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តារាចម្រៀងនៅផលិតកម្ម
ហង្សមាសដ្រលមានលទ្ធ-
ផលវិជ្ជមានកូវីដនិងអ្នក
កំពុងធ្វើត្រស្ត...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
ម្រដឹកនាំអាម្ររិកជប៉ុន
ឥណ្ឌានិងអូស្ត្រលីនឹង
ជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅ
កិច្ចប្រជុំកំពូល...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
គយចិនកំពុងពិនិត្យ
លក្ខណសម្បត្តិកសិ-
ដ្ឋនចមា្ការនិងក្រុមហ៊ុន
ស្វាយ...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

ផាន់គ្រន់វិលមកកាន់សង្វៀនវិញ
ហើយចង់ឈ្នះជើងខ្លាំងដើម្បីប្រក់លាន

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

ក្រមុការងារយ្រនឌ័រក្រសួងមហាផ្ទ្រសម្ត្រងការសោក-
ស្តាយជាខ្លាងំករណីព្រមានស្រ្តីជាមន្ត្រីនគរបាលបំបៅដោះកូនតាមផ្លវូ

ឡាយ សា មាន

ភ្នំពៃញៈ ក្រុមការរងារយ្រន-
ឌរ័ក្រសងួមហាផ្ទ្របានសម្ត្រង
ការសោកស្តាយជាខ្លាំងដ្រល
អធិការនគរបាលស្រកុសៀមបា៉ាង
ខ្រត្តស្ទងឹត្រងបានធ្វើការព្រមាន
លោកស្រីអនុស្រនីយ៍ទោមា្នាក់
ករណីបំបៅដោះកូននៅក្នុង

ព្រលបពំ្រញប្រសកកម្មតាមផ្លវូ
បន្ទាប់ពីសធារណជនជាច្រើន
បានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពី
បញ្ហាន្រះនៅព្រញបណ្តាញ
សង្គមហ្វ្រសប៊ុក។
ប្រតិកម្មទាំងន្រះបានកើត-

ឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីអនុស្រ-
នីយ៍ទោសីុថុងសុខបានបង្ហាះ
រូបភាពបំបៅដោះកូនកាលពី

ថ្ង្រទី២ខ្រមីនឆ្នាំ២០២១
ដោយសរស្ររថា៖«ព្រះត្រ
ពាក្រយថាមា្តាយមិនថាក្នងុកាលៈ-
ទ្រសៈណទ្រដើម្របីកូនភ្ល្រចអស់
ហើយភាពអៀនខ្មាស(ន្រះ
ហើយជវីតិពតិ)»។បន្ទាបម់ក
នៅថ្ង្រទី៦ខ្រមីន គ្រឃើញ
លោកស្រីនគរបាលរបូន្រះបាន
បង្ហាះសរថ្មីមួយទៀតដោយ

ពោលពាក្រយថា«នងខ្ញុំអនុស្រ-
នយី៍ទោសុីថងុសខុអត្តល្រខ
71655សមូច្រញមខុសុទំោស
ជាសធារណៈក្នងុFacebook
ចំពោះការផូស្តរូបភាពបំបៅ-
ដោះកូននៅកន្ល្រងធ្វើការនិង
ស្លៀកឈតុឯកសណ្ឋានកាល-
ពីថ្ង្រទី02/03/2021កន្លងមក
ន្រះ»។...តទៅទំព័រ  ៤

អ្នកចិញ្ចមឹមាន់
អំពាវនាវឱ្រយជួយទិញ
ខណៈតម្ល្រធ្លាក់ដល់
១៣០០រៀលក្នងុ១គីឡូ

SailunGroup
ចាប់អារម្មណ៍សង់
រោងចក្រផលិតកង់
រថយន្តនៅកម្ពជុា

មានមនុស្រសចំនួន១៨៨០២៦នាក់ហើយ
បានចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដសីុណូហា្វាមនិងកូវីស្រល

វ៉ន  ដា រ៉ា 

ភ្នពំៃញៈកសកិរនិងសមាគម
អ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាអំពាវនវ
សប្របុរសជនជយួទញិមាន់សច់
ខណៈមាន់ប្រភ្រទន្រះរាប់លាន
ក្របាលកំពុងគ្មានទីផ្រសារ ហើយ
ធា្លាក់ថ្ល្ររហតូដល១់៣០០រៀល
ក្នងុ១គីឡូដោយសរពីវិបត្ដិកវូដី-
១៩។ចំណ្រកក្រសួងកសិកម្ម
អះអាងថាកំពុងដោះស្រយជា-
មួយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ដើម្របីជួយដល់កសិករ។
លោកស្រ៊ុន...តទៅទំព័រ ៦ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈSailunGroupជា
ក្រមុហ៊នុរបស់ប្រទ្រសចនិកពំងុ
ពចិារណបង្កើតរោងចក្រផលតិ
កង់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនៅ
ប្រទ្រសកម្ពុជា។ន្រះបើយោង
តាមប្រពន័្ធពត័៌មានtyrepress
mediaដ្រលច្រញផ្រសាយកាល
ពីថ្ង្រទី៩ខ្រមីន។
យោងតាមការច្រញផ្រសាយ

កាលពីថ្ង្រទី៩ខ្រមនីក្រមុហ៊នុ
ផលតិកង់រថយន្តន្រះបានចាប់-
អារម្មណ៍...ត ទៅទំព័រ ៩

មុំ គនា្ធា

ភ្នំពៃញៈគិតមកដល់ត្រឹមថ្ង្រ-
ទី៩ខ្រមីនមនុស្រសចំនួន១៨៨-
០២៦នក់បានចាក់វ៉ាក់សំង
កូវីដ១៩សុីណូហា្វាមដ្រលជា
ជំនួយរបស់សធារណរដ្ឋប្រជា-
មានិតចិននិងវ៉ាក់សំងកូវីស្រល
(COVISHIELD)របស់ក្រមុហុ៊ន
AstraZenecaដ្រលជាការ-
ផ្តល់ជូនតាមរយៈមជ្រឈមណ្ឌល

កូវ៉ាក់។ន្រះបើតាមរបាយការណ៍
របស់ក្រសួងសុខភិបាលនិង
ក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ង្រទី៩
ខ្រមីនឆ្នាំ២០២១។
ក្រសងួសខុភបិាលបានឱ្រយ

ដឹងថាគិតចាប់ពីថ្ង្រទី១០ខ្រ
កុម្ភៈ ដល់ថ្ង្រទី៩ខ្រមីនឆ្នាំ
២០២១ អ្នកដ្រលបានស្ម័គ្រ-
ចិត្តចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដសុីណូ-
ហា្វាម(Sinopharm)លើកទី១
មានចំនួន...តទៅទំព័រ  ២ 
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អោម ប៊ុនធឿន 

សៀមរាបៈ  អាជ្ញាធរ សៃុក 
សូទៃនិគម  និង អាជ្ញាធរ ជតិ- 
អបៃសរា នៅតៃ បន្តធ្វើ ការអប់រំ 
ផៃសព្វផៃសាយ  ដល់ ពលរដ្ឋ  ឱៃយ ចូល- 
រួមថៃរកៃសា បុរាណ ដ្ឋា ន ទំនប់ ពៃ ក - 
សៃ មោ ចខណៈ នៅ តៃ មាន ពល រដ្ឋ 
ខ្លះ  បាន លួច កាយ យក  អាចម៍ ដី 
ពី ទំនប់បៃវត្តសិាស្តៃ ដៃលជ កៃរ - 
ដំណៃល របស់ ដូនតា   និង ជ 
សមៃបត្តិ បៃតិកភណ្ឌ ជតិ នៃះ 
យក  ទៅ ដុត ធ្វើ ឥដ្ឋ ។ 

លោក ឡុង កុសល អ្នកនំាពា កៃយ  
នៃ អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា ថ្លៃង  ពី 
មៃសិល មិញ ថា អាជ្ញាធរ បាន ណៃ - 
នាំ ពលរដ្ឋ សូម កុំ  ឱៃយ បន្ត យក 
អាចម៍ដី  ពី ទំនប់ ពៃក សៃមោច 
ពៃះ វា បណ្តាល ឱៃយ បាត់បង់ 

សំណល់ បុរាណ ដៃល មាននៅ 
ទីនោះ។ ពលរដ្ឋ បាន ចូល  ទៅ 
កាយ យក អាចម៍  ដី  ពី ទំនប់ ពៃក - 
សៃមោច ជ ចៃើនដង មក ហើយ  
ក្នងុពៃល កន្លងទៅប៉នុ្តៃ បញ្ហា នៃះ  
អាជ្ញាធរ   បាន ធ្វើ ការ អប់រំដោយ 
មិន ចង់ បៃើ  វិធានការ ក្តៅ ឡើយ ។  

លោកឡុង កុសល ថ្លៃងថា ៖  
« យើង ចង់ ឱៃយ ពលរដ្ឋ យក ដី កន្លៃង 
ផៃសៃង ដោយសារ កន្លៃង ហ្នឹង វា 
ជទី សំណល់ បុរាណ ដៃលជ 
មរតក រប ស់បុ ព្វ បុរស ខ្មៃរ យើង 
ដៃល វា មានតម្លៃ ជ លក្ខណៈ- 
បៃតិ កភណ្ឌ  ហើយ យើង តៃូវតៃ 
ការពារ ពៃះ វា ជ សំណល ់ដៃល 
ស្តៃង ចៃញពី អារៃយធម៌ មួយ ស្តៃង 
ចៃញ អំពី ភាពរុងរឿង នៃ សម័ យ 
កាល មួយ»។ បើតាម លោក 
កុសល ទំនប់ ពៃក សៃមោច ឬ 

ហៅថា  ផ្លវូ សពំៅជ ទនំប ់បរុា ណ  
មាន បៃភពព ីជើងភ្ន ំគលូៃន ដល ់
បឹង ទន្លៃសាប។ កាលពី ថ្ងៃទី ៤ 
ដើម ខៃ មីនា នៃះ មន្តៃី អាជ្ញាធរ- 
ជតិ  អបៃសរា បាន ចុះទៅ ផៃសព្វផៃសា យ  
ដោយផ្ទាល់ ពៃះ ពលរដ្ឋ នៅ 
ទីនោះ  ខ្លះ បៃក បអាជីវកម្ម ដុត- 
ឥដ្ឋ ពៃលខ្លះ លចួ ធ្វើ ការជកី កា យ  
យក អាចម៍ដី ពី ខ្នង ទំនប់ នោះ។ 

លោក កុសល ស្នើសុំ ឱៃយ បង - 
ប្អូន អាជីវករ  ដៃល ផលិត ឥដ្ឋ និង 
កៃបឿង តៃវូយក អាចមដ៍ ីព ីកន្លៃង- 
ផៃសៃង មក ធ្វើ ចៀសវាង ការខូច- 
ខាត ឬ ធ្វើ ឱៃយ បាតប់ង ់សា្លាកសា្នាម 
បៃវត្តិសាស្តៃ។ កាលពី សម័ យ - 
បុរាណ ពៃក សៃមោច នៃះ  មាន 
តួនាទី សំខាន់ កៃពី ផ្តល់ ទឹក 
សមៃប់ កសកិម្ម ដល ់ស ហគ មន៍ 
ជុំវិញ គឺជ ផ្លូវ ដឹក ជ ញ្ជូន ថ្ម ពី ភ្នំ 

គូលៃន  មក តំបន់ អង្គរនិង សមៃ ប់ 
ធ្វើ ជំនួញ ផងដៃរ។

លោក ម៉ក់ បៃុស អភិបាល 
សៃកុ សូទៃ និគម ថ្លៃងថា ពលរ ដ្ឋ 
ដៃល ចូលទៅ យក ដី ទីនោះ  គឺ  ជ 
អ្នក  បៃក បរបរ ដ ុតឥដ្ឋ លក្ខណៈ- 
គៃួសារ មាន បៃមាណ ជង៥០ 
ឡឥដ្ឋ ។ លោកថា អាជ្ញាធរ នៅ 
តៃ បន្ត ផៃសព្វផៃសាយ ឱៃយ ពលរដ្ឋ បាន 
ដឹង  និង យកចិត្តទុកដក់ ចូល រមួ 
ថៃរកៃសា បុរាណ ដ្ឋា ន នោះ។ «វិធា ន - 
ការ បន្ត យើង តៃវូតៃ ពងៃងឹ កមា្លាងំ 
អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ជមួយ កា រិ យា - 
ល័យ ជំនាញឱៃយ គាត់ លៃបាតហើ យ  
យើង និង បន្ត ផៃសព្វផៃសាយ ជូន ពួក - 
គាត់ ពាក់ព័ន្ធ លិខិត បទដ្ឋាន ផៃសៃង ៗ  
បុ៉ន្តៃ អ្នកធ្វើ ឡ ដុត ឥដ្ឋ ធំៗអត់ មា ន  
ប៉ះពាល់ ទៃ ចៃើនតៃ អ្នក នៅក្នុង 
បឹង ក្នុង ទំនប់ ហ្នឹង តៃម្តង»៕ 

តពទីពំរ័  ១...៨៤៥៤៤ នាក ់ 
នងិ វា៉ាក ់សំាង កវូសីៃល (COV-
ISHIELD)លើក ទី១ មាន ចំនួ ន 
៤ ៩៦២ នាក់។ ចំណៃក អ្នក- 
ដៃល បាន ចាក់ វា៉ាក់សំាង សីុណូ - 
ហ្វាម  ក្នុង ដូស ឬលើក ទី២ មាន 
ចំនួន ៣ ២៨០ នាក់។ 

កៃសួង សុខាភិបាល បញ្ជាក់ 
ថា ៖ «បើស រុប ចំនួន មនុសៃស 
ដៃល ស្ម័គៃ ចិត្ត មក ទទួល ការ- 
ចាក់វា៉ាក់ សំាង  គឺ មាន សរុប ចំនួ ន  
១០៣  ៥៥៣ នាកប់៉នុ្តៃ មន ុសៃស 
ចនំនួ ១៤ ០៤៧ នាក ់មនិតៃវូ- 
បាន អនញុ្ញាត ឱៃយ ចាក ់វា៉ាកស់ាងំ 
នៃះទៃ ដោយ សារបញ្ហា សុខ ភា ព  
របស់ ពួក គៃ»។

ចំណៃក កៃសួង ការពារ ជតិ  
ក៏ បាន  ឱៃយ ដឹង ផងដៃរថា ក្នុង 
រយៈ  ពៃល ដូចគា្នានៃះដៃរ អ្នក- 
ដៃល បា នចាក់ វា៉ាក់សំាងកូវីដ- 

១៩   សុណី ូហ្វាម  លើក ទ១ី មាន 
ចំនួន ៩៨ ៥ ២០ នាក់ និង អ្នក- 
ដៃល បាន ចាក់ លើក ទី២  មាន 
ចំនួន  ៣០ ៣៦៦ នាក់។ 

លោក ម៉ម ប៊ុន ហៃង  រដ្ឋមនៃ្តី 
កៃសងួ សខុាភបិាល  កាល ព ីថ្ងៃ 
ទី ៦ ខៃមីនា បាន បៃកាស ពី កា រ- 
ចាប់ ផ្តើម ចាក់ វា៉ាក់សំាងកូវីដ ១ ៩  
របស ់កៃមុ ហ៊នុ  AstraZeneca  
ជូន មនៃ្ត ីរាជការនិង  មនុសៃស ដៃ ល  
មាន អាយុចាប់ ពី ៦០ ឆ្នាំឡើង 
ទៅ  ចាប ់ព ីថ្ងៃទ១ី០  ខៃមនីា  នៅ  
ក្នងុ រាជ ធានីភ្នពំៃញ ខៃត្ត កណ្តា ល 
នងិ ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុដៃល កពំងុ 
រងនូវ ហ និភ័យ ខ្ពស់ ពី ការ ផ្ទុះ  
ការ ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ ក្នុង សហ-  
គមន។៍ លោកប៊នុ ហៃង    លើក- 
ឡើងថា៖«វា៉ាក់សំាង  ដៃល ផលិ ត 
នៅ  បៃទៃស ឥណ្ឌា ដោយ មាន 
អាជ្ញាប័ណ្ណ ពី កៃុម ហ៊ុន Astra-

Zeneca នៅ ពៃល ដៃល  ចាក់ 
លើកទី១ ឬដូសទី១រួចហើយ  
តៃូវ មក ចាក់លើកទី២ ឬដូស ទី 
២ក្នងុ រយៈ ពៃល ពី ៤ទៅ ៨ សបា្តៅ  ហ៍ 
បនា្ទាប់ ពី ថ្ងៃ ចាក់ លើកទី   ១  »។

សមៃប់ ដំណើរការ ចាក់វា៉ាក់ - 
សំាង សីុណូហ្វាម នៅ តាម បណ្តា  
មន្ទីរ ពៃទៃយ ធំៗក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ-
ពៃញ    គឺ នៅ ដំណើរ ការ ធម្ម តា 
ប៉ុន្តៃ សមៃប់ មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ - 
ជតិ  តៃូវ បាន ផ្អាក ជបណ្តាះ- 
អាសន្ន សមៃប់ អ្នក ចាក់លើក 
ទ ី ១ឬដសូ ទ១ី  ដោយ សារ  អស ់
វា៉ាក់ សាំង ។

លោក វៃជ្ជ បណ្ឌតិ អុ៊ង សុផ ល 
អន ុបៃធាន មន្ទរីពៃទៃយ កមុារ ជត ិ 
បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិល- 
មញិថា៖«សមៃប ់អ្នក មក ចាក ់ 
លើកទី១ គឺ ពៃទៃយយើងអស់ វា៉ាក់ - 
សាងំ ហើយ ប៉នុ្តៃយើង នៅ មាន 

វា៉ាក់សំាង សមៃប់ តៃ អ្នក ដៃល 
តៃូវ មក ទទួល ដូស ទី ២ ដៃល 
យើង  បាន តៃៀម ទុក សមៃប់ 
ពួក គាត់»។ លោក អ៊ុង សុផល  
បាន បន្តថា លោក មិន ទាន់ ដឹង  
ទៃ ថាតើ វា៉ាក់សាំង សុីណូហ្វាម 
នៃះ នឹង មាន ការចាក់ ឡើង វិញ  
នៅពៃល ណ នោះ ឡើយ តៃ 
ដណំើរការ នៃ ការ ចាកវ់ា៉ាកសំ់ាង 
កៃុម ហ៊ុន  AstraZeneca គឺ 
មាន ចាក់សមៃប់ អ្នក ដៃល មា ន   
អាយុ ពី  ៦០ ឆ្នាំឡើងទៅ។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរថា កម្ពុជ 
បាន ទទួល វា៉ាក់សំាង កូវីដ១៩  
សុីណូ ហ្វាម  ដៃល ជជំនួយ ពី  
សាធារណរដ្ឋបៃជមានិតចិន 
ដំបូង  ចំនួន  ៦០មុឺនដូស ក្នុង 
ចណំម ១លានដសូ  ដៃលតៃវូ 
បាន ដឹក ជញ្ជូន មក ដល់ កម្ពុជ  
កាល ព ីថ្ងៃទ៧ី ខៃកមុ្ភៈ នងិ បាន 
ដំណើរ  ការ ចាក់ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១០  ខៃកុម្ភៈ។ ឯ វា៉ាក់សំាង ដៃ ល 
នៅ សល់ចំនួន ៤០មុឺន ដូស  
នឹង  ដឹក មក ដល់ កម្ពុជ មុន ពិធី 
បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ បៃពៃណីខ្មៃរ ក្នុង 
ខៃមៃសា  ខាង មុខ ។

ចំណៃក វា៉ាក់សាំង កូវីដ របស់ 
កៃមុ ហុ៊ន  Astrazeneca  ចំនួ ន  
៣២៤ ០០ ០ ដសូ  បាន ដកឹ មក 
ដល ់បៃទៃស កម្ពជុ កាល ព ីយប ់
ថ្ងៃទី ២ ខៃមី នា ឆ្នាំ២០២១ 
ដៃល ជចំនួន ដូស ដំបូង ក្នុង 
ចំណម វា៉ាក់ សំាង សរុប ចំនួ ន 
១,១លាន ដូស  ដៃល យន្តការ 
COVAX នឹង ផ្តល់ ជូន បៃទៃស 
កម្ពុជ ជដំណក់ កាលៗ  នៅ 
តៃឹម ដំណច់ ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២១ ៕

នៀម  ឆេង

ភ្នពំេញៈ  កៃសួង យុត្ត ិធម៌ កំពុង 
ពនិតិៃយ  សៃចក្ដ ីពៃង អន ុកៃតឹៃយ ស្ដ ី
ពី វិធាន ការ សុខា ភិ បាល ដើមៃបី 
បៃយុទ្ធ  និង ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង 
រាល ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង 
ជំងឺ ឆ្លង កាច សា ហវ  និង បៃកប- 
ដោយ គៃះ ថា្នាក់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ផៃសៃង- 
ទៀត ដើមៃបី អនុវត្ត អម ជ មួយ 
ចៃបាប់ ថ្ម ីដៃល ពៃទឹ្ធ សភា  អាច ពិនិតៃយ   
អនុម័ត នៅ ថ្ងៃ ពៃហ សៃបតិ៍   នៃះ។

កិច្ច បៃជុំ នៃះ ពិនិតៃយ លើ អនុ- 
កៃតឹៃយ នៃះ ធ្វើ ឡើង នៅ កមៃតិកៃមុ  
ការងារ បច្ចៃក ទៃស ដឹក នំា ដោយ 
លោក គឹម  សន្តភិា  ព រដ្ឋ លៃ  ខា-
ធិ ការ កៃសួង យុត្តិធម៌   ពី ថ្ងៃទី ៩  
មនីា នៅ កៃសងួ មហ ផ្ទៃ។ ប៉នុ្តៃ 
លោក  គមឹ សន្ត ិភា ព ស្នើ សុ ំមនិ 
ទាន ់ ធ្វើ អតា្ថា ធបិៃបាយ លើ សៃចក្ដ ី
ពៃ ង អនុ កៃឹតៃយ នៃះ  រហូត ដល់  
តៃូវ បាន បៃជុំ សមៃច ។ 

តាម មាតៃ៣នៃ សៃចក្ដ ីពៃង- 
ចៃបាប់ ស្ដី ពី  វិធាន ការ ទប់ សា្កាត់ 
ការ ឆ្លង រាល ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
និង ជំងឺ កាច សា ហវ  និង បៃកប- 
ដោយ គៃះ ថា្នាក់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ផៃសៃង ទៀត  
វធិាន ការ សុខាភិ បាល ដៃល ចៃង 
ក្នងុ ចៃបាប ់នៃះ  នងឹ តៃវូ លម្អតិ នៅ 
ក្នុង អនុ កៃឹតៃយ មួយ។ អនុកៃឹ តៃយ 
នៃះ ក៏ មាន ចៃង ពី បទ ល្មើស ផៃសៃង 
ដៃល តៃវូ ផ្ដនា្ទា ទោសពិន័យ អន្តរ- 
ការ ណ៍ ផង ដៃរ ដចូ មាន ចៃង ក្នងុ 
មាតៃ៥នៃ សៃចក្ដពីៃ ង  ចៃបាប។់  
   លោក ជិន  មា៉ាលី ន អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង យុត្តិធម៌ ថ្លៃង ថា 
ការ រៀប ច ំអន ុកៃតឹៃយ នៃះ គ ឺតៃៀម 

អនវុត្ត នៅ ពៃល  ចៃបាប ់ថ្ម ីតៃវូ បាន 
បៃកាស ឱៃយ បៃើ។  «ធម្មតា ចៃបាប់  
ចៃង ពី វិធានការ  និង គោល ការណ៍ 
ទូទៅ។ដើមៃបី ធានា លើការអនុវត្ត  
តៃូវ មាន អនុកៃឹតៃយ ដៃល កំណត់ 
វិធាន ការ លម្អិត បន្ត ទៅ ទៀត» ។

កាល ពី មៃសិល មិញ រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃ- 
សួង យុត្តិធ ម៌ លោក កើត  រិទ្ធ 
បាន ថ្លៃង ការពារ សៃចក្ដ ីពៃងចៃបាប់  
ស្ដី ពី   វិធាន ការ ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង 
រាល ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង 
ជំងឺ កាច សា ហវ  និង បៃកបដោយ  
គៃះ ថា្នាក់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ផៃសៃង ទៀត  នៅ 
ចំពោះ មុខ បៃធាន គណៈ កម្ម- 
ការ ទ ី៨ នៃ ពៃទឹ្ធ សភា។ កៃសងួ 
នៃះថា  កៃសួង យុត្តិ ធម៌ និង កៃ- 
សួង សុខាភិ បាល  បាន សហការ  
គា្នា ស្អិត ល្មួតដើមៃបី ធ្វើ សៃច ក្តី- 
ពៃង ចៃបាប់ នៃះ ឱៃយ ទាន់ ពៃល ។ 

កៃសងួ  ថា «[ចៃបាប ់នៃះ] បង្កើត 
ជ មូល ដ្ឋាន គតិ យុត្តដ៏ រឹង មាំ និង 
គៃប់ ជៃុង ជៃយ បន្ថៃម ទៀត  
ងាយ សៃួល ក្នុង ការ គៃប់ គៃង 
សា្ថាន ការណ ៍នៃ ការ ឆ្លង រាល ដល 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ជំងឺ កាច- 
សាហវ  នងិ បៃកប ដោយ គៃះ- 
ថា្នាក ់ធ្ងន ់ធ្ងរ ផៃសៃង ទៀត លើ ទកឹ ដ ី
នៃ ពៃះ រាជ ណ ចកៃ កម្ពុជ»។

លោក អ៊ុំ  សារឹ ទ្ធ អគ្គលៃ ខា- 
ធកិា រ ពៃទឹ្ធសភា ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ 
ថា ពៃឹទ្ធ សភា នឹង  បើក កិច្ច បៃជុំ 
នៅ ថ្ងៃ ពៃហ  សៃបតិ៍ នៃះដើមៃប ី  អន-ុ 
ម័ត សៃចក្ដ ី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ  បនា្ទាប់ 
ព ីគណៈ កម្មការ ជនំាញ នៃ ពៃទឹ្ធ- 
សភានងិ គណៈ កមា្មាធ ិការ អច-ិ 
នៃ្តយ ៍ពៃទឹ្ធស ភា  ពនិតិៃយ  ពភិា កៃសា 
ចប់ សព្វ គៃប់ ពី មៃសិល មិញ ៕

អ្នក រង់ ចំា ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ នៅ មន្ទរី ពេទេយ កុមារ ជាតិ នៅ ថ្ងេ ទី ១០  ខេ មីនា  ឆ្នា ំ២០២១។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសុី 
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 នៀម   ឆេង 
 
ភ្នំ ពេញៈ  កម្ពុជា កំពុង តាម 

ដាន យ៉ាង ជិត ដិត នូវ ស្ថាន- 
ការណ៍ ក្នុង បៃទៃស មី យ៉ាន់ ម៉ា  
និង មន ការ សោក សៅ   ចំពោះ  
ការ កើន ឡើង នៃ អំពើ ហិងៃសា  
ប៉ុន្តៃ   តៃៀម ខ្លួន   ចូល រួម ជា មួយ 
រដ្ឋ សមជកិ អាស៊ាន ផៃសៃង ទៀត  
ដើមៃបី ជួយ មីយ៉ាន់ ម៉ា ក្នុង ការ- 
ដើរ វិល   ទៅ រក  ភាព បៃកៃតី 
ឡើង  វិញ  សៃប តាម  មគ៌ា  
អាស៊ាន។

កៃសួង ការ បរទៃស  និង សហ- 
បៃតិ បត្តិការ អន្តរ ជាតិ  កាលពី 
យប់ ថ្ងៃទី ៩ ខៃមីនា   បាន ចៃញ 
សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍ទាក ់ទង នងឹ 
ការវិវឌៃឍនៅ បៃទៃស មីយ៉ាន់ ម៉ា 
និង បាន បញ្ជាក់ ពី ជំហរ របស់ 
ខ្លួន ក្នុង ការ ចូលរួមរក ដំណោះ - 
សៃយ  ដោយ ឈរ លើ មគ៌ា 
របស់ អាស៊ាន។

កៃសងួ ការបទៃស បញ្ជាក ់ថា 
ក្នងុ នាម ជា មតិ្ត  នងិ ជា សមជកិ 
សហគមន៍ អាស៊ាន  កម្ពុជា 
ក៏ដូច ជា គៃប់ រដ្ឋ សមជិក អាស៊ាន 
ឯ ទៀត  នងិ សហ គមន ៍អាស៊ាន 
ទាំ ង មូល  កំពុង តាម ដាន យ៉ាង 
ជិត ដិត នូវ ស្ថាន ការណ៍ ក្នុង 
បៃទៃស មីយ៉ាន់ម៉ា  ហើយ មន 

ការ សោក សៅ ដោយ បាន ឃើញ 
នូវ ការ កើន ឡើង នៃ អំពើ ហិងៃសា  
ដៃល បណ្តាល ឱៃយ មន ការ បាត-់ 
បង់ ជីវិត មនុសៃស។

កៃសួង ការ បរទៃស ថ្លៃង 
ដូច្នៃះ ថា៖  «កម្ពុជា តៃៀម ខ្លួន 
ជានចិ្ច ក្នងុ ការ ចលូ រមួ ជា មយួ រដ្ឋ 
សម ជិក អាស៊ាន ផៃសៃង ទៀត  
ដើមៃប ីជយួ មយី៉ាន ់ម៉ា ក្នងុ ការ ដើរ 
វលិ ទៅ រក ភាព បៃកៃត ីឡើង វញិ  
ទោះ ជា តាម រយៈ តួនាទី  និង 
ទមៃង់ ណ មួយ កី្ត  ដៃល សៃប 
តាម គោល ការណ៍ អាស៊ាន    
ពោល គឺ តាម មគ៌ា អាស៊ាន  
របស់ យើង ដៃល គៃប់ ភាគី ទាំង - 
អស់ អាច ទទួល យក បាន។

កៃសួង បន្ត ថា៖   « ក្នុង ស្មារតី 
នៃះ កម្ពុជា ក៏ គំ ទៃ ផង ដៃរ ដល់ 
ការ ជួយ សមៃប សមៃួល របស់ 
បៃធាន អាស៊ាន  ក៏ ដូច ជា អគ្គ- 
លៃខា ធិការ អាស៊ាន  បៃកប- 
ដោយ លក្ខណៈ វិជ្ជ មន   សន្តភិាព  
និង ស្ថាប នា » ។ 

 កម្ពុជា គោរព គោល ការណ៍- 
ស្នូល នៃ ការ មិន ជៃៀត ជៃក 
ចូល កិច្ច ការ ផ្ទៃ ក្នងុ របស់ បៃទៃស 
ជា សមជិក អាស៊ាន  ប៉ុន្តៃ  
កម្ពុជា  គំទៃ   «សៃចក្តី ថ្លៃង- 
ការណ ៍របស ់បៃធាន អាស៊ាន ស្ត ី
ពី ការ វិវឌៃឍនៅ សធា រណ រដ្ឋ 

សហភាព មីយ៉ាន់ម៉ា» ចៃញ 
នៅ ថ្ងៃ ទី១ ខៃ កុម្ភៈ និង  «សៃចក្ត ី
ថ្លៃង ការណ៍ របស់ បៃធាន អាស៊ាន 
ស្តី ពី កិច្ច បៃជុំ កៃ ផ្លូវ ការ នៃ  
រដ្ឋ មន្តៃី កា របរ ទៃស អាស៊ាន» 
ចៃញ នៅ ថ្ងៃ ទី២ ខៃមីនា។ 
សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ ទាំង ២ធ្វើ 
ឡើង ក្នុង  បំណង ដ៏   សោ្មាះ តៃង់  
ដើមៃបី គំ ទៃ ដំណោះ សៃយ 
ដោយ សន្ត ិវិធី ចំពោះ វិបត្ត ិ   បច្ច ុបៃបន្ន 
នៅ  មីយ៉ាន់ ម៉ា។   នៃះ បើ តាម 
កៃសួង ការ បរ ទៃស ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃទី ១ កុម្ភៈ  បៃធាន 
អាស៊ាន បាន ចៃញ សៃចក្ដ ីថ្លៃង-  
ការណ៍ មួយ  លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ 
មន កិច្ច សន្ទនា  ការ ផៃសះ ផៃសា  
និង ការ វិល តៃឡប់ ទៅ រក ភាព - 
បៃកៃតី វិញ  សៃប ទៅ តាម ឆន្ទៈ 
និង ផល បៃយោជន៍ របស់ បៃជា ជន  
មីយ៉ាន់ ម៉ា។  សៃដៀង គ្នា នៃះ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២  មីនា  បៃធាន 
អាស៊ាន បាន ចៃញ សៃចក្ដី 
ថ្លៃងការណ ៍ម ួយ បនា្ទាប ់ព ីកចិ្ច បៃជុ ំ
ថា្នាក ់រដ្ឋ មន្តៃ ី ដោយ អពំាវ នាវ ឱៃយ 
គៃប ់ភាគ ីបញៃឈប ់ការ បញ្ឆៃះ អំពើ 
ហិងៃសា   និង ឱៃយ គៃប់ភាគី អត់ ធ្មត់ 
ខ្ពស់ បំផុត  និង បៃកប ដោយ 
ភាព បត់ បៃន ។  គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី ៨ 
មីនា  មនុសៃស យ៉ាង ហោច ណស ់
៥៤ នាក់បាន ស្លាប់  និង ជាង ១ 

៧០០ នាក់ ផៃសៃង ទៀត តៃូវបាន 
ចាប់  និង ឃុំ ខ្លួន ដៃល ក្នុង នោះ 
រួម មន ទាំង ក្មៃងៗ ផង ដៃរ  គិត 
ចាប់ តាំង ពី ការ ចាប់ ខ្លួន លោក- 
សៃ ី អុ៊ងសន  សូ៊ជី  ដោយ យោធា  
កាល ពី ថ្ងៃទី ១ កុម្ភៈ ។   នៃះ បើ 
តាម ឧត្តម ស្នង ការ សិទ្ធិ មនុសៃស  
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ ។

 លោក   តាន់  ហៃសង់ -្រហ្វង់ស័រ   
អ្នក វិភាគ បញ្ហា ភូមិ សស្តៃ 
នយោបាយ   ថ្លៃង ថា  តៃ បញ្ហា 
ផ្ទៃ ក្នងុ មយី៉ាន ់ម៉ា លើក នៃះ មន 
សភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ដៃល អាច នឹង 
បណ្តាល ឱៃយ មន អស្ថិរ ភាព រាល- 
ដាល ដល ់ឆក ក្នងុ តបំន ់អាសុ-ី 
អាគ្នៃយ ៍ ដោយ សរ តៃ សង្គៃម 
សុីវិល មួយ អាច នឹង កើត ឡើង 
នៅ មីយ៉ាន់ ម៉ា  នឹង អាច ឈាន 
ដល ់ការ បៃកាស បបំៃក រដ្ឋ នានា 
ពី សំណក់ កៃុម ជន ជាតិ ភាគ- 
តិច ដៃល ចង់ ផ្ដាច់ ទឹក ដី ដៃល 
ទីបំផុត អាច ធ្វើ ឱៃយ មីយ៉ាន់ម៉ា 
កា្លាយ ជា បៃទៃស មួយ បាក់ បៃក 
ខ្ទៃច ខ្ទី ដូច អតីត  យូ ហោ្គោ ស្លាវី។ 

 លោក   ថ្លៃង ថា៖   « ដូច្នៃះ 
ហើយ បញ្ហា មីយ៉ាន់ ម៉ា ចង់ ឬ 
មិន ចង់ វា កា្លាយ ជា កង្វល់ របស់ 
អាស៊ាន ទាងំ មលូ  ហើយ គោល- 
ដៅ គឺ ធ្វើ យ៉ាង ណ ចៀស វាង កុំ 
ឱៃយ សង្គៃម សុីវិល ដៃល មន 

លក្ខណៈ ទាំង សៃុង កើត ឡើង 
នៅ មីយ៉ាន់ ម៉ា។  ដូច្នៃះ ហើយ 
បាន ជា អាស៊ាន គួរ តៃ សក- 
លៃបង ធ្វើ អន្តរា គមន៍ បៃប ស្ងប់- 
ស្ងាត់ ជា ទី បំផុត ក្នុង គោល ដៅ 
បញ្ចុះ បញ្ចូល ឱៃយ ពួក យោធា 
បញៃឈប់ ការ វាយ បង្កៃប  ហើយ  
ពៃម ចរចា ជាមួយ ភាគី ខាង  
អ៊ុងសន   ស៊ូជី រក ដំណោះ- 
សៃយ ឈ្នះឈ្នះ  ដោយ តម្កល់ 
បៃយោជន៍ ជាតិ ជា ធំ។ ធ្វើ យ៉ាង ណ  
បញ្ចៀស បៃទៃស មីយ៉ាន ់ម៉ា កុ ំឱៃយ 
ធា្លាក់ ក្នុង វិនា ស កម្ម ធំធៃង  រា៉ាំរ៉ៃ 
យូរ អង្វៃង  និង ទាល់ ចៃក » ។ 

 លោក  គិន   ភា  បៃធាន វិទៃយា- 
ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ 
រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា ថ្លៃង ថា 

កម្ពជុា  ចង ់បាន នវូ គោល ការណ ៍
មួយ គឺ ការ មិន ជៃៀត ជៃក ចូល 
ផ្ទៃ ក្នុង របស់ ខ្លួន ពី សំណក់ 
បៃទៃស ដទៃ ។  

លោក   បានថ្លៃង ថា ៖  « ជា 
កាតព្វ កចិ្ច   កម្ពជុា ក ៏មនិ ចង ់មន 
ការ ពាក ់ពន័្ធ កចិ្ច ការ ផ្ទៃ ក្នងុ របស ់
បៃទៃស ដទៃ  ដើមៃបី បញ្ចៀស 
ហានិ ភ័យ ទៅ ថ្ងៃ កៃយ   ពៃះ 
យើង ដឹង ថា កៃម ហៃតុ ផល  បៃ- 
ជា ធិប តៃយៃយ  កៃម ហៃត ុផល នៃ 
សិទ្ធិ មនុសៃស  គឺ បៃទៃស តូចៗ 
ងាយ នឹង  ធា្លាក់ ក្នុង អ្វី ដៃល គៃ 
ហៅ ថា លៃបៃង   ឬ អនា្ទាក់ សិទ្ធ ិមនុ សៃស   
បៃជាធិប តៃយៃយ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មន 
ការ ជៃៀត ជៃក កិច្ច ការ ផ្ទៃ ក្នងុ ពី 
សំណក់ បៃទៃស ដទៃ » ៕ 

វ៉ន  ដារ៉ា  

ភ្នំពេញៈ រ ដា្ឋា ភិបា ល  ជប៉ុន បាន បន្ដ 
ផ្តល់ ថវិកា ចំនួន ៨៥ ២ ១៨៩ ដុល្លារ 
អាមៃរិក ដល់ អង្គ ភាព ទទួល ជំនួយ 
ចំនួន ២  ដៃលជាអង្គការ កៃ រដា្ឋាភិ បាល 
របស់ ជបុ៉ នកៃម គមៃង ជំនួយ ឥត- 
សំណង សមៃប់លើ ក កម្ពស់ សុខ ភាព 
និងអនាម័យ សហគ មន៍  និង សមៃប់ 
បង្កើន ការ យល់ ដឹង អំពីបរិ ស្ថាន នៅ 
ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ។

ការ ផ្តល់ ជំនួយ នៃះ  តៃូវ បាន ចុះ ហត្ថ- 
លៃខា កាល ពី ថ្ងៃទី ៩  ខៃ មីនា   ដោយ 
លោក  មិកាមិ ម៉ាសហុីរ៉ូ  ឯក អគ្គ រាជ- 
ទូត វិ សមញ្ញ  និង ពៃញ សមត្ថ ភាព របស់  
ជប៉នុ បៃចា ំកម្ពជុា  នងិ អ្នក តណំង អង្គ- 
ភាព ទទួល ជំនួយ ទំាង ២ ។ក្នងុនោះ ទ១ី 
គឺ អង្គ ការ  World Vision Japan  
(WVJ)  កៃម គមៃង ការ រមួ បញ្ចលូ 
គ្នា  សុខ ភាព  អាហា  រូបត្ថម្ភ  ទឹក ស្អាត និង  
អនា មយ័  ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះវហិារ (ឆ្នា ំទ ី២)
ដៃល មន ថវិកា ជំនួយ ៧៦ ០  ៣៤១ដុល្លារ  
អាមៃ រិក ។ ទី២គឺ អង្គការ Nature Center 
Risen  តាម រយៈ គមៃងការ សមៃច 
ឱៃយ បាន នូវ បរិ ស្ថាន រស់ នៅ បៃកប  ដោយ 
ចីរភាព រប ស់ ពល រដ្ឋ កម្ពុជា តាម រយៈ 
ការ លើក កម្ពស ់ នងិ អបរ់ ំការ យល ់ដងឹ 
អពំ ីបញ្ហា បរ ិស្ថាន (ឆ្នាទំ១ី) ដៃល មន 
ថវិកា ចំនួន  ៩១ ៨ ៤៨ ដុល្លារ អាមៃរិ ក  ។ 

    លោក ឯក អគ្គ រាជ ទូត បាន ថ្លៃ ងថា 
តាម រយៈ គមៃង របស់ អង្គការWVJនឹង   
បន្ត ដំណើរ ការ វគ្គ  បណ្តះុ បណ្តាល សុខ- 
ភាព មតា សមៃប់ បុគ្គ លិក សុខា ភិបាល  
និង កៃុម គំ ទៃ សុខ ភាព ភូមិ  និង វគ្គ- 
បណ្តុះ បណ្តាល លើក កម្ពស់  អាហា- 
រូបត្ថម្ភ  សមៃប់ កៃុម គំទៃ ម្តាយ ពៃម- 
ទំាង បន្ត កសង បៃព័ន្ធ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ស្អាត 
ផង ដៃរ ។  គមៃង នៃះ នឹង ចាប់ ផ្តើម 
បង្កើត  «ហឹប សុខ ភាពអា ហា រូបត្ថម្ភ 
សហ គមន៍»នៅ ក្នងុ តំបន់ គោល ដៅ  និង 

អនុ វត្ត យុទ្ធ នាកា រ សម្អាត សហ គមន៍ 
ចាប់ ពី ឆ្នាំ នៃះ ត ទៅ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖« ខ្ញុ ំសូមសម្តៃង  
ការគោរព ចំពោះ ការ ចូល រួម ចំណៃក 
របស ់អង្គការ  WVJ នៅ ក្នងុ ការ លើក- 
កម្ពស់ អាហា រូបត្ថម្ភ  និង អនា ម័យ អស់-  
រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ឆ្នា ំ។  ខ្ញុកំស៏ងៃឃមឹ ថា 
ស្ថាន ភាព អាហា រូបត្ថម្ភ  និង សុខ ភាព 
របស់ កុមរ នឹង មន ភាព បៃសើរ ឡើង 
ហើយ បៃជា ជន នៅ ក្នងុ សហ គមន ៍នងឹ 
អាច បៃើ បៃស់ ទឹក ដៃល មន សុវត្ថិ- 

ភាព តាម រយៈ គមៃង នៃះ »។
សមៃប់ គមៃង ដៃល អនុ វត្ត ដោយ 

អង្គ ការ Nature Center Risen នឹង 
អនុ វត្ត សកម្ម ភាព លើក កម្ពស់ ការ- 
យល់ ដឹង អំពី បរិ ស្ថាន ដល់  ពល រដ្ឋ កម្ពជុា  
តាម រយៈ ការ រៀប ចំ ឯក សរអប់រំ ថ្មីៗ  
ដើមៃបី កៃលម្អ ចំណៃះ ដឹង ផ្នៃក បរិស្ថាន 
របស់ ពល រដ្ឋ កម្ពជុា ឱៃយ មន បៃសិទ្ធ ភាព  
ការ ផ្តល់ នូវ ឧបករណ៍  ផៃសៃងៗ សមៃប់ 
ការ សិកៃសា សៃវ ជៃវ  និង ការ សង្កៃត 
ផ្នៃក បរិស្ថាន ពៃម ទាំង ការ អនុ វត្ត ការ- 
បណ្តុះ បណ្តាល ស្តីពី ការ អប់រំ បរិ ស្ថាន 
ដោយ គៃ ូបង្វកឹ ជន ជាតិ ជបុ៉ន ផង ដៃរ ។

លោក  មិកាមិ  ម៉ាសហុីរ៉ូ បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ « ខ្ញុំសូម សម្តៃង ការ គោ រព ចំពោះ 
ការ លះ បង់ និង ការ ចូល រួម ចំណៃក 
របស់ អង្គការ  Nature Center Risen  
ក្នុង សកម្ម ភាព លើក  កម្ពស់ ការ យល់- 
ដឹង នានា ដើមៃបី បង្កើន ស្មារតី បរិស្ថាន 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ។  ខ្ញុកំស៏ងៃឃមឹ ថា 
តាម រយៈ គមៃង នៃះ ជន ជាត ិខ្មៃរ គៃប ់
វ័យ ទាំង អស់ នឹង យល់ ដឹង អំពីសរៈ- 
សំខាន់ នៃការ ថៃរកៃសា បរិ ស្ថាន ដៃល 
នងឹ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នវូ បរសិ្ថាន  ជវីតិ 
នៅ ក្នុង បៃ ទៃស កម្ពុជា ទាំង មូល »។

លោក ឯក អគ្គ រាជ ទូត បាន កត់- 
សម្គោល់ ថា នា ពៃលថ្មីៗ នៃះ បៃទៃស 
កម្ពជុា បាន  និង កំពុង អភិវឌៃឍ យ៉ាង ឆប់- 
រហស័។ ប៉នុ្តៃ នៅ តៃមន បញ្ហា បៃ ឈម 

មួយ ចំនួ ន ដៃល តៃូវ ដោះ សៃយ  ដូច- 
ជា  ការ កាត ់បន្ថយ ភាព កៃកីៃ  នងិការ- 
អភិ វឌៃឍ សង្គម  ដៃល រួម មន វិស័យ 
សុខា ភិបាល  និង បរិស្ថាន អប់រំ ដើមៃបី 
កៃ លម្អ នូវ គុណ ភាព ជីវ ភាព រស់ នៅ 
របស់ បៃ  ជា ពលរ ដ្ឋ ជាដើម។

លោក បាន បន្តថា ៖ « ទោះ បជីា ការ-
រី ករាល ដាល នៃវីរុសកូវីដ ១៩ កំពុង 
កា្លាយ ជា បញ្ហាដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ នៅ ទូទំាង ពិភព- 
លោក កដ៏ោយ  កប៏ៃទៃស ជប៉នុ នងឹ បន្ត 
សហ ការជា មួយ អង្គ ការ កៃ រដា្ឋា ភិ- 
បាល ដើមៃបី ដោះ សៃយ បញ្ហា បៃ ឈម 
នានា »។

ស្ថាន ទតូ ជប៉នុ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  កម្ម វធិ ី
ជំនួយ ឥត សំណង សមៃប់ គមៃង 
អង្គការ កៃ រដា្ឋា ភិបាល ជបុ៉ន  បាន ចាប-់ 
ផ្តើម នៅ បៃ ទៃស កម្ពុជា តាំង ពី ឆ្នាំ 
២០០២ មក ដើមៃបី  គំទៃ ដល់ សកម្ម- 
ភាព អង្គ ការ កៃ រដា្ឋា ភិបាល ជបុ៉ន ក្នងុ- 
កិច្ច ខិត ខំបៃងឹ បៃង ដើមៃបី ជួយ ដល់ ការ- 
អភិ វឌៃឍ  និង ស្ថាប នា បៃទៃស កម្ពុជា 
ឡើង វិញ នៅ តាម កមៃិត មូល ដា្ឋាន ។ 
ចាប ់តាងំ ពឆី្នា ំ២០០២ មក  រដា្ឋា ភបិាល 
ជប៉ុន បាន ផ្តល់ ថវិកា ជាង ៤៥ លន- 
ដុល្លារ អាមៃរិកដល់ គមៃង ចំនួន 
១៣៨  ដៃល ផ្ដាត សំខាន់ លើវិ ស័យ- 
អបរ់ ំនៅ កមៃតិ មលូ ដា្ឋាន  វសិយ័ សខុា- 
ភិ បាល  វិស័យ កសិ កម្ម និង សកម្ម ភាព 
បោស សម្អាត មីន នៅ កម្ពុជា ៕

លោក បេក់  សុខុន រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង ការបរទេស  ។ រូបថត កៃសួងការបរទៃស

ពិធីចុះហត្ថលេខាទទួលជំនួយរបស់ជបុ៉ន កាលពីថ្ងេទី៩ មីនា។ រូបថត សហ ការី

ជបុ៉នផ្ដល់ជំនួយជាង៨៥មឺុនដុល្លារសម្រាប់លើកកម្ពស់សុខភាព អនាម័យនិងបរិស្ថាន

កម្ពជុាត្រាៀម ខ្លនួចូល រួម ជាមួយ រដ្ឋ សមាជិក អាស៊ានផ្រាស្រាងទៀតដើម្រាបីជួយ មីយ៉ាន់មា៉ាក្នងុ ការវិល ទៅ រកភាព ប្រាក្រាតីវិញ
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តពីទំព័រ ១...លុះ នៅ ថ្ងៃទី៩មីនា លោ ក- 
សៃី សុខា តៃូវបាន អញ្ជើញ  ឱៃយ  ទៅ  កាន់  
អធិការ ដ្ឋាន នគរបាល សៃុក សៀម បា៉ាង  
ដើមៃបី បង្ហាញ ខ្លួន និង ធ្វើ កិច្ចសនៃយា ជា 
លាយលក្ខណ៍អកៃសរដោយ ក្នុង កិច្ច - 
សនៃយា  នោះ  មាន ខ្លឹមសារ ថា៖«នាង ខ្ញុំ 
អនុសៃនីយ៍ ទោ សុី ថុង សុខា សូម ធ្វើ 
កិច្ចសនៃយា ដូចខាង កៃម នាង ខ្ញុំ គ្មាន 
បំណង ផូស្ត  Face book ដៃល មិន- 
សមរមៃយ  ដៃល ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ ដល់ កិត្តិ - 
យស អង្គភាព នគរបាល  ពៃមទាំង ប៉ះ - 
ពាល់ ដល់ កិត្តយិស ស្តៃ ីខ្មៃរ ទៃ។ បៃសិន - 
បើ នាង ខ្ញុ ំ មនិ គោរ ពពាកៃយសនៃយា ខាងលើ  
នាង ខ្ញុំ សូម ទទួលខុសតៃូវ ចំពោះ  មុខ- 
ចៃបាប់ ជា ធរមាន»។ 

កៃុម ការងរ យៃន ឌ័រ  កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
នងិ    គណៈ  កមា្មា ធកិារ ជាត ិបៃយទុ្ធ បៃឆ ំង  
ការ ជញួ ដរូ មនសុៃស  នៅថ្ងៃ ទ១ី០  ខៃ មីនា  
បាន ចៃញ លិខិត មួយ  ផ្ញើ ជូន គណៈ - 
អភិបាល ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង  ដោយ សម្តៃង 
ការ សោក សា្តាយ ជា ខា្លាំង  ពី បញ្ហា នៃះ  ។

លោក សៃ ីជ ូប៊នុ អៃង  រដ្ឋលៃខា ធកិារ 
និង ជា បៃធាន កៃុម ការ ងរ យៃន ឌ័រ  
កៃសួ ង មហា ផ្ទៃ និង  ក៏ ជាអនុ  បៃធាន 
អចិនៃ្ត យ៍  នៃ គណៈ  កមា្មា ធិការ ជាតិ  
បៃយុទ្ធ បៃឆំ ងការ ជួញ ដូរ មនុសៃស បាន 
លើក ឡើង នៅ ក្នងុ លិខិត ថា ការបៃើ ឥរិ - 
យាបថ  ដោយ កោះ ហៅ លោក សៃនីគរ- 
បាល ដៃល គត់ បំបៅ ដោះ  កូន នៅ តុការ - 
ងរ តាម ផ្លូវ   ដើមៃបី ទៅ ពៃមាន  និង ឱៃយ   ធ្វើ 

កិច្ច សនៃយា  បញៃឈប់ បំបៅ ដោះ កូន បៃប នៃះ   
ដោយ មិន បាន វៃក ញៃក  ឱៃយ ចៃបាស់ ពី 
កំហុស និង គុណ សមៃបត្តិ  ពី សំណាក់ 
លោក អធកិារ សៃកុ សៀម បា៉ាង គ ឺជា រឿង  
សោក សា្តាយ យា៉ាង ខា្លាំង ។ «ក្នុង សា្ថាន- 
ភាព ជាសៃ្តី  ដៃល មាន ភារកិច្ច ទទួល- 
ខុសតៃូវ ទ្វៃដ ង លើស ពីបុរស គឺ បំពៃញ 
ការ  ងរ ស្នូល  ក្នុង អង្គភាព សា្ថាប័ ន ផង 
និង តៃូវ ចិញ្ចឹម បីបាច់ ថៃ ទាំកូន  តាំង ពី 
ក្នុង ផ្ទៃ រហូត ដល់ កើត....។ នៃះ ជាទង្វើ 
ដៃលខ្ញុំ ជាសៃ្តី មា្នាក់  សូម កោត សរសើរ 
នូវ ឆន្ទៈ ដ៏មោះ  មុត ក្នុង ការ បំពៃញ ភារ- 
កិច្ច របស់ មនៃ្តី ជាសៃ្តី ទោះជា បៃឈម 
នឹង ការ លំបា ក យា៉ាង ណា ក៏ដោយ »។

លោក សៃី  គូស បញ្ជាក់ ថា៖«លោ ក  
អធិការ  គួ រ តៃស ម្តៃង នូវ ការកោ តសរ- 
សើរ  លើក ទកឹ ចតិ្ត នងិ រិះរ កមធៃយា បាយ 
ឱៃយមនៃ្តី សៃី្តបៃប នៃះ  ទទួល បាន នូវ ការ- 
យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់នងិ ឱៃយ គត ់មាន ឱកា ស 
គៃប់ គៃន់ ថៃទំា កូនដូច មា្តាយ លោក ថៃ ទំា 
លោក កាល ពីនៅ ទារក និង ភរិយា លោ ក 
ថៃ ទាកំនូ លោក ដូច គ្នា ដៃរ»។ លោក សៃ ី
ជូ ប៊ុន អៃង  បាន ស្នើ ឱៃយ អភិបាលខៃត្ត     
និង ស្នង ការ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង  រិះ រក វិធី លើក- 
ទឹក ចិត្ត  សៃ្តី ដៃល ជា មន្តៃី នគរបាល  
បំបៅ ដោះ កូន នៃះ និង ស្តៃី ជា មន្តៃី រាជ- 
ការ ដទៃ ទៀត  តាម ដៃល  អាច ធ្វើ ទៅ បាន  
ដើមៃបីកុំ ឱៃយ បាក់ ទឹក ចិត្ត   ជា ពិសៃស ក្នងុ 
ទិវា អន្តរ ជាតិ នារី   ខួប លើកទី ១១០  ឆ្នាំ 
២០២  ១  នៃះ  ។

ជា ចៃើន ថ្ងៃ មក ហើយ  មហាជន   ជា - 
ចៃើនបាន ផ្ទះុ ការរិះគន់  ទៅលើ ចំណាត់ - 

ការ នៃ ថា្នាក់ដឹកនាំ  នៃ ស្នងការ ដ្ឋាន នគរ - 
បាល ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង ថា៖ «មនិ តៃមឹតៃ  មនិ 
លើកសរសើរ វា ទៅជា មាន ទោស » ។  
«តាម ខ្ញុំ យល់ នៃះ ជា វីរភាព របស់ អ្នក- 
មា្តាយ ហើយ បៃហៃល ក៏ គ្មាន ចៃបាប់ ណា 
ដក់ទោស ទៅលើ មា្តាយ ចិញ្ចមឹ កូន ទៃ» ។ 
«គៃន់តៃ បំបៅ ដោះ កូន សោះ  ក៏ ខុស- 
ដៃរ?»។ «បំបៅ  ដោះ កូន ក្នុង មោ៉ាង ធ្វើ - 
ការ  មិន ខុស ទៃ?»។ 

លោក សៃ ីសីុ ថុង សុខា   ថ្លៃង បៃប់ ភ្ន ំ- 
ពៃញ   បុ៉ស្តិ៍ ពីមៃសិល មិញ   ថាការ  ដៃល លោ ក  - 
សៃី បង្ហាះ រូបភាព បំបៅដោះ កូន  គឺ ពំុ 
មាន ចៃតនា ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ អង្គ ភាព 
និង កិត្ត ិ យស របស់ សៃ្ត ីខ្មៃរនោះ ទៃគឺ លោ ក-  
សៃ ីគៃន់ ចង់ បង្ហាញ ពីទឹក ចិត្ត  របស់ មា្តា យ 
ប៉ណុ្ណោះ ។  « បច្ចបុៃបន្ន  ខ្ញុ ំមានកនូ ២នាក ់
កូន ដៃល ខ្ញុំ  បំបៅ ដោះនោះ ជា កូន បៃុស   
មាន អាយ ុ១ ខបួ ២ខៃ តៃ មនិ ទាន ់ផ្តាច ់
ដោះ ទៃគ ឺតៃវូ បំបៅ ដោះ រាល់ ថ្ងៃ។ និយា យ 
រួម ខ្ញុ ំយ ក ទៅ តាម ធ្វើ ការ រាល់ ថ្ងៃលើក 
លៃង តៃខ្ញុ ំម ក បៃជំុ នៅ ខៃត្ត  ខ្ញុផំ្ញើនៅ 
ជាមួយ បង សៃ ីខ្ញុ»ំ  ។ «ខ្ញុំ ផូស្ត  ខ្ញុំ អត់ មាន 
ចៃត នា អី ធ្វើ  ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ អង្គ ភាព  ឬ 
ប៉ះពាល់ ដល់ សៃ្តីខ្មៃរ ទៃ ខ្ញុំ ផូស្ត គៃន់ តៃ 
ចង់ ឆ្លុះប ញ្ចាំង ទឹក ចិត្ត មា្តាយ  ជាមួយ កូន 
ថា  ស្ថិត ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ ណា ក៏ដោយ  
ក៏ មា្តាយ មិន ចោល កូន  ដៃរ »។

កាលពីមៃសិល មិញ កៃសួង កិច្ចការ នារី  
បាន ចៃញ  សៃច ក្តី ថ្លៃង ការ ណ៍មួយ   
ដោយ   ជំរុញ ឲៃយ  អង្គភាព ឬសា្ថាប័ន តៃូវ 
បង្ក លក្ខណៈ ងយ សៃួល  និង បង្កើត  ឲៃយ 
មាន កន្លៃង សមៃប់ ស្តៃី បំបៅ ដោះ កូន 

និង  បាន សម្តៃង នូវ ការ កោត សរសើរ 
ដល់ លោក  សៃី សុីថុង សុខា ដៃល បាន 
បង្ហាញ អំពីការ ទទួល ខុស តៃវូ ខ្ពស់  ទំាង-  
ក្នុង ការ បំពៃញ ភារកិច្ច ជូន សា្ថាប័ន និង 
តួនា ទី ជា មា្តាយ ដ៏ល្អ ក្នងុ ការ ចិញ្ចមឹ បី បា ប់  
នងិ ផ្តល ់ភាព កក ់ក្តា ដល កនូ ។ «ករណ ី
នៃះ គ ឺជា ទង្វើ ល្អនងិ បង្ហាញ នវូ ឆន្ទះខ្ព ស ់ 
ក្នងុ ការ ចូល រួម ការងរ សង្គម ផង និង ផ្ត ល់  
អាហារូបត្ថម្ភ ជា ចំា បាច់ សមៃ ប់  កូន ផង » ។

ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ មិន អាច  ស្វៃង រក បៃភព ទាក់ -  
ទង ដើមៃបី សំុ ការ បញ្ជាក់ ពី បញ្ហា នៃះ  ពី អធិ - 
ការ សៃកុ សៀម បា៉ាង បាន ទៃ ខណៈ  អភិ-
បាលខៃត្ត ស្ទងឹតៃង លោក ម៉មុ សារឿន 
បាន ថ្លៃង ថា   លោក ជាប់រវល់ បៃជុំ។

បុ៉ន្តៃ កៃយ  ពី មានការ រិះគន់ ស្នងការ - 
ដ្ឋាន គរ បាល ខៃត្តស្ទងឹតៃងបាន បង្ហាះ- 
សារ នៅលើ ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ខ្លួន ពី 
មៃសិលមិញ ថា៖ «ដោយមាន ការយកចិត្ត - 
ទុកដក់ ពី ថា្នាក់ដឹកនាំ ឯកឧត្តម នាយ- 
ឧ ត្ត ម សៃនយី ៍សន្ត ិបណ្ឌតិ នៃ ត សាវឿន 

អគ្គស្នងការ នគរបាល ជាតិ បាន ឧបត្ថម្ភ 
ថវិកាចំនួន ៥០មុឺន រៀល ផ្លៃឈើ និង 
ភៃសជ្ជៈ មួយ ចំនួន  ដល់ លោកសៃ ីអធិ - 
ការរង ទទួល ការងរ ចរាចរណ៍ នៃ អធិ - 
ការដ្ឋាន នគរ បាល សៃកុ សៀម បា៉ាងដៃ ល   
បាន យក កូន ទៅ បំបៅ នៅ តុ ដៃល កំពុង 
ចុះ រឹតបន្តឹង ចៃបាប់  ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក »។

នាយិកា នៃ អង្គការ យៃនឌ័រ និង អភិ- 
វឌៃឍន៍ ដើមៃបី កម្ពុជា  លោកសៃី រស់ សុភាព  
ថ្លៃង ថា លោក សៃីសោកសា្តាយថា   ការ 
ដៃល អធិ ការ សៃុក សៀម បា៉ាងក្នុងនាម 
ជា ថា្នាក់ដឹកនាំ មិន  បាន យល់ អំពី គោល- 
ការណ៍ នៃ សិទ្ធ ិមនុ សៃស ជា មូលដ្ឋាន ។ « មិន- 
មៃនជា កំហុស របស់ ស្តៃី ទៃ   ពៃះ វា ចាំ - 
បាច់ ។ សមៃប់ ខ្ញុ ំលើកទឹកចិត្ត ដល់ ស្តៃនិីង  
កោត សរសើរ ដៃល គត់ យក តួនាទី ឬ ពៃល 
វៃលា របស់គត់  ដើមៃបី បំបៅ ដោះ កូន ពៃះ 
នៃះ ជា អាយុ ជីវិត ក្មៃង សិទ្ធ ិក្នងុការ ទទួល 
បាន រប ប អាហារ   វា ចាំបាច់ បើ និយាយ 
ពី សិទ្ធិ កុមារ សិទ្ធិមនុសៃស»៕ 

 ឃុ ត   សុភ ចរិយា   

ភ្នំ ពេញៈ  កៃសួង ធនធាន ទឹក   
និង ឧតុនិ យម   បាន អំពាវ នាវ   
ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ  ដៃល រស់ នៅ 
ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជ័យ  បង្កើន ការ- 
បៃុង បៃយ័ត្ន អំពី បាតុ ភូត ភ្លៀង 
នងិ ផ្គរ រន្ទះ  ដៃល កើត ឡើង ព ីឥទ្ធ-ិ  
ពល នៃ រលក កម្ដៅក្នងុ បរិយាកាស ។  
នៃះ បើ យោង តាម សៃចក្ដី ជូន- 
ដណំងឹ ដៃល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ទទលួ- 
បាន កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១០   ខៃ មនីា  ឆ្នា ំ
២០ ២១ ។  

យោង   តាម រយៈ សៃចក្ដី ជូន- 
ដណំងឹ របស ់កៃសងួ ធន ធាន ទកឹ 
បាន ឱៃយដឹង ថា  នៅ ពៃល នៃះ 
ទៃនុង សមា្ពាធ ខ្ពស់ ពី បា៉ា សុី ហ្វិ ក  
បាន ធា្លាក់ ចុះ មក គៃប ដណ្ដប់ លើ 
តបំន ់ខ្ពងរ់ាប ឦសាន នៃ ពៃះ រាជា- 
ណាចកៃ  កម្ពុជា   បង្កើត ឱៃយ មាន 
បាត ុភតូ សមា្ពាធ ទាប តចូ ៗ   ដៃល 
បំ ប្លៃង  ចៃញ ពី កម្ដៅខៃយល់  និង  
បង្ក ឱៃយ មាន ភ្លៀង ធា្លាក ់ដោយ អន្លើ  
ក្នុង កមៃិត ពី តិច ទៅ ចៃើន  ដោយ 
មាន លាយ ឡំ ជា មួយ បាតុ ភូត 
ខៃយល់ កន្តៃក់   និង  ផ្គរ រន្ទះ ។  

 តាម រយៈ  សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹង 
ដដៃល នោះ បាន ឱៃយ ដឹង ថា ៖ 
« ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១០  ដល់ ថ្ងៃទី ១៦  
ខៃ មីនា  សីតុណ្ហា ភាព អតិបរមា 

នៅ ទូទាំង ពៃះ រាជា ណាចកៃ-  
កម្ពុជា   នឹង កើន ឡើង នៅ ក្នុង 
ចនោ្លាះ ពី ៣៦ - ៣៨ អងៃសា សៃ ។  
ការ កើន ឡើង នៃ រលក កម្ដៅក្នុង 
បរិយា កាស នៃះ  នឹង បង្ក ឱៃយ មាន 
បាតុ ភូត ភ្លៀង ខៃយល់  និង ផ្គរ រន្ទះ 
កើត ឡើង ដោយ អន្លើ  នៅ តាម 
បណា្ដា ខៃត្ត ភាគ ពាយពៃយ  និង ជួរ- 
ភ្នំ ដងរៃក  ជា ពិសៃស នៅ ក្នុង 
ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ » ។   

 ទន្ទមឹ នឹង នៃះ   លោក   ញើ ន  កួន  
បៃធាន មន្ទីរ ធនធាន ទឹក   និង  
ឧតុនិយម  ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជ័ យ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  នៅ ថ្ងៃ 
មៃសិល មិញ ថា   នៅ សបា្ដៅហ៍ ទី ១   
ដើម ខៃ មីនា នៃះ  បាតុ ភូត ភ្លៀង 
លា យ ឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់  បាន កើត 
មាន ២ លើក មក ហើយ នៅក្នុង 
កៃុង សំរោង   ដោយ បាន បំផ្លាញ 
ផ្ទះ បៃជា ពលរដ្ឋ អស់ ៣១ ខ្នង ។

លោក ញើន កួន បាន ថ្លៃង ថា 
បនា្ទា ប់ ពី មាន ភ្លៀង លាយ ឡំ 
ខៃយល ់កន្តៃក ់នៃះ  រលក កម្ដៅ ក្នងុ 
បរិយា កាស ក៏ បាន ស្ទុះ ងើប 
យា៉ាង ឆប់ រហ័ស ឡើង វិញ ផង- 
ដៃរ  ជា មួយ សតុីណ្ហា ភាព អតបិរ- 
មា   ព ី៣៦ - ៣៨ អងៃសា សៃ នៅ ក្នងុ 
ចនោ្លាះ ពៃល ពី មោ៉ាង ១១ និង 
៣០ នា ទី ពៃឹក   ដល់ មោ៉ាង ២ និង 
៣០ នាទី រសៀល ។  

 លោក   កួន   បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
« នៅពៃល នៃះ  [ រសៀល ថ្ងៃ ពុធ ]  
ផ្ទៃ មៃឃ សៃទំ  ប៉ុន្តៃ សីតុណ្ហា ភាព 
បាន កើន ឡើង ដល់ ៣៧  អងៃសា សៃ 
និង មាន សភាព ស្អុះ សា្អាប់  ហប់- 
ខៃយល់  ដៃល ហាក់ ដូច ជាមៃឃ 
កំពុង រក កល់ ភ្លៀង » ។  

 បើ តាម លោក   កួន   សា្ថាន ភាព 
អាកាស ធាត ុនៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០២១ 
នៃះ  មាន លក្ខណៈ ល្អ បៃសើរ 
ជាង បណា្ដា ឆ្នាមុំនៗ  ពៃះ រដូវរង 
បាន អូស បនា្លាយ រយៈ ពៃល វៃង   
ហើយ ក្នុង រដូវ បៃំង នៃះ ទៀត- 
សោត   មាន ភ្លៀង កក់ ខៃ កើត 
ឡើង ចៃើន   ដៃល បង្ក លក្ខណៈ 
ងយ សៃួល ដល់ ការងរ បង្ក- 
បង្កើន ផល កសិកម្ម ។  

 លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖  «  នៅ 
ឆ្នា ំនៃះ បៃភព ទកឹ [ អាង ស្តកុ ទកឹ ] 
យើង នៅ សល់ ទឹក ចៃើន គៃប់គៃន់   
សមៃប់ ផ្គត់ផ្គង់ ការ សៃច សៃព 
សៃូវ បៃំង  និង ដំណាំ រួម ផៃសំ ផៃសៃង 
ទៀត របស់ បៃជា កសិករ នៅ 
ទូទាំង ខៃត្ត នៃះ » ។  

 ចំណៃក   លោក សៃ ី មិថុនា  ភូ ថង    
អភិបាល ខៃត្ត កោះកុង   នៅ ថ្ងៃ 
មៃសិល មិញ   បាន អំពាវ នាវ ដល់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ  ដៃល រស់ នៅ តាម 
តំបន់ ឆ្នៃរ   ជា ពិសៃស បៃជា នៃ- 
សាទ នៅក្នុង ខៃត្ត   ឱៃយ បង្កើន ការ -  

បៃងុ បៃយត័្ន ចពំោះ បាត ុភតូ ភ្លៀង 
លាយ ឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់  និង ផ្គរ- 
រន្ទះ នៃះ ផង ដៃរ ។  

 លោក សៃី  មិថុនា ភូថង បា ន 
ថ្លៃង បញ្ជាក ់បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ឱៃយ 
ដឹង ថា ៖ « បនា្ទាប់ ពី កៃសួង ធនធាន 
ទឹក  និង ឧតុ និយម  ជូន ដំណឹង 
អំពី សា្ថាន ភាព អាកាស ធាតុ   រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត កោះកុង យើង  បាន 
ធ្វើការ ផៃសព្វផៃសាយ បន្ត  ដោយ បាន 
អពំាវ នាវ ដល ់បៃជា នៃសាទ  ផ្អាក 
ចៃញ ទូក នៃសាទ ជា បណ្ដាះ- 
អាសន្ន   ដើមៃបី បង្កា រគៃះ ថា្នាក់ 
កើត ឡើង ជាយ ថា ហៃតុ » ។ 

 បើ តាម លោក សៃ ី  មថិនុា  ខៃត្ត 
កោះកុង មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ២ ថ្ងៃ 
ជាប់ គ្នា មក ហើយ  ប៉ុន្តៃ មិន មាន 
ខៃយល ់បក ់បោក ខា្លាងំ  បង្ក ខចូ ខាត 
ផ្ទះ បៃជា ពលរដ្ឋ ជា ដុំ កំភួន នៅ 
ឡើយ ទៃ ។   ទោះ ជា បៃប ណា  
លោក សៃី  មិថុនា ភូថង បាន 
ណៃនា ំដល ់គៃប ់សា្ថាបន័   អង្គភាព 
ពាកព់ន័្ធ ទាងំ អស ់នៅ ទទូាងំ ខៃត្ត 
កោះកុង   តៃៀម លក្ខណៈ ចុះ 
អន្តរា គមន ៍  ជយួ ដល ់ពលរដ្ឋ ក្នងុ 
ករណី មាន គៃះ ថា្នាក់ ដោយ 
បៃការ ណា មយួ កើត ឡើង    ដោយ- 
សារ បាតុភូត ធម្ម ជាតិ  ដូច ជា  
ខៃយល់ កន្តៃក់ដៃល អាច នឹង កើត 
លើ តំ បន់ ណាមួយ៕ 

ក្រមុការងារ...

ក្រសួងធនធានទឹកឱ្រយពលរដ្ឋខ្រត្តឧត្តរមានជ័យប្រយ័ត្នបាតុភូតធម្មជាតិ

ស្តេ ីនគរបាល ដេល បំបៅ ដោះ កូន ពេល ចុះ បំពេញការងារ តាម ផ្លវូ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

បន្ទាយមនជ័យៈ អភិបាល- 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ  លោក អ៊ុំ 
រាតៃ ី កាលព ីថ្ងៃទ៩ី  មនីា  បាន ដកឹ- 
នា ំបៃតភិ ូកម្ពជុា  ជបួបៃជុ ំពភិាកៃសា 
ការងារ ជាមួយ ភាគី ថៃ ដើមៃបី រក 
ដំណោះសៃយ បញ្ហា បនា្ទាន់ ជូន 
អាជវីករ ខ្មៃរ ឱៃយបាន ចលូទៅ លក-់ 
ដូរ នៅ ផៃសារ រុ៉ង ក្លឿ ឡើង វិញ  ខណៈ 
អ្នក ឃ្លាំមើល តាម ពៃំ ដៃន  ស្នើ ឱៃយ 
បៃទៃស ទាងំ២ពចិារណា ឱៃយ បាន- 
លឿន បផំតុ ដើមៃបី បើក ចៃក ពៃ ំដៃន  
ដោយ គោរព តាម គោល ការណ៍ 
សុខ ភាព។

លោក អ៊ុំ រាតៃី   សរសៃរ នៅ លើ 
ទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ របស ់លោក  កាល ព ី  
ថ្ងៃទ៩ី មនីា  ថា ៖«ខ្ញុ ំបាទ បាន ដកឹ- 
នាំ  បៃតិភូ ខៃត្ត  ជួប បៃជុំ ពិភាកៃសា 
ការ ងារ រក ដំណោះសៃយ បញ្ហា 

បនា្ទាន ់ ជនូ បងប្អនូ អាជវីករ លកដ់រូ 
ផៃសារ រុង៉ ក្លឿជាមយួ លោក អភ ិបាល-    
ខៃត្ត សៃះ កៃវ  បៃទៃស ថៃ  នៅ ទី- 
ស្នាក់ការ គយ ថៃ  ចៃកទា្វារ អន្តរ- 
ជាតិ ប៉ោយប៉ៃត- ខ្លង ឡឹក»។

លោក  បន្តថា កិច្ចបៃជុំ   ពិភាកៃសា   
លើ ការអនុវត្ត រួម ឡើងវិញ  ចំពោះ 
បងប្អនូ អាជវីករ ខ្មៃរ ចលូទៅ លក ់ដរូ  
នៅផៃសារ រុង៉ ក្លឿ ដៃល កន្លងមក ខៃត្ត 
ទាំង២ បាន ខិតខំ សមៃបសមៃួល 
ឱៃយ បងប្អូន អាច ចូលទៅ លក់ដូរ  
ដោយ គោរព តាម គោល ការណ៍ 
លើក មុន តាម វិធាន សុខាភិបាល  
ក្នុង បរិបទ កូវីដ១៩។ 

ទោះ យ៉ោងណា  លោក អ៊ុំ រាតៃី  
អះអាងថា  ជា លទ្ធផល  ចំពោះ 
ការសមៃច បើក ផៃសារ រុ៉ង ក្លឿ នៃះ  
មិនទាន់ ដាក់ ឱៃយ អនុវត្ត ឡើងវិញ 
នោះ ទៃ  ពៃះ កចិ្ចបៃជុ ំ នៅ តៃវូការ 
ពៃលវៃលា នៃ ការពិភាកៃសា រក 

ដំណោះសៃយ បន្ថៃម ទៀត។ 
កាលព ីខៃធ្ន ូ ឆ្នា២ំ០២០  កម្ពជុា  

និង ថៃ  បាន ជួប ពិភាកៃសាគ្នា ម្តង រួច- 
មក ហើយ  ជុវំញិ បញ្ហា នៃ ការបើក- 
ចៃកពៃំដៃន បន្ថៃម  និង អនុញ្ញាត 
ឱៃយ ពលករ កម្ពជុា អាច ចលូទៅ ធ្វើការ  
នងិ បៃកប អាជវីកម្ម លើទកឹ ដ ីថៃ វញិ 
រួមទាំង ការបើក ផៃសារ រុ៉ង ក្លឿ នៃះ 
ផង។ ប៉ុន្តៃ ជា លទ្ធផល  ភាគី ទាំង២  
បាន  ឯកភាពគ្នា  យក បញ្ហា ទាងំនៃះ  
ទៅ សិកៃសា ផ្នៃក វៃជ្ជសស្តៃ បន្ថៃម 
ទៀត  ក្នុងការ ការពារ ការរីក- 
រាលដាល ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក ឌនិ ពទុ្ធ ី បៃធាន សមា គម   
ពងៃឹង សៃដ្ឋកិច្ច កៃ បៃព័ន្ធ  ជំរុញ 
ឱៃយ ភាគី ទាំង២  ពិភាកៃសាគ្នា ដើមៃបី 
ឈាន ទៅរក លទ្ធ ភាព ក្នងុ ការ បើក 
ចៃក ពៃំដៃន  និង បើក ឱៃយ អា ជីវ ករ  
ចូលទៅ បៃកប របរ ដូច ធម្មតា វិញ  
ឱៃយ បាន ឆប់ រហ័ស។ លោក ជំរុញ 

យ៉ោង ដចូ្នៃះ ក ៏ពៃះតៃជតិ រយៈ ពៃល   
១ឆ្នាំ ហើយ  ដៃល ភាគី ថៃ  បាន- 
បៃកាស បទិ ពៃដំៃន ជាមយួ កម្ពជុា  
ខណៈការនា ំចលូ ទនំញិ គៃប ់ បៃប- 
យ៉ោង ពី បៃទៃស ថៃ  នៅតៃ អាច 
ចូលមក កម្ពុជា ដោយ ទូលាយ  
ផ្ទុយ ឆ្ងាយ ពី ទំនិញ ដៃល កម្ពុជា 
នាំចៃញ ទៅ បៃទៃស នៃះ។ 

លោក ថា ៖«យើង ឃើញ ថា  កន្លង- 
មក មិនមាន ការបើក អ្វី ឡើងវិញ 
នោះ  ទៃភាគ ីថៃ នៅ តៃ មក បាន ទាងំ-   
ឡាន។ ចំណៃក ខ្មៃរ យើងទាំង  អា- 
ជីវ ករ  កម្មករ ទំាងអស់ នៅ ចៃក 
ប៉ោយ ប៉ៃត នៃះ  គ ឺបទិ ឈងឹ ត ៃម្តង ។ 
ភាព ខសុគ្នា រវាង កម្ពជុា  នងិ ថៃ នៃះ  
គឺ មិន ស្មើគ្នា សោះ  ហើយ បើ ភាគី 
ខាង ថៃ មនិ ពៃម បើក ទៃ  ហៃតអុ្វ ីយើង   
មិន បិទ មិន ឱៃយ ថៃ ចូល ដៃរ មក»។

តាម លោក ឌនិ ពទុ្ធ ី ចាបត់ាងំ ព ី
បៃទៃស ថៃ  បាន បិទ ពៃំដៃន របស់ 

គៃ  មក  បានធ្វើ ឱៃយ អាជវីករ នងិ ពល-  
រដ្ឋ ខ្មៃរ នៅតាម ពៃដំៃន ជបួ ការល ំបាក  
ដោយសរចណំលូ របស ់ពកួគៃតៃវូ- 
បាន បាតប់ង ់ទាងំ សៃងុ។ រឯី  ពល រដ្ឋ   
ខ្មៃរ  ដៃល បៃថយុ បៃថាន ឆ្លង ដៃន ទៅ   
បៃទៃស ថៃ តៃវូ ចណំាយ ថវកិា ទ្វៃដង  
និង បៃឈម នឹង គៃះថា្នាក់ ផង ដៃរ។

 រដា្ឋាភបិាល ថៃ បានបៃកាស បទិ 

ពៃំដៃន ជាមួយ កម្ពុជា  កាលពី ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំមុន  ហើយ កៃយ ពី មាន 
កចិ្ចចរចា  ភាគ ីទាងំ២កប៏ាន ឯក ភាព   
ឱៃយមាន ការដោះដរូ ទនំញិ រវាង បៃ- 
ទៃស  ទាងំ២នៅតាម ចៃក ទា្វារពៃ ំដៃន   
អន្តរជាត ិមយួ ចនំនួ ខណៈ បៃទៃស   
ថៃ រតឹ បន្តងឹ សវុត្ថភិាព  ដើមៃប ី ការពារ 
ការរាលដាល ជំងឺ កូ វីដ១៩៕

អោម ប៊ុនធឿន

ភ្នំពេញៈ  ការងារ បង្ក បង្កើន- 
ផល សៃវូបៃងំក្នងុ  ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២ ១  
សមៃ ច  បាន លើស ផៃន ការ ដល់ 
១៣៧,៣៩% ដៃល ស្មើ នងឹ ជា ង 
៦ សៃន ហិកតា  ខណៈ ផៃន ការ  
ដៃល គៃង  ទកុ មាន ចនំនួ ជាង ៤ 
សៃន ហិក តា។

 គិត មក ដល់ ពៃល នៃះ  ការ - 
បៃមូល ផល សៃូវបៃំង បាន  ជាង 
២   សៃន ហិក  តា ទទួល បរិមាណ 
សរបុ ចនំនួ ១ លាន តោន  ដោយ 
ទិន្នផល គិត ជា មធៃយម៤,៤១តោ  ន 
ក្នុង១ហិក  តា។ នៃះ បើតាម 
របាយ ការណ ៍បៃចាខំៃ កមុ្ភៈ  របស ់
កៃសងួកសកិម្ម  រ ុកា្ខា បៃមាញ ់នងិ 
នៃសទ ដៃល ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ ទទួល- 
បាន កាល ពី ថ្ងៃអងា្គារ។  

ក្នុង របាយ ការណ៍  ចុះ ថ្ងៃទី ៥ 
ខៃ មនីា បាន សរសៃរថា មក ទល ់
ពៃល នៃះ  ការ បង្កបង្កើនផល 
សៃូវ បៃំង  សមៃចបាន ៦៣០ 
៨៨៣ ហិក តា ស្មើ ១៣៧, ៣៩ % 
នៃ ផៃនការ ចំនួន ៤៥៩ ២០០ 
ហិក   តា ដោយ ការបៃមូល ផល 
សៃវូ បៃងំ បាន ចំនួន ២៤៧ ០៨ ៩ 
ហិក តាទទួល បរិមាណ សរុប ចំនួ ន 
១ ០៩០ ៣៣៤តោន និង ទទួ ល-   
បាន ទិន្នផល គិត ជា មធៃយម៤,៤ ១ 
តោន ក្នុង ១ហិក  តា។ 

របាយ ការណ ៍បានបញ្ជាក ់ថា ៖ 
« ផលិ  តកម្ម ដំណាំ សៃូវ រដូវបៃំង 
មាន ផ្ទៃដី ភ្ជួ ររាស់ សមៃចបាន 
ចំនួន ៦៣០ ៩៦៤ហិក  តា ក្នុង 
នោះ ភ្ជួ ររាស់ ដោយ គោ កៃបី មាន 
ចំនួន៤ ២៥៧ហិក  តា ស្មើនឹង 
០,៦៧% និង ដោយ គៃឿងយន្ត 
ចំនួន ៦២៦ ៧០៧ហិក  តា ស្មើ 

នឹង៩៩,៣៣%។ ផ្ទៃដី សប- 
ពៃះ សមៃចបាន ២៦ហកិ  តា។ 
រីឯ ផ្ទៃដី ស្ទូង  និង ពៃះ សមៃច 
បាន ចំនួន៦៣០ ៨៨៣ហិក  តា 
ស្មើ នឹង១៣៧,៣៩% នៃ ផៃន - 
ការ ចំនួន ៤៥៩ ២០០ហិក  តា 
លើស ឆ្នាំមុន ៣៣ ៣៧៥ហិក-  
តា » ។  ជា មួយ គ្នា នៃះ កៃសួង 
កសិកម្ម  បាន ជំរុញ  ដល់ គៃប់ អង្គ - 
ភាព ជំនាញ ទំាងអស់ឱៃយ យក ចិ ត្ត  - 
ទុក ដាក់  គិតគូរ ទៅលើ ការចុះ 
អន្តរាគមន៍ ទាន់ ពៃល វៃលា ក្នុង- 
ការស្តារ ការប៉ះ ពាល ់នងិ ខចូ ខា ត  
ដោយ គៃះ ធម្មជាតិ ការ រាត តៃបា ត 
ដោយ សត្វល្អិត ចងៃ ការកើត 
ជំងឺផៃសៃងៗលើ ដំណាំ កសិកម្ម 
និង  ការតៃៀម លក្ខណៈ នៅពៃល 
កសកិរ ទទលួរ ង នវូ ផល ប៉ះ ពាល ់
ផៃសៃងៗ ជាយថា ហៃតុ។ 

លោក វៃ ង សខុន រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសងួកសកិម្ម បាន សរសៃរ លើ 
ហ្វៃ ស ប៊ ុក របសល់ោក កាលព ីថ្ងៃ  
ទី ៥ ខៃមីនា ថា ទោះជា ពៃះរា ជា - 

ណាចកៃ កម្ពជុា កដ៏ចូ ជា បណា្តា- 
បៃទៃស ស្ថតិ នៅក្នងុ អាង ទន្លៃ មៃ - 
គង្គ បាន ជួប បញ្ហា បៃឈម  នឹង 
កមៃិត កម្ពស់ ទឹ ក ទន្លៃ មៃគង្គ 
នៅក្នងុ រដូវវសៃសា ឆ្នា២ំ០២០កន្ល ង  - 
ទៅ យ៉ោង ណា ក៏ដោយ ក៏ កម្ពុជា 
នៅតៃមាន ខៃត្ត មួយ ចំនួន អាច 
ដា ំដុះ បាន ចៃើន។  លោក បញ្ជាក ់
ថា ៖«មន្តៃ ីជំនាញ បាន ពិនិតៃយ ឃើ ញ 
ថា មាន ខៃត្ត ចនំនួ៥ក្នងុ ចណំោ ម 
២៥ រាជ ធានី-ខៃត្ត បាន ធ្វើ ការ 
ដំាដុះ លើ ផ្ទៃដី សៃវូ រដូវបៃងំ ចៃើ ន - 
ជាងគៃ »។ ខៃត្ត ទាំង នោះ មាន  
ខៃត្ត ពៃ វៃង សមៃច បាន ១១១- 
២៧៩ ហិក  តាខៃត្ត តាកៃវ សមៃ ច 
បាន ១០៧ ៣៧៧ហិក  តា ខៃត្ត 
កំពង់ ធំ សមៃច បាន ៧៦ 
៩៥៦ហិក  តា ខៃត្ត កណា្តាល 
សមៃច បាន ៥៥ ០៤៧ហិក  តា 
និងខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ សមៃ ច 
បាន៥០ ៥១១ហិក តា»។

យោងតាម ការពៃយា កររបស់ 
អគ្គនាយក ដា្ឋាន កសិកម្ម ការ - 

បៃមលូ ផល សៃវូ រដវូបៃងំ ឆ្នានំៃះ 
អាច មាន ចំនួន ជាង ២,៦លាន 
តោន។

លោក យ៉ង សំង កុមារ អ្នក- 
ជំនាញ ផ្នៃក កសិកម្មថ្លៃង ថា ការ - 
ធ្វើ សៃូវ បៃំ ង របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
កម្ពុជា មាន បញ្ហា បៃឈម  ធំ៣ 
ដូច ជា បញ្ហា ខ្វះ ទឹក បញ្ហា តម្លៃ ន ងិ  
បញ្ហា ការ ចណំាយ លើការ ផលតិ 
អស់ ដើម ទុន ចៃើន។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«តាម ការ- 
អង្កៃត របស់ ខ្ញុំ ទី១ គឺបញ្ហា ទឹក 
ចង់ និយយ ថា ពៃល ខ្លះ គត់ មា ន  
ទកឹ គៃប ់គៃន ់ពៃល ខ្លះ កអ៏ត ់ទៅ 
ដោយ នៅ តំបន់ ១ ចំនួនអាង ស្ត ុក - 
ទឹក មាន កមៃតិ។ បញ្ហាទី ២គឺ រឿង  
តម្លៃ តម្លៃ ហ្នឹង វាមាន បញ្ហា ជា 
បៃព័ន្ធ ចង់ និយយ ថា  គត់ ចៃូត 
ភា្លាម  តៃូវ ការ សមៃុក លក់ ភា្លាម 
អ៊ីចឹង វាពិបាក បៃមូល ផ្តុំ ហើយ 
បញ្ហា ទី ៣ វាទាក់ ទង រឿង ការ - 
ចំណាយ លើ ការ ផលិត ខ្ញុំ ឃើញ 
ចំណាយ ចៃើន ណាស់ »៕ 

 គឹ ម   សា រុំ   

ពេះ សី ហនុៈ  កៃមុ ជន សងៃស័យ 
បរទៃស ៤ នាករ់មួមាន ជន ជាត ិចនិ  
បៃុស សៃី ៣ នាក់ និង ស្តៃី ជន ជាតិ 
វៀត ណាម មា្នាក់ តៃូវ បាន នគរ បាល 
ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ កសង សណំុ ំរឿង 
បញ្ជូន  ទៅ សលា ដំបូង ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ  កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ 
បនា្ទាប់ ពី ឃត់ ខ្លួន នៅ ថ្ងៃទី ៨ ខៃ  
មីនា ដោយ បាន លាក់ កញ្ចប់ 
គៃឿងញៀន ក្នុង នំ យក ទៅ ឱៃយ គ្នា 
គៃ ក្នុង មណ្ឌល ច តា្តា ឡី ស័ក ក្នុង 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ។ 

 លោក   ជនួ   ណា រនិ្ទ  ស្នង ការ- 
នគរ បាល ខៃត្ត ពៃះសី ហនុ  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ 
ថា  ជន សងៃស័យ ជា ជន ជាតិ ចិន 
មាន  ឈ្មោះ  ZOU WUQI  
អាយុ ៣២ ឆ្នាំ- ឈ្មោះ LIU 
HUA  ភៃទ សៃី  អាយុ ២២ ឆ្នាំ   
ឈ្មោះ  Gao Yahong ភៃទ 
បៃុស  អាយុ ២៩ ឆ្នាំ  អ្នក ទាំង ៣ 
នាក់ គ្មោន មុខ រប រពិត បៃកដ ។ 
ចណំៃក ស្តៃ ីជន ជាត ិវៀត ណាម 
ឈ្មោះ HOANG THI MANH  
អាយ ុ២៨ ឆ្នា ំ  មខុ របរ លក ់អវីា៉ាន ់
តាម អន ឡាញ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« ជន ទាំង ៤ 
នាក ់តៃូវ បាន សមត្ថ កចិ្ច  កសង 
សំណំុ រឿង បញ្ជនូ បន្ត ទៅ តលុាការ 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ហើយ ដើមៃបី 
តលុា ការ ចាត ់ការ បន្ត តាម នតី-ិ 
វិធី ចៃបាប់ » ។ 

 លោក ស្នង ការ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា 
អំពើ ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន របស់ 
ជន សងៃស័យ បៃុស សៃី ទាំង ៤ 

នាក់ គឺ បាន ធ្វើ ឡើង កៃយ 
ឃត់ ជន សងៃស័យ ឈ្មោះ  មា៉ោន់  
ទី ណូ ភៃទ បៃុស  អាយុ ២៧ ឆ្នាំ  
ជនជាតិ ខ្មៃរ មុខ របរ រត់ តា ក់សុី 
បាន យក អីវា៉ាន់ ទៅ ផ្ញើ ឱៃយ អ្នក ធ្វើ 
ច តា្តា ឡ ីសក័ ដោយ បង្កប ់គៃឿង- 
ញៀន នៅក្នុង ក្នុង ថង់ នំ មាន 
មៃសៅ កៃម ពណ៌ ស ថា្លា សងៃស័យ 
ជា សរ ធាតុ ញៀន ១ កញ្ចប់ ។    
បនា្ទាប់ ពី សមត្ថ កិច្ច សកសួរ  
បុរស នោះ បាន ឆ្លើយ ថា  គត់ 
មិន បាន ដឹង ថា នៅ ក្នុង ថង់ នំ 
នោះ មាន បង្កប់ គៃឿង ញៀន ទៃ  
បនា្ទាប់ ពី សក សួរ ចប់  បុរស 
មា្នាក់ នោះ បាន សហ ការ   បន្ត នាំ 
សមត្ថ កចិ្ច ទៅ ឃត ់ជន សងៃស័យ 
បានជាបន្តបនា្ទាប់។ ចំពោះ វត្ថុ- 
តាង ដៃល សមត្ថ កិច្ច ដក ហូត 
បាន  មាន មៃសៅ កៃម ពណ ៌ស ថា្លា 
សងៃស័យ ជា សរធាតុ ញៀន 
ចំនួន  ៨ កញ្ចប់ , ថា្នាំ គៃប់ ពណ៌ 
កៃហម សញ្ញា (WY) ចំនួន   ២ 
គៃប់ ,  លិខិត ឆ្លង ដៃន ចំនួន  ២ 
កៃបាល ជា កម្មសិទ្ធិ ជន សងៃស័យ 
ទាងំ ២ នាក ់, ទរូសព័្ទ ដៃ ចនំនួ ៤ 
គៃឿង , លុយ យន់ ចំនួន  ៧១ 
យន់  និង សមា្ភារ វៃច ខ្ចប់ មួយ 
ចំនួន ។  ចំ ណៃក ស្តៃី សងៃស័យ 
មា្នាក់ ដៃល ជា មា្ចាស់ នំ នោះ សមត្ថ- 
កិច្ច ដកហូត បា ន វត្ថុ តាង មាន  
មៃសៅ កៃម ពណ៌ ស ថា្លា សងៃស័យ 
ជា សរធាតុ ញៀន ចំនួន  ៤ 
កញ្ចប់ ,  ថា្នា ំញៀន មៃ តំ ហ្វៃ តា មីន  
(WY) ចំនួន ៥ គៃប់ , ទូរស័ព្ទ 
ដៃ មា៉ោក  iPhone8  ពណ៌ ខ្មោ ១ 
គៃឿង លិខិត ឆ្លង ដៃន ១ កៃបាល 
ជា របស់ ជន សងៃស័យ ៕

ទិដ្ឋភាពក្នងុផេសាររុងក្លឿ  នេប េទេសថេកេបេរពេដំេនកម្ពជុា-ថេ ពីឆ្នា២ំ០១៩។ រូប ហៃង ជីវ័ន

ក្មេងបេសុ ម្នាក់ កំពុង  ចង ពេយួរ អាវ បន្លាច ចាប កំុ ឱេយសីុសេវូ បេងំ នៅ ក្នងុ សេកុ ល្វាឯម ពី ថ្ងេ ទី ១០ មករា ។ រូបថត ជីវ័ន

ការបង្កបង្កើនផលស្រវូប្រងំសម្រចបានជាង៦០មឺ៉នហិកតា ជនបរទ្រស៤នាក់ត្រវូបានចាប់ខ្លនួ
បញ្ជនូទៅត៉លាការរឿងគ្រឿងញៀន

កម្ពជុា-ថ្របើកកិច្ចប្រជំ៉បនា្ទាន់រកដំណោះស្រយឱ្រយអាជីវករខ្ម្ររចូលទៅលក់ដូរនៅផ្រសាររ៉៉ងក្លឿវិញ
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អ្នកចិញ្ចមឹមាន់អំពាវនាវ...
តពីទំព័រ១...ពៅ  បៃ ធាន សមា- 

គម អ្នក ចិញ្ចឹម សត្វ កម្ពុជា  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ព ីមៃសិល មញិ ថា 
ទផីៃសារ មាន ់សាច ់ ឬ មាន ់កសកិម្ម 
កំពុង បៃ ឈម បញ្ហា ខ្លាងំ  ដោ យសារ  
កំណើន ការ ចិញ្ចឹម មាន់ របស់ 
កសកិរ មាន ការ កើន ឡើង  ហើយ 
បៃរ មក ជួប បញ្ហា កូវីដ ១៩  នៃ ពៃតឹ្ដ ិ- 
ការ ណ៍ ២០ កុម្ភៈ បន្ថៃម ទៀត ។ 
បញ្ហា នៃះ បណ្ដាល ឱៃយ មាន់ សាច់ 
រាប់ លាន  កៃបាល ទូទាំង បៃទៃស 
គ្មាន ទីផៃសារ  ហើយ បាន ធា្លាក់ ថ្លៃ 
ដល់ ១ ៣០០ រៀល  ក្នុង ១ គីឡូ- 
កៃម ដៃល ខសុ ឆ្ងាយ ព ីពៃល មនុ 
មាន តម្លៃព ី៤  ០០០ ទៅ ៤ ៥០០ 
រៀលក្នុ ង១ គីឡូ កៃម ។

លោក ថ្លៃង ថា  កាល ពមីនុ មាន 
បញ្ហា កូវីដ ១៩ ទីផៃសារ មាន់ សាច់ 
មាន តមៃូវ ការក្នុង ១ថ្ងៃ  ជាង ១០ 
មឺុន កៃបាល  បុ៉ន្ដៃ បច្ចបុៃបន្ន មានតមៃវូ - 
ការ តៃមឹ ៣-៤ មឺុន កៃបាល  ក្នងុ ១ថ្ងៃ 
ដៃល បណ្ដាល ឱៃយ មាន់ សាច់ នៅ 
សល់ ពី ៥ -៦មឺុន កៃបាល ក្នងុ ១ថ្ងៃ ។ 
    លោក ថ្លៃង ថា៖ «ឥឡូនៃះ ទផីៃសា រ 
លក់ មាន់ សាច់ នៅ ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា យើង អត់ មានទៃ  ហើយ  
ពៃល នៃះ កំុ ថា ឡើយ លក់ ក្នងុ តម្លៃ 
១ ៣០០ រៀល ឬ ១ ៥០០ រៀល 
ក្នុង ១គីឡូ កៃម  សូមៃបី តៃ លក់ 
៥០០ រៀល  ក៏គ្មាន អ្នក ណ ទិញ 

យក ទៅ ធ្វើ អីដៃរ » ។
លោក បន្ត ថា ៖ «បញ្ហា នៃះ 

អគ្គនា យក  ដ្ឋាន ជំនាញ នៃ កៃ- 
សួង កសិ កម្ម កំពុង ដោះ សៃយ 
ប៉នុ្ដៃ មនិ ដងឹ តៃវូ ដោះ សៃយ តាម 
ផ្លវូ ណ ។ដចូ្នៃះ មាន តៃ សបៃបុ រស- 
ជ ន ទៃ ខ្ញុំ សូម អំពាវ នាវ ផង  សូម 
ជួយ ទិញ មាន់ សាច់  ពី បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ដើមៃបី ឱៃយពកួ គត ់បាន ដើម ទុន 
ខ្លះ ពៃះ ដើម ទុន ផលិត របស់់ 
ពួក គត់ ថ្លៃ ណស់។ពៃល នៃះ 
មាន តៃ អពំាវ នាវ ទៅ ឱៃយ ផ្នៃក ខង 
កង ទ័ព  ឬកៃ ុម អ្នក ដៃល មាន 
តមៃវូ ការ ជួយ ទិញ ទៃ» ។

បើ តាម លោក  សៃ៊នុ  ពៅ កស-ិ 
ដ្ឋាន ចិញ្ចមឹ មាន់ សាច់ របស់ កសិក រ 
ក្នងុ ១ កន្លៃងៗ មា នចា បព់ ី២-៣ 
មុឺន កៃបាល ឡើង ទៅ  ដូច្នៃះ កា រ- 
ខត បង់ មាន ទំហំ ធំ ។   បញ្ហា មួយ 
ទៀត  កសិករ គ្មាន ការ ងារ ធ្វើ ក៏បៃរ 
មក  ខ្ចី លុយ ធនាគ រ ដើមៃបី យក 
មក បង្កើត កសិ ដ្ឋាន ចិ ញ្ចឹម មាន់ 
ប៉ុ ន្ដៃ ឥឡូវ គ្មាន ទីផៃសារ លក់ ចៃញ 
ហើយ រក ដើម ទុន មក វិញ មិន 
បាន ផង ។ មៃយ៉ាង ទៀត បញ្ហា នៃះ  
ក៏ បណ្ដាល មក ពី ពល រដ្ឋនាំ គ្នា 
ចិញ្ចឹម មាន់ ដោយ គ្មាន ការ ពិភា- 
កៃសា ជា មួយ អ្នក ជំនាញ  និង សមា- 
គម អ្នក ចញិ្ចមឹ សត្វ កម្ពជុា ឱៃយ បាន 
ចៃបាស់ លាស់ ទើប បណ្ដា ល ឱៃយមាន  

កំណើន មាន់ សាច់ កើន ឡើង ហួស 
ពី តមៃូវ ការ ទីផៃសា រ   ។ 

លោក ជាវ  សំណង  កសិ ករ 
មា្នាក់  កំពុង បៃក ប របរ ចិញ្ចឹម មាន់ 
នៅ  ភូមិ រំដោះ ថ្មី  ឃុំ ពោធិ៍ មៃល  
សៃុ កបសៃ ដ្ឋ  ខៃត្ដ កំពង់ ស្ពឺ ថ្លៃ ង 
កាល ពីមៃសិលមិ ញ ថា កៃ យ  ពី ផ្ទុះ 
ការ ឆ្លង រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៃ ពៃឹត្ដិការ ណ៍ សហគ មន៍២០ 
កមុ្ភៈមក  គទឺ ីផៃសារ មាន ់សាច ់បាន 
ធា្លាក ់ថ្លៃ តៃ ម្ដង  ហើ យមាន ឈ្មញួ 
ខ្លះ បានឱៃយ តម្លៃ តៃឹម  ១ ១០០- 
១ ៣០០ រៀល ប៉ុណ្ណោះ  ក្នុង ១ 
គីឡូ កៃម ។លោក ឱៃយដឹ ង ថា  ក្នុង 
សៃកុ ប សៃដ្ឋ មាន កសិ ដ្ឋាន  ចិញ្ចមឹ 
មាន់ បៃ មាណ ជាង ៧០ កន្លៃង  ។  

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ «ឥឡវូ 
តម្លៃ មាន់ សាច់ ចុះ ថោក  ប៉ុន្ដៃ 
ចណំ ីមាន ់ឡើង ថ្លៃ ។ ខ្ញុ ំមាន កស-ិ 
ដ្ឋាន ចិញ្ចឹម  មាន់ ៣ កន្លៃង ក្នុង ១ 
កសិដ្ឋា ន មាន មាន់ ចាប់ ពី ១៥- 
០០០ កៃបាល ទៅ ២៥ ០០០កៃបាល។  
ឥឡូវ នៃះ លក់អ ត់ចៃ ញទៃ មា ន់ 
ខ្ញុំ នៅ ពៃញ រោង ទាំ ងអ ស់  ឥឡូវ  
ដល់ ពៃល តៃូវ លក់ ហើយ  ពៃះ 
ចិញ្ចឹម បាន ១ខៃ ហើយ  »។

បើ តាម  លោក ជាវ  សំណង 
មាន់ សាច់ ១កៃបាល អាច មាន 
ទម្ងន់ ចាប់ ជាង ១ គីឡូកៃ មរ ហូត 
ដល ់៣ គឡី ូកៃម  ហើយ ជាទទូៅ 
កៃយ ពៃល ចិញ្ចឹម រយៈ ពៃល  
១ ខៃ  ៥ថ្ងៃ  គឺ តៃូវ លក់ ចៃញ 

ទៅកា ន់ ទីផៃសា រ  ។ 
លោក ឌ ី សៃន កសុល  បៃធាន 

ការិយា ល័ យ កសិកម្ម នៃកៃសួង 
ក សិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃ- 
សាទ សៃុក បសៃដ្ឋ  បាន បញ្ជាក់ 
ដៃ រ ថា ការ ធា្លាក់ ថ្លៃ មាន់ សាច់  
យា៉ាង គំហុក មក តៃឹម ១ ៥០០ 
រៀ ល  គឺ បនា្ទាប់ ពីមានការផ្ទុះ  
ឡើង ពៃតឹ្ដកិា រណ ៍២០ កមុ្ភៈ។ ប៉នុ្ដៃ 
កាល ពមីនុ  ពៃតឹ្ដកិា រណ ៍ ២០ កមុ្ភៈ  
ក សិករ អាច លក់ មាន់ សាច់ បាន 
១ គឡី ូចាប ់ព ី ៣ ៥ ០០រៀ ល ទៅ 
៥  ០០ ០រៀ ល ។  

លោ ក ថ្លៃង ថា ៖«ចំពោះ កសិករ 
 ចិញ្ចឹម មាន ់ដៃល បាន សហកា រ 
ជាមួ យ កៃុម ហ៊ុន  មាន ដូច ជា 
កៃុ ម  CP គឺ មិន មាន បញ្ហា អីទៃ ។ 
ប៉ុន្ដៃ ដោយ ឡៃក  ចំពោះ កសិករ 
ដៃល ពួកគ ត់ ផ្ដាច់ ខ្លួន ចៃញ ពី 
កៃុម ហ៊ុន  ឬ គ្មាន កិច្ច សនៃយ ជា- 
មួ យ កៃុម ហ៊ុន  ដៃល ចិញ្ចឹម ជា 
លក្ខណៈ  គៃួសារ នោះ ទើប ជួប 
ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លាំង ទៅ លើ តម្លៃ  ។ 
បើក សិករ ចិញ្ចឹម មាន់ ដៃល មិន 
បាន ចុះ កិច្ច សនៃយ ស ហកា រ  ជា មួយ  
កៃុម ហ៊ុនៗ ទិញ មាន់ របស់ ពួក- 
គត់ ប៉ុន្ដៃ ទិញ  ក្នុង តម្លៃ ថោក» ។ 

 លោក តាន់ ផន់ ណរា៉ា  អគ្គ- 
នាយ ក នៃ អគ្គនា យក ដ្ឋាន សុខ- 
ភាពស ត្វ និង  ផលិត ផល កសិ- 
ក ម្មស ត្វ នៃ កៃសងួ កសកិ ម្មថ្លៃង 
កាល ពីមៃសិ ល មិញថា  បញ្ហា នៃះ 

បាន កើត ឡើង ចៃើន ដង រួច មក 
ហើយ  ចំណៃក អ គ្គនាយក ដ្ឋាន  
ក៏បាន ជជៃក គ្នា ចៃបាស់ លាស់  
ជា មួយ កៃុម ហ៊ុន ធំៗ  ដើមៃបី ឱៃយ 
មាន ផៃន ការ ចង កៃង ជា កៃុម 
ដើមៃបី ឆ្លើយ តប នឹង វិបត្ដិ កំពុង 
កើតឡើ ង នៃះ  ។ 

លោក បានបញ្ជាក់ថា៖ «បើ  
កៃុ ម ហ៊ុន ធំៗគត់ មាន ផៃន ការ 
គត ់ធ្វើ អ្វ ីមនិ ជាបញ្ហា ប៉នុា្មាន ទៃ។ 
ប៉ុន្ដៃ ការ ចិញ្ចឹម មាន់ ដៃល ជា 
បញ្ហា គឺ មាន់ សាច់ដៃល ចិញ្ចឹម   
ក្នុង រយៈពៃល មួយខ្លី ។បង ប្អូន 
បៃជាជន  យើង គត់ ឃើញ ថា  របរ 
នៃះ ចិញ្ចឹម  បាន លុយ ក្នុង រយៈ- 
ពៃ ល ខ្ល ីទើប នំា គ្នា សមៃកុ ចិញ្ចមឹ 
ដៃល នាំ ឱៃយ បុក គ្នា លើ ទីផៃសារ »។

លោក បាន ថ្លៃងថា ៖ «យើង 
កំពុង ស្នើ ទៅ កៃុម ហ៊ុនធំ ៗ  ឱៃយ 

រៀបចំ ជា ឃ្លាំង បង្កក ធំៗ  ដើមៃបី 
យើង ដោះ នូវ បញ្ហា បនា្ទាន់ ៗ  នៅ 
ពៃល ការ ផ្គត់ ផ្គង់ របស់ យើង វា 
ខ្ពស់ខ្លាំង ជាង ទីផៃសារ ។ យើង 
ក៏មាន ផៃន ការ ពិភាកៃសា គ្នា បន្ត 
ទៀត  ពាក ់ព័ន្ធ ទៅនឹ ង ការ ផលិត 
មាន់ សាច់  គឺ មិន ឱៃយ ជំរុញ  មិន ឱៃយ 
បង្កើន ទៀត ទៃ »។

យា៉ាង ណក្ដ ី លោក តាន់ ផន់- 
ណរា៉ា បាន អះអាង ថា ផលិត- 
ផល មាន់ សាច់  បើ  គ្មាន បញ្ហា- 
កូវីដ ១៩ គឺ ផលិត មិន លើស 
តមៃូវ ការ ទីផៃសា រ ទៃ ។ប៉ុន្ដៃ បញ្ហា 
កូវីដ ១៩នៃ ពៃឹត្ដិការណ៍២ ០  
កុ ម្ភៈនៃះ  កម្មវិធី ជួប ជុំ មង្គល- 
កា រ ពិធី បុណៃយ ផៃសៃង ៗ   តៃូវ បាន 
ផ្អាក  ហើយ ពលរដ្ឋ សូមៃបី តៃ ទៅ 
ផៃសារ ក៏មិន បាន ទៅដៃ រ  ទើប គ្មាន 
តមៃូវ ការ ទី ផៃសារ  ៕ 

ទិដ្ឋភាពមាន់ចិញ្ចមឹនៅកសិដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ព ឺពីថ្ងេ៩ មីនា  ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

�េ � នគ េ ប់គេ ង  � រ� និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន គេ ប់គេ ង � រ�និពន�  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ ស� ងលី

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

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជ តិ 
បៃ  ក់ ស យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

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

  គឹ ម ស រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,ឡា យ ស មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ ន៉ ដ រា� , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

សួន  ស វា �តឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

�្ន េករចន �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ន យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ មនសុៃស ចនំនួ ៦៤នាក ់ថ្ម ីទៀត  
តៃូវបាន រកឃើញ លទ្ធផល វិជ្ជមាន វីរុស 
កវូដី១៩ ដៃលជា អ្នកឆ្លង ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ  ដៃល សរុប ក្នុង 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍នៃះ  អ្នកឆ្លង កើនឡើង រហតូ- 
ដល់ ៦១៣នាក់  ខណៈ អ្នក ពៃយាបាល 
ជាសះ សៃបើយ  មាន ចំនួន ១១នាក់ នៅ 
ថ្ងៃ ទី៩  ខៃមីនា  ឆ្នាំ២០២១។

យោង តាម  របាយការណ៍ របស់ កៃសួង 
សុខាភិបាល  នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ ទី១០ មីនា   ឱៃយ 
ដឹងថា ក្នុង ចំណោម អ្នកដៃល ឆ្លង ទាំង- 
៦៤នាក់  មាន ជន ជាតិ ខ្មៃរ ចំនួន ៣៩ នាក់ 
ជន ជាតិ ចិន ចំនួន ២៣នាក់  និង ជន ជាតិ 
វៀត ណាម ចនំនួ ២នាក។់ ករណ ីឆ្លង ថ្ម ីនៃះ 
កើត ឡើង ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ខៃត្ត ពៃះ សី- 
ហនុ ពៃវៃង  កណា្តាល និង ខៃត្ត សៀម រាប ។

ជាមួយ គ្នានៃះ ក៏ មាន អ្នក ជំងឺ ចំនួន ១១ 
នាក់  តៃូវបាន ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ ពី 
ជំងឺ កូវីដ១៩  រួមមាន ជនជាតិ ចិន ៨នាក់  
ជន ជាតិ វៀត ណាម  ២នាក់  និង ជន ជាតិ 
ខ្មៃរ មា្នាក់។  អ្នក ទាំងនៃះ  រស់ នៅ ក្នុង រាជ- 
ធានីភ្នំពៃញ និង តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ចៃញ ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ  បនា្ទាប់ ពី តៃស្ត លទ្ធ- 
ផល អវិជ្ជ មាន កូវីដ ១៩ ចំនួន ២ដង។

គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី១០  ខៃ មីនា  កម្ពុជា មាន 
អ្នក ជងំ ឺកវូដី១៩  សរបុ ចនំនួ ១ ១២៤នាក ់ 
ក្នុង នោះ អ្នក ដៃល តៃូវ បាន ពៃយាបាល 
ជាសះសៃបើយ  មាន ចំនួន ៥៤៩នាក់  និង 
អ្នកដៃល កពំងុ សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ មាន ចំនួន ៥៧៤នាក់។

ដោយ មើល ឃើញ នៅមាន អ្នក ល្មើស 
នឹងវិធាន ការ ចតា្តាឡីស័ក នៅ តាម ទីតាំង 
ឯក ជន  ដៃល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ សហ គមន៍ ២០កុម្ភៈ  លោក ឃួង 

សៃង  អភិបាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  បាន- 
ចៃញ វិធានការ រឹតបន្តឹង ការអនុវត្ត វិធាន- 
ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក ទៅលើ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ខ្មៃរ នងិ ជន បរទៃស។ លោក បានបញ្ជា ឱៃយ 
បៃធាន កៃុម សន្តិសុខ ការពារ គោលដៅ 
ចតា្តា ឡីស័ក  កៃុមគៃូ ពៃទៃយ បៃចាំការ  
អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន  និង គៃប់ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ 
តៃវូបង្កើន ស្មារត ីយកចតិ្ត ទកុដកគ់ៃប ់គៃង  
ឃ្លាំមើល  ណៃនាំ  និង មាន ចំណាត់ ការ   
ឱៃយបាន ទាន់ ពៃលវៃលា  ដើមៃបី ធានាថា  
កៃមុ បគុ្គល ទាងំឡាយ ដៃល កពំងុ ធ្វើចតា្តា- 
ឡីស័ក ស្ថិតកៃម ដៃន សមត្ថ កិច្ច របស់ 
ខ្លនួ  ពតិជា បានអនវុត្ត យ៉ាង ខា្ជាបខ់្ជនួតាម- 
វិធាន ចតា្តាឡីស័ក  និង ការណៃនាំ របស់ 
កៃសួង សុខាភិបាល។

លោក ថា ៖«នៅ មាន កៃមុ មនសុៃស ពាក-់ 
ព័ន្ធ មួយ ចំនួន តូចបាន ល្មើស នឹង វិធាន 
នៃះ  ដោយ អនុវត្ត មិនបាន ពៃញ លៃញ 
ដចូ ជា គៃច វៃះ មនិ ពៃម សហការ ជាមយួ 
អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន។ មិន ស្តាប់ តាម ការ- 
ណៃនាំ របស់ មនៃ្តី សុខាភិបាល  ធ្វៃស- 

បៃហៃស  និង មាន បុគ្គល ខ្លះ បាន លួច- 
ចៃញ មក ខាង កៃ ក្នុង អំឡុង ពៃល ធ្វើ- 
ចតា្តាឡីស័ក ដៃលអាច បង្ក ហានិភ័យ 
យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ សហគមន៍  និង 
សុខភាព សធារណៈ ទាំង មូល»។

លោក អភិបាល បញ្ជាក់ថា  បុគ្គល 
ដៃល គៃច វៃះ ពី ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក  ឬ 
បុគ្គល  ដៃល គៃ ចចៃញ ពី ទីកន្លៃង ធ្វើ- 
ចតា្តាឡី ស័ក នឹង តៃូវ ទទួល ពិន័យ អន្តរ- 
ការណ៍ ជាបៃក់ ពី ១លាន ដល់ ៥លាន 
រៀល ពៃម ទាងំ តៃវូ ផ្តនា្ទាទោស តាម ចៃបាប ់
ពៃហ្មទណ្ឌ ជាធរ មាន។

ជាកស់្តៃង  សមត្ថកចិ្ច កៃងុ ភ្នពំៃញ បាន- 
ឃត់ ខ្លួន មនុសៃស ២នាក់  យកមក ធ្វើ- 
ចតា្តាឡីស័ក ឡើង វិញ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី៩  
ខៃមីនា  បនា្ទាប់ ពី ពួក គៃ បានល្មើស នឹង 
ការធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៅ ផ្ទះ  ដោយ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ ផៃសារ បឹង កៃង កង។

ជាមយួ គ្នានៃះ ដៃរ  អធកិារ សៃកុលា្វាឯម  
លោក កន សខុកាយ  បានសមៃច បទិ ភមូ ិ
វាលធំ  ឃុំ ពាម ឧកញ៉ា អុង  ជាបណោ្តាះ- 

អាសន្ន នៅ ពៃឹក ថ្ងៃទី១០  ខៃមីនា  ដៃល 
មានខ្នង ផ្ទះ ចនំនួ ៣០០ គៃសួរ  ដោយ ក្នងុ 
ភូមិ នោះ មាន ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោកថា  កមា្លាងំ សមត្ថកចិ្ច បានធ្វើការ- 
ហ៊ុមព័ទ្ធ ភូមិ  និង មិនអនុញ្ញាត ឱៃយ អ្នក- 
ណា ចៃញ កៃ ឡើយ ដោយ ខាង គៃពូៃទៃយ 
នឹង យក សំណាក ពួកគៃ ទាំងអស់ ដើមៃបី 
ធ្វើ តៃស្ត រក វីរុស កូវីដ១៩។

ចណំៃក រដ្ឋបាល សៃកុ បាធាយ នៃ ខៃត្ត- 
កំពង់ចាម  បាន ជូន ដំណឹង ពី ការរក- 
ឃើញ សៃ្តី ជន ជាតិខ្មៃរ មា្នាក់ មាន វិជ្ជមាន 
កូវីដ ១៩ មក លក់ ខោអាវ នៅ ក្នុង ផៃសារ- 
ផ្អាវ  ក្នុង ឃុំផ្អាវ  សៃុក បាធាយ  កាល ពី 
ថ្ងៃទី៥  ខៃមីនា  និង បាន ធ្វើតៃស្ត ដឹង 
លទ្ធផល កាល ពីថ្ងៃ ទី៨ ក្នុង នោះ អ្នក-  
ដៃ ល បាន ប៉ះពាល ់ផ្ទាល ់ជាមយួ នងឹ សៃ្ត ី
រូប នៃះ ចំនួន ៣នាក់ តៃូវ បាន ដក់ ឱៃយ ធ្វើ- 
ចតា្តា ឡីស័ក  និង យក សំណាក ពិនិតៃយ 
ផង ដៃរ។ រដ្ឋបាល ខៃត្ត នៃះ ក ៏បាន អពំាវ- 
នាវ ឱៃយ អ្នក ដៃល មាន ការ សងៃស័យ ប៉ះ- 
ពាល់ នឹង សៃ្តី រូបនៃះ តៃូវ ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក 
និង អនុវត្ត ឱៃយ បាន តៃឹ ម តៃូវ តាម វិធាន 
សុខាភិបាល។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺឯណោះ វញិ បាន- 
ជនូ ដណំងឹ ព ីករណ ីរក ឃើញ សៃ្ត ីមា្នាក ់មាន 
វរីសុ កវូដី១៩  ដៃល បាន មក លក ់សម្លៀក- 
បំពាក់ នៅ ក្នុង ផៃសារ បាត់ដឹង សៃុក ឧដុង្គ  
កាល ព ីថ្ងៃទ៦ី  មនីា។ ករណ ីនៃះ  រដ្ឋបាល- 
ខៃត្ត បាន បិទ តូប លក់ដូរ សម្លៀក បំពាក់ 
ក្នុង ផៃសារ នៃះ ចំនួន ១២ តូប ជាបណោ្តាះ- 
អាសន្ន  ហើយ កៃុម ការងារ ឆ្លើយ តប 
បនា្ទាន ់ទៅ មន្ទរី សខុាភបិាល ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ
បាន ចុះ យក សំណាក អាជីវករ ចំនួន 
២៥នាក់ (១៧នាក់ រស់ នៅ ក្នុង សៃុក 
ឧដងុ្គ  ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺនងិ ៨នាក ់រសន់ៅ ក្នងុ 
ខៃត្ត កណា្តាល)៕

 គឹម  សារុំ 

កំពង់ធំៈ នគ រ បាល ខៃ ត្តក ំពង-់ 
ធ ំបាន បញ្ជនូ យវុជនសងៃសយ័ ៣ 
នា ក់ ទៅ សលា ដំបូ ងខៃត្តកាល- 
ពីរ សៀ ល មៃសិលមិញ បនា្ទាប់ ពី 
សមត្ថកិច្ចចា ប់ខ្ល ួន ពាក់ ព័ន្ធ អពំើ  
មនសុៃស ឃត  កៃយពៃលមាន 
ពិ ធី រំាធុង បាស់ មួយកាល ពី យប់ 
ថ្ងៃ  ទី៧ មីនា នៅ ភូមិ ស្ពាន គៃង  
ឃុំ ចំណារ កៃម  សៃុក ស្ទាង  
ខៃត្ត កំព ង់ធំ ។

លោក ទិតៃយ  សំ ណាង  ស្នង ការ- 
រង ទទួល ផៃនពៃហ្ម ទណ្ឌនៃ ស្នង 
ការដ្ឋាននគ របាល ខៃ ត្តកំព ង់ធំ 
ឱៃយដឹ ង ពីមៃសិល មិញថា  ជនសងៃស័យ  
ទាំ ង៣នាក់  ទី ១ - ឈ្មាះ  កុយ  
មករា អាយ ុ២០ឆ្នា ំ ,ទ២ី- ឈ្មាះ 
ឡោម  លុច    អាយុ២ ០ឆ្នា ំ  និង 
ឈ្មាះ នឿង  សញ់   អាយុ ២១ឆ្នាំ ។                  
រីឯ  យុវជនរង គៃះ ឈ្មាះ  លន  
គង ់សុអីុមី  ហៅ  ចើប  អាយ ុ១៩ 

ឆ្នាំ ជា កសិក រ ។ពួក គៃមា នលំ 
នៅ ភ ូមជិអីាប ់ ឃុ ំចណំារ កៃ ម  
សៃុក ស្ទាង  ខៃត្ត កំព ង់ធំ។ 

លោក បៃប់ ថា  កៃុម ជន - 
ស ងៃស័យ តៃូ វស មត្ថ កិច្ច   របស់ 
លោក បញ្ជ ូនប ន្ត ទៅស លា ដំបូង 
ខៃ ត្ត កំ ព ង់ធំ នៅ រ សៀល ថ្ងៃទី 
១០  ខៃមីនា   ប នា្ទា ប់ពីន គ រ- 
បាល សៃុកស្ទា ង បញ្ជូន ពួក គៃ 
ដល់ ស្នង ការ ដ្ឋានន គរបា ល ខៃត្ត  
កំ ពង ធំបានប៉ុ នា្មាន ម៉ា ង និ ង 
កៃ យពី សមត្ថ កិច្ច លោក បញ្ចប់ 
នីតិ វីធី សុើ បសួរ  ។

 លោក ថា៖   «រឿ ងនៃះ យើង 
មិន ទា ន់ សន្មត ថា មនុសៃស៣ នាក់ 
នៃះជា អ្នកសមា្លាប់  ជនរ ងគៃះ  
នៅឡើយ ទៃ  គៃន់តៃ ថា អ្នក 
ទាំង ៣  ស្ថិត ក្នុង  កៃុមម នុសៃស  
ប ង្កប ទល្មើស នោះ ឯង ។ពៃះ 
ពៃល នោះ យបង់ ង ឹត មនិ ដងឹ ថា 
នរ ណា ជាជ នដៃ ដល់  ពិត បៃ- 
ក ដទៃ  ដូច្នៃះ ហើយ យើង តៃូវ- 

ការ សរួព ួកគៃ បន្តទៀ ត ។ធម្មតា 
ពៃល ស មត្ថ កិ ច្ចចាប់ បាន ជន 
សងៃស័យ មិនសូវបៃប់ សមត្ថ- 
ក ិច្ចអ សទ់ៃ   តៃយ៉ា ង ណា តលុា- 
ការ នឹង ចាត់ ការ តា មនី តិវិ ធី 
ប ន្តទៀ ត» ។

លោ ក   វ៉ន  សុភ័ណ  អធិកា រ- 
រ ង នគរបាលសៃុក ស្ទាង បាន 
រៀបរាប់ពីមៃសិល ថា  មុន កើត- 
ហៃតុ នៅ ក្នងុ ភូមិ ស្ពាន គៃង  មានព ិ
ធ ីរា ំធងុ បាស ់។ លុះចបក់ម្មពធិី  
មនុ សៃស មា្នា ក៏ ទៅ ផ្ទះរៀ ងៗ ខ្លួន។ 
ប៉នុ្តៃ មនិដ ឹងថា   កៃមុ ជ នបង្ក នងិ 
កៃុម ជន រង គៃះទាស់ សម្តី គ្នា   
យ៉ា ងណា ទៃ ក៏សៃប់តៃណាត់ 
មកវ៉ៃគ្នា នៅ ថ្នល់ ជាតិ  ឆ្ងាយ ពី 
ក ន្លៃងរាំ ជា ង១គី ឡូម៉ៃ តៃ   ។ 

លោ ក បន្ត ថា  ពៃលក ំពងុ វ៉ៃគ្នា  
សៃប់តៃ ជនរ ងគៃះ  ឈ្មាះ  
លន  គង់ សុីអុីម  បានជិះម៉ូតូ 
មា្នាក់ឯងមក ដល់  ហើយគត់ 
ស្គាល ់មនសុៃស មា្នាកក់្នងុ ចណំោ ម 

ទាំង២ កៃុមនៃះ ។ពៃល នោះ   
ជ នរង គៃះ  បាន ចូ ល ទៅឃ ត់ 
កុំ ឱៃយគៃវ៉ៃបុ រសដៃ លគ ត់បាន 
ស្គាល់នោះ ។តៃ ក៏តៃូ វគៃ វ៉ៃ នឹង 
វ ត្ថុរឹ ង ចំកៃបាលផ្នៃ ក ខាង កៃយ 
បណា្តាល ឱៃយរ ប ួស ធ្ងន ់ ហើយ តៃវូ 
បាន កៃ ុម គៃ ួសរ  ដឹក ទៅ សង្គៃះ 
នៅ ម ន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក  សៃកុ ស្ទា ង  
តៃ បាន ស្លា ប់ពៃ លប ញ្ជូ ន ដល់ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ។ 

លោក បៃប ់ តា មស ម្ត ីអ្នកឃើញ  
ហៃ តុកា រ ណ៍ ថា៖  « ពៃ លនោះ  
យ ប់ ងងឹ ត មិ នដឹ ង ថា  នរ ណា វ៉ៃ 
តៃវូ ជ ន រ ងគៃះទៃ  ប៉ ុន្តៃ បក្ខ ព ួក 
ប ង្ក យើ ង ចាប់ បា ន ៣នា ក់»។

បើ តាម លោក  សុភ័ណ   កៃយ  
កើត ហៃតុ បៃ មាណ  ២០នាទី 
សម  ត្ថ កចិ្ច សៃកុ ស្ទា ង នងិ មាន 
ការ ដឹក នំាពី លោក ទិតៃយ  សំណាង 
ស្នងការ រង ទទួ លផៃ ន ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ បាន ចុះ អន្តរា គ មន៍  ហើ យ  
ភា្លាមៗ នោះក៏  បា នសៃវ ជៃវ  

ឃត ់ខ្លនួបាន ៣នា  ក។់  រឯី អ្នក- 
ពាក់ ព័ ន្ធ ផៃសៃង ទៀត បាន គៃច  
ខ្ល ួនអ ស ់ តៃសម ត្ថ ក ិច្ច កពំងុ បន្ត 
តាម រក ប ក្ខពួ ក នៅឡើ  យ។   

 ករ ណី ដោយ ឡៃក មួយ ទៀ ត 
នៅ យ ប់ ថ្ងៃទី ៧  មីនា នោះ ក៏  
មា ន សក ម្មភាព វ៉ៃគ្នាកើត ឡើ ង 
ផ ង ដៃ រ នៅ ក្នុ ងភូ មិ សង្គៃះ ឃុំ 
បឹងលា្វា  សៃកុ សន្ទកុ  ខៃត្ត  កំពង់- 
ធំ  បណា្តាលឱៃយ  យុវជ ន មា្នា ក់  ឈ្មាះ 
នៀត  អាយុ១ ៨ឆ្នាំ  តៃូវ គៃកា ប់ 
របសួសៃ ំលលា ដ ៍កៃបា  ល  ។ នៃះ 
បើ តាម លោក ជា  ពឿន  នាយ- 
ការិ យល័ យ  ពៃហ្មទ ណ្ឌ ក មៃិត 
ធ្ង ន់ ខៃ ត្តកំព ង់ធំ  បៃប់កាល ពី  
មៃសិ លមិ ញ ។

លោកបា ន ឱៃយដ ឹង ថា ប ច្ចបុៃបន្ន  
ជន  រងគៃះ រូ បនៃះកំ ពុង តៃូវ 
យកទៅស ង្គៃះ នៅ  មន្ទីរ ពៃទៃយ 
ពៃះកុ សុមៈ (ពៃទៃយ លោ ក  សងៃឃ)  
ខណៈ សមត្ថ កិច្ច កំពុង សៃវ- 
ជៃវ   ចាប់ខ្លួន ជនស ងៃស័យ  ៕ 

រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ លើមនុស្ស៦៤នាក់ទៀត ខណៈ១១នាក់ព្យាបាលជាសះស្បើយ

បញ្ជូនជនសង្ស័យ៣នាក់ទៅតុលាការ ករណីវ៉្យុវជនមា្នាក់បណ្ដាលឱ្យស្លាប់

អាជ្ញាធរខេត្តតាកេវចុះពិនិតេយអ្នកធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅ  មណ្ឌលបណ្តះុបណ្តាលគេបូងេៀនក្នងុខេត្ត។រូប រដ្ឋបាលខៃត្តតាកៃវ
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,760 16,700 16,780 16,680

2 GTI 3,430 3,500 3,500 3,430

3 PAS 12,880 12,620 13,100 12,600

4 PEPC 3,000 3,070 3,070 2,900

5 PPAP 12,260 12,480 12,480 12,260

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

7 PWSA 6,220 6,300 6,300 6,220

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

គយចិន កំពុងពិនិត្យ លក្ខណសម្បត្ត ិ  កសិដ្ឋាន និង កុ្មហុ៊នស្វាយ
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋ បាល គយ នេ 
សាធារណ រដ្ឋ បេជា មានិត ចិន 
(GACC)នៅ ថ្ងេ ពធុ បាន ពនិតិេយ  
និង វាយ តម្លេ លើ កសិដ្ឋាន  ចមា្ការ 
សា្វាយ  កម្ពជុា ចនំនួ៣ក្នងុ ចណំោម   
៣០  និង រោង ចកេ បេពេឹត្តិ កម្ម 
សមា្លាប ់សមាសភាព ចងេ ចនំនួ 
៤ ដើមេបី ឈាន ទៅ ដល់  ការ នាំ- 
ចេញ ផ្លេ សា្វាយ សេស់ ទៅ កាន់ 
ទផីេសារ ចនិ ជា ផ្លវូការ។ នេះ  បើ  តាម 
ការ អះអាង របស់   លោក វេង 
សាខុន រដ្ឋ មនេ្តី កេសួង កសកិម្ម 
រកុា្ខា បេមាញ ់នងិ នេសាទ ដោយ 
លោក  បង្ហាញ ក្តី  សងេឃឹម  ថា  នឹង 
ទទួល បាន លទ្ធ ផលវិជ្ជ មាន។ 

ការ វាយ តម្លេ នេះ តេូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង បនា្ទាប់ ពី កេសួង កសិកម្ម 
បានផ្ញើបញ្ជ ីឈ្មោះ កស ិដ្ឋាន ចមា្ការ 
សា្វាយ ចំនួន៣០ និង រោង ចកេ 
បេពេតឹ្ត ិកម្ម សមា្លាប ់ពង រយុ ចោះ 
ផ្លេ សា្វាយ ចំនួន៤ទៅ ភាគី ចិន  
កាលពី ខេ មុន ។

លោក រដ្ឋមន្តេ ីបាន បន្ថេម ថា 
រដ្ឋ បាល គយ ចនិកេងុ ណាន នងី 
ខេត្ត កា្វាង សុ ីបាន ធ្វើ ការ វាយ តម្លេ  

ជាក់ ស្តេង នៅ ទីតាំង កសិដ្ឋាន 
សា្វាយ និង រោង ចកេ  នីមួយៗ  
តាម បេពន័្ធ បច្ចេកវទិេយា ព ីចមា្ងាយ  
(ZOOM)។ 

លោក  ថ្លេងថា ៖«ខ្ញុ ំសងេឃមឹ ថា 
ការ តេួត ពិនិតេយ វាយ តម្លេ របស់ 
រដ្ឋ បាល គយ ចិន នឹង បញ្ចប់ នៅ 
ថ្ងេទី១០ នេះ ហើយ ខ្ញុំ សងេឃឹម 
ថា  យើង អាច ទទលួ បាន លទ្ធផល   
ល្អ ជាទី គាប់ ចិត្ត»  ។

លោក បន្ត ៖ «ក្នុង នាម ថា្នាក់ 
ដឹក  នាំ កេសួង កសិកម្ម  ខ្ញុំ សូម 
ចូល រួម អបអរ សាទរ  និង សូម 
ជូនពរ  ឱេយ ទទួល បាន ជោគ ជ័យ 
ជា សា្ថាពរ ដើមេបី ឈាន ទៅ ដល់ 
ការ នាំ ចេញ ផ្លេ សា្វាយ សេស់ ជា 
ផ្លូវ ការ ចេញ ពី កម្ពុជា ទៅ កាន់ 
បេទេស ចិន »។

បើ តាម លោក រដ្ឋមន្តេ ី កសដិ្ឋាន  
សា្វាយ ទាងំ៣នេះ រមួ មាន  កសិ-
ដ្ឋាន  របស់ កេុមហ៊ុន Angkor   
Harvest  Co.,  Ltd កេុម ហ៊ុន  
UCDL  Development  Co.,  
Ltd  និង កេុម ហ៊ុន  Bamin  
Agriculture  Hi-Tech  De-
velopment  Co.,  Ltd ។ 

ចំណេក រោង ចកេ បេពេឹត្តិ កម្ម 

សមា្លាប់ ពង រុយ លើ ផ្លេ សា្វាយ 
ដោយ បេើ ទឹក ក្តៅ(HWT)  
របស់ កេុមហ៊ុន  Long Wo 
Agriculture (Cambodia) 
Co., Ltd  កេុមហ៊ុន  Boeung 
Ket  Fresh Fruits Co.,  Ltd  
កេុម ហ៊ុន  AL  Jazeelan  
Food  Pte  Ltd និង រោង ចកេ 
បេពេឹត្តិ កម្ម បេើ ចំហាយ ទឹក ក្តៅ  
(VHT)  របស់ កេុម ហ៊ុន  Hy-
undai  Agro  (Cambodia)  
Co.,  Ltd ។ 

កាលពី ខេ មករា ឆ្នាំ២០២០ 

កម្ពជុា សមេច បាន កចិ្ច ពេមពេៀង 
ជាមយួ បេទេស ចនិ សមេប ់កតូា  
នាចំេញផ្លេ សា្វាយ សេស ់ ៥០ មុនឺ  
តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។ 

បុគ្គលិក កេុមហ៊ុន មួយ ក្នុង 
ចំណោម កេុមហ៊ុន ខាង លើសុំ 
មិន បញ្ចេញ ឈ្មោះ  បាន បេប់ 
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ថា កាលពី ថ្ងេពុធ 
រដ្ឋ បាល គយ ចិន បាន  វាយ  តម្លេ 
ចមា្ការ សា្វាយ របស ់កេមុហ៊នុ លោក 
ដោយ ផ្ទាល ់ តាម បេពន័្ធ ZOOM 
ហើយ សងេឃឹម ថា កេមុហ៊នុ  លោក  
នឹង ជាប់ពីការ វាយ តម្លេនេះ ។ 

លោក ថ្លេងថា៖«អ្វីៗ ដេល 
យើង  បាន រៀប ចំគឺ យើង បាន 
គោរ ព ទៅ តាម ការ ណេ នា ំរបស ់
កេសងួ កសកិម្ម  យើង សងេឃមឹ ថា  
នឹង ទទួល បាន ជោគ ជ័យ ក្នុង 
កិច្ច ការ នេះ » ។

លោក ហ៊នុ ឡាក ់អគ្គនាយក 
កេុមហ៊ុន រីចហា្វាម អេសា៊ា ឯ.ក 
ធា្លាប ់ បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ថា  លោក 
កពំងុ ទន្ទងឹ រងច់ា ំការ សមេច  ចងុ- 
កេយ  ដើមេបី នាំ ចេញ ផ្លេសា្វាយ- 
សេស ់ ដោយ ផ្ទាល់ ទៅ ទីផេសារ ចិន  ។ 

លោក ថា៖« ការនាំ ចេញ សា្វាយ  -  
សេស ់ទៅ បេទេស ចនិ របសខ់្ញុ ំមនិ 
ទាន់ ចាប់ផ្តើម ទេ ដោយ រង់ចាំ ការ  - 
សមេច  ជា ចងុ កេយ ព ីភាគ ីចនិ  ។ 
បច្ចុបេបន្ន យើង នាំ ចេញ ផ្លេ សា្វាយ-  
សេស ់ តចិតចួ ទៅ ទផីេសារ ចនិ តាម  
បេទេស វៀតណាម » ។

កម្ពជុា បាន នាចំេញ ផលតិ ផល  
កសកិម្ម កេពី អង្ករ ទៅ កាន់ ទីផេសារ  
អន្តរជាត ិសមេច បាន ១ ៥៩៩ 
៩២២តោនក្នងុ រយៈ ពេល  ២ខេ 
ដើម ឆ្នា ំនេះ កើន ឡើង  ៥៥, ២៧ 
ភាគ រយ  ធៀប  រយៈពេល ដចូ គា្នា 
កាលព ីឆ្នាមំនុ ក្នងុ នោះ ផ្លេ សា្វាយ  
មាន ៤៣ ៦៨០តោន ៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ NagaCorp ជា បេតិ-
បត្តិករ និង កេុមហ៊ុន អភិវឌេឍន៍  
កាសុណី ូ ដេល ចុះ បញ្ជ ីនៅផេសារ- 
ហ៊នុ ហងុកងុ  ជា  កេមុហ៊នុ មេ របស ់
កេមុ ហ៊នុ កាសុណី ូNagaWorld   
ដេល មាន មូលដ្ឋាន នៅទី កេុង 
ភ្នពំេញ  បាន បេកាស ថា  ខ្លនួ នងឹ  
បេងចេក ភាគលាភ១០០ ភាគរយ  
នេ បេក ់ ចណំេញ សទុ្ធ  ដេល  រកបាន   
នៅ ឆមាស ទ២ី   ឆ្នា ំ២០២០ដល ់
ភាគ  ទុនិកដេល   ស្មោះតេង់  ក្នុង 
អំឡុង ពេលវិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩។  

ការបេង ចេក ភាគ លាភ  សមេប់ 

ភាគ ទនុកិ គមឺាន ចនំនួ ១,៨៨ សេន  
ដុលា្លារ ក្នុង ១ភាគ ហ៊ុន ដេល 
តណំាង ឱេយ អនបុាត ការ បេងចេក  
១០០ ភាគរយ  ដោយ ពងឹ ផ្អេក  លើ   
បេក ់ចណំេញ សទុ្ធ ដេល រក បាន   
អំឡុង ឆមាស ទី២  ឆ្នាំ ២០២០ ។

 កេុមហ៊ុន បាន ឱេយ ដឹង នៅក្នុង 
របាយការណ ៍ហរិញ្ញ វត្ថ ុដេល ចេញ  
ផេសាយ កាល ពីថ្ងេទី ៨ ខេ មីនា  ថា ៖  
«  ជា ការ ផ្ដល់រង្វាន់ ដល់ ភាគ ទុនិក   
ដេល ជឿជាក ់លើ កណំើន រយៈពេល  
វេង របស ់ កេមុហ៊នុ នេះ  ទោះបជីា   
ពេល វេលាដ៏ ពិបាក នៅថ្ងេនេះ   
កេមុបេកឹេសា ភបិាល  បាន ផ្ដល ់អន-ុ
សាសន៍ ឱេយ បេងចេក ភាគ លាភ  

១០០ ភាគរយ ដេល  មនិ ធា្លាប ់ មាន  
នេ បេក ់ចណំេញ សទុ្ធ  ដេល រក 
បាន ក្នុង អំឡុង ពេល ឆមាសទី 
២   ឆ្នាំ ២០២០  ជា ភាគលាភ 
ចុងកេយ  គិតតេឹម ថ្ងេទី ៣១  
ខេ ធ្នូ   ឆ្នាំ ២០២០»។ 

 កេមុហ៊នុ បន្ត ថា  ខ្លនួ នងឹ រៀបច ំ
កចិ្ច បេជុ ំរៀងរាល ់៦ខេម្តង ដើមេបី   
តេតួ ពិនិតេយ   វាយ តម្លេ  និង ពេល-  
វេលា ដស៏ម រមេយ  សមេប ់កេ តមេវូ  
គោល នយោបាយ  ភាគលាភ  របស់ 
ខ្លួន  សេប ជាមួយ  បេក់ ចំណូល 
កេុម ហ៊ុន   សេដ្ឋកិច្ច  ពិភពលោក  
សា្ថាន ភាព ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

ដោយសារ តេ ការរកីរាលដល  

ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន កពំងុ ប៉ះពាល ់
ខា្លាងំ លើ សេដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ តបំន ់ នងិ 
ពភិព លោក   រមួទាងំ កម្ពជុា បាន 
បណា្ដាល ឱេយ កេុមហ៊ុន  Naga 
បទិទា្វារ បណោ្ដាះ អាសន្ន រយៈពេល  
៣ ខេ កាល ព ីឆ្នាមំនុ  តេ កេមុហ៊នុ 
បាន អះអាង ថា  ចំនួន ករណី 
ឆ្លង កវូដី ១៩  តេវូបាន ទបស់ា្កាត ់
បាន ល្អបេសើរ នៅ  កម្ពុជា ។

 កេុមហ៊ុន  Naga បាន ឱេយ ដឹង 
ថា  ចាបត់ាងំ ព ីការ ចាបផ់្ដើម បើក  
ដំណើរ ការ ជាថ្មី នេ អាជីវកម្ម 
កាសុីណូ   កាល ពីថ្ងេទី ៨  ខេ កក្កដ 
ឆ្នាំ  ២០២០  កេុម ហ៊ុន មួយនេះ 
បាន កត់តេ អតេ ការ ស្ទុះងើប 

ឡើង វិញ លើក  ដំបូង  (បើធៀប 
នឹង អំឡុងពេល  មុន ការ បិទ 
ដំណើរ ការ កាលពី តេី មាស ទី១ 
ឆ្នាំ២០២០ ) បេហេល  ជា ៩៥ 
ភាគរយ នេ ផ្នេក អតិថិជន  លេង 
លេបេង ទូទៅ   និង បេហេល ៦៩ ភា គ- 
រយ នេ អ្នក លេង លេបេង វីអា យ  ភ។ី 

ចាប ់តាងំ ព ីការ ចាបផ់្ដើម បើក 
ដំណើរ ការ ជាថ្មី នេ អាជីវ កម្ម 
កាសុណី ូកាល ពថី្ងេទ ី៨ ខេ កក្កដ  
ឆ្នា ំ២០២០  រហតូ ដល ់ថ្ងេទ ី៣១  
ខេ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០  កេុម ហ៊ុននេះ 
បាន  កតត់េ កមេតិ បេកប ដោយ 
ចរីភាព នេ ការ ស្ទុះ ងើប  ឡើង វញិ 
ទំហំ អាជីវ កម្ម»៕ LA

ដំណើរការ សម្លាប់សមសធាតុចងេ នៅក្នងុរោងចកេ   ។ រូបថត សហការី 

NAGAប្កាស ប្ងច្កភាគលាភ ដ្លខ្លនួ ចំណ្ញ ក្នងុឆមាសទី២

វៀតណាម ព្យាករ   
ការ កើន ឡើង  ការ   -  
ក្លង្ បន្ល ំពាណិជ្ជកម្ម    
តាម អ្ឡិច តូ្និក

ទកីេងុ ហាណយូៈ វៀតណាម 
កំពុង កេសមេួល  កេបខ័ណ្ឌ ចេបាប ់  
ដើមេបី លើក កម្ពស់  ការ អភិវឌេឍ   
ពាណិជ្ជកម្ម តាម អេឡិច តេូនិក  
ដោយ ផ្តៅត លើ ការ ទប់ សា្កាត់ 
ការ ក្លេង បន្ល ំខណៈ អាជា្ញាធរបេ-  
ទេស នេះ បាន ពេយាករ ពី ហានិភ័យ  
កើនឡើង ក្នុងវិស័យ នេះ ។ 

លោក Tran Huu Linh 
នាយក នេ នាយកដ្ឋាន សុើប- 
អង្កេត ទីផេសារ វៀតណាម បាន 
នយិាយ ថា ការ ទញិ ទនំញិ តាម 
អនឡាញ  បានកា្លាយ ជា រឿង ដ៏ 
ពេញ នយិម ក្នងុ បេទេស វៀតណាម   
ក្នុង ឆ្នាំ ថ្មីៗ នេះ  ហើយ ការក្លេង- 
បន ្លំកា រធ្វើពាណិជ្ជកម្ម តាម អេ- 
ឡចិ តេនូកិ នងិបណា្ដាញ សង្គម  
ក៏បាន កើន ឡើង ដូច គា្នា។  

លោក Linh បាន នយិាយ ថា 
ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០២០ ជា ឆ្នា ំដេល មាន 
ការ អភិវឌេឍ ពាណិជ្ជកម្ម តាម 
អេឡិច តេូនិក យា៉ាង រហ័ស ក្នុង 
បរិបទ នេ ការ រីករាល ដល កូវីដ 
១៩  ពេល ដេលឃ្លាងំ ទនំញិ  អាច  
តេវូ បាន គេ ដក់ នៅ ទីណា ក៏ បាន   
ខណៈ សេវា ផ្តល ់ជនូ  នងិការទ-ូ   
ទាត ់ តាម អនឡាញ  ធ្វើ ឱេយ ការ  - 
ចេក ចាយ ទំនិញ  កាន់ តេ ឆប់- 
រហ័ស ជាង មុន ហើយ                        កតា្តៅ នេះ 
បង្ក  ឱេយ មាន ផល វបិាក ចេើន ក្នងុ 
ការ បេយុទ្ធ បេឆំង  ការ រត់ពន្ធ 
ទំនិញ  និងការ ក្លេង បន្លំ ។ 

លោក  បានឱេយ ដងឹ  ដេរថា កេមុ 
ការងរ  ទទលួបន្ទកុ  បេយទុ្ធ បេឆងំ  
ផលតិផល គេចពន្ធ  នងិ  ក្លេង កា្លាយ  
តាម  អេឡចិ តេនូកិតេវូបាន បង្កើត  
ឡើង កាល ពី ដើម ឆ្នាំ មុន។ 

 លោក បាន ពេយាករ ថា ការបន្ល ំ 
តាម អេឡិច តេូនិកនឹង មាន បេ- 
ហេល ៥០ ទៅ ៦០ ភាគរយ  នេ 
ការ បន្លំ ពាណិជ្ជកម្ម សរុប  នៅ 
ក្នុង រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ខាងមុខ៕  
VNS-ANN/RR
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ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ទោះ ប ីជងំ ឺកវូដី ១៩ 
បាន បន្ត ការ ឆ្លង រាល ដាល រយៈ- 
ពៃល ជាង១ ឆ្នាំ ហើយ ក៏ ដោយ 
ក៏ សកម្ម ភាព នៃ ការ ចាក់  ដី និង 
សាងសង ់ហៃដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ  នៃ 
គមៃង អភិវឌៃឍន៍ កោះនរា  មិន 
បាន ជាប ់គាងំ ឡើយ  ដោយ មក 
ដល ់ពៃល នៃះ សមៃច បាន បៃ-
មាណ ៤៥ ភាគ រយ ។ នៃះ បើ 
យោង តាម ថ្នាក ់ដកឹ នា ំកៃមុហ៊នុ 
អភិវឌៃឍន៍ OCIC។ 

កោះនរា មាន ទីតាំង នៅ ក្នុង 
តំបន់ ចៃបារ អំពៅ នៃ ខណ្ឌ ចៃបារ - 
អពំៅ ទល ់មខុ  កៃងុ រណប កោះ- 
ពៃជៃ ដៃល បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហ៊ុន 
OCIC កពំងុ សង ់  សា្ពាន ចនំនួ ២ 
ខៃសៃ ភា្ជាប់ ទៅ ទីនោះ (១ចៃញ ពី 
កោះ ពៃជៃ និង ១ទៀតចៃញ ពី 
ផ្លូវ ជាតិ លៃខ ១) ដោយ សា្ពាន 
ទាំង ២  នឹង តៃូវ ចំណាយ ថវិកា 
បៃមាណ ៣៩,៦ លាន ដុលា្លារ។ 
គមៃង នៃះ តៃូវ បាន អភិវឌៃឍ 
ដោយ កៃមុ   ហ៊នុ OCIC លើ ផ្ទៃដ ី
ទហំ ំ១២៥ ហកិតា កៃម ទនុ- 
វនិយិោគ  ២,៥ ពាន ់លាន ដលុា្លារ។ 
OCIC  ចាប់ ផ្តើម ចាក់ ដី បំពៃញ 
បុក គៃឹះបៃតុង ចៃំង ទន្លៃ និង 
កសាង  ហៃដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ក្នុង 
គមៃង នៃះ  តាំង ពី ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០២០  ដោយ គៃង នងឹ បញ្ចប់  
ក្នុង រយៈ ពៃល ៣៦ ខៃ ។

លោក ទចូ សណំាង អគ្គនា-
យក រង កៃុមហ៊ុន វិនិយោគ ទុន 
អាណិកជន កម្ពុជា (OCIC) 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ១០ ខៃ មីនា  ថ  ការ សាង- 
សង ់ ហៃដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ  គមៃង 
អភវិឌៃឍន ៍កោះ នរា  កពំងុ ដណំើរ 
ទៅ មខុ ដោយ រលនូ ខណៈ ការ- 

ចាកដ់ ីបពំៃញ នងិ ការសាងសង ់
ចៃំង ទន្លៃ នា ពៃល នៃះ សមៃច 
បាន ជិត ៤៥ ភាគ រយ ។ លោក 
បន្ត   ថ  ពៃល នៃះ កៃុម ហ៊ុន មិន 
ទាន ់ បើក លក ់គមៃង ណាមយួ 
ទៃ ដោយ  កៃមុហ៊នុ ផ្តោត  សខំាន ់ 
ទៅ លើ  ការ កសាង ហៃដា្ឋារចនា- 
សម្ព័ន្ធ តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក អះអាង ថ៖ «សកម្ម - 
ភាព   សាងសង់   គមៃង អភិវឌៃឍន ៍ 
នៅ កោះនរា កំពុងដំណើរ ការ 
ទៅ មុខ តាម ផៃនការ  កំណត់ ។ 
ការ រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
មនិ បាន ធ្វើ ឱៃយ អាក ់ខាន ដលដ់-ំ
ណើរ ការ សាង សង់ ទៃ » ។

លោក បន្ថៃម ថ សមៃប ់ការ- 
កំណត់ ថ នឹង មាន សំណង់ ធំៗ 
ចំនួន ប៉ុនា្មាន ក្នុង គមៃង នៃះ គឺ 
កៃុមហ៊ុន  OCIC មិន ទាន់ អាច 
កណំត ់បាន ទៃ ដោយ អ្វីៗ  វា នងឹ 
អាសៃយ័ ទៅ លើ កណំើន សៃដ្ឋ-
កិច្ច និង ការ ចូល មក បណា្តាក់- 
ទុន របស់ វិនិយោ គិន  ជាក់ ស្តៃង 

គឺ វា អាច បៃហាក់ បៃហៃល នឹង 
គមៃង កៃុង រណប កោះ ពៃជៃ  
ដៃល រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ 
មាន ការ សាងសង់ សំណង ់ធំៗ  
និង ខ្ពស់ៗ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។ 

ទោះ  យ៉ាង ណា លោកបញ្ជាក ់ 
ថ នៅ ពៃល សាង សង ់រចួ  កោះ 
នរា នឹង កា្លាយ ជា តំបន់ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម និង កន្លៃង រស់ នៅ បៃណីត 
មួយ នៅ  ភ្នំពៃញ ដៃល រួម មាន  
មជៃឈមណ្ឌល ពាណជិ្ជ កម្ម សនួ- 
ចៃបារ សាធារណៈ រោងមហោ-
សៃព លនំៅឋាន បៃណតី ៗ  នងិ 
ធនាគារ ជាដើម។

លោក ប៉ ូអា៊ា វ គង ់អគ្គនាយក 
កៃមុហ៊នុ  អ៊ៃត វា៉ា នស ៍រៀលអៃ- 
ស្ទៃត បាន និយយ ថ គៃប់ ការ- 
អភិវឌៃឍ ហៃដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ  នឹង 
ធ្វើ ឱៃយ សកម្ម ភាព ទញិ -លក ់នងិ 
តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ នៅ ក្នងុ តបំន ់
កើន  ឡើង ប៉នុ្តៃ ដោយ សារ ពៃល 
នៃះ សា្ថាន ភាព នៃ ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ កម្ពុជា 

មិន ទាន់ មាន ភាព ល្អ បៃសើរ  
ហៃតុ  នៃះ ចរន្ត ទិញ លក់ និង 
តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ នៅ តំបន់ 
កៃបៃរនោះ មិន មាន ការ បៃ បៃួល 
អ្វី គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់ ទៃ ។

លោកបាន ថ្លៃង ថ៖ «ទីផៃសារ -  
អចលន ទៃពៃយ នៅ ទនីោះ នងឹ មា ន  
កំណើន ឡើង វិញ បនា្ទាប់ ពី ការ- 
សាងសង់ ហៃដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ 
បាន ចៃើន ពៃម ជា មួយ សា្ថាន - 
ភាព    កូវីដ ១៩ ល្អ បៃសើរ »។ 

អគ្គ នាយក កៃុមហ៊ុន OCIC 
លោក ពុង ឃាវសៃ ក្នុងពៃល 
បើកការ ដា្ឋាន សាង សង ់សា្ពាន  ២ 
ខៃសៃ ភា្ជាប ់ទៅ កោះនរា កាល ព ី ខៃ 
តលុា ឆ្នា ំ២០២០ បាន នយិយ 
ថ សាងសង ់ហៃដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ  
ដើមៃបី អភិវឌៃឍកោះ នរា នៃះ   កៃុម 
ហ៊នុ   គៃង នងឹ ចណំាយ  បៃក ់
បៃមាណ ៥៥០ លាន ដុលា្លា រ។ 
គមៃង នៃះ  នងឹ បៃើ   កមា្លាងំពល- 
កម្ម  ៧  ០០០ នាក់ នៅ ពៃល 
សាង សង់ ពៃញ លៃញ ៕  LA

Sailun Group  ចាប់  ...
ត ពី ទំព័រ ១...ក្នុង ការ សាង- 

សង់ រោង ចកៃ  ក្នុង តំបន់ សៃដ្ឋ - 
កិច្ច ពិសៃស  QiLu (Cambo-
dia) នៅ ខៃត្ត សា្វយ រៀង ដោយ   
មាន សមត្ថភាព ផលិត កង់ រថ-
យន្ត បាន  ៥ លាន ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។  
នៃះ បើ តាម ព័ត៌ មាន ខាង លើ   ។

Tyrepress media បានឱៃយ 
ដឹង   ថ  Sailun Group បាន 
បា៉ាន់ បៃមាណ ថ  គមៃង  នៃះ 
នឹង  តមៃូវ ឱៃយ មាន ការ វិនិយោគ 
ចំនួន ១,១៨ ពាន់ លាន យន់។

តបំន ់សៃដ្ឋ កចិ្ច ពសិៃស  Qilu 
តៃវូ បាន បៃតបិត្តកិារ ដោយ កៃមុ-  
ហ៊ុន  Qilu(Cambodia) 
Economic Co., Ltd។ តបំន ់
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស នៃះ   ស្ថិត នៅ 
ក្នុង ខៃត្ត  សា្វយ រៀង ។  

លោក រស ់ផារទិ្ធ អ្នកនាពំាកៃយ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត សា្វយរៀង បាន 
សា្វគមន ៍ចពំោះ គមៃង  បង្កើត 
រោងចកៃ ផលិត សមៃបក កង់ រថ-
យន្ត នៃះ។ លោក   និយយ ថ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត  គាទំៃ រាល ់ គមៃង   
វិនិ យោគ  ទាំង អស់ ដើមៃបី ជួយ 
បង្កើត  ការងារ នងិ បង្កើន បៃក-់ 
ចំណូល  ដល់ បៃជា ជន ។

លោក ថ្លៃង ថ៖« យើង គា្មាន អ្វ ី
តៃូវ ជំទាស់  ទៃ ចំពោះ គាត់ មាន 
បំណង មក វិនិយោគ នៅ សៃុក 
យើង ឱៃយ តៃ តៃឹម តៃូវ តាម ចៃបាប់ 
និង មាន ការ អនុម័ត ពី កៃុម បៃឹ-
កៃសា អភិវឌៃឍន៍ កម្ពុជា»។

កៃុម បៃឹកៃសា អភិវឌៃឍន៍ កម្ពុជា  
កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ  ក៏ បាន អនុម័ត 
រោងចកៃ ផលតិ កង ់រថយន្ត  មាន 
តម្លៃ ១៥ លាន ដុលា្លារ របស់   
កៃុម ហ៊ុន   Cart Tire Co Ltd 
នៅ ក្នុង តំបន់ សៃដ្ឋ  កិច្ចពិសៃស  
QiLu Bavet Special Eco-
nomic Zone នៅ  កៃុងបាវិត 
ខៃត្ត សា្វយ រៀង  ផង ដៃរ ។  

លោក ប៉លុ សផុា អគ្គនាយក 
នៃ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន កៅស៊ូ  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្មីៗ នៃះ ថ 

កម្ពុជា សា្វគមន៍ គមៃង នៃះ  
ដោយ លើក ឡើង ថ វា នងឹ សៃបូ 
យក កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ដ ៏ធ ំនៃ ដណំា ំ 
កៅស៊ូ មិន ទាន់ កៃច្នៃ  នៅ   កម្ពុជា 
ដៃល ពៃល នៃះ ភាគ ចៃើន តៃូវ 
បាន នាំ ចៃញ ទៅ កៃ បៃទៃស។

លោក នយិយ  ថ៖ « រោងចកៃ 
ផលតិ កង ់រថយន្ត  ក្នងុ បៃទៃស  គ ឺ
ជាពត័ ៌មាន ដអ៏សា្ចារៃយ »។  លោក 
បន្តថ ៖ « យើង កំពុង ខិតខំ ធ្វើ 
ឱៃយ  មាន កណំើន  ក្នងុ ឧសៃសាហ កម្ម  
កៅស៊ូ  និង បាន អញ្ជើញ កៃុម 
វនិយិោ គនិ  ដើមៃប ីចាប ់យក មយួ 
ចណំៃក នៃ ឧសៃសាហ កម្ម នៃះ នងិ 
កៃ ច្នៃ កៅស៊ូ របស់ យើង ទៅ ជា 
កង់ រថយន្ត  »។

លោក  បន្ថៃម   ថ  ៖ « ការ បង្កើត 
រោងចកៃ ផលិត កង់ រថយន្ត នៅ 
ក្នុង បៃទៃសនឹង ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ កៅ- 
ស៊ូ ក្នុង សៃុក មាន ស្ថិរភាព  និង 
កាត ់បន្ថយ ការ ពងឹ ផ្អៃក លើ តម្លៃ 
តាម  បណា្តា បៃទៃស ផៃសៃង »។ 

ទិន្នន័យ ពី អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
គយ នងិ រដា្ឋាករ កៃសងួ សៃដ្ឋ កចិ្ច 
និងហិរញ្ញ វត្ថុ  ឱៃយ ដឹង ថ កម្ពុជា 
បាន នាំ ចូល រថយន្ត ចំនួន  ១- 
១២៤ ២១០ គៃឿង  មានតម្លៃ 
១, ៨៨២ ពាន់ លានដុលា្លារ ក្នុង 
ឆ្នាំ  ២០១៩។

ដោយ បៃង ចៃក តាម បៃភៃទ  
កម្ពជុា  បាន នា ំចលូ  ម៉តូ ូ ៥១១- 
៤៣៤ គៃឿង មាន  តម្លៃ ២៧៨,- 
២៨ លាន ដុលា្លារ កង់ ៤៦៦- 
១១២ គៃឿង មាន តម្លៃ ១០, ៤ 
លាន ដុលា្លារ និង រថយន្ត  ៩៥- 
០៦៧ គៃឿង មាន តម្លៃ ៨២៧, - 
៤៤ លាន ដុលា្លារ។

  កម្ពជុា   នា ំចលូ រថយន្ត ដកឹ អ្នក- 
ដំណើរ ពី  ១០ កៅអី ឬលើស ពី 
នៃះ មាន តម្លៃ ១១២, ៧៥ លាន 
ដលុា្លារ  រថយន្ត ដកឹ ទនំញិ  ៣៩- 
០០៨ គៃឿង មាន តម្លៃ ៥៤២,២ 
លានដលុា្លារ  នងិ រថយន្ត ផៃសៃង ៗ   
៤៥៩១ គៃឿង  តម្លៃ ១១០,៧៨  
លាន ដុលា្លារ៕  LA 

ការ ចាក់  ដីបំពេញ  និង កសាង  ហេដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ  
គមេង អភិវឌេឍន៍ កោះនរា   សមេច បាន ៤៥ %

សកម្ម ភាព នេ ការ សាងសង់ ចេងំ ទន្លេ របស់ កេមុហុ៊ន  OCIC នៅ កោះនរា។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

  បច្ចុបៃបន្ន តម្លៃ មាស ស្ថិតនៅក្នុង ទំនោរ 
ធា្លាក់ចុះ ដោយសារ សា្ថានភាព សៃដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក មិន អនុញ្ញាត ឱៃយមាន តមៃវូការ 
ខ្ពស់ លើ មាស ។ លោក ឡុង សំណាង បៃធាន 
ផ្នៃក បៃកឹៃសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនៃ កៃមុហុ៊ន 
ហោ្គាល ដៃ ន អៃ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃៃ ភី ថ ល 
បាន មើលឃើញថ មាន មូលហៃតុ ជាចៃើន 
ទៀត ដៃល ភាគចៃើន ពាក់ព័ន្ធ នឹង សា្ថានភាព 
សៃដ្ឋកិច្ច មហាអំណាច សហ រដ្ឋ អាមៃរិក ដៃល 
ធ្វើឱៃយ តម្លៃ មាស មានការ ធា្លាក់ចុះ ។ សៃប 
ជាមួយគា្នានៃះ លោក សំណាង ក៏បានផ្ដល់ 
ជាការ បៃកឹៃសា យោបល់ ជួញដូរ ទៅលើ តម្លៃ 
មាស ដៃល អាចជួយ វិនិយោគិន ឱៃយ ទទួលបាន 
បៃក់ចំណៃញ ផងដៃរ ។ 

 ចំណុច សំខាន់ ចមៃបង នោះ គឺ មូល ប តៃ 
បំណុល របស់ រដា្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមៃរិក បាន 
ឈានដល់ កមៃតិ ខ្ពស់ មួយ ដោយ ១ឆ្នាំ  
លើសពី ១,៦% ហើយ វា ក៏ ជា កំណត់តៃ ដ៏ 
អសា្ចារៃយ មួយ សមៃប់ មូល ប តៃ បំណុល សហ-
រដ្ឋអាមៃរិក ក្នងុ រយៈពៃល១០ ឆ្នា ំមកនៃះ ។ 
ដោយ អតៃ មូល ប តៃ បំណុល នៅតៃ បន្ដ កើន-
ឡើង ខ្ពស់ លើសពី១,៥% វា បាន បណា្តា ល    ឱៃយ 
វិនិយោគិន ដក ទំនុកចិត្ត ពី ការវិនិយោគ មាស 
មក ទិញ មូល ប តៃ បំណុល វិញ ។ មៃយ៉ាងវិញទៀត 
ដើមៃបី សមៃចបាន នូវ កញ្ចប់ ថវិកា សា្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច 
ចំនួន ១,៩ ពាន់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ សហរដ្ឋ-
អាមៃរិក ក៏បាន បៃើបៃស់ វិធីសាស្ដៃ លក់ មូល - 
ប តៃ បំណុល នៃះ ផងដៃរ ។ 

 លោកសៃ ី Janet Yellen រដ្ឋលៃខាធិការ 
កៃសួង រតនាគារ សហរ ដ្ឋ អាមៃរិក បាន និយយ 
កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ នៅលើ គណនី Twitter របស់គាត់ 
ថ ៖ « កញ្ចប់ ថវិកា សា្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច ដៃលមាន 
ទឹកបៃក់ ១,៩ ពាន់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ របស់ 
លោក បៃធានាធិបតី Joe Biden នឹង អាច ផ្តល់ 
ធនធាន គៃប់គៃន់ ក្នុងការ ជំរុញ ការ ងើបឡើង 
វិញ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។ »

 នៅក្នងុ បទសមា្ភាសជាមួយ សារព័ត៌មាន 
MSNBC កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ដដៃល នោះ លោក- 
សៃ ីបានបញ្ជាក់ ទៀតថ កញ្ចប់ ថវិកា សា្ដារ 
សៃដ្ឋកិច្ច នៃះ គឺជា វិក្កយបតៃ សង្គៃះ ពី ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ហើយ វា ពិត ជាមាន អត្ថបៃយោជន៍ 
សមៃប់ ការ ងើប ឡើងវិញ នៃ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច 

សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។ លោកសៃ ីក៏ សងៃឃឹម ដៃរ ថ 
អតៃ អ្នកមាន ការងារ ធ្វើ នឹង វិលតៃឡប់ មករក 
ភាព ពៃញលៃញ ឡើងវិញ ដៃលជា ភាព ល្អ-
បៃសើរ នៃ សកម្មភាព សៃដ្ឋកិច្ច ។ 

 តាមរយៈ សូចនាករ សៃដ្ឋកិច្ច ខាងលើ 
លោក ឡុង សំណាង បាន វិភាគ ថ តម្លៃ មាស 
នឹង បន្ដ ធា្លាក់ចុះ ក្នងុ ចនោ្លាះ ១ ៧០៥ ទៅ       
១ ៦៨៦ ដុលា្លារ ក្នងុ ១អោន ស៍ និង បានផ្ដល់ 
យោបល់ ដល់ អ្នក ជួញដូរ ឱៃយ រង់ចំា ទិញ មាស 
ក្នងុ រយៈពៃល វៃង នៅពៃល តម្លៃ ធា្លាក់ ដល់     
១ ៦៨៦ដុលា្លារ ដោយ កំណត់ មុខងារ កាត់ 
យកបៃក់ ចំណៃញ នៅ តម្លៃ ១ ៧២០ ដុលា្លារ 
និង កំណត់ មុខងារ ការពារ ហានិភ័យ នៅ តម្លៃ 
១ ៦៦៨ ដុលា្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍ ៕ 
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តើ តម្ល្រ មាស នឹង ចុះ បន្ដទៀត ដ្ររឬទ្រ ឬក៏ ឡើង ទៅរក តម្ល្រ ក្ប្ររ២ពាន់ ដុល្លារ ក្នុង ១អោ នស៍ វិញ ?

 វិភាគ ដោយ ៖ លោក ឡុង សំណាង បេធាន 
ផ្នេក បេកឹេសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនេ កេមុហុ៊ន 
ហ្គោល ដេ ន អេ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃេ ភី ថ ល 
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កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៩មីនា រដ្ឋាភិ-
បាលសហរដ្ឋអាមៃរិកនិងឥណ្ឌា
បៃកាសថាមៃដឹកនាំអាមៃរិកជប៉ុន
ឥណ្ឌានិងអូស្តៃលីនឹងជួបគ្នាតាម
វីដៃអូនៅថ្ងៃសុកៃខាងមុខនៃះដៃល
ជាកចិ្ចពភិាកៃសាលើកដបំងូរវាងបៃមខុ-
រដ្ឋនៃកៃុមបៃទៃស «Quad»ខណៈ
ភាពតានតឹងរវាងបៃទៃសទាំង៤
ជាមួយចិនកំពុងតៃកើនឡើង។
ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្តៃីឥណ្ឌា

លោកNarendraModi បាន
បៃកាសថា៖«ថា្នាក់ដកឹនាំនងឹពភិាកៃសា
គ្នាអពំីបញ្ហាក្នងុតបំន់នងិពភិពលោក
ដៃលជាចំណប់អារម្មណ៍រួមហើយធ្វើ-
ការផ្លាស់ប្ដរូយោបល់គ្នាលើផ្នៃកជាក-់
ស្ដៃងនៃកចិ្ចសហបៃតបិត្តកិារឆ្ពោះទៅ
រកតំបន់ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិកដៃលសៃរី
និងបើកចំហ»។
សៃតវិមាននិយាយថាបៃធានបទ

ដៃលនងឹតៃវូពភិាកៃសារមួមានវបិត្តិកវូដី
១៩កចិ្ចសហបៃតបិត្តិការពាណជិ្ជកម្ម
និងវិបត្តិការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។
អ្នកនាំពាកៃយសៃតវមិានលោកសៃីJen
Psakiបាននិយាយថា៖ «ការធ្វើ
របស់លោកបៃធានាធិបតី JoeBi-

denឱៃយកចិ្ចបៃជុំនៃះកា្លាយជាការចលូ-
រួមពហុភាគីដំបូងបំផុតរបស់លោក
បង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ដៃលយើង
ដក់ទៅលើកិច្ចសហបៃតិបត្តកិារយា៉ាង-
ជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត និងដៃគូ
របស់យើងនៅក្នងុឥណ្ឌ-ូបា៉ាសីុហ្វកិ»។
កៃពីនៃះបៃភពជាមន្តៃីរដ្ឋបាល

Bidenជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានបៃប់
សារពត័ម៌ានReuterថាបៃទៃសទាងំ
៤គៃងនឹងបៃកាសកិច្ចពៃមពៃៀង

ហិរញ្ញបៃបទានសមៃប់ការពងៃីក
សមត្ថភាពផលិតវា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌា។
កចិ្ចពៃមពៃៀងហរិញ្ញបៃបទាននៃះនងឹ

ផ្តតជាពសិៃសទៅលើកៃមុហ៊នុនងិ
សា្ថាប័ននានាក្នុងបៃទៃសឥណ្ឌាដៃល
ផលិតវា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩របស់កៃុម-
ហ៊ុនឱសថអាមៃរិកNovavaxនិង
Johnson&Johnson។
បៃទៃសឥណ្ឌាបានជំរុញឱៃយសមា-

ជិកQuad ផៃសៃងទៀតវិនិយោគលើ
សមត្ថភាពផលិតវា៉ាក់សំាងរបស់ខ្លួន
ក្នុងគោលបំណងបៃកួតបៃជៃងនឹង
«ការទូតវា៉ាក់សំាង»របស់បៃទៃសចិន។
«Quad»ឬកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខ

ចតុភាគី គឺជាវៃទិកាយុទ្ធសាស្តៃកៃ
ផ្លូវការរបស់បៃទៃសទាំង៤សមៃប់
បៃទៃសទាំង៤ដៃលតៃូវបានបង្កើត
តាំងពីឆ្នាំ២០០៧។តាមរយៈវៃទិកា
នៃះបៃទៃសទាំង៤បានបើកកិច្ចបៃជុំ
កំពូលជារឿយៗនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
ព័ត៌មានទៅវិញទៅមក។
តៃមកដល់ពៃលនៃះកចិ្ចបៃជុំកពំលូ

គឺធ្វើឡើងតៃមឹថា្នាក់រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស
ដោយមៃដឹកនាំបៃទៃសទាំង៤នៃះ
មិនដៃលបានជួបគ្នាក្នុងពៃលតៃមួយ
ទៃ។កចិ្ចបៃជុំខាងមខុនៃះនងឹមានការ-
ចូលរួមពីលោកBidenលោកModi
នាយករដ្ឋមន្តៃីជប៉ុនលោកYoshi-
hideSugaនិងនាយករដ្ឋមន្តៃីអូ-
ស្តៃលីលោកScottMorrison។
បើទោះបីមិនមៃនជាសម្ពន័្ធមិត្តយោ-

ធាផ្លវូការដចូអង្គការណតូ(NATO)
តៃ«Quad»តៃូវគៃមើលឃើញថា
អាចបៃឈមនងឹឥទ្ធពិលនងិមហចិ្ឆតា
កពំងុកើនឡើងរបស់ចនិនៅក្នងុតបំន់
ឥណ្ឌ-ូបា៉ាសុហី្វកិ។«Quad»តៃវូបាន

អ្នកវិភាគមួយចំនួនដក់ងរថា«Asian
NATO»ឬអង្គការណតូអាសុីដោយ
លើកឡើងថាQuadអាចនឹងរកៃសា
តលុៃយភាពជាមយួចនិបានហើយមាន
សកា្ដានពុលក្នងុការឡោមពទ័្ធបៃទៃស
ចិនបើសិនវៃទិកាយុទ្ធសា្រស្តកា្លាយ
នៃះជាសម្ពន័្ធភាពយោធាផ្លវូការមួយ។
បៃទៃសទាំង៤មានទំនាក់ទំនង

យា៉ាងចៃបូកចៃបល់ជាមួយចិនជា
ពិសៃសក្នុងរយៈពៃលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុង-
កៃយនៃះ។
កាលពីខៃមិថុនា ឆ្នាំមុនកងទ័ព

ឥណ្ឌានិងចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅ
តាមបណ្ដោយបនា្ទាត់គៃប់គៃងជាក់-
ស្តៃង(LAC)ដៃលជាតំបន់ពៃំដៃន
មានជម្លាះនៅជរួភ្នំហមិាលយ័បណ្ដោល
ឱៃយទាហានទាងំសងខាងសា្លាប់បនា្ទាប់
ពីការបៃយុទ្ធគ្នាដោយដៃដំបងនិង
ខៃល។កៃពីនៃះចំណុចក្ដារវាង
កៃងុប៉ៃកាងំនងិកៃងុញវូដៃលីរមួមាន
ជម្លាះពាណិជ្ជកម្ម និងបច្ចៃកវិទៃយា
ផងដៃរ។
បៃទៃសជប៉ុននិងចិននៅតៃមាន

ភាពតានតឹងជុំវិញបៃជុំកោះមាន
ជម្លាះសៃនកាគូឬតាវយូ។កៃុង
ប៉ៃកាំងបានបង្កើនវត្តមានរបស់នាវា-
ឆ្មាំសមុទៃរបស់ខ្លនួ...តទៅទំព័រ១២

បេក់សាយ

រដ្ឋការលោកបៃធានាធិបតី
អាមៃរិកចូបៃដិនកាលពីថ្ងៃ-
អង្គារបានដក់ទណ្ឌកម្មថ្មីជា-
លើកដបំងូទៅលើបៃទៃសអុរីង៉់
ដោយបានកំណត់គោលដៅ
ទៅលើអ្នកសុើបអង្កៃត២រូបពី
បទរំលោភបំពានអ្នកទោស។
មិនដូចការដក់ទណ្ឌកម្មទំាង-

សៃុងទៅលើសៃដ្ឋកិច្ចបៃទៃស
អុីរ៉ង់ដោយរដ្ឋការរបស់អតីត-
បៃធានាធិបតីដូណល់ តៃំ
នោះទៃទណ្ឌកម្មនៃះបានកំណត់
គោលដៅទៅលើមន្តៃីធម្មតា២
រូបដៃលរួមទាំងគៃួសាររបស់
ពកួគៃនងឹតៃវូហាមមនិឱៃយចលូ
ទៅលៃងទឹកដីអាមៃរិក។
កៃសួងការបរទៃស បានឱៃយ

ដឹងថាលោកAliHemma-
tian និងលោកMasoud

Safdari ដៃលជាមន្តៃីនៃកង-
ការពារបដិវត្តន៍អ៊ិសា្លាមជាកង
មួយដ៏មានឥទ្ធិពល ដៃលតៃូវ
បានគៃចាត់ទុកថាជាកៃុម-
ភៃរវកម្មមួយដោយរដ្ឋការ
របស់លោកតៃំ បានចូលរួម
នៅក្នុងការធ្វើទារុណកម្ម ឬ
បៃពៃឹត្តអំពើអមនុសៃសធម៌ទៅ
លើកៃុមអ្នកទោសនយោបាយ
នៅក្នុងអំឡុងការតវា៉ាឆ្នាំ២០-
១៩-២០២០។
លោករដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស

AntonyBlinken បាន
និយាយនៅក្នុងសៃចក្តីថ្លៃង-
ការណ៍មួយថា៖«យើងនឹងបន្ត
ពិចារណអំពីមធៃយាបាយ
សមរមៃយទាងំអស់ដើមៃបីកណំត់
តម្លៃទៅលើអ្នកដៃលទទួល-
ខសុតៃវូចពំោះការរលំោភសទិ្ធ-ិ
មនុសៃស និងការបំពាននានា
នៅក្នុងបៃទៃសអុីរ៉ង់»។

លោកBlinken បាននិ-
យាយថាអាមៃរកិនងឹ«ទាមទារ
ឱៃយរដ្ឋាភិបាលអុីរ៉ង់បៃពៃឹត្ត
ចពំោះបៃជាជនរបស់ខ្លនួដោយ
ការគោរពនិងសៃចក្តីថ្លៃថ្នូរ»។
វិធានការនៃះ កើតឡើង

ខណៈដៃលបៃទៃសអុីរ៉ង់បាន
ស្វះស្វៃងឱៃយដកទណ្ឌកម្មដៃល
ដក់ដោយលោកតៃំក្នុងនោះ
មានកិច្ចបៃងឹបៃងមួយដើមៃបីរំាង-
ខ្ទប់ការនាំចៃញបៃងរបស់ខ្លួន
មុននឹងវិលតៃឡប់ទៅរកការអនុ-
វត្តឱៃយបានពៃញលៃញនូវកិច្ច-
ពៃមពៃៀងនុយក្លៃអ៊ៃរឆ្នាំ២០១៥
ដៃលតៃូវបានបោះបង់ចោល
ដោយអតីតរដ្ឋការរបស់អតីត-
បៃធានាធិបតីអាមៃរិក។
ទោះបីជាយា៉ាងណក៏ដោយ

ក៏លោកបៃដិន គំទៃដល់ការ-
វិលតៃឡប់ទៅរកផ្លូវការទូត
ជាមួយបៃទៃសអុីរ៉ង់ឡើងវិញ

ប៉ុន្តៃបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹង
ធ្វើឱៃយសិទ្ធិមនុសៃសកា្លាយជា
អាទិភាពមួយ ក្នុងនោះមាន
សម្ពន័្ធមតិ្តរបស់អាមៃរកិដចូជា
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតជាដើម។
ចំណៃកបៃទៃសអុីរ៉ង់វិញ

បានទាត់ចោលការទាមទារ
របស់រដ្ឋការលោកបៃដិនថា
ខ្លួនគួរវិលតៃឡប់ទៅអនុវត្ត
កិច្ចពៃមពៃៀងនុយក្លៃអ៊ៃរជា-
មុន ជំនួសឱៃយការអំពាវនាវឱៃយ
អាមៃរកិជាភាគីដៃលបានចាក-
ចៃញពីកិច្ចពៃមពៃៀងនោះធ្វើ
ជាមុននិងដកទណ្ឌកម្មនោះ។
លោកបៃធានាធិបតី ចូបៃ-

ដនិក៏កពំងុបៃឈមនងឹសមា្ពោធ
នៅក្នុងបៃទៃសជុំវិញផៃនការ
របស់លោកវលិតៃឡប់ទៅកចិ្ច-
ពៃមពៃៀងនុយក្លៃអ៊ៃរនោះវិញ
និងទំនាក់ទំនងផ្លូវការទូតជា-
មួយបៃទៃសអុីរ៉ង់ឡើងវិញ។

សមាជិកសភាអាមៃរិកជាង
១០០នាក់មកពីគណបកៃស
សាធារណរដ្ឋ និងគណបកៃស
បៃជាធិបតៃយៃយកាលពីថ្ងៃ-
អង្គារបានស្នើឱៃយរដ្ឋការនៃះ
ស្វះស្វៃងរកកចិ្ចពៃមពៃៀងមយួ
ឬកិច្ចពៃមពៃៀងជាបន្តបនា្ទាប់
ទៀតជាមយួបៃទៃសអុរីង៉់ដៃល
មានលក្ខណៈទូលំទូលាយក្នុង
ការដោះសៃយការគំរាមកំ-
ហៃងជាចៃើនដៃលបៃទៃស
នៃះបានបង្កចំពោះតំបន់
មជៃឈិមបូពា៌ា»។
ពួកគៃបាននិយាយនៅក្នុង

លិខិតមួយដៃលផ្ញើជូនលោក
Blinkenថា៖«អាមៃរិក និង
កៃុមសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់តៃូវតៃ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយអុីរ៉ង់តាមរយៈ
យន្តការការទូត និងទណ្ឌកម្ម
ដើមៃបីសមៃចបាននវូការអនវុត្ត
កាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ និងការ-

បង្ហាញការប្តៃជា្ញាចតិ្តដោយអុរីង៉់
ដើមៃបីដោះសៃយសកម្មភាព
បង្កគៃះថា្នាក់របស់ខ្លួន។
ជាការឆ្លើយតបយា៉ាងចៃបាស់

ចំពោះលិខិតនោះលោករដ្ឋមន្តៃី
ការបរទៃសអីុរ៉ង់Mohammad
JavadZarifបាននិយាយនៅ
លើធ្វីធើរកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
កិច្ចពៃមពៃៀងនុយក្លអ៊ៃរឆ្នាំ
២០១៥តៃូវបានគៃសា្គាល់ជា
ផ្លូវការថាផៃនការសកម្មភាព
ទលូំទលូាយរមួ(JointCom-
prehensivePlan of Ac-
tion)ឬ«JCPOA»។
«កចិ្ចពៃមពៃៀងនៃះតៃវូបាន

អនុវត្តដោយបៃទៃសអុីរ៉ង់
ប៉ុណ្ណោះ»។អាមៃរិកនិង
បៃទៃសអឺរ៉ុប៣ទៀត(អង់គ្លៃស
អាល្លឺម៉ង់ និងបារាំង)នៅ
ទីបញ្ចប់បានធ្វើការប្តៃជា្ញាចិត្ត
ប៉ុន្តៃមិនដៃលអនុវត្តទៃ»៕

មេដឹកនំាអាមេរិកជបុ៉នឥណ្ឌានិងអូស្តេលីនឹងជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នងុ
កិច្ចបេជំុកំពូល«Quad»ខណៈភាពតានតឹងជាមួយចិនកំពុងកើនឡើង

រដ្ឋការលោកបេដិនដាកទ់ណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកសុើបអង្កេតអីុរ៉ង់២រូបជំុវិញការរំលោភបំពានអ្នកទោសនយោបាយ

លោកបេធាន ធិបតីJoeBidenថ្លេងនៅក្នងុទិវាអន្តរជាតិនរីកាលពីថ្ងេទី៨មីន។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

អាល្លម៉ឺង់រំពឹងនឹងអាចសហការជាមួយអាមេរិក
ក្នងុការដោះសេយបញ្ហានៅបេទេសចិននិងរុសេសីុ
កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៩មីនា រដ្ឋមនៃ្តីការបរទៃសអាល្លឺម៉ង់

សងៃឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមៃរិកនិងអាល្លឺម៉ង់នឹង
មានភាពបៃសើរឡើងកៃមរដ្ឋបាលលោកJoeBiden។
អាល្លឺម៉ង់សងៃឃឹមថាខ្លួននឹងអាចចូលរួមសហការជាមួយ
អាមៃរកិក្នងុការដាក់ទណ្ឌកម្មបៃឆាងំនងឹចនិនងិរសុៃសុីជុវំញិបញ្ហា
សិទ្ធិមនុសៃសនិងការរំលោភបំពានផៃសៃងៗ។
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសអាល្លឺម៉ង់លោកHeikoMaas បាន

នយិាយថាសម្ពន័្ធភាពឆ្លងអាត្លង់ទកិគរួតៃធ្វើសកម្មភាពរមួគ្នា
ដើមៃបីការពារផលបៃយោជន៍រួមនិងគុណតម្លៃ។លោកក៏បាន
លើកឡើងអំពីកង្វះនៃសកម្មភាពសមៃបសមៃួលកៃមការ-
ដឹកនាំរបស់អតីតបៃធានាធិបតីអាមៃរិកលោក Donald
Trumpផងដៃរ។
ថ្មីៗ នៃះបៃទៃសអាល្លមឺង៉់បានពងៃកីបៃសកកម្មយោធារបស់

ខ្លួននៅបៃទៃសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងគៃងនឹងបញ្ជូននាវា
ចមៃបាំងឆ្លងកាត់សមុទៃចិនខាងតៃបូងដៃលអាមៃរិកបានលើក-
ឡើងពីការគំរាមកំហៃងសៃរីភាពនាវាចរណ៍ពីបៃទៃសចិន៕
សុខ ស្រីលុច

មេបញ្ជាការកំពូលរបស់អាមេរិកភ័យខ្លាចចិន
វាយលុកកោះតេវា៉ាន់នៅឆ្នាំ២០២៧
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី៩មីនាមៃបញ្ជាការកំពូលអាមៃរិកបាន

និយាយថាបៃទៃសចិនអាចនឹងវាយលុកកោះតៃវា៉ាន់ក្នុង
រយៈពៃល៦ឆា្នាំខាងមុខដោយសរតៃបៃទៃសចិនកំពុងបង្កើន
លៃបឿនក្នុងការដកយោធាអាមៃរិកចៃញពីតំបន់អាសុី។
មន្តៃីយោធាកំពូលអាមៃរិកបៃចាំនៅតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក

លោកPhilipDavidsonបាននិយាយថាលោកបារម្ភថាចិន
នងឹបង្កើនមហចិ្ឆតារបស់ពកួគៃក្នងុការដកយោធាអាមៃរកិនងិ
តួនាទីដឹកនាំអាមៃរិកក្នុងបទបញ្ជាអន្តរជាតិផ្អៃកតៃឹមឆា្នាំ
២០៥០។លោកបានបន្តថា កោះតៃវា៉ាន់ គឺជាមហិច្ឆតាមួយ
របស់ចិនហើយលោកគិតថាការគំរាមកំហៃងនៃះជាក់ស្តៃង
អាចកើតមានក្នុងរយៈពៃល៦ឆា្នាំខាងមុខ៕សុខ  ស្រី លុច

រុសេសីុបន្ថយលេបឿនអីុនធឺណិតTwitterបន្ទាប់
ពីការបរាជ័យក្នងុការលុបសារហាមឃាត់
នយិតករទរូគមនាគមន៍រសុៃសុីបានបៃកាសកាលពីពធុទ១ី០

មីនាថាពួកគៃកំពុងរឹតបន្តឹងការបៃើបៃស់បណ្ដាញសង្គម
Twitterដោយកាត់បន្ថយលៃបឿនអុីនធឺណិតដោយចោទ-
បៃកាន់វៃទិកាសង្គមថាខកខានម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការដក-
សរហមឃាត់ចៃញពីគៃហទំព័ររបស់ពួកគៃ។
និយតករRoskomnadzorបានគំរាមបិទសៃវាកម្មនៃះ

ទាងំសៃងុហើយបាននយិាយថាមានសរចៃើនជាង៣០០០
ដៃលផ្ទុកនូវមាតិកាខុសចៃបាប់។
Twitterក៏ដចូជាបណ្ដាញសង្គមអាមៃរកិផៃសៃងទៀតតៃវូបាន

បៃើបៃស់យា៉ាងទូលំទូលាយដោយកៃុមអ្នកគំទៃមៃដឹកនាំ
ចលនាបៃឆាងំAlexeiNavalnyដៃលការចាប់ខ្លនួរបស់លោក
កាលពីដើមឆា្នាំនៃះបានបង្កឱៃយមានបាតុកម្មនៅក្នុងទីកៃុង
ធំៗមួយចំនួនរបស់រុសៃសុី៕សុខ វ្រងឈាង 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី១១ែខមីនាឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សៅ  សម្ភស្រស 

កាលពីថ្ងៃអង្គារ កន្លងទៅ បៃធាន
កៃមុបៃកឹៃសាសហភាពអរឺ៉ុបលោកCharles
Michelចៃនចោលការចោទបៃកាន់
ដៃលថាសហភាពអរឺ៉បុចៃកចាយវា៉ាកស់ងំ
មានលក្ខណៈបក្ខពួកនិយមដោយហម-
ឃាត់ចកៃភពអង់គ្លៃសនិងសហរដ្ឋអា-
មៃរកិនាំចៃញវា៉ាកស់ងំកវូដី១៩ខណៈខ្លនួ
នៅបន្តការនាំចៃញដដៃល។
សហគមន៍អឺរ៉ុប ទទួលរងការរិះគន់ចំ-

ពោះការផ្គត់ផ្គង់វា៉ាក់សំងកូវីដ១៩ឱៃយបៃទៃស
កៃកីៃមានលក្ខណៈយតឺយា៉ាវជាងបៃទៃស
អង់គ្លៃសឬសហរដ្ឋអាមៃរិកនិងបៃទៃស
ដទៃទៀតដៃលបច្ចបុៃបន្នកមៃតិនៃការចៃក-
ចាយតិចជាងចិនរុសៃសុីឬឥណ្ឌាជាដើម។
កាលពថី្ងៃពៃហសៃបតិ៍សបា្ដាហម៍នុសហ-

ភាពអឺរ៉ុបបានបង្កឱៃយមានភាពរអាក់រអួល
ដល់បៃទៃសទញិវា៉ាក់សំងដោយគទំៃលើ
ការសមៃចចិត្តរបស់អុីតាលីក្នុងការហម
មនិឱៃយមានការដកឹជញ្ជនូវា៉ាក់សងំទៅកាន់
បៃទៃសអូស្តៃលី។
នៅថ្ងៃដដៃលនោះ បៃទៃសអុីតាលីបៃ-

កាសហមមិនឱៃយមានការដឹកជញ្ជូនវា៉ាក់-
សំងកូវីដAstraZenecaទៅកាន់បៃ-
ទៃសអូសៃ្តាលីដោយអះអាងថាជាបទ-
បៃបញ្ញត្តិថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការ-
ចៃកចាយវា៉ាក់សំងដោយមានតមា្លាភាព។
កៃមយន្តការថ្មីនៃះបៃទៃសនានាតៃវូជនូ-
ដំណឹងជាមុនទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអំពីការ-
សមៃចចិត្តរបស់ពួកគៃថាគួរហមបៃម
ឬអនុញ្ញាតឱៃយមាននាំចៃញវា៉ាក់សំងទៅ
កៃប្លុកអឺរ៉ុបឬយា៉ាងណ?
យា៉ាងណមិញបើយោងតាមមនៃ្តី

សហគមន៍អឺរ៉ុបមា្នាក់បាននិយាយថា
គណៈកម្មការមនិបានបៃឆាងំនងឹសៃចក្ត-ី
សមៃចចតិ្តរបស់បៃទៃសអុតីាលទីៃដោយ
ឡៃកកៃុមហ៊ុនវា៉ាក់សំងAstraZeneca
វិញ បានបដិសៃធមិនធ្វើអតា្ថាធិបៃបាយ
ចំពោះបញ្ហានៃះ។
ការសមៃចរបស់អីុតាលីធ្វើឡើងកៃយ

នាយករដ្ឋមនៃ្តីអុីតាលីលោកMario
Draghi អំពាវនាវក្នុងអំឡុងកិច្ចបៃជុំ-
កំពូលសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសបា្តហ៍មុន
ឱៃយរឹតបន្តឹងលើកៃុមហ៊ុនវា៉ាក់សំងណ
ដៃលមិនគោរពតាមការប្តៃជា្ញាចិត្តផ្គត់ផ្គង់

វា៉ាក់សំងរបស់បៃទៃសនៅអឺរ៉ុប។
កៃសងួការបរទៃសអុតីាលីបាននយិាយ

ថាវា៉ាក់សំងចំនួន២៥០៧០០ដូសដៃល
គៃងនឹងដឹកទៅអូស្តៃលីគឺជាការផ្គត់-
ផ្គង់មួយទាំងដៃលអឺរ៉ុបនិងអុីតាលី កំពុង
ខ្វះខាតវា៉ាកស់ងំសមៃប់ចៃកចាយបៃជា-
ជនខ្លនួនងិបានលើកឡើងថាបៃទៃសអូ-
ស្តៃលីតៃូវបានគៃចាត់ទុកថា ជាបៃទៃស
«មិនងយរងគៃះ»ដូចបៃទៃសកៃកីៃដទៃ។
បៃទៃសអង់គ្លៃសមានបៃតិកម្មរហ័ស

ចំពោះការបដិសៃធរបស់លោកMichel
ដៃលជាបុគ្គលតំណងឱៃយបៃទៃសជា
សមាជិកទាំង២៧ របស់សហភាពអឺរ៉ុប
ថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនដៃលរារាំងការនាំ-
ចៃញវា៉ាក់សំងអ្វីនោះឡើយ។
អ្នកនាំពាកៃយរដា្ឋាភិបាលអង់គ្លៃសបាន

នយិាយថា៖«រាល់ការលើកឡើងអពំីការ-
ហមឃាត់ការនាំចៃញរបស់ចកៃភព-
អង់គ្លៃស ឬការឹតតៃបិតការនាំចៃញវា៉ាក់-
សងំនោះពីសហភាពអរឺ៉បុគឺជាពាកៃយមនិ
ពតិទៃ»។បន្ថៃមពីនៃះរដ្ឋមនៃ្តីកៃសងួការ-
បរទៃសអងគ់្លៃសលោកDominicRaab
បានបៃប់លោកMichaelថាឱៃយនយិាយ
ពាកៃយពិតមក។
ការប៉ះទង្គិចពាកៃយសម្ដីគ្នាកើតឡើង

កៃយពៃលលោក Michaelបានចៃញ
សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍ដ៏វៃងមួយកាលពីថ្ងៃ
អង្គារដៃលថាបើគ្មានអឺរ៉ុបទៃម្លៃ៉ះនឹងមិន-
មានការអភិវឌៃឍ និងផលិតវា៉ាក់សំងជា-
ចៃើនបៃភៃទក្នុងរយៈពៃលតិចជាង១ឆា្នាំ
នៃះទៃហើយក៏ដោយសរសមគ្គីភាព
របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៃះហើយទើបធានា
បានថាបណ្ដាបៃទៃសកៃកីៃនៃប្លកុនៃះនងឹ
ទទួលបានវា៉ាក់សំងមុនគៃ។
លោកMichelបានឱៃយដងឹថាសហភាព

អឺរ៉ុបជាតំបន់ដៃលផលិតវា៉ាក់សំងបាន
ចៃើនជាងគៃក្នុងពិភពលោកបានរៀបចំ
គោលការណ៍រចួជាសៃចក្នងុការគៃប់គៃង
ចំនួនវា៉ាក់សំងដើមៃបីធានាថាចៃកចាយ
បានគៃប់គៃន់សមៃប់បៃទៃសនៅក្នុង
សហភាពអឺរ៉ុប។
លោកបានបន្ថៃមថាគោលបណំងរបស់

របសអ់រឺ៉បុគឺដើមៃបីបង្ការកុំឱៃយកៃមុហ៊នុវា៉ាក-់
សំងចៃកចាយឱៃយបានតៃឹមតៃូវពោលគឺ
សហភាពអរឺ៉បុបញ្ជាទញិបានមនុដចូនៃះ
បៃទៃសខ្លួនតៃូវទទួលបានមុនបំណងគឺ
ដើមៃបីចៃកចាយឱៃយបានដល់បៃទៃសដៃល
ងយរងគៃះបំផុតនិងតាមលំដាប់លំ-
ដោយហើយសហភាពអឺរ៉ុបប្ដៃជា្ញាមិន
ឈប់ចៃកចាយវា៉ាក់សំងឡើយ៕

លោកCharles Michel ចូលរួម កិច្ច ប្រ ជុំ តាមវីដ ្រអូ ខុន ហ្វើរិន នៅទីក្រុង ប្រ៊ុចស្រល។ AFP

សហគមន៍អឺរ៉ុបចេនចោលការចោទបេកាន់ថា
ការចេកចាយវា៉ាក់សំាងមានលក្ខណៈបក្ខពួកនិយម

តពីទំព័រ ១១...នៅជិតបៃជុំកោះ
សមុទៃចិនខាងកើតមួយនៃះដៃល
គ្មានមនុសៃសរស់នៅលើ។ រដា្ឋាភិបាល
ជប៉ុនក៏បានបង្ហាញការពៃួយបារម្ភ
ចំពោះចៃបាប់ចិនថ្មីដៃលអនុញ្ញាតឱៃយ
នាវាឆា្មាំសមទុៃធ្វើការបាញ់បៃហរទៅ
លើនាវាបរទៃស។
ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអូស្តៃលី

បានធា្លាក់ចុះបនា្ទាប់ពីចិនដាក់កមៃិត

លើការនាំចូលផលិតផលអូស្តៃលី
ដូចជាធៃយូងថ្មសៃទំពំាងបាយជូរ
សច់គោ និងសៃូវសលីជាដើម
ខណៈពៃលដៃលអូស្តៃលីបានទាម-
ទារឱៃយមានការបើកការសុើបអង្កៃតរក
បៃភពជំងឺកូវីដ១៩នៅចិន។
ទន្ទឹមនឹងនៃះដៃរ សហរដ្ឋអាមៃរិក

បានបង្កើនចំនួនបៃសកកម្មកងទ័ព
ជើងទកឹនងិអាកាសរបស់ខ្លនួនៅក្នងុ

សមុទៃចិនខាងតៃបូងនិងចៃនចោល
ការកាន់កាប់របស់ចិនលើផ្លូវទឹកដ៏ធំ
នៃះ។អាមៃរិកក៏បានបង្កើនការគំទៃ
ចំពោះកោះតៃវា៉ាន់ដៃលចិនចាត់ទុក-
ថាជាដៃនដីអធិបតៃយៃយរបស់ខ្លួន។
កចិ្ចសហបៃតិបត្តកិារយោធានៅក្នងុ

«Quad»បានកំពុងកើនឡើងក្នុងឆា្នាំ
កន្លងមកតាមរយៈកិច្ចពៃមពៃៀងទ្វៃ-
ភាគីរវាងដៃគូ Quadនិងការធ្វើ

សមយុទ្ធយោធារួមគ្នា។
កាលពីខៃវិច្ឆិកាឆា្នាំមុនបៃទៃសអូ-

ស្តៃលីបានចលូរមួសមយទុ្ធបៃចាំឆា្នាំ
Malabarជាមួយសហរដ្ឋអាមៃរិក
ជប៉ុននងិឥណ្ឌា។សមយុទ្ធនៃះបាន
រីកចមៃើនទាំងទំហំ និងភាពស្មុគ-
ស្មាញក្នុងប៉ុនា្មានឆា្នាំថ្មីៗ នៃះដើមៃបី
ដោះសៃយនវូអ្វីដៃលកងទព័ជើងទកឹ
អាមៃរិកបានពិពណ៌នាពីមុនថាជា
«ការគំរាមកំហៃងផៃសៃងៗ គ្នាចំពោះ
សន្តសិខុដៃនសមទុៃនៅឥណ្ឌ-ូបា៉ាសុ-ី
ហ្វិក»។ការចូលរួមរបស់អូស្តៃលី

មានន័យថា សមាជិកទាំង៤នៃ
Quadបានចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធ
រមួគ្នាលើកដបំងូចាប់តាងំពីការបង្កើត
វៃទិកានៅឆា្នាំ២០០៧។
ការបៃមលូផ្ដុំបៃទៃសទាងំ៤នៃះតៃវូ

បានទីកៃុងប៉ៃកាំងរិះគន់ថាជាការ-
បង្កើតប្លុកដើមៃបីបៃឆាំងចិន។ រដ្ឋមន្តៃី
កៃសងួការបរទៃសចនិលោកWang
Yiបានអំពាវនាវឱៃយមាន «ពហុភាគី
នយិមពតិបៃកដ»ហើយបានជទំាស់
នឹងការបង្កើតកៃុមផ្ដាច់មុខឬ«ពហុ-
ភាគីនិយមរីសអើង»៕

មេដឹកនំអាមេរិកជបុ៉នឥណ្ឌានិងអូស្តេលីនឹងជួបគ្នា...



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ពិតជា បង្កើត ភាព-  
ភា្ញាក ់ផ្អើលយ៉ាង ខ្លាងំ  នៅ តាម 
បណ្តាញ  សង្គម  បើ គិត   ត្រឹម    
ព្រឹក   ថ្ង្រទី ១០ ខ្រ មីនា ឆ្នាំ 
២០២១  តារា ចម្រៀង ប្រុស-  
ស្រ ី នៅ  ទ្រន ំ  ហង្រស  មាស  ជាច្រើន  
រូប   រួម មាន តារា ចម្រៀង ស្រី ២ 
ដួង បន្ថ្រម ទៀត គឺ កញ្ញា វី 
ឌីណ្រត និង អ្នកនាង សុគន្ធ  
នីសា ដ្រល មាន លទ្ធ    ផល  វិជ្ជ- 
មាន ជងំ ឺកវូដី ១៩ បនា្ទាប ់ ព ីតារា- 
ចម្រៀង ប្រុស  លោក ណុប 
បាយ៉ារិទ្ធ  និង ពិធី ការិនី   ប្រចំា 
ប៉ុស្តិ៍ ហង្រស មាស  អ្នកនាង ចាន់ 
ក្រវ នមិល ខណៈ  តារា ប្រសុស្រ ី
ផ្រស្រងៗ ទៀត បាននិង  កំពុង  នាំ 
គ្នា ទៅ ធ្វើ ត្រស ្ត ជា បន្ត   បនា្ទាប់- 
ដោយ  មាន អ្នក ទទលួ     លទ្ធ ផល 
អវិជ្ជមាន និង  អ្នក  ខ្លះ  ទៀត មិន 
ទាន់  ដឹង   លទ្ធ ផល យ៉ាង ណ 
  នៅ  ឡើយ ។ 

ជាក ់ស្ត្រង នា ព្រកឹ ថ្ង្រ ទ ី១០ ខ្រ  
មីនា ឆ្នាំ ២០២១ គ្រឃើញ - 
សណំ្ររ   ប្រកាស ព ីលទ្ធ ផល ខ្លនួ 
វជិ្ជ មាន   កវូដី១៩  ច្រញ  ព ីគណន ី
ហ្វ្រសប៊ុក តារា ចម្រៀង ស្រី-   
កញ្ញា វី ឌីណ្រត ដ្រលជា កូន - 
ស្រី  របស់ អតីត តារា ចម្រៀង 
ប្រុស  ជើង ចាស់  សំឡ្រង  ស្អក-  
លោក  ហរួ ឡាវ ីបាន បង្ហើរ សារ 
ថា ៖ «មនុន្រះ នាង ខ្ញុ ំបាន ទទលួ 

លទ្ធ   ផលហើយ   គឺនាងខ្ញុំបាន-  
វិជ្ជ មានកវូដី១៩ ហើយ ។   អ៊ចីងឹ 
នាង  ខ្ញុំ សូម   សំណូម ពរដល់ បង 
ប្អូន  ទា ំងឡាយ ណ  ដ្រលបាន 
ប៉ះ  ពាល់ នាងខ្ញុ ំសមូម្រតា្តា ទៅ- 
ធ្វើ  ត្រស្ត រកម្ររោគកូវីដ ១៩ 
ទាងំ អស គ់្នា ក ៏សមូ អធ្រយា ស្រយ័ 
ផង  បង ប្អូន!»។ 

មួយ រំព្រចមក ទៀត តារា-  
ចម្រៀង ស្រី សំឡ្រង ផ្អ្រម ធ្ងន់ 
ពីរោះ អ្នកនាង សុគន្ធ  នីសា 

បាន បង្ហោះ សារលើ ហ ្វ្រស ប៊ុក  
ផ្ទាល់ ខ្លួន  ថា៖ «នាងខ្ញុំ   សុគន្ធ  
នសិា   (sokunnisa )    បានធ្វើ 
ត្រស្ត  កូវីដ១៩   ឥឡូវ ន ្រះ   
ជម្រប  ជូនដល់ បងប្អូន ជា-  
សាធារណៈ  ថា ខ្ញុបំាន  po sitive 
ហើយ   គ ឺមាន ម្ររោគ ន្រះ ហ ើយ   
អ៊ីចឹង សូមបងប្អូនទាំងអស់  
មាន ការ ប្រុងប្រយ័ត្ន ឱ្រយ បាន 
ខ្ពស់ដើម្រប ីសុ វត្ថិភាព  ខ្លួនឯង   
និង ក្រុម គ្រួសារ។  សូម ជូនព រ ឱ្រយ- 
បង  ប្អូន ទាំង អស់  ឆ្លង  ផុត  ពីជំងឺ 
ន្រះ  សមូ ទោស បងប្អ ូន ដ្រល ខ្ញុ ំ 
អត់ បានឆ្លើយតប   អ ធ្រយាស្រ័យ  
ផង ណ បងប្អូន ក្នុង ចំណោម - 
អ្នក ផ្ទះ ខ្ញុំ  ៧   នាក់  ដ្រល  បានធ្វើ 
ត្រស្ត  ដោយ ក្រមុ លោក  គ្រអូ្នក-   
គ្រ ូព្រទ្រយ ជនំាញ  គមឺាន កើត ត ្រ ខ្ញុ ំ
មា្នាក់ត្រប៉ុណោ្ណោះ   អ្នកផ្ទះ ខ្ញុំ អត់ 
មានទ្រ   ត្រក៏ត្រូវ ផ្តាច់ ខ្លួន ១៤  
ថ្ង្រ  ដ្ររ  ហើយ ខងផ្ទះ មា្តាយ ខ្ញុំ    
គឺ អត់ ពាក់ព័ន្ធឡើយ »។ 

ស្រប    ព្រលជាមួ យ គ្នានោះ  -  
គ្រ  ក៏ ឃើញការ ប្រកាស ឱ្រយ ដឹង 
បន្ត  ពី  តារា ច ម្រៀងស្រី កញ្ញា 
ចំរីន  សុភ័ក្រ បាន បង្ហោះ  នៅ  
ព្រឹក  ថ្ង្រ ទី ១០ ខ្រ មីនា ឆ្នាំ - 
២០២១ ផង  ដ្ររ   ថា៖ « ត្រឹម ត្រ 
២ថ្ង្រ សោះ មនសុ្រស ដ្រលនាងខ្ញុ ំ
សា្គាល ់បាន ឆ្លងជងំ ឺ COVID 19 
ជាច្រើន នាក់ ត្រ  យ៉ាង  ណ ខ្ញុំ 

ក៏សូម  ល ើក ទឹក- 
ចិត្ត  ដល ់  បង ប្អូន   
ទាំង អស់ គ្នា  
ឆប់ មាន-  
សុខ - 
ភាព  ល្អ-  
ឡើង វិញ  
ហើយ នឹង - 
បាន  ត្រឡប់ មក - 
គ្រហ ដ្ឋាន វញិ។ Be 
strong ក្តីបារម្ភ ពី  
ចរំនី សភុក័្រ  ជនូ 
ចំពោះ ១ បង 
ប្រុស  ណុបបា៉ា - 
យ៉ារិទ្ធ   ២ បង 
ខចួ   ៣ បងទតី ូ៤ 
គ្រួសារ  បង  និមល   
៥ លោកគ្រភូ្ល្រង  សាន ់ 
សុវណ្ណ ឌីន  ៦ វី ឌីណ្រត -  
និង៧   ច្រ សុគន្ធ នីសា »។ 

ចំណ្រកឯក្រុម   សិល្របករ-
សិល្រប ការិនី    ផ្រស្រងទៀត នៅ 
ហង្រសមាសដ្ររ ដូចជា តារា 
ចម្រៀង អ្នក នាង សួស វីសា 
និង សា្វាមី អ្នកនាង ឱក-  
សុគន្ធកញ្ញា កញ្ញា ឈីន 
រតនៈ និង អ្នក និពន្ធ លោក-   
Eco Vak Song សុទ្ធ ត្រ 
បាន   ទៅ ធ្វើ ត្រស្ត ដើម្របី 
ទៅ ពិនិត្រយ  រក មើល ម្រ- 
រោគ ជំងឺកូវីដ ១៩ ដូចគ្នា  

កាល  ពី  ថ្ង្រ ទី ៩ ខ្រ 
មីនា ឆ្នាំ ២០២១ 
ត្រសម្រប់  លទ្ធ - 
ផល ជាបឋម  នោះ 

គឺ អវិជ្ជមា ន ។ 
គួរ បញ្ជាក់ - 

ផង   ដ្ររថា  ការ- 
ឆ្លង  ជងំ ឺកវូដី ១៩  
លក្ខណៈ បន្ត គ្នា 
ដ្រល កើត មក លើ 

សិល្រប  ករ - សិល្រប ការិនី- 

នៅ  ផលិត កម្ម ហង្រសមាស ជា 
ហូរហ្រ និង  កំពុង ត្រ   ធ្វើ ត្រស្ត - 
បន្ត  បនា្ទាប់ន្រះ បាន កើត ឡើង 
ក្រយ  ពី មាន ការផ្ទុះ  លទ្ធ ផល 
វិជ្ជ មានកូវីដ ១៩  ពី សំណក់ 
ពិធី ការិនីប្រចាំ ប៉ុស្តិ៍ ហង្រសមាស  
អ្នក នាង ចាន ់ក្រវនមិល  កាល 
ពី  ថ្ង្រ ទី ៨ មីនា ឆ្នាំ ២០២១  មក  
ដោយ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ រឿង អ្នកនាង 
បាន ច្រញ ទៅ ថត ស្រប៉ត ឱ្រយ ក្លិប-  
បាល់ទាត់ ក្នុង ស្រុក មួយ ៕ 
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តារាចមេៀងសេ ី អ្នកនាង សុគន្ធ នីសា ក៏ បន បេកាសពី   លទ្ធ ផល វិជ្ជ មាន  

កូវីដ១៩  ដេរ កាល ពី ពេកឹ ថ្ងេទី១០ ខេមីនា ឆ្នា២ំ០២១ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

តារាចម្រៀងនៅផលិតកម្មហង្រសមាសដ្រលមានលទ្ធផល
វិជ្ជមានកូវីដ១៩និងអ្នកកំពុងធ្វើត្រស្តមិនទាន់ឃើញ

តារា ចមេៀង ទើបឈ្នះ ពាន រង្វាន់  I am a Singer Cambodia 

រដូវ កាលទី ២ កញ្ញា វី ឌីណេត   វិជ្ជមានកូវីដ១៩។ រូប ហ្វ្រសប៊ុក

កញ្ញា ចំរីន សុភ័កេ បង្ហោះសារ បេប់ពី  អ្នក សិលេបៈនៅ ហងេស- 

មាសដេល វិជ្ជមានកូវីដ១៩ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក

តារា ចមេៀងសេ ី សួស វីសា និង  ឱក សុគន្ធកញ្ញា  បន បេកាសពី លទ្ធ ផល ជា  បឋម អវិជ្ជមាន  
កេយ  ពី បន  ធ្វើ តេស្ត រក កូវីដ១៩ កាល ពី ថ្ងេ ទី ៩ ខេមីនា ឆ្នា ំ២០២១ ។ រូបថត សហ ការី



រ័ត្ន សុជាតា  

ក្រុងបានលុង : ស្រ្តី ជនជាតិ 
ដើម ភាគ តិច  ទំពួន   ស្ថិតនៅក្នុង  
ខ្រត្តរតនគិរី ភាគច្រើន សុទ្ធត្រ 
ពឹងផ្អ្រក លើ តម្របាញ  ដ្រល  
ពួកគ្រ ប្រតិបត្តិ ជំនាញ ន្រះ  ត 
ជំនាន់ តាមប្រប  ប្រព្រណី ។ 

តម្របាញ ក្រមា និង ក្រណាត់  
សម្លៀកបំពាក់ ជា អ្វី ដ្រល ត្រូវ 
បានចាត់ទុក ជា សមា្ភារ ប្រើ ប្រស់  
ដដ្រល ៗ  និង មិន អាច ចាប់- 
ឱកាស ទីផ្រសារ កាន់ត្រ ទូលំ- 
ទូលាយ ។ 

Daiku ឬ «ដ្រគូ» ជា ធុរកិច្ច   
ទើបត្រ ចាប់ផ្ដើម បង្កើតឡើង 
កាល ពី ចុង ឆ្នាំ២០១៩  ដ្រល 
មាន អ្នកស្រ ីហ្វ្រតទមីា៉ា ហ្គៀល 
ផ្រនណា (Fatima Gil Pena) 
ជនជាតិ អ្រស្របា៉ាញ  ជា សហ-
ស្ថាបនិក ។ 

Daiku ជា យីហោ សមា្ភារ  
ប្រើ ប្រស់ តុប ត្រង ផលិត ឡើង 
ដោយ  ដ្រ  រចនាប័ទ្ម ជន ជាតិ 
ដើម ភាគ តិច នៅ ភាគ ឦសន 
ប្រទ្រស  កម្ពុជា។ រាល់ ផលិត-
ផល របស់  Daiku សុទ្ធត្រ 
រំល្រច ពី ដ្រស្ដ្រី ជន ជាតិ ដើម 
ភាគ  តចិ ទពំនួ ដ្រល ប្រើ វត្ថធុាត ុ
ដើម ចរីភាពប្រកប ដោយ គណុ-
ភាព ខ្ពស់ ។ 

 ទោះបីជា ពិភពលោក កំពុង  
ជួប វិបត្ដិ កូវីដ សកល  ស្ថាបនិក  
Daiku នៅ ត្រ មាន បណំង ជយួ 
ដល់ ស្ដ្រី ទំពួនស្វ្រង រក ដំណោះ- 
ស្រយ  ទីផ្រសារ  ក៏ ដូចជា ផ្ដល់ 
គនំតិ  ថ្មីៗ  សម្រប ់មខុរបរ ពកួគ្រ  
ជា ថ្នរូ នងឹការ ផ្ដល ់នវូ ផលតិផល 

គុណភាព ខ្ពស់ ។ 
 អ្វដី្រល ពិស្រស ក្នងុ កិច្ចសហ- 

ការ  ជាមួយ Daiku នោះ គឺ 
ឱកាស ន្រការ សកិ្រសា របស ់យវុត ី
ទំពួន ទៅ ដល់ កម្រិត វិទ្រយាល័យ 
និង សកលវិទ្រយាល័យ ។ 

 អ្នកស្រ ីហ្វ្រតទមីា៉ា បាន ប្រប ់  
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ ថា៖  «កន្លងមក  
ពកួគាត ់ ត្របាញសមា្ភារ ប្រើ ប្រស ់ 
ត្រ ប្រប ជា ក្រមា និង  ក្រណាត់ 
ជាដើម  ។ មិនម្រន មានន័យ ថា   
អ្វី ដ្រល ពួកគាត់ ធ្វើ ព្រលន្រះ 
មិន ស្អាត ទ្រ ប៉ុន្ត្រ វា មិនម្រន ជា 
អ្វី ដ្រល អតិថិជន   ចង់ ទិញ ។ 

យើង គិតថា យើង  ចង់់ ឱ្រយ ពួក-
គាត់  ត្របាញ   វត្ថុ ផ្រស្រងៗ    ទាន់- 
សម័យ  និង មានប្រយោជន៍ »។ 

អ្នកស្រីនិយាយថា ៖ «ដូច្ន្រះ 
ព្រលន្រះ គាត់ មាន ការត្របាញ 
ច្រញ ជា 

ខ្រស្រកាតាប  និង ខ្រស្រកាម្ររា៉ា   
ហើយ  វា  មាន ការគំាទ្រ ច្រើន ។ 
យើង សង្រឃឹម ថា យើង អាច នាំ 
តម្របាញ របស់ ស្រ្តី ជនជាតិដើម 
ទំពួន ទៅកាន់ ទីផ្រសារ ទាំង នៅ 
ភ្នំព្រញ និង អន្តរជាតិ   »។ 

ទិចនិក តម្របាញ របស់ ស្ដ្រ ីជន- 
ជាតិដើម ភាគតិច ទំពួន មាន 
លក្ខណៈ ស្រដៀង គា្នា នឹង ផលិត- 
ផល តម្របាញ ផលតិ ឡើង ដោយ 
ស្ដ្រ ីកលុសម្ពន័្ធ នៅ ភាគ ពាយព្រយ 
ប្រទ្រស វៀតណាម និង ឡាវ ។ 

សហស្ថាបនិក រូប ន្រះ បាន 
បន្ថ្រម ថា ៖ « ចំពោះ ប្រក់ 

ចំណូល   យើង នឹង ផ្ញើ 
ជូន ដល់ ពួកគាត់ 
វិញ  ហើយ ចំណូល  
១៥ ភាគរយ  
យើង   បង្កើត 
ជា មូលនិធិ  

អប់រំ ដល់ 
ក្ម្រងស្រី 

ជន   ជាតិ 
ទំពួន »។  
Daiku 

បាន អះអាង ព ី
ការ ប្រើ ប្រស់ វត្ថុ 

ធាតុ ដើម តម្របាញ 
មិន ប៉ះពាល់ ទៅដល់ 
បរិស្ថាន  ដូច ជា ខ្រស្រ 
អំបោះ  ដ្រល ផលិត ពី 
ក្រមុ គ្រសួរ ក្នងុ សហ-
គមន៍ និង ការ ផលិត 
ដោយ ប្រើ  វិធីសស្ដ្រ  

តម្របាញ ប្រប  ប្រព្រណី  ដ្រល 
ត្រូវការ ត្រមា៉ាសុីន ក្នុង ដំណាក់ - 
កាល ដ្ររ ភា្ជាប់ ប៉ុណោ្ណោះ ។

យោងតាម  Daiku  បង្ហាញ  
ថា ៖ « យើង ក៏ អត់ ប្រើ ការ វ្រច- 
ខ្ចប់  បា្លាស្ទិក  ត្រ ជំនួស ដោយ ការ-   
ខ្ចប់ ជា ក្រដាស  ហើយ ចំពោះ 
ការ  ដឹក ជញ្ជូន ទៅ ក្រ ប្រទ្រស 
យើង ជ្រើស យក ក្រដាស ក្រស ់   
ដ្រល ប្រើ ប្រស់ ឡើង វិញ »។ 

ក្រម គនំតិ ផ្ដចួ ផ្ដើម មលូនធិ ិ
១៥ ភាគរយ ន្រ ប្រក់ ចំណូល 
Daiku ជ្រើស រីស និស្រសិត ស្រី 
ទំពួន មា្នាក់ ក្នងុ ការ ទទួល អាហា- 
របូករណ ៍តម្ល្រ ៣០០ ដលុា្លារ ក្នងុ 
១ ឆ្នាំ  និង សិស្រស វិទ្រយា ល័យ ស្ដ្រី  
ទំពួន២ នាក់ ដោយ ក្នុង មា្នាក់ 
ទទួល បាន ប្រក់ ឧបត្ថម្ភ ៥០ 
ដុលា្លារ ។ 

 អ្នកស្រី  ហ្វ្រតទីមា៉ា  ថា៖ «ខ្ញុំ 
ដឹង  ថា  ជំនួយ ន្រះ មិន ច្រើន ទ្រ 
ត្រ វា កើតច្រញ ពី ចិត្ត យើង ចង់ 
ជួយ  ហើយ ន្រះ ជា សមិទ្ធផល 
ដ្រល យើង សន្រសំ បាន ពី ប្រក់ 
ចំណូល ពួកគាត់ កាលពី ឆ្នាំ ទៅ 
មិញ  មក ទល់ ព្រលន្រះ »។ 

អ្នកស្រី បន្ដថា ៖ «សំខាន់ 
ជាងន្រះ  យើង ចង់ ផ្ដល់ ឱកាស 
ដល ់ក្ម្រងស្រ ីទាងំនោះ បាន រៀន 
ចប់ យា៉ាងហោចណាស់  ផ្ដើម  ពី 
ក្ម្រងស្រ ីមា្នាក ់ដើម្រប ីឱ្រយ គាត ់ ជាគរំ ូ 
ដល់ ក្ម្រងស្រីដទ្រ ទៀត ។ គាត់  
នឹង   យល់ ថា  បើ គាត់   រៀន គាត់  
នឹង  អាច មើលថ្រ  គ្រួសរ  និង 

ខ្លួនឯង បាន ។ ខ្ញុំ យល់ ថា  ពួក-
គាត់  ខ្វះខាត  និង លំបាក ត្រ 
ន្រះ  ជា ការចាប់ យក ឱកាស »។ 

ថ្វីដ្របិតថា  ក្រយពី មាន    
ការអភិវឌ្រឍការតម្របាញ ទៅជា 
សមា្ភារ  ប្ល្រក ថ្ម ីហើយ ទទលួ បាន  
មតិសរសើរ  និង ការ ព្រញ ចិត្ត  
ជាច្រើន  ត្រ អ្នកស្រី    ឱ្រយដឹង ថា  
ប្រកច់ណំលូ   នៅ ត្រ ទាប រតឹ ត្រ  
ពិបាក ព្រល កូវីដ   មិនសូវ មាន  
ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ច្រើន ។

អ្នកស្រ ីរៀបរាប់ ថា អ្នកស្រី  
ចងឱ់្រយ កនូខ្ម្ររ  នងិ  ជាត ិសសន ៍
ផ្រស្រង បាន យល់ ដឹង ពី តម្ល្រ  និង 
អត្ថប្រយោជន៍ សិប្របកម្ម ខ្ម្ររ 
កាន់ ត្រ ច្របាស់   និង  ជួយ គាំទ្រ 
ស្នាដ្រ ខ្ម្ររ   ដ៏ ល្អ ។

អ្នកស្រី  ហ្វ្រតទីមា៉ា  បន្ដថា ៖  
«នៅ  Daiku  អ្នក នឹងដឹង ថា  
ទំនិញទំាង នោះ  មក ពីណា ផលិត  
យា៉ាង ដចូម្ត្រច  ហើយ នរណា ជា 
អ្នក  ផលិត ? យើង ច្រករំល្រក 
ជាមួយ អ្នក នូវ រឿងពិត នៅ ពី 
ក្រយ  តម្របាញ នមីយួៗ រមួ ទាងំ  
ប្រវត្តិ របស់ សិប្របករ ផង»។ 

អ្នកស្រី លើក ឡើង ថា ៖ «  វា ក៏ 
ជា ការចូលរួម ពី អ្នកដូចគា្នា ក្នុង 
ការជយួ ដល ់ក្ម្រងស្រ ីទាងំនោះ 
តាម ការគាំទ្រ របស់ អ្នក »។ 

សម្រប់ ព័ត៌មាន លម្អិត អំពី 
Daiku ឬ អាហារូបករណ៍ ស្ដ្រី 
ទពំនួ  សុចំលូ ទៅកានវ់្របសយ 
https://daiku.asia/ ឬ 
ហ្វ្រសបុ៊ក @daikuasia៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

Daiku ជួយស្ដ្រ ី  ទំពួន អភិវឌ្រឍ ជំនាញ តម្របាញ  និង  
បង្កើត មូលនិធិ ទ្រទ្រង់ ការសិក្រសា សិស្រស -និស្រសិត ស្រី 

ស្ដ្រ ីជនជាតិដើមភាគតិច ទំពួន ត្រវូបាន បណ្ដះុបណ្ដាល ឱ្រយ ត្របាញ សម្ភារប្រើប្រស់ និង តុបត្រង ប្ល្រក ៗ  លើសពី សិល្របៈ ប្រព្រណី របស់ ខ្លនួ   ។ រូបថត សហ ការី

 ស្ដ្រ ីជនជាតិ ដើម ភាគតិច ទំពួន នៅ ខ្រត្ដ រតនគិរី  និង អ្នកស្រ ីហ្វ្រតទីម៉ា 
ហ្គៀល ផ្រនណ សហស្ថាបនិក  Daiku។ រូបថត សហ ការី



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

   យឺន ពន្លក

   ភ្នពំេញៈ អ្នក គៃប់ គៃង ក្លបិ 
បៃដាល់ នាយក ដា្ឋាន អង្គរកៃស  លោក  
ស៊ន  អៃលីត  មាន ក្ត ីកង្វល់ ចំពោះ 
បញ្ហា កូវីដ១៩   ដៃល អាច បៃឈម 
ទៅ នឹង ការ ឆ្លង ដល់ កីឡាករ  
ពិសៃសពៃល ពួក គៃ  ចៃញ ទៅ  
បៃកួត នៅ  តាម ស្ថានីយ ទូរទសៃសន៍ 
នានា  រាល់ ចុង សប្តាហ៍  ដៃបិតអី វា 
ជា រឿង មួយ  ដៃល បៃឈម ខ្ពស់  
ពៃះ  មានការ ជួប ជំុ មនុសៃស ចៃើន  
ហើយថ្នាក់ ដឹក នំាក្លបិ ផ្ទាល់ ក៏  បន 
ណៃ នំា បន្ថៃម ឱៃយ យក ចិត្ត ទុក ដាក់  
ក្នងុ ការ ថៃ ទំា កីឡាករ ក្នងុ ក្លបិ  ឱៃយ 
មាន អនាម័យ ល្អ  និង ហាម មិន ឱៃយ  
អ្នក ណា ចៃញ កៃ ក្លបិ ដៃរ ។ 

លោក  ស៊ន  អៃលីត   បន បៃប់ 
ថ ៖ « ចុង សប្តាហ៍ នៃះ  ខ្ញុ ំសំុ បិទ 
ក្លិប ជា បណ្តោះ អាសន្ន  គឺ បន 
ន័យ ថ   មិន ឱៃយ  កីឡាករ ចៃញ ចូល 

ទៀត ទៃ  គឺ ហ្វកឹ ហាត់ ហូប ចុក នៅ 
១កន្លៃង  មិន ចៃញ កៃ ដើមៃបី សុ-
វត្ថ ិភាព ទំាង អស់ គ្នា  ពៃម ទំាង រួម 
គ្នា  ការ ពារ បៃឆំង ទៅ នឹង ការ រីក- 
រាល ដាល នៃ កូវីដ ១៩»  ។ ទោះ- 
យ៉ាង ណា សប្តាហ៍ នៃះ កីឡាករ  
៦នាក់របស់ ក្លបិ នាយកដា្ឋាន អង្គ- 
រកៃស នៅ តៃ ឡើង បៃកួត ។ 

ជំុ វិញ បញ្ហា នៃះ លោក អៃលីត 
បញ្ជាក់  ថ ៖ « តាម ពិត មៃៗ  ខ្ញុ ំ បន 
ណៃ នំា ឱៃយ បិទ ក្លិប តំាង ពី ដើម 
សប្តាហ៍ នៃះ  បុ៉ន្តៃ ខ្ញុ ំមិន អាច ធ្វើ 
ទាន់  ដោយ សរ ចុង សប្តាហ៍ នៃះ  
ក្លបិ របស់ យើង  បន ទទួល កម្ម វិធី 
បៃ កួត  មាន កីឡាករ ចៃញទៅ  
បៃកួត ចំនួន ៦ នាក់  គឺ នៅ សង្វៀន 
បយ័ន  ២ នាក់  និង នៅ សង្វៀន 
CNC  ៤ នាក់ដៃល មិន ហា៊ាន ខក- 
ខាន ខា្លាច គៃ ខឹង យើង»។ 

គួរ បញ្ជាក់ថ នៅ ក្នងុ ក្លបិ នាយក- 
ដា្ឋាន អង្គរកៃស មាន កីឡាករ សរុប 

២៥ នាក់  កំពុង ហ្វកឹ ហាត់  ស្នាក់- 
នៅ ហូប រួម  តៃ  កីឡាករ ខ្លះបន  
ចៃញ  កៃ  មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចូល 
វិញ ទៃ   ពៃះ ខា្លាច ឆ្លង។ លោក 
ស៊ន អៃលីត ថ ពៃលនៃះ  នៅ 
សល់ តៃ កីឡាករ ១៥ នាក់  តៃវូ តៃ 
រកៃសា គៃប់ គៃង ឱៃយ នៅ ១ កន្លៃង ក្នងុ 
ក្លបិ  បុ៉ន្តៃ នៅ ហាត់ ធម្មតា  មិន ឱៃយ 
ចៃញ កៃ  ឬ មាន មនុសៃស ផៃសៃង 
ខាង កៃ ចៃញ ចូល បន ទៃ  ដោយ 
រង់ ចំា បទ បញ្ជា ពី ថ្នាក់ លើ ជា ថ្ម ី។ 

បង បៃុស  បង្កើត របស់  មា្ចាស់- 
មៃដាយ មាសកីឡាអាសីុ ស៊ន 
សៀវមីុ រូប នៃះ  បន បៃប់ ទៀត 
ថ  ក្នងុ កំណៃ ទមៃង់ ឱៃយ  បន ល្អ  
និង រកៃសា សុខភាព ដល់ កីឡាករ  គៃ ូ
បង្វកឹ  និង គៃសួរ ផង នោះ  ក្លបិ 
នាយក ដា្ឋាន អង្គរកៃស  ទទួល បន 
ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ពី ថ្នាក់ ដឹក នំា  
ផ្តល់ ជូន សមៃប់ ជីវភាព ហូប ចុក  
ស្នាក់ នៅ បន ល្អ បៃ សើរ  ទោះ បី 

មិន មាន ការ បៃ កួត ក៏ ដោយ ។  
បន្ថៃម ពី លើ នៃះ  ក្លិប នៃះ  បន 
កំណៃ ទមៃង់ ដោយ ផ្លាស់ ប្តូរ គៃូ 
បង្វឹក ឆ្នើម ថ្មី វ័យ ក្មៃង ជំនាញ ២ 
នាក់  គឺ  ឆ្លាម  ស  និង  សៃន  រា៉ាឌី 
ឱៃយ  នៅ បៃ ចំា ការ  ផលិត បន កីឡា- 
ករ  ល្ៗអ   ជា ទំពំាង ស្នង ឫសៃសី ។ 

បៃភព ពី កីឡាករ មួយ ចំនួន  
ដៃល តៃៀម  បៃ កួត នៅ សង្វៀន 
ហងៃស មាស   បន បៃប់ ដោយ សំុ 
មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ ថ   ពួក គៃ មិន 
ហា៊ាន ទៅ បៃ កួត នៅ សង្វៀន  ហងៃស- 
មាស ទៀត ទៃ  ពៃះ   ខា្លាច ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ១៩  ដោយ រង់ ចំា មើល ការ 
អនាម័យ  ឬ កូវីដនៅ ទី នោះ  តៃវូ 
បន គៃប់ គៃង រក ឃើញ  ថ  គ្មោន 
កូវីដ ១៩ សិន ។  ចំណៃក កីឡាករ 
មួយ ចំនួន  ដៃល បន បៃ កួត កន្លង 
មក   នៅ សង្វៀន ហងៃស មាសរួច 
ហើយ   កំពុង ពៃយួ បរម្ភ ។   

ជាមួយ គ្នា នៃះ  កីឡាករ លាភ 

រដា្ឋា ដៃល ទើប បៃកួត ចាញ់ ម៉ន 
សម៉ៃត នៅ សង្វៀន ហងៃសមាស 
កាលពី ថ្ងៃសៅរ៍ ក៏ តៃវូបន គៃ យល់ 
ចៃឡំ ថ បន ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ  ផងដៃរ 
ហើយ ចំពោះ បញ្ហា នៃះ លាភ រដា្ឋា 
បន បកសៃយ នៅ លើ ហ្វៃស បុ៊ក 
របស់  ខ្លនួ ថ៖  «មាន  គៃ ចោទថ 
ក្លបិ របស់ ខ្ញុមំាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ  
តាមពិត គឺ អត់ មាន អ្នក ឆ្លង ទៃ។  

ខ្ញុ ំទើប មក ពី ភ្នពំៃញ  ហើយ ខ្ញុ ំ ឮថ  
នៅ ភ្នពំៃញ  មាន អ្នក ឆ្លង កូវីដ  ចៃើន  
ដូច្នៃះ ខ្ញុ ំខា្លាច  និង  មិន ទុក ចិត្ត  ហើយ 
ខ្ញុក៏ំ  ស្មគ័ៃ  ចិត្ត ចូល ឃំុ ខ្លនួ ១៤ថ្ងៃ 
ដោយ ខ្លនួ ឯង ទៃ ដើមៃបី ឱៃយ  ទុក ចិត្ត 
ថ  អត់ បន កើត អី៊ចឹង  មិន មាន 
អ្នកណា ចាប់  ឬ បង្ខ ំខ្ញុ ំទៃ  ហើយ ខ្ញុ ំ
ក៏ មិន បន ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ ដូច 
គៃ ថ នោះ ដៃរ»៕

ស៊ន អេលីត បាន ថតជាមួយ កីឡាករ នៅក្នងុ ក្លបិ របស់ ខ្លនួ  ។ រូបសហ ការី

ក្លបិនាយកដ្ឋានអង្គរក្សនឹងផ្អាកការនំាកីឡាករច្ញទៅប្កួតព្ះខ្លាចឆ្លងកូវីដ

ឪពុករបស់Cavaniថាកូនបុ្ស
ចាប់ផ្ដើមទោមនស្សនៅអង់គ្លស្

ប៊ុយណូស៊េ : ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  
Edinson Cavani  របស់ កៃុម 
បិសច កៃហម Manchester 
United មិន សបៃបាយ ចិត្ត ក្នុង 
ការ លៃង នៅ  អង ់គ្លៃស ហើយ ចង ់
បញ្ចប់ អាជីព នៅ អាមៃរិក ខាង 
តៃបូង។ នៃះ បើ តាម ការ ឱៃយ ដឹង ពី  
សំណាក់  ឪពុក របស់ កីឡាករ 
ផ្ទាល់  ដៃល បន បៃប់ បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃសាយ នៅ បៃទៃស អាហៃសង់- 
ទីន កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

លោក Luis Cavani  បៃប់ 
ថ កូន បៃុស របស់ លោក ដៃល 
មាន  វយ័៣៤ ឆ្នា ំ កពំងុ រង ់ចា ំការ- 
ផ្ទៃរ ដៃល អាច នឹង កើត មាន ទៅ 
កាន់ បៃទៃស អាហៃសង់  ទីន ដោយ 
ចូល រមួ ជា មួយ កៃមុ Boca Jun-
iors នៅ ចុង ឆ្នាំ នៃះ។

លោក Luis Cavani  បៃប់ 
ទូរទសៃសន៍ប៉ុស្តិ៍ TyC Sports 
នៅ អាហៃសង់ទីន  ថ ៖ «កូន ខ្ញុំ 
(Edinson) មនិ មាន អារម្មណ ៍
សុខ សៃួល ជាមួយ នឹង ទីកន្លៃង 
ដៃល គៃ កំពុង នៅ  ឡើយ ។ គៃ 
បន  ពិចារណា  រយៈ ពៃល ជាង ២ 
ឆ្នាំហើយ   ដៃល  ចង់ នៅ កៀក នឹង 
កៃុម គៃួសរ » ។   

លោក Luis Cavani  បៃប់ 
ទៀត ថ កូន បៃុស  លោក ក៏ មិន 
ពៃញចិត្ត នឹង ការ បៃពៃឹត្ត លើ រូប 
គៃ ពី សំណាក់ មន្តៃី  បល់ ទាត់   
អង់គ្លៃស ជុំ វិញ ការ ពិន័យ ដើម 
រដូវ កាល  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករណី បៃើ 
ពាកៃយ រីស អើង ជាតិ សសន៍ 
តាម  រយៈ  បណា្តោញ សង្គម ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ រូបនៃះ តៃូវ បន 
ហាមឃាត់ មិន ឱៃយ លៃង ៣ បៃកួត 
បនា្ទាប់ ពី មាន ការ សន្ទនា ជា សរ  
នៅ លើ គណនី Instagram 
ដៃល បន ផ្ញើ ទៅ កាន់ មិត្ត ភក្តិ  
ឈ្មោះ Pablo Fernandez 
ដោយ បៃើ ពាកៃយ ពៃចន៍ សមញ្ញ 
ជា ភាស អៃសៃបា៉ាញ «Negrito» 
(មនុសៃស ខ្មោ ល្អិត)។

ទោះ បី កៃុម បៃឹកៃសា វិន័យ  រក 
ឃើញ ថ Cavani គ្មោន ចៃតនា 
បង្កើត កំហុស ជាមួយ នឹង ការ 
លើក ឡើង នោះ ក៏ ដោយ ក៏រូប គៃ 
នៅ តៃ តៃូវ ជាប់ ពិន័យ ដដៃល 
ទើប បង្ក ឱៃយ មាន តវា៉ា យ៉ាង ខា្លាំង 
នៅ អ៊ុយ រូ ហា្គាយ ។

លោកឪពុករូបនៃះ បនបន្ត 
ថ ៖ « ការ ដាក់ ពិន័យ  ៣ បៃកួត 
នោះ ជា រឿង ល្ងង់ ខ្លា ។ នៅ ទីនៃះ 
យើង តៃង និយយ ពាកៃយ ហ្នឹង ។ 
យើង គ្មោន បៃកាន់ ពួជ សន៍អ្វី 
ឡើយ ។ រឿង ទាំង នោះ កំពុង ធ្វើ 
កូន បៃុស របស់ ខ្ញុំ ថ្លឹង ថ្លៃង នូវ ការ 
សមៃច ចិត្ត របស់ ខ្លួន » ។

ពាកៃយ ចចាម អារា៉ាម នៃះកើត 
មាន  បនា្ទាប់ ពី អ្នក ចាត់ ការ របស់ 
កៃុម លោក Ole Gunnar 
Solskjaer បន បៃប់ កាល ពី 
ខៃ មុន ថ  នឹង បញ្ចុះ បញ្ចូល ខៃសៃ - 
បៃយុទ្ធ រូបនៃះឱៃយ ស្នាក់ នៅបន្ត។

Cavani ទទួលបនការចាប់- 
អារម្មណ៍  តាំង ពី  ផ្ទៃរដោយ អត់ 
តម្លៃ  ខ្លួនពី Paris Saint-Ger-
main នៅខៃ តុលា ជាមួយនឹង 
កុងតៃ  ១ឆ្នាំ៕ AFP/VN

ផន់គ្ន់វិលមកកាន់សង្វៀនវិញហើយចង់
ឈ្នះជើងខ្លាងំដើម្បីបានប្ក់លាននៅថោន
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  អ្នក បៃដាល់  ផន់  គៃន់   របស់  
ក្លបិ មកុដរាជ សីហ៍  ដៃលបន  ឃា្លាត ពី សង្វៀន 
យូរនោះ គឺ   មានការ  នឹក រឭក មុខ របរ ឈឺ សច់ 
នៃះ  ហើយ បន ចូល ខ្លនួ មក ហ្វកឹ ហាត់  ដើមៃបី 
ចូល រួម បៃ កួត មា៉ារា៉ាតុងដណ្តើម បៃក់ លាន 
ទម្ងន់ ៧០ គីឡូកៃម  ជា មួយ ជើង ខា្លាងំ ៣នាក់ 
ទៀត  មាន   ឡុង  សុភី , មាជ សុខ រា៉ា  និង  រិទ្ធ  
ភូ លូ   ដើមៃបីស្វៃង រក អ្នក   បន  បៃក់ រង្វាន់ បៃចំា 
សប្តាហ៍ ទី ៦៦  របស់  សង្វៀន ថោន  នា ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ខាងមុខនៃះ។

 សមត្ថភាព  របស់  ផន់  គៃន់  ធ្លាប់ បន  
ឈានដល់ លំដាប់ កំពូល  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧  
ដោយ ឈ្នះ ខៃសៃ កៃ វាត់ ចំនួន ៣  និង ពាន រង្វាន់ 
ដទៃ ទៀត  ទទួល បន បៃក់ ជួយ គៃ ួសរ ទៀត 
ផង  បុ៉ន្តៃ មួយ រយៈ នៃះ  ការ បត់ មុខ របស់  ផន់  
គៃន់  ពី សង្វៀន   និង ការ ផ្លាស់ ប្តរូ ក្លបិ  ធ្វើ ឱៃយ 
ការ បៃ កួតរបស់គៃ មិន សូវ បន លទ្ធផល  ល្អ  
ដោយ ជាង ១ឆ្នានំៃះ  បៃ កួត បន តៃ ៣ លើក 
និង រក មិន ឃើញ ជ័យ ជម្នះសោះ ។ 

ចំណៃក ការ វិល មក បៃ កួត ជា ថ្ម ី ក្នងុ កម្ម វិធី 
បៃក់ លាន  ជា មួយ ជើង ចាស់ ខា្លាងំៗ នៃះ  ផន់ 
គៃន់  និយយ ថ ៖« ខ្ញុ ំនៅ តៃ សៃឡាញ់  និង 
នឹក សង្វៀន បៃដាល់   ពៃះ មុខ របរ មួយ នៃះ  
ធ្លាប់ ធ្វើ ឱៃយ  ខ្ញុ ំរក បៃក់ បន  ជួយ ឪពុក មា្តាយ  
និង  គៃសួរ  ហើយ ការ វិល មក វិញ នៃះ  ខ្ញុ ំនៅ 
តៃ មាន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ ៥០ ភាគ រយ  ទោះ បី 
ពួក គត់ជា ជើង ចាស់ ខា្លាងំ  និង មិន ដៃល បៃ- 
កួត ជា មួយ  គ្នា ក៏ ដោយ ។  ខ្ញុំ ហាត់ បន  ២ 
សប្តាហ៍ ជាប់ គ្នា  ហើយ សុខ ភាព ល្អ  កមា្លាងំ 
ល្អ  តៃៀម ល្អ  ហើយ សមៃប់  ឡុង  សុភី , មាជ  
សុខ រា៉ា  និង  រិទ្ធ  ភូ លូ  ខ្ញុ ំគិត ថ  ពិត ជា តឹង តៃង  
និង លំបក ឈ្នះ មៃន  បុ៉ន្តៃ ចិត្តជា អ្នក កីឡា  

ឡើង បៃ កួត  មិន ញញើត ដៃ គូ ទៃ» ។ 
នៅពៃល សួរ ពីមូលហៃតុ នំា ឱៃយ  បត់ មុខ ពី 

សង្វៀន យូរ   ផន់  គៃន់ បន ឆ្លើយ តប ថ ៖ 
«មកពី ខ្ញុ ំមិន សូវ បន ហាត់  ដោយ សរ ឪពុក 
ឈឺ  បនា្ទាប់ មកគត់  ស្លាប់  ហើយ ខ្ញុរំវល់ ការងរ 
រក សីុ ជា មួយ បៃពន្ធ ដោយ  លក់ សច់ កាប់  
នៅ ផៃសារ ឈូក វា៉ា  ខាង លិច ឆៀង ខាង ជើង 
ពោធិ៍ចិន តុង  ហៃតុ នៃះ ឡើង បៃ កួត  មិន សូវ 
ទទួល ផល ល្អ  គឺ  បៃហៃល ១ឆ្នា ំនៃះ  ខ្ញុបំៃ កួត  
បន ៣ ដង ដោយ  ចាញ់ ២ និង ស្មើ១» ។ 

ចំណៃក នី  សុភី  (ឡុង  សុភី )  បនា្ទាប់ ពី 
ផ្លាស់ មក នៅ ក្លបិ កុលបុតៃ គុន ខ្មៃរ  មួយ រយៈ 
ចុង កៃយ នៃះ  ហាក់ ដូច ជា មិន សូវ ឡើង 
សង្វៀន ដៃរ  ហើយ ការ បៃ កួត របស់ គៃ លំបក 
រក ដៃ គូ ឱៃយ  មាន សមត្ថភាព បុ៉ន គ្នា ណាស់  ពៃះ 
មាន កម្ពស់ ខ្ពស់  បទ ពិសោធ ចៃើន  ដៃល នំា 
ឱៃយ  បៃយិ  ភាព ធ្លាក់ ចុះ មួយ កមៃតិ ផង ដៃរ ។ 

ឡុង  សុភី បន  និយយ ថ ៖  «ខ្ញុ ំឡើង ទៅ 

ដឹង តៃ វ៉ៃ  បុ៉ន្តៃ ការ សងៃឃឹម ឈ្នះ មុន  ខ្ញុ ំមិន ដៃល 
រំពឹង  លើស ពី ៥០ ភាគ រយ ទៃ  ទោះ បី បៃ កួត 
ជា មួយ ជើង ខា្លាំង  ឬ ជើង ខៃសាយ  ឬ បៃកួត  
អន្តរជាតិ ណា ក៏ ដោយ ។ចំពោះ បៃក្ខភាព ទំាង 
៣ នាក់ នៃះ  ខ្ញុ ំប៉ះ មួយ ណា ក៏បន   ពៃះ សងៃឃឹម 
ថ  គ្មោន ឧបសគ្គ  ធំ ទៃ  បុ៉ន្តៃ ខ្ញុ ំក៏ មិន សូវ បន 
ហាត់  គឺ មិន ហា៊ាន អួត ទៃ  វ៉ៃ ទម្ងន់ ធ្ងន់  ចូល ចំ 
កន្លៃង យ៉ាប់ ដៃរ» ។ 

ចំ ណៃក  រិទ្ធ  ភូ លូ  និង  មាជ  សុខ រា៉ា  សុទ្ធតៃ  
មិន សងៃឃឹម ចៃើន  បុ៉ន្តៃ ធនា  វ៉ៃ អស់ ពី សមត្ថ- 
ភាព  ឯ បញ្ហា ឈ្នះ ឬ ចាញ់ មិន  ហា៊ាន និយយ 
មុន ឡើយ ។  រីឯ លោក  ជួប  វុតា្ថា  អ្នក ផ្គ ូផ្គង 
បៃចំា សង្វៀនថោន  និយយ ថ ៖« តាម ខ្ញុ ំជួប 
សមា្ភាស ក្នងុ ពៃល ផ្គ ូផ្គង  គឺ ឡុង  សុភី  មាន 
ឈ្មោះ លៃបី  បុ៉ន្តៃ ការ ហ្វកឹ ហាត់  និង បៃ កួត មួយ 
រយៈ នៃះ  មិន ញឹក ញាប់  ផ្ទយុ ពី  មាជ  សុខ រា៉ា  
និង  រិទ្ធ  ភូ លូ  បៃកួត ញឹក ញាប់  និង វ៉ៃ ហា៊ាន ប្តរូ 
អី៊ចឹង មិន អាច កំណត់ មុន បន ឡើយ »៕

បេក្ខភាព ទំាង ៤ នាក់ ដេល តេវូ បេកួត ម៉ារ៉ាតុង ដណ្តើម បេក់លាន នៅ សបា្តាហ៍នេះ។ រូប សហ ការី



 ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយពីពុះពារ
នងិបានជម្នះរាល់ឧបសគ្គក្នងុ
ការប្រោកតួប្រោជ្រោងរហតូដណ្តើម
បានមកុដកញ្ញាឯកចក្កវាឡ-
កម្ពុជាឆ្នាំ២០២០មកកញ្ញា
រ៉្រោតសារីតាត្រោូវមហាជនកត់-
សម្គាល់ពីរូបសម្ផស្រោសនិងមន
ប្រោជាប្រោិយភាពខ្លាំងស្រោូបការ-
គាំទ្រោក៏ដូចជាត្រោូវបា៉ាន់នឹងទី-
ផ្រោសារក្រោុមហ៊ុនថតស្រោប៉តពាណិជ្ជ-
កម្មយ៉ាងរដកឹមនុនងឹច្រោញទៅ
ចូលរួមការប្រោកួតMissUni-
verse2020ដ្រោលនឹងធ្វើនៅ
ខ្រោឧសភាឆ្នាំ២០២១ក្នុងរដ្ឋ
ហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាម្រោរិក។
គួរឱ្រោយកត់សម្គាល់ចាប់

តាំងពីឆ្នាំ២០១៨មក
គ្រោសង្ក្រោតឃើញថា
សម្រោប់ប្រោក្ខនារី
ដ្រោលជាតំណាង
សម្រោស់ន្រោកញ្ញា
ឯកចក្កវាឡ-
កម្ពជុាឬMiss
Universe
Cambodia
ហាក់មាន-
សម្ទុះខ្លាំងនូវ
ប្រោជាប្រោិយ-
ភាពជាបន្ត-
បនា្ទាប់ដោយ-
សារត្រោមន
សមត្ថភាព
គួបផ្រោសំនឹងរូប-
សម្ផស្រោស។យ៉ាង-
ណាមិញម្ចាស់
មកុដកញ្ញាឯកចក្ក-
វាឡកម្ពុជាឆ្នាំ-
២០២០ក៏ផ្ទុះការ-
កោតសរសើរពី-
មហាជនចំពោះ
សមត្ថភាពនិង
ចំណ្រោះដឹងដ្រោរ
ជាពិស្រោសនោះ
សមត្ថភាពច្រោះ
ភាសាបរទ្រោស
របស់កញ្ញារ៉្រោត
សារីតា -
សម្រោប់-

ការចលូរមួប្រោកតួកញ្ញាឯកចក្កវាឡពភិពលោក
ឆ្នាំ២០២០ឆប់ៗន្រោះ។កញ្ញា

សារតីាបច្ចបុ្រោបន្នជានសិ្រោសតិ
កំពុងត្រោបន្តការ-

សិក្រោសាថា្នាក់អនុ
បណ្ឌិត
ផ្ន្រោក-
ទំនាក់
ទំនង

អន្តរជាតិ
និងអាច និយយភា-
សាអងគ់្ល្រោសបានសា្ទាត់ជនំាញ
សក័្តសិមជាបវរកញ្ញាតណំាងឱ្រោយ
កម្ពុជានៅលើឆកអន្តរជាតិ។
លោកម៉្រោននមិលរត័ន៍ក្រោមុអ្នក

រៀបចំការប្រោកតួMissUniverseCam-
bodia2020ក៏បញ្ជាក់ឱ្រោយដឹងថា៖«គួរ
ឱ្រោយកត់សម្គាល់មិនថាត្រោសារីតានោះ
ទ្រោគឺអាចនិយយបានថាចាប់តាំងពី
ឆ្នាំ២០១៨ជំនាន់កញ្ញារឿនណាត
មកចំពោះប្រោជាប្រោិយភាពកញ្ញាឯក
ចក្កវាឡកម្ពុជាយើងគឺហាក់មន
ភាពល្អប្រោសើរពីមួយជំនាន់ទៅ-
មួយជំនាន់ជាពិស្រោសនោះផ្ន្រោក
សមត្ថភាពត្រោម្តង»៕

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

កញ្ញា រ៉េត សារីតា នៅ ក្នងុ ឈុត សម្លៀក បំពាក់ 
Swimwear ដ៏សេស់សា្អាត ។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក

កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុាបេចំា  ឆ្នា ំ២០២០ 
កញ្ញា រ៉េត សារីតា  ។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក

អ្នកចំាទី Marchesin របស់ Porto ផ្ដលួខ្លនួសា្កាត់បល់ពី  Ronaldo របស់ Juve អំឡុង បេកួតនៅអឺរុ៉ប។ AFP

កេុង ទូរីន :ក្រោុមស្រោះបង្កង់
Juventus របស់Cristiano
Ronaldoធ្លាក់ច្រោញពីការ-
ប្រោកួតប្រោជ្រោងពានរង្វាន់ ក្នុង
ក្រោបខ័ណ្ឌChampions
Leagueត្រោមឹវគ្គ១៦ក្រោមុចងុ-
ក្រោយរយៈព្រោល២ឆ្នាំបន្តគា្នា
ដោយសារគ្រោប់បាល់ក្រោទកឹ-
ដីទោះប្រោកួតនៅជើងទី២នា
ក្រោុង Turinកាលពីថ្ង្រោអង្គារ
ឈ្នះ Portoដ្រោលនៅគា្នាត្រោ
១០នាក់៣-២ក៏ដោយ។
គ្រោប់បាល់ដ្រោលកើតឡើងពី

ការស៊តុ្រហ្វឃីកិរបស់Sergio
Oliveiraនៅក្នុងម៉ាងបន្ថ្រោម
ពិស្រោស១៥នាទី២ដងបាន
បញ្ជូនPortoអតីតម្ចាស់ជើង
ឯកពានន្រោះ២ដងឡើងទៅវគ្គ
៨ក្រោុមចុងក្រោយបនា្ទាប់ពី
លទ្ធផលសរបុពីការប្រោកតួទាងំ
២ជើងស្មើគា្នា៤-៤។
ដោយនាំមុខ២-១កាលពី

ជើងទី១នៅព័រទុយហា្គាល់
គ្រោប់បាល់បានពីការស៊ុត-
បាល់ពិន័យ១១ម៉្រោត្រោរបស់
Oliveiraបន្ថ្រោមភាពចំណ្រោញ
កាន់ត្រោច្រោើនឱ្រោយPortoត្រោក្រោមុ-
ម្ចាស់ផ្ទះ Juveតាមស្មើវិញ
ដោយសារគ្រោប់បាល់២គ្រោប់
របស់ FedericoChiesa
ដូច្ន្រោះការប្រោកួតត្រោូវបន្តទៅវគ្គ
១៥នាទី២ដងអមជាមយួនងឹ
ក្រោុមភ្ញៀវបាត់សមជិកម្នាក់
ដោយសារMehdi Taremi
ទទួលបានកាតក្រោហម។
ព្រោលការប្រោកតួកាន់ត្រោស្វតិ-

សា្វាញឡើងៗ ខ្រោស្រោបម្រោើសញ្ជាតិ
ព័រទុយហា្គាល់Oliveiraនៅ
នាទីទី១១៥បានស៊ុតបាល់
្រហ្វីឃិករាបៗ បញ្ចូលទីយ៉ាង-
ល្អដោយបាល់រត់កាត់ពីក្រោម
ជើងរបស់មិត្តរួមជាតិRonal-
doខណៈអ្នកចាំទីWojciech
Szczesnyផ្ដួលខ្លួនទះមិន
ទាន់ហើយបើទោះ Adrien
Rabiot ត្រោតសងវិញនៅ២
នាទីបនា្ទាប់ ក៏មិនអាចជួយ
សង្គ្រោះក្រោុមរបស់លោកAn-
dreaPirloបានដ្រោរ។
លោកគ្រោូបង្វឹកJuveលោក

Pirlo ថ្ល្រោងថា៖ «ព្រោលអ្នកធ្វើ
ឱ្រោយមនកំហុស៤ដងពីការ-
ប្រោកួត២ជើងក្នុងវគ្គ១៦ក្រោុម
នៅChampions League
ន្រោះនោះអ្នកអាចធ្លាក់ពីការ-
ប្រោកួតប្រោជ្រោង។វានឹងត្រោូវការ
ព្រោល២-៣ថ្ង្រោដើម្រោបីលុប
លទ្ធផលក្នុងហ្គ្រោមន្រោះឱ្រោយជ្រោះ
ពីខួរក្រោបាលរបស់យើង»។
អ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអីុតាលី

បន្តថា៖ «ត្រោបនា្ទាប់ពីនោះ
យើងត្រោូវត្រោល្រោងគ្រោប់ហ្គ្រោម
ជាមយួនងឹវធិីដ៏ត្រោមឹត្រោវូដោយ
ត្រោូវដឹងថាយើងមនឱកាស
និងព្រោលវ្រោលាត្រោឹមត្រោខ្រោមីនា
ន្រោះទ្រោដ្រោលអាចប្រោជ្រោងដើម្រោបី
ឡើងទៅឈរល្រោគ្រោក្នុងតារាង
ពិន្ទុន្រោក្រោបខ័ណ្ឌSerieA»។
លោកPirloពិតណាស់

បានដាក់ក្ដីសង្រោឃឹមស្ទើរទាំង-
ស្រោងុលើខ្រោស្រោប្រោយទុ្ធRonaldo
ដ្រោលជាអ្នករកគ្រោប់បាល់បាន

ច្រោើនជាងគ្រោនៅអឺរ៉ុបន្រោះនិង
ខ្រោស្រោប្រោយុទ្ធកំពុងឡើងជើង
សញ្ជាតិអ្រោស្រោបា៉ាញAlvaro
Morataដ្រោលទម្លុះសំណាញ់
ទីបាន៦គ្រោប់ ពីយុទ្ធនាការ
នារដូវកាលន្រោះក្នុងការអាច
ជួយឱ្រោយ Juveឡើងទៅវគ្គ-
បនា្ទាប់ទៀត។
ត្រោការឈឺក្រោបាលរបស់ក្រោុម-

ស្រោះបង្កង់នៅChampions
Leagueដ្រោលមនតាំងពី
២៥ឆ្នាំមុនបានកើតមន
ជាមួយនឹងខ្ទាតច្រោញពីវគ្គ-
ចាញ់ធ្លាក់២ឆ្នាំបន្តបនា្ទាប់គា្នា
ដោយនៅរដវូកាលមនុត្រោវូបាន
ក្រោុមLyonទម្លាក់។
«ការធ្វើការជាក្រោមុគឺសខំន់

ណាស់ក្នុងការបានឆ្លងទៅវគ្គ-
បន្តក្នុងវិធីមួយដ្រោលសមនឹង
ទទលួបានជយ័ជម្នះយ៉ាងពតិ-
ប្រោកដ»។ន្រោះជាសម្ដីរបស់
ខ្រោស្រោការពារកណា្ដាលចាស់វស្រោសា
Pepeដ្រោលនយិយក្រោយពី
អាចទម្លាក់ក្រោុមរបស់មិត្តរួម
ជាតិRonaldo។
កីឡាករPepe បានបន្ថ្រោម

ថា៖«វាជារឿងពបិាកក្នងុការ-
ពន្រោយល់ជាពាក្រោយសម្ដីនូវវិធី-
សាស្ត្រោដ្រោលពួកយើងរៀបចំ
ដើម្រោបីឆ្លើយតបនឹងការល្រោងគា្នា
១០នាក់។ថ្ង្រោន្រោះយើងបាន
បង្ហាញពីគុណភាពយ៉ាងច្រោើន
ពីកឡីាករម្នាក់ៗ ពោលគឺគ្រោប់គា្នា
មនការផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយ
នោះធ្វើឱ្រោយពួកយើងល្រោងរឹតត្រោ
ងយស្រោួល»៕AFP/VN

Ronaldo ស្ងាត់មាត់ ពេល Juve 
ធ្លាក់ពី   Champions League

កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ 
រ៉េត សរីតា កាន់ តេ ស្អាត និងលេបី 
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