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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
ការអភិវឌ្ឍឌីជីថលហិរញ្ញ-
វត្ថុនៅកម្ពជុាបន្តប្រឈម
បញ្ហាមួយចំនួន...ទំព័រ ៩

បារំាងកំពុងសិក្សាប្រភ្រទ
កូវីដបំប្ល្រងថ្មីបង្អស់ដ្រលបាន
រកឃើញ...ទំព័រ ១១

សិុនឧត្តមផល្លាបកស្រយ
រឿងដ្រលខ្លនួបានប្រប្រលួ
សម្ុបរកាយ...ទំព័រ ១៤

ជើងថ្មីមិនធ្លាប់ស្គាល់ការចាញ់
ធន់ចំរុ៉ងរំពឹងឈ្នះជើងចាស់
ឡុងឡានៅបាយ័ន...ទំព័រ ១៥

អ្នកចិញ្ចមឹត្រីស្នើសំុឱ្រយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ
ជួយរកទីផ្រសារលក់ត្រីខណៈមានត្រីនំាចូលពីបរទ្រសក្នងុចំនួនច្រើន

អោម ប៊ុន ធឿន 

ភ្នំពៃញៈ ប្រធានសមាគមវារី-
វប្របករនៅកម្ពជុានិងអ្នកចិញ្ចមឹ-
ត្រីបានស្នើសំុឱ្រយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ
ជួយរកដំណោះស្រយបញ្ហា
កកស្ទះត្រីចិញ្ចមឹដ្រលនៅសល់
ប្រមាណជាង២មុឺនតោននៅ

ក្នងុឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២១ន្រះ
ដោយសារត្រមានការនាំចូលត្រី
ក្នុងចំនួនច្រើនពីក្រប្រទ្រស។
លោកសុខរ៉ាដ្រនប្រធាន

សមាគមវារីវប្របករនៅកម្ពុជា
ថ្ល្រងថាសមាគមរបស់លោក
មានសមាជិក២៧០គ្រួសារ
ហើយពួកគ្រកំពុងត្អូញត្អ្ររថា

ត្រីកកស្ទះនៅសល់ព្រញក្នុង
ស្រះប្រមាណជាង២មុនឺតោន
ដោយសារត្រគ្មានឈ្មញួចុះទៅ
ទិញដ្រលបញ្ហាន្រះអាចបណ្តាល
មកពីការនំាត្រីចូលពីក្រប្រទ្រស
មានចំនួនច្រើន។
លោកថ្ល្រងថា៖«មលូហ្រតុធំ

ដ្រលត្រីលក់មិនដាច់គឺអ្នកដ្រល

ជាឈ្មួញធំៗគត់អត់មកទិញ
ហើយឈ្មួញកណ្តាលក៏គត់
អត់មកចុះចាប់ដ្ររគត់ទៅយក
ត្រត្រីនាចំលូស្រចៗពីប្រទ្រស
ជិតខាងខុសពីរល់ដងដ្រល
យើងមានឈ្មញួតចូៗដ្រលគ្រ
ហៅថាឈ្មញួក្នងុស្រកុដើរចាប់-
ត្រីតាមស្រះ»។...តទៅទំព័រ  ៤

កំពង់ផៃដឹក ជញ្ជនូ  ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាងំ 
សកម្មភាពដ៏មមាញឹកនៅកំពង់ផ្រដឹកជញ្ជូនក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង។កំពង់ផ្រន្រះត្រូវបានដាក់ឱ្រយដំណើរការនាព្រលថ្មីៗកន្លងមក

ន្រះគឺដើម្របីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកទំនិញផ្រស្រងៗជំនួសឱ្រយសា្ពានដ្រលគ្រងនឹងសាងសង់នាព្រលខាងមុខ។រូបរ៉ាស់ហុីម

រោងចក្រសីុម៉ងត៍តម្ល្រ$២៦៣លានគ្រងសង់នៅកំពង់ស្ពឺ
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈក្រុមហ៊ុនមកពីប្រ-
ទ្រសចនិConchKTCement
ដ្រលកំពុងវិនិយោគរោងចក្រ
ផលិតសុីម៉ងត៍ក្នុងខ្រត្តបាត់-
ដបំងនៅព្រលន្រះកពំងុឈាន
ឆ្ពាះទៅវិនិយោគលើរោងចក្រ

ផលិតសុីម៉ងត៍១កន្ល្រងនៅ-
ក្នងុខ្រត្តកពំងស់្ពឺក្រមទនុវនិ-ិ
យោគប្រមាណ២៦៣លាន
ដុលា្លារដ្រលរោងចក្រន្រះមាន
សមត្ថភាពផលតិសុមីង៉ត៍បាន
ជិត២លានតោនក្នុង១ឆ្នាំ។
ន្រះបើតាមលោក វុីសំណង
អភិបាលខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។

រោងចក្រផលតិសុមីង៉ត៍បាត-់
ដំបងខនស៍សុីម្រនបានបើក
ដំណើរការកាលពីថ្ង្រទី៣១
ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០១៨គឺជាការ-
វិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន
មកពីប្រទ្រសចិនConch
InternationalHolding
(HK)Limitedជាមួយនឹង

ក្រុមហ៊ុនBattambangKT
CementCo.,Ltdក្រមទុន-
វនិយិោគប្រមាណ២៣០លាន
ដុលា្លារ។រោងចក្រន្រះមាន
សមត្ថភាពផលតិសុមីង៉ត៍បាន
ជិត២លានតោនក្នុង១ឆ្នាំ។
ថ្ល្រងប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កាល-

ពីថ្ង្រទី១៨...ត ទៅ ទំព័រ ១០

អគ្គម្របញ្ជាការណ្រនំា
ដល់អង្គភាពទ័ពត្រវូបន្ត
គោរពវិធានសុខាភិបាល
ក្រយនាយទាហាន
មា្នាក់ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

សមត្ថកិច្ចកំពុងរកអ្នក
ថាត្រវូបូ៉លិសផាក
ដោយសារមិនពាក់-
មា៉ាស់ខណៈមិនទាន់
មានការផាកនៅឡើយ

 មុំ  គនា្ធា 

ភ្នំ ពៃញៈ លោក វង្រស ពិស្រន
អគ្គម្របញ្ជាការន្រកងយោធ-
ពលខ្រមរភូមិន្ទកាលពីម្រសិល-
មិញបានណ្រនំាអង្គភាពទ័ពចំណុះ
អគ្គបញ្ជាការដា្ឋានទាំងអស់ត្រូវ
បន្តអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលឱ្រយ
បានមឺុងមា៉ាត់ដើម្របីការពារជំងឺកូវីដ-
១៩ដ្រលព្រលថ្មីៗ ន្រះមានការ-
រកីរលដាលចលូអង្គភាពមយួចំ-
ននួន្រកងយោធពលខ្រមរភមូនិ្ទ
បើទោះបីជាការចាក់វា៉ាក់សាំង
បានគ្របដណ្ដប់ស្ទើរត្រគ្រប់
យោធិនទាំងអស់ក៏ដោយ។
ការណ្រនាំ...តទៅទំ ព័រ ៦

ឡាយ សា មាន 

ភ្នំពៃញៈ ស្នងការនគរបាល
រជធានីភ្នពំ្រញកពំងុស្រវជ្រវ
រកអ្នកផ្ញើសារជាសំឡ្រងដ្រល
បង្ហាះនៅតាមបណ្តាញសង្គម
ដ្រលនយិាយថាប៉លូសិចរចរ-
ណ៍នៅសង្កាត់ព្រកលៀបបាន
ធ្វើការផាកពនិយ័អ្នកធ្វើដណំើរ
មា្នាក់ចំនួន២០មឺុនរៀលដោយ-
សារមនិបានពាក់មា៉ាស់ខណៈ-
ដ្រលសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់បាន
ធ្វើការផាកពិន័យអ្នកដ្រលមិន-
ពាក់មា៉ាស់ណមា្នាក់នៅឡើយ។
សារជាសំឡ្រងដ្រលត្រវូបាន

គ្រច្រកចាយ...តទៅទំព័រ  ២ 



តពទីពំរ័១...បន្តគ្នានៅតាម
បណ្តាញសង្គមថ្មីៗនេះបាន
និយាយថា៖«អាស៊ីហាបង
ណល់ហេងរឹងទៅពេកលៀប
ផ្ទះវណ្ណាមញិឥឡវូប៉លូសិផាក
អស់២០ម៊ឺន(រៀល)ហើយ
អត់មានមា៉ាស់កូនបេប់ហើយ
ថាបា៉ាពាក់មា៉ាសប់េយត័្នគេផាក
អស់២០មឺ៊នតេបា៉ាវារឹងអត់ពាក់-
មា៉ាស់ឥឡូវគេផាក២០មឺ៊នហើយ
ឥឡូវមកដល់ផ្ទះហើយ»។
បន្ទាប់ពីមានការចេកចាយ

សំឡេងនេះស្នងការរងនគរ-
បាលរាជធានីភ្នំពេញលោក
ចេវហាក់បេប់ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍ពី
មេសលិមញិយា៉ាងខ្លីថាសមត្ថកចិ្ច
កពំង៊ធ្វើការសេវជេវពាកព់ន័្ធ
នឹងករណីនេះ។
អ្នកនំពាកេយកេសួងយ៊ត្តិធម៌

លោកជិនមា៉ាលីនបេប់ភ្នំពេញ-
ប៊៉ស្តិ៍ថាសារសំឡេងនោះពំ៊ទាន់
មានបេភពចេបាស់លាស់នៅឡើយ
ទេខណៈសមត្ថកិច្ចកំព៊ងសេវ-
ជេវទៅលើករណីនេះតេបើ
មិនពិតទេជននោះនឹងបេឈម-
ម៊ខផ្លូវចេបាប់។
លោកបានថ្លេងថា៖«ពាក់-

ព័ន្ធការបង្ហោះសារសំឡេងដេល
លើកឡើងថាប៉ូលិសផាក
ពលរដ្ឋ(អត់ពាក់មា៉ាស់)ដេល
ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស៊ទ្ធតេជា
ព័ត៌មានដេលគ្មានបេភពទំាង-
អស់ហើយបេសិនបើមាន-
បេភពចេបាស់លាស់សូមរាយ-
ការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចថានៅ
កន្លេងណពាក់ព័ន្ធឈ្មាះ
ណខ្លះយើងនឹងចាត់ការ»។

លោកថាអ្វីដេលលោកឃើញ
កន្លងមកជាសារសឡំេងគ្មាន-
បេភពហើយបច្ចបុេបន្នសារព័ត៌-
មានបំផ្លើសបំភ្លេក្លេងកា្លាយ
គឺមានចេើនរាប់មិនអស់ដេល
ជាព័ត៌មានបង្កឱេយមានភាព-
ចលាចលនៅក្នុងសង្គម។
ទោះជាយា៉ាងណលោកបាន

គសូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាតាមសា្មារតី
នេអន៊កេតឹេយដេលកេសួងស៊ខា-
ភិបាលបានពនេយល់នៅលើហ្វេស-
ប៊៊ករបស់ខ្លនួនិងនៅតាមបណ្តាញ
សារព័ត៌មានផងការពិន័យមិន-
ពាក់មា៉ាស់មិនមេនធ្វើជាទូទៅទេ
ល៊ះតេតេមានការណេនំពី
កេសងួសខ៊ាភបិាលថាកន្លេង-
ណតេូវតមេូវឱេយពាក់មា៉ាស់។
លោកបញ្ជាក់ថាកេសួងស៊ខា-

ភិបាលគេនឹងរៀបចំសេចក្តី-
សមេចនិងសេចក្តីបេកាសមួយ
ក្នងុពេលឆាប់ៗនេះដើមេបីកំណត់
ពាក់ព័ន្ធករណីការផាកពិន័យ
ចំពោះអ្នកមិនពាក់មា៉ាស់នេះ។
លោកថ្លេងទៀតថា៖«ថាតើ

កន្លេងណដេលជាកាតព្វកិច្ច
ឱេយពាក់មា៉ាស់ហើយបើមិនពាក់-
មា៉ាស់នឹងតេូវទទួលពិន័យទៅ-
តាមសា្មារតីនេខ្លមឹសារអនក៊េតឹេយ
នេះ។បើមិនពាក់មា៉ាស់នៅ
កន្លេងដេលកេសួងស៊ខាភិបាល
កំណត់នោះទេវិធានការដំបូង
ការពេមានការណេនំបេសិន-
បើនៅតេមនិអនវ៊ត្តទៀតគេនងឹ
ពិន័យ»។
លោកបន្ថេមបន្ទាប់ពីអន៊កេឹតេយ

ស្តីពីវិធានការការពារកូវីដ១៩
ចូលជាធរមានព៊ំទាន់មាន

ប៊គ្គលណតេូវបានផ្តន្ទាទោស
ឬផាកពនិយ័ដោយយោងតាម
អន៊កេឹតេយនេះនៅឡើយទេ។
លោកថា៖«សង្កេតជាទូទៅ

ព៊ំទាន់មានឃើញថាមានការ
ឃាត់ឬផាកពិន័យពាក់ព័ន្ធអន៊-
កេតឹេយនៅឡើយទេ។មានតេការ-
បង្ហោះចេកចាយសារសំឡេង
ព័ត៌មានដេលគ្មានបេភពថា
ផាកពិន័យមិនពាក់មា៉ាស់នៅ
កន្លេងនេះកន្លេងនោះស៊ទ្ធតេ
ជាព័ត៌មានដេលគ្មានបេភព
ទាងំអស។់មនិដងឹថាពត័ម៌ាន
ពិតឬមិនពិតក៏ប៉៊ន្តេព័ត៌មាន
ផ្លវូការពីសមត្ថកចិ្ចតេម្តងដចូជា
មិនទាន់ឃើញមានទេ»។
ទោះជាយា៉ាងនេះក្តីលោក

មា៉ាលីនចាត់ទ៊កថាការបំផ៊ស
ព័ត៌មានមិនពិតដេលមានចេត-
នទ៊ច្ចរិតក្នងុការបង្កភាពចលា-
ចលឬក៏បំផា្លាញនូវវិធានការ
របស់រដ្ឋាភបិាលមនិឱេយពលរដ្ឋ
មានជំនឿពាក់ព័ន្ធវិធានការ
របស់រដ្ឋាភិបាលក្នងុការទប់សា្កាត់
នេការរីករាលដលការឆ្លងកូវីដ-
១៩នឹងបេឈមបទល្មើស
ពេហ្មទណ្ឌ។
រាជរដ្ឋាភិបាល កាលពីថ្ងេទី

១២ខេមនីបានចេញអនក៊េតឹេយ
ថ្មីស្ដីពីវិធានការស៊ខាភិបាល
ដើមេបីទប់សា្កាត់ការឆ្លងកវូដី១៩
និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវផេសេង-
ទៀតដេលមាន៩ជំពូកនិង៣៩
មាតេពេមទាងំបាននរិាករណ៍
អន៊កេឹតេយចាស់។អន៊កេឹតេយនេះ
ចេងលម្អិតអំពីវិធានការនន
រាប់ចាប់ពីការធ្វើអនមយ័ការ-

វាស់កម្ដៅការពាក់មា៉ាស់ការ-
រកេសាគមា្លាតការយកសំណក
ទៅពិនិតេយការធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ការពេយាបាលការចាក់វា៉ាកស់ាងំ
ការគេប់គេងនិងការចាត់ចេង
សពជាដើម។
តាមមាតេ១៩នេអន៊កេឹតេយ

នេះចេងថាប៊គ្គលដេលមិន-
ពាក់មា៉ាស់នៅកន្លេងចាំបាច់
ដេលកេសួងស៊ខាភិបាលបាន
ណេនំនឹងតេូវរងការផាក-
ពិន័យពី២សេនរៀលទៅ១
លានរៀលបេសិនបើប៊គ្គល
នោះមិនធ្វើតាមការពេមាន
លើកទី១។
ចំណេកមាតេ២១នេអន៊កេឹតេយ

នេះចេងថា៖ «តេូវផ្តន្ទាទោស
ជាកពិន័យអន្តរការណ៍ពី១
លានរៀលទៅ៥លានរៀល
ចំពោះប៊គ្គលដេលមិនសហការ
ជាមយួមន្តេីសខ៊ាភបិាលដើមេបី
យកវត្ថុសំណកទៅវិភាគរក

មេរោគកូវីដ១៩ដូចមានចេង
ក្នងុមាតេ១០នេអន៊កេតឹេយនេះ។
ការបង់បេក់ពនិយ័អន្តរការណ៍
នេះមិនធ្វើឱេយប៊គ្គលដេលបេពេឹត្ត
អំពើល្មើសនេះ រួចផ៊តពីកាតព្វ-
កចិ្ចក្នងុការឱេយមន្តេីសខ៊ាភបិាល
យកសំណកទៅវិភាគរកមេរោគ
កូវីដ១៩នោះទេ»។
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ដេលមិន-

អនវ៊ត្តតាមគោលការណ៍នេការ
ពេយាបាលក៏នឹងតេូវផាកពិន័យ
ពី២លានរៀលទៅ១០លាន
រៀលផងដេរដូចមានចេងក្នុង
មាតេ២៤នេអន៊កេឹតេយ។ការ
ផាកពិន័យក៏ធ្វើឡើងចំពោះ
ប៊គ្គលដេលចាត់ចេងសពមាន
ផ្ទកុកូវីដ១៩ល្មើសនឹងការណេ-
នំរបស់កេសួងស៊ខាភិបាល
ដោយផាកពនិយ័ពី៥លានទៅ
២០លានរៀល។នេះបើតាម
មាតេ២៥។ចំណេកមាតេ
២៦ចេងថា៖«តេូវផ្តន្ទាទោស

ពិន័យអន្តរការណ៍ពី១០លាន
រៀលទៅ៥០លានរៀលចពំោះ
គេឹះសា្ថានស៊ខាភិបាលឯកជន
ទាំងអស់ដេលមិនបានធ្វើការ
ជូនដំណឹងបន្ទាន់ទៅកេសួង
ស៊ខាភិបាលក្នុងករណីពិនិតេយ
ឃើញថា អ្នកជំងឺដេលកំព៊ង
ទទួលសេវាពេយាបាលនៅក្នុង
គេឹះសា្ថានរបសខ់្លនួមានតមេយ៊
បញ្ជាក់ថាជាអ្នកជំងឺដេលគេច-
វេះពីការធ្វើចតា្តាឡីសក័ឬកពំង៊
គេចចេញពីកន្លេងធ្វើចតា្តាឡី-
ស័ក»។
បើតាមមន្តេីអន៊កេតឹេយនេះធ្វើ-

ឡើងដើមេបីអន៊វត្តឱេយសេបទៅ-
តាមចេបាប់ស្ដីពីវិធានការគេប់-
គេងកូវីដ១៩និងជំងឺកាចសា-
ហាវបេកបដោយគេះថា្នាក់
ផេសេងទៀតដេលបេម៊ខរដ្ឋស្ដីទី
លោកសាយឈ៊ំបានបេកាស
ដក់ឱេយបេើបេស់កាលពីថ្ងេទី
១១ខេមីន៕
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ឃុតសុភចរិយា

ពោធិ៍សាត់ៈប៊រស២នក់
ដេលតេូវបានមន្តេីឧទេយាន៊រកេស
ឃាត់ខ្លួនខណៈកំព៊ងសា្ពាយ
កាំភ្លើងដើររកបាញ់សត្វនៅក្នុង
ពេនេតំបន់ជួរភ្នកំេវាញតេវូបាន
សាលាដំបូងខេត្តពោធិ៍សាត់

សមេចឃ៊ំខ្លួនកាលពីមេសិល-
មិញកេមការចោទបេកាន់
ពបីទរកេសាទក៊អាវធ៊ជាតិផ្ទុះខស៊-
ចេបាប់តាមបញ្ញត្តិមាតេ២០នេ
ចេបាប់ស្ដីពីការគេប់គេងអាវ៊ធ
ជាតិផ្ទុះ។
លោកកូយកាន់យា៉ាពេះរាជ-

អាជា្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តពោធិ៍-

សាត់បានបេប់ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍ថា
ជនសងេស័យឈ្មាះមិត្ត មន
អាយ៊៥៥ឆា្នាំមានលំនៅភូមិ
កេបាលទាហានឃ៊ំឈើត៊ំសេ៊ក
កេគរនងិមា្នាក់ទៀតឈ្មាះហេង
ឆាងអាយ៊៦២ឆា្នាំមានលំនៅ
ភូមិកំរេងឃ៊ំសា្វាយសសេ៊ក
កេគរតេវូបានកមា្លាងំការិយាល័យ
ពេហ្មទណ្ឌនេស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់បញ្ជនូ
មកត៊លាការ នពេឹកទី១៨ខេ
មីនជាមួយវត្ថុតាងអាវ៊ធAK-
47សា្វាយបត់១ដើមនិងM-16
១ដើមពេមទាំងគេប់ផ្ទុះសរ៊ប
ចំនួន៥២គេប់។
លោកថ្លេងថា៖«បន្ទាប់ពី

បញ្ចប់ការស៊ើបសួរជនសងេស័យ
ទាំង២តេូវបានត៊លាការចោទ-
បេកាន់ពីបទរកេសាទ៊កនូវអាវ៊ធ
ជាតិផ្ទុះ ដោយខ៊សចេបាប់តាម
បញ្ញត្តិមាតេ២០នេចេបាប់ស្ដីពី
ការគេប់គេងអាវ៊ធជាតិផ្ទុះ និង

បានបង្គាប់ឱេយមន្តេីនគរបាល
យ៊ត្តិធម៌នំយកទៅឃ៊ំខ្លួននៅ
ពន្ធនគរខេត្តជាបណ្តាះអាស្ន»។
យោងតាមបញ្ញត្តិមាតេ២០

នេចេបាប់ស្ដពីីការគេប់គេងអាវ៊ធ
ជាតិផ្ទះុជនសងេស័យទាំង២នក់
នឹងតេូវបេឈមការផ្ដន្ទាទោស
ជាប់ពន្ធនគរពី៦ខេដល់២ឆា្នាំ
និងទោសពិន័យជាបេក់ពី៥០
មឺ៊នរៀលដល់២លានរៀលដោយ
ពំ៊ទាន់គិតពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ
ផេសេងទៀត។
បើតាមកំណត់ហេត៊សួរចម្លើយ

របស់ការិយាល័យនគរបាល
ពេហ្មទណ្ឌដេលភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍
ទទួលបានជនសងេស័យទំាង២
តេូវបានកមា្លាំងមន្តេីឧទេយាន៊រកេស
ជួរភ្នំកេវាញកណ្តាលចាប់ឃាត់-
ខ្លនួនៅរសៀលថ្ងេទី១៥ខេមីន
ឆា្នាំ២០២១ខណៈកំព៊ងសា្ពាយ
អាវ៊ធដើរស្វេងរកបាញ់សត្វក្នុង
តំបន់ការពារនិងអភិរកេសជួរភ្នំ-

កេវាញកណ្តាល។
នៅរសៀលថ្ងេទី១៧ខេមីន

ឆា្នា២ំ០២១ជនសងេស័យទាំង២
រួមទាំងវត្ថុតាងអាវ៊ធAK-47
សា្វាយបត់១ដើមនិងM-16មួយ
ដើមពេមទំាងគេប់សរ៊ប៥២
គេប់តេូវបានកមា្លាំងមន្តេីឧទេយា-
ន៊រកេសនខំ្លនួបេគល់ឱេយនគរបាល
ស្នងការដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់។
លោកសថេងស្នងការនគរបាល

ខេត្តពោធិ៍សាត់បានបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉៊ស្តិ៍នៅពេឹកថ្ងេមេសិលមិញថា
តាមរយៈការសាកសួរ ជន-
សងេស័យទាំង២បានអះអាងថា
អាវ៊ធទាំង២ដើម រួមទាំងគេប់
រំសេវទាំងនោះ គឺពួកគត់រីស
បាននៅតាមមាត់ចេងំស្ទឹងនិង
ក្នុងពេកាលពីជាង១សបា្ដៅហ៍-
ម៊នហើយពួកគត់បាននំគ្នា
ជួសជ៊លនិងកេច្នេអាវ៊ធទាំង-
នោះយកទៅបាញ់សត្វក្នុង
តំបន់ការពារនិងអភិរកេសជួរភ្នំ-

កេវាញកណ្តាល។ ប៊៉ន្តេមិនទាន់
បាញ់សត្វបាន១កេបាលផង
ក៏តេូវកេ៊មមន្តេីឧទេយាន៊រកេសបេទះ
ឃើញហើយធ្វើការឃាត់ខ្លួន
ពួកគត់បញ្ជូនមកមន្តេីនគរ-
បាលជំនញតេម្ដង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ថ្វីដេបិតតេ

ពួកគត់អះអាងយា៉ាងដូច្នេះក្ដី
តេសកម្មភាពរបស់ពួកគត់គឺជា
បទល្មើស។ពួកគត់គួរតេបេគល់
អាវ៊ធនិងគេប់រំសេវទំាងនោ ះឱេយ
សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានតាំងពីថ្ងេ
ដំបូងដេលគត់រីសបាន»។
ចំណេកលោករីភារមេយបេធាន

ការិយាលយ័ដេនជមេកសត្វពេ
ជួរភ្នំកេវាញកណ្តាលបានថ្លេង
ថាជនសងេស័យក៏បានឆ្លើយសារ-
ភាពបេប់មន្តេីឧទេយាន៊រកេសដេរថា
ពួកគត់ពិតជាមានបំណងចូល
រកបាញ់សត្វពេមេនប៉៊ន្តេមិន-
ទាន់បានបេទះឃើញសត្វពេ
នៅឡើយទេ៕

សមត្ថកិច្ចកំពុងរកអ្នកថាត្រវូបូ៉លិស...

បុរស២នាក់ស្ពាយកំាភ្លើងដើរបាញ់សត្វក្នងុព្រត្រវូតុលាការចោទពីបទរក្រសាទុកអាវុធជាតិផ្ទះុខុសច្របាប់

អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លវូក្នងុរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងេទី១៨មីនាសុទ្ធតេពាក់ម៉ាស់។រូបថតហា៊ានរងេសី

ជន២នាក់សា្ពាយកំាភ្លើងដើរបាញ់សត្វតេវូតុលាការចោទបេកាន់។រូបនគរបាល
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នៀម ឆេង
 
សៀមរាបៈ តាម ការបញ្ជាក ់ព ី

សមត្ថ កិច្ច  ការដាក់ វិន័យ បៃប 
ហិងៃសា ដោយ ការ វាយ នឹង រំពាត់ 
នៅ វត្ត រាជបូព៌  ខៃត្ត សៀមរាប  
កើត ចៃញ ព ីការ គៃច  វៃះ មនិ ចលូ- 
រៀន ខ្ជិល ធ្វើ ការងារ ក្នុង វត្ត  មិន 
ចូលរួម ធ្វើ អនាម័យ  និង ចៃញ-  
កៃ វត្ត រហៃតរហូត ដោយ គ្មាន 
វិន័យ។ ទោះបី មាន ការបៃៀន- 
បៃដៅ បៃប ហិងៃសា ក្តី  ក៏មាន  មតិ 
មួយចំនួន លើកឡើង ពី គុណ- 
សមៃបត្តិ គួរ កោត សរសើរ  របស់ 
ពៃះចៅ អធកិារ វត្ត នោះ  ក្នងុ ផ្នៃក- 
សាសនា  និង ការ អប់រំ។

ក្នុង ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ ចុង កៃយ នៃះ 
មហាជន បាន បញ្ចៃញ មត ិយល-់  
ឃើញ ផៃសៃង គ្នា  បនា្ទាប់ ពី មាន 
ការបង្ហោះ វីដៃអូ  ពី អំពើ ហិងៃសា  
វាយ នឹង រំពាត់ ទៅ លើ ពៃះសងៃឃ 
មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង វត្ត រាជបូព៌  ក្នុង 
កៃុងសៀម រាប  ខៃត្ត សៀម រាប។ 
ការ បញ្ចៃញ វីដៃអូ នៃះ  ធ្វើ ឱៃយ មាន  
ការរិះ គន់ លើ អំពើ ហិងៃសា នោះ  
រហូត ដល់  មាន ការ ចុះ ធ្វើ អធិការ- 
កិច្ច សមៃប  សមៃលួ  និង ការ ធ្វើ កិច្ច- 
សនៃយា ពី សំណាក់ ពៃះ ចៅ អធិ ការ- 
វត្ត ពៃះ តៃជ គុណ ពិន  សៃម។

ទោះយ៉ាងណា ការរិះគន់ ពី 
លោក ផៃង វណ្ណៈ ទៅលើ ការ ដាក ់
វិន័យហិងៃសានៃះ តៃូវបាន គៃ 
ចាត់ទុក ការរិះគន់នៃះ ជា ការ- 
បៃមា ថ  ទៅលើស មាជកិ ថៃរ សភា- 
សងៃឃខៃត្ត និង មន្តៃី រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
សៀមរាប ។ លោក ផៃង វណ្ណៈ ដៃល  
គៃមើលឃើញមានភាព សកម្ម លើ   
បណា្តាញហ្វៃសប៊កុជា មយួ គៃហ- 
ទំព័រ នោះ កៃសួង ព័ត៌មាន បាន- 
លុប អាជា្ញាប័ណ្ណ ពីមៃសិល មិញ ។

កៃសងួពត័ម៌ាន បញ្ជាកថ់ា បគុ្គល 
ផៃង វណ្ណៈ បានជៃរបៃមាថ ចំពោះ 
ពៃះសងៃឃ ធ្វើឱៃយប៉ះពាលយ់៉ា ងធ្ងន-់ 
ធ្ងរលើវិស័យពៃះពុទ្ធ សាសនា 
ដៃល ជា សាសនា រ បសរ់ដ្ឋ។ ជា ការ- 
បំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើ វិជា្ជាជីវៈ 
និងកិច្ចសនៃយាអាជីវកម្ម។

បើ តាម កណំត ់ហៃត ុសមៃប- 
សមៃលួ ចុះ ថ្ងៃ ទ១ី៣  មនីា ពៃះ-  
សងៃឃ ដៃល រង ការ បៃៀន បៃដៅ 
បៃប ហិងៃសា មាន ចំនួន ៩ អង្គ។ 
អំពើ ហិងៃសា នោះ កើត ឡើង 
ដោយ សារ តៃ ការ ល្មើស វិន័យ 
របស់ វត្ត។ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  
ពៃះ តៃជគុណ  ពិន សៃម  ពៃះ- 
ជន្ម  ៨០ពៃះ វសៃសា បាន សនៃយា 
ថា នឹង ឈប់ បៃើ អំពើ ហិងៃសា 
ដើមៃបី អប់រំ ភិក្ខុ  និង សាមណៃរ  
ហើយ បៃៀន បៃដៅ តាម បៃប 
អហិងៃសា វិញ។ ពៃះ អង្គ ក៏ បាន 

សនៃយា ថា  មិន មាន ការ គុំកួន  
ស្អប់ ខ្ពើម  ឬ រីស អើង ដល់ភិក្ខុ 
សាមណៃរ ដៃល បៃពៃឹត្ត ខុស 
ទាំង នោះ ឡើយ។

អគ្គ ស្នង ការ ដា្ឋានគរ បាល ជាតិ  
កាល ពី ថ្ងៃទី១៧ ខៃមីនា  បាន- 
ចៃញ  សៃចក្ដី បំភ្លឺ អំពី ករណី នៃះ 
ដោយ បញ្ជាក់ ថា ៖«ផ្អៃក តាម - 
ការ បំភ្ល ឺរបស់ ភិក្ខ ុ  និង សាមណៃរ  
ចំនួន ៨ អង្គ បាន ឱៃយ ដឹង ថា ពៃះ- 
អង្គ បាន ទទួល នូវ ការ ដាក់ វិន័យ 
ពី សំណាក់ ពៃះ គៃូ ចៅអធិការ វត្ត  
ពិត បៃកដ មៃន ពៃះ ពៃះ អង្គ 
បាន ល្មើស នងឹ វនិយ័ ផ្ទៃ ក្នងុ របស ់
វត្ត  ដូច ជា ការគៃច វៃះ ចូល រៀន 
ខ្ជិល ចៃអូស ធ្វើ ការងារ ក្នុង វត្ត 
មិន ចូល រួម ធ្វើ អនាម័យ  ចៃញ- 
កៃ វត្ត រហៃត រហូត គ្មាន វិន័យ។

អគ្គ ស្នង ការ ដា្ឋាននគរ បាល- 
ជាត ិបញ្ជាក់ ថា  ភិក្ខុ  និង សាម-
ណៃរ ទាំង នោះ ទទួល ការ ដាក់- 
វិន័យ ដោយ ខ្លះ ទទួល ការ ពិ-
ន័យ ដោយ   វាយ នឹង រំពាត់ ផ្ដៅ 
ពី១ រំពាត់  រហូត ដល់១០០-  
រំពាត់។ ការអនុវត្ត វិន័យ នៃះ    
ពៃះ គៃូ ចៅ អធិការ ពុំ បាន អនុវត្ត 
ផ្ទាល់ ទៃ គឺបានបញ្ជា ឱៃយ   ពៃះ- 
សងៃឃ ពៃះនាម ហន សុខហៃង  
ជា អ្នកវាយ រឯី ពៃះ គៃ ូចៅ អធកិារ 
គង់ មើល រហូត ដល់ ការ ដាក់- 
វិន័យ តៃូវ បាន ចប់ សព្វ គៃប់ ។

ពៃះ គៃូ ចៅ អធិការ ពៃះ នាម  
ពិន សៃម  មានសងៃឃដីកាថា  
ពៃះ អង្គ ពិត ជា បាន ដាក់ ពិន័យ 
ដោយ មាន ទាំង ការ ស្តីប នោ្ទាស 
និងបៃើ រំពាត់ ផ្តៅ វាយ ទៅ លើ 
ភិក្ខុ  និង សាម ណៃរ នៅ ក្នុង វត្ត 
រាជបពូ ៌ដៃល បៃពៃតឹ្ត ខសុ វនិយ័ 
ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត។  អ្នក ដៃល 
វាយ នោះ  គឺ ជាសាមណៃរ ណា 
ដៃល  បាន កៃ បៃ ខ្លនួ រចួ ហើយ។ 
ការ ដាក ់វនិយ័ នៃះ ពៃះ អង្គ មាន 
បណំង ឱៃយ ពៃះ សងៃឃ គៃប ់អង្គ គង ់
ក្នងុ វត្តនៃះ ទទលួ បាន កតិ្តយិស  
សៃច ក្តីថ្លៃថ្នូរ  និង ចៀស ផុត ពី 
ការ  ផ្ដនា្ទាទោស ដោយ ចៃបាប់ រដ្ឋ។

ពាក ់ពន័្ធនងឹ បញ្ហោ នៃះ  មាន ការ-  
លើក ឡើង ខុសៗ គ្នា ដោយ អ្នក- 
ខ្លះ អះអាង ថា  ពៃះ តៃជគណុ  ពនិ 
សៃម  មិន គួរ បៃើ វិធីសាស្តៃ បៃប- 
ហងិៃសា ដើមៃបី ធ្វើ ការ អបរ់ ំទៃ។ ប៉នុ្តៃ 
ក៏ មាន មតិ លើក ឡើង ថា  ការ ធ្វើ- 
បៃប នៃះ   គឺ ជា វិន័យ ដៃល មាន 
ចៃង ក្នុង វត្ត ហើយ   ជា វិធីសាស្តៃ 
បុរាណ មួយ ដៃល ធ្លាប់ បៃើជា យូរ 
មក ហើយ។ កៃ ពី នៃះ ក ៏មាន មត ិ
កោត សរសើរ ដល់ ពៃះ អង្គ ដៃល 
ចៃញលិខិត កិច្ច សនៃយា ឈប់ 
បៃើអំពើហិងៃសា តទៅ ទៀត។

ពៃះ តៃជគុណ  រិន សារ៉ូ  ពៃះ- 

ជន្ម ៤២វសៃសា  គឺ ជា សិសៃស របស់ 
ពៃះតៃជគុណ  ពិន សៃម  ធ្លាប់ 
បាន គង់ នៅវត្ត រាជ បូព៌ អស់ 
រយៈពៃល ៦ ឆ្នាំ ដៃល បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ កំពុង បន្ត ការ សិកៃសា នៅ 
បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង  ផ្នៃក- 
សង្គម វិទៃយា។ ពៃះ អង្គ បាន រៀប- 
រាប់ ថា នៅ ឆ្នា ំ១៩៩៣  ពៃះតៃជ- 
គុណ  ពិន សៃម  ទទួល បាន 
ឋានៈ ជា ពៃះ មហា វិមល ធម្ម ពី 
សម្ដៃច ពៃះ នរោត្តម  សីហនុ 
ដោយ សារ តៃ កិច្ច បៃឹង បៃង 
ផៃសព្វផៃសាយ ពៃះ ពុទ្ធសាសនា។ 
ពៃះអង្គ តៃវូ ទៅ គង់ នៅ វត្ត ឧណា្ណា-
លោម  ប៉ុន្តៃ ពៃះ អង្គ មិន និមន្ត 
ទៅ  ទៃ សុខ ចិត្ត តៃឡប់ ទៅ គង់ 
នៅ វត្ត រាជបូព៌ វិញ។

ពៃះ តៃជគុណ រិន សារ៉ូ បាន-  
បញ្ជាក់  ថា ៖«ប៉នុ្តៃ លោក មនិ នៅ 
ទៃ ដោយ សារ តៃ លោក សៃ-
ណោះ វត្ត រាជបូព៌ ដៃល ខ្ទៃច ខា្ទាំ 
អស់។ បើ ទៅ នៅ វត្ត ឧណា្ណា- 
លោម  នៅ ភ្នំពៃញ  លោក ឡើង 
តៃ ឋានៈ  តៃ អត់ បាន ធ្វើ ការ 
ពៃញ ដៃ ពៃញ ជើង។ ដូច្នៃះ 
លោក  តៃឡប់ មក វត្ត បូព៌ វិញ  
ហើយ រៀប ចំ ឱៃយ មាន សាលា- 
បាលី នៅឆ្នាំ ១៩៩៥»។ 

ពាក់ ព័ន្ធ  ការ វាយ នឹង រំពាត់ 
ដើមៃបី អបរំ់ នោះ  ពៃះ តៃជគណុ  រិន 
សារ៉ូ  បញ្ជាក់ ថា  កាល ពី  ពៃះអង្គ 
គង់ នៅវត្ត នោះ ក៏ មាន ការ វាយ 
អប់រំ ដៃរ ។ តៃ ជា ទូទៅ វាយ លើ ដៃ  

និង ខ្នង  មិន  មៃន វាយ  គូទ ដូច ការ- 
បង្ហោះ តាម បណា្តាញ សង្គម ទៃ 
ហើយ អ្នក វាយ គឺ ពៃះសងៃឃ ជា 
កនូសសិៃស  មនិ មៃន ពៃះ តៃជគណុ  
ពិន សៃម  អ្នក វាយ ទៃ។ ដូច្នៃះ 
លោក មិន ចៃបាស់  ថា រូប ដៃល 
បង្ហោះ នោះ ពិត ជា បាន ថត ចៃញ 
ពី វត្តរាជបូព៌ ឬ យ៉ាង ណា។

ការ វាយ អប់រំ នោះ មិន មៃន ធ្វើ- 
ឡើង គៃប់ ពៃល ដៃល ខុស ទៃ គឺ 
សរបុ ម្ដង  បនា្ទាប ់ព ីពៃះសងៃឃ អង្គ នោះ   
បៃពៃឹត្ត កំហុស ៤ ឬ ៥ ដង ហើយ 
គៃចវៃះ មិន ចូលខ្លួន  មក ជមៃះ- 
បញ្ជី  ឬ សួរ នាំ ពី អ្នក គៃប់គៃង។

ពៃះ អង្គ ពនៃយល ់ព ីវនិយ័ នៅ វត្ត 
រាជ បូព៌ ដូច្នៃះ ថា ៖«នៅ វត្ត បូព៌ 
នៃះ១អាទិតៃយ គៃ បៃជុំ ម្ដង ដើមៃបី 
បូក ឬ ដក ការ បៃពៃតឹ្ត ខុស ដោយ  
មាន ការកសងៃឃ ជា អ្នក រាយ-
ការណ។៍ ការក សងៃឃ គៃ ចៃក ជា 
៦ ផ្នៃក  រួម មាន បរិសា្ថាន  កិច្ចវត្ត  
អាហារភោជន  ផ្នៃក ចាត់ ពៃះ- 
សងៃឃ ទៅ បុណៃយ ជាដើម។ បៃសិន  
បើ ពៃះសងៃឃ អង្គណា ខុស ក្នុង 
ផ្នៃក ណា មួយ ការកសងៃឃ នឹង 
អប់រំ ហើយ យក បញ្ជី សា្នាម 
ឡើង ទៅ លើ  ហៅ ពៃះសងៃឃ អង្គ 
នោះ ជួប តៃជគុណ  ពិន សៃម  
ហើយ តៃជគុណ ទូនា្មាន»។ ពៃះ- 
អង្គ បន្ត ថា ការ វាយ អប់រំ នោះ 
មនិ មាន ពៃះ សងៃឃ អង្គណា មាន 
ការ គុកំនួ អ្វ ីទៃ ពៃះ ចាត ់ទកុ ថា 
ជា ការ អប់រំ។

ពៃះ អង្គ មើល ឃើញ សា្នាពៃះ-
ហស្តរបស់ ពៃះតៃជគុណ  ពិន 
សៃម  ធំធៃង មិន អាច បរិយយ 
បាន  រមួ មាន ការ បង្កើត សាលា- 
ភាសា បាល ី ការ បង្កើត សា្ថានយី- 
វិទៃយុ អប់រំ តាម បៃប ពុទ្ធសាសនា  
ការ ឧបត្ថម្ភ គទំៃ ដល់ ពៃះសងៃឃ 
ក្នុង ការ ស្វៃង រក អាហារូប- 
ករណ៍ សមៃប់ ការ សិកៃសា  ទាំង 
ក្នុង  និង កៃ បៃទៃស។ គុណ- 
សមៃបត្ត ិ១ ទៀត  គ ឺការមនិ  បភំ្លៃច 
កូន សិសៃស របស់ លោក  ទោះ 
សសិៃស នោះ   ដលទ់ណីា  ក ៏លោក 
តៃង ទាក់ ទង សួរ សុខ ទុក្ខ។ ពៃះ-  
អង្គ ក ៏ជា អ្នក អភរិកៃស សលិៃបៈ វបៃប ធម ៌  
ខ្មៃរ ដូច ជា ចមា្លាក់ សៃបៃក  ធំ និង 
របា ំបរុាណ  នងិ ជា អ្នក សៃឡាញ ់
បរិសា្ថាន ផង ដៃរ។

ពៃះ អង្គ បន្ថៃមថា ៖«អ៊ចីងឹ ហើយ   
បាន អាតា្មា  ពចិារណា ទៅ ថា  ពបិាក   
រក លោក តា ចាស ់ទុ ំណា ដៃល នៅ 
មាន នៅ ក្នងុសៃកុ យើង។ សព្វ ថ្ងៃ 
គៃ បំបួស ហើយ ទៅណា ទៅៗ 
យើង រៀន ក ៏ដោយ  មនិ រៀន ក ៏ដោយ   
សៃច នងឹ ចតិ្ត យើង  គ្មាន អ្នក ណា 
គៃ ហៅ ជៃរ ទៃ។ អ៊ចីងឹ ហើយ បាន 
អាតា្មា ពិភាកៃសា ជាមួយ ពៃះសងៃឃ 
ផៃសៃង ទៀត ថា យើង នៅ មាន សំ- 
ណាង ដៃល ចាស់ បៃហៃល យើង 
ហើយ នៅ មាន លោក គៃ ូតាម ជៃរ 
បៃដៅ ដល់ កូរ៉ៃ ដល់ អាមៃរិក»។

លោក ថន វណ្ដុង  បៃធន 
អង្គការ សកម្មភាព ពៃះ ពុទ្ធ-
សាសនា ដើមៃបី អភិវឌៃឍន៍ សង្គម  
ដៃល ធ្លាប់ បាន បួស រៀន ក្នងុ ពៃះ-  
ពុទ្ធ សាសនា  អស់ រយៈ ពៃល 
២០ ឆ្នា ំ បាន ថ្លៃង ថា  លោក ធ្លាប ់
បាន ទៅ សា្នាក់នៅ បណោ្តាះ- 
អាសន្ន មួយ រយៈ ពៃល ខ្លី នៅ វត្ត 
រាជបូព៌។ លោក  មើល ឃើញ 
គណុ សមៃបត្ត ិដ ៏ចៃើន លើស លប ់
របស់ ពៃះ តៃជគុណ ពិន សៃម  
ដៃល បាន បជូា កមា្លាំង កាយ ចតិ្ត  
បៃជា្ញា សា្មារ តី   ជួយ អប់រំ ដល់ 
យុវជន រាប់ សៃន នាក់។ 

លោក ថ្លៃង ថា  កៃម ការ ដកឹ នា ំ
របស ់ពៃះតៃជគណុ ពនិ សៃម  ធ្វើ  ឱៃយ  
វត្ត រាជបូព៌ មិន តៃឹម តៃ ជា កន្លៃង  
បណ្ដុះ បណា្តាល ផ្នៃក ពុទ្ធ ចកៃ ទៃ  
ថៃម ទាងំ ជា កន្លៃង បណ្ដុះ   បណា្តាល   
បៃប អាណាចកៃ  ផ្នៃកវបៃបធម៌  និង 
បៃតិក ភណ្ឌ ជា ចៃើន ទៀត ដូច ជា 
លោ្ខោន សៃបៃក ធំ លោ្ខោនសៃ មោល 
ជា ដើម។ ទោះយ៉ាង ណា  លោក 
ថា  ការអប់រំ តាម បៃប ហិងៃសា មិន 
ទាន់ តៃឹមតៃូវ តាម គន្លង ពៃះ ពុទ្ធ- 
សាស នា ទៃ ពៃះ ពៃះ ពុទ្ធ អប់រំ 
មនុសៃស   ឱៃយ បៃកាន់ ធម៌ អហិងៃសា។ 
ប៉ុន្តៃ ថា  តើ ការ ដាក់វិន័យ របស់ 
ពៃះតៃជគុណ ពិន សៃម តៃូវ ឬ 

ខុស នោះ  វា អាសៃ័យ លើ មតិ 
មហា  ជន។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ជា រមួ  ទោះ យើង   
ចង់ ឱៃយ កូន ចៅ  សិសៃស គណ របស់ 
យើង ល្អ ប៉នុណា ក ៏ដោយ  យើង តៃវូ   
ធ្វើ អ្វី មួយ ដៃល មិន បៃស ចាក  ពី 
ចៃបាប ់ពៃះ ពទុ្ធ សាស នា ។ បើ  នយិយ  
ពី ចៃបាប់ សិទ្ធិ មនុសៃស អន្តរជាតិ  គឺ 
យើង បៃស ចាក ពី ចៃបាប់ សកល 
ដៃរ ពៃះ សិទ្ធិ មនុសៃស   ការវាយ ដំ  
ការគំរាម  ការ បៃើ ហិងៃសា   ដោយ 
វាចា  ដោយ ចិត្ត  និង កាយ វិការ ជា  
រឿង ដៃល យើង តៃវូ ចៀស វាង» ។

លោកសុខ ទូច  បៃធន រាជ- 
បណ្ឌិត ៃយសភា កម្ពុជា ថ្លៃង ថា 
លោក ក៏ មិន លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ បៃើ 
អំពើ ហិងៃសា ជា វិធីសាសៃ្តក្នុង ការ- 
អប់រំ នោះ ទៃ។ កាល ពី មុន  វិធី- 
សាស្តៃ នៃះ តៃូវ បាន  យក មក បៃើ - 
បៃស់ មៃន  តៃសម័យ បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ  គរួ តៃ លុប បបំាត់  ហើយ យក 
ការ ពនៃយល់ មក ជំនួស វិញ។

ចំណៃក លោក ចាន់ សុផល  
អ្នក វិ ភាគ មា្នាក់ ក៏ បាន តាម ដាន 
បញ្ហោ នៃះ  នងិ បាន ចៃក រលំៃក ការ- 
យល់ ឃើញ របស់ លោក តាម- 
បណា្តាញ សង្គម ហ្វៃសប៊កុ។ លោក     
សរសៃរ ថា  រឿង វិធី សាសៃ្ត កៃបៃ 
មនសុៃស  វា ជា រឿង បៃប បច្ចៃក ទៃស  
គ ឺបៃៀប ដចូ ជា ការបៃើ បៃស ់ថា្នា ំអ្វ ី
ឱៃយ តៃូវ នឹង អ្នក ជំងឺ។ លោក ថា បើ 
ពៃទៃយ វិញ  ជួន កាល  អាច សមៃច- 
ចិត្ត កាត់ ជើង អ្នក ជំងឺ  ដើមៃបី កុំ ឱៃយ 
ដំបៅ រីក សមា្លាប់ អ្នក ជំងឺ។

 ក្នុង ហ្វៃសប៊ុក បង្ហោះ មួយ 
ដាច់ ដោយឡៃក  លោក បាន 
រៀប រាប់ ពី ការ អប់រំ កូន ដោយ 
បៃើ រំពាត់ ដោយ ថា លោកមាន 
រំពាត់ នៅ កៃបៃរ ខ្លួន  នៅ ពៃល កូន 
ទាំង ៣ របស់ លោក រៀន អន- 
ឡាញ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ។  ក៏ ប៉ុន្តៃ 
កមៃ បាន វាយ ពួក គៃ ណាស់  
លើក លៃង តៃ កូន ពៅ ដៃល បាន- 
កុហក ម្តង ជា ២ដង  ដោយ កូន 
លួច មើល រឿង តុក្កតា  មិន ឆ្លង- 
ឆ្លើយ នងឹ គៃ ូ រហតូ ដល ់គៃ ូផ្តៅច-់ 
ចៃញ ព ី Zoom នងិ រាយការណ ៍
បៃប់ មក លោក ឬ មា្ដៅយ។  លោក  
បាន ពៃមាន ២-៣ ដង ហើយ  តៃ 
កូន នៅតៃ ខិល ខូច។

នៅ ចងុ បញ្ចប ់នៃសណំៃរ  លោក   
ចាន់ សុផល  សរសៃរ ថា៖  «ខ្ញុំ 
យល់ ឃើញ ថា  ការ កំណត់ យក 
វធិ ីសាសៃ្ត  ឬ ស្តង ់ដាតាម បៃទៃស 
អ្នក មាន មក អនុវត្ត នៅ បៃទៃស 
កៃីកៃ  ដោយ ខុស បុរៃ លក្ខខណ្ឌ  
អាច  នាំ ឱៃយ មាន បញ្ហោ ។ សិទ្ធិ  និង 
សៃរភីាព  ងាយ កា្លាយជា ភាព សៃរ ី
ជៃុល  អនាធិប តៃយៃយ  គ្មាន វិន័យ  
និង កង្វះ ការទទួល ខុស តៃូវ»៕

ពេះតេជពេះគុណ ពិន  សេម ពេះចៅអធិការវត្តរាជបូព៌ នៅក្នងុ 
ខេត្តសៀមរាប ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

សមត្ថកិច្ចថាការដាក់វិន័យហិង្សាលើសង្ឃនៅវត្តរាជបូព៌កើតច្ញពីការ-
មិនគោរពវិន័យខណៈក៏មានការលើកពីគុណសម្បត្តិរបស់ព្ះចៅអធិការវត្ត
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តទីពំព័រ  ១...សមាគម វា រី - 
វបៃបករ នៅ កម្ពុជា ស្នើសុំ យ៉ាង-  
ទ ទូ ច ដល់ រដ្ឋាភិបាល  ក៏ដូចជា 
កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ សូម ចាត់វិធា ន - 
ការ ជា បនា្ទាន់   ដើមៃបី ដោះសៃយ 
ទៅលើ បញ្ហា តៃី ដៃល កកស្ទះ 
នៅក្នុង សៃះ  ពៃះ បើ មិន ចាប់ 
ទាន់ពៃលវៃលាទៃ វា ធ្វើ ឱៃយ ខូច 
គុណភាព ហើយ តៃី នឹង អាច 
ស្គម ប៉នុ្តៃ បើ នៅ បន្ត រកៃសា តៃ ីទៀត 
តៃី វា អាច ធំ លើស ទម្ងន់  បៃឈម 
ការចំណាយ ចៃើន ដល់ វា រី វបៃបករ 
ថៃម ទៀតផង។ 

មួយវិញទៀត រដូវ កាល នៃះ  
ជា រដូវ កាល រាំងស្ងួត ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
តំបន់ មួយចំនួន អាច ខ្វះ ទឹកដៃ ល  
តៃី អាច ងាប់ នាំ ឱៃយ មានការ ខាត- 
បង់  កាន់តៃ ចៃើន។ ក្នុងន័យនៃះ  
បៃសិនបើ គ្មាន អន្តរាគមន៍ ទាន់ - 
ពៃលវៃលា ទៃ វា អាចធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពា ល់ 
និង អាចធ្វើ ឱៃយ វារី  វបៃបករ បាក់ ទឹក - 
ចិត្ត ហើយ អាចឈាន ទៅដល់ 
ការលៃង ចញិ្ចមឹ តៃ ីក្នងុសៃកុ ផង- 
ដៃរ។ នៃះ បើតាម លោកសុខ រា៉ា- 
ដៃន។ លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«ស្នើសុ ំ
ឱៃយ ខាង រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជា កៃសួ  ង 
ពាក់ព័ន្ធ លោក ជួយ ជួយ របៀប 
ម៉ៃច? គ ឺមនិចាបំាច ់ផ្អាក ការនា-ំ 
ចូល ទៃ សុំ តៃ ធ្វើ ម៉ៃច ឱៃយ ឈ្មួញ 
មកជយួ ទញិ តាម សៃះ យើង សនិ 
ហើយ យកទៅ ចៃកចាយ លក់ 
នៅ ក្នុង សៃុក ទៅ មាន ន័យ ថា 

សមៃួល  ការ ផលិត ក្នុងសៃុក ឱៃយ 
លក់ បាន សិន ចំា នំាចូល បន្ថៃម» ។ 

យ៉ាងណា ក៏ដោយ លោក រា៉ា- 
ដៃន បញ្ជា កថ់ា កាលព ីថ្ងៃទ ី១៦ 
ខៃមីនា លោក បាន បៃជុំ បនា្ទាន់ 
ជាមួយ លោក ផន់ ផលា្លា រដ្ឋលៃ - 
ខា ធិការ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុលោក កៅ ថាច បៃតភិ ូ
រាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុក ជា 
អគ្គនាយក នៃ ធនាគរ ARDB 
ដើមៃបី ពិភាកៃសា ដោះសៃយ បញ្ហា 
កកស្ទះ តៃ ីក្នងុ សៃះ។ «ឥឡវូនៃះ 
តាម ខ្ញុំ ដឹង កៃសួង កំពុង រក ធាតុ- 
ចូល បន្ថៃមទៀត មុន ដក់ចៃញ 
ជា ដំណោះសៃយ ហើយ បៃហៃ ល 
ជា នៅ សបា្តាហ៍ កៃយ គៃ អាច 
នឹង បៃជុំ ដោះសៃយ បញ្ហា នៃះ 
ហើយ»។ 

មា្ចាស់ កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម តៃី មា្នាក់  
នៅ ភូមិ ស ង្កើ ប ឃុំ សំបូរ សៃុក 
បាធាយ ខៃត្តកំពង់ចាម បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង លក្ខណៈ មិន- 
បញ្ចៃ ញ ឈ្មាះ កាលព ីមៃសលិមញិ  
ថា កសិដ្ឋាន របស់លោក  ស ល់ 
តៃ ីបៃមាណ១ ០០០តោន ដៃល 
មាន តៃី ពោ និង តៃី ឆ្តា។ លោក 
បញ្ជាក់ ថា ៖«អត់ មាន ម៉ូ យមក 
ចាប់ មក អី ហ្មង  ដល់ អ៊ីចឹង ទៅ វា 
ពិបាក មិនដឹង តៃវូធ្វើ ម៉ៃច។ មក - 
ដល់ ម៉ាង នៃះ អត់ ទាន់ មាន ឃើ ញ 
ដំណោះសៃយ អី ពី ខាង មន្តៃី 
ជនំាញ ពាកព់ន័្ធ ហើយ តៃ ីនៅតៃ 

មានការ នំាចូល   យ៉ាងគំហុក ដដៃ ល 
ដល់ អ៊ីចឹង វា សមា្លាប់ ទីផៃសារ ក្នុង - 
សៃកុ មនិមៃន មានតៃ កន្លៃង ខ្ញុ ំទៃ  
ដៃល សល់ តៃី កន្លៃង ផៃសៃងៗក៏ 
ដូចគ្នា ដៃរ គៃប់ កន្លៃង ទាំង អស់ »។ 

លោក សំណូមពរ ឱៃយ រដ្ឋាភិបា ល  
ជួយ កមៃិត ការនាំ ចូល តៃី  ដើមៃបី 
ឱៃយ អ្នក ចិញ្ចឹម តៃី ក្នុងសៃុក  អាច 
បន្ត ការចិញ្ចឹម និង ធ្វើ អាជីវ កម្ម 
បាន ។ ជាមួយគ្នា នៃះ លោក ក៏ 
ស្នើសុ ំឱៃយ កៃសងួ ពាកព់ន័្ធធ្វើការ- 
តៃតួពនិតិៃយ សាច ់តៃ ី ដៃល នាចូំល 
មក ផងពៃះ គុណភាព តៃ ីនា ំចូ ល  
មិនល្អ លក់ ថោក ជាង តៃី ពលរដ្ឋ 
ចិញ្ចមឹ ក្នងុសៃកុ។ ក្នងុនោះ លោ ក 
ក៏ សំណូមពរ ឱៃយ កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ 

ជួយ រក ទីផៃសារ សមៃប់ វា រី វបៃបករ 
ទាំង អស់ នៅ កម្ពុជា។ 

ចំណៃក លោក សុី ម៉ា មា្ចាស់ 
កសិដ្ឋាន ចិញ្ចមឹ តៃ ីនៅ ខណ្ឌ ពៃ ក   - 
ព្នា  បាន ថ្លៃងថា តៃី សល់ ហើយ 
លក់ មិន ចៃញ អាច បណា្តា ល មក - 
ពី បញ្ហា កូ វីដ១៩ផងនិង ដោយ - 
សារ ការនាំ ចូល តៃី ចៃើន ពី ក ៃ - 
បៃទៃសផង។ 

លោកថ្លៃង  ថា ក្នងុ កសិដ្ឋា ន  
របស់លោក  សល់ តៃី ទាំងអស់ 
បៃមាណ ជាង ១០០ តោន ដៃល 
មាន តៃី ឡាប យ៉ា តៃី ឆ្តានិង តៃី - 
បៃ។ លោក បន្ត ថា ៖«ការនា ំចូល 
ពី បៃទៃសជិតខាង មាន ចំនួន ចៃើន 
ដូចជា តៃី បៃ អីហ្នឹង គៃ គិត នាំ - 

ចៃញទៅ បៃទៃស ផៃសៃង  ដលព់ៃល 
នាំទៅ មិនបាន គៃ បៃរជា រុញ មក 
សៃុក ខ្មៃរ ងាប់ តៃ អ្នក ចិញ្ចឹម តៃី 
នៅ សៃុក ខ្មៃរ លក់ មិន ចៃញ»។

នៅ ពៃល សាក សរួ ពី បញ្ហា គ្មាន 
ទី ផៃសារ លក់ តៃី រដ្ឋមន្តៃី កៃសួ ង 
កសកិម្មរកុា្ខា បៃមាញ ់និង នៃសាទ 
លោក វៃង សាខុន  បាន ថ្លៃង ថា 
ករណ ីនៃះគួរ សរួ ទៅកាន់ កៃសងួ 
ដៃល ទទួល បន្ទុក ផលិត ចំណី 
និង ទីផៃសារ។ ចំណៃក លោក មាស 
សុខ សៃន សាន អ្នកនាំ ពាកៃយ 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ 
បញ្ជាក់ យ៉ាង ខ្លី ថា ករណីនៃះ 
លោក សូម សាក សួរ ទៅ ខាង អគ្គ - 
នាយក ដ្ឋាន គយ សិន ៕ 

 ឡុង គីម ម៉ា រីតា

មណ្ឌល គិរីៈពលរដ្ឋ រស់នៅ 
ភូមិ ពូ លូ ង សងា្កាត់រ មនា កៃុង 
សៃន មនោ រមៃយ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី 
ជាង ២០ នាក់  អះ អាង ថា ពួក- 
គៃ បាន  រង នវូ ការ គរំា មកហំៃង ព ី
ឈ្នួញ លួច លក់ ដី សា ធារ ណៈ 
ជាង ១ ០ ហិកតា ក្ន ុងអំ ឡុងពៃ ល 
ពួកគៃ ទៅ ឃាត់ ការ សាង សង់ 
សំណង់ លើដី មាន ជម្លាះនោះ ។

លោក ចៃ ន វណា្ណា ពលរដ្ឋ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច មា្នាក់ ក្នុង 
ចំណោមជាង ២០ នាក់ បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កព ីមៃសលិ មញិ 
ថា កាល ពី ថ្ងៃទី ១៧ មីនា ពលរដ្ឋ 
ទាំង អស់ បាន នាំគ្នា ទៅ ឃា ត់ 
ការ សាងស ង់ សំណង់ លើដី មាន 
ជម្លាះ ពី សំណាក់ កៃុម ឈ្នួញ 
និង មា្ចាស់ ដីដៃល អះ អាង ថា បាន 
ទិញ ដី នៃះ ដោយ សៃប ចៃបាប់។ 
លោកបន្តថា ក្នងុ ពៃល ចុះ ហាម 
ឃាត់ ពួក គៃក៏បាន គំរាម មក 
លើ ពល រដ្ឋខណៈ ពល រដ្ឋ នៅតៃ 
បៃកា ន់ ជំហរ តវា៉ា ពីករណី នៃះ។ 

លោក ថា៖ «កាល ពថី្ងៃ ទ១ី៧ 
ហ្នឹង  ពួក ខ្ញុំ បាន ទៅ ហាម ឃាត់  

សួរ ហៃតុផ ល អ្នក ទិញ ហើយ 
គៃថា  គៃបានទ ិញ មាន កៃ ដស- 
សា្នាម ទទួ លសា្គា ល់ អស់ហើ យ។ 
តៃ ចៃ ភា នហ្នងឹ  បាន គរំាម ពកួ- 
ខ្ញុំថា  ឈប់ មកត វា៉ាលើដី នៃះ 
ត ទៀត   បើម ក  ទៀត  ពួក ខ្ញុំ ដ ក់ 
ប៉ូលិ ស ប៉ៃអឹម ចាប់ ហើយ »។ 

តា ម លោក ចៃ ន វណា្ណា បាន 
អះអាងថា  ដ ីជាង ១០ហិកតា 
នៃះ តៃវូបាន លក ់ដោយ អ្នក សៃ ី
ឈ្មាះ ភាន កាលពឆី្នា២ំ០២០ 
បនា្ទាប់ពី បុគ្គល រូប នោះបាន 
បៃមូល សា្នាម មៃដៃ ពី ពលរដ្ឋ ជា 
ថ្នរូ នឹងការផ្តល់ បៃក់ ក្នងុ មា្នាក់ៗ 
 ១ លាន រៀល បើទោះជា ពួក- 
លោកតវា៉ា នងឹ ការ លក ់ដ ីរមួនៃះ 
ក្ដ។ី ក្នងុនា មជា ពលរដ្ឋ ដៃល ចង ់
ការពារ ដី សមៃប់ បៃើបៃ ស់ រួម 
នៅក្នងុ ភមូ ិលោកស្នើ ឱៃយ អាជា្ញា- 
ធរ ផ្តល់ ដំណោះ សៃយដក ហូត 
ដី នៃះ មក រកៃសា ទុកជា ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ របស់ អ្នក ភូមិ វិញ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«តាម ប្លង់ 
ដៃល យើង ទទួល បាន អ្នកដៃ ល 
ទិ ញ ដីនៃះគឺ គៃន់តៃ ដក់ឈ្មាះ  
ថា ស  ថៃត តៃ ខ្ញុមិំន ដឹង ថា គត់ 
ហ្នងឹ ជា អ្នក ណា នោះទៃ។ ចំ- 

ណៃក អ្នក លក ់ដនីៃះ គជឺា ឈ្មញួ 
លក ់នៅ ក្នងុ សៃកុ មាន ឈ្មាះ ថា 
ចៃ ភាន ជា អ្នក លួច លក់ ឱៃយគៃ។ 
ដំបូង គត់ ឃោ សនា ឱៃយ ពល រដ្ឋ 
ក្នងុ ភូមិផ្តតិ មៃដៃ ដើមៃបី គំទៃការ- 
លក់ ដីនៃះ ប៉ុន្តៃ ពលរដ្ឋ ដៃល 
ផ្តតិ មៃ ដៃ  ភាគ ចៃើន  មនិ មៃនជា 
ពល រដ្ឋដៃល តវា៉ា ដើមៃបី ការ ពារ  
ដី ជាង ១០ ហិក តា នៃះ ទៃ» ។

អ្នក សៃី ភាន ដៃល តៃូវ បាន 
ពលរដ្ឋ ចោទ បៃកាន់ ថា បាន 
កៀរគរ មនុសៃស លក់ ដី នៃះមិ ន 
អាច សុំ ការ បក សៃយ បាន ទៃ 
កាល ព ីមៃសលិ មញិ ពៃះ ទរូ សព័្ទ 

ចូល តៃ មិន មាន អ្នក ទទួល ។
ចំណៃក លោក ភី ងូ ក ចៅ- 

សងា្កាត់រ មនា បាន បៃប់ ភ្នំពៃ ញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា ករណី នៃះ 
លោក បា នប ញ្ជនូ សំណំុ រឿង ទៅ  
ថា្នាក ់ខៃត្ត ដើមៃប ីដោះ សៃយ បន្ត 
ហើយ បនា្ទាប់ ពី ការ ចរចា រក 
ដំណោះ សៃយ នៅ សងា្កាត់ មិន 
តៃូវ គ្នា។ លោកបន្តថា ការ មិន 
តៃវូ រ៉វូ គ្នា ក ៏ពៃះតៃ ដបំងូ ឡើយ 
ដី នៃះគឺជា ដីរួម របស់ ព លរដ្ឋ 
ជនជាតដិើ ម ភាគត ិច នៅក្ន ុង ភមូ ិ 
ដៃល ពួក គត់ ចៃើន ធ្វើ ចមា្ការ វិល- 
ជុ ំឬ អា សៃយ័ ផល រមួគ្នា ដោយ 

ការ លៃង គោ  កៃបី ជាដើ ម។   
លោ ក ភី ងូ ក បាន និយយ 

ទៀត ថា កៃយព ីការ បៃើបៃ ស់ 
រួមគ្នា នៃះ មក ក៏មា ន ពលរដ្ឋ 
មួយ ចំនួន បាន មូល មតិ គ្នា ចង់ 
ល កដ់ ីទាងំ នៃះ  ដើមៃប ីយក លយុ 
មក ចៃក គ្នា  ប៉ុន្តៃ សំណើ នៃះ ក៏ 
តៃវូ បាន ពលរដ្ឋ ក្នងុ ភូមិ មួយ ចំនួន  
បដិ សៃធ  ដោ យ មិ ន ពៃម លក់ 
តាម ការ ញុះញ ង់។  

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «ពល រដ្ឋ 
មួយ ចំនួន ក្នុង ភូមិ  បាន ឯក- 
ភាពគ្នា  លក់ ហើយ មួយទៀ ត 
ម ិនបាន ទទលួផ ល ហើយ រឿង 
វា កើត ឡើងដោយ សារ ថវកិា ខ្លះ 
និង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បុគ្គល ខ្លះ។ តាម 
ខ្ញុំ ដឹងគ្មាន អ្នក ណា មក ពី ណា  
គឺជា អ្នក ភូមិ ជាមួ យគ្នា   ហ្នឹង »។ 

យ៉ាង ណា ក្នងុនាម អាជា្ញា ធរ- 
ដៃនដលីោក បានធ្វើ លខិតិ មយួ 
ចៃបាប់ផ្ញើ  ទៅ ថា្នាក់ ខៃត្ត និង អ្ន ក- 
ពា ក់ព័ន្ធដោយ ស្នើ  ឱៃយ  ផ្អាក ការ- 
សាង សង់ឬ ធ្វើ អ្វ ីលើដី ជម្លាះ នៃះ  
បណោ្តាះអាស ន្ន សិន មុននឹង មាន  
សៃចក្តី ស មៃច និង ការដោះ- 
សៃ យ   ជា ផ្លូវការ ដើមៃបី ចៀស- 
វាង មាន ទំនាស់ កើត  ឡើង ៕ 

អ្នកចិញ្ចមឹត្រីស្នើសំុ...

ពលរដ្ឋជាង២០នាក់ថាទទួលរងការគំរាមព្រលតវ៉ាក្នងុជម្លោះដីជាង១០ហិកតា

ត្រ ី នៅ កន្ល្រង ចិញ្ចមឹ ត្រ ីមួយ  នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត កណ្តាល   ។ រូបថត Cambodia Aquaculturist Association

ទិដ្ឋភាពនៅទីតំាងដីមនទំនាស់ កាលពីថ្ង្រ១៧ មីនា។ រូបថត សហ ការី

 អោម  ប៊ុន ធឿន 

រ តន គិរីៈ គណៈ អភិបា លខៃ ត្ត 
រតន គិរី   បាន សមៃច ដក អ្នក-  
បើ កបររថ យន្ត គិលានស ង្គៃះ 
របស់ មន្ទរីពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្តរ ត ន- 
គិរី ចៃញ ពី កៃប ខ័ណ្ឌ បនា្ទាប់ពី 
បានរ កឃើញ កហំ ុសរ បស ់បរុស 
រូបនៃះ បំពៃញ ការងារ មិន បាន ល្អ 
ជុំវិញករ ណី  សមៃច  ចិត្ត ដោយ 
ខ្លនួ ឯង ក្នងុ ដក ់ចុះ សព ស្តៃ ីមា្នា ក ់
នៅ ពាក់ កណា្តាល ផ្លូវ  ដោយ មិន 
ពៃម ដឹកឱៃយ ដល់ លំនៅ ឋា ន។   

លោក ញ៉ៃម  សំ អឿន  អភិ- 
បាល រង  និង ជា អ្នក នាំពា កៃយ 
រដ្ឋបាលខៃ ត្ត រតន គិរី បានថ្លៃង 
កាលពីមៃសិលមិញថា  បនា្ទាប់ពី 
បាន ដឹង ថា  មាន អ្នកបើ កបរ  រថ- 
យន្ត គិលាន សង្គៃះ របស់ មន្ទីរ 
ពៃទៃយ បង្អៃក ដឹក សព មិន ដល់ ផ្ទះ   
ដោយ ដក់ ចុះ នៅ កណា្តាលផ្លូវ  
លោក បាន ឱៃយ មន្តៃី ធ្វើការ សៃ វ- 
ជៃវ ឱៃយ បាន ចៃបាស់។កៃយ មក 
ក៏ បាន រក ឃើញថា  នៃះ មិនមៃ ន 
ជា កំហុស សា្ថា ប័ន មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក 
នោះ ទៃ តៃ  គឺជា កំហុស បុគ្គល 
ផ្ទាល់ ដៃល ជា អ្នកបើ កប រ ។ 

លោក បា ន បន្ត ថា អ្នក បើ កប រ 
នោះ ជា មន្តៃី ជាប់ កិ ច្ចស នៃយា  តៃ 
បំពៃញ ការងារ  មិនបាន ល្អ ហើ យ 
ក៏ មានកា រ រិះគន់ ពី អ្នកជំងឺ ជា- 
ចៃើន ក្នុ ងពៃ ល កន្ល ងមក ដៃរ បូក  
រមួជា មយួ កហុំស លើក នៃះទៀត 
គណៈ អភិបាល ខៃត្ត ក៏បាន  បៃជុំ 
និង សមៃច ថា នឹង បញៃឈប់ តៃ- 
ម្តង ។ «សា្មារតី នៃ អង្គ បៃជំុ គណៈ- 
អភិ បាល ខៃត្ត ក្នុង រឿង នៃះ យើង 
សមៃច ថា នឹង ដក គត់ ចៃញ 
ប៉នុ្តៃ ពៃលនៃះ មនិ ទាន ់បាន ចៃញ 
លិខិត ជា ផ្លូវ ការ នៅឡើ យ ទៃ» ។ 
  លោក អ៊ុង  រតនា  បៃធាន មន្ទីរ- 
សុខាភិ បា ល ខៃត្តរ តនគិរី  ថ្លៃង 
ថា មន្ទរី បាន ចៃញ សៃច ក្តបីភំ្ល ឺរចួ 
ហើយ  លោក មិនមា ន អ្វី បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម ទៀត ទៃ ពៃះ ការ ចៃញ 
សៃចក្ត ីបភំ្ល ឺនៃះ  មនិ មៃន ធ្វើ ឡើង 
ដោយ មន្ទីរ តៃ ឯង នោះទៃ  គឺ  
សុទ្ធតៃ  មានកា រ បៃជុំ គណៈ អ ភិ- 
បាល ខៃត្ត តៃមឹ តៃវូ មុន នឹង ចៃញ ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «មិន- 
មៃន សមៃច តៃ ខ្ញុំ ទៃ ណា គឺ  បៃជុំ 
គណៈ អភ ិបាលខៃ ត្ត ដើមៃប ីពនិតិៃយ 
មើលថា តើ វា តៃមឹ តៃវូ ឬអត់ហើយ 
ទណ្ឌក ម្ម របៀប ម៉ៃច ក៏ ស្ថិត លើ 
គណៈ អភិ បាល ខៃត្ត ដៃរ »។ 

តាម សៃចក្ត ីបំភ្ល ឺព័ត៌ មាន របស់ 
មន្ទរី សុខា ភិ...តទៅទំព័រ ៥ 

សាលាខ្រត្តដក
ក្របខ័ណ្ឌពីអ្នក
ដឹកសពស្ត្រដីាក់
ចុុះកណ្ដាលផ្លវូ



តពីទំព័រ៤...បាលខេត្តរតន-
គិរីចេញថ្ងេទី១៧ខេមីនាដេល
ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍ទើបទទួលបានកាល-
ពីមេសិលមិញឱេយដឹងថា នៅថ្ងេទី
២ខេកុម្កៈឆ្នាំ២០២១មន្ទីរ-
ពេទេយបង្អេកខេត្ត បានអនុញ្ញាត
ឱេយរថយន្តគិលានសង្គេះម៉ាក
ឡង់គេីស័រស្លាកលេខរដ្ឋ12-2-
0129បើកបរដោយឈ្មោះ
អ៊នប៊ុនឡេងបានដឹកជញ្ជូន
សពស្តេីម្នាក់ឈ្មោះគ្វីមម៉ក់
អាយុ៣១ឆ្នាំទៅលំនៅឋាន
ដេលស្ថិតនៅក្នងុភមូិផាក់ណាម
ឃុំកោះពាកេយ សេុកវីនសេ
ខេត្តរតនគិរី។

លុះដល់ចំណុចតេង់ស្ពានអូរ-
លីងស្ថិតនៅកេបេរភូមិឃួនឃុំ-
កោះពាកេយសេុកវីនសេអ្នក-
បើកបររថយន្តឈ្មោះអ៊នប៊ុន-
ឡេងបានសមេចចតិ្តដាក់សព
ស្តេីនោះចុះដោយឯកឯងហើយ
បនា្ទាប់មកសពរបស់ស្តេីនោះ
តេូវបានកេុមគេួសរដឹកជញ្ជូន
បន្តដោយម៉ូតូទៅលំនៅឋាន
របស់ខ្លួន។
នៅក្នុងលិខិតនោះបន្ថេមថា៖

«ករណនីេះវាជាទង្វើផា្ទាល់របស់
សមីខ្លួនអ្នកបើកបរដេលបាន
បេពេឹតខុសឆ្គងទៅនឹងវិជា្ជាជីវៈ
សខុាភិបាលនងិមនិបានអនវុត្ត
តាមការណេនាំរបស់អង្គភាព។
មន្ទីរសុខាភិបាលនេរដ្ឋបាល

ខេត្តរតនគិរី ពិតជាមនការ-
សោកស្តាយចំពោះហេតុការណ៍
ដេលបានកើតឡើង»។
ក្នងុសេចក្តីបភំ្លឺនោះបញ្ជាក់ថា

ករណីនេះមន្ទរីសខុាភបិាលខេត្ត
ក៏បានចូលរួមរំលេកទុក្ខដ៏កេៀម-
កេំដល់គេសួរសព្វផងដេរចំពោះ
ទង្វើមិនសមរមេយរបស់អ្នកបើក-
បររថយន្តគិលានសង្គេះឈ្មោះ
អ៊នប៊ុនឡេងនេះ។
លោក ម៉ង វិចិត្តនាយក-

បេតិបត្តិស្តីទីអង្គការសមគម-
ខ្មេរលើបានថ្លេងថាការធ្វើ-
បេបនេះជារឿងមិនគួរឡើយ
ទោះបីមនុសេសស្លាប់កា្លាយជា
សកសពក៏ដោយក៏គាត់នៅតេ
អាចមនសិទ្ធិថ្លេថ្នូរដដេល។
ទោះបីជាមនបេពេណីទំនៀម-
ទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិច
រារាងំមនិឱេយអ្នកស្លាប់តេហោងឬ
ស្លាប់ដោយមនផ្ទេពោះចលូភមូិ
យ៉ាងណាក៏ដោយ។
លោកបានថ្លេងថា៖«ខ្ញុំគតិថា

បេហេលជាតេកុងឡានគាត់
យល់ខុសពីអត្ថន័យនេការផាក
ហ្នងឹអ៊ចីឹងទើបគាត់ដាក់សពចុះ
តេមឹពាក់កណា្តាលផ្លវូអ៊ចីឹងទៅ។
នៅទីនេះពិតជាមនបេពេណី
តាមភូមិមេន ប៉ុន្តេគេមិនមេន
ផាកអ្នកបើកបរជូនសពទៅនោះ
ទេគឺគេផាកគេសួរសពអាហ្នងឹ
បើតាមបេពេណីពួកខ្ញុំជាជន-
ជាតិដើមភាគតិច»៕

ថ្ងេសុកេទី១៩ែខមីនាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

CPU  ចូល រួម ស៊ើប អង្កេត សំណំុ រឿង ឃាតកម្ម លើ ក៊មារ បាន បេមាណ ២០០ករណី 

សាលាខេត្ត... 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ ក្នងុរយៈពេល៩ឆ្នាំមកនេះ
អង្គភាពការពារកុមរ(CPU)បាន
ចូលរួមធ្វើការសុើបអង្កេតជាមួយ
សមត្ថកចិ្ចក្នងុសណំុរំឿងឃាតកម្មលើ
កុមរបានបេមណ២០០ករណីដោយ
អង្គការនេះចាត់ទុកអំពើឃាតកម្ម
ដេលបានកើតឡើងលើកមុរទាងំនេះ
គឺជាភាពងងឹតនិងភាពសោកសៅ។
នៅលើទំព័រហ្វេសបុ៊កផ្លវូការរបស់ខ្លនួ

កាលពីថ្ងេទី១៥មីនាអង្គការCPU
បានឱេយដឹងថា២០០ករណីដេលកេមុ-
ការងារCPUបានចលូរមួសុើបអង្កេត
ជាមួយសមត្ថកិច្ចគឺជាការលះបង់និង
ការប្តេជា្ញាដេលតលួេខនេះគឺមនិមេន
ជាតលួេខសមេប់ការអបអរសទរឬ
មោទនភាពនោះទេ។ផ្ទយុទៅវញិវាជា
តួលេខពោរពេញទៅដោយភាពងងឹត
នងិភាពសោកសៅ។ថ្ងេទ១ី៥ខេមនីា
គជឺាថ្ងេដេលកេុមការងារទទលួសណំុ-ំ
រឿងគមេប់ចំនួន២០០ករណីឃាតកម្ម
និងករណីស្លាប់ដោយមនការសងេស័យ
របស់កុមរដេលអង្គភាពការពារកុមរ
(CPU)បានចូលរួមធ្វើការសុើបអង្កេត។
កេពីបងា្ហាញតួលេខនេះក្នុងនាម

នាយកបេតិបត្តិអង្គភាពការពារកុមរ
លោក JamesMcCabeបាន
សរសេរទៀតថាលោកចង់ផ្តាតទៅ

លើកេុមការងារតូចរបស់លោកដេល
បេតិបត្តិការជុំវិញ២៤មោ៉ាង ក្នុង១
ថ្ងេ៧ថ្ងេក្នុង១សបា្តាហ៍អស់រយៈ-
ពេល៩ឆ្នាំមកហើយ ដើមេបីធ្វើការ
សុើបអង្កេតចំពោះករណីបេបនេះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ក្នុងឆ្នាំ២០

១៣យើងបានចាប់ផ្តើមបង្កើតជា
កេមុការងារជនំាញសុើបអង្កេតករណី
ឃាតកម្មលើកុមរដំបូងគេនៅក្នុង
បេទេសដោយមនសមជកិ៣នាក។់
សមជិកកេមុការងារនេះបានកើនឡើង
ដល់ទៅ១០នាក់ដេលមនបទពិសោធ
ជនំាញខ្ពស់មនការប្តេជា្ញានងិវិជា្ជាជវីៈ

រួមមនជាមន្តេីជំនាញផ្នេកកោសលេយ-
វចិយ័មន្តេីសុើបអង្កេតនងិមន្តេីគាពំារ
បេចំាការនៅក្នងុការសុើបអង្កេតករណី
ឃាតកម្មទៅលើកុមរនីមួយៗនិង
គាពំារដល់កេមុគេសួរសកសព។ខ្ញុំ
មនមោទនភាពក្នុងការដឹកនាំកេុម
ការងារដេលមនការប្តេជា្ញាមួយនេះ»។
ជាបទពិសោធលោកJames

McCabeសង្កត់ធ្ងន់ថាគេប់ករណី
ឃាតកម្មទៅលើកុមរ តេូវបានកេុម
CPU ចងចាំជានិច្ច និងគា្មោនថ្ងេភ្លេច
ប៉ុន្តេតេងតេមនករណីខ្លះៗដេលនឹង
បនេសលទ់ុកនវូស្លាកស្នាមខ្លាចផេសានៅ

លើបេះដូងយើងជានិច្ចដេលនេះ
គឺជាធម្មជាតិនេការងាររបស់យើង
ហើយគា្មោននរណាម្នាក់ចៀសផុតពី
បញ្ហានេះបានទេហើយយើងនងឹចង-
ចាំរហតូអពំីករណីដេលបានប៉ះពាល់
ដល់អារម្មណ៍យើងបំផុត។លោក
បញ្ជាក់ថា៖«នេះគឺជាការពិតដេល
យើងតេវូតេមនអារម្មណ៍ខឹងនិងស្អប់-
ខ្ពើមដល់ជនល្មើសដើមេបីជំរុញឱេយយើង
ស្វេងរកភាពយុត្តធិម៌និងធ្វើឱេយបេកដ
ថាគេប់បុគ្គលដេលបង្កគេះថា្នាក់
ដល់កុមរនឹងតេវូទទួលខុសតេវូចំពោះ
មុខចេបាប់នូវអំពើរបស់ខ្លួន»។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កេសងួមហាផ្ទេ

បានចុះហត្ថលេខាលើអនុសេសរណៈ-
យោគយល់គា្នា (MOU)ជាមួយ
អង្គការសង្គមសុីវិលចំនួន៥ដេល
ធ្វើការបេឆំងការជួញដូរមនុសេសជា-
ពសិេសផ្តាតលើការការពារកមុរក្នងុ
នោះក៏មនអង្គការCPUផងដេរ។
លោកសេីជូបុ៊នអេងជាអនុបេធាន

អចិនេ្តយ៍នេគណៈកម្មោធិការជាតិ
បេយុទ្ធបេឆំងការជួញដូរថ្លេងពីមេសិល-
មិញថាក្នុងពេលបច្ចបុេបន្នបទល្មើស
ដេលបានកើតឡើងគឺកាន់តេមនរូប-
ភាពអាកេក់ឡើងៗជាពិសេសបទល្មើស
ដេលបានកើតមនឡើងលើកុមរ។
លោកសេីបន្តថា រូបភាពសហាវទំាង-
នេះក៏ពេះតេជនល្មើសភាគចេើន

ចេើនតេជាអ្នកដេលបាត់បង់សតិ
ដោយសរបញ្ហាគេឿងញៀន។ «បច្ចុ-
បេបន្ននេះបញ្ហាដេលបានកើតមនឡើង
ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧកេដិ្ឋឬអំពើហិងេសានេះ
កើតឡើងចេើនណាស់តេវាមិនមេន
មនតេកម្ពជុាទេ។កម្ពជុាយើងក៏ទទួលនូវ
សម្ពាធខាងផ្លវូអារម្មណ៍ឬរៀនសូតេពី
បណា្តាញសង្គមនានាគេប់របូភាពតេបើ
យើងមិនខំបេងឹបន្ថេមទៀតទេយើងនឹង
ជួបបញ្ហាធ្ងន់ដូច្នេះយើងខំបេងឹទប់ស្កាត់
និងដោះសេយបានល្អបេសើរ»។
យ៉ាងណាក្តីលោកសេី ជូ ប៊ុនអេង

បានបញ្ជាក់ថាក្នងុនាមអាជា្ញាធរមន-
សមត្ថកិច្ចដោយមនការសហការពី
កេមុអង្គការជាដេគូនងឹបន្តការប្តេជា្ញា-
ចិត្តក្នងុការបង្កេបនិងទប់ស្កាត់ថេម-
ទាំងបានអប់រំផេសព្វផេសាយបន្ថេមទៀត
ដើមេបីធ្វើយ៉ាងណាឱេយបេកដថាជន-
បេពេឹត្តបទល្មើសតេូវតេទទួលទោស
តាមចេបាប់។
លោកសេីបន្ថេមថា៖«យើងពេញ-

ចិត្តនឹងបញ្ហាការសហការជាមួយគា្នា
(CPU)ដោយសរតេអង្គការនេះ
ក៏ដូចជាអង្គការដេគូទំាងអស់គាត់ធ្វើ-
ការបានល្អនិងសហការជាមួយ
កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាពិសេសបទ-
ល្មើសដេលCPUចូលរួមសុើប-
អង្កេតគឺបង្កេបបានដល់ទៅជាង៩០
ភាគរយ»៕

អ្នក ជំនាញ  CPU ចុះ  អង្កេត ករណី សម្លាប់ ក្មេង នៅ ខេត្ត កំពង់ ស្ព ឺ  ពី ថ្ងេ ១៤មីនា។ រូបCPU

សពស្តេដីេលអ្នកដឹកដាក់ចុះ  តាមផ្លវូពីថ្ងេ២៣ កុម្ភៈ។ រូបថតសហការី
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តពទី ំពរ័ ១...នៃះ បាន ធ្វើឡើង  
បនា្ទាប់ ពី មាន ការ ឆ្លង  ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ទៅ ដល់ នាយ ទាហាន មា្នាក់ 
ក្នុង អគ្គ បញ្ជា ការ ដ្ឋាន កង យោធ- 
ពល ខៃម រភូមិន្ទ  កៃយ ពីគាត់ 
បាន ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ការពារ កូវី ដ- 
១៩ ចំនួន ២ ដង រួច មក ហើយ។  

លោក  វងៃស  ពសិៃន បាន ឱៃយ ដងឹ  
ថា៖  «សា្ថាន ភាព នៃ  ជំងឺ កូវីដ ១៩   
នៅ តៃ បន្ត   រកី រាល ដល កាន ់តៃ ធ ំ
នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  និង តាម 
បណ្តា  ខៃត្ត មួយ ចំនួន ទៀត  ជាពិសៃ ស 
នា ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ក៏  មាន  ការ រីក- 
រាល ដល ចូល ក្នុង អង្គភាព មួយ 
ចំនួន នៃ កង យោ ធពល ខៃរ ម ភមូនិ្ទ  
ផង ដៃរ បើ ទោះ បី ជា កៃសួង 
ការពារ ជាត ិបាន ដណំើរ ការ ចាក ់
វ៉ាក់សំាង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ 
បាន ដល់ ស្ទើរ តៃ គៃប់ យោធិន 
ទូទាំង បៃទៃស ហើយ ក្តី »។ 

 លោក  បាន ថ្លៃង ទៀត ថា  ៖   
 « ដើមៃប ីបង្ការ  ការពារ  និង ទប ់សា្កា ត ់  
ការ រាត តៃបាត នៃ ជ ំង ឺកវូដី១៩  ក្នងុ 
ជួរ កង ទ័ព មៃ បញ្ជា ការ បៃភៃទ ទ័ព  
ទ័ព ជំនាញ   និង នាយក សា្ថាប័ន 
ចំណុះ អគ្គ បញ្ជាការ ដ្ឋាន ទំាងអស់ 
តៃវូ តៃបន្ត អនវុត្ត ឱៃយ បាន មុងឺមា៉ាត ់
បផំតុ នវូ វធិាន ការ ៣ ការពារ   ៣កុ ំ 
របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា » ។ 

 លោក   វងៃស  ពិសៃន  ក៏ បាន ណៃ នំា 
ឱៃយ  ធ្វើការ ផៃសព្វផៃសាយ  ដល់ យោធិន 
អ ំព ីការអនវុត្ត ឱៃយ បាន ខ្ជាបខ់្ជនួ នវូ 
ចៃបាប់  និង អនុកៃឹតៃយ ស្តី ពី វិធាន- 
ការ សុខ ភបិាល  ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់
ការ ឆ្លង រាល ដល នៃ ជំងឺកូ វី ដ- 
១៩  និង ជំងឺ ឆ្លង កាច សាហាវ 
និង បៃកប ដោយ គៃះ ថា្នាក់ ធ្ងន់- 
ធ្ងរ ផៃសៃង ទៀត ។ 

 តាម រយៈ សារ ជា សំឡៃង   លោក 
ហ៊ុន  មា៉ាណៃត  អគ្គ មៃ បញ្ជា ការ 
រង កង យោធ ពល ខៃម រ ភូមិន្ទ 
និង ជា មៃ បញ្ជា ការ កងទ័ព ជើង- 

គោក  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  សិកា្ខា កាម 
នៃ សាកល វិទៃយាល័យ ការពារ- 
ជាតិ ដៃល បាន ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
កូវីដ ១៩ បាន ចំនួន ២ដង រួច មក 
ហើយ  បាន  ធ្វើ  តៃស្ត មាន វជិ្ជ មាន 
កូវីដ ១៩  ដៃល ជា ហៃតុនាំ ឱៃយ  
លោក ជំរុញ កងទ័ព កៃម បង្គាប់ 
តៃូវ  យកចិត្ត ទុក ដក់ និង  បៃុង- 
បៃយ័ត្ន ចំពោះ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង ថា៖   « សុំយក 
ចិត្ត ទុក ដក់ ក្នុង ការ ដស់ តឿន 
និង ពងៃងឹ ដល់ សិកា្ខាកាម ទាងំអស ់
នៅ តាម បណ្តា សាលា ចំណុះ ឱៃយ 
យោធ ភមូ ិភាគ  កង ពល ធកំ ៏ដចូ- 
ជា បណ្តា កង ឯក ភាព ទាំង អស់   
តៃូវ បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន នៅ 
ក្នុង  ការ ការ ពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ   
ដោយ សារ យើង មាន ការ ឆ្លង ក្នងុ 
សហ គមន៍ ក្នុង ទៃង់ ទៃយ ធំ     
ហើយ ក៏ មិន ទាន់ ចប់ ដៃរ » ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា   លោក   
ដរា៉ា  សកល  ជា សិកា្ខា កាម នៃ 
សាកល វិទៃយាល័យ ការពារ ជាតិ  
បាន ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ការពារ កូវីដ- 
១៩ សុណី ូហា្វាម លើក ទ១ី កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ១  ៩  ខៃ កុម្ភៈ  និង ចាក់ 
លើក ទឹ២  នៅ ថ្ងៃទី ៩  ខៃមីនា។  
លោក បាន រក ឃើញ មាន វជិ្ជ មាន 
កូវី ដ ១៩   នៅ ថ្ងៃ ទី ១៧  ខៃ មីនា   
ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

 ដោយ ឡៃក រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសងួ ការ- 
ងរ និង បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ  
លោក  អិុត  សំហៃង  បាន សមៃច 
បង្កើត នូវ អនុ គណៈ កម្មការ 
ចំពោះ កិច្ច សមៃប់ ការចាក់ វ៉ាក់- 
សំាង   ការ ពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទៅ 
ដល់ មនៃ្តី រាជ ការ នៃ កៃសួង  ថា្នាក់ 
ដឹក នាំ អង្គការ  វិជា្ជា ជីវៈ ក ម្មករ 
និយោ ជិត នៅ តាម រោង ចកៃ 
សហ គៃស  រមួ នងឹ កម្មករ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច កៃ បៃព័ន្ធ  ផង ដៃរ ។ 

 ការ សមៃច បង្កើត អនុ គណៈ កម្ម- 

ការ ចពំោះ កចិ្ច នៃះ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប ់
ពី លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន  
សៃន  បង្កើត នូវ គណៈកម្មការ 
មួយ នៃះ កាល ពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០២១   ក្នុង គោល- 
បំណង ដើមៃបី គៃប់គៃង  ដឹក នាំ  
ចាត់ ចៃង  ការងរ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
កូវីដ ១៩   នៅ ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ 
ទូទាំង បៃទៃស។ 

 យោង តាម លិខិត សមៃច 
ដៃល ចុះ ហត្ថ លៃខ ដោយ លោក 
អុិត  សំហៃង   កាល ពី ថ្ងៃទី១៧  
ខៃ មីនា  ដោយ បាន សមៃច តៃង- 
តំាង លោក ហៃង   សួរ  អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង ការងរ និង បណ្តះុ បណ្តាល 
វិជា្ជាជីវៈ ជា បៃធាន អនុគណៈ- 
កម្មការ ចំពោះ កិច្ច នៃះ និង មាន 
សមាស ភាព ជា មនៃ្តី ពាក់ ព័ន្ធ ជា 
ចៃើន រូប ទៀត ជា អនុបៃធាន និង 
សមាជិក ផង ដៃរ ។ 

 លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា៖ « អនុ គ ណៈ- 
ក ម្មការ នៃះ តៃូវ រៀប ចំ ផៃន ការ  
ពនិតិៃយ វយ តម្លៃ កមៃតិ ហាន ិភយ័  
និង កំណត់ អាទិភាព ភូមិ សាសៃ្ត 
រាជ ធានី - ខៃត្ត  ទី តាំង រោង ចកៃ  
សហគៃស  និង មុខ សញ្ញា 
កម្មករ នយិោ ជតិ ទាងំ ក្នងុ នងិ កៃ 

បៃព័ន្ធ  ដៃល តៃវូ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង » ។ 
 លោ ក ហ៊ុន  សៃន   បាន  លើក- 

ឡើង  កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ទី១៦  ខៃ 
មនីា ថា  នៅ តាម សា្ថាបន័ តៃវូ មាន 
ការ រៀប ចំនូវ អនុ គណៈក ម្មកា រ 
ចំ ពោះកិច្ច នៃះ  ដើមៃបី ចាក់ ឱៃយ បុគ្គ- 
លិក របស់ ខ្លួន   ជា ពិសៃស ទាក់- 
ទង នងឹ កៃសងួ ការងរ នងិ បណ្តុះ- 
បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ  ដៃល តៃូវ ចាំ- 
បាច់ ចាក់ ឱៃយ កម្ម ករ នា ពៃ ល ខង- 
មខុ ដៃល ចា ំបាច ់  ដោយ តៃវូ រៀប ច ំ
បញ្ជី រោង ចកៃ និង  តំបន់ ណ 
ដៃល រោង ចកៃ នោះ តៃូវ ចាក់ មុន 
និង រោង ចកៃ ណ  ឬ តំ បន់ ណ 
ដៃល តៃូវ ចាក់ បន្ត បនា្ទាប់ ។ 

 លោក  ហា្វា  សាលី  បៃធាន 
សម្ព័ន្ធ សហជីព ជាតិ  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍មៃសិល មញិ ថា  លោក 
គំា ទៃឱៃយ  ផ្តល់ អាទិភាព សមៃប់  
ទ ទួ ល បាន នូវ វ៉ាក់ សំាង គឺ  កៃុម  
កម្មករ ដៃល ធ្វើ ការ ក្នុង វិស័យ 
ទៃសចរណ៍   សណ្ឋាគារ  ភោជ- 
នីយ ដ្ឋាន  ថា្នា ក់ ដឹក នាំ សហជីព  
និង បនា្ទាប ់គឺ កម្មករ តាម រោង ចកៃ   
សហគៃស ។ 

លោក ថា ៖   « បៃសិន បើ បៃទៃស 
យើង ទទួល បាន វ៉ាក់ សំាង ចៃើន  

ខ្ញុំគិត ថា  បង ប្អូន កម្មករ កាត់ដៃរ 
គួរតៃ តៃូវ បាន ទទួល មុន បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ធម្មតា   ដោយ សារ កម្មករ 
ធ្វើ ការ  ពិសា  អាហារ  និង ធ្វើ 
ដំណើរ ជា កៃុម  ដៃល ជា អ្នក- 
បៃឈម  នងឹ ហានភិយ័ ខ្ពស ់ ប៉នុ្តៃ 
កម្មករ ក្នុង វិស័យ ទៃស ចរណ៍ គឺ 
មាន ការ បៃឈម ជាង » ។ 

 ជា មួ យ គា្នានៃះ ដៃរ  កៃសួង 
សុខភិ បាល បាន ឱៃយ ដឹង នៅ 
ថ្ងៃមៃសិល មិញ ថា  អ្នក ឆ្លង វីរុស 
កូវីដ១ ៩   ចំនួន  ៣៦ នាក់  តៃូវ 
បាន រក ឃើញ បន្ថៃម ទៀត  ដៃល 
ក្នុង នោះ អ្នក ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហ គមន ៍ ២០  កមុ្ភៈ  មាន ចនំនួ  
៣៥  នាក់  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ តួលៃខ 
សរុប នៃ អ្នក ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
នៃះ  បាន កើន ឡើង ជាង   ១   ០០០   
នាក់ ។  កៃសួង ក៏ បាន បៃកាស ពី 
ការ ពៃយា បាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ១ ៩   
ជា សះ សៃបើយ រហូត ដល់  ៥៨  
នាក់  ដៃល ក្នុង នោះ  ៥៤ នាក់ ជា 
អ្នក ជំងឺ ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហ- 
គមន៍ លើក ទី៣   នៃះ។ 

 សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង របស់ កៃសងួ 
សុខ ភិបាល បាន បន្ត ថា អ្នក- 
ដៃល ឆ្លង ថ្ម ីនៃះ  កើត មាន នៅ ក្នងុ 
ខៃត្ត កណ្តាល ចំនួន  ២ ១ នាក់ 
និង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ចំនួន ១៤  
នាក។់  ចណំៃក អ្នក វជិ្ជមាន កវូដី-  
១៩ មា្នាក់ ទៀត  ជា អ្នក ដំណើរ 
មក ព ីបៃទៃស ហ្វលី ីពនី  មក ដល ់
កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃទី ៣   ខៃ មីនា  ឆ្នាំ   
២០ ២១ ។   គិត តៃឹម  ថ្ងៃទី១៨  ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ  កម្ពុជា 
មាន អ្នក មាន វិជ្ជមាន វីរុស កូវីដ - 
១៩  សរុប ចំនួន  ១ ៥៤១  នាក់  
ក្នងុ នោះ អ្នក ដៃល ឆ្លង ក្នងុ ពៃឹត្តិ- 
កា រណ៍ សហ គមន៍ មាន រហូត ដល់   
១ ០២៥ នាក់  ឯ អ្នក ដៃល បាន 
ពៃយាបាល ជា សះសៃបើយ មាន ចំនួន 
៨៩៨  នាក់   និង អ្នក កំពុង សមៃក 
ពៃយាបា ល មាន ចំនួន   ៦៤០  នាក់   
និង សា្លាប់ មា្នាក់ ។   

ដោយ ឡៃក   រដ្ឋ មនៃ្តី  កៃសួង 
ការ បរ ទៃស និង សហ បៃតិ បត្តិ- 
ការ អន្តរ ជាត ិ លោក បៃក ់ សខុនុ  
បាន  ឱៃយ ដឹង ផង ដៃរ ថា  វ៉ាក់ សំាង 
ជា ចៃើន ទៀត តៃូវ បាន រំពឹង នឹ ង 
ទទួល បាន ក្នុង រយៈ ពៃល ពី   ២ 
ទៅ ៣ស បា្តា ហ៍ ខង មុខ ទៀត នៃះ។ 

 លោ ក បៃក់  សុខុន  បាន ថ្លៃង 
ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិលមិ ញ ថា ៖   « គា្មាន 
បៃទៃស ណ អាច ចាត់ ទុក ថា រួច 
ផុត ពី គៃះ ថា្នាក់ បានទៃ   បៃសិន- 
បើ បៃទៃស ផៃសៃង ទៀត មិន មាន 
សុវត្ថិ ភាព នោះ។   វ៉ាក់ សំាង នៃះ  
ជា ដំណោះ សៃយ តៃមួយ គត់ 
សមៃប់ ការ វិល តៃឡប់ ទៅ រក 
សា្ថាន ភាព ធម្មតា ឡើង វិញ » ។ 

  កម្ពុជា បាន ទទួល វ៉ាក់ សំាង 
ការពា រ កូវីដ ១៩  សុីណូហា្វាម ពី 
សាធារណរដ្ឋ បៃជា មានិត ចិន  
កាល ពីថ្ងៃ ទី៧ ខៃកុម្ភៈ   ចំនួន   
៦០ មុឺនដូស  ក្នុង ចំណោម វ៉ាក់- 
សំាង ដៃល នឹង  ផ្តល់ ជូន ចំនួន 
១លាន ដសូ ឯ វ៉ាក ់សំាង ដៃល នៅ 
សល់ ចំនួន ៤០ មុឺន ដូស នឹង ដឹក 
ជញ្ជូន មក ដល់ កម្ពុជា មុន ពិធី 
បណុៃយចលូ ឆ្នា ំបៃ ពៃណ ីខ្មៃរ ក្នងុ ខៃ 
មៃ សាខ ង មុខ នៃះ។ 

នៅ  ថ្ងៃទ១ី ០  ខៃ មនីា  កម្ពជុា ក ៏
បាន ទទលួ នវូ វ៉ាក ់សំាង កវូដី ១ ៩ 
របស់ កៃុម ហ៊ុន   AstraZeneca 
ចំនួន ៣២៤ ០០០ ដូស កាល ពី 
យប់ ថ្ងៃ ទី២  ខៃ មីនា  ដៃល ជា 
ចំនួន ដូស ដំបូង ក្នុង ចំណោម វ៉ាក់- 
សំាង ស រុប ចំនួន១ លាន ១ សៃន 
ដូស ដៃល យន្ត ការ  COVAX     
នឹង ផ្តល់ ជូន បៃទៃស កម្ពុជា ជា 
ដំណក់ កាល នៅ តៃឹម ដំណច់- 
ខៃ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ។

 លោកសៃ ីLouise Mushikiqabo 
អគ្គ លៃខ ធកិារអង្គ ការ អន្ត រជាត ិ 
្រហ្វង់ កូហ្វូនី បាន សរសើរ កម្ពុជា ចំ- 
ពោះ ការ គៃប់ គៃង ជំ ងឺ រាត តៃបាត 
នៃះ បៃក ប ដោយ បៃ សិទ្ធភាព៕

នៅ សុី វុត្ថា

ខេត្តតកេវៈ កមា្លាំង នគរបាល សៃុក 
គិរីវង់ បាន កាប់ ដុត បំផ្លាញចោល នូវ    
ដ ំណ ំកញ្ឆា ខសុចៃបាប ់ចនំនួ ៨ ទ ីតាងំ 
ដៃល មាន ផ្ទៃដ ីបៃមាណ ៩៧៥ ម៉ៃតៃ-
ការ៉ៃ កាលពី ធ្ងៃ ទី១៧ ខៃមីនា នៅ 
ចំណុច ខ្នងភ្នំ ដុប  ខងលិច បៃសាទ 
បាយ៉ង់ កោរ ស្ថតិក្ន ុង    ឃុ ំពៃះបាទ ជានជ់ុ ំ
សៃុក គិរីវង់ ។ 

លោក ស៊ុត ខុន អភិបាល សៃុក 
គិរីវងៃស  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ពី មៃសិលមិញ 
ថា នៅក្នុង មូលដ្ឋាន សៃុក គិរីវងៃស  តៃង 
មាន ជនខិល  ខូច មួយ ចំនួនបាន ទៅ 
លួច ដំ ដំណំ កញ្ឆា  នៅតាម ភ្នំ  ហើយ 
សមត្ថកចិ្ច  សៃកុ តៃងតៃ ទៅ ប ង្កៃ ប ជា 
បន្តបនា្ទាប់ ប៉ុន្តៃ ហាក់ នៅ តៃ មាន 
សកម្មភាព ដំ នៅតៃ បន្ត មាន។ 

ទោះ យ៉ាង ណ សមត្ថកចិ្ច មនិ ដៃល 
ពៃ ងើយ កន្តើយ នឹង សកម្មភាព នៃះ 
នោះ  ទៃ គឺ នៅតៃ បន្ត ចុះ សៃវជៃវ 
ដើមៃបី បង្កៃប និងទប់សា្កាត់  ការដំ ដំ-
ណ ំកញ្ឆា នៃះ ជា ហរូហៃ  ខណៈបច្ចបុៃបន្ន 
កមា្លាងំ ជនំាញ កពំ ុង សៃវជៃវ ស្វៃង រក 
អ្នក  ដំ ដំណំ កញ្ឆា ទំាង នោះ ដើមៃបី យក 
មក ផ្តនា្ទា ទោស តាម ចៃបាប់ ។

លោក ស៊ុត ខុន ថ្លៃង ថា៖ «កិច្ចការ 
នៃះ យើង ធ្វើជា បៃចា ំប៉នុ្តៃខ្ញុ ំមនិ ចា ំថា 
បាន ធ្វើ  និង ចាប់ ជនល្មើស បញ្ជនូ ជន 
ល្មើស បុ៉ នា្មា ន  រួចមក ហើយ ដៃរ។ យើង 
ធ្វើ ម្តង នៅទីនៃះ ម្តង នៅ ទីនោះដៃល 
ភាគចៃើន ជន ខិលខូច បាន ដំ នៅ 
ចនោ្លាះ ថ្ម និង នៅលើ ភ្នំ ដៃល ពិបាក 
ដល់ សមត្ថកិច្ច ក្នុង ការចុះ សៃវ ជៃវ 
ដើមៃបី កាប់ ដុត កម្ទៃច ចោល»។  

លោក ស៊តុ ខនុ បា៉ាន ់សា្មានថា អ្នក- 

ដៃ ល ដំ ដំណំ កញ្ឆា នៃះ គឺជា អ្នក 
រស់នៅ  ក្នងុសៃកុ នៃះ ហើយ អាជា្ញាធរ ក៏ 
កំពុង  ស្វៃង រក  អ្នក ទាំងនោះ និងអ្នក- 
នៅ ពកីៃយ ដើមៃប ីចាប ់យកមក ផ្តនា្ទា- 
ទោស  តាមចៃបាប់។ ប៉ុន្តៃមានការ លំ-
បាក ខ្លះ ដល ់សមត្ថកចិ្ច ក្នងុការ ស្វៃងរក  
ទ ីតាងំ ដ ំកញ្ឆា  នងិ អ្នក ដ ំពៃះ គៃ ដ ំ
នៅ លើ ភ្នំមិនមៃន ដំ លើដី ឯកជន 
របស់គៃ នោះទៃ។

លោក ហៀ ម សៃុមី អធកិារ  រង សៃកុ 
គិរីវង់  ទទួលបន្ទុក ផ្នៃក គៃឿង ញៀន  
បាន បដិសៃធ  ធ្វើអតា្ថា ធិបៃបាយ    ជុំវិញ 
ករណីនៃះ ដោយបានថ្លៃង ថា លោក  
មិនមៃន ជា អ្នកទទួលបន្ទុក ឆ្លើយ តប  
ជាមួយនឹង អ្នកសារ ព័ត៌មាន ទៃ។ 
លោក បានស្នើ ឱៃយ ទាក់ ទៅ លោក យុគ 
សារា៉ាត ់អធកិារ នគរ បាល សៃកុ គរិវីង។់ 
លោកយុគ សារា៉ាត់ មិន អាច ទាក់ ទង 

សុំ អតា្ថា ធិបៃបាយ បាន ទៃ ដោយ សារ  
ទូរស័ព្ទ  របស់ លោក ពុំ  មាន អ្នក ទទួល 
ឡើយ។   

ចំណៃក លោក អិន វុ ធ នាយប៉ុស្ដិ៍ 
ឃុ ំ ពៃះបាទ ជានជ់ុ ំសៃកុ គរិវីង ់ថ្លៃង ថា 
លោក ក៏ មិនអាច ធ្វើការ អតា្ថាធិបៃបាយ 
ជូន ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ បាន ដៃរ លុះតៃ តៃ 
មាន គោល ការ ណ៍ អនុញ្ញាត ពី លោក 
យុគ សារា៉ាត់ ។ 

លោក មាស សវុណ្ណ បៃធាន សមា- 
គម សង្គៃះ ជនរងគៃះ គៃឿង ញៀន 
បាន  ថ្លៃ ង ថា ការដំ កញ្ឆា នៅក្នងុ បៃ-
ទៃស កម្ពជុា កា ល ពីមុន គឺ មិន ខុសចៃបាប់ 
នោះទៃ  ដោយ ពល   រដ្ឋគាត់  ដំ យក ទៅ 
ដក់  ក្នុង សម្ល ឬ យ ក ទៅ ធ្វើអ្វីៗ ផៃសៃង 
ទៀត  បា ន ប៉នុ្តៃ កៃយមក រដ្ឋាភ ិបាល 
បាន ពិនិតៃយ ឃើញថា កញ្ឆា នៃះ គឺជា 
គៃឿងផៃសំ មយួផ្នៃក  នៃ ការផលតិ គៃឿង- 

ញៀន  ទើបរដ្ឋាភបិាល បង្កើត ចៃបាប ់មនិ 
ឱៃយមាន ការដំ កញ្ឆា បន្ត ទៀត។

ទោះ បីជា យ៉ាងណ  លោក មាស 
សុវណ្ណ បញ្ជាក់ ថា លោកមិនបាន ចំា ពី 
ទំហំ ទោ ស  ទណ្ឌ កមៃតិណ  ឬ ការផក- 
ពិន័យ  ចំនួន ប៉ុនា្មាន នោះ ទៃ  ចំពោះ 
អ្នកដំ កញ្ឆា   ដោយ ចំនួន ទោស ទណ្ឌ 
គឺ មានចៃង នៅក្នុង ចៃបាប់  តៃួត ពិនិតៃយ 
គៃឿងញៀន ។ 

លោក បានថ្លៃងថា៖ «ព ីសង្គមចាស ់
ចាស់ៗ ដំជក់ លៃង ធ្វើ មិន ដឹង ប៉ុន្តៃ 
កៃយមក កម្ពុជា យើង បាន ដំ កញ្ឆា 
នៃះ សមៃប់ធ្វើ ការ នាំ ចៃញ  រា៉ាប់ រយ 
ហិកតា ហើយ តៃូវ  បាន គៃ គិតថា វ 
អាច កៃច្នៃ ឬ ផៃសំ ទៅជា គៃឿងញៀន 
នងិ  ធ្វើឱៃយប៉ះពាល ់ដល ់សរសៃ បៃសា ទ 
បាន។ អ៊ីចឹង ហើយ បាន គៃហាម មិន  
ឱៃយដំ បន្ត ទៀត»៕

អគ្គមេបញ្ជាការណេនំា...

នគរបាលសេកុគិរីវង់កាប់ដុតបំផ្លាញដំណំាកញ្ឆាខុសចេបាប់ចំនួន៨ទីតំាងន ខ្នងភ្នំដុប

លោក វងេស ពិសេន អគ្គ មេ បញ្ជាការ កង ទ័ព  ។ រូបថត កៃសួង ការពារជាតិ
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ពលរដ្ឋ២៣០គ្រសួារនៅឃំុរមទមខ្រត្តព្រះវិហារបារម្ភពីការបាត់ដីស្រចម្ការ
 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ព្រះវិហារៈ  បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុង 
ភមូ ិចនំនួ  ៣  ស្ថតិ ក្នងុ ឃុ ំរម ទម  
សៃុក រវៀង  ខៃត្ត ពៃះវិហារ  បាន 
ថ្លៃង ដោយ បង្ហាញ ក្ដ ីពៃយួ បារម្ភ 
ពី ការ បាត់ បង់ដី សៃ  ចម្ការ  ជា 
បន្ត បនា្ទាប់  ពៃះ តៃ ការ ទន្ទៃន 
វាតទី ពី កៃុម ហ៊ុន ឯក ជន ចំ នួន 
៣ដៃល ទទួល បាន សទិ្ធិ វនិិយោគ 
រ៉ៃ  និង ដំ ណាំ កសិកម្ម   ហើយ 
បញ្ហា នៃះ បាន កើត ឡើង តាំង ព ី
ឆ្នា ំ២០១៥  ប៉នុ្តៃ  គ្មាន ដ ំណោះ- 
សៃយ ពី មន្តៃី មន សមត្ថ កិច្ច 
ចាប ់តាងំ ព ីថ្នាក ់មលូ ដ្ឋាន រហតូ 
ដល់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បើ ទោះ បី 
ពល រដ្ឋ រង គៃះ បាន ស្វៃង រក- 
 ដំ ណោះ សៃយ ជា ចៃើន លើក 
ចៃើនសា មក ហើយ នោះ។   

 កៃមុ ហុ៊ន ដៃល តៃវូ បាន ពលរដ្ឋ 
បៃមណ  ២៣០គៃសួារ រស ់នៅ 
ក្នងុ ភូមិ ចំនួន៣  ក្នងុ សៃកុរ វៀង   
ចោទ បៃកាន់នោះ   គឺ មន កៃុម- 
ហ៊ុន  ឌៃ ល ខម   ខៃ ម បូ ឌា   
(Delcom Cambodia)  
កៃុម ហ៊ុន តី ន សាន  ដៃល ជា 
កៃុម ហ៊ុន បៃកប អាជីវ កម្ម រុករក 
រ៉ៃ មស   និង កៃុម ហ៊ុន   គីម  ជា- 
ធួន   គៃុប   ( Kim Gia Thuan 

Group Co., Ltd)  ដៃល ជា 
កៃុម ហ៊ុន ទទួល បាន សិទ្ធិ ធ្វើ 
កសិកម្ម ដំ ដុះ កៅ ស៊ូ។ 

 លោក  អៃ ត  ថុ ន  ជា អ្នក ភូមិ 
អរូ ទៃ លោក  ដៃល បាន បៃ ឈម 
បញ្ហា  ជា មយួ កៃមុ ហ៊នុ  គមី  ជា- 
ធួនគៃុប  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍  ថ  បៃជា ពល រដ្ឋ ក្នងុ ភូមិ អូរ- 
ទៃលោក   នងិអ្នក ភមូ ិដ ទៃ ទៀត  
បាន ដក់ ញ តិ ្តទៅ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  
ដើមៃប ីសុ ំកចិ្ច អន្ត រាគមន ៍  កាល ព ី
ឆ្នាំ  ២០២០    ប៉ុន្តៃ ជា លទ្ធផល  
នៅ ពាក់ កណា្តាល ខៃ មីនា នៃះ  
អ្នក ភមូ ិដៃល បាន បៃមលូ សា្នាម 
មៃដៃ ប្តងឹ នោះ  តៃវូ បាន អាជា្ញា ធរ 
សៃកុ ហៅ ម្តង ម្នាក់ៗ   ទៅ សរួនា ំ
ទាំង គ្មាន ទទួ ល បាន លទ្ធផល  
អ្វី ទាំង អស់  កៃ តៃ ពី ទទួល-
បាន ការ ភ័យ ខ្លាច  និង បារម្ភ ពី 
សុវត្ថិ ភាព ។ 

 លោក  បញ្ជាក ់ថ ៖ « ដ ីរបស ់ខ្ញុ ំ 
ប៉ះ ពាល់  ៤ ហិក តា  ដំ ចៃក  ដំ  
អី តៃ គៃ ឈូស ឆយ វា ទៅ ជា 
វាល ធៃងអស់ ទៅហើយ។  យើង 
តវា៉ា សៃប់ តៃ គៃ ហៅ យើង ទៅ 
សរួនា ំរឿង មៃដៃ  សរួ នា ំរក អ្នក- 
តំណាង  អ្នក ណា បង្ខំ ឱៃយ ផ្តិត?  
ចំពោះ បៃជា ពលរដ្ឋ គឺ ប្តងឹ ដោយ  
ស្ម័គៃចិ ត្ត   ដល់ ពៃល រដ្ឋបាល 

សៃុក គៃ ហៅ ទៅ សួរ នាំ អ៊ី ចឹង  
យើង មិន ដឹង ថ  គៃ ចង់ ធ្វើ អ្វី 
ទៀត ទៃ។  យើង មន តៃ បារម្ភ   
និង ភ័យ ខ្លាច »។   

លោក  ទុយ  ឆៃង  អាយុ  ៦៤ ឆ្នាំ  
ជា អ្នក ភូមិ រំ ដៃង  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ 
ថ  ដីសៃ ចម្ការ របស់ លោក  ៤ 
ហិក តា ក្នុង ចំណោម ដីសៃ 
ចម្ការ របស់ អ្នក ភូមិ ជា ចៃើន 
ទៀត   តៃូវ បាន កៃុម ហ៊ុន ទាំង ៣ 
នៃះ  ហ៊មុព ័ទ្ធ  យក ជា បន្ត បនា្ទាប ់
ដោយ   សំអាង ថ   កៃុម ហ៊ុន 
ទទួល បាន សិទ្ធិ វិនិ យោគ ។  
លោក បន្ត ថ  ថ្មីៗ  នៃះ  កៃមុ ហ៊នុ 

មួយ  ក្នុ ង ចំណោម កៃុម ហ៊ុន 
ទាំង ៣ ក៏បាន បន្ត សកម្ម ភាព 
វាត ទី ហ៊ុមព័ទ្ធ យក ដី បន្ថៃម 
ទៀត   ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដី 
របស់ អ្នក ភូមិ ចំនួន  ១០ គៃសួារ 
ទៀត  បើ ទោះ ជា ពល រដ្ឋ ពៃយា- 
យាម ស្វៃង រក កិច្ច អន្ត រាគ មន៍ 
យា៉ាង ណា ក៏  ដោយ ។ 

 លោក  បញ្ជាក ់ថ៖  «កៃមុ ហុ៊ន 
រ៉ៃ មស នោះ  គឺ នៅ តៃ ហុ៊មព័ ទ្ធ  
យក ដី របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ដដៃល 
ហ្នឹង ឯង (នៅ ថ្ងៃ ទី  ១៦  និង 
១៥  មីនា)  គៃ ចាប់ ផ្តើម វាត ទី 
ចៃញ ពី កន្លៃង បង្គោល ចាស់ គៃ  
បៃវៃង ៥០០ ម៉ៃត ទៀត   ចូល ដី 

បៃជា ពល រដ្ឋ ១០ គៃសួារ ទៀត»។   
 ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ អាច ស្វៃង រក 

បៃភព  ដើមៃបី ទាក់ទង តំណាង- 
កៃុមហ៊ុន  ឌៃ ល ខម  ខៃ ម បូ ឌា     
តំណាង កៃុម ហ៊ុន  គីម   ជា ធួន - 
គៃ ុ ប   និងតំណាង កៃមុហុ៊ន  តី ន- 
សាន នៃះបាន ទៃ    ពី មៃសិល មិញ ។ 

  លោក  ហោ  បុ៊ន ហួ៊ រ  អភបិាល 
សៃកុ រវៀង  ខៃត្ត ពៃះ វិហារ  ក៏ មិន - 
អាច សុំ ការ អតា្ថា ធិបៃបាយ បាន 
ជំុវិញ ករណី ដៃល ពលរដ្ឋ ចោទ- 
បៃកាន់ ថ  ហៅ ពល រដ្ឋ មក សួរ 
នាំ នៃះ បាន ដៃរ   ដោយ សារ តៃ 
លោក  មិន លើក ទូរស័ព្ទ ។ 

  លោក  បៃក់  សុវណ្ណ   អភបិាល 
ខៃត្ត ពៃះវិហារ  បាន និយាយ 
បៃប់ ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ ឱៃយ ដឹង ថ  
លោក  នឹង ចាត់ ឱៃយ មន្តៃី ជំនាញ  
ចុះ ទៅ សៃវ ជៃវ បន្ត  ខណៈ 
លោក  គៃន់ តៃ បញ្ជាក់ យា៉ាង ខ្លី 
ថ  កៃុម ហ៊ុនទាំងនៃះ  គឺ អាច 
ទទួល បាន សិទ្ធិ ធ្វើ វិនិយោគ 
សៃប ចៃបាប់  ទើប បានជា ពួក គៃ  
បន្ត សកម្ម ភាព យា៉ាង ដូច្នៃះ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថ៖  « ខ្ញុំ មិន- 
ទាន់ ទទួល បាន ព័ត៌មន ថ្មី នៃះ 
ទៃ  ចាំមើល ខ្ញុំ ទាក់ទង សួរ ទៅ 
អាជា្ញាធរ សៃុក។  វា មន ការ- 
ប៉ះពាល់ អ៊ីចឹង  គឺ ខ្ញុំ ពិបាក 

ជមៃប ជូន ណាស់។  ខ្ញុំ នឹង ឱៃយ 
អាជា្ញា ធរ សៃុក រាយ ការណ៍ មក 
បន្ថៃម » ។ 

 លោក ឡោ  ចាន់  មន្តៃ ីសមៃប - 
សមៃួល សម គម អាដ ហុក  
បានថ្លៃង  ថ  នៅ ពៃល ដៃល 
ពលរដ្ឋ ស្វៃងរក កិច្ច អន្តរាគម ន៍   
ពី អាជា្ញា ធរមន សមត្ថ កិច្ច  គឺ ពួក- 
គត់  មិន ទទួល បាន ដំណោះ- 
សៃយ នោះ ទៃ  តៃ បៃ រ ជា ទទលួ 
បាន ការ គរំាម កហំៃង  តាម រយៈ  
ការ ហៅ បៃ ជា ពល រដ្ឋ  ទៅ សួរ នំា  
និង ពៃយាយាម ធ្វើ ឱៃយ ពលរដ្ឋ មន 
ការ ភ័យ ខ្លាច ។ 

  លោក ថ្លៃង ថ ៖  « អាជា្ញា ធរ 
គួរណា តៃមន ដំណោះ សៃយ 
ជនូ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល រងគៃះ 
ពិត បៃក ដ   ហើយ ណា មួយ  
គួរតៃ យក តាម គោល ការណ៍ 
រាជ រដ្ឋាភិ បាល  តា ម រយៈ បទ- 
បញ្ជា ០ ០១  កន្លង មក ។   ពៃះ 
បទ បញ្ជា នៃះ  គឺ តៃូវ បៃើ រូ បមន្ត 
សៃបៃក ខ្លា  ដោយ កាត់ ឆ្វៀល  ដី 
ជូន ព ល រដ្ឋ » ។   ជម្លាះ ដីធ្លី រវាង 
ពលរដ្ឋ ជា មួយ កៃុម ហ៊ុន ទាំង- 
នោះ  បាន កើត ឡើងតាំងពី ឆ្នាំ  
២០១៥  និង បន្ត អូស បនា្លាយ 
រា៉ាំរ៉ៃ  ដោយ គ្មាន ដំណោះ សៃយ  
រហូតមក  ទល់ បច្ចុបៃបន្ន ៕

ពល រដ្ឋ ឈរមើល ដី ចម្ការ ដ្រល ត្រវូ បាន ក្រមុ ហុ៊នឈូស  ។ រូបថត សហ ការី



� ងហា�  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន�  
សូ វិស ល

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

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
ល ង  � ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,� យ ស ម ន, 

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

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផល្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចនា ទំព័រ

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

�្ន ្រករចនា �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� 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

�្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យកា �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្រ�  និងរចនា �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

គឹម សា រុំ

ព្រះវិហារៈ នគរ បាល បៃឆំង 
ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស ខៃត្ត ពៃះវិហា រ  
កំពុង សហ ការ ជាមួយ សមត្ថ- 
កិច្ច នាយក ដ្ឋាន បៃឆំង ការ- 
ជួញ ដូរ មនុសៃសនៃ អគ្គ ស្នង ការ- 
ដ្ឋានគរ បាល ជាត ិជយួ ដល់ នារ ី
ខ្មៃរ ម្នាក ់ព ីបៃទៃស ចនិ  បនា្ទាប ់ព ី
នារីរង គៃះ រូបនៃះ  លើកដៃ 
សំពះ បង្ហោះ តាម ហ្វៃ ស បុ៊ ក ពី 
បៃទៃស ចិន  សំុ ឲៃយ លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន  សៃន ជួយ រំដោះ 
នាងមក បៃទៃស កម្ពុជា វិញ។

 លោក សៃី ឧ ត្ត ម សៃ នីយ៍ តៃី 
បៃំង  ធីតា  ស្នង ការរង  ផៃន- 
ការងារ បៃឆំង កា រជួញ ដូរ មនុសៃស 
និង ការពារ អនីតិ ជនខៃត្ត ពៃះ- 
វិហារ បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
ថ្ងៃ ១៧  មីនា ថា នារីរង គៃះ 
នោះ ឈ្មោះ អ៊ ន សុខ ជី អាយុ 
១៧ ឆ្នា ំ រស់នៅ ភូមិ អូរ ខ្លៃង ពណ៌ 
ឃំុបា៉ា លហាល សៃកុ តៃបៃង មន- 
ជយ័  ខៃត្ត ពៃះវ ិហារ។ករណនីៃះ 
សមត្ថ កចិ្ច របស ់លោក សៃ ីកពំងុ 
សហ ការ ជាមួយ នា យក ដ្ឋានបៃ- 
ឆំង ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស នៃ អគ្គ- 
ស្នង ការ ដ្ឋាននគរ បាល ជាតិ  និង 
កៃសួង ការ បរទៃស កម្ពុ ជានិង 
ស្ថា ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ដទៃ ទៀត  ដើមៃបី 
ជួយ អន្ត រាគ មន៍ រំដោះ នារីរ ង- 
គៃះយកមក កម្ពុជា វិញ ។

លោក សៃ ី បន្ត ថា  នារីរងគៃះ 
បាន បង្ហោះ សរ ក្នុង វីដៃ អូ ពី ថ្ងៃ 
ទី ៤  មីនា  ឆ្នា២ំ០២១  បុ៉ន្តៃ នាង 
មិនបាន បញ្ជាក់ ពី ទីតំាង ឬ តំបន់ 
ដៃល នាង កពំងុ រសន់ៅ បៃទៃស 
ចិន ឲៃយ បាន ចៃបាស់ ទៃ  ដោយ គៃន់ 
តៃ រៀប រាប់ ពី ទុក្ខលំបាក ដៃល 
តៃូវគៃ លក់ នាង បន្ត ពី ម្នាក់ ទៅ 
ម្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ។

លោកសៃី   ធី តា បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ការងារ នៃះ យើង កំពុង តៃធ្វើ- 

កា រ យ៉ាង យក ចិត្ត ទុកដ ក់ ជា- 
មួយ នាយ កដ្ឋាន បៃឆំង ការ - 
ជួ ញដូរ មនុសៃស នៅ ភ្នំពៃញ  និង 
អាជា្ញា ធរ ពាក់ ព័ន្ធ។តៃ យើង ពិបាក 
សៃ វជៃវ ពៃះ មិន ដឹង ថា នាង 
នៅ តំបន់ ណា ក្នុង បៃទៃស ចិន 
តៃ យើង បន្ត សៃវ ជៃ វទៀត» ។

ពាក់ ព័ន្ធ ករណី នៃះ  លោក 
កុយ  គួ ង  អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង 
ការ បរទៃស កម្ពុ ជា មិន អាច សុំ 
ការ អតា្ថាធ ិបៃបាយ បាន ទៃ កាល ព ី
មៃសិល មញិ  ដោយ ទរូ សព័្ទ លោក 
គ្មោន អ្នក ទទួល។ រីឯ លោក  ជីវ 
ផល្ល ី បៃធាន នាយក ដ្ឋាន បៃឆំង 
ការជួ ញដូរ មនុសៃស នៃ អគ្គស្ន ង- 
ការ ដ្ឋាននគរបាល ជាតិ បាន 
ឆ្លើយ តាម ទូរ ស័ព្ទ ថា លោក កំពុង  
រវល់ មិន អាច ឆ្លើយ ជូន បាន ។

យ៉ាង ណាក្ដ ីលោកឧ ត្ត ម សៃ- 
នីយ៍ ឯក  ឆយ  គឹម ខឿន  អ្នក- 
នំា ពាកៃយ អគ្គស្ន ងការ ដ្ឋាន នគ រ- 
បាល ជាតិ បាន បៃប់ ពី ថ្ងៃ១៧ 

មីនា ថា  ករណី នៃះ  សមត្ថ កិច្ច 
ជំនាញ កំពុង សហ ការ ជា មួយ 
បៃទៃស ចិន រួចហើយ  ក៏ប៉ុន្តៃ 
រហូត មក ទល់ ពៃលនៃះ   លោក 
មិន ទាន់ ដឹង ពី លទ្ធ ផល ទៃ ។

ក៏ បុ៉ន្តៃ បើ តាម លោក សៃ ីបៃងំ  
ធីតា  ករណី នៃះ ស មត្ថ កិច្ច 
លោក សៃី ធា្លាប់ បាន ឃា ត់់ ខ្លួន 
ស្តៃ ី ឈ្មោះ ខៃង ហ៊នុ អាយ ុ៥៥ 
ឆ្នា ំ និង ស្តៃ ីឈ្មោះ វឿន ភ័ ណ្ឌ អាយុ 
៤ ៤ឆ្នាំ  ដក់ ពន្ធ នាគរ តាម 
បណ្តងឹ របស់ ម្តាយ នារ ីរង គៃះ 
កាល ពឆី្នា ំ២០ ២០ពា កព់ន័្ធ នងឹ 
ការ ជយួ សមៃលួ ឲៃយ កនូសៃ ីគត ់
ឈ្មោះ  អ៊ ន  សុខ ជី  ទៅ ចិន ។

តាម រយៈ របូ ភាព នារ ីរង គៃះ 
បង្ហោះ បាន រៀប រា ប់ថា  នាង សូម 
លើក មៃម ដៃ ១០  ឲៃយ បង ប្អូន 
ខ្មៃរ ជយួ យក នាង ព ីបៃទៃស ចនិ 
មក កម្ពុជា វិញ ផង។មៃយ៉ាង នាង 
បង្ហោះ សរ នៃះ ក ៏ចង ់ឲៃយ  អ្នក នៅ 
កម្ពជុា បាន ឃើញ  និង ជួយ ចៃក- 

រលំៃក ជនូ លោកនា យករដ្ឋ មន្តៃ ី
ហ៊ុន  សៃន  បាន ឃើញ ដើមៃបី 
ជួយ នាង វិល មក កម្ពុជា វិញ ។

នាររីង គៃះ បានបញ្ជាក ់ថា៖  
«ខ្ញុំ ចាញ់ បោក មៃ ខៃយល់ តាំង ពី 
ឆ្នាំ ២០១៩  ពៃល នោះ ខ្ញុំ ទើប 
មន អាយុ ១៥ ឆ្នាំ។ គៃ យក ខ្ញុំ 
មក លក់ នៅ បៃទៃស ចិន តាំង  
ពី អាយុ ១៥ ឆ្នាំ។ គៃ ឃុំឃាំង ខ្ញុំ 
មិន ឲៃយ ខ្ញុ ំទាក់ ទង ទៅ អ្នកផ្ទះ ខ្ញុ ំទៃ  
គៃ វាយ ដំ ខ្ញុំ  ទាត់ ធាក់ ខ្ញុំ គៃ ឃុំ- 
ឃាំ ង ខ្ញុំ ក្នុង បន្ទប់។ ខ្ញុំ អត់ ចង់ 
នៅ បៃទៃស ចិន ទៀត ទៃ  ខ្ញុំ ខ្លាច 
គៃ វាយ ធ្វើ បាប ខ្ញុ ំទៀត  គៃ លក់ ខ្ញុ ំ
ពី ម្នាក់ ទៅ ម្នាក់» ។

ដោយ ឡៃក  អ្នក សៃី ឌុ ច អុី ម 
ជា ម្តាយ នារ ីរងគៃះ បាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ពី ថ្ងៃ១៧  មី នាថា  នៅ 
អំឡុង ឆ្នាំ ២០១៩  ស្តៃី ឈ្មោះ 
ខៃង ហ៊នុ  នងិ ឈ្មោះ វឿន ភ ័ណ្ឌ  
ដៃល រស ់នៅ  ភមូ ិជតិ គ្នា បាន មក 
បញ្ចុះ ប ញ្ចលូ ឲៃយ កនូ សៃ ីអ្នក សៃ ី
ឈ្មោះ  អ៊ ន សុខ ជី ឱៃយ យក ប្តី 
ចិន  ដោយ បៃប់ ថា  នៅ ចិន គៃ 
រកលុយ បាន ចៃើន ។ ប៉ុន្តៃ គត់ 
បាន បៃកៃក មិន ពៃម ឲៃយ កូន ទៅ 
ពៃះ ខ្លាច ប្ត ីចិនធ្វើ បាប  តៃ ឈ្មោះ 
ខៃង  ហ៊ុន អះ អា ងថា  គ្មោន អ្នក 
ណា ធ្វើ បាប ទៃ  ហើយ ថា បើ កនូ 
គត ់គ្មោន អត្ត សញ្ញាណ បណ័្ណ   គ ឺ
គៃ ធ្វើ បាន ភា្លាម មិន ពិ បាក ទៃ ។

បើ តាម អ្នកសៃ ីឌុ ច អីុ ម កៃយ  
មក ស្តៃី មៃ ខៃយល់ បាន បង្ហោះ រូប 
បុរស ចិន ចំនួន ៤ នាក់(បុរស 
ចំណាស់ ២នា ក់  បុរស វ័យ ក្មៃ ង 
២ នាក់)ឲៃយ កូន អ្នក សៃី មើល។ 
កៃយ ឃើញ រូប ថត បុរស ចិន 
នោះ  កូន សៃី បាន បៃប់ អ្នក សៃី 
ថា  នាង ដច់ ចិត្ត យក ប្តី នៅ ចិន 
ហើយ  ពៃះ នៅ សៃុក យើង 
ពិបាក ។បនា្ទាប់ ពី មន ការ យល់- 
ពៃ ម ស្តៃី មៃ ខៃយល់ ទាំង ២ នាក់ 
បាន នាំ អ្នក សៃី និ ង កូន សៃីម ក  

ភ្នពំៃញ  រតក់ារ ឯក សរ ធ្វើ លខិតិ 
ឆ្លង ដៃន។បនា្ទាប់ មក ក៏ នាំទៅ 
ឡើង យន្ត ហោះ នៅ អា កាស- 
យនដ្ឋាន  អន្តរជាតិ ភ្នំពៃញ  
ជិះ ទៅ បៃទៃស ចិន តៃ ម្តង ។

លោក សៃ ី ម៉ា  ម៉ាប់  មន្តៃ-ី 
សម គម ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស- 
អាដ ហុក ទទួល បន្ទុក ស្តៃី និង 
កុមរ បាន ថ្លៃងថា  ករណី នារីរង- 
គៃះ ឈ្មោះ  អ៊ ន  សុខ ជី  ម្នាក់ 
នៃះ  លោក សៃី មិន ទាន់ បាន 
ទទួល ព័ត៌ មន ពី មន្តៃី របស់ 
លោក សៃី ទៃ  តៃ លោកសៃី  ថា 
នឹង តាម ដន រឿងនៃះ ។

លោក សៃីប ន្តថា  បើ និ យ យ 
ពី ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស គឺមៃ ខៃយល់ 
តៃងបៃើ គៃប ់មធៃយ បាយ  ដោយ 
ខ្លះបៃ បជ់ន រងគៃះ ថា  ទៅរក 
ការ ងារ ធ្វើ បាន បៃក ់ខៃព ី៥០០ 
ទៅ ១ ០០០ ដុល្លារ  ដោយស រ 
គៃ ដឹង ថា ស្ថាន ភាព ជីវភាព 
ពល រដ្ឋ ខ្វះ ខត ខ្លាំង ដៃល ខ្លះ 
ជំពាក់ បំណុល ធនា គរ ក៏ មន។ 
   លោក សៃី បញ្ជាក ់ថា៖ «វិធី 
បោក បៃស់ របស់ មៃខៃយ ល់ មន 
លក្ខណៈ ជា បៃពន័្ធ  ដចូជា   មន 
អ្នក ជយួ រត ់ឯក សរ ឲៃយ មន អ្នក 
ជនូ ជន រ ងគៃះ ទៅ ដល ់ពៃដំៃន 
ហើយ មន អ្នក នាំ បន្ត ទៅ ដល់ 
គោល ដៅ បៃទៃស ចិន តៃ ម្តង។ 
បនា្ទាប់ពី ទៅ ដល់ ហើយ  មន អ្នក 
ទទួល ជន រង គៃះ  ទៅ រក កន្លៃង 
ស្នាក់ នៅ អ៊ីចឹង ទៅ»។ 

លោក សៃ ីបន្ត ថា  អពំើ ជញួ ដរូ 
មនុសៃស នៃះ  មន ទាំង ជួញ ដូរ 
ពល កម្ម  ជួញ ដូរ ផ្លវូភៃទ  និង មនិ 
មៃន ទៅ តៃបៃទៃស ចនិ ទៃ  មន 
ទៅ  ម៉ាឡៃ សីុ  និង ថៃ ផង  ហើយ 
ខៃត្ត ជាគោល ដៅ ដៃល មៃខៃយល់ 
តៃង តៃអូសទា ញ ជ នរ ងគៃះ   
ភាគ ចៃើន  គមឺន  ខៃត្តក ំពងច់ា ម  
ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ  ខៃត្ត បាត់ ដំប ង   
និង ខៃត្ត ពៃះ វិហា រ៕

  គឹម  សារុំ 

ភ្នំព្រញៈ នគរ បាល ខ ណ្ឌចៃបា រ អំពៅ 
ពី មៃសិ លមិ ញ បាន កស ងសំ ណំុរឿងបញ្ជនូ  
បុរស២ នា ក់  ទៅ សល ដំបូ ងរាជធា នី- 
ភ្នំពៃញ  បនា្ទាប់ តាមចា ប់ខ្លួន  បាន នៅ 
សៃុក គិរីវង់   ខៃត្ត តាកៃវ  ពីថ្ងៃ ទី១៦  
មី នា ពា ក់ព័ ន្ធករណី ប្លន់ស ម្លា ប់ បុរស 
ម្នាក់ រួចយកសពប្ល ុងចោល  តា ម ផ្លវូ ថៃហ្គ ឺ
ក្នុ ងភូមិ តាពៃហ្ម  ខណ្ឌចៃបា  រអំ ពៅ  រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃ ញ  បៃពៃឹត្តពី ថ្ងៃទី ១ ១  មីនា។  

  លោក   ម៉ា  សៀត  អធិកា ររង នគរ- 
បាល ខណ្ឌ ចៃបា រអពំៅ ឲៃយដងឹព ីមៃសលិ មញិ 
ថា  ជន សងៃស័ យ  ឈ្មោះ  ម៉ា  រដ្ឋា  និង 
ឈ្មោះ ម៉ៃង  ណា ឃមី  តៃវូ បានស មត្ថកចិ្ច 
លោក បញ្ជូ នទៅ ស ល ដំបូង រាជ ធានី- 

ភ្នពំៃញ នៅថ្ងៃទ ី១៨  មនីា  ដើមៃបី ឱៃយតលុ- 
ការ បន្ត នីតិ វិធី តាម ផ្លូវ ចៃបាប់  ។ 

លោកថា៖ «ជន សងៃស័យ ជា ប ់ពា កព់ន័្ធ 
ន ឹង ប ទ ល្មើស   ឃាតក ម្ម សម្លាប ់មនសុៃស ។ 
តាមច ម្លើយ របស ់ជន សងៃស័ យ  អា ច ធ្វើឲៃយ 
ស ម ត្ថ កិច្ច សន្និដ្ឋា នបា នថា  ពួក គៃ ពិត 
ជាបាន សម្លាប់ ជ នរ ងគៃះ មៃ ន  »។

បើ តាម  លោក  ម៉ា សៀត  កៃុម ជន 
សងៃស័យ បាន សម្លាប់ បុរស   ឈ្មោះ  សៅ   
គៃឿន  ហៅ  ពៅ   អាយ ុ៣៧ ឆ្នា ំ ជា មៃការ 
រថ យន្ត ដឹកដី  រស់នៅ ភូមិ របោះ អងា្កាញ់ 
សងា្កាតព់ៃក ឯង  ខណ្ឌចៃបារ អពំៅ  ។ស ព 
ដៃល ធុកំ្ល ិន ស្អយុ តៃវូបា នអ្ន ក ដណំើរបៃ- 
ទះ ឃើញ   នៅកៃបៃរ ផ្លូវជាតិ ក្នុង គុម្ពតៃង   
ក្នុ ងភូ មិ-សងា្កាត់  កើត ហៃតុ ុុ។  បនា្ទា ប់- 
ពដីងឹ ហៃ តកុា រណន៍ៃះ   នគ របាល ខណ្ឌ- 

ចៃបា រអពំៅ បានរា យកា រណ ៍ ទៅស្ន ង  ការ- 
ដ្ឋា ន នគ របា ល  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ហើយ 
សមត្ថកិ ច្ចជំ នា ញ ពៃហ្មទ ណ្ឌកៃុង  បាន 
ស ហការ ជាមយួ  នាយ កដ្ឋា ន ពៃហ្ម ទ ណ្ឌ 
នៃ អគ្គស្ន ង ការដ្ឋា ននគ របាល ជាតិ  
សៃវជៃវ  រហូត  ចាប់ ជ នសងៃស័យ ទាំង ២  
នាក់   បាននៅសៃុក គិរីវង់   ខៃត្ត តាកៃវ។  

លោក ឧត្តម សៃនី យ៍ឯក  ង៉ៃង  ជួ  
បៃធា ន នាយ កដ្ឋា ន ពៃហ្មទណ្ឌ  កៃសួង 
មហាផ្ទៃ បៃប់ភ្នំពៃ ញ ប៉ុស្តិ៍ពីមៃសិល មិញ  
ថា  បៃតិ ប ត្តិកា រនៃះ មនការ បញ្ជាពី 
នាយ ឧត្តម សៃនីយ៍  សន្ដិ បណ្ឌិត  នៃត  
សវឿន  អគ្គ ស្នង ការនគ របា លជាតិ  
លោក ឧត្តម សៃនី យ៍ឯ ក  អុិន  បូរា៉ា  អ គ្គ- 
ស្ន ងការ រងនគ របាលជាតិ  សហការ ជា- 
មួយ ន គរបា ល ខៃត្ត តាកៃវ  និង  មន ការ- 

សមៃ បសមៃួ ល នីតិ វិធី  ផ្លូវ ចៃបាប់ ពី អយៃយ- 
កា រអ មស ល ដំ បូង រាជ ធា នី ភ្នំពៃ ញ   ។

លោកបានឱៃយដងឹថា  បៃតបិ ត្តកិា រនៃះ 
សមត្ថកិ ច្ច ចា ប់ ជន សងៃស័ យ បាន នៅ 
រសៀ ល ថ្ងៃទី១៦  មីនា  ក្នុងសៃុក គិរីវង់ 
ខៃត្តតា កៃវ  ហើយមកបា នបៃគល់ ជូន 
ន គរបាល ខណ្ឌចៃបារ  ជា ម្ចាស់ ក រណី វិញ 
កៃ យ ពីប ញ្ច ប់ នីតិ វិធីសុើ ប សួរ   និង ធ្វើ 
កំ ណត់ ហៃ តុរួច   ។

  បើតាម លោក  ម៉ា  សៀត  ជន សងៃស័ យ 
បានស  រភាព  ថា សម្ភារជ ន រងគៃះ   ដៃល 
ពួ ក គៃ យកបាន រួមមន  មូ៉តូ្រឌីម សង់ ១ 
គៃឿ ង  ,ខៃសៃ ក ខៃសៃដៃម ស  , ចិញ្ចៀន  ១វ ង់ 
និង ទូរស័ព្ទ១គៃឿង។ បនា្ទាប់ពីយក ទៃ ពៃយ- 
សមៃប ត្តិ នោះចៃ កគ្នារួច  ពួកគៃ ក៏បាន 
គៃចខ្លួន ទៅ សៃុកគិរី វង់  ខៃត្ត តា កៃ វ៕   

សមត្ថកិច្ចកំពុងសហការជួយនារីចាញ់បោកមេខេយល់នំាទៅចិន

សមត្ថកិច្ចបញ្ជនូបុរស២នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្លន់សម្លាប់

នារីរងគ្រះព្រលបង្ហោះសារឱ្រយជួយកាលពីថ្ង្រទី៤ មីនា  ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,680 16,620 16,700 16,620

2 GTI 4,200 3,900 4,200 3,550

3 PAS 13,120 13,000 13,260 12,900

4 PEPC 2,990 2,990 2,990 2,990

5 PPAP 12,460 12,660 12,660 12,460

6 PPSP 1,750 1,730 1,770 1,730

7 PWSA 6,360 6,320 6,400 6,300

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី៨ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ការ អភិវឌ្ឍ ឌីជីថល ហិរញ្ញវត្ថ ុ នៅកម្ពជុា បន្ត ប្ឈម បញ្ហា  មួយ ចំនួន 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ លោកសេ ី ជា  សរិ ីជំនួយ ការ  
លោក ទេសាភិបាល នៅ ធនាគារ ជាតិ 
នេ កម្ពុជា (NBC)  បាន ឱេយ ដឹង ថា  
កម្ពុជា នៅ តេ បេឈម នឹង បញ្ហា មួយ 
ចំននួ ទាក ់ទង  នងឹ ការ អភវិឌេឍ ការ ទទូាត់  
និង សេវា ឌីជីថល  ដេល តមេូវ ឱេយ មាន 
ការ សហការ ពី ដេគូ អភិវឌេឍ ន៍នានា  កេុម-
ហ៊ុន   ឧសេសាហ កម្ម និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ  ដើមេបី  
ចូលរួម បេកៀក សា្មាគា្នា  ដើមេបី ឆ្ពោះ ទៅ 
ពិភព ឌីជីថល ។ 

លោកសេ ី ជា  សរិ ី បន្ត ថា ក្នងុអឡំងុ 
ពេល កេ ជំនួប នេ កិច្ច បេជុំ តាម វីដេអូ 
ស្ដពី ី«ការគេបគ់េង បច្ចេកវទិេយា សមេប ់ 
ការស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ កេយការ រីក- 
រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ភាព ធន់» 
នៅ ក្នុង សន្និសីទ ស្តី អំពីការ អភិវឌេឍ  
តំបន់ អាសុី អាគ្នេយ៍  នេ ធនាគារ អភិ- 
វឌេឍន៍ អាសុី  (ADB) កាល ពីរ សៀល 
ថ្ងេទី ១៧  ខេមីនា  ថា  សេវា  និង ការ- 
ទូទាត់ ឌីជីថល របស់ បេទេស កម្ពុជា 
នៅ  មាន បញ្ហា បេឈមមួយ  ចំនួន  
ដូចជា ការដាក់ បញ្ចូល អតិថិជន ថ្មីៗ 
ទៅ ក្នុង ពិភព  ការ ទូទាត់ បេប ឌីជីថល 
នៅលើ កម្ម វិធី ឌីជីថល   «KYC»  ដេល 
នយិតករ  កពំងុ រៀបច ំផេនការ ក្នងុការ- 
ធ្វើ  ឱេយមាន ភាព ងាយ សេួល។ 

លោកសេី ថ្លេង ថា៖« កាល ពី ឆ្នាំមុន  
ធនាគារ ជាត ិនេ កម្ពជុា  បាន ជបួ ជាមយួ   

បណ្តា បេតិបត្តិករ ក្នុង ឧសេសាហ កម្ម  
នេះ ហើយ យើង បាន យល ់ពេម ថា យើង  
ចាបំាច ់តេវូ ធ្វើ  ឱេយ មាន ភាពងាយ សេលួ 
ទៅ លើកម្ម វធិ ី KYC រ បស ់យើង  ដចូ្នេះ 
បេជាជន យើង នឹង មិន មាន បញ្ហា ក្នុង 
ការ ចលូ បេើបេស ់ឡើយ។  ប៉នុ្តេ ជាមយួ  
គា្នា នេះ ធនាគារ ជាត ិក ៏កពំងុ ធ្វើ ការងារ 
ជាមួយ អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ ដើមេបី បង្កើន 
លេបឿន កម្ម វិធី  KYC ឌីជីថល នេះ »។ 

លោកសេ ីបាន បន្ត ថា ចពំោះ ឧបសគ្គ 
ទ២ី គ ឺការដាក ់បញ្ចលូ អ្នក ផ្គតផ់្គង ់ថ្ម ីនេ 
កម្មវធិ ី ពាណជិ្ជ កម្ម អេ ឡចិ តេនូកិ   ដេល 
ភាគ ចេើន ដោយ សារ តេ កង្វះ អក្ខរ កម្ម 
ឌីជីថល   និង ផ្លេត ហ្វម របស់  វា ។  

លោកសេ ីបញ្ជាក់ ៖« កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម   
បាន ចេញ បេភេទ នេ ការ តាមដាន រហ័ស  
នងិ ចេបាប ់ពាណជិ្ជ កម្ម អេ  ឡចិ តេនូកិ  ដោយ  
សងេឃមឹថា វា នងឹ ផ្ដល ់ ការ បញ្ជាក ់បន្ថេម 
ទៀត  លើ តនួាទ ី នងិ ទនំលួ ខសុតេវូ របស ់
អ្នក អនុវត្ត នីមួយ ៗ  ក្នុង គោល បំណង 
ដើមេបី លើក កម្ពស ់ទំនុក ចតិ្ត ជាមយួ បេពន័្ធ  
អេកសូុ ីស្ដេម ។ អ្វ ីដេល យើង បាន អង្កេត  
នោះ គថឺា នៅ ពេល បេជាជន ដាក ់បញ្ចលូ   
ទៅ ក្នងុ កម្ម វធិ ីពាណជិ្ជ  កម្ម អេឡចិ តេនូកិ    
ការ ទទូាត ់គ ឺនៅតេ ផ្ដល ់ជនូដោយ ផ្ទាល ់   
វាក៏ អាច រារាំង ដល់ ឌីជីថល ទាំង មូល  »។ 

ទន្ទឹម នឹង នេះ សមេប់ ឧបសគ្គ ទី៣ 
ដេល NBC  អង្កេត ឃើញ  គឺ ទាក់ទិន 
ទៅ នងឹ តម្លេ សមរមេយ  នងិ ហេដា្ឋា រចនា- 
សម្ពន័្ធ  ICT  នងិ ការផ្គតផ់្គង ់អគ្គសិន ីបេកប-  

ដោយ  នរិន្តរ ភាព  ដេល បេទេស កម្ពុជា  
បាន  ធ្វើ ឱេយ មាន ការរកី ចមេើន យ៉ាង ខ្លាងំ  
ដោយ មាន បេជាជន ជាង ៩០ ភាគរយ 
មាន អគ្គិសនី បេើបេស់។

 លោក សេ ី សិរី  បញ្ជាក ់៖« ទាកទ់ង នងឹ  
ចំណេក ទីផេសារ អុីនធឺណិត   យើង មាន 
បេហេ ល ៥៨ ភាគរយ នេ បេជា ជនមាន 
លទ្ធភាព បេើបេស ់អុនីធណឺតិ  ប៉នុ្តេ បញ្ហា  
មយួ ដេល ខ្ញុ ំកត ់សមា្គាល ់ឃើញ ផងដេរ 
គសឺេវាអុនី ធណឺតិ របស ់យើង គ ឺ បេហេល    
ជា ស្ថតិ ក្នងុ ចណំោម បេទេស ដេល មាន  
តម្លេ ទាប បំផុត នៅ លើ ពិភព លោក »។  

លោក សេ ីបន្ត  ៖ « ហើយ អ្វដីេល គរួ  ឱេយ 
ចាប់ អារម្មណ៍  នោះ បើយោង តាម ការ 
សេវជេវ របស ់យើង  លើការ ទទូាត ់ឌជីថីល  

បេជាជន ជា ចេើន មនិ មាន លទ្ធភាព ក្នងុ  
ការ បេើបេស់ ទូរស័ព្ទ សា្មាតហ្វូន នោះ ទេ ។ 
វាពិត ជា រឿងគួរ ឱេយ ចង់ អស់ សំណើច 
ក្នងុ នយ័ នេះ ដេល យើង ជរំញុ អ្វីៗ  គេប ់
យ៉ាង ទៅរក «ឌជីថីល » ប៉នុ្តេ យើង ភ្លេច  
អពំ ីអត្ថនយ័ ជាមលូ ដា្ឋាន  ចពំោះ លទ្ធភាព  
ទទលួ បាន ការបេើ បេស ់ពភិព ឌជីថីល   
ដេល ទូរស័ព្ទ សា្មាតហ្វូន ជា ឧបករណ៍ 
ចាំ បាច់ ។ យើង សងេឃឹម ថា  ថ្ងេ អនាគត  
នងឹ មាន ទរូសព័្ទ សា្មាតហ្វនូ  មាន តម្លេ ទាប  
កានត់េ ចេើន លើ ទផីេសារ  ដចូ្នេះ បេជាជន 
អាច មាន លទ្ធភាព បេើបេស់ វា »។ 

លោក  អុិន  ចាន់នី  បេធាន នាយក- 
បេតបិត្ត ិធនាគារ អេសុលីដីា  បាន បេប ់
ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ ថា  គេឹះសា្ថាន របស់ យើង  

បាន នាមំខុ ការផ្លាស ់ប្តរូ ទៅ ជា ឌជីថីល  
ជាមយួ  ការ ចាបផ់្ដើម ដបំងូ នេ  ACLEDA  
Unity កាល ពខីេ កក្កដា ឆ្នា ំ២០១០  ហើយ  
នៅតេ នាមំខុ ក្នងុ ការបន្ត អភវិឌេឍ កម្មវធិ ី
អេសុលី ីដា ទាន ់ចតិ្ត ដេល បាន ដាក ់ ឱេយ 
ដំណើរការ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៧។  

 លោក  ចាន់នី  ថ្លេង ថា ៖«ខ្ញុំគិត ថា 
ពាកេយ ឌីជីថល  មានន័យ ថា  នឹង គាំទេ 
បរិយប័ន្ន ហិរញ្ញ វត្ថុ កាន់តេ ខ្លាំងឡើង  
ហើយ គេបគ់ា្នា សទុ្ធតេ  ទទលួ បាន សេវា 
ហិរញ្ញ វត្ថុ »។ 

លោក   សាយ  សនូ ីអន ុបេធាន មកីេ-ូ 
ហរិ ញ្ញ វត្ថ ុបេសាក ់  បាន អះអាងថា លោក 
បានជនូ ដណំងឹ ដល ់ អតថិជិន  ឱេយ បេើបេស ់
សេវា  ឌីជីថលក្នុងពេល វិបត្តិ សុខ ភាព  
ដោយ គតិតេមឹ ថ្ងេទ១ី០ ខេមនីា  កន្លង ទៅ  
នេះ បេសាក ់មាន បេតបិត្តកិារ តាម អុនី-
ធឺណិត  និង ធនាគារចល័ត ជាង ១ លាន 
ដង ជាមួយ  បេក់ ជាង ៣៨ លាន ដុលា្លារ។  

លោក បន្តថា៖«យើង កំពុង ពេយាយម 
ជូន  ដំណឹង ដល់ អតិថិជន  ឱេយ បេើបេស់  
ធនាគារ  ចល័ត  ឬ ធនាគារ អុីនធឺណិត  
ដើមេបី កាត់  បន្ថយ ហានិ ភ័យ នេ បេតិ- 
បត្តិការ សាច់ បេក់សុទ្ធ »។

គតិ តេមឹ ថ្ងេ ទ ី៣១ ខេ ធ្នឆូ្នា ំមនុ  កម្ពជុា 
មាន ធនាគារ ពាណជិ្ជ ចនំនួ ៤៧ ដោយ  
ក្នុង នោះ  រួម មាន ធនាគារ ក្នុងសេុក  
១៧  ធនាគារ បុតេ សម្ព័ន្ធ ១៧  និង 
ធនាគារ សាខ បរទេស  ១៣។ នេះ បើ 
យោងតាម NBC៕ LA 

ធូ វិរៈ  

ភ្នំពៃញៈ កេុមហ៊ុន Union Gas 
Holdings Limited បាន ចុះ កិច្ច- 
ពេមពេៀង ដេល មិន ជាប់ កាតព្វកិច្ច   
(LOI)  ជាមួយ កេុមហ៊ុន  World-
bridge Industrial Develop-
ments Limited (WBID)  ក្នុង 
គោល បណំង បង្កើត កេមុហ៊នុ វនិយិោគ  
រមួ  (JVCo)   មយួ សមេប ់ការ ផ្គតផ់្គង ់ 
និង ចេកចាយ ឥន្ធនៈ ឧស្ម័ន  (LPG)  
នៅ កម្ពជុា ។ នេះ បើយោង តាម សេចក្ដ-ី 
បេកាសពត័ ៌មាន របស ់កេមុហ៊នុ  កាល- 

ពីថ្ងេទី ១០ ខេ មីនា ។ 
 កេុមហ៊ុន  នេះបន្តថា  សកម្មភាព 

អាជវី កម្ម  នងិ បេត ិបត្តកិារ នេ ការផ្គតផ់្គង់  
តេវូបាន រពំងឹ ថា នងឹ ធ្វើ ឡើង តេឹម ចងុ- 
ឆ្នាំ២០២១។ 

ស្ថតិ កេម កចិ្ចពេម ពេៀង នេះ  កេមុហ៊នុ   
Union Gas   នឹង គេប់ គេងភាគហ៊ុន 
៥៥ ភាគរយ នៅ ក្នុង កេុមហ៊ុន  JVCo 
ហើយ នងឹ  មាន បគុ្គលកិ គេបគ់េង ដេល 
មាន បទ ពិសោធកមេិត២  មក ពី 
ការយិលយ័  នៅ បេទេស សងិ្ហ បរុ ី ដើមេប ី
គាំទេ ដល់ បុគ្គលិក កម្ពុជា   ពី ចមា្ងាយ 
ជាលើក ដំបូង  និង បនា្ទាប់ មក នៅតាម 

ទីតាំង ផ្ទាល់  នៅពេល សា្ថាន ភាព  ជំងឺ 
កវូដី១៩ ធរូសេល ខ្លាងំ  នងិ ការ លបុ- 
ចោល ការធ្វើ ដំណើរ  និង ការ រឹត បន្តឹង 
នៅ កន្លេង ធ្វើការងារ ជាបណ្ដើរ អាច ឱេយ 
បរិយកាស កាន់តេ  ល្អ បេសើរ ។ 

 កេមុហ៊នុ  WBID នងឹគេបគ់េង ភាគ- 
ហ៊ុន ៤៥ ភាគរយ ហើយ នឹង  ផ្ដល់ ដល់ 
កេុម ហ៊ុន JVCo នូ  វ លទ្ធ ភាព ទទួល 
បាន បណ្តាញ  អាជីវ កម្ម ក្នុងសេុក   និង 
ការ តភា្ជាប់ របស់ ខ្លួន នៅក្នុង បេទេស 
កម្ពុជា ។   នេះបើយោង តាម សេចក្ដី- 
បេកាស ព័ត៌មាន។  

 កេមុ ហ៊នុ Union Gas នងិ កេមុហ៊នុ 

WBID បាន ពភិាកេសា គា្នា  ដើមេប ីស្វេងរក 
ភាពជា ដេគូ យុទ្ធ សាស្ដេ  ប៉ុន្តេ ដំណើរ- 
ការនេះ តេូវ បាន ផ្អាក  ដោយសា រតេ 
ការរកី រាលដាល ជងំ ឺកវូដី១៩  កាល ព ី
ឆ្នាំ ២០២០ ។   

លោក  Teo Hark Piang  នាយក- 
បេតិបត្តិនេ Union Gas បានឱេយ ដឹង 
ថា ការ អភវិឌេឍនេះ ជា ការបពំេញ  ទសិដៅ  
រយៈពេល វេង របស់ កេុម ហ៊ុន ក្នុងការ- 
វិនិយោគ នៅ បរទេស ។  

លោក ថ្លេង ថា ៖«  យើង មានសេចក្ដី- 
រីករាយ ដេល បាន ជួបដេគូ  ដេលគួរ  ឱេយ 
គោរព  នៅក្នុង កេុម ហ៊ុន  WBID ដើមេបី 

រៀបចំ ផេនការ ផ្លាស់ប្តូរទៅ បរទេស ជា- 
លើកដំបូង របស់ យើង  នៅក្នុងទីផេសារ 
ដេលរីក ចមេើនរហ័ស» ។ 

លោក បន្ថេម  ៖« ទោះយ៉ាង ណ  យើង  
គតិថា  យើង នងឹ តេវូការ ពេល វេលា ក្នងុ 
ការ ធ្វើ  ឱេយ មាន ភាពស្និទ្ធ សា្នាល  របស ់ 
ពួកយើង ជាមួយ  និយតករ ក្នុង សេុក 
នងិ បរយិ កាសទ ីផេសារ  ហើយ អាសេយ័ 
ហេតុនេះ  យើង   កាន់តេ ខិតចូល ជិត ការ-   
វិនិយោគរួម នេះ  ជាមួយ នឹង ការ បេុង-
បេយ័ត្ន ដេលរួមទាំង  ការចាប់ ផ្ដើម ការ- 
វិនិយោគ លើក ដំបូង  តិចតួច  និង ជេើស- 
រីស យក អាជី វកម្ម  LPG »៕ LA

លោកសៃ ីជា  សិរី(កណ្តាល-ជួរកៃម) ចូល រួម កិច្ច បៃជំុ តាម រយៈ បៃព័ន្ធ អន ឡាញ។ សហ ការី

កុ្មហុ៊នសិង្ហបុរី ចាប់ដ្គូ ជាមួយ កុ្មហុ៊ន ក្នងុសុ្ក  ដើម្បី ធ្វើអាជីវកម្ម ឥន្ធនៈឧស្មន័



តពីទំព័រ១...ខែមីនាលោក
វ៉ីសំណាងឱែយដឹងថាបច្ចុបែបន្ន
ការសកិែសាលម្អតិរបស់កែម៉ហ៊ន៉
លើគមែងកសាងរោងចកែ
ផលតិស៉មីង៉ត៍ក្នងុខែត្តកពំងស់្ពឺ
ជតិបញ្ចប់១០០ភាគរយហើយ
ខណៈនៅពែលនែះកែ៉មហ៊៉នក៏
បាននងិកពំង៉រៀបចំឯកសារស៉ំ
ចែបាប់ពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធ និងការ-
សមែចពីរាជរដ្ឋាភបិាលដើមែបី
ឈានទៅសង់រោងចកែផលិត
ស៉មីង៉ត៍ទី១ក្នងុខែត្តកពំង់ស្ពឺ។
លោកបន្តថាគមែងនែះមាន
ទីតាំងស្ថិតក្នុងឃ៉ំហោងសំណំ
សែក៉ឱរា៉ាល់ខែត្តកពំង់ស្ពឺដែល
ជាតំបន់មានសកា្តាន៉ពលខ្លាំង
សមែប់ការផលិតស៉ីម៉ងត៍។
លោកថ្លែងថា៖ «ខ្ញុំរំពឹងថា

រោងចកែនែះនឹងចាប់ដំណើរការ
ក្នងុពែលឆាបៗ់ ដែលនងឹធ្វើឱែយ
ខែត្តកពំងស់្ពឺកា្លាយទៅជាទតីាងំ
ផលិតស៉ីម៉ងត៍ថ្មីមួយទៀតនៅ
កម្ពជុា»។លោកបន្តថា៖«រោង-
ចកែនែះនងឹផ្តល់នវូភាពវជិ្ជមាន
ចែើនសមែប់កណំើនសែដ្ឋកចិ្ច
ខែត្តកំពង់ស្ពឺជាពិសែសវានឹង
ជយួកាត់បន្ថយការនាំចលូស៉-ី
ម៉ងត៍ពីកែបែទែស»។
លោកបន្ថែមទៀតថាភាព-

អណំោយផលទតីាងំភមូិសាសែ្ត
និងស្ថិរភាពនយោបាយបាន
ធ្វើឱែយខែត្តកំពង់ស្ពឺទទួលបាន
កំណើនការចូលមកបណា្តាក់-
ទន៉ជាបន្តបនា្ទាប់ទោះក្នងុអឡំងុ
ពែលនែការផ្ទុះរាលដលជំងឺ-
ផ្លូវដង្ហើមសកលកូវីដ១៩។

បើតាមលោកសំណាងនៅ
ពែលរោងចកែនែះដំណើរការ
វានឹងអាចបង្កើតការងារបានពី
៤០០-៥០០កន្លែង។រោងចកែ
នែះនឹងកា្លាយជាចំណែកមួយ
ក្នងុការបពំែញតមែវូការស៉មីង៉ត៍
នៅកម្ពជុាដែលតែវូរពំងឹថានងឹ
មានសម្ទុះខ្លាងំឡើងវញិបនា្ទាប់
ពីកូវីដ១៩តែូវបានបញ្ចប់។
លោកជីវស៉ីវផែងបែធាន

អ្នកគែប់គែងទូទៅនែសមាគម
អ្នកសាងសង់កម្ពជុាបានបែប់
ថាទោះបីការផ្ទុះរីករាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឱែយវិស័យ
សណំង់នៅកម្ពជុានារយៈពែល
ជាង១ឆា្នាំមកនែះធា្លាក់ច៉ះប៉ន៉្តែ
វិស័យសំណង់ពិតជាសា្វាគមន៍
ចំពោះព័ត៌មាននែះពែះការ-

បង្កើតរោងចកែផលិតស៉ីម៉ងត៍
វាមិនតែឹមតែអាចធ្វើឱែយតម្លែ
ស៉ីម៉ងត៍ទាបជាងម៉នប៉៉ណោ្ណោះ
ទែប៉៉ន្តែវានឹងផ្តល់នូវផលវិជ្ជ-
មានជាចែើនទៀតរាប់តាំងពី
ការបង្កើតការងារថ្មីៗនិងការ-
បែមលូចណំលូពន្ធរបស់រដ្ឋផង
ដែរ។លោកបន្តថាបើគមែង
នែះលែចចែញជារូបរាងវានឹង
ធ្វើឱែយកម្ពុជាកាន់តែមានឧត្តម-
ភាពសមែប់ផលិតផលក្នុង
សែក៉នងិជាការចលូរមួចណំែក
កាត់បន្ថយការនាំចលូស៉មីង៉ត៍
ពីបរទែស។
លោកបន្ថែមថា៖«ក្នុងនាម

ជាអ្នកសាងសង់យើងពិតជា
ចង់ឱែយមានផលិតផលស៉ីមង៉ត៍
កាន់តែចែើនពិសែសផលិត-
ផលក្នុងសែ៉កពែះអាចមាន
តម្លែសមរមែយជាងផលតិផលនាំ
ចលូនងិមានគណ៉ភាពល្អជាង

ផលិតផលនាំចូល»។
លោកពត៉ចនា្តារទិ្ធអគ្គលែខ-

ធិការនែសមាគមឧសែសាហកម្ម
ស៉ីម៉ងត៍កម្ពុជាកាលពីខែក៉ម្ភៈ
បានបែប់ភ្នំពែញប៉៉ស្តិ៍ថានៅ
កម្ពុជាមានរោងចកែផលិតស៉ី-
ម៉ងត៍ចំនួន៥ដោយរោងចកែ
ទាងំនែះមានសមត្ថភាពផលតិ
ស៉ីម៉ងត៍បានសរ៉ប៧,៩លាន
តោនកាលពីឆា្នាំ២០២០កើន
ឡើង៧ភាគរយបើធៀបនងឹឆា្នាំ
២០១៩។បែសិនបើរោងចកែ
ទាំង៥ដំណើរការពែញលែញ
វាអាចមានសមត្ថភាពផលិត
បានសរប៉រហតូដល់១០លាន
តោនក្នុង១ឆា្នាំ។
លោកបានបន្ថែមថាកណំើន

ផលិតផលស៉ីម៉ងត៍ក្នុងសែ៉ក
កំព៉ងដើរតួនាទីកាន់តែសំខន់
ដើមែបីជំនួសការនាំចូលខណៈ
បច្ចបុែបន្នកម្ពជុាបាននាំចលូស៉-ី

ម៉ងត៍ពីបែទែសមួយចំនួនដូច-
ជាបែទែសថែវៀតណាមនិង
បែទែសចិនជាដើម។
លោកនិយាយថា៖«ខ្ញុំរំពឹង

ថាការផលិតស៉ីម៉ងត៍របស់
រោងចកែនៅកម្ពុជាក្នុងឆា្នាំនែះ
នងឹកើនឡើងបន្ថែមទៀតដើមែបី
ជាចំណែកលើកស្ទួយកំណើន
សែដ្ឋកិច្ចជាតិ»។
បច្ចបុែបន្ននៅកម្ពជុាមានរោង-

ចកែផលិតស៉ីម៉ងត៍៥កំព៉ង
ដំណើរការរួមមានកែ៉មហ៊៉ន
ជបីម៉ង៉អ៉និស៉ីស៉មីែនខបភើ-
រែសនិ,កែម៉ហ៊ន៉កពំតស៉មីែន,
កែម៉ហ៊ន៉ស៉មីង៉តច៍កែទីងី,កែម៉-
ហ៊៉នបាត់ដំបងខនស៍ស៉ីមែន
នងិកែម៉ហ៊ន៉ស៉មីង៉ត៍ថែប៊ន៉រ៉ង៉
ខមភែនីលីមីធីត។ទ៉នវិនិ-
យោគសរប៉របស់រោងចកែទាងំ
៥នែះបែមាណ៨០០លាន
ដ៉លា្លារ៕LA
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ធូវិរៈ

ភ្នពំេញៈកែសងួបែសណយី៍
និងទូរគមនាគមន៍បានច៉ះអន៉-
សែសរណៈយោគយល់(MoU)
ជាមួយកែ៉មហ៊៉នMicrosoft
ដើមែបីលើកកម្ពស់បរិវត្តកម្មឌី-
ជីថល(Digital Transfor-
mation)ក្នងុវសិយ័បច្ចែកវទិែយា
គមនាគមន៍និងព័ត៌មាន។
ការច៉ះMoUតែវូបានធ្វើឡើង

តាមបែព័ន្ធអនឡាញកាលពី
ថ្ងែទី១៦មីនារវាងលោកជា
វា៉ាន់ដែតរដ្ឋមន្តែីកែសងួបែស-
ណយី៍នងិទរូគមនាគមន៍ជាមយួ
អ្នកសែី CairineHASLAM
នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជា
តំណាងកែ៉មហ៊៉នMicrosoft
បែចាំតំបន់អាស៉ី។
សែចក្តីបែកាសពត័ម៌ានបាន

ឱែយដងឹថាMoUនែះតែវូបានធ្វើ
ឡើងក្នងុគោលបណំងលើកកម្ពស់
បរិវត្តកម្មឌីជីថល(Digital
Transformation)តាមរយៈ
កិច្ចសហបែតិបត្តិការលើការ-
អភិវឌែឍធនធានមន៉សែសជំនាញ
ការសែវជែវនិងការអភិវឌែឍ
នវាន៉វត្តន៍ និងសហគែិនភាព
នៅក្នុងវិស័យបច្ចែកវិទែយាគម-
នាគមន៍និងព័ត៌មាន។
សែចក្តីបែកាសព័ត៌មានបន្ត

ថាMoUនែះក៏នឹងចូលរួមកិច្ច-
សហការរៀបចំគោលនយោ-
បាយនិងផែនការអភិវឌែឍន៍
រដ្ឋាភិបាលឌីជីថលផងដែរ។
លោកជា វា៉ាន់ដែត រដ្ឋមន្តែី

កែសងួបែសណយី៍នងិទរូគម-
នាគមន៍បានបែប់ថាកែសួង
បែសណយី៍នងិទរូគមនាគមន៍
ជឿថាការដក់បញ្ចលូចណំែះ-
ដងឹបច្ចែកវទិែយាគមនាគមន៍នងិ
ព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីសិកែសាថា្នាក់
មធែយមសិកែសាចំណែះទូទៅនិង
ថា្នាក់ឧត្តមសិកែសាគឺជាកតា្តាសំ-
ខន់ដើមែបីជរំញ៉ការចាប់យកនវូ
បច្ចែកវទិែយាឌជីថីលនៅកម្ពជុា។
លោកបានបន្តថាកែសួងនឹង
សហការជាមួយកែសួងអប់រំ
យ៉វជននិងកីឡាក្នុងការរៀប-
ចំផែនការមែរដ្ឋាភិបាលឌីជី-
ថលដើមែបីជរំញ៉អក្ខរកម្មឌីជថីល
ទាំងនៅថា្នាក់មធែយមសិកែសាចំ-
ណែះទូទៅនិងឧត្តមសិកែសា។
លោកថ្លែងថា៖«កែសងួសមូ

លើកទឹកចិត្តឱែយសិសែស-និសែសិត
ពចិារណាជែើសរសីការសកិែសា
ជំនាញបច្ចែកវិទែយាឌីជីថលឬ
បើទោះជាកំព៉ងរៀនជំនាញ
ផែសែងក៏តែវូមានចណំែះដងឹផ្នែក
ឌជីថីលនងិបច្ចែកវទិែយាគមនា-
គមន៍និងព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន
ដើមែបីតែៀមខ្លួនចូលរួមអភិវឌែឍ
សែដ្ឋកចិ្ចនងិសង្គមឌជីថីលនងិ
ការមកដល់នែបដិវត្តន៍ឧសែសា-
ហកម្មជំនាន់ទី៤»។
លោកបា៉ាត់ចណំានសា្ថាបនកិ

កែម៉ហ៊ន៉ស៊ភូើអែបតចិណឡូជូី
ភអីលិស៉ីបានបែប់ភ្នពំែញប៉ស៉្តិ៍
ថាតាមរយៈMoUនែះនឹងធ្វើ
ឱែយមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន
នៅក្នុងវិស័យបច្ចែកវិទែយានៅ
កម្ពុជា។MoUនែះក៏នឹងឆ្លុះ-

បញ្ចាំងពីការជំរ៉ញការអភិវឌែឍ
ផ្នែកបច្ចែកវទិែយារបស់រដ្ឋាភបិាល
កម្ពជុាដើមែបីឆ្ពោះទៅរកបដវិត្តន៍
ឧសែសាហកម្មជំនាន់ទី៤។
លោកថ្លែងថា៖ «ខ្ញុំសង្កែត

ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំ
ជរំញ៉វសិយ័នែះពសិែសកែសងួ
បែសណីយ៍។ការគាំទែរបស់
Microsoftនឹងជួយអភិវឌែឍ
ធនធានមន៉សែសបែទែសយើង
ឱែយកាន់តែបែសើរថែមទៀត»។
សព្វថ្ងែរាជរដ្ឋាភិបាលកំព៉ង

ពន្លឿនការរៀបចំសែចក្តីពែង
កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ
សែដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល
ដោយផ្តល់អាទភិាពលើកចិ្ចការ
សខំន់ៗ ៥ដើមែបីជរំញ៉កណំើន
សែដ្ឋកចិ្ចតាមគន្លងឌជីថីលថ្មី។
ចណំចុអាទភិាព៥ធំៗ រមួមាន
ការអភិវឌែឍហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ឌីជីថលការកសាងទំន៉កចិត្ត
និងភាពជឿជាក់ទៅលើបែព័ន្ធ

ឌីជីថលការកសាងពលរដ្ឋឌី-
ជីថលការកសាងរដ្ឋាភិបាល
ឌីជីថលនិងការជំរ៉ញធ៉រកិច្ច
ឌីជីថល។នែះបើតាមសែចក្តី
បែកាសព័ត៌មានកែសួងសែដ្ឋ-
កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដែលបាន
ផែសព្វផែសាយកាលពីខែម៉ន។
សែចក្តីបែកាសព័ត៌មាននែះ

បានឱែយដឹងទៀតថាកែបខ័ណ្ឌ
គោលនយោបាយនែះតែវូបាន
រៀបចំឡើងដើមែបីឆ្លើយតបទៅ
នឹងនិនា្នាការសកលនែបដិវត្តន៍
ឧសែសាហកម្ម៤.០បរិវត្តកម្ម
ឌីជីថលដែលបាននិងកំព៉ងធ្វើ
ឱែយនិមា្មាបនកម្មសែដ្ឋកិច្ចពិភព-
លោកនិងតំបន់មានការវិវឌែឍ
ឥតឈប់ឈរពិសែសក្នុងបរិ-
បទជងំឺកវូដី១៩បានបងា្ហាញពី
សកា្តាន៉ពលកាន់តែសំខន់នែ
បរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងការ-
ជំរ៉ញការអភិវឌែឍ និងកំណើន
សែដ្ឋកិច្ច៕LA

កសិករចិញ្ចមឹសត្វនៅវៀតណាម
លក់ចេញកេមតម្លេផលិតកម្ម
ទកីេងុហូជមីញិៈតម្លែចណំីសត្វ

បានកើនឡើងចន្លាះពី១៥ទៅ
៣០ភាគរយក្នងុរយៈពែល៥ខែ
ចង៉កែយដោយសារតម្លែវត្ថ-ុ
ធាត៉ដើមនាំចលូឡើងថ្លែ។កសកិរ
វៀតណាមជាចែើនបែឈមការ
លក់ខតដើម។
TranQuangTrungកសកិរ

ចញិ្ចមឹជែកូក្នងុខែត្តDongNai
បាននិយាយថា ចំណីបំប៉ន
ទម្ងន់២៥គីឡូកែមបានឡើង
ថ្លែពី២៥ម៉ឺនដ៉ងដល់២៩ម៉ឺន
ដង៉(១១ដល់១២,៦ដល៉ា្លារ)
ចាប់តាំងពីខែត៉លាឆា្នាំម៉នមក។
តម្លែនែវត្ថធុាត៉ដើមបែើបែស់

សមែប់ការផលតិចណំីដចូជា
ពោត ច៉ងអង្ករ និងមែសៅតែី ក៏
បានឡើងថ្លែទាំងអស់។
ប៉ន៉្តែកសកិរជាចែើនមនិអាច

ដំឡើងថ្លែបស៉សត្វបានចាប់តំាងពី
ពួកគែបែកួតបែជែងជាមួយ
ផលិតផលនាំចូលថោកជាង។
DongNaiជាខែត្តចិញ្ចឹម

សត្វចែើនបំផ៉តរបស់បែទែស
វៀតណាមតម្លែមាន់ទាបាន
ធា្លាក់ច៉ះកែមតម្លែផលិតកម្ម
ចាប់តាងំពីតម្លែចណំីបានកើន-
ឡើងលើសពី២០០០០ដ៉ងដល់
២៦០០០ដង៉ក្នងុ១គឡីកូែម
បណា្តាលឱែយកសកិរខតជាមធែយម
៣៥០០ដ៉ងក្នុង១គីឡូកែម
នែសាច់។
កសិករចិញ្ចឹមមាន់ទាកំព៉ង

ទទួលគែះខតបង់ជាពិសែស
អ្នកដែលយកកម្ចីពីធនាគារ។
កសិដ្ឋានខ្នាតធំជាធម្មតាលក់
បសស៉ត្វពី១ម៉នឺទៅ២ម៉នឺកែបាល

ក្នុង១ថ្ងែដែលខតបង់ពី៣០
ទៅ៤០លានដ៉ង(១៣០០
ទៅ១៧៤០ដ៉លា្លារ)។នែះ
បើយោងតាមសមាគមចិញ្ចឹម
សត្វខែត្តDongNai។
លោកPhamDucBinh

អន៉បែធានកែ៉មបែឹកែសាភិបាល
នែសមាគមចណំីសត្វឱែយដងឹថា
ផលិតកម្មចំណីសត្វតែូវបាន
គែបគ់ែងដោយអ្នកនាំចលូនងិ
អាជីវកម្មបរទែសខណៈដែល
ពោតដែលតែូវបានបែើបែស់
សមែប់ផលតិកម្មចណំីតែវូពងឹ
លើការនាំចូល។
លោកនយិាយថាវៀតណាម

ផលិតតែឹមតែច៉ងអង្ករ និង
ដំឡូងមី និងបរាជ័យក្នុងការ-
អភិវឌែឍតំបន់ដំដ៉ះផលិតផល
ដែលពឹងលើការនាំចូលដោយសារ
ផលតិភាពទាបនងិចងា្វាក់ផ្គត-់
ផ្គង់មិនទូលំទូលាយ។
ការពឹងផ្អែកលើការនាំចូល

និងការកើនឡើងតម្លែវត្ថុធាត៉-
ដើមយា៉ាងរហស័នៅលើពភិពលោក
ដោយសារការបរាជយ័ធញ្ញជាតិ
នងិបែទែសចនិបានទញិបរមិាណ
ដច៏ែើនដែលមាននយ័ថាតម្លែ
នាំចូលកើនឡើងយា៉ាងខ្លាំង។
ការខ្វះខតតួក៉ងតឺន័រទទែ

ដែលជាប់គាំងក្នុងកំពង់ផែជា-
ចែើនជ៉វំញិពភិពលោកកប៏ណា្តាល
ឱែយតម្លែវត្ថុធាត៉ដើមឡើងថ្លែ។
លោកBinhបាននយិាយថា

រដ្ឋគួរតែមានរៀបចំផែនការឱែយ
មានតំបន់ផលិតវត្ថុធាត៉ដើម
និងផ្តល់នូវគោលនយោបាយ
គាំទែ៕VNS-ANN/RR

កេសួងបេសណីយ៍ចុះMoUជាមួយកេមុហុ៊ន
Microsoftដើមេបីលើកកម្ពជុាបរិវត្តកម្មឌីជីថល

លោកជាវ៉ាន់ដេត(ឆ្វេង)ដឹកនំាកិច្ចបេជំុតាមអនឡាញ។សហការី

រោងចកេសីុម៉ងត៍តម្លេ$២៦៣លាន...
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សៅសម្ភស្ស

វ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីឬវីរុសបំប្ល្ងប្ភ្ទ-
ថ្មីន្វីរុសកូវីដ១៩ត្ូវបានគ្
រកឃើញនៅក្នុងតំបន់ Brit-
tanyប្ទ្សបារាំង។ដោយ-
ឡ្កកាលពីល្ងាចថ្ង្ចន្ទ
កន្លងទៅក្សួងសុខាភិបាល
បារាំងបានច្ញស្ចក្តីថ្ល្ង-
ការណ៍មួយថាវ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីន្ះត្ូវ
បានគ្រកឃើញនៅក្នុងករណី
ឆ្លងជាក្ុមមួយនៅក្នុងទីក្ុង
Lannion។
មនុស្ស៨នាក់ក្នុងចំណោម

អ្នកឆ្លង៧៩នាក់ត្ូវបានរក-
ឃើញថាមានផ្ទកុវ៉ារយ្ង៉់ថ្មីដល្
មានឈ្មោះហៅក្ថា«le
variant breton»។ដំបូង
ឡើយតាមរយៈការធ្វើត្ស្ដ
ស្ដង់ដាខ្ពស់ (PCR tests)
លទ្ធផលបង្ហាញថាអវិជ្ជមាន
បើទោះបីមានរោគសញ្ញាន្-
ជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។ប៉ុន្ត្
ក្យមកតាមរយៈការវិភាគ
គំរូឈាមនិងជាលិកានៅក្នុង
ប្ព័ន្ធដង្ហើមទើបស្វ្ងរកថា
វិជ្ជមាន។ដោយឡ្កអ្នកឆ្លង
ទាំង៨នាក់នោះ បានស្លាប់
បាត់ទៅហើយ។

គួរបញ្ជាក់ផងដ្រថា ត្ស្ត
PolymeraseChainReac-
tion(PCR)ន្ះត្វូបានប្ើ
ដើម្បីរកវត្តមានរបស់អង់ទី-
ហ្ស្៊នជាជាងវត្តមានន្ការ-
ឆ្លើយតបន្ប្ព័ន្ធភាពស៊ាំ
របស់រាងកាយ។
យ៉ាងណាមញិកុ្មអ្នកស្វ-

ជ្វនៅវិទ្យាស្ថានបា៉ាស្ទ័រប្-
ទស្បារាងំកពំងុធ្វើការសុើប-
អង្កត្ថាតើការផ្លាស់ប្តរូហស្្ន៊
បណា្តាលឱ្យមានវីរុសបំប្ល្ងថ្មី
ឬយ៉ាងណានោះកាន់ត្ពបិាក
ក្នុងការសិក្សា ហើយប្សិន-
បើវីរុសថ្មីន្ះ មិនអាចត្ស្ត
ឃើញដោយត្ស្តPolymer-
aseChainReaction
(PCR)នោះទ្ ចំនួនករណី
ឆ្លងនងឹកើនឡើងច្ើនជាងន្ះ
ជាមិនខាន។
អាជា្ញាធរសុខាភិបាលក្នុង-

តបំន់Brittanyភាគពាយពយ្ន្
ប្ទ្សបារាំង បាននិយយ
នៅក្នុងស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍
មួយថា៖«ការសិក្សាវ៉ារ្យ៉ង់
ថ្មីន្ះ នឹងធ្វើឡើងដើម្បីកំ-
ណត់ថាតើវ៉ារ្យ៉ង់ន្ះមាន
ប្តិកម្មយ៉ាងដូចម្ត្ចចំពោះ
ការចាក់វ៉ាក់សំងក៏ដូចជា

បញ្ឈប់រាងកាយឱ្យប្ឆាំងនឹង
កូវីដ១៩មុននឹងឆ្លងជំងឺន្ះ»។
នាយកសខាភា្នាក់ងរសុខ-

ភាពសធារណៈនៅតបំន់Brit-
tanyលោកStephaneMul-
liezបានមានប្សសន៍ថា
ក្ុមការងរពិស្សទប់ទល់
នឹងជំងឺកូវីដមួយទើបបាន
បង្កើតឡើងបច្ាំនៅមន្ទរីពទ្យ្
ធំៗក្នុងតំបន់ដើម្បីជួយទប់-
ស្កាត់កុំឱ្យមានការឆ្លងវ៉ារ្យ៉ង់
ថ្មីន្ះជាងមុន។
លោកបានស្នើថាវិធានការ

តាមដានវ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីន្ះ នឹងត្ូវ
ពង្ឹងកាន់ត្ខា្លាំងឡើងដោយ
មានភាពប្យ័ត្នប្យ្ងបំផុត
«ទោះបជីាមនិមានការបញ្ជាក់
ថាអ្នកឆ្លងថ្មីផ្ទុកវ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីន្ះ
ក៏ដោយ។យើងត្ូវកំណត់
អត្តសញ្ញាណអ្នកដល្ធា្លាប់មាន
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នក-
ដ្លធា្លាប់កើតហើយផងដ្រ»។
លោកPierre Tattevin

ប្ធានផ្ន្កជំងឺឆ្លងនៅមន្ទីរ-
ព្ទ្យ Rennes បានប្ប់
ទូរទស្សន៍ BFMTVថា៖

«វ៉ារ្យ៉ង់ន្ះបង្កឱ្យមានផល-
ប៉ះពាល់ដល់ករណីជាច្ើន
រាប់សិបនាក់ទៀតហើយបើ
ធ្ងន់ធ្ងរនោះអាចនងឹបណា្តាលឱយ្
មានអ្នកស្លាប់ថ្មទៀតផង»។
ទោះបីជាអាជា្ញាធរសុខា-

ភិបាលបារាំងជឿជាក់ថា
វ៉ាកស់ងំដល្កពំងុចក្ចាយ
នឹងមានប្សិទ្ធភាពប្ឆាំង
នឹងវ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីន្ះយ៉ាងណាក្ដី
បច្ចុប្បន្នប្ទ្សនៅទូទាំង
ពិភពលោកកំពុងព្ួយបារម្ភ
ចំពោះវ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីចំនួន៣ដ្ល
ទើបត្បំប្ល្ងច្ញពីវីរុស
ដើមមក។ឈ្មោះហៅក្
ផ្លូវការគឺ វ៉ារ្យ៉ង់ច្ញពីចក្ភព
អងគ់្លស្អា្រហ្វកិខាងតប្ងូនងិ
ប្សុីលដ្លមានអត្ន្
ការឆ្លងខ្ពស់ជាងវីរុសដើម។
ដោយឡ្កកាលពីថ្ង្ពុធ

កន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យរដា្ឋា-
ភិបាលលោកGabrielAttal
បាននិយយថា រដា្ឋាភិបាល
បារាំងនឹងដាក់កំហិតតឹងរឹុង
ជាងមុនសម្ប់តំបន់មួយ
ចំនួនរួមទាំងទីក្ុងបា៉ារីស
ចាប់ពីចុងសបា្តាហ៍ន្ះទៅ
ដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាល-
ដាលន្ជំងឺកូវីដ១៩។

ស្ចក្តីប្កាសន្ះបាន
ត្ួសត្យផ្លូវសម្ប់ការ-
ទបស់្កាត់ថ្មីនៅក្នងុតបំន់បា៉ារសី
ដ្លមានករណីឆ្លងកាន់ត្
ច្ើនឡើងដ្លបណា្តាលឱ្យ
មន្ទីរព្ទ្យពោរព្ញពិបាកនឹង
ទទលួថ្ទាំអ្នកឆ្លងទៀតខណៈ
ករណីឆ្លងក្នុងប្ទ្សន្ះ
កំពុងត្កើនឡើងប្មាណ
ជាង៤០០ករណីក្នុងចំណោម
ប្ជាជន១០០០០០នាក់។
ប្ធានាធិបតីបារាំងលោក

EmmanuelMacronសងឃឹ្ម
ថាការចាក់វ៉ាក់សំងការពារ
អាចបង្ការមិនឱ្យឆ្លង វ៉ារ្យ៉ង់ថ្មី
ដ្លអាចនឹងធ្វើឱ្យករណីឆ្លង
នៅក្នុងប្ទ្សន្ះកាន់ត្
ច្ើនឡើង។
ដោយឡក្សមប្់ដណំើរ-

ការច្កចាយវ៉ាក់សំង ក៏
យឺតជាងមុនដ្រដោយសរ
ដណំើរការលទ្ធកម្មរបស់សហ-
ភាពអឺរ៉ុបជួបការលំបាកក្នុង
ការផ្គតផ់្គង់វ៉ាកស់ងំហើយថ្មីៗ 
ន្ះក៏មានការផ្អាកការចាក់-
វ៉ាក់សំងAstraZenecaពី
សណំាក់បទ្ស្នៅក្នងុសហ-
ភាពអរឺ៉បុដល្រមួទាងំបទ្ស្-
បារាំងផងដ្រ៕

ប្ក់សាយ

ប្ទ្សកូរ៉្ខាងជើងបាននិយយ
ថាខ្លនួនងឹមនិខ្វល់ពីកចិ្ចប្ងឹបង្ទាងំ
អស់របស់អាមរ្កិក្នងុការជរំញុឱយ្មាន
ទំនាក់ទំនងឬ កិច្ចចរចាទ្បើសិន
ទីក្ងុវ៉ាសុនីតោនមនិផ្លាសប់្តរូគោល-
នយោបាយរបស់ខ្លួនរយៈព្លប៉ុនា្មោន
ម៉ាងនៅមុនប្សិតពិស្សកំពូល
របស់លោកបធ្ានាធបិតីចូបដ្និធ្វើ
ការពិភាក្សានៅទីក្ុងស្អ៊ូល។
ការអធិប្បាយជាច្ើនពីអនុរដ្ឋមន្ត្ី

ការបរទស្ទ១ីរបស់បទ្ស្ករូ៉ខ្ាង-
ជើងលោកស្ីChoeSonHuiបាន
កើតឡើងសប្ពល្ដណំើរទសស្នកចិ្ច
ជើងទ២ីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្ីការបរទស្
អាមរ្កិលោកAntonyBlinkenនងិ
ប្មុខមន្ទីរបញ្ចកោណលោកLloyd
Austinមកកាន់អាសុីដើម្បីគាំទ្ឱ្យ

មានការរបួរមួមយួប្ឆាងំនងឹករូ៉្ខាង-
ជើងបដ្ាប់ដោយអាវធុនយុក្លអ្៊រ្នងិ
ប្ទ្សចិន។
លោកទាំង២បានអំពាវនាវជាថ្មីឱ្យ

លបុបបំាត់កម្មវធិីអាវធុនយុក្លអ្៊រ្របស់
ករូ៉ខ្ាងជើងទាងំស្ងុនៅពល្ដណំើរ
ទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគ្បានចាប់ផ្តើម
ឡើងនៅក្នុងប្ទ្សជប៉ុន។
លោកស្ីបាននយិយនៅក្នងុសច្-

ក្តីថ្ល្ងការណ៍មួយដ្លទីភា្នាក់ងរ
ព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉្ផ្លូវការ បានទទួល
កាលពីថ្ង្ពហ្សប្តិ៍ថាមនិមានទំនាក់-
ទំនងឬការពិភាក្សារវងទីកុ្ងវ៉ាសុីន-
តោននងិទកុ្ីងពយុ្ងយ៉ាងទប្ស្និបើ
អាមរ្កិបោះបង់ចោលគោលនយោបាយ
បង្កអរិភាពរបស់ខ្លួនចំពោះប្ទ្ស
កូរ៉្ខាងជើងនោះ»។
លោកសី្បាននយិយទៀតថារបប-

ថ្មីនៅអាម្រិកគ្ន់ត្ បានបង្ហាញឱ្យ

ឃើញទ្សឹ្តីឆ្កតួឡប់អពំីការគរំាមកហំង្
ពីកូរ៉្ខាងជើង និងវោហារស័ព្ទគា្មោន
មូលដា្ឋានជុំវិញការលុបបំបាត់កម្មវិធី
នុយក្ល្អ៊្រទាំងស្ុងនោះ។
ចំណ្កលោកAntonyBlinken

កាលពីថ្ង្ពុធ បានចោទប្កាន់របប-
ផ្តាចក់ារនៅប្ទ្សករូ៉្ខាងជើងពីបទ
រំលោភបំពានជាប្ព័ន្ធ និងជាធម្មតា
ប្ឆាំងនឹងប្ជាជនរបស់ខ្លួន ដោយ
បានបង្ហាញពីការប្ត្ជា្ញារបស់ទីក្ុង-
វ៉ាសុីនតោន ដើម្បីធ្វើឱ្យស្ថានភាព-
សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្ទ្សឯកោមួយ
ន្ះល្អប្សើរឡើង។
លោកBlinkenបានថ្ល្ងនៅព្ល

ចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខជាមួយ
លោករដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្សChung
Eui-yong ដោយបានបញ្ជាក់ថា
អាម្រិក នឹងបន្តធ្វើការរួមគា្នាជាមួយ
បទ្ស្ករូ៉្ខាងតបូ្ងជប៉នុនងិសម្ពន័្ធ-

មិត្តដទ្ទៀតដើម្បីលុបបំបាត់កម្មវិធី
អាវុធនុយក្ល្អ្៊ររបស់ប្ទ្សកូរ៉្-
ខាងជើង។
លោកបាននយិយថា៖«របបផ្តាចក់ារ

នៅក្នុងប្ទ្សកូរ៉្ខាងជើងបន្តការរំ-
លោភបំពានជាប្ព័ន្ធ និងជាធម្មតា
ប្ឆាំងប្ជាជនរបស់ខ្លួន។យើងត្ូវ
ត្ស៊ូទ្ំ ដើម្បីសិទ្ធិ និងស្រីភាពជា-
មលូដា្ឋាននងិបឆ្ាងំអ្នកដល្មនិគោរព
សិទ្ធិនិងស្រីភាពទាំងន្ះ»។
ការពិភាក្សារបស់លោកអំពីសិទ្ធិមនុស្ស

នៅបទ្ស្ករូ៉ខ្ាងជើងបានលើកឡើង
ពីភាពមិនប្កដប្ជាជុំវិញទិសដៅ
អនាគតន្គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋការ
លោកចូបដ្និចពំោះទកុ្ីងពយ្ងុយ៉ាង
ដ្លបានឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាន្ះ។
លោកបានបង្ហាញពីការប្ត្ជា្ញារបស់

ទីក្ុងវ៉ាសុីនតោន ចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្ត
ដោយផ្តាតលើ«ចំណងមិត្តភាពសុី-

ជម្រងឹមាំមនិផ្លាសប់្តរូជនំឿទកុចតិ្ត
គា្នាទៅវិញទៅមកនិងគុណតម្ល្រួម»។
នៅព្លជាមួយគា្នានោះលោក

រដ្ឋមន្ត្ីបរទ្សChungEui-yong
បាននិយយថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉្-
ខាងត្បងូជាមួយអាមរិ្កគឺជាមូលដា្ឋាន-
គ្ឹះន្ការទូតរបស់ខ្លួននិងតួនាទី
សំខាន់ន្សន្តិភាពនិងវិបុលភាព
នៅអាសុីភាគឦសននិងទូទាំង-
ពិភពលោក។
លោករដ្ឋមន្ត្ីកប៏ានសម្តង្ក្តីសងឃឹ្ម

ថាភាពជាដ្គូន្ះនឹងរីកចម្ើកនៅ
ក្នងុលក្ខណៈមយួសុជីម្ទលូទំលូយ
និងផ្តល់ប្យោជន៍ទៅវិញទៅមក
ហើយថា លោកប្ធានាធិបតី មូន
ជ្អុីននិងលោកចូប្ដិននឹងចូល-
រួមក្នុងជំនួបមួយ នៅព្លអនាគតដ៏
ខ្លខីាងមខុន្ះដើមប្ីពង្ងឹទនំាកទ់នំង
ទ្វ្ភាគី៕

បារំាងកំពុងសិក្សាប្ភ្ទកូវីដបំប្លង្ថ្មីបង្អស់ដ្ល
បានរកឃើញនៅតំបន់ភាគពាយព្យBrittany

កូរ្៉ខាងជើងថាខ្លនួនឹងមិនខ្វល់អ្វទំីាងអស់បើសិនអាម្រិកមិនផ្លាស់ប្តរូគោលនយោបាយបង្កអរិភាពរបស់ខ្លនួ

លោកប្ធានាធិបតបីារំាងEmmanuelMacron។រូបថតAFP
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សុខ  វេងឈាង

កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  ទ ី១៨ ឯក អគ្គរដ្ឋទតូ 
បៃទៃស ជា សមាជកិ នៃ សហភាព អរឺ៉បុ  
(EU) ទាំង ២៧ បាន យល់ ពៃម លើ 
ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ មន្តៃ ី និង នីតិបុគ្គល  
ចិន មួយ ចំនួន  ជំុ វិញ បញ្ហា រំលោភ សិទ្ធ-ិ 
មនសុៃស នៅ តបំន ់សុនីជាងំ  នៃះ បើ តាម 
មន្តៃី ការ ទូត  EUចំនួន  ២នាក់ ។

នៃះ  គឺ ជា ទណ្ឌកម្ម ដំបូង ដៃល  EU បាន-   
ដាក់ លើ ចិន  តាំង ពី ការ អនុម័ត ការ- 
ហាម ឃាត់ ការ ជួញ ដូរ អាវុធ កាល ពី ឆ្នាំ 
១៩៨៩  ដៃល ជាការ ឆ្លើយ តប នងឹ ការ- 
បង្កៃប បាតុកម្ម នៅ ទីលាន ធាន អាន- 
មៃន ។ ការ ហាម ឃាត់ ការ ជួញ ដូរ អាវុធ 
នៃះ  គឺ នៅ អនុវត្ត រហូត មក ដល់ សព្វ ថ្ងៃ ។

ទណ្ឌកម្ម ខាង លើ  នឹង បង្កក ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ត ិ នងិ ដាក ់ការ ហាម ឃាត ់មនិ ឱៃយ 
ធ្វើ ដំណើរ លើ មន្តៃី ចិន ចំនួន  ៤រូប  និង 
នតីបិគុ្គល មយួចនំនួ  ដៃល ឈ្មោះ បគុ្គល 
ទាំង នៃះ  នឹង មិន តៃូវ បញ្ចៃញ ជា សា- 
ធារណៈ រហូត ដល់ ពៃល មាន ការ អនុ- 
មត័ ជា ផ្លវូ ការ ដោយ រដ្ឋមន្តៃ ីការបរទៃស 
នៃ សមាជិក  EU  នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ  ទី២២  
មីនា ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ បៃកាស បញ្ជី 
ទណ្ឌកម្ម ថ្ម ីមយួ  ដៃល រមួមាន ទណ្ឌកម្ម 
លើ បុគ្គល នៅ រុសៃសី៊ លីបី៊  សូ៊ដង់ ខាង តៃបូង 
និង កូរ៉ៃ ខាង ជើង ។

ខណៈ ពៃល ដៃល ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម 
នៃះ  មាន លក្ខណៈ ជា នមិតិ្តរបូ ប៉ណុ្ណោះ 
តៃ កា រ អនមុត័ បង្ហាញ ព ីការ ផ្លាស ់ប្ដរូ នៃ 
គោលនយោបាយ របស់ សហភាព អឺរុ៉ប  
ចំពោះ បៃទៃស ចិន ដៃល កាល ពី មុន  EU 
ចាត់ ទុក ជា ដៃ គូ ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ ទន់ភ្លន់ 
ប៉ុន្តៃ ឥឡូវ នៃះ ចាត់ ទុក ជា អ្នក រំលោភ- 
សិទ្ធិ  និង សៃរីភាព មូលដា្ឋាន ។

មន្តៃី ការទូត  EU ទាំង ២ខាង លើ 
បាន បៃប់ សារព័ត៌មាន  Reuters ថា 
មន្តៃ ីចនិ ខាង លើ តៃវូ បាន ចោទ បៃកាន ់
ថា  រលំោភ សទិ្ធ ិមនសុៃស ទៅ លើ ជនជាត ិ
ភាគតចិ មសូ្លមី អ៊យុហ័្គរ នៅ តបំន ់សុនី- 
ជាងំ  ហើយ ការ ដាក ់ទណ្ឌកម្ម នៃះ ឆ្ល៊ះ - 
បញ្ចាងំ ពី ការ ពៃយួ បារម្ភ យ៉ាង ខា្លាងំ របស់ 
ជនជាតិ អុ៊យហ្គរ័ នៅ អឺរុ៉ប សហរដ្ឋ អា- 
ម ៃរិក  និង កាណាដា ។

កៃមុ សកម្មជន សទិ្ធ មិនសុៃស  នងិ អ្នក- 
ជំនាញ អង្គការ សហ បៃជាជាតិ  បាន- 
និយយ ថា  យ៉ាង ហោច ណាស់ ជនជាតិ   
អុ៊យហ្គរ័ ១ លាន នាក់  តៃវូ បាន ឃំុ ខ្លនួនៅ   
ជរំ ំអបរ់ ំឡើង វញិ ។ កៃមុ សកម្មជន  នងិ 
អ្នក នយោបាយ លោក ខាង លិច មួយ   
ចំនួន បាន ចោទ បៃកាន ់បៃទៃស ចិន ថា 
បាន បៃើ ទារុណកម្ម បង្ខ ំ ឱៃយធ្វើ ការ និង 
កំពុង បំបាត់ សមត្ថភាព បន្ត ពូជ របស់ ជន-
ជាតិ នៃះ ។ សភា ហូឡង់  បាន ធ្វើ តាម  
កាណាដា  និង អាមៃរិក ក្នង៊ ការ ចាត់  ទុក  
សកម្មភាព របស់ ចិន ទៅ លើ ជនជាតិ  
អុ៊យ ហ្គរ័ ថា  ជា អំពើ បៃល័យ ពូជ សាសន៍ ។ 
ចិន បាន ចៃន ចោល ការ ចោទ បៃកាន់ 

ទាំង  នៃះ  ហើយ និយយ ថា  ជំរំ ផ្ដល់ 
ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល វជិា្ជាជវីៈ  ហើយ តៃវូ- 
ការ ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ភាព - 
ជៃុល និយម ។

ជា ការ ឆ្លើយ តប នឹង ទណ្ឌកម្ម ថ្មី នៃះ 
សា្ថានទូត ចិន បៃចំា  EU បាន បង្ហាះ សម្ដ ី
រ បស់ លោក ឯក អគ្គរដ្ឋទូត លោក  Zhang 
Ming និយយ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ទៅ កាន់ 
បណា្ដាញ សង្គម  Twitter ។ លោក  
Zhang បាន នយិយ ថា ៖  «ការ ដាក-់ 
ទណ្ឌកម្ម គឺ ជា ការ បៃឈម មុខ ដាក់ គ្នា ។ 
យើង ចង ់បាន ការ សន្ទនា មនិមៃន ការ- 
បៃឈម មុខ ដាក់ គ្នា ទៃ។ យើង ស្នើ ឱៃយ 
ភាគី អឺរ៉ុប គិត ម្ដង ទៀត ។ បៃសិន បើ 
អ្នក  ខ្លះ ទទូច ចង់ បៃឈម មុខ ដាក់ គ្នា 
យើង នឹង មិន ចុះ ចាញ់ ទៃ ពៃះ យើង គ្មោន 
ជមៃើស  កៃ ពី ការ បំពៃញ ការទទួល- 
ខុស តៃូវ របស់ យើង ចំពោះ បៃជាជន »។

លោក Zhang ក៏ បាន ចៃន ចោល 
ការ ចោទ បៃកាន់ ពី ការ រំលោភ សិទ្ធ រិបស់ 
ជនជាតិ អ៊ុយហ្គ័រ ដោយ និយយ ថា 
«អ្នក  ស្អប់ ចិន» កំពុង តៃ ផៃសព្វផៃសាយ ការ-  
កុហក  ដើមៃបី ផល បៃយោជន៍ នយោបាយ។ 

ទី កៃុង ប៉ៃកាំង  បាន អញ្ជើញ ឯក - 
អគ្គរដ្ឋ ទូត សហភាព អឺរុ៉ប បៃចំា បៃទៃស  
ចនិ ឱៃយ ទៅ ធ្វើ ទសៃសនកចិ្ច ទៅ កាន ់តបំន ់
សុីនជាំង  ជា ចៃើន លើក ចៃើន សា តៃ 
មន្តៃី ការទូត រូប នៃះ  បាន បដិសៃធ មិន 
ទៅ  ដោយ នយិយ ថា  ពកួ គៃ មនិ អាច 
ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច កៃម លក្ខខណ្ឌ តឹង រឹុង  
និង កៃម ការ ឃា្លាំ មើល របស់ អាជា្ញាធរ 
ចិន ។ សហភាព អឺរ៉ុប ក៏ បាន ទាមទារ 
ឱៃយ មាន ការ ដោះលៃង សាស្តៃចារៃយ 
សៃដ្ឋកិច្ច ជនជាតិ អុ៊យហ្គរ័ ឈ្មោះ  Ilham 
Tohti ដៃល តៃវូ បាន កាត់ ទោស ឱៃយ ជាប់ - 
ពន្ធនាគរ   ១ ជីវិត កាល ពីឆ្នា ំ២០១៤ ។

ទាកទ់ង នងឹ ការ បដសិៃធ នៃះ លោក  
Zhang បាន នយិយ ថា «អ្វី ៗ ស្ទើរ តៃ  
ទាំង អស់ តៃូវ បាន រៀប ចំ » សមៃប់ 
ដណំ ើរ ទសៃសនកចិ្ច របស ់ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ 
ប៉ុន្តៃ « សំណើ ដៃល មិន អាច ទទួល- 
យក បាន បាន នាំ ឱៃយ មាន បញ្ហា » ។

«ពកួគៃ ទទចូ ឱៃយ មាន ការ ជបួ ជា មយួ 
ឧកៃដិ្ឋជន មា្នាក់ ដៃល តៃវូ បាន ផ្ដនា្ទាទោស 
ដោយ ចៃបាប់ ចិន» ។ លោក  Zhang 
បាន  នយិយ បៃប នៃះ  ហើយ បន្ត ទៀត 
ថា ៖ «នៃះ មិន អាច ទទួល យក បាន ទៃ  
ខ្ញ៊ំ សុំទោស» ។

លោក Zhang ក ៏បាន បៃប ់ EU ឱៃយ 
បៃុង បៃយ័ត ្នពី ការ ភា្ជាប់ កិច្ច ពៃមពៃៀង 
វិនិយោគ ទុន  ដៃល ភាគី ទាំង ២ បាន 
យល ់ពៃម កាល ព ីខៃ ធ្ន ូឱៃយ ទាកទ់ង នងឹ 
បញ្ហា សិទ្ធិ មនុសៃស ឬ សកម្មភាព របស់ 
ទីកៃងុ ប៉ៃកំាង នៅ ហុងកុង ។ លោក បាន- 
និយយ ថា ៖ «បញ្ហា សៃដ្ឋកិច្ច មិន គួរ 
ធ្វើ ឱៃយ ទៅ ជា បញ្ហា នយោបាយ ទៃ »។

សហភាព អឺរ៉ុប  បាន ចាត់ ទុក កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង វិនិយោគ ទុន ថា  ផ្ដល់ លទ្ធភាព 
ឱៃយ កៃុមហ៊ុន អឺរ៉ុប  ក្ន៊ង ការ ចូល បៃកួត- 
បៃជៃង ក្នង៊ ទផីៃសារ ចនិ  នងិ ដោះ សៃយ 
បញ្ហា អតលុៃយភាព ទនំាក ់ទនំង ពាណជិ្ជ- 
កម្ម រវាង បៃទៃស ទាំង ២។  ប៉ុន្តៃ បញ្ហា 
សទិ្ធ ិមនសុៃស នៅ ចនិ អាច ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ- 
លបំាក ក្នង៊ ការ បញ្ច៊ះ បញ្ចលូ សមាជកិ 
សភា  EU ដៃល ការ យល់ ពៃម ឱៃយ អនុម័ត 
របស់ ពួក គៃ គឺ តៃវូ ការ សមៃប់ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង នៃះ ចូល ជា ធរមាន ។

បន្ថៃម ព ីលើ នៃះ  អ្នក រិះគន ់កចិ្ច ពៃម-
ពៃៀង នៃះ  បាន នយិយ ថា  ការ ហាម- 
ឃាត់ មិន ឱៃយ កៃុមហ៊ុន អឺរ៉ុប វិនិយោគ 
ក្ន៊ង វិស័យ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ និង 
កមៃសាន្ត ចិន  ខណៈ មិន មាន ការ រារាំង 

មិន ឱៃយ កៃុមហ៊ុន ចិន ធ្វើ បៃប នៃះ នៅ 
អឺរ៉ុប  អាច ធ្វើ ឱៃយ ចិន គៃប់គៃង វិស័យ 
ព័ត៌មាន នៅ អឺរ៉ុប ។

ការ យល់ ពៃម លើ ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម 
នៃះ បាន កើត ឡើង ច ំពៃល ដៃល អាមៃ- 
រិក ធ្វើ ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ មន្តៃី ចិន  
និង ហុងកុង ចំនួន  ២៤រូប  ដៃល រដ្ឋ-
មន្តៃី  កា រ បរទៃស លោក  Anthony 
Blinkenនិយយ ថា  ជា ការ ឆ្លើយ តប 
នឹង កំណៃ ទមៃង់ កៃុង ប៉ៃកាំង ទៅ លើ 
បៃព័ន្ធ បៃជាធិបតៃយៃយ របស់ ហុងកុង ។

ក្ន៊ង ចំណម អ្នក ដៃល តៃូវ បាន ដាក់ 
ទណ្ឌកម្ម  រួមមាន លោក  Wang Chen 
ដៃល ជា សមាជកិ ការយិលយ័ នយោ- 
បាយ បកៃស កុម្ម៊យនីស្ត ចិន  និង លោក  
Tam Yiu-chung  ជា ពលរដ្ឋ ហុងកុង 
តៃ មួយ គត់ នៅ ក្ន៊ង គណៈ កមា្មោធិការ 
ដៃល បាន ពៃង ចៃបាប់ សន្តិសុខ ជាតិ ។

ទណ្ឌកម្ម នៃះ  ជា ទណ្ឌកម្ម ហិរញ្ញវត្ថ៊ 
ដៃល រួម មាន ការ ហាម ឃាត់ ទទួល សៃវា 
ពី ធនាគរ អាមៃរិក ខ្ចី បៃក់ ពី សា្ថាប័ន 
ហិរញ្ញវត្ថ៊ អាមៃរិក  ការ ទិញ អចល ន- 
ទៃពៃយ ឬ ជួញ ដូរ ជា មួយ នឹង នីតិបុគ្គល 
អាមៃរិក ។ ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម នៃះ គឺ ធ្វើ 
កៃម «ចៃបាប់ ស្វ័យភាព ហុងកុង » 
(HKAA)ដៃល ចៃបាប់ នៃះ តៃូវ បាន- 
អនុម័ត កៃម រដ្ឋបាល ។

មៃដកឹនា ំហងុកងុ លោក សៃ ីCarrie 
Lam ដៃល តៃូវ បាន ដាក ់ទណ្ឌកម្ម នៅ 
កៃម HKAA ដោយ រដ្ឋបាល លោក 
Trump  បាន នយិយ ថា    ការ ធ្វើ បៃប- 
នៃះ បាន ផ្ដាច់ លោកសៃី ចៃញ ពី បៃព័ន្ធ 
ធនាគរ ពិភព លោក ហើយ បង្ខំ ឱៃយ 
លោកសៃ ីស្តក៊ ទកុ សាច ់បៃក ់ព ីពៃះ 
ធនាគរ មិន ពៃម ធ្វើ ជំនួញ ជា មួយ 
លោក សៃី ទៃ ៕ 

លោក  Zhang Ming ថ្លេងសុន្ទរកថា នៅក្នងុ អំឡុង បើក សម្ពោធអគ្គកុងសុ៊លរប ស ស់ាធារណរដ្ឋបេ ជា មា និតចិន នៅ  អីុរ៉ាក់ ។ រូប AFP

សហភាពអឺរុ៉បនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើចិនជាលើក
ដំបូងតំាងពីឆ្នា១ំ៩៨៩ជំុវិញបញ្ហាសិទ្ធមិនុស្ស

ព័ត៌មានខ្លីៗ
ប្រទ្រសជបុ៉ននឹងដក
ប្រទ្រសច្រញពីគ្រមាន
អាសន្នដូចការគ្រងទុក
កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  ទី១៨  មីនា 
បៃទៃស ជប៉ុន បានយល់សៃបនឹង  
មាន ការ ដក បៃទៃសចៃញ ព ីគៃមាន 
អាសន្ន នៅ ថ្ងៃទី ២១ មីនា។
រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច ជប៉នុ លោក  
Yasuhisa Nishimura  បាន 
និយយ ថា ផៃនការ ដៃល សមៃច 
ដក បៃទៃស ចៃញពី គៃមាន អាសន្ន 
នឹង ធ្វើទៅ តាម ការ គៃង ទុក។ ការ- 
ដក បៃទៃស ចៃញពី គៃមាន អាសន្ន 
នៃះគឺ ធ្វើឡើង បនា្ទាប់ពី សា្ថាន ការណ៍ 
ការ រីករាល ដាល វីរុស កូវីដ ១៩ មាន 
ការ អន់ថយ ៕ សុខ  សេីលុច

អ្នកសុើបអង្ក្រតអង្គការ
សហប្រជាជាតិអំពាវនាវឱ្រយ
ប្រជាជនមីយ៉ាន់មា៉ារក្រសាទុក
ឯកសារដ្រលយោធាប្រព្រតឹ្ត
បទល្មើស
ថ្ងៃពុធ  ទី ១៧ មីនា កៃុម អ្នក សុើប- 
អង្កៃត របស់ អង្គការ សហបៃជា ជាតិ 
ស្តីពី បៃទៃស មីយ៉ាន់មា៉ា  បាន អំពាវ- 
នាវឱៃយ បៃជាជន បៃមូល  និង រកៃសាទុក 
ភស័្តត៊ាង ឯកសារ នៃ បទល្មើស ដៃល 
យោធា បាន បៃពៃឹត្ត ចាប់តាំង ពី មាន 
រដ្ឋ បៃហារមក។  ការ បៃមលូ នងិ រកៃសា 
ភ័ស្ត៊តាង  គឺ ដើមៃបី កសាង សំណុំ រឿង 
នា ពៃល អនាគត បៃឆំង នឹង មៃដឹក- 
នាំ យោធា របស់ បៃទៃស មីយ៉ាន់មា៉ា 
បច្ច៊បៃបន្ន។
បៃធាន កៃុម អង្គការ សហ បៃជាជាតិ 
លោក  Nicholas Koumjian បាន 
និយយនៅ ក្ន៊ង សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ 
មួយ ថា៖ «អ្នកដៃល ទទួល ខុស តៃូវ 
ចំពោះ បទ ល្មើស អន្តរ ជាតិ ធ្ងន់ ធ្ងរ 
បំផុត គឺ អ្នក ដៃល មាន ឋានៈ ជា អ្នក- 
ដឹកនាំ ជាន់ខ្ពស់»។  លោក បាន បន្ត 
នយិយ ថា អ្នក ដៃលមាន ឋានៈ ខ្ពស ់
ទាំងនោះ មិនមៃន ជា អ្នក ដៃល បៃ- 
ពៃឹត្តបទ ល្មើស ជាក់ ស្តៃង និង មាន 
វត្តមាន នៅក ន្លៃង កើត ហៃត ុឡើយ ៕ 
សុខ  សេី លុច

ថ្របរាជ័យលើសំណើសំុក្រ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាក់ទិននឹងការ-
គំាទ្រយោធាឡើងវិញ
សភារបស់បៃទៃសថៃ បរាជ័យ ក្ន៊ង 
ការ អនមុ ័តចៃបាប ់ ដៃល នងឹ អនញុ្ញាត 
ឱៃយ មាន ការ ផ្លាស់ប្តូរ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ  ស្ដី 
អំពី ការ បៃើ បៃស់ កមា្លាំង យោធា 
ដៃលតៃូវបានពៃង  បនា្ទាប់ពីរដ្ឋ- 
បៃហារឆ្នាំ២០១៤។ ការ បរា- 
ជយ័នៃះ តៃវូ បាន គៃ ជឿ ថា   ជា ជហំាន 
មួយ របស់ សមាជិកសភា  ក្ន៊ង ការ - 
រារាងំ ដោះ សៃយ ករណ ីតវា៉ា តាមដង- 
ផ្លូវដ៏ធំកាលពីឆ្នាំមុន នៅ បៃទៃស ថៃ ។
ចៃបាប់នៃះ គៃង នឹង រួម បញ្ចូល ទាំង 
ផៃនការសមៃប់ គណៈ កមា្មោធិការ  
ដៃល តៃូវបានចាត់ តាំង  ដើមៃបី សរ- 
សៃរ  រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ឡើងវិញ ៕
សៅ សម្ភសេស 
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ហុង រស្មី

សៀមរាប : ធ្លាបត់ែទញិផលតិផល
សមែចសែប់ៗ ពីបែទែសជិតខាង
បែជាកសិករដាំបន្លែរមែងតែពឹង
អាសែ័យលើដីបណ្ដុះពីបែទែសថែ។
ប៉ុន្ដែពែលសកលលោកជួបវិបត្ដិកូវីដ-
១៩ដែលរារាងំដល់ការធ្វើដណំើររមួ
ទាំងចរាចរណ៍ទំនិញឆ្លងបែទែស
ការដឹកជញ្ជូនដីបណ្ដុះហាក់បានបង្ក
ការរាំងស្ទះដល់បែជាកសិករខ្មែរ។
ដោយមើលឃើញថាដីបណ្ដុះ

តែូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធតុដើម
ដែលអាចរកបាននៅក្នងុសែកុកសកិរ
ម្នាក់ក្នងុសែកុបន្ទាយសែីបានសហការ
ជាមួយអង្គការកសិកម្មមួយរិះរកវិធី-
សាស្ដែផលតិដីបណ្ដុះសមែប់ធ្វើការ
បណ្ដុះដំណាំបន្លែរបស់ខ្លួនក៏ដូចជា
បែជាកសិករដទែទៀត។
លោកខុងសោភ័ណបែធន

អង្គការ InternationalDevelop-
mentEnterprises(iDE)បាន
និយាយថា៖ «គោលបំណងចមែបង
គឺការកាត់បន្ថយការនំចូលផលិត-
ផលមកពីបរទែស។ជាក់ស្ដែងកាល
ពីបទិទា្វារពែដំែនបែទែសថែនៅខែមនី
ឆ្នាំមុនកសិករជួបការលំបាករកទិញ
ដីបណ្ដុះ។យើងគិតថាចុះបើគែបិទ

រហូតថាតើយើងមនដីបណ្ដុះឯណា
មកដាំតែសក់ផ្អែម?»។
លោកឡុងគានអាយុ៤៦ឆ្នាំជា

កសិករគំរូ និងជាអ្នកផលិតដីបណ្ដុះ
តែ១គត់របស់អង្គការ(iDE)នៅក្នងុ
ភូមិអូរទទឹងឃុំពែះដាក់សែុក
បន្ទាយសែីខែត្ដសៀមរាប។អង្គការ
iDEបច្ចុបែបន្នផ្ដោតសំខាន់លើកម្មវិធី
ដណំាំបន្លែក្នងុខែត្ដសៀមរាបបន្ទាយ-
មនជ័យនិងឧត្ដរមនជ័យ។
លោកបានបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ថា៖

«ពែលមើលដីបណ្ដុះគែ ខ្ញុំពិគែះ
ជាមួយiDEថាយើងសមតែអាចធ្វើ
កើតហើយខាងអង្គការបានទិញ
ម៉ាសុីនកិនសែកីដូងមកខ្ញុំធ្វើធែយូង
អង្កាមលាមកគោនិងដីដំបូកបន្ថែម
ថា្នាំផែសិតទែកូូឌើម៉ា(trichoderma)»។
ដោយសារលោកឡុងគាន ជា

កសកិរគរំូទើបអង្គការបានជែើសរសី
ផ្ដល់អាទភិាពឱែយធ្វើគមែងនែះមនុគែ
ដែលខាងអង្គការបានផ្ដល់ម៉ាសុីន
កិនសែកីដូងសមែប់ការកែច្នែ។
លោកបន្ដថា៖ «ដំបូងឡើយខ្ញុំដាំ

តែសក់ហើយពែលធ្វើដីបណ្ដុះជោគ-
ជ័យខ្ញុំអាចបែើបែស់ខ្លួនផងហើយ
កសិករផែសែងៗ ទិញយកទៅបែើយល់ថា
ល្អដែរ។ ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមតែសក់ផ្អែម
ប៉ែងប៉ាះឈើរីហើយបច្ចុបែបន្ននែះខ្ញុំ

សាកលែបងការ៉ុតនិងឪឡឹកលឿង»។
ដោយសារវាជារបរថ្មីថ្មោងដែល

ទើបទទួលបានការបណ្ដុះបណា្ដាល
ជនំញពីអង្គការកសកិម្មនងិទាមទារ
ឱែយកសិករចំណាយធនធនលើការ-
ទិញម៉ាសុីនអ្នកផលិតដីបណ្ដុះមន
តែម្នាក់គត់បែចាំសែុកបន្ទាយសែី។
លោកឃីមហ្វីណង់អភិបាលនែ

គណៈអភបិាលសែកុបន្ទាយសែីបាន
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ថា៖«ជាក់ស្ដែង
ការផលិតដីបណ្ដុះដំណាំ (បញ្ជាក់
នែះមិនមែនជាជីកំប៉ុសទែ)ទើបតែ
ចាប់ផ្ដើមចុះបងែៀនបាន៦ខែនិង
មនតែ១គែួសារក្នុងភូមិអូរទទឹងនែះ
ដោយសារមើលឃើញថាវាចណំាយ
ដើមទនុចែើនក្នងុការទញិម៉ាសុនីកនិ-
សែកីដូងទើបការអនុវត្ដមិនទាន់
ទូលំទូលាយ»។
កន្លងមកកសិករដាំដំណាំតែងតែ

បណ្ដុះគែប់ផ្ទាល់ទៅនឹងដីដែលជួន

កាលសែមោចសុីហើយពែលខ្លះល្អ
និងពែលខ្លះវាមិនល្អទៅ។ដើមែបីដាំ
ដំណាំបានល្អ ដីបណ្ដុះកូនគឺជា
សមសធតុសំខាន់ដ៏ចាំបាច់ដែល
ជួយកូនដំណាំដុះលូតលាស់។
លោកសោភ័ណបានឱែយដឹងថា៖

«ចពំោះដណំាំតែសក់ផ្អែមនងិដណំាំ
មួយចំនួនទៀតយើងពឹងដីបណ្ដុះពី
សែុកគែ។ បែទែសជិតខាងគែទិញ
សែកីដូងនិងអង្កាមពីយើងក្នុងតម្លែ
ថកៗហើយគែបញ្ជូនមកវិញនូវដី-
បណ្ដុះដែលមនតម្លែថ្លែ»។
បែសិនបើមនវត្ថុធតុដើមគែប់-

គែន់ដូចជាសែកីដូងកិនរួចអង្កាម
ដុតរួចនិងលាមកគោកសិករគំរូ
លោកឡុងគាន អាចផ្គត់ផ្គង់តមែូវ
ការក្នុងសែុកបន្ទាយសែី និងអាចទៅ
ដល់ជីកែងនិងបន្ទាយមនជ័យខ្លះ
ដែរ។លោកអាចផលិតបាន១ថ្ងែពី
៣០ទៅ៤០ការងុ។ដីបណ្ដុះ១ការងុ

តម្លែ១មុនឺរៀលដែលមនទម្ងន់ជាង
១០គីឡូកែម។
លោកឡងុគានបានរៀបរាប់វធិីធ្វើ

ដបីណ្ដុះថា៖«ដបំងូយើងទញិអង្កាម
មកដុតធ្វើជាធែយូងអង្កាមលាមកគោ
កែៀមជាបែភែទកំប៉ុសកិនឱែយល្អិតៗ 
សែកីដូងដែលសកចែញពីតែឡោក
កនិក្នងុម៉ាសុនីហើយដីដបំកូក៏យើង
មកកិនផងដែរ។បន្ទាប់មកលាយ
លែបាយទាំងអស់នែះយកទៅចំហុយ
និងទុកឱែយតែជាក់ទើបលាយថា្នាំ
ទែូកូឌើម៉ា(trichoderma)»។
លោកបន្ដថា៖ «ខ្ញុំសបែបាយចិត្ដ

បែសនិបើកសកិរយើងដទែទៀតចែះ
យល់ពីរបៀបផលិតដីបណ្ដុះនែះដូច
ខ្ញុំ។ប៉ុន្ដែរបរផលិតដីបណ្ដុះនែះរាង
នឿយដែរហើយបែសិនបើអ្នកមិន
ចែះស៊ូក៏ធ្វើមិនបានដែរ»។
ដោយសារតែវាជារបរមិនទាន់មន

ការពែញនិយម វាបានផ្ដល់បែក់
ចំណែញចែើនគួរសមដល់អ្នកផលិត។
អ្នកមនបំណងចាប់អាជីពនែះតែូវ
ពចិារណាចណំាយទញិម៉ាសុនីដែល
លោកសោភណ័អះអាងថាមនតម្លែ
ជាង២ពាន់ដុលា្លារ។
លោកសោភ័ណបាននិយាយថា៖

«តាមខ្ញុំដងឹផលតិផលក្នងុសែកុយើង
អត់ទាន់មននរណាធ្វើបាននោះទែ
ហើយខាងយើងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានធ្វើ
ពែញដែពែញជើងនៅឡើយទែដោយ
យើងនៅបន្ដជែើសរសីស្វែងរករបូមន្ដ
ឱែយបានតែឹមតែូវតាមស្ដង់ដា»។
លោកបញ្ជាក់ថាអង្គការនឹងផែសព្វ-

ផែសាយរបរផលិតដីបណ្ដុះដល់កសិករ
ដទែទៀតដែលចង់ចាប់ជំនញនែះ
ដោយនំពួកគែមកមើលការផលិត
ផ្ទាល់របស់លោកឡុងគានហើយ
អង្គការជួយផ្នែកបច្ចែកទែស៕

អ្នកស្រុកបន្ទាយស្រី
ផលិតដីបណ្ដះុពីស្រកី
ដូងផ្ដល់ក្ដសីង្រឃឹមដំបូង
បំផុតដល់ដំណាំបន្ល្រ

លោក ឡុង គាន  ចាប់ផ្ដើម ដាំ ត្រសក់ ផ្អ្រម ប៉្រងប៉ោះ ឈើរី និង បច្ចុប្របន្ន កំពុង សាកល្របង ការ៉ុត និង ឪឡឹក លឿង ។ រូបថតសហការី

រុក្ខជាតិ បណ្ដុះ ដោយ ប្រើ ដី បណ្ដុះផលិត ពី ស្រកីដូង   ។ រូបថតសហការី លោក ឡុង គាន (ឆ្វ្រង)អាច ផលិត បាន ៣០ ទៅ ៤០ ការុង  ។ រូបថតសហការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ដែល វិស័យ 
ថត ខែសែ  ភាព យន្ត ហាក់ ដូចជា-   
មាន  ភាព ទែងឹ ក្នងុ វបិត្ត ិកវូដី១៩ 
នោះ សែប់ តែ  តារា សម្តែង-   
បែុស  រាង ខ្ពស់ និង រូប រាង សង្ហា 
លោក ឆឹម សក្កដា លែច វត ្ត- 
មាន  ក្នងុ  សលិែបៈ ផែសែង មយួ ទៀត 
គឺ   បែក្លាយ ជា តារា ចមែៀង នៅ 
ផលិត កម្ម  Top Music ដែល 
ជា  បុតែ សម្ព័ន្ធ នែ ផលិត កម្ម - 
ថោន  ហើយ  កំពុង  មាន បទ- 
ចមែៀង  ហូរ ហែ បំព ែ អារម្មណ ៍  
មហាជន។ 

គែ ឃើញមាន   MV បទ-  
ចមែៀង   លោក ឆឹម សក្កដា  
ចែញ ថ្មីៗ ជា ហូរ ហែនៅ  ក្នុង-  
ផលិត កម្ម Top Music រួម មាន 
ដូចជាបទ«សួរតែង់ៗ » បទ«ធ ុង- 
បាស់ល្វើយៗ» បទ «សែឡាញ់- 
ស្ងាត់ៗ បែកស្ងាត់ៗ» និង  បទ 
«បាត់ស្នែហ៍ខែភ្ជុំ» ខណៈ បទ  
ចែៀង   ឆ្លើយ ឆ្លងជាមួយ  នឹង កញ្ញា 
ចែម សែីល័ក្ខ   វិញ មាន ដូចជា - 
បទ «ប្ដចីាកស់្មគុ» នងិ 
បទ «កំលោ ះ លក់ ់ - 
ពង»   ជា ដើម។ 

ករ មក  ជែកកោន 
នៅ ទែនំ ផលិតកម្ម 
Top Music  នែះ 
លោក សក្កដា- 
និង  កញ្ញា ចែម 
សែីល័ក្ខ ក៏ ទំនង 
ជាមានកុង តែ 
រយៈ ពែល យូរ - 
មួយ  ដែរ នែះ បើ 
តាម  ករ បង្ហើប បែប ់
ពី  ចំណុច សែដៀង គ្នា 
ខ្លះ រ បស់ លោក ឆឹម 
សក្កដា ក៏ ជា តារា- 
ចមែៀង  បែុស   និង  ជា 
រៀម ចែបង សិលែបៈ ដែល មាន-  
ភាព   ស្និទ្ធស្នាល នឹងកញ្ញា-  
ចែម សែីល័ក្ខ ដោយ  អភិ វឌែឍ  
ខ្លួន  ពី តារា សម្តែង និង ពិធីករ 
មក ជា  តារា   ចមែៀង  នោះ។

លោក ឆឹម សក្កដា បាន - 
បង្ហើប ថា៖ «សមែប់ខ ្ញុំ បាន 
ចូល  មក ផលិត កម្ម នែះជិត ២ 
ឆ្នាំហើយ  ពោលគឺ ចូល ចែៀង 
ខណៈ  ពែល មាន  ករ កើត ជំងឺ 
កូវីដ១៩ តែ ម្តង ហើយ  លក្ខ- 
ខណ្ឌ ចែៀង  នៅផលិត កម្ម  Top 
Music សមែប់ ខ្ញុំ និង សែីល័ក្ខ 
ក៏  មិន ខុស ពី ខ្ញុំ ដែរ  ទែ គែន់  តែ ខ្ញុំ 
ចូល  ផលិតកម្ម នែះ  មុន គត់ - 
បែហែល  ចំនួន ៥-៦ ខែ ហើយ 
មក ទល ់ពែល នែះ  ។ ឯ រឿង កងុតែ 

ជា  រឿង សមា ្ងាត ់ដែល មនិ អាច បែប ់បានទែ  
តែ  គែន់តែ  បង្ហើប ថា គឺ ពួក យើង សុទ្ធ តែ 
ចែៀង  រយៈ ពែល មួយ យូរ»។

 គរួ រឭំក  ដែរថា  តារា សម្តែង  នងិ ពធិកីរ  
លោក ឆឹម សក្កដា បាន ធ្វើ ឱែយ  ភា្ញាក់ ផ្អើល 
ខ្លាំង ផង ដែរ  កលពី ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ - 

លោក  តែូវ  បាន មហាជន តាមដាន ពី 
សម្ព័ន ្ធ ស្នែហ៍ លោកជាមួយ នឹង 
កពំលូ តារា ចមែៀង នៅ ហងែស- 
មាស   អ្នកនាង ពែជែ សោភា 
មាន ភាព  ល្អូក  ល្អិន នឹង គ្នា 
រហូត មាន លែច ឮថាជា - 
គូស្នែហ៍  នឹង គ្នា    ហើយ 
លោក ឆឹម សក្កដា ក៏ 
ធ្លាប់  បាន បក សែយ-  
ចមែៀង  រួម គ្នា ១បទ ដែរ  
គឺ បទ « សុភមង្គល- 
ស្នែហ៍ » ជា មួយនឹង-   
ពែជែ សោភា។ 

ករ  បើក បែះដូង - 
ទទួល យក   មា្ចាស់ ចិត្ត  
សោ្មោះ ហើយ ហា៊ាន 

បណ្តើរ គ្នា   បើក  ចំហ   មុខ 
មហាជន និង មិត្ត អ្នក សិលែបៈ  
ថែម  ទាំង មាន ឱកស  ថត កុន 
ជា មយួ គ្នា នោះ ក ៏សែប ់តែ លែច ឮ 
ព័ត៌មាន ថា តារា ចមែៀង កំពូល 
ដែល ឈរ ជើង  លើ ទែន ំផល ិតកម្ម 
ហងែសមាស    អ្នកនាង ពែជែ សោភា 
នងិ តារា  បែសុ របូ សង្ហា  លោក ឆមឹ 
សក្កដា ពែម ដាក់ ចិត្ត ទទួល យក  
ករ   ពិត    និង បាន កំណត់ វែលា 
ចូល រោង ជ័យ  នៅឆ្នាំ ២០២០    
ទៀត ផង។  ប៉ុន្តែមួយ រយៈ ចុង-  
កែយនែះ  អ្នក ទាំង ២ ហាក់ 
មាន   ភាព ស្ងាត់ រៀងៗខ្លួន  មិន - 
ទាន់   ដឹង ពី មូល ហែតុ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងែសុកែ ទី១៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗ នែះ សែប់តែ 
បង្ក ក រភា្ញាក់ផ្អើល ខ្លាំង ពែញ - 
បណ្តាញ  សង្គម  ទៅ នឹង សរ 
ទមា្លាយ  ក រពិត ស្តី ពី រឿងពាក់ - 
ព័ន្ធ   នឹង   ភាព បែ  បែួល សមែបុរ - 
កយ    របស់ ខ្លួនដែលមើល ទៅ 
ផ្ទែ   មុខ មាន សែបែក ពណ ៌ កែមៅ 
ពែលៗ គឺ ខុស ពី មុន  ដែល 
មាន  ពណ៌ សមែបុរ  សែបែក ឡើង   
ស កែបុស នោះ។   

នែះ បើ តាម ករ បង្ហើប បែប់ 
តាម  រយៈ ករ ចែញជា  សរ អម-   
នងឹ របូ ថត បរយិាយ ថា៖«  ហែត-ុ 
អ ី  បាន ជា ខ្ញុំ  សមែច  ផូស្ត  រូប-   
ទាំង   ដែល    ដឹង ថា  មុខ មាត់  មិន 
ទាន់  បែកែតី  ?  ពែះ  ខ្ញុំ  មិន  ចង់ 
ឱែយ បង ប្អូន  ខង សរព័ត៌មាន   ឬ  
ក៏  ខង ទូរ ទសែសន៍ នានា  គិត ថា  
ខ្ញុ ំ ឫក  ហើយមនិ ចង ់ផ្តលជ់ា  បទ-  
សមា្ភាស ឥឡូវ នែះ  បង ប្អូន  បាន ឃើញ  ហើយ     
បង  ប្អូន  បែកដ ជា  ឆ្ងល់ ថា  ហែតុអ្វី  មែន  ទែ ?នែះ  
គ ឺ  មក   ព ីឥទ្ធ ិពល   ក ំរស្ម ី  នែ ករ  ពែយាបាល  ជងំ ឺ  ហើយ-  
ខ្ញុំ    ក៏ មិន  ចង់ បក សែយ  អ្វី  ចែើន   ជាង  នែះ ដែរ » ។

រពំែចនោះ ក ៏មាន ករ ចលូ ទៅ ចចុ មើល  នងិ   
Comment យា៉ាង ចែើន  ដោយ ភាគ ចែើន 
បាន សរសែរជនូ ពរ ដល ់តារា ចមែៀង  នងិ 
តារាសម្តែង មាន វយ័ សែ បា្លាយ តែ សមែស ់
នៅ សែស់ ស្អាត មិន ចាញ់ ក្មែង អ្នកនាង 
សុិន ឧត្តមផលា្លា  តែ ម្តងតាម បណ្តាញ 
សង្គម  ហ្វែសប៊កុ ។ គែ ឃើញ មាន ពាកែយ- 
ពែចន ៍ជូនពរ សឹង តែ ដូចគ្នា  កែយ ពី 
តារា  ចមែៀងសែី  ដែល បាន វិល មក - 
បែឡកូ  សលិែបៈ វញិ   ជាមយួ  នងឹ អាជពី ថ្ម ីជា 
តារា  សម្តែង កប នងឹ ត ួសម្តែង ជា មា្តាយ  នោះ 
ថា ៖ « ជូន ពរបងឆប់ បាន បែសើរ  សុខ- 
ភាព ល្អ ឡើង វិញ  ទោះ មិន អាចដូច ដើម-  
ក៏អាច ជួសជុល បន្ត រស់ទៀ ត ពែះ នៅ 
មាន  មា្ដាយ  និងកូនៗដែលជាកមា្លាំងចិត្ត » 
និង  មាន សរ ផែសែង ទៀតសរសែរ   ថា ៖   
« ពែល ឃើញ  បងផូស្ត តាំងពីដំបូង  ដឹង     
ថា  បង សែី ពិតជាបែបែួល ចែើន  គឺ - 
បែហែល  មក ព ីបញ្ហា ជងំ ឺរបស ់បង  តែ   
ប្អនូ    អត ់ហា៊ាន ស ួរ    យា៉ាងណ  សមូ ជនូ- 
ពរបង ឱែយឆប់ ជា សះ សែបើយ » ។ 

យា៉ាងណ ព័ត៌មាន លម្អិត ថា  តើ 
តារា សម្តែង និង ចមែៀង សែី វ័យ  
៤១ ឆ្នា ំរបូ នែះ បញ្ហាអ្វ ីឱែយ បែកដ  
ឬ មានជំងឺ អ្វីដែរ នោះ ក៏ មិន តែូវ - 
បាន អ្នកនាង សុិន ឧត្តមផលា្លា 
បក សែយ ឡើយ ដោយ បែព័ន្ធ 
ទូរ ស័ព្ទ របស់អ្នកនាង មិន អាច 
ទាក់ទង បានថ្ងែនែះ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា - 
អ្នក នាង សុនិ ឧត្តម- 
ផលា្លា  មាន បន្ទុក 
ចិញ្ចឹម កូនចំនួន 
៣ នាក់  ខណៈ 

ចាប  ់តាងំព ីស្វាម ីបាន ចែក ឋាន  ចោល អស ់ពែល 
បែមាណ ជិត  ១០ ឆ្នាំ មក ហើយ ពែះតែ ជួប 

ឧបទ្ទវហែតុ គែះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ 
និង  បច្ចុបែបន្ន នែះ ក្លា យ ជា ថៅ កែ 
លក់  គែឿង សែបង់ ចីពរ និង  
សមា្ភារ   បុណែយ នានា ហើយ ក៏ 
ទើប  តែ បែកស វិល តែឡប់  
មក រក ទែន ំចាស ់វថិ ីសលិែបៈ 
ចមែៀង    ៣-៤  ឆ្នា ំបនា្ទាបព់ ី
បាត់  មុខ រយៈពែល ជាង  

១០  ឆ្នាំ មក នោះ ។ 
កែយពី បាន វិល-  

ចលូ  សលិែបៈ វញិ នោះ 
មហាជន ឃើញ ថា  
សមែស់  របស់ តារា- 
ចមែៀង  សែី មែ មា៉ាយ  
កូន ៣ កន់តែ មាន 

សមែស់ ផូរផង់ ចង់ 
ខ្លាំង ជាង កលពី នៅ 
លីវ  ទៀត ខណៈ ទីផែសារ 
សិលែបៈ វិញ  គឺ អ្នកនាង 
សុិន ឧត្តមផលា្លា មិន 
តែឹម  តែ សមែបូរ កន្លែង 
ចែៀង  នោះ ទែ គ ឺថែម  
ទាំង កោ្តាប បាន  
ឱកស  ថតកុន - 
ភាគ  ជា ហូរហែ - 
រហូត មក៕ 

ថ្មីៗ នេះ តារា ចមេៀង និង សម្តេង អ្នកនាង សិុន ឧត្តមផល្លា បង្ហោះ រូប 
ដេល ខ្លនួ បេបេលួ សមេបុរ កាយ ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក

លោក ឆឹម សក្កដា កំពុង តេ ផុសផុល នឹង ការ ចេញ បទ ចមេៀង ហូរ ហេ 
នៅ ផលិត កម្ម Top Music។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 

សិ៊ន ឧត្តមផល្លា បកស្រាយ 
រឿងខ្លនួ  ប្រាប្រាលួ សម្រាបុរកាយ  

ឆឹម សក្កដា អភិវឌ្រាឍខ្លនួជា តារា- 
ចម្រាៀងពង្រាកីទីផ្រាសារសិល្រាបៈ

តារា ចមេៀង  និង សម្តេង មេម៉ាយ កូន ៣ អ្នកនាង 
សិុន ឧត្តមផល្លា   ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 

តារា សម្តេង បេសុ រូប សង្ហោ លោក ឆឹម សក្កដា ដេល 
អភិវឌេឍខ្លនួទៅ ជាតារាចមេៀង   ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 



ថ្ងៃសុកៃ ទី១៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អ្នក បៃដាល់ វ័យ ក្មៃង  
របស់  សមាគមកីឡា បៃ ដាល់ 
កៃ សួង ការ ពារ ជាតិ ធន់ ចំរុ៉ង  បាន 
នឹង កំពុង តៃ ធ្វើ ឱៃយ កៃរ្តិ៍ឈ្មោះ របស់ 
ខ្លនួ ចាប់ ផ្តើម លៃបី ខណៈ រូបគៃ 
បានយក ឈ្នះ ទំាង អ្នក បៃដាល់ 
ជើងចាស់ និងជើងថ្មជីាប់ៗ គ្នា 
និងមិនទាន់ ស្គាល់ការ ចាញ់ សោះ 
នោះ ចំណៃក នៅ ល្ងាច ថ្ងៃសៅរ៍ 
នៃះ ចំរុ៉ង នឹង តៃវូ ជួប ជើង ចាស់ 
ធ្លាប់បៃកួត ចៃើនជាង ខ្លនួចូល 
៦០ ដង ឡុង ឡា នៅ សង្វៀន 
បាយ័ន បុ៉ន្តៃ ចំរុ៉ង នៅ តៃ រំពឹង ខ្ពស់ 
ក្នងុ ការ ស្វៃង រក ការ ឈ្នះ ឱៃយ បាន 
គៃប់ ១៨ លើក។

លោក  ធន់  សុភា  ដៃលជា 
គៃ ូបង្វកឹ   ធន់  ចំរុ៉ង  បាន បៃប់ ថា ៖  
« ចំរុ៉ង  ទើប តៃ មក សំុ ហាត់ បាន 

តៃមឹ ១ ឆ្នា ំបុ៉ណ្ណោះ  តៃ  ឡើង បៃ កួត 
ជា មួយ ជើង ខ្លាងំ លៃបី ៗ  មួយ ចំនួន  
ឈ្នះ ជា និច្ច  ពោល គឺ ១៨ លើក 
ឈ្នះ ១៧  និង  ស្មើ ១ លើក   ក្នងុ 
នោះ បាន ផ្តលួ ដៃ គូ ឱៃយ  សន្លប់ បាន 
១៤ លើក  មិន ឱៃយ តដៃ រួច» ។

 លោក  ធន់  សុភា  ដៃល ជា ជំនួយ- 
ការ ផ្គ ូផ្គង ឱៃយ សង្វៀន បាយ័ន  ផង 
នោះ  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ «ធន់  ចំរុ៉ង   
ពិត ជា លំបាក រក ដៃ គូ ទប់ ទល់ 
ជា មួយ ណាស់  ហើយការ បៃកួត 
លើក នៃះ ចំរុ៉ង  មាន ភាគ រយ ឈ្នះ 
ខ្ពស់   ពៃះ ការ វ៉ៃ ចៃញ  មាន ស្នៀត 
កណា្តាប់ ដៃ  និង ទាត់ ធ្ងន់  ពៃម- 
ទំាងមាន  កមា្លាងំ ធនា ៥ ទឹក  មិន 
ងាយ ថម ថយ  នោះ ឡើយ» ។ 

ដោយមាន សៃកុ កំណើត នៅ 
ភូមិ ថ្ម ទទឹង  ឃំុ ជំា តាម៉ៅ  សៃកុ មៃ - 
មត់  ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុ ំ ធន់  ចំរុ៉ង ជា កូន 
កសិក និងជា កូនទី ២  ក្នងុ ចំណម 

បង ប្អនូ ចំនួន ៤ នាក់   ដៃល គ្មោន 
សច់ ញាតិ  ជា អ្នក  លៃង កីឡា នោះ 
ទៃ បុ៉ន្តៃ តាម រយៈការ  មើល បៃដាល់ 
តាម ទូរទសៃសន៍ជា  បៃចំា បាន ជំរុញ 
ឱៃយ ក្មៃង បៃសុ មា្នាក់ នៃះ  កើតមាន 
ជាចំណង់ ចំណូល ចិត្ត  ចង់ ហាត់ 
ឡើង បៃ កួត ។  បនា្ទាប់ មកតាម រយៈ 
មិត្ត ភក្ត ិចំរុ៉ង   បាន មក សំុ  លោក  
ធន់  សុភា  ដើមៃបី ហ្វកឹ ហាត់ បៃដាល់  
និង បាន ឡើង បៃ កួត  ចំនួន ១៨ 
លើក  ឈ្នះ ១៧  និង  ស្មើ ១ដង ។  

កីឡាករធន់  ចំរុ៉ង បាន  បៃប់ថា៖   
«ដៃ គូ ដៃល ខ្ញុ ំធ្លាប់  បៃកួត មាន ជើង- 
ចាស់  និង ជើង ថ្ម ីហើយ ពួកគៃ  
ភាគ ចៃើន លំបាក គៃច ពីការ  សន្លប់ 
ណាស់  ដោយ ក្នុង នោះ  ខ្ញុំបាន  
ឈ្នះ ដូច ជា  មិុល សរុន , ឆយ  
មាស , បៃក់  សីុណាត , នឹម  ណន, 
បៃក់  ឌីណា , ឯម  សីហា ,  សៃក  
គឹម ផាន , សៃក  គឹម ផៃ,  ពៅ  ចំរុ៉ង,   

ធ  វាសនា   និង ស្មើ ជា មួយ  ធ  
វាសនា  ជា ដើម ។  ចំណៃក លើក 
នៃះ  ទោះ ជា បង  ឡុង  ឡា  មាន 
បទ ពិសោធចៃើន  ក្នងុ ការ បៃ កួត  
ហើយ  ការ បៃ កួត របស់ គត់ ល្អ មៃន  
បុ៉ន្តៃ  ខ្ញុ ំគិត ថា  សងៃឃឹម យក ឈ្នះ 
គត់ ៨០ ភាគ រយ» ។ 

ចំណៃក  លោក សៃ ី សុខ  សុខុម  
ជាអ្នក គៃប់ គៃង កីឡាករ  ឡុង  ឡា  
ក៏ បាន ទទួល ស្គាល់ ថា  ឡុង  ឡា   
លំបាក ទប់ ទល់ ជា មួយ ជើង ថ្ម ី ធន់  
ចំរុ៉ង ដៃរ។ «ឡុង ឡា  កំពុង  ហាត់   
តៃៀម បច្ចៃក ទៃស បាន ល្អ  បុ៉ន្តៃ 
ប៉ះ ជា មួយ ជើង ថ្ម ីធន់  ចំរុ៉ង  នៃះពិត 
ជា ការ ងារ ធ្ងន់ មៃន  និង លំបាក 
ឈ្នះ  ដោយ ខ្ញុំ សងៃឃឹម តៃឹម ៥០ 
ភាគ រយ បុ៉ណ្ណោះ »។ 

លោក សៃ ី សុខ សុខុម បាន 
បញ្ជាក់  ថា ៖ «ឡុង ឡា បៃ កួតយូរ 
ហើយ ដោយ បាន បៃកួត  លក្ខណៈ 

អន្តរជាតិ  និង ធ្លាប់ ឈ្នះ ចំណាត់- 
ថា្នាក់ លៃខ ៣ ផង ដៃរ  ហើយ  តាម 
ខ្ញុ ំមើល  បច្ចៃកទៃស របស់  ឡុង  
ឡា  ល្អ ជាង  បុ៉ន្តៃ អាច ចាញ់ បៃៀប 
កមា្លាងំ   ពៃះ  ធន់  ចំរុ៉ង  នៃះ របៀប 
បៃ កួត វាយ សមៃកុ សនា្ធាប់ ៥ ទឹក  
មិន ងាយ ដក ថយ នោះ ឡើយ  
ហៃតុ នៃះ អ្នក បៃដាល់ មួយ ចំនួន 

ភាគ ចៃើន ចាញ់ ដោយ សរ សន្លប់ 
នៃះ តៃ ម្តង ។  ចំណៃក  ឡុង  ឡា  
អាច មាន ចំណុច យក ឈ្នះ បាន  
គឺ វាយ មិន ត ទល់ ខ្លាងំ ទៃ  តៃ គៃច 
ចៃញ  ដើមៃបី វាយ បក យក ពិន្ទ ុ ទើប 
ទទួល បាន លទ្ធផល ឈ្នះ  បុ៉ន្តៃ  
មិន ដឹង ថា  វា ធ្វើ បាន បុ៉ន ណា នៅ 
ឡើយទៃ» ៕  

ធន់ ចំរុ៉ង តេវូ បេកួតជាមួយ ឡុង ឡា នៅ ថ្ងេសៅរ៍នេះ  ។ រូបថត សហ ការី

ជើងថ្មមិីនធ្លាប់ស្គាល់ការចាញ់ធន់ចំរុ៉ងរំពឹងឈ្នះជើងចាស់ឡុងឡានៅបាយ័ន

Bayernបន្តដំណើរការពារជើងឯក
ក្រោយឈ្នះLazio ២ជើង៦-២ 

កេុងមុយនិច : កៃុម ជើង ឯក 
ចាស់ Bayern Munich ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ វគ្គ ៨ កៃុម ចុង- 
កៃយ  នៅ កៃប ខណ័្ឌ Cham-
pions League ខណៈ ការ - 
ឈ្នះ  ២-១ លើ កៃុម Lazio 
អំឡុង ការ បៃកួត ជើង ទី២ វគ្គ 
១៦ កៃមុ ចងុ កៃយ កាល ព ីថ្ងៃ 
ពុធ នាំ ឱៃយ កៃុម យកៃស អាល្លឺម៉ង 
មាន គៃប់ បាល់ សរុបពី ការ- 
បៃកួត ទាំង ២ជើង ចៃើន ជាង 
កៃុម របស់ អុីតាលី ៦-២ ។ 

សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ ឯ 
កឡីដា្ឋាន Allianz Arena នៃះ 
គៃប់ ដំបូង របស់ កៃុមមា្ចាស់ ផ្ទះ  
បាន មក ដោយ សរ ការ ស៊ុត 
បាល់ ពិន័យ ១១ម៉ៃតៃ របស់ 
ខៃសៃ បៃយទុ្ធ Robert Lewand-
owski ខណៈ គៃប់ ទី២ ធ្វើ  
សមៃច ដោយ  Eric Maxim 
Choupo-Moting ហើយ 
ចំណៃក ១គៃប់ របស់  Lazio 
កើត មាន ដោយ ការ តៃត របស់  
Marco Parolo ។

កៃយ ទទួល បាន លទ្ធផល 
នៃះ ខៃសៃ បមៃើ របស់ កៃុម Bay-
ern បៃប់ ទូរទសៃសន៍ Sky ថា ៖ 
« ជ័យ ជម្នះ នៃះ សំខន់ ណាស់ 
សមៃប់ យើង ។ វា ជា ឌីអិន អៃ  
របស់ ពួក យើង ដៃល ចង់ ឈ្នះ 
គៃប់ ហ្គៃម ។ យើង លៃង ដោយ 
ទំនុក ចិត្ត បើទោះ ជា វា មិន មៃន 
ជា ទមៃង ់ លៃង ដ ៏អស្ចារៃយ ណាស-់ 
ណា  និងបើទោះជាតៃូវខក ចិត្ត 
ដោយសរ ភា្លាត ់របតូ គៃប ់បាល ់
ក៏ ដោយ » ។  

ការ ឡើង ទៅ វគ្គ  នៃះ បាន ធ្វើ 
ឱៃយ កៃុម Bayern វា៉ា ដាច់ ចំនួន 
១៨ លើករបស់ កៃុម អ្នក មាន 
បុណៃយ Barcelona ក្នុង ការ - 
បងា្ហាញ វត្តមាន នៅ Champi-
ons League វគ្គ ១/៤ 
ផា្ដាចព់ៃត័ៃ គតិ តាងំព ីកៃប ខណ័្ឌ 
កំពូល របស់ អឺរ៉ុប នៃះ តៃូវ បាន 
ប្ដូរ  ពី ឈ្មោះ ដើម «European 
Cup» មក ឈ្មោះបច្ចុបៃបន្ន។

លើស ពី នៃះ ទៀត កៃុម ដៃល 
ជា ស្ដៃច នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Bun-
desliga បាន បនា្លាយ ការ លៃង 
ដោយ មិន ចាញ់ទាល់តៃសោះ 
នៅ Champions League 
នៃះ រហតូ ដល ់១៩ហ្គៃមហើយ 
ក្នុង រយៈ ពៃល ២ឆ្នាំ ។ 

កៃយ កៃុម  Lazio  ធ្លាក់ 
ចៃញ ពី កម្មវិធី បៃកួត បៃជៃង 
នៃះ គៃូបង្វឹក លោក Simone 
Inzaghi និយាយ ថា ៖ « យើង 
ចាបំាចត់ៃវូ ការ ទមៃងល់ៃង ដ ៏ល្អ 
មយួ ពៃះ យើង បាន ធ្លាក ់ចៃញ 
ពី ការ បៃកួតហើយ ។ កៃុម មួយ 
ចំនួន ពិបាក បៃឈម ជាមួយ 
ណាស់ ហើយ  Bayern គឺ ជា 
កៃុម១ ក្នុង ចំណម ហ្នឹង » ។

បើ ទោះ ជា កៃុម របស់ ខ្លួន 
បានចាញ់ ៤-១ នៅ ជើង ទី១ 
ក៏ ដោយ ក៏ បៃកួត នៃះ លោក 
Inzaghi បាន សមៃច ឱៃយ ខៃសៃ- 
បៃយទុ្ធ Ciro Immobile ដៃល 
រក គៃប ់បានចៃើន ជាង គៃ  ក្នងុ 
កៃុមសមៃក ដៃរ ដោយ ដាក់ 
Vedat Muriqi  លៃងតំណៃង 
នៃះ ជំនួស វិញ ៕ AFP/VN

តោខៀវដាក់គោលដៅឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រោត័្រោ
កេងុឡុងដ ៍: លោក Thomas 

Tuchel បាន ថ្លៃង ថា កៃុម 
Chelsea ដៃល ពោរ ពៃញ ដោយ 
មហិច្ឆតារបស់លោក  ដាក់ 
គោលដៅ ឱៃយ បាន ឡើង ដល់ 
វគ្គផា្ដាច់ ពៃ័តៃ នៅ កៃបខ័ណ្ឌ 
Champions League   ខណៈ 
Hakim Ziyech បញ្ចប់  ភាព- 
ខៃសត់ គៃប់ បាល់  ដោយ ការ រួម- 
ចំណៃក ជួយ ឱៃយ កៃុម តោ ខៀវ 
ឈ្នះ Atletico Madrid ២-០ 
ក្នុង បៃកួត ជើង ទី២ វគ្គ ១៦ កៃុម 
ចុង កៃយ កាល ពី  ថ្ងៃ ពុធ ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធអន្តរ ជាតិ មា៉ៅរ៉ុក 
Ziyech ធ្វើ បាន សមៃច  គៃប់- 
ដំបូង របស់ ខ្លួន គិត តាំង ពី ខៃ 
តុល មក ដើមៃបី ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
នាំមុខ ១-០ នៅ វគ្គ ទី១  នៃ ការ- 
បៃកួត នៅ ឯ កីឡដា្ឋាន Stam-
ford Bridge ។ ខៃសៃ បមៃើ បៃយទុ្ធ 
Emerson ងើប ចៃញ ពី កៅអី 
កីឡាករ បមៃុង មក ស៊ុត បញ្ចូល 
ទី  នៅ ចុង ម៉ៅង វគ្គ ទី២ ដូច្នៃះ 
ចុង កៃយ Chelsea ឈ្នះ 
Atletico  ទាំង ២ជើង  ៣-០ ។

 កៃុម ភ្ញៀវ Atletico បន្ថៃម  លើ 
លទ្ធផល បរាជ័យ ដៃល នាំ ឱៃយ 
ធ្លាក់ពី អឺរ៉ុប  នៃះ នៅ រង គៃះ 
ដោយ ការ  បាត់ សមាជិក មា្នាក់ 
ទៀត ផង ពៃល ខៃសៃ ការពារ Ste-
fan Savic តៃូវ  បណ្ដៃញ  ចៃញ  
ដោយសរ យក កៃង ដៃអុក ពោះ 
របស់ Antonio Rudiger ។

លទ្ធផល នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ លោក 
Tuchel ដឹក នាំ  Chelsea អត់ 
ចាញ់ រហូត ដល់ ១៣ លើក 
ហើយ តាំង ពី មក អង្គុយ កៅ អី  

ជំនួស  លោក Frank Lamp-
ard ដៃល តៃូវ បាន បញ្ចប់ តួនាទី 
ជា គៃូបង្វឹក ក្នុង ខៃ មករា ខណៈ  
ចំនួន នៃះ ធ្វើ ឱៃយ បុរស  សញ្ជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់  វា៉ា ដាច់ កំណត់តៃ 
របស់ អតីត អ្នក ចាត់ ការ លោក 
Luiz Felipe Scolari និង 
Jose Mourinho ដៃល ចាប់- 
ផ្ដើម ការងារ ដំបូង  ដោយ ការ ដឹក- 
នាំ កៃុម មិន ចាញ់  ១២ បៃកួត ។

Chelsea ដៃល តៃវូ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
មាន ជីវិត ជីវា៉ា វិញ ដោយ លោក  
Tuchel ភា្លាត់ របូត តៃ ២គៃប់ 
ប៉ុណ្ណោះ ហើយ អត់ តៃូវ គៃ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី រហូត ដល់ ៦ លើក  
ហើយ ពី  គៃប់ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ។

លោក  Tuchel បាន ថ្លៃង  ថា ៖ 
« ជា ការ បងា្ហាញ ឃើញ នូវ ទមៃង់ 
លៃង  ដ៏ល្អ ណាស់។ វា ជា ការ- 

បៃឹង បៃង ដ៏ អស្ចារៃយ ។ ខ្ញុំ អាច 
មាន អារម្មណ៍ ដឹង ថា យើង ពិត- 
ជា  តៃូវ ការ បៃប ហ្នឹង។ យើង មាន 
ក្ដ ីសខុ នងឹ ការ បៃកតួ ។ ពកួ ក្មៃងៗ 
(កីឡាករ) លៃង ដោយ សៃុះ គ្នា 
និង ក្លៀវ កា្លា ដូច គ្នា ។ យើង កំពុង 
មាន មហិច្ឆតា កមៃិត កំពូល ក្នុង 
ការ ចង់ ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត » ។

ការ នាំ  Chelsea ឱៃយ ឆ្លង ទៅ 
វគ្គ ១/៤ផា្ដាច់ ពៃ័តៃ ជា លើក 
ដបំងូ គតិ តាងំ ព ីឆ្នា២ំ០១៤ មក 
នៃះ គឺ សមិទ្ធ ផល ១ ទៀត ក្នុង 
ដៃ របស់ លោក Tuchel ដៃល 
កពំងុ សម្លងឹ ព ីលទ្ធភាព ក្នងុការ- 
តៃឡប ់ទៅ វគ្គ ផា្ដាច ់ពៃត័ៃ  ម្ដង ទៀត 
កៃយ រដវូកាល មនុ ជយួ Paris 
Saint-Germain ដល់ វគ្គ ហ្នឹង 
តៃ   ចាញ់  Bayern Munich ។

លោក Tuchel វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ  

បន្ថៃម ថា ៖ « ពួក គៃ លៃង ដោយ 
មាន ការ ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង គ្នា 
យា៉ៅង ពិសៃស។ ការ បៃកួត និង 
លទ្ធផលបៃប នៃះ ធ្វើ ឱៃយ យើង 
មាន  បៃៀប  ក្នងុ ការសមៃច កចិ្ចការ 
ដ៏ អស្ចារៃយ ។ ខ្ញុំ បៃកដ ក្នុង ចិត្ត ថា 
គ្មោន កៃុម ណា មួយ ចង់ បៃឈម 
ជាមួយ យើង ឡើយ ។ វគ្គ ៨ កៃុម 
មាន នយ័ ថា នៅ សល ់តៃ ៤ហ្គៃម 
ទៀត ប៉ុណ្ណោះ ដល់ វគ្គ ផា្ដាច់ ពៃ័តៃ 
ហើយ ។ ដូច្នៃះ វា ជា ការ បោះ- 
ជំហាន១ យា៉ៅង ធំ ហើយ មាន 
អារម្មណ៍ ពិសៃស មៃន ទៃន » ។

Chelsea ដៃល ឈ្នះ ពាន 
Champions League តៃ ម្ដង 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១២  បាន ឆ្លង ផុត 
ជាលើក ទី១ ក្នុង  វគ្គ បៃកួត ចាញ់ 
ធ្លាក់ នៃះ ចំនួន ៤ លើក ចុង- 
កៃយ របស់ ខ្លួន ៕ AFP/VN

Alonso (ឆ្វេង) របស់ Chelsea បេជេង គ្នា ជាមួយ Gimenez របស់ Atletico អំឡុងបេកួត នៅ Champions League។ AFP



   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ ការប្រកួតលីគកំពូលកម្ពុជាប្រចាំ
សប្តាហ៍ទី៣ដ្រលត្រូវធ្វើនៅថ្ង្រសៅរ៍និងថ្ង្រ
អាទិត្រយន្រះត្រូវបនគណៈកម្មការប្រកួតបល់-
ទាតជ់ាតិកម្ពជុា(CNCC)សម្រចផ្លាសប់្តរូកម្ម-
វិធីនិងលើកព្រលការប្រកួតទាំងស្រុងត្រម្តង
ចំណ្រកការប្រកួតថ្នាក់ខ្រត្តពានរង្វាន់សម្ត្រច
ហ៊ុនស្រនឆ្នាំ២០២១ក៏បនលើកព្រលការ-
ប្រកតួជាច្រើនគូដោយសារបញ្ហារកីរាលដាលជងំឺ
កវូដី១៩ដ្ររប៉នុ្ត្រគតិត្រមឹព្រលន្រះបនរកឃើញ
ក្រុមចំនួន៣ហើយត្រូវឡើងទៅកាន់ការប្រកួត
វគ្គ១៦ក្រុមចុងក្រយដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
តាមការជូនដំណឹងរបស់CNCCបនឱ្រយដឹង

ថការប្រកួតប្រចាំសប្តាហ៍ទី៣ន្រលីគកំពូល
កម្ពុជានៅថ្ង្រសៅរ៍និងថ្ង្រអាទិត្រយន្រះត្រូវបន
លើកព្រលទៅធ្វើនៅថ្ង្រអង្គារនិងថ្ង្រពុធដើម-
សប្តាហ៍ក្រយវិញហើយការលើកព្រលក្នុង
រយៈព្រលខ្លីន្រះគឺដើម្របីទកុព្រលឱ្រយក្រមុកឡីាករ
ជម្រើសជាតិដ្រលកំពុងល្រងនៅតាមក្លិបមួយ
ចំនួនបនសម្រកដោយសារពួកគ្រទើបបន
ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩កាលពីថ្ង្រចន្ទ។
ជាមួយការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីប្រកួតន្រះគឺជំនួប

រវងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះសូលទីឡូអង្គរជាមួយក្រុម
គរិវីងស់ខុស្រនជយ័នងិការប៉ះគ្នារវងក្រមុម្ចាស់
ផ្ទះភ្នពំ្រញក្រននងិខ្រត្តព្រវ្រងត្រវូលើកព្រល
ទៅធ្វើនៅថ្ង្រអង្គារទី២៣ខ្រមីនាចំណ្រកការ-
ប្រកតួរវងក្រមុនគរបលជាតិនងិណាហ្គាវលី,
ការជួបគ្នារបស់ក្រុមអាសុីអឺរ៉ុបនិងកងយោធ-

ពលខ្រមរភមូនិ្ទព្រមទាងំការប៉ះគ្នារវងក្រមុម្ចាស់
ផ្ទះអង្គរថយហ្គរឺនងិក្រមុជើងឯកបងឹក្រតត្រវូ
ឡើងទៅធ្វើនៅថ្ង្រពុធទី២៤ខ្រមីនា។
ប៉នុ្ត្រចពំោះការប្រកតួធំរវងក្រមុម្ចាស់ផ្ទះវសិាខា

និងព្រះខ័នរាជសា្វាយរៀងត្រូវបនលើកទៅធ្វើ
នៅថ្ង្រទី៥ខ្រឧសភាហើយការពន្រយារព្រលយូរ
ជាងគ្រប្របន្រះដោយសារក្លបិបល់ទាតវ់សិាខា
បនស្នើសុំព្រះនៅព្រលន្រះសមជិករបស់
ក្លិបវិសាខាទាំងអស់ចំនួន១៦៦នាក់កំពុងធ្វើ
ចតា្តាឡសីក័ដើម្របីរងច់ាំការធ្វើត្រស្តសណំាកជា
លើកទី២នៅថ្ង្រទី២២ខ្រមីនាបនា្ទាប់ពីការធ្វើ

ត្រស្តសំណាកលើកទី១កាលពីថ្ង្រទី៩ខ្រមីនា
គឺអវិជ្ជមនទាំងអស់គ្នាម្ដងរួចមក។
 កេមុតណំាង ខេត្ត ចនំនួ ៣ បាន ឆ្លង ផតុ វគ្គ ជមេុះ 
ដំបូង នេ ការ បេកួត ពាន  សម្តេច ហ៊ុន សេន
ដោយឡ្រកការប្រកតួថ្នាក់ខ្រត្តពានរង្វាន់សម្ត្រច

ហ៊នុស្រនឆ្នាំ២០២១ក៏ត្រវូបនCNCCលើក
ព្រលការប្រកតួជាច្រើនគផូងដ្ររដើម្របីបញ្ចៀស
ហនិភ័យន្រការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ប៉ុន្ត្រ
តាមរយៈការប្រកតួចនំនួ៥សប្តាហ៍នៅតាមពលូ
ទាំង៦កន្លងមកបនរកឃើញក្រុមចំនួន៣
ហើយឈ្នះកៅអីដើម្របីឡើងទៅកាន់ការប្រកួត

វគ្គ១៦ក្រុម។
យោងតាមលទ្ធផលន្រការប្រកួតកន្លងមក

ក្រុមខ្រត្តត្របូងឃ្មុំដ្រលបនឈ្នះទាំង៣ប្រកួត
នោះបនជាប់ល្រខ១ប្រចាំពលូចដោយស្វយ័-
ប្រវត្តិទៅហើយដើម្របីឡើងទៅកាន់វគ្គ១៦ក្រុម
ជាមួយការសល់១ប្រកួតក្នុងដ្រទៀតរីឯក្រុម
ខ្រត្តឧត្តរមនជយ័នងិក្រមុសៀមរាបអ្រហ្វសុីក៏
បនឡើងទៅវគ្គបន្តដ្ររប៉នុ្ត្រក្រមុទាងំ២ន្រះត្រវូ
ប្រកួតគ្នានាជំនួបលើកទី៤ចុងក្រយដើម្របី
ដណ្តើមយកល្រខ១និងល្រខ២ប្រចាំពូលគ
ព្រះ៣ប្រកួតកន្លងមកន្រះក្រុមទាំង២មន
៦ពិន្ទុស្មើគ្នា។
ចំណ្រកក្រុមចំនួន១១ទៀតក៏មនភាគរយ

ខ្ពស់ក្នុងការទទួលបនឱកាសឡើងទៅវគ្គបន្ត
ផងដ្ររក្នុងនោះពូលកមនក្រុមភ្នំព្រញហ្គា-
ឡាក់សុី ៨ពិន្ទុក្រុមខ្រត្តកំពង់ស្ពឺនិងក្រុម
ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងមន៧ពិន្ទុស្មើគ្នា ពូលខមន
ក្រុមខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យមន១០ពិន្ទុក្រុម
សហូ្វយី៉ាប៉្រលនិមន៧ពនិ្ទុក្រមុខ្រត្តបតដ់បំង
មន៦ពិន្ទុហើយពូលឃមនក្រុមខ្រត្តកំពង់-
ចាមមន៤ពនិ្ទុពលូងមនក្រមុកោះកងុអ្រហ្វសុី
មន៧ពិន្ទុក្រុមខ្រត្តក្របមន៤ពិន្ទុក្រុមខ្រត្ត
ព្រះសីហនុមន៣ពិន្ទុនិងក្រុមកំពុងឈរនៅ
ល្រខ២ពូលចអធិរាជដំរីឦសានខ្រត្តរតនគិរី
ដ្រលមន៣ពិន្ទុខណៈលក្ខខណ្ឌន្រការប្រកួត
គឺកណំតយ់កក្រមុល្រខ១នងិល្រខ២តាមពលូ
នីមួយៗសរុប១២ក្រុមរួមទាំងក្រុមល្រខ៣ល្អ
ចនំនួ៤ក្រមុដើម្របីឡើងទៅល្រងនៅវគ្គ១៦ក្រមុ
ចុងក្រយ៕

ពានសម្តេចរកឃើញ៣កេមុឡើងវគ្គបន្តរីឯលីគកំពូលលើកពេល
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ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្រយ Prince
RealEstateដ្រលជាសមជិកមួយ
របស់សម្ពន័្ធក្រមុហ៊នុPrinceHolding
Groupកាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍បនច្រក
អំណោយជាសម្ភារប្រើប្រស់ចាំបច់
ប្រចាំថ្ង្រជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន
៨០៤គ្រសួារនៅខណ្ឌចកំារមនដ្រលរង
ផលប៉ះពាល់ដោយសារការផ្ទុះជំងឺក្នុង
ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
ការបរចិា្ចាគន្រះត្រវូបនកើតឡើងត្រ

ប៉ុនា្មានថ្ង្រ បនា្ទាប់ពីប្រធានក្រុមហ៊ុន
អ្នកឧកញ៉ាChenZhiបនប្រកាស
បរិចា្ចាគថវិកាចំនួន៣លានដុលា្លារ-
សហរដ្ឋអាម្ររិកដើម្របីគំទ្ររដា្ឋាភិ-
បលកម្ពជុាក្នងុការប្រយទុ្ធប្រឆងំជងំឺ
កូវីដ១៩ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ-
កម្ពុជា។ ការគំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុន្រះ
ធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីការបរិចា្ចាគថវិកា
លើកដបំងូចនំនួ៣លានដលុា្លារសហ-
រដ្ឋអាម្ររិក ដ្រលបនបរិចា្ចាគដោយ
អ្នកឧកញ៉ាChenZhiកាលពីខ្រធ្នូ
ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅដើម្របីជួយដល់
ប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងការទិញវ៉ាក់សំាង
បង្ការជំងឺកូវីដ១៩។
ការបរចិា្ចាគចងុក្រយន្រះគជឺាផ្ន្រក

មួយន្រយុទ្ធសាស្ត្ររួមលើវិស័យបរិ-
សា្ថានសង្គមនិងអភិបលកិច្ចសម្រប់
ក្រុមហ៊ុនជាសមជិកតាមការគូស-
បញ្ជាក់របស់សម្ពន័្ធក្រុមហ៊ុនPrince
Group។ចំណុចគន្លឹះមួយន្រយុទ្ធ-
សាស្ត្រន្រះគឺការបរិចា្ចាគថវិកាចំនួន
៣លានដុលា្លារ របស់លោកប្រធាន
ChenZhiនឹងជួយដល់រាជរដា្ឋា-
ភិបលកម្ពុជា ឈានដល់គោលដៅ
របស់ខ្លួនក្នុងការចាក់វ៉ាក់សំាងជូន
ប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់៨០%ឬ
ស្មើនឹងជិត១៣លាននាក់ដ្រលន្រះ
គឺជាការបញ្ជាក់ពីការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់

សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចំពោះការទទួល-
ខុសត្រូវសង្គមនៅកម្ពុជា។ក្នុងនោះ
ផងដ្ររក្រុមហ៊ុនPrinceReal
Estateបនឧបត្ថម្ភអង្ករសរុប១៦
០៨០គីឡូក្រមមីចំនួន៨០៤ក្រស
ទកឹត្រី៨០៤យរួនងិទកឹសុអីីវុ៨០៤
យួរជូនដល់គ្រួសារមួយចំនួនរួមជា-
មយួទកឹបរសិទុ្ធ៥០០ក្រសនងិភ្រស-
ជ្ជៈចំនួន២០០ក្រសសម្រប់មន្ត្រី
នគរបលចនំនួ២៣៤របូដ្រលកពំងុ
បំព្រញការងរដោយមិនគិតពីការ-
នឿយហត់នៅតាមទីតាំងចំនួន៣៣
កន្ល្រងក្នុងខណ្ឌចំការមនដ្រលជា

តំបន់រងការវយប្រហរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ដោយសារការផ្ទុះឡើងន្រជំងឺកូវីដ១៩។
លោកStevenWangប្រធាន

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនPrince
RealEstateថ្ល្រងថ៖«ការផ្ទុះឡើង
នូវជំងឺរាតត្របាតក្នុងសហគមន៍បន
ជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរស់នៅរបស់
បងប្អនូប្រជាជនជាច្រើននៅក្នងុខណ្ឌ
មួយន្រះហើយយើងជឿជាក់ថ
សកម្មភាពឆ្លើយតបរហស័នងិច្របាស-់
លាស់នឹងធ្វើឱ្រយមនការផ្លាស់ប្តូរ ដ៏
សំខាន់មួយក្នុងការធានាឱ្រយមនការ-
ងើបឡើងវិញដ៏រឹងមំសម្រប់សហ-

គមន៍»។
កាលពីខ្រមនុមលូនធិិសប្របុរសធម៌

ព្រីនស៍ដ្រលជាអង្គភាពសប្របរុសធម៌
មួយរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនPrince
Groupបនច្រកអំណោយជាសម្ភារ
ថ្រទាំសខុភាពជនូដល់ប្រជាជនចនំនួ
៥០០គ្រសួារដ្រលរសន់ៅក្នងុភមូិអងុ
ស្រុកព្រនប់ប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រល
ស្ថិតនៅជិតទីតាំងគម្រងទីក្រុងរាម
ដ្រលមនទឹកប្រក់ចំនួន១៦ពាន់
លានដុលា្លារអាម្ររិកនៅលើផ្ទ្រដីចាក់
បំព្រញទំហំ៨៤៣ហិកតាដ្រល
កំពុងត្រធ្វើការអភិវឌ្រឍស្ថិតនៅជិត
អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិក្រុង-
ព្រះសីហនុ។
សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនPrinceGroup

នឹងបន្តជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
ដោយការច្រកអំណោយសម្ភារចាំ-
បច់ជូនដល់ប្រជាជនខណៈដ្រល
ការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមសហគមន៍
សំខាន់ៗនិងការធ្វើការជាមួយដ្រគូ
ដ្រលមនការទទលួខសុត្រវូខាងសង្គម
នៅទទូាងំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាក្នងុ 
គោលបណំងឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់សទិ្ធ-ិ 
អំណាចដល់សហគមន៍មូលដា្ឋាន៕

Prince Real Estate ចែក អំណោយ ដល់ គែួសារ កែីកែ ចំនួន ៨០៤ 
គែួសារនៅ ខណ្ឌចំការមន ដែល ប៉ះពាល់ដោយសារពែឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ 
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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
ការអភិវឌ្ឍឌីជីថលហិរញ្ញ-
វត្ថុនៅកម្ពជុាបន្តប្រឈម
បញ្ហាមួយចំនួន...ទំព័រ ៩

បារំាងកំពុងសិក្សាប្រភ្រទ
កូវីដបំប្ល្រងថ្មីបង្អស់ដ្រលបាន
រកឃើញ...ទំព័រ ១១

សិុនឧត្តមផល្លាបកស្រយ
រឿងដ្រលខ្លនួបានប្រប្រលួ
សម្ុបរកាយ...ទំព័រ ១៤

ជើងថ្មីមិនធ្លាប់ស្គាល់ការចាញ់
ធន់ចំរុ៉ងរំពឹងឈ្នះជើងចាស់
ឡុងឡានៅបាយ័ន...ទំព័រ ១៥

អ្នកចិញ្ចមឹត្រីស្នើសំុឱ្រយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ
ជួយរកទីផ្រសារលក់ត្រីខណៈមានត្រីនំាចូលពីបរទ្រសក្នងុចំនួនច្រើន

អោម ប៊ុន ធឿន 

ភ្នំពៃញៈ ប្រធានសមាគមវារី-
វប្របករនៅកម្ពជុានិងអ្នកចិញ្ចមឹ-
ត្រីបានស្នើសំុឱ្រយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ
ជួយរកដំណោះស្រយបញ្ហា
កកស្ទះត្រីចិញ្ចមឹដ្រលនៅសល់
ប្រមាណជាង២មុឺនតោននៅ

ក្នងុឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២១ន្រះ
ដោយសារត្រមានការនាំចូលត្រី
ក្នុងចំនួនច្រើនពីក្រប្រទ្រស។
លោកសុខរ៉ាដ្រនប្រធាន

សមាគមវារីវប្របករនៅកម្ពុជា
ថ្ល្រងថាសមាគមរបស់លោក
មានសមាជិក២៧០គ្រួសារ
ហើយពួកគ្រកំពុងត្អូញត្អ្ររថា

ត្រីកកស្ទះនៅសល់ព្រញក្នុង
ស្រះប្រមាណជាង២មុនឺតោន
ដោយសារត្រគ្មានឈ្មញួចុះទៅ
ទិញដ្រលបញ្ហាន្រះអាចបណ្តាល
មកពីការនំាត្រីចូលពីក្រប្រទ្រស
មានចំនួនច្រើន។
លោកថ្ល្រងថា៖«មលូហ្រតុធំ

ដ្រលត្រីលក់មិនដាច់គឺអ្នកដ្រល

ជាឈ្មួញធំៗគត់អត់មកទិញ
ហើយឈ្មួញកណ្តាលក៏គត់
អត់មកចុះចាប់ដ្ររគត់ទៅយក
ត្រត្រីនាចំលូស្រចៗពីប្រទ្រស
ជិតខាងខុសពីរល់ដងដ្រល
យើងមានឈ្មញួតចូៗដ្រលគ្រ
ហៅថាឈ្មញួក្នងុស្រកុដើរចាប់-
ត្រីតាមស្រះ»។...តទៅទំព័រ  ៤

កំពង់ផៃដឹក ជញ្ជនូ  ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាងំ 
សកម្មភាពដ៏មមាញឹកនៅកំពង់ផ្រដឹកជញ្ជូនក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង។កំពង់ផ្រន្រះត្រូវបានដាក់ឱ្រយដំណើរការនាព្រលថ្មីៗកន្លងមក

ន្រះគឺដើម្របីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកទំនិញផ្រស្រងៗជំនួសឱ្រយសា្ពានដ្រលគ្រងនឹងសាងសង់នាព្រលខាងមុខ។រូបរ៉ាស់ហុីម

រោងចក្រសីុម៉ងត៍តម្ល្រ$២៦៣លានគ្រងសង់នៅកំពង់ស្ពឺ
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈក្រុមហ៊ុនមកពីប្រ-
ទ្រសចនិConchKTCement
ដ្រលកំពុងវិនិយោគរោងចក្រ
ផលិតសុីម៉ងត៍ក្នុងខ្រត្តបាត់-
ដបំងនៅព្រលន្រះកពំងុឈាន
ឆ្ពាះទៅវិនិយោគលើរោងចក្រ

ផលិតសុីម៉ងត៍១កន្ល្រងនៅ-
ក្នងុខ្រត្តកពំងស់្ពឺក្រមទនុវនិ-ិ
យោគប្រមាណ២៦៣លាន
ដុលា្លារដ្រលរោងចក្រន្រះមាន
សមត្ថភាពផលតិសុមីង៉ត៍បាន
ជិត២លានតោនក្នុង១ឆ្នាំ។
ន្រះបើតាមលោក វុីសំណង
អភិបាលខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។

រោងចក្រផលតិសុមីង៉ត៍បាត-់
ដំបងខនស៍សុីម្រនបានបើក
ដំណើរការកាលពីថ្ង្រទី៣១
ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០១៨គឺជាការ-
វិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន
មកពីប្រទ្រសចិនConch
InternationalHolding
(HK)Limitedជាមួយនឹង

ក្រុមហ៊ុនBattambangKT
CementCo.,Ltdក្រមទុន-
វនិយិោគប្រមាណ២៣០លាន
ដុលា្លារ។រោងចក្រន្រះមាន
សមត្ថភាពផលតិសុមីង៉ត៍បាន
ជិត២លានតោនក្នុង១ឆ្នាំ។
ថ្ល្រងប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កាល-

ពីថ្ង្រទី១៨...ត ទៅ ទំព័រ ១០

អគ្គម្របញ្ជាការណ្រនំា
ដល់អង្គភាពទ័ពត្រវូបន្ត
គោរពវិធានសុខាភិបាល
ក្រយនាយទាហាន
មា្នាក់ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

សមត្ថកិច្ចកំពុងរកអ្នក
ថាត្រវូបូ៉លិសផាក
ដោយសារមិនពាក់-
មា៉ាស់ខណៈមិនទាន់
មានការផាកនៅឡើយ

 មុំ  គនា្ធា 

ភ្នំ ពៃញៈ លោក វង្រស ពិស្រន
អគ្គម្របញ្ជាការន្រកងយោធ-
ពលខ្រមរភូមិន្ទកាលពីម្រសិល-
មិញបានណ្រនំាអង្គភាពទ័ពចំណុះ
អគ្គបញ្ជាការដា្ឋានទាំងអស់ត្រូវ
បន្តអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលឱ្រយ
បានមឺុងមា៉ាត់ដើម្របីការពារជំងឺកូវីដ-
១៩ដ្រលព្រលថ្មីៗ ន្រះមានការ-
រកីរលដាលចលូអង្គភាពមយួចំ-
ននួន្រកងយោធពលខ្រមរភមូនិ្ទ
បើទោះបីជាការចាក់វា៉ាក់សាំង
បានគ្របដណ្ដប់ស្ទើរត្រគ្រប់
យោធិនទាំងអស់ក៏ដោយ។
ការណ្រនាំ...តទៅទំ ព័រ ៦

ឡាយ សា មាន 

ភ្នំពៃញៈ ស្នងការនគរបាល
រជធានីភ្នពំ្រញកពំងុស្រវជ្រវ
រកអ្នកផ្ញើសារជាសំឡ្រងដ្រល
បង្ហាះនៅតាមបណ្តាញសង្គម
ដ្រលនយិាយថាប៉លូសិចរចរ-
ណ៍នៅសង្កាត់ព្រកលៀបបាន
ធ្វើការផាកពនិយ័អ្នកធ្វើដណំើរ
មា្នាក់ចំនួន២០មឺុនរៀលដោយ-
សារមនិបានពាក់មា៉ាស់ខណៈ-
ដ្រលសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់បាន
ធ្វើការផាកពិន័យអ្នកដ្រលមិន-
ពាក់មា៉ាស់ណមា្នាក់នៅឡើយ។
សារជាសំឡ្រងដ្រលត្រវូបាន

គ្រច្រកចាយ...តទៅទំព័រ  ២ 



តពទីពំរ័១...បន្តគ្នានៅតាម
បណ្តាញសង្គមថ្មីៗនេះបាន
និយាយថា៖«អាស៊ីហាបង
ណល់ហេងរឹងទៅពេកលៀប
ផ្ទះវណ្ណាមញិឥឡវូប៉លូសិផាក
អស់២០ម៊ឺន(រៀល)ហើយ
អត់មានមា៉ាស់កូនបេប់ហើយ
ថាបា៉ាពាក់មា៉ាសប់េយត័្នគេផាក
អស់២០មឺ៊នតេបា៉ាវារឹងអត់ពាក់-
មា៉ាស់ឥឡូវគេផាក២០មឺ៊នហើយ
ឥឡូវមកដល់ផ្ទះហើយ»។
បន្ទាប់ពីមានការចេកចាយ

សំឡេងនេះស្នងការរងនគរ-
បាលរាជធានីភ្នំពេញលោក
ចេវហាក់បេប់ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍ពី
មេសលិមញិយា៉ាងខ្លីថាសមត្ថកចិ្ច
កពំង៊ធ្វើការសេវជេវពាកព់ន័្ធ
នឹងករណីនេះ។
អ្នកនំពាកេយកេសួងយ៊ត្តិធម៌

លោកជិនមា៉ាលីនបេប់ភ្នំពេញ-
ប៊៉ស្តិ៍ថាសារសំឡេងនោះពំ៊ទាន់
មានបេភពចេបាស់លាស់នៅឡើយ
ទេខណៈសមត្ថកិច្ចកំព៊ងសេវ-
ជេវទៅលើករណីនេះតេបើ
មិនពិតទេជននោះនឹងបេឈម-
ម៊ខផ្លូវចេបាប់។
លោកបានថ្លេងថា៖«ពាក់-

ព័ន្ធការបង្ហោះសារសំឡេងដេល
លើកឡើងថាប៉ូលិសផាក
ពលរដ្ឋ(អត់ពាក់មា៉ាស់)ដេល
ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស៊ទ្ធតេជា
ព័ត៌មានដេលគ្មានបេភពទំាង-
អស់ហើយបេសិនបើមាន-
បេភពចេបាស់លាស់សូមរាយ-
ការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចថានៅ
កន្លេងណពាក់ព័ន្ធឈ្មាះ
ណខ្លះយើងនឹងចាត់ការ»។

លោកថាអ្វីដេលលោកឃើញ
កន្លងមកជាសារសឡំេងគ្មាន-
បេភពហើយបច្ចបុេបន្នសារព័ត៌-
មានបំផ្លើសបំភ្លេក្លេងកា្លាយ
គឺមានចេើនរាប់មិនអស់ដេល
ជាព័ត៌មានបង្កឱេយមានភាព-
ចលាចលនៅក្នុងសង្គម។
ទោះជាយា៉ាងណលោកបាន

គសូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាតាមសា្មារតី
នេអន៊កេតឹេយដេលកេសួងស៊ខា-
ភិបាលបានពនេយល់នៅលើហ្វេស-
ប៊៊ករបស់ខ្លនួនិងនៅតាមបណ្តាញ
សារព័ត៌មានផងការពិន័យមិន-
ពាក់មា៉ាស់មិនមេនធ្វើជាទូទៅទេ
ល៊ះតេតេមានការណេនំពី
កេសងួសខ៊ាភបិាលថាកន្លេង-
ណតេូវតមេូវឱេយពាក់មា៉ាស់។
លោកបញ្ជាក់ថាកេសួងស៊ខា-

ភិបាលគេនឹងរៀបចំសេចក្តី-
សមេចនិងសេចក្តីបេកាសមួយ
ក្នងុពេលឆាប់ៗនេះដើមេបីកំណត់
ពាក់ព័ន្ធករណីការផាកពិន័យ
ចំពោះអ្នកមិនពាក់មា៉ាស់នេះ។
លោកថ្លេងទៀតថា៖«ថាតើ

កន្លេងណដេលជាកាតព្វកិច្ច
ឱេយពាក់មា៉ាស់ហើយបើមិនពាក់-
មា៉ាស់នឹងតេូវទទួលពិន័យទៅ-
តាមសា្មារតីនេខ្លមឹសារអនក៊េតឹេយ
នេះ។បើមិនពាក់មា៉ាស់នៅ
កន្លេងដេលកេសួងស៊ខាភិបាល
កំណត់នោះទេវិធានការដំបូង
ការពេមានការណេនំបេសិន-
បើនៅតេមនិអនវ៊ត្តទៀតគេនងឹ
ពិន័យ»។
លោកបន្ថេមបន្ទាប់ពីអន៊កេឹតេយ

ស្តីពីវិធានការការពារកូវីដ១៩
ចូលជាធរមានព៊ំទាន់មាន

ប៊គ្គលណតេូវបានផ្តន្ទាទោស
ឬផាកពនិយ័ដោយយោងតាម
អន៊កេឹតេយនេះនៅឡើយទេ។
លោកថា៖«សង្កេតជាទូទៅ

ព៊ំទាន់មានឃើញថាមានការ
ឃាត់ឬផាកពិន័យពាក់ព័ន្ធអន៊-
កេតឹេយនៅឡើយទេ។មានតេការ-
បង្ហោះចេកចាយសារសំឡេង
ព័ត៌មានដេលគ្មានបេភពថា
ផាកពិន័យមិនពាក់មា៉ាស់នៅ
កន្លេងនេះកន្លេងនោះស៊ទ្ធតេ
ជាព័ត៌មានដេលគ្មានបេភព
ទាងំអស។់មនិដងឹថាពត័ម៌ាន
ពិតឬមិនពិតក៏ប៉៊ន្តេព័ត៌មាន
ផ្លវូការពីសមត្ថកចិ្ចតេម្តងដចូជា
មិនទាន់ឃើញមានទេ»។
ទោះជាយា៉ាងនេះក្តីលោក

មា៉ាលីនចាត់ទ៊កថាការបំផ៊ស
ព័ត៌មានមិនពិតដេលមានចេត-
នទ៊ច្ចរិតក្នងុការបង្កភាពចលា-
ចលឬក៏បំផា្លាញនូវវិធានការ
របស់រដ្ឋាភបិាលមនិឱេយពលរដ្ឋ
មានជំនឿពាក់ព័ន្ធវិធានការ
របស់រដ្ឋាភិបាលក្នងុការទប់សា្កាត់
នេការរីករាលដលការឆ្លងកូវីដ-
១៩នឹងបេឈមបទល្មើស
ពេហ្មទណ្ឌ។
រាជរដ្ឋាភិបាល កាលពីថ្ងេទី

១២ខេមនីបានចេញអនក៊េតឹេយ
ថ្មីស្ដីពីវិធានការស៊ខាភិបាល
ដើមេបីទប់សា្កាត់ការឆ្លងកវូដី១៩
និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវផេសេង-
ទៀតដេលមាន៩ជំពូកនិង៣៩
មាតេពេមទាងំបាននរិាករណ៍
អន៊កេឹតេយចាស់។អន៊កេឹតេយនេះ
ចេងលម្អិតអំពីវិធានការនន
រាប់ចាប់ពីការធ្វើអនមយ័ការ-

វាស់កម្ដៅការពាក់មា៉ាស់ការ-
រកេសាគមា្លាតការយកសំណក
ទៅពិនិតេយការធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ការពេយាបាលការចាក់វា៉ាកស់ាងំ
ការគេប់គេងនិងការចាត់ចេង
សពជាដើម។
តាមមាតេ១៩នេអន៊កេឹតេយ

នេះចេងថាប៊គ្គលដេលមិន-
ពាក់មា៉ាស់នៅកន្លេងចាំបាច់
ដេលកេសួងស៊ខាភិបាលបាន
ណេនំនឹងតេូវរងការផាក-
ពិន័យពី២សេនរៀលទៅ១
លានរៀលបេសិនបើប៊គ្គល
នោះមិនធ្វើតាមការពេមាន
លើកទី១។
ចំណេកមាតេ២១នេអន៊កេឹតេយ

នេះចេងថា៖ «តេូវផ្តន្ទាទោស
ជាកពិន័យអន្តរការណ៍ពី១
លានរៀលទៅ៥លានរៀល
ចំពោះប៊គ្គលដេលមិនសហការ
ជាមយួមន្តេីសខ៊ាភបិាលដើមេបី
យកវត្ថុសំណកទៅវិភាគរក

មេរោគកូវីដ១៩ដូចមានចេង
ក្នងុមាតេ១០នេអន៊កេតឹេយនេះ។
ការបង់បេក់ពនិយ័អន្តរការណ៍
នេះមិនធ្វើឱេយប៊គ្គលដេលបេពេឹត្ត
អំពើល្មើសនេះ រួចផ៊តពីកាតព្វ-
កចិ្ចក្នងុការឱេយមន្តេីសខ៊ាភបិាល
យកសំណកទៅវិភាគរកមេរោគ
កូវីដ១៩នោះទេ»។
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ដេលមិន-

អនវ៊ត្តតាមគោលការណ៍នេការ
ពេយាបាលក៏នឹងតេូវផាកពិន័យ
ពី២លានរៀលទៅ១០លាន
រៀលផងដេរដូចមានចេងក្នុង
មាតេ២៤នេអន៊កេឹតេយ។ការ
ផាកពិន័យក៏ធ្វើឡើងចំពោះ
ប៊គ្គលដេលចាត់ចេងសពមាន
ផ្ទកុកូវីដ១៩ល្មើសនឹងការណេ-
នំរបស់កេសួងស៊ខាភិបាល
ដោយផាកពនិយ័ពី៥លានទៅ
២០លានរៀល។នេះបើតាម
មាតេ២៥។ចំណេកមាតេ
២៦ចេងថា៖«តេូវផ្តន្ទាទោស

ពិន័យអន្តរការណ៍ពី១០លាន
រៀលទៅ៥០លានរៀលចពំោះ
គេឹះសា្ថានស៊ខាភិបាលឯកជន
ទាំងអស់ដេលមិនបានធ្វើការ
ជូនដំណឹងបន្ទាន់ទៅកេសួង
ស៊ខាភិបាលក្នុងករណីពិនិតេយ
ឃើញថា អ្នកជំងឺដេលកំព៊ង
ទទួលសេវាពេយាបាលនៅក្នុង
គេឹះសា្ថានរបសខ់្លនួមានតមេយ៊
បញ្ជាក់ថាជាអ្នកជំងឺដេលគេច-
វេះពីការធ្វើចតា្តាឡីសក័ឬកពំង៊
គេចចេញពីកន្លេងធ្វើចតា្តាឡី-
ស័ក»។
បើតាមមន្តេីអន៊កេតឹេយនេះធ្វើ-

ឡើងដើមេបីអន៊វត្តឱេយសេបទៅ-
តាមចេបាប់ស្ដីពីវិធានការគេប់-
គេងកូវីដ១៩និងជំងឺកាចសា-
ហាវបេកបដោយគេះថា្នាក់
ផេសេងទៀតដេលបេម៊ខរដ្ឋស្ដីទី
លោកសាយឈ៊ំបានបេកាស
ដក់ឱេយបេើបេស់កាលពីថ្ងេទី
១១ខេមីន៕
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ឃុតសុភចរិយា

ពោធិ៍សាត់ៈប៊រស២នក់
ដេលតេូវបានមន្តេីឧទេយាន៊រកេស
ឃាត់ខ្លួនខណៈកំព៊ងសា្ពាយ
កាំភ្លើងដើររកបាញ់សត្វនៅក្នុង
ពេនេតំបន់ជួរភ្នកំេវាញតេវូបាន
សាលាដំបូងខេត្តពោធិ៍សាត់

សមេចឃ៊ំខ្លួនកាលពីមេសិល-
មិញកេមការចោទបេកាន់
ពបីទរកេសាទក៊អាវធ៊ជាតិផ្ទុះខស៊-
ចេបាប់តាមបញ្ញត្តិមាតេ២០នេ
ចេបាប់ស្ដីពីការគេប់គេងអាវ៊ធ
ជាតិផ្ទុះ។
លោកកូយកាន់យា៉ាពេះរាជ-

អាជា្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តពោធិ៍-

សាត់បានបេប់ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍ថា
ជនសងេស័យឈ្មាះមិត្ត មន
អាយ៊៥៥ឆា្នាំមានលំនៅភូមិ
កេបាលទាហានឃ៊ំឈើត៊ំសេ៊ក
កេគរនងិមា្នាក់ទៀតឈ្មាះហេង
ឆាងអាយ៊៦២ឆា្នាំមានលំនៅ
ភូមិកំរេងឃ៊ំសា្វាយសសេ៊ក
កេគរតេវូបានកមា្លាងំការិយាល័យ
ពេហ្មទណ្ឌនេស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់បញ្ជនូ
មកត៊លាការ នពេឹកទី១៨ខេ
មីនជាមួយវត្ថុតាងអាវ៊ធAK-
47សា្វាយបត់១ដើមនិងM-16
១ដើមពេមទាំងគេប់ផ្ទុះសរ៊ប
ចំនួន៥២គេប់។
លោកថ្លេងថា៖«បន្ទាប់ពី

បញ្ចប់ការស៊ើបសួរជនសងេស័យ
ទាំង២តេូវបានត៊លាការចោទ-
បេកាន់ពីបទរកេសាទ៊កនូវអាវ៊ធ
ជាតិផ្ទុះ ដោយខ៊សចេបាប់តាម
បញ្ញត្តិមាតេ២០នេចេបាប់ស្ដីពី
ការគេប់គេងអាវ៊ធជាតិផ្ទុះ និង

បានបង្គាប់ឱេយមន្តេីនគរបាល
យ៊ត្តិធម៌នំយកទៅឃ៊ំខ្លួននៅ
ពន្ធនគរខេត្តជាបណ្តាះអាស្ន»។
យោងតាមបញ្ញត្តិមាតេ២០

នេចេបាប់ស្ដពីីការគេប់គេងអាវ៊ធ
ជាតិផ្ទះុជនសងេស័យទាំង២នក់
នឹងតេូវបេឈមការផ្ដន្ទាទោស
ជាប់ពន្ធនគរពី៦ខេដល់២ឆា្នាំ
និងទោសពិន័យជាបេក់ពី៥០
មឺ៊នរៀលដល់២លានរៀលដោយ
ពំ៊ទាន់គិតពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ
ផេសេងទៀត។
បើតាមកំណត់ហេត៊សួរចម្លើយ

របស់ការិយាល័យនគរបាល
ពេហ្មទណ្ឌដេលភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍
ទទួលបានជនសងេស័យទំាង២
តេូវបានកមា្លាំងមន្តេីឧទេយាន៊រកេស
ជួរភ្នំកេវាញកណ្តាលចាប់ឃាត់-
ខ្លនួនៅរសៀលថ្ងេទី១៥ខេមីន
ឆា្នាំ២០២១ខណៈកំព៊ងសា្ពាយ
អាវ៊ធដើរស្វេងរកបាញ់សត្វក្នុង
តំបន់ការពារនិងអភិរកេសជួរភ្នំ-

កេវាញកណ្តាល។
នៅរសៀលថ្ងេទី១៧ខេមីន

ឆា្នា២ំ០២១ជនសងេស័យទាំង២
រួមទាំងវត្ថុតាងអាវ៊ធAK-47
សា្វាយបត់១ដើមនិងM-16មួយ
ដើមពេមទំាងគេប់សរ៊ប៥២
គេប់តេូវបានកមា្លាំងមន្តេីឧទេយា-
ន៊រកេសនខំ្លនួបេគល់ឱេយនគរបាល
ស្នងការដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់។
លោកសថេងស្នងការនគរបាល

ខេត្តពោធិ៍សាត់បានបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉៊ស្តិ៍នៅពេឹកថ្ងេមេសិលមិញថា
តាមរយៈការសាកសួរ ជន-
សងេស័យទាំង២បានអះអាងថា
អាវ៊ធទាំង២ដើម រួមទាំងគេប់
រំសេវទាំងនោះ គឺពួកគត់រីស
បាននៅតាមមាត់ចេងំស្ទឹងនិង
ក្នុងពេកាលពីជាង១សបា្ដៅហ៍-
ម៊នហើយពួកគត់បាននំគ្នា
ជួសជ៊លនិងកេច្នេអាវ៊ធទាំង-
នោះយកទៅបាញ់សត្វក្នុង
តំបន់ការពារនិងអភិរកេសជួរភ្នំ-

កេវាញកណ្តាល។ ប៊៉ន្តេមិនទាន់
បាញ់សត្វបាន១កេបាលផង
ក៏តេូវកេ៊មមន្តេីឧទេយាន៊រកេសបេទះ
ឃើញហើយធ្វើការឃាត់ខ្លួន
ពួកគត់បញ្ជូនមកមន្តេីនគរ-
បាលជំនញតេម្ដង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ថ្វីដេបិតតេ

ពួកគត់អះអាងយា៉ាងដូច្នេះក្ដី
តេសកម្មភាពរបស់ពួកគត់គឺជា
បទល្មើស។ពួកគត់គួរតេបេគល់
អាវ៊ធនិងគេប់រំសេវទំាងនោ ះឱេយ
សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានតាំងពីថ្ងេ
ដំបូងដេលគត់រីសបាន»។
ចំណេកលោករីភារមេយបេធាន

ការិយាលយ័ដេនជមេកសត្វពេ
ជួរភ្នំកេវាញកណ្តាលបានថ្លេង
ថាជនសងេស័យក៏បានឆ្លើយសារ-
ភាពបេប់មន្តេីឧទេយាន៊រកេសដេរថា
ពួកគត់ពិតជាមានបំណងចូល
រកបាញ់សត្វពេមេនប៉៊ន្តេមិន-
ទាន់បានបេទះឃើញសត្វពេ
នៅឡើយទេ៕

សមត្ថកិច្ចកំពុងរកអ្នកថាត្រវូបូ៉លិស...

បុរស២នាក់ស្ពាយកំាភ្លើងដើរបាញ់សត្វក្នងុព្រត្រវូតុលាការចោទពីបទរក្រសាទុកអាវុធជាតិផ្ទះុខុសច្របាប់

អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លវូក្នងុរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងេទី១៨មីនាសុទ្ធតេពាក់ម៉ាស់។រូបថតហា៊ានរងេសី

ជន២នាក់សា្ពាយកំាភ្លើងដើរបាញ់សត្វតេវូតុលាការចោទបេកាន់។រូបនគរបាល
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នៀម ឆេង
 
សៀមរាបៈ តាម ការបញ្ជាក ់ព ី

សមត្ថ កិច្ច  ការដាក់ វិន័យ បៃប 
ហិងៃសា ដោយ ការ វាយ នឹង រំពាត់ 
នៅ វត្ត រាជបូព៌  ខៃត្ត សៀមរាប  
កើត ចៃញ ព ីការ គៃច  វៃះ មនិ ចលូ- 
រៀន ខ្ជិល ធ្វើ ការងារ ក្នុង វត្ត  មិន 
ចូលរួម ធ្វើ អនាម័យ  និង ចៃញ-  
កៃ វត្ត រហៃតរហូត ដោយ គ្មាន 
វិន័យ។ ទោះបី មាន ការបៃៀន- 
បៃដៅ បៃប ហិងៃសា ក្តី  ក៏មាន  មតិ 
មួយចំនួន លើកឡើង ពី គុណ- 
សមៃបត្តិ គួរ កោត សរសើរ  របស់ 
ពៃះចៅ អធកិារ វត្ត នោះ  ក្នងុ ផ្នៃក- 
សាសនា  និង ការ អប់រំ។

ក្នុង ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ ចុង កៃយ នៃះ 
មហាជន បាន បញ្ចៃញ មត ិយល-់  
ឃើញ ផៃសៃង គ្នា  បនា្ទាប់ ពី មាន 
ការបង្ហោះ វីដៃអូ  ពី អំពើ ហិងៃសា  
វាយ នឹង រំពាត់ ទៅ លើ ពៃះសងៃឃ 
មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង វត្ត រាជបូព៌  ក្នុង 
កៃុងសៀម រាប  ខៃត្ត សៀម រាប។ 
ការ បញ្ចៃញ វីដៃអូ នៃះ  ធ្វើ ឱៃយ មាន  
ការរិះ គន់ លើ អំពើ ហិងៃសា នោះ  
រហូត ដល់  មាន ការ ចុះ ធ្វើ អធិការ- 
កិច្ច សមៃប  សមៃលួ  និង ការ ធ្វើ កិច្ច- 
សនៃយា ពី សំណាក់ ពៃះ ចៅ អធិ ការ- 
វត្ត ពៃះ តៃជ គុណ ពិន  សៃម។

ទោះយ៉ាងណា ការរិះគន់ ពី 
លោក ផៃង វណ្ណៈ ទៅលើ ការ ដាក ់
វិន័យហិងៃសានៃះ តៃូវបាន គៃ 
ចាត់ទុក ការរិះគន់នៃះ ជា ការ- 
បៃមា ថ  ទៅលើស មាជកិ ថៃរ សភា- 
សងៃឃខៃត្ត និង មន្តៃី រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
សៀមរាប ។ លោក ផៃង វណ្ណៈ ដៃល  
គៃមើលឃើញមានភាព សកម្ម លើ   
បណា្តាញហ្វៃសប៊កុជា មយួ គៃហ- 
ទំព័រ នោះ កៃសួង ព័ត៌មាន បាន- 
លុប អាជា្ញាប័ណ្ណ ពីមៃសិល មិញ ។

កៃសងួពត័ម៌ាន បញ្ជាកថ់ា បគុ្គល 
ផៃង វណ្ណៈ បានជៃរបៃមាថ ចំពោះ 
ពៃះសងៃឃ ធ្វើឱៃយប៉ះពាលយ់៉ា ងធ្ងន-់ 
ធ្ងរលើវិស័យពៃះពុទ្ធ សាសនា 
ដៃល ជា សាសនា រ បសរ់ដ្ឋ។ ជា ការ- 
បំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើ វិជា្ជាជីវៈ 
និងកិច្ចសនៃយាអាជីវកម្ម។

បើ តាម កណំត ់ហៃត ុសមៃប- 
សមៃលួ ចុះ ថ្ងៃ ទ១ី៣  មនីា ពៃះ-  
សងៃឃ ដៃល រង ការ បៃៀន បៃដៅ 
បៃប ហិងៃសា មាន ចំនួន ៩ អង្គ។ 
អំពើ ហិងៃសា នោះ កើត ឡើង 
ដោយ សារ តៃ ការ ល្មើស វិន័យ 
របស់ វត្ត។ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  
ពៃះ តៃជគុណ  ពិន សៃម  ពៃះ- 
ជន្ម  ៨០ពៃះ វសៃសា បាន សនៃយា 
ថា នឹង ឈប់ បៃើ អំពើ ហិងៃសា 
ដើមៃបី អប់រំ ភិក្ខុ  និង សាមណៃរ  
ហើយ បៃៀន បៃដៅ តាម បៃប 
អហិងៃសា វិញ។ ពៃះ អង្គ ក៏ បាន 

សនៃយា ថា  មិន មាន ការ គុំកួន  
ស្អប់ ខ្ពើម  ឬ រីស អើង ដល់ភិក្ខុ 
សាមណៃរ ដៃល បៃពៃឹត្ត ខុស 
ទាំង នោះ ឡើយ។

អគ្គ ស្នង ការ ដា្ឋានគរ បាល ជាតិ  
កាល ពី ថ្ងៃទី១៧ ខៃមីនា  បាន- 
ចៃញ  សៃចក្ដី បំភ្លឺ អំពី ករណី នៃះ 
ដោយ បញ្ជាក់ ថា ៖«ផ្អៃក តាម - 
ការ បំភ្ល ឺរបស់ ភិក្ខ ុ  និង សាមណៃរ  
ចំនួន ៨ អង្គ បាន ឱៃយ ដឹង ថា ពៃះ- 
អង្គ បាន ទទួល នូវ ការ ដាក់ វិន័យ 
ពី សំណាក់ ពៃះ គៃូ ចៅអធិការ វត្ត  
ពិត បៃកដ មៃន ពៃះ ពៃះ អង្គ 
បាន ល្មើស នងឹ វនិយ័ ផ្ទៃ ក្នងុ របស ់
វត្ត  ដូច ជា ការគៃច វៃះ ចូល រៀន 
ខ្ជិល ចៃអូស ធ្វើ ការងារ ក្នុង វត្ត 
មិន ចូល រួម ធ្វើ អនាម័យ  ចៃញ- 
កៃ វត្ត រហៃត រហូត គ្មាន វិន័យ។

អគ្គ ស្នង ការ ដា្ឋាននគរ បាល- 
ជាត ិបញ្ជាក់ ថា  ភិក្ខុ  និង សាម-
ណៃរ ទាំង នោះ ទទួល ការ ដាក់- 
វិន័យ ដោយ ខ្លះ ទទួល ការ ពិ-
ន័យ ដោយ   វាយ នឹង រំពាត់ ផ្ដៅ 
ពី១ រំពាត់  រហូត ដល់១០០-  
រំពាត់។ ការអនុវត្ត វិន័យ នៃះ    
ពៃះ គៃូ ចៅ អធិការ ពុំ បាន អនុវត្ត 
ផ្ទាល់ ទៃ គឺបានបញ្ជា ឱៃយ   ពៃះ- 
សងៃឃ ពៃះនាម ហន សុខហៃង  
ជា អ្នកវាយ រឯី ពៃះ គៃ ូចៅ អធកិារ 
គង់ មើល រហូត ដល់ ការ ដាក់- 
វិន័យ តៃូវ បាន ចប់ សព្វ គៃប់ ។

ពៃះ គៃូ ចៅ អធិការ ពៃះ នាម  
ពិន សៃម  មានសងៃឃដីកាថា  
ពៃះ អង្គ ពិត ជា បាន ដាក់ ពិន័យ 
ដោយ មាន ទាំង ការ ស្តីប នោ្ទាស 
និងបៃើ រំពាត់ ផ្តៅ វាយ ទៅ លើ 
ភិក្ខុ  និង សាម ណៃរ នៅ ក្នុង វត្ត 
រាជបពូ ៌ដៃល បៃពៃតឹ្ត ខសុ វនិយ័ 
ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត។  អ្នក ដៃល 
វាយ នោះ  គឺ ជាសាមណៃរ ណា 
ដៃល  បាន កៃ បៃ ខ្លនួ រចួ ហើយ។ 
ការ ដាក ់វនិយ័ នៃះ ពៃះ អង្គ មាន 
បណំង ឱៃយ ពៃះ សងៃឃ គៃប ់អង្គ គង ់
ក្នងុ វត្តនៃះ ទទលួ បាន កតិ្តយិស  
សៃច ក្តីថ្លៃថ្នូរ  និង ចៀស ផុត ពី 
ការ  ផ្ដនា្ទាទោស ដោយ ចៃបាប់ រដ្ឋ។

ពាក ់ពន័្ធនងឹ បញ្ហោ នៃះ  មាន ការ-  
លើក ឡើង ខុសៗ គ្នា ដោយ អ្នក- 
ខ្លះ អះអាង ថា  ពៃះ តៃជគណុ  ពនិ 
សៃម  មិន គួរ បៃើ វិធីសាស្តៃ បៃប- 
ហងិៃសា ដើមៃបី ធ្វើ ការ អបរ់ ំទៃ។ ប៉នុ្តៃ 
ក៏ មាន មតិ លើក ឡើង ថា  ការ ធ្វើ- 
បៃប នៃះ   គឺ ជា វិន័យ ដៃល មាន 
ចៃង ក្នុង វត្ត ហើយ   ជា វិធីសាស្តៃ 
បុរាណ មួយ ដៃល ធ្លាប់ បៃើជា យូរ 
មក ហើយ។ កៃ ពី នៃះ ក ៏មាន មត ិ
កោត សរសើរ ដល់ ពៃះ អង្គ ដៃល 
ចៃញលិខិត កិច្ច សនៃយា ឈប់ 
បៃើអំពើហិងៃសា តទៅ ទៀត។

ពៃះ តៃជគុណ  រិន សារ៉ូ  ពៃះ- 

ជន្ម ៤២វសៃសា  គឺ ជា សិសៃស របស់ 
ពៃះតៃជគុណ  ពិន សៃម  ធ្លាប់ 
បាន គង់ នៅវត្ត រាជ បូព៌ អស់ 
រយៈពៃល ៦ ឆ្នាំ ដៃល បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ កំពុង បន្ត ការ សិកៃសា នៅ 
បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង  ផ្នៃក- 
សង្គម វិទៃយា។ ពៃះ អង្គ បាន រៀប- 
រាប់ ថា នៅ ឆ្នា ំ១៩៩៣  ពៃះតៃជ- 
គុណ  ពិន សៃម  ទទួល បាន 
ឋានៈ ជា ពៃះ មហា វិមល ធម្ម ពី 
សម្ដៃច ពៃះ នរោត្តម  សីហនុ 
ដោយ សារ តៃ កិច្ច បៃឹង បៃង 
ផៃសព្វផៃសាយ ពៃះ ពុទ្ធសាសនា។ 
ពៃះអង្គ តៃវូ ទៅ គង់ នៅ វត្ត ឧណា្ណា-
លោម  ប៉ុន្តៃ ពៃះ អង្គ មិន និមន្ត 
ទៅ  ទៃ សុខ ចិត្ត តៃឡប់ ទៅ គង់ 
នៅ វត្ត រាជបូព៌ វិញ។

ពៃះ តៃជគុណ រិន សារ៉ូ បាន-  
បញ្ជាក់  ថា ៖«ប៉នុ្តៃ លោក មនិ នៅ 
ទៃ ដោយ សារ តៃ លោក សៃ-
ណោះ វត្ត រាជបូព៌ ដៃល ខ្ទៃច ខា្ទាំ 
អស់។ បើ ទៅ នៅ វត្ត ឧណា្ណា- 
លោម  នៅ ភ្នំពៃញ  លោក ឡើង 
តៃ ឋានៈ  តៃ អត់ បាន ធ្វើ ការ 
ពៃញ ដៃ ពៃញ ជើង។ ដូច្នៃះ 
លោក  តៃឡប់ មក វត្ត បូព៌ វិញ  
ហើយ រៀប ចំ ឱៃយ មាន សាលា- 
បាលី នៅឆ្នាំ ១៩៩៥»។ 

ពាក់ ព័ន្ធ  ការ វាយ នឹង រំពាត់ 
ដើមៃបី អបរំ់ នោះ  ពៃះ តៃជគណុ  រិន 
សារ៉ូ  បញ្ជាក់ ថា  កាល ពី  ពៃះអង្គ 
គង់ នៅវត្ត នោះ ក៏ មាន ការ វាយ 
អប់រំ ដៃរ ។ តៃ ជា ទូទៅ វាយ លើ ដៃ  

និង ខ្នង  មិន  មៃន វាយ  គូទ ដូច ការ- 
បង្ហោះ តាម បណា្តាញ សង្គម ទៃ 
ហើយ អ្នក វាយ គឺ ពៃះសងៃឃ ជា 
កនូសសិៃស  មនិ មៃន ពៃះ តៃជគណុ  
ពិន សៃម  អ្នក វាយ ទៃ។ ដូច្នៃះ 
លោក មិន ចៃបាស់  ថា រូប ដៃល 
បង្ហោះ នោះ ពិត ជា បាន ថត ចៃញ 
ពី វត្តរាជបូព៌ ឬ យ៉ាង ណា។

ការ វាយ អប់រំ នោះ មិន មៃន ធ្វើ- 
ឡើង គៃប់ ពៃល ដៃល ខុស ទៃ គឺ 
សរបុ ម្ដង  បនា្ទាប ់ព ីពៃះសងៃឃ អង្គ នោះ   
បៃពៃឹត្ត កំហុស ៤ ឬ ៥ ដង ហើយ 
គៃចវៃះ មិន ចូលខ្លួន  មក ជមៃះ- 
បញ្ជី  ឬ សួរ នាំ ពី អ្នក គៃប់គៃង។

ពៃះ អង្គ ពនៃយល ់ព ីវនិយ័ នៅ វត្ត 
រាជ បូព៌ ដូច្នៃះ ថា ៖«នៅ វត្ត បូព៌ 
នៃះ១អាទិតៃយ គៃ បៃជុំ ម្ដង ដើមៃបី 
បូក ឬ ដក ការ បៃពៃតឹ្ត ខុស ដោយ  
មាន ការកសងៃឃ ជា អ្នក រាយ-
ការណ។៍ ការក សងៃឃ គៃ ចៃក ជា 
៦ ផ្នៃក  រួម មាន បរិសា្ថាន  កិច្ចវត្ត  
អាហារភោជន  ផ្នៃក ចាត់ ពៃះ- 
សងៃឃ ទៅ បុណៃយ ជាដើម។ បៃសិន  
បើ ពៃះសងៃឃ អង្គណា ខុស ក្នុង 
ផ្នៃក ណា មួយ ការកសងៃឃ នឹង 
អប់រំ ហើយ យក បញ្ជី សា្នាម 
ឡើង ទៅ លើ  ហៅ ពៃះសងៃឃ អង្គ 
នោះ ជួប តៃជគុណ  ពិន សៃម  
ហើយ តៃជគុណ ទូនា្មាន»។ ពៃះ- 
អង្គ បន្ត ថា ការ វាយ អប់រំ នោះ 
មនិ មាន ពៃះ សងៃឃ អង្គណា មាន 
ការ គុកំនួ អ្វ ីទៃ ពៃះ ចាត ់ទកុ ថា 
ជា ការ អប់រំ។

ពៃះ អង្គ មើល ឃើញ សា្នាពៃះ-
ហស្តរបស់ ពៃះតៃជគុណ  ពិន 
សៃម  ធំធៃង មិន អាច បរិយយ 
បាន  រមួ មាន ការ បង្កើត សាលា- 
ភាសា បាល ី ការ បង្កើត សា្ថានយី- 
វិទៃយុ អប់រំ តាម បៃប ពុទ្ធសាសនា  
ការ ឧបត្ថម្ភ គទំៃ ដល់ ពៃះសងៃឃ 
ក្នុង ការ ស្វៃង រក អាហារូប- 
ករណ៍ សមៃប់ ការ សិកៃសា  ទាំង 
ក្នុង  និង កៃ បៃទៃស។ គុណ- 
សមៃបត្ត ិ១ ទៀត  គ ឺការមនិ  បភំ្លៃច 
កូន សិសៃស របស់ លោក  ទោះ 
សសិៃស នោះ   ដលទ់ណីា  ក ៏លោក 
តៃង ទាក់ ទង សួរ សុខ ទុក្ខ។ ពៃះ-  
អង្គ ក ៏ជា អ្នក អភរិកៃស សលិៃបៈ វបៃប ធម ៌  
ខ្មៃរ ដូច ជា ចមា្លាក់ សៃបៃក  ធំ និង 
របា ំបរុាណ  នងិ ជា អ្នក សៃឡាញ ់
បរិសា្ថាន ផង ដៃរ។

ពៃះ អង្គ បន្ថៃមថា ៖«អ៊ចីងឹ ហើយ   
បាន អាតា្មា  ពចិារណា ទៅ ថា  ពបិាក   
រក លោក តា ចាស ់ទុ ំណា ដៃល នៅ 
មាន នៅ ក្នងុសៃកុ យើង។ សព្វ ថ្ងៃ 
គៃ បំបួស ហើយ ទៅណា ទៅៗ 
យើង រៀន ក ៏ដោយ  មនិ រៀន ក ៏ដោយ   
សៃច នងឹ ចតិ្ត យើង  គ្មាន អ្នក ណា 
គៃ ហៅ ជៃរ ទៃ។ អ៊ចីងឹ ហើយ បាន 
អាតា្មា ពិភាកៃសា ជាមួយ ពៃះសងៃឃ 
ផៃសៃង ទៀត ថា យើង នៅ មាន សំ- 
ណាង ដៃល ចាស់ បៃហៃល យើង 
ហើយ នៅ មាន លោក គៃ ូតាម ជៃរ 
បៃដៅ ដល់ កូរ៉ៃ ដល់ អាមៃរិក»។

លោក ថន វណ្ដុង  បៃធន 
អង្គការ សកម្មភាព ពៃះ ពុទ្ធ-
សាសនា ដើមៃបី អភិវឌៃឍន៍ សង្គម  
ដៃល ធ្លាប់ បាន បួស រៀន ក្នងុ ពៃះ-  
ពុទ្ធ សាសនា  អស់ រយៈ ពៃល 
២០ ឆ្នា ំ បាន ថ្លៃង ថា  លោក ធ្លាប ់
បាន ទៅ សា្នាក់នៅ បណោ្តាះ- 
អាសន្ន មួយ រយៈ ពៃល ខ្លី នៅ វត្ត 
រាជបូព៌។ លោក  មើល ឃើញ 
គណុ សមៃបត្ត ិដ ៏ចៃើន លើស លប ់
របស់ ពៃះ តៃជគុណ ពិន សៃម  
ដៃល បាន បជូា កមា្លាំង កាយ ចតិ្ត  
បៃជា្ញា សា្មារ តី   ជួយ អប់រំ ដល់ 
យុវជន រាប់ សៃន នាក់។ 

លោក ថ្លៃង ថា  កៃម ការ ដកឹ នា ំ
របស ់ពៃះតៃជគណុ ពនិ សៃម  ធ្វើ  ឱៃយ  
វត្ត រាជបូព៌ មិន តៃឹម តៃ ជា កន្លៃង  
បណ្ដុះ បណា្តាល ផ្នៃក ពុទ្ធ ចកៃ ទៃ  
ថៃម ទាងំ ជា កន្លៃង បណ្ដុះ   បណា្តាល   
បៃប អាណាចកៃ  ផ្នៃកវបៃបធម៌  និង 
បៃតិក ភណ្ឌ ជា ចៃើន ទៀត ដូច ជា 
លោ្ខោន សៃបៃក ធំ លោ្ខោនសៃ មោល 
ជា ដើម។ ទោះយ៉ាង ណា  លោក 
ថា  ការអប់រំ តាម បៃប ហិងៃសា មិន 
ទាន់ តៃឹមតៃូវ តាម គន្លង ពៃះ ពុទ្ធ- 
សាស នា ទៃ ពៃះ ពៃះ ពុទ្ធ អប់រំ 
មនុសៃស   ឱៃយ បៃកាន់ ធម៌ អហិងៃសា។ 
ប៉ុន្តៃ ថា  តើ ការ ដាក់វិន័យ របស់ 
ពៃះតៃជគុណ ពិន សៃម តៃូវ ឬ 

ខុស នោះ  វា អាសៃ័យ លើ មតិ 
មហា  ជន។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ជា រមួ  ទោះ យើង   
ចង់ ឱៃយ កូន ចៅ  សិសៃស គណ របស់ 
យើង ល្អ ប៉នុណា ក ៏ដោយ  យើង តៃវូ   
ធ្វើ អ្វី មួយ ដៃល មិន បៃស ចាក  ពី 
ចៃបាប ់ពៃះ ពទុ្ធ សាស នា ។ បើ  នយិយ  
ពី ចៃបាប់ សិទ្ធិ មនុសៃស អន្តរជាតិ  គឺ 
យើង បៃស ចាក ពី ចៃបាប់ សកល 
ដៃរ ពៃះ សិទ្ធិ មនុសៃស   ការវាយ ដំ  
ការគំរាម  ការ បៃើ ហិងៃសា   ដោយ 
វាចា  ដោយ ចិត្ត  និង កាយ វិការ ជា  
រឿង ដៃល យើង តៃវូ ចៀស វាង» ។

លោកសុខ ទូច  បៃធន រាជ- 
បណ្ឌិត ៃយសភា កម្ពុជា ថ្លៃង ថា 
លោក ក៏ មិន លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ បៃើ 
អំពើ ហិងៃសា ជា វិធីសាសៃ្តក្នុង ការ- 
អប់រំ នោះ ទៃ។ កាល ពី មុន  វិធី- 
សាស្តៃ នៃះ តៃូវ បាន  យក មក បៃើ - 
បៃស់ មៃន  តៃសម័យ បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ  គរួ តៃ លុប បបំាត់  ហើយ យក 
ការ ពនៃយល់ មក ជំនួស វិញ។

ចំណៃក លោក ចាន់ សុផល  
អ្នក វិ ភាគ មា្នាក់ ក៏ បាន តាម ដាន 
បញ្ហោ នៃះ  នងិ បាន ចៃក រលំៃក ការ- 
យល់ ឃើញ របស់ លោក តាម- 
បណា្តាញ សង្គម ហ្វៃសប៊កុ។ លោក     
សរសៃរ ថា  រឿង វិធី សាសៃ្ត កៃបៃ 
មនសុៃស  វា ជា រឿង បៃប បច្ចៃក ទៃស  
គ ឺបៃៀប ដចូ ជា ការបៃើ បៃស ់ថា្នា ំអ្វ ី
ឱៃយ តៃូវ នឹង អ្នក ជំងឺ។ លោក ថា បើ 
ពៃទៃយ វិញ  ជួន កាល  អាច សមៃច- 
ចិត្ត កាត់ ជើង អ្នក ជំងឺ  ដើមៃបី កុំ ឱៃយ 
ដំបៅ រីក សមា្លាប់ អ្នក ជំងឺ។

 ក្នុង ហ្វៃសប៊ុក បង្ហោះ មួយ 
ដាច់ ដោយឡៃក  លោក បាន 
រៀប រាប់ ពី ការ អប់រំ កូន ដោយ 
បៃើ រំពាត់ ដោយ ថា លោកមាន 
រំពាត់ នៅ កៃបៃរ ខ្លួន  នៅ ពៃល កូន 
ទាំង ៣ របស់ លោក រៀន អន- 
ឡាញ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ។  ក៏ ប៉ុន្តៃ 
កមៃ បាន វាយ ពួក គៃ ណាស់  
លើក លៃង តៃ កូន ពៅ ដៃល បាន- 
កុហក ម្តង ជា ២ដង  ដោយ កូន 
លួច មើល រឿង តុក្កតា  មិន ឆ្លង- 
ឆ្លើយ នងឹ គៃ ូ រហតូ ដល ់គៃ ូផ្តៅច-់ 
ចៃញ ព ី Zoom នងិ រាយការណ ៍
បៃប់ មក លោក ឬ មា្ដៅយ។  លោក  
បាន ពៃមាន ២-៣ ដង ហើយ  តៃ 
កូន នៅតៃ ខិល ខូច។

នៅ ចងុ បញ្ចប ់នៃសណំៃរ  លោក   
ចាន់ សុផល  សរសៃរ ថា៖  «ខ្ញុំ 
យល់ ឃើញ ថា  ការ កំណត់ យក 
វធិ ីសាសៃ្ត  ឬ ស្តង ់ដាតាម បៃទៃស 
អ្នក មាន មក អនុវត្ត នៅ បៃទៃស 
កៃីកៃ  ដោយ ខុស បុរៃ លក្ខខណ្ឌ  
អាច  នាំ ឱៃយ មាន បញ្ហោ ។ សិទ្ធិ  និង 
សៃរភីាព  ងាយ កា្លាយជា ភាព សៃរ ី
ជៃុល  អនាធិប តៃយៃយ  គ្មាន វិន័យ  
និង កង្វះ ការទទួល ខុស តៃូវ»៕

ពេះតេជពេះគុណ ពិន  សេម ពេះចៅអធិការវត្តរាជបូព៌ នៅក្នងុ 
ខេត្តសៀមរាប ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

សមត្ថកិច្ចថាការដាក់វិន័យហិង្សាលើសង្ឃនៅវត្តរាជបូព៌កើតច្ញពីការ-
មិនគោរពវិន័យខណៈក៏មានការលើកពីគុណសម្បត្តិរបស់ព្ះចៅអធិការវត្ត
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តទីពំព័រ  ១...សមាគម វា រី - 
វបៃបករ នៅ កម្ពុជា ស្នើសុំ យ៉ាង-  
ទ ទូ ច ដល់ រដ្ឋាភិបាល  ក៏ដូចជា 
កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ សូម ចាត់វិធា ន - 
ការ ជា បនា្ទាន់   ដើមៃបី ដោះសៃយ 
ទៅលើ បញ្ហា តៃី ដៃល កកស្ទះ 
នៅក្នុង សៃះ  ពៃះ បើ មិន ចាប់ 
ទាន់ពៃលវៃលាទៃ វា ធ្វើ ឱៃយ ខូច 
គុណភាព ហើយ តៃី នឹង អាច 
ស្គម ប៉នុ្តៃ បើ នៅ បន្ត រកៃសា តៃ ីទៀត 
តៃី វា អាច ធំ លើស ទម្ងន់  បៃឈម 
ការចំណាយ ចៃើន ដល់ វា រី វបៃបករ 
ថៃម ទៀតផង។ 

មួយវិញទៀត រដូវ កាល នៃះ  
ជា រដូវ កាល រាំងស្ងួត ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
តំបន់ មួយចំនួន អាច ខ្វះ ទឹកដៃ ល  
តៃី អាច ងាប់ នាំ ឱៃយ មានការ ខាត- 
បង់  កាន់តៃ ចៃើន។ ក្នុងន័យនៃះ  
បៃសិនបើ គ្មាន អន្តរាគមន៍ ទាន់ - 
ពៃលវៃលា ទៃ វា អាចធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពា ល់ 
និង អាចធ្វើ ឱៃយ វារី  វបៃបករ បាក់ ទឹក - 
ចិត្ត ហើយ អាចឈាន ទៅដល់ 
ការលៃង ចញិ្ចមឹ តៃ ីក្នងុសៃកុ ផង- 
ដៃរ។ នៃះ បើតាម លោកសុខ រា៉ា- 
ដៃន។ លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«ស្នើសុ ំ
ឱៃយ ខាង រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជា កៃសួ  ង 
ពាក់ព័ន្ធ លោក ជួយ ជួយ របៀប 
ម៉ៃច? គ ឺមនិចាបំាច ់ផ្អាក ការនា-ំ 
ចូល ទៃ សុំ តៃ ធ្វើ ម៉ៃច ឱៃយ ឈ្មួញ 
មកជយួ ទញិ តាម សៃះ យើង សនិ 
ហើយ យកទៅ ចៃកចាយ លក់ 
នៅ ក្នុង សៃុក ទៅ មាន ន័យ ថា 

សមៃួល  ការ ផលិត ក្នុងសៃុក ឱៃយ 
លក់ បាន សិន ចំា នំាចូល បន្ថៃម» ។ 

យ៉ាងណា ក៏ដោយ លោក រា៉ា- 
ដៃន បញ្ជា កថ់ា កាលព ីថ្ងៃទ ី១៦ 
ខៃមីនា លោក បាន បៃជុំ បនា្ទាន់ 
ជាមួយ លោក ផន់ ផលា្លា រដ្ឋលៃ - 
ខា ធិការ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុលោក កៅ ថាច បៃតភិ ូ
រាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុក ជា 
អគ្គនាយក នៃ ធនាគរ ARDB 
ដើមៃបី ពិភាកៃសា ដោះសៃយ បញ្ហា 
កកស្ទះ តៃ ីក្នងុ សៃះ។ «ឥឡវូនៃះ 
តាម ខ្ញុំ ដឹង កៃសួង កំពុង រក ធាតុ- 
ចូល បន្ថៃមទៀត មុន ដក់ចៃញ 
ជា ដំណោះសៃយ ហើយ បៃហៃ ល 
ជា នៅ សបា្តាហ៍ កៃយ គៃ អាច 
នឹង បៃជុំ ដោះសៃយ បញ្ហា នៃះ 
ហើយ»។ 

មា្ចាស់ កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម តៃី មា្នាក់  
នៅ ភូមិ ស ង្កើ ប ឃុំ សំបូរ សៃុក 
បាធាយ ខៃត្តកំពង់ចាម បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង លក្ខណៈ មិន- 
បញ្ចៃ ញ ឈ្មាះ កាលព ីមៃសលិមញិ  
ថា កសិដ្ឋាន របស់លោក  ស ល់ 
តៃ ីបៃមាណ១ ០០០តោន ដៃល 
មាន តៃី ពោ និង តៃី ឆ្តា។ លោក 
បញ្ជាក់ ថា ៖«អត់ មាន ម៉ូ យមក 
ចាប់ មក អី ហ្មង  ដល់ អ៊ីចឹង ទៅ វា 
ពិបាក មិនដឹង តៃវូធ្វើ ម៉ៃច។ មក - 
ដល់ ម៉ាង នៃះ អត់ ទាន់ មាន ឃើ ញ 
ដំណោះសៃយ អី ពី ខាង មន្តៃី 
ជនំាញ ពាកព់ន័្ធ ហើយ តៃ ីនៅតៃ 

មានការ នំាចូល   យ៉ាងគំហុក ដដៃ ល 
ដល់ អ៊ីចឹង វា សមា្លាប់ ទីផៃសារ ក្នុង - 
សៃកុ មនិមៃន មានតៃ កន្លៃង ខ្ញុ ំទៃ  
ដៃល សល់ តៃី កន្លៃង ផៃសៃងៗក៏ 
ដូចគ្នា ដៃរ គៃប់ កន្លៃង ទាំង អស់ »។ 

លោក សំណូមពរ ឱៃយ រដ្ឋាភិបា ល  
ជួយ កមៃិត ការនាំ ចូល តៃី  ដើមៃបី 
ឱៃយ អ្នក ចិញ្ចឹម តៃី ក្នុងសៃុក  អាច 
បន្ត ការចិញ្ចឹម និង ធ្វើ អាជីវ កម្ម 
បាន ។ ជាមួយគ្នា នៃះ លោក ក៏ 
ស្នើសុ ំឱៃយ កៃសងួ ពាកព់ន័្ធធ្វើការ- 
តៃតួពនិតិៃយ សាច ់តៃ ី ដៃល នាចូំល 
មក ផងពៃះ គុណភាព តៃ ីនា ំចូ ល  
មិនល្អ លក់ ថោក ជាង តៃី ពលរដ្ឋ 
ចិញ្ចមឹ ក្នងុសៃកុ។ ក្នងុនោះ លោ ក 
ក៏ សំណូមពរ ឱៃយ កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ 

ជួយ រក ទីផៃសារ សមៃប់ វា រី វបៃបករ 
ទាំង អស់ នៅ កម្ពុជា។ 

ចំណៃក លោក សុី ម៉ា មា្ចាស់ 
កសិដ្ឋាន ចិញ្ចមឹ តៃ ីនៅ ខណ្ឌ ពៃ ក   - 
ព្នា  បាន ថ្លៃងថា តៃី សល់ ហើយ 
លក់ មិន ចៃញ អាច បណា្តា ល មក - 
ពី បញ្ហា កូ វីដ១៩ផងនិង ដោយ - 
សារ ការនាំ ចូល តៃី ចៃើន ពី ក ៃ - 
បៃទៃសផង។ 

លោកថ្លៃង  ថា ក្នងុ កសិដ្ឋា ន  
របស់លោក  សល់ តៃី ទាំងអស់ 
បៃមាណ ជាង ១០០ តោន ដៃល 
មាន តៃី ឡាប យ៉ា តៃី ឆ្តានិង តៃី - 
បៃ។ លោក បន្ត ថា ៖«ការនា ំចូល 
ពី បៃទៃសជិតខាង មាន ចំនួន ចៃើន 
ដូចជា តៃី បៃ អីហ្នឹង គៃ គិត នាំ - 

ចៃញទៅ បៃទៃស ផៃសៃង  ដលព់ៃល 
នាំទៅ មិនបាន គៃ បៃរជា រុញ មក 
សៃុក ខ្មៃរ ងាប់ តៃ អ្នក ចិញ្ចឹម តៃី 
នៅ សៃុក ខ្មៃរ លក់ មិន ចៃញ»។

នៅ ពៃល សាក សរួ ពី បញ្ហា គ្មាន 
ទី ផៃសារ លក់ តៃី រដ្ឋមន្តៃី កៃសួ ង 
កសកិម្មរកុា្ខា បៃមាញ ់និង នៃសាទ 
លោក វៃង សាខុន  បាន ថ្លៃង ថា 
ករណ ីនៃះគួរ សរួ ទៅកាន់ កៃសងួ 
ដៃល ទទួល បន្ទុក ផលិត ចំណី 
និង ទីផៃសារ។ ចំណៃក លោក មាស 
សុខ សៃន សាន អ្នកនាំ ពាកៃយ 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ 
បញ្ជាក់ យ៉ាង ខ្លី ថា ករណីនៃះ 
លោក សូម សាក សួរ ទៅ ខាង អគ្គ - 
នាយក ដ្ឋាន គយ សិន ៕ 

 ឡុង គីម ម៉ា រីតា

មណ្ឌល គិរីៈពលរដ្ឋ រស់នៅ 
ភូមិ ពូ លូ ង សងា្កាត់រ មនា កៃុង 
សៃន មនោ រមៃយ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី 
ជាង ២០ នាក់  អះ អាង ថា ពួក- 
គៃ បាន  រង នវូ ការ គរំា មកហំៃង ព ី
ឈ្នួញ លួច លក់ ដី សា ធារ ណៈ 
ជាង ១ ០ ហិកតា ក្ន ុងអំ ឡុងពៃ ល 
ពួកគៃ ទៅ ឃាត់ ការ សាង សង់ 
សំណង់ លើដី មាន ជម្លាះនោះ ។

លោក ចៃ ន វណា្ណា ពលរដ្ឋ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច មា្នាក់ ក្នុង 
ចំណោមជាង ២០ នាក់ បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កព ីមៃសលិ មញិ 
ថា កាល ពី ថ្ងៃទី ១៧ មីនា ពលរដ្ឋ 
ទាំង អស់ បាន នាំគ្នា ទៅ ឃា ត់ 
ការ សាងស ង់ សំណង់ លើដី មាន 
ជម្លាះ ពី សំណាក់ កៃុម ឈ្នួញ 
និង មា្ចាស់ ដីដៃល អះ អាង ថា បាន 
ទិញ ដី នៃះ ដោយ សៃប ចៃបាប់។ 
លោកបន្តថា ក្នងុ ពៃល ចុះ ហាម 
ឃាត់ ពួក គៃក៏បាន គំរាម មក 
លើ ពល រដ្ឋខណៈ ពល រដ្ឋ នៅតៃ 
បៃកា ន់ ជំហរ តវា៉ា ពីករណី នៃះ។ 

លោក ថា៖ «កាល ពថី្ងៃ ទ១ី៧ 
ហ្នឹង  ពួក ខ្ញុំ បាន ទៅ ហាម ឃាត់  

សួរ ហៃតុផ ល អ្នក ទិញ ហើយ 
គៃថា  គៃបានទ ិញ មាន កៃ ដស- 
សា្នាម ទទួ លសា្គា ល់ អស់ហើ យ។ 
តៃ ចៃ ភា នហ្នងឹ  បាន គរំាម ពកួ- 
ខ្ញុំថា  ឈប់ មកត វា៉ាលើដី នៃះ 
ត ទៀត   បើម ក  ទៀត  ពួក ខ្ញុំ ដ ក់ 
ប៉ូលិ ស ប៉ៃអឹម ចាប់ ហើយ »។ 

តា ម លោក ចៃ ន វណា្ណា បាន 
អះអាងថា  ដ ីជាង ១០ហិកតា 
នៃះ តៃវូបាន លក ់ដោយ អ្នក សៃ ី
ឈ្មាះ ភាន កាលពឆី្នា២ំ០២០ 
បនា្ទាប់ពី បុគ្គល រូប នោះបាន 
បៃមូល សា្នាម មៃដៃ ពី ពលរដ្ឋ ជា 
ថ្នរូ នឹងការផ្តល់ បៃក់ ក្នងុ មា្នាក់ៗ 
 ១ លាន រៀល បើទោះជា ពួក- 
លោកតវា៉ា នងឹ ការ លក ់ដ ីរមួនៃះ 
ក្ដ។ី ក្នងុនា មជា ពលរដ្ឋ ដៃល ចង ់
ការពារ ដី សមៃប់ បៃើបៃ ស់ រួម 
នៅក្នងុ ភមូ ិលោកស្នើ ឱៃយ អាជា្ញា- 
ធរ ផ្តល់ ដំណោះ សៃយដក ហូត 
ដី នៃះ មក រកៃសា ទុកជា ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ របស់ អ្នក ភូមិ វិញ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«តាម ប្លង់ 
ដៃល យើង ទទួល បាន អ្នកដៃ ល 
ទិ ញ ដីនៃះគឺ គៃន់តៃ ដក់ឈ្មាះ  
ថា ស  ថៃត តៃ ខ្ញុមិំន ដឹង ថា គត់ 
ហ្នងឹ ជា អ្នក ណា នោះទៃ។ ចំ- 

ណៃក អ្នក លក ់ដនីៃះ គជឺា ឈ្មញួ 
លក ់នៅ ក្នងុ សៃកុ មាន ឈ្មាះ ថា 
ចៃ ភាន ជា អ្នក លួច លក់ ឱៃយគៃ។ 
ដំបូង គត់ ឃោ សនា ឱៃយ ពល រដ្ឋ 
ក្នងុ ភូមិផ្តតិ មៃដៃ ដើមៃបី គំទៃការ- 
លក់ ដីនៃះ ប៉ុន្តៃ ពលរដ្ឋ ដៃល 
ផ្តតិ មៃ ដៃ  ភាគ ចៃើន  មនិ មៃនជា 
ពល រដ្ឋដៃល តវា៉ា ដើមៃបី ការ ពារ  
ដី ជាង ១០ ហិក តា នៃះ ទៃ» ។

អ្នក សៃី ភាន ដៃល តៃូវ បាន 
ពលរដ្ឋ ចោទ បៃកាន់ ថា បាន 
កៀរគរ មនុសៃស លក់ ដី នៃះមិ ន 
អាច សុំ ការ បក សៃយ បាន ទៃ 
កាល ព ីមៃសលិ មញិ ពៃះ ទរូ សព័្ទ 

ចូល តៃ មិន មាន អ្នក ទទួល ។
ចំណៃក លោក ភី ងូ ក ចៅ- 

សងា្កាត់រ មនា បាន បៃប់ ភ្នំពៃ ញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា ករណី នៃះ 
លោក បា នប ញ្ជនូ សំណំុ រឿង ទៅ  
ថា្នាក ់ខៃត្ត ដើមៃប ីដោះ សៃយ បន្ត 
ហើយ បនា្ទាប់ ពី ការ ចរចា រក 
ដំណោះ សៃយ នៅ សងា្កាត់ មិន 
តៃូវ គ្នា។ លោកបន្តថា ការ មិន 
តៃវូ រ៉វូ គ្នា ក ៏ពៃះតៃ ដបំងូ ឡើយ 
ដី នៃះគឺជា ដីរួម របស់ ព លរដ្ឋ 
ជនជាតដិើ ម ភាគត ិច នៅក្ន ុង ភមូ ិ 
ដៃល ពួក គត់ ចៃើន ធ្វើ ចមា្ការ វិល- 
ជុ ំឬ អា សៃយ័ ផល រមួគ្នា ដោយ 

ការ លៃង គោ  កៃបី ជាដើ ម។   
លោ ក ភី ងូ ក បាន និយយ 

ទៀត ថា កៃយព ីការ បៃើបៃ ស់ 
រួមគ្នា នៃះ មក ក៏មា ន ពលរដ្ឋ 
មួយ ចំនួន បាន មូល មតិ គ្នា ចង់ 
ល កដ់ ីទាងំ នៃះ  ដើមៃប ីយក លយុ 
មក ចៃក គ្នា  ប៉ុន្តៃ សំណើ នៃះ ក៏ 
តៃវូ បាន ពលរដ្ឋ ក្នងុ ភូមិ មួយ ចំនួន  
បដិ សៃធ  ដោ យ មិ ន ពៃម លក់ 
តាម ការ ញុះញ ង់។  

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «ពល រដ្ឋ 
មួយ ចំនួន ក្នុង ភូមិ  បាន ឯក- 
ភាពគ្នា  លក់ ហើយ មួយទៀ ត 
ម ិនបាន ទទលួផ ល ហើយ រឿង 
វា កើត ឡើងដោយ សារ ថវកិា ខ្លះ 
និង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បុគ្គល ខ្លះ។ តាម 
ខ្ញុំ ដឹងគ្មាន អ្នក ណា មក ពី ណា  
គឺជា អ្នក ភូមិ ជាមួ យគ្នា   ហ្នឹង »។ 

យ៉ាង ណា ក្នងុនាម អាជា្ញា ធរ- 
ដៃនដលីោក បានធ្វើ លខិតិ មយួ 
ចៃបាប់ផ្ញើ  ទៅ ថា្នាក់ ខៃត្ត និង អ្ន ក- 
ពា ក់ព័ន្ធដោយ ស្នើ  ឱៃយ  ផ្អាក ការ- 
សាង សង់ឬ ធ្វើ អ្វ ីលើដី ជម្លាះ នៃះ  
បណោ្តាះអាស ន្ន សិន មុននឹង មាន  
សៃចក្តី ស មៃច និង ការដោះ- 
សៃ យ   ជា ផ្លូវការ ដើមៃបី ចៀស- 
វាង មាន ទំនាស់ កើត  ឡើង ៕ 

អ្នកចិញ្ចមឹត្រីស្នើសំុ...

ពលរដ្ឋជាង២០នាក់ថាទទួលរងការគំរាមព្រលតវ៉ាក្នងុជម្លោះដីជាង១០ហិកតា

ត្រ ី នៅ កន្ល្រង ចិញ្ចមឹ ត្រ ីមួយ  នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត កណ្តាល   ។ រូបថត Cambodia Aquaculturist Association

ទិដ្ឋភាពនៅទីតំាងដីមនទំនាស់ កាលពីថ្ង្រ១៧ មីនា។ រូបថត សហ ការី

 អោម  ប៊ុន ធឿន 

រ តន គិរីៈ គណៈ អភិបា លខៃ ត្ត 
រតន គិរី   បាន សមៃច ដក អ្នក-  
បើ កបររថ យន្ត គិលានស ង្គៃះ 
របស់ មន្ទរីពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្តរ ត ន- 
គិរី ចៃញ ពី កៃប ខ័ណ្ឌ បនា្ទាប់ពី 
បានរ កឃើញ កហំ ុសរ បស ់បរុស 
រូបនៃះ បំពៃញ ការងារ មិន បាន ល្អ 
ជុំវិញករ ណី  សមៃច  ចិត្ត ដោយ 
ខ្លនួ ឯង ក្នងុ ដក ់ចុះ សព ស្តៃ ីមា្នា ក ់
នៅ ពាក់ កណា្តាល ផ្លូវ  ដោយ មិន 
ពៃម ដឹកឱៃយ ដល់ លំនៅ ឋា ន។   

លោក ញ៉ៃម  សំ អឿន  អភិ- 
បាល រង  និង ជា អ្នក នាំពា កៃយ 
រដ្ឋបាលខៃ ត្ត រតន គិរី បានថ្លៃង 
កាលពីមៃសិលមិញថា  បនា្ទាប់ពី 
បាន ដឹង ថា  មាន អ្នកបើ កបរ  រថ- 
យន្ត គិលាន សង្គៃះ របស់ មន្ទីរ 
ពៃទៃយ បង្អៃក ដឹក សព មិន ដល់ ផ្ទះ   
ដោយ ដក់ ចុះ នៅ កណា្តាលផ្លូវ  
លោក បាន ឱៃយ មន្តៃី ធ្វើការ សៃ វ- 
ជៃវ ឱៃយ បាន ចៃបាស់។កៃយ មក 
ក៏ បាន រក ឃើញថា  នៃះ មិនមៃ ន 
ជា កំហុស សា្ថា ប័ន មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក 
នោះ ទៃ តៃ  គឺជា កំហុស បុគ្គល 
ផ្ទាល់ ដៃល ជា អ្នកបើ កប រ ។ 

លោក បា ន បន្ត ថា អ្នក បើ កប រ 
នោះ ជា មន្តៃី ជាប់ កិ ច្ចស នៃយា  តៃ 
បំពៃញ ការងារ  មិនបាន ល្អ ហើ យ 
ក៏ មានកា រ រិះគន់ ពី អ្នកជំងឺ ជា- 
ចៃើន ក្នុ ងពៃ ល កន្ល ងមក ដៃរ បូក  
រមួជា មយួ កហុំស លើក នៃះទៀត 
គណៈ អភិបាល ខៃត្ត ក៏បាន  បៃជុំ 
និង សមៃច ថា នឹង បញៃឈប់ តៃ- 
ម្តង ។ «សា្មារតី នៃ អង្គ បៃជំុ គណៈ- 
អភិ បាល ខៃត្ត ក្នុង រឿង នៃះ យើង 
សមៃច ថា នឹង ដក គត់ ចៃញ 
ប៉នុ្តៃ ពៃលនៃះ មនិ ទាន ់បាន ចៃញ 
លិខិត ជា ផ្លូវ ការ នៅឡើ យ ទៃ» ។ 
  លោក អ៊ុង  រតនា  បៃធាន មន្ទីរ- 
សុខាភិ បា ល ខៃត្តរ តនគិរី  ថ្លៃង 
ថា មន្ទរី បាន ចៃញ សៃច ក្តបីភំ្ល ឺរចួ 
ហើយ  លោក មិនមា ន អ្វី បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម ទៀត ទៃ ពៃះ ការ ចៃញ 
សៃចក្ត ីបភំ្ល ឺនៃះ  មនិ មៃន ធ្វើ ឡើង 
ដោយ មន្ទីរ តៃ ឯង នោះទៃ  គឺ  
សុទ្ធតៃ  មានកា រ បៃជុំ គណៈ អ ភិ- 
បាល ខៃត្ត តៃមឹ តៃវូ មុន នឹង ចៃញ ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «មិន- 
មៃន សមៃច តៃ ខ្ញុំ ទៃ ណា គឺ  បៃជុំ 
គណៈ អភ ិបាលខៃ ត្ត ដើមៃប ីពនិតិៃយ 
មើលថា តើ វា តៃមឹ តៃវូ ឬអត់ហើយ 
ទណ្ឌក ម្ម របៀប ម៉ៃច ក៏ ស្ថិត លើ 
គណៈ អភិ បាល ខៃត្ត ដៃរ »។ 

តាម សៃចក្ត ីបំភ្ល ឺព័ត៌ មាន របស់ 
មន្ទរី សុខា ភិ...តទៅទំព័រ ៥ 

សាលាខ្រត្តដក
ក្របខ័ណ្ឌពីអ្នក
ដឹកសពស្ត្រដីាក់
ចុុះកណ្ដាលផ្លវូ



តពីទំព័រ៤...បាលខេត្តរតន-
គិរីចេញថ្ងេទី១៧ខេមីនាដេល
ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍ទើបទទួលបានកាល-
ពីមេសិលមិញឱេយដឹងថា នៅថ្ងេទី
២ខេកុម្កៈឆ្នាំ២០២១មន្ទីរ-
ពេទេយបង្អេកខេត្ត បានអនុញ្ញាត
ឱេយរថយន្តគិលានសង្គេះម៉ាក
ឡង់គេីស័រស្លាកលេខរដ្ឋ12-2-
0129បើកបរដោយឈ្មោះ
អ៊នប៊ុនឡេងបានដឹកជញ្ជូន
សពស្តេីម្នាក់ឈ្មោះគ្វីមម៉ក់
អាយុ៣១ឆ្នាំទៅលំនៅឋាន
ដេលស្ថិតនៅក្នងុភមូិផាក់ណាម
ឃុំកោះពាកេយ សេុកវីនសេ
ខេត្តរតនគិរី។

លុះដល់ចំណុចតេង់ស្ពានអូរ-
លីងស្ថិតនៅកេបេរភូមិឃួនឃុំ-
កោះពាកេយសេុកវីនសេអ្នក-
បើកបររថយន្តឈ្មោះអ៊នប៊ុន-
ឡេងបានសមេចចតិ្តដាក់សព
ស្តេីនោះចុះដោយឯកឯងហើយ
បនា្ទាប់មកសពរបស់ស្តេីនោះ
តេូវបានកេុមគេួសរដឹកជញ្ជូន
បន្តដោយម៉ូតូទៅលំនៅឋាន
របស់ខ្លួន។
នៅក្នុងលិខិតនោះបន្ថេមថា៖

«ករណនីេះវាជាទង្វើផា្ទាល់របស់
សមីខ្លួនអ្នកបើកបរដេលបាន
បេពេឹតខុសឆ្គងទៅនឹងវិជា្ជាជីវៈ
សខុាភិបាលនងិមនិបានអនវុត្ត
តាមការណេនាំរបស់អង្គភាព។
មន្ទីរសុខាភិបាលនេរដ្ឋបាល

ខេត្តរតនគិរី ពិតជាមនការ-
សោកស្តាយចំពោះហេតុការណ៍
ដេលបានកើតឡើង»។
ក្នងុសេចក្តីបភំ្លឺនោះបញ្ជាក់ថា

ករណីនេះមន្ទរីសខុាភបិាលខេត្ត
ក៏បានចូលរួមរំលេកទុក្ខដ៏កេៀម-
កេំដល់គេសួរសព្វផងដេរចំពោះ
ទង្វើមិនសមរមេយរបស់អ្នកបើក-
បររថយន្តគិលានសង្គេះឈ្មោះ
អ៊នប៊ុនឡេងនេះ។
លោក ម៉ង វិចិត្តនាយក-

បេតិបត្តិស្តីទីអង្គការសមគម-
ខ្មេរលើបានថ្លេងថាការធ្វើ-
បេបនេះជារឿងមិនគួរឡើយ
ទោះបីមនុសេសស្លាប់កា្លាយជា
សកសពក៏ដោយក៏គាត់នៅតេ
អាចមនសិទ្ធិថ្លេថ្នូរដដេល។
ទោះបីជាមនបេពេណីទំនៀម-
ទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិច
រារាងំមនិឱេយអ្នកស្លាប់តេហោងឬ
ស្លាប់ដោយមនផ្ទេពោះចលូភមូិ
យ៉ាងណាក៏ដោយ។
លោកបានថ្លេងថា៖«ខ្ញុំគតិថា

បេហេលជាតេកុងឡានគាត់
យល់ខុសពីអត្ថន័យនេការផាក
ហ្នងឹអ៊ចីឹងទើបគាត់ដាក់សពចុះ
តេមឹពាក់កណា្តាលផ្លវូអ៊ចីឹងទៅ។
នៅទីនេះពិតជាមនបេពេណី
តាមភូមិមេន ប៉ុន្តេគេមិនមេន
ផាកអ្នកបើកបរជូនសពទៅនោះ
ទេគឺគេផាកគេសួរសពអាហ្នងឹ
បើតាមបេពេណីពួកខ្ញុំជាជន-
ជាតិដើមភាគតិច»៕

ថ្ងេសុកេទី១៩ែខមីនាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

CPU  ចូល រួម ស៊ើប អង្កេត សំណំុ រឿង ឃាតកម្ម លើ ក៊មារ បាន បេមាណ ២០០ករណី 

សាលាខេត្ត... 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ ក្នងុរយៈពេល៩ឆ្នាំមកនេះ
អង្គភាពការពារកុមរ(CPU)បាន
ចូលរួមធ្វើការសុើបអង្កេតជាមួយ
សមត្ថកចិ្ចក្នងុសណំុរំឿងឃាតកម្មលើ
កុមរបានបេមណ២០០ករណីដោយ
អង្គការនេះចាត់ទុកអំពើឃាតកម្ម
ដេលបានកើតឡើងលើកមុរទាងំនេះ
គឺជាភាពងងឹតនិងភាពសោកសៅ។
នៅលើទំព័រហ្វេសបុ៊កផ្លវូការរបស់ខ្លនួ

កាលពីថ្ងេទី១៥មីនាអង្គការCPU
បានឱេយដឹងថា២០០ករណីដេលកេមុ-
ការងារCPUបានចលូរមួសុើបអង្កេត
ជាមួយសមត្ថកិច្ចគឺជាការលះបង់និង
ការប្តេជា្ញាដេលតលួេខនេះគឺមនិមេន
ជាតលួេខសមេប់ការអបអរសទរឬ
មោទនភាពនោះទេ។ផ្ទយុទៅវញិវាជា
តួលេខពោរពេញទៅដោយភាពងងឹត
នងិភាពសោកសៅ។ថ្ងេទ១ី៥ខេមនីា
គជឺាថ្ងេដេលកេុមការងារទទលួសណំុ-ំ
រឿងគមេប់ចំនួន២០០ករណីឃាតកម្ម
និងករណីស្លាប់ដោយមនការសងេស័យ
របស់កុមរដេលអង្គភាពការពារកុមរ
(CPU)បានចូលរួមធ្វើការសុើបអង្កេត។
កេពីបងា្ហាញតួលេខនេះក្នុងនាម

នាយកបេតិបត្តិអង្គភាពការពារកុមរ
លោក JamesMcCabeបាន
សរសេរទៀតថាលោកចង់ផ្តាតទៅ

លើកេុមការងារតូចរបស់លោកដេល
បេតិបត្តិការជុំវិញ២៤មោ៉ាង ក្នុង១
ថ្ងេ៧ថ្ងេក្នុង១សបា្តាហ៍អស់រយៈ-
ពេល៩ឆ្នាំមកហើយ ដើមេបីធ្វើការ
សុើបអង្កេតចំពោះករណីបេបនេះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ក្នុងឆ្នាំ២០

១៣យើងបានចាប់ផ្តើមបង្កើតជា
កេមុការងារជនំាញសុើបអង្កេតករណី
ឃាតកម្មលើកុមរដំបូងគេនៅក្នុង
បេទេសដោយមនសមជកិ៣នាក។់
សមជិកកេមុការងារនេះបានកើនឡើង
ដល់ទៅ១០នាក់ដេលមនបទពិសោធ
ជនំាញខ្ពស់មនការប្តេជា្ញានងិវិជា្ជាជវីៈ

រួមមនជាមន្តេីជំនាញផ្នេកកោសលេយ-
វចិយ័មន្តេីសុើបអង្កេតនងិមន្តេីគាពំារ
បេចំាការនៅក្នងុការសុើបអង្កេតករណី
ឃាតកម្មទៅលើកុមរនីមួយៗនិង
គាពំារដល់កេមុគេសួរសកសព។ខ្ញុំ
មនមោទនភាពក្នុងការដឹកនាំកេុម
ការងារដេលមនការប្តេជា្ញាមួយនេះ»។
ជាបទពិសោធលោកJames

McCabeសង្កត់ធ្ងន់ថាគេប់ករណី
ឃាតកម្មទៅលើកុមរ តេូវបានកេុម
CPU ចងចាំជានិច្ច និងគា្មោនថ្ងេភ្លេច
ប៉ុន្តេតេងតេមនករណីខ្លះៗដេលនឹង
បនេសលទ់ុកនវូស្លាកស្នាមខ្លាចផេសានៅ

លើបេះដូងយើងជានិច្ចដេលនេះ
គឺជាធម្មជាតិនេការងាររបស់យើង
ហើយគា្មោននរណាម្នាក់ចៀសផុតពី
បញ្ហានេះបានទេហើយយើងនងឹចង-
ចាំរហតូអពំីករណីដេលបានប៉ះពាល់
ដល់អារម្មណ៍យើងបំផុត។លោក
បញ្ជាក់ថា៖«នេះគឺជាការពិតដេល
យើងតេវូតេមនអារម្មណ៍ខឹងនិងស្អប់-
ខ្ពើមដល់ជនល្មើសដើមេបីជំរុញឱេយយើង
ស្វេងរកភាពយុត្តធិម៌និងធ្វើឱេយបេកដ
ថាគេប់បុគ្គលដេលបង្កគេះថា្នាក់
ដល់កុមរនឹងតេវូទទួលខុសតេវូចំពោះ
មុខចេបាប់នូវអំពើរបស់ខ្លួន»។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កេសងួមហាផ្ទេ

បានចុះហត្ថលេខាលើអនុសេសរណៈ-
យោគយល់គា្នា (MOU)ជាមួយ
អង្គការសង្គមសុីវិលចំនួន៥ដេល
ធ្វើការបេឆំងការជួញដូរមនុសេសជា-
ពសិេសផ្តាតលើការការពារកមុរក្នងុ
នោះក៏មនអង្គការCPUផងដេរ។
លោកសេីជូបុ៊នអេងជាអនុបេធាន

អចិនេ្តយ៍នេគណៈកម្មោធិការជាតិ
បេយុទ្ធបេឆំងការជួញដូរថ្លេងពីមេសិល-
មិញថាក្នុងពេលបច្ចបុេបន្នបទល្មើស
ដេលបានកើតឡើងគឺកាន់តេមនរូប-
ភាពអាកេក់ឡើងៗជាពិសេសបទល្មើស
ដេលបានកើតមនឡើងលើកុមរ។
លោកសេីបន្តថា រូបភាពសហាវទំាង-
នេះក៏ពេះតេជនល្មើសភាគចេើន

ចេើនតេជាអ្នកដេលបាត់បង់សតិ
ដោយសរបញ្ហាគេឿងញៀន។ «បច្ចុ-
បេបន្ននេះបញ្ហាដេលបានកើតមនឡើង
ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧកេដិ្ឋឬអំពើហិងេសានេះ
កើតឡើងចេើនណាស់តេវាមិនមេន
មនតេកម្ពជុាទេ។កម្ពជុាយើងក៏ទទួលនូវ
សម្ពាធខាងផ្លវូអារម្មណ៍ឬរៀនសូតេពី
បណា្តាញសង្គមនានាគេប់របូភាពតេបើ
យើងមិនខំបេងឹបន្ថេមទៀតទេយើងនឹង
ជួបបញ្ហាធ្ងន់ដូច្នេះយើងខំបេងឹទប់ស្កាត់
និងដោះសេយបានល្អបេសើរ»។
យ៉ាងណាក្តីលោកសេី ជូ ប៊ុនអេង

បានបញ្ជាក់ថាក្នងុនាមអាជា្ញាធរមន-
សមត្ថកិច្ចដោយមនការសហការពី
កេមុអង្គការជាដេគូនងឹបន្តការប្តេជា្ញា-
ចិត្តក្នងុការបង្កេបនិងទប់ស្កាត់ថេម-
ទាំងបានអប់រំផេសព្វផេសាយបន្ថេមទៀត
ដើមេបីធ្វើយ៉ាងណាឱេយបេកដថាជន-
បេពេឹត្តបទល្មើសតេូវតេទទួលទោស
តាមចេបាប់។
លោកសេីបន្ថេមថា៖«យើងពេញ-

ចិត្តនឹងបញ្ហាការសហការជាមួយគា្នា
(CPU)ដោយសរតេអង្គការនេះ
ក៏ដូចជាអង្គការដេគូទំាងអស់គាត់ធ្វើ-
ការបានល្អនិងសហការជាមួយ
កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាពិសេសបទ-
ល្មើសដេលCPUចូលរួមសុើប-
អង្កេតគឺបង្កេបបានដល់ទៅជាង៩០
ភាគរយ»៕

អ្នក ជំនាញ  CPU ចុះ  អង្កេត ករណី សម្លាប់ ក្មេង នៅ ខេត្ត កំពង់ ស្ព ឺ  ពី ថ្ងេ ១៤មីនា។ រូបCPU

សពស្តេដីេលអ្នកដឹកដាក់ចុះ  តាមផ្លវូពីថ្ងេ២៣ កុម្ភៈ។ រូបថតសហការី
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តពទី ំពរ័ ១...នៃះ បាន ធ្វើឡើង  
បនា្ទាប់ ពី មាន ការ ឆ្លង  ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ទៅ ដល់ នាយ ទាហាន មា្នាក់ 
ក្នុង អគ្គ បញ្ជា ការ ដ្ឋាន កង យោធ- 
ពល ខៃម រភូមិន្ទ  កៃយ ពីគាត់ 
បាន ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ការពារ កូវី ដ- 
១៩ ចំនួន ២ ដង រួច មក ហើយ។  

លោក  វងៃស  ពសិៃន បាន ឱៃយ ដងឹ  
ថា៖  «សា្ថាន ភាព នៃ  ជំងឺ កូវីដ ១៩   
នៅ តៃ បន្ត   រកី រាល ដល កាន ់តៃ ធ ំ
នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  និង តាម 
បណ្តា  ខៃត្ត មួយ ចំនួន ទៀត  ជាពិសៃ ស 
នា ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ក៏  មាន  ការ រីក- 
រាល ដល ចូល ក្នុង អង្គភាព មួយ 
ចំនួន នៃ កង យោ ធពល ខៃរ ម ភមូនិ្ទ  
ផង ដៃរ បើ ទោះ បី ជា កៃសួង 
ការពារ ជាត ិបាន ដណំើរ ការ ចាក ់
វ៉ាក់សំាង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ 
បាន ដល់ ស្ទើរ តៃ គៃប់ យោធិន 
ទូទាំង បៃទៃស ហើយ ក្តី »។ 

 លោក  បាន ថ្លៃង ទៀត ថា  ៖   
 « ដើមៃប ីបង្ការ  ការពារ  និង ទប ់សា្កា ត ់  
ការ រាត តៃបាត នៃ ជ ំង ឺកវូដី១៩  ក្នងុ 
ជួរ កង ទ័ព មៃ បញ្ជា ការ បៃភៃទ ទ័ព  
ទ័ព ជំនាញ   និង នាយក សា្ថាប័ន 
ចំណុះ អគ្គ បញ្ជាការ ដ្ឋាន ទំាងអស់ 
តៃវូ តៃបន្ត អនវុត្ត ឱៃយ បាន មុងឺមា៉ាត ់
បផំតុ នវូ វធិាន ការ ៣ ការពារ   ៣កុ ំ 
របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា » ។ 

 លោក   វងៃស  ពិសៃន  ក៏ បាន ណៃ នំា 
ឱៃយ  ធ្វើការ ផៃសព្វផៃសាយ  ដល់ យោធិន 
អ ំព ីការអនវុត្ត ឱៃយ បាន ខ្ជាបខ់្ជនួ នវូ 
ចៃបាប់  និង អនុកៃឹតៃយ ស្តី ពី វិធាន- 
ការ សុខ ភបិាល  ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់
ការ ឆ្លង រាល ដល នៃ ជំងឺកូ វី ដ- 
១៩  និង ជំងឺ ឆ្លង កាច សាហាវ 
និង បៃកប ដោយ គៃះ ថា្នាក់ ធ្ងន់- 
ធ្ងរ ផៃសៃង ទៀត ។ 

 តាម រយៈ សារ ជា សំឡៃង   លោក 
ហ៊ុន  មា៉ាណៃត  អគ្គ មៃ បញ្ជា ការ 
រង កង យោធ ពល ខៃម រ ភូមិន្ទ 
និង ជា មៃ បញ្ជា ការ កងទ័ព ជើង- 

គោក  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  សិកា្ខា កាម 
នៃ សាកល វិទៃយាល័យ ការពារ- 
ជាតិ ដៃល បាន ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
កូវីដ ១៩ បាន ចំនួន ២ដង រួច មក 
ហើយ  បាន  ធ្វើ  តៃស្ត មាន វជិ្ជ មាន 
កូវីដ ១៩  ដៃល ជា ហៃតុនាំ ឱៃយ  
លោក ជំរុញ កងទ័ព កៃម បង្គាប់ 
តៃូវ  យកចិត្ត ទុក ដក់ និង  បៃុង- 
បៃយ័ត្ន ចំពោះ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង ថា៖   « សុំយក 
ចិត្ត ទុក ដក់ ក្នុង ការ ដស់ តឿន 
និង ពងៃងឹ ដល់ សិកា្ខាកាម ទាងំអស ់
នៅ តាម បណ្តា សាលា ចំណុះ ឱៃយ 
យោធ ភមូ ិភាគ  កង ពល ធកំ ៏ដចូ- 
ជា បណ្តា កង ឯក ភាព ទាំង អស់   
តៃូវ បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន នៅ 
ក្នុង  ការ ការ ពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ   
ដោយ សារ យើង មាន ការ ឆ្លង ក្នងុ 
សហ គមន៍ ក្នុង ទៃង់ ទៃយ ធំ     
ហើយ ក៏ មិន ទាន់ ចប់ ដៃរ » ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា   លោក   
ដរា៉ា  សកល  ជា សិកា្ខា កាម នៃ 
សាកល វិទៃយាល័យ ការពារ ជាតិ  
បាន ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ការពារ កូវីដ- 
១៩ សុណី ូហា្វាម លើក ទ១ី កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ១  ៩  ខៃ កុម្ភៈ  និង ចាក់ 
លើក ទឹ២  នៅ ថ្ងៃទី ៩  ខៃមីនា។  
លោក បាន រក ឃើញ មាន វជិ្ជ មាន 
កូវី ដ ១៩   នៅ ថ្ងៃ ទី ១៧  ខៃ មីនា   
ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

 ដោយ ឡៃក រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសងួ ការ- 
ងរ និង បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ  
លោក  អិុត  សំហៃង  បាន សមៃច 
បង្កើត នូវ អនុ គណៈ កម្មការ 
ចំពោះ កិច្ច សមៃប់ ការចាក់ វ៉ាក់- 
សំាង   ការ ពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទៅ 
ដល់ មនៃ្តី រាជ ការ នៃ កៃសួង  ថា្នាក់ 
ដឹក នាំ អង្គការ  វិជា្ជា ជីវៈ ក ម្មករ 
និយោ ជិត នៅ តាម រោង ចកៃ 
សហ គៃស  រមួ នងឹ កម្មករ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច កៃ បៃព័ន្ធ  ផង ដៃរ ។ 

 ការ សមៃច បង្កើត អនុ គណៈ កម្ម- 

ការ ចពំោះ កចិ្ច នៃះ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប ់
ពី លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន  
សៃន  បង្កើត នូវ គណៈកម្មការ 
មួយ នៃះ កាល ពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០២១   ក្នុង គោល- 
បំណង ដើមៃបី គៃប់គៃង  ដឹក នាំ  
ចាត់ ចៃង  ការងរ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
កូវីដ ១៩   នៅ ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ 
ទូទាំង បៃទៃស។ 

 យោង តាម លិខិត សមៃច 
ដៃល ចុះ ហត្ថ លៃខ ដោយ លោក 
អុិត  សំហៃង   កាល ពី ថ្ងៃទី១៧  
ខៃ មីនា  ដោយ បាន សមៃច តៃង- 
តំាង លោក ហៃង   សួរ  អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង ការងរ និង បណ្តះុ បណ្តាល 
វិជា្ជាជីវៈ ជា បៃធាន អនុគណៈ- 
កម្មការ ចំពោះ កិច្ច នៃះ និង មាន 
សមាស ភាព ជា មនៃ្តី ពាក់ ព័ន្ធ ជា 
ចៃើន រូប ទៀត ជា អនុបៃធាន និង 
សមាជិក ផង ដៃរ ។ 

 លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា៖ « អនុ គ ណៈ- 
ក ម្មការ នៃះ តៃូវ រៀប ចំ ផៃន ការ  
ពនិតិៃយ វយ តម្លៃ កមៃតិ ហាន ិភយ័  
និង កំណត់ អាទិភាព ភូមិ សាសៃ្ត 
រាជ ធានី - ខៃត្ត  ទី តាំង រោង ចកៃ  
សហគៃស  និង មុខ សញ្ញា 
កម្មករ នយិោ ជតិ ទាងំ ក្នងុ នងិ កៃ 

បៃព័ន្ធ  ដៃល តៃវូ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង » ។ 
 លោ ក ហ៊ុន  សៃន   បាន  លើក- 

ឡើង  កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ទី១៦  ខៃ 
មនីា ថា  នៅ តាម សា្ថាបន័ តៃវូ មាន 
ការ រៀប ចំនូវ អនុ គណៈក ម្មកា រ 
ចំ ពោះកិច្ច នៃះ  ដើមៃបី ចាក់ ឱៃយ បុគ្គ- 
លិក របស់ ខ្លួន   ជា ពិសៃស ទាក់- 
ទង នងឹ កៃសងួ ការងរ នងិ បណ្តុះ- 
បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ  ដៃល តៃូវ ចាំ- 
បាច់ ចាក់ ឱៃយ កម្ម ករ នា ពៃ ល ខង- 
មខុ ដៃល ចា ំបាច ់  ដោយ តៃវូ រៀប ច ំ
បញ្ជី រោង ចកៃ និង  តំបន់ ណ 
ដៃល រោង ចកៃ នោះ តៃូវ ចាក់ មុន 
និង រោង ចកៃ ណ  ឬ តំ បន់ ណ 
ដៃល តៃូវ ចាក់ បន្ត បនា្ទាប់ ។ 

 លោក  ហា្វា  សាលី  បៃធាន 
សម្ព័ន្ធ សហជីព ជាតិ  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍មៃសិល មញិ ថា  លោក 
គំា ទៃឱៃយ  ផ្តល់ អាទិភាព សមៃប់  
ទ ទួ ល បាន នូវ វ៉ាក់ សំាង គឺ  កៃុម  
កម្មករ ដៃល ធ្វើ ការ ក្នុង វិស័យ 
ទៃសចរណ៍   សណ្ឋាគារ  ភោជ- 
នីយ ដ្ឋាន  ថា្នា ក់ ដឹក នាំ សហជីព  
និង បនា្ទាប ់គឺ កម្មករ តាម រោង ចកៃ   
សហគៃស ។ 

លោក ថា ៖   « បៃសិន បើ បៃទៃស 
យើង ទទួល បាន វ៉ាក់ សំាង ចៃើន  

ខ្ញុំគិត ថា  បង ប្អូន កម្មករ កាត់ដៃរ 
គួរតៃ តៃូវ បាន ទទួល មុន បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ធម្មតា   ដោយ សារ កម្មករ 
ធ្វើ ការ  ពិសា  អាហារ  និង ធ្វើ 
ដំណើរ ជា កៃុម  ដៃល ជា អ្នក- 
បៃឈម  នងឹ ហានភិយ័ ខ្ពស ់ ប៉នុ្តៃ 
កម្មករ ក្នុង វិស័យ ទៃស ចរណ៍ គឺ 
មាន ការ បៃឈម ជាង » ។ 

 ជា មួ យ គា្នានៃះ ដៃរ  កៃសួង 
សុខភិ បាល បាន ឱៃយ ដឹង នៅ 
ថ្ងៃមៃសិល មិញ ថា  អ្នក ឆ្លង វីរុស 
កូវីដ១ ៩   ចំនួន  ៣៦ នាក់  តៃូវ 
បាន រក ឃើញ បន្ថៃម ទៀត  ដៃល 
ក្នុង នោះ អ្នក ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហ គមន ៍ ២០  កមុ្ភៈ  មាន ចនំនួ  
៣៥  នាក់  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ តួលៃខ 
សរុប នៃ អ្នក ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
នៃះ  បាន កើន ឡើង ជាង   ១   ០០០   
នាក់ ។  កៃសួង ក៏ បាន បៃកាស ពី 
ការ ពៃយា បាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ១ ៩   
ជា សះ សៃបើយ រហូត ដល់  ៥៨  
នាក់  ដៃល ក្នុង នោះ  ៥៤ នាក់ ជា 
អ្នក ជំងឺ ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហ- 
គមន៍ លើក ទី៣   នៃះ។ 

 សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង របស់ កៃសងួ 
សុខ ភិបាល បាន បន្ត ថា អ្នក- 
ដៃល ឆ្លង ថ្ម ីនៃះ  កើត មាន នៅ ក្នងុ 
ខៃត្ត កណ្តាល ចំនួន  ២ ១ នាក់ 
និង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ចំនួន ១៤  
នាក។់  ចណំៃក អ្នក វជិ្ជមាន កវូដី-  
១៩ មា្នាក់ ទៀត  ជា អ្នក ដំណើរ 
មក ព ីបៃទៃស ហ្វលី ីពនី  មក ដល ់
កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃទី ៣   ខៃ មីនា  ឆ្នាំ   
២០ ២១ ។   គិត តៃឹម  ថ្ងៃទី១៨  ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ  កម្ពុជា 
មាន អ្នក មាន វិជ្ជមាន វីរុស កូវីដ - 
១៩  សរុប ចំនួន  ១ ៥៤១  នាក់  
ក្នងុ នោះ អ្នក ដៃល ឆ្លង ក្នងុ ពៃឹត្តិ- 
កា រណ៍ សហ គមន៍ មាន រហូត ដល់   
១ ០២៥ នាក់  ឯ អ្នក ដៃល បាន 
ពៃយាបាល ជា សះសៃបើយ មាន ចំនួន 
៨៩៨  នាក់   និង អ្នក កំពុង សមៃក 
ពៃយាបា ល មាន ចំនួន   ៦៤០  នាក់   
និង សា្លាប់ មា្នាក់ ។   

ដោយ ឡៃក   រដ្ឋ មនៃ្តី  កៃសួង 
ការ បរ ទៃស និង សហ បៃតិ បត្តិ- 
ការ អន្តរ ជាត ិ លោក បៃក ់ សខុនុ  
បាន  ឱៃយ ដឹង ផង ដៃរ ថា  វ៉ាក់ សំាង 
ជា ចៃើន ទៀត តៃូវ បាន រំពឹង នឹ ង 
ទទួល បាន ក្នុង រយៈ ពៃល ពី   ២ 
ទៅ ៣ស បា្តា ហ៍ ខង មុខ ទៀត នៃះ។ 

 លោ ក បៃក់  សុខុន  បាន ថ្លៃង 
ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិលមិ ញ ថា ៖   « គា្មាន 
បៃទៃស ណ អាច ចាត់ ទុក ថា រួច 
ផុត ពី គៃះ ថា្នាក់ បានទៃ   បៃសិន- 
បើ បៃទៃស ផៃសៃង ទៀត មិន មាន 
សុវត្ថិ ភាព នោះ។   វ៉ាក់ សំាង នៃះ  
ជា ដំណោះ សៃយ តៃមួយ គត់ 
សមៃប់ ការ វិល តៃឡប់ ទៅ រក 
សា្ថាន ភាព ធម្មតា ឡើង វិញ » ។ 

  កម្ពុជា បាន ទទួល វ៉ាក់ សំាង 
ការពា រ កូវីដ ១៩  សុីណូហា្វាម ពី 
សាធារណរដ្ឋ បៃជា មានិត ចិន  
កាល ពីថ្ងៃ ទី៧ ខៃកុម្ភៈ   ចំនួន   
៦០ មុឺនដូស  ក្នុង ចំណោម វ៉ាក់- 
សំាង ដៃល នឹង  ផ្តល់ ជូន ចំនួន 
១លាន ដសូ ឯ វ៉ាក ់សំាង ដៃល នៅ 
សល់ ចំនួន ៤០ មុឺន ដូស នឹង ដឹក 
ជញ្ជូន មក ដល់ កម្ពុជា មុន ពិធី 
បណុៃយចលូ ឆ្នា ំបៃ ពៃណ ីខ្មៃរ ក្នងុ ខៃ 
មៃ សាខ ង មុខ នៃះ។ 

នៅ  ថ្ងៃទ១ី ០  ខៃ មនីា  កម្ពជុា ក ៏
បាន ទទលួ នវូ វ៉ាក ់សំាង កវូដី ១ ៩ 
របស់ កៃុម ហ៊ុន   AstraZeneca 
ចំនួន ៣២៤ ០០០ ដូស កាល ពី 
យប់ ថ្ងៃ ទី២  ខៃ មីនា  ដៃល ជា 
ចំនួន ដូស ដំបូង ក្នុង ចំណោម វ៉ាក់- 
សំាង ស រុប ចំនួន១ លាន ១ សៃន 
ដូស ដៃល យន្ត ការ  COVAX     
នឹង ផ្តល់ ជូន បៃទៃស កម្ពុជា ជា 
ដំណក់ កាល នៅ តៃឹម ដំណច់- 
ខៃ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ។

 លោកសៃ ីLouise Mushikiqabo 
អគ្គ លៃខ ធកិារអង្គ ការ អន្ត រជាត ិ 
្រហ្វង់ កូហ្វូនី បាន សរសើរ កម្ពុជា ចំ- 
ពោះ ការ គៃប់ គៃង ជំ ងឺ រាត តៃបាត 
នៃះ បៃក ប ដោយ បៃ សិទ្ធភាព៕

នៅ សុី វុត្ថា

ខេត្តតកេវៈ កមា្លាំង នគរបាល សៃុក 
គិរីវង់ បាន កាប់ ដុត បំផ្លាញចោល នូវ    
ដ ំណ ំកញ្ឆា ខសុចៃបាប ់ចនំនួ ៨ ទ ីតាងំ 
ដៃល មាន ផ្ទៃដ ីបៃមាណ ៩៧៥ ម៉ៃតៃ-
ការ៉ៃ កាលពី ធ្ងៃ ទី១៧ ខៃមីនា នៅ 
ចំណុច ខ្នងភ្នំ ដុប  ខងលិច បៃសាទ 
បាយ៉ង់ កោរ ស្ថតិក្ន ុង    ឃុ ំពៃះបាទ ជានជ់ុ ំ
សៃុក គិរីវង់ ។ 

លោក ស៊ុត ខុន អភិបាល សៃុក 
គិរីវងៃស  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ពី មៃសិលមិញ 
ថា នៅក្នុង មូលដ្ឋាន សៃុក គិរីវងៃស  តៃង 
មាន ជនខិល  ខូច មួយ ចំនួនបាន ទៅ 
លួច ដំ ដំណំ កញ្ឆា  នៅតាម ភ្នំ  ហើយ 
សមត្ថកចិ្ច  សៃកុ តៃងតៃ ទៅ ប ង្កៃ ប ជា 
បន្តបនា្ទាប់ ប៉ុន្តៃ ហាក់ នៅ តៃ មាន 
សកម្មភាព ដំ នៅតៃ បន្ត មាន។ 

ទោះ យ៉ាង ណ សមត្ថកចិ្ច មនិ ដៃល 
ពៃ ងើយ កន្តើយ នឹង សកម្មភាព នៃះ 
នោះ  ទៃ គឺ នៅតៃ បន្ត ចុះ សៃវជៃវ 
ដើមៃបី បង្កៃប និងទប់សា្កាត់  ការដំ ដំ-
ណ ំកញ្ឆា នៃះ ជា ហរូហៃ  ខណៈបច្ចបុៃបន្ន 
កមា្លាងំ ជនំាញ កពំ ុង សៃវជៃវ ស្វៃង រក 
អ្នក  ដំ ដំណំ កញ្ឆា ទំាង នោះ ដើមៃបី យក 
មក ផ្តនា្ទា ទោស តាម ចៃបាប់ ។

លោក ស៊ុត ខុន ថ្លៃង ថា៖ «កិច្ចការ 
នៃះ យើង ធ្វើជា បៃចា ំប៉នុ្តៃខ្ញុ ំមនិ ចា ំថា 
បាន ធ្វើ  និង ចាប់ ជនល្មើស បញ្ជនូ ជន 
ល្មើស បុ៉ នា្មា ន  រួចមក ហើយ ដៃរ។ យើង 
ធ្វើ ម្តង នៅទីនៃះ ម្តង នៅ ទីនោះដៃល 
ភាគចៃើន ជន ខិលខូច បាន ដំ នៅ 
ចនោ្លាះ ថ្ម និង នៅលើ ភ្នំ ដៃល ពិបាក 
ដល់ សមត្ថកិច្ច ក្នុង ការចុះ សៃវ ជៃវ 
ដើមៃបី កាប់ ដុត កម្ទៃច ចោល»។  

លោក ស៊តុ ខនុ បា៉ាន ់សា្មានថា អ្នក- 

ដៃ ល ដំ ដំណំ កញ្ឆា នៃះ គឺជា អ្នក 
រស់នៅ  ក្នងុសៃកុ នៃះ ហើយ អាជា្ញាធរ ក៏ 
កំពុង  ស្វៃង រក  អ្នក ទាំងនោះ និងអ្នក- 
នៅ ពកីៃយ ដើមៃប ីចាប ់យកមក ផ្តនា្ទា- 
ទោស  តាមចៃបាប់។ ប៉ុន្តៃមានការ លំ-
បាក ខ្លះ ដល ់សមត្ថកចិ្ច ក្នងុការ ស្វៃងរក  
ទ ីតាងំ ដ ំកញ្ឆា  នងិ អ្នក ដ ំពៃះ គៃ ដ ំ
នៅ លើ ភ្នំមិនមៃន ដំ លើដី ឯកជន 
របស់គៃ នោះទៃ។

លោក ហៀ ម សៃុមី អធកិារ  រង សៃកុ 
គិរីវង់  ទទួលបន្ទុក ផ្នៃក គៃឿង ញៀន  
បាន បដិសៃធ  ធ្វើអតា្ថា ធិបៃបាយ    ជុំវិញ 
ករណីនៃះ ដោយបានថ្លៃង ថា លោក  
មិនមៃន ជា អ្នកទទួលបន្ទុក ឆ្លើយ តប  
ជាមួយនឹង អ្នកសារ ព័ត៌មាន ទៃ។ 
លោក បានស្នើ ឱៃយ ទាក់ ទៅ លោក យុគ 
សារា៉ាត ់អធកិារ នគរ បាល សៃកុ គរិវីង។់ 
លោកយុគ សារា៉ាត់ មិន អាច ទាក់ ទង 

សុំ អតា្ថា ធិបៃបាយ បាន ទៃ ដោយ សារ  
ទូរស័ព្ទ  របស់ លោក ពុំ  មាន អ្នក ទទួល 
ឡើយ។   

ចំណៃក លោក អិន វុ ធ នាយប៉ុស្ដិ៍ 
ឃុ ំ ពៃះបាទ ជានជ់ុ ំសៃកុ គរិវីង ់ថ្លៃង ថា 
លោក ក៏ មិនអាច ធ្វើការ អតា្ថាធិបៃបាយ 
ជូន ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ បាន ដៃរ លុះតៃ តៃ 
មាន គោល ការ ណ៍ អនុញ្ញាត ពី លោក 
យុគ សារា៉ាត់ ។ 

លោក មាស សវុណ្ណ បៃធាន សមា- 
គម សង្គៃះ ជនរងគៃះ គៃឿង ញៀន 
បាន  ថ្លៃ ង ថា ការដំ កញ្ឆា នៅក្នងុ បៃ-
ទៃស កម្ពជុា កា ល ពីមុន គឺ មិន ខុសចៃបាប់ 
នោះទៃ  ដោយ ពល   រដ្ឋគាត់  ដំ យក ទៅ 
ដក់  ក្នុង សម្ល ឬ យ ក ទៅ ធ្វើអ្វីៗ ផៃសៃង 
ទៀត  បា ន ប៉នុ្តៃ កៃយមក រដ្ឋាភ ិបាល 
បាន ពិនិតៃយ ឃើញថា កញ្ឆា នៃះ គឺជា 
គៃឿងផៃសំ មយួផ្នៃក  នៃ ការផលតិ គៃឿង- 

ញៀន  ទើបរដ្ឋាភបិាល បង្កើត ចៃបាប ់មនិ 
ឱៃយមាន ការដំ កញ្ឆា បន្ត ទៀត។

ទោះ បីជា យ៉ាងណ  លោក មាស 
សុវណ្ណ បញ្ជាក់ ថា លោកមិនបាន ចំា ពី 
ទំហំ ទោ ស  ទណ្ឌ កមៃតិណ  ឬ ការផក- 
ពិន័យ  ចំនួន ប៉ុនា្មាន នោះ ទៃ  ចំពោះ 
អ្នកដំ កញ្ឆា   ដោយ ចំនួន ទោស ទណ្ឌ 
គឺ មានចៃង នៅក្នុង ចៃបាប់  តៃួត ពិនិតៃយ 
គៃឿងញៀន ។ 

លោក បានថ្លៃងថា៖ «ព ីសង្គមចាស ់
ចាស់ៗ ដំជក់ លៃង ធ្វើ មិន ដឹង ប៉ុន្តៃ 
កៃយមក កម្ពុជា យើង បាន ដំ កញ្ឆា 
នៃះ សមៃប់ធ្វើ ការ នាំ ចៃញ  រា៉ាប់ រយ 
ហិកតា ហើយ តៃូវ  បាន គៃ គិតថា វ 
អាច កៃច្នៃ ឬ ផៃសំ ទៅជា គៃឿងញៀន 
នងិ  ធ្វើឱៃយប៉ះពាល ់ដល ់សរសៃ បៃសា ទ 
បាន។ អ៊ីចឹង ហើយ បាន គៃហាម មិន  
ឱៃយដំ បន្ត ទៀត»៕

អគ្គមេបញ្ជាការណេនំា...

នគរបាលសេកុគិរីវង់កាប់ដុតបំផ្លាញដំណំាកញ្ឆាខុសចេបាប់ចំនួន៨ទីតំាងន ខ្នងភ្នំដុប

លោក វងេស ពិសេន អគ្គ មេ បញ្ជាការ កង ទ័ព  ។ រូបថត កៃសួង ការពារជាតិ
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ពលរដ្ឋ២៣០គ្រសួារនៅឃំុរមទមខ្រត្តព្រះវិហារបារម្ភពីការបាត់ដីស្រចម្ការ
 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ព្រះវិហារៈ  បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុង 
ភមូ ិចនំនួ  ៣  ស្ថតិ ក្នងុ ឃុ ំរម ទម  
សៃុក រវៀង  ខៃត្ត ពៃះវិហារ  បាន 
ថ្លៃង ដោយ បង្ហាញ ក្ដ ីពៃយួ បារម្ភ 
ពី ការ បាត់ បង់ដី សៃ  ចម្ការ  ជា 
បន្ត បនា្ទាប់  ពៃះ តៃ ការ ទន្ទៃន 
វាតទី ពី កៃុម ហ៊ុន ឯក ជន ចំ នួន 
៣ដៃល ទទួល បាន សទិ្ធិ វនិិយោគ 
រ៉ៃ  និង ដំ ណាំ កសិកម្ម   ហើយ 
បញ្ហា នៃះ បាន កើត ឡើង តាំង ព ី
ឆ្នា ំ២០១៥  ប៉នុ្តៃ  គ្មាន ដ ំណោះ- 
សៃយ ពី មន្តៃី មន សមត្ថ កិច្ច 
ចាប ់តាងំ ព ីថ្នាក ់មលូ ដ្ឋាន រហតូ 
ដល់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បើ ទោះ បី 
ពល រដ្ឋ រង គៃះ បាន ស្វៃង រក- 
 ដំ ណោះ សៃយ ជា ចៃើន លើក 
ចៃើនសា មក ហើយ នោះ។   

 កៃមុ ហុ៊ន ដៃល តៃវូ បាន ពលរដ្ឋ 
បៃមណ  ២៣០គៃសួារ រស ់នៅ 
ក្នងុ ភូមិ ចំនួន៣  ក្នងុ សៃកុរ វៀង   
ចោទ បៃកាន់នោះ   គឺ មន កៃុម- 
ហ៊ុន  ឌៃ ល ខម   ខៃ ម បូ ឌា   
(Delcom Cambodia)  
កៃុម ហ៊ុន តី ន សាន  ដៃល ជា 
កៃុម ហ៊ុន បៃកប អាជីវ កម្ម រុករក 
រ៉ៃ មស   និង កៃុម ហ៊ុន   គីម  ជា- 
ធួន   គៃុប   ( Kim Gia Thuan 

Group Co., Ltd)  ដៃល ជា 
កៃុម ហ៊ុន ទទួល បាន សិទ្ធិ ធ្វើ 
កសិកម្ម ដំ ដុះ កៅ ស៊ូ។ 

 លោក  អៃ ត  ថុ ន  ជា អ្នក ភូមិ 
អរូ ទៃ លោក  ដៃល បាន បៃ ឈម 
បញ្ហា  ជា មយួ កៃមុ ហ៊នុ  គមី  ជា- 
ធួនគៃុប  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍  ថ  បៃជា ពល រដ្ឋ ក្នងុ ភូមិ អូរ- 
ទៃលោក   នងិអ្នក ភមូ ិដ ទៃ ទៀត  
បាន ដក់ ញ តិ ្តទៅ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  
ដើមៃប ីសុ ំកចិ្ច អន្ត រាគមន ៍  កាល ព ី
ឆ្នាំ  ២០២០    ប៉ុន្តៃ ជា លទ្ធផល  
នៅ ពាក់ កណា្តាល ខៃ មីនា នៃះ  
អ្នក ភមូ ិដៃល បាន បៃមលូ សា្នាម 
មៃដៃ ប្តងឹ នោះ  តៃវូ បាន អាជា្ញា ធរ 
សៃកុ ហៅ ម្តង ម្នាក់ៗ   ទៅ សរួនា ំ
ទាំង គ្មាន ទទួ ល បាន លទ្ធផល  
អ្វី ទាំង អស់  កៃ តៃ ពី ទទួល-
បាន ការ ភ័យ ខ្លាច  និង បារម្ភ ពី 
សុវត្ថិ ភាព ។ 

 លោក  បញ្ជាក ់ថ ៖ « ដ ីរបស ់ខ្ញុ ំ 
ប៉ះ ពាល់  ៤ ហិក តា  ដំ ចៃក  ដំ  
អី តៃ គៃ ឈូស ឆយ វា ទៅ ជា 
វាល ធៃងអស់ ទៅហើយ។  យើង 
តវា៉ា សៃប់ តៃ គៃ ហៅ យើង ទៅ 
សរួនា ំរឿង មៃដៃ  សរួ នា ំរក អ្នក- 
តំណាង  អ្នក ណា បង្ខំ ឱៃយ ផ្តិត?  
ចំពោះ បៃជា ពលរដ្ឋ គឺ ប្តងឹ ដោយ  
ស្ម័គៃចិ ត្ត   ដល់ ពៃល រដ្ឋបាល 

សៃុក គៃ ហៅ ទៅ សួរ នាំ អ៊ី ចឹង  
យើង មិន ដឹង ថ  គៃ ចង់ ធ្វើ អ្វី 
ទៀត ទៃ។  យើង មន តៃ បារម្ភ   
និង ភ័យ ខ្លាច »។   

លោក  ទុយ  ឆៃង  អាយុ  ៦៤ ឆ្នាំ  
ជា អ្នក ភូមិ រំ ដៃង  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ 
ថ  ដីសៃ ចម្ការ របស់ លោក  ៤ 
ហិក តា ក្នុង ចំណោម ដីសៃ 
ចម្ការ របស់ អ្នក ភូមិ ជា ចៃើន 
ទៀត   តៃូវ បាន កៃុម ហ៊ុន ទាំង ៣ 
នៃះ  ហ៊មុព ័ទ្ធ  យក ជា បន្ត បនា្ទាប ់
ដោយ   សំអាង ថ   កៃុម ហ៊ុន 
ទទួល បាន សិទ្ធិ វិនិ យោគ ។  
លោក បន្ត ថ  ថ្មីៗ  នៃះ  កៃមុ ហ៊នុ 

មួយ  ក្នុ ង ចំណោម កៃុម ហ៊ុន 
ទាំង ៣ ក៏បាន បន្ត សកម្ម ភាព 
វាត ទី ហ៊ុមព័ទ្ធ យក ដី បន្ថៃម 
ទៀត   ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដី 
របស់ អ្នក ភូមិ ចំនួន  ១០ គៃសួារ 
ទៀត  បើ ទោះ ជា ពល រដ្ឋ ពៃយា- 
យាម ស្វៃង រក កិច្ច អន្ត រាគ មន៍ 
យា៉ាង ណា ក៏  ដោយ ។ 

 លោក  បញ្ជាក ់ថ៖  «កៃមុ ហុ៊ន 
រ៉ៃ មស នោះ  គឺ នៅ តៃ ហុ៊មព័ ទ្ធ  
យក ដី របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ដដៃល 
ហ្នឹង ឯង (នៅ ថ្ងៃ ទី  ១៦  និង 
១៥  មីនា)  គៃ ចាប់ ផ្តើម វាត ទី 
ចៃញ ពី កន្លៃង បង្គោល ចាស់ គៃ  
បៃវៃង ៥០០ ម៉ៃត ទៀត   ចូល ដី 

បៃជា ពល រដ្ឋ ១០ គៃសួារ ទៀត»។   
 ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ អាច ស្វៃង រក 

បៃភព  ដើមៃបី ទាក់ទង តំណាង- 
កៃុមហ៊ុន  ឌៃ ល ខម  ខៃ ម បូ ឌា     
តំណាង កៃុម ហ៊ុន  គីម   ជា ធួន - 
គៃ ុ ប   និងតំណាង កៃមុហុ៊ន  តី ន- 
សាន នៃះបាន ទៃ    ពី មៃសិល មិញ ។ 

  លោក  ហោ  បុ៊ន ហួ៊ រ  អភបិាល 
សៃកុ រវៀង  ខៃត្ត ពៃះ វិហារ  ក៏ មិន - 
អាច សុំ ការ អតា្ថា ធិបៃបាយ បាន 
ជំុវិញ ករណី ដៃល ពលរដ្ឋ ចោទ- 
បៃកាន់ ថ  ហៅ ពល រដ្ឋ មក សួរ 
នាំ នៃះ បាន ដៃរ   ដោយ សារ តៃ 
លោក  មិន លើក ទូរស័ព្ទ ។ 

  លោក  បៃក់  សុវណ្ណ   អភបិាល 
ខៃត្ត ពៃះវិហារ  បាន និយាយ 
បៃប់ ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ ឱៃយ ដឹង ថ  
លោក  នឹង ចាត់ ឱៃយ មន្តៃី ជំនាញ  
ចុះ ទៅ សៃវ ជៃវ បន្ត  ខណៈ 
លោក  គៃន់ តៃ បញ្ជាក់ យា៉ាង ខ្លី 
ថ  កៃុម ហ៊ុនទាំងនៃះ  គឺ អាច 
ទទួល បាន សិទ្ធិ ធ្វើ វិនិយោគ 
សៃប ចៃបាប់  ទើប បានជា ពួក គៃ  
បន្ត សកម្ម ភាព យា៉ាង ដូច្នៃះ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថ៖  « ខ្ញុំ មិន- 
ទាន់ ទទួល បាន ព័ត៌មន ថ្មី នៃះ 
ទៃ  ចាំមើល ខ្ញុំ ទាក់ទង សួរ ទៅ 
អាជា្ញាធរ សៃុក។  វា មន ការ- 
ប៉ះពាល់ អ៊ីចឹង  គឺ ខ្ញុំ ពិបាក 

ជមៃប ជូន ណាស់។  ខ្ញុំ នឹង ឱៃយ 
អាជា្ញា ធរ សៃុក រាយ ការណ៍ មក 
បន្ថៃម » ។ 

 លោក ឡោ  ចាន់  មន្តៃ ីសមៃប - 
សមៃួល សម គម អាដ ហុក  
បានថ្លៃង  ថ  នៅ ពៃល ដៃល 
ពលរដ្ឋ ស្វៃងរក កិច្ច អន្តរាគម ន៍   
ពី អាជា្ញា ធរមន សមត្ថ កិច្ច  គឺ ពួក- 
គត់  មិន ទទួល បាន ដំណោះ- 
សៃយ នោះ ទៃ  តៃ បៃ រ ជា ទទលួ 
បាន ការ គរំាម កហំៃង  តាម រយៈ  
ការ ហៅ បៃ ជា ពល រដ្ឋ  ទៅ សួរ នំា  
និង ពៃយាយាម ធ្វើ ឱៃយ ពលរដ្ឋ មន 
ការ ភ័យ ខ្លាច ។ 

  លោក ថ្លៃង ថ ៖  « អាជា្ញា ធរ 
គួរណា តៃមន ដំណោះ សៃយ 
ជនូ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល រងគៃះ 
ពិត បៃក ដ   ហើយ ណា មួយ  
គួរតៃ យក តាម គោល ការណ៍ 
រាជ រដ្ឋាភិ បាល  តា ម រយៈ បទ- 
បញ្ជា ០ ០១  កន្លង មក ។   ពៃះ 
បទ បញ្ជា នៃះ  គឺ តៃូវ បៃើ រូ បមន្ត 
សៃបៃក ខ្លា  ដោយ កាត់ ឆ្វៀល  ដី 
ជូន ព ល រដ្ឋ » ។   ជម្លាះ ដីធ្លី រវាង 
ពលរដ្ឋ ជា មួយ កៃុម ហ៊ុន ទាំង- 
នោះ  បាន កើត ឡើងតាំងពី ឆ្នាំ  
២០១៥  និង បន្ត អូស បនា្លាយ 
រា៉ាំរ៉ៃ  ដោយ គ្មាន ដំណោះ សៃយ  
រហូតមក  ទល់ បច្ចុបៃបន្ន ៕

ពល រដ្ឋ ឈរមើល ដី ចម្ការ ដ្រល ត្រវូ បាន ក្រមុ ហុ៊នឈូស  ។ រូបថត សហ ការី



� ងហា�  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន�  
សូ វិស ល

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

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
ល ង  � ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,� យ ស ម ន, 

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

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផល្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចនា ទំព័រ

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

�្ន ្រករចនា �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� 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

�្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យកា �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្រ�  និងរចនា �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

គឹម សា រុំ

ព្រះវិហារៈ នគរ បាល បៃឆំង 
ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស ខៃត្ត ពៃះវិហា រ  
កំពុង សហ ការ ជាមួយ សមត្ថ- 
កិច្ច នាយក ដ្ឋាន បៃឆំង ការ- 
ជួញ ដូរ មនុសៃសនៃ អគ្គ ស្នង ការ- 
ដ្ឋានគរ បាល ជាត ិជយួ ដល់ នារ ី
ខ្មៃរ ម្នាក ់ព ីបៃទៃស ចនិ  បនា្ទាប ់ព ី
នារីរង គៃះ រូបនៃះ  លើកដៃ 
សំពះ បង្ហោះ តាម ហ្វៃ ស បុ៊ ក ពី 
បៃទៃស ចិន  សំុ ឲៃយ លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន  សៃន ជួយ រំដោះ 
នាងមក បៃទៃស កម្ពុជា វិញ។

 លោក សៃី ឧ ត្ត ម សៃ នីយ៍ តៃី 
បៃំង  ធីតា  ស្នង ការរង  ផៃន- 
ការងារ បៃឆំង កា រជួញ ដូរ មនុសៃស 
និង ការពារ អនីតិ ជនខៃត្ត ពៃះ- 
វិហារ បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
ថ្ងៃ ១៧  មីនា ថា នារីរង គៃះ 
នោះ ឈ្មោះ អ៊ ន សុខ ជី អាយុ 
១៧ ឆ្នា ំ រស់នៅ ភូមិ អូរ ខ្លៃង ពណ៌ 
ឃំុបា៉ា លហាល សៃកុ តៃបៃង មន- 
ជយ័  ខៃត្ត ពៃះវ ិហារ។ករណនីៃះ 
សមត្ថ កចិ្ច របស ់លោក សៃ ីកពំងុ 
សហ ការ ជាមួយ នា យក ដ្ឋានបៃ- 
ឆំង ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស នៃ អគ្គ- 
ស្នង ការ ដ្ឋាននគរ បាល ជាតិ  និង 
កៃសួង ការ បរទៃស កម្ពុ ជានិង 
ស្ថា ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ដទៃ ទៀត  ដើមៃបី 
ជួយ អន្ត រាគ មន៍ រំដោះ នារីរ ង- 
គៃះយកមក កម្ពុជា វិញ ។

លោក សៃ ី បន្ត ថា  នារីរងគៃះ 
បាន បង្ហោះ សរ ក្នុង វីដៃ អូ ពី ថ្ងៃ 
ទី ៤  មីនា  ឆ្នា២ំ០២១  បុ៉ន្តៃ នាង 
មិនបាន បញ្ជាក់ ពី ទីតំាង ឬ តំបន់ 
ដៃល នាង កពំងុ រសន់ៅ បៃទៃស 
ចិន ឲៃយ បាន ចៃបាស់ ទៃ  ដោយ គៃន់ 
តៃ រៀប រាប់ ពី ទុក្ខលំបាក ដៃល 
តៃូវគៃ លក់ នាង បន្ត ពី ម្នាក់ ទៅ 
ម្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ។

លោកសៃី   ធី តា បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ការងារ នៃះ យើង កំពុង តៃធ្វើ- 

កា រ យ៉ាង យក ចិត្ត ទុកដ ក់ ជា- 
មួយ នាយ កដ្ឋាន បៃឆំង ការ - 
ជួ ញដូរ មនុសៃស នៅ ភ្នំពៃញ  និង 
អាជា្ញា ធរ ពាក់ ព័ន្ធ។តៃ យើង ពិបាក 
សៃ វជៃវ ពៃះ មិន ដឹង ថា នាង 
នៅ តំបន់ ណា ក្នុង បៃទៃស ចិន 
តៃ យើង បន្ត សៃវ ជៃ វទៀត» ។

ពាក់ ព័ន្ធ ករណី នៃះ  លោក 
កុយ  គួ ង  អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង 
ការ បរទៃស កម្ពុ ជា មិន អាច សុំ 
ការ អតា្ថាធ ិបៃបាយ បាន ទៃ កាល ព ី
មៃសិល មញិ  ដោយ ទរូ សព័្ទ លោក 
គ្មោន អ្នក ទទួល។ រីឯ លោក  ជីវ 
ផល្ល ី បៃធាន នាយក ដ្ឋាន បៃឆំង 
ការជួ ញដូរ មនុសៃស នៃ អគ្គស្ន ង- 
ការ ដ្ឋាននគរបាល ជាតិ បាន 
ឆ្លើយ តាម ទូរ ស័ព្ទ ថា លោក កំពុង  
រវល់ មិន អាច ឆ្លើយ ជូន បាន ។

យ៉ាង ណាក្ដ ីលោកឧ ត្ត ម សៃ- 
នីយ៍ ឯក  ឆយ  គឹម ខឿន  អ្នក- 
នំា ពាកៃយ អគ្គស្ន ងការ ដ្ឋាន នគ រ- 
បាល ជាតិ បាន បៃប់ ពី ថ្ងៃ១៧ 

មីនា ថា  ករណី នៃះ  សមត្ថ កិច្ច 
ជំនាញ កំពុង សហ ការ ជា មួយ 
បៃទៃស ចិន រួចហើយ  ក៏ប៉ុន្តៃ 
រហូត មក ទល់ ពៃលនៃះ   លោក 
មិន ទាន់ ដឹង ពី លទ្ធ ផល ទៃ ។

ក៏ បុ៉ន្តៃ បើ តាម លោក សៃ ីបៃងំ  
ធីតា  ករណី នៃះ ស មត្ថ កិច្ច 
លោក សៃី ធា្លាប់ បាន ឃា ត់់ ខ្លួន 
ស្តៃ ី ឈ្មោះ ខៃង ហ៊នុ អាយ ុ៥៥ 
ឆ្នា ំ និង ស្តៃ ីឈ្មោះ វឿន ភ័ ណ្ឌ អាយុ 
៤ ៤ឆ្នាំ  ដក់ ពន្ធ នាគរ តាម 
បណ្តងឹ របស់ ម្តាយ នារ ីរង គៃះ 
កាល ពឆី្នា ំ២០ ២០ពា កព់ន័្ធ នងឹ 
ការ ជយួ សមៃលួ ឲៃយ កនូសៃ ីគត ់
ឈ្មោះ  អ៊ ន  សុខ ជី  ទៅ ចិន ។

តាម រយៈ របូ ភាព នារ ីរង គៃះ 
បង្ហោះ បាន រៀប រា ប់ថា  នាង សូម 
លើក មៃម ដៃ ១០  ឲៃយ បង ប្អូន 
ខ្មៃរ ជយួ យក នាង ព ីបៃទៃស ចនិ 
មក កម្ពុជា វិញ ផង។មៃយ៉ាង នាង 
បង្ហោះ សរ នៃះ ក ៏ចង ់ឲៃយ  អ្នក នៅ 
កម្ពជុា បាន ឃើញ  និង ជួយ ចៃក- 

រលំៃក ជនូ លោកនា យករដ្ឋ មន្តៃ ី
ហ៊ុន  សៃន  បាន ឃើញ ដើមៃបី 
ជួយ នាង វិល មក កម្ពុជា វិញ ។

នាររីង គៃះ បានបញ្ជាក ់ថា៖  
«ខ្ញុំ ចាញ់ បោក មៃ ខៃយល់ តាំង ពី 
ឆ្នាំ ២០១៩  ពៃល នោះ ខ្ញុំ ទើប 
មន អាយុ ១៥ ឆ្នាំ។ គៃ យក ខ្ញុំ 
មក លក់ នៅ បៃទៃស ចិន តាំង  
ពី អាយុ ១៥ ឆ្នាំ។ គៃ ឃុំឃាំង ខ្ញុំ 
មិន ឲៃយ ខ្ញុ ំទាក់ ទង ទៅ អ្នកផ្ទះ ខ្ញុ ំទៃ  
គៃ វាយ ដំ ខ្ញុំ  ទាត់ ធាក់ ខ្ញុំ គៃ ឃុំ- 
ឃាំ ង ខ្ញុំ ក្នុង បន្ទប់។ ខ្ញុំ អត់ ចង់ 
នៅ បៃទៃស ចិន ទៀត ទៃ  ខ្ញុំ ខ្លាច 
គៃ វាយ ធ្វើ បាប ខ្ញុ ំទៀត  គៃ លក់ ខ្ញុ ំ
ពី ម្នាក់ ទៅ ម្នាក់» ។

ដោយ ឡៃក  អ្នក សៃី ឌុ ច អុី ម 
ជា ម្តាយ នារ ីរងគៃះ បាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ពី ថ្ងៃ១៧  មី នាថា  នៅ 
អំឡុង ឆ្នាំ ២០១៩  ស្តៃី ឈ្មោះ 
ខៃង ហ៊នុ  នងិ ឈ្មោះ វឿន ភ ័ណ្ឌ  
ដៃល រស ់នៅ  ភមូ ិជតិ គ្នា បាន មក 
បញ្ចុះ ប ញ្ចលូ ឲៃយ កនូ សៃ ីអ្នក សៃ ី
ឈ្មោះ  អ៊ ន សុខ ជី ឱៃយ យក ប្តី 
ចិន  ដោយ បៃប់ ថា  នៅ ចិន គៃ 
រកលុយ បាន ចៃើន ។ ប៉ុន្តៃ គត់ 
បាន បៃកៃក មិន ពៃម ឲៃយ កូន ទៅ 
ពៃះ ខ្លាច ប្ត ីចិនធ្វើ បាប  តៃ ឈ្មោះ 
ខៃង  ហ៊ុន អះ អា ងថា  គ្មោន អ្នក 
ណា ធ្វើ បាប ទៃ  ហើយ ថា បើ កនូ 
គត ់គ្មោន អត្ត សញ្ញាណ បណ័្ណ   គ ឺ
គៃ ធ្វើ បាន ភា្លាម មិន ពិ បាក ទៃ ។

បើ តាម អ្នកសៃ ីឌុ ច អីុ ម កៃយ  
មក ស្តៃី មៃ ខៃយល់ បាន បង្ហោះ រូប 
បុរស ចិន ចំនួន ៤ នាក់(បុរស 
ចំណាស់ ២នា ក់  បុរស វ័យ ក្មៃ ង 
២ នាក់)ឲៃយ កូន អ្នក សៃី មើល។ 
កៃយ ឃើញ រូប ថត បុរស ចិន 
នោះ  កូន សៃី បាន បៃប់ អ្នក សៃី 
ថា  នាង ដច់ ចិត្ត យក ប្តី នៅ ចិន 
ហើយ  ពៃះ នៅ សៃុក យើង 
ពិបាក ។បនា្ទាប់ ពី មន ការ យល់- 
ពៃ ម ស្តៃី មៃ ខៃយល់ ទាំង ២ នាក់ 
បាន នាំ អ្នក សៃី និ ង កូន សៃីម ក  

ភ្នពំៃញ  រតក់ារ ឯក សរ ធ្វើ លខិតិ 
ឆ្លង ដៃន។បនា្ទាប់ មក ក៏ នាំទៅ 
ឡើង យន្ត ហោះ នៅ អា កាស- 
យនដ្ឋាន  អន្តរជាតិ ភ្នំពៃញ  
ជិះ ទៅ បៃទៃស ចិន តៃ ម្តង ។

លោក សៃ ី ម៉ា  ម៉ាប់  មន្តៃ-ី 
សម គម ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស- 
អាដ ហុក ទទួល បន្ទុក ស្តៃី និង 
កុមរ បាន ថ្លៃងថា  ករណី នារីរង- 
គៃះ ឈ្មោះ  អ៊ ន  សុខ ជី  ម្នាក់ 
នៃះ  លោក សៃី មិន ទាន់ បាន 
ទទួល ព័ត៌ មន ពី មន្តៃី របស់ 
លោក សៃី ទៃ  តៃ លោកសៃី  ថា 
នឹង តាម ដន រឿងនៃះ ។

លោក សៃីប ន្តថា  បើ និ យ យ 
ពី ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស គឺមៃ ខៃយល់ 
តៃងបៃើ គៃប ់មធៃយ បាយ  ដោយ 
ខ្លះបៃ បជ់ន រងគៃះ ថា  ទៅរក 
ការ ងារ ធ្វើ បាន បៃក ់ខៃព ី៥០០ 
ទៅ ១ ០០០ ដុល្លារ  ដោយស រ 
គៃ ដឹង ថា ស្ថាន ភាព ជីវភាព 
ពល រដ្ឋ ខ្វះ ខត ខ្លាំង ដៃល ខ្លះ 
ជំពាក់ បំណុល ធនា គរ ក៏ មន។ 
   លោក សៃី បញ្ជាក ់ថា៖ «វិធី 
បោក បៃស់ របស់ មៃខៃយ ល់ មន 
លក្ខណៈ ជា បៃពន័្ធ  ដចូជា   មន 
អ្នក ជយួ រត ់ឯក សរ ឲៃយ មន អ្នក 
ជនូ ជន រ ងគៃះ ទៅ ដល ់ពៃដំៃន 
ហើយ មន អ្នក នាំ បន្ត ទៅ ដល់ 
គោល ដៅ បៃទៃស ចិន តៃ ម្តង។ 
បនា្ទាប់ពី ទៅ ដល់ ហើយ  មន អ្នក 
ទទួល ជន រង គៃះ  ទៅ រក កន្លៃង 
ស្នាក់ នៅ អ៊ីចឹង ទៅ»។ 

លោក សៃ ីបន្ត ថា  អពំើ ជញួ ដរូ 
មនុសៃស នៃះ  មន ទាំង ជួញ ដូរ 
ពល កម្ម  ជួញ ដូរ ផ្លវូភៃទ  និង មនិ 
មៃន ទៅ តៃបៃទៃស ចនិ ទៃ  មន 
ទៅ  ម៉ាឡៃ សីុ  និង ថៃ ផង  ហើយ 
ខៃត្ត ជាគោល ដៅ ដៃល មៃខៃយល់ 
តៃង តៃអូសទា ញ ជ នរ ងគៃះ   
ភាគ ចៃើន  គមឺន  ខៃត្តក ំពងច់ា ម  
ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ  ខៃត្ត បាត់ ដំប ង   
និង ខៃត្ត ពៃះ វិហា រ៕

  គឹម  សារុំ 

ភ្នំព្រញៈ នគរ បាល ខ ណ្ឌចៃបា រ អំពៅ 
ពី មៃសិ លមិ ញ បាន កស ងសំ ណំុរឿងបញ្ជនូ  
បុរស២ នា ក់  ទៅ សល ដំបូ ងរាជធា នី- 
ភ្នំពៃញ  បនា្ទាប់ តាមចា ប់ខ្លួន  បាន នៅ 
សៃុក គិរីវង់   ខៃត្ត តាកៃវ  ពីថ្ងៃ ទី១៦  
មី នា ពា ក់ព័ ន្ធករណី ប្លន់ស ម្លា ប់ បុរស 
ម្នាក់ រួចយកសពប្ល ុងចោល  តា ម ផ្លវូ ថៃហ្គ ឺ
ក្នុ ងភូមិ តាពៃហ្ម  ខណ្ឌចៃបា  រអំ ពៅ  រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃ ញ  បៃពៃឹត្តពី ថ្ងៃទី ១ ១  មីនា។  

  លោក   ម៉ា  សៀត  អធិកា ររង នគរ- 
បាល ខណ្ឌ ចៃបា រអពំៅ ឲៃយដងឹព ីមៃសលិ មញិ 
ថា  ជន សងៃស័ យ  ឈ្មោះ  ម៉ា  រដ្ឋា  និង 
ឈ្មោះ ម៉ៃង  ណា ឃមី  តៃវូ បានស មត្ថកចិ្ច 
លោក បញ្ជូ នទៅ ស ល ដំបូង រាជ ធានី- 

ភ្នពំៃញ នៅថ្ងៃទ ី១៨  មនីា  ដើមៃបី ឱៃយតលុ- 
ការ បន្ត នីតិ វិធី តាម ផ្លូវ ចៃបាប់  ។ 

លោកថា៖ «ជន សងៃស័យ ជា ប ់ពា កព់ន័្ធ 
ន ឹង ប ទ ល្មើស   ឃាតក ម្ម សម្លាប ់មនសុៃស ។ 
តាមច ម្លើយ របស ់ជន សងៃស័ យ  អា ច ធ្វើឲៃយ 
ស ម ត្ថ កិច្ច សន្និដ្ឋា នបា នថា  ពួក គៃ ពិត 
ជាបាន សម្លាប់ ជ នរ ងគៃះ មៃ ន  »។

បើ តាម  លោក  ម៉ា សៀត  កៃុម ជន 
សងៃស័យ បាន សម្លាប់ បុរស   ឈ្មោះ  សៅ   
គៃឿន  ហៅ  ពៅ   អាយ ុ៣៧ ឆ្នា ំ ជា មៃការ 
រថ យន្ត ដឹកដី  រស់នៅ ភូមិ របោះ អងា្កាញ់ 
សងា្កាតព់ៃក ឯង  ខណ្ឌចៃបារ អពំៅ  ។ស ព 
ដៃល ធុកំ្ល ិន ស្អយុ តៃវូបា នអ្ន ក ដណំើរបៃ- 
ទះ ឃើញ   នៅកៃបៃរ ផ្លូវជាតិ ក្នុង គុម្ពតៃង   
ក្នុ ងភូ មិ-សងា្កាត់  កើត ហៃតុ ុុ។  បនា្ទា ប់- 
ពដីងឹ ហៃ តកុា រណន៍ៃះ   នគ របាល ខណ្ឌ- 

ចៃបា រអពំៅ បានរា យកា រណ ៍ ទៅស្ន ង  ការ- 
ដ្ឋា ន នគ របា ល  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ហើយ 
សមត្ថកិ ច្ចជំ នា ញ ពៃហ្មទ ណ្ឌកៃុង  បាន 
ស ហការ ជាមយួ  នាយ កដ្ឋា ន ពៃហ្ម ទ ណ្ឌ 
នៃ អគ្គស្ន ង ការដ្ឋា ននគ របាល ជាតិ  
សៃវជៃវ  រហូត  ចាប់ ជ នសងៃស័យ ទាំង ២  
នាក់   បាននៅសៃុក គិរីវង់   ខៃត្ត តាកៃវ។  

លោក ឧត្តម សៃនី យ៍ឯក  ង៉ៃង  ជួ  
បៃធា ន នាយ កដ្ឋា ន ពៃហ្មទណ្ឌ  កៃសួង 
មហាផ្ទៃ បៃប់ភ្នំពៃ ញ ប៉ុស្តិ៍ពីមៃសិល មិញ  
ថា  បៃតិ ប ត្តិកា រនៃះ មនការ បញ្ជាពី 
នាយ ឧត្តម សៃនីយ៍  សន្ដិ បណ្ឌិត  នៃត  
សវឿន  អគ្គ ស្នង ការនគ របា លជាតិ  
លោក ឧត្តម សៃនី យ៍ឯ ក  អុិន  បូរា៉ា  អ គ្គ- 
ស្ន ងការ រងនគ របាលជាតិ  សហការ ជា- 
មួយ ន គរបា ល ខៃត្ត តាកៃវ  និង  មន ការ- 

សមៃ បសមៃួ ល នីតិ វិធី  ផ្លូវ ចៃបាប់ ពី អយៃយ- 
កា រអ មស ល ដំ បូង រាជ ធា នី ភ្នំពៃ ញ   ។

លោកបានឱៃយដងឹថា  បៃតបិ ត្តកិា រនៃះ 
សមត្ថកិ ច្ច ចា ប់ ជន សងៃស័ យ បាន នៅ 
រសៀ ល ថ្ងៃទី១៦  មីនា  ក្នុងសៃុក គិរីវង់ 
ខៃត្តតា កៃវ  ហើយមកបា នបៃគល់ ជូន 
ន គរបាល ខណ្ឌចៃបារ  ជា ម្ចាស់ ក រណី វិញ 
កៃ យ ពីប ញ្ច ប់ នីតិ វិធីសុើ ប សួរ   និង ធ្វើ 
កំ ណត់ ហៃ តុរួច   ។

  បើតាម លោក  ម៉ា  សៀត  ជន សងៃស័ យ 
បានស  រភាព  ថា សម្ភារជ ន រងគៃះ   ដៃល 
ពួ ក គៃ យកបាន រួមមន  មូ៉តូ្រឌីម សង់ ១ 
គៃឿ ង  ,ខៃសៃ ក ខៃសៃដៃម ស  , ចិញ្ចៀន  ១វ ង់ 
និង ទូរស័ព្ទ១គៃឿង។ បនា្ទាប់ពីយក ទៃ ពៃយ- 
សមៃប ត្តិ នោះចៃ កគ្នារួច  ពួកគៃ ក៏បាន 
គៃចខ្លួន ទៅ សៃុកគិរី វង់  ខៃត្ត តា កៃ វ៕   

សមត្ថកិច្ចកំពុងសហការជួយនារីចាញ់បោកមេខេយល់នំាទៅចិន

សមត្ថកិច្ចបញ្ជនូបុរស២នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្លន់សម្លាប់

នារីរងគ្រះព្រលបង្ហោះសារឱ្រយជួយកាលពីថ្ង្រទី៤ មីនា  ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,680 16,620 16,700 16,620

2 GTI 4,200 3,900 4,200 3,550

3 PAS 13,120 13,000 13,260 12,900

4 PEPC 2,990 2,990 2,990 2,990

5 PPAP 12,460 12,660 12,660 12,460

6 PPSP 1,750 1,730 1,770 1,730

7 PWSA 6,360 6,320 6,400 6,300

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី៨ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ការ អភិវឌ្ឍ ឌីជីថល ហិរញ្ញវត្ថ ុ នៅកម្ពជុា បន្ត ប្ឈម បញ្ហា  មួយ ចំនួន 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ លោកសេ ី ជា  សរិ ីជំនួយ ការ  
លោក ទេសាភិបាល នៅ ធនាគារ ជាតិ 
នេ កម្ពុជា (NBC)  បាន ឱេយ ដឹង ថា  
កម្ពុជា នៅ តេ បេឈម នឹង បញ្ហា មួយ 
ចំននួ ទាក ់ទង  នងឹ ការ អភវិឌេឍ ការ ទទូាត់  
និង សេវា ឌីជីថល  ដេល តមេូវ ឱេយ មាន 
ការ សហការ ពី ដេគូ អភិវឌេឍ ន៍នានា  កេុម-
ហ៊ុន   ឧសេសាហ កម្ម និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ  ដើមេបី  
ចូលរួម បេកៀក សា្មាគា្នា  ដើមេបី ឆ្ពោះ ទៅ 
ពិភព ឌីជីថល ។ 

លោកសេ ី ជា  សរិ ី បន្ត ថា ក្នងុអឡំងុ 
ពេល កេ ជំនួប នេ កិច្ច បេជុំ តាម វីដេអូ 
ស្ដពី ី«ការគេបគ់េង បច្ចេកវទិេយា សមេប ់ 
ការស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ កេយការ រីក- 
រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ភាព ធន់» 
នៅ ក្នុង សន្និសីទ ស្តី អំពីការ អភិវឌេឍ  
តំបន់ អាសុី អាគ្នេយ៍  នេ ធនាគារ អភិ- 
វឌេឍន៍ អាសុី  (ADB) កាល ពីរ សៀល 
ថ្ងេទី ១៧  ខេមីនា  ថា  សេវា  និង ការ- 
ទូទាត់ ឌីជីថល របស់ បេទេស កម្ពុជា 
នៅ  មាន បញ្ហា បេឈមមួយ  ចំនួន  
ដូចជា ការដាក់ បញ្ចូល អតិថិជន ថ្មីៗ 
ទៅ ក្នុង ពិភព  ការ ទូទាត់ បេប ឌីជីថល 
នៅលើ កម្ម វិធី ឌីជីថល   «KYC»  ដេល 
នយិតករ  កពំងុ រៀបច ំផេនការ ក្នងុការ- 
ធ្វើ  ឱេយមាន ភាព ងាយ សេួល។ 

លោកសេី ថ្លេង ថា៖« កាល ពី ឆ្នាំមុន  
ធនាគារ ជាត ិនេ កម្ពជុា  បាន ជបួ ជាមយួ   

បណ្តា បេតិបត្តិករ ក្នុង ឧសេសាហ កម្ម  
នេះ ហើយ យើង បាន យល ់ពេម ថា យើង  
ចាបំាច ់តេវូ ធ្វើ  ឱេយ មាន ភាពងាយ សេលួ 
ទៅ លើកម្ម វធិ ី KYC រ បស ់យើង  ដចូ្នេះ 
បេជាជន យើង នឹង មិន មាន បញ្ហា ក្នុង 
ការ ចលូ បេើបេស ់ឡើយ។  ប៉នុ្តេ ជាមយួ  
គា្នា នេះ ធនាគារ ជាត ិក ៏កពំងុ ធ្វើ ការងារ 
ជាមួយ អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ ដើមេបី បង្កើន 
លេបឿន កម្ម វិធី  KYC ឌីជីថល នេះ »។ 

លោកសេ ីបាន បន្ត ថា ចពំោះ ឧបសគ្គ 
ទ២ី គ ឺការដាក ់បញ្ចលូ អ្នក ផ្គតផ់្គង ់ថ្ម ីនេ 
កម្មវធិ ី ពាណជិ្ជ កម្ម អេ ឡចិ តេនូកិ   ដេល 
ភាគ ចេើន ដោយ សារ តេ កង្វះ អក្ខរ កម្ម 
ឌីជីថល   និង ផ្លេត ហ្វម របស់  វា ។  

លោកសេ ីបញ្ជាក់ ៖« កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម   
បាន ចេញ បេភេទ នេ ការ តាមដាន រហ័ស  
នងិ ចេបាប ់ពាណជិ្ជ កម្ម អេ  ឡចិ តេនូកិ  ដោយ  
សងេឃមឹថា វា នងឹ ផ្ដល ់ ការ បញ្ជាក ់បន្ថេម 
ទៀត  លើ តនួាទ ី នងិ ទនំលួ ខសុតេវូ របស ់
អ្នក អនុវត្ត នីមួយ ៗ  ក្នុង គោល បំណង 
ដើមេបី លើក កម្ពស ់ទំនុក ចតិ្ត ជាមយួ បេពន័្ធ  
អេកសូុ ីស្ដេម ។ អ្វ ីដេល យើង បាន អង្កេត  
នោះ គថឺា នៅ ពេល បេជាជន ដាក ់បញ្ចលូ   
ទៅ ក្នងុ កម្ម វធិ ីពាណជិ្ជ  កម្ម អេឡចិ តេនូកិ    
ការ ទទូាត ់គ ឺនៅតេ ផ្ដល ់ជនូដោយ ផ្ទាល ់   
វាក៏ អាច រារាំង ដល់ ឌីជីថល ទាំង មូល  »។ 

ទន្ទឹម នឹង នេះ សមេប់ ឧបសគ្គ ទី៣ 
ដេល NBC  អង្កេត ឃើញ  គឺ ទាក់ទិន 
ទៅ នងឹ តម្លេ សមរមេយ  នងិ ហេដា្ឋា រចនា- 
សម្ពន័្ធ  ICT  នងិ ការផ្គតផ់្គង ់អគ្គសិន ីបេកប-  

ដោយ  នរិន្តរ ភាព  ដេល បេទេស កម្ពុជា  
បាន  ធ្វើ ឱេយ មាន ការរកី ចមេើន យ៉ាង ខ្លាងំ  
ដោយ មាន បេជាជន ជាង ៩០ ភាគរយ 
មាន អគ្គិសនី បេើបេស់។

 លោក សេ ី សិរី  បញ្ជាក ់៖« ទាកទ់ង នងឹ  
ចំណេក ទីផេសារ អុីនធឺណិត   យើង មាន 
បេហេ ល ៥៨ ភាគរយ នេ បេជា ជនមាន 
លទ្ធភាព បេើបេស ់អុនីធណឺតិ  ប៉នុ្តេ បញ្ហា  
មយួ ដេល ខ្ញុ ំកត ់សមា្គាល ់ឃើញ ផងដេរ 
គសឺេវាអុនី ធណឺតិ របស ់យើង គ ឺ បេហេល    
ជា ស្ថតិ ក្នងុ ចណំោម បេទេស ដេល មាន  
តម្លេ ទាប បំផុត នៅ លើ ពិភព លោក »។  

លោក សេ ីបន្ត  ៖ « ហើយ អ្វដីេល គរួ  ឱេយ 
ចាប់ អារម្មណ៍  នោះ បើយោង តាម ការ 
សេវជេវ របស ់យើង  លើការ ទទូាត ់ឌជីថីល  

បេជាជន ជា ចេើន មនិ មាន លទ្ធភាព ក្នងុ  
ការ បេើបេស់ ទូរស័ព្ទ សា្មាតហ្វូន នោះ ទេ ។ 
វាពិត ជា រឿងគួរ ឱេយ ចង់ អស់ សំណើច 
ក្នងុ នយ័ នេះ ដេល យើង ជរំញុ អ្វីៗ  គេប ់
យ៉ាង ទៅរក «ឌជីថីល » ប៉នុ្តេ យើង ភ្លេច  
អពំ ីអត្ថនយ័ ជាមលូ ដា្ឋាន  ចពំោះ លទ្ធភាព  
ទទលួ បាន ការបេើ បេស ់ពភិព ឌជីថីល   
ដេល ទូរស័ព្ទ សា្មាតហ្វូន ជា ឧបករណ៍ 
ចាំ បាច់ ។ យើង សងេឃឹម ថា  ថ្ងេ អនាគត  
នងឹ មាន ទរូសព័្ទ សា្មាតហ្វនូ  មាន តម្លេ ទាប  
កានត់េ ចេើន លើ ទផីេសារ  ដចូ្នេះ បេជាជន 
អាច មាន លទ្ធភាព បេើបេស់ វា »។ 

លោក  អុិន  ចាន់នី  បេធាន នាយក- 
បេតបិត្ត ិធនាគារ អេសុលីដីា  បាន បេប ់
ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ ថា  គេឹះសា្ថាន របស់ យើង  

បាន នាមំខុ ការផ្លាស ់ប្តរូ ទៅ ជា ឌជីថីល  
ជាមយួ  ការ ចាបផ់្ដើម ដបំងូ នេ  ACLEDA  
Unity កាល ពខីេ កក្កដា ឆ្នា ំ២០១០  ហើយ  
នៅតេ នាមំខុ ក្នងុ ការបន្ត អភវិឌេឍ កម្មវធិ ី
អេសុលី ីដា ទាន ់ចតិ្ត ដេល បាន ដាក ់ ឱេយ 
ដំណើរការ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៧។  

 លោក  ចាន់នី  ថ្លេង ថា ៖«ខ្ញុំគិត ថា 
ពាកេយ ឌីជីថល  មានន័យ ថា  នឹង គាំទេ 
បរិយប័ន្ន ហិរញ្ញ វត្ថុ កាន់តេ ខ្លាំងឡើង  
ហើយ គេបគ់ា្នា សទុ្ធតេ  ទទលួ បាន សេវា 
ហិរញ្ញ វត្ថុ »។ 

លោក   សាយ  សនូ ីអន ុបេធាន មកីេ-ូ 
ហរិ ញ្ញ វត្ថ ុបេសាក ់  បាន អះអាងថា លោក 
បានជនូ ដណំងឹ ដល ់ អតថិជិន  ឱេយ បេើបេស ់
សេវា  ឌីជីថលក្នុងពេល វិបត្តិ សុខ ភាព  
ដោយ គតិតេមឹ ថ្ងេទ១ី០ ខេមនីា  កន្លង ទៅ  
នេះ បេសាក ់មាន បេតបិត្តកិារ តាម អុនី-
ធឺណិត  និង ធនាគារចល័ត ជាង ១ លាន 
ដង ជាមួយ  បេក់ ជាង ៣៨ លាន ដុលា្លារ។  

លោក បន្តថា៖«យើង កំពុង ពេយាយម 
ជូន  ដំណឹង ដល់ អតិថិជន  ឱេយ បេើបេស់  
ធនាគារ  ចល័ត  ឬ ធនាគារ អុីនធឺណិត  
ដើមេបី កាត់  បន្ថយ ហានិ ភ័យ នេ បេតិ- 
បត្តិការ សាច់ បេក់សុទ្ធ »។

គតិ តេមឹ ថ្ងេ ទ ី៣១ ខេ ធ្នឆូ្នា ំមនុ  កម្ពជុា 
មាន ធនាគារ ពាណជិ្ជ ចនំនួ ៤៧ ដោយ  
ក្នុង នោះ  រួម មាន ធនាគារ ក្នុងសេុក  
១៧  ធនាគារ បុតេ សម្ព័ន្ធ ១៧  និង 
ធនាគារ សាខ បរទេស  ១៣។ នេះ បើ 
យោងតាម NBC៕ LA 

ធូ វិរៈ  

ភ្នំពៃញៈ កេុមហ៊ុន Union Gas 
Holdings Limited បាន ចុះ កិច្ច- 
ពេមពេៀង ដេល មិន ជាប់ កាតព្វកិច្ច   
(LOI)  ជាមួយ កេុមហ៊ុន  World-
bridge Industrial Develop-
ments Limited (WBID)  ក្នុង 
គោល បណំង បង្កើត កេមុហ៊នុ វនិយិោគ  
រមួ  (JVCo)   មយួ សមេប ់ការ ផ្គតផ់្គង ់ 
និង ចេកចាយ ឥន្ធនៈ ឧស្ម័ន  (LPG)  
នៅ កម្ពជុា ។ នេះ បើយោង តាម សេចក្ដ-ី 
បេកាសពត័ ៌មាន របស ់កេមុហ៊នុ  កាល- 

ពីថ្ងេទី ១០ ខេ មីនា ។ 
 កេុមហ៊ុន  នេះបន្តថា  សកម្មភាព 

អាជវី កម្ម  នងិ បេត ិបត្តកិារ នេ ការផ្គតផ់្គង់  
តេវូបាន រពំងឹ ថា នងឹ ធ្វើ ឡើង តេឹម ចងុ- 
ឆ្នាំ២០២១។ 

ស្ថតិ កេម កចិ្ចពេម ពេៀង នេះ  កេមុហ៊នុ   
Union Gas   នឹង គេប់ គេងភាគហ៊ុន 
៥៥ ភាគរយ នៅ ក្នុង កេុមហ៊ុន  JVCo 
ហើយ នងឹ  មាន បគុ្គលកិ គេបគ់េង ដេល 
មាន បទ ពិសោធកមេិត២  មក ពី 
ការយិលយ័  នៅ បេទេស សងិ្ហ បរុ ី ដើមេប ី
គាំទេ ដល់ បុគ្គលិក កម្ពុជា   ពី ចមា្ងាយ 
ជាលើក ដំបូង  និង បនា្ទាប់ មក នៅតាម 

ទីតាំង ផ្ទាល់  នៅពេល សា្ថាន ភាព  ជំងឺ 
កវូដី១៩ ធរូសេល ខ្លាងំ  នងិ ការ លបុ- 
ចោល ការធ្វើ ដំណើរ  និង ការ រឹត បន្តឹង 
នៅ កន្លេង ធ្វើការងារ ជាបណ្ដើរ អាច ឱេយ 
បរិយកាស កាន់តេ  ល្អ បេសើរ ។ 

 កេមុហ៊នុ  WBID នងឹគេបគ់េង ភាគ- 
ហ៊ុន ៤៥ ភាគរយ ហើយ នឹង  ផ្ដល់ ដល់ 
កេុម ហ៊ុន JVCo នូ  វ លទ្ធ ភាព ទទួល 
បាន បណ្តាញ  អាជីវ កម្ម ក្នុងសេុក   និង 
ការ តភា្ជាប់ របស់ ខ្លួន នៅក្នុង បេទេស 
កម្ពុជា ។   នេះបើយោង តាម សេចក្ដី- 
បេកាស ព័ត៌មាន។  

 កេមុ ហ៊នុ Union Gas នងិ កេមុហ៊នុ 

WBID បាន ពភិាកេសា គា្នា  ដើមេប ីស្វេងរក 
ភាពជា ដេគូ យុទ្ធ សាស្ដេ  ប៉ុន្តេ ដំណើរ- 
ការនេះ តេូវ បាន ផ្អាក  ដោយសា រតេ 
ការរកី រាលដាល ជងំ ឺកវូដី១៩  កាល ព ី
ឆ្នាំ ២០២០ ។   

លោក  Teo Hark Piang  នាយក- 
បេតិបត្តិនេ Union Gas បានឱេយ ដឹង 
ថា ការ អភវិឌេឍនេះ ជា ការបពំេញ  ទសិដៅ  
រយៈពេល វេង របស់ កេុម ហ៊ុន ក្នុងការ- 
វិនិយោគ នៅ បរទេស ។  

លោក ថ្លេង ថា ៖«  យើង មានសេចក្ដី- 
រីករាយ ដេល បាន ជួបដេគូ  ដេលគួរ  ឱេយ 
គោរព  នៅក្នុង កេុម ហ៊ុន  WBID ដើមេបី 

រៀបចំ ផេនការ ផ្លាស់ប្តូរទៅ បរទេស ជា- 
លើកដំបូង របស់ យើង  នៅក្នុងទីផេសារ 
ដេលរីក ចមេើនរហ័ស» ។ 

លោក បន្ថេម  ៖« ទោះយ៉ាង ណ  យើង  
គតិថា  យើង នងឹ តេវូការ ពេល វេលា ក្នងុ 
ការ ធ្វើ  ឱេយ មាន ភាពស្និទ្ធ សា្នាល  របស ់ 
ពួកយើង ជាមួយ  និយតករ ក្នុង សេុក 
នងិ បរយិ កាសទ ីផេសារ  ហើយ អាសេយ័ 
ហេតុនេះ  យើង   កាន់តេ ខិតចូល ជិត ការ-   
វិនិយោគរួម នេះ  ជាមួយ នឹង ការ បេុង-
បេយ័ត្ន ដេលរួមទាំង  ការចាប់ ផ្ដើម ការ- 
វិនិយោគ លើក ដំបូង  តិចតួច  និង ជេើស- 
រីស យក អាជី វកម្ម  LPG »៕ LA

លោកសៃ ីជា  សិរី(កណ្តាល-ជួរកៃម) ចូល រួម កិច្ច បៃជំុ តាម រយៈ បៃព័ន្ធ អន ឡាញ។ សហ ការី

កុ្មហុ៊នសិង្ហបុរី ចាប់ដ្គូ ជាមួយ កុ្មហុ៊ន ក្នងុសុ្ក  ដើម្បី ធ្វើអាជីវកម្ម ឥន្ធនៈឧស្មន័



តពីទំព័រ១...ខែមីនាលោក
វ៉ីសំណាងឱែយដឹងថាបច្ចុបែបន្ន
ការសកិែសាលម្អតិរបស់កែម៉ហ៊ន៉
លើគមែងកសាងរោងចកែ
ផលតិស៉មីង៉ត៍ក្នងុខែត្តកពំងស់្ពឺ
ជតិបញ្ចប់១០០ភាគរយហើយ
ខណៈនៅពែលនែះកែ៉មហ៊៉នក៏
បាននងិកពំង៉រៀបចំឯកសារស៉ំ
ចែបាប់ពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធ និងការ-
សមែចពីរាជរដ្ឋាភបិាលដើមែបី
ឈានទៅសង់រោងចកែផលិត
ស៉មីង៉ត៍ទី១ក្នងុខែត្តកពំង់ស្ពឺ។
លោកបន្តថាគមែងនែះមាន
ទីតាំងស្ថិតក្នុងឃ៉ំហោងសំណំ
សែក៉ឱរា៉ាល់ខែត្តកពំង់ស្ពឺដែល
ជាតំបន់មានសកា្តាន៉ពលខ្លាំង
សមែប់ការផលិតស៉ីម៉ងត៍។
លោកថ្លែងថា៖ «ខ្ញុំរំពឹងថា

រោងចកែនែះនឹងចាប់ដំណើរការ
ក្នងុពែលឆាបៗ់ ដែលនងឹធ្វើឱែយ
ខែត្តកពំងស់្ពឺកា្លាយទៅជាទតីាងំ
ផលិតស៉ីម៉ងត៍ថ្មីមួយទៀតនៅ
កម្ពជុា»។លោកបន្តថា៖«រោង-
ចកែនែះនងឹផ្តល់នវូភាពវជិ្ជមាន
ចែើនសមែប់កណំើនសែដ្ឋកចិ្ច
ខែត្តកំពង់ស្ពឺជាពិសែសវានឹង
ជយួកាត់បន្ថយការនាំចលូស៉-ី
ម៉ងត៍ពីកែបែទែស»។
លោកបន្ថែមទៀតថាភាព-

អណំោយផលទតីាងំភមូិសាសែ្ត
និងស្ថិរភាពនយោបាយបាន
ធ្វើឱែយខែត្តកំពង់ស្ពឺទទួលបាន
កំណើនការចូលមកបណា្តាក់-
ទន៉ជាបន្តបនា្ទាប់ទោះក្នងុអឡំងុ
ពែលនែការផ្ទុះរាលដលជំងឺ-
ផ្លូវដង្ហើមសកលកូវីដ១៩។

បើតាមលោកសំណាងនៅ
ពែលរោងចកែនែះដំណើរការ
វានឹងអាចបង្កើតការងារបានពី
៤០០-៥០០កន្លែង។រោងចកែ
នែះនឹងកា្លាយជាចំណែកមួយ
ក្នងុការបពំែញតមែវូការស៉មីង៉ត៍
នៅកម្ពជុាដែលតែវូរពំងឹថានងឹ
មានសម្ទុះខ្លាងំឡើងវញិបនា្ទាប់
ពីកូវីដ១៩តែូវបានបញ្ចប់។
លោកជីវស៉ីវផែងបែធាន

អ្នកគែប់គែងទូទៅនែសមាគម
អ្នកសាងសង់កម្ពជុាបានបែប់
ថាទោះបីការផ្ទុះរីករាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឱែយវិស័យ
សណំង់នៅកម្ពជុានារយៈពែល
ជាង១ឆា្នាំមកនែះធា្លាក់ច៉ះប៉ន៉្តែ
វិស័យសំណង់ពិតជាសា្វាគមន៍
ចំពោះព័ត៌មាននែះពែះការ-

បង្កើតរោងចកែផលិតស៉ីម៉ងត៍
វាមិនតែឹមតែអាចធ្វើឱែយតម្លែ
ស៉ីម៉ងត៍ទាបជាងម៉នប៉៉ណោ្ណោះ
ទែប៉៉ន្តែវានឹងផ្តល់នូវផលវិជ្ជ-
មានជាចែើនទៀតរាប់តាំងពី
ការបង្កើតការងារថ្មីៗនិងការ-
បែមលូចណំលូពន្ធរបស់រដ្ឋផង
ដែរ។លោកបន្តថាបើគមែង
នែះលែចចែញជារូបរាងវានឹង
ធ្វើឱែយកម្ពុជាកាន់តែមានឧត្តម-
ភាពសមែប់ផលិតផលក្នុង
សែក៉នងិជាការចលូរមួចណំែក
កាត់បន្ថយការនាំចលូស៉មីង៉ត៍
ពីបរទែស។
លោកបន្ថែមថា៖«ក្នុងនាម

ជាអ្នកសាងសង់យើងពិតជា
ចង់ឱែយមានផលិតផលស៉ីមង៉ត៍
កាន់តែចែើនពិសែសផលិត-
ផលក្នុងសែ៉កពែះអាចមាន
តម្លែសមរមែយជាងផលតិផលនាំ
ចលូនងិមានគណ៉ភាពល្អជាង

ផលិតផលនាំចូល»។
លោកពត៉ចនា្តារទិ្ធអគ្គលែខ-

ធិការនែសមាគមឧសែសាហកម្ម
ស៉ីម៉ងត៍កម្ពុជាកាលពីខែក៉ម្ភៈ
បានបែប់ភ្នំពែញប៉៉ស្តិ៍ថានៅ
កម្ពុជាមានរោងចកែផលិតស៉ី-
ម៉ងត៍ចំនួន៥ដោយរោងចកែ
ទាងំនែះមានសមត្ថភាពផលតិ
ស៉ីម៉ងត៍បានសរ៉ប៧,៩លាន
តោនកាលពីឆា្នាំ២០២០កើន
ឡើង៧ភាគរយបើធៀបនងឹឆា្នាំ
២០១៩។បែសិនបើរោងចកែ
ទាំង៥ដំណើរការពែញលែញ
វាអាចមានសមត្ថភាពផលិត
បានសរប៉រហតូដល់១០លាន
តោនក្នុង១ឆា្នាំ។
លោកបានបន្ថែមថាកណំើន

ផលិតផលស៉ីម៉ងត៍ក្នុងសែ៉ក
កំព៉ងដើរតួនាទីកាន់តែសំខន់
ដើមែបីជំនួសការនាំចូលខណៈ
បច្ចបុែបន្នកម្ពជុាបាននាំចលូស៉-ី

ម៉ងត៍ពីបែទែសមួយចំនួនដូច-
ជាបែទែសថែវៀតណាមនិង
បែទែសចិនជាដើម។
លោកនិយាយថា៖«ខ្ញុំរំពឹង

ថាការផលិតស៉ីម៉ងត៍របស់
រោងចកែនៅកម្ពុជាក្នុងឆា្នាំនែះ
នងឹកើនឡើងបន្ថែមទៀតដើមែបី
ជាចំណែកលើកស្ទួយកំណើន
សែដ្ឋកិច្ចជាតិ»។
បច្ចបុែបន្ននៅកម្ពជុាមានរោង-

ចកែផលិតស៉ីម៉ងត៍៥កំព៉ង
ដំណើរការរួមមានកែ៉មហ៊៉ន
ជបីម៉ង៉អ៉និស៉ីស៉មីែនខបភើ-
រែសនិ,កែម៉ហ៊ន៉កពំតស៉មីែន,
កែម៉ហ៊ន៉ស៉មីង៉តច៍កែទីងី,កែម៉-
ហ៊៉នបាត់ដំបងខនស៍ស៉ីមែន
នងិកែម៉ហ៊ន៉ស៉មីង៉ត៍ថែប៊ន៉រ៉ង៉
ខមភែនីលីមីធីត។ទ៉នវិនិ-
យោគសរប៉របស់រោងចកែទាងំ
៥នែះបែមាណ៨០០លាន
ដ៉លា្លារ៕LA
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ធូវិរៈ

ភ្នពំេញៈកែសងួបែសណយី៍
និងទូរគមនាគមន៍បានច៉ះអន៉-
សែសរណៈយោគយល់(MoU)
ជាមួយកែ៉មហ៊៉នMicrosoft
ដើមែបីលើកកម្ពស់បរិវត្តកម្មឌី-
ជីថល(Digital Transfor-
mation)ក្នងុវសិយ័បច្ចែកវទិែយា
គមនាគមន៍និងព័ត៌មាន។
ការច៉ះMoUតែវូបានធ្វើឡើង

តាមបែព័ន្ធអនឡាញកាលពី
ថ្ងែទី១៦មីនារវាងលោកជា
វា៉ាន់ដែតរដ្ឋមន្តែីកែសងួបែស-
ណយី៍នងិទរូគមនាគមន៍ជាមយួ
អ្នកសែី CairineHASLAM
នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជា
តំណាងកែ៉មហ៊៉នMicrosoft
បែចាំតំបន់អាស៉ី។
សែចក្តីបែកាសពត័ម៌ានបាន

ឱែយដងឹថាMoUនែះតែវូបានធ្វើ
ឡើងក្នងុគោលបណំងលើកកម្ពស់
បរិវត្តកម្មឌីជីថល(Digital
Transformation)តាមរយៈ
កិច្ចសហបែតិបត្តិការលើការ-
អភិវឌែឍធនធានមន៉សែសជំនាញ
ការសែវជែវនិងការអភិវឌែឍ
នវាន៉វត្តន៍ និងសហគែិនភាព
នៅក្នុងវិស័យបច្ចែកវិទែយាគម-
នាគមន៍និងព័ត៌មាន។
សែចក្តីបែកាសព័ត៌មានបន្ត

ថាMoUនែះក៏នឹងចូលរួមកិច្ច-
សហការរៀបចំគោលនយោ-
បាយនិងផែនការអភិវឌែឍន៍
រដ្ឋាភិបាលឌីជីថលផងដែរ។
លោកជា វា៉ាន់ដែត រដ្ឋមន្តែី

កែសងួបែសណយី៍នងិទរូគម-
នាគមន៍បានបែប់ថាកែសួង
បែសណយី៍នងិទរូគមនាគមន៍
ជឿថាការដក់បញ្ចលូចណំែះ-
ដងឹបច្ចែកវទិែយាគមនាគមន៍នងិ
ព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីសិកែសាថា្នាក់
មធែយមសិកែសាចំណែះទូទៅនិង
ថា្នាក់ឧត្តមសិកែសាគឺជាកតា្តាសំ-
ខន់ដើមែបីជរំញ៉ការចាប់យកនវូ
បច្ចែកវទិែយាឌជីថីលនៅកម្ពជុា។
លោកបានបន្តថាកែសួងនឹង
សហការជាមួយកែសួងអប់រំ
យ៉វជននិងកីឡាក្នុងការរៀប-
ចំផែនការមែរដ្ឋាភិបាលឌីជី-
ថលដើមែបីជរំញ៉អក្ខរកម្មឌីជថីល
ទាំងនៅថា្នាក់មធែយមសិកែសាចំ-
ណែះទូទៅនិងឧត្តមសិកែសា។
លោកថ្លែងថា៖«កែសងួសមូ

លើកទឹកចិត្តឱែយសិសែស-និសែសិត
ពចិារណាជែើសរសីការសកិែសា
ជំនាញបច្ចែកវិទែយាឌីជីថលឬ
បើទោះជាកំព៉ងរៀនជំនាញ
ផែសែងក៏តែវូមានចណំែះដងឹផ្នែក
ឌជីថីលនងិបច្ចែកវទិែយាគមនា-
គមន៍និងព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន
ដើមែបីតែៀមខ្លួនចូលរួមអភិវឌែឍ
សែដ្ឋកចិ្ចនងិសង្គមឌជីថីលនងិ
ការមកដល់នែបដិវត្តន៍ឧសែសា-
ហកម្មជំនាន់ទី៤»។
លោកបា៉ាត់ចណំានសា្ថាបនកិ

កែម៉ហ៊ន៉ស៊ភូើអែបតចិណឡូជូី
ភអីលិស៉ីបានបែប់ភ្នពំែញប៉ស៉្តិ៍
ថាតាមរយៈMoUនែះនឹងធ្វើ
ឱែយមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន
នៅក្នុងវិស័យបច្ចែកវិទែយានៅ
កម្ពុជា។MoUនែះក៏នឹងឆ្លុះ-

បញ្ចាំងពីការជំរ៉ញការអភិវឌែឍ
ផ្នែកបច្ចែកវទិែយារបស់រដ្ឋាភបិាល
កម្ពជុាដើមែបីឆ្ពោះទៅរកបដវិត្តន៍
ឧសែសាហកម្មជំនាន់ទី៤។
លោកថ្លែងថា៖ «ខ្ញុំសង្កែត

ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំ
ជរំញ៉វសិយ័នែះពសិែសកែសងួ
បែសណីយ៍។ការគាំទែរបស់
Microsoftនឹងជួយអភិវឌែឍ
ធនធានមន៉សែសបែទែសយើង
ឱែយកាន់តែបែសើរថែមទៀត»។
សព្វថ្ងែរាជរដ្ឋាភិបាលកំព៉ង

ពន្លឿនការរៀបចំសែចក្តីពែង
កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ
សែដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល
ដោយផ្តល់អាទភិាពលើកចិ្ចការ
សខំន់ៗ ៥ដើមែបីជរំញ៉កណំើន
សែដ្ឋកចិ្ចតាមគន្លងឌជីថីលថ្មី។
ចណំចុអាទភិាព៥ធំៗ រមួមាន
ការអភិវឌែឍហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ឌីជីថលការកសាងទំន៉កចិត្ត
និងភាពជឿជាក់ទៅលើបែព័ន្ធ

ឌីជីថលការកសាងពលរដ្ឋឌី-
ជីថលការកសាងរដ្ឋាភិបាល
ឌីជីថលនិងការជំរ៉ញធ៉រកិច្ច
ឌីជីថល។នែះបើតាមសែចក្តី
បែកាសព័ត៌មានកែសួងសែដ្ឋ-
កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដែលបាន
ផែសព្វផែសាយកាលពីខែម៉ន។
សែចក្តីបែកាសព័ត៌មាននែះ

បានឱែយដឹងទៀតថាកែបខ័ណ្ឌ
គោលនយោបាយនែះតែវូបាន
រៀបចំឡើងដើមែបីឆ្លើយតបទៅ
នឹងនិនា្នាការសកលនែបដិវត្តន៍
ឧសែសាហកម្ម៤.០បរិវត្តកម្ម
ឌីជីថលដែលបាននិងកំព៉ងធ្វើ
ឱែយនិមា្មាបនកម្មសែដ្ឋកិច្ចពិភព-
លោកនិងតំបន់មានការវិវឌែឍ
ឥតឈប់ឈរពិសែសក្នុងបរិ-
បទជងំឺកវូដី១៩បានបងា្ហាញពី
សកា្តាន៉ពលកាន់តែសំខន់នែ
បរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងការ-
ជំរ៉ញការអភិវឌែឍ និងកំណើន
សែដ្ឋកិច្ច៕LA

កសិករចិញ្ចមឹសត្វនៅវៀតណាម
លក់ចេញកេមតម្លេផលិតកម្ម
ទកីេងុហូជមីញិៈតម្លែចណំីសត្វ

បានកើនឡើងចន្លាះពី១៥ទៅ
៣០ភាគរយក្នងុរយៈពែល៥ខែ
ចង៉កែយដោយសារតម្លែវត្ថ-ុ
ធាត៉ដើមនាំចលូឡើងថ្លែ។កសកិរ
វៀតណាមជាចែើនបែឈមការ
លក់ខតដើម។
TranQuangTrungកសកិរ

ចញិ្ចមឹជែកូក្នងុខែត្តDongNai
បាននិយាយថា ចំណីបំប៉ន
ទម្ងន់២៥គីឡូកែមបានឡើង
ថ្លែពី២៥ម៉ឺនដ៉ងដល់២៩ម៉ឺន
ដង៉(១១ដល់១២,៦ដល៉ា្លារ)
ចាប់តាំងពីខែត៉លាឆា្នាំម៉នមក។
តម្លែនែវត្ថធុាត៉ដើមបែើបែស់

សមែប់ការផលតិចណំីដចូជា
ពោត ច៉ងអង្ករ និងមែសៅតែី ក៏
បានឡើងថ្លែទាំងអស់។
ប៉ន៉្តែកសកិរជាចែើនមនិអាច

ដំឡើងថ្លែបស៉សត្វបានចាប់តំាងពី
ពួកគែបែកួតបែជែងជាមួយ
ផលិតផលនាំចូលថោកជាង។
DongNaiជាខែត្តចិញ្ចឹម

សត្វចែើនបំផ៉តរបស់បែទែស
វៀតណាមតម្លែមាន់ទាបាន
ធា្លាក់ច៉ះកែមតម្លែផលិតកម្ម
ចាប់តាងំពីតម្លែចណំីបានកើន-
ឡើងលើសពី២០០០០ដ៉ងដល់
២៦០០០ដង៉ក្នងុ១គឡីកូែម
បណា្តាលឱែយកសកិរខតជាមធែយម
៣៥០០ដ៉ងក្នុង១គីឡូកែម
នែសាច់។
កសិករចិញ្ចឹមមាន់ទាកំព៉ង

ទទួលគែះខតបង់ជាពិសែស
អ្នកដែលយកកម្ចីពីធនាគារ។
កសិដ្ឋានខ្នាតធំជាធម្មតាលក់
បសស៉ត្វពី១ម៉នឺទៅ២ម៉នឺកែបាល

ក្នុង១ថ្ងែដែលខតបង់ពី៣០
ទៅ៤០លានដ៉ង(១៣០០
ទៅ១៧៤០ដ៉លា្លារ)។នែះ
បើយោងតាមសមាគមចិញ្ចឹម
សត្វខែត្តDongNai។
លោកPhamDucBinh

អន៉បែធានកែ៉មបែឹកែសាភិបាល
នែសមាគមចណំីសត្វឱែយដងឹថា
ផលិតកម្មចំណីសត្វតែូវបាន
គែបគ់ែងដោយអ្នកនាំចលូនងិ
អាជីវកម្មបរទែសខណៈដែល
ពោតដែលតែូវបានបែើបែស់
សមែប់ផលតិកម្មចណំីតែវូពងឹ
លើការនាំចូល។
លោកនយិាយថាវៀតណាម

ផលិតតែឹមតែច៉ងអង្ករ និង
ដំឡូងមី និងបរាជ័យក្នុងការ-
អភិវឌែឍតំបន់ដំដ៉ះផលិតផល
ដែលពឹងលើការនាំចូលដោយសារ
ផលតិភាពទាបនងិចងា្វាក់ផ្គត-់
ផ្គង់មិនទូលំទូលាយ។
ការពឹងផ្អែកលើការនាំចូល

និងការកើនឡើងតម្លែវត្ថុធាត៉-
ដើមយា៉ាងរហស័នៅលើពភិពលោក
ដោយសារការបរាជយ័ធញ្ញជាតិ
នងិបែទែសចនិបានទញិបរមិាណ
ដច៏ែើនដែលមាននយ័ថាតម្លែ
នាំចូលកើនឡើងយា៉ាងខ្លាំង។
ការខ្វះខតតួក៉ងតឺន័រទទែ

ដែលជាប់គាំងក្នុងកំពង់ផែជា-
ចែើនជ៉វំញិពភិពលោកកប៏ណា្តាល
ឱែយតម្លែវត្ថុធាត៉ដើមឡើងថ្លែ។
លោកBinhបាននយិាយថា

រដ្ឋគួរតែមានរៀបចំផែនការឱែយ
មានតំបន់ផលិតវត្ថុធាត៉ដើម
និងផ្តល់នូវគោលនយោបាយ
គាំទែ៕VNS-ANN/RR

កេសួងបេសណីយ៍ចុះMoUជាមួយកេមុហុ៊ន
Microsoftដើមេបីលើកកម្ពជុាបរិវត្តកម្មឌីជីថល

លោកជាវ៉ាន់ដេត(ឆ្វេង)ដឹកនំាកិច្ចបេជំុតាមអនឡាញ។សហការី

រោងចកេសីុម៉ងត៍តម្លេ$២៦៣លាន...
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សៅសម្ភស្ស

វ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីឬវីរុសបំប្ល្ងប្ភ្ទ-
ថ្មីន្វីរុសកូវីដ១៩ត្ូវបានគ្
រកឃើញនៅក្នុងតំបន់ Brit-
tanyប្ទ្សបារាំង។ដោយ-
ឡ្កកាលពីល្ងាចថ្ង្ចន្ទ
កន្លងទៅក្សួងសុខាភិបាល
បារាំងបានច្ញស្ចក្តីថ្ល្ង-
ការណ៍មួយថាវ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីន្ះត្ូវ
បានគ្រកឃើញនៅក្នុងករណី
ឆ្លងជាក្ុមមួយនៅក្នុងទីក្ុង
Lannion។
មនុស្ស៨នាក់ក្នុងចំណោម

អ្នកឆ្លង៧៩នាក់ត្ូវបានរក-
ឃើញថាមានផ្ទកុវ៉ារយ្ង៉់ថ្មីដល្
មានឈ្មោះហៅក្ថា«le
variant breton»។ដំបូង
ឡើយតាមរយៈការធ្វើត្ស្ដ
ស្ដង់ដាខ្ពស់ (PCR tests)
លទ្ធផលបង្ហាញថាអវិជ្ជមាន
បើទោះបីមានរោគសញ្ញាន្-
ជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។ប៉ុន្ត្
ក្យមកតាមរយៈការវិភាគ
គំរូឈាមនិងជាលិកានៅក្នុង
ប្ព័ន្ធដង្ហើមទើបស្វ្ងរកថា
វិជ្ជមាន។ដោយឡ្កអ្នកឆ្លង
ទាំង៨នាក់នោះ បានស្លាប់
បាត់ទៅហើយ។

គួរបញ្ជាក់ផងដ្រថា ត្ស្ត
PolymeraseChainReac-
tion(PCR)ន្ះត្វូបានប្ើ
ដើម្បីរកវត្តមានរបស់អង់ទី-
ហ្ស្៊នជាជាងវត្តមានន្ការ-
ឆ្លើយតបន្ប្ព័ន្ធភាពស៊ាំ
របស់រាងកាយ។
យ៉ាងណាមញិកុ្មអ្នកស្វ-

ជ្វនៅវិទ្យាស្ថានបា៉ាស្ទ័រប្-
ទស្បារាងំកពំងុធ្វើការសុើប-
អង្កត្ថាតើការផ្លាស់ប្តរូហស្្ន៊
បណា្តាលឱ្យមានវីរុសបំប្ល្ងថ្មី
ឬយ៉ាងណានោះកាន់ត្ពបិាក
ក្នុងការសិក្សា ហើយប្សិន-
បើវីរុសថ្មីន្ះ មិនអាចត្ស្ត
ឃើញដោយត្ស្តPolymer-
aseChainReaction
(PCR)នោះទ្ ចំនួនករណី
ឆ្លងនងឹកើនឡើងច្ើនជាងន្ះ
ជាមិនខាន។
អាជា្ញាធរសុខាភិបាលក្នុង-

តបំន់Brittanyភាគពាយពយ្ន្
ប្ទ្សបារាំង បាននិយយ
នៅក្នុងស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍
មួយថា៖«ការសិក្សាវ៉ារ្យ៉ង់
ថ្មីន្ះ នឹងធ្វើឡើងដើម្បីកំ-
ណត់ថាតើវ៉ារ្យ៉ង់ន្ះមាន
ប្តិកម្មយ៉ាងដូចម្ត្ចចំពោះ
ការចាក់វ៉ាក់សំងក៏ដូចជា

បញ្ឈប់រាងកាយឱ្យប្ឆាំងនឹង
កូវីដ១៩មុននឹងឆ្លងជំងឺន្ះ»។
នាយកសខាភា្នាក់ងរសុខ-

ភាពសធារណៈនៅតបំន់Brit-
tanyលោកStephaneMul-
liezបានមានប្សសន៍ថា
ក្ុមការងរពិស្សទប់ទល់
នឹងជំងឺកូវីដមួយទើបបាន
បង្កើតឡើងបច្ាំនៅមន្ទរីពទ្យ្
ធំៗក្នុងតំបន់ដើម្បីជួយទប់-
ស្កាត់កុំឱ្យមានការឆ្លងវ៉ារ្យ៉ង់
ថ្មីន្ះជាងមុន។
លោកបានស្នើថាវិធានការ

តាមដានវ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីន្ះ នឹងត្ូវ
ពង្ឹងកាន់ត្ខា្លាំងឡើងដោយ
មានភាពប្យ័ត្នប្យ្ងបំផុត
«ទោះបជីាមនិមានការបញ្ជាក់
ថាអ្នកឆ្លងថ្មីផ្ទុកវ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីន្ះ
ក៏ដោយ។យើងត្ូវកំណត់
អត្តសញ្ញាណអ្នកដល្ធា្លាប់មាន
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នក-
ដ្លធា្លាប់កើតហើយផងដ្រ»។
លោកPierre Tattevin

ប្ធានផ្ន្កជំងឺឆ្លងនៅមន្ទីរ-
ព្ទ្យ Rennes បានប្ប់
ទូរទស្សន៍ BFMTVថា៖

«វ៉ារ្យ៉ង់ន្ះបង្កឱ្យមានផល-
ប៉ះពាល់ដល់ករណីជាច្ើន
រាប់សិបនាក់ទៀតហើយបើ
ធ្ងន់ធ្ងរនោះអាចនងឹបណា្តាលឱយ្
មានអ្នកស្លាប់ថ្មទៀតផង»។
ទោះបីជាអាជា្ញាធរសុខា-

ភិបាលបារាំងជឿជាក់ថា
វ៉ាកស់ងំដល្កពំងុចក្ចាយ
នឹងមានប្សិទ្ធភាពប្ឆាំង
នឹងវ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីន្ះយ៉ាងណាក្ដី
បច្ចុប្បន្នប្ទ្សនៅទូទាំង
ពិភពលោកកំពុងព្ួយបារម្ភ
ចំពោះវ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីចំនួន៣ដ្ល
ទើបត្បំប្ល្ងច្ញពីវីរុស
ដើមមក។ឈ្មោះហៅក្
ផ្លូវការគឺ វ៉ារ្យ៉ង់ច្ញពីចក្ភព
អងគ់្លស្អា្រហ្វកិខាងតប្ងូនងិ
ប្សុីលដ្លមានអត្ន្
ការឆ្លងខ្ពស់ជាងវីរុសដើម។
ដោយឡ្កកាលពីថ្ង្ពុធ

កន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យរដា្ឋា-
ភិបាលលោកGabrielAttal
បាននិយយថា រដា្ឋាភិបាល
បារាំងនឹងដាក់កំហិតតឹងរឹុង
ជាងមុនសម្ប់តំបន់មួយ
ចំនួនរួមទាំងទីក្ុងបា៉ារីស
ចាប់ពីចុងសបា្តាហ៍ន្ះទៅ
ដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាល-
ដាលន្ជំងឺកូវីដ១៩។

ស្ចក្តីប្កាសន្ះបាន
ត្ួសត្យផ្លូវសម្ប់ការ-
ទបស់្កាត់ថ្មីនៅក្នងុតបំន់បា៉ារសី
ដ្លមានករណីឆ្លងកាន់ត្
ច្ើនឡើងដ្លបណា្តាលឱ្យ
មន្ទីរព្ទ្យពោរព្ញពិបាកនឹង
ទទលួថ្ទាំអ្នកឆ្លងទៀតខណៈ
ករណីឆ្លងក្នុងប្ទ្សន្ះ
កំពុងត្កើនឡើងប្មាណ
ជាង៤០០ករណីក្នុងចំណោម
ប្ជាជន១០០០០០នាក់។
ប្ធានាធិបតីបារាំងលោក

EmmanuelMacronសងឃឹ្ម
ថាការចាក់វ៉ាក់សំងការពារ
អាចបង្ការមិនឱ្យឆ្លង វ៉ារ្យ៉ង់ថ្មី
ដ្លអាចនឹងធ្វើឱ្យករណីឆ្លង
នៅក្នុងប្ទ្សន្ះកាន់ត្
ច្ើនឡើង។
ដោយឡក្សមប្់ដណំើរ-

ការច្កចាយវ៉ាក់សំង ក៏
យឺតជាងមុនដ្រដោយសរ
ដណំើរការលទ្ធកម្មរបស់សហ-
ភាពអឺរ៉ុបជួបការលំបាកក្នុង
ការផ្គតផ់្គង់វ៉ាកស់ងំហើយថ្មីៗ 
ន្ះក៏មានការផ្អាកការចាក់-
វ៉ាក់សំងAstraZenecaពី
សណំាក់បទ្ស្នៅក្នងុសហ-
ភាពអរឺ៉បុដល្រមួទាងំបទ្ស្-
បារាំងផងដ្រ៕

ប្ក់សាយ

ប្ទ្សកូរ៉្ខាងជើងបាននិយយ
ថាខ្លនួនងឹមនិខ្វល់ពីកចិ្ចប្ងឹបង្ទាងំ
អស់របស់អាមរ្កិក្នងុការជរំញុឱយ្មាន
ទំនាក់ទំនងឬ កិច្ចចរចាទ្បើសិន
ទីក្ងុវ៉ាសុនីតោនមនិផ្លាសប់្តរូគោល-
នយោបាយរបស់ខ្លួនរយៈព្លប៉ុនា្មោន
ម៉ាងនៅមុនប្សិតពិស្សកំពូល
របស់លោកបធ្ានាធបិតីចូបដ្និធ្វើ
ការពិភាក្សានៅទីក្ុងស្អ៊ូល។
ការអធិប្បាយជាច្ើនពីអនុរដ្ឋមន្ត្ី

ការបរទស្ទ១ីរបស់បទ្ស្ករូ៉ខ្ាង-
ជើងលោកស្ីChoeSonHuiបាន
កើតឡើងសប្ពល្ដណំើរទសស្នកចិ្ច
ជើងទ២ីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្ីការបរទស្
អាមរ្កិលោកAntonyBlinkenនងិ
ប្មុខមន្ទីរបញ្ចកោណលោកLloyd
Austinមកកាន់អាសុីដើម្បីគាំទ្ឱ្យ

មានការរបួរមួមយួប្ឆាងំនងឹករូ៉្ខាង-
ជើងបដ្ាប់ដោយអាវធុនយុក្លអ្៊រ្នងិ
ប្ទ្សចិន។
លោកទាំង២បានអំពាវនាវជាថ្មីឱ្យ

លបុបបំាត់កម្មវធិីអាវធុនយុក្លអ្៊រ្របស់
ករូ៉ខ្ាងជើងទាងំស្ងុនៅពល្ដណំើរ
ទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគ្បានចាប់ផ្តើម
ឡើងនៅក្នុងប្ទ្សជប៉ុន។
លោកស្ីបាននយិយនៅក្នងុសច្-

ក្តីថ្ល្ងការណ៍មួយដ្លទីភា្នាក់ងរ
ព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉្ផ្លូវការ បានទទួល
កាលពីថ្ង្ពហ្សប្តិ៍ថាមនិមានទំនាក់-
ទំនងឬការពិភាក្សារវងទីកុ្ងវ៉ាសុីន-
តោននងិទកុ្ីងពយុ្ងយ៉ាងទប្ស្និបើ
អាមរ្កិបោះបង់ចោលគោលនយោបាយ
បង្កអរិភាពរបស់ខ្លួនចំពោះប្ទ្ស
កូរ៉្ខាងជើងនោះ»។
លោកសី្បាននយិយទៀតថារបប-

ថ្មីនៅអាម្រិកគ្ន់ត្ បានបង្ហាញឱ្យ

ឃើញទ្សឹ្តីឆ្កតួឡប់អពំីការគរំាមកហំង្
ពីកូរ៉្ខាងជើង និងវោហារស័ព្ទគា្មោន
មូលដា្ឋានជុំវិញការលុបបំបាត់កម្មវិធី
នុយក្ល្អ៊្រទាំងស្ុងនោះ។
ចំណ្កលោកAntonyBlinken

កាលពីថ្ង្ពុធ បានចោទប្កាន់របប-
ផ្តាចក់ារនៅប្ទ្សករូ៉្ខាងជើងពីបទ
រំលោភបំពានជាប្ព័ន្ធ និងជាធម្មតា
ប្ឆាំងនឹងប្ជាជនរបស់ខ្លួន ដោយ
បានបង្ហាញពីការប្ត្ជា្ញារបស់ទីក្ុង-
វ៉ាសុីនតោន ដើម្បីធ្វើឱ្យស្ថានភាព-
សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្ទ្សឯកោមួយ
ន្ះល្អប្សើរឡើង។
លោកBlinkenបានថ្ល្ងនៅព្ល

ចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខជាមួយ
លោករដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្សChung
Eui-yong ដោយបានបញ្ជាក់ថា
អាម្រិក នឹងបន្តធ្វើការរួមគា្នាជាមួយ
បទ្ស្ករូ៉្ខាងតបូ្ងជប៉នុនងិសម្ពន័្ធ-

មិត្តដទ្ទៀតដើម្បីលុបបំបាត់កម្មវិធី
អាវុធនុយក្ល្អ្៊ររបស់ប្ទ្សកូរ៉្-
ខាងជើង។
លោកបាននយិយថា៖«របបផ្តាចក់ារ

នៅក្នុងប្ទ្សកូរ៉្ខាងជើងបន្តការរំ-
លោភបំពានជាប្ព័ន្ធ និងជាធម្មតា
ប្ឆាំងប្ជាជនរបស់ខ្លួន។យើងត្ូវ
ត្ស៊ូទ្ំ ដើម្បីសិទ្ធិ និងស្រីភាពជា-
មលូដា្ឋាននងិបឆ្ាងំអ្នកដល្មនិគោរព
សិទ្ធិនិងស្រីភាពទាំងន្ះ»។
ការពិភាក្សារបស់លោកអំពីសិទ្ធិមនុស្ស

នៅបទ្ស្ករូ៉ខ្ាងជើងបានលើកឡើង
ពីភាពមិនប្កដប្ជាជុំវិញទិសដៅ
អនាគតន្គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋការ
លោកចូបដ្និចពំោះទកុ្ីងពយ្ងុយ៉ាង
ដ្លបានឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាន្ះ។
លោកបានបង្ហាញពីការប្ត្ជា្ញារបស់

ទីក្ុងវ៉ាសុីនតោន ចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្ត
ដោយផ្តាតលើ«ចំណងមិត្តភាពសុី-

ជម្រងឹមាំមនិផ្លាសប់្តរូជនំឿទកុចតិ្ត
គា្នាទៅវិញទៅមកនិងគុណតម្ល្រួម»។
នៅព្លជាមួយគា្នានោះលោក

រដ្ឋមន្ត្ីបរទ្សChungEui-yong
បាននិយយថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉្-
ខាងត្បងូជាមួយអាមរិ្កគឺជាមូលដា្ឋាន-
គ្ឹះន្ការទូតរបស់ខ្លួននិងតួនាទី
សំខាន់ន្សន្តិភាពនិងវិបុលភាព
នៅអាសុីភាគឦសននិងទូទាំង-
ពិភពលោក។
លោករដ្ឋមន្ត្ីកប៏ានសម្តង្ក្តីសងឃឹ្ម

ថាភាពជាដ្គូន្ះនឹងរីកចម្ើកនៅ
ក្នងុលក្ខណៈមយួសុជីម្ទលូទំលូយ
និងផ្តល់ប្យោជន៍ទៅវិញទៅមក
ហើយថា លោកប្ធានាធិបតី មូន
ជ្អុីននិងលោកចូប្ដិននឹងចូល-
រួមក្នុងជំនួបមួយ នៅព្លអនាគតដ៏
ខ្លខីាងមខុន្ះដើមប្ីពង្ងឹទនំាកទ់នំង
ទ្វ្ភាគី៕

បារំាងកំពុងសិក្សាប្ភ្ទកូវីដបំប្លង្ថ្មីបង្អស់ដ្ល
បានរកឃើញនៅតំបន់ភាគពាយព្យBrittany

កូរ្៉ខាងជើងថាខ្លនួនឹងមិនខ្វល់អ្វទំីាងអស់បើសិនអាម្រិកមិនផ្លាស់ប្តរូគោលនយោបាយបង្កអរិភាពរបស់ខ្លនួ

លោកប្ធានាធិបតបីារំាងEmmanuelMacron។រូបថតAFP
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សុខ  វេងឈាង

កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  ទ ី១៨ ឯក អគ្គរដ្ឋទតូ 
បៃទៃស ជា សមាជកិ នៃ សហភាព អរឺ៉បុ  
(EU) ទាំង ២៧ បាន យល់ ពៃម លើ 
ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ មន្តៃ ី និង នីតិបុគ្គល  
ចិន មួយ ចំនួន  ជំុ វិញ បញ្ហា រំលោភ សិទ្ធ-ិ 
មនសុៃស នៅ តបំន ់សុនីជាងំ  នៃះ បើ តាម 
មន្តៃី ការ ទូត  EUចំនួន  ២នាក់ ។

នៃះ  គឺ ជា ទណ្ឌកម្ម ដំបូង ដៃល  EU បាន-   
ដាក់ លើ ចិន  តាំង ពី ការ អនុម័ត ការ- 
ហាម ឃាត់ ការ ជួញ ដូរ អាវុធ កាល ពី ឆ្នាំ 
១៩៨៩  ដៃល ជាការ ឆ្លើយ តប នងឹ ការ- 
បង្កៃប បាតុកម្ម នៅ ទីលាន ធាន អាន- 
មៃន ។ ការ ហាម ឃាត់ ការ ជួញ ដូរ អាវុធ 
នៃះ  គឺ នៅ អនុវត្ត រហូត មក ដល់ សព្វ ថ្ងៃ ។

ទណ្ឌកម្ម ខាង លើ  នឹង បង្កក ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ត ិ នងិ ដាក ់ការ ហាម ឃាត ់មនិ ឱៃយ 
ធ្វើ ដំណើរ លើ មន្តៃី ចិន ចំនួន  ៤រូប  និង 
នតីបិគុ្គល មយួចនំនួ  ដៃល ឈ្មោះ បគុ្គល 
ទាំង នៃះ  នឹង មិន តៃូវ បញ្ចៃញ ជា សា- 
ធារណៈ រហូត ដល់ ពៃល មាន ការ អនុ- 
មត័ ជា ផ្លវូ ការ ដោយ រដ្ឋមន្តៃ ីការបរទៃស 
នៃ សមាជិក  EU  នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ  ទី២២  
មីនា ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ បៃកាស បញ្ជី 
ទណ្ឌកម្ម ថ្ម ីមយួ  ដៃល រមួមាន ទណ្ឌកម្ម 
លើ បុគ្គល នៅ រុសៃសី៊ លីបី៊  សូ៊ដង់ ខាង តៃបូង 
និង កូរ៉ៃ ខាង ជើង ។

ខណៈ ពៃល ដៃល ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម 
នៃះ  មាន លក្ខណៈ ជា នមិតិ្តរបូ ប៉ណុ្ណោះ 
តៃ កា រ អនមុត័ បង្ហាញ ព ីការ ផ្លាស ់ប្ដរូ នៃ 
គោលនយោបាយ របស់ សហភាព អឺរុ៉ប  
ចំពោះ បៃទៃស ចិន ដៃល កាល ពី មុន  EU 
ចាត់ ទុក ជា ដៃ គូ ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ ទន់ភ្លន់ 
ប៉ុន្តៃ ឥឡូវ នៃះ ចាត់ ទុក ជា អ្នក រំលោភ- 
សិទ្ធិ  និង សៃរីភាព មូលដា្ឋាន ។

មន្តៃី ការទូត  EU ទាំង ២ខាង លើ 
បាន បៃប់ សារព័ត៌មាន  Reuters ថា 
មន្តៃ ីចនិ ខាង លើ តៃវូ បាន ចោទ បៃកាន ់
ថា  រលំោភ សទិ្ធ ិមនសុៃស ទៅ លើ ជនជាត ិ
ភាគតចិ មសូ្លមី អ៊យុហ័្គរ នៅ តបំន ់សុនី- 
ជាងំ  ហើយ ការ ដាក ់ទណ្ឌកម្ម នៃះ ឆ្ល៊ះ - 
បញ្ចាងំ ពី ការ ពៃយួ បារម្ភ យ៉ាង ខា្លាងំ របស់ 
ជនជាតិ អុ៊យហ្គរ័ នៅ អឺរុ៉ប សហរដ្ឋ អា- 
ម ៃរិក  និង កាណាដា ។

កៃមុ សកម្មជន សទិ្ធ មិនសុៃស  នងិ អ្នក- 
ជំនាញ អង្គការ សហ បៃជាជាតិ  បាន- 
និយយ ថា  យ៉ាង ហោច ណាស់ ជនជាតិ   
អុ៊យហ្គរ័ ១ លាន នាក់  តៃវូ បាន ឃំុ ខ្លនួនៅ   
ជរំ ំអបរ់ ំឡើង វញិ ។ កៃមុ សកម្មជន  នងិ 
អ្នក នយោបាយ លោក ខាង លិច មួយ   
ចំនួន បាន ចោទ បៃកាន ់បៃទៃស ចិន ថា 
បាន បៃើ ទារុណកម្ម បង្ខ ំ ឱៃយធ្វើ ការ និង 
កំពុង បំបាត់ សមត្ថភាព បន្ត ពូជ របស់ ជន-
ជាតិ នៃះ ។ សភា ហូឡង់  បាន ធ្វើ តាម  
កាណាដា  និង អាមៃរិក ក្នង៊ ការ ចាត់  ទុក  
សកម្មភាព របស់ ចិន ទៅ លើ ជនជាតិ  
អុ៊យ ហ្គរ័ ថា  ជា អំពើ បៃល័យ ពូជ សាសន៍ ។ 
ចិន បាន ចៃន ចោល ការ ចោទ បៃកាន់ 

ទាំង  នៃះ  ហើយ និយយ ថា  ជំរំ ផ្ដល់ 
ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល វជិា្ជាជវីៈ  ហើយ តៃវូ- 
ការ ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ភាព - 
ជៃុល និយម ។

ជា ការ ឆ្លើយ តប នឹង ទណ្ឌកម្ម ថ្មី នៃះ 
សា្ថានទូត ចិន បៃចំា  EU បាន បង្ហាះ សម្ដ ី
រ បស់ លោក ឯក អគ្គរដ្ឋទូត លោក  Zhang 
Ming និយយ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ទៅ កាន់ 
បណា្ដាញ សង្គម  Twitter ។ លោក  
Zhang បាន នយិយ ថា ៖  «ការ ដាក-់ 
ទណ្ឌកម្ម គឺ ជា ការ បៃឈម មុខ ដាក់ គ្នា ។ 
យើង ចង ់បាន ការ សន្ទនា មនិមៃន ការ- 
បៃឈម មុខ ដាក់ គ្នា ទៃ។ យើង ស្នើ ឱៃយ 
ភាគី អឺរ៉ុប គិត ម្ដង ទៀត ។ បៃសិន បើ 
អ្នក  ខ្លះ ទទូច ចង់ បៃឈម មុខ ដាក់ គ្នា 
យើង នឹង មិន ចុះ ចាញ់ ទៃ ពៃះ យើង គ្មោន 
ជមៃើស  កៃ ពី ការ បំពៃញ ការទទួល- 
ខុស តៃូវ របស់ យើង ចំពោះ បៃជាជន »។

លោក Zhang ក៏ បាន ចៃន ចោល 
ការ ចោទ បៃកាន់ ពី ការ រំលោភ សិទ្ធ រិបស់ 
ជនជាតិ អ៊ុយហ្គ័រ ដោយ និយយ ថា 
«អ្នក  ស្អប់ ចិន» កំពុង តៃ ផៃសព្វផៃសាយ ការ-  
កុហក  ដើមៃបី ផល បៃយោជន៍ នយោបាយ។ 

ទី កៃុង ប៉ៃកាំង  បាន អញ្ជើញ ឯក - 
អគ្គរដ្ឋ ទូត សហភាព អឺរុ៉ប បៃចំា បៃទៃស  
ចនិ ឱៃយ ទៅ ធ្វើ ទសៃសនកចិ្ច ទៅ កាន ់តបំន ់
សុីនជាំង  ជា ចៃើន លើក ចៃើន សា តៃ 
មន្តៃី ការទូត រូប នៃះ  បាន បដិសៃធ មិន 
ទៅ  ដោយ នយិយ ថា  ពកួ គៃ មនិ អាច 
ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច កៃម លក្ខខណ្ឌ តឹង រឹុង  
និង កៃម ការ ឃា្លាំ មើល របស់ អាជា្ញាធរ 
ចិន ។ សហភាព អឺរ៉ុប ក៏ បាន ទាមទារ 
ឱៃយ មាន ការ ដោះលៃង សាស្តៃចារៃយ 
សៃដ្ឋកិច្ច ជនជាតិ អុ៊យហ្គរ័ ឈ្មោះ  Ilham 
Tohti ដៃល តៃវូ បាន កាត់ ទោស ឱៃយ ជាប់ - 
ពន្ធនាគរ   ១ ជីវិត កាល ពីឆ្នា ំ២០១៤ ។

ទាកទ់ង នងឹ ការ បដសិៃធ នៃះ លោក  
Zhang បាន នយិយ ថា «អ្វី ៗ ស្ទើរ តៃ  
ទាំង អស់ តៃូវ បាន រៀប ចំ » សមៃប់ 
ដណំ ើរ ទសៃសនកចិ្ច របស ់ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ 
ប៉ុន្តៃ « សំណើ ដៃល មិន អាច ទទួល- 
យក បាន បាន នាំ ឱៃយ មាន បញ្ហា » ។

«ពកួគៃ ទទចូ ឱៃយ មាន ការ ជបួ ជា មយួ 
ឧកៃដិ្ឋជន មា្នាក់ ដៃល តៃវូ បាន ផ្ដនា្ទាទោស 
ដោយ ចៃបាប់ ចិន» ។ លោក  Zhang 
បាន  នយិយ បៃប នៃះ  ហើយ បន្ត ទៀត 
ថា ៖ «នៃះ មិន អាច ទទួល យក បាន ទៃ  
ខ្ញ៊ំ សុំទោស» ។

លោក Zhang ក ៏បាន បៃប ់ EU ឱៃយ 
បៃុង បៃយ័ត ្នពី ការ ភា្ជាប់ កិច្ច ពៃមពៃៀង 
វិនិយោគ ទុន  ដៃល ភាគី ទាំង ២ បាន 
យល ់ពៃម កាល ព ីខៃ ធ្ន ូឱៃយ ទាកទ់ង នងឹ 
បញ្ហា សិទ្ធិ មនុសៃស ឬ សកម្មភាព របស់ 
ទីកៃងុ ប៉ៃកំាង នៅ ហុងកុង ។ លោក បាន- 
និយយ ថា ៖ «បញ្ហា សៃដ្ឋកិច្ច មិន គួរ 
ធ្វើ ឱៃយ ទៅ ជា បញ្ហា នយោបាយ ទៃ »។

សហភាព អឺរ៉ុប  បាន ចាត់ ទុក កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង វិនិយោគ ទុន ថា  ផ្ដល់ លទ្ធភាព 
ឱៃយ កៃុមហ៊ុន អឺរ៉ុប  ក្ន៊ង ការ ចូល បៃកួត- 
បៃជៃង ក្នង៊ ទផីៃសារ ចនិ  នងិ ដោះ សៃយ 
បញ្ហា អតលុៃយភាព ទនំាក ់ទនំង ពាណជិ្ជ- 
កម្ម រវាង បៃទៃស ទាំង ២។  ប៉ុន្តៃ បញ្ហា 
សទិ្ធ ិមនសុៃស នៅ ចនិ អាច ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ- 
លបំាក ក្នង៊ ការ បញ្ច៊ះ បញ្ចលូ សមាជកិ 
សភា  EU ដៃល ការ យល់ ពៃម ឱៃយ អនុម័ត 
របស់ ពួក គៃ គឺ តៃវូ ការ សមៃប់ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង នៃះ ចូល ជា ធរមាន ។

បន្ថៃម ព ីលើ នៃះ  អ្នក រិះគន ់កចិ្ច ពៃម-
ពៃៀង នៃះ  បាន នយិយ ថា  ការ ហាម- 
ឃាត់ មិន ឱៃយ កៃុមហ៊ុន អឺរ៉ុប វិនិយោគ 
ក្ន៊ង វិស័យ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ និង 
កមៃសាន្ត ចិន  ខណៈ មិន មាន ការ រារាំង 

មិន ឱៃយ កៃុមហ៊ុន ចិន ធ្វើ បៃប នៃះ នៅ 
អឺរ៉ុប  អាច ធ្វើ ឱៃយ ចិន គៃប់គៃង វិស័យ 
ព័ត៌មាន នៅ អឺរ៉ុប ។

ការ យល់ ពៃម លើ ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម 
នៃះ បាន កើត ឡើង ច ំពៃល ដៃល អាមៃ- 
រិក ធ្វើ ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ មន្តៃី ចិន  
និង ហុងកុង ចំនួន  ២៤រូប  ដៃល រដ្ឋ-
មន្តៃី  កា រ បរទៃស លោក  Anthony 
Blinkenនិយយ ថា  ជា ការ ឆ្លើយ តប 
នឹង កំណៃ ទមៃង់ កៃុង ប៉ៃកាំង ទៅ លើ 
បៃព័ន្ធ បៃជាធិបតៃយៃយ របស់ ហុងកុង ។

ក្ន៊ង ចំណម អ្នក ដៃល តៃូវ បាន ដាក់ 
ទណ្ឌកម្ម  រួមមាន លោក  Wang Chen 
ដៃល ជា សមាជកិ ការយិលយ័ នយោ- 
បាយ បកៃស កុម្ម៊យនីស្ត ចិន  និង លោក  
Tam Yiu-chung  ជា ពលរដ្ឋ ហុងកុង 
តៃ មួយ គត់ នៅ ក្ន៊ង គណៈ កមា្មោធិការ 
ដៃល បាន ពៃង ចៃបាប់ សន្តិសុខ ជាតិ ។

ទណ្ឌកម្ម នៃះ  ជា ទណ្ឌកម្ម ហិរញ្ញវត្ថ៊ 
ដៃល រួម មាន ការ ហាម ឃាត់ ទទួល សៃវា 
ពី ធនាគរ អាមៃរិក ខ្ចី បៃក់ ពី សា្ថាប័ន 
ហិរញ្ញវត្ថ៊ អាមៃរិក  ការ ទិញ អចល ន- 
ទៃពៃយ ឬ ជួញ ដូរ ជា មួយ នឹង នីតិបុគ្គល 
អាមៃរិក ។ ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម នៃះ គឺ ធ្វើ 
កៃម «ចៃបាប់ ស្វ័យភាព ហុងកុង » 
(HKAA)ដៃល ចៃបាប់ នៃះ តៃូវ បាន- 
អនុម័ត កៃម រដ្ឋបាល ។

មៃដកឹនា ំហងុកងុ លោក សៃ ីCarrie 
Lam ដៃល តៃូវ បាន ដាក ់ទណ្ឌកម្ម នៅ 
កៃម HKAA ដោយ រដ្ឋបាល លោក 
Trump  បាន នយិយ ថា    ការ ធ្វើ បៃប- 
នៃះ បាន ផ្ដាច់ លោកសៃី ចៃញ ពី បៃព័ន្ធ 
ធនាគរ ពិភព លោក ហើយ បង្ខំ ឱៃយ 
លោកសៃ ីស្តក៊ ទកុ សាច ់បៃក ់ព ីពៃះ 
ធនាគរ មិន ពៃម ធ្វើ ជំនួញ ជា មួយ 
លោក សៃី ទៃ ៕ 

លោក  Zhang Ming ថ្លេងសុន្ទរកថា នៅក្នងុ អំឡុង បើក សម្ពោធអគ្គកុងសុ៊លរប ស ស់ាធារណរដ្ឋបេ ជា មា និតចិន នៅ  អីុរ៉ាក់ ។ រូប AFP

សហភាពអឺរុ៉បនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើចិនជាលើក
ដំបូងតំាងពីឆ្នា១ំ៩៨៩ជំុវិញបញ្ហាសិទ្ធមិនុស្ស

ព័ត៌មានខ្លីៗ
ប្រទ្រសជបុ៉ននឹងដក
ប្រទ្រសច្រញពីគ្រមាន
អាសន្នដូចការគ្រងទុក
កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  ទី១៨  មីនា 
បៃទៃស ជប៉ុន បានយល់សៃបនឹង  
មាន ការ ដក បៃទៃសចៃញ ព ីគៃមាន 
អាសន្ន នៅ ថ្ងៃទី ២១ មីនា។
រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច ជប៉នុ លោក  
Yasuhisa Nishimura  បាន 
និយយ ថា ផៃនការ ដៃល សមៃច 
ដក បៃទៃស ចៃញពី គៃមាន អាសន្ន 
នឹង ធ្វើទៅ តាម ការ គៃង ទុក។ ការ- 
ដក បៃទៃស ចៃញពី គៃមាន អាសន្ន 
នៃះគឺ ធ្វើឡើង បនា្ទាប់ពី សា្ថាន ការណ៍ 
ការ រីករាល ដាល វីរុស កូវីដ ១៩ មាន 
ការ អន់ថយ ៕ សុខ  សេីលុច

អ្នកសុើបអង្ក្រតអង្គការ
សហប្រជាជាតិអំពាវនាវឱ្រយ
ប្រជាជនមីយ៉ាន់មា៉ារក្រសាទុក
ឯកសារដ្រលយោធាប្រព្រតឹ្ត
បទល្មើស
ថ្ងៃពុធ  ទី ១៧ មីនា កៃុម អ្នក សុើប- 
អង្កៃត របស់ អង្គការ សហបៃជា ជាតិ 
ស្តីពី បៃទៃស មីយ៉ាន់មា៉ា  បាន អំពាវ- 
នាវឱៃយ បៃជាជន បៃមូល  និង រកៃសាទុក 
ភស័្តត៊ាង ឯកសារ នៃ បទល្មើស ដៃល 
យោធា បាន បៃពៃឹត្ត ចាប់តាំង ពី មាន 
រដ្ឋ បៃហារមក។  ការ បៃមលូ នងិ រកៃសា 
ភ័ស្ត៊តាង  គឺ ដើមៃបី កសាង សំណុំ រឿង 
នា ពៃល អនាគត បៃឆំង នឹង មៃដឹក- 
នាំ យោធា របស់ បៃទៃស មីយ៉ាន់មា៉ា 
បច្ច៊បៃបន្ន។
បៃធាន កៃុម អង្គការ សហ បៃជាជាតិ 
លោក  Nicholas Koumjian បាន 
និយយនៅ ក្ន៊ង សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ 
មួយ ថា៖ «អ្នកដៃល ទទួល ខុស តៃូវ 
ចំពោះ បទ ល្មើស អន្តរ ជាតិ ធ្ងន់ ធ្ងរ 
បំផុត គឺ អ្នក ដៃល មាន ឋានៈ ជា អ្នក- 
ដឹកនាំ ជាន់ខ្ពស់»។  លោក បាន បន្ត 
នយិយ ថា អ្នក ដៃលមាន ឋានៈ ខ្ពស ់
ទាំងនោះ មិនមៃន ជា អ្នក ដៃល បៃ- 
ពៃឹត្តបទ ល្មើស ជាក់ ស្តៃង និង មាន 
វត្តមាន នៅក ន្លៃង កើត ហៃត ុឡើយ ៕ 
សុខ  សេី លុច

ថ្របរាជ័យលើសំណើសំុក្រ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាក់ទិននឹងការ-
គំាទ្រយោធាឡើងវិញ
សភារបស់បៃទៃសថៃ បរាជ័យ ក្ន៊ង 
ការ អនមុ ័តចៃបាប ់ ដៃល នងឹ អនញុ្ញាត 
ឱៃយ មាន ការ ផ្លាស់ប្តូរ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ  ស្ដី 
អំពី ការ បៃើ បៃស់ កមា្លាំង យោធា 
ដៃលតៃូវបានពៃង  បនា្ទាប់ពីរដ្ឋ- 
បៃហារឆ្នាំ២០១៤។ ការ បរា- 
ជយ័នៃះ តៃវូ បាន គៃ ជឿ ថា   ជា ជហំាន 
មួយ របស់ សមាជិកសភា  ក្ន៊ង ការ - 
រារាងំ ដោះ សៃយ ករណ ីតវា៉ា តាមដង- 
ផ្លូវដ៏ធំកាលពីឆ្នាំមុន នៅ បៃទៃស ថៃ ។
ចៃបាប់នៃះ គៃង នឹង រួម បញ្ចូល ទាំង 
ផៃនការសមៃប់ គណៈ កមា្មោធិការ  
ដៃល តៃូវបានចាត់ តាំង  ដើមៃបី សរ- 
សៃរ  រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ឡើងវិញ ៕
សៅ សម្ភសេស 
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ហុង រស្មី

សៀមរាប : ធ្លាបត់ែទញិផលតិផល
សមែចសែប់ៗ ពីបែទែសជិតខាង
បែជាកសិករដាំបន្លែរមែងតែពឹង
អាសែ័យលើដីបណ្ដុះពីបែទែសថែ។
ប៉ុន្ដែពែលសកលលោកជួបវិបត្ដិកូវីដ-
១៩ដែលរារាងំដល់ការធ្វើដណំើររមួ
ទាំងចរាចរណ៍ទំនិញឆ្លងបែទែស
ការដឹកជញ្ជូនដីបណ្ដុះហាក់បានបង្ក
ការរាំងស្ទះដល់បែជាកសិករខ្មែរ។
ដោយមើលឃើញថាដីបណ្ដុះ

តែូវបានផលិតឡើងពីវត្ថុធតុដើម
ដែលអាចរកបាននៅក្នងុសែកុកសកិរ
ម្នាក់ក្នងុសែកុបន្ទាយសែីបានសហការ
ជាមួយអង្គការកសិកម្មមួយរិះរកវិធី-
សាស្ដែផលតិដីបណ្ដុះសមែប់ធ្វើការ
បណ្ដុះដំណាំបន្លែរបស់ខ្លួនក៏ដូចជា
បែជាកសិករដទែទៀត។
លោកខុងសោភ័ណបែធន

អង្គការ InternationalDevelop-
mentEnterprises(iDE)បាន
និយាយថា៖ «គោលបំណងចមែបង
គឺការកាត់បន្ថយការនំចូលផលិត-
ផលមកពីបរទែស។ជាក់ស្ដែងកាល
ពីបទិទា្វារពែដំែនបែទែសថែនៅខែមនី
ឆ្នាំមុនកសិករជួបការលំបាករកទិញ
ដីបណ្ដុះ។យើងគិតថាចុះបើគែបិទ

រហូតថាតើយើងមនដីបណ្ដុះឯណា
មកដាំតែសក់ផ្អែម?»។
លោកឡុងគានអាយុ៤៦ឆ្នាំជា

កសិករគំរូ និងជាអ្នកផលិតដីបណ្ដុះ
តែ១គត់របស់អង្គការ(iDE)នៅក្នងុ
ភូមិអូរទទឹងឃុំពែះដាក់សែុក
បន្ទាយសែីខែត្ដសៀមរាប។អង្គការ
iDEបច្ចុបែបន្នផ្ដោតសំខាន់លើកម្មវិធី
ដណំាំបន្លែក្នងុខែត្ដសៀមរាបបន្ទាយ-
មនជ័យនិងឧត្ដរមនជ័យ។
លោកបានបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ថា៖

«ពែលមើលដីបណ្ដុះគែ ខ្ញុំពិគែះ
ជាមួយiDEថាយើងសមតែអាចធ្វើ
កើតហើយខាងអង្គការបានទិញ
ម៉ាសុីនកិនសែកីដូងមកខ្ញុំធ្វើធែយូង
អង្កាមលាមកគោនិងដីដំបូកបន្ថែម
ថា្នាំផែសិតទែកូូឌើម៉ា(trichoderma)»។
ដោយសារលោកឡុងគាន ជា

កសកិរគរំូទើបអង្គការបានជែើសរសី
ផ្ដល់អាទភិាពឱែយធ្វើគមែងនែះមនុគែ
ដែលខាងអង្គការបានផ្ដល់ម៉ាសុីន
កិនសែកីដូងសមែប់ការកែច្នែ។
លោកបន្ដថា៖ «ដំបូងឡើយខ្ញុំដាំ

តែសក់ហើយពែលធ្វើដីបណ្ដុះជោគ-
ជ័យខ្ញុំអាចបែើបែស់ខ្លួនផងហើយ
កសិករផែសែងៗ ទិញយកទៅបែើយល់ថា
ល្អដែរ។ ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមតែសក់ផ្អែម
ប៉ែងប៉ាះឈើរីហើយបច្ចុបែបន្ននែះខ្ញុំ

សាកលែបងការ៉ុតនិងឪឡឹកលឿង»។
ដោយសារវាជារបរថ្មីថ្មោងដែល

ទើបទទួលបានការបណ្ដុះបណា្ដាល
ជនំញពីអង្គការកសកិម្មនងិទាមទារ
ឱែយកសិករចំណាយធនធនលើការ-
ទិញម៉ាសុីនអ្នកផលិតដីបណ្ដុះមន
តែម្នាក់គត់បែចាំសែុកបន្ទាយសែី។
លោកឃីមហ្វីណង់អភិបាលនែ

គណៈអភបិាលសែកុបន្ទាយសែីបាន
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ថា៖«ជាក់ស្ដែង
ការផលិតដីបណ្ដុះដំណាំ (បញ្ជាក់
នែះមិនមែនជាជីកំប៉ុសទែ)ទើបតែ
ចាប់ផ្ដើមចុះបងែៀនបាន៦ខែនិង
មនតែ១គែួសារក្នុងភូមិអូរទទឹងនែះ
ដោយសារមើលឃើញថាវាចណំាយ
ដើមទនុចែើនក្នងុការទញិម៉ាសុនីកនិ-
សែកីដូងទើបការអនុវត្ដមិនទាន់
ទូលំទូលាយ»។
កន្លងមកកសិករដាំដំណាំតែងតែ

បណ្ដុះគែប់ផ្ទាល់ទៅនឹងដីដែលជួន

កាលសែមោចសុីហើយពែលខ្លះល្អ
និងពែលខ្លះវាមិនល្អទៅ។ដើមែបីដាំ
ដំណាំបានល្អ ដីបណ្ដុះកូនគឺជា
សមសធតុសំខាន់ដ៏ចាំបាច់ដែល
ជួយកូនដំណាំដុះលូតលាស់។
លោកសោភ័ណបានឱែយដឹងថា៖

«ចពំោះដណំាំតែសក់ផ្អែមនងិដណំាំ
មួយចំនួនទៀតយើងពឹងដីបណ្ដុះពី
សែុកគែ។ បែទែសជិតខាងគែទិញ
សែកីដូងនិងអង្កាមពីយើងក្នុងតម្លែ
ថកៗហើយគែបញ្ជូនមកវិញនូវដី-
បណ្ដុះដែលមនតម្លែថ្លែ»។
បែសិនបើមនវត្ថុធតុដើមគែប់-

គែន់ដូចជាសែកីដូងកិនរួចអង្កាម
ដុតរួចនិងលាមកគោកសិករគំរូ
លោកឡុងគាន អាចផ្គត់ផ្គង់តមែូវ
ការក្នុងសែុកបន្ទាយសែី និងអាចទៅ
ដល់ជីកែងនិងបន្ទាយមនជ័យខ្លះ
ដែរ។លោកអាចផលិតបាន១ថ្ងែពី
៣០ទៅ៤០ការងុ។ដីបណ្ដុះ១ការងុ

តម្លែ១មុនឺរៀលដែលមនទម្ងន់ជាង
១០គីឡូកែម។
លោកឡងុគានបានរៀបរាប់វធិីធ្វើ

ដបីណ្ដុះថា៖«ដបំងូយើងទញិអង្កាម
មកដុតធ្វើជាធែយូងអង្កាមលាមកគោ
កែៀមជាបែភែទកំប៉ុសកិនឱែយល្អិតៗ 
សែកីដូងដែលសកចែញពីតែឡោក
កនិក្នងុម៉ាសុនីហើយដីដបំកូក៏យើង
មកកិនផងដែរ។បន្ទាប់មកលាយ
លែបាយទាំងអស់នែះយកទៅចំហុយ
និងទុកឱែយតែជាក់ទើបលាយថា្នាំ
ទែូកូឌើម៉ា(trichoderma)»។
លោកបន្ដថា៖ «ខ្ញុំសបែបាយចិត្ដ

បែសនិបើកសកិរយើងដទែទៀតចែះ
យល់ពីរបៀបផលិតដីបណ្ដុះនែះដូច
ខ្ញុំ។ប៉ុន្ដែរបរផលិតដីបណ្ដុះនែះរាង
នឿយដែរហើយបែសិនបើអ្នកមិន
ចែះស៊ូក៏ធ្វើមិនបានដែរ»។
ដោយសារតែវាជារបរមិនទាន់មន

ការពែញនិយម វាបានផ្ដល់បែក់
ចំណែញចែើនគួរសមដល់អ្នកផលិត។
អ្នកមនបំណងចាប់អាជីពនែះតែូវ
ពចិារណាចណំាយទញិម៉ាសុនីដែល
លោកសោភណ័អះអាងថាមនតម្លែ
ជាង២ពាន់ដុលា្លារ។
លោកសោភ័ណបាននិយាយថា៖

«តាមខ្ញុំដងឹផលតិផលក្នងុសែកុយើង
អត់ទាន់មននរណាធ្វើបាននោះទែ
ហើយខាងយើងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានធ្វើ
ពែញដែពែញជើងនៅឡើយទែដោយ
យើងនៅបន្ដជែើសរសីស្វែងរករបូមន្ដ
ឱែយបានតែឹមតែូវតាមស្ដង់ដា»។
លោកបញ្ជាក់ថាអង្គការនឹងផែសព្វ-

ផែសាយរបរផលិតដីបណ្ដុះដល់កសិករ
ដទែទៀតដែលចង់ចាប់ជំនញនែះ
ដោយនំពួកគែមកមើលការផលិត
ផ្ទាល់របស់លោកឡុងគានហើយ
អង្គការជួយផ្នែកបច្ចែកទែស៕

អ្នកស្រុកបន្ទាយស្រី
ផលិតដីបណ្ដះុពីស្រកី
ដូងផ្ដល់ក្ដសីង្រឃឹមដំបូង
បំផុតដល់ដំណាំបន្ល្រ

លោក ឡុង គាន  ចាប់ផ្ដើម ដាំ ត្រសក់ ផ្អ្រម ប៉្រងប៉ោះ ឈើរី និង បច្ចុប្របន្ន កំពុង សាកល្របង ការ៉ុត និង ឪឡឹក លឿង ។ រូបថតសហការី

រុក្ខជាតិ បណ្ដុះ ដោយ ប្រើ ដី បណ្ដុះផលិត ពី ស្រកីដូង   ។ រូបថតសហការី លោក ឡុង គាន (ឆ្វ្រង)អាច ផលិត បាន ៣០ ទៅ ៤០ ការុង  ។ រូបថតសហការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ដែល វិស័យ 
ថត ខែសែ  ភាព យន្ត ហាក់ ដូចជា-   
មាន  ភាព ទែងឹ ក្នងុ វបិត្ត ិកវូដី១៩ 
នោះ សែប់ តែ  តារា សម្តែង-   
បែុស  រាង ខ្ពស់ និង រូប រាង សង្ហា 
លោក ឆឹម សក្កដា លែច វត ្ត- 
មាន  ក្នងុ  សលិែបៈ ផែសែង មយួ ទៀត 
គឺ   បែក្លាយ ជា តារា ចមែៀង នៅ 
ផលិត កម្ម  Top Music ដែល 
ជា  បុតែ សម្ព័ន្ធ នែ ផលិត កម្ម - 
ថោន  ហើយ  កំពុង  មាន បទ- 
ចមែៀង  ហូរ ហែ បំព ែ អារម្មណ ៍  
មហាជន។ 

គែ ឃើញមាន   MV បទ-  
ចមែៀង   លោក ឆឹម សក្កដា  
ចែញ ថ្មីៗ ជា ហូរ ហែនៅ  ក្នុង-  
ផលិត កម្ម Top Music រួម មាន 
ដូចជាបទ«សួរតែង់ៗ » បទ«ធ ុង- 
បាស់ល្វើយៗ» បទ «សែឡាញ់- 
ស្ងាត់ៗ បែកស្ងាត់ៗ» និង  បទ 
«បាត់ស្នែហ៍ខែភ្ជុំ» ខណៈ បទ  
ចែៀង   ឆ្លើយ ឆ្លងជាមួយ  នឹង កញ្ញា 
ចែម សែីល័ក្ខ   វិញ មាន ដូចជា - 
បទ «ប្ដចីាកស់្មគុ» នងិ 
បទ «កំលោ ះ លក់ ់ - 
ពង»   ជា ដើម។ 

ករ មក  ជែកកោន 
នៅ ទែនំ ផលិតកម្ម 
Top Music  នែះ 
លោក សក្កដា- 
និង  កញ្ញា ចែម 
សែីល័ក្ខ ក៏ ទំនង 
ជាមានកុង តែ 
រយៈ ពែល យូរ - 
មួយ  ដែរ នែះ បើ 
តាម  ករ បង្ហើប បែប ់
ពី  ចំណុច សែដៀង គ្នា 
ខ្លះ រ បស់ លោក ឆឹម 
សក្កដា ក៏ ជា តារា- 
ចមែៀង  បែុស   និង  ជា 
រៀម ចែបង សិលែបៈ ដែល មាន-  
ភាព   ស្និទ្ធស្នាល នឹងកញ្ញា-  
ចែម សែីល័ក្ខ ដោយ  អភិ វឌែឍ  
ខ្លួន  ពី តារា សម្តែង និង ពិធីករ 
មក ជា  តារា   ចមែៀង  នោះ។

លោក ឆឹម សក្កដា បាន - 
បង្ហើប ថា៖ «សមែប់ខ ្ញុំ បាន 
ចូល  មក ផលិត កម្ម នែះជិត ២ 
ឆ្នាំហើយ  ពោលគឺ ចូល ចែៀង 
ខណៈ  ពែល មាន  ករ កើត ជំងឺ 
កូវីដ១៩ តែ ម្តង ហើយ  លក្ខ- 
ខណ្ឌ ចែៀង  នៅផលិត កម្ម  Top 
Music សមែប់ ខ្ញុំ និង សែីល័ក្ខ 
ក៏  មិន ខុស ពី ខ្ញុំ ដែរ  ទែ គែន់  តែ ខ្ញុំ 
ចូល  ផលិតកម្ម នែះ  មុន គត់ - 
បែហែល  ចំនួន ៥-៦ ខែ ហើយ 
មក ទល ់ពែល នែះ  ។ ឯ រឿង កងុតែ 

ជា  រឿង សមា ្ងាត ់ដែល មនិ អាច បែប ់បានទែ  
តែ  គែន់តែ  បង្ហើប ថា គឺ ពួក យើង សុទ្ធ តែ 
ចែៀង  រយៈ ពែល មួយ យូរ»។

 គរួ រឭំក  ដែរថា  តារា សម្តែង  នងិ ពធិកីរ  
លោក ឆឹម សក្កដា បាន ធ្វើ ឱែយ  ភា្ញាក់ ផ្អើល 
ខ្លាំង ផង ដែរ  កលពី ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ - 

លោក  តែូវ  បាន មហាជន តាមដាន ពី 
សម្ព័ន ្ធ ស្នែហ៍ លោកជាមួយ នឹង 
កពំលូ តារា ចមែៀង នៅ ហងែស- 
មាស   អ្នកនាង ពែជែ សោភា 
មាន ភាព  ល្អូក  ល្អិន នឹង គ្នា 
រហូត មាន លែច ឮថាជា - 
គូស្នែហ៍  នឹង គ្នា    ហើយ 
លោក ឆឹម សក្កដា ក៏ 
ធ្លាប់  បាន បក សែយ-  
ចមែៀង  រួម គ្នា ១បទ ដែរ  
គឺ បទ « សុភមង្គល- 
ស្នែហ៍ » ជា មួយនឹង-   
ពែជែ សោភា។ 

ករ  បើក បែះដូង - 
ទទួល យក   មា្ចាស់ ចិត្ត  
សោ្មោះ ហើយ ហា៊ាន 

បណ្តើរ គ្នា   បើក  ចំហ   មុខ 
មហាជន និង មិត្ត អ្នក សិលែបៈ  
ថែម  ទាំង មាន ឱកស  ថត កុន 
ជា មយួ គ្នា នោះ ក ៏សែប ់តែ លែច ឮ 
ព័ត៌មាន ថា តារា ចមែៀង កំពូល 
ដែល ឈរ ជើង  លើ ទែន ំផល ិតកម្ម 
ហងែសមាស    អ្នកនាង ពែជែ សោភា 
នងិ តារា  បែសុ របូ សង្ហា  លោក ឆមឹ 
សក្កដា ពែម ដាក់ ចិត្ត ទទួល យក  
ករ   ពិត    និង បាន កំណត់ វែលា 
ចូល រោង ជ័យ  នៅឆ្នាំ ២០២០    
ទៀត ផង។  ប៉ុន្តែមួយ រយៈ ចុង-  
កែយនែះ  អ្នក ទាំង ២ ហាក់ 
មាន   ភាព ស្ងាត់ រៀងៗខ្លួន  មិន - 
ទាន់   ដឹង ពី មូល ហែតុ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងែសុកែ ទី១៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗ នែះ សែប់តែ 
បង្ក ក រភា្ញាក់ផ្អើល ខ្លាំង ពែញ - 
បណ្តាញ  សង្គម  ទៅ នឹង សរ 
ទមា្លាយ  ក រពិត ស្តី ពី រឿងពាក់ - 
ព័ន្ធ   នឹង   ភាព បែ  បែួល សមែបុរ - 
កយ    របស់ ខ្លួនដែលមើល ទៅ 
ផ្ទែ   មុខ មាន សែបែក ពណ ៌ កែមៅ 
ពែលៗ គឺ ខុស ពី មុន  ដែល 
មាន  ពណ៌ សមែបុរ  សែបែក ឡើង   
ស កែបុស នោះ។   

នែះ បើ តាម ករ បង្ហើប បែប់ 
តាម  រយៈ ករ ចែញជា  សរ អម-   
នងឹ របូ ថត បរយិាយ ថា៖«  ហែត-ុ 
អ ី  បាន ជា ខ្ញុំ  សមែច  ផូស្ត  រូប-   
ទាំង   ដែល    ដឹង ថា  មុខ មាត់  មិន 
ទាន់  បែកែតី  ?  ពែះ  ខ្ញុំ  មិន  ចង់ 
ឱែយ បង ប្អូន  ខង សរព័ត៌មាន   ឬ  
ក៏  ខង ទូរ ទសែសន៍ នានា  គិត ថា  
ខ្ញុ ំ ឫក  ហើយមនិ ចង ់ផ្តលជ់ា  បទ-  
សមា្ភាស ឥឡូវ នែះ  បង ប្អូន  បាន ឃើញ  ហើយ     
បង  ប្អូន  បែកដ ជា  ឆ្ងល់ ថា  ហែតុអ្វី  មែន  ទែ ?នែះ  
គ ឺ  មក   ព ីឥទ្ធ ិពល   ក ំរស្ម ី  នែ ករ  ពែយាបាល  ជងំ ឺ  ហើយ-  
ខ្ញុំ    ក៏ មិន  ចង់ បក សែយ  អ្វី  ចែើន   ជាង  នែះ ដែរ » ។

រពំែចនោះ ក ៏មាន ករ ចលូ ទៅ ចចុ មើល  នងិ   
Comment យា៉ាង ចែើន  ដោយ ភាគ ចែើន 
បាន សរសែរជនូ ពរ ដល ់តារា ចមែៀង  នងិ 
តារាសម្តែង មាន វយ័ សែ បា្លាយ តែ សមែស ់
នៅ សែស់ ស្អាត មិន ចាញ់ ក្មែង អ្នកនាង 
សុិន ឧត្តមផលា្លា  តែ ម្តងតាម បណ្តាញ 
សង្គម  ហ្វែសប៊កុ ។ គែ ឃើញ មាន ពាកែយ- 
ពែចន ៍ជូនពរ សឹង តែ ដូចគ្នា  កែយ ពី 
តារា  ចមែៀងសែី  ដែល បាន វិល មក - 
បែឡកូ  សលិែបៈ វញិ   ជាមយួ  នងឹ អាជពី ថ្ម ីជា 
តារា  សម្តែង កប នងឹ ត ួសម្តែង ជា មា្តាយ  នោះ 
ថា ៖ « ជូន ពរបងឆប់ បាន បែសើរ  សុខ- 
ភាព ល្អ ឡើង វិញ  ទោះ មិន អាចដូច ដើម-  
ក៏អាច ជួសជុល បន្ត រស់ទៀ ត ពែះ នៅ 
មាន  មា្ដាយ  និងកូនៗដែលជាកមា្លាំងចិត្ត » 
និង  មាន សរ ផែសែង ទៀតសរសែរ   ថា ៖   
« ពែល ឃើញ  បងផូស្ត តាំងពីដំបូង  ដឹង     
ថា  បង សែី ពិតជាបែបែួល ចែើន  គឺ - 
បែហែល  មក ព ីបញ្ហា ជងំ ឺរបស ់បង  តែ   
ប្អនូ    អត ់ហា៊ាន ស ួរ    យា៉ាងណ  សមូ ជនូ- 
ពរបង ឱែយឆប់ ជា សះ សែបើយ » ។ 

យា៉ាងណ ព័ត៌មាន លម្អិត ថា  តើ 
តារា សម្តែង និង ចមែៀង សែី វ័យ  
៤១ ឆ្នា ំរបូ នែះ បញ្ហាអ្វ ីឱែយ បែកដ  
ឬ មានជំងឺ អ្វីដែរ នោះ ក៏ មិន តែូវ - 
បាន អ្នកនាង សុិន ឧត្តមផលា្លា 
បក សែយ ឡើយ ដោយ បែព័ន្ធ 
ទូរ ស័ព្ទ របស់អ្នកនាង មិន អាច 
ទាក់ទង បានថ្ងែនែះ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា - 
អ្នក នាង សុនិ ឧត្តម- 
ផលា្លា  មាន បន្ទុក 
ចិញ្ចឹម កូនចំនួន 
៣ នាក់  ខណៈ 

ចាប  ់តាងំព ីស្វាម ីបាន ចែក ឋាន  ចោល អស ់ពែល 
បែមាណ ជិត  ១០ ឆ្នាំ មក ហើយ ពែះតែ ជួប 

ឧបទ្ទវហែតុ គែះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ 
និង  បច្ចុបែបន្ន នែះ ក្លា យ ជា ថៅ កែ 
លក់  គែឿង សែបង់ ចីពរ និង  
សមា្ភារ   បុណែយ នានា ហើយ ក៏ 
ទើប  តែ បែកស វិល តែឡប់  
មក រក ទែន ំចាស ់វថិ ីសលិែបៈ 
ចមែៀង    ៣-៤  ឆ្នា ំបនា្ទាបព់ ី
បាត់  មុខ រយៈពែល ជាង  

១០  ឆ្នាំ មក នោះ ។ 
កែយពី បាន វិល-  

ចលូ  សលិែបៈ វញិ នោះ 
មហាជន ឃើញ ថា  
សមែស់  របស់ តារា- 
ចមែៀង  សែី មែ មា៉ាយ  
កូន ៣ កន់តែ មាន 

សមែស់ ផូរផង់ ចង់ 
ខ្លាំង ជាង កលពី នៅ 
លីវ  ទៀត ខណៈ ទីផែសារ 
សិលែបៈ វិញ  គឺ អ្នកនាង 
សុិន ឧត្តមផលា្លា មិន 
តែឹម  តែ សមែបូរ កន្លែង 
ចែៀង  នោះ ទែ គ ឺថែម  
ទាំង កោ្តាប បាន  
ឱកស  ថតកុន - 
ភាគ  ជា ហូរហែ - 
រហូត មក៕ 

ថ្មីៗ នេះ តារា ចមេៀង និង សម្តេង អ្នកនាង សិុន ឧត្តមផល្លា បង្ហោះ រូប 
ដេល ខ្លនួ បេបេលួ សមេបុរ កាយ ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក

លោក ឆឹម សក្កដា កំពុង តេ ផុសផុល នឹង ការ ចេញ បទ ចមេៀង ហូរ ហេ 
នៅ ផលិត កម្ម Top Music។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 

សិ៊ន ឧត្តមផល្លា បកស្រាយ 
រឿងខ្លនួ  ប្រាប្រាលួ សម្រាបុរកាយ  

ឆឹម សក្កដា អភិវឌ្រាឍខ្លនួជា តារា- 
ចម្រាៀងពង្រាកីទីផ្រាសារសិល្រាបៈ

តារា ចមេៀង  និង សម្តេង មេម៉ាយ កូន ៣ អ្នកនាង 
សិុន ឧត្តមផល្លា   ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 

តារា សម្តេង បេសុ រូប សង្ហោ លោក ឆឹម សក្កដា ដេល 
អភិវឌេឍខ្លនួទៅ ជាតារាចមេៀង   ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 
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   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អ្នក បៃដាល់ វ័យ ក្មៃង  
របស់  សមាគមកីឡា បៃ ដាល់ 
កៃ សួង ការ ពារ ជាតិ ធន់ ចំរុ៉ង  បាន 
នឹង កំពុង តៃ ធ្វើ ឱៃយ កៃរ្តិ៍ឈ្មោះ របស់ 
ខ្លនួ ចាប់ ផ្តើម លៃបី ខណៈ រូបគៃ 
បានយក ឈ្នះ ទំាង អ្នក បៃដាល់ 
ជើងចាស់ និងជើងថ្មជីាប់ៗ គ្នា 
និងមិនទាន់ ស្គាល់ការ ចាញ់ សោះ 
នោះ ចំណៃក នៅ ល្ងាច ថ្ងៃសៅរ៍ 
នៃះ ចំរុ៉ង នឹង តៃវូ ជួប ជើង ចាស់ 
ធ្លាប់បៃកួត ចៃើនជាង ខ្លនួចូល 
៦០ ដង ឡុង ឡា នៅ សង្វៀន 
បាយ័ន បុ៉ន្តៃ ចំរុ៉ង នៅ តៃ រំពឹង ខ្ពស់ 
ក្នងុ ការ ស្វៃង រក ការ ឈ្នះ ឱៃយ បាន 
គៃប់ ១៨ លើក។

លោក  ធន់  សុភា  ដៃលជា 
គៃ ូបង្វកឹ   ធន់  ចំរុ៉ង  បាន បៃប់ ថា ៖  
« ចំរុ៉ង  ទើប តៃ មក សំុ ហាត់ បាន 

តៃមឹ ១ ឆ្នា ំបុ៉ណ្ណោះ  តៃ  ឡើង បៃ កួត 
ជា មួយ ជើង ខ្លាងំ លៃបី ៗ  មួយ ចំនួន  
ឈ្នះ ជា និច្ច  ពោល គឺ ១៨ លើក 
ឈ្នះ ១៧  និង  ស្មើ ១ លើក   ក្នងុ 
នោះ បាន ផ្តលួ ដៃ គូ ឱៃយ  សន្លប់ បាន 
១៤ លើក  មិន ឱៃយ តដៃ រួច» ។

 លោក  ធន់  សុភា  ដៃល ជា ជំនួយ- 
ការ ផ្គ ូផ្គង ឱៃយ សង្វៀន បាយ័ន  ផង 
នោះ  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ «ធន់  ចំរុ៉ង   
ពិត ជា លំបាក រក ដៃ គូ ទប់ ទល់ 
ជា មួយ ណាស់  ហើយការ បៃកួត 
លើក នៃះ ចំរុ៉ង  មាន ភាគ រយ ឈ្នះ 
ខ្ពស់   ពៃះ ការ វ៉ៃ ចៃញ  មាន ស្នៀត 
កណា្តាប់ ដៃ  និង ទាត់ ធ្ងន់  ពៃម- 
ទំាងមាន  កមា្លាងំ ធនា ៥ ទឹក  មិន 
ងាយ ថម ថយ  នោះ ឡើយ» ។ 

ដោយមាន សៃកុ កំណើត នៅ 
ភូមិ ថ្ម ទទឹង  ឃំុ ជំា តាម៉ៅ  សៃកុ មៃ - 
មត់  ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុ ំ ធន់  ចំរុ៉ង ជា កូន 
កសិក និងជា កូនទី ២  ក្នងុ ចំណម 

បង ប្អនូ ចំនួន ៤ នាក់   ដៃល គ្មោន 
សច់ ញាតិ  ជា អ្នក  លៃង កីឡា នោះ 
ទៃ បុ៉ន្តៃ តាម រយៈការ  មើល បៃដាល់ 
តាម ទូរទសៃសន៍ជា  បៃចំា បាន ជំរុញ 
ឱៃយ ក្មៃង បៃសុ មា្នាក់ នៃះ  កើតមាន 
ជាចំណង់ ចំណូល ចិត្ត  ចង់ ហាត់ 
ឡើង បៃ កួត ។  បនា្ទាប់ មកតាម រយៈ 
មិត្ត ភក្ត ិចំរុ៉ង   បាន មក សំុ  លោក  
ធន់  សុភា  ដើមៃបី ហ្វកឹ ហាត់ បៃដាល់  
និង បាន ឡើង បៃ កួត  ចំនួន ១៨ 
លើក  ឈ្នះ ១៧  និង  ស្មើ ១ដង ។  

កីឡាករធន់  ចំរុ៉ង បាន  បៃប់ថា៖   
«ដៃ គូ ដៃល ខ្ញុ ំធ្លាប់  បៃកួត មាន ជើង- 
ចាស់  និង ជើង ថ្ម ីហើយ ពួកគៃ  
ភាគ ចៃើន លំបាក គៃច ពីការ  សន្លប់ 
ណាស់  ដោយ ក្នុង នោះ  ខ្ញុំបាន  
ឈ្នះ ដូច ជា  មិុល សរុន , ឆយ  
មាស , បៃក់  សីុណាត , នឹម  ណន, 
បៃក់  ឌីណា , ឯម  សីហា ,  សៃក  
គឹម ផាន , សៃក  គឹម ផៃ,  ពៅ  ចំរុ៉ង,   

ធ  វាសនា   និង ស្មើ ជា មួយ  ធ  
វាសនា  ជា ដើម ។  ចំណៃក លើក 
នៃះ  ទោះ ជា បង  ឡុង  ឡា  មាន 
បទ ពិសោធចៃើន  ក្នងុ ការ បៃ កួត  
ហើយ  ការ បៃ កួត របស់ គត់ ល្អ មៃន  
បុ៉ន្តៃ  ខ្ញុ ំគិត ថា  សងៃឃឹម យក ឈ្នះ 
គត់ ៨០ ភាគ រយ» ។ 

ចំណៃក  លោក សៃ ី សុខ  សុខុម  
ជាអ្នក គៃប់ គៃង កីឡាករ  ឡុង  ឡា  
ក៏ បាន ទទួល ស្គាល់ ថា  ឡុង  ឡា   
លំបាក ទប់ ទល់ ជា មួយ ជើង ថ្ម ី ធន់  
ចំរុ៉ង ដៃរ។ «ឡុង ឡា  កំពុង  ហាត់   
តៃៀម បច្ចៃក ទៃស បាន ល្អ  បុ៉ន្តៃ 
ប៉ះ ជា មួយ ជើង ថ្ម ីធន់  ចំរុ៉ង  នៃះពិត 
ជា ការ ងារ ធ្ងន់ មៃន  និង លំបាក 
ឈ្នះ  ដោយ ខ្ញុំ សងៃឃឹម តៃឹម ៥០ 
ភាគ រយ បុ៉ណ្ណោះ »។ 

លោក សៃ ី សុខ សុខុម បាន 
បញ្ជាក់  ថា ៖ «ឡុង ឡា បៃ កួតយូរ 
ហើយ ដោយ បាន បៃកួត  លក្ខណៈ 

អន្តរជាតិ  និង ធ្លាប់ ឈ្នះ ចំណាត់- 
ថា្នាក់ លៃខ ៣ ផង ដៃរ  ហើយ  តាម 
ខ្ញុ ំមើល  បច្ចៃកទៃស របស់  ឡុង  
ឡា  ល្អ ជាង  បុ៉ន្តៃ អាច ចាញ់ បៃៀប 
កមា្លាងំ   ពៃះ  ធន់  ចំរុ៉ង  នៃះ របៀប 
បៃ កួត វាយ សមៃកុ សនា្ធាប់ ៥ ទឹក  
មិន ងាយ ដក ថយ នោះ ឡើយ  
ហៃតុ នៃះ អ្នក បៃដាល់ មួយ ចំនួន 

ភាគ ចៃើន ចាញ់ ដោយ សរ សន្លប់ 
នៃះ តៃ ម្តង ។  ចំណៃក  ឡុង  ឡា  
អាច មាន ចំណុច យក ឈ្នះ បាន  
គឺ វាយ មិន ត ទល់ ខ្លាងំ ទៃ  តៃ គៃច 
ចៃញ  ដើមៃបី វាយ បក យក ពិន្ទ ុ ទើប 
ទទួល បាន លទ្ធផល ឈ្នះ  បុ៉ន្តៃ  
មិន ដឹង ថា  វា ធ្វើ បាន បុ៉ន ណា នៅ 
ឡើយទៃ» ៕  

ធន់ ចំរុ៉ង តេវូ បេកួតជាមួយ ឡុង ឡា នៅ ថ្ងេសៅរ៍នេះ  ។ រូបថត សហ ការី

ជើងថ្មមិីនធ្លាប់ស្គាល់ការចាញ់ធន់ចំរុ៉ងរំពឹងឈ្នះជើងចាស់ឡុងឡានៅបាយ័ន

Bayernបន្តដំណើរការពារជើងឯក
ក្រោយឈ្នះLazio ២ជើង៦-២ 

កេុងមុយនិច : កៃុម ជើង ឯក 
ចាស់ Bayern Munich ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ វគ្គ ៨ កៃុម ចុង- 
កៃយ  នៅ កៃប ខណ័្ឌ Cham-
pions League ខណៈ ការ - 
ឈ្នះ  ២-១ លើ កៃុម Lazio 
អំឡុង ការ បៃកួត ជើង ទី២ វគ្គ 
១៦ កៃមុ ចងុ កៃយ កាល ព ីថ្ងៃ 
ពុធ នាំ ឱៃយ កៃុម យកៃស អាល្លឺម៉ង 
មាន គៃប់ បាល់ សរុបពី ការ- 
បៃកួត ទាំង ២ជើង ចៃើន ជាង 
កៃុម របស់ អុីតាលី ៦-២ ។ 

សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ ឯ 
កឡីដា្ឋាន Allianz Arena នៃះ 
គៃប់ ដំបូង របស់ កៃុមមា្ចាស់ ផ្ទះ  
បាន មក ដោយ សរ ការ ស៊ុត 
បាល់ ពិន័យ ១១ម៉ៃតៃ របស់ 
ខៃសៃ បៃយទុ្ធ Robert Lewand-
owski ខណៈ គៃប់ ទី២ ធ្វើ  
សមៃច ដោយ  Eric Maxim 
Choupo-Moting ហើយ 
ចំណៃក ១គៃប់ របស់  Lazio 
កើត មាន ដោយ ការ តៃត របស់  
Marco Parolo ។

កៃយ ទទួល បាន លទ្ធផល 
នៃះ ខៃសៃ បមៃើ របស់ កៃុម Bay-
ern បៃប់ ទូរទសៃសន៍ Sky ថា ៖ 
« ជ័យ ជម្នះ នៃះ សំខន់ ណាស់ 
សមៃប់ យើង ។ វា ជា ឌីអិន អៃ  
របស់ ពួក យើង ដៃល ចង់ ឈ្នះ 
គៃប់ ហ្គៃម ។ យើង លៃង ដោយ 
ទំនុក ចិត្ត បើទោះ ជា វា មិន មៃន 
ជា ទមៃង ់ លៃង ដ ៏អស្ចារៃយ ណាស-់ 
ណា  និងបើទោះជាតៃូវខក ចិត្ត 
ដោយសរ ភា្លាត ់របតូ គៃប ់បាល ់
ក៏ ដោយ » ។  

ការ ឡើង ទៅ វគ្គ  នៃះ បាន ធ្វើ 
ឱៃយ កៃុម Bayern វា៉ា ដាច់ ចំនួន 
១៨ លើករបស់ កៃុម អ្នក មាន 
បុណៃយ Barcelona ក្នុង ការ - 
បងា្ហាញ វត្តមាន នៅ Champi-
ons League វគ្គ ១/៤ 
ផា្ដាចព់ៃត័ៃ គតិ តាងំព ីកៃប ខណ័្ឌ 
កំពូល របស់ អឺរ៉ុប នៃះ តៃូវ បាន 
ប្ដូរ  ពី ឈ្មោះ ដើម «European 
Cup» មក ឈ្មោះបច្ចុបៃបន្ន។

លើស ពី នៃះ ទៀត កៃុម ដៃល 
ជា ស្ដៃច នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Bun-
desliga បាន បនា្លាយ ការ លៃង 
ដោយ មិន ចាញ់ទាល់តៃសោះ 
នៅ Champions League 
នៃះ រហតូ ដល ់១៩ហ្គៃមហើយ 
ក្នុង រយៈ ពៃល ២ឆ្នាំ ។ 

កៃយ កៃុម  Lazio  ធ្លាក់ 
ចៃញ ពី កម្មវិធី បៃកួត បៃជៃង 
នៃះ គៃូបង្វឹក លោក Simone 
Inzaghi និយាយ ថា ៖ « យើង 
ចាបំាចត់ៃវូ ការ ទមៃងល់ៃង ដ ៏ល្អ 
មយួ ពៃះ យើង បាន ធ្លាក ់ចៃញ 
ពី ការ បៃកួតហើយ ។ កៃុម មួយ 
ចំនួន ពិបាក បៃឈម ជាមួយ 
ណាស់ ហើយ  Bayern គឺ ជា 
កៃុម១ ក្នុង ចំណម ហ្នឹង » ។

បើ ទោះ ជា កៃុម របស់ ខ្លួន 
បានចាញ់ ៤-១ នៅ ជើង ទី១ 
ក៏ ដោយ ក៏ បៃកួត នៃះ លោក 
Inzaghi បាន សមៃច ឱៃយ ខៃសៃ- 
បៃយទុ្ធ Ciro Immobile ដៃល 
រក គៃប ់បានចៃើន ជាង គៃ  ក្នងុ 
កៃុមសមៃក ដៃរ ដោយ ដាក់ 
Vedat Muriqi  លៃងតំណៃង 
នៃះ ជំនួស វិញ ៕ AFP/VN

តោខៀវដាក់គោលដៅឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រោត័្រោ
កេងុឡុងដ ៍: លោក Thomas 

Tuchel បាន ថ្លៃង ថា កៃុម 
Chelsea ដៃល ពោរ ពៃញ ដោយ 
មហិច្ឆតារបស់លោក  ដាក់ 
គោលដៅ ឱៃយ បាន ឡើង ដល់ 
វគ្គផា្ដាច់ ពៃ័តៃ នៅ កៃបខ័ណ្ឌ 
Champions League   ខណៈ 
Hakim Ziyech បញ្ចប់  ភាព- 
ខៃសត់ គៃប់ បាល់  ដោយ ការ រួម- 
ចំណៃក ជួយ ឱៃយ កៃុម តោ ខៀវ 
ឈ្នះ Atletico Madrid ២-០ 
ក្នុង បៃកួត ជើង ទី២ វគ្គ ១៦ កៃុម 
ចុង កៃយ កាល ពី  ថ្ងៃ ពុធ ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធអន្តរ ជាតិ មា៉ៅរ៉ុក 
Ziyech ធ្វើ បាន សមៃច  គៃប់- 
ដំបូង របស់ ខ្លួន គិត តាំង ពី ខៃ 
តុល មក ដើមៃបី ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
នាំមុខ ១-០ នៅ វគ្គ ទី១  នៃ ការ- 
បៃកួត នៅ ឯ កីឡដា្ឋាន Stam-
ford Bridge ។ ខៃសៃ បមៃើ បៃយទុ្ធ 
Emerson ងើប ចៃញ ពី កៅអី 
កីឡាករ បមៃុង មក ស៊ុត បញ្ចូល 
ទី  នៅ ចុង ម៉ៅង វគ្គ ទី២ ដូច្នៃះ 
ចុង កៃយ Chelsea ឈ្នះ 
Atletico  ទាំង ២ជើង  ៣-០ ។

 កៃុម ភ្ញៀវ Atletico បន្ថៃម  លើ 
លទ្ធផល បរាជ័យ ដៃល នាំ ឱៃយ 
ធ្លាក់ពី អឺរ៉ុប  នៃះ នៅ រង គៃះ 
ដោយ ការ  បាត់ សមាជិក មា្នាក់ 
ទៀត ផង ពៃល ខៃសៃ ការពារ Ste-
fan Savic តៃូវ  បណ្ដៃញ  ចៃញ  
ដោយសរ យក កៃង ដៃអុក ពោះ 
របស់ Antonio Rudiger ។

លទ្ធផល នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ លោក 
Tuchel ដឹក នាំ  Chelsea អត់ 
ចាញ់ រហូត ដល់ ១៣ លើក 
ហើយ តាំង ពី មក អង្គុយ កៅ អី  

ជំនួស  លោក Frank Lamp-
ard ដៃល តៃូវ បាន បញ្ចប់ តួនាទី 
ជា គៃូបង្វឹក ក្នុង ខៃ មករា ខណៈ  
ចំនួន នៃះ ធ្វើ ឱៃយ បុរស  សញ្ជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់  វា៉ា ដាច់ កំណត់តៃ 
របស់ អតីត អ្នក ចាត់ ការ លោក 
Luiz Felipe Scolari និង 
Jose Mourinho ដៃល ចាប់- 
ផ្ដើម ការងារ ដំបូង  ដោយ ការ ដឹក- 
នាំ កៃុម មិន ចាញ់  ១២ បៃកួត ។

Chelsea ដៃល តៃវូ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
មាន ជីវិត ជីវា៉ា វិញ ដោយ លោក  
Tuchel ភា្លាត់ របូត តៃ ២គៃប់ 
ប៉ុណ្ណោះ ហើយ អត់ តៃូវ គៃ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី រហូត ដល់ ៦ លើក  
ហើយ ពី  គៃប់ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ។

លោក  Tuchel បាន ថ្លៃង  ថា ៖ 
« ជា ការ បងា្ហាញ ឃើញ នូវ ទមៃង់ 
លៃង  ដ៏ល្អ ណាស់។ វា ជា ការ- 

បៃឹង បៃង ដ៏ អស្ចារៃយ ។ ខ្ញុំ អាច 
មាន អារម្មណ៍ ដឹង ថា យើង ពិត- 
ជា  តៃូវ ការ បៃប ហ្នឹង។ យើង មាន 
ក្ដ ីសខុ នងឹ ការ បៃកតួ ។ ពកួ ក្មៃងៗ 
(កីឡាករ) លៃង ដោយ សៃុះ គ្នា 
និង ក្លៀវ កា្លា ដូច គ្នា ។ យើង កំពុង 
មាន មហិច្ឆតា កមៃិត កំពូល ក្នុង 
ការ ចង់ ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត » ។

ការ នាំ  Chelsea ឱៃយ ឆ្លង ទៅ 
វគ្គ ១/៤ផា្ដាច់ ពៃ័តៃ ជា លើក 
ដបំងូ គតិ តាងំ ព ីឆ្នា២ំ០១៤ មក 
នៃះ គឺ សមិទ្ធ ផល ១ ទៀត ក្នុង 
ដៃ របស់ លោក Tuchel ដៃល 
កពំងុ សម្លងឹ ព ីលទ្ធភាព ក្នងុការ- 
តៃឡប ់ទៅ វគ្គ ផា្ដាច ់ពៃត័ៃ  ម្ដង ទៀត 
កៃយ រដវូកាល មនុ ជយួ Paris 
Saint-Germain ដល់ វគ្គ ហ្នឹង 
តៃ   ចាញ់  Bayern Munich ។

លោក Tuchel វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ  

បន្ថៃម ថា ៖ « ពួក គៃ លៃង ដោយ 
មាន ការ ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង គ្នា 
យា៉ៅង ពិសៃស។ ការ បៃកួត និង 
លទ្ធផលបៃប នៃះ ធ្វើ ឱៃយ យើង 
មាន  បៃៀប  ក្នងុ ការសមៃច កចិ្ចការ 
ដ៏ អស្ចារៃយ ។ ខ្ញុំ បៃកដ ក្នុង ចិត្ត ថា 
គ្មោន កៃុម ណា មួយ ចង់ បៃឈម 
ជាមួយ យើង ឡើយ ។ វគ្គ ៨ កៃុម 
មាន នយ័ ថា នៅ សល ់តៃ ៤ហ្គៃម 
ទៀត ប៉ុណ្ណោះ ដល់ វគ្គ ផា្ដាច់ ពៃ័តៃ 
ហើយ ។ ដូច្នៃះ វា ជា ការ បោះ- 
ជំហាន១ យា៉ៅង ធំ ហើយ មាន 
អារម្មណ៍ ពិសៃស មៃន ទៃន » ។

Chelsea ដៃល ឈ្នះ ពាន 
Champions League តៃ ម្ដង 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១២  បាន ឆ្លង ផុត 
ជាលើក ទី១ ក្នុង  វគ្គ បៃកួត ចាញ់ 
ធ្លាក់ នៃះ ចំនួន ៤ លើក ចុង- 
កៃយ របស់ ខ្លួន ៕ AFP/VN

Alonso (ឆ្វេង) របស់ Chelsea បេជេង គ្នា ជាមួយ Gimenez របស់ Atletico អំឡុងបេកួត នៅ Champions League។ AFP



   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ ការប្រកួតលីគកំពូលកម្ពុជាប្រចាំ
សប្តាហ៍ទី៣ដ្រលត្រូវធ្វើនៅថ្ង្រសៅរ៍និងថ្ង្រ
អាទិត្រយន្រះត្រូវបនគណៈកម្មការប្រកួតបល់-
ទាតជ់ាតិកម្ពជុា(CNCC)សម្រចផ្លាសប់្តរូកម្ម-
វិធីនិងលើកព្រលការប្រកួតទាំងស្រុងត្រម្តង
ចំណ្រកការប្រកួតថ្នាក់ខ្រត្តពានរង្វាន់សម្ត្រច
ហ៊ុនស្រនឆ្នាំ២០២១ក៏បនលើកព្រលការ-
ប្រកតួជាច្រើនគូដោយសារបញ្ហារកីរាលដាលជងំឺ
កវូដី១៩ដ្ររប៉នុ្ត្រគតិត្រមឹព្រលន្រះបនរកឃើញ
ក្រុមចំនួន៣ហើយត្រូវឡើងទៅកាន់ការប្រកួត
វគ្គ១៦ក្រុមចុងក្រយដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
តាមការជូនដំណឹងរបស់CNCCបនឱ្រយដឹង

ថការប្រកួតប្រចាំសប្តាហ៍ទី៣ន្រលីគកំពូល
កម្ពុជានៅថ្ង្រសៅរ៍និងថ្ង្រអាទិត្រយន្រះត្រូវបន
លើកព្រលទៅធ្វើនៅថ្ង្រអង្គារនិងថ្ង្រពុធដើម-
សប្តាហ៍ក្រយវិញហើយការលើកព្រលក្នុង
រយៈព្រលខ្លីន្រះគឺដើម្របីទកុព្រលឱ្រយក្រមុកឡីាករ
ជម្រើសជាតិដ្រលកំពុងល្រងនៅតាមក្លិបមួយ
ចំនួនបនសម្រកដោយសារពួកគ្រទើបបន
ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩កាលពីថ្ង្រចន្ទ។
ជាមួយការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីប្រកួតន្រះគឺជំនួប

រវងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះសូលទីឡូអង្គរជាមួយក្រុម
គរិវីងស់ខុស្រនជយ័នងិការប៉ះគ្នារវងក្រមុម្ចាស់
ផ្ទះភ្នពំ្រញក្រននងិខ្រត្តព្រវ្រងត្រវូលើកព្រល
ទៅធ្វើនៅថ្ង្រអង្គារទី២៣ខ្រមីនាចំណ្រកការ-
ប្រកតួរវងក្រមុនគរបលជាតិនងិណាហ្គាវលី,
ការជួបគ្នារបស់ក្រុមអាសុីអឺរ៉ុបនិងកងយោធ-

ពលខ្រមរភមូនិ្ទព្រមទាងំការប៉ះគ្នារវងក្រមុម្ចាស់
ផ្ទះអង្គរថយហ្គរឺនងិក្រមុជើងឯកបងឹក្រតត្រវូ
ឡើងទៅធ្វើនៅថ្ង្រពុធទី២៤ខ្រមីនា។
ប៉នុ្ត្រចពំោះការប្រកតួធំរវងក្រមុម្ចាស់ផ្ទះវសិាខា

និងព្រះខ័នរាជសា្វាយរៀងត្រូវបនលើកទៅធ្វើ
នៅថ្ង្រទី៥ខ្រឧសភាហើយការពន្រយារព្រលយូរ
ជាងគ្រប្របន្រះដោយសារក្លបិបល់ទាតវ់សិាខា
បនស្នើសុំព្រះនៅព្រលន្រះសមជិករបស់
ក្លិបវិសាខាទាំងអស់ចំនួន១៦៦នាក់កំពុងធ្វើ
ចតា្តាឡសីក័ដើម្របីរងច់ាំការធ្វើត្រស្តសណំាកជា
លើកទី២នៅថ្ង្រទី២២ខ្រមីនាបនា្ទាប់ពីការធ្វើ

ត្រស្តសំណាកលើកទី១កាលពីថ្ង្រទី៩ខ្រមីនា
គឺអវិជ្ជមនទាំងអស់គ្នាម្ដងរួចមក។
 កេមុតណំាង ខេត្ត ចនំនួ ៣ បាន ឆ្លង ផតុ វគ្គ ជមេុះ 
ដំបូង នេ ការ បេកួត ពាន  សម្តេច ហ៊ុន សេន
ដោយឡ្រកការប្រកតួថ្នាក់ខ្រត្តពានរង្វាន់សម្ត្រច

ហ៊នុស្រនឆ្នាំ២០២១ក៏ត្រវូបនCNCCលើក
ព្រលការប្រកតួជាច្រើនគផូងដ្ររដើម្របីបញ្ចៀស
ហនិភ័យន្រការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ប៉ុន្ត្រ
តាមរយៈការប្រកតួចនំនួ៥សប្តាហ៍នៅតាមពលូ
ទាំង៦កន្លងមកបនរកឃើញក្រុមចំនួន៣
ហើយឈ្នះកៅអីដើម្របីឡើងទៅកាន់ការប្រកួត

វគ្គ១៦ក្រុម។
យោងតាមលទ្ធផលន្រការប្រកួតកន្លងមក

ក្រុមខ្រត្តត្របូងឃ្មុំដ្រលបនឈ្នះទាំង៣ប្រកួត
នោះបនជាប់ល្រខ១ប្រចាំពលូចដោយស្វយ័-
ប្រវត្តិទៅហើយដើម្របីឡើងទៅកាន់វគ្គ១៦ក្រុម
ជាមួយការសល់១ប្រកួតក្នុងដ្រទៀតរីឯក្រុម
ខ្រត្តឧត្តរមនជយ័នងិក្រមុសៀមរាបអ្រហ្វសុីក៏
បនឡើងទៅវគ្គបន្តដ្ររប៉នុ្ត្រក្រមុទាងំ២ន្រះត្រវូ
ប្រកួតគ្នានាជំនួបលើកទី៤ចុងក្រយដើម្របី
ដណ្តើមយកល្រខ១និងល្រខ២ប្រចាំពូលគ
ព្រះ៣ប្រកួតកន្លងមកន្រះក្រុមទាំង២មន
៦ពិន្ទុស្មើគ្នា។
ចំណ្រកក្រុមចំនួន១១ទៀតក៏មនភាគរយ

ខ្ពស់ក្នុងការទទួលបនឱកាសឡើងទៅវគ្គបន្ត
ផងដ្ររក្នុងនោះពូលកមនក្រុមភ្នំព្រញហ្គា-
ឡាក់សុី ៨ពិន្ទុក្រុមខ្រត្តកំពង់ស្ពឺនិងក្រុម
ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងមន៧ពិន្ទុស្មើគ្នា ពូលខមន
ក្រុមខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យមន១០ពិន្ទុក្រុម
សហូ្វយី៉ាប៉្រលនិមន៧ពនិ្ទុក្រមុខ្រត្តបតដ់បំង
មន៦ពិន្ទុហើយពូលឃមនក្រុមខ្រត្តកំពង់-
ចាមមន៤ពនិ្ទុពលូងមនក្រមុកោះកងុអ្រហ្វសុី
មន៧ពិន្ទុក្រុមខ្រត្តក្របមន៤ពិន្ទុក្រុមខ្រត្ត
ព្រះសីហនុមន៣ពិន្ទុនិងក្រុមកំពុងឈរនៅ
ល្រខ២ពូលចអធិរាជដំរីឦសានខ្រត្តរតនគិរី
ដ្រលមន៣ពិន្ទុខណៈលក្ខខណ្ឌន្រការប្រកួត
គឺកណំតយ់កក្រមុល្រខ១នងិល្រខ២តាមពលូ
នីមួយៗសរុប១២ក្រុមរួមទាំងក្រុមល្រខ៣ល្អ
ចនំនួ៤ក្រមុដើម្របីឡើងទៅល្រងនៅវគ្គ១៦ក្រមុ
ចុងក្រយ៕

ពានសម្តេចរកឃើញ៣កេមុឡើងវគ្គបន្តរីឯលីគកំពូលលើកពេល

កេមុ ខេត្ត កំពង់ស្ព ឺបាន ពេយាយាម បិទ កីឡាករ របស់ ភ្នពំេញហ្គាឡាក់ សីុ ពេល បេកួត ជមេះុ ក្នងុ ពូល ក។ រូបCNCC

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្រយ Prince
RealEstateដ្រលជាសមជិកមួយ
របស់សម្ពន័្ធក្រមុហ៊នុPrinceHolding
Groupកាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍បនច្រក
អំណោយជាសម្ភារប្រើប្រស់ចាំបច់
ប្រចាំថ្ង្រជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន
៨០៤គ្រសួារនៅខណ្ឌចកំារមនដ្រលរង
ផលប៉ះពាល់ដោយសារការផ្ទុះជំងឺក្នុង
ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
ការបរចិា្ចាគន្រះត្រវូបនកើតឡើងត្រ

ប៉ុនា្មានថ្ង្រ បនា្ទាប់ពីប្រធានក្រុមហ៊ុន
អ្នកឧកញ៉ាChenZhiបនប្រកាស
បរិចា្ចាគថវិកាចំនួន៣លានដុលា្លារ-
សហរដ្ឋអាម្ររិកដើម្របីគំទ្ររដា្ឋាភិ-
បលកម្ពជុាក្នងុការប្រយទុ្ធប្រឆងំជងំឺ
កូវីដ១៩ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ-
កម្ពុជា។ ការគំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុន្រះ
ធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីការបរិចា្ចាគថវិកា
លើកដបំងូចនំនួ៣លានដលុា្លារសហ-
រដ្ឋអាម្ររិក ដ្រលបនបរិចា្ចាគដោយ
អ្នកឧកញ៉ាChenZhiកាលពីខ្រធ្នូ
ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅដើម្របីជួយដល់
ប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងការទិញវ៉ាក់សំាង
បង្ការជំងឺកូវីដ១៩។
ការបរចិា្ចាគចងុក្រយន្រះគជឺាផ្ន្រក

មួយន្រយុទ្ធសាស្ត្ររួមលើវិស័យបរិ-
សា្ថានសង្គមនិងអភិបលកិច្ចសម្រប់
ក្រុមហ៊ុនជាសមជិកតាមការគូស-
បញ្ជាក់របស់សម្ពន័្ធក្រុមហ៊ុនPrince
Group។ចំណុចគន្លឹះមួយន្រយុទ្ធ-
សាស្ត្រន្រះគឺការបរិចា្ចាគថវិកាចំនួន
៣លានដុលា្លារ របស់លោកប្រធាន
ChenZhiនឹងជួយដល់រាជរដា្ឋា-
ភិបលកម្ពុជា ឈានដល់គោលដៅ
របស់ខ្លួនក្នុងការចាក់វ៉ាក់សំាងជូន
ប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់៨០%ឬ
ស្មើនឹងជិត១៣លាននាក់ដ្រលន្រះ
គឺជាការបញ្ជាក់ពីការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់

សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចំពោះការទទួល-
ខុសត្រូវសង្គមនៅកម្ពុជា។ក្នុងនោះ
ផងដ្ររក្រុមហ៊ុនPrinceReal
Estateបនឧបត្ថម្ភអង្ករសរុប១៦
០៨០គីឡូក្រមមីចំនួន៨០៤ក្រស
ទកឹត្រី៨០៤យរួនងិទកឹសុអីីវុ៨០៤
យួរជូនដល់គ្រួសារមួយចំនួនរួមជា-
មយួទកឹបរសិទុ្ធ៥០០ក្រសនងិភ្រស-
ជ្ជៈចំនួន២០០ក្រសសម្រប់មន្ត្រី
នគរបលចនំនួ២៣៤របូដ្រលកពំងុ
បំព្រញការងរដោយមិនគិតពីការ-
នឿយហត់នៅតាមទីតាំងចំនួន៣៣
កន្ល្រងក្នុងខណ្ឌចំការមនដ្រលជា

តំបន់រងការវយប្រហរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ដោយសារការផ្ទុះឡើងន្រជំងឺកូវីដ១៩។
លោកStevenWangប្រធាន

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនPrince
RealEstateថ្ល្រងថ៖«ការផ្ទុះឡើង
នូវជំងឺរាតត្របាតក្នុងសហគមន៍បន
ជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរស់នៅរបស់
បងប្អនូប្រជាជនជាច្រើននៅក្នងុខណ្ឌ
មួយន្រះហើយយើងជឿជាក់ថ
សកម្មភាពឆ្លើយតបរហស័នងិច្របាស-់
លាស់នឹងធ្វើឱ្រយមនការផ្លាស់ប្តូរ ដ៏
សំខាន់មួយក្នុងការធានាឱ្រយមនការ-
ងើបឡើងវិញដ៏រឹងមំសម្រប់សហ-

គមន៍»។
កាលពីខ្រមនុមលូនធិិសប្របុរសធម៌

ព្រីនស៍ដ្រលជាអង្គភាពសប្របរុសធម៌
មួយរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនPrince
Groupបនច្រកអំណោយជាសម្ភារ
ថ្រទាំសខុភាពជនូដល់ប្រជាជនចនំនួ
៥០០គ្រសួារដ្រលរសន់ៅក្នងុភមូិអងុ
ស្រុកព្រនប់ប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រល
ស្ថិតនៅជិតទីតាំងគម្រងទីក្រុងរាម
ដ្រលមនទឹកប្រក់ចំនួន១៦ពាន់
លានដុលា្លារអាម្ររិកនៅលើផ្ទ្រដីចាក់
បំព្រញទំហំ៨៤៣ហិកតាដ្រល
កំពុងត្រធ្វើការអភិវឌ្រឍស្ថិតនៅជិត
អាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិក្រុង-
ព្រះសីហនុ។
សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនPrinceGroup

នឹងបន្តជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
ដោយការច្រកអំណោយសម្ភារចាំ-
បច់ជូនដល់ប្រជាជនខណៈដ្រល
ការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមសហគមន៍
សំខាន់ៗនិងការធ្វើការជាមួយដ្រគូ
ដ្រលមនការទទលួខសុត្រវូខាងសង្គម
នៅទទូាងំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាក្នងុ 
គោលបណំងឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់សទិ្ធ-ិ 
អំណាចដល់សហគមន៍មូលដា្ឋាន៕

Prince Real Estate ចែក អំណោយ ដល់ គែួសារ កែីកែ ចំនួន ៨០៤ 
គែួសារនៅ ខណ្ឌចំការមន ដែល ប៉ះពាល់ដោយសារពែឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ 

អ្នកឧកញ៉ា ChenZhi Prince Real Estate ផ្តល់អំណោយដល់បេជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌចំការមន 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ង្រសុក្រទី១៩ែខមីនាឆ្នាំ២០២១kILaSPORT www.postkhmer.com១៦


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

