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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
វិស័យឯកជនគំាទ្រក្រសួង
MPTCរឹតបន្តងឹការផ្ដល់-
ស្រវាអីុនធឺណិត...ទំព័រ ១០

លោកWangYiដាស់តឿនអា-
ម្ររិកកំុឱ្យជ្រៀតជ្រកកិច្ចការផ្ទ្រ-
ក្នងុប្រទ្រសផ្ស្រងៗ...ទំព័រ ១១

អង្គការបី៊អ្រហ្វធីរ្រអង្គាស
ប្រក់លើកស្ទយួអនាម័យ
និងស្បៀងអាហារ...ទំព័រ១៤

វា៉ាន់វឿនផ្ដលួអ្រណា-
រ័ត្នដើម្ីបឈ្នះប្រក់លាន
ជាលើកទី២...ទំព័រ ១៥

«ស្ត្រីនិងការអភិវឌ្រឍក្នងុបរិការណ៍កូវីដ១៩»
ជាប្រធានបទន្រទិវាអន្តរជាតិនារីដ្រលបង្ហាញពីតួនាទីយ៉ាងសំខាន់របស់ស្ត្រី

មុំ គនា្ធា

ភ្នពំៃញៈ «ស្ត្រ ី នងិ ការ អភវិឌ្រឍ 
ក្នុង បរិការណ៍ កូវីដ ១៩»  គឺជា 
ប្រធាន បទ  ន្រ ទវិាអន្តរជាត ិនារ ី
៨ មីនា លើ កទី ១១០  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០ ២១ន្រះ ដ្រល ជា ការ បង្ហា ញ 
ឱ្រយ ឃើញពី តួនា ទី យ៉ាង សំខាន់ 
របស់ ស្រ្តី  នៅ ក្នុង សង្គម ជាតិ 

ជាពិស្រស ក្នងុ ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំ ង 
ជងំ ឺ កវូដី ១៩នា ព្រល បច្ចបុ្របន្ន ។ 
ន្រះ ជា ខ្លឹម សារ នៅ ក្នុង លិខិត 
របស ់លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីហ៊នុ 
ស្រន ក្នុង ទិវា អន្តរ ជាតិ នារី ។

លោក  ហ៊នុ ស្រន បាន លើក- 
ឡើង ថា  សិទ្ធិ ស្ររីភាព របស់ 
ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ  រួម ទាំង ស្ត្រី 
ផង  ដ្ររ គឺបាន កើត មាន សាជា ថ្មី 

ឡើង វិញ  ក្រយ ពីថ្ង្ររំដោះ៧ 
មករា ឆ្នា ំ១៩៧៩ ។ ចាប ់តាងំ ព ី
ថ្ង្ររំដោះ៧ មករារហូត ដល់ ព្រ ល  
បច្ចុប្របន្ន រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា  
បានយ ក ចិត្តទុក ដក់ជានិច្ច 
ក្នុង   ការ លើក កម្ពស់ ស្រ្តី រហូត 
បង្កើត បាន ជា ពាក្រយ ស្លោក ថា 
«ស្រ្ត ីជា ឆ្អងឹ ខ្នង ស្រដ្ឋ កិច្ចជាតិ » ។ 

លោក បាន មាន ប្រសាសន៍ 

ក្នុង សារលិខិត បញ្ជាក់  ថា៖« ប្រ- 
ធាន បទ  ស្រ្តី  និង ការ អភិវឌ្រឍ   
ក្នុង បរិការណ៍ កូវីដ១៩ ពិត ជា 
មានអត្ថន័យ  និង សារៈសំខាន់  
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង បរិការណ៍ 
ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិ សង្គម ក្នងុ អឡំងុ 
ន្រ ការ រីករាល ជំងឺកូវីដ១៩  ហើ យ 
បង្ហាញ អំពី ការ ចូល រួម យ៉ាង- 
សកម្ម របស់ ...តទៅទំព័រ  ៤

ទិន្នផលអំបិលឆ្នានំៃះអាចតិចជាងឆ្នាមុំន
កសិករ  ប្រមូល អំបិល នៅ ក្នងុ ស្រ អំបិលមួយ នាព្រល កន្លងមក ។ ការ ប្រមូល ផល អំបិល នៅ ក្នុង ខ្រត្ត កំពត  ដ្រល ជា ខ្រត្ត ផលិត 

អំបិល ឈាន មុខ នៅ កម្ពុជាសម្រប់ ឆ្នាំ២០២១ន្រះ ត្រូវបាន ព្រយាករថា នឹងមិនបានច្រើន ...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ ទំព័រ ៩)។ រូប ជីវ័ន

ការនំាច្រញរបស់កម្ពជុាទៅវៀតណាមកើនជិត១៥%
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ការ នាំ ច្រញ សរុប 
របស ់កម្ពជុា ទៅ វៀតណាម បាន  
បង្ហាញ សញ្ញា វិជ្ជមាន  កាល ពី 
ឆ្នា ំ២០២០  ទោះ ប ីជា មាន ការ- 
រតឹ បន្តងឹ តាម ព្រដំ្រន ដោយ សារ 

ក្តី   បារម្ភ ពី ការ រីក រាល ដល ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩  ក៏ ដោយ ។ 

យោង តាម ទនិ្ននយ័ ថ្ម ីបផំតុ  ព ី
ក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្ម ឱ្រយ ដឹង ថា 
កម្ពុជា បាន នាំ ច្រញ  ទំនិញ ទៅ 
កាន់ ប្រទ្រស វៀតណាម ក្នុង ទឹក- 
ប្រក ់ ប្រមាណ ៣៨៥,៧៩ លាន  

ដលុា្លោរ កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០ កើន- 
ឡើង ១៤,៨៨ ភាគរយ បើធៀប 
នឹង ចំនួន ៣៣៥,៨២ លានដុ-
លា្លោរ កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ ។  ទោះ- 
ជា យ៉ាង ណា  ការ នាំ ចូល  របស់ 
កម្ពជុា ព ី  ប្រទ្រសវៀតណាម បាន 
ធា្លោក ់ចុះ   ៣,១០ ភាគរយ  ព ី  តម្ល្រ 

២,៦៣៤ពាន់ លាន ដុលា្លោរធៀប  
នងឹ ២, ៧១៨ ពាន ់លាន ដលុា្លោរ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩។

លោក លមឹ  ហ្រង អនបុ្រធាន  
សភា ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា  បាន 
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ង្រទី 
៨ ខ្រ មីនា ថា ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

ក្រសួងបង្កើតទី-
តំាងQRCodeបាន
ជិត១០មឺ៉នឯការស្ក្រន
មានជិត៥លានដង

គណៈកមា្មាធិការ
គ្រប់គ្រងដីខ្រត្តរតន-
គិរីស្នើកាត់ដីជិត៩-
ស្រនហិកតាជូនប្រ-
ជាពលរដ្ឋក្នងុស្រក៉៩

មុំ គនា្ធា

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួង ប្រស ណីយ៍  
នងិ ទ ូរគ ម នា គ មន ៍បា ន ឱ្រយ ដងឹ ថា 
ក្នុង រយៈ ព្រល ១២ ថ្ង្រ  បនា្ទាប់ ពី 
មាន ការដក់ ឱ្រយ ប្រើ ប្រស់ នូវ 
ប្រព័ន្ធ QRCode «ទប់ សា្កាត់ 
កូវីដStopCovid »គឺមាន ទីតាំង 
ចុះឈ្មោះ ចនំនួ ៩៩ ២ ២៤ កន្ល្រង 
និង មាន បុគ្គល ស្ក្រន តាម ទី តាំង 
ផ្រស្រងៗ ជិត ៥លាន ដង ប៉ុន្ត្រ ក៏ 
បានរ កឃើ ញ ក រ ណី ល្មើ សនឹ ង  
វិ ធាន កើ ត ឡើ ងផ ង ដ្រ រ ។

តាម ស្រចក្ត ីប្រកាស របស់   ក្រ- 
សងួ នៅ ថ្ង្រម្រសិល មញិ  បាន ឱ្រយ ដងឹ 
ថា តាម រយៈ ការ ប្រើ ប្រស ់ប្រព័ន្ធ 
ន្រះអ្នក ស្ក្រន អាច ទទួល បាន 
ដំណឹង ភា្លោមៗ...តទៅទំព័រ ២

 នៅ  សុី វុត្ថា  
 
 រត ន គិរីៈ  គណៈ កមា្មោ ធិការ 

គ្រប់គ្រង ដី រដ្ឋបាល ខ្រត្ត រតន គិរី 
គ្រង ស្នើ ឱ្រយ រាជ រដ្ឋាភ ិបាល កាត ់
ផ្ទ្រ ដី ចំនួនជិត ៩ ស្រន ហិកតា  
ច្រញ ពី ដី គម្រប ព្រ ឈើ  ឆ្នាំ 
២០០២    ជូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ដ្រល 
អា ស្រយ័ ផល ជាក ់ស្ត្រង   នៅ ក្នងុ 
ស្រុក ទាំង ៩   នៅ ក្នុង មូល ដ្ឋាន 
ខ្រត្ត រតន គិរី ។   

លោក   ញ៉្រម   សំអឿន   អភិបាល- 
រង ខ្រត្ត រតន គរិ ី ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ 
ព ីម្រសិល មញិ ថា  ការ ស្នើ សុ ំកាត ់ដ ី
គម្រប ព្រឈើ ន្រះ  បនា្ទា ប់ ពី 
ប្រមុខ ន្រ រាជ ...តទៅ ទំ ព័រ ៤
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ក្មេងទំនើង២នាក់តេវូ
ឃាត់ខ្លនួកេយទះ
កេបាលជនបរទេស

 គឹម   សារុំ 

ភ្នំ ពេញៈ  នគរ បាល សងា្កាត់ 
ជៃយ ចងា្វារ  កាល ព ីមៃសលិ មញិ 
បាន សៃវជៃវ ឃាត់ ខ្លួន ក្មៃង- 
ទំនើង ២នាក់  កៃយ ពី ពួក គៃ 
ជិះ មូ៉តូ ឌុប គ្នា តាម ផ្លវូ សាធារ ណៈ 
និ ង យក ដៃ វាយ កៃបាល បុរស 
បរទៃស ម្នាក ់ដៃល ក ំពងុ ជិះ កង ់
សៃប ទិស គ្នា  ហើយ រូបភាព 
នោះ តៃវូ បាន បង្ហោះ តាម បណ្តាញ 
សង្គម ហ្វៃស ប៊ុក ។ 

    លោក   ចាន់  ប៊ុន ធឿន  នាយ- 
នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍ សងា្កាត់ ជៃយ- 
ចងា្វារ បាន បៃប់ឱៃយ ដឹង កាល  ពី 
មៃសលិ មញិ ថា  ជន សងៃស័យ ឈ្មោះ 
លមឹ  ហងុ ឡៃង  អាយ១ុ៨ ឆ្នា ំជា 
សិសៃស ថា្នាក់ ទី១១    និង រស់ នៅ 
ផ្ទះ ជួល ក្នុង ភូមិ កៀន ឃា្លាំង 
សងា្កាត ់- ខណ្ឌ ជៃយ ចងា្វារ  នងិ 
ម្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ  រិទ្ធ  ចាន់ តារា  
អាយុ១ ៧ ឆ្នាំ គ្មោន មុខ របរ ពិត- 
បៃកដ សា្នាក់ នៅ  បន្ទប់ ជួល នៅ 
ភូមិ ១  សងា្កាត់ - ខណ្ឌ ជៃយ - 
ចងា្វារ រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ។ 

 លោក បន្តថា  នគរ បាល បាន 
កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ បាន ក្នុង 
បណ្តាញ សង្គម ហ្វៃស ប៊ុក 
បនា្ទាប ់ព ីទទលួ បញ្ជា ព ីថា្នាក ់លើ 
ឱៃយ ចាត់ កម្លាំង នគរ បាល តាម 
សៃវជៃវ រហូត ចាប់ បាន ជន- 
សងៃស័យ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា៖   «ជន សងៃសយ័ 
ទាំង ២ នាក់  សមត្ថ កិច្ច ខ្ញុំ បាន 
បញ្ជនូ បន្ត ទៅ អធ ិការ ដ្ឋាន នគរ-  
បាល ខណ្ឌ ឫសៃសី កៃវ ចាត់ ការ 
បន្ត ហើយ។  ចំពោះ នីតិ វិធី ឬ 
ចណំត ់ការ បន្ត យ៉ាង ណ ទៀត 
នោះ ជា សមត្ថ កិច្ច របស់ ខណ្ឌ »។ 

 លោ ក  ចាន់   បុ៊ន ធឿន  បញ្ជាក់ 
ថា  កៃុម ជន សងៃស័យ   មុន បង្ក- 
ហៃតុ ពួក គៃ បាន នាំ គ្នា ផឹក សៃ- 
បៀរ រហូត សៃវឹង ។  បនា្ទាប់ មក 
ពួកគៃ បាន ជិះ ម៉ូតូ១ គៃឿង 
ចៃញ ពី កន្លៃង ផឹក សុី ហើយ 
ចៃដនៃយ ពៃល កំពុង ជិះ ម៉ូតូ  ក៏ 
ឃើញ បុរស ជន បរ ទៃស ម្នាក់ 
ដៃល កៃបាល កោ រតៃងល  
កំពុង ជិះកង់ សៃប ទិស គ្នា ។  
ម្នាក់ ក្នុង ចំ ណោម ពួកគៃបាន 
លើក ដៃ ទះ កៃបាល បុរស នោះ 
មយួ ទហំងឹ ហើយ គ្ន ីគ្នា ពកួ គៃ ២   
ទៅ  ៣នាក់ ទៀត ចាំ ថត សកម្ម- 
ភាព  យក  ទៅ បង្ហោះ។

 លោក  ឯក  សៃរី វុធ  អធិការ- 
រង ទទួល ផៃន ពៃហ្មទណ្ឌ នៃ 
អធិការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខណ្ឌ 
ឫសៃសី កៃវ   បាន ឱៃយ ដឹង ថា  លោក 
កំពុង ចាត់ ការ ក្នុង រឿង នៃះ ៕

 អោម  ប៊ុន ធឿន
 
ភ្នំពេញៈ កៃសួង វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ- 

សិលៃបៈបាន អនុញ្ញាត ឱៃយ រុះរី សំណង់ 
បៃង្គ វត្ត សា្វាយ ពពៃ  តាម សំណើពៃះ- 
ចៅអធិ កា រ វត្ត កៃយ ពិនិតៃយ ឃើញ ថា 
ជា សំណង់ ចាស់ ទៃុ ឌទៃ ម និង តូច- 
ចង្អៀ ត  ប៉ុន្តៃ មន សា្ថាប តៃយករ សម្តៃង ការ- 
សោក សា្តាយ  ដោយ សារ ជា សំណង់ 
ពៃះពុ ទ្ធ សាស នា ដ៏ កមៃ ដៃ ល គួរតៃ  
ថៃរ កៃសា ឱៃយ បាន គង់ វងៃស ។ 

តាមសៃច ក្តីបំ ភ្លឺ របស់ កៃសួង នៃះ ពី 
ថ្ងៃទី៧  ខៃមី នា  បាន សរសៃ រថា កៃុម- 
ការងារ ពាក់ ព័ន្ធ បាន ពិនិតៃយ ឃើញ ថា 
បៃង្គ នៃះជា សណំង ់ចាស ់មយួ រាង ខ្ពស ់
ដៃល កន្លង មក មនកា រ ជួស ជុល  និង 
បំពាក់ កៃបាច់ ថ្មី ដោយ ផ្នៃកៗ ។រីឯ កន្លៃង 
ខ្លះ មន សា្នាម បៃះ បៃក  ពុក ផុយ  ចៃញ 
ដៃក ចៃះ  កន្លៃង ខ្លះទៀ ត  មន សា្នាម របក 
ថា្នា ំដោយ អន្លើៗ  ហើយ មន មនុសៃស រស់នៅ 
គ្មោន អនា ម័យ និង សណ្តាប់ ធា្នាប់ តៃមឹ តៃវូ។ 
    តាមសៃ ចក្តី បំភ្លឺ  ថា« បៃង្គ នៃះមន ២ 
ជាន ់គ ឺនៅ ជាន ់លើ ជុវំញិ រានហាល មន 
មនុសៃស ដៃល ពុំមន បៃភព ចៃបាស់ លាស់ 
មក   សា្នាក ់នៅ ពុំម ន របៀបរៀ បរយ និង 

គ្មោន សណ្តាបធ់ា្នា ប ់ បៃប អនាធបិ តៃយៃយ។ 
ចំ ណៃក ជាន់ កៃម កាន់ តៃមន សភាព 
ធ្ងន់ធ្ង រ ជាង  ជាន់  ខាងលើ  ទៅ ទៀត  ដោយ- 
សា រម ន ធ្វើ ខណ្ឌ ជា បន្ទប់ សា្នាក់ នៅ មន 
ភាព សោ្មោក គៃ កពៃ មទំាង គ្មោន អនា ម័យ  
ក មៃ ល ឥដ្ឋ បាក់ បៃក  និង សៃុត» ។  

លិខិត បំភ្លឺ ដដៃល ថា  ពៃះគៃូ ចៅអធិ- 
ការ វត្ត សា្វាយ ពពៃ  មន ជំហរ សុំ ដោយ 
ទទូច  កៃសួ ង យល់ ថា  គួរ អនុញ្ញាត ឱៃយ 
រុះរី សំណង់ បៃង្គ នៃះ  ដោ យយោ ង លើ 
តមៃូវ ការ បៃើបៃ ស់ ជា បៃយោជ ន៍ ទៅ 
ថ្ងៃកៃ យ។ «ជា កន្លៃង ពៃះសងៃឃ គង ់នងិ 
សា្នាក់នៅ  ហើ យ  និង សម ណ សិសៃស និសៃសិត 
មកពី ខៃត្ត រៀន សូតៃ និង សា្នាក់ នៅ គួប- 
ផៃសំ នឹង សំណង់ ចាស់ ទៃុឌទៃ ម  បៃះ- 
បៃក  ពុក ផុយ  សៃុត  តូច ចង្អៀត ។ល។ 
បារម្ភ ខា្លាច មន គៃះ ថា្នាក ់ជាយ ថាហៃ ត ុ
ណ មួយ ដល់ មនុសៃស ទៅ ថ្ងៃកៃ យ» ។

កៃស ួង វបៃបធម ៌ បញ្ជាក ់ក្នងុ លខិតិ បភំ្ល ឺ
ថា  កាល ពី ឆ្នាំ២០១៨  កៃុម ការងារ ក៏ 
បាន ថតរូ ប និង គូរ ប្លង់ របស់ សំណ ង់ 
បៃង្គ នៃះ ទកុជា ឯក សារ រចួ រាល ់ហើយ។ 
ថ្មី ៗ  នៃះកៃុម ការងា រ អន្តរ កៃសួង ក៏បាន 
ចុះទៅ ទទួល វត្ថុ សិលៃបៈ  និ ង វត្ថុផៃសៃ ងៗ 
ម ួយច ំននួ ទៀ ត ដៃ លម ន នៅក្នងុ បៃង្គ 

នៃះ ដើមៃបី យក មក ថៃរកៃសា ទុក នៅ សារ- 
មន្ទីរ ជាតិ រួច រាល់ ហើយ ដៃរ ។ 

ពៃះតៃ ជពៃះ គុណ  សួន តៃង ជំនួយ- 
ការ ពៃះចៅ អ ធិកា រ វត្ត សា្វាយ ពពៃ មន 
សងៃឃ ដីកា ថា បៃង្គ វត្ត ដៃល កំពុង រុះរី 
នៃះ  មន អា យកុា ល៩២ ឆ្នា ំហើយ ដៃល 
កសាង ឡើង ក្នុង ពុទ្ធ ស ករាជ២៤៧២  
ហើយ ការ រុះរី បៃង្គ វត្ត នៃះ មិនមៃ ន ធ្វើ 
ឡើង  ដោយ អត្តនោ ម័តិ នោះ ទៃ  គឺមន 
ការ យល់ ពៃម ពី កៃសួង វបៃបធ ម៌  និង វិចិតៃ- 
សិ លៃបៈ។ វត្ត សា្វាយ ពពៃ  ពិត ជា តៃូវការ 
ចំាបាច់ ក្នងុ ការយ ក ទីតំាង សាងសង់  អគរ 
ថ្មី ជា បៃ យោជ ន៍   រួម ។   

ពៃះតៃ ជពៃះ គុណប ញ្ជាក់ ថា៖«អ តា្មោ 
មិន ប ដិ សៃធ ការ រិះគន់ ទៃ ប៉ុន្តៃ សូម ឱៃយ 
ពួកគត់ ពិចារណ ផងដៃរ ថា  វត្ត ក៏មន 
ផល វិបា ក។ ជាក់ ស្តៃង នៅទីនៃះ  មន សា- 
លារៀ ន  មន អ៊ីចឹង ទៅ តៃូវ ការ ទីតាំង 
ដើមៃប ីរៀបច ំឱៃយ មន កន្លៃង ពៃះសងៃឃ ន ិង 
សិសៃស និសៃសិត ខ្វះ លទ្ធភាព សា្នាក់ ហើ យ 
បៃង្គ ចាស់ ហ្នឹង ក៏ យើង បៃើ លៃងកើត  
ទៀត ហើយ» ។   

ទោះជា យ៉ាងណ  សា្ថាប តៃយករ  ខ្មៃរ  ម្នាក ់
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ក្នងុ លក្ខ ខណ្ឌ មនិ 
បញ្ចៃញ ឈ្មោះកាលពី  មៃសិលមិ ញថា   

លោក  មនកា រ សោក សា្តាយ បៃង្គ វត្ត 
ដៃល មន កៃបា ច់រ ចនា ខ្មៃរ កៃយ ស ម័យ 
អ ង្គ  រដៃលតៃូវបាន រុះរី ចៃញពៃះ វា ជា  
របស ់កមៃ ដៃល មកទល ់ បច្ចបុៃបន្ន រ ចនា-
ប័ទ្ម នោះ នៅមន តៃ ៣ប៉ុ ណោ្ណោះគឺ នៅ វត្ត 
សា្វាយ ពពៃ ១និង ចំនួ ន២ ទៀត ស្ថិត ក្នុង  
វត្ត នៅ ខៃត្តកំពង់ ចាម ។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា៖«ខ្ញុំ អត់ ចង់ ឱៃយ មនការ  - 
រុះរ ីទៃ  ទោះបជីា  សា្ថាបតៃយ កម្ម  ហ្នងឹ វា កមៃ 
បើ និយយ ពី សំណង់ ពៃះពុ ទ្ធសា សនា  
យើង កៃយ សមយ័ អង្គរ  តៃវូ តៃ ថៃរកៃសា  
ពៃះ ស ំណង ់ពៃះព ុទ្ធសា សនា  រងគៃះ 
ខា្លាំង ណស់ នៅ សម័យ រដ្ឋ កម្ពុជា  និង ខ្មៃរ - 
កៃ ហ ម អ៊ីចឹង មក ដល់ សម័យ សន្តិភាព 
វា គួរតៃ រកៃសា វា ឱៃយ បានពៃះ  តាម ឯកសា រ 
សំណង់ តៃវូបាន បាត់បង់ ដោយ ស ង្គៃម 
ចុះ  ម ន  ស ន្តិភា ព ហើយ  ម៉ៃច បាន យើង 
បាត់បង់ វា  ទៀ ត?»។

សា្ថា បតៃយក ររូប នោះបន្ថៃម ថា មូល- 
ហៃតុ មិន ចង់ ឱៃយ  រុះរី ពៃះ ទីនោះ ជា កន្លៃង 
ស្តង់ដ សមៃប់សា្ថាបតៃយ ក រ សិកៃសា សៃវ- 
ជៃ វ។កា របាត ់បង ់របស ់បុរាណ កមៃ មួយ 
គឺ ស្មើ នឹង បាត់ បង់ ឫសគល់ ខ្លួ នឯង ដៃល 
មន  អត្តស ញ្ញាណ  វ បៃបធម៌ សា្ថាប តៃយក ម្ម  
សិលៃបៈ និង ចម្លាក់ ផៃសៃង ៗ  ៕  

តពីទំព័រ១... បៃសិន បើ មន 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩  ហើយ 
ម្ចាស ់ទតីាងំ  អាច ដងឹ ព ីសា្ថាន ភាព 
បុគ្គល ម្នាក់ៗ ដៃល ទៅ ដល់ ទីតំាង 
របស់ ខ្លួន។ 

កៃសួង បាន បញ្ជា ក់ថា« តាម- 
រយៈ ទិន្នន័យ បៃព័ន្ធQR Code» 
បាន បងា្ហោញ ថា ក្នងុ ចំណោមបុគ្គល  
ដៃល កពំងុ ធ្វើ ចតា្តាឡ ីសក័ ដោយ 
ខ្លួន ឯង នៅ ផ្ទះ មន បុគ្គលខ្លះ 
បាន ចាក ចៃញ ពី ផ្ទះ  ដោយ ចូល 
ទីតាំង  ជាចៃើន កន្លៃង  ដៃល ជា 
ការ ល្មើស នឹង វិធាន នៃ ការ ធ្វើ- 
ចតា្តា ឡី ស័ក»។

ទន្ទឹមនឹងនៃះ កៃសួង បៃស- 
ណីយ៍ ក៏ បាន អំពាវ នាវ ដល់ បុគ្គល 
ដៃល កពំងុ ធ្វើ ចតា្តា ឡសីក័ ដោយ 
ខ្លួន ឯង  មិន តៃូវ ចាក ចៃញ ពី ផ្ទះ 
ឬកន្លៃង ធ្វើ ចតា្តាឡ ីសក័ ជា កហំតិ 
ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ១៤ ថ្ងៃ ដើមៃបីបន្ត 
ការពារ សុខភាព សាធារណៈ  
និង ចូល រួម  ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង - 
រាល ដល នៃជំងឺ កូវីដ១៩។

នៅ ថ្ងៃ មៃសិលមិញ នៃះដៃរ  អ្នក- 
នំាពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបា ល 
លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន បាន ឱៃយ 
ដឹងថា  កៃសួង បាន  រក ឃើញ នូវ 
អ្នក មន វិជ្ជ មន វីរុ សកូវីដ១៩  
ដៃល ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ កា រណ៍ សហ- 
គមន៍ ២០ កុម្ភៈចំនួន ២៤ នាក់ 
បន្ថៃម ទៀត  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ចំនួន 
សរុប អ្នក ឆ្លង ក្នងុ សហគមន៍ លើក 
ទី៣ នៃះ កើន ដល់ ៥០១នា ក់  
បុ៉ន្តៃក៏ មន អ្នក ជាសះ សៃបើយ 

ចំនួន ៧ នាក់ ផងដៃរ   ដៃល ពួក- 
គត់ជា អ្នក ឆ្លង ក្នុង សហ គមន៍ 
លើក ទី ៣នៃះ ។

លោក សៃ ីបន្តថា ក្នងុ ចណំោម 
អ្នក ឆ្លង ទាំង ២៤ នាក់ នៃះ មន 
ជន ជាតិ ខ្មៃរ ៧ នាក់ ជន ជាតិ ចិន 
១២ នាក ់នងិ ជន ជាត ិវៀត ណម 
៥ នាក់។ការ រក ឃើញ នៃះមន 
នៅ ៥ រាជ ធានី -ខៃត្ត គឺ ភ្នំពៃញ  
កណ្តាល  ពៃះ សហីន ុ កពំង ់ចាម 
និង ខៃត្ត កំពង់ ធំ ។

គតិ តៃមឹ ពៃកឹមៃសិលមញិ កម្ពជុា 
រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង កូវីដ ១៩សរុប 
ចំនួន ១ ០១១ នាក់ ក្នងុ នោះ អ្នក- 
ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិការ ណ៍ សហ គមន៍ 
២០ កុម្ភៈ មន ចំនួន ៥០១ នាក់  
ខណៈ  អ្នក ពៃយា បាល  ជាសះ សៃបើយ 
សរុបមន  ៥១៧ នាក់ និង អ្នក 
កំពុង សមៃក ពៃយា បាល មន ចំនួន 
៤៩៣ នាក់ ។

ទាក់ទងនឹបញ្ហោនៃះ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត កំពង់ ចាម បាន បៃ កាស 
 រក អ្នកដៃល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ  ផ្ទាល់ 
និង បៃយោល ជា មួយ នឹង  បុរ ស 
ជន ជាតិ ខ្មៃរ ម្នាក់ ឈ្មោះ មីុ  សីុថាន  
អាយ ុ២៧ ឆ្នា ំ ដៃល ជា គៃ ូបងៃៀន 
ម៉ាសៃសានៅ  សណ្ឋា គរ សុញី ជងី- 
ថៃ  ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  ដៃល 
បានធ្វើតៃស្តឃើញ វិ ជ្ជមន កូវី ដ- 
១៩ ពី ថ្ងៃទី ៧  ខៃមី នា ដើមៃបីឱៃយ 
មក ធ្វើ តៃស្ត   និង ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក 
ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ។បច្ចុបៃបន្ន អ្នក- 
ជំងឺ រូបនៃះ កំពុង តៃសមៃក ពៃយា- 
បាល នៅ ក្នុងមន្ទីរ ពៃទៃយ ខៃត្ត- 

កំពង់ ចាម ។
បើ  តាម រ ដ្ឋបាល ខៃត្ត បុរស រូប- 

នៃះ  ម ន ការ ពាក ់ពន័្ធ ចៃើន កន្លៃង 
ដោយ សារ គត់ បាន ធ្វើដំ ណើរ 
មក ព ីខៃត្តពៃះ សហីន ុតាងំ ព ីថ្ងៃទ ី
៣ ខៃមនីា ដោយ ឆ្លង កាត ់កន្លៃង 
មយួ ចនំនួ ក្នងុ  ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ នងិ 
ក្នុង ខៃត្តកំ ពង់ ចាម។ គត់ បាន 
ជិះ រថយន្ត ឈ្នួល ម៉ូតូឌុប  ម៉ូតូ- 
កង់ ៣ (PassApp)និ ង ចូល 
ក្នុង ផៃសារ ពៃទ ទឹង ផង ដៃរ ។

 ដោយ ឡៃក សមៃប ់អ្នក  កពុំង 
សមៃ ក ពៃយាបាល ជំងឺ កូវីដ១៩ 
នៅ មណ្ឌល   ចតា្តាឡីស័ក  ពៃក- 
ព្នានឹង តៃូវ បញ្ជូន មក កាន់ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ ពៃយាបាល កូវី ដ១៩ ដឺ េ្រហ្គត- 
ឌូ ក ដៃ លជា អតីត សណ្ឋាគរ 
អាំងទៃ រកុ ងទី ណង់ តាល់  នៅ 
ពៃឹក  ថ្ងៃទី ៨ ខៃ មីនា  ដើមៃបី បន្ត 
ការ ថៃទាំ និង ពៃយាបា ល ជំងឺ។

លោក ហ៊ុន  ម៉ាណៃត អគ្គមៃ- 
បញ្ជា ការ រង កង យោធ ពល ខៃមរ- 
ភូ មនិ្ទ  នងិ ជា កូន បៃសុ ចៃបង របស ់
លោក ហ៊នុ  សៃន បាន លើកឡើង 
ក្នុង បណ្តាញ សង្គម របស់ លោក 
ពមីៃសិល មញិ ថា ក្ន ុងរ យៈពៃ លតៃ 
៣៣ម៉ាងប៉ុណោ្ណោះ[យើង] បាន 
រ ួមគ្នា សមៃច នវូ បៃស កកម្ម ដធំ៏ 
មួយ គកឺារ កៃបៃ សណ្ឋាគ រ The 
Great Duke (អតី ត សណ្ឋា- 
គរ អាំង ទៃរ កុង ទីណង់ តាល់ ) 
ដៃល បាន បទិ ទា្វារអស ់រយៈពៃ ល 
បៃមណ ២ឆ្នា ំមក ហើយ ឱៃយកា្លាយ 
ទៅជា មន្ទរី ពៃទៃយ សមៃប់ ពៃយាបា ល 
អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ កមៃិត សៃល 
ដៃល អាច ដក់អ្នក ជំងឺ បាន 
បៃមណ ៥០០ នាក់ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ «ខ្ញុំ សូម 
អរគណុ ដល ់បងប្អនូ កៃមុការ ងារ 
ទាងំអ ស ់ព ីអង្គភាព កងទព័  កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ  នគរ បាល ជាតិ  
កៃសួង សុខាភិ បាល  កៃសួង 
ការងារ  សាលា រាជធានី ភ្នំពៃញ  
អគ្គិស នី កម្ពុជា (EDC) រដ្ឋាក រ- 
ទឹក  កៃុមហ៊ុន ឯកជន  និង មិត្ត- 
ភក្ដិ ទាំង អស់  ដៃល បាន ចូលរួម 
យ៉ាង សកម្ម នៅ ក្នុង ការរៀ ប- 
ចំនៃះ...»។  

លោក   ហ៊ុន  ម៉ាណៃត  បាន 
បន្តថា ការ ដក់ ឱៃយ ដំណើរ ការ 
ទីតាំង សណ្ឋាគ រ នៃះជា មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ សមៃប់ អ្នកជំ ងឺ កូវីដ ១៩ 
កមៃិត សៃល គឺដើមៃបី ផ្តល់ លទ្ធ- 
ភាព ដល់ កៃសួង សុខាភិបាល 
ក្នងុការ បៃមលូ ផ្តុ ំធនធាន មនសុៃស 
សម្ភារ ,បរិកា្ខារ  និង បច្ចៃក ទៃស ចាំ- 
បាច់ មួយ ចំនួន បមៃើ ដល់ការជួយ- 
 សង្គៃះមនុសៃស ឱៃយបាន ទាន់ពៃល 
និង ធានា ទប់សា្កាត់ ការរីក រាល- 
ដល កាន់ តៃធ្ងន់ធ្ងរ នៃ ជំងឺ នៃះ 
នៅ ក្នុងសហ គមន៍ ។

ទន្ទមឹ នឹង នៃះដៃរ កៃសួង សុខា- 

ភិ បាល ក៏ បាន ជូនដំ ណឹង ទៅដល់   
ពលរដ្ឋ ដៃល  បាន ចាក់វា៉ាក់ សំា ង 
កវូដី១៩ លើក ទ១ី  នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ  
ថា្នាក់ ជាតិ  រាជ ធានីភ្នំពៃ ញ ដៃល 
បច្ចុបៃបន្ន កំពុង ជាប់ នៅ ខៃត្តពៃះ- 
សីហនុ គឺអាច ទៅ ទទួល វា៉ាក់ សំាង  
លើក ទី ២នៅ មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក 
ខៃត្ត ពៃះសី ហនុ បាន  ។

ក៏ ប៉ុន្តៃកៃសួងបាន បញ្ជាក់ថា 
បុគ្គល នោះ តៃូវ ផ្តល់ ព័ត៌មន 
៣ថ្ងៃមុន  ទៅ ដល់ កៃុមចាក់ វា៉ាក់- 
សំាង  នៅ ខៃត្តពៃះ សីហនុ ដៃល 
នឹង តៃូវ ស្នើ សុំ  ពៃម ទាំងបញ្ជូន 
ព័ត៌មន អ្នក ដៃល តៃវូ ចាក់ លើក 
ទ២ី ទៅ កៃមុ បច្ចៃក ទៃសពត័ ៌មន- 
វិទៃយា នៅ កៃសួង សុខាភិបាល  
ផងដៃរ។

គិត  ពី ថ្ងៃទី ១០  ខៃកុម្ភៈ ដល់ 
ថ្ងៃទី ៧  ខៃមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ 
កៃសួង សុ ខាភិបាល បាន ចាក់ 
វា៉ាក់ សំាង កូវីដ១៩ បានចំនួន 
៧១ ១៨៥ នាក់ និង កៃសួង 
ការ ពារ ជាតិ ចាក់ វា៉ាក់សំា ង ជូន 
ក ងកម្លាំ ង បៃដប់ អាវុ ធបា ន  
ចំនួន  ៩៦ ៣០២នាក់៕

កេសួងឱេយរុះរើសំណង់បេង្គវត្តស្វាយពពេខណៈមានអ្នកចង់ឱេយរកេសាទុក

កេសួងបង្កើត...
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 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្ន ំពេញ ៈ  លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ហ៊នុ  
សៃន  បាន បន្ត ផ្តល់ សម្ភារ បៃើបៃស់  
និង គៃឿង ឧប ភោគ បរិភោគ ដល់ ខៃត្ត 
ទាំង៧ ជាប់ ពៃំដៃន ថៃ បន្ថៃម ទៀត  
ដើមៃប ីដោះ សៃយ ទកុ លបំាក  នងិ ការ- 
ហបូ ចកុ របស ់ពល ករ ខ្មៃរ ដៃល តៃឡប ់
មក ពី បៃទៃស ថៃ  ខណៈ ខៃត្ត ជាប់- 
ពៃំដៃន នីមួយៗ   បន្ត ដឹក ពលករ ដៃល 
មន សុខ ភាព ល្អ  ទៅ ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក 
នៅ សៃុក កំ ណើត ។ 

 យោង តម តរាង ផ្តល់ សម្ភារ  និង ឃី ត  
របស់ លោក   ហ៊ុន  សៃន   ចៃ ញ ផៃសាយ 
កាល ព ីមៃសលិ មញិ  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា ចាប-់ 
ព ីថ្ងៃទ ី៨  ដល ់ថ្ងៃទ ី១៦  ខៃ មនីា  សម្ភារ 

បៃើ បៃស់  គៃឿង ឧបភោគ បរិភោគ  
ដៃល មន កន្ទៃល ជ័រ  មុង  ភួយ ខ្នើយ  
សៃម ខ្នើយ  សា រុង  និង កៃ មសរុប  
៥៦  ១០០ឃីត   ទឹក បរិសុទ្ធ  ៦៨ 
០០០ េកស  និង មី កញ្ចប់  ២៩ 
២០០កៃស បាន ផ្តល់ ជូន ដល់ ខៃត្ត 
ជាប់  ពៃំដៃន ទាំងអស់ ។ 

 លខិតិ ដដៃល បាន បញ្ជាក ់ថា  សម្ភារ 
បៃើបៃស់  គៃឿង ឧបភោគ បរិភោគ 
ទាំងនោះ   ក៏ តៃូវ បាន ខៃត្ត មួយ ចំនួន  
បាន បៃើបៃស់ អស់  និង ស្នើសុំ បន្ថៃម  
ដើមៃបី យក មក បំពៃញ តមៃូវការ  របស់ 
ពលករ ខ្មៃរ ដៃល បាន វិល តៃឡប់ មក 
កម្ពជុា  ហើយ តៃវូ ធ្វើ ច ត្តា ឡ ីសក័ រយៈ- 
ពៃល  ១៤ ថ្ងៃ ។   

 លោក សៃី  យក់  សមៃបត្តិ  រដ្ឋ លៃខា- 

ធិការ កៃសួង សុខាភិ បាល  បាន បៃប់ 
កាសៃត ក្នងុ សៃកុ ថា  ការ ផ្តល់ ថវិកា  ឃី ត 
និង គៃឿង ឧបភោគ  បរិភោគ ទាំង នៃះ  
ដើមៃបី ដោះ សៃយ តមៃូវ ការ របស់ 
ពលក រ តៃឡប់ ពី ថៃ  ដៃល តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើ 
ច ត្តា ឡី ស័ក នៅ តម ពៃំ ដៃន  ក៏ ដូច ជា 
រង់ ចាំ ដឹក ជញ្ជូន ទៅ តម ខៃត្ត រៀងៗ 
ខ្លួន ។  កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ   ដោយ- 
សារតៃ ចំនួន ពលករ ខ្មៃរ តៃឡប់ មកពី 
ថៃ មន ចនំនួ កានត់ៃ ចៃើន នោះ  លោក 
ហ៊ុន  សៃន  បាន ចាត់ ចៃង កង ទ័ព ឱៃយ 
ដឹក ពលករ ដៃល ពិនិតៃយ ថា  សុខ ភាព 
ល្អ បៃសើរ មិន បៃឈម ការកើត កូ- 
វីដ១៩ នោះ ទៅ ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក នៅ 
តម ខៃត្ត ជា សៃកុ កំណើត របស់ ពួកគៃ 
ការ ធ្វើ បៃបនៃះ  ដើមៃបី សមៃល សា្ថាន- 
ការណ៍ នៅ តម ខៃត្ត ជាប់ ពៃំដៃន ថៃ ។ 

 លោក  អ៊ុំ  រាតៃី  អភិបាល ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មន ជយ័  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល- 
ពី មៃសិល មិញ ថា  គិត តៃឹម ថ្ងៃទី៧  មីនា  
ឆ្នា២ំ០២១  ពល ករ ខ្មៃរ ដៃល កពំងុ បន្ត 
ធ្វើ ច ត្តា ឡ ីសក័ នៅក្នងុ ខៃត្ត នៃះ  គ ឺមន 
ជាង  ៥  ៦០០នាក ់ ខណៈ ពលករ ជាង  
១មុឺន នាក់ ដៃល បាន បញ្ចប់ ការ ធ្វើ  
ច ត្តា ឡី ស័ក ក្នងុ អំឡុង ផ្ទះុ កូ វីដ ១៩ នៃះ ។ 

 លោ ក បញ្ជាក់ ថា ៖  « កន្លង មក សម្តៃច- 
តៃ ជោ  លោក បាន យកចិត្ត ទុក ដាក់ 
ណាស់  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ឧបត្ថម្ភ 
សមៃប់ បៃជា ពលរដ្ឋ ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក  

នៅ តម បណា្តា ខៃត្ត ជាប ់ពៃដំៃន  ហើយ 
ខៃត្ត ខ្ញុ ំនៃះ  គ ឺចៃើន ជាង គៃ កន្លង មក ខ្ញុ ំ 
ទទួល បាន ថវិកានៃះ  គឺ ជិត  ៦ពាន់ 
លាន រៀល ហើយ  សមៃប់ ផ្តល់ ជូន 
បង ប្អូន បៃជា ពលរដ្ឋ យើង » ។ 

 កៃពី  ថវិកា  លោក អភិបាល ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មន ជ័យ អះអាង ថា  ខៃត្ត 
របស់ លោក  ក៏ ទទួល បាន មី បៃមណ  
២មុឺន កៃស  និង ទឹក សុទ្ធ  តៃីខ  ជាង  
២មុឺន កៃស  សមៃប់ ផ្តល់ ជូន ពលរដ្ឋ  
ដៃល ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ ក។  តម បទ បញ្ជា 
របស់ ខៃត្ត គិត តៃឹម ថ្ងៃទី៨ មីនា នៃះ  
ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជយ័  ពលរដ្ឋ  ទៅ ដល ់
គោល ដៅ នៃ សៃុក កំណើត របស់ ខ្លួន  
ដើមៃបី បន្តធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក បៃមណ 
១ ០០០ នាក់ ។ 

 លោ ក  ងួន  រតនៈ  អភិ បាល ខៃត្ត បាត់- 
ដំបង  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មៃសិល- 
មិញ ដៃរ ថា  ការ ផ្តល់ កញ្ចប់ ថវិកា  និង 
សម្ភារ នៃះ គជឺា ច ំណៃក មយួ ជយួ ដល ់
ពលករ  ដៃល មន ខ្វះ ខាត  ខណៈ ដៃល 
ពលករ តៃឡប ់ព ីបៃទៃស ថៃ  មន ចនំនួ 
រាប់ពាន់ នាក់ ដៃល តៃូវ ការ ថវិកា  និង 
គៃឿង ឧបភោគ បរិភោគ ជា ចាំ បាច់ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« បនា្ទាប់ ពី មន 
បទ បញ្ជា ថ្មី   ចំនួន អ្នក ធ្វើ ចត្តា ឡីស័ក  
ផ្លាស់ ប្តូរ រហូត  ពៃះ យើង បាន ដឹក- 
ជញ្ជនូ អ្នក ធ្វើ ចត្តា ឡសីក័ ទៅ បណ្តើរៗ   
ហើយ ខាង ខៃត្ត ជាប់ ពៃំ ដៃន ផៃសៃង   ក៏ 

បាន ដឹក ពលករ របស់ ខៃ ត្ត យើង  មក 
ជា បន្តប នា្ទាប់ ដៃរ » ។ 

 លោក  ឌី  ថៃ ហូ យ៉ា  មន្តៃី កម្មវិធី 
ការពារ សិទ្ធិ ពលករ ចំណាក សៃុក នៃ 
អង្គការ  Centra l បាន ឱៃយ ដឹង  ថា  
លោក  ក៏ ចង់ ឱៃយ ការ រៀប ចំ ទាំង អស់ 
នៃះ   ស្ថិត ក្នុង គោល នយោ បាយ ជាតិ  
ដៃល  តៃូវមន ការ តម ដាន  ពិនិតៃយ រៀប ច ំ 
គៃឿង ឧប ភោគ បរិភោគ  និង កន្លៃង 
សា្នាក់ នៅ ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ  ចៀស វាង 
មន ភាព មនិ បៃកៃត ី ឬ នា ំឱៃយ ការ អនវុត្ត 
នៃះ ធ្វើ ឡើង ដើ មៃបី តៃ ល្អ មើល  បា ន តៃ 
មួយ រយៈ  ក៏ បាត់ ទៅ វិញ ។ 

 លោ ក បញ្ជាក់ ថា ៖«  ខ្ញុំ មើល ឃើញ 
កន្លង មក នៃះ  តម មណ្ឌល ច ត្តា ឡី- 
ស័ក តម បណា្តា ខៃត្ត ជាយ ដៃន  បើ 
បៃៀប ធៀប នងឹ ភ្នពំៃញ  គ ឺមន លក្ខណៈ 
ខុសគ្នា។  ដោយ សារ តៃ មណ្ឌល តម 
បណា្តាខៃត្ត ជាប់ ពៃំដៃន  គឺ ធ្វើ ឡើង នៅ 
តម សាលា  ហើយ ការ ហូប ចុក ហ្នឹង  
គ ឺពបិាក   ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពលរដ្ឋ មយួ ចនំនួ  
ពិបាក ក្នុង ការ ទទួល យក » ។  

ទោះ យ៉ាង ណាក៏ ដោយ  លោក 
អភិបាល ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ បាន 
អះ អាង ថា ការ ឧបត្ថម ្ភគៃឿង ឧបភោគ- 
បរិភោគពី រាជ រដា្ឋា ភិបាល ក្នុង ការ ជួយ 
ដល់ ពល ករ ដៃល បាន តៃឡប់ មក ពី  
បៃ ទៃស ថៃ ហើយ ជាប់ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក 
ពុំ មន ការ ខ្វះ ខាត នោះ ទៃ៕

វ៉ន  ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  មលូ នធិិ សៃវ ជៃវ- 
 គំនិត ច្នៃ បៃឌិត  និង នវា នុវត្ដន៍ 
(មលូ នធិ ិស.គ.ន.)នៃ កៃសងួ 
អប់រំ  យុវ ជន  និង កីឡា  កំពុង 
តៃៀម ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ផ្ដល់ 
ថវិកា ឧបត្ថម្ភ ដល់ គៃះឹ សា្ថាន ឧត្ដម- 
សកិៃសារដ្ឋ  នងិ ឯក ជន ចនំនួ ១៣ 
ដៃល បាន ស្នើ សុ ំរៀបរៀង  នពិន្ធ 
និង កៃលម្អ សៀវ ភៅ សិកៃសា 
(Text book)សមៃប់  បៃើ បៃស់ 
នៅ កមៃិត ឧត្តម សិកៃសា ស្មើនឹង 
ចំនួន  ៥៧៦ចំណង ជើង ។

លោក រស់  សុវា ចា  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា បាន ឱៃយដឹង កាល ពីមៃសិល- 
មិញ ថា   គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១៩ ខៃ 
តលុា  ឆ្នា ំ២០២០ រហតូ មក ទល ់
ថ្ងៃទី២  ខៃមីនា  ឆ្នាំ ២០២១   គឺ 
មន គៃះឹ សា្ថាន ឧត្តម សិកៃសា រដ្ឋ  និង 
ឯក ជន ចំនួន ១៧  បាន ដាក់ពាកៃយ  
ស្នើ សំុ ថវិកា នៃ មូល និធិ ស. គ.ន. 
សមៃប ់គ ំទៃ ដល ់ការរៀប រៀង 
និពន្ធ  និង កៃ លម្អ សៀវ ភៅ- 
សិកៃសា សមៃប់  បៃើ បៃស់ នៅ 
កមៃតិ ឧត្តម  សកិៃសាដៃលស្មើ នងឹ 
៨៥៦ ចំណង ជើង ។

លោក បាន  ថ្លៃង ថា ៖« កៃសងួ 

អបរ់ ំសមូ លើក ទកឹ ចតិ្ត  ជនូ ដល ់
គៃឹះ សា្ថាន ឧត្តម សិកៃសា រដ្ឋ  និង 
ឯក ជន ឱៃយ ចលូ រមួ ដាក ់ពាកៃយ ស្នើ- 
សំុ ថវិកា ពី មូល និធិ  ស. គ.ន .ដើមៃបី 
រៀប រៀង  និពន្ធ  និង កៃលម្អ 
សៀវ ភៅ សិកៃសា ឱៃយ បាន កាន់ តៃ 
ចៃើន បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃបី ជា គុណ- 
បៃយោ ជន៍ ដល់ តមៃវូ ការ ដ៏ទទូច 
និង ថ្លៃថា្លា នៃនិ សៃសិត កម្ពុជា ក្នុង 
ការសិកៃសា  និង សៃវ ជៃវ នៅ 
កមៃិត ឧត្ត ម សិកៃសា »។

តម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មន 
កាល ពថី្ងៃ ៥ ម ីនា របស ់កៃសងួ 
អប់រំ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  មន គៃឹះ- 
សា្ថាន ឧត្ដម សិកៃសា ចំនួន ១៣ បាន 
បៃគល ់ជនូ មលូ នធិ ិស.គ.ន.នវូ 
សំណុំ ឯក សារ បន្ថៃម  រួម មន 
១- សៃចក្ដី ពៃង មតិ កាសៀ វ- 
ភៅ ដោយ បញ្ជាក់ ចំណង ជើង 
និ ង ចំណង ជើង រង ,២-ការ បរិ- 
យយ លើ មុខ វិជា្ជា(Course 
description) នងិ៣- សៃចក្ដ-ី 
សង្ខៃប នៃ សៀវ ភៅ  (Synop-
sis or Ab stract)។ 

សៃច ក្ដ ីបៃកាស បញ្ជាក់ ថា 
ដោយ មន ការ ពនិតិៃយ  នងិ វាយ- 
ត ម្លៃ  និង អនុ ម័ត ពី កៃុម បៃឹកៃសា 
អប់រំ នៃ គៃឹះ សា្ថាន  ឧត្ដម សិកៃសា 
នីមួយៗ   មូល និធិ ស.គ.ន. នៃ 

កៃសួង អប់រំ កំពុង តៃៀម ចុះ កិច្ច- 
ពៃម ពៃៀង ផ្ដល់ ថវិកា ឧបត្ថម្ភ  
រមួ មន  ៥៧៦ច ំណង ជើង ដល ់
គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា ទាំង ១៣ ខាង 
លើ នៃះ  ។ 

បើតម  លោក  សុវាចា ការ- 
ផ្ដល់ថវិកា ឧបត្ថម្ភ នៃះ គឺ ក្នុង 
គោល ដៅ បង្កើន បរិមណ  លើក 
កម្ពស់ គុណ ភាព និង ពងៃកី សម- 
ធម៌ នៃ ធន ធាន សិកៃសា ជា ខៃមរ- 
ភាសា ជូន ដល់ សិសៃស- និសៃសិត 

ដៃល កពំងុ សកិៃសា  នងិ សៃវ ជៃវ 
នៅ កមៃិត ឧត្តម សិកៃសា ។ ក្នុង 
នោះកៃសួង បាន ធ្វើ អាទិ ភាព- 
វូប នីយកម្ម ទៅ លើ ថវិកា មូល- 
និធិ សៃវ ជៃវ  គំនិត ច្នៃបៃឌិត  
នងិ នវានវុត្តន ៍ ដៃល ទទលួ បាន 
ការគំ ទៃពី កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង កៃសួង អប់រំ  
យុវជន  និង កីឡា  សមៃប់ គំទៃ 
ដល់ ការ រៀប រៀង  និពន្ធ  និង 
កៃលម្អ សៀវ ភៅ សិកៃសាដៃល 

នឹង តៃូវ  បៃើ បៃស់ នៅ កមៃិត 
ឧត្តម សិកៃសា ។

លោក បាន បន្ត ថា  ការចូល រមួ 
នៃ គៃឹះសា្ថាន ឧត្តម សកិៃសា រដ្ឋ  នងិ 
ឯក ជន  ក្នងុ គមៃង នៃះ  ជា ការ- 
រួម ចំណៃក លើក កម្ពស់ វបៃប ធម៌ 
នៃ ការ សៃវ ជៃវ  បផំសុ គនំតិច្នៃ- 
បៃឌតិ  នងិ ជរំញុការ ធ្វើ នវា នវុត្តន ៍
ដើមៃបី ជា បៃ យោជន៍ ដល់ វិស័យ 
អបរ់ ំ យវុជន  នងិកឡីា  ដៃល ជា 
ការឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ទីផៃសារ - 

ពល កម្ម  និងសកល ភាវូបនី យ- 
កម្ម  និង ជា ពិសៃស ការគំ ទៃ 
ដល់ ការ លើក កម្ពស់ គុណ ភាព 
នៃ ការ រៀន   ការ បងៃៀន  នងិ ការ- 
សៃវ ជៃវ នៅ កមៃតិ ឧត្តម សិកៃសា  
«មុខ វិជា្ជា ១មុខ សៀវ ភៅ សិកៃសា 
១ កៃបាល »។ 

បើ តម កៃសួង អប់រំ  ជា គោល- 
ការ ណគ៍ ឺគៃឹះ សា្ថាន ឧត្ត មសកិៃសា 
ទាំង អស់ តៃូវ មន សៀវភៅ- 
សិកៃសា ដៃល បៃើ ជា គោលសមៃប់  
មុខវិជា្ជា នីមួយៗ ។ចំនួន សៀវ- 
ភៅ សិកៃសា ដៃល គៃប់ គៃន់សមៃប់  
ការ សៃវ ជៃវ  និង ការ សិកៃសា 
របស់ និសៃសិត តៃូ វមន យ៉ាង តិច  
១ ចំណ ងជើង  ក្នុង ១ មុខ វិជា្ជា 
ហើយ តៃវូ តម្កល់ យ៉ាងតិចច ំនួន 
២ចៃបាប់ នៅក្នុង បណា្ណា ល័យ 
ឬ អាច រកបាន តម បៃព័ន្ធ អៃ- 
ឡិច តៃនិូ ក  ។

កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង កៃសួង 
អប់រំ  កាល ពី ថ្ងៃទី ១៩  ខៃ តុលា  
ឆ្នា ំមុន បាន ផ្តចួ ផ្ដើម គំនិត បង្កើត 
មូល និធិ  ស.គ.ន នៃះ ឡើង  
ដើមៃបី ឧបត្ថម្ភ ថវិកា ដល់ អ្នក- 
និពន្ធ អ្ន កសិ កៃសា សៃវ ជៃវ លើ 
ការរៀ បរៀង  និពន្ធ  និង កៃលម្អ 
សៀ វភៅ ដៃល តៃូវ បៃើបៃ ស់ 
នៅ កមៃិត ឧត្តម សិកៃសា  ៕

មន្តេ ីចេក គេឿង បរិភោគ ដល់ពល ករជាប់ចតា្តាឡីស័ក។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តបនា្ទាយមនជ័យ

រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តផ្ដល់សម្ភារនិងគ្រឿងបរិភោគដល់ពលករជាប់ចត្តាឡីស័កតមខ្រត្តជាប់ព្រំដ្រនថ្រ

ក្រសួងអប់រំត្រៀមជួយលើការរៀបរៀងនិពន្ធនិងលម្អសៀវភៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្រសា

សិសេស និសេសិត ពេលចូលរកសៀវភៅនៅបណ្ណាល័យជាតិ កាលពីកន្លងមក។ រូបថត ហុង មិនា
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តពីទំព័រ  ១...សៃ្តី  ក្នុង កិច្ច - 
អភិវឌៃឍនៅគៃប់ កមៃតិ គៃប់ វិស័ យ 
និង គៃប់ កាលៈទៃសៈ សៃ ប  តាម 
យុទ្ធសាសៃ្ត ចត ុកោ ណ   ដណំាក-់ 
កាល ទ ី ៤ ដៃល សៃ្ត ីជា ឆ្អងឹ ខ្នង នៃ 
សៃដ្ឋកិច្ច  និង សង្គម ជាតិ»។

ឆ្នាំ នៃះ បៃទៃស កម្ពុជា ពុំ បាន 
រៀប ចំ យុទ្ធនាការ ទិវា សិទ្ធនិារី អន្តរ- 
ជា តិ  ៨មនីា  ដចូ បណា្តា ឆ្នា ំកន្លង ទៅ 
ទៃ ដោយ សារ តៃបញ្ហា កូវីដ១៩ 
ដៃ ល នៅ តៃ បន្ត រីក រាល ដាល  
ហើយ តមៃវូ ឱៃយ មាន ការ ចូលរួម 
សហ កា រ  ទាងំអសគ់្នា  ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់
តាម វធិាន ការ របស ់អង្គការ សខុភាព- 
ពិភពលោក  និង កៃសួង សុខា - 
ភិបា ល ។ ប៉ុន្តៃ អង្គការសង្គម- 

សុវីលិ មយួ ចនំនួ  បាន បៃរព្ធ  ទវិា 
នៃះ តាម រយៈ អនឡាញ នងិ ការ- 
ជួប ជុំ គ្នា   ដោយ កំណត់ ពី ចំនួន 
អ្នក ចូល រួម ផងដៃរ ។

បើ តាម លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី 
ជានចិ្ច កាល រាជ រដា្ឋាភបិាល  បាន 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់  ក្នុង ការ បង្កើន 
សមាមាតៃ សៃ្ត ីក្នងុ សា្ថាប័ន សាធា - 
រណៈ  ដើមៃបី ឱៃយ សៃ្តី បាន ចូលរួម 
កាន ់តៃ ចៃើន ឡើង  ក្នងុ ការ ដកឹ នា ំ 
និង ធ្វើ សៃចក្តី សមៃច ទាំងនៅ 
ថ្នាក់ ជាតិ  និង ថ្នាក់ កៃម ជាតិ ដៃ ល 
ធ្វើ ឱៃយ ចំនួន សៃ្តី នៅ ក្នុង សា្ថាប័ន 
នីតិបញ្ញត្ត ិមាន ការ កើនឡើង គួ រ - 
ឱៃយ កត់សមា្គល់  ពី ១ អា ណត្តិ ទៅ 
១ អាណត្តិ ទៀត។

ជាមួយ គ្នានៃះ ដៃរ លោក សៃី 
ឱ វណ្ណឌីន អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង 
សុខាភិបាល  ក៏បាន លើក ឡើង  
ផង ដៃរ ថ«៣ ការ ពារ ៣កុ»ំ នៅ 
ក្នុង តួនាទី របស់ ស្តៃី នៃ បរិបទ 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល 
រំលៃច ពីវីរភា ព  និងតួនាទី របស់ 
ស្តៃ ីក្នងុកា របៃយទុ្ធ នងឹជងំ ឺកវូដី- 
១៩។ លោក សៃថី្លៃង ថ  នៅ ក្នងុ 
បរិបទ នៃការ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺកូវីដ- 
១៩  សៃ្ត ីនៅ កម្ពជុា បាន នងិកពំងុ 
តៃចូលរួម ចំណៃក យ៉ាង សំខាន់  
ក្នុង ការ ទទួល ខុស តៃូវ  ចំពោះ- 
មុខ  នៃការ ទប់ សា្កាត់  ការ ចម្លង 
ជំងឺ ដ៏ កាច សាហាវ នៃះសមៃប់ 
ខ្លួន ឯង ផង   គៃួសារ ផង និង 
សហគមន៍ ផង ។ 

លោក សៃីឱ វណ្ណឌីន បាន 
បញ្ជា  ក់ ថ៖ «ការ អនុវត្ត នូវវធិាន- 
ការ សុខាភិបាល  របស់ ស្តៃី នៅ 
ក្នុង បរិប ទ នៃការ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ គឺរឹត តៃ 
តមៃវូ ឱៃយ ស្តៃ ីគៃប់ រូប មាន ការ ខិត ខំ 
បន្ថៃម ទៀត ក្នុង ការណៃនាំ គៃប់ - 
គៃង ដល់ សមាជិក កៃុម គៃួសារ 
ខ្លួន  ឱៃយ បាន ល្អបៃសើរ ហើយ 
សំខាន់ បំផុត នោះ គឺ ធ្វើការ អប់រំ 
ណៃ នាំសា្វាមីកូន ចៅ និង សមា - 
ជកិ គៃសួារ ធ្វើ យ៉ាង ណា ឱៃយ មាន 
ការ អនុវ ត្ត ឱៃយខាង តៃបាន នូវ ៣ 

ការពារ  និង ៣ កុំ ដៃល ជាវិធាន- 
ការ ដ៏មាន បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ »។

នៅ ក្នងុ សារ លខិតិ របស ់លោក 
ហ៊នុ សៃនបាន ឱៃយ ដងឹ ថ នៅ ក្នងុ 
សា្ថាប័ន នីតិបៃតិបត្តិ  សៃ្តីជា ឧប - 
នាយក រដ្ឋមនៃ្តី រដ្ឋមនៃ្តី  រដ្ឋលៃខា - 
ធិការ និងអនុរដ្ឋ លៃខាធិការ  
មាន ការ កើនឡើង។ 

ចំណៃក នៅ ក្នុង វិស័យ មុខ ងារ 
សាធា រណៈ ចនំនួ មនៃ្ត ីរាជ ការ ជា 
សៃ្តី កើន ឡើង  ៣២ភាគ រយ  នៅ 
ឆ្នាំ ២០០៧ ដល់ ៤១ភាគ រយ  
នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ហើយ សមា -  
មាតៃ សៃ្តី ជាមនៃ្តី រាជ ការ   ក្នុង 
តួនាទី ធ្វើ សៃចក្តី សមៃច បាន- 
កើនឡើង ដល់ ២៤ភាគ រយ នៅ 
ឆ្នាំ ២០១៩។ 

ជា មួយ គ្នា នៃះ នៅ ថ្នាក់ កៃម - 
ជាតិ  មាន សៃ្តី ជា អភិបាល ខៃត្ត 
ចំនួន ២រូប សៃ្តី ជាអភិបាល កៃុង 
សៃុក-ខណ្ឌ៦រូប និង សៃ្តី ជា មៃ - 
ឃុ-ំចៅ សងា្កាត ់ កើនឡើង ព ី ៤២ 
របូ  នៅ ឆ្នា ំ២០០២ ទៅ ១៣០ របូ  
នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧។ 

គតិ ចាប ់ តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០០៦  សៃ្ត ី
ក្នុង កង កមា្លាំង បៃសកកម្ម រកៃសា - 
សន្តភិាព អង្គការ សហបៃជាជាត ិ 
មាន ចំនួន  ៣៨៧ នាក់ ក្នុង 
ចំណោ  ម កង កមា្លាំង សរុប ចំនួន 
៧ ០៤០ នាក់ ៕

តពី ទំ ព័រ ១...រដា្ឋាភិ បាល   ឱៃយ គណៈ- 
កម្មការ ចុះ សៃវជៃវ   និង កំណត់ 
ពៃំបៃទល់ ចំពោះ ដី ដៃល បៃជា ពលរដ្ឋ   
បាន រកុរាន ធ្វើជា កម្ម សទិ្ធ ិនងិ អាសៃយ័- 
ផល ជាក់ ស្តៃង ។   

   លោក   ញ៉ៃម   សំអឿន   ថ្លៃង ថ   បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ដៃល រស់នៅ ក្នុង ខៃត្ត នៃះ  បាន 
កាប់ឆ្ការ ដី គមៃបពៃឈើ ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ   
យក ទៅ ធ្វើ ជា ចមា្ការ   ដើមៃបី យក ទៅ ដាំ 
សា្វាយ   សា្វាយ ចន្ទ ី    និង ដំា កៅ សូ៊ ជាដើម។   
ជា មួយ គ្នា នៃះ  ក៏មា ន បៃជា ពលរដ្ឋ មួយ - 
ចនំនួ ទៀត  មនិ បាន រស ់នៅ ក្នងុ ខៃត្ត នៃះ 
នោះ ទៃ   ប៉ុន្តៃ ពួក គត់ មាន ដី   និង ដំណាំ 
ផៃសៃងៗ នៅ ក្នុង ខៃត្ត នៃះ ផងដៃរ   ដោយ 
អ្នក ខ្លះ មាន កៃបាល ដី ២   ទៅ  ៣កៃបាល ដី   
ដៃល មាន ទំហំ   បៃមាណ១   ទៅ   
៣ ហិក តា  ។   

  លោក ស ំអឿន   ថ្លៃង ថ ៖  «  យើង មនិ- 
ខ្វល់ ទៃ  បើសិន ជា បៃជា ពលរដ្ឋ ទាងំនោះ  
កាន់ កាប់ សៃប ចៃបាប់  មុន ខៃ កក្កដា  ឆ្នាំ  
២០២០  ដៃល សម្តៃច ដាក ់ចៃញ ឱៃយ កាត ់
ជនូ គត ់  កុ ំឱៃយ គត ់កាប ់ទន្ទៃន យក ដ ីរដ្ឋ 
ទៀត »  ។  

លោក   ញ៉ៃម   សំអឿន  បាន អះ អាង 
ថ ដី គមៃប ពៃឈើ   គឺបៃភៃទ ដី ដៃល 
ដី រៃច រឹល   ពៃរបោះ  ពៃ ពាក់ កណា្តាល- 
សៃង  ពោល មិន មាន ពៃ ចៃើន ទៃ      
ហើយ ជា ដី ដៃល នៅ ជិត ភូមិ របស់ បៃជា - 

ពលរដ្ឋ រសន់ៅ  ដៃល ពកួ គត ់ចៃះ តៃ រាន  
យក ធ្វើជា កម្មសទិ្ធ ិ  ដោ យ ធ្វើ សកម្ម ភាព 
គស់ កាយ   និងបៃកប មុខ របរ  ដាំ ដំណាំ 
ផៃសៃងៗ ។  

លោក បញ្ជាក់ ទៀត ថ     នៅ ពៃល 
រដា្ឋាភិ បាល សមៃច កាត់ រួច ហើយ   កៃុម 
ការងារ នឹង ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ ឡើងវិញ   
ផ្ទៀងផ្ទាត ់មើល  បើ តៃមឹ តៃវូ   កៃមុ ការងារ 
កាត់ ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ  រួម ជា មួយ នឹង 
ការបោះ បង្គល ពៃំដី  មិន ឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ទាំង នោះ បន្ត រាន យក ដី ទៀត ។  

លោក   កុល  ផន់ ណា  បៃធាន មន្ទីរ- 
ព័ត៌មាន   និង ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត រតន គិរី បាន ឱៃយដឹ ង ថ   កាល ពី ថ្ងៃទី  
៥  ខៃ មីនា រដ្ឋបាល ខៃត្ត បើក កិច្ច បៃជុំ 
ពនិតិៃយ   នងិ បៃមលូ របាយ ការណ ៍ គណៈ- 
កមា្មា ធិការ គៃប់ គៃង ដី រដ្ឋ ខៃត្ត រតន គិរី 
ដៃល គៃង  នឹង ស្នើ ទៅ កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ 
ដើមៃប ីឱៃយ បៃមខុ រាជ រដា្ឋាភ ិបាល កាត ់ចៃញ 
ពី ដី គមៃប ពៃ ឈើ ឆ្នាំ ២០០២ ។  

លោក   កលុ  ផន ់ណា  ថ្លៃង ថ   លោក 
មិនទាន់ បាន របាយ ការណ៍ ដី គមៃប ពៃ - 
ឈើ នៅ ក្នុង ខៃត្ត រតន គិរី ទាំង មូលថ  
មាន ប៉ុនា្មាន ហិក តា  និង បៃជា ពល រដ្ឋ 
មាន ចំនួន ប៉ុនា្មាន គៃួសារ ដៃល នឹង តៃូវ 
ទទួល បាន ដី ដៃល តៃវូ កាត់ ចៃញពី 
ដី គមៃប ពៃ ឈើ នៃះដៃ រ ។  

  លោក   ឌិន   ខ ន្នី   មន្តៃី សមៃប សមៃួល  

អង្គការ អាដ ហុក   ខៃត្ត រតនគិរី   បាន 
សម្តៃង ការ សា្វាគ មន៍ ចំពោះ កិច្ច ខិត ខំ បៃងឹ - 
បៃង រប ស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត និង សា្ថាប័ន 
ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង ការ កំណត់   និង កាត់ ឆ្វៀល 
ដី គមៃប ពៃឈើ នៅក្នុង ខៃត្ត នៃះ ជូន 
បៃជា ពលរដ្ឋ ឱៃយ មាន បណ្ណ កម្មសទិ្ធ ិ  គ ឺជា 
ចំណុច ល្អ មួយ   ដើមៃបី កុំឱៃយ មាន វិវាទ ដីធ្លី 
បន្ត ទៀត ។  

   លោក   ឌិន   ខ ន្នី   បញ្ជាក់ ថ  នៅ ក្នុង 

ខៃត្ត រតន គិរី នៃះ  មាន បញ្ហា ជម្លាះ ដីធ្លី  
និង មាន សា្ថាន ភាព ស្មគុសា្មាញ រវាង បៃជា - 
ពលរ ដ្ឋ  និង អ្នក មាន អំណាច។  ជា មួយ 
គ្នា នោះ   ក៏មា ន បៃជា ពលរដ្ឋ  និង អ្នក- 
មាន អំណាច មួយ ចំនួន ទៀត  បាន ចូល 
ទៅ កាប់ ទន្ទៃន ដី គមៃប ពៃឈើ  និង 
មួយ ចំនួន ទៀត ក៏ មាន បៃជា ពលរដ្ឋ   
បាន កាន់ កាប់ ដី គមៃប ពៃឈើ នៃះ យរូ- 
ណាស់ មក ហើយ   ទាំង មុន  និង កៃយ 

ចៃបាប់ ភូមិ បាល ចូល ជា ធរ មាន ។   
លោក   ឌិន   ខ ន្នី  ថ្លៃង ថ ៖ « ពួក គត់ 

ទាងំអស ់គ្នា មនិទាន ់មាន បណ្ណ កម្មសទិ្ធ ិ
នៅ ឡើយ ទៃ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយពកួគត ់ងាយ- 
សៃលួ ធា្លាក ់ចលូ ទៅក្នងុ វវិាទ ។   នៅ ពៃល 
ដៃល មាន ការ កំណត់ ការ ចុះបញ្ជី ឱៃយ 
ពួកគត់ បាន ចៃបាស់ លាស់  ដី ណា ជា ដី 
ឯក ជន  និង ដី ណា ជា របស់ រដ្ឋ នឹង លៃង 
មាន វិវាទ  និង  ងាយ ការពារ »៕

«ស្ត្រីនិងការអភិវឌ្រឍក្នងុបរិការណ៍កូវីដ១៩»ជា...

អ្នក ចូល រួម ប្រារព្ធ ទិវានារី  អន្តរ ជាតិ កាលពី ឆ្នា ំ២០១៧។ រូបថត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីខ្រត្តរតនគិរីស្នើកាត់ដី...

កិច្ច ប្រា ជំុ មន្ត្រា ីជំ នាញ គ្រាប់ គ្រាង ដីធ្ល ីខ្រាត្ត រតនគីរី កាល ពី ថ្ង្រា ទី ៥ ខ្រាមីនា ឆ្នា២ំ០២១។ រូបថត មន្ទីរ ព័ត៌មាន ខៃត្ត រតនគិរី 



ថ្ងៃអងា្គរ ទី៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ឃុ ត សុភ ចរិយា

ឧត្តរមាន ជ័យៈ អតីត យោធា ខ្មៃរកៃហម ម្នាក់ 
បាន យក គៃប់ B40 មក កៃច្នៃ ធ្វើជា គៃប់   សមៃ ប់  
បោក ចាប់ តៃី តៃ ខុស បច្ចៃកទៃស ក៏ បណ្ដាល ឱៃយ 
ផ្ទុះ ដាច់ ខ្លួនបៃណ ជា ៣បំណៃក ស្លាប់ ។ ហៃតុ - 
ការណ៍ ដ៏  រន្ធត់  នៃះ បាន កើតឡើង កាលពី ល្ងាច 
ថ្ងៃទី ៦ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅ ភូមិ អូរ សៃម៉រ ឃុំ 
តៃពាំង តាវ សៃុក អន្លង់វៃង  ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មនជ័យ ។

លោក ផៃង ហួត នាយ នគរបាល បុ៉ស្តិ៍ តៃពំាង- 
តាវ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ ថា ជនរង-  
គៃះ ឈ្មោះ សៃី ជៀន អាយុ៦៦ ឆ្នាំ ជា អតីត 
យោធា ខ្មៃរកៃហម មន ទីលំនៅ ក្នងុភូមិ-ឃំុ កើត - 
ហៃតុ ខាងលើ។ ជនរងគៃះ ធា្លាប់ តៃវូបាន អាជា្ញា -  
ធរ មូលដា្ឋាន ធ្វើការ អប់រំ ណៃនាំ ជាចៃើន លើក 
មកហើយ ពាក់ព័ន្ធ ករណី កៃច្នៃ គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ 
មិនទាន់ ផ្ទុះ ដៃលជា កាកសំណល់ នៃ សង្គៃម 
មក ធ្វើជា គៃប ់ផ្ទុះ សមៃប ់បោក ចាប ់តៃ ីនៅតាម 
ដង ស្ទឹង និង បឹង ធម្ម ជាតិ ដោយ ខុស ចៃបាប់។

លោក ថ្លៃងថា៖«គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទុះ  
ដៃល គាត់ យកមក កៃច្នៃ ធ្វើជា គៃប់ ផ្ទុះ សមៃប់ 
បោក ចាប់ តៃី ភាគចៃើន ជា បៃភៃទ គៃប់ ៦០ 
ម.ម និងគៃប់ B40។ គៃប់ ទាំង នៃះ គឺ គាត់ 
បៃមូល បាន ពី ក្នុង ដីសៃ របស់ គាត់»។ 

ចំណៃ ក លោក សឹុម វណ្ណៈ អធិការ សៃកុ អន្លង់ - 
វៃង  ថ្លៃង  ថា កៃយពី កើតហៃតុ កៃុម  នគរបាល 
ជំនាញ បាន ចុះ ពិនិតៃយ កន្លៃង កើត ហៃតុ ហើយ 
បានឃើញ សព ជនរងគៃះ  ដាចខ់ា្ទាតចៃញ ពគីា្នា 

ជា ៣បំណៃក  និង ស្ថិត នៅ ក្នុង ចម្ងាយ ជាង១០ 
ម៉ៃតៃ ពីគា្នា។ 

លោក    បាន បន្តថា នៅកៃបៃរ បំណៃក សកសព 
ជនរងគៃះ ដៃលមន ពី តៃឹម ចង្កៃះ ដល់ កៃបាល 
សមត្ថកិច្ច បាន រកឃើញ បំណៃក គៃប់ B40 
ដៃល ទំនងជា តៃូវ ជនរងគៃះ  យកមក កៃច្នៃ 
ធ្វើជា គៃប់ ផ្ទុះ ខុស បច្ចៃក ទៃស។ កៃ ពីនៃះ 
សមត្ថកិច្ច ក៏បាន រកឃើញ សមៃបក គៃប់ ៦០ម.ម 
ចំនួន ១ថៃម ទៀត  នៅជាប់ សំ យាប ផ្ទះ ជនរង- 
គៃ ះ  ផ្នៃក ខាងកៃយ  ដៃលជា កន្លៃង កៃច្នៃ គៃប-់   
ផ្ទុះ នោះ ផងដៃរ ។ លោក វណ្ណៈ បាន ថ្លៃងថា៖«វា 
ពិតជា សំណង ណស់ ដៃល គា្មោន សមជិក 
កៃមុគៃសួរ របសគ់ាត ់ផៃសៃង ទៀត រងរបសួ ឬ ស្លាប ់
នៅក្នុង ហៃតុ ការណ៍ ដ៏ អាកៃក ់នៃះ»។

បើតាម លោក វណ្ណៈ  ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ២០០២ 
មកដល ់បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  នៅក្នងុ ឃុ ំតៃពាងំ តាវ មន 
ពលរដ្ឋ បៃមណ ជិត១០នាក់ បាន ស្លាប់  និង រង - 
របួស ដោយ ករណី យក គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិនទាន់ - 
ផ្ទុះ ដៃល ភាគចៃើន ជា កៃបាល គៃប ់៦០ ម.ម មក 
ដំ លៃង បោះ លៃង និង កៃច្នៃ ធ្វើជា គៃប់ ផ្ទុះ 
សមៃប់ បោក ចាប់ តៃី។ 

គរួ រឭំក ឡើងវញិ ផងដៃរ ថា សៃកុ អន្លងវ់ៃង ជា 
អតីត សមរភូមិ បៃយុទ្ធ ដ៏ សៃួចសៃល់ បំផុត មួយ 
ក្នុង ភាគ ឧ ត្ត រ នៃ បៃទៃស កម្ពុជា ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ជាង២ ទសវតៃស រ៍កន្លង មក ។ ផ្ទៃ ដីសៃ ភាគចៃើន 
នៅក្នុង សៃុក នៃះ បាន កា្លាយជា ចម្ការ មីន និង 
គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិន ទាន់  ផ្ទុះដៃល បង្ក ជាសោក - 
នា ដ កម្ម ដល់ ពលរដ្ឋ រហូត មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន  ៕

នៅ សុី វុត្ថា

តកែវៈ អាជា្ញាធរ ខៃត្តតាកៃវ  
បានសមៃច បង្ហូ រទឹក ចៃញពី 
បឹង  តាកៃវ  ដើមៃបី ជួយសង្គៃះ 
សៃូវ  បៃំង របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ចំនួន ១៣០ហិកតា ស្ថិត នៅ 
ភូមិ ខាន់ ខាវ ភូមិ តៃពាំង លក់ 
នងិ ភមូ ិស្វាយ ឫ សៃស ីក្នងុ សងា្កាត ់
បារាយណ៍ បនា្ទាប់ ពី តំណង 
បៃជាពល រដ្ឋ បៃមណ ២០ 
គៃួសរ បាន ឡើងទៅ ស្នើសុំ 
ដល់ មុខផ្ទះលោក អ៊ួ ច ភា 
អភិបាល ខៃត្ត   កាលពី ថ្ងៃទី៧ 
ខៃកុម្ភៈ  កន្លង ទៅ ។

លោក អ៊ួ ច ភា  បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ  ថា បនា្ទាប់ពី 
មនការ ស្នើសុំ ពី តំណង ពល- 
រដ្ឋ ២០គៃ ួ សរ នៃះលោក កប៏ា ន   
ឱៃយ កៃុម ការ ងារ  ចុះ ពិនិតៃយ មើល 
ជាកស់្តៃង ឃើញ ថា មន បញ្ហា 
ខ្វះខាត ទឹក សៃចសៃពសៃវូ បៃ ំ ង 
របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ពិត បៃកដ- 
មៃ ន ដោយ សរ ទឹក នៅក្នុង 
បៃឡាយ១៥ មន ការរី ងស្ងួត។

ដោយ មើល ឃើញ  ពី បញ្ហា 
បៃឈម នៃះលោក អ៊ួ ច ភា 

ក៏បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ បូមទឹក ចៃ ញ 
ពី បឹង តាកៃវ  ស្ថិតនៅក្នុង កៃុង 
ដូន កៃវ សៃចសៃព សៃូវ បៃំង 
របស ់បៃជា ពលរដ្ឋ ជា បណ្ដាះ- 
អាសន្ន សិន។ ជាមួយ គា្នា នៃះ 
លោក ក៏ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ពិនិតៃយ ទៅ 
លើ បៃឡាយ១៥ ដើមៃបី ស្តារ ឬ 
ធ្វើ យា៉ាង ណ កុំឱៃយ មនការ ខ្វះ- 
ទឹក បៃើ បៃស់ សមៃប់ សៃច- 
សៃពសៃូវ បៃំង នៅ ឆ្នាំ កៃយ 
ទៀត។ លោក ថ្លៃង ថា៖ «កន្លង- 
មកនៃះ បៃជាពលរដ្ឋ បាន យក  
ទកឹ មកព ីបៃឡាយ១៥គ ឺមនិ ឱៃយ 
យក ទកឹ បងឹ តាកៃវ នៃះ ទៃដោ យ   
បារម្ភ ព ីការខ្វះខាត ទកឹ សមៃប ់ 
បៃើ បៃស់ នៅក្នុង កៃុង។ ប៉ុន្តៃ 
ដោយ សរបៃឡាយ១៥ លៃ ង-  
មន ទកឹរដ្ឋបាលខៃត្ត អនញុ្ញា ត 
ឱៃយ បមូទកឹ ព ីបងឹ តាកៃវ នៃះ យក 
ទៅ បៃើបៃស់ ជា បណ្ដាះ អា - 
ស ន្ន   សិន »។

បើ តាម លោក អួ៊ ច ភា អាជា្ញា - 
ធរ បាន និង កំពុង យកចិត្ត ទុក- 
ដា ក់ និង ចុះ ពិនិតៃយ លើ បញ្ហា ការ- 
បៃើ បៃស ់ទកឹ នៃះ បៃកប ដោយ 
ការ បៃងុបៃយត័្ន បផំតុ ពៃះ ទកឹ- 
បឹង តាកៃវ  ក៏  កំពុង មន បញ្ហា 

បៃឈម នឹងខ្វះ ខាត ទឹក ជូន 
បៃជា ពលរដ្ឋ បៃើបៃស់ នៅក្នុង 
កៃុង ផង ដៃរ ។ 

ទោះជា យា៉ាង ណ លោក កង 
អាណន ់អភបិាល កៃងុ ដនូ កៃវ 
ថ្លៃង ថា មកដល់ ពៃល នៃះ សៃវូ - 
បៃងំ របស ់បៃជា ពលរដ្ឋ ទទលួ- 
បាន ទឹក សៃចសៃព និង នៅ 

សលត់ៃ បៃមណ ព ីចនោ្លាះ ១០ 
ទៅ ២០ថ្ងៃ ទៀត ទៃ សៃូវ បៃំង 
ទាំងនៃះ នឹងតៃូវ បាន ចៃូ ត កាត់ 
បៃមូល ផល ហើយ ។ 

លោក កង អាណន ់បញ្ជាក ់
ទៀត ថា បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល ធ្វើ 
សៃូវ បៃំង នៃះ គឺមន បៃមណ 
៦០គៃួសរ ពឹង ផ្អៃក ទៅលើ 

ទឹក បៃឡាយ១៥ ប៉ុន្តៃ ខ្វះ ទឹក 
សមៃប់ បូម យកមក សៃច - 
សៃប ់  ទើប លោក អភបិាលខៃត្ត 
សមៃចឱៃយ បើកទកឹ ចៃញព ីបងឹ- 
តាកៃវ  យកមក សៃចសៃព   
សៃូវ បៃំង ពល រដ្ឋ ។ ចំពោះ ទឹ ក 
នៅ ក្នងុ បឹង តាកៃវ នៃះគឺ មិន ម ន  
បញ្ហា ខ្វះខាត ទៃ ពៃះ កៃមុការ - 

ងារ បាន ពិនិតៃយ រួចហើយ។   
លោក  បញ្ជាក់ ថា៖«លោក 

អភិបាល បានឱៃយ ពិនិតៃយមើល 
វធិានការ ចនំនួ២ គឺ ទ១ី ពនិតិៃយ 
មើលទឹ ក នៅក្នុង បៃឡា យ១៥ 
និង ១ទៀត យក ទឹក ចៃញពី  បឹង- 
តាកៃវ។ បើ យក ទឹក ពី បៃឡា យ 
១៥ គឺអាច នឹងធ្វើ ឱៃយ សៃូវ ងាប់ 
ចៃើន និង ជា បណ្ដាះអាសន្ន យើ ង 
យក ទឹក ចៃញ បឹង តាកៃវ សិន» ។ 

លោក ញ៉ៃប ឃឿន តំណង 
បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ ក្នងុ ភមូ ិស្វាយ- 
ឫ សៃសី ថ្លៃង ថា សៃូវបៃំង របស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ បានទទួល រងគៃ ះ  
ខ្វះខាត ទឹក ជាង ១អាទិតៃយ មក 
ហើយ បើមិនមន ការជួយ- 
សង្គៃះ ឱៃយ បាន ទានព់ៃល វៃល  
ពី សំណក់ អាជា្ញាធរខៃត្ត ទៃ  
សៃូវ បៃំង របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ទាំង  នៃះ នឹង តៃូវ ខូចខាត ទាំង- 
សៃុង ។ បើ តាម លោក ញ៉ៃប 
ឃឿន បនា្ទាប់ ពី មនការ អន្តរា - 
គម ន៍ ប នា្ទា ន់ ពី អាជា្ញាធរខៃត្ត រហូ  ត 
មកដល់ ពៃល នៃះ សៃូវបៃំង 
របស ់ បៃជា ពលរដ្ឋ បាន ទទលួ- 
ទកឹ សៃចសៃព គៃប ់គៃន ់នងិ 
មិន មន បញ្ហា ទៀត ទៃ៕

អតីតយោធាខ្មែរកែហមម្នាក់យកគែប់B40
មកកែច្នែបោកចាប់តែីបណ្តាលឱែយផ្ទះុស្លាប់

អាជ្ញាធរខែត្តតាកែវសមែចបង្ហូរទឹកចែញពីបឹងតាកែវជួយសង្គែះសែវូបែងំពលរដ្ឋ

អាជ្ញា ធរ ចុះ ពិនិតែយ សែវូ សែ បែងំ របស់ កសិករ   ដែល កំពុង ខ្វះ ខាត ទឹក  កាលពី ថ្ងែ ទី ៨ ខែ មីនា ។ រូបថត សហ ការី
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ ពលករ ខ្មៃរ ជាង ៣០០នាក ់
ក្នុង ចំណោម ជាង ៣០០០ នាក់ ដៃល 
បមៃើ ការងារ នៅ រោងចកៃ GFN ដៃល 
កៃច្នៃ អាហារ ស្ថិតនៅ តំបន់ ណង យ៉ៃ 
ក្នងុ សៃកុ ណង យ៉ៃ ខៃត្ត ឈុន បុ៊រី បៃទៃ ស  
ថៃ បាន ផ្ទុះ ការតវ៉ា កាលពី យប់ ថ្ងៃទី៧ 
មនីា បនា្ទាបព់ ីរោងចកៃ នៃះ បាន បញៃឈប ់
ពលករ ខ្មៃរ ជាង ៣០នាក ់ដោយ សា រតៃ 
ពកួគៃ ទាម ទារ លក្ខខណ្ឌ ការងារ រមួ  ជនូ 
កម្ម ករ ខ្មៃរ។

លោក យ៉ៃម យ ៉ត ជា ពលករ ខ្មៃរ ម្នាក ់
ប មៃើ ការ ផ្នៃក បកបៃ នៅក្នុង រោងចកៃ 
GFN និង តៃូវបាន រោងចកៃ បញៃឈប់ 
ដោយ  រោង ចកៃ មិន ស្នើ សំុ ទៅ អាជា្ញាធរ ថៃ 
ឱៃយ  បន្តទិដ្ឋាការឱៃយ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសលិមញិ ថា កាលពពីៃល ថ្ម ៗី  នៃះ មន 
ពលករ  ជាង ៣០០នាក់ ក្នុង នោះ មន 
ពួក លោក ដៃរ ដៃល តៃូវ ដល់ ពៃលបន្ត 
ទដិ្ឋាការ  ដើមៃបី បាន បន្តការ ងារ ក្នងុ រោង- 
ចកៃ នៃះ បន្តទៀត។ លោក ថា នៅពៃល 
ដំណើរការ ផ្តល់ទិដ្ឋាការ បៃរជា ឈ្មោះ 
របស់លោក និង កម្មករ ចំនួន ៣១នាក់ 
ទៀត មិន តៃូវបាន រោង ចកៃ ស្នើ សុំ ទៅ 
អាជា្ញាធរ ថៃ ឱៃយ បន្ត ទិដ្ឋាការ ឱៃយ  នោះទៃ។

ការ បៃកាស មនិ ស្នើ សុ ំបន្តទដិ្ឋាការ ឱៃយ   
ពកួ  លោក  នៃះ តៃវូ បាន  រោង ចកៃ  អះអា ង 
ថា ដោយ សារ តៃ ពួកលោកទាំង ៣២ 

នាក់ ជា អ្នក ញុះ ញ ង់  ឱៃយ កម្មករ បះ  បោរ 
ន ិង តវ៉ា ជាមយួ ថៅកៃ ហើយធ្វើ ការមនិ- 
បានល្អ។ លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «នៅ ពៃល 
ដៃល មនរឿង យ៉ាង ដូច្នៃះ ពលករ ដទៃ -  
ទៀត គាត់ ផ្ទុះ ការ តវ៉ាទាំង យប់ ដើមៃបី 
ទាម ទារ ឱៃយ ថៅ កៃ ផ្តល់ ភាពតៃមឹតៃវូ  ជនូ 
ពលករ ទាំង ៣២ នាក់ វិញ។ យើង បាន 
តវ៉ា គៃន់ តៃមន អ្នក ស មៃ បសមៃួល 
នៅ យប់ នោះបុ៉ន្តៃ មក ទល់ ពៃល នៃះ  មិន  -  
ទាន់ មន ដំណោះ សៃយ ណា នោះ ទៃ» ។

លោក យ៉ៃម យ ៉ត ស្នើ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ខ្មៃរ 
ឬ រដ្ឋា ភិបា  លខ្មៃរ ជួយ អន្តរាគមន៍ ទៅកា ន់  
រោងចកៃ នៃះ ដើមៃបី ផ្តល់ យុត្តធិម៌ ជូន ពួក - 
លោក វញិ  ដោយ  លោករំពងឹថា ការជ ួយ  
អន្តរា គម ន៍ ពី សំណាក់ អាជា្ញាធរ ខ្មៃរ នឹង 
ជ ួ យ ដល ់ពលរដ្ឋ ខ្មៃរដៃល កពំងុ តៃវូ បា ន 
កៃង  បៃវ័ញ្ច សិទ្ធិ និង កម្លាំង ពលកម្ម នៅ 
ក្នុង បៃទៃស ថៃ។ លោក បញ្ជាក់ថា៖  
« ពួក  ខ្ញុចំង់ ទាមទារ សំណង ទៅតាម ចៃបា ប់ 
បៃសិនបើ កៃុមហ៊ុន បញៃឈប់ ពួក ខ្ញុំ។ ឬ 
មួយ ទៀត ចង់ ឱៃយ កៃមុហុ៊ន ចៃញ ជា លិខិ ត  
លាឈប់ របស់ខ្ញុំ ឱៃយ បាន តៃឹមតៃូវ ដើមៃបី 
ឱៃយ ខ្ញុំស្វៃង រក ការងារ ធ្វើ កន្លៃង ផៃសៃង។ ខ្ញុំ 
គិតថា បើ ខ្ញុ ំតវ៉ា ចូលធ្វើ កន្លៃង ដដៃល វិញ 
ពួកគៃក៏ នៅមន លៃសប ញៃឈប់ ខ្ញុ ំ ទៀត» ។

បើ តាម លោក យ៉ៃម យ ៉ត ពលករ ខ្មៃរ 
ដៃល កំពុងធ្វើការ នៅ រោងចកៃ GFN 
ទំាង អស់ មន ជាង៣ ០០០នាក់ធ្លា ប់ ធ្វើ 
ការតវ៉ា ជា ចៃើន លើកមក ហើយ តំាង  ព ីខៃ 

តុលា ឆ្នាំ ២០២០ រហូត មក ទល់នឹង 
បច្ចុបៃបន្ន ដោយសារតៃ រោងចកៃ នៃះ 
បាន កៃ ង  បៃវញ័្ច សទិ្ធ ិនងិ កម្លាងំ ពល កម្ម  
កម្មករ ខ្មៃរ ជាបន្ត បនា្ទាប់ ។

ពលករ ខ្មៃរ ម្នាក ់ សុ ំមនិ ប ញ្ចៃញ ឈ្មោះ 
ដៃល បាន ចូលរួម តវ៉ា  លើកឡើងថា កន្ល ង - 
មក កៃុមហ៊ុន តៃងតៃ គាប សង្កត់ និង  
កៃ ងបៃ វ័ញ្ច សិទ្ធ ិនិង អត្ថបៃយោជន៍ ពល- 
ករខ្មៃរ។ បុ៉ន្តៃ ដោយសារ  មន ការ ស មៃ ប - 
សមៃួលពី ពលករ ទាំង ៣២នាក់ នៃះ 
បានធ្វើ ឱៃយ ពលករ ទាំងអស់ ទទួលបាន 
អត្ថបៃយោជន ៍ជាចៃើន មកវញិ។ លោក 

យលថ់ា ការបញៃឈប់ ពលក រទាងំ នៃះ ជា 
រឿង អយុត្តធិម៌ បំផុត ខណៈ លោកក៏ម ន  
ការភ័យខ្លាចចំពោះ ការបញៃឈប់ និង ការ- 
គាបសង្កត់ នៅពៃល ខងមុខ ផងដៃរ ។ 

លោកថា៖ «ខ្ញុ ំបារម្ភ ដៃរ ដោយសារ តៃ 
៣២នាក់ តៃវូបាន មិនស្នើ  បន្ត ទិដ្ឋាការ ឬ 
វី សា ការងារ ឱៃយ។ ខ្លាច ថ្ងៃកៃយ ទៅ វ 
ដល់ វៃន យើង ឬ មន ការមិន បន្ត ទិដ្ឋា កា រ  
ដល់ ពលករ ដទៃទៀត»។ ពលករ ដៃល 
គៃ បញៃឈប់ នៃះ គឺ  ពួក គាត់ បានទាមទារ 
ថ្លៃ លាបថា្នាំ បន្ទប់ របស់ ពលករពី រោង - 
ចកៃ នងិ តម្លៃ ជលួ បន្ទប ់នៅក្នងុ រោងចកៃ 

ហើយ  នៅពៃល មន ការតវ៉ា    ខង រោង - 
ចកៃ បាន ដោះ សៃយ ជូន កម្មករ ។

ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  មិនអាច  ស្វៃងរក បៃភ ព  
ទាក់ទង ម្ចាស់ រោងចកៃ GFN នៅ  ថៃ 
បានទៃ កាលព ីមៃសិលមញិ។ យ៉ាងណាក្ត ី 
មន្តៃ ី សា្ថានទូត កម្ពជុា បៃចំា ទីកៃងុ បាង ក ក 
ដៃល ស្នើ សុំ មិន  បញ្ចៃញ ឈ្មោះ បាន   
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ តាម ទរូសព័្ទ យ៉ាងខ្ល ីថា 
សា្ថានទូត កំពុង ពិនិតៃយ និង សមៃប សមៃ ួល 
ជុំវិញ ករណីនៃះ។ 

លោកលឹ ង សុ ផុន កៃមុការងារ នៃ អង្គ   - 
ការសង់ តៃ ល់ បៃចាំ បៃទៃស ថៃ ដៃល 
បាន ចុះទៅ ដល់ទី តាំង កើតហៃតុ ផ្ទាល់  
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា រោងចកៃបាន ចោទ - 
បៃកាន់ ពលករ  ទាំង ៣២នាក់ នៃះ ថា 
បាន ដកឹនា ំឱៃយ ពលករតវ៉ា។ ប៉នុ្តៃ ធតពុតិ 
គឺ ពលករ ទាងំ អសចូ់លរមួ ដើមៃប ីទាម ទារ  
សិទ្ធិ និង អត្ថ បៃយោជន៍ ដៃល ពួកគាត់ 
តៃូវ  ទទួលបាន ប៉ុណោ្ណោះ។ លោក រំពឹង 
ថា ពួកគៃទាងំ៣២នាក់ នឹង ទទួល បាន 
យុ ត្តិ ធម៌ និង ភាព តៃឹម តៃូវ ឡើងវិញ ។ 
«រោង ចកៃ នៅ ពៃល បញៃឈប់ គាត់ គួរតៃ 
ផ្តល់ដំណឹងជូន ពួកគាត់ តាមចៃបាប់ ការ ងារ 
ពៃះ បើ បញៃឈប់ គាត់ បៃប នៃះ គឺ ខុស- 
ចៃបាប់ ហើយ។ តាមចៃបាប់ ការ បញៃឈប់ 
គាត់ គួរតៃ បៃប់ គាត់ ៣ ទៅ ៤ខៃ មុន 
ពៃះ ពកួគាត ់ខ្លះ  មនិ ទាន ់អស ់ទដិ្ឋាការ 
ផង ដូច្នៃះខង រោង ចកៃក៏មន ភាព - 
មិន  ចៃបាស់ លាស់ ដល់ ពល រក ខ្មៃរ»៕

កម្មករខ្មែរជាង៣០០នាក់ផ្ទះុការតវ៉ាបនា្ទាប់ពីថៅកែថែបញែឈប់កម្មករខ្មែរជាង៣០នាក់

ពលករ ខ្មេរ តវ៉ា បេឆំាង ថៅ កេរោង ចកេ នៅ ថេ  កាល ពី យប់ ថ្ងេ ទី ៧ មីនា ។ រូបថត អង្គការ សង់ តៃល់ 
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អោម ប៊ុនធឿន 

កំពង់ ឆ្នាំងៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង 
បាន  បៃប់  ពលរដ្ឋឱៃយ បៃុង បៃយ័ត្នក្នុង 
ការ ទិញ ដី  ដើមៃបី កុំ ឱៃយ ចាញ់ បោកជន - 
ខិល ខូច  ដៃ ល បន្លំ  លក់ ដីរដ្ឋ   ហើយបើ  
ជៃុល ខ្លួន ទិញ ដី រដ្ឋ រួចហើយ តៃូវ  យក 
ឯក សារ ទៅបងា្ហាញ  ដល់  អង្គភាព 
គៃប់គៃង ទៃពៃយ សមៃបត្តិរដ្ឋ ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ  បើមិន ដូច្នាះ ទៃ   នឹង  តៃូវ 
ចាតទ់កុ   ជា អ្នក  ឃបុ ឃតិ ចលូ រមួ  បៃពៃ ឹត្ត  
បទ ល្មើស លួច លក់ ដី រដ្ឋ  ។  

 សៃចក្តី ជូន ដំណឹង របស់ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ ចៃញ កាល ព ីថ្ងៃទ ី៥ ខៃ 

មីនា បាន ឱៃយដឹង ថា   កន្លងមក  មាន 
បុគ្គល មា្នាក់  បាន យក ឯក សារ ខុស- 
ចៃបាប់ ទៅ បៃើ បៃស់ ដើមៃបី រំលោភ យក 
ដរីដ្ឋ ដៃល គៃប ់គៃង ដោយ សាលា ខៃត្ត 
មានទី តាំង ស្ថិត នៅ ភូមិ ម៉ុង បារំង 
សងា្កាត់ ប្អៃរ កៃុង កំពង់ ឆ្នាំង ដើមៃបីពុះ- 
ចៃៀក ដី ជាឡូត៍ លក់ ក្នុង គោល- 
បំណង បោក បៃស់ ។  លិខិត បញ្ជាក់ 
ថា ៖« តាម ឯកសារ ដៃល បៃមូ ល បាន 
បគុ្គល ល្មើស បាន បៃើបៃស ់កលលៃបចិ  
ឱៃយ ពល រដ្ឋ ចូល ភាគ ហ៊ុន ជា ថ្នូរ ទទួល- 
បាន ដីនៃះ»។

    ករណី នៃះ ក៏មាន ពលរដ្ឋមួយ ចំនួន 
តចូ  បាន ភាន ់ចៃឡ ំហើយ បាន ចលូរមួ 

ជា មួយ បុគ្គល នោះ ផង ដៃរ។   ដោយ 
សារ តៃ ហៃត ុ ដចូ្នៃះ ហើយ ទើប គណៈ-
កមា្មាធកិារ គៃប ់ គៃង ដរីដ្ឋ ថា្នាកខ់ៃត្ត   សមូ 
ឱៃយពលរដ្ឋ កុំភាន់  ចៃឡំ ហើយ ធ្វើតាម 
ក ល លៃបិច ភូតកុហក របស់ ជន នោះ  
នងិ សមូ កុ ំទញិដនីៃះ ព ីពៃះ    វា  ជា ការ- 
លក់ ដី រដ្ឋ ខុស ចៃបាប់  ដៃល អាច  ធ្វើឱៃយ 
មាន ការ ខាត បង់ បៃក់ កាស។ 

លោកម៉ុន វុតា្ថា នាយក ទីចាត់ ការ 
ហិរញ្ញ    វត្ថុ និង ជា អ្នក គៃប់ គៃង ទៃពៃយ - 
សមៃបត្តិ រដ្ឋ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  ថ្លៃង ថា 
កន្លង មក រដ្ឋ បាល ខៃត្ត  បាន ស្នើសុ ំរជ- 
រដ្ឋាភិបាល ដោះ ដូរ ពន្ធនាគារ ខៃត្ត  ពី 
កណ្តាល កៃងុ  យក ទៅ ដក ់នៅ ជាយ- 
កៃុង  ចមា្ងាយ បៃមាណ១ ២ ឬ ១៣គីឡូ - 
ម៉ៃតៃ ដោយ ទទួល បាន ការ ឯក ភាព 
ពីរដ្ឋាភិបាល នៅឆ្នាំ ២០១៨។

ប៉ុន្តៃ ជន ខិល ខូច បាន លួច លក់   ដី ទី- 
តាំង បមៃុង ទុក នៃះ  តាំង ពីឆ្នាំ ២០១៥ 
ដោយ មិន មាន អ្នក ណ ដឹង ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«កៃយ មក ទើប 
ដងឹ គ ឺដងឹ នៅពៃល យើង ធ្វើ បណ្ណ កម្ម- 
សិទ្ធិ  ពៃះ  បើ យោង តាម សារចរ 
ណៃ នាំ របស់ រជរដ្ឋា ភិបាល  ទោះបី 
សា្ថាប័ន រដ្ឋ ក៏ដោយ តៃូវ តៃ ធ្វើ បណ្ណ- 
កម្មសទិ្ធ ិដៃរ តៃ ដល ់ពៃល ធ្វើ ទៅ កម៏ាន 
ការ ប្តឹង ជំទាស់ ។ ដីរដ្ឋសោះ មាន អ្នក 

ប្តឹង ជំទាស់ ក៏សៃវ ជៃវ   មើល ឯក សារ 
ទៅបាន ឃើញ សក ម្មភាព មិន បៃកៃតី 
កើត ចៃញ ពី មន្តៃី របស់ យើង មា្នាក់ 
ជា មួយ នឹង ឈ្មួញ »។ 

លោក វតុា្ថា បន្តថា កៃយ ព ីទទលួ- 
បាន ការ អនុញ្ញាត ពីរជ រដ្ឋាភិបាល ឆ្នាំ 
២០១៨  ទើប  មាន ការ បង្កើត គណៈ- 
កម្មការ អន្តរ  កៃសួង   ដើមៃបី វាយតម្លៃ ដី 
ទៅតាម នីតិវិធី នៃចៃបាប់ ហើយ បាន 
អនុវត្ត ជាបន្ត បនា្ទាប់ រហូត មក ដល់ ឆ្នាំ 
២០២០  ទើប មាន  ការ ចុះ កងុ តៃ មួយ  
ដើមៃបី ដោះ ដូរ ដី  រវា ង ភាគីឯក ជន និង 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត លើ គមៃង ចំនួន ៤២ ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា នៅ ពៃល បំពៃញ លក្ខ-  
ខណ្ឌ នៅ លើ គមៃង ទាងំ៤ ២  នោះរចួ 
ទើបរដ្ឋបាលខៃត្ត អាចសមៃច ដោះ- 
ដូរ ដី៣ កន្លៃង ដៃល មាន ដី បមៃុង- 
ទុក១ កន្លៃង ដីពន្ធនាគារ  ១ កន្លៃង 
និង ការិយា ល័យ ពន្ធនាគារ  ១ 
កន្លៃងជា មួ យ គមៃង ចំនួន ៤២ នោះ 
បាន។ ប៉នុ្តៃ មនិ ទាន ់បាន បពំៃញ នតីវិធិ ី
ចប់ សព្វ គៃប់ ផង ភាគី ទទួ ល ការងារ 
នោះ  បៃ ជា ទៅ យក ដី បមៃុង ទុក របស់ 
រដ្ឋ ដៃល មាន ទំហំ ៤ ៣៥ ១ ម៉ៃតៃ- 
ការ៉ៃ ចៃៀក ពុះជាឡូត៍លក់ ទៅ វិញ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« អាហ្នឹង វារឹត តៃ 
ខសុ ១ទៀតកាល ឆ្នា ំ២០១៥  ខសុ ម្តង  

ហើ យ  ដៃល យើង ទើប ដឹងដល់អា-
កៃយ នៃះ  យើង មិន ទាន់ អនុវត្ត នីតិ- 
វធិ ីចប ់សព្វ គៃប ់ទៅ តាម គោល ការណ ៍
ផ្លូវ  ចៃបាប់ ផង  គាត់ បៃរទៅ ពុះ ចៃៀក  
បបំៃក ដ ីលក ់ កៃម របូ  ភា ព     វនិយិោគ។ 
អ៊ីចឹង វាខុស ជាន់ លើខុស  អា ហ្នឹង បើ 
យើង និយាយ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ »។

បើតាម លោក ម៉នុ វតុា្ថា ក្នងុ រឿង នៃះ 
រដ្ឋ  បាល ខៃត្ត បាន ដក់ ពាកៃយ បណ្តឹង 
ទៅកាន ់សា្ថាបន័ តលុាការ ដើមៃប ីអនវុត្ត 
ចៃបាប ់ ។  កៃ  ពនីោះ  កប៏ាន ជនូ ដណំងឹ 
ដល ់សាធា រណ ជន  សមូ កុ ំទញិ ដដីៃល 
នៅ ជាកម្មសិ ទ្ធិរបស់ រដ្ឋ។ ក្នុង ករណី 
ជៃុល មាន ការ ពាក់ ព័ន្ធ សូម បងា្ហាញ 
ឯកសារ ទាក ់ទង ទាងំ អស ់ទៅការយិា- 
ល័យ គៃប់  គៃង ទៃពៃយ សមៃប ត្តិរដ្ឋ របស់ 
រដ្ឋ បាល ខៃត្ត  ដើមៃបី ដោះសៃយ តាម 
នីតិ វិធី។ 

លោក បាន លើក ឡើង ថា ៖ «បើសិ ន - 
ជាគាត់ (អ្នក ទិញ ដីរដ្ឋ) មិន បងា្ហាញ 
ឯកសារ  ហើ យ លចួ លាក ់ឬកប៏ទិ បាងំ 
ផៃសំ គនំតិ  នោះ នងឹ តៃវូ ចាត ់ទកុ ដចូអ្នក- 
គតិ ផៃស ំគនំតិ(លចួ លក ់ដ ីរដ្ឋ)ដៃរ។ តៃ 
បើសិន ជា គាត់ យក ឯកសារ ហ្នឹង មក  
រយ ការណ ៍ដល ់អាជា្ញា ធរ  នោះ ជា ការ- 
ចូល រួម សហ ការ  ការងារ  ជាមួ យ 
អាជា្ញាធរ ក្នុង ការ ថៃ រកៃសា ដីរដ្ឋ »៕

ឃុ ត  សុភ ចរិ យា

ក្រច្រះ/ ស្ទងឹ ត្រងៈ  កៃមុ អ្នក- 
សៃវជៃវ  និង អភិរកៃស សត្វ ផៃសាត 
ទន្លៃ មៃគង្គ បាន សម្ដៃង ក្ដី រីក- 
រយ  កៃយ បៃទះ ឃើញ កូន- 
ផៃសាត ១ កៃបាល ថ្មី ទៀត បងា្ហាញ 
ខ្លនួ នៅ ទន្លៃ មៃគង្គ ក្នងុ ខៃត្ត កៃចៃះ 
ដៃល ជាក ូន  ផៃសា តទ២ី តៃូវបាន 
រក ឃើញ  និង កត់ តៃ ទុក នៅ 
ដើ ម   ឆ្នាំនៃះ ខណៈ កនូ ឆ្មា ដវ ២ 
កៃបាល តៃវូ បា នសង្គៃះ នៅខៃត្ត 
ស្ទ ឹងតៃ ង។ នៃះ បើ  តាមសណំៃរ 
 លើ Facebook របស ់WWF-
Cambodia ។

បើតាម រយៈ សំណៃរ នោះ 
កៃុម អ្នក សៃវ ជៃវ មកពី រដ្ឋ- 
បាល ជល ផល  និង WWF-
Cambodia បាន បៃទះ ឃើញ 
កូន សត្វ ផៃសាត ថ្មី នៃះ  កាល ពី 
លា្ងាច ថ្ងៃទី ៥  ខៃ មីនា  ខណៈ វា 
កំពុង ហៃល ទឹក លៃង ជា មួយ នឹង 
សត្វ ផៃសាត ពៃញ វ័យ ចំនួន ៤ 
កៃបា ល ផៃសៃង ទៀត នៅឯ ទី ជមៃក- 
ធម្មជាតិ កាំ ពី នៃ ខៃត្ត កៃចៃះ។ 
កាល ពី១ សបា្ដាហ៍ មុន  កៃមុ អ្នក- 
សៃ វជៃវ  នងិ អភរិកៃស នៃ សា្ថា បន័ 
ទាំង ២ នៃះក៏ ធា្លាប់បាន បៃទះ- 
ឃើញ កូន ផៃសាត ទើប កើត ថ្មី  
១ កៃបាល ផង ដៃរ នៅ ឯ ទជីមៃក- 

ធម្ម ជាតិ ក្នុ ងខៃ ត្តស្ទឹងតៃ ង។ 
WWF- Cambodiaបាន 

គូស បញ្ជាក់ លើ  Facebook 
នោះ ថា៖ «ពៃតឹ្ត ិកា រណ៍ ទំាង ២នៃះ 
[កនូ ផៃសាត កើត ថ្ម ីទាងំ ២ នៃះ] គ ឺ
ជា ការ លើក ទឹក ចិត្ត ខា្លាំង បំផុត 
មួយ ដល់ កៃមុ អ្នក សៃវ ជៃវ ក្នងុ 
ការបន្ដ តាម ដន សា្ថាន ភាព  នងិ 
កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ សត្វ ផៃសាត 
ក្នុង តំបន់ ទៃស ភាពមៃ គង្គ» ។

លោក  ទៃព  អ សា្នា រិ ទ្ធ  បៃធាន- 
កិច្ច ការ សា ធា  រណៈ  របស់WWF- 
Cambodiaបាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 

ប៉ុស្តិ៍  កាល ពីថ្ងៃ ៧ មីនា ថា  ស ត្វ- 
ផៃសាត ទន្លៃ មៃគ ង្គ តៃូវ បាន 
សហភា ពអ ន្តរជា តិសមៃ ប់ 
ការ អភិរ កៃសធ ម្មជាតិ (IUCN)
ចាត់ ថា្នាក់ ជា បៃភៃទ សត្វ រង គៃះ- 
ថា្នាក់  ជិត ផុត ពូជបំផុត (criti- 
cally endangered) ដូច្នៃះ 
កំណើត កូន វា ១កៃបាល ៗ មាន 
សារៈ សំខាន់ ណស់ សមៃប់ 
ការរស់រ ន   និង ការ បន្ត ពូជ 
ដៃលមា ន តម្លៃ ជា សកល ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ ក៏ 
ដូចជា  អង្គការ WWF មាន ក្តី- 

រំភើប ខា្លាងំណស់ ចំពោះ កំណត់- 
តៃ នៃ កនូ សត្វ ផៃសាត ថ្ម ីចនំនួ ២ 
កៃបាល សមៃប់ ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ»។  
  បើតាម   លោក អ សា្នា រិ ទ្ធ ការ- 
រស់រន របស់ ស ត្វ ផៃសាត ក្នុង 
ទន្លៃមៃ គង្គ បងា្ហាញថា   បៃព័ន្ធ 
ទន្លៃ មៃគ ង្គ  និង ធន ធាន ជីវ ចមៃះុ 
ក្នុង ទន្លៃ នៃះ  មាន គុណ ភាព ល្អ 
ដៃល គំាទៃ ដល់ ជីវិត មនុសៃស សត្វ  
និង រុក្ខជាតិ  ដៃល ពឹង អាសៃ័យ 
លើ បៃព័ន្ធ អៃកូ ឡូ សុី ទន្លៃ នៃះ ។

យោង តាម ទិន្ន ន័យ របស់ អង្គ- 
ការ WWF-Cambodia នៅ 

ឆ្នា ំ២០២០  កៃមុ សៃវ ជៃវ បាន 
កត់តៃ កូន សត្វ ផៃសាត ចំនួន ៩ 
កៃបាល ដៃល បាន កើត ថ្មី  ខណៈ 
កនូ សត្វ ផៃសាត ចនំនួ ១៣ កៃបាល 
តៃវូ បាន កត់តៃ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ ។ 
   ដោយ ឡៃក  កនូ ឆ្មា ដវ(Leo- 
pardCat)ចំនួន ២ កៃបាល ដៃល 
ជា  បៃភៃទ សត្វ កមៃ  និង ងាយ 
រងគៃះ  ដៃរ នោះ តៃូវបា ន កៃុម 
មន្តៃ ីឧ ទៃយា ន ុរកៃស នៃ មន្ទ ីរបរ ិសា្ថាន 
ខៃត្ត រត នគិរីបៃគល់  ជូន កៃុម 
មន្តៃី ជំនាញ នៃ អ ង្គការ ជីវិត 
សត្វសា្លាប អន្តរ ជាតិ( Birdlife 
inte rn ational)ដៃល ជា ដៃគូ 
យក ទៅ ថៃរកៃសា សា្ដារ កាយ នីតិ- 
សមៃបទា ជា បណ្តាះ អាសន្ន  
បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន ពី មន្តៃ ីនគរ- 
បាល មា្នាក់ កាល ពី ថ្ងៃទី ៦  ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

លោក  ផុន  ខៃមរិន្ទ  បៃធាន- 
មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត រត នគិរីបាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  កនូ ឆ្មា ដវ 
ទាំង ២ កៃបាល នោះ  តៃូវ បាន 
លោក និ ន ណ  នាយ បុ៉ស្តិ៍ នគរ- 
បាល វរការ ពារ ពៃំដៃន គោក 
៦២៣  បៃចាំ តំបន់ អូរ សៃដ្ឋី 
ដៃល មាន ទីតាំង នៅ ក្នុង ភូមិ 
តាំង ជិ ឃុំ ញ៉ា ង  សៃុក អណ្តូង- 
មាស ចាប់ បាន នៅ កៃបៃ រ ដីចមា្ការ 
របស់ គាត់ កាល ពី ថ្ងៃទី ៥  ខៃ 

មីនា  ហើយ បាន យក មកបៃគល់  
ជូន មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស ដើមៃបី ថៃ- 
រកៃសា ការពា រ  និង អ ភិ រកៃស    បនា្ទា ប់ 
ព ីមៃ រប សវ់ា  បាន រត ់គៃច ព ីការ- 
ដៃញ ដោយ សត្វ ឆ្កៃ  អ្នក ភូមិ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ប៉ុន្តៃ កៃុម 
ការងារ យើង មិន មាន ជំនាញ 
បច្ចៃ កទៃស គៃប់ គៃន់ ក្នុងការ- 
ថៃទាំ កូន សត្វពៃ ទាំងនៃះ  ទៃ 
ទើ ប បាន បៃគល់ វា ទៅ ឱៃយ អង្គ- 
ការ ជា ដៃគូ  នាំ យក ទៅ ថៃ ទាំ 
សា្ដារ កាយ នីតិ សមៃប ទា  រ បស់ វា 
ជា បណ្តាះ អា សន្ន»  ។

 លោក  ប៊ូ វរ សកៃស  នាយ ក- 
បៃចា ំបៃទៃស នៃ កម្មវធិ ីអង្គការ- 
ជីវិត សត្វ សា្លាប អន្ត រជាតិ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  ពៃល នៃះ  
ពកួវា  តៃវូបា ន កៃមុការ ងារ របស ់
លោក នាំយក មក ថៃរកៃសា ជា 
បណ្តាះ អាស ន្ន  នៅ ទី សា្នា ក់ការ 
សាខា ខៃត្តរ តន គិរី ។ 

លោក ថា៖«យើង នឹង បញ្ជូន 
ពកួវា ទៅកា ន ់មជៃឈម ណ្ឌល អភ-ិ 
រ កៃស ជីវ ចមៃុះ អង្គរ  ដើមៃបី ថៃរកៃសា 
ពួកវាហើយ នៅពៃ ល ពួក វា ធំ- 
ធាត់  និង សមត្ថ ភាព គៃប់ គៃន់ 
ក្នងុការ  ស្វៃង រក ចណំ ីដោយ ខ្លនួ- 
ឯង យើង នឹង លៃង ពួកវា ចូល 
ទៅ ក្នុង តំបន់ ពៃ ការពារ ធម្ម- 
ជា តិ វិញ»៕

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាងំបេប់ពលរដ្ឋឱេយបេយ័ត្នក្នងុការទិញដីខណៈមានជនខិលខូចបន្លំលក់ដីរដ្ឋ

មន្តេីរីករាយចំពោះការបេទះឃើញកូនផេសោតកើតថ្មបីង្ហាញខ្លនួ

កូនផ្រសោតទើបកើតថ្ម ីដ្រលប្រទះឃើញនៅក្នងុទន្ល្រម្រគង្គ ក្នងុខ្រត្តក្រច្រះ ថ្មីៗ ន្រះ។ រូបថត WWF

សាលា ខ្រត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ  ដ្រល   ប្រប់ ពល រដ្ឋ ឱ្រយ ប្រយ័ត្ន ក្នងុ ការ ទិញ ដី ។ រូបថត រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង 



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ អង្គការចំនួន១៦
លើពិភពលោកបានរកឃើញ
ថា១ភាគ៣នៃបៃភៃទតៃី-
ទកឹសាបដៃលពភិពលោកមនិ
សូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់
កពំុងទទួលរងការឈានទៅរក
ការផុតពូជខណៈតៃីទឹកសាប
ជាចៃើនបៃភៃទរបស់កម្ពជុាដៃល
តៃូវបានហាមឃ ត់នៅតៃបៃ-
ឈមនឹងការជួញដូរ។
ការរកឃើញនៃះតៃូវបាន

ផៃសព្វផៃសាយនៅក្នងុសៃចក្តីបៃកាស
ព័ត៌មានបន្ទាន់របស់អង្គការ
WWFនៅថ្ងៃទី៤ ខៃមីនឆ្នាំ
២០២១ដោយបានបង្ហាញពី
ការរកឃើញថ្មីរបស់អង្គការទាងំ-
នៃះនៅក្នងុរបាយការណ៍ស្តអីពំី
បៃភៃទតៃីទឹកសាបនៅលើពភិព-
លោក(World'sForgotten
Fish)។ របាយការណ៍នៃះបាន
ពណ៌នលម្អិតពីបៃភៃទតៃីទឹក-
សាបដ៏អសា្ចារៃយជាចៃើន រួមទាំង
បៃភៃទតៃីដៃលទើបតៃសៃវជៃវ
រកឃើញថ្មីៗ សរុបបៃមាណជា
១៨០៧៥បៃភៃទដៃលជា
ចនំនួចៃើនជាងពាក់កណ្តាលនៃ
បៃភៃទតៃីទាំងអស់ក្នងុពិភព-
លោកហើយស្មើនឹង១ភាគ៤នៃ
បៃភៃទសត្វឆ្អឹងកងទាំងអស់
នៅលើភពផៃនដីនៃះ។
អង្គការអភិរកៃសចំនួន១៦បាន

បង្ហាញនៅក្នងុរបាយការណ៍របស់
ខ្លនួថាតៃីទឹកសាបជាចៃើនបៃភៃទ
នៅលើពិភពលោកមានសារៈ-
សំខាន់សមៃប់សុខភាពសន្តិ-
សុខសៃបៀងនិងជីវភាពរបស់មនុសៃស
រាប់លាននក់។ប៉ុន្តៃតៃីទាំងនៃះ
បាននិងកំពុងរងការគំរាមកំហៃង

កាន់តៃខា្លាំងឡើងហើយ១ភាគ៣
នៃបៃភៃទតៃីទាងំនៃះកពំងុទទលួ-
រងការផុតពូជ។
របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថា៖

«ធនធានជលផលទឹកសាប
គជឺាបៃភពបៃតូៃអុនីចមៃបងបផំតុ
សមៃប់មនុសៃស២០០លាននក់
នៅតំបន់អាសុីអា្រហ្វិកនិង
អាមៃរិកខាងតៃបូងពៃមទាំងជា
បៃភពផ្តល់ការងរនងិរបរចញិ្ចមឹ
ជវីតិដល់មនសុៃសចនំនួ៦០លាន
នកផ់ងដៃរ»។ទនិ្នផលតៃីទកឹ-
សាបចៃើនសមៃបូរបៃបក៏ជួយ
ទៃទៃង់ដល់ឧសៃសាហកម្មធំៗ
របស់សកលលោកចំនួន២
បៃភៃទដូចជាការនៃសាទតៃី
បៃបកមៃសាន្តមានទំហំទឹកបៃក់
ជាង១០០ពាន់លានដលុា្លារជា-
រៀងរាល់ឆ្នាំខណៈការចិញ្ចឹមតៃី
សមៃប់លម្អដៃលកំពុងពៃញ-
និយមបំផុតលើពិភពលោក

កា្លាយជាការរមួចណំៃកពាណជិ្ជ-
កម្មដៃលមានតម្លៃដល់ទៅ៣០
ពាន់លានដុលា្លារ។នៃះបើតាម
របាយការណ៍។
លោកស្ងតួអរនយកកម្មវធិី

ធនធានទឹកសាបអន្តរជាតិនៃ
អង្គការWWFថ្លៃងថាទន្លៃបឹង
និងតំបន់ដីសើមនននៅក្នុង
ពិភពលោកជាកន្លៃងដៃល
ទទួលរងការខូចខាតធនធាន-
ធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរជាងគៃទំាងអស់
ហើយសញ្ញាយ៉ាងចៃបាស់បំផុតនៃ
ការខូចខាតធនធានធម្មជាតិ
ទំាងនៃះ គឺការធា្លាក់ចុះចំនួនតៃី
ទឹកសាបយ៉ាងឆប់រហ័ស។
លោកថាការធា្លាកច់ុះនៃះជាការ-
បៃកាសអាសន្នសមៃប់ធនធាន
ទឹកសាបដៃលគៃប់គ្នាតៃូវតៃ
យកចិត្តទុកដាក់ឱៃយខា្លាំងបំផុត។
«អ្វីដៃលពួកយើងតៃូវការឥឡូវ
នៃះគឺការទទលួសា្គាល់នវូគុណ-

តម្លៃរបស់តៃីទឹកសាប និងធន-
ធានជលផលទឹកសាបដើមៃបីឱៃយ
រដា្ឋាភិបាលកំណត់ការអនុវត្ត
គោលដៅនិងដំណោះសៃយថ្មីៗ 
ក៏ដូចជាការកំណត់អាទភិាពក្នងុ
កិច្ចការពារនិងការសា្តោរបៃព័ន្ធ
អៃកូឡូសុីទឹកសាបឡើងវិញ។
យើងទាងំអសគ់្នាតៃវូការភាពជា
ដៃគូ និងភាពច្នៃបៃឌិតតាមរយៈ
ចំណត់ការសកម្មភាពរួមដោយ
មានការចូលរួមពីរដា្ឋាភិបាលវិស័យ
ធុរកិច្ចអ្នកវនិិយោគសង្គមសុវីិល
និងសហគមន៍»។
តាមរបាយការណ៍នៃការរក-

ឃើញថ្មីតៃីទកឹសាប៨០បៃភៃទ
តៃូវបានចាត់ជាបៃភៃទផុតពូជ
ក្នុងបញ្ជីកៃហមនៃបៃភៃទសត្វ
ទទួលរងគៃះរបស់សហភាព-
អន្តរជាតិដើមៃបីការអភរិកៃសធម្មជាតិ
(IUC-N)ក្នងុនោះរួមមានទំាង
តៃីទឹកសាបចំនួន១៦បៃភៃទ

ដៃលបានកត់តៃជាបៃភៃទផុត-
ពូជក្នុងឆ្នាំ២០២០ផងដៃរ។
ទន្ទឹមនឹងនៃះចំនួនតៃីទឹកសាប
ដៃលជាបៃភៃទតៃីបំផ្លាស់ទីបាន
ធា្លាក់ចុះ៧៦ភាគរយចាប់តាំង-
ពីឆ្នាំ១៩៧០ហើយពពួកតៃីមៃ-
ពូជបានធា្លាក់ចុះ៩៤ភាគរយ។
លោកសៃងទៀកនយក

WWF ឱៃយដឹងដៃរថាតាមការ-
វាយតម្លៃបឋមស្តអំីពីការជួញដរូ
តៃីនិងនៃសាទខុសចៃបាប់ឆ្នា២ំ០-
២០របស់WWFកម្ពុជារក-
ឃើញមានតៃីគល់រំាងតៃីតៃសក់-
កៃហមតៃីកៃបីតៃីខា្លាតៃីតៃចៀក-
ដំរីនិងតៃីបបៃលទឹកសាបក្នងុ-
ចំណោមតៃី៣៥បៃភៃទផៃសៃង
ទៀតតៃវូបានគៃលក់តាមទផីៃសារ
នៅកម្ពជុា ក៏ដូចជានំចៃញទៅ
លក់នៅបៃទៃសជិតខាង។
តៃីគល់រំាងនិងតៃីតៃសក់កៃហម

តៃវូបានចាត់ថា្នាក់ជាបៃភៃទទទួល-
រងគៃះជិតផុតពូជបំផុតទាំង
នៅលើសកលលោកនងិនៅក្នងុ
បៃទៃសកម្ពជុាចណំៃកឯតៃីកៃបី
តៃីខា្លានិងតៃីតៃចៀកដំរីតៃវូបាន
ចាត់ថា្នាក់ជាបៃភៃទរងគៃះជិត
ផុតពូជក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។
លោកថា៖«តៃីទឹកសាបទំាងនៃះ
មានសារៈសំខាន់ណស់សមៃប់
សហគមន៍មូលដា្ឋាន បុ៉ន្តៃតៃីទំាង-
នៃះមិនសូវទទួលបានការផ្តោត
ការយកចិត្តទុកដាក់។តៃីទំាងនៃះ
មានសារៈសំខាន់ចំាបាច់សមៃប់
សុខភាពមនុសៃសនិងបៃព័ន្ធអៃកូ-
ឡូសីុទឹកសាបទំាងមូលដៃលមនុសៃស
និងជីវិតនៅលើផៃនដីទាំងអស់
ពឹងអាសៃ័យ។សារៈសំខាន់ទាំង-
អស់នៃះទាមទារឱៃយយើងទាំង-
អស់គ្នាតៃូវផ្តោតការយកចិត្ត-
ទុកដាក់និងអភិរកៃសជានិច្ច»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារទី៩ែខមីនឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�ៃសៃង

បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូវិសា ល

អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់សា៊ាងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
វងៃសសុខៃង,ពៃុំភ័កៃ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បៃក់សា យ

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី� 
ណៃមវណ្ណៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណ រា�

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុ�,ហឹុនពិសី,នៅ សុីវុតា្ថា,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,� យសា មា ន,

សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
វ�នដា រា�,មុំគន�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,�ៃតកី� ,ជិនណ ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហៃងជីវ័ន,ហុងមិន ,
ហា៊ានរងៃសី

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

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុកៃភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�ៃត,017578768
បៃជ�មុន្នីរៈ,015239293
�ៃវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JESSAPIASTRO,092445983

បេ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
បេ � ន�េក� យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសន ,015814499

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ�
ពៃ�ៃសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
�ុិលស ភា

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈហា៊ាងតា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេ�ៈេស៊ៃនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នៃអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តៃច

ហុ៊ន�ៃន(ផ្លវូ៦០ម៉ៃតៃ)ភូមិ�ៃកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�ៃ�ៃម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំៃញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះលៃខ៦២៩ផ្លវូលៃខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
កៃងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

 នៅ  សុី វុតា្ថា  

ភ្នំពេញៈលោកគង់សំអុលបៃធាន

គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំបុណៃយជាតិ
និងអន្តរជាតិបានណៃនំពីការរៀបចំ
ពិធីបុណៃយចូលឆ្នាំបៃពៃណីជាតិតាម
បៃតិទិន ដៃលបានកំណត់ពីថ្ងៃទី១៤-
១៥ខៃមៃសា បើទោះបីជាសា្ថានភាព
ជំងឺកូវីដ១៩នៅតៃបន្តរីករាលដាលជា
រៀងរាល់ថ្ងៃ។
លោក សៃង សុភី ជំនួយការអម-

គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំបុណៃយជាតិ
និងអន្តរជាតិ បៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ឱៃយ
ដងឹថាពធិីបណុៃយចលូឆ្នាំខ្មៃររហូតមក-
ដល់ពៃលនៃះរាជរដា្ឋាភិបាលមិនទាន់
បៃកាសឱៃយមានការផ្អាកនៅឡើយទៃ
ហើយវាអាចនឹងបៃពៃឹត្តទៅតាមពៃល-
វៃលាកណំត់របស់បៃតិទនិដដៃលប៉នុ្តៃ

រាជរដា្ឋាភិបាលអាចថានឹងកំណត់នូវ
តំបន់ណដៃលមានបញ្ហាបៃឈមមិន
អនុញ្ញាតឱៃយពលរដ្ឋទៅលៃងនៅទីនោះ។
លោកសៃងសុភីថ្លៃងថា៖«សមៃប់

ឆ្នានំៃះបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩កំពុងតៃវាយ-
លុកនៅក្នងុបៃទៃសគណៈកម្មការក៏បាន
អំពាវនវឱៃយពលរដ្ឋដៃលចូលរួមពិធី-
បុណៃយចូលឆ្នាំនៃះ តៃូវមានការការពារ
ជាសំខាន់តាមការណៃនំរបស់កៃសួង
សុខាភិបាល»។
យោងតាមសៃចក្តីណៃនំរបស់គណៈ-

កមា្មាធិការជាតិបានឱៃយដឹងថានៅតាម
កៃសួងសា្ថាប័នននតៃូវរៀបចំសមា្អាត
បំពាក់ភ្លើងគោមនិងមានការតុបតៃង
ភ្លើងពណ៌ផៃសៃងៗ ទង់ជាតិ និងទង់-
សាសនក្នងុនោះក៏តៃវូមានការរៀបចំ
ពៃះឆយលក័្ខណ៍របស់ពៃះមហាកៃសតៃ
សម្តៃចម៉ៃ និងសម្តៃចពៃះបរមរតនកោដ្ឋ

និងដាក់ពាកៃសស្លាកផៃសៃងៗ និងសារ
ជូនពរថា្នាក់ដឹកនំផៃសៃងៗទៀតផងដៃរ។
ចាត់តំាងឱៃយមានការលៃងលៃបៃងបៃជាបៃិយ
របស់ជាតិ តាមមណ្ឌលកមៃសាន្ត តាម
រមណយីដា្ឋានននឬទតីាងំណដៃល
សមគួរហើយចៀសវាងនិងទប់សា្កាត់
ឱៃយបាននូវលៃបៃងណដៃលបៃសចាក
នឹងចៃបាប់។
លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន អ្នកនំពាកៃយ

កៃសួងសុខាភិបាលបានថ្លៃងថានៅ
ក្នងុសា្ថានភាពបៃបបច្ចុបៃបន្ននៃះមនិទាន់
ដឹងថាការរៀបចំពិធីបុណៃយចូលឆ្នាំនឹង
បៃពៃឹត្តទៅបៃបណនោះទៃ បៃជា-
ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមានតៃការបៃុង-
បៃយត័្នខ្ពស់ឱៃយបានគៃប់គ្នាកុំឱៃយមានការ-
ឆ្លងនូវជំងឺកូវីដ១៩។
លោកសៃីវណ្ណឌីនថ្លៃងថា៖«សា្ថាន-

ភាពនៅក្នុងបៃទៃសយើងបច្ចុបៃបន្ននៃះ

យើងមិនអាចធ្វៃសបៃហៃសបានទៃ
និងតៃូវការការពារជាប់ជានិច្ច។ចំពោះ
ការផ្អាក ឬមិនផ្អាកពិធីបុណៃយចូលឆ្នាំ
ខាងមុខនៃះខ្ញុំមិនទាន់ហា៊ាននិយយ
ទៃ។ខ្ញុំគៃន់តៃអពំាវនវឱៃយមានការយក-
ចិត្តទុកដាក់ការពារខ្លួនជានិច្ច»។
ដោយសារសា្ថានភាពនៃការរីករាល-

ដាលជំងឺកូវីដ១៩រាជរដា្ឋាភិបាលបាន
លុបចោលពិធីបុណៃយចូលឆ្នាំបៃពៃណី
ជាតិកាលពីឆ្នាំ២០២០។
លោកឆយគឹមខឿនអ្នកនំពាកៃយ

អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃកៃសងួមហាផ្ទៃ
បានថ្លៃងថា រហូតមកដល់ពៃលនៃះ
មិនទាន់មានវិធានក្នងុការរៀបចំសន្តសិខុ
សណ្តាប់ធា្នាប់ពិសៃសសមៃប់កម្មវិធី
រៀបចំបុណៃយជាតិនៅឡើយទៃ។
លោកឆយគឹមខឿនថ្លៃងថា៖«ខ្ញុំ

មើលនិងសិកៃសាសិន»៕

គណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិណ្នំាពីការប្រព្ធបុណយ្ចូលឆ្នាំតាមប្តិទិន

តេ ីទឹក សាប ដេល កំពុង បេឈម នឹង ការ ជិត ផុត ពូជ ។ រូបថតWWFCambodia

អង្គការ១៦ៈ១ភាគ៣ន្តី្ទឹកសាបកំពុងឈានទៅរកការផុតពូជ



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ការ ប្រមូល ផល អំ-
បលិនៅ  ក្នងុ ខ្រត្ត កពំត  ដ្រល ជា 
ខ្រត្ត ផលតិ អបំលិ ឈាន មខុ នៅ 
កម្ពជុា សម្រប ់ឆ្នា ំ២០២១ ន្រះ 
ត្រូវ បាន ព្រយាករថា  នឹង មិន បាន 
ច្រើន ដូច ឆ្នាំ ២០២០នោះ ទ្រ 
ខណៈ មក ដល់ ព្រល ន្រះ ការ- 
ប្រមូល ផល ទើប សម្រច បាន 
ត្រមឹ ជាង ២មុនឺ តោន ប៉ណុ្ណោះ។ 
ន្រះ បើ តាម ប្រធាន មន្ទរី ឧស្រសា-
ហកម្ម  វិទ្រយាសាស្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយា 
និង នវានុវត្តន៍ ខ្រត្ត កំពត ។ 

របាយការណ ៍ក្រសងួ ឧស្រសា-
ហកម្ម  វិទ្រយាសាស្ត្រ បច្ច្រក វិទ្រយា 
នងិ  នវានវុត្តន ៍ ឱ្រយ ដងឹ ថា ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ ផ្ទ្រដ ីធ្វើ ស្រ អបំលិ ក្នងុ 
ខ្រត្ត កំពត និង ខ្រត្ត ក្រប មាន 
ទំហំ សរុប  ៤ ៧៤៨ ហិកតា។ 
បើ អាកាសធាតុ អំណយផល  
ក្នុង ១ ហិកតា គ្រ អាច ផលិត 
អបំលិ បាន ជា មធ្រយម  ២០ តោន 
ក្នុង រយៈ ព្រល ១ ឆ្នាំ។

លោក សខុ គមឹជឿន ប្រធាន 
មន្ទីរ ឧស្រសាហ កម្ម វិទ្រយាសាស្ត្រ 
បច្ច្រក វិទ្រយា និង នវានុវត្តន៍ ខ្រត្ត 
កំពត បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី  ថ្ង្រ ទី ៨ ខ្រ មីនា ថា ការ 
ប្រមូល ផល អំបិល នៅ ក្នុង ខ្រត្ត 
កពំត    ឆ្នា ំន្រះ នងឹ មនិ លើស ព ីឆ្នា ំ
២០២០  ទ្រ ព្រះ សា្ថាន ភាព អា- 
កាស ធាតុ  ឆ្នាំ ន្រះ  ហាក់ មិន សូវ 
អណំយ ផល ល្អ ដចូ កាល ព ីឆ្នា ំ
២០២០ ឡើយ ដោយ មាន ភ្លៀង  
កក់ ខ្រ ធា្លាក់ ចុះ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។ 
លោក បន្ត ថា មូល ហ្រតុ ដ្រល 
ការ ប្រមូល ផល អំបិល ឆ្នាំ មុន 
បាន ច្រើន ដោយ សារ អាកាស- 
ធាត ុនៅខ្រត្ត កពំត ក្តៅ ខ្លាងំ នងិ 
រដវូ ប្រងំ បាន អសូ បនា្លាយ រហតូ 
ដល ់ខ្រ សហីា ខណៈ ធម្មតា រដវូ  
ភ្លៀង ចាប់ ផ្តើម ពី  ខ្រ មិថុនា។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « អបំលិ ដ្រល 
ខ្រត្ត កំពត ប្រមូល បាន ក្នុង ឆ្នាំ 
ន្រះ នឹង មិន ច្រើន ដូច ឆ្នាំ មុន 
ឡើយ ព្រះ គ្រន់ ត្រ ដើម ខ្រ 

មនីា ន្រះ មាន ភ្លៀង កក ់ខ្រ ចនំនួ  
២  លើក រួច មក ហើយ  ពិស្រស 
ភ្លៀង កក់ ខ្រ កាល ពី យប់ មិញ 
(ថ្ង្រ ទ ី៧ ខ្រ មនីា) ដ្រល នងឹ ធ្វើ 
ឱ្រយ  ការ ប្រមូល ផល អំបិល ត្រូវ 
ផ្អាក មួយ រយៈ ធំ»។ លោក បន្ត   
ថា៖  « បើ ក្នងុ រយៈ ព្រល ប៉នុា្មាន ថ្ង្រ 
ខង មុខ មាន ភ្លៀង បន្ថ្រម ទៀត  
នោះ ការ ប្រមលូផល ក្នងុ ខ្រ មនីា 
នឹង មិន បាន សោះ ត្រ ម្តង»។

លោក ប្រប់ ទៀត ថា បើ គិត 
ដល់ ព្រល ន្រះ ការ ប្រមូល ផល 
អំបិល ក្នុង ខ្រត្ត កំពត  សម្រច 
បាន ជាង  ២០   ០០០តោនហើយ  
ធា្លាក់ ចុះ តិចតួច  បើ ធៀប នឹង រយៈ - 
ព្រល ដចូ គ្នា   ឆ្នា ំមនុ ។  លោកបាន  
និយាយ ថា៖ « បើ អាកាស ធាតុ 
អណំយ ផល  ៣-៤ ខ្រ ជាបគ់្នា 
នោះ អំបិល   ផលិត បាន នឹង ប្រើ-  
ប្រស់ មិន អស់ ឡើយ » ។

យោងតាម លោក គឹមជឿន 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១  ន្រះ ផ្ទ្រដ ីធ្វើស្រ 
អំបិល នៅ ខ្រត្ត កំពត មិន ប្រ- 
ប្រលួ ទ្រ បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០២០ 
ដោយ មាន  ៣ ៧២៦ ហកិ តា។ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ ខ្រត្ត កំពត 
ផលតិ អបំលិ បាន ប្រមាណ ៨៥- 

០០០ តោន នងិ ខ្រត្ត ក្របផលតិ 
បាន ជាង ២០ ០០០ តោន ។ 
ជា មធ្រយម ប្រទ្រស កម្ពជុា ត្រវូ ការ 
អំបិល ប្រើ ប្រស់ ក្នុង រង្វង់ ១០ 
មុឺន តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។ 

លោក ប៊នុ ណារនិ អ្នកផលតិ 
អំបិល ក្នុង ខ្រត្តកំពត  បាន ឱ្រយ 
ដឹង   ថា ជា ធម្មតា ការ ប្រមូល 
ផល អំបិល បាន ច្រើន គឺ នៅ 
ចនោ្លាះ ពី ខ្រ មីនា ដល់ ខ្រ ម្រសា  
ជា ព្រល ដ្រល មាន អាកាស ធាត ុ
ក្តៅ ខ្លាងំ  ប៉នុ្ត្រ ក្នងុ ខ្រ មនីា ឆ្នា ំន្រះ 
ការ ប្រមលូ ផល អបំលិ មនិ បាន 
ច្រើន ទ្រ ព្រះ មាន ភ្លៀង កក ់ខ្រ 
កាល ពី  ថ្ង្រអាទិត្រយ។ លោក បន្ត 
ថា កមា្លាំង ពលកម្ម  និង ផ្ទ្រដី ធ្វើ 
ស្រ អំបិល មិន មាន បញ្ហា ទ្រ   
ធៀប នឹង ឆ្នាំ មុន ប៉ុន្ត្រ ឆ្នាំ ន្រះ 
ភ្លៀង ឆប់ ធា្លាក់ ចុះ លឿន ជាង 
ឆ្នាំ មុន ។ 

លោកបាន  បញ្ជាក់ ថា៖ « បើ 
មិន មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ចាប់ ពី ព្រល 
ន្រះ ទៅ ដល់ ខ្រ ឧសភា ខ្ញុំ រំពឹង 
ថា កម្ពជុា នងឹ មនិ ជបួ បញ្ហាកង្វះ  
អបំលិ ដ្រល តម្រវូ ឱ្រយ មាន ការ នា ំ
ចូល ទ្រង់ ទ្រយ ច្រើន ដូច កាល 
ពី  ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ មុន   ទ្រ ។ សម្រប់ 

ផល អបំលិ  ឆ្នា ំន្រះ បើ តាម ការ- 
ព្រយាករ  គ ឺយា៉ាង ច្រើន ប្រហាកប់្រ-
ហ្រល ឆ្នាំ មុន ត្រ ប៉ុណ្ណោះ »។

បច្ចបុ្របន្ន អបំលិ  ៥០គឡីកូ្រម 
មាន តម្ល្រ ចនោ្លាះ ពី ១១ ០០០-
១៣  ០០០ រៀល ។ តម្ល្រ ន្រះ 
ប្រហាក់ ប្រហ្រល នឹង ឆ្នាំ មុន ។ 
ន្រះ បើ តាម លោក ណារិន ។ 

កាលព ីឆ្នា ំ២០១៤, ២០១៥ 
នងិ ឆ្នា ំ២០១៦ គជឺា ព្រលដ្រល 
កម្ពុជា ប្រមូល ផល អំបិល បាន 
ច្រើន ដោយ ក្នុង១ ឆ្នាំៗបាន 
ជាង ១០ មុឺន តោន។ ទោះជា 
យា៉ាងណា  ផល ន្រះ បាន ធា្លាកច់ុះ 
៣ ឆ្នាំ ជាប់ គ្នា វិញ (២០ ១៧, 
២០១៨ និង ឆ្នាំ ២០១៨)។

របាយការណ ៍ក្រសងួ ឧស្រសា-
ហកម្ម  វិទ្រយាសាស្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយា 
និង នវានុវត្តន៍ បាន បង្ហាញថា  
កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយសារ 
ខ្វះ អំបិល រដ្ឋាភិបាល បាន អនុ-
ញ្ញាត ឱ្រយ  នំាចូល អំបិល ៣០ 
០០០ តោន ប៉ុន្ត្រ ជាក់ស្ត្រង 
កម្ពជុា បាន នាចំលូ ប្រហ្រល ១ 
មុឺន តោន ប៉ុណ្ណោះ ដោយសារ 
កម្ពុជា អាច ផលិត អំបិល បាន 
នៅ ដើមឆ្នាំ មុន៕ LA

កសិករ បេមូល អំបិល ពី សេ អំបិល ក្នងុ ខេត្ត កំពត យក ទៅ ទ៊ក នៅ ឃ្លាងំ ស្តកុ ។ រូបថត ហុឹន ពិសី
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ភ្នពំេញៈ ក្រមុហ៊នុ នា ំច្រញផ្ល្រ- 
សា្វាយ  ក្នុង ស្រុក ចំនួន ២ បាន 
អះអាង ថា កង្វះ ទូកុង តឺន័រ  និង 
តម្ល្រ ដឹក ជញ្ជនូ តាម ផ្លវូ ទឹក ហក់- 
ឡើង ខ្ពស់  នា ព្រល   ន្រះ កំពុង   ធ្វើ 
ឱ្រយ ថ្ល្រ ដើម ផលតិ កើន ខ្ពស ់ដ្រល 
ប្រឈម នឹង លទ្ធ ភាព ប្រកួត- 
ប្រជ្រង នៅ ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ ។

លោក ហ្រង ស្រង អ្នក គ្រប់- 
គ្រង ទូ ទៅ ក្រុមហ៊ុន ផ្ល្រន ធីង 
អិនុ ដសស្ទ្រៀល  ឯ.ក  បានប្រប ់
ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ថា សកម្ម ភាពផលិត  
ន ិង នា ំច្រញ ផ្ល្រ សា្វាយ ស្រស ់នងិ  
ដំណាប់ សា្វាយ របស់ ក្រុមហ៊ុន 
លោក ដំណើរ ការ យា៉ាង រលូន   
ក្នុង អំឡុង វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 
លោកបន្ថ្រម ថា ការ នាំ   ច្រញ 
ផលតិ ផល សា្វាយ  របស ់ក្រមុហ៊នុ 
លោក   កើន  ឡើង ប្រមាណ ២០ 
ទៅ ៣០ ភាគ រយ  ក្នងុ រយៈ ព្រល 
២ ខ្រ ដើម ឆ្នា ំន្រះ ធៀប នងឹ រយៈ- 
ព្រល ដចូ គ្នា   ឆ្នា ំមនុ។ ទោះ   យា៉ាង- 
ណា ការ កើន ឡើង ន្រ តម្ល្រ 
ដឹកជញ្ជូន តាម ផ្លូវ ទឹកនា  ព្រល 
ន្រះ  កំពុង   ធ្វើ ឱ្រយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
ភាព ប្រកួត ប្រជ្រង   ផង ដ្ររ  ។

លោក ថ្ល្រងថា៖ «សកម្មភាព 
នា ំច្រញ ផលតិ ផល សា្វាយ យើង 
ដំណើរ ល្អ  ធម្មតា ត្រ មាន បញ្ហា 
រអាក់ រអួល  កបា៉ាល់   និង កង្វះ  ទូ- 
កុងតឺន័រ  ហើយ តម្ល្រ   ដឹក ជញ្ជូន 
នៅ ត្រ បន្ត  ឡើង  តាងំ ព ីមាន ការ- 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ ការ ឡើង  ថ្ល្រ 
ដឹក ជញ្ជូន   ធ្វើ ឱ្រយ ថ្ល្រ ដើម ផលិត   
កើន ឡើង »។

លោក ហ៊នុ ឡាក ់អគ្គនាយក  
ក្រុមហ៊ុន រីច ហា្វាម អ្រសា៊ា ឯ.ក 
បាន ព្រយួ បារម្ភ ចពំោះ ការ ឡើង 
ថ្ល្រ ដឹក ជញ្ជូន តាម  ផ្លូវ ទឹក ដ្រល 
នងឹ ធ្វើ ឱ្រយ ក្រមុ ហ៊នុ  ពបិាក ប្រកតួ- 
ប្រជ្រង ខណៈ ក្រុម ហ៊ុន លោក 
កំពុង ត្រៀម ខ្លួន សម្រប់ ការ នាំ - 
ច្រញ ផ្ល្រ សា្វាយ ស្រស ់ទៅ   ទផី្រសារ 
ប្រទ្រស ចិន   ជា លើក ដំបូង ក្នុង- 

ព្រល ឆប់ ៗ ន្រះ។ 
លោក និយាយ   ថា៖ «ការ នាំ- 

ច្រញ សា្វាយ ស្រស់ ទៅ ប្រទ្រស 
ចនិ របស ់ខ្ញុ ំ   មនិ ទាន ់ចាប ់ផ្តើម  ទ្រ  
ដោយ រង់ ចំាការ សម្រច ជា ចុង- 
ក្រយ ពី ភាគី ចិន ។ បច្ចុប្របន្ន 
យើង  នាំច្រញ ផ្ល្រ សា្វាយ ស្រស់ 
ក្នុង បរិមាណ តិច តួច ទៅ   ទីផ្រសារ 
ចិន  តាម ប្រទ្រស វៀត ណាម »។

លោកបាន កត់ សមា្គាល់ ថា 
ទោះ ជា យា៉ាង ណា ការ នាំ ច្រញ 
ទំនិញ   ក្នុង តំបន់ អាសុី អាគ្ន្រយ៍ 
ពុទំាន ់ប្រឈម នងឹ ការ កង្វះ កងុ- 
តឺន័រ ដូច ការ នាំច្រញ ទៅ   អឺរ៉ុប នោះ 
ទ្រ ប៉ុន្ត្រ លោក ព្រួយ បារម្ភថា  
និនា្នាការ ន្រះ នឹង កើត មាន ឡើង 
ក្នុង តំបន់ ន្រះ ផង  ដ្ររ។

យោង តាម សហពន័្ធ ស្រវូ អង្ករ  
កម្ពជុា(CRF)  កង្វះ ទកូងុតនឺរ័ 
នៅ  ត្រ ជា បញ្ហា ចម្របង ដ្រល បាន  
និង កំពុង រាំង ស្ទះ ដល់ ការ នាំ- 
ច្រញ អង្ករ កម្ពុជា  នារយៈ ព្រល  
២ខ ្រ ដើម ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ។  

CRF ឱ្រយ ដឹង ទៀតថា កម្ពុជា 
បាន ច្រញ អង្ករ  ៧៦ ២២២តោន   
ស្មើ នឹង តម្ល្រ  ៦៤,៥៣ លានដុ-
លា្លារ  ក្នុង អំឡុង  ព្រល ន្រះ  ធា្លាក់ 
ចុះ  ៤៤,១៦ ភាគ រយ  ធៀប នឹង 
រយៈ ព្រល ដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២០  ។ 
ការ នាំច្រញ អង្ករ ថយ ចុះ ន្រះ  
ដោយសារ កង្វះ ទូកុង តឺន័រ  និង 
តម្ល្រ ដឹកជញ្ជូន តាម ផ្លូវ សមុទ្រ 
នៅ   បន្ត ឡើង ខ្ពស ់រហតូ ដល ់ជតិ 
៥០០ ភា គរយ ន្រ  តម្ល្រ ដកឹ ជញ្ជនូ  
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

យោង តាម  លោក វ្រង សាខុន  
រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាប្រ-
មាញ់ និង ន្រសាទ កម្ពុជា បាន 
នាំ ច្រញ ផលិត ផល កសិកម្ម 
ក្រ   ព ីអង្ករ ទៅកាន ់ទផី្រសារ អន្តរ- 
ជាតិ សម្រច បាន  ១ ៥៩៩ 
៩២២ តោន កើន ឡើង៥៥,២៧ 
ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង រយៈ ព្រល 
ដូ ចគ្នាកាលពីឆ្នាំ មុន  ក្នុង នោះ 
ផ្ល្រ សា្វាយ ស្រស់  មាន ចំនួន   
៤៣ ៦៨០ តោន៕ LA

ការនំាចេញផ្លេស្វាយបេឈម
នឹងតម្លេដឹកជញ្ជនូកាន់តេខ្ពស់

ទិន្នផលអំបិលទទួលបានអាចតិចជាងឆ្នាំមុន

ទិន្នន័យទីផេសារមូលបតេកម្ពុជា
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,800 16,720 16,900 16,720

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

3 PAS 12,880 12,500 13,120 12,500

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

5 PPAP 12,220 12,400 12,400 12,220

6 PPSP 1,600 1,590 1,610 1,580

7 PWSA 6,220 6,280 6,320 6,220

កាលបរិច្ឆ្រទ: ថ្ង្រទ៥ី ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 



កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី(FTA)
ស្វ៊សី-ឥណ្ឌនូ្រសី៊ទទួលបានការយល់ព្រម

BUSINESS www.postkhmer.com១០ esdækic© ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គា ទី៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១  

ទកី្រងុ ហ្រសណឺ្រវៈ  អ្នក បោះឆ្នាត នៅ 
បៃទៃស ស្វ៊សី កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  បាន គាទំៃ 
ដោយ សំឡៃង បៃកៀក បៃកិត ចំពោះ  
កចិ្ច ពៃម ពៃៀង  ពាណជិ្ជកម្ម សៃរ ីជាមយួ 
បៃទៃស ឥណ្ឌនូៃស៊ ីដៃល បើក ចហំទផីៃសារ  
មាន សកា្តានព៊ល ធ ំ ជាមយួ  បៃទៃស ដៃល  
មាន បៃជាជន ចៃើន បផំត៊ លដំាប ់លៃខ 
៤ក្នុង សកល លោក។ 

ភាព ចមៃងូ ចមៃសហ៊៊មព័ទ្ធ  ជំ៊វិញ ការ - 
នាំ ចូល បៃងដូង   របស់ ឥណ្ឌូ នៃស៊ី   និង  
នរិន្តរភាព របស ់ ដងូបៃង បាន ជរំញ៊ ឱៃយ 
មាន ក្ត ីបារម្ភ ខ្លាងំ ក្នងុ បៃទៃស ស្វ៊សី ដើមៃបី  
បង្កើត ការ បោះ ឆ្នាត ជាសាធារណៈ  លើ  
កិច្ច ពៃមពៃៀង នៃះ។ 

ប៉ន៊្តៃ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង នោះ ទទលួ បាន 
តាមរយៈ ការ ធ្វើ តៃស្ត អន៊ម័ត  ជា សា-
ធារណៈ  ជាមយួ លទ្ធផល ៥១,៧ ភាគរយ   
នៃ ការ បោះឆ្នាត លើ  ចនំនួ ៥១ ភាគរយ  
នៃ អ្នកចៃញ ទៅបោះឆ្នាត។ 

កៃ៊ម អ្នក គាំទៃ បង្ហាញ ការ ធរូសៃល 
ចពំោះ លទ្ធផល  ប៉ន៊្តៃ នយិាយ ថា ពកួគៃ   
នងឹ នៅតៃ សៃពៃចសៃពលិ ចពំោះ បញ្ហា 
បរសិា្ថាន  ក្នងុ ការ បោះឆ្នាត ក្នងុ  អនាគត  
លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម នោះ។ 

កៃម កិច្ច ពៃម ពៃៀង នោះ  ពន្ធ នឹង 
តៃូវ បាន ដក ចៃញ បន្តិចម្តងៗ   ស្ទើរតៃ 
ទាំង អស់ពី ការ នាំ ចៃញ ធំ បំផ៊ត របស់ 
បៃទៃស ស្វ៊សី  ទៅ កាន ់បៃទៃស ឥណ្ឌនូៃស៊ ី 

ខណៈ ដៃល ស្វ៊ីស  នឹង  ល៊ប ចោល នូវ 
កាតព្វកិច្ចពន្ធ លើ ផលិត ផល -ឧសៃសា- 
ហកម្ម  របស់ ឥណ្ឌូនៃស៊ី។ 

កៃម៊ហ៊ន៊ ណា ដៃល នា ំចលូ  បៃងដងូ 
ឥណ្ឌនូៃស៊ ីតៃវូ បង្ហាញ ថា  កៃម៊ហ៊ន៊ នោះ  
បពំៃញ លក្ខខណ្ឌ ស្តងដ់ាបរសិា្ថាន  នងិ 
សង្គម  ឱៃយ ចៃបាស់លាស់។ 

កចិ្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ បាន តៃវូ ច៊ះ ហត្ថ-
លៃខ ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០១៨  នងិអនម៊ត័  ដោយ  
រដ្ឋសភា ស្វ៊សី ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០១៩  ប៉ន៊្តៃ  អ្នក 
បៃឆំង  បាន រិះគន់ យា៉ាងខ្លាងំ  អំពី  ការ សមៃច  
របស់ រដា្ឋាភិបាល ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ   ពន្ធ នំា- 
ចូល បៃង ដូង   និងធានា ឱៃយ មាន ការបោះ- 
ឆ្នាត សាធារណៈ  លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ។ 

បៃង ដូង ជា គៃឿង ផៃសំ សំខន់ ១ ក្នុង 
ផលតិ ផល ជា ចៃើន បៃភៃទ ចាប ់ព ីអាហារ  

ដល់ គៃឿងសមា្អាង  ប៉៊ន្តៃ វា មាន រឿង 
ចមៃូង ចមៃសជា យូរ មក ហើយ។ 

  អ្នក បរិសា្ថាន និយាយ ថា  វា ជំរ៊ញ ឱៃយ 
មាន ការ កាប់ បំផ្លាញ ពៃ ឈើ ដោយ 
មាន ពៃ ឈើ យា៉ាង ចៃើន សន្ធកឹ សនា្ធាប ់
តៃវូ បាន កាប ់បផំ្លាញ នៅ ក្នងុ ប៉ន៊ា្មាន ទស- 
វតៃស រ៍ថ្មីៗ  នៃះ ដើមៃបី ធ្វើ ផ្លវូ ចមា្ការ ដូង បៃង។ 

 កិច្ច ពៃម ពៃៀង  នោះ   មាន ករណី លើក- 
លៃង សមៃប់ ផលិត ផល កសិកម្ម ជា- 
ពិសៃស ដើមៃបី ការពារ ផលិតកម្ម បៃង 
ផ្កា ឈូករ័ត្ន  និង បៃង របស់ បៃទៃស ស្វ៊សី។

សមៃប ់បៃង ដងូ   កាតព្វ កចិ្ច គយ  នងឹ  
មិន តៃូវ បាន ដក ទៃ ប៉៊ន្តៃ ផ្ទុយ មក វិញ 
កាត់ បន្ថយ  ចនោ្លាះ ពី ២០  និង  ៤០ ភាគរយ   
លើ ចនំនួ កណំត ់តៃមឹ ១២ ៥០០ តោន 
ក្នុង ១ ឆ្នាំ៕ AFP/RR

តព ីទពំរ័ ១...បៃទៃស ជតិ ខង គ ឺជា 
ទី ផៃសារ ដ៏ ល្អ បំផ៊ត សមៃប់ ការ នាំ ចៃញ 
ផលតិផល កសកិម្ម  កម្ពជុា។ លោកបន្ត 
ថា បើទោះ ប ីជា មាន ការ រតឹ បន្តងឹ មយួ- 
ចនំនួ តាម ពៃ ំដៃន កាល ពឆី្នា ំមន៊ ករ៏ដា្ឋា- 
ភិបាល របស់ បៃទៃស ទាំង ២ នៅ តៃ 
រកៃសា បាន ការ បង្កើន ការ ផ្លាស ់ប្តរូ  ទនំញិ 
ដោយ បាន ជួយ សមៃួល ដល់ ការ- 
 ដោះ ដូរ ទំនិញ ជា ចៃើន  ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ការ កើន ឡើង ការ- 
នាំ ចៃញ ពី   កម្ពុជា   ទៅ  វៀតណាម  បាន   
ឆ្លុះ  បញ្ចាំង ពី ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត រវាង រដា្ឋា ភិ-
បាល  នៃ បៃទៃស ទាំង២ ក្នុង ការ លើក- 
កម្ពស់ ពាណិជ្ជ កម្ម ឆ្លង   ពៃំដៃន  ជា- 
ពសិៃស ការ អភវិឌៃឍ ដើមៃប ីបៃជាជន នៅ 
តាម ពៃំ ដៃន »។

លោក បាន បន្ថៃម ទៀត  ថា ៖ « ខ្ញុ ំហា៊ាន 
និយាយ ថា បណា្ដា បៃទៃស ជិតខង   គឺ 
ជា ទិសដៅ នាំ ចៃញ ល្អ បំផ៊ត របស់ បៃ-
ទៃស  យើង ដោយ សារ តៃ ការ នាំ ចៃញ 
មាន ភាព ងយ សៃលួ  ពសិៃស សមៃប ់
ផលតិ ផល  កស ិកម្ម របស ់យើង  ដចូជា 
សៃូវ ពោត  កៅស៊ូ  សណ្ដៃក។ល។  
ទោះ ប ីយើង នា ំចៃញ វត្ថ ុធាត ៊ដើម ភាគ- 
ចៃើន ទៅ បណា្ដា បៃទៃស ទាំង នោះ ក៏ 
ដោយ ក៏ នៅតៃ ល្អ សមៃប់ កសិករ 
របស ់ យើង ។ បៃសនិ បើ យើង ម ិន មាន 
បៃទៃស ថៃ និង វៀតណាម  ទិញ ផលិត- 
ផល កស ិកម្ម នោះយើង នងឹ មាន បញ្ហា    
ជា មិនខន ពៃះ  យើង នៅ មាន ការ - 
ខ្វះ ខត លើ ឃ្លាំង ស្តុក»។

រាជរដា្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  កពំង៊ ជរំញ៊ ឱៃយ 
មាន  ការ កសាង  ផៃសារ គំរូ ចំនួន២បន្ថៃម 
ទៀត នៅ  ខៃត្ត  កពំត និង ខៃត្ត សា្វាយរៀង  
ជា  កន្លៃង ដៃល  មាន ពៃំដៃន ជាប់ នឹង 
បៃទៃស វៀតណាម  ក្នុង គោល បំណង 
ដើមៃបី បង្កើន ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វៃ ភាគី  និង 
ជរំញ៊ ការ  នា ំចៃញ របស ់កម្ពជុា។ កាល 
ព ី ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០១៩ កម្ពជុា  បានសម្ពោធ  
ដាក ់ឱៃយ បៃើ បៃស់ ផៃសារ គំរ ូ«ដា » នៅ ខៃត្ត 
តៃបូងឃ្មុំ  រួច មក ហើយ។

លោក លឹម ហៃង បាន បញ្ជាក់ ថា  
ផៃសារ ជាប ់ពៃដំៃន  នងឹ ដើរ តនួាទ ីសខំន ់
ក្នុង ការ  ជំរ៊ញ ការ នាំចៃញ  របស់ កម្ពុជា 
ទៅ បៃទៃស វៀតណាម។ លោក បន្ត ថា ៖  
« នៅ ពៃល នៃះ យើង បាន បង្កើត ផៃសារ គរំ ូ
នៅ តាម ពៃដំៃន  ដចូជា  នៅ ដា ខៃត្ត តៃបងូ- 
ឃ្មុ ំនិង នៅពៃកចាក ខៃត្ត កំពត។ ផៃសារ- 
គំរូ ទាំង នៃះ  នឹង ជំរ៊ញ ការ នាំចៃញ 
ផលិត ផល  កសិ កម្ម របស់ យើង »។

លោកបាន  បញ្ជាក់ ថា ៖ « ពិត ហើយ 
គោល  នយោបា យរបស់ រដា្ឋា ភិបាល  គឺ 
យើង  មិន ចង់ នាំ ចៃញ វត្ថុ ធាត៊ ដើម ទៃ 
ពៃះ យើង ខតបង់ តម្លៃ បន្ថៃម  ប៉៊ន្តៃ 
យើង  មនិ អាច រកៃសា ផលតិ ផល កសកិម្ម 
បាន យូរ ទៃ ដោយ សារ យើង មិន មាន 
ឃ្លាំង ស្ដុក  គៃប់ គៃន់ » ។ លោក បន្ថៃម 
ថា  ៖   « នៅ ពៃល   យើង អាច ទាក់ ទាញ 
កៃ៊ម  វិនិយោគិន កាន់ តៃ ចៃើន ចូល មក 
ក្នងុ វិស័យ កៃច្នៃ   វា នងឹ ជយួ រួម ចណំៃក 
កាត ់បន្ថយ ការ នា ំចៃញ នវូ វត្ថធុាត ៊ដើម 
ទាំង នោះ ជា មិន ខន»៕  LA 

ម៉្រ គុណមករា

ភ្នំព្រញៈ វិស័យ ឯកជន បាន 
សា្វាគមន៍  វធិាន ការ ដៃល ធ្វើ ឡើង 
ដោយ កៃសងួ បៃសណយី ៍ នងិ 
ទរូ គមនា គមន ៍ (MPTC)   ដៃល  
នឹង ចាត់ វិធានការ ទៅ លើ បៃតិ-
បត្តកិរ ទូរគមនា គមន៍ ដៃល មិន- 
មាន អាជា្ញា បណ័្ណ ក្នងុ គោល បណំង  
ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់សណា្ដាប ់ធា្នាប ់ 
នងិ  របៀប រៀបរយ ក្នងុ ឧសៃសាហ-
កម្ម បច្ចៃកវិទៃយា នៃះ។

យោង តាម សៃចក្ដ ីជនូ ដណំងឹ  
បាន ពMីPTCដៃល បាន ច៊ះ ហត្ថ- 
លៃខ ដោយ លោក  ជា  វា៉ាន ់ដៃត  
រដ្ឋ មន្ដៃី  MPTC ច៊ះ ថ្ងៃ ទី៤  ខៃ 
មនីា  កន្លង មក   គតិ តៃមឹ ដើមខៃ 
មីនា   ឆ្នា ំ២០២១នៃះ  បៃតបិត្តកិរ  
ផ្ដល់ សៃវា ទូរគមនាគមន៍ ចំនួន 
៤៩ តៃវូ បាន ផ្ដល ់អាជា្ញា បណ័្ណ   ដចូ្នៃះ  
ដើមៃបី រៀប ចំវសិយ័ ទូរគមនា គមន៍   
MPTC  បាន ចាត ់វធិានការ បៃឆងំ  
នឹង បៃតិបត្តិករ ទូរ គមនា គមន៍  
ដៃល ព ីមន៊ មនិ បាន គោរព តាម- 
ចៃបាប ់ នងិ បទបៃប ញ្ញត្ត ិ  នងិ បៃឆងំ  
នឹង កៃ៊មហ៊៊ន ដៃល មិន មាន 
អាជា្ញា ប័ណ្ណតៃឹមតៃូវ ។

ការដក សៃង ់សៃចក្ដ ីបៃកាស 
ដៃល ច៊ះ ហត្ថលៃខ ដោយ លោក   
ជា វា៉ានដ់ៃត  សរសៃរ ថា៖«MPTC  
សូម អំពាវ នាវ ដល់  បៃតិបត្តិករ 
ទូរគមនាគមន៍  មិន តៃវូ សហការ   
នងិ លកដ់៊ ំសៃវា អ៊នីធណឺតិ ដល ់
កៃ៊មហ៊៊ន ដៃល គា្មាន អាជា្ញាប័ណ្ណ 
ដើមៃបី បន្ត ចៃកចាយ សៃវា អ៊ីន ធឺ-
ណិត  បន្ត ដល់ អតិថិជន ច៊ង កៃយ ។ 
សាធារណ ជន តៃូវ បញៃឈប់ ការ - 
បៃើបៃស ់ សៃវាអ៊នីធណឺតិ  ដៃល  
ផ្ដល់ ដោយ កៃ៊មហ៊៊ន ដៃល គា្មាន 
អាជា្ញា ប័ណ្ណ»។

លោកសៃ ី សខ៊  ចនិា្តា  បៃធាន 
នាយក បៃតបិត្ត ិកៃម៊ហ៊ន៊  Ang-
kor  Data Communication 
Group Co Ltd (Mekong-
Net)  ដៃល ជា កៃម៊ ហ៊ន៊  មយួ  ក្នងុ  
ចំណោម កៃ៊មហ៊៊ន ផ្ដល់ សៃវា 
អ៊នី   ធណឺតិ   (ISPs) បាន ចាតទ់ក៊  
វិធានការ នៃះ ថា នឹង ជួយ ក ៃ លម្អ 
ការបៃកតួ បៃជៃង ដោយ ស្មើភាព  
គា្នា របស់ ឧសៃសាហ កម្មនៃះ។

 លោក  សៃីបន្ត ថា៖ «  វា ពិតជា 
រឿង  មួយ ដ៏ល្អដៃល កៃសួង  ចាត់- 
ការ  បៃឆំង នឹង កៃ៊មហ៊៊ន ដៃល 
គា្មាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ»។ 

 លោកសៃ ីបន្ថៃម ថា  កៃម៊ហ៊ន៊ 
ផ្តល់ សៃវា ISPs ដៃល មាន អាជា្ញា - 
បណ័្ណ បាន  ទទលួ រងផល ប៉ះពាល ់
អវជិ្ជមាន  ដោយសារតៃ  កៃម៊ហ៊ន៊ 
គា្មាន  អាជា្ញា បណ័្ណ លក ់  សៃវា  កៃម 
តម្លៃ ទីផៃសារ ។ 

  លោកសៃបីញ្ជាក់ថា៖« ដចូ្នៃះ 
ហើយ  បាន ជា កៃម៊ហ៊ន៊ របសខ់្ញុ ំ 
មនិ ផ្ដោត ការលក ់ទៅ លើ អតថិ-ិ

ជន ច៊ង កៃយ នោះទៃ  យើង 
ផ្ដោត  ការយក ចិត្ត ទ៊ក ដាក់ លើ 
អតិថិជន ជា លក្ខណៈ កៃ៊មហ៊៊ន»។ 

លោកសៃី  ចិនា្តា  សងៃឃឹម ថា 
ដោយ មាន    សៃចក្ដ ីជនូ ដណំងឹ ព ី 
MPTC នងឹ រមួ ចណំៃក ក្នងុ ការ- 
កៃ លម្អ  ឧសៃសាហ កម្ម ពី ទីផៃសារ 
កៃ ផ្លូវការ ។

កៃសួង បាន ឱៃយ ដឹងថា  ដើមៃបី 

ទទួល បាន  ព័ត៌មាន ចៃបាស់ ថា  
បៃតបិត្តកិរ ទរូ គមនាគមន ៍ដៃល 
ជា ដៃគូ ធ្វើ អាជីវកម្ម សៃប ចៃបាប់  
សូម បៃតិបត្តិករ ទាំង អស់  ពិនិតៃយ  
នងិ ផ្ទៀងផ្ទាត ់បញ្ជ ីបច្ចបុៃបន្ន ភាព 
ឈ្មាះ បៃតិបត្តិករ ដៃល មាន 
អាជា្ញា បណ័្ណ  តាមរយៈ គៃហ ទពំរ័ 
របស់ និយតករ ទូរ គមនាគមន៍ 
កម្ពុជា  ដៃល មាន អាសយដា្ឋាន 

www.trc.gov.kh។
កៃសួង   MPTCក៏ពៃមាន ចាត់ - 

វិធាន ការ តាម ចៃបាប់   និង លិខិត 
បទដា្ឋាន  គតិយ៊ត្ត  ក្នងុ ករណី  រក- 
ឃើញ ថា បៃតិបត្តិករ ទូរគមនា-
គមន  ៍ នៅតៃ បន្ត សហការ   នងិ ផ្ដល ់ 
សៃវា លក់ ដ៊ំ  ដល់ កៃ៊ម ហ៊៊ន  ដៃល 
គា្មាន អាជ្ញា  ប័ណ្ណ។

ចនំនួ ការ ជាវ ទរូសព័្ទ ចលត័ ដ ៏
សកម្ម នៅ ក្នងុ បៃតបិត្តកិរ ទាងំ៦  
នៅ កម្ពជុា  មាន ចនំនួ ២០  ៤៨១-  
០៥១ គិតតៃឹម ច៊ង ខៃ ឧសភា 
ធា្លាក ់ច៊ះ ០,០៨ ភាគ រយ  ធៀប នងឹ 
កាល ពចីង៊ ខៃ ឧស ភា ឆ្នា ំ២០១៩ 
និង ស្មើ នឹង ១២៤, ០៩ ភាគរយ ។  
នៃះ បើ យោងតាម ទិន្នន័យ ថ្មី 
បំផ៊ត   បាន ពី  TRC។ 

ចនំនួ  ការជាវ សៃវា អ៊នី ធ ឺណតិ  
ចលត័  នៅ ក្នងុ កៃម៊ហ៊ន៊ ផ្ដល ់សៃវា  
ទាងំ៧ របស ់កម្ពជុា  បាន កតត់ៃ 
ការ ធា្លាកច់៊ះ ២, ៣៦ ភាគរយ   នៅ 
តៃមឹ ១៤  ៨៦៣  ៤៣៥ ចណំៃក     
ការជាវ សៃវា អ៊ីន  ធឺណិត លើត៊ 
នៅ កៃម៊ហ៊ន៊ ផ្ដល ់សៃវា អ៊នី ធណឺតិ   
ទាងំ ៣៧នៅ កម្ពជុាបាន កត ់តៃ 
ការកើន ឡើង ៣៣, ០៧ ភាគរយ  
ដល់   ២៤៩  ១៣២៕  LA 

ការនំាច្រញរបស់កម្ពជុាទៅ...

វិស័យឯកជនគំាទ្រក្រសួងMPTCរឹតបន្តងឹការផ្តល់ស្រវាអី៊នធឺណិត

អីុនធឺណិត   បានក្លាយ ជា មធ្រយោបាយ សំខាន់ ក្នងុករ ទទួលបានព័ត៌មាន និង ស្រវាកម្ម ផ្រស្រងៗ។ រូបថត ហ៊ង មិនា

សកម្មភាព ប្រមូល ផល ដូងប្រង  ក្នងុចមា្ការ នៅឥណ្ឌនូ្រសីុ ។ រូបថត  AFP
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សុខវេងឈាង

កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយទី៧មីនា
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសចិននិង
ទីបៃឹកៃសារដ្ឋលោកWangYi
បានពៃមានសហរដ្ឋអាមៃរិក
កុំឱៃយជៃៀតជៃកក្នុងកិច្ចការ-
ផ្ទៃក្នងុរបស់បៃទៃសផៃសៃងដៃល
នៃះជាការពៃមានធំបផំតុរបស់
កៃងុប៉ៃកាងំចពំោះកៃងុវ៉ាសុនី-
តោនតំាងពីលោកបៃធានា-
ធិបតីJoeBidenចូលកាន់
តំណៃង។
ថ្លៃងនៅក្នុងសន្និសីទសារ-

ព័ត៌មានបៃចាំឆ្នាំរបស់លោក
នៅឯសម័យបៃជុំសមាជជាតិ
នៃបៃជាជន(nPC)លោក
WangYiបានរិះគន់អាមៃរកិ
ថា«បានជៃៀតជៃកដោយ
ចៃតនាក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់
បៃទៃសដទៃទៀតដោយសំ-
អាងលើបៃជាធិបតៃយៃយ និង
សទិ្ធិមនសុៃស»ហើយសកម្មភាព
បៃបនៃះបង្កើតឱៃយមាន«បញ្ហា
ជាចៃើននៅលើពភិពលោកនងិ
ក្នុងករណីខ្លះបង្កភាពចៃបូក-
ចៃបល់និងជម្លោះ»។
លោកWangYiបានបន្ត

ទៀតថា៖«វជាការសំខាន់-

ណាស់ដៃលសហរដ្ឋអាមៃរិក
ទទួលសា្គាល់រឿងនៃះឱៃយបានឆប់
បំផុត។បើមិនដូច្នាះទៃពិភព-
លោកនឹងនៅឆ្ងាយពីការកា្លោយ
ទៅជាកន្លៃងស្ងប់សា្ងាត់»។
សៃបពៃលជាមួយការរិះគន់

នៃះលោកWangYi បាន
រំឭកឡើងវិញនូវឆន្ទៈរបស់ចិន
ក្នុងការធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋ-
អាមៃរិក ដើមៃបីដោះសៃយការ-
ពៃួយបារម្ភរួមដូចជាបញ្ហា
សៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងការ-
បៃបៃួលអាកាសធាតុ។
លោកWangYiក៏បាន

ថ្លៃងទាក់ទងទៅនងឹចណំចុក្ដៅ
មយួចំនួនក្នុងទំនាក់ទំនងរវង
ចិននិងអាមៃរិកដូចជាបញ្ហា
កោះតៃវ៉ាន់ បញ្ហានយោបាយ
នៅហុងកុងនិងបញ្ហាសិទ្្្្ធិមនុសៃស
នៅខៃត្តសុីនជាំងផងដៃរ។
លោកWangYiបានជរំញុ

ឱៃយរដ្ឋបាលលោកBiden
បញៃឈប់ «ការអនុវត្តបៃកប-
ដោយគៃះថា្នាក់» របស់រដ្ឋ-
បាលបៃធានាធបិតីdonald
TrumPហើយពៃមានថា
គោលការណ៍ចិនតៃមួយគឺជា
«ខៃសៃកៃហមមួយដៃលមិនគួរ
ឆ្លង»។លោកWangYiបាន

និយាយទៀតថា៖«រដ្ឋាភិបាល-
ចិនមិនមានកន្លៃងសមៃប់ការ
សមៃបសមៃួល ឬលះបង់លើ
បញ្ហាតៃវ៉ាន់ឡើយ។យើងទទចូ
ឱៃយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមៃរិកថ្មី
ស្វៃងយល់ឱៃយបានពៃញលៃញ
ពីភាពរសើបយា៉ាងខ្ពស់នៃបញ្ហា
តៃវ៉ាន់»។
សហរដ្ឋអាមៃរកិមនិមានទ-ំ

នាក់ទំនងការទូតជាផ្លវូការជា-
មួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ទៃតាំងពី
ការផ្ទៃរការទទលួសា្គាល់ការទតូ
ពីកៃុងតៃបុិទៅប៉ៃកាំងនៅឆ្នាំ
១៩៧៩ប៉ុន្តៃនៅរកៃសាទំនាក់-
ទំនងកៃផ្លវូការដ៏ទូលំទូលាយ។

លោកTrumPបានបង្កភាព-
តានតងឹជាមយួចនិពៃលដៃល
លោកបញ្ជូនសមាជិកគណៈ-
រដ្ឋមន្តៃី១រូប ទៅកាន់កោះ-
តៃវ៉ាន់ ដើមៃបីបង្ហាញការគាំទៃ
របស់សហរដ្ឋអាមៃរិក។
លោកBidenបាននយិាយ

ថាលោកចង់បានទំនាក់ទំនង
សុវីលិយ័ជាមយួចនិតៃមនិបាន
បង្ហាញថាលោកនងឹដកគោល-
នយោបាយបៃឈមដក់គា្នាជា-
មួយចិនរបស់លោកTrumP
ទៃ។រដ្ឋបាលBidenនិងកៃ-
សួងការបរទៃសអាមៃរិក បាន
បង្ហាញថាពួកគៃបៃកាន់ជំហរ

គំាទៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយឈរជា-
មួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់។
នៅថ្ងៃអាទតិៃយដដៃលកៃសងួ-

ការបរទៃសអាមៃរិកបាននិយាយ
ក្នងុសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយថា៖
«យើងទទូចឱៃយទីកៃុងប៉ៃកាំង
បញៃឈប់ការដក់សមា្ពាធយោធា
ការទតូនងិសៃដ្ឋកចិ្ចលើតៃវ៉ាន់
ហើយចូលរួមក្នងុកិច្ចពិភាកៃសាបៃ-
កបដោយអត្ថន័យជាមួយតំណាង
របស់តៃវ៉ាន់ ដៃលជាប់ឆ្នាត
តាមបៃបបៃជាធិបតៃយៃយ»។
លោកWangYiមិនបាន

បង្ហាញថាទកីៃងុប៉ៃកាងំអាច-
មានបៃតិកម្មយា៉ាងណាទៃបៃ-
សិនបើលោកBidenមិនផ្លោស់-
ប្ដូរទិសដៅប៉ុន្តៃគណបកៃស
កមុ្មយុនសី្តចនិបានគរំាមធ្វើការ
បងៃួបបងៃួមជាមួយកោះតៃ-
វ៉ាន់ដោយបៃើបៃស់យោធាបៃ-
សិនបើកៃុងតៃបុិបៃកាសឯក-
រាជៃយជាផ្លវូការឬពនៃយារពៃលការ
ជជៃកពីការរួបរួម។
លោកWangYiបានការ-

ពារការធ្វើកំណៃទមៃង់បៃព័ន្ធ-
បោះឆ្នាតនៅហងុកងុដៃលតៃវូ
បង្ហាញជាសាធារណៈក្នុងអំ-
ឡុងពៃលសម័យបៃជុំnPC។
លោកបាននិយាយថាកំណៃ-

ទមៃង់នៃះនឹងរួមចំណៃកដល់
ស្ថិរភាពរយៈពៃលវៃងនិងនាំ-
មកនូវ««អនាគតដ៏ភ្លឺសា្វាង»
សមៃប់ទកីៃងុនៃះ។អ្នករិះគន់
បាននិយាយថាកំណៃទមៃង់
នៃះនងឹធ្វើឱៃយមានការប៉ះពាល់
ដល់ភាពឯករាជៃយនៃអភិបាល-
កចិ្ចរបស់ហងុកងុដៃលចៃងក្នងុ
កៃបខ័ណ្ឌ«បៃទៃស១បៃព័ន្ធ
២»ដៃលចិនបានយល់ពៃមជា-
មួយនឹងអំណាចអាណានិគម
អង់គ្លៃស។
ក្នងុសន្នសិទីកាសៃតដដៃល

លោកWangYiបានចៃន-
ចលការចទបៃកាន់ថាការ-
រំលោភសិទ្ធិមនុសៃសបានកើត-
ឡើងនៅខៃត្តសីុនជំាង។កៃមុ-
សកម្មជនសិទ្ធិមនុសៃស និងអ្នក-
ជនំាញអង្គការសហបៃជាជាតិ
បាននិយាយថាយា៉ាងហោច-
ណាស់ជនជាតិភាគតិចមូស្លីម
អ៊ុយហ្គ័រ១លាននាក់តៃូវបាន
ឃំុខ្លនួក្នងុជំរំអប់រំឡើងវិញ។ចិន
បដសិៃធថាមនិមានការរលំោភ
សទិ្ធិកើតឡើងនៅជរំំទាងំនៃះទៃ
ហើយនិយាយថាជំរំផ្តល់ការ-
បណ្ដុះបណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈហើយ
តៃវូការដើមៃបីបៃយទុ្ធបៃឆងំនងឹ
ភាពជៃុលនិយម៕

បេក់សាយ

បាតកុរបៃឆងំរដ្ឋបៃហារនៅបៃទៃស
មយីា៉ានម់ា៉ាកាលពីថ្ងៃអាទតិៃយបានប្តៃជា្ញា
ចៃញតវ៉ាទៃងទ់ៃយធំខណៈរបបយោ-
ធាបានបង្កើនការបង្កៃបបនា្ទាប់ពីការ
វយបៃហារនៅពៃលយប់នៅក្នងុផ្នៃក
ជាចៃើននៃទីកៃុងយុំាងហោ្គានដៃល
បានយកមន្តៃីមកពីគណបកៃសនយោ-
បាយរបស់លោកសៃីអ៊ុងសាន ស៊ូជី
ជាគោលដៅ។
បៃទៃសនៃះបានធា្លោក់ក្នុងភាពវឹកវរ

ចាប់តាំងពីរដ្ឋបៃហារថ្ងៃទី១ខៃកុម្ភៈ
ដៃលបានបណ្តៃញមៃដឹកនាំសុីវិល
លោកសៃីអ៊ុងសាន ស៊ូជី ចៃញពីអំ-
ណាចនងិបានបង្កឱៃយមានការបះបោរ
ទៃង់ទៃយធំបៃឆំងនឹងរបបយោធា។
ថ្ងៃពុធគឺជាថ្ងៃដៃលមនុសៃសសា្លោប់ចៃើន

បំផុត ដោយអង្គការសហបៃជាជាតិ

និយាយថាមនុសៃសយា៉ាងតិច៣៨នាក់តៃវូ
បានគៃបាញ់សមា្លោប់ខណៈកងកមា្លោងំ
សន្តសិខុបានបាញ់សដំៅហ្វងូមនសុៃស
ដោយបណា្ដាលឱៃយតៃវូចំកៃបាលអ្នកតវ៉ា។
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុសៃសអង្គការសហ-

បៃជាជាតិបាននិយាយថា ខ្លួនបាន
ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនអ្នកសា្លោប់យា៉ាងតិច
៥៤នាក់ទោះបីជាចំនួនពិតបៃកដ
អាចចៃើនជាងនៃះក្តីហើយមនុសៃសជាង
១៧០០នាក់តៃូវគៃចាប់ឃុំខ្លួន។
គណបកៃសសម្ពន័្ធជាតិដើមៃបីលទ្ធបិៃ-

ជាធបិតៃយៃយ(nld)របស់លោកសៃី
អ៊ងុសានស៊ជូីបានបញ្ជាក់អះអាងថា
មន្តៃីខ្លះតៃូវបានគៃចាប់ខ្លួន នៅក្នុង
ការវយបៃហារពៃលយប់។
មន្តៃីគណបកៃសលោកSoeWin

បានបៃប់aFPថា៖«ជាការពតិណាស់
នៅក្នងុទីបៃជុជំនតចូៗមន្តៃីnldតៃវូ
បានគៃចាប់ខ្លនួប៉នុ្តៃយើងមនិដងឹពចី-ំ

ននួពតិបៃកដថាមនសុៃសប៉នុា្មាននាក់
តៃវូបានចាប់ខ្លនួឬឃំុខ្លនួនោះទៃ»។
សមាជកិសភាnldលោកSithu

maungបានបង្ហាះនៅលើហ្វៃសប៊កុ
ថាកមា្លោងំសន្តសិខុកាលពីយបថ់្ងៃសៅរ៍
បានស្វៃងរកមន្តៃីពត័ម៌ានរបស់គណ-
បកៃសលោកumaungmaungនៅ
ផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តៃរកគាត់មិនឃើញ។
សមាជកិសភារបូនោះបាននយិាយ

ថាប្អូនបៃុសរបស់លោកumaung
maungតៃវូប៉លូសិនងិទាហានវយ
ធ្វើបាបហើយសាកសពរបស់គាត់តៃវូ
បានគៃរកៃសាទុកនៅក្នងុកន្លៃងមួយដៃល
គាត់តៃូវគៃធ្វើទារុណកម្ម។
កាលពថី្ងៃអាទតិៃយបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ

គៃប់គៃងដោយរដ្ឋបានពៃមានថាសមា-
ជិកដៃលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នងុកៃមុ១ដៃល
តៃូវបានគៃហៅថា គណៈកមា្មាធិការ
តំណាងសភាPyidaungsuHluttaw

ដៃលបានអះអាងថាជារដ្ឋាភិបាល
ជាប់ឆ្នាតតាមចៃបាប់របស់បៃទៃស
មីយា៉ាន់មា៉ាថាពួកគៃកំពុងបៃពៃឹត្ត
«អំពើកៃបត់ជាតិខា្លោំងបំផុត»។
រដ្ឋាភិបាលយោធាបានបៃកាសសមា-

ជិកកៃមុនៃះថាជាមនុសៃសមិនគួរយកបាន
ឬមិនគួរឱៃយសា្វាគមន៍និងនិយាយថាអ្នក
ដៃលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគៃអាច
បៃឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារ៧ឆ្នាំ។
អ្នកនាំពាកៃយកៃមុបៃកឹៃសាយោធាដៃល

កំពុងកាន់អំណាចមិនលើកទូរស័ព្ទ
របស់អ្នកសារព័ត៌មាន។
សកម្មជនមានមូលដ្ឋាននៅទីកៃុង

យំុាងហោ្គានលោកmaungSaung-
khaបានធ្វើការសមៃបសមៃលួការតវ៉ា
នៅក្នងុទីកៃងុនានានងិនៅតាមតបំន់
ជាចៃើនកាលពីថ្ងៃអាទិតៃយជាផ្នៃកនៃ
ការតវ៉ាទូទៅរយៈពៃល២ថ្ងៃ។
លោកបានបៃប់សារពត័ម៌ានaFP

ថា៖«យើងសខុចតិ្តសា្លោប់ដើមៃបីបៃទៃស
របស់យើង»។
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយគៃប់-

គៃងដោយរដ្ឋបានបៃកាសថាបៃសិន-
បើមន្តៃីរាជការណាបន្តធ្វើពហិការមិន-
ធ្វើការងរពកួគៃនងឹតៃវូបណ្តៃញចៃញ
ពីការងរដោយមានបៃសិទ្ធភាពចាប់-
ពីថ្ងៃទី៨ខៃមីនាតទៅ។ រដ្ឋាភិបាល
យោធាបានជរំញុឱៃយធនាគារទាងំអស់
បើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃចន្ទ។
ប៉ុន្តៃកៃុមអ្នកតវ៉ាបានបញ្ជាក់ថា

ពួកគៃនឹងបន្តបៃឆំងនឹងអាជា្ញាធរ២
សបា្តាហ៍ទៀត។
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយបូ៉លិសនិងទាហាន

នៅក្នងុសង្កាត់SanChaungនៃទីកៃងុ
យុំាងហោ្គានបានដករបាងំផ្លវូបណ្ដាះ-
អាសន្ននងិបានបៃើបៃស់គៃប់បៃក-
ផៃសៃង និងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នៃក ដើមៃបី
បំបៃកហ្វូងអ្នកតវ៉ា៕

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសចិនលោកWANGYIដាស់តឿន
អាម្ររកិកំុឱ្រយជ្រៀតជ្រកកិច្ចការផ្ទ្រក្នងុរបស់ប្រទ្រសផ្រស្រងៗ

បាតុករមីយ៉ាន់ម៉ាច្រញតវ៉ាទ្រង់ទ្រយធំក្រយពីមនការវយប្រហារទៅលើឥស្រសរជនបក្រសលោកស្រីសូ៊ជី

លោកWangYiថ្លេងនៅក្នុងសន្និសីទកាសេតកាលពីថ្ងេទី៧មីនា។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

កូរ៉េខាងតេបូងរកឃើញថាការស្លាប់កាលពីសប្ដាហ៍មុន
មិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដ១៩ទេ 
កាលពីថ្ងៃចន្ទទី៨មីនាអាជ្ញាធរកូរ៉ៃខាងតៃបូងបានបៃកាស

ថាពកួគៃរកឃើញថាការចាក់វ៉ាកស់ាងំកវូដី១៩របស់កៃមុហ៊នុ
AstraZenecaមិនមានជប់ទាក់ទងនឹងការសា្លាប់មួយចំនួន
ថ្មីៗនៃះទៃ។
មន្តៃីសុខាភិបាលបានធ្វើការសុើបអង្កៃតលើការសា្លាប់

របស់មនុសៃសចំនួន៨នាក់ដៃលមានជំងឺបៃចាំកាយដោយក្នុង
អំឡុងពៃល១សបា្ដាហ៍មុន បនា្ទាប់ពីពួកគៃបានចាក់វ៉ាក់សំាង
AstraZencaបានបង្ហាញបៃតិកម្មមិនល្អរួចឈានដល់សា្លាប់។
ប៉នុ្តៃមន្តៃីសខុាភបិាលបាននយិាយថាពកួគៃមនិបានរកឃើញ
ភ័ស្តុតាងដៃលបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងនៃះបានបង្កការសា្លាប់ទាំង-
នៃះទៃ៕សុខ វេងឈាង

បេងឡើងថ្លេដល់៧០ដុល្លារបន្ទាប់ពីកន្លេងស្តកុបេង
របស់អារ៉ាបី៊សអូ៊ឌីតរងការវយបេហារពីកេមុHouthis
តម្លៃបៃង បានឡើងខ្ពស់ជង៧០ដុល្លារក្នុង១បារ៉ៃល

ជលើកដបំងូក្នងុរយៈពៃល១៤ខៃបនា្ទាប់ពីបៃទៃសអារ៉ាប៊សីា-
អ៊ូឌីតដៃលជបៃទៃសនាំចៃញបៃងធំជងគៃក្នុងពិភពលោក
បៃកាសថាកន្លៃងស្តកុបៃងមួយរបស់ពួកគៃតៃវូបានរងការវយ-
បៃហារពីកៃុមHouthisកាលពីថ្ងៃអាទិតៃយទី៧មីនា។
កៃសួងថាមពលអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតបាននិយាយថាអាង-

ស្តុកបៃងនៅកំពង់ផៃ Ras Tanura រងការវយបៃហារ
ពីយន្តហោះ្រដូននិងគៃប់មីសុីលបាលីស្ទិកតៃមិនបានបង្ក
ការបាត់បង់ជីវិតឬធ្វើឱៃយរងរបួសទៃ។អ្នកនាំពាកៃយកៃុមHout-
his១រូបបានបៃកាសថាកៃមុពួកគៃគឺនៅពីកៃយការវយ-
បៃហារនៃះ៕សុខ វេងឈាង 

បេធានធិបតីប៉ារ៉ាហា្គាយអំពាវនវឱេយគណៈរដ្ឋមនេ្តីរបស់
លោកលលេងពីតំណេងកេយពីមានការតវ៉ា
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី៦ មីនាបៃធានាធិបតីបា៉ារ៉ាហា្គាយលោក

MarioAbdoBenitezបានអំពាវនាវឱៃយគណៈរដ្ឋមនៃ្តីរបស់
លោកលលៃងពីតំណៃងបនា្ទាប់ពីមានបាតុកម្មបៃឆាំងនឹង
ការគៃប់គៃងរបស់រដ្ឋាភិបាល អំឡុងពៃលមានរោគរតតៃបាត
កូវីដ១៩។
ការលើកឡើងរបស់លោកគឺធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីមានការតវ៉ា

កាលពថី្ងៃទី៥មនីាទាកទ់ងនងឹការខ្វះខាតវ៉ាកស់ាងំកវូដី១៩
និងទាមទារឱៃយលោកលលៃងពីតំណៃង។
ការតវ៉ានោះមានការប៉ះទង្គចិគ្នារវងបូ៉លិសនិងកៃមុអ្នកតវ៉ា

ដៃលបណ្តាលឱៃយមានអ្នករងរបួស២១នាក់៕សុខ  សេីលុច

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារទី៩ែខមីនាឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

បេក់ សាយ 

បៃមុខមន្ទរីបញ្ចកោណលោក
LloydAustinបានថ្លៃងកាល-
ពីថ្ងៃអាទិតៃយថាអាមៃរិកនឹងធ្វើអ្វី
ដៃលចំាបាច់ដើមៃបីការពារខ្លនួ-
ឯងរយៈពៃលបុ៉នា្មានថ្ងៃកៃយ-
ពីរុ៉ក្កៃតជចៃើនគៃប់បានធា្លាក់
ចំមូលដ្ឋានទ័ពមួយនៅអីុរ៉ាក់
ដៃលផ្តល់កន្លៃងសា្នាក់អាសៃយ័
ដល់កងទ័ពចមៃះុដោយបាន
បង្កឱៃយមានភាពតានតឹងអាមៃរិក-
អីុរ៉ង់ នៅលើទឹកដីនៃបៃទៃស-
អីុរ៉ាក់ កាន់តៃខា្លាងំឡើងថៃម-
ទៀត។
លោកAustin បានបៃប់

សារព័ត៌មានABCNewsថា
អាមៃរិក នៅតៃធ្វើការសុើប-
អង្កៃតទៅលើអ្នកដៃលនៅពី-
កៃយការវយបៃហារ ដៃល
បានឃើញរ៉កុ្កៃតបៃហៃល១០
គៃប់ធា្លាក់ ចូលនៅក្នុងមូល-
ដ្ឋានយោធាAin al-Assad
នៅវលខៃសាច់ភាគខាងលិចនៃ
បៃទៃសអុីរ៉ាក់ កាលពីថ្ងៃទី៣
ខៃមីនា។
មន្ទីរបញ្ចកោណបានឱៃយដឹង

ថា មិនមានសមាជិកនៃកង-
កមា្លាំងរបស់អាមៃរិកណមា្នាក់
រងរបួសទៃ ប៉ុន្តៃអ្នកម៉ាការ
សុវីលិអាមៃរកិមា្នាក់បានរងការ- 
ឈឺចាប់ដោយគំងបៃះដូង
ខណៈពៃលដៃលលោកកំពុង
នៅក្នុងទីជមៃកហើយបាន
សា្លាប់ភា្លាមៗ។

លោកAustinបាននយិាយ
ថាទកីៃងុវ៉ាសុនីតោនបានស្នើ
ឱៃយអាជ្ញាធរអុរី៉ាក់ចាត់វធិានការ
ដើមៃបីអង្កៃតរកអ្នកដៃលនៅពី-
កៃយការវយបៃហារនោះជ-
លើកទី៤ក្នុងរយៈពៃលប៉ុនា្មាន
សបា្តាហ៍ថ្មីៗ នៃះដៃលបានយក
ទីតាំងដៃលកមា្លាំងអាមៃរិក
បៃតិបត្តិការជគោលដៅ។
លោកបានថ្លៃងនៅកម្មវិធី

ThisWeek របស់សារព័ត៌-
មានABCNewsថា៖«យើង
ចង់បញ្ជាក់ឱៃយចៃបាស់ជថ្មីថា
យើងតៃូវដឹងអ្នកដៃលទទួល-
ខុសតៃូវចំពោះការវយបៃហារ
នៃះ»។
«យើងនងឹធ្វើការវយបៃហារ

បៃសិនបើនោះគឺជអ្វីដៃល
យើងគិតថាយើងចាំបាច់តៃូវ-
ធ្វើ នៅពៃលមួយនិងកន្លៃង
ដៃលជជមៃើសរបស់យើង-
ផ្ទាល់។យើងតៃូវការភាព-

តៃឹមតៃូវដើមៃបីការពារកងទ័ព
របស់យើង»។
ការវយបៃហារកាលពីថ្ងៃ

ពធុបានកើតឡើងរយៈពៃល៥
ថ្ងៃកៃយពីអាមៃរិកបាន
ឆ្លើយតបទៅនឹងការវយបៃ-
ហារមុនៗ ដោយវយបៃហារ
ទៅលើឃ្លាំងមួយនៅពៃំដៃន
នៅក្នងុបៃទៃសសុរីីដៃលមន្ទរី-
បញ្ចកោណ បាននិយាយថា
តៃូវបានបៃើបៃស់ដោយជន-
សកម្មបៃយុទ្ធបៃដប់អាវុធ
គំទៃដោយអុីរ៉ង់ដៃលមានទំ-
នាក់ទំនងទៅនឹងការវយ-
បៃហាររ៉ុក្កៃតទាំងនោះ។
មន្តៃីអុីរ៉ាក់បាននិយាយថា

រ៉កុ្កៃតចនំនួ១០គៃប់បានធា្លាក់
នៅមូលដ្ឋាននោះប៉ុន្តៃមន្ទីរ-
បញ្ចកោណតៃូវបានការពារ
ថៃមទៀតដោយនិយាយថា
មានការប៉ះពាល់ចំនួន១០
កន្លៃង។រ៉ុក្កៃតទាំងនោះទំនង-

ជតៃូវបានគៃបាញ់ចៃញពីទី-
តាំងផៃសៃងៗនៅភាគខាងកើត
នៃមលូដ្ឋាននោះដៃលតៃវូបាន
យកជគោលដៅដោយការ-
វយបៃហារមីសុីលបាលីស្ទិក
ផ្ទាល់ពីបៃទៃសអុរីង៉់កាលពីឆា្នាំ
២០២០។
កៃុមអ្នកសង្កៃតការណ៍និ-

យាយថា រ៉ុក្កៃតទាំងនៃះ អាច
ជមធៃយោបាយរបស់អុីរ៉ង់ក្នុង-
ការដក់សមា្ពាធទៅលើទីកៃុង
វ៉ាសុីនតោន ដៃលនៅកៃម
លោកបៃធានាធិបតីចូបៃដិន
ឱៃយយល់ពៃមសា្តារឡើងវិញនូវ
កចិ្ចពៃមពៃៀងនយុក្លៃអ៊ៃរដៃល
តៃូវបានបោះបង់ចោលដោយ
លោកដណូល់តៃំនៅក្នងុឆា្នាំ
២០១៨។
លោកបៃធានាធិបតី ចូបៃ-

ដនិក៏បាននយិាយថាអាមៃរកិ
កំពុងធ្វើការដើមៃបីកំណត់
អត្តសញ្ញាណអ្នកដៃលទទលួ-
ខុសតៃូវ ហើយនឹងធ្វើការ-
វិនិច្ឆ័យពីចំណុចនោះ។
លោកAustin តៃូវបានគៃ

សួរថាបៃសិនបើបៃទៃសអុីរ៉ង់
តៃវូបានគៃផ្តល់សារឱៃយថាការ-
សងសឹកណមួយមិនមៃនជ
ការបង្កើនភាពតានតឹងនោះ?
លោកបាននិយាយថា៖«ខ្ញុំ

គិតថាបៃទៃសអុីរ៉ង់មាន
សមត្ថភាពវយតម្លៃ អ្នកដឹង-
ហើយថាការវយបៃហារនិង
រល់សកម្មភាពរបស់យើង
ពួកគៃអាចធ្វើការសន្និដ្ឋាន
បាន»៕

លោក LloydAustinថ្លេងនៅ មន្ទរីបញ្ច កោណកាលពីថ្ងេទី១០កុម្ភៈ។ AFP

អាមេរិកនឹងធ្វើអ្វដីេលចំាបច់ដើមេបីការពារខ្លនួកេយ-
ពីរុ៉ក្កេតជាចេើនគេប់ធា្លាក់ចំមូលដ្ឋនទ័ពនៅអីុរ៉ាក់



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ បណ្តុំ ស្នាដៃ គំនូរ-  
ពណ ៌ស-ខ្មៅ  កៃម  បៃធាន បទ  
ថា «ឆ្លុះបញ្ចាំង» គឺ ជា  ព ិ ព័រ ណ៍ 
ស្នាដៃ សិលៃបៈថ្មី  និង គំ នូរ   ពន្លឺ 
លើ ជញ្ជាំង  ដោយវិចិតៃ ករ  វងៃស 
ចាន ់ដារ៉ី  ជា ជយ លាភ ី ជំនាន់ 
នៃភាព ច្នៃ បៃឌិត រដូវ កាល ទី៣ 

នឹង  បើកសម្ពោធ  នៅ ថ្ងៃ ទី ១៣ 
ខ ៃ   មីនា ឆ្នា ំ២០២១  នៅ ឯ វិចិតៃ- 
សល ជំនាន់ នៃ ភាព ច្នៃ បៃឌិត-
F3(ែ្រហ្វនហ្វូឆ័រហ្វៃកថូរី)។  
ពិព័រណ៍ ស្នាដៃ  គំនូរ ពណ៌ ស - 
ខ្មៅ នៃះ   នឹង បន្ត តាំង រហូត ដល់ 
ថ្ងៃ ទី ៤ ខៃ មៃស ឆ្នាំ២០២១ 
ខណៈ កៃយពី ថ្ងៃ សម្ពោធ-  
ពិព័រណ៍   ១ ថ្ងៃ  គឺ   នៅ ថ្ងៃ ទី ១៤ 

ខៃមីនា ឆ្នាំ ២០ ២១  លោក អ្នក 
ទសៃសនា អាចជួប ផ្ទាល់ ជាមួយ 
នងឹ សលិៃបករ  ចាប ់ពវីៃលា ម៉ោង 
១ ១   ពៃកឹ   នៅ  វចិតិៃសលជនំាន ់
នៃភា ពច្នៃបៃឌិត-F3 តៃ ស្ថិត - 
នៅ  ក្នងុ បរិបទ នៃ ការ រកៃសា គម្លាត- 
ស៉វត្ថិភាព ។ 

បើ តាម សៃចក្តី បៃកាស - 
ដំណឹង  ពី គៃ ហ ទំព័រ ផ្លូវ ការ នៃ វិចិតៃ  សល ជំនាន់ នៃ ភាព ច្នៃ- បៃឌិត -F3  វិចិតៃករ វងៃស ចាន់ 

ដារ៉ី  បាន ឱៃយ  ដឹង ពី  អត្ថ ន័យ នៃ 
ពិព័រណ៍ នោះ ថា៖ «ឆ្លុះ បញ ្ចាំង  
គឺ ជាកមៃង ស្នា ដៃគំនូរស-ខ្មៅ  
ថ្មី មួយ  ដៃលខ្ញុំ  គូរចៃញ ពី បទ-  
ពិសោធផ្ទាល់ ខ្លនួ  របស់ ខ្ញុ ំហើយ 
  វា ក៏ជា  ការ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី កិច្ច- 
សន្ទនា នៅក្នុងចិត្ត របស  ់យើង 
គៃប់គ្នា ផងដៃរ។  យើង គៃប់ គ្នា  
ជា ក ញ្ចក់ ឆ្លុះឱៃយគ្នា ទៅ វិញ  ទៅ-  
មក ទោះបី ជា យើង ស្ថិត ក្នុង 
កាលៈ ទៃសៈ ខស៉ៗគ្នា  កដ៏ោយ 
ប៉៉ន្តៃ  យើងទាំងអស់គ្នាស៉ ទ្ធ តៃ - 
ឆ្លង  កាត់ បទពិសោធជីវិត  តាម 
រយៈ ញាណ នងិ  អារម្មណ ៍ ដៃល 
យើងទ ទួលបាន»។

វចិតិៃ  ករ របូ នៃះ កប៏ានបង្ហើប  
ឱៃយ  ដងឹ បន្ត ព ីជវី បៃវត្ត ិខ្លនួ ដៃរ ថា៖ 
« ខ្ញុ ំកើត ក្នងុតៃកលូ កសកិរមយួ  
ក្នុង ខៃត្ត បាត់ដំបង ។ ខ្ញុំបាន  
បញ្ចប់ ថា្នាក់   បរិញ្ញាបតៃ ផ្នៃក - 

អកៃសរ សស្តៃអ ង់ គ្លៃស ពី - 
សកល  វិទៃយាល័យ បាត់ដំបង 
ក្នុង  ឆ្នាំ២០១៧។ 

សព្វថ្ងៃនៃះ  ខ្ញុបំមៃើការ ជា គៃ-ូ 
បងៃៀន  នៅ ស លា   រដ្ឋ មួយ  នៅ 
ក្នងុ កៃង៉ បាត ់ដបំង ។ កាល ពឆី្នា ំ
២០១៧  ខ្ញុំ បាន បង្ហាញ ស្នា ដៃ 
គំនូរ ស- ខ្មៅ  នៅក្នុង ពិព័រណ៍  
ទោល  មួយ  កៃម ចំណង ជើង-  
ថា «អៃឡៃ  ហ្កង់ និងបិស ច»  
នៅ  ហាងកាហ្វៃខ្ញ ី ក្នងុ  កៃង៉ បាត់- 
ដំបង ហើយ ភាព ជោគ ជ័យ  
នៃ  ពិព័រណ៍ ទោល នោះដៃរក៏ 
បណ្តាល   ឱៃយ ខ្ញុំ បង្ហាញ ពិព័រណ៍  
មួយ  ទៀត ដៃល មន ចំណង - 
ជើង ថា « អណំច នងិសមៃស»់ 
តាងំ នៅ វចិតិៃសល  Battam-
bang Traveller។ នៅ ច៉ង ឆ្នាំ 
២០១៩  ខ្ញុំ តៃូវ បាន ជៃើស រីស   
ជា   ជយ លាភី ជំនាន់ នៃភាព ច្នៃ 
បៃឌិត   រដូវកាលទី៣»៕
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កេុង ខេបថោន : ប៉ូលិស  និង កៃ៉ម  
អ្នក អភិរកៃស និយមបាន ឲៃយដឹង ពី ច៉ង 
សបា្ដាហ ៍ថា ពកួគៃ  កពំង៉ តៃ ដត៉ ដៃ ដត៉- 
ជើង តាម បៃមញ ់កៃពើ ជា ចៃើន កៃបាល 
ដៃល រួច ចៃញ ពី កសិដា្ឋាន បង្កាត់ពូជ  
មួយ នៅ តំបន់ ខៃប វា៉ាញលៃន ចម្ងាយ 
១៥០ គីឡូម៉ៃតៃ  ខាង កើត កៃ៉ង ខៃប- 
ថោន អា្រហ្វិក ខាង តៃបូង។

ដោយ មិន ដឹងពីចំនួន ក ៃពើ បាត់ 
នោះ គិត តៃឹម ច៉ង សបា្ដាហ៍ ពួកគៃ រក 
ឃើញ បានតៃឹមតៃ ៣៤  កៃបាល ដៃល 
មួយកៃបាលៗ មនបៃវៃង ចនោ្លាះ ពី 
១,២ ទៅ ១,៥ ម៉ៃតៃ។

អាជា្ញាធរ  បាន សរភាពថា ពួកគៃ  ព៉ំ 

អាច បា៉ោនស់្មៅន ព ីចនំនួ កៃពើ ដៃល បាន 
រួច ចៃញ ពីកសិដា្ឋាននោ ះឡើយ។

ប៉៉ន្តៃ អ្នក នាំពាកៃយ CapeNature 
អ្នក នាង ភៃតៃូ វា៉ាន់ រ៉ាញ បាន បៃប់ 
ទីភា្នាក់ងរ AFP ថា កសិដា្ឋាន បង្កាត់- 
ពជូ នៃះ  មនកៃពើ ជាង ៥ ០០០ កៃបាល  
ហើយ ចំនួន សត្វ ដៃល រួច ខ្លួន នោះ 
អាច  តិច ជា ងនៃះ ចៃើន។

ទោះជាយ៉ោងណ  អ្នកនាង បាន សម្ដៃង 
ក្ដី បារម្ភ ថា៖ «យើង អស់មន បៃព័ន្ធ- 
តាន ដាន ពួកវា ទៀត ដូច្នៃះ វា ពិតជា 
ពិបាក ក្នុងការ បា៉ោន់ស្មៅន ណស់»។

កៃពើ   រួច ខ្លួន ភាគ ចៃើន តៃូវ បាន គៃ 
សងៃស័យថា  ទៅដល់ ទន្លៃ Breede 

River នងិ ពៃ គម៉្ពោត ជ៉វំញិ នោះ ដៃល 
ព៉ំ  អំណោយ ផល ដល់ ការ រ៉ករក ។

អ្នក នាង ភៃតៃូ បាន លើកឡើង ថា៖ 
« យើង ពិត ជា លំបាក  នឹង ធ្វើកិច្ចការ 
បៃមញ់នៅពៃលយប់ណស់»។

យោង តាម CapeNature សមូៃបី តៃ 
ការ បៃើ វិធីសស្តៃ ដាក់ន៉យ ក៏ ព៉ំ មន 
បៃសទិ្ធភាពដៃរ ដោយសរ តៃ កៃពើ រចួ 
ពី កសិដា្ឋាន បានទៅ ដល់ កន្លៃង ដៃល 
សមៃបូរ ទៅ ដោយ អាហារ ធម្មជាតិ។

បៃតិបត្តិការ  តាម ដាន កៃពើ តៃូវ បាន  
ធ្វើ ឡើង ដោយ ប៉លូសិ  ៨របូ នងិ ទកូ ៤ 
គៃឿង ដោយ ពកួគៃ បាន បៃមញ ់កៃពើ 
៣៤ កៃបាលតៃឡប់មកវិញ៕ AFP រូបតំណាងៈ   កសិដ្ឋាន    មានកេពើ ជាង៥ពាន់  កេបាល មិនដឹង ចំនួនកេពើ បត់ ។ រូបថត AFP

ក្រពើជាច្រើនរួចពីកសិដ្ឋានអា្រហ្វកិខាងត្របូងទើបត្រចាប់បាន៣៤ក្របាល

ពិព័រណ៍ស្នាដ្រសិល្របៈថ្មី
និងគំនូរពន្លឺលើជញ្ជាងំ
តំាងនៅវិចិត្រសលF3

សកម្ម ភាព រៀបចំ ដក់ តំាង ស្នាដេគំនូរ ស-ខ្មៅ កេម បេធានបទ«ឆ្លះុបញ្ចាងំ»។ រូបថត សហ ការី

កមេង ស្នាដេ គំនូរ ស-ខ្មៅ របស់ វិចិតេ ករ វងេស ចាន់ដរីុ ដេល នឹង ដក់ តំាង នៅ វិចិតេសលជំនាន់ នេ ភាព ច្នេ បេឌិត-F3 ។ រូបថត សហ ការី
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ហ៊ុន សុភារ៉ា

សៀមរប : ជា អង្គការ បង្កើត 
ឡើង នៅ ឆ្នា២ំ០០៦ ដោយ អ្នក-  
រស់រាន មានជីវិត ពី របប ខ្មៃរ- 
កៃហម  និង មន្តៃីអង្គការ សហ-
បៃជាជាតិ  ដៃល ធ្វើ កិច្ចការ តប- 
ស្នង ចំពោះ មាតុភូមិ កំណើត  
មជៃឈមណ្ឌល កសាង អនាគត 
របស់ អ្នក ថ្ងៃ នៃះ ហៅ កាត់ថា 
(BFT ឬ ប៊ ីអៃហ្វ ធ)ី បាន នងិ 
កំពុង ធ្វើ កិច្ចការ លើ គមៃង រៃ- 
អងា្គស ថវកិា ពជីនជាតខិ្មៃរ នងិ 
បរទៃស អំឡុង វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ-
១៩ ដើមៃបី ផ្គត់ផ្គង់ សមា្ភារសិកៃសា  
អនាមយ័ នងិ ចណំ ីអាហារ ដល ់
កមុារ ពៃមទាងំ កៃមុគៃសួារ នៅ 
តំបន់ ដាច់សៃយាល។ 

សា្ថាបនិក  ប៊ី អៃហ្វ ធី លោក 

ឡុង សៃដា្ឋា បាន កើត នៅ ឆ្នាំ 
១៩៥៨ នៅ ខៃត្ត បាត់ដំបង 
អំឡុង  ពៃល របប ខ្មៃរ កៃហម 
លោក បាន បៃកបាក់ គៃួសារ។ 
ក្នុង ឆ្នាំ១៩៧៩ លោក បាន រត់ 
ភៀស ខ្លនួ ទៅ ពៃដំៃន បៃទៃស ថៃ 
ជាមួយ នឹង ការ ជួយ សង្គៃះ កុមារ 
តាម ផ្លូវ ចំនួន  ២០នាក់។

អស់រយៈពៃល ជាង ១២ឆ្នាំ 
លោក បាន រស់ នៅ ក្នុង ជំរំ ជន- 
ភៀស  ខ្លួន ចៃើនជា ង ១០ ជំរំ 
ផៃសៃងៗ គ្នា។ ដោយ បាន បញ្ចប់ 
ថា្នាក់ បរិញ្ញាបតៃ ផ្នៃកអប់រំ និង 
បាន បងៃៀន កុមារ នៅ ទី ជំរំ 
លោក ក៏ ជាជនជាតិ ខ្មៃរ មា្នាក់ 
ដៃល  តៃូវ បាន ជៃើសរីស ឱៃយ 
បមៃើការ នៅ អង្គការ សហ-
បៃជាជាតិ  អាជា្ញាធរ អន្តរកាល 
នៃ អង្គការ សហបៃជាជាតិ នៅ 

កម្ពជុា នងិ មន្ទរីពៃទៃយ កមុារ អង្គរ 
ទកឹដ ីសៀមរាប  ជាទ ី  ដៃល លោក 
បង្កើត អង្គការ នៃះឡើង ។ 

ចាប ់តាងំ ព ីឆ្នា២ំ០០៦មក ប៊ ី
អៃហ្វ ធី បានបង្កើត ឡើង 
ដោយ វិវឌៃឍពីផ្ទះ របស់ លោក 
សៃដា្ឋា នៅសៀមរាប មក កា្លាយ 
ជាអង្គការ និងជួយ ដល់ ជន- 
កៃកីៃជាង ៥០ ០០០នាក ់ក្នងុ 
ភូមិចំនួន  ៣៣ផៃសៃងៗគ្នា។

អង្គការ មជៃឈមណ្ឌល  បាន 
កំណត់ គមៃង សំខាន់ៗចំនួន 
៥គឺ៖ ការ អភិវឌៃឍការ អប់រំ 
សុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ ការ- 
កសាង សមត្ថភាព ការ កៃ លម្អ 
ជីវភាព រស់នៅ ការ កសាង 
សន្តិភាព មជៃឈមណ្ឌល គំទៃ 
និង ការ រៀន សូតៃ របស់ កុមារ។

គមៃងមុនៗ របស់អង្គការ 

បាន ផ្ដោត លើ បៃព័ន្ធចមៃះ 
ទឹក សា្អាត ការ ធ្វើ អណ្តូងទឹក 
សង់ បង្គន់ អនាម័យ សាលា- 
រៀន និង បណ្ណាល័យ ក្នុង ភូមិ 
ពៃមទាំង ផ្ដល់ មធៃយោបាយ ធ្វើ- 
ដំណើរ ជា កង់ និង ជំនួយ  ផ្នៃក 
ដំណំដល់ពលរដ្ឋ កៃីកៃ ។

ក្នុងសា្ថានភាព វិបត្តិកូវីដ ជា 
សកល   លោក ឆៃម ឧត្តម ជា 
បៃធាន កម្មវិធី របស់ អង្គការ 
មជៃឈមណ្ឌល  BFT បាន ឱៃយដឹង 
ថា៖«បច្ចុបៃបន្ន នៃះ ពួក យើង 
បាន  ធ្វើ ការ រៃអងា្គស បៃក់- 
ជំនួយ  ពី បៃជាជនខ្មៃរ និង 
ជនបរទៃស ដើមៃបី ជួយ ដល់   
សាលារៀន គៃូប ងៃៀន និង 
សិសៃសានុសិសៃស  មាន ដូចជា 
មា៉ាស់ ទឹក លាង សមា្អាត ដៃ និង 
បៃដាប់ វាស់ កម្តៅ ជាដើម»។

លោក រៀបរាប់ ថា៖ «យើង  
ផ្តល ់ពត័ម៌ាន តាម រយៈ ការ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ ទៅ កាន ់សាលារៀន នងិ 
អ្នកក្នុង ភូមិ។ យើង ក៏ បងៃៀន  
អ្នក ភូមិ ខ្លះ ឱៃយ រកៃសា អនាម័យ ក៏ 
ដូចជា ការពារ ពី ការ រីករាល- 
ដាល  នៃ មៃរោគ នៃះ ផង ដៃរ»។

លោក ឡងុ យោធនិ បៃធាន  
សមាគម មតិ្ត របស ់មជៃឈមណ្ឌល 
បាន ធ្វើកិច្ចការ ទំនាក់ទំនង 
សាធារណៈ និង ការ ផៃសារ ភា្ជាប់  
ជាមួយ  មា្ចាស់ ជំនួយ បរទៃស។

លោក បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ ឱៃយ ដឹងថា៖ «ការគំទៃ ឬ 
មិត្តភក្តិ របស់ ប៊ី អៃហ្វ ធី មាន 
ចៃើន ជាង១០ បៃទៃស។ ភាគ-  
ចៃើន ដៃ គូ សហការ របស់ យើង 
ពួកគៃ បាន បង្កើត គមៃង មួយ 
ដៃល មាន ឈ្មោះ ហៅ ថា  មិត្ត- 
សមា្លាញ ់ប៊ ីអៃហ្វ ធ ី ដចូជា នៅ 
អូស្តៅៃលី ហុងកុង អាល្លឺម៉ង់ 
អាមៃរិក និង អង់គ្លៃស»។ 

ដៃគូ អន្តរជាតិ ដូចជា BFT 
នៅសិង្ហបុរី និងកៃុង មៃលប៊ន 
ក៏ បាន ធ្វើការ បៃមូលនិធិ ដើមៃបី 
ជួយ ដល់ អង្គការនៃះ អំឡុង- 
ពៃល កូវីដ១៩។

លោក ថា៖ «គមៃង ជួយ 
កមុារ  សកិៃសា បៃកប ដោយ សវុត្ថ-ិ
ភាព ពៃម ទាងំ គ្មោន ការសៃក ឃ្លាន 
មានទិសដៅ ជួយ ដល់ សិសៃស 
សាលា ចនំនួ ៥ ០០០នាក ់នៅ 
តបំន ់ជនបទ ដើមៃប ីបន្ត ការ អបរ់ ំ

សមៃប់ ការ បើក សាលារៀន 
ឡើង វិញ»។

លោក ឧត្តម បាន និយាយ 
ថា៖«វា ផ្តៅត លើ ការ រៃអងា្គស 
បៃក់ ដើមៃបី គំទៃ ដល់ ការ ផ្គត់-
ផ្គង់  សមា្ភារ អនាម័យ ទឹក លាង- 
សមា្អាត ដៃ ការ ផ្គត់ផ្គង់ សៃបៀង 
បនា្ទាន់  សមៃប់ បៃជាជន ជាង 
២ ០០០ គៃួសារ   នៅ ក្នុង ភូមិ»។

លោក ក ៏រពំងឹ ដៃរ ថា៖ «នៅ ថ្ងៃ 
មុខ អ្នក ដៃល យើង ជួយ និង 
ផ្គត់ផ្គង់ កន្លង មក នឹង ទទួល- 
បាន ភាពជោគជ័យ ហើយ  
សមៃប ់អ្នក ភមូ ិដៃល យើង បាន 
ជួយ នឹង មាន សមត្ថភាព គៃប់-
គៃន់  ហើយ នៃះ គឺ ជា អ្វី ដៃល ប៊ី 
អៃហ្វ ធី ចង់ ឃើញ ពួកគៃ»។

ព័ត៌មាន បន្ថៃម សមៃប់ ការ-
បរិចា្ចាគ មាន នៅ គៃហទំព័រ 
ហ្វៃកប៊ុក៖  មិត្តសមា្លាញ់ ប៊ី 
អៃហ្វ ធី កម្ពុជា - Friends of 
BFT Cambodia ឬគៃហទពំរ័  
www.buildyourfutureto-
day.org  នងិ ទាកទ់ងតាមលៃខ 
ទូរស័ព្ទ ០១៦ ៨២៨  ២៩១ 
និង ០១៧ ៨២៩ ០៤៨៕

អង្គការបី៊អេហ្វធីរេអង្គាសបេក់លើកស្ទយួអនាម័យនិង
សេបៀងអាហារជួយ២០០០គេសួារនៅទីដាច់សេយាល

ថវិកា រៃអង្គាស តៃវូបាន បៃើបៃស់ចំាបាច់លើ ម៉ាស់ និង ទឹក លាង សម្អាត ដៃ។ រូបថត សហ ការី

ប៊ី អៃហ្វ ធី តៃូវបាន បង្កើតឡើងដោយស្ថាបនិក  ឡុង សៃដ្ឋា នៅ ឆ្នាំ២០០៦។ រូបថត សហ ការី

ទន្ទឹម នឹង  បង្កើត សមត្ថភាព ពលរដ្ឋ ក្នុងភូមិ អង្គការ  ក៏ផ្ដោត លើ សុខភាពអនាម័យ ផង ដៃរ។ រូបថត សហ ការី



ក្រុងម្រនឆ្រស្ទ័រ: Bruno 
Fernandes  អបអរសាទរ នងឹ 
ទម្រង់ល្រង ដ្រល ស្ទើរ  ត្រល្អ 
ឥត ខ្ចោះ របស់ ក្រុម បិសាច- 
ក្រហម  Manchester Unit-
ed  រហតូ អាច បញ្ចប ់កណំត ់ត្រ 
ល្រង អត់ ចាញ់ ២១ លើក  បន្ត 
បន្ទាប់ ពី ការ ប្រកួត គ្រប់ កម្មវិធី 
របស់ ក្រុម ម្រឃ ខៀវ Man-
chester City   ដោយ ការ យក 
ឈ្នះ ២-០ អំឡុង  ប្រកួត  ក្នុង 
ក្រប ខណ័្ឌ Premier League 
ន កីឡដ្ឋាន Etihad កាល ពី 
ថ្ង្រ អាទិត្រយ ខណៈ ន្រះ ជា ជំនួប 
រវាង ក្រុម គូ ប្រជ្រង ក្រុង ត្រ ១។

គ្រប់ បាល់ ពី ការ ស៊ុត បាល់ 
ពិន័យ ១១ម៉្រត្រ របស់  Fern-
andes នៅ នទី ទី២  ន្រ វគ្គ ទី 
១ និងគ្រប់ បាល់ដំបូង រយៈ- 
ព្រល ៣ឆ្នាំ  នៅ  Premier 
League របស់  Luke Shaw 
មនិ ត្រមឹ ត្រ បាន រារាងំការ បង្កើត 
កំណត់ ត្រ របស់ ក្រុម ម្ចោស់ ផ្ទះ 
ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ ត្រ ថ្រ ម ទាំងជួយ  
រំកិល  Man United ឡើង មក 
លំដប់ ទី  ២ វិញ ទោះ  មន 
គម្លាត រាង ឆ្ងាយគួរ សម ពី ក្រុម 
កពំលូ តារាង  Man City ដោយ 
តាម ពី ក្រយរហូត ដល់ ១១ 
ពិន្ទុ   ក៏ ដោយ ។

ខ្រស្រ បម្រើ សញ្ជាតិ ព័រ ទុយ- 
ហ្គាល់ Fernandes  និយាយ 
ថា ៖ « ថ្ង្រ ន្រះ យើង ធ្វើ បាន ល្អ 
សឹង គ្រប់ យា៉ាង ។ ការ ប្រកួត- 
ប្រជ្រង ក្នុង លីគ មិន ម្រន ជា 
ការ រត់ ប្រណាំង ចម្ងាយ ជិត 
នោះ ទ្រ ត្រ ន្រះ គ ឺការ រត ់ម៉ារា៉ាតងុ 

(រត់ ចម្ងាយ ឆ្ងាយ) ។ យើង ត្រូវ 
ប្រឹង ឱ្រយ អស់ លទ្ធភាព ហើយ កុំ 
ខ្វល់ក្រុមដទ្រ » ។

គ្របូង្វកឹ របស ់បសិាច ក្រហម 
លោក Ole Gunnar Solsk-
jaer ទទួល សា្គាល់ ថា ការឈ្នះ   
ជា ប្រវត្តិសាស្ត្រ  សម្រប់  ក្រុម 
របស ់លោក ពតិ ម្រន  កើត ឡើង  
សឹង ត្រ យឺត ព្រល ព្រក ណាស់   
ហើយ  ដ្រល អាច ត្រឡប់   មក 
ធ្វើការប្រជ្រង ពាន   Premier 
League បាន វិញ  នោះ ។

ត្រ ត្រមឹ ត្រ ការ ឈ្នះ លើក ទ ី៣ 
ក្នងុ ការ ប្រកតួ ៩ លើក នៅ លគី 
បាន រញុ ក្រមុ Man United ឱ្រយ 
ត្រឡប់ ទៅ នៅ ពី លើ Leices-
ter វិញ ហើយ បន្ថ្រម គម្លាត 
ដល់ ទៅ ៨ ពិន្ទុ ដ្រល ជា ការ 
គាទំ្រ យា៉ាង សខំាន ់ក្នងុ ការ ជយួ 

ធាន ឱ្រយ បាន បញ្ចប ់នៅ ចណំាត-់ 
ថា្នាក់ ក្នុង ចំណម ក្រុម កំពូល 
ទាំង៤ (Top4)។

លោក Solskjaer  ប្រប ់ថា៖ 
« ពួកគ្រ (City) នៅ ឆ្ងាយ 
ណាស់ (នំ មុខ) ដ្រល ពួក- 
យើង អាច គិត ថា តាម ទាន់ ពួក- 
គ្រ ។ សូម្របី ថ្ង្រ ន្រះ ពួក គ្រ បាន 
ដក់ សម្ពាធ លើ យើង ជា ខា្លាំង 
ដ្រលធ្វើ ឱ្រយ  យើង បានឃើញ ថា 
យើង កពំងុ ល្រង តទល ់នងឹ ក្រមុ 
ដ៏ ល្អ ណាស់ មួយ » ។

Man City មិន ធា្លាប់ តាម ពី 
ក្រយ ក្រមុ ណាឡើយ ក្នងុ ការ 
ប្រកួត ២០ ហ្គ្រម ចុង ក្រយ 
នៅ  Premier League គិត 
តាងំ ព ីការ រង បរាជយ័ លើក ចងុ- 
ក្រយ របស់ ពួក គ្រ ក្នុង ខ្រ 
វិច្ឆិកា ដោយសារ ថ្វី ជើង របស់ 

Tottenham Hotspur។ 
អ្នក ចាត់ ការ របស់ ក្រុម  City 

លោក Pep Guardiola បាន 
ពោល ថា ៖ « យើង ល្រង បាន ល្អ 
លើក ល្រង ត្រ ១០ នទ ីដបំងូ ។ 
ជា រឿង គរួ ឱ្រយ សោក សា្ដាយ ដ្រល 
យើង មិន អាច មន ភាព ច្របាស់- 
លាស់ នៅ តំបន់ ប្រយុទ្ធ » ។

លោក Pep បាន បន្ថ្រម ថា ៖ 
«ព័ត៌មន គឺ  មិន ម្រន លទ្ធផល 
ថ្ង្រ ន្រះ នោះទ្រ ត្រ គឺ ការ ឈ្នះ  
២១ ប្រកួត ជាប់ គា្នា ។ លទ្ធផល 
ន្រះ  នឹង ជួយ ពួកយើង បាន 
ច្រើន  ក្នងុ ការ ដងឹ ព ី ផល  លបំាក  
ន្រ ការ ប្រកតួ យា៉ាង ដចូ  ម្ដ្រច ?។ 
រឿង សំខាន់ គឺ ការ ប្រកួត 
បន្ទាប ់។ នៅ មន  ៣០ ពនិ្ទ ុ ទៀត  
ដូច្ន្រះ យើង ត្រូវ ត្រ ឈ្នះបន្ថ្រម 
ទៀត ឱ្រយ បាន» ៕ AFP/VN

ថ្ង្រអងា្គារ ទី៩ ែខមីន ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ឈនណន

ភ្នពំ្រញៈ  ម្ចោស់ម្រដយ សំរឹទ្ធ 
សីុហ្គ្រម ២ ជំនន់ វា៉ាន់ វឿន បាន 
រកជ័យ ជម្នះ យា៉ាង សំខាន់មួយ 
ទៀត ដ្រល បានជួយឱ្រយ រូប គ្រ 
ទទួល បាន ប្រក់រងា្វាន់ ចំនួន 
៣,៤លាន រៀល ជា លើក ទី ២ 
នៅ លើ សង្វៀន  ថោន កាល ពី 
ថ្ង្រអាទិត្រយ ខណៈប្រក្ខភាព ទំាង 
៤ នក់ ដ្រល ត្រូវបាន ដក់ ឱ្រយ 
ប្រកួត ប្រជ្រង លើក ន្រះ សុទ្ធត្រ 
ជា ជើង ខា្លាងំ។

តាម រយៈការ ប្រកួត ម៉ារា៉ាតុង 
ដណ្តើម ប្រក់ លាន ទម្ងន់ ៥៧ 
គីឡូក្រម កាល ពី ថ្ង្រអាទិត្រយ នោះ  
វា៉ាន់ វឿន បាន យក  ឈ្នះ លើ 
ម្ចោស់ម្រដយសំរឹទ្ធ ខ្រម ចាន់ 
ទំាង លំបាក សម្រប់ការ ប្រកួត 
ជម្រះុ ៣ ទឹក ដំបូង គឺ រូបគ្រ ត្រវូបាន 

ចៅ ក្រម សម្រច ឱ្រយ ឈ្នះ ពិន្ទ ុមិន 
ឯក ច្ឆន្ទ ពី ការ ផ្តល់ ពិន្ទ ុចៅ ក្រម 
៣-២។ ចំណ្រក អ្រ ណារ័ត្ន ក៏ 
ត្រវូបាន ចៅ ក្រម  សម្រច ឱ្រយ ឈ្នះ 
លើ ជើង ខា្លាងំ អូ៊ច ធារិទ្ធ ដោយ 
មិន ឯកច្ឆន្ទ ៣-២ ដូចគា្នា។

ការ ទម្លាក់  អូ៊ច ធារិទ្ធ  របស់ 
កីឡាករ ជាកូនកំព្រ អ្រ ណារ័ត្ន 
ន្រះ វា  ប្រៀប ដូច ជា ការ ដក បន្លា 
ច្រញ ពី ដើម ទ្រូង  សម្រប់ វា៉ាន់ 
វឿន ផងដ្ររ ព្រះ  វា៉ាន់ វឿន 
ទើប ត្រ បានចាញ់ អូ៊ច ធារិទ្ធ 
ហើយ រូបគ្រ ក៏បារម្ភ លើ សមត្ថ- 
ភាព ធារិទ្ធ ផង ដ្ររ ចំណ្រក អ្រ 
ណារ័ត្ន ធា្លាប់បានចាញ់ វា៉ាន់ វឿន 
៣លើកហើយ ខណៈ ខ្រម ចាន់ 
បើ រាប់ទំាង លើក ន្រះ គឺ បានចាញ់  
វា៉ាន់ វឿន ជា លើក ទី ៤ ហើយ នៅ 
ក្នងុជំនួប ទំាង ៥ លើក មនន័យ 
ថា ខ្រម ចាន់ ធា្លាប់ ឈ្នះ បាន ត្រ 

១ លើក គត់។
យា៉ាង ណា មិញ សម្រប់ការ- 

ប្រកួតផ្តាច់ ព្រ័ត្រ ជាមួយ អ្រ 
ណារ័ត្ន លើក ន្រះ វា៉ាន់ វឿន 
បានផ្តលួ ណារ័ត្ន យា៉ាង ងាយ គឺ  
រូបគ្រ បាន ទាត់ សា្កាត់ ធ្ងន់ៗ  ចំនួន 
៦ ជើងជាប់ គា្នា  បណា្តាល ឱ្រយ អ្រ 
ណារ័ត្ន បងា្ហាញ ការ ឈឺចាប់  នៅ 
លើ ដ្រ សា្តា ំរបស់ ខ្លនួ និង ត្រវូ បាន 
អាជា្ញា កណា្តាលរាប់ នៅចុង ទឹក 
ទី ១ ថ្រមទៀត។

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ អ្រ ណារ័ត្ន 
បាន ព្រយាយាម ចូលវាយ កៀក 
និងតសូ៊ ប្រកួត រហូត ចប់ទឹក ទី ១ 
បុ៉ន្ត្រ នៅ ដើម ទឹក ទី ២ វា៉ាន់ វឿន 
បាន ទាត់ សន្ធាប់ ខា្លាងំៗចំនួន ៨ 
ជើង ទៅ លើ  ការ ព្រយាយាម បិទ សា្តា ំ
របស់ ណារ័ត្ន ហើយ ទម្ងន់ ជើង 
របស់ គ្រ បានធ្វើឱ្រយ អ្រ ណារ័ត្ន 
ទ្រ ំទ្រ ល្រង បាន គឺ  បាន ដួល និង 

បងា្ហាញ ការ ឈឺចាប់យា៉ាង ខា្លាងំ 
ទៅ លើ របួស ដ្រ ខាង សា្តា ំរបស់ គ្រ 
ហើយ  ណារ័ត្ន ក៏មិនអាចក្រក 
រួច ដើម្របី  ទៅ ទទួល ប្រក់រងា្វាន់ 
ល្រខ ២ ចំនួន ១,៨ លាន រៀល 
ដោយ ខ្លនួ ឯង នោះ ដ្ររ។

ទាក់ ទង នឹងការ ប្រកួតន្រះ វា៉ាន់ 
វឿន  បាន និយាយ ថា៖  « ការ- 
ប្រកួត ជាមួយ ខ្រម ចាន់ នៅ 
វគ្គជម្រះុ មន ភាពតាន តឹង ខា្លាងំ 
ព្រះសុទ្ធត្រ ជា អ្នក មន បច្ច្រក-
ទ្រសរៀងខ្លនួ ចំណ្រក អ្រ ណារ័ត្ន 
ជា កីឡាករ មន ចិត្ត សឿង ហើយ 
ប្រកួត អស់ ពី សមត្ថ ភាព គឺ គាត់ 
ដើរ ចូល វាយ ត្រ ម្តង អី៊ចឹង ព្រល 
ជួបគាត់ ខ្ញុ ំដឹង ថា គាត់ ដឹង ត្រ 
ដ្រញ ចូល សម្រុក ហើយ បុ៉ន្ត្រ 
ដោយ សារ យើង លឿនជាង ហ្រតុ 
ន្រះ យើង អាច ទាត់ កាត់ គាត់ 
បាន។ ត្រ ទោះ យា៉ាង ណា បើ 

តាមខ្ញុ ំមើល ទៅ  ដ្រ របស់ គាត់ 
ប្រហ្រល ជាមន បញ្ហា ឬ ភា្លាត់ 
តំាង ពី ប្រកួត ជាមួយ អូ៊ច ធារិទ្ធ 
មក ម្លេ៉ះ»។

ជំុវិញ នឹង បញ្ហា ន្រះ អ្រ ណារ័ត្ន 
បាន  បញ្ជាក់ ថា៖  «ដ្រ សា្តា ំរបស់ 
ខ្ញុ ំ  បាន ឈឺ តំាងពី ប្រកួត ជំុ ទី ១ 
គឺ ខ្ញុ ំថោ្លាះ សា្លាបប្រចៀវ ព្រះ ខ្ញុ ំខំ 

ប្រងឹ ចាប់ អូ៊ច ធារិទ្ធ ខា្លាងំ ព្រក 
អី៊ចឹង ហើយ នៅ ព្រល វា៉ាន់ វឿន 
បាន ទាត់សន្ធាប់ មក ចំដ្រសា្តា ំន្រះ 
ធ្វើ ឱ្រយ ខ្ញុ ំមិនអាច ទ្រ ំទ្រ បាន។ ត្រ 
ទោះ បីជាយា៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
សម្រប់ ការ ប្រកួត ក្រយៗ ទៀត 
ខ្ញុ ំនឹង ខិតខំ ប្រងឹ ប្រង  ធ្វើ ឱ្រយ បាន 
ល្អ ជាង ន្រះ»៕

វ៉ាន់វឿនបុកជង្គង់ទៅលើអ្រណារ័ត្នព្រលប្រកួតនៅPNN។សហ ការី

វ៉ាន់ វឿន ផ្តលួ អ្នក មានរបួសជាប់ខ្លនួ អេ ណារ័ត្ន ដើមេបី ឈ្នះបេក់លាន ជាលើកទី ២

Klopp តេវូ ការការងារកមេតិកំពូល 
ដើមេបី ធ្វើ ឱេយ Liverpool  បេសើរ វិញ
លីវើរភូល: អ្នក ចាត់ ការ ក្រុម 

ហង្រសក្រហម Liverpool លោក 
Jurgen Klopp  ថ្ល្រង ថា ត្រូវ ត្រ 
គតិ គរូ អពំ ីការ ធ្វើ ការ ដ្រល ប្រកប- 
ដោយ ភាព វ្រ ឆ្លាត កម្រិត កំពូល 
ដើម្របីដោះ ស្រយ សា្ថាន ការណ ៍ 
យា៉ាប់ យុឺន របស់ ក្រុម ក្រយ 
បរាជយ័  លើក   ទ៦ី នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង 
ន កឡីដ្ឋាន Anfield  កាល ព ី ថ្ង្រ 
អាទតិ្រយ  ក្រម ថ្វ ីជើង របស ់ Ful-
ham ក្រុម ដ្រល ប្រឈម  នឹង 
ការ ធា្លាក់ ក្នុង លទ្ធផល ១-០។ 

ក្រមុ ជើង ឯក លគី កពំលូ របស ់
ប្រទ្រស អង់គ្ល្រស  ធា្លាក់ ច្រញ ពី 
តំណ្រងកំពូល តារាងក្រប ខ័ណ្ឌ  
Premier League នៅ ថ្ង្រ 
បុណ្រយ គ្រិស្តសា្មាស់ ហើយ មើល 
ទៅ មន ភាគ រយ ខ្ពស់ ក្នុង ការ 
បាត់ មុខ ពី ការ ប្រកួត ប្រជ្រង នៅ 
ក្រប ខ័ណ្ឌ កំពូល របស់ អឺរ៉ុប 
Champions League ។

Liverpool  នៅ ចំណាត់ ថា្នាក់ 
ល្រខ៨ ដោយ មន ៤៣ ពិន្ទុ 
ពោល គឺ តាម ៤ពិន្ទុ ពី ក្រយ 
ក្រុម នៅ ល្រខ ៤ ហើយ ប្រកួត 
លើស ១ដង លើគ្រប់  ក្រុម  គូ 
ប្រជ្រង តំណ្រង  Top4 ទាងំ អស ់
សម្រប់ការ ដណ្តើម កៅអី ទៅ 
Champions League។

វិបត្តិ  របួស  មន ចំណ្រក យា៉ាង 
សំខាន់ ក្នុង ការ ធា្លាក់ ចុះ ទម្រង់ 
ល្រង ន្រះ ពិស្រស  ក្នុង តំបន់ ការ - 
ពារ កណា្តាល  ដោយ ខ្រស្រ ការពារ ដ៏ 
រឹង មំ Virgil van Dijk, Joe 
Gomez និង Joel Matip ត្រូវ 
អវត្ត មន  ដល់ ចប់ រដូវកាល ។

ត្រ  លោក  Klopp ក ៏កពំងុ ស្ថតិ 
ក្រម ការ តាម សម្លឹងដ្ររ ព្រល 
គាត់ សម្រច ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
កីឡាករ ដល ់ទៅ ៧ របូ ពី ជម្រើស 
១១ នក់ ក្នុង ប្រកួត ដ្រល ល្រង 
ចាញ់  Chelsea ១-០ កាល ពី 
ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ខណៈ ការ ផ្លាស ់ប្ដរូ 
ន្រះ មិន បាន ផល ជា ដុំ កំភួនអ្វី  
ក្នុង ការ ធ្វើ ឱ្រយ ក្រុម របស់ លោក 
មន ទំនុក ចិត្ត ឡើង វិញ ។

លោក Klopp  និយាយ ថា ៖ 
«យើង មិនមន ទំនុក ចិត្ត សោះ 
នៅ រដូវកាល ន្រះ ។ អ្នក រាល់ គា្នា  
អាច ឃើញ ភាព សោះ កក្រះ  
ក្នុង ខ្លួន កីឡាករ ទាំង អស់ ។ ពួក 
គ្រ នៅ មន ជនំឿ ចតិ្ត ហ្នងឹ ក្នងុ ខ្លនួ 
ពួក គ្រ គ្រប់ គា្នា ត្រ អំឡុង ព្រល 
ន្រះ មិន អាច ទាញ វា ច្រញ យក 
មក ប្រើ បាន ។ វា នឹង ត្រូវ ត្រ មន 
ការ ធ្វើ ការ ប្រកប ដោយ វ្រ ឆ្លាត 
ខ្ពស ់មយួ ដើម្របី យក មក គតិ គ ូរព ី
របៀប  ដ្រល យើង ត្រូវ ធ្វើ ការ 
ក្រប្រ ភា្លាម ៗ  យា៉ាង ដូច ម្ដ្រច» ។ 

ឱកាស ខ្ពស់ បំផុត របស់  Liv-
erpool ដើម្របីបាន  ត្រឡប់ ទៅ  
Champions League វិញ 
ទំនង  មន ត្រ ម្រយា៉ាង គត់ គឺ ត្រូវ 
កា្លាយ ជា ជើង ឯក  ក្រប ខ័ណ្ឌ   
កំពូល  អឺរ៉ុប ន្រះជាលើក ទី ៧។

កូន ទ័ព របស់ លោក Klopp 
ត្រូវ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ក្រុង ប៊ុយ ដ- 
ប៉្រស  របស់  ហុងគ្រី ដើម្របី ធ្វើ ការ 
ប្រកតួ ជាមយួ RB Leipzig ក្នងុ 
វគ្គ១៦ ក្រមុ ចងុ ក្រយ ជើង ទ២ី 
ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ ២-០ នៅ 
ជើង ទី១ ៕ AFP/VN

បិសាច កេហម បំផ្លាញ កំណត់ តេ របស់ មេឃខៀវ

DeBruyneរបស់Cityត្រវូបានឈូសស្កាត់ដោយLindelofរបស់Unitedអំឡុងប្រកួតនៅPremierLeague។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ក្រោយ ពី បាន រៀប ការ និង សម្រោល 
បុត្រោ ដំបូង  ដើម្រោបី រឹត បន្តងឹ ចំណង ស្ន្រោហ៍ ស្វាមី ដ្រោល 
ជា ពាណិជ្ជករ ទ្រោព្រោយស្តកុ រួច មក នោះ មហា ជន-    
សង្ក្រោត  ឃើញ ថា  តារាសម្ត្រោងស្រោ ីស្រោស់ ឈ្មោះ ពិត 
ម៉ាក់  ស្រោនសូនីតា ហៅ តូតា ហាក់ ដូចជា មិ ន   
បាននឹក នា  គិត វិល ត្រោឡប់ មក ប្រោឡូក សិល្រោបៈ វិញ  
ឡើយ  ដោយ ឃើញ សម្រោកុ រឿង រក សីុយ៉ាង ផុស- 
ផុល ខ្លាងំ ទៅ វិញ ។ 

តារា សម្ត្រោង ស្រោ ី មនសម្រោស់ ផូរផង់  ជាថៅក្រោ 
ហាង  «ផ្រោ សមុទ្រោ» អ្នកនាង តូតា បង្ហោះ សរ 
និង រូប ភាព   សកម្ម ភាព រក សីុ កំពុង ត្រោ កាក់ កប គឺ 
បើក  ហាង លក់ គ្រោឿង អលង្ការ ឈ្មោះ ថា  «តូ តា 
អលង្ការ»  នោះ ថា៖ «រាប់ពាន់ មូ៉ដ ណា បង បង 
មូ៉យៗ  បើ  មើល   ផ្ទាល់រឹតត្រោ  ស្អាតទៀត ទឹ ក ៧ 
ព្រោញ ទំនុក ចិត្ត និង គុណភាព ជូនបងៗចា  
ហើយ បើ រវល់   មិនបាន អញ្ជើញមក អាច ចូល 
មើល មូ៉ដ ក្នងុ  ផ្រោកយើង  មន ស្រោវា ដឹក- 
ជញ្ជនូ គ្រោប់ខ្រោត្ត ក្រោងុ តូតា អលង្ការ-
Tota Jewelry ផ្រោសារ   សំហាន់  Sky 
Tree ទួល  សង្ក្រោ។ ថ្ង្រោន្រោះ  20 គ្រោឿង 
ហ្រោង   ហ្រោងណា បង  អគុណ បងបង 
ដ្រោល អញ្ជើញម ក មើល ដល់ ហាង  និង  
ទិញ  តា ម online  បា្លាទីន ទឹក ៧»។  

ខណៈ ទើប  ត្រោ បាន បង្កើត មុខ 
របរ  ថ្ម ី    បន្ថ្រោម    ក្រោយ ពី  រៀប- 
មង្គលការ បាន ប្រោមណ  ជាង  
៣   ខ្រោ  នោះ ឥឡូវ ន្រោះ  ប្ត ីប្រោពន្ធ  
តារា   សម្ត្រោង និង  ស្វាមី ជា - 
ពាណិជ្ជករ   ខ្ម្រោរ ទ្រោព្រោយ ស្ដុក  - 
លោក បុ៉ល វិបូ ទទួល   បាន 
ដំណឹង  ល្អ មួយ គឺ មន បុត្រោ 
ដំបូង រឹត បន្តឹង  ចំណង-  
ស្ន្រោហ៍ អាពាហ៍ ពិពាហ៍  នៅ  
ចំ គ្រោ  ដ្រោល   ស្ថានភាព - 
មន  វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ក្នងុ   ឆ្នា ំ២០២០ ។ ចំពោះ 
ការ បើក មុខ របរ ថ្ម ី គឺ ហាង 
លក់ គ្រោឿង   អលង្ការ នោះ   
តារា   ស្រោ ីស្រោស់  រូប  ស្អាត-   
មន   បបូរ មត់ សិចសីុ អ្នក- 
នាង តូតា បាន ឱ្រោយ ដឹង កាល  ពី 
កំពុង   ត្រោ ព ពោះ បុត្រោ ថា៖ « មុខ    របរ 
ថ ្មី  ជិត ច្រោញ ជា រូបរាង ហើយ  !ចំា  
ជួយ គំាទ្រោ ផង ណា មនុស្រោស ជា ទី - 
ស្រោឡាញ ់ ទំាង អស់ គា្នា !» ។

  បើ តាម ការ សង្ក្រោត មើល ទៅ  ការ 
ត្រោៀម  បង្កើត មុខ របរ ថ្មី របស់ តារា - 
សម្ត្រោង  ស្រោ ីអុ្នកនាង តូតា ន្រោះ ទំនង ជា 
ការ ពួត ដ្រោ គា្នា រកសីុ តំាង  ពី កាល ពី នៅ ជា 
អតីត  គូដណ្តឹង នឹង គា្នា ខណៈ - 
បច្ចុប្រោបន្ន  កា្លាយ ជា  ស្វាមី នាង  គឺ 

លោក បុ៉ល វិបូ ក្នងុ គម្រោង បើក រីសត ថ្មី 
សនា្លាង    មួយ ឈ្មោះថា« ផ្រោ សមុទ្រោ រីសត » 
ស្ថតិ  នៅ ក្រោងុ  កំពត ខ្រោត្ត កំពត នោះ  ហើយ 

មើល ទៅ? បន្ថ្រោម ពី ន្រោះ  អ្នក ទំាង ២ 
ក៏ ធ្លាប់  សហការ គា្នា បើក របរ រកសីុ 
តំាង ពី  មុន ព្រោល ពួក គ្រោ បើក - 
រីសត   នៅ ខ្រោត្ត កំពត ផង ដ្រោរ  គឺ  
ដាក់  ទុន រួម គា្នា បើក អាហា  រ- 
ដា្ឋាន   មន យី ហោ  ល្រោបី ឈ្មោះ ថា   
« ផ្រោ  សមុទ្រោ » ដោយ បាន ពង្រោកី 
ស ខ ជា ច្រោើន បន្ត បនា្ទាប់ នៅ 
ភ្នពំ្រោញ និង ខ្រោត្ត កណា្តាល   មុន 
ឈាន ដល់ ការ ដាក់  ទុន  ប្រោះដូង 
រៀ បការ  នោះ  ។ 

ពាក់ព័ន្ធ នឹង រឿង ចម្ងល់ ថា តើ 
អ្នក នាង តូតា នឹង វិល ត្រោឡប់ 
មក  ប្រោឡូក សិល្រោបៈ  វិញ បាន - 
កម្រោតិ   ណា ឬ មក   សម្ត្រោង វិញ នៅ 
ព្រោល    ណា     នោះ ក៏ គ្រោ នៅ  មិន- 
ទាន  ់ ទ ទួល  បាន ការ បង្ហើប ប្រោប់ 
ពី   សំណាក់ អ្នកនាង តូតា- 
ឡើយ ដោយសរ ត្រោ ប្រោព័ន្ធ 

ទូរ ស័ព្ទ  ធ្លាប់ ទំនាក់- 
ទំនង កាល ពី មុន 
នោះ មិន អាច - 
ទាក់ ទង បានទ្រោ   
កាល ពី ថ្ង្រោ ម្រោសិល- 
មិញ  ៕
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តារាសេ ីតូតា ងាក មក សមេកុ រឿង រកសីុលក់ 
គេឿង អលងា្ការ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក

តារា សម្តេង សេ ីអ្នកនាង ម៉ាក់ សេនសូនីតា ។ រូបថត ហ្រោង ជីវ័ន

សុះ សូ៊ហាណា (ស្តា)ំ  បនសេក អបអរ  ជាមួយមិត្ត រួមកេមុ កេយរកបនគេប់បល់។ រូបថត ណាហា្គាវីល

   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  គ្រោកូ្រោមុ ណា ហា្គាវីល 
លោក មស ចាន់ណា បានចាត់ 
ទុក  ការ យក ឈ្នះ ក្រោមុ ម្ចាស់ ជើង-  
ឯក បឹងក្រោត ១-០ នៅ ក្នងុការ- 
ប្រោកួត បើក ឆក លីគកំពូល កម្ពជុា  
ថា ជា កាដូយ៉ាង ពិស្រោស ដ្រោល  
បាន ជួយ ជំរុញ ឱ្រោយ កូនក្រោមុ របស់ 
លោក មន  ទំនុក ចិត្ត កាន់ត្រោ 
រឹង មំ ដើម្រោបី  ប្រោកួត ប្រោជ្រោង ជា បន្ត 
ទៀត ហើយ ណាហា្គាវីល អាចនឹង 
ទទួល បាន លទ្ធផលល្អជាង ន្រោះ 
បើ សិនជា ខ្រោស្រោ ប្រោយុទ្ធ ប្រោសីុល   
Marcio បាន ចូល រួម ជួយ ក្រោមុ 
កាលពី ថ្ង្រោអាទិត្រោយ នោះ។

លោក មស ចាន់ណា បាន 
ប្រោប់ កាល ពី ថ្ង្រោចន្ទ ថា៖  «យើង 
ពិត ជា មនការ សប្រោបាយ  ចិត្ត ដ្រោល 
បាន  ឈ្នះ ក្រោមុ  បឹងក្រោត នៅ ក្នងុការ 
ប្រោកួត ដំបូង ប្រោបន្រោះ  ហើយ  ការ  
ទទួល បាន  ជ័យ ជម្នះ  បាន ធ្វើ ឱ្រោយ 
កីឡាករ របស់ ខ្ញុ ំមនទំនុក ចិត្ត 
ខ្លាងំឡើង វិញ ព្រោះ មួយ រយៈ- 
ព្រោលចុង ក្រោយន្រោះ ពួកគាត់  រាង 
បាត់ ទំនុក ចិត្តបន្តចិ»។

សម្រោប់ការ ប្រោកួត ធំ ប្រោចំា- 
សបា្តាហ៍ ទី ១ ន្រោ លីគ កំពូល កម្ពជុា 
ន្រោះ ក្រោមុ ណាហា្គាវីល  រក បាន 
គ្រោប់បាល់ នំា មុខ ១-០ លើ ក្រោមុ 
ម្ចាស់ ផ្ទះ  បឹងក្រោត នៅត្រោមឹនាទីទី  
៨ ដ្រោល ជា ការ ត្រោត បញ្ជលូ ទី របស់  
ខ្រោស្រោ បម្រោើ សុះ សូ៊ហាណា គឺ បនា្ទាប់ 
ពី  ឃីម បូរី បញ្ជនូបាល់ ខ្ល ីយ៉ាង 
ស្អាតទៅ ឱ្រោយ វា៉ា ខ្វនិទីន ហើយ 
ខ្វនិទីន បាន លើកបាល់នោះ ចូល 
តំបន់ គ្រោះ ថា្នាក់របស់ ក្រោមុបឹងក្រោត 

យ៉ាង ល្អ នោះ។
 នៅ ក្រោយការ នំាមុខ ១-០ 

នោះ បឹងក្រោត បាន ព្រោយាយម 
វាយលុក ទៅ លើ ណាហា្គាវីល 
រហូត ដល់ចប់ការ ប្រោកួត បុ៉ន្ត្រោ 
ពួកគ្រោ នៅត្រោ មិនអាច  រក បាន 
គ្រោប់បាល់ តាមស្មើ នោះ ទ្រោ ហើយ 
ខ្រោស្រោ ប្រោយុទ្ធ  ឆ្នើម ទើប វិល មកកាន់ 
ទី លាន ចាន់ វឌ្រោឍនាកា ក៏ ត្រោវូបាន 
ដាក់ ឱ្រោយ ល្រោង រយៈ ព្រោល ២០នាទី 
ចុង  ក្រោយ  ផងដ្រោរ។ ការ ឈ្នះ 
១-០ របស់ ណាហា្គាវីល ន្រោះ វា 
បានបំផ្លាញ កំណត់ត្រោ យ៉ាង ល្អ 
របស់  បឹងក្រោត កាលពី រដូវ កាល 
មុន ដ្រោល ពួក គ្រោ  លើក ពាន ដោយ 
មិនស្គាល់ ការ ចាញ់ សោះ។

លោក មស ចាន់ណា បាន 
បន្ថ្រោម ថា៖  «បឹងក្រោត នៅត្រោ ខ្លាងំ 
ព្រោះ មនកីឡាករ គ្រោប់ គ្រោន់ បុ៉ន្ត្រោ 
ដោយ សរ ត្រោ យើង រក បាន គ្រោប់- 
បាល់នំា មុខ ទើប យើង មនការប្រោ- 
ប្រោលួ និង  ទម្លាក់ មក ល្រោង ការពារ 
ប្រោប  ន្រោះ។  បើ សិនជា លទ្ធផល 
នៅត្រោ ស្មើ គា្នា  នឹងមនការ វាយ បក 
ទៅ វិញ ទៅ មក ហើយមនការ- 
បារម្ភ រៀង ខ្លនួ ជា មិនខន បុ៉ន្ត្រោ នៅ 
ព្រោល យើង បាន នំា មុខ ១-០ 
ហើយ បឹងក្រោត គ្រោល្រោងបារម្ភ គឺ   
ដឹងត្រោ ល្រោង បុក អី៊ចឹង ហើយ 
ចំណ្រោក  ខងខ្ញុ ំ  ត្រោវូត្រោ បារម្ភ និង 
ត្រោវូល្រោង ការពារ ម្តងប្រោប ន្រោះ »។

នៅព្រោល សួរ ពីអារម្មណ៍ ពិត 
ក្នងុព្រោល ដ្រោល ក្រោមុបឹងក្រោត បាន 
វាយសង្រោ្គប់  ទៅ លើ ណាហា្គាវីល 
តំាង ពី ពាក់កណា្តាល តង់ ទី ១ រហូត 
ដល់ ចប់ ការ ប្រោកួត នោះ លោក 
មស ចាន់ណា  បញ្ជាក់ថា៖  «នៅ 

ព្រោល ក្រោមុបឹងក្រោត វាយ លុក ទៅ 
លើ ពួក យើងខ្លាងំនោះ ខ្ញុ ំមិនសូវ 
ជា បារម្ភ នោះ ទ្រោ ដោយ សរ ត្រោ 
កីឡាករ របស់ ខ្ញុំ គាត់ ឈរ ត្រោូវ 
ទីតំាង ហើយការ រៀបចំ ជា ចង្កាម 
របស់ គាត់  នៅតំបន់ការពារ ឬ ពី 
តំបន់ បម្រោើ  មក តំបន់ ការពារ គឺ  
គាត់ធ្វើ ត្រោវូ»។ 

គ្រោ ូបង្គាល ណាហា្គាវីល រូបន្រោះ 
បាន បញ្ជាក់បន្ថ្រោម ថា៖ «ខ្ញុ ំបារម្ភ  
ទៅ លើ ការ វាយបក របស់ យើង 
ទៅវិញ ទ្រោ ដ្រោល  ធ្វើ មិនសូវបាន 
ល្អ  ដោយ សរ យើងបាន បាត់ 
កីឡាករ មន ល្រោបឿន ម្នាក់ គឺ ខ្រោស្រោ 
ប្រោយុទ្ធ ប្រោសីុល Marcio ដ្រោល 
គាត់  ជួបគ្រោះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ 
មុនព្រោល ប្រោកួត។ បើ សិនជា 
Marcio បាន ល្រោង គឺ ការ វាយ 
បក របស់ ខ្ញុ ំ នឹង មន គុណ ភាព 
ល្អជាង ហ្នងឹ ហើយ យើង ប្រោហ្រោល 
ជា  អាច មនឱកាស ទាត់បាល់ 
បញ្ចលូ ទី ថ្រោម ទៀត ដោយសរ 
គាត់ជា កីឡាករ មន គុណ  ភាព 
និងមន ល្រោបឿន លឿន»។

តាម រយៈការ ដណ្តើម បាន ៣ពិន្ទ ុ
ពី ក្រោមុបឹងក្រោត នាជំនួប បើក ឆក 
ន្រោះ បានជួយឱ្រោយ ណាហា្គាវីល 
ឈរ នៅល្រោខ រៀងទី ៤ ក្រោម ក្រោមុ 
ភ្នពំ្រោញ ក្រោន គិរិវង់ សុខស្រោនជ័យ 
និងក្រោមុ អគ្គសិនី កម្ពជុា ដ្រោល មន 
៣ពិន្ទ ុដ្រោរ ខណៈ ក្រោមុអង្គរថាយហ្គ ឺ
ខ្រោត្ត ព្រោវ្រោង វិសខ និងក្រោមុ ទ័ព 
មន ១ពិន្ទ ុដូច គា្នា ហើយ ក្រោមុនគរ- 
បាលជាតិ បឹងក្រោត អាសីុអឺរុ៉ប 
និងសូល ទីឡូអង្គរ មន០ពិន្ទុ  
ចំណ្រោក ក្រោមុ ស្វាយរៀង នៅ មិន 
ទាន់ ប្រោកួតទ្រោ៕

គ្រូណាហ្គាវើលបង្ហាញអារម្មណ៍ពិត
ក្នងុព្រលបឹងក្រតវាយសង្គ្រប់ខ្លាងំ

តូតាសម្រកុរឿងរកសីុជាង
នឹកនាវិលទៅរកទ្រនំសិល្របៈ
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