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ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីជបុ៉នមកកម្ពជុាមានទឹកប្រាក់
ជិត$៣ពាន់លានលើគម្រាង១៤៤គិតត្រាមឹចុងខ្រាមករាឆ្នានំ្រាះ

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ  ការ វិនិយោគ ដោយ 
ផ្ទាល ់ព ីប្រទ្រស ជប៉នុ មក កម្ពជុា 
មាន ទកឹ ប្រក ់សរបុ ជតិ  ៣ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ លើគម្រងចំនួន 
១៤៤ ក្នុង នោះ គម្រង ចំនួន 
៦៦ ស្ថិត  ក្នុង តំបន់ ស្រដ្ឋកិច្ច 
ពិស្រស គិត ត្រឹម  ចុង   ខ្រ មករា 
ឆ្នាំ ២០២១  ។ ន្រះ បើ  តាម   ក្រុម 

ប្រកឹ្រសា អភវិឌ្រឍន ៍កម្ពជុា (CDC)។
ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន កិច្ច -  

ប្រជុ ំលើក ទ ី២១ ន្រ គណៈ កមា្មា-  
ធិការ ចម្រុះ កម្ពុជា- ជប៉ុន  ដ្រល 
ធ្វើ នៅ ទសី្តកីារ  របស ់ក្រមុ ប្រកឹ្រសា- 
អភវិឌ្រឍន ៍កម្ពជុា កាលពលីា្ងាចថ្ង្រ  
ព្រហស្របតិ៍ ឱ្រយ ដឹង ថា គិត ត្រឹម 
ចងុ     ខ្រមករា CDC បាន ចុះ បញ្ជ ី
គម្រង វិនិ យោគ របស់ ជប៉ុន 
ចនំនួ ១៤៤  ក្នងុ ទកឹ ប្រកស់របុ 

២,៧៩ពាន់ លាន ដុលា្លា រដ្រល 
ក្នុង  នោះ  ចំនួន ៦៦ គម្រង 
ស្ថតិ ក្នងុ តបំន ់ស្រដ្ឋកចិ្ច ពសិ្រស 
ដោយមាន ទុន វិនិយោគ សរុប  
៣៤០លាន ដុលា្លារ។

លោក សកុ ចនិ្តាសោភា អគ្គ- 
ល្រខាធកិារ ក្រមុ ប្រកឹ្រសា អភវិឌ្រឍន ៍ 
កម្ពុជា បាន ឱ្រយ ដឹង ថា វិនិយោ - 
គនិ ជប៉នុ កពំងុ ដើរ តនួទ ី យ៉ាង- 
សំខាន់ ក្នុង ការ ចូល រួមចំណ្រក 

ជំរុញ កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា 
ទោះ បី ក្នុង អំឡុងព្រល ពិភព - 
លោក កំពុង ឆ្លង កាត់ វិបត្តិ ការ  រីក- 
រាល ដាល ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម សកល 
កូវីដ ១៩ ក៏ ដោយ ។

លោក បាន ថ្ល្រង ថា៖ « ន្រះ ជា 
សក្ខភីាព មយួ  ដ្រល អ្នកវនិយិោគ   
ជប៉ុន បង្ហាញ ពី ការ ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត 
បន្ត  ការ វិនិយោគ របស់ ខ្លួន នៅ 
កម្ពុជា និង ផ្តល់...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ក្រាមុជំនាញរកឃើញ
អត្តសញ្ញាណអតីតយុវ-
ជនមា្នាក់ក្នងុនាវាលិច
កាលពីទសវត្រាសរ៍ឆ្នា៧ំ០

លោកហុ៊នស្រាន
បានអនុញ្ញាតឱ្រាយប្រាើ
វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ចំនួន២ប្រាភ្រាទទៀត

MRCបារម្ភពី
ការស្រាកចុះទាប
និងការប្រាពណ៌
ន្រាទឹកទន្ល្រាម្រាគង្គ

 នៅ   សុី វុត្ថា  

កំពង់ ចាមៈ  ក្រុម ការងរ អន្តរ 
ក្រសួង រុករក គ្រប់ មិន ទាន់ ផ្ទុះ 
នៅ ក្រម ទឹក កាល ពី ព្រល ថ្មីៗ 
ន្រះ  បាន រក ឃើញ ស្លាក សមា្គាល ់
សព ទាហាន មា្នាក់ ជា លើក ដំបូង   
ក្រយព ីប្រតបិត្តកិារ រកុ រក កាល 
ពី ខ្រតុលា  ឆ្នា ំ២០២០  ទៅ លើន វា 
ដឹក សមា្ភារ សឹក យោធា ដ្រល 
ផលិត នៅ ប្រទ្រស បារាំង បាន 
លិច កាល ពី អំឡុង ទសវត្រស រ៍ឆ្នាំ 
១៩៧០  នៅ ក្នុ ង ដង ទន្ល្រ ម្រ គង្គ  
ស្ថតិ ក្នងុ តំបន់ ភូមិ វាល  ឃំុ មាន ជ័យ   
ស្រុក ស្រី សន្ធ រ...តទៅ ទំ ព័រ ៣

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ លោកនយករដ្ឋមន្រ្ត ី
ហុ៊ន  ស្រន បាន យល់ ព្រម អនុញ្ញា ត  
ឱ្រយ ក្រសងួ សខុាភបិាល  ប្រើ ប្រស ់
ជា ផ្លូវ ការ នូវ វា៉ាក់សំងចំនួន ២ 
ប្រភ្រទ  ទៀត គឺ  Sinovax's Covi d -  19 
និង  AstraZeneca's Covi d  - 19  
ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ ន្រ ការ ប្រើ ប្រ ស់ ជា 
បន្ទាន់ បុ៉ន្ត្រ ខាង ក្រសួង សុខា- 
ភិបាលនៅ  មិន ទាន់  អាច បញ្ជាក់ 
នៅ ឡើយ ថា តើ វា៉ាក ់សំង ទាងំ ២ 
ន្រះនឹង  មក ដល់  កម្ព ុជា សម្រប់         
ប្រើ ប្រស់ ព្រល ណា នោះ ទ្រ។

លោកម៉ម បុ៊ន ហ្រង រដ្ឋ មន្រ្ត ីក្រសួ  ង 
សុខា ភិបាល   និង ជា ប្រធា ន គណៈ -  
កម្មការ អន្តរ ក្រសងួ   ដើម្រប ី ប្រយុទ្ធ 
នឹង ជំងឺកូវីដ១៩ បាន ច្រ ញ ស្រចក្ត-ី 
ប្រកាស ពត័ម៌ាន   កាល ព ីថ្ង្រទ១ី២ 
ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១  ថា៖«ដោយ  
មាន ការ យល់ ព្រម ដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់ ពី សម្ត្រច 
ត្រជោ នយ ក រដ្ឋ  មន្រ្ត ី ចុះ ថ្ង្រទី ១១ 
ខ្រកុម្ភៈក្រសួង សុខា   ភិបាលអនុញ្ញា ត   
ឱ្រយ ប្រើ ប្រ ស់ ជា ផ្លវូ ការ នវូ វា៉ាកស់ងំ 
Sinovax's Covid-19 ផលិត 
ដោយ សធារណរដ្ឋ  ប្រជា មា   និត- 
ចិននិង  Astra Zeneca's Covid   -   
19 ដ្រល បាន ប្រើ ប្រស់ ប្រកប- 
ដោយ សុវត្ថភិាព នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស  
អង់ គ្ល្រស » ។

លោក ប៊នុ ហ្រង បាន លើកឡើង 
ក្នុង ស្រចក្តី ...តទៅទំព័រ ៤

 ឡាយ  សា មាន 

ភ្នពំៃញៈ គណៈក ម្មកា រទ ន្ល្រម្រ- 
គ ង្គ  (MRC )បង្ហាញ ក្ដី បា រម្ភ  
ចំពោះក ម្រិត ទឹក ទន្ល្រម្រ គង្គ 
ដ្រលបានស្រ កចុះ ទាប គួរឱ្រយ 
បារម្ភ និង ទឹក ប្រ ទៅ ជា ពណ៌ ប្រ- 
តង នៅតំ បន់ មួយ ...តទៅទំព័រ ៦

Messi រួម ចំណែក ជួយ  Barca 
បំបាក់Alavesឱ្យសញ្ញាពែមាន PSG

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

កែុម ហ៊ុន FedEx ដែល មាន 
មូលដ្ឋាន នៅ អាមែរិក  នឹង ចាប់-  
ផ្ដើមបែតិបត្តិការ នៅ កម្ពុជា  ក្នុង   
ខែមិថុនាឆ្នាំនែះ  ...ទំព័រ ៨

សេដ្ឋកិច្ច

កា រ សិក្សាៈ យន្តការទប់ទល់ នឹ ង 
ការបែបែួល  អាកាស ធាតុ នឹង ធ្វើ 
ឱ្យសែដ្ឋកិច្ច បែទែស ពឹង ផ្អែក លើ 
បែងខាតបង់  ...ទំព័រ ១០

អន្តរជាតិ 

កែុម Green Terrace ប្ដែជា្ញា 
បែើ ទុន$៣០០០បន្ដគំនិតកែ- 
ច្នែ ការដំដុះ បន្លែបង្កា រសមែ ប់  
គែួសារនៅ ទី កែុង ...ទំព័រ ១២

ជីវិត កម្សាន្ត

លោក ស ខៃង ពៃលអញ្ជើញ ជួប សំណៃះសំណាល ជាមួយ កង បោសសមា្អាត គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិនទាន់ផ្ទះុកៃមទឹក  នៅ ខៃត្ត កំពង់ ចាម។ រូប Sar Kheng page



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ មហា ផ្ទៃ  
លោក ស ខៃង  បៃកាស ធ្វើ កណំៃ-
ទមៃង់ លៃង ឱៃយ មាន មន្តៃី ប៉ូលិស  
ដៃល មិនចៃះ អកៃសរ នៅក្នុង កៃប- 
ខណ័្ឌ បន្ត ទៀត ហើយ  ខណៈ លោក 
អំពាវនាវ ឱៃយ មន្តៃី ថ្នាក់កៃម ជាតិ  
បមៃើ សៃវា រដ្ឋបាល ជនូ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ បៃកប ដោយ គុណ ភាព  និង 
គុណ តម្លៃ។

ការបៃកាស យ៉ាង ដូច្នៃះ បាន- 
ធ្វើ ឡើង អឡំងុ ពៃល លោក អញ្ជើញ 
ជបួ សណំៃះសណំាល ជាមួយ កង-  
បោស សមា្អាត គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន-  
ទាន ់ផ្ទុះ កៃម ទកឹ  កាលព ីថ្ងៃ ទ១ី២  
ខៃកមុ្ភៈ  នៅ ភមូ ិវាល ឃុ ំមានជយ័ 
សៃុក សៃី សន្ធរ  ខៃត្ត កំពង់ ចាម។

លោក ស ខៃង  ដៃលជា ឧប-
នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីផង នោះ  បាន ថ្លៃង 
យ៉ាង ដូច្នៃះ ថ ៖«យើង កំពុងតៃ 
រៀបចំ  ដើមៃបី កៃ ទមៃង់ បន្ត ទៀត  
នូវ កងកមា្លាំង នគរបាល ជាតិ។ 
មាន រឿង ចៃើន ណាស់  ហើយ ពី- 
មនុ  យើង ក ៏ធ្លាប ់កៃទមៃង ់ចៃើន ដៃរ 
ហើយ  ដៃល ខ្ញុ ំធ្លាប ់បាន នយិយថ  
ប៉ូលិស យើង  វា មិន ដៃល មាន ទៃ  
លើ សកលលោក ប៉លូសិ មនិ ចៃះ-  
អកៃសរ  ប៉ុន្តៃ យើង វា មាន»។

មលូ ហៃត ុដៃល បណា្តាល ឱៃយ មន្តៃ-ី 
ប៉លូសិ មនិចៃះ អកៃសរ  អាច បមៃើការ 
ក្នងុ វសិយ័ នៃះ បាន  លោក ស ខៃង  
បញ្ជាកថ់ ៖«វា មាន ដោយ សារ អ ី 
គឺ ដោយសា រតៃ សង្គៃម  ពៃះ 
សមយ័ សង្គៃម  យើង ទៅរក ប៉លូសិ  
ដៃល រៀន បាន បាក់ ឌុប ឌី ប្លូម ពី 

ណា មក ធ្វើ ប៉លូសិ បាន។ គ ឺឱៃយ តៃ 
ចៃះ កាច ់កៃ កា ំភ្លើង  យក ទៅ  ហើយ  
គ ឺយក ទៅ ចៃបាងំ សនិ។ ដល ់ពៃល 
ចប់ សង្គៃម  មិន យក គាត ់ មក ធ្វើ-  
ប៉ូលិស [ដដៃល]!  រឿង ប៉ូលិស 
មនិ ចៃះ អកៃសរ  ធ្វើ ម៉ៃច កើត  បៃជាជន   
មកប្តឹង  កត់ តៃ របៀប ម៉ៃច»។

បើ តាម លោក ស ខៃង  មាន 
មន្តៃី ប៉ូលិស មិនចៃះ អកៃសរ ជិត 
៤០០០នាក ់ ដៃលបាន នងិ កពំងុ 
បំ ពៃញ ការងារ ទូទាំង បៃទៃស  
ដោយ ពួក គៃ  នៅតៃ អាច បន្ត 
ការងារ រហូត ដល់ ចូល និវត្តន៍។  
លោក អះអាងថ  ចំពោះ មន្តៃី 
ដៃល ចលូ បមៃើ ការងារ ថ្ម ី គ ឺតៃវូ 
ចៃះ អកៃសរ  និង តៃូវ ធ្លាប់ ឆ្លងកាត់ 
ការបណ្តុះ បណា្តាល ផ្នៃក ប៉លូសិ  
ទើប អាច អនញុ្ញាត ឱៃយ ចលូ បមៃើ 
ការងារ ក្នុង វិស័យ នៃះ បាន ។

កៃពី ថ្លៃង យ៉ាង ដូច្នៃះ  លោក  
ស ខៃង  កប៏ាន អពំាវនាវ ដល ់មន្តៃ ី
នៅ មូលដ្ឋាន  ដៃលមាន ដូចជា 

មៃភូមិ  មៃឃុំ  ស្មៀន  មន្តៃី ប៉ូលិស  
ដៃល ចាត់ទុកជា តួអង្គ ដ៏ សំខាន់  
ក្នុងការ កៃទមៃង់ គោលនយោ- 
បាយ របស់ រដ្ឋា ភិ បាល ឱៃយ មាន  
បៃសទិ្ធភាព ខ្ពសដ់ើមៃបី ធ្វើការ អភ-ិ 
វឌៃឍ បៃទៃស ឱៃយ រីកចមៃើន  គឺ តៃូវ 
បមៃើ សៃវា រដ្ឋបាល ជនូ ពល រដ្ឋ ឱៃយ 
មាន គុណភាព  និង គុណ តម្លៃ។

លោក បញ្ជាក់ថ ៖«បើ តួអង្គ 
ទាំង ប៉ុនា្មាន ហ្នឹង  មិន នាំគា្នា ធ្វើ ឱៃយ 
ល្អ ទៃ  គ ឺជះឥទ្ធពិល ដល ់រដ្ឋាភបិាល  
ដៃល នាំ ឱៃយ គៃ ថ  រដ្ឋាភិ បាល មិន 
កើត ទៃ។ (បញ្ហា នៃះ) នាំ ឱៃយ គៃ 
ជៃរ ដល់ នាយក រដ្ឋមន្តៃី  រដ្ឋមន្តៃី 
ទៀត។ តាម ពតិ  ស្មៀន ភមូ ិ មៃ ភមូ.ិ.. 
សោះ  ដៃល ធ្វើ មិនល្អ  ដៃល នៃះ  
គឺ បញ្ហា ដៃល យើង សុំ  តៃូវ ផ្តល់ 
សៃវាសាធរណៈ ជនូ បៃជាពលរដ្ឋ 
ទទូៅ ឱៃយ បានល្អ  ទាងំ ការធ្វើ ផ្លវូ  ធ្វើ-  
សាលារៀន  មន្ទ ីរពៃទៃយ។ ការជកី- 
អណ្តូង  ដោះសៃយ បញ្ហា ទឹក  
ភ្លើង ឬ បញ្ហា ផៃសៃងៗ ដៃលមាន ផល- 

បៃយោជន៍ ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ»។
អស ់រយៈពៃល ១០ឆ្នា ំមក ហើយ  

ដៃល កៃសួង មហាផ្ទៃ  បានដក់- 
ចៃញ  នងិ អនវុត្ត គោល នយោបាយ 
ភមូ ិឃុមំាន សវុត្ថភិាព បៃកប ជោគ-  
ជយ័។  នៅ ឆ្នានំៃះគោល នយោ បាយ   
នៃះ ក ៏តៃវូបាន រាជរដ្ឋាភបិាល  បៃ- 
កាស ដកច់ៃញ ជា គោលនយោ- 
បាយ ថ្នាក ់ជាតដិោយ មាន គោល ដៅ   
កៃ ទមៃង ់ចនំនួ ៧ចណំចុ សខំាន់ៗ   
ដើមៃបី ឱៃយ គៃប ់ភាគ ីពាកព់ន័្ធ ចលូរមួ 
អនុវត្ត ឱៃយ បាន ជោគ ជ័យ។

លោក សន ជយ័  បៃធន អង្គការ 
សម្ព័ន្ធ គណនៃយៃយភាព សង្គម- 
កម្ពជុា បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសិល- 
មិញ ថ ការធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ មន្តៃី- 
ប៉ូលិស មិនចៃះ អកៃសរ  គឺជា រឿង 
មួយ តូច ប៉ុណ្ណោះ។ លោក បន្តថ  
ចពំោះ ឆន្ទៈ ពតិបៃកដ  គ ឺរដ្ឋាភ ិបាល  
អាច ពិចារ ណា ដក់ អ្នក ជំ នាញ 
នៅតាម រដ្ឋបាល នមីយួៗដើមៃប ីផ្តល-់ 
លទ្ធភាព ឱៃយ ពួកគៃ អាច បំពៃញ 
ការងារ ផ្នៃក រដ្ឋបាល ឱៃយ បាន ទលូ-ំ 
ទូ លាយ ក្នុងការ ឆ្លើយតប ជូន 
បៃជាពលរដ្ឋ តាម តមៃូវការ។

លោក បញ្ជាក់ថ ៖«យើង 
ទទលួសា្គាល ់ថ  មានការ លបំាក 
ដៃរ   នៅពៃល ដៃល ពលរដ្ឋ  ទៅ 
ស្វៃងរក សៃវា ផ្នៃក អត្តស ញ្ញា ណ-   
កម្ម  ហើយ តៃូវ ទៅ ប៉ុស្តិ៍ នគរ- 
បាល រដ្ឋបាល។  បើសិនជា ទៅ 
ជួប ប៉ូ លិស   ដៃល មិនសូវ ចៃះ- 
អកៃសរ  ឬ មនិអាច បពំៃញ ការងារ 
រដ្ឋបាល បាន  នោះ គ ឺធ្វើ ឱៃយ ពលរដ្ឋ 
ជួប ការលំបាក  និង បង្ខំ ចិត្ត ក្នុង 
ការ ចំណាយ លុយ»៕

វ៉ន ដារ៉ា  

 ភ្នពំេញៈ រដ្ឋា ភបិាល ជប៉នុ បាន- 
ឯក ភាព ផ្តល់ ជំនួយ ឥត សំណង 
សរបុ ចនំនួ  ៧៥៤ ៣២១ដលុា្លារ- 
អាមៃរិក  សមៃប់ អនុវត្ដ គមៃង 
ជំរុញ ការ ធ្វើ កសិកម្ម សា្វាយ ចន្ទី 
សររីាង្គ នៅ តាម សហ គមន ៍ក្នងុ ខៃត្ដ 
ពៃះវិហារ  និង ការ រៀប ចំវគ្គ សិកៃសា 
អប់ រំកាយ នៅ ថ្នាក់ សា កល វិទៃយា- 
ល័យ រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នាំ ។  នៃះ បើ 
យោង តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មាន 
របស់ សា្ថាន ទូត ជប៉ុន។

លោក មកិាម ិ មា៉ាសាហុរី៉ ូ ឯក អគ្គ- 
រាជ ទូត  របស់ បៃទៃស ជប៉ុន បៃចាំ 
ពៃះ រាជា ណាចកៃ កម្ពជុា  ថ្លៃង ក្នងុ 
ពិធីចុះ ហត្ថ លៃខា លើ កិច្ច សនៃយា 
ផ្តល់ ជនំយួ កាល ព ីថ្ងៃទ ី១២   កមុ្ភៈ 
ថ  អង្គ ការ កៃ រដ្ឋា ភ ិបាល ទទលួ 
ជំនួយនៃះ  រួម មាន  ទី១ អង្គការ  
Hearts of Gold  ថវិកា បៃមាណ  
៣៧ ១ ០០០ដលុា្លារ អាមៃរកិ  តាម- 
រយៈ គមៃង ស្តី ពី ការ រៀប ចំវគ្គ- 
សិកៃសា អប់ រំកាយ នៅ ថ្នាក់ សា កល- 
វិទៃយា ល័យ រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នាំ  នៅ វិទៃយា- 
សា្ថាន ជាតិ អប់រំ កាយ  និង កីឡា ។  
ទី២ កៃុម អ្នក ស្ម័គៃ ចិត្ត អន្តរជាតិ 
យ៉ា មា៉ា ហា្គា តា (IVY)ថវកិា បៃមាណ 
ជាង  ៣៨០ ០០០ដលុា្លារ អាមៃរកិ  
តាម រយៈ គមៃង ការ គាំ ទៃ ដល់ 
កសិករ ខា្នាត តូច  ដើមៃបី ធ្វើ កសិកម្ម 
កិច្ច សនៃយា សា្វាយ ចន្ទី សរី រាង្គ។

លោក ថ្លៃង ថ ៖«អង្គការ  Hearts 
of Gold  បាន ខតិ ខបំៃងឹ បៃង យ៉ាង 
ខា្លាំង សមៃប់ ការ អភិ វឌៃឍ ការអប់រំ- 
កាយ នៅ កម្ពជុា  តាម រយៈ សកម្ម- 
ភាព ផៃសៃងៗ គា្នា  ដូច ជា កិច្ចសហ- 
បៃត ិបត្ត ិការផ្នៃក រដ្ឋបា ល សមៃប ់
ពៃតឹ្ត ិការណ ៍កឡីា ផៃសៃងៗ។  ជនំយួ 
សមៃប ់ការ ដឡំើងឧបករណ ៍កឡីា 
ឬ អប់រំ កាយ  ការ គាំ ទៃ ក្នុង ការ - 
រៀប ចំកម្ម វិធី សិកៃសា  ឬ សៀវ - 
ភៅណៃនាំ ផ្នៃក អប់រំ កាយ  និង ការ-  
អភិ វឌៃឍ ធន ធន មនុសៃស សមៃប់ 
ការ អប់ រំកាយ»។

លោក ថ្លៃងថ  តាម រយៈ ការបៃើ- 
បៃស ់បទ ពសិោធ  នងិ ចណំៃះ ដងឹ 
ដៃល បៃមូល បាន  តាម រយៈ សកម្ម- 
ភាព ទាងំ នៃះ  អង្គ ការ នៃះ នងឹ ធ្វើការ  
ជា បន្ត បនា្ទាប់  ដើមៃបី កៃលម្អ កម្ម វិធី- 
សិកៃសា  បណ្តុះ បណា្តាល គៃូ និង 
ដំឡើង  ឧបករណ៍ សមៃប់ មុខវិជា្ជា 
អបរំ់ កាយ នៅ វិទៃយា សា្ថាន ជាត ិអបរំ់- 
កាយ  នងិ កឡីា  ដើមៃប ីរៀប ចវំគ្គ សកិៃសា    
អបរ់ ំកាយ នៅ ថ្នាក ់សាកល វទិៃយា លយ័   
រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នា។ំ លោក កប៏ាន ថ្លៃង-  
អណំរ គណុ យ៉ាង ជៃល ជៃ ចពំោះ 
ការលះ បង ់ នងិ ការ ចលូ រមួ ចណំៃក 
របស ់អង្គ ការ ទាងំ២  អស ់រយៈ ពៃល 
ជា ចៃើន ឆ្នា ំ សមៃប ់ការ អភ ិវឌៃឍ ការ- 
អប់រំ កាយ នៅ កម្ពុជា ។  

លោក ថ្លៃងថ ៖« ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ ថ  ការ-  

កៃល ម្អ បរ ិសា្ថាន សមៃប ់ការ បណ្តុះ- 
បណា្តាល គៃ ូអបរ់ ំកាយ  នងឹ អភ ិវឌៃឍ 
ការ អប់រំ កាយ នៅ កម្ពុជា  បនា្ទាប់ ពី 
ការ បញ្ចប់ គមៃង នៃះ»។

បើ តាម លោក ឯក អគ្គ រាជ ទូត  
សមៃប ់គមៃង ដៃល អនវុត្ត ដោយ 
អង្គការ  IVY  នៅ ខៃត្ត ពៃះវិហារ  
ដៃល ជា ទតីាងំ  អង្គ ការ IVY  អន ុវត្ត   
គមៃង តៃវូ បាន កត ់សមា្គា ល ់ថ  មាន    
អតៃ ភាព កៃីកៃ ខ្ពស់ ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពជុា  ហើយ វធិន ការ កាត ់បន្ថ យ 
ភាព កៃ ីកៃ គជឺា បញ្ហា សខំាន ់ដៃល 
តៃវូ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់។  លើស ពនីៃះ  
ការ បង្កើត ឱកាស ការងារ ដល ់ពលករ   
ចណំាក សៃកុ ដៃល វលិ តៃ ឡប ់មក 
បៃទៃសក ម្ពជុា វញិ  ដោយ សារ ជងំ ឺ
កវូដី ១៩  កត៏ៃវូ បាន លើក ឡើង ជា 
បញ្ហា បៃឈម បនា្ទាន់ មួយ ផង ដៃរ ។

លោក បញ្ជាក ់ថ ៖«ដើមៃប ីដោះ- 
សៃយ បញ្ហានៃះ  ការ ពងៃ ឹងវស័ិយ 
កសិកម្ម  គឺជា ចំណុច គួរ ឱៃយ កត់- 
សមា្គាល ់ ពៃះ វាជា វសិយ័ មយួ ក្នងុ 
ចំណម វិស័យ ដៃល មាន សកា្តា- 
នុពល ផៃសៃង ទៀត  ដៃល អាច ផ្តល់ 
នូវ ដំណះ សៃយ ជា វិជ្ជ មាន»។

លោកឱៃយ ដងឹ ថ តាម រយៈ គមៃង  
នៃះ  អង្គការ IVYតៃវូ បាន គាទំៃ ដើមៃប ី
បង្កើន បៃក់ ចំណូល របស់ កសិករ 
ដោយ ធ្វើ ការ ជំរុញ ការដំ ដុះគៃ ប់- 
សា្វាយចន្ទសី រ ីរាង្គ  នងិ ការ លក ់រមួ គ្នា   
តាម  រយៈ សហ ករណ៍ កសិ កម្ម ។

 លោកថ៖« តាម រយៈ  គមៃង 
នៃះ  ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថ  ជីវ ភាព រស់  នៅ 
របស់  បៃជា កសិករ មលូ ដ្ឋាន នងឹ តៃវូ   
បាន កៃ លម្អ តាម រយៈ ការ ផលិត  
និង  ការលក ់គៃប ់សា្វាយ ចន្ទ ីសររីាង្គ 
ដៃល មាន តម្លៃ បន្ថៃម ជាង នៃះ»។ 

តាមការសង្កៃត  លោកថ  នា ពៃល  
ថ្មីៗ  នៃះ បៃទៃស កម្ពជុា  បាន នងិ កពំងុ   
អភវិ ឌៃឍ យ៉ាង ឆប ់រហស័  ប៉នុ្តៃ នៅ តៃ 
មាន បញ្ហា បៃឈម មួយចំនួន  តៃូវ 
ដោះ សៃយ ដើមៃបី កៃលម្អ គណុ ភាព 
ជវីភាព រស ់នៅ របស ់បៃជា ជន ដចូ- 
ជា ការ កាត់ បន្ថយ  ភាព កៃីកៃ  និង 
ការ  អភិវឌៃឍ សង្គម   រួម មាន វិស័យ 
សុខាភិបាល  និង បរិសា្ថាន អប់រំ។

លោក បញ្ជាក ់ថ ៖«ទោះ បជីា ការ-  
រកី  រាល ដល នៃវរីសុ កវូដី ១៩  កពំងុ 
កា្លាយ ជា បញ្ហា ដ៏ធ្ងន់ ធ្ងរ នៅ ទូទាំង 
ពិភព លោក យ៉ាង ណាក៏ ដោយ បៃ- 
ទៃស ជប៉នុ នងឹ បន្ត សហ ការ ជា មយួ 
អង្គ ការ កៃ រដ្ឋា ភិបាល ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា បៃឈម នានា»។

បើ តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន   
ជប៉នុ បាន ចាប ់ផ្តើម ធ្វើហរិញ្ញ បៃបទាន 
ឥត សណំង  សមៃប ់អង្គ ការ កៃ- 
រដ្ឋា ភបិាល ជប៉នុ  តាងំ ពឆី្នា ំ២០០២  
ដើមៃបី ជួយ ដល់ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ 
សៃដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គម ក្នុង បៃ ទៃស  
ឬ តបំន ់កពំងុ អភ ិវឌៃឍន ៍។   រហតូ មក 
ដល ់ពៃលនៃះ   ជប៉នុ បាន ផ្តល ់ជនំយួ 
ជាង ១៣០គមៃង នៅ កម្ពុជា៕

លោកស ខេង ថ្លេងក្នងុពិធី ពីមេសិលមិញ នៅខេត្តកំពង់ចាម  ។ រូប sar Kheng's fb

រដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្រប្ររកាសបញ្ចប់ល្រងឱ្រយមានមន្ត្រ-ីរររ
នគរបាលមិនច្រះអក្រសរនៅក្នងុក្របខ័ណ្ឌបន្តទៀរត

តាមរយៈអង្គការ២រជបុ៉នផ្តល់ជំនួយជាងរ$៧៥មឺុនរ
សម្រប់កសិកម្មស្វាយចន្ទីរនិងវគ្គសិក្រសាអប់រំកាយ
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តពី ទំ ព័រ ១...ខៃត្ត កំពង់ ចាម   
ក្នុង អំឡុង សង្គៃម សុីវិល   នៅ 
ក្នុង បៃ ទៃស កម្ពុ ជា ។   

លោក   ហុ៊ន   សៃន   នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
នៃ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ពជុា   កាល 
ព ីថ្ងៃទ ី ២៨  ខៃ សហីា  ឆ្នា ំ២០២០  
បាន សមៃច បង្កើត កៃុមកា រងារ 
អន្ត រកៃសងួ ដើមៃបី ចុះ សកិៃសា  នងិ 
ដោះ សៃយ ករណី រក ឃើញ 
គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ ក្នុង 
នាវា ដៃល លិច ក្នុង ទន្លៃ  ស្ថិត នៅ 
ភូមិ វាល  ឃុំ មាន ជ័យ  សៃុក សៃី- 
សន្ធរ   ខៃត្ត កំពង់ ចាម   ។   

  លោក  ស   ខៃង  រ ដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ 
មហា ផ្ទៃ   បាន ជួប សំណៃះ សំ ណាល 
ជា មួយ កង បោស សមា្អាត គៃប់ 
យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទា  ន់ ផ្ទុះ កៃម ទឹក  
កា ល ពី ថ្ងៃ ទី១២   ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ   
២០២១   បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដ ឹង ថា  កៃ 
ព ីរុក រក គៃប ់យុទ្ធ ភណ្ឌ មនិទាន-់ 
ផ្ទុះ នៅ ក្នុង ទន្លៃ  កៃុម បៃតិ បត្តិករ   
ក ៏បាន រក ឃើញ អដ្ឋ ិធាត ុ ដៃល ជា 
យុទ្ធ ជន នៅ ក្នុង នាវា នៃះ  ដៃល 
មាន  ឈ្មោះ  ឈមឹ   ឈៀង ល ី ដៃល 
កៃមុ អ្នក ជំនាញ បាន សន្ន ិដ្ឋាន ថា 
អតីត យុវជន រូប នៃះ គឺ ជា កង- 
ការពារ ។ 

លោក   ស  ខៃង  ថ្លៃង ថា ៖ « នៅ 
កន្លៃង នៃះ  កៃ ពី គៃប់   យើង 
បាន រក ឃើញ អដ្ឋិធាតុ  សាក- 
សព មួយ ជា យុទ្ធ ជន នៅ ក្នុង  
ក បា៉ាល ់ហ្នងឹ  អ្ន កការពារ តាម មើល   
ឈ្មោះ គាត់   ឈឹម   ឈៀង លី ។     
ព ីនៃះ  ខ្ញុ ំសមូ អពំាវ នាវ ដល ់កៃមុ- 
គៃសួារ សព   បើ សិន ណា ជា មា ន  
កៃុម គៃួសារ ណា  ដៃល បាត់ កូន 
ចៅ កៃុម គៃួសារ   ដៃល មាន 
ឈ្មោះ អ៊ីចឹង    យើង មិន ដឹង ថា    
ឈ្មោះ របស់ គាត់ ហ្នឹង បាន ដូរ  ឬ 
ក៏ ឈ្មោះ ពី កំណើត  គឺ យើង មិន 

ដឹង នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ ផ្លាក ( សា្លាក ជា 
សមា្គាល់ ) ហ្នងឹ គឺ  ឈឹម   ឈៀង លី     
ផ្លាក នៅ ចៃបាស់  ពៃះ វា ជា អា- 
លុយ មី ញូ ម  គៃ វៃ ឈ្មោះ ហ្នងឹ » ។

លោ ក ស  ខៃង  ថ្លៃង ថា ៖  «  ពី 
ទីនៃះ  ខ្ញុំ សូម យក ឱកាស ហ្នឹង 
ដើមៃបី បៃកាស ជនូ   កដ៏ ូច ជា អពំាវ- 
នាវ   នងិ ផៃសព្វផៃសាយ ជនូ ដល ់កៃមុ 
គៃួសារ សព។   អ៊ីចឹង ទៃ  សូម 
អំពាវ នាវ ដល់ កៃមុ គៃសួារ សាច់- 
ញាតិ របស់ លោក   ឈឹម   ឈៀង លី   
បើ ស ិនណា នៅ មាន សមូ មក ទាក-់ 
ទង ជា មួយ នឹង ខៃត្ត  ដើមៃបី យក 
អដ្ឋ ិធាត ុ ទៅ ធ្វើ ប ុណៃយ តាម បៃពៃ- 
ណី របស់ យើង  »  ។  

លោក   ស   ខៃង  បាន ថ្លៃង   
ដោយ បាន សន្និ ដ្ឋាន   ថា  អាច 
នឹង នៅ មាន សាក សព ផៃសៃង- 
ទៀត   នៅ ក្នុង ហៃតុ ការណ៍ លិច 
នា វា នៅក្នុ ង ទន្លៃ នៃះ  និង បាន 
ស្នើ ដល់ កៃុម បៃតិ បត្តិ ករ នៅ 
ពៃល រក ឃើញ អដ្ឋ ិធាត ុ  នងិ សា្លាក  
ឈ្មោះ សាក សព ផៃសៃង ទៀត   តៃូវ 
សៃង់ យក មក លើ គោក   ហើយ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ឱៃយ បាន ទូលំ ទូលាយ   
ដើមៃបី ឱៃយ សាច់ ញាតិ របស់ ពួក គៃ 
មក ទទួល យក ទៅ ធ្វើ បុណៃយ ទៅ 
តាម បៃ ពៃ ណី សាស នា  ។   

លោក   ស   ខៃង    ថ្លៃ ង ថា   មក 
ដល ់ពៃល នៃះ   កៃមុ បៃ តបិត្តកិរ បាន 
រក ឃើញ គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន 
ទាន់ ផ្ទុះ បៃមាណ  ១០ តោន  ក្នុង 
១ឃ្លុប ប៉ុន្តៃ នៅ សល់     ៣ ឃ្លុប 
ទៀត     ដៃល អាច នៅ សល់ គៃប់ 
មិន ទាន់ ផ្ទុះ បៃមាណ ពី៣០   ទៅ  
៤០ តោ ន     ដៃល គៃប់ ទាំង អស់ 
នៃះ   អាច នៅ ផ្ទុះ បាន ។   នាវា   នងិ 
គៃប់ ទាំង នៃះ   បើ គិត ជាអាយុ 
កាល របស់ វា  រហូត មក ដល់ 
ពៃល នៃះ  គឺ មាន រយៈ ពៃល កន្លះ 
សតវតៃស រ៍ហើយ ចាប់ តំាង ពី ឆ្នា១ំ ៩ ៧ ៣   
ឬ ដើម ឆ្នាំ១ ៩៧ ៤ ។   

លោក   ស   ខៃង  បញ្ជាក់ ទៀត 

ថា     នៅ មាន   ៤   ទតីាងំ ដៃល មាន 
នាវា ចមៃបាងំ ដៃល ផ្ទកុ គៃប ់យទុ្ធ- 
ភណ្ឌ មនិ ទាន ់ផ្ទុះ លចិ ចលូ ទៅក្ន ុង  
ទន្លៃ  គឺ  ២ កន្លៃង នៅ ម្តុំ សាលា- 
សៃកុ លា្វាឯម     ខៃត្ត កណា្តាល   នងិ 
២  កន្លៃង ទៀត  ស្ថិត នៅ កៃម 
សា្ពាន អ្នក លឿង   នៃ មូល ដ្ឋាន ខៃត្ត 
ពៃវៃង ។  នៅ ក្នុង ហៃតុ ការណ៍ 
លិច នា វា នៃះ អាច នឹង មាន មនសុៃស 
ជា ចៃើន បាន សា្លាប់ ។   

 លោក   ស  ខៃង   ក៏ បាន បៃប់ 
ទៅ បៃតិ បត្តិ ករ ទាំង អស់ រៀប ចំ 
ផៃន ការ ដើមៃបី ទៅ យក គៃប់ ពី 
ទតីាងំ ទាងំ៤  នៃះ ឱៃយ បាន កាន់ តៃ 
ឆប់ កាន់ តៃ ល្អ  ដោយ មិន រង់ចាំ 
បិទ បញ្ចប់ ការ រុករក នៅ ក្នុង  ទន្លៃ 
កំពង់ ចាម នោះ ទៃ ។   

 លោក   មុី   សុភា  មៃ បញ្ជា ការ 
កង បោស សមា្អាត គៃប់ យុទ្ធ- 
ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ  នៅ កៃម ទឹក 
នៃ មជៃឈ មណ្ឌល កចំាត ់មនី ក ម្ព ុជា  
ដៃល ទទួល បន្ទុក ក្នុង ការ រុក រក 
គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ នៅ 
ក្នុង នាវា ១ គៃឿង លិច   នៅ ក្នុង 
ទន្លៃ កាល ពី សម័យ សង្គៃម នៅ 
ក្នងុ ខៃត្ត កពំង ់ចាម   កាល ព ីមៃសិល- 
មិញ មិន អាច ទាក់ទង បាន ទៃ ។   

 លោក  សៃ ម   សុវណ្ណ នី  អគ្គ- 
នាយក មជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ គៃបគ់ៃង 
កង កមា្លាងំ រកៃសា សន្តភិាព   បោស- 
សមា្អាត មីន  និង កាក សំណល់- 
សង្គៃម   កាល ពី ថ្ងៃទី ១២  ខៃ 
កមុ្ភៈ  ឱៃយ ដងឹ ថា   គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី១១  
ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២១  បៃតិ បត្ត ិករ 
បាន រកឃើញ គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទះុ  
ដៃ ល ជា បៃភៃទ គៃប់ ផ្លាង   ទំហំ  
៦០ - ១ ០៥  mm  ចំនួន ៧២២ 
គៃប់  និង គៃប់ បៃភៃទ តូច   ដូច- 
ជា   បៃភៃទ កាភំ្លើង ដៃ  នងិ កា ំភ្លើង 
យន្ត   ចំនួន  ៥៤ ៩២៥ គៃប់ 
ដោយ សរុប ទាំង អស់ មាន  ៥ ៥- 
៦៩៧ គៃប់  ដៃល បាន រកឃើញ 
និង យក ចៃញ ពី  ក្នុង ឃ្លុប ទី ១ នៃ 

នាវា  នឹង នៅ បន្ត រុករក ចំនួន ៣ 
ឃ្លុប ទៀត ។   ក្នុង បៃតិ បត្តិ ការ រុក- 
រក   និង បៃមូល គៃឿង យុទ្ធ ភណ្ឌ  
ក្នងុ បាត ទន្លៃ មៃគង្គ នៅ ក្នងុ មលូ- 
ដ្ឋាន ខៃត្ត កំពង់ ចាម មានទំហំ     
១ ៥០០ ម៉ៃតៃ   ស្មើ នឹង   ១៥០ 
ហិក តា  តៃូវ បាន អនុវត្ត ឡើង 
តាំង ពី ចុង ខៃ តុលា  ឆ្នាំ ២០២០   
នឹង គៃង បញ្ចប់ នៅ អំឡុង ខៃ 
ឧសភា  ឱៃយ ទាន់ មុន រដូវ វសៃសា  
ខាង មុខ នៃះ  ។  

 លោក   មុី  សុ ភា  មៃ បញ្ជា ការ 
បោស សមា្អាត គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទុះ  
នៃ មជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ គៃប់ គៃង   
កង កមា្លាងំ រកៃសា សន្តភិាព  បោស- 
សមា្អាត មីន  និង កាក សំណល់- 
សង្គៃម ធា្លាប់ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ឱៃយ ដឹង ថា   នាវា ចមៃបំាង នៃះ 
សល់ ពី សម័យ សង្គៃម សីុវិល   
ដៃល បៃើបៃស់ ដោយ ទាហាន 
លន់ នល់  តៃូវ បាន ផលិត ដោយ 
បៃទៃស បារំាង   ហើយ បាន ដឹក 
គៃប់ ចៃញ ពី កំពង់ ផៃ នៅ ក្នុង ទី- 
កៃុង ហូជី មិញ យក មក ផ្គត់ ផ្គង់   
នៅ ក្នុង មូល ដ្ឋាន ទ័ព ក្នុង ខៃត្ត 
កំពង់ ចាម ។  នាវា ចមៃបាំង នៃះ  
មាន ទំហ ំធំ  ដៃល មាន បណ្តាយ 
បៃវៃង   ៤៥  ម៉ៃតៃ  និង  ទទឹង  
បៃមាណ  ៨  ម៉ៃតៃ   ជា បៃភៃទ 
នាវា ចាស់ សល់ ពី បារំាង  និង 
ផលិត ដោយ បារាំង   ដៃល អាច 
ផ្ទុក សមា្ភារ សឹក បានជា ចៃើ ន 
តោន ។ នៅ ក្នុង សង្គៃម ឆ្នាំ  
១៩៧០ - ១ ៩ ៧៥  គៃ យក នាវា 
ចមៃបាំង នៃះ បៃើបៃស់    សមៃប់ 
ដឹក ជញ្ជូន គៃប់  សមា្ភារ សឹក 
ដោយ បាន ឃើញ  សា្លាក ឈ្មោះ  
ជា ភាសា បារាំង ថា  Mari n e 
National Khmer  ហើយ ជា  
ទ ូទៅ នាវា នៃះ  អាច ន ឹង មាន កង- 
ការពា រ  និង នា វឹក បៃមាណ ៣០ នាក់ ។  
ប៉ុន្តៃ   មិន  ដឹ ង ថា   មាន អ្នក សា្លាប់ 
និង នៅ រស់ ប៉ុនា្មោន  ទៃ ៕

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ ក្នងុ ទវិា វទិៃយ ុពភិព លោក 
លើក ទី១០ឆ្នាំនៃះ លោក នាយក-    
រដ្ឋមនៃ្ត ីហ៊នុ សៃន ចាតទ់កុ បៃសក-  
កម្ម របស់ អ្នក សារ ព័ត៌ មាន ដៃល 
កំពុង បំពៃញ ការងារ ក្នុង សា្ថាប័ន 
វិទៃយុ ផៃសាយ សំឡៃង ទាំងអស់ ក្នុង បៃ- 
ទៃស កម្ពុជា ពិត ជាមាន  សារៈ សំ- 
ខាន ់ក្នងុ ការ ចលូរមួ ចណំៃក អភវិឌៃឍ 
បៃទៃស ជាត ិបៃកប ដោយ ចីរភាព  
តាមរយៈ ការផៃសាយ ព័ត៌មាន ពិត  
បៃឆំង នឹង ព័ត៌មាន ក្លៃង កា្លាយ។

លោក ហ៊នុ សៃន   ផ្តលជ់ា យោ បល ់  
ដល់ អ្នក សារព័ត៌មាន ជាតិ/ អន្តរ - 
ជាតិ ទាំងអស់  ដៃល កំពុង បំពៃញ 
ការងារ លើ វសិយ័ ពត័ម៌ាន នៅ ទទូាងំ 
សកលលោក  តៃវូ បង្កើន កចិ្ច សហ- 
បៃតិបត្ត ិការ ក្នុង ការ ទប ់សា្កាត់  ការ-  
រាតតៃបាត ជាសកល នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩។  
លោក  កប៏ាន អពំាវនាវ សាជាថ្ម ីដល ់
អ្នកសារពត័ម៌ាន  នៅក្នងុ សា្ថាបន័ វទិៃយុ  
កដ៏ចូជា អ្នកសារពត័ម៌ានទាងំអស ់
តៃវូ យកចតិ្ត ទកុដក ់អនវុត្ត ឱៃយបាន 
តៃមឹតៃវូ  តាម កៃម សលីធម៌ វជិា្ជាជីវៈ 
ក្នុង ការបំពៃញ ភារកិច្ច   ចៀស វាង 
ការផៃសាយ ពត័ម៌ាន មនិពតិឬ ពត័ ៌មាន   
ដៃល គា្មោន បៃភព ចៃបាស់ លាស់។

ទវិា វទិៃយុ ពភិពលោក តៃវូបាន បៃរព្ធ-   
ឡើង ជារៀង រាល់់ ឆ្នាំ នៅ ថ្ងៃទី១៣  
ខៃកមុ្ភៈ។  ឆ្នា ំ២០២១  ជាខបួ លើក 
ទី ១១០ នៃ ការ បង្កើត វិទៃយុ ផៃសាយ សំ-  
ឡៃង នៅលើ សកលលោក  ហើយ  
ក ៏ជា ខបួ លើក ទ៧ី៥  នៃ ថ្ងៃកណំើត 
វិទៃយុ អង្គការ សហបៃជាជាតិ ដៃល 
បាន បង្កើត ឡើង តាងំ ព ីឆ្នា១ំ៩៤៦។ 
ឆ្នា ំនៃះ  រាជ រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា បាន- 
បៃរព្ធ ទវិាវទិៃយុ ពភិពលោក   ធ្វើឡើង 
កៃម បៃធានបទ«នវា នុវត្តន៍ នៃ 

វិទៃយុ ផៃសាយ សំឡៃង សៃប តាម ការ- 
វិវត្តនៃ ពិភព លោក»។

តាម រយៈ សារលខិតិ លោក ហ៊នុ 
សៃន  ថ្លៃងថា ៖«សា្ថាបន័ វទិៃយ ុផៃសាយ 
សឡំៃង ក ៏ដចូជា សា្ថាបន័ សារពត័ម៌ាន  
ទំាងអស់ បាន ចលូ រមួ បៃយុទ្ធ បៃឆំង   
នឹង ព័ត៌មាន ក្លៃងកា្លាយ  ដៃល បង្ក- 
ឡើង ដោយ ពួក ឱកាស និយម ប៉ុ ន-  
បង៉ បង្ក ភាព ចលាចល នៅ ក្នងុ សង្គម  
ដើមៃបី រំខាន ដល់ ការ រស់ឡើង វិញ  
នងិ សៃចក្តសីខុ សាន្ត របស ់បៃជាជន 
កម្ពុជា»។ លោក ថា  បៃសកកម្ម 
របស ់អ្នក សារពត័ម៌ាន  ពតិ ជាមាន 
សារៈសខំាន ់ក្នងុ ការចលូ រមួ ចណំៃក 
លើក ស្ទយួ លទ្ធ ិបៃជា ធបិតៃយៃយ នងិ 
ការ គោរព សទិ្ធ ិមនសុៃស  ការ ថៃរកៃសា 
សខុសន្តភិាព  ស្ថរិភាព នយោបាយ  
ការអភិវឌៃឍ បៃទៃសជាតិ  បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព។ ការពារ សៃចក្តី- 
សខុសាន្តនងិ ការរស ់ឡើង វញិ របស ់  
បៃជាជន កម្ពុជា  ពៃម ទាំង ការពារ 
អាយជុវីតិ របស ់បៃជា ពលរដ្ឋ ឱៃយរចួ 
ផតុ ព ីការយាយ ីនៃ ជងំ ឺឆ្លង កវូដី១៩  
ដ៏កាច សាហាវ នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន។

ជាមយួ គា្នានៃះ  អង្គការ យណូៃស្ក ូ
នៅ កម្ពជុាក ៏បាន ចលូ រមួ អបអរ ទវិា-   
វទិៃយុ ពភិពលោក នៃះ ផងដៃរ កាល ព ី
ថ្ងៃទី១៣  កុម្ភៈ  កៃម បៃធាន បទ 
«ពិភព លោក ថ្មី  វិទៃយុ ថ្មី»។

លោក លៀ សុណីា  អ្នក យកពត័-៌ 
មាន   បៃចា ំវទិៃយុ បាយន័ ដៃលធ្វើការ 
ក្នងុ សា្ថាបន័ វទិៃយ ុបៃមាណជា ៨ ឆ្នាមំក 
ហើយ នៅតៃ ថា  វទិៃយ ុមាន សារៈ សខំាន ់  
សមៃប់ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ។ 

លោក នយិាយថា ៖«ការសា្តាប ់
កម្មវិធី វិទៃយុ  គឺ ចំណៃញ ពៃលវៃលា 
ពៃល បពំៃញ ការងារ  របស ់ពកួគាត ់ 
ដូចជា ពៃល ដៃល គាត់ ធ្វើ ការ  
គាត់ អាច សា្ដាប់ វិទៃយុ បាន»៕

ក្រមុជំនាញ... នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកតួនាទីអ្នកកាស្រតសំខាន់ក្នងុ
ការចូលរួមអភិវឌ្រឍជាតិនិងប្រឆំាងព័ត៌មានក្ល្រងកា្លាយ
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តពទីពំរ័ ១...បៃកាស ពត័ម៌ាន 
ដដៃល នៃះថា វ៉ាកសំ់ាង ទំាង   នៃះ 
តៃូវ បាន បៃើ បៃស់ បៃកប ដោយ 
សុវត្ថិភាព  ក្នុង បៃទៃសចិន  និង 
ចកៃ ភព អងគ់្លៃស ពៃម ទាងំ បណ្តា 
បៃទៃសមយួ ចនំនួ  ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ 
នៃ ការ បៃើ បៃស់  ជា បន្ទាន់។ 

លោក  បញ្ជាក់ថា៖«វ៉ា ក់ សំាង 
ទំាង២នៃះ  តៃវូ បាន ដាក់ឱៃយ អនវុត្ត 
តាម ពិធីសារ ស្ត ីពី យុទ្ធ នការ ចាក់- 
វ៉ាក់ សំាង កូវីដ១៩ រប ស់ រាជរដា្ឋា - 
ភិបាល  ចាប់ ពី ថ្ងៃ ចុះ ហត្ថ លៃខា 
នៃះ តទៅ »។

អ្នក នំ ពាកៃយ កៃសួង សុខា  ភិបា ល  
លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញប៉សុ្តិ៍  ពមីៃសិលមញិថា កៃសួង 
មិន ទាន់ មាន ព័ត៌មាន ណ   មួយ  ពី 
កាល បរិច្ឆៃទ ដៃល វ៉ាក់សាំង Si-
novax's Covid-19 និង  As-
traZeneca's Covid-19 នឹ ង  មាន 
នៅ បៃទៃស កម្ពុជា នោះទៃ។ 
កៃសួង សុខាភិបាល នឹង ធ្វើ ការ 
បៃកាស ជា សាធារណៈ នៅ ពៃល 
ដៃល វ៉ាក់សំាង  ទំាង នៃះ  បញ្ជនូ មក - 
ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា។

បៃទៃសកម្ពជុា បាន ដាក់ ឱៃយ បៃើ - 
បៃស់ នូវ វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ សុី-
ណូហ្វាម  របស់ សាធារណរដ្ឋ 
បៃជាមានិត ចិន   ដៃល បាន ផ្តល់ 
ជូន ដំបូង ចំនួន ៦០មុឺនដូស  ក្នុង 
ចំណោម ១លាន ដូស  កាល ពី 
ថ្ងៃទី១០ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១។ 
លោ កសៃី ឱ វណ្ណឌីន ឲៃយ ដឹង ថា 
ថា គិត ពី ថ្ងៃ ទី ១០ដល់ ថ្ងៃ ទី ១២ 
ខៃ កុម្ភៈ អ្នក ដៃលបាន ស្ម័គៃ ចិត្ត  
មក ចាក់ វ៉ាក់សាំង កូវីដ១៩  មាន 
ចនំនួ ១ ៩៤៧ នក ់ក្នងុនោះ សៃ ី
ចនំនួ ៧៤១ នក។់ ប៉នុ្តៃ អ្នក ដៃល 
បាន ចាកវ់៉ាកសំ់ាងនៃះ   មាន ចនំនួ 
១ ៤៩២នក ់(សៃ ី៤៩៣នក)់ 
ដោយ ឡៃក អ្នក ដៃល  គៃូពៃទៃយ 
មិនអនុញ្ញាត ឱៃយ ចាក់ មាន ចំនួន 
៤៥៥នក់ (សៃី ២៤៨នក់)។

ជា មួយ គ្នា នៃះ ដៃរលោក នយ ក  -  
រដ្ឋ មនៃ្ត ីហ៊នុ សៃន  បាន បញ្ជាឱៃយ 
អាជា្ញាធរនៅ តាម បណ្តា ខៃត្ត ទំាង - 
អស់  ដៃល នៅ ជាប់ នឹង ពៃំ ដៃន 
កម្ពុជា-ថៃ  តៃូវ ចាត់ ចៃង រៀប ចំ 
កមា្លាងំ លៃបាត ការ ពារ ឲៃយ បាន រងឹ មា ំ 
និង រឹត បន្តងឹ  ឱៃយ កាន់តៃ ខា្លាងំ បន្ថៃម - 
ទៀត បន្ទាប់ ពី មាន ពល ករ ខ្មៃរ  
មក ព ីបៃទៃស ថៃ    បាន ទៅ  ដល ់ខៃត្ត 
តាកៃវ  ចៃើន ជាង បៃជា ពលរដ្ឋ 
ខ្មៃរ មក ពី បៃទៃស វៀត ណម។

យោង តាម សារ ជាសំឡៃង 
របស់ លោក  ហ៊ុន សៃន ដៃល 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ទទួល បាននៅ ថ្ងៃ 
មៃសិល  មិញ បាន ឱៃយ ដឹងថា បញ្ហា 
កាន់ តៃ មាន ចៃើន  ហើយ ដោយ-  
សារ នៅ ខៃត្ត តាកៃវ  មាន អ្នក មក 
ពី បៃទៃស វៀតណម តិច ជាង មក 
ព ីបៃទៃស ថៃ  ដៃល ជាហៃត ុធ្វើ ឱៃយ 
លោកបាន ដាក់ បទ បញ្ជា ជាថ្ម ីម្តង- 
ទៀត  ទៅ បណ្តា ខៃត្ត ដៃល នៅ 
តាម  ពៃ ំដៃន កម្ពជុា-ថៃ តៃវូ រតឹបន្តងឹ  
ទៅដល់ ពលករ  ដៃល មក ពី 
បៃទៃសថៃ។ 

លោក   មាន បៃសាសន៍ ថា ៖ 
«តៃូវ ពិនិតៃយ មើល តាម ចៃក ដៃល 
ពលករ ធា្លាប ់ឆ្លងមក តៃវូ ចាត ់ចៃង 
រៀប ចំកមា្លាំង ដើមៃបី លៃបាត ហើយ 
តៃូវ ចាប់ ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៅ ឯ 
ទល ់ដៃន ។ មានពលករ ដៃលមក 
ពី បៃទៃសថៃ ធ្វើ ដំណើរ មក ដល់ 
ខៃត្តតាកៃវ ហើយ ធ្វើ ចតា្តាឡ ីសក័ 
នៅ ខៃត្តនៃះ ដូចនៃះបើ ពួកគត់ 
មាន វជិ្ជមាន កវូដី១៩ នោះ វនងឹ 
ឆ្លងចលូក្នងុ សហគមន ៍ ម្តងទៀត 
ជាមនិ ខាន»។ លោក ហ៊នុ សៃន 
បញ្ជាក ់ថា ៖ «នៅ ខាង ខៃត្ត តាកៃវ 
តៃូវ សួរចម្លើយ ពលករ ទាំង នោះ 
ថាតើអ្នក ណនផំ្លវូ ពកួ គត ់ដើមៃប ី
យើង ចាតក់ារទៅ លើ អ្នក ដៃល  ន ំ
ផ្លូវ ពលករ (មៃខ្លាង ) ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ មាន ពលករ ជាង ១០នក ់នៃះ 
បាន ឆ្លង ពី ពៃំដៃន ថៃ ទៅ ដល់ 

ខៃត្តតាកៃវ។ ដចូនៃះ ពតិ ជាមាន 
អ្នក នំ ផ្លូវ ហើយ»។

កាលពី ថ្ងៃទី ១៣ ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ ដៃល ជា ថ្ងៃខបួ ១ឆ្នា ំ
(១៣ កុម្ភៈ ២០២០-១៣ កុម្ភៈ 
២០២១)  ដៃល បៃទៃស កម្ពុជា 
បាន ទទួល នវ ទៃសចរណ ៍ខា្នាត 
អន្តរ ជាតិ westerdam  ដៃល 
មាន ផ្ទុក អ្នក ដំណើរ បៃមាណ 
១៤៥៥ នក់ និង នវិក ចំនួន  ៨០ ២ 
នក់ មក ពី ៤១ បៃទៃស ឱៃយ ចូល 
ចត នៅ កៃុង ពៃះសីហនុ ។

លោក ហ៊នុ សៃន ក ៏បាន បង្ហាះ 
សារលើ បណ្តាញ សង្គ ម របសល់ោក 
ថា កម្ពជុា តចូពតិ  ប៉នុ្តៃ កម្ពជុា មាន 
បៃះ ដូង គុណ ធម៌ ធំ ទូលាយ។ លោ ក   
លើកឡើងថា ៖ « យើង   ចាំចៃបាស់ 
ណស់ គឺនៅ ពៃល នោះ ពិភព- 
លោកមាន ការ  ភ័យ ខា្លាច រន្ធត់ 
យ៉ាងខា្លាងំ  អំពី ការ រីក រា  ល   ដាល 
ជំងឺ  កូវីដ ១៩  ដៃល បាន ធ្វើ ឱៃយ 
បៃទៃស ជាចៃើន មិ ន អនុញ្ញាត 
ឱៃយនវ ទៃសចរណ ៍ Westerdam  
ចលូចត ដាចខ់ាត  ទោះបី បានដឹង 
ថា នៅ ក្នងុនវ នោះ មាន ជីវិត 
មនុសៃស រាប់ពាន់ នក់ ដៃល កពំងុ 
អស់សងៃឃឹម ហើយ បៃឈម នងឹអត ់
សៃបៀង អាហរ  និងជា ពិសៃស 
បៃឈម នឹង គៃះ កាចនៃ ជងំឆឺ្លង 

កូវីដ ១៩ »។  
លោក បន្តថា  កម្ពជុា មាន បៃះ- 

ដូ  ង មនុសៃសធម៌ ធំទូលាយ  បាន 
ទទលួ សា្វាគមន ៍នវ ចលូចត នងិ 
បាន សង្គៃះ អ្នកទៃសចរ នងិ នវកិ 
ទាងំអស ់ ចៃញ ពនីវ ហើយ បាន 
រៀប ចកំន្លៃង ឱៃយ សា្នាកន់ៅ ពៃយាបាល  
និង បានរៀប ចំ ឱៃយ អ្នកទៃសចរ ទំាង - 
អស ់បាន ធ្វើ ដណំើរ តាម យន្ត ហោះ 
វិលទៅ ជួបជុំ កៃុម គៃួសារ នៅ 
បៃទៃស កំណើត ខ្លួន វិញ បៃកប- 
ដោយ សុវត្ថិភាព ។

សា្ថានទតូ អសូ្តាៃល ី បៃចា ំកម្ពជុា  
បាន  លើកឡើង ផង ដៃរ ថា  រយៈ 
ពៃល១ ឆ្នាំ ហើយ  ចាប់ តាំងពី 
កបា៉ាល់ ទៃសចរណ៍  Wester-
dam បានចូល ចត នៅកំពង់ ផៃ 
កៃុង ពៃះសី ហនុ  កៃយ ពីតៃូវ 
បាន បដិសៃធ មិន អនុញ្ញាតចូល 
ចត នៅ បៃទៃស ផៃសៃងៗ ។  សមៃប ់
សា្ថានទតូ អសូៃ្តាល ីនៅ ភ្នពំៃញ  នងិ 
បៃទៃស កម្ពុជា ទាំងមូល  វបាន 
បង្ហាញ ពកីារ ចាបផ់្តើម ឆ្នាថំ្ម ី ដៃល 
មិ ន ដូចជា ឆ្នាមុំ នៗ ។ សា្ថាន ទូត នៃះ  
បាន បន្ត ថា  ក្នងុ រយៈពៃល ១២ ខៃ 
កន្លង មកសា្ថាន ទតូ បាន នងិ កពំ ុង   
ធ្វើការ មិន ឈប់ ឈរ ដើមៃបី ផ្តល់ 
ជំនួយ កុង ស៊ុល ដល់ បៃជាជន 
អូសៃ្តាលី នៅ កម្ពុជា។ 

សា្ថាន ទតូ កប៏ាន ធ្វើការ ជាមយួ 
ដៃគូ កម្ពជុាក្នងុ ការផ្តាត ការយ ក- 
ចិត្ត ទុក ដាក់ ជាថ្មី លើកម្ម វិធី កិច្ច 
សហបៃត ិបត្តកិារ អភវិឌៃឍន ៍ ដើមៃបី 
ជយួ ដល ់ការ សា្តារ កម្ពជុា ឡើង វញិ 
បន្ទាប់ ពីជំងឺ កូវីដ ១៩ តាម រយៈ 
ការផ្តល់ ថវិកាជាង ៦៥ លាន ដុលា្លារ 
អសូៃ្តាល ីរាល ់ឆ្នា ំដើមៃបី គទំៃដល ់
ការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម និង 
៣៥,៧ លាន ដុលា្លារអូ សៃ្តាលី 
សមៃប ់ការ ទទលួបាន វ៉ាក ់សំាង 
ជំងឺកូវីដ ១៩ បៃកប ដោយ 
សុវត្ថិភាព និង បៃសិទ្ធ ភាព នៅ 
កម្ពជុា ។ «យើង សូម ថ្លៃង អំណ រ - 
គុណ ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា ដៃល 
បាន ទទួល សា្វាគ ម ន៍ កបា៉ាល់ នៃះ 
ពៃមទាំង បដិ សណ្ឋារកិច្ច ដៃល 
បាន ផ្តល ់ដល ់បៃជាជន អសូ្តាៃល ី
ជាចៃើន នក់ ដៃល នៅលើក បា៉ាល ។់ 
១ ឆ្នាំ កៃយមក ហើយ យើង 
នៅតៃ ស្ថិតនៅ ជាមួយគ្នា » ។

បើ តាម របាយការណ៍ របស់ 
កៃសួង សុខាភិបាល  នៅ  ថ្ងៃមៃសិល - 
មិល កម្ពុជា មាន អ្នក មាន អ្នក ជំងឺ 
កូវី ដ១៩ ចំនួន ៤៧៩ នក់ក្នងុ នោ ះ  
អ្នក ដៃល បាន ពៃយាបាល ជាសះ- 
សៃបើយ ចំនួន ៤៦៦ នក់ និង  អ្នក 
កំពុង សមៃក ពៃយា បាល នៅ មន្ទរី - 
ពៃទៃយ ចំនួន ១៣នក់៕

ឃុត សុភចរិយា

ឧត្តរមានជ័យៈ  មានមនុសៃស 
២ នក់ បាន រង របួស ធ្ងន់ និង សៃ ល 
នៅ ពៃល ដៃល  គៃឿង ចកៃ កាយ- 
ដ ីប៉ះ ច ំគៃប ់មនី តោន  បណ្តាល 
ឱៃយផ្ទុះ កាល ពវីៃលា ម៉ាង ៧ យប ់ 
ថ្ងៃទី ១៣ ខៃ កុ ម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១  
នៅ ចំណុច ភូមិ លំ ទង ចាស់ ឃុំ 
លំ ទង សៃុក អន្លង់ វៃង។

លោក  ជា ច័ន្ទ តារា នយ          
នគរ បាល ប៉សុ្តិ៍ ល ំទង បាន បៃប ់
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា នៅ មុន ពៃល 
កើតហៃតុ ជនរង គៃះ ឈ្មោះ 
ស៊មុ គង ់អាយ ុ៤២ឆ្នា ំជានយក- 
សាលា បឋម សកិៃសា លទំង មាន 
លនំៅ ក្នងុ ភមូ ិកើត ហៃត ុខាង លើ 

បាន ជួល អ្នក បើកបរ គៃឿង- ចកៃ 
អៃសា្ការ វទ័រ មា្នាក់ ឈ្មោះ លៃ ខ ឡៃ 
អាយុ ១៦ ឆ្នាំ ឱៃយ ជីកកាយ 
បៃឡាយ ពទ័្ធ ជុវំញិ ដចីមា្ការ របស ់
គត់។ ការជីក កាយ បៃឡាយ 
ព័ទ្ធ ជំុវិញ ដីចមា្ការ នោះ បាន បៃពៃ ឹត្ត 
ទៅ រយៈ ពៃល ២ ថ្ងៃមក ហើយ។  
លុះ ដល់ ពៃលប់ ថ្ងៃទី ៣ មា្ចាស់ - 
ចមា្ការ  បានបៃប់ ឱៃយអ្នក បើក- 
គៃឿង ចកៃ កាយ   ដមីាត ់អរូ ទៃពៃយ  
ដើមៃបី នទំកឹ ចលូទៅ ក្នងុ បៃឡាយ 
របស់ គត់ ទុក សៃច សៃព ដំណំ ។

លោក ច័ន្ទ តារា  បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ខណៈ គៃឿង ចកៃ កំពុង រំកិល -  
ខ្លនួ  ចលូ ទៅ កាយ   ដ ីនៅមាត ់អរូ 
នោះ កក៏និចលំើគៃប ់មនី តោន 
បណ្តាល ឱៃយផ្ទុះ ឡើង បុើងដាច់ 

ចៃវក់ អៃសា្កា វ៉ាទ័រ និងបង្ក ឱៃយ 
លោ ក ស៊មុ គង ់ដៃល ឈរមើល 
នៅកៃបៃរ គៃឿងចកៃ នោះ   រង របួស- 
ធ្ងន់ ដោយ តៃវូចំ កផ្នៃក ខាង ឆ្វៃ ង 
ចំដៃ ឆ្វៃង និង ពោះ។ ចំណៃក 
អ្នក បើក  អៃសា្កាវ៉ាទ័រ រងរបួស 
សៃល ចំជើង ខាង សា្ដាំ»។

កៃយ កើត ហៃត ុជនរង គៃះ 
តៃូវ បាន សាច់ ញាតិ ដឹក  តាម 
រថយន្ត ទៅ កាន ់មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក 
សៃកុ អន្លង ់វៃង ដើមៃបី ពៃយាបាល- 
របួស ។ បច្ចុបៃបន្ន ជនរង គៃះ 
ទាងំ ២ នក ់បានឆ្លង ផតុ ពគីៃះ- 
ថា្នាក ់ដល ់ជវីតិ ហើយ ដោយ សារ 
កៃមុ គៃពូៃ ទៃយ ជនំញ បាន វះ កាត ់
យក បំណៃក គៃប់ មីន ចៃញ ពី 
ខ្លួន របស់ ពួក គៃ អស់ ហើយ ។

កាល ពមីៃសិល មញិ លោក ទាវ 
ទុយ បៃធាន កៃុម បៃជាការ ពារ 
ភូមិ លំទង ចាស់ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ-   
ប៉ុស្តិ៍ ថា ភូម ិលំទង ចាស់   គឺ ជា 
អតី  ត តំបន់ សម រភូមិ បៃយុទ្ធ ជួរ - 
មខុ រវង កង ទព័ រដា្ឋាភបិាល  នងិ 
កងទព័ ពៃខ្មៃរ កៃហម។ កៃយ 
ការ ធ្វើ សមាហ រណកម្ម តំបន់ 
សម រភមូ ិបៃយទុ្ធ នៃះ កក៏ា្លាយ ជា 
ដីពៃ ចមា្ការ មីន ផង ដៃរ។ ប៉ុន្តៃ 
តៃវូ បាន កៃមុអ្នក ដោះមនី មកព ី
បណ្តា អង្គភាព ជា ចៃើន  បាន ធ្វើ 
ការ បោស សមា្អាត ម្ដង រួច មក ហើ យ 
មុន ពៃល ដីពៃ ក្នងុ តំបន់ នៃះ តៃវូ - 
បាន បៃគល ់ជនូ បៃជា ពលរដ្ឋរស-់  
នៅ និង ធ្វើ សៃ ចមា្ការ ចិញ្ចមឹ ជីវិត ។

លោក ថ្លៃង ថា ដោយសារ តំប ន់ 

នៃះ ជាអតីត សម រភូមិ បៃយុ ទ្ធ 
ដូច្នៃះ  គៃប់ មីន និងគៃប់ យុទ្ធ- 
ភណ្ឌមិន ទាន់ ផ្ទុះជា ចៃើន តៃូវ 
បាន  គៃ កប ់ នងិ លាក ់ទកុ ចោល 
រាយ បា៉ាយ ស្ទើរ គៃប់ ទីកន្លៃង។ 
លោក ថា ៖«ដោយ គ្មោន ផៃន ទនីងិ 
របាយ ការណ ៍ពត័ម៌ាន ជាក ់លាក ់ 
ស្ដពីីទី តំាង នៃគៃប់ មីន និង គៃប់ - 
យទុ្ធ ភណ្ឌ មនិ ទានផ់្ទុះ ទាងំ នោះ 
ទើប  ធ្វើ ឱៃយកៃមុអ្នក បោស សមា្អាត 
មនី មនិ អាច បោស សមា្អាត  គៃប ់
ទាងំ នៃះ អស ់»។  លោក បាន បន្ត 
ថា ការ ពើប បៃទះ ករណី ផ្ទុះមនី 
នៃះ ធ្វើ ឱៃយ ពលរដ្ឋ នៅតៃ មាន ការ - 
ភ័យ ខា្លាច និង មិ ន ហ៊ាន ធ្វើការ- 
គស់ កាយ ដី បង្ក បង្កើន ផល ឱៃយ 
អស់ពី លទ្ធ ភាព ៕

លោកហុ៊នសែន...

នាយកសាលាម្នាក់និងអ្នកបើកបរគែឿងចកែម្នាក់រងរបួសដោយសារផ្ទះុមីនតោន

គ្រពូ្រទ្រយ កំពុង  ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ នៅ មន្ទរី ព្រទ្រយ កុមារ ជាតិ  កាល ពី ថ្ង្រ ទី ១០  ខ្រ កុម្ភៈ។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំ្រញៈ សមត្ថ កិច្ច កំពុង សៃវ - 
ជៃវ តាម ចាប់ខ្លនួកៃមុ ជន សងៃស័ យ  
ជា   អ្នក រត់ ម៉ូតូកង់ បី ដៃល បាន 
បាញ់ មនុសៃស ៣ នក់ ក្នុង  រឿង 
ជម្លាះ កក ស្ទះ ចរាច រណ៍ នៅ 
មុខ  ហង លក់ ទូរស័ព្ទ យីហោ 
ពន្លក ថ្ម ីស្ថតិនៅ តាម បណោ្តាយ 
ផ្លវូបៃ តងុ ក្នងុ បរុបី៊នុ ហរួ ភមូ ិពៃ 
ពៃងី ខាង តៃបូង សង្កាត ់ចោម ចៅ 
ទ ី២កាល ព ីយប ់ថ្ងៃទ ី១១ខៃ កមុ្ភៈ 
បណ្តាល ឱៃយសា្លាប ់២ នក ់កៃយ 
បញ្ជនូ ទៅ សង្គៃះ នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ ។ 

លោក ម៉ន វុធី អធិការ នគរ- 
បាល ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃន ជយ័ បាន 
ឱៃយដឹង ថា  សមត្ថ កិច្ច កំពុង ដុត ដៃ  - 
ដតុ ជើង ធ្វើការ សៃវ ជៃវ ស្វៃង- 
រក  ចាប់ ខ្លនួ ជន សងៃស័យ មកផ្ត ន្ទា - 
ទោស តាម ចៃបាប់។ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖«យើង កពំងុ តាម សៃវជៃវ 
ទាងំកៃ សងួ ទាងំកៃងុ។ ដោយ- 
សារ តៃ ស្ថិត ក្នុង ការ សៃវ ជៃវ 
អ៊ចីងឹ ខ្ញុ ំមនិ អាច បញ្ជាក ់អ្វ ីចៃើន 
លើស ពីនៃះ ទៀត បាន ទៃ»។  

 លោក ជា សវុណ្ណ អធកិារ រង 
ទទួល បន្ទុក ពៃហ្ម ទណ្ឌ ខណ្ឌ 
ពោធិ៍ សៃន ជ័យ បាន ឱៃយដឹង ថា  
នៅ យប់ ថ្ងៃ ទី១១ ខៃ កុម្ភៈ ជន- 
សងៃស័យ ជាខា្មោន់ កំាភ្លើង បាន បា ញ់ 
ទៅ លើមនសុៃស ៣ នក ់បណ្តាល 
ឱៃយ  សា្លាប់ ២ នក់ កៃយ បញ្ជូន 
ទៅ  សង្គៃះ នៅមន្ទីរ ពៃទៃយ ពៃះ-
កសុមុៈ នងិ មា្នាក ់ទៀត របសួ ធ្ងន ់
កំពុង សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី - 
ពៃទៃយ រុសៃសុី។ 

 លោក ជា សុវណ្ណ បៃប់ ថា 
រឿង រា៉ាវ រហតូ ឈាន ដល ់ការ បាញ ់
សមា្លាប់ គ្នា នៃះ  កើត ឡើង ដំបូង 
ដោយ សារតៃ រឿង ស្ទះ ចរា ចរណ ៍ 
ហើយ បាន កើត ជា ជម្លាះ ពាកៃយ - 
សម្តីរ ហូតដល់មាន ការ   វយ គ្នា 
ដល់ ទៅ ២លើក ។ ភាគី ខាង មា្ចា ស់ 
កង់ បីចង់ ឱៃយ ភាគី ខាង រថយន្ត សំុ - 
ទោស ប៉ុន្តៃ ភាគី ខាង មា្ចាស់ រថ -  
យ ន្ត មិន ពៃមសុំ ទោស ទើប 
បណ្តា ល ឱៃយ ឈ្លាះ គ្នាកាន់  តៃ - 
ខា្លាងំ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«រឿ ង ហ្នងឹ 
កើត ឡើង ដោយសារ តៃ ការ ស្ទះ- 
ផ្លូវ ឡាន ឈប់ លើផ្លូវ  ម៉ូតូ កង់ បី 
មក ដល់ អត់ មាន ផ្លវូ ទៅ ក៏ទាស់ - 
សម្ត ីគ្នា វយ គ្នា។  ពួក គៃ វយ គ្នា - 
មួយ សា ហើយ ហើយ ខាង កង់ 
បី អ ត់ ពៃម ចៃញ ទៅណ ដោយ - 
ចង់ ឱៃយ ខាង មា្ចាស់ ឡាន  សំុទោស ។ 
មា្ចាស់ ឡាន មិន សុំទោស  ទើប 
មា្ចាស់ កង់ បី...តទៅទំព័រ ៧

សមត្ថកិច្ចកំពុងតាម
ចាប់កែមុអ្នករត់មូ៉តូកង់-
បីដែលបាញ់បុរស២
នាក់សា្លាប់ម្នាក់របួស



ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៥



តពីទំព័រ១...ចំនួនដែលហែតុការណ៍នែះ
នឹងធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់បែទែសក្នងុតបំន់
រមួនងឹកម្ពជុាផងដែរទៅលើដណំាំកស-ិ
កម្មនងិប៉ះពាលដ់លក់ារបផំ្លាស់ទីរបស់
សត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកជាដើម។
របាយការណ៍របស់MRCដែលចែញ

ផែសាយពីថ្ងែទ១ី២ខែកមុ្ភៈបានឱែយដងឹថា
កមែិតទឹកធ្លាក់ចុះនែះដោយសារទឹក-
ទន្លែមែគង្គរវាងសា្ថានីយវារីអគ្គិសនី
ជីងហុង(Jinghong)នៅក្នុងខែត្ត
យណូានបែទែសចិននងិដែនដីសណ្ត-
ទន្លែមែគង្គក្នុងបែទែសវៀតណាមបាន
ធ្លាក់ចុះក្នុងកមែតិគរួឱែយពែយួបារម្ភយ៉ាង
ខ្លាំង។កមែិតទឹកទន្លែមែគង្គបានធ្លាក-់
ចុះគួរឱែយកត់សម្គាល់បានកើតឡើង
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនែះដោយសារទឹក-
ភ្លៀងធ្លាក់តិចលំហូរផ្លាស់ប្តូរខែសែទឹក
បែតិបត្តិការវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងដែទន្លែ-
មែគង្គនិងការរឹតបន្តឹងលំហូរទឹកចែញ
ពីទំនប់វារីជីងហុងជាដើម។
កមែិតទឹកទន្លែមែគង្គធ្លាក់ចុះ អាច

នឹងធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់បណា្តាបែទែស
មយួចនំនួនៅតាមដងទន្លែមែគង្គរមួមន
កម្ពជុាថែឡាវនងិវៀតណាម។ចណំែក
ខែត្តនងិតំបន់មួយចនំួននៅកម្ពជុាដែល
នឹងរងផលប៉ះពាល់វិញរួមមន កមែិត
ទឹកទន្លែហរូចែញពខីែត្តកពំងច់ាមអ្នក-
លឿង ទន្លែបាសាក់នៅភ្នំពែញនិង
ពែកកា្តាមកពំុងតែវូបានធ្លាកច់ុះជាល-ំ

ដាប់។កមែតិទកឹនៅតាមដងទន្លែមែគង្គ
នែខែសែទឹកខងកែមនៅខែត្តស្ទឹងតែង
និងកែចែះបែបែួលចន្លាះ -០,០២
ម៉ែតែនិង០,០៥ម៉ែតែ។បើតាមMRC
ចាប់ពីខែមករាមកទឹកទន្លែមែគង្គមន
ការធ្លាក់ចុះជាមធែយមបែចាំថ្ងែក្នុងកមែិត
០,២០ម៉ែតែ។
លោកWinaiWangpimoolបែធន

ផ្នែកគាំទែបច្ចែកទែសរបស់លែខធិ-
ការដា្ឋានMRCបានថ្លែងឱែយដឹងថា៖
«បែសិនបើកមែិតទឹកបន្តសែកចុះ-
ទាបបែបនែះនងឹធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដលក់ារ-
ដកឹជញ្ជនូតាមដងទន្លែការធ្វើបផំ្លាសទ់ី
របស់តែី កសិកម្ម និងការបែមូលផល
តាមដងទន្លែដើមែបីជួយបែទែសនៅ
តាមតំបន់ដងទន្លែមែគង្គខងកែម
គែប់គែងហានិភ័យឱែយកាន់តែមន
បែសទិ្ធភាពយើងអពំាវនាវដល់បែទែសចិន
និងបែទែសនៅតាមតំបន់ដងទន្លែមែ-
គង្គខងកែមតែូវចែករំលែកផែនការ
រំដោះទឹករបស់ពួកគែជាមួយយើង»។
ជាមួយគា្នានែះដែរបែធនគែប់គែង

បរិសា្ថានរបស់លែខធិការដា្ឋាន MRC
លោក SoNamបានថ្លែងថា៖«ដូច
សា្ថានភាពនៅឆ្នាំ២០១៩បាតុភូត
ទឹកពណ៌ខៀវបែតងបច្ចុបែបន្នទំនងជា
រីករាលដាលលាតសន្ធងឹដល់ទកឹទន្លែ-
មែគង្គកន្លែងផែសែងៗ ទៀតដែលជាកន្លែង
លំហូរទឹកទាប»។បញ្ហានែះនឹងជះឥទ្ធ-ិ

ពលដល់ផលិតភាពជីវចមែុះជលផល
ការកាត់បន្ថយបែមលូផលតែីនងិគំរាម-
កំហែងដល់ជីវភាពរស់នៅដល់សហ-
គមន៍មូលដា្ឋាន។
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ មិនអាចសុំការអតា្ថា-

ធិបែបាយបន្ថែមពីលោក ចាន់យុតា្ថា
អ្នកនំាពាកែយកែសួងធនធនទកឹនងិឧត-ុ
និយមបានទែកាលពីមែសិលមិញប៉ុន្តែ
លោកធ្លាបប់ានថ្លែងក្នុងសន្នសិទីសារ-
ព័ត៌មនកាលពីខែសីហា ឆ្នាំមុន ថា
កតា្តាដែលនាំឱែយទកឹទន្លែមែគង្គនងិទកឹ-
ទន្លែសាបមនកមែិតទាបគឺមនការ-
ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងឥទ្ធិពល
បាតុភតូអែលនីណូហើយបាតភុូតនែះ
បានធ្វើឱែយមនការប៉ះពាល់ទៅនងឹរបប-
ទឹកភ្លៀងមនតិច ដែលជាផ្នែកមួយ
ធ្វើឱែយទឹកទន្លែមែគង្គធ្លាក់ចុះ។
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនកែសួងធន-

ធនទកឹចនិបានចុះកចិ្ចពែមពែៀងមយួ
ជាមួយMRCដោយបង្ហាញការប្ដែជា្ញា-
ចិត្តក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មនធរា-
សាស្តែជាមួយបែទែសតាមដងទន្លែមែ-
គង្គដើមែបីធនាបានថាបែទែសទាងំនះ
អាចតែៀមខ្លួនសមែប់គែះទឹកជំនន់
និងគែះរាំងស្ងួតចមែបងៗ។
MRCឱែយដឹងដែរថាតាមការពិនិតែយ

មើលទឹកភ្លៀងបែចាំខែរបស់ខ្លួនចាប់-
តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ ជំនន់ទឹក-
ភ្លៀងទាបជាមធែយមដោយបានធ្លាក់ចុះ
នៅតែឹមកមែិត២៥ភាគរយ។
សូមជមែបថាទន្លែមែគង្គមនបែវែង

សរុបជាង៤ពាន់គីឡូម៉ែតែដែល

ទន្លែនែះតែូវបានគែចាត់ទុកថា ជាបែ-
ភពសន្តិសុខសែបៀងដ៏សំខន់និងសែវា-
កម្មអែកូឡូសុីសមែបូរបែបសមែប់បែ-
ជាជនជិត៧០លាននាក់។
កាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ២០២១

គណៈកម្មការទន្លែមែគង្គក៏បានចែញ
សែចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញ
ការបារម្ភពកីមែតិទកឹទន្លែមែគង្គធ្លាក់ចុះ
ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនែកមែិតទឹក
ដែលបញ្ចែញនៅសា្ថានីយវារីអគ្គិសនី
ជីងហុងក្នុងខែត្តយណូានខណៈដែល
បែទែសចិនកំពុងជួសជុលបែព័ន្ធខែសែ-
បណា្តាញអគ្គសិនីពីថ្ងែទី៥ដល់២៤ខែ
មករា។
លោកម៉ក់បុ៊នធឿនអ្នកសមែបសមែលួ

គមែងសម្ព័ន្ធទន្លែកម្ពជុានែវែទកិាអង្គ-
ការមិនមែនរដា្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា

បានបែប់ភ្នំពែញប៉សុ្តិ៍ថាការធ្លាកច់ុះនែ
កមែតិទឹកទន្លែមែគង្គនែះនងឹធ្វើឱែយប៉ះ-
ពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា
ដែលទាមទារឱែយរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរ-
យកចិត្តទុកដាក់ដោះសែយលើបញ្ហា
នែះដើមែបីផលបែយោជន៍រួម។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «ផលប៉ះ-

ពាល់ទៅលើផ្នែកកសិកម្មពែះខ្មែរ
យើងភាគចែើនធ្វើកសិកម្មយើងមើល-
ឃើញថាប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងកែយកម្ពស់
ទឹកទន្លែមែគង្គបែបែួលខុសបែកែតី
ទាំងក្នុងរដូវវសែសានិងរដូវបែំងអ៊ីចឹង
ទាមទារឱែយទាំងរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជានិង
រដា្ឋាភិបាលនៅក្នុងកមែិតដងទន្លែតែូវ-
ជជែកគា្នាដើមែបីស្វែងរកដំណោះសែយ
សមសែបមួយដើមែបីកាត់បន្ថយផលប៉ះ-
ពាល់ដែលអាចនឹងកើតមន»៕
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MRCបារម្ភពីការស្រកចុះ...

ទិដ្ឋភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅភ្នពំេញ កាលពីថ្ងេ៣ កុម្ភៈ ឆ្នានំេះ  ។ រូបថតហែងជីវ័ន



ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�្ ធា ន �្ ប់�្ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�្ ធា ន ក្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន ស្ដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន ស្ដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន�    ជីវ�តកម្សា ន្ត  
ប៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្សា ន្ត    
ប៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌មា នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �្ហទំព័រ
ល ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដ រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
�ៃង សុខគន�  , មុំ គន�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក� ្ 
 ប៊ុន  ផល្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

�ឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
�� ន រងៃសី

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

�្ ធា ន�្ន ្កផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្ករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ក្  ផ្សា យ ពា ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768

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

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

�្ ធា ន�្កចា យកា ស្តស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្ ធា ន�្កចា យកា ស្ត

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

�្ ធា ន�្ន ក្រដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្ស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្ស
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
�្ ធា នគណន្យ្យៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទ្�  និងរច� �្ហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�យ ល័យ�្ត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�យ ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង�  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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LAW TALKLAW TALKLAW TALK
 គឹម សារុំ

កាល ពី ថ្ងៃច ន្ទ សប្ដា ហ៍មុ ន ភ្ន ំពៃ ញបុ៉ ស្ដិ៍ 
ប ន ផៃសព្វ ផៃសាយ ១ វគ្គ រួ ច ហើយ  ពា កព់័ន្ធ 
នឹ ងសិ ទ្ធិ មា នមៃ ធា វី រប ស់ ជន ស ងៃស័ យ 
ក្នុ ងពៃល ឃា ត់ ខ្លួ នដំ បូ ង តា ម រយៈ  កា  រ- 
ព នៃយ  លព់ ីលោកមៃធាវី  កុយ ដ ុល្លា សមា- 
ជិក នៃកៃុម មៃធាវី ធម្ម សាសៃ្ត ។ប៉ុន្តៃ វគ្គ 
នៃះលោ កបន ពនៃយ  លព់ ីភាពតៃ ឹមតៃ ូវ ឬ 
មិ នតៃូ វ  ជុំ វិ ញ ការ ដោះ សម្លៀ  កបំ ពា ក់  
ជ នស ងៃស័ យរួ ច ផៃស ព្វផៃសា យ ដៃល មា ន  
ខ្លឹ មសា រ ដូច ខា ង កៃម ៖ 

មាន ករណី ខ្លះ  សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ជន- 
សង្ស័យ  ហើយ បាន ដោះ សម្លៀក បំពា ក ់
ច្ ញទុ ក ត្ ខោលី អូ  ថត បង្ហាញ ជា សាធា- 
រណៈ។  តើ ទង្វើ ប្ប ន្ះ ចាត់ទុក ថា តឹ្ម- 
ត្ូវ  ឬ យ៉ាង ណា? 

ជា គោល ការណ៍  រាល់ ការ ថតរូប     ឬការ - 
យក រូបថ ត ទៅ  ផៃសព្វ ផៃសាយ  តៃូវមាន ការ- 
ពៃមពៃៀង ពី   សាមី ខ្លនួ ជា មុន សិន ។  ការ- 
ពៃម ពៃៀង  នៃះ អាច មាន របូ ភាព ២យ៉ាង។  
ទ១ី  សាម ីខ្លនួ បន យល ់ពៃម យ៉ាងចៃបាស ់
ថា  ខ្លនួ អនុញ្ញា តឱៃយ  ថត ឬ អនុញ្ញាត  ឱៃយ   ធ្វើ- 
ការចុះ ផៃសាយ ជាដើម ។ ទី២    ការ  ពៃម- 
ពៃៀ ង  អាច ធ្វើ ទៃបើង ដោយ   តុណ្ហ ីភាព (ការ- 
 យល ់ពៃម ដោយ   ភាព ស្ងៀម សា្ងាត ់) មាន 
ន័យថា    សាមី ខ្លួន ដឹង ថា  គៃបន ថត រូប  
ហើយ  តៃ    មិន មាន ការជំទា ស់នោះទៃ  
នៃះ អាច បញ្ជាក ់បន ថា  សាម ីខ្លនួ យល-់ 
ពៃម ឱៃយ  គៃថ តរបូ ដោយ តណុ្ហ ីភាព ។ ក ៏ប៉នុ្តៃ 
ទោះ ប ីជា យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  ឃើញ មាន   
សមត្ថកចិ្ច មយួ ចនំនួ តចូ ដៃល បន  ឃាត-់ 
ខ្លនួ ជន សងៃសយ័  ហើយ បន ដោះ សម្លៀក- 
បំពាក់ ចៃញ ទុក តៃ ខោលី អូ  ថត បង្ហញ 
ជា សា ធារណៈ  ។ នៃះ គឺ ជា  ការ រំលោភ 
សទិ្ធ ិបគុ្គល    នងិ ការ អនវុត្ត ផ្ទយុ នងឹ កៃម- 
សលី ធម ៌ទៀត ផង  ដោយ ហៃត ុថា  ពុ ំទាន ់ 
មាន សា លកៃម  ឬសាល ដីកា  សា្ថា ពរ ផ្តន្ទា- 
ទោស នៅ ឡើយ ទៃ ហើយ បើ ពនិតិៃយ មើល 
ផ្លូវ ចៃបាប់ ពុំមាន ការ អនុញ្ញាត   ឱៃយ ធ្វើ បៃប 

នៃះទៃ ។ យោង មាតៃ ១០ នៃកៃម រដ្ឋបៃប- 
វៃណ ី ចៃង ថា “សទិ្ធ ិបគុ្គល សដំៅ ទៅ លើ 
សទិ្ធ ិ ដៃល មាន   អត្ថនយ័  នងឹ ជវីតិ  រ ូបកាយ  
សុខ ភាព  សៃរីភាព  នម  កិត្ត ិយស  ភាព- 
ឯក ជន  ឬសទិ្ធ ិ ផៃសៃង ទៀត   ដៃល ជា ផល- 
បៃយោ ជន៍ ទាក់ ទង  នឹង លក្ខ ណៈបុ គ្គល  ”។

តាម ការ ពនិតិៃយ  លើមាតៃ១០ នៃកៃម- 
រដ្ឋបៃបវៃ ណីខា ងលើ  ឃើញ ថា   សិទ្ធិ   ខាង 
រូប  ភាព រូបកាយ  ភាព ឯកជន    ក៏ជា  ផ្នៃក  
មយួ នៃ សទិិ្ធ បគុ្គល ផងដៃរ ។ កាល ណាវា 
ជា បៃភៃទ នៃសិទ្ធ ិបុគ្គល  បៃសិន បើ សាមី- 
ខ្លនួ យល ់ឃើញ  ថា មាន ការ បពំាន  គ ឺគាត ់
អាច ទាម ទារ ឱៃយ បញៃឈប ់(តាម មាតៃ ១១ 
នៃ កៃម រដ្ឋ បៃបវៃ ណ ី)ទាម ទារ ឱៃយ ដក ចៃញ   
(តាម មាតៃ១២  នៃកៃ ម រដ្ឋបៃប វៃណី)  
នងិ  សទិ្ធ ិទាម ទារ សណំង ដោយ ផ្អៃក លើ 
អពំើ អនតីៃយាន ុកលូ   (តា មមាតៃ  ៧៤៣  
នៃកៃម រដ្ឋ បៃបវៃណី)   ។ 

ចពំោះជ នណា មា្នា  កដ់្ ល ត្វូ ស មត្ថ- 
កិ ច្ចឃា ត់ខ្លួន ដំបូង ហើយត្ូ វបាន អ្នក- 
កាស្ត ឬ ក៏ ន គរ បា ល យកមក ចុះ ផ្សា យ  
ឬក៏ ប ង្ហាះ ដោ យស រស្រ ឈ្មោះ  អាយុ 
និងទី កន្ល ្ង រស់ នៅរ បស់ ជន នោះ ទៀ ត។  
តើកា រ ធ្វើ ប្ប ន្ះ ត្ូវ តា ម ច្បាប់ ដ្ រ  ឬ 

យ៉ា ង ណា ?
 បញ្ហ នៃះ ពាក ់ពន័្ធ  ទៅ នងឹ ការ ចៃក ចាយ  

ការ បង្ហះ  រូបភាព ឬការ បង្ហញ អត្ត- 
សញ្ញាណ  មនិ ថា   ជា របូ ភាព បគុ្គល    ដៃល 
មាន គៃះ ថា្នាក់  ផៃសៃងៗ ឬមាន ពៃឹត្តិ ការ- 
ណ៍ណា មួយ ទៅ លើ បណា្តាញ សង្គម  ជា- 
ពិសៃស នៅ  ពៃល មាន ការ ចាប់  បន ជន 
ណា  មា្នាក ់  ដៃល បន បៃពៃតឹ្ត ខសុ ជាដើ ម។  
ដូចគា្នា  ផង ដៃរ  នៅ ពៃល នគរបល  ចាប់  
និង ឃាត់ ខ្លួន ជន បៃពៃឹត្ត ខុស ណា មា្នាក់ 
ពៃល ខ្លះ តៃូវ ប ន អ្នក កាសៃត ឬក៏ នគរ- 
បល បន ចុះ ផៃសាយ  ឬក៏ បង្ហះដោ យ  
សរសៃរ ឈ្មោះ  អាយុ  និង អាសយ ដ្ឋាន   
របស់ ជន ដៃល តៃូវ បន ឃាត់  ខ្លួន នោះ ។ 
តៃង់ ចំណុច នៃះ ខ្ញុំ គិត ថា   ការបង្ហញ  
ឈ្មោះ  អាយុ  និង អាសយ ដ្ឋាន របស់ បុគ្គល 
ណា មា្នាក ់ដៃល អាច សមា្គាល់ ព ីអត្ត សញ្ញាណ 
បុគ្គល នោះ  គឺ អាច ប៉ះពា ល់ ដល់ សិទ្ធ ិបុគ្គល  
កិត្ត ិយស      កាល ណាបុ គ្គលនោះ ជាអ នី- 
តជិន  ដោយ ហៃត ុថា  កា រធ្វើ បៃប នៃះ  អាច  
ជះឥទ្ធពិល ដល់ ការ អប់ រំ  ការងរ  ការសា្នាក់- 
នៅ  ឬសុ វត្ថិភាព  របស់ អនីតិជ ន   ហើយ 
ចៃបាប់ ក៏ មិនអ នុញ្ញាត ឱៃយ  មាន ការបង្ហញ    
អត្ត សញ្ញាណ អនីតិ ជន ទៃបើយ (យោង - 

តាម មាតៃ ៥នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី យុត្តិ ធម៌ អនីតិ-   
ជន  )។ប៉ុន្តៃ  ចំពោះ នីតិ ជន វិញ នៅ មាន 
ការ  លំបក  ក្នុងការ កំណត់    ដោយ សារ 
ចៃបាប់  ពុំទាន់ ចៃង អំពី បញ្ហ នៃះ ឱៃយ បន 
ចៃបាស់ លស់ នៅ ទៃបើយ តៃ យើង សាក លៃបង 
ពិនិតៃយ ទៅ លើ គោល ការណ៍ ទូទៅ  ។

ផ្អៃក តាម គោល ការណ៍ ទូទៅ   ជន គៃប់-  
 រូប តៃូវ សន្មត ថា  គា្មោន ទោស  កាល បើ ពុំ 
ទាន ់មាន សា ល កៃម  ឬ សាល ដី កា  សា្ថាពរ 
នៅ ទៃបើយ ទៃ។ ដើមៃបី កាន់ តៃ ចៃបាស់  សូម 
ពិនិតៃយ មើល មាតៃ ៣៨  នៃ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញពៃះ-
រា ជាណា ចកៃកម្ពជុា   ដៃល ចៃង ថា “ជន- 
ជាប ់ចោទ ណា ក ៏ដោយ  តៃវូ ទកុជា  មនសុៃស- 
ឥត ទោស   ដរាបណា   តលុ ការ  មនិ ទាន ់ 
កាត់ ទោស ជា សា្ថាព រ” ។  ហៃតុ ដូច្នៃះ  ការ- 
ឃាតខ់្ល ួន  ជន  ដៃល ប ន បៃពៃតឹ្ត បទល្មើស   
គឺឋានៈ   តៃឹមតៃ ជា ជនស ងៃស័យ ប៉ុណ្ណោះ  
ហើយនៅ  មាន   ដណំាកក់ា ល         ផៃសៃងៗ ទៀត 
ដៃល អាច ជាដំ ណាក់    កាល អយៃយកា រ 
ដណំាកក់ា ល សុើបស ួរ នងិ ដណំាក ់កាល 
ជំនំុជ មៃះ  ជា អាទិ៍  ( សូម   បញ្ជាក់ ផង ដៃ រ 
ថា  កា រលើក ឡើង នៃះ  ពុំ រាប់ប ញ្ចូល  នូវ 
នីតិវិ ធីប ង្ហញ ខ្លួន ភា្លាម  និង   ការ បញ្ជូន 
ទៅជ ំនុជំមៃះ ផ្ទាល ់ ទៃ  ដោយ សារ  ពៃល- 
វៃលខ្ល)ី ។ដចូ្នៃះ    នៅ មាន ដណំាក ់កាលនៃ 
នតីវិធិ ី ផៃសៃងៗ ទៀត  ទមៃ ំតៃមាន សាល- 
កៃម  ឬ សាល ដីកា សា្ថា ពរ  ។ឧទា ហរណ៍ មាន  
ការ ឃាត ់ខ្លនួ បគុ្គល“ក” ពបីទ លចួ ដោយ  
មនៃ្ត ីនគ របល យតុ្ត ិធម ៌ ប៉នុ្តៃ  ដល ់ ដណំាក-់ 
កាលសុើ បសួ រ  ឬ ជំនំុ ជមៃះ   ចៅ កៃម រក- 
ឃើញ ថា  បុគ្គល“ក”នោះ ពុំ មៃនជា   អ្នក- 
លចួ នោះ ទៃ  គ ឺមាន បគុ្គល  ផៃសៃង ដៃល ជា 
អ្នក លចួ ពតិ បៃក ដនៅ ក្នងុ អង្គ ហៃតនុោះ  
ហើយ ចៅ កៃម បន សមៃច ឱៃយ បុគ្គល  
“ក” រួច ខ្លួន  ហៃតុ ដូច្នៃះ  ការ ចុះ ផៃសា យ  ឬ 
បង្ហះ  ន ពៃល  កន្លង នោះ សណំរួ សរួ ថា 
តើ   អាច  ធ្វើ បដិ ទាន  កិត្តិ យស  ឬ សៃចក្តី 
ថ្លៃ ថ្នូរ របស់ គាត់ បន តៃឹម កមៃិ តណា  
កាល បើ  កៃយ មក  ចៅ កៃម រក ឃើញ  ថា  
គាត់ ពុំ មាន កំហុស ទៃ៕

តពទីពំរ័  ៤...តៃ ហៅ គា្នា ពៃល 
មក ដល ់វាយ គា្នា ម្តង ទៀត  មា្ចាស ់
កង់៣បន ស្ទុះទៅ យក កាំភ្លើង 
ពបីក្ខ ពកួ  ហើយ បញ់ សំដៅ ភាគ ី
ខាង មា្ចាស់ឡាន តៃ ម្តង »។ 

បើ តាម លោក ជា សវុណ្ណ ភាគ ី
ខាង មូ៉តូកង់ ៣បន ចូល ទៅ រករឿ ង 
ភាគី ខាង រថ យន្ត ដៃល កំពុង តៃ 
ផកឹ សុនីៅ ក្នងុ ផ្ទះ។ ដោយសារ- 
តៃ មាន សភាព សៃវឹង  ទំាង សង- 
ខាង ទើប មា្នាក់ៗ ចង់ ឈ្នះរៀងៗ 
ខ្លួន  ទើប បណា្តាល ឱៃយ កើត ជា 
រឿង ឈ្លាះ គា្នាបៃប នៃះ ។  

លោក ចាន ់ពន្លក សាកៃស ីមា្នាក ់
ដៃល នៅកៃបៃរ កន្លៃង កើត ហៃតុ 

បន អះ អាង ថា  មុន ដំបូង គៃ - 
ឃើញ មា្ចាស់ រថយន្ត បន បើក 
រថយន្ត មក ឈប ់ចត  នៅ មខុផ្ទះ 
របស ់គាត ់ ដើមៃបី ដកក់នូ ចុះនៅ 
កៃបៃរ កន្លៃង កើត ហៃត។ុ ភា្លាម នោះ 
មាន បុរស មា្នាក់ បើក ម៉ូតូ កង់ ៣ 
មក  ពី កៃយ រួច សុី ផ្លៃដ ក់ រថ - 
យន្ត ឱៃយអៃប ខណ:ផ្លវូ កពំងុ មាន 
ការ កកស្ទះ  រួច ក៏មាន ជម្លាះ 
ពាកៃយ សម្ដ ីដក ់គា្នា ។ បន្ទាប់  មក 
អ្នករត់ ម៉ូតូ កង់ ៣មិន បន ចៃញ 
ទៅ ណា ទៃ នងិ បន ទរូស័ព្ទ ហៅ 
បក្ខ ពួក មក ជួយ ហើយ កៃយ 
មក ក៏ ឈ្លាះ គា្នា រហូត ដល់ មាន 
ការ បញ់ បោះ តៃ ម្តង។ លោក 

ថ្លៃង ថា៖ « មា្ចាស ់ឡាន គាត ់ឈប ់
ដក់ កូន គាត់ ឱៃយ ចូល ផ្ទះ ហើយ 
ពៃល ហ្នឹង ផស អាប់មក ដល់  
ដោយ សារ ស្ទះ ផ្លូវ  ហើយ ឡាន 
ឈប ់បញ្ចាៃស ទសិ គា្នា កស៏ៃក 
ដក ់គា្នា  សម្ត ីធ្ងន ់តចិ តចួ ដក ់គា្នា 
ទៅ កើត ជា ជម្លាះ វាយ តប ់គា្នាអ៊ចីងឹ 
ទៅ ។  ដល ់ពៃល ឃើញ ហៃត ុការណ ៍
អ៊ចីងឹ អ្នក ហបូ ចកុ  នៅកៃបៃរ នោះ 
កច៏លូ ទៅ សមៃលួ ទើប បណា្តាល 
ឱៃយ រង គៃះតៃ ម្តង »។  

របយ ការណ ៍សមត្ថ កចិ្ច បន 
បញ្ជាក់ ថា ជន រង គៃះទាំ ង ៣ 
នក់  ទី១ ឈ្មោះ  សៀក លឹម 
អាយ២ុ ៥ ឆ្នា ំនៅ លវី មខុ រប រជា 
អ្នកលក ់ខោអាវ នៅ ភមូ ិពៃពៃងី 
ខាង តៃបងូ (សា្លាប ់នៅ ពៃទៃយពៃះ- 

កសុមុៈ) ទ២ី ឈ្មោះ សខុ សុដីៃត  
អាយ ុ៤១ ឆ្នា ំ  មខុ របរ លកទ់ ូសព័្ទ 
សា្នាក់ នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ (សា្លា ប់ 
នៅ ពៃទៃយ ពៃះកុសុមៈ) និង ទី៣  

ឈ្មោះបូរ រា៉ាភី អាយុ៤៦ ឆ្នា ំរង- 
របួស កៃបាល ធ្ងន់ ធ្ងរ គិត មក ដល់ 
ថ្ងៃ មៃសិល មិញ នៅ កំពុង សមៃ ក ពៃយា-  
ប ល  នៅ  មន្ទីរ ពៃទៃយរុ សៃសុី ៕  

តើការដោះសម្លៀកបំពាក់ជនសង្ស័យតូ្វច្បាប់ដ្រឬទ្?

សមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់...

លោកម្ធាវី កុយ ដុល្លា សមាជិកន្កុ្មម្ធាវីធម្មសាស្ត។្ រូបថត សហ ការី

សមត្ថ កិច្ចកំពុង តួ្ត ពិនិត្យ កន្លង្ កើត ហ្តុ ពី ថ្ង ្១១ កុ  ម្ភៈ។ រូបថត នគរបល 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,000 17,020 17,080 17,000

2 GTI 3,330 3,330 3,330 3,330

3 PAS 13,560 13,660 13,700 13,560

4 PEPC 2,930 2,940 2,950 2,930

5 PPAP 11,900 12,200 12,200 11,600

6 PPSP 1,540 1,530 1,550 1,530

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

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី២ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

FedEx នឹងចាប់ ផ្តើម ប្តិបត្តកិារ នៅ  កម្ពជុា នា ពាក់ កណ្តាល ឆ្នា ំន្ះ 
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ FedEx  ដេល ជា កេមុ  ហ៊នុ 
ផ្តល ់សេវា ដកឹ ជញ្ជនូ ចមេុះ អន្តរ ជាត ិមាន 
មលូ ដ្ឋាននៅ  អាមេ រកិ មាន ផេន ការ នងឹ 
ចាប់ផ្តើម ដំណើរ ការ សេវា ដឹក ទំនិញ 
តាម ផ្លូវ អាកាស មក កម្ពុជា នៅ ពាក់- 
កណ្តាល ឆ្នាំ ២០២១ ។ នេះ បើ តាម 
មន្តេី ជាន់ ខ្ពស់  នេ រដ្ឋ លេខា ធិការ ដ្ឋាន 
អាកាសចរ សុី វិល(SSCA) ។ 

ផេនការ ដកឹ ទនំញិ ចេញ ចលូ កម្ពជុា 
របស ់កេមុហ៊នុ  FedEx  តេវូ បានបង្ហើប  
ឡើង ក្នងុ ជនំបួ ពភិាកេសា រវាង លោក ម៉ៅ 
ហាវណ្ណាល់  រដ្ឋ មន្តេី ទទួល បន្ទុក រដ្ឋ- 
លេខា ធិកា រដ្ឋាន អាកាសចរ សុីវិល ជា-  
មយួ នងឹ  លោក W. Patrick Murphy  
ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទតូ  អាមេរកិ បេចា ំនៅ កម្ពជុា  
កាលពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍កន្លង មក ។

លោក សុិន ចាន់ សិរី វុតា្ថា  អ្នក នាំ- 
ពាកេយ  SSCA  បេប់ ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍ ថា  
នេះ គ ឺជា ជនំបួ នេ ការ ស្វេង រក  ការគាទំេ 
ពី SSCA   ក្នុង លក្ខណ ពិសេស  និង 
បនា្ទាន់  ដើមេបី អនុញ្ញាត ឱេយ កេុមហ៊ុន  
FedEx   អាច ធ្វើ ការ ហោះ ហើរ នងិ ដកឹ 

ទំនិញ ចេញ  ចូល កម្ពុជា  បាន នៅខេ 
មិថុនា  ឆ្នាំ នេះ ។  

លោក និយាយថា ៖ « យើង តេូវ ការ 
ពេល វេលា ចេើន  ដើមេបី បំពេញ លក្ខ- 
ខណ្ឌ តមេវូ ការ  ក្នងុ ការ ទទួល បាន ការ- 
អនញុ្ញាត ជា ផ្លវូ ការ សមេប ់ហោះ ហើរ 
ដឹក ទំនិញ ចេញ ចូល បេទេស កម្ពុជា  
ដេល ទាមទារ នវូ ពេល វេលា មយួ ដើមេប ី
បំពេញ នូវ នីតិវិធី នេះ »។

លោក  បន្ថេម ថា  កេុមហ៊ុននេះ បាន 
ស្នើ សំុ មក  SSCA ដើមេបី ហោះហើរ ដឹក- 
ទំនិញ ចេញ ចូល កម្ពុជា ជា លក្ខណៈ 
ជួល ( Charter Flight or Non-
Schedule Flight)។ 

លោក ចាន់ សិរី វុតា្ថា បានឱេយ ដឹងថា ៖ 
«ចំពោះ កេុម ហ៊ុន  FedEx  យើង បាន 
ពនិតិេយ  នងិ គាទំេ ឱេយ មាន ការ ហោះ ហើរ  
មក កម្ពជុា បុ៉ន្តេ  ដោយសារ មាន ការ ខ្វះ-  
ខាត  ឯកសារ មួយ ចំនួន  កេុមហ៊ុន តេូវ 
បំពេញ បន្ថេម  ហើយ យើង ក៏ នឹង ជួយ 
សមេួល ដល់ កេុមហ៊ុន  FedEx »។

លោក ជា ចាន់ តារា បេធាន សមាគម - 
ពាណជិ្ជករដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ (LOBA)
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងេ អាទតិេយ   ថា 

ការ ឈាន ជើង ចូល ទីផេសារ កម្ពុជា ក្នុង 
វសិយ័ដកឹ ជញ្ជនូ តាម ផ្ល ូវ អាកាស របស ់
កេមុ ហុ៊ន  FedEx នឹង ជួយ បង្កើន ជើង- 
ហោះ ហើរ សេបពេល កង្វះ ជើង ហោះ- 
ហើរ សមេប ់បញ្ញើ ទនំញិ ហើយ ក ៏នងឹ 
ជួយ ឱេយ តម្លេ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ តាម  
យន្ត ហោះ ថយចុះ  ផង ដេរ។ 

លោក  អះអាង  ថា៖ «កេមុ ហ៊នុ នេះ  គ ឺ
ជា កេមុហ៊នុ ដកឹ ទនំញិសទុ្ធសាធ  ដេល   
ផ្តល ់សេវា  ដកឹ ទនំញិ  ខណៈ   យើង   កពំងុ 

តេ មាន  ជើង ហោះហើរ ចង្អៀត។  ខ្ញុ ំគតិ 
ថា នេះ ជា ដណំងឹ ល្អ ហើយ   ជាឱកាស 
បាន  មុន គេ សមេប់ កេុម ហ៊ុន នេះ 
បេសនិ បើ គាត ់អាច  ចលូមកដកឹ ទនំញិ 
នៅ ពាក់ កណ្តាល ឆ្នាំនេះ»។

លោក ចាន ់តារា បន្ថេម   ទៀតថា នៅ 
មុនដំណក់ កាល ជំងឺ កូវីដ១៩ តម្លេ 
សេវា ដកឹ ទនំញិ តាម ជើង យន្ត ហោះ ព ី
ភ្នំពេញ ទៅ អាមេរិក ស្ថិត នៅ  ចន្លោះពី 
៣,៥ ទៅ  ៣,៨ ដលុា្លោរក្នងុ ១គឡី ូកេម   

កើនឡើង  ដល់ បេហេល   ១០ដុលា្លោរ 
ក្នុង  ១គីឡូ កេម នៅ ដំណក់ កាល 
ជងំកឺវូដី ១៩ ផ្ទុះ ខា្លោងំ  ប៉នុ្តេ សព្វ ថ្ងេ តម្លេ 
នេះបាន ធា្លោក ់ចុះ បន្តចិ នៅក្នងុ  ចន្លោះ ព ី
៥ទៅ  ៦ដលុា្លោរ ក្នងុ ១គឡី ូកេម ។ ចាប ់
តាំង ពី មានការរឹត បន្តឹង ការ ហោះ ហើរ  
ដេល ជា វធិាន ការការពារ ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
បាន ធ្វើ ឱេយ កង្វះ ជើង ហោះហើរ សមេប ់
ដឹក ទំនិញ នៅ កម្ពុជា ។ 

លោកបេប ់ថា ៖ «នេះ ជា ឱកាស ល្អ 
សមេប់ កេុមហ៊ុន FedEx ក្នុងការ 
ចាប់ យក ចំណេក  ទីផេសារ  កម្ពុជា សេប 
ពេល កម្ពុជា ពុំ ទាន់មានកេុមហ៊ុន ថ្មី 
ណ ចលូ មក  ដចូ នេះ ។  យើង តេវូ ការ ឱេយ 
មាន ជើង  ហោះ ហើរ ជាក់ លាក់ ក្នុង  ១ 
សបា្តាហ៍ ឱេយ ចេើន ថេម ទៀត»។

យោងតាម លោក ខេក នរិន្ទ ដ 
នាយក ផ្នេក ទរូគមនាគមន ៍ នងិ ទនំាក-់ 
ទំនង សាធារណៈ នេ កេុមហ៊ុន  Cam-
bodia Airports កាលពីឆ្នាំ ២០២០ 
ការ ចរាចរ ណ៍ ទំនិញ ឆ្លង កាត់ពេលាន 
យន្ត ហោះ អន្តរ ជាត ិទាងំ ៣ របស ់កម្ពជុា  
បាន ធា្លោក ់ចុះ ២៩,៩ ភាគ រយ   បើ ធៀប 
ទៅ នឹង ឆ្នាំ ២០១៩៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ Renaissance Mi- 
nerals (Cambodia) Ltd ជា  
កេមុហ៊នុ បតុេ សម្ពន័្ធ របស ់កេមុ- 
ហ៊ុន Emerald Resources 
NL ដេល ចុះ បញ្ជី នៅ បេទេស 
អសូ្ដេល ី បច្ចបុេបន្ន កពំងុ  ធ្វើ ការ- 
វាយ តម្លេ ផល ប៉ះ ពាល ់បរសិា្ថាន 
(EIA) នេ គមេង រ៉េ មាស ថ្មី 
មួយ កន្លេង នៅ សេកុ មេមត់  ខេត្ត 
តេបងូឃ្មុ ំបនា្ទាប ់ព ីខ្លនួ ទើប ទទលួ 
បាន អាជា្ញា បណ័្ណ ព ីរាជរដ្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា នា  ពេល ថ្មីៗ   នេះ។

លោក Bernie Cleary បេ-
ធាន គេប់គេង ផ្នេក បេតិបត្តិ ការ 
កេមុហ៊នុ Renaissance បាន  
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា អាជា្ញាបណ័្ណ  
មេមត់ គឺ ជា អាជា្ញាប័ណ្ណ រុករក រ៉េ 

មាស ដេល មាន សកា្ដនពុល ខ្ពស ់
ដោយ គេប ដណ្ដប ់លើ ផ្ទេដ ីទហំ ំ
១០៧ គីឡូ ម៉េតេ ការ៉េ និង មាន 
ទីតាំង   ចមា្ងាយ  ៩៥ គីឡូម៉េតេ 
ភាគ អាគ្នេយ ៍នេ គមេង រ៉េ មាស 
អូ រខា្វាវ ដេល កេមុ ហុ៊ន កំពុង បេត-ិ
បត្ត ិការ  ជតិ ទាញយក រ៉េ នៅ ខេត្ត 
មណ្ឌល គិរី។

លោក ថ្លេង   ថា៖  «ចក្ខុវិស័យ 
របស ់យើង នងឹ មាន ផល ប៉ះពាល ់ 
វិជ្ជមាន លើ បរិសា្ថាន  ជិត អណ្ដូង 
រ៉េ និង តម្លេ សង្គម  តាម រយៈ ការ- 
កំណត់ ទិសដៅ អនុ លោម តាម 
អភិបាល  កិច្ច សាជីវកម្ម ដ៏   តឹង - 
រុឹង គោល ការណ៍ ណេនាំ អន្តរ-
ជាតិ និង ចេបាប់ ក្នុង សេុក ពេម- 
ទាំង ចូលរួម  និង សហការ ជា-
មយួ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ នៅ ក្នងុ តបំន់ 
គមេង នេះ»។

លោក   បេប ់ទៀត     ថា កេមុហ៊នុ  
កំពុង អនុវត្ត ការ វាយ តម្លេ ផល- 
ប៉ះពាល ់ បរសិា្ថាន ដបំងូ ដេល រមួ 
មាន ការ ចលូ រមួ របស ់សហគមន ៍
និង ការ  កំណត់ បរិសា្ថាន ដេល 
មាន  សកា្ដនុ ពល កតា្តា សង្គម 
នងិ បរុាណ វទិេយា ដោយ នៅ ពេល 
បញ្ចប់ និង អនុម័ត ដោយ កេសួង  
បរិសា្ថាន ហើយ នឹង គេប់ គេង 
លើ  ការ អនុវត្ត ការ រុករក នៅក្នុង 
លក្ខ ខណ្ឌសា្មារត ីទទលួ ខសុ តេវូ  
ផ្នេក សង្គម និង បរិសា្ថាន។

លោក បន្ថេមថា៖  « បច្ចុបេបន្ន 
កេមុហ៊នុ Renaissance កពំងុ 
វាយ តម្លេ កណំត ់តេ បេវត្ត ិសាស្ដេ  
នេ តបំន ់អាជា្ញាបណ័្ណ ដើមេប ីរៀបច ំ
ផេនការ កម្មវិធី រុករក រ៉េ  ដេល 
នឹង ចាប់ ផ្ដើម បនា្ទាប់ ពី ការ ចេញ 
អាជា្ញាប័ណ្ណ ផ្នេក បរិសា្ថាន»។

យោង តាម សេចក្ដី បេកាស 
របស ់កេមុ ហ៊នុ កាល ព ីថ្ងេទ ី២៨ 
ខេ មករា កេសងួ រ៉េ នងិ ថាមពល 
កម្ពុជា បាន ផ្ដល់ ការ យល់ ពេម 
ដំបូង ក្នុង ការ អនុវត្ត ការ រុករក រ៉េ 
មាស ហើយ អាជា្ញាបណ័្ណ នេះនងឹ  
តេវូ បាន ចេញ ជា ផ្លវូ ការ បនា្ទាប ់ព ី
ការ បញ្ចប់ ឯកសារ បទដ្ឋាន។ 
កេុម ហ៊ុន នេះ ថា៖ «ការណ៍ នេះ 
ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប ់ព ីការ បញ្ចប ់ការ- 
វាយ តម្លេ ផល ប៉ះពាល ់បរសិា្ថាន 
នេ ការ រុក រក រ៉េ ដេល  អនុម័ត  
ដោយ កេសួង បរិសា្ថាន កម្ពុជា»។

លោក Morgan Hart នា-
យក  គេប់គេង កេុមហ៊ុន បាន ឱេយ 
ដឹងថា គមេង មេមត់ បំពេញ 
បន្ថេម លើ  ផលប តេ វិនិយោគ 
កន្លេង ជួល ដេល មាន សេប់ 
របសក់េមុហ៊នុ ហើយ សេបតាម   

គោល បណំង របស ់កេមុ  ហ៊នុ នេ 
ការ បង្កើន តំបន់ ទេពេយ សកម្ម 
រុករក រ៉េ បេកប ដោយ សកា្ដនុ-
ពល  នៅ   បេទេស កម្ពជុា ជាមយួ 
នឹង ចក្ខុ វិស័យ ក្នុង ការ បង្កើត 
ផេនការ នេ ទេពេយ សកម្ម វិនយិោគ 
ដេល បន្ថេម ដល់  ធនធាន  និង 
ទនុ បមេងុ បច្ចបុេបន្ន នៅ គមេង រ៉េ 
មាស អូ រខា្វាវ ទំហំ ១,១៤ Moz។

លោក បន្ថេម  ថា គមេង រ៉េ 
មាស អូ រខា្វាវ បន្ត ធ្វើ ទាន់ ពេល- 
វេលា នងិ តាម ថវកិា ជាមយួ នងឹ 
ការ អនុវត្ត ការងារ និង ការ រំពឹង 
ទុក រ៉េ មាស ដំបូង នៅ តេីមាស  
ទ ី២ ឆ្នា២ំ០២១ តាមរយៈ កចិ្ច- 
ខិតខំ របស់   កេុមហ៊ុន អភិវឌេឍន៍។

លោកនិយាយថា៖ «វត្ត មាន  
ការងារ សិបេបកម្ម ដេល កំពុង 
ធ្វើឡើង យា៉ៅង ទូលំ ទូលាយ នៅ 

ក្នុងតំបន់ ជួល ថ្មី និង ការ ចង្អុល 
បងា្ហាញ ដ៏ រឹងមាំ នេ ការ ផលិត រ៉េ 
មាស ដ៏ សំខាន់ ពី កំណត់ តេ ជា 
បេវត្តសិាស្ដេ ផ្ដល ់ដល ់កេមុហ៊នុ 
Emerald នវូ តបំន ់អាជា្ញាបណ័្ណ 
រ៉េ មាស បេកប ដោយ សកា្ដនពុល  
ខ្ពស់ ផេសេង ទៀត ជាមួយ នឹង 
សកា្ដនុ ពល ដ៏ រឹងមាំ ក្នុង ការ- 
បន្ថេម ដល់ មូលដ្ឋាន ធនធាន 
និង ទុនបមេុង របស់ កេុមហ៊ុន 
នៅក្នុង បេទេស កម្ពុជា»។

ថ្មីៗនេះ កេុម ហ៊ុន Renais-
sance Mi nerals (Cam-
bodia) Ltd ជិត សមេច បាន 
ការ ផលិត រ៉េ មាស លើកដំបូង 
របស់ ខ្លួន នៅ គមេង រ៉េ មាស អូរ- 
ខា្វាវ នៅ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ដេល 
គេង នឹង ចាប់ផ្ដើម ដំណើរការ 
នៅ ក្នងុ តេមីាស ទី២ឆ្នានំេះ ៕

បុគ្គលិក អាកាសយានដ្ឋាន កំពុង បើក រថយន្ត យក ទំនិញ ទៅ ដក់ ក្នងុយន្ត ហោះ ។ មិនា

Renaissance កំពុង ធ្វើ ការ វាយ តម្ល ្បរិស្ថាន   សម្ប់ គម្ង រ្៉មាស នៅ ម្មត់
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ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីជបុ៉នមកកម្ពជុា...

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ លៃខា ធិការដ្ឋាន 
គណៈ កម្មាធកិារ ជាត ិអ្នក ជនំាញ   
នៃកៃសងួ ទៃសចរណ ៍បាន ឈ្នះ 
រង្វាន ់លៃខ ២ ពី ការ បៃកួត គមៃង  
នវានុវត្តន៍ របស់ អង្គការ សហ- 
បៃជាជាតិ បៃចាំ  នៅ កម្ពុជា ។  

កៃសងួ ទៃសចរណ៍  ទទលួបាន    
ជយ លាភ ីលើការ បៃកតួ គមៃង  
នវានុវត្តន ៍ក្នុងការ បង្កើត កម្ម វិធី 
វាយ តម្លៃ សមត្ថ ភាព អ្នក ជនំាញ  
ទៃសចរណ ៍ដៃល សៃប តាម ស្តង-់
ដ អាស៊ាន តាម បៃពន័្ធ ឌជីថីល ក្នងុ  
កម្ម វិធី បៃកួត បៃជៃង គមៃង 
នវានុវត្តន៍ លើក ទី ១ នៅ កម្ពុជា 
កាល ពី ថ្ងៃទី ៥ ខៃកុម្ភៈ។

កៃសួង ទៃសចរណ៍  បាន ឱៃយ 
ដឹងថា កម្ម វិធី បៃកួត នៃះ  តៃូវ 
បាន ធ្វើ ឡើង  ក្នុង បំណង លើក- 
កម្ពស ់ការ អភវិឌៃឍ នងិ ការ បញ្ជលូ   
បច្ចៃក វទិៃយា ឌជីថីល ក្នងុ ការ បណ្ដុះ-  
បណ្ដាល ជនំាញ  ដោយ ចាប ់តាងំ  
ព ីការ រកី រាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩  
កៃសួង ទៃសចរណ៍ បាន ដក់ 
ចៃញ នវូ កម្មវធិី បណ្ដុះ បណ្ដាល 
តាម អន ឡាញ ដល់ អ្នក បមៃើ 
ការងរ ដៃល រងផល ប៉ះពាល់ 
លើ វិស័យ  ទៃសចរណ៍  ហើយ 

កៃសងួ ក ៏ កពំងុ រៀបច ំថា្នាល ឌជី-ី
ថល បណ្ដុះ បណ្ដាល ជំនាញ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ន បញ្ជាក ់
ថា៖ «ការទទួល បាន ជយ លាភី នៃះ   
បាន  បង្ហាញ ព ីគនំតិ ផ្ដចួ ផ្ដើម រៀប-
ច ំបាន សម  សៃប តាម យគុ សមយ័  
ឌជីថីលទាងំ  ទមៃង ់នងិ ខ្លមឹ សរ 
បច្ចៃក ទៃស ។ តាម រយៈ ជយលាភ ី
នៃះ  កៃសួង ទៃសចរណ៍ នឹង 
ទទួល បាន ជំនួយ បច្ចៃក ទៃស 
ឌីជីថល ពី កៃុម អ្នក ជំនាញ នៃ 
អង្គ សហ បៃជាជាតិ »។  

កៃសងួ នៃះបាន បន្ថៃមថា ថា្នាល  
ឌជីថីល បណ្ដុះ បណ្ដាល  នងិ វាយ-  
តម្លៃ សមត្ថ ភាព តាម យន្ត ការ 
អាស៊ាន  នឹង ដក់ ឱៃយ បៃើបៃស់ 
ដល ់បៃទៃស សមជកិ អាស៊ាន  
ដៃល នឹង  បៃកាសឱៃយ  បៃើបៃស់ 
ជា ផ្លូវការ ក្នុង  ទិវា ទៃសចរណ៍ 
អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ ដៃល  
កម្ពុជា ធ្វើ  ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ ។ 

លោក Grame Buckley 
នាយក ការយិាលយ័អង្គការ អន្តរ-
ជាតិ ខាងការ ងរ (ILO)បៃចាំ 
កម្ពជុា ឡាវ នងិ ថៃ  បាន ថ្លៃង ក្នងុ 
កម្ម វិធីនៃះ ថា ដំណោះ សៃយ 
ទាងំ នៃះ នងឹ រមួ ចណំៃក ដល ់ការ 
ធ្វើ ឌីជី ថល ភាវូ បនី យកម្ម  និង 
ជយួ ផ្តល ់ឱកាស ដល ់អ្នក បៃឈម  

ពុ ំទទលួ បាន បៃយោជន ៍ព ីវសិយ័ 
នៃះដចូ ជា  ពលករ ទៃស ន្តរ បៃវៃសន ៍
ជា ស្តៃ ីវយ័ ក្មៃង ដៃលវលិ  តៃឡប ់
មក កម្ពជុា វញិ  ពៃមទាងំយវុជន 
យុវតដីៃល ជាជន មន ពកិារ ភាព  
កម្មករ ដៃល មន ជនំាញ ទាប នងិ  
យុវជន យុវត ីងយ រងគៃះ ដៃល  
រស់ នៅ ជនបទ ទទលួ បាន ជនំាញ  
និង ការ ងរ សមរមៃយ ។

លោកបន្តថា៖« យើង ទាំង អស់ 
គ្នា ក៏ មន ឱកាស បងៃួម គម្លាត   
រវាង អ្នក ទទួល បាន ផលពី ឌី ជី-
ថល ភាវបូនយីកម្ម នងិ អ្នក ដៃល  
បៃឈម នឹងការ ដៃល គៃ តៃូវ 
បាន ទុក ចោល »។

លោក Pauline Tamesis 
អ្នក សមៃប សមៃលួ របសU់N បៃចា ំ  
កម្ពជុា  បាន ថ្លៃង  ថា ការ វនិយិោគ  
លើ ធន ធានមនសុៃស ដៃល ជា សសរ  
ស្តម មួយនៃការ ស្តា រសៃដ្ឋកិច្ច 
ឡើង វិញ  នឹង ជួយ ធានា មិន ឱៃយ 
នរណ ម្នាក់ តៃូវ បានគៃ ទុក- 
ចោល នោះទៃ ។  

លោកសៃី ថា៖«ការ រួម ចំណៃក 
អ្នកទាងំ អស ់គ្នា ដើមៃប ីដោះ សៃយ  
បញ្ហា ទំាងនៃះ ឱៃយទៅ ជាការ អន-ុ
វត្ត ជាក់ ស្តៃង ពិត បៃ កដ »។ 

វិស័យ ទៃសចរណ៍ រងគៃះ 
ធា្លាក់ចុះ ខា្លាំងបំផុត   រយៈពៃល 
១ឆ្នាំ កន្លងមក នៃះ ៕ LA

ត ពី ទំព័រ ១...ជំនឿ ទុក ចិត្ត 
យា៉ាង មុតមំ ចំពោះ រាជ រដ្ឋាភិ - 
បាល  កម្ពុជា»។

ឯកអគ្គរាជទតូ បៃទៃស ជប៉នុ 
បៃចា ំកម្ពជុា  លោក Masahiro 
Mikami បាន សម្តៃង ការ កោត- 
សរសើរ ចំពោះ គោល នយោ - 
បាយ របស ់រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា ក ៏
ដូច ជា ស្មាតី នៃ ការ  ខិត ខំ របស់ 
ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ នានា ក្នុង ការ 
ដោះ សៃយ បញ្ហា បៃឈម  ដៃល 
កំពុង កើត ចៃញ ពី វិបត្តិ នៃ ជំងឺ 
កវូដី ១៩ ក ៏ដចូ ជា ការ រកៃសា បាន  
ភាព បៃកួត បៃជៃង របស់ កម្ពុជា  
សមៃប់ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ជា 
អន្តរ ជាតិ នៅ ពៃល នៃះ។

លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក សៃវ- 
ជៃវ សៃដ្ឋកចិ្ច អន្តរ ជាត ិនៃវទិៃយា- 
ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នៃ 
កម្ពុជា( រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុ-
ជា) កាល  ពី ថ្ងៃ ទី ១៤ ខៃ កុម្ភៈ 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ទោះ ប ី
ការ ចូល មក វិនិយោគ ផ្ទាល់ 
(FDI)  របស់ វិនិ យោគិន ជប៉ុន 
មិន  ទាន់ មន ទំហំ ធំ និង ចៃើន 
ដចូ   ចនិ ប៉នុ្តៃ ការ វនិយិោគ របស ់
ជប៉នុ អាច ស្ថតិ នៅ ចណំត ់ថា្នាក ់
ទី ២។  ការ វិនិយោគ របស់ ជប៉ុន 
តៃូវ  គៃ ដឹង ថា ធ្វើ ឡើង ដោយ 

ភាព ចៃបាស់ លាស់ និង រឹង មំ ។  
លោក បន្ត ថា កម្ពជុា ជា បៃទៃស   
មន សកា្តានុពល ចៃើន សមៃប់ 
ការ ចូល មក បណ្ដាក់ ទុន  ពៃះ 
សមៃបូរ កម្លាំង ពលកម្ម (  តម្លៃ - 
ទាប ) មន ចៃបាប់ វិនិយោគ ល្អ 
ហៃដ្ឋារចនា  សម្ព័ន្ធ ដឹក ជញ្ជូន 
ងយ សៃួលជា ដើម ។ 

លោកបន្ថៃម ថា ការ បណ្ដាក-់ 
ទុន របស់ ជប៉ុន នៅ កម្ពុជា ភាគ 
ចៃើន គ ឺជា ការ ផលតិ សមៃប ់  នា ំ
ទៅ   ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ  ដោយ មិន 
សំដៅ បមៃើ ការ បៃើ បៃស់ នៅ 
កម្ពុជា ទៃ ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុំ 
មន សទុដិ្ឋ ិនយិម ថា ចនំនួកៃមុ-  
ហ៊ុន ជប៉ុន ដៃល   មក វិនិយោគ 
នៅ កម្ពជុា នងឹ  បន្ត កើន  ឡើង ទៀត  
ដើមៃប ីបមៃើ ដល ់ការ នា ំចៃញ ទៅ 
កាន់ ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ »។

លោក ឈួ វចិតិៃ បៃធានកៃមុ-  
ហ៊ុន តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស 
សនក ូប៉ាយប៉ៃត ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មន ជ័យ ដៃល មន កៃុមហ៊ុន 
ជប៉នុ ចនំនួ ៩ ក្នងុ ចណំោមកៃមុ-  
ហ៊នុ ទាងំ  ១០ កពំងុ មន បៃត-ិ
បត្តកិារ នៅ ទនីោះ  កាល ព ីពៃល 
ថ្មីៗ  នៃះ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា មន កៃុមហ៊ុន ជប៉ុន ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ បាន ចាប់ អារម្មណ៍ ចូល 

មក បើក រោង ចកៃ ក្នុង តំបន់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស របស់ លោក  
ដោយ រោង ចកៃ ទាំង នោះ មន 
ផលតិ គៃឿង ផ្គុយំានយន្ត គៃឿង-   
ផ្គុំ អៃឡិច តៃូនិក និង អគ្គិសនី 
ជា ដើម សមៃប់ នាំ ចៃញ ទៅ 
បៃទៃស ជប៉ុន និង ថៃ ។

លោក នយិាយថា ៖ «  ថ្មីៗ  នៃះ 
មន កៃមុហ៊នុ ជប៉នុ  ២ បានចាប-់ 
អារម្មណ ៍មក វនិយិោគ ក្នងុ តបំន ់
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស របស់ យើង ។ 
ពកួគៃ ជា កៃមុ ហ៊នុ  ផលតិ គៃឿង 
ផ្គុ ំអគ្គសិន ីដៃល ពកួគៃ កពំងុ ធ្វើ 
ការ សិកៃសា ស្វៃង យល់ ពី ឱកាស 
វិនិ យោគ នៅ ក្នុង តំបន់  នៃះ » ។

ទនិ្ននយ័ ចងុ កៃយ ព ីអង្គការ 
ពាណិជ្ជ កម្ម កៃ បៃទៃស ជប៉ុន 
(Jetro) ឱៃយដងឹ ថា  ក្នងុ រយៈ ពៃល 
១១ ខៃ  ឆ្នា ំ២០២០  ពាណជិ្ជ កម្ម 
ទ្វៃ ភាគី រវាង កម្ពុជា ជប៉ុន  មន 
តម្លៃ សរុប ១ ៩១៨ ,៧ លាន 
ដលុា្លារ  ធា្លាក ់ចុះ ៨,៧៧ ភាគ រយ 
ព ី  ២ ១០៣,៣ លាន ដលុា្លារ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០១៩។ 
ក្នុង នោះ ការ នាំចៃញ   ពី កម្ពុជា 
មន  តម្លៃ ១ ៤៨៦,១៤ លាន 
ដុលា្លារ ធា្លាក់ ៧,១ ភាគ រយ  និង 
នាំចូល      ៤៣២,៦ លានដុលា្លារ 
ធា្លាក់  ១៤ ភាគ រយ  ៕ LA

កម្មវិធីបណ្តះុ បណ្តាល ទេសចរណ៍ នឹងតេវូ បញ្ចលូតាមកម្មវិ ធី ឌីជីថល។ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 

ទកីេងុ ហាណយូៈ  វៀតណម 
បាន ដក់ ក្តី សងៃឃឹម ខ្ពស់ ចំពោះ  
ការ នា ំអង្ករ ចៃញ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១  
ដោយសរ ទីផៃសារ នាំ ចៃញ ធំៗ   
ដូច ជា  ហ្វីលីពីន   និង អា ្រ ហ្វិក 
បន្ត ចុះ  កចិ្ចសនៃយា   ទទលួ ទញិ  អង្ករ  
ពី បៃទៃស នៃះ  ខណៈ ទីផៃសារ  នាំ 
ចៃញ ផៃសៃងៗ ទៀតមន តមៃវូ ការ  
ខ្ពស ់  សមៃប ់បៃភៃទ អង្ករ  កៃអបូ 
និង អង្ករដំណើប។

 សមគម  សៃបៀង វៀតណម  
បាន ឱៃយ ដឹង ថា កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណិជ្ជកម្មសៃរី  ទ្វៃភាគី  និង 
ពហុភាគី  រវាង វៀតណម  និង 
បៃទៃស ដទៃ  ដូច  ជា   ជាមួយ    
អឺរ៉ុប និងអង់គ្លៃស ដោយ មន 
ពន្ធ អនគុៃះ  នងឹ បង្កើត លក្ខខណ្ឌ  
គំទៃ  សមៃប់ អង្ករ វៀតណម  
ដើមៃបី បៃកួត ជាមួយ បៃទៃស 
នាំចៃញ អង្ករ   ផៃសៃងទៀត។ 

យោងតាម  កងុស៊លុ  ពាណជិ្ជ-
កម្ម  វៀតណម  បៃចាំ  បៃទៃស 
អងគ់្លៃស  លោក Nguyen Canh  
Cuong ការនា ំចៃញ អង្ករ   ទៅកាន ់ 
បៃទៃស នៃះ  ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ   នងឹ កើន 
ឡើង ខ្ពស់  ធៀប ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

   លោក បានបន្ត ថា  កៃុមហ៊ុន 

អង់ គៃ្លស   ចៃើន នឹងទិញ  អង្ករ 
វៀត ណម   តាមរយៈ កចិ្ច ពៃមពៃៀង   
ពាណជិ្ជកម្ម សៃរ ី      អងគ់្លៃស-វៀត-
ណម  បង្កើត នវូ ឱកាស សមៃប ់ 
អង្ករ វៀតណ ម  ដើមៃប ីពងៃកី ចណំៃក 
ទីផៃសារ នៅ អង់គ្លៃស ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ ។ 

  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  ការ នា ំចៃញ អង្ករ 
ពី បៃទៃស វៀតណម ទៅ កាន់ 
អងគ់្លៃស   មន កណំើន   ខ្ពស ់ រហតូ  
ដល់ ទៅ ៣៧៦ ភាគរយ  ដៃល  
អងគ់្លៃស ជាទផីៃសារ មន សកា្តានពុល    
ខា្លាំង សមៃប់ អង្ករ   វៀតណម។ 

អ្នក ជំនាញ  បាន លើក ឡើង 
ថា  បៃសិន បើ វៀតណម  ចង់ 
រកៃសា កំណើន នាំ ចៃញ អង្ករ ក្នុ ង 
ឆ្នាំ ២០២១  វៀតណម តៃូវ ការ  
ផ្តា ត លើ ការ កសង  នូវ ចៃវាក់ 
តម្លៃ   អង្ករ ពៃញលៃញ  នងិគៃប-់
គៃង  គណុភាព ផលតិ កម្ម  ការកៃច្នៃ 
និងការ ចៃកចាយ។ 

វៀតណម នា ំចៃញ  អង្ករ ៦,១៥  
តោន  ដៃល មនតម្លៃ  ៣,០៧  ពាន ់ 
លាន ដលុា្លារ កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០   
ធា្លាក ់ចុះ  បរមិណ ៣,៥ ភាគរយ  
ប៉ុន្តៃចំណូល  បាន កើន ឡើង 
៩,៣ ភាគរយ ធៀប នឹង រយៈពៃល   
ដូច គ្នា៕ VNS-ANN/RR

វៀតណមរំពឹងខ្ពស់លើការនំា-
ចេញអង្ករកើនឡើងក្នងុឆ្នាំនេះ
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សៅ  សម្ភស្ស 

សេដ្ឋកចិ្ចរបស់បេទេសយ៉ាងហោច-
ណាស់ចំនួន១៩ដេលពឹងផ្អេកលើការ-
នាំចេញបេងនងិឧស្មន័កពំងុបេឈម
នឹងហានិភ័យកេយបេទេសនានា
ចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើយន្តការទប់ទល់
នងឹការបេបេលួអាកាសធាតុដេលយន្ត-
ការនេះអាចនងឹធ្វើឱេយបេទេសទាងំនេះ
ខាតបង់បេក់ចំណូលយ៉ាងហោច១៣
ទេីលានដុលា្លារនៅឆ្នាំ២០៤០។
នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចេញ

ពីស្ថាប័នមិនរកបេក់ចំណូលមាន
មូលដ្ឋាននៅបេទេសអង់គ្លេសCar-
bonTrackerចេញផេសាយកាលពីថ្ងេ
ពេហសេបតិ៍កន្លងទៅ។
លទ្ធផលនេការសេវជេវនេះគឺជា

«ការដស់តឿន» បេទេសដេលពឹង
ផ្អេកលើឥន្ធនៈ ហ្វូសុីលដើមេបីផ្គត់ផ្គង់
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេក៏ដូចជាការ-
ដស់តឿនដល់បេទេសអភិវឌេឍន៍ទំាង-
អស់ជយួដល់បេទេសកពំងុអភវិឌេឍន៍
ឱេយងាកទៅរកការបេើបេស់ថាមពល
បេើបេស់ឡើងវិញផងដេរ។
ស្ថាប័នសេវជេវមួយនេះបាន

គណនាពីផលប៉ះពាល់នេការផ្លាសប់្តរូ
ពីឥន្ធនៈហ្វូសុីលទៅជាបេភពថាម-
ពលកាបនូទាបលើបេទេសចនំនួ៤០
ដេលពឹងផ្អេកលើចំណូលបេង និង
ឧស្ម័ន។
ក្នុងនោះដេរបេទេសអាស៊េបេហេសង់

អងហ់ោ្គោឡាកងុហោ្គោលបី៊ីនហីេសេរយី៉ា
នងិអារ៉ាប៊ីសអ៊ឌូតីកស៏្ថតិក្នងុលដំប់
បេទេសដេលងាយរងគេះបំផុត
ដោយបេទេសខ្លះអាចនងឹបាតប់ងច់-ំ
ណូលបេហេល៤០%នេចំណូលសរុប
របស់រដ្ឋាភបិាល។ការសកិេសាបានបន្ត
ទៀតថាបេទេសអារ៉ាប៊ីសអ៊ូឌីតនិង
កេមុហ៊នុនាំចេញបេងនងិឧស្មន័នៅ
ឈូងសមុ្រទ ដទេទៀតកំពុងចាត់-
វធិានការដើមេបីកាត់បន្ថយការពងឹផ្អេក
លើចណំលូបេងហើយកាន់តេធ្ងនធ់្ងរ
ទៀតដោយសរមានដើមតិចហើយ
ពឹងផ្អេកលើមូលនិធិផេសេងៗ។
បេទេសតូចៗដូចជាស៊ូដង់ខាង-

តេបូង និងបារ៉េនទទួលបានបេក់ចំ-

ណូលជាង៧០%នេចំណូលពីបេង
ហើយក៏តេូវបេឈមនឹងការខាតបង់
នាពេលអនាគតដូចគ្នាខណៈដេល
បេទេសធំៗ ដេលរមួមានអារ៉ាប៊ីស-
អូឌ៊តី(៦៩%នេចណំលូរដ្ឋាភបិាលពី
បេងនិងឧស្ម័ន) រុសេសុី (២៣%)
អុរី៉ាក(់៨៩%)នងិមុកិសុកិ(១៨%)
ក៏ងាយរងគេះដេរ។
បេទេសអុរីង៉់មុកិសុកិនងិរសុេសុដីេល

សេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អេកលើចេើនវិស័យទៅ
ហើយក៏នៅតេតេូវបេឈមនឹងការ-
ខាតបង់ចនោ្លាះពី១០%ទៅ២០%នេ
បេក់ចំណូលសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាល
នៅឆ្នាំ២០៤០។ និយយរួមសេដ្ឋ-
កិច្ចរបស់បេទេសពឹងផ្អេកលើបេង

បេមាណ៤០បេទេសអាចបាត់បង់
បេក់ចណំលូពីវសិយ័នេះបេមាណ៩
ទេីលានដុលា្លារក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំ
ខាងមុខ។
ប៉ុន្តេស្ថាប័នCarbonTracker

បានអះអាងថាបេទេសនានា អាច
ចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាដោយ
បេើបេស់ចំណូលពីបេងនិងឧស្ម័ន
ទៅគំទេថាមពលមិនបេើបេស់
ឥន្ធនៈហ្វូសុីលវិញ។បេទេសអារ៉ាប៊ី-
សអ៊ូឌីតដេលជាបេទេសនាំចេញ
បេងធំជាងគេលើពិភពលោកកំពុង
ចាត់វិធានការនេះជាបណ្ដើរៗហើយ
ដោយធ្វើការវនិយិោគចណំលូពីបេង
ដ៏ចេើនសមេបើមរបស់ខ្លួនទៅក្នុង
វិស័យទេសចរណ៍ឧសេសាហកម្ម និង
ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផេសេងៗ។
យ៉ាងណាមិញ បេទេសនេះនៅតេ

តេវូការតម្លេបេងបេហេល៧៨ដលុា្លារ
ក្នុង១បារ៉េលដើមេបីចំណាយលើ
វិធានការនេះបើទោះជាចំនួននោះ
បានកើនឡើងបន្តិចម្ដងៗហើយ
ថយចុះវិញជាលំដប់ក្នុងប៉ុនា្មាន
ឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ដោយ។
លោក AndrewGrant មន្តេីនៅ

ស្ថាប័ន CarbonTracker ទទួល
បន្ទកុខាងអាកាសធាតុថាមពលនងិ
ឧសេសាហកម្មបានសរសេរថា៖ «បេ-
ទេសជាចេើនកំពុងផ្តាច់ខ្លនួពីការពឹង-
ពាក់លើឥន្ធនៈហ្វូសុីលប៉ុន្តេតាមពិត
ទៅ វាលំបាកធ្វើណាស់ជាពិសេស

សមេប់បេទេសដេលមានធនធាន
ទាបដើមេបីចាប់ផ្តើមវិធានការនេះ។
បេសិនបើពួកគេទុកវារហូតទាល់តេ
តមេវូការបេងចុះខេសាយជាបណ្ដើរៗ 
វាអាចនឹងយឺតពេលហើយដល់ពេល
នោះពួកគេនឹងមានជមេើសតិចតួច
ណាស់»។
លោកបានបន្ថេមថាការសន្មតរបស់

របាយការណ៍ដេលថាតមេូវការបេង
និងឧស្ម័ន តេូវតេធា្លាក់ចុះនៅពេល
ដេលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមចេញវិធាន
ការការពារកំណើនកម្ដោនៅលើពិភព-
លោកបងា្ហាញឱេយឃើញពីហានិភ័យ
មួយចំនួន។តមេវូការភាគចេើនបងា្ហាញ
ពីការកើនឡើងនេតមេូវការសមេប់
ពេលយរូឆ្នាបំើទោះជារដ្ឋាភបិាលបេងឹ-
បេងពេយាយមងាកចេញពីការបេើ-
បេស់ឥន្ធនៈហ្វូសុីលក៏ដោយ។
លោកYngveSlyngstadនាយក-

បេតិបត្តិនេការគេប់គេងការវិនិយោគ
ធនាគរNorgesដេលជាផ្នេកមយួនេ
ធនាគរកណា្តាលន័រវេសទទួលបន្ទុក
គេប់គេងមូលនិធិសោធនរដ្ឋាភិបាល
ជាសកលបាននយិយថា៖«ការតេ-
ឡប់មកវិញនេការវិនិយោគនៅក្នុង
ទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកអាចរក
បេក់ចំណូលជូនជាតិខ្ពស់ណាស់
ខ្ពស់ស្មើនឹងការរកឃើញបេងដំបូង
ឯណោះ»។
ដោយឡេកការសកិេសាដដេលនេះក៏

បានបងា្ហាញពី...តទៅទំព័រ ១១

ប្ក់ សាយ 

ចៅកេមមា្នាក់ដេលតេូវបាន
គណបកេសបេឆំងស្នើឱេយធ្វើជា
បេធានាធិបតីស្តទីីនៅក្នងុវបិត្តិ
នយោបាយថ្មីបំផុតនៅក្នុង
បេទេសហេទីបានបញ្ចប់ភាព-
ស្ងប់ស្ងាត់ កាលពីថ្ងេសៅរ៍
ដោយបានអំពាវនាវឱេយបេជា-
ជនតស៊ូបេឆងំនងឹអ្វីដេលលោក
បានហៅថាជាអំពើផ្តាច់ការ។
ការអធិបេបាយរបស់លោក

ចៅកេម JosephMecene
Jean-Louisតេូវបានគេ
មើលឃើញថាជាការបេឆំង
នឹងលោក JovenelMoise
ដេលបានជាប់ទាក់ទិននៅក្នុង
ជម្លាះមយួជុវំញិថាតើអាណត្តិ

របស់លោកបានបញ្ចប់កាលពី
ចងុសបា្តាហ៍មនុឬក៏លោកតេវូ
បន្តកាន់អំណាចរយៈពេល១
ឆ្នាំទៀត?
លោកMoiseបានគេបគ់េង

ដកឹនាំតាមរយៈកេតឹេយរយៈពេល
១ឆ្នាំដោយសរនាពេលបច្ចុ-
បេបន្ននេះមិនមានសភា។ការ-
បោះឆ្នាតសភាដេលគេងធ្វើ
ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ តេូវ
បានពនេយារពេល។
បញ្ហានេះបាននាំឱេយមាន

ការតវា៉ាដោយហិងេសាជាចេើន
សបា្តាហ៍នៅតាមដងផ្លូវនានា
នេបេទេសក៏កេីកេនៅក្នុង
តំបន់ការីប៊ីននោះ។
លោក Jean-Louis បាន

ថ្លេងនៅក្នងុសេចក្តីថ្លេងការណ៍

មយួថា៖«ខ្ញុំសមូអពំាវនាវដល់
បុរស និងស្តេីទាំងអស់ ដេល
មានភក្តីភាពចំពោះទឹកដី និង
បេទេសជាតិតេូវតេកេក-
ឈរឡើង»។
«កេកឈរបេឆំងអំពើ

ពុករលួយ ភាពគ្មានទោសពេរ៍
និងអំពើផ្តាច់ការ កេកឈរ-
ឡើងដើមេបីភាពយតុ្តធិម៌សង្គម
និងសុវត្ថិភាពសធារណៈ»។
លោកចៅកេមមានវ័យ៧២

ឆ្នាំរូបនេះកាលពីសបា្តាហ៍មុន
តេូវស្នើឡើងដោយកេុមគណ-
បកេសបេឆំងឱេយធ្វើជាបេធានា-
ធិបតីស្តីទីដេលជាបញ្ហាមួយ
កំពុងធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់អា-
ណត្តិរបស់លោកMoise។
លោកMoiseបាននិយយ

ថា អាណត្តិរបស់លោក មាន
សុពលភាពរហូតដល់ខេកុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០២២ប៉ុន្តេគណបកេស
បេឆំងបានបញ្ជាក់ថាអា-
ណត្តិនេះបានចប់កាលពីចុង-
សបា្តាហ៍មុនរួចទៅហើយ។
ឯកអគ្គរដ្ឋទតូហេទីបេចាំនៅ

អាមេរិកកាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍
បានអំពាវនាវឱេយសហគមន៍
អន្តរជាតិ គំទេឱេយមានកិច្ច-
ចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់
លោកបេធានាធិបតីJovenel
Moise និងកេុមគណបកេស
បេឆំង ខណៈវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កពំងុតេឡើងកម្តាកាន់តេខា្លាងំ
ប៉នុ្តេបានបដសិេធការអពំាវនាវ
ឱេយលោកMoiseចុះចេញពី
តំណេង។

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតBoc-
chitEdmondបានថ្លេងបេប់
កេមុអ្នកសរពត័ម៌ានថាលោក
គិតថា មិនគួរមានស្ថានភាព
មួយដេលលោកMoiseចាក-
ចេញពីតណំេងនៅមនុខេកមុ្ភៈ
ឆ្នាំ២០២២នោះទេ។
លោកEdmond បាន

និយយថា៖«ខ្ញុំជឿថាសហ-
គមន៍អន្តរជាតិដេគូអន្តរជាតិ
របស់យើងគួរធ្វើការងារជា-
មួយយើង និងជាមួយកេុម
គណបកេសបេឆំង ដើមេបីធានា-
ថា យើងឈានដល់កិច្ចពិ-
ភាកេសាមួយ ឬកិច្ចពេមពេៀង
នយោបាយមួយដូច្នេះយើង
អាចមានមធេយាបាយមួយដ៏ល្អ-
បេសើរ ដើមេបីរីកចមេើនឆ្ពោះ-

ទៅមុខ»។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាន

បន្ថេមថា៖«យើងពិតជាមាន
បេធានាធិបតីសេបចេបាប់។
សហគមន៍អន្តរជាតិតេូវគំទេ
គត់ការពារគត់ដូច្នេះហើយ
យើងអាចអនុវត្តដំណើរការ
បោះឆ្នាតមួយបាន»។
ភាពតានតឹងបានកើតឡើង

កាលពីថ្ងេទី៧ខេកុម្ភៈកេយ
ពីលោក JovenelMoise
បានចោទបេកាន់ថាមានការ-
ប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋបេហារផ្តួលរំលំ
រដ្ឋាភិបាលនិងមនុសេស២៣
នាក់តេវូបានចាប់ខ្លនួក្នងុនោះ
មានចៅកេមតុលាការកំពូល
មា្នាក់និងមន្តេីប៉ូលិសជាន់ខ្ពស់
មា្នាក់៕

ការសិក្សាៈយន្តការទប់ទល់នឹងការប្បួ្លអាកាសធាតុនឹងធ្វើឱ្យ
ស្ដ្ឋកិច្ចប្ទ្សពឹងផ្អក្លើប្ងខាតបង់ជាង១៣ទី្លានដុលា្លារ

ចៅក្មហ្ទីអំពាវនាវឱ្យបញ្ចប់អំពើផ្តាចក់ារនៅក្នងុប្ទ្សខណៈលោកតូ្វបានគ្ស្នើឱ្យធ្វើជាប្ធានាធិបតីស្តទីី

លោក Mustafa Sanalla ប្ធាន កុ្ម សាជីវកម្មប្ងលីបី៊ ចូលរួមកិច្ច ប្ជំុOPEC។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

ថៃ៖ កៃមុបាតុករ គំាទៃ លទ្ធបិៃជា ធិប តៃយៃយ 
បៃឆំាង នឹងចៃបាប់ ហាមបៃម ការ  ជៃរ បៃមាថ 
ពៃះ មហាកៃសតៃ  ប៉ះទង្គចិ ជា មួយបូ៉លិស 
សកម្មជនយុវជនបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆំាងនឹងច្របាប់ដ្រលហាម-

ប្រមការប្រមាថដល់ព្រះមហាក្រសត្ររបស់ប្រទ្រសថ្របាន
ប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលិសកាលពីថ្ង្រសៅរ៍បន្ទាប់ពីបានរំលំវិមាន
ប្រជាធិបត្រយ្រយនៅទីក្រុងបាងកកដោយក្រណាត់ពណ៌-
ក្រហម។
ក្រមុអ្នកតវ៉ាបានគបទ់កឹថ្នាពំណ៌នងិគ្របប់្រកផ្រស្រងខ្នាតតចូ

ទៅលើប៉ូលិសជាច្រើនគ្រប់ក្នុងអំឡុងព្រលកំពុងប៉ះទង្គិចគ្នា
នៅក្រប្ររទីសកា្ការបូជាក្នុងទីក្រុងបន្ទាប់ពីបាតុកម្មន្រះរើច្រញពី
វមិានប្រជាធបិត្រយ្រយ។ក្រមុសកម្មជនបាននយិាយថសម្លៀក-
បំពាក់ពណ៌ក្រហមន្រះតំណាងឱ្រយឈាមអ្នកប្រយុទ្ធដើម្របីលទ្ធិ-
ប្រជាធិបត្រយ្រយ។
អ្នកនំពាក្រយប៉លូសិលោកKissanaPattanacharoenបាន

និយាយថមន្ត្រជីាង២០នក់បានរងរបួសនៅក្នងុការប៉ះទង្គចិគ្នា
ន្រះហើយមនសុ្រស៧ទៅ៨នក់ត្រវូបានឃុខំ្លនួដើម្របីធ្វើការសាក-
សួរ។បាតុកម្មន្រះធ្វើឡើងក្រយមានប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់-
ខ្លនួឥស្រសរជនបាតកុម្មឈានមខុគ្រចនំនួ៤នក់នៅសបា្តាហ៍ន្រះ
ក្រមការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្រសត្រនៅក្នុង
បាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆា្នាំមុន៕សៅសម្ភស្ស

សហភាពអឺរុ៉បនឹងពន្លឿនការអនុម័តវ៉ាក់-
សំាងបៃឆំាងនឹងវីរុសកូវីដបំប្លៃងថ្មី
ស្នងការសខុភាពន្រប្លកុសហភាពអរឺ៉បុអ្នកស្រSីtellaKyria

kidesបានឱ្រយដឹងកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹង
ពន្លឿនការអនុម័តវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវើរុសបំប្ល្រងថ្មី។
អ្នកស្រីបានឱ្រយដឹងថ៖ «ឥឡូវន្រះយើងបានសម្រចថ

វ៉ាកស់ាងំន្រះត្រវូបានគ្រទើបត្រធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងថ្មីដោយផ្អ្រកលើ
វ៉ាក់សំាងមុនៗដើម្របីប្រឆំាងនឹងវើរុសកូវើដបំប្ល្រងថ្មី មិនចំាបាច់ឆ្លង-
កាត់ដំណើរការអនុម័តទាំងមូលទៀតទ្រ។ដូច្ន្រះ ដំណើរការ
នឹងលឿនជាងមុនដើម្របីធ្វើយា៉ាងណាឱ្រយមានវ៉ាក់សាំងសមស្រប
ដ្រលអាចប្រើបានដោយមិនធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពប្រ-
ជាជន»។
អ្នកស្រីបានបន្តទៀតថ៖«ខណៈដ្រលការចាក់វ៉ាក់សំាង

ក្នុងត្រីមាសទី១ឆា្នាំ២០២១បានចាប់ផ្តើមសន្រសឹមៗនៅត្រី-
មាសទី២នឹងមានការកើនឡើងជាងនៅត្រីមាសទី១
ហើយនៅចុងខ្រកញ្ញាន្រះសហភាពអឺរុ៉បរំពឹងថនឹងទទួលបានវ៉ាក់-
សាំងន្រះគ្រប់គ្រន់ពីអ្នកផលិតដើម្របីចាក់ឱ្រយប្រជាជនជាង
៧០%ន្រប្លុករបស់ខ្លួន»៕សៅសម្ភស្ស

រដ្ឋាភិបាល យោធា មីយ៉ាន់មា៉ា  ពៃមាន សា-
ធារណ ជន លាក់ អ្នកតវ៉ា ដៃល រត់ គៃច ខ្លនួ 
របបយោធាថ្មីនៅប្រទ្រសមីយា៉ាន់មា៉ាកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយបាន

ព្រមានសាធារណជនមិនឱ្រយផ្តល់ជម្រកដល់សកម្មជន-
នយោបាយដ្រលរត់គ្រចខ្លួនក្រយពីច្រញដីកាចាប់ខ្លួនក្រុម
អ្នកធ្វើយុទ្ធនការដើម្របីលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយដ្រលគំទ្រការតវ៉ា
ប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារទ្រង់ទ្រយធំនៅទូទាំងប្រទ្រស។
ភាគច្រើនន្រប្រទ្រសន្រះ កំពុងស្ថតិក្នងុភាពចលាចលចាប់-

តាំងពីសបា្តាហ៍មុន នៅព្រលទាហានចាប់លោកស្រីអ៊ុងសាន
ស៊ជូីឃុំខ្លនួនងិបណ្ត្រញរដ្ឋាភបិាលរបស់លោកស្រីដោយបាន
បញ្ចប់លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយក្ម្រងខ្ចីមានអាយុ១ទសវត្រសរ៍នោះ
ក្រយពីការគ្រប់គ្រងដោយយោធាជាច្រើនជំនន់មក។
កងកមា្លាំងសន្តិសុខបានចាប់ខ្លួនក្រុមគ្រូព្រទ្រយនិងអ្នកដទ្រ-

ទៀតដ្រលចលូរមួជាមយួចលនបះបោរសុវីលិដ្រលបានមើល-
ឃើញហ្វូងមនុស្រសឡើងទៅតាមដងផ្លូវនននៅតាមតំបន់ក្នុង
ក្រងុនងិភមូិដច់ស្រយាលនៅក្នងុសហគមន៍ននតាមព្រដំ្រន
ន្រតំបន់ភ្នំ៕ប្ក់សាយ
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សុខស្ីលុច

កាលពីថ្ង្រសុក្រទី១២ កុម្ភៈ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសរុស្រសុីលោក
Sergey Lavrov បាននិ-
យាយថប្រទ្រសរុស្រសុី បាន
ត្រៀមខ្លួនផ្តាច់ទំនក់ទំនងជា-
មួយសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើ
សហភាពអរឺ៉បុបន្តមានគម្រង
ដក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទ្រស
រុស្រសុី។
លោកLavrovបាននិយាយ

ថប្រទ្រសរសុ្រសុីបានត្រៀមខ្លនួ
រួចជាស្រចហើយដើម្របីឆ្លើយ-
តបទៅនឹងការដក់ទណ្ឌកម្ម
ណាមួយនៅក្នុងតំបន់ដ្រល
អាចបង្កឱ្រយមានហានិភយ័ដល់
ស្រដ្ឋកិច្ចរុស្រសុី។
ការអតា្ថាធិប្របាយរបស់រុស្រសុី

បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកការ-
ទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហភាព
អឺរ៉ុបលោកJoeBorrellបាន
និយាយកាលពីថ្ង្រទី៩កុម្ភៈថ
ប្រទ្រសរុស្រសុីចង់ផ្តាច់ខ្លួនច្រញ

ពីអឺរ៉ុបនិងប្រងច្រកលោក-
ខងលិច។
កាលពីថ្ង្រទី១០កុម្ភៈ ឯក-

អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបាន
ពិភាក្រសាពីវិធានការដក់ទណ្ឌ-
កម្មទៅលើប្រទ្រសរុស្រសុីចំពោះ
ករណី AlexiNalvany។
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្រសានោះមិន-
មានរដ្ឋជាសមាជិកណាមួយ
ជំទាស់នឹងសំណើដក់ទណ្ឌ-
កម្មន្រះទ្រ។កិច្ចពិភាក្រសាស្តីពី
ការដក់ទណ្ឌកម្មន្រះកើតឡើង
បន្ទាប់ពីលោកBorrellបាន
ទៅទីក្រុងមូ៉ស្គូ ប្រទ្រសរុស្រសុី
កាលពីសបា្តាហ៍មនុ។នៅព្រល
ដ្រលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសរុស្រសុី
លោកSergeiLavrovបាន
និយាយក្នុងសន្និសីទសារ-
ព័ត៌មានរួមគ្នា ហើយរិះគន់
សហភាពអរឺ៉បុថជាដ្រគូដ្រល
មិនអាចជឿទុកចិត្តបាន។
ប្រទ្រសរុស្រសុី បានប្រកាស

ក្នងុព្រលដណំាលគ្នាថខ្លនួនងឹ
បណ្ត្រញអ្នកការទតូចនំនួ៣របូ

ដ្រលមានអ្នកការទូតប្រទ្រស
ប៉ឡូញូអាល្លមឺង៉់នងិស៊យុអ្រត
ប្រចាំនៅប្រទ្រសរុស្រសុី។ការ-
បណ្ត្រញច្រញន្រះគឺទាក់ទង
នងឹការចោទប្រកាន់អ្នកទាងំ៣
ពីការចលូរមួក្នងុការតវ៉ាប្រឆាងំ
នឹងការដក់ពន្ធនគរលោក
AlexieNalvany។
សហភាពអរឺ៉បុបានបង្ហើបពី

ការដក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹង
ទីក្រុងម៉ូស្គូជុំវិញការឃុំខ្លួន
ម្រដឹកនំប្រឆាំងរុស្រសុីលោក
AlexeiNavalny និងការ-
បង្ក្របទៅលើក្រុមបាតុករនៅ
ប្រទ្រសរុស្រសុី។
យោងតាមរបាយការណ៍

មួយចំនួនសហភាពអឺរុ៉បគ្រង
នឹងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ
និងការបង្កកទ្រព្រយសម្របត្តិទៅ
លើអ្នកដ្រលជាសម្ពន័្ធមតិ្តរបស់
លោកVladimirPutin។ន្រះ
បើតាមការរាយការណ៍របស់
សារព័ត៌មានDW។
លោកAndreaSasse

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទ្រស
អាល្លឺម៉ង់បានថ្ល្រងនៅក្នុង
សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយ
ដោយនិយាយថអាល្លឺម៉ង់
មានការមិនព្រញចិត្តជាមួយ
ប្រទ្រសរសុ្រសុីចពំោះករណនី្រះ។
ប៉ុន្ត្រលោកក៏បាននិយាយផង
ដ្ររថអាល្លឺម៉ង់ចាប់អារម្មណ៍
នងឹការធ្វើកចិ្ចសហប្រតបិត្តិការ
ជាមួយប្រទ្រសរុស្រសុី។
អ្នកជំនញខងគោលន-

យោបាយការបរទ្រសលោក
GernotErlerបាននយិាយថ
ការលើកឡើងរបស់លោកLa-
vrovគឺមានន័យថជាកាយ-
វកិារគរំាមកហំ្រង។ន្រះបើតាម
ការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌-
មានDW។សមាជិកសភា
សហភាពអរឺ៉បុលោកMichael
Gahlerបាននិយាយថប្រទ្រស
រុស្រសុីអាចនឹងជាអ្នកខតបង់
ប្រយោជន៍បើសនិជារសុ្រសុផី្តាច់
ទំនក់ទំនងជាឯកតោភាគីជា-
មួយសហភាពអឺរ៉ុប៕
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អឺរុ៉ប ក្នង៊ លក្ខខណ្ឌ ដៃលមាន ការ ដក់ទណ្ឌកម្ម ថ្មី 

តពទីពំរ័១០...តម្ល្រប្រងជា
មធ្រយមគឺ៤០ដុលា្លារក្នុង១
បារ៉្រលចាប់ពីបច្ចុប្របន្នទៅឆា្នាំ
២០៤០ស្របតាមស្រណារើយ៉ូ
របស់ទភីា្នាកង់ារថមពលអន្តរ-
ជាតិដ្រលសន្មតថរដ្ឋាភបិាល
នឹងចាប់ផ្ដើមយន្តការគ្រប់គ្រង
បម្របម្រលួអាកាសធាតុផង-
ដ្ររដ្រលន្រះគឺជាការប្រៀប-
ធៀបនងឹតម្ល្រ៦០ដលុា្លារដ្រល
ត្រូវគ្នានឹងស្រណារើយ៉ូធម្មតា
ដ្រលបានព្រយាករដោយទីភា្នាក់-
ងារថមពលអន្តរជាតិ។

អង្គការ OPEC ព្រយាករថ
ផលិតកម្មប្រងប្រចាំឆា្នាំ នឹង
កើនឡើងដល់១០៩ពាន់លាន
បារ៉្រលនៅឆា្នាំ២០៤៥ កើនពី
១០០ពាន់លានបារ៉្រលកាលពី
ឆា្នា២ំ០១៩ខណៈតម្រវូការថម-
ពលជាទទូៅគំទ្រដល់ការលក់
ឥន្ធនៈហ្វសីុូលបើទោះបីជាមាន
កំណើនន្រទីផ្រសាររបស់ថម-
ពលកកើតឡើងវិញក៏ដោយ។
លោកGrantបាននិយាយ

ថ៖«មានអ្នកណាទៅដឹង
ទៅ?ខ្ញុគំតិថប្រហ្រលជាពកួ-

គ្រ(ការសិក្រសា)និយាយត្រូវ
ម្រន»។ប៉ុន្ត្រដោយមានរដ្ឋាភិ-
បាលជាច្រើនបានប្ត្រជា្ញាចិត្ត
ចំពោះការកាត់បន្ថយកាបូន
នៅឆា្នាំ២០៥០ខណៈថមពល
កកើតឡើងវិញកាន់ត្រមានតម្ល្រ
ថោកជាងមុន«ទិសដៅន្រការ-
ងាកទៅរកថមពលកកើត
ឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលអាច-
នឹងបំព្រញមហិច្ឆតានិងការ-
ផ្លាស់ប្តរូបានលឿនជាងមុន»។
ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររ ម្រដឹកនំ

សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ចង់លើក-
កម្ពស់ដំណាក់កាលកាត់បន្ថយ
ឥន្ធនៈហ្វសីុូលនៅទូទំាងពិភព-
លោកផងដ្ររដូចជាគ្រង-

ការណ៍កាត់បន្ថយបំភាយឧស្មន័
នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយ
ធ្វើការចំណាយរបស់វិស័យ
ណាដ្រលប្រើប្រស់ថមពល
ហ្វូសុីលឱ្រយមានតម្ល្រថ្ល្រ។
ប្រភពដដ្រលបានឱ្រយដឹងថ

ន្រះគឺផ្ន្រកមួយន្រការងាក-
ច្រញឆា្ងាយពីការប្រើប្រស់
ឥន្ធនៈហ្វូសុីលហើយមកប្រើ-
ប្រស់ថមពលកកើតឡើងវញិ
កាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅ
ទូទាំងសកលលោកជាដើម។
វិធានការគឺ ឱ្រយប្រទ្រសនន 
ចាប់ផ្ដើមពឹងផ្អ្រកលើវិស័យ
ច្រើនប្រភ្រទជាជាងវិស័យ
ប្រងនិងឧស្ម័ន៕

ការសិកៃសា ៈ យន្តការ ...



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ  បើទោះបីជាការសិក្សានៅ
មហាវិទ្យាល័យ មុខជំនាញខុសគ្នា
ម្នក្តីត្និស្ស័យន្អតីតជាមិត្ត-
សម្លាញ់ឬសសិស្រមួវទិយ្ាលយ័ត្មយួ
បាននាំគ្នា បង្កើតក្ុមមួយឈ្មោះថា
Green Terraceដ្លទើបត្បាន
ឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធី SmartSpart
Cohort6នារដូវកាលទី៦ឆ្នាំ២០២១
ដោយទទួលបានប្ក់រង្វាន់ចំនួន
៣០០០ដុល្លារ។
ក្ុម GreenTerrace ដ្លជា

ក្ុមបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីជួយ
អ្នករស់នៅក្នុងទីក្ុងអាចដាំដុះបន្ល្
និងរុក្ខជាតិដោយខ្លួនឯងបានឈ្នះ-
រង្វាន់ជាទឹកប្ក់ចំនួន៣០០០
ដុល្លារពីក្ុមហ៊ុនស្មោតក្នុងកម្មវិធី
SmartSpart Cohort 6។ក្ុម
GreenTerrace បង្កើតគំនិតក្ច្ន្
វត្ថុកាកសណំល់នៅតាមផ្ទះមកប-្
កា្លាយឱ្យទៅជារបស់របរអាចយកមក
ដាំបន្ល្នងិធ្វើជាជីសមប្់ការដាដំុះ
បន្ល្បង្ការលក្ខណៈគ្ួសរ។ឆ្លងកាត់
ការប្កួតន្ះក្ុមGreenTerrace
បានប្កួតប្ជ្ងជាមួយនឹងក្ុម
ផ្ស្ងៗទៀតមនចំនួន៦ក្ុម។
ក្មុទាងំ៦បានចណំាយពល្ជាង

៣ខ្(១៥សបា្តាហ)៍ធ្វើការជាមយួ
អ្នកណ្នាំនិងអ្នកដ្លមនបទ-
ពិសោធជាច្ើននាក់មកពី Impact

HubPhnomPenh ដើម្បីអភិវឌ្ឍ
គំនិតរបស់ពួកគ្មុនព្លវគ្គផ្តាច់-
ព្ត័្ដល្បញ្ចប់កាលពីចងុខ្មករា
ឆ្នាំ២០២១កន្លងមក។ចំណ្កឯ
SmartSparkជាកម្មវិធីបណ្តុះ-
បណា្តាលសហគ្ិនដ្លមនរយៈ-
ព្ល៣ខ្ដ្លគំទ្យុវជនដ្ល
មនគនំតិច្នប្ឌ្តិដើមប្ដីោះសយ្
បញ្ហាសង្គមនិងបរិស្ថាន នៅកម្ពុជា
ដោយមនគោលបំណងជួយពួកគ្
បង្វ្រគំនិតច្ន្ប្ឌិតរបស់ពួកគ្ ទៅ
ជាអាជីវកម្ម ដ្លអាចសម្ចបាន
និងរិះរកដំណោះសយ្ប្កបដោយ
ប្សិទ្ធភាព។
ក្មុGreenTerraceមនយវុជន

៣រូបជាសមជិកដ្លអ្នកទាំង ៣
គឺជា អតីតមិត្តរួមវិទ្យាល័យព្កឯង
ដ្លមនលំនៅក្នុងភូមិមិត្តភាព
សង្កាត់ព្កឯងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជ-
ធានភី្នពំញ្ខណៈបច្ចបុប្ន្នពកួគរ្ៀន
នៅសកលវិទ្យាល័យផ្ស្ងៗគ្នា។យុវ-
ជនឈូនវីរៈរដា្ឋាមនវ័យ២១ឆ្នាំជា
និស្សិតរៀននៅមហាវិទ្យាល័យផ្ន្ក
វិទ្យាសស្្តកសិកម្មន្សកលវិទ្យា-
ល័យភូមិន្ទកសិកម្មដ្លផ្តួចផ្តើម-
គំនិតក្ច្ន្វត្ថុកាកសំណល់តាមផ្ទះ
មកប្កា្លាយឱ្យទៅជារបស់អាចមក
ដា ំបន្ល្ និងធ្វើជីសម្ប់ការដាំដុះ
បន្លប្ង្ការលក្ខណៈគ្សួរន្ះឡើង។
សមជិក២នាក់គឺយុវជនយ៉ង់ណា-
រា៉ាក់ វ័យ២១ឆ្នាំជានិស្សិតរៀនផ្ន្ក

ស្ថាបត្យកម្មន្សកលវិទ្យាល័យន័រ
តុននិងយុវជនយ៉ង់សុខចំរីនវ័យ
២១ឆ្នាំ ជានិស្សិតរៀនផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច
ន្សកលវទិយ្ាលយ័ភមូនិ្ទនតីិសស្្ត
និងវិទ្យាសស្្តស្ដ្ឋកិច្ច។
ទោះបីយវុជនទាងំ៣របូបានសកិស្ា

លើជំនាញខុសគ្នាម្នក្តីត្ចំណូល
ចិត្តស្ឡាញ់វិស័យកសិកម្មកាល
រៀននៅវិទ្យាល័យនោះនៅមនបន្ត
និងគម្ងការព្លអនាគត-របស់

គ្ ក៏មនទំនាក់ទំនងមិនអាចកាត់-
ដា ច់ពីគ្នាបានឡើយបើតាមការបង្ហើប
ពីយុវជនឈូនវីរៈរដា្ឋា។
យុវជនឈូន វីរៈរដា្ឋាដ្លកំពុង

សិក្សាជំនាញលើផ្ន្កវិទ្យាសស្្ត-
កសិកម្មឆ្នាំទី៤បានបញ្ជាក់ពីសម្ព័ន្ធ-
ភាពន្សមជកិខ្លនួមនិអាចខានបាន
នងិគោលបណំងអនាគតផងដ្រថា៖
«គោលបំណងទៅថ្ង្អនាគតយើង
ចង់បង្កើតជាសវ្ាកម្មរៀបចំសនួបន្ល្

លក្ខណៈគ្ួសរសម្ប់បម្ើដល់
បងប្អូនរស់នៅតំបន់ទីក្ុងភ្នំព្ញ
ដោយការច្ន្ទីរានហាលមខុផ្ទះខ្លនួឱយ្
ទៅជាសួនបន្ល្បង្ការឬរុក្ខជាតិតូចៗ
និងជាអ្នកច្កចាយមនផ្តល់ជាគ្ប់-
ពូជសម្ភារៈនិងការរៀបចំរចនាតាម
តមូ្វការសម្ប់គ្ួសរន្សហ-
គមន៍នៅទីក្ុងភ្នំព្ញត្ម្តង»។
យវុជនរបូន្ះបន្តថា៖«ចពំោះការ-

សកិស្ានៅមហាវទិយ្ាលយ័ខសុគ្នានោះ
វាមនិសវូត្វូនងឹគនំតិច្ន្ផ្នក្កសកិម្ម
ប្បន្ះម្នត្សម្ប់គម្ង
អនាគតរបស់ពកួយើងពតិជាត្វូការ
សហការគ្នាមនិអាចខានបានឡើយគឺ
សម្ប់រូបខ្ញុំ ជំនាញកសិកម្មមន
គំនិតលើការផលិតផលកសិកម្ម
ចណំក្យង៉់ណារា៉ាក់ដល្រៀនផ្នក្-
ស្ថាបត្យកម្មនោះគត់ជាអ្នកមន
គំនិតច្ន្លើការឌីហ្សាញសួនតាម
ទំហំតូចធំ ខណៈយ៉ង់សុខចំរីន
ដល្រៀនផ្នក្សដ្្ឋកចិ្ចនោះគតគ់ជឺា
អ្នកមនគំនិតគិតគូរទៅលើថវិកាឬ
លុយកាក់ចំពោះគម្ងអាជីវកម្ម
GreenTerrace»។
ក៏មនចម្ងល់ចោទសួរឡើងថា

ប្សិនបើគំនិតច្ន្ផ្ន្កកសិកម្ម
សម្ប់គ្ួសររស់នៅទីក្ុងភ្នំព្ញ
របស់ក្ុមGreenTerraceតើមន
គិតទៅលើលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ
និងប្ភ្ទពូជរុក្ខជាតិដ្លត្ូវដាំ
ដ្រឬទ្?
ឈនូវរីៈរដា្ឋាបានឆ្លើយតបនងឹការ-

លើកឡើងន្ះថា៖«យើងក៏មនការ-
ឌីហ្សាញសួនបត់ប្នតាមស្ថានភាព
ជាក់ស្ត្ងបានមិនថារានហាលផ្ទះ
ដ្លមនទំហំតូចឬធំ។យើងក៏បាន
សកិស្ាពីបភ្ទ្ដណំាមំយួចនំនួដល្
ត្ូវការពន្លឺតិចឬមនអាយុកាលខ្លី
ផងដរ្សមប្ក់ារដាដំុះលក្ខណៈជា
គ្ួសរមួយន្ះ»៕
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កេមុ  Green Terrace  (យុវជន  ៣នាក់)ឈ្នះរង្វាន់ $ ៣ ០០០ ពី កម្ម វិធី  SmartSpart Cohort 6 ។ រូបថតសហការី

សមាជិក កេមុ GreenTerrace   ពេល ដក កូន បន្លេ មកផេសំា។ រូបថតសហការី កូន បន្លេ ប៉េងប៉ាះ កេមុ GreenTerrace  ដាក់ផេសំាមុន យកទៅ ដំា ដុះ ។ រូបថតសហការី

ការ ច្នេ កេវទឹកជ័រមកធ្វើជា គេឿង ដំា ដុះ បន្លេបង្ការនៅ រាន ហាលមុខ ផ្ទះ ។ រូបថតសហការី

ក្រមុGreenTerraceប្ត្រជ្ញា
ប្រើទុន$៣០០០បន្តគំនិត
ក្រច្ន្រលើការដំាដុះបន្ល្របង្ការ
សម្រប់គ្រសួារនៅទីក្រងុ
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ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ  : ស្ថិត ក្នុង វ័យ កំពុង 
ពៃញ សៃឡាញ់ និងតៃូវ ការ 
ភាព  កក់ ក្ដៅ    ទារក ២ រូប បាន 
បង្ហាញ ស្នាម សើច  យ៉ាង សៃស់- 
សៃយ លើ ដៃ បី តៃកង របស់ 
ឪពុក ម្ដៅយ ។ ប៉ុន្ដៃ ពួកគៃ មិន 
បាន  ដឹង ថា ខ្លួន កំពុង ពុះពារ 
ជម្នះ  នងឹ ជងំ ឺកាច សហាវ  រហតូ 
ដល់ មន្ទីរ ពៃទៃយ បៃះដូង ជប៉ុន 
បញ្ជូន ទៅ ពៃយាបាល បន្ដ នៅ 
បៃទៃស  ជប៉ុន នោះទៃ ។ 

ទារក ទំាង២   ដៃល កើត មហា- 
រីក ថ្លើម ម្នាក់ អាយុ ១ ខួប និង  
ម្នាក ់អាយ ុ ៩ខៃ   តៃវូ បាន បញ្ជនូ 
ទៅ  បៃទៃស ជប៉នុ  កាល ព ីចងុ ខៃ 
មករា  ដើមៃបី តៃៀម ទទួល ការ វះ- 
កាត់ នៅ  មជៃឈមណ្ឌល វៃជ្ជសស្ដៃ  
អូកាយ៉ាម៉ា នៃ អង្គការ  មន្ទីរ- 
ពៃទៃយជាតិ ។ 

កញ្ញា កាណាន់ ណាកាមឹរា៉ា 
ទទួល  បន្ទុក ផ្នៃក ទំនាក់ទំនង 
និង  ទីផៃសារ នៅ មជៃឈមណ្ឌល 
បាន  ឱៃយ ដឹង ថា៖ «យើង ធ្លាប់ 
បាន បញ្ជនូ អ្នក ជងំ ឺមហារកី ទៅ 
ពៃយាបាល នៅ ជប៉ុន ៣ដង  ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០១១ ឆ្នា ំ២០១៥ នងិ ឆ្នា ំ
២០១៧  មុន ពៃល ចាប់ ផ្ដើម 
ដណំើរ ការ មជៃឈមណ្ឌល បៃះដងូ 
ជប៉ុន នៅ កម្ពុជា »។ 

កញ្ញាបន្ដថា ពួកគៃទាំង ៣ 
ពៃលនៃះ មន សខុភាពល្អ ។ តៃ  
តំាងពី បើក ដំណើរ ការ មន្ទរី ពៃទៃយ 
បៃះដូង ជប៉ុននៅកម្ពុជា  ករណី 
មហារីក  នៃះ  តៃូវបាន ធ្វើ ការ 
ពៃយាបាល  នៅក្នុង សៃុក  វិញ ។ 

តាងំព ីឆ្នា ំ២០១៨  មន្ទរីពៃទៃយ 
បៃះដូង ជប៉ុន   នៅ កម្ពុជា  បាន 
ពៃយាបាល ជំងឺបៃភៃទ នៃះ ចៃើន 
ករណី រួច មក ហើយ  ។ 

កញ្ញាបាន បៃប ់ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ 

ថា ៖ « ទោះជាយ៉ាង ណា លើក នៃះ  
មន អ្នក ជំងឺ ស្មគុ ស្មាញបំផុត   ២ 
ករណី តាំង ពី មុន   វិបត្ដិ កូវីដ »។ 

 ជា ទូទៅ មជៃឈមណ្ឌល ពៃយា-
បាល  កុមរ បៃះដូងជប៉ុន ឬ 
អង្គការ  បៃះដងូ ជប៉នុ ដៃល មន 
មូលដ្ឋាន នៅ មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក 
ពញាឮ បាន អញ្ជើញ កៃុមវៃជ្ជ-
បណ្ឌិត  ឯកទៃស វះ កាត់ កុមរ 
មក ព ីបៃទៃស ជប៉នុ ដើមៃប ីធ្វើ ការ 
វះ កាត់ កុមរ មហារីក នៅ ក្នុង 
មន្ទីរ ពៃទៃយ រៀង រាល់  ២ខៃ ម្ដង ។ 

ទោះជាយ៉ាងណា  ដោយសរ 
វិបត្ដិ  កូវីដ ការ អញ្ជើញ អ្នក- 
ឯកទៃស មក កាន ់កម្ពជុា ពតិជា 
កិច្ចការ លំបាក ។ ដូច្នៃះ   មជៃឈ-
មណ្ឌល វៃជ្ជសស្ដៃ អូកាយ៉ាម៉ា 
បាន ជៃើស រីស អ្នក ជំងឺតូច ២ 
នាក់ នៃះ អាយុ   ១ខួប  ចំណោម  

អ្នក ជំងឺកុមរ ៣៦ នាក់ ទៅ 
ទទួល ការ វះ កាត់ នៅ   ជប៉ុន ។ 

កញ្ញា  កាណាន់   បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  ថា ៖ « មុន ពៃល 
វិបត្ដិ កូវីដ សកល ការ អញ្ជើញ 
អ្នក ឯកទៃស មក មន ភាព- 
ងយ  សៃួល ជាង ការ បញ្ជូន អ្នក 
ជំងឺ ទៅកាន់ បៃទៃស ជប៉ុន »។ 

ប៉ុន្តៃ ក្នុង ស្ថានភាព វិបត្តិ កូវីដ  
កញ្ញា បន្ដថា ៖ « កតា្ដៅ ចតា្ដៅឡី-
ស័ក ១៤ ថ្ងៃ ក៏ ជា ការ បៃឈម  
សមៃប់ កៃុម ឯកទៃស ។ យើង 
ធ្លាប់ អញ្ជើញ ពួកគៃ មក កាន់ 
មន្ទីរពៃទៃយ បៃះដូង  តៃ ពួកគៃ 
ចំណាយ ពៃល ចៃើន លើ ការ- 
ស្នាក់  នៅ សណា្ឋាគារ អំឡុង 
ពៃល  ចតា្ដៅឡីស័ក»។  

 អំឡុង ពៃល ការ រឹត បន្តឹង ធ្វើ- 
ដំណើរ នៅ ទូទាំងពិភពលោក 

លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត ហុីដៃតុ 
យ៉ូសុីអូកា ស្ថាបនិក អង្គការ- 
បៃះដូង  ជប៉ុន ក៏ ជា គៃូ ពៃទៃយ 
កុមរ សៃប់ បាន និង កំពុង  
ធ្វើ ការ វះ កាត់ អ្នក ជំងឺ មហារីក 
ជាមួយ វៃជ្ជបណ្ឌិត ក្នុង សៃុក 
ទៅតាម លទ្ធភាព ។   

មន អ្នក ជំងឺ មហារីក ថ្លើម 
(hepatoblastoma) ដៃល 
ទទួល ការ វះកាត់ ជោគ ជ័យ 
ដោយ ស្ថាបនិក មន្ទីរពៃទៃយ បៃះ-
ដូង  ជប៉ុន  និង កៃុម គៃូ ពៃទៃយ 
កម្ពុជា ។ ប៉ុន្ដៃ  ២ ករណី នៃះ 
ដៃល  ធ្វើ ការ វិភាគ ឃើញ មហា-
រីក ក្នុង ខៃ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ 
ស្ថិត ក្នុង ស្ថានភាព ស្មុគ ស្មាញ 
បំផុត  ជាពិសៃស មួយ ករណី  
ពិត ជា លំបាក  និង មិន អាច 
ទទួល  ការ ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ-

ពៃទៃយ បៃះដូង ជប៉ុន ឡើយ ។ 
អ្នក ទទួល បន្ទុក ផ្នៃក ទំនាក់ - 

ទំនង និង ទីផៃសារ បាន បន្ថៃម 
ថា៖ « ដោយ សរ យើង អាច 
រំពឹង ចំពោះ ការ ពៃយាបាល  បើ ការ- 
វះ កាត់ តៃូវបាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ជបុ៉ន  យើង បាន សមៃច  
បញ្ជូន ពួកគៃទាំង ២ ទៅ កាន់ 
មន្ទីរពៃទៃយ ជប៉ុន ផ្ទាល់ »។ 

បើ ទោះ បីជា ពួកគៃ តៃូវ រង់ ចំា 
រយៈ ពៃល ១៤ ថ្ងៃ អំឡុង ពៃល 
ធ្វើ ចតា្ដៅឡីស័ក ពៃល ទៅដល់ 
ជប៉ុន ការ វះ កាត់ នៅ តៃ មន 
បៃសិទ្ធភាព ។ ប៉ុន្ដៃ បើ អ្នក ជំងឺ 
អត់ ដឹង ខ្លួន ថា ខ្លួន ឯង កើត 
មហារីក និង ខក ខាន ក្នុង ការ- 
ពៃយាបាល ទាន ់ពៃល វៃលា វា ពតិ 
ជា ប៉ះពាល់ យ៉ាង ខា្លាំង ។ 

កញ្ញា កាណាន ់បាន អះអាង 

ថា ៖ « មន អ្នក ជំងឺជា ចៃើន មក 
កាន់ មន្ទីរ ពៃទៃយ របស់ យើង 
ហើយ យើង តៃូវ តៃ ពុះពារ ដើមៃបី 
ឱៃយ បៃកដ ថា អ្នក ជំងឺ ទាំង អស់ 
អាច ចាប់ ផ្ដើម ទទួល ការ ពៃយា- 
បាល ទាន់ ពៃល វៃលា »។ 

 ទារក ទាងំ២ រមួទាងំ អាណា-
ពៃយាបាល និង បុគ្គលិក វៃជ្ជ-
សស្ដៃ  បាន ធ្វើ តៃស្ដ វីរុស កូវីដ 
មុន ពៃល ចាក ចៃញ ពី កម្ពុជា  
និង ពៃល ទៅដល់ ជប៉ុន  ពៃម- 
ទាំង ២ សបា្ដៅហ៍ កៃយ បញ្ចប់ 
ចតា្ដៅឡីស័ក  មុន នឹង ពួកគៃ   តៃូវ  
បញ្ជូន ទៅកាន់ មជៃឈមណ្ឌល - 
វៃជ្ជសស្ដៃ អូកាយ៉ាម៉ា ។ 

ពួកគៃ តៃូវបាន រំពឹង ថា នឹង 
ទទួល ការ វះ កាត់ នៅ ចនោ្លាះ ខៃ 
កុម្ភៈនិង ខៃ មីនា ខាង មុខ នៃះ ។ 

កាណាន់ ណាកាមឹរា៉ា បាន 
បញ្ជាក់ថា ៖ « បច្ចុបៃបន្ននៃះ 
យើង  បាន ទទលួ ជនំយួ លើ ការ- 
ពៃយាបាល នៅ បៃទៃស ជប៉ុន ។ 
បៃក់ សបៃបុរសជន នឹងតៃូវបាន 
បៃើ សមៃប់ ថ្លៃ ធ្វើដំណើរ និង 
ការ ស្នាក ់នៅ  កដ៏ចូជា ការ គៃប-់ 
គៃង ជំងឺ ឆ្លង និង ការ ចំណាយ 
ផៃសៃង ៗ  សមៃប់ អ្នក ជំងឺ ទាំង២ 
នៅ ជប៉ុន »។ 

កញ្ញា បន្ដថា ៖ « បើ លោក អ្នក 
មន បណំង ចង ់បរចិា្ចាគ ធន ធន 
ចំពោះ ទង្វើ មនុសៃសធម៌ នៃះ សុំ 
ចលូ ទៅកាន ់ទពំរ័ ហ្វៃសប៊កុ  @
japanheart.hospital»។

មន្ទរីពៃទៃយ បៃះដងូ ជប៉នុ  គជឺា 
អង្គការ វៃជ្ជបណ្ឌិត អន្ដរជាតិ 
តៃវូបាន បង្កើត ឡើង  ដៃល ចាប ់
បដិសន្ធិដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៤  
កពំងុ បៃតបិត្ដកិារ ពៃយាបាល នងិ 
វះ កាត់ដោយ គិត ថ្លៃ  ដល់ កុមរ 
នៅ ជប៉នុ មយី៉ាន ់ម៉ា កម្ពជុា នងិ 
ឡាវ សរុប ជាង ៣៥ ០០០ នាក ់
ក្នុង ១ឆ្នាំ៕

ទារក ខ្មេរ ២នាក់   បង្ហាញ ស្នាម ញញឹមទំាង មិន ដឹង ខ្លនួ ថា កំពុងពុះពារ ជម្នះ នឹង ជំងឺ កាច សហាវ  រហូត តេវូ បន្ត ទៅវះកាត់នៅជបុ៉ន។ រូបថត សហ ការី

 ទារក តូច ទំាង២  តេវូ បាន រំពឹង ថា នឹង ទទួល បានការ វះកាត់ នៅជបុ៉ន ចន្លោះ ខេ កុម្ភៈ ទៅមីនា ។ រូបថត សហ ការី

ទោះកូវីដ ទារក ខ្មែរ កើត មហារីក២នាក់  តែូវ ហោះទៅ  
ពែយាបាល  នៅ  ជបុ៉ន ផ្ទាល់ ជា ចំា បាច់  កែម ជំនួយ សបែបុរសធម៌ 

លោកវេជ្ជបណ្ឌតិ ហីុដេតុ យូ៉សីុអូកា ស្ថាបនិក អង្គការ បេះដូង ជបុ៉ន និង ទារក តូច ទំាង២។ រូបថត សហ ការី



១៤  Email: socialite@phnompenhpost.com ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១  
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Grand China Life Insurance Plc ចុះហត្ថលេខា   
ភាពជា ដេគូ ជាមួយ កេមុហុ៊ន Fincorp Insurance

 អ្នកមកពី អាជីវកម្ម ផ្នៃកបៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ និង មកពី ផ្នៃកសាជីវកម្ម  រួមនឹងភ្ញៀវកិត្តយិសជាចៃើនរូប បាន អញ្ជើញ ចូលរួម អបអរ សាទរខួប គមៃប់១០ 
ឆ្នារំបស់ កៃមុហុ៊ន Westec Media Limited កាលពី ថ្ងៃទី ៥ ខៃកុម្ភៈ កន្លងទៅ ។ កម្មវិធី នៃះ តៃវូបាន បៃរព្ធ ធ្វើឡើង នៅក្នងុ ភោជនីយដ្ឋាន មួយកន្លៃង 
ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ ហើយ ក៏មាន អាហារ ពៃល ល្ងាច ដ៏ ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ បមៃើ ជូន ភ្ញៀវកិត្តយិស ដៃល បាន ចូលរួម ផងដៃរ  ដៃលញ៉ាងំឱៃយកម្មវិធីទំាងមូល 
កាន់តៃសបៃបាយរីករាយ ។ តៃវូបាន ចាត់ទុកជា កៃមុហុ៊ន ចៃកចាយ ខៃសៃភាពយន្ត ដ៏ ធំ បំផុត មួយ នៅ កម្ពជុា កៃមុហុ៊ន Westec បាន ដើរតួ យ៉ាងសំខាន់ 
នៅក្នងុ ឧសៃសាហកម្ម កមៃសាន្ត ដោយ បានចៃក ចាយភាពយន្ត ជិត ៨០០ រឿង គិត តំាងពី បើក ដំណើរការ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១១៕ 

កេមុហុ៊ន Westec Media បេរព្ធ ខួប ១០ ឆ្នាំ 

 កៃមុហុ៊ន ធានារា៉ាប់រង អាយុជីវិត Grand China Life Insurance Plc បាន ចុះហត្ថលៃខា ភាពជា ដៃគូ 
ផ្លវូការ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន Fincorp Insurance Broker Co Ltd ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ធានារា៉ាប់រង អាយុជីវិត 
សមៃប់ ទីផៃសារ កម្ពជុា ។ ពិធី ចុះហត្ថលៃខា រវាង ភាគី ទំាង២តៃវូបាន ធ្វើឡើង នៅ ថ្ងៃទី ១១  ខៃកុម្ភៈ ដើមៃបី 
ផ្តល់នូវ ដំណោះសៃយ ហិរញ្ញវត្ថ ុដៃលមាន តម្លៃ សមរមៃយ បំផុត សមៃប់ គៃប់ផ្នៃក នៃ សង្គម ៕ 

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា រៀបចំ សិក្ខាសាលា យុទ្ធសាស្តេ បេចាំឆ្នាំ 
 សិកា្ខាសាល ស្តពីី យុទ្ធសាស្តៃ បៃចំាឆ្នា ំរបស់ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា តៃវូបាន បៃរព្ធ ធ្វើឡើង នៅ កោះ ពៃជៃ 

កាលពី ថ្ងៃទី ៧  ខៃកុម្ភៈ ដោយមាន បុគ្គលិក  និង ថ្នាក់ ដឹកនំាជាចៃើនរូប ចូលរួម ដើមៃបី ពិភាកៃសា អំពី គមៃង 
អាជីវកម្ម សមៃប់ ឆ្នា ំថ្ម ីរបស់ សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថ ុមួយ នៃះ ។ អ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវ សៃ បៃធាន កៃមុបៃកឹៃសាភិបាល 
នៃ ធនាគារ  កាណាឌីយ៉ា និង លោក Raymond Sia នាយក បៃតិបត្ត ិធនាគារ  កាណាឌីយ៉ា បានដក់ 
ចៃញ នូវ របៀបវារៈ នៅក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ នោះ ៕



ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុង ម៉ា ្រឌីដ: កៃុម អ្នក មាន 
បុណៃយ Barcelona បៃហៃល  
មិន អាចតាម ទាន់កៃុម Atleti-
co Madrid បាន ទៃ តៃ ពួកគៃ 
បៃហៃលជា ចង់ មាន ទំនុក ចិត្ត 
កាន់តៃ ខ្ពស់ មុន ពៃលត ទល់ 
ជាមួយកៃុម Paris Saint-
Germain ខណៈ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Lionel Messi ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
២គៃប់  រួមចំណៃក  ជួយ កៃុម- 
បំបាក់ កៃុម Alaves ៥-១ 
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍។

កីឡាករ អន្តរជាតិ អាហៃសង់- 
ទីន  Messi ពៃយាយាម ស៊ុត ពី 
ចមា្ងាយបបំ៉ោង សណំាញ ់យា៉ោង- 
អស្ចារៃយ ចំនួន ២ គៃប់ នៅ 
នាទីទី៤៥+១ និង នាទីទី៧៥ 
ហើយ គួរ តៃ បានហ៊ៃត ទៃីក 
(ស៊តុ ៣គៃប ់)ក្នងុការ បៃកតួ នៃ 

កៃប ខណ័្ឌ La Liga នាកឡីដ្ឋាន 
Camp Nou នៃះ បៃសិន បើ 
គៃប់ ដំបូង វគ្គ ទី  ១ នាទីទី៣៦ 
មិន តៃូវ បាន បដិសៃធ  ដោយ វី- 
ដៃអូ ជំនួយ ការអាជា្ញា កណា្ដាល 
(VAR) ដោយសរ កីឡាករ  
Antoine Griezmann ស្ថិត 
ក្នុង ជំហរអក ហៃសុឺ ទៃ នោះ ។

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Barca 
លោក Ronald Koeman 
បាន មាន បៃសសន ៍ថា ៖ « Leo 
(Messi) មាន ការ ផ្ដោត- 
អារម្មណ ៍ខ្ពស ់ណាស ់។ គៃ មាន 
ក្ដ ីរកី រាយ ។ គៃគ្មាន ការ អាណតិ- 
អាសរូ ឡើយ ។ ពៃល យើងលៃង 
ដោយ ការ បញ្ជូនបាល់ តមៃង់ 
ទៅ គៃ ហើយ គៃ ពៃយាយាម រក 
ចនោ្លោះ ធ្វើ គៃប់ យា៉ោង កាន់ តៃ 
ងាយ ឡើង ៗ  » ។ 

៣គៃប់ ផៃសៃង ទៀត របស់ 
Barca ទម្លុះ សណំាញ ់ទ ីដោយ 
ខៃសៃបៃយុទ្ធ វ័យក្មៃង Francis-
co Trincao ២គៃប់  នៅ 
នាទទី២ី៩ នងិ នាទទី៧ី៤ ពៃម 
ទាំង  Junior Firpo ១គៃប់ 
នាទទី៨ី០ ហើយ ជយ័ ជម្នះ នៃះ 
មាន ន័យ ថា  កៃុម អ្នក មាន 
បុណៃយ តាម ៨ ពិន្ទុ ពី កៃយ 
កៃុម កំពូល តារាង Atletico 
ដៃល យក ឈ្នះ  Granada 
២-១ ក្នុង បៃកួតមុន ហ្នឹង ដៃល 
លៃង តិច ជាង ១លើក ។ 

កៃយ បៃកួត នៃះ បញ្ចប់ ទៅ 
មាន ការ លើក ជា សំណួរ ថា តើ 
តបំន ់បៃយទុ្ធ ដ ៏ពោរពៃញ ដោយ 
ទៃពកោសលៃយ  ពៃម ទាំង ការ- 
លៃង  កំពុង សុី ចងា្វាក់ របស់ 
កីឡាករ Messi  នៃះ  មាន 

លទ្ធភាពគៃប់ គៃន់  ធ្វើ ឱៃយ កៃុម 
PSG ឈឺ ចាប់ ក្នុងជំនួបវគ្គ 
១៦ កៃុម ចុង កៃយនៃ កៃប- 
ខណ័្ឌ  Champions League  
បាន ឬ អត់ ?

លោក Koeman បាន ឆ្លើយ 
តប ដូច្នៃះថា ៖ « យើង កំពុង 
មានទមៃង ់លៃង ល្អ ។ យើង តៃវូ 
បន្ត ការ បង្កើត ឱកាស និង ធ្វើ - 
ឱៃយ បៃសើរ ឡើង  គៃប់ តំណៃង    
ទាំង អស់ នៅ រាល់ ការ បៃកួត 
នីមួយ ៗ  របស់ យើង ។ PSG គឺ 
កៃមុ ដ ៏រងឹ មា ំតៃ ខ្ញុ ំឃើញ ថា នៃះ 
ជា គ ូដៃល មាន កមៃតិ បៃហាក-់ 
បៃហៃល គ្នា។ យើង ឆ្ពោះទៅ 
ការ បៃកតួ នៃះជាមយួ នងឹ ទនំកុ- 
ចិត្ត ខ្ពស់ ដោយ ដឹង ចៃបាស់ ថា  
បើ ចង់ ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត តៃូវ តៃ 
ឈ្នះ កៃុម ខ្លោំង បំផុត » ។

យា៉ោង ណា  សមៃប ់កៃប ខណ័្ឌ  
La Liga អៃសៃបា៉ោញ កៃុម- 
Atletico កៃយ ពី បញ្ចប់ 
សបា្ដោហ ៍ទ ី២១ របស ់ខ្លនួ កពំងុ 
ឈរ លើគៃក្នុង តារាង ជាមួយ 
នឹង   ៥៤ពិន្ទុ ខណៈ ដៃលកៃុម- 

Barca និងកៃុម ជើង ឯក ចាស់  
Real Madrid ដៃល បៃកួត  
ដល់ ហ្គៃមទី២២ ដូច គ្នា  នៅ 
ចណំាតថ់ា្នាកល់ៃខ ២ នងិ លៃខ 
៣ រៀងលដំបគ់្នា នងិមាន  ៤៦ 
ពិន្ទុ ស្មើ គ្នា៕ AFP/VN

Messi  (ស្ដា)ំ របស់ Barca សុ៊ត បញ្ចលូទី ព្រល ប្រកួតទល់នឹង Alaves ។ AFP

Messi រួម ចំណែក ជួយ  Barca បំបាក់ Alaves ឱែយ សញ្ញា ពែមាន PSG

Osaka និង Williams 
 ឡើង ទៅ វគ្គ ៨នាក់ ដូចគ្នា

ក្រុង ម្រល ប៊ន : កីឡាការិនី 
Naomi Osaka អាច សៃច- 
សៃង់ ខ្លួន ឯង ពី ការ ចាញ់ សិត 
ដំបូង ដោយ ការ ឈ្នះ ២ សិត 
ចុង កៃយ ហើយ Serena 
Williams មាន លទ្ធ ភាព 
ដណ្ដើម បាន ជយ័ ជម្នះ នៅ សតិ 
ទី ៣ វិញ បាន កៃយ ពី នាង 
នងិ គ ូបដបិក្ខ ឈ្នះមា្នាក ់១សតិ 
ខណៈ កីឡាការិនី ឆ្នើម ទាំង ២  
រូប  បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ  ៨នាក់ ចុង- 
កៃយ ដូច គ្នា សមៃប់ ការ- 
បៃកតួ វាយ កនូ បាល ់(តនិ្នសី) 
កម្ម វិធី  Australian Open ។

កីឡាការរិនី សញ្ជាតិ ជប៉ុន 
Osaka ដៃលឈ្នះពាន  នៅ 
អសូ្តៃល ី ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ ចាញ ់
គូបៃជៃង របស់ ខ្លួនកីឡាការិនី 
អៃសៃបា៉ោញ Garbine Mugu-
ruza នៅ សិត ដំបូង ៦-៤ តៃ 
អាច វាយ បក បាន វិញ នៅ សិត 
ទី ២ និង ទី  ៣ ជាមួយ នឹង ការ- 
យក ឈ្នះទាំង បុក ពោះ ក្នុង 
លទ្ធផល  ៦-៤ និង ៧-៥  ។

កីឡាការិនី អាមៃរិក Wil-
liams នៅ អាច បន្ត ដំណើរ  
ដៃល ប៉ុន  ប៉ង  តាម  ស្មើ កំណត់ 
តៃ ក្នុង ការ ឈ្នះ ពាន  Grand 
Slam ២៤ ដង  កៃយ ព ីទមា្លោក ់
កឡីាការនិ ីAryna Sabalen-
ka របស់ បៃឡារុស ដៃល  ទើប 
បងា្ហាញ ខ្លនួ  ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណន៍ៃះ 
លើក ដំបូង ដោយ ការ  យក  
ជ័យ ជម្នះ  ២ សិតទល់ នឹង ១ 
គឺ  ៤-៦ ៦-២ និង ៦-៤ ។

កៃយ ការ បៃកតួ នៅ ទលីាន 
ទទៃ ស្អាត Rod Laver Arena 

ដោយសរ អ្នក គំទៃតៃូវ បាន 
ហាម ឃាត់ មិន ឱៃយ  ចូល ទសៃសនា 
ពៃះ មាន ចៃបាប ់បទិទា្វារ បៃទៃស 
ទប់ ស្កាត់ វីរុសកូរ៉ូណា  ទូទាំង រដ្ឋ 
កីឡាការិនី  Osaka វ័យ  ២៣ 
ឆ្នាំ  បាន និយាយខ្លី ៗ   ថា ៖  « ខ្ញុំ 
មាន អារម្មណ៍ ដូច មាន សមា្ពោធ 
អ៊ីចឹង ពៃះ គត់ វាយ បាន ល្អ 
ណាស់ ។ នៅ ចំណុច បៃទាញ- 
បៃទង់ គ្នា ខ្ញុំ តៃូវ តៃ គៃប់ គៃង    
ខ្លួន ឯង ឱៃយ បាន » ។

ចំណៃក កីឡាការិនី Wil-
liams វ័យ៣៩ ឆ្នាំ ដៃល ទើប  
តទល់ ជាមួយ Sabalenka 
លើក ដបំងូ   នយិាយ តៃសួ ៗ  ដៃរ  
ថា ៖ « ខ្ញុ ំដងឹ ចៃបាស ់ថា វា នងឹ មនិ 
មៃន ជា រឿង ងាយ សៃួល ឡើយ 
ក្នងុការ លៃង ទល ់ជាមយួ នាង ។ 
នាងមាន លទ្ធភាព វាយ បក នៅ 
រាល់ គៃប់ កូន បាល់ » ។

កីឡាការិនី   Osaka តៃូវ 
បៃឈម ជាមួយ កីឡាការិនី  
សញ្ជាតិ តៃ វា៉ាន់ Hsieh Su-
wei ដៃល កា្លោយ ជា កីឡាការិនី 
វយ័ ចណំាស ់បផំតុ ក្នងុ កា រ បាន 
ឆ្លង ចូល វគ្គ ៨នាក់ នៃះ លើក- 
ដំបូង ក្នុង ការ បៃកួត បៃជៃង  
វាយ កូន បាល់ អាជីពនៃ យុគ- 
សម័យ Open Era ( ការ- 
បៃកតួ មនិ កណំត ់វយ័)  កៃយ  
កីឡាការិនី វ័យ ៣៥ឆ្នាំ ឈ្នះ 
Marketa Vondrousova 
របស់ ឆៃក ដៃលអាយុ  ប្អូន 
នាងដល ់១៤ ឆ្នា ំក្នងុ លទ្ធផល  
៦-៤ នងិ ៦-២។ រឯីកឡីាការនិ ី
Williams មិនទាន់ដឹង ប៉ះ គូ- 
បៃកួតណាទៃ៕ AFP/VN

Man City បនា្លាយ ការ នំា មុខ ដាច់ ៧ពិន្ទុ
ក្រុង ឡុងដ៍ : កៃុម Man-

chester City មាន លទ្ធភាព 
បន្ថៃម គមា្លោត នាំមុខ ដច់ រហូត 
ដល់ទៅ ៧ ពិន្ទុ នៅ ទី កំពូល 
តារាងនៃ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League អង់ គ្លៃស (EPL) 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ខណៈការ ធ្វើ 
បាន សមៃច នូវ គៃប់ បាល់ ទ្វៃ 
ដង របស់  ខៃសៃ បមៃើ Ilkay 
Gundogan  រួម ចំណៃក ជំរុញ 
ឱៃយ កៃុម មៃឃខៀវ  ឈ្នះកៃុម 
មាន់ខ្នាយមាស Tottenham 
Hotspur (Spurs)  ក្នុង 
លទ្ធផលគួរសម ៣-០។

កៃុម របស់  លោក  Pep 
Guardiola  បនា្លោយ កណំត ់តៃ 
នៃ ការដណ្ដើម បាន ជ័យ ជម្នះ 
ជាប់ គ្នា នៅ លីគ កំពូល របស់ 
អង់គ្លៃស រហូត ដល់ ១៦ ដង 
ហើយ ពី ការ បៃកួត នៃ គៃប់ 
កម្មវិធី ទាំង អស់ ។ ជា ពិសៃស 
ពួក គៃ   មិន ដៃល ស្គាល់ ពាកៃយ ថា 
ចាញ ់សោះឡើយ ក្នងុ ចណំោម 
២៣ បៃកតួចងុ កៃយ របស ់ខ្លនួ 
ពោល គឺ គិត តាំង ពី ជំនួប ចុង- 
កៃយជាមួយកៃុម Spurs 
ហើយ មើល ទនំង  កា្លោយ ជា ជើង-
ឯក EPL លើក ទី ៣ ពី 
ការបៃកួត បៃជៃង ៤ រដូវកាល 
កៃយ បំផុត នៃះ ។    

កៃុម Spurs មិន អាច បៃៀប 
ផ្ទឹម ជាមួយ នឹង ទមៃង់ លៃង ដ៏- 
ពុះ កញ្ជៃោល របស់ កៃុម ដៃល 
កំពុង មាន ពិន្ទុ   នាំ មុខ គៃឡើយ 
សមៃប់ ការ បៃកួត  ក្នុង ស្ថាន- 
ភាពអាកាស ធាតុ តៃជាក់  នា 
កីឡដ្ឋាន  Etihad ហើយ ការ- 
បៃឈម គ្នា ជា  លើក ទ ី២៥  រវាង 

គ ូសតៃវូ ចាស ់លោក  Pep នងិ 
Jose Mourinho  បានកា្លោយ- 
ជា  បៃកួត មិន បៃហាក់ បៃហៃល 
គ្នា តាងំ ព ីពៃល ដៃល   Rodrigo 
ជួយ ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ បើក ការ- 
នាំ មុខ ដោយ ការ ស៊ុត បាល់- 
ពិន័យ ១១ម៉ៃតៃ ។

Gundogan បាន កា្លោយ ជា 
អ្នក លៃង ដ៏ សំខន់ សមៃប់ 
ជ័យ ជម្នះ បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា របស់ 
កៃុម Man City ហើយ ក្នុង 
បៃកួត នៃះ កីឡាករ សញ្ជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់ ក៏ ជា អ្នក ផ្ដោច់ ជី វិត 
កៃុមមាន់ ខ្នាយ មាស ទៀត 
ជាមួយ នឹង ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
២ គៃប់  ផ្ទួន ៗ  ដោយ ឥត- 
បៃណី ធ្វើ ឱៃយ កៃុម ទៅ ពី កៃុង 
ឡងុដ ៍រង បរាជយ័ ជាលើក ទ ី៥ 
ក្នងុ ចណំោម  ៦ បៃកតួ កន្លង ទៅ 
ពី ការ  បៃកួត នៅ គៃប់ កម្មវិធី ។  

ចពំៃល  មាន ជម្លោះ ដ ៏តាន តងឹ 
របស់ លោក Mourinho 
ជាមួយ ខៃសៃ បមៃើ ២ រូប គឺ Ga-
reth Bale នងិ Dele Alli មាន 
អារម្មណ៍ មួយ ដៃល កើន ឡើង 
ជា លំដប់ នោះ គឺ ថា រដូវ កាល 
របស់ កៃុម Spurs កំពុង តៃ 
អាកៃក់ ទៅ ៗ  ហួស ពី ការ គៃប់ 
គៃង បាន ។ ពកួ គៃបាន ធា្លោក ់ទៅ 
ដល់ លំដប់ ទី ៩ ដោយ មាន 
គមា្លោត ៤ពិន្ទុ ពីកៃម កៃុម នៅ 
ទី កំពូល ទាំង ៤ (Top4)។

« កៃមុ ដៃល ពៃញ ដោយ ថាម- 
ពល បៃកួត ជាមួយ កៃុម ដៃល  
អត ់កមា្លោងំ កហំៃង តៃ យើងបាន  
ស៊ុត បុក បង្គាល ទី ហើយ ការ- 
នាំ មុខ ១-០ អាច ផ្ដល់ ឱៃយ ពួក- 
យើង នូវ កមា្លោំង ចិត្ត  ដៃល យើង 
តៃូវការ » ។ នៃះ ជា សម្ដី របស់ 
លោក    Mourinho ដៃល លើក- 

ឡើង កៃយ ពី មាន ការ ស៊ុត  
្រហ្វីឃីកបុក បង្គាល ទី របស់ 
Harry Kane ។

អ្នក ចាត ់ការ សញ្ជាត ិពរ័ ទយុ-
ហា្គាល់ បាន បន្ថៃម ទៀតថា ៖      
« កៃុម ដៃល មិន មាន ការ សម គ្គី - 
គ្នា គរួ តៃ ចុះ ចាញ ់នងិ គរួ តៃ តៃវូ 
បាន កៃុម គូ បដិបក្ខ ដក់ ទណ្ឌ- 
កម្ម តៃ ខ្ញុំ មើល ឃើញ កូន កៃុម 
របស ់ខ្ញុ ំ ពកួ គៃ បាន លះ បង ់គៃប ់
យា៉ោង ក្នុងបៃកួតនៃះ » ។

តៃ សមៃប់ កីឡាករ    ដៃល 
កំពុង ឡើង ជើង Gundogan  
វិញ កៃយស៊ុត បានដល់ទៅ  
១១គៃប ់ព ីការ ចលូ លៃង ១២ 
លើក ចងុ កៃយ បាន ដើរ ចៃញ 
ព ីទលីាន ជាមយួ ការ បង្ក កង្វល ់
សមៃប់ លោក Pep ដោយ- 
សរ ទំនង ជា អាចមាន របួស 
កៃលៀន៕ AFP/VN                                  

Sterling (ឆ្វ្រង) របស់ Man City កំពុងប ណ្ដើរបាល់តាមពីក្រយដោយ  Davies របស់ Spurs។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ គសូ្នេហ៍ដេលបានភ្ជាប់ពាកេយកាលពី
៥ខេមនុនៅក្នងុឆ្នាំ២០២០តារាម៉ូដេលសេីរូប
សេស់កញ្ញាសុផាលីនដានិងគូដណ្តឹងឈ្មោះ
កាងំប៊ណុ្ណាជាអាណកិជនខ្មេរ-អាមេរកិនាដើម
ឆ្នាំ២០២១សេប់តេទទលួបានដណំងឹល្អមាន
បុតេជិតគេប់ខេ ទំនងជាតេៀមសមេលក្នុង
ពេលរដវូចលូឆ្នាំថ្មីបេពេណីចនិ-វៀតណមនេះ
តេម្តងដោយបង្កើតភពភ្ញាក់ផ្ញើលដល់មហាជន
និងអ្នកសិលេបៈ។
តារាម៉ូដេលសេី និងពិធីការិនីរូបសេស់ចូល-

ចិត្តសម្ញេងល្វេងលើកញ្ញាសុផាលីនដាបាន
បង្ហើរសារដ៏រីករាយសបេបាយចិត្តយ៉ាងខ្លីខណៈ
កំពុងតេមានពោះពុងជិតគេប់ខេ ក្នុងឈុត
ពណ៌កេហមឆ្អៅតាមបេពេណីចិនថា៖ «ឆ្នាំថ្មី
សមាជិកថ្មី!»។
ទោះជាយ៉ាងណតារាម៉ដូេលសេីកញ្ញាសផុា

លីនដាមិនបានបញ្ជាក់ឡើយថាបុតេដំបូង
ដេលជាចំណងស្នេហ៍នឹងគូដណ្តងឹអាណិកជនខ្មេរ-
អាមេរិកនោះឡើយដោយទំនងជាទុកឱេយ
មហាជននិងមិត្តសិលេបៈឆ្ងល់សិន។
កេយពីបានបណ្តើរគ្នាអស់រយៈពេលជា-

ចេើនខេមក តារាម៉ូដេលសេីរូបសេស់កញ្ញា
សុផាលីនដាដេលចេើនតេលឹបលៗមិនសូវ-
ហា៊ានបង្ហាញមខុមាត់មា្ចាស់ស្នេហ៍នោះសេប់តេ
បង្ហាញអត្តសញ្ញាណគូស្នេហ៍យ៉ាងចេបាស់-
កេឡេតនៅក្នងុពធិីភ្ជាប់ពាកេយតាមបេពេណីខ្មេរ
ដើមេបីរឹតបន្តឹងចំណងស្នេហ៍។តារា-
មូ៉ដេលនិងពិធីការិនីរូបសេស់ចូល-
ចិត្តសម្ញេងនៅខាងល្វេងលើ-
កញ្ញាសុផាលីនដាបានបង្ហាះ
សារបេប់ថា៖ «ថ្ងេពិសេសនេខ្ញុំ
ទាងំ២BunnaKaing។អរគណុ
ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដេលបាន
អញ្ជើញចលូរមួពធិីភ្ជាប់ពាកេយ
ខ្ញុំទា ងំ២ថ្ងេទ៦ីខេ៩ឆ្នាំ
២០២០»។
តារាម៉ូដេលសេី

រូបសេស់ រូបនេះ
បង្ហើបថា៖ «ខ្ញុំ
បានចលូហ៊នុគ្នា
កេយពីបាន-
សា្គាល់គ្នាជិត៩
ខេមកតេការ
យល់ចិត្តគ្នា-
ចេបាស់លាស់-
និងសុីជមេគឺ
ទើបតេ៣-៤ខេចងុ-
កេយនេះតេប៉ុណ្ណាះ
ខណៈពួកយើងក៏គេង
នងឹចលូរោងការនៅក្នងុ
ពេលឆប់ៗ នេះផងដេរ

គឺអាចនៅចុងឆ្នាំ២០២១នេះ»។
គរួរឭំកដេរថាតារាម៉ដូេលសេីនងិជាពធិីការនិី

ទរូទសេសន៍ប៉សុ្ដិ៍លេខ៥កញ្ញាសផុាលនីដាទើប
តេបានចាប់ដេគូសងេសារជាអាណិកជនខ្មេរ-
អាមេរិក វ័យលេបាក់៣០ស្តើងនាពេលបើក
ភោជនីយដា្ឋានឈ្មោះ«ខ្ទះពុះ»មានទីតាំងនៅ
ផ្លូវ១៨៥ផ្ទះលេខ៥សង្កាត់ទំនប់ទឹកខាង
កេយវិទេយាសា្ថានវ៉ាន់ដាខណ្ឌចំការមនដោយ-
ចំណយទុនរួមគ្នារាប់មុឺនដុលា្លារនិងមានបទ-

ពិសោធចេើនខាងភោជនីយដា្ឋាន៕
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កញ្ញា សុផា លីនដា បង្ហើរ សារ បេប់  ថា ជិតសមេល 
បុតេ  ដេល ជា   សមា ជិក ថ្ម ីក្នងុ ឆ្នា ំថ្ម ី  ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

លោក កំាង បុ៊ណ្ណា និង  សុផា លីនដា ថ្ងេ ភ្ជាប់ ពាកេយ 
ថ្ងេទី ៦ ខេ ៩ ឆ្នា ំ២០២០ ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

ស្រសី្អាត សុផា លីនដា និង គូ ដណ្តងឹ     
កំពុងមាន  បុត្រ  មុនថ្ង្រ ចូលរោង ជ័យ 

ទិដ្ឋភព ការជិះកង់ នេ ក្ត ីសេឡាញ់ ១៤ កុម្ភៈ នៅ កេងុ ពេះសីហនុ ដោយមានអ្នក ចូល រួម៣៥១នាក់។ CAMSOC

   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្តេីកេសួង-
ទេសចរណ៍លោកថោងខុន
ដេលជាបេធានគណៈកមា្មោធិការ-
ជាតិអូឡំាពិកកម្ពជុា(NOCC)
បានចាត់ទុកពេតឹ្តិ្កការណ៍«ជិះកង់-
នេក្តីសេឡាញ់»ដេលតេវូបានធ្វើ
ឡើងនៅកេងុពេះសីហនុកាលពី
ថ្ងេអាទិតេយទី១៤កុម្ភៈថាជា
ការជួបជំុនិងចូលរួមក្នងុសកម្ម
ភពកីឡានិងទេសចរណ៍ដោយ
បានបង្ហាញឱេយឃើញនូវការងើប
ឡើងវិញនេវិស័យទេសចរណ៍
បនា្ទាប់ពីជំងឺកូវីដ១៩តេវូបាន
រាជរដា្ឋាភិបាលគេប់គេងបានល្អ
បេសើរជាងបេទេសដទេ។
លោកថោងខុនបានថ្លេង

ក្នងុពេលបើកការបេកួតកាលពី
ពេកឹថ្ងេអាទិតេយនោះថា៖«ជិះកង់
នេក្តីសេឡាញ់គឺជាការចាប់ផ្ដើម
ឡើងវិញនេការរៀបចំពេតឹ្តកិារណ៍
កីឡាទេសចរណ៍នៅកេងុពេះ-
សីហនុដេលជាទីកេងុទើបកេច្នេ
បានល្អផ្លវូល្អកេយការដាក់
ទុនវិនិយោគយ៉ាងចេើនដើមេបី
ផេសព្វផេសាយបង្កើនភពទាក់ទាញ
ភ្ញៀវទេសចរឱេយមកលេងតំបន់
ឆ្នេរកម្ពជុានេះកាន់តេចេើនហើយ
ខ្ញុជំឿជាក់ថាពេតឹ្តកិារណ៍នៅ
ថ្ងេនេះទោះបីនៅតូចតេវពិត
ជាបានបង្ហាញនូវការចាប់ផ្តើម
សាកលេបងជាបណ្តើរៗនូវការ-
រៀបចំពេឹត្តិការណ៍កីឡាទេស-
ចរណ៍តូចៗជាដំណក់កាល
ឈានទៅធំៗបាន»។

តាមរយៈការបេណំងជិះកង់
កេមបរិយសកាសដ៏សេស់
តេកាលនិងសា្នាមញញឹមកាល
ពីពេកឹថ្ងេអាទិតេយនោះគឺមានអ្នក
ស្នេហាវិស័យកីឡាជិះកង់ចំនួន
៣៥១នាក់បានចូលរួមក្នងុនោះ
មានបងប្អនូមកពីបណ្តាខេត្តនានា
ដូចជាខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺ
កណ្តាលរាជធានីភ្នពំេញនិង
ខេត្តពេះសីហនុពេមទំាងមាន
ជនបរទេសមួយចំនួនដេលកំពុង
រស់នៅកម្ពជុាមានដូចជាឥណ្ឌា
ចិនថេហ្វលីីពីននិងអង់គ្លេស
ផងដេរក្នងុសា្មោរតីកីឡាការចាញ់-
ឈ្នះជារឿងធម្មតាតេសំខាន់
បំផុតគឺការចូលរួម។
លោកថោងខុនបានបន្ថេម

ថា៖«ខ្ញុំគិតថាថ្ងេនេះកីឡាករ
ទំាងអស់ក៏ដូចជាបេជាជនយើង
ទូទំាងបេទេសពិតជាមានមោទន-
ភពណស់ចំពោះការអភិវឌេឍ
ដ៏ឆប់រហ័សរបស់ទីកេុងពេះ-
សីហនុរបស់យើងដេលជាទីកេងុ
ដ៏ចមេបង១នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទេ
កម្ពជុាឬជាតារារះនាទិសនិរតី
ហើយតាមរយៈពេតឹ្តកិារណ៍កីឡា
ទេសចរណ៍នេះបានជួយបង្ហាញ
និងផេសព្វផេសាយពីគោលដៅទេស-
ចរណ៍មួយដេលបេកបដោយ
សុវត្ថភិពនិងការអភិវឌេឍដ៏ល្អ
ជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរ-
ជាតិដោយអាចនិយយថា
ទេសចរណ៍ងើបឡើងវិញ»។
ចំណេកលោកគួចចំរីនអភិ-

បាលខេត្តពេះសីហនុនិងជាមា្ចាស់
ផ្ទះបានចាត់ទុកពេតឹ្តកិារណ៍កីឡា

ជិះកង់នេះថាជាការបំផុសចល-
នាឱេយបេជាពលរដ្ឋបានលេង
កីឡាដើមេបីពងេងឹសមត្ថភពផ្លវូ
កាយផ្លូវចិត្ត ពេមទំាងធ្វើឲេយ
សរសេសាច់ដំុនិងផ្លវូដង្ហើមមាន
ភពរឹងមំាពិសេសសុខភពល្អ។
លោកបន្តថា៖«ពេតឹ្តកិារណ៍កីឡា
១៤កុម្ភៈនេះមិនតេមឹតេជាការ
អភិវឌេឍកីឡាជំនាញកមេតិខ្ពស់
បុ៉ណ្ណាះទេបុ៉ន្ដេវជាការបំផុស
ចលនាកីឡាមួយដេលសេបគ្នា
ជាមួយនឹងយុទ្ធនាការបេជាជន
មា្នាក់លេងកីឡា១មុខដើមេបី
ដំណើរឆ្ពោះទៅសីុហ្គេមលើកទី
៣២ឆ្នាំ២០២៣នៅកម្ពជុា»។
ជំុវិញលទ្ធផលការបេកួតទំាង

៣វិញ្ញាសាមានជិះកង់អាជីព
ចមា្ងាយ៤០គីឡូម៉េតេ,FunRide
ចមា្ងាយ២៥គីឡូម៉េតេនិងFam-
ilyCoupleRideជិះកង់ជាកេមុ
គេសួារចមា្ងាយ១៥គីឡូម៉េតេ
តាមផ្លវូក្នងុទីកេងុថ្មីនិងតំបន់ឆ្នេរ
សមុទេសំខាន់ៗនេកេងុពេះសី-
ហនុនោះតេវូបានលោកវ៉ាត់
ចំរីនជាអ្នកគេប់គេងកម្មវិធីបេប់
ថាមិនសមេចួទៅរកជើងឯកឬ
ចំណត់ថា្នាក់នោះទេគឺខ្លមឹសារ
សំដៅកីឡានិងទេសចរណ៍ដេល
ចង់ពនេយល់ដល់យុវជ័យថាថ្ងេ
១៤កុម្ភៈមិនមេនជាថ្ងេដេល
តេវូលះបង់ពេហ្មចារីដល់គូស្នេហ៍
នោះទេបុ៉ន្តេសំដៅលើការគោរព-
សេឡាញ់ចំពោះឪពុកមា្តាយកេមុ-
គេសួារមិត្តភក្ដិនិងជាពេតឹ្តកិារ-
ណ៍នេក្តីសេឡាញ់កីឡានិងទេស-
ចរណ៍»៕

ជិះ កង់ ន្រ  ក្ដ ីស្រឡាញ់  នៅ ព្រះសីហនុបង្ហាញ 
ពីការងើប ឡើង វិញ  ន្រ វិស័យទ្រសចរណ៍
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