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ធនាគារពាណិជ្ជកាណាឌីយ៉ា
ចាប់ដៃគូជាមួយសាជីវកម្ម
ធានាឥណទានកម្ពុជាដើម្បី
ផ្ដល់ទុនបន្ថៃម...ទំព័រ៨

សេដ្ឋកិច្ច

តើដៃទី១នៃគណបក្សកុម្មុយនីស្ដ
ចិនជានរណាគៃ?ហៃតុអ្វីបានជា
លោកសុីជីនភីងកំពុងកាត់បន្ថយ
អំណាចពួកគៃ?...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

ជយលាភីពានរង្វាន់អក្សរ-
សិល្បិ៍ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
លើកទី៤នឹងបៃកាសលទ្ធ-
ផលខៃកៃយ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

មន្ត្រកីម្ពជុានិងអាម្ររិកចាត់ទុកការប្រគល់
វត្ថបុុរាណ២៧រូបមកឱ្រយកម្ពជុាវិញគឺជាផ្ល្រផ្កាន្រការចុះអនុស្រសរណៈរវាងប្រទ្រសទំាង២

រី សុចាន់

ភ្នំពៃញៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានបេ-
គល់វត្ថុបុរាណខ្មេរចំនួន២៧រូប រួម-
មាន រូបបដិមាផ្នេកពេះពុទ្ធសាសនា

និងពេហ្មញ្ញសាសនាសម័យអង្គរ
ដេលតេូវបានជួញដូរ មកឱេយកម្ពុជា
គេប់គេងវិញជាអ្វីដេលមន្តេីកម្ពុជា
នងិអាមេរកិចាត់ទកុការបេគល់នេះថា
ជាផ្លេផ្កានេការចុះអនុសេសរណៈរវាង

បេទេសទាំង២។
លោកជំុសុន្ទរីឯកអគ្គរាជទូតកម្ពជុា

បេចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក
CyrusVanceJr.រដ្ឋអាជា្ញានេការិយា-
ល័យរដ្ឋអាជា្ញាបេចាំសង្កាត់ញូវយ៉ក

កាលពីថ្ងេទី៩ខេមថិនុាបានចុះហត្ថ-
លេខាលើកិច្ចពេមពេៀងរវាងកម្ពុជា
និងរដ្ឋអាជា្ញានេសង្កាត់ញូវយ៉កស្តីពី
ការផ្ទេរសិទ្ធិគេប់គេងវត្ថុបុរាណរបស់
កម្ពុជាដេលតេូវបាន...តទៅទំព័រ ៦

ពិធី ចុះ ហត្ថលៃខាលើកិច្ចពៃម ពៃៀង រវាងពៃះ រាជាណាចកៃកម្ពជុានិង រដ្ឋ អាជា្ញានៃសង្កាត់ ញូវយ៉ក ស្ដពីី ការ ផ្ទៃរ សិទ្ធគិៃប់គៃង វត្ថបុុរាណ របស់ កម្ពជុាដៃល តៃវូ បាន ជួញ ដូរ ។ រូបសហការី

ក្រមុការងារ«ក»ផ្ន្រកកសិកម្មលើកពីបញ្ហាប្រឈមដើម្របីពង្រងឹផលិតកម្មក្នងុស្រកុ
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ បញ្ហាអគ្គសិនីមានតម្លេខ្ពស ់
កង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធដកឹជញ្ជនូនងិ
មានតម្លេខ្ពស់កង្វះបេពន័្ធធារាសាសេ្ត

ការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានរបស់គេឹះសា្ថាន
ហរិញ្ញវត្ថុនៅមានកមេតិទាបនងិមាន
អតេការបេក់ខ្ពស់ការយកពន្ធលើ
តម្លេបន្ថេមVATនិងការនាំចូលផល
វារីវបេបកម្មចេើនគឺជាបញ្ហាបេឈម

ដេលវិស័យឯកជនស្នើឱេយរដ្ឋាភិបាល
ជួយដោះសេយដើមេបីលើកកម្ពស់
សមត្ថភាពផលតិក្នងុសេកុនងិឈាន
ទៅបេកួតបេជេងលើទីផេសារអន្តរជាតិ។ 
ការលើកឡើងនេះតេូវបានធ្វើឡើង

ក្នងុឱកាសនេកចិ្ចបេជុំកេមុការងរ«ក» 
«ផ្នេកកសកិម្មនងិកស-ិឧសេសាហកម្ម»
ផ្នេកឯកជននេវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-
ផ្នេកឯកជនដេលរៀបចំតាមបេព័ន្ធ
វីដេអូកាលពីថ្ងេទី៩ខេមិថុនាដោយ

មានការចូលរួមពីលោកម៉ុងឫទ្ធីសហ-
បេធានកេុមការងរ«ក»ពេមទាំងថា្នាក់-
ដកឹនាំសភាពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុាតណំាង 
សមាគមវារីវបេបករនៅកម្ពជុាសមាគម
អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ... ត ទៅ ទំព័រ ៩

រដ្ឋាភិបាលត្រៀមថវិកាជាង
$៤លានច្រកជូនពលរដ្ឋ
ជាង៦មឺុនគ្រសួាររងផល-
ប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ

គ្រពូ្រទ្រយយកសំណាក
ពីអ្នកបើកបរតាក់សីុ
ខណៈរដ្ឋបាលក្រងុ
កំពង់ឆ្នាងំផ្អាកចំណត

ឡាយ សា មាន

ភ្នពំៃញៈ រាជរដ្ឋាភបិាលបានតេៀម
ថវិកាជាង៤លានដុលា្លារសមេប់
ផ្តល់ជូនដល់បេជាពលរដ្ឋជាង៦មុឺន
គេួសារដេលរងផលប៉ះពាល់ដោយ-
សារជំងឺកូវីដក្នុងអំឡុងពេលនិង
កេយពេលបិទខ្ទប់ជាលក្ខណៈទេង់-
ទេយធំនៅរាជធានីភ្នពំេញកេងុតាខ្មៅ
និងកេងុពេះសីហនុ។...តទៅទំព័រ  ២

អោម ប៊ុនធឿន 

កំពង់ឆ្នាំងៈ កេុមគេូពេទេយបានចុះ
ទៅយកសំណាកអ្នករត់តាក់សុី និង
អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅចំណតផេសារលើកេុង
កំពង់ឆ្នាំងកាលពីមេសិលមិញបនា្ទាប់ពី
រដ្ឋបាលកេុងបេកាសផ្អាកជាបណ្តោះ- 
អាសន្នចពំោះអ្នកបើកបររថយន្តតាក-់
សុីទាំងអស់ក្នុងកេុង...តទៅទំព័រ ៦
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រដ្ឋាភិបាល...
តពីទពំរ័ ១...នៅក្នងុ សន្ន ិស ីទ 

សារព័ត៌មាន ផៃសព្វផៃសាយ ស្តីពី 
កម្មវិធី ជំនួយ សង្គម ដល់ ពលរ ដ្ឋ 
នៅ តំបន់ បិទ ខ្ទប់ ទំាង៣ខាង លើ 
នៅ ថ្ងៃទី១០ ខៃមិថុនា  លោក 
ថៃ ង បញ្ញា ធន បៃតិភូ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល និង ជា អគ្គនា យ ក  ផៃន - 
ការ នៃ កៃសួង ផៃន ការ បាន ឱៃយ 
ដឹងថា បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល តៃូវ - 
បា ន កំណត់ គោលដៅដើមៃបី ទទួ ល- 
បាន សាច់បៃក់ នៃះ មាន ជាង 
៦ មុឺនគៃួសារ បើ គិត ជាចំនួន 
មនុសៃស មាន  បៃហៃល២០មុឺន 
នាក។់ លោក បញ្ជាក ់ថា៖«យើង 
ចាប់ផ្តើម ដំណើរ ការ សមា្ភាស 
គៃួសារ ដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់ 
ចាបព់ ីថ្ងៃទ១ី៨ ខៃឧសភា ដល ់
ថ្ងៃទី៣០ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០ - 
២១»។ 

ជា លទ្ធផល  ពលរដ្ឋ ជាង ៦១  
៦៧៨មឺុន គៃសួារ ក្នងុ តំបន់ បិទ-  
ខ្ទប់ ទាំង៣ បើ គិត ជា បៃជាជន 
បៃហៃល២០មុឺន នាក់ ហើយ 
ថវិកា ដៃល រដ្ឋាភិបាល  គៃង 
នឹង ចំណាយ គឺ   មាន ជាង ៤ 
លាន ដុលា្លារ។

លោក បន្តថា គៃួសារ ដៃល 
ទទួលបាន តាមរយៈ កម្មវិធី 
ឧបត្ថម្ភ សាច់បៃក់ ជាង ៦មុឺន 
គៃួសារ នៃះ គឺជា ជំនួយ បន្ថៃម 
ផៃសៃងទៀត ដៃល រដ្ឋាភិបាល 
បានឧបត្ថម្ភ សាច់បៃក់ ជូនដ ល់  
គៃួសារ កៃីកៃ និង ជន ងាយ រង - 
គៃះ ដោយ សារ កូ វីដ១៩ ក្នុង 
រង្វង់ ៧០មឺុន គៃសួារ ស្មើ បៃជា - 
ជន បៃមាណ ២,៨លាន នាក់ 
រួចមកហើយ។

បៃធាន នាយកដ្ឋាន សុខុមា ល - 
ភាព សង្គម នៃ កៃសួង សង្គម- 
កចិ្ច នងិ យវុនតីសិមៃបទា លោក 

ឈួ រ សុ បញ្ញា បាន ថ្លៃងថា  
កម្មវិធី ជំនួយ សង្គម  ជា សាច់ - 
បៃក់ នៃះ  ផ្តោត សំខាន់ ទៅលើ 
គោលដៅ ចំនួន៣ សមៃប់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ និង គៃួសារ ដៃល 
មាន ការលំបាក  ផ្នៃក ជីវភាព 
បៃជាពលរដ្ឋ  និង គៃួសារ ដៃល 
មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩ និង 
មានការ លំបាក ផ្នៃក ជីវភាព 
និង  គៃួសារ ដៃលមាន អ្នកសា្លាប់ 
ដោយសារ ជងំ ឺក ូវដី១៩នៅ ក្ន ុង 
ពៃតឹ្តកិារណ៍ ២០កុម្ភៈ ២០២១ ។

លោក បន្ថៃម ថា គៃសួារ ដៃល 
ស្ថិតនៅ តំបន់បិទខ្ទប់ មិនមៃន 
សុទ្ធតៃ ទទួលបាន សាច់បៃក់ 
ទាងំអសគ់្នា នោះទៃ គ ឺអាសៃយ័ 
ទៅលើ គៃសួារ នោះ មាន សា្ថាន - 
ភាព ធូរធារ ឬ មាន បញ្ហា ផ្នៃក 
ជីវភាព។ លោក ថា៖«ពលរដ្ឋ 
ដៃល នឹងតៃូវ ទទួលបាន ផល 
នៃះ  គឺ សំដៅ ទៅលើ គៃួសារ 
ដៃលមាន កំណត់ ជីវភាព 
លបំាក ហើយ ជាប ់ការស មា្ភាស 

នៃ ការកណំត ់អត្តសញ្ញាណ កម្ម 
ទើប អាច បើក សាច់ បៃក់ នោះ 
បាន »។

លោក សុបញ្ញា ថ្លៃង ថា   យន្ត ការ  
នៃ ការរៀប ចំនៃះ  មិនបាន រាប ់ - 
បញ្ចូល នូវមុខ សញ្ញា ២ ទី១ 
គៃសួារ ដៃលមាន នវូ បណ្ណ សម- 
ធ ម៌ កៃីកៃកមៃិត១ និង២ ដៃល  
កំពុង ទទួលផល ពី កម្មវិធី សាច់ - 
បៃក ់ជនូ គៃសួារ នងិ  ជន ងាយ- 
រងគៃះ អំឡុង កូ វីដ១៩ នោះ 
ទៃ។ មិន រាប់បញ្ចូល នូវ កម្មករ 
និយោជិត ដៃល ធ្វើការនៅ  ក្នុង 
វិស័យ  កាត់ដៃរ សម្លៀក បំពាក់ 
សៃបៃកជើង ពៃះ មុខសញ្ញា 
ទាងំអសន់ៃះគ ឺបាន រា បប់ ញ្ច ូល 
នៅក្នុង យន្តការ ដោយ ឡៃក 
របស់ កៃសួង ការងារ រួចហើយ ។

លោក  គសូបញ្ជាក ់ផងដៃរ ថា 
ការ ឧបត្ថម ្ភសាច់បៃក់ នៃះ នឹង 
តៃវូ បើក បាន តៃ១លើក គត់ ។

ទន្ទមឹនងឹ នៃះដៃរ  អភបិាលរង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ លោក នួន ផា -  

រ័ត្ន បាន ថ្លៃងថា នៅ រាជធានី - 
ភ្នំពៃញ គិត តៃឹម ថ្ងៃទី១០ ខៃ 
មិថុនា មាន អ្នក ឆ្លង កូ វីដ១៩ 
មាន ជាង ២៨ ០០០នាក់ និង 
អ្នកជា សះ សៃបើយ មាន ជិត ២ 
មុឺន នាក់ និង អ្នក  ដៃល កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល  មាន ចំនួន 
៩ពាន់ នាក់។ 

លោក បន្ត ថា ៖«ជាក់ស្តៃង 
ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ នៃ ជំនួយ សាច់ - 
បៃក់ កៃយ ការបិទ ខ្ទប់ នៃះ គឺ 
យើង បាន សៃង់ តួលៃខ  នៅ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ អ្នក ដៃល 
ប៉ះពាល់ សរុប៦២ ៥៩០គៃ ួសារ 
សមៃច សមា្ភាស មាន ៥៣ ៧៤ ៥ 
គៃួសារ និង សមៃច ឱៃយ ជាប់ ជា - 
សា្ថាពរ នៃះ មាន ៤៨ ១២០ 
គៃួសារ  ដៃលជា តួលៃខ ក្នុង 
កៃបខ័ណ្ឌ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ 
ទាងំមលូ ដោយ មនិ រាប ់ប ញ្ចលូ 
នូវ តួលៃខ កៃ១ កៃ២ និង បង - 
ប្អូន កម្មករ-កម្ម ការ ិនី នៅ តាម  
សហគៃស រោងចកៃ»។

យោង តាម សៃចក្តីណៃនាំ 
ស្តពីី នីតិវិធី និង យន្តការ នៃ ការ - 
បើក សាច់  បៃក់ សមៃប់ កម្ម វិធី 
ជំនួយ សង្គម ជា សាច់បៃក់បា ន  
ឱៃយដឹងថា សមៃប់ គៃួសារ មាន 
សមាជកិ ១នាក ់ទទលួបាន ថ្លៃ 
សៃបៀងអាហារ ១០មុឺន រៀល 
ថ្លៃ ទឹក សា្អាត   រយៈពៃល ២ខៃ 
ស្មើនឹង ទឹកបៃក់ ១៨ ០០០ រៀ ល 
ថ្លៃ អគ្គិសនី រយៈពៃល ២ខៃ 
ស្មើនឹង ទឹកបៃក់ ៣៨ ០០០ 
រៀល សរុប ទឹកបៃក់ ឧបត្ថម្ភ 
ទាំងអស់ ស្មើនឹង ចំនួន  ១៥៦ 
០០០ រៀល ។ 

សមៃប ់គៃសួារ ពល រដ្ឋ ដៃល 
មាន សមាជិក ២ឬ ៣នាក់ 
ទទួលបាន ថ្លៃ សៃបៀង អាហារ 
១១៣ ៥០០រៀល ថ្លៃ ទកឹសា្អាត  
រយៈ  ពៃល ២ខៃ  ស្មើនឹង ទឹក - 
បៃកច់នំនួ ៤៤ ៨០០រៀល ថ្លៃ 
អគ្គិសនី រយៈ ពៃល ២ខៃ ស្មើ - 
នឹង ទឹក បៃក់ ចំនួន ៨៥ ៤០០ 
រៀល សរុប ទឹកបៃក់ ឧបត្ថម្ភ 
ទាំងអស់ ស្មើចំនួន  ២៤៣ 
៧០០រៀល។

សមៃប់ គៃួសារ ដៃល មាន 
សមា ជិក ៤នាក់ ឡើង ទទួល- 
បាន ថ្លៃ សៃបៀង អាហារ ១២៧ 
០០០រៀល ថ្លៃ ទឹកសា្អាត រយៈ - 
ពៃល  ២ ខៃ  ស្មើនឹង ទឹកបៃក់ 
៦២ ០០០រៀល ថ្លៃ អគ្គិសនី 
រយៈ  ពៃល ២ខៃ ស្មើនឹង ទឹក បៃ ក់ 

១២២ ០០០រៀល សរុប ទឹក - 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ស្មើ នឹង ៣១១ 
០០០រៀល។

ដោយ ឡៃក សមៃប់ គៃួសារ 
ដៃល មាន អ្នកសា្លាប់ ដោយ សារ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ អនុវត្ត កៃបខ័ណ្ឌ 
ទូទាំង បៃទៃស នឹង ទទួលបាន 
ថ្លៃ សៃបៀងអាហារ ថ្លៃ ទឹកសា្អាត 
៥ខៃ និង ភ្លើង អគ្គិ សនី ៥ខៃ 
ទទ ួលបាន ទកឹ បៃក ់សរបុ ៤៤ 
មុនឺ រៀល សមៃប ់គៃសួារ ដៃល 
មាន សមាជិក មា្នាក់។ 

ចំពោះ គៃួសារ  ដៃល មាន 
សមាជិក ២ឬ៣ នាក់ នឹង 
ទទួល បានបៃក់ ចំនួន  ៦២៥ 
៥០០ រៀល និង គៃួសារ 
ដៃលមាន សមា ជិក ចាប់ ពី  ៤ 
នាក់ ឡើង ទៅ នឹង ទទួលបាន 
ទឹក បៃក់ សរុប ចំនួន ៧៦០  
០០០ រៀល។

លោកនា យក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន កាលពី ថ្ងៃទី៩ ខៃមិថុនា 
ឆ្នាំ២០២១ បានចៃញ សារ - 
លិខិត ជូន ដំណឹង ដល់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ដៃល រង ផលប៉ះពាល់  
ដោយ សារ ការបិទ ខ្ទប់ ទៃង់ - 
ទៃយ ធំ  ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
កៃងុ តាខ្មៅ នងិ កៃងុ ពៃះ សហីន ុ
នៃះ សូម រួសរាន់ ទៅ បើក សាច់ - 
បៃក់ ចាប់ពី ថ្ងៃ ជូនដំណឹង នៃះ 
តទៅ  នៅតាម បញ្ជរ វី ង ទូទាំង 
បៃទៃស ៕

វាគ្មនិនៅ ក្នងុ សន្នសីិទ សារព័ត៌មាន   ស្តពីី នីតិវិធី និង យន្ត ការ ផ្តល់ ជំនួយ សង្គម  ពីម្សិល មិញ   ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសុី 
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នាយករដ្ឋមន្ត្របីញ្ជាឱ្រយលុបចោលការបោះឆ្នោតសាកល្របងដើម្របីទប់សា្កាត់ឆ្លងកូវីដ
មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ី
ហ៊ុន សៃន បាន បៃកា ស បញ្ជា 
ភ្លាមៗ ទៅដល់ អាជ្ញាធររាជ ធានី - 
ខៃត្តទាំងអស់ ឱៃយ   លុបចោល នូវ 
ការ បៃមូល បៃជពលរដ្ឋ   ដើមៃបី 
រៀន ធ្វើ ការ បោះ ឆ្នាត  ជៃើសរើស 
កៃុម បៃឹកៃសា  ឃុំ សង្កាត់ ដៃលនឹង 
ធ្វើឡើង នៅ ថ្ងៃទី ២០ ខៃមិថុនា 
ដើមៃបី បញ្ចៀសនូវ ការ ឆ្លង រាល- 
ដាលនៃ វើរុស កូវើដ ១៩។

លោក  ហ៊ុន សៃន បាន ថ្លៃង 
តាម រយៈ សារជ សំឡៃង  កាល - 
ពី យប់ ថ្ងៃទី៩ ខៃ មិថុនា ឱៃយ 
 គណៈ កម្មាធិការ ជតិរៀបចំ ការ- 
បោះ ឆ្នាតតៃូវ   លុប ចោល នូវ ការ- 
រៀបចំហ្វកឹ ហ្វនឺ បៃជជន សមៃ ប់ 
ការ បោ ះឆ្នាត សាកលៃបង ជៃើ ស - 
រើស កៃមុ បៃកឹៃសា ឃំុ សង្កាត់ សមៃ ប់  
ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ។

លោកមន បៃសាសន៍ថា ៖  
« ដោយ យោង តាម សភព ការ ណ៍  
ជក់ ស្តៃង នៅកម្ពុជ  ជំងឺកូវើដ 
កំពុ ង វាយលុ ក  ដៃល ក្នុង មួយ 
ថ្ងៃៗ បៃជជន ឆ្លង រាប់ រយ នាក់  
និង  មន មនុសៃស សា្លាប់ ជរៀង- 
រាល់  ថ្ងៃ ។ ដូច្នៃះ  គ្មាន ការ ចំាបា ច់ 
ណា  ដៃល តៃូវ ធ្វើ ការ បោះ ឆ្នាត 

សាក លៃបងនោះ ទៃ ពៃះពៃល- 
វៃលា នៃះ យើង តៃវូ ផ្តល ់អា ទ ិភ ព  
នងិ បៃមលូ គៃប ់កម្លាងំ ទាងំ អស ់
ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវើដ - 
១៩ » ។ លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី 
បន្ថៃម ថា ពៃល វៃលានៃះ  មិន   
មៃន ជ ពៃល វៃលា ដើមៃបី បៃ មូ ល- 
បៃជជន មក ធ្វើ ការ រៀនសូតៃ 
ហើ យ ធ្វើ ការ បោះ ឆ្នាត សាក- 
លៃបង នោះ ឡើយ។ ពៃលវៃលា 
នៃះ សូមៃបី តៃគណៈ ក ម្មាធិ ការ  

រៀ ប  ចំការ បោះឆ្នាត ក៏តៃវូ តៃ 
ចូល រួម ដើមៃបី  បៃយុទ្ធ បៃឆំង  
ជ មួយ នឹង កូវើដ ១៩ ដៃរ។ ការ- 
បៃមូល ផ្តុំបៃជជន ដើមៃបីហ្វកឹ- 
ហា ត់កា របោះឆ្នាត  សាក លៃបង 
គឺគ្មាន ការ ចាំ បាច់ នោះ ទៃ។

លោក ហុ៊ន សៃន បាន មន 
បៃសាស ន៍ ថា៖«ដើមៃបី ចៀស វា ង 
នូវ កិច្ច ការ បនា្ទាន់ នៃះ ខ្ញុសូំម ចៃ ញ  
បទ បញ្ជា ទៅ អភិបាល រាជធានី - 
ខៃត្តទំាង អស់ សំុកំុ បៃមូល បៃជ   -  

ជន មក ធ្វើការ បណ្តះុ បណា្តា ល  
រៀន សូ តៃ  សមៃបក់ារបោះឆ្នាត 
សាកលៃបង នៃះ ចាប់ ពី ពៃល ទទួ ល  
បទ បញ្ជានៃះ តទៅ  ដោយសារ  
តៃនៅ តាម ខៃត្ត ខ្លះ នឹង ចាប់ ផ្តើម 
ធ្វើ ការ ហ្វឹកហាត់ ពី ថ្ងៃ ទី១០ នៃះ 
តទៅ  ដៃល ជ ហៃតុ ខ្ញុំតៃូវ បង្ខំ- 
ចិត្ត ចៃញ បទប ញ្ជា នៃះ ដើមៃបី ធ្វើ 
ការ ទប់ សា្កាត់ ការ បៃមូ ល បៃជ- 
ជន  ដើ មៃបីហ្វឹក ហាត់ នៃការ បោះ - 
ឆ្នាត  សាកលៃបង នៃះ ដៃល មិន- 

មៃនជ ការ ចំាបា ច់ទាល់ តៃ សោះ  »   ។
ជមួយ គ្នា នៃះដៃរ បៃមុខ រាជ- 

រដា្ឋា ភិបា ល ក៏បានសំុ អភ័ យ  ទោស 
ទៅដល់ អភិបាល រាជ ធានី - ខៃត្ត 
និង គណៈ កម្មាធិ ការ  រៀបចំ ការ 
បោះ ឆ្នាត  ចំពោះការ ចៃញ 
បទបញ្ជា លុប ចោល ការ ហ្វកឹ ហ្វ ឺន 
និងការ បោះឆ្នាត សាកលៃបង 
នៃះ ផង ដៃរ  ដោយ សារ លោក 
មិន  មន ជមៃើស ណា ឱៃយល្អ ជង 
ការ បញៃឈប់ នៃះ ទៃ។ 

លោក នាយករ ដ្ឋ មនៃ្តី បញ្ជាក់ 
ថា៖« យើង គោរព ទៅ តាមឯក- 
រាជភព របស់ គណៈ កម្មាធិការ 
ជតិ រៀប ចំការ បោះ ឆ្នា  ត  ដៃល 
គណៈ កម្មាធិការ នៃះ ទទួល នូវ 
កិច្ចការ ដ៏លំបាក របស់ អង្គនីតិ- 
បៃតិប ត្ត ិ និង អាជ្ញាធរ គៃប់  លំដា ប់-   
ថា្នាក់ ផង ដៃរ ប៉ុន្តៃ  តៃូវ យល់ ពីកា រ- 
លំបាក របស់ បៃជ ពលរដ្ឋ ដៃល 
កពំងុ រង នវូ ការ លបំាក ពកីារ វាយ- 
លុករបស់ កូវើដ ១៩»។

នៅ យប់ ថ្ងៃទី ៩ ខៃមិថុនា 
នោះ ដៃរ គណៈ កម្មាធកិារ រៀបច ំ
ការ បោះ ឆ្នាត (គ.ជ.ប.) បាន 
ចៃញ សៃចក្តី សមៃច ស្តីពី ការ 
លើក ចោល នូវ ការ អនុវត្ត ការ- 
បោះ ឆ្នាត សាក លៃបង ជៃើស- 
រើសកៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ  

២០២១ បនា្ទាប ់ពី មន លិខិត  ស្នើ 
សំុ លុប ចោល ជផ្លវូ   កា រ   ពី នាយក- 
រដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន សៃន។

លោក នុត សុខុម អនុ បៃធាន 
គណៈ កម្មាធិការ ជតិ រៀប ចំការ 
បោះ ឆ្នាត  បា ន  លើក ឡើង តាម 
រយៈ សៃចក្ត ីសមៃច ថា ការ អនុវ ត្ត 
ការ បោះឆ្នាត សាក  លៃបង ជៃើស- 
 រើ  ស កៃ ុមបៃកឹៃសា ឃំុ សង្កា ត់ ឆ្នាំ 
២០២១  តៃវូ បាន លបុ ចោល នៅ 
ក្នុង ឃុំ-សង្កាត់គោលដៅ ចំ នួន 
២៥ នៃរាជធានី ខៃត្ត ទាំង អស់ 
ទូទាំង បៃទៃស ។

គួរ បញ្ជា ក់ថា  ការរៀបចំ ការ- 
បោ ះឆ្នាត សាកលៃបង របស់  គ. - 
ជ. ប    នៃះធ្វើ ឡើង  ក្នងុ គោល បំណ ង 
សាកលៃបង កម្មវិធី រៀប ចំ បញ្ជ ីបៃក្ខ - 
ជន គណបកៃស នយោ  បាយ ឈរ   - 
ឈ្មាះ  បោះឆ្នាត  តាម បៃព័ន្ធ កំុពៃយូ ទ័រ 
ដើ មៃបី ដក បទពិ សោធ លើ ការ - 
អនុវត្ត វិធាន ការ ទប់  សា្កាត់និង ការ- 
ពារ  ការឆ្លង រោគ   រាត តៃបា ត កូវើដ - 
១៩  ក្នងុ កា រយិាលយ័ បោះឆ្នាត  
សាកលៃបង ការបៃើ គំនូស សញ្ញា 
គំទៃ គណ បកៃស នយោ បាយ លើ 
សន្លឹកឆ្នាត  និង សាកលៃបង កម្ម     - 
វិធី តៃួត ពិនិតៃយ ផ្ទៀងផ្ទាត់និង បូក-  
សរុប លទ្ធ ផ ល  នៃ ការ បោះ     ឆ្នាត 
តាម បៃព័ន្ធ កុំពៃយូទ័រ ៕

លោក  ហុ៊ន សេន   បញ្ជា ឱេយ លុប ចោល  ការ បេមូល បេជា ពល រដ្ឋ ទៅ រៀន បោះ ឆ្នោត សាក លេបង ។ រូបថត SPM


 ជ ផលិតផល ធានារា៉ាប់រង មន តម្លៃ 

សមរមៃយ លើ បៃព័ន្ធ ឌីជីថល ដំបូង 
បង្អស់ នៅ កម្ពជុ ដៃល អាច រក ទិញ 
បាន លើ Pulse by Prudential 
ដៃលជ កម្មវិធី សុខភព និង សុខុ-
មលភព នៅ លើ ទូរស័ព្ទដៃ ។ 

 រដូវវសៃសា បាន ឈានចូល មកដល់ 
បាន  នំានូវ ក្តបីារម្ភ ពី ការឆ្លង ជំងឺ គៃនុ 
ឈាម និង គៃនុចាញ់ មកដល់ បៃជ-
ជន  កម្ពុជ យើង ។ ដូច នៃះ ហើយ 
ដើមៃបី ជួយ សមៃលួ ដល់ គៃសួារ កម្ពជុ 
ក្នុងការ រៀបចំ ផៃនការ ហិរញ្ញវត្ថុ 
សមៃប់ ទប់ទល់ នឹង ចំណាយ  លើ 
ការដោះសៃយ បញ្ហា សុខភព ដៃល 
មិនបាន រំពឹងទុក បណា្តាលមកពី ជំងឺ-
ឆ្លង ទំាងពីរ នៃះ ពៃ ូដិ នស ល កម្ពជុ 
ដៃលជ កៃមុហុ៊ន ឈានមុខ គៃ ក្នងុ 
ការផ្ដល់សៃវា ថៃរកៃសា សុខភព និង 
ធានារា៉ាប់រង តាម បៃព័ន្ធ ឌីជីថល 
បានបៃកាស ចៃញលក់ ផលិតផល 
ធានារា៉ាប់រង «មូស សំុ ចាញ ់» ដៃល 
មន   តម្លៃ ទាប បុ៉ន្តៃអាចជួយ សមៃលួ 
បន្ទកុ ចំណាយ ដល់ អ្នក ដៃល កើត ជំងឺ 
គៃនុឈាម និង គៃនុចាញ់ ។ 

« បៃសកកម្ម របស់ ពៃ ូដិ នស ល គឺ 
ធ្វើឱៃយ បៃជជន កម្ពជុ អាច ទទួល បាន 
ការធានា រា៉ាប់រង សុខភព ទំាង អស់គ្នា 

ហើយ ការដាក់ចៃញ ផលិតផល 
ធានារា៉ាប់រង មូស សំុ ចាញ់ ដៃល មន 
តម្លៃ ចាប់ពី $4 ក្នងុ មួយ ឆ្នានំៃះ គឺជ 
ឧទាហរណ៍ ជក់ស្ដៃង មួយ នៃ ការ 
បំពៃញ បៃសកកម្ម នៃះ ។ នៃះក៏ ជ 
ឱកាស   សាកលៃបង មួយ សមៃប់ បៃ-
ជជន កម្ពជុ ក្នុង ការគិតគូ ពី ការ-
ការពារ សមៃប់ គៃសួារ ដោយ ចាប់ 
ផ្តើម ពី ការធានារា៉ាប់រង ទៅលើ សុខ- 
ភព ហើយ យើង ក៏ រើករាយ ក្នងុ ការ 
ផ្តល់ជូន ជមៃើស  នៃ ការការពារ ជ 
ចៃើន ដើមៃបី សុខភព និង សុខុមល- 
ភព ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថ ុរបស់ ពួកគត់ » ។ 
នៃះ ជការ បញ្ជាក់ របស់លោក San-
jay Chakrabarty អគ្គនាយក នៃ 
កៃមុហុ៊ន ពៃ ូដិ ន  ស  ល កម្ពជុ ។ 

  ផលិតផល ធានារា៉ាប់រង «មូស សំុ 
ចាញ់» នៃះ តៃវូ បានបៃកាស នៅ ថ្ងៃទី 
២៤ ខៃឧសភ ដៃលមនផ្ដល់ជូន ជ 
4កញ្ចប់ និងមន អត្ថបៃយោជន៍ ផៃសៃង 
ពីគ្នា សមៃប់ អតិថិជន ជៃើសរើស 
និង មនតម្លៃ សមរមៃយ សៃបតាម 
តមៃវូការ ជក់ស្ដៃង នៃ គៃសួារ នីមួយៗ 
ហើយ អាច លក់ ជូន បៃជជន នៅ 
កម្ពជុ ដៃលមន អាយុ ពី 1ឆ្នា ំដល់ 
60ឆ្នា ំហើយ អតិថិជន អាច បន្ត សុព-
លភព បណ្ណ សនៃយា រា៉ាប់រង ដៃល បាន 

ទិញ នោះ ក៏បាន ឬមួយ ទិញ ផលិត- 
ផល  នៃះ ជថ្ម ីក៏បានជ រៀងរាល់ ឆ្នា ំ។    

 ដើមៃបី ទិញ ផលិតផល ធានារា៉ាប់រង 
«មូស សុំ ចាញ់» អតិថិជន តៃូវ ទាញ 
យក កម្មវិធី Pulse ពី App Store 
ឬ Google Play Store រចួ ចលូទៅ 
កាន់ មុខងរ លក់ ផលិតផល អៃ ឡិ ច- 
តៃូ និក ឈ្មាះ PRU Shoppe ដើមៃបី 
ទិញ ។ 

 អំពី Pulse by Prudential

Pulse by Prudential គឺជ 
កម្មវិធី សុខភព លើ ទូរស័ព្ទដៃ បៃជំុ 
ទៅដោយ មុខងរ សមៃបូរបៃប ហើយ 

ជ កម្មវិធី ដំបូងបង្អស់ ក្នងុ តំបន់ ដៃល 
ផ្ដល់ ទិដ្ឋភព ទំាង មូលនៃ ការគៃប់គៃង 
សុខភព ជូន អ្នកបៃើបៃស់ ។ កម្មវិធី 
ដៃល ដំណើរការ ដោយ យន្ត បញ្ញា- 
និមិត្ត (AI-Powered) និង ផ្ដល់ 
ព័ត៌មន ពាក់ព័ន្ធ ទាន់ពៃលវៃលា នៃះ 
នឹង នៅ ជមួយ អ្នកបៃើបៃស់ គៃប់-
ពៃល  ដើមៃបី សុខភព  និង សុខុមល-
ភព ហើយ ផ្ដល់ លទ្ធភព ជូន ពួកគត់ 
ឱៃយ អាច បង្ការ ពនៃយារ និង ទទួលបាន 
ការការពារ លើ ការចាប់ផ្ដើម នៃ ជំងឺ 
នានា ។ 

Pulse ជ ផ្នៃក មយួ នៃ យទុ្ធសាស្តៃ 
ទទូាងំ តបំន ់នៃ កៃមុហ៊នុ ពៃ ូដ ិនស ល 

ដៃល មនបំណង ធ្វើឱៃយ បៃជជន 
គៃប់រូប ក្នុង ទ្វីបអាសុី មនលទ្ធភព 
ទទួលបាន សៃវា ថៃរកៃសា សុខភព 
ដៃល ល្អ តាមរយៈ ការបៃើបៃស់    
បច្ចៃកវទិៃយា ឌជីថីល នងិ កចិ្ចសហការ 
ជមួយ ដៃគូ ដ៏ ល្អៗ ជចៃើន ។ 

 បនា្ទាប់ពី ដាក់ឱៃយ បៃើបៃស់ នៅ 
បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី កាលពី ខៃសីហា 
២០១៩ កម្មវិធី Pulse ឥឡូវនៃះ 
ក៏បាន ដាក់ឱៃយ បៃើបៃស់ នៅ បណា្តា 
បៃទៃស ចនំនួ ១១ ថៃមទៀត ហើយ 
មន ដាក់បញ្ចូល មុខងរ ល្អៗ ជ- 
ចៃើន  ដូចជ មុខងរ ពិនិតៃយ រោគ-
សញ្ញា (Symptom Checker) 
ការវាយតម្លៃ លើ សខុភព (Health 
Assessment) សៃវា សុខុមល-
ភព បគុ្គល នងិ ការពគិៃះ យោបល ់
តាម វើដៃអូ ជមួយ វៃជ្ជបណ្ឌិត និង 
គៃូពៃទៃយ ឯកទៃស ។ 

 ចាប់តាំងពី បានដាក់ ឱៃយបៃើ បៃស់ 
រៀងមក Pulse មន អ្នក ទាញយក 
មកបៃើបៃស់ ចំនួន ៩លាន ដងរួច 
ហើយ នៅក្នុង ទ្វីបអាសុី ។ 

សមៃប់ ព័ត៌មន បន្ថៃម និង ដើមៃបី 
ទាញយកកម្មវិធី Pulse សូម ចូល 
ទៅកាន់គហៃទំព័រ 

www.wedopulse.com ៕ 

ក្រុមហ៊ុន ព្រូ ដិ នស ល ប្រកាស ច្រញលក់ ផលិតផល « មូស សុំ ចាញ់ » 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី១១ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

លោក គង់ សោ ភ័ណ្ឌ ថា នឹង ដោះ ស្រាយ ទំ នាស់  ដី ធ្ល ីក្នងុ ដី របស់ រដ្ឋ នៅ 
ស្រាកុ អង្គ ស្នលួ   ឱ្រាយ បាន ឆាប់  ខណៈ គណៈ កម្ម ការ មាន ព័ត៌ មាន អស់ ហើយ

នៅ សុី វុត្ថា 

 កណ្ដាលៈ គណៈ កម្ម ការ អន្តរ កៃ- 
សងួ នៅ ថ្ងៃ ទ ី៧  ខៃ ម ិថ ុនា ឆ្នា ំ២០២១  
បាន បើក កិច្ច បៃជុំ  ដើមៃបី ពិ ភា កៃសា រក  
ដ ំណោះ សៃយ  ឱៃយ បាន ឆប ់ លើ បញ្ហា 
វិ វាទ ដីធ្លី  ដៃល បាន ផ្ទុះ ជា អំពើ ហិងៃសា 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣  ខៃ មិ ថុនា ស្ថិត នៅ ចំ- 
ណចុ  ចម្ការ បា រាងំ  ឃុ ំទលួ ពៃជ  សៃកុ 
អង្គ ស្នួល។ 

 លោក គង ់សោ ភ ័ណ្ឌ អភ ិបាល ខៃត្ត 
ក ណ្តាល  បាន បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ 
ទ ី៧  ខៃមថិនុា  ថា  ការ ដោះ សៃយ លើ 
បញ្ហា ទំ នាស់ ដីធ្លី ក្នុង ដី របស់ រដ្ឋ នៃះ គឺ 
មិន យូរ នោះ ទៃ ពៃះ គណៈ កម្ម ការ 
មន ព័ត៌ មន អស់ ហើយ នៅ តៃ តៃួត- 
ពិនិតៃយ ឡើង វិញ ដើ មៃបី សមៃច តៃ  
ប៉ ុណោ្ណោះ ។ លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«គណៈ- 
កម្ម ការ អន្តរ កៃ សួង ក៏ បាន ពិភា កៃសា 
ដើមៃបជី ំរញុ ធ្វើ យ៉ាង ណ ឱៃយ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ដៃល មន ដី ជម្លោះ នៃះ ចូល រួម ជា-  
មួយ នឹង រាជ រដ្ឋា ភិ បាល និង កៃ សួង 
ពាក់ ព័ន្ធ ដើ មៃបី ដោះ សៃយ ផល ប៉ះ- 
ពាល ់នៃះ ឱៃយ បា ន ឆប ់។  ដោះ សៃយ 
ជា គោល ន យោ បាយ បៃ ហៃល ជា 
ដោះ សៃយ ជា ថ វិកា តាម មើល » ។ 

 លោក សោ ភ័ ណ្ឌ ថ្លៃង ថា ដី នោះ  
នងឹ មន បៃ យោ ជន ៍ធ ំសមៃប ់បៃ ទៃស- 
ជាតិ  គឺជា កន្លៃង កង ទ័ព ស មៃ ប់ ដក់ 
សម្ភារ បរិ កា្ខា រវិ ស្វ កម្ម ផៃសៃងៗ និ ង  
ស មៃប់ អភិ វឌៃឍ ខាង បរិ ស្ថាន សំ រាម- 
រងឹ  ស ំរាម រាវ ស ំរាម កៃ ច្នៃ ឱៃយ មន លក្ខ ណៈ 
ទំ នើប  និង ឱៃយ បា នស្អាត សមៃប់ បៃ- 
យោ ជន៍ ជាតិ និង គៃប់ គៃង ដី ស ធា- 
រណៈ ឱៃយ បាន ល្អ ជា ពិ សៃស ជា ការ-  
អភិ វឌៃឍ ថ្មី នៅ ក្នុង តំ បន់ នៃះ ផង ដៃរ ។ 

 លោកថ្លៃង ដោយ យោង តាម លទ្ធ- 
ផល នៃ កិច្ច ពិ ភា កៃសា អន្តរ កៃ សួង នឹង 
តៃូវ កំ ណត់ ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់  អំ ពី 
ទហំ ំនៃ ផ្ទៃ ដ ីនៃះ សៃប តាម ការ ក ំណត ់
នៃ ចៃបាប់ នឹង ដក់ ចៃញ ផៃន ការ ដោះ- 
សៃយ គោល ន យោ បាយ ជូន បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ  ដោយ នឹង ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ  
ជាក់ ស្តៃង ពី ចំ នួន បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល 
អា សៃ័យ ផល នា ពៃល កន្លង មក និង 
បៃ ជា ពល រដ្ឋ ណ ខ្លះ  ដៃល មិន បាន 
 អា សៃ័យ ផល ហើយ ញុះ ញង់ ឱៃយ មន 
ការ តវា៉ា ។ ព ិសៃស ក ៏នងឹ សៃវ ជៃវ តាម 
នីតិ វិធី ផ្លូវ ការ  ចំ ពោះ អ្នក ដៃល បង្កើត 
បញ្ហាបន្ត ទៀត  ដើ មៃបី កោះហៅ មក  
ណៃ នា ំអប ់រ ំ ប៉នុ្តៃ បើ ធ្ងន ់ធ្ងរ  នងឹ ធ្វើ ទៅ 
តាម នីតិ វិធី ផ្លូវចៃបាប់ ។ 

 លោក គង់ សោ ភ័ណ្ឌ ថ្លៃង ថា រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល មិន ចង់ ឱៃយ ពល រដ្ឋ  អា សៃយ័-  
ផល នៅ លើ ដ ីនៃះ ទៀត នោះ ទៃ  ពៃះ 
វា នឹង មិន ផ្តល់ ដល់ សកា្តា នុ ពល សៃដ្ឋ- 
កិច្ច ជូន ពល រដ្ឋ ដៃល រស់ នៅ ទី នៃះ 
ទៀត ទៃ។ 

 លោក បន្ត ថា ៖ « ចំ ពោះ បៃជា ពល រដ្ឋ 
ដៃល រង គៃះ បច្ច ុបៃបន្ន នៃះ មន ស្ថាន-  
ភាព ធូរ សៃបើយ ហើយ   រដ្ឋ នឹង ដោះ សៃយ 
ទៅ លើ ការ ពៃយា បាល សុខ ភាព និងផ្តល់ 
ថ វិកា មួយ ចំនួន ដើ មៃបី ដោះ សៃយ ជីវ- 
ភាព តាម ស្ថាន ភាព ជាក ់ស្តៃង  ខណៈ 
ដៃល អ្នក បៃ ពៃឹត្ត ក៏ នឹង តៃូវ សៃវ ជៃវ 
អនុ វត្ត ទៅ តាម ផ្លូវ តុលា ការ » ។ 

កចិ្ច បៃជុ ំអន្តរ កៃ សងួ ធ្វើ ឡើង  កៃយ 
ពី បៃ ជា ពល រដ្ឋ បៃ មណ  ជាង ១០០  
គៃសួ រ កាល ព ីថ្ងៃ ទ៣ី ខៃ មថិនុា  បាន 
បៃម ូល ផ្តុ ំគ្នា តវា៉ា ពាក ់ពន័្ធ ដ ីទ ំនាស ់ នៅ 
លើ ដី របស់ រដ្ឋ ( ដី ចម្ការ បា រាំង ) ស្ថិត 
នៅ ឃុំ ទួល ពៃជ  សៃុក អង្គ ស្នួល  ខៃត្ត 
កណ្តាល  បាន បណ្តាល ឱៃយ មន អំពើ 
ហិងៃសា កើត ឡើង រវាង កៃុម បៃ ជា ពល- 
រដ្ឋ តវា៉ា និង កៃុម ទា ហាន និង មន បៃ - 
ជា ពល រដ្ឋ ម្នា ក់ ឈ្មោះ  មុំ ចនា្ថា ភៃទ 
បៃុស  អាយុ  ៥៦  ឆ្នាំ តៃូវ គៃប់ កាំ ភ្លើង 
តៃង់ កៃម ស្មោ ធា្លោយ ដល់ កៃយ និង  
តៃវូ បាន បញ្ជនូ ទៅ ពៃយា បាល នៅឯ មន្ទរី-  
ពៃទៃយ កាល ម៉ៃត។ 

 នៅ ថ្ងៃទី៤ ខៃ មិថុនា ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
បាន  ចុះ ទៅ ដល់ ទី តំាង ដី ទំនាស់ ដោយ  
បាន ឃើញ បៃជា ពល រដ្ឋ ជិត ១០០ 
នាក់ កំ ពុង ឈរតវា៉ា កៃម ដើម ឈើ 
និងយម គៃឿង ចកៃ  កុំ ឱៃយ ធ្វើ ស កម្ម- 
ភាព  ឈូស ឆយ ដី ។ ពួក គត់ បាន និ- 
យយ ថា  ពួក គត់ មក តវា៉ា ដើមៃបី រក 
 ដំ ណោះ សៃយ  ពៃះ ទា ហាន បាន 
បាញ់  បៃ ជា ពល រដ្ឋ ឱៃយ រង របួស ម្នាក់  និង  
យក ដី របស់ ពល រដ្ឋ ដៃល អា សៃយ័ ផល  
យូរ ឆ្នាំ មក ហើយ  ហើយ កៃុម ទា ហាន 

ដៃល មក យក ដី ដៃល ពល រដ្ឋ អា សៃយ័-  
ផល នៃះ សៃប ពៃល ដៃល ដី ទី នោះ 
ឡើង ថ្លៃ ។ 

  អ្នក កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ បាន ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ កន្លៃង បោះតង់ របស់ កៃុម 
ទា ហាន ដៃល មន គៃឿង ចកៃ នៅ 
ចម្ងា យ បៃ មណ  ជិត ១គីឡូ ម៉ៃតៃ  ពី 
កៃមុ ពល រដ្ឋ តវា៉ា ដើ មៃប ីសរួ នា ំ ប៉នុ្តៃ មនិ 
មន ទា ហាន ណ ម្នាក់ ហា៊ាន ផ្តល់ បទ- 
សម្ភាស នោះ ទៃ ។

 ទា ហាន ម្នាក់ នៅក្នុង  ទី តាំង  នោះ 
 ន ិយយ ដោយ មនិ បញ្ចៃញ ឈ្មោះ ថា ៖ 
« មៃ ខ្ញុ ំមនិ នៅ ទ ីនៃះ ទៃ  មនិ មន អ្នក ណ  
ម្នា ក់ ហា៊ាន ផ្ដល់ ព័ត៌ មន នោះ ទៃ » ។ 

 លោក គំ រិ ទ្ធ អាយុ ៤០ឆ្នាំ រស់ នៅ 
ភូមិ អង្គ តា សិត  នៃ ឃុំទួល ពៃជ បៃប់ 
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី៦ ខៃ មិថុ នា ថា 
កៃយ ពី ការ តវា៉ា អស់ រយៈ ពៃល ៣ ថ្ងៃ  
បៃ ឆំង ទៅ នឹង កៃុម យោ ធា ដៃល បាន 
ដក់ គៃឿង ចកៃ មក ឈូស ឆយ ដី នៅ 
ក្នងុ តបំន ់ដៃល បៃជា ពល រដ្ឋ កពំងុ បៃើ- 
បៃស់ អា សៃ័យ ផល ដំ ណំ នៅ ក្នុង 
ចម្ការ បា រាងំ នៃះ ក ៏បាន ផ្អាក ការ តវា៉ា ជា 
បណោ្តាះ អា សន្ន វិញ  នៅ ពី ថ្ងៃ ទី៦  ខៃ 
មថិនុា  បនា្ទាប ់ព ីមន្តៃ ីរបស ់រដ្ឋ បាល ខៃត្ត 
កណ្តាល បាន ដើរ បៃប់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
តាម ខ្នង ផ្ទះ  នៅ ក្នុង តំបន់ ជម្លោះ នោះ  
ដោយ បាន សនៃយា ថា  នឹង ស្វៃង រក ដំ- 
ណោះ សៃយ ក្នងុ ជម្លោះ នៃះ ហើយ ក ៏
មិន អន ុញ្ញាត ឱៃយ មន គៃឿង ចកៃឈូស- 
ឆយ បន្ត ដៃរ ។ 

 លោក គំ រិ ទ្ធ បន្តថា  អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត 
កណ្តា ល បាន បៃប់ ដល់ អាជា្ញា ធរ ឃុំ  

នងិ ភមូ ិ បៃ កាស ឱៃយ ពល រដ្ឋ តាម ខ្នង ផ្ទះ 
ផ្អាក ធ្វើ ការតវា៉ា កាល ពី ពៃ លប់ ថ្ងៃ ទី៥ 
ខៃមិ ថុ នា ឆ្នាំ២០២១ កន្លង មក នៃះ 
ដោយ មន ការ បញ្ជាក ់ព ីអភ ិបាល ខៃត្ត 
កណ្តាល  លោក  គង់  សោ ភ័ណ្ឌ ថា 
នងឹ ខតិ ខ ំបៃងឹ បៃង រក ដ ំណោះ សៃយ 
ជូន ពល រដ្ឋ ។ 

 លោក គំ រិ ទ្ធ ថ្លៃង ថា ៖ « ឥឡូ វនៃះ 
ពល រដ្ឋ ខ្ញុំ អង្គុយ មើល មុ ខ គ្នា ឡះ ចុះ 
ឡះ ឡើង  រង់ ចាំ មើល ដំ ណោះ សៃយ  
ប៉ុន្តៃ  ឱៃយ ស្ងប់ គឺ មិន ស្ងប់ ទៃ » ។ 

លោក ជីក សុភា មៃ ប៉ុ ស្តិ៍ ឃុំ ទួល- 
ពៃជ បាន អះ អាង នៅ ចំពោះ មុខ  
ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា បៃ ជា ពល រដ្ឋ បៃ មណ 
ជាង  ១០០ នាក់  ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ថ្ងៃ 
កន្លង មក បាន តវា៉ា ទាម ទារ ចង់ បាន  
ស ំណង ព ីរាជ រដ្ឋា ភបិាល  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
ដី ទំនាស់ ដៃល មន ទំហំ បៃ មណ  
ជាង  ៣០០ហកិ តា ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ច ម្ការ 
បា រាំង ឃុំ ទួល ពៃជ សៃុក អង្គ ស្នួល ។ 

លោក ជីក សុភា បញ្ជាក់ ទៀត ថា 
នៅ ពៃល ដៃល មន ដំ ណោះ សៃយ 
បៃប ណ មួយ នោះ ពល រដ្ឋ នឹង អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយ គៃឿង ចកៃ ហ្នឹង ជីក បៃ ឡាយ 
ឬ បោះ ពៃំ ដី តាម ធម្ម តា វិញ ប៉ុន្តៃ  មិន 
ទាន់ មន ដំ ណោះ សៃយ ផង  កៃុម  
ទា ហាន បាន យក គៃឿង ច កៃ មក ជីក 
បោះ ពៃំ បាន ធ្វើ ឱៃយ ពល រដ្ឋ ចៃញ មក 
តវា៉ា  ប ណ្តាល ឱៃយ មន បៃទ ូស  រា៉ាយ ដក ់
គ្នា ។  មូល ហៃតុ ដៃល ឈាន ដល់ ការ-  
ផ្ទះុ អាវុធ នៃះ  ដោយ សរ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ដៃល តវា៉ា នៃះកាន់ ដោយ ដំ ប ង កាំបិត   
ដប សំង បោះ ដក់ គៃឿង ចកៃ ដើរ 

ចូល ទៅ ហាម ឃាត់ គៃឿង ចកៃ មិន ឱៃយ 
បន្ត សកម្ម ភាព ឈូស ឆយ ។ 

 មៃ ប៉ុស្តិ៍ រូប នៃះ បាន អះ អាង ថា ៖  
« ទ ំនាស ់ដ ីចម្កា របារាងំ នៃះ  កើត ឡើង 
យូ រឆ្នាំ មក ហើយ ២  ឬ  ៣ ឆ្នាំមក  
ហើយ ។ ដ ីនៃះ  មន ទហំបំៃ មណ ជាង 
៣០០ហិក តា តៃូវ បាន រាជ រដ្ឋា ភិ បាល  
ចៃញ ស ជ ណ ផ្តល់ ទៅ ឱៃយកៃសួង ការ - 
ពារ ជាតិ  និង កៃ សួង បរិស្ថា ន ប៉ុន្តៃ  ខ្ញុំ 
អត ់ដ ឹង ថា កៃ សងួ ទាងំ ២ នៃះ យក ទៅ 
ធ្វើ អី ទៃ » ។  

 អ្នក  សៃ ីយ៉ាន ់ស ុខៃន អាយបុៃមណ 
៤០ ឆ្នា ំរសន់ៅ ភមូ ិអង្គ តា សតិ ថ្លៃងថា  
បៃជាពលរដ្ឋ នងឹ នៅតៃ បន្តសកម្មភាព 
តវា៉ា រហូត ដល់ មន ដំណោះសៃយ ។ 

 អ្នកសៃី ថ្លៃង ថា បើ ទោះ ជា បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ មិន មន បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ កាន់- 
កាប ់ដ ីនៃះ  ប៉នុ្តៃ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ដៃលអា-  
សៃ័យ ផល  និង ធ្វើ កសិ កម្ម នៅ លើ ដី 
ចម្ការបា រាងំ នៃះ  ចាប ់តាងំ ព ីឆ្នា១ំ៩៧៩ 
មក ហើយ ពៃល នៃះ តៃូវ បាន ហាម- 
ឃាត់ ដោយកៃុម ទា ហាន ។ 

 អ្នក សៃ ីបញ្ជាក់ ទៀត ថា ៖« បៃ ជា ពល-  
រដ្ឋ បាន ស្នើ សុ ំទៅ អា ជា្ញា ធរ ឱៃយ ធ្វើ បណ្ណ- 
កម្ម សទិ្ធ ិ ចាប ់តាងំ ព ីខ្ញុ ំម ន អាយ ុ ១៨  
ឆ្នា ំរហតូ ដល ់ ជាង ៤០ឆ្នាហំើយ   ប៉នុ្តៃ 
គៃ អត់ ធ្វើ ឱៃយ ទៃ ដោយ គៃ អះ អាង ថា 
ជា ដ ីរបស ់រដ្ឋ  ហើយ អ្នក ខ្លះ ទៀត បាន 
ធ្វើ សៃ នៅ ក្នងុ ចម្ការ បារាងំ នៃះ តាងំព ី
នៅ តូច » ។  

 បៃ ហាក់ បៃ ហៃល គ្នា នៃះ ដៃរ លោក 
ណ ុច ហៃង អាយ ុបៃ មណ ៥០ឆ្នា ំជា 
បៃ ជា ពល រដ្ឋ រស ់នៅ ភមូ ិអង្គ សៃ ពោធិ៍  

ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមូលផ្ដុគំ្នា នៅ លើដីទំនាស់ (ដីរបស់ រដ្ឋ) ស្ថតិនៅ ឃំុទួល ព្រជ ស្រកុ អង្គស្នលួ  ខ្រត្តកណ្ដាល ដ្រល គត់ បាន អាស្រយ័ ផលជាច្រើន ឆ្នាមំក ហើយ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



លោក គង់ សោ ភ័ណ្ឌ ថា នឹង ដោះ ស្រាយ ទំ នាស់  ដី ធ្ល ីក្នងុ ដី របស់ រដ្ឋ នៅ 
ស្រាកុ អង្គ ស្នលួ   ឱ្រាយ បាន ឆាប់  ខណៈ គណៈ កម្ម ការ មាន ព័ត៌ មាន អស់ ហើយ

ថ្ងៃសុកៃ ទី១១ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ដៃល ជា សច់ ញាតិ ជន រង គៃះ តៃូវ 
គៃប់ កាំ ភ្លើង បាន ឱៃយ ដឹ ង ថា បៃ - 
ជា ពល រដ្ឋ បាន ធ្វើ សៃ ចម្ការ  នៅ ក្នុង 
ចម្ការ បារាងំ នៃះ  តាងំ តៃ ព ីដនូ តា រហតូ 
មក ដល់ ប ច្ចុ បៃបន្ន នៃះ ប៉ុន្តៃតៃូវ បាន 
កៃុម ទា ហាន មិន អនុ ញ្ញាត ឱៃយ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ នៅ ទី នៃះ  ធ្វើ កសិ កម្ម  សៃូវ- 
សៃ ដៃល គត់ ធា្លោប់ បានធ្វើ កាល ពី 
កន្លង មក នោះ ទៃ។   

 លោក ណុ ច ហៃង ថ្លៃង ថា ចាប់- 
តាំង ពី ឆ្នាំ១៩ ៧៩ មក រាជ រដ្ឋា ភិ- 
បាល មិន ដៃល ហាម ឃាត់ បៃជា ពល-  
រដ្ឋ នៅ ទី នៃះ  មិន ឱៃយ ធ្វើ កសិ កម្ម ទៃ  
ដូ ច្នៃះ បៃជា ពល រដ្ឋ ខិត ខំ បៃឹង បៃង 
កាប់ ឆ្ការ ដើ មៃបី បាន ដី ធ្វើ សៃ ចម្ការ 
ប៉ុន្តៃ ទើបតៃ ពៃល នៃះ មន កៃុម ទា- 
ហាន មក ហាម ឃាត់ ។ នៅ ពៃល តវា៉ា 
បៃជា ពល រដ្ឋ គៃ ន់តៃចូល  ទៅ ហាម 
តៃក់ ទ័រ មិន ឱៃយ មន ការ កាយ ពៃំ ដី។

 លោក ផន់ ផន អនុ បៃ ធាន ភូមិ 
អង្គ តា សិត បាន ឱៃយ ដឹង ថា បៃជាព ល- 
 រដ្ឋ ដៃល តវា៉ា នៃះ  មក ពី ៧ភូមិ  រួម មន  
ភូមិ គោល  ភូមិ ខ្លងុ ភូមិ អង្គ តា សិត ភូមិ  
ពៃ ទទងឹ ភមូ ិកៃងំ កៃចូ ភមូ ិអង្គ សៃ- 
ពោ ធិ៍ និង ភូមិ ទួល សៃរី  បាន នំា គ្នា ចៃញ  
តវា៉ា  ដើ មៃបី បាន បន្ត អា សៃ័យ ផល នៅ 
លើ ដី ចម្ការ បា រំាង នៃះ  បុ៉ន្តៃ បើ មិន ឱៃយ   
ព  លរ ដ្ឋ អា សៃយ័ ផល  គរួតៃអាជា្ញា ធរ រក 
ដណំោះ សៃយ សម សៃប ណ ម ួយ ឱៃយ 
ចប់ សិន មុន នឹង យក ដី នោះ ទៅ អភិ វឌៃឍ 
បៃជា ពល រដ្ឋ មិន បៃ កៃក តវា៉ា ទៃ ។ 

 លោក ផន់ ផន ថ្លៃង ថា បៃជា ពល- 
រដ្ឋ បាន អា សៃ័យ ផល  នៅ លើ ដី ចម្ការ 
បារាងំ នៃះ  មន បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្លះ  មន 
ដី ១ ហិក តា  និង អ្នក ខ្លះ ទៀត មន ៦ ០ 
ទៅ ៧០អា  និង អ្នក ខ្លះ ទៀត ក៏ មន 
តៃមឹ ១០ ទៅ ២០អា  ដោយ ពួក គត់ 
បាន អា សៃ័យ នៅ ទី នៃះ ចាប់ តាំង ពី 
បញ្ចប់ សម័យ ប៉ុល ពត រហូត ម កដល់ 
បច្ចុ បៃបន្ន នៃះ។  

 លោក ផន ់ផន ថ្លៃ ង ថា ៖ « ពល រដ្ឋ 
អា សៃ័យ ផល នៅ ទីនៃះ  តាំង ពី ខ្ញុំ នៅ 
តូចៗ  ម្លៃះ៉   ហើយ តំាង ពី ខ្ញុ ំកើត មក ពួក- 
គត ់អា សៃយ័ ផល នៅ ហ្នងឹ។ ឥឡវូ ខ្ញុ ំ
ចូល ៥០ និង ៦០ឥឡូវ ហើយ » ។ 

លោក លី វ ឌៃឍ នា បៃ ធាន ការិ យ- 
ល័យ រៀប ចំ ដៃន ដី នគ រូប នីយ កម្ម  
ស ំណង ់នងិ ភមូ ិបាល  សៃកុ អង្គ ស្នលួ 
ដៃល ស្ថតិ នៅ កន្លៃង កើត ហៃត ុកាល ព ី
ថ្ងៃ ទី៣ ខៃ មិថុនា បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា ម ុន ពៃល ឈាន បៃើ អពំើ ហងិៃសា នៃះ  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី៣០ ខៃ ឧសភា គណៈ- 
កម្ម ការ ដោះ សៃយ ផល ប៉ះ ពាល់ 
ចម្ការ បា រាងំ នៃះ បាន បើក កចិ្ច បៃជុ ំជា- 
មយួ នងឹ កៃ សងួ សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ហ ិរញ្ញ វត្ថ ុ 
កៃ សួង បរិ ស្ថាន កៃ សួង ការ ពារ ជាតិ 
រួម ជា មួយ នឹង អា ជា្ញា ធរ ដើ មៃបី បោះ- 
បង្គោល ពៃំ ដី ចម្ការ បា រាំង នៃះ  ឱៃយ ដឹង 

ថា មន បៃជា ពល រដ្ឋ ប៉ុនា្មោន គៃួ សរ 
កំពុង អា សៃ័យ ផល ជាក់ ស្តៃង។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា  នៅ ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំនោះ  
ជំ ទប់ ទី២  នៃ ឃុំ ទួល ពៃជ នៃះ បាន 
លើក ឡើង ថា  ពល រដ្ឋ មិន ជំ ទាស់ ទៃ  
ច ំពោះ ការ កាយ ពៃដំ ី ប៉នុ្តៃ គតស់្នើ សុ ំ
ឱៃយ មន ការ ដោះ សៃយ ផលជ ូន ពល- 
រដ្ឋ ពៃះ ពកួ គត ់បាន ធ្វើ កស ិកម្ម  នៅ 
លើ ដី នៃះ  តាំងពី យូរ យ រម ក ហើយ  
យ៉ាង ហោច ណស់ មន សំ ណង ជា 
តម្លៃ រដ្ឋជូន  ពួក គត់ មុន។ 

 លោក លី វ ឌៃឍ នា បន្ត ថា គណៈ កម្ម-  
ការ ដោះ សៃយ ផល ប៉ះ ពាល់ ចម្ការ-  
បា រាំង នៃះ បាន ស្នើ សុំ គោល ការ ណ៍ 
ទៅ លោក  ទៀ  បាញ់ រដ្ឋ មន្តៃី កៃ សួង 
ការ ពារ ជាតិ និង ដក់ លិ ខិត ទៅរដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត កណ្តាល  ដើមៃប ីបោះ បង្គោ ល  
ពៃំ ដី ចម្ការ បា រាំ ង នៃះ ។ ទើប នៅ ថ្ងៃទី 
៣ គណៈ កម្ម ការ មន ទាំង កង ទ័ព 
និងមៃ ពៃ ដក់ គៃឿង ចកៃ ចំ នួន ៦ 
គៃឿង ដើ មៃប ីបោះ ពៃ ំដ ីដើ មៃប ីឱៃយ ពល រដ្ឋ 
ចៃញ មុខ មក ដោះ សៃយ ប៉ុន្តៃបៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ បៃ ម ណ ២ ០០គៃួ សរ  បាន 
នាំ គ្នា ចៃញ មក តវា៉ា ម ន ទាំងដៃ កាន់ 
កាំ បិត ចម្ពាម និង ដំ បង ខណៈ កង- 
ទ័ព បៃ មណ ពី ២០ ទៅ ៣០នាក់ ក៏ 
មន ដំ បង មន អាយ កូម និង កាំភ្លើង 
ជាប់ ដៃ ផង ដៃរ ។ 

 លោក លី វ ឌៃឍ នា ថ្លៃង ថា ៖ « ពល រដ្ឋ 
ថា បើ មិន ដោះ សៃយ ជូន គត់ ទៃ 
គត់ នឹង ធ្វើ ដូច នៅ ភូម អី ចឹង » ។ 

 លោកប ញ្ជាក់ ទៀត ថា មូល ហៃតុ 
ដៃល ដក់ គៃឿង ចកៃ ចំ នួន ៦គៃឿង 
សមៃប ់កាយ ពៃ ំដ ីនៃះ ដើ មៃប ីបៃង ចៃក 

តាម  ស ជ ណ  របស់ នា យក រដ្ឋ មន្តៃី 
កាត់ ជូន កៃ សួង ការ ពារ ជាតិ និង កៃ- 
សងួ បរ ិស្ថាន នងិ ចង ់ដងឹ ថា  មន ពល- 
រដ្ឋ ប៉ ុនា្មោន គៃ ួសរ ដៃល កពំងុ អា សៃយ័ 
ផល  នៅ លើ ដ ីនៃះ  ដើ មៃប ីចៃញ មខុ មក 
ដោះ សៃយ បុ៉ន្តៃ មិន ទាន់ ដោះ សៃយ 
ផង ពល រដ្ឋ បាន បៃើ អំពើ ហិងៃសា  យក សំង 
ជៃ លក់ កៃ ណត់ គប់ លើ គៃឿង ចកៃ ។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖«អ៊ចីងឹ ទៅ ខាង កង-  
ទ័ព គត់ បាញ់  ភ្ជុ ច ដី អ្នក សៃុក ហ្នឹង 
អត់ ខា្លោច កាំ ភ្លើង ទៃ សៃប់ តៃ មន បុ- 
រស ម្នាក់ តៃូវ របួស ហើយ រត់ មក តវា៉ា 
ប៉នុ្តៃ នៅ ពៃល អា ជា្ញា ធរ សុ ំព ិនតិៃយ  អ្នក- 
របួស គៃ មិន ឱៃយ ពិ និតៃយ  គ្នា គៃ នាំ យក 
ចៃញ ពី កន្លៃង កើត ហៃតុ បាត់» ។ 

 បើ តាម លោក  លី វ ឌៃឍ នា ដី ចម្ការ-  
បា រាងំ នៃះ  តៃវូ បាន មៃ ពៃ  អះ អាង ថា  

មន ចំ នួន  ៤១០ ហិក តា  ប៉ុន្តៃនៅ 
ពៃល ដៃល ចុះ វាស់ ចុះ ប ញ្ជី  ជាក់ ស្តៃង 
មន ចំ នួន  ២៩១ហិក តា។ តាម ស .  
ជ . ណ ដៃល ចុះ ហត្ថ លៃ ខា ដោយ  
លោក នា យក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន ដី 
ចម្ការនៃះ   តៃូវ បាន ផ្តល់ ជូន កៃ សួង 
បរ ិស្ថាន នងិ កៃ សងួ ការ ពារ ជាត ិ មន 
ចំ នួន ២៨០ហិក តា និង បៃ គល់ ជូន 
ពល រដ្ឋ សមៃប់ ធ្វើ កសិ កម្ម ២៥ហិក- 
តា តាំង ពី ឆ្នាំ១៩ ៩៦ ។  

យោង តាម លិ ខិត លៃខ ៧៥៥ ស 
ជ ណ / ម យ របស់ ទីស្តី ការ គណៈ រដ្ឋ- 
មន្តៃី កាល ពី ថ្ងៃ ទី១៣ ខៃ សីហា  ឆ្នាំ 
២០២០  បាន យល់ ពៃម ជា គោល ការ- 
ណ ៍ផ្តល ់ដ ី ២ លាន ៨ សៃន ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ 
ដៃល មន ទី តាំង ស្ថិត នៅ ក្នុង ភូមិ  ចំ- 
ននួ ៥  រមួ មន  ភមូ ិគោល  ភមូ ិថ្ល ុង  ភមូ ិ
អង្គ តា សិត ភូមិ ពៃ ទទឹង និង ភូមិ 
កៃំង កៃូច ឃុំ ទួល ពៃជ សៃុក អង្គ- 
ស្នួល ខៃត្ត កណ្តាល តាម ប ណោ្តាយ 
ផ្លូវ ជាតិ លៃខ៥១ ជា សមៃបត្តិ ឯក ជន 

របស ់រ ដ្ឋ នៃ កៃ សងួ ការ ពារ ជាត ិហើយ 
តៃូវ ខិត ខំ សមៃប សមៃួល ជា មួយ នឹង 
បៃ ជា ជន ដៃល មន នៅ ក្នងុ តំបន់ នៃះ ។

ទាក ់ទង នងឹ  បៃ វត្ត ិដ ីនៃះ  លោក  យន ់ 
សខុមុ  មៃ ឃុ ំទលួ ពៃជ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា 
បៃជា ព លរដ្ឋ អា សៃ័យ ផល នៅ លើ ដី 
ច ម្ការ បារាំង នៃះ ចាប់ តាំង ពី សម័យ 
សង្គម រាស្តៃ និ យម បើ គិត រហូត មក 
ដល់ បច្ចុ បៃបន្ន នៃះ គឺ  ៣ជំនាន់ហើយ។  
ដីពៃចម្ការបារាំងនៃះ តាំង ពីសម័យ 
សង្គម រាស្តៃ និយម (ជំនាន់ សម្តៃច 
នរោ ត្តម សហីន)ុ  ជា ដ ីរបស ់រដ្ឋ ដៃល 
នៅ ពៃល នោះ រដ្ឋ បាន ដំ ដុះ ឈើ។ 

រហូត ដល់ កៃយ មក ទៀត នៅ ក្នុង 
ឆ្នា១ំ៩៧៩ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ក ៏បាន កាប-់ 
ឆ្ការ ពៃ ដៃល នៅ សល ់ធ្វើ ជា អសុ  នងិ ដ ី
ធ្វើ សៃ  បុ៉ន្តៃ  នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៨៣ រដ្ឋបាល 

ពៃ ឈើ  បាន មក ទទួល យក ដី ន ៃះ  យក 
ទៅ គៃប់ គៃង វិញ រហូត មក ដល់ បច្ច ុបៃបន្ន 
នៃះ  ដោយ មិន មន កាត់ ឱៃយ ពល រដ្ឋ ណ 
ម្នាក់ ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ ឡើយ។

ប៉ុន្តៃ បៃជា ពល រដ្ឋ បាន អាសៃ័យ- 
ផល នៅ លើ ដី នៃះ រហូត ជា ពិ សៃស ដី 
ដៃល មន ទី ទំនាប  គឺ បៃជា ពល រដ្ឋ  បាន 
ធ្វើ សៃ  តាំង ពី សម័យ សង្គម រាស្តៃ - 
និ យម មក ដល់ បច្ច ុបៃបន្ន លើក លៃង តៃ 
ចនោ្លោះ ឆ្នា១ំ៩៧០ ដល់ ១៩៧៩ ដៃល 
ជា សម័យ ប៉ុល ពត  ប៉ុណោ្ណោះ។  លុះ 
កៃយ ឆ្នាំ១៩៧៩ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ក៏ 
នៅ តៃ ធ្វើ សៃ នៅ លើ ដី នៃះ រហូត មក 
ដៃរ បុ៉ន្តៃ រដ្ឋ បាល ឃំុ ទួល ពៃជ  មិន ដៃល 
ហា៊ាន ចៃញ ចៃបាប ់ឬលខិតិ បញ្ជាក ់ណ 
មួយ នោះ ទៃ ពៃះ វា ជា ដី របស់ រដ្ឋ 
បើ ទោះ បី មន សំណើ ក៏ ដោយ។ 

លោក យន់ សុ ខុម ថ្លៃង ថា៖ «បៃ- 
ជា ពល រដ្ឋ មន សិទ្ធិ អា សៃ័យ ផល  
ប៉នុ្តៃ ព ុ ំមន សទិ្ធ ិលក ់ដរូ ឬ ធ្វើ អា ជវី កម្ម 
បាន  ទៃ  បើ ទោះ បីពួក គត់  ខៃសឹប ខៃសៀវ 
គ្នា គត់ លក់ ដូរ អី យ៉ាង ម៉ៃច គឺ ឃុំ អត់ 
ដឹង ឮ នោះ ទៃ»។ 

បើ តាម  លោក  យន់  សុខុម សម្តៃច 
ពៃះ បរម រតន កោដ្ឋ  នរោ ត្តម សីហនុ  
ក៏ ធា្លោប់ យង មក ដំ កូន ឈើ នៅ ទី នៃះ 
ដៃល បាន ដំ ជា បៃ ភៃទ ដើម ឈើ ពៃ 
ដូច ជា ដើម ឈើ តៃច ដើម ឈើ តៃ- 
សៃក ដើម ឈើ ព ពៃល ដើម តៃបៃង   
និង ដើម ឈើ ធ្នុង ជា ដើម  ដៃល នៅ 
ពៃល នោះ លោក ទើប មន អាយ ុ៧ ឬ 
៨ឆ្នាំ ដៃល បច្ចុ បៃបន្ន នៃះ លោក មន 
អាយ ុ ៧០ឆ្នា ំជាង ហើយ។ កៃយ ឆ្នា ំ
២០០០ សម្តៃច ពៃះ នរោ ត្តម សីហ មុនី 
ក៏ ធា្លោប់ បាន យង មក ដំ ដើម ឈើ បៃ 
ណីត នៅ ទី នៃះ ដៃរ ដូច ជា ឈើ បៃង  
ឈើ គៃ ញងូ  ធ្នង ់ នងិ ដើម ឈើ នាង ននួ  
ប៉ុន្តៃ បច្ចុ បៃបន្ន នៃះ មន តៃ ដើម អា កា- 
សៃយា និង បៃង ខៃយល់ ទៃ។

លោក  បញ្ជាក់ ទៀត ថា ចំ ពោះ  ឈ្មោះ 
ដី ចម្ការ បា រាំង  គឺ ជា ឈ្មោះ ដៃល  អ្នក- 
សៃកុ ជា អ្នក ដក ់ឱៃយ  ព ីពៃះ នៅ ជនំាន ់
បារាំង   ជន ជាតិ បា រាំង បាន ចូល មក 
ដ ំដើម កៅ ស៊ ូនៅ លើ ដ ីនៃះ  ហើយ នៅ 
លើ  ដី នៃះ ក៏ មន អណ្តូង ទឹក ១ ដៃរ  

ដៃល ពល រដ្ឋ បាន ហៅ ថា  អណ្តូង បា- 
រំាងៗ  រហូត មក ដល់ បច្ច ុបៃបន្ន នៃះ ដៃរ។ 

លោកមៃ ឃុំ រូប នៃះ បាន រៀប រាប់ 
ទៀត ថា កាល ពី សម័យ សង្គម រាស្តៃ - 
និ យម មៃ ពៃជា អ្នក គៃប់ គៃង ដី នៃះ ។  
កៃយ មក ទៀត ក៏ នៅ តៃ កៃម ការ- 
គៃប់ គៃង  ដោយ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ នៃកៃ-  
សួង កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃ មញ់  និង នៃ សទ  
រហូត មក ទល់ មន ស.ជ.ណ ចៃញ ដោយ 
រាជ រដ្ឋាភិ បាល  កាល ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ បៃ- 
គល់ ដី ចម្ការ បា រាំង នៃះ ឱៃយ ទៅ កៃ សួង 
ការ ពារ ជាតិ  និង កៃ សួង បរិ ស្ថាន  ។

ចំ ពោះ ប ង្គោល ពៃំ ដី តៃូវ បាន ដំ នៅ 
កៃយ ឆ្នា ំ១៩៩០ ប៉នុ្ដៃ ពៃល ដ ំនោះ 
មិន មន ការ តវា៉ា នោះ ទៃ។  

 ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍  មនិ អាច ទាក ់ទង  សុ ំការ- 
បភំ្ល ឺ ព ីលោក  ឈុ ំ ស ុជាត ិ អ្នក នា ំពាកៃយ 
កៃ សងួ ការ ពារ ជាត ិ បាន ទៃ ។ ច ំណៃក  
លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃ- 
សួង បរិ ស្ថាន បាន ឱៃយ ដឹង ថា ចំ ពោះ  
ដ ំណោះ សៃយ យ៉ាង ណ លោក មនិ 
ទាន់ មន ព័ត៌ មន នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ 
ប៉ុន្តៃ លោកបាន ដឹង ថា រាជ រដ្ឋា ភិ- 
បាល  បាន បៃ គល ់ទ ីតាងំ ដ ីរបស ់រដ្ឋ នៅ 
តំបន់ នោះ ដល់ កៃ សួង បរិ ស្ថាន  ដើ មៃបី 
រៀប ច ំហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ទ ីលាន ចាក-់ 
សំ រាម ដៃល មន ល ក្ខណៈ ស្តង់ ដ 
សមៃប ់ចាក ់ស ំរាម  បៃ មលូ ព ីរាជ ធាន ី
ភ្នំ ពៃញ  និង តំបន់ នៅ ជុំវិញ នោះ ។

 លោក ល ីចន័្ទ តលុា បៃ ធាន គណៈ- 
មៃ ធាវី នៃ ពៃះ រា ជា ណ ចកៃ កម្ពុជា 
បាន ថ្លៃង ថា  តាម ចៃបាប់ ភូមិ បាល  ឆ្នាំ  
២០០១  មិន មន ដី ណ មួយ ដៃល 
មនិ មន ម្ចាស ់នោះ ទៃ គ ឺបើ មនិ មៃន ជា 
ដី  របស់ ឯក ជន ក៏ ជា ដី  របស់ រដ្ឋ ដៃរ ។ 

 លោក ច័ន្ទ តុលា ថ្លៃង ថា ៖« តាម 
ចៃបាប ់នៃះ បើ ទោះ ប ីទៅ អា សៃយ័ ផល 
របៀប ណ ក៏ ដោយ  ក៏ មិន អាច កា្លោយ 
ជា កម្ម សិទ្ធិ បាន ទៃ   ប៉ុន្តៃ បើ រដ្ឋ ចង់ ឱៃយ 
វិញ គឺ អាច ធ្វើ ជា ដី សមៃប ទាន ដី សង្គម- 
កិច្ច ជូន ឱៃយពល រដ្ឋ បាន ប៉ុន្តៃ ជា ផ្លូវ- 
ចៃបាប់ ទោះ បី ពល រដ្ឋ ទៅ គៃប់ គៃង 
 គៃប់ លក្ខ ខណ្ឌ ក៏ ដោយ តាម ចៃបាប់-  
ភូមិ បាល ២០០១ នៃះ គឺ មិន អាច 
យក ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ បាន ទៃ » ៕

អ្នក ភូមិ ចង្អលុដីស្រនៅក្នងុដីទំនាស់ (ដីរបស់ រដ្ឋ) ដ្រល គត់ត្រងត្រធ្វើស្រកន្លងមក  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

តមច្របាប់ន្រះ បើទោះបីទៅ អាស្រ័យ ផល របៀប 
ណក៏ដោយ ក៏មិនអាចក្លាយ ជាកម្មសិទ្ធិ បានទ្រ ប៉ុន្ដ្រ 
បើ រដ្ឋចង់ ឱ្រយ វិញ គឺ អាចធ្វើជាដីសម្របទាន ដីសង្គម កិច្ច  
ជូនឱ្រយ ពលរដ្ឋ បាន...



តពីទំព័រ១...កំពង់ឆ្នាងំដែលធ្វើ
ដំណើរទៅកាន់តំបន់ផែសែងៗ
ដោយសារមានករណីអ្នកបើក-
បរ២នាក់មានផ្ទកុវីរុសកូវីដ១៩។
លោកយនិសាវ៉ែនអភិបាល
កែងុកំពង់ឆ្នាងំបានបែប់ភ្នពំែញ-
ប៉សុ្ដិ៍កាលពីមែសលិមញិថាកែមុ-
គែពូែទែយបានចុះយកសំណាកពី
អ្នករត់តាក់សុីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
បានចំនួន១២០នាក់តែលទ្ធ-
ផលអវជិ្ជមានទាងំអស។់ហែតុ-
នែះអាជ្ញាធរកែងុបានអនញុ្ញាត
ឱែយដំណើរការឡើងវិញធម្មតា
នៅរសៀលថ្ងែទី១០ខែមិថុនា។
លោកថ្លែងថា៖«អ្នករត់តាកស់ុី
នៅកែុងកំពង់ឆ្នាំងទាំងអស់
មាន៥១នាក់ប៉នុ្តែមានពលរដ្ឋ
ផែសែងទៀតបានមកចូលរួម
ពិនិតែយតាមការបែកាសអំពាវ-
នាវរបស់អាជ្ញាធរ។ជលទ្ធផល
អ្នកមកយកសណំាកទាងំអស់
មាន១២០នាក់ហើយសុទ្ធតែ
អវិជ្ជមានកូវីដ១៩។អី៊ចឹងឥឡូវ
យើងបានឱែយពួកគាត់ដំណើរការ
ដឹកភ្ញៀវឡើងវិញហើយ»។
សែចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋ-

បាលកែុងកំពង់ឆ្នាំងពីថ្ងែទី៩
ខែមិថុនាឱែយដឹងថាកែមុគែពូែទែយ
បានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩
ចំនួន២នាក់លើអ្នកបើកបរ
តាក់សុីក្នុងកែុងកំពង់ឆ្នាំង។
ចំណតរថយន្តកែុងកំពង់ឆ្នាំង
តែូវបានអាជ្ញាធរកែុងបែកាស
បិទមិនឱែយដឹកភ្ញៀវចែញទៅភ្នំ-
ពែញនិងតំបន់ដទែទៀតទែ។
សែចក្តីជូនដំណឹងនោះបញ្ជាក់

ថាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់សុី
ទំាងអស់ក្នងុកែងុកំពង់ឆ្នាងំតែវូ
ផ្អាកជបណ្តោះអាសន្នដើមែបីទៅ
យកសណំាកនៅទតីាងំចណំត

រថយន្តនៅផែសារលើកែុងកំពង់-
ឆ្នាងំចាប់ពមី៉ោង៤ពែកឹថ្ងែទី១០
ខែមថិនុាជកហិំត។ករណីមនិ
ពែមអនុវត្តតាម រដ្ឋបាលកែងុ
នឹងចាត់វិធានការតាមចែបាប់។
លោកបែក់វុ៉នបែធានមន្ទរី-

សុខាភិបាលខែត្តកំពង់ឆ្នាងំថ្លែង
ថាអ្នកដែលយកសណំាកតែវូ-
បានឱែយតែឡប់ទៅផ្ទះវញិធម្មតា
ដោយមនិមានការធ្វើចតា្តាឡស័ីក
អ្វីទែ។ការយកសំណាកនែះដោយ-
សារបារម្ភខា្លាចមានអ្នករត់តាក់-
សុផីែសែងទៀតមានជងំឺកូវដី១៩
ដែលអាចឆ្លងអ្នកដំណើរ។
លោកថា៖«រឿងហ្នឹងដោយ-

សារយើងចែះតែកត់សមា្គាល់
ឃើញមានអ្នករត់តាក់សុីកើត
ជំងឺកូវីដ១៩យើងឃើញមាន
២នាក់ហើយដែលមានជំងឺហ្នងឹ
អ៊ចីងឹដើមែបីបង្ការខា្លាចកែងមាន
អ្នករត់តាក់សុីផែសែងទៀតមាន
ជងំឺហ្នងឹដែរបានជយើងសែវ-
ជែវរកមើលតែប៉ុណ្ណឹង»។
សែដៀងគា្នានែះរដ្ឋបាលខែត្ត

ឧត្តរមានជយ័បានសមែចផ្អាក
បណ្តោះអាសន្នអាជីវកម្មចំណត
រថយន្តអូរសា្មាច់ស្ថិតនៅភូមិអូរ-
សា្មាច់សង្កាត់អូរសា្មាច់កែងុសំរោង
ផងដែរកែយរកឃើញអ្នក-
ឆ្លងជំងឺកូវីដ២នាក់សា្នាក់នៅ
ចំណតរថយន្តនោះ។
នាយករដ្ឋបាលខែត្តឧត្តរ-

មានជ័យលោកជពិសិដ្ឋ
ថ្លែងពីមែសិលមិញថាការផ្អាក-
ចំណតរថយន្តអូរសា្មាច់នែះ
ចាប់ពីថ្ងែទី៩ខែមិថុនា រហូត
ដល់មានការសមែចជថ្មី។
លោកថា៖«ក្នុងអំឡុងពែល

ការផ្អាកអាជីវកម្មបណ្តោះអា-
សន្នមា្ចាស់ទីតាំងតែូវគោរពឱែយ
បានមុឺងមា៉ោត់តាមវិធានការរដ្ឋ-
បាលវិធានការសុខាភិបាល»៕

តពីទំព័រ ១...ជួញដូរចំនួន
២៧របូពីការយិាលយ័រដ្ឋអាជ្ញា
មកឱែយកម្ពុជ។
លោកបានបញ្ជាក់ក្នងុសែចក្តី-

បែកាសព័ត៌មានថា៖ «ការ-
បញ្ជូនតែឡប់មកវិញនែវត្ថុបុ-
រាណទាំងនែះបានបង្ហាញឱែយ
ឃើញជថ្មីនូវលទ្ធផលផ្លែផ្កា
នែអនុសែសរណៈនែការយោគ-
យល់គា្នាចុះហត្ថលែខាដោយ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជនិងរដ្ឋា-
ភិបាលសហរដ្ឋអាមែរិកដែល
បានបើកឡើងនវូទពំ័រថ្មីនែកចិ្ច-
សហបែតិបត្តិការទ្វែភាគីដ៏
ល្អបែសើរលើការអភិរកែសវបែប-
ធម៌រវាងបែទែសទាំង២»។
លោកបានបន្ថែមថា៖«យើង

ខ្ញុំសងែឃឹមថាសហរដ្ឋអាមែរិក
នឹងបន្តភាពជដែគូជមួយ
បែទែសកម្ពុជដើមែបីយើង
អាចបញែឈបក់ារជញួដូរសមែបត្ត-ិ
វបែបធម៌ខ្មែរខុសចែបាប់និងបញ្ជនូ
បែតិកភណ្ឌវបែបធម៌របស់យើង
តែឡប់ទៅកម្ពុជវិញ»។
សា្ថានទូតកម្ពុជបែចាំសហ-

រដ្ឋអាមែរិកបានបញ្ជាក់ក្នុង
សែចក្តីបែកាសព័ត៌មាននៅ
ថ្ងែទី៩ ខែមិថុនាថា៖ «ក្នុង-
ចំណមវត្ថុបុរាណទាំងចំនួន
២៧ដែលតែូវបានរកឃើញ
មកវិញដោយការិយាល័យរដ្ឋ-
អាជ្ញានិងកែសួងសន្តិសុខ-
មាតុភូមិអាមែរិករួមមានរូបបដិ-
មាផ្នែកពែះពុទ្ធសាសនានិង
ពែហ្មញ្ញសាសនាសម័យអង្គរ
សំខាន់ៗ មួយចំនួនដូចជ៖
ពែះពុទ្ធគង់សមាធិលើនាគធ្វើ
ពីសំរឹទ្ធ រូបពែះឥសូរនិងពែះនាង

បែជ្ញាបារមិតាធ្វើពីថ្មភក់»។ល។
សា្ថានទូតកម្ពុជបញ្ជាក់ថា៖

«កែសួងវបែបធម៌និងវិចិតែសិលែបៈ
បានដើរតនួាទីយា៉ោងសខំាន់ក្នងុ
ការសមែបសមែលួនងិការចុះ-
ហត្ថលែខាលើកិច្ចពែមពែៀង
ជបែវត្តិសាស្តែនែះជមួយ
ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញា»។
លោកសែីភឿងសកុណា

រដ្ឋមន្តែីកែសួងវបែបធម៌និងវិចិតែ-
សិលែបៈបានចូលរួមពិធីនែះ
តាមរយៈបែព័ន្ធវីដែអូពីភ្នំពែញ
មកដើមែបីជសាកែសីក្នុងការចុះ-
ហត្ថលែខានែះ។រីឯលោកឯក-
អគ្គរាជទតូកែសវុណ្ណតណំាង
អចិនែ្តយ៍នែកម្ពុជបែចាំនៅ
អង្គការសហបែជជតិក៏មាន
វត្តមានចូលរួមផងដែរ។
ក្នុងពែលថ្លែងទៅកាន់ពិធី

ចុះហត្ថលែខានោះលោកសែី
ភឿងសកុណាបានសម្តែង
អំណរគុណនិងវាយតម្លែខ្ពស់
ចំពោះកិច្ចសហបែតិបត្តិការ
និងការខិតខំបែឹងបែងពីសំ-
ណាក់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញា-
សហរដ្ឋអាមែរិកបែចាំសង្កាត់
ញូវយ៉កកែសួងសន្តិសុខ-
មាតុភូមិសហរដ្ឋអាមែរិកសា្ថាន-
ទូតសហរដ្ឋអាមែរិកបែចាំនៅ
កម្ពុជនិងសា្ថានទូតកម្ពុជ
បែចាំសហរដ្ឋអាមែរិកពែម-
ទាំងកែុមការងរនែកែសួង
វបែបធម៌និងវិចិតែសិលែបៈកម្ពុជ
ក្នុងការបញ្ជូនសមែបត្តិវបែបធម៌
ទាងំនែះតែឡប់មកមាតភុមូកិម្ពជុ
វិញ។នែះបើយោងតាមសែចក្តី
បែកាសព័ត៌មានដដែល។
លោកកយុគងួអ្នកនាំពាកែយ

កែសួងការបរទែសបែប់ភ្នពំែញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពមីែសិលមញិថាបច្ចបុែបន្ន
ទំាងវត្ថុបុរាណ២៧រូបនែះកពំងុ
ស្ថតិក្នងុសា្ថានទតូកម្ពុជនៅទ-ី
កែងុវា៉ាសុនីតោនសហរដ្ឋអាមែ-
រិកហើយលោកក៏មិនទាន់ដឹង
ថាតើវត្ថុបុរាណទាំងនែះនឹង
មកកម្ពុជនៅពែលណាដែរ។
លោកឡុង ប៉ុណា្ណាសុីរីវត្ថ

អ្នកនាំពាកែយកែសងួវបែបធម៌មនិ
អាចទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់
បន្ថែមបានទែកាលពីថ្ងែមែសិល-
មិញ។ រីឯលោកChadRo-
edemeierអ្នកនាពំាកែយសា្ថាន-
ទតូអាមែរកិបែចាំកម្ពុជសុំមនិ
ធ្វើអតា្ថាធិបែបាយបន្ថែមដោយ
ស្នើឱែយភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍យោងទៅ
លើសែចក្តីបែកាសព័ត៌មាន
របស់សា្ថានទូតនែះពីថ្ងែទី១០
ខែមិថុនា។
លោកPatrickMurphy

ឯកអគ្គរដ្ឋទតូសហរដ្ឋអាមែរកិ
បែចាំនៅកម្ពុជលើកឡើងក្នុង
សែចក្តីបែកាសព័ត៌មាននែះ
ថា៖ «ពិធីបែគល់វត្ថុបុរាណ
នែះគជឺការផ្តលក់តិ្តិយសដល់
កិច្ចសហបែតិបត្តិការរវាងបែ-
ទែសយើងទំាង២លើការការពារ

ការលួចនិងការជួញដូរវត្ថុបុ-
រាណខ្មែរ។សហរដ្ឋអាមែរិក
មានមទនភាពដែលបានដើរ
តួនាទីក្នងុការធានាបែតិកភណ្ឌ-
វបែបធម៌របស់បែជជនកម្ពជុ»។
   ចំណែកលោក Cyrus-
VanceJrតែូវបានដកសែង់-
សម្ដីក្នុងសែចក្តីបែកាសព័ត៌-
មាននែះថា ការធ្វើមាតុភូមិ-
និវត្តន៍នែវត្ថបុុរាណទំាង២៧នែះ
ទៅកាន់បែជជនកម្ពុជគឺជ
ការផែសារភា្ជាប់នូវទំនាក់ទំនងដ៏
សំខានរ់វាងយគុបរុាណសមយ័
អង្គររបស់បែទែសកម្ពុជជ-
មយួនងឹទនំៀមទមា្លាប់នងិជនំឿ
សម័យទំនើបដែលអស់រយៈ-
ពែលជយរូមកហើយតែវូបាន
រំខានដោយការលោភលន់របស់
អ្នកជួញដូរវត្ថុបុរាណ។
លោកបានថ្លែងថា៖«ពិធីថ្ងែ

នែះគឺជការរំឭកដ៏មានអានុភាព
ថាបុគ្គលដែលលួចនិងលក់
វត្ថបុុរាណសំខាន់ៗកំពុងបែពែតឹ្ត
បទឧកែិដ្ឋ មិនតែឹមតែបែឆំង
នឹងបែតិកភណ្ឌរបស់បែទែស
មួយនោះទែប៉ុន្តែវាក៏ជការ-
បែឆំងនឹងបច្ចុបែបន្នកាលនិង
អនាគតកាលផងដែរ»៕
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គឹម សា រុំ

បន្ទាយមានជយ័ៈបរុសមា្នាក់តែវូ-
បានតណំាងអយែយការចោទបែកាន់
នងិបញ្ជនូទៅឲែយចៅកែមសុើបសរួ
នែសាលាដំបូងខែត្តបនា្ទាយមាន-
ជ័យចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីកាល-
ពីថ្ងែទី១០ខែមិថុនាពាក់ព័ន្ធនឹង
ការបន្លំធ្វើជកែឡាបញ្ជីដើរបោក-
លយុពីពលរដ្ឋកែយពីតែវូបាន-
ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងែទី៨មិថុនា។
អ្នកនាំពាកែយសាលាដំបូងខែត្ត-

បនា្ទាយមានជ័យលោកសរំទិ្ធសខុុន
បែប់ពីមែសលិមញិថាជនតែវូចោទ
ឈ្មាះនីឆែងឡែងភែទបែសុអាយុ
២៤ឆ្នាំ រស់នៅភូមិកែបាលសា្ពាន១
សង្កាត់-កែុងបោ៉ោយប៉ែត។ជន
នែះតែូវបានតំណាងអយែយការ
ចោទពីបទឆបោកនិងបញ្ជូនទៅ
ចៅកែមសុើបសួរដើមែបីចាត់ការ

សាកសួរតាមនីតិវិធីបន្តទៀត។
លោកថ្លែងថា៖«លោកពែះរាជ-

អាជ្ញារងសុិន វិសុទ្ធដែលជតំ-
ណាងអយែយការបានចោទបែកាន់
ពីបទឆបោកតាមបញ្ញត្តិមាតែ
៣៧៧និង៣៧៨នែកែមពែហ្ម-
ទណ្ឌ។ជនមា្នាក់នែះមិនមែនជកែ-
ឡាបញ្ជីនៅក្នុងតុលាការខែត្តទែ»។
លោកម៉ែនភរិមែយមែបញ្ជាការរង

កងរាជអាវធុហត្ថខែត្តបនា្ទាយមាន-
ជយ័ទទលួការងរផែនយតុ្តធិម៌ឱែយ
ដងឹនៅថ្ងែទ១ី០មថិនុាតាមសម្តី
ជនរងគែះចំនួន៣នាក់ថាជន-
សងែសយ័ឈ្មាះនីឆែងឡែងបាន-
អតួអាងបែប់ជនរងគែះថារបូគែ
ជកែឡាបញ្ជនីងិជជនំយួការផ្ទាល់
របស់លោកចៅកែមអាងំចនិា្ដានៅ
សាលាដបំងូខែត្តបនា្ទាយមានជយ័។
ប៉ុន្តែតាមពិតគា្មានមុខរបរអ្វីទែ។
លោកថា ជនសងែស័យបានបែើ

លែបិចបោកលុយពីជនរងគែះ
ជចែើននាក់អស់ជចែើនពាន់
ដុលា្លារហើយគែចខ្លួនរហូត។លុះ
ដល់ថ្ងែទ៨ីមថិនុាក៏សែបត់ែជន-
រងគែះបែទះឃើញជនសងែស័យ
នៅកែុងបោ៉ោយប៉ែតហើយក៏នាំគា្នា
ចាបខ់្លនួបែគលឱ់ែយកងរាជអាវធុហត្ថ
កែងុបោ៉ោយប៉ែតតែម្តង។សែបពែល
នោះជនរងគែះកប៏ានដកព់ាកែយ
បណ្តឹងនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជ-
អាវុធហត្ថកែុងបោ៉ោយប៉ែត ដែល
មានឈ្មាះស៊ុំមា៉ោលីភែទសែីអាយុ
២៦ឆ្នាំឈ្មាះវទុ្ធីវណ្ណថាភែទបែសុ
អាយុ២៩ឆ្នាំនិងឈ្មាះសួនសុី-
មា៉ោប់អាយុ៤១ឆ្នាំ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«រឿងឆបោក

នែះមនិមែនមានតែជនរងគែះ៣
នាក់ទែប៉នុ្តែជកស់្តែងអង្គភាពរបស់
ខ្ញុំទទលួបានបណ្តងឹតែ៣នាក់ទែ។
ពកួគាត់ចាញ់បោកជនសងែស័យដែល

អាចដល់ខ្ទង់ពាន់ដុលា្លារផង»។
ពមីែសិលមញិភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍មនិអាច

ទាកទ់ងលោកននួនីណារ៉ូមែបញ្ជា-
ការកងរាជអាវុធហត្ថកែុងបោ៉ោយ-
ប៉ែតដើមែបីបញ្ជាក់បន្ថែមទែ។ប៉ុន្តែ
បើតាមរបាយការណ៍របស់បញ្ជាការ-
ដ្ឋានកងរាជអាវធុហត្ថកែងុបោ៉ោយ-
ប៉ែតជនសងែស័យបានឆ្លើយសារភាព
ថានៅថ្ងែទ៣ីខែមែសាឆ្នា២ំ០២១
គាត់បានមកធ្វើការផ្នែកជនំយួការ
ចៅកែមនៅសាលាដំបូងខែត្ត-
បនា្ទាយមានជ័យ។ ចាប់តាំងពី
ពែលនោះមក រហូតដល់ថ្ងែទី៨
ខែឧសភាគាត់បានដើរបោកបែក់
ជនរងគែះនៅកែុងបោ៉ោយប៉ែត
បានជបន្តបនា្ទាប។់គាត់បានបែប់
គែថា គាត់ជកែឡាបញ្ជី និងជ
ជនំយួការរបស់លោកចៅកែមអាងំ
ចនិា្ដា។មនសុែសជចែើនបានពងឹពាក់
គាត់ឱែយជួយរត់ការរឿងប្លង់ដី៕

បុរសម្នាក់ត្រវូបានចោទប្រកាន់ករណីក្ល្រងបន្លជំាក្រឡាបញ្ជដីើរបោកលុយ

គ្រពូ្រទ្រយយក...មន្ត្រកីម្ពជុានិងអាម្ររិក...

ពិធីប្រគល់វត្ថបុុរាណឱ្រយកម្ពជុាកាលពីថ្ង្រទី៩ មិថុន។ រូបថតសហការី
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�េ � ន គេ ប់គេ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ សា� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, �ៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រើយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  , មំុ គនា�  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមម៉ា រើតា ,� យ សា ម ន, 

 សួស  យា៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដា រា� , រ័ត្ន  សុជា តា , រើ សុចា ន ់

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា�  ,  ជិន ណ ន,

សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

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

�្ន េករចន �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

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

ពា ំង បា៉ា ទៃ ីយា៉ា  , 081 872 202
JESSA PIASTRO, 092 445 983

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

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

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

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភ 

ន យិកា ហិរ�� វត� �ៈ �� ង តា ំង�៉ៃង
�េ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
វង់ អូន

�្ន េករចន ទំព័រ
សួន  សា វា �តឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM ម� វិថី ស�្ត ៃច

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ក្រសួងសុខាភិបាល និងJICA បង្កើតកម្មវិធីសម្រលកូនដោយសុវត្ថភិាពលើទូរស័ព្ទ
មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង សុខាភិបាល  និង 
ទីភ្នាក់ងារ សហបៃតិបត្តិការ អន្តរជាតិ  
នៃ បៃទៃស ជប៉ុន (JICA)  រួមគ្នា បង្កើត 
កម្មវធិ ីការ សមៃល កនូ ដោយ សវុត្ថភិព 
លើ ទូរស័ព្ទដៃ ជាភសា ខ្មៃរ (Safe De-
livery App) ដៃលជា ឧបករណ ៍បណ្តុះ- 
បណ្តាល  នងិ ជនំយួ សា្មារត ីដល ់បគុ្គលកិ 
ថៃទាំ សុខភព  ដើមៃបី ធានា ឱៃយបាន នូវ 
សវុត្ថភិព សមៃប ់ម្តាយ  នងិ ទារក ទើប- 
នឹង កើត  នៅ បៃទៃស កម្ពុជា។

យោង តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័៌មន រមួ 
ស្តី ពី កម្ម វិធី លើទូរស័ព្ទ ដៃថ្មី ជា ភសាខ្មៃរ 
(New Khmer App)ដើមៃបី គំទៃ ដល់ 
បគុ្គលកិ ថៃទា ំសខុភព ក្នងុ ការ ផ្តល ់សៃវា 
ការសមៃល កនូ ដោយ សវុត្ថភិព  កាល- 
ព ី ថ្ងៃទ ី៩  ខៃមថិនុា  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  កៃសងួ 
សុខាភិបាល សហការ ជាមួយ  JICA 
តាម រយៈ  «គមៃង លើក កម្ពស ់ការថៃទា ំ
បន្ត នៅ កម្ពុជា ផ្តាត លើ ការថៃ ទាំ ស្តៃី  និង 
ទារក ក្នងុ ពៃល សមៃល  នងិ កៃយ ពៃល 
សមៃល(JICA-IINeoC Project)»  នងិ  
Maternity Foundation  បាន ចាប់ ដៃ គូ   
សហការ គ្នា បង្កើត កម្មវធិ ីការ សមៃល កនូ  
ដោយ សុវត្ថិភព លើ ទូរស័ព្ទ ដៃ ជាភសា 
ខ្មៃរ  (Safe Delivery App)  ដៃលជា 
ឧបក រណ៍ (Tools)  បណ្តុះបណ្តាល  
និង ជំនួយ សា្មារតី ដល់ បុគ្គ លិក ថៃទាំ 
សខុភព  ដើមៃបី ធានា ឱៃយបាន នវូ សវុត្ថភិព 
សមៃប ់ម្តាយ  និង ទារក ទើប នងឹ កើត  នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា។

ពៃទៃយ ឆ្មប នៅ បៃទៃស កម្ពុជា  និង អ្នក- 
ដៃល មន ជំនាញ ខាង ផ្នៃក បង្កើត កូន 
ដទៃ ផៃសៃង ទៀត  មន ជវីតិ របស ់ម្តាយ  នងិ 
ទារក ទើប នឹង កើត នៅ ក្នុង ដៃ របស់ ពួក-

គត់ ជារៀង រាល់ ថ្ងៃ។ ដើមៃបី ទទួលបាន 
ការបណ្តុះ បណ្តាល តៃឹមតៃូវ  និង ការ- 
គំទៃ ដល់ បុគ្គលិក ថៃទាំ សុខភព  កម្ម-
វធិ ីការសមៃល កនូ ដោយ សវុត្ថភិព នៃះ  
(Safe Delivery App)  គជឺា ឧបករណ ៍
ថ្មី ដ៏ល្អ បំផុត មួយ ដៃល ងាយ សៃួល បៃើ  
មន បៃសិទ្ធភព  និង បៃកប ដោយ 
ភពច្នៃ បៃឌិត។ 

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន នៃះ បញ្ជាក់ 
ថា  កម្មវធិ ី(App)បានដាក ់ឱៃយបៃើ បៃស ់
ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ  ហើយ ដំណើរ ការ នៃ 
ការ បៃើបៃស់ កម្មវិធី នៃះ  គឺ មិន តៃូវការ 
អុីនធឺណិត ទៃ(Offline)។ វា ងាយ-
សៃួល បៃើ  ហើយ ការណៃនាំ ក៏មន 
លក្ខណៈ រស ់រវើក  ដើមៃប ីណៃនា ំ បគុ្គលកិ 
ថៃទា ំសខុភព ក្នងុ ការថៃទា ំបនា្ទាន ់ផ្នៃក- 
សម្ភព  និង ទារក ទើប នឹង កើត  ក៏ដូច ជា 
ការគៃបគ់ៃង សា្ថានភព នៅពៃល អ្នក ជងំ ឺ
មន ផ្ទុក ជំងឺ កូវើដ១៩។ 

កម្មវិធី នៃះ មន រួម បញ្ចូល ទាំង វើដៃអូ  
កមៃង សំណួរ  ការពិពណ៌នា អំពី នីតិវិធី 
ជាកស់្តៃង  នងិ បញ្ជ ីឱសថ ដៃល ឆ្មប  នងិ 
បុគ្គលិក ថៃទាំ សុខភព តៃងតៃ យក ជា 
ឯកសារ យោង នៅ ពៃល បំពៃញ ការងារ  
ពៃល ទំនៃរ  ឬក៏ជា ផ្នៃក មួយ នៃការ- 
បណ្តុះ បណ្តាល របស់ ពួក គត់។

ទោះ បីជា បៃទៃស កម្ពុជា  តៃូវបាន គៃ 
ទទលួ សា្គាល ់ថា ជាបៃទៃស មយួ ក្នងុ ចណំោម  
បៃទៃស មួយចំនួនដៃល ទទួលបាន ជោគ-
ជ័យ ក្នុង ការសមៃច បាន គោលដៅ អភិ- 
វឌៃឍន៍ សហសៃសវតៃសរ៍ របស់ មតា និងទារក 
កដ៏ោយ  កអ៏តៃម រណ ភព  មតា នៅតៃ តៃវូ 
បាន គៃ បា៉ាន ់បៃមណ  ថា មន ចនំនួ ១៦០ នាក ់ 
ក្នងុ ចណំោម កណំើត រស ់១០០ ០០០នាក ់ 
និង អតៃ មរណភព ទារក មន ចំនួន 
២៥នាក់  ក្នុង ចំណោម កំណើត រស់ ចំនួន 
១ ០០០នាក់  ក្នុង ឆ្នាំ២០១៧។ 

បៃភព ដដៃល លើកឡើងថា ៖«ការធ្វើ ឱៃយ 

បៃសើរ ឡើង នវូ សខុភព មតា  នងិ ទារក  គ ឺ
ជា អាទិភព មួយ របស់ រាជរដា្ឋាភិ បាល»។

លោក សៃី  Anna Frellsen  នាយក- 
បៃតិបត្តិ  នៃ Maternity Foundation  
ឱៃយ ដងឹថា ៖«យើង ខ្ញុ ំបាន ទន្ទងឹ រងច់ា ំថ្ងៃនៃះ  
ដៃល យើង ទាងំអស ់គ្នា ទទលួ បាន កម្មវធិ ី
ការសមៃល កូន ដោយ សុវត្ថិភព  ជា 
ភសា ខ្មៃរ  (Safe Delivery App) 
នៅក្នុង ដៃ របស់ ពៃទៃយឆ្មប  និង អ្នក ដៃល 
មន ជនំាញ ខាង ផ្នៃក បង្កើត កនូ ដទៃ ផៃសៃង 
ទៀត នៅ ទូទាំង បៃទៃស កម្ពុជា»។ 

លោក សៃី  បន្ថៃមថា  ពួកគត់ បាន ជួយ- 
សង្គៃះ ជីវិត មនុសៃស ជារៀង រាល់ថ្ងៃ  ហើយ  
Maternity Foundation  អាច ជយួ គទំៃ 
ពួកគត់ តាមរយៈ កម្មវិធី ការសមៃល កូន 
ដោយ សុវត្ថិភព ជាភសា ខ្មៃរ នៃះ ដៃលជា 
ការបពំៃញ បន្ថៃម ថ្ម ីចពំោះ ការងារ  នងិ ការ- 
បណ្តុះ បណ្តាលរបស់ ពួកគត់ ផង ដៃរ។ 
លោក សៃី  Anna Frellsen  បាន ថ្លៃង 
អំណរ គុណ ចំពោះ ភព ជាដៃគូ ដ៏អសា្ចារៃយ  
ដៃលមន កៃសួង សុខាភិបាល  និង JICA។ 

ចំណៃក លោក សៃី  Kamel Haruko  
បៃធាន តំណង ការិយាល័យ  JICA  បៃចាំ 
បៃទៃស កម្ពជុា  បងា្ហាញការ ជឿជាក ់ ថា  កម ្ម វធិ ី
ការ សមៃល កូន ដោយ សុវត្ថិភព នៅលើ 
ទូរស័ព្ទ ដៃ ជាភសាខ្មៃរ នៃះ នឹង ជំរុញ ឱៃយ 
បុគ្គលិក ថៃទាំ សុខភព ធានា បាន នូវ ការ- 
ផ្តល់ សៃវា សមៃល កូន ដៃល មន សុវត្ថិ- 
ភព  និង មន ភព ល្អ បៃសើរ ជាង មុន 
សមៃប់ ម្តាយ  និង ទារក ទើប នឹង កើត នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។ 

កម្មវធិ ីនៃះ អាច ទាញ បាន ដោយ សៃរើ  នងិ 
ឥត គិត ថ្លៃ នៅលើ  Google Play  សមៃប់ 
អ្នក បៃើបៃស់ ទូរស័ព្ទ  Android៖https://
play.google.com/store/apps/
details?id=dk.maternity.៕

គេពូេទេយ កំពុង ពិនិតេយ ផ្ទេ ពោះ ស្តេមី្នាក់  កាលពី ថ្ងេ ទី ២៩ ខេ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ ២០២០  ។ រូបថត  JICA

មុំ គ ន្ធា

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង ការ - 
ងារ នងិ បណ្តុះ បណ្តាល វជិា្ជាជវីៈ 
លោក អុិត សំហៃង បាន ធ្វើ 
ការណៃ នំា ទៅដល់ ម្ចាស់ ឬ 
នាយ ក រោងចកៃ សហ គៃស 
និង កម្មករ និយោ ជិត ទាំងអស់ 
ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ឱៃយធ្វើ បច្ច ុបៃប ន្ន - 
ភព អាស័យ ដា្ឋាន សា្នាក់នៅ 
បច្ចបុៃបន្ន របស ់កម្មករ នយិោជតិ 
ទៅឱៃយ អាជា្ញា ធរមន សមត្ថកិច្ច 
ដើមៃបី ងាយ គៃប់ គៃង ទៅ លើ 
កម្មករ ក្នុង អំឡុង ពៃល ឆ្លង រើក- 
រាល ដាល ជំងឺ កូ វើដ១៩។

លោក អុិត សំហៃង បាន 
លើក ឡើង នៅ ថ្ងៃទី១០ ខៃ 
មិថុនា  តាមរយៈ សៃចក្តីជូន- 
ដំណឹង ថា យោង តមៃូវការ 
ចំាបាច់ របស់ រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្ន ំ- 
ពៃញ កៃសួង ការងារ ណៃនាំ 
ដល់ ម្ចាស់ ឬ នាយក រោងចកៃ 
សហគៃស និង កម្មករនិយោ - 

ជិត ទាំងអស់  ធ្វើ បច្ចុបៃបន្នភព 
អាសយ ដា្ឋាន សា្នាក់នៅ បច្ចុបៃបន្ន 
ពិតបៃកដរបស់ កម្មករ -កម្មការិ នី 
ដៃល មន លៃខ ផ្ទះ ឬ លៃខ បន្ទ ប់  - 
ជួល ភូមិ ឃុំ/ សងា្កាត់ កៃុង-
សៃុក -ខណ្ឌ និង រាជ ធានី-ខៃត្ត 
របស់ កម្មករ និយោជិត ទាំង- 
នោះ ឱៃយបាន ចៃបាស់។

លោក  បាន បន្តថា ៖ «តៃូវធ្វើ 

បច្ចុបៃបន្នភព កម្មករ រួចហើយ 
បញ្ជនូ មក កៃសងួ ឱៃយបាន មនុ ថ្ងៃ 
ទី២៥ ខៃមិថុនា»។ 

ចំណៃក កម្មករ និយោ ជិត 
តៃវូធ្វើ ការ សាក សួរ ទៅ ម្ចាស់ - 
ផ្ទះជួ ល ដើមៃប ីផ្តល ់អាសយដា្ឋាន 
សា្នាក់ នៅ បច្ចុបៃបន្ន ពិតបៃកដ 
ដើមៃបី ផ្តល់ ទៅឱៃយ អ្នក ទទួល - 
បន្ទុក រដ្ឋបាល រោងចកៃ សហ - 

គៃស ដៃល ខ្លួន ធ្វើការ និង តៃូវ 
តៃៀម រូបថត ៤x៦ ចំនួន ៣ 
សន្លកឹ និង សហការ ផ្តល់ ព័ត៌ម ន 
អំពី អាសយដា្ឋាន សា្នាក់នៅ ក្នុង 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន និង ព័ត៌មន ចាំ - 
បាច់ តាម ការ កំណត់ ជូន អាជា្ញា - 
ធរមន សមត្ថកិច្ច នៅ ក្នុង ពៃល 
ខាងមុខ។

សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង រប ស់ លោ ក 
អុិត សំហៃង នៃះ បាន ធ្វើឡើង 
បនា្ទាប់ពី លោក  ឃួ ង សៃង 
អភិបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន 
ស្នើ ឱៃយ កៃសួង ការងារ  ធ្វើ បច្ចុ - 
បៃបន្នភព បញ្ជី សា្នាក់នៅ របស់ 
កម្ម ករ-ក ម្ម ការិនី ឱៃយ បាន ចៃបាស់ - 
លាស់ ដើមៃបី ឱៃយ អាជា្ញាធរ ងាយ- 
សៃួល គៃប់គៃង ទៅលើ កម្មករ 
ក្នងុអំឡុង ពៃលមន ការ  ឆ្លង រើក- 
រាល ដាល ជំងឺ កូ វើដ១៩ ។

លោក ឃួ ង សៃង បាន 
លើក  ឡើង នៅក្នុង កិច្ចបៃជុំ នា 
ថ្ងៃទី៨ ខៃ មិថុនា ថា ៖ «ការធ្វើ 
បច្ចុបៃបន្ន ភពរ បស់បង ប្អូន 

កម្មករ  កម្មការិនី រស់នៅ គឺ បង្ក 
ភពងាយសៃួល  ក្នុងការ គៃប់ - 
គៃង ក្នុងការ ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង- 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូ វើដ១៩ នៅ 
តាម រោងចកៃ តាម បន្ទប់ ជួល 
ដៃល បងប្អូន កម្មករ-កម្មការិនី 
រស់នៅ ទំាង អស់ ក្នងុ រាជ ធានី ភ្ន ំ- 
ពៃញ »។

ជាមួយ គ្នា នៃះដៃរ សមគម 
រោង ចកៃ កាត់ដៃរ នៅ កម្ពុជា  
នឹងធ្វើ ការផៃសព្វ ផៃសាយ និង ធ្វើ - 
ការ ណៃ នាំ បន្តទៅ  ដល់ បណ្តា  
រោង ចកៃ ដៃល ជា សមជិក អំពី 
ព័ត៌មន នៃះ  នៅពៃល ដៃល 
កៃសួង ការងារ  ចៃញ សៃចក្តី - 
ណៃ នាំ ណមួយ  ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ការធ្វើ បច្ចបុៃបន្នភព  បញ្ជ ីសា្នាក់ - 
នៅ របស់ កម្ម ករ-ក ម្ម ការិនី។ 
នៃះ បើតាម អគ្គលៃ ខាធិការរង 
សម គម រោង ចកៃ កាត់ដៃរ នៅ 
កម្ពជុា លោក កំា ង មូ៉ នី កា ដៃ ល  
បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ - 
ទី៩ មិថុនា៕

ក្រសួង ការ ងារ ណ្រនំា ដល់ ម្ចាស់ រោង ចក្រ ឱ្រយ ធ្វើ បច្ចបុ្របន្ន ភាព អាសយ ដ្ឋាន ស្នាក់ នៅ របស់ កម្មករ

កម្មករ ចេញ ពី ធ្វើការ រោង ចកេ កាល ពី ខេ មីន  ឆ្នា ំ២០២១  ។ រូប ហៃង ជីវ័ន
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,300 16,380 16,400 16,280

2 GTI 4,300 4,300 4,300 4,260

3 PAS 14,420 14,440 14,440 14,380

4 PEPC 3,310 3,310 3,330 3,300

5 PPAP 15,000 15,000 15,000 14,920

6 PPSP 2,270 2,280 2,280 2,270

7 PWSA 7,260 7,220 7,400 7,160

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី០ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ 

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា  
និង កេុម ហ៊ុន សាជីវកម្ម ធានា 
ឥណ ទាន កម្ពជុា(CGCC) បាន  
ចុះ កិច្ច ពេមពេៀង ភាព ជា ដេគូ 
ដេល អាច ឱេយ ធនាគារ មួយ នេះ  
ចូលរួម នៅ ក្នុង គមេង ធានា 
ឥណទាន  ដើមេបី សា្ដារ អាជីវកម្ម  
(BRGC)  ដើមេបី គាទំេ កម្ច ីអាជវីកម្ម   
ដល់ មីកេូ សហគេស ធុនតូច  
និង  មធេយម(SMEs)   ពេមទាំង 
សហគេស ធំៗ សមេប ់ការ ពងេកី  
អាជីវ កម្ម ឬ បេើបេស់ ជា ទុន 
បង្វិល របស់ ពួកគេ។

កិច្ច ពេមពេៀង នេះ តេូវ បាន 
ចុះ ហត្ថលេខា កាល ពថី្ងេទ ី៩  ខេ 
មថិនុា រវាង លោក  Raymond  
Sia នាយក បេតិបត្តិ  ធនាគារ 
កាណាឌយី៉ា  នងិ  លោក Wong 
Keet Loong អគ្គ នាយក 
បេតិបត្តិ របស់ សាជីវកម្ម ធានា 
ឥណទាន កម្ពុជា។

លោក  Raymond Sia មាន 
បេសាសនថ៍ា  ការ ចលូរមួ របស ់
ធនាគារ កាណាឌយី៉ា  ក្នងុ គមេង  
ទ១ី របស ់សាជវីកម្ម ធានា ឥណ-
ទាន  កម្ពជុា  ជា សក្ខកីម្ម មយួ ទៀត  
ដេល បញ្ជាក់ ពី ការ គាំទេ របស់ 
ធនាគារ កាណា ឌីយ៉ា ទៅលើ 
អតិថិ ជន និង សហគមន៍។

លោកអះអាង ៖«ធនាគារ 
កាណាឌយី៉ា  ពតិជា មាន កតិ្តយិស  
ដេល បាន កា្លាយជា ដេគ ូទ១ី ដេល  
បាន ចុះ ហត្ថលេខា ជា ផ្លូវការ 
លើ កិច្ចពេម ពេៀង ភាព ជា ដេគូ  
ជាមយួ សាជវីកម្ម ធានា ឥណទាន  
កម្ពុជា  ដើមេបី ពងេឹង  និង ពងេីក 
ការ ទទលួ បាន ហរិញ្ញបេប ទាន  ក្នងុ  
សហគមន៍ អាជីវកម្ម  ដេល សេប  
ជាមួយ គមេង សា្ដារ ឥណទាន 
ដើមេបី សា្ដារ អាជីវកម្ម (BRGS) ។  
នេះ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពីការ ប្ដេជា្ញា ចិត្ត  
របស់ យើង ក្នុង ការ ពងេីក និង 

គាំទេ ទាំង សហគេស ធុនតូច  
និង  មធេយម ក៏ដូចជា សហគេស 
ធុនធំ នៅ កម្ពុជា»។ 

លោក Wong Keet Loong   
បាន បញ្ជាក ់ថា  សាជវីកម្ម ធានា 
ឥណទាន កម្ពជុា  គជឺា សហគេស  
សាធារ ណៈ ដេល ស្ថិត កេម 
អាណាពេយាបាល បចេ្ចកទេស  នងិ  

ហរិញ្ញវត្ថ ុរបស ់កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច  
នងិ ហរិញ្ញវត្ថុ  ហើយ ភាពជា ដេគូ 
ជាមួយ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា  
នងឹ ផ្ដល ់អត្ថ បេយោជន ៍ដ៏ សំខាន ់  
ដល់ CGCC  ក្នុង ការ ផ្ដល់ សេវា 
ធានា ឥណទាន ទៅ ដល់  សហ-
គេស  ធុនតូច និង មធេយម នៅ 
ទូទាំង បេទេស  ដើមេបី គាំទេ លើ 
ការ ស្នើ សុ ំកម្ច ី នៅ ពេល អាជវីកម្ម  
ទាំង នោះ  មិនមាន ទេពេយ បញ្ចាំ 
គេប់គេន់។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖« ភាពជា 
ដេគូ  ជាមួយ ធនាគារ កាណាឌយី៉ា  

ដេល ជា ធនាគារ ដ៏រឹង មាំគឺ ជា 
សមិទ្ធផល សំខាន់ មួយ របស់ 
CGCC  ដើមេប ីឈាន ទៅ សមេច 
គោលដៅ របស់ ខ្លួន»។ 

យោង តាម លោកសេី  សុង  
ខេងឡាយ  នាយកិា បេតបិត្តកិារ 
នេ ធនាគារ កាណាឌយី៉ា  គមេង  
មយួ នេះ អនញុ្ញាត  ឱេយ មា្ចាស ់សហ-

គេស ធនុតចូ  នងិ មធេយម កដ៏ចូ- 
ជា សហគេស ធុន ធំ អាច ទទួល  
បាន ហិរញ្ញបេប ទាន   ពី ធនាគារ 
កាណាឌយី៉ា  ជាមយួ នងឹ ទេពេយ- 
ធានា  ដេល ពកួគាត ់ មានសេប ់ 
និង មិន ចាំបាច់ តេូវការ ទេពេយ- 
ធានា បន្ថេម  ដេល សេបតាម 
នតីវិធិ ី វាយ តម្លេ របស ់ធនាគារ ។ 
គមេង នេះ នឹង ចាប់ផ្ដើម  ពី ខេ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០២១  រហូត ដល់ ខេ 
ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២២។  វសិយ័ អាទភិាព  
មាន ដូច ជា វិស័យ កសិកម្ម  និង 
សេវាកម្ម  នឹង មាន តម្លេ ធានា 

ទាប ជាង មុន ហើយ អតិថិ ជន  
កេុមហ៊ុន ធំ អាច ដាក់ពាកេយ ស្នើ 
បេក ់កម្ច ីកេម គមេង  BRGS  
រហូត ដល់ ១ លាន ដុលា្លារ។  

លោកសេ ីបន្ត ថា៖  «រហតូ មក 
ដលព់េល នេះ  យើង មាន អាជវីកម្ម  
ចេើន ជាង  ៣៥ ដេល បាន ដាក់ ពាកេយ  
ស្នើ សុ ំ ឥណទាន កេម គមេង 
BRGS  ដេល កេុមហ៊ុន ចំនួន ២ 
តេូវ បាន អនុម័ត ដោយ CGCC។  

កាល ពីថ្ងេទី ២៩ កេសួង 
សេដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ បាន 
ដាក ់ ឱេយ ដណំើរការ  គមេង សា្ដារ 
ឥណទាន ដើមេបី សា្ដារ អាជីវកម្ម 
(BRGS)  មាន ទកឹបេក ់២០០ 
លាន ដុលា្លារ ស្ថិតកេម CGCC  
ដើមេបី ពងេីក លទ្ធភាព ទទួល 
បាន កម្ចី ផ្លូវការ ពី គេឹះ សា្ថាន 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដេល ចូលរួម  (PFI)  
សមេប់ ទុន បង្វិល  ការ ពងេីក  
ការ វិនិយោគ  និង អាជីវកម្ម។ 

ការធានា របស់ កេុមហ៊ុន រដ្ឋ 
CGCC នឹង ដើរ តួនាទី ជា ទេពេយ 
បញ្ចា ំ ឬ សន្ដសិខុ សខំាន ់ សមេប ់
កម្ចី ពី៧០  ទៅ   ៨០ភាគរយ  
ដេល បាន ខ្ចីពី PFIs  និង កាត់- 
បន្ថយ ទេពេយ បញ្ចាំ រូបវន្ត  ដេល 
តមេូវ ពី អ្នក ខ្ចី៕LA

កុ្មហុ៊ន សិង្ហបុរី  ទទួល សិទ្ធិ 
រុករករ្៉ នៅក្នងុខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ 

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ កេុមហ៊ុន  HLH Ag-
riculture (Cambodia) 
ដេល ជា កេុមហ៊ុន បុតេ សម្ព័ន្ធ 
គេបគ់េង ទាងំសេងុ របស ់កេមុហ៊នុ   
Hong Lai Huat's  ដេល ចុះ- 
បញ្ជី នៅ បេទេស សិង្ហបុរី និង 
កេមុហ៊នុ Cambodia Hei Shi 
Mineral Co ចុះ កចិ្ច ពេមពេៀង 
អនសុេសរណៈ នេ ការ យោគយល-់ 
គា្នា  (MoU)   ដើមេប ីវនិយិោគ ជា 
ទកឹ បេក ់ចនំនួ  ២០ លាន ដលុា្លារ  
អាមេរកិ សហការ លើ ការ រកុរក   
ធនធាន រ៉េ នៅ ក្នងុ មជេឈ មណ្ឌល 
កសកិម្ម កម្ពជុា-សងិ្ហបរុ ីក្នងុ សេកុ 
ឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។ 

យោងតាម សារ ពត័ម៌ាន The 
EDGE ចេញផេសាយ កាល ពីថ្ងេ 
ទ ី៨ខេ មថិនុា  កចិ្ច សហការ គា្នា នេះ  
មាន តម្លេ វនិយិោគ តាម ការ បា៉ាន ់
បេមាណ ចនំនួ ២០ លាន ដលុា្លារ 
អាមេរិក  ហើយ  MoU បញ្ជាក់ 
ថា ទាំង កេុម ហ៊ុន HLH Agri-
culture  និង កេុមហ៊ុន  Cam-
bodia Hei Shi Mineral ចាត់- 
ទកុ ជា ដេគ ូយទុ្ធសាស្ដេ មយួ ហើយ     
ផ្ដាតការ យកចិត្ត ទុក ដាក់ លើ  ចក្ខុ - 
វសិយ័ បនា្ទាប ់ ក្នងុ រយៈពេល ៣ ខេ 
កេយ ដើមេបី ចូល ទៅក្នុង កិច្ច- 
ពេម ពេៀង ភា្ជាប់ កាតព្វ កិច្ច មួយ។

សេចក្ដ ីបេកាស ពត័ម៌ាន បាន 
ឱេយ ដឹង ថា  តាមរយៈ MoU  នេះ 
ភាគ ីទាងំពរីនងឹ បង្កើត ការ វនិយិោគ   
រមួ (JV) មយួ ដេល កេមុហ៊នុ HLH 
Agriculture  នងឹ ទទលួ ខសុ តេវូ  
ខាង ការ ផ្តលដ់ ី នងិ ការបេងចេក 
សិទ្ធិ ធ្វើ អាជីវកម្ម រ៉េ។  កេុមហ៊ុន  
Cambodia Hei Shi Mineral 
នងឹ សមេច ឱេយ បាន លើ កណំតត់េ  
តាមដាន រ៉េ ដេល បាន បង្កើត ឡើង  
របស ់ខ្លនួ  ដើមេប ីដណំើរការ បេត-ិ
បត្ត ិការរកុ រករ៉េ  នងិ ទទលួ ខសុ- 
តេូវ លើ ការ ចំណាយ ទាំងអស់ 
ដេល ធ្វើ ឡើង  ដើមេបី ជេើសរីស 
បុគ្គលិក  និង កម្មករ ដេល មាន 

ជំនាញ គេប់គេន់  គេឿង មា៉ាសុីន   
នងិ គាទំេ ផ្នេក បច្ចេកវទិេយា  ពេមទាងំ  
ការ អភិវឌេឍ ហេដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 
សមេប ់បេតបិត្តកិារ រកុរករ៉េ  នៅ  
ក្នងុ ថវកិា បេតបិត្តកិារ ដេល បាន 
យល់ពេម រវាង ភាគី ទាំង២។ 

លោក  Ong Jia Jing  នាយក  
គេប់គេង ទូទៅ  និងជា  នាយក- 
បេតិបត្តិ កេុមហ៊ុន  Hong Lai 
Huat's បាន ឱេយ ដឹង ថា បេតិ-
បត្តិការ រុករក រ៉េ  នឹង ស្ថិត កេម 
តំបន់ សមា្ភារ សំណង់ ដេល បាន 
លេ ទកុ នេ មជេឈមណ្ឌល កសកិម្ម 
ដេល គេប់ គេងដោយ កេុមហ៊ុន ។   

លោក ថ្លេង ថា៖« ខណៈ ដេល 
រ៉េ ធម្មជាតិ ល្អ បំផុត តេូវ បាន រក- 
ឃើញ នៅ លើ ដី របស់ យើង   
ដូច ជា រ៉េថ្មមា៉ាប  និងថ្ម  រ៉េកេនីត 
ភាព ជា ដេគូ នេះ នឹង ជំរុញ ឱេយ 
កេុមហ៊ុន មួយ នេះ រុក រករ៉េ  និង 
ផ្គតផ់្គង ់រ៉េ ធម្មជាត ិល្អ បផំតុ ទាងំ-  
នេះដើមេបី ឆ្លើយ តប នងឹ តមេវូការ  
ទផីេសារ  នងិ ដើមេប ីអភវិឌេឍ ហេដា្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធ នៅ មជេឈមណ្ឌល 
កសិកម្ម នេះ»។ 

លោក Ong  លើក ឡើង ថា៖ 
«  ធនធាន រ៉េ ដេល ដេល បាន  
ទាញ យក  នងឹ រមួ ចណំេក  ចេើន 
ដល់ កំណើន អាជីវកម្ម របស់ 
កេុមហ៊ុន  នេះ ពេមទាំង ភាគ- 
ទុនិក របស់ យើង ក្នុង រយៈពេល 
ជាចេើន ឆ្នាំ ខាងមុខ»។ 

កេមុហ៊នុ  HLH Agriculture  
នងឹ មាន សទិ្ធ ិទទលួ ៦០ ភាគរយ  
នេ បេក់ ចំណេញ ដេល រក បាន 
ពី កេុមហ៊ុន វិនិយោគ រួម មួយ នេះ ។  
រយៈពេល របស់ កេុមហ៊ុន ចូល ទុន 
(JV) នេះគឺ  ១០ ឆ្នាំ  ដេល មាន  
ជមេើស   ក្នុង ការ បន្ត ជាថ្មី  សមេ ប  ់ 
រយៈពេល បន្ថេម។

ភាគហ៊នុ កេមុហ៊នុ Hong Lai 
Huat  ជួញដូរ នៅ ទី ផេសារ ហ៊ុន 
សងិ្ហបុរ ីបាន បិទ ការ ជួញ   ដូរ  ដោយ  
កើន ឡើង ០,២ ភាគរយ  ឬ  ២,២ 
ភាគរយ  ក្នងុ តម្លេ ៩,៤ សេន កាល-  
ពី ថ្ងេទី ៨  ខេ មិថុនា៕ LA

ធនាគារ ពាណិជ្ជ កាណាឌីយ៉ា   ចាប់  ដ្គូ  ជាមួយ  
សាជីវកម្ម ធានាឥណ ទានកម្ពជុាដើម្បីផ្តល់ទុនបន្ថម្

ភាពជា ដៃគូ  ជាមួយ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា  ដៃល  
ជា ធនាគារ ដ៏រឹង មាំគឺ ជា សមិទ្ធផល សំខាន់ មួយ របស់ 
CGCC  ដើមៃបី ឈាន ទៅ សមៃច គោលដៅ របស់ ខ្លួន

លោក Raymond Sia (ឆ្វៃង) និង លោក Wong Keet Loong បង្ហាញ កិច្ច ពៃម ពៃៀងថ្ម ី។ រូបថត សហ ការី
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ភ្នំពេញៈ កៃុមហ៊ុន  Monarchy 
Land &  Investment  បាន សម្ពោធ 
បុកគៃឹះ បើក ការ ដ្ឋាន   សាងសង់  និង 
លក់  គមៃង  «បុរីខៃមរ ភូមិ» ជា លើក 
ដបំងូ ដោយ ផ្តោត លើ តម្លៃ សមរមៃយ  នងិ 
គុណភាព ជា ចមៃបង ។ 

អ្នកសៃី  សុខ បុរី  បៃធាន ផ្នៃក លក់ 
បរុ ី   ខៃមរ ភមូ ិបាន  ឱៃយ ដងឹ   ក្នងុ ពធិ ី  បញ្ចុះ- 
បឋម សិលា បើក ការដ្ឋានសាងសង់    
នងិ  លក ់ កាល    ព ីថ្ងៃទ ី១០ ខៃ  មថិនុា  ថា  
គមៃង  នៃះ តៃូវ បាន វិនិយោគ ដោយ   
កៃុមហ៊ុន  Monarchy  land &  In-
vestment  លើ ផ្ទៃដី ទំហំ ៣   ហិកតា  
នងិ មាន ចមា្ងាយ   ៧០០ម៉ៃតៃ   ពផី្ល ូវជាត ិ
លៃខ  ២ ស្ថិត  ក្នុង  ឃុំជើង កើប  សៃុក 
កណ្តាល ស្ទឹង  ខៃត្ត កណ្តាល ។  

អ្នកសៃី  សុខ បុរី  បាន និយាយ   ថា  ៖ 
«បុរី ខៃមរភូមិ នឹង អភិវឌៃឍសំណង់ 
លំនៅ  ឋាន ជាង១០០ ខ្នង ដោយ  ចៃក- 
ចៃញ ជា  ៣  បៃភៃទ គឺ ផ្ទះល្វៃង អាជីវ-
កម្ម   វីឡាកូនកាត់  និង វីឡាទោល   ។  
គមៃង បរុ ីនៃះ នងឹ បៃើ ពៃល  សាង សង ់
១២ ខៃ  ដោយ នងឹ បញ្ចប ់ការ សាងសង ់
ក្នុង   ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ »។ 

បើ តាម អ្នកសៃ ី បរុ ីវឡីា កនូ កាតម់ាន 
តម្លៃ ចាប ់ព ី ៤៨ ៨០០ ដលុា្លារ  ផ្ទះល្វៃង  
អាជីវ កម្ម មាន តម្លៃ ចាប់ ពី  ៩៨ ៨០០ 
ដលុា្លារ   នងិ វឡីា ទោល  មានតម្លៃ   ចាបព់ ី 
១៣,៨៨  មុឺន ដុលា្លារ។

អ្នកសៃី បន្តថា ៖ «តម្លៃ   លំនៅ ឋាន 
ទាងំ ៣បៃភៃទ នៅ ក្នងុ បរុ ីខៃមរភមូ ិនៃះ  
មាន តម្លៃ សមរមៃយ  ឬទាប ជាង ទីផៃសារ  
បើ ធៀប  នឹង សំណង់ លំនៅ ឋាន នៃ 
បុរីផៃសៃងៗ»។  

អគ្គ នាយិកា រង កៃុមហ៊ុន  Monar-
chy  land  &  Investment  អ្នកសៃី  
ឃួន  លក្ខិណ  ដៃល  ជាអ្នក  តំណង  
គមៃង បុរី ខៃមរ ភូមិ  បាន បៃប់  ថា  
លក្ខណ ពិសៃស នៃគមៃង នៃះ គឺ 

សំណង់ មាន ភាព  ទំនើប  សុីវិល័យ  
រចនាប័ទ្ម  ប្លៃក  រួមផៃសំ នឹង ទីតាំង មាន 
បរិសា្ថាន ល្អ សមៃប់ រស់នៅ ។ 

អ្នកសៃី និយាយថា ៖ « បុរី ខៃមរភូមិ   
មាន ទីតាំង ភូមិសាស្តៃ អំណោយ ផល  
នងិ មាន សកា្តោន ុពល  នៅ កៃបៃរ  ផ្លវូ កៃវាត ់
កៃុង ទី៣  និង កៃបៃរ ពៃលាន យន្តហោះ 
ភ្នពំៃញ ថ្ម ី ពៃមទាងំ នៅ មនិ ឆ្ងាយ ប៉នុា្មាន 
ពី ផៃសារ ទំនើប អីុអន  ៣  ដៃល តំបន់ ពា-
ណិជ្ជ កម្ម កំពុង រីក ដុះ ដល ដូច ផៃសិត »។ 

បើ តាម  លោកសៃ ី លក្ខណិ  បនា្ទាបព់ ី
គមៃង បុរីខៃមរ ភូមិនៃះ  កៃុមហ៊ុន ក៏ 
មាន គមៃង អភវិឌៃឍន ៍ លនំៅ ឋាន បៃប 
ធម្ម ជាត ិជាប ់ មាត ់ ទន្លៃ ដៃល ជា គមៃង  
ទី ២ នៅ ទីកៃុងតា ខ្មា  ខៃត្ត កណ្តាល ។ 
គមៃង នៃះ នឹង សាងសង់ លំនៅ ឋាន 
លើ  ផ្ទៃ ដី បៃមាណ  ៣០  ហិកតា ។  អ្នក-
សៃី   បញ្ជាក់ថា៖  «នៅទី នោះ យើង នឹង 
បៃ កា្លាយ ជា គមៃង បៃប លំនៅឋាន 
សនួ បរសិា្ថាន ធម្មជាត ិបៃតង សទុ្ធសាធ  
ហើយ យើង សងៃឃមឹ ថា  នងឹ ទទលួ បាន 
ការ គាំទៃខ្លាំង »។ 

អ្នកសៃ ី អាន  សធុតីា  នាយកិា គៃប-់ 
គៃង កៃុមហ៊ុន អចលនទៃពៃយ  CBRE  
Cambodia បាន ឱៃយ ដឹងថា  ដោយ 
សា្ថាន ភាព ការឆ្លង រាល ដល ជំងឺ កូវីដ-  
១៩  នៅ កម្ពុជា មិនទាន់   ធូរ សៃល  

បាន ធ្វើ ឱៃយ    ទនុវនិយិោគ វសិយ័ សណំង ់ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០២១ អាច នងឹ ធា្លាកច់ុះ  ទៀត 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ  ២០២០ ។ អ្នកសៃី បន្តថា 
សូមៃបី វិស័យ អចលន ទៃពៃយ ក៏ មិនទាន់ 
ល្អ ឡើងវិញ ដៃរ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ ។

អ្នកសៃី អះអាង ថា ៖ « ខ្ញុំ យល់ឃើញ 
ថា ទុនវិនិយោគ ក្នុង ឆ្នាំ  ២០២១ នៃះ 
នឹង  បន្ត ធា្លាក់ចុះ ទៀត ពៃះ មិនសូវ 
មាន  គមៃង វិនិយោគ ធំៗ និង ការ- 
កសាង  ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ថ្មីៗ ដូច មុន 
ទៃ ។ មៃយ៉ាងទៀត ចំនួន ការដ្ឋាន សាង- 
សង់  លំនៅឋាន លក្ខណៈ អគារ ខុនដូ 
និង បុរី ក៏ ថយចុះ ផងដៃរ » ។

របាយការណ ៍ FSR  2020  ធនាគារ 
ជាតិ នៃ កម្ពុជា បង្ហាញថា  ដោយ សារ 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន នាំ ឱៃយ ទុន វិនិ-  
យោគ  ក្នុង វិស័យ សំណង់  ឆ្នាំ ២០២០ 
មាន តម្លៃ សរបុ ៧,៨ ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
ធា្លាក់ចុះ ៣២,១  ភាគរយ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៩ មាន តម្លៃ  ១១,៤ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ។ កៃឡា ផ្ទៃ សំណង់ បាន ធា្លាក់ 
ចុះ  ២៦,៩ ភាគរយ  ស្មើនឹង បៃហៃល  
១៧  លាន ម៉ៃតៃការ៉ៃ ។ ក្នុងនោះ 
ផ្ទៃកៃឡា គមៃង អភវិឌៃឍន ៍លនំៅឋាន 
មាន ៤៦,១ ភាគរយ  អគារ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម  ៣១,៨  ភាគរយ  នងិ ឧសៃសាហកម្ម  
១៤,៦ ភាគរយ ៕ LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ   កម្ពជុា  ស្នើ   ឱៃយ ឯកអគ្គ-  
រដ្ឋ  ទូត   ហ្វីលីពីន ជួយជំ រុញ ភ្ញៀវ -   
ទៃសចរ   មក  កមៃសាន្ត   នៅ ក ម្ពុជា 
ឱៃយ បាន ចៃើន  បនា្ទាប ់ព ី  សា្ថាន ភាព 
កវូដី ១៩ បាន ធរូ សៃល  សៃប- 
ពៃល រដ្ឋា ភិបាល  កំពុង រៀប ចំ 
ផៃនការ ទទួល ភ្ញៀវ ទៃសចរ  
ដៃល បាន ចាក ់វា៉ាក ់សាងំ ការ ពារ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ រួច រាល់  ។

សំណើ  នៃះ តៃូវ ធ្វើ ឡើង  ក្នុង 
ជនំបួ រវាង រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ ទៃស-
ចរណ៍ កម្ពុជា  លោក  ថោង  ខុន  
ជាមួយ  នឹង លោកសៃី  Maria  
Amerita  C.  Aquino  ឯក អគ្គ- 
រដ្ឋ ទូត បៃទៃស ហ្វីលីពីន បៃចាំ 

កម្ពជុា  កាលព ីថ្ងៃទ ី៩  ខៃ មថិនុា  
នៅ ទីស្តី ការកៃសួង ។

លោក  ថោង ខនុ បាន លើក- 
ឡើង  ថា  រដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាកពំងុ   
ខិត ខំ បៃឹង បៃង ទប់ សា្កាត់ ការរីក- 
រាល ដ ល ជំងឺ កូវីដ ១៩  ហើយ 
រដ្ឋា ភិបាល ក៏ កំពុងរៀប ចំ ផៃន - 
ការ  យុទ្ធ សាសៃ្តក្នុង ការ តៃៀម 
បើក ដំណើរ ការ វិស័យ ទៃសចរ- 
ណ ៍ ឡើង វិញ  ផង ដៃរ ។ លោកឱៃយ 
ដងឹ ថា ៖ «បច្ចបុៃបន្ន កៃសងួ ទៃស- 
ចរណ៍ កំពុង សិកៃសា  និង រៀបចំ 
ឯកសារ ទសៃសន ទាន ស្ត ី ព ី កញ្ចប ់
ទៃសចរណ៍  ចាក់ វា៉ាក់ សំាង នៅ 
ក្នុង គោល  ដៅ ពិនិតៃយ លទ្ធភាព  
សមៃប ់បៃទៃស  ដៃល មាន ហា- 
ន ិភយ័ ទាប  បាន មក ទសៃសនា នៅ   

បៃទៃសក ម្ពុជា  ក្នុង តំបន់ ដៃល 
មា   ន សវុត្ថភិាព  ដោយ គោរពតាម 
វិធាន សុវត្ថិ ភាព របស់ បៃទៃស 
កម្ពុជា  គឺ ធ្វើ យា៉ាង  ណ ចូល រួម 
ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ »។  

លោក បាន រំឭកថា   កាល ពី 
ដើម  ឆ្នា២ំ០២១  កម្ពជុា បាន ធ្វើ 
ជា  មា្ចាស់ ផ្ទះ រៀបចំ កិច្ច បៃជុំ រដ្ឋ- 
មន្តៃ ីទៃសចរណ ៍អាសា៊ាន  ដោយ   
បាន សមៃច នូវ វិធាន ការ  និង 
គោល ដៅ នានា  ដើមៃបី បើក ទៃស- 
ចរណ៍  ក្នុង តំបន់ អាសា៊ាន ឡើង 
វិញ  ដោយ  ផ្តោត លើ ទៃសចរ  
ដៃល  ចាក់ វា៉ាក់ សាំង រួច ហើយ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖ «យើង បាន 
ដក់ ចៃញ ផៃនការ មួយ ចំនួន 
ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក្នងុ 

នោះ ក ៏មាន ផៃនការ សា្តោរ វសិយ័ 
ទៃសចរណ៍ ឡើង វិញ ដោយ គោ- 
រព តាម វិធាន សុវត្ថិ ភាព  អនាម័យ  
សមៃប់អនុវត្តក្នុង ឧសៃសាហ- 
កម្ម ទៃសចរណ៍ អាសា៊ាន ។ នៃះ 
ជា ផ្នៃក មយួ នៃ ការ តៃៀម លក្ខណៈ 
រ បស ់កម្ពជុា   ធ្វើ   ជា មា្ចាស ់ ផ្ទះ  រៀប-  
ច ំវៃទកិា ទៃសចរណ ៍អាសា៊ាន ឆ្នា ំ
២០២២   ផង ដៃរ »។

លោកសៃី  Maria  Amerita  
C.  Aquino  បាន ឯក ភាព  និង 
ប្តៃជា្ញា ជួយ ជំរុញ បន្ថៃម ទៀត  
ដើមៃបី ជរំញុ កណំើន ទៃសចរ មក 
ទសៃសនា  កម្ពជុា កៃយព ីសា្ថាន- 
ភាព ជំងឺ កូវីដ១៩  មាន ភាព ធូរ-  
សៃល។ លោកសៃ ីបញ្ជាកថ់ា៖ 
«ខ្ញុ ំ ជឿថា  ពន្ល ឺថ្ម ីនៃ ការ រកីចមៃើន  

របស់ ឧសៃសាហកម្ម ទៃសចរណ៍ 
កម្ពុជា  នឹង រះ ឡើង នៅ ក្នុង ពៃល 
ឆប់ៗ  ខង មុខ  ពៃះ អាសៃ័យ 
លើ សកា្តោនពុល ដ ៏សមៃបរូ បៃប នៃ 
បៃតិក ភណ្ឌ វ បៃបធម៌  បៃវត្តិ សា-
សៃ្ត  និង ធន ធាន ធម្ម ជាតិ »។ 

រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា រំពឹងថា  
នងឹ បើក ទៃសចរណ ៍ជា បណ្តើរ ៗ    
ក្នុង តៃីមាស ទី ៤ ឆ្នាំ  ២០២១ 
ដោយ ផ្តោត អាទ ិភាព  ការអនវុត្ត 
គមៃង ក្នុង ជំហាន ទី ១ នៅ 
តំបន់ អង្គរ នៃ ខៃត្តសៀមរាប ។

អ្នកសៃ ីឆយ សុវីលនី បៃធាន   
សមាគម ទភីា្នាកង់រ ទៃសចរណ ៍
កម្ពជុា  ឱៃយ ដងឹថា វសិយ័ ឯកជន 
ក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍  បាន និង 
កំពុង តៃៀម ខ្លួន រួចហើយ។ 

អ្នកសៃី ថ្លៃងថា ៖« យើង បាន 
តៃៀម រួចហើយ ក្នុង ការចូលរួម 
សហការ ជាមួយនឹង រដ្ឋាភិបាល  
ដើមៃបី កសាង ទំនុកចិត្ត សមៃប់ 
ភ្ញៀវ ។  យើង រង់ចាំ ពៃលវៃលា 
នៃះ យូរ មកហើយ ។ យើង តៃូវ 
បៃមលូ ផ្តុគំា្នា ឡើងវញិ ដើមៃបី រៀប ច ំ 
សៃវាកម្ម យើង ឡើងវិញ រួម គា្នា 
ទទួលភ្ញៀវ ទៃសចរ » ។

របាយ ការណ៍ កៃសួង ទៃស-
ចរណ ៍ បាន ឱៃយ ដងឹថា កាលពឆី្នា ំ 
២០២០  កម្ពជុា ទទលួ បាន ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ អន្តរជាត ិ ១,៣១លាន  
នាក់  ថយចុះ  ៨០  ភាគរយ  និង 
ភ្ញៀវទៃសចរ ផ្ទៃក្នងុ បៃមាណ  ៩  
លាន នាក ់ថយចុះ  ២០  ភាគរយ 
ធៀប  នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ៕ LA

រូបថតរបស់ គមេង «បុរីខេមរភូមិ» ដេល ស្ថតិ ក្នងុ ខេត្ត កណ្តាល ។ រូបថត សហ ការី

លោកថោងខុនបេប់ហ្វលីីពីនឱេយជួយជំរុញទេសចរចាក់វ៉ាក់សំាងមកកមេសាន្តនៅកម្ពជុា

តពី ទំព័រ ១...កម្ពុជា និង កៃុមអ្នក-  
បៃកប អាជីវកម្ម កសិកម្ម និង ក សិ-
ឧសៃសាហ កម្ម ជា ចៃើន រូប។

អន ុបៃធាន សភា ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា 
លោក លឹម ហៃង បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍  
ក្នងុ ថ្ងៃ ទ ី១០ ខៃ មថិនុា ថា កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ 
មាន សារៈ សខំនក់្នងុ ការ ពគិៃះ យោ-
បល ់  គា្នា រវាង អ្នក នៅ ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម 
និង កសិ- ឧសៃសាហកម្ម ដើមៃបី ស្វៃង រក 
ដណំោះ សៃយ មយួ ដ ៏ល្អ ក្នងុ ការ គាទំៃ 
ដល់ ផលិត កម្ម ក្នុង សៃុក។ លោក បន្ត   
ថា កន្លង មក បើ ទោះ ប ីរដ្ឋាភបិាល បាន 
ជយួ សមៃលួ បញ្ហា មយួ ចនំនួ រចួ ហើយ 
ក៏ ដោយ ក៏ វិស័យ ឯកជន នៅ តៃ មាន 
បញ្ហា បៃឈម ជា ចៃើន   កើត ឡើង ជា 
បន្ត បនា្ទាប់  ពិសៃស ក្នុង ដំណក់ កាល 
នៃ  ការ ឆ្លង រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « បញ្ហា បៃឈម ទាងំ- 
អស ់នងឹ តៃវូ ដក ់ជនូ ទៅ កៃសងួ កស-ិ 
កម្ម ដើមៃប ីឱៃយ ជយួ ដោះ សៃយ ហើយ បើ 
កៃសងួ មនិ អាច ដោះ សៃយ បាន  យើង  
នឹង លើក យក ទៅ ដោះ សៃយនៅ ក្នុង 
វៃទកិា រវាង រដ្ឋាភបិាល នងិ វសិយ័ ឯក-
ជន  ដៃល មាន សម្តៃច នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
ជា អ្នក អារកាត់ »។

លោក សៃ៊ុន ពៅ បៃធាន សមាគម 
អ្នក ចញិ្ចមឹ សត្វ កម្ពជុា បាន នយិាយ ថា 
កចិ្ច បៃជុ ំផ្នៃក ឯកជន នៃ វៃទកិា រាជ រដ្ឋា- 
ភបិាល-ផ្នៃក ឯកជន គ ឺជាវៃទកិា ដៃល 
វសិយ័ ឯកជន ចង ់បាន ពៃះ តាម រយៈ 
វៃទិកា នៃះ នឹង មាន បញ្ហា ជា ចៃើន តៃូវ   
លើកយក  មក បង្ហាញ ដើមៃបីឱៃយ រដ្ឋាភិ-
បាល   ជយួ ដោះ សៃយ។ លោក បន្ត ថា 
បញ្ហា បៃឈម ចមៃបង សមៃប់ វិស័យ 
ចិញ្ចឹម សត្វ នៅ ពៃល នៃះ មាន ដូចជា  
ការ ស្នើ ឱៃយ រដ្ឋ លុប ចោលជា ផ្លវូ ការ  និង 
អច ិៃ្រន្តយ ៍នវូ ការ យក ពន្ធ លើ តម្លៃ បន្ថៃម 
VAT ១០ ភាគ រយសមៃប់ ផលិត កម្ម 
កសិកម្ម (សព្វថ្ងៃ  VAT តៃវូ បាន លើក-  
លៃង បណោ្តាះ អាសន្ន ដោយ ២ ឆ្នាំបន្ត 
សពុល ភាព ម្តង) ការ ចាត ់វធិានការតៃតួ- 

ពនិតិៃយ ឱៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់ចពំោះ សត្វ 
ចលូ មក ក្នងុ បៃទៃស ដៃល អាច បណ្តាល  
ឱៃយ ឆ្លង ជំងឺ  ការ ទប់ សា្កាត់ ការ នាំ ចូល 
សត្វ មាន់  និង ផលិត ផល វារីវបៃប កម្ម 
ដៃល កំពុង មាន សល់  ក្នុង សៃះ ចិញ្ចឹម 
បៃមាណ ៥ មុឺន តោន ។

លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖  « បញ្ហា បៃឈម 
ដៃល បាន លើក  ឡើង ខង លើ ពិត ជា 
មាន ចាំបាច់ ណស់  ក្នុង ការ ធានា បាន 
នូវ ស្ថិរភាព ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក ក៏ ដូច ជា 
ការ លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ អ្នក នៅ ក្នុង សៃុក 
ខិតខំ បង្កើន ការ ផលិត និង អាច កាត់- 
បន្ថយ ការ ធ្វើ ចំណក សៃុក  ធ្វើ ការ នៅ 
កៃ បៃទៃស បាន ចៃើន ផង ដៃរ»។ 

លោកបន្ត  ថា នៅ ពៃលវសិយ័ ចញិ្ចមឹ 
សត្វ ក្នងុ សៃកុ ដណំើរ ការ ល្អ វា មនិ តៃមឹ 
តៃ ជួយ ដល់ អ្នក ចិញ្ចឹម ដោយ ផ្ទាល់ 
ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ  ថៃម ទាំង ជួយ ដល់ 
កសិករ ផលិត កសិផល  ផៃសៃងៗ  យក 
មក លាយ ធ្វើ ជា ចំណី សត្វ ផង ដៃរ ។

បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសាភ ិបាល សហពន័្ធ 
សៃវូ អង្ករ កម្ពជុា លោក ហ៊នុ ឡាក ់បាន  
លើក ឡើង ថា ទោះបី  បញ្ហា មួយ ចំនួន 
ខង លើ ធា្លាប់ តៃូវ បាន  រដ្ឋាភិបាល   ជួយ 
សមៃួល ខ្លះហើយ  ក៏ ដោយ ប៉ុន្តៃ បញ្ហា 
នៅ  តៃ មាន   ។ បៃសនិបើ មនិ មាន បញ្ហា 
វិស័យ ឯកជន នឹង មិន លើក ឡើង ឱៃយ 
រដ្ឋាភិបាល ជួយ បន្ថៃម ទៃ ។ 

លោក ថ្លៃង   ថា៖ «ទោះ តចិ ឬ ចៃើន វា 
នងឹ ជយួ ដល ់អ្នក   នៅ ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម 
នងិ កស-ិឧសៃសាហកម្ម។ នៅ ពៃល ការ 
ផលិត មាន ដំណើរការល្អ សមត្ថភាព  
នៃ ការ នាំចៃញ នឹង កើន ឡើង » ។  

យោង តា ម កៃសួង កសិកម្ម  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ កម្ពុជា ផលិត កសិផល បាន 
ជាង ២០ លាន តោន  ហើយ   នាំ ចៃញ  
ជាង ១៣ លាន តោន និង រក ចំណូល 
បាន ជាង ៣ ៤៣៣ លាន ដលុា្លារ។ ក្នងុ 
នោះ ការ នាំ ចៃញ អង្ករ និង សៃូវ  មាន 
៣,៥៨ លាន តោន  ដៃលមាន តម្លៃ  ជាង 
១,២៦ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ៕ LA

កេមុការងារ«ក»ផ្នេកកសិកម្ម...



រូបភាពគំនូរបែបសិល្បៈតាមដងផ្លូវនៅក្នុងពែះរាជាណា-
ចកែកម្ពុជាកាន់តែទទួលបានការគាំទែនិងពែញនិយម

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១១ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com១០

 សិល្បៈគំនូរwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 គំនូរ សិលៃបៈ តាម ដងផ្លូវ (street 
art) នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា បន្ត 
ទទួលបាន ការទទួលស្គាល់ កាន់តៃ 
ចៃើន ជាមួយនឹង ផ្ទាំងគំនូរ សិលៃបៈ 
នៅលើ ជញ្ជាំង ស្ថានទូត អាល្លឺម៉ង់ 
បៃចាំ នៅ កម្ពុជា គឺ គំនូរ សិលៃបៈ ដ៏ រស់- 
រវើក មួយ  ក្នុងចំណោម គំនូរ សិ លៃបៈ ដ៏ 
សៃស់ស្អាត ជាចៃើន ទៀត នៅក្នុង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 

 ជាការ រំឭក ខួប លើក ទី  ៣៥០ ឆ្នាំ 
ៃនកណំើត របសល់ោក Ludwig van 
Beethoven នងិ រចនា ដោយ វចិតិៃករ 
លៃបីឈ្មោះ លោក Chifumi មាន 
មលូដ្ឋាន នៅ កម្ពជុា ដៃលជា ស្ថាបនកិ 
នៃ ពៃតឹ្តកិារណ ៍Cambodian Urban 
Arts Festival គឺ រូបគំនូរ របស់ អ្នក- 
និពន្ធ បទ ភ្លៃង ដ៏ លៃបីលៃបាញ របស់ 
អាល្លឺម៉ង់ និង រូបគំនូរ របស់ រាជិ នី 
សំឡៃង  មាស រស់ សៃរើ សុទ្ធា ។ 

 នៃះ ជា គំនូ សិ លៃបៈលើ ជញ្ជាំង ទី ២ 
ហើយ នៅឯ ស្ថានទូត ដោយពៃល 
កន្លងទៅ មានការ រចនា គំនូរ សិ លៃបៈ 
រួមគ្នា រវាង វិចិតៃករ អាល្លឺម៉ង់ លោក 
Danilo Halle និង វិ តៃករ កម្ពុជា 
លោក ហួរ សុបិន បានរួម គ្នា បង្កើត 
ផ្ទាំង រូបភាព សិ លៃបៈដ៏ រស់ រវើក នៅលើ 
ទ្វារ របស់ ស្ថានទូត ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

« ជា ផ្នៃក មួយ នៃ បៃសកកម្ម របស់ 
ស្ថានទូត អាល្លឺម៉ង់ ក្នុងការ គំទៃ 
លើកកម្ពស់ និង អបអរ វបៃបធម៌ រវាង 
កម្ពជុា នងិ អាល្លមឺង៉ ់យើង មាន សៃច-
ក្តីសោមនសៃស រើករាយ ក្នុងការ បង្ហាញ 
ផ្ទាងំ គនំរូ សលិៃបៈ លើ ជញ្ជាងំ ស្ថានទតូ 
របស់ យើង ជា លើក ទី ២ ដៃល បង្ហាញ 
ពី សិលៃបករ ដ៏ លៃបីលៃបាញ គឺ លោកសៃី 

រស់ សៃរើ សុទ្ធា និង លោក Ludwig 
van Beethoven» ។ 

« ភាពជា ដៃគូ ជាមួយ វិចិតៃសល 
Gallery KB (KBach) នងិ វចិតិៃករ 
Chifumi នៃះ គឺ យក លំនាំ តាម ផ្ទាំង 
គំនូរ លើ ជញ្ជាំង ទី ១  របស់ ស្ថានទូត  
ដៃល បាន រចនា ឡើង នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ 
រវាង វចិតិៃករ ខ្មៃរ លោក ហរួ សបុនិ នងិ 
វិចិតៃករ អាល្លឺម៉ង់ លោក Danilo 
Halle» ។ 

 លោក Christian Berger ឯក - 
អគ្គរដ្ឋទូត អាល្លឺម៉ង់ បៃចាំ កម្ពុជាបាន 
មានបៃសសន៍ថា ៖« យើង ជឿជាក់ 
យ៉ាង  មុតមាំ លើ អត្ថបៃយោជន៍ នៃ 
ការច្នៃបៃឌតិ នងិ សលិៃបៈ ហើយ សងៃឃមឹ 
ថានឹង បន្ត គំទៃ ដល់ គមៃង បៃបនៃះ 
ទៀត នាពៃល អនាគត » ។ 

 ពធិ ីបើក បង្ហាញ ផ្ទាងំគនំរូ នៅលើ ទ្វារ 
ស្ថានទូត អាល្លឺម៉ង់ ទទួល បានការ- 
អញ្ជើញ ចូលរួម ពី លោក បៃក់ សុខុន 
ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង 

ការបរទៃស និង សហបៃតិបត្តិការ 
អន្តរជាតិ និង លោក Christian 
Berger ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ អាល្លមឺង៉ ់បៃចា ំ
កម្ពុជា ដើមៃបី រំឭក ខួប លើក ទី ៣០ ឆ្នាំ  
នៃ ការដលួរល ំជញ្ជាងំ ទកីៃងុ ប៊ៃ រ ឡាងំ 
ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៨៩ ។ 

 អត្ថបៃយោជន៍ នៃ គំនូរ សិលៃបៈ តាម 
ដងផ្លូវ គឺ ជួយ កៃលម្អ សោភណភាព 
ទកីៃងុ នងិ កណំើន ទៃសចរណ ៍  ដៃល 
តៃូវបាន គៃ មើលឃើញ នៅ ទូទំង- 
ពិភពលោក ខណៈពៃល នៃះ គៃ ក៏ 
បានឃើញ កាន់តៃចៃើន នៅតាម 
ដងផ្លូវ មួយចំនួន ក្នុងបៃទៃស កម្ពុជា 
ដូចដៃល បានបង្ហាញ ដល់ សធា-
រណជន ជាមួយ ស្នាដៃ សិលៃបៈ នៅ 
ស្ថានទូត អាល្លឺម៉ង់ នៃះ ។ 

 លោក Tony Francis ស្ថាបនិក 
Gallery KB ថ្លៃងថា   រូបគំនូរ របស់ 
លោក សៃី រស់ សៃរើ សុទ្ធា នៅលើ 
ជញ្ជាំង បង្ហាញ ដល់ សធារណជន  
នៃះ អាចជា និមិត្តរូប នៃ ការកើត ជាថ្មី 

នៃ គនំសូលិៃបៈ ខ្មៃរ  ដៃលគៃ មនិសវូ បាន 
ឃើញ គិត ចាប់តាំងពី ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ 
១៩៦០ មក ។ 

« រូបគំនូរសិលៃបៈ ដៃល យើង បាន 
ឃើញ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា នៃះ គឺ 
រួមផៃសំជា មួយ កតា្តា ជាចៃើន ដូចជា 
កៃបាច់(Kbach style) ដៃល ចៃបាច ់
បញ្ចូល  គ្នា បានល្អ បំផុត នៃ វបៃបធម៌ 
សិលៃបៈ ដ៏ សមៃបូរបៃប   របស់ កម្ពុជា 
ជាមួយនឹង រចនាប័ទ្ម និង ឥទ្ធិពល 
បរទៃស តាម រយៈ ការសហការ ជា 
មួយ  កៃុមហ៊ុន មួយចំនួន ដៃលឥឡូវ   
នៃះ បាន ប្តូរ ឈ្មោះ ជា វិចិតៃសល 
Gallery KB (KBach)» ។  

 លោក Francis ថ្លៃងថា ៖«KBach 
អស់ រយៈពៃល ៤ ឆ្នាំ កន្លងមកនៃះ  
បាន បង្កើត វិចិតៃសល  ការបៃកួត - 
បៃជៃង ការ គូរគំនូរ គមៃង Art-
space@Factory និង គមៃង 
ជាចៃើន ទៀត  រួមទំង គមៃង ស្នាដៃ 
សិលៃបៈ និង វបៃបធម៌ ដៃល នឹង បង្ហាញ 
ក្នុងពៃល ឆប់ៗ នៅ អគរ Royal 
Train Square  ជា អគរ ស្ថានីយ 
រថភ្លើង ដ ៏សៃសស់្អាត នៅក្នងុ រាជធាន-ី 
ភ្នំពៃញ ។ 

 លោក Francis  ជឿជាកថ់ា  ខណៈ 
ពៃលដៃល រាជធានី ភ្នំពៃញ នៅតៃ បន្ត 
អភិវឌៃឍជា លំដប់ ទសៃសនីយភាព 
សលិៃបៈ ក្នងុ ទកីៃងុ ក ៏នងឹ រើកចមៃើន នងិ 
ទទលួ បានការ ទទលួស្គាល ់ជា សកល 
បន្ថៃមទៀត ។ 

« វិចិតៃករ ដូចជា វិចិតៃករ កូ ឡុំ ប៊ី 
លោក Stinkfish ដៃល ឆ្នាំនៃះ គឺជា 
ចៅកៃម ក្នងុការ បៃ គ ួត បៃជៃង KBach 
Arts Competition  និង វិចិតៃករ 

ប៉ូឡូញ លោក Sepe, Halle និង 
វិចិតៃករ មួយចំនួនទៀត  នឹង បន្តនៅ 
ទសៃសនា និង ធ្វើការ ជាមួយ វិចិតៃករ 
ក្នុងសៃុក ដៃល អាចមាន ការសហ-  
កា រ   គ្នា កាន់តៃចៃើន » ។ 

« ការមកដល់ នៃ ផលិតផល លំដប់ 
ពិភពលោក បៃកបដោយ ជោគជ័យ 
ទក់ទង នឹង ការផ្គត់ផ្គង់ សិលៃបៈ តាម 
រយៈ Dots MTN ក៏បាន ជួយ បង្កើន 
ការចាប់អារម្មណ៍ ផងដៃរ ។ ការមក 
ដល់ នៃ កៃុម អ្នក ច្នៃបៃឌិត អន្តរជាតិ 
និង សមត្ថភាព របស់ ពួកគៃ គឺអាច 
ទកទ់ញ វចិតិៃករ លដំប ់ពភិពលោក 
ផៃសៃងទៀត សមៃប់ ការរើកចមៃើន 
នាពៃល អនាគត ដូចជា គុណភាព 
និង ការយល់ដឹង អំពី សិលៃបៈ ខ្មៃរ » ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖« នៃះ បាន ជំ រុញឱៃយ 
វិចិតៃករ ក្នុងសៃុក ជំនាន់ ថ្មី តៃូវបាន 
បំផុសគំនិត ដើមៃបី បង្ហាញ ពី ការច្នៃ-
បៃឌិត របស់ ពួកគៃ នៅ ទូទំង ទីកៃុង ។ 
ជាមួយនឹង ឱកាស រយៈពៃល ៤ ឆ្នាំ 
ដូចជា ការបៃកួតបៃជៃង KBach 
Arts Competition ឥឡូវនៃះ ក្នុង 
ភាព ដៃគូ ជាមួយ កៃុមហ៊ុន សៃ ល កាត  
មាន វចិតិៃករ កម្ពជុា ថ្មីៗ  មាន ជនំឿ លើ 
ឱកាស បច្ចបុៃបន្ន ដើមៃប ីកា្លាយជា វចិតិៃករ 
អាជីព » ។ 

 ការបៃកួត ផ្តាច់ពៃ័តៃ នៃ ពៃឹត្តិការណ៍ 
2020-21 KBach Arts Competi-
tion  នងឹតៃវូ រៀបចឡំើង នៅ ខៃកក្កដ 
ដៃលជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការបើក អគរ 
Royal Royal Square ហើយ 
ជយលាភ ីទងំ ៣ ផ្នៃក   គ ឺរបូភាព ផ្ទាងំ 
canvas គំនូរ សិ លៃបៈតាម ដងផ្លូវ និង 
ឌីជីថល គឺ នឹងតៃូវ បានបៃកាស ៕ 

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លម៉ឺង់ បើកបង្ហាញគំនូរនៅស្ថានទូតអាល្លម៉ឺង់ក្នងុឆ្នា២ំ០១៩។  រូបគំនូរលោក Ludwig van Beethoven និងរូបគំនូរលោកស្រា ីរស់ ស្រារីសុទ្ធា នៅស្ថានទូតអាល្លម៉ឺង់។  

 លោក Theo Vallier កំពុងគូរគំនូរលើជញ្ជាងំ។ POST STAFF 



WORLD

www.postkhmer.com

សុខ  វេងឈាង 

បើទោះបីជាឋានន្តរសក័្ដិនងិ
ឋានានុក្រមរបស់ពួកគ្រអាច
ខសុគ្នាក៏ដោយប៉នុ្ត្រប្រធានមន្ត្រី
ឬ«ដ្រទី១»ន្រគណបក្រសកមុ្មយុ-
នសី្តចនិមានលក្ខណៈដចូគ្នាមយួ
គឺពួកគ្រជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុត
ន្រយុត្តាធិការណាមួយដូចជា
ភូមិស្រុកនិងខ្រត្តឬជាថ្នាក់-
ដកឹនាំន្រស្ថាបន័រដ្ឋាភបិាលណា
មយួ។បគុ្គល«ដ្រទី១»អាចជា
ប្រធានគណៈកមា្មាធកិារគណបក្រស
ន្រភមូិតចូមយួរហតូដល់បគុ្គល
មានអណំាចជាងគ្រក្នងុប្រទ្រស
ចនិគឺអគ្គល្រខាធកិារគណបក្រស
កុម្មុយនីស្ត។
ជាធម្មតបគុ្គលទាងំន្រះមាន

អំណាចដ៏ធំធ្រងនៅក្នុងយុត្តា-
ធកិារដ្រលស្ថតិក្រមការគ្របគ់្រង
របស់ពួកគ្រប៉ុន្ត្រអំណាចន្រះ
អាចត្រវូបានកាត់បន្ថយនៅព្រល
ខាងមខុ។នៅដើមខ្រមិថុនារដ្ឋ-
បាលបក្រសកុម្មុយនីស្តដឹកនាំ
ដោយអគ្គល្រខាធកិារសុីជនីភងី
ដ្រលជា«ដ្រទ១ី»ជាន់ខ្ពសជ់ាង
គ្របានច្រញនូវគោលការណ៍
ណ្រនាំដ៏ទលូំទលូាយមយួចនំនួ
ដើម្របីកាត់បន្ថយអំណាចមន្ត្រី
ជាន់ខ្ពស់ត្រមឹមន្ត្រីថ្នាក់ខ្រត្តនងិ
ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី។
បញ្ញវន្តចិនមួយចំនួនគិតថ

ឃ្លា«ដ្រទី១»មានប្រភពមកពី
សង្គមសមា្ងាត់នៅសមយ័បុរាណ

ប្រើបញ្ជាក់ឋានៈម្រដឹកនាំឬ
«បងធំ»។ឃ្លាន្រះត្រវូបានគណ-
បក្រសកុម្មុយនីស្តអនុម័តឱ្រយប្រើ-
ប្រស់នៅព្រលន្រការបង្កើត
សធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
ក្នងុឆ្នា១ំ៩៤៩ដ្រលកាលនោះ
គ្រប្រើប្រស់ឃ្លាន្រះសម្រប់
ល្រខាធកិារជាន់ខ្ពស់ន្រគណៈ-
កម្មការបក្រសនីមួយៗ ទាំងថ្នាក់
មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិ។
ក្នងុប្រពន័្ធគ្របគ់្រងបក្រសកមុ្មយុ-

នសី្តចនិល្រខាធកិារគណៈកមា្មា-
ធកិារបក្រសន្រខ្រត្តនមីយួៗ គឺជា
មន្ត្រីខ្ពស់បំផុតក្នងុខ្រត្តនោះខណៈ
អភិបាលខ្រត្តឈរនៅល្រខរៀង
ទ២ីហើយជាធម្មតក៏មានតនួាទី
ជាអនលុ្រខាធកិារបក្រសផងដ្ររ។
យតុ្តាធកិារតចូៗ ដចូជាភមូិស្រកុ
នងិក្រងុក៏មានរចនាសម្ពន័្ធគ្រប-់
គ្រងស្រដៀងគ្នាន្រះដ្ររ។
តមផ្លូវការការសម្រចចិត្ត

សំខាន់ៗ  ដូចជាការត្រងតំង
សខំានៗ់ គម្រងហ្រដ្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធសខំានៗ់ នងិកញ្ចប់ថវកិា
ត្រវូត្រធ្វើឡើងនៅក្នងុគណៈកមា្មា-
ធិការបក្រសដោយការបោះឆ្នាត
សឡំ្រងភាគច្រើន។ប៉នុ្ត្រជាក-់
ស្ដ្រងល្រខាបក្រសដ្រលមានការ-
គទំ្រនយោបាយពីអាជា្ញាធរជាន់
ខ្ពស់អាចធ្វើការសម្រចទាងំន្រះ
ដោយខ្លនួឯងធ្វើឱ្រយពកួគ្រមាន
អណំាចស្ទើរត្រផ្ដាច់ការនៅក្នងុ
យុត្តាធិការពួកគ្រ។
ការដក់វនិយ័លើកមា្មាភបិាល

ជាន់ខ្ពស់ទាងំន្រះគឺពបិាកអនវុត្ត
ដោយសរល្រខានងិអនុល្រខា
មានឋានន្តរស័ក្ដិខ្ពស់ជាងមន្ត្រី
វនិយ័ដ្រលសមាជកិន្រគណៈកម្ម-
ការបក្រសនោះ។សណំុំរឿងពកុ-
រលួយជុំវិញមន្ត្រីទាំងន្រះអាច
ល្រចឡើងបានលុះត្រត្រមាន
អន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីវនិយ័ន្រអាជា្ញាធរ
ជាន់ខ្ពស់ជាងពួកគ្រ។
គណៈកមា្មាធកិារកណា្ដាលបក្រស

កមុ្មយុនសី្តដ្រលជាអតតីអាជា្ញាធរ
ខ្ពស់បផំតុក្នងុបក្រសបាននយិាយ
ក្នុងស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍មួយថ
ការត្រតួពនិតិ្រយលើមន្ត្រីទាងំន្រះ
គឺ «នៅត្រជាចំណុចខ្រសោយ»
ហើយគោលការណ៍ណ្រនាំថ្មី
មានគោលបណំងធ្វើឱ្រយការឃ្លា-ំ
មើលនងិគ្របគ់្រងមន្ត្រីទាងំន្រះ
មានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

គោលការណ៍ណ្រនាំដ្រលត្រវូ
បានច្រញផ្រសោយនៅថ្ង្រទី១ខ្រ
មថិនុាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការឃ្លាំ
មើលពីលើចុះក្រមដឹកនំាឱ្រយមន្ត្រី
ជាន់ខ្ពស់បង្កើនការត្រួតពិនិត្រយ
ហ្មត់ចត់ទៅលើមន្ត្រីសំខាន់ៗ 
នៅក្រមឱវាទជាពសិ្រសលើ
ភាពស្មាះត្រង់ផ្ន្រកនយោបាយ
ការអនុវត្តការងារនិងវិន័យ។
គោលការណ៍ណ្រនាំក៏បញ្ជាក់

ថសមាជិកគណៈកមា្មាធិការ
គណបក្រសត្រវូត្រតួពនិតិ្រយគ្នាទៅ
វញិទៅមកតមរយៈការប្រជុធំ្វើ
ការរិះគន់ទៅវញិទៅមកនងិរិះគន់
ដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវរាយ-
ការណ៍ភាពមិនប្រក្រតីទៅអាជា្ញា-
ធរវិន័យជាន់ខ្ពស់ជាងពួកគ្រ។
គណៈកមា្មាធកិារបក្រសទាងំអស់

ត្រវូរក្រសោកណំត់ត្រន្រអន្តរាគមន៍

របស់កមា្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅ
ក្នងុបញ្ហាធៗំ ជាពសិ្រសទាកទ់ង
នងឹការជ្រើសរើសនងិការត្រង-
តំងកមា្មាភិបាលការវិនិយោគ
គម្រងនងិសណំុំរឿងផ្លវូច្របាប។់
ពកួគ្រក៏បានតម្រវូឱ្រយវភិាគពាក្រយ-
បណ្ដងឹពីសធារណជនជាប្រចាំ
និងជូនដំណឹងដល់អាជា្ញាធរ
ជានខ់្ពស់អពំីមន្រ្តីដ្រលជាកម្មវត្ថុ
ន្រពាក្រយបណ្ដឹងទៀងទាត់។
តងំពីឡើងកាន់អំណាចកាល

ពីឆ្នាំ២០១២មកលោកសុី
ជីនភីងបានអនុវត្តកំណ្រទម្រង់
ស្ថាបន័គ្របគ់្រងដើម្របីបង្កើតប្រ-
ព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីលើចុះក្រម
ដោយប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅ
ទីក្រុងប៉្រកាំង។ដើម្របីសម្រច
ផ្រនការន្រះលោកត្រូវត្រធានា
ថម្រដឹកនាំតំបន់នីមួយៗនឹង

តម្រឹមគោលនយោបាយនិង
ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគ្រឱ្រយ
ស្របជាមយួនងឹផ្រនការម្រជាតិ
ក្រមការត្រតួពនិតិ្រយក្រងុប៉្រកាងំ។
កាលនោះលោកបានបើកយទុ្ធ-
នាការប្រឆងំអពំើពកុរលយួដធ៏ំ
មយួដកឹនាំដោយគណៈកម្មការ
កណា្ដាលសម្រប់អធិការកិច្ចវិន័យ
ដ្រលជាភា្នាកង់ារប្រឆងំអពំើពកុ-
រលួយកំពូលរបស់គណបក្រសដោយ
បានបញ្ជូនក្រុមត្រួតពិនិត្រយ
ជាទៀងទាត់ទៅខ្រត្តក្រសងួនិង
សហគ្រសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ។
ស្របព្រលជាមយួនងឹការកាត-់

បន្ថយអំណាចរបស់«ដ្រទី១»
នៅតមខ្រត្តក្រសួងស្ថាប័ន
រដ្ឋាភិបាលលោកសុី ជីនភីង
បានពង្រងឹអណំាចរបស់អាជា្ញាធរ
កណា្ដាល។កាលពីខ្រតុលាកន្លង
ទៅគណៈកមា្មាធិការកណា្ដាល
បានច្រញផ្រសោយនវូស្រចក្ដពី្រង
បទប្របញ្ញត្តិដ្រលបានពង្រឹងអំ-
ណាចរបស់អគ្គល្រខាធកិារបក្រស
ដោយអនញុ្ញាតឱ្រយលោកកណំត់
របៀបវារៈន្រកចិ្ចប្រជុំរបស់សមា-
ជកិការយិាលយ័នយោបាយទាងំ
២៥រូប និងគណៈកមា្មាធិការ
អចិន្រ្តយ៍ដ្រលមានសមាជិក
៧របូ។ការយិាល័យនយោបាយ
គឺជាអង្គសម្រចគោលនយោ-
បាយសខំាន់ជាងគ្រន្រប្រទ្រស
ចិនហើយតំណាងឱ្រយចំណុច
កំពូលន្រអំណាចដោយមាន
អគ្គល្រខាបក្រសជាប្រធាន៕

បេក់  សាយ 

រដ្ឋាភិបាលអាម្ររិកបានធ្វើឱ្រយល្អ-
ប្រសើរដល់ការសម្របសម្រលួកចិ្ចខតិ-
ខំប្រឹងប្រងរបស់ខ្លួនដើម្របីធានាឱ្រយ
មានការដោះល្រងជនជាតិអាម្ររកិជា
ច្រើននាក់ដ្រលត្រូវបានគ្រចាប់ជាចំ-
ណាប់ខា្មាងំនៅបរទ្រសនងិការពាកព់ន័្ធ
របស់ខ្លួនជាមួយក្រុមគ្រួសររបស់
ពកួគ្រប៉នុ្ត្រវធិានការបន្ថ្រមទៀតត្រវូការ
ជាចាបំាច។់ន្រះបើយោងតមរបាយ-
ការណ៍មយួដ្រលបានគ្របោះពមុ្ពផ្រសោយ
កាលពីថ្ង្រពុធ។
របាយការណ៍នោះត្រូវបានរៀបចំ

ដោយមូលនិធិ JamesW.Foley

LegacyFoundationក្រយពអី្នក-
កាស្រតឯករាជ្រយអាម្ររកិដ្រលត្រវូបាន
គ្រចាបព់ង្រត់ដោយក្រមុISនៅប្រទ្រស
សុរីើនងិត្រវូបានគ្រសមា្លាប់នៅខ្រសហីា
ឆ្នាំ២០១៤។
មា្តាយJamesFoleyឈ្មាះDiane

Foley ប្រធាន និងជាស្ថាបនិកន្រ
មលូនធិិFoleyFoundationបានន-ិ
យាយថ៖«បណំងន្ររបាយការណន៍្រះ
គឺដើម្របីកណំត់អត្តសញ្ញាណឧបសគ្គ
នានាដ្រលចំណាប់ខា្មាំងអ្នកជាប់ឃុំ-
ឃងំនងិគ្រសួររបស់ពកួគ្រកពំងុប្រ-
ឈមនងិផ្តល់ការណ្រនាំពីរបៀបដ្រល
គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាច
ត្រវូបានធ្វើឱ្រយល្អប្រសើរឡើងដើម្របីគទំ្រ

ដល់ជនជាតិអាម្ររិកទាំងន្រះ»។
លោកស្រីបាននយិាយថកណំ្រទម្រង់

ដ្រលត្រូវបានអនុម័តដោយអតីត
ប្រធានាធិបតីបារា៉ាក់ អូបាមា៉ា ក្នុងឆ្នាំ
២០១៥និងការអនមុត័របស់សភាក្នងុ
ឆ្នាំ២០២០ន្រច្របាប់ជួយចំណាប់ខា្មាំង
Robert Levinson និងការទទួល
ខសុត្រវូចពំោះចណំាប់ខា្មាងំគឺជាជហំានដ៏
សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកគោលបំណងន្រះ។
ច្របាប់ន្រះត្រូវបានគ្រដក់ឈ្មាះ

សម្រប់លោក Robert Levinson
អតតីទភីា្នាកង់ារFBIដ្រលបានបាតខ់្លនួ
នៅប្រទ្រសអុីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និង
ត្រូវបានគ្រសន្មតថបានស្លាប់។
របាយការណ៍របស់មូលនិធិFoley

LegacyFoundationត្រូវបាន
សរស្ររដោយអ្នកស្រវជ្រវឈ្មាះ
Cynthia Loertscher ដ្រលបាន
និយាយថការចាប់ចំណាប់ខា្មាំង
នឹងបន្តប្រើជាយុទ្ធវិធីមួយនៅជុំវិញ
ពិភពលោក។
លោកស្រីLoertscherបាននយិាយ

ថសមត្ថភាពត្រមួយគត់ន្រការចាប់
ចណំាបខ់ា្មាងំដើម្របីដក់សមា្ពោធទៅលើ
រដ្ឋាភិបាលប្រជាធបិត្រយ្រយនងឹធានាថ
វានៅត្រជាឧបករណ៍មយួដ្រលសត្រវូ
របស់យើងនឹងប្រើប្រស់។
លោកស្រីបាននយិាយថ៖«ការបង្កើត

គោលនយោបាយមានប្រសទិ្ធភាពនងិ
ស្ថាបន័នានាដ្រលចលូរមួចណំ្រកក្នងុ

ការដោះស្រយបញ្ហាទាំងន្រះពិតជា
សំខាន់ណាស់»។
របាយការណ៍បានឱ្រយដឹងថការ-

ពាក់ពន័្ធរបស់រដ្ឋាភបិាលជាមយួគ្រសួរ
របស់ជនជាតិអាម្ររកិត្រវូបានចាបជ់ា
ចំណាប់ខា្មាំងដោយអង្គការភ្ររវកម្ម
នានាឬត្រវូបានចាប់ខ្លនួដោយខសុច្របាប់
ឬយា៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយរដ្ឋាភិបាល
បរទ្រសនៅត្របន្តកើតឡើង។
របាយការណ៍បានបន្តថការប្រកាស

និងច្រករំល្រកព័ត៌មានអំពីករណីចំ-
ណាប់ខា្លាំងជាមួយក្រុមគ្រួសរពិតជា
មានសរៈសខំាន់ដើម្របីនាយំកចណំាប-់
ខា្លាងំត្រឡប់មកផ្ទះសបំ្រងរបស់ពកួគ្រ
វិញ៕

តើ«ដៃទី១»នៃគណបកៃសកុម្មយុនីស្តចិនជានរណាគៃ?ហៃតុ-
អ្វបីានជាលោកសីុជីនភីងកំពុងកាត់បន្ថយអំណាចពួកគៃ?

របាយការណ៍ៈរដ្ឋាភិបាលខិតខំបៃងឹបៃងដើមៃបីធានាថាជនជាតិអាមៃរិកដៃលតៃវូចាប់ជាចំណាប់ខ្មាងំនៅបរទៃសតៃវូបានដោះលៃង

លោកបេធានាធិបតី សីុ  ជីន ភីង ចូលរ មួ សន្ន  ិសីទ  នៅមហា កំពេង បេ ជា ជន  ក្នងុទីកេងុ ប៉េ កំាង នា ពេលកន្លង ទៅ ។ AFP
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សៅ  សម្ភស្ស 

ទនិ្ននយ័ ព ីកម្មវធិ ីចៃក ចាយ  វ៉ាកសំ់ាង 
កវូដី១៩  នៅ ស្កតុឡៃន  បាន បង្ហាញ ព ី
លទ្ធផល ការកើន ឡើង តចិ តចួ នៃ  ហា- 
នភិយ័  ជងំ ឺឈាម កមៃកក   កមៃតិ សៃល  
នងិ ជារឿយៗបង្ក ឱៃយ មានការ ហរូឈា ម 
តិច តួច  បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន វ៉ាក់សាំង 
AstraZeneca នៅដូសទី ១  ។

កៃមុ វៃជ្ជបណ្ឌតិ ស្កតុឡៃន  បា នពនិតិៃយ 
កំណត់តៃ វៃជ្ជសាស្តៃ របស់ បៃជាជន 
ចំនួន  ៥,៤ លាន នាក់  នៅ បៃ ទៃស 
ស្កតុឡៃន ចពំោះ ករណ ីឈាម កមៃកក   
ការ ហរូឈាម ខសុ ព ីធម្មតា នងិ សា្ថានភាព 
មយួ  ដៃល ហៅ ថា idiopathic throm-
bocytopenic purpura (ITP) 
សំដៅ លើ ការ កាតប់ន្ថយ  បា្លាកៃត ឈាម   
ដៃល អាច បណ្តាល ឱៃយ មាន សា្នាម ជាំ 
ងយ  ហរូឈាម អញ្ចាញ ធ្មៃញ  នងិ ហរូ 
ឈាម ខាងក្នុង ផងដៃរ។

ការវភិាគនៃះ ធ្វើឡើង  ដោយ សខុភាព 
សាធារណៈ ស្កុតឡៃន  ដោយ បាន រក- 
ឃើញ  ហានិភ័យ នៃ ករណី ITP កើន 
ឡើង ខ្ពស់  ក្នងុ ចណំោមបៃជាជន ១,៧  

លាននាក ់ដៃល បាន ទទួល ការចាកវ់៉ាក-់
សាំង  AstraZeneca  ដូស ទី ១  បើ 
បៃៀបធៀប នងឹ បៃជាជន  ដៃល មនិទាន ់
ទទលួបាន ការ ចាកវ់៉ាក ់សំាង រហតូដល ់
ថ្ងៃទី១៤ ខៃមៃសា  ឆ្នាំ២០២១។

អ្នកសៃវជៃវ បាន បា៉ានស់ា្មាន ថា  យ៉ាង 
ហោច ណស ់មាន ករណ ីITP ចនំនួ១១  
ករណី ក្នុង ចំណោម ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
AstraZeneca  ១១ លានដសូ។  ផល 

ប៉ះ ពាល់ ភាគចៃើន តៃូវ បាន គៃសង្កៃត 
ឃើញ លើ មនុសៃស វ័យ ចំណស់ ដៃល 
មាន បញ្ហា សខុភាព  នងិ ជងំ ឺរ៉ារំ៉ៃ ដចូជា  
ជងំ ឺសរសៃ ឈាម បៃះដងូ  ទកឹនោមផ្អៃម  
ឬ ជងំ ឺតមៃង នោម រ៉ារំ៉ៃ  ហើយ ធម្មតា តៃង 
លៃច ចៃញ រោគ សញ្ញា ចនោ្លាះ ព ីសបា្តាហទ៍ ី 
២ ដល់ ទី ៤ ។

អតៃ នៃ ការកើន ឡើង នៃ ករណ ីITPនៃះ  
កើត ឡើង  បនា្ទាប ់ពកីារ ចាកថ់ា្នា ំ Astra-

Zeneca ដៃល មាន លក្ខណៈ  សៃដៀងគ្នា 
ទៅនងឹ វ៉ាកស់ាងំ ដទៃទៀត ដៃរ (វ៉ាកសំ់ាង 
ជងំផឺ្តា សាយ ជងំ ឺកញ្ជៃលឹ នងិ ជងំ ឺរលាក 
ថ្លើម  បៃភៃទ B)  ដៃលអាច នងឹ កើត មាន 
ករណ ីITP    ក្នងុ ចនោ្លាះ  ព ី១០  ទៅ  ៣០  
ករណ ីក្នងុ ចណំោម វ៉ាក ់សំាង  ១ លាន-
ដូស។ គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរថា  ការឆ្លង 
ជងំ ឺកវូដី ១៩  ខ្លនួ ឯង ក ៏អាច បង្ក ហានភិយ័ 
នៃករណី ITP នៃះដៃរ ។ 

ការសកិៃសា ដដៃលនៃះ  ក ៏បាន រក ឃើញ 
ភស័្តុតាង កមៃសាយ មយួ  ដៃល ថា  អ្នក- 
ទទួល វ៉ាក់សាំងAstraZeneca អាច 
នងឹ បៃឈម ហានភិយ័ ខ្ពស ់ព ី ជងំ ឺឈាម 
កមៃកក   និងករណី ហូរ ឈាម ផៃសៃងៗ 
ទៀត ផងដៃរ។ 

លោក Aziz Sheikh  អ្នក នពិន្ធ ជាន-់ 
ខ្ពស ់ស្តពី ីការសកិៃសា នងិជា សាសៃ្តាចារៃយ 
នៃ ការសៃវជៃវ  និង ការ អភិវឌៃឍប ឋម 
នៃ សាកល វទិៃយាលយ័ Edinburgh  បាន 
និយយថា៖«សរុប មក  វ មិន មាន អ្វី 
គរួ ឱៃយ ពៃយួ បារម្ភ ខា្លាងំ ឡើយ ។ នៅ កមៃតិ 
បៃជាជន យើង ប៉ុណ្ណៃះ យើង កំពុង 
មើលឃើញ ព ីហានភិយ័ ទាប ព ីវ៉ាកសំ់ាង 
នៅ ឡើយ ទៃ ហើយ ករណ ីITP កស៏្ថតិក្នងុ  

កមៃតិ សៃល អាច ពៃយាបាល បាន ដៃរ»។
ទភីា្នាកង់រ វៃជ្ជសាស្តៃ  នងិ ផលតិផល 

សខុភាព ចកៃភព អងគ់្លៃស  (  M H RA)  
បាន ឱៃយដងឹថា  ហានភិយ័ នៃ ការ វវិ  ត្ត ទៅ 
ជា ករណធី្ងន ់ធ្ងរ នៅ មាន កមៃតិទាបជាង  
ហានិភ័យ  រ៉ាំរ៉ៃ   ឬ ការសា្លាប់ ដោយសារ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទៀត។ 

វៃជ្ជបណ្ឌតិ  Will Lester  អ្នក ពគិៃះ- 
យោបល ់ផ្នៃក រោគស្តៃ ីនៅ សាកលវទិៃយា-
លយ័  មន្ទរីពៃទៃយ  Birmingham NHS 
Foundation Trust  បាន នយិយថា៖ 
«ករណនីៃះ វមនិ ធ្ងនធ់្ងរ ដចូ រោគ សញ្ញា 
ដ៏ កមៃ នៃ វ៉ាក់សំាង បង្កើត ភាពសា៉ាំជំងឺ 
ចរន្ត  ឈាម  VITT ដៃល កើត ឡើងកៃយ   
ចាក់ វ៉ាក់សំាង AstraZeneca និងវ៉ាក់-
សាងំ Johnson &Johnson (J&J) 
ករណី ITP ភាគចៃើន អាចគៃប់ គៃង 
បាន»។

 គរួរឭំក ផង ដៃរថា  ការសិកៃសា ទនិ្ននយ័ 
ថ្មនីៃះ ធ្វើឡើង  កៃយ អ្នកវទិៃយាសាស្តៃនៅ  
បៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់ បាន អះអាងថា  បាន 
រក ឃើញ មលូហៃត ុករណ ីឈាម កមៃកក 
ដៃលទាកទ់និ ទៅនងឹ វ៉ាកសំ់ាង  Astra-
Zeneca និងវ៉ាក់សាំង J&J៕

លោក បូរីស ចនសុ៊ន លើក ម្ដ្ក្ យពីចាក់ វ៉ាក់ AstraZeneca ដូសទី២រួច ។ AFP 

ការសិក្សាបង្ហាញពីលទ្ធផលការកើនឡើងតិចតួចន្
ហានិភ័យជំងឺឈាមកម្កកបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សំាងAstraZeneca
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ក្រងុអសូ្លូ:ជងំឺឆ្លងតាមការរមួភេទ
(STIs)បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅ
ន័រវេសកាលពីឆ្នាំមុនដេលអរគុណ
ដល់វិធនការរកេសាគម្លាតសុវត្ថិភាព
សង្គមអំឡុងពេលវិបត្ដិកូវីដសកល។
នេះបើយោងតាមស្ថតិិផ្លវូការដេលចុះ
ផេសាយកាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍។
បេទេសនេះបានមើលឃើញពីការ-

ធ្លាក់ចុះ៣៩ភាគរយចពំោះករណីជងំឺ
បេមេះ១១ភាគរយជំងឺជេំងរមស់
និងករណីជំងឺអេដស៍២០ភាគរយ
ក្នុងឆ្នាំ២០២០។
លោកអយវីននីលសេនមកពី

វិទេយាស្ថានសុខភាពសធរណៈ(FHI)
បានឱេយដងឹក្នងុសេចក្ដីថ្លេងការណ៍ថា៖

«ការធ្លាក់ចុះចំនួនអ្នកកើតជំងឺឆ្លង
តាមការរួមភេទក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ
មនទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ
វិធនការទប់ស្កាត់កូវីដដូចជាការរឹត-
បន្ដឹងការធ្វើដំណើរការរកេសាគម្លាត-
សង្គមក៏ដូចជាការបិទបារ៍ និង
ភោជនីយដ្ឋានជាដើម»។
លោកនីលសេនលើកឡើងថា

ការបន្ថយការធ្វើតេស្ដដោយសរវបិត្ដិ
កវូដីបានរមួចណំេកយ៉ាងខ្លាងំចពំោះ
ការធ្លាក់ចុះជំងឺកាមរោគ។
សេបពេលនេះជំងឺឆ្លងតាមការរួម-

ភេទតេមួយប៉ុណ្ណោះដេលតេូវបាន
កត់តេចំនួនកើនឡើងគឺជំងឺស្វាយ
ដេលកើនឡើង៣៩ភាគរយនិងបាន

បង្កការភា្ញាក់ផ្អើលដល់FHI។ជងំឺឆ្លង
នេះរមេងកើតឡើងក្នងុចណំមបរុស
សេឡាញ់ភេទដូចគ្នា។
លោកនីលសេនបានបន្ដថា៖

«មលូហេតុអាចទៅរចួមយួចពំោះការ-
កើនឡើងនេជំងឺស្វាយក្នុងចំណម
បុរសរួមភេទជាមួយបុរសដូចគ្នា
ខណៈជងំឺបេមេះមនការធ្លាក់ចុះខ្លាងំ
នេះបេហេលជាមកពីថាជំងឺស្វាយ
មនរោគសញ្ញាតិចតួចមនអតេ
នេការឆ្លងយរូជាងជងំឺបេមេះនងិការ-
ឆ្លងមនអតេខ្ពស់ជាង»។
FHIបានទទូចឱេយកេុមយុវជន

បេើបេស់សេមអនាមយ័ការពារជងំឺ
ឆ្លងទាំងនេះ៕AFP/HR FHIទទូចឱ្រយយុវជនប្រើស្រមអនាម័យការពារជំងឺឆ្លងដោយការរួមភ្រទ។រូបថតAFP

វិធានការទប់ស្កាត់វិបត្ដកូិវីដជួយកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងជំងឺតាមការរួមភ្រាទនៅន័រវ្រាស

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នពំ្រញៈស្នាដេនពិន្ធរឿងបេលោម-
លោកខ្លីមនចំនួន៣៥និងកំណាពេយ
រឿងខ្លីមនចំនួន៣៥ដេលទទួល-
បានពីបេក្ខជនដក់ពាកេយចូលបេកួត
ពានរង្វាន់អកេសរសិលេប៍ពុទ្ធសសន-
បណ្ឌិតេយលើកទី៤បេចាំឆ្នាំ២០២១
នឹងតេូវបេកាសនូវលទ្ធផល នៅខេ
កេយ(ខេកក្កដ)បនា្ទាប់ពីមនកចិ្ច-
បេជុំកេុមគណៈកម្មការបច្ចេកទេស
នាពេលថ្មីៗ កន្លងមកនេះ។
បើតាមលោក សសុខនីបេធន

វិទេយាស្ថានពុទ្ធសសនបណ្ឌិតេយឱេយដឹង

ថា៖«កាលពថី្ងេ២៨ខេឧសភាកន្លង
ទៅគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនេពុទ្ធ-
សសនបណ្ឌិតេយបានរៀបចំកិច្ចបេជុំ
តាមហ៊េសមូដើមេបីចាប់ផ្ដើមកេស្នាដេរក
ម្ចាស់ជយលាភីដេលទទួលបាន
បនា្ទាបព់ីកាលបរចិ្ឆេទទទលួចងុកេយ។
យើងទទួលបានរឿងបេលោមលោក
ខ្លីចំននួ៣៥នងិកំណាពេយរឿងខ្លីចនំួន
៣៥សរបុទាងំអស់៧០ស្នាដេដើមេបី
យកមកពនិតិេយសមេបជ់េើសរសីរក
ម្ចាស់ជយលាភីក្នុងកម្មវិធីបេកួត-
បេជេងយកពានរង្វាន់អកេសរសិលេប៍ពុទ្ធ-
សសនបណ្ឌិតេយលើកទី៤ ឆ្នាំ២០
២១។បើតាមគមេង គឺបេើពេល

បេហេល១ខេដើមេបីកេនិងសរុបពិន្ទុ
ដក់ជូនឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្តេីសមេចជា
ចុងកេយ។
ការបេកួតពានរង្វាន់អកេសរសិលេប៍-

ពុទ្ធសសនបណ្ឌិតេយលើកទី៤នៅឆ្នាំ
២០២១នេះកេមបេធនបទ«ការ-
មិនមនរោគជាលាភដ៏បេសើរ»មន
ទមេង់ជារឿងខ្លី និងកំណាពេយរឿងខ្លី
ដោយការឈប់ទទួលយកស្នាដេ
បេកួតបេជេងកាលពីថ្ងេទី៣០ខេ
មេសកន្លងមក។
វិទេយាស្ថានពុទ្ធសសនបណ្ឌិតេយបាន

រៀបចំការបេកួតបេជេងតេងនិពន្ធ
អកេសរសិលេប៍លើផ្នេករឿងខ្លី និង-
កណំាពេយរឿងខ្លីនេះក្នងុគោលបណំង
លើកតម្កើងស្នាដេអកេសរសស្តេខ្មេរ
ឡើងវញិ។ខណៈជយលាភីរឿងខ្លីនងឹ
ផ្តល់ចំណាត់ថា្នាក់លេខ១ដល់លេខ
៣ខណៈផ្នេកកំណាពេយវិញក៏ផ្តល់

ចណំាត់ថា្នាក់លេខ១ទៅដល់លេខ៣
ដូចគ្នាផងដេរ។
ចពំោះម្ចាស់ជយលាភីនេការបេកតួ

ពានរង្វាន់អកេសរសិលេប៍ពុទ្ធសសន-
បណ្ឌិតេយលើកទី៣ បេចាំឆ្នាំ២០២០
កេមបេធនបទ «ទោសនេសុរា»
ដោយជយលាភីលេខ១ផ្នេកខង
រឿងខ្លីបានទៅលើអ្នកនពិន្ធវយ័ក្មេង-
យុវជនស៊ុយលីនបា៉ាវជាមួយនឹង
រឿងមនចំណងជើងថា«ម៉េ! ខ្ញុំចង់
រស់»ខណៈផ្នេកកំណាពេយខ្លីវិញបាន
ទៅលើកវីឈ្មោះវណ្ណសរ៉េតជាមយួ
សំណេរកំណាពេយមនចំណងជើងថា
«សុរា»។
ឯជយលាភីលេខ២ជាស្នាដេអ្នក-

និពន្ធអៀហុកនីមរឿង«ភតា្តាភិហារ
សេ្តី»លេខ៣ ស្នាដេអ្នកនិពន្ធឆន់
វតា្ថារឿង«វិបេបដិសរីឪពុកខ្ញុំ» លេខ
៤ជារង្វាន់កិត្តិយសស្នាដេអ្នកនិពន្ធ

វ៉ាមឿនឈ្មោះរឿង «ប្តូរធតុ»។
ចំណេកផ្នេកកំណាពេយរឿងខ្លីវិញជយ-
លាភីលេខ២ស្នាដេកវីជក់សុភាជា
សំណេរឈ្មោះ «ពេះឥន្ទេបាត់កេវ»-
និងលេខ៣ស្នាដេកវីខឹកហ៊នជា-
មួយសំណេរឈ្មោះ«អពមង្គល»។
គួររំឭកផងដេរថាការបេកួតពាន-

រង្វាន់អកេសរសលិេប៍ពទុ្ធសសនបណ្ឌតិេយ
លើកទី១បានបេរព្ធធ្វើនៅឆ្នាំ-
២០១៨កេមបេធនបទ«សុខដុម-
នីយកម្មក្នុងសង្គមតាមរយៈ-
សសនា» លើកទី២ធ្វើនៅឆ្នាំ
២០១៩កេមបេធនបទ«ពុទ្ធ-
ទសេសនៈក្នុងការអភិវឌេឍសង្គមខ្មេរ»
លើកទី៣ ធ្វើនៅឆ្នាំ២០២០កេម
បេធនបទ«ទោសនេសរុា»នងិលើក
ទី៤ធ្វើនៅឆ្នាំ២០២១នេះកេម
បេធនបទ«ការមិនមនរោគជា
លាភដ៏បេសើរ»៕

ក្រមុម្ចាស់ជយលាភីន្រពានរង្វាន់អក្រសរសិល្រប៍ពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រយលើកទី១កាលពីឆ្នាំ២០១៨។រូបថតសហការី

ក្រមុគណៈកម្មការបច្ច្រកទ្រសក្នងុកិច្ចប្រជំុតាមហ៊្រសូមចាប់ផ្ដើមក្រសា្នាដ្រលើកទី៤។សហការី

ជយលាភីពានរង្វាន់អក្រាសរសិល្រាប៍
ពុទ្ធស សនបណ្ឌតិ្រាយលើកទី៤
នឹងប្រាកាសលទ្ធផលខ្រាក្រាយ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី១១ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រងុ ហាណយូ : ខ្ពស ់តចូស្ដើង នងិ 
ចមៃុះ ពណ ៌« ផ្ទះ បពំង ់» ដុះ ចៃងូ ចៃង 
នៅ  តាម ដង វិថី នានា នៃ ទីកៃុង  ខណៈ 
មនុសៃស ៩ លាន នាក់ បៃជៃង  ដណ្ដើម 
កន្លៃង រស ់នៅ ក្នងុ ទកីៃងុ ដ ៏ណៃន ណាន ់
របស់ វៀតណាម នៃះ ។ 

ថ្វីដៃបិតតៃ បៃទៃស វៀតណាម មាន 
ការ រី ក ចមៃើន  ចៃើន ចំពោះ សំណង់ 
វីឡា និង ផ្ទះ លម្ហៃ ដៃល សល់ តាំងពី 
សម័យ អាណានិគម និយម បារាំង 
យ៉ាង ណា កដ៏ោយ ក ៏ទកីៃងុ ហាណយូ 
នៅ មិន ទាន់ សមៃបូរ អគារ បៃណីត ៗ  
ចៃើន នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

ផ្ទុយ ទៅវិញ នៅ តាម រុក្ខវិថី នានា  
មាន  ផ្ទះ ដៃល មាន ទំហំ ស្ទើរតៃ ដល់  ៤ 
ម៉ៃតៃ  ៤ ជៃុង  តៃ ខ្ពស់ យ៉ាង លលៃ ។ 

ជាទទូៅ ផ្ទះ បពំង ់១ទនំង ជា លនំៅ- 
ឋាន សមៃប់ សមាជិក៤ នាក់ក្នុង១ 

គៃសួារ តៃ អាច មាន សាច ់ញាត ិ២ ទៅ 
៣   ជំនាន់ រស់ នៅ ជុំ គា្នា ។ 

ផ្ទះ បពំង ់ដបំងូ សា្គាល ់ថា «ញា៉ា អងុ» 
ជាភាសា វៀតណាម តៃូវបាន មើល 
ឃើញ ថា  បាន សាង សង់ ក្នុង ទីកៃុង 
នៃះ នៅ ចុង សតវតៃសរ៍ ទី ១៩ ពៃល អ្នក 
ភូមិ  ដៃល  លក់ គៃឿង បៃក់ ឱសថ- 
បរុាណ នងិ ឧបករណ ៍ផៃសៃងៗ បាន ចាប ់
ផ្ដើម រី មក តំបន់ នៃះ។ 

លោក តៃន់ វ៉ុក បាវ សាស្ដៃចារៃយ 
ជាន់ ខ្ពស់ នៃ សាកលវិទៃយាល័យ  ជាតិ 
វិស្វកម្ម សុីវិល បាន និយយថា ស្ទីល 
សា្ថាបតៃយកម្ម ដ៏ តូច ចង្អៀត ដូច បំពង់ 
ទាំង នៃះ កើត ឡើង ដោយសារ ទីធ្លា  
មាន ទំហំ កំណត់។ 

ការ ឌីហៃសាញ នៅតៃ មាន ការ ពៃញ- 
នយិម ក្នងុ សមយ័ ទនំើប នៃះ នៅ ទកីៃងុ 
ហាណយូ ជា ទដីៃល សា្ថាបតៃយករ ចាត-់ 

ទុក សំណង់ ទាំង នោះ ជា  « ផ្ទះ ស្អិត » 
ជាប់គា្នា ញឹក។ 

សាស្ដៃចារៃយ នៅ ហាណូយ រូប នៃះ 
បាន បៃប់ទីភា្នាក់ងារ  AFP ថា ៖ « គំរូ 
ផ្ទះ ទាំង នៃះ ពិ តជា មាន សារៈសំខាន់ 
សមៃប់ សា្ថាបតៃយករ ទីកៃុង បច្ចុបៃបន្ន ។ 
ផ្ទះ ស្អតិ គជឺា ការ បៃបាច ់បញ្ចលូ គា្នា រវាង 
សំណង់ លំនៅឋាន បៃពៃណី និង 
សា្ថាបតៃយកម្ម ទំនើប »។

អ្នកជនំាញ របូនៃះ បាន បន្ថៃម ថា ផ្ទះ 
ទាំង នោះ ក៏ អាច តៃូវបាន បៃទះ ឃើញ 
នៅ បណា្ដា ទីកៃុង នានា ទូទាំង  បៃទៃស 
វៀតណាម ផង ដៃរ ៕ AFP/HR ផ្ទះ បំពង់ ឬ ផ្ទះស្អតិ ជាប់គ្នា ជា  ល្របាយ  ន្រ លំនៅឋានប្រព្រណី និង ទំនើប។ រូបថត AFP

ផ្ទះ បំពង់ ដ្រល ភាសាវៀតណាមហៅថា ញ៉ាអុង មានរាង តូច ស្ដើង និង ខ្ពស់លល្រ នៅទីក្រុង ហាណូយ  ។ រូបថត AFP

ផ្ទះបំពង់វៀតណាមដុះ
ច្រងូច្រងចុងសតវត្រសរ៍
ទី១៩បន្តព្រញនិយម
រហូតដល់បច្ចុប្របន្ន

ឈុតអាហារBTSធ្វើឱ្រយម៉្រកដូណាល់
ឥណ្ឌនូ្រសីុផ្អាកច្រើនទីតំាងព្រះបារម្ភកូវីដ

ល្វើយព្រកដំរីព្រ១ហ្វងូប្រះខ្លនួដ្រក
លើដំណើរផ្រសងព្រងដ៏កម្រនៅចិន

ក្រុង កាហ្រសារតា : ទីតាំង 
ហាង  McDonald's ជា ចៃើន 
កន្លៃង នៅ បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី 
បាន បិទទា្វារ បណ្ដាះ អាសន្ន 
កាល ពីថ្ងៃពុធ ចំពោះ ក្ដី បារម្ភ 
វីរុស  ខណៈ ឈុត អាហារ  BTS 
ថ្មី របស់ សម្ព័ន្ធ បាន នាំ ឱៃយ កៃុម 
អ្នក គាំទៃ ក្នុង វិស័យ  K-pop 
ដណ្ដើម គា្នា ទិញ ភ្លូក ទឹក ភ្លូក ដី ។ 

កៃុង ហៃសាការតា និង ទីកៃុង 
ដទៃ ទៀត  របស ់ឥណ្ឌនូៃសុ ីបាន 
លើក សញ្ញា បទិទា្វារ យ៉ាង ហោច 
ណាស់  ១៣ ទីតាំង  ដៃល ជន់-
ជោរ  ទៅដោយ កៃុមដឹក ជញ្ជូន 
អនឡាញ  ដៃល មក បៃជៃៀត 
គា្នា យក អាហារ ឈ្មោះ កៃុម 
ចមៃៀង បុរស កូរ៉ៃ ទាំង នោះ ។ 

លោក ហា្វាចារ ពរួវ៉តូ ូបៃធន 
ទភីា្នាកង់ារ សណា្ដាប ់សាធរណៈ 
កៃុង បាន និយយថា ៖ « យើង 
បាន បិទ ហាង  McDonald's 
៤ ទីតាំង បណ្ដាះ អាសន្ន នៅ ទី 
នៃះ ក្នងុ ទកីៃងុ សៃមា៉ារា៉ាង រយៈ- 
ពៃល ប៉ុនា្មោន ថ្ងៃ។ ខ្ញុំ មិន ចង់ ឱៃយ 
ទីិកៃុង  នៃះ បៃកា្លាយ ជា តំបន់ 
កៃហម  ម្ដង ទៀត នោះទៃ »។ 

ឥណ្ឌនូៃសុ ីគជឺា បៃទៃស មយួ 
រង គៃះ ខា្លាំង ដោយសារ កូវីដ 
នៅ អាសុ ី។ អាជា្ញាធរ ហៃសាការតា 
មនិ បាន ឆ្លើយ តប នងឹ សណំើ សុ ំ
ការ ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ ឡើយ ។ 

ប៉ុន្ដៃ បណា្ដាញ ផៃសព្វ ផៃសាយ ក្នុង 
សៃុក បាន ឱៃយ ដឹងថា ហាង 
ចំនួន ៥ ក្នុង ទីកៃុង ក៏ បាន បិទ 
ទា្វារ ដោយសារ ការ កុម្ម៉ង់ ឈុត 
អាហារ កៃុម K-pop BTS។ 

ឈុត អាហារ  BTS ដៃល 
មាន សាច់ មាន់  ដំឡូង បារាំង 

និង ភៃសជ្ជៈដៃល ដាក់ លក់ លើក- 
ដំបូង ក្នុង បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី 
នៅ ថ្ងៃពុធ បាន បន្ដ សៃវាកម្ម 
ទៅ កាន ់បណា្ដា បៃទៃស ជា ចៃើន 
តាំងពី ខៃ ឧសភា ។ 

កៃុមចមៃៀងកូរ៉ៃ ខាង តៃបូង 
BTS បាន កា្លាយ ជា កំពូល តារា 
ចមៃៀង លំដាប់ ពិភពលោក 
ដោយ មាន កៃុម អ្នក គាំទៃ រាប់- 
លាន នាក់  តាំង ពី ពួកគៃ ចៃញ 
បទ ចមៃៀង លើក ដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៣៕ AFP/HR

ក្រុង ប៉្រកាំង : ដំរី ពៃ ១ហ្វូង 
នៅ ភាគ នីរតី បៃទៃស ចិន តៃូវ- 
បាន ថត ពី លើ អាកាស  កំពុង 
ដៃក រដូក រណៃល  លើ ដំណើរ 
តៃច់ចរ ចមា្ងាយ  ៥០០ គីឡូ- 
ម៉ៃតៃ  ដៃល បង្ក ការ ខូច ខាត 
ជាង ១ លាន ដុលា្លារ ។ 

ទូរទសៃសន៍ រដ្ឋ ចិន បាន ធ្វើ ការ 
ផៃសាយ បន្ដ ផ្ទាល់ រយៈ ពៃល ២៤ 
ម៉ាង  ពី ការ ផ្ដល់ ចំណី ដល់ ហ្វូង 
ដំរី  ខណៈ បៃទៃស នៃះ នៅតៃ 
បន្ដ  តាម ដាន ដំណើរ របស់ ដំរី 
ពៃ ទាំង ១៥ កៃបាល ឆ្លង កាត់ 
ភូមិ ជងៃុក និង ដំណាំ ក្នុង ខៃត្ដ 
យុនណាន ។ 

វដីៃអ ូ  ថត កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ បាន 
បងា្ហាញ ថា ហ្វូង ដំរី ១ហ្វូង ស្ថិត 
ក្នុង សា្ថានភាព អស់ កមា្លាំង ពី 
ដំណើរ ផ្លូវ វៃងឆ្ងាយ  មក សំចត 
ក្នុង ពៃ ១កន្លៃង នៅ ជាយ កៃុង 
គួននីង ។ 

  ឈុត ១  បងា្ហាញ កូន ដំរី ក្នុង 
កាយវកិារ គរួ ឱៃយ កា្នាញ ់ មនុ ពៃល 
ចូល ដៃក ក្នុង ហ្វូង ។ ដំណើរ 
ផៃសង ពៃង នៃ ហ្វូង សត្វ ធំៗ ទាំង 
នៃះ បាន បង្ក ការ ចាប់ អារម្មណ៍ 

យ៉ាង ខា្លាំង ដោយ ពល រដ្ឋ ចិន 
រាប ់រយ លាន នាក ់នា ំគា្នា បញ្ចៃញ 
មតិ លើ បណា្ដាញ សង្គម  ។ 

ហ្វូង ដំរី តៃូវបាន តាម ដាន 
យ៉ាង យក ចិត្ដ ទុក ដាក់ ដោយ 
កៃុម អាជា្ញាធរ  ខណៈ ពួកវា ដើរ 
កាត ់តបំន ់ពៃ ជនបទ ។ មនសុៃស 
ជាង ៤០០ នាក់ តៃូវបាន  បៃប់ 
ឱៃយ ចៀស ពី ផ្លូវ ពួកវា ដើមៃបី ធនា 
ដល់ សុវត្ថិភាព  ហើយ កាមៃរា៉ា 
្រដនូជា ចៃើន គៃឿង កពំងុ តៃ បន្ដ 
តាមដាន ដំណើរ របស់ ពួកវា ។ 

កៃបួន រថយន្ដ ធំៗ បាន បើកបរ 
បន្ដ កន្ទុយ គា្នា  បំណង បញ្ចៀស 
ហ្វូង ដំរីទាំង នៃះ ពី ការ ចូល 
តំបន់ លំនៅឋាន  ដៃល មាន 
បៃជាជន រស់ នៅ ជាង ៨ លាន- 
នាក់ ក្នុង ទីកៃុង កៃបៃរ នោះ។ 

អាជា្ញាធរ   បាន ពៃមាន  អ្នក ភូមិ 
កុំ ទុក ដាក់ ពោត ឬ អំបិល ខាង 
កៃ ផ្ទះ ដៃល អាច ទាក់ទាញ 
ហ្វូង ដំរី ទាំង នោះ ។ អាជា្ញាធរ ក៏  
បាន ផ្ដល់ ចំណី ជាង ២ តោន 
ដល់ពួក វា ផងដៃរ៕ AFP

អ្នកដឹកជញ្ជនូអនឡាញ កកកុញ នៅហាង McDonald's  ។ រូបថត AFPវីដ្រអូបង្ហាញ ហ្វងូ ដំរីព្រ ដ្រក មុននឹងបន្ត ដំណើរផ្រសងព្រង  ។ រូបថត AFP
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    យឺន ពន្លក 

  ភ្នពំេញៈ  កឡីាករ ជើង ចាស ់
ម៉ន សាម៉ៃត ដៃល បានសាង 
កណំតត់ៃ យ៉ាង ល្អ នៅ ក្នងុ ការ- 
បៃកួត កំពូល អ្នក បៃដាល់ គុន- 
ខ្មៃរ ដណ្តើម បៃក់ រង្វាន់ ជើង- 
ឯកលៃខ ១ ក្នុងបៃភៃទ ទម្ងន់ 
៦០ គីឡូកៃម នៅ លើ សង្វៀន 
ហងៃស មាស នោះ មិន ហ៊ាន 
មើល សៃល ទម្ងន ់ដៃ របស ់ទចូ 
ដៃវដី នោះទៃ ខណៈ អ្នក ទាងំ ២ 
តៃូវ ឡើង មក ជួបគ្នា នៅ វគ្គ 
៨នាក់ ចុង កៃយ នៅ ពៃលប់ 
ថ្ងៃសៅរ៍  ខណៈ ជើង ខ្លាំង វ័យ 
ក្មៃង អៃ អាំមា៉ារីនភូថង អាច 
នឹង ឆ្លង ផុត វគ្គ នៃះ ដើមៃបី ឡើង 
ទៅ កាន់វគ្គ ពាក់ កណ្តាល ផ្តាច់- 

ពៃ័តៃ។
តាម រយៈការ បង្ហាញ ខ្លួន នៅ 

លើ សង្វៀន ថ្មី របស់ សា្ថានីយ- 
ទូរទសៃសន៍ ហងៃស មាស នៃះ ម៉ន 
សាម៉ៃត នៅ មិនទាន់ បាន 
សា្គាល់ ការ ចាញ់ម្តងណ ឡើយ 
តាំងពី ការ បៃកួត ជមៃុះ ជុំ ដំបូង 
៣២ នាក់ មក ដល់ វគ្គ៨ នាក់ 
ចុង កៃយ នៃះ ប៉ុន្តៃ  សាម៉ៃត 
ហក់មានការ បារម្ភ  សមៃប់ 
ការ ជួបទូច ដៃវីដ នៅ វគ្គ នៃះ។

ម៉ន  សាម៉ៃត  បាន និយយ 
ថា៖ «  ការ ប៉ះ  ទូច  ដៃវីដ  លើក 
នៃះ  ខ្ញុំក៏មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ 
ខ្លាំង ដៃរ   ពៃះ  ខ្ញុំ ទើប បៃកួត 
ជាមួយ  វៀត  ប៊ុន ឌឿន កាលពី 
សបា្តាហម៍នុ  គ ឺមនិ ទាន ់បាត ់ឈ ឺ
ខ្លួន នៅ ឡើយ ទៃ ហើយ ម៉ៃយាង- 

ទៀត  ទូច  ដៃវីដ  ជា អ្នក ជំនាញ 
វាយ កណ្តាប់ ដៃ ធ្ងន់  គឺ បើ បិទ 
មនិ ជាប ់ អាច ភ្លាត ់ស្នៀត  ចាញ ់
ក ៏ថា បាន  ហៃត ុនៃះ ជនំបួនៃះ ខ្ញុ ំ
រពំងឹ ឈ្នះ តៃមឹ ៦០ ភគ រយ  សនិ  
បាន ហើយ»។ 

ចំណៃក កីឡាករ  ទូច  ដៃវីដ  
មិន អាច ទំនាក់ ទំនង បានទៃ  
ប៉ុន្តៃ  លោក  អាត់  សំរិទ្ធ ជា គៃូ- 
បង្វឹក បាន  និយយ ថា ៖ «ទូច 
ដៃវីដ  ពិត ជា លំបាក ឈ្នះ  ម៉ន  
សាម៉ៃត  មៃន  ប៉ុន្តៃ វា សុី សង 
ជាក់ ស្តៃង  ពីពៃះ បើ កៃបាច់ 
កណ្តាប ់ ដៃវាយ  ចលូ គោល  ដៅ 
បាន ល្អ វិញ  សុី ផុយ ដូច គ្នា ។  
ទោះ យ៉ាង ណ ម៉ន  សាម៉ៃត  
គៃ ជើង ចាស់  មាន បទ ពិសោធ  
ល្អ  នងិអាច វាយ ចៃញ បាន គៃប ់

ស្នៀត ដូច្នៃះ កូន សិសៃស ខ្ញុំ មិន 
រពំងឹ  ឈ្នះ ចៃើន ទៃ  គ ឺ នយិយ ឱៃយ  
សោ្មោះ  សងៃឃមឹតៃមឹ ៥០ ភគ រយ  
មិន ចង់ ហ៊ាន និយយ ផង »។ 

សមៃប់ការ បៃកួត នៅ ថ្ងៃ 
សៅរ៍ នោះ ដៃរ កីឡាករ ភួង 
ពិសិដ្ឋ ដៃល ទើប បៃកួត ចាញ់ 
ថា សារុន ក្នុង  ការបៃកួតតាម 
ពូល វគ្គ ១៦នាក់ ចុង កៃយ 
កាលពី សបា្តាហ៍ មុន នោះ នឹង  
តៃូវ បៃឈម ជាមួយ ជើង ខ្លាំង 
អៃ អាំមា៉ារីនភូថង ហើយ ជំនួប 
នៃះ តៃូវបានគៃ មើល ឃើញ ថា 
អៃ អាមំា៉ារនីភថូង អាច នងឹ ឈ្នះ 
ពៃះ ជើងខ្លាំង វ័យក្មៃង រូបនៃះ 
មិនទាន់ សា្គាល់ការចាញ់នៅ 
ឡើយ ទៃហើយ កាលព ីសបា្តាហ ៍
មុន គៃ បាន ឈ្នះ ទូច ដៃវីដ។

ចំណៃក បាង កាយ៉ាក តៃូវ 
ជួប ថា សារុន ហើយ លាភ 
រដា្ឋា តៃូវ ជួប ជាមួយ លាភ 
សំណង ហើយ ការ វិល មក 
ជួបគ្នា លើក នៃះ លាភ រដា្ឋា 

ដៃលបានចាញត់ៃ មន៉ សាម៉ៃត 
មា្នាក់ នៅក្នុងការ បៃកួត តាម វគ្គ 
ជមៃុះ កន្លង មក នោះ កម៏ានការ- 
បារម្ភ ទៅនឹងសមត្ថ ភព របស់ 
លាភ សំណង ផងដៃរ៕

ទូច ដេវីដ តេវូ បេកួតជាមួយ ម៉ន សាម៉េត នៅ ថ្ងេ សៅរ៍ ។ សហ ការី

ម៉ន សាម៉េត មិនហ៊ាន មើលសេល កណ្តាប់ដេ ទូច ដេវីដ តេ អំាម៉ារីន អាច ឈ្នះ

UEFA ផ្អាក វិធាន ការ ផ្លវូ ចេបាប់ 
បេឆំាងនឹង កេមុ យកេសទំាង ៣ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  Super League

កេុង ប៉ារីស : សា្ថាប័ន គៃប់- 
គៃង បាល់ ទាត់ អឺរ៉ុប ហៅកាត់ 
ថា UEFA បាន សមៃច ផ្អាក 
វិធានការ ផ្លូវ ចៃបាប់ ជា បណ្តាះ 
អាសន្ន បៃឆំង នឹង កៃុម ៣ គឺ 
Real Madrid, Juventus 
និង Barcelona ជុំ វិញ ការ រួម 
ចំណៃក ប៉ុន ប៉ង បង្កើត លីគ 
ដោយ ឡៃក European Su-
per League (ESL)។

«បនា្ទាប់ ពី ការ បើក នីតិ វិធី 
ខង វិន័យ បៃឆំង នឹង FC 
Barcelona,   Juventus FC 
និង Real Madrid CF ដៃល 
អាច  មាន ល្មើស នឹង ចៃបាប់  នានា 
របស់  UEFA ទាក់ ទង នឹង 
គមៃង ការ បង្កើត លីគ ដៃល 
ហៅ ថា Super League នោះ  
សា្ថាប័ន ទទួល បណ្តឹង ឧទ្ធរណ៍ 
បាន សមៃច ពនៃយារ ពៃល នតី ិវធិ ី
ផ្លូវចៃបាប់ សិន រហូត ដល់ មាន 
ការ បៃកាស បន្ថៃម ទៀត  នា 
ពៃល  ខង មខុ » ។ នៃះ ជា ការ ឱៃយ 
ដឹង របស់ UEFA ដោយ មិន 
មាន បញ្ជាក់  ហៃតុ ផល ចៃបាស់- 
លាស់ ណមួយ ឡើយ ។ 

កៃុម  Real, Juve និង 
Barca នៅ បៃកាន ់ជហំរ ដោយ 
មិន បៃកាស ដក ខ្លួន ពី ESL 
ខណៈ ដៃល  ក្លបិ  ៩  ក្នងុ ចណំម 
ក្លិប មាន ចំណៃក រួម ខង ដើម 
ទាំង ១២ បាន បៃរ ខ្នងដាក់  
គមៃង  នៃះ  ហើយ  ឈាន ដល់ 
មាន កិច្ច ពៃម ពៃៀង ជាមួយ 
UEFA កាល ពី ខៃ មុន ។

ក្លិប អង់គ្លៃស ទាំង៦ ដៃល 
មាន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង គមៃង នៃះ  
ឈាន ដល់ ការ មាន ដំណះ-
សៃយ ខង ហិរញ្ញ វត្ថុ ជាមួយ 
ខង កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ ពុធ 
ដោយ ពៃម បង់ បៃក់ ពិន័យ រួម- 
គ្នាសរុប ចំនួន ២២លាន ផោន 
($៣១ លាន) ។

ក្លិប នៅលីគកំពូល អង់ គ្លៃស 
ដៃល រមួ មាន  Arsenal, Chel-
sea, Liverpool, Man-
chester City, Manchester 
United និង Tottenham 
Hotspur  ធ្វើការបៃកាស ថា 
ខ្លួន ស្ថិត ក្នុង ចំណម សមាជិក 
សា្ថាបនកិ ទាងំនោះ   តៃ គមៃង 
បង្កើត លីគ ក្នុង ខៃ មៃសានោះ 
បានដួល រលំភ្លាមៗ  កៃយ - 
ពីមាន ការ បៃឆំង រាលដាល 
កាន់  តៃ ខ្លាំង ឡើង ៗ  ។

ក្លិប  ទាំង នោះ រួម ជាមួយ នឹង 
កៃុម លំដាប់ កំពូល អៃសៃបា៉ាញ 
Atletico Madrid ពៃម ទំាង 
ក្លិបធំ ៗ  ២ នៅ  អុីតាលី Inter 
Milan និង AC Milan បាន 
ពៃម ពៃៀង កាត់ ចំណូលចំនួន  
៥ភគ រយ  ដៃល បាន មកពី ការ 
បៃកួត បៃជៃង របស់ UEFA 
រយៈ ពៃល ១រដវូកាល នងិ ពៃម 
បង់ បៃក់ រួម គ្នា ១៥ លាន អឺរ៉ូ 
($១៨លាន) ជា ការ ឧបត្ថម្ភ 
ដល់ វិស័យ បាល់ ទាត់ កមៃិត 
ថា្នាល និងយុវជន នៅ តំបន់ 
អឺរ៉ុបទាំងអស់ ៕ AFP/VN

សួន ចាន់នី មិនញញើត  បេក្ខភាពគូ  ដណ្តើម 
បេក់ លានហើយ រំពឹងថ នឹង ឈ្នះបានរង្វាន់   
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពុេញៈ កីឡាករ ជា បៃក្ខភព 
ដាក ់ឱៃយ ដណ្តើម បៃក ់លាន បៃចា ំ 
សបា្តាហ៍ ទ ី៧៤  នៅ លើ  សង្វៀន 
ថោន នាថ្ងៃ អាទតិៃយ  សទុ្ធ តៃ ជើង- 
ចាស ់ទម្ងន ់ធ្ងន ់ ដៃល មាន សមត្ថ- 
ភព ល្អ  និងមាន  ឈ្មោះ លៃបី 
លៃបាញ ប៉ុន្តៃ វត្ត មាន របស់ សួន  
ចាន់នី  (សូតៃ  ប៊ុន ធី ) បាន  ធ្វើ 
ឱៃយ  បៃក្ខភព ចំនួន ៣ នាក់ ទៀត  
មាន ជើង ចាស់  គង់  សំបូរ , ថៃ  
រ៉ៃត  នងិកឡីាករ ឡងុ  បៃន លឿន  
មានការ ញញើត  នងិ ពៃយួ បារម្ភ  
បៃ សិន បើ ពួកគៃ  ចាប់ ឆ្នាត ជួប 
ចាន់នី  នោះ ។

 យ៉ាង ណ ក ៏ដោយ  ទាងំ អ្នក- 
បៃដាល ់គង ់ សបំរូ , ថៃ  រ៉ៃត  នងិ  
ឡុង  បៃន លឿន សុទ្ធ តៃ ធា្លាប់ 
ឈ្នះ បៃក់ លាន នៅ ក្នុងកម្ម វិធី 
នៃះ ចំណៃក  សួន  ចាន់ នី  មិន 
ធា្លាប់ ឈ្នះ បៃក់ លាននៃះ  ម្តង 
ណ ឡើយ ។ ប៉ុន្តៃ លោក  សួន  
ប៊នុ សតូៃ  គៃ ូបង្វកឹ  នងិ ជា ឪពកុ 
បង្កើត របស់  សួន  ចាន់ នី បាន  
និយយ ថា ៖ «មួយ រយៈ នៃះ  
ចាន់ នី  ឡើង  បៃ កួត ឈ្នះ ជា និច្ច  
ទាងំ ក្នងុ ជនំបួជាមយួ  ជើង ចាស ់
នងិ  ជើង ថ្ម ី គ ឺចាញ ់ពនិ្ទ ុតៃ កឡីាករ  
យ៉ៃន ឌីណ  មា្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ »។ 

ជាមួយ គ្នា នៃះ សួន ចាន់នី 
បាន បង្ហាញ ទំនុក ចិត្តខ្ពស់ ក្នុង 
ការ ឈ្នះ បៃក់ លាន សមៃប់ 
ការ បង្ហាញ ខ្លនួ លើក នៃះ ដោយ 
សារបៃក្ខភព ៣នាកទ់ៀតសទុ្ធ- 
តៃ  ធា្លាបច់ាញ ់របូគៃ ។  ចាន ់ន ីបាន 

និយយ ថា ៖ « ការ បៃ កួត ថ្ងៃ 
អាទតិៃយនៃះ  ខ្ញុ ំ សងៃឃមឹ ឈ្នះ  បាន 
បៃក ់រង្វាន ់ គ ឺ៩០ ភគ រយ  ហើយ 
នៅ ក្នងុ ចណំម ទាងំ ៣ នាក ់នៃះ  
មាន ឧបសគ្គ ធ ំជាង គៃ គ ឺកឡីាករ  
ថៃ  រ៉ៃត  ដៃល ចូល វាយ សមៃុក  
មិន ចៃះ ដក ថយ  ចំណៃក  ឡុង  
បៃន លឿន  និងគង់  សំបូរ  មិន- 
សូវ លំបាក វ៉ៃ នោះ ទៃ» ។ 

ចំណៃក គង់  សំបូរ  បាន 
និយយ ថា ៖ « ការ បៃកួត លើក 
នៃះ  បៃ សិនបើ ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ   
សួន  ចាន់ នី  ពិត ជា លំបាក 
ណស់ ។ ខ្ញុំ ធា្លាប់ បៃ កួត ចាញ់ 
គត់  ពៃះ  ស្នៀត ជង្គង់ គត់ ល្អ  
បោះ វៃង  ខ្ញុ ំចលូ មនិ ចុះ ។  រឯី   ថៃ  
រ៉ៃត  ខ្ញុំ ធា្លាប់ ចាញ់ មៃន  តៃ  ខ្ញុំ មិន 
ញញើត ទៃ  ហើយ ឡុង  បៃន 

លឿន  ខ្ញុ ំធា្លាប ់ចាញ ់ម្តង  នងិ ឈ្នះ 
២ ដង វិញ ។  ហៃតុ នៃះ បើ ចាប់ 
ឆ្នាត ប៉ះ  សួន  ចាន់ នី នៅ វគ្គ 
ជមៃុះ  សងៃឃឹម ឈ្នះ តិច ណស់  
ប៉ុន្តៃ បើ កៃ ពី នៃះ  នរណ មួយ 
ក ៏បាន ដោយខ្ញុ ំ សងៃឃឹម ឈ្នះ ៨០ 
ភគ រយ» ។ 

ចពំោះ ឡៅ  សុ ីណត  គៃ ូបង្វកឹ 
របស់  ថៃ  រ៉ៃត បាន   បៃប់ ថា  ៖  
«មយួ រយៈ នៃះ  ថៃ  រ៉ៃត  ខក ខន 
បៃ កួត យូរ ដៃរ  ដោយសារ  ជាប់ 
រវល ់បៃសកកម្ម ឱៃយ  អង្គភព  ប៉នុ្តៃ 
នៅ តៃ ហ្វកឹ ហត ់បាន ល្អ ។  ទោះ 
យ៉ាង ណ ខ្ញុំ មិន ហ៊ាន ទសៃសន៍- 
ទាយ ទៃ  ប៉ុន្តៃ  ថៃ  រ៉ៃត  ឡើង     
បៃ កតួ ធានា ដងឹ តៃ វ៉ៃ សមៃកុ  គ្មោន 
ចៃះ បន្ធូរ ដៃ ទៃ  តៃ  ខ្ញុំ រំពឹង ឈ្នះ 
៦០ ភគ រយ ប៉ុណ្ណោះ »។ 

លោក  ឡងុ  សាលវន័្ត  គៃ ូបង្វកឹ  
ឡុង  បៃន លឿន  និយយ ថា៖  
« ៤ នាក់ នៃះ  ល្អ ដូច គ្នា  ខ្ញុំ មិន 
ហ៊ាន រ ំពងឹឈ្នះ ខ្ពស ់នោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ 
ពួក គៃ នឹង ចាញ់ ឈ្នះ គ្នា  ក្នុង 
លក្ខណៈ តងឹ តៃង ណស ់ ពៃះ 
សុទ្ធ តៃ ជា កីឡាករ លំដាប់ គូ -   
លៃបី លៃបាញ» ។ 

ចណំៃក លោក  ជបួ  វតុា្ថា  គណៈ 
កម្មការ ផ្គ ូផ្គង បៃចា ំសង្វៀន ថោន 
បាន  បៃប់ ថា ៖ « ក្នុង ចំណម 
កឡីាករ ទាងំ ៤ នាក ់នៃះ  កឡីាករ  
ថៃ  រ៉ៃត  ធា្លាប់ ឈ្នះ បៃក់ លាន ពី 
កម្ម វិធី នៃះ  ចំនួន ៣ លើក  ហើយ  
គង ់សបំរូ  នងិ  ឡងុ  បៃន លឿន  
ធា្លាប ់ឈ្នះ មា្នាក ់១ លើក  ប៉នុ្តៃ  សនួ  
ចាន់ នី  មិន ទាន់ ធា្លាប់ ឈ្នះ នៅ 
ឡើយ  ទៃ»៕

បេក្ខភាពទំាង ៤ រូប ដេល តេវូ បេកួតដណ្តើម បេក់លាន បេចំាសប្តាហ៍ ទី ៧៤ នៅសង្វៀនថោន។ រូប សហ ការី



Euro 2020 ចាប់ផ្តើម បន្ទាប់ពីពន្យារពេលដោយសារកូវីដ
បន្ទាប់ពីបានពន្យារព្ល១ឆ្នាំ

ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នៅទីបំផុត
ការប្កតួបាលទ់ាត់ជើងឯកបច្ាំទ្វបី
អឺរ៉ុប(2020EuropeanCham-
pionship)នងឹចលូមកដល់នៅយប់
ន្ះខណៈជើងឯកចាស់ព័រទុយ-
ហ្គាល់ របស់កីឡាករCristiano
Ronaldoក៏តាំងចិត្តការពារតំណ្ង
ជើងឯករបស់ខ្លួនផងដ្រ។
តួកគីនឹងត្ូវជួបអុីតាលីនៅរាត្ី

ន្ះ(ម៉ោង២ព្ឹកម៉ោងនៅកម្ពុជា)
នៅកីឡដ្ឋានStadioOlimpicoន្
ទីក្ុងរ៉ូមខណៈ២៤ប្ទ្សនឹង
ចូលរួមប្កួតដើម្បីកា្លាយជាម្ចាស់
ជើងឯកយូរ៉ូ និងលើកពានHenri
DelaunayTrophy។
ការប្កួតនឹងត្ូវធ្វើឡើងនៅក្នុង

ទីក្ុងចំនួន១១នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប
ដល្ពមីនុបទ្ស្ធ្វើជាម្ចាសផ់្ទះមន
ត្ឹមត្១ឬ២ប្ទ្សប៉ុណ្ណោះដើម្បី
ប្រព្ធខួបលើកទី៦០ឆ្នាំន្ការបើក
ការប្កួតជើងឯកមួយន្ះនៅក្នុង
ឆ្នាំ១៩៦០។
ប្ទ្សបារាំងដ្លជាជើងឯក

បាល់ទាត់ពិភពលោកជាប្ទ្ស
ដ្លមនការរំពឹងខ្ពស់ដូចប្ទ្ស
អង់គ្ល្សដ្រក្នុងនមជាក្ុមដ្ល
មនកឡីាករវយ័ក្មង្ពោរពញ្ដោយ

សកា្តានុពលខណៈក្ុមឈរនៅ
លំដប់ថ្នាក់ល្ខ១ន្តារាងFIFA
គឺបល្ហស្ុិកក៏រពំងឹខ្ពស់ដចូគ្នាជាមយួ
ប្ទ្សព័រទុយហ្គាល់អាល្លឺម៉ង់និង
អ្ស្ប៉ោញជាដើម។
«ការឈ្នះ[ជើងឯកប្ចាំទ្វីបអឺរ៉ុប]

ជាថ្មីម្តងទៀត នឹងកា្លាយជារឿងដ៏
អសា្ចារ្យហើយការពិតណាស់យើង
គឺប្កួតជាមួយនឹងមហិច្ឆតារបស់
យើង»។
ប្ធានក្ុមព័រទុយហ្គាល់កីឡាករ

Ronaldoបានបប្់Livescoreមនុ

ការប្កួតថ៖«យើងគឺជាក្ុមដ៏ល្អ
ប៉ុន្ត្យើងក៏ដឹងដ្រថនឹងមនក្ុម
ខ្លាំងៗជាច្ើន»។
កីឡាកររូបន្ះនឹងចូលរួមល្ង

ជាមយួកឡីាករមកពីEnglishPre-
mierLeagueគឺកឡីាករBernardo
SilvaនិងកីឡាករRubenDias
មកពីក្លិបManchesterCityនិង
ខស្្បម្ើBrunoFernandesរបស់
ក្ុមManchesterUnited។
ទោះយ៉ោងណាក្ុមព័រទុយហ្គាល់
នៅក្នុងពូល«មរណៈ» រួមជាមួយ

បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងហុងគ្ី។
ខណៈបារាំងមនកីឡាកររួមនឹង

ខ្ស្ប្យុទ្ធមុតស្ួចជាច្ើនដូចជា
កឡីាករKylianMbappeរបស់ក្លបិ
ParisSaint-Germain,ខស្ប្យ្ទុ្ធ
ក្ុមRealMadridកីឡាករKarim
Benzemaនងិខស្ប្យ្ទុ្ធAntoine
Griezmannរបស់ក្លបិBarcelona
ជាដើម។
មិនត្ឹមត្ប៉ុណ្ណោះក្ុមបារាំង

ក៏មនកីឡាករPaulPogbaរបស់
ក្លិបManchesterUnitedនិង
កីឡាករDynamoN'GoloKante
ដ្លទើបឈ្នះពានChampions
Leagueក្នុងឆ្នាំន្ះជាមួយក្ុម-
តោខៀវChelseaផងដ្រ។
ជាមួយគ្នាន្ះដ្រនៅក្នុងពូលF

អាល្លឺម៉ង់មនកីឡាករដ្លមន
បទពិសោធជោកជាំជាច្ើននក់
ក្នងុនោះមនដចូជាអ្នកចាទំីManuel
Neuer,កឡីាករToniKroos,Mat-
thiasGinter, ThomasMuller
នងិMatsHummelsជាដើមដល្
កីឡាករទំាងអស់ន្ះសុទ្ធត្បាន-
ឈ្នះពានWorldCupកាលពី៧
ឆ្នាំមុន។
ក្ុមដ្លឈ្នះព្ឹត្តិការណ៍Euro

៣សមយ័កាលន្ះកម៏នកឡីាករ៤

នក់ផ្ស្ងទៀតដ្លល្ងក្នុងវគ្គ
ផ្តាចព់្ត័្ន្ពានរង្វាន់Champions
Leagueឆ្នាំន្ះផងដ្រគឺកីឡាករ
Rudiger,KaiHavertzនិងTimo
Wernerរបស់ក្លបិChelseaខណៈ
កីឡាករ  IlkayGundogan
បានឈ្នះពានEnglishPremier
Leagueជាមួយក្លិបManchester
City។
អង់គ្ល្សក៏ប្ឈមនឹងការប្កួត

ដ៏តានតឹងនៅក្នុងពូលDជាមួយ
ក្ូអាសុីដ្លបានផ្តួលពួកគ្នៅវគ្គ-
ពាកក់ណា្តាលផ្តាចព់្ត័្ន្ព្តឹ្តកិារណ៍
WorldCupឆ្នាំ២០១៨ក្នុងនោះ
កម៏នក្មុស្កុតឡ្ននងិសាធារណ-
រដ្ឋឆ្កផងដ្រ។
ការប្កួតនឹងបព្្ឹត្តទៅនៅទីក្ុង

Amsterdamន្ប្ទ្សហូឡង់
រដ្ឋធានីBakuរបស់Azerbaijan,
ទីក្ុងBucharest,ទីក្ុងBuda-
pestប្ទ្សហុងគ្ី ទីក្ុងCo-
penhagen,ទីកុ្ងGlasgow,
ទីក្ុងMunich,ទីក្ុងRome
ទីក្ុង StPetersburgនិងទីក្ុង
Sevilleក្នងុបទ្ស្អ្សប្៉ោញហើយ
វគ្គផ្តាច់ព្័ត្គ្ងធ្វើឡើងនៅក្នុង
កឡីដ្ឋានWembleyក្នងុទកី្ងុឡងុដ៍
នៅថ្ង្ទី១១ខ្កក្កដ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្សុក្ទី១១ែខមិថុនឆ្នាំ២០២១

www.postkhmer.com/sport

រូបតំណាង mascot (Skillzy) និងរូបពាននៅទីក្រងុ Saint Petersburg។ 

កាលវិភាគបេកួត ២០២១
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