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លោកឃួងស្រេងបញ្ជាឱ្រេយអភិបាលខណ្ឌ
ទំាង១៤ចាប់ឃាត់មធ្រេយោបាយធ្វើដំណើរបុគ្គលដ្រេលមិនគោរពតាមបម្រេមគោចរ

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ លោកឃួងស្រេង
អភិបាលរាជធានីភ្នំព្រេញបាន
បញ្ជាឱ្រេយអាជ្ញាធរខណ្ឌទាងំ១៤
ធ្វើការចាប់ឃាត់មធ្រេយោបាយធ្វើ-
ដំណើររបស់បុគ្គលណាដ្រេល
មិនគោរពតាមបម្រេមគោចរ
ដ្រេលជវធិានការរដ្ឋបាលហាម
ការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំគ្នា
មិនចាំបាច់ពីម៉ោង៨យប់ដល់

ម៉ោង៥ព្រេកឹដ្រេលមានថរិវ្រេលា
អនុវត្តរយៈព្រេល២សបា្ដាហ៍
គិតចាប់ពីថ្ង្រេទី១ខ្រេម្រេសា
រហូតដល់ថ្ង្រេទី១៤ខ្រេម្រេសា
ឆ្នាំ២០២១។
តាមរយៈសារសឡំ្រេងលោក

ឃួងស្រេងបានប្រេប់ទៅអាជ្ញាធរ
ខណ្ឌទាងំអស់នៅក្នងុរាជធាន-ី
ភ្នំព្រេញថាប្រេសិនបើមានអ្នក-
ដ្រេលមិនអនុវត្តតាមនូវស្រេចក្តី-
សម្រេចន្រេះគឺត្រេវូចាប់យកសមា្ភារ

មធ្រេយោបាយធ្វើដំណើររបស់គត់
រក្រេសាទុកនៅក្នុងខណ្ឌនីមួយៗ
សិនប៉នុ្ត្រេពុចំាបំាច់ឃាត់មនុស្រេស
ទ្រេ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«យក-
ឡានឬម៉ូតូរបស់គត់រក្រេសាទុក
សិនហើយឱ្រេយគត់ធ្វើចតា្តាឡីស័ក
នៅផ្ទះរបស់គត់គ្រេប់១៤ថ្ង្រេ
ទើបឱ្រេយគត់មកទទួលសមា្ភារ
ន្រេះវញិប៉នុ្ត្រេក្នងុករណីអាជ្ញាធរ
រកឃើញថាគត់មិនអនុវត្ត
តាមការណ្រេនាំរបស់សមត្ថកចិ្ច

នោះយើងនឹងអនុវត្តនូវវិធាន-
ការផាកពិន័យបន្តទៀត»។
លោកឃងួស្រេងលើកឡើង

ប្រេបន្រេះបនា្ទាប់ពីលោកបានច្រេញ
នវូស្រេចក្តីសម្រេចដាកច់្រេញនូវ
វិធានការរដ្ឋបាលជបណ្តោះ-
អាសន្នដើម្រេបីទប់សា្កាត់ការ-
ឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩នៅ
ក្នុងភូមិសាស្ត្រេរាជធានីភ្នំព្រេញ
ដ្រេលមានថិរវ្រេលាអនុវត្តរយៈ-
ព្រេល២សបា្ដាហ៍...តទៅទំព័រ  ៤

ឡុង  គីម ម៉ា រីតា

តាកៃវៈ អគ្គនាយកដា្ឋាន-
សុខភាពសត្វនិងផលិតកម្ម-
សត្វន្រេក្រេសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-
ប្រេមាញ់និងន្រេសាទកាលពី
ម្រេសិលមិញបានដុតកម្ច្រេចជ្រេូក
ជង១០០ក្រេបាលបនា្ទាប់ពី
វិភាគសំណាកឃើញមានជំងឺ
ប៉្រេស្តជ្រេូកអា្រហ្វិកក្រេយពី
ចាបប់ាននៅខ្រេត្តស្ទងឹត្រេងជ
អ្វីដ្រេលមន្ត្រេីជំនាញព្រេមានពី
ការឆ្លងជំងឺន្រេះចូលប្រេទ្រេស
តាមរយៈការលួចនាំចូលជ្រេូក
ដោយខុសច្រេបាប់។
កាលពីថ្ង្រេទី២៣មនីាកមា្លាងំ

សមត្ថកចិ្ចខ្រេត្តស្ទងឹត្រេងរមួនងឹ
មន្ត្រេីជំនាញន្រេក្រេសួងកសិកម្ម
បានឃាត់រថយន្តធុនធំ១គ្រេឿង
ដ្រេលមានផ្ទុកជ្រេូកជង១០០
ក្រេបាលនាំចូលខុសច្រេបាប់ពីប្រេ-
ទ្រេសថ្រេឆ្លងកាត់ប្រេទ្រេសឡាវ
តាមច្រេកព្រេដំ្រេនខ្រេត្តស្ទងឹត្រេង។
លោកតាន់ផាន់ណារា៉ាអគ្គ-
នាយកន្រេអគ្គនាយកដា្ឋានសុខ-
ភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វ
ន្រេក្រេសួងកសិកម្មបានប្រេប់
ភ្នំព្រេញប៉ុស្តិ៍កាលពីម្រេសិលមិញ
ក្រេយព្រេលដុតកម្ទ្រេចជ្រេូក
ទំាងន្រេះថាការដុតកម្ទ្រេចចោល
ន្រេះគឺបានធ្វើឡើងនៅស្រេុក
បាទីខ្រេត្តតាក្រេវដើម្រេបីចៀសវាង
បង្កហានិភ័យដល់អ្នកទទួល-
ទាននិងបង្កជំងឺទៅដល់សត្វ
ជ្រេូកនៅក្នុងស្រេុក។
លោកបញ្ជាក់...តទៅទំព័រ ៦

ឡាយ សា មន 

ភ្នពំៃញៈ គណៈកម្មការថា្នាក់-
ជតិបានពិនិត្រេយនិងវាយតម្ល្រេ
បញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌតិដ្រេលត្រេវូបាន
ស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិង
លើកល្រេងទោស...តទៅទំព័រ  ២

កម្ពជុានឹងសាងសង់
កំពង់ផ្រេសមុទ្រេនៅ
កោះកុងដើម្រេបីជំរុញ
ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រេភាគី

មន្ត្រេដុីតកម្ទ្រេចជ្រេកូ
ជាង១០០ក្រេបាល
ក្រេយពីបានវិភាគ
ឃើញមានជំងឺប៉្រេស្ត

គណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិ
ឯកភាពសំណើសំុ
បន្ថយទោសនិងលើក-
ល្រេងទោសទណ្ឌតិ

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជ
គ្រេងសាងសង់កពំង់ផ្រេសមទុ្រេ
ខ្នាតមធ្រេយមដ្រេលមានតម្ល្រេជង
១លានដលុា្លារនៅខ្រេត្តកោះកងុ
ដើម្រេបីសម្រេលួដល់ការដកឹជញ្ជនូ
ទំនិញឆ្លងកាត់ព្រេំដ្រេនទឹករវាង
ប្រេទ្រេសកម្ពុជនិងថ្រេ។
លោកអនដាវធុប្រេធានមន្ទរី

សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
ខ្រេត្តកោះកុងបានប្រេប់ឱ្រេយដឹង
ថាគម្រេងសាងសង់កំពង់ផ្រេ
ថ្មីន្រេះគឺជប្រេភ្រេទប្រេតុងដ្រេល
មានប្រេវ្រេង៦៩ម៉្រេត្រេនងិទទងឹ
៦,៥ម៉្រេត្រេ។ក្នងុគម្រេងន្រេះក៏
មានសង់សា្ពានប្រេតងុទៅកពំង-់
ផ្រេផងដ្រេរដោយមានប្រេវ្រេង
២៨ម៉្រេត្រេ និងទទឹង៨ម៉្រេត្រេ
ចំនួន២។...ត ទៅ ទំព័រ ៩

បៃជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរ តាម ដង ផ្លវូ ក្នងុ រាជធានីភ្នពំៃញ  ដៃល មន បដា ផៃសព្វផៃសាយ ពី វិធីការពារ ពី ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩   ។ រូបថតហ្រេងជីវ័ន



តពីទំព័រ១...ដោយបានឯក-
ភាពទាំងស្រុងលើបញ្ជីឈ្មោះ
ទណ្ឌិតចំនួន៥៤២នាក់ដ្រល
បានស្នើសំុបន្ធរូបន្ថយនិងលើក-
ល្រងទោសនាឱកាសបុណ្រយចូល-

ឆ្នាំថ្មីប្រព្រណីខ្ម្ររខាងមុខ។
ការឯកភាពន្រះធ្វើឡើងបនា្ទាប់

ពីរដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួយតុ្តធិម៌នងិជា
ប្រធានគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិ
ពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្របញ្ជីឈ្មោះ

ទណ្ឌិតស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោស
នងិលើកល្រងទោសលោកកើត
រិទ្ធបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកាលពី
ថ្ង្រទី៣១ខ្រមីនាដ្រលធ្វើឡើង
តាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិកតាម-
រយៈកម្មវិធី zoomដោយមាន
សមាសភាពចូលរួមពីអគ្គព្រះ-
រាជអាជា្ញាសាលាដំបូងភ្នំព្រញ
រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងមហាផ្ទ្រ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនិង
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ។
ក្រយបញ្ចប់កិច្ចប្រជំុគណៈ-

កម្មការថ្នាក់ជាតិបានឯកភាព
លើបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌតិចំនួន៥៤២
នាក់ដ្រលត្រូវបានស្នើសុំបន្ធូរ-
បន្ថយទោសនិងលើកល្រងទោស
ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្រយចូលឆ្នាំថ្មី
ប្រព្រណីជាតិខ្ម្ររ។ន្រះបើតាម
ក្រសួងយុត្តិធម៌បង្ហោះនៅលើ
ហ្វ្រសបុ៊ករបស់ខ្លនួពីម្រសិលមិញ។
អ្នកនាំពាក្រយអគ្គនាយកដ្ឋាន

ពន្ធនាគារលោកនុតសវនាប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថទាក់ទងករណី
ទណ្ឌិតដ្រលស្នើសុំលើកល្រង
និងបន្ធូរបន្ថយទោសទាំងនោះ
ភាគច្រើនគឺអ្នកដ្រលប្រព្រតឹ្តបទ-
ល្មើសមជ្រឈិម។លោកថ៖«ឥឡូវ
ន្រះករណីបទមជ្រឈិមឯកឧត្តម

រដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌គាត់អនុគ្រះ
ទូលំទូលាយនិយាយទៅការពិនិត្រយ
និងវាយតម្ល្រមានការអនុគ្រះ
ច្រើនភាគច្រើនដ្រលមានទោស
ស្រល»។លោកឱ្រយដឹងដ្ររថ
ទណ្ឌតិទាងំនោះភាគច្រើនបាន
ក្រប្រខ្លួនខណៈមណ្ឌលអប់រំ
ក្រប្រភាគច្រើន បានបំពាក់-
បបំន៉ជនំាញនងិបណ្តុះបណ្តាល
វិជា្ញាជីវៈដល់ពួកគ្រ។លោកថ៖
«នៅតាមមណ្ឌលអប់រំក្រប្រមាន
រោងសិប្របកម្ម បណ្តុះបណ្តាល
ខាងជំនាញកាត់សក់ធ្វើសក់
សមា្អាងការជួសជុលមូ៉តូមា៉ាសីុន-
ត្រជាក់តខ្រស្រភ្លើង-ទឹកសំណង់
និងវិស័យកសិកម្ម»។
បើតាមលោកនុតសវនា

ជាទូទៅបនា្ទាប់ពីព្រះមហាក្រសត្របាន
ច្រញព្រះរាជក្រតឹ្រយលើកល្រងនិង
បន្ធូរបន្ថយទោសក្រុមការងារ
ជំនាញនឹងចាត់ច្រងបន្តដើម្របី
ប្រកាសដល់សាមីខ្លនួដ្រលពាក់-
ព័ន្ធ។លោកថ៖«ព្រលបានព្រះ-
រាជក្រឹត្រយហើយយើងធ្វើការងារ
តាមនតីវិធិីរដ្ឋបាលសនិត្រវូមាន
វត្តមានតំណងអយ្រយការទៅ
ប្រកាសព្រះរាជក្រតឹ្រយលើកល្រង-
ទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសឱ្រយ

សាមីខ្លួនបានដឹងទើបធ្វើការ
ដោះល្រង»។
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍មិនអាចទាក់ទង

សុំការអតា្ថាធិប្របាយបន្ថ្រមពីរដ្ឋ-
ល្រខាធិការក្រសួងយុត្តធិម៌លោក
គឹមសន្តិភាពបានទ្រ កាលពី-
ម្រសិលមិញ។ប៉ុន្ត្រលោកធា្លាប់
ប្រប់ថការបន្ធរូបន្ថយនិងលើក-
ល្រងទោសអាចអនុវត្តផងដ្ររក្នងុ
ហ្រតុផលមនុស្រសធម៌ ចំពោះ
ទណ្ឌិតដ្រលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្នងុ
ពន្ធនាគា រទណ្ឌិតជាស្ត្រីដ្រល
មានផ្ទ្រពោះឬមួយមានកូននៅ
ជាមួយទណ្ឌិតដ្រលមានវិកល-
ចរិតនិងទណ្ឌិតដ្រលមានភាព
ចាស់ជរាជាដើមដ្រលបាន

អនុវត្តទោស១/៣ន្រទោស
ដក់ពន្ធនាគារ។
កិច្ចប្រជុំស្តីពីការបន្ធូរបន្ថយ

នងិការលើកល្រងទោសទណ្ឌតិ
កាលពីថ្ង្រទី៣១ខ្រមនីាធ្វើឡើង
តាមសំណើសំុពីគណៈកម្មការ
រាជធានី-ខ្រត្តចំនួន២៣(ពន្ធ-
នាគាររាជធានី-ខ្រត្តចំនួន២៣)
និងគណៈកម្មការក្រសួងមហា-
ផ្ទ្រ(មណ្ឌលអបរ់ំក្រប្រទាងំ៤)
សរុបមានទណ្ឌិតចំនួន៥៤២
នាក់(ស្រី៦៨នាក់)ក្នុងនោះ
ស្នើសុំលើកល្រងទោសចំនួន
៧០នាក់ (ស្រី៩នាក់) និង
ស្នើសំុបន្ធរូបន្ថយទោសចំនួន
៤៧២នាក់(ស្រី៥៩នាក់)៕

វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈសហភាពសហពន័្ធ
អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា (ស.
ស.ស.ក)បានអំពាវនាវដល់
អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រស់
បណ្តាញសង្គមត្រូវចូលរួម
ពង្រងឹក្រមសលីធម៌នងិសជុវី-
ធម៌ក្នុងការផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មាន
ឱ្រយមានសុក្រឹតភាពដើម្របី
ពង្រឹងវិជា្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារ-
ព័ត៌មាននៅក្នុងព្រះរាជាណ-
ចក្រកម្ពុជា។
ស្រចក្ដីអំពាវនាវរបស់ស.

ស.ស.កបានឱ្រយដឹងថ៖«យើង
មានចំណ្រកជាភាគហ៊ុននៅ
ក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើង។
ការផ្រសាយព័ត៌មានមួយគឺវា
ងាយស្រួលណស់ ប៉ុន្ត្រការ-
ផ្រសាយអំពីមខុមាត់ប្រទ្រសជាតិ
គួរត្រត្រូវបានគិតឱ្រយបានគ្រប់
ជ្រងុជ្រយ។យើងគរួត្រយក-
ចិត្តទុកដក់ឱ្រយបានហ្មត់ចត់
បំផុតថ រូបភាពនិងខ្លឹមសារ
ដ្រលខ្លួនបានផ្រសាយច្រញទៅ
បានបម្រើឱ្រយគោលដៅអ្វីមាន
សារប្រយោជន៍ឬវាជាការបំផ្លាញ
តម្ល្រសាមគ្គីប្រជាជនបំផ្លាញ
មុខមាត់និងតម្ល្រជាតិរួមរបស់
យើង?អ្នកជាវិចិត្រករចូលរួម

គូររូបភាពប្រទ្រសជាតិរបស់
អ្នកដ្រលបងា្ហោញនូវតម្ល្រអារ្រយធម៌
នងិភាពសុវីិលយ័របស់ប្រទ្រស-
ជាតិយើងទាំងមូលផងដ្ររ»។
ស.ស.ស.ក កាលពីថ្ង្រទី១

ខ្រម្រសាបានលើកឡើងថ
សម្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជាក៏ដូច-
ជាពិភពលោកទាំងមូលដ្ររគឺ
ត្រូវការការចូលរួមផ្រសព្វផ្រសាយ
បញ្ជា្របការយល់ដឹងដើម្របីទប់-
សា្កាត់ការឆ្លងរីករាលដលជំងឺ
កូវីដ១៩។ប៉ុន្ដ្រក្នុងព្រលថ្មីៗ
ន្រះស.ស.ស.ក កត់សមា្គាល់
ឃើញមានការបង្កើតព័ត៌មាន-
ក្ល្រងកា្លាយតាមរយៈបណ្តាញ-
សង្គមFacebook,YouTube
និង TikTok បាននិងកំពុង
កើនឡើងរហតូ។សកម្មភាពន្រ
ការបង្កើតព័ត៌មានក្ល្រងកា្លាយ
ក្រសួងព័ត៌មានក៏បានសម្រច-
ចិត្តតាមផ្លូវច្របាប់លុបអាជា្ញា-
ប័ណ្ណអង្គភាពសារព័ត៌មាន
មួយចំនួនផងដ្ររ។
ស.ស.ស.កថ្ល្រងថ៖«អ្នក-

សារព័ត៌មាន រួមទាំងអ្នកប្រើ-
ប្រស់បណ្តាញសង្គមសូម
ចូលរួមដោយមនសិការចៀស-
វាងឆក់ឱកាសនៅក្នុងគ្រ
លបំាកន្រះបង្កើតនងិផ្រសព្វផ្រសាយ
ពត័ម៌ានក្ល្រងកា្លាយនងិពត័ម៌ាន

បំពុលដ្រលនាំឱ្រយមានការ-
យល់ខុសបង្កើតទោសកំហុស
ឱ្រយខ្លនួឯងនងិបង្កើតភាពអាប-់
អួក្នុងសង្គម»។
ស.ស.ស.ក ក៏បានទទួល-

សា្គាល់ ពហុមតិគឺជាសួនច្របារ
ន្រប្រជាធិបត្រយ្រយ។ក៏ប៉ុន្ត្របើ
ពហុមតិពោរព្រញដោយការ-
ប្រមាថការបភំ្ល្រនងិការបពំលុ
នោះគជឺាទង្វើដ្រលនាំឱ្រយអាប-់
ឱនដល់កិត្តិយសស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ
របស់ប្រជាជាតិ និងជាម្ររោគ
សង្គមទៅវិញទ្រ។បញ្ហោឥឡូវ
ន្រះមិនម្រនគា្មោនលម្ហស្ររីភាព

សារព័ត៌មាននិងការបញ្ច្រញ-
មតិនោះទ្រ។ ប៉ុន្ត្រគឺបញ្ហោ
ប្រើប្រស់សិទ្ធិស្ររីភាពហួស
ព្រំដ្រន បា៉ាតណបា៉ាតណីខ្វះ
ការទទួលខុសត្រូវ និងគា្មោន
សុជីវធម៌។
ស.ស.ស.ក បញ្ជាក់ថ៖

«ភាសាប្រមាថចំពោះអ្នកចាក់
វា៉ាក់សំាងថជាសត្វត្រូវគ្រ
ពិសោធនិងការប្រឌិតព័ត៌-
មានចំពោះអ្នកសា្លាប់ថសា្លាប់
ដោយសារការចាក់វា៉ាក់សំាង
ន្រះគឺជាទង្វើអសីលធម៌
អាក្រក់ហួសហ្រតុ»។

ស.ស.ស.កបានឱ្រយដឹងថ
អ្នកសារព័ត៌មានគួរចាត់ទុក
ខ្លនួឯងជាបញ្ញវ័ន្តហើយបញ្ញវន័្ត
ដ្រលមានចណំ្រះដងឹដ្រលច្រះ
ក្រងនិងច្រះមានភាពខា្មោស-
អៀននឹងមិនបញ្ច្រញមតិគំនិត
យោបល់បា៉ាតណបា៉ាតណី
នោះទ្រ។
លោក ផុស សុវណ្ណ អគ្គ-

នាយកន្រអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌-
មានវិទ្រយានិងសោតទស្រសន៍ន្រ
ក្រសួងព័ត៌មានថ្ល្រងប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពីម្រសិលមិញ
ថ ក្រសួងព័ត៌មានបានរក-
ឃើញប្រភពព័ត៌មាននានា
ដោយបានផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មាន
មិនពិតនិងដំណឹងក្ល្រងកា្លាយ
ញុះញង់រិះគន់និងជ្ររប្រមាថ
ថ្នាក់ដកឹនាំចនំួន១៩២ករណី
ក្នុងខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១ន្រះ
ក្នុងនោះបានលុបអាជា្ញាប័ណ្ណ
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយចំនួន៣
ដ្រលផ្រសាយបំពានច្របាប់ធ្ងន់ធ្ងរ។
លោកថ្ល្រងថ៖ «គណនី

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម
ដ្រលផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានមិន
ពិតដ្រលមានឈ្មោះចុះបញ្ជី
ត្រមឹត្រវូគឺយើងប្រប់ឱ្រយធ្វើការ
ក្រតម្រូវ ឬដកព័ត៌មាននោះ
ច្រញ។គណនីបណ្តាញទំនាក់-

ទំនងសង្គមដ្រលគា្មោនការ-
ចុះបញ្ជីផ្លូវការត្រឹមត្រូវយើង
បានបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទ្រ
ឬសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្របីធ្វើការ
ពិនិត្រយស្រវជ្រវចាត់ការតាម
ច្របាប់»។
ទោះជាយា៉ាងណក៏ដោយ

សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌-
មានកម្ពុជា(ខ្រមបូចា) បាន
ច្រញស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន
កាលពីថ្ង្រទី៣០ខ្រមីនាកន្លង
មកន្រះបានច្រញផ្រសាយរបាយ-
ការណ៍ដំបូងអំពី «សា្ថានភាពអ្នក-
សារព័ត៌មានកម្ពជុាឆ្នាំ២០២០»
បានរកឃើញថអ្នកសារព័ត៌-
មានភាគច្រើនដ្រលត្រូវបាន
ចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ២០២០ត្រូវ
បានចោទប្រកាន់ពីបទញុះ-
ញង់ឱ្រយប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជា-
អាទិ៍និងជំរិតទារប្រក់។ខ្រមបូ-
ចាឱ្រយដងឹថ៖«ភាពញកឹញាប់
ន្រការយាយីប្រឆំងនឹងអ្នក-
សារព័ត៌មានដ្រលជារឿយៗត្រវូ
បានគ្រដៅដោយអយុត្តិធម៌
ចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិស្រប-
ច្របាប់នងិស្ររីភាពរបស់ពកួគ្រ
នៅក្នងុការរាយការណ៍ព័ត៌មាន»។
យា៉ាងហោចណស់អ្នកសារ-
ព័ត៌មាន៧២នាក់ទទួលរងការ-
យា យីក្នងុឆ្នាំ២០២០៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រសុក្រទី២ែខម្រសាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

គណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិបានឯកភាពសំណើ...

សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពជុាអំពាវនាវដល់អ្នកកាសែតពងែងឹវិជា្ជាជីវៈនិងកែមសីលធម៌

ស្ថានភាពអ្នកកាសេតនៅមុខតុលាការកេងុឆ្នាមុំន។រូបថតហ្រងជីវ័ន

អ្នកទោសពេលដឹកមកជំនំុជមេះនៅតុលាការកាលពីឆ្នាមុំន។រូបរង្រសី
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ជនជាតិឡាវម្នាក់ជាមួយគ្រឿងញៀនជិត៣គីឡូក្រម
ត្រវូបានបង្ក្របនិងត្រវូបញ្ជនូទៅតុលាការថ្ង្រន្រះ

សមត្ថកិច្ចកំពុងសួរជនសង្រស័យ៦នាក់
រឿងគ្រចពីការពិនិត្រយការធ្វើចត្តាឡីស័ក

គឹម  សារុំ 

ស្ទឹងត្រែងៈ បុរស ជនជាតិ ឡាវ ម្នាក់  តៃូវ 
នគរបាល បៃឆងំ គៃឿងញៀន ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង  
បញ្ជូន ទៅ សាលា ដំបូង ខៃត្ត  នៅ ថ្ងៃទី២  
មៃសា  កៃយពី ចាប់ ខ្លួន បាន ១ថ្ងៃ  ជាមួយ 
គៃឿងញៀន មៃត ំហ្វៃតាមនី ជតិ ៣គឡីកូៃម  
នៅភូមិ -ឃុំ អូរសា្វាយ  សៃុក បុរី អូរ សា្វាយ- 
សៃនជ័យ  ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  បន្ទាប់ពី បង្កៃប 
គៃឿងញៀន  ក្នុង ឆ្នាំ២០២០  បាន ជាង 
៣តោន នៅ ទូទាំង បៃទៃស។  

លោក អតូ  សុវីតុា្ថា  ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត-  
ស្ទឹងតៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញថា  
ជនសងៃសយ័ ឈ្មោះ ផតិ  សាមន៉ ណយ  ភៃទ- 
បៃសុ  អាយ ុ២៩ឆ្នា ំ ជាជនជាត ិឡាវ  រសន់ៅ 
ក្នុងភូមិ ហាតសាឃូន  សៃុក ខូង  ខៃត្តចំបា៉ា- 
សាក់  បៃទៃស ឡាវ។ ជន សងៃស័យ តៃូវ  មនៃ្តី - 
ជំនញ របស់ លោក បញ្ជូន បន្តទៅ សាលា- 
ដំបូង ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង នៅ ថ្ងៃទី២  ខៃមៃសា  
ពៃះ  កំណត់ ហៃតុ  បានបញ្ចប់ អស់ ហើយ  
បន្ទាប់ ពី សាក សួរ ជនសងៃស័យ  ដៃលមន 
ការចលូរមួ ព ីពៃះរាជ អាជា្ញា ក្នងុ ការបើក មើល 
កញ្ចប់ គៃឿង ញៀន។ 

លោក ថ្លៃងថា៖ «ជានីតិវិធី  គឺ កាលណា 
ធ្វើ កំណត់ហៃតុ ចប់  យើង រៀបចំ ទាំង 
វត្ថុតាង  ទាំង មនុសៃស ទៅ តុលាការ ដើមៃបី 
ចាត់ការ តាម ចៃបាប់ ទៀត។ ចំពោះ វត្ថុតាង 
គៃឿងញៀន វិញ  នៅពៃល ដៃល យើង 
ដកហូត  ពី ជនសងៃស័យ បាន  យើង ក៏ 
មិនអាច មន សិទ្ធិ បើក កញ្ចប់ គៃឿងញៀន  
ទាល់តៃ ពៃះរាជអាជា្ញា»។

បើ តាម លោក សុវីតុា្ថា  មនុ មន ការបង្កៃប 
បទល្មើស គៃឿងញៀន នៃះ  គ ឺកម្លាងំ សមត្ថ កចិ្ច   
របស ់លោក បាន លៃបាត នៅ តាម គោល ដៅ។  
លុះ នៅ វៃលាម៉ាង  បៃហៃលជា ១០កន្លះ 
ពៃឹក  ថ្ងៃ ទី៣១  មីន  ឆ្នាំ២០២១  កម្លាំង- 
សមត្ថកិច្ច បានបៃទះ ឃើញ បុរស ម្នាក់ 
ឆ្លងដៃន ព ីបៃទៃស ឡាវ ចលូមក ចណំចុ កៃបៃរ 

សា្ពាន ទ ី២  ផ្លវូ កៃវាត ់ពៃដំៃន កម្ពជុា- ឡាវ  ស្ថតិ 
ក្នុង ភូមិសាស្តៃ ភូមិអូរ សា្វាយ  ឃុំ អូរសា្វាយ  
សៃុក បុរី អូរសា្វាយ សៃនជ័យ  ដោយ មន 
អីវា៉ាន់ ជាប់ ខ្លួន ផង។ ខណៈ នោះ កម្លាំង- 
សមត្ថកចិ្ច បានសុ ំការសមៃប សមៃលួ នតីវិធិ ី
ផ្លូវ ចៃបាប់ ពី លោក ជៃត  ខៃមរា  ពៃះរាជ អាជា្ញា 
អម សាលា ដំបូង ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  ឈាន ទៅ 
ចាប់ ជន សងៃស័យ តៃម្តង។  

ខណៈ កពំងុ ចាប ់ខ្លនួ  សមត្ថកចិ្ច បាន ឆៃក ឆៃរ   
ឃើញ វត្ថុ រុំ វៃច ខ្ចប់ បា្លាស្ទិក ចំនួន ៣ដុំ ធំ  ដៃល 
នៅ ក្នុង នោះ ជាមៃសៅ គៃឿងញៀន មន ទម្ងន់់ 
ជិត ៣គីឡូកៃម ជាបៃភៃទ មៃតំ ហ្វៃតាមីន។ 

ពាក់ព័ន្ធ បញ្ហា គៃឿងញៀន នៃះ ដៃរ ពី 
មៃសិលមញិ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ បានទរូសព័្ទ ទៅ លោក  
មស វីរិទ្ធ  អគ្គលៃខាធិការ នៃ អាជា្ញាធរ ជាតិ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿងញៀន  ប៉ុន្តៃ មិនអាច 
ទាក់ទង បាន។ ទោះ យ៉ាងណា លោក ធ្លាប់ 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  ករណី គៃឿង ញៀន ក្នុង 
១ ឆ្នា ំ២០២០   សមត្ថកចិ្ច បង្កៃប មនសុៃស  ជាង 
២ មុនឺ នក។់ ក្នងុ នោះ រមួមន ទាងំ ជនបរទៃស 
ផងដៃរ  តៃវូ បាន សមត្ថ កចិ្ច ចាប ់ឃាតខ់្លនួ  នងិ 
គៃឿងញៀន ជាង  ៣តោន  គឺ មន ការកើន- 
ឡើង លើស ឆ្នាំ ២០១៩ជាង ៦ ភាគ រយ។ 

បើ តាម លោក មស វិរិទ្ធ  ការកើន ឡើង នូវ 
ការបង្កៃប បាន គៃឿងញៀន នៃះ  ដោយសារ 
តៃ មន ការខិតខំ បៃឹងបៃង របស់ សមត្ថកិច្ច 
ក្នុង ការសៃវ ជៃវ បង្កៃប ដល់ ឫសគល់ ពួក- 
ឧកៃដិ្ឋ  ជន ធំៗ ។ តៃ ទោះ ជា យ៉ាងណា  សមត្ថ កចិ្ច   
ក ៏នៅតៃ បង្កៃប មនិ អស ់ នងិ បាន តៃ មយួ ចនំនួ   
ក្នុង ចំណោម កៃុម ឧកៃិដ្ឋជន ជាចៃើន ទៀត។

លោក បន្តថា  ដោយឡៃក នៅ កម្ពជុា គៃឿង- 
ញៀន ដៃល សមត្ថកិច្ច ចាប់ បាន គឺ ភាគចៃើន 
សុទ្ធតៃ គៃឿងញៀន សំយោគ ដៃល ផលិត 
ចៃញពី សារធតុ គីមី ផៃសំ។ លោក ថា  កៃុម ឧកៃិដ្ឋ - 
ជន  មិន ចំណាយ ពៃល យូរ ទៃ ក្នុង ការផលិត 
ហើយ ក ៏មនិ ចាបំាច ់ជៃើសរសី ទកីន្លៃង ផលតិ 
ដៃរ។ កន្លៃង ណា ដៃល អំណោយ ផល ដល់ 
សកម្មភាព លចួលាក ់ផលតិ គៃឿងញៀន បាន  
គឺ ពួក ឧកៃិដ្ឋជន រៀបចំ ផលិត ហើយ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖« ឥឡវូ ពកួគៃ ផលតិ (មើល 
ការណៃន)ំ តាម អនឡាញ ដោយ គៃនត់ៃ គៃ 
ណៃនំ តាម វីដៃអូ តាម បៃព័ន្ធ អុីន ធឺ ណិត ឱៃយ 
ដាក ់សារធត ុផៃស ំស្អីៗ  ទៅ ក ៏អាចធ្វើ បាន ហើយ  
ពៃះ ឥឡូវ នៃះ មន បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើប។ រីឯ 
ការវិវឌៃឍ របស់ កៃុម ឧកៃិដ្ឋជន  ក៏ វា មនការ- 
បៃើបៃស់ បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើប ដៃរ»៕

អោម ប៊ុនធឿន 

ព្រែះសីហនុៈ នគ របាល ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ កំពុង សួរ ជនសងៃស័យ 
៦នក ់ពាកព់ន័្ធ ករណ ីគៃចវៃះ ព ី
គោលដៅ តៃួតពិនិតៃយ ការធ្វើ  
ច តា្តា ឡី ស័ក  បន្ទាប់ពី ឃាត់ ខ្លួន 
ព ីថ្ងៃទ ី៣១  ខៃមនី  នៅចណំចុ 
គោល ដៅ តៃួត ពិនិតៃយ ការធ្វើ  
ច តា្តា ឡី ស័កលើ ផ្លូវ ជាតិ៤ ក្នុង 
សៃុក កំព ង់ សីលា។  

លោក  ជនួ  ណា រនិ្ទ  ស្នងការ- 
នគរ បាល ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុថ្លៃង 
ថា ជន សងៃសយ័ ទាងំ ៦ នក់ កំពុង 
តៃូវបាន សម ត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួន 
បណោ្តោះអា សន្ន នៅស្នង ការ ដា្ឋាន 
នគរ បាល ខៃត្ត ដើមៃបី បន្ត តាម 
នីតិវិធី។«ឥឡូវនៃះ មិន សមៃបូរ 
រឿង អ្នក គៃច ចៃញ ពី កន្លៃង ធ្វើ  
ច តា្តា ឡី ស័ក ទៃ សមៃបូរ តៃ បង- 
ប្អនូ យើង មយួ ចនំនួ ចងទ់ៅ នៃះ 
ទៅនោះ ទៃ ពៃះ យើង អនុវត្ត 
វិធន ការ មុឺង ម៉ាត់ ទៅ ករណី 
ហ្នឹង ក៏ លៃង សូវ មន ទៃ» ។ 

លោក ហួត  ចាន់ ធី  អធិ ការ- 
នគ របាល សៃុក កំពង់ សីលា  
ថ្លៃងថា កម្លាងំ របសល់ោក បាន 
ឃាត់ រថយន្ត ១ គៃឿង ម៉ា កកូ- 
រ៉ូឡា  ពណ៌ ទឹក ប៊ិក ពាក់ សា្លាក 
លៃខ ភ្នំពៃញ  2G-7227 បើក 
គៃច ពី ចនោ្លាះ គីឡូ ម៉ៃតៃ  152-
153 ចូលទៅ ផ្លូវ លៃបឿន លឿន 
ក្នងុ ភូមិ ស្ទងឹ ឆយ  ឃំុ កំពង់សី លា  
សៃុក កំពង់ សីលា  ដៃលមន 
 គ្នា៥ នក់ បើក បរ ដោយ ជន- 
ជាតិ ខ្មៃរ  និង បុរស ជន ជាតិ ចិន 
៤ន ក់ ស្លៀកពាក់ បន្លំ ធ្វើជា 
កៃុម ការ ងារ ផ្លូវ លៃបឿនលឿន ។

លោក ថ្លៃង ថា៖  «ខ្ញុំ ចាប់ បាន 
៥ នក ់ក្នងុ នោះ មន ខ្មៃរ ម្នាក ់ជា 

អ្នក បើក បរបាន សារ ភាព ថា របូ- 
គៃ ធ្វើតាម បញ្ជា មៃខ្លាង បុរស  
ជា តិខ្មៃរ ម្នាក់ ទៀត។បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ 
ក៏បាន កសាង សំណំុ រឿង បញ្ជូន 
ទៅ ខៃត្ត សៃវជៃវ បន្ត ទើប ឃាត់ 
បាន មៃខៃយល់ ម្នាក់ ទៀត អ៊ីចឹង 
បាន សរុប ទៅ មន ៦នក់ »។  

បើតាម លោក ហួន ចាន់ ធី 
ជន សងៃសយ័ ជាត ិខ្មៃរ បាន សារ- 
ភាព ថា ខ្លនួគៃ ធ្លាប ់ដកឹ ជន ជាត ិ
ចិន ពី ភ្នពំៃញ មក ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  
៣ លើក រចួ មក ហើយ។  រឯីជន- 
ជាតិ ចិន ទាំង ៤ នក់ នោះ បាន 
ឆ្លើយថា ពួកគៃ បាន ធ្វើ ច តា្តា ឡី- 
ស័ក រួច ហើយ  ប៉ុន្តៃ ពុំមន ឯក- 
សារ បញ្ជាក់  ទៃ ដោយពួកគៃ 
មន បំណង ទៅ ភ្នំពៃញ រួច បន្ត 
ទៅ បៃ ទៃស ចិន វិញ។

តាម ការផៃសាយ របស់ អគ្គ ស្នង- 
ការ ដា្ឋាន នគ របាល ជាតិបាន ឱៃយ 
ដឹង ថា វត្ថុតាង ដៃល សមត្ថ កិច្ច 
ចាប់ បាន មនរថ យន្ត ២គៃឿ ង 
ទី១ម៉ាក កូរ៉ូឡា  ពណ៌ ទឹកប៊ិក 
ពាក់ សា្លា កលៃ ខៈ ភ្នំពៃញ 2G-
7227 (មធៃយាបា យ ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព) និងទី២ ម៉ាក កាមរី ឆ្លាម 
ពណ ៌ទកឹ បៃក ់ពាក ់សា្លាក លៃខ 
ភ្នំពៃញ 2T-8385 (មធៃយា- 
បាយ  ធ្វើ សកម្ម ភាព) ។ 

លោក  ចាន ់ធ ីបញ្ជាក ់ថា ក្នងុ 
១ ខៃ ចុង កៃយ នៃះ លោក 
ឃាត់ បាន ករណី គៃច វៃះ ពី គោល- 
ដៅ តៃួត ពិនិតៃយ ការធ្វើ ច តា្តា ឡី- 
ស័ក បាន  ២ លើក ដោយ លើក 
ទ១ី ឃាត ់បាន សៃ្ត ីជាត ិចនិ ម្នាក ់
ប៉ុន្តៃ លោក មិន បាន ចាំ ថ្ងៃ ណា 
នោះទៃ ចំណៃក លើក ទី២ គឺ 
ចាប់ បាន ៥ នក់ នៅ ថ្ងៃទី ៣១  
ខៃមីន  ដៃល មន ខ្មៃរ ម្នាក់  និង 
ជន ជាតិ ចិន ៤ នក់៕   

ឃុ ត សុភ ចរិយា

ភ្នំព្រែញៈ  រដ្ឋ បាល រាជធនី- 
ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃ ទី៥  ខៃ មៃសា  
ខាង មុខ នៃះ  នឹង ចាប់ ផ្ដើម - 
សា្ថា បន ផ្លូវ និង ចៃំង ទន្លៃ ធ្វើពី 
បៃតុង នៅតាមទន្លៃ បាសា  ក់ 
តៃើយ ខាង កើត  ក្នុង ខណ្ឌ ចៃបារ- 
អំពៅ  ដើមៃបី ការពារ ការ បាក់- 
ចៃងំ   និង លើក កម្ពស់ សោ ភណ- 
ភាព ក៏ដូច ជា  ជួយ សមៃលួ លំហូរ 
ចរា ចរណ៍ ផងដៃរ។ នៃះ បើ យោង- 
តាម សៃ ច ក្ដីជូ ន ដំណឹង របស់ 
រដ្ឋ បាល រាជ ធន ីភ្នពំៃញ  កាល- 
ពីថ្ងៃ ២៦  មីន ។

បើ តាម សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹងនៃះ 
ទី តាំ ង ដៃល តៃូវសា្ថា ប ននោះ 

គចឺា បព់ ីចណំចុ គល ់សា្ពាន ពៃះ- 
មុនីវងៃស ចាស់  ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ 
សងា្កាត់ ចៃបារ អំពៅ ទី២  រហូត 
ដល់ តំបន់ អភិវ ឌៃឍ ន៍កោះ នរា 
ក្នុង សងា្កាត់ និរោធ  ខណ្ឌ ចៃបា រ- 
អំ ពៅ។ជាមួយ គ្នានៃះសា លា- 
រាជ ធនី ភ្នំពៃញបាន បងា្ហា ញក្ដី  
រំពឹងថា ព ល រដ្ឋ ដៃលម ន កា រ- 
ពាក់ ព័ ន្ធ នឹង ដីចំ ណីទ ន្លៃតៃ ង់ 
ទីតាំ ង អ នុវ ត្ត គមៃង នៃះនឹង 
ចូល រួមស ហការល្អ ជាមួ យ 
រដ្ឋបា ល សា លា រាជធន ីភ្នពំៃញ 
ដើមៃបី ឱៃយកា រអនុវ ត្ត ការងា រ 
សា្ថាប នផ្លូ វ និង ចៃំ ងទន្លៃ នៃះ 
ទទួ លបា នជោ គជ័ យ ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹ ងការអ នុវត្តគមៃង  
នៃះ លោក  ណុប  ផា  អភិបា ល- 

រង ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  នៅ ពៃ លនៃះ 
កៃុម មន្តៃី បច្ចៃក ទៃស រដ្ឋបាល 
រាជ ធនី ភ្នំពៃញ  និង រដ្ឋ បាល 
ខណ្ឌ ចៃបារ អពំៅ បាន ចុះ វាស ់វៃង 
នងិ បោះ បង្គោល កណំត ់ទតីាងំ 
នៃ ពៃំបៃ ទល់ ដី ចំណី ចៃំង ទន្លៃ 
ចាប់ពី ចំណុច គល់ សា្ពាន ពៃះ- 
មុនីវងៃស ចាស់ ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ 
សងា្កាត់ ចៃបារអំពៅ ទី២ រហូត- 
ដល់ តំបន់ អភិវឌៃឍ ន៍កោះ នរា 
ក្នុង សងា្កាត់ និរោធ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ដើមៃបី  
ឱៃយ ការ អនុវត្ត គមៃង សា្ថា បន 
ហៃដា្ឋារ ចនស ម្ព័ន្ធ សាធរ ណៈ 
ខាង លើដំណើ រការ ទៅដោយ 
រលូន សៃប តាម បៃតិ ទិន ការ- 

ងារ ដៃល បាន គៃង ទុក នោះ 
សូម បង ប្អូន បៃជា ពលរដ្ឋដៃល 
មន ការ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ដី ចំណីទន្លៃ 
តៃ ង់ ទីតាំង អនុវត្ត គមៃង តៃូវ 
បង្ក លក្ខណៈ ងាយ សៃួល  និង 
ផ្តល់ កិច្ច សហ ការ ល្អ ដល់ កៃុម 
មន្តៃី ជំនញ ដៃល ចុះ អនុវត្ត 
ការងារ វាស់វៃង»។

បើតាម លោក  ណុប  ផា  ចាប់- 
តាំង ពី កៃុម មន្តៃី ជំនញ ចុះ វាស់- 
វៃង កណំត ់ទតីាងំ ដ ីចណំ ីចៃងំ- 
ទន្លៃ រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ 
ពុំមន គៃួសារ ពលរដ្ឋ ណា មួយ 
ក្នងុ តំបន់ ដៃល តៃវូ អនុវត្ត គមៃង 
នោះ ធ្វើការ តវា៉ា នោះ ទៃ។ជាមួយ  
គ្នានៃះ រដ្ឋ បាល ខ ណ្ឌ ចៃបារអំពៅ 
បាន ស្នើ ឱៃយ អ្នក ភមូ ិ នងិ អាជា្ញា ធរ 

មលូ ដា្ឋាន ចលូរ ួម សហ ការ ជយួ 
ថៃការពារ បង្គោល ដៃល បាន 
បោះ រួច នោះ ឱៃយ បាន ល្អ និង តៃូវ 
រាយ ការណ ៍ជា បន្ទាន ់ក្នងុ ករណ ី

មន ជន ណា ម្នាក ់មក ដក ឬ វាយ 
បំផ្លចិ បំផា្លាញ បង្គោល តមៃយុនោះ  
ដើមៃបី សមត្ថ កិច្ច មន ចំណាត់- 
ការ ទៅ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ៕

បុរសជនជាតិឡាវ និងគ្រែឿងញៀនជិត៣គីឡូត្រែវូបានចាប់ខ្លនួពីថ្ង្រែទី៣១មីនា នៅខ្រែត្តស្ទងឹត្រែង។ រូប ប៉ូលិស

ទីតំាងដីចំណីទន្ល្រែដ្រែលត្រែវូសា្ថាបនា  ផ្លវូ និងច្រែងំ។ រូបថត ហុង មីន

សាលាក្រងុនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើផ្លវូនិងច្រងំទន្ល្រក្នងុខណ្ឌច្របារអំពៅនៅថ្ង្រ៥ម្រសា
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លោកឃួងស្រេងបញ្ជាឱ្រេយ...
តពទីពំរ័ ១...គតិចាបព់ ីមៃសលិ- 

មិញ តទៅ។
សៃចក្ត ីសមៃច ដៃល ចុះ ហត្ថ - 

លៃខា ដោយ លោក ឃួង សៃង 
នៅ ថ្ងៃមៃសលិមញិ     រដ្ឋបាល សា លា- 
រាជ ធានភី្នពំៃញ  តៃវូ សមៃច ផ្អាក 
ជា បណ្តោះ  អាសន្ន ន ូ វសក  ម្ម ភា ព  
អាជី វក  ម្មចំពោះ តូ បអាហា រ អា - 
ហារ ដ្ឋាន ភោជ នីយដ្ឋា ន ហាង- 
កា ហ្វៃ ហា ងភៃស ជ្ជៈ និងភោ - 
ជនីយ ដ្ឋាននៅ តាមសណ្ឋា គារ    
។  ល។ដៃល ទទលួ អតថិិជ នចលូ 
មកទទ ួលទាន អាហា រភៃសជ្ជៈ ឬ   
ទទួល ទានគៃឿង សៃវឹង  នៅច ន្លោះ 
ម៉ោង ៨យប់ ដល់ ម៉ោង៥ ពៃកឹ  
ជាកំ ហិត។ បុ៉ន្តៃទីតំា ងអាជី វ  កម្ម 
ទាំងនះ  អាច លក់ ជាលក្ខ ណៈ 
វៃច ខ្ចប់បា ន។

លោក ឃងួ សៃង  ក ៏បាន ផ្អាក 
ជា បណ្តោះ អាសន្ននូវការ បៃមូ ល - 
ផ្តុំឬការ ជួប ជុំគា្នា ទទួល ទាន អា-
ហារភៃសជ្ជៈឬ ទទួល ទាន គៃឿ ង - 
សៃវឹង នៅពៃល វៃលា ដូចគា្នា ដៃរ  
លើក លៃង តៃ ចំពោះក រណី ចំា បា ច់  
ដូច ជា ការជួប ជុំក្នុង ចំណម 
សមា ជកិ គៃសួារដៃល រស ់នៅ ក្ន ុង 
លំនៅ ឋាន ឬ ទីសំណក់ ជាមួ យ    គា្នា, 
ការ រៀបចំ ពិធី បុណៃយ សព ដោយ 
គោរព តាម ការកំណត់ របស់ អា - 

ជា្ញា  ធរ មាន សម ត្ថកិ ច្ច,  ការ ជួបជុំ 
រ បស ់បគុ្គ លកិ សខុា ភបិាល ដើមៃប ី
យក វត្ថុ សំណក បុគ្គល ដៃល 
ពាក ់ពន័្ធ ដោយ ផ្ទាល ់ឬ បៃយោល 
ជា មួយ អ្នក ផ្ទុក ជំងឺ កូវីដ ១៩ ឬ 
ដើមៃបី យក អ្នក ដៃល ផ្ទកុ ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ ក៏ដូច ជាបុគ្គលិក សុខាភិ - 
បាលដៃល បំពៃញ ការងារ សង្គៃះ 
ប ន្ទាន់ ផៃសៃ ង ទៀត ។ 

លោក បន្តថា ចណំចុ ដៃល តៃវូ 
លើក លៃង បន្ថៃម ទៀត មាន ដចូ- 
ជា ការ ជួប ជុំ របស់ អាជា្ញាធរ មាន 
សមត្ថ កិច្ច កមា្លោំង បញ្ជា ការ ឯក- 
ភាព រដ្ឋបាល គៃប់ លំដប់ ថា្នាក់ 
ក្នុង ការ បំពៃញ ការងារ ថៃរកៃសា 
សន្ត ិសុខសណ្តោប់ ធា្នាប់ និង របៀ ប  - 
រៀប រយសា ធារណៈ, ការ ជួបជុំ 
មនុសៃស ដៃល មាន ភាព ចាំ បាច់ 
សមៃប់ បមៃើផ លបៃ យោ ជន៍ 
សា ធារណៈ ឬក្នុង គោល បំណង 
ផៃសៃង ទៀត តាម ការ កំណត់ របស់ 
អាជា្ញាធរ មាន សម ត្ថកិច្ច ។

ពលរដ្ឋ មា្នាក់ រស់ នៅសងា្កាត់ 
ចៃបារ អំពៅ ១ខណ្ឌចៃបា រអំពៅ លោ ក 
ជា សនំៀងបាន បងា្ហាញ ការ គា ំទៃ  
ទៅ នឹង សៃចក្ត ីណៃ នំ រប ស់ រដ្ឋា - 
ភិបាល ដោយ លោក លើក ឡើង 
ថា បមៃម គោចរហាម បៃម ការ- 
ធ្វើ ដំណើរនិង ការ បៃកប អាជីវ ក ម្ម 

នៅពៃល យប់  អាចរួម ចំណៃក 
ចៃើន ក្នងុ ការ កាត់ បន្ថយ ការ បៃមូ ល -  
ផ្តុ ំ និង ច រាចរណ៍ ពលរដ្ឋចៀ ស  -  
ផុត ពីការរី ករាល ដលនៃ ជំងឺ  
កូវី ដ ១៩។ លោក  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ មៃសិល មញិ ថា ៖«នៃះ មនិ មៃន  
ជាការ រឹតតៃបិត សិទ្ធិអី នះ ទៃ តៃ 
ជា ការចូល រួមទាំ ង អស់ គា្នា។ 
ខ្ញុយំ ល ់ថាបមៃម នៃះ ចាបំាច ់ក្ន ុង  
កាលៈ ទៃសៈនៃះពៃះ សា្ថាន ភា ព 
ឆ្លង កាន់ តៃធ្ងន់ ធ្ងរ ហើយ »។

លោកជា សំនៀង បាន អំពាវ -  
នវ ទៅ ដល់ ពលរដ្ឋ ដទៃ ទៀត ឱៃយ 
បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ផ្ទាល់ ខ្លួន 
នងិ គោ រពឱៃយបាន ខា្ជាប ់ខ្ជនួនវូ ការ- 
ណៃ នំ របស់ កៃសួង សុខា ភិបា ល 
ពៃម ទាំង ស្នើអា ជា្ញាធរ អនុវត្តនូវ 
សៃចក្ត ីណៃនំ របស់រដ្ឋា ភិបា ល ឱៃយ 
បានតៃ ឹម តៃវូចៀស វាងកា រ លើ ក-  
លៃងឬបណ្តៃត បណ្តោយ ណ - 
មយួ ដៃលន ំឱៃយ បង្កប ញ្ហាឬ ធ្វើ ឱៃយ 
មៃរោគ ឆ្លងរាល ដលកាន់ តៃខា្លោ ំង  ។

អភិបាលខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ លោក 
វុី សំណង  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
មៃសិលមញិថា លោក កពំងុ ធ្វើ ការ- 
ពនិតិៃយ មើល មនុ នងឹ សមៃច ដក ់
ការ អនុវត្ត បមៃម គោចរ តាម អនុ - 
កៃតឹៃយ របស ់លោក នយករដ្ឋ មនៃ្ត ី
ហ៊នុ សៃន ដោយ សារ ខៃត្ត របស ់

លោក មាន កម្មករ និយោជិត ដៃ ល  
ធ្វើ ការ វៃនយប ់។ លោក  ថ្លៃង ថា ៖ 
« ខ្ញុំ អាចនឹង ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត    
នៅ ក្នុង ខៃត្ត  ពី ស្អៃក  ឬខាន ស្អៃក 
ដោយសារ តៃ នៅ កំពង់ ស្ពឺនៃះ  
មិន ទាន់ មាន ការ បៃឈម ធ្ងន់ធ្ងរ 
ដូចនៅ រា ជធានីភ្នំពៃញ ឬបណ្តោ 
ខៃត្ត ផៃសៃងៗ មួយ ចំនួន នះទៃ» ។

លោក វុី សំណង ថា លោក 
អាចនឹង កំណត់ ពៃលវៃលា ក្នុង 
កា រ អនុវត្ត ដូចនឹង សាលា រាជ ធា នី - 
ភ្នំពៃញដៃរ ប៉ុន្តៃលោក តៃូវ ធ្វើ ការ- 
សិកៃសា ជាមុន សិន  ទៅលើ កម្មករ 
និយោជិត  ដៃល ពួក គាត់ មួយ- 
ចំនួនតៃូវ ធ្វើ ការ ចៃញ ពៃល យប់  

និង តៃូវ ធ្វើដំណើរ រយៈ ពៃល យូរ  
ដៃល ខុស ពី អ្នក ធ្វើ ការ ងារ ផៃសៃង ៗ   
ដៃល  អាច ចៃញ ពី ភ្លឺ ឬមុន ពៃល 
ម៉ោង កំណត់បមៃម គោចរនៃ ះ។

គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថា រដ្ឋា ភិបា ល  
បាន ចៃញ នូវ អនុកៃតឹៃយ មួយកាល 
ពី ថ្ងៃទី៣១ ខៃមីន  ដោយ ក្នុង 
នះ ផ្តោត សំខាន់ ទៅលើ វិធាន - 
ការ រដ្ឋបាល  ក្នុងការ រឹតតៃបិត លើ 
ការធ្វើ ចរាចរណ៍ និង បមៃម 
គោច រ រាល់ ការធ្វើដំណើរដោយ 
ហាម ពី ចន្លោះ ម៉ោង ៨យប់ ដល់ 
ម៉ោង៥ពៃឹក ។

អនុកៃឹតៃយ ដៃល ចុះហត្ថលៃខា 
ដោយ លោក នយក រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុ 

សៃន ដៃល មាន ៧ ជំពូក និង  
២៣មាតៃស្តពីី វិធានការ រដ្ឋបា ល 
គឺ បាន ចៃង អំពី ការ  ទប់សា្កាត់ 
ការឆ្លង រាលដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១ ៩ 
និង ជំងឺ ឆ្លង កាច សាហាវ និង 
បៃកប ដោយ គៃះថា្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ផៃសៃង ទៀត  ដៃល កំណត់ អំពី 
វិធានការ រដ្ឋបាល សំដៅ ការពារ 
អាយុជីវិត របស់ បៃជាពលរដ្ឋ 
សុខ ភាព សាធារណៈនិង សណ្តោ ប់-
ធា្នាប់ សាធារណៈ ពៃម ទាំង កាត់ - 
បន្ថយ ឱៃយ បាន ជា អតិបរមា នូវ ផ ល-  
ប៉ះពាល់ នៃ ការឆ្លង ជំងឺ នៃះ ចំពោះ 
វិស័យ សង្គមនិង សៃ ដ្ឋ កិច្ច នៅ ក្ន ុង  
ពៃះរាជា ណ ចកៃ កម្ពុជា ៕

សមត្ថ កិច្ច  រាជ ធានី ភ្នពំេញ បាន ដាក់ កម្លាងំ តេតួ ពិនិតេយ តាម ដង ផ្លវូ  កាល ពី ខេ មីនា ឆ្នា ំមុន  ។ រូបថត នគរបាល 
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មន្ត្រជំីនាញកោះហៅអ្នកភូមិ២នាក់ក្រយ 
សង្រស័យពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឈូសព្រលិចទឹក

ឃុ ត សុភ ចរិយា

កំពង់ឆ្នាំងៈ  ពលរ ដ្ឋ២នាក់ 
រស់ នៅក្នុង ឃុំ ខុន រ៉ង សៃុក បរិ- 
បូណ៌ កា លពី មៃសិល មិញ តៃូវ- 
បាន ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ជលផល 
ខៃត្តកំ ពង់ឆ្នាំង កោះហៅ ឱៃយ 
ចូល បំភ្លឺ ជុំវិញ ករណី ឈូស- 
ឆយ ដីពៃ លិច ទឹក នៅក្នុង  
តំ បន់៣ក្នុង ភូមិ តៃពាំង ពោធិ៍  
ឃុ ំខនុ រង៉  នងិ ភមូ ិសៃះ សា្លាប ់ ឃុ ំ
ឆ្នុកទៃូ  នៃ សៃុក បរិបូ ណ៌។នៃះ 
បើតា ម មន្តៃរី ដ្ឋ បាល ជល ផល។ 
  លោក  ឈឹម  បាន  នាយ- 
សង្កាត់ រដ្ឋបាល ជ ល ផល បរិ- 
បូណ៌ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 

កាលពីមៃសិ ល មិញថា  កាល ពី 
ថ្ងៃទ ី២៩  ខៃមនីា  ថ្មីៗ  នៃះ  កៃមុ- 
មន្តៃី ជំនាញ សង្កាត់ រដ្ឋបាល 
ជល ផល បរិបូ ណ៌ សហការ- 
ជាមួយ កម្លាំង កងរា ជអា វុធ- 
ហត្ថ សៃុក បរិបូ ណ៌ បានចុះ 
សៃវ ជៃវ  និង បង្កៃប ករណី 
ឈូស ឆយ  និង កាប់ រាន ដីពៃ 
លិច ទឹក  ហើយ បាន បៃទះ ឃើញ 
ដីពៃ លិច ទឹកបៃមណ ២០ 
ហកិតា ក្នងុ ភមូ ិតៃពាងំ ពោធិ៍ ឃុ ំ
ខុន រ៉ង និង ភូមិ សៃះ សា្លាប់  ឃុំ 
ឆ្នុកទៃូ  តៃូវ បាន គៃ ឈូស ឆយ  
កា្លាយជាទី វាល។

 លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «កៃយ 
ព ី បៃទះ ឃើញ ករណ ីនៃះ ខ្ញុ ំបាន 

ធ្វើ សៃចក្ដ ីរាយ ការណ៍ ទៅ ខណ្ឌ- 
រដ្ឋបា ល ជល ផល ខៃត្ត  និង  បាន 
សៃវ ជៃវ រហូត ឈាន ដល់ កំ- 
ណត់ មុខ សញ្ញា ជន សងៃស័យ 
ចំនួន ២ ហើយ បាន កសា ង សំណំុ 
រឿ ង បញ្ជូន ទៅ ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល- 
ជល ផល ខៃត្ត ដើមៃបី មន ចំ ណាត់- 
ការ បន្ត តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់» ។

បើតាម លោក  ឈឹម  បាន  មខុ 
សញ្ញា ជន សងៃស័យ ករណីនៃះ 
រួមមន  ឈ្មោះ  អា ន ធា  អាយុ 
៣៩ ឆ្នា ំ នងិ ឈ្មោះ ជមឹ រា៉ា  អាយ ុ
៣៧ឆ្នាំ  ជាអ្នករស់ នៅ ក្នុង ភូមិ 
តៃ ពាំង ពោធិ៍  ឃុំ ខុន រ៉ង សៃុក 
បរិបូណ៌ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង។ ពួក- 
គៃ តៃូវ បាន ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ជល- 
ផល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  កោះ ហៅ 
ឱៃយ ចូល ឆ្លើយ បំភ្លឺ នៅ ថ្ងៃទី ១  ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១ ។

ជំុវិញ ករណី នៃះ  លោក លី  ឡា  
នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ជល ផល 
ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា  ពៃល នៃះ ពកួ គៃទាងំ ២ 
តៃូវ បាន មន្តៃី ជំនាញ អនុញ្ញាត 
ឱៃយ តៃឡប់ ទៅផ្ទះ  វិញ ហើយ  
បនា្ទាប់ ពី ពួក គាត់ បដិ សៃធ ថា 
មិន បានបៃពៃឹត្ត។ 

លោក លី ...តទៅទំព័រ ៦ទិដ្ឋភាពដីទើបឈូសឆយដែលមន្តែបីែទះឃើញ  ពីចុងខែមុន។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

អាម្ររិកផ្ដល់ជំនួយជាង៨៧មឺ៉នដ៉ល្លារដើម្របីឆ្លើយតបនឹងគ្រះធម្មជាតិនិងវិបត្តនិានានៅកម្ពជុា
ឡាយ  សា មាន

ភ្នំពែញៈ សហរ ដ្ឋអា មៃរិក តាម រយៈ 
ទីភ្នាក់ ងរ អភិវ ឌៃឍន៍ អន្តរ ជាតិ របស់ខ្លួន 
ដៃល ហៅ កាត់ ថាUSAID បាន ផ្តល់ 
ជំនួយ ចំនួន ៨៧ ៥ ០០០ ដុល្លារ បន្ថៃម 
ដល់ កម្ម វិធី សៃបៀង អា ហារ ពិភព លោក 
(WFP)ដើមៃបី ពងៃឹង លទ្ធ ភព តៃៀម 
បង្ការ  នងិ ឆ្លើយ តប ចពំោះ គៃះ មហន្ត- 
រាយ ធម្ម ជាតិ និង វិបត្ដិ នានា នៅ កម្ពុជា។ 
នៃះ បើតាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មន រួម 
របស់ WFP ,(USAID)និង សភ 
ពាណិ ជ្ជក ម្មអា មៃរកិ( AmCam)ដៃល 
បាន ផៃសាយ កាល ពី មៃសិល មិញ ។

លោក  Patrick Murphy ឯក អគ្គ រដ្ឋ- 
ទូត សហរ ដ្ឋអា មៃរិក បៃចាំ នៅ កម្ពុជា 
បាន លើក ឡើង ក្នុង សៃច ក្តី បៃកាស ថា 
ការ បំផ្លិច បំផ្លាញ បង្ក ឡើង ដោយ ទឹក- 
ជំនន់ នៅ ឆ្នាំ មុន  បាន បង្ហាញ ពី ភព- 
ចាំបាច់  ក្នុងការ តៃៀម ខ្លួន ដោះ សៃយ 
ទៅលើ ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ គៃះ មហន្ត- 
រាយ ធម្ម ជាតិ ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖«ថវិកា ដៃល 
ទទួល បាន ពី ការិ យា ល័យ ជំនួយ មនុសៃស- 
ធម៌ របស់ ទីភ្នាក់ ងរ USAID  នៃះ នឹង 
ផ្ដល់ លទ្ធ ភព ឱៃយ កម្មវិធី សៃបៀង អាហារ 
ពិភព លោក ពងៃងឹ បន្ថៃម ទៅ លើ គមៃង 

ស្ដីពី“ ការ ច្នៃបៃឌិត ថ្មី ដើមៃបី តៃៀម បង្ការ 
និង ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង គៃះ អាសន្ន ដោយ 
ទទួល បាន ព័ត៌ មន គៃប់ ជៃុង ជៃយ” 
ដៃល USAIDបាន គំាទៃ តំាង ពី ឆ្នា២ំ ០១៩ 
រហូត ដល់ ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០២២» ។

ទន្ទឹ មនឹង នៃះដៃ រ លោកសៃី  Claire 
CONAN តំណាង ឱៃយ(WFP) បៃចាំ 
កម្ពុជា បាន ថ្លៃង អំណរ គុណ ដល់  US-
AID ចំពោះ ការ គាំទៃ បន្ថៃម ដល់ កម្ពុជា 
ដៃល តៃង បៃឈ ម នងឹ វបិត្ត ិអា កាស ធាត ុ
ដូចជា  ទឹក ជំនន់  និង គៃះរាំ ងស្ងួត។

លោក សៃី  បានប ញ្ជាក់ ថា៖ «ជំនួយ 
នៃះ នឹង ជួយ ដល់ ដៃគូរ ដ្ឋាភិ បាល  និង 
ភគី អនុវត្ត កិច្ចការ មនុ សៃសធម៌ នៅ ថា្នាក់ 
ជាតិ  និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ ដើមៃបី តៃៀម ខ្លនួ 
នងិ ឆ្លើយ តប ចពំោះ វបិត្ត ិទាងំ នៃះ ដោយ 
បៃើ បៃស់ ពត័ ៌មន ដើមៃបី ចាត ់សកម្ម ភព 
និង បង្កើន កិច្ច សមៃប សមៃួល ការង រ 
មនុសៃស ធម៌ បាន ទាន់ ពៃល វៃល »។

អ្នក នាំ ពាកៃយ គណៈ កម្មោធិ ការ ជាតិ 
គៃប់ គៃង គៃះ មហន្ត រាយ លោក ឃុន 
សុខា បាន ថ្លៃងថា ជំនួយនៃះនឹង រួម 

ចំណៃក ជួយ ដល់ ជន រ ងគៃះ រំាង- 
 ស្ងួ តនិង ជន កៃីកៃ ផង ដៃរ។

 លោក ថា៖ «កម្មវិធី សៃបៀង អាហារ 
ពិភព លោក បាន ជួយ បញ្ហា ផ្នៃក សៃបៀង 
ទៅដ ល ់បៃជា ជន មនិ ថា អ្នក រង គៃះ ទៃ 
គឺ ទាំង ជនកៃី កៃ ខ្វះ សៃបៀង ជំនួយ នៃះ 
មិន មៃន តៃ តាមរយៈ គណៈ ក ម្មោធិ ការ- 
ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះម ហន្ត រាយ ទៃ 
ក៏មន តាម រយៈ សា្ថា ប័ន ផៃសៃងៗ ទៀត 
ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ការ ងរ នៃះ» ។

លោក សៃី  ជា ជូ មន្តៃី ផ្នៃក ទំនាក់- 
ទំនង នៃ កម្មវិធី សៃបៀង អាហារ ពិភព- 
លោក កម្ពជុា បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ បន្ថៃម ថា 
ជនំយួ នៃះ នងឹ យក ទៅ បៃើ លើ យន្តការ- 
ដៃលមន សៃប់ រួមមន  ពងៃឹង បៃព័ន្ធ- 
ពត័ម៌ន សមៃប់ គៃប់ គៃង គៃះ មហន្ត- 
រាយ ជាតិ ដៃល មន ឈ្មោះថា“បៃព័ន្ធ- 
ព័ត៌ មន ទាន់ ហៃតុ ការណ៍  និង អង្កៃត 
តាម ដន សា្ថាន ការណ ៍គៃះ មហន្ត រាយ 
( PRISM)”។ក្នុង នោះម នកៃល ម្អ 
សមត្ថ ភព តាម ដន គៃះវិ បត្ត ិ អាកាស- 
ធាត ុ បា៉ាន ់សា្មោន ផល ប៉ះ ពាល ់លើ ពលរដ្ឋ 
និង កំណត់ គោល ដៅ ផ្ដល់ ជំនួយ បនា្ទាន់ 
ដល់ កន្លៃង ដៃល តៃូវ ការ ជំនួយ បំផុត ។

លោក សៃបី ន្តថា  ការ គាទំៃ ដល ់បៃព័ន្ធ 
បៃកាស អាសន្ន ជាមុន អំពី ទឹក ជំនន់ គឺ 
ដើមៃប ីជយួ ពងៃកី វសិាល ភព និ ង ពងៃងឹ 

សមត្ថ ភព មន្តៃ ីមូល ដ្ឋាន  និង សហ គមន៍ 
ដៃល រង ហានិ ភ័យ ដោយ  បៃើបៃ ស ់ព័ត៌- 
មន ដើមៃបី សង្គៃះ អាយុ ជីវិត  និង បន្ត 
គំាទៃ ដល់ វៃទិកា ឆ្លើយត បជំនួយ មនុសៃសធម៌  
(HRF)ដៃល ជា វៃទិកា ពហុ វិស័យ និង 
ចមៃុះ សា្ថា ប័ន ដៃល សមៃប សមៃួល  
សក ម្ម ភព តៃៀម បង្ការ នងិ ឆ្លើយ តប នងឹ 
គៃះ អាសន្ន ដើមៃបី រួ មចំណៃក ដល់ 
សកម្ម ភព ថា្នាក់ ជាតិ របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល។ 
បើ តាម លោក សៃ ីជនំយួ នៃះ នងឹ ជយួ ដល ់
គមៃង ដៃល មន សៃប ់រយៈ ពៃល ១ឆ្នា ំ 
ចាប ់ព ីខៃ មៃ សាឆ្នានំៃះ  ដល ់ឆ្នា ំកៃយ។  
    កាលពី  ឆ្នាំមុន សហរ ដ្ឋអា មៃរិក បាន 
 បរិ ចា្ចាគ ថវិកា ចំនួ ន៧ ០មុឺ នដុល្លារ ដល់ 
កម្មវិធី សៃបៀងអាហារ ពិភព លោក ដើមៃបី 
ជួយ ដល់ សហ គមន៍  រ ងគៃះ ដោយ  
ទឹក ជំនន់ នៅ កម្ពុជា ។ 

យោ ងតា ម របា យការ ណ៍  របស់  គណៈ- 
ក ម្មោធិការ  ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះម ហ ន្ត- 
រាយ ដៃល ចៃញ ផៃសាយ  ពី ថ្ងៃទី ១៩  ខៃ 
តុលឆ្នា ំមុន  ក្នងុ អំឡុង កម្ពជុា មនគៃះ- 
ទឹកជំន ន់ នោះបា នឱៃយ ដឹងថា  យា៉ាង ហោច- 
ណាស ់ មន រាជ ធានី- ខៃត្ត ចំនួន ១៩ នៅ 
ក ម្ពជុា បាន រង ផល ប៉ះ ពាល ់ដោយ សារ- 
ជនំន ់ទកឹភ្លៀ ងដៃ ល បណា្តាល ឲៃយ មនសុៃស 
២៥ នាក់ សា្លាប់  និងជាង៣ ០ មុឺន នាក់ 
បាន រង ផលប៉ះ ពា ល់៕

លោកPatrick Murphy ក្នងុកម្មវិធីសែបៀងអាហារពិភពលោកឆ្នាមុំន  ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី
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មន្ត្រដុីត...
តពីទំព័រ ១...ថា៖  «ខ្ញុំ បាន 

កម្ទៃច ចោល ហើយ  មុន ហ្នងឹ បន្តចិ  
នៅ ភ្ន ំតា ម៉ៅ ទាងំ ១០២ កៃបាល។ 
យើង មិន បាន ដុត លាយ ឡំ ជា- 
មួយ សត្វ ដទៃ ទៃ  ការ ដុត នៃះ គឺ 
ដុត តៃ សត្វ ជៃូក ដៃល ចាប់ បាន 
នៅ ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង នៃះ ឯង» ។

កៃ ពី ដុត កម្ទៃច ចោល ជៃូក 
មាន ជំងឺ ទាំង នៃះ  លោក  តាន់ 
ផាន ់ណា រ៉ា បាន ឱៃយ ដងឹ ទៀត ថា  
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ក៏បាន ណៃ នាំ 
ដោយ មាន ទាំង កិច្ច ស នៃយា រួម- 
ទាំង ពិន័យ ជា បៃក់ ចំនួន ៣០ 
លាន រៀល ពីឈ្មួញ ដៃល នាំ 
ចូល ជៃកូ ខុស ចៃបាប់ នៃះ ផង ដៃរ ។ 
    លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖ « អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន ក៏ដូ ចជា កៃសួង 
យើង នៅតៃ រតឹ បន្តងឹ ការនា ំចលូ 
ជៃូក ដោយ ខុស ចៃបាប់ គ្មាន ការ 
ពិនិតៃយ តៃឹម តៃូវ ។ យើង នៅ តៃ 
ហាម ឃាត់ មិន ឱៃយ មាន ការ នំាចូល  
ខុស ចៃបាប់ ទៃពៃះ នៃះជា ការ- 
ងារ របស់ ជំនាញ ហើយ ការ នាំ- 
ចូល ជៃកូ ខុស ចៃបាប់ ជា ហា និភ័យ  
នៃ ការ នាំ ចូល សត្វ ជៃូក ឈឺ» ។

កាល ព ីខៃ កមុ្ភៈ ឆ្នា ំនៃះ ក ម្ពជុា 
ក៏ ធ្លាប់ បាន  រក ឃើញ ជៃូក  នាំ- 
ចូល ពី ថៃ ខុស ចៃបាប់ ចំនួន ៣០ 
កៃបាល នៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័ 

ដៃល មាន ផ្ទុក ជំងឺប៉ៃ ស្ត ជៃូក- 
អា្រហិ្វក ផង ដៃរ  ហើយ ពៃល 
នោះ ស មត្ថ កិច្ច បាន សមៃច 
ដុត កម្ទៃច ចោលទាំ  ងអ ស់ ។

លោក  សៃ៊ុន  ពៅ  បៃ ធន- 
សមា គម អ្នក ចញិ្ចមឹ សត្វ កម្ពជុា 
បាន សា ទរ  ចពំោះ ចណំាតក់ារ- 
ទាន ់ពៃល វៃលា របស ់សមត្ថ កចិ្ច 
ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ ជៃូក មាន ជំងឺ 
ចូល ក្នុង បៃទៃស  ខណៈ លោក 
បារម្ភ ពី ហានិ ភ័យ ដៃល អាចធ្វើ 
ឱៃយ ជៃកូ ក្នងុ សៃកុ ឆ្លង ងាប់  បៃសិន- 
បើ ជៃូក មាន ជំងឺ ចូល ចរ ចរណ៍ 
នៅ លើ ទីផៃសារ កម្ពុជា ។

លោក បានប ន្តថា  ការ បារម្ភ 

ដូច្នៃះក៏  ពៃះតៃ ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃូក 
អា ្រហ្វិក នៃះ គឺ ងាយ ឆ្លង បំផុត 
ហើយ មិន មាន ថា្នាំ ការពារនិង 
ពៃយាបាល ទៃ នៅ ពៃល មាន ការ 
ប៉ះ ពាល ់សត្វ ជៃកូ មាន ជងំ ឺតាម 
រយៈ រយុ ឬចៃ របស ់សត្វ គ ឺងាយ 
នឹង ចម្លង ជំងឺ នៃះ បំផុត ។ 

លោក បាន បញ្ជា កថ់ា ៖ «ជងំ ឺ
ប៉ៃស្ត ជៃកូ អា្រហ្វកិ នៃះសា ហាវ  
បំផុត ដោយ ខ្ញុំ សិកៃសា មក គឺ ជាង 
១០ ០ឆ្នាំម កហើយ អត់ មាន 
វ៉ាក់ សំាង ការ ពារ និង ពៃយា បាល 
សត្វ ជៃូក ទៃ។បើ សិន ណា តៃ 
ឆ្លង ចូល មក ជៃូក ក្នុង ទៃុង យើង 
តៃ១  គឺ ១ ហ្នឹងនឹ ងធ្វើ ឱៃយ ជៃូក 

ទាងំ អស ់ឈ ឺងាប ់ទាងំ អស។់ បើ 
មាន ១ ០០០ ងាប់ ទំាង ១ ០០០ 
បើ មា ន១ មុនឺ ជៃកូ គ ឺងាប ់ទាងំ ១ 
មឺុន មិន មៃន ឆ្លង ហើយឈប់  ទៃ» ។ 
  កាលពី  ឆ្នាំ ២០១៩  កម្ពុជា 
ធ្លាប់ ផ្ទុះ ជំងឺ នៃះ ម្តង រួច មក 
ហើយ ដោយ ការ ឆ្លង ចលូ នៃ ជងំ ឺ
ប៉ៃស្ត ជៃូក អា្រហ្វិក ជា ហៃ តុធ្វើ  
ឱៃយ កម្ពុជា ជួប បៃទះ នូវ ការខ្វះ 
ជៃូក សមៃប់ ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង សៃុ ក 
ដោ យសារ តៃតៃូវ  សមា្លាប់ ជៃូក 
ដៃល ឆ្លង ក្នុង សៃុក រប់ ពាន់ 
កៃបាល ។  នៃះ បើតាម អះអាង 
របស់ រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង កសិកម្ម 
រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ៕

មំុ គ ន្ធា

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា បានចាប់ផ្តើម 
យុទ្ធនា ការចាក់ វ៉ាក់សំាង  កូ វីដ១ ៩ 
ទៃង់ទៃយ ធំ  នៅ ទូទំាង បៃទៃស  
កាលពីមៃសិល មិញ ទៅ តាម គមៃ ង 
របស់ រដ្ឋាភិបាល ដៃល តៃវូ  ចាក់ 
ឱៃយបាន ១លាន ដូ សក្នងុ រយៈ ពៃ ល 
១ខៃ ខណៈ រដ្ឋាភិបាល ជបុ៉ ន  
បាន ផ្តល់  ជំនួយ ថវិកា បនា្ទាន់  ជិត  
១លាន ដុលា្លារ ដើមៃបី កៃលម្អ ការ- 
គៃប់គៃង បៃព័ន្ធ តៃជាក់ សមៃប់ 
ទុកដក់ វ៉ាក់សំាង។

លោក គឹម សួរ ភិ រុណ បៃធន 
មន្ទរី សុខាភិបាល ខៃត្តកំពង់ចាម  
ថ្លៃង ពីថ្ងៃ មៃសិលមិញ ថា សមៃ  ប់ 
ខៃត្តកំពង់ចាម បាន ទទួល វ៉ាក់ សំា ង 
ចំនួន ៣៩ ០០០ដូ ស សមៃប់ 
ចាក់ ជូន ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ចំនួន 
១៨ ០០០នាក់ ។ លោក  ថ្លៃង  
ថា៖«មន្ទរី សុខា ភិបាល  ខៃត្តកំពង់ -  
ចាម បានរៀបចំ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ដ ល់  
បៃជាពលរដ្ឋ ឱៃយទាន់ ពៃលវៃលា 
ដៃលមាន ទីតំាង ចំនួន២៩កន្លៃង 
ក្នងុ ខៃត្ត និង បាន បណ្តះុបណា្តាល 
គៃពូៃទៃយ ចំនួន៣៦០នាក់ សមៃប់ 
យុទ្ធនា ការចាក់ វ៉ាក់សំាង នៅក្នងុ 
ខៃត្ត នៃះ»។

ចំណៃក កៃសួង អប់រំ យុវជន 

និង កីឡា ក៏បាន ចាប់ផ្តើម ចាក់ - 
វ៉ាក់សំាង ទៅដល់ គៃបូងៃៀន នៅ 
ទូទំាងបៃទៃស នៅ ថ្ងៃ មៃសិលមិញ 
នៃះដៃរ។ បើ តាម អ្នកនំាពាកៃយ 
កៃសួង អប់ រំ លោក រស់ សុ វចា 
ជាទូទៅ ដំណើរ ការចាក់ វ៉ាក់សំាង 
ជូន បុគ្គលិក អប់រំ សាធរណ: និង 
ឯកជន  តាម គោលការណ៍ ស្មគ័ៃ - 
ចិត្ត ពីថ្ងៃ មៃសិលមិញ  បាន បៃពៃតឹ្ត- 
ទៅបាន រលូន មិនទាន់មា ន ហៃតុ - 
ការគួរ ឱៃយ កត់សមា្គាល់ កើត ឡើង 
នៅឡើយ ទៃ ។ លោក រស់ សុ វចា 
ថា៖«បុគ្គ លិក អប់រំ សាធរណ: 
និង ឯកជន  ដៃល បាន ស្មគ័ៃចិត្ត 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង មាន ចំនួន សរុប 
១៦៨ ០០០ នា ក់ នៅ ទូទំាង ២៥ 
ខៃត្ត-រជធនី។ ការចាក់ វក់ សំា ង  
ជូន បុគ្គលិក អប់រំ នៃះស្ថតិ កៃម 
គោល ការ ណ៍ ស្មគ័ៃចិត្ត»។

លោកសៃ ីឱ វណ្ណឌី ន អ្នកនំា- 
ពា កៃយ កៃសួងសុខាភិបាល មិន- 
អាច ទាក់ទង សំុ ការអធិបៃបាយ ពី 
ដំណើរការ យុទ្ធនា ការចាក់ វ៉ាក់ - 
សំាង   នៃះ ទៃ ពី មៃសិល មិញ ។ បុ៉ន្តៃ 
តាម សៃចក្តីបៃកាស ព័ត៌មាន 
កាល ពី ថ្ងៃទី ៣១ ខៃមីនា លោក- 
សៃ ីបាន បញ្ជាក់ថា កៃសួង សុខា - 
ភិបាល បានកំណត់ កៃមុ គោល - 
ដៅ ដៃល តៃវូ ចាក់ វ៉ាក់សំាង សរុប 

ចំនួន ៧៤៥ ០០០ នាក់សមៃ ប់   
ចំនួន ដូ ស ទី១ នៃ ការចាក់ វ៉ាក់ សំា ង 
សីុ ណូ វ៉ា ក់ (Sinovac) ទៅដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលមាន អាយុ ចាប់ 
ពី ១៨ ឆ្នា ំឡើងទៅ ដើមៃបី ការពារ 
ខ្លនួឯង ផា្ទាល់ ការពារ កៃមុ គៃសួារ 
ខ្លនួឯង និង ការពារ សហគមន៍ 
ទំាងមូល។

កាលពី មៃសិល មិញ នៃះ ដៃរ អង្គ - 
ការ យូ នី សៃ ហ្វ   បាន ចៃញ សៃច ក្ត ី- 
បៃកាស ព័ត៌ មាន មួយ ថា បៃទៃស 
ជបុ៉ន បានផ្តល់ ថវិកា ជិត១លាន 
ដុលា្លារ   ដើមៃបី គំទៃ រជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា ក្នងុ កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង ចា ក់   - 
វ៉ាក់សំាង កូ វីដ១៩ ជា ពិសៃ ស 
ដើមៃបី បង្កើន សមត្ថភាព នៃ បៃព័ន្ធ 
តៃជាក់ តាមរយៈ ការរៀបចំ នូវ 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ បរិកា្ខារ មធៃយា - 
បាយ ដឹកជញ្ជនូ និង ផ្តល់ ការ- 
បណ្តះុ បណា្តាល  ដល់ បុគ្គលិក 
សុខាភិបាល។ សមត្ថភាព នៃ 
បៃព័ន្ធ តៃជាក់ មាន សារៈសំខាន់ 
យ៉ៅងខា្លាងំ សមៃប់ ការដឹកជញ្ជនូ 
វ៉ាក់សំាង ដៃល តៃវូ រកៃសាទុក ក្នងុ 
សីតុណ្ហភាព តៃជាក់ ដើមៃបី រកៃសា 
បៃសិទ្ធភាព រប់បញ្ចូល ទំាង 
វ៉ាក់សំាង កូ វីដ១៩ផងដៃរ។

សៃចក្តបីៃកាស នៃះ  បញ្ជា ក់  ថា 
កាលពី ខៃធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០ ជា ផ្នៃក 

មួយ នៃ ការរៀបចំ សមៃប់ យុទ្ធនា - 
ការចាក់ វ៉ាក់សំាង រជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា យូ នី សៃ ហ្វ និង ដៃគូ ដទៃ - 
ទៀត បានធ្វើការ វយតម្លៃ សមត្ថ - 
ភាព នៃ បៃព័ន្ធ តៃជាក់ សមៃប់ 
ទុកដក់ វ៉ាក់សំាង របស់ បៃទៃស 
នៃះ។ ការវយតម្លៃ បាន រកឃើញ 
នូវ ចំណុច មួយចំនួន ដៃល តៃូវ 
ពងៃឹង បន្ថៃម ដោយ បៃើបៃស់ 
ថវិកា  គំទៃ ថ្ម ីនៃះ។

បៃភព ដដៃល បាន លើកឡើង 
ថា ៖ «ថវិកា ជំនួយ នៃះ នឹង បង្កើន 
សមត្ថភាព នៃ បៃព័ន្ធ សុខាភិបាល 
របស់ បៃទៃស កម្ពជុា ខណៈ ដៃល 
បៃទៃស នៃះ កំពុង ចាប់ផ្ដើម អនុវត្ត   
កម្មវិធី ចាក់ វ៉ាក់សំាង រហ័ស និង ក្ន ុង  
ទៃង់ទៃយ ធំ បំផុត ដៃល មិន ធ្លា ប់ 
មាន នៅក្នងុ បៃវត្ត ិសាស្តៃ» ។ 

យូ នី សៃហ្វថា ជាការ សំខាន់ 
ណាស់ ដៃល តៃវូ ធនាថា ការបៃង - 
ចៃក វ៉ាក់សំាង កូ វីដ១៩ នឹងមិន- 
ដក់បន្ទុក ធ្ងន់ធ្ងរ ពៃក មកលើ 
សមត្ថភាព បច្ចុបៃបន្ន ដៃល អាច 
បង្កឱៃយមាន ការ រំខាន ដល់ សៃវ 
ផ្ដល់ ថា្នា ំបងា្ការ សមៃប់ កុមារ ហើ យ   
ក្នងុពៃល ជាមួយគ្នា តៃវូ ពងៃងឹ 
សមត្ថ ភាព នៃ បៃព័ន្ធ សុខាភិបាល 
ដៃលមាន សៃប់ ដើមៃបីឱៃយ បៃទៃស 
កម្ពជុា នៅតៃ ទទួលបាន បៃយោ - 

ជន៍ កៃយពៃល ចប់ ជំងឺ រត- 
តៃបាត ជា សកល នៃះ។

ឯក អគ្គរជ ទូត វិសាមញ្ញ និង 
ពៃញ សមត្ថភាព នៃ បៃទៃស ជបុ៉ន 
បៃចំា កម្ពជុា លោក មី កា មិ មា៉ៅសា 
ហីុ រូ៉ ថ្លៃង ថា៖ «ការ ចៃកចាយ ផ្ដល់ 
វ៉ាក់ សំាងគឺមាន សារៈសំខាន់ ដូច - 
គ្នា ទៅនឹង វ៉ាក់សំាង ដៃរ។ រជ រដ្ឋា - 
ភិបាល ជបុ៉ន ប្ដៃជា្ញា ជួយ កៃលម្អ 
កម្មវិធី ផ្ដល់ វ៉ាក់សំាង នៅ បៃទៃស 
កំពុង អភិវឌៃឍន៍»។ លោក បន្តថា 
បទពិសោធ ចៃើន ឆ្នា ំរបស់ យូ នី - 
សៃ ហ្វ ក្នងុ កិច្ចសហការ ជាមួយ 
នឹង រជរដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា លើ ការ- 
អនុវត្ត កម្មវិធី ផ្ដល់ ថា្នា ំបងា្ការ គឺជា 
ហៃតុផល ដៃល ធ្វើឱៃយ យើង មាន 
ទំនុកចិត្ត ទំាងសៃងុ ថា ថវិកា ជំនួ យ  
នៃះ ពិតជា នឹង នំាឱៃយ សមៃចបាន 
នូវ លទ្ធផល វិជ្ជមាន យ៉ៅង ធំធៃង 
មកលើ យុទ្ធនា ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
កូ វីដ១៩។ «យើង នឹង បន្ត សហ - 
ការ ជាមួយ យូ នី សៃ ហ្វ និង រជ- 
រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា រហូតដល់ 
ពៃលដៃល យើង អាចនិយយ 
បាន យ៉ៅងពិត បៃកដថា យើង 
ពិតជា  ទប់សា្កាត់បាន ទំាង សៃ ុង  
និង អាច សា្តារ ទៃបើង វិញ ពី ការ រត - 
តៃបាត ជាស កល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩» ។

លោកសៃ ីហ្វ ័រូ ហ្គ ហ្វ ូយូ ហៃសិថ 

នាយិកា យូ នី សៃ ហ្វ បៃចំា កម្ពជុា 
បាន សម្ដៃង  ការដឹងគុណ ចំពោះ  
រជរដ្ឋាភិបាល ជបុ៉ន ដៃ ល បាន 
គំទៃ ដល់ កម្ពជុា ក្នងុពៃល ដ៏ ចំា - 
បាច់ នៃះ ជាពិសៃស ក្នងុ ពៃល 
ដៃល ចំនួន ករណី កូ វីដ១៩កំពុង 
កើន ឡើង។ លោកសៃ ី បញ្ជាក់ ថា 
៖«ជំងឺ រតតៃបាត ជាស កលពំុ សា្គា ល់ 
ពៃដំៃន នោះឡើយ ហើយ វ៉ាក់សំា ង  
តៃវូតៃ បានផ្តល់ ទៅដល់ មនុសៃស 
ដៃល ងាយ ឆ្លង មៃរោគ នៃះ ជាងគៃ 
និង មុនគៃ។ មូលនិធិ ដៃល ផ្ដល់ 
ដោយ រជរដ្ឋាភិបាល ជបុ៉ន មាន- 
តម្លៃ មិនអាច កាត់ថ្លៃ បាន ដើមៃបី 
ជួយ ឱៃយ យើងទំាងអស់គ្នា អាច 
បន្ត គំទៃ ដល់ រជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា ក្នងុការ អនុវត្ត យុទ្ធនាការ 
ចា៉ៅ ក់ វ៉ាក់សំាង កូ វីដ១៩»។ 

លោកសៃ ីហ្វ ័រូ ហ្គ ហ្វ ូយូ ហៃសិថ 
ថា នៃះ គឺជា ជំហាន មួយ ដ៏ សំខាន់ 
ក្នងុការ តៃសួតៃយ ផ្លវូ ឆ្ពោះទៅរក 
ការសា្ដារ ឡើងវិញ ពី វិបត្ត ិនៃះ។

គិត តៃមឹ ពៃកឹ ថ្ងៃទី១ ខៃ មៃសា 
ឆ្នាំ២០២១ នៃះ កម្ពុ ជា មាន      
អ្នក ឆ្លង សរុប ចំនួន ២ ៤៧៧ 
នាក់ អ្នកជា សះសៃបើយ ចំនួន     
១ ២៤០នាក់ អ្នក កំពុង ពៃយាបាល 
ចំនួន ១ ២១៩នាក់ និង អ្នក - 
សា្លាប់ ចំនួន១៦នាក់៕

ជេកូមានជំងឺប៉េស្តជេកូអា្រហ្វកិ ពេលសមត្ថកិច្ចរៀបចំដុតកម្ទេចចោលកាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

កម្ពជុាចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដទ្រង់ទ្រយធំក្នងុគម្រងចាក់ឱ្រយបាន១លានដូសក្នងុ១ខ្រ

មន្ត្រជំីនាញកោះហៅអ្នកភូមិ...
តពីទំព័រ៥...ឡា បាន ថ្លៃងថា៖ 

«ពួកគត់  បាន អះអា ងថា  ដី ដៃល 
ពកួ គត ់បាន ឈសូ ឆយ មាន ទហំ ំ
តៃមឹ តៃ១ ,៥ហិ កតា បុ៉ណ្ណោះ ហើយ 
ដី នោះ ជា ដីសៃ ជមៃ  ដៃល ពួក 
គត់ បាន អា សៃ័យ ផល តាំងពី  ឆ្នាំ 
២០១៥ មក ម្លៃ៉ះ។ ពកួគ ត ់ទាងំ ២ 
តៃវូបាន អនញុ្ញាត ឱៃយ តៃឡប ់ទៅ ផ្ទះ 
វិញ ជា បណ្តាះ អា សន្ន ប៉ុន្តៃ ពួក- 
គត់ នៅ តៃ ជាប់ សងៃស័យ នៅ ក្នុង 
បទ ល្មើស នៃះ ដដៃល» ។

លោក បាន បន្ថៃម ថា ៖ «ករណី 
នៃះយើង នៅតៃ បន្ត នីតិវិធី សុើប- 
អង្កៃត ដើមៃប ីស្វៃងរក អត្តសញ្ញាណ 
កៃមុ ជន បៃ ពៃ ឹត្ដបទ ល្មើស មក បៃ- 
គល់ ជូន តុលា ការ ចាត់ វិធ នការ 
ទៅ តាម ផ្លូវ ចៃបា ប់»។

ទោះជា បៃប ណា ក្ដី  លោក អាន 
ធ  និង លោក ជឹម  រ៉ា មិ នអាច 
ទាក់ទង  ស្នើសុំ ការអ តា្ថាធិបៃបា យ 
បានទៃ  កាលពី  មៃសិល មិញ ។

តំបន់ ពៃ លិច ទឹក ក្នងុភូ មិ សាស្តៃ 
ខាងលើ នៃះ  ជា ញកឹ ញយ  តៃវូបាន 
គៃ រយកា រណ៍ ថា  មាន បទល្មើស 
ឈូស ឆយ ,ចា ក់ដី  លុប ដីពៃ លិច- 
ទឹក  និង បោះបង្គា ល រំលោភ យក 
ដោយ ខុសចៃបា ប់។ ប៉ុន្តៃ តៃូវបាន 
កៃមុម ន្តៃ ី រដ្ឋបាល ជ លផល រមួទាងំ 
កងកមា្លាំង អាវុ ធហត្ថ ខៃត្ត កំ ពង់- 
ឆ្នាំងចុះបង្កៃប  និង រឹបអូស មកជា 

សមៃបត្តិ រ ដ្ឋ វិញ។ នៃះ បើតា ម ការ- 
អះអា ងរប ស់លោក  លី ឡា។

ជា មួយ គ្នានៃះ  លោក  បាន 
អំពាវនាវ ដល់ គៃប់ អង្គភា ព ពាក់- 
ព័ន្ធ ពិសៃស អាជា្ញាធ រ  និង បៃជា- 
សហគ មន៍ មូល ដ្ឋាន តៃូវ ចូលរួម 
ទប់ សា្កាត់ នូវ រល់ សកម្មភា ព បទ- 
ល្មើស កាប់ឈូស ឆយ និ ងដុ ត 
រុករន ដីពៃ លិច ទឹកតា មរយៈ 
ការរយការ ណ៍ ឱៃយ  បាន ទាន់ពៃល 
វៃលា នៅ ពៃល បៃះ ឃើញ បទល្មើ ស  
កើត ឡើងដើមៃប ីឱៃយ មន្តៃ ីជនំាញ នងិ  
កមា្លាងំ មាន សមត្ថក ិច្ច សហកា រគ្នា  
ចុះប ង្កៃប ចាប់ ជ នល្មើស បៃគល់ 
ឱៃយ តុលា ការ ផ្ដនា្ទា ទោ ស ទៅ តាម 
នីតិ វិធី ចៃបាប់ ។

កាលពី មៃសិលមិញ  លោក  យឹម 
សារិន អ ភិបា លសៃុក បរិបូណ៌ 
ក៏បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដៃរថា  ដី 
ពៃ លិច ទឹក នៅ ក្នងុ តំបន់ នោះ ភាគ 
ចៃើន ស្ថិត នៅ ជាប់ ដីសៃជមៃ 
របស់ បៃជាកសិ ករ ដៃល អាជា្ញាធ រ 
មូលដ្ឋាន ពិបាក នឹង បៃងចៃ កឱៃយ   
ចៃបា ស់  ថា  តំបន់ ណា ជា តំបន់ ពៃ- 
លិច ទឹកដៃល តៃូវបាន ហាម ឃាត់ 
និង តំ បន់ ណា ជា ដីសៃ ជមៃ 
របស់ បៃជាក សិក រ ។មៃយា៉ៅងទៀត 
បទល្មើស ឈូសឆ យ  និង ចា ក់ដី 
លបុ ដពីៃ លចិ ទកឹ ភា គចៃើ ន កើត 
ឡើង នៅ ពៃ ល យប់៕
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

ប្រែ � ន� ្រែ ប់�្រែ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្រែ � ន �្រែ ប់�្រែ ង � រីនិពន�  
សូ វិសា ល

ប្រែ � ន �្រែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ សា� ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌ម នជ តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �្រែដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �្រែដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

� រីនិពន�    ជីវ�តកម្រែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្រែ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកីឡា    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រែ  ព័ត៌ម នកីឡា   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �្រែហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជ ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,ឡា យ សា មា ន, 

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

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

សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

ប្រែ � ន�្ន ្រែកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រែករចនា ទំព័រ

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

�្ន ្រែករចនា �្រែ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រែក  ផ្រែ� 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
�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

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

ប្រែ � ន�្រែក� យ� �្រែតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រែ � ន�្រែក� យ� �្រែត

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

ប្រែ � ន�្ន ្រែករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រែស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រែករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រែស
 �ុិល � ភា 

នា យិ� ហិរ�� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រែ � នគណ�្រែយ្រែយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្រែ�  និងរចនា �្រែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
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
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ជនជាតិភាគតិច៥៣គ្រសួារចោទក្រមុហុ៊នថាវាតយកដីត្រអាជា្ញាធរបដិស្រធ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ស្ទងឹ ត្រែងៈ ជនជាតិ ដើម ភាគ តិ ច ព្នង 
៥៣គៃសួារ រសន់ៅ ឃុ ំកៃបាល រមាស សៃកុ 
សៃសា ន បាន ចោទ បៃកាន់កៃុមហ៊ុនសុ ីង - 
ហ្គៃ ច ដៃល ទទួលបាន សិទ្ធិ អភិវឌៃឍន៍ ដាំ   
កៅស៊ូ ពី រដា្ឋាភិបាលថា  បានបោះបង្គោល 
រំលោភ យក ដី សហ  គមន៍ ប៉ុន្តៃ អាជា្ញាធរ 
ខៃត្តបដិ សៃធ ការ ចោទ បៃកាន់ នៃះ ។

អ្នកសៃ ីសៃងំ ឡាញ់ តំណាង សហ- 
គមន៍ ភូមិ កៃបាល រមាស និង  ជា តំណាង   
ជនជាតិ ដើម ភាគតិច ព្នង ជាង៥៣ 
គៃួសារ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  នៅ ថ្ងៃ ទី 
៣១  ខៃ មីនា  ថា កាលពី ដើម ខៃមីនា 
កៃុមហ៊ុន សុី ង ហ្គៃ ច បាន បោះបង្គោល 
ព័ទ្ធ  វាត យក ដី អ្នកភូមិ  ដោយ អះអា ង  ថា ដី 
ដៃល អ្នកភូមិ កំពុង រស់ នៅ គឺជា ដី របស់ 
កៃុមហ៊ុន។ ជនជាតិ ដើម ភាគតិច ព្នង 
បានរស់នៅ លើ ដី នៃះ ជា យូ រឆ្នាំ មកហើយ 
នងិ បាន រកៃសា វបៃបធម៌ ជនជាតិដើម ភាគ តិ ច 
ដោយមាន ទំាង ដីចមា្ការ វិលជំុ ដី ពៃ  អារកៃស 
និង ដី ផ្នូរ កប់ សព ដូន  តា ដី ទំនៀម ទមា្លាប់ 
ជាចៃើន ទៀតដៃ ល  តៃូវបាន ការពារ  
នៅក្នុង តំបន់ នៃះ ។ អ្នកសៃី បញ្ជាក់ថា៖ 
«កៃុមហ៊ុ នសុី ង ហ្គិ ច បាន បោះ ប ង្គោល  
មកដល់ កណា្តាល ភូមិ យើង នៅ ចំណុច 
កៃបាល រមាស ចាស់ ហើយ ការដាក់ 
បង្គោល នៃះ គ ឺមនិបាន សិកៃសា និង មិនមាន 
ការ  ពៃម ពៃៀ ង  ពី បៃជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុង 
ភមូ ិនោះទៃ។ ពកួ គាត(់កៃមុ ហ៊នុ) ធ្វើ  នៃះ 
គឺ រំលោភសិទ្ធ ិរបស់ ដី សហ គម ន៍ ជនជាតិ 
ដើម ភាគតិច យើង ហើយ  យើង មិន ពៃម 
ចាក ចៃញពី កន្លៃង នៃះ នោះទៃ»។

បើ តាម អ្នក សៃី  ឡាញ់ ដី នៅ ចំណុច ភូមិ 
កៃបាល រមាស ចាស់ ដៃ ល  អ្នកភូមិ កំពុង 
អាសៃយ័ ផល នៃះ កាលពី ឆ្នា ំ២០១៤ខាង 
រដា្ឋា ភិបា ល បាន ផៃសព្វផៃសាយ ថា ដី នៃះគឺជា 
តបំ ន ់បាត អាង ទនំប ់វា រ ីអគ្គសីន ីសៃ សាន 
កៃម២ហើយ បច្ចុបៃបន្ន តៃូវ បាន បៃកាស 

ថា ដ ីនៃះបាន ផ្តល់ សមៃបទាន ឱៃយ កៃមុ ហ៊នុ 
សុនី ហ្គ ិច ទៅវញិ។ ដ ូច្នៃះ ក្នងុនាម តណំាង 
ឱៃយ សហគមន ៍ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ អ្នកសៃ ី
ស្នើ ដល់ រដា្ឋាភិបាលបៃគល់ ដី នៃះឱៃយ 
បៃជា   សហគមន៍ ជន ជាតិ ដើម ភាគតិចព្នង 
ដើមៃបី បាន អាសៃ័យ ផល និង រកៃសា វបៃបធម៌  
បៃពៃណី របស់ខ្លួន ដៃល  នៅ  សៃសសល់ 
ក្នុង តំបន់ នៃះ  វិញ។

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិនអាច ស្វៃងរក បៃភព 
ទំនាក់ទំនង តំណាង កៃមុ ហ៊ុន សុី ង ហ្គៃ ច 
ដើមៃប ីសុ ំអតា្ថា ធបិៃបា យ បានទៃ  នៅ ថ្ងៃ ទ ី៣១ 
ខៃ មីនា ។ បុ៉ន្តៃ លោក ម៉ៃន គុង អ្នក នាំពាកៃយ 
សាលាខៃត្ត ស្ទឹង តៃង បាន  បដិសៃធ 
ការលើក ឡើង រប ស់ សហ គម ន៍ ជនជាតិ 
ដើម ភាគតិច។  លោក ថ្លៃង  ថា ជារួម 
ការបោះបង្គោលពៃ ំដី  របស់ កៃមុហុ៊នសីុ ង  - 
ហ្គៃ ច គធឺ្វើឡើង ទៅតាម ផៃន ទ ីដៃល ផ្តល ់
ឱៃយ ដោយ រដា្ឋាភបិាល។ លោក បន្តថា កន្លង 
មក សហ គមន ៍ជនជាត ិដើម ភាគតចិ នៃះ 
បានរៀបចំ ផៃនទី របស់ ខ្លនួដោ យ   ខ្លួន ឯង 
និង បានទាមទារ ដី របស់ សហគមន៍ ដល់ 
ទៅជិត ៨ ០០០ហិកតា ដៃល បាន 

ប៉ះពាល់ ទៅ ដល់ ដី របស់ កៃុមហ៊ុន និង ដី 
មាន កម្មសិទ្ធិឯកជន ដទៃទៀត។

លោកប៊ ីវ ណ្ណ ីអ្នក សមៃបសមៃួ ល អង្គ- 
ការ អាដហុក ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង បាន លើក- 
ឡើង ថា បនា្ទាប់ពី ផ្ទះ បៃជា សហគមន៍ 
ជនជាត ិភាគ តចិ  ព្នង បាន រង ផល ប៉ះពាល ់
ព ីទំនប់ វា រី អគ្គសិ នី សៃ សាន កៃម២ គឺ អ្នក-    
ភូមិ  មិនបាន ផ្លាស់ប្តូរ ទៅ រស់នៅ តំបន់ 
ដៃល រដា្ឋាភិបាល បានផ្តល់ ឱៃយ នោះ ទៃ។ 
លោក បន្តថា អ្នកភូមិ បាន បន្ត រស់នៅក្នុង 
តបំន ់នោះ ខណៈ អាជា្ញាធរ បាន អះអាងថា 
ដី ដៃល អ្នកភូមិ បន្ត រស់នៅ គឺជា ដី របស់ 
កៃុមហ៊ុន សុី ង ហ្គៃ ច។

លោកប៊ី វណ្ណី  សង្កៃត ឃើញ ថា  កន្លង- 
មក វិវាទ នៃះ ក៏ តៃូវបាន អាជា្ញាធរ ខៃត្ត ចុះ 
ដោះ សៃយ នងិ  កណំត ់ពៃដំ ីជាចៃើនលើក 
ចៃើន សាផងដៃរ ប៉ុន្តៃ ពលរដ្ឋ នៅតៃ 
បៃកាន់ ជំហរ រស់នៅ ក្នុង ភូមិ ចាស់ របស់ 
ខ្លួន ដោយ មិន ពៃម ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ទៅ 
កន្លៃង ថ្មីសៃបពៃល អាជា្ញាធរ នៅ តៃ មិន 
ពៃម ទទួល យក សំ ណើ  របស់ អ្នក ភូមិ។ 
លោក យល់ថា ៖«សហគមន៍ ជនជាតិ 

ភាគតិច នៃះគាត់ មិន ពៃម ផ្លាស់ប្តរូ ពៃះ  តៃ  
គាត់ ចង់ រកៃសា វបៃបធម៌ បៃពៃណី របស់ 
ពកួគាត ់ហើយ បើ ពកួគាត ់ទៅ កន្លៃង ថ្ម ីគ ឺ
រដា្ឋាភិបាល មិន បាន រកៃសាទុក ឱៃយ ពួកគាត់ 
ទៃ។ កន្លៃង ថ្មី គឺ របៀប នៃ ការរស់នៅ ថ្មី 
ហើយ ឱៃយ គាត់ រស់នៅ ដូច ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
ទូទៅ។ អ៊ីចឹង គាត់មិន ពៃម ចៃញ ទៃ 
សុខចិត្ត រស់នៅ តំបន់ ហ្នឹង ដៃលមាន ភូមិ 
មាន វបៃបធម៌ ពី ដូនតា របស់គាត់»។

ក្នងុនាម សង្គម សីុ វិល លោកបី៊ វ ណ្ណ ីរំពឹងថា 
រដា្ឋាភិបាល គួរ ណាស់ តៃ ផ្តល់ ដី ក្នងុ តំបន់ នៃះ 
ជូន ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលជា ជន ជាតិ ដើម- 
ភាគតិច ដើមៃបី ឱៃយ ពួកគាត់ អាច បន្ត រកៃសា 
បៃពៃណី វបៃបធម៌ ដៃល ពិភព លោក 
បានទទួល សា្គោ ល់ និង ឱៃយ តម្លៃ ចំពោះ ពល- 
រដ្ឋ ជន ជាតិដើម ភាគតិច នៃះ។ លោក ចោទ- 
សួរ ថា៖«កៃមុហុ៊នទទួល ដីពីរ ដ្ឋ ដើមៃបី ធ្វើ 
សមៃបទានតើ ហៃតុ អ្វ ីបានជា រដ្ឋមិន អាច ផ្តល់ 
ដី ទំាងនៃះ ដល់ ពលរដ្ឋ ជន ជាតិ ដើម ភាគ- 
តិច ឱៃយ គាត់ បាន រស់នៅ ក្នងុ តំបន់ របស់គាត់ 
បាន? យើង មើល ឃើញថា អ្វដីៃល អាជា្ញាធរ 
ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ គឺជា ការគំរាម កំហៃង លើ 
ពលរដ្ឋ ដៃល មិន ដោះសៃយ តាម សំណូម ពរ 
របស់  ពលរ ដ្ឋ»។

ទោះយ៉ាង ណាលោកម៉ៃន គងុ បញ្ជាក ់
ថា ក្នុងនាម អាជា្ញាធរ នឹង ពៃយាយម សមៃប- 
សមៃលួ និង ដោះសៃយ ជុំវិញ វិវាទ នៃះ 
ហើយ នៅពៃល អាជា្ញាធរខៃត្ត កំណត់ ពៃដីំ 
របស ់កៃមុហ៊នុ ក្នងុ តបំន ់នៃះ រួចរាល់នោះ ដី 
ដៃល នៅ សៃស ស ល់ នឹង តៃូវ ធ្វើ ការចុះ- 
 ប ញ្ជ ី ជនូ សហ គមន ៍ជនជាតដិើម ភាគតចិ 
ព្នង នៃះ ទាំងអស់។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«យើង បាន ចរចា ជាមួយ សហ  គមន៍ 
ជាចៃើនលើក ចៃើនសា តំាងពី ខៃមករា មក 
បុ៉ន្តៃ ពួក គា ត់ ទាមទារ ដល់ ទៅជិត ៨ 
០០០ហិកតា រីឯ ផ្ទៃដីដៃល យើង អនុ-
ញ្ញាត ចុះ ប ញ្ជី  ជូន ពួកគាត់ ក្នុង   បៃមាណ 
ជា៥៣គៃសួារ នៃះ គឺ មា ន ផ្ទៃដីជាង ៩០០ 
ហិកតា បុ៉ណ្ណោះ » ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំ្រែញៈ សំរាម បៃមាណ ១ ៥  
០០តោន ក្នុងនោះ ភាគ ចៃើន ជា 
សំរាម បា្លា ស្ទ ិកតៃវូបាន កាយ ចៃ ញ 
ពី បៃឡាយទឹក ស្អុយ  បឹង តៃបៃក 
ក្នុង រយៈពៃល ជាង កន្លះ ខៃ ប៉ុន្តៃ  

មន្តៃី ថា ចំនួន សំរាម នៃះ គឺមាន  
ការ ថយចុះ ជាង មុន ប៉ុន្តៃ នៅតៃ 
ស្ថតិក្នងុ បរិមាណ ចៃើន ដដៃល ។

លោកដងួ ចាន ់សារា៉ាត ់បៃធា ន 
អង្គភាព លូទឹក-បូមទឹក  នៃ មន្ទីរ 
សាធារណការ  និង ដឹកជញ្ជូន 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 

ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិលមញិ ថា កៃមុការងារ 
បាន ចាប់ ផ្តើម ដំណើរការ សា្តារ ឬ 
កាយ សំរាមដៃល នៅ កកស្ទះ ចៃ ញ 
ពី បៃឡាយ  ទឹក ស្អុយ នៃះ តាំងពី 
ថ្ងៃទី១០ ខៃមីនាហើយ សំរាម នៃះ 
តៃូវបាន សា្តារ រួច ជា សា្ថាពរនៅ ថ្ងៃ 
ទី៣១មីនា ដើមៃបី សមៃលួ ផ្លវូទឹក- 
ហូរកាត់ បន្ថយ ការលិច លង់ នៅ 
រដូវវសៃសា ខាង មុខ។ ក្នងុ  ពៃល ជា ង 
កន្លះ ខៃ កៃមុការ ងារបា ន  សា្តារ 
សំរាម ចៃ ញពី បៃឡា យ  នៃះ  បាន  
៣៨០ឡានឬ ស្មើ នឹង ១ ៩ ០០ ម៉ៃ តៃ-  
គបុដៃលមាន បៃមា ណ១ ៥ ០ ០ 
តោនលើ បៃវៃង បៃឡា យ  បឹង តៃ បៃ ក 
៩០០ម៉ៃតៃ ទទឹង ៣០ ម៉ៃតៃ។

បើ តាម លោក ចាន់ សារា៉ាត់ 
សរំា ម ដៃល តៃវូបាន សា្តារ ចៃញព ី
បៃឡាយ ទំាងនៃះ គ ឺបាន ហូរ មក 
ពី គៃប់ទិសទី ជាពិសៃស តាម- 
រយៈ ពលរដ្ឋ មិនបាន ទុកដាក់ 

សំរាម ឱៃយ បាន តៃមឹតៃវូ។  «ការ សា្តារ  
សំរាម ព ីបៃឡាយ បងឹតៃ បៃក នៃះ 
បើ បៃៀប ធៀប ពៃល កន្លង មក គឺ 
មាន ការថយចុះ ខ្លះ ដៃរ ពៃះ 
កន្ល ង មក ពៃល យើង កាយ ម្តង 
បាន ជាង ២ ០០០តោន ឯណះ 
ហើយ ក្នុង ១ឆ្នាំ យើង កាយ 
សំរាម យ៉ាង ហោច ណាស់ ក៏៤ 
ដង ដៃរ»។ លោកចាន់ សារា៉ាត់ 
បាន អំពាវនាវ ដល់ ពលរដ្ឋឱៃយ 
ចូល  រួម ទុកដាក់ សំរាម ឱៃយ បាន 
តៃឹមតៃូវ និង កុំ បោះ សំរាម ចូល 
ក្នុង  បៃឡាយ ខណៈ នៅពៃល 
មានការ កកស្ទះ អាច នឹងធ្វើ ឱៃយ 
ទឹក ជន់  លិចផ្លូវ  និង ផ្ទះ សំបៃង  
ដៃលបង្ក  ការ លំបាក  ក្នុង ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ  និ ង ការ រស់ នៅ ។

លោក សន ជ័យ បៃធាន 
អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណ នៃយៃយភាព- 
សង្គម កម្ពុ ជា បាន លើកឡើងថា 

ចំពោះ វិធានការ កន្លងមក របស់ 
អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ គឺ បានធ្វើ ឱៃយ 
មានការ ផ្លាសប់្តរូ ឥរយិបថ របស ់
មនុសៃស មួយចំនួន  ក្នងុការ ទុក ដា ក់ 
សំរាម នៃះ គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គោល់ជា - 
ពិសៃស គឺ ឥរយិបថ ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
អ្នករស់នៅ តាម បៃឡាយ មៃ ឬ 
បៃឡាយ នានា ។ ប៉នុ្តៃ  ពលរ ដ្ឋ នៅ 
កន្លៃ ង  មួយ ចំនួន ទៀត គឺ ពួកគៃ 
នៅតៃ មិន ផ្លាស់ប្តូរ ហើយ ការ- 
ទុកដាក់ សំរាម នៅតៃ មិនបាន 
តៃមឹតៃវូ។  «ឥរិយ ប ថ  នៃ ការ- 
ទុកដាក់ សរំាម ដៃល នា ំឱៃយ សរំាម 
ហូរ ចូលទៅ បៃឡាយ មៃ នៅក្នុង 
តំបន់ រោងចកៃគឺ ខ្ញុ ំមិនទាន់  ឃើ ញ 
ព ីភាពបៃសើរឡើង ទៃ។ក្នងុ ពៃ ល  
នៃះនៅពៃល មាន ជំងឺឆ្លង ដូច ជំ ងឺ 
កូ វីដ១៩បើ មាន ការសមា្អាត បរិ - 
សា្ថាន បានល្អ ក៏ អាចរួមចំណៃក 
ដល់ បញ្ហា សុខភាពដៃរ»៕

 អាជ្ញាធរ ខ្រែត្ត ស្ទងឹ ត្រែង  ចុះ ពិនិត្រែយ ទី តំាង ដី ជម្លោះ  នៅ ឃំុ ក្រែបាល រមស    ពី ថ្ង្រែ ២៥ មីនា ។ រូបថត សហ ការី

បុរស ម្នាក់ កំពុង ឈរ មើល ប្រែឡាយ បឹង ត្រែប្រែក ពីម្រែសិល មិញ   ។ រូបថត មិនា 

សំរាម១៥០០តោនត្រវូបានកាយពីប្រឡាយបឹងត្រប្រកក្នងុព្រលជាងកន្លះខ្រ
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,740 16,660 16,800 16,660

2 GTI 4,060 4,060 4,060 4,060

3 PAS 13,020 13,060 13,060 13,000

4 PEPC 3,030 3,050 3,050 3,030

5 PPAP 13,080 13,080 13,080 13,080

6 PPSP 1,920 1,920 1,930 1,890

7 PWSA 6,540 6,500 6,540 6,400

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី ែខមេសា ឆ្នាំ២០២១ 

តម្ល ្ដឹក ជញ្ជនូ ខ្ពស់ ធ្វើ ឱ្យ ការ នំា ច្ញ អង្ករ ធ្លាក់ ចុះ ជាង ៣៣ %
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា បាន នា ំចេញ 
អង្ករ ក្នងុ បរមិាណ  ជាង ១៥ ម៉នឺ 
តោន ទៅ ទផីេសារ អន្តរជាត ិនៅ ក្នងុ  
តេី មាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២១  ធ្លាក់ 
ច៉ះ  ជាង ៣៣ ភាគ រយ ធៀប នងឹ 
តេមីាស ទ១ី ឆ្នា ំមន៉  ដោយ សារ 
តេ បញ្ហា កង្វះ ក៉ងតឺន័រ ដេល  នាំ 
ឱេយ តម្លេ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ហក់- 
ឡើង យ៉ាង គហំក៉ នៅ ក្នងុ អឡំងុ 
ពេល នេះ។

រដ្ឋមន្តេី កេសួង កសិកម្ម រ៉កា្ខា- 
បេមាញ ់នងិ  នេសាទ  លោក វេង 
សាខ៉ន បាន ឱេយ ដឹង ថា កម្ពុជា 
បាន នា ំចេញ អង្ករ   ១៥៣ ៦៨៨ 
តោន នៅ ក្នងុ រយៈ ពេល  ៣ ខេ ឆ្នា ំ
២០២១ ថយ  ៧៧ ២៦០តោន 
ស្មើ នឹង ៣៣,៤៥ ភាគ រយ  បើ- 
ធៀប នឹង រយៈ ពេល ដូចគ្នា ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២០ ដេល មាន ចំនួន 
២៣០ ៩៤៨ តោន ។

លោក   បន្ត   ថា ក្នងុ អឡំងុ ពេល 
នេះ ការ នា ំចេញ អង្ករ កេអបូ គេប ់ 

បេភេទ មាន បរមិាណ ចេើន ជាង 
គេ  គឺ  ១០៧ ៣៣៩  តោន ស្មើ 
នងឹ  ៦៩,៨៤ ភាគ រយ  ក្នងុ នោះ  
អង្ករ ផ្កា រដំលួ នងិ អង្ករ ផ្កា ម្លិះមាន  
ចនំនួ ៥៧ ៧១៤ តោន ស្មើ នងឹ  
៣៧,៥៥ភាគ រយ ។

ដោយឡេក  អង្ករ ស   គេប់ បេ - 
ភេទ មាន  ៤៣ ៧៧៧ តោន ស្មើ 
នងឹ  ២៨,៤៩ភាគ រយ នងិ  អង្ករ 
ចំហ៉យ ចំនួន  ២ ៥៧២ តោន 
ស្មើ នឹង  ១,៦៧ ភាគ រយ។

លោក រដ្ឋមន្តេី បាន បន្ថេម ថា 
ក្នងុ រយៈ ពេល  ៣ ខេ   ឆ្នា ំនេះ  មាន 
កេ៉ម ហ៊៉ន នាំ ចេញ ចំនួន  ៥១  
ដោយ បាន នាំ   ទៅ កាន់ ទិស ដៅ  
៤១ បេទេស ក្នុង នោះ ទិស ដៅ 
សហភាព អរឺ៉ប៉ (១៩  បេទេស)
មាន បរមិាណ   ៣៥ ៤៤២តោន 
ស្មើនឹង ២៣,០៦ភាគ រយ។

ទន្ទមឹ នងឹ នេះ ការ នា ំចេញ ទៅ 
បេទេស ចនិ មាន បរមិាណ  ៨៥- 
៣៧០ តោន ស្មើ  ៥៥, ៥៥ ភាគ- 
រយ,  បេទេស អាសា៊ាន ចំនួន  ៣ 
បេទេស បរិមាណ  ១១ ៦៥៨ 

តោន ស្មើ  ៧,៥៩ភាគ រយ និង 
ទិស ដៅ ដទេ ទៀត  ១៨ បេទេស  
ក្នងុ បរមិាណ សរប៉  ២១ ២១៨ 
តោន ស្មើនឹង ១៣, ៨ ភាគ រយ។ 

រដ្ឋា ភបិាល ចនិ កន្លង មក បាន 
ផ្តល់ កតូា ឱេយ កម្ពជុា នាំ អង្ករ ចលូ 
ទៅ បេទេស ខ្លួន  ៤០០  ០០០  
តោន  ក្នុង   ១  ឆ្នាំ ។

លោក លន់ យ៉េង អគ្គលេខា- 
ធិការ សហព័ន្ធ សេូវ អង្ករ កម្ពុជា 
(CRF) បេប់ ភ្នំពេញ ប៉៉ស្តិ៍ ថា 
ការ កើន ឡើង តម្លេ ដឹក ជញ្ជូន 
ទំនិញ ទៅ កាន់ ទីផេសារ អន្តរជាត ិ 
ពសិេស អរឺ៉ប៉  កពំង៉ កា្លាយ ជាឧប- 
សគ្គ ធ ំសមេប ់ផេនការ នា ំចេញ 
អង្ករ កម្ពុជាក្នុង ឆ្នាំ ២០២១  ។

លោក និយយ  ថា៖ «បញ្ហា 
បេឈម ចមេបង របស ់យើង ឥឡវូ 
នេះ គ ឺរឿង តម្លេ ដកឹ ជញ្ជូន កពំង៉ 
បន្ត ឡើង  លើស ម៉ន  ពិសេស 
តម្លេ ដឹក ជញ្ជូន ទៅ អឺរ៉៉ប »។

លោក យ៉ន ស៉វណ្ណ  បេធន 
កេម៉ហ៊ន៉ បាយន័ សៀរាល បាន 
ឱេយ ដងឹថា ការ ឡើង ថ្លេ ដកឹជញ្ជនូ 

បាន ធ្វើ ឱេយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ភាព- 
បេកតួ បេជេង  ពេះ តម្លេ ផលតិ 
ឡើង ខ្ពស់ ។

លោក  សវ៉ណ្ណ  បានបេប ់ ថា៖ 
« កង្វះ ទូក៉ង តឺន័រ បាន កា្លាយ ជា 
វិបត្តិ សកល ដេល បេទេស នាំ 
ចេញ  ភាគ ចេើន កពំង៉ ជបួ បេទះ 
ដូច   យើង ដេរ ។ ខ្ញុំ សងេឃឹម  ថា 
បញ្ហា នេះ នឹង ល្អ បេសើរ ឡើង 
វិញ ក្នុង ពេល ឆប់ៗ នេះ»។ 

បេធន គេប់ គេង ទូទៅ កេ៉ម-

ហ៊៉ននាំ ចេញ អង្ករ   Signature 
of Asia លោក  ចាន់  ពេជេ  
កាល  ព ីចង៉ ខេ មន៉ បាន នយិយ 
ថា  រនាំង ដេល ធ្វើ ឱេយ រាំង ស្ទះ 
ដល់  ការ នាំ ចេញ អង្ករ ពី កម្ពុជា 
គ ឺ តម្លេ ដកឹ ជញ្ជនូ ទៅ អរឺ៉ប៉ ដេល 
កពំង៉ បន្ត ហក ់ឡើង ខ្ពស ់ខា្លាងំ  គ ឺ
ចនោ្លាះ ព ី៤  ០០០ ទៅ ៥ ០០០  
ដល៉្លារ  ក្នងុ ១កង៉តនឺរ័ (បេភេទ 
២០ ហ្វតី)  កើន ព ីចនោ្លាះ  ៨០០ 
ទៅ  ១០ ០០ ដ៉ល្លារ  កាល ពី ឆ្នាំ 

ម៉ន។ លោកបន្ថេម  ថា ៖ « ជា 
យោបល់ ផ្ទាល់ ខ្លួន ខ្ញុំ គិត ថា 
ការ នាំ ចេញ អង្ករ របស់ កម្ពុជា 
ក្នងុ ឆ្នា ំនេះ នងឹ មនិ ខស៉ព ីឆ្នាមំន៉ 
ប៉៉នា្មាន ទេ »។

បេទេស ចិន នៅ តេ ជា ទីផេសារ 
ធំ ជាង គេ   សមេប់ អង្ករ កម្ពុជា  
ដោយ មាន ចំនួន  ៨៥ ៣៧០ 
តោន បារាំង  នៅ លំដប់ ទី២ 
១៦ ០៦៦តោន    មា៉ាឡេស៉ី  
លេខ  ៣ មាន ១០ ៧៩៦តោន 
ហ្គាប៉ង   លេខ ៤  មាន  ៩ ០៥២  
តោន ហូឡង់  នៅ លេខ ៥ មាន 
៤ ៤៦៧ តោន។

ទនិ្ននយ័ ព ីសហពន័្ធ សេវូ អង្ករ 
កម្ពុជា  បានបង្ហាញ ថា ក្នុង  ឆ្នាំ 
២០២០ កម្ពុជា  នាំចេញ អង្ករ 
៦៩០ ៨២៩ តោន  កើន ឡើង 
១១, ៤០ ភាគរយ ធៀប   នឹងឆ្នាំ  
២០១៩ ។ ការ នា ំចេញ អង្ករ ទៅ 
ចិន  ពី ឆ្នាំ ២០២០ មាន  ២៨៩- 
៤៣៩ តោន  ស្មើនឹង៤១, ៩០ 
ភាគរយ នេការនាំចេញ អង្ករ 
សរ៉ប របស់ កម្ពុជា ៕ LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ អសូ បនា្លាយ ពេល នេ ការ   
ឆ្លង រាល ដល  កូវីដ ១៩ និង ឧបសគ្គ 
ចមេបង ៗ  ចនំនួ  ២  កពំង៉ ធ្វើ ឱេយ ក្ត ីសងេឃមឹ 
ក្នុង ការ នាំ ចេញ ផលិត ផល ទឹក មាត់- 
តេចៀកកំា ពី កម្ពជុា ទៅ ទីផេសារ បេទេស 
ចិន ជា ផ្លូវ ការ  នឹងតេូវ បន្ត អូស បនា្លាយ 
ពេល បន្ថេម ទៀត។ 

លោក ងិន ឆយ អគ្គ នាយក នេ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន កសិកម្ម  កេសួង កសិកម្ម 
រ៉កា្ខាបេមាញ់ និង នេសាទ បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉៉ស្តិ៍ កាលពី ថ្ងេ ទី ១ ខេ មេសា 
ថា បើ ទោះ បី មន្តេី ជំនាញ និង វិស័យ 
ឯកជន កំព៉ង ខិត ខំធ្វើ ការ ជាមួយ គ្នា ក៏ 
ការ នា ំចេញ ទកឹ មាត ់តេចៀកកា ំកម្ពជុា 
ទៅ  បេទេស ចនិ  នងឹ មនិ អាច កើត មាន 
ក្នងុ ពេល ឆប ៗ់   ទេ ពេះ មាន ឧបសគ្គ 

ធំៗ ចំនួន ២ គឺ  ការ ចរចា ជា មួយ ភាគី 
ចនិ នងិ បញ្ហា  ក្នងុ សេក៉ ។ លោក បន្ត ថា  
បញ្ហា ខាង កេ គ ឺភាគ ី ចនិ បាន កណំត ់
គោលការណ ៍ក្នងុ ការ ចរចា ថា នងឹ មនិ 
អាច យក ផលិត ផល ២ម៉ខ មក ចរចា 
ក្នងុ  ពេល តេ មយួ បាន ទេ ចណំេក បញ្ហា 
ខាង ក្នុង  គឺ សមត្ថភាព  ការ កេច្នេ ដេល 
នៅ មិន ទាន់  គោរព តាម ស្តង់ដចិន ។ 

លោក  ថ្លេង ថា ៖ « ជា រួម យើង កំព៉ង 
ស្ថិត ក្នុង ដំណាក់ កាល នេ ការ បំពេញ 
ឯកសារ ឆ្លើយ តប  ភាគី ចិន នៅ ឡើយ 
ហើយ បើ ទោះ បី យើង ធ្វើ ការ នេះ រួច- 
រាល់ ក៏ជា គោល ការណ៍ របស់ ភាគី ចិន 
គេ  មនិ អនញ៉្ញាត ដេរ ពេះ  គេ កណំតថ់ា 
នៅ ពេល ដេល ការ ចរចា លើ លក្ខខណ្ឌ 
ភូតគម អនាម័យ ចប់ ១ ម៉ខ ទំនិញ 
ទើប គេ បន្ត ១ ម៉ខ ទៀត  ខណៈ បច្ចបុេបន្ន 
យើង កំព៉ង ជំរ៉ញ ខា្លាងំ លើ ដំណំា សា្វាយ- 

សេស ់ដេល ឈាន ដល ់ដណំាក ់កាល 
ច៉ង  កេយ និង បនា្ទាប់ មក ទៀត គឺ ផ្លេ 
មៀន ប៉េលិន »។

កាលពី ដើម ខេមិថ៉នា ឆ្នាំ ២០២០ 
កម្ពុជា និង ចិន បាន ច៉ះ កិច្ច ពេម ពេៀង 
ជា  ផ្លូវការ ដើមេបី បើក ផ្លូវ ឱេយ មាន ការ នាំ 
ចេញ សា្វាយ សេស់ ពី កម្ពុជា ទៅ  ទីផេសារ 
បេទេស ចនិ ចនំនួ ៥០ ម៉នឺ តោន ក្នងុ ១  
ឆ្នា ំប៉ន៉្តេ មកទល ់ពេល នេះ ការ នា ំចេញ   
មិនទាន់ កើត ឡើង ទេ ដោយ សារ ការ- 
កំណត់ ភូតគម អនាម័យ របស់ ចិន ។

កន្លង មក កម្ពុជា បានដក់ ទឹកមាត់ 
តេចៀកកាំ  ជា ផលិត ផល ដេល តេូវ 
ចរចា ជា មយួ ភាគ ីចនិ បនា្ទាប ់ពផី្លេមៀន 
ប៉េលនិ ។ លោក បញ្ជាក ់ថា៖ « ពេលនេះ 
យើង មាន គនំតិ  ចង ់ស៉ ំឱេយ ភាគ ីចនិ ចរចា 
១ ដង  ចាប់ពី   ២ ម៉ខ ទំនិញ  ឡើង ទៅ »។

ជាមួយ គ្នា នេះ លោក ក៏ បាន លើក- 

ឡើង ពបីញ្ហា កង្វះ រោងចកេ ឬ សបិេបកម្ម 
កេច្នេទឹកមាត់ តេចៀកកាំ  ដេល មិន 
ទាន់ មាន លក្ខណៈ ស្តង់ដ។ លោក 
និយយ ថា៖ «តាម ការ សេវ ជេវ  គឺ 
កម្ពជុា នៅ មនិ ទាន ់មាន ការ រៀបច ំរោង- 
ចកេ កេច្នេ ណា មួយ ដេល មាន កមេិត  
ISO នៅ ឡើយ ទេ » ។ 

បច្ចុបេបន្ន នេះ កម្ពុជា មាន ផលិតផល 
កសកិម្ម ៤មខ៉ ដេល តេវូ បាន អនញ៉្ញាត 
ជា ផ្លវូការ ឱេយ នា ំទៅ បេទេស ចនិ  រមួមាន 
ពោត ដំឡូង មី អង្ករ និង ចេក។

លោក ណាង សធ៉ ីបេធន សហពន័្ធ 
សមេបកុ តេចៀកកា ំកម្ពជុា បាន នយិយ 
ថា  ការ រកី រាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន 
ធ្វើ ឱេយ ការ ច៉ះ មក ពិនិតេយ គ៉ណភាព នៅ 
ទីតាំង ផ្ទាល់ របស់ អ្នក ជំនាញ ចិន  នៅ 
កម្ពុជា តេូវ ពនេយា រពេល ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។    
    លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ការ នំា ចេញ ទឹក- 

មាត់ តេចៀកកាំ ជា ផ្លូវ ការ ទៅ ចិន នឹង 
តេូវ ការ  ពេល យូរ  ទៀត ពេះ  នៅ   បាំង  
២ ម៉ខ ទំនិញ សំខាន់ ជា ម៉ន សិន  »។ 

យោងតាម លោក ស៉ធី គ៉ណ ភាព 
សមេបុក តេចៀកកាំ កម្ពុជា តេូវ បាន គេ 
ទទួល សា្គាល់  ថា មាន គ៉ណភាព ល្អ 
ពេះ  កម្ពុជា មាន តំបន់ ធម្មជាតិ ចេើន  
នងិ មនិ សវូ មាន ឧសេសាហ កម្ម ធំៗ  ដេល 
បញ្ចេញ ផេសេង ចេើន ។

តម្លេផលិត ផល ពី សត្វ តេចៀក កាំ 
នៅ  កម្ពជុា មនិ  បេ បេលួ ទេ នា ពេល នេះ  
ធៀប នងឹ ចង៉ ឆ្នា ំ២០២០ ដោយ  សមេបកុ 
តេចៀកកា ំមនិ ទាន ់សមា្អាត មាន តម្លេ  ព ី
៥០០-៨០០  ដល៉្លារ  ក្នងុ ១គឡីកូេម 
នងិ   សមេបុក សមា្អាត រចួ មានតម្លេ   ព១ី ៨ ០ ០  
ដ៉ល្លារ ដល់ ៣ ៥០០ ដ៉ល្លារ ។

នៅ កម្ពុជា មាន ផ្ទះ អភិរកេស តេចៀក 
កាំ  បេមាណ ៣ ០០០ខ្នង  ៕  LA

កម្មករ បញ្ជា តេក់ទ័រ ចូក សេវូ ក្នងុ រោង ម៉ាសី៊ន មួយ   នៅ បាត់ដំបង។ ជីវ័ន 

គម្ង នំា ច្ញ ទឹកមាត់ ត្ចៀកកំា ទៅទីផ្សារ  ចិន នៅ មាន បញ្ហា ប្ឈម ច្ើន 
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ភ្នពំៃញៈ កៃមុ ហ៊នុ  Oyika Pte Ltd 
ដៃល គៃបគ់ៃង ដោយ វនិយិោ គនិ  មក ព ី
បៃទៃស សងិ្ហបរុ ី នងិ កៃមុ ហ៊នុ  Thada  
គៃប់គៃង ដោយ វិនិ យោគិន ម៉ាឡៃសុី  
បាន ចុះ កិច្ច ពៃមពៃៀង ភាព ជា ដៃគូ  
ដើមៃប ីចៃកចា យ ម៉តូ ូអគ្គសិន ី  ១ ០០០ 
គៃឿង នៅទី កៃុង ភ្នំពៃញ  នៅ ឆ្នាំនៃះ  
ដើមៃបី រួម ចំណៃក គោល នយោបាយ 
បៃតង របស់ រដ្ឋា ភិបា ល ។

 កចិ្ចពៃម ពៃៀង នៃះ បាន ចុះ ហត្ថលៃ-
ខា   រវាង  លោក  Carl Wong បៃធាន  
កៃុមហ៊ុន  Oyika  និង លោក  Syaiful 
Hassan Nodin   នាយក គៃប់គៃង 
កៃមុ ហ៊នុ Thada  កាល ពថី្ងៃ ទ ី៣១ ខៃ  
មនីា សមៃប ់ការ ពងៃកី អាជវីកម្ម របស ់
ពកួគៃ ទៅ ក្នងុ បណ្ដា បៃទៃសក្នងុតបំន ់ 
អាសុី អាគ្នៃយ៍។ 

ស្ថិត កៃម កិច្ចពៃម ពៃៀងនៃះ  ពួក- 
គៃ  នឹង ពងៃីក សៃវា ចៃកចាយ អាគុយ 
របស ់ពកួគៃ ដល ់សហគមន ៍ជនបទ នៅ 
កម្ពុជា  ក្នុង គោល បំណង កាត់ បន្ថយ 
ការចំណយ  ជាមួយ ការបៃើ ម៉ូតូ អគ្គិ-
សន ី នងិ ទបស់ា្កាត ់ការបៃើបៃស់ ់ ចនំនួ 
ម៉តូ ូដៃល មន ម៉ាសុនី    ចហំៃះ(ICE)។ 

កៃមុហ៊នុ ទាងំ ២កពំងុ រៀបច ំ ផៃន ការ  
ពងៃីក  ក្នុង តំបន់ អាសុី អាគ្នៃយ៍  ដៃល 
ជា  ទ ីផៃសារ មយួ មន ម៉តូ ូបៃមណ  ២៥០ 
លាន  គៃឿង ។  ជាមយួ គ្នា នោះ កៃមុហ៊នុ  
Oyika  បានដក ់ឱៃយ ដណំើរការការយិា-
លយ័   នៅ ក្នងុ បៃទៃស ឥណ្ឌនូៃសុ ី  កាល- 

ពី  ខៃ តុលា   ឆ្នាំ មុន។  
កៃមុហ៊នុ  Thada  គៃង នងឹ ចៃកចាយ  

ម៉តូ ូ អគ្គសិន ីរហតូ ដល ់ ១ ០០០ គៃឿង 
នៅ ទី កៃុង ភ្នំពៃញ នៅ ឆ្នាំ នៃះ ។ កៃម 
កិច្ច  ពៃមពៃៀង នៃះ កៃុមហ៊ុន  Oyika 
នងឹ  ផ្តតផ់្គង ់ម៉តូ ូដបំងូ  ១០០ គៃឿង មក 
កម្ពុជា   ជាមួយ ការបៃើបៃស់ ម៉ូតូ  របស់  
កៃុម ហ៊ុន  Oyika  ស្ថិ ត  កៃម  យីហោ 
G02។ ម៉តូ ូនៃះ តៃវូរពំងឹ ថា នងឹ ដក ់ ឱៃយ 
ដណំើរការ  តៃមឹ ខៃ កក្កដ ។ នៃះ បើ តាម 
សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មន ។

លោក  Syaiful Hassan Nodin  
ថ្លៃង  ថា ៖«យើង រីករាយ អំពី ឱកាស  នៃ 
ការ បៃើបៃស ់ម៉តូ ូអគ្គសិន ីនៅ  បៃទៃស 
កម្ពជុា »។ លោក បន្តថា៖« មន ម៉តូ ូជតិ 
៣ លាន គៃឿង នៅ    កម្ពុជា  ហើយ  ក្នុង 
ចំណោម ម៉ូតូ ទាំងនោះ  មន បៃហៃល 

២-៣ពាន់ គៃឿង  ប៉ុណោ្ណោះ ជា ម៉ូតូ អគ្គិ - 
សនី។ ជាមួយ បៃព័ន្ធ  ផ្លាស់ប្តូរ អាគុយ 
របស់ កៃុមហ៊ុន  Oyika  យើង ជឿ ថា 
អ្នក ជិះ ម៉ូតូ  នឹងផ្លាស់ ប្តូរ  ទៅ បៃើ បៃស់ 
ម៉ូតូ អគ្គិសនី វិញជាក់ ជា មិន ខាន»។ 

លោក  Carl Wong  បៃធាន កៃមុហ៊នុ  
Oyika បាន  ឱៃយ ដឹងថា នៅ តំបន់ អាសុី- 
អាគ្នៃយ៍  មន ដង់ សុីតៃ ម៉ូតូ ខ្ពស់ បំផុត 
នៅ  លើ ពិភព លោក  និង តិច ជាង ០,១ 
ភាគ រយ ក្នុង ចំណោម ម៉ូតូ ទាំងនោះ គឺ 
ជា  ម៉តូ ូអគ្គសិន ី។ លោក បន្ត ថា ៖ «យើង 
សម្លងឹ ឃើញ ថា   មន សកា្ដានពុល កើន- 
ឡើង យា៉ាងខា្លាងំ  ហើយ  ក ៏ជា តបំន ់ ដៃល 
យើង អាច មន ឥទ្ធិពល លើ ការ កាត់- 
បន្ថយ ការ បំភាយ ឧស្ម័ន កាបូន  និង 
ដើរ តួនាទី ក្នុង ការ ចូលរួម ចំណៃក នៃ 
ការ បៃបៃួល អាកាស  ធាតុ»។  

កៃមុ ហ៊នុ  Oyika បាន ដក ់ពងៃយ 
បណ្ដាញ បៃព័ន្ធ បញ្ចូល អាគុយ ចំនួន 
១១ ទីតាំង នៅ ក្នុង រាជធានី  ភ្នំពៃញ។ 
ដណំោះសៃយ ផ្លាស ់ប្តរូ អាគយុ ២  នៃ 
បញ្ហា ដៃល ម៉តូ ូអគ្គសិន ីបៃឈម គ ឺបញ្ហា  
ពៃលវៃលា បញ្ចូល អាគុយ  និង បញ្ហា 
នៃ  ការ ផ្លាសប់្តរូ។  ដោយមន បៃពន័្ធរបស ់ 
កៃុម ហ៊ុន  Oyika   អ្នក ជិះ អាច បញ្ចូល 
អាគយុ អស ់ថាមពល  សមៃប ់អាគយុ 
ថ្មី ១  ក្នុង រយៈពៃល ៦០ វិនាទី ។   នៃះ 
បៃៀបធៀប នងឹ រយៈពៃល រហតូ ដល ់៨ 
ម៉ាង នៃ ពៃលវៃលា បញ្ចូល ថាមពល 
របស់ អាគុយ ទឹក។

ម៉តូូ បៃើបៃស់ សំាង ន ីមយួ ៗ  នៅ លើ 
ផ្លវូថ្នល ់ ដៃល ជនំសួ ដោយ ម៉តូ ូអគ្គសិន ី
កាត់ បន្ថយ ការ បំភាយ ឧស្ម័ន កាបូន 
ឌីអុក សុីត   ចំនួន ១តោន  ក្នុង ១ឆ្នាំ  
ដៃលស្មើនឹង ការដំដុះ ដើម ឈើ បាន 
ចំនួន  ១៦, ៥ ដើម  ក្នុង រយៈពៃល ១០ 
ឆ្នា ំ ។ នៃះ បើយោង តាម ទភីា្នាកង់ារ ការ- 
ពារ បរិសា្ថាន អាមៃរិក ។

យោងតាម របាយការណ៍ បៃចាំ ឆ្នាំ 
២០១៩   របស់ កៃសួង សាធារណការ  
នងិ  ដកឹ ជញ្ជនូ  មន  យានយន្ត ចុះបញ្ជ ី
ជាង  ៥ លាន គៃឿង  នៅ  កម្ពុជា។  

 នៅ ក្នងុ ចណំោម យានយន្ត ទាងំ នៃះ 
៨៥  ភាគរយ  គឺជា ម៉ូតូ ក្នុង ចំនួន នោះ 
ម៉ូតូ អគ្គិសនី  មន ចំនួន តិចជាង   ០, ១ 
ភាគ រយ ។  កាល ព ីឆ្នា ំមនុ   យានយន្ត ថ្ម ី
ចំនួន  ៦៤០ ១៨៣ គៃឿង បាន ចុះ- 
បញ្ជី   ក្នុង ចំណោម នោះ ម៉ូតូ មន ចំនួន  
៥៣១ ២៦៩ គៃឿង៕L A

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ កៃុម ហ៊ុន Century En-
tertainment International Ho-
ldings  ដៃល ម ន មលូដ្ឋាន នៅ ទកីៃងុ 
ហងុ កងុ បាន បៃកាស ថា ខ្លនួ នងឹ ពនៃយារ 
ពៃល បើក ដំណើរ ការ កាសុីណូ ថ្មី នៅ 
រមណីយដ្ឋាន តារាសាគរ ដៃល គៃប់-
គៃង  ដោយ វនិយិោ គនិ ជនជាត ិចនិ នៅ 
ក្នុង ខៃត្ត កោះកុង  រហូត ដល់ ខៃមៃសា 
ដោយ សារ តៃ ការ បារម្ភ ពី ការ រីករាល- 
ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៅ  ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី១ ខៃ មៃសា បៃទៃស 
កម្ពុជា បាន រាយ ការណ៍ ករណី ឆ្លង ជំងឺ 
កវូដី១៩ ថ្ម ីចនំនួ ៣៧ នាក ់ ដោយ ក្នងុ 
ចំណោម នោះ  ៣៥ នាក់ ជាប់ ទាក់ ទង 
នងឹ  ពៃតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍២០កមុ្ភៈ ។ 
មក ដល់ ពៃល នៃះ  កម្ពុជា បាន បញ្ជាក់ 
ករណី  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ចំនួន  ២ ៤៧៧ 
នាក់ អ្នក ជំងឺ ជា សះសៃបើយ  ១ ២៤០ 
នាក ់នងិ សា្លាប ់ ១៦ នាក ់។ នៃះ បើ   តាម 

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មន របស់ កៃសួង 
សុខាភិ បាល។

កៃុម ហ៊ុន Century Entertain-
ment បាន សមៃច ផ្លាស ់ប្តរូ អាជវី កម្ម 
តុ លៃង លៃបៃង របស់ ខ្លួន មក ទីតាំង ថ្មី ពី 
សណ្ឋា គរ  Sunshine Bay នៅ កៃងុ 
ពៃះ  សីហនុ  ទៅ ទីតាំង ថ្មី បៃកប ដោយ 
សកា្ដានពុល      នៅ អគរ លៃខ  ៨៩  Long 
Bay មហា វថិ ីសាយ ប៊ថូង សៃកុ តារា- 
សាគរ ខៃត្ត កោះកងុ ហើយ គៃង នងឹ 
បើក បៃតិបត្តិ ការ កាល ពីខៃ កុម្ភៈ។

ឯកសារ របស ់កៃមុ ហ៊នុ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី
៣១  ខៃ មីនា ផ្ញើ ទៅ ផៃសារ ភាគ ហ៊ុន នៅ 
ហុង កុង  ឱៃយ  ដឹង ថា កៃុមហ៊ុន បាន ជូន 
ដណំងឹ ដោយ  ផ្ទាល ់ថា កៃមុហ៊នុសមៃច  
ចិត្ត ក្នុង ការ ពនៃយា រពៃល ការងារ តៃៀម 
រៀប ចំ បើក ដំណើរការ ឡើង វិញ របស់ 
កាសុីណូ នៃះ  (ដៃល រួម ទាំង ផ្នៃក អ្នក 
លៃង លៃបៃង ទូទៅ) ដោយ សារ ការ រីក 
រាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍ 
សហគមន ៍២០កមុ្ភៈ ។ កៃមុ ហ៊នុ  កន្លង 
មក រំពឹង ថា អាច តៃូវ បើក ដំណើរ ការ 

ឡើង វិញ តៃឹម ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០២១។
ជា អកសុល ការ ផ្ទុះ ឡើង ការ រកីរាល- 

ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៅ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
សហ គមន ៍ នៅ     កម្ពជុា ចាប ់តាងំ ព ីថ្ងៃទ ី
២០ ខៃ កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ បាន បន្តរារាងំ  
ដល ់សកម្មភាព របស ់កៃមុ ហ៊នុ នៅ ក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពជុា។  ដចូ កាល បរចិ្ឆៃទ  ក្នងុ 
សៃចក្ដី បៃកាស នៃះ វិធានការ បិទ បៃ-
ទៃស មួយ ចំនួន  តៃូវ បាន ធ្វើ   នៅ តំបន់ 
មួយ ចំនួន ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ដើមៃបីដោះ - 
សៃយ ពៃឹត្តិការណ៍ សហ គមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ ។ នៃះ បើ យោង តាម កៃុម ហ៊ុ ន។

ឯកសារ ដៃល ចុះ ហត្ថលៃខា ដោយ 
លោក Ng Man Sun បៃធាន នាយក 
បៃតបិត្ត ិកៃមុ ហ៊នុឱៃយ  ដងឹ ថា ៖ « កៃមុ ហ៊នុ 
បាន ផ្ដល់ ការ ពនៃយល់ ថា ការ តុប តៃង 
រៀបចំ ចាំបាច់ និង ការ ដំឡើង ឧបករ-
ណ៍ នានា តៃូវ បាន បញ្ចប់ សមៃប់ តុ 
លៃង  លៃបៃង ថ្មី ប៉ុន្តៃ រង់ចាំ ការ ធ្វើ តៃស្ដ 
បៃពន័្ធ នងិ ការ ផ្ដល ់ការ បណ្ដុះបណ្ដាល 
ដល់ បុគ្គលិក កាសុីណូ»។

ឯកសារ នៃះ បន្ថៃម ថា៖ « ក្នងុ ទដិ្ឋភាព  

នៃ វធិានការ បទិ បៃទៃស ដ ៏តងឹរុងឹ ដៃល 
ដក់ ដើមៃបី ដោះសៃយ ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ កៃុម ហ៊ុន  ជឿ   ថា 
ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ នឹង 
មិន  មន រយៈពៃល វៃង ពៃក នោះ ទៃ 
ហើយ ជា កម្មវត្ថុ ចំពោះ ការវិវត្ត នៃ ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ កាសុីណូ 
ថ្មី នៃះ នឹង ខិតខំ ដើមៃបី បើក ដំណើរ ការ 
ឡើង វិញ នៅ ឬ មុន ដំណច់ ខៃ មៃសា 
ឆ្នាំ ២០២១ »។ 

យោង តាម កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និងហិ- 
រញ្ញ វត្ថ ុពន្ធ ដៃល បៃមលូ បាន ព ីឧសៃសាហ- 
កម្ម នៃះ បាន ធា្លាក ់ចុះ ជាង ពាក ់កណ្ដាល  
មក នៅ តៃឹម  ៤០ លាន ដុលា្លារ កាល ពី 
ឆ្នា ំ ២០២០ ធៀបនងឹ  ៨៥ លានដលុា្លារ 
ដៃល បាន កតត់ៃ កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩។ 
បើ   តាម កៃសួង  បៃតិបត្តិករ កាសុីណូ 
ចំនួន  ១០១  នៅ   បៃទៃស កម្ពុជា  បាន 
ដក់ ពាកៃយ សុំ បន្ត សុពល ភាព អាជា្ញា  - 
បណ័្ណ  របស ់ពកួ គៃ រហតូ មក ដល ់ថ្ងៃ នៃះ 
ក្នុង ចំណោម សរុប ១៩៣ ដៃល បាន 
ចុះបញ្ជី  កាល ពី ចុង ឆ្នាំ មុន៕  LA

Century Entertainment  ពន្យារព្ល ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម 

កម្ពជុា នឹងសាង សង់    
កំពង់ផ្ សមុទ្ ...

ត ពី ទំព័រ ១...កំពង់ ផៃ នៃះ ស្ថិត នៅ 
កៃុង ខៃម រភូមិ ន្ទ ខៃត្ត កោះកុង ។ 

លោក ឱៃយ ដឹង ទៀតថា គមៃង អភិ-
វឌៃឍន ៍ កពំង ់ផៃ សមទុៃ  នៃះនងឹ  ចណំយ 
ថវកិា  បៃមណ  ១,៥ លាន  ដលុា្លារដោយ  
បៃើ  រយៈ ពៃល សាង សង់   ២ ឆ្នាំ។  

លោក  បៃបថ់ា៖  «ដោយសារ ការ រីក- 
រាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩   គមៃង នៃះមនិ  
ទាន់ បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ ឡើយ ទៃ»។

លោក បន្តថា កពំង ់ផៃ ខា្នាត មធៃយមនៃះ   
មិន តៃឹម តៃ ជួយ សមៃួល ដល់ បៃព័ន្ធ 
ដកឹ  ជញ្ជនូ ទនំញិ រាយ  នងិ វសិយ័ ទៃស-  
ចរណ ៍ប៉ណុោ្ណោះ  ទៃ ប៉នុ្តៃ វានងឹ  បៃើ បៃស ់
បាន ជា លក្ខណៈ ពហុ វិស័យ ផងដៃរ។  

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«កំពង់ ផៃ ថ្មី នៃះ 
នឹង ជំនួស ឱៃយ កំពង់ ផៃ ចាស់ ដៃល មន 
សភាព ទៃុឌ ទៃម យូរ  មក ហើយ»។ 

បើ តាម លោក ដវុធ កំពង់ ផៃ ចាស់ 
នងឹ តៃវូ រកៃសា ទកុ ដដៃល  ដោយ មនិ មន 
ការ វាយ កម្ទៃច ចោល ឡើយ។ 

សព្វ ថ្ងៃ ខៃត្តកោះកុង មនកំពង់ ផៃ 
មយួ ឈ្មោះ«កពំងផ់ៃ ដង ទង ់» ស្ថតិ ក្នងុ 
សងា្កាត ់សា្មោច ់មនជយ័ កៃងុ ខៃមរភមូនិ្ទ  
តៃវូ បាន កៃលម្អ ជាបន្តបនា្ទាប ់ ដៃលការ-   
កៃលម្អចុង កៃ យគឺ នៅ   ឆ្នាំ ១៩៩១។

លោក ជា ចាន ់ដរា៉ា បៃធាន សមគម  
ពាណជិ្ជករ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ បានបៃប ់
ថា ការ សាងសង់ កំពង់  ផៃ ខា្នាត មធៃយម 
នៃះ នងឹ ជយួ សមៃលួ ដល ់ការ ដកឹ ជញ្ជនូ  
ទនំញិ រាយ ឆ្លង កាត ់ពៃដំៃន រវា ង កម្ពជុា  
និង ថៃ កាន់ តៃ  បៃសើរ។ លោក បន្ថៃម 
ថា កំពង់ ផៃ នៃះ ក៏ នឹង បមៃើ ឱៃយ វិស័យ 
ទៃសចរណ៍ ផងដៃរ។

លោក និយាយ ថា៖ «ផៃ នៃះ នឹង 
អនុញ្ញាត ឱៃយ កបា៉ាល ់ដឹក ទំនិញ រាយ ពី 
ថៃ   មក កម្ពុជា កាន់ តៃ ងាយ សៃួល  និង 
មន  សុវត្ថិ ភាព  ។ ទំនិញ ភាគ ចៃើន រួម 
មន សុីម៉ងត៍ គៃឿង បរកិា្ខា របៃើ បៃស់  
និង គៃឿង បរិភោគ » ។

រដ្ឋ មន្តៃីកៃសួង សាធារណការ  និង 
ដកឹ ជញ្ជនូ  លោក  ស៊នុ  ចានថ់លុ  បាន 
ថ្លៃង នៅ ក្នងុ កចិ្ច  ពភិាកៃសា លើ ការ រៀប ច ំ
សៃចក្ត ី ពៃង ចៃបាប ់ស្ដ ីពកីពំង ់ផៃ កាល- 
ព ី ខៃ តលុា ឆ្នា ំ២០២០ថា មខុ ងារកពំង-់ 
ផៃ ទាងំ នោះ តៃវូ បាន បៃង ចៃក ចៃញ  ជា 
កំពង់ ផៃ ពាណិជ្ជ កម្ម  ឧសៃសាហកម្ម  
ទៃសចរណ៍  និង ផៃ បៃង  ជា ដើម ។

លោក បាន ថ្លៃង  ថា៖ «កំពង់ ផៃ   មន 
តនួាទ ីសខំាន ់ណស ់នៅ ក្នងុ ការ ជរំញុ 
សកម្ម ភាព ពាណិជ្ជ កម្ម គៃប់ បៃភៃទ 
ក្នងុ ដណំើរ ការ អភវិឌៃឍ នស៍ៃដ្ឋកចិ្ច ជាត ិ 
តំបន់  និង អន្តរជាតិ»។

យោង តាមលោក   ចាន់ថុល  កម្ពុជា 
មន កំពង់ ផៃ សរុប ១០៥ កន្លៃង ក្នុង 
នោះ កំពង់ ផៃ ទន្លៃ មន  ៧៨ និង កំពង់- 
ផៃ សមុទៃ មន ចំនួន  ២៧ កន្លៃង។

ទនិ្ននយ័  កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម បៃទៃស 
ថៃ  បាន ឱៃយ ដឹងថា ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វៃភាគី 
កម្ពជុា នងិ ថៃ  សមៃច បាន ៧ ២៣៦ 
លាន ដុលា្លារ  កាល ពី ឆ្នាំ  ២០២០ ធា្លាក់ 
ចុះ ២៣,១៧ ភាគរយ  បើ ធៀប  ទៅ នងឹ 
ឆ្នាំ  ២០១៩៕ LA

មូ៉តូ អគ្គសិនី  ១០០គ្ឿង ក្នងុចំណោម ១ ០០០ គ្ឿង 
នឹង តូ្វ ច្កចាយ នៅកម្ពជុាចាប់ពីខ្ កក្កដា  

លោក Carl Wong(ស្តា)ំ និង   លោក Syaiful Hassan Nodin  ។ រូបថត សហ ការី
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 អគ្គនាយក ថ្ម ីនៃ កៃមុហ៊នុ ធានារ៉ាប-់
រង អាយុជីវិត សុ វណ្ណា ភូមិ ឡាយ ហ្វ៍ 
ភីអិលសុី លោក Loke Kah Meng  
មាន ទនំកុចតិ្ត ថា  កៃមុហ៊នុ ធានារ៉ាបរ់ង 
មួយ នៃះអាចនឹងទទួល បាន កំណើន 
ដ ៏រងឹមា ំបន្តទៀត នៅក្នងុ ឆ្នានំៃះ ទោះប ី
វិស័យ សំខាន់ៗ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច កំពុង រង- 
ផលប៉ះពាល់ ដោយសារ ការរីក រល-
ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ក៏ដោយ ។ 

 សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ Global Bank-
ing and Finance Review 
បានផ្តល់ ពានរង្វាន់ ដល់ កៃុមហ៊ុន 
សុវណ្ណា ភូមិ ឡាយ ហ្វ៍ ជា កៃុមហ៊ុន 
ធានារ៉ាបរ់ង អាយជុវីតិ ដៃល រកីចមៃើន 
លឿន ជាងគៃ នៅ កម្ពុជា  រយៈពៃល ៣ 
ឆ្នា ំជាប់ៗ  គ្នា គ ឺព ីឆ្នា ំ២០១៨, ២០១៩ 
និង២០២០ ។ 

 ក្នុងឱកាស អបអរសាទ រ ខួប លើក-   
ទី ៥ របស់ខ្លួន នៅ ថ្ងៃទី ១  ខៃមៃសា 
លោក Loke បានមានបៃសាសន៍ថា 
កៃុមហ៊ុន អាច ទទួលបាន សមិទ្ធផល 
ដ ៏ ធំធៃង មួយទៀត ខណៈដៃល វិស័យ 
ធានារ៉ាបរ់ង អាយជុវីតិ ក្នងុសៃកុ ហាក ់
ស្ថិតនៅលើ គន្លង នៃ កំណើន កាន់តៃ 
រឹងមាំ ។ 

« យើង រំពឹង នឹង បន្ត ក៏ដូចជា ព ន្លឿ ន 
លៃបឿន នៃ កំណើន យ៉ាងហោចណស់ 
ឱៃយបាន ២ ទៅ ៣ ដង នៃ មធៃយមភាគ 
ឧសៃសាហកម្ម ដោយមាន ម ហិ ច្ឆតា 
កា្លាយទៅជា កៃុមហ៊ុន ឈានមុខ នៅ 
លើ ទផីៃសារ ផ្អៃកលើ បពុ្វលាភ អាជវីកម្ម 
ថ្មីសរុប » ។ 

 លោក បានឱៃយ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹងថា ៖  
« យើង នឹង សមៃចបាន តាមរយៈ 
ការពងៃីក បណ្តាញ ជាមួយ ដៃគូ 
ធនាគរ និង បង្កើន ការ គៃបដណ្តប់ 
ទៅលើ សាខា ។ ណៃនាំ យុទ្ធសាស្តៃ 
ឆប់រហ័ស ដើមៃបី បង្កើន ការចៃក ចាយ 
ភា្នាក់ងរ ដៃល យើង នឹង ជៃើសរីស 
បុគ្គល ជា សហគៃិន ដៃលមាន បំណង 
បើក អាជីវកម្ម ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយ មិន 
ចាំបាច់ មាន ទុន ផ្ទាល់ខ្លួន » ។ 

 មនុពៃល ជងំ ឺក ូវដី ផ្ទុះឡើង ពៃះរជា-
ណចកៃ កម្ពុជា គឺជា បៃទៃស ដៃល 
មាន កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច លឿន បំផុត 
មួយ នៅក្នុង តំបន់ អាសា៊ាន អស់ រយៈ-

ពៃល ជិត ១ទសវតៃសរ៍ ជាមួយនឹង 
ផលិតផល ក្នុងសៃុក សរុប (GDP)  
ជា មធៃយម ៨ ភាគរយក្នងុ ១ ឆ្នា ំ។ 

 យោងតាម សមាគម ធានារ៉ាប់រង 
កម្ពុជា បានឱៃយដឹងថា  កតា្តា នៃះ បាន 
ធ្វើឱៃយ វិស័យ ធានារ៉ាប់រង មាន កំណើន 
គរួឱៃយកតស់មា្គាល ់ដោយ បពុ្វលាភ ដុល 
សរុប កើន ឡើងជា មធៃយម ៣៥ ភាគ-   
រយជា រៀងរល់ឆ្នា ំក្នងុ រយៈពៃល កន្លះ 
ទសវតៃសរ៍  កន្លងមកនៃះ ។ 

« ការបា៉ាន់សា្មាន គោល នៃ អតៃ-
កំណើន ឧសៃសាហកម្ម ធានារ៉ាប់រង 
អាយុជីវិត គួរតៃមាន យ៉ាងហោច-
ណស់ ២ដង នៃ អតៃកំណើន ផលិត-
ផល ក្នុងសៃុក សរុប នៅក្នុង បៃទៃស 
កំពុងអភិវឌៃឍន៍ ។ បច្ចុបៃបន្ន បៃទៃស 
កម្ពុជា គឺជា បៃទៃស ដៃលមាន បៃក់-
ចំណូល មធៃយម កមៃិត ទាប ខណៈ 
បៃជាជន ដៃលមាន កមៃិតជីវភាព 
មធៃយម កំពុង កើនឡើង គួរឱៃយកត់-
សមា្គាល់ ដៃល បាន ជួយ លើកកម្ពស់ 
ស្តង់ដា  និង គុណភាព នៃ ការរស់នៅ 
របស់ ពួកគៃ » ។ 

« យុវជន កម្ពុជា កាន់តៃ ចៃើន មាន 
ការ អប់រំ ខ្ពស់  ដៃល បាន យល់ដឹង អំពី 
សារៈសខំាន ់នៃ ធានារ៉ាបរ់ង នងិ តមៃវូ 
ការ សមៃប ់ការរៀបច ំផៃនការ ហរិញ្ញ-
វត្ថុ  នាពៃល អនាគត ដើមៃបី ការពារ 
ពកួគៃ  នងិ កៃមុគៃសួារ អពំ ីពៃតឹ្តកិារណ ៍

អកុសល ណមួយ » ។ 
« នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា បៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម  គឺជា ឧបករណ៍ ដ៏ 
មាន ឥទ្ធពិល ។ យើង ពៃយាយម ពងៃកី 
សៃវាកម្ម របស់ យើង ឱៃយ បាន ទៅដល់ 
បៃជាជន កម្ពុជា វ័យ ក្មៃងជំនាន់ 
កៃយ តាមរយៈ ហ្វៃ ស ប៊ ុក នងិ បៃពន័្ធ 
ផៃសព្វផៃសាយ ឌីជីថល ផៃសៃងទៀត ។ ជា 
ផ្នៃក មួយ នៃ យុទ្ធសាស្តៃ ផ្លាស់ប្តូរ 
ឌីជីថល របស់ យើង យើង ក៏បាន 
ដាកច់ៃញ នវូ បៃពន័្ធ “U Smile Sys-
tem” ដៃលជា វៃទិកា ឌីជីថល ដ៏ 

ពិសៃស របស់ យើង ដើមៃបី ជួយ កាត់-
បន្ថយ ពៃលវៃលា សមៃប់ ការចៃញ 
គោលនយោបាយ ដើមៃបី ឱៃយ សៃបតាម 
និនា្នាការ ទីផៃសារ » ។ 

 ដោយ ដងឹថា នងឹមាន ការរខំាន ដល ់
សៃដ្ឋកិច្ច ជាថ្មី ម្តងទៀត នៅក្នុង ឆ្នាំនៃះ 
កៃុមហ៊ុន បាន អះអាងថា  ខ្លួន បាន 
ប្តៃជា្ញាចិត្ត យ៉ាង មុតមាំ ក្នុងការ រកៃសា 
ទិសដៅ នៃ ផៃនការអាជីវកម្ម បច្ចុបៃបន្ន 
ក្នុង រយៈពៃល មធៃយម ទោះបី ជាមាន 
បញ្ហា បៃឈម ដោយសារ ជងំ ឺរតតៃបាត 
កូ វីដ ១៩  ក៏ដោយ។  

 ដើមៃបី កាត់បន្ថយ បញ្ហា បៃឈម ទាំង 
នៃះ កៃុមហ៊ុន សុ វណ្ណា ភូមិ ឡាយ ហ្វ៍ 
បានកំណត់ ទិសដៅ ទីផៃសារ ចំពោះ 
បៃជាជនមាន កមៃិតជីវភាព មធៃយម 
ដៃល កំពុង កើនឡើង សមៃប់ ផលិត- 
ផល សនៃសំ និងការអប់រំ ក៏ដូចជា 
អតិថិជន របស់ ធនាគ រ និង មីកៃូ-
ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹង បៃក់កម្ចី ការ 
ការពារ ដោយ បៃើបៃស់ ផលិតផល 
“Credit Life” របស់ កៃុមហ៊ុន ។ 

 ខណៈពៃលដៃល កៃុមហ៊ុន បៃរព្ធ 
ខួប ដ៏ សំខាន់ របស់ខ្លួន នៅក្នុង ឆ្នាំនៃះ 
កៃុមហ៊ុន មាន គមៃង រៀបចំ ពៃឹត្តិ-
ការណ ៍ព ិសៃសមយួ  ដើមៃប ីអបអរ ដល ់
ឱកាស នៃះ នងិ ចៃករលំៃក ភាពជោគ-
ជ័យ របស់ខ្លួន ជាមួយ អតិថិជន របស់ 
ខ្លួន ។ 

« សុ វណ្ណា ភូមិ ឡាយ ហ្វ៍ បាន បៃរព្ធ 
ខបួ  ៥ ឆ្នា ំរបសខ់្លនួ នៅ ថ្ងៃទ ី១  ខៃមៃសា  
យើង សូម ថ្លៃងអំណរគុណ ដល់ អតិថិ-
ជន របស់ យើងដៃល បាន គំទៃ យើង 
អស់ រយៈពៃល ៥ ឆ្នា ំកន្លងមកនៃះ ក្នងុ 
នោះ ក៏មាន ការ បៃ កួ ត បៃជៃង  'Sovan-
naphum Life 5th Anniversary 
Contest' ដៃលមាន រង្វាន់ ជា ទឹកបៃក់ 
សរុប ១២៥ លាន រៀល » ។ 

 លោក បន្ថៃមថា ៖« យើង នឹងធ្វើ 
ការចាប់ រង្វាន់ នូវ ទឹកបៃក់ ៥ លាន 
រៀលចំនួន ៥ រង្វាន់ក្នុង ១ខៃ ទៅក្នុង 
គណនី សនៃសំ នៅក្នុង ធនាគរ ឬ ដៃគូ 
សា្ថាប័ន មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ ។ ការ បៃ កួ ត - 
បៃជៃង នងឹ ចាបផ់្តើម ពថី្ងៃ ទ ី១  ខៃមៃសា 
និង បញ្ចប់ នៅ ថ្ងៃទី ៣១  ខៃសីហា 
ដៃល មាន រយៈពៃល ៥ ខៃ » ។  

 លើសពីនៃះ ទៀត ខួប ៥ ឆ្នាំនៃះ ក៏ 
នឹង រួមបញ្ចូល យុទ្ធនាការ ៣៦០ ដឺ កៃ 
ដៃល គៃបដណ្តប ់លើ បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ 
សង្គម បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ខាងកៃ 
ពហុ ព័ត៌មាន កាសៃត បោះពុម្ព និង 
សារព័ត៌មាន ឌីជីថល រួម នឹង ពៃឹត្តិ-
ការណ៍ ផៃសៃងៗ ជាចៃើន ទៀត ។ 

 លោក Loke Kah Meng បាន 
បន្តថា ៖« ក្នុងនាម ជា អាជីវកម្ម ដៃល 
ផ្តាត សំខាន់ លើ បៃជាជន កៃុមហ៊ុន 
ជឿជាក់ លើ ការ សា្តាប់ អតិថិជន របស់ 
ខ្លួន ។ សុ វណ្ណា ភូមិ ឡាយ ហ្វ៍ សងៃឃឹម 
ថានឹង ពងៃឹង ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ខ្លួន 
បន្ថៃមទៀត ដើមៃបី ផ្តល់នូវ សន្តិភាព 
ផ្លវូចតិ្ត នងិ ការពារ ហរិញ្ញវត្ថ ុគៃសួារ នៅ 
ទូទាំងបៃទៃស ដោយ បង្កើត ឡើងវិញ 
ជាមួយនឹង ពាកៃយស្លាក« នៅទីនៃះ 
ដើមៃបី អ្នក នៅទីនៃះ ដើមៃបី កម្ពុជា »៕ 

 លោក Loke Kah Meng អគ្គនាយកក្រមុហុ៊ន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ។៍ រូប ហា៊ាន រងៃសី

ក្រមុហុ៊ន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ ៍បានរៀបចំទិវារត់ប្រណំងស្រ្ត ីកាលពីឆ្នាមុំន ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រ CSR របស់ខ្លនួ។ Supplied 
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សៅសម្ភស្ស

អង្គការសហប្រជាជាតិបាន
ឱ្រយដឹងកាលពីថ្ង្រចន្ទកន្លង
ទៅថាក្រមុហ៊នុយហីោល្របីចនិ
និងបរទ្រសជាច្រើនអាចពាក់-
ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្រស
ការបង្ខំឱ្រយធ្វើពលកម្ម និង
ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្រសផ្រស្រងៗ
ទៀតនៅក្នុងតំបន់សុីនជាំង
ប្រទ្រសចិន។
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការ

អង្គការសហប្រជាជាតិទទលួ-
បន្ទកុសទិ្ធមិនសុ្រស(OHCHR)
បានឱ្រយដឹងថា៖«អ្នកជំនាញមួយ
ចំនួនដ្រលត្រូវបានត្រងតាំង
ដោយក្រុមប្រឹក្រសាសិទ្ធិមនុស្រស
បាននិយាយថាពួកគ្របាន
ទទួលបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ដ៏
ធ្ងន់ធ្ងរស្ដីអំពីការរំលោភសិទ្ធិ-
មនុស្រសប្រឆំាងនឹងកម្មករជនជាតិ
Uygurដ្រលក្នងុនោះក្រមុហ៊នុ
ក្នងុស្រកុនងិក្រមុហ៊នុចនិជាង
១៥០ក្រមុហ៊ុនមានជាប់ទាក់-
ទងនឹងករណីទាំងន្រះ»។
យា៉ាងណាមញិប្រភពដដ្រល

ន្រះមនិបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រមុ-
ហ៊ុនឱ្រយបានជាក់លាក់ឡើយ
ប៉នុ្ត្រក្រមុការងារបានបង្ហើបថា
ក្រុមហ៊ុនទាំងន្រះជាប្រភ្រទ

ក្រុមហ៊ុនកសិកម្ម កសិ-ពាណិជ្ជ-
កម្ម បច្ច្រកវិទ្រយារថយន្តនិង
វាយនភណ្ឌព្រមទាំងក្រុមហ៊ុន
សម្លៀកបំពាក់ផងដ្ររ។
យោងតាមស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍

កម្មករជនជាតិUygur បាន
អះអាងថា បានធ្វើការស្ថិត
ក្រមការក្រងប្រវ័ញ្ចការងារ
និងការរស់នៅរហូតដល់មាន
ករណីឃុំខ្លួនដោយខុសច្របាប់
ការជួញដូរមនុស្រស ការបង្ខំឱ្រយ
ធ្វើពលកម្មនងិការបង្ខំឱ្រយធ្វើជា
ទាសករជាដើម។
ប្រភពដដ្រលបានឱ្រយដឹងថា

សមាជិកជនជាតិភាគតិច
Uygurរាប់រយរាប់ពាន់នាក់
ត្រូវបានគ្រឃុំឃាំងនៅក្នុង
«មណ្ឌលអប់រំ»ខណៈមនុស្រស
ជាច្រើននាក់ទៀត ត្រូវបាន
គ្របង្ខំឱ្រយទៅធ្វើការនៅក្នុង
រោងចក្រនៅសុីនជាំងអ៊ុយហ្គ័រ
ឬតបំន់ស្វយត័នងិនៅខ្រត្តចនិ
ដទ្រទៀត។
សមាជកិន្រក្រមុការងារអង្គ-

ការសហប្រជាជាតិបានសរស្ររ
ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ទៅរដ្ឋាភិ-
បាលចនិថាអាជវីកម្មធំៗ ដ្រល
ជាចងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ រួមមានទាំង

អង្គភាពនៅសុីនជាំង និងប្រ-
ទ្រសចំនួន១៣ផ្រស្រងទៀត
ដ្រលក្រមុហ៊នុមានទសី្នាកក់ារ-
កណា្តាលនៅប្រទ្រសន្រះគួរ
ធានាថានៅក្នងុប្រតបិត្តកិារអា-
ជីវកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវត្រគោរព
សិទ្ធិមនុស្រសទាំងអស់។
លោក CorriZoliនាយក

ស្រវជ្រវនៅវទិ្រយាស្ថានគោល-
នយោបាយនិងច្របាប់សន្តសុិខន្រ
សកលវិទ្រយាល័យSyracuse
ក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កន្រសហរដ្ឋអា-
ម្ររិកបាននិយាយថា៖«របាយ-
ការណ៍ន្រះ(របាយការណអ៍ង្គ-

ការសហប្រជាជាតិ)មានភាព-
ជាក់លាក់ទាំងការប្រមូលទិន្ន-
ន័យនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រង
ប្រមូលព័ត៌មានច្រញពីច្រើន
ប្រភព។អ្វីដ្រលយើងកំពុង
មើលឃើញនៅក្នងុបញ្ហាន្រះគឺ
សង្គ្រមខ្រស្រចងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជំ-
នានទ់១ីដ្រលមានយទុ្ធនាការ
ពត័ម៌ានស្មគុស្មោញគ្របដណ្ដប់
លើបញ្ហាទាំងន្រះ»។
ការប្រឈមមុខដក់គ្នាន្រះ

ធ្វើឡើងរវាងទកី្រងុប៉្រកាងំនងិ
បណា្តាប្រទ្រសលោកខាងលិច
រាប់បញ្ចលូទាងំសហរដ្ឋអាម្រ-
រិកប្រទ្រសកាណាដអង់គ្ល្រស
និងសហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីការ-
ដក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្រ្តី
ដ្រលត្រវូបានគ្រចាត់ទកុថាត្រវូ
ទទួលខុសត្រវូចំពោះការរំលោភ
សិទ្ធិមនុស្រសនៅសុីនជាំង។
ដោយឡ្រកបើយោងតាម

ការសុើបអង្ក្រតរបស់កាស្រត
SouthChinaMorningPost
ស្ដីអំពីរបៀបដ្រលខ្រស្រចងា្វាក់
ផ្គតផ់្គង់សកលបានរកឃើញថា
ចងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ្រលទទលួបាន
ពីតំបន់សុីនជាំងន្រះមិនម្រន
មានត្រមឹត្រផលតិផលកប្របាស
នោះទ្រតបំនន់្រះក៏បានផ្គត់ផ្គង់
ប្រភ្រទក្រណាត់viscoseកដ៏ចូជា

កងា្ហារយក្រសផលិតថាមពល
អគ្គិសនីដោយខ្រយល់ផងដ្ររ។
ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររយីហោ

សម្លៀកបពំាកធ់ំៗ ដទ្រទៀតរមួ
មានយីហោប្រទ្រសស៊ុយអ្រត
H&M ក្រុមហ៊ុនNikeក្រុម-
ហ៊ុនAdidasនិងក្រុមហ៊ុន
Burberryក៏បានប្រឈមមុខ
នងឹការរិះគន់ពីសណំាកអ់តថិ-ិ
ជននៅប្រទ្រសចិនផងដ្ររ
ក្រយក្រុមហ៊ុនទាំងន្រះបាន
លើកឡើងពីក្ដពី្រយួបារម្ភទាក-់
ទិននឹងបញ្ហានៅសុីនជាំង។
ត្រទោះជាយា៉ាងណាក្ដីក្រ-

សួងការបរទ្រសចិនបានសរ-
ស្ររក្នុងបណា្តាញសង្គមTwit-
terថាអ្នកចោទប្រកាន់អំពីការ-
រំលោភសិទ្ធិមនុស្រសទាំងអស់
ត្រូវបងា្ហាញភ័ស្តុតាងជាមុន
សិនហើយបន្តថា៖«តាំងពីឆា្នាំ
២០១២គម្រងនៅតំបន់សីុន-
ជាងំ(Xinjiang)បានអនវុត្ត
ការចុះសវនកម្មដោយភាគី
ទី២ប្រកបដោយភាពជឿទុក-
ចិត្តនិងមានការបញ្ជាក់ពីភាគី
ទី៣នៅប៉ុនា្មោនឆា្នាំចុងក្រយ
ន្រះនិងមិនដ្រលរកឃើញ
ករណីណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹង
ឧប្របត្តិហ្រតុន្រពលកម្មដោយ
បង្ខំនោះទ្រ»៕

ប្ក់សាយ

នៅក្នងុអឡំងុជនំបួតាមវដី្រអូកាល-
ពីព្រលថ្មីៗនៅក្រមយន្តការទំនាក់-
ទនំងរបសព់កួគ្រនោះក្រសងួការពារ-
ជាតិចិននិងជប៉ុនបានទទួលស្គាល់
តួនាទីវិជ្ជមានន្រយន្តការន្រះក្នុងការ-
កាតប់ន្ថយការយល់ច្រឡំនងិការបា៉ាន-់
ស្មោនខុសនិងការពារសន្តិសុខដ្រន-
សមុទ្រនិងដ្រនអាកាស។
  លោកWuQian អ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសងួការពារជាតិចនិកាលពីថ្ង្រអងា្គារ
បាននិយាយថា៖«ភាគីទាំង២ក៏បាន
និយាយអំពីការប្រើខ្រស្រទូរស័ព្ទផ្ទាល់
នៅក្រមយន្តការទនំាកទ់នំងន្រះនៅ
ព្រលឆាប់ៗន្រះ»។
លោកWuបាននិយាយថាជំនួប

កាលពីថ្ង្រចន្ទបានមើលឃើញថាភាគី
ទាំង២ បានផ្លាស់ប្តូរទស្រសនៈគ្នាអំពី

គោលនយោបាយសន្តិសុខដ្រន-
សមទុ្រនងិដ្រនអាកាសរបស់ប្រទ្រស
ទាំង២ ស្ថានភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់
កចិ្ចប្រតបិត្តិការន្រយន្តការទនំាក់ទនំង
តាមដ្រនសមុទ្រនិងដ្រនអាកាស។
លោកបាននយិាយទៀតថាន្រះគជឺា

ជំនួបប្រចាំឆា្នាំលើកទី៣នៅក្រម
យន្តការទំនាក់ទំនងតាមដ្រនសមុទ្រ
នងិដ្រនអាកាសនងិជាការពគិ្រះគ្នា
កម្រតិការងារលើកទ៥ីរវាងក្រសងួការ-
ពារជាតិន្រប្រទ្រសទាំង២។
លោកWuបានបន្តថាភាគីចិនបាន

សង្កត់ធ្ងន់នៅជំនួបនោះថាកោះDiaoyu
និងកោះជាច្រើនទៀតរបស់ខ្លនួគឺជា
ទឹកដីជាប់ជាមួយគ្នារបស់ប្រទ្រសចិន
ហើយថាប្រទ្រសជបុ៉នគួរត្របន្ធរូបន្ថយ
សកម្មភាពបង្កហ្រតុរបស់ខ្លនួប្រឆំាងនឹង
ប្រទ្រសចិនជំុវិញប្រជំុកោះDaoyu។
ភាគីចនិក៏បានសម្ត្រងការមនិព្រញ-

ចតិ្តនងិកង្វល់យា៉ាងខា្លាងំជុវំញិសកម្ម-
ភាពអវជិ្ជមានរបស់ប្រទ្រសជប៉នុកាល-
ពីព្រលថ្មីនងិបានស្នើឱ្រយប្រទ្រសជប៉នុ
ឈប់នយិាយបង្ខចូឈ្មោះប្រទ្រសចនិ
តទៅទៀត។
លោកWuបាននិយាយថាភាគីចិន

បានបញ្ជាក់ថាការអនមុត័ច្របាប់ការពារ
ដ្រនសមុទ្ររបស់ប្រទ្រសចិន គឺជា
ច្របាប់ធម្មតាច្រញពីប្រទ្រសន្រះនិង
ស្របតាមច្របាប់អន្តរជាតិទាំងស្រុង។
លោកបាននិយាយថាភាគីទាំង២

បានបញ្ជាកព់ីបណំងរបស់ពកួគ្រចពំោះ
ការកសងយន្តការទំនាក់ទំនងការ-
ផ្លាស់ប្តរូពត័ម៌ានការពារជាតិនងិបង្កើន
ជំនឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្របី
ចលូរមួចណំ្រកដល់ការបង្កើតទនំាក-់
ទំនងសន្តិសុខទ្វ្រភាគីប្រកបដោយ
ផលប្រយោជន៍។
កាលពីខ្រកញ្ញាឆា្នាំ២០២០លោក

នាយករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉នុTaro
Konoបានថ្ល្រងរិះគន់ប្រទ្រសចិន
ដោយបានលើកឡើងថាទីក្រងុប៉្រកាងំ
ប្រហ្រលជាអាចព្រយាយាមពង្រកីសកម្ម-
ភាពតាមដ្រនសមទុ្ររបស់ខ្លនួទៅកាន់
សមុទ្រចិនខាងកើត។

ចណំ្រកកាលពីថ្ង្រទ៣ី០មនីាកន្លង
ទៅប្រទ្រសជប៉នុនងិឥណ្ឌនូ្រសុីបាន
ប្ត្រជា្ញារឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងបានចុះ
កចិ្ចព្រមព្រៀងមយួដើម្របីជយួសម្រលួ
ដល់ការផ្ទ្ររឧបករណ៍និងបច្ច្រកវិទ្រយា
ការពារជាតិរបស់ពួកគ្រ៕

អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថា«យីហោពិភពលោក
ល្របីៗ »អាចជាប់ទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធមិនុស្រសសីុនជំាង

ក្រសួងការពារជាតិចិននិងជបុ៉នរៀបចំជំនួបនៅក្រមយន្តការទំនាក់ទំនង

កម្មករទម្លាក់កប្បាសដ្លដឹកមកពីតំបន់សីុនជំាងនៅសា្ថានីយរថភ្លើងមួយនៅក្នងុទីកុ្ងJiujiang។AFP

លោកTaroKonoថ្លង្ក្នងុអំឡុងសន្នសីិទកាស្តនៅក្សួងការពារជាតិ។រូបAFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
WHO:  ទិន្នន័យ វ៉ាក់សំាង  
Sinopharmនិង Sinovac 
បង្ហាញ ពី ប្រសិទ្ធភាព
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាយោបល់មួយ

របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក
(WHO)បាននិយាយកាលពីថ្ង្រ
ពធុទ៣ី១មនីាថាក្រមុហ៊នុផលតិ
វ៉ាក់សំាងចិនSinopharmនិងSino-
vacបានផ្ដល់ទិន្នន័យវ៉ាក់សំាងកូវីដ
១៩របស់ពួកគ្រទៅកាន់WHOដ្រល
បង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងទាំង២ន្រះបាន
បំព្រញតម្រវូការកម្រតិប្រសិទ្ធភាព។
លោកAlejandroCraviotoប្រ-

ធានក្រុមអ្នកជំនាញប្រឹក្រសាយុទ្ធ-
សាស្ត្រ(SAGE)របស់WHOបាន
និយាយថា៖ «ទិន្នន័យដ្រលក្រុម-
ហ៊ុនបានច្រករំល្រកជាសាធារណៈ
នៅក្នងុកិច្ចប្រជំុSAGEកាលពីសបា្ដាហ៍
មុនបានបង្ហាញយា៉ាងច្របាស់ថា
វ៉ាក់សាងំទាងំន្រះមានកម្រតិប្រសទិ្ធ-
ភាពដ្រលអាចបំព្រញនឹងតម្រូវការ
ដ្រលអង្គការសុខភាពពិភពលោក
បានច្រង»។
លោកបានបន្តទៀតថា៖ «នោះ

មានន័យថាប្រសិទ្ធភាពប្រហ្រល
៥០%បើសិនអាចធ្វើរួចជិតឬ
លើស៧០%ហើយពួកគ្រមាន
ទិន្នន័យសុវត្ថិភាពទាំងអស់ដើម្របី
បង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងន្រះនឹងមិន
បង្កគ្រះថា្នាក់អ្វីដល់មនុស្រសទ្រនៅ
ព្រលប្រើ»៕សុខ វេងឈាង

សហភាព អឺរុ៉ប  នឹង ដាក់ ទណ្ឌកម្ម 
លើ កង ជីវពល  និង បូ៉លិស អីុរ៉ង់ 
ជំុ វិញ ការ បង្ក្រប បាតុកម្ម ឆ្នាំ 
២០១៩
សហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្ម

លើម្របញ្ជាការកងជីវពល ប៉ូលិស
អុរីង៉់ចនំនួ៨របូនងិសា្ថាបន័រដ្ឋចនំនួ
៣នៅសបា្ដាហ៍ក្រយជាការឆ្លើយ-
តបនឹងការបង្ក្របដោយហិង្រសាទៅ
លើក្រមុបាតកុរកាលពីឆ្នាំ២០១៩។
ន្រះបើតាមមន្ត្រីការទូតចំនួនបីរូប។
ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិង

ការបង្កកទ្រព្រយសម្របត្តិន្រះជាលើកទី
១តាំងពីឆ្នាំ២០១៣ដ្រលសហ-
ភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើអុីរ៉ង់ជុំ
វិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្រស។បុគ្គលដ្រល
ត្រូវបានកំណត់គោលដៅរួមមាន
សមាជិកន្រកងជីវពលBasijរបស់
អុរីង៉់ដ្រលស្ថតិនៅក្រមបញ្ជារបស់
ក្រុមឆ្មាំបដិវត្តន៍ដ្រលជាកងកមា្លាំង
សន្តិសុខនិងប្រដាប់អាវុធខ្លាំង-
បំផុតនៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ។
យោងតាមតួល្រខដ្រលផ្ដល់ឱ្រយ

សារព័ត៌មានReutersដោយមន្ត្រី
ក្រសួងមហាផ្ទ្រអុីរ៉ង់ចំនួន៣នាក់
មនុស្រសប្រហ្រល១៥០០នាក់បាន
សមា្លាប់ក្នុងអំឡុងព្រលន្រភាព-
ចលាចលមិនដល់២សបា្តាហ៍ដ្រល
បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ង្រទី១៥ខ្រវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០១៩។អង្គការសហប្រជា-
ជាតិបាននិយាយថា ចំនួនសា្លាប់
សរុបគឺយា៉ាងហោចណាស់៣០៤
នាក់៕សុខ វេងឈាង

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រសុក្រទី២ែខម្រសាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សុខ  វេងឈាង

កាលពីថ្ង្រពធុទី៣១មនីាប្រសតិពសិ្រសអង្គការ
សហប្រជាជាតិប្រចាំមយីា៉ានម់ា៉ាលោកស្រីChristine
SchranerBurgenerបានជំរញុឱ្រយសមាជិកក្រមុ
ប្រឹក្រសាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឱ្រយធ្វើ
អន្តរាគមន៍ទៅលើវបិត្តិដ្រលកពំងុកើនឡើងនៅក្នងុ
មីយា៉ាន់មា៉ាដោយលោកស្រីបានប្រប់សម័យប្រជុំ
ថាសង្គ្រមសុីវិលអាចផ្ទុះឡើងក្នុងប្រទ្រសន្រះ
ហើយ«ការបង្ហូរឈាមហៀបនឹងកើតឡើង»។
លោកស្រីSchranerBurgenerបាននិយាយ

ថា៖«ខ្ញុំសមូអពំាវនាវដល់ក្រមុប្រកឹ្រសាន្រះឱ្រយពចិារណា
លើរាល់យន្តការដើម្របីចាត់វធិានការសមហូភាពនងិ
អ្វីដ្រលត្រវូអ្វីដ្រលប្រជាជនមយីា៉ានម់ា៉ាសមនងឹទទលួ
នងឹបង្ការការពារការកើតឡើងនវូមហន្តរាយពហមុខុ
ក្នុងប្រះដូងអាសុី»។
លោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីនៅត្របើក

ចំហសម្រប់កិច្ចពិភាក្រសាជាមួយរបបយោធាប៉ុន្ត្រ
លោកស្រីបានបន្ថ្រមទៀតថា៖«ប្រសនិបើយើងរង់
ចាំដល់ព្រលពកួគ្រត្រៀមខ្លនួពភិាក្រសាសា្ថានភាពនៅ
លើដីនឹងកាន់ត្រអាក្រក់ទៅៗ ។ការបង្ហូរឈាមគឺ
រៀបនឹងកើតឡើង»។
ប្រសិតរូបន្រះបានរាយការណ៍អំពីសា្ថានភាព

កាន់ត្រពិបាកន្រការបង្ក្របរបស់យោធាមីយា៉ាន់មា៉ា
ទៅលើក្រុមបាតុករហើយប្រប់ក្រុមប្រឹក្រសាថា
ប្រទ្រសមីយា៉ាន់មា៉ា«កំពុងត្រខិតទៅរកការធា្លាក់ទៅ
ជារដ្ឋបរាជ័យ»។
«រឿងន្រះអាចកើតឡើងក្រមការឃា្លាំមើលរបស់

យើង»លោកស្រីSchranerBurgenerបាននិ-
យាយប្របន្រះហើយបន្តទៀតថា៖«ហើយការខកខន
មិនបញ្រឈប់ការកើនឡើងបន្ថ្រមនូវអំពើឃោរឃៅ
នឹងធ្វើឱ្រយពិភពលោកខតបង់អស់រយៈព្រលយូរ
អង្វ្រងច្រើនជាងការវនិយិោគឥឡវូន្រះក្នងុការបង្ការ
ជាពសិ្រសសម្រប់ប្រទ្រសជតិខងរបស់មយីា៉ានម់ា៉ា
និងប្រទ្រសក្នុងតំបន់»។
សមយ័ប្រជុំក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តសិខុបានបញ្ចប់ដោយ

មនិមានការសម្រចវធិានការអ្វីមយួ។ស្រចក្ដថី្ល្រង-
ការណ៍ព្រងមយួមនិត្រវូបានច្រញបនា្ទាប់ពីកចិ្ចប្រជុំ
នោះទ្រព្រះសមាជកិអចនិ្រ្តយច៍និដ្រលជាប្រទ្រស
ជតិខងដ៏ជតិស្នទិ្ធរបស់មយីា៉ានម់ា៉ាបានស្នើសុំព្រល-
វ្រលាបន្ថ្រមដើម្របីពចិារណាលើខ្លមឹសាររបស់វដ្រល
ការស្នើន្រះទំនងជាពន្រយារព្រលដល់ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍។
«ប្រទ្រសចនិសង្រឃឹមថាប្រទ្រសមយីា៉ានម់ា៉ានងឹសា្តារ

សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណា្តាប់ធា្នាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឱ្រយ
បានឆប់តាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាននិងបន្តជំរុញ
ការផ្លាស់ប្ដរូទៅរកលទ្ធិប្រជាធបិត្រយ្រយ»ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ
ចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zhang
Junបាននិយាយប្របន្រះក្នុងកិច្ចប្រជុំហើយបន្ត
ទៀតថា៖«ការថ្ររក្រសាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុង
ប្រទ្រសមីយា៉ាន់មា៉ា គឺជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់
សហគមន៍អន្តរជាតិ។ប្រសិនបើមីយា៉ាន់មា៉ារំកិល
ខ្លួនទៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់អូសបនា្លាយវនឹង
កា្លាយជាគ្រះមហន្តរាយមួយសម្រប់ប្រទ្រស
មីយា៉ាន់មា៉ានិងតំបន់ទាំងមូល»។
បើជាទោះយា៉ាងន្រះក៏ដោយលោកZhangបាន

បង្ហាញថាចនិនៅត្រមានភាពស្ថតិស្ថ្ររក្នងុការប្រឆងំ
នងឹការដាក់សមា្ពាធស្រដ្ឋកចិ្ចលើប្រទ្រសមីយា៉ានម់ា៉ា
បនា្ទាបព់ីមហាអណំាចលោកខងលចិបាននិយាយ
ពីការដាក់វិធានការបន្ថ្រមទៀត។លោកZhang
បាននយិាយថា៖«ការដាក់សមា្ពាធត្រមា្ខាងហើយការ-
ដាក់ទណ្ឌកម្មឬវធិានការបង្ខតិបង្ខំផ្រស្រងទៀតនងឹធ្វើ

ឱ្រយភាពតានតងឹនងិការប្រឈមមខុកាន់ត្រធ្ងនធ់្ងរនងិ
ធ្វើឱ្រយសា្ថានភាពកាន់ត្រស្មុគសា្មាញថ្រមទៀត»។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្ល្រសប្រចាំUNលោកស្រី

BarbaraWoodwardដ្រលបានកោះហៅកចិ្ចប្រជុំ
ន្រះបាននយិាយថា៖«យើងនងឹបន្តពភិាក្រសាជហំាន
បនា្ទាប់ជាមយួសមាជកិក្រមុប្រកឹ្រសាដទ្រទៀត»ដើម្របី
បញ្រឈប់យោធា«ពីការបន្តវបិត្តិន្រះ»។លោកស្របីាន
នយិាយថា«យើងចង់ពចិារណារាល់វធិានការដ្រល
យើងអាចប្រើ»ដ្រលរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្ម។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាម្ររិកលោកស្រីLinda

ThomasGreenfieldបានប្រប់ក្រមុអ្នកយកពត័-៌
មាននៅមនុការប្រជុំក្រមុប្រកឹ្រសាថាប្រសនិបើយោធា
មនិវលិត្រឡប់ទៅបនា្ទាយរបស់ពកួគ្រហើយបន្តការ
វយប្រហារជនសុវីលិ«យើងមនិអាចដើរថយក្រយ
ហើយអនុញ្ញាតឱ្រយរឿងន្រះកើតឡើងបានទ្រ»។
លោកស្រីបាននិយាយថា៖«ព្រលនោះយើងត្រវូពិនិត្រយ
មើលវិធីដ្រលយើងអាចធ្វើបានច្រើនជាងមុន»។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងរុស្រសុីលោកDmitryPolyan

skyបានប្រប់ក្រមុអ្នកសារពត័ម៌ានកាលពីថ្ង្រអង្គារ
ថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាទាំងអស់ចង់ឱ្រយអំពើហិង្រសា
ឈប់នងិសា្ដារការសន្ទនាឡើងវញិ។ប៉នុ្ត្រលោកបាន
ចោទប្រកាន់ប្រទ្រសនងិប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយមយួចនំនួ
ថា«ញុះញង់ក្រមុបាតកុរឱ្រយបន្តការតវ៉ា»ដ្រលជាការ
ជ្រៀតជ្រកចូលកិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់មីយា៉ាន់មា៉ា។
«ប្រទ្រសរុស្រសុីមិនម្រនជាអ្នកគាំទ្រន្រការដាក់

ទណ្ឌកម្មទ្រ»លោកPolyanskyបាននយិាយប្រប
ន្រះហើយបន្តទៀតថា៖«យើងមិនគួរដើរផុតពីខ្រស្រ-
បនា្ទាត់ដ៏ស្ដើងរវងការចង់ជួយនិងការជ្រៀតជ្រក
កិច្ចការផ្ទ្រក្នុងរបស់អធិបត្រយ្រយភាព»។
តាងំពីវបិត្តិនៅមយីា៉ានម់ា៉ាបានកើតឡើងក្រមុប្រកឹ្រសា

ន្រះបានច្រញស្រចក្ដថី្ល្រងការណ៍ចំនួន២ដ្រលសម្ដ្រង
ការព្រួយបារម្ភ និងថ្កាលទោសចំពោះអំពើហិង្រសា
ប្រឆំងនឹងក្រុមបាតុករប៉ុន្ត្រដោយសារការប្រឆំង
របស់រសុ្រសុីឥណា្ឌាចនិនងិវៀតណាមស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍
ទាងំន្រះបានបោះបង់ចោលភាសាដ្រលថ្កាលទោស
ការកាន់អំណាចរបស់កងទ័ពថាជារដ្ឋប្រហារនិង
គំរាមដាក់ទណ្ឌកម្ម។
មកដល់ព្រលន្រះការបង្ក្របក្រុមបាតុករប្រឆំង

នងឹរដ្ឋប្រហារបានធ្វើឱ្រយមនសុ្រសយា៉ាងហោចណាស់
៥០០នាក់សា្លាប់ដោយយោងតាមសមាគមជនំយួ
សម្រប់អ្នកទោសនយោបាយមនសុ្រសចំននួ១៤១
បានសា្លាប់នៅថ្ង្រសៅរ៍សបា្ដាហ៍មុនដ្រលជាថ្ង្របង្ហូរ
ឈាមច្រើនបំផុតន្រវិបត្តិន្រះ។
ការប្រយទុ្ធគា្នាក៏បានផ្ទុះឡើងរវងកងយោធានងិ

ក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចនៅតាមតំបន់
ព្រដំ្រនផងដ្ររ។ក្រមុប្រដាប់អាវធុធៗំ ជាច្រើនដ្រល
រួមមានជនជាតិកាឈិននៅភាគខងជើងជនជាតិ
ការ៉្រននៅភាគខងកើតនងិកងទព័ជនជាតិអារា៉ាកាន
នៅរដ្ឋRakhineភាគខងលចិប្រទ្រសបានថ្កាល-
ទោសជាសាធារណៈនូវការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងបាន
និយាយថាពួកគ្រនឹងជួយការពារក្រុមបាតុករនៅ
ក្នុងទឹកដីដ្រលពួកគ្រគ្រប់គ្រង។
កងទព័ឯករាជ្រយកាឈនិ(KIA)បានធ្វើការវយ-

ប្រហារជាបន្តបនា្ទាប់ទៅលើកមា្លាំងរដា្ឋាភិបាលនៅ
ក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគ្រចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារដោយ
ការប្រយុទ្ធចុងក្រយគ្របង្អស់បានកើតឡើងនៅ
ថ្ង្រពុធ។ពួកគ្របានអះអាងថាការប្រយុទ្ធគា្នាបាន
ផ្ទុះឡើងក្រយពីការវយលកុរបស់រដា្ឋាភបិាលទៅ
លើបនា្ទាយកាឈនីចនំនួ៤។ពកួគ្រនយិាយថាយា៉ាង
ហោចណាស់ទាហានរដា្ឋាភបិាល២០នាក់ត្រវូបាន
សមា្លាប់និងរថយន្តយោធា៤គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញ
នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគា្នាន្រះត្រយោធាមីយា៉ាន់មា៉ា
មិនបានធ្វើការបញ្ជាក់លើការអះអាងន្រះទ្រ។
ក្រមុប្រដាប់អាវធុការ៉្រន(KNU)បានចលូកាន-់

កាប់ទីតាំងកងទ័ពមួយនៅថ្ង្រសៅរ៍ និងសមា្លាប់
ទាហានរដ្ឋចនំនួ១០នាក់។យោធាមយីា៉ានម់ា៉ាបាន
ឆ្លើយតបវញិជាមយួនងឹការវយប្រហារតាមអាកាស
ដ្រលបានធ្វើជាបន្តបនា្ទាប់រហូតដល់ថ្ង្រពុធ។ការ-
វយប្រហារន្រះបានធ្វើឱ្រយជនសុីវិលរាប់ពាន់នាក់
ភៀសខ្លួនទៅប្រទ្រសថ្រ។
កាលពីថ្ង្រពុធរដា្ឋាភិបាលយោធាបានប្រកាស

បទឈប់បាញ់ឯកតោភាគីមយួលើគ្រប់សកម្មភាព
លើកល្រងត្រចំពោះសកម្មភាពដ្រលរំខនដល់
ប្រតបិត្តកិារសន្តសិខុនងិរដ្ឋបាលរបស់រដា្ឋាភបិាល។
បទឈប់បាញ់គា្នារវងកងជីវពលជនជាតិភាគតិច
នងិកងកមា្លាងំរដា្ឋាភិបាលកណា្តាលត្រងត្រមានភាព-
ផុយស្រយួហើយកងកមា្លាំងជនជាតិភាគតិចមិន
មានប្រតិកម្មភា្លាមៗ ចំពោះការប្រកាសន្រះទ្រ។
រឯីសមាជកិស្រសសល់ន្ររដា្ឋាភបិាលសុវីលិដ្រល

កំពុងលាក់ខ្លួនបានប្រកាសរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ
២០០៨ហើយជំនួសដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្តាះ-
អាសន្នដ្រលផ្ដល់អំណាចច្រើនជាងមុនសម្រប់
ជនជាតិភាគតិចន្រប្រទ្រសមីយា៉ាន់មា៉ា។បើទោះបី
ជាការធ្វើប្របន្រះគឺគ្រន់ត្រជាសកម្មភាពនិមិត្តរូប
ប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានយល់ឃើញថា
ពកួគ្រធ្វើប្របន្រះគឺដើម្របីទាកទ់ាញឱ្រយក្រមុប្រដាប-់
អាវធុជនជាតិភាគតិចទៅចូលរមួជាមួយនឹងចលនា
បាតុកម្មប្រឆំងរដា្ឋាភិបាលយោធា៕

បេសិត ពិសេ សអង្គការសហបេជាជាតិបេចំា  បេទេ ស មី យ៉ាន់ ម៉ា លោកសេ ីChristine Schraner Burgener។ AFP

ប្រសិតពិស្រសអង្គការ សហប្រជាជាតិ និយាយ ថា  ក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តសុិខ ត្រវូ -
ត្រ ធ្វើសកម្ម ភាពដើម្របី  ចៀសវង«ការបង្ហរូ ឈាមហៀបនឹងកើតឡើង»នៅមីយា៉ាន់មា៉ា 
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ពីអ្នកប្រើមកជាអ្នកលក់ម្ចាស់ហាងផលិតផល
កំប្លោកលើកស្ទយួរបរតម្របាញសិប្របកម្មប្រព្រណី

រ័ត្ន សុជាតា

សៀមរាប  : សូត្រខ្ម្រររម្រង 
 ត្រូវបានផលិតជាផាមួងដ៏ល្របី-
ល្របាញសម្រប់ស្លៀកពាក់ក្នុង
ឱកាសបណុ្រយទានផ្រស្រងៗ ខណៈ
កំប្លោកគ្រន់ត្រជារុក្ខជាតិមិន
មានប្រយោជន៍អ្វីក្រពីផា្កា
សម្រប់ជាអន្លក់ទឹកគ្រឿងដ៏
ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នោះទ្រ។
ជាអ្នកគាំទ្រផលិតផលក្នុង-

ស្រកុជាពិសសការក្រច្ន្រកំប្លោក
ជាសមា្ភារប្រើប្រស់ផ្រស្រងៗអ្នក-
ស្រីដ្រងកសុលបានរចនារវាង
សូត្រផាមួងខ្ម្ររ និងកំប្លោកជា
កាបបូនារីកដ៏ចូជាសមា្ភារសបិ្រប-
កម្មជាច្រើនទៀតដ្រលមានការ- 
ទទួលគំាទ្រពីសំណាក់ប្រជាពល-
រដ្ឋខ្ម្ររក្នុងនិងក្រប្រទ្រស។
មា្ចាស់ផ្ដៅមា៉ាឃីតអ្នកស្រី

កុសលរៀបរាប់ពីគុណប្រយោជន៍
និងគុណភាពសមា្ភារផលិតពី
កបំ្លោកថា៖«ជាកស់្ដ្រងខ្ញុំជាអ្នក- 
ប្រើប្រស់ផា្ទាល់។កាបបូដ្រលខ្ញុំ
ទិញកាលពី៧ឆ្នាំមុនព្រលន្រះ
វានៅត្រអាចប្រើប្រស់បានដល់
សព្វថ្ង្រ។លើសពីន្រះវាថ្រមទំាង
ជាការគំាទ្រសិប្របកម្មខ្ម្ររ និង
ការពារដល់បរិស្ថានផងដ្ររ»។
បើទោះជាផ្ដៅមា៉ាឃីត លក់

ផលិតផលកបំ្លោកក៏ដោយក៏ផ្ដៅ
គឺជាសសរស្ដម្ភសំខាន់ន្រការ-
ទ្រទ្រង់កំប្លោកឱ្រយមានភាពរឹង-
មា។ំដចូ្ន្រះអ្នកស្រីកសុលបាន
ជ្រើសរីសផ្ដៅជាឈ្មោះហាង
របស់ខ្លួន។
ដោយបានច្ន្រច្រញជារាងមូល

ជ្រងុនិងការ្រជាមួយទំហំតូចធំ
កាបូបកំប្លោកត្រូវបានរចនា 
យ៉ាងស្អាតដោយការបន្ថ្រមការ- 
ឌីហ្រសាញជាមួយក្រមានិង
ហូលផាមួងខ្ម្ររមានចម្រុះ
ពណ៌ដ្រលវ្រញជុំវិញរំល្រច
ជាខ្រស្របូ ផា្កាភ្ញី អង្កាំ ខណៈ
គ្រឿងតបុត្រងខ្លះត្រវូបានវ្រញ
ជាឈ្មោះអតិថិជន។
អ្នកស្រី កុសលបានប្រប់

ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ថា៖«វាជាការលើក- 
កម្ពស់ផលិតផលខ្ម្ររដ្រលត្របាញ
ដោយដ្រផា្ទាល់។គោលបំណង
សំខាន់មួយគឺយើងបានផ្ដល់
សិទ្ធិអំណាចទៅស្រ្តីតាមរយៈ

ការបង្កើតជំនាញនិងការងរ
ផ្រស្រងៗដល់ប្រជាជនក្រីក្រមួយ
ចំនួននៅតាមទីដាច់ស្រយល
ន្រតំបន់សៀមរាប។ពួកគាត់
អាចមានជីវភាពធូរធារជាងមុន
ព្រលទទួលបានការកុម្ម៉ង់បន្ដពី
ផ្ដៅមា៉ាឃីតច្រើន»។
ការឌីហ្រសាញស្រស់ស្អាតនិង

ប្ល្រកទាំងន្រះនាំឱ្រយផលិតផល
របស់ ផ្ដៅមា៉ាឃីតទទួលបាន
ចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់
បងប្អូនខ្ម្ររនៅក្រប្រទ្រស។
មា្ចាស់ផ្ដៅមា៉ាឃីតបានឱ្រយ

ដងឹថាកាបបូដ្រលយកពីសិប្រប-
កម្មនៅសៀមរាបខ្លះមិនទាន់
រចួរាល់ទាងំស្រងុទ្រដោយហាង
ផ្ដៅមា៉ាឃីតជាអ្នកក្រច្ន្របន្ថ្រម
ក៏ដូចជាឌីហ្រសាញម៉ូដប្ល្រកៗ ទៅ
តាមចំណូលចិត្ដអតិថិជន។
អ្នកស្រីបន្ដថា៖«ដបំងូឡើយ

យើងមានអតិថិជននៅបរទ្រស
ដ្រលពួកគាត់ស្រឡាញ់ប្រទ្រស
ខ្ម្ររនិងចង់បានជារបៀបក្រមា។
យើងយកវាមកសកល្របងនិង
មើលឃើញថាការរចនាបញ្ចលូ
គា្នាពិតជាស្រស់ស្អាតនិងធ្វើឱ្រយ
កាន់ត្រមានសោភណភាពព្រល
លាយជាមួយផាមួង»។
អ្នកស្រីបាននិយយថា៖

«យើងក៏ចាប់ផ្ដើមផលិតហើយ
មើលយើញថាមានសម្ទុះគាំទ្រ
ច្រើន។យើងបានផ្ញើទៅក្រ
ប្រទ្រសចនោ្លោះពី ២ទៅ
៣ពាន់កាបូបរួច
ហើយ»។
បើសិន-

ជាសំដៅ
ទៅលើ
ភ្ញៀវ

បរទ្រសត្រម្ដងនៅមនិទាន់មាន
ច្រើននោះទ្រពីព្រះស្ដ្រីមា្ចាស់
ហាងវ័យ៤៨ឆ្នាំរូបន្រះបានឱ្រយ
ដឹងថាផ្ដៅមា៉ាឃីតទើបត្របើក
នៅក្នុងអំឡុងព្រលចាប់ផ្ដើម
ភាពវកឹវរន្រជំងឺកូវដីកាលពីចងុ-
ឆ្នាំ២០១៩ ដ្រលនាំឱ្រយធា្លោក់
ចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរ។
អ្នកស្រីអះអាងថាអតិថិជន

ដ្រលបានប្រើប្រស់ពកួ-
គាត់ត្រងត្រមានការ-
ព្រញចតិ្តនងិកោត-

សរសើរទៅដល់ការជ្រើសរីស
កំប្លោកដ្រលល្អរឹងមំានិងស្អាត។
កំប្លោកប្រើជាប់រយៈព្រលយូរ
និងមិនមានធំុក្លនិឬសត្វល្អតិសីុ
នោះទ្រ។ខាងសិប្របកម្មមានវិធី-
សស្រ្តកមា្ចាត់ផ្រសតិនងិសត្វល្អតិ
ក្នុងកំប្លោកបានល្អ។
យ៉ាងណាមិញមិនសុទ្ធត្រ

មនុស្រសទំាងអស់បានគំាទ្រដល់
ផលិតផលកំប្លោករបស់អ្នកស្រី
កុសលនោះទ្រ។មា្ចាស់ហាងរូប- 
ន្រះបានលើកឡើងថាអតថិជិន

ខ្លះ មិនស្គាល់និងមិនគាំទ្រ
ផលិតផលក្នុងស្រុក។
អ្នកស្រីបានប្រប់ថា៖«គាត់

ប្ររជានិយយថាកាបូបខ្ម្ររ
សោះតម្ល្រចង់ស្មើនឹងកាបូប-
ស្រប្រក។គាត់មិនយល់ពីគុណ-
តម្ល្រនិងការលំបាកបងប្អនូសិប្រប-
ករយើងដ្រលធ្វើដំណើរតាម
ព្រកបងឹបួដើម្របីស្វ្រងរកកបំ្លោក
ល្អៗ  និងចំណាយព្រលជិត១
ខ្រទម្រំធ្វើបានមួយៗ»។
ក្រពីកាបូបកំប្លោកដ្រល

ព្រញនិយមខា្លោំងជាងគ្រផ្ដៅ
មា៉ាឃីតមានផលិតផលកំប្លោក
ជាច្រើនទៀតសម្រប់តម្រូវការ
អតិថិជនរួមមានកន្ទ្រលក្រល
អង្គុយល្រងកន្ទ្រលក្រលញ៉ាំ
បាយកម្រលតុ កន្រ្តកធុង-
សំរាមកៅអីនិងមួកជាដើម។
សមា្ភារប្រើប្រស់កបំ្លោកទាងំ-

អស់នោះមានតម្ល្រចាប់ពី២៥
ទៅ៥០ដុលា្លោរដោយអាស្រ័យ
ទៅតាមការរចនាម៉ូដ និងទំហំ
របស់វា។
ដោយបានអរគណុចពំោះការ- 

គាំទ្រផលិតផលសិប្របកម្មខ្ម្ររ
ពីស្នាដ្រស្ដ្រីខ្ម្ររមា្ចាស់ហាងផ្ដៅ
មា៉ាឃីតដ្រលមានទីតាំងនៅ
ខ្រត្ដសៀមរាបមានបំណងនំា
យកផលិតផលជាតិទៅកាន់
ទីផ្រសារអន្ដរជាតិថ្រមទៀត។
អ្នកស្រីប្រប់ថា៖«ខ្ញុំមានគំនិត

ពង្រងឹការច្ន្របន្ថ្រមលើគ្រឿង-
សង្ហារិមពីកំប្លោកថ្រមទៀត។
ដូច្ន្រះសូមឱ្រយបងប្អូននៅត្រជួយ
គាំទ្រផលិតផលយើងផង»។
សម្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពី

ផលិតផលកំប្លោកសុំចូលទៅ
កាន់ទំព័រហ្វ្រសប៊ុក@pdaov-
market៕

 អ្នកស្រី ដ្រង កុសល ម្ចាស់ ហាង  ផ្ដៅ ម៉ាឃីត ដ្រល បើ ក សម្ពោធ ចុង ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ ខ្រត្ដ សៀមរាប   ។ រូបថតសហការី

កំប្លោក ត្រូវបាន ជ្រលក់ ពណ៌  និង ហាល ក្ដៅ មុន ព្រល ត្របាញ ជា សម្ភារ   ។ រូបថតសហការី

 កាបូប កំប្លោក រចនា ជាមួយ ផាមួង លក់ ចន្លោះ ពី 
២៥ ទៅ ៥០ ដុល្លោរ ។ រូបថតសហការី
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ក្រុង គូឡាឡំាពួ : ម៉ាស់ កៃដាស 
និង  វៃ៉នតា ការពារ ស្ថិត ក្នុង ចំណោម 
គៃឿង សំណៃន  ដៃល ពលរដ្ឋ សៃ-
សៃឡាយ ចនិ នៅ បៃទៃស ម៉ាឡៃសុ ីនងឹ 
ដុត សៃន ជូន ដូនតា នៅ រដូវ បុណៃយ   
ឆៃង ម៉ៃងដោយ បងួ សងួ ថា ដនូតា របស ់
ពួកគៃ អាច បៃើ បៃស់ គៃឿង សំណៃន 
ទាំង នៃះ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
វីរុស កូរ៉ូណា នៅ ជាតិ ខាង មុខ ។ 

ឆៃង ម៉ៃង គឺជា វៃលា ដ៏សំខាន់ បំផុត 

មួយ សមៃប់ សហគមន៍ ជនជាតិ ចិន 
និង ជា ពិធី តៃូវបាន រៀបចំ ឡើង នៅ 
ទទូាងំ តបំន ់អាសុ ីនងិ អាសុ ីអាគ្នៃយ។៍ 
អឡំងុ ពៃល នៃ ការ បៃរឰ ពធិ ីនៃះ ដៃល 
ឆ្នានំៃះ ច ំថ្ងៃអាទតិៃយ វា ជា បៃពៃណ ីដៃល 
ជនជាត ិចនិ សៃន ពៃន បោសសម្អាត 
ផ្នរូ នងិ ដតុ កៃដាស សៃន សមៃប ់ដនូ- 
តា បៃើ បៃស់ នៅ ជាតិ មុខ ។ 

គៃឿង សណំៃនទាងំ នៃះ   មន ចាប ់ព ី 
លុយ និង សៃបៃក ជើង រហូត ដល់ នាវា 

កមៃសាន្ដ និង យន្ដហោះ តៃ វិបត្ដិ កូវីដ 
បាន បង្ខំ ពួកគៃ បន្ថៃម បរិកា្ខា រទប់ សា្កាត់ 
ជំងឺ ឆ្លង ថៃម ទៀត ។ 

ហាង មួយ នៅ ក្នុង កៃុង  Rawang 
ខាង កៃ កៃុង គូឡាឡាំពួ កំពុង ដាក់ 
លក់ គៃឿង សំណៃន កៃដាស ម៉ាស់ 
ជាមួយ  បៃអប់ តូច ដៃលមន រូប វៃ៉នតា 
ការពារ  ដប អាល់កុល និង ទៃម៉ូម៉ៃតៃ   
វាស់ កម្ដៅ  សមៃប់ដុត បញ្ជូន ទៅ ដូនតា ។ 

ម្ចាស ់ហាង  ជៃកគ ីហយុ បាន បៃប ់
AFP ពៃល កាន់ គៃឿង សំណៃន មួយ 
កញ្ចប់ ថា ៖  « យើង ចង់ ឱៃយ ដូន តា របស់ 
យើង ដឹងពី សារៈសំខាន់ នៃ ការពាក់- 
ម៉ាស់ អំឡុង ពៃល វិបត្ដិ កូវីដ។ ដូច្នៃះ 
យើង ក៏ បាន បន្ថៃម សម្ភារ ទាំង នៃះ »។ 

លោ កជឿ ថា ឈុត សំណៃន ទាំង- 
នៃះ នឹង មន បៃជា បៃិយ ខា្លាំង ក្នុង 
បៃទៃស បៃកាន់ លទ្ធិ មូស្លីម ភាគ ចៃើន 
ដៃល បៃមណ មួយ ភាគ បី នៃ ចំនួន 
បៃជាជន សរបុ ៣២ លាន នាក ់ជា សៃ- 
សៃឡាយ ចនិ  ខណៈ ពកួគៃ អះអាងថា 
« នងឹ ឱៃយ ដនូតា របស ់យើង មន ឱកាស 
ការពារ ខ្លួន ផង ដៃរ »។ 

លោក  ហ៊ុយ ភ្លៃច របស់ សំខាន់ ១ 
ទៀត គឺ កៃដាស ចាក់វា៉ាក់សាំង ជាអ្វី 
ដៃល លោក និយាយ ថា លោក មិន 
ទាន់ បាន ឃើញ ពៃល កុម្ម៉ង់ ទិញ ឈុត 
ទាំង នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

ពលរដ្ឋ នៅ ម៉ាឡៃសុី នៅ បន្ដ អនុវត្ដ 
ពិធី បុណៃយ ឆៃង ម៉ៃង ជា លើក ដំបូង 

តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយសារ សកម្ម-
ភាព ទាក់ ទង នឹង កម្មវិធី នៃះ តៃូវបាន 
លុប  ចោល កាល ពី ឆ្នាំ មុន ដោយសារ 
តៃូវ បិទ បៃទៃស ។

បទបៃបញ្ញត្ដិ នឹង តៃូវ បាន ដាក់ ឱៃយ 
អនវុត្ដ ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាល ដាល  
រួមទាំងចំនួន អ្នក ចូលរួម  និង ពៃល-
វៃលា សៃន ពៃន។ 

ម៉ាឡៃសុី បាន រង នូវ រលក ថ្មី រយៈ- 
ពៃល ប៉នុា្មាន ខៃ ចងុ កៃយ នៃះ។ ចនំនួ 
អ្នក ឆ្លង បាន ចាប់ ផ្ដើម ធ្លាក់ ចុះ  ថ្វីដៃបិត 
តៃ អាជា្ញាធរ សុខាភិបាល នៅ បន្ដ រាយ 
ការណ៍ អតៃ ឆ្លង ជាង ១ ពាន់ ករណី 
រៀង រាល់ ថ្ងៃ និង សា្លាប់ ជា ចៃើន នាក់ 
ក៏ដោយ ៕ AFP/HR

ក្រុង តូក្រយូ : ទីភា្នាក់ងារ ឧតុ-
និយម ជាតិ បាន ឱៃយ ដឹងថា ដើម 
សាគូរា៉ា ជប៉ុន កំពុង តៃ ចៃញ ផ្កា 
រីក ស្គុសសា្គាយ បៃចាំ ឆ្នាំ ដៃល 
បញ្ហា ឆប់ ដល់ រដូវ ផ្កា រីក នៃះ 
បណា្ដាល មក ពី បមៃ បមៃួល 
អាកាសធតុ ។ 

ក្នុង ទីកៃុង បុរាណ កៃយូតុ  ផ្កា 
សាគូរា៉ា រីក ពៃញ ដើម គឺ នៅ ថ្ងៃទី  
២៦ ខៃ មីនា ពោល គឺ១០ថ្ងៃ 
លឿន  ជាង រយៈ ពៃល មធៃយម  
និង ឆប់ បំផុត តាំងពី រដា្ឋាភិ-
បាល ចាប់ ផ្ដើម កត់តៃ តាំង ពី 
ឆ្នាំ ១៩៥៣ ។ 

មន្ដៃី ទី ភា្នាក់ងារ ឧតុនិយម 
ជប៉ុន  ស៊ុនជិ អាមបៃ បាន 
និយាយថា ៖ « ការ សិកៃសា របស់ 
យើង ជា ចៃើន បាន បងា្ហាញ ថា 
ការ ឆប់    ដល់ រដូវ ផ្កា សាគូរា៉ា រីក 
មន ទំនាក់ ទំនង ទៅ នឹង កតា្ដៅ 
សតីណុ្ហាភាព ចន្លាះ ខៃ កមុ្ភៈ នងិ 
ខៃ មីនា ។ យើង ជឿ ថា បាតុភូត 
នៃះ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី បញ្ហា កើន 
សីតុណ្ហាភាព ថៃម ទៀត »។ 

ជាមធៃយម ដើម សាគូរា៉ា កៃុង 

តូកៃយូ ចាប់ ផ្ដើម ចៃញ ផ្កា ពៃញ 
ទំហឹង នៅ ថ្ងៃទី២ ខៃ មៃសា ។ 
ឆ្នា ំ នៃះ ផ្កា សាគរូា៉ា បាន រកី ស្គសុ- 
សា្គាយ ខា្លាំង តាំងបី ថ្ងៃទី២២ ខៃ 
មីនា ពោល គឺ មួយ ថ្ងៃ យឺត ជាង 
កាល ពី រដូវ ឆប់ រីក បំផុត ដៃល 
បាន កើតឡើងឆ្នាំ ២០០២ ។

ទីភា្នាក់ងារ  បាន ឱៃយ ដឹងថា 
ចណំោម ទតីាងំ តៃតួ ពនិតិៃយ  ដើម 

សាគូរា៉ា ផ្លូវការ ទាំង ៥៨ នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃស ជប៉នុ ចនំនួ ២៤ 
កន្លៃង បាន ចាប់ ផ្ដើម ចៃញ ផ្កា 
នៅមុន ពៃល កំណត់ ។ ចំនួន 
១៤ ទីតាំងទៀត ចៃញ ផ្កា តាម 
រដូវ កាល ធម្មតា ។ 

ដើម សាគូរា៉ា ដៃល តៃូវ បាន 
តៃតួ ពនិតិៃយ ភាគ ចៃើន សទុ្ធតៃជា 
កន្លៃង លៃបី ៗ  និង មន ផ្កា អមៃបូរ 

យូសុីណុ ដ៏ ពៃញ និយម  ដៃល 
បាន ចៃញ ផ្កា រយៈ ពៃល  ២ 
សបា្ដៅហ៍ មុន ពៃល រុះ រោយ  បៃក 
តៃបក តូច ៗ  រាយ បា៉ាយ មក ដី ។ 

អ្នក បៃជ្ញ ដៃល បាន សិកៃសា 
កណំាពៃយ  នងិ កណំតត់ៃ បៃវត្ដ-ិ
សាស្ដៃ ជប៉ុន  បាន និយាយ ថា 
ផ្កា  ពៃ សាគូរា៉ា ក៏ បាន រីក  មុន 
កាល កំណត់ ផង ដៃរ ។ 

រដូវ សាគូរា៉ា ជាវៃលា នៃ ការ 
ជួប ជុំ របស់ ពលរដ្ឋ ជប៉ុន និង 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ បរទៃស  ថ្វីដៃបិតតៃ 
ឆ្នាំ នៃះ ជនជាតិ បរទៃស មិន 
អាច  មកទទួល នូវ បទពិសោធ 
ដ៏  សៃស់ សៃយ នៃ ផ្កា សាគូរា៉ា  
ដោយសារ វិបត្ដិ កូវីដ សកល ។ 

វាជា ការ បៃរឰ ពធិ ី ហាណាម ិ
តាម បៃពៃណី ឬ ការជួប ជុំ 

ទសៃសនា បុបា្ផា សាគូរា៉ា  ជាមួយ 
ពិធី ពិកនិក  ហើយ ជួប កាល ក៏ 
មន ការ ជប ់លៀង  គៃឿងសៃវងឹ  
ដៃល រៀប ច ំឡើង នៅ កៃម ដើម 
សាគូរា៉ា  ផង ដៃរ ។ 

ប៉ុន្ដៃ ឆ្នាំ នៃះ កម្មវិធី ជួប ជុំ         មិន 
តៃវូបាន លើក ទកឹចតិ្ដ ដើមៃប ីកាត-់ 
បន្ថយ          ការ រីក រាល ដាល នៃ 
ជំងឺកូវីដ ១៩ ៕ AFP/HR

គ្រឿង សំណ្រន  មានសមា្ភារការពារកូវីដ និង គ្រឿង តុបត្រងកាយ  សម្រប់ ដុត  បញ្ជនូ ទៅ ដូនតា នា រដូវកាល ឆ្រងម៉្រង ។ រូបថត AFP

ឈុតគ្រឿង ស្រន មា៉ាសីុនថត ទូរស័ព្ទ និងបរិកា្ខា រទំនើបៗ សម្រប់ ដុតស្រន ។ រូបថត AFP

សាគូរ៉ារីក ព្រញ ដើម  ១០ ថ្ង្រ    លឿនជាង រយៈព្រល មធ្រយម ដ្រល ត្រវូបានកត់ត្រ ។ រូបថត AFP ប្រជាជន ជបុ៉ន មិន អាច រំលង ឱកាស រីករយ នឹង រដូវ ផ្កា សាគូរ៉ារីក  ។ រូបថត AFP

រដូវឆេងម៉េងកូនចៅចិន
នៅម៉ាឡេសី៊បន្ថេមគេឿង
ការពារកូវីដដល់ដូនតា

ផ្កាសាគូរ៉ាឆាប់រីកម៊នរដូវកាលពេះតេការបេបេលួអាកាសធាត៊
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សង្វៀនហង្សមាស និងបាយ័ន បើកការប្កួតវិញ
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  សង្វៀន ហងៃសមាស ដៃល 
បាន ផ្អាក ការ បៃកួត ២សបា្តាហ៍ ដើមៃបី 
ទប់ សា្កាត់ ការ  រីករាល ដាល ជំងឺកូវីដ- 
១៩ នោះ នឹងបើក ការ បៃកួត វិញ នៅ 
ថ្ងៃសៅរ៍ នៃះ ចំណៃក សង្វៀន បាយ័ន 
ដៃល បាន ផ្អាក ការ បៃកួត ២ សបា្តាហ៍ 
ដៃរ នោះ ក ៏បើក ការ បៃកតួ ជា ថ្ម ីជាមយួ 
នឹង  សង្វៀន CNC  និងសង្វៀនថោន 
ដៃល សរុបទាំង អស់មាន ១១កម្ម វិធី 
ប៉នុ្តៃ ជាការ បៃកតួ  មានតៃមឹ ការ  ផៃសាយ 
ផ្ទាល ់តៃ  មនិ អនញុ្ញាត ឱៃយ មាន អ្នក ចលូ 
ទសៃសនាដូច គ្នា។

សមៃប ់ការ បើក ឱៃយ បៃ កតួ វញិ   របស ់
សង្វៀន ហងៃសមាស នៃះ គឺ ដើមៃបីបន្ត  
បៃកួត វគ្គ  ជមៃុះ សនៃសំ  ពិន្ទុ បង្គៃប់ កិច្ច  
ដើមៃបី ឆ្លង ចូល វគ្គ ជមៃុះ  ៨ នាក់ ចុង- 
កៃយ នៃ ពៃឹត្តិការណ៍ ដៃលគៃឱៃយ 
ឈ្មោះ ថា « King  Fighters» ប៉ុន្តៃ 
តាមរយៈការ បៃកួត៩សបា្តាហ៍ កន្លង 
មកនៃះ តៃវូបានគៃ មើល ឃើញ ថា  ការ-  
បៃកួតជាក់ស្តៃង មិនមាន ការ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ឬទាក់ទាញ ដៃល  មិន 
ស័ក្តិសម ទៅនឹង ឈ្មោះ ពៃឹត្តិការណ៍ 
នោះ ទៃ ចំណៃក  តម្លៃ ខ្លួន បៃ កួត របស់ 
កីឡាករ  ក្នុង វគ្គ ជមៃុះ  ក៏ នៅ មិន ទាន់ 
បាន បៃសើរ ចៃើន  ដូច សង្វៀន ដទៃ 
នោះដៃរ។ 

យ៉ាង ណាមិញ សមៃប់ការ បើក  
ការ បៃកួត ឡើង វិញនៃះ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
មនិអាច ទាកទ់ងអ្នក គៃប ់គៃង សង្វៀន 

ហងៃសមាស ដើមៃបសីមា្ភាស បានទៃ ប៉នុ្តៃ 
លោក  រាជ  សុផៃន  អគ្គ លៃខាធិការ 
សហព័ន្ធ កីឡា បៃ ដាល់ គុន ខ្មៃរ  និង   
ជា បៃធាន បច្ចៃកទៃស បៃ កួត  បៃចាំ  
សង្វៀន  ហងៃស មាស  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
សង្វៀន ហងៃស មាស  បាន បើក ឡើង វញិ  
នៅ សបា្តាហ៍ នៃះ  ដើមៃបី បន្ត  ការ  បៃ កួត  
បៃចា ំ សបា្តាហ ៍ទ ី១០ក្នងុ  ជមៃុះ វគ្គ សនៃស ំ 
ពិន្ទុ ចុង កៃយ  ដៃល មាន កីឡាករ 
ចំនួន ៤ គូ ។

 លោក  រាជ  សុផៃន  បាន លម្អិត ថា ៖ 
« តាម ការ បៃកួត វគ្គ ជមៃុះ  ចំនួន ៩ 
សបា្តាហ៍  កន្លង មក នៃះ យើង មាន 
ទិន្នន័យ  ដៃល ដឹង ពី សមាស ភាព 

កីឡាករ ណា  តៃូវ បាន ឡើង សឹង តៃ 
៩៩ ភាគ រយទៅ  ហើយ  អ៊ីចឹង  ការ បៃ - 
កតួ សបា្តាហ ៍នៃះ  អាច ថា ជា ការ បៃកតួ 
គមៃប់ កិច្ច តាម រូប មន្ត ប៉ុណ្ណោះ  ពៃះ 
ទោះ ជា លទ្ធផល បៃប ណា ក៏ មិន បៃ- 
បៃួល អ្វី ធំ ដុំនោះ  ដៃរ» ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖   «អនវុត្ត តាម 
រូប មន្ត បៃ កួត គឺ គណៈ កម្មការ វិនិច្ឆ័យ  
បាន សរុប ពិន្ទុ ឃើញ ថា  មាន កីឡា ករ 
៧នាកហ់ើយ  ដៃល មាន ពនិ្ទ ុគៃប ់គៃន ់ 
សមៃប ់ឡើង ទៅ វគ្គ ៨នាក ់ចងុ កៃយ  
ក្នុង នោះ មាន  ម៉ន  សាម៉ៃត  មក ពី ក្លិប 
ពៃក ឯងកីឡា  ទូច  ដៃវីដ  មក ពីក្លិប  
អរណុ រះ  លាភ  រដា្ឋា  មក ព ីបនា្ទាយ មាន- 

ជ័យ  ពុទ្ធ  សំបូរ   របស់ ក្លិប  ពុទ្ធ សៃរី វងៃស   
ថា  សារុន មក ពី ការពារ ជាតិ   ភួង  
ពិសិដ្ឋ  មក ពីក្លិប  តាឡី ដំរីមានរិទ្ធ  និង  
អៃ  អាំមា៉ារីន ភូថង  មក ពី ការ ពារ ជាតិ  
ហើយ នៅ សល ់កឡីាករ មា្នាក ់ទៀត  មនិ 
ទាន់ បៃប់ ឈ្មោះ បាន ទៃ ដោយ រង់ ចាំ 
លទ្ធផល បៃ កួត  នៅ សបា្តាហ៍ ទី ១០ 
នៃះ សិន» ។ 

សមៃប់ ការ បៃកួតទាំង ៤ គូ  នៅ 
សបា្តាហ៍ នៃះ  គឺ   ពៃឿង  សុជាតិ   របស់ 
កៃសួង ការពារជាតិ តៃូវ  ប៉ះ   ថន  ភឿត  
មក ព ីក្លមិ ឃ្លាងំ មឿង កឡីា ដៃលនៃះជា 
ការ បៃកួត បងៃ្គប់កិច្ច ពៃះ ពូល Aនៃះ 
មន៉ សាម៉ៃត នងិ លាភ រដា្ឋា បាន ឈ្នះ 
កៅ អី រួច ហើយ។ រីឯ  ថា  សារុន  របស់ 
កង យោធពល ខៃមរភមូនិ្ទ  តៃវូ ដណ្តើម 
យក លៃខ ១ និងលៃខ ២ បៃចាំពូលC 
ជាមយួ ភងួ  ពសិដិ្ឋ  ហើយ    អៃ  អាមំា៉ារនី- 
ភូថង    ជួប   ទូច ដៃវីដ ដៃលជា ការ- 
បៃកួតដណ្តើម យកលៃខ ១ និង លៃខ 
២  បៃចាំពូល D ។

ចំណៃក កីឡាករ លាភ  សំណាង  
មក ព ីខៃត្ត បាត ់ដបំង  តៃវូ ឈម ជាមយួ 
ពទុ្ធ  សបំរូ ហើយ ការ បៃកតួ ជមៃុះ ចងុ- 
កៃយក្នុង វគ្គ ១៦នាក់នៃះ គឺ លាភ 
សំណាង តៃូវ ធ្វើយ៉ាងណា ផ្តួល សំបូរ 
ឱៃយសន្លប់នៅមុនទឹកទី ២ ទើបរូបគៃ 
អាច បាន ឡើង ទៅ វគ្គ បន្ត ប៉ុន្តៃ បៃ-
សិនបើ   សំណាង  ធ្វើ មិន បានទៃ គឺ 
បាង កាយ៉ាក ជា អ្នក ឡើង ទៅវគ្គ 
៨នាក់ចុង កៃយជាមួយ ពុទ្ធ សំបូរ 
តំណាងឱៃយ ពូល B នៃះ៕  

កេុង ឌីស ប៊ើក : កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់  ជួប នូវ រឿង ដ៏ សៃន  អាមា៉ាស់ 
ដោយ ការ លៃង ចាញ់ កៃុម មា៉ាសៃដា្វាន 
ខាង ជើង (មា៉ាសៃដា្វាន ) ២-១ នៅ ផ្ទះ 
ខ្លួន ឯង កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ពុធ ដៃល 
លទ្ធផល នៃះ ធ្វើ ឱៃយ កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ សា្គាល ់
រស ជាត ិបរាជយ័ ជាលើក ដបំងូក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ២០ ឆ្នា ំសមៃប ់ការ ធ្វើ យទុ្ធនាការ  
បៃកួត ជមៃុះ  World Cup ហើយ 
សមា្ពាធ  កើ នឡើងកាន់ តៃ ខ្ពស់  ចំពោះ 

គៃូបង្វឹក លោក Joachim Loew ។
« ពិត ជា មាន អារម្មណ៍ ខក ចិត្ត ខា្លាំង- 

ណាស់ » ។ នៃះជា សម្ដី របស់ លោក 
Loew ដៃល ពោល ឡើងដោយ សៃងតូ- 
សៃងាត់  និង សោក សា្ដាយ ។

ខៃសៃ បមៃើ Eljif Elmas ដៃល លៃង 
នៅ កៃមុ Napoli ជា អ្នក ស៊តុ គៃប ់បាល ់
ជ័យ ជម្នះ ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ មា៉ាសៃដា្វាន នៅ 
មុន ៥ នាទី ចប់ ការ បៃកួត បនា្ទាប់ ពី 
គៃប់ បាល់ ប៉ៃណាល់ ទី របស់  Ilkay 

Gundogan ដៃល ជួយ ឱៃយ កៃុម ឥន្ទៃី 
ដៃក អាល្លឺម៉ង់  តាម ស្មើ  គៃប់ បាល់ នាំ - 
មុខ របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  Goran Pandev 
វ័យ៣៧ ឆ្នាំ នៅ ចុង ម៉ាង វគ្គ ទី ២ ។ 

កៃុម ជើង ឯក ពិភព លោក៤ សម័យ- 
កាលអាល្លមឺង៉ ់មនិធា្លាប ់ខក ខាន ចលូ  រមួ 
បៃកតួ បៃជៃង  ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារ ណ ៍ដ ៏ធ ំបផំតុ 
របស់ វិស័យ  បាល់ ទាត ់ នៃះ ឡើយ តៃ អត ់
បានចូល លៃង  ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៣០ ដៃល  
World Cup ចាប់ កំណើត លើក ដំបូង 
និងជាប់ ពិន័យក្នុង  ឆ្នាំ ១៩៥០។ 

កៃុម របស់ លោក Loew ពៃល នៃះ 
បាន ធា្លាក ់ទៅ លៃខ ៣ ក្នងុ ពលូ J ដោយ 
មាន គមា្លាត៣ ពនិ្ទ ុព ីកៃយ កៃមុ លៃខ ១ 
អាមៃនី ដៃល មាន ៩ពិន្ទុ ហើយ កៃុម- 
មា៉ាសៃដា្វាន នៅ  លៃខ២  ទោះ មាន ពិន្ទុ 
ស្មើ នឹង អាល្លឺម៉ង់ក៏ ដោយ ដោយសារ 
មានគៃប់ បាល់ ចំណៃញ ចៃើន ជាង ។ 

« យើង មាន គៃឹះ ល្អ កៃយមានជយ័- 
ជម្នះ  ២ហ្គៃម ដំបូង (ឈ្នះ អីុស្លង់ និង 
រូមា៉ានី)។ គោលដៅ  គឺ យក  ៩ ពិន្ទុ 
ហើយ  យើង បំផ្លាញ  ដោយសារ  តៃ 
កំហុស ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ កៃុម យើង » ។ 
នៃះ ជា ការ បន្ថៃម របស់ លោក Loew 
កៃយ កៃុមបរាជ័យ លើក ដំបូង ក្នុង វគ្គ 

ជមៃុះ World Cup គិតតាំង ពី  ចាញ់ 
អង់គ្លៃស  ៥-១   ក្នុងឆ្នាំ ២០០១ ។ 

បរាជ័យ នៃះគឺ គៃន់ តៃ ជា លទ្ធផល 
អាកៃក់ ចុង កៃយ១ទៀត ដៃល កើត 
មាន ចពំោះ អាល្លមឺង៉ ់បនា្ទាប ់ព ីជបួ នវូ ការ- 
អាមា៉ាស ់ដោយ តៃវូ អៃសៃប៉ាញ លត់ ៦-០ 
កាល ពី ខៃ វិច្ឆិកា និង ការ ធា្លាក់ តៃឹម វគ្គ 
Group Stage ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍World 
Cup 2018 នា បៃទៃស រុសៃសុី ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ ការ ចាញ់ ដៃល 
បញ្ចប ់ការ ឈ្នះ ១៨ ការ បៃកតួ ជាប ៗ់  គ្នា 
ក្នុង វគ្គជមៃុះ World Cup នឹង បន្ថៃម 
សមា្ពាធ កាន់ ខា្លាំង ចំពោះ អ្នក ចាត់ ការ 
កៃុម លោក Loew ដៃល បាន សមៃច 
រួច ហើយ ថា នឹង លាលៃង ពី តំណៃង 
ដៃល កាន់ មក អស់ រយៈ ពៃល១៥ ឆ្នាំ 
បនា្ទាប់ ពី ការ បៃកួត បៃជៃង ជើង ឯក អឺរ៉ុប 
Euro 2020  បញ្ចប់ ក្នុង ខៃ កក្កដា ។

អាល្លឺម៉ង់ និង គ្មោន សកម្មភាព បៃកួត 
អ្វ ី ឡើយ រហតូ ដល ់មាន ការ  បៃកតួកម្ដា 
សាច ់ដុ ំ ក្នងុ ខៃ មថិនុា ដើមៃប ីតៃៀម Euro 
2020 ដៃល ខ្លនួ តៃវូ បៃឈម កៃមុ ខា្លាងំ ៗ  
ក្នុង ពូល ដូច ជា កៃុម ជើង ឯក ចាស់ ព័រ- 
ទុយហ្គាល់ មា្ចាស់ ជើង ឯក ពិភព លោក 
បារាំង និង ហុង គៃី ៕ AFP/VN

កីឡាករ ភួង ពិសិដ្ឋ តេវូ បេកួតដណ្តើម យក លេខ ១ ជាមួយ ថា សារុន។ រូបថត សហ ការី

Pandev សុ៊ត ឱេយម៉ាសេដ្វាន នំាមុខ អាល្លម៉ឺង់ អំឡុងការ បេកួតជមេះុ World Cup។ AFP

 អាល្លម៉ឺង់ស្គាល់ពាក្យបរាជ័យលើកដំបូងរយៈព្ល២០ឆ្នាំ

មា្ចាស់ផ្ទះនឹងសម្ច  
បញ្ហាអ្នកគាទ្ំខ្លនួឯង
នៅឯEuro 2020 

កេុងឡូសាន : សហ ព័ន្ធ បាល់ ទាត់ 
អឺរ៉ុប (UEFA) ឱៃយដឹង  កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ 
ថា សា្ថាប័ន  សមៃច បញ្ចប់ ការ កមៃិត 
ចំនួន អ្នក ទសៃសនា ចំនួន៣០ ភាគ រយ 
ក្នុង  កីឡ ដា្ឋាន ដោយ ទំនង ជា អនុញ្ញាត 
ឱៃយ បៃទៃស មា្ចាស់ ផ្ទះ ជៃើស រីស ការ រឹត- 
បន្តងឹ ផ្ទាល ់ខ្លនួឯង  សមៃប ់ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍
បៃកួត បៃជៃង ជើង ឯក ដៃល រៀប ចំ ធ្វើ  
នៅ ទូទាំង  អឺរ៉ុប  នា  រដូវ កៅ្តា នៃះ ។

វិធាន ការ នៃះបាន កើត មានតាំង ពី ឆ្នាំ- 
មុន  ក្នុង គោល បំណង  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ 
ការ រាត តៃបត ពី វីរុស កូរ៉ូណា តៃ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ របស់ អ្នក គំ ទៃ នៅ តៃ តៃូវ បាន 
ហម ឃត់ ដដៃល ។

សា្ថាប័ន គៃប់ គៃង បាល់ ទាត់ អឺរ៉ុប   ឱៃយ 
ដឹង ថា ៖« ការ កមៃិត បៃប នៃះលៃង ចាំ- 
បាច់ ហើយ ហើយ ការ សមៃច ពី ចំនួន 
អ្នក ទសៃសនា ដៃល តៃូវ បាន អនុញ្ញាត   
គួរ តៃធា្លាក់ ទៅ ក្នុង ការ ទទួល ខុស តៃូវ 
ទាងំ សៃងុ របស ់អាជា្ញា ធរ ជាត ិឬ មលូដា្ឋាន 
ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ  ការ បៃកួត ទាំងនៃះ » ។

UEFA  បន្តថា ៖ « ដោយសារ ការ រឹត- 
បន្តឹង នៃ ការ ធ្វើ ដំណើរ កំពុង បន្ត មាន 
និង ដើមៃបី អនុវត្តវិធាន ការ ដៃល សម- 
ហៃតុ  សម ផល និង ទទួល ខុស តៃវូ ដើមៃប ី
ធ្វើ ឱៃយ ហនិភ័យ នៃ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ 
មាន កាន់ តៃ ទាបទៅៗ គណៈ កមា្មោធិការ 
នាយក  បៃតិបត្តិ បាន កំណត់  ដដៃល 
យក ការ សមៃច កាល ពី  ថ្ងៃ ទី១ ខៃ 
តលុា ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល ចៃង ថា  អ្នក គទំៃ 
កៃមុ ភ្ញៀវ ក្នងុ ចនំនួ មាន កណំត ់មយួ មនិ 
តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចូល រួម មើល ការ- 
បៃកួត របស់  UEFA ឡើយ » ។

UEFA បន្ថៃម ថា ៖ « ការ សមៃច នៃះ 
នឹង មាន សុពល ភាព រហូត ដល់ មុន ការ- 
បៃកួត វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃត័ៃរបស ់កៃមុ ដៃល នឹង 
ធ្វើ ឡើង ក្នុង ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ » ។

ដើម ខៃ នៃះ UEFA  បៃប់ AFP ថា 
ខ្លនួ  ចង ់ឃើញ វត្តមាន អ្នក គ ំទៃ នៅ គៃប ់
ហ្គៃម ដៃល តៃូវ ធ្វើ ទូទាំង១២  បៃទៃស  
ផៃសៃង គ្នា ចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ១ី១ ខៃ មថិនុា ដល ់
ថ្ងៃ ទ ី១១ ខៃ កក្កដា ។ ពៃតឹ្តកិារណ ៍ ដៃល 
នៅ តៃតៃវូ បាន  ហៅ ឈ្មោះ  Euro 2020 
តៃវូ បាន ផ្អាក កាល ព ីឆ្នា ំមនុ ដោយ សារ 
ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

« បៃសិន បើ មាន កៃុង១ ស្នើ នូវ  
សៃណារីយោអត់  មានអ្នក គំទៃ  ការ- 
បៃកួតដៃល គៃង ធ្វើ នៅ ទី នោះ អាច 
នឹង តៃូវ ប្ដូរទៅ កៃុង ផៃសៃង ដៃល អាច 
សា្វាគមន៍ អ្នក គទំៃ  »។ នៃះ ជាការ លើក- 
ឡើង របស់ សា្ថាប័នគៃប់គៃង បាល់ ទាត់ 
អឺរ៉ុប នៅថ្ងៃ ទី ១៧ ខៃ មីនា កន្លង មក ។

កៃុង មា្ចាស់ ផ្ទះ មាន ពៃល រហូត ដល់  
ថ្ងៃ ទី៧ ខៃ មៃសា  ក្នុង ការ បៃប់  UEFA 
ឱៃយ ដឹង ថា តើ  សៃណារីយោ របស់ ពួក គៃ 
មាន លក្ខខណ្ឌអ្វី  ខ្លះ នៅ មុន   កិច្ច បៃជុំ 
របស់ គណៈកមា្មោធិការ នាយក បៃតិបត្តិ 
នា ថ្ងៃទី ១៩ ខៃ មៃសា  ពោល គឺ នៅ មុន 
សមាជ បៃចាំ ឆ្នាំ របស់ សហព័ន្ធ នាកៃុង 
ម៉ុង ទៃឺ  បៃទៃស ស្វីស ៕ AFP/VN



ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នពំេញ : សមប្រុ ពណ ៌ទកឹឃ្មុ ំ  ភ្លរឺលោង បប្ នារ ី
ខ្មរ្ ស្នាមញញឹម មាន មន្តស្នហ៍្  ផ្សំ ទ្ពកោសល្យ   
និយាយស្ដី បង្កប់  ខ្លឹមសរ  ចំណ្ះដឹង បវរកញ្ញា-
ចក្កវាឡ តំណាង  កម្ពុជា កញ្ញា រ៉្ត សរីតា បាន 
ព្យាយាម ហ្វឹក ហាត់ យា៉ាងសកម្ម លើ វិញ្ញាស 
ប្កួត   រាជិនីសម្ស់ ដ្ល នឹង ប្ព្ឹត្ត ទៅ នៅ 
ទឹកដី  មហាអំណាច នា   ខ្ ឧសភា ខាងមុខ ន្ះ។

អស់រយៈព្ល ១ ឆ្នាំ កន្លះ ហើយ ដ្ល ការ- 
ប្កួត  បវរកញ្ញា ចក្កវាឡ បាន ពន្យារព្ល   ប្កួត  
ខណៈ កម្មវធិ ីគង្ មកដុ លើក ចងុ  កយ្ ត្វូ បាន 
ធ្វើឡើង តាំងពី ខ្ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ មក ម្ល្៉ះ។

មា្ចាស់មកុដ   រាជិនីសម្ស់  ចក្កវាឡ លើក ទី៦៨ 
កញ្ញាឯក Zozibini Tunzi មកព ីអា្រហ្វកិខាង- 
ត្បូង  មាន វ្លា  គ្ង តំណ្ង បានយូរ ជាង គ្ 
មនុនងឹ ការ បក្តួ លើកទ៦ី៩ នងឹ បព្្តឹ្តទៅ នៅ  
Seminole Hard Rock សណា្ឋាគារ និង 
កាសុីណូ ហូលីវូដ  ថ្ង្ទី១៦ ខ្ ឧសភា 
ឆ្នាំ២០២១ ដោយ មានការ ចូលរួម ពី  
កញ្ញា ឯក ប្មាណ៨០ ប្ទ្ស។ ន្ះ  
បើ យោង តាម ការ ប្កាស  ពី  Miss 
Universe កាលពីដើមខ្ មីនា។

ក្នុង នាម ជារាជិនី សម្ស់  តំណាង 
ប្ទ្ស បវរកញ្ញា វ័យ ២៥ ឆ្នាំ រ៉្ត 
សរតីា បាន លើកឡើង ថា៖ «នាងខ្ញុ ំ
ដឹង ថា  វា ជា ឱកាស 
១   ក្នុង  ១ ជីវិត 
ដ្ល មាន ខ្ស្- 
ពាក់  ឆៀងនៅ លើ  
ទ្ូង តំណាង 
ជាត ិនងិ ណន្ា ំ
ប្ទ្ស របស់ 
នាង ខ្ញុំ  គឺ ប្-
ទ្ស កម្ពុជា 
នៅ ក្នុង ការ- 
ប្កួត បវរ-
កញ្ញា ចក្កវាឡ។ 
នាង ខ្ញុំ បានលះបង់ កមា្លាំង 
កាយចិត្ត ដើម្បី ធ្វើឱ្យ ប្ទ្ស 
របស់ នាង ខ្ញុំ មាន មោទន-
ភាព!»។  

 រូបភាព វីដ្អូ សកម្មភាព 
ហ្វឹកហាត់ ទាំង វិន័យ កាយ-
វិការ និង ការ ដើរ  ម៉ូដ របស់ 
កញ្ញា បានទាក់ទាញ  សំឡ្ង 
គាទំ ្ព ីមហាជន  ដោយ កោត- 
សរសើរ នាងថា  រ៉្ត សរីតា 
ពិត  ជា ប្ក្ខនារី មានទាំង រូប- 
សមប្ត្ត ិសស្ ់ស្អាត ភាព ឈ្លាស វ ្
កាយវិការ រស់រវីក  និង  ពោរ-
ព្ញ ដោយ ចំណ្ះដឹង។

ក្ពី បទពិសោធ ជា  ពិធី-

ការនិ ីកញ ្ញា សរតីា ក ៏ធ្លាប ់សម្ដង្  
ក្នងុ ខស្ភ្ាពយន្ត ខ្ល ីនងិ វង្ ចនំនួ 
១០រឿង ផង ដ្រ ហើយ ន្ះ ក៏ 
ជាទុន ដើម្បី សម្ច ក្ដីសុបិន  
របស់នាង ធ្វើជា អ្នក ដឹកនាំ ខ្ស្- 
ភាពយន្ត  នា ថ្ង្ អនាគត។
ក្នុង ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ មកុដ  

បវរកញ្ញា ចក្កវាឡ  បវរកញ្ញា កម្ពជុា 
ដ្ល  មាន បទពិសោធ ជា  អ្នក- 

ផលិតកម្ម វិធី ទូរទស្សន៍  
ជា  ពិធីការិនី  និង ជា 
អ្នក និយាយ សធ-
រណៈ  អស់ រយៈ ព្ល 
ជិត ១០ ឆ្នាំ រូបន្ះ 
បាន  បន្ត  បណ្ដុះ កម្តិ 
ន្ ជំនឿ ចិត្ត ជឿជាក់ 
ជា រៀង រាល់ថ្ង្។

មុននឹង ធ្វើ ការ- 
សមា្ភាស អនឡាញ  

កាលពីចុង ខ្ មីនា  
កញ្ញា រ៉្ត សរីតា បាន  
ប្ប់ថា៖ «ផ្ន្ក មួយ 
ដ្ល  នាង ខ្ញុំ ចូលចិត្ត 
ជាង  គ្ នៅ ក្នុង ការ- 
ប្កួត  គឺ វគ្គ សំណួរ 
និង  ចម្លើយ។ ន្ះ គឺ 
ជា ព្ល ដ្ល នាង ខ្ញុំ 
មាន  អារម្មណ៍ រំភើប  
ភ័យ និង មាន ការ ប្- 
ជ្ង  ដូចគា្នា» ។ 

ការ ប្កួត បវរកញ្ញា 
ចក្កវាឡ លើកទី ៦៩ 
នៅ   រដ្ឋ ហ្វ្លរដីា  នងឹ  ធ្វើការ-  
ចាក់ ផ្សាយ ទូទាំង ១៦០ 
ប្ទ្ស និង ដ្នដី ៕
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កញ្ញា សារីតា  បាន បន្ត ហ្វឹកហាត់ សមត្ថភាព និង 
ជំនឿ ចិត្ត តេៀម  បេកួត ខេ ឧសភា។ រូបថត ហ្វ្សប៊ុក

រ៉េត សារីតា  ហ្វកឹហាត់ ខ្លាងំ តេៀម    
បេកួត   បវរកញ្ញា ចក្កវាឡខេ កេយ 

កីឡាការិនី ធន់ វិរៈពណ៌ ពេល ថត ជាមួយ សិសេសគុនលេបុក្កតោ របស់ កម្ពជុាផេសេង ទៀត កន្លងមក។ រូប សហ ការី

ធន់  វិរៈ ពណ៌  ចាក ចេញ ពី បេដាល់ 
ទៅ បង្ហាត់ លេបុក្កតោ  តាម អន ឡាញ
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ   ផល លំបាក ក្នងុការ 
រកដ្គូ ប្កួត ស្ប ព្លសង្វៀន 
ប្ដាល់ ស្ទើរ ត្ទំាងអស់ ល្ង 
រៀបចំ ឱ្យ មានការ ប្កួតគូ នារី នោះ 
បាន  កីឡាការិនី ជើង ខា្លាងំ និង មា្ចាស់ 
ខ្ស្ ក្វាត់ ប្ដាល់ គុន ខ្មរ្ អន្តរជាតិ  
ក្នងុ  ទម្ងន់ ៤៦ គ.ក្ ធន់ វិរៈពណ៌ 
សម្ច បោះ បង់  ប្ដាល់ គុន ខ្មរ្ 
ហើយ ងាក ទៅ ចាប់     គុន ល្បុក្កតោ 
ដើម្បីក្ ប្វាសនា និង ជីវភាព 
គួ្សរ ឱ្យ បាន ប្សើរ ឡើង។

ក្នងុ វ័យ ២២ ឆ្នា ំធន់ វិរៈ ពណ៌  
ធ្លាប់ បាន ព្យួរ ការ សិក្សា  ក្នងុ ឆ្នា ំទី 
២ នៅ សកល វិទ្យាល័យ ដើម្បី 
ចូល  ហាត់  ប្ដាល់ នៅ ចុង ឆ្នាំ 
២០១៧ ដើម្បី ឡើង  ប្កួត  រក ប្ក់ 
ចំណូល ហើយ តឹ្ម  រយៈ ព្ល ត្ 
ជាង ១ ឆ្នា ំ វិរៈពណ៌ បាន  កា្លាយ ជា 
កីឡាការិនី ជើង  ខា្លាងំ   ដ្ល  លំបាក 
រក ដ្ គូ ប្ កួត ជា មួយ  ខណៈ ការ 
ផ្គផូ្គង គូ នារី ក៏ កម្ នឹង មាន នៅ   
សង្វៀន ប្ដាល់  ផង  ដ្រ។

ការ គា្មាន ទី ផ្សារ ប្កួត នៅ លើ 
សង្វៀន ប្ដាល់គុនខ្មរ្ ន្ះ បាន 
បង្ខ ំឱ្យ ធន់ វិរៈពណ៌ សម្ច ចិត្ត 
ទៅ ចូល ហ្វកឹ ហាត់ គុន ល្បុក្កតោ 
មួយ ទៀត នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០១៨ 
ហើយ បោះបង់ ចោល ប្ដាល់ ដាច់ 
ត្ ម្តង បនា្ទាប់ ពីនាង  បាន បឹ្ង 
ប្ង ហ្វកឹ ហាត់ និង  វិវឌ្ឍខ្លនួកា្លាយ 
ជា អ្នក ជំនាញមា្នាក់ ន្ គុន ក្បុក្កតោ  
នៅ ក្នងុឆ្នា ំ២០២០ នោះ ដោយ  
វិរៈពណ៌ បាន កា្លាយ ជា គូ្ បង្គោល 
ដ្ល អាច បង្វកឹ គុន ល្បុក្កតោ  តាម 

អន ឡាញ  និង ជា តារា សម្តង្   ឱ្យ 
ផលិតកម្ម  «អាថាន់ ភាព យន្ត»  
ផ្នក្ វ្៉ តប់  និង ឆក ប្យុទ្ធ  ដ្ល 
មាន លក្ខណៈ សហាវៗ  ព្ម ទំាង 
ថត ស្ប៉ត  ពាណិជ្ជកម្ម ផង ដ្រ ។ 

ក្នងុ កិច្ច សមា្ភាសន៍ជា មួយ ភ្នព្ំញ- 
បុ៉ស្តិ៍  ធន់  វិរៈពណ៌  បាន និយាយ  
ថា ៖ «ខ្ញុំ ហាត់ ប្ដាល់ មួយ រយៈ  
និង ឡើង ប្ កួត ទទួល បាន ការ -   
រីក ចម្ើន ល្អ  បុ៉ន្ត ្មូល ហ្តុ ន្ 
ការ ចាក ច្ញ ពី ប្ដាល់  ដោយ- 
សរ ត្ លំបាក រក ដ្ គូ ប្ កួត ជា- 
មួយ  ពិស្ស កម្ម វិធី សម្ប់ យើង 
ជា កីឡាការិនី  មាន តិច តួច ណាស់ ។ 
ទោះ ជា យា៉ាង ណា  ខ្ញុ ំបន្សល់ ស្នាដ្  
បាន  ល្អ  មាន ស្ថតិិ ប្ កួត ល្អ  ដោយ 
បាន  ឈ្នះ ខ្ស្ ក្វាត់ ១  ផង ដ្រ  
ដោយ  កាល នោះ  ខ្ញុ ំមាន លោក គូ្  
ធន់  សុភា  និង លោក គូ្  មឺុន  សុភា   
ជួយ ជ្ម  ជ្ង  ខ្ញុ ំបាន ល្អ »។ 

នៅ ក្នងុប្ វត្តជិា អ្នក  ប្ កួត គុន 
ខ្មរ្   វិរៈពណ៌   ធ្លាប់ ប្កួត បាន  ១១ 
ដង  ឈ្នះ ៩  និង  ចាញ់ ២ ដង   ហើយ  
ចុង ខ្ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០១៩  ធន់  វិរៈពណ៌  
បាន ឈ្នះកីឡាការិនី មក ពី អា្រហ្វកិ 
ដើម្បី  ឈ្នះ បាន ខ្ស្ ក្វាត់ ពី ពឹ្ត្ត-ិ 
ការណ៍ ប្ដាល់  គុន ខ្មរ្ អន្តរជាតិ  
ក្នងុ ទម្ងន់ ៤៦ គ.ក្  ដ្ល ធ្វើ ក្នងុ 
ពិធី  បុណ្យ សមុទ្  ខ្ត្ត កំពត ។

ទោះ បីជាយា៉ាង ណា បច្ចប្ុបន្ន 
ន្ះ ក្មង្សី្ជា កូន ទី ៧  ក្នងុ គួ្សរ  
មាន បង ប្អនូ ៩ នាក់ ដ្ល រស់  នៅ 
ភូមិ ឃ្លាងំ មឿង លើ  ឃំុ ព្ក ក្បៅ  
សុ្ក ខ្សាច់ កណា្តាល  ខ្ត្ត កណា្តាល 
ធន់ វិរៈពណ៌ បានចាប់ យកត្   គុន 
ល្បុក្កតោ  ហើយ កញ្ញាទទួលបាន 

ឱកាស ប្ កួត សម្តង្ ឬ បងា្ហាញ សូ  
សម្ប់ ថត ឱ្យ  ផលិត កម្ម ភាព យន្ត 
មួយ ចំនួន ពិស្ស រៀប ចំ ឆក ប្- 
យុទ្ធ ផ្ន្ក ក្បាច់ គុន ន្ះ ត្ ម្តង ។  
ក្ ពី ន្ះ  វិរៈពណ៌  ជា គូ្ បង្គោល 
ក្បាច់ គុន កីឡា ល្បុក្កតោ  តាម 
ប្ព័ន្ធ អន ឡាញ «ល្បុក្កតោ ក្មង្- 
វត្ត ថាន់» ដ្ល ល្បី ល្បាញ គួរសម 
ខណៈ កូន សិស្ស  ហាត់ ភាគ  ច្ើន  
ជា ជន បរទ្ស ។ 

ធន់ វិរៈពណ៌ បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ការ ចាប់ យក អាជីព មួយ ន្ះ  ខ្ញុ ំ
មាន ភាព ជោគ ជ័យ ល្អ បន្ថម្ លើ 
ប្ដាល់ គុន ខ្ម្រ  ដោយអាច រក 
បាន   ប្ក់ ចំណូលមក  គ្ប់ គ្ង 
ជីវភាព   បាន សម រម្យ  និង បង្កើត 
ជា កុ្ម មួយ  ដ្ល មាន គូ្ ធំ ឈ្មាះ   
ឆន  ចន្ទវិ័រៈ  ហៅ លោក គូ្  អាថាន់   
មិន នៅ ចំណុះ ឱ្យ សហព័ន្ធ កីឡាគុន 
ល្បុក្កតោ កម្ពជុា នោះ ឡើយ»  ។ 

ជាមួយបទពិសោធ  ជីវិត យា៉ាង 
ជូរចត់ ធន់  វិរៈពណ៌  ជា កីឡាការិនិ 
ឆ្នើម បំផុត  ដ្ល តសូ៊ ក្នងុ ខ្ស្ ជីវិត 
លំបាក លំបិន ច្ញ ពី ញើស  និង 
ការ   ជឿ ជាក់ ខា្លាងំ លើ សមត្ថភាព 
ខ្លនួ ឯង  ទមំ្ង ចាប់ បាន អាជីព 
ល្អ ថ្ល ្ ថ្នរូ  និង រក បាន  ប្ក់ ចំណូល 
ល្អ សម រម្យ  អាច ជួយ ដល់ គួ្សរ  
បាន  ព្ះ  ក្ពី ច្ះ ក្បាច់គុន 
វិរៈពណ៌ អាច  ប្ើ ប្ស់ ភាស  
អង់ គ្លស្ បាន ល្អ និង  កំពង់ បន្ត ការ 
សិក្សា នៅ សកល វិទ្យា ល័យ  ផ្នក្ 
ជំនាញ រដ្ឋបាល សធរណៈ  និង 
ព័ត៌មាន វិទ្យា  ហើយ  កញ្ញា   បាន 
បញ្ជាក់ថា នឹង  មិន វិល ទៅ រក 
ប្ដាល់ គុនខ្មរ្ វិញ ទ្ ៕  

បវរកញ្ញាចក្កវាឡ   តំណាង កម្ពុជា កញ្ញា 
រ៉េត សារីតា ។ រូបថត ហ្វ្សប៊ុក
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