
ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៨៥០ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

ក្រសួងយុត្តធិម៌និងWCS 
ផ្តល់បទពិសោធ រឿងក្តបី្រ- 
ឆំាងការជួញភ្លកុដំរី កុយ- 
រមាសដល់ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា

រដ្ឋ រក ចំ ណូល បានជង
៦៦ពាន់ លានរៀលពីការ
លក់ស្លាកល្រខរថយន្ត

ពាណិជ្ជកម្ម  ទ្វ្រភាគី 
កម្ពជុ និង សមាជ កិ
 អាស៊ាន បាន កើនជិត 
២២,៥% ដល់ជង $១១  
ពាន  ់លាន ឆា្នា ំ២០២០នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ មន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌
នងិអង្គការសមាគមអភរិក្រសសត្វ-
ព្រ(WCS)បានច្រករំល្រកបទ- 
ពសិោធរឿងក្ដីប្រឆាងំការជញួដរូ
ភ្លុកដំរី និងកុយរមាសដល់
ចៅក្រមនងិព្រះរាជអាជ្ញាបន្ទាប់-
ពីកម្ពុជបានបង្ក្របបទល្មើស
នំភ្លកុដរំីកយុរមាសនងិផលតិ-
ផលសត្វព្រកម្រជច្រើនទៀត
បានជច្រើនតោន...តទៅទំព័រ ៤

 នៅ   សុី វុត្ថា  

 ភ្នំពៃញ ៈ ក្រសួងសាធារណ-
ការនងិដកឹជញ្ជនូបានប្រកាស
រកចំណូលបានពីការលក់ល្រខ
ចុះបញ្ជីរថយន្ត ចំនួនជង៦៦
ពាន់លានរៀលនៅក្នុងឆា្នាំ២០-
២០ ចំណូលន្រះកើនចំនួន៦
ភាគរយបើប្រៀបធៀបទៅនឹង
ឆា្នាំ២០១៩។...តទៅ ទំ ព័រ ២

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ការផ្លាស់ប្តរូពាណជិ្ជ-
កម្មរវាងកម្ពជុជមយួបណ្តារដ្ឋ
ជសមាជកិអាសា៊ានបានកើន-
ឡើងយ៉ាងខ្លាងំដល់១១,៣៣០
ពាន់លានដលុា្លារកាលពីឆា្នាំមនុ
ទោះបជីការរតឹបន្តងឹជើងហោះ-
ហើរនងិការធ្វើដណំើរឆ្លងកាត់
ព្រំដ្រនក៏ដោយ។
យោងតាមទនិ្ននយ័ចងុក្រយ  

បានពីក្រសងួពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុ 
ពាណជិ្ជកម្មទ្វ្រភាគីរវាងប្រទ្រស
កម្ពជុនងិបណ្តាប្រទ្រសសមាជកិ
អាសា៊ានបានកើនឡើង២២,៤២  
ភាគរយមានចនំនួ១១,៣៣០  
ពាន់លានដុលា្លារធៀបនឹង៩,-
២៥៤ពាន់លានដុលា្លារកាលពី
ឆា្នាំ២០១៩។ការផ្លាស់ប្តរូពាណជិ្ជ- 
កម្មភាគច្រើនជមយួប្រទ្រសជប់
ព្រំដ្រនគឺថ្រនិងវៀតណម។ 
លោកលមឹហ្រងអនុប្រធាន  

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជបាន
កត់សមា្គាល់ថាក្នុងរយៈព្រល
ជច្រើនឆា្នាំមកន្រះកម្ពជុកពំងុ
នចំ្រញផលតិផលកសកិម្មច្រើន 
ប្រភ្រទ ដូចជស្រូវ ដំឡូងមី
ពោតនងិកៅស៊ូទៅប្រទ្រសក្នងុ  
តំបន់អាសា៊ាន...តទៅទំព័រ ៩

លោកហុ៊ន ស្រន ចាត់ទុកព្រតឹ្តកិារណ៍
ចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដ១៩ជផ្ល្រផ្កាន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តកិាររវាងកម្ពជុ-ចិន

 មុំ  គន្ធា 

ភ្នំពៃញៈ  លោកនយករដ្ឋ- 
មន្ត្រីហ៊ុនស្រនបានចាត់ទុក
ព្រឹត្តិការណ៍ន្រការផ្ដើមចាក់- 
វា៉ាក់សំាងកាលពីម្រសិលមិញថា 
ជផ្ល្រផ្កាន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិ-
ការរវាងកម្ពុជ-ចិនខណៈ
លោកហុ៊នមា៉ាណ្រតកូនប្រសុ-

ច្របងរបស់លោកបានចាក់មុន
គ្រនៅមន្ទរីព្រទ្រយកាលម់៉្រតមនុ
ព្រលថា្នាកដ់ឹកនំន្រក្រសងួសា្ថា- 
ប័នផ្រស្រងៗអភិបាលរាជធានី-
ខ្រត្តនិងអ្នកសារព័ត៌មានបាន
ចាក់ជបន្តបន្ទាប់ស្របព្រល 
ដ្រលទីតាំង៣ផ្រស្រងទៀតនៅ
ភ្នពំ្រញក៏បានដំណើរការដូចគ្នា។ 
  ដោយបានសរស្ររនៅលើ 

បណ្តាញសង្គមរបស់លោក
កាលពីម្រសិលមិញលោកនយក-
រដ្ឋមន្រ្តីបានប្រកាសថាទីបផំតុ
ប្រទ្រសកម្ពុជបានចាប់ផ្តើម 
ដំណើរការជផ្លវូការនូវការចាក់- 
វា៉ាក់សំាងជូនប្រជជនរបស់ 
ខ្លួនហើយ។
លោកមានប្រសាសន៍ថា៖ 

«ន្រះជផ្ល្រផ្កាន្រកចិ្ចសហប្រត-ិ

បត្តកិាររវាងកម្ពជុ-ចិនដ្រលជ
មិត្តដ្រកថ្រប ដ្រលខ្ញុំសុំថ្ល្រង- 
អំណរគុណចំពោះបក្រសរដ្ឋកង-
ទ័ពនិងប្រជជនចិនពិស្រសឯក- 
ឧត្តមប្រធានធបិតីសុីជនីភងី
ដ្រលបានផ្តល់ជំនួយដ៏សប្របុ-
រសដល់ប្រជជនកម្ពុជ»។
លោកហ៊ុន ស្រន បន្ថ្រមថា

មុនចាក់វា៉ាក់...តទៅទំព័រ ៧

លោក ហុ៊ន ម៉ាណៃត  (អង្គយុ)  ពៃល ចាក់វ៉ាក់សំាង និងលោក ម៉ម បុ៊នហៃង (សា្ដា)ំ នៅ មន្ទរីពៃទៃយ កាល់ម៉ៃត កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបហ្រងជីវ័ន



តពីទំព័រ១...ក្រសួងក៏បាន
បង្ហាញផងដ្ររពីតួល្រខរាយន្រ
ចំននួសរបុពីការលក់ល្រខចុះបញ្ជី
រថយន្តមានចំនួន ៦៦៤២៧,
៧លានរៀលស្មើនឹង១០៦ភាគ-
រយធៀបនងឹចណំលូឆ្នាំ២០១៩
ការអនុវត្តចំណូលឆ្នាំ២០២០
មានការកើនឡើង៦ភាគរយ។
លោកហ៊ាងសុទ្ធាយុត្តិអ្នក-

នាំពាក្រយក្រសួងសាធារណការ
នងិដកឹជញ្ជនូបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្តិ៍កាលពីម្រសិលមិញថាចណំលូ
ន្រះទទលួបានពីបណ្តារាជធានី
ខ្រត្តនៅទូទំងប្រទ្រស ដោយ
រាប់ទំងការលក់ល្រខចុះបញ្ជី
ពិស្រស និងល្រខចុះបញ្ជី-
ពិស្រសផ្ទាល់ខ្លនួ បានសរុបប្រ-
មាណជាង៦៦ពាន់លានរៀល។
លោកសុទ្ធាយុត្តិបន្តថាចណំលូ 

ន្រះបានមកពីការលក់ល្រខចុះ-
បញ្ជីរថយន្ត ដោយមានភាព-
ខុសគ្នាពីការចុះបញ្ជីយានយន្ត
ដោយការមើលឃើញការធ្វើ
ចរាចរណ៍នៅតាមផ្លវូគឺជាសា្លាក- 
ល្រខ ហើយ សម្រប់ការលក់តួ- 
ល្រខន្រះត្រូវបានឆ្លងកាត់បទ- 
ដ្ឋានគតិយុត្តយា៉ាងត្រឹមត្រូវមិន
ម្រនច្រះត្រទិញបាននោះទ្រ។
លោកសុទ្ធាយុត្តិបានថ្ល្រងឱ្រយ

ដឹងទៀតថា៖«យើងនិយាយន្រះ
គឺជាចំណូលពីប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលត្រូវបានដក់ជាចំណូល
ថវិកាជាតិហើយបនា្ទាប់មកបាន
គ្របង្វ្ររយកមកប្រើប្រស់
សម្រប់ធ្វើការសាងសង់ផ្លូវ ឬ
ការអភិវឌ្រឍផ្រស្រងៗតាមគោល-
ការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា»។

បើតាមលោកហ៊ាងសុទ្ធាយុត្តិ
បើទោះបីក្នុងបរិបទន្រជំងឺកូវីដ-
១៩(២០២០)ក៏ក្រសងួអាច
គ្របគ់្រងបាននងិទទលួបាននវូ
កំណើនប្រមាណ ៦ភាគរយដ្ររ
ហើយរំពឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ២០២១
ន្រះនឹងមានការកើនឡើងថ្រម-
ទៀត។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្រសួងត្រង

គតិគូរទៅលើតម្រវូការនងិភាព-
ងយស្រលួរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
វាជាធម្មតាទ្រនៅព្រលដ្រល
ប្រជាពលរដ្ឋមានស្រដ្ឋកិច្ចមាន
ការកើនឡើងយើងត្រវូផ្តល់ភាព- 
ងយស្រលួជនូគត់ហើយគត់
នឹងយកថវិការបស់គត់ចំណយ
លើស្រវាទំងអស់ហ្នងឹថ្រមទៀត»។
ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រសម្រួលបទ-

អន្តរាគមន៍ សម្រប់ចូលរួមក្នុង

សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល
ការងរឆ្នាំ២០២០ និងលើក
ទិសដៅការងរឆ្នាំ២០២១
របស់ក្រសងួសាធារណការនងិ
ដកឹជញ្ជូនកាលពីថ្ង្រទី៩ខ្រកមុ្ភៈ
ឆ្នាំ២០២០។លោកស្រី កុយ-
សុដនី រដ្ឋល្រខាធិកាក្រសួង
សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏
បានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះការ-
គ្រប់គ្រងការលក់ល្រខចុះបញ្ជី
រថយន្តនិងប្រមូលចំណូលន្រះ
បានយា៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
លោកស្រីសុដនីបានថ្ល្រង

ថា៖ «ន្រះគឺជាការខិតខំប្រឹង-
ប្រងបំព្រញការងរប្រកបដោយ
ការយកចិត្តទុកដក់ និងការ-
ទទលួខសុត្រវូខ្ពស់របស់សមា-
ជិក-សមាជិកាគណៈកម្មការអន្តរ- 
ក្រសួងគ្រប់គ្រងការលក់ល្រខ-
ចុះបញ្ជីរថយន្តនិងក្រុមការងរ
ន្រអនុគណៈកម្មការទំង២
របស់ក្រសួង»៕
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ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈថ្ង្រ១០កុម្ភៈគឺជាថ្ង្រ
ដ្រលកម្ពុជាចាប់ផ្តើមចាក់វា៉ាក់-
សំាងការពារជំងឺឆ្លងកូវដី១៩ជា
លើកដំបូងនៅទីតំាង៤កន្ល្រងខុសៗ 
គ្នានៅភ្នំព្រញបនា្ទាប់ពីទទួល-
បានវា៉ាកសំ់ាងពីចិនចំនួន៦០ 
មុឺនដសូឈ្មោះថាSinopharm។ 
ការចាក់ដបំងូន្រះរដ្ឋាភបិាល
បានកំណត់យកអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
ក្នងុចំណោមថា្នាក់ដឹកនំាទូទំងប្រ-
ទ្រសនងិកនូៗ ថា្នាក់ដកឹនាំក្នងុជរួ-   
រាជរដ្ឋាភបិាលដើម្របីបង្កើនទនំកុ- 
ចតិ្តដល់ពលរដ្ឋ។ទងំន្រះគជឺា 
ទស្រសនៈរបស់អ្នកទទួលបានវា៉ាក់- 
សំាងលើកដំបូង ខណៈអ្នកស្មគ័្រ- 
ចតិ្តខ្លះមិនត្រវូបានអនញុ្ញាតឱ្រយ
ចាក់ដោយសារកតា្តាសុខភាព។ 
លោកហ៊ុនមា៉ាណ្រតជាកូន-
ប្រសុច្របងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊នុស្រននងិជាម្របញ្ជាការ-
កងទព័ជើងគោកបានថ្ល្រងក្នងុ
ព្រលទទួលវា៉ាក់សំាងនៅមន្ទរី-
ព្រទ្រយកាលម៉់្រតថាការទទួល-

បានវា៉ាក់សំាងន្រះ គឺជារឿង  
សំខាន់បំផុតដើម្របីការពារការរីក- 
រាលដលជំងឺកូវីដនៅក្នុង
ប្រទ្រស។លោកមានមោទន- 
ភាពដ្រលបានចាក់វា៉ាក់សំាង 
ដើម្របីការពារជំងឺន្រះហើយក៏
អាចមានទំនុកចិត្តជាងមុនក្នងុការ- 
បំព្រញការងរបម្រើពលរដ្ឋ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំក្រយពី

ចាក់ហើយដូចអត់មានអីផង
និយាយបានធម្មតានៅល្អប្រ- 
សើរហើយចាក់មនិឈឺផង។ខ្ញុំ
អត(់ព្រយួបារម្ភ)ទ្រសវុត្ថិភាព
ជាចម្របងទី១ថា្នាំន្រះទោះបីជាទើប 
រកឃើញម្រនត្របច្ច្រកវិទ្រយា
ដ្រលជាមូលដ្ឋានសម្រប់
ការបង្កើតថា្នាំមានយូរមកហើយ។ 
គ្រសិក្រសាយូរមកហើយដ្រល
ប្រទ្រសផ្រស្រងៗ គ្រអនុវត្ត និង
ប្រើប្រស់ទៅលើថា្នាក់ដឹកនំា»។
មនិខសុគ្នាទ្រលោកស្រីបាន

ស្រីមុំ ដ្រលជាអភិបាលខ្រត្ត- 
ប៉្រលិនដ្រលបានមកទទួលវា៉ាក់- 
សាំងនៅមន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាព
ខ្ម្ររ-សូវៀតបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-

ប៉ុស្តិ៍ថាបនា្ទាប់ពីបានវា៉ាក់សាំង
ន្រះប្រមាណ២០នាទីលោក-
ស្រីមានអារម្មណ៍ធម្មតាដោយ
មនិមានអាការប្ល្រកទ្រ។លោក- 
ស្រីថាមុនចាក់គ្រូព្រទ្រយបាន
សួរពីសា្ថានភាពជាច្រើនដើម្របី
ឱ្រយប្រកដថាព្រលយើងចាករ់ចួ 
នឹងមិនប៉ះពាលដ់ល់សុខភាព។
លោកស្រីបញ្ជាក៖់«ក្នងុនាម

ខ្ញុំជាថា្នាក់ដកឹនាំអាជា្ញាធរដ្រនដី
សុំអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជា- 
ពលរដ្ឋយើងកំុមានការភ័យខា្លាច។ 
យើងត្រវូគិតថាវា៉ាក់សំាងមុននឹង 
ច្រញមកប្រើប្រស់ទោះបីមាន
ជនអគតិមយួចនំនួដ្រលបផំសុ
យករឿងវា៉ាក់សំាងជានយោ-
បាយឱ្រយពលរដ្ឋមានការភ័យខា្លាច
ព្រះធាតុពតិគឺមនិម្រនទ្រ»។ 
រីឯលោកលីត្រស្រងចាង- 
ហ្វាងនិងជាអគ្គនាយកកាស្រត
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ដ្រលបានចូលរួម
ចាក់វា៉ាកសំាងលើកដំបូងនៅ
មន្ទរីព្រទ្រយកមុារជាតិបានថ្ល្រងថា
លោកមានស្រចក្តីរីករាយនិង
ជនំឿចតិ្តលើវា៉ាកសំ់ាងCOVID-

19របស់ចិន។លោកយល់ថា
ដណំើរការរៀបចំនិងការចាក់-
វា៉ាក់សំាងជាលើកដំបូងន្រះគឺប្រ- 
ព្រឹត្តទៅបានល្អប្រកបដោយ
វិជា្ជាជីវៈខ្ពស់របស់គ្រូព្រទ្រយខ្ម្ររ
ចណំ្រកការផ្តល់វា៉ាកស់ាងំគជឺា
ជំហនវិជ្ជមានមួយដើម្របីបង្ការ
និងទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ដ្រល
បាននងិកពំងុឆ្លងរាលដលព្រញ
លើពិភពលោក។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំសូម

កោតសរសើរនងិវាយតម្ល្រខ្ពស់
ចពំោះរដ្ឋាភបិាលចនិដ្រលបាន
ជួយផ្តល់វា៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជា
នងិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាដ្រល
បានខតិខសំ្វះស្វ្រងរកវា៉ាក់សំាង
មកចាក់ឱ្រយប្រជាជន។ប្រជា-
ពលរដ្ឋគួរមានស្រចក្តីកា្លាហន
ហ៊ានចាក់វា៉ាក់សំាងដើម្របីសុវត្ថភិាព
និងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រមុគ្រសួារ 
និងជនរួមជាតិទំងមូល»។
យា៉ាងណក្ដីតាមការសង្ក្រត- 

តាមទតីាងំទងំ៤ក្នងុរាជធាន-ី
ភ្នពំ្រញកម៏ានមនសុ្រសមយួចនំនួ
តូចត្រូវបានគ្រូព្រទ្រយបដិស្រធ

ចាក់វា៉ាក់សំាងន្រះដ្ររដោយសារ 
ត្រកតា្តាសុខភាពរបស់ពួកគ្រ។
លោកហ៊ុនមា៉ានីជាកនូប្រសុ

ទី៣របស់លោកហុ៊នស្រនដ្រល 
មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្រយចាក់
វា៉ាកស់ាំងជាលើកដបំងូនៅមន្ទរី-
ព្រទ្រយកាលម៉្រតដោយសារបញ្ហា
សខុភាពបានថ្ល្រងថាលោកបាន
មកពិគ្រះដើម្របីទទួលបាន
ការចាក់វា៉ាក់សាំងន្រះ។ប៉ុន្ត្រ
ដោយសារលោកកំពងុមានជងំឺ
ផ្តាសាយធំគ្រពូ្រទ្រយកប៏ានណ្រ- 
នាំលោកឱ្រយរង់ចាំរយៈព្រល២
សបា្តាហ៍សិនទើបអាចទទួល
ការចាក់វា៉ាក់សាំងន្រះបាន។
ជាមួយនឹងការខកខានន្រះ

លោកហ៊ុនមា៉ានីបានសរស្ររ
លើទំព័រហ្វ្រសបុ៊ករបស់លោក
ដោយរំពឹងថាលោកនឹងទទួល- 
បានការចាក់វា៉ាក់សំាងន្រះនៅ
រយៈព្រល២សបា្តាហ៍ បនា្ទាប់ពី
សា្ថានភាពជំងឺផ្តាសាយលោក
បានធូរស្របើយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំសូមវាយ- 

តម្ល្រខ្ពស់ចំពោះភាពគត់មត់

របស់ក្រមុគ្រូព្រទ្រយជំនាញយើង 
ដ្រលបានបំព្រញភារកិច្ចប្រកប-
ដោយវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់។ជាមួយគ្នា 
ន្រះខ្ញុំក៏សូមសម្ដ្រងនូវការដឹង- 
គុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា
ដ្រលបានសម្រចចិត្តផ្តល់ឱ- 
កាសឱ្រយថា្នាកដ់ឹកនាំវយ័ក្ម្រងយើង
រួមនឹងអ្នកដ្រលងយនឹងរងគ្រះ
ដទ្រទៀតបានចាក់នវូវា៉ាក់សំាង
ន្រះដោយឥតគិតថ្ល្រនិងឈរ
លើគោលការណ៍ស្មគ័្រចិត្តក្រយ 
ពីបានសកិ្រសានងិវាយតម្ល្រច្របាស-់
លាស់ពីប្រសិទ្ធភាពន្រវា៉ាក់- 
សាំងន្រះ»។
តាមលោកម៉មប៊ុនហ្រង

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
កម្ពុជាបានឱ្រយដឹងថាតួល្រខ
បណោ្តាះអាសន្នចពំោះអ្នកស្មគ័្រ- 
ចិត្តបញ្ជូនឈ្មោះមកទទួល
វា៉ាក់សំាងលើកដំបូងនៅទីតាំង
ទំង៤ពីម្រសិលមិញគឺមានប្រ- 
មាណ៥០០នាក់ខណៈការផ្តល់ 
វា៉ាក់សាងំន្រះនងឹបន្តរហូតដល់
វា៉ាក់សំាងដ្រលទទួលបានជា
លើកដំបូងអស់ពីឃ្លាំង៕
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 ឡាយ   សា មាន   

ភ្នំ ពេញៈ   លោក   ស   ខៃង  រដ្ឋ- 
មន្តៃី កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បាន រំ ឭក 
ជា ថ្ម ីដល ់ អាជា្ញា ធរ គៃប ់ថ្នាក ់តៃវូ 
យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់គៃប ់គៃង ដោះ- 
សៃយ ជម្លោះ  និង ការ ទាម ទារ 
តវ៉ា នានា របស់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ  
បៃកប ដោយ សន្តិ វិធី  ផ្អៃក លើ 
គោល ការណ៍ ចៃបាប ់  នងិ តៃវូ ចៀស- 
វង ដាច់ ខាត នូវ ការ បៃើ បៃស់ អពំើ 
ហិងៃសា តាម គៃប់ រូប ភាព ។   

 ការ ណៃ នាំ ជា ថ្មី នៃះ តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង ក្នុង ពិធី បៃកាស ចូល 
កាន ់មខុ តណំៃង   ជា បៃធាន កៃមុ 
លៃខាធិ ការ ដា្ឋាន  អនុ បៃ ធាន   
សមា ជិក   និង កៃមុ ជំនួយ ការ នៃ 
លៃខា ធិការ ដា្ឋាន គៃប់ គៃង គៃះ- 
មហ ន្ត រាយ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  នៅ 
ថ្ងៃទី៩  ខៃ កុម្ភ ៈ ឆ្នាំ២០២១។   

 ក្នុង ឱកាស នោះ  លោក   ស   
ខៃង   ក ៏បាន ណៃនា ំដល ់  គណៈ- 
បញ្ជា ការ ឯក ភាព គៃប់ លដំាប់- 
ថ្នាក់ តៃូវ បង្កើន ការ គៃប់ គៃង 
សភាព ការណ៍ តាម មូល ដា្ឋាន   
ដើមៃប ីដាក ់ចៃញ នវូ វធិាន ការ នានា   
សដំៅ ទប ់ស្កាត ់ឱៃយ បាន ទាន ់ពៃល 
វៃលា  និង មាន បៃសិទ្ធ ភាព នូវ 
សកម្ម ភាព   ឬ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយពត័-៌  
មាន មិន ពិត  ការ ញុះញង់ អុជ- 
អាល ប៉ុន ប៉ង បង្ក ឱៃយ មាន អំពើ- 
ហិងៃសា  ភាព ចលា ចល វឹក វរ   អស ន្តិ- 
សុខ ក្នុង សង្គម  ។     

 លោក  ស ខៃង  មាន បៃ- 
សសន៍ ថ ៖  « មាន បៃជា ជន 

សៃក ថ  មាន គៃឿង ញៀន   មាន 
ចោរ ប្លន់   មាន លៃបៃង សុីសង   
យើង តៃូវ ចាត់ ទុក ថ  ជា កញ្ចក់ 
បាន ឆ្លុះ ឱៃយ យើង ឃើញ   ទៃឹស្ដី 
នយោ បាយ ថ   មហា ជន   និង 
បៃជា ជន   ជា កញ្ចក ់។  ដចូ្នៃះ  ការ- 
ទាម ទារ  និង សំណូម ពរ ទាំង- 
ឡាយ រប ស់ បៃជា ជន តៃូវ ចាត់- 
ទុក ថ   ជា កញ្ចក់   ហើយ យើង 
យក មក ឆ្លុះ  ដើមៃបី បមៃើ ពកួ គាត ់
វញិ » ។  « យើង ធ្វើ តាម សណំមូ- 
ពរ របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ   អត់ ចៃះ 
ខុស ទៃ  តៃ បើ ធ្វើ ខុស បំណង   ឬ 
ផ្ទុយពី ការ ចង់ បាន របស់ បៃជា- 
ជន នងឹ មនិ ទទលួ បាន ជោគ ជយ័ 
ឡើយ » ។   

  មន្តៃ ីជាន ់ខ្ពស ់ផ្នៃក សទិ្ធ ិមនសុៃស 
នៃ សមា គម អាដ ហកុ លោក   សុងឹ   
សៃន ករុ ណា   បាន ថ្លៃង ដោយ 
យល់ ថ  ការ ថ្លៃង របស់ រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ នា ពៃល នៃះ  

ដើមៃប ីរ ំឭក ជា ថ្ម ីដល ់អាជា្ញា ធរ មយួ 
ចនំនួ ដៃល កពំងុ អនវុត្ត ផ្ទយុ នងឹ 
ចៃបាប ់។  ប៉នុ្តៃ លោក ស្នើ ដល ់ថ្នាក ់
ដឹក នាំ គួរ មាន វិធាន ការ តឹង រឹុង 
ទៅ លើ មន្តៃ ីណា ដៃល មនិ អនវុត្ត 
តាម ការ ណៃនា ំ  ពោលគ ឺបៃពៃតឹ្ត 
ហួស ពៃដំៃន កាតព្វ កិច្ច របស់ ខ្លនួ  ។   

 លោក  ករុណា បាន ថ្លៃងថ៖  
«  លោក   ( ស  ខៃង )   មាន បៃ- 
សសន៍ នៃះ គឺ ជា រឿង តៃឹមតៃូវ   
ហើយ លោកក៏ ទទួល ស្គាល់ ថ  
មាន មន្តៃី ដៃល មិន ទាន់ ទទួល 
ការ អនវុត្ត តាម ការ ណៃនា ំរបស ់
រដ្ឋ មន្តៃ ី ឬ អាជា្ញា ធរ ថ្នាក ់លើ ។  ការ 
រំ ឭក នៃះ ដូច ជា ចៃើន ដង ពៃក 
ហើយ គរួ តៃ មាន វធិាន លើស នៃះ     
មាន នយ័ ថ  គរួ តៃ មាន វធិាន ការ 
លើ មន្តៃ ីរបូ ណា ដៃល មនិ គោរព 
តាម  អាច ថ  ដាក ់វនិយ័ រដ្ឋ បាល   
ឬ ក៏ មាន ការ ដាក់ ទោស ទណ្ឌ 
តាម ចៃបាប់  បើ រក ឃើញ ថ  ការ- 

អនុ វត្ត នោះ បំពៃញ លើស ពី តួនា ទី 
ខ្លួន ឯង ធ្វើ ឱៃយ រំលោភ បំពាន ទៅ 
លើ សិទ្ធិ របស់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ » ។   

 លោក ក ៏បាន លើក ឧទា ហរណ ៍
មួយ ផ្នៃក នៃ ការ តវ៉ា ដីធ្លី របស់ 
បៃជា ពល រដ្ឋ កន្លង មក ថ   មួយ 
រយៈ ចងុ កៃយ ការ ទាម ទារ តវ៉ា 
របស ់បៃជា ពល រដ្ឋ រឿង បញ្ហា ដធី្ល ី  
ឬ បញ្ហា ផៃសៃងៗ  វ ទៅ ជា រឿង 
ចោទ ភា្ជាប់ បញ្ហា នយោ បាយ 
ហើយ អត ់ដោះ សៃយ ជនូ គាត ់  
បៃរ ជា អសូ បនា្លោយ បៃើ ពៃល វៃលា 
យូរ អង្វៃង ទៅ វិញ ។   

លោក   ថ្លៃង ថ ៖   « យើង មើល 
ឃើញ ថ  ទោះ បី ជា ឆន្ទៈ របស់ 
បៃមុខ រដា្ឋាភិ បាល  ក្នុង ការ ជួយ 
រក ដណំោះ សៃយ ជនូ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ក្តី   ក៏ ដូច ជា អង្គ ការ សង្គម 
សុវីលិ ជា ដើម   ប៉នុ្តៃ អាជា្ញា ធរ ថ្នាក ់
កៃម ជាតិ ដូច ជា មិន យក ចិត្ត 
ទុក ដាក់ គោរព ឱៃយ បាន ល្អ ទៃ  
ហាក់ ដូច ជា ធ្វើ ផ្ទយុ ពី បញ្ជា រដ្ឋ មន្តៃ ី
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ ទៅវញិ ។  នៃះ ជា 
អ្វី ដៃល យើង កត់ សមា្គាល់ »  ។   

  យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  លោក  
ករណុា  ក ៏ទទលួ ស្គាល ់ថ  មយួ- 
រយៈ ចុង កៃយ   ស្ថាប័ន មួយ 
ចនំនួ បាន អនវុត្ត កាតព្វ កចិ្ច របស ់
ខ្លួន បាន ល្អ គួរ សម ហើយ   ប៉ុន្តៃ 
នៅ មាន ស្ថាបន័ មយួ ចនំ ួន ទៀត 
មិន ទាន់ អនុវត្ត តាម បទ បញ្ជា 
ថ្នាក់ ដឹក នាំ ឡើយ ។  

 លោក  ថ្លៃង ថ ៖«  ករណី ខ្លះ 
ស្ថាប័ន ហៅ ចរចា មៃន  ប៉ុន្តៃ 
ដណំោះ សៃយ អត ់ទាន ់ទទលួ 

យក បាន ទៃ  វ នៅ មាន កមៃិត 
នៅ ឡើយ អ៊ចី ឹង ការ ហៅ ចលូ ជបួ 
ដូច ជា ហៅ ទៅ កុំ ឱៃយ ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព តវ៉ា  ឬ សនៃយា រក ដំណោះ សៃយ  
ប៉ុន្តៃ បញ្ហា របស់ ពួក គាត់ នៅ 
ដដៃល  ដៃរ ។   ករណី ខ្លះ ក៏ មាន 
ការ ដោះ សៃយ ដៃរ  ដ ូច ជា សកម្ម- 
ភាព អង្គការ សង្គម សុីវិល   ខាង 
សហ គមន៍ ឬ ក៏ សហ ជីព ធ្វើ 
សកម្ម ភាព ជា ដើម   នៅ ពៃល 
នោះ យើង ក ៏មាន ការ ច រ ចា ជជៃក 
ជា មួយ អាជា្ញា ធរ  ករ ណី ខ្លះ ឱៃយ 
យើង បន្ត សកម្ម ភាព បាន   តៃ 
ករណី ខ្លះ ទៀត   គឺ មិន អនុ ញ្ញាត 
ទៃ រហតូ ដល ់មាន ការ អន្ត រាគមន ៍
ដល ់ថ្នាក ់ដកឹ នា ំកៃសងួ មហា ផ្ទៃ ទើប  
រក ដំ ណោះ សៃយ មក ឱៃយ យើង »  ។      

លោក ស ខៃង  ក ៏បាន ណៃនា ំ
ដល់ អាជា្ញា ធរ  តៃូវ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក ់អបរ់ ំណៃនា ំ និង បកសៃយ 
បំភ្ល ឺជូន ដល់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ឱៃយ បា ន 
ទាន់ ពៃល វៃលា នូវ ការ បំផុស- 
បំផុល   ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន មិន ពិត   
នងិ សកម្ម ភាព ផៃសៃងៗ ដៃល មាន 
ចរតិ អជុ អាល បង្ក ឱៃយ មាន ហងិៃសា 
ក្នុង សង្គម ។  អាជា្ញា ធរ តៃូវ ខិត ខំ 
បផំសុ អបរ់ ំបៃជា ពលរដ្ឋ ឱៃយ ខតិ- 
ខំ គោរព ចៃបាប់ ចូល រួម ការ ពារ 
ផល បៃ យោជន ៍សធារ ណៈ  ផល- 
បៃ យោជន៍ សហ គម ន៍  និង តៃូវ 
ចៀស វង ការ ចលូ រមួ ក្នងុ សកម្ម- 
ភាព ដៃល ផ្ទុយ ពី ចៃបាប់  សកម្ម- 
ភាព ដៃល ប៉ះពាល ់ដល ់សន្តភិាព   
ស្ថិរភាព   សន្តិ សុខ សង្គម   និង  
សណា្តាប់ ធា្នាប់ សធារ ណៈ  ៕

អោម ប៊ុនធឿន 

កំពង់ធំៈ សហគមន៍ កួយ ភូមិ ជាំមៃច  
និង ភូមិ សលា ឆ្តោ  នៅ ខៃត្ត កំពង់ធំ  ជាង 
៨០០គៃួសរ  មាន ផ្ទៃដី បៃមាណជាង ៤- 
០០០ហកិតា  សុ ំឱៃយ មាន ការចលូរមួ អន្តរា- 
គមន៍ ពន្លឿន ដោះសៃយ បញ្ហា ដីធ្លី ដល់ 
សហគមន ៍របស ់ពកួ គៃ ទាងំ២ ដោយ អះអាង 
ថ  ពកួគៃ កពំងុ រង ផល ប៉ះពាល ់ព ីការទន្ទៃន 
ដីធ្លី ពី សហគមន៍ ខាង កៃ។ 

អ្នក សៃី ងួន ហៀង  តំណាង សហគមន៍ 
ជាំមៃច  នៅ ភូមិ តាឡៃក  ឃុំ សលា វិស័យ  
សៃកុ បៃសទ បល្លង័្ក  បានឱៃយដងឹ ថ  សហ- 
គមន ៍អ្នកសៃ ីមាន បៃជាពលរដ្ឋ ៦៦៩គៃសួរ  
នងិ មាន ផ្ទៃដ ីសរបុ បៃមាណ ៣ ៧១៦ហកិតា  
ក្នងុនោះ បៃងចៃក ជា២  គដឺ ីសហ គមន ៍ពៃ-  
ឈើ មាន ពលរដ្ឋ ៣១៩គៃសួរ  បច្ចបុៃបន្ន នៅ 
សល ់ដពីៃ តៃ ជាង ៣០០ហកិតា ប៉ណុោ្ណោះ។ 
ដោយ ឡៃក  ដី ពនៃចរ  មាន ពល រដ្ឋ ៣៥០ 
គៃួសរ  មាន ផ្ទៃ ដី បៃមាណជាង ២ ០០០- 
ហិកតា  កំពុង រង ផល ប៉ះពាល់ ៥០គៃួសរ  
ដោយមាន ការឈសូ ឆយ ព ីកៃមុ ហ៊នុ  នងិ 
ឈ្មួញ លើ ផ្ទៃដី ១០០ហិកតា។

អ្នកសៃី ងួន ហៀង  បៃប់ ពី ថ្ងៃទី៩  កុម្ភៈ 
ថ  ៖«ឈ្មួញ កំពុងតៃ ឈូសឆយ ទាំងយប់ 
ទាំងថ្ងៃ តៃ ម្តង  ទើប ពួក ខ្ញុំ ទាមទារ ទៅ អ្នក- 
ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ ឱៃយ ពន្លឿន ផ្តល់ ដំណោះ- 
សៃយ បញ្ហា ដី សហគមន៍ ឱៃយ បាន ឆប់ៗ» ។ 

ចំណៃក អ្នកសៃ ីលួន នួន  តំណាង សហ- 
គមន៍ ភូមិ សលា ឆ្តោ  ស្ថិត នៅ ភូមិ គគីរ  ឃុំ 
សលា វិស័យ  សៃុក បៃសទ បល្ល័ង្ក   ថ្លៃង 
ថ សហគមន ៍អ្នកសៃ ីមាន បៃជាពលរដ្ឋ ជាង  
២០០គៃួសរនងិ មាន ផ្ទៃដ ីសរបុ  ១ ០០ ៦ 
ហិកតា  ប៉ុន្តៃ មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន នៅ សល់ តៃ 
៣៦១ ហកិតា  ក្នងុ នោះ ៦១ ហកិតា ជាដ ីពៃ។  
អ្នកសៃី អះអាងថ  ការបាត់ បង់ ដីពៃ នៃះ  
ដោយសរតៃ មាន សហ គមន៍  និង ឈ្មួញ 
មក ពី ខាងកៃ ចូល មក ទន្ទៃន យក។

អ្នកសៃី ថ្លៃងថ ៖«ជនជាតិ ដើម ភាគតិច 
កយួ ខ្ញុ ំមនិសវូ ជាអ្នក ចៃះ រកសុ ីរកចកុ  ជនំញួ 
ជញួ បៃ អ ីទៃ មាន តៃ របរ នៅក្នងុ ពៃ អ៊ចីងឹ។ 
ខ្ញុំ បាត់បង់ ដី នៅក្នុង ពៃ ដៃល សម្តៃច [ហ៊ុន 
សៃន] ឱៃយ ខ្ញុ ំថៃរកៃសា ជាដ ីរបស ់រដ្ឋ។ វ បាតប់ង ់
ពៃឈើ  បាត់បង់ ធម្មជាតិ  បាត់ បង់ បឹង បួ 
តៃពាងំ  កន្លៃង របស ់ខ្ញុ ំគៃ បទិ ផ្លវូ ចាស ់បទិ អ ី
ដៃល ខ្ញុំ ធា្លោប់ ទៅ សៃ ចមា្ការ  អ៊ីចឹង ខ្ញុំ ចង់ឱៃយ 

មាន ការជួយ ដោះ សៃយ បញ្ហា នៃះ»។ 
អភិបាល សៃុក បៃសទ បល្ល័ង្ក  លោក 

វណ្ណៈ សោភានតិ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  កាលព ី
ថ្ងៃទ៩ី  កមុ្ភៈ  ថ  កន្លងមក សមៃប ់សហ គមន ៍  
ទាងំ២ នោះ  ទាងំ មន្តៃ ីជនំាញ សៃកុ  កដ៏ចូ ជា  
ខៃត្ត បានបន្ត ខិតខំ ការពារ ចុះ បង្កៃប ជា- 
បន្តបនា្ទាប់។  អាជា្ញាធរ សៃុក ក ៏ធា្លោប ់បាន ដាក់- 
ពាកៃយ ប្តឹង ទៅ តុលាការ  និង ចុះ ធ្វើការ អប់រំ 
បៃជាពលរដ្ឋ នៅ មូលដា្ឋាន ផង ដៃរ។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«ករណី វ មាន តិច តួច  
ប៉ុន្តៃ យើង បន្ត បង្កៃប រហូត។ កន្លង មក ក៏ 
យើង បានចុះ ផៃសព្វផៃសាយ អបរ់ ំចៃបាប ់ជាមយួ 
នងឹ បៃជា សហគមន ៍ ហើយ បើសនិជា ក្នងុ 
ករណី មាន ការរាយការណ៍ ពី សហគមន៍ 
អាជា្ញាធរ សៃុក ក៏ដូច ជាជំនាញ នឹង ចុះ ទៅ 
បង្កៃប  មិន ដៃល មិន អើពើ នោះ ទៃ»។ 

 លោក ភោគ ចតិៃ  នាយ សង្កាត ់រដ្ឋបាល- 
ពៃឈើ សលា វិស័យ  បានឱៃយ ដឹងថ  នៅ 
ឆ្នា ំ២០១៩  នងិ ឆ្នា២ំ០២០ កន្លង មក  ពតិ ជា   
មាន ការកាប ់រាន ទន្ទៃន យក ពតិ មៃន។ ប៉នុ្តៃ 
ក្នុង នោះ កមា្លោំង ជំនាញ ក៏បាន ធ្វើការ ចាប់- 
ឃាត់ ខ្លួន  និង មួយចំនួន ផៃសៃង ទៀត  ដាក់- 
ពាកៃយ ប្តឹង ទៅ តុលាការ។ 

«ការឃាត ់ខ្លនួ បញ្ជនូ ទៅ តលុាការ  ខ្ញុ ំចា ំ
អត់ចៃបាស់ ទៃ ទាល់ តៃ ខ្ញុំ សៃវជៃវ មើល 
ឯកសរ។ ប៉នុ្តៃ ដចូជា  មនិ កៃម ២០ករណ ី
ទៃ  ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ឆ្នា ំហ្នងឹ»។ នៃះ ជាការ- 
បញ្ជាក់ របស់ លោក ភោគ ចិតៃ។

បើ តាម លោក ភោគ ចតិៃ  ការកាប ់រាន- 
ទនៃ្ទាន មនិមាន លក្ខណៈ ជាកៃមុ ហ៊នុ ទៃ  គ ឺ
មានតៃ លក្ខណៈ បគុ្គលៗ  ដៃល មក ព ីខៃត្ត 
ផៃសៃងៗ។ លោក ថ្លៃងថ ៖«បៃជាពលរដ្ឋ 
យើង ខ្លះ មក ព ីកពំង ់ចាម  ខ្លះ មកព ីណា ព ីណ ី  
អ៊ចីងឹ ទៅ  គាត ់ចលូ ទៅ ទញិ ទៅ ហើយ គាត ់
កាប់ រាន ក្នុង ហ្នឹង  ហើយ ក្នុង ហ្នឹង យើង 
កប៏ាន បង្កៃប ដៃរ ចាប ់បាន អៃស្កាវ៉ាទរ័ អ៊ចីងឹ- 
ទៅ។  អ្នក ខ្លះ យើង ទៅ អត ់ទាន ់ ដាក ់ពាកៃយ 
ប្តឹង ពី អញ្ញាតភាព អ៊ីចឹង ទៅ ណា»។ 

មន្តៃ ីរដ្ឋបាល ពៃឈើ របូនៃះ  បញ្ជាកថ់  
កមា្លោំង ជំនាញ នៅតៃ បន្ត រឹតបន្តឹង  និង 
ណៃនា ំឱៃយ បៃជាសហគមន ៍សហការ លៃបាត  
និង ចៃះ បៃើ សិទ្ធិ  និង តួនាទី របស់ ខ្លួន។ 
ក្នុង ករណី មិនអាច ដោះសៃយ បាន  ឱៃយ 
ពួកគាត់ រាយការណ៍ មក មន្តៃី ជំនាញ 
ជាបនា្ទាន ់ ដើមៃប ីសហ ការ គា្នា ជាមយួ អាជា្ញាធរ  
និង កងកមា្លោំង ដើមៃបី ធ្វើការ បង្កៃប៕   

លោក ស ខេង រំ ឭក អាជ្ញាធរ តេវូ ដោះ សេយបញ្ហាពលរដ្ឋ តាម សន្តវិិធីនិងចេបាប់

ពលរដ្ឋ២សហគមន៍សំុឱេយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះសេយបញ្ហាដីធ្លរីប ស់ពួកគេដេលរងការទន្ទេន

លោក ស ខេង  ថ្លេង សារទៅ កាន់អាជ្ញាធរ។ រូបថត កៃសួងមហាផ្ទៃ

 គឹម   សារុំ 

ភ្ន ំពេញៈ  តលុា ការ កពំលូ  កាល 
ពី មៃសិល មិញ បាន បើក សវនាការ 
លើ សំ ណុំ រឿង ឃាត កម្ម ទៅ លើ 
នារី កាសុី ណូ មា្នាក់ នៅ ខៃត្ត ស្វាយ- 
រៀង កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៧   នងិ បាន  
បៃកា ស សល ដកីា ដោយ តម្កល ់
ទោស មា្នាក់ៗ ១ ជីវិត ។ 

  ជន ជាប ់ចោទ ទាងំ២ នាក់  និង 
មៃធាវី ការពារ សិទ្ធិ ឱៃយ ជន ជាប់- 
ចោទ កាល ពី មៃសិល មិញ មិន មាន 
វត្ត មាន នៅ ក្នុង បន្ទប់ សវនា ការ 
តុលា ការ កំពូល ទៃ ។ 

 លោក ចៅ កៃ ម  តៃ  សអំាង  បាន 
អាន សល ដីកា ថ  ឈ្មោះ ឆើ យ  
សជុាត ិ នងិ ឈ្មោះ ផ្លៃក  សនូ ី មនិ 
បាន ចលូ ស្តោប ់បៃកាស ក្នងុ សវនា- 
ការ    ហៃត ុដចូ្នៃះ តលុា ការ សមូ មនិ  
លើក ពី មូល ហៃតុ នៃ ការ តម្កល់ 
សល ដី កា នៃះ មក អាន  ជូន ក្នុង 
សវនាកា រទៃ ។

លោក  ចៅ កៃម បាន ថ្លៃង ថ ៖  
« ដោយ សរ តៃ ជន ជាប ់ចោទ អត ់
បាន មក ខ្ញុ ំអាន តៃ សៃច ក្ត ីសមៃច 
ទៃ  តលុា ការ កពំលូ សមៃច តម្កល ់
សល ដ ីការ បស ់សលា ឧទ្ធរណ ៍
ទុក ជា បាន ការ ដដៃល » ។ 

 សណំុ ំរឿង នៃះ តៃវូ សលា ដបំងូ 
ខៃត្ត ស្វាយ រៀង  បៃកាស សល- 
កៃម នៅ ថ្ងៃទី ២៣ ខៃសីហា  ឆ្នាំ  
២០១៨   ផ្តនា្ទា ទោស មា្នាក់ៗ ដាក់ 
ពន្ធនា គារ ១ជីវិត តាម មាតៃ  
២០០នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ  និង 
បង្គាប់ រួមគា្នា សង  ៦ មុឺន ដុលា្លោរ 
ដល់ អ្នក សៃី  រឿ ន  សៃី ឡូត  ជា 
មា្តោយ របស ់ជន រ ង គៃះ។    ដោយ 
មិន សុខ ចិត្ត នឹង សល កៃម នៃះ 
កៃមុ ជន ជាប ់ចោទ បាន ប្តងឹ ទា ស ់
ទៅ សលា ឧទ្ធរណ៍ ហើយ តៃូវ 
សលា ឧទ្ធរណ៍ បៃកាស សល- 
ដកីា នៅ ថ្ងៃ ទ២ី០ កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០១៩ 
តម្កល់ តាម សល កៃម របស់ 
សលា ដបំងូ ខៃត្ត ស្វាយ រៀង ទកុ 
ជា បាន ការ ដដៃល ។    តាម កំណត់ 
ហៃតុ សមត្ថ កិច្ច បង្ហាញ ថ កាល 
ពី ខៃសី ហា ឆ្នាំ ២០១៧  នារី  
អាយុ  ១៨ ឆ្នាំ មា្នាក់ ជា បុគ្គលិក   
នៅ កាសុណី ូ Good  Luck   បាន 
ជួល រថ យន្ត ជន ជាប់ ចោទ ជិះ 
ពៃល មាន ឱ កាស ជនជាប់ ចោទ 
បានចាប់ នារី រង គៃះ ចៃបាច់ ក  
រហូត សន្លប់ ហើយ បាន សមៃត 
នាង  រលំោភ មា្នាក ់ម្តងៗ   នៅ លើរថ-  
យន្ត   រហូត បាន សមៃច   បនា្ទាប់ 
មកពួកគៃទាញ នាង ទមា្លោក់ទឹក 
ក្នុង សៃមុន ពៃល គៃច ខ្លួន៕

តុលាការ កំ ពូល
តម្កល់ ទោសរឿង
ឃាត កម្ម រំ លោភ
ជប់ គុក ១ជីវិត
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តពីទំព័រ១...កាល ពី ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ មុន។
ការ ចៃក រំលៃក បទ ពិសោធ 

នៃះ ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នងុ សកិា្ខា សាលា 
មួយ កាល ពី ថ្ងៃទី ៩ ខៃ កុម្ភៈ  
ដើមៃបី  ពិភាកៃសា និង ផៃសព្វផៃសាយ 
លទ្ធ ផល ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង  
ការសុើប អង្កៃត និង ការ ដោះ- 
សៃយ រឿង ក្ត ី ដៃល ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
បទ ល្មើស ជួញ ដូរ សត្វ ពៃ ឆ្លង- 
ដៃន  ជា ពិសៃស ការ ជួញ ដូរ ភ្លុក- 
ដំរី  និង កុយ រមាស។ នៃះ បើ តាម 
អង្គការ WCS។

លោក  កៃង សុមា៉ារិទ្ធ  រដ្ឋលៃ-
ខា ធិការ កៃសួង យុត្តិធម៌  ដៃល 
បាន ចូលរួម ក្នុង សិកា្ខាសាលា 
នៃះ បាន ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ ថា  បៃ- 
ទៃស កម្ពជុា គ ឺជា រដ្ឋ សមាជកិ នៃ 
អន ុសញ្ញា សាយ តៃស (CITES)  
ស្ដ ីព ីការ បង្កៃប  ការ អភរិកៃស  នងិ 
ការ ជួញ ដូរ សត្វ ពៃ  និង រុក្ខជាតិ 
កមៃ។ ក្នុង នម ជា រដ្ឋ សមាជិក 
មួយ  កម្ពុជា តៃូវ អនុវត្ត ចៃបាប់  
ដៃលជា បទដ្ឋាន ជាតិ ឱៃយ បាន- 
មុឺង មា៉ាត់ ក្នុង ការ បង្កៃប បទ- 
ល្មើស ជញួ ដរូ សត្វ ពៃ ខសុ ចៃបាប ់ 
ជា ពិសៃស ភ្លុក ដំរី និង កុយ- 
រមាស នៃះ។

លោក មាន បៃសាសន៍ ថា ៖ 
« យើង អញ្ជើញ ចៅកៃម  នងិ ពៃះ- 
រាជអាជា្ញា  ឱៃយ លោក ទទួល បាន 
ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល ព ីអ្នក ជនំញ 
ថា្នាក់ ជាតិ  និង អន្តរជាតិ ពី បទ- 
ពសិោធ ដៃល តៃវូ បាន អនវុត្ត នៅ 
បៃទៃស ដទៃ ដើមៃបី បង្កៃប និង 
ដោះ សៃយ រឿង នៃះ ឱៃយ កាន់ តៃ 
បៃសើរ ឡើង  ជាពិ សៃស ក្នុង 
ចំណត់ ការ នៅ តុលាការ»។

លោក បន្ត ថា  សិកា្ខាសាលា 
បាន ពិនិតៃយ មើល ជារួម ទៅ លើ 
បទ ល្មើស សត្វ ពៃ ឆ្លង ដៃន  និង 
បៃភព នន ដៃល មាន បទ ល្មើស   
បៃប នៃះ កើត ឡើង  ពៃម ទាំង 
ផ្ដល់ ឱកាស ឱៃយ មន្តៃី តុលាការ 
លើក ជាចម្ងល់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
ដោះ សៃយ រឿង ក្ដី បៃភៃទ នៃះ 
នៅ បៃទៃស ផៃសៃង។ កម្ពុជា មាន 
ចៃបាប់ ពាក់ ព័ន្ធ គៃប់ គៃន់ ដើមៃបី 
កាត់ ទោស បទ ល្មើស បៃប នៃះ  
ដូច ជា ចៃបាប់ ពៃឈើ  ចៃបាប ់ជល- 
ផល  ចៃបាប់ ស្ដី ពី តំបន់ ការពារ 
ធម្មជាតិ  និង ចៃបាប់ ស្ដី ពី គយ។

លោក កៃន សិរីរដ្ឋា  បៃធាន 
អង្គការ សមាគម អភិ រកៃស សត្វ- 
ពៃ នៅ កម្ពុជា (WCS)  បាន- 
ថ្លៃង ថា  កន្ល ងមក បៃទៃស 
កម្ពុជា តៃូវ បាន ជន ល្មើស បៃើ- 
បៃស់ ជា បៃទៃស ឆ្លង កាត់ នំ 
ផលតិ ផល សត្វ ពៃ ទៅ បៃទៃស 
ផៃសៃង។ ដូច្នៃះ  ដើមៃបី អនុវត្ត 
អនសុញ្ញា សាយ តៃស  នងិ កចិ្ច- 
ពៃម ពៃៀង អន្តរ ជាតិ ពាក់ ព័ន្ធ 
មួយ ចំនួន ទៀត ឱៃយ បាន ល្អ- 
បៃសើរ  មន្តៃី តុលាការ តៃូវ មាន 
ការយល់ ដឹង ឱៃយ បាន ចៃបាស់ អំពី 
បទ ល្មើស  និង នីតិវិធី សមៃប់ 
បទ ល្មើស បៃប នៃះ។

លោក បញ្ជាកថ់ា កម្ពជុា បាន- 
អុវត្ត តាម អនុសញ្ញា សាយ- 
តៃស  នងិ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ផៃសៃងៗ 
ពាក់ ព័ន្ធនឹង បទ ល្មើស សត្វ- 
ពៃជា ចៃើន ករណី។ ប៉ុន្តៃ ដើមៃបី 
ឱៃយ ការ បង្កៃប  និង ការ កាត់- 
ទោស បទ ល្មើស កាន់ តៃ មាន 
បៃសិទ្ធភាព  មន្តៃី ពាក់ ព័ន្ធ គួរ 

មាន ការយល់ ដឹង បន្ថៃម។ 
បៃសិន បើ កម្ពុជា អនុវត្ត មិន 
បាន ល្អ  ហើយ បណ្ដាល ឱៃយ មាន 
បទ ល្មើស បៃប នៃះ កើត ឡើង 
នោះ  វា ក៏ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ភាព-  
ជឿ ទុក ចិត្ត លើ កម្ពុជា ផង ដៃរ ។

លោក បន្ត ថា  ការ បង្កៃប បាន 
នូវ កុយ រមាស  និង ភ្លុក ដំរី  និង 
ផលិត ផល សត្វ ពៃ ផៃសៃង ទៀត  
ដៃល នឆំ្លង កាត ់បៃទៃស កម្ពជុា  
ធ្វើ ឱៃយ កម្ពុជា ចំណយ ធន ធាន 
មួយចំនួន  ដូច ជា ការ រកៃសា ទុក 
ការ ការ ពារ សន្តិសុខ  ឬ ការ- 
ចំណយ ដើមៃបី បញ្ជូន តៃឡប់- 
ទៅវិញ។ បៃ សិន បើ កម្ពុជា ធ្វើ- 
កិច្ច ការ នៃះ មិន បាន ល្អ វា ធ្វើ ឱៃយ 
បៃទៃស ដៃ គូ ពាណិជ្ជកម្ម បាត់ 
ទនំកុ ចតិ្ត លើ ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់ ឬ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង នន។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ផល ប៉ះ ពាល ់
មួយ ទៀត គឺ ថា នៅ ពៃល មាន 
ឈ្មួញ នំ ចូល មក កម្ពុជា អ៊ីចឹង 
ហើយ គ្មាន បញ្ហា  វា លើក ទកឹ ចតិ្ត 

ដល់ អ្នក ផៃសៃង ដោយ គៃ គិត ថា 
គៃ ធ្វើ អត់ អី ផង។ វា ធ្វើ ឱៃយ មាន 
មហន្តរាយ ដល ់ធនធន ធម្មជាត ិ
របស់ យើង  និង សត្វ ពៃ របស់ 
យើង ជា ដើម។ ទាងំ នៃះ ជា ផល- 
ប៉ះ ពាល់ បៃយោល ទៃ  តៃ ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ផ្ទាល់  គឺ កិតៃយានុភាព  
នងិ មខុ មាត ់បៃទៃស ដៃល បៃមខុ 
រដ្ឋាភិបាល លោក បាន ខិត ខំ-  
បៃឹងបៃង ធ្វើ»។

កាល ពី  ដើម ឆ្នាំ២០២០  
អង្គការ មួយ មាន មូលដ្ឋាន នៅ 
បៃទៃស អង់គ្លៃស  ឈ្មាះ ថា  
Traffic  ដៃល ធ្វើកចិ្ច ការបៃឆងំ 
នឹង ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម សត្វ ពៃ  
បាន រាយការណ៍ ថា បៃទៃស 
កម្ពុជា បាន  រឹប អូស ភ្លុក ដំរី ជាង 
១៧តោន  ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០០៩ 
ដល់ ឆ្នាំ ២០១៨ ក្នុង នោះ រួម- 
បញ្ជូល ទាំង ភ្លុកដំរី ជាង  ៣,២  
តោន ដៃល នំ ចៃញពី បៃទៃស 
ម៉ហូៃសបំ៊កិ។ នៅ ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០១៩  
សមត្ថកចិ្ច កម្ពជុា ក ៏បាន បង្កៃប 
ការ នំ ចូល ឆ្អឹង សត្វ តោ ចំនួន 
២៨០ ដុ ំនៅ អាកាស យានដ្ឋាន- 
អន្តរជាតិ ភ្នំពៃញ៕

ក្រសួងយុត្តធិម៌ និង WCS ផ្តល់...  

ភ្លកុដំរីដែលរឹបអូសបាននៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នពំែញ កាលពីឆ្នា២ំ០១៨  ។ រូប សហ ការី

 ឃុ ត   សុភ ចរិយា 

ពែះ សីហនុៈ  អ្នក នំ ពាកៃយ រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ   លោក  
ឃាង  ភា រមៃយ  បាន នយិាយ នៅ ថ្ងៃ 
ពុធ ថា  គមៃង សា្ថាបន ផ្លូវ ៣៤ 
ខៃសៃ  ដៃល គៃង នឹង បញ្ចប់ នៅ 
ពាក ់កណ្ដាល ខៃ មនី ខាង មខុ នៃះ  
នងឹ តៃវូ សម្ពោ ធ ដក ់ឱៃយ បៃើ បៃស ់
ជា ផ្លូវ ការ  នៅ មុន ថ្ងៃ បៃរព្ធពិធី 
បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី បៃ ពៃ ណី ខ្មៃរ ។  

 បើ តាម លោក   ភា រមៃយ  មក ទល ់
ពៃល នៃះ  ផ្លូវ ទាំង ៣៤ ខៃសៃ នោះ  
តៃូវ បាន សា្ថាប ន ចាក់ បៃតុង 
រួចរាល់ ជា សា្ថាពរ ហើយ  ប៉ុន្តៃ 
ដំណើរ ការ ចាក់ អ៊ុត បៃ ទី ម   ( អ៊ុត 
កៅស៊ូ )  កៃល ពីលើ បៃតុង ទើប 
សមៃច បាន ជាង ៦០ ភាគរយ 
ប៉ុណ្ណោះ ។  

ចំណៃក ការងារ បំពាក់ អំពូល 
ភ្លើង បភំ្ល ឺផ្លវូ   ភ្លើង សញ្ញា ចរា ចរណ ៍ 
សា្លាក សញ្ញា ចរាចរណ៍  គឺ បាន 
សមៃច ស្ទើរ តៃ ១០០ ភាគរយ 
ហើយ  ខណៈ ការងារ បំពាក់ កាមៃ រ៉ា 
សវុត្ថ ិភាព  នងិ គសូ គនំសូ សញ្ញា 
ចរាចរណ៍ នៅ លើ ដង ផ្លូវ នៅ មាន 
ភាព យឺត យា៉ាវ ជាង គៃ បន្តិច  គឺ 
ទើប តៃ សមៃច បាន បៃ មាណ ៥០ 
ភាគ រយ ប៉ុ ណ្ណោះ ។   

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ទោះ ជា បៃប- 
ណ ក្ដ ី នៅ ពៃល នៃះ កៃុម ការងារ 
តាម ផ្នៃក នីមួយៗ   កំពុង បង្កើន 
លៃបឿន ការងារ របស់ ខ្លួន  ដោយ 
សមៃកុ ធ្វើ ទាងំ យប ់ទាងំ ថ្ងៃ  ដើមៃបី 
ធ្វើ យា៉ាង ណ ឱៃយ កចិ្ច កា រ ដៃល នៅ 
សៃស សល់ ទំាង អមៃបាល មា៉ាន   
តៃូវ ហើយ រួច រាល់ នៅ តៃឹម ថ្ងៃទី 
១៥   ខៃ មីន  ដើមៃបី  រៀប ចំ បើក 
សម្ពោធ ដក់ ឱៃយ បៃើបៃស់ ជា 
ផ្លវូការ នៅ មនុ ថ្ងៃបណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំថ្ម ី
បៃពៃ ណី ខ្មៃរ ខាង មុខ នៃះ » ។ 

 លោក បាន បន្ត ថា  បើ គ្មាន អ្វី 
បៃបៃលួ ទៃ នោះ ពិធី បើក សម្ពោ ធ 
ដក់ ឱៃយ បៃើបៃស់ ជា ផ្លូវការ នូវ 
គមៃង សា្ថាប ន ផ្លវូ ទាងំ ៣៤ ខៃសៃ 
រួម ទំាង សមិទ្ធផល ដៃល ទើប សាង-
សង ់ថ្ម ីមយួ ចនំនួ ទៀត នៅ ក្នងុ ខៃត្ត 
ពៃះសី ហនុ នៃះ   នឹង តៃូវ ធ្វើ ឡើង 
នៅ ថ្ងៃទ ី៩  ខៃ មៃសា  ឆ្នា២ំ០២១  
ហើយ   លោក នយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ហ៊នុ   
សៃន  នឹង អញ្ជើញ ជា គណៈ -      

អធិប តី   និង ថ្លៃង បា ឋក ថា  នៅ ក្នុង 
ពិធី នៃះ ។  

 សូម បញ្ជាក់ ថា  ផ្លូវ ចំនួន ៣៤ 
ខៃសៃ  ដៃល កពំងុ បន្ត សាង សង ់  នៅ 
ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ នៃះ មាន 
បៃវៃង សរបុ ៨៤ គឡី ូម៉ៃតៃ   ដោយ 
ចណំយ ថវិកាសរុប ២៩៤ លាន 
ដលុា្លារ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ ។  ផ្លវូ ទាងំ 
៣៤ ខៃសៃ នៃះ  បាន ចាប់ ផ្ដើម បើក 
ការដ្ឋាន សាងសង់   កាល ពី ថ្ងៃទី 
១៦   ខៃ វិច្ឆិកា   ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ 
មាន បៃតិបត្តិ ករ មកពី កៃុមហ៊ុន 
ចំនួន ៦  និង ២ អង្គភាព កង-       
វិស្វ កម្ម ដៃល រួមមាន កៃុម ហ៊ុន 
ហៃង សមៃបត្តិ ,  កៃុម ហ៊ុន SCE, 
កៃុម ហ៊ុន សាជីវ កម្ម ពិស្ណុ ការ     
អន្តរ ជាតិ ,   កៃុម ហ៊ុន  K.B.H 
Construction Co.,LTD,  កៃមុ- 
ហ៊ុន VT Engineering Con-
struction,  កៃមុ ហុ៊ន រូ៉យា៉ាល ម់ៃគង្គ  
ខនស្តៃ ក់ សិន & ឌី វី ឡុ ប មៃន ,  
អង្គ ភាព កង វសិ្វកម្ម សម្តៃច តៃ ជោ  
ហ៊នុ   សៃន   សៀម រាប   នងិ អង្គភាព 
កង វិស្វ កម្ម លៃខ   ១៧៨   សា្ពោន-  
ថ្នល់  នៃ កៃសួង ការពារ ជាតិ ។  

 គមៃង សា្ថាបន ផ្លូវ ទាំង ៣៤ 
ខៃសៃ នៃះ  គៃប់ គៃង ដោយ គណៈ- 
កមា្មាធិ ការ ជាតិ គៃប់គៃង   និង 
អភិវឌៃឍន៍  តំប ន់ ឆ្នៃរ សមុទៃ កម្ពជុា ។  

លោក   ជា   សុផរា៉   រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង រៀប ចំ ដៃន ដី នគរូប នី យកម្ម  
និង សំណង់  និង ជា បៃធាន 
គណៈកមា្មា ធិការ ជាតិ គៃប់គៃង   
និង អភិ វឌៃឍន៍ តំបន់ ឆ្នៃរ សមុទៃ 
កម្ពុជា ធា្លាប់ បាន លើក ឡើង ថា   
ដើមៃបី បៃកា្លាយ  ខៃត្ត ពៃះសហីន ុទៅ 
ជា ប៉លូ សៃដ្ឋ កចិ្ច ទ ី២ របស ់បៃទៃស 
កម្ពុជា ដោយ ក្នុង កៃុង មាន មជៃឈ- 
មណ្ឌល ពាណិជ្ជ កម្ម ទំនើបៗ   
ដៃល អាច ទាក ់ទាញ វសិ័យ័ ទៃស- 
ចរណ៍ និង កា្លាយ ជា ចៃក បង្កើន 
សៃដ្ឋកចិ្ច បៃទៃស   រដ្ឋាភ ិបាល បាន 
វនិិ យោគ ថវកិា១០០ លាន ដលុា្លារ 
បន្ថៃម ទៀត   ដើមៃបី សាង សង់ ផ្លូវ 
១១ ខៃសៃ ទៀត នៅ ក្នងុ សៃកុ ពៃនប ់  
និង សៃុក ស្ទឹង ហាវ   បន្ថៃម លើ 
គមៃង ផ្លវូ ៣៤ ខៃសៃ ខាង លើ នៃះ។   

 លោក ភារ មៃយ  បាន បៃប ់ឱៃយ ដងឹ 
ថា   គមៃង សាង សង ់ផ្លវូ ១១ ខៃសៃ  
ថ្ម ីនៃះ តៃវូ បាន សា្ថាប ន ហើយ បៃ- 
មាណ ៣០ ភាគរយ ផងដៃរ  ៕

គម្រង ស្ថាបនាផ្លវូ ៣៤ខ្រស្រនៅ ខ្រត្តព្រះ-
សីហនុនឹង បញ្ចប់ នៅ ពាក់ កណ្ដាលខ្រមីនា

អបអរ បុណែយ ចូលឆ្នាចិំន 
ការសម្ដៃង មុ៉ងសាយ របស់  ABC ដើមៃបីអបអរ បុណៃយ ចូលឆ្នាចិំន  កាលពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ទី ៧ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១។ រូបថត James Ong

លោក រដ្ឋមន្តែ ី ជា សុផារ៉ា ដឹកនំា ការ ពិនិតែយ ផ្លវូថ្នល់។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្ត



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

 មុំ  គន្ធា 

ភ្នំ ពេញៈ  ស្ថាប និក កៃៀល 
កម្ពុជា និង ជា បៃធាន គមៃង   
« រកៃសា បរិស្ថាន ស្អាត »   លោក ហួ  ឆៃងន់  
បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  យទុ្ធនា ការ សម្អាត 
បរិស្ថានក្នុង ឆ្នាំ ២០២១     បាន 
ចាប់ ផ្តើម លើក ដំបូង កាល ពី ថ្ងៃទី ៧  
ខៃ កុម្ភៈ  នៅ ទីតាំង ចំនួន ៣ ក្នុង 
ចណំោម ទតីាងំ  ៥ របស ់គមៃង  
គ ឺ ជា ការ ចាប ់ផ្តើម ដ ៏ល្អ ដៃល មន 
ការ ចលូ រមួ ព ីយវុជន នងិ អាជា្ញាធរ 
ជា ចៃើន រយ នាក់ ។ 

 លោក ហួ   ឆៃ ងន់  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍   ថា  យុទ្ធនាការ 
សម្អាត បរសិ្ថាន នៃ គមៃង រកៃសា 
បរសិ្ថាន ស្អាត នៃះ  មន អ្នក ចលូ- 
រួម ចំនួន ៤៤៤ នាក់  ដៃល ក្នុង 
នោះ មន នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
ចនំនួ ២៦១ នាក ់  ខៃត្ត បាត ់ដបំង 
មន ៨៣ នាក់  និង ខៃត្ត សៀម- 
រាប មន ចនំនួ ១០០ នាក ់  ដោយ- 
ឡៃក ខៃត្ត កពំត នងិ ខៃត្ត កៃប នងឹ 
ធ្វើ សកម្ម ភាព នៅ ខៃ កៃយ  
ដោយ សរ ខៃ ដបំងូ នៃះ ការ រៀប- 

ច ំកៃមុ ការងារ សមៃប ់ខៃត្ត ទាងំ ២ 
នៃះ មិន ទាន់ រួច   ហើយ កៃុម 
ការងារ នៅ មន ការ ខ្វះខាត ថវកិា 
សមៃប់ រៀប ចំ ផង ដៃរ ។ 

 លោក បាន បៃប ់ថា  ៖   « នៃះ ជា 
ការ ចាប់ ផ្ដើម ដ៏ល្អ នៃ គមៃង 
រកៃសា បរសិ្ថាន ស្អាត  ពៃះ សកម្ម- 
ភាព នៃះ បាន ទទួល នូ វកា រស្វា គ  ម ន៍  
យ៉ាង កក់ ក្ដៅ ពី គៃប់ អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន   
រដ្ឋ បាល ខៃត្ត   រាជ ធាន ី  កៃងុ   នងិ 
ទំាង នៅ ក្នងុ សងា្កាត់ គោល ដៅ ផ ង 
ដៃរ ។    យើង នឹង នៅ បន្ដ ពៃឹត្តិ- 
ការណ ៍នៃះ ជា រៀង រាល ់ខៃ  រហតូ 
ពៃញ ១ ឆ្នាំ២ ០២១ នៃះ  ដោយ 
អនុវត្ត រៀង រាល់ ១ ខៃ ម្ដង នៅ ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ នៃ ដើម ខៃ នី មួយ ៗ  » ។   

ស្ថាប នកិ កៃៀល កម្ពជុា របូ នៃះ 
បាន បន្ត ថា   លោក ទទួល បាន 
ការ ចលូ រមួ ព ីកៃមុ យវុ ជន លើ ស 
ព ីការ រពំងឹ ទកុ យ៉ា ងខា្លា ំង  ដោយ 
មន យុវជន ដក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ 
ចលូ រមួ បៃមណ ជា ១ ០០០នាក ់
ក្នងុ ខៃ ដបំងូ នៃះ  ប៉នុ្តៃ  លោក បាន 
សមៃច យក  តៃឹម តួលៃខ នៃ 
គមៃង ខៃ ដំបូង តៃ ប៉ុណោ្ណោះ។ 

 លោក ហួ  ឆៃងន់   បាន  លើក- 
ឡើង ទៀត ថា   សមៃប់ នៅ រាជ-  
ធានី ភ្នំពៃញ   យុវជន ដៃល បាន 
ចលូរមួ សម្អាត បរសិ្ថាន បាន ចាប-់ 
ផ្តើម ដំបូង នៅ ទីតាំង គោល ដៅ 
តំបន់ មត់ ទន្លៃ   ជៃយ ចងា្វារ  
ដោយ បាន បៃមូល សំរាម បាន 
ចនំនួ ២០០ ការ ុង ឬ ជាង ១ តោន 
កន្លះ     ហើយ ភាគ ចៃើន ជា សរំាម 
បា្លាស្ទិក បៃើ ម្ដង បោះ ចោល  ដូច 
ជា ដប ទឹក សុទ្ធ  កៃវ ជ័រ  បៃអប់ 
ស្នា  សៃបោង បា្លាស្ទិក ជា ដើម ។ 

 លោក យ៉ាន  សុភា  អ្នក សមៃប- 
សមៃួល និង ជា បៃធាន គមៃង  
រកៃសា បរិស្ថាន ស្អាត បៃចាំ ខៃត្ត 
សៀម រាប  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
ឲៃយ ដងឹ ដៃរ  ថា   យទុ្ធ នា ការ សម្អាត 
បរសិ្ថាន នៅ ខៃ ត្ត សៀម រាប  កាល 
ពី ថ្ងៃទី ៧  ខៃ កុម្ភៈ  ក ន្លង មក នៃះ  
មន លទ្ធ ផល ល្អ ដៃល ម ន ការ- 
ចលូ រមួ ព ីអាជា្ញាធរ នាយក សលា 
សសិៃសា ន ុសសិៃស នគរបាល   សហ- 
គមន៍     និង បៃជាព ល រដ្ឋ អ្នក បៃកប 
មខុ របរ តាម មត ់ទកឹ ហើយ នងិ 
កៃុម យុវ ជន ស្ម័គៃ ចិត្ត កៃៀល 

បរសិ្ថាន ខៃត្ត សៀម រាប   បៃ មណ 
១០០ នាក ់។  កៃមុ ការងារ ទាងំ- 
អស ់បាន រមួ សហកា រ គ្នា សម្អាត  
និង បៃមូល សំរាម បាន ចំនួន 
២៥០ ការុង   ដៃល មន ទម្ងន់ 
បៃមណ ជា២ តោន ។ 

 កញ្ញា សន  វិសល  អ្នក សមៃប- 
សមៃួល និង ជា បៃធាន គមៃង 
រកៃសា បរិស្ថាន ស្អាត បៃចាំ ខៃត្ត 
បាត ់ដបំង  បាន បៃប ់ឱៃយ ដងឹ ផង 
ដៃរ ថា នៅ ក្នុង កម្ម វិធី នៃះ  កញ្ញា 
សង្កៃត ឃើញ មន យុវជន និង 
យវុ ត ីមក ព ីជុវំញិ ខៃត្ត បាត ់ដបំង  
នងិ បណ្តា ខៃ ត្ត ផៃសៃងៗ ដៃល នៅ 
ជិត បាន មក ចូល រួម សម្អាត 
បរិស្ថាន ជា មួយ គ្នា ផង ដៃរ ។   

 កញ្ញា បាន បៃប់ ថា ៖ « បញ្ហា 
ទកុ ដក ់សរំាម នងិ បញ្ហា បរសិ្ថាន  
គ ឺជា កាតព្វ កចិ្ច របស ់យើង គៃប-់ 
រូប។  យើង គៃប់ គ្នា គួរ តៃ មន  
ស្ម រត ីភា្ញា ក ់រ ឭក នងិ មន ទនំលួ- 
ខសុ តៃវូ លើស រំាម ដៃល ខ្លនួ បាន 
បៃើ បៃស់ ហើយ។   បរិស្ថាន ជា 
ផ្ទះ របស់ យើង ជា សហ គមន៍ 
របស់ យើង  និង ជា សង្គម របស់ 

យើង ។  វា ជា ការ តៃមឹ តៃវូ ណស ់
ដៃល ពល រដ្ឋ ទាំង អស់ តៃូវ មន  
ទំនួល ខុស តៃូវ រឿង សំរាម ក្នុង 
សង្គម ដៃល ខ្លួន រស់ នៅ »។ 

 យោង  តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ពត័ម៌ន របស ់កៃៀល កម្ពជុា បាន  
ឱៃយ ដឹង ថា   យុទ្ធ នា ការ រកៃសា 
បរិស្ថាន ស្អាត នៃះ បាន បៃពៃឹត្ត 
ទៅ ដោយ រលនូ ដោយ សរ មន 
ការ ជួយ ជៃម ជៃង ពី សណំក់ 
មន្តៃីជំ នាញ  និង អាជា្ញាធរ។

  ក្នុង ការ ចុះ អនុ វត្តសកម្ម ភាព 

ខៃ ដំបូង ក្នុង  រាជធានីភ្នំពៃញ   
ខៃត្ត សៀមរាប   និង បាត់ ដំបង 
កៃុម ការងារ ទាំង អស់ បាន 
បៃមូល សំរាម បាន ចំនួន ៤,២ 
តោ ន។  កម្ម វិធី នៃះ  រៀប ចំ ឡើង 
ដោយ កៃុម យុវ ជន បរិស្ថាន - 
កៃៀល កម្ពជុា  ក្នងុ គោលបំណង 
ចុះ សម្អាត បរិស្ថាន  និង អប់រំ    
បៃ ជា ជន ក្នុង តំបន់ គោល ដៅ   
ស្ដី ពី ការ ទុក ដក់ សំរាម   ការ- 
សម្អាត បរិស្ថាន   និង ការ កាត់- 
បន្ថយ បា្លាស្ទិក នៅ កម្ពុជា ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ  មន្តៃ ីកៃសងួ សង្គម- 
កិច្ច អតីត យុទ្ធ ជន និង យុវ នីតិ- 
សមៃបទាអំ ពា វនាវ ដល់ ជន មន 
ពិការភាព ឱៃយ ទៅ ចុះ ឈ្មះ នៅ 
តាម ស លាឃុំ  សងា្កាត់  ដើមៃបី 
ទទួល បាន បណ្ណ សម្គាល់ ខ្លនួ 
ដៃល អាច នឹង ទទួល បាន អត្ថ- 
បៃយោ ជន៍ បៃកប ដោយ  សម- 
ធ ម៌ និ ង បរិ យប័ ន្ន សៃបតាម 
គោល នយោ បាយ របស់ រដ្ឋា ភិបាល  
ខណៈ ជន មន ពិការភា ព ជាង 
១មឺុន នាក់ បាន ចុះឈ្មះ  រួច។ 
    ការ ថ្លៃង អពំាវ នាវ នៃះបា នធ្វើ  
ឡើង ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំបណ្តាញ អង្គ- 
ការ តំណង ជន មន ពិការ ភាព 
ថា្នាក ់ជាត ិស្តពី ីការ អនវុត្ត បរ ិយ- 
ប ន្ន ការ ងារ សមៃប់ ជន មន 
ពិការ ភាព កាល ពី ថ្ងៃទី៩  កុម្ភៈ 
នៅ សណ្ឋា គរ ភ្នពំៃញ  ដៃល មន 
តណំង កៃសងួ ពាក ់ពន័្ធ តណំង 
អង្គ ការ សង្គម សុីវិល និង ជន- 
ពិការ ជិត  ២០០ នាក់ ។

លោក យៀប ម៉ាលី ណូ បៃធា ន  
នាយក ដ្ឋាន  សុខុ មល ភាព ជន- 
ពិ ការ និង តំណង ឱៃយ កៃសួង 
សង្គម កិច្ច  អតីត យុទ្ធ ជន  និង 
យវុនតី ិសមៃប ទា ថ្លៃង ក្នងុ ឱកាស 
នោះ ថា៖ «បងៗដៃល អ ញ្ជើញ 
មកពី ខៃត្ត ទាំង៨  ពៃល តៃឡប់ 
ទៅវ ិញ កុ ំ ភ្លៃច ជរំញុ កៃមុ បៃកឹៃសា- 
ឃុ ំឬ បងប្អនូ ជន មន ពកិារ ភាព 

នៅ ស លាឃំុ ។ បុ៉ន្តៃ ជាទូទៅ មន្តៃ ី
បង្គាល នៅតាម ឃុ ំសងា្កាត ់ចនំនួ 
២នា ក់នឹ ង ចុះ ទៅតាម ភូមិ នីមួយៗ 
ដើមៃបបីៃ បព់ ីពត័ ៌មននៃះ ។សមូ 
កុ ំឱៃយ បងប្អនូ មន ពកិារ ភាព ណ 
ម្នាក់ នៅក្នុង ឃុំ  សងា្កាត់ របស់ 
លោ ក លោក សៃី មិនបាន ចុះ- 
ឈ្មះ ក្នុង បៃព័ន្ធ(app)នៃះ 
ពៃះ បៃព័ន្ធ នៃះនឹង ចាប់ យក 
ទនិ្ន នយ័  បងប្អនូ មន ពកិារ ភាព 
ទូ  ទាំង បៃទៃស» ។

បើតាម លោក យៀប ម៉ាលី- 
ណូ កម្មវិធី អត្ត សញ្ញាណ កម្ម 
សមៃប់ បៃមូល ទិន្ន ន័យ ជន- 
ពិ ការ នៅ ទូទាំង បៃទៃស  បាន  

ចាប់  ផ្តើម អនុវត្ត ចាប់ តាំងពី  ឆ្នាំ 
២០១៩  នៅ ក្នុង ខៃត្ត ចំនួន ៨ 
រួមមន ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង កៃចៃះ 
តៃបងូឃ្មុ ំកពំង ់ចាម ខៃត្ត កពំង ់ធ ំ
សៀម រាប បនា្ទាយ មន ជយ័ នងិ 
ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មន ជ័យ ដោយ បាន 
ចុះឈ្មះ ជន មន ពកិារ ភាព ជា 
ស្ថាពរ បៃមណ ១៤ ០២៨នាក់។ 
    លោក បាន បន្ត ថា កម្មវិធី 
នៃះក៏ កំពុង បន្ត ការ បណ្តះុប ណ្តាល 
មន្តៃ ីនៅ ទទូាងំ រាធាន-ីខៃត្ត  ចនំនួ 
១៧ប ន្ថៃមទៀ ត ដើមៃបី អនុវត្ត ក្នងុ 
ពៃល ខាង មុខ នៃះ ដោយ ធ្វើ- 
យ៉ា ងណ បៃមូ លទិ ន្ន ន័យ រប ស់ 
ជន មនព ិការភា ពទាងំ អសន់ៅ 

ក្នុង បៃទៃ ស ។ 
លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «យើង នងឹ 

ផ្តល ់បណ្ណ សម្គាល ជ់នពកិារ នៃះ 
ឱៃយ ពកួ គត ់ដៃល បាន ចុះឈ្មះ  
ហើ យឆប់ ៗ  ហើយ កៃម  ការ - 
ដឹ កនាំ របស់ រដ្ឋា ភិ បាល ក៏បាន  
បៃ ឹងបៃង ដៃរ។ ពិត ហើយ បណ្ណ - 
សម្គាលព់ ិការភា ព នៅពៃល នៃះ 
មិន មន តម្លៃ ខ្ពស់ ណស់ ណ 
ទៃ កប៏៉នុ្តៃ អនាគត បណ្ណ  នៃះ នងឹ 
មន  តម្លៃ ខា្លាំង ណស់ស  មៃប់ 
ឱៃយ ការចូលរួម របស់លោក  
លោ ក សៃ ី ក្នងុ សកម្មភា ព សង្គម 
វបៃប ធម៌ និង សៃដ្ឋ កិច្ច ការ ងារ 
និង នយោបា យ »។ 

បន្ថៃម  ពីនៃះ លោក យៀម ម៉ា- 
លីណូ បាន លើក ឡើង ទៀត ថា 
អ្នក មន បណ្ណ នៃះ ទៅ ថ្ងៃ អនា- 
គ ត  អាចនឹ ងទ ទួល  បាន សិទ្ធិ- 
ពសិៃស ក្នងុ ការ ទទលួ បាន សៃវា 
នានា ពី រដ្ឋដោ យ មិន គិត ថ្លៃពៃ ម- 
ទំា ង ទ ទួលបា ន កញ្ចប់ ថវិកា  គំទៃ 
សង្គម ផ្នៃក ណ មយួ រហ ូតដ ល ់
ការ លើក លៃង ពន្ធ ទៀត ផង ។

អ្នកសៃី  មិន  សុ ផល  អាយុ  
៦១ ឆ្នា ំដៃល ជា ជន មន ពកិារ- 
ភាព មកពី ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ បា ន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីថ្ងៃទ៩ី  កមុ្ភៈ 
ថា កៃសងួ សង្គម កចិ្ច គ ួរតៃ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ អំពី ការ ចុះឈ្មះ  ក្នងុ កម្ម- 
វិធី នៃះឱៃយ បាន ទូលំ ទូលាយ  បន្ថៃម 
ទៀ តពៃះ  ជន មន ពិការ ភាព 
ភាគ ចៃើន មិន ទាន់ ទទួល បាន 
ព័ត៌ មន ពី ការ ចុះឈ្មះ  នៃះ ទៃ ។

អ្នក សៃ ីបាន បញ្ជាក ់ថា៖«ពកួ- 
យើង ទំាងអ ស់គ្នា  ចង់បាន បណ្ណ- 
សម្គាល ់ខ្លនួ នៃះ យរូ ហើយ   តាងំ 
ពី ឆ្នាំ២០១៤  ហើយ មក ឥឡូវ 
ចង៦់ ទៅ៧ឆ្នា ំហើយ គ ឺឆ្នានំៃះ 
ទទួល បាន ល ទ្ធផល ខ្លះដៃ ល ពួក- 
យើង ចងប់ា ន។ ប៉នុ្តៃ លទ្ធផល-  
ជាក់ស្តៃ ងប ណ្ណ  នៃះ   មក នៅ ដល់ 
ដៃ គឺ  អត់  ទៃ»។ 

លោកសៃ ីម៉ាក ់ម៉ ូន ីកា នាយ-ិ 
កា បៃតិប ត្តិ អង្គការ ជនពិ ការ- 
កម្ពជុា បាន ថ្លៃងថា  កៃសួងសង្គម- 
កិ ច្ច  គួ រ បើ កចំ ហ កិ ច្ច សហកា រ 
ជា ម ួយ ដៃគ ូអភបិា ល  នងិ ម្ចាស ់

ជ ំនយួ ដើមៃបី ជរំញុ កា រ ចុះឈ្មះ 
ជន មន ពិការភា ពឱៃយ បាន ទូទំា ង 
បៃ ទៃស។លោកសៃ ីបន្តថា ជន 
មន ពកិារភា ព បាន បៃឈម នងឹ 
បញ្ហា ជាចៃើន  ហើយ តាម កា រ- 
ស ង្កៃត ក្នងុអឡំងុពៃល ក ូ វដី១៩ 
នៃះ  ពួកគៃ ក៏ កំពុង បារម្ភ ពី សុវត្ថ-ិ 
ភាព និង ហានិ ភ័យ នានា ផង 
ដៃ រ ខ ណៈ មន ជនពិកា រ មួយ - 
ចំនួ នមិ ន ដៃល ទទួល បាន កា រ- 
គំទៃ ពី រដ្ឋាភិ បាល  ដោយ សរ 
ពកួ គៃម ិន ម ន បណ្ណ ទាងំ នៃះ។  
   លោកសៃ ី បញ្ជាក់ថា ៖«ឥ ឡូ វ 
នៃះ រឿង កូ វីដ នៃះ គឺជា រឿង ថ្មី 
ទាំង អ ស់ សៃ ប់តៃ កំពុងៗធ្វើ 
អា កូ វីដ នៃះ មក ល្មម ។ ចុះ លោ- 
តៃ បន្តិច ទៀត យើង មើលមិន 
ឃើញ  រឿង គៃះ ម ហន្ត រាយ ហ្នងឹ 
សៃ ប់តៃ សុខ ៗ ទឹក  ជំនន់ មក 
ហើយ មនអី ទៀត ទៅ  ដូច្នៃះ 
ដំណើរការ ធ្វើ របស់ យើង ក៏ ស្ទះ 
ហើយ ជន មន ពិការភា ពក៏ មិន 
បានទ ទួល នូវ អត្ថ បៃយោជន៍ នានា 
ក្នងុអំ ឡុង  ពៃលដៃល ចំាបា ច់ ដៃរ»។ 
    បើតាម លោកសៃី ម៉ាក់ ម៉ូ  នី- 
កា កម្ពជុា មន ជនព ិការ បៃមណ 
៩ភា គរយ នៃ ចំនួន បៃជាជ ន 
សរបុ ទទូា ំងបៃ ទៃស ប៉នុ្តៃលោក- 
សៃ ីរពំងឹថា ការ បៃមលូ ទនិ្ន នយ័ 
តាមរ យៈ កម្មវិធី អ ត្តស ញ្ញាណ កម្ម 
របស់ កៃសួង សង្គមកិច្ច  នៃះនឹងធ្វើ  
ឡើង ឱៃយ បាន ឆប់ រហ័ ស  និង ផ្តល ់
ជូន ដល់ ជន ពិកា រ  គៃប់ រូ ប៕

កេមុ កេៀល កម្ពជុាធ្វើ យុទ្ធនការ សម្អាត បរិស្ថាន ។ រូបថត សហ ការី

មន្តេពីេលចុះឈ្មោះជូនជនមនពិការភាពនៅខេត្តតេបូងឃ្មុ ំពីថ្ងេ ៩ កុម្ភៈ ឆ្នានំេះ។ រូបថត កៃសួងសង្គមកិច្ច

មន្ត្រអំីពាវនាវឱ្រយជនមានពិការភាពចុះឈ្មោះយកបណ្ណដ្រលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍

ស្ថាបនិកក្រៀលកម្ពជុាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការសមា្អាតបរិស្ថានក្នងុ១ខ្រម្ដងក្នងុឆ្នា២ំ០២១



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខកុម្ភ ៈ ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com៦



អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ អគ្គនាយកមជ្ឈ-
មណ្ឌលសកម្មភាពកចំាត់មនីកម្ពជុា 
(CMAC)លោកហង្រតនាបង្ហាញ  
មោទនភាព ដោយសារក្នុងឆ្នាំ
២០២១ន្ះស៊មី៉ាក់នងឹបង្កើតសន៊ខ 
ជនំាន់ថ្មីបានចនំនួជាង១០០កប្ាល
ដើម្បីបង្ហាត់ និងជ្ើសរើសឱ្យ
បម្ើការក្នងុសកម្មភាពកម្ចាត់មនី
កម្ពុជាដោយល្ងពឹងស៊នខមក
ពីក្ប្ទ្សទៀតហើយ។
លោកហ្ង រតនាឱ្យដឹងថា

កាលពីថ្ងទ្៩ីកម៊្ភៈសន៊ខពជូអ្នក- 
ចម្បាំងជាមួយគ្ប់មីននិងសំណល់- 
ជាតិផ្ទុះពីសង្គម្បានកើតកនូ១១ 
កប្ាលនៅមោ៉ាង៦នងិ២០នាទីព្កឹ
នៅវទិយ្ាសា្ថានបច្ចក្ទស្សកម្មភាព
កម្ចាត់មីនស៊ីម៉ាក់កំពង់ឆ្នាំង។
លោកថា៖«នៅក្នងុឆ្នាំ២០២១

ន្ះយើងត្ៀមបង្កើតឱយ្បានជាង
១០០កប្ាលហើយឥឡវូន្ះយើង
បាន៧ទៅ៨សមបុ្កហើយ។សមប្កុ

ខ្លះវាផលតិបាន៦សមបុ្កខ្លះបាន
១០ជាងអហី្នងឹបកូសរប៊មកបាន
ជាង៤០កប្ាលហើយនៅសល់៧
ទៅ៨សម្បុកទៀតមិនទាន់កើត»។  
មន្ត្ីជានខ់្ពស់ផ្ន្កកម្ចាត់មនីរបូ

ន្ះបង្ហាញពីមោទនភាពនៅពល្
ដល្CMACអាចធ្វើការសវ្ជវ្ 
លើកម្មវិធីបង្កាត់ពូជហើយអាច
បង្កាត់បានជាង១០០កប្ាលដោយ
ខ្លួនឯង ល្ងពឹងពាក់ ឬក៏ទិញ
ស៊នខមកពីបណ្តាប្ទ្សអឺរ៉៊ប
ទៀត។ផ្ទុយទៅវិញនៅឆ្នាំថ្មីន្ះ

សន៊ខរបសC់MACតូ្វបានអន្តរ-
ជាតិទទលួសា្គាល់នងិទញិទៅប្ើ
នៅអឺរ៉៊បវិញចំនួន៦ក្បាលនិង
ស៊ូដង់ខាងត្បូងចំនួន២ក្បាល។
លោកហង្រតនាបន្ថម្ថា៖«យើង

ខិតខំធ្វើការបង្កាត់ពូជទើបត្ធ្វើ
បាន៣ឆ្នាំទ្ត្យើងមនសមត្ថ-
ភាពធ្វើកម្មវិធី breeding pro-
gram[កម្មវិធីបង្កាត់ពូជ]នៅលើ
ការសវ្ជវ្ជាបច្ា។ំយើងខតិខំ
ធ្វើភាពជាម្ចាស់លើគម្ងហ្នឹង
ដោយខ្លួនឯង ហើយយើងក៏ធ្វើ-

បាន។អ៊ចីងឹយើងមនមោទនភាព
ណស់ដ្លអាចបង្កើតបានជាង
១០០ក្បាលឆ្នាំន្ះ»។
បើតាមលោករតនាការចាប់ផ្តើម   

កម្មវធិីបង្កាត់ពជូដបំងូCMACបង្កាត-់   
បានត្៤ទៅ៥កប្ាលឬ១០កប្ាល
ប៉ណ៊្ណោះក្នងុ១ឆ្នា។ំប៉ន៊្ត្ពល្ន្ះ
មនសមត្ថភាពផលតិបានច្ើន។
ន្ះក៏ដោយសារត្មនអ្នកជនំាញ
ជនំាន់ក្យមយួចនំនួមនសមត្ថ-  
ភាពក្នងុការធ្វើកចិ្ចការងរន្ះបាន- 
ជោគជយ័។ការបង្កើតសខ៊នបាន
ចនំនួជាង១០០កប្ាលមនិមន្មន 
នយ័ថាអាចប្ើការបានទាងំ១០០
កប្ាលនោះទ្ជនួកាលជ្ើសរើស
បានត្៣០ទៅ៤០កប្ាលប៉ណ៊្ណោះ
ត្នៅត្ល្អបស្ើរ។ព្ះបទ្ស្
គ្ដទ្ទៀតអាចជ្ើសរើសបាន
ដរ្ត្៤ទៅ៥កប្ាលប៉ណ៊្ណោះក្នងុ
ចំណមស៊ខន១០០ក្បាល។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«វាពិបាករើស

ណស់អាហ្នឹងត្ូវការ smart
(ឆ្លាត)ម្នទ្នដ្លគ្ហៅថា

smartdog។ត្យើងយើងអាច
ធ្វើបានរហូតដល់ទៅ៧០ទៅ៩០
ភាគរយចនោ្លាះហ្នងឹយើងរើសបាន
ណស់ដល្ជាមោទនភាពណស់
កន្ល្ងហ្នឹងបាទ»។
លោកប្ប់ថាក្នុងសកម្មភាព

កម្ចាត់មនីស៊នខអាចជនំសួមនស៊ស្  
ក្នងុការរកមនីកាតប់ន្ថយហានភិយ័
ខ្ពស់ចពំោះអ្នកដោះមនីបានច្ើន
ព្ះសន៊ខឆក្រកត្ជាតិផ្ទុះ។រើឯ  
អ្នកដោះមនីអ្នករាវរកមនីទាងំអស់ 
ស៊ទ្ធត្រកជាតិដ្កមិនទាន់មន
ឧបករណ៍ដ្លយកមកដោះមីន
ណអាចរាវរកជាតិផ្ទុះបានទ្។
លោកថ្ល្ងថា៖«យើងកំពង៊ត្

តស្្តជាមយួជប៉ន៊អាល្លមឺង៉់ជាមយួ  
អ៊ីតាលីអូទ្ីសអូស្ត្លីបង្កើត
ឧបករណ៍រាវរកជាតិផ្ទុះហ្នងឹមនិទាន់ 
បានជោគជយ័ទ។្អ៊ចីងឹការលំបាក   
របស់យើងគឺរកគ្ប់មីនរកជាតិ-
ផ្ទុះ   កម្ដីឯសន៊ខមនសមត្ថភាព
ធ្វើកចិ្ចការន្ះដោយមនិរវល់អពំល-់ 
ទ៊ក្ខជាមួយនឹងអម្ប្ងឬអីទ្»៕  
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី�្ស្ង

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

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

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់សា៊ាងលី

� រ�និពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
វង្សស៊ខ្ង,ព្៊ំភ័ក្្ត

� រ�និពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉្គ៊ណមករា

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា៉ាន់រើយ

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ 
ប្ក់សា យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់ស៊ីម៉ា�

� រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហ៊ងរស្មី

� រ�និពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈនណន

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណ្មវណ្ណៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណ រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មសស៊ខជា ,នៀម�្ង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃ៊តស៊ភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រ៊�,ហឹ៊នពិស,ីនៅ ស៊ីវ៊តា្ថា,
ឡុងគឹមម៉ារើតា ,ស៊ទ្ធគឹមសឿន,វន៉ដ រា៉ា,
 សួសយ៉ាមី,ធូវើរៈ,� មប៊៊នធឿន 
ខ្ងស៊ខគនា�,ម៊ំគនា�,រ័ត្នស៊ជាតា 

អ្ន កបក�េ  
ប៊៊នផលា្លា,ស្តកី� ,ជិនណ ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាស៊ី
� រ�រូបថត

ហ្ងជីវ័ន,ហ៊ងមិនា ,
ហា៊ានរង្សី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ� 
�្ករស់,ម៊ីស៊ម៊នី,សួនឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមស៊ក្ភីរៈ
�្ន េករចនា ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំ៊ស៊គន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករចនា �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម� 
�្ម៍អ៊៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊៊នចា ន់�្ត,017578768
ប្ជ្ញម៊ន្នីរៈ,015239293
�្វព៊ទ្ធី,012966605

ផនស៊ខជា ,012717404
JESSAPIASTRO,092445983

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ព្�្ស៊ជា តិ

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

នា យិ� ហិរ�� វត� �ៈហា៊ាងតា ំង�៉្ង
�េ � នគណនេយេ�ៈេស៊្នវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីស៊ីយ៉ា,វង់អូន

� រ�� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
ស៊ភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្អគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីស�្តច្

ហ៊៊នស្ន(ផ្លវូ៦០ម្៉ត្)ភូមិ�្កតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្ក្ម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នព្ំញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្ខ៦២៩ផ្លវូល្ខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
ក្ង៊សៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

មន្តេសីុីម៉ាក់មើលថេកូនសុនខនៅមណ្ឌលសុនខរកមី  នរបស់CMAC នាឆ្នានំេះ។រូបCMAC

តពីទំព័រ១...សំាងមនការ-
លើកឡើងមួយចំនួនជ៊ំវិញ-
អវត្តមនរបស់លោកលើការ-
ចាក់វា៉ាក់សំាងបណ្តាលមកពី 
កតា្តអាយ៊របស់លោករហូតប្ើ 
ពាកយ្មនិសមរមយ្ខ្លះមកលើរបូ- 
លោកផងដ្រ។ប៉៊ន្ត្កូនប្ស៊
របស់លោកបានទទួលវា៉ាក់សំាង 
មន៊គ្ជំនសួឱយ្ឪពក៊ដ្លន្ះ 
ក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ពីការទទួល-
ខ៊សតូ្វរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំ-
ពោះម៊ខជនរួមជាតិទំាងអស់។
លោកហ៊ន៊សន្បានលើក

ឡើងថា៖«ខ្ញុំសូមផ្តំផ្ញើចំពោះ
បងប្អនូជនរួមជាតិយើងទំាង- 
ក្នុងនិងនៅក្ប្ទ្សឱ្យបាន
ច្បាស់ថា សូមបងប្អូនក៊ំបារម្ភ
លើវា៉ាក់សំាងមកពីប្ទ្សណ? 
ម៉ាកអ្វី?ត្គប្បីបារម្ភពីការ- 
អត់វា៉ាក់សាំងចាក់ ព្ះគ្មាន
វា៉ាក់សំាងលក់តាមផ្សារដូច 
លក់ត្ីលក់ត្កួននោះទ្»។
លោកនាយករដ្ឋមន្្តីបាន

បន្តថាបងប្អនូខ្មរ្ដ្លរសន់ៅ 
ប្ទ្សជឿនលឿនមួយចំនួន
ធំឬអាចដល់៩៨ភាគរយមិន- 
ទាន់បានទទួលការចាក់វា៉ាក់-
សាំងនៅឡើយទ្ព្ះវាអត់
មនវា៉ាក់សំាងបើទោះបីប្ទ្ស 
នោះមនល៊យហើយក៏រកទិញ 
វា៉ាក់សាំងមិនបានដោយសារ
ការផលិតមិនទាន់។
ថ្ល្ងទៅកាន់ក្៊មអ្នកសារ- 

ព័ត៌មននៅក្យព្លចាក់-
វា៉ាក់សំាងកូវើដ១៩ន្ះលោក
ហ៊៊នម៉ាណ្តបានលើកឡើង 

ថាលោកមិនមនអារម្មណ៍ភ័យ-
ខា្លាចទ្ហើយលោកគិតថា
ពលរដ្ឋគួរត្ចាក់ទំាងអស់គ្នា។
លោកបានថ្ល្ងថា៖ «អរ- 

គ៊ណលោកដ៊កទ័រ ដ្លបាន
ចាក់ថា្នាំឱ្យខ្ញុំមិនមនការឈឺចាប់
ហើយអារម្មណ៍ព្លចាក់ហើយ
គឺមនការទ៊កចិត្តកាន់ត្ខា្លាំង
ដោយសារនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំមន
ប្ព័ន្ធការពារមួយដ្លអាច
ការពារយើងទប់សា្កាត់ពីជំងឺ-
កូវើដ១៩»។
ជាមួយន្ះលោកហ៊៊នម៉ា- 

ណ្តក៏បានអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋ
កម្ពុជាច៊ះឈ្មាះចាកវ់ា៉ាក់សំាង
កូវើដ១៩ន្ះដោយស្មគ្័ចិត្ត 
ដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺកូវើដ១៩។
លោកស្ីយក់សម្បត្តិរដ្ឋ- 

ល្ខាធិការក្សួងស៊ខាភិបាល
ដល្បានចាកវ់ា៉ាកស់ាងំការពារ
កូវើដ១៩បនា្ទាប់ពីលោកហ៊៊ន
ម៉ាណ្តហើយដ្លលោក-
សី្ជាស្្តីដំបូងដ្លបានចាក់- 
វា៉ាក់សំាងន្ះបានថ្លង្ថាលោក-  
ស្ីស្មគ័្ចតិ្តចាក់វា៉ាក់សាំងន្ះ
ដោយសារលោកសី្ជាអ្នកធ្វើ-
ការជាមួយនឹងជំងឺកូវើដ១៩ន្ះ។
លោកស្ីបានប្ប់ថា ៖ 

«ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ធម្មតាខ្ញុំត្ូវ
ធ្វើការច្ើនទាក់ទងនឹងជំងឺ-
កូវើដហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវ 
ទៅដល់ស្្តីៗ របស់យើងឱ្យមន
ភាពកា្លាហានដ្លវា៉ាក់សំាង 
ន្ះជួយការពារសរើរាង្គខ្លួន-
យើង»។លោកសី្ថាវា៉ាក់សំាង 
ន្ះមនប្សិទ្ធភាពល្អរហូតដល់ 
ជាង៧៩ភាគរយ។
នៅថ្ង្ចាប់ផ្តើមចាក់វា៉ាក់សំាង 

កវូើដ១៩ពីមស្លិមិញកនូប្ស៊

ទាងំ៣នាក់នងិកនូប្សាប៊្ស
២នាក់របស់លោកហ៊៊នស្ន
គឺមនត្កូនប៊្សបង្កើត២នាក់
ទ្ដល្អាចចាក់បានគលឺោក
ហ៊៊នម៉ាណ្តនិងលោកហ៊៊ន
ម៉ានិត រួមនឹងកូនប្សាម្នាក់ 
គឺលោកស៊ខព៊ទ្ធិវ៊ឌ្ឍចំណ្ក
លោកហ៊៊នម៉ានី និងលោក 
ឌី វិជា្ជា មិនទាន់អាចចាក់វា៉ាក់- 
សាំងន្ះបានទ្ដោយសារ
មនបញ្ហាស៊ខភាព។
លោកហ៊៊នម៉ានីបានសរស្រ 

លើបណ្តាញសង្គមលោកថា៖
«ព្ឹកន្ះខ្ញុំបានមកពិគ្ះ 
ដើម្បីទទួលបានការចាក់វា៉ាក់-
សំាងកូវើដ១៩នៅមន្ទីរព្ទ្យកាល់- 
ម៉្តប៉៊ន្ត្ដោយសា្ថានភាពខ្ញុំ 
កំព៊ងមនជំងឺផ្តសាយធំក្៊ម
គូ្ព្ទ្យបានណ្នំាឱ្យខ្ញុំរង់ចំា២ 
សបា្តហ៍សិនទើបអាចឱ្យខ្ញុំទទួល
ការចាក់វា៉ាក់សាំងន្ះបាន»។
លោកបានបន្តថាទោះជា- 

យ៉ាងណក្តីឥស្សរជននិងថា្នាក់-
ដឹកនាំដទ្ទៀតដ្លបំព្ញ 
លក្ខខណ្ឌបានចាប់ផ្តើមចាក់ 
វា៉ាក់សំាងន្ះបន្តបនា្ទាប់ហើយ។ 
បើទោះជាខកខានចាក់វា៉ាក់-
សំាងន្ះប៉៊ន្ត្លោកបានវាយ- 
តម្ល្ខ្ពស់ចំពោះភាពគត់មត់ 
របស់ក្ម៊គ្ពូ្ទយ្ជំនាញដល្
បានបំព្ញភារកិច្ចប្កបដោយ
វិជា្ជាជីវៈខ្ពស់។
លោកហ៊៊នម៉ានីបានថ្លង្ថា៖ 

«ជាមួយគ្នាន្ះខ្ញុក៏ំសូមសម្ដង្ 
នូវការដឹងគ៊ណចំពោះរាជរដ្ឋា- 
ភិបាលកម្ពុជាដ្លបានសម្ច- 
ចិត្តផ្តល់ឱកាសឱ្យថា្នាក់ដឹកនាំ 
វ័យក្ម្ងយើង រួមនឹងអ្នកដ្ល
ងយនឹងរងគ្ះដទ្ទៀត

បានចាក់នូវវា៉ាក់សំាងន្ះដោយ 
ឥតគិតថ្ល្ និងឈរលើគោល- 
ការណ៍ស្មគ័ច្ិត្តក្យពបីាន 
សិក្សា និងវាយតម្ល្ច្បាស់លាស់ 
ពីប្សិទ្ធភាពន្វា៉ាក់សំាងន្ះ»។ 
លោកហ៊៊នម៉ានីសង្ឃឹមថា
នឹងទទួលបាននូវការចាក់វា៉ាក់-
សាំងន្ះ នៅព្ល២សបា្តហ៍
បនា្ទាប់ក្យសា្ថានភាពជំងឺផ្ត-
សាយលោកបានធូរស្បើយ។
រដ្ឋល្ខាធិការនិងជាអ្នកនំា- 

ពាក្យក្សួងស៊ខាភិបាល 
លោកស្ី ឱ វណ្ណឌីនបាន 
បញ្ជាក់ពីម្សិលមិញថាម៊ននឹង
សម្ចទទួលយកវា៉ាក់សំាងន្ះ
កម្ពុជាមនការសិក្សាជាម៊ន 
រួចរាល់អស់ហើយ។
លោកស្ីប្ប់ថា៖«យើង

មនការសិកស្ាលើវា៉ាក់សំាងន្ះ
រួចហើយបើមិនអ៊ីចឹងមិន
ហា៊ានចាក់ទ្ប៊៉ន្ត្ខ្ញុហំា៊ានចាក់-
វា៉ាក់សំាងន្ះហើយខ្ញុក៏ំបានចាក់
រួចហើយដ្រ។ហ្ត៊អីខ្ញុំហា៊ាន 
ចាក់ដោយសារខ្ញុំបានសិក្សា
ហើយយើងឃើញថាការផលិត   
វា៉ាក់សំាងន្ះធ្វើឡើងយ៉ាងល្អតិ- 
ល្អន់ណស់ពី១ដំណក់កាល 
ទៅ១ដំណក់កាល»។
លោកស្ី ក៏បានបន្ថ្មថា

រាជរដ្ឋាភិបាល ក្សួងស្ដ្ឋ-
កចិ្ចនិងហរិញ្ញវត្ថុកស្ងួសខ៊ា- 
ភិបាល រួមគ្នានឹងក្សួងការ- 
បរទ្សនងិសហប្តបិត្តកិារ- 
អន្តរជាតិកពំង៊ត្ចរចារកទញិ 
វា៉ាក់សាំងបន្ថ្មទៀត ដោយ- 
សាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាមន 
ផ្នការផ្តល់វា៉ាក់សាងំដល់ពល- 
រដ្ឋខ្ម្រឱ្យបាន១០លាននាក់។
ចំណ្ករដ្ឋមន្្តីក្សួងស៊ខា- 

ភិបាល លោក ម៉មប៊៊នហ្ង
បានមនប្សាសន៍បនា្ទាប់ពី
លោកបានដើរពនិតិយ្តាមមន្ទរី-
ព្ទ្យទំាង៤ដ្លបានចាប់ផ្តើម
ចាក់វា៉ាក់សំាងកូវើដ១៩ នៅថ្ង្ 
មសិ្លមិញថាឥសស្រជនន្រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាសា្ថាប័ន-ក្សួង
នានាគណៈអភបិាលរាជធាន-ី
ខត្្តរមួនងឹសា្ថាបន័សារពត័៌មន  
បានចូលរួមចាក់វា៉ាក់សំាងកូវើដ-
១៩ន្ះយ៉ាងច្ើនក៊ះករ។
លោកថ្ល្ងថា៖«យើងមិន

មន្ចាកវ់ា៉ាក់សំាងន្ះត្ថា្នាក-់ 
ដឹកនំាទ្គឺសម្ប់ពលរដ្ឋយើង
ទំាងអស់ ប៊៉ន្ត្ថ្ងន្្ះគឺជាគំរូដំ- 
បូងដើមប្ីបង្កើននវូទនំក៊ទក៊ចតិ្ត
សម្ប់ពលរដ្ឋយើងទូទៅ»។
គួរបញ្ជាក់ថាការចាក់វា៉ាក់សំាង  

កូវើដ១៩ន្ះមននៅទីតាំង
ចំនួន៤ផ្ស្ងគ្នាក្នុងនោះនៅ 
មន្ទីរព្ទ្យកាល់ម៉្តសម្ប់
ឥស្សរជនជាទ្សរដ្ឋមន្្តី រដ្ឋ- 
មន្្តីរដ្ឋល្ខាធិការឬមនឋានៈ 
ស្មើ។នៅមន្ទីរព្ទ្យអង្គឌួង
សម្ប់ឥស្សរជនជាអន៊រដ្ឋ-
ល្ខាធិការឬមនឋានៈស្មើ។ 
សម្ប់ឥស្សរជនជាអភិបាល 
ន្គណៈអភិបាលរាជធានី-ខ្ត្ត 
នឹងចាក់នៅមន្ទីរព្ទ្យមិត្តភាព 
ខ្ម្រ-សូវៀតនិងទីតំាងទី៤គឺនៅ 
មន្ទីរព្ទ្យក៊មរជាតិសម្ប់
អ្នកសារព័ត៌មន។
សម្ប់កម្ពុជាគិតត្ឹមថ្ងទ្ ី

១០ខ្ក៊ម្ភៈឆ្នាំ២០២១មន
អ្នកឆ្លងវើរ៊សកូវើដ១៩ចំនួន
៤៧៨នាក់ អ្នកបានព្យាបាល
សះស្បើយចំនួន៤៥៧នាក់
និងអ្នកកំព៊ងព្យាបាលនៅមន្ទីរ- 
ព្ទ្យចំនួន២១នាក់៕

លោក...

ឆ្នានំេះ CMAC តេៀមបង្កើតសត្វសុនខឱេយបានជាង១០០កេបាល សមេប់បមេើការផ្នេកកម្ចាត់មីន
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,000 17,000 17,060 17,000

2 GTI 3,330 3,270 3,330 3,200

3 PAS 13,660 13,700 13,700 13,500

4 PEPC 2,920 2,920 2,920 2,920

5 PPAP 11,700 11,800 11,800 11,700

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

7 PWSA 6,100 6,100 6,100 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី០ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ក្នុង រយៈពេល១០ 
ឆ្នា ំ ចងុ កេយ ចាប ់តាងំ ព ីរដ្ឋាភ-ិ 
បាល ដក់ ចេញ គោល នយោ-
បាយ សេូវ អង្ករ នា ឆ្នាំ ២០១០ 
កេុម ហ៊ុន រោង ម៉ាសុីន កិន សេូវ 
និង នាំ ចេញ អង្ករ  Amru Rice 
(Cambodia) បាន កា្លាយ ជា 
កេុម ហ៊ុន នាំ ចេញ ឈាន មុខ គេ 
មួយ ក្នុង ការ ជំរុញ ការ នាំ ចេញ 
អង្ករ កម្ពុជា ទៅ  ទីផេសារ អន្តរជាតិ 
ដេល ឱេយកម្ពជុា កា្លាយ ជា បេទេស 
មួយ ក្នុង ចំណោម បេទេស នាំ 
ចេញ អង្ករ សំខាន់ៗ  ក្នុង ចង្វាក់ 
ផ្គត់ ផ្គង់ សេបៀង ពិភព លោក ។ 

ថ្លេង នៅ ក្នុង ខួប លើក ទី១០ 
របស់ កេុម ហ៊ុន Amru Rice 
(Cambodia) កាល ព ីល្ងាចថ្ងេ   
អង្គារ លោក សុង សារ៉ន  អគ្គ- 

នាយក កេុម ហ៊ុន Amru Rice 
(Cambodia) បាន ឱេយ ដឹង ថា 
រយៈ ពេល ១០ ឆ្នា ំ មក នេះ កេមុ- 
ហ៊ុន បាន រីក ចមេើន គួរ ឱេយ កត់ 
សម្គាល ់ទាងំ សមត្ថភាព ផលតិ 
នងិ ចណំេក ទផីេសារ ។ លោកបាន 
រំឭក ថា មន កតា្តា ៣  ដេលបាន 
ជំរុញ ឱេយ លោក ចូល បេឡូក ក្នុង 
វិស័យ នេះ ទី១  គោល នយោ-
បាយ លើក កម្ពស់ វិស័យ សេូវ 
អង្ករ របស ់រដ្ឋា ភបិាល ដេល បាន 
ដក់ ចេញ កាល ពី ឆ្នាំ ២០០៩ 
ឆ្នាំ  ២០១០ ទី២ ដោយ សារ  
ឪពុក  លោក ដេល   ចូល  និវត្តន ៍ គឺ 
ជា សេដ្ឋវទិ ូ១ របូ នងិ ម្ដាយ របស ់
លោក គឺ ជា អ្នក លក់ អង្ករ ក្នុង 
សេុក និង ទី៣  គមេង    អ្វីៗ  
គេប់ យ៉ាង លើក លេង តេ អាវុធ 
(EBA) ដេល បាន ផ្ដល់ ការ នាំ 
ចេញ អង្ករ ទៅ អឺរ៉ុប ដោយ មិន 

គិត បង់ ពន្ធ។ 
លោក  ថ្លេង ថា៖« ជា ការ ពិត    

ពេល ខ្លះ អ្វីៗ មន ការ បេ បេួល 
ជួប ឧបសគ្គ ចេើន ដេល ធ្វើ ឱេយ 
កេុម ហ៊ុន   ខាត បង់ និង ធ្វើ ឱេយ ខ្ញុំ 
មន ភាព តាន តឹង ។  ប៉ុន្តេ ខ្ញុំ ចាំ 
បាន ថា  អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ពេយា-
យម មិន  ឱេយ បញ្ហា ទាំង នោះ 
កើត ឡើង ម្តង ទៀត ឡើយ ផ្ទុយ 
ទៅ វិញ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា បាន 
ពេយាយម ធ្វើ ការ កាន់ តេ ខា្លាំង កា្លា 
ជាង មុន ដើមេបី  អនា គត របស់ 
យើង ទាំង  អស់ គ្នា» ។

លោកបន្ត  ថា៖«ខ្ញុំ សងេឃឹម ថា 
ក្នុង រយៈ ពេល ១០ ឆ្នាំ បន្ត ទៅ 
មខុ យើង  នងឹ បន្ត រកី ចមេើនថេម 
ទៀត សេប ពេល ដេល ពិភព - 
លោក កំពុង បេយុទ្ធ បេឆំង នឹង 
ជំងឺ រាត តេបាត សកល កូវីដ ១៩  
ពេម ទាំង ការ ធ្លាក់ ចុះ សេដ្ឋកិច្ច 

ពិភព លោក និង បមេ បមេួល 
អាកាស ធត។ុ យើង នៅ តេ បន្ត 
ដំណើរ ដ៏ វេង ឆ្ងាយ មួយ នេះ  
ដើមេបី លើក កម្ពស់ វសិយ័ កសកិម្ម 
ដេល មន ទំនួល ខុស តេូវ និង 
កិតិ្ត នាម បេទេស កម្ពុជា  ជាមួយ 
នឹង ផល បេយោជន៍ ទៅ វិញ ទៅ 
មក នៅ ក្នុង ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ »។

លោកសេី តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋ- 
លេខាធកិារ   កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម 
បាន និយយ   ថា Amru គឺ ជា 
ឧទាហរណ ៍មយួ នេ  សា្មារត ីរបស ់
សហ គេិន  គោល នយោបាយ 
រដ្ឋាភិបាល និង ដេគូ អភិវឌេឍន៍ 
នានា ដេល រួម បញ្ចូល គ្នា បាន 
ធ្វើ ឱេយ វសិយ័ សេវូ អង្ករ កម្ពជុា លេប ី
ឈ្មាះ នៅ លើ ពិភព លោក ។

លោក សេី ថ្លេង ថា ៖  «សកម្ម- 
ភាព ទាងំ នេះ  បាន ធ្វើ ឱេយ បេសើរ 
ឡើង នូវ កមេិត ជីវភាព រស់ នៅ 

របស ់កសកិរ ជា ចេើន  នៅ កម្ពជុា។ 
នៅ ពេល   យើង សម្លឹង មើល ទៅ 
អនាគត ដេល អាច ពេយាករ បាន  
គ ឺកម្ពជុា ពតិ ជា មន សមត្ថភាព 
ផលិត ផលិតផល ផេសេងៗ ជា 
ចេើន សមេប់ ទីផេសារ ក្នុង សេុក 
និង ទីផេសារ កេ បេទេស »។ 

លោក  Patrick Murphy  
ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត អាមេរិក បេចាំ 
កម្ពជុា  ដេល បាន ចលូ រមួ នៅ ក្នងុ 
ពធិ ីនេះ បាន ឱេយ ដងឹ ថា  កេមុ ហ៊នុ  
Amru Rice គឺ ជា ដេគូ ដ៏ ធំ 
សមេប់ ទីផេសារ អាមេរិក  ហើយ   
ជា កេុមហ៊ុន មួយ ក្នុង ចំណោម 
កេមុហ៊នុ ជាចេើន របស ់បេទេស 
កម្ពុជា  ដេល ខិតខំ បេឹងបេង ។  
អាមេរកិ បាន ឮ ព ីបេវត្ត ិកេមុ ហ៊នុ 
នេះ ក្នុង រយៈពេល ១ ទសវតេសរ៍ 
ចុង កេយ នេះ  ពី ភាព ជោគ-
ជ័យ របស់ កេុម ហ៊ុន មួយ នេះ ។  

កាល ព ីខេ ឧសភា ឆ្នា ំ២០១៨ 
Amru Rice (Cambodia) 
Co Ltd បាន កា្លាយ ជា កេមុ ហ៊នុ 
នាំ ចេញ ដំបូង គេ របស់  កម្ពុជា  
ដេល ទទលួ បាន កម្ច ីគទំេ ដោយ 
Exim ក្នងុ ទកឹ បេក ់កម្ច ី៣៤៥- 
៤០០ ដុល្លារ។

ដោយ បាន បង្កើត ឡើង កាល- 
ព ីឆ្នា ំ២០១១ កេមុ ហ៊នុ Amru 
Rice នៅ តេ សកម្ម បផំតុ នៅ ក្នងុ  
ទីផេសារ នាំ ចេញ ទាំង អស់ លើក- 
លេងតបំន ់ អា ្រហ្វកិ។ កាលពឆី្នា ំ
២០១៥ កេុម ហ៊ុន  បាន ផ្ដាត  
ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ លើ អង្ករ 
សររីាង្គ  នងិ អង្ករ កេអបូ ពេមទាងំ  
ការ វិនិយោគ លើ ហេដ្ឋារចនា- 
សម្ព័ន្ធ សមេប់ ស្ដង់ដ សុវត្ថិ- 
ភាព ចំណី អាហារ តម្លេ ខ្ពស់ នៅ 
ទីផេសារ អឺរ៉ុប អាមេរិក ចិន និង 
អាសុី បា៉ាសុីហ្វិក៕ LA 

ធូ  វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈ ការ ចណំាយ របស ់បេជាជន  
ខ្មេរ ដេល ជាប់សេសេឡាយ ចិន និង 
វៀតណាម សមេប ់ពធិ ីបណុេយចលូ ឆ្នាថំ្ម ី
ចិន-វៀត ណាម នៅ ឆ្នាំ នេះ តេូវ បាន 
រំពឹង ថា នឹង ធ្លាក់ ចុះ ដោយ សារ ទំនោរ 
នេ ការ រឹត តេបិត ការចំណាយ  ដេល 
ជះឥទ្ធិពល ដោយ សារ ការ   រាត តេបាត 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

បេជាពល រដ្ឋ ខេ្មរ ជាប់  សេ  សេឡាយ     
ចិននៅ កម្ពុជា នឹង រៀបចំ កម្ម វិធី សេន 
ចលូ ឆ្នាថំ្ម ីនៅ ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍នេះ ហើយ 
ពិធីបុណេយ  ចូល ឆ្នាំចិន នឹង បេពេឹត្ត ទៅ 
ចាប ់ព ីថ្ងេទ ី១២  ដល ់ ថ្ងេ ទ ី១៤ ខេ កមុ្ភៈ 
ឆ្នាំ២០២១។ 

ពិធី សេន  ពេល បុណេយ ចូលឆ្នាំ ចិន  ជា 
ពធិសីខំាន ់មនិ អាច ខ្វះ បានសមេប ់អ្នក  
ជាបស់េ សេឡាយ ហើយ កនូ ចៅ ដេល 
នៅរស់ រាន មន ជីវិត តេងតេ ចំណាយ  
ទេពេយ ធន  ដេល ខតិ ខ ំរក  ដើមេប ីទញិ សម្ភារ  
ចេើន បេភេទ  សមេប់ រៀបចំ   ពិធីនេះ  

ដេល គេជឿថា បានទៅដល ់អ្នកសា្លាប ់
ដេល គេ បានឧទ្ទិសជូន។

ទោះ យ៉ាងណា  កា រចំណាយ ក្នុងឆ្នាំ 
នេះ  អាច នឹង តេូវ កាត់បន្ថយ សេប  នឹង 
ផល ប៉ះពាល់ សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងសម័យ កូវីដ។  

លោក  កេវ  សុខា  បេជាពល រដ្ឋ រស់- 
នៅ រាជធន ីភ្នពំេញ  មន សេ  សេឡាយ   
វៀត ណាម  បាន ឱេយ ដងឹ ថា   ដោយ បេក ់
ចណំលូ គេសួារ ធ្លាក ់ចុះ ក្ន ុង អឡំងុ មន 
វិបត្តិ សុខ ភាពជា សកល នេះ គេួសារ 
របស ់លោក បាន តេៀម   កាត ់បន្ថយ ការ 
ចំណាយ លើការ ទិញ ម្ហូប អាហារ  តេី 
សាច់ និង កេដស សេន សមេប់ សេន។

លោកបន្តថា ៖« បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ធ្វើ ឱេយ ប៉ះពាល់ ដល់ ជីវភាព គេួសារ ខ្ញុំ  
យ៉ាង ខា្លាងំ  យើង លក ់ដរូ ក ៏មនិ សវូ ដច ់ 
ដូច្នេះ ឆ្នាំ នេះ   ខ្ញុំ សេន តិច តួច ទេ ពេះ 
ខ្ញុំ មិន សូវ មន លុយ»។

លោកសខុា តេៀម ចណំាយ បេហេល 
១៥០ដុល្លារ ប៉ុណោ្ណោះ សមេប់ ឆ្នាំ នេះ  តិច 
ជាង  ឆ្នាំ មុន ដេល បាន ចំណាយ បេមណ 
២៥០ ដុល្លារក្នុង ពិធីដូច គ្នា នេះ។ 

 លោក កត់សម្គាល់ ថា ទោះ បី កាត់ 
បន្ថយ ការ ចណំាយ  ប៉នុ្តេ ទនំញិ នៅ លើ 
ទផីេសារ បន្ត ឡើង ថ្លេ  ក្នងុ អឡំងុ ពេល នេះ   
ដោយសាច ់ជេកូ សទុ្ធ បាន ឡើង ថ្លេ ព ី៣ មុនឺ 
ដល់ ៥មុឺន រៀល ក្នុង ១ គីឡូ កេម ។ 

អា ជីវករ លក់ គេឿង សង្ហា រិម១ រូប 

ទៀតនៅទកីេងុ ភ្នពំេញ    សុ ំមនិ បញ្ចេញ- 
ឈ្មាះ បាន បញ្ជាក់ ថា អ្នក សេី រៀប ចំ 
សេន ចលូ  ឆ្នា ំចនិ មនិ ធ ំដចូ ឆ្នាមំ ុនទេ  ដោយ  
បាន   ចណំាយ បេមណ ១ ០០០ដុល្លារ   
ប៉ណុោ្ណោះ  សមេប ់សេន ចលូ ចនិ -វៀតណាម  
ដេល ការ ចណំាយ នេះ បាន ថយចុះ ជាង  

ឆ្នាំ មុន បេមណ ៥០០ដុល្លារ ។  
អ្នក សេ ី បញ្ជាក ់ថា ការ ចណំាយ នេះ 

ភាគ ចេើន  ទៅលើ កេដស សេន ចំនួន 
ជាង២០០ ដលុ្លារ  ជេកូ ខ្វេ ចនំនួ  ២កេបាល 
ថ្លេ ៥០០ ដលុ្លារ ទាខ្វេ ចនំនួ ៥កេបាល ជតិ  
១០០ដុល្លារ និង ម្ហូប អាហារ  បន្លេ  ផ្លេ 
ឈើ សរុប បេមណ ៣០០ដុល្លារ ទៀត ។  

អ្នកសេី បញ្ជាក់៖«ខ្ញុំ រៀប ចំ សេន  ឆ្នាំ 
នេះ  តចូ ទេ  យើង ចង ់កាត ់បន្ថយ ចណំាយ 
ខ្លះ ពេះ ខ្ញុំ លក់ មិន សូវ  ដច់ »។ 

លោក សខុ ភាព អាជវីករ លក ់ជេកូ 
ខ្វេ នៅផេសារ អឫូសេស ី  បាន ត្អញូ ត្អេ រថា  ការ 
លក ់ មនិ   សវូ ដច ់ដចូ ឆ្នា ំមនុ នោះទេ  ដេល 
ទំនង  មកពី បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ ១៩ ធ្វើ ឲេយ 
បេជាជន រឹតតេបិត ការចំណាយ  ហើយ 
ការ លក ់ជេកូខ្វេកធ៏្លាកច់ុះ ដេរ ដោយសារ  
តម្លេ ជេូកហក់ ឡើង ខ្ពស់ ។ 

លោក ស៊េុន  ពៅ បេធន សមគម 
អ្នក ចិញ្ចឹម សត្វ កម្ពុជា  កត់ សម្គាល់ ថា    
តម្លេ សាច់ ជេូក ហក់ ឡើង ក្នុង អំឡុង- 
ពេល នេះ ដោយសារ ការ ផ្គត់ផ្គង់ មិន 
គេប់ គេន់ តាមតមេូវការ ៕ LA

Amru Rice កំពុង ដើរ តួនាទី សំខាន់ ក្នងុ ការ ជំរុញ ការ នំា ច្ញ អង្ករ ទៅ ទីផ្សារ អន្តរជាតិ 

និនា្នាការ ចំណាយ  ក្នងុ ពិធីស្ន ច និឆ្នាន្ំះ ថយចុះ ដោយសារ ធ្លាក់ចុះ ប្ក់ ចំណូល 

អាជីវកម្ម លក់ ជៃកូខ្វៃ ទាខ្វៃ និង សាច់ផៃសៃងៗ នៅ ផៃសារអូរឫសៃសី កៃងុភ្នពំៃញ។ រូបថត ហុង មិនា



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

 ពាណិជ្មកម្មទ្វេភាគី កម្ពជុា និង...
តពីទំព័រ ១...ជាពិសៃស 

ដចូជា ថៃ នងិ វៀតណាម  ខណៈ 
ដៃល បៃទៃស កម្ពជុា បាន នាចំលូ  
ភាគ ចៃើន  ដចូជា ទនំញិ បៃើបៃស ់ 
អាហារ  នងិ ភៃសជ្ជៈ  នងិ សម្ភារ 
សំណង់ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖« ទោះបីជា 
បៃទៃស យើង អាច កៃច្នៃ ទំនិញ 
បៃើបៃស ់មយួ ចនំនួ កដ៏ោយ  ប៉នុ្តៃ  
សមត្ថភាព របស ់យើង   នៅ មន 
កមៃិត   ដៃល តមៃូវ ឱៃយ  នាំចូល  
យ៉ាង ចៃើន ជាពិសៃស ពី បណា្ដា 
បៃទៃស ជិតខាង »។

 លោក បន្តថា៖«យើង ជំរុញ 
ដល់  វិនិយោគិន បរទៃស  បន្ថៃម 
ទៀត ឱៃយ វនិយិោគ លើ ឧសៃសាហ កម្ម 
កៃច្នៃ  ដៃល អាច បង្កើន សមត្ថភាព  
ផលិត ក្នុង សៃុក   និង គុណភាព 
ទនំញិ  ដៃល អាច បៃកតួបៃជៃង 
ជាមយួ  ទនំញិ នាចំលូ  នងិ ជរំញុ  
ការ នាំចៃញ »។

តាម  របាយការណ ៍ ការ នំាចៃញ  
សរបុ របស ់កម្ពជុា ទៅកាន ់បណា្ដា  
បៃទៃស សមជិក អាស៊ាន ទាងំអស ់ 
មន តម្លៃ ៣,៧២៣ពាន់ លាន 
ដលុា្លារ បាន កើន ឡើង យ៉ាង ខា្លាងំ  
១៨៦ ភាគរយ  ខណៈ ដៃល  ការ- 
នាចំលូ មន តម្លៃ ៧, ៦០៧ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ  ធ្លាក់ចុះ បន្តិច   
៤, ៣៣ ភាគរយ ។ 

លោក  ហ៊នុ ឡាក ់ អគ្គនាយក 
កៃុមហ៊ុន  Mekong Oryza 
Trading Co Ltd បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ការ កើន ឡើង 
ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ពាណជិ្ជ កម្ម ជាមយួ 
ប្លកុនៃះ  ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ព ីការប្ដៃជា្ញា- 
ចិត្ត របស់ មៃដឹកនាំ របស់ តំបន់ 
នៃះ ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ការ- 
ផ្លាស ់ប្តរូទនំញិ  នងិ ពាណជិ្ជកម្ម 
ឆ្លង កាត់ ពៃំដៃន ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«  វា ជា សញ្ញា 
វជិ្ជ មន មយួ  សមៃប ់យើង  ក្នងុ 
ការជរំញុ ការនាចំៃញ កានត់ៃ ចៃើន  
ទៅកាន់ ដៃគូ  ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ 
យើង ។  ទោះយ៉ាង ណា  អ្វដីៃល 
យើង  ចង់ លើក ទឹកចិត្ត  យើង  

គួរតៃ នាចំៃញ ផលតិ ផល  សមៃច   
ជា ជាង វត្ថធុត ុដើម  ខណៈ  យើង  
ខាត បង់ ជាចៃើន នៃ តម្លៃ បន្ថៃម 
និង អត្ថបៃយោជន៍ »។ 

អគ្គនាយក នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន 
គយនងិ រដ្ឋាករ កម្ពជុា (GDCE)  
បាន  ឱៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃទី  ២៤ខៃ  
ធ្នថូា  កៃមុ ហ៊នុ នាចំលូ  នងិ នាចំៃញ  
ទាំង អស់  របស់ បៃទៃស កម្ពុជា   
អាច  ដក ់ពាកៃយសុ ំផ្លាស ់ប្តរូ ទនិ្ននយ័  
បៃតវិៃទន ៍គយ អាស៊ាន (ACDD)  
ទមៃង់ អៃឡិច តៃូនិក តាមរយៈ 
បៃព័ន្ធ បញ្ជរ តៃមួយ អាស៊ាន 
(ASW)  ឯកសរ នៃះ នឹង តៃូវ 
បាន ទទួល ស្គាល ់ដោយ អាជា្ញាធរ  
របស់ រដ្ឋជា សមជិក អាស៊ាន 
ទាំង  ១០ ដៃល ជួយ សមៃួ ល 
ការតៃួត ពិនិតៃយ ពាណិជ្ជកម្ម និង 
គយ នៅក្នុង តំបន់ នៃះ ។ 

GDCE បាន  ឱៃយ ដងឹ ថា ខ្លនួ  នងឹ  
អនុវត្ត « ការ ផ្លាស់ប្តូរ ACDD  
នងិ ពាណជិ្ជកម្ម អាស៊ាន នៅ ក្នងុ  
កិច្ច ពៃមពៃៀង ទំនិញ (ATI-
GA)    អៃឡិចតៃូនិក ទមៃង់  D 
ដៃល  តៃវូ បាន ចៃញដោយ អាជា្ញាធរ   
របស់ សមជិក អាស៊ាន ។  

លោក  លមឹ  ហៃង  អន ុបៃធន  
សភា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា  បាន 
ឱៃយ ដឹងថា  គំនិត ផ្តួចផ្ដើម បៃព័ន្ធ 
គ្មាន កៃដស ស្នាម នៃះ បង្ហាញ 
ការរកី ចមៃើន យ៉ាង ខា្លាងំ សមៃប ់  
ការ លើក កម្ពស ់ពាណជិ្ជកម្ម ឆ្លង 
កាត់ ពៃដំៃន និង ការជួយ សមៃលួ  
ពាណជិ្ជ កម្ម សមៃប ់វសិយ័ ឯកជន  
កំពុង អំពាវនាវ ឱៃយមន ។

លោក អះអាងថា  ការ បៃើបៃស ់ 
បច្ចៃក វិទៃយាបាន កាត់ បន្ថយ   
ទំនាក់ ទំនង ដោយ ផ្ទាល់។ 

 លោកបាន បញ្ជាក់ទៀត ថា ៖ 
«យើង  ចង់ ឃើញ  បៃព័ន្ធ គ្មាន 
កៃដស ស្នាម បៃភៃទ  នៃះ តៃូវ 
បាន ដក ់ឱៃយបៃើបៃស ់មនិ គៃន ់
តៃ នៅ ក្នងុ ចណំោម រដ្ឋ ជា សម- 
ជិក អាស៊ាន ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ 
ថៃមទាងំ នៅ តាម បណា្ដា បៃទៃ ស  
ផៃសៃង ៗ  ទៀត  ផងដៃរ  »៕ LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ការ ធ្លាក់ ចុះ ដ៏ គំហុក  ចំនួន ភ្ញៀវ  
បរទៃស ដៃល មក ធ្វើ ការ និង វិនិយោគ នៅ 
កម្ពុជា ដោយ សរ ការ  ពៃួយ បារម្ភ ពី ការ ឆ្លង 
រាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ ជលួ 
អាផត មនិ  ក្នងុ រាជធន ីភ្នពំៃញ នៅ ដណំាច ់
ឆ្នា ំ ២០២០ ធ្លាក ់ចុះ បៃមណ ជតិ  ២០ភាគ- 
រយ បើ ធៀប ទៅ ឆ្នាំ ២០១៩ ។ នៃះ បើ   តាម  
ការ សៃវ ជៃវ របស ់កៃមុហ៊នុ អចលនទៃពៃយ  
CBRE Cambodia។

  ការសកិៃសា របស ់CBRE  រក ឃើញ ថា គតិ 
តៃឹម ដំណាច់ ឆ្នាំ ២០២០    អាផតមិន ក្នុង 
រាជធន ីភ្នពំៃញ កមៃតិ A  មន តម្លៃ ជលួ ជា 
មធៃយមព៩ី០០ទៅ១ ៥០០ ដលុា្លារ ក្នងុ ១ ខៃ  
សមៃប់ បៃភៃទស្ទូឌីយោ និង ១ បន្ទប់ គៃង 
នងិ បៃភៃទ  ២ បន្ទប ់គៃង មន តម្លៃ ចន្លាះ ព ី
១ ៨០០ទៅ ២ ៣០០ ដលុា្លារ  ដៃល តម្លៃ នៃះ 
បាន ធ្លាក ់ចុះ  ១៨,៧៤ ភាគ រយ ធៀប នងឹ ចងុ  
ឆ្នា ំ២០១៩។ ចំណៃក  អាផតមិន កមៃតិ B 
មន តម្លៃ ជួលចន្លាះ ពី  ៥០០ទៅ១ ០០០  
ដុលា្លារ ក្នុង ១ ខៃ សមៃប់ បៃភៃទស្ទូឌីយោ 
និង ១ បន្ទប់ គៃង និង បៃភៃទ  ២ បន្ទប់ គៃង 
មន តម្លៃ ចន្លាះ ពី ១ ២០០ទៅ១ ៦០០ 
ដុលា្លារធ្លាក់ ចុះ ១៨,២១ ភាគ រយ ។ 

យោង តាម ការ សិកៃសា ខាង លើ គិត  មក 
ដល់ ពៃល នៃះនៅ ក្នុង រាជធនី ភ្នំពៃញ មន 
អាផតមិនជួល  សរុប  ២ ៩៥១ យូនីត។ 

កញ្ញា គមឹ គ ិន កៃស អ្នកគៃប ់គៃង  ជាន-់ 
ខ្ពស់  កៃុមហ៊ុន CBRE Cambodia បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ទ១ី១ ខៃ កមុ្ភៈ 
ថា  តម្លៃ ជលួ  អាផតមនិ  ក្នងុ រាជធនភី្នពំៃញ  
បាន  ធ្លាក ់ ចុះជា បន្ត បនា្ទាប ់  តាងំ ព ីចងុ តៃមីស 
ទី ១  ឆ្នាំ ២០២០ មក ពៃះ  ភាគ ចៃើនភ្ញៀវ  
បរទៃស ដៃល  ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ លៃង បៃទៃស 
របស់ ខ្លួន គឺ មិន បាន តៃឡប់ មក កម្ពុជា វិញ 
ទៃ រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ ដោយ សរ តៃ 
វិធន ការ បិទ បៃទៃស ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ 
ឆ្លង  រាល ដល ជំងឺកូវីដ ១៩ ។  កញ្ញា បាន 
បន្ត ថា ភាព ទំនៃរ នៃ ទីតាំង បាន ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ 
ធ្លាក់  ជា បន្ត បនា្ទាប់  ហើយ វា ក៏ អាច នឹង បន្ត 
អូស បនា្លាយក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ ផង ដៃរ ។ 

កញ្ញា គនិកៃស អះអាង ថា៖ « តាម ការ- 
សៃវ ជៃវ តម្លៃ ជួល អាផតមិន ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ 
អាច នឹង បន្ត ធ្លាក់ ចុះ បន្ថៃម ទៀត ពៃះ 

ចំនួន ជន បរទៃស មក កម្ពុជា នឹង មិន ទាន់ 
មន ចំនួន ចៃើន ដូច ដើមទៃ ហើយ ការ- 
បៃកួត បៃជៃង តម្លៃ  ជួល  ក៏ ដូច ជា ការ ដក់ 
ចូល ក្នុង ទីផៃសារ របស់ អាផតមិន និង ខុនដូ 
ក៏  នឹង មន ចំនួន ចៃើន    ដៃរ ក្នុង ឆ្នាំ២០២១  
នៃះ »។  កញ្ញា  បន្ថៃម ថា៖ «គៃន ់តៃ អតៃ នៃ 
ការ ធ្លាក់ ចុះ តម្លៃ ជួល នឹង មិន ចៃើន ដូច ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០២០ ទៀត  ទៃ ពៃះ តម្លៃ ពៃល នៃះ គ ឺ
ទាប ណាស់ ទៅ ហើយ  » ។ 

កញ្ញា   លើក ឡើង ទៀត ថា ការ បនា្ទាបតម្លៃ 
ជលួ របស ់សណា្ឋាគរ  ក ៏អាច ជា ដៃគ ូបៃកតួ- 
បៃជៃង ថ្ម ីមយួ ទៀតសមៃប ់ ទផីៃសារ អាផត- 
មិន ផង ដៃរ ។ 

ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ មន   គមៃង អាផត- 
មិន ចំនួន ២ គៃង  បើក ដំណើរ ការ   ដោយ  
មន បន្ទប់ ស្នាក់ នៅ សរុប ៣៨៨ យូនីត ។  
នៃះ បើ តាម កញ្ញា គិនកៃស។ 

លោក សំ សុខនឿន បៃធន សមគម 
អចលន ទៃពៃយ សកល លើក ឡើង   ថា  ទផីៃសារ 
អាផតមិន  នៅ កម្ពុជា ពឹង ផ្អៃក ស្ទើរ ទាំង 
សៃងុ   លើ អតថិជិន ជា ជន បរទៃស ហៃតនុៃះ  
ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ ផ្តាសយសកល កូវីដ- 
១៩ ដៃល ជំរុញ ឱៃយ គៃប់ បៃទៃសលើ ពិភព - 
លោក       រតឹ បន្តងឹ លើ ការធ្វើ ដណំើរ ឆ្លង  ពៃដំៃន 
នះ វា   ធ្វើឱៃយ ទផីៃសារ នៃះ  ធ្លាក ់ចុះ យ៉ាង ចៃើន  
ចាប់ តាំង ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០ រហូត មក ដល់ 
ពៃល នៃះ ។ លោក បន្ត ថា ការ ធ្លាក់ ចុះ នៃះ  
គឺ ទាំង អតៃ  ស្នាក់ នៅ និង តម្លៃ ជួល ដៃល 

កន្លៃង ខ្លះ តម្លៃ បាន ធ្លាក ់ លើស ព ី ២០ ភាគ- 
រយ បើ ធៀប ទៅ នឹង  ដើម ឆ្នាំ ២០២០ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « តម្លៃ នងិ អតៃ បៃើបៃស ់ 
អាផតមិន នៅ កម្ពុជា  បាន ធ្លាក់ ចុះ ចាប់- 
តាំង ពី អំឡុង ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ មុន មក ម្លៃ៉ះ ពៃះ 
អតិថិជន  ជា ជន បរទៃស  បាន តៃឡប់ ទៅ 
បៃទៃស  គៃ វិញយ៉ាង ចៃើន ហើយ ចំនួន  ជន- 
បរទៃស ដៃល ចលូ មក កម្ពជុានៅ ក្នងុ អឡំងុ- 
ពៃល នៃះ ក៏   ស្ទើ  រតៃ មិន មន សោះ តៃ ម្តង »។ 

លោក  បន្ថៃម ថា បច្ចបុៃបន្ន ទផីៃសារ នៃះ កពំងុ 
ពឹង  ផ្អៃក ទាំង សៃុង ទៅ លើ  ស្ថាន ភាព ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  បើ ជំងឺ នៃះ អាច គៃប់ គៃង បាន 
ដោយ ជោគជយ័ ហើយ ការ ធ្វើ ដណំើរ មន 
ភាព ល្អ បៃសើរ ដូច   មុន ឆ្នាំ ២០២០ នះ 
សម្ទុះ នៃ អតៃ ចូល ស្នាក់ នៅ និង តម្លៃ នឹង 
កើន ឡើង ទៅ តាម នះ ដៃរ។ លោក បាន 
អះអាង   ថា៖ « ក្នងុឆ្នា ំ២០២១ នៃះខ្ញុមំនិទាន ់
រពំងឹ ថា ទផីៃសារ នៃះ នងឹ ល្អ ដចូ មនុ ពៃល មន 
វបិត្ត ិ ទៃ ដោយ វា  តៃវូ ការ ពៃល  ទៅ មខុ បន្ថៃម 
ទៀតដើមៃបី   ទាក់ ទាញ ឱៃយ   ភ្ញៀវ បរទៃស ធ្វើ- 
ដំណើរ មក កម្ពុជា  កាន់ តៃ ចៃើន » ។ 

បើ យោងតាម រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួទៃសចរណ ៍ 
លោក  ថោង ខនុ ដោយសរ វបិត្ត ិជងំ ឺកវូដី-  
១៩ បាន ធ្វើឱៃយ ចំនួន ភ្ញៀវទៃសចរ បរទៃស 
ដៃល ធ្វើដំណើរ មក កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
មន  ចំនួន តៃឹមតៃ ១,៣១  លាន នាក់  
ធ្លាកច់ុះ បៃមណ ៨០  ភាគរយ បើ ធៀប  ទៅ 
នឹង ឆ្នាំ  ២០១៩ ៕ LA

តម្លេ  អាផាតមិន  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ធ្លាក់  ចុះ ជាង ១៨ %

សំណង់ អគារ អាផាតមិន ខុនដូ និង ការិយាល័យ ជា ចេើន ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ ។ រូបថត ហុង មិនា

 តម្លៃ បៃង ឆៅ បាន កើនឡើង ក្នងុ រយៈពៃល 
បុ៉នា្មាន ថ្ងៃ ជាប់ៗ គ្នា  ចាប់តំាងពី ថ្ងៃ ចន្ទ សបា្តាហ៍ មុន 
រហូត បំបៃក តម្លៃ ខ្ពស់បំផុត ក្នងុ រយៈពៃល១៣ ខៃ 
ចុងកៃយ ។ ការកើនឡើង នៃះ ដោយសរ តមៃយុ 
របស់ បៃទៃស អារា៉ា បី៊ ស អ៊ូឌីត ដៃលជា បៃទៃស 
នំាចៃញ បៃង ចៃើនជាងគៃ មនបំណង កាត់បន្ថយ 
ការផលិត១ លាន បារ៉ៃល ក្នងុ ១ថ្ងៃ បន្ថៃមទៀត 
សមៃប់ ខៃកុម្ភៈ និង ខៃមីនា ទោះបី ជាមន កិច្ច-
ពៃមពៃៀង បង្កើន ការផលិត បៃង បន្ថៃម នៅក្នងុ 
កិច្ចបៃជំុ របស់ អង្គការ OPEC+ កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ 
ក៏ដោយ។ នៃះ បើ យោងតាម ការចៃញផៃសាយរ បស់ 
គៃហទំព័រ OILPRICE ។ 

 លោក ឈា ឆយ ហៃង បៃធន ផ្នៃក បៃកឹៃសា- 
យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនៃ កៃមុហុ៊ន ហ្គាល ដៃ ន អៃ ហ្វ-   

អិ កស៍ លីង ឃៃ ភី ថ ល បាន លើកឡើងថា ៖           
« កំណើន នៃ តម្លៃ បៃង គឺ មិន តៃមឹតៃ ដោយសរ 
កតា្តា ដៃល បានលើកឡើង ខាងលើ បុ៉ណោ្ណោះ ទៃ បុ៉ន្តៃ 
ក៏ដោយ សរ ស្ថានភាព សៃដ្ឋកិច្ច នៃ បៃទៃស 
ដៃលមន ឥទ្ធពិល លើ សៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក 
ផងដៃរ » ។ 

 លោក បាន បន្ថៃមថា ក្ដ ីសងៃឃមឹថានងឹ មនការ 
អនុម័ត ឆប់ៗ នៃ កញ្ចប់ ថវិកា ស្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច 
ក៏ដូចជា កញ្ចប់ ថវិកា ដោះសៃយ វិបត្តិ កូ វីដ ១៩ 
របស់ សហរដ្ឋអាមៃរិក  នឹងធ្វើ ឱៃយមន កំណើន 
ដំណើរការ អាជីវកម្ម ឡើងវិញ និង ជំរុញ ឱៃយ តម្លៃ 
បៃង ឆៅ មនការ កើនឡើង ។ 

 បន្ថៃម ពីនៃះ ទៀត សរព័ត៌មន Reuter 
បានចៃញ ផៃសាយ កាលពី ថ្ងៃ អង្គា រថា ៖« វិនិ-

យោគិន ក៏ កំពុង សងៃឃឹមលើ ការ ងើបឡើង វិញ នូវ 
តមៃូវការ បៃង នៅពៃល វា៉ាក់សំង កូ វីដ ១៩ 
សមៃច ជា ផ្លូវការ និង ធ្វើឱៃយ តម្លៃ នៃ បៃក់ ដុលា្លារ 
អាមៃរកិ មន កមៃសាយ ដៃល ធ្វើឱៃយ ទនំញិ ឡើងថ្លៃ 
ផងដៃរ » ។ 

 សៃបពៃល គ្នា នៃះដៃរ បៃទៃស ចិន ក៏បាន 
កា្លាយជា កតា្តា ជំរុញ ដ៏ សំខាន់ សមៃប់ ការ ងើប 
ឡើងវញិ នៃ ទផីៃសារ បៃង ។ កាលព ីថ្ងៃ សកុៃ ចនំនួ 
នាវា ដឹកជញ្ជូន បៃង ឆ្ពោះទៅកាន់ បៃទៃស ចិន 
បាន កើន ឡើងដល់ កមៃិត ខ្ពស់បំផុត នៅក្នុង 
រយៈពៃល៦ ខៃ ចុងកៃយ ។ ជាក់ស្ដៃង សជីវ-
កម្ម បៃង សមុទៃ ចិន (CNOOC) មន 
គោលដៅ ចណំាយ ១៣,៩ - ១៥,៥  ពាន ់លាន 
ដលុា្លារ នៅ ឆ្នានំៃះ លើ ការរកុរក នងិ ធ្វើ ផលតិកម្ម 

បៃង ក្នងុសៃកុ ដៃល អាចជា ហៃតផុល មយួទៀត 
ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ តម្លៃ បៃង ឡើងថ្លៃ ។ 

 សមៃប់ ការជួញដូរ បៃង ក្នុង សបា្តាហ៍ នៃះ 
លោក ឆយ ហៃង បានផ្ដល់ យោបល់ ថា តម្លៃ 
បៃង ឆៅ កំពុង ស្ថិតនៅ ចន្លាះ ពី ៥១,៧៧ ទៅ 
៥៧,៧០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល ដៃលជា សញ្ញា 
បង្ហាញ ពី ការ ស្ទុះ ងើប នៃ តមៃូវការ បៃង និង 
ការធ្វើឱៃយមន តុលៃយភាព ឡើងវិញ នៃ ទីផៃសារ ។ 
ដូច្នៃះ អ្នកជួញដូរ គួរតៃ ទិញ បៃង នៅ តម្លៃ 
៥៧,០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល ដោយ កំណត់ 
មុខងរ កាត់ បៃក់ចំណៃញ នៅ តម្លៃ ៥៩.៥០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល និង មុខងរ ការពារ 
ហានិភ័យ នៅ តម្លៃ ៥៥.៥០ដុលា្លារ ក្នុង  ១ 
បារ៉ៃល ៕ 
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តម្ល្រ ប្រង ឆៅ បាន ហក់ ឡើង ស្របព្រល ការ ផលិត ទាប ជាងតម្រូវការ 

ដោយ លោក ឈា ឆាយ ហេង បេធាន ផ្នេក 
បេកឹេសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនេ កេមុហុ៊ន ហ្គោល- 
ដេ ន អេ ហ្វ អិកស៍ លីង ឃេ ភី ថ ល ។
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ព័ត៌មានខ្លីៗ
Twitter នឹង មិន គោរព ការ 
បញ្ជា រដ្ឋាភិបាល ឥណ្ឌា ឱ្យ 
បិទ គណនី ដោយ មិន ព្ញ 
ល្ញ ទ្
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី៩កៃុម-

ហ៊នុបណ្ដាញសង្គមTwitter
បានបៃកាសថា ពួកគៃនឹង
មិនគោរពការបញ្ជារដ្ឋាភិ-
បាលនាយករដ្ឋមន្តៃីNaren-
draModiឱៃយបទិគណនីមយួ
ចំនួនដោយមិនពៃញលៃញ
ទៃពីពៃះពកួគៃគិតថាការ-
បញ្ជានៃះគឺមិនអនុលោម
តាមចៃបាប់ឥណ្ឌា។
Twitterបាននិយាយថា

ពួកគៃបានបិទគណនីជាង
៥០០មកហើយដៃលបាន
ចលូរមួក្នងុការចៃកចាយពត័-៌
មានមិនពិត។ប៉ុន្តៃសមៃប់
គណនីផៃសៃងទៀតពួកគៃ
គៃន់តៃបិទមិនឱៃយឃើញនៅ
ក្នុងឥណ្ឌាហើយសារបង្ហោះ
នៅក្នុងគណនីទាំងនោះនៅ
តៃអាចអានបាននៅខាងកៃ
បៃទៃស។
រដ្ឋាភិបាលលោកModi

បានបញ្ជាឱៃយ Twitterបិទ
គណនីចៃើនជាង១១០០
ដោយចោទបៃកាន់គណនី
ទាងំនោះថាបានផៃសព្វផៃសាយពត័-៌
មានមិនពិតអំពីការបាតុកម្ម
ដោយកសិករ។ រដ្ឋាភិបាល
បាននយិាយថាគណនីខ្លះតៃវូ
បានគាទំៃដោយបា៉ាគសីា្ថានឬ
ដោយចលនាបំបៃកខ្លួនជន-
ជាតិSikh៕សុខវេងឈាង

កុ្ម សុើប អង្កត្  WHO ៖ 
វីរុស កូរូ៉ណ ទំនង មិន ម្ន ល្ច  - 
ច្ញ ពី មន្ទរី ពិសោធ ន៍ចិន ទ្
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី៩កុម្ភៈ

កៃមុសុើបអង្កៃតរកបៃភពជងំឺ
កវូដី១៩នៃអង្គការសខុភាព-
ពភិពលោក(WHO)ជាមយួ
នឹងអ្នកវិទៃយាសាស្តៃចិនបាននិ-
យាយថា វត្តមាននៃវីរុសកូរ៉ូ-
ណក្នងុមនសុៃសដបំងូគឺទនំង
ឆ្លងមកពីសត្វណមួយហើយ
ទំនងមិនមៃនលៃចចៃញពី
មន្ទីរពិសោធន៍ទៃ។
កៃមុអ្នកជំនាញចិន និង

បរទៃសនៃះបានពិចារណ
អំពីគំនិតជាចៃើនអំពីរបៀប
នៃការឆ្លងទៅកាន់មនសុៃសមនុ
គៃដៃលនាំឱៃយមានការរាត-
តៃបាតជុំវញិពភិពលោកហើយ
ឥឡូវនៃះបានសមា្លាប់មនុសៃស
ជាង២,៣លាននាក់ទៅ
ហើយ៕សុខវេងឈាង
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សៅសម្ភសេស

អា្រហ្វិកខាងតៃបូងកំពុងស្វៃង-
រកផៃនការចាក់វ៉ាក់សាំងថ្មី
ដើមៃបីបៃឆាំងនឹងទមៃង់នៃវីរុស
ដៃលបំប្លៃងខ្លួនពីវីរុសកូវីដ-
១៩កៃយបង្អាក់ការចាក់-
វ៉ាក់សាំងAstraZenecaជា
បណ្ដាះអាសន្នដោយសារទិន្ន-
ន័យបឋមដៃលទទួលបាន
បង្ហោញថាវ៉ាក់សាំងនៃះ អាច
មានបៃសិទ្ធភាពតិចតួចបំផុត។
កាលពីថ្ងៃចន្ទកន្លងទៅ

អា្រហ្វកិខាងតៃបងូកពំងុដណំើរ-
ការសិកៃសានិងពិសោធលទ្ធ-
ភាពរបស់វ៉ាក់សំាងAstra-
Zenecaនៃះ។ អ្នកសិកៃសា
សៃវជៃវបានលាយវ៉ាក់សំាង
AstraZenecaជាមួយ
វ៉ាក់សាំងមួយផៃសៃងទៀតឬជា-
មួយនឹងវ៉ាក់សំាងផលិតដោយ
កៃមុហ៊នុJohnson&John-
sonដៃលវ៉ាកស់ាងំនៃះតៃវូគៃ
មិនទាន់អនុញ្ញាតឱៃយបៃើនៅ
កន្លៃងផៃសៃងនៅឡើយនោះបាន
បៃើលើការចាក់ដល់បុគ្គលិក
សខុាភបិាលបៃមាណ១០០០០០
នាក់សិនខណៈពៃលអ្នក-
សិកៃសានៅកំពុងតាមដនបៃ-
សិទ្ធភាពរបស់វដើមៃបីបៃឆាំង
នឹងវីរុសបំប្លៃង(501Y.V2ឬ
B1.351.)នៅឡើយ។
ការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាសៃ្ត

ភា្លាមៗបង្ហោញឱៃយឃើញលទ្ធ-
ផលបឋមនៅក្នុងការសិកៃសា
តូចមួយដៃលបង្ហោញថាវ៉ាក់-
សាំងAstraZenecaមាន
បៃសទិ្ធភាពតចិតចួបផំតុបៃឆាងំ
នឹងករណីសៃលនិងមធៃយម
នៃជងំឺដៃលបណ្ដាលមកពីវរីសុ
បំប្លៃងនៃះ។
យា៉ាងណមិញកៃមុអ្នកសៃវ-

ជៃវនៅមានសងៃឃឹមនៅឡើយ
ថា វ៉ាក់សំាងJohnson&
Johnsonអាចនឹងធ្វើឱៃយ
សា្ថានភាពជំងឺនៅក្នុងបៃទៃស
មួយនៃះបៃសើរជាងមុន។
លទ្ធផលដំបូងពីការធ្វើតៃស្ត
វ៉ាកសំ់ាងអន្ដរជាតិបានបង្ហោញ
ថាវ៉ាក់សាំងJohnson&
Johnson មានបៃសិទ្ធភាព
៥៧% នៅអា្រហ្វិកខាងតៃបូង
ក្នុងការការពារវីរុសកូវីដ១៩
កុំឱៃយមានការវិវឌៃឍទៅដល់

កមៃិតធ្ងន់ធ្ងរ។ទោះជាយា៉ាង-
ណក្ដី កមៃិតបៃសិទ្ធភាពនៃ
វ៉ាក់សំាងនៃះនៅមានកមៃិត
ទាបជាងបណ្ដាបៃទៃសដទៃ
ទៀតនៅឡើយខណៈបៃសិទ្ធ-
ភាពវ៉ាក់សំាងនៃះនៅអាមៃរិក
មានកមៃិត៧២% និងរឹតតៃ
មានបៃសទិ្ធភាពជាងនៃះទៀត
ពោលគឺនៅតាមបណ្ដាបៃទៃស
ជាអន្តរជាតិដៃលមានកមៃិត
ទៅដល់៨៥%ក្នងុការការពារ
រោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។
អ្នកសៃីបណ្ឌិត Glenda

Grayបៃធានកៃមុបៃកឹៃសាសៃវ-
ជៃវខាងវៃជ្ជសាស្តៃនៅអា្រហ្វិក
ខាងតៃបូងដៃលដឹកនាំកៃុម
សិកៃសាវ៉ាក់សំាងនៅផ្នៃកអា-
្រហ្វិកខាងតៃបូងបានឱៃយដឹងថា៖
«យើងមិនអាចរង់ចាំបានទៃ។
ទិន្នន័យពីបៃសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់-
សំាងក្នុងសៃុកយើង វល្អគួរ-
សមហើយ»។អ្នកសៃីបាន
សង្កត់ធ្ងន់ថាការសាកលៃបង
វ៉ាកសំ់ាងJohnson&John-
sonបង្ហោញថាមានសវុត្ថភិាព
ហើយដចូនងឹវ៉ាកស់ាងំAstra-
Zenecaដៃរ វងយសៃួល
បៃើជាងវ៉ាក់សាំងPfizerនិង
Modernaដៃលតៃូវការសីតុ-
ណ្ហោភាពតៃជាក់ខា្លាំង។
ទោះបីជាយា៉ាងណក្ដីអា្រហ្វកិ

ខាងតៃបូងហាក់ដូចជាកំពុង
សា្តាប់តាមវិធីសាស្តៃរបស់អ្នក-
សៃី។អ្នកសៃីបាននិយាយថា
បៃទៃសនៃះកំពុងរៀបចំផៃន-
ការបនា្ទាន់ដើមៃបី«ដក់ចៃញ
ផៃនការនងិវយតម្លៃលទ្ធភាព
របស់វឱៃយបានឆាប់រហ័ស»។
អ្នកសៃី MugeCevikអ្នក-

ឯកទៃសខាងជំងឺឆ្លងនៅសា-
កលវិទៃយាល័យSt.Andrews
ក្នងុបៃទៃសស្កតុឡៃនបានមាន
បៃសាសន៍ថា៖«គោលបំណង
ធំនងិសខំាន់បផំតុនៃវ៉ាកស់ាងំ
គឺដើមៃបីការពារកុឱំៃយមានមនសុៃស
ឆ្លងចលូពៃទៃយនងិចនំនួមនសុៃស
សា្លាបច់ៃើន។លទ្ធផលទាងំនៃះ
(របស់អា្រហ្វិកខាងតៃបូង)ក៏
ដូចតៃគោលបំណងរបស់វ៉ាក់-
សំាងទទូៅដចូគា្នា។ប៉នុ្តៃបៃសនិ-
បើវមិនមានសមត្ថភាពការ-
ពារកុំឱៃយមានជំងឺឆ្លងបានមៃន
នោះយើងចាំបាច់តៃូវសមៃប
នឹងយុទ្ធសាស្តៃយើងដើមវិញ
ពោលគឺផ្តាតលើការការពារកុំ
ឱៃយមនុសៃសឆ្លងនិងចូលមន្ទីរ-
ពៃទៃយក៏ដូចជាចំនួនការសា្លាប់
ចៃើនតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់-
សំាងការពារអ្នកដៃលងយ
រងគៃះបំផុត និងកាត់បន្ថយ
ការឆ្លងសហគមន៍ជាដើម»។
ឥឡូវនៃះពិភពលោកទាំង-

មូលកំពុងរង់ចាំមើលយុទ្ធ-
សាសៃ្តរបស់អា្រហ្វិកខាងតៃបូង
ពីពៃះវីរុសបំប្លៃងនៃះតៃូវ
បានគៃរកឃើញហើយឥឡវូនៃះ
ក៏កពំងុតៃពងៃកីខ្លនួក្នងុបៃទៃស
នៃះ ក៏ដូចជារីករាលដលទៅ
បៃទៃសជាង៣០ឯទៀតដៃរ។
កៃុមមនៃ្តីនិយាយថា វីរុស
បំប្លៃងនៃះ កំពុងរាលដល
កាន់តៃខា្លាំងហើយភ័ស្តុតាង
កំពុងបង្ហោញឱៃយឃើញថា វីរុស
បំប្លៃងនៃះកាន់តៃសាហាវ។
ដោយឡៃកការសិកៃសាថ្មីៗក៏
បានបង្ហោញផងដៃរថាវរីសុនៃះ
នឹងអាចឆ្លងទៅមនុសៃសដៃល
ធា្លាប់ឆ្លងវីរុសទមៃង់ដើមផងដៃរ។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថាវៃជ្ជ-

បណ្ឌិតShabirMadhiដៃល
ជាអ្នកសកិៃសាផ្នៃកវ៉ាកសំ់ាងជាន-់
ខ្ពស់ដៃលដឹកនំាការសាកលៃបង
វ៉ាក់សាំងដើមរបស់អា្រហ្វិក
ខាងតៃបូងដៃលកំពុងតៃបន្តការ-
សកិៃសាលើបៃសទិ្ធភាពវ៉ាកសំ់ាង
ជាបន្តបនា្ទាប់បានបៃកាស
បង្អាក់ការចាក់វ៉ាក់សំាង As-
traZenecaនៅអា្រហ្វិកខាង
តៃបូងដោយអះអាងថាបៃសទិ្ធ-
ភាពនៃវ៉ាកស់ាងំនៅមានកមៃតិ
នៅឡើយក្នុងការទប់ទល់នឹង
បៃភៃទបំប្លៃងB1.351នៃះ។
លោកBarrySchoubបៃ-

ធានគណៈកមា្មាធិការពិគៃះ-
យោបល់អំពីការចាក់ថា្នាំបង្ការ
របស់អា្រហ្វិកខាងតៃបូងក៏បាន
គាំទៃចពំោះការផ្អាកនៃះដចូគា្នា
ដោយសងៃឃឹមថាការសិកៃសាថ្មកី្នងុ
ការចាក់លាយជាមួយវ៉ាក់សំាង
Johnson&Johnsonនឹង
មានបៃសិទ្ធភាពជាងមុន។
បន្ថៃមពីនៃះលោក Salim

AbdoolKarimបៃធានកៃុម
ទទលួបន្ទកុផ្នៃកបៃយទុ្ធបៃឆាងំ
នឹងមៃរោគឆ្លងនៃបៃទៃសនៃះ
បានពនៃយល់ទាក់ទិននឹងការ-
ចាក់វ៉ាក់សាំងលាយនៃះថា៖
«អ្នកតៃូវបៃើវ៉ាក់សាំងដៃល
មានសៃប់ដើមៃបីបង្កើតភាពសា៊ាំ
ដល់រាងកាយអ្នកបៃឆាំងនឹង
បៃភៃទវីរុសបំប្លៃងដៃលមាន
សៃប់ក្នុងខ្លួនហើយវ៉ាក់សំាង
លើកទី២ (ដៃលជាវ៉ាក់សាំង
បៃភៃទផៃសៃងពទី១ី)នងឹការពារ
បៃឆាំងនឹងបៃភៃទបំប្លៃង
501Y.V2នៃះ»។
លោកបានបន្ថៃមថា៖«ហើយ

យើងក៏នឹងចង់ឃើញវ៉ាក់សំាង
ជនំាន់កៃយដៃលជាវ៉ាកស់ាងំ
មានបៃសិទ្ធភាពទូលំទូលាយ
ជាងនៃះពោលគឺអាចការពារ
ទាំងបៃភៃទថ្មី ដៃលកំពុង
បំប្លៃងនាពៃលបច្ចុបៃបន្ន និង
នាពៃលអនាគតផងដៃរ»៕

អា្រហ្វ កិខា ងត្បូង រកផ្នការ   ចាក់វ៉ាក់សំាង ថ្មក្ីយ បង្អាក់វ៉ាក់សំាង
AstraZenecaបណ្តោះអាសន្ន ដោយ សារប្សិទ្ធ ភាព នៅមានកមិ្ត  

គេូពេទេយម្នាកកំ់ពុងបូមយកវ៉ាក់សំាងAstraZenecaដើមេបីច កឱ់េយបេជាជននៅក្នងុសហគមន៍NossaSenhoraLivramentoកាលពីថ្ងេទី៩កុម្ភៈ។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
របាយការណ៍បង្ហាញថា កូរ៉េខាងជើងបានរំលោភ
លើទណ្ឌកម្មផលិតមីសី៊លន៊យក្លេអ៊េរ

របាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថា ប្រទ្រសកូរ៉្រខាង- 
ជើងបានផលតិមសី៊លីនយ៊ក្ល្រអ៊្ររ នងិមសី៊លីព្រញ១ឆ្នា ំ
២០២០ ដ្រល ការផលតិនយ៊ក្ល្រអ៊្ររន្រះបានរលំោភលើ
ទណ្ឌកម្មអន្តរ ជាតិន្រះ។ ន្រះបើតាមការរាយការណ៍ 
របស់សារព័ត៌មានReuters។

របាយការណ៍ន្រះបានបង្ហាញថា ប្រទ្រសកូរ៉្រខាង- 
ជើងបាន  ផ្តល់ មូលនិធិទៅកម្មវិធីផលិតន៊យក្ល្រអ៊្ររន្រះ 
ប្រមាណ ៣០០លានដ៊លា្លារអាម្ររិកដ្រលត្រូវបានលួច
ពកីារ វាយប្រហារតាម អីន៊ ធណឺតិ ហើយ បានបន្តស្វ្រង រក 
សមា្ភារ និងបច្ច្រកវិទ្រយាដើម្របីផ្តល់មូលនិធិដល់កម្មវិធី 
ទាំង ន្រះថ្រម។

របាយការណ៍បានរកឃើញថា អ៊ រ៉ីង់បានសហការ ជាមួយ  
ប្រទ្រសករូ៉្រខាងជើងលើការអភវិឌ្រឍគម្រង ម ីស៊លី រយៈ- 
ចមា្ងាយ ឆ្ងាយ នៅឆ្នាំ២០២០។ ប្រទ្រស អ៊ីរ៉ង់ និយាយថា 
ចំពោះការស៊ើប អង្ក្រត និងវិភាគលើករណីន្រះ អាចមាន 
ព័ត៌មានមិនពិត និង ទិន្នន័យប្រឌិត៕ សុខ ស្រីលុច

តួកគី ឱេយ សញ្ញាថា  នឹង សមេប សមេលួ ជា មួយ 
អាមេរិក វិញ ជំ៊វិញ ការ ទិញមីសី៊ល  S-400  ពីរ៊សេសី៊

រដ្ឋ មន្រ្តី ក្រសួង ការពារ ជាតិ របស់ ប្រទ្រសតួកគី បាន 
ឱ្រយដឹងថា  ប្រទ្រស តួកគី ប្រហ្រល ជា មាន ឆន្ទៈ ក្នុង ការ - 
បញ្រឈប់ដាក់ ពង្រយ ប្រព័ន្ធ ការពារ ដ្រន អាកាស ដ្រល 
ទិញ  ពី រ៊ស្រសុី កាល ពី ព្រល កន្លង ទៅដ្រល ធ្វើឱ្រយ មាន ការ-  
ដាក់  ទណ្ឌកម្ម ពី សហ រដ្ឋ អាម្ររិក ។

លោក HulusiAkar បាន និយាយ នៅក្នុង បទ- 
សមា្ភាសមួយ ដ្រល ត្រូវ បាន ច្រញ ផ្រសាយ ដោយ កាស្រត 
Hurriyet ប្រចាថំ្ង្រ  ច្រញ ផ្រសាយ កាលព ីថ្ង្រអង្គារ ថា  លោក 
បាន បើក ចតិ្ត ទលូាយ ចពំោះ ការ សម្រប សម្រលួ ជាមយួ 
នឹង អាម្ររិក វិញ  ដ្រលមាន លក្ខណ ៈប្រហាក់ ប្រហ្រល នឹង 
ប្រទ្រស ក្រិក ដ្ររ ក្រយ ទទួល ទណ្ឌកម្ម ពី អាម្ររិក 
ទាក់ទិន នឹងការ ទិញ មីស៊ីល ពីរ៊ស្រសុី។

លោក Akar បាន មាន ប្រសាសន៍ថា៖«យើង បាន 
នយិាយ រឿងន្រះ ពមីន៊ មករចួ ហើយ ទោះប ីម៉ដូ្រល ណាក ៏
ដោយ  យើងព្រម ក្នុង ការ ចរចា ម៊ន នឹង ទិញ»។

ដោយ ឡ្រក សារព័ត៌មាន  Bloomberg កាលពី 
ថ្ង្រអង្គារ បាន ដក ស្រង់ សម្តី មន្រ្តី តួកគី២ រូប ដ្រល ដឹង 
ច្របាស់ ពី ទំនាក់ ទំនង រវាង តួកគី  និង សហ រដ្ឋ អាម្ររិក បា ន 
និយាយ ថា ទី ក្រ៊ងអង់ការា៉ា បាន ត្រៀមធ្វើ អ្វីតាម ត្រ អា-
ម្ររិក ចង់បាន  ពីព្រះ ប្រទ្រស ន្រះ ចង់ ធានាការ ផ្គត់ផ្គង់ 
គ្រឿង បនា្លាស ់នា ព្រល អនាគត សម្រប ់ប្រពន័្ធ អាវធ៊ ដ្រល 
ផលិត នៅ អាម្ររិក  និង ចៀសវាង ការ ខូចខាត ស្រដ្ឋកិច្ច 
របស់ ខ្លួន៕ សៅ  សម្ភស្រស

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១១ ែខក៊ម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សុខ វ្រងឈាង 

កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  ទី ៩ ក៊ម្ភៈន្រះ  
ព្រទឹ្ធសភា អាម្ររកិ បោះឆ្នាត បើក 
ការ  ជនំ៊ជំម្រះ រឿង ក្ដ ីអតតី ប្រធានា-
ធិបតី  លោក  Donald Trump 
បនា្ទាប ់ព ីសា្ដាប ់ការ តស៊ ូមត ិជា ច្រើន 
ម៉ោង រវាង អយ្រយការ សភា តណំាង  
និង ក្រ៊ម ម្រធាវី ការពារ ក្ដី លោក  
Trump ថា តើ ការ ជនំ៊ ំជម្រះ ក្ដ ីអតតី- 
ប្រធានា ធិបតី នៅ ព្រឹទ្ធសភា អន៊-
លោមតាម រដ្ឋធម្មន៊ញ្ញ ដ្ររ ឬ ទ្រ ។

សឡំ្រង ឆ្នាត គាទំ្រ ការ ចាបផ់្ដើម   
ជនំ៊ជំម្រះ ក្ដ ី គ ឺ៥៦-៤៤ ដោយ  មាន 
សមាជិក គណបក្រស សាធារណរដ្ឋ 
ចំនួន ៦ រូប ចូល រួម គាំទ្រ ជា មួយ 
សមាជកិ គណបក្រស ប្រជា ធបិ ត្រយ្រយ 
ទាំង ៥០ ។ សមា ជិក គណបក្រស 
សាធារណ រដ្ឋ ដ្រល បោះ ឆ្នាត គាទំ្រ 
គ ឺលោក ស្រ ី Susan Collins មក 
ពី រដ្ឋ Maine លោក ស្រី Lisa 
Murkowski មក ពី រដ្ឋ  Alaska 
លោក  Mitt Romney មក ពី រដ្ឋ  
Utah លោក  Ben Sasse មក 
ពី រដ្ឋ  Nebraska លោក Pat 
Toomey មក ពី រដ្ឋ  Pennsyl-
vania នងិ លោក  Bill Cassidy 
មក ពី រដ្ឋ  Louisiana ។

ការ បោះឆ្នាត របស់ លោក  Cas-
sidy គឺ គួរ ឱ្រយ កត់ សមា្គាល់ ជាង   គ្រ  
ដោយសារ លោក គឺ ជា សមា ជិក 
ព្រឹទ្ធ សភា ត្រ មួយ គត់ ដ្រល  បាន 
ផ្លាស ់ប្ដរូ ជហំរ របស ់លោក ។ កាល- 
ពី ច៊ង ខ្រ មករា  លោក  Cassidy 
បាន  បោះឆ្នាត  គាទំ្រ ការ សម្រច 
ប្រកាស ថា  ការ ជនំ៊ ំជម្រះ ក្ដ ីអតតី- 
ប្រធានាធបិត ីនៅ ព្រទឹ្ធ សភា  គ ឺមនិ 
អន៊លោម តាម  រដ្ឋធម្មន៊ញ្ញ ទ្រ  ត្រ 
ការ បោះឆ្នាត កាល   នោះ បានបរា-
ជ័យ ដោយព្រទឹ្ធ សភា បាន បោះ- 
ឆ្នាត ច្រន ចោល ការ សម្រច ន្រះ 

ក្នុង សំឡ្រង  ៥៥-៤៥ ។ 
លោក Cassidy បាន និយាយ  

ថា  លោក បាន ផ្លាស ់ប្ដរូ ជហំរ របស ់
លោក បនា្ទាប ់ព ីបាន សា្ដាប ់មត ិរបស ់
អយ្រយការ សភា តំណាង ។ ក្នុង 
ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ លោក  បាន  
និយាយ ថា ៖ «ប្រសិន បើ នរណា 
មា្នាក ់មនិ យលស់្រប នងឹ ការ បោះ-
ឆ្នាត  របស់ ខ្ញុំ ហើយ ត្រូវ ការ ការ- 
ពន្រយល់  ខ្ញុំ សូម ឱ្រយ ពួក គ្រ សា្ដាប់ បទ- 
បង្ហាញ របស់ អយ្រយការ សភា តំ-
ណាង  នងិ ក្រម៊ ម្រធាវ ីប្រធានាធ-ិ 
បតី  Trump »។

កាល ពី ថ្ង្រ ១៣ មករា សភា - 
តំណាង អាម្ររិក បាន បោះឆ្នាត 
ក្នងុ សឡំ្រង  ២៣២-១៩៧ ធ្វើការ   
ចោទ ប្រកាន់ លោក  Trump ពី   
បទ ញុះញង់ ឱ្រយ មាន ក៊បកម្ម  ដោយ    
លើក ឡើង ថា  កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី៦ មករា 
លោក បាន ជំរ៊ញ ក្រ៊ម អ្នក គាំទ្រ 
របស់ លោក ឱ្រយ ទៅ ធ្វើ  ក៊បកម្ម នៅ 
វិមាន កាពីតូល (អគារ សភា ) ដ្រល  
ឈាន ដល់ ការ  វាយ សម្រ៊ក ចូល 
បន្ទប់ អង្គ សភា ទាំង ២។

អយ្រយការ សភា តណំាង ចាប ់ផ្ដើម 
បទ បង្ហាញ របស ់ពកួ គ្រ ដោយ ចាក ់

វីដ្រអូ សង្ខ្រប ព្រឹត្តិការណ៍ ក៊បកម្ម 
៦ មករា  ដ្រល រមួ មាន  ការ ដក ស្រង ់
សម្ដីលោក  Trump មួយ ចំនួន 
ដចូជា ការ នយិាយ ថា  «យើង នងឹ 
បញ្រឈប់ការលួច » ដ្រល ទាក់ទង 
នឹង  ការអះ អាង ដោយ គា្មាន មូល ដា្ឋាន   
របស ់លោក ថា  ការ បោះឆ្នាត ត្រវូ   
បាន «លួច»  ដោយ ការ ក្ល្រង បន្ល ំ។

បនា្ទាប់ ពី ការ ចាក់ វីដ្រអូ អយ្រយ- 
ការ  នាមំខ៊ សមាជកិ សភា តណំាង   
លោក  Jamie Raskin   ដ្រលជា    
អតីត សាស្ត្រចារ្រយ ច្របាប់ បាននិ- 
យាយ ថា  សកម្មភាព របស ់លោក  
Trump គឺ ជា «ឧក្រដិ្ឋកម្ម ខ្ពស់ »។

ក្រ៊ម ម្រធាវី ការពារ ក្ដី លោក  
Trump បាន ឆ្លើយ តប នឹង ការ- 
ចោទ ប្រកាន់ ន្រះ ថា  សម្ដីរបស់ 
លោក  Trump គ ឺស្ថតិ ក្រម ការ- 
ការ ពារ របស ់វសិោធនកម្ម ទ ី ១   ន្រ 
រដ្ឋធម្មនញ៊្ញ អាម្ររកិ  ហើយ លោក 
មិន បាន បង្ក ឱ្រយ មាន ក៊បកម្ម ន្រះ 
ទ្រ។  បន្ថ្រម ពី លើ ន្រះ ទៀត  ក្រ៊ម 
ម្រធាវី  បាន និយាយ ថា  ការ ជំន៊ំ - 
ជម្រះ ក្ដ ីលោក  Trump គ ឺមនិអន-៊
លោម តាម រដ្ឋធម្មនញ៊្ញ ទ្រ  ដោយ- 
សារ លោក បាន ចាក ច្រញ ពី តំ-

ណ្រង ទៅ ហើយ ។
លោក ម្រធាវី  Bruce Castor 

បាន នយិាយ ថា ៖ «ប្រធានាធបិត ី 
Trump ល្រង កាន ់អំណាច ទៀត 
ហើយ ។ គោល បំណង របស់ រដ្ឋ-
ធម្ម ន៊ញ្ញ ត្រូវ បាន សម្រច រួច ទៅ 
ហើយ ។ លោក ត្រវូ បាន ដក ច្រញព ី 
តំណ្រង ដោយ អ្នក បោះឆ្នាត »។

លោក  Raskin  បាន ច្រន ចោល  
មតិ របស់ ម្រធាវី លោក  Trump 
ហើយ នយិាយ ថា  សកម្មភាព ខស៊ 
ច្របាប់ របស់ លោក  Trump ក្នុង 
នាម ជា ប្រធានាធិបតី  គឺ មិន អាច 
លើក ល្រង បាន  បើ ទោះ ប ីជា លោក 
ចាក ច្រញ ពី តំណ្រង ក៏ ដោយ ។ 
លោក បាន និយាយ ថា  ការ លើក ល្រង  
គ ឺហាក់ ដូចជា ការ អនញ៊្ញាត ឱ្រយ ធ្វើ 
សកម្មភាព ខ៊ស ច្របាប់ ដោយ និទ្ទណ្ឌ- 
ភាព  ក្នងុ រយៈ ព្រល ប៉ន៊ា្មាន សបា្ដាហ ៍
ច៊ង ក្រយ ន្រ ការ កាន់ អំណាច ។

អយ្រយការ សភា តំណាង បាន 
លើក ឡើង អពំ ីករណ ីមន៊ ៗ   ដ្រល 
មាន ការ ជនំ៊ ំជម្រះ ក្ដ ី នៅព្រទឹ្ធសភា 
បាន កើត ឡើង បនា្ទាប ់ព ីមន្ត្រ ីបាន 
ចាកច្រញ ព ីតណំ្រង ។ ពកួ គ្រ បាន 
លើក ឡើង ពសីណំុ ំរឿង ពក៊រលយួ 
មួយ កាល ពី ឆ្នាំ ១៨៧៦ ដ្រល 
កាល នោះ រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ ការពារ- 
ជាត ិ William Belknap ត្រវូ បាន 
សភា តំណាងធ្វើ  ការ ចោទ ប្រកាន ់ 
ហើយ ព្រទឹ្ធ សភា  ធ្វើ ការ ជនំ៊ ំជម្រះ- 
ក្ដី  បនា្ទាប់ ពី លោក បាន ចាកច្រញ 
ពី តំណ្រង ។

យា៉ោង ណា មញិ  ការ ជនំ៊ ំជម្រះ ក្ដ ី
នងឹ ចាប ់ផ្ដើម នៅ ថ្ង្រ ពធ៊ ទ ី១០ កម៊្ភៈ  
(ត្រវូ នងឹ ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍  ទ១ី១ នៅ 
កម្ពជុា ) ដោយ ភាគ ីសង ខាង នងឹ 
មាន ព្រល វ្រលា រហូត ដល់ ១៦ម៉ោង   
សម្រប ់បញ្ចុះបញ្ចលូ ឱ្រយ សមាជកិ- 
ព្រឹទ្ធសភា បោះឆ្នាត ផ្ដនា្ទាទោស  
ឬ លើកល្រង ទោស ៕

លោក Bill Cassidyនិយាយជាមួយអ្នកកាស្រត ខណៈច្រញពីវិមានកាពីតូល។ AFP

ពេទឹ្ធសភាអាមេរិកបោះឆ្នោត បើក ការជំនំ៊ជមេះ រឿងក្តលីោកTrump

សុខ  ស្រីលុច

បនា្ទាប់ ពី មាន បាត៊កម្ម តវា៉ា ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  ទី៩ ខ្រក៊ម្ភៈ មាន ការ ប៉ះទង្គចិ- 
គា្នា រវាង ក្រម៊ បាតក៊រ នងិ ប៉លូសិ ដ្រល បង្ក ឱ្រយ 
មានការ រង របួសសា្នាមទំាង ២ភាគី។ន្រះ បើ តាម   
ការរាយការណ៍ របស់ ទូរទស្រសន៍រដ្ឋ មីយា៉ោន់មា៉ោ។

សា្ថានីយ ទូរ ទស្រសន៍  និង វិទ្រយុ មីយា៉ោន់មា៉ោ  
(Myanmar Radio and Television) 
បាន រាយការណ ៍ថា រថយន្ត ប៉លូសិ  ១ គ្រឿង 
ត្រូវ បានបំផ្លាញ នៅ ឯ បាត៊កម្ម នៅ ទីក្រ៊ង 
Mandalay។ ការ រាយការណ៍ នោះ បាន 
បន្តថា ការ តវា៉ាន្រះ  ជា ការ  រៀបចំ ឡើង ដោយ 
ប្រជាជន ដ្រលចង់ ធ្វើឱ្រយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
ស្ថិរភាព របស់ ប្រទ្រស ជាតិ។

ទាក់ទង នឹង ប្រតិកម្ម នៅ ប្រទ្រស មី-
យា៉ោន់មា៉ោ អង្គការ សហ ប្រជាជាតិ មាន ការ- 
ព្រួយ បារម្ភក្រយ ពីមាន ការរាយការណ៍ 

ថា មាន ការប៉ះទង្គិច រវាង ក្រ៊មបាត៊ករ និង 
ប៉ូលិស។ អង្គការ សហ ប្រជាជាតិ បាន 
និយាយថា៖«យោងតាម ការ រាយការណ៍ពី   
ក្រង៊ Nay Pyi Taw, Mandalay និងទីក្រង៊   
ដទ្រ ទៀត បាត៊ករ ជាច្រើន នាក់ បាន រង- 
របួសខ្លះស្ថតិ ក្នងុ សា្ថានភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារ  
ការ  ប៉ះទង្គិច ជា មួយកមា្លាំង សន្តិស៊ខ »។ 

ប៉ូលិស បាន បាញ់ទឹក ដើម្របី បង្រ្កាប ក្រ៊ម 
បាតក៊រ នៅ រដ្ឋធាន ីNay Pyi Taw រយៈព្រល  
២ ថ្ង្ររចួ មកហើយ។ មាន ការ រាយការណថ៍ា 
ក្រ៊ម ប៉លូសិ បាន បាញគ់្រប់ កាភំ្លើង ជរ័ ទៅ 
លើ  ក្រម៊ មន៊ស្រស នៅ ក្នងុទី ក្រង៊Nay Pyi Taw  
បង្កឱ្រយ មានអ្នក របសួ ផងដ្ររ។ រឯី នៅ ទកី្រង៊ 
Mandalay  វិញ ក្រ៊ម ប៉ូលិស បាន បង្ក្រប 
បាត៊កម្ម ដោយ ការ បាញ់ទឹក ដើម្របី បំប្រក 
ក្រម៊ បាត៊ករ។ យា៉ោងណា មិញ ក្រម៊ បាត៊ករក៏  
បាន ប្រមលូ ផ្តុគំា្នា នៅ ទីក្រង៊ Yangon ដ្រល 
មាន មន៊ស្រស ជា ច្រើន បានធ្វើ បាត៊កម្ម ចាប់ តំាង-   

ពី ថ្ង្រទី៦ ក៊ម្ភៈ  ប៊៉ន្ត្រមិន មាន ស្រចក្ត ីរាយ ការណ៍  
ថា  មាន អំពីអំពើ ហិង្រសា កើតឡើង ទ្រ។

ក្រ៊ម អ្នកតវា៉ា កំព៊ង ទាមទារ ឱ្រយមាន អំ-
ណាច ត្រឡប ់ទៅ រដា្ឋាភបិាល ស៊វីលិ  នងិ កពំង៊  
ស្វ្រងរក ស្ររភីាព សម្រប ់លោក ស្រ ីAung 
San Suu Kyi និង សមាជិក គណបក្រស 
របស់ លោក ស្រី ផ្រស្រងៗ ទៀត។ គួរ បញ្ជាក់ 
ផង ដ្ររថា ប្រធាន គណបក្រស សម្ព័ន្ធជាតិ 
ដើម្រប ីប្រជាធបិ ត្រយ្រយ លោកស្រ ីAung San 
Suu Kyi  និង សមាជិកគណបក្រស ផ្រស្រងទៀត 
ត្រវូ បាន ឃ៊ខំ្លនួ កាល ព ីថ្ង្រទ១ី ខ្រកម៊្ភៈ ដោយ 
មាន ការ ចោទ ប្រ កានថ់ា  មានការ បន្ល ំសន្លកឹ- 
ឆ្នាត ដ្រល ប្រព្រតឹ្ត ឡើង កាល ព ីខ្រ វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ
២០២០ កន្លង ទៅ។

ការ តវា៉ា ត្រវូ បាន ហាមឃាត ់នៅតបំន ់មយួ 
ចនំនួ ន្រ ទកី្រង៊ Yangon នងិ Mandalay 
យោងទៅ តាមបទ បញ្ជាមួយ ដ្រល បាន 
ច្រញ កាល ពីយប់ ថ្ង្រទី៨ ក៊ម្ភៈ។ នៅ តាម 

បាត៊កម្មនៅ មីយ៉ាន់មា៉ាៈ មានការ ប៉ះទង្គចិ គ្នោ រវាង កេម៊បាត ក៊រ  និង បូ៉លិស តបំន ់ខ្លះការ ប្រមលូផ្តុ ំគា្នាដ្រល មាន មន៊ស្រស 
លើសពី ៥នាក់រួម ទំាងការ ធ្វើបាត៊ កម្ម ត្រ ួវ 
បាន  ហាមឃាត់ រួមទំាង មាន បម្រម  ហាម- 
ឃាតក់ារ ធ្វើ ដណំើរ ចាបព់ ីម៉ោង ៨យប ់ដល ់
ម៉ោង៤ទៀបភ្លឺ។ អ្នក ដ្រល បំពាន អាចត្រូវ 
ផ្តនា្ទាទោស ដាក់ ពន្ធនាគារ រហូត ដល់  ៦ខ្រ 
ឬ ពិន័យ ជា ប្រក់។

ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ រដ្ឋ មីយា៉ោន់មា៉ោ កាល ពី 
ថ្ង្រ ទ៨ី  កម៊្ភៈ បាន ផ្រសព្វផ្រសាយ ថា  ក្រម៊ បាតក៊រ 
កពំង៊ បង្ក គ្រះថា្នាក ់ដល ់ស្ថរិ ភាព របសប់្រ- 
ទ្រស។ ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ ពី ក្រសួង 
ពត័ម៌ាន ដ្រល បាន រាយការណ៍ នៅ សា្ថានយី- 
ទរូទស្រសន ៍MRTV បាន ប្រកាសថា ៖ «ប្រជា- 
ធិប  ត្រយ្រយ អាច ត្រូវ បាន បំផ្លាញ ប្រសិន- 
បើគា្មាន វនិយ័ ត្រមឹត្រវូ។ យើងនងឹ ត្រវូចាត-់ 
វធិានការ តាមផ្លវូ ច្របាប ់ដើម្របី ការពារ សកម្ម- 
ភាព ដ្រល រំលោភ លើ ស្ថិរភាព របស់ រដ្ឋ 
ស៊វត្ថិភាព សាធារណៈ  និង នីតិរដ្ឋ»។

បន្ថ្រម ពនី្រះ លោក Min Aung Hlaing 
បាន នយិាយព ីភាព ចលាចល នៅក្នងុ សន៊្ទរ- 

កថា តាម ទរូទស្រសន ៍នៅ យប ់ថ្ង្រទ៨ី កម៊្ភៈថា 
ការលួច បន្ល ំសន្លកឹ ឆ្នាតគឺ ជា ហ្រត៊ផល ដ្រល   
យោធា ត្រវូធ្វើ ការ គ្របគ់្រង ប្រទ្រស មយីា៉ោន-់ 
មា៉ោនា ព្រល សព្វ ថ្ង្រន្រះ។ លោក បាន នយិាយ 
បន្ថ្រមថា  របប យោធា របស ់លោក នងឹ រៀបច ំ
ការ បោះឆ្នាត ថ្មដីចូ ដ្រលបាន សន្រយា  ហើយ 
ប្រគល់ អំណាច ដល់អ្នក ដ្រល ឈ្នះឆ្នាត 
នងិ ពន្រយល ់អពំគីោល នយោបាយ ដ្រលបាន 
គ្រងទ៊ក របស់ យោធាក្នុង ការ គ្រប់គ្រង 
សា្ថាន ការណ៍ កូវីដ១៩  និង ស្រដ្ឋកិច្ច។

ក្រម៊ ប្រកឹ្រសា សទិ្ធ ិមនស៊្រស របស ់អង្គការ សហ- 
ប្រជាជាត ិដ្រល មាន មលូដា្ឋាន នៅ ទ ីក្រង៊ហ្រស-ឺ 
ណ្រវ នងឹ ធ្វើ ការ ប្រជ៊ ំនៅ ថ្ង្រទ១ី២ កម៊្ភៈ ដើម្រប ី
ពចិារណា ព ីផលប៉ះ ពាល ់ន្រ សទិ្ធ ិមនស៊្រស។ 
ចក្រភព អងគ់្ល្រស  នងិ សហភាព អរឺ៉ប៊ បាន 
ដកឹនា ំការ ស្នើស៊ ំសមយ័ ប្រជ៊ ំពសិ្រស ដ្រល 
នឹង មានការ ជជ្រក ដ្រញ ដោល គា្នាជា សា- 
ធារណៈ ក្នុង ចំណោម អ្នក ការទូត ទាក់ទង 
នងឹ ប្រទ្រស មយីា៉ោនម់ា៉ោ  ហើយ អាចនា ំឱ្រយមាន 
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យុវជនខ្មែរងាកមកច្នែបង្កើត
សម្លៀកបំពាក់បែបStreet
Wearជាម៉ាកក្នុងសែុក

សណ្ឋាគារកែងុបែ៊ចុសែលបំប្លែងជាបន្ទប់អាហារគូស្នែហ៍ក្នងុទិវានែក្ដសីែឡាញ់

ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ 

ភ្នំពេញ : គ្រាន់ត្រាឮឈ្មោះ
MarsConceptវាអាចធ្វើឱ្រាយ
យើងស្រាម្រាដល់អនាគតកាល
ន្រាភពផ្កាយព្រាះអង្គារ។
គម្រាង«MarsConcept»

ត្រាូវបានបង្កើតឡើងដើម្រាបី
ចលូរមួផ្តល់គនំតិទទូៅលើការ-
បង្កើតថ្មីលើសម្លៀកបំពាក់

និងសម្ភារតាក់ត្រាងកាយដ្រាល
មនុស្រាសប្រាើប្រាស់ទូទៅក្នុង
វិស័យម៉ូដ(Fashion)គ្រាប់-
ទម្រាង់ក្រាមគំនិតជាក្តីស្រាម្រា
ន្រាការរស់នៅភពផ្រាស្រាងៗដ្រាល
ប្រាហាកប់្រាហ្រាលនងឹភពផ្រានដី
ដ្រាលមនុស្រាសកំពុងរស់នៅ។
ដាក់សម្ពោធជាផ្លវូការដោយ

មនការតាំងបង្ហាញនិងការ-
ដើរម៉ដូសម្លៀកបពំាក់នៅហាង

កាហ្វ្រាក្រាប្រាររបងកាលពីថ្ង្រាទី៧
ខ្រាកុម្ភៈកន្លងមកន្រាះMars
Concept»មនស្ថាបនិកវ័យ
ក្ម្រាងទាំង៣រូបគឺកញ្ញាមួង
វណ្ណឌីលោកមួងសុមិនា
និងកញ្ញារិទ្ធមលីមុនិក។
កញ្ញា វណ្ណឌីជាស្ថាបនិក

ម្នាក់បានឱ្រាយដឹងថា៖ «ភាព-
ខុសពីគ្រាតាមរយៈការបង្កើត
គំនូរម៉ូដលើសម្លៀកបំពាក់

យោងតាមការស្រាមើស្រាម្រាពី
អ្នកបង្កើតដោយមិនចម្លងពី
អ្នកដទ្រានិងជាការច្ន្រានូវអ្វី
ដ្រាលមនិទាន់មនឱ្រាយកើតមន
ឡើងឬប្រាហាក់ប្រាហ្រាល»។
ការដាកត់ាងំលើកទ១ី(1st

Batch)ន្រាគម្រាងMars
Conceptគឺដើម្រាបីបើកសម្ពោធ
ជាផ្លវូការនវូសម្លៀកបពំាក់ប្រាប
«StreetWear»ដ្រាលបាន
ដាក់បង្ហាញបកស្រាយពី
ឈ្មោះគម្រាង។
ឱកាសនោះដ្រារក៏មនកម្មវធិី

ដើរម៉ូដបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់
ន្រា«MarsConcept»ដោយ
មនការចូលរួមច្រាករំល្រាក
ស្តាយល៍ន្រាការស្លៀកពាក់
របស់ខ្លនួនៅតាមទសីធារណៈ
ពីសមជិករបស់ក្រាុម«Dress
ToExpress»ផងដ្រារ។

កញ្ញាបានឱ្រាយដឹងទៀតថា៖
«គម្រាងច្ន្រាបង្កើតលើកទី១
(1stBatch)មនប្រាភ្រាទអាវ-
យឺតចំនួន៤ប្រាភ្រាទលើការច្ន្រា
គនំរូម៉ដូផ្រាស្រាងៗគ្នានងិមនការ-
ដាក់ឈ្មោះផ្រាស្រាងៗគ្នាដូចជា
MARSB.O Tee,MARS
W.OTee,MARSB.Trian-
gleTee,MARSW.Trian-
gleTee,MARSB. Long
Sleeve Tee,MARSThe
Future,និងMARSThe
Atmospheres»។
គំនិតច្ន្រាបង្កើតសម្លៀកបំពាក់

មនចំនួនកំណត់(Limited
Edition)ត្រាូវបានកញ្ញាបាន
ឱ្រាយដឹងថា៖«សព្វថ្ង្រាយើងមន
ការច្ន្រាជាសម្លៀកបំពាក់់ជំនាន់
ទី១(1stBatch)ហើយ
យើងនឹងមនរបស់ផ្រាស្រាងជា-

ច្រាើនទៀតនៅជនំាន់បនា្ទាប»់។
សម្លៀកបំពាក់ជំនាន់ទី១

ន្រាះមនចាប់ពី១៥ដុល្លារ
ទៅតាមម៉ូដ។
តំណាងស្ថាបនិកមួយក្នុង

ចណំោមទាងំ៣បានបញ្ជាក់ថា
ការច្ន្រាម៉ូដម៉ាកក្នុងស្រាុកន្រាះគឺ
ដើម្រាបីជួយលើកចិត្តដល់អ្នកច្ន្រា-
ប្រាឌិតជាកូនខ្ម្រារលើសម្លៀក-
បំពាក់ដ្រាលមិនចម្លងគ្រានិង
មនចំនួនកំណត់ច្រាបាស់លស់
ហើយក៏ជួយបង្កើតការងរក្នុង
ស្រាុកសម្រាប់ទីផ្រាសារទាំងក្នុង
ស្រាុកនិងក្រាប្រាទ្រាស។
ព័ត៌មនបន្ថ្រាមមននៅទំព័រ

ហ្វ្រាសប៊ុកMarsConcept
នងិអីនុស្តាក្រាមmars_con-
cept_official។ការដាក់លក់
មននៅហាងMagnetCon-
ceptStoreផ្លូវ៤៦៤៕

កេុងបេ៊ុចសេល : ទិវាក្ដីស្រាឡាញ់
ក្នងុសម័យកូវីដតើគូស្ន្រាហ៍នៅប្រាទ្រាស
ដ្រាលភោជនយីដា្ឋានត្រាវូបានបទិអាច
ទៅញ៉ាំអាហាររ៉ូម្រានទិកនៅទីណា?
ចម្លើយជាក់ច្រាបាស់ត្រាូវបានដោះ-

ស្រាយតាមរយៈបន្ទប់សណា្ឋាគរក្នុង
ទីក្រាុងរបស់ប្រាលហ្រាសុិកន្រាះត្រាូវបាន
ប្រាកា្លាយជាបន្ទប់ទទ្រាទៅជាបន្ទប់-
អាហារឯកជនសម្រាប់មនសុ្រាស២នាក់
ដ្រាលពកួគ្រាអាចរកីរាយនងឹអាហារ៤
មខុក្រាបស្រាសបំា៉ាញនងិស្រាទំពាងំ-
បាយជូរដោយមិនបាច់ល្មើសបម្រាម។
អ្នកស្រាីម៉ារីនដ្រារ៉ូជាស្ដ្រាីជនជាតិ

បារាំងអាយុ៣៤ឆ្នាំដ្រាលរស់នៅក្នុង
ទីក្រាុងប្រា៊ុចស្រាលនិងមកទទួលបទ-
ពសិោធមនុឱកាសទវិាន្រាក្ដីស្រាឡាញ់

បាននយិាយថា៖«យើងពតិជារកីរាយ
ដ្រាលមកទីន្រាះនាព្រាលរាត្រាីដោយវា
មិនខុសពីភោជនីយដា្ឋានឡើយ»។
អ្នកស្រាី បន្ដថា៖ «យើងនៅត្រាផ្ទះ

រយៈព្រាលជាច្រាើនខ្រា។ឱកាសច្រាញ
ក្រាផ្ទះពិតជាអស្ចារ្រាយណាស់»។
អ្នកស្រាី និងដ្រាគូទើបទទួលបាន

ការរាក់ទាក់នងិនាំចលូតុដតុពន្លឺភ្លើង-
ទៀនប្លុងៗ នៅកន្ល្រាងធា្លាប់ដាក់គ្រា
ខណៈសឡំ្រាងតន្ដ្រាីត្រាវូបានចាក់យា៉ាង
រណ្ដំនៅតាមបន្ទប់នមីយួៗន្រាសណា្ឋា-
គរQbicHotel។
អ្នករត់តុម្នាក់ឈរចាំបម្រាើមុខម្ហូប

រួមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរដ្រាលត្រាូវ
កុម្ម៉ង់ទុកមុនបម្រាមកូវីដរបស់រដា្ឋា-
ភិបាលលើការទទួលទានគ្រាឿង-

ស្រាវឹងចូលធរមននៅម៉ាង៨យប់។
អ្នកគ្រាប់គ្រាងសណា្ឋាគរប៊ើតវា៉ាន់

ដ្រាវ៉្រាធៀបានឱ្រាយដងឹថាកញ្ចប់ស្រាវាកម្ម
១៨០ដុល្លាររា៉ាប់រងថ្ល្រាបន្ទប់សណា្ឋាគរ
សម្រាប់ការស្នាក់នៅបន្ទប់ទទួលទាន
ដាច់ដោយឡ្រាកក៏ដូចជាអាហារព្រាល-
ព្រាឹកត្រាមិនបញ្ចូលភ្រាសជ្ជៈ។
លោកនយិាយថា៖«ភ្ញៀវស្លៀកពាក់

ស្អាតបាតក្នុងរាត្រាីដ៏ស្រានមនោរម្រាយ
នៅថ្ង្រាសៅរ៍ដោយកូនៗនៅផ្ទះដ្រាល
មនត្រាគូស្ន្រាហ៍ត្រា២នាក់គត់»។
សម្រាប់រយៈព្រាលដ៏ខ្លីន្រាះសណា្ឋា-

គរហាក់មនសភាពវិលទៅកាន់
ស្ថានភាពអ៊ូអរដូចមុនវិបត្ដិកូវីដ
ដោយខុសត្រាង់មនុស្រាសម្នាត្រាូវពាក់
ម៉ាស់ប៉ុណោ្ណោះ៕AFP/HR

ការ   បង្ហាញ មូ៉ដ  នៅ ថ្ងេ បើកសម្ពោធ ការ លក់  សម្លៀក បំពាក់ Mars Concept ជំនាន់ទី១។ រូបថតសហការី

ស្ថាបនិក  Mars Concept លោក មួង សុមិនា កញ្ញា រិទ្ធ មាលីមុនិក និង កញ្ញា មួង វណ្ណឌី។ រូបថតសហការី

គូស្នេហ៍ទទួលទានអាហារ ក្នុង បន្ទប់សណ្ឋាគារ នៅបេ៊ុចសេល។ រូបថតAFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ នាដើម សប្តាហ៍ 
ក្រោយ   ថ្ង្រោទី ១៦ ខ្រោ កុម្ភៈ ឆ្នាំ- 
២០២១ អង្គការ សិល្រោបៈ ខ្ម្រោរ-  
អមតៈនឹង នាំ អារម្មណ៍ ទស្រោស និក  -  
ជន  ទៅ កម្រោសាន្ត របំ ជន ជាតិ- 
កួយ ជាមួយ កម្មវិធី ទស្រោ ស  នាចរ 
កម្មវិធី រដូវ វប្រោបធម៌ ដ្រោល   ធ្វើ នៅ  
បរិវ្រោណ ន្រោ តំបន់ រមណីយ   ដ្ឋាន   
វប្រោបធម៌ នៅ ទីលាន ប្រោសាទ  
ព្រោះគោ នៅ ក្នុង ភូមិ ឃុំ និង  - 
ស្រោុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខ្រោត្ត ស្ទឹង-  
ត្រោង។ 

បើ តាម ស្រោចក្តី ជូន ដំណឹង ពី 
គ្រោហ  ទំព័រ អង្គការ សិល្រោបៈខ្ម្រោរ 
អមតៈ  ឱ្រោយ ដឹង ថា៖ « ទស្រោស នា ចរ 
កម្មវិធី រដូវវប្រោបធម៌  រីករាយ នឹង 
នាំ   យក   នូវ ទស្រោសនីយភាព ការ-  
សម្ត្រោង    ប្រោបសហគមន៍នៅ     
ខ្រោ ត្ត ស្ទ ឹងត្រោង!  សូម  ទស្រោសនា 
ការ សម្ត្រោង  រដឺម ស្រោុក ហ្រោ  ឬ 
ប្រោព្រោណី ភូមិ  ខ្ញុំ   ដ្រោល ជា  សា្នាដ្រោ 
របំ  ដ្រោល នឹង សម្ត្រោងដោយ  
សិល្រោបករ  សហគមន៍ជនជាតិ 
កួយ  មក ពីភូមិទ ន្រោសាង ខ្រោត ្ត  
ស្ទឹង ត្រោង ។  សា្នាដ្រោន្រោះ ផង ដ្រោរ  

នងឹ បង្ហាញ អពំសីាចរ់ឿង  ដ្រោល   
និយាយ ពីរបៀប របប ន្រោ ការ- 
រស់នៅ  ភាសា  ជំនឿ  និង ទំ-
នាក ់  ទំនង  រវង ប្រោព្រោ ណី - 
ទំនៀម   ទម្លាប់  របស់ ពួក  គាត់  
និង  បរិ សា្ថាន   ធម្មជាតិ។  សូម-  
ចូល  រួម ទស្រោសនា  ដោយស្រោរី-  
កាល  បរិ ច្ឆ្រោទថ្ង្រោទី ១៦  ខ្រោ  កុម្ភៈ 
ឆ្នាំ ២០២១   ម៉ោង ៦  ដល់ ៧  
យប់ នៅ ទីតាំ ង ទីលានព្រោះគោ 
ភូមិ  ថាឡាបរិវ៉ាត់ ឃុំ ថាឡា បរិ- 
វ៉ាត់ ស្រោុកថា ឡា បរិវ៉ាត់ ខ្រោត្ត  
ស្ទឹង ត្រោង។  យើងសង្រោឃឹមថា 
នឹងទទួលបនការគាំទ្រោ និង 
ចូល រួមពីអ្នកទាំងអស់គា្នានៅ 
ខ្រោត្ត ស្ទឹងត្រោង។ កុំភ្ល្រោច ណា រង់- 
ចាំ ទស្រោសនា    ទាំង អស់គា្នា!»។ 

ដោយ សារចង់ ផ្តល់នូវ បទ-  
ពិសោធ  ថ្ម ីមួយ  ដល់ ក្រោមុ សិល្រោប- 
ករ  ក្នុងការ សម្ត្រោង តាមប្រោប-  
សហគមន៍ ហើយក៏ ជាឱកាស 
ថ្ម ី មយួ សម្រោប ់ពកួគាតន់ៅក្នងុ 
ការ បង្កើត បណា្តា ញ និង ស្វ្រោង- 
យល ់ ពី សិល្រោបៈ រវង សហ គម ន៍ 
មួយ និង សហគមន៍ មួយទៀត 
នោះ ទើប អង្គការ សិល្រោបៈ ខ្ម្រោរ-  
អមតៈ បន  រៀបច ំកម្មវធិ ីដណំើរ  

ទស្រោសនា ចរ រដូវវប្រោបធម៌នៅ ឆ្នាំ 
២០២១ ន្រោះ នៅតាម បណា្តា - 
ខ្រោត្ត មួយចំនួន។

អ្នកនាង ជឿន សុជាតា- 
ដ្រោល  ជា អ្នក សម្រោបសម្រោួល 
ផ្ន្រោក  ទំនាក់ទំនង និង កម្មវិធី ន្រោ 
អង្គការសិល្រោបៈ ខ្ម្រោរ អមតៈ បន 
បង្ហើប ឱ្រោយដឹងពី គម្រោងត្រោួសៗ 
នងិ  គោលបណំង  ទស្រោសនាចរ រដ ូវ  
វប្រោបធម ៌ន្រោះ ថា៖ «គោលបណំង 
ន្រោ ដណំើរ ទស្រោសនាចរ កម្មវធិ ីរដវូ 
វប្រោប ធម៌ ដ្រោល ធ្វើ ឡើង   ដើម្រោបី 
នាំយក សា្នាដ្រោ សិល្រោបៈ   បន  
សម្ត្រោង    ក្នុង កម្មវិធី រដូវ វប្រោប ធម៌ 
កាល ពី ចុងឆ្នាំ២០២០ កន្លង- 
មក  ទៅ សម្ត្រោង  នៅ សហ គមន៍ 
មួយ ចំនួន ដ្រោល ពួកគាត់ មិន - 
ទាន់  ម នឱកាស ទស្រោសនា ការ- 
សម្ត្រោង  របស ់យើង  នៅលើ ឆក 
កដ៏ចូជា ការ ចាក ់ផ្រោសាយនៅ  តាម  
ប្រោព័ន្ធ អនឡាញ ផងដ្រោរ។

ដណំើរ ទស្រោសនាចរ កម្មវធិ ីរដវូ 
វប្រោប ធម៌ ន្រោះ ក៏ ជាការ ផ្តល់ បទ - 
ពិសោធ   ថ្មី មួយទៅ ដល់ក្រោុម  - 
សិល្រោប ករ  ក្នុង ការ  សម្ត្រោង តាម 
ប្រោប  សហ គមន៍ ហើយក៏ ជា-  
ឱកាស  ថ្ម ីមយួ សម្រោប ់ពកួគាត ់

ក្នុងការ បង្កើ ត ជាបណា្តាញ និង 
ស្វ្រោង   យល់  សិល្រោបៈ រវង សហ - 
គមន៍ មួយ និង  សហគមន៍ មួយ 
ទៀត។ យើង នឹង មន គម្រោង    
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ តាម ខ្រោត្ត នានា 
   រួម មន  ខ្រោត្តសៀមរាប កំពង់ធំ 
បត់ ដំប ង បនា្ទាយ មន ជ័យ     
ឧ ត្ត រ   មនជ័យ ព្រោះវិហារ ស្ទឹង-  
ត្រោង មណ្ឌលគិរី រតនគិរី និង 
រាជធ នី ភ្នំព្រោញ  ផងដ្រោរ»។

អ្នកសម្រោបសម្រោួល ផ្ន្រោក - 
ទំនាក ់ទំនង  និង កម្មវិធី ន្រោ អង្គ- 
ការ   សិល្រោបៈ ខ្ម្រោរ អមតៈ រូប ន្រោះ 
បន  បន្តថា៖ «ស ម្រោប ់គម្រោង 
នៅ  ខ្រោកុម្ភៈ ន្រោះ យើង នឹង ធ្វើ 
ដំណើរ  ទៅកាន ់ ខ្រោត្ត ស្ទឹងត្រោង 
នងិ ខ្រោត្ត មណ្ឌលគរិ ីមនុគ្រោដើម្រោប ី
ធ្វើ  កម្មវិធី របស់  អង្គការសិល្រោបៈ 
ខ្ម្រោរ  អមតៈ។ 

សម្រោប់ព័ត ៌មន បន្ថ្រោម  ពី 
ព្រោលវ្រោលា ជាក់លាក់ និង ទី - 
តាំង ន្រោ ការ ស ម្ត្រោងនានា  អាច 
ចូល  តាមដន ពី ការ ផ្រោសព្វផ្រោសាយ  
ជា  ប ន្តបនា្ទាប ់ នៅ តាមបណា្តាញ  
សង្គម  ន្រោ ទពំរ័ ហ្វ្រោ ស ប៊ ុក អង្គការ 
Cambodian Living Arts 
(CLA) បន  ផង ដ្រោរ»៕

កេុងប៊េរឡំាង : អ្នក របំ 
បឡ្រោ ស្រោប្រោក ខ្មៅ ដបំងូ បផំតុ នៅ 
ក្រោមុហ៊នុ Berlin State Ballet 
កញ្ញា ក្លូអ្រោ ឡូប៉្រោស ហ្គូម៉្រោស 
បន និយាយ ថា កញ្ញា ត្រោូវបន 
ចាត់ ទុក ជា មនុស្រោស ពិស្រោស 
ដោយសារត្រោ សម្រោបរុ ស្រោប្រោក  តាងំ 
ពី ចាប់ផ្ដើម ពាក់ ស្រោប្រោក ជើង 
បឡ្រោព្រោល នៅ កុមរភាព ។ 

កញ្ញា ឡូប៉្រោស ហ្គូម៉្រោស បន្ដ 
បង្ហាញ ជំនឿ ចិត្ដ ប្រោឆំង នឹង  
ក្រោុមហ៊ុន នៅ ក្នុងក្រោុង ប៊្រោរឡាំង 
ដោយ បន និយាយ ជំទាស់ ថា 
វ ជា ព្រោ លវ្រោលា សម្រោប់ ពិភព 
រប ំបឡ្រោ ដ្រោល ត្រោវូ ដោះ ស្រោយ 
បញ្ហា ន្រោះ ។ 

រឭំក ព ី គ្រោ ដ្រោលកញ្ញា ធ្លាប ់ជា 
មនុស្រោស គា្មៅន អារម្មណ៍ ស្រោណុក 
ចិត្ដ កញ្ញា ឡូប៉្រោស ហ្គូម៉្រោស 
បន  លើក ឡើង ព្រោល ហាត ់សម 
សម្រោប់ ផលិតផល របំ សតវត្រោសរ៍ 
ទី ១៩ « La Bayadere» ព្រោល  
អ្នកគ្រោប់ គ្រោង ក្រោមុ   
រប ំប្រោចា ំក្រោមុ-
ហ៊ុន រៀបចំ   
ឈុត រ៉ូប 
ពណ៌ ស 
សម្រោប់ អ្នក- 
របំ ពាក់   ។ 

អ្នក របំ បឡ្រោ  
បរាងំ វយ័ ២៩ឆ្នា ំ 
រូប ន្រោះ បន ប្រោប់ 
AFP ថា ព្រោល  ស្ដ្រោរូីប នោះ  
មើល ទៅ   ឡូប៉្រោស ហ្គូម៉្រោស  
អ្នកស្រោី សើច ប្រោបចំអក ។

កញ្ញា និយាយថា ៖ «  ព្រោល 
ហាត ់សម សម្ដ្រោងឈតុ  Swan 
Lake អ្នក របំ  ៦ នាក់ សុទ្ធត្រោ 
ជា  សម ជិក ថ្មី ត្រោ រាល់ ការ ក្រោ- 
កំហុស  គឺ តម្រោង់ ត្រោ ចំពោះ  ខ្ញុំ»។ 

កញ្ញា បន បន្ដថា ៖ « គាត់ 
ធ្លាប់ និយាយ ប្រោប់ ថា ព្រោល 
ខ្ញុំ ជា សមជិ កខុស ខ្ញុំ ជា 
បគុ្គល ត្រោម្នាក ់ដ្រោល ពកួគ្រោ 
មើល ឃើញ ដោយសារ ខ្ញុំ 
មន សម្រោបុរ ខ្មៅ ។ ទស្រោសនៈ 

ន្រោះ ក៏ ត្រោូវបន អ្នក របំ ដទ្រោ 
និយាយ  ដូច គា្នា ។ 

កាលពី ខ្រោ កុម្ភៈ ឆ្នាំ មុន កញ្ញា 
ត្រោូវ បន ស្នើ ឱ្រោយ លាប ស្រោប្រោក ស 
សម្រោប ់ការ សម្ដ្រោង ក្រោយ ការ- 
ចាក ច្រោញ របសអ់្នក ដកឹ នា ំម្នាក ់
ដ្រោល ប្រោឆំង នឹង គំនិត ន្រោះ ។ 

កញ្ញា ឡូប៉្រោស ហ្គូម៉្រោស 
ដ្រោល មន ម្ដាយ ជនជាតិ បរាំង 
និង ឪពុក មកពីកាប់វ្រោរ  នៅ ត្រោ  
បន្ដ តាម ឆន្ទៈ របស់ ខ្លនួ  ដោយ  
ចង់ បង្ហាញ ថា ខ្លួន ស័ក្ដិសម ជា 
ខ្លួន ឯង មិន គួរ មនការ ក្រោ កុន 
ពណ៌ សម្រោបុរ អ្វី  នោះទ្រោ  ។ 

កញ្ញា ឡូប៉្រោស ហ្គូម៉្រោស 
ដ្រោល  បន សម្ដ្រោង ជាមួយ Op-
era de Nice ក្នុង ប្រោទ្រោស 
បរាំង និង ក្រោុម Ballet Be-

jart របស ់ស្វ៊សី  
បន និយាយ 
ថា ៖ « ការ ផាត ់
ពណ៌ សម្រោបុរ  
ស្រោប្រោក ហាក់ 
ដូចជា ធ្វើ ឱ្រោយ ខ្ញុំ 
ល្រោង សា្គាល់ 
ខ្លួន ឯង »។ 
វគឺ ជា ការ- 
ជម្នះដ៏ ពុះ- 
កញ្ជ្រោោល     

ដ្រោល  របំ 
ទម្រោង់ បុរាណ 
ត្រោូវ បន  គ្រោប ់ - 

គ្រោង ដោយ ច្រោបាប់  
តឹងរឹុង បន្រោសល់ 
តាំង  ពី សតវត្រោសរ៍ - 
ទី ១៩។ 
កញ្ញា ឡូប៉្រោស 

ហ្គមូ៉្រោស បន លើក- 
ឡើង  ទៀត ថា ៖ « ខ្ញុំ 
ធុញ នឹង ពាក្រោយ ព្រោចន៍ 

ថា មិន អាច ជួល អ្នក- 
ស្រោប្រោក ខ្មៅ ដោយសារ 

ពួកគ្រោ អត់មន រាងកាយ រូប 
សម្រោបត្តិ ជា អ្នក របំ បឡ្រោ។ 
វ គ្រោន់ ត្រោ ជា ល្រោស មួយ 

ប៉ុណ្ណោះ »៕ AFP/HR

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រោព្រោហស្រោបតិ៍ ទី១១ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ចម្លាក់ គោ ជាទី សក្ការ បូជា  តាមជំនឿអ្នកសេកុ  នៅ ឯ   បរិវេណ បេសាទ ពេះគោ  ក្នងុ សេកុថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទងឹតេង  ។ រូបថត ហ្រោង ជីវ័ន 

អ្នក របំ បឡេ សេបេក ខ្មៅ ឡូប៉េស  ហ្គូម៉េស  នៅអាល្លឺម៉ង់ ។ រូបថត AFP

ទស្សនាចរកម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ នៅ ខ្ត្ត 
ស្ទងឹ ត្ង  កម្សាន្ត របំា ជនជាតិ កួយ

ទសេសនាចរកម្មវិធីរដូវវបេបធម៌នៅ ខេត្តស្ទងឹតេង  នៅ ថ្ងេទី ១៦ កុម្ភៈ ។ សហ ការី បេសាទពេះគោ នៅ សេកុថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទងឹតេង ។ រូបថត ហ្រោង ជីវ័ន 

អ្នករបំាបាឡ្ ស្ប្ក ខ្មៅ 
នៅត្ រក្សា ជំហរ រឹង មាំ 
ដើម្បី ជម្នះ ការ រើស អើង 



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ អៃលីត  សាន់  
ដៃល ធ្លាប់ ឈ្នះ បៃក់ លាន  ២ លើក 
មក ហើយ នោះ តៃវូបាន សង្វៀន 
ថោន    ផ្គ ូផ្គង ឱៃយ ឡើង បៃកួត  ម៉ារ៉ា- 
តុងដណ្តើម  បៃក់លានជាថ្ម ីនៅ 
ថ្ងៃអាទិតៃយ នៃះ ហើយក៏ជា ពៃល 
ដៃល រូបគៃ តៃវូ បៃឈម ជាមួយ 
ជើង ខ្លាងំ   តាញ់  មករ  និង  ឡុង  
ជិន  ដៃល ធ្លាប់ ធ្វើ ឱៃយ រូប គៃ ចាញ់ 
យ៉ាង គៃំ គៃផងដៃរ  ចំណៃក  
បៃក្ខភាព ម្នាក់ ទៀត  គឺ   ធី  វ៉ារិទ្ធ  
ដៃលតៃូវ បាន ដាក់ជំនួសការ -    
ដកខ្លនួ របស់ មឺុន មៃឃា។

សមៃប់ការ បៃកួត លើកនៃះ 
អៃលីត  សាន់  បាន មើល ឃើញ 
ថា នឹង ជួប ឧបសគ្គ ធំ តៃ រូបគៃ 
នៅតៃ រំពឹង ឈ្នះខ្ពស់។ សាន់ បាន 
និយយ ថា ៖ « ការ បៃ កួត លើក នៃះ  

ពិត ជា លំបាក ឈ្នះ ណាស់  ពៃះ 
ខ្ញុ ំធ្លាប់ ចាញ់  តាញ់  មករ  ចាញ់  
ឡុង  ជិន  និង មិន ធ្លាប់ ប៉ះ   ធី  វ៉ារិទ្ធ  
នោះ ទៃ ។ តៃ ទោះបីជា យ៉ាង ណា  
ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ឈ្នះ ខ្ពស់   ពៃះ ហាត់ 
បាន ល្អ  និង សមៃច ចិត្ត ចូល វ៉ៃ 
សមៃកុ គ្មាន ញញើត នោះ ឡើយ  
គឺ  ខ្ញុំ  ដឹង តៃ ចូល  វ៉ៃ ឱៃយ  អស់ ពី 
សមត្ថភាព  ហើយ បើ វ៉ៃ គៃ មិន 
សន្លប់  ខ្ញុ ំសន្លប់ វិញ  ក៏មិន ដឹង ដៃរ  
ដៃបិតអី ខ្ញុ ំមិន មៃន ឡើង រំ ទៃ» ។ 

ជាមួយ គ្នា នៃះ  លោក  ស៊ន  
អៃលីត ជា គៃ ូបង្វកឹ  បាន ស្នើ ឱៃយ  
គណៈកម្មការ  របស់ សហ ព័ន្ធ កីឡា  
បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ  កាត់ សៃចក្ត ីឱៃយ 
បាន សុកៃតឹ ពៃះ កន្លង មក កូន 
សិសៃស របស់ លោក មួយ ចំនួន ចាញ់ 
ទំាង អយុត្តធិម៌  ។ 

លោក  ស៊ន  អៃលីត  បាន បៃប់  
ថា៖  «  អៃលីត  សាន់  ធ្លាប់ ឈ្នះ 

បៃក់រង្វាន់  ពី កម្ម វិធី  នៃះ ២ លើក 
ហើយ  បុ៉ន្តៃ មិន ធ្លាប់ ឈ្នះ ជើង ខ្លាងំ  
តាញ់  មករ  និង  ឡុង  ជិន  នៃះ ទៃ  
ហើយ មួយ រយ ៈចុង កៃយ នៃះ 
សាន់  បាន ចាញ់   មឺុន  មៃឃា  និង  
ឃីម  បូរ៉ា ។ ទោះ យ៉ាង ណា   បញ្ហា 
បៃ កួត ចាញ់ ឈ្នះ ជា រឿង ធម្មតា  
បុ៉ន្តៃ ការ ផ្តល់ ពិន្ទ ុ មិន សុកៃតឹ របស់ 
ចៅ កៃម  និង គណៈ កម្មការ  ទើប 
ជា បញ្ហា ផ្លវូ ចិត្ត របស់  កីឡាករ  និង  
គៃ ូបង្វកឹ ។កូន សិសៃស ខ្ញុ ំ ភាគ ចៃើន   
បើ វ៉ៃ គៃមនិ សន្លប ់ មនិ ងយ បាន 
លទ្ធផល  ឈ្នះ ឡើយ  ដោយ សារ 
ខ្ញុ ំមិន ចូល ចិត្ត អៃប អប គៃ  ហើយ 
ចៅ កៃម ខ្លះ គៃ ស្អប់  ខ្ញុ ំ ដៃល ខ្ញុ ំរិះគន់  
តាម ការ ពិត ជាក់ ស្តៃង » ។ 

 ស៊ន  អៃលីត  បាន រិះ គន់ ចំៗ  
ដល់ មន្តៃ ីសហព័ន្ធកីឡា បៃ ដាល់ 
គុន ខ្មៃរ  ថា៖  « លក្ខខណ្ឌ ដាក់ ពិន័យ 
របស់សហព័ន្ធ  សៃលៗ ពៃក   

ពៃះ កន្លង មក  ចៅ កៃម ណា ផ្តល់ 
ពិន្ទ ុខុស បៃកៃតី  លម្អៀង  ឬ ខុស 
អ្វ ីមួយ  តៃវូ ពិន័យ  ១ ខៃ   ៣ខៃ  ឬ 
ចៃើន ជាង នៃះ  គឺ មិន ឱៃយ មក ធ្វើ ការ  
បុ៉ន្តៃ នៅ តៃ បើក លុយ តម្លៃ ខ្លនួ ធ្វើ 
ការ  បាន ដដៃល  តើ ធ្វើ អី៊ចឹង   ម៉ៃច 
នឹង ពួក គត់ រង ចាល ទៅ» ។

ចំណៃក  ឡុង  ជិន  និយយ ថា៖  
«  ខ្ញុ ំមន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ ៨០ ភាគរយ  
បុ៉ន្តៃ លំបាក បៃ កួត  ពៃះ  ប៉ះ  សុទ្ធ 
តៃ ចិត្ត ធំ ដូច គ្នា »។ រីឯ  តាញ់  មករ 
ដៃល  មិន ធ្លាប់ ចូល បៃ កួត  ក្នុង     
កម្ម វិធី នៃះ  បាន បៃប់  ថា ៖  «ខ្ញុំ  
បារម្ភ ខ្លាងំ  ពៃល ដៃល ប៉ះ  ឡុង  
ជិន  បុ៉ន្តៃ កៃ ពី នៃះ ដូច ជា  អៃលីត  
សាន់  ឬ  ធី  វ៉ារិទ្ធ  ខ្ញុ ំគិត ថា  មិន 
លំបាក ខ្លាងំ នោះ ឡើយ »។  

ចំពោះ លោក  ធន់  សុភា ជា  គៃូ 
បង្វកឹ  បាន និយយ ថា៖  «  ខ្ញុ ំបារម្ភ 
ដៃរ   ពៃះ សុទ្ធ តៃ កំពូល កីឡាករ 

លំដាប់ ល្អ  ហើយ ម៉ៃយាង ទៀត  តាញ់  
មករ  បញ្ចះុ ទម្ងន់  អាច ខៃសោយ 
កម្លាងំ ដៃរ ។ ទោះ  យ៉ាង ណា  ខ្ញុំ 
រំពឹង  ឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ» ។  ចំណៃក 
ធី  វ៉ារិទ្ធ បាន  និយយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំមិន 
សងៃឃឹម ចៃើន ទៃ   ពៃះ ខ្ញុំ ឡើង 
ជំនួស   មឺុន  មៃឃា ។  ទោះ យ៉ាង 
ណា  ខ្ញុ ំធនា វ៉ៃ អស់ ពី សមត្ថភាព  

ហើយ ពួក គៃ ទំាង នៃះ ទោះ ជា ឈ្នះ 
ខ្ញុ ំក៏លំបាក ដៃរ  មិន អាច សីុ ផុយ- 
សៃយួ ឡើយ» ។  តាម កំណត់ តៃ 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ថៃ  រ៉ៃត  បាន 
ឈ្នះ  ធី  វ៉ារិទ្ធ  ទំាង វៃទនា ខ្លនួ  ខណៈ 
ដៃល  វ៉ារិទ្ធ  កំពុង ឡើង បៃយិ ភាព- 
ខ្លាំង ណាស់  នៅក្នុង ទម្ងន់ ៦០ 
គីឡូកៃមនៃះ ៕

អេលីត  សាន់ ជួប ឧបសគ្គ  ធំ  ចំណេក   លោកស៊ន អេលីត ស្នើ សំុ ផ្តល់ ពិន្ទុ  ឱេយ   យុត្តធិម៌

Juve ស្មើ ជាមួយ Inter ០-០ 
ឡើង វគ្គ ផ្ដាច់ ពេត័េ Italian Cup

កេុងទូរីន : កៃុម សៃះ បង្កង់  
Juventus នឹង មន វត្តមន នៅ 
វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃនៃ ពាន Italian 
Cup កៃយ ពី បៃកួត ស្មើ ដោយ 
០-០ ជាមួយ កៃុម គូបៃជៃង In-
ter Milan កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 
ដៃល លទ្ធផល នៃះ ធ្វើ ឱៃយពួក គៃ 
មនគៃប ់បាល ់ចៃើន ជា ង ២-១ 
ពី ការ បៃកួត ទាំង ២ ជើង ក្នុង វគ្គ 
ពាក់ កណា្ដាល ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ នៃះ ។

កៃុម របស់ លោក Andrea 
Pirlo នឹង តៃូវ បៃឈម  កៃុម ១ 
រវង Napoli និង Atalanta 
ដៃល ជើង ទ ី១ ស្មើ គ្នា ០-០ មនុ 
នឹង មក ប៉ះ គ្នា នៅ ជើង ទី ២ នៅ 
យប់ ថ្ងៃ ពុធ នា កៃុង Bergamo  
ហើយការ បាន ឡើង ទៅ  វគ្គ ផ្ដាច-់ 
ពៃ័តៃ ដៃល នឹង ធ្វើ ក្នុង ខៃ ឧសភា 
នា ទី កៃុង រ៉ូមនោះ បានមក ពៃះ 
តៃ ការ ទប់ បាន  យ៉ាង ល្អ ទល់ នឹង 
កៃុម   Inter ជាមួយ នឹង ទមៃង់ 
លៃង ដ៏ មន វិន័យ ក្នុង បៃកួត នៅ 
ឯ កីឡដា្ឋាន Allianz ។

Inter ស្ទើរ មិន បាន បង្ក បញ្ហា 
អ្វី ដល់ អ្នក ចាំ ទី ចាស់ វសៃសោ  Gi-
anluigi Buffon បើទោះ មន 
ការ វិល មក វិញ របស់ Romelu 
Lukaku នងិ Achraf Hakimi 
ក៏ ដោយ ខណៈ ការ  ស៊ុត បាល់ 
ល្អៗ  ២ លើក របស់  Cristiano 
Ronaldo តៃូវ  ររំងដោយ 
Samir Handanovic ។

កៃុម សៃះ បង្កង់  មិន ទាន់ ដៃល 
បរជ័យ ឡើយ  តាំង ពី ចាញ់  
២-០ កៃម ថ្វី ជើង របស់ Inter 
ក្នុង បៃកួត នៅ Serie A កាល ពី 

ខៃ មុន  ខណៈ គៃូបង្វឹក ថ្មី ថោ្មាង  
លោក Pirlo បាន ធ្វើ ឱៃយ  កៃមុ ចលូ 
ទៅ ក្នុង ការ បៃកួត បៃជៃងពាន 
ទាំង ក្នុង លីគកំពូល និងពាន 
កមៃិត ទី ២ បនា្ទាប់ ពីការ ចាប់- 
ផ្ដើម មិន សូវ ល្អ ក្នុង នាម ជាអ្នក- 
ដឹក នាំ កៃុម ជើង ឯក កៃបខ័ណ្ឌ 
កំពូល មួយ នៃះ។  

 តាងំ ពី ការ បរជ័យ នោះ   Juve 
របូត  តៃ ១គៃប់ គត់ ពោល គឺ 
១គៃប់  ក្នុង បៃកួត ជើង ទី ១ 
ដៃល ពួក គៃ ឈ្នះ នៅ កីឡដា្ឋាន 
San Siro នា សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ 
ហើយ ពួក គៃ កំពុងបង្ហាញ ពី  
ទមៃង់ លៃង ដ៏ គួរ ឱៃយ ខ្លាច ខណៈ 
ពួក គៃ តៃឡប់ ទៅ តាម  បៃដៃញ  
ជើង ឯក នៅ ចុង សបា្ដាហ៍ នៃះ ។   

Juve  មន គម្លាត ៧ ពិន្ទុ  ពី 
កៃយ កៃុម កំពូល តារង AC- 
Milan ជាមួយ នឹង ការសល់ ១ 
បៃកួត ក្នុង ដៃ ហើយ ការធ្វើ 
ដំណើរទៅ ផ្ទះ របស់ កៃុមដៃល 
អាច ជា ឧបសគ្គ Napoli កំពុង 
រង់ ចាំ ពួក គៃ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ នៃះ ។

លោក  Pirlo  បានថ្លៃង ទៅ 
កាន់ ទូរ ទសៃសន៍ រដ្ឋ Rai ថា ៖ « ពិត 
ជា មន អារម្មណ៍ ខុស ប្លៃក ទាំង 
សៃងុ ក្នងុ នាម ជា គៃបូង្វកឹ ម្នាក។់ 
យើង ពិត ជា មន ក្ដី រីក រយ តៃ 
យើង មនិ ទាន ់បាន សមៃច អ្វ ី នៅ 
ឡើយ ទៃ ។ យើង ពិត ជា ធ្វើ បាន 
ល្អ មៃន ថ្ងៃ នៃះ ។  ជាក ់ស្ដៃង  ពកួ- 
គៃ មិន បាន ស៊ុត ចំ គោលដៅ  
ឡើយ។  Handanovic គឺ ជា 
អ្នក ចាំ ទី ល្អ បំផុត នៅ លើ ទីលាន 
ក្នុង បៃកួត នៃះ » ៕ AFP/VN

Serena ទៅ ជំុ បន្ត កម្មវិធី Australian Open
កេុង មេល ប៊ន : កីឡាការិនី 

Serena Williams បាន ធ្វើ 
ដណំើរ ទៅ ជុ ំទ ី៣ នៃ  ការ   បៃកតួ 
វយ កនូ បាល ់(តនិ្នសី) កម្មវធិ ី
Australian Open កាល ព ីថ្ងៃ 
ពុធ តៃ ការ វិល   មក កាន់ ទីលាន 
វិញ របស់ អតីត ម្ចាស់ ជើង ឯក- 
ពាន US Open កីឡាការិនី 
Bianca Andreescu កៃយ 
ខក ខនអស់រយៈពៃល  ១៥ 
ខៃនោះ  តៃូវ ចប់ តៃឹម ដៃ របស់ 
កីឡាការិនី ចាស់ វសៃសោ Hsieh 
Su-wei របស់ តៃ វ៉ាន់ ។

កីឡាការិនី អាមៃរិក Wil-
liams វ័យ ៣៩ ឆ្នាំ បាន បន្ត 
កចិ្ច ការ របស ់ខ្លនួ ដើមៃប ី តាមស្មើ 
កំណត់ តៃ ឈ្នះ ពាន Grand 
Slam ២៤ ដង  របស់ អតីត 
កីឡាការិនី Margaret Court  
ជាមួយ នឹង ការ យក ជ័យ ជម្នះ 
លើ កីឡាការិនី ស៊ៃប៊ី Nina 
Stojanovic ក្នុង លទ្ធផល  
៦-៣ នងិ ៦-០ ដោយ បៃើពៃល 
តៃមឹ ៦៩ នាទ ីប៉ណុ្ណោះ  សមៃប ់
ការ បៃកួត ជុំ ទី ២ នៅ ឯ ទីលាន 
Rod Laver Arena ។

« ខ្ញុ ំមនិ សវូ គតិ ចៃើន ប៉នុា្មាន ទៃ 
ក្នងុ សតិ ទ ី២ ដោយ  ខសុ ព ីសតិ 
ដបំងូ។ ខ្ញុ ំមក ទ ីនៃះ ដើមៃប ីទទលួ 
បាន ភាព រីក រយ ហើយ វ ពិត 
ជា អសា្ចារៃយ ណាស ់ដៃល ធ្វើ ការ- 
បៃកួត  ចំពោះ មុខ អ្នក គំទៃ ។ 
នៃះជា សម្ដី របស់ កីឡាការិនី 
Williams កៃយ បញ្ចប់ ការ- 
បៃកួត ទី ១០១ របស់ខ្លួន ក្នុង 
កម្មវធិ ីAustralian Open នា 
បៃទៃស អូស្តាៃលី នៃះ ។

តៃ កីឡាការិនី ដៃលមន 
ចំណាត់ ថា្នាក់លៃខ ៨ ក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ Andreescu 
ដៃល ទើប  មកចូលរួម បៃកួត 
បៃជៃង ដំបូង តាំង ពី ខៃ តុលា 
ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយសារ  របួស 
ជង្គង់ ធ្ងន់ ធ្ងរ មិន អាច ទប់ ទល់ 
នឹងការ វយ បក ដោយ កម្លាំង 
មិន ធម្មតា របស់ គូ បដិបក្ខ 
Hsieh ជា បន្ត បនា្ទាប់ ហើយ 
ចុង កៃយ  ក៏ ចាញ់  ៦-៣ និង 
៦-២ ជាមួយ នឹង រយៈ ពៃល 
១:២៣ នាទី ។

« អ្នក តៃូវ រក វិធី ដោះ សៃយ 
ដើមៃប ីបាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត ហើយ 
វត្តមន របស ់អ្នក គទំៃ ជយួ ខ្ញុ ំឱៃយ 
ស៊ូ » ។ នៃះ ជា ការលើក ឡើង 
របស់  Hsieh បនា្ទាប់ ពី  ទម្លាក់ 

កឡីាការនិ ីកាណាដា ដៃល តៃវូ 
បៃកួត ៣សិត ទើប អាច ឈ្នះ 
កីឡាការិនីរូម៉ានី Mihaela 
Buzarnescu នៅជុំទី ១ ។

រី ឯ កីឡាការិនី ឆ្នើម ម្នាក់ ទៀត 
គឺ  Petra Kvitova របស់ ឆៃក 
ដៃល ជា អតីត ជើង ឯក Wim-
bledon និង ជើង ឯក រង ក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍ នាកៃុង មៃល ប៊ន 
នៃះ ក្នុង ឆ្នាំ២០១៩ មិន អាច 
បន្ត ដំណើរ ទៅ មុខ ទៀត ទៃ 
កៃយ ចាញគ់ ូបៃជៃង របស ់ខ្លនួ 
គឺ កីឡាការិនីសញ្ជាតិរូម៉ានី 
Sorana Cirstea ២ សិត  ១ 
គឺ ៦-៤ ១-៦ និង ៦-១ ។

 កឡីាការនិ ីបៃឡារសុ Aryna 
Sabalenka ដៃលជាប់ 
ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ ៧ ក្នុង 

កម្មវិធី នៃះ មន បញ្ហា តិច តួច  
មុន បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត ជាមួយ 
នឹង ជ័យ ជម្នះ លើ កីឡាការិនី 
Daria Kasatkina របស់ រុសៃសុី 
ក្នុង លទ្ធផល ២ សិត ០ គឺ 
៧-៦ និង ៦-៣ ។

សមៃប់ ការ បៃកួត ១គូ នៅ 
ផ្នៃក  បុរស នៅ ឯទីលាន  1573  
Arena កីឡាករ អាហៃសង់ ទីន 
Diego Schwartzmann 
ចំណាយពៃល តិច តួចប៉ុណ្ណោះ 
ដើមៃបី បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ ៣២ នាក់ 
កៃយ ទម្លាក់កីឡាករ Alex-
andre Muller របស់បារំង 
ជាមួយ នឹងការយកឈ្នះ ក្នុង 
លទ្ធផល ២សិត១ គឺ ៦-២ 
៦-០ និង ៦-៣  បៃើ ពៃល 
១:៣២ នាទី ៕ AFP/VN

កីឡាការិនីអាមេរិក Williams  វាយកូនបាល់ តេឡប់ ទៅ គូបេជេង វិញ អំឡុង ការបេកួត កម្មវិធី Australian Open ។ AFP

 ធី វា៉ារិទ្ធ (រាប់ ពីឆ្វេង) តាញ់ មករា, អេលីត សាន់ និង ឡុង ជិន ។ រូប សហការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  តារាសម្តែងចមែៀងនិងកំប្លែងសែី
រាសីឡើងខ្ពស់តែដែតលើវិថីសិលែបៈអ្នកនាង-
សែងសកុាន់ដាហៅអ្នកនាងខ្ញងុហាក់ពុំទាន់
ហា៊ានបង្ហើបការពតិថាតើខ្លនួឯងកពំងុតែតែៀម
ចូលរួមនៅទែនំថ្មីរាមជាមួយនឹងតារាចមែៀង
សែីរែកណ្តងឹមាសសខុសោភានៅឡើយនោះទែ
កែមហែតុផលមនិទាន់បានដងឹពីខាងផលតិ-
កម្មនៅឡើយ។
នាពែលថ្មីៗ នែះកញ្ញាមាសសខុសោភាបាន

សារភាពបែប់ផ្ទាល់ហើយថានឹងចូលទែនំថ្មី-
ផលិតកម្មរាមបនា្ទាប់ពីអូសបនា្លាយអស់១ឆ្នាំ
ដោយមិនបរិយាយបែប់មហាជនអ្នកគាំទែពី-
ពន្លឺទែនំថ្មីនោះពោលគឺចាប់ពីបានឈប់ពីទែនំ
ចាស់ថោនមកនងិមហាជនសង្កែតឃើញកញ្ញា
ឧសែសាហ៍មានទនំាក់ទនំងជាមយួនងឹថៅកែសែ-ី
ផលិតកម្មថ្មីផងដែរតាមរយៈរបរពាណិជ្ជកម្ម
នែផលិតផលសុខភាព មានយីហោថា
«សមែស់ធម្មជាតិ»នោះ។
តារាសែីសម្តីញ៉ែតៗមនិខ្វះពាកែយនៅ

ក្នុងការសម្តែងកំប្លែងអ្នកនាងខ្ញុង
ដែលបានរៀបការជាមួយសា្វាមីទី
២លោកអ៊ុំកែសតែហៅនាយកែដ
កាលពីថ្ងែទី៨ខែសីហាឆ្នាំ
២០១៩មហាជនក៏សង្កែត-
ឃើញថាមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធ-
សា្នាលនងឹថៅកែសែីផលតិកម្មរាម
នោះដែរតែអ្ននាងខ្ញុងហាក់នៅ
សា្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់បែប់ការពិត
ថានងឹចលូរមួទែន-ំ
ថ្មីនែះទែ។
តារាកំប្លែង-

សែីពូកែសម្តី-
និងជាតារា-
ចមែៀងនៅឯ
ផលតិកម្មថោន
ដូចជាមាស-
សុខសោភា-
ដែរនោះបាន
បញ្ជាក់ដូច្នែះ
ថា៖«ចំពោះ
រឿងចូលរួម-
ផលិតកម្មថ្មី
នោះនាងខ្ញុំ-
ផ្ទាល់មនិទាន់
ដងឹចែបាស់ផង
ថាយា៉ាងណាតែ
ខាងបងហាក់
បានដឹងចែបាស់
ហើយនោះនាង
ខ្ញុំមិនទាន់ហា៊ាន
និយាយថាយា៉ាង

ម៉ែចដែរចាំដល់ពែលថ្ងែទី១៩ខែ
កុម្ភៈឆ្នាំ២០២១សិនចុះ»។

សមែប់អ្នកនាងខ្ញុង-
ទោះបីជាខ្លួនធ្លាប់ជាតារា
ចមែៀងនៅផលតិកម្មថោន
មែនក្តីតែបើតាមសា្តាប់សម្តី
បង្ហើបបែប់នោះអ្នកនាងពំុ-
មែនជាតារាចមែៀងដែលមាន

ជាប់កុងតែនោះទែខណៈខ្លួនគាត់
មានទែនំជាមា្ចាស់ជាប់កុងតែរួច
ហើយគឺជាតារាកំប្លែងបែចំានៅកែមុ-

ហ៊ុន CBSដែលមានប៉ុស្តិ៍ទូរទសែសន៍
CTNប៉ុស្តិ៍MyTVនិងនៅ

ប៉ុស្តិ៍CNC៕
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តារា កំប្លេង និង ចមេៀងសេ ីអ្នកនាង ខ្ញងុ លេបី ថា នឹង  ទៅ 
ចូល  ទេនំ ថ្ម ីរាម ជាមួយ មាស សុខសោភា ។ ហ្វែសប៊ុក

 សកម្ម ភាព បេកួតកីឡាគុនដាវ ដេល សហព័ន្ធ កីឡា គុនដាវកម្ពជុា បន រៀបចំ នាពេល កន្លង មក ។ រូបសហការី

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ ការបែកួតកីឡាគុន
ដាវជែើសរីសជើងឯកថា្នាក់ជាតិ
ឆ្នាំ២០២០នឹងតែវូលើកយកមក
ធ្វើនៅសាលបាល់បោះនែមជែឈ-
មណ្ឌលជាតិហ្វកឹហ្វនឺកីឡានៅថ្ងែ
សៅរ៍ហើយមនែ្តីជំនាញបានបែប់
ថាការបែកួតនែះបានកែបែ
លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើមែបីផ្តល់
ឱកាសឱែយកែមុអត្តពលិកជើងថ្មី
ឬមានសមត្ថភាពនៅស្ទើរបាន
ផ្លាស់ប្តរូបច្ចែកទែសពងែងឹសមត្ថ-
ភាពជាមួយជើងខា្លាងំៗ។
លោកសុខអាងអគ្គលែខា-

ធិការសហព័ន្ធកីឡាគុនដាវកម្ពជុា
បានបែប់ថា៖«បញ្ហាវិបត្តនិែជំងឺ
កូវីដ១៩បានធ្វើឱែយយើងមិនអាច
រៀបចំពែតឹ្តកិារណ៍២គឺការបែកួត
ជើងឯកយុវជននិងការបែកួត
WesternCup2020ចំណែក
ការបណ្តះុបណា្តាលគែបូង្វកឹដែល
យើងចង់ឱែយគែូអប់រំកាយមកចូល
រួមនោះក៏យើងមិនអាចធ្វើបាន
បុ៉ន្តែការបែកួតថា្នាក់ជាតិនែះយើង
បានលើកយកមកធ្វើនៅឆ្នាំ
២០២១នែះដើមែបីបងែ្គប់តាម
គោលការណ៍របស់កែសួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡា»។
យា៉ាងណាក៏ដោយសមែប់ការ-

បែកួតថា្នាក់ជាតិនែះមានកែមុ-
អត្តពលិកចូលរួមតែមឹ៣៥នាក់
មកពីក្លបិចំនួន៦ហើយថមថយ
ចំនួនអ្នកចូលរួមដោយសារវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ១៩នែះបានធ្វើឱែយសហ-

ព័ន្ធកីឡាគុនដាវកម្ពជុាឈាន
ដល់ការកែបែលក្ខខណ្ឌបែកួត
គឺការបងែមួវិញ្ញាសាបែកួតមក
សល់តែមឹ៣វិញ្ញាសាហើយដាក់
កីឡាករកីឡាការិនីឱែយបែកួត
ចមែះុគា្នាតែម្តង។
លោកសុខអាងបានបន្ថែម

ថា៖«ចំនួនអ្នកចូលរួមការបែកួត
ថា្នាក់ជាតិនែះមានការថយចុះ
អី៊ចឹងយើងបានកែបែលក្ខខណ្ឌ
បែកួតដោយឱែយពួកគាត់បែកួត
ចមែះុគា្នាអី៊ចឹងគុណភាពសមែប់
អ្នកដែលមានសមត្ថភាពខា្លាំង
សែប់នោះបែហែលជាគាត់មិន
អាចកើនអីបានទៀតទែ បុ៉ន្តែ
សមែប់អ្នកដែលមានកមែិត
នៅតាមពីកែយគឺគាត់នឹងបាន
បែកួតជាមួយជើងខា្លាងំហែតុនែះ
គាត់នឹងទទួលបានបទពិសោធ
ថ្មីៗ សមែប់យកទៅពងែងឹសមត្ថ-
ភាពពួកគាត់បន្ថែមទៀត»។
អគ្គលែខាធិការរូបនែះបាន

បញ្ជាក់ថា៖«កីឡាគុនដាវមាន
ទំាងអស់៣បែភែទដាវស្មើនឹង
១២វិញ្ញាសាគឺ៦វិញ្ញាសាជាកែមុ
និង៦ទៀតជាឯកត្តជនបុ៉ន្តែ
យើងមិនអាចរៀមចំការបែកួតជា
កែមុបានទែដោយសារចំនួនតិច
ពែកចំណែក៦វិញ្ញាសាឯកត្តជន
យើងបានដាក់បញ្ចូលគា្នានៅ
សល់តែមឹ៣វិញ្ញាសាមានន័យ-
ថានៅក្នុងមួយបែភែទដាវគឺ
កីឡាករនិងកីឡាការិនីវាយចូល
គា្នាដោយយើងតែវូបែកួតវិលជំុ
នៅតាមពូលរួចយកអ្នកឈ្នះ

ឡើងទៅវគ្គខ្វែង»។
យា៉ាងណាមិញសមែប់គោល-

ការណ៍ជែើសរីសអត្តពលិកចូល
ទៅហ្វកឹហាត់នៅក្នងុកែមុជមែើស
ជាតិរបស់សហព័ន្ធកីឡាគុនដាវ
កម្ពជុាគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែក
ពីសហព័ន្ធផែសែងទៀតពោលគឺ
មិនមែនយកតែលើលទ្ធផលនៅ
ក្នងុការបែកួតថា្នាក់ជាតិនែះដើមែបី
សមែចឬផ្តល់អាទិភាពឱែយអ្នក-
ឈ្នះជើងឯកជាប់ជាជមែើសជាតិ
នោះទែ។
ទាក់ទងបញ្ហានែះលោកសុខ

អាងបញ្ជាក់ថា៖«ជាគោល-
ការណ៍យើងពែយាយាមធ្វើទៅតាម
សហព័ន្ធអន្តរជាតិមានន័យថា
យើងយកការបែកួតផ្លវូការរបស់
សហព័ន្ធគឺWesternCupនិង
ជើងឯកថា្នាក់ជាតិនែះដើមែបីគិត
ជាចំណាត់ថា្នាក់(Ranking)ឱែយ
ពួកគាត់។យើងមានរូបមន្តក្នងុ-
ការបូកRankingជាបែចំារហូត
មកអី៊ចឹងយើងមិនកំណត់ថាអ្នក-
ដែលឈ្នះជើងឯកថា្នាក់ជាតិតែវូ
តែបានជាប់ជាជមែើសជាតិនោះ
ទែសំខាន់ឱែយតែRankingគាត់
ខ្ពស់គឺយើងនឹងយកអ្នកនោះទៅ
ជមែើសជាតិតែម្តងហើយពួក-
ជមែើសជាតិនែះយើងឱែយហ្វកឹ-
ហាត់លាយគា្នាជាមួយអ្នកបមែងុ
និងឱែយពួកគាត់ធ្វើតែស្តជារៀង-
រាល់១ខែម្តងដើមែបីរកឱែយឃើញ
អ្នកមានសមត្ថភាពពិតបែកដ
ទៅបែកួតតំណាងឱែយកម្ពជុានៅ
លើឆកអន្តរជាតិ»៕

គុនដាវថ្នាក់ជាតិកែបែលក្ខខណ្ឌ
បែកួតដើមែបីពងែងឹសមត្ថភាពអ្នកថ្មី

តារាកំប្លែងសែីអ្នកនាងខ្ញងុមិន
ទាន់ចែបាស់ពីរឿងចូលទែនំថ្មីរាម
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