត-់  
បន្ថយ ថ្លេ ដើម ផលិត» ។

លោក ហេសនូា  បាន អះអាងថា  
កម្ពជុា មាន សមត្ថភព គេប ់គេន ់ 
ក្នុង ការ ផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី នៅ ឆ្នាំ 
នេះ។ កម្ពុជា  នឹង មិន បេឈម  
កង្វះ អគ្គិសនី   ទេ ។  កម្ពុជា មាន 
សមត្ថ ភព ផ្គត ់ផ្គង ់អគ្គសិន ី បាន 
៣ ០០០ មេហ្គាវ៉ាត ់នៅ រដវូ  វសេសា  

នងិ ២ ២០០មេហ្គាវ៉ាត ់នៅ រដវូ- 
បេងំ ។  លោក បន្ថេម  ថា៖ «យើង 
នងឹ មនិ មាន     បញ្ហា កង្វះការ ផ្គត-់ 
ផ្គង់   ទេ ពេះ  ការ ផ្គត់ផ្គង់ របស់ 
យើង បាន  លើស ផេនការ  ហើយ  
បេសិនបើ   មាន តមេូវ ការ លើស 
ពីនេះ យើង នឹង អាច នាំ ចូល ពី 
បេទេស ជិត ខង បន្ថេម »។

កេុម បេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា 
កាលព ីសបា្តាហ ៍មនុ បាន  អនមុត័  
គមេង វិនិយោគ  រោង ចកេ ថាម- 
ពល អគ្គិសនី  ដោយ ពន្លឺ ពេះ អា-
ទិតេយ អានុភព  ៦០ មេហ្គាវ៉ាត់  
នៅ  ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ៕ LA

ម៉េ គុណ មករា 

ភ្នពំេញៈ យោងតាម ការ អង្កេត ចន្លាះ  
ជរំឿន កសកិម្ម កម្ពជុា  ឆ្នា ំ២០១៩  (CIAS 
2019)  ចុង កេយ បាន បង្ហាញ  ថា 
មាន ការ កាន់ កាប់  កសិកម្ម  លក្ខណៈ- 
គេសួារ សរបុ  ១ ៧២៦ ០០០  នៅ ក្នងុ 
បេទេស កម្ពុជា  ឬ ស្មើនឹង ៥០ ភគរយ  
នេ គេួសារ ទាំងអស់ នៅ ក្នុង បេទេស   
( ៣ ៤៣៨ ០០០  គេសួារ តាមការ អង្កេត  
សេដ្ឋ កិច្ច សង្គម កម្ពុជា ឆ្នាំ  ២០១៧ )  
ខណៈ  ដេល សកម្ម ភព ដណំ ំ តេវូ បាន 
រាយការណ៍ ថា  មាន ចំនួន ៨៨ ភគរយ  
នេ ការ កាន់ កាប់ កស ិកម្ម  គេសួារ ទាងំអស ់ 
នៅកម្ពជុា   នងិ ៧៥ ភគរយ នេ ការ កាន-់ 
កាប់ កសិ កម្ម លក្ខណៈ គេួសារ   បាន រាយ-
ការណ ៍ព ីការ ចញិ្ចមឹ បសសុត្វ  បសបុកេស ី 
ឬ សត្វ ល្អតិ ។ នេះបើ យោងតាម អង្គការ  
សេបៀង  និង កសិកម្ម នេ អង្គការ សហ- 
បេជាជាតិ  (FAO)។ 

អង្គការ FAO  បាន ឱេយ ដឹង ថា  ការ- 
អង្កេត ចន្លាះ ជរំឿន កស ិកម្ម ឆ្នា ំ២០១៩ 
(CIAS 2019)  នេះ គឺ ជា ការ អង្កេត 
ទេង ់ទេយ ធ ំលើក ទ១ី នៅ កម្ពជុា  បនា្ទាប់  
ពី  ការ ធ្វើ ជំរឿន កសិកម្ម ឆ្នាំ ២០១៣ ។  
ការ អង្កេត ចន្លាះ ជំរឿន កសិ កម្ម ឆ្នាំ 
២០១៩  ធ្វើ ឡើង កេម ការជយួ ឧបត្ថម្ភ  
ពី រាជរដ្ឋា ភិបាល  ទីភ្នាក់ងរ សហរដ្ឋ 

អាមេរិក សមេប់ ការ អភិវឌេឍ អន្តរជាតិ 
(USAID)   អង្គការ FAO  នងិ មលូ និធិ 
បៀល និង មីលីន ដហ្គេត (Bill and 
Melinda Gates Foundation)។

របាយការណ ៍នេះ នងឹ តេវូ ចេញផេសាយ  
ជាផ្លវូការ នៅ ថ្ងេទ ី៩  ខេ កមុ្ភៈ   ខណៈ ដេល  
វទិេយាសា្ថាន ជាត ិស្ថតិ ិ (NIS)  នេ កេសងួ  
ផេនការ(MoP)   សហការ ជាមយួ  កេសងួ  
កសិ កម្ម រុកា្ខា បេមាញ់  និង នេសាទ  
(MAFF)   នងិ មាន ការ គាទំេ ព ីអង្គ ការ 
FAO  រួមគា្នា ធ្វើការ អង្កេត នេះ ដោយ 
បេមូល ព័ត៌មាន  ស្ដីពីការ ដំដុះ ដំណំ   
ការ ចញិ្ចមឹ បសសុត្វ  បសបុកេសី  វរ ីវបេបកម្ម   
និង នេសាទ។  

CIAS2019  បាន បង្ហាញ ថា  គេសួារ 
កាន ់កាប ់កស ិកម្ម ចនំនួ  ២៣៤ ០០០  
គេសួារ បាន ចលូរមួ ក្នងុ សកម្ម ភព នេសាទ  
ដោយ មាន ៦៣ ភគរយ  នេ អ្នក កាន ់កាប ់  
បាន រាយការណ៍ ពី  ផល នេសាទ របស់ 
ពួកគេ គឺ ទាបជាង ឆ្នាំ មុន  ហើយ មាន 
តេ ៩ភគរយ ប៉ណុ្ណោះ  ដេល រាយ ការណ ៍ 
ថា បាន ផល ចេើន ជាង ឆ្នាំ មុន។ 

ការអង្កេត នេះ បាន វយ តម្លេ ថា ៣១  
ភគរយ នេ ការ កានក់ាប ់កសកិម្ម គេសួារ  
បាន រាយការណថ៍ា  បេក ់ចណំលូ បាន 
ពី វិស័យ កសិ កម្ម គឺ ទាបជាង ឆ្នាំ មុន  ។  
អ្នក កានក់ាប ់កស ិកម្ម គេសួារ កត៏េវូ បាន 
ស្នើ  ឱេយ ធ្វើ ការបា៉ៅន ់សា្មាន ព ី ចណំេក នេ បេក ់ 

ចំណូល ដេល បាន មកពី សកម្មភព 
កសិ កម្ម  នៅក្នុង បេក់ ចំណូល សរុប 
របស់ គេួសាររបស់ ពួកគេ ផង ដេរ។

បេមាណ ៣២ ភគរយ នេ អ្នក កានក់ាប ់ 
កសិកម្ម គេួសារ  បានរាយ ការណ៍ ថា  
ចំណូល ពាក់ កណ្តាល របស់ ពួក គាត់ 
បាន មក ពី សកម្មភព កសិ កម្ម  ហើយ 
បេមាណ ១៧ ភគរយ មាន ចំណូល 
ស្ទើរតេ ទាងំអស ់ក្នងុគេសួារ បាន មក ព ី 
សកម្មភព កសិកម្ម  និង បេមាណ  ៤ 
ភគរយ  បាន រាយការ ណ ៍ថា បេក ់ចណំលូ  
គេួសារ សរុប ទាំងអស់  របស់ ពួកគេ  គឺ 

ទទួល បាន ពី សកម្ម ភព កសិ កម្ម។
លោក  Alexandre Huynh  តំណង  

អង្គការ    FAO  បេចា ំនៅ កម្ពជុា បាន ឱេយ 
ដឹងថា  អង្កេត ចន្លាះ ជំរឿន កសិកម្ម 
កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០១៩  ជយួ បញ្ចប ់នវូ គមា្លាត  
ទនិ្ននយ័ កសកិម្ម   ពេមទាងំ រមួ ចណំេក ដល ់ 
ការ ធ្វើ ផេនការ   ការរៀបច ំហរិញ្ញបេបទាន  
និង ការ អនុវត្ត ផេនការ យុទ្ធសាស្ដេ 
អភិវឌេឍន៍ កសិ កម្ម នានា បេកប ដោយ 
បេសិទ្ធភព ។  

 លោក បន្តថា ៖«ការ ដេល មាន  ទនិ្ន ន ័យ  
ទាន់ ពេលវេលា  និង មាន គុណភព  

នឹង គាំទេ ដល់ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា  
ក្នុង  ការ ធានាបាន នូវ សន្ដិសុខ សេបៀង  
នងិ កាត ់បន្ថយ ផល ប៉ះពាល ់សេដ្ឋកចិ្ច 
ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  ដេល កំពុង រាតតេបាត 
ពេញ ពិភព លោក »។ 

លោកសេី  Hang Lina បេតិភូ រាជ 
រដ្ឋា ភិបាល  កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក  ជា អគ្គ- 
នាយក វិទេយាសា្ថាន ជាតិ ស្ថិតិ  បាន ឱេយ 
ដឹង ថា  ការគាំ ទេពី FAO បាន ធ្វើ ឱេយ 
NISមាន លទ្ធភព បេើបេស ់បច្ចេកវទិេយា  
ថ្មីៗ  ក្នុង ការ បេមូល  ទិន្នន័យ នេះ  
ខណៈUSAID  បាន ផ្តល ់ការគាទំេ ផ្នេក 
ហរិញ្ញវត្ថ ុដើមេប ីជាមលូដ្ឋាន បញ្ចប ់កចិ្ចការ  
បេមូល ទិន្នន័យ នេះ ។

  CIAS2019គជឺា ផ្នេក មយួនេ  AGRI-
Survey ដេលជា កម្ម វធិ ីមាន រយៈពេល  
ជាចេើន ឆ្នា ំក្នងុ គោល បណំង ផ្ដល ់ពត័ម៌ាន  
បេកប ដោយ គណុ ភព ដល ់អ្នក រៀបច ំ
ផេនការ  អ្នក រៀបច ំគោល នយោបាយ  នងិ  
កសាង សមត្ថភព បេទេស ក្នងុ ការ អនវុត្ត 
ការ អង្កេត កសិកម្ម ឱេយ បាន ល្អ ។

នៅឆ្នា ំ២០២១  AGRISurvey  នងឹ 
តេវូ បញ្ចលូ ទៅ ក្នងុ  គមេង «គនំតិ ផ្តចួផ្ដើម   
៥០X២០៣០» ដេល ជា កម្ម វធិ ីសកល  
រយៈពេល ១០ ឆ្នា ំ ដកឹនា ំដោយ ភពជា ដេគ ូ   
រវង ធនាគារ ពភិព លោក (WB)   អង្គការ  
FAO និង មូលនិធិ អន្តរជាតិ សមេប់ 
ការ អភិវឌេឍ កសិកម្ម (IFAD)  ៕ LA

ថាម ពល អគ្គសិនី ពី ពន្លព្ឺះអាទិត្យ ១២០ ម្ហ្គាវ៉ាត់នឹង ភ្ជាប់ ចូល បណ្តាញ ជាតិ 

NISៈ កម្ពជុា មានជាង  ១៧២មឺ៉នគួ្សារ  ស្មើនឹង ៥០%កាន់កាប់កសិកម្ម ជារបរចម្បង

សេ្ត ីម្ចាស់ ចម្ការ កំពុង បេមូល ផ្លេននោង  យក ទៅ លក់ នៅ ផេសារ ។ រូបថត ហុង មិនា



ថ្ងៃអង្គារ ទី៩ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

អ្នកនំាចេញទំនិញពីកម្ពជុាទៅទីផេសារ...
ត ពី ទំព័រ ១...ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ទូ- 

កុងតឺន័រ នៅ គៃប់ បៃទៃស  តៃវូខ្វះ-  
ខាត នងិ កើន តម្លៃ ខ្ពស ់។  បញ្ហា 
នៃះ  កកើត  នៅ បៃទៃស ថៃ និង 
វៀតណាម  ដៃរ គៃន ់តៃ បៃទៃស 
គៃ អាច មាន ផល ប៉ះពាល់ តិច 
ជាង កម្ពុជា  » ។  លោក បន្ត  ថា៖ 
 « តម្លៃ ដឹក ជញ្ជូន តាម កប៉ាល់ ពី  
កពំង ់ផៃកម្ពជុា ទៅ កាន ់ កពំង ់ ផៃ 
បៃទៃស នានា  កើន ឡើងចន្លោះ 
ព ី ២-៣  ដង បើ ធៀប នងឹ   មនុ ខៃ 
វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០»។

បើ តាម លោក សខុឃាងំ  កងុ- 
តនឺរ័ ជលួ ផ្ទកុ ទនំញិ ដៃល កាល- 
ព ីមនុ មាន តម្លៃ  មធៃយម ១ ២៥០ 
ដលុ្លោរ ក្នងុ ១ ជើង ពៃល នៃះ   កើន   
ដល់ជិត ៣ ០០០ ដុល្លោរ ។ 

លោក លើក ឡើង ថា ការ កើន-  
ឡើង  តម្លៃ ដឹក ជញ្ជូនទំនិញ   ទៅ 
កាន ់ទផីៃសារ អន្តរ ជាត ិ កពំងុ កា្លោយ 
ជា ឧបសគ្គធំ    សមៃប់ ផៃនការ 
នាំ  ចៃញ អង្ករ កម្ពុជា ទៅ   ទីផៃសារ 
អន្តរ ជាត ិក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១  នៃះ ។ 
លោក   បន អះអាង   ថា៖ « មាន 
អ្នក បញ្ជា ទិញ អង្ករ  មួយ ចំនួន 
សមៃច ពនៃយារពៃល   ។ ការ  នាំ- 
ចៃញ  អង្ករ    កំពុង មាន ផល ប៉ះ- 
ពាល ់ខា្លោងំ ពសិៃស    ក្នងុ តៃមីាស- 
ទី ១ នៃះ »។

លោក បន្ថៃម ទៀតថា បញ្ហា 
នៃះ វសិ័យ ឯកជន ក ៏ធ្លោប ់ស្នើ ឱៃយ 
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សាធរណការ 
លោក  ស៊ុន ចាន់ថុល   ជួយ រក- 
វធិ ីដោះ សៃយ ជា មយួ កៃមុហ៊នុ  
ដឹក ជញ្ជូន ផង ដៃរ ។ 

របយការណ ៍កៃសងួ កសកិម្ម 
រុកា្ខាបៃមាញ់ និង នៃសាទ ឱៃយ  
ដងឹ ថា ក្នងុ ខៃ  មករា ឆ្នា ំ២០២១ 
កម្ពុជា មាន នាំ ចៃញ អង្ករ   ចំនួន 
៣៤ ២៧៣  តោន ធ្លោក ់ ព ីចនំនួ  
៥០ ៤៥០ តោន ស្មើ  ៣២, ០៧ 
ភាគ រយ ធៀប ខៃ មករា ឆ្នាំមុន។

អគ្គនាយិកា កៃុមហ៊ុន ផលិត 
នំ សៃួយ លីលី LY LY Food 
Industry Co., LTD លោក- 
សៃី កៃវ មុំ បន និយាយ  កូវីដ- 
១៩ បន ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ ដឹក ជញ្ជូន 
កើន ឡើង ហើយ ក៏ កំពុង ធ្វើឱៃយ 
ថ្លៃ ដើម ផលិត  កើន ឡើង ដៃរ  ។ 
បើ សា្ថាន ភាព នៃះ  បន្ត អូស បនា្លោយ  
កាន់ តៃ យូរ  វា នឹងធ្វើ ឱៃយ អ្នក- 
ផលតិ មនិ តៃឹម មនិ ទទលួ  បៃក ់
ចំណៃញ  ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ អាច 
ខាតបង់ ទៀត ផង ។

លោកសៃី បន្ត ថា កៃ ពី ថ្លៃ 
ដឹក  ជញ្ជូន កើនឡើង នៅ ពៃល 
នៃះ ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ទៅ 
កៃ បៃទៃស ក៏ បន ជួប នឹង 
បញ្ហា កង្វះ កប៉ាល់ ដឹក ជញ្ជូន 
និង ទូកុងតឺន័រ ផង ដៃរ ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ ការ ដឹក ជញ្ជូន តៃូវ  បៃើ ពៃល 
យូរជាង មុន ។ 

លោក សៃ ី បៃប ់ថា៖ « ការ នា-ំ 

ចៃញមួយ ចំនួន មាន កិច្ច សនៃយា   
តម្លៃ ជា មុន ហៃតុ នៃះ បើ តម្លៃ 
ដឹកជញ្ជូន កើន ឡើង វា នឹង ជះ- 
ឥទ្ធិពល ដល់ អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់ » ។ 

បៃធន សមាគម ភស័្តភុារកម្ម 
កម្ពជុា (CLA) លោក សុនិ ចន្ធ ី
បន និយាយ ថា តម្លៃកប៉ាល់  
ដឹក  ជញ្ជូន បន កើន ឡើង បន្តិ ច 
ម្តង ៗ  ចាប់ តាំង ពី ដើម ខៃ សីហា 
ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល កំណើន នៃះ 
គឺ មាន គមា្លោត ឆ្ងាយ បើ ធៀប  នឹង 
បណា្តាឆ្នាំ មុន ៗ   ដៃល  មិន ទាន់ 
មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដោយគោលដៅ ខ្លះ  អាច មាន 
គមា្លោត    ពី  ៣-៥  ដង និងខ្លះ   បន 
កើន ឡើង ដល់ ជិត  ១០ ដង   ។  

លោក ពនៃយល់ ថា មាន មូល- 
ហៃតុ ជាចៃើន ដៃល ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ 
ដកឹ ជញ្ជនូ តាម កប៉ាល ់បៃ បៃលួ 
ចៃើន នៅ ពៃល នៃះ ប៉ុន្តៃ មូល- 
ហៃតុ ចមៃបង ជាង គៃ គឺ ដោយ- 
សារ ការ ផ្ទុះ ឡើង ជំងឺ សកល 
កូវីដ ១៩ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស 
នងិ កៃមុហ៊នុ  ដកឹ ជញ្ជនូ ជា ចៃើន  
សមៃច កាត ់បន្ថយ បៃតបិត្ត ិការ 
លើក ដាក់ ទំនិញ និង កមា្លោំង 
ពលកម្ម ជា ដើម  ។  

លោកបៃប់ ថា  ចាប់ តាំង ពី 
អំឡុង ខៃ សីហា នៅ ពៃល ដៃល 

បៃទៃស ចិន អាច គៃប់ គៃង ការ- 
រកី  រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ បន 
បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធភាព និង 
អាច បង្កើន ចង្វាក់ ផលិត កម្ម 
បន  ខា្លោំង និង នាំ ចៃញ ទៅ កាន់ 
ទីផៃសារ   អាមៃរិក និង តំបន់ អឺរ៉ុប  
ក ៏កើន ចៃើន វា ក ៏បន ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ការកកស្ទះ ទូកុងតឺន័រ ជា ចៃើន 
នៅ ទី នះ  ពៃម ទាំង   ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ការ   កង្វះ ខាត ទូកុង តឺន័រ ផ្ទុក ទំ-
និញ រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «  ទូកុងតឺន័រ 
នៅ ពៃល នៃះ មិន តៃឹម តៃ តម្លៃ 
កើន ឡើង ខ្ពស់ ខា្លោំង ប៉ុណ្ណោះ ទៃ 
សូមៃបី តៃ ការ កក់ ក៏ ពិបក ដៃរ  
ជាក់ ស្តៃង  កុងតឺន័រសមៃប់ ផ្ទុក 
អង្ករ នាំ ចៃញ »។ 

យោង តាម លោក សុិន ចន្ធី 
តម្លៃ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ទៅ កាន់ 
ទផីៃសារ អន្តរ ជាត ិនៅ ពៃល នៃះ គ ឺ
មាន ការ បៃ បៃួល ទាំង អស់។

ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា បន 
នាំ ចៃញ ទំនិញ ទៅ ទីផៃសារ អន្តរ- 
ជាតិ ក្នុង តម្លៃ សរុប ១៦ ពាន់ 
លន ដុល្លោរ កើនឡើង ជាង 
១៤ ភាគរយ បើ ធៀប រយៈ ពៃល 
ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩។ 
នៃះ បើ យោង តាម លោក នាយក-  
រដ្ឋមន្ដៃី ហ៊ុន  សៃន៕

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ 
ពៃលន យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ ថ្មី 
នៅ ខៃត្ត កោះ កងុ ដៃល មាន ទនុ 
វនិយិោគ បៃមាណ ៤០ លនដ-ុ
ល្លោរ តៃូវ  ពនៃយា រពៃល  សាង សង់ 
រហូត ដល់ សា្ថាន ភាព  ជំងឺ កូវីដ - 
១៩  មាន ភាព ធរូ សៃល  ។ នៃះ 
បើ តាម មនៃ្ត ីជាន ់ខ្ពស ់រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ ដា្ឋាន អាកាស ចរ សុីវិល។ 

គមៃង អភវិឌៃឍ នព៍ៃលន យន្ត- 
ហោះ  នៃះ  ជា វនិ ិយោគ រមួ គ្នា រវាង  
កៃុមហ៊ុន  LYP Group របស់ 
លោក  ល ី យ៉ងុ ផាត ់នងិ កៃមុហ៊នុ  
Bangkok Airways Pcl។

លោក សុនិ ចានស់រិ ីវតុា្ថា អ្នក- 
នា ំពាកៃយ រដ្ឋ លៃខា ធកិារ ដា្ឋានអា- 
កាស ចរ សុវីលិ បន នយិាយ   ថា 
ការ កសាង  អាកាស យាន ដា្ឋាន  
អន្តជាតិ ថ្មី មួយ ទៀត នៅ ខៃត្ត  
កោះ កុង  កំពុង ស្ថិត ក្នុង ដំណាក់- 
កាល រៀបចំ នៅ ឡើយ។ លោក 
ថ្លៃង ថា៖ «ដ ីសមៃប ់ធ្វើ ពៃលន 
យន្ត ហោះ   រដា្ឋា ភបិល បន បៃ-
គល់ រួច  ហើយ បុ៉ន្តៃ នៅ មាន កិច្ច- 

ការ ជា ចៃើន ធ្វើ ជា មួយ វិស័យ 
ឯកជន ។ មៃយា៉ាង ទៀត ដោយសារ  
ឥទ្ធិ ពល  ជំងឺ កូវីដ  ១៩  បន ធ្វើ 
ឱៃយ  ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ វិនិយោគ 
និង  ការ រក សុី របស់ វិស័យ ឯក- 
ជន  ដចូ្នៃះ ពកួ គត ់បន  សមៃច 
ពនៃយា រពៃល បន្តចិ សនិ រហតូ ដល ់
សា្ថាន ភាព នៃ វិបត្តិ សុខភាព ជា 
សកល មាន ភាព ធូ រសៃល»។ 

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ របស ់ទសី្ត-ី  
ការ គណៈ រដ្ឋមន្តៃី ដៃល ផៃសព្វ  - 
ផៃសាយ កាល ពី ខៃ មករា ឆ្នាំ មុន 
ឱៃយ  ដឹង ថា រដា្ឋា ភិបល   សមៃច 
ផា្លោស់ ប្តូរ ទីតាំង អាកាស  យាន - 
ដា្ឋាន ព ីទតីាងំ  ៤០០ ហកិតា នៅ 
ក្នុង សៃុក ខៃមរ ភូមិន្ទ ទៅ ទីតាំង  
៦០០ ហកិតា  នៅ សៃកុ មណ្ឌល-  
សីមា ដើមៃបី អនុញ្ញាត ការ វិនិ-
យោគ បន្ថៃម ។ 

លោក សខុ សទុ្ធ ីអ្នកនាពំាកៃយ  
រដ្ឋ បល ខៃត្តកោះ កុង  បន ឱៃយ 
ដឹង   ថា  នៃះ ជា វឌៃឍន ភាព ថ្មី មួយ 
ទៀត ដៃល បង្ហាញ ពី ភាព រីក- 
ចមៃើន   ក្នុង ខៃត្ត កោះកុង។ 

សព្វ ថ្ងៃ ខៃត្ត កោះកងុ មានអា-  
កាស យាន ដា្ឋាន មួយ ទៀត គឺ 

អាកាសយាន ដា្ឋានតារាសាគរ 
ដៃល មាន  តម្លៃ  ៣៥០ លនដុ-
ល្លោរ  នៅសៃកុ បុទុម សាគរ  ដៃល   
រំពឹង ថា នឹង សម្ពោធ នៅឆ្នាំនៃះ។ 

បើ តាម លោក ខៃក នរិន្ទដា 
នាយក ផ្នៃក ទរូ គមនាគមន ៍នងិ 
ទនំាក ់ទនំង សាធរណៈ កៃមុហ៊នុ 
Cambodia Airports បន 
បៃប់ ថា ចំនួន អ្នក ដំណើរ ឆ្លង- 
កាត់ ពៃលន យន្តហោះ អន្តរ - 
ជាត ិទាងំ  ៣ របស ់ កម្ពជុា  ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០  បន ធ្លោក់ ចុះ  ៨១,៣   
ភាគរយ  ធៀប ឆ្នា ំ ២០១៩ ខណៈ  
ចរាចរណ៍ ទំនិញ ធ្លោក់  ២៩,៩   
ភាគរយ  ដៃល បណា្តាល មក ពី 
ការ រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើ ដំណើរ លើ 
ពភិព លោក ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ការ- 
រីក រាល  ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖ « បច្ចុបៃបន្ន 
យើង ពងឹ  ផ្អៃក ទៅលើ ជើង ហោះ- 
ហើរ ទៅ មកពី ទីកៃុង មួយ ចំនួន 
របស់ បៃទៃស ចិន សិង្ហបុរី និង 
កូរ៉ៃខាង តៃបូង ហើយ យើង មិន 
រំពឹង ថា នឹង មាន ការ ផា្លោស់ ប្តូរ 
ចៃើន  ទៃ   ក្នុង រយៈពៃល ៣  ខៃ  
បនា្ទាប់ ពី នៃះ » ៕ LA

គមេងអភិវឌេឍន៍ពេលានយន្តហោះតម្លេ
$៤០លាននៅកោះកុងតេវូបានពនេយារពេល



Wenge Works  ផ្តល់ ការរ ច នា តុបតែងផ្ទែ ខាងក្នងុ ដ៏បែណីត  
ដើម្បី ធានាបាន នូវ ការពែញចិត្ត របស់ អតិថិជន នៅ  កម្ពុជា  

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី៩ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com១០

 ការរចនាផ្ទែខាងក្នុងwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ដោយ នាំយក នូវ ស្តង់ដា អន្តរជាតិ 
ខ្ពស់បំផុត មកកាន់ កម្ពុ ជា  កៃុមហ៊ុន 
Wenge Works កពំងុ បង្កើន គណុ-
ភាព នៃ ការ រចនា ផ្ទៃ ខាង ក្នុង ល្អ បំផុត 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 ចាប់ផ្តើម នៅ បៃទៃស សិង្ហ បុរី ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១២ ដោយ លោក Evans Lee  
កៃុមហ៊ុន មួយ នៃះ  បាន បង្កើន វត្តមាន 
រប ស់ ខ្លួន នៅ ទូទាំង តំបន់ អាសុី-
អាគ្នៃយ៍ ដោយបាន បញ្ចប់ គមៃង   
នៅ បៃទៃស មា៉ាឡៃសុី  វៀតណាម  និង 
បៃទៃសកម្ពុជា ។ 

 ដោយបាន ធ្វើការ ជាមួយ មា៉ាក 
យីហោ លៃបីៗ ដូចជា Tod's, Valen-
tino, Jimmy Choo, Roger 
Vivier  នងិ Gucci កៃមុហ៊នុ មយួ នៃះ 
បាន ចូលមកក្នុង ពៃះរាជាណាចកៃ- 
កម្ពុជា លើកដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៥ 
ដើមៃបី រចនា ហាង Salvatore Fer-
ragamo  ក្នុង ផៃសារ  Vattanac 
Capital Mall ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 

« យើង ជា កៃុមហ៊ុន ដៃលមាន ការ-
ប្តៃជា្ញាចិត្ត ខ្ពស់ ដើមៃបី ធានាបាន នូវ 
ការពៃញចតិ្ត របស ់អតថិជិន ។  ជាមយួ 
នឹង បទពិសោធដ៏ ចៃើន លើសលប់ 
របស ់យើង ក្នងុការ ធ្វើការ ជាមយួ មា៉ាក 
យីហោ លៃបីៗ អស់ រយៈពៃល ជាចៃើន 
ឆ្នាំ មកហើយ នោះ  យើង មាន សមត្ថ-
ភាព គៃប់គៃន់ ក្នុងការ ផ្គត់ ផ្គង់ជូន នូវ 
សៃវាកម្ម ក្នុង កមៃិត ខ្ពស់បំផុត » ។ 

 លោក Lee ថ្លៃងថា ៖« ខ្ញុំ ចង់ ឱៃយ 
បៃទៃស កម្ពជុា មានការ រចនា តបុតៃង 
ផ្ទៃ ខាងក្នុង ដៃលមាន គុណភាព ខ្ពស់ 
បំផុត ដូច នៅក្នុង បៃទៃស សិង្ហ បុរី ឬ 
កន្លៃង ផៃសៃងទៀត នៅលើ ពិភពលោក 
ដូចជា នៅ ទីកៃុង ឡុង ដ៍  ញូវយ៉ក  ឬ 
បា៉ារីស ជាដើម » ។ 

 ជា អ្នកផ្តល់ សៃវាកម្ម រចនា ផ្ទៃ ខាង 
ក្នងុ នងិ សណំង ់លក្ខណៈ ប ូទកិ លដំាប ់
ខ្ពស ់នៅ កម្ពជុា លោក  Lee បាន ប្តៃជា្ញា-
ចិត្ត ដើមៃបី ធានាថា  អតិថិជន របស់ 
លោក មា ន ការពៃញចិត្ត ទាំងសៃុង ។ 

 លោក បន្តថា ៖« យើង មានការ ទទលួ 
ខុសតៃូវ ខ្ពស់ ក្នុងការ ផ្តល់នូវ ស្តង់ដា 
ខ្ពសប់ផំតុ ហើយ យើង តៃងតៃ ស្វៃងរក 
ការកៃលម្អ តាមរយៈ ដំណើរការ នៃ 

ការរៀនសូតៃ មិន ឈប់ឈរ » ។ 
« វា ជាការ ទទលួខសុតៃវូរ បស ់យើង 

ក្នុងការ ផ្តល់នូវ ស្តង់ដា ខ្ពស់បំផុត 
ហើយ យើង តៃងតៃ ស្វៃងរក ការកៃ-
លម្អ តាមរយៈ ដំណើរការ នៃ ការឆ្លុះ-
បញ្ចាំង ខ្លួនឯង និង ការរៀនសូតៃ ទៅ 
មុខ ជានិច្ច » ។ 

 ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០០ លោក Lee បាន 
ចាប់ផ្តើម ធ្វើការ ឱៃយ កៃុមហុ៊ន ជំនាញ 
រចនា ផ្ទៃ ខាងក្នងុ ដ៏ លៃបី មួយ នៅ បៃទៃស 
សិង្ហ បុរី  ដោយ ធ្វើ ការឱៃយ បុរស មា្នាក់ ដៃល 
គាត់ ពណ៌នា ថា ជា “ អ្នក ណៃនំា ” របស់ 
គាត់ ។ 

« ខ្ញុំ គា្មាន បទពិសោធក្នុង ការងរ 
រចនា នៃះ ទៃ ប៉នុ្តៃ ថៅកៃ របសខ់្ញុ ំលោក 
Jay Chiu បាន គាំទៃ ខ្ញុំ យ៉ាង ពៃញ- 
ទំហឹង ហើយ គាត់ កា្លាយជា អ្នក ណៃនាំ 
ផ្លូវ ខ្ញុំ ខណៈដៃល ខ្ញុំ រៀនសូតៃ  និង 
ទទលួបាន បទពសិោធន ៍កានត់ៃចៃើន 
នៅក្នងុ ការគៃបគ់ៃង គមៃង ។ បនា្ទាប ់
ពី រយៈពៃល ១២ ឆ្នាំ នៃ ការធ្វើការ លើ 
គមៃង លំដាប់ ខ្ពស់ ខ្ញុំ ក៏មាន ទំនុក- 
ចិត្ត ក្នុងការ ផ្តាច់ខ្លួន ដើមៃបី បើក អាជីវ-
កម្ម ផ្ទាល់ខ្លួន ម្តង » ។ 

« ខ្ញុំ បាន បង្កើត កៃុមហ៊ុន  Wenge 
Works ក្នុង ឆ្នាំ២០១២ ដោយ 
ដាក់ឈ្មាះ កៃុមហ៊ុន តាម ឈ្មាះ ឈើ 
បៃណតី ដៃល ខ្ញុ ំចលូចតិ្ត ។ ខ្ញុ ំចាបផ់្តើម 
ពី តូច ដោយមាន គមៃង តូចៗ ប៉ុន្តៃ 
អតិថិជន មុនៗ ដៃល យល់ ពី ចំណុច 
ខា្លាំង របស់ខ្ញុំ បានផ្តល់ ការគាំទៃ  និង 
លើកទឹកចិត្ត ខ្ញុំ នៅពៃល Wenge 
Works ចាប់ផ្តើម ពី តូច » ។  

 លោក Lee បញ្ជាកថ់ា ៖« ដោយមាន 

ការណៃនាំ និង ការយល់ដឹង កាន់តៃ 
ចៃើន ព ីមា៉ា កយហីោ ផៃសៃងៗ ទៀត ធ្វើ ឱៃយ 
ខ្ញុំ កាន់ រីកចមៃើន ហើយ ខ្ញុំ ចង់ បង្ហាញ 
ថា  ជាមួយនឹង ការយកចិត្តទុកដាក់ 
ដើមៃប ីធ នានា បាន នវូ ស្តងដ់ា ខ្ពស ់បផំតុ 
កៃុមហ៊ុន តូច មួយ អាច រីកលូតលាស់ 
បាន យ៉ាង ជោគជ័យ ។ សូមៃបីតៃ ឥឡូវ 
នៃះ យើង នៅ តូច នៅ ឡើយ បើ ធៀប 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន ធំៗ នៅលើ ទីផៃសារ 
ប៉ុន្តៃ វា មានន័យថា  យើង អាច ធានា 
បាន នូវ គុណភាព ខ្ពស់ » ។ 

 លោក បានបន្តថា ៖« យើង មាន កៃមុ- 
ការងរ ចំនួន ១៥ នាក់ ក្នុងនោះ មាន 
អ្នកគៃប់គៃង គមៃង ចំនួន ៣ នាក់ 
ដៃល ខ្ញុ ំអាច ពងឹផ្អៃក ទាងំសៃងុ ទៅលើ 
ការលើកកម្ពស់ ស្តង់ដា របស់ យើង 
ពៃមទាំង ជាងឈើ ដៃលមាន បទ-
ពិសោធ  និង ជំនាញ ខ្ពស់ » ។ 

 ខណៈពៃលដៃល គមៃង ភាគចៃើន 
របស់  Wenge Work  កំពុង ទទួល 

បានការ ពៃញចិត្ដ ពី ហាង លក់រាយ នៃ 
យីហោ លៃបីៗ នោះ គុណភាព ខ្ពស់ នៃ 
ការ រចនា ផ្ទៃ ខាងក្នុង ហាង របស់ 
កៃុមហ៊ុន ក៏បាន នាំឱៃយ កៃុមហ៊ុន មាន 
គមៃង លក្ខណៈ ឯកជន ផងដៃរ ។ 

« ខ្ញុ ំតៃវូបាន អញ្ជើញ ឱៃយទៅ រចនា នងិ 
តុបតៃងផ្ទៃ ខាង ក្នុងនៃ ផ្ទះមួយ កន្លៃង 
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ បនា្ទាប់ពី អតិថិជន 
រូបនោះ បានកត់សមា្គាល់ ពី គុណភាព 
ហាង ដៃល គាត់ បាន ទៅ ទិញ ទំនិញ 
នៅក្នុង ហាង ដៃល យើង បាន រចនា 
ហើយ គាត់ ក៏បាន តាមរក ខ្ញុំ » ។ 

« ជាមួយ គមៃង បៃបនៃះ យើង 
និយយ ជាមួយ អតិថិជន ដើមៃបី ស្វៃង 
យល់ អំពី ចំណង់ ចំណូលចិត្ត របស់ 
ពួកគៃ ហើយ ធ្វើការ យ៉ាង ជិត ស្និ ទ្ធ 
ជាមួយ ពួកគៃ គៃប់ ជំហាន ដើមៃបី ធានា 
ថា  អតិថិជន ពៃញចិត្ត ទាំងសៃុង » ។ 

 លោក Lee លើកឡើងថា ជោគជយ័ 
នៃ គមៃង ដំបូង របស់លោក នៅ 

កម្ពជុា គ ឺបង្ហាញ ព ីតមៃវូការ កា រចនា ផ្ទៃ 
ខាងក្នុង គុណភាព ខ្ពស់ នៅទីនៃះ ។ 

« ខ្ញុំ គិតថា  គមៃង ដំបូង របស់ខ្ញុំ 
នៅទីនៃះ គឺជា គមៃង មួយ ហើយក៏ 
តៃូវ បញ្ចប់ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ បាន មើលឃើញ 
សកា្តានុពល ជាចៃើន ទៀត ។ បច្ចុបៃបន្ន 
យើង មាន បណា្តាញ កានត់ៃចៃើន មាន 
កៃមុហ៊នុ កម្ព ុជាធំៗ  ជាចៃើន បាន ចាប-់ 
អារម្មណ៍ ក៏ដូចជា កៃុមហ៊ុន សំណង់ 
ធំៗ ជាដើម » ។ 

 ខណៈ កៃមុហ៊នុ របសល់ោក មានការ   
ប្តៃជា្ញាចិត្ត ខ្ពស់ ទៅលើ ឧត្តមភាព នោះ 
លោក Lee ថ្លៃងថា  នៅពៃលដៃល 
កម្ពុជា មានកា រ រីកចមៃើន កាន់តៃខា្លាំង 
លោក ទទួលស្គាល់ថា  បៃជាជន 
កម្ពុជា ក៏មាន តមៃូវការ ស្តង់ដា កាន់តៃ 
ខ្ពស់ ផងដៃរ ។ 

« គមៃង មយួចនំនួ ដៃល ខ្ញុ ំតៃវូបាន 
ហៅ ទៅ កៃលម្អ ឡើងវិញ គឺ ខ្ញុំ មើល 
ឃើញថា  គមៃង ទាងំនោះ គ ឺមនិបាន 
ធ្វើតាម ស្តង់ដា ដៃល អតិថិជន ចង់ 
បាន » ។ 

 លោក Lee បន្ថៃមថា ៖« នៃះ បង្ហាញ 
ថា  វា សំខាន់ ណាស់ ដើមៃបី មាន កៃុម- 
ហ៊ុន ម៉ាការ មួយ ដ៏ គួរ ឱៃយ ជឿទុកចិត្ត 
ដូច កៃុ ម ហ៊ុន  Wenge Works ។ ខ្ញុំ 
ចង់ ធានាថា  កម្ពុ ជាមាន ស្តង់ដា ខ្ពស់ 
បំផុត »៕ 

 សមៃប់ ព័ត៌មាន បន្ថៃម សូម ចូលទៅ 
កាន់ គៃហទំព័រ www.wengeworks.
com.sg ឬ តាមរយៈ អុមីៃល evans@
wengeworks.com.sgលោក Evans Lee  ផ្ទៃខាងក្នុងដ៏សៃស់ស្អាត ដៃលរចនាតុបតៃងដោយ Wenge Works។  
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Wenge Works រចនាផ្ទៃខាងក្នុងឱៃយម៉ាកលៃបីៗជាចៃើនដូចជា Jimmy Choo, Christia Louboutin, Diane von 
Furstenberge និង Roger Vivier នៅក្នុងបៃទៃសសិង្ហបុរី ម៉ាឡៃសុី និងវៀតណាម។  
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សៅសម្ភស្ស 

អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលប្រទ្រស
ហ្រទីបានឱ្រយដងឹថាពកួគ្របាន
រារាងំការប៉នុបង៉ផ្តលួរលំំប្រធា-
នាធិបតីលោកJovenel-
Moiseដ្រលកំពុងប្រឈមនងឹ
ការខងឹសម្របាពសីណំាក់ម្រដកឹ-
នាំគណបក្រសប្រឆាំងនិងសា-
ធារណជនហ្រទីខណៈអាណត្តិ
ប្រធានាធិបតីរបស់លោកនឹង
ត្រូវបញ្ចប់ក្នុងព្រលឆាប់ៗ។
ដំណើរដើមទងដ្រលបង្កឱ្រយ

មានការតវ៉ាប្រឆាងំន្រះគឺដោយ
សារក្រមុអ្នកប្រឆាងំតវ៉ាចោទ-
ប្រកាន់លោកMoiseថាបាន
រលំោភរដ្ឋធម្មនញុ្ញរបស់ប្រទ្រស
ដោយមិនបានរៀបចំការបោះ-
ឆ្នោតនៅឆា្នោំ២០២០និងកាន់
អំណាចដោយក្រឹត្រយ។
ចណំ្រកឯម្រដកឹនាំគណបក្រស

ប្រឆាងំអ្នកគាទំ្រនងិប្រជពល-
រដ្ឋសាមញ្ញដ្រលធញុទ្រន់នឹង
សភាពការណ៍បច្ចុប្របន្ន បានធ្វើ- 
ដំណើរតាមដងផ្លវូស្ទើរត្ររាល់ថ្ង្រ
ក្នងុរយៈព្រល១សបា្តាហ៍កន្លង- 
មកដើម្របីសម្ដ្រងពកីារមនិព្រញ- 
ចតិ្តរបស់ពកួគ្រនងិទាមទារឱ្រយ
លោកMoiseចុះច្រញពីតណំ្រង
ដោយអះអាងថាលោកចប់តំណ្រង
នៅថ្ង្រទី៧ខ្រកុម្ភៈឆា្នោំ២០២០
ក្រយពីកាន់អំណាចកាលពី
ឆា្នោំ២០១៧មក។
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសងួយតុ្តធិម៌លោក

RockefellerVincentបាន
និយាយថា«ការបុ៉នប៉ងធ្វើរដ្ឋ-
ប្រហារ»បានកើតឡើងកាលពី
ថ្ង្រអាទិត្រយកន្លងទៅ។ ជមួយ
គា្នោន្រះអាជ្ញាធរក៏បានចាបខ់្លួន
មនុស្រសចំនួន២៣នាក់ដ្រល
ក្នុងនោះរួមមានទាំងចៅក្រម
តលុាការកពំលូនងិមន្រ្តបី៉លូសិ
ជន់ខ្ពស់ថ្រមទៀតផង។
ប្រធានាធីបតីហ្រទី លោក

Moise បាននិយាយថា៖«ខ្ញុំ
សូមអរគុណប្រធានសន្តិសុខ
នៅវមិានរដ្ឋាភបិាល។គោលដៅ
របស់ប្រជជនទាំងន្រះគឺប៉ុន-
បង៉ចង់យកជវីតិរបសខ់្ញុ។ំប៉នុ្ត្រ
ជការល្អណាស់ដ្រលផ្រនការ
នោះត្រូវបានបញ្រឈប់ទាន់»។
នៅថ្ង្រកើតហ្រតុបន្តិចន្រះ

លោកMoiseមនិបានអើពើច-ំ
ពោះការរិះគន់ពីក្រមុប្រឆាងំនងិ
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្រសដ្រលនាំគា្នោថា
តំណ្រងប្រធានាធិបតីរបស់
លោកនងឹផតុកណំត់នៅថ្ង្រអា-
ទិត្រយ (ថ្ង្រដដ្រលគ្រប៉ុនប៉ងធ្វើ
រដ្ឋប្រហារន្រះ)។
ដោយឡ្រកលោក Moise

ដ្រលបានកាន់អណំាចអស់រយៈ- 
ព្រលប៉ុនា្មានឆា្នោំមកន្រះក៏បានអះ- 
អាងថាអាណត្តិរបស់លោកគឺ
ចប់នៅថ្ង្រទី៧ខ្រកុម្ភៈឆា្នោ២ំ០២២
ដោយលើកហ្រតផុលថារដ្ឋាភ-ិ
បាលបណ្តោះអាសន្នបានកាន-់ 
អំណាចអស់រយៈព្រល១ឆា្នោំ
ដំបូងន្រអាណត្ត៥ិឆា្នោំរបស់លោក

ហើយនងិសអំាងលើរដ្ឋធម្មនញុ្ញ
របស់ប្រទ្រស។ប៉នុ្ត្រក្រមុប្រឆាងំ
នៅត្រមិនព្រមទទួលសា្គាល់
ការអះអាងន្រះដដ្រល។
លោកបានសរស្ររស្រចក្ដី-

ថ្ល្រងការណ៍តាមបណា្តោញសង្គម
Twitterកាលពីព្រឹកថ្ង្រអាទិត្រយ
ថា៖«រយៈព្រល១២ខ្របនា្ទាប់ទៀត
នឹងត្រវូផ្តាតលើការធ្វើកំណ្រ-
ទម្រង់លើវិស័យថាមពលឡើង
វិញដោយធ្វើប្រជមតិនិងរៀបចំ
ការបោះឆ្នោតផងដ្ររ»។
កាលពីថ្ង្រសកុ្រកន្លងទៅរដ្ឋា-

ភិបាលសហរដ្ឋអាម្ររិកក៏បាន
លើកឡើងពីបញ្ហាប្រទ្រសហ្រទី
ដោយបង្ហាញការគាំទ្រលោក
Moiseផងដ្ររ។ លោកNed
Priceអ្នកនាពំាក្រយក្រសងួការ-
បរទ្រសបានប្រប់សារពត័ម៌ាន
VOAថា៖«បើយោងតាមជហំរ
របស់អង្គការរបស់រដ្ឋអាម្ររិក
(OAS)ស្តីពីភាពចាំបាច់ក្នុង
ការបន្តការផ្ទ្ររអំណាចន្រអំ-

ណាចនតីបិ្រតបិតិ្តប្រធានាធបិតី
ដ្រលត្រូវឡើងកាន់តំណ្រងថ្មី
គរួត្រទទលួឆ្នោតឈ្នះលើលោក
Moiseនៅព្រលអាណត្តិរបស់
លោកត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ង្រទី៧ខ្រ
កុម្ភៈឆា្នោំ២០២២»។
នៅថ្ង្រសកុ្រដដ្រលន្រះអង្គ-

ការសហប្រជជតិក៏បានគាទំ្រ
ជំហរអាម្ររិកផងដ្ររ។អ្នកនាំ-
ពាក្រយអង្គការសហប្រជជតិ
លោកStephaneDujarric
បានប្រប់VOAថាអគ្គល្រខា-
ធិការអង្គការសហប្រជជតិ
លោក AntonioGuterres
កពំងុតាមដនយា៉ាងដតិដលទ់ាកទ់និ 
នងឹការវវិឌ្រឍន្រសា្ថានភាពប្រទ្រស- 
ហ្រទីនិងលើកទឹកចិត្តឱ្រយអ្នក-
ពាក់ព័ន្ធជច្រើនចូលរួមក្នុងកិច្ច- 
ស្វះស្វ្រងរកកិច្ចព្រមព្រៀងលើ
មាគា៌ាណាមួយដើម្របីឆ្ពោះទៅ
រកការធានាឱ្រយមានភាពស្ររី
យុត្តិធម៌ និងដំណើរការបោះ-
ឆ្នោតដោយសន្តវិធិីនៅប៉នុា្មានខ្រ

ខាងមុខន្រះ»។
ផ្ទយុទៅវញិគណបក្រសប្រឆាងំ

លោកMoiseបានប្ត្រជ្ញាថានងឹ
មនិចលូរមួក្នងុដណំើរការបោះ-
ឆ្នោតន្រះទ្រដោយពកួគ្រយល-់ 
ឃើញថាការបោះឆ្នោតន្រះមនិ
ស្របច្របាប់នងិបានបង្កើតផ្រន-
ការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួក- 
គ្រទៅវិញ។ផ្រនការនោះគឺថា  
ក្រយព្រលលោកMoiseចាក- 
ច្រញពីតណំ្រងហើយអ្នកដ្រល
ស្នងបន្តត្រូវជ្រើសរីសពីក្នុង
ចណំមចៅក្រមតលុាការកពំលូ
នងិមានគណៈកម្មការមយួដ្រល
មានសមាជិក៧រូបន្រក្រុមប្រ-
ឆាងំជអ្នកជ្រើសរសីសមាជកិ
គណៈរដ្ឋមន្រ្តី។
ថ្ល្រងពីក្រមុអ្នកតវ៉ាកាលពថី្ង្រ

អាទតិ្រយវញិដ្រលប្រមលូគា្នោស្នើ
ឱ្រយលោកMoiseចុះច្រញពីតំ-
ណ្រងបានប៉ះទង្គិចគា្នោជមួយ
ប៉ូលិសនៅក្នុងរដ្ឋធានីន្រវិមាន
Port-au-Princeកាលពីរសៀល
ថ្ង្រអាទតិ្រយ។ប៉លូសិក៏បានបាញ់
ឧស្មន័បង្ហរូទកឹភ្ន្រកដើម្របីបបំ្រក
ក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះនិងចាប់
ខ្លួនមនុស្រសមួយចំនួនផងដ្ររ។
យា៉ាងណាមិញអ្នកជំនាញ

ច្របាប់កំពូលបានបដិស្រធការ-
ឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមតុលាការ-
កំពូលក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍ន្រះផងដ្ររ។
លោកWilnerMorinប្រធាន
សមាគមជតិហ្រទីបានថ្ល្រង
ប្រប់ប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយក្នងុស្រកុ

Ayibo-postថាការចាប់ខ្លនួន្រះ
គឺជ«ការចាប់ខ្លនួខុសច្របាប់»។
អ្នកសារព័ត៌មាន AlJaz-

eeraដ្រលរាយការណ៍ពីទីក្រងុ
មុកិសុកីូបាននយិាយថា«សា្ថាន- 
ភាពហាក់ដចូជនៅមានសភាព
តា នតឹងនៅឡើយក្នុងប្រទ្រស
ហ្រទី ខណៈម្រដឹកនាំប្រឆាំង
កំពុងស្នើសុំឱ្រយមានការដោះ-
ល្រងអ្នកទោសទាំង២៣នាក់
រមួទាងំចៅក្រមតលុាការកពំលូ
ផងនោះ។ហើយក្រមុគណបក្រស
ប្រឆាងំនៅត្រប្រកាសថាខ្លនួនងឹ
ធ្វើបាតុកម្មបន្ថ្រមទៀតប្រឆាំង
នងឹប្រធានាធបិតីនងិប្ត្រជ្ញាបន្ត
ដក់សមា្ពោធលើរដ្ឋាភិបាលដដ្រល។
អស់រយៈព្រលជច្រើនឆា្នោំ

ហើយដ្រលប្រទ្រសហ្រទីស៊ទូ្រំ
នឹងភាពអត់ឃ្លានភាពក្រីក្រ  
និងកង្វះចរន្តអគ្គិសនីប្រចាំថ្ង្រ
ប្រជជនហ្រទីបាននយិាយថា
ប្រទ្រសរបស់ពកួគ្រដ្រលក្រកី្រ
បំផុតនៅអឌ្រឍគោលខាងលិច
ពោលគឺស្ថិតនៅក្នុងសា្ថានភាព
អាក្រក់បំផុតដ្រលពួកគ្របាន
ឃើញខណៈរដ្ឋាភបិាលមនិអាច
ផ្តល់ស្រវកម្មមូលដ្ឋានដ្រល 
ចាំបាច់បំផុតដល់ពួកគ្រ។
យា៉ាងណាមិញមានមនុស្រស 

ជច្រើនបារម្ភថា ភាពតានតឹង
ផ្ន្រកនយោបាយនាព្រលបច្ចបុ្របន្ន
នឹងធ្វើឱ្រយសា្ថានភាពលំបាកលំ-
បិននិងអភិបាលកិច្ចរបស់ប្រទ្រស
ន្រះកាន់ត្រអាក្រក់ទៅៗ៕

ប្ក់សាយ

មនសុ្រសរាបម់ុនឺនាក់បានចលូរមួការ- 
តវ៉ាប្រឆាងំរដ្ឋប្រហារយោធានៅទទូាងំ
ប្រទ្រសមយីា៉ានម់ា៉ាកាលពីថ្ង្រចន្ទដោយ
បានទាមទារឱ្រយដោះល្រងម្រដឹកនាំ
លោកស្រីអុ៊ងសានសូ៊ជីនិងវិលត្រឡប់
ទៅរកលទ្ធិប្រជធិបត្រយ្រយឡើងវិញ។
នៅក្នុងរដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្ម ទីក្រុង

យា៉ាំងហ្គាន មនុស្រសជង១ពាន់នាក់
បានជួបជុំគា្នោនៅសួនឧទ្រយានមួយនៅ
ព្រលព្រឹក ដោយបានជួយចាប់ផ្តើម
ការជបួជុំ៣ថ្ង្រជបគ់ា្នោបនា្ទាបព់ីរដ្ឋប្រហារ   
យោធាកាលពីសបា្តាហ៍មុននោះ។
នៅក្នងុអឡំងុការជបួជុនំោះក្រមុអ្នក- 

តវ៉ាបានស្រកបន្ទរថា ជនផ្តាច់ការ

យោធាបរាជយ័បរាជយ័លទ្ធិប្រជ-
ធបិត្រយ្រយឈ្នះឈ្នះនងិបានកានប់ដ
ដ្រលសរស្ររថាប្រឆាំងរបបផ្តាច់ការ
យោធា។
អ្នកតវ៉ាមា្នោក់ជកម្មកររោងចក្រកាត-់

ដ្ររសម្លៀកបពំាក់មានវយ័២៨ឆា្នោំឈ្មាះ
HninThazinបានប្រប់សារពត័ម៌ាន
AFPថា៖«ន្រះគជឺថ្ង្រធ្វើការប៉នុ្ត្រយើង
មនិទៅធ្វើការទ្រទោះបីជប្រកខ់្ររបស់
យើងនឹងត្រូវគ្រកាត់ក៏ដោយ»។
នៅក្នងុទីក្រងុធំទី២ន្រប្រទ្រសមីយា៉ាន់-

មា៉ាទកី្រងុមា៉ានដឡាយមនសុ្រសជង១
ពាន់នាក់ក៏បានជួបជំុគា្នោព្រលព្រកឹដ្ររ។
ចំណ្រកមនុស្រសរាប់រយនាក់ផ្រស្រង

ទៀតត្រវូបានគ្រឃើញច្រញមកជបួជុំ
គា្នោនៅក្នងុទកី្រងុណ្រពដិោដោយជិះម៉តូូ

និងរថយន្តមានសុីេហ្វ្លយា៉ាងទ្រហឹង
ខណៈដ្រលការជួបជុំក្រុមធំៗ ក៏ត្រូវ
បានគ្ររាយការណ៍នៅក្នុងទីប្រជុំជន
ដទ្រទៀតដ្ររនោះ។
កាលពីចុងសបា្តាហ៍មុនមនុស្រសរាប់

មឺុននាក់បានជួបជំុគា្នោនៅលើដងផ្លវូនានា
នៅទទូាងំប្រទ្រសមយីា៉ានម់ា៉ាជការតវ៉ា
ទ្រងទ់្រយធបំផំតុចាប់តាងំពីរដ្ឋប្រហារ
យោធានោះបានកើតឡើង។
ឧត្តមស្រនីយជ៍ច្រើនរបូនៅប្រទ្រស

មីយា៉ាន់មា៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំ
រដ្ឋាភិបាលដោយបានចាប់ខ្លនួលោកស្រី
សូ៊ជីនិងសមាជិករាប់សិបនាក់ន្រគណ-
បក្រសសម្ព័ន្ធជតិដើម្របីលទ្ធិប្រជធិប-
ត្រយ្រយ(NLD)របស់លោកស្រីនៅក្នងុ
ការវយឆ្មក់កាលពីថ្ង្រចន្ទសបា្តាហ៍មុន។

ឧត្តមស្រនីយ៍ទាំងនោះ បានផ្តល់
ហ្រតុផលន្រការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះថា
ត្រមឹត្រវូដោយបានអះអាងពីការលចួ- 
បន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខ្រ
វចិ្ឆកិាដ្រលNLDបានឈ្នះយា៉ាងភ្លកូ- 
ទឹកភ្លូកដី។
របបយោធាបានប្រកាសពីសា្ថានភាព

គ្រអាសន្នរយៈព្រល១ឆា្នោំ និងបាន
សន្រយាថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោត 
ជថ្មី ដោយមិនបានផ្តល់ព្រលវ្រលា
ច្របាស់លាស់ទ្រ។
ប្រមខុកងទព័មយីា៉ានម់ា៉ាលោកឧត្តម-

ស្រនីយ៍MinAungHlaingបានរឹប- 
អូសយកអំណាចដោយបានចោទប្រ-
កាន់ថាមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោត
ទោះបីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត

នយិាយថាខ្លនួរកមនិឃើញភស័្តុតាង
ន្រភាពមិនប្រក្រតីទូទៅក្នុងការបោះ-
ឆ្នោតកាលពីខ្រវិច្ឆិកានោះទ្រ។
រដ្ឋប្រហារន្រះបាននំាឱ្រយមានការថ្កោល-   

ទោសជចហំពីអន្តរជតិបើទោះបីជ
ប្រទ្រសចនិដ្រលនៅជតិខាងមនិបាន
រិះគន់ក្រមុឧត្តមស្រនីយ៍ទំាងនោះក្តី។
លោកប្រធានាធិបតីអាម្ររិកចូប្រដិន

បានដឹកនំាអំពាវនាវឱ្រយក្រមុឧត្តមស្រនីយ៍
ទំាងនោះបោះបង់ចោលអំណាចន្រះ។
កាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយសម្រ្តចបា៉ាប្រហ្វង-់

សីុសក៏បានសម្ត្រងសាមគ្គភីាពជមួយ
ប្រជជនមយីា៉ានម់ា៉ាដោយបានអពំាវនាវ
ឱ្រយកងទ័ពធ្វើការឈានទៅរក«ការ-
ផ្រសះផ្រសាជតិតាមប្របលទ្ធិប្រជធិប-
ត្រយ្រយ»ឡើងវិញ៕

ប្រធានាធិបតីហ្រទីចោទប្រកាន់ថាមានការបុ៉នប៉ងធ្វើរដ្ឋ-
ប្រហារក្រយមានជម្លោះមួយរយៈជាមួយក្រមុប្រឆំាង

មនុស្រសរាប់មុឺននាកប់ន្តការតវ៉ាប្រឆំាងរដ្ឋប្រហារយោធានៅទីក្រងុនានាន្រប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ា

លោកប្ធានាធិបតីJovenelMoise(សា្តាំ)ចាប់ដ្មួយលោកLuisAlmagro។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
អា្រហ្វកិខាងត្បូងផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សំាងAstraZeneca
រដ្ឋាភិបាលអា្រហ្វិកខាងត្បូងកាលពីថ្ង្អាទិត្យទី៧កុម្ភៈបាន

និយាយថាខ្លួននឹងផ្អាកផ្នការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩របស់
ក្ុមហ៊ុនឱសថអន្តរជាតិOxford-AstraZenecaបន្ទាប់ពីការ-
សាកល្បងដំបូងបានបង្ហាញលទ្ធផលប្សិទ្ធភាពតិចតួចប្ឆាំង
នឹងវីរុសកូរ៉ូណាបំប្ល្ងថ្មីរកឃើញក្នុងប្ទ្សន្ះ។
បទ្ស្អា្រហ្វកិខាងតប្ងូបានទទលួវ៉ាកស់ាងំនះ្ចនំនួ១លាន

ដូស ដោយគ្ងនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ជូនបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរ-
មុខចាប់ពីពាក់កណា្តាលខ្កុម្ភៈ។ការសិក្សាដ្លពាក់ព័ន្ធនឹង
មនសុស្ប្មាណ២០០០នក់បានរកឃើញថាវ៉ាកសំ់ាងន្ះផ្តល់
ការការពារតិចតួចបំផុតពីការកើតករណីស្លនិងមធ្យមន្ជំងឺ
កូវីដ១៩។ត្ការសិក្សាន្ះមិនទាន់បានពិនិត្យឡើងវិញទ្។
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្នឹងសិក្សាបន្តថាតើវ៉ាក់សំាងAstraZeneca

មានប្សិទ្ធភាពក្នុងការការពារករណីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងករណីសា្លាប់
ដោយសារវីរុសបំប្ល្ងថ្មីន្ះឬទ្៕សុខ វេងឈាង

ប្ទ្សចិនច្ញច្បាប់ប្ឆំាងអាជីវកម្មផ្ដាច់មុខផ្ដាតលើ
កុ្មហុ៊នបច្ចក្វិទ្យាធំៗ

កាលពីថ្ង្អាទតិយ្ទ៧ីកមុ្ភៈនយិតករទផីស្ារចនិបានចញ្ចប្ាប់
ប្ឆាំងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មផ្ដាច់មុខដ្លផ្ដាតទៅលើក្ុមហ៊ុន
បច្ច្កវិទ្យាធំៗដូចជាAlibabaនិងTencentជាដើម។

ចប្ាប់ថ្មីន្ះបានបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពអាជវីកម្មផ្ដាច់មខុជាច្ើន
ដ្លនិយតករគ្ងនឹងបង្ក្បដ្លត្ូវបានគ្រំពឹងថានឹងដក់
សមា្ពាធថ្មីលើសវ្កម្មទផីស្ារអុនីធណឺតិឈានមខុគ្របស់បទ្ស្
ន្ះដូចជាផ្សារ Taobao របស់Alibabaនិង Tmall រួមទាំង
ស្វកម្មទូទាត់ប្ក់ដូចជាAlipayរបស់AntGroupឬWeC-
hatPayរបស់Tencentជាដើម។

រដ្ឋបាលសម្ប់និយតកម្មទីផ្សារ (SAMR)បាននិយាយ
ថា ច្បាប់ន្ះនឹង«បញ្ឈប់អាកប្បកិរិយាផ្តាច់មុខនៅក្នុងវ្ទិកា
ស្ដ្ឋកិច្ច និងការពារការប្កួតប្ជ្ងដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុង
ទីផ្សារ»៕សុខ វេងឈាង

លោកArauzកំពុងនំាមុខគ្ក្នងុការបោះឆ្នោតនៅប្ទ្ស
អ្កា្វាទ័រ

លោកAndresArauzជាស្ដ្ឋវិទូ និងអ្នកឆ្វ្ងនិយម បាន
អះអាងថាន្ះជា«ជោគជ័យដ៏អសា្ចារ្យ»នៅព្លសំឡ្ងឆ្នោត
ជាបណ្តាះអាសន្នត្វូបានគប្ា៉ាន់បម្ាណថាលោកអាចនងឹមាន
ឱកាសអាចប្កួតប្ជ្ងជាមួយនឹងអតីតអ្នកធនគារនិងជាអ្នក
សា្តាំនិយមលោកGuillermoLasso។
សឡំង្ឆ្នោតពី២តបំន់បង្ហាញឱយ្ឃើញថាលោកArauzបាន

ទទលួសឡ្ំងគាទំ្ខ្ពស់បផំតុដោយទទលួបាន៣៤,៩ទៅ៣៦,២
ភាគរយច្ើនជាងលោកLassoដ្លទទួលបានសំឡ្ង ២១
ទៅ២១,៧ភាគរយ។
ដើម្បីឈ្នះឆ្នោតទាំងស្ុងប្ក្ខភាពន្គណបក្សនីមួយៗត្ូវ

ការសំឡ្ង៥០ភាគរយបូកមួយឬ៤០ភាគរយនិងនំមុខ១០
ពិន្ទុលើគូប្ជ្ងដ្លស្ថិតនៅលំដប់កៀកគា្នោបំផុត។យា៉ាងណា-
មិញបើគិតត្ឹមយប់ថ្ង្អាទិត្យ ដំណើរការបោះឆ្នោតទើបត្
សម្ចបាន១៧ភាគរយប៉ុណ្ណោះ៕សៅ   សម្ភសេស

ប្ទ្សកុងហ្គោកំពុងស្វះស្វង្ទប់សា្កាត់ការផ្ទះុឡើងវិញន្
ជំងឺអ្បូឡាថ្មីនៅភាគខាងកើតន្ប្ទ្ស

មន្ត្ីសខុាភបិាលនៅបទ្ស្កងុហ្គោបានបញ្ជាក់ពីការផ្ទុះឡើង
ន្ជំងឺអ្បូឡាមួយទៀតនៅភាគខាងកើតន្ប្ទ្សកាលពីថ្ង្
អាទិត្យដ្លជាលើកទី៤ ក្នុងរយៈព្ល៣ឆា្នោំកន្លងមក។ រដ្ឋមន្្តី
ក្សួងសុខាភិបាលលោក EteniLongondoបានប្កាសថា
នៅថ្ង្ទី៣ខក្មុ្ភៈថាស្ត្មីា្នោក់បានសា្លាបន់ៅទីបជ្ុជំនButembo
ក្នុងខ្ត្តKivuខាងជើងន្ប្ទ្ស។
បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្តើមតាមដនមនុស្សគ្ប់រូបដ្ល

បានទាកទ់ងជាមយួស្ដ្ីដល្សា្លាបន់ោះដើមប្ីពយ្ាយាមលបុបបំាត់
ជំងឺរាតត្បាតន្ះឱ្យបានឆាប់តាមដ្លអាចធ្វើទៅបាន។
គរួបញ្ជាក់ផងដរ្ថាន្ះជាការផ្ទុះឡើងលើកទី១២នៅបទ្ស្

កុងហ្គោចាប់តំាងពីវីរុសតូ្វបានគ្រកឃើញដំបូងនៅក្នងុប្ទ្សក្នងុ
ឆា្នោំ១៩៧៦ហើយត្វូបានឆ្លងក្នងុរយៈពល្តចិជាង៣ខ្បន្ទាបព់ី
ការផ្ទុះឡើងនៅភាគខាងលិចខ្ត្តន្តំបន់Equateurហើយត្ូវ
បានគ្ទប់សា្កាត់ទាន់កាលពីខ្វិច្ឆិកាកន្លងទៅ៕សៅ សម្ភសេស

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្អង្គោរទី៩ែខកុម្ភៈឆា្នោំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សុខ  វេងឈាង

កាលពីថ្ង្អាទិត្យ ទី៧កុម្ភៈប្ធាន-
ធិបតីសហរដ្ឋអាម្រិកលោកJoeBiden
បាននយិាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្ៀម
ខ្លួនសម្ប់ «ការប្កួតប្ជ្ងខា្លាំង»
ជាមួយនឹងចិនជាជាងជម្លាះរវងមហា-
អំណាចពិភពលោកទាំង២ដ្លវិធីន្ះគឺ
ផ្ទុយពីវិធីរបស់អតីតប្ធានធិបតីDon-
aldTrump។
ក្នុងកិច្ចសមា្ភាសន៍កម្មវិធី «Face the

Nation» របស់ទូរទស្សន៍ CBSលោក
Bidenបាននិយាយថា៖ «យើងមិនចាំ-
បាច់មានជម្លាះទ្ប៉នុ្ត្នងឹមានការបក្តួ-
ប្ជ្ងខា្លាំង»។លោកបានបន្តទៀតថា៖
«ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើដូចTrumpទ្។យើងនឹង
ផ្ដាតលើច្បាប់អន្តរជាតិ»។
លោកBidenបានទទួលសា្គោល់ថា

លោកមនិទាន់បានទាកទ់ងទៅកាន់បធ្ា-
នធបិតីចនិលោកXiJingpingនៅឡើយ
តាំងពីព្លដ្លលោកចូលកាន់តំណ្ង
ប៉ុន្ត្បានកត់សមា្គោល់ថាម្ដឹកនំទាំង២
បានជបួគា្នោជាច្ើនដងនៅពល្ដល្អ្នក
ទាំង២មានតំណ្ងជាអនុប្ធានធិបតី
រៀងៗ ខ្លួន។
លោកBidenបាននយិាយថា៖«យើង

មិនទាន់មានឱកាសនិយាយជាមួយគា្នោ
ទ្។គា្មានហ្តុផលដ្លមិនតូ្វធ្វើការហៅ
ទរូសព័្ទទៅគាត់ទ្។ខ្ញុំត្វូបានគ្បប្់ថា
ខ្ញុំប្ហ្លជាចំណាយព្លជាមួយXi
Jingpingច្ើនជាងមដ្កឹនំពភិពលោក
ណាមួយដោយសារខ្ញុំបានចំណាយព្ល
២៤២៥ម៉ាងធ្វើការប្ជុំផ្ទាល់ជាមួយ
គាត់ព្លដ្លខ្ញុំធ្វើជាអនុប្ធានធិបតី
បានធ្វើដំណើរចមា្ងាយ ១៧០០០មា៉ាយ
(ប្ហ្ល២៧៣៥៨ម៉្ត្) ជាមួយ
គាត។់ខ្ញុំសា្គោល់គាត់ចប្ាស់ហើយ»។លោក
បាននិយាយថាលោកXiគឺជាមនុស្ស
«ឆា្លាតវ្»និង«ស្វិតសា្វាញ»ប៉ុន្ត្មិនមាន
«ឆ្អឹងប្ជាធិបត្យ្យនៅក្នុងខ្លួន»។
លោកBidenហាក់ដូចជាផ្ដាតអា-

រម្មណ៍ការទូតតាមទូរស័ព្ទដំបូងរបស់
លោកលើសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាម្រិក។
រហតូមកដល់ពល្ន្ះលោកបាននយិាយ
ជាមយួមដ្កឹនំកាណាដមុកិសុកិចក-្
ភពអង់គ្ល្សបារាំងអាល្លឺម៉ង់ ជប៉ុន
កូរ៉្ខាងត្បូងអូស្តាលី្និងអគ្គល្ខាធិការ
អង្គការណាតូ (NATO)។លោកក៏បាន
ធ្វើការសន្ទនជាមួយប្ធានធិបតីរុស្សុី
លោកVladimirPutinដ្លពួកគ្បាន
យល់ព្មបន្តសន្ធិសញ្ញាNewSTART
ដ្លជាសន្ធិសញ្ញាកំណត់អាវុធនុយ-
ក្ល្អ៊្រប្ទ្សទាំង២។
ភាពតានតឹងរវងទីក្ុងប៉្កាំងនិងវ៉ា-

សុីនតោន ដ្លជាមហាស្ដ្ឋកិច្ចធំជាង
គ្ទាំង២បានកើនឡើងយា៉ាងខា្លាំងនៅ
កម្ការគប្គ់ង្របស់លោកTrump។
លោកTrumpបានជ្ើសរសីការបឈ្ម
មខុដក់គា្នោនងិការវយបហ្ារដោយពាកយ្
សម្តីដោយគា្មានលទ្ធផលជាក់ស្ដ្ង

សមប្់ការដោះសយ្ឱនភាពពាណជិ្ជ-
កម្មរបស់សហរដ្ឋអាម្រិកជាមួយប្ទ្ស
ចិន។ក្នុងរយៈព្ល៤ឆា្នោំកន្លងមកលោក
Trumpបានស្ដីបនោ្ទាសយា៉ាងខា្លាំងលើ
ប្ទ្សចិនចំពោះបញ្ហាអាម្រិកជាច្ើន
ដល្រមួមានការលចួកម្មសទិ្ធិបញ្ញានតីវិធិី
ពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពនិងថ្មីៗន្ះការ-
រាលដលជំងឺកូវីដ១៩។
ភា្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកBidenបានស្នង-

តំណ្ងប្ធានធិបតីពីលោក Trump
អ្នកនំពាក្យក្សួងការបរទ្សចិន
លោកស្ីHuaChunyingបាននយិាយ
ថា៖ «បន្ទាប់ពីព្លវ្លាដ៏លំបាកនិង
វសិាមញ្ញន្ះទាងំបជ្ាជនចនិនងិអាម-្
រិកសមនឹងទទួលបានអនគតល្អប្សើរ
មយួ។ទីក្ងុប៉ក្ាងំក៏បានសា្វាគមន៍ការ-
សមច្ចតិ្តរបស់រដ្ឋបាលBidenក្នងុការ-
មនិដកខ្លនួចញ្ពីអង្គការសខុភាពពភិព-
លោក(WHO)និងការចូលរួមសន្ធិ-
សញ្ញាអាកាសធាតុក្ុងបា៉ារីសឡើងវិញ។
ទោះយា៉ាងន្ះក៏ដោយ រដ្ឋការBiden

ទំនងជាមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ
សហរដ្ឋអាម្រិកលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មត្-
វ៉ាន់សិទិ្ធមនុស្សនិងសមុទ្ចិនខាងត្បូង
ដ្លបានធ្វើឱ្យរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងសម្បា។
កាលពីសបា្ដាហ៍មនុលោកBidenបាន

ធ្វើការថ្ល្ងសុន្ទរកថាដំបូងអំពីគោល-
នយោបាយការបរទ្សរបស់លោកដ្ល
ក្នុងនោះលោកបាននិយាយថា៖ «យើង
នឹងប្ឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានស្ដ្ឋ-
កិច្ចរបស់ចិនប្ឆាំងនឹងសកម្មភាពអរិ-
ភាពនងិបង្ខតិបង្ខំរបស់ពកួគ្ចន្ចោល
ការវយប្ហាររបស់ចិនទៅលើសិទ្ធិ-
មនុស្សកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងអភិបាលកិច្ច
ពិភពលោក»។
លោកបានបន្តទៀតថា៖«ប៉នុ្ត្យើងបាន

ត្ៀមខ្លួនរួចជាស្ចដើម្បីធ្វើការជាមួយ
ទីក្ុងប៉្កាំងនៅព្លដ្លមានផលប-្
យោជន៍សម្ប់អាម្រិកក្នងុការធ្វើដូច្នះ្»។
ក្នុងកិច្ចសមា្ភាសន៍បញ្ជាក់ការត្ងតាំង

រដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្សអាម្រិកលោកAn-
thonyBlinkenបានប្ប់សមាជិក
ព្ទឹ្ធសភាអាមរ្កិថាលោកTrumpបាន

ធ្វើ«ត្ឹមត្ូវក្នុងការចាត់វិធានការតឹងរុឹង
ជាងមុនទៅកាន់ប្ទ្សចិន»ត្លោក
បានបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំមិនយល់សប្សោះ
ជាមយួនងឹវធិីដល្គាត់[Trump]បានធ្វើ
នៅក្នងុវសិយ័មយួចនំនួប៉នុ្ត្គោលការណ៍
មូលដ្ឋានគឺត្ឹមត្ូវហើយខ្ញុំគិតថា វពិត
ជាមានបយ្ោជន៍ដល់គោលនយោបាយ-
ការបរទ្សរបស់យើង»។
លោកBlinken កាលពីថ្ង្សុក្ ទី៥

បានធ្វើការទនំក់ទនំងតាមទរូសព័្ទជាមយួ
មន្ត្ីការទតូជាន់ខ្ពស់លោកYangJiechi
ដ្លក្យមកលោកBlinkenបាននិ-
យាយថា៖«ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចប្ាស់ថាសហ-
រដ្ឋអាមរ្កិនងឹការពារផលបយ្ោជន៍ជាតិ
របស់យើងកក្ឈរឡើងសមប្់គណុ-
តម្ល្ប្ជាធិបត្យ្យរបស់យើងនិងចាប់-
ទទួលខុសត្ូវក្ុងប៉្កាំងចំពោះការ-
រំលោភប្ព័ន្ធអន្តរជាតិ»។
លោកYangJiechiបាននិយាយក្នុង

ស្ចក្ដីថ្ល្ងការណ៍មួយថា៖ «ភាគួរត្
គោរពផលប្យោជន៍ស្នូលនិងជម្ើស
ន្ប្ព័ន្ធនយោបាយនិងមាគា៌ាអភិវឌ្ឍន៍
និងគ្ប់គ្ងកិច្ចការក្នុងប្ទ្សរបស់
ពួកគ្ឱ្យបានល្អ។
ប្ទ្សចិននឹងដើរតាមមាគា៌ាសង្គមនិ-

យមរបស់ខ្លួនដោយមិនសា្ទាក់ស្ទើរជាមួយ
នឹងលក្ខណៈចិនហើយគា្មានកមា្លាំងណា
មួយអាចបញ្ឈប់ការសម្ចបាននូវការ-
សា្តារឡើងវញិដ៏អសា្ចារយ្របស់បជ្ាជាតិចនិ
ឡើយ»។
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនលោកYangJiechi

បាននិយាយថាប្ទ្សចិនត្ៀមខ្លួនរួច
ជាស្ចសម្ប់សា្ដារទំនក់ទំនងការទូត
រវងប្ទ្សទាំង២។លោកYangបាន
និយាយថា រដ្ឋបាលអាម្រិកមុនៗបាន
អនុវត្តគោលនយោបាយខុសឆ្គងមួយ
ចនំនួចពំោះបទ្ស្ចនិដោយបានលើក-
ឡើងមូលហ្តុថាគឺការវិនិច្ឆយ័យុទ្ធសាស្ត្
ខុសដោយបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋ-
អាមរ្កិ។លោកបាននយិាយថា៖«ពកួគ្
ចាត់ទកុបទ្ស្ចនិជាដគ្ូបក្តួបជ្ង្
យុទ្ធសាស្ត្ធំមួយហើយរួមទាំងគិតថា
យើងជាសត្ូវពួកគ្ទៀត»៕

លោកបេធាន ធិបតីចិន Xi Jingping (ស្តា)ំ ចាប់ដេ ជាមួយ លោក Joe Biden។ រូបថត AFP

Biden៖អាម្រិកនឹងមានការប្កួតប្ជ្ង
ខា្លាងំជាមួយចិនត្មិនប្ើវិធីដូចTrumpទ្
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : របង សំណាញ់ ទាបល្មម 
អាច ឱ្យ អ្នក ដំណើរទាំងឡាយ មើល- 
ឃើញ សម្លាញ់ ជើង៤  ររត់ល្ង លើ 
ស្មៅ  ប្តង ក្នុង ទីធ្លា ដ្ល មន ទាំង 
កូនផ្ទះជ័រ  ដូចកន្ល្ង  ក្ម្ង ល្ង។

សំឡ្ង ឆ្ក្ តូច ធំ ព្ុស ប្ឡ្ង គ្នា 
យ៉ាង  រញុី ហាក់ បន្លឺស្វាគមន៍  ភ្ញៀវ មក 
កប្  ភស្ជ្ជៈ នងឹ  លង្ ជាមយួ សត្វ  ឆ្ក ្ 
ដ៏គួរ ឱ្យ ស្ឡាញ់នានា មនទាំងពូជ 
ឆ្ក្ ហាស្គី (ឆ្ក្ តំបន់ ទឹកកក ) ឆ្ក្តឿ 
មុខ ជ្ួញ ឆ្ក្ ស្មូវ រោមក្ញាញ់  
ដ្ល  សុទ្ធសឹង ត្ ជា ពូជកម្  មិនសូវ 
ឃើញ មនចិញ្ចឹម  នៅ ក្នុង ស្ុក ។

  ហាង Corgi In Town - Dog 
Cafe មិនត្ឹមត្ ជា ហាង កាហ្វ្ផ្ដល់  
ការ  កម្សាន្ត ដល់  អ្នក  ចូលចិត្ត សុនខ  
នោះ ទ្  ថ្មទំាង  មនលក់ ចំណី   បរិកា្ខារ 
ចិញ្ចឹម ឆ្ក្  ព្មទាំង    កន្ល្ង  ស្នាក់នៅ 
មើលថ្ ដល់ សត្វ  ឆ្ក្ ចិញ្ចឹម ក្នុង កូន- 
បន្ទប់    ដ្ល ម្ចាស់ហាង រៀបចំ ឡើង 
ដូចជា សណា្ឋាគរ មន ទាំង ពូក  ខ្នើយ 
ភួយ  និង កង្ហារ ទៀត ផង ។ 

គនំតិ បើក ហាងកាហ្វ ្    នងិ សវ្ាកម្ម 
មើលថ្ សត្វ ទាំង ន្ះ កើត ច្ញ ពី  
ទឹកចិត្ត ស្ឡាញ់សត្វ ឆ្ក្ របស់លោក 

ឧត្តម ជា   ម្ចាស់ហាង ន្ះ ផ្ទាល់   ។ 
លោក បាន ប្ប់    ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍   ថា ៖  

«តាំងពីក្ម្ង ខ្ញុ ំជា មនសុ្ស ស្ឡាញ់ ឆ្ក្  
សឡ្ាញស់ត្វ  ខ្ញុ ំចលូចតិ្ត ចញិ្ជមឹ លង្ 
នៅ ផ្ទះ ។ ព្ល ចិញ្ចឹម យូរ ទៅ  យើង  
មន កូនឆ្ក្ ច្ើន ។ ដល់ ព្ល យើង 
ងក  ទៅ បរទ្ស  យើង ឃើញ ពាកព់ន័្ធ 
ទៅ នឹង business  ហាងកាហ្វ្ 
ជាមួយ ឆ្ក្ »។

លោក បន្ត ទៀត ថា៖ «ដោយ យើង 
កម៏ន ដើមទនុ សប្ ់ កាហ្វ ្យើង ច្ះ 
ស្ប់  កូនឆ្ក្ ក៏ យើង មន ស្ប់ ទើប 
យើង យក គំនិត ន្ះ មក ធ្វើឱ្យ ច្ញ ជា 
រូបរាង ។ ប៉ុន្ត្ កូនឆ្ក្ មួយចំនួន យើង 
ទិញ ដាក់ ថ្ម ព្ល បើក ហាង »។

ទីធ្លា ហាង ត្ូវបាន ធ្វើឡើង មន 
លក្ខណៈ ធ ំទលូាយ ដោយ មន  កន្លង្ 
លក់ សម្ភារឆ្ក្  សួន រត់ ល្ង  កូន បន្ទប់ 
សណា្ឋាគរ ឆ្ក្   កន្ល្ងញ៉ាំ កាហ្វ្  និង 
កន្ល្ង  ល្ង ជាមួយ ឆ្ក្ ក្នុងព្ល 
ត្មួយ  ក្ម បរិយកាស  ខ្យល់  ល្អ 
បរិសុទ្ធ បំផុត ។ 

សត្វ  ឆ្ក ្អស ់ន្ះត្វូបានទទលួ ការ-  
បង្ហាត ់ ធ្វើយ៉ាងណា មនិ ឱយ្  ជះក្លនិស្អយុ 
ដល់ អតិថិជន  ដ្ល មកល្ង ទ្ ។ 
លើសពនី្ះ សនុខ ក្នងុហាង    ថម្ទាងំ 
ដឹង ម៉ាង ច្ញចូល ខ្លួនឯង ដោយ មិន 

ចាំបាច់ មន អ្នកដឹក  អ្នកដឹក បញ្ច្រ។ 
លោក  ឧត្ដម  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖«ឆ្ក្ 

ទាំងអស់ ន្ះ គឺខ្ញុំ ជា អ្នក បង្ហាត់  ដោយ 
ខ្ញុំ  នៅ ជាមួយ ពួកគត់ យូរ ទៅ ខ្ញុំ ចាប់- 
ផ្ដើម  យល់ អារម្មណ៍ ពួកគត់ ត្ូវការ អី  
ចង់ បាន អី ។ សម្ប់ ឆ្ក្ ខ្លះ  ពួកគត់ 
នៅ បាន ត្ ព្ល ត្ជាក់  ដូចន្ះ 
ពួកគត់ ច្ញមក ត្ ព្លព្ឹក និង 
លា្ងាច  ពួកគត់ ខ្លះច្ញ មក តាម ថ្ង្ 
ហ្តុន្ះ ព្លខ្លះ អតិថិជន មិនបាន 
ឃើញ កូនឆ្ក្ ទាំងអស់ ទ្ »។

ហាង មន ឆ្ក្ ដល់ ទៅជាង   ២០ 
ក្បាល     ប៉ុន្ត្ ព្លខ្លះពួក  វា មិន បាន  
ច្ញ មកទទួល ភ្ញៀវ  ទាំងអស់ ទ្ ។

ចំពោះស្វាកម្មសណា្ឋាគរ ឆ្ក្  
អតិថិជន  ដ្លចង់ យក  កូនឆ្ក្   មក ផ្ញើ  
បគុ្គលកិ នងឹ មើល ថ ្យ៉ាង ចតិ្តទកុដាក ់  
ក្នុង តម្ល្ ១ យប់  គិត ចាប់ ពី  ៨ដុលា្លា រ 
ឡើង តាម ទំហំ  តូច ធំ ន្សត្វ ។

ការផ្ដល់ សម្ភារ ដ្ក មន    ពូក  និង 

ខ្នើយ ត្វូបាន  ម្ចាសហ់ាង   បញ្ជាកថ់ា៖  
«សម្ប់ ឆ្ក្ ខ្លះ ខាង ហាង មិន អាច  
ដាក់ ជូន បាន ទ្  ព្ះ ព្ល ពួកគត់  
មិន ស៊ាំទម្លាប់ នឹង រូបភាព ប្ប ហ្នឹង 
គត់ ខាំ ដាច់ រហ្ក អស់ ដូច្ន្ះ ខាង  
ហាង នឹង មើល តាម ការជាក់ស្ដ្ង »។  

កព្ ីមន ការទាកទ់ាញ ដោយ សរ 
កនូ ឆ្ក ្ឃយ្តូៗ ហាង  Corgi In Town- 
Dog Cafe ក៏ មន បម្ើ ទឹក  ឆ្ងាញ់ ៗ  
ផង  ដរ្  ពសិស្  ភស្ជ្ជៈ បច្ា ំ ហាង ៥ 
មខុ  ដចូជា  Latte Corgi, Corgi Milk 
red tea, Corgi lemon tea, 
Corgi milk red tea oreo និង  
Brown  sugar fresh milk ក្នុង  
តម្ល្   ចាប់ពី  ២  ទៅ   ៣,៥ ដុលា្លារ ។ 

ក្នុង ១ថ្ង្  ភ្ញៀវ ខ្ម្រ និង បរទ្ស 
ចនោ្លាះពី   ៣០  ទៅ  ១០០ នាក់  ខណៈ   
ចុងសបា្ដាហ៍  អតិថិជន ត្ូវ រង់ចាំ បន្តិច 
ទើប មន កន្ល្ង អង្គុយ។  

ម្ចាសហ់ាង វយ័  ២៧ ឆ្នា ំរបូ ន្ះ កប៏ាន 

រំឭក ពី ព្ល បើក ហាង កាល ពីថ្មីៗ នៅ 
ថ្ង ្ទ៧ី  ខ ្មករា ផង ដរ្ ថា៖  «ថ្ងដ្បំងូ 
របស់ យើង នៅ ព្លនោះ គឺ ភ្ញៀវ មក  
ច្ើន ហួស ពី ការរំពឹងទុក ។យើង មិន 
ព្ញចិត្ត ចំពោះ ស្វាកម្ម របស់ យើង 
ក្នុង ការទទួល ភ្ញៀវ ទ្ ។ ប៉ុន្ត្ ក្យៗ 
មក យើង អាច សម្ប បាន »។

លោក  បន្ត ទៀត ថា៖ «ព្ល យើង 
បើកដបំងូ យើង នៅ មន ចណំ៊ាច ខ្វះខាត 
ច្ើន  ភ្ញៀវ បាន ផ្ដល់ មតិយោបល់ ថា 
ហាង យើង រាង ក្ដា  ព្លន្ះ យើង 
បាន ក្សម្ួល រួចរាល់ អស់ ហើយ ។ 
យើង រីករាយ ក្នុង ការទទួល ស្វាគមន៍ 
គ្ប់ មតិយោបល់ របស់ ពួកគត់ »។

មនទីតាំងនៅម្តុំ វត្តសំរោងអណ្ត្ត 
ហាង  Corgi In Town - Dog Cafe  
បើក ពីម៉ាង ១១  ព្ឹក ដល់ ម៉ាង 
៦កន្លះ  នៅ  ថ្ង្ចន្ទ  និង អង្គារ  ហើយ 
ចាបព់ ី ថ្ងព្ធុ ដល ់អាទតិយ្  ហាង បើក  ព ី
ម៉ាង ៩ព្ឹក ដល់ ម៉ាង ៦កន្លះ ៕

ក្រេបភ្រេសជ្ជៈល្រេង
សត្វនៅកាហ្វ្រេនិង
សណ្ឋាគារឆ្ក្រេCorgi
InTown-DogCafe

ឆ្កេ សេមូវ ឆ្កេតឿ ឆ្កេ ពូជ ហាស្គី នៅ ក្នុង ហាងកាហ្វេ Corgi in Town-Dog cafe ម្ដុំ វត្ត សំរោង អណ្ដេត ។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន

ភ្ញៀវ រីករាយ នឹង កេប ភេសជ្ជៈ បេឡេង ជាមួយ ឆ្កេ ចេះៗ ជា ចេើនកេបាល ។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន បន្ទប់ សណ្ឋាគារឆ្កេ ដេល មានកូនពូក  កន្លេង ដាក់ចំណី និង កូនកង្ហារ ផងដ េរ ។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី៩ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រងុ ឡងុដ ៍: គៃនត់ៃ បៃចិ ភ្នៃក មយួ 
ភ្លៃត អ្នក អាច រំលង វា បាត់ ។ ស្ថិត នៅ 
ចន្លោះ គ្លីនិក  វះ កាត់  និង សាឡន ធ្វើ 
សក់ ផ្ទះ ដ៏ តូច បំផុត នៅ ទីកៃុង ឡុងដ៍ 
តៃូវ បាន កំណត់ សម្គល់ តៃឹម   ថ្នាំលាប 
ពណ៌  ខៀវ ចាស់ បន្ដិច ។ 

ប៉ុន្ដៃ ផ្ទះ កម្ពស់ ៥ ជាន់ នៃះ ស្ថិត ក្នុង 
ខណ្ឌ Shepherd's Bush ដៃល 

មន បៃវៃង ទទឹងតៃឹមតៃ ១,៦ ម៉ៃតៃ 
បច្ចុបៃបន្ន តៃូវ បាន ដាក់ លក់ ក្នុង តម្លៃ  
១,៣ លាន ដុលា្លោរ ។ អចលនទៃពៃយ ដ៏ 
ចម្លៃក នៃះ  ដៃល ជា អតីត ហាងលក់ 
មកួ សមយ័ វចិតរូៀ  នងិ តៃវូ បាន កសាង 
ឡើង អឡំងុ ចងុ សតវតៃសរទ៍ ី១៩ ឬ ដើម 
សតវតៃសរ៍ទី២០ ។ 

ដាវីដ មៃយ័រ ជា ជំនួយ ការ អ្នក គៃប់ 

គៃង ផ្នៃក លក់ នៅ ទីភ្នាក់ងារ អចលន-
ទៃពៃយ Winkworth ដៃល កំពុង ដាក់ 
លក ់ផ្ទះ តចូ បផំតុ នៃះ បាន នយិាយ ថ 
ផ្ទះដ៏ តូចស្ដើង នៃះ ស័ក្ដិសម នឹង តម្លៃ 
របស ់វា  ដោយសារ វា ជា « ផ្នៃក មយួ នៃ 
បៃវត្ដិសាស្ដៃ កៃុង ឡុងដ៍ »។ 

លោកបាន បៃបទ់ភី្នាកង់ារពត័ម៌ន  
AFP ថ ៖ « វាជា ភព អសា្ចារៃយ មួយ 
សមៃប់ ទីកៃុង ឡុងដ៍ »។ 

លោក មៃយ័រ បាន និយាយ ថ ផ្ទះ 
អាច  ជា កម្មសិទ្ធិ « របស់ ប្ដី បៃពន្ធ វ័យ 
ក្មៃង  ឬ បុគ្គល » ដៃល  « មើល ឃើញ ពី 
សមៃស់ ពិត របស់ វា និង មន បំណង 
ទិញ វា »។ 

តម្លៃ ផ្ទះ ដត៏ចូបផំតុ នៃះ ពតិ ជា លើស 
សមត្ថភព របស ់ពលរដ្ឋ ភគ ចៃើន នៅ 
ចកៃ ភព អងគ់្លៃសជា ទ ីដៃល ផ្ទះ មធៃយ ម 
មន តម្លៃ បៃមណ ៣៥ មុឺន ដុលា្លោរ  តៃ 
វាជា ទទូៅ នៅ ក្នងុ ទផីៃសារ អចលនទៃពៃយ  
ទីកៃុង ឡុងដ៍ ។ 

បើ អាច លក់ ចៃញ មៃន នះ ផ្ទះ 
ស្ដើង បផំតុ នៃះ នងឹ មន តម្លៃ កើន ឡើង 
ទ្វៃ ដង ពី តម្លៃ ឆ្នាំ ២០០៦ ពៃល វា តៃូវ 

បាន លក់ ក្នុងតម្លៃ ៦៧ មុឺន ដុលា្លោរ ។ 
នៃះ  បើយោង តាម ការ ចុះ បញ្ជី ដីធ្លី 
របស់ ចកៃភព អង់គ្លៃស ។ 

ផល ប៉ះពាល់ នៃ វិបត្ដិ កូវីដ ១៩ 
ដៃល  លោក មៃយ័រ បាន និយាយថ 
ជា កម្លោំង ជំរុញ ឱៃយ គៃួសារ ជា ចៃើន រី 
ចៃញ ពី ទីកៃុង ឡុងដ៍  និង លៃលក រក 
កន្លៃង ជួល មន តម្លៃ ថោក  មន ន័យ 

ថ ផ្ទះ នាពៃលបច្ចុបៃបន្ន នៃះ ពិត ជា 
ពិបាក លក់ ចៃញ  ។ 

ប៉ុន្ដៃ ទីភ្នាក់ងារ អចលនទៃពៃយ ទីកៃុង 
ឡុងដ៍ នៅ តៃ រកៃសា តម្លៃ លក់ ផ្ទះ ដ៏ តូច 
នៃះ ដដៃល  ដោយ លោក ថ ៖ « វា ពិត 
ជា ឡូយ និង សៃស់  សា្អាត ហើយ នះ 
ជា មូលហៃតុ ដៃល ផ្ទះ ដ៏តូច នៃះ នឹង 
លក់ ចៃញ មិន ខាន »៕ AFP/HR

ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំព្រញៈ  ដោយសារ  បញ្ហា 
កវូដី ១៩ ការ រៀបច ំ ក្នងុ  នាម ជា 
ម្ចាស់ ផ្ទះ របស់ កម្ពុជា នះ  នឹង 
តៃូវ  ធ្វើ  តាម លំនាំ នៃ ការ រកៃសា  
សុវត ្ថិ  ភព ចៀស អំពី ជំងឺ កូវីដ - 
១៩ ដោយ សមគម អ្នក នពិន្ធ- 
ខ្មៃរ   គៃង នងឹ អញ្ជើញ    តណំាង  
សា្ថាន ទូត នៃ បៃទៃស នីមួយៗ  
ដើមៃបី បៃគល់  ពាន  រងា្វាន់ ហើយ 
ទកុ  ភរៈ បៃគល់  ពាន ទៅ ឱៃយ  បៃក្ខ- 
ភព ដៃល  ជា ម្ចាស់ ជយ លាភី 

នៃ បៃទៃស  ជា សមជិក តំបន់ 
ទន្លៃ មៃគង្គ    ដើមៃបី បៃរព្ធ   ពធិ ីបន្ត  
ដោយ   ខ្លួន     ឯង  វិញ។ 

ការ តៃៀម ធ្វើពធិ ីបៃគល ់ពាន- 
រងា្វាន់ ទៅដល់ តំណាង ទូត នៃ- 
បៃទៃស  ជា សមជិក ដៃល ចូល- 
រួម  កម្ម វិធី  បៃកួត  បៃជៃង តៃង- 
និពន្ធ  រ ឿង ខ្លី និង កំណាពៃយ នៃ  
ពាន  រងា្វាន់ អកៃសរ សិលៃប៍  ទន្លៃ- 
មៃគង្គ លើក ទី ១១ កៃម-  
បៃធានបទ « ជីវិត និង  និរន្ត រ - 
ភព ទន្លៃ មៃគង្គ » បៃចាំ ឆ្នាំ - 
២០២០ នឹង ធ្វើ នៅ ចុង ខៃ កុម្ភៈ 

ឆ្នាំ  ២០២១  តៃម្តង។ 
បើ តាម លោក  បណ្ឌតិ ពៃឿង 

បៃណីត   បៃធាន សមគម    អ្នក- 
នពិន្ធ ខ្មៃរ មន បៃសាសន ៍ឱៃយ ដងឹ 
ថ៖ «យើង បាន រៀបចំ លិខិត 
អញ្ជើញ ពាន រងា្វាន់  និង កញ្ចប់ 
ថវិកា  សមៃប់ជយ លាភី រួច - 
រាល់ ហើយ  ដោយយើង  រង់   ចាំ 
ការ កណំត ់  កាល បរចិ្ឆៃទ  នៃ ការ- 
បៃគល ់   ពាន រងា្វានច់ ុង កៃយ តៃ 
ប៉ណុ្ណោះ ហើយ បើ តាម គមៃង 
មិន  បៃ បៃួល នះ គឺ នៅ ចុង ខៃ 
កម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ តៃ ម្តង។   
ដោយសារ  បញ្ហា កូវីដ ១៩ ការ 
រៀបចំ របស់  យើង ក្នុង  នាម ជា 
ម្ចាស់  ផ្ទះ នះ ក៏ តៃូវ ធ្វើ  តាម 
លំនាំ នៃ ការ រកៃសា  សុវត្ថិ ភព-  
ចៀស ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ  ផង 
ដៃរ   គឺ យើង  គៃង នឹង អញ្ជើញ  
ខាង តំណាង  ទូត នៃ បៃទៃស 
នីមួយៗ  ដើមៃបី បៃគល់  ពាន-  
រងា្វាន់ ហើយ ទុក ភរៈ បៃគល់  
ពាន  ទៅ ឱៃយ  បៃក្ខ ភព ជា ម្ចាស់- 
ជយ លាភី នៃ បៃទៃស ជា សម- 
ជិក  តំបន់ ទន្លៃ មៃគង្គ   នះ បៃ- 
រព្ធ   ពិធី បន្ត  ដោយ   ខ្លួន    ឯង  វិញ  
នៅ   ក្នុង កាលៈទៃសៈ នៃះ»។ 

សមៃប់   ការ បៃឡង បៃជៃង 
តៃង   និពន្ធ រឿង ខ្លី និង កំណាពៃយ 
នៃ   ពាន រងា្វាន់ អកៃសរ សិលៃប៍  ទន្លៃ- 
មៃ គង្គ លើក ទី ១១ កៃម-  
បៃធាន បទ « ជីវិត និង  និរន្ត រ- 
ភព  ទន្លៃ មៃគង្គ » បៃចាំ ឆ្នាំ -  
២០២០  ដៃល បៃទៃស កម្ពុជា 
ធ្វើ ជា  ម្ចាស់ ផ្ទះ  ដូរ វៃន គ្នា  ដោយ  
ការ រៀប ចំ ការ  បៃកួត ឆ្នាំ នៃះ 
សមៃប  ់    សាមី  បៃទៃស  បាន រក - 
ឃើញ   ម្ចាស ់ជយលាភ ី  ចនំនួ  ២  
រូប    សុទ្ធ  តៃ  ជា   បៃក្ខនារី ។ 

បៃក្ខ ភព  ជយលាភខីាង   ផ្នៃក 
កំណាពៃយ រឿង   បាន ទៅ  លើ កវី 
និពន្ធ  លឹម ផាន់ណា ជាមួយ  
នងឹ  សណំៃរ កណំាពៃយ រឿង  ដៃល 
មន   ចំណង ជើង  «មៃគង្គ ដួង- 
ចិត្ត»   បៃជៃង ឈ្នះ បៃក្ខ ជន-
បៃក្ខនារី  ចូលរួម បៃកួត  ចំនួន 

២០  រូប ខណៈ   បៃក្ខភព ជយ-  
លាភី  ផ្នៃក  រឿង ខ្លី បាន ទៅ   លើ  
អ្នក   និពន្ធ  ឡុង លាប សុ ជា តា 
ជា  មួយ   សំណៃរ រឿង ខ្លី ដៃល 
មន ចំណង ជើង    «វារី បៃថ្នា» 
ដោយ   បៃជៃង ឈ្នះ បៃក្ខជន-
បៃក្ខនារី ចូលរួម   បៃកួត    ចំនួន   
២៣ រូប។  

 ឯ  ជយ លាភ ី នៃ បៃទៃស   វៀត-  
ណាម រួមមន លោក Tran 
Ngoc Phu និង លោក Tran 
Nhuan Minh  បៃទៃស  មី - 
យា៉ាន  ់ ម៉ា មន  លោកសៃ ីNillar 
Thein (Mya Kyar Ngone) 
នងិ  លោក U Pe Than (Ney 
Min Than)។ 

ការ  បៃកួត តៃង និពន្ធ រឿង ខ្លី 
និង   កំណាពៃយ ពាន រងា្វាន់ អកៃសរ- 
សិលៃប៍ ទន្លៃ មៃគង្គ នៃះ  តៃូវ   បាន 

កំណត់ ដា ក់ បៃធាន បទ រួមនៅ  
គៃប់  ឆ្នាំ  មន ចំណង ថ « ជីវិត- 
និង  និរន្តរភព  ទន្លៃ មៃគង្គ » 
ដៃល  មន បៃទៃស ជា សមជិក  
ចនំនួ  ៦ បៃទៃស  គ ឺ មន ដចូជា 
បៃទៃស  ចិន (ខៃត្ត យូ ណាន ) 
កម្ពជុា ថៃ ឡាវ វៀតណាម នងិ 
មីយា៉ាន់ម៉ា  ដោយ សមជិក-  
បៃទៃស  ន ីមួយៗ តៃូវ ដូរ  វៃន គ្នា 
ធ្វើ  ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ  ដើមៃបី រៀបចំ  
បៃរព្ធ ពិធី បៃគល់ ពាន រងា្វាន់ 
ជយ លាភី បៃចាំ ឆ្នាំ ខណៈ  នៅ  
ឆ្នា២ំ០២០ នៃះ   បៃទៃស កម្ពជុា  
តៃូវ វៃន ធ្វើ ជា ម្ចាស់  ផ្ទះ  បនា្ទាប់  ពី 
បៃទៃស មីយា៉ាន់ម៉ា ដៃល បាន   
ធ្វើ នៅ ថ្ងៃទ ី ១១-១៤ ខៃ  តលុា 
ឆ្នា ំ ២០១៩  ហើយ    ឆ្នា ំ២០២១ 
នឹង តៃូវ ដូរ វៃន ទៅ ឱៃយ   ឡាវ ជា 
ម្ចាស់ ផ្ទះ វិញ  ៕ 

ផ្ទះតូចបំផុតបន្តប្រវត្តសិាស្ត្រក្រងុឡុងដ៍ត្រវូបានដាក់លក់១,៣លានដុលា្លារ

ផ្ទះទទឹង ជាង ១ ម៉្រត្រដ្រល ល្មម ដាក់ បន ត ្រមឹ ១ គ្រ នៅ ក្រងុ ឡុងដ៍។ រូបថត AFP

ផ្ទះ ពណ៌ខៀវ  តូច ត្រវូ បន ដាក់លក់  ក្នងុ តម្ល្រ ១,៣លាន ដ លុា្លារ។ រូបថត AFP

សមាគមអ្នកនិពន្ធខ្ម្ររត្រៀម
រៀបចំប្រគល់ពានរង្វាន់អក្រសរ-
សិល្រប៍ទន្ល្រម្រគង្គឆ្នាំ២០២០

សមាជិក សមាគមអ្នក និពន្ធ ខ្ម្ររ  ត្រៀម រៀបចំ ប្រគល់ពានរង្វាន់អក្រសរសិល្រប៍ទន្ល្រម្រគង្គ ឆ្នា ំ២០២០។ សហ ការី

ជយលាភី ខ្ម្ររ  ២ រូប ន្រពាន រង្វាន់ អក្រសរសិល្រប៍ទន្ល្រម្រគង្គឆ្នា២ំ០២០។ សហ ការី



ក្រុងលីវើភូល: លោក Pep 
Guardiola (Pep)បាន ថ្លែង  
ថា ជ័យ ជម្នះ ដ៏ តែចះ តែចង់ 
៤-១ របស់ កែុម មែឃខៀវ 
Manchester City លើ កែុម 
ហងែសកែហម Liverpool គឺ ជា 
វិ នាទី ដ៏ សំខាន់ សមែប់ កែុម 
កំពុង នាំ មុខ គែ ក្នុង តារាង- 
ពិន្ទុនែ កែប ខ័ណ្ឌ Premier 
League ខណៈ ពួក គែ បាន 
បន្ថែម គម្លាត ឆ្ងាយ គួរ សម 
ដើមែប ីបែជែងយក  ជើង ឯករបស ់
ខ្លួន តែឡប់ មក វិញ ។   

ពែល នែះ កែុម របស់ លោក 
Pep មន ១០ ពនិ្ទ ុ នា ំមខុ ដាច ់
លើ កែុម Liverpool ដែល ឈរ 
នៅ លែខ៤ ជាមយួ នងឹ  ៤០ ពនិ្ទ ុ
កែយ ព ីអាច ដណ្ដើម បាន ជយ័-  
ជម្នះពី ការ បែកួត នៅ កីឡដា្ឋាន 
Anfield លើក ដបំងូ គតិ តាងំ ព ី
ឆ្នាំ ២០០៣ ។

៤គែប់ ដែល នាំ ឱែយ  Man 
City បំបាក់  កែុម ម្ចាស់ ផ្ទះ Liv-
erpool បាន មក ដោយសារ ការ- 
បំប៉ោង សំណាញ់ ទី ២គែប់ 
របស់ Ilkay Gundogan 
បនា្ទាប់ ពី ខែសែ បមែើ សញ្ជាតិ 
អាល្លមឺង៉ ់ស៊តុ បាល ់ប៉ែណាល-់ 
ទី អត់ចូល ពែម ទាំងគែប់- 
បាល់  ដែល ទម្លុះ សំណាញ់ ទី 
ដោយ Raheem Sterling 
និង Phil Foden ។

ខែសែបែយុទ្ធ Mohamed 
Salah ជា អ្នក ស៊ុត ឱែយ Liver-
pool តាម ស្មើ គែប ់បាល ់ដបំងូ 
របស់ កែុម ភ្ញៀវ តែ កែុម កំពុង 

ជបួ បញ្ហារបស ់លោក Jurgen 
Klopp មួយ នែះ មិន អាច ទប់ 
នឹង កែុម កំពុង ឡើង ជើង  ដូច 
Man City បាន ឡើយ ។ 

លោក Pep  ថ្លែង កែយ 
បែកតួ បញ្ចប ់ទៅ ថា៖ « ជា ជយ័- 
ជម្នះដ៏ ធំ ធែង សមែប់  យើង ។ 
៣ ពិន្ទុ បន្ថែម  នៅ ទី បំផុត តែ ខ្ញុំ 
តែូវ ពិនិតែយ ពិចារណា ឱែយ បាន 
ល្អតិ ល្អន ់ដោយ សារ យើង ឈ្នះ 
កែយ យើង ស៊ុត ប៉ែណាល់ ទី 
អត់ ចូល ហើយ យើងបាន របូត 
១គែប់ ដែរ» ។

គែូបង្វឹក សញ្ជាតិ អែសែប៉ោញ 
វ័យ ៥០ ឆ្នាំ បន្ត ថា ៖ « យើង 
បាន លែង តាម វិធី ដែល អ្នក 
អាច នងឹ តែវូ ទទលួ រង នវូ ការ ឈ-ឺ 
ចាប ់នៅ ទនីែះ។ យើង មនិ អាច 

លែង ដូច ការ លែង របស់ ពួក គែ 
បាន ទែ ពោល គឺ  យើង តែូវ តែ 
លែង ក្នុង ចង្វាក់ យឺត ៗ  ។ វគ្គ ទី  
២ យើង បាន កែ បែ បែពន័្ធ លែង 
ហើយ  គុណ ភាព របស់ កីឡាករ 
តែូវ បាន ទាញ ចែញ មក ពី គែប់ 
កន្លុក កន្លៀត ទាំងអស់ » ។

លោក Pep បន្ថែម ចុង- 
កែយ ថា ៖ « អស់ រយៈ ពែល 
ជាចែើន ឆ្នា ំដែល យើង មនិ អាច 
មក យក ជ័យ ជម្នះ  នៅ ទី នែះ 
បាន។ សងែឃឹម ថា ពែល កែយ 
យើង អាច ធ្វើ បាន បែប ហ្នឹង 
ទៀត  ជាមួយ នឹង វត្ត មន អ្នក- 
គាំទែ ក្នុង កីឡដា្ឋាន ។ Anfield 
ជា កន្លែង គួរ ឱែយ ខា្លាច ណាស់ » ។

ឥឡូវ នែះ កែុម Man City 
កពំងុក្ដោប  ៥ ពនិ្ទ ុសមែប ់ការ- 

នា ំមខុ លើ កែមុគ ូបែជែង រមួ កែងុ  
Manchester United ដែល 
ឈរ  លែខ២ ហើយ   បែកួត តិច 
ជាង ១លើក ខណៈ ពកួគែកពំងុ 
សម្លឹង មើល ពី លទ្ធភាព ការ  - 
គែង ពាន លីគ កំពូល អង់គ្លែស 
ជាលើក ទី ៣ ក្នុង ចំណោម ៤ 
រដូវ កាល ចុង កែយ ។

គិត ទាំង លទ្ធផល នែះ  កែុម 
Man City ឈ្នះ បាន  ១៤ 
ហ្គែម បន្ត គា្នា ពី គែប់  កម្មវិធី 
បែកួត ទាំង អស់ ដែល ជា ការ- 
តាម ស្មើ នឹង កំណត់ តែ របស់ 
ក្លិប នៅ លីគ កំពូល អង់គ្លែស  
ដោយ កំណត់ តែ នែះ គែប់ គែង 
ដោយ កែុម Preston ក្នុងឆ្នាំ 
១៩៨២ និងកែុម  Arsenal 
ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៨៧៕ AFP/VN

ថ្ងែអង្គរ ទី៩ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងម្រលប៊ន : កីឡាការិនី 
Serena Williams និង 
Naomi Osaka បែើ ពែល មិន 
យូរ ឡើយ  ដើមែបី  បាន ឆ្លង ទៅ ជុំ 
ទី២ ខណៈ ការ បែកួត វាយ កូន- 
បាល់  (តិន្នីស) ដណ្ដើម ពាន  
Grand Slam បែចាំ ឆ្នាំ ដំបូង 
គែ គឺ កម្មវិធី Australian 
Open 2021 បាន  ដំណើរ ការ 
ហើយ កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ ដែល ជា 
ការ ចាប់ ផ្ដើមយឺតជាង   ៣ 
សបា្ដោហ៍ ពីកាល វិភាគ ដើម  
រៀងរាល់ ឆ្នាំ ដោយសារ វិបត្តិ 
វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

កីឡាការិនីសញ្ជាតិ ជប៉ុន 
Osaka ដែល ឈរ នៅ ចណំាត-់ 
ថា្នាក់ លែខ៣ ក្នុង ពែឹត្តិការណ៍ 
នែះ មន បញ្ហា តចិ តចួ នៅ សតិ 
ដបំងូ សមែប ់ការ បែកតួជាមយួ 
កីឡាការិនី រុសែសុី Anastasia 
Pavlyuchenkova នៅ ឯ 
ទីលាន Rod Laver Arena 
ផ្នែក វាយ ទោល នារី  តែចុង- 
កែយ នៅ អាច ឈ្នះ សែួល ៗ  
ក្នុង លទ្ធផល ២-០សិត គឺ 
៦-១ និង ៦-២  ដោយ បែើ 
ពែល តែ ៦៨ នាទី ប៉ុណោ្ណោះ ។ 

« វា ពិតជា ជែួលចែលមែន- 
ទែន ពែល ដើរ ចូល មក ធ្វើ ការ 
បែកតួ នែះ។ ខ្ញុ ំគែន ់តែ ចង ់វាយ 
ឱែយ បាន ល្អ តែ ប៉ុណោ្ណោះ » ។  នែះ 
ជា ការ លើក ឡើង របស ់Osaka 
ដែល នឹង បែឈម ជាមួយ នឹង 
កឡីាការនិ ីCaroline Garcia 
របស់ បារាំង នៅ ជុំ ទី២ ។ 

ចំណែក កីឡាការិនីអាមែរិក 
Williams ចាប់ ផ្ដើមយ៉ោង ល្អ 

សមែប់ បែសកកម្ម តាម ស្មើ  
កំណត់ តែ ដែល ឈ្នះ ពាន- 
រង្វាន់   Grand Slam ២៤ ដង 
ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ មិន សូវ 
តឹង តែងប៉ុនា្មាន លើ កីឡាការិនី 
អាល្លឺម៉ង់ Laura Siegemu-
nd ក្នុង លទ្ធផល ៦-១ និង 
៦-១ ដោយ បែើ ពែល វែលា តែមឹ 
តែ ៥៦ នាទី ប៉ុណោ្ណោះ ។

កែយការបែកួតបញ្ចប់ទៅ 
កីឡាការិនី Williams វ័យ 
៣៩ ឆ្នាំ បាន បែប់ យ៉ោង ខ្លី ថា ៖ 
«នែះ ជាការ ចាប ់ផ្ដើ ម បាន យ៉ោង 
ល្អ ។ វា ជា ទម្លាប ់របស ់ Serena 
(Williams) ទៅ ហើយ » ។

កឡីាការនិ ីWilliams ដែល 
លែង ការ បែកតួ បាន ចែើន បផំតុ 
រហូត ដល់ លើក ទី ១០០ ក្នុង  
ពែឹត្តិការណ៍ នែះ នឹង ឡើង ទៅ 
ប៉ះ កីឡាការិនីស៊ែប៊ី Nina 
Stojanovic នៅ ជុំ ទី ២ ។

ការ បែកួត បែជែងនែះ តែូវ  គែ 
ទទួល សា្គល់ ថា ជា  «Happy 
Slam» (ការបែកួត បែជែង ដ៏ 
សបែបយ រីក រាយ ) ដោយ សារ 
តែបរយិកាស ដម៏នភាព កក-់ 
ក្ដោ របស់ ពែឹត្តិការណ៍  តែ ការ- 
រាត តែបត នែ ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី  
កា្លាយ ជា សែមោល ខ្មា មក បិទ- 
បាំង ភាព សែស់ សា្អាត របស់ 
កម្មវិធី បែកួត បែជែង  នា ឆ្នាំ នែះ 
ដូច ជា មន អ្នក ចូល មើល  ក្នុង 
ចំនួនតិច តួច ជាមួយ នឹង ការ- 
តមែូវ ឱែយ ពាក់ ម៉ោស់ ហើយ អ្នក 
ចូល ទសែសនា មិន អាច ដើរ 
រហែត  រហូត សែរី  ក្នុង ទីលាន 
បាន ឡើយ ៕ AFP/VN

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំ្រញៈ  អ្នក បែដាល ់ចតិ្ត ធ ំវយ័ ក្មែង  
កំពុង  បង្ហាញ សមត្ថភាព  ខា្លាំង  មក ពី  
ក្លិប បញ្ជា ការ ដា្ឋាន ទ័ព ពិសែស  ថែ  រ៉ែត  

បាន បន្ត ឈ្នះ បែក់ រង្វាន់  ចំនួន ៣,៤ 
លាន រៀល ពី កម្ម វិធី បែដាល់ ដណ្ដើម 
បែក់ លាន  បែចាំ សបា្តាហ៍ ទី ៦១  នែ 
សង្វៀន ថោន  កាល ពី យប់ ថ្ងែ អាទិតែយ 
ហើយវា ក៏ជា លើក ទី ៥ ផងដែរ ដែល 

ថែ រ៉ែត ដណ្ដើម បាន បែក់រង្វាន់ធំ ពី 
សង្វៀន មួយនែះ។

យ៉ោង ណា ក៏ ដោយ សមែប់ ការ- 
បែកួត ផ្តាច់ ពែ័តែ ជាមួយ ជើងខា្លាំង 
មិនសូវ មនគែសា្គល់ ធី  វា៉ារិទ្ធ កាល ពី 
ថ្ងែ អាទិតែយ នោះ គឺ ថែ រ៉ែត ដែល បាន 
ផ្តួល រិន សារ័ត្ន ឱែយសន្លប់ នៅទឹក ទី ២ 
ក្នងុការ បែកតួ ជមែុះ នោះ   ជបួ ឧបសគ្គ 
ធំ ណាស់   ពែះ  កែបច់ ជង្គង់  និង 
កណា្តាប ់ដែ ល្អ របស ់ ធ ី វា៉ារទិ្ធ  បាន  ធ្វើ ឱែយ 
រូបគែ  យក ឈ្នះ ដោយ ពិន្ទុ យ៉ោង គែំ- 
គែ ខ្លួន  ហើយ ថែ  រ៉ែត  ក៏ សុំ ឈប់ 
សមែក មិន បែកួត មួយ រយៈផងដែរ។  

ថែ  រ៉ែត បាន  និយយ ថា ៖ « នៅ 
សង្វៀន ថោននែះ  ខ្ញុំបាន  ឡើង បែ កួត 
ញកឹ ញាប ់ ហើយ  មនិ ដែល ចាញ ់ឡើយ   
គឺ  ការ បែ កួត ក្នុង ពែឹត្តិការណ៍ សំខាន់ៗ  
នៅ សង្វៀន  នែះ   ខ្ញុំ ធ្លាប់ ឈ្នះ បែក់- 
រង្វាន់ ធំៗ ចំនួន ៥ លើក  ក្នុង នោះ ឈ្នះ 
បែក់ រង្វាន់ ពី កម្ម វិធី ម៉ោស ហ្វែ ចំនួន ៣ 

លើក  នងិ ឈ្នះ បែក ់រង្វាន ់ពកីារ បែកតួ 
ម៉ោរា៉ាតុង ដណ្ដើម  បែក់លាន  ចំនួន ២ 
លើក  ប៉នុ្តែ ការ ឈ្នះ លើក នែះ  ខ្ញុ ំឈ ឺខ្លនួ  
ពែម ទាំង មន របួស ដែ  និង ឈឺ ជើង  
អាច ថា  សុំ សមែក បែកួត ឱែយ បាន 
សខុភាព រងឹ ម ំបន្តចិសនិ   ពែះ បែកតួ 
ជាប់ ៗ  គា្នា ពែក» ។ 

ទាក់ទងទៅ នឹង ចាប់យក អាជីព 
បែដាល់  គុន ខ្មែរ នែះ  ថែ  រ៉ែត  បាន  
ទម្លាយ  ថា ៖  « ខ្ញុំ ជា កូន កសិករ មន បង- 
ប្អូន ៤ នាក់  ហើយ  ខ្ញុំ ជា កូន ពៅ  ដែល 
រក បែក់ ពី បែ ដាល់ ជូន អ្នក ម្តាយ បាន 
ចែើន ជាង គែ ។  ខ្ញុំ ចាប់ ផ្តើម វ៉ែ លែបី- 
លែបញ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  ដោយ  បែ កួត 
ឈ្នះ ជើង ចាស់ លែបីៗ មួយ ចំនួន ឱែយ 
សន្លប ់ បនា្ទាប ់មក ខ្ញុ ំបាន ជាប ់ជមែើស- 
ជាតិ  ហើយ នៅ  ឆ្នាំ ២០២១ នែះ  មិន 
ទាន់ ដឹង ថា  ជាប់ ជមែើស ជាតិ ទៀត  ឬ 
យ៉ោង ណា ទែ  ។    ខ្ញុ ំមនិ  ធ្លាប ់បាន  ចលូ រមួ 
បែកួត ដណ្ដើម  ខែសែ កែវាត់ ម្តង ឡើយ   

ចំណែក ការ  ដណ្ដើម បែក់ រង្វាន់ ចំនួន 
៥ លើកនែះ  ខ្ញុំ បាន យក ថវិកានែះ   ទៅ 
ឱែយ ម្តាយ ខ្ញុំ ដើមែបី ទែ ទែង់ជីវភាព   ពែះ 
ខ្ញុំ នៅ លីវ» ។ 

ចំណែក លោក  ជួប  វុតា្ថា  ជាពិធីករ 
បែដាល់ នៅសង្វៀន ថោន បាន 
និយយ ថា ៖  «វត្ត មន បែកួត របស់   ថែ  
រ៉ែត នៅ  លើ សង្វៀន  ថោន  នែះ គ ឺពតិ ជា 
មិនដែល ចាញ់ សោះ ។  សមត្ថភាព 
របស់  គែ ក្នុង ទម្ងន់ ៦៣ ,៥ គីឡូកែម 
នែះ ពិត ជា លំបាក រក ដែ គូ បែ កួត 
ណាស់  ហើយ  ខ្ញុំ ទទួល បាន ការ រិះ គន់ 
ពី កីឡាករ  និង ក្លិប មួយ ចំនួន  ដោយ  
ពកួ គែ ភាគ ចែើន  សទុ្ធ តែ បដសិែធ  នងិ 
មិន ចង់ ឡើង បែកួត ជា មួយ  ថែ  រ៉ែត  
ពែះ ពិត ជា លំបាក ទប់ ទល់  ឬ គែច 
ផុត ពី ការ ចាញ់ ដោយ សន្លប់ ណាស់  
អ៊ីចឹង  បើ ផ្គូផ្គង លើក កែយ  អាច រក  
ឃីម  ឌីម៉ោ  ឬ  យ៉ែន  ឌីណា  ទើប 
អាចស័ក្តិសម គា្នា»៕              

Fabinho (ឆ្វ្រង ទី២) របស់ Liverpool ប្រជ្រង យក បាល់ ពី Sterling (ស្ដាទីំ២) របស់ Man City។ AFP

កីឡាករ ថ្រ រ៉្រត និង ធី វ៉ារិទ្ធ ព្រល ឡើង ទទួលប្រក់រង្វាន់ ក្រយ ប្រកួតរួច។ សហ ការី

Pep និយាយថា ជា ជោគ ជ័យ ធំរបស់ក្រមុ 
ក្រយ Man City បំបាក់ Liverpool 

Serena និង Osaka 
ចាប់ ផ្ដើម យា៉ាងល្អដូចគ្នា 

ថ្រ  រ៉្រត  បន្ត ឈ្នះ ប្រក់ រង្វាន់ ធំ បុ៉ន្ត្រ គ្រ ំគ្រ ខ្លនួខ្លាងំ និង សំុ សម្រក មួយ រយៈ 



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ គ្រាន់ ត្រា អស់ តំណ្រាង ជា កញ្ញាឯក ដ៏ 
អស្ចារ្រាយ ឆ្នា ំ២០២០ ដោយ ក្រាមុ ហ៊នុ រៀបច ំក ៏បាន 
ធ ្វើ ពិធី ផ្ទ្រារ តំណ្រាង ទៅ ឱ្រាយ   ស្រាីស្រាស់ លីវ ជីលី 
ដ្រាល ជា កញ្ញាឯករង ទ ី២ (2nd Runner-up)  
ន ្រា  កញ្ញា ឯក  ដ៏អស្ចារ្រាយ ទៅ ហើយ នោះ ស្រាប់ ត្រា 
ថ្មីៗ ន្រាះ កញ្ញា ស្រាង រដ្ឋា ល្រាច វត្ត មាន គ្រាង - 
តំណ្រាង ជា តួឯក ស្រាី   ក្នុង កុន   ភាគ ដំបូង   របស់ 
ផលិតកម្ម  Ad Music ដ្រាល នឹង ចាក់ បញ្ចាំង  
នៅទូរ ទស្រាសន៍ភីអិនអិន ។ 

បើ តាម បណ្តាញ សង្គម ហ្វ្រាសប៊ុក ឈ្មោះ-   
Team Cambodia បង្ហោះសរ ដចូជា ចង ់ចអំក 
ឱ្រាយ  ដ ក់ ក្រាុម ហ៊ុន រៀប ចំ  ការ ប្រាកួត បវរកញ្ញា ដ៏  
អស្ចារ្រាយ  ឆ្នាំ២០២០  អ៊ីចឹង   ដោយសរស្រារ ថា  ៖ 
«ហាក់  ឃើញ តាំង ពីកញ្ញា ស្រាង រដ្ឋា អតីត  
Miss Grand Cambodia 2020 ល ល្រា ង  
ពីតំណ្រាង (បោះ  មកុដ  ចោល) ដូច ជា មាន  ការ- 
ងារ   ហូរចូល ដូច ទឹក បាក់ទំនប់ ថ្រាម  ទាំង បាន 
តំណ ្រាង  ជាតួឯក  ក្នុង រឿង   ភាគ  របស់ 
ស្ថានីយ  ដ៏ល្រាបី ប្រាចាំ ប្រាទ្រាស  កម្ពុជា 
ទៀតផង»។

ចំណ្រាក  ឯតារា   សម្ត្រាង ប្រាុស-  
ចាស់  លោក សវិន ហ្វីលីព ក៏ បាន 
បងា្ហោញ  តាម ហ្វ្រាស ប៊ុក  ខ្លួន ខណៈ 
ព្រាល  បាន  ថត រូប ក្រាុង ពាលី ថត 
កុន  នោះ ថា៖ « តើន្រាះ ដូចអ្វី - 
ដ្រាលហ្វ្រាន គ្រាបគ់្នា គតិព ីមនុ មក 
ម្រានទ្រា  ដក់តម្ល្រា ថ្ល្រា កប ់ និង 
មិនស្វះ ស្វ្រាង រក  photo 
shot ឱ្រាយ កញ្ញា?   ព្រាឹក 
ន្រាះ មក ចូល រួ ម ក្រាុ ង- 
ពា លី រឿង  «បាប 
ស្ន្រាហ៍  អតីត»   ៤៥ 
ភាគជា  មួយ  កញ្ញា 
ស្រាង រដ្ឋា  អតីត 
Miss Grand 
Cambodia  2020  
ឆប់ៗ  ន្រាះ    ព ីផលិត- 
កម្មAd Music»។ 

ខណៈ   ជិត ដល់ - 
ព្រាល  ត្រាូវ ទៅ ប្រា-
កួត ប្រាជ្រាង លក្ខ-
ណៈ  អន្តរជាតិ  Miss  
Grand  Interna-
tional 2020  នៅ ឯ 
ទីក្រាុងបាងកក-  
ប្រាទ្រាស     ថ្រា  នា ចងុ   ខ្រា   
មីនា ឆ្នាំ២០២១ 
ស្រាប ់ ត្រា  មាន រឿង 
ផ្ទុះ ឡើង  នូវ មតិ ខ្វ្រាង 
គ្នា រវាង ប្រាក្ខនារី កញ្ញា - 
ឯក ដ ៏  អស្ចារ្រាយ ន ្រា កម្ពជុា   ឆ្នា ំ 
២០២០ (Miss Grand 

Cambodia 2020 )  ស្រាង រដ្ឋា នងិ  
ក្រាុម ហ៊ុ ន   រៀប ចំ   ការ ប្រាកួត ដ្រាល-  
តណំង   ឱ្រាយ ប្រាទ្រាស    កម្ពជុា  កាលព ី      
ថ  ្ង្រាទី១៩ ខ្រាមករា  កន្លង មក។
ដំណឹង ប្រាក  ធ្លាយ កញ្ញា ស្រាង 

រដ្ឋា របូត   តំណ្រាង     ខាន ជា ប្រាក្ខនារី 
តណំង   ឱ្រាយ កម្ពជុា ក្នងុ  ព្រាតឹ្តកិារណ ៍
ប្រាកួត  អន្តរ ជាតិ ប្រាចាំ ឆ្នាំ- 
២០២០  ដ្រាល      ពន្រាយារព្រាលទៅ 
ធ្វើ    នៅ  ថ្ង្រាទី២៧ ខ្រាមីនា ឆ្នាំ  
២០២១   ព្រាះ បញ្ហោ កវូដី១៩  

នោះ  ក៏ បាន    ផុស ច្រាញ   នូវ 
លខិតិ  អញ្ជើញ១     មាន-   
តំណង     ផលិត កម្ម -   
មហាហង្រាស  និង អ្នក- 

គ្រាប ់   គ្រាង  ប្រាក្ខនារី កញ្ញា- 
ឯក   ដ ៏អស្ចារ្រាយ ន្រា កម្ពជុា    ចុះ   
នៅ  ថ្ង្រាទី១៨ ខ្រាមករា ឆ្នាំ  
២០២១ ជូន ចំពោះ- 
កញ្ញា  ស្រាង រដ្ឋា នៅ ថ្ង្រា 
ទី ១៩ ខ្រាមករា។  

ស្រាសី្រាស ់លវី ជលី ី
ដ្រាល  ជា កញ្ញាឯករង 
ទី ២ ន្រា កញ្ញាឯក  ដ ៏ - 
អស្ចារ្រាយ ត្រាូវបាន -    
ផ្ទ្រារ តំណ្រាង ឱ្រាយជា      
តំណងរបស់-  
កម្ពុជា ដើម្រាបី-  
ចូល   រួម ក្នុង ការ - 
ប្រាកួត  អន្តរ - 
ជាតិ Miss 

Grand Inter-
national 2020  ធ្វើ 

នៅ  ក្រាងុ បាងកក ប្រាទ្រាស  
ថ្រា ខ្រា មីនា ខាងមុខ ៕   
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តួបេសុ និង តួសេ ី (សេង រដ្ឋា) នៅ ក្នងុ កុនភាគ រឿង 
«បបស្នេហ៍អតីត»  ។ រូបថត ហ្វ្រាសប៊ុក

កីឡាករ បរំាងមានសញ្ជាតិ ខ្មេរ Derek Bidaut បន បង្ហាញ ពី ស្នៀតកេបាច់ គុនលេបុក្កតោ កន្លងមក។ សហ ការី

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  ទោះ មានសំណង  
បាន ចាប់ កំណើត នៅ លើ ទឹក ដី 
ប្រាទ្រាស  មហាអំណច  បារំាង  
បុ៉ន្ត្រា  លោក  Derek Bidaut  
ដ្រាល បច្ចបុ្រាបន្ន  មាន ឈ្មោះ ខ្ម្រារ ថា  
ច័ន្ទ  រីទ្ធសិក្ត ិ នោះ  បានជម្នះ ការ- 
រារំាង និង  រិះ គន់ ពី មិត្ត ភក្ត ិបងប្អនូ 
រួច    ធ្វើ ដំណើរ មកផ្រាសងព្រាង នៅ  
ប្រាទ្រាស កម្ពជុា និងបាន  ប្រាើខ្រាស្រា- 
ជីវិត ពោរព្រាញ ដោយ ការ តសូ៊ 
ដើម្រាបី មកចាប់អាជីព  ជា អ្នក- 
ប្រាដល់គុនខ្ម្រារ និង គុន ល្រាបុក្កតោ 
ដ្រាល ជាមរតក ក្រាបាច់គុន ខ្ម្រារ ទៅ 
តាម ក្ត ីស្រាម្រារបស់ខ្លនួ។

គិត មក ដល់ ព្រាលន្រាះ Derek 
បាន ចាប់អាជីព លើ មរតក ក្រាបាច់- 
គុន ខ្ម្រារ ទំាង ២ ផ្ន្រាកន្រាះ ចំនួន  ១០ 
ឆ្នា ំហើយ ហើយនៅ ក្នងុ រយៈព្រាល 
ន្រាះ កីឡាករ បារំាង ដ្រាល ទទួល- 
បានសញ្ជាតិ ខ្ម្រារ រូប ន្រាះ មិន 
ត្រាឹមត្រា បាន ហ្វឹកហាត់ យ៉ាង 
ស្ទាត់ជំនាញ ផ្ន្រាក ប្រាដល់ គុនខ្ម្រារ  
និងគុន ល្រាបុក្កតោ បុ៉ណ្ណោះ ទ្រា បុ៉ន្ត្រា  
Derek  ក៏ បាន ច្រាញ ទៅ ប្រា កួត 
នៅ ជបុ៉ន  អាម្រារិក  បារំាង  អូស្ត្រា- 
លី  និងប្រាទ្រាស មួយ ចំនួន ទៀត  
តំណង ឱ្រាយ កម្ពជុា ផងដ្រារ ។ 

តាម រយៈ បទសមា្ភាសជាមួយ 
ភ្នពំ្រាញ បុ៉ស្តិ៍ Derek Bidaut  
បាន ប្រាប់ថា៖  «  ខ្ញុ ំមាន ស្រាកុ- 
កំណើត  នៅ ប្រាទ្រាស បារំាងហើយ  
ខ្ញុ ំ ស្រាឡាញ់ ចូល ចិត្ត ផ្ន្រាក កីឡា 
ប្រា យុទ្ធ  ក្រាយ ពី បាន ចូល រៀន 
ច្រាបាប់ កីឡា  នៅ ប្រាទ្រាស បារំាង ។ 

ពី ដំបូង  ខ្ញុ ំបាន ចូល ហាត់  កីឡា 
គុន ចិន ឈ្មោះ គុង ហ៊្វូ  ហើយ 
ក្រាយ ព្រាល ខ្ញុ ំ បាន ស្គាល់ គុន- 
ខ្ម្រារ  តាម រយៈ  កីឡាករ  បឺត  ខំា  
ដ្រាលបាន  ទៅ បងា្ហោត់ គ្រា  នៅ 
ប្រាទ្រាស បារំាងនោះ គឺ  ខ្ញុ ំសំុ គត់ 
ហាត់ បាន ៣ថ្ង្រា  បនា្ទាប់ មក  សហ- 
ព័ន្ធកីឡា  ប្រាដល់ គុន ខ្ម្រារ នៅ 
ប្រាទ្រាស បារំាង បាន ផ្តល់ឱ្រាយ ខ្ញុ ំបាន  
ហ្វកឹ ហាត់ មួយ រយៈ ទៀត» ។  

Derek  បាន ប្រាប់ បន្ថ្រាម ថា៖  
«បនា្ទាប់  មកទៀត ខ្ញុ ំក៏ បាន ជាប់- 
ចិត្តនឹង ប្រាដល់ គុន ខ្ម្រារ ហើយ  អ្វ ី
ដ្រាល ខ្ញុ ំនិយម ចូល ចិត្ត បំផុត នោះ  
គឺ ក្រាយ ព្រាល  ដឹង ថា  គុន ខ្ម្រារ  
និង សិល្រាបៈអប្រាសរា  ជា របស់ ខ្ម្រារ 
និង  គុន ល្រាបុក្កតោ  ជា របស់ ខ្ម្រារ  
ហ្រាតុ ន្រាះ នៅ ឆ្នា ំ២០០៩  ខ្ញុ ំបាន 
ចូល មក ហាត់ គុន ល្រាបុក្កតោ  និង 
គុន ខ្ម្រារ មមាញឹក ខា្លាងំ   និងឡើង 
ប្រា កួត បាន ល្អ  នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១២  
និងឆ្នា ំ ២០១៣ ។ លុះ ដល់  ឆ្នាំ 
២០១៥ ខ្ញុ ំបាន ជាប់ ចិត្ត ខា្លាងំ 
ជា មួយ កីឡា ល្រាបុក្កតោ  ដោយ 
បាន ហ្វកឹ ហាត់  និង ស្រាឡាញ់ 
រាប់ អាន លោក គ្រា ូតា ក្រា មាមាស  
សន  គឹម ស៊ាន» ។

យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ នៅ មុន 
ព្រាល ឈាន ដល់ ចំណុច ន្រាះ 
Derek ត្រាូវបាន បង ប្អូន និង 
មិត្តភក្តិ រារំាង និង រិះ គន់ មិន 
ឱ្រាយមក ហាត់ ក្រាបាច់ គុនខ្ម្រារ នោះ ទ្រា 
ព្រាះវា ខាត ទំាង ព្រាល វ្រាល និង 
លុយ កាក់ បុ៉ន្ត្រា ដោយ ក្តសី្រាឡាញ់ 
Derek នៅត្រា ជម្នះ មក ហ្វកឹហាត់ 
និងជួយ ផ្រាសព្វ ផ្រាសាយ ពី មរតក 

ក្រាបាច់គុន ខ្ម្រារ ន្រាះ ខណៈ ព្រាលន្រាះ 
Derek ក៏ ត្រាវូបាន ដក់ បញ្ចលូ 
ជាសមាជិក ប្រាតិបត្ត ិ របស់ សហ- 
ព័ន្ធ  កីឡា គុនល្រាបុក្កតោកម្ពុជា 
ហើយ ដ្រារ។

 កីឡាករ បរទ្រាស ដ្រាលច្រាះ 
និយយ ភាស ខ្ម្រារ  បាន ល្អ រូប ន្រាះ 
បញ្ជាក់ថា៖ « ខ្ញុ ំមាន មិត្ត ភក្តបិង- 
ប្អនូ មួយ ចំនួន បាន  រិះ គន់ ខ្ញុ ំ ដ្រាល 
ខ្ញុ ំ ស្រាឡាញ់ ងប់ ងល់  នឹង ក្រាបាច់ គុន 
បុរាណ ខ្ម្រារ  ដោយពួកគត់ បាន 
និយយ  ថា  វា ខាត វ្រាល  និង គ្មោន 
ប្រាក់ ចំណូល  គឺមាន ត្រា ចំណយ  
ហើយ  តាម ពិត  គឺ អី៊ចឹង ម្រាន  ដ្រាបិត- 
អី ពី មុន  ខ្ញុ ំបាន ចំណូល ពី មុខ របរ 
ជូន ភ្ញៀវ ទ្រាស ចរ  ដោយ ខ្ញុ ំធ្វើ ការ 
ឱ្រាយ សណ្ឋាគរ ទ្រារូ៉  នៅ ខ្រាត្ត រតនគីរី  
ចំណ្រាក កីឡា បុរាណ ខ្ម្រារ  ដ្រាល 
ខ្ញុ ំចូល រួម  គ្មោន ចំណូល ទ្រា  មាន 
ត្រា ចំណយ  បុ៉ន្ត្រា ខ្ញុំនៅ ត្រា 
ស្រាឡាញ់  និងមិន បោះ បង់»។

កីឡាករ បារំាង ទើប ទទួលបាន 
សញ្ជាតិខ្ម្រារ ក្នុង  ឆ្នាំ ២០២០ 
Derek បាន បញ្ជាក់ទៀត ថា៖ 
«សម្រាប់ ថ្ង្រាអនាគត  ខ្ញុ ំចង់ មាន 
ក្លបិ ល្អ មួយ  មាន សមា្ភារ ហ្វកឹ ហាត់ 
ទំនើប  ដើម្រាបី បងា្ហោត់ ក្ម្រាងៗ ជំនាន់- 
ក្រាយ  ដោយ ខ្ញុ ំជា គ្រា ូបង្វកឹ  មិន 
យក លុយ ។  ខ្ញុ ំត្រាក អរ ខា្លាងំ  ព្រាះ  
នៅ ឆ្នា ំ២០២១ ន្រាះ   សហព័ន្ធ 
កីឡា គុន ល្រាបុក្កតោ កម្ពជុា  បាន 
ផ្តល់ ឱ្រាយ ខ្ញុំ ជា សមាជិក គណៈ- 
កមា្មោធិការ ប្រា តិបត្ត ិរបស់ សហព័ន្ធ  
ដើម្រាបី  ខ្ញុ ំមាន ព្រាល វ្រាល  ជួយ ឱ្រាយ 
ល្រាបុក្កតោ កម្ពជុា មាន ភាព រីក- 
ចម្រាើន នៅ ក្រា ប្រាទ្រាស» ៕

Derek ជម្នះការ រិះ គន់ពី បងប្អនូ ដើម្បី 
មក ជួយលើក កម្ពស់ មរតក ក្បាច់គុនខ្មរ្ 

ស្ង រដ្ឋា កា្លាយជា តួឯក ក្នងុ កុន ដំបូង  
ក្យ ពី  របូតអស់ តំណ្ង កញ្ញា ឯក 

កញ្ញា សេង រដ្ឋា អតីត កញ្ញាឯក ដ៏ អស្ចារេយ 
ឆ ្នា ំ២០២០។ រូបថត ហ្វ្រាសប៊ុក 
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