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រដ្ឋាភិបាលកំណត់ថ្ងៃ
ទី៥មិថុនាឆ្នាំ២០២២
ជាថ្ងៃបោះឆ្នាតឃំុ-
សង្កាត់អាណត្តិទី៥

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈរាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា
បានកណំត់យកថ្ងៃទី៥ខៃមថិុនា
ឆ្នាំ២០២២ជាកាលបរិច្ឆៃទ
សមៃប់ការបោះឆ្នាតជៃើស-
រើសកៃុមបៃឹកៃសា ឃុំ-សង្កាត់
អាណត្តិទី៥ខណៈគណៈកម្មា-
ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត
(គ.ជ.ប.)បានតៃៀមលក្ខណៈ
រួចជាសៃចសមៃប់រៀបចំការ-
បោះឆ្នាតនៃះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីហ៊ុន

សៃនបានចុះហត្ថលៃខាលើអនុ-
កៃឹតៃយកាលពីថ្ងៃ...តទៅទំព័រ ២

មនុសៃស១០នាក់តៃវូ
បានឃាត់ខ្លនួនៅក្នងុ
ហាងកៃបៃដប់ភៃទ
ឱៃយក្លាយជាបុរស-ស្តៃី

 ឡាយ  សា មាន   

ភ្នំ ពៃញៈមនុសៃស១០នាក់តៃូវ
បានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី៣ខៃ
មីនានៅក្នុងមជៃឈមណ្ឌលកៃ-
សម្ផសៃស ដៃលលួចវះកាត់កៃ
ភៃទពីបរុសទៅស្តៃីនិងពីសៃី្តទៅ
បុរសចំនួន២ទីតាំងផៃសៃងពីគ្នា
នៅរាជធានីភ្នំពៃញនិងបានរក-
ឃើញឱសថជាចៃើនបៃភៃទនាំ
ចូលដោយគ្មានចៃបាប់អនុញ្ញាត។
គណៈកម្មាធិការបៃយុទ្ធបៃឆងំ

ផលិតផលក្លៃងកា្លាយនៃកៃសួង
មហាផ្ទៃនងិមន្តៃីជនំាញកៃសងួ
សុខាភិបាល...តទៅ ទំ ព័រ ៦

បន្តបិទសាលានៅរាជ-
ធានីភ្នពំៃញកណ្ដាល
កៃងុនិងសៃកុ១នៅ
ក្នងុខៃត្តពៃះសីហនុ

 វ៉ន   ដរ៉ា   

 ភ្នំពៃញៈ រាជរដ្ឋាភិបាលបាន
សមៃចបន្តបិទសាលារៀនរដ្ឋ
នងិឯកជនទាងំសៃងុនៅក្នងុរាជ-
ធានីភ្នំពៃញខៃត្តកណ្ដាលនិង
សាលារៀននៅក្នងុកៃងុពៃះសីហនុ
និងសៃកុស្ទងឹហាវនៃខៃត្តពៃះសីហនុ
ដោយហៃតុសា្ថានភាពនៃការ-
ចម្លងជងំឺកវូើដ១៩នៅក្នងុសហ-
គមន៍នៅតៃមនទៃង់ទៃយធំ។
លោកហង់ជួនណរុ៉នរដ្ឋមន្តៃី

កៃសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
កាលពីមៃសិលមិញបានជូនដំ-
ណឹងទៅដល់សមត្ថកិច្ចនៃខៃត្ត
ទំាង៣ឱៃយបន្តបិទសាលារៀន
រហតូដល់ចប់ពៃតឹ្ដិការណ៍សហ-
គមន៍២០កុម្ភៈ ដៃលជាការផ្ទុះ
លើកទី៣នៃការរើករាលដល
ការឆ្លងជំងឺកូវើដ១៩។
លោកហុ៊នសៃននាយករដ្ឋមន្តៃី

នៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពជុាបាន
ថ្លៃងនៅក្នុងសន្និសីទកាសៃត
កាលពីមៃសិលមិញថា៖ «ពៃឹក-
មញិនៃះ(ថ្ងៃទី៤ខៃមនីា)នៅ
ពៃលដៃលខ្ញុំមកដល់ទីនៃះ
(មន្ទរីពៃទៃយកាល់ម៉ៃត)ដើមៃបីចាក់
វ៉ាក់សាំងអា...តទៅ ទំ ព័រ ៦

លោកហុ៊នសៃនបានចាក់វ៉ាក់សំាងកៃមុហុ៊ន
AstraZenecaខណៈវ៉ាក់សំាងនៃះតៃវូផ្តល់អាទិភាពសមៃប់ភ្នពំៃញ ខៃត្តកណ្ដាលនិងពៃះសីហនុ

មុំ គនា្ធា

ភ្នពំៃញៈលោកនាយករដ្ឋមនៃ្តី
ហ៊ុនសៃននៅថ្ងៃទី៤ខៃមីនា
ឆ្នាំ២០២១បានកា្លាយជាមនសុៃស
ដបំងូគៃក្នងុបៃទៃសកម្ពជុាដៃល
បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សំាងរបស់
កៃមុហ៊នុAstraZenecaដៃល
តៃូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈមជៃឈ-

មណ្ឌលកវូ៉ាក់ហើយមនសុៃសទ២ី
គឺជាភរិយារបស់លោកគឺលោក-
សៃីប៊ុនរា៉ានីហ៊ុនសៃន។
កៃពីលោកហ៊ុនសៃននិង

ភរយិាក៏មនមន្តៃីជាន់ខ្ពស់រាជ-
រដ្ឋាភបិាលជាចៃើនរូបទៀតបាន
ចាក់វ៉ាក់សំាងបៃឆំងកូវើដ១៩
នៃះផងដៃរ។
លោកហ៊នុសៃនបានបៃកាស

ក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មនបនា្ទាប់ពី
លោកបានចាក់វ៉ាកសំ់ាងនៃះរចួ
ថាវ៉ាក់សាំងរបស់មជៃឈមណ្ឌល
កូវ៉ាក់នៃះលោកនឹងផ្តល់តមៃង់
ទៅលើរាជធានី-ខៃត្ត៣សំខាន់
ដៃលកំពុងស្ថតិនៅក្នងុហានិភ័យ
នៃការឆ្លងគឺរាជធានីភ្នពំៃញខៃត្ត
កណ្ដាលនិងខៃត្តពៃះសីហនុ។
លោកមនបៃសាសន៍ថា៖«ចំ-

ណុចទំាងនៃះគឺជាចំណុចដៃល
យើងតៃវូផ្តល់អាទិភាពសមៃប់
ការចាក់ដៃលខ្ញុំបានពិភាកៃសាជា-
មួយនឹងកៃសួងសុខាភិបាលគឺ
ការចាក់មិនតៃមឹតៃសមៃប់មនៃ្តី
រាជការទៃខ្ញុំសុំស្នើឱៃយកៃសួង
សុខាភិបាលរៀបចំចាក់ជូនបៃជា-
ពលរដ្ឋនងិមនៃ្តីមលូដ្ឋានដៃល
មនអាយុ...តទៅទំព័រ ៤

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នពំៃញៈកៃសងួសាធារណការ
នងិដកឹជញ្ជនូ(MPWT)នងិ
កៃុមហ៊ុនYCHមនមូលដ្ឋាន
នៅបៃទៃសសិង្ហបុរើកាលពីថ្ងៃ
ពៃហសៃបតិ៍បានចុះហត្ថលៃខា

លើកិច្ចពៃមពៃៀងកៃបខ័ណ្ឌ
(AF)សមៃប់ការបង្កើតគមៃង
មជៃឈមណ្ឌលភស័្តភុារកម្មភ្នពំៃញ
(PPLC)ដៃលជាការរួម-
ចំណៃកមួយក្នុងការជំរុញការ-
ធ្វើសមហរណកម្មភស័្តភុាររបស់
កម្ពជុាទៅក្នងុខៃសៃចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

តំបន់និងពិភពលោក។
ការសមៃចបានកចិ្ចពៃមពៃៀង

កៃបខណ័្ឌនៃះកើតមនបនា្ទាបព់ី
ដើមខៃមករាឆ្នាំ២០២០រដ្ឋាភបិាល
បានសមៃចអនមុត័លើសៃចក្ត-ី
ពៃងផៃនការមៃអន្តរកាលស្តពីី
ការតភា្ជាប់បៃពន័្ធដកឹជញ្ជនូពហ-ុ

មធៃយោបាយនងិភស័្តភុារកម្មដៃល
ជាផៃនទីបង្ហាញផ្លូវសមៃប់ការ-
អភិវឌៃឍវិស័យនៃះនិងជួយកាត់-
បន្ថយតម្លៃសៃវក្នងុវិស័យដឹក-
ជញ្ជនូនងិឡជូសី្ទកិ។សៃចក្ត-ី
ពៃងផៃនការមៃអន្តរកាលស្តពីី
ការតភា្ជាប់បៃពន័្ធដកឹជញ្ជនូពហ-ុ

មធៃយោបាយនងិភស័្តភុារកម្មតៃវូ
បានរៀបចំដោយកៃសងួសាធា-
រណការនងិដកឹជញ្ជនូសហការ
ជាមយួអង្គការJICAចាប់តាងំ
ពីខៃកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨។
នៅថ្ងៃទ១ី០ខៃកញ្ញាឆ្នា២ំ០២០

ទាំងMPWT...តទៅទំព័រ ៩ 

កៃមុហុ៊នសិង្ហបុរីYCHឈានដល់ចុះកិច្ចពៃមពៃៀងអភិវឌៃឍមជៃឈមណ្ឌលភ័ស្តភុារកម្ម

ក្រុមហ៊ុនស៊ុនយីងផាល់អ្រន
ផ្រភើរឯ.កបោះទុនជាង$៥០០
លានបង្កើតរោងចក្រក្រដាស
នៅខ្រត្តកំពត...ទំព័រ៨

សេដ្ឋកិច្ច

រយៈព្រល១ថ្ង្រមនុស្សយ៉ាង-
ហោចណាស់៣៨នាក់បាន
ស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្ម
នៅមីយ៉ាន់ម៉ា...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

កម្ពុជាត្រៀមបង្កើតកំណត់ត្រ
ហ្គនីណ្រសនវូការសម្ដ្រងសៀក
ដ្រលមនរយៈព្រលយូរបំផុត
ក្នុងលោក...ទំព័រ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត

លោកនាយករដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន សៃន ទទួល បាន ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ការពារជំងឺកូវីដ ១៩ របស់ កៃមុ ហុ៊ន AstraZeneca កាលពីមៃសិលមិញ   ។ រូបថតSPM
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មុំ គន្ធា

ព្រះ សីហនុៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ  បាន បៃកាស ផ្អាក ការ- 
ធ្វើដំណើរ ចៃញ- ចូ ល ខៃត្ត នៃះ 
ជាបណ្តោះអាសន្ន  ដោយ លើក - 
លៃង តៃ រថយន្ត ដឹក ទំនិញ និង 
រថយន្ត សង្គៃះបនា្ទាន ់  ដៃល ការ 
ផ្អាក  នៃះ  ធ្វើ ឡើង   បនា្ទាប ់ព ីលោ ក 
នាយករដ្ឋមនៃ្ត ី ហ៊នុ សៃន អពំាវ- 
នាវ  ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ  កុំ ចល័ត ចៃញ កៃ ខៃត្ត 
ឬកៃងុ  បើ សនិ មនិ មាន ការ ចំាបាច់ 
នងិ អ្នក នៅ ខៃត្ត ផៃសៃង ក ៏ កុ ំចលូ ទៅ 
ក្នុង ខៃត្ត នៃះ ផង ដៃរ។

យោង តាម  រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះ - 
សីហនុ   ឱៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ប៉នុា្មាន ថ្ងៃកន្លង មក 
នៃះពា ក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃតឹ្ត ិការណ៍ សហ -   
គមន៍ ២០ កុម្ភៈ  មាន ករណី ឆ្លង 
ជំងឺ  កូវីដ ១៩  ដល់មនុសៃស ដៃល 
កំពុង រស់ នៅ  ធ្វើការ  និង បៃកប- 
អាជវីកម្ម នៅ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុក្នងុ 
ចំនួន មួយ គួរ ឱៃយពៃួយ បារ ម្ភ ។ 

ដើមៃបី ទប់ស្កាត់ ការឆ្លង រាល ដា ល 
ជងំ ឺកវូ ីដ ១៩  ទៅក្នងុ សហគ មន ៍ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត សូមផ្អាកកា រ ធ្វើដំណើ រ  
ចៃញ -ចូលខៃត្ត ពៃះសីហ នុជា - 
បណ្តោះ អាសន្ន លើក លៃងតៃ រថ-  
យន្ត ដឹក ទំនិញ  និង  សង្គៃះ ប  នា្ទាន់ ។ 
ការ ផ្អាកនៃះគឺដើមៃបី ទុក លទ្ធភាព 
ឱៃយរដ្ឋ បាល ខៃត្តគៃប់ គៃង បាន នូវអ្នក- 
ឆ្លងជំង ឺកវូដី ១៩  អ្នកមាន ការពាក-់ 
ពន័្ធ ជាមយួ នងឹ អ្នកជងំ ឺនងិទ ីតា ំង 
ដៃ លមា នកា រ ពា  ក់ ព័ន្ធ ដើមៃបី កំ-  

ណ ត់ជាមណ្ឌ ល ចតា្តា ឡីស័ កឱៃយ 
បាន ចប់ សព្វ គៃប់ សិន ។

លោក ហ៊នុ សៃន បាន ថ្លៃងតាម- 
រយៈ សរ ជា សឡំៃង  កាល ព ីយប ់
ថ្ងៃ ទី០៣ ខៃមីនាដោយ លោក 
បាន ស្នើ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុ  
ធ្វើ ការ ពិនិតៃយ ទៅ  លើ ផៃនការ មួយ- 
ចនំនួ   បនា្ទាប ់ព ីមានការកើន ឡើង 
នូវ អ្នក  វិជ្ជមាន កូវីដ១៩ នៅក្នុង 
ខៃត្ត នៃះ ។ លោក ថ្លៃង ថា៖«ផៃន ការ 
បនា្ទាន់  ដៃល តៃវូ ធ្វើ គឺការ បិទ ចរា -  
ចរ ណ៍ មនុសៃស ចៃញពី ខៃត្ត ពៃះ - 
សហីន ុទៅកាន ់ខៃត្ត ផៃសៃង ដោយ 
ខតិខ ំកាតប់ន្ថយ ចនំនួ មនសុៃស  កុ ំ
ឱៃយ ចៃញ  កៃដើមៃបី ទប ់ស្កាត ់ការ-  
រកីរាល ដាល ទៅ កានខ់ៃត្ត ផៃសៃង។ 
ដចូ នៃះ សុ ំ ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ ស្នាកន់ៅ 
ក្នុង ខៃត្ត កុំ ចៃញ មក កៃ»។

លោក  ហុ៊ន សៃន  បន្តថា ផៃន- 
ការទី២ គឺ ការ ចាក់ វ៉ាក់សំង 
កូវីដ១៩ សុីណូហ្វាម  សមៃប់ 

អ្នក ដៃលមាន អាយុ ពី ៥៩ ឆ្នា ំចុះ - 
កៃម នងិ អ្នក ដៃល មាន អាយ ុព ី
៦០ឆ្នា ំឡើង ទៅ សមៃប ់វ៉ាកស់ងំ  
AstraZeneca ទំាង បៃជា ពល រដ្ឋ 
និង មនៃ្តី មូល ដា្ឋាន ដៃល កៃសួង 
បាន បញ្ជនូ វ៉ាកស់ងំ ទាងំ ២បៃភៃទ 
នៃះ ទៅ កាន់ ខៃត្តពៃះ សីហនុ រួច - 
រាល់ហើយ  នៅ ថ្ងៃទី៤ ខៃមីនា ។

ជាមយួ គ្នានៃះដៃរ លោក   ហ៊នុ 
សៃន  បាន ថ្លៃង  កាល ព ីថ្ងៃមៃសិលមញិ  
ក្នុង សន្និសីទសរព័ត៌មាន នៅ 
មន្ទរី  ពៃទៃយ កាលម់៉ៃត  ដោយ លោក 
បាន អពំាវ នាវទៅ ដល ់បៃជា ពលរដ្ឋ 
នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ សុ ំឱៃយ នៅ 
ទីនោះ និងកុំ ចល័ត ចៃញ កៃ 
បៃសិន បើមិន មាន ការ ចាំបាច់ 
ណាមួយ ។ លោក  បញ្ជាក់ ថា៖    
« យើង មនិ អាច បទិ  កៃងុ ពៃះ សីហន ុ
បានទៃ  ដោយ សរ ជាទកីៃងុ មយួ 
មានកំពង់ ផៃ ដឹក ទំនិញ ចៃញ- 
ចលូ  ក ៏ប៉នុ្តៃ សុ ំឱៃយ បៃយត័្ន បៃយៃង។ 

ខ្ញុំ សុំ អំពាវ នាវ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ 
បើ គ្មាន ការ ចាំ បាច់  កុំធ្វើ ដំណើរ 
ទៅខៃត្តពៃះ សីហនុ ឯ អ្នក នៅ ខៃ ត្ត 
ពៃះ សហីន ុ សុកំុ ំអាលចាក ចៃញ 
មក កាន ់កន្លៃង ផៃសៃង ពៃះ វអាច 
ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ ចម្លង មក តា ម ផ្លូវ- 
ជាត ិលៃខ៤អាច ឆ្លង ទៅ ខៃត្ត កៃប 
នងិ ខៃត្ត កពំត។ សុំ ឱៃយ រកៃសាភាព- 
ស្ងប់ ស្ងាត់ នៅ ទីនោះ សិន»។

លោក ហ៊នុ សៃន  បញ្ជាក ់ទៀត 
ថា សមៃប់ នៅទីកៃងុ ភ្នពំៃញ ពិត-  
មៃន តៃ អាជា្ញាធរ មាន ការ តៃតួតៃ 
សភាព ការ ណ ៍ក ៏ប៉នុ្តៃ បៃជា ពលរដ្ឋ 
បៃសិន បើ គ្មាន ការ ចំា បាច់ គួរតៃ - 
ស្ថិត នៅ ក្នុង ផ្ទះសិន ពីពៃះ នៅ 
ពៃល ដៃល ផ្ទុះ ឡើង ក្នងុ សហគមន ៍
ចនំនួ អ្នក ឆ្លង ក្នងុ សហគមន ៍បាន 
កើន ឡើង រហូត ជាង  ៤០០ នាក់ 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ខ្ល ីតៃ បុ៉ណ្ណោះ។ «ជំងឺ 
នៃះ ឆ្លង លឿន ឆ្លងរហ័ស ដៃល 
សុ ំ ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋយើង មាន ការ- 
បៃយ័ត្ន បៃយៃង ដើមៃប ីយើង អាច 
តៃតួ តៃ នងិ បទិ បញ្ចប ់ពៃតឹ្ត ិការណ ៍
នៃះ។ យើងមនិ បទិ ក្នងុ កៃបខណ័្ឌ 
ទទូាងំ បៃទៃស ទៃ ប៉នុ្តៃ សុអំពំាវ- 
នាវ សមៃប់ អ្នក នៅ ក្នងុ ទីកៃងុ ភ្ន ំ-  
ពៃញ ខៃត្ត កណា្តោល និង ខៃត្ត ពៃះ- 
សហីនុ តៃូវ  ចៀស វងឱៃយ បាននូវ 
ការ ចល័ត មនុសៃស»។

គិត  តៃឹម ថ្ងៃទី៤ ខៃមីនា ឆ្នាំ 
២០២១កម្ពជុាមាន អ្នក ឆ្លង វរី ុស 
កូវីដ១៩ ចំនួន ៩០៩ នាក់ក្នងុ នោះ  
អ្នក  ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ ចនំនួ  
៤៨៤ នាក់ និង អ្នកកំពុង សមៃក 
ពៃយាបាល មាន  ៤២៥ នាក់ ៕

តពីទំព័រ ១...ទី ១  ខៃមីនា  ឆ្នាំ 
២០២១   ស្តពី ីការ បៃកាស កាល- 
បរិច្ឆៃទនៃ ការបោះ ឆ្នាត ជៃើស- 
រីស  កៃុម បៃឹកៃសា  ឃុំ - សង្កាត់  
អាណត្តិ ទី ៥  ដោយ បាន  កំណត់ 
យក ថ្ងៃ ទី ៥ខៃ មិថុនា ឆ្នា ំ២០២២  ។

 លោក  សុិក ប៊ុនហុក  បៃធាន  
គ.ជ.ប  បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ កាលពមីៃសិលមញិថា គ.ជ.ប  
បាន តៃៀម ខ្លនួ រួច ជា សៃច ហើ យ  
សមៃប់ ការ រៀប ចំ  ការ បោះ ឆ្នាត  
ជៃើស រីស  កៃុម បៃឹកៃសា  ឃុំ- 
សង្កាត់  អាណត្តិ ទី ៥  ដៃល រាជ- 
រដា្ឋា ភិបាល  បាន កំណត់ យក ថ្ងៃ 
ទ៥ី  ខៃមថិនុា  ឆ្នា ំ២០២២  ខាង- 
មុខ នៃះ ។ 

លោក  ថ្លៃង ថា ៖«គ.ជ.ប  នឹង 
ខិត ខំ រៀបចំ ការ បោះឆ្នាត នៃះ ឱៃយ 
បាន ល្អ គឺ ឱៃយ មាន  តមា្លាភាព បំផុត 
ហើយគៃប់ ភាគី អាច ទទួល  យក-  
បាន ។ ការងរ រៀបចំ ការ បោះ - 
ឆ្នាត នៃះ គយឺើង ធា្លាប ់ធ្វើ បាន ល្អ 
បៃបនៃះ គឺយើង មិន ចោល បៃពៃ - 
ណី បៃបនៃះ ទៃ ។ យើង  យក  ចិត្ដ - 
ទុក ដាក់  បំផុត ចំពោះ មា្ចាស់ សន្ល ឹក-   
ឆ្នាត និង ធ្វើ យ៉ាងណា ដើមៃបី ឱៃយ 
មា្ចាស់ សន្លកឹ ឆ្នាត អាចមក បោះ - 
ឆ្នាត បាន ដោយ  តៃឹម តៃូវ» ។

បើតាម លោក  សុិក ប៊ុនហុក 
ការ បោះ ឆ្នាត     នា ពៃល កន្លង មក 
មិន ដៃល មានការ អាក់ ខាន ទៃ  
ប៉ុន្តៃ  ទោះ យ៉ាង ណា  ការ បោះ- 
ឆ្នាត  ព១ីអាណ ត្តទិៅ ១  អាណត្ត ិ 
គឺតៃូវ  តៃ មាន ការ កៃ  ទមៃង់  និង 
កៃលម្អ ឱៃយ កាន់ តៃ សុកៃឹត មាន 
តមា្លា ភាព ដើមៃបី  ធ្វើ យ៉ាង ណាឱៃយ 
គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ 
ទទួល យក បាន ។

លោក  បញ្ជាក ់ ថា៖ «ការបោះ- 
ឆ្នាត យើង តៃង គិត ៥ ឆ្នាំ ម្តង ៗ    
វ ជា អាណត្ត ិផ្លវូ ចៃបាប ់ ដៃល យើង 
តៃវូ អនុវត្ត ហើយ ការ ដៃល តៃៀម 
ហ្នងឹ  យើង តៃៀម ជាមុន  ជា រឿង 
ធម្ម តា  វ អត់ មាន រឿង អី  អាសន្ន 
ទៃ។  ដំណើរការ នៃ ការ រៀប ចំការ 
បោះ ឆ្នាត  គឺ យើង រៀប ចំទៅតាម 
លំដាប់ លំដោយ  ហើ យ មុន នឹង 
ឈាន ទៅ ដល់ ការ អនុ វត្ត  យើង 
មាន ការ ធ្វើ ការ កៃ ទមៃង់  យើង 
តៃៀម ពី ចមា្ងាយ ទៅ ហើយ» ។

លោក  បន្ត ថា  គ.ជ.ប  នឹង ខិត ខំ 
ធ្វើ ឱៃយ បាន ល្អ ទៅ តាម ចៃបាប ់ ដៃល 
បាន កំណត់ ។

យោង តាម ចៃបាប ់ ស្តពី ីការ បោះ- 
ឆ្នាត ជៃើស រីស  កៃុម បៃឹកៃសា  
ឃុំ-សង្កាត់ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ការបោះ- 
ឆ្នាត ជៃើស រីស  កៃុម បៃឹកៃសា 
ឃុ-ំ សង្កាត ់ តៃវូ ធ្វើ ឡើង  ជា រៀង- 
រាល់ ៥ ឆ្នាំ ម្តង  ។

ការ បរិច្ឆៃទ នៃ ការ បោះ ឆ្នាត 
តៃវូ កណំត ់ដោយ នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី 

តាម សណំើ របស ់រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ 
មហផ្ទៃ ។  នា យក រដ្ឋ មន្តៃ ីតៃវូ បៃ - 
កាស កាល បរិច្ឆៃទ នៃ ការ បោះ- 
ឆ្នា  ត ជៃើស រីស កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ- 
សង្កាត់  ក្នងុ រយៈ ពៃល ៩ ខៃ យ៉ាង- 
តិច មុន ថ្ងៃ បោះ ឆ្នាត ។

លោក ឡឹក សធុា អ្នក នាពំាកៃយ 
គណបកៃស បៃជាធិ បតៃយៃយ មូល - 
ដា្ឋាន (GDP) បាន ថ្លៃង  កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា គណបកៃស GDP 
ស្វាគមន៍ ចំពោះ  ការ ចៃញ សៃច ក្ដ ី- 
សមៃច កំណត់ ពៃល វៃលា ជាក់ - 
លាក់  នៃ ការ បោះឆ្នាតជៃើស- 
រីស កៃុម បៃឹកៃសា  ឃុំ - សង្កាត់  
អាណត្តិ  ទី ៥   នៃះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ការ បោះ- 
ឆ្នាត ជៃើស រីស កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ -  
សង្កាត់ នៃះ គឺ ជា ការ ផ្ដល ់អណំា  ច 
ទៅ ដល់ មូលដា្ឋាន  ក្នងុ ការ ជៃើ ស - 
រីស ថា្នាក់ ដឹក នាំ របស់ ខ្លួន ក្នុង- 
ការ អភវិឌៃឍ នៅ ក្នងុ មដូា្ឋាន ផ្ទាល ់។ 
គណបកៃស យើង បាន តៃៀម ខ្លួន 
ចូល រួម ក្នងុ ការ បោះ  ឆ្នាត នៃះ » ។

លោក សុធា  បាន បញ្ជាក់ ថា 
តាម រយៈ បទពិសោធ ក្នងុ អាណ ត្ដទិ ី
៤កន្លង ទៅ គណបកៃស GDP 
ជឿជាក់ថា  នឹង ទទួល បាន ការ-  
គំទៃ ចៃើន ជាង មុន ទៀត   ពី បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ។ លោក បញ្ជាក់ថា គណ - 
បកៃស កំពុង តៃៀម រៀបចំ សមាជ 
ថា្នាក់ជាតិ  ដើមៃបី កំណត់ ផៃនការ 
ចំពោះ ការ បោះឆ្នាត នៃះ ។

លោក កន សវងៃស អ្នក- 
សមៃប សមៃួល ផ្នៃក អង្កៃត  និង 
តស៊ូ មតិ នៃ អង្គការ  Comfrel 
បាន ថ្លៃង ថា ជាការ តៃឹមតៃូវ   
ចំពោះ  ការ កំណត់ ពៃលវៃលា 
នៃការ បោះឆ្នាត នៃះ ពៃះ ការ 
កំណត់ នៃះ បាន ចៃង នៅ ក្នុង 
ចៃបាប់ ស្ដីពីការ បោះ ឆ្នាត ជៃើ ស- 
រីស កៃុម បៃឹកៃសា  ឃុំ-សង្កាត់ 
ដៃល រដ្ឋ សភាបាន អនុម័ត ។

លោក ថ្លៃង ថា៖«ខ្ញុ ំកម៏ាន ការ- 
ស្នើ សុំ ទៅ រដា្ឋាភិបាល ភាគី ពាក់ - 
ព័ន្ធ ក្នុង ការ រៀបចំ ការ បោះឆ្នាត 
រួម ទំាង គណបកៃស នយោបាយ ផ ង 
មៃតា្តា ពិនិតៃយ មើល  ធ្វើ យ៉ាង ណា  
បង្ក លក្ខណៈ ការ ចូល រួម ឱៃយ បាន 
ចៃើនពី បៃជាពលរដ្ឋ ជាពិ សៃស  
ការ សម្ដៃង មត ិនងិ ដណំើរការ នៃ 
ការ ចូលរួម ផៃសៃង ៗ របស់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ» ។ 

លោក កន សវងៃស កប៏ាន ស្នើ 
ឱៃយ ពិនិតៃយ មើល ទៅលើ ចៃបាប់  បោះ- 
ឆ្នាត ដើមៃបី ធានា ឆន្ទៈ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ពៃះ កាល ពីអាណត្ដិ 
មុន មាន ករណី មិន បៃកៃតី កើត - 
ឡើង  ជុំវិញ ការ បោះ ឆ្នាត នៃះ 
ប៉ុន្ដៃ សំណុំ រឿង នោះ តៃូវ បាន 
លុប ចោល ទៅ តាម ចៃបាប់ នៃ ការ - 
បោះ ឆ្នាត  ៕ 

ទិដ្ឋ ភាព ក្រងុ ព្រះ សីហន  ុ កាលពី ខ្រ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០  ។ រូបថត ហុង មិនា 

ខេត្តពេះសីហនុតេវូបានផ្អាកធ្វើដំណើរចេញ-ចូលលើក-
លេងតេរថយន្តដឹកទំនិញនិងសង្គេះបន្ទាន់ដើមេបីទប់កូវីដ

រដ្ឋាភិបាលកំណត់ថ្ងេទី៥មិថុន
ជាថ្ងេបោះឆ្នោតឃំុ-សង្កាត់...
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 ឃុ ត  សុភ ចរិ យា

ភ្នពំេញៈ  បៃធាន មជៃឈ មណ្ឌល- 
កចំាត ់មនី ក ម្ព ុជា CMAC លោក 
ហៃង  រតនា  កាល ព ីថ្ងៃទ ី៣  ខៃ 
មនីា  ឆ្នា២ំ០២១  បាន អពំាវ នាវ 
ជាថ្មី ម្ដង ទៀត  ដល់ ព លរដ្ឋ ឱៃយ 
បញៃឈប់ ការ រុករាន  និង ឈូស ឆយ 
ដី ទាំង បៃថុយ បៃថាន  នៅ ក្នុង 
តបំន ់ដៃល មាន សណំល ់គៃប-់ 
មីន  និង យុទ្ធ ភ ណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទះុ សល់ 
ពី សង្គៃម   បើ ទោះ ជា ធា្លាប់ ធ្វើ ទា- 
ហាន  ហើយ មាន បទ ពសិោធ ខ្លះ 
ក្នងុ ការ ដោះ  និង ដាក់ មីន ក៏ ដោយ។ 
    លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «ការ- 
ឈូស ឆយ  និង រុករាន ដី តំបន់ 
មាន សណំល ់គៃប់ មនី  នងិ គៃប ់
មនិ ទាន ់ផ្ទុះ ដោយ ភាព បៃថយុ- 
បៃថាន នងឹ បង្ក គៃះ ថា្នាក ់ស្លាប ់
ឬ រង របសួ ដល ់ខ្លនួឯង  នងិ អ្នក- 
ដទៃ ពៃម ទំាង ខាត បង់ ទៃពៃយ- 
សមៃបតិ្ត ផង ដៃរ »។

បើ តាម លោក  រតនា  កាល ពី 
ថ្ងៃទី ១  ខៃ មីនា  ឆ្នា ំ២០២១  កៃមុ- 
មន្តៃ ីជំនាញ នៃ កង ឯក ភាព កំចាត់- 
មីន ទ៦ី បាន បៃទះ ឃើញ គៃប-់ 

មនី តោន ចនំនួ ១ គៃប ់ តៃវូ បាន 
គៃ យក មក ចង ពៃយួរ លើ មៃកឈើ  
កៃបៃរ ផ្លូវ លំ មួយ នៅ ក្នុង តំបន់ 
បៃសទ កៃហម សៃន ជយ័  ឃុ-ំ 
ពៃះ បៃឡាយ  សៃកុ តៃពំាង បៃ សទ  
ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ  ហើយ នៅ 
កៃបៃរ គល ់ឈើ នោះ  មាន គៃប ់យទុ្ធ- 
ភណ្ឌ មនិទា ន ់ផ្ទុះ  ដៃ ល ជា សណំល ់
នៃ សង្គៃម មួយ ចំនួន ទៀត ។

 លោកបានបន្តថា បនា្ទាប់ មក 
កៃមុ មន្តៃ ីជនំាញ ក ៏បានសក សរួ 
បៃមលូ ពត័ ៌មាន ព ីគៃបទ់ាងំ នោះ 
សៃប ់តៃ មាន អ្នក ភមូ ិ៤-៥ នាក ់
បាន អួត បៃប់ មន្តៃី ជំនាញ ថា 
គៃប់ មីន  និង គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ 
ទាងំ នោះ គ ឺពកួគា ត ់បៃមលូ មកព ី
ក្នុង ដី ចមា្ការ ដៃល ទើប រុករាន ថ្មី  
ពៃះ កន្ល ងមក ពកួ គាត ់ធា្លាប ់ធ្វើ 
ទា ហាន  និង ចៃះ ដាក ់ និង ដោះ- 
មី ន នៃះ ផង ដៃរ ។

លោក  រតនា  បាន បញ្ជាក់ ថា  
មនិ តៃប៉ ុណ្ណោះ  កៃមុ អ្នក ភមូ ិទាងំ- 
នោះ ថៃម ទា ំងបាន នយិាយ  ចអំក 
ដាក់ កៃមុ មន្តៃ ីជំនាញ នៃ កង ឯក- 
ភាព កចំាត់ មីន ទ៦ី ថា ពួក គាត់ 
យក គៃប ់មនី  នងិ គៃប ់មនិ ទាន ់

ផ្ទុះ មក ពៃយរួ  នងិ ដាក ់កៃបៃរ គលឈ់ើ 
ជាប់ផ្លូ វ បៃប នៃះ  គឺ ដើមៃបី« កុំ ឱៃយ 
កៃមុ មន្តៃ ីជនំាញ CMAC ពបិាក 
រាវ រក...គៃន់ តៃ ជួយ យក ទៅ 
កម្ទៃច ចោល បាន ហើយ» ។ 

លោក បាន បន្ត ថា  ទន្ទមឹ នឹងនៃះ  
កៃុម អ្នក ភូមិ ទាំង នោះ នៅ បាន 
អះអា ង ទៀតថា  ដី ចមា្ការ រុករាន 
ថ្ម ីរបស ់ពកួ គាត ់គា្មាន បញ្ហា គៃប-់ 
មីន កប់ ក្នុង ដី ទៀត ទៃ។ក៏ ប៉ុន្តៃ 
កៃមុ មន្តៃ ីជនំាញ មនិ ពងឹ ផ្អៃក តៃ 
លើ ព័ត៌ មាន ផ្ទាល់ មាត់ របស់ អ្នក- 
ភមូ ិប៉នុា្មាន នាក ់នៃះ ទៃ ។ ផ្អៃក លើ 
គៃប់ ដៃល អ្នក ភូមិ  រុករក ឃើញ 
និង យក មក ចង ពៃយួរ ទាំង នោះ 
គជឺា ភស័្ដតុា ង មយួ ដៃល បង្ហាញ 
ថា «តបំន ់នោះ ជា តបំន ់ចមា្ការ មនី 
យា៉ាង ពិត បៃក ដ »។

 ដោយ មនិ បង្អង់ យរូកៃមុ មន្តៃី 
នៃ កង ឯក ភាព កចំាត ់មនី ទ៦ីរបស ់
មជៃឈម ណ្ឌល កំចាត់ មីន  CMAC 
ដៃល មាន ជនំាញ  នងិ ឧបក រណ ៍
បច្ចៃ កទៃស ទ ំនើ បចៃបាស ់លាស ់
ក៏បា ន ចាប់ ផ្តើម បើក ផ្លូវ សុវត្ថិ- 
ភាព រាវ ចលូ ក្នងុ តបំន ់ដ ីខាង លើ 
ក៏ បាន បៃទះ ឃើញ  គៃប់ មីន 

តោន កប់ ក្នុង ដី ចំនួន ២ ,គៃប់- 
កំាភ្លើ ងបៃ ភៃ ទ៦០ ម.ម ចំនួន ៥, 
គៃប ់ឡង(់AT67)ចនំនួ ៤  និង 
គៃប ់មនី បៃឆងំ មនសុៃស( Mine 
type 69)ចនំនួ ១ ថៃម ទៀត។នៃះ 
បើ តាមលោ ក  មុ ិញ សៃន៊ បៃធាន 
កង ឯក ភាព កំចាត់ មីន ទី៦  
កាល ពី ថ្ងៃទី ៣  មីនា ។

លោក  សៃន៊  បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា  នៅពៃ ល ពកួគា ត ់ឃើញ 
ដូចោ្នាះ ក៏បាន លើកដៃ អៃះ កៃបាល 
និង បនោ្ទាស គា្នា ទៅវិញ ទៅម ក 
ថា «បៃប់ ហើយ កុំ ឱៃយ អួត អាង 
ពៃក  បៃ យត័្ន សល់ ផ្ទះុ ងប់  ឥឡូវ 
សល់ មៃន» រួច ពួ កគាត់ ក៏បាន 

នាំគា្នា ដើរ គៃច ចៃញ ទៅបា ត់ ។
លោក បាន បន្ត ថា៖  «តំបន់ នោះ 

ពិតជា តំបន់ ចមា្ការ មីន ដៃល នៅ 
មនិ ទាន ់បាន បោស សមា្អាត បាន 
១០០ ភាគ រយ នោះ ទៃ» ។

ជា មួយ គា្នា នៃះ  លោក ហៃង  
រតនា  បាន រំឭកថា  ផ្ទៃដី ចមា្ការ មនី 
នងិ គៃប ់មនិ ទាន ់ផ្ទុះ សណំលព់ ី 
សង្គៃម អាច មាន សុវត្ថិ ភាព ល្អ 
បាន លុះ តៃ តៃ មាន ការ បោស- 
សមា្អាត ដោយ បៃើសមា្ភារ បច្ចៃក- 
ទៃស សម សៃប មាន នតី ិវធិ ីតៃមឹតៃវូ 
និង មាន ការ តៃួត ពិនិ តៃយ ចៃបាស់- 
លាស ់ទើប ធានា សវុត្ថភិាព បាន 
១ ០០ ភាគ រយ ៕

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ ទំហំ ហិរញ្ញបៃបទាន  
កម្មវិធី ណៃ នំា ពហុឆ្នា ំរបស់ សហ - 
ភាព អរឺ៉បុ សមៃប ់រយៈ ពៃល ៧ ឆ្នា ំ
នឹង មាន  ទកឹ បៃក ់ បៃមាណ  ៥០០  
លាន ដុលា្លារ ហើយ  មន្តៃី កម្ពុជា  
នងិ ឯក អគ្គរដ្ឋទតូ សហភាព អរឺ៉បុ 
រំពឹង ថា ទំនាក់ ទំនង  កិច្ច សហ- 
បៃតិបត្តកិារ  និង ភាព ជា ដៃ គូ អភិ - 
វឌៃឍន៍  រវាង កម្ពុជា  នងិ សហភាព- 
អឺរ៉ុប  នឹង កាន់ តៃ ល្អ បៃសើរ។

ការ លើក ឡើង ពី ក្ដ ីរំពឹង នៃះ  ធ្វើ - 
ឡើង ក្នងុ ជនំបួ រវាង លោក ឈៀង 
យា៉ាណារា៉ា រដ្ឋ មន្តៃី បៃតិភូ អម- 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី  និង ជា អគ្គ លៃ ខា - 
ធិការ គណៈ កមា្មាធិការ នីតិសមៃប ទា  
នងិ អភវិឌៃឍន ៍កម្ពជុា នៃ កៃមុ បៃកឹៃសា- 
អភវិឌៃឍន ៍កម្ពជុា ជាមយួ លោកសៃ ី
ខាមិន ម៉ូរិណូ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត 
សហភាព អរឺ៉បុ បៃចា ំកម្ពជុា  កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ៣  ខៃ មីនា។ 

ជនំបួ នៃះ  ធ្វើ ឡើង ដើមៃប ីពភិាកៃសា 
អំពី អាទិភាព សមៃប់ កិច្ច សហ - 
បៃតិបត្តកិារ អភិវឌៃឍន៍ និង ភាព ជា -  
ដៃ គូអភិវឌៃឍន៍ រវាង ភាគី ទាំង ២ 
សមៃប់រយៈ ពៃល   ៧ឆ្នាំ  ពី  ឆ្នាំ 
២០២១ ដល់ ២០២៧។

បើ តាម សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
របស ់កៃមុ បៃកឹៃសា អភវិឌៃឍន ៍កម្ពជុា 
ទហំ ំហរិញ្ញបៃបទាន  កម្មវធិ ីណៃ នា ំ
ពហុឆ្នាំ របស់ សហភាព អឺរ៉ុប  
សមៃប ់រយៈ ពៃល ៧  ឆ្នា ំនៅ កម្ពជុា 

នឹង មាន ទំហំ បៃហាក់ បៃហៃល 
ទំហំ ហិរញ្ញបៃបទាន  ឆ្នាំ២០១៤-
២០២០ ដៃល ពៃល នោះ មាន 
ទំហំ ៤១០លាន អឺរ៉ូ ឬ បៃមាណ 
ជិត ៥០០ លាន ដុលា្លារ។

លោក យា៉ា ណារា៉ា បាន ថ្លៃង ថា 
ការ អនុវត្ត យុទ្ធសស្តៃ រួម របស់ 
សហភាព អឺរុ៉ប ស្ដ ីពី កិច្ច សហ បៃតិ  - 
បត្តិការ អភិវឌៃឍន៍ សមៃប់ កម្ពុជា 
ឆ្នាំ២០១៤ និង ២០២០ និង 
កម្មវិធី ណៃ នំា ពហុ ឆ្នា ំរបស់ សហ - 
ភាព អឺរ៉ុប ឆ្នាំ ២០១៤-២០២០ 
បាន ពងៃងឹ ភាព ជា ដៃ គូ  និង បាន 
រមួចណំៃក យា៉ាង សខំាន ់ ក្នងុ កចិ្ច- 

អភិវឌៃឍន៍ បៃកប ដោយ ចិរភាព និង 
បរិយា ប័ន្ន នៅ កម្ពុជា។

 លោកសៃី ខាមិន ម៉ូរិណូ ថ្លៃង 
ថា សៃចក្ដ ីពៃង បឋម នៃ យទុ្ធសស្តៃ-
រួម  របស់ សហភាព អឺរ៉ុប   ស្ដី ពី កិច្ច- 
សហបៃតបិត្តកិារ អភវិឌៃឍន ៍សមៃប ់
កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២១-២០២៧  នងិ  
កម្មវិធី ណៃ នំា ពហុ ឆ្នា ំរបស់ សហ - 
ភាពអរឺ៉បុ ២០២១ -២០២៧ តៃវូ 
បាន រៀប ចំ  រួច រាល់ ហើយ តៃៀម 
ដាក ់ពភិាកៃសា នងិ បៃមលូ ធាត ុចលូ  
ក្នុង កិច្ច ពិគៃះ យោបល់ ជាមួយ 
កម្ពុជា  និង ដៃ គូ  បនា្ទាប់ ពី គណៈ- 
កម្មការ  អឺរ៉ុប អនុម័ត។

កម្មវិធី ណៃនំា ពហុ ឆ្នា ំរបស់ សហ -  
ភាព អឺរ៉ុប ២០២១-២០២៧ គឺ 
ជា ឧបករណ ៍បៃតបិត្ត ិរវាង សហភាព- 
អឺរ៉ុប  និង រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
សមៃប់ អនុវត្ត យុទ្ធសស្តៃ រួម រប ស់ 
អឺរ៉ុប ស្ដី ពី កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ 
អភិ   វឌៃឍន៍ កម្ពុជា។ កម្មវិធី ណៃនាំ 
នៃះ ផ្ដោត លើ វិស័យ  អាទិភាព ៣ 
រួម មាន កំណើន បៃតង និង ការងរ 
វិស័យ អប់រំ និង បណ្ដុះ បណា្ដាល 
ជំនា  ញ វិជា្ជាជីវៈ និង វិស័យ អភិបាល -  
កិច្ច ។   យុទ្ធសស្តៃ រួម របស ់អឺរ៉ុប  
ស្ដ ីព ីកចិ្ច សហបៃតបិត្តកិារ អភវិឌៃឍន ៍
កម្ពជុា សៃប នឹង យុទ្ធសស្តៃ ចតុ - 

កោណ ៤ ចំណុច របស់ រដា្ឋាភិបា ល   
កម្ពុជា  រួម មាន ការ អភិវឌៃឍ ធន- 
ធាន មនុសៃស ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម សៃដ្ឋ -  
កចិ្ច ការ លើក ស្ទយួ វសិយ័ ឯក ជន  
នងិ ការ ងរ នងិ ការ អភវិឌៃឍ បៃកប- 
ដោយ ចិរភាព  និង បរិយា ប័ន្ន។ 
នៃះ បើ តាម សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌- 
មាន ដដៃល។

 សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន សរសៃរ 
ថា៖ «ចុង កៃយ ភាគី ទាំង ២  
សងៃឃឹម  ជឿ ជាក់ ថា ទំនាក់ ទំនង  
កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ  និង ភាព- 
ជា ដៃ គ ូ ក្នងុ កចិ្ច សហបៃតបិត្តកិារ- 
អភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា -សហភាព អឺរ៉ុប  
នងឹ តៃវូ បាន បន្ត ពងៃងឹ នងិ ពងៃកី 
កាន់ តៃ ល្អ បៃសើរ បន្ថៃម ទៀត នា 
ពៃល អនា គត»។

កៃ ពី ពិភាកៃសា អំពី កិច្ច សហ -  
បៃតិបត្តកិារ  និង អភិវឌៃឍន៍លោក 
ឈៀ ង យា៉ាណារា៉ា ក៏ បាន ថ្លៃង 
អណំរ គណុ ដល ់សហភាព អរឺ៉បុ 
និង ដៃ គូ ដៃល បាន រួមចំណៃក 
ដល់ កម្ពជុា  ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប ទៅ - 
នឹង ការ រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ដៃល ការ ចូលរួម នោះ ផ្ដោត លើ 
សខុភាព សធារណៈ ការ លើក- 
កម្ពស ់ជវីភាព នងិ សន្តសុិខ សៃបៀង 
និង ការ ស្ដោរ សៃដ្ឋ  កចិ្ច  នងិ បង្កើត 
ការងរ។ បើ តាមសហ ភាព អរឺ៉បុ 
ជនំយួ មលូ នធិ ិចនំនួ ៣,៤ លាន 
ដលុា្លារ  តៃវូ បាន ផ្ដល ់ដល ់ បៃទៃស 
កម្ពជុា សមៃប់ គំាទៃ បៃព័ន្ធ សុខា -  
ភិបាល៕

គឹម  សារុំ 

ពោធិ៍ សាត់ៈនគ របាលខៃត្ត 
ពោ ធិ៍ សត ់បាន បញ្ជ ូនជ នសងៃសយ័ 
៣ នាក់ ទៅស លាដំ បូងខៃ ត្ត  ពី 
ថ្ងៃរ សៀលមៃសិល មិញ  បនា្ទាប់ពី 
ចាប់ខ្លនួ ពីថ្ងៃ ទី ៣  មីនា  ពាក់ ព័ន្ធ- 
ករណកីាប ់គទូនំាសដ់ាចក់ ស្លាប ់
និង មា្នាក់ទៀត របួសធ្ងន់ បៃពៃឹត្ត 
ព ីយបថ់្ងៃ ទ១ី៦  កមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១  
នៅ ភមូ ិស្ថានយី  សង្កាត ់ស្វាយ- 
អាត ់ កៃុង-ខៃត្ត ពោធិ៍ សត់ ។ 

លោក  ម៉ូ លីដា ស្នង ការ រង- 
នគ របាល ខៃត្ត នៃះ ឱៃយដឹង ពីមៃសិ លមិញ  
ថា   ជន សងៃសយ័ទ ី១ - ឈ្មាះ  កោះ  
បញ្ញា  អាយុ ១ ៨ឆ្នាំ, ទី២ ឈ្មាះ  
សរឿន  រដា្ឋា  អាយុ១៩ឆ្នា។ំ ទាងំ 
២នាក់ រស់នៅកៃុ ង ពោធិ៍ សត់ 
និងទី ៣-ឈ្មាះ ធុជ  វុទ្ធី  អាយុ 
១៧ ឆ្នា ំ រសន់ៅឃុ ំតោ្នាត ជុ ំ សៃកុ 
កៃគរ ។ រឯី អ្នកស្លា ប ់ឈ្មាះ  ជបួ   
សុខលី   រស់នៅ ឃំុបា ក់ចិញ្ចៀ  ន   
សៃុក ភ្នំកៃ វាញ  ។

លោក ថា ៖«យើ ង បញ្ជូន ជន 
ទាងំ ៣នា ក ់នៃះ ទៅ តលុា ការ នៅ 
រសៀល នៃះ ហើយ( ថ្ងៃទ ី៤ មនីា) 
បុ៉ន្តៃយើង មិ ន ទាន់  កំណត់ ថា  ជន 
ណា មា្នាក ់ជាជន ដៃដ ល ់ពតិ បៃ- 
ក ដទៃ  ពៃះពួកគៃ  ឆ្លើយដា ក់គា្នា ។ 
ប៉ុន្តៃ នឹង មាន ការ សក សួរពី តុ- 
លា ការ ប ន្តទៀ ត  » ។ 

បើ តាម លោក  លីដា  ចម្លើយ 
កៃ ុម ជន សងៃស ័យថា  ពកួគៃ មា ន 
គា្នា១ ២ នាក ់ រឯីកៃ ុម ជនរងគៃះ 
មា នគា្នា ៥ នាក។់កៃមុទាងំ២ធា្លាប់ 
មានគំ នំុ គា្នា ហើយនៅយប ់កើត 
ហៃតពុកួគៃ បាន ជបួ គា្នា នៅមខុគៃឹះ- 
ស្ថាន មកីៃ ូហរិ ញ្ញវត្ថ ុបៃ សកក់្នងុ 
ភមូ ិស្ថានយី   សង្កាតស់្វា យអាត ់  
កៃងុ-ខៃ ត្ត ពោធិ៍ សត ់។ ពៃលនោះ 
កៃុមជ ន សងៃស័យ បាន យក ដាវ 
សមរូ៉ៃកាប ់ឈ្មាះ  ជ ួប  សខុ ល ី
ស្ទើរដា ច ់ក  ស្លាប ់ភា្លាមៗ ។  រឯីមា្នាក ់
ទៀត ឈ្មាះ ភា ធ ី អាយ១ុ៩  តៃវូ 
គ្នគីា្នា ជន សងៃស័ យ  កា ប់តៃវូស្មា ឆ្វៃង 
១ ដាវ     ចណំៃក ភា គ ីជន រង គៃះ 
៣នា ក់ទៀ ត បាន ជិះ មូ៉តូ គៃច ខ្លនួ។ 
   លោក បន្តថា  កៃយព ីសមត្ថ- 
កិ ច្ច សៃវ ជៃវ    ស កៃសី  បៃប់ ថា  
ឈ្មាះ   សរឿន  រដា្ឋា  ជា អ្នក កាប ់
ហើយ សមត្ថកិ ច្ច ក៏ សៃវ ជៃវ ចាប់ 
បាន ៣នាក់   ពី ថ្ងៃ ទី ៣  មី នា ។ 

លោក ថា៖  «យើ ងបាន សួរ 
ចម្លើយ ជន ទំា ង៣ នាក់ តៃ គា្មាន 
នរណា  មា្នាក ់សរភាព ទៃ  គ ឺ ឆ្លើយ  
ដាក់ គា្នា ។បុ៉ន្តៃ ពួកគៃទទួល ស្គាល់ 
ពីការឈ្លាះកាប់គា្នាមៃន ៕មីន និងគេប់មិនទាន់ផ្ទះុដេលរកឃើញពីថ្ងេ១ មីនា ។ រូបថត CMAC

ជំនួប ពិភាកេសា ដឹកនំាដោយ លោក ឈៀង យា៉ាណារ៉ា និង លោក សេ ីខាមិន មូ៉រិណូ ពី ថ្ងេ ៣ មីនា ។ រូបថត  សហ ការី

កម្ពជុានិងអឺរុ៉បរំពឹងថាកិច្ចសហការរវាងភាគីទំាង២នឹងកាន់តែល្អបែសើរ បញ្ជនូបុរស៣នាក់
ទៅតុលាការករណី
កាប់លើគូទំនាស់
ស្លាប់និងរបួសធ្ងន់

បែធានCMACអំពាវនាវជាថ្មឱីែយបញែឈប់រានដីក្នងុតំបន់មានមីន



តពីទំព័រ១...លើស៦០ឆ្នាំ
ឡើងគឺចាក់ក្នុងភាពបន្ទាន់»។
លោកបន្តថាតាមការប៉ាន់-

ស្មានរបស់លោក គឺអាចចាក់
បនចន្លោះពី១០ម៉ឺនទៅ១៣
ម៉ឺននក់ដែលស្មើនឹង២០ម៉ឺន
ទៅ២៦ម៉ឺនដូសសមែប់ការ-
ចាក់ក្នុងទីកែ៉ងភ្នំពែញនិងមួយ
ចំនួនដែលព័ទ្ធជំ៉វិញទីកែង៉ភ្នំពែញ
គឺខែត្តកណ្តាលនិងមួយចំនួន
នៅខែត្តពែះសីហន៉។ប៉៉ន្តែតែូវ
ជែើសរើសយកមន៉សែសដែលមាន
អាយ៉ពី៦០ឆ្នាំឡើងតែប៉៉ណ្ណោះ។
លោកថា៖«នែះគជឺាការខិតខំ

បែងឹបែងរបស់យើងដើមែបីធ្វើឱែយ
វ៉ាក់សំងនែះបនទៅដល់បែជា-
ជន។សមែប់វ៉ាក់សំងដែល
នៅសល់ពីការចាក់បែជាពលរដ្ឋ
ក្នងុទតីាងំអាទិភាព៣នែះយើង
តែូវផ្តល់អាទិភាពចាក់ទៅដល់
មនែ្តមីយួចនំនួបកូរមួជាមយួនឹង
អ្នកការទូតមនែ្តីអង្គការសហ-
បែជាជាតិស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូច-
ជាអង្គការកែរដ្ឋាភិបលបរទែស
ននដែលកពំង៉នៅកម្ពជុាដែល
យើងផ្តល់នូវវ៉ាក់សំង Astra-
Zenecaនែះចាក់ជូនពួកគាត់»។
ជាមួយគា្នានែះលោកក៏បន

បញ្ជាក់ផងដែរថាកែម៉អ្នកការទូត

នងិមនែ្តីអង្គការកែរដ្ឋាភបិល-
បរទែសនៅកម្ពជុាអាចចាក់វ៉ាក់-
សងំនែះបនដោយមនិចាំបច់
កំណត់អាយ៉នះឡើយដែល
លោកហ៊៉នសែនសមែចផ្តល់
លទ្ធភាពនែះក្នុងនមកម្ពុជា
ជាមា្ចាស់ផ្ទះផ្តល់ការគួរសម
សមែប់មនែ្តីជាដែគូអភិវឌែឍន៍
របស់កម្ពុជា។មិនតែប៉៉ណ្ណោះ
សមែប់ជនបរទែសទាំងអស់
ដែលកំព៉ងធ្វើការនិងរស់នៅ
ក្នុងបែទែសកម្ពុជាក៏លោក
សមែចផ្តល់នូវការចាក់វ៉ាក់សំង
កូវើដ១៩ដោយមិនគិតថ្លែដែរ
ទៅតាមលដំប់លដំោយជាមយួ
នឹងបែជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។
លោកនយករដ្ឋមនែ្តីក៏បន

លើកឡើងដែរថាសមែប់បែជា-

ពលរដ្ឋកម្ពជុាតែវូមានការកំណត់
អាយ៉ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សំងគឺ
សមែប់អ្នកដែលមានអាយ៉
៥៩ឆ្នាំច៉ះទទួលបនវ៉ាក់សំង
ស៉ីណូហ្វាមនិងអ្នកដែលមាន
អាយ៉ចាប់ពី៦០ឆ្នាឡំើងគឺទទួល-
បនវ៉ាក់សំងAstraZeneca។
ទោះបជីាកម្ពជុាបនចាប់ផ្តើម

ចាក់វ៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវើដ-
១៩កដ៏ោយក៏លោកហ៊ន៉សែន
នៅតែបញ្ជាក់ជាថ្មីថាវ៉ាក់សំង
មនិមែនជាដណំះសែយមាស
តែ១គត់ទែ ប៉៉ន្តែវ៉ាក់សំងគឺ
ជាមធែយោបយដោះសែយជាយ៉ទ្ធ-
សសែ្តដែលជាគន្លះឹទី១រួមជាមួយ
នឹងការអន៉វត្តវិធានការស៉ខា-
ភិបលគឺ«៣ការពារនិង៣ក៉ំ»
ការរឹតបន្តឹងចែកចែញចូលតាម

ពែដំែនការធ្វើតែស្តការធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កនិងការពែយោបលដើមែបី
ឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៅ
ក្នុងការបែយ៉ទ្ធជាមួយនឹងជំងឺ
កូវើដ១៩នែះ។
គិតតែមឹល្ងាចថ្ងែទី៣ខែមីន

ឆ្នា២ំ០២១កម្ពជុាបនចាក់វ៉ាក់-
សំងកូវើដ១៩បនសរ៉បចំនួន
១២៥៦៦៨នក់ក្នងុនះយោធា
និងនគរបលបនចំនួន៨៤៧៥៨
នក់នងិស៉វីលិដែលចាក់ដោយ
កែសួងស៉ខាភិបលមានចំនួន
៤០៩១០នក់។
លោកសែីលីអែឡាន(Li

Ailan) តំណងអង្គការស៉ខភាព-
ពិភពលោកនៅកម្ពជុាបនលើក-
ឡើងក្នងុពិធីបែគល់-ទទួលវ៉ាក់-
សំង AstraZenecaកាលពី
យប់ថ្ងែទី២ខែមីនថាអង្គការ
ស៉ខភាពពិភពលោកកំព៉ងធ្វើ-
ការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ
នងឹGaviCEPIនងិយនូសីែហ្វ
ដើមែបីធានឱែយមានការទទួល-
បនវ៉ាក់សំងបែកបដោយ
យ៉ត្តិធម៌និងសមធម៌។
លោកសែីថា៖«យើងមានមោទ-

នភាពដែលបនចលូរមួបពំែញ
ការងារក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិសែស
នែះបន្ថែមលើការអន៉វត្តវិធាន-
ការស៉ខភាពសធារណៈវ៉ាក់សំង
កូវើដ១៩ គឺជាឧបករណ៍ថ្មីមួយ
ទៀតដ៏សំខាន់សមែប់ការពារ
បែជាពលរដ្ឋការពារបែព័ន្ធស៉ខា-
ភិបលមិនរងសមា្ពាធខា្លោំងពែក
នងិជយួសង្គែះជវីតិមនស៉ែស»។
ចំណែកលោកសែីហ្វរូ័ហ្គហ្វយូ-

ហែសិថតំណងUNICEFនៅកម្ពជុា
បនឱែយដឹងដែរថាវ៉ាក់សងំថ្មនីែះ
នងឹបង្កើតឱកាសដស៏ខំាន់មយួ
ដើមែបីផ្លោស់ប្តូរទិសដៅនែការ-
ឆ្លងរាលដលជាសកលនែះ។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវ៉ាក់សំង

AstraZeneca/SIIចំនួន
៣២៤០០០ដូសបនដឹកមក
ដល់បែទែសកម្ពុជាកាលពីយប់
ថ្ងែទី២ខែមីនឆ្នាំ២០២១ដែល-
ជាចំនួនដូសដំបូងក្នុងចំណម
វ៉ាក់សំងសរ៉បចំនួន១,១លន
ដូសដែលយន្តការCOVAXនឹង
ផ្តល់ជូនបែទែសកម្ពជុាជាដំណក់-
កាល ៗនៅតែមឹដំណច់ខែឧសភា
ឆ្នាំ២០២១នែះ៕
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លោកហុ៊នសែន
ចាក់វ៉ាក់សំាង...

ខែយល់កន្តែក់២ខែបង្ករបួស៧
នាក់ខណៈផ្ទះតូបនិងម៉ាសីុន-
កិនសែវូជិត៤០០ខ្នងខូចខាត
ឃុតសុភចរិយា

ភ្នំពេញៈយ៉ាងហោចណស់
មានមនស៉ែស៧នក់បនរងរបសួ
ខណៈផ្ទះពលរដ្ឋរួមទាំង តូប-
លក់ដូរសលរៀននិងរោង-
មា៉ាស៉នីកនិសែវូសរប៉ជតិ៤០០ខ្នង
បនរងការខចូខាតដោយសរ
បត៉ភូតខែយល់កន្តែក់ក្នុងរយៈ-
ពែល២ខែដើមឆ្នានំែះ។នែះបើ
តាមទនិ្ននយ័របស់គណៈកមា្មាធកិារ-
ជាតិគែប់គែងគែះមហន្តរាយ
ពីមែសិលមិញតែមិនទាន់រាប់បញ្ចលូ
ករណីថ្មីៗច៉ងកែយទែ។
លោកសៀកវិចិតែអ្នកនំ-

ពាកែយគណៈកមា្មាធិការជាតិគែប់-
គែងគែះមហន្តរាយបនបែប់
ភ្នពំែញប៉ស៉្តិ៍ថា២ខែដើមឆ្នាំនែះ
បត៉ភូតខែយល់កន្តែក់បនកើត
ឡើង១១លើកដោយបនបង្ក
ឱែយមន៉សែស៧នក់រងរបួសនិង
បង្កខូចខាតផ្ទះពលរដ្ឋក្នងុខែត្ត-
បត់ដំបងស្វាយរៀងបន្ទាយ-
មានជ័យឧត្តរមានជ័យពែះវិហរ
កណ្តាលនិងខែត្តពែះសីហន៉
សរ៉ប៣៨៨ខ្នងក្នងុនះផ្ទះ៩ខ្នង
រងការខូចខាតទំាងសែ៉ង និង
ខូចខាតរោងមា៉ាសី៉នកិនសែវូចំនួន
២ សលរៀន១ខ្នងពែមទាំង
ទូកនែសទសម៉ទែចំនួន១។
លោកថ្លែងថា៖«ជាទូទៅបត-៉

ភូតខែយល់កន្តែក់ចែើនចាបផ់្ដើម
កើតមានពីខែឧសភា ដល់ដំ-
ណច់ខែវិច្ឆកាប៉៉ន្តែនៅឆ្នាំនែះ
វបនបែបែលួខ៉សពីធម្មតាដោយ
បនកើតមានតាងំពីចង៉ខែមករា
មក។ខែត្តដែលកើតញឹកញាប់
ជាងគែគឺខែត្តបត់ដំបង»។
បើតាមលោកវចិតិែភាពបែ-

បែួលនែអាកាសធាត៉បនជរំញ៉
ឱែយមានបត៉ភតូនែះខស៉បែកែត។ី
ជាពិសែសពែលនែះបែទែស
កម្ពុជាកពំង៉ស្ថតិក្នងុអន្តរកាលនែ
ការផ្លោស់ប្ដូររដូវរំហើយមកជា
រដវូបែងំដែលធ្វើឱែយតំបន់មួយ
ចំនួននឹងមានភ្លៀងធា្លោក់ពីតិចទៅ
មធែយមដោយមានលយឡំខែយល-់
កន្តែក់និងផ្គររន្ទះផងដែរ។
ជាមួយគា្នានែះលោកបន

អពំាវនវដល់ពលរដ្ឋដែលរសន់ៅ
ក្នងុតបំន់ងាយរងគែះពបីត-៉
ភូតនែះតែូវបង្កើនការបែ៉ងបែ-
យ័ត្នពីស៉វត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លនួនិងកែម៉-
គែសួរដោយតែវូដំដើមឈើធំៗ 
ជ៉ំវិញផ្ទះដើមែបីជួយទប់ខែយល់
និងមិនតែវូបែើឧបករណ៍អែឡិច-
តែូនិកដែលជាបែភពចម្លងអគ្គ-ិ
សនីពែលមានភ្លៀងផ្គរនះទែ។
ជ៉ំវិញបត៉ភូតខែយល់កន្តែក់

នែះលោកគាតហ៊ល៉អភិបល
កែង៉ប៉ាយប៉ែតបនបែប់ភ្នពំែញ
ប៉ស៉្តិ៍ដែរថាផ្ទះពលរដ្ឋ២៦ខ្នង
ធ្វើពីឈើបែក់សង័្កសីនៅសងា្កាត់
ប៉ាយប៉ែតនិងសងា្កាត់ផែសារកណ្តាល
បនដលួរលំនិងប៉ើងដបំលូខចូ-
ខាតយ៉ាងដំណំបន្ទាប់ពីមានភ្លៀង
នងិខែយល់កន្តែក់កាលពីរសៀល
ថ្ងែទី៣មីនឆ្នាំ២០២១។
លោកថា៖«ភ្លៀងខែយល់កាលពី

រសៀលថ្ងែព៉ធនះគឺពិតជាគួរឱែយ
ខា្លោចណស់គឺវធា្លោក់មកបែវៗ
ហើយបក់បកផ្ដលួរំលំផ្ទះពល-
រដ្ឋអស់១០ខ្នងនិង១៦ខ្នង
ទៀតប៉ើងរបើកអស់ដំបូល»។
បើតាមលោកហ៉៊លគណៈបញ្ជា-

ការកងឯកភាពកែង៉ប៉ាយប៉ែត
ជាង២០០នក់បនច៉ះអន្តរាគមន៍
ជួយជួសជ៉លផ្ទះឡើងវិញជូន
គែសួរកែកីែរងគែះដោយខែយល-់
កន្តែក់ទាងំនះពែមទាងំចែក
សែបៀងសង្គែះបឋមក្នងុ១គែសួរ
បនអង្ករ២៥គឡីូទកឹតែី៦ដប
ទឹកសី៉អី៉វ៦ដប និងមី១កែស។
លោកបនបញ្ជាក់ថា៖«គិត
តែមឹមោ៉ាង៣រសៀលថ្ងែពែហសែបតិ៍
[មែសលិមញិ]នែះកែម៉កាងារយើង
បនជួយជួសជ៉លផ្ទះអ្នកភូមិ
ដែលខចូខាតដោយខែយល់កន្តែក់
បនចំនួន១៥ខ្នងផ្ទះហើយ។
យ៉ាងយរូនៅពែកឹស្អែក[ថ្ងែសក៉ែ]
នែះយើងនងឹបន្តជយួជសួជល៉
ជនូពកួគាត់ឱែយបនរចួរាល់ទាងំ-
អស់តែម្ដង»។
ចណំែកផ្ទះពលរដ្ឋចំនួន៤០

ខ្នងនៅឃំ៉ចំនួន៣ក្នងុសែ៉ករ៉ក្ខគរិើ
ខែត្តបត់ដបំងបនរងការខចូ-
ខាតយ៉ាងដណំំផងដែរបន្ទាបព់ី
មានភ្លៀង១មែធំកើតឡើង
លយឡំខែយល់កន្តែក់បកប់ក
ខា្លោំងកាលពីរសៀលថ្ងែ២មីន
ឆ្នាំ២០២១។នែះបើតាមសម្ដី
លោកឆែមា៉ាប់អធិការសែ៉ក
រ៉ក្ខគិរើកាលពីមែសិលមិញ។
លោកថ្លែងថាកែយពីមាន

ភ្លៀងនិងខែយល់បក់បកខា្លោំង
នរសៀលថ្ងែអងា្គារនះសមត្ថ-
កិច្ចបនច៉ះសែង់ស្ថិតិខ្នងផ្ទះ
បែជាពលរដ្ឋដែលខចូខាតក្នងុ
នះនៅឃ៉ំស្តកុបែវកឹសមត្ថកចិ្ច
បនរកឃើញផ្ទះពលរដ្ឋចំនួន
២២ខ្នងប៉ើងរបើកដបំលូខណៈ
នៅឃ៉ំពែតែឡាចរកឃើញមាន
១៣ខ្នងផ្ទះប៉ើងរបើកដំបូល
និងនៅឃ៉ំម៉ខរាហ៍ដួលរលំផ្ទះ
៥ខ្នងនិងរោងមា៉ាស៉ីនកិនសែូវ
ចនំនួ១។ប៉ន៉្តែគា្មាននរណមា្នាក់
រងរបសួឬស្លោប់នៅក្នងុហែត៉-
ការណ៍នះទែ៕

មន្តេីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅចាក់វ៉ាក់សំាងកាលពីថ្ងេមេសិលមិញ។រូបថតមិន



ជនជាតិភាគតិចព្នងនៅក្នុងខេត្ត
មណ្ឌលគិរីមានភាពរីករាយជាមួយ
នងឹអគារសកិេសានងិមណ្ឌលសខុភាព
ថ្មីខណៈសាលារៀននងិមណ្ឌលសខុ-
ភាពនៅក្នងុឃុំមេមង៉់់កាលពពីេលមនុ
ធ្លាប់តេចាស់ទេុឌទេម។
«គមេងជំនួយឥតសំណងរបស់

ជប៉ុនសមេប់គមេងទេង់ទេយតូច
សន្តិសុខមនុសេសជាតិ»ដេលតេូវបាន
ផ្តួចផ្តើមឡើងដោយបេទេសជប៉ុន
បានជួយសមេលការលំបាករបស់
បេជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានអស់រយៈ-
ពេលជាចេើនឆ្នាំមកហើយ។
ជំនួយដេលតេូវបានគេសា្គាល់ថា

Kusanoneជាភាសាជប៉ុន គឺជា
កេបខ័ណ្ឌជំនួយផ្តល់ដល់អង្គការមិន
ស្វេងរកបេកច់ណំេញដចូជាសា្ថាបន័
សាធរណៈនិងNGOជាដើមដើមេបី
អនវុត្តការអភវិឌេឍសង្គមនងិសេដ្ឋកចិ្ច
នៅតាមតំបន់ជនបទ។
ដំណើរការក្នងុឆ្នាំ១៩៩១ជបុ៉នបាន

អនុវត្តគមេងKusanoneចំនួនជាង
៦៤០នៅទូទំាងបេទេសកម្ពជុាក្នងុ
នោះមានគមេងសាងសង់សាលា-
បឋមសិកេសាមេម៉ង់សាលាអនុវិទេយាល័យ
មេម៉ង់ និងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងឃំុ
មេម៉ង់នេខេត្តមណ្ឌលគិរី។
 សាលាបឋមសិកេសាមេម៉ង់ដេល

ស្ថិតនៅក្នុងសា្ថានភាពចាស់ទេុឌ-
ទេមតេវូបានសាងសង់ឡើងវញិនៅ
ខេធ្នូឆ្នាំ២០១៨។អាគារសិកេសានេះ
តេូវបានជំនួសមកវិញដោយអគារ
សកិេសាបេតងុ១ខ្នងមាន៣បន្ទប់បង្គន់
២បន្ទប់ធងុទកឹភ្លៀងនងិមានតុកៅអី
បេកបដោយផាសុកភាពសមេប់
សិសេសានុសិសេសចំនួន១១១នាក់និង
គេូបងេៀនចំនួន៧នាក់។
នាយកសាលាលោក ហេង ដូច

បានថ្លេងថា៖«អគារសកិេសាបេតងុបាន
ធ្វើឱេយសសិេសមានលទ្ធភាពសកិេសាសមូេបី
តេនៅរដវូវសេសា។ជាទទូៅនៅតាមផ្ទះ
របស់ជនជាតភិាគតចិព្នងពុមំានបង្គន់
ទេហើយនៅក្នុងសាលារៀនក៏គា្មាន
ដេរ គឺគេតេងតេចូលក្នុងគុម្ពោត
ពេកេបេរនោះ ប៉ុន្តេការដំឡើងបង្គន់
ធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវអនាម័យ»។
ទន្ទឹមនឹងនេះដេរអ្នកគេូភាពសេី-

ណានឱេយដឹងថា៖«អគារសិកេសាថ្មីនេះ
ធ្វើឱេយគេបូងេៀនមានអារម្មណ៍សេស-់
សេយ។វាពុំមេនធ្វើឱេយបេសើរឡើង
តេអគារសកិេសាប៉ណុ្ណោះទេប៉នុ្តេយើងខ្ញុំ
ចង់ធ្វើឱេយបេសើឡើងដល់បរយិាកាស
នេការបងេៀនដេរ។យើងខ្ញុំក៏ចង់ឱេយ

មាននូវឧបករណ៍សមេប់កុមារលេង
និងសមា្ភារកីឡាដើមេបីឱេយសិសេសអាច
លេងកមេសាន្តនៅក្នុងសាលាផងដេរ។
លោក ញាញ េ្រញន មេភូមិ ពូ-

ង៉ោលដេលជាទីតាំងរបស់សា-
លារៀននេះបានមានបេសាសនថ៍ា៖
«អគារសិកេសាឈើតេូវជួសជុលជា-
រៀងរាល់ឆ្នាំហើយការចំណាយតេូវ
គេបដណ្ដប់ដោយអណំយពីអ្នកភមូិ
និងថវិការបស់សាលារៀនឬឃុំ។
ចាប់តាំងពីអគារថ្មីតេូវបានសាង-
សង់ឡើងគា្មានចំណាយជួសជុល
ដូច្នេះវាកាន់តេធូរសេលជាងមុន»។
រីឯនៅសាលាអនុវិទេយាល័យមេម៉ង់
ដេលទទលួសសិេសពីបឋមសកិេសាចនំនួ
៨នៅជុំវិញនោះគិតតេឹមខេមករាឆ្នាំ
២០២១មានសិសេស២៨៧នាក់និង
គេូបងេៀន៨នាក់។ហើយភាគចេើន
នេសិសេសទាំងអស់គឺជនជាតិភាគតិច
ព្នង។
កាលពីមុនវិទេយាល័យមិនទាន់មាន

អគារសិកេសានិងបង្គន់អនាម័យទេ
ហើយបានជួលបន្ទប់ចំនួន៤ក្នុង
អគារសាលាឈើចាស់មួយនេសាលា-
បឋមសិកេសាអរតេនៅកេបេរនោះ។នៅ

ខេធ្នូឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
បានសាងសង់អគារសិកេសាថ្មី១ខ្នង
និងបង្គន់២បន្ទប់ពេមទាំងផ្គត់ផ្គង់
ឧបករណ៍សិកេសា។

 លោកតើមពេជេលីដេលជានាយក- 
សាលាថ្លេងថា៖«ពីមុនពេលមេឃ
ភ្លៀងមិនតេឹមតេទឹកភ្លៀងចូលក្នុង
ថា្នាក់រៀនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេដំបូល
សង័្កសីបេជាមានសឡំេងរខំានដល់
ការរៀនសូតេ។វាមានរយៈពេល
តចិជាង១ខេចាបត់ាងំពីការបេើបេស់
អគារសិកេសាថ្មី វាមិនគេន់តេូវបាន
បេើបេស់ជាថា្នាក់រៀនអនុវិទេយាល័យ
ប៉ណុ្ណោះទេប៉នុ្តេវាក៏តេវូបានបេើបេស់
ជាថា្នាក់វិទេយាល័យផងដេរ»។
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ២០២១សិសេស

អនវុទិេយាលយ័ថា្នាក់ទី៩នៅឆ្នាមំនុបាន
ឡើងថា្នាក់ទី១០ ហើយពួកគេកំពុង
រៀននៅអគារសិកេសាថ្មីនោះតេម្តង។
នៅពេលដេលគា្មានអគារសិកេសាថ្មីនេះ
សិសេសតេូវទៅទីកេុងដើមេបីចូលវិទេយា-
ល័យ។ ក្មេងៗជាចេើនមិនបានឡើង
វិទេយាល័យទេពីពេះពួកគេតេូវសា្នាក់-
នៅទីកេុងដេលឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុក
មា្តាយ។ ឥឡូវនេះ យើងសមេចចិត្ត

បេើបេស់អគារថ្មីដេលជប៉នុបានជយួ
សាងសង់នេះជាថា្នាក់វិទេយាល័យដើមេបី
កុំឱេយសិសេសចាកចេញពីសេុក។
ជំនួយKusanoneក៏បានផ្តល់

ភាពងាយសេួលយា៉ោងចេើនដល់អ្នក-
ភមូិបនា្ទាបព់ីមណ្ឌលសខុភាពតេមយួ-
គត់របស់ពួកគេតេូវបានសាងសង់
ឡើងវញិដេលធ្វើឱេយបេជាជននៅតបំន់
ជនបទអាចទទួលបានការពេយាបាល
បេកបដោយគុណភាព។
មណ្ឌលសុខភាពមណ្ឌលគិរីតេូវ

បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឃុំមេម៉ង់នៅ
ឆ្នាំ១៩៨៦។ វាមានចមា្ងាយបេហេល
៤៥គីឡូម៉េតេទៅកាន់ទីបេជុំជនខេត្ត
ដេលមានមន្ទីរពេទេយខេត្ត ប៉ុន្តេសា្ថាន-
ភាពផ្លូវមិនសូវល្អធ្វើឱេយពិបាកធ្វើ-
ដំណើរ។ពីមុនមណ្ឌលសុខភាពផ្តល់
សេវាសុខភាពមូលដ្ឋាន(ពិគេះជំងឺ
ការចាក់វា៉ាកស់ាងំឱសថដ្ឋានសមេល
កូនការតេួតពិនិតេយស្តេីមានផ្ទេពោះ
ការថេទាំមនុនងិកេយពេលសមេល- 
កូនការងារស្មៀន)នៅក្នុងអគារ
កណា្តាលតេ១គត់។
នៅខេធ្នូឆ្នាំ២០១៩ដើមេបីកេលម្អ

បរិសា្ថាននិងបង្កើនគុណភាពសេវា-

វេជ្ជសាស្តេសាធរណៈ រដ្ឋាភិបាល
ជប៉ុនបានសាងសង់អគារសមេល-
កូនដេលមាន៨បន្ទប់ (បន្ទប់រង់ចាំ
មុននិងកេយពេលសមេលបន្ទប់
សមេលកូន ផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹក
បង្គន់២)និងកន្លេងរង់ចាំតេូវបាន
សាងសង់ដល់មណ្ឌលសុខភាព។
គិតតេឹមខេមករាឆ្នាំ២០២១មាន
បុគ្គលិកសរុបចំនួន៨នាក់។៥នាក់
ក្នងុចណំមពកួគេគជឺាឆ្មប។បច្ចបុេបន្ន
នៅមណ្ឌលសុខភាពផ្តល់កំណើត
ទារកបេហេល១០០នាក់ក្នុង១ឆ្នាំ។
នាយិកាមជេឈមណ្ឌលលោកសេី

ថាចសុថីាតថ្លេងថាស្តេីនៅតបំន់នោះ 
សមេលកូននៅផ្ទះមុនពេលមានការ- 
គាំទេពីជប៉ុន។ ទោះយា៉ោងណាចំនួន
មនសុេសដេលសមេលកនូនៅមណ្ឌល- 
សុខភាពកំពុងកើនឡើងបនា្ទាប់ពី
អគារសមេលកូននិងអគារសមេក
គេងពេទេយថ្មីតេូវបានសាងសង់។
បុគ្គលិកមជេឈមណ្ឌលអ្នកសេីចនា្ថា

សុណាជាឆ្មបមកពីជនជាតិភាគតិច
ព្នងថ្លេងថា៖«ដោយមានការគំាទេពី
បេទេសជបុ៉នវាអាចជួយក្នងុការ-
សមេលកូននៅក្នុងបន្ទប់ដច់-
ដោយឡេកហើយមានការពេយាបាល
អ្នកជំងឺដោយបរិកា្ខារពេទេយដេលសម-
សេបនៅក្នងុអគារថ្មី។កតា្តាទំាងនេះ
បាននំាឱេយមានការផា្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយ
នៅក្នងុសា្មារតីរបស់បេជាជនក្នងុតំបន់
ដេលភាគចេើនជាជនជាតិភាគតិច»។
គមេងជនំយួឥតសណំងរបស់ជប៉នុ

សមេប់គមេងKUSANONEផ្តលន់វូ
ការគាំទេផា្ទាល់ដល់វិស័យសុខាភិបាល
និងវិស័យអប់រំដេលជាមូលដ្ឋានក្នុង
ដំណើរការនេការកើតនិងការលូតលាស់
របស់មនុសេស។ ទោះបីទំហំជំនួយនេះ
តូចក្តី ប៉ុន្តេជំនួយនេះបានចាក់ឫសនៅ
ក្នងុទកឹដីកម្ពជុានងិបានចលូរមួក្នងុការ-
អភិវឌេឍមួយដេលមានចីរភាពសមេប់
បេជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់៕  

ជំនួយKusanoneរបស់ជប៉ុននាំមកនូវអគារ
សិក្សានិងមណ្ឌលសុខភាពថ្មីសម្រាប់ឃំុម្រាម៉ង់

កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការជប៉ុននៅកម្ពុជា
ធ្វើការរួមគា្នាដើម្បីអនាគតរុងរឿង

សិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សានៅក្នុងអគារសិក្សាថ្មីន្អនុវិទ្យាល័យម្ម៉ង់ដ្លជាជំនួយរបស់ជប៉ុន។ រូបថតSUPPLIED

ស្ត្ីកាន់ត្ច្ើនមកសម្លកូននៅមណ្ឌលសុខភាពម្ម៉ង់។ សាលាបឋមសិក្សាម្ម៉ង់។ រូបថតSUPPLIED

ថ្ងេសុកេទី៥ែខមីនាឆ្នាំ២០២១//ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍



តពីទំព័រ១...ស្ត្រាហ្រាស្រានីកា
(AstraZeneca/SII)គឺរដ្ឋមន្រា្ដី
ក្រាសួងអប់រំ ស្នើពន្រាយារការបិទ
សាលារៀននៅខ្រាត្ដទាំង៣ន្រាះ
បន្តទៅទៀតខ្ញុំបានយល់ព្រាម
ព្រាះមិនទាន់អាចបើកបានទ្រា
ប៉ុន្ដ្រាសាលារៀននៅខ្រាត្ដដទ្រា
ទៀតអាចបន្តការសិក្រាសាធម្មតា»។
លោកហង់ជួនណារ៉ុនថ្ល្រាង

ថាគ្រាឹះសា្ថានសកិ្រាសាទាងំអស់ត្រាវូ
បន្តដំណើរការបង្រាៀន និង
រៀនតាមប្រាព័ន្ធអ្រាឡិចត្រាូនិក។
កាលពីថ្ង្រាទី២៨ខ្រាកុម្ភៈឆ្នាំ

២០២១ក្រាសួងអប់រំ បាន
សម្រាចបទិដណំើរការគ្រាឹះសា្ថាន
សិក្រាសាសាធារណៈ និងឯកជន
ជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈព្រាល២
សបា្តហ៍នៅរាជធានីភ្នពំ្រាញនងិ
ខ្រាត្តកណា្តោលម្ដងរចួហើយដើម្រាបី
ចៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ចូលក្នុងសាលារៀនក្រាយពី
ការផ្ទុះរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-
១៩ន្រាព្រាឹត្ដិការណ៍សហគមន៍
២០កុម្ភៈ។
លោក រស់ សុវាចា អ្នកនាំំ-

ពាក្រាយក្រាសួងអប់រំបានថ្ល្រាងថា
ក្រាសួងអប់រំ នឹងបន្តតាមដាន
និងវាយតម្ល្រាសា្ថានការណ៍ជាក់-

ស្ត្រាងន្រាការចម្លងកូវីដ១៩ដោយ
ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត
និងកិច្ចសហការជាមួយក្រាសួង
សុខាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ។
លោក ឃាង ភារម្រាយ អ្នក-

នាពំាក្រាយរដ្ឋបាលខ្រាត្ដព្រាះសហីនុ
ថ្ល្រាងកាលពីម្រាសិលមិញថា ក្នុង
រយៈព្រាលប៉នុា្មានថ្ង្រាកន្លងមកន្រាះ
ពាក់ព័ន្ធព្រាឹត្តិការណ៍សហគមន៍
២០កមុ្ភៈមានករណីឆ្លងជងំឺកវូដី-
១៩ដល់មនុស្រាសដ្រាលកំពុង
រស់នៅធ្វើការប្រាកបអាជីវកម្ម
នៅខ្រាត្តព្រាះសីហនុក្នុងចំនួន
មួយគួរឱ្រាយព្រាួយបារម្ភ។
លោកថ្ល្រាងថា៖«ដើម្រាបីទប់-

សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-
១៩ទៅក្នងុសហគមន៍រដ្ឋបាល
ខ្រាត្ត ផ្អាកការធ្វើដំណើរច្រាញ-
ចូលខ្រាត្តព្រាះសីហនុជាបណ្តោះ-
អាសន្ន លើកល្រាងត្រារថយន្ត
ដឹកទំនិញ និងរថយន្តសង្គ្រាះ-
បនា្ទាន់ (ត្រាូវឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌ
ន្រាការត្រាួតពិនិត្រាយត្រាឹមត្រាូវ)
ដើម្រាបីទុកលទ្ធភាពឱ្រាយរដ្ឋបាល
ខ្រាត្តគ្រាប់គ្រាងបាននវូអ្នកឆ្លងជងំ-ឺ
កូវីដ១៩អ្នកមានការពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ និងទីតាំង
ដ្រាលមានការពាក់ព័ន្ធ ដើម្រាបី
កំណត់ជាមណ្ឌលចតា្តឡីស័ក
ឱ្រាយបានចប់សព្វគ្រាប់សិន»៕
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នៅសុីវុត្ថា

ស្ទងឹត្រែងៈមន្ត្រាីមន្ទរីបរិសា្ថាន
ខ្រាត្តស្ទងឹត្រាងបានបង្ហាញពីបំ-
ណងចង់ចុះសិក្រាសាស្រាវជ្រាវ
សត្វបង្កយួសា្លាបកលឿងFlyi-
nglizard(Dracomaculatus)
នៅដ្រានជម្រាកសត្វព្រាព្រាឡង់

ក្នងុខ្រាត្តស្ទងឹត្រាងបនា្ទាប់ពីក្រាមុ
មន្ត្រាីឧទ្រាយានុរក្រាសប្រាទះឃើញសត្វ
ប្រាភ្រាទន្រាះ១ក្រាបាលងប់ជាប់
នឹងដើមឈើ។
លោកអ្រាងភីរុងប្រាធាន-

មន្ទរីបរិសា្ថានខ្រាត្តស្ទងឹត្រាងបាន
ប្រាប់ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍ពីម្រាសិលមិញ
ថាបនា្ទាប់ពីប្រាទះឃើញន្រាះ

លោកកប៏ានបញ្ជនូរបាយកាណ៍
ទៅក្រាសួងបរិសា្ថានដើម្រាបីសំុការ-
អនុញ្ញាតចុះស្រាវជ្រាវបន្ថ្រាម
បុ៉ន្ត្រាការសម្រាចមិនទាន់ដឹងទ្រា។
លោកអ្រាងភីរុងថ្ល្រាងថា៖
«មន្ត្រាីឧទ្រាយានុរក្រាសរបស់យើងបាន
ប្រាទះឃើញសត្វបង្កយួសា្លាបក
លឿងន្រាះវាងប់រចួហើយមន្ត្រាី
ឧទ្រាយានុរក្រាសយើងក៏មនិដ្រាលប្រាទះ
ឃើញសត្វ១ប្រាភ្រាទន្រាះដ្រារ
ទើបត្រាឃើញ១ហ្នឹងទ្រា»។
លោកភីរុងបានសន្និដា្ឋានថា

ក្នងុដ្រានជម្រាកសត្វព្រាឡង់អាច
មានសត្វប្រាភ្រាទន្រាះច្រាើនដចូ្ន្រាះ
ទើបមន្ទរីគ្រាងសហការជាមយួ
នឹងអគ្គនាយកដា្ឋានរដ្ឋបាលការ-
ពារនងិអភរិក្រាសធម្មជាតិន្រាក្រាសងួ
បរសិា្ថានចុះស្រាវជ្រាវបន្ថ្រាមទៀត
ដើម្រាបីឱ្រាយដឹងថាសត្វប្រាភ្រាទន្រាះ
មានច្រាើនឬក៏មិនសូវមាន។
ទោះជាយ៉ាងណាលោកអ្រាង

ភីរងុមនិទានអ់ាចបញ្ជាកព់ពី្រាល-
វ្រាលាចុះស្រាវជ្រាវជ្រាវបានទ្រា
ព្រាះទើបត្រាដាក់ពាក្រាយ និង
របាយការណ៍ជូនទៅក្រាសួងបរិ-
សា្ថានកាលពីព្រាលថ្មីៗន្រាះ។
លោកសុខ ប្លាក សមាជិក

បណា្តោញសហគមន៍ព្រាឡង់
ប្រាចំានៅខ្រាត្តកំពង់ធំបានឱ្រាយដឹង
ថាក្នុងដ្រានជម្រាកសត្វបង្កួយ
មានសា្លាបប្រាភ្រាទតចូៗគឺមាន
ច្រាើនប៉ុន្ត្រាបង្កួយមានសា្លាបក-
លឿងដូចក្រាសួងបរិសា្ថានបាន
ផសូ្តគឺលោកមនិធា្លាប់ឃើញទ្រា។
លោកថា៖«ខ្ញុំធា្លាប់ដើរព្រាឡង់
តំាងពីមិនទាន់ដាក់ចិត្តថាជាអ្នក
អភិរក្រាសព្រារហូតដល់ខ្ញុំដើរអភិ-
រក្រាសព្រាព្រាឡង់ន្រាះអស់ជាច្រាើន
ឆ្នាំដ្រារបុ៉ន្ត្រាអត់ដ្រាលជួបទ្រាអា-
សត្វបង្កួយសា្លាបប្រាភ្រាទន្រាះ
ប្រាហ្រាលមានសត្វបង្កួយសា្លាប
ច្រាើនប្រាភ្រាទហើយ»។

យ៉ាងណាក្ដីលោកសខុប្លាក
បានសា្វាគមន៍ និងគាំទ្រាមន្ត្រាី
ក្រាសងួបរិសា្ថានក្នងុការចុះស្រាវ-
ជ្រាវលើសត្វបង្កយួមានសា្លាបក-
លឿងន្រាះដ្រាលជាសត្វកម្រាដើម្រាបី
អភិរក្រាសនងិការពារធនធានធម្ម-
ជាតិឱ្រាយគង់វង្រាសបានយូរទុកឱ្រាយ
ក្ម្រាងៗ ជំនាន់ក្រាយសា្គាល់។
លោកន្រាត្រាភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្រាយ

ក្រាសួងបរិសា្ថានមិនអាចធ្វើអតា្ថា-
ធិប្រាបាយបានទ្រានៅព្រាលភ្នំព្រាញ-
ប៉សុ្ដិ៍ទាក់ទងតាមត្រាឡ្រាក្រាមពី
ម្រាសិលមញិ។ប៉នុ្ត្រាកាលពីថ្ង្រាទី៣
ខ្រាមនីាក្រាសងួបរិសា្ថានបានបង្ហាះ
លើហ្វ្រាសប៊ុកផ្លូវការថាមន្ត្រាី
ឧទ្រាយានុរក្រាសន្រាមន្ទរីបរសិា្ថានខ្រាត្ត
ស្ទងឹត្រាងថតបាននៅដ្រានជម្រាក
សត្វព្រាព្រាឡង់ក្នងុខ្រាត្តស្ទងឹ-
ត្រាងកាលពីថ្មីៗន្រាះក្នុងព្រាល
ចុះពនិតិ្រាយនងិស្រាវជ្រាវវត្តមាន
សត្វទោច។

យោងតាមមន្ត្រាីជនំាញរបស់
អគ្គនាយកដា្ឋានរដ្ឋបាលការ-
ពារនងិអភរិក្រាសធម្មជាតនិ្រាក្រាសួង
បរសិា្ថានឱ្រាយដងឹថាតាមរបូភាព
វាជាបង្កួយឈ្មាលដោយសារ
មានបួរក(dewlap)វ្រាងប្រាសិន-
បើញីមានdewlapន្រាះខ្ល។ីសត្វ
ប្រាភ្រាទន្រាះរសន់ៅតបំន់ក្នងុព្រា
ស្រាង ពាក់កណា្តោលស្រាង
នងិព្រាស្រាងចម្រាុះភាគខាលចិ
ទន្ល្រាម្រាគង្គ ដូចជាតំបន់ជួរភ្នំ-
ក្រាវាញនិងព្រាឡង់។
បើតាមអគ្គនាយកដា្ឋានដដ្រាល

សត្វន្រាះវាសុីសត្វល្អិតដូចជា
ស្រាមោចកណ្តៀរនិងម្រាភ្លៀង
ជាដើម។ជាទទូៅវារស់នៅតាម
ដើមឈើហើយអាចហោះពី
ដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយ
ទៀតវាអាចហោះត្រាពីទីតាំង
ដ្រាលខ្ពស់ទៅកាន់ទីតាំងទាប
ជាងប៉ុណ្ណោះ៕

តពីទំព័រ១...បានប្រាតិបត្តិ-
ការចុះបង្ក្រាបទីតាំងវះកាត់ក្រា-
ភ្រាទចំនួន២កន្ល្រាង ទី១ មជ្រាឈ-
មណ្ឌលថ្រារក្រាសាសម្ផស្រាសដុកទ័រកាង
ស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកក់២ខណ្ឌ
ទួលគោក រាជធានីភ្នំព្រាញ និង
ទី២ឈ្មាះGANGNAMBEAU-
TY&CLINICSស្ថិតនៅ
សង្កាត់ទំនប់ទឹក ក្រាប្រារសា្ថានទូត
ចិន ខណ្ឌបឹងក្រាងកងកាលពី
ថ្ង្រាទី៣ខ្រាមីនាឆ្នាំ២០២១។
លោកតាន់សុខវិជា្ជាប្រាធាន

ល្រាខាធិការដា្ឋានន្រាគណៈកមា្មា-
ធិការប្រាយុទ្ធប្រាឆំងផលិតផល
ក្ល្រាងកា្លាយបានប្រាប់ភ្នពំ្រាញប៉សុ្តិ៍
កាលពីម្រាសិលមិញថា៖ «ទាំង២
ទីតាំងន្រាះ សមត្ថកិច្ចឃាត់
មនុស្រាសចំនួន ១០នាក់(វៀត-
ណាម០២នាក់ដ្រាលជាម្រាខ្លាង)
ដកហូតរឧបករណ៍សម្រាប់
បម្រាើការវះកាត់ប្រាភ្រាទថា្នាំដ្រាល
ហាមឃាត់មួយចំនួន និងរក-
ឃើញប្រាដាប់ភ្រាទច្រាកដបចនំនួ
៤៩»។
លោកបន្តថា ការចុះឆ្រាកឆ្រារ

នៅទីតំាងលួចក្រាអវយវ:ភ្រាទន្រាះ
គឺបានធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីមន្ត្រាជំីនាញ
ធ្វើការសុើបអង្ក្រាតឃើញថាមា្ចាស់
មជ្រាឈមណ្ឌលក្រាសម្ផស្រាសន្រាះ បាន
លួចនំាចូលនូវឱសថខុសច្រាបាប់ជា-
ច្រាើនមកពីក្រាប្រាទ្រាសហើយ
បានលួចក្រាអវយវ:ភ្រាទពីបុរស
ទៅស្ត្រាីពីស្ត្រាីទៅបុរសដោយគា្មាន
ច្រាបាប់អនុញ្ញាតត្រាឹមត្រាូវ ខណៈ
ការក្រាភ្រាទន្រាះ គឺមានលក្ខណៈ
ទ្រាង់ទ្រាយធំផងដ្រារ។
លោកសុខវិជា្ជាថ្ល្រាងថាអ្នក-

ពាក់ព័ន្ធទំាងនោះ សមត្ថកិច្ច

កំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូន
ទៅតុលាការដើម្រាបីបន្តនីតិវិធីច្រាបាប់។
 លោក ទៀវ សំអឿនអភិ-

បាលរងខណ្ឌទលួគោកបានឲ្រាយ
ដឹងថាក្រាយចុះឆ្រាកឆ្រារខាង
សមត្ថកិច្ចជំនាញបានដកហូត
ផលិតផលមួយចំនួនដើម្រាបីយក
ទៅពិនិត្រាយមើល និងបានបិទ
ទីតាំងទាំងនោះមួយរយៈសិន។
លោកសំអឿនថ្ល្រាងថា៖«ក្នងុ

នាមយើងជាអាជា្ញាធរគឺបាន
សហការជាមួយខាងប៉ូលិស
ក្រាសងួមហាផ្ទ្រាផ្ន្រាកបង្ក្រាបបទ-
ល្មើសក្ល្រាងកា្លាយ ហើយចំពោះ
លទ្ធផលន្រាការបង្ក្រាបគឺឃើញ
ថាមាន២ទីតំាងគឺ១នៅបឹង-
ក្រាងកង១ទៀតសាខាទី២នៅ
ទួលគោកហើយចំពោះទីតាំង
ហាងទួលគោក (មជ្រាឈមណ្ឌល
ថ្រារក្រាសាសម្ផស្រាសដកុទ័រកាង)គឺ
សមត្ថកិច្ចបានដកហូតផលិត-

ផលមួយចំនួន ហើយទីតាំង
នោះត្រាូវបានបិទជាបណ្តោះ-
អាសន្ន ហើយខាងក្រាសួង
អញ្ជើញបុគ្គលិកមា្នាក់ទៅបំភ្លឺ
នូវចំណុចមួយចំនួនទៅតាម
ការសាកសួរក្នុងដ្រានសមត្ថកិច្ច
របស់ក្រាសួង»។
លោក ឡី សុភាព ប្រាធាន

សមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិន
កម្ពុជា និងជាប្រាធានសមាគម
អ្នកលក់ឱសថកម្ពុជាបានថ្ល្រាង
ដោយបង្ហាញការគាំទ្រាដល់
ចំណាត់ការទាន់ព្រាលវ្រាលា
របស់សមត្ថកិច្ច បើពុំនោះទ្រា
ប្រាជាពលរដ្ឋខ្ម្រារជាច្រាើនរូបនឹង
រងផលប៉ះពាល់ដល់សខុភាពឬ
អាចគ្រាះថា្នាក់ដល់អាយុជីវិត។
លោកសុភាពថ្ល្រាងថា៖«ខ្ញុំ

គាំទ្រាការបង្ក្រាបន្រាះដើម្រាបីសខុ-
សុវត្ថិភាពប្រាជាពលរដ្ឋខ្ញុំក៏មិន-
គំាទ្រាឱ្រាយមានក្រាភ្រាទដោយគ្លនិីក

មនិមានច្រាបាប់ទមា្លាប់ត្រាមឹត្រាវូដ្រារ»។
យ៉ាងន្រាះក្តីលោកថាការបង្ក្រាប
ន្រាះក៏ដើម្រាបីការពារទៅដល់មជ្រាឈ-
មណ្ឌលក្រាសម្ផស្រាសដទ្រាទៀត
ដ្រាលមានច្រាបាប់ត្រាឹមត្រាូវ កុំឱ្រាយ
កា្លាយទៅជាជនរងគ្រាះ។«ការ-
ចុះបង្ក្រាបន្រាះជាការពង្រាឹង
នីតិវិធីច្រាបាប់ និងការពារមុខរបរ
ចពំោះអ្នកដ្រាលរកសុីស្រាបច្រាបាប់
ព្រាះមា្ចាស់ផលិតផលមួយចំនួន
បានធ្វើបាបដល់ហាងក្រាសម្ផស្រាស
គ្រាផ្រាស្រាងដ្រាលគ្រាបើកអាជីវកម្ម
ត្រាឹមត្រាូវ ហើយនាំផលិតផល
អត់ច្រាបាប់ផ្គត់ផ្គង់ឱ្រាយហាងដទ្រា»។
ជាមួយគា្នាន្រាះលោកក៏បាន

អពំាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្រាយមានការ-
ប្រាងុប្រាយ័ត្នខ្ពស់មុននឹងទៅក្រា-
ភ្រាទឬក្រាសម្ផស្រាសនៅមជ្រាឈមណ្ឌល
នានាដោយត្រាវូសួររកអាជា្ញាប័ណ្ណ
បើកអាជីវកម្មនងិច្រាបាប់អនញុ្ញាត
ត្រាឹមត្រាូវជាមុនសិន៕

បង្កយួស្លាបកលឿងដ្រែលប្រែទះឃើញងាប់ពីខ្រែកុម្ភៈ។រូបថតក្រាសួងបរិសា្ថាន

អ្នកដំណើរជិះមូ៉តូកាត់សលារៀន១កន្ល្រែងនៅភ្នំព្រែញ។រូបហុងមិនា

នគរបាលបង្ក្រែបទីតំងមជ្រែឈមណ្ឌលក្រែភ្រែទក្នងុសងា្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងក្រែងកង។រូបថតនគរបាល

មនុស្ស១០នាក់តូ្វបានឃាត់ខ្លនួនៅ... បន្តបិទសាលា...

មន្ត្ចីង់ស្វជ្វសត្វបង្កយួសា្លាបកលឿង បនា្ទាប់ពីឃើញងាប់ជាប់នឹងដើមឈើ
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀមរាបៈ  អាជ្ញាធ រ ជតិ អបៃស រាបាន 
ឲៃយ ដងឹ ថា  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  មានអ្នក បន្តវៃន  
ថៃរកៃសា អង្គរ ជង ៧០០ នាក់  តៃូវ បាន 
បណ្ដុះបណ្ដាល  ដើមៃបី ផ្ទៃរ ចំណៃះ ដឹង ពី 
អ្នក ចៃះ ចៃើន ដល់ អ្នកចៃះ តិច  ក្នងុ ការ បន្ត 
និរន្តរ ភាព នៃ កិច្ចការ អភិរ កៃស  ការ អភិវឌៃឍ  
ទនំៀមទមា្លាប ់បៃពៃ ណ ីនងិ របក គហំើញ 
ថ្មីៗ នៅក្នុង តំបន់ រមណីយ ដ្ឋាន អង្គរ ។

ការ បៃកាស យ៉ាង ដូច្នៃះ  បាន ធ្វើ ឡើង 
នៅលើ ទំព័រ ហ្វៃ ស បុ៊ក របស់ អាជ្ញា ធរ ជតិ- 
អបៃសរា កាល ពី ថ្ងៃទី ៣  មីនា សៃប ពៃល 
ដៃល កម្ពជុ កំពុង អប អរ សាទរ ទិវា វបៃបធម៌- 
ជតិ ៣ មីនា លើក ទី២៣ កៃម បៃធាន- 
បទ «យុវ ជន ដើមៃបី វបៃប ធម៌ ជតិ» ។

ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុក ដដៃល បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
អង្គរជ ដងួ ពៃលងឹ នងិ អត្ត សញ្ញាណ ជត ិ
និង បាន កា្លាយ ជ សមៃបត្តិ បៃតិក ភណ្ឌ- 
វបៃបធម៌ នៃ មនុសៃស ជតិ របស់ អង្គ ការ យូ ណៃ-  
ស្ក ូកាលព ីឆ្នា១ំ៩៩២ ដៃល តាងំព ីពៃល 
នោះ មក រហតូ មក ទល ់បច្ចបុៃបន្ន  កៃតៃព ី
កចិ្ចការ អភរិ កៃស នងិ អភវិឌៃឍ បៃកប ដោយ- 
ចីរភាព តំបន់ អង្គរ ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល 
អ្នក ប ន្ត វៃន ថៃរកៃសា អង្គរ  តៃវូបាន ចាតទ់កុជ 
កិច្ច ការ អាទិ ភាព យ៉ាង សំខា ន់។ 

អាជ្ញា ធរ នៃះ បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ជក់- 
ស្តៃង ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  មជៃឈ មណ្ឌល បណ្ដះុ- 

បណ្ដាល អង្គរ បានរៀបច ំវគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល 
ចំនួន ១៨វ គ្គ  ក្នុងន័យ ចៃក រំលៃក ប ទ- 
ពិ សោធ ក៏ដូច ជ  ផ្ទៃរ ចំណៃះ ដឹង ពី អ្នក 
ចៃះ ចៃើន ដល់ អ្នកចៃះ  តិច  ដើមៃបី និរន្តរ- 
ភាព អ្នក បន្ដ វៃន »។ 

អាជ្ញា ធរ ជត ិអបៃសរា បាន បន្តទៀ តថា៖ 
«វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល ទាំងនោះ  រួមមាន 
បៃធាន បទ ទាក ់ទង នងឹ វសិយ័ បៃតកិ ភណ្ឌ 
ការ អភិ រកៃស បៃវត្តិ សាស្ដៃ ទំនៀម ទមា្លាប់ 
សា សនា ក៏ដូច ជ  ការ រក ឃើញ របក- 
គំហើញថ្មីៗ  ដៃល មាន  ក្នងុ តំបន់ រមណីយ- 
ដ្ឋាន អង្គរ  ដោយ មានការ ចូលរួ ម ពីថា្នាក់-  
ដកឹ នា ំមន្តៃ ីបគុ្គ លកិ នងិ សា ធារ ណជន 

ជ សិកា្ខា កាម សរុប បៃមាណ ៧១៥ នាក់»។ 
    លោក ឡុង កុសល អ្នក នំា ពាកៃយអាជ្ញា- 
ធរ ជតិ អបៃសរា  បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ 
កាលពី  ថ្ងៃទី ៣  មីនាថា ក្នងុ នាម អាជ្ញា ធរ- 
ជតិ អបៃសរា ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល អ្នក - 
ប ន្ត វៃន គ ឺជភារកចិ្ច ចមៃបង មយួ របស ់ខ្លនួ 
ទៅ ថ្ងៃ អនា គត ពៃះតៃ កន្លង មក កម្ពជុ 
តៃង តៃ ពឹង ផ្អៃក ទៅ លើ បរ ទៃស ដោយ- 
សារ តៃ ការខ្វះ ខាត អ្នក មាន ចំណៃះ ដឹង 
ក្នុង វិស័យ នៃះជ ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ ។ 

ប៉នុ្តៃ លោក ថា បច្ចបុៃបន្ន  ក្នងុ កចិ្ច ការ ងារ 
ទាក់ ទង នឹង កិច្ច ការ អភិ រកៃស ការអ ភិវឌៃឍ 
ទនំៀម ទមា្លាប ់បៃពៃណ ីសា សនា របក- 

គហំើញ ថ្មីៗ  ដៃល ស្ថតិ ក្នងុ តបំន ់រមណយី- 
ដ្ឋាន អង្គរ គ ឺកម្ពជុ អាច ធ្វើ ខ្លនួ ឯង ដោយ 
មិន ពឹង លើបរទៃ សទៀត ទៃ។

លោក ឡងុ កសុល សងៃឃឹម ថា៖  «តាម 
ការ អបរ់ ំដៃល យ ុវជន ជនំាន ់កៃយ ទទលួ 
បាន គ ឺធ្វើ ឲៃយ កចិ្ច ការងារ អភ ិរកៃស  នងិ អភវិឌៃឍ 
បៃកប ដោយ ចីរ ភាព នៅ រមណ ីយដ្ឋា ន- 
អង្គរ មាន អ្នក បន្ត វៃន ទៅ ថ្ងៃ អនា គត។ជព-ិ 
សៃស នោះ គឺ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ យុវជន 
និសៃសិត ដៃល រៀន ខាង ផ្នៃក បុរាណ វិទៃយា 
នរវទិៃយា ផ្នៃក សៃវជៃវ បៃ វត្ថ ិសាស្តៃ អាច 
ស្វៃង យល ់បន្ថៃម  នងិ កាន ់តៃមាន មោទ- 
នភា ព ទៅលើ  កិច្ចកា រងារ របស់គា ត់។ពួក- 
គាត់ នឹង គិត ថា នៃះ គឺជ ការ ចូ លរួម ចណំៃក 
ក្នងុកា រ ធ្វើយ៉ាងណ  បងា្ហាញ នូវ វបៃប ធម៌ ខ្មៃរ 
ដៃល មាន ភាព រុង រឿង នៅ ពៃល អតីត នោះ 
រហូត ដល់ ពៃល បច្ចុបៃបន្ន »។ 

សមូ ជមៃបថា  តាម ការ អះអា ង របស ់
អា ជ្ញា ធរ ជតិ អបៃសរា ក្នងុ រយៈពៃល ពៃញ១ឆ្នា ំ
នៅ ឆ្នា២ំ០២០ ដៃរនោះ មជៃឈ មណ្ឌល នៃះ 
បាន រៀប ចំ បា ឋកថា ដៃល មាន វាគ្មិន ជ 
ចៃើ នរបូ ចលូ រមួ នងិ បាន ចៃករលំៃក ចណំៃះ- 
ដងឹ  បទព ិសោធដ ល់  មន្តៃី  បគុ្គលកិ អាជ្ញា- 
 ធរ ជត ិអបៃសរា មគ្គទុ្ទៃ សក ៍សា ធារ ណជន 
នងិ អ្នក សៃវជៃ វ ដៃល កពំងុ បពំៃ ញភារ- 
កចិ្ច ក្នងុ តបំន ់អង្គរ បាន ចនំនួ ៤ បាឋក ថា 
សរុប មាន សិកា្ខា កាម ចំនួន ២០០ នាក់ 
ផង ដៃរ ៕ 

អោម ប៊ុនធឿន 

កំពតៈ កៃមុការងារ ដៃល ចាត់ - 
តាំង ដោយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កំពត 
កំពុង ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ និង ធ្វើ អត្ត - 
សញ្ញាណ ដ ី នៅ ឃុ ំកោះ តចូ នងិ 
ឃំុ បឹង ទូក ក្នងុ សៃកុ ទឹក ឈូ បនា្ទាប ់ 
ពី មាន បៃជ ពលរដ្ឋ បៃមាណ ជ ង  
១៦០ គៃួសារ  ប្តឹង ជំទាស់  ទៅ 
នងឹ ការ បទិ ផៃសាយ ជ សាធា រណៈ 
នូវ ឯក សារ នៃការ វិនិច្ឆ័យ ដីធ្លី 
ដោយ អះអាង ថា ពកួ គាត ់មាន 
ដី នៅ ទីនោះ ដៃរ។  

តាម រយៈ សៃចក្តី ជូន ដំណឹង 
នៅថ្ងៃ ទី ២ ខៃមី នា លោក ជវ 
តាយ  អភ ិបាល ខៃត្ត កំពត  បាន- 

ចាត់ឲៃយ មាន កៃុម កា រងារ ចំនួន 
៣ ចុះ ពនិតិៃយ នងិ ធ្វើ អត្ត សញ្ញាណ- 
កម្ម ទីតាំង ដីរ បស់  បៃជ ពល រដ្ឋ   
ដៃល បាន ដក ់ពាកៃយ ប្តងឹ ជទំាស ់   
ចាប ់ពថី្ងៃ ទ ី៣ ដល ់ថ្ងៃទ ី១៩  ខៃ 
មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ។  

សៃច ក្ត ីជនូ ដណំងឹ បញ្ជាក ់ថា ៖ 
« ក្នងុ ករណ ីដៃល បង ប្អនូ បៃ ជ- 
ពលរដ្ឋ មិន បាន ចូល រួម តាម 
កាល បរចិ្ឆៃទ នៃះ ទៃ រដ្ឋបាល ខៃត្ត  
នឹង មិន ទទួ ល ខុស តៃូវលើការ - 
បាត់ បង់ ផល បៃយោ ជន៍ និង 
សុំធ្វើ ការ បៃកាស បដិសៃធ មិន 
ទទួល សា្គា ល់ ទតីាងំ របស់ បងប្អនូ 
បៃជ ពលរដ្ឋ ឡើយ »។ 

លោក ឡៃង វិបុល បៃធាន- 

កៃុម ទី ១ ទទួល បន្ទុក កៃបាល ដី 
ក្នងុ ភមូ ិពៃក ចៃក នងិ ភមូ ិគឡី១ូ២ 
ឃុ ំកោះតចូ បាន ឲៃយ ដងឹ ថា មាន 
ពលរដ្ឋ ចំនួន ៩១ គៃួសារ ប្តឹង- 
ជទំាស ់ការ បទិ ផៃសាយ ជ សាធា- 
រណៈ  នវូឯកសារ  នៃ ការ វនិចិ្ឆយ័ 
ដធី្ល ី ដៃល ក្នងុ នោះ នៅភមូ ិពៃក- 
ចៃក  មាន ៥០ គៃួសារ និង ភូមិ 
គីឡូ១២ មានចំនួន ៤១ គៃសួារ ។ 
លោក   វិបុល  បៃប់ ថា កៃមុ ការ- 
 ងារ កំពុ ង ធ្វើការ ជមួយ បៃជ- 
ព លរដ្ឋ មិន ទាន់ មាន លទ្ធ ផល 
នៅឡើយ ទៃ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « តាម ការ- 
ចុះពិនិតៃយ ជក់ ស្តៃង នៅ ថ្ងៃ នៃះ 
( ៣ មនីា) ជរមួ មនិ ទាន ់ឃើញ 
មាន ចមា្ការ ដំណំអីជ របស់ បៃជ- 
ពលរ ដ្ឋ ទៃ  ហើយ ជុំវិញ កិច្ច កា រ 
នៃះ កៃមុ ការងារ កពំងុ តៃ បន្តអនវុត្ត 
នតី ិវធិ ី ដៃល រដ្ឋបាល ខៃត្ត បៃគល ់
ជូន ។  យើង កំពុង តៃធ្វើ ការ ងារ  ជ- 
 មួយ បៃជ ពលរដ្ឋ អ៊ចី ឹង ខ្ញុ ំអតអ់ាច 
បរិយយ បៃប ណបា ន ទៃ »។ 

ចណំៃក លោក អ៊កុ ចាន ់ឌណី 
បៃធាន កៃុម ទី ២ ទទួល បន្ទុក 
កៃបាល ដី ក្នុង ភូមិ រលួស និង ភូមិ 
កៃប ថ្មី ឃុំបឹង ទូក ថ្លៃង ថា  មាន 
ពលរដ្ឋ ២៤ គៃួសារ បាន ប្តឹង- 
ជំទាស់ ការ បិទ ផៃសាយ ជសាធា - 
រណៈ នវូ ឯក សារ នៃកា រវិនិច្ឆយ័ 

ដីធ្លី ក្នុង នោះ ភូមិ រលួស  មាន 
១០ គៃសួារ នងិ ភមូ ិកៃប ថ្ម ីមាន 
១៤ គៃសួារ ។ លោក ចាន ់ឌណី 
បញ្ជាក់ ថា នៅថ្ងៃ ដំបូង នៃការ- 
 ចុះ ពនិតិៃយ ផ្ទៀង ផ្ទាត ់ជមយួ បៃជ- 
ពលរដ្ឋ ជក់ ស្តៃង  មាន បៃជ - 
ពលរដ្ឋ ចំនួន ១០គៃួសារ មក 
ចលូ រមួ  ក្នងុ នោះ កៃមុ ការងារ រក 
ឃើញ ថា មិន មាន អ្នក ពាក់ព័ន្ធ 
ក្នុង  ការ បិទផៃសាយ នោះ ទៃ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« យើង មិន- 
ទាន់ ពិនិតៃយ អស់ ទៃ ដោយសារ 
តៃ អ្នក មួយ ចំនួន មិន ទាន់ បាន 
ដងឹ  នងិ មក ចលូ រមួ។ ប៉នុ្តៃ កៃមុការ- 
ងារ នឹង ធ្វើ ការ បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត  
រហូត ដល់ ថ្ងៃ១៩  មីនា បាន ចប់ ។ 
ថ្ងៃ នៃះ( ៣ មនីា) តាម ការ ពនិតិៃយ 
ជមួ យ ពលរដ្ឋ ឃើញ ថា ដីគាត់  
គៃន ់តៃ នៅ កៃបៃរ ៗ  ហ្នងឹ មនិ មាន 
ពាក់ ព័ន្ធ ក្នងុ ដីប រិសា្ថាន នោះ ទៃ » ។ 

លោក  អឹុម ប៉ុណ្ណា បៃធាន 
កៃុម  ទី៣ ទទួល បន្ទុក កៃបាល ដី 
ក្នងុ ភមូ ិទទងឹ ថ្ងៃ ឃុ ំបងឹ ទកូ ថ្លៃង 
ថា  ក្នងុ ភមូទិ ទងឹថ្ងៃ មាន ពលរដ្ឋ 
៥០ គៃសួារ ប្តងឹ ជទំាស ់ការបទិ- 
ផៃសាយជ សាធា រណៈ នូវឯក សា រ  
នៃ ការ វិនិ ច្ឆ័យ ដីធ្លី។ តាម ការ- 
ពិនិតៃយ ជក់ ស្តៃង ពលរដ្ឋ ភាគ- 
ចៃើន ដៃល ប្តងឹ  មយួ ចនំនួ ធ ំមនិ 
មានការ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បិទ ផៃសា យ 

ដៃល ចៃញ បណ្ណ ទៅ កៃសួង 
បរិសា្ថាន នោះទៃ ។  លោក ថ្លៃង 
ថា   ៖«ពកួ គាត ់នៅ កៃ តបំន ់ហ្នងឹ 
ប៉ុន្តៃ គាត់ បារម្ភ អ៊ីចឹង គាត់ ក៏ធ្វើ 
ពាកៃយ ប្តងឹ គាត ់ផ្តតិ មៃដៃត វា៉ាអ៊ចីងឹ 
ទៅ តៃ ពៃល យើ ង ចុះ ពនិតិៃយ ទៅ 
ឃើញ មនិ មាន ការ ពាក ់ពន័្ធ  អ៊ចីងឹ 
ក៏ជមៃប ថា ដីរបស់ ពូមីង មិន 
ពា ក់ ព័ន្ធ ជមួយ ការ ស្នើ សុំ ចុះ 
បញ្ជ ីហ្នងឹ ទៃអីចឹង ទៃ ឲៃយ គាត់ តៃឡ  ប់ 
ទៅ វិញ ទៅ »។ 

លោក សៃង អាន បៃជ ពលរដ្ឋ 
នៅភូមិ រលួស ឃំុ បឹង ទូក ថ្លៃង ថា 
ការ ដក ់ពាកៃយប្តងឹ ជទំាស ់ការ បទិ 
ផៃសាយ នៃះ ដោយ សារ  តៃ លោក 
មាន ដីចមា្ការ សា្វាយ ចន្ទ ីនៅទី នោះ ។ 
លោក បញ្ជាក ់ថា ៖« ខ្ញុ ំមាន ដនីៅ 
ទីនោះ តៃ២ហិក តាទៃ ហើយ 
បាន អា សៃ័យ ផល យូរ ឆ្នាំ ដៃរ 
ហើយតំាង ពីឆ្នា ំ១៩៩២  មក»។ 

លោក យន ់ ផល្ល ីអ្នក សមៃប- 
សមៃលួ សមាគ ម អាដ ហកុ បៃចា ំ
ខៃត្ត កំពតថ្លៃង ថា លោក មិន ទា ន់ 
បាន ទទួល ព័ត៌ មាន   នៃះ ទៃ។   
លោ ក បន្ត ថា ៖ «ខ្ញុនំងឹ ធ្វើការ សៃវ- 
ជៃវ ករណ ីហ្នងឹ ពៃះ ពៃល នៃះ 
ខ្ញុអំត់ ទាន់ ទទួល បាន ព័ត៌ មា ន ហ្នងឹ 
ដៃរ ។ ប៉ុន្តៃដី នៅ ទីនោះ បើ សិន 
ស្ថិ ត នៅ លើ ថ្នល់ រទៃះ ភ្លើងគឺវា 
ស្ថតិ នៅក្នងុ ដី គមៃប ពៃឈើ » ៕

ពេញ១ឆ្នាអំាជ្ញាធរជតិអបេសរាបណ្ដះុអ្នកបន្តវេនបានជង៧០០នាក់

កេមុជំនាញចុះពិនិតេយទីតំាងដីពលរដ្ឋជង១៦០គេសួារប្តងឹជំទាស់បនា្ទាប់ពីបិទផេសាយឯកសារវិនិច្ឆយ័ដី

សកម្មភាពបណ្ដះុបណ្ដាលអ្នកបន្ដវេន កាលពីកន្លងមក។ រូបថត អាជ្ញាធរជតិអបៃសរា

ពល រដ្ឋ តវ៉ា  បន្ទាប់ ពីមនការ បិទ ផេសា យឯក សារ វិនិច័្ឆយ ដី ។ រូប រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កំពត

� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

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

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

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

កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រ�យ 

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមេសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រ�តា ,� យ សា មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វ�រៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដ រា៉ា , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជ តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,760 16,700 16,800 16,660

2 GTI 3,350 3,350 3,350 3,350

3 PAS 12,920 13,080 13,200 12,900

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

5 PPAP 12,300 12,220 12,740 12,220

6 PPSP 1,590 1,590 1,600 1,580

7 PWSA 6,220 6,180 6,280 6,180

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៤ី ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

រោងចក្ ផលិតក្ដាស តម្ល ្ជាង $៥០០ លាន នឹង សង់ នៅ កំពត
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ  កេុមហ៊ុន ស៊ុនយីង ផាល់ 
អេន ផេភើរ ឯ.ក (Shunying Pulp 
and Paper Company Limited) 
នឹង    បោះ ទុន ជាង  ៥០០ លាន ដុលា្លារ 
លើ ការ បង្កើត រោង ចកេ ផលតិ កេដាស 
១កន្លេង នៅ ក្នុង ខេត្ត កំពតបនា្ទាប់ ពី 
ទទួល បាន ការ អនុម័យ យល់ ពេម ពី 
កេុម  បេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា (CDC) 
កាល ពី ខេកុម្ភៈ។

កេុម  បេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា  កាល ពី 
ខេ កុម្ភៈ  បាន សមេច ចេញ វិញ្ញា បន - 
បតេ ចុះ បញ្ជី   ឱេយ កេុម ហ៊ុន  Shunying 
Pulp and Paper Company Lim-
ited សមេប់ គមេង បង្កើត រោង ចកេ 
ផលតិ កេដាស នៅ ឃុពំេកត្នាត សេកុ 
ទកឹឈ ូខេត្ត កពំត កេម ទនុ វនិយិោគ 
៥០៤ លានដុលា្លារ និង បង្កើត ការងារ 
បាន ២ ២៦១កន្លេង។

អភបិាល ខេត្ត កពំត លោក ជាវ តាយ 
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេ ទី ៤ 
ខេ មីនាថា ទោះ   ក្នុង អំឡុង ពេល ដេល 
គេប ់បេទេស លើ ពភិពលោក ជបួ បេទះ  
នឹង វិបត្តិ នេ ការ ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ក ៏ខេត្ត កពំត នៅ តេ បន្ត ទទលួ បាន 

ការ ចូល មក បណ្តាក់ ទុន ថ្មី ៗ  ជា បន្ត- 
បនា្ទាប ់ ។ គេប ់គមេង អភវិឌេឍន ៍សទុ្ធ តេ 
ផ្តល់ ភាព វិជ្ជមាន សមេប់  បេជាជន 
នងិ  កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ ខេត្ត ក ៏ដចូ ជា  
បេទេស កម្ពុជា ទាំង មូល។ 

លោក ថ្លេង ថា៖ «ក្នុង នាម រដ្ឋបាល 
ខេត្ត  ខ្ញុំ ពិត ជា រីក រាយ ដេល ខេត្ត កំពត 
ទទួល បាន ការ   មក បណ្តាក់ ទុន ជា បន្ត- 
បនា្ទាប ់ទោះ តចូ ក្ត ីធកំ្ត ីពេះ  វា នងឹ ជយួ 
បង្កើត ការ ងារ ថ្មីៗ សមេប់ បេជាជន 
និង បេក់ ចំណូល ក្នុង គេួសារ»។ 

លោក បន្ថេម   ថា ដោយ សារ គមេង 
នេះ   ធំ និង ជា ការ សមេច របស់  ថា្នាក់ 
ជាត ិហេត ុនេះ លោក មនិ ដងឹ លម្អតិ ថា  
ការ សាងសង់ រោង ចកេ នេះ នឹង ចាប់- 
ផ្តើម  នៅ ពេល ណ ទេ។

បេធាន មន្ទីរ កសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ 
នងិ  នេសាទ ខេត្ត កពំត លោក ចាន ់រទិ្ធ ិ
បាន បេប ់ថា លោក មនិ  ដងឹ ព ីគមេង 
នេះ ទេ ប៉ុន្តេ ភូមិ សាសេ្ត ខាង លើគឺ ពិត 
ជា មានភាព  អណំោយ ផល ខា្លាងំ សមេប ់ 
ការ ដាំ ដុះ ដំណំ គេប់ បេភេទ ។ លោក 
បេប ់ថា៖  « ខេត្ត កពំត គ ឺជា ទតីាងំ ដ ៏ល្អ 
ដេលមាន សកា្តានុពល ទាំង សមេប់ 
ការ  ដា ំដណំ ំកសកិម្ម កស-ិឧសេសាហ- 
កម្ម និង វិស័យ ទេសចរណ៍ »។ 

តាម ទតីាងំ ភមូសិាសេ្ត  រោង ចកេ នេះ 
អាច ស្ថិត  តាម ផ្លូវ ពី ខេត្ត កំពត ទៅ ខេត្ត 
ពេះសីហនុ។  នេះ  បើ តាម លោក រិទ្ធិ។ 

បច្ចុបេបន្ន នៅ កម្ពជុា នៅ មនិ ទាន ់មាន 
រោង ចកេ ផលិត កេដាស ក្នុង សេុក ទេ 
ដោយ ដើមឈើ ដេល ជា វត្ថុធាតុដើម 
សមេប់ កេដាស តេូវ បាន នាំ ចេញ ទៅ 
លក់ នៅ បេទេស ជិត ខាង ។ 

លោក តឹក សុភក្តិ បេធាន គមេង 
កេុមហ៊ុន Paper Tree Invest-
ment Cambodia Co., Ltd ដេល 

ជា   បុតេ សម្ព័ន្ធ  របស់ កេុមហ៊ុនមាន មូល- 
ដា្ឋាន នៅក្នុង  បេទេស ថេ Paper Tree 
Holding Co., Ltd ហើយ    កំពុង វិនិ-
យោគ    ដំាដើម បេងខេយល់  បេមាណ ជាង 
១ ៨០០ ហកិតា នៅ កម្ពជុា  បាន បេប ់
ថា លោក  សា្វាគមន៍ ចំពោះ ការ បង្កើត  
រោង ចកេ ផលិត កេដាស នៅ កម្ពុជា 
ប៉នុ្តេ  លោក គតិ ថា ការសាងសង ់រោង- 
ចកេ អាច នឹង មិន កើន ឡើង ភា្លាមៗ ទេ 
បេសនិ បើ រោង ចកេ នេះ បេើ បេស ់ដើម 
បេង ខេយល់  ធ្វើ ជា វត្ថុធាតុដើម ។

លោក និយាយ   ថា៖ « ខ្ញុំ មិន មាន    ព័ត៌- 
មាន ពី ការ សាងសង់ រោង ចកេ ផលិត 
កេដាស នៅ កម្ពុជា ទេ ប៉ុន្តេ សមេប់ ខ្ញុំ 
លទ្ធ ភាពនេ ការ វិនិយោគ នេះ មិន អាច 
លេច ឡើង ក្នុង ពេល ឆប់ ៗ    ទេ ពេះ  
កម្ពុជា  នៅ មាន កង្វះ វត្ថុធាតុ ដើម ជា - 
ចេើន  ទៀត ពិសេស ដើម បេង ខេយល់ 
ដេល ជា  វត្ថុធាតុ ចមេបង សមេប់ ដំណើរ- 
ការ រោង ចកេ »។

យោង តាម លោក សុភក្តិ សមេប់ 
រយៈ ពេល   ដា ំដើម បេង ខេយល ់ដើមេប ីអាច 
បេមូល ផល បាន  ចន្លាះ ពី ៣-៥ ឆ្នាំ ។  
ដើមេប ីអាច បង្កើត រោង ចកេ បាន លុះ តេ 
តេ កេុមហ៊ុន មាន ផ្ទេដី ដាំដុះ ដើម បេង- 
ខេយល់ យា៉ាង តិច ១០ ០០០ ហិកតា។ 

ទោះ យា៉ាង ណ  លោកបេប ់ថា វានងឹ   
អាច ទៅ រួច  ក្នុង ករណី  រោង ចកេ  នះ 
បេើ   វត្ថុ ធាតុ អ្វី ផេសេង កេ ពី ដើម បេង- 
ខេយល ់ដេល មាន  ដចូ ជា កាក អពំៅ នងិ 
អាកាសេយាជា ដើម ។  កេដាសដេល 
ផលតិ ព ីដើម បេង ខេយល ់គ ឺមាន គណុ- 
ភាពល្អ ជាង គេ ។ 

បើ តាម លោក សុភក្តិ បច្ចុបេបន្ន កេុម- 
ហ៊នុ របសល់ោក បាន បេមលូ ទញិ ដើម 
បេងខេយល ់ក្នងុ តម្លេ ចន្លាះ ព ី២៥-៣០  
ដុលា្លារ ក្នុង  ១  តន ៕ LA

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ លោក លឹម ហេង 
អនុ បេធាន សភា ពាណិជ្ជ កម្ម- 
កម្ពជុា (CCC) ឱេយ ដងឹ  ថា  លោក 
នឹង ដឹកនាំ កេុម ពាណិជ្ជករ ក្នុង 
សេុក   ដើមេបី ចូលរួម ក្នុង ពិព័រណ៍ 
គេឿងអគ្គសិន ីនងិ អេឡចិតេនូកិ  
ឥណ្ឌា  ដេល នងឹ   ធ្វើ ឡើង នៅ  ចងុ- 
សបា្តាហ ៍កេយ ដើមេប ីសម្លងឹ មើល  
ឱកាស នងិ ស្វេងរក ដេគពូាណជិ្ជ- 
កម្ម  ជាមួយនឹង  កេុម ហ៊ុន ធំៗ 
របស់ បេទេស មហាអំណច  ទ២ី 
ក្នុង តំបន់ អាសុី។ 

លិខិត ជនូ ដណឹំង របស ់កេសងួ  
ពាណជិ្ជ កម្ម      បានឱេយ ដងឹ ថា សភា 

ពាណិជ្ជកម្ម និង ឧសេសាហកម្ម 
ឥណ្ឌា (ASSOCHAM) សហ- 
ការ ជាមួយ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
ឥណ្ឌា នងឹ រៀបច ំពពិរ័ណ ៍«India 
Electricals and Electron-
ics Virtual Expo” ដេល នឹង 
បេពេតឹ្ត ទៅ ព ីថ្ងេ ទ ី១០-១៣ ខេ 
មីនា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈ បេ-
ព័ន្ធ អេឡិច តេូនិក។

សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន  នេះ   
ឱេយ ដឹង ថា៖ « ពិព័រណ៍ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម នេះ រៀបច ំឡើង ក្នងុ គោល- 
បំណង ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង រវាង 
អ្នក  បញ្ជា ទិញ អន្តរជាត ិនិង អ្នក- 
ផ្គតផ់្គង ់នៅ ឥណ្ឌា។ ពេតឹ្តកិារណ ៍
នេះ ផ្តាត សខំាន ់លើ ផលតិ កម្ម 

នងិ ការ នា ំចេញ ផលតិ ផល អេ- 
ឡិចតេូនិក និង គេឿង អគ្គិសនី 
ទៅ កាន់ ទីផេសារ ពិភព លោក។ 
អ្នក បញ្ជា ទញិ អាច ទាក ់ទង ជា-
មយួ អ្នក ផ្គត ់ផ្គង ់តាមរយៈ Chat 
ឬ Video Calls នៅ ក្នងុ អឡំងុ 
ពេឹត្តិ ការណ៍ នេះ ដើមេបី តភា្ជាប់ 
ទំនាក់ទំនង ផ្នេក អាជីវកម្ម ឱេយ 
កាន់ តេមាន បេសិទ្ធភាព និង  
ទទួលបាន លទ្ធផល ល្អ។

លោក លមឹ ហេង បាន បេប ់
ថា បនា្ទាប់ ពី ទទួល   ការ អញ្ជើញ 
ព ីកេសងួ លោក បាន ជនូ ដណំងឹ 
ទៅ   សមាជកិ របស ់សភា ពាណជិ្ជ- 
កម្ម កម្ពជុា  ហើយ កេមុហ៊នុ ណ 
ដេល  ចង់ ស្វេង រក ឱកាស និង 

ស្វេង យល់ អំពី ផលិតផល 
បច្ចេក វិទេយា និង គេឿង អេឡិច- 
តេូនិក ពី បេទេស ឥណ្ឌា   គឺ អាច 
ចូល រួម បាន។ 

លោក ថ្លេង ថា៖«ជា ការ ពតិ វា 
ជា ពេលវេលា ដ៏ ល្អ ដេល ផ្តល់ 
ឱកាស ឱេយ យើង អាច មើល ឃើញ 
នងិ ចលូរមួ ដោយ ផា្ទាល ់ជាមយួ 
កេមុហុ៊ន សំខាន់ៗផ្នេក អេឡិច-  
តេូនិក របស់   ឥណ្ឌា សេបពេល 
ដេល យើង ជា បេទេស កំពុង 
មាន  សេដ្ឋកិច្ច រីក ចមេើន ។

លោក   បន្ថេម ថា ឥណ្ឌា នឹង 
កា្លាយជា ទីផេសារ នាំ ចេញ ធំ ជាង  
គេ ទ ី២ សមេប ់កម្ពជុា បនា្ទាបព់ ី
បេទេស ចិន ដេល រដា្ឋាភិបាល 

កំពុង រៀបចំ កេុមការងារ ចរចា 
ដើមេប ីបើក កចិ្ច ពភិាកេសា ស្តពី ីកចិ្ច- 
ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី ទ្វេ-
ភាគី ជាមួយ ឥណ្ឌា។ លោក 
អះអាង ថា៖ « ឥណ្ឌា ជា បេទេស 
មាន សេដ្ឋកចិ្ច ធជំាង គេ ទ ី២ ក្នងុ 
តំបន់ បនា្ទាប់ ពី ចិន ដេល យើង 
កំពុង សម្លឹង មើល ដូច្នេះ ឥណ្ឌា 
នឹង កា្លាយ ជា ទីផេសារ សកា្តានុពល  
នៅ ពេល អនាគត»។

ទិន្នន័យ  ពី សា្ថាន ទូត ឥណ្ឌា 
បេចា ំនៅកម្ពជុា ឱេយ ដងឹ ថា ទហំ ំ
ពាណិជ្ជកម្ម រវាង បេទេស ទាំង 
២ មាន ចំនួន  ២៤៩,៩២ លាន 
ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ២០១៩ កើន 
ឡើង ១០,២៤ ភាគរយបើធៀប  

នឹង ចំនួន ២២៦,៦៩ លាន 
ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ២០១៨។

ក្នងុនះ ការ នា ំចេញ ព ី កម្ពជុា  
មាន  តម្លេ  ៨២,០៩ លាន ដលុា្លារ  
កើន  ៦៩,៤៣ ភាគ រយ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ២០១៨ ចំណេក ការនាំ - 
ច ូល មាន តម្លេ  ១៦៧,៨៣លាន  
ដុលា្លារ ធា្លាក់ ចុះ ៥,៨ ភាគ រយ។

ការ វិនិយោគ របស់ ឥណ្ឌា 
មាន តម្លេ ១៩,៨ លាន ដុលា្លារ។ 
ឥណ្ឌា  ស្ថិត ក្នុង ចំណោម កេុម 
វិនិយោគិន ឈាន មុខ គេ ទាំង  
១០ នៅ កម្ពុជា។ ការ វិនិយោគ 
សខំាន់ៗ  របស ់ឥណ្ឌា មាន   ដចូ ជា 
គេឿង មា៉ាសុនី កសកិម្ម ថាមពល 
សំណង់ និង ការ រុករក រ៉េ៕ LA

ទិដ្ឋភាព នេ រង្វង់មូល ទ៊រេន ក្នងុ ខេត្ត កំពត ។ រូបថត ហុង មិនា

កម្ពជុា រំពឹង  ទទួល បាន ដ្គូ វិនិយោគ ក្នងុ ពិព័រណ៍គ្ឿង អគ្គសិនី និង អ្ឡិចតូ្និក



តពទីពំរ័ ១...នងិYCH បាន ចាបផ់្តើម  
ការ ពិភាក្សា លើ គម្ង  PPLC ន្ះ 
ដល្ មាន ទតីាងំ នៅ លើ ដ៩ី៨  ហកិតា 
ក្នុង ឃុំ សំរោងក្ម  ខណ្ឌ ដង្កោ នៅ 
ប្៉ក ខាង លិច ព្លានយន្តហោះ អន្តរ- 
ជាតិ ភ្នំព្ញ។ 

លោក ស៊នុ ចានថ់លុ  រដ្ឋមន្្ត ីកស្ងួ  
សាធារណការ  និង ដឹក ជញ្ជូន  និង  
លោក  Robert Yap  នាយក បត្បិត្ត ិ 
ក្ុមហ៊ុន YCH Group នៅ ព្ឹក ថ្ង្ 
ពហ្សប្តិ៍ បាន ចុះហត្ថ លខ្ា តាម អន-
ឡាញ លើ FA  បានមាន បស្ាសន ៍ថា 
សម្ប់ ការអនុវត្ត ន្ កិច្ច ព្មព្ៀង 
ន្ះ គឺ  រួមមាន៖  ទី១ គឺ ត្ូវយល់ ព្ម 
ទៅ លើ ទីតាំង សកា្តានុពល ដ្ល បាន 
កណំត ់គមឺាន រយៈពល្ ២ខ ្ បនា្ទាប ់ព ី
ការ ចុះ ហត្ថល្ខាលើ FA ន្ះ  ទី២គឺ   
ការ សិក្សា លទ្ធភាព អំពី អាជីវកម្ម មាន 
រយៈពល្៩ខ្ នងិ  ទ៣ីគ ឺមាន រយៈពល្  
៣ ខ្ សម្ប់ ទុក ឱ្យ រដ្ឋាភិបាល អនុម័ត។

លោក បាន ថ្ល្ង ថា៖«ការ រីករាល- 
ដល ន ្ជងំ ឺកវូដី១៩ គ ឺបាន បន្ថយ លប្ឿន 

យើង បន្តចិ មន្ ប៉នុ្ត ្វា មនិ អាច បញឈ្ប ់
យើង ពីការ សម្ច គោលដៅ របស់ 
យើង  បាន ទ្ »។ 

លោក បន្ត៖«PPLC គឺ ជា គម្ ង ដឹក-  
ជញ្ជនូ យទុ្ធសាស្ត ្ ព្ះ វាមាន ទតីាងំ 
ស្ថិតនៅ ចំកណ្តាល ផ្ទ្ ប្ទ្ស ដ្ល 
គាទំ ្ បណ្តាញ ចក្ចាយ  នងិ បណ្តាញ 
តភា្ជាប ់បណ្តាញ អន្តរ  គប្ ់មធយ្ោបាយ 
ដកឹ ជញ្ជនូ ដចូជា ផ្លវូ ថ្នល ់ផ្លវូ ដក្  ផ្លវូទកឹ  
នងិផ្លវូ អាកាស ដល្ មាន ចមា្ងាយ ត ្១០ 
គីឡូម៉្ត្ ពី កណ្តាល ទីក្ុង ភ្នំព្ញ»។

លោកស្ ី Indranee Rajah រដ្ឋមន្ត្ ី  
ប្ចាំ ទីស្តីការ នាយក រដ្ឋមន្្តី និង ជា 
អនរុដ្ឋ មន្្ត ីកស្ងួ ហរិញ្ញវត្ថ ុនងិ អភវិឌឍ្ន ៍
ជាត ិសងិ្ហបរុ ីបាន ថ្លង្ ក្នងុ ពធិ ីចុះ ហត្ថ-
ល្ខា លើ ការ អភិវឌ្ឍ PPLC ន្ះ គឺ ជា  
ការ សម្ច ដទ៏ាន់ ព្ល វ្លា។ វានងឹ  
ផ្តល ់នវូ ហដ្្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ សខំាន់ៗ  ដើមប្ ី 
ពង្ឹង ចង្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ របស់ ប្ទ្ស 
កម្ពុជា  និង បង្កើនការ នាំច្ញ។

លោកស្ ីបញ្ជាក ់ថា៖«នៅក្នងុពល្ 
ដ៏ លំបាក ន្ះ  ការ ជំរុញ ភាពជា ដ្ គូ 

ក្នុង តំបន់ដូចជា គម្ង PPLC ន្ះ 
ពតិជា មាន សារៈសខំាន ់ណស ់ដោយ 
មិន ត្ឹមត្ ចូល រួម ចំណ្ក ក្នុងការ- 
អភិវឌ្ឍ វិស័យ ដឹក ជញ្ចូន របស់ កម្ពុជា  
ប៉ុណ្ណោះទ្  ប៉ុន្ត្ វា ក៏ ដើរតួ ជាទី តាំង 
សម្ ប់  កម្ពុជា  និង សិង្ហបុរី ក្នុង ការ- 
ផ្លាស ់  ប្តូរ ចំណ្ះ ដឹង និង ច្ក រំល្ក ការ- 
អនុវត្ត ល្អៗ និង សហការ និង លើក កម្ព ស ់ 
វិស័យ ដឹក ជញ្ចូន នានា។  ខ្ញុំសូម អបអរ 
សាទរ ដល់ រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា  និង 
ក្ុមហ៊ុន YCH ដ្ល បាន បង្កើត ឱ្យ 
មាន នូវ ព្ឹត្តិការណ៍  ដ៏ អសា្ចារ្យ ន្ះ»។

លោក Robert Yap  បាន ថ្ល្ងថា  
ចាបត់ាំង ព ីគម្ង ន្ះ ត្ូវ បាន ចាប់- 
ផ្តើម ពភិាកស្ា  នៅ ថ្ងទ្១ី០ ខ ្កញ្ញា ឆ្នា ំ
មនុមក  PPLCបាន កា្លាយ ជា ព្តឹ្តកិារណ ៍
ដ ៏សខំាន ់សមប្ ់ឧសស្ាហកម្ម ផ្គតផ់្គង ់
នងិ ឧស្សាហកម្ម ដកឹ ទនំញិ របស់ បទ្ស្ 
កម្ពុជា  ព្ះ វា បង្ហាញ  ពី គុណ សម្បត្តិ 
ន្ ការដឹក ជញ្ជូន ប្ប ចម្ុះ ។

នាយក ប្តិបត្តិ រូប ន្ះបន្ត ថា៖  «ខ្ញុំ 
សូម  ថ្ល្ង អំណរ គុណ ដល់ រាជ រដ្ឋាភិ-
បាល  កម្ពុជា ដ្ល បាន ផ្តល់ នូវ ការ ជឿ 
ទកុចតិ្ត នងិ ការ ទទលួ ខសុត្វូ បប្ ន្ះ 
ដើម្បី ធ្វើ ឱ្យ ប្កដ ថា យើង ផ្តល់ នូវ 

ហដ្្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ដម៏ាន សារៈ សខំាន ់
ន្ះ ដល្ ពតិជា អាច ជយួ ដល ់ការរកី- 
ចម្ើន របស ់បទ្ស្ កម្ពជុា នងិ ឈាន 
ចូល ទៅ ក្នុង ខ្ស្ ច្វា៉ាក់ តម្ល្ ពិភព លោក»។

លោកទ្ស រដ្ឋ មន្្តី ស៊ុន ចាន់ថុល 
បាន លើក ឡើង បន្ត ថា ភាព ជា ដ្គូ 
ដ្ល បាន ធ្វើ ឡើង  នាព្ល ន្ះ នឹង 
ជយួ ដល ់បទ្ស្ កម្ពជុា ឱយ្ សមច្  បាន  
នវូ ចក្ខ ុវសិយ័ ដើមប្ ីកា្លាយ ជា មជឈ្មណ្ឌល  
ដឹក ជញ្ជូន ក្នុង តំបន់ ដ្ល បាន គូស- 
បញ្ជាក់ នៅ ក្នុងស្ចក្តី ព្ង ផ្ន ការ- 
ម្អន្តរ កាល ស្តីពីការ តភា្ជាប់  ប្ព័ន្ធ ដឹក- 
ជញ្ជូន ពហុ មធ្យោបាយនិង ភ័ស្តុភារ កម្ម។

 លោក ស៊ុន ចាន់ថុល បានបន្ត  ថា៖ 
« បញ្ហា ភស័្តភុារ កម្ម គជឺា សមាសធាត ុដ ៏
សំខាន់  សម្ប់ ប្ទ្ស កម្ពុជា ដើម្បី 
សមច្ គោលដៅ របស ់យើង ក្នងុ ការ- 
ប្កា្លាយ ទៅ ជា ប្ទ្ស ដ្ល មាន 
បក់្ ចំណលូ  មធយ្ម កម្តិ ខ្ពស ់នៅ ឆ្នា ំ
២០៣០ នងិ មាន បក្ ់ចណំលូ កម្តិ 
ខ្ពស់ នៅ ឆ្នាំ២០៥០ ។ យើង ទន្ទឹង រង់- 
ចាំ ធ្វើការ សហការ ជាមួយ ក្ុមហ៊ុន  
YCH ដើម្បី បញ្ចូល ការ អនុវត្ត ជា 
លក្ខណៈ អន្តរ ជាត ិ ន្ះ ទៅ ក្នងុ គមង្ 
PPLC   របស់ យើង »៕
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ក្រមុហុ៊នក្នងុស្រកុ២ស្នើសំុស្លាកសញ្ញាផលិតផលកម្ពជុាមានគុណភាព
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ក្មុហ៊នុ  លលី ីហ្វូដ៊  អុនិ- 
ដស ទ្ី  ខូ  អិលធីឌី ដ្ល ផលិត  
នំស្ួយ  «លីលី » និង សហគ្ស  
លាង ឡ្ង ដ្ល ជា  ក្ុមហ៊ុន ផលិត 
គ្ឿង ទ្ស ក្នុង ស្ុក បានកា្លាយ ជា 
ក្ុមហ៊ុន ដំបូងគ្ ដោយបាន ដក់ 
ពាក្យ ស្នើ សុំ សា្លាក សញ្ញា  ផលិត ផល 
កម្ពុជា មាន គុណភាព(Cambodia 
Quality Product) ព ី កស្ងួ  ឧសស្ាហ- 
កម្ម  វិទ្យោសាស្ត្  បច្ច្ក វិទ្យោ  និង នវា-
នុវត្តន៍ ដ្ល ក្សួង  ន្ះ ទើប   ច្ញ-  
ប្កាស ឱ្យ ប្ើប្ស់   ជា សាធារណៈ 
កាល ពីថ្ង្ទី ៨  ខ្ កុម្ភៈ ។ 

លោក រាម  ច័ន្ទ វណ្ណោ អគ្គ នាយក រង 
ន្ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន សហគ្ស ធុន- 
តចូនងិ មធយ្ ម  នងិ សបិប្កម្ម ន ្កស្ងួ  
ឧសស្ាហកម្ម   វទិយ្ោសាស្ត ្ បច្ចក្វទិយ្ោ  នងិ 
នវានុវត្តន៍ បាន  ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ថា  
គតិ មក ដល ់ព្ល ន្ះ  ក្សងួ ឧស្សាហ-  
កម្ម  ទើប ត្ ទទួល បាន ពាក្យ ស្នើសុំ 
វញិ្ញា បន បតប្ ញ្ជាក ់សញ្ញា ផលតិ ផល 
កម្ពជុា មាន គណុ ភាព  ព ី ក្មុហ៊នុ ចនំនួ  
២  គឺ ក្ុមហ៊ុន  នំ  ស្ួយ  លី លី  លើ 
ផលតិ ផល ចនំនួ ៤មខុ នងិ សហគស្ 
ផលតិ ទកឹ ត្ ី ទកឹ សុអីុវី  ទកឹ សៀង  ទកឹ- 
ម្ទស្  នងិ បង្ ខយ្ង  ឈ្មោះ  លាង  ឡង្ 
លើ មុខ ផលិត ផល ចំនួន ៦ មុខ ។ 

លោក និយាយ ថា៖ « ក្ុមហ៊ុន ទាំង 
២  ន្ះ កំពុង ស្ថិត ក្នុង នីតិ វិធី ដោយ ត្ូវ 
ធ្វើ ការ ប្ជុំ សមាជិក ន្ គណៈ កម្ម ការ  
ផ្តល ់សញ្ញា ផលតិ ផល កម្ពជុា មាន គណុ- 
ភាពដើម្បី ពិភាក្សា ពិនិត្យ វាយ តម្ល្  
និង អនុម័ត ជា មុន សិន »។ 

លោក ចន័្ទ វណ្ណោ  បានឱ្យ ដឹងថា កស្ងួ   
កពំងុ ពនិតិយ្  នងិ សមច្ ដើមបី្ ផ្តល ់សា្លាក  
សញ្ញា ផលតិ ផល កម្ពជុា មាន គណុភាព  
ដល់ ក្ុមហ៊ុន និង សហគ្ស  ២ ន្ះ ។ 

លោក ថ្លង្ថា៖ «គណៈ កម្មការ ផ្តល ់
សញ្ញា ផលតិ ផល កម្ពជុា មាន គណុភាព  
ន្ ក្សួង  ឧស្សាហកម្ម   នងឹ រៀប ច ំពិធ ី
ប្គល់ វិញ្ញា បន បត្ បញ្ជាក់ សញ្ញា ផលិត - 
ផល កម្ពុជា មាន គុណភាព  ជូន ដល់ 
មា្ចាស ់រោងចក ្ សហ គស្  នងិ សបិប្កម្ម  
មួយ ចំនួន  ដ្ល បាន ដក់ ពាក្យ ស្នើ 
ដំបូង គ្ បន្ត បនា្ទាប់ »។ 

អ្នកស្ ីកវ្ មុ ំអគ្គ នាយក ក្មុហ៊នុ 
លលីហី្វូដ៊  បប្ ់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍ថា ក្មុហ៊នុ  
អ្នកស្ី ពិតជា បាន ស្នើ សុំ និមិត្តសញ្ញា 
បញ្ជាក ់គណុភាព ពកីស្ងួ ដើមប្ ីទទលួ  
បាន ការ ទទួល សា្គាល់ ផលិតផល របស់ 
ក្ុមហ៊ុន  មាន គុណ ភាព ។ 

អ្នក ស្ ីនិយាយថា៖«ការ ទទលួ បាន 

សា្លាក សញ្ញា ផលិតផល កម្ពុជា មាន 
គុណ ភាព  នឹង ធ្វើ ឱ្យ អតិថិជនមាន ទំនុក -  
ចតិ្ត ក្នងុ កា រប្ើ បស្ ់ផលតិ ផល របស ់
យើង កាន់ ត្ ខា្លាំង ដោយ មិន ព្ួយ- 
បារម្ភ ពីការ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខ ភាព »។

លោក ស្៊ាន ព្ជ្   បុគ្គលិក ផ្ន្ក 
គ្ប់ គ្ង គុណភាព  និង សុវត្ថិភាព ម្ហូប 
អាហារ (QC)ន ្សហគស្  លាង ឡង្  
បាន ឱយ្ ដងឹថា សហគស្ របស ់លោក 
បាន  ដក់ ពាក្យ ស្នើ សុំ សា្លាកសញ្ញា ផលិត- 
ផល កម្ពុជា មានគុណភាព នៅក្សួង 
ឧស្សាហកម្ម កាលពី ខ្ មុន ។  

លោក ពជ្ ្បាន បន្ថម្ ថា សហគស្ 
លាង ឡង្ គ ឺ ជា ក្មុហ៊នុ ក្នងុ ស្កុ ឈាន 
មុខ នៅកម្ពុជា ក្នុង ការ  ផលិត ទឹកត្ី ទឹក - 
សុអីុវី  ទកឹខ្ម្ះ ទកឹ ម្ទស្  ទកឹ សៀង នងិ  
ទកឹ បង្ ខយ្ង  ដល្ កពំងុ មាន ទផីស្ារ  ល្អ  
ដោយ ការ ផលតិអន ុលោម តាម ស្តងដ់ 
អនាមយ័ ត្មឹ ត្វូ   ហើយ ការទទលួ សា្គាល ់ 

ផលិតផល មាន  គុណ ភាព  សុវត្ថិភាព 
ពី ក្សួង ន្ះនឹង  ផ្តល់ ទំនុក ចិត្ត ដល់ 
អ្នក ប្ើប្ស់ថ្ម ទៀត ។   

លោក  ពជ្ ្ បន្ត ៖«ខ្ញុ ំសង្កត្ ឃើញ 
ថា  បច្ចបុប្ន្ន  ផលតិ ផលខ្មរ្ យើង កពំងុ 
មាន ស្តង ់ដ   ដចូ្ន្ះ ការ ទទលួ  បាន សញ្ញា  
ផលិត ផល កម្ពុជា មាន គុណភាព  នឹង 
ជួយ ពង្ឹង ផលិត ផល របស់ ខ្ម្រ យើង 
ក្នងុ ការ ចាប ់យក  ឱកាស បក្តួ បជ្ង្ 
នៅក្នុង ទីផ្សារ អន្តរជាតិ»។

លោក ត្ តាំងប៉ ប្ធាន សម្ព័ន្ធ 
សមាគម សហគស្ ធនុ តចូ នងិ មធយ្ម  
កម្ពុជា (FASMEC) បាន  សន្យោ      ជួយ 
ផស្ព្វ ផស្ាយ ដល ់សមាជកិ ឱយ្  ដក ់ពាកយ្ 
ស្នើ សុ ំសា្លាក សញ្ញា ន្ះ  ក្នងុ ពល្ ខាង មខុ   
ព្ះ វា មាន សារៈសំខាន់ ។ 

លោក បញ្ជាក់៖«ខ្ញុំ គិត ថា  សិប្បកម្ម 
ផស្្ង ៗ  ទៀត គរួ បញ្ាប ់ ដក ់ស្នើ សុ ំដើមប្ ី 
ទទួល បាន ការ បញ្ជាក់ គុណភាព   ផលិត- 
ផល ដ្ល ពួកគ្ ចាំបាច់ ត្ូ វ ធ្វើ »។

បើ តាម លោក ហត៊ ផ្ង អគ្គ នាយក  
ន ្អគ្គ នាយកដ្ឋាន សហគស្ ធនុ តចូ 
និង មធ្យមន្ ក្សួង ឧស្សាហកម្ម   
សហ គ្ស ធុន តូច និង មធ្យម មាន  
៥២ ១៥៤  មូលដ្ឋាន នៅ មុន ដំណក់- 
កាល ន ្ការរាតតប្ាត ជងំ ឺកវូដី ១៩  ក្នងុ 
នោះ សហ គ្ស ធុន តូច និង មធ្យម  
សរុប ១៣ ៦៩០  មូលដ្ឋានត្ូវ បាន 
បាន បិទ និង ព្យួរនៅ ដំណក់ កាល  
ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ថ្លង្ ថា ៖« យើង ចាបំាច ់ត្វូត ្
ពង្ឹង ស្តង់ដ អនាម័យ ដើម្បី មាន  
ភាព ប្កួតប្ជ្ង ទាំង ការផលិត 
គុណភាព  ការវ្ចខ្ចប់ ដើម្បី ចាប់យក 
ឱកាស ទីផ្សារ អន្តរជាតិ»៕

 ស្លាក សញ្ញា  ផលិតផល កម្ពជុា មាន គុណភាព  ដេល សហគេសស្នើ សំុ ។ រូបថត ហា៊ាន រង្សី 

ក្រមុហុ៊នសិង្ហបុរីYCHឈានដល់...

OPEC+នឹងបង្កើន
ផលិតកម្មប្រងឆៅ
ដោយសរតម្រវូការ
និងតម្ល្រងើបឡើងវិញ

ទីកេុង ឡុងដ៍ៈ សមាជិក ន្ ក្ុម 
បទ្ស្ នា ំចញ្ បង្ក្នងុ  អង្គការ  OPEC  
នងិ សម្ពន័្ធ មតិ្តត្វូ រពំងឹ  បង្កើន ផលតិ  កម្ម  
ក្នុង កិច្ច ប្ជុំ កាល ពី ថ្ង្ ព្ហស្បតិ៍ ជា 
ការ ឆ្លើយ តប  ទៅ នឹង ការ ងើប ឡើង នូវ 
តម្ូវ ការ  និងតម្ល្ ប្ង  លើ ទីផ្សារ ។ 

ខណៈព្ល    ក្ុម ប្ទ្ស ក្នុង សម្ព័ន្ធ- 
មតិ្ត របស់ OPEC ហៅថា   OPEC+  ដល្  
ជា រឿយៗ ច្ើន ត្ ស្ថិត ក្នុង ជម្លាះ 
ជុំវិញ ចំនួន ប្ង ដ្ល ត្ូវ បូម ដើម្បី 
លក ់នៅ ទផីស្ារ  ការធា្លាកច់ុះ ន ្តម្ល ្បង្ 
ដល្ បណ្តាល មក ព ីជងំ ឺរាតតប្ាត  វរីសុ 
ករូ៉ណូ   បាន ធ្វើ ឱយ្ សមាជកិ យលស់ប្ 
លើ ការកាត់ បន្ថយ ទិន្នផល ផលិត កម្ម  
ដើម្បី គាំទ្ ដល់ តម្ល្ងើប ឡើង វិញ ។

ព្ល ន្ះ  យុទ្ធនាការ ចាក់  វា៉ាក់សំាង 
នោះ កំពុង ដំណើរការ   និងតម្ូវការ  ពី 
ប្ទ្ស ចិន ដ្ល ជា អ្នក នាំ ចូល ប្ង 
ធ ំបផំតុ ក្នងុ ពភិពលោក  បាន កើន ឡើង 
វិញដល ់កមិ្ត នៅមនុ ការ រីក រាលដល  
ជោគជយ័ ន ្កចិ្ច បជ្ុ ំនៅ ថ្ង ្ពហ្សប្តិ៍  
នងឹ ផ្តាត លើ រឿង ថាតើ បទ្ស្ ផលតិ 
ប្ង ច្ើន រុស្សុី និងអារា៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត 
អាច យល ់សប្ លើ មធយ្ោបាយ  អនវុត្ត  
ទៅ ព្លខាង មុ ខ ឬ ទ្ ។

លោក Bjarne Schieldrop  ប្ធាន  
អ្នកវភិាគ ផលតិផល នៅ ក្មុហ៊នុ សវ្-
ជ្វ  SEB បាន អះអាងថា៖ «មាន ការ- 
ខ្វ្ង គំនិត គា្នា អំពី ជម្ើស ធំ ក្នុង សម្ព័ន្ធ  
លើ សមត្ថភាព  ន្ ទីផ្សារ ប្ង ដើម្បី 
ទទួល  បរិមាណ ប្ងឆៅថ្មី»។ 

នៅ ក្នុង កិច្ច ប្ជុំ ក្ុម បច្ច្កទ្ស  
កាល ពថី្ង ្អង្គារ   បធ្ាន  អង្គការ  OPEC 
លោក Mohammed Barkindo បាន  
ជរំញុ ឱយ្ មាន ដណំះសយ្ កណ្តាល   
មួយ  នៅ ព្ល ដ្ល គាត់  និយាយ ថា 
ក្ុម ប្ទ្ស ផលិតប្ង ត្ូវ ត្ យក- 
ចតិ្ត ទកុ ដក ់ លើ សទុដិ្ឋនិយិម ប្ងុ បយ្ត័្ន   
ដ្លកើត  ច្ញ  ពី   ហានិភ័យ រាុាំរ៉្ន្     
ការ រីករាល ដល ជំងឺកូវីដ១៩។ 

អឡំងុ ពល្ កចិ្ច បជ្ុ ំកាល ព ីខម្ករា 
ក្មុ បទ្ស្ ក្នងុ  OPEC+ ដល្  មាន ២៣  
ប្ទ្ស ដ្ល ជា អ្នក នាំ ច្ញ ប្ង     
ត្វូការ រយៈព្ល ២ថ្ង ្ដត៏ាន  តងឹ ជជក្  
គា្នា ដើម្បី យល់ ស្ប លើ ការ បង្កើន ការ- 
ផ្គត់ផ្គង់   បណ្ដើរៗទៅកាន់ ទីផ្សារ ប្ង។ 

ខណៈពល្ បរមិាណ   ផលតិ កម្ម បង្ 
មាន ៧,១២៥   លាន បារ៉្ល ក្នុង ១ ថ្ង្ 
នងឹ ត្វូ បាន រកស្ា   សមប្ ់ទផីស្ារ ក្នងុ ខ ្
កមុ្ភៈ   បទ្ស្ នា ំចញ្ បង្  បាន ទមា្លាក ់  
តួល្ខ ដល់ ទៅ ៧,០៥ លាន បារ៉្ល  
សម្ប់ ខ្ មីនា ដោយ ការ ផ្គត់ផ្គង់ 
ទីផ្សារ  មាន ប្សិទ្ធភាព ត្ូវ បន្ថ្ម   
៧៥  ០០០បារ៉្ល ក្នុង ១ ថ្ង្ទៀត។ 

 ក្ុម អ្នក ជំនាញ  ជា ទូទៅ   បាន រំពឹង 
ថា   បទ្ស្ ក្នងុ OPEC+ នងឹ ឯកភាព 
បន្ថ្ម  ៥០០ ០០០ បារ៉្ល ក្នុង ១ ថ្ង្  
ក្នុង ខ្ ម្សា៕ AFP/RR



ហាងលក់មាន់បំពងLouisianaChickenដ៏ល្ីបល្បាញ
របស់ពលរដ្ឋខ្មែរបានបើកសាខានៅពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com១០

 អាហារ&ភែសជ្ជៈwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ហាង លក់មាន់ បំពង ដ៏ លៃបីលៃបាញ 
Louisiana Famous Fried 
Chicken (LFFC) បាន មកដល់ 
ទឹកដី កំណើត របស់ មា្ចាស់ វាហើយ 
កាលពី ឆ្នាំមុន ជាមួយនឹង ការបើក 
ហាង ទី១ នៅ កម្ពុជា  ក្នុង ផៃសារ ទំនើប 
ជីប ម៉ុង ណូ រ៉ូ ម៉ ល ។ 

 បៃវត្តិ របស់ ហាង មាន់ បំពង LFFC 
គ ឺបង្ហាញ ព ីជោគជយ័ របស ់ពល រដ្ឋ  ខ្មៃរ 
រសន់ៅ សហរដ្ឋអាមៃរកិ ខណៈ លោក 
Michael Eng បាន ទិញ ខៃសៃចង្វាក់ 
ម្ហូបអាហារនៃះ ទាំងមូល នៅក្នុង ឆ្នាំ 
២០០៩ បនា្ទាប់ពី ការខិតខំ បៃឹងបៃង 
អស់ រយៈពៃល ជិត ២ ទសវតៃស រ៍។ 

 ការមកដល់ នៃ ខៃសៃចង្វាក់ អាហារ 
ឆប់រហ័ស អន្តរជាតិ នៅ កម្ពុជា ដៃល 
មាន មា្ទា ស ់ជា ជនជាតខិ្មៃរ នៃះ គ ឺវា បាន 
បង្ហាញ ពី ការតស៊ូ និង បាន ជំរុញ ទឹក - 
ចិត្ត លោកសៃី Chan Katarina 
ដៃល  ជា អ្នកគៃប់គៃង ហាង មួយ នៃះ 
នៅ កម្ពុជា ។    

« រឿងរ៉ាវ របស់លោក Michael 
Eng គឺ ពិតជា មានការ ជំរុញ ទឹកចិត្ត 
ខ្លាំងណាស់ ។ គៃប់ ទិដ្ឋភាព នៃ ការ-  
ខតិ ខ ំបៃងឹបៃង រប សគ់ា ត ់មនិ តៃមឹតៃ 
បាន ជំរុញ ទឹកចិត្ត ខ្ញុំ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ 
ក៏បាន លើកទឹកចិត្ត ដល់ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
ជាចៃើន ទៀត នៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក   
ផង ដៃរ ។ កៃពី ការខិតខំ បៃឹងបៃង 
លោក   ក៏មានចក្ខុវិស័យ ការប្តៃជា្ញាចិត្ត 
និង ឆន្ទៈ ខ្ពស់ ក្នុងការ កាន់កាប់ មា៉ាក 
យីហោ LFFC នៃះ ផងដៃរ » ។ 

 លោកសៃី Katarina បានបន្តថា ៖ 
«លើសពនីៃះ ទៀត ការផ្តោត របសគ់ាត ់
គឺ បើក អាជីវកម្ម ដៃលមាន មា្ចាស់ ជា 
ជនជាតិខ្មៃរ ដើមៃបីបំពៃញ នូវ សៃចក្តី- 
សៃឡាញ ់ របស់គាត់ចំពោះ LFFC 
នងិ  ជា កៃរដណំៃល ខ្មៃរ របសគ់ាត ់។  វា 
បាន  បង្ហាញថា  តាមរយៈ ការខិតខំ 
បៃងឹបៃង នងិ ការតស៊ ូពៃយាយាម ធ្វើ ឱៃយ 
ក្តី សុ បិ នរបស់ មនុសៃស មា្នាក់ កា្លាយជា  
ការ ពិត  ហើយ ខ្ញុំ ចង់ បន្ត កៃរដំណៃល 
របស ់គាត់ ដៃលជា ហាង លក់ មាន់- 
បពំង LFFC នៅ កម្ពជុា ដៃលជា មាត-ុ
ភូមិ កំណើត របស់ យើង » ។ 

 បៃវត្តិ ជោគជ័យ របស់លោក Eng 
គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការខិតខំ បៃឹងបៃង 
នងិ ការប្តៃជា្ញាចតិ្ត ។ ដោយបាន មកដល ់
សហ រដ្ឋ អាមៃរកិ ក្នងុអាយ ុទើបតៃ   ១៨ 
ឆ្នាំ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៩២ បនា្ទាប់ពី រស់រន 
មាន  ជីវិត ពី របប ខ្មៃរកៃហម  លោក 

បានធ្វើការ ជា អ្នក ជូត សមា្អាត ឥដ្ឋ នៅ 
ហាង លក ់មាន ់បពំង LFFC ក្នងុ ទកីៃងុ 
ឡូ ស អៃ ន ជឺ ឡៃស រដ្ឋ កាលីហ្វ័រ នីញ៉ា ។ 

 ក្នុង រយៈពៃល ២ ទសវតៃសរ៍ លោក 
Eng បាន កា្លាយជា មា្ចាស់ ហាង មាន់ 
បំពង បៃមាណ ១០០ ហាង នៃ ខៃសៃ - 
ចង្វាក់ ទាំងមូល ដោយបាន ទិញយក 
ហាង មាន់ បំពង Louisiana Fa-
mous Fried Chicken ពី ស្ថាបនិក 
ឈ្មោះ លោក Joe Dion នៅក្នុង ឆ្នាំ 
២០០៩ ។ 

« ខ្ញុ ំកើត នៅក្នងុ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ ហើយ 
គៃួសរ ខ្ញុំ មិនសូវ ធូរធា រនោះទៃ ដូច្នៃះ 
ខ្ញុំ មិនបាន បញ្ចប់ មហាវិទៃយាល័យ ទៃ ។ 
ដោយ សងៃឃឹមថា នឹងមាន អនាគត ល្អ 
មា្ដាយ ខ្ញុ ំបាន ខ្ចលីយុ គៃ ដើមៃបី ឱៃយ បងសៃ ី
ខ្ញុំ ទៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក » ។ 

« គាត់ បានចាប់ផ្តើម ធ្វើកា រ ជា អ្នក- 

គិតលុយ នៅ ហាង LFFC ក្នុង ទីកៃុង 
ឡូ ស អៃ ន ជឺ ឡៃស បៃឹងបៃង រកលុយ 
ឱៃយ បាន គៃប់គៃន់  ដើមៃប ីអាច គៃប ់គៃង 
ហាង មយួ ដោយ ខ្លនួឯងបាន ។ ខ្ញុ ំមាន 
ឱកាស បាន ទៅលៃង គាត់ និង ជួយ 
អាជីវកម្ម របស់គាត់ ។ នៅ ហាង នោះ 
ហើយ  ដៃល ចណំង ់ចណំលូចតិ្ត ចម្អនិ 
អាហារ របសខ់្ញុ ំបានចាបផ់្តើម កើតមាន 
ឡើង » ។ 

« ហើយ ខ្ញុំ គិតថា ហៃតុអ្វី មិន បើក 
ហាង មាន ់បពំង LFFC នៅក្នងុ ទកីៃងុ 
ភ្នំពៃញ ? ខ្ញុំ ចង់ ណៃនាំ បៃជាជន 
កម្ពុជា  ឱៃយ ស្គាល់ រសជាតិ អាហារ មាន់ 
បំពង LFFC ដៃលមាន រសជាតិដ៏ 
ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ » ។ 

 លោកសៃី Katarina បន្តថា ៖« ខ្ញុំ ក៏ 
ចង់ នាំមុខ ម្ហូប ភាគខងតៃបូង មក ទីផៃសារ 
កម្ពុជា និង ផ្តល់ឱកាស ឱៃយ បៃជាជន 

កម្ពុជា ដទៃទៀត ទទួលបាន ជោគជ័យ 
ក្នុងនាម ជា មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ជាមួយនឹង 
ឱកាស អាជីវកម្ម ( េ្រហ្វន ឆយ ) ។  
ហើយ  បនា្ទាប់ពី ទទួលបាន ការយល់- 
ពៃម ពី លោក Michael Eng វា ក៏បាន 
កា្លាយជា ការពិត ដោយបាន បើកហាង 
LFFC ដបំងូ គៃ នៅ កម្ពជុា  នៅក្នងុ ផៃសារ 
ទំនើប ជីប ម៉ុង ណូ រ៉ូ ម៉ ល » ។  

 ស្ថាបនកិ LFFC លោក Dion បាន 
និយាយ នៅក្នុង អត្ថបទ មាន ចំណង-
ជើង ថា ” How Cambodians be-
came kings of beloved South 
LA fried chicken chain” ដៃល ចុះ 
ផៃសាយ លើ កាសៃត LA Times ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០១៧ ថា ៖« បៃជាជន កម្ពុជា គឺជា 
ហៃត ុផល ដ ៏ធ ំមយួ សមៃប ់ភាពជោគ-
ជ័យ នៃ ខៃសៃចង្វាក់ នៃះ » ។ 

  លោកសៃ ីKatarina បាន លើក 

ឡើង ថា ៖« នៅ ឆ្នា២ំ០០៩, ៩០ ភាគ-
រយ  នៃ ហាងទំាង ១០០ គឺជា កម្មសិទ្ធិ 
របស់ ព ល រដ្ឋ ខ្មៃរ ហើយ សព្វថ្ងៃនៃះ  
មាន ហាង សរុប ចំនួន ១៨៥ នៅលើ 
ពិភព លោក » ។ 

« យើង មាន ហាងនៅ បៃទៃស បូ លី វី 
និង វៀតណាម ក៏ដូចជា បៃទៃស កម្ពជុា 
បុ៉ន្តៃ ភាគចៃើន គឺ នៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក 
សៃបពៃល មាន គមៃង បើកហាង លក់ 
សិទ្ធ ិទៅ ឱៃយ បណា្តា បៃទៃស អាស៊ាន និង 
ចិន ផងដៃរ » ។  

 លោកសៃី Katarina បន្ថៃមថា ៖     
« ជំងឺ កូ វីដ ១៩ បានធ្វើឱៃយ គាំង ផៃនការ 
ជាចៃើន របប់ញ្ចលូ ទាងំ គមៃង របស ់
យើង ផងដៃរ ។ ប៉នុ្តៃ ឆ្នានំៃះ យើង គៃង 
បើកហាង បន្ថៃមទៀត រួមជាមួយ 
ការផៃសព្វផៃសាយ ឱកាស ទទួល សិទ្ធិ ធ្វើ 
អាជវីកម្ម ( េ្រហ្វន ឆយ ) សមៃប ់អ្នក- 
ដៃល ចាប់អារម្មណ៍ ក្នុង អាជីវកម្ម ម្ហូប-
អាហារ នងិ ភៃសជ្ជៈ ។ នៅពៃល អនាគត 
ដ៏ ខ្លី យើង ក៏មាន គមៃង បើក សខ 
នៅក្នុង ខៃត្ត សំខន់ៗ  ដូចជា ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ និង សៀមរប ជាដើម» ។ 

 លោក Dion បើកហាងលក់ មាន់ 
បពំង LFFC ដបំងូបង្អស ់នៅ South 
LA ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៧៦ ។ បុរស ដៃលមាន 
ដើមកំណើត នៅ រដ្ឋ Michigan 
អះអាងថា  លោកបានទទលួ រូបមន្ត ពី 
ចុងភៅ លោក Paul Prudhomme 
មកពី ទីកៃុង New Orleans ។ 

« គៃឿងផៃសំ របស់ ជនជាតិ Cajun តៃវូ 
បាន ធ្វើឡើង ដោយ ដៃ ដោយ លាយ ជា 
មួយ មៃសៅ ពិសៃស ដើមៃបី បំពង សច់មាន់ 
មាន រសជាតិ ឈ្ងយុ ឆ្ងាញ់ ប្លៃក ពី មាន់ 
បំពង  ដទៃ ។ គៃឿងផៃសំ ទំាងនៃះ ធ្វើ ឱៃយ 
សច់  មាន់ 'Cajun Kick'n Chicken' 
ទទួល បាន ការពៃញនិយម យា៉ាងខ្លាងំ » ។ 

« អតិថិជន ខ្មៃរ និង បរទៃស គៃប់ វ័យ 
តៃងតៃ ចូលចិត្ត មាន់ បំពង របស់ យើង 
ដៃល ធ្វើឱៃយ ខ្ញុំ សបៃបាយចិត្ត ណាស់ ។ 
ភ័ស្តុតាង ដៃល បង្ហាញថា  មាន់ បំពង 
របស់ យើង ឆ្ងាញ់ ប៉ុនណា  គឺ អតិថិជន 
បន្ត មក ម្តង ហើយ ម្តងទៀត » ។ 

 លោកសៃ ីKatarina បានបញ្ជាក់ថា ៖ 
«យើង ទទួលបាន សំណើ ជាចៃើន ពី 
អតិថិជន ឱៃយ បើកហាង បន្ថៃមទៀត ដោយ 
អ្នកខ្លះ ថៃមទំាង ស្នើសំុ ឱកាស ធ្វើ អាជី-
វកម្ម  ទិញ( េ្រហ្វនឆយ ) ពី យើង ផង-  
ដៃរ ។ ដូច្នៃះ  ខ្ញុ ំគិតថា មនុសៃស កាន់តៃចៃើន 
ជឿជាក់ លើ រសជាតិ ដ៏ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ នៃ 
មាន់ បំពង របស់ យើង »៕   លោកស្រ ីChan Katarina 

 លោកស្រ ីChan Katarina (រូបអាវខ្មៅ) ប្រធានគ្រប់គ្រងហាងលក់មាន់បំពង Louisiana Chicken ក្នងុទីក្រងុភ្នពំ្រញ។  

 មាន់បំពងដ៏ល្របីល្របាញប្រចំាហាង Louisiana Famous Fried Chicken ។
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សៅសម្ភស្ស

អង្គការសហប្រជាជាតិបាន
នយិាយថាយា៉ាងហោចណាស់
មនុស្រស ៣៨នាក់បានស្លាប់
ក្រយមានការបង្ក្របពីកង-
សន្តិសុខរបស់មីយា៉ាន់មា៉ាទៅ-
លើការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំង
នឹងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពី
ថ្ង្រពុធកន្លងទៅ។
កងកមា្លាំងសន្តិសុខមីយា៉ាន់-

មា៉ាបានបាញ់រះទៅលើក្រុមអ្នក-
តវ៉ាដោយដ្រញតាមក្រុមន្រះ
និងថ្រមទាំងបានវយក្រុម
ការងារសង្គ្រះបនា្ទាន់មា្នាក់
យា៉ាងដណំំថ្រមទៀតផង។ន្រះ
បើតាមការឱ្រយឃើញក្នុងខ្រស្រវីដ្រអូ
មួយដ្រលបានបងា្ហាញរូបភាព
ន្រការប្រើប្រស់អំពើហិង្រសា
តទល់នឹងក្រុមប្រឆាំងន្ររដ្ឋ-
ប្រហារយោធាដ្រលបាន
ចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំង
តាំងពីខ្រមុនមកម្ល្រ៉ះ។
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិ

នៅប្រទ្រសស្វ៊ីសបាននិយាយ
ថាមនុស្រស៣៨នាក់បានស្លាប់
កាលពីថ្ង្រពុធកន្លងទៅជា
តលួ្រខត្រវូគ្នានងឹរបាយការណ៍
ផ្រស្រងទៀត បើទោះបីជាទិន្ន-
នយ័ពតិប្រកដពបិាកទទលួបាន

ច្រញពីប្រទ្រសន្រះក៏ដោយ។
លោកស្រីChristineSchra-

nerBurgenerប្រសិតរបស់
អង្គការសហប្រជាជាតិ បាន
ហៅថ្ង្រដដ្រលន្រះថាជា«ថ្ង្រ-
បង្ហូរឈាមដ៏អាក្រក់បំផុត»
ចាប់តាំងពីមានបាតុកម្មមក។
លោកស្រីបានឱ្រយដងឹទៀតថា៖
«មនុស្រស៣៨នាក់បានស្លាប់
ក្នុងរយៈព្រលត្រ១ថ្ង្រ។ គិត
មកដល់បច្ចុប្របន្ន មានមនុស្រស
ជាង៥០នាក់ហើយដ្រលបាន
ស្លាប់ បើរាប់តាំងពីថ្ង្រធ្វើរដ្ឋ-
ប្រហារដបំងូខណៈមនសុ្រសជា-
ច្រើនទៀតបានរងរបួស»។
លោកស្រីThinzarShun-

lei Yiសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្រស
នៅទីក្រុងយា៉ាំងហោ្គោន បាន
ពិពណ៌នាអំពីការប្រើប្រស់
កមា្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុម-
អ្នកតវ៉ាថាជា«ការសមា្លាប់
ប្រចាំថ្ង្រ»ទៅហើយ។
ក្នុងចំណោមអ្នកដ្រលបាន

ស្លាប់កាលពីថ្ង្រពុធមានយុវតី
អាយុ១៩ឆា្នាំមា្នាក់ត្រូវបាន
យោធាបាញ់សមា្លាប់នៅទីក្រុង
Mandalay។បើយោងតាម
ប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយក្នងុស្រកុក្ម្រង
ប្រុសជំទង់អាយុ១៤ឆា្នាំមា្នាក់
ក៏ត្រូវបានយោធាបាញ់សមា្លាប់

ផងដ្ររ។
សក្រសីឃើញហ្រតុការណ៍

មា្នាក់បានប្រប់កាស្រត The
Guardianថាកមា្លាងំសន្តសិខុ
បានប្រើកមា្លាំងបាយតទល់នងឹ
ក្រុមបាតុករ នៅបណា្ដាទីក្រុង
ជាច្រើនរួមមានទីក្រងុMonywa
បណា្ដាលឱ្រយមនសុ្រស៦នាកប់ាន
ស្លាប់ និងយា៉ាងហោចណាស់
៣០នាក់រងរបួស។មនុស្រស
រាប់រយនាក់ទៀតក៏បានច្រញ
មកតវ៉ាផងដ្ររខណៈប៉ូលិស
បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅ
ម៉ាងប្រហ្រល១១ព្រឹក។

យា៉ាងហោចណាសម់នសុ្រស៨
នាក់ត្រវូបានសមា្លាប់នៅសងា្កាត់
មួយក្នុងទីក្រុងយា៉ាំងហោ្គោន
ក្រយកមា្លាងំសន្តសិខុបានប្រើ
អាវុធស្វ័យប្រវត្តិបើកការបាញ់
ក្រុមបាតុករនៅព្រលល្ងាចថ្ង្រ
ដដ្រល។ន្រះបើយោងតាម
សរព័ត៌មានReuters។
បាតុករមា្នាក់ដ្រលជាសក្រសី

ន្រការបង្ក្របដោយយោធា
នៅសងា្កាត់ខាងជើងOkkala-
paបានប្រប់កាស្រតthe
Guardianថាការបាញ់ប្រហារ
នៅត្របន្ត។ សក្រសីបាននិ-

យាយថា៖«ខ្ញុំនៅត្ររុលទៅ
ឈរនៅជរួមខុជានចិ្ចហើយបើ
ទោះជាគ្របាញ់ខ្ញុំស្លាប់ក៏ស្លាប់
ទៅ។ខ្ញុំមិនអាចទ្រំនឹងរបប
ន្រះបានទៀតទ្រ»។
បាតុករមា្នាក់បាននិយាយថា

ក្រុមបាតុករនៅតំបន់បាតុកម្ម
បានឈរបិទផ្លូវដើម្របីកុំឱ្រយរថ-
យន្តដឹកអ្នកទោសស្រីៗនោះ
ឆ្លងផុតទៅបាន។ក្រុមបាតុករ
បានទទួលការរាយការណ៍ពី
ស្ត្រីទាំងនោះថាត្រូវបានគ្រ
បៀតបៀនផ្លូវភ្រទនៅក្នុងពន្ធ-
នាគរនងិបារម្ភពីសវុត្ថភិាពស្ត្រី
ទាំងនោះ។
ប្រភពដដ្រលបានឱ្រយដឹងថា

ប៉ូលិសបានប្រើចមា្ពាមកៅស៊ូ
និងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្ន្រកដើម្របី
បើកផ្លូវឱ្រយទូលយហើយនៅ
ប្រហ្រលម៉ាង ៥ល្ងាច ក្រុម
ប៉ូលិសបានបាញ់កាំភ្លើងកៅ-
ស៊ូទៅលើក្រមុអ្នកតវ៉ាប្រហ្រល
១០០នាក់ដ្រលនៅស្រស
សល់ ក្រយមកមានក្រុម-
ទាហានបាញ់គ្រប់កាំភ្លើង
ជាច្រើនគ្រប់ទៀត។
បាតុករមា្នាក់ទៀត បាននិ-

យាយថា៖«ខ្ញុំគ្មានពាក្រយអ្វី
ដ្រលអាចពពិណន៌ាពីអារម្មណ៍
របស់ខ្ញុំបានទ្រ។មនុស្រសច្រើន

នាក់បានស្លាប់តាមដងផ្លូវ។
ពួកគ្របាញ់សមា្លាប់អ្នកណាក៏
បានតាមដងផ្លូវ។យើងមិន-
ម្រនជាភ្ររវករទ្រយើងជា
ជនសុីវិលយើងកំពុងត្រតស៊ូ
ដើម្របីទទួលបានប្រជាធិប-
ត្រយ្រយរបស់យើង។យើងតវ៉ា
ដោយសន្តិវិធី ប៉ុន្ត្រពួកគ្រប្រើ
ហិង្រសាដាក់ពួកយើង»។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាកាលពី

ថ្ង្រអងា្គោរ កន្លងទៅអាជា្ញាធរ
យោធារបស់ប្រទ្រសមយីា៉ានម់ា៉ា
បានចោទប្រកាន់អ្នកថតរូប
ព័ត៌មានមា្នាក់ និងអ្នកកាស្រត
៥នា ក់ផ្រស្រងទៀតពីបទផ្រសព្វ-
ផ្រសាយព័ត៌មានបាតុកម្មន្រះ
ផងដ្ររ។
មនុស្រសជិត ១៣០០នាក់

ត្រូវបានឃុំខ្លនួចាប់តាងំពីមាន
ការធ្វើបាតុកម្មមករួមបញ្ជូល
ទាំងអ្នកនយោបាយធំៗជា
ច្រើន។ក្នងុនោះលោកស្រអី៊ងុ-
សនស៊ូជីដ្រលប្រឈមនឹង
ការចោទប្រកាន់ចំនួន៤និង
លោកWinMyintដ្រលត្រូវ
បានគ្រចោទប្រកាន់២ករណី
ក្នងុនោះមានការចោទប្រកាន់ពី
បទរលំោភរដ្ឋធម្មនញុ្ញដ្រលត្រវូ
ផ្តនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគររហតូ
ដល់៣ឆា្នាំ៕

រយៈពេល១ថ្ងេមនុសេសយ៉ាងហោច៣៨នាក់បានស្លាប់ក្នងុការធ្វើបាតុកម្មនៅមីយ៉ាន់ម៉ា

ប្ក់សាយ

អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្រសអង្គ-
ការសហប្រជាជាតិមា្នាក់បាន
និយាយថា ការរំលោភសិទ្ធិ-
មនុស្រស និងភាពស្រកឃ្លាន
កាន់ត្រអាក្រក់ទៅៗនៅក្នុង
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងស្រប-
ព្រលមានវិធានការតឹងរុឹងមួយ
ចំនួន ដើម្របីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះ-
ឡើងន្រជំងឺកូវីដ១៩ ដោយ
បានចង្អុលបងា្ហាញទៅរបាយ-
ការណ៍ជាច្រើនដ្រលថាមនសុ្រស
បានស្លាប់ ដោយសរការអត់
អាហារ។
រដ្ឋគ្រប់គ្រងផ្តាច់ការយា៉ាង

ជិតស្លុងន្រះដ្រលមិនទាន់
បញ្ជាក់អះអាងអំពីករណីឆ្លង
ជងំកឺវីូដ១៩ណាមយួនោះបាន
បទិព្រដំ្រនរបស់ខ្លនួបទិទកី្រងុ
នានានងិបានចាត់វធិានការជា

បន្តបនា្ទាប់ដើម្របីព្រយាយាមទប់-
ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងន្រជំងឺន្រះ។
នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយ

លោកTomasOjeaQuin-
tanaអ្នករាយការណ៍ពិស្រស
អង្គការសហប្រជាជាតិអំពី
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្រសនៅក្នុង
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងបាន
ព្រមានថា វិធានការរឹតបន្តឹង
យា៉ាងតឹងរុឹងទាំងនោះទំនងជា
ធ្វើឱ្រយស្ថានភាពន្រការរំលោភ
សទិ្ធិមនសុ្រសនៅក្នងុប្រទ្រសន្រះ
កាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរ។
របាយការណ៍នោះ បានឱ្រយ

ដឹងថាចំនួនប្រជាជនដ្រល
ព្រយាយាមរត់ភៀសខ្លួនច្រញពី
ប្រទ្រសករូ៉្រខាងជើងបានធា្លាក-់
ចុះគួរឱ្រយកត់សមា្គោល់នៅព្រល
ដ្រលមនសុ្រសត្រមឹត្រ២២៩នាក់
បានមកដល់ប្រទ្រសកូរ៉្រខាង-
ត្របូងធា្លាក់ចុះពី១០៤៧នាក់

នៅក្នុងឆា្នាំ២០១៩។
របាយការណ៍នោះមិនបាន

បញ្ជាក់អះអាងថា  ប្រទ្រស
ន្រះបង្កើតតំបន់ការពារមួយ
មានទទឹងប្រវ្រង១គីឡូម៉្រត្រ
នៅតាមបណោ្ដាយព្រដំ្រនរបស់
ខ្លួនជាទីដ្រលក្រុមភា្នាក់ងារ
អនុវត្តច្របាប់ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិ
ឱ្រយបាញអ់្នកដ្រលប៉នុបង៉រត់ឆ្លង
ព្រំដ្រននោះទ្រ។
លោកQuintana អ្នក-

ជំនាញឯករាជ្រយ ដ្រលមិនបាន
និយាយក្នុងនាមជាUN បាន
និយាយថាតាមការរាយ-
ការណ៍ប្រជាជនជាច្រើននាក់
ត្រូវបានគ្រសមា្លាប់ពីបទបំពាន
វិធានការប្រឆាំងជំងឺរាតត្របាត
ក្នងុនោះមានពីបទធ្វើពាណជិ្ជ-
កម្មដោយខុសច្របាប់ជាមួយ
ប្រទ្រសចិន។
លោកបានស្នើឱ្រយប្រទ្រស

កូរ៉្រខាងជើងធានាថាផល-
វិបាកអវិជ្ជមានន្រវិធានការ
ទប់ស្កាត់ទាំងនោះមិនធំជាង
ផលប៉ះពាល់ពីជំងឆ្លងរាត-
ត្របាតន្រះទ្រ។
លោកQuintanaបាន

និយាយថាការកាត់បន្ថយ
ពាណជិ្ជកម្មជាមយួប្រទ្រសចនិ
បាននាំឱ្រយធា្លាក់ចុះសកម្មភាព
ទីផ្រសារគួរឱ្រយកត់សមា្គោល់ និង
ប្រក់ចំណូលសម្រប់ក្រុម-
គ្រួសរដ្រលពឹងផ្អ្រកទៅលើ
សកម្មភាពទផី្រសារតចូៗក៏ធា្លាក-់
ចុះដ្ររ។
លោកបាននយិាយថា៖«មាន

ការខ្វះខាតទំនិញសំខាន់ៗ
ថា្នាំព្រទ្រយ ទិន្នផលកសិកម្ម
សម្រប់ការដាំដុះបង្កបង្កើន
ផល និងវត្ថុធាតុដើមសម្រប់
រោងចក្ររបស់រដ្ឋដោយបាន
សម្ត្រងកង្វល់មយួថាខ្រយល់ព្រយុះ-
ទីហ្វុងនិងទឹកជំនន់កាលពីឆា្នាំ
ទៅ អាចនាំឱ្រយមាន «វិបត្តិ
ស្របៀងអាហារកាន់ត្រធ្ងន់-
ធ្ងរ»ថ្រមទៀត។

លោកបានបន្តថា៖ «ការ-
ស្លាប់ដោយអត់អាហារត្រូវ
បានគ្ររាយការណ៍ដោយមាន
ការកើនឡើងចំនួនក្ម្រងៗនិង
មនុស្រសចាស់ដ្រលបានខិតខំ
ប្រឹងប្រងសុំជំនួយខណៈក្រុម-
គ្រួសរមិនអាចជួយផ្គត់ផ្គង់
ពួកគ្របាននោះ»។
លោកបាននិយាយថា កិច្ច-

ប្រតិបត្តិការជំនួយមនុស្រសធម៌
ជិតឈានដល់ការជាប់គំង
និងមានអ្នកធ្វើការផ្ន្រកជំនួយ
អន្តរជាតិមានត្រ៣នាក់នៅ
ក្នងុប្រទ្រសករូ៉្រខាងជើងខណៈ-
ដ្រលជំនួយសង្គ្រះបានជាប់
គំងនៅព្រំដ្រនចិនជាច្រើនខ្រ
ហើយដោយសរការរឹតត្របិត
ការនាំចូល។
ចំណ្រកប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយរបស់

រដ្ឋ បានរាយការណ៍កាលពីថ្ង្រ
ព្រហស្របតិ៍ថាម្រដឹកនំាកូរ៉្រខាង-
ជើងលោកគីម ជុងអុ៊នបាន
សង្កត់ធ្ងន់ពីតួនាទីរបស់មន្ត្រី
គណបក្រសក្នងុតំបន់ នៅក្នងុការ-
សម្រចបានការអភិវឌ្រឍជាតិ

ខណៈលោកបានចូលរួមសិកា្ខា-
សលរបស់ល្រខាជាន់ខ្ពស់ន្រ
គណៈកមា្មាធិការក្រុងនិងតំបន់
របស់គណបក្រសពលករដ្រលកំពុង
កាន់អំណាច។
សិកា្ខាសលន្រះត្រូវបាន

រៀបចំធ្វើឡើងកាលពីថ្ង្រពុធ
នៅគណៈកមា្មាធិការមជ្រឈិមន្រ
គណបក្រសពលករនៅក្នងុទកី្រងុ
ព្រយុងយា៉ាងដើម្របីពិភាក្រសាអំពី
មធ្រយាបាយនានាក្នុងការ-
អនវុត្តគោលដៅដ្រលត្រវូបាន
ដាក់ច្រញនៅក្នុងអំឡុងសមាជ
គណបក្រសដ៏កម្រមយួនៅក្នងុខ្រ
មករា។ន្រះបើយោងតាម
ទីភា្នាក់សរព័ត៌មានមជ្រឈិម-
កូរ៉្រ(KCNA)។
នៅព្រលធ្វើសមាជគណ-

បក្រសនោះលោកគីមជុងអ៊ុន
បានសរភាពចំពោះការបរា-
ជ័យនៅក្នុងផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍
ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនាព្រល
កន្លងទៅហើយបងា្ហាញគម្រង
អភិឌ្រឍន៍ថ្មីដោយផ្តាតទៅលើ
ការពឹងផ្អ្រកលើខ្លួនឯង៕

អ្នកជំនាញUNនិយយថាបេទេសកូរ៉េខាងជើងបេើបេស់វិធានការ
ទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរាតតេបាតដើមេបីរឹតបន្តងឹសិទ្ធមិនុសេសបន្ថេមទៀត

បូ៉លិសសម្លងឹមើលខណៈអ្នកតវ៉ាធ្វើបាតុកម្មនៅក្នងុទីកុ្ងយុាងំហ្គោន។AFP



ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍

ប្រធានាធបិតីអាម្ររកិលោក
JoeBidenហាក់បីដូចជា
ប្រស្រ័យទាក់ទងញឹកញាប់
ជាងមុនជាមួយនឹងក្រុមមន្រ្តី
វៀតណាមដោយសារត្របញ្ហា
ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្របូង
កាន់ត្រមានភាពសំាញំុាច្រើន-
ឡើង។ន្រះបើតាមអ្នកជំនាញ
លើកឡើងកន្លងមក។
«សា្ថានការណ៍នៅក្នងុសមទុ្រ

ចិនខាងត្របូងឆ្នាំន្រះនឹងកាន់-
ត្រតានតឹងទៅៗដោយសារត្រ
រដ្ឋបាលBidenបានគសូបញ្ជាក់
ថាស.រ.អានងឹបន្តការប្រកតួ-
ប្រជ្រងយុទ្ធសាស្រ្តប្រឆំង
ប្រទ្រសចនិ»។ន្រះបើតាមការ
អះអាងរបស់លោកសាស្រ្តា-
ចារ្រយRenatoCruzDeCas-
troន្រដ្របា៉ាតឺម៉ង់ការសិក្រសា
អន្តរជាតិន្រសាកលវិទ្រយាល័យ
DeLaSalleUniversityក្នងុ
ប្រទ្រសហ្វីលីពីនបានប្រប់
VnExpressInternational។
សមុទ្រចិនខាងត្របូងត្រូវគ្រ

សា្គាល់ថាជាសមុទ្រខាងកើត
ក្នុងប្រទ្រសវៀតណាម។
នៅថ្ង្រទ៥ីកមុ្ភៈកន្លងទៅន្រះ

លោកBidenបានចាតទ់កុថា
ប្រទ្រសចិនជាដ្រគូប្រកួត-
ប្រជ្រងយ៉ាងស្វិតសា្វាញមួយ
របស់សហរដ្ឋអាម្ររកិ។លោក
ថាទីក្រងុប៉្រកាងំបង្កើតឱ្រយមាន
ឧបសគ្គមួយចំនួនទៅលើ«ភាព-
រុងរឿងសន្តសុិខតម្ល្រប្រជាធិប-
ត្រយ្រយជាច្រើន»។
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រស

AntonyBlinken បាន
និយយថាមានមូលដ្ឋានគ្រះឹដ៏-
រឹងមាំដើម្របីកសាងការមូលមតិ
គ្នាមួយនៅសហរដ្ឋអាម្ររិក
ដើម្របីតតាំងនឹងទីក្រុងប៉្រកាំង។
លោកសាស្រ្តាចារ្រយCastro

ពោលថាលោកBidenកំពុង
សម្លឹងមើលសមុទ្រចិនខាង-
ត្របូងថាជាសង្វៀនដ៏សំខាន់
មួយជាមួយនឹងការប្រកួត-
ប្រជ្រងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិន
ដ្រលស្រដៀងនឹងជំហររបស់
អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់
ត្រំ។លោកបាននិយយថា
នៅព្រលសហរដ្ឋអាម្ររកិប្រក-
បាក់គ្នា រឿងមួយដ្រលអាច
បង្រួបបង្រួមជនជាតិអាម្ររិ-
កាំងគឺជាជំហរតឹងរុឹងចំពោះ
ប្រទ្រសចិន។
នៅថ្ង្រទី២៣ខ្រមករាគ្រន់-

ត្រប៉ុនា្មានថ្ង្របនា្ទាប់ពីលោក

Bidenបានស្របថចូលកាន់តំ-
ណ្រងជាប្រធានាធិបតីក្រុម-
នាវាដឹកយន្តហោះអាម្ររិក
ដឹកនាំដោយនាវាចម្របាំងអា-
ម្ររកិUSSTheodoreRoo-
seveltបានចូលសមុទ្រចិន-
ខាងត្របូងដើម្របីលើកកម្ពស់
«ស្ររីភាពន្រសមុទ្រ»។
នៅថ្ង្រដដ្រល យន្ដហោះ

យោធាចនិបានយកលនំាំតាម
មសីុលីវាយប្រហារទៅលើនាវា
ផ្ទុកយន្តហោះអាម្ររិកក្នុង
អំឡុងព្រលលុកលុយចូល
តំបន់ការពារដ្រនអាកាស
ត្រវា៉ាន់។
កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន

បានបញ្ជូនយន្តហោះចំនួន
១១គ្រឿងទៅតំបន់ប៉្រកនិរតី
ន្រតំបន់ការពារដ្រនអាកាស
របស់ត្រវា៉ាន់និង១៥គ្រឿង
ទៀតនៅថ្ង្របនា្ទាប់។ន្រះបើ-
យោងតាមសារព័ត៌មាន The
FinancialTimes។
ប្រទ្រសចិនបាននិយយថា

ខ្លួនបានធ្វើការសាកល្របង
មីសុីលប្រឆំងមីសុីលផ្លោងថ្មី
មួយនៅថ្ង្រទី៤ខ្រកុម្ភៈ។
នៅក្នងុសកម្មភាពថ្មីៗ បន្ថ្រម-

ទៀតក្រមុនាវាដឹកទំនិញរបស់
សហរដ្ឋអាម្ររិកចំនួន២ គឺ
TheodoreRooseveltCar-
rierStrikeនិងNimitzCar-
rierStrikeបានធ្វើសមយុទ្ធរួម-
គ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្របូងកាល
ពីថ្ង្រអង្គារ ទី៩ កុម្ភៈ កន្លងទៅ
ដ្រលកត់សមា្គាល់ពីប្រតិបត្តិ-
ការនាវាដឹកយន្តហោះដំបូង
ចំនួន២នៅក្នងុផ្លវូទឹកចាប់តំាង
ពីខ្រកក្កដឆ្នា២ំ០២០។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងការបរ-

ទ្រសចនិលោកWangWen-
binបាននិយយថាការផ្លោស់-
ប្តូរជាញឹកញាប់ដោយនាវា
ចម្របាំងនិងយន្តហោះរបស់
សហរដ្ឋអាម្ររិកចូលទៅក្នុង
សមុទ្រចិនខាងត្របូងនៅក្នុង
«ការបង្ហាញកមា្លោំង»មិនម្រន-
ជាអណំោយផលដល់សន្តភិាព
និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នោះទ្រ។
លោកសាស្រ្តាចារ្រយCastro

បាននិយយថាប្រទ្រសចិន
គិតថាវាអាចបំភិតបំភ័យសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកហើយដូច្ន្រះគត់
មិនបន្ថយសកម្មភាពយោធា
របស់ទីក្រងុប៉្រកាងំទ្រ។លោក
បាននិយយថាអ្នកវិភាគចិន
មួយចំនួនកំពុងនិយយអំពី
សង្គ្រមមានកំណត់មួយជា-
មួយសហរដ្ឋអាម្ររិកហើយ

ដចូ្ន្រះស្រណារយីោដ្រលអាក្រក់
បំផុតគឺជាការប៉ះទង្គិចគ្នា។

«វាមានគ្រះថា្នាកខ់ា្លោងំណាស់
ព្រះជនជាតិចិនមួយចំនួន
កំពុងគិតថាពួកគ្រអាចធ្វើឱ្រយ
មានគ្រះថា្នាក់ដល់កងទ័ព
ជើងទឹកសហរដ្ឋអាម្ររិក»។
ដោយយល់ស្របជាមួយ

លោកសាស្រ្តាចារ្រយCastroថា
ប្រទ្រសចិនអាចនឹងមានសកម្ម-
ភាពឈ្លោនពានបន្ថ្រមទៀត
លោកCarlSchusterសា-
ស្រ្តាចារ្រយ១ រូបនៅសាកល-
វិទ្រយាល័យHawaii Pacific
Universityសហរដ្ឋអាម្ររិក
បាននិយយថាទីក្រុងប៉្រកាំង
ទំនងជាធ្វើត្រប់តាមមីសុីល
ផ្លោងប្រឆំងមីសុីលកាន់ត្រ-
ច្រើននិងធ្វើសមយុទ្ធកងនា-
វាចរទ្រង់ទ្រយធំយ៉ាងហោច-
ណាស់មួយផ្រស្រងទៀត។
គោលដៅគឺដើម្របីមើលថាតើ

គូប្រជ្រងមានប្រតិកម្មយ៉ាង-
ណាចំពោះសា្ថានភាពជាក់-
លាក់និងការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់
សហរដ្ឋអាម្ររិកគឺការបន្តវត្ត-
មានរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រ
ចិនខាងត្របូង។
លោកDerekGrossman

អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ន្រក្រុម-
វភិាគសហរដ្ឋអាម្ររកិឈ្មាះថា
RANDបាននិយយថាការ-
មិនចុះសម្រុងតាមរដូវរបស់
ចនិចពំោះការន្រសាទនងិការ-
ទាញយកធនធានធម្មជាតិបាន
ចាប់ផ្តើមឡើងនៅខ្រឧសភា
ប្រហ្រលជាមានម្តងទៀត។
លោកបាននិយយថាប៉ុន្ត្រ

ព្រលន្រះវាគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍
ក្នងុការមើលថាតើប្រទ្រសចនិ
គឺរឹងមាំដូចនៅក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងក្រយន្រះឬ
សម្រចចិត្តបោះជំហានកាន់-
ត្រងយស្រលួ។លោកពន្រយល់
ដោយសារភាពថាខួបលើកទី

១០០ ន្រសមាជបក្រសកុម្មុយ-
នសី្តចនិនងិសមាជបក្រសលើកទី
២០នៅឆ្នាំន្រះទីក្រុងប៉្រកាំង
អាចសម្រចចតិ្តថាខ្លនួមនិចង់
បានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ឬអាច
សម្រចចិត្តនៅព្រលន្រះគឺជា
ព្រលវ្រលាដើម្របីបង្ហាញពីទំនុក-
ចិត្តកើនឡើងរបស់ខ្លួន។
«បើតាមការយល់ឃើញ

របស់ខ្ញុំគឺថាភាពតានតឹងនឹង
ស្រដៀងនឹងប៉ុនា្មានឆ្នាំចុង-
ក្រយន្រះដ្រលសម្រប់វៀត-
ណាមនឹងមិនម្រនជាលទ្ធផល
ល្អនោះទ្រ»។
លោកបន្តថាធនាគរVan-

guardBankនិងសា្ថានភាព-
តានតឹងផ្រស្រងទៀតជាចំណុច
សំខាន់ក្នុងឆ្នាំន្រះ។លោក
សាស្រ្តាចារ្រយZacharyAbu-
zaន្រសាកលវទិ្រយាលយ័សហ-
រដ្ឋអាម្ររិក១ឈ្មាះថាNa-
tionalWarCollegeរពំងឹថា
ជនជាតិចិននឹងបង្កើន «ការ-
បង្ក»នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាង-
ត្របូងនៅរដូវក្តៅន្រះ។
លោកបាននិយយថា ជា-

ធម្មតាជនជាតិចិនផ្តៅតលើ
ប្រទ្រសទាមទារមួយក្នុងព្រល
ត្រមួយដោយចង្អុលបង្ហាញថា
នៅឆ្នាំ២០១៩ពួកគ្របានធ្វើ
ការស្រវជ្រវរញ្ជួយជាច្រើន
លើធ្នើរទ្វបីរបស់វៀតណាមនងិ
ដក់សមា្ពាធលើក្រុមហ៊ុនប្រង
ពហជុាតិដើម្របីបញ្រឈប់ការរកុរក
មុនព្រលផ្លោស់ប្តូរការយក
ចិត្តទុកដក់របស់ពួកគ្រទៅ
ប្រទ្រសមួយផ្រស្រងទៀត។
«ប៉នុ្ត្រនៅឆ្នានំ្រះប្រទ្រសចនិ

ទំនងជាមានការបង្កហ្រតុ
ចំពោះអ្នកទាមទារទាំងអស់
ដើម្របីសាកល្របងរដ្ឋបាលថ្មី
របស់Bidenនងិវាស់ស្ទង់ការ-
ឆ្លើយតបរបស់ពួកគ្រ»។ ន្រះ
បើតាមលោកសាស្រ្តាចារ្រយ
ZacharyAbuza។

កងនាវាចរជាច្រើនកំពុង
ប្រតបិត្តិការនៅសមទុ្រចនិខាង-
ត្របងូយោងតាមលោកSchus-
terប្រជាជននងឹឃើញប្រទ្រស
ជាច្រើនបង្ហាញចំណាប់អា-
រម្មណ៍ក្នុងប្រតិបត្តិការនៅ
សមុទ្រចិនខាងត្របូង។ឧទា-
ហរណ៍នាវាដឹកយន្តហោះ
អង់គ្ល្រសនឹងចូលទៅទីនោះ
ដោយធ្វើការខ្លះជាមួយសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកនិងធ្វើសមយុទ្ធជា-
មួយជប៉ុននាវាដឹកយន្តហោះ
បារាំងនឹងធ្វើសមយុទ្ធជាមួយ
កងនាវាចរឥណា្ឌានៅក្នុងស-
មុទ្រចិនខាងត្របូងនិងមហា-
សមុទ្រឥណា្ឌា។
សហគមន៍អឺរ៉ុបប្រហ្រលជា

មនិធ្វើអ្វីទាងំអស់ជារមួទ្រប៉នុ្ត្រ
រដ្ឋជាសមាជិករបស់ខ្លួននឹង
បញ្ជូនកបា៉ាល់ចូលសមុទ្រចិន
ខាងត្របងូទៅជប៉នុនងិអសូ្តៅ្រលី
ខណៈឥណា្ឌាប្រហ្រលជាបញ្ជនូ
កបា៉ាល់២-៣គ្រឿងដើម្របីឆ្លង-
កាត់តំបន់នោះ។
លោកកាស្ត្រូបាននយិយថា

រដ្ឋបាលប្រដិន មានបំណង
ពងឹផ្អ្រកលើសម្ពន័្ធមតិ្តនងិដ្រគូ
មិនត្រមឹត្រនៅអាសុីប៉ណុោ្ណោះទ្រ
ថ្រមទាំងនៅអឺរ៉ុបទៀតផង។
លោកបាននិយយថាទីក្រុង
វា៉ាសុីនតោននឹងបន្តធ្វើសហ-
ប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទ្រស
ជប៉នុអសូ្រ្តាលីករូ៉្រខាងត្របងូនងិ
ប្រហ្រលជាប្រទ្រសហ្វីលីពីន
នៅព្រលដ្រលប្រទ្រសទាំង២
ធ្វើការចរចាឡើងវិញនូវកិច្ច-
ព្រមព្រៀងកងកមា្លោំងដ្រល
កំពុងធ្វើទស្រសនកិច្ច។
លោកបាននិយយថា ក្រ

ពីប្រទ្រស Quad(រួមទាំង
សហរដ្ឋអាម្ររិកជប៉ុនអូស្តៅ្រ-
លីនងិឥណា្ឌា)សហរដ្ឋអាម្រ-
រិកក៏ទំនងជានាំអង្គការសន្ធិ-
សញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង
(NATO)ទៅសមទុ្រចនិខាង-
ត្របូងផងដ្ររខណៈលោកBi-
denព្រយាយមស្វ្រងរកការ-
ការពារជាមួយNATO។
លោកSchusterបាននិ-

យយថា Trumpមាននិនា្នា-
ការធ្វើសកម្មភាពជាមុនសិន
ទើបមករកដ្រគូខណៈព្រល-
ដ្រលBidenចូលចិត្តស្វ្រងរក
ដ្រគូជាមុនហើយបនា្ទាប់មកធ្វើ
ប្រតិបត្តិការ។
«សម្រប់ហ្រតុផលនោះខ្ញុំ

គិតថាប្រដិននឹងស្វ្រងរក
មធ្រយាបាយដើម្របីទាក់ទងជា-
មួយមន្រ្តីវៀតណាម»៕
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ព័ត៌មានខ្លីៗ
សហរដ្ឋអាម្ររិកនឹងមិន-
ជ្រៀតជ្រកក្នងុករណី
បត្រយាប័នប្រធានផ្ន្រក
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រមុហុ៊ន
Huawei
កាលពីថ្ង្រពុធទី៣មីនារដ្ឋ-
បាលលោកJoeBiden នឹង
មិនជ្រៀតជ្រកផ្ន្រកនយោ-
បាយនៅក្នុងករណីប្រធាន
ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រមុហុ៊ន
HuaweiTechnologies។
ប្រធានផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ក្រមុហ៊នុHuaweiTechno-
logiesលោកស្រីMeng
Wanzhouប្រឈមនងឹការ-
ចោទប្រកាន់ពីបទឆបោក
ធនាគរនៅសហរដ្ឋអាម្ររិក
ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅ
ប្រទ្រសកាណាដកាលពី
ឆ្នាំ២០១៨។
 ការចោទប្រកាន់ន្រះទាក់-
ទងនឹងការបំភាន់ក្រុមហុ៊ន
HSBCអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
នៅអីុរ៉ង់ដ្រលបានបណា្តាលឱ្រយ
ធនាគររំលោភលើទណ្ឌកម្ម
របស់សហរដ្ឋអាម្ររិកទៅលើ
ប្រទ្រសអីុរ៉ង់។
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រី
បានបដិស្រធការចោទប្រ-
កាន់នោះដោយទាមទារឱ្រយ
ទមា្លោក់ការធ្វើបត្រយាប័នរបស់
លោកស្រី៕
សុខសេីលុច

អភិបាលក្រងុញូវយ៉ក
បដិស្រធការលាល្រងពី
តំណ្រង
 កាលពីថ្ង្រពុធទី៣ មីនា
អភបិាលក្រងុញវូយក៉លោក
AndrewCuomo បាន
និយយថា លោកនឹងមិន-
លាល្រងពីតណំ្រងទ្រទោះជា
មានការចោទប្រកាន់ពីបទ-
បំពានផ្លូវភ្រទក៏ដោយ។
លោកCuomoបានធ្វើការ
សុំទោសហើយបាននិយយ
ថាសកម្មភាពរបស់លោកគឺ
ដោយអច្រតនាប៉ុណោ្ណោះ។
  លោកបានលើកឡើងពី
ការលាល្រងពីតំណ្រងរបស់
លោកថាលោកនឹងមិនចុះ-
ច្រញពីតំណ្រងទ្រ។
 លោកបាននិយយទៀត
ថា៖ «ខ្ញុំមិនត្រូវបានជ្រើស-
តំាងដោយអ្នកនយោបាយទ្រ
ខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរីសដោយ
ប្រជាជនន្ររដ្ឋញូវយ៉ក»។
អគ្គរដ្ឋអាជា្ញាទីក្រុងញូវយ៉ក
លោកLetitiaJamesកពំងុ
សុើបអង្ក្រតការចោទប្រកាន់
ន្រះហើយលោកCuomo
ក៏ព្រមសហការជាមួយនឹង
ការសុើបអង្ក្រតលើបញ្ហាន្រះ
ផងដ្ររ៕
សុខសេីលុច



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  សត្វរនាលពណ៌ឬគេ
ហៅថ  រនាលគំនូរ គឺជាឈ្មោះតេូវ
បានគេដាក់តាមរូបឆោមដ៏សេស់-
ស្អាត ដូចជាផ្ទាំងគំនូររបស់វាដេល
មានខ្លួនពណ៌ស ស្លាបពណ៌ខ្មោ-
លាយជាមួយចុងខ្នងពណ៌ផ្កាឈូក
វណ័្ឌខ្មោលើដើមទេងូចពំុះធំវេងលឿង
កោងខបុចុះបន្តចិ។ជាមយួនងឹរបូរាង
ដូចគំនូររបស់បកេសីទឹកសបដ៏កមេមួយ
បេភេទនេះវាក៏បាននងិកពំងុស្ថតិនៅ

ក្នុងបញ្ជីកេហម (IUCN)ដេល-
តេវូបានកំណត់ជាបេភេទសត្វជិតរង-
គេះដោយសរការធ្លាក់ចុះនូវចំនួន
សត្វពេះតេការបរបាញ់ខុសចេបាប់
និងកតា្តាបាត់បង់ទីជមេកធម្មជាតិ-
របស់វាដូចជាការកាប់និងរុករានពេ
ក៏ដូចជាភ្លើងឆេះពេជាដើម។
បើតាមសេចក្តីបេកាសព័ត៌មាន

របស់កេមុអេកយូវុទតូបានឱេយដងឹថ៖
«ជាកិច្ចសទរនូវការបង្កើតបានជា-
បទចមេៀងមយួក៏ដចូជាដើមេបអីបអរ
ចំពោះទិវាដីសើមអន្តរជាតិនិងទិវា

សត្វពេអន្តរជាតិក្នងុឆ្នា២ំ០២១នេះ
គមេងអច្ឆរិយភាពនេទន្លេមេគង្គ
និងអេកូយុវទូតកម្ពុជាបានធ្វើការ-
សហការរៀបចំនវូកម្មវធិីសម្ពោធបទ-
ចមេៀង «ទំនួញនាងរនាលពណ៌»
នេះឡើងនៅថ្ងេសុកេទី៥ខេមីនាឆ្នាំ
២០២១។កម្មវិធីទំាងមូលពិតជា-
មានសេចក្តសីោមនសេសរកីរាយកេម
ការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកជំនាញកេសួង
និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាដេគូនានា
របស់គមេងដេលតេងតេចូលរួម
ក្នុងដំណើររបស់យើងនាពេលកន្លង-
មក។លើសពនីេះកចិ្ចខតិខបំេងឹបេង
ក្នងុកចិ្ចការងារអភរិកេសកដ៏ចូជាដណំើរ
រឿងដ៏អន្លង់អន្លាចរបស់បកេសីរនាល-
ពណ៌ នឹងតេូវបានរៀបរាប់តាមរយៈ
រូបភាពសិលេបៈ ការនិទានរឿងក៏ដូច-
ជាការចេៀងបទចមេៀង«ទនំញួនាង
រនាលពណ៌»ដោយផ្ទាល់ជាមួយ
ឧបករណ៍ភ្លេងខ្មេរផងដេរ»។

បេភពដដេលនេះក៏បានបង្ហើបឱេយដឹង
ទៀតថ៖«រឿងរា៉ាវតេូវបានចាប់ផ្តើម-
ឡើងនៅពេលដេលសត្វរនាលពណ៌
ដេលគេស្គាល់ថជាបេភេទបកេសីទកឹ-
សបដ៏កមេមួយមានចំនួន១២៣
កេបាលតេវូបានគេបេមាញ់នងិសមា្លាប់
កាលពីថ្ងេទី២៦ខេមីនាឆ្នាំ២០២០។
ពេឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឱេយរន្ធត់មួយនេះ

បានជំរុញចិត្តលោកសេីជាសិលា
ដេលជាបេធនគេបគ់េងកម្មវធិីរបស់
គមេងអច្ឆរិយភាពនេទន្លេមេគង្គ
ចាបផ់្តើមសរសេររៀបរាប់អពំីអារម្មណ៍
សោកសៅដេលសត្វរនាលពណ៌
ទំាងនះបានបាត់បង់ជីវិតពេត់-
បេសគេសួរជាទីសេឡាញ់បាត់បង់
ទេនំធម្មជាតិដេលធ្លាប់ជាផ្ទះហើយ
ជាពិសេសនះគឺដើមេបីផេសារភា្ជាប់
ទំនាក់ទំនងនិងក្តីសេឡាញ់ដេលធម្ម-
ជាតិបានផ្តល់ឱេយទៅកាន់អ្នកស្តាប់
តាមរយៈបទចមេៀង១បទដេលមាន

ចំណងជើងថ«ទំនួញនាងរនាល-
ពណ៌»។បើតាមជំនឿ បេជាជនខ្មេរ
តំណាលថសត្វរនាលពណ៌នេះ
ជាបេភេទសត្វដេលមានស្នេហាសោ្មោះ-
ស្ម័គេមួយនឹងមួយដោយមិនមាន
ការផ្លាស់ប្តូរដេគូឡើយក្នុងមួយជីវិត
របស់វាក៏ប៉ុន្តេបេសិនបើដេគូរបស់
វាបាត់ឬស្លាប់មា្ខាងដេលនៅរស់នឹងធ្វើ
ការហើរតាមរករហូតដល់ស្លាប់ខ្លួន
សូនេយតាមដេគូវាដេរ។
ការបើកសម្ពោធបទចមេៀង«ទំនួញ-

រនាលពណ»៌នេះធ្វើនៅលា្ងាចថ្ងេសកុេ
ទី៥ខេមីនាឆ្នាំ២០២១វេលាម៉ោង
៤និង៣០នាទី រហូតដល់ម៉ោង៨
យប់នៅទីតាំងSDGHallផ្លូវទំនប់
ថ្មី(៣៧១)រាជធនីភ្នំពេញខណៈ
កម្មវិធីបើកឱេយចូលរួមសមេប់អ្នក-
ដេលទទួលបានសំបុតេអញ្ជើញតេ-
ប៉ណុ្ណោះនងិអាចទៅចលូរមួតាមរយៈ
ផេនទីhttp://bit.ly/3rVlNdu៕

កេុងប៉ាណាម៉ា:ទីភា្នាក់ងារអង្គការ
រៀបចំកម្មវិធីបេកួតបវរកញ្ញានៅ
បេទេសបា៉ោណាមា៉ោបានបេកាសថ
ផ្ដើមពីឆ្នា២ំ០២១នេះតទៅបេក្ខភាព
របស់ខ្លួននឹងរួមបញ្ចូលនូវនារីកេភេទ
ដេលបានបញ្ចប់ទាំងដំណាក់កាល
វេជ្ជសស្តេ និងមានលិខិតបញ្ជាក់
អត្តសញ្ញាណសេបចេបាប់។
ការបេកួតដេលនឹងជេើសរីស

បេក្ខនារីបវរកញ្ញាចក្កវាឡតំណាង
បេទេសរបស់ខ្លួនទៅបេកួតនៅឆក-
អន្តរជាតិបានសមេចទទួលយក
បេក្ខនារីកេភេទកេយពីឆ្លងកាត់ការ-
ពិភាកេសាជាចេើនដង។
សេចក្ដបីេកាសរបសទ់ភីា្នាកង់ារនេះ

បានសរសេរថ៖ «បេក្ខភាពចូលរួម

នឹងទទួលស្គាល់នូវអ្នកដេលឆ្លងកាត់
ការកេភេទសេបចេបាប់»។
បេធនទីភា្នាក់ងារបេកួតបវរកញ្ញា

នៅបា៉ោណាមា៉ោលោកសុីសអានេល
រ៉ូដទេីហ្គេសបានបេប់ទីភា្នាក់ងារ
ព័ត៌មានAFPកាលពីថ្ងេអងា្គារថ៖
«ចលនាទទួលស្គាល់នារីទាំងអ្នក-
កើតមកពីធម្មជាតិនិងអ្នកដេល
ជេើសរសីការកេភេទនេះគឺសេបទៅ
តាមគោលការណ៍ចេញដោយMiss
Universeកាលពីថ្មី»នេះ។
លោកបានបន្តទៀតថ៖ «យើង

បានធ្វើការតាមដានលើបញ្ហាអ្នក-
ដេលទទលួស្គាល់ដោយចេបាប់កេយ
ពីឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលកេភេទតេឹម-
តេូវតាមវិធីសស្តេវេជ្ជសស្តេ»។

លោកបានបញ្ជាក់ថនៅបេទេស
បា៉ោណាមា៉ោកាលពីឆ្នាំ២០១៨យ៉ោង-
ហោចមានស្តេីកេភេទ១០នាក់តេូវ
បានទទួលស្គាល់ដោយចេបាប់។
លោកលើកឡើងទៀតថ៖ «ជា

អង្គការបេកតួរាជនិីសមេស់យើងតេវូ
តេធ្វើការទទួលយកភាពចមេុះនេ
មនុសេសជាតិដោយពុំរីសអើង»។
យ៉ោងណាមិញមកទល់ពេលនេះ

ពុំទាន់មានបេក្ខនារីកេភេទបា៉ោណាមា៉ោ
រូបណាចុះឈ្មោះបេកួតនះទេ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៨បវរកញ្ញាចក្ក-

វាឡអេនជេឡាផនស៍ជានារីកេភេទ
តំណាងអេសេបា៉ោញមកដណ្ដើមមកុដ
បវរកញ្ញាចក្កវាឡដំបូងបំផុតនេ
បេវត្តសិស្តេការបេកួត៕AFP/HR

www.postkhmer.com

សត្វ បកេសី ទឹកសាប ដ៏កមេ រនាលពណ៌   ។ រូបថតBirdLifeInternationalCambodia

បវរកញ្ញា កេភេទ អ  េនជេឡា និង បវរកញ្ញាប៉ាណាម៉ាឆ្នាំ២០១៨។ រូបថតAFP

កេមុ អេកូយុវទូត  នាពេលធ្វើបទ បង្ហាញ ដើមេបី  ផេសព្វ ផេសាយ ពី សត្វ  និង បរិសា្ថាន ទៅ ដល់ កុមរ តូចៗ   ។ រូបថតសហការី

ក្រមុអ្រកូយុវទូតបើក
សម្ពោធបទចម្រៀង
«ទំនួញនាងរនាល-
ពណ៌»នៅល្ងាចថ្ង្រន្រះ

ចាប់ពីឆ្នាំ២០២១តទៅប៉ាណាម៉ានឹងទទួលប្រក្ខភាពក្រភ្រទជាបវរកញ្ញា



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ហុង រស្មី

បាត់ដំបង : កម្ពុជា តៃៀម បង្កើត 
ពៃឹត្ដិការណ៍ បៃវត្ដិសាស្ដៃ ថ្មី តាម រយៈ 
ការ ប៉ង គៃង កំណត់តៃពិភពលោក  
ជាមយួ ការ សម្ដៃង សៀក ដ ៏យរូ បផំតុ ពុ ំ
ធ្លាប ់មាន ក្នងុ លោក នៅថ្ងៃ អាទតិៃយ ទ ី៧ 
ខៃ មីនា នៃះវៃលា ម៉ោង ៨ ពៃឹក តទៅ ។ 

ការ សម្ដៃង សៀករបស់ កៃុម សៀក    
ហ្វា រ  ពន្លឺ សិលៃបៈ ជា អង្គការ ផ្ដល់ ការ- 
អប់រំ  នៅ បាត់ដំបង  ដៃល បង្កើតភាព- 
លៃប ីលៃបាញ តាម រយៈ សលិៃបៈ សៀកនងឹ 
សម្ដៃង សៀក មា៉ោរ៉ាតុង រយៈ ពៃល ២៤ 
ម៉ោង នងិ  ១នាទ ីដើមៃប ីឈ្នះ ឯកទគ្គកម្ម 
ហ្គីនណៃស ពិភពលោក ។ 

លោក អូសា្មាន ខាវ៉ាចា ជា នាយក- 
បៃតបិត្ដ ិអង្គការ ហ្វារបាន នយិាយថា ៖ 
« គ្មាន  នរណា ធ្លាប់ ប៉ង សម្ដៃង សៀក 

រហូត   ដល់ ២៤ ម៉ោង នោះទៃ ។ ដូច្នៃះ 
យើង  បាន ស្នើសុំ ទៅកាន់ អង្គភាព 
ហ្គីនណៃសហើយ  ពួកគៃ បាន យល់- 
ពៃម  ថា បើ យើង អាច សម្ដៃង សៀក 
មា៉ោរ៉ា តុង រហូត ដល់ ២៤ ម៉ោង យើង 
នឹង គៃង កំណត់ តៃ មួយ នៃះ »។ 

លោក បន្ដថា ៖ « អ្នក សម្ដៃង នងឹ មាន 
ចំនួន ៩០ នាក់ ។ វ ពិត ជាការ សម្ដៃង  
ដ៏   អសា្ចារៃយ ។ នៃះ ជា ពៃឹត្ដិការណ៍ ដ៏ មាន 
សារៈ សំខាន់ បំផុត មួយ ក្នងុ បៃវត្ដ ិសាស្ដៃ 
របស់ ហ្វារ រយៈ ពៃល២៧ ឆ្នា ំមក នៃះ »។ 

អ្នក ប៉ង បង្កើត កំណត់ តៃ តៃូវ គោរព 
គោល ការណ ៍ណៃនារំបស ់ហ្គនីណៃស  
ដោយ ការ សម្ដៃង តៃូវ មាន រយៈ ពៃល 
២៤ ម៉ោង និង ១ នាទី ។ អ្នក សម្ដៃង 
ទាំង អស់ តៃូវ មាន វិជា្ជាជីវៈ និង ទទួល- 
បាន បៃក់ កមៃ ខ្លួន ។ ការ សម្ដៃង 
តៃវូតៃ មាន លក្ខណៈ ប្លៃក ៗ  គ្នា  នងិ មនិ 

ចៃ ំដៃល  នងិ មាន មហជន ទសៃសនា ជា 
បុគ្គល ឯករជៃយ យា៉ោងតិច ៥០ នាក់ ។ 

លោក ខាវ៉ាចា បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
ថា ៖ « កៃុម សម្ដៃង នឹង ផ្លាស់ប្ដូរ កៃបាច់ 
សម្ដៃង ពៃញ រយៈ ពៃល ២៤ ម៉ោង  
ដចូជា  ការ តៃះ ឧបករណក៍ាយសម្ពន័្ធ 
សិលៃបៈ សម្ដៃង កំប្លៃកត្លុក និង ការ- 
សម្ដៃង រហសៃសកម្ម ផៃសៃង ៗ »។ 

ពលរដ្ឋ កម្ពុជា និង  បរទៃស អាច 
ឧបត្ថម្ភ ការសម្ដៃង  នងិ រកីរយ   ទសៃសនា 
រយៈ ពៃល ១ម៉ោង លើ អនឡាញ  ឬ 
ទសៃសនា ផ្ទាល់ ដោយកក់ កៅអី ទុក ជា 
មុន នៅ សាល  Phare's Big Top 
កៃុង  បាត់ដំបង ដោយ គោរព  គោល- 
ការណ៍ រកៃសា គមា្លាត ឱៃយ បាន មុឺង មា៉ោត់ ។ 

កៃមុ អ្នក រៀបច ំមនិ រពំងឹ ថា មហជន 
នឹង ចំណាយ ពៃល ពៃញ ១ ថ្ងៃ អង្គុយ 
ទសៃសនា ពី ដើម ដល់ ចប់ នោះទៃ ប៉ុន្ដៃ 

បើ  ពកួគៃ អាច អង្គយុ យា៉ោង តចិ  ១ ម៉ោង 
ពកួគៃ ក ៏នងឹ កា្លាយ ជា អ្នក បង្កើត កណំត-់ 
តៃ មា្នាក ់ផង ដៃរ ដោយសារ ហ្គនីណៃស  
តមៃូវ ឱៃយ មាន អ្នក ទសៃសនា យា៉ោង តិច 
៥០ នាក់ ។ 

លោក ខាវ៉ាចា បាន ឱៃយ ដឹងថា ៖«យើង  
នឹង ផ្ដល់ លិខិត បញ្ជាក់ តាម ឌីជីថល 
ដល ់ពកួគៃ ដៃល បញ្ជាក ់ថា ពកួគៃ ជា 
អ្នក បំបៃក កំណត់តៃ ផង ដៃរ។ ដូច្នៃះ 
សុំ បង្ហាញ វត្ដមាន ឱៃយ បាន យូរ ទៅ តាម 
លទ្ធភាព ចពំោះ ការ សម្ដៃង ឥត គតិ ថ្លៃ 
ដ៏ជក់ ចិត្ដ នៃះ ។ ចូរ នាំ មក ជាមួយ នូវ 
មា៉ោស់ និង សុខភាព ល្អ បៃកៃតី ផង »។ 

អ្នក មនិ អាច ចលូរមួ    ក ៏អាច ទសៃសនា 
អនឡាញ  ឬ  ចូលរួម ក្នុង ការ ផៃសាយ-  
ផ្ទាល់ របស់ សៃលកាត តាម រយៈ ht-
tps://youtu.be/xY9jOQisUt8 ឬ 
ចុះ ឈ្មាះ ទសៃសនា  តៃ ១ម៉ោង ។ 

យោងតាម ហ្វារ  បាន ឱៃយ ដឹងថា ៖ 
«ពៃឹត្ដិការណ៍ ធំ តៃូវបាន រៀបចំ ឡើង 
នៅ  ម៉ោង ១០ ពៃឹក និង ម៉ោង ៨ យប់  
ថ្ងៃ  អាទតិៃយ  ទ ី៧ ដៃល អាច ទសៃសនាតាម 
អនឡាញ ជា ផ្នៃក ខ្លះ នៃ ការ សម្ដៃង 
នៅ រោង សៀក ខៃត្ដ បាត់ដំបង និង 
ចូលរួម ការ រៃ អង្គាស បៃក់ ផង ដៃរ »។ 

អង្គការ ហ្វារ តៃូវបាន បង្កើត ឡើង 
កាលពី ២៧ ឆ្នាំ មុន ដោយ ពលរដ្ឋ 
កម្ពុជា ៩ រូប ដៃល បៃសូត ក្នុង ជំរំ ជន- 
ភៀស ខ្លួន កៃយ រួច ជីវិត ពី របប ខ្មៃរ- 
កៃហម  រួមជាមួយ  គៃូ សិលៃបៈជន ជាតិ 
បារំង  របស់  ពួកគៃ ។ 

មនុសៃស ជា ចៃើន បាន សា្គាល់  ហ្វារ 
ចំពោះ   កម្មវិធី សិលៃបៈ  តៃ អង្គការ នៃះ ក៏ 
បាន ផ្ដល ់ការ អបរ់ ំពសិៃស ដល ់ពលរដ្ឋ 
មាន ពិការភាព រប់ ពាន់ នាក់ រៀង រល់ 
ឆ្នាំ តាម រយៈ សាលារៀន និង មជៃឈ-
មណ្ឌល  អភិវឌៃឍ ន៍កុមារ ។ 

វិបត្ដិ កូវីដ បាន កាត់  ចំណូល នៃការ- 
សម្ដៃង សៀក  ដៃល  ស្ទើរតៃ បិទ ទា្វារ 

ទាំង សៃុង ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ហើយ រដូវ- 
កាលសៀក ក្នងុ រជ ធនភី្នពំៃញ ក ៏បាន 
បិទ  អង្គការ មួយ  នៃះ តៃូវការ មូលនិធិ 
ជា ចាំបាច់ ក្នុង ការ ទៃទៃង់ ។ 

ដូច្នៃះ ការសម្ដៃង សៀក យូរ បំផុត 
ក្នុង  លោក ក៏ ចាប់ បៃសូត ដៃល លោក 
ខាវ៉ាចា បាន អះអាងថា ការ បង្កើត 
កំណត់តៃ នៃះ នឹង ស្ទួយ សិលៃបៈ ខ្មៃរ 
កាន់តៃ លៃបី លៃបាញ លើឆក អន្ដរជាតិ  
និង ជា ឱកាស រៃ អង្គាស បៃក់ បន្ដ ជួ យ 
ដល់ វិស័យ អប់រំ និង កម្មវិធី សិលៃបៈ នានា 
របស់ កុមារមាន ពិការភាព កម្ពុជា ។ 

កចិ្ចខតិខ ំបៃងឹ បៃង នៃះ កើត ឡើង រមួ- 
គ្នា រវង ហ្វារ និង កៃុមហ៊ុន សៃលកាត  
ដៃល ជា ផ្នៃក មួយ នៃ គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម 
បណ្ដុះ ទៃពកោសលៃយ សិលៃបៈ ថ្មីៗ ។ 

លោក Ian Watson នាយក បៃត-ិ
បត្ដិ កៃុមហ៊ុន សៃលកាត បាន ឱៃយដឹង 
ថា៖ « ហ្វា រ គឺជា និមិត្ដរូប វបៃបធម៌ មួយ 
នៅ  កម្ពុជា  ហើយ យើង មាន មទន-
ភាព ក្នុង ការ ផ្ដល់ កិច្ចសហការ  និង 
មាន  ឆន្ទៈ ធ្វើ ការ ជាមួយ ពួកគៃ លើ 
គមៃង ជា ចៃើន ទៀត »។ 

នៅពៃល ការសម្ដៃង សៀក នៃះ  
ជោគជ័យ វ នឹង កា្លាយជា ឯកទគ្គកម្ម 
ហ្គីនណៃស ពិភពលោក ទី១០   របស់ 
កម្ពជុា ដៃល ការ គៃង កណំតត់ៃ ដបំងូ 
ធ្វើ ឡើង កាល ពី ៣ ឆ្នាំ មុន ។ 

កណំតត់ៃ មយួ ចនំនួ រមួ មាន កៃមា 
វៃង បំផុត ក្នុង លោក នំ អនៃសម ធំបំផុត 
ក្នងុ លោក ពៃយញ្ជនៈ អកៃសរ វៃង បផំតុ ក្នងុ 
លោក ហើយ ចៃបាស់ ណាស់ សំណង់ 
អច្ឆរិយៈ បៃប សាសនា ដ៏ ធំ បំផុត ក្នុង 
លោក គឺ បៃសាទ អង្គរវត្ដ។ 

 ការ កក ់កៅអ ី នងិ តាមដាន ពត័ម៌ាន 
ពី ពៃឹត្ដិការណ៍ បង្កើត ឯកទគ្គ កម្ម  ពិភព- 
លោក អាច ធ្វើ តាម រយៈ ទពំរ័  ហ្វៃសប៊កុ  
@PHARE into the future ឬ 
អុីមៃល gala@phareps.org៕ការ សម្ដែង សៀក តែះ កូន កញ្ចែង  ។ រូបថត Florian Lang    ការ សម្ដែង Precious circus cabaret របស់ហ្វារ ។ រូបថត សហការី

កម្ពជុាត្រៀមបង្កើតកំណត់ត្រហ្គនីណ្រស
នូវការសម្ដ្រងសៀកយូរបំផុតក្នងុលោក

ការ សម្ដែង លោត  ជាមួយ ភ្លើងឆែះខែសែ
របស់ កែមុ សិលែបករ ហ្វារ។ រូបថត សហ ការី

សិលែបការិនី   ហ្វារ 
សម្ដែង សៀក។ 

រូបថត Florent 

Schneider



ថ្ងៃសុកៃ ទី៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  សមាគម កីឡាកង់- 
កម្ពជុា  មាន ឈ្មោះ ថា  Cambo-
dia Cycling Academy  
(CCA)  បាន បើក បៃ ជំុ វិសាមញ្ញ 
ជា បនា្ទាន់មួយ  កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃពុធ  
នៅ ទី សា្នាក់ ការ របស់ ខ្លនួ ភ្នពំៃញ  
ដើមៃបី ពិនិតៃយ  និងធ្វើ  កំណៃ ទមៃង់ 
សមាសភាព ថា្នាក់ ដឹក នំា ឡើង វិញ  
ពៃម ទំាង ដាក់ ផៃន ការ សមៃប់ 
ការ ហ្វកឹ ហាត់ ជា ថ្ម ី តៃៀម  បៃ កួត 
ពៃតឹ្តកិារណ៍ អន្តរជាតិ នានា  បនា្ទាប់ 
ពី ខក ខាន ធ្វើ សកម្ម ភាព  ដោយ 
បញ្ហា កូវីដ ១៩ ឆ្លង រាល ដាល ។

 ជា មួយ គ្នា នៃះ  បៃធាន ចាស់  
លោក  បៃក់  ចាន់ មុន្ន ី បាន អវត្តមាន  
និង បោះ បង់ ការងារ  ហើយ អង្គ- 
បៃជំុ សមៃច សមៃលួ សមាជិក 
បៃ តិបតិ្ត ថ្ម ីតាម មុខ ងារ  និង ជៃើស- 

តំាង  លោក សៃ ី ប៉ៃន  សៃមំុី  ពី 
អនុបៃធាន ឱៃយ  ឡើង ជា បៃធាន 
CCA ក្នងុ អាណត្ត ិទី ១ ដដៃល។  
បន្ថៃម ពី លើ នៃះ សមាជិក ចាស់ 
មាន ១១ នាក់  អង្គ បៃជំុ  បាន បន្ថៃម 
សរុប ដល់ ១៣ នាក់  ក្នងុ នោះ ក៏ 
មាន គៃ ូបង្វកឹ ជមៃើស ជាតិ ចំនួន 
៤ រូប ផង ដៃរ  ។ 

លោក សៃ ី ប៉ៃន  សៃមំុី   បាន ថ្លៃង  
ថា ៖ « បញ្ហា កូវីដ ១៩  យើង ទទួល- 
សា្គាល់ ថា  មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខា្លាងំ  
ធ្វើ ឱៃយ ខក ខាន  និង ខាត គៃប់ យ៉ាង  
បុ៉ន្តៃ សកម្ម ភាព របស់ សមាគម យើង  
គបៃបី ធ្វើ សកម្មភាព ឡើង វិញ  ដោយ 
តៃវូ  គោរព តាម គោល ការ ណ៍ អនា - 
ម័យ របស់ កៃ សួង អប់ រំ  យុវជន  
និង កីឡា , កៃ សួង សុខាភិបាល  
ជាពិសៃស សហព័ន្ធ ផ្ទាល់ តៃ ម្តង  
ដៃល ណៃនំា» ។

 លោក សៃ ីបន្ថៃម ថា ៖ «សមាគម  

មាន ផៃន ការ ជា ចមៃបង  និង គោល- 
ដៅ ធំ បំផុត  គឺ ចង់ ឱៃយ  អត្តពលិក 
ជមៃើស ជាតិ កីឡា ទោចកៃយន- 
កម្ពជុា  បាន ចៃញ ទៅ ហ្វកឹ ហាត់  
នៅ បៃទៃស បារំាង ទៅ តាម លទ្ធ- 
ភាព សមត្ថភាព របស់ អត្តពលិក  
ដើមៃបី តៃៀម ការ បៃកួត លក្ខណៈ 
អន្តរជាតិ នានា ដោយ  ក្នងុ  នោះ 
ចង់  ឃើញ ទង់ ជាតិ  របស់ ពៃះ រាជា - 
ណា ចកៃ កម្ពជុា  មាន វត្តមាន  ក្នងុ 
ពៃល បៃ កួត អន្តរជាតិ  ហៃតុនៃះ  
សមាគម  នឹង  បៃងឹ បៃងជួយ  ដើមៃបី 
ឱៃយ  បៃណំាង កង់ កម្ពជុា  មាន វត្ត- 
មាន បៃកួត លើឆក អន្តរជាតិ  និង 
មាន ចំណាត់ ថា្នាក់ ល្អ» ។

 នៅ ក្នងុ អង្គ  បៃជំុ  កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ 
នោះសមាគម  CCA បាន  សមៃច 
ជា ឯក ច្ឆន្ទ នូវ  សមាសភាព 
ចំនួន ១៣ នាក់ សមៃប់ បំពៃញ 
ការងារ ទៅ តាមតួនាទី ទី   ១ លោក- 

សៃ ី ប៉ៃន  សៃ ីមំុ  ជា បៃធាន   ២  
លោក  អូ រីញ៉ាក់  បា៉ាទៃកី ជា អនុ- 
បៃធាន   ទី ៣  លោក  អូមា៉ា ឌីលៃន  
ជាអ្នក គៃប់ គៃង  ទី ៤  លោក  ខ្លតូ  
ករណី  ជាអគ្គ លៃខា ធិការ  ទី  ៥  
លោក  ហី  សិល ជា អគ្គ ហៃរញ្ញកិ  
ទី  ៦  លោក  សំាង  សំណាង  
ជាជំនួយ ការ បៃធាន  ទី ៧  លោក  
ផៃង  បូ៉ លីន  ជា អ្នក គៃប់ គៃង 
កីឡាករ  ទី  ៨ លោក អុ៊ច  សុខ- 
វិសាល  ជាគៃ ូបង្វកឹ  ទី ៩  កញ្ញា  
សៃ ី បញ្ញា ជា អ្នក ជំនាញ ធ្វើ ម្ហបូ 
ទី ១០  លោក  សៃង  បុ៊ន ណៃត 
ជា អ្នក ជំនាញ ជួស ជុល កង់  ទី  
១១  លោក  អៃង  ផល្លា  អ្នក- 
ជំនាញ ជួស ជុល កង់  ទី  ១២  ហៃសង់  
ចៃហៃសូ  ជំនាញ មា៉ាសៃសាសាច់ ដំុ  
និងទី  ១៣  លោក  វី ហា្គានី   អូរីលៃន  
ជា មៃធាវី បៃចំា សមាគម ។  

លោក  នូ  ចំរីន  អគ្គ លៃខាធិការ 

សហព័ន្ធ ខ្មៃរ កីឡា ទោ ចកៃយន 
បាន បៃប់ ថា ៖ « សហ ព័ន្ធ  គំ ទៃ 
នូវ សកម្មភាព របស់ ក្លិប  និង 
សមាគម  ពៃម ទំាង លើក ទឹក ចិត្ត  
ចំពោះ ក្លបិ ផៃសៃងៗ ទៀត  ឱៃយ មក 
ចុះ បញ្ជ ី កៃម  ការ គៃប់ គៃង របស់ 
សហព័ន្ធ  និង ស្វៃង រក អត្តពលិក 

ល្អ  និង ឆ្នើមៗ  សមៃប់  បញ្ជនូ ទៅ 
បណ្តះុ បណា្តាល បន្ត ។   ក្នងុ នាម 
សហព័ន្ធ  នឹង ខិត ខំ ជួយ លើក ទឹក- 
ចិត្ត  និង គំ ទៃ  ដល់  ក្លបិ  ឬ សមាគម  
ដៃល មាន សកម្មភាព  និង បញ្ជនូ 
សំណើឱៃយ  ថា្នាក់ លើ  ទទួល សា្គាល់ 
ជា ផ្លវូ ការ តាម ចៃបាប់ កីឡា »៕

លោកសេ ីប៉េន សេមំុី (កណ្តាល) ថតជំុ គ្នាជាមួយ កេមុការងារ។ ពន្លក

សមាគមកីឡាកង់កម្ពជុាប្រជំុវិសាមញ្ញដើម្របីក្រសម្រលួគណៈកមា្មាធិការប្រតិបត្តិថ្មី

Tokyo Gamesប្រហ្រលគ្មាន
អ្នកគំទ្រទៅពីក្រប្រទ្រសឡើយ

កេុង តូកេយូ : បណា្តាញសារ-
ព័ត៌មាន  នៅ  ជប៉ុន  ធ្វើ សៃចក្ដី 
រាយការណ ៍នៅថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា 
អ្នក ទសៃសនា  បរទៃស  ទំនង ជានឹង 
តៃវូ  ហាម ឃាត ់មនិ ឱៃយ ចលូ រមួ ក្នងុ 
ពៃឹត្តិការណ៍  កីឡា អូឡាំពិក នៅ 
កៃងុ តូកៃយ ូ(Tokyo Olympics)
បនា្ទាប់ ពី គណៈ កម្មការ  រៀប ចំ ថា 
សវុត្ថ ិភាព សា ធារ ណៈ នងឹ កា្លាយ 
ជា អាទិ ភាព ចមៃបង នៅឯកម្ម វិធី 
បៃកួត បៃជៃង ដៃល តៃូវ បាន  
ពនៃយារ ពៃល ដោយ សារ ការ រាត- 
តៃបាត ពីវីរុស កូរ៉ូណានៃះ ។

កាសៃត Yomiuri Shim-
bun នងិ បៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ផៃសៃង 
ទៀត  ឱៃយដងឹថា រដា្ឋា ភបិាល ជប៉នុ 
រដ្ឋបាល កៃុង តូកៃយូ និង គណៈ- 
កម្មការ ទទួល ខុស តៃូវ  Tokyo 
២០២០ មាន ទនំោរ  ក្នងុ ការ រៀប- 
ចំ  នៅ ចំពោះ មុខ ទសៃស និក ជន 
ក្នុង សៃុក  តៃ ប៉ុណ្ណោះ  ។

មនៃ្តី ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ បារម្ភ 
ថា ការ ធ្វើ ដំណើរ មក នូវ ចំនួន ដ៏ 
ចៃើន នៃ អ្នក គទំៃ ព ីកៃ បៃទៃស 
នឹង បង្ក ឱៃយ មានហានិភ័យ ខ្ពស់ 
ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ ជប៉ុន ។

« ខណៈការ រីក រាល ដាល នៃ 
វីរុស កូរ៉ូណា បន្ត កើន ឡើង នៅ 
គៃប់ បៃទៃស ពួក គៃ ( អ្នក ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ការ រៀប ចំ )  សមៃច ថា 
ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ អ្នក ទសៃសនា - 
បរទៃស ចូល មក ក្នុង ចំនួន ដ៏ 
ចៃើន នឹង តៃឹម តៃ  ធ្វើ ឱៃយ បៃជាជន 
ខឹង សមៃបា ប៉ុណ្ណោះ » ។ នៃះ ជា 
ការ រាយកាណ៍ ពី  Yomiuri ។

ភាគី ទាំង៣ បាន ជួប បៃជុំ 

ជាមួយបៃធាន  គណៈកមា្មោ ធិការ 
អូឡាំពិក (IOC) និង បា៉ារា៉ា ឡាំ- 
ពកិ អន្តរជាត ិ(IPC) នៅ ថ្ងៃ ពធុ 
ហើយ ពៃម ពៃៀង ធ្វើ ការ សមៃច 
ចំពោះ បញ្ហា អ្នក គំ ទៃ នៃះ នៅ 
ដំណាច់ ខៃ នៃះ  បើ អាច គឺ ឱៃយ បាន 
មុន  ការ រត់ ភ្លើង គប់ អូឡាំពិក ទូ- 
ទាំង បៃទៃស ដៃល នឹង ចាប់ ផ្ដើម 
នៅ ថ្ងៃ ទី ២៥ ខៃ មីនា ។

តៃ ការ លើក ឡើង ពី គណៈ- 
កម្មការ រៀប ចំ  ទាំង មុន និង 
កៃយ ការ ពិភាកៃសា នោះ បាន 
បៃប់ ថា អ្នក គំ ទៃបរទៃស នឹង 
តៃូវ ហាម ឃាត់  ដោយ បៃធាន- 
កៃមុ អ្នក ទទលួ ខសុតៃវូ  លោកសៃ ី
Seiko Hashimoto បាន ថ្លៃង 
ថា សុវត្ថិ ភាព សាធារណៈ គឺ 
អាទិភាព ចមៃបង។

បៃធាន IOC លោក Tho-
mas Bach ថ្លៃង ថា គណៈ- 
កម្មការ  នឹង ផ្ដោត ជា សំខាន់ 
លើការ ដំណើរការការ បៃកួត 
ខណៈ រដ្ឋ មន្តៃី អូឡាំពិក ជប៉ុន 
លោកសៃ ីTamayo Marukawa 
បៃប់ ថា ការ សមៃច ដោយ បៃងុ- 
បៃយ័ត្ន ជា រឿង ចាំ បាច់ បំផុត ។ 

លោក Bach ឱៃយ ដឹង  នៅ 
សបា្ដោហ៍  មុន ថា ការ សមៃច  នឹង 
តៃូវ ធ្វើ ចុង ខៃ មៃសា និង ដើម ខៃ 
ឧសភា តៃ លោក សៃ ី  Hashimoto  
នៅថ្ងៃ ពធុ  បៃប ់ ថា ទសៃសនកិ  ជន 
សណា្ឋាគរ នងិ កៃមុ ហ៊នុ ទៃសច-
រណ៍ ចង់ដឹង ឱៃយ បាន លឿន ជាង ។

សបំតុៃ ខ្ទង ់៩០មុនឺ សន្លកឹ តៃវូ 
គៃ រាយការណ ៍ថា បានលក់ ចៃញ 
ទៅ   កៃ បៃទៃស    ៕ AFP/VN

លាភរដ្ឋាចង់វ៉្រម៉នសាម៉្រតឱ្រយទ្រមខ្លនួម្តង
បុ៉ន្ត្រសាម៉្រតមិនបារម្ភនិងសង្រឃឹមឈ្នះខ្ពស់
   យឺន ពន្លក  

ភ្នពំេញៈ  អ្នក  លៃងកណា្តាប ់ដៃ លភ  រដា្ឋា  
បាន អះអាង ថា រូបគៃ នឹង វ៉ៃ ម៉ន សាម៉ៃត 
ឱៃយ ទៃម ខ្លួន និង យក ឈ្នះ ឱៃយ បាន សមៃប់ 
ការ បៃកតួ ជមៃុះ តាមពលូ  នៃ វគ្គ ១៦នាកច់ងុ- 
កៃយ  នៅ លើ សង្វៀន ហងៃសមាស នា ថ្ងៃ 
សៅរ៍ នៃះ ប៉ុន្តៃ ម៉ន សាម៉ៃត មិន  បាន 
បងា្ហាញ ការ បារម្ភ សោះ ឡើង ទៅ លើ ជំនួប 
លើក នៃះ  ផ្ទុយ ទៅវិញ គៃ មាន សងៃឃឹម ដល់ 
១០០ភាគ រយ ក្នុងការ  បន្ត យក ឈ្នះ លើ 
លភ រដា្ឋា សមៃប់ ការ ជួបគ្នា ជា ថ្មី នៃះ។

ម៉ន សាម៉ៃត និង លភ រដា្ឋា ធា្លាប់  ជួបគ្នា  
៦ លើក មក ហើយ  ក្នុង នោះ   សាម៉ៃត  ឈ្នះ 
៥  និង ចាញ ់១ លើក ទៃ ចណំៃក ការ វលិ មក 
ជួបគ្នា លើក នៃះ គឺជា  ការ បៃកួតដណ្តើម 
យក ចណំាត ់ថា្នាក ់លៃខ ១ បៃចា ំពលូ A ពៃះ 
២ បៃកួត កន្លង មកនៃះ ទាំង ម៉ន សាម៉ៃត 
និង លភ រដា្ឋា សុទ្ធតៃ បាន ផ្តួល កីឡាករ 
ថន  ភឿត  នងិ  ពៃឿង  សជុាត ិ ឱៃយ  សន្លប ់ដចូ 
គ្នា គឺ មាន ន័យ ថា អ្នកទាំង ២  មាន ពិន្ទុ 
គៃប់ គៃន់ ដើមៃបី  ឆ្លង ទៅ វគ្គ៨ កៃុម ដោយ 
ស្វ័យ បៃវត្តិ ហើយ។

យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ សមៃបក់ារ បៃកតួនៃះ  
លភ  រដា្ឋា  បាន នយិយ ថា ៖  «ខ្ញុ ំ ធា្លាប់ ចាញ ់ 
មន៉  សាម៉ៃត  ប៉នុ្តៃ មនិ ដៃល អស ់ចតិ្ត  ឬ ខា្លាច 
ញញើតនោះ  ទៃ  ហើយក៏ សងៃឃឹម ថា  ការ- 
ហ្វកឹ ហាត ់ពៃញ លៃញ  របស ់ខ្ញុ ំ គ ឺធានា វ៉ៃ ឱៃយ   
ម៉ន  សាម៉ៃត  ទៃម ខ្លួន ម្តង  និងយកឈ្នះ គឺ 
ខ្ញុំ សងៃឃឹម ឈ្នះ ៩០ ភាគរយ»។

បន្ថៃម លើ នៃះ  លោក  ថៃ  អ៊ូ  បៃធាន 
សមាគម បៃដាល់ បៃចំា ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន- 
ជ័យ និង ជា អ្នក មើល ថៃទាំ កីឡាករ លភ 
រដា្ឋា បាន  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ៖  «លភ រដា្ឋា 

ហាត់ បាន ល្អ  បំប៉ន កមា្លាំងល្អ គ្មោន បៃពន្ធ- 
កូន  ដូច ម៉ន សាម៉ៃត ទៃ អ៊ីចឹង ការ បៃកួត 
លើក នៃះ ខ្ញុំ សងៃឃឹម ឈ្នះ ៩០ ភាគរយ »។

ទោះបីជា យ៉ាង ណា ម៉ន  សាម៉ៃត   របស់  
សមាគម បៃដាល់ កៃ សួង មហា ផ្ទៃ បាន  
និយយ ថា៖  « ខ្ញុំ ដឹង ថា  កណា្តាប់ ដៃ របស់  
លភ  រដា្ឋា  ធ្ងន់  កមា្លាំង ខា្លាំង  វ័យ ក្មៃង  ប៉ុន្តៃ 
ខ្ញុំ មាន លៃបិច បង្កៃបគៃ  បាន   ពៃះគៃ  ធា្លាប់ 
ចាញ ់ខ្ញុ ំ៥ លើក ហើយ ។   ខ្ញុ ំគ្មោន  ទៅ  បារម្ភ   ព ី 
ចាញ់  អ្វី  បន្តិច  សោះ  គឺ  ពៃួយតៃ   រឿង  ឈឺ  ខ្លួន  
ប៉ុណ្ណោះ   ពៃះ គៃ  ពិត  ជា  ចៃញ  ស្នៀត   ទាត់  
និង  កណា្តាប់ ដៃ ធ្ងន់ៗ មៃន  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ រំពឹង  ឈ្នះ 
តៃ ម្តង  គឺ ១០០ ភាគ រយ » ។

ចំណៃក លោក និន ភិរមៃយ អនុ បៃធាន 
សហ ព័ន្ធ កីឡា បៃដាល់ គុនខ្មៃរ  បាន ឱៃយ 
ដឹងថា ៖ «កម្មវិធីបៃកួតនៅសង្វៀនហងៃស- 
មាសនៃះ គឺ   សមៃួច រក អ្នក ឈ្នះ លៃខ១ 

ដើមៃបី ទទួល បាន បៃក់ រងា្វាន់ ១មុឺន ដុល្លារ 
ខណៈ  អ្នក ឈ្នះ លៃខ ២  បាន តៃ ១ ពាន ់ដលុ្លារ  
ទៃ»។ ទាក់ ទង ទៅ នឹង ចម្ងល់ ពី បៃក់ តម្លៃ- 
ខ្លនួ បៃកតួ  លោក បៃបថ់ា  វគ្គ ជមៃុះ កឡីាករ 
ឈ្នះ បាន ១៥០ ដលុ្លារ  អ្នក ចាញ ់បាន ១០០ 
ដុល្លា ហើយ បើ ឈាន ចូល ដល់ វគ្គ ពាក់- 
កណា្តាល  ផ្តាច់ ពៃ័តៃ  អ្នក ឈ្នះបាន  ៣៥០ 
ដុល្លារ ឯ  អ្នក ចាញ់ បាន ២៥០ ដុល្លារ។

សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ ថ្ងៃសៅរ៍ នោះ ដៃរ  
កម៏ាន  ការ បៃកតួ ជមៃុះ តាមពលូ B, C នងិ 
ពូល D ចំនួន ៣គូ ទៀត ផងដៃរ ដោយ ក្នុង 
នោះ ឡូញ វណ្ឌី ឈរ នៅ ពូល C តៃូវ ជួប  
សូដា លីម៉ូ រីឯ កីឡាករ យុគ យកៃសផ្លៃ ឈរ 
នៅពូល B តៃូវ ប៉ះ បាង កាយ៉ាក ហើយ 
ពូល D កីឡាករ គង់ ហូវ បៃកួត ជាមួយ 
រឿម វណ្ណៈ ដើមៃបី សរុប ពិន្ទុ រក អ្នក មាន ពិន្ទុ 
ខ្ពស់ ជាង គៃ ឡើង ទៅ វគ្គ បន្ត ដូច គ្នា៕

ម៉ន សាម៉េត និង លាភ រដ្ឋា តេវូវិល មក ជួបគ្នាជា ថ្ម ីនៅ លើ សង្វៀនហងេសមាស។ រូបថត សហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ការ ប្រកួត លក្ខណៈ អន្តរជាតិ 
ន ្រ កញ្ញាឯក ដ៏ អស្ចារ្រយ អន្តរ ជាតិ  Miss Grand 
International 2020   ដ្រល ត្រូវ ធ្វើ នៅ ចុងខ្រ 
មនីា ឆ្នា ំ២០២១  ន្រះ ស្រ ីស្រស ់ លវី ជលី ីដ្រល 
ជា  តណំាង   កញ្ញាឯក ដ ៏អស្ចារ្រយ   របស ់កម្ពជុា  កពំងុ  
ត្រ   ត្រៀម ចិត្ត ត្រៀម កាយ យ៉ាង ផ្ចិត ផ្ចង់  សម្រប់ 
ការ  ប្រកួត មួយ ន្រះ ផង ដ្ររ  ប្រកប  ដោយ   ទំនុក - 
ចិត្ត  ខ្ពស់ទៀត ផង  ។ 

ក្រយ ពី បាន ទទួល  តំណ្រងន្រ កញ្ញាឯក ដ៏ - 
អស្ចារ្រយ  ន្រ កម្ពុជា ប្រចាំ ឆ្នាំ២០២០ (Miss 
Grand Cambodia 2020)    ដ្រល ផ្ទ្ររ ព ីកញ្ញា 
ស្រង រដ្ឋា មក នោះ ទោះបជីា  ស្ថតិ នៅ ក្នងុ រយៈព្រល 
ខ្ល ី  យ៉ាង ណាក្ត ីក ៏ស្រសី្អាត មាន ស្រកុ  កណំើត មក 
ពី  ខ្រត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ កញ្ញា លីវ ជីលី មាន ភាព - 
មមា ញឹក និង  ខិតខំ ហ្វឹក ហាត់ យ៉ាង ខ្លាំង ជា មួយ  
គ្រ ូប ង្វកឹ ជន ជាត ិហ្វលីពីនី  សម្រប ់ការ ត្រៀម ខ្លនួ 
ចូល  រួម ប្រកួត លក្ខណៈ អន្តរជាតិ  ដ្រល ធ្វើ នៅ  
ទី ក្រុង   បាងកក ប្រទ្រស ថ្រ  ជាមួយ នឹង ឈុត-  
តំណាង   ជាតិឈ្មោះ  «ព្រះម៉្រនាគ» ។ 

កញ្ញា លីវ ជីលី ប្រប់ នៅ មុន ថ្ង្រ ឡើង  យន្ត- 
ហោះ   ទៅ កាន់ ទឹក ដី មា្ចាស់ ផ្ទះ រៀបចំ ការ ប្រកួត-   
Miss Grand International 2020  ពី ទំនុក-  
ចិត្ត និង ចំណាប់ អារម្មណ៍ ផ្ទាល់  ខ្លួនថា ៖ «បើ 
និយយ ពី អារម្មណ៍ នាព្រល ន្រះ គឺ អ រ  ផង និង 
ភ័យ  ផង សម្រប់ ការ ចូល រួម លក្ខណៈ អន្តរជាតិ 
មួយ  ន្រះ ។  ទោះបីជា  នាងខ្ញុ ំមាន ព្រល វ្រលា តិច- 
តួច   សម្រប់ ហ្វឹក ហាត់ ម្រន ក្តី ត្រ រយៈព្រល ន្រះ 
នាង  ខ្ញុំ  បាន ខិតខំ ខ្លាំង បំផុត ជាមួយ គ្រូ ជន ជាតិ 
ហ្វី លីពីន រហូត ដល់ គាត់ សរសើរ ពី ការ ខំប្រឹង 
របស  ់យើង ដ្រល ន្រះ គ ឺជា ក្ត ីសង្រឃឹម កាន ់ត្រ សម្របរូ 
ជួយ ជំរុញ ដល់ ខ្ញុំ ឱ្រយខំប្រឹង កាន់ ត្រ 
ខ្លាំង និង មាន ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់ 
ល ើ ខ្លួន ឯងក្នុង ការ ប្រកួត  »។ 

កញ្ញា ជវី ជលី ីបាន បន្ត ថា៖ 
«អ្វ ីដ្រល  នាង ខ្ញុ ំត្រវូ ត្រៀម ខ្លាងំ 
នោះ គឺ ភាព ជឿជាក់ លើ សមត្ថ- 
ភាព   ខ្លួន ឯង  ដើម្របី ឆ្លើយ ទៅ - 
នឹង   សំណួរ  របស់  ក្រុម គណៈ - 
កម្ម  កា រ ប្រកួត និង ការ ត្រៀម យក 
អ្វី ជា ចំណ្រះ ដឹង ពី វប្របធម៌ ខ្លួន  
ទៅ បង្ហាញ   ឱ្រយ បរទ្រស បាន 
ស្គាល់ ក៏ ដូចការ ប្រ ស្រ័យ  
ទាក់ ទង សម្រប់ ប្រក្ខនារី - 
ចូល រួម ប្រកួត ដូចគា្នា ក្នុង ព្រល 
ប្រកួត ឆប់ៗ ន្រះ»។  

គួរ រំឭក ផង ដ្ររ  តំណ្រង កញ្ញា - 
ឯក   ដ៏ អស្ចារ្រយ ន្រ កម្ពុជា ឆ្នាំ 
២០២០ ដ្រល ត្រូវ កា្លាយជា - 
តំណាង សម្រប់ ការ ប្រកួត អន្តរ- 
ជាត ិ ន្រះ មាន ភាព រអាក ់រអលួ បន្តចិ 
នៅ ព្រល ជិត ដល់ ការ ប្រកួត  ដោយ- 

សរ   ហ្រតុផល មួយ ចំនួន  បណា្តាល ឱ្រយ មា្ចាស់ ជយ - 
លា ភ ីដបំងូ កញ្ញា ស្រង រដ្ឋា របតូ តណំ្រង ហើយ 
ស្រ ី ស្រស ់សម្រស ់សោភា ជា ជយលាភ ីកញ្ញាឯក 
រង ទី១ ន្រ  កញ្ញាឯក ដ៏ អស្ចារ្រយ កម្ពុជា ឆ្នាំ 

២០២០ កញ្ញា លមឹ សធុាវ ី
ហៅ  ថាកញ្ញា លីលី ក៏- 
សម្រចចិត្ត មិន ព្រម - 

ទទលួ សណំើ របស ់
ក្រុម ហ៊ុន ទៀត  ទើប  

កា្លាយជា ឱកាស មាស 
សម្រប់ ស្រី ស្រស់ លីវ 
ជីលី ដ្រល ជា ជយលាភី 

កញ្ញាឯក រង ទី២៕ 
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 ឈុត   តំណាង   ជាតិឈ្មោះ  «ពេះម៉េនាគ»  ដេល 
គេង  ដោយកញ្ញា លីវ ជីលី  ។ រូបថត សហ ការី

កញ្ញា លីវ ជីលី កញ្ញាឯក 
ដ៏   អស្ចារេយ  ឆ្នា ំ២០២០  កម្ពជុា   

ដេល ក ពុំង ចូល បេកួត អន្តរជាតិ 
នៅ  បេទេស ថេ នៅ ខេ មីនា ឆ្នាំ 

២០២១  នេះ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

សូ៊ យ៉ាទី របស់ណាហ្គាវើល បន លោតចាប់បល់ចេញពីការ តេត របស់ ម៉ាត់ នូរុណ របស់បឹងកេត  ។ សហ ការី

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  ការ ប្រកួត លីគកំពូល 
កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២១ នឹងចាប់ ផ្តើម 
បើក ការ ប្រកួត នៅថ្ង្រសៅរ៍ និង 
ថ្ង្រអាទិត្រយន្រះ ហើយ រដូវ កាល 
ថ្មនី្រះ ត្រវូ បាន គ្រ មើល ឃើញ ថា 
នឹង មាន ភាព កក្រើក និង តានតឹង 
ខ្លាងំ ជាង រដូវ កាលមុនៗ ដោយ- 
សរ ក្លបិស្ទើត្រ  ទំាង អស់ សុទ្ធត្រ 
បាន នំា យក កីឡាករ បរទ្រស 
មានគុណ ភាព ខ្ពស់ មក ជួយ ក្រមុ 
ខណៈគុណ ភាព  ការល្រង របស់ 
កីឡាករ ក្នងុស្រកុ ក៏ មានការ វិវឌ្រឍ 
គួរ ឱ្រយកត់សមា្គាល់ ផងដ្ររ។

 តាម  ការ ចុះ បញ្ជ ីកីឡាករ ដំបូង 
របស់ ក្លបិទំាង ១៣ ដ្រល ត្រវូ ប្រកួត- 
ប្រជ្រង នៅរដូវ កាលថ្ម ីន្រះ គឺ  មាន 
កីឡាករ បរទ្រសសរុប ៥៥ នាក់ 
មក ពី  ១៨ សញ្ជាតិ  ក្នងុ នោះ  កីឡា- 
ករ  ជបុ៉ន មានចំនួន ច្រើនជាង គ្រ  
(១៩នាក់) បនា្ទាប់ មក គឺ កីឡាករ 
ប្រសីុល ១០នាក់ កាម្ររូន ៦ 
នាក់ អា្រហ្វកិខងត្របូង  ៣ នាក់ 
នីហ្រស្ររីយ៉ា ៣នាក់  អ្រស្រប៉ាញ 
២នាក់ ចំណ្រក   កីឡាករ មក ពី 
ប្រទ្រស កាណាដ អង់គ្ល្រស អុ៊យ- 
ក្រន កូឡំុបី៊ អូស្រ្តាលី ប្រឡារុស 
មុ៉លដវី ស្រន្រហា្គាល់ កូឌឺវ័រ ស៊្របី៊ 
អាហ្វហា្គានីស្ថាន និង អ៊ូប្រគីស្ថាន 
មាន ចំនួន ១ នាក់ ដូច គា្នា។ 

 ជាមួយ គា្នា ន្រះ  ក្រមុមា្ចាស់ ជើង- 
ឯក បឹងក្រត ក្រមុជើង ឯក រង ព្រះ- 
ខ័នរាជស្វាយរៀង ក្រមុ ល្រខ ៣ 
ភ្នពំ្រញ ក្រន ក្រមុ ល្រខ ៤ កង- 
យោធពល ខ្រមរភូមិន្ទ (ទ័ព) 
ក្រមុ ល្រខ ៥ វិសខ ក្រមុ ល្រខ 
៧ អង្គរ ថាយហ្គរឺ ក្រមុ ល្រខ ៨ 
គិរីវង់សុខស្រន ជ័យ ក្រ ុម ល្រខ ៩ 
នគរ បាល ជាតិ ក្រមុ ល្រខ ១០ 

អាសីុអឺរុ៉ប និង  ក្រុម ល្រខ ១២ 
សូល ទីឡូអង្គរ សុទ្ធត្រ បានចុះ 
បញ្ជ ីកីឡាករ បរទ្រស គ្រប់ ៥នាក់ 
បុ៉ន្ត្រក្រមុឈរ  ល្រខ ៦ ណាហា្គាវីល 
បាន នំា យក កីឡាករ បរទ្រស ត្រ 
៤នាក់ទ្រ ហើយ ក្រមុ ចំណូល ថ្មី 
ខ្រត្ត ព្រវ្រង បាន នំា យក កីឡាករ 
បរទ្រស ត្រ ១នាក់ទៀត មក ជួយ 
ក្រមុ រីឯ ក្រមុ ល្រខ ១១ អគ្គសិនី- 
កម្ពជុា នៅ ត្រ ប្រកាន់ គោលការណ៍ 
មិន ប្រើប្រស់កីឡាករ បរទ្រស 
ដដ្រល។

តាម បទសមា្ភាស របស់ ភ្នពំ្រញ 
បុ៉ស្តិ៍ ជាមួយ គ្រ ូបង្វកឹ ក្រមុ ណា- 
ហា្គាវីល លោក មាស ចាន់ណា 
គ្រ ូបង្វកឹ ក្រមុ នគរបាលជាតិ លោក 
អុ៊ង កនយ៉ានិត  និង លោក ឯម 
តារា អគ្គ ល្រខធិការរង  ក្លបិ គិរីវង់- 
សុខស្រន ជ័យ កាល ពី ព្រល 
ថ្មីៗ ន្រះ គឺ អ្នក ទំាង ៣ ន្រះ សុទ្ធត្រ 
បានចាប់ អារម្មណ ៍ខ្លាងំ ទៅ លើ 
ការ នំា ចូល កីឡាករ បរទ្រស របស់ 
ក្រមុ នីមួយៗ ដ្រល នឹង ធ្វើ ឱ្រយ ការ-  
ប្រកួត រដូវ កាលថ្ម ីន្រះ មាន ភាព- 
តាន តឹងខ្លាងំ។

លោក មាស ចាន់ណា បាន 
និយយ ថា៖  «  ការ ប្រកួត ប្រជ្រង 
លីគកំពូល នៅ រដូវ កាលន្រះ 
ពិតជា តាន តឹង ណាស់ ដោយ សរ 
ក្រមុ មួយៗ បាន ពង្រងឹ ទៅ លើ 
គុណ ភាព កីឡាករ ពិស្រស 
កីឡាករ បរទ្រស ដ្រល មានការ- 
ពង្រងឹ ខ្លាងំ ម្រន ទ្រន»។ ចំណ្រក 
លោក ឯម តារា បាន និយយ 
ថា៖ « ពិតណាស់ ការ ប្រកួត នៅរដូវ- 
កាល ន្រះ នឹង មាន ភាព តានតឹង 
ខ្លាងំ ព្រះ នីមួយៗ ពិស្រស ក្លបិ 
ធំៗ គឺ មានការ  ពង្រងឹ ខ្លាងំ ទៅ លើ 
គុណ ភាព កីឡាករបរទ្រស ជា- 
ពិស្រស កីឡាករ  ថ្មីៗ  របស់ ពួក គ្រ 

សុទ្ធត្រ មាន គុណ ភាពល្អ»។
ទន្ទមឹ ជាមួយ គា្នា ន្រះ គ្រ ូបង្គាល 

ជនជាតិបរទ្រស លោក  លោក 
Colum Curtis  របស់ ក្រមុ  វិសខ  
គ្រ ូបង្គាល ក្រមុ ព្រះខ័ន រាជ ស្វាយ- 
រៀង លោក Conor Nestor និង 
លោក Oleg Starynskyi  គ្រ-ូ 
បង្គាល ក្រមុ ភ្នពំ្រញ ក្រន ក៏ បាន 
មើលឃើញ ថា ការ ប្រកួត លីគ 
កំពូល  រដូវ កាល ន្រះ នឹងមាន 
ភាព តាន តឹង ផងដ្ររ។

លោក   Colum Curtis បាន 
និយយ ថា៖  «ឆ្នា ំន្រះលីគ កំពូល 
យើង នឹង មានការ ប្រកួត ប្រជ្រង 
គា្នា ខ្លាងំ ដោយសរ មាន ក្លបិ ច្រើន 
បាន អភិវឌ្រឍខ្លនួ បាន ល្អម្រន ទ្រន 
ពិស្រស បាន នំា ចូល កីឡាករ 
ថ្មីៗ »។ ជាមួយ គា្នា  ការ វិល មកជួប 
គា្នា  រវាង  បឹងក្រត និង ណាហា្គាវីល 
សម្រប់ការ ប្រកួត បើក រដូវ កាល 
ន្រះ បាន កា្លាយជា ការ ប្រកួត ដ្រល 
មានការ ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាងំជាង 
គ្រ ព្រះជំនួប ២ លើក កាលពី 
រដូវ កាល ឆ្នា ំ២០២០ ក្រមុខ្លាងំ 
ទំាង ២ន្រះ  បានស្មើ គា្នា ១-១ ទំាង 
២ជើងត្រ ម្តង៕ 
កម្ម វិធី បេកួត នៅ ថ្ងេសៅរ៍
-សូលទីឡូអង្គរ v ភ្នពំ្រញ ក្រន 
កីឡដ្ឋាន អ្រសអយូ ៣:៣០
-អគ្គសិនី កម្ពជុា v នគរបាលជាតិ 
កីឡ.អគ្គសិនី កម្ពជា ៣:៣០
-ព្រវ្រង v អង្គរថាយហ្គរឺ កីឡដ្ឋាន 
ខ្រត្ត ព្រវ្រង ៣:៣០
៣ បេកួត នៅថ្ងេអាទិតេយ
-វិសខ v ទ័ព កីឡដ្ឋាន ព្រនីស៍ 
៦:០០
-គិរីវង់ v អាសីុអឺរុ៉ប នៅ កីឡ ដ្ឋាន 
គិរី វង់ ៣:៣០
-បឹងក្រត v ណាហា្គាវីល កីឡដ្ឋាន 
ខ្រមបូឌាអ៊្រវ៉្រ ៣:៣០

លីគកំពូលអាចកក្រើកខ្លាងំដោយ
មានបរទ្រស១៨សញ្ជាតិចូលរួម

លីវជីលីមានទំនុកចិត្តសម្រប់
ជាតំណាងក្នងុការប្រកួតអន្តរជាតិ
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