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កម្ពុជាបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជា
ប្រែទ្រែសផលិតរ៉្រែមាសមួយនៅ
ក្នុងចំណោមប្រែទ្រែសផលិតរ៉្រែ-
មាសពិភពលោក...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

សភាអីុស្រែអ្រែលនឹងបោះឆ្នោត
ឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយបញ្ចប់
ករគ្រែប់គ្រែងរបស់លោកBen-
JaminNetanyahu...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

ក្រែបកហ្វ្រែក្នុងទូរថភ្លើងនៅ
មួយកន្ល្រែងតម្រែូវចិត្តអ្នកនឹក-
នាដំណើរកម្សាន្តតាមរាជាយ-
ស្ម័យយាន...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

ក្រសួងការពារជាតិៈជាការធ្វើទស្រសនកិច្ចពំុម្រន
 នៀម  ឆៃង

ពៃះ សីហនុៈ អនុព័ន្ធយោធាប្រចាំ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាម្ររិកលោក
MarcusM.Ferraraបានចុះធ្វើ
ទស្រសនកិច្ចមួយទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ព
រាមដ្រលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាម្ររិកត្រង

សង្រស័យថាមានវត្តមានយោធាចិន
និងសង្រស័យអំពីការសងសង់ជា
មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅទីនោះ។
ការអនុញ្ញាតឱ្រយមានដំណើរទស្រសន-

កិច្ចនៅថ្ង្រទី១១មិថុនាន្រះធ្វើឡើង
បនា្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ស្រនកាលពីថ្ង្រទី១មិថុនាបានជួប
ពិភាក្រសាជាមួយលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្រ្តី

ការបរទ្រសសហរដ្ឋអាម្ររកិWendy
Shermanដ្រលព្រលនោះលោក
ហ៊នុស្រនអនញុ្ញាតឱ្រយអនពុន័្ធយោធា
ប្រចំាស្ថានទូតអាម្ររិក ចុះធ្វើទស្រសន-

កិច្ចទៅមូលដ្ឋានទ័ពរាម។
ប៉ុន្ត្រដំណើរទស្រសនកិច្ចកាលពីថ្ង្រទី

១១មថិនុាត្រវូបានបញ្ចប់ត្រក្នងុព្រល
១ព្រឹកហើយស្ថានទូតសហរដ្ឋអា-
ម្ររិកក៏បានច្រញស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍
ថា៖«នៅក្នងុព្រលទស្រសនកចិ្ចដ៏ខ្លីនោះ
មន្រ្តីយោធាកម្ពុជា...តទៅទំព័រ  ៦

ទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្រយឬឆ្រកឆ្ររនោះឡើយ

អ្នករស់នៅផ្ទះបណ្ដ្រត-
ទឹកភាគច្រើនស្មគ័្រចិត្តរុះរើ
ខណៈអាជា្ញាធរទុកព្រល
ខ្លះទៀតដល់អ្នកយឺតយ៉ាវ

អ្នក រស់ នៅ លើ ផ្ទះបណ្ដៃត ទឹក  កំពុងរុះរើផ្ទះ បណ្ដៃត ទឹក របស់ ខ្លនួ នៅ សង្កាត់ពៃកព្នា ខណ្ឌពៃកព្នា  រាជធានីភ្នពំៃញ កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ    ។ រូបថតហុងមិនា

ឃុ ត សុភ ចរិយា

ភ្នំពៃញៈ អ្នករស់នៅលើទូកផ្ទះ
បណ្ដ្រតទកឹនងិប្រចញិ្ចមឹត្រីព្រមទាងំ
ខ្ទមបញ្ញើក្អ្រកតាមដងទន្ល្រក្នុងភូមិ-
សស្ត្ររាជធានីភ្នពំ្រញភាគច្រើនបាន
សម្រចចិត្តរុះរើនិងចល័តច្រញតាម
ការជនូដណំងឹរបស់រដ្ឋបាលរាជធាន-ី
ភ្នំព្រញដ្រលគិតត្រឹមថ្ង្រម្រសិលមិញ
មានប្រមាណ២ភាគ៣បានរុះរើនិង
ចលត័ច្រញរចួរាល់ហើយខណៈអាជា្ញា-
ធរទុកព្រលខ្លះទៀតសម្រប់អ្នកនៅ
ស្រសសល់មនុបន្តនតីិវធិចី្របាប។់ន្រះ
បើតាមការប្រប់ឱ្រយដងឹពីមន្ត្រីអាជា្ញាធរ
មូលដ្ឋាន។
លោកណុបផា...តទៅទំព័រ ៤

មុំ គ នា្ធា

ភ្នពំៃញៈរាជរដ្ឋាភបិាលបានអពំាវ-
នាវឱ្រយមានការការពារកមុារពីការឆ្លង

ន្រជំងឺកូវើដ១៩ចាប់តាំងពីមានការ-
ផ្ទុះឡើងនវូវើរសុន្រះនៅប្រទ្រសកម្ពុជា
ស្របព្រលដ្រលមន្ត្រីអង្គការចំនួន២
នៅកម្ពុជាក៏បាន...តទៅទំព័រ  ៤

ខ្រត្តព្រះសីហនុនឹងកា្លាយជាតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសគំរូពហុបំណង
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាកពំងុ
ត្រៀមបង្កើនសកា្តានពុលស្រដ្ឋកចិ្ចរបស់
ខ្លួនតាមរយៈការដក់ច្រញនូវគោល-
នយោបាយប្រកា្លាយខ្រត្តព្រះសីហនុ

ដ្រលជាច្រកដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវ-
សមុទ្រសំខាន់ជាងគ្ររបស់ប្រទ្រស
កម្ពុជាឱ្រយកា្លាយទៅជាតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ច
ពិស្រសគំរូពហុបំណងដ្រលអាចឆ្លើយ-
តបទៅការអភិវឌ្រឍលើគ្រប់វិស័យ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រន

កាលពីថ្ង្រទី៩មថិនុាបានចុះហត្ថល្រខា
លើអនុក្រឹត្រយល្រខ៨២អនក្រ.បកស្តី
ព«ីការរៀបចំនងិការប្រព្រតឹ្តទៅរបស់
គណៈកមា្មាធិការបច្ច្រកទ្រសអន្តរក្រ-
សងួរៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង
និងប្រើប្រស់ដីធ្លី...ត ទៅ ទំព័រ ១០

រាជរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឱ្រយមានការ-
ការពារកុមារពីការឆ្លងន្រជំងឺកូវើដ១៩



កាលពីថ្ងៃទី២ខៃមិថុនាឆ្នាំ
២០២១រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំៃញ
បានចៃញសៃចក្តជីនូដណំងឹមួយ
ដៃលតមៃវូឱៃយមានការរុះរើឬចល័ត
ចៃញជាបនា្ទាន់នូវបៃចិញ្ចឹមតៃី
ផ្ទះបណ្ដៃតទកឹផ្ទះទកូតចូៗនងិ
សំណង់មិនរៀបរយលើផ្ទៃទន្លៃ
នៅភូមិសាស្តៃរាជធានីភ្នំពៃញ
ដោយទុករយៈពៃល១សបា្ដាហ៍។
សៃចក្តជីនូដណំងឹដដៃលនៃះ

បានបញ្ជាក់ផងដៃរថាបើសិន
ផុតរយៈពៃលនៃះ រដ្ឋបាលរាជ-
ធានីភ្នំពៃញនឹងចាត់វិធានការ
រដ្ឋបាលដោយពុំទទួលខុសតៃូវ
រាល់ការខូចខាតឬការបាត់បង់
ណាមួយឡើយ។ក្នុងករណីរឹង-
រូសអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្តៃី-
ជំនាញនឹងកសាងសំណុំរឿង
បញ្ជូនទៅតុលាការតាមផ្លូវ-
ចៃបាប់។ក្នងុយុត្តកិម្មនៃចំណាត់-
ការរបស់ខ្លួន រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នំពៃញបានលើកឡើងថាបៃ-
ចិញ្ចឹមតៃី ផ្ទះបណ្ដៃតទឹកផ្ទះ-
ទូកតូចៗនិងសំណង់អនាធិប-
តៃយៃយទាំងនោះបង្កឱៃយប៉ះពាល់
ដល់សណា្តាបធ់ា្នាប់ផ្លវូនាវាចរណ៍
បៃព័ន្ធអៃកូឡូសុី ចរន្តទឹកហូរ
គោករាក់ពិសៃសការបៃើបៃស់
ចំណីសមៃប់ចិញ្ចឹមតៃីនិងការ-
បញ្ចៃញកាកសំណល់ការបនោ្ទា-
បង់ធ្វើឱៃយខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់ជីវចមៃុះក្នុងទឹកខូចគុណ-
ភាពទឹកបំពុលបរិសា្ថាននិង
ប៉ះពាល់ដល់សោភណភាពរាជ-
ធានីភ្នំពៃញពៃមទាំងប៉ះពាល់
ដល់សុខភាពពលរដ្ឋដៃលបៃើ-

បៃស់ទឹកនោះផងដៃរ។
ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលរាជ-

ធានីភ្នពំៃញបានទទលួការគាទំៃ
យ៉ាងទូលំទូលាយពីបៃជាពល-
រដ្ឋខ្មៃរគៃប់សៃទាបវ់ណ្ណៈនងិគៃប់
ននិា្នាការនយោបាយ។ទន្ទមឹនងឹ
នោះបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរជំរុញឱៃយ
អាជា្ញាធររាជធានីភ្នំពៃញអនុវត្ត
ឱៃយបានមឺុងមា៉ាត់និងមានបៃសិទ្ធ-
ភាពបផំតុដោយមនិគរួអនញុ្ញាត
ឱៃយមានការតាំងទីលំនៅដោយ
ខុសចៃបាប់យ៉ាងអនាធិបតៃយៃយ
តាមដងទន្លៃក្នងុភូមិសាស្តៃរាជ-
ធានីភ្នំពៃញដៃលជាបៃះដូងនៃ
បៃទៃសកម្ពុជាតទៅទៀតនោះ-
ទៃ។អ្វដីៃលកានត់ៃធ្ងនធ់្ងរបផំតុ
នោះទឹកដៃលថា្នាក់ដឹកនាំនិង
បៃជាពលរដ្ឋក្នងុរាជធានីភ្នពំៃញ
បៃើបៃស់គឺជាទឹកដៃលអ្នកតាំង-
ទីលំនៅដោយខុសចៃបាប់យ៉ាង
អនាធិបតៃយៃយតាមដងទន្លៃ

ទំាងនោះបនោ្ទាបង់ដក់ជារៀង-
រាល់ថ្ងៃ។ បុ៉ន្តៃអ្វដីៃលធ្វើឱៃយបៃជា-
ពលរដ្ឋខ្មៃរសៃឡាងំកាងំនងិនកឹ
ហួសចិត្តគៃប់គា្នានោះគឺវោហារ-
ស័ព្ទរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតដៃល
ជតិផតុអាណត្តិរបស់វៀតណាម
បៃចាំកម្ពុជាលោក វូកា្វាងមិញ
ដៃលបានថ្លៃងបៃតិកម្មចំពោះ
វិធានការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នំពៃញ។
នៅថ្ងៃទី៤ខៃមិថុនាឆ្នា២ំ០២១

តាមរយៈហ្វៃសប៊ុករបស់ខ្លួន
លោកវូកា្វាងមញិបានអះអាងថា
ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលរាជ-
ធានីភ្នំពៃញដៃលដក់កំហិត
រយៈពៃល៧ថ្ងៃ ឱៃយបៃជាជន
ដៃលជាមា្ចាស់បៃចិញ្ចឹមតៃី ផ្ទះ-
បណ្ដៃតទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិង
សំណង់មិនរៀបរយលើផ្ទៃទន្លៃ
ចាកចៃញពីផ្ទៃទឹកនៅរាជធានី
ភ្នំពៃញឱៃយអស់ក្នុងរយៈពៃល

១សបា្តាហ៍ដោយឱៃយសំណង់
ទាំងនោះចាកចៃញពីផ្ទៃទឹកគឺ
លឿនពៃកនិងមិនអាចអនុវត្ត
បានឡើយ។
លោកវូកា្វាងមិញនិងបៃធាន

សមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជា
បានចុះទៅជួបផ្ទាល់អ្នកតំាងទី-
លំនៅតាមដងទន្លៃដៃលតៃូវឱៃយ
រុះរើចៃញនោះ។វិទៃយុសំឡៃងវៀត-
ណាមនងិទរូទសៃសនប៍៉សុ្តិ៍លៃខ៤
វៀតណាមដៃលបានចូលរួមយក
ព័ត៌មានដៃរនោះបានធ្វើសៃចក្តី-
រាយការណ៍ថាអ្នករស់លើទឹកគឺ
ភាគចៃើនជាបៃជាជនដៃលមាន
ដើមកំណើតវៀតណាមដៃលមាន
បៃហៃល១០០០គៃួសារ។
វោហារស័ព្ទរបស់លោកទូត

វៀតណាមបានធ្វើឱៃយបៃជាពល-
រដ្ឋកម្ពុជាចោទជាសំណួរថាតើ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពៃញស្ថិត-
កៃមរដ្ឋាភបិាលកៃងុហាណយូ

ឬរដ្ឋាភិបាលកៃុងភ្នំពៃញទើប
លោកទូតមានបៃតិកម្មបៃបនៃះ?
កម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជៃយ និងអធិប-
តៃយៃយដៃលមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខ
លើអធិបតៃយៃយផ្ទៃក្នុងក៏ដូច
អធិបតៃយៃយខាងកៃរបស់ខ្លួន
ដៃលមនិស្ថតិកៃមចណំុះរបស់
រដ្ឋបរទៃសណាមួយនោះឡើយ។
ការអនវុត្តនវូវធិានផ្ទៃក្នងុឬចៃបាប់
ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការ-
កណំត់នយោបាយកៃបៃទៃស
របស់កម្ពជុាជាសិទ្ធផិ្តាច់មុខរបស់
កម្ពុជាដៃលរដ្ឋបរទៃសគា្មាន
សិទ្ធិមកលូកលាន់បានទៃ។
ជាក់ស្តៃងចំណាត់ការរបស់

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពៃញគឺជា
កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាសុទ្ធ-
សាធគា្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីបន្តិចណា
សោះជាមួយវៀតណាម។វោ-
ហារស័ព្ទរបស់លោកទូតរូបនៃះ
ជាការបៃមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះ
ឯករាជៃយ និងអធិបតៃយៃយរបស់
កម្ពុជា។
បើលោកទូតទទួលសា្គាល់ថា

អ្នកតំាងទីលំនៅដោយខុសចៃបាប់
យ៉ាងអនាធិបតៃយៃយតាមដងទន្លៃ
ទាំងនោះជាជនជាតិវៀតណាម
អ្វដីៃលលោកទតូអាចធ្វើបានគឺ
រៀបចំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពួកគៃ
ឱៃយទៅកាន់បៃទៃសវៀតណាមវិញ
ដើមៃបីបង្ហាញពីភាពថ្លៃថ្នូររបស់
វៀតណាមផងនងិបង្ហាញពីការ-
គោរពដល់តម្លៃមិត្តភាពនិង
កចិ្ចសហបៃតបិត្តកិារក្នងុភាពជា
អ្នកជិតខាងល្អរវាងបៃទៃសទំាង-
២ផង។លោកទូតមិនគួរធ្វើ
អតា្ថាធិបៃបាយដៃលនាឱំៃយខូចខាត
ដល់មតិ្តភាពនងិធ្វើឱៃយឈចឺាប់ដល់
បៃះដូងបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរនោះទៃ។
វោហារស័ព្ទរបស់លោកទូត

ហាក់បង្កប់នូវភាពពិសពុលដៃល
ធ្វើឱៃយបៃជាជាតិខ្មៃរបៃកបាក់
បង្កើតគមា្លាតនៃទំនុកចិត្តរវាង
បៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋា-
ភិបាលរបស់ខ្លួនក្នុងន័យបង្កប់
មួយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ស្ថិតកៃមបង្គាប់វៀតណាម ឬ
អាយ៉ងវៀតណាមដៃលធ្វើឱៃយ
បៃជាពលរដ្ឋស្អប់រាជរដ្ឋាភិបាល
ខ្លួនឯង។ជាការណ៍ពិតរាជ-
រដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាមនិស្ថតិកៃម
បង្គាប់នៃរដ្ឋបរទៃសណាមួយ
នោះទៃ។រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
យកបៃជាជនកម្ពុជាធ្វើជាមា្ចាស់
អ្វីៗដើមៃបីបុព្វហៃតុនៃឧត្តមបៃ-
យោជន៍ជាតិនិងបៃជាជនកម្ពជុា។
គៃប់ពៃលវៃលាគៃប់ទីកន្លៃង

និងគៃប់ជំនួបរវាងថា្នាក់ដឹកនាំ
កម្ពជុា និងវៀតណាមគៃប់លំដប់-
ថា្នាកទ់ាងំសា្ថាបន័នតីបិញ្ញត្តិទាំង
សា្ថាប័ននីតិបៃតិបត្តិពៃមទាំង
អ្នកការទូតវៀតណាមតៃងតៃ

ស្នើសុំឱៃយអាជា្ញាធរកម្ពុជាផ្តល់
ភាពសៃបចៃបាប់និងបង្កលក្ខណៈ
ងយសៃួលដល់ជនជាតិវៀត-
ណាមដៃលមកតាងំទីលនំៅនៅ
កម្ពជុា។ពកួគៃមនិដៃលពភិាកៃសា
ពីលទ្ធភាពធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជន-
អនោ្តាបៃវៃសន៍ទាំងនោះឱៃយទៅ
រស់នៅបៃទៃសវៀតណាមខ្លនួឯង
វិញនោះទៃ។
ជាក់ស្តៃងក្នុងជំនួបជាមួយ

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តៃីរដ្ឋ-
មន្តៃីកៃសួងការបរទៃសបៃក់
សុខុននៅឯកិច្ចបៃជំុពិសៃសថា្នាក់
រដ្ឋមន្តៃកីារបរទៃសអាសា៊ាន-ចនិ
លោកបួយថាញ់សឺនរដ្ឋមន្តៃីការ-
បរទៃសវៀតណាមបានស្នើឱៃយ
កម្ពុជាបន្តដោះសៃយពីភាព-
សៃបចៃបាប់ជូនពលរដ្ឋដើមកំណើត
វៀតណាមនិងបានស្នើឱៃយអា-
ជា្ញាធរកម្ពជុាធានាពីផលបៃយោ-
ជន៍នងិសខុមុាលភាពដលព់ល-
រដ្ឋដើមកំណើតវៀតណាមផងដៃរ
ក្នុងដំណាក់កាលដៃលកម្ពុជា
កំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយ
អភិវឌៃឍន៍សង្គមនិងសៃដ្ឋកិច្ច។
ពាកព់ន័្ធនងឹចណំាតក់ាររបស់

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំៃញនោះដៃរ
លោកសៃីLê Thị Thu Hằng 
អ្នកនំាពាកៃយកៃសួងការបរទៃស
វៀតណាមក្នងុសៃចក្តថី្លៃងការណ៍
មួយកាលពីថ្ងៃទី១០ខៃមិថុនា
ឆ្នា២ំ០២១ក៏បានរំឭកពីការស្នើ-
សុំរបស់រដ្ឋមន្តៃីខ្លនួទៅកាន់ភាគី
កម្ពុជាមានផៃនទីបង្ហាញផ្លូវ
សមសៃបសមៃប់សហគមន៍
ពលរដ្ឋដើមកំណើតវៀតណាម
ដើមៃបីធានាបាននូវសិទ្ធិ និង
សុខុមាលភាពពៃញលៃញ។
ស្តៃីអ្នកនាំពាកៃយរូបនោះបាន

សង្កតធ់្ងនថ់ាការរៀបចំទតីាងំថ្មី
សមៃប់ពលរដ្ឋដើមកំណើត
វៀតណាមតៃវូឈរលើហៃតុផល
អាចទទួលយកបានជាមួយនឹង
ការរៀបចំហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធចំា-
បាច់ដៃលធានាឱៃយជីវិតរបស់
ពកួគៃមានស្ថរិភាពនងិការគាទំៃ
សុខុមាលភាពពីសង្គម។
ទន្ទឹមនឹងនោះដៃរនៅថ្ងៃទី៨

ខៃមិថុនាឆ្នា២ំ០២១លោកសឹុម
ជីបៃធានសមាគមវៀតណាម
បាននិយយថាសមាគមរបស់
លោកបានដក់លិខិតទៅកាន់
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពៃញដោយ
បានស្នើសំុ៣ចំណុចគឺទី១ស្នើសុំ
ពនៃយារពៃលសមសៃបបំផុតដើមៃបី
ផ្លាស់ប្តរូទីតំាង,ទី២ស្នើសំុឱៃយ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពៃញរក
ទតីាងំថ្មីដៃលពកួគៃអាចចញិ្ចមឹ
តៃីបាននិងទី៣ស្នើឱៃយមាន
ថវកិាដើមៃបីជយួផ្គតផ់្គង់ឱៃយពកួគៃ
មានលទ្ធភាពនៅពៃលចៃញទៅ។
នៃះជាការ...តទៅទំព័រ៣
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តពីទំព័រ២...ស្នើមួយដែលមាន
ការគិតគូរខ្ពស់សមែប់ជនជាតិវៀត-
ណាមទាំងនោះ។
សំណួរសួរថាតើរដ្ឋបាលរាជធានី

ភ្នំពែញអាចដោះសែយសំណើនោះ
បានដែរទែ?ទោះដោះសែយបានឬ
មិនបានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពែញហាក់
កំពុងបែឈមនឹងទ្វែគែះ។បើរដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នពំែញអាចដោះសែយសណំើ
របស់ពួកគែបានបញ្ហា២នឹងចោទឡើង
ទី១គឺមានន័យថារដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នពំែញទទួលស្គាល់ជនអនោ្តោបែវែសន៍
ខុសចែបាប់វៀតណាមឱែយតាំងទីលំនៅ
នៅកម្ពជុានិងអាចតែវូបានចោទបែកាន់
ថាស្តោប់បង្គាប់វៀតណាម និងទី២
សំណួរជាចែើននឹងលែចចែញពីមាត់
បែជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតែូវបានតមែូវឱែយ
ផ្លាស់ទីដូចគ្នាកែមផែនការអភិវឌែឍន៍
តើរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពែញមានបាន
ដោះសែយសំណើ៣យ៉ាងដចូខាងលើ
ជូនពួកគែដោយសមរមែយដែរឬទែ?
ប៉ុន្តែបើរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពែញ

មិនអាចដោះសែយបានតើរដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នំពែញនឹងអនុវត្តចែបាប់ចំពោះ
ពួកគែដោយរបៀបណា?តើពកួគែនងឹ
ទៅរស់នៅឯណា?ឬគែន់តែចែញពី
ទន្លែខ្មែរ១ទៅកាន់ទន្លែខ្មែរ១ទៀត
ដដែល?ឬចែញពីដីខ្មែរ១កន្លែង ទៅ
នៅដីខ្មែរ១កន្លែងទៀត?ឬចែញពី
កណា្តាលបែទែសទៅរស់នៅតំបន់ពែដំែន?
តើចែបាប់អនោ្តោបែវែសន៍អាចតែូវបាន
អនុវត្តដែរឬទែ?
ទាងំនែះសទុ្ធតែជាសណំរួដែលស្មគុ-

ស្មាញពិបាករកចម្លើយ។តាមពិតទៅ
អាជា្ញាធរភ្នំពែញបានដាក់ឱសនវាទ
តែឹមថ្ងែទី៩ខែមិថុនាប៉ុន្តែកែយមក
បានសមែចពនែយារពែលបន្ថែមទៀត
រហូតដល់ថ្ងែទី១២ខែមិថុនា។
 មែនទែនទៅថ្វបីើកម្ពជុាជារដ្ឋតូច

បុ៉ន្តែមានបែះដូងធំទូលំទូលាយ,កម្ពជុា
តែងគោរពនិងផ្តល់តម្លែចំពោះមិត្តភាព
និងកិច្ចសហបែតិបត្តកិារជាមួយបែទែស
ជិតខាងក៏ដូចជាបណា្តាបែទែសនានាលើ
សកលលោក។កម្ពជុាពោរពែញដោយ
បែះដូងមនុសែសធម៌និងគោរពនូវគុណធម៌
ជាប់ជានិច្ច។ ដូចឃើញសែប់ហើយ
នៅគែប់រាជធានីខែត្តនែបែទែសកម្ពជុា
សុទ្ធតែមានសមាគមវៀតណាម,តើមាន
ដូចគ្នាទែសមាគមកម្ពជុានៅបែទែស
វៀតណាម?
កម្ពជុាពតិជាទទលួស្គាល់វៀតណាម

ក្នុងការចូលរួមជួយរំដោះបែជាជន
កម្ពជុាចែញពីរបបបែល័យពូជសសន៍
ខ្មែរកែហម។ជាការឆ្លើយតបស្តូបអនុ-
សែសាវរីយ៍កម្ពុជា-វៀតណាមតែូវបាន
អនញុ្ញាតឱែយសងសង់ស្ទើរគែប់រាជធាន-ី
ខែត្តនែបែទែសកម្ពុជា,តើមានស្តូប
អនុសែសាវរីយ៍ដូចគ្នានែះនៅវៀតណាម
ដែរឬទែ?តើវៀតណាមមានធា្លាប់បាន
រំឭកគុណកម្ពុជាដែលបានរួមចំណែក
ក្នុងបុព្វហែតុបងែបួបែងួមទឹកដីវៀត-
ណាមដែរឬទែ?ការជួយរបស់កម្ពជុា
ដើមែបីបុព្វហែតុបងែបួបងែមួទឹកដីវៀត-
ណាមបានធ្វើឱែយសហរដ្ឋអាមែរកិទមា្លាក់
គែប់បែករាប់លានតោននៅលើទឹកដី
កម្ពុជានិងបានធ្វើឱែយបែជាជនកម្ពុជា
ស្លាប់នងិរងរបសួរាបស់ែននាក,់ស្លាក-
ស្នាមផ្លូវលំហូជីមិញឆ្លងកាត់បែទែស
កម្ពុជាមិនទាន់រលុបនៅឡើយ,តើនែះ
ជាគុណដែលវៀតណាមគួររំឭកដែរឬទែ?
បែជាជនកម្ពុជាហាក់មានអារម្មណ៍
ចាញ់បែៀបវៀតណាមខា្លាំងណាស់។
បែជាជនកមា្មាភបិាលនងិថា្នាក់ដឹកនំា

វៀតណាមគួរគិតដល់តម្លែនែទំនាក់-
ទំនងនិងមិត្តភាពក្នុងភាពជាអ្នកជិត-
ខាងល្អមិនគួរចាក់ទឹកតែីទៅលើស្នាម-
របសួដែលនាឱំែយមានការឈចឺាប់បន្ថែម
នោះទែ។ក្នុងបែវត្តិសស្តែកម្ពុជាបាន

បាត់បង់ទឹកដីចែើនណាស់ទៅហើយ
ទៅបែទែសវៀតណាម។ដែនដីកម្ពុជា-
កែមរាបសិ់បខែត្តរួមទំាងកែងុពែនគរ
ផងដែលមានពលរដ្ឋជាដើមកំណើត
ខ្មែររាប់លាននាក់រស់នៅទីនោះ,កោះ-
តែល់ជាកោះគជ់ដ៏ឆើតឆាយដែលមាន
ចមា្ងាយតែបន្តិចសិបគីឡូពីកែុងកែប
បានតែវូបាត់បង់ទៅបែទែសវៀតណាម
ដែរ។កម្ពុជាកែមក្តីកោះតែល់ក្តី
ទោះបីបាត់បង់ក្នុងសម័យកាលណា-
ក៏ដោយក៏បែជាជនកម្ពុជាជំនាន់នែះ
និងជំនាន់កែយៗទៀតនៅតែមាន
ការឈចឺាប់នងិស្តោយសែណោះដែរគឺ
បែៀបដូចជាការបាត់បង់អវយវៈចែញពី
រាងកាយដូចោ្នាះដែរ។
ដូច្នែះវៀតណាមមិនគួរយកបញ្ហាជន-

អនោ្តោបែវែសន៍របស់ខ្លួនបង្កឱែយមានការ-
ឈឺចាប់បន្ថែមដល់បែជាជនខ្មែរនោះ
ទែ។វៀតណាមគួរតែរៀបចំផែនការ
មាតុភូមិនិវត្តន៍ ជនជាតិរបស់ខ្លួនទៅ
កាន់បែទែសខ្លួនវិញហើយមិនគួរគិត-
តែពីសុំភាពសែបចែបាប់ដល់ពួកគែពី
បែទែសកម្ពុជានោះទែ។
វាល្មមដល់ពែលបញ្ចប់នយោបាយ

ដណំើរឆ្ពោះមកទសិខាងលចិរបស់អ្នក
ហើយ,អ្នកទទួលបានទឹកដីពីកម្ពុជា
ចែើនណាស់ហើយ។បែទែសទំាង២
តែូវចែះរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខសន្ត-ិ
ភាពការគោរពអធិបតែយែយ ឯករាជែយ
និងបូរណភាពទឹកដីរបស់គ្នា និងមិន
ជែៀតជែកកិច្ចការផ្ទែក្នុងរបស់ផងគ្នា
ទៅវញិទៅមកឱែយស័ក្តសិមនឹងពាកែយស្លាក
នែទំនាក់ទំនងដែលបែទែសទំាង២
បានអនុម័តគឺ«ភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ
មិត្តភាពជាបែពែណី និងកិច្ចសហ-
បែតិបត្តកិារគែប់ជែងុជែយ និងយូរ-
អង្វែង»៕
លោកគិនភាប្រធានវិទ្រយាស្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រកម្ពុជារាជ-
បណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជា
(ទស្រសនៈក្នងុអត្ថបទន្រះជាទស្រសនៈ

ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធ)
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ប្រជាសហគមន៍ប្ដ្រជា្ញាអភិរក្រសព្រ 
ដើម្របីសម្រចបានការលក់ឥណទានកាបូន
វ៉នដារា៉ា

ព្រះវិហារៈបែជាសហគមន៍ក្នុង-
តបំន់ការពារធនធានធម្មជាតិក្នងុខែត្ដ
ពែះវហិារបានប្ដែជា្ញាចតិ្ដចលូរមួអភរិកែស
ពែឈើជាមួយមនែ្ដីឧទែយានុរកែស និង
អង្គការសមាគមអភិរកែសសត្វពែកម្ពជុា
(WCS)ដើមែបីសមែចបាននូវការ-
លក់ឥណទានកាបូនពីពែឈើក្នុង
ខែត្ដនែះខណៈគមែងនែះនឹងផ្ដល់
បែយោជន៍ទាំងថវិកា និងរកែសាបាន
ទំាងធនធានធម្មជាតិ។
លោកនែតែ ភក្តែ អ្នកនាំពាកែយ

កែសួងបរិស្ថានបានថ្លែងពែលចុះធ្វើ
ទសែសនកិច្ចក្នងុដែនជមែកសត្វពែឆែប
ខែត្ដពែះវិហារកាលពីថ្ងែទី១០ ខែ
មថិនុាថាកែសងួបរសិ្ថាននងិអង្គការ
WCSបាននិងកំពុងសិកែសាពីលទ្ធ-
ភាពដើមែបីលក់ឥណទានកាបូននៅភូមិ
ភាគខាងជើងដែលគែបដណ្តប់លើ
តំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិមួយ
ចំនួនក្នុងខែត្តពែះវិហារ។
លោកថ្លែងថា កែសួងបរិស្ថានបាន

អនុញ្ញាតឱែយអង្គការWCSអនុវត្ត
នូវគមែងរែដបូក(REDD+)នៅក្នុង
តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន៤នែខែត្ត
ពែះវិហាររួមមាន ដែនជមែកសត្វពែ
គូលែន-ពែហ្មទែពដែនជមែកសត្វពែ
ឆែបដែនជមែកសត្វពែពែះរកានិង
តំបន់បែតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំតែបែង។
លោកថា៖«តំបន់ទាំង៤ដែលតែូវ

សិកែសានែះតែូវបានយកគំរូ(sam-
ple)ចំនួន៤៣ទីតាំងដើមែបីសិកែសា
វាយតម្លែដើមែបីឱែយមន្តែីជំនាញផែសែងទៀត
វាយតម្លែមុននឹងដាក់លក់លើទីផែសារ
អន្តរជាតិដែលជាទីផែសារស្ម័គែចិត្ត»។
លោកឡាចវិនបែធានសហគមន៍

តំបន់ការពារធម្មជាតិពែអណ្ដូងដង-
ផ្លិតនែដែនជមែកសត្វពែឆែបបាន
លើកឡើងថា ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍
បានសទរចំពោះគមែងលក់កាបូន
ពីពែឈើក្នុងតំបន់របស់ពួកគែ
ពែះតាមរយៈគមែងនែះនឹងជួយ
ឱែយជីវភាពពលរដ្ឋរឹតតែមានភាព-
បែសើរមួយកមែិតទៀតកែពីការ-
ទទួលបានអនុផលពីពែឈើ និង
ភ្ញៀវទែសចរ។
លោកបានបន្តថា៖«បច្ចុបែបន្នបែជា-

ពលរដ្ឋនៅក្នងុសហគមន៍តំបន់ការពារ
ធម្មជាតិពែអណ្ដងូដងផ្លតិបានចូលរួម
ការពារធនធានធម្មជាតិពែឈើសត្វ-
ពែជាមយួមនែ្ដីឧទែយានរុកែសនងិអង្គការ
WCSដូចជាការការពារសត្វជមែក
សត្វតា្មាតទាពែស្លាបសនិងសត្វតែ-
យងជាដើម។ ពលរដ្ឋយើងមានជីវ-
ភាពសមរមែយដោយទទួលផលពីការ-
អនុវត្ដគមែងការពារធនធានធម្ម-
ជាតិផែសែងៗនៅក្នុងតំបន់របស់ពួក-
យើង»។
លោក ឡាច វិន បានឱែយដឹងថា

កែពីការបែមូលផលអនុផលធន-
ធានធម្មជាតិពីពែឈើនិងភ្ញៀវទែសចរ-
ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកកមែសាន្តនៅ
ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិបែជាសហ-
គមន៍ពួកគត់ក៏បន្តបែកបរបរធ្វើ
សែចមា្ការបន្ថែមផងដែរ។
លោកបានបន្តថា៖«ពលរដ្ឋនៅក្នងុ

សហគមន៍យើងយល់ដងឹចែើនពតីម្លែ
នែធនធានធម្មជាតិនិងពែឈើទើប
ប្ដែជា្ញាចូលរួមជាមួយមនែ្ដីឧទែយានុរកែស
ក្នុងការថែរកែសាធនធានធម្មជាតិ ពែ-
ឈើ។ បើយើងថែរកែសាពែឈើឱែយគង់-
វងែសវានឹងបនែសល់កែរដំណែលដល់កូន-
ចៅយើងជំនាន់...តទៅទំព័រ៨

វោហារសាស្ត្រ...



តពីទំព័រ១...អភិបាលរង- 
ខណ្ឌច្បារអំពៅបានប្ប់ភ្នព្ំញ-
ប៉ុស្តិ៍ថាគិតមកទល់ព្លន្ះ
ម្ចាស់ប្ត្ីនិងផ្ទះបណ្ដ្តទឹក
និងលើទូកប្មណជាង២ភាគ 
៣ន្ចនំនួសរបុជាង៥០០ខ្នង
ផ្ទះនិងប្ត្ីបានស្ម័គ្ចិត្តរុះរើ
និងចល័តច្ញរួចរាល់ហើយ
ខណៈអ្នកនៅសល់ប្មណ 
១ភាគ៤ទៀតកំពុងបន្តរុះរើ
ជាបណ្ដើរៗតាមការណ្នាំ 
និងអំពាវនាវដោយទទូចរបស់
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្ញ។
លោកផាបានបញ្ជាក់ថា៖ 

«ខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់រុះរើ
ហើយទៅនៅទីណាឬចល័ត
ច្ញទៅទីណានោះទ្។ប៉ុន្ត្
ទតីាងំដល្ពកួគាត់មកសចំត
និងតាំងលំនៅលើផ្ទះបណ្ដ្ត
ទឹកនិងប្ចិញ្ចឹមត្ីនាព្ល
កន្លងមកគឺមិនស្បច្បាប់ទ្និង 
បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សោភណ-
ភាពនិងបរិស្ថានន្ដងទន្ល្
ក្នងុរាជធានីភ្នពំញ្ជាពសិស្
ប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹក»។
បើតាមលោក ផាអ្នកដ្ល

មិនទាន់បានស្មគ្័ចិត្តរុះរើច្ញ
ដោយខ្លនួឯងរដ្ឋបាលរាជធានី-
ភ្នព្ំញតមូ្វឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យានិង 
ទកុពល្យ៉ាងយរូ៥ថ្ង្បន្ថម្ទៀត 
បើពុំនោះទ្ពួកគ្នឹងប្ឈម
ការអនុវត្តវិធានរដ្ឋបាលដោយ
មិនទទួលខុសតូ្វលើការខូច-
ខាតទ្ព្យសម្បត្តិអ្វីឡើយ។
ចំណ្កលោកម៉ាប៊ុនថា

ចៅសង្កាត់ជ្យចង្វារបាន
ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថាជាង៥០ 
ភាគរយន្អ្នករស់នៅលើទូក
សរុប១៧០ទូកនិងប្មណ២
ភាគ៣ន្អ្នករស់នៅលើផ្ទះ

បណ្ដត្ទកឹនងិបច្ិញ្ចមឹត្សីរបុ 
ចំនួន៥៨ខ្នងព្មទំាងអ្នករស់- 
នៅក្មខ្ទមបញ្ញើក្អ្កសរុប
ចំនួន១៨ខ្នងបាននំាគា្នាស្មគ្័ចិត្ត  
រុះរើនិងចល័តច្ញហើយ។
លោកថ្លង្ថា៖«ចពំោះអ្នក- 

រស់នៅលើផ្ទះបណ្ដ្តទឹក- 
ដ្លមនប្ចិញ្ចឹមត្ីខា្នាតតូច
យើងបានទុកព្លរយៈព្ល
៣ថ្ង្ និង៥ថ្ង្សម្ប់ខា្នាត
មធ្យមដើម្បីឱ្យពួកគ្អាចរុះរើ
និងរំដោះត្ីច្ញពីក្នុងប្
ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី»។
ជាមួយគា្នាន្ះ លោកអឿ

សុីផុនសង្កាត់ព្កតាស្ក
ខណ្ឌជ្យចង្វារក៏បានលើក
ឡើងស្ដៀងគា្នាន្ះថាមក 
ទល់ព្លន្ះ នៅសល់ផ្ទះ
បណ្ដត្ទកឹដល្មនបច្ញិ្ចឹម
ត្ីប្មណជាង១០ប៉ុណ្ណោះ 
ក្នុងចណំមជាង៤០ខ្នងដល្
មិនទាន់រុះរើ។យ៉ាងណាក្ដីអា- 
ជា្ញាធរនៅមិនទាន់មនចំណាត់- 
ការអនុវត្តវិធានរដ្ឋបាលនៅ 
ឡើយទ្គឺនៅបន្តចុះណ្នាំ 
ឱ្យពួកគាត់ស្ម័គ្ចិត្តរុះរើដោយ
ខ្លួនឯង។
រើឯអាជា្ញាធរខណ្ឌព្កពៅ្នា

វិញបានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថា 
មកទល់ព្លន្ះមនអ្នក-
ស្ម័គ្ចិត្តរុះរើប្មណ៦០ភាគ- 
រយន្ចនំនួផ្ទះបណ្ដ្តទកឹនងិ
ប្ចិញ្ចឹមត្ីសរុបជាង៣០០ 
ខ្នង។ដោយឡ្ករដ្ឋបាលខណ្ឌ
ឫស្សីក្វ,ខណ្ឌដូនព្ញ,ខណ្ឌ- 
ចំការមននិងរដ្ឋបាលខណ្ឌ
មនជ័យបានបដិស្ធផ្ដល់
ទិន្នន័យស្ដីពីចំនួនអ្នករស់នៅ
លើផ្ទះបណ្ដ្តទឹកនិងអ្នក-
ស្ម័គ្ចិត្តរុះរើច្ញដោយបាន 
អះអាងថាទនិ្ននយ័បានបញ្ជនូ
ទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្ញ

អស់ហើយនិងជំរុញឱ្យសកសរួ
ទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជ-
ធានីភ្នំព្ញ។
លោកឃួងសង្អភបិាល

រាជធានីភ្នំព្ញនិងលោក 
ម៉្តមសភក្ដី អ្នកនាំពាក្យ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្ញមិន 
អាចសុំការអធិប្បាយពីករណី 
ន្ះទ្ពីម្សិលមិញ។
កាលពីថ្ង្ទី២ខ្មិថុនាឆ្នាំ 

២០២១រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នព្ំញ
បានច្ញស្ចក្តីជូនដំណឹង
មួយដ្លតម្ូវឱ្យមនការរុះរើ
ឬចល័តច្ញជាបនា្ទាន់នូវប្
ចិញ្ចឹមត្ី ផ្ទះបណ្ដ្តទឹកផ្ទះ
ទកូតចូៗនងិសណំង់មនិរៀប- 
រយលើផ្ទ្ទន្ល្នៅភូមិសស្ត្
រាជធានីភ្នំព្ញដោយអះអាង
ថានាំឱយ្ប៉ះពាល់ដល់សណា្តាប-់ 
ធា្នាប់ ផ្លូវនាវាចរណ៍ប្ព័ន្ធ
អ្កូឡូសុី ចរន្តទឹកហូរគោក
រាក់ ក៏ដូចជាបំពុលបរិស្ថាន
ជាដើម...។ស្ចក្តីជូនដំណឹង
នោះបានទុករយៈព្ល១
សបា្ដាហ៍ដើមប្ីឱយ្អ្នករស់នៅរុះរើ
ដោយស្ម័គ្ចិត្ត។ប៉ុន្ត្បាន 
ព្មនថា៖«ក្នុងករណីរឹងរូស
អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្ជំីនាញ 
នឹងកសងសំណុំរឿងបញ្ជូន 
ទៅតុលាការតាមផ្លូវច្បាប់»។
ចំណាត់ការន្ះបានទទួល

ការគាំទ្យ៉ាងទូលំទូលាយពី
ពលរដ្ឋខ្ម្រទូទៅនិងមនការ- 
ជំរុញឱ្យអាជា្ញាធរអនុវត្តឱ្យបាន
មុឺងម៉ាត់ដោយមិនគួរឱ្យមន
ការតាំងលំនៅតាមដងទន្ល្
ក្នុងភូមិសស្ត្រាជធានីភ្នំព្ញ
តទៅទៀតទ្។
អតីតអភិបាលរងរាជធានី-

ភ្នំព្ញនិងជាអ្នកជំនាញការ-
គ្ប់គ្ងផ្នការអភិវឌ្ឍន៍រៀប- 
ចំរាជធានី...តទៅទំព័រ ៧
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មុំ គន្ធា 

ភ្នំពេញៈ វា៉ាក់សំងបង្ការជំងឺ
កូវើដ១៩ សុីណូហ្វាមចំនួន១
លានដូសបន្ថ្មទៀតត្ូវបាន
ដឹកមកដល់ប្ទ្សកម្ពជុាហើយ
នៅរសៀលថ្ង្ទី១២ខ្មិថុនា
ដ្លន្ះជាវា៉ាក់សំងលើកទី៧
ហើយពីសធារណរដ្ឋប្ជាម-
និតចិនទំាងវា៉ាក់សំងដ្លរាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានបញ្ជាទិញ
និងការផ្តល់ជាជំនួយសប្បុរស
ពីមិត្តចិន។
នៅក្នងុខ្មិថុនាន្ះវា៉ាក់សំង

ប្មណ៤,៥លានដូសនឹងដឹក
មកដល់ប្ទ្សកម្ពជុាដ្លជា
ការជយួឱយ្កម្ពជុាមនវា៉ាកស់ងំ
គ្ប់គ្ន់សម្ប់ចាក់ជូន
ប្ជាពលរដ្ឋ។លោកនាយក-

រដ្ឋមន្ត្ីហ៊នុសន្មនគោល-
ដៅចាក់វា៉ាក់សំងការពារវើរុស
កវូើដ១៩ទៅដល់បជ្ាពលរដ្ឋ
កម្ពជុាឱ្យបានយ៉ាងហោចណាស់
៥ទៅ៦លាននាក់មុនដំណាច់-
ឆ្នាំ២០២១ន្ះ។

ប្ទ្សកម្ពុជាគិតមកដល់
ថ្ង្ទី១២ខ្មិថុនាទទួលបាន
វា៉ាក់សំងបង្ការវើរុសកូវើដ១៩សរុប
ជាង៨លានដូសហើយសម្ប់
ចាក់ជូនប្ជាពលរដ្ឋដ្លភាគ- 
ច្ើនជាវា៉ាក់សំងរបស់សធា-

រណរដ្ឋប្ជាមនិតចិន។
លោកហុ៊នស្នបានលើក-

ឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានដក់ច្ញយុទ្ធសស្ត្ចាក់-
វា៉ាកស់ងំន្ះឱយ្បានលឿនតាម
ដ្លអាចធ្វើទៅបានជូនដល់
ប្ជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លនួ។ទន្ទឹម-
នឹងន្ះរាជរដ្ឋាភិបាលស្វះស្វ្ង
រកវា៉ាក់សំងហើយបាននាំមក
ដល់នូវវា៉ាក់សំងជាបន្តបនា្ទាប់
សម្ប់ចាក់ជូនប្ជាពលរដ្ឋ
របស់ខ្លួន។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

កស្ងួសខុាភបិាលបានឱយ្ដងឹ
ថាគតិត្មឹថ្ងទ្ី១១ខម្ថិនុា
កម្ពុជាបានចាក់វា៉ាក់សំងជូន
ពលរដ្ឋទូទំាងប្ទ្សបានចំនួន
ជាង២,៨លាននាក់ហើយឬ
ស្មើនឹង២៨,៣៦%៕

វ៉ាក់សំាងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន១លានដូសបន្ថែមទៀតបានដឹកមកដល់កម្ពជុា

អ្នករស់នៅ...រាជរដ្ឋាភិបាល...
តពីទំព័រ  ១...ជំរុញឱ្យមន

ការចូលរួមទប់ស្កាត់វើរុសន្ះ
ដល់កមុរផងដ្រខណៈបទ្ស្
កម្ពជុាមិនទាន់មនវា៉ាក់សំងបង្ការ
វើរុសកូវើដសម្ប់កុមរនៅឡើយ។
នៅក្នងុឱកាសចុះពនិតិយ្មើល

ការចាក់វា៉ាក់សំងបង្ការជំងឺកូវើដ-
១៩នៅក្នងុខត្្តកណា្តាលកាល
ពីថ្ងទី្១០មិថុនាតំណាងអង្គការ
UNICEFប្ចំានៅកម្ពជុាលោក-
ស្ីForooghFoyouzatបាន
លើកឡើងថាបច្ចប្ុបន្នន្ះលោក-
ស្ីសង្ក្តឃើញថាកុមរក៏រង
នូវការឆ្លងវើរុសកូវើដ១៩ដ្រជា-
ពិស្សកុមរតូចៗភាគច្ើន
ចូលចិត្តល្ងនៅក្នុងបន្ទប់បិទ-
ជតិដ្លជាកន្លង្មយួងយរង
នូវហនិភ័យន្ការឆ្លងវើរុសកូវើដ-
១៩ប្សិនបើមនវើរុសន្ះ
ចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះ។
លោកស្ីបន្តថា៖«បើតាម

គោលការណ៍ណ្នាំប្តិបត្តិ
ស្តង់ដន្ះកមុរដល្មនអាយុ
៥ឆ្នាំឡើងជាពសិស្កមុរដល្
ពួកគាត់អាចច្ះពាក់ម៉ាស់គឺតូ្វ-
ត្ពាក់ម៉ាស់ឱ្យបានតឹ្មតូ្វគ្ប់ៗ 
គា្នាដើម្បីការពារនវូការចម្លងវើរសុ
កូវើដ១៩ន្ះផងដ្រ»។
លោកស្ី ForooghFoy-

ouzat បន្ថ្មថាមនអាណា-
ព្យាបាលកុមរមួយចំនួនមិនមន
ពាក់ម៉ាស់ហើយប្សនិបើពាក់
ភាគច្ើន មិនបានតឹ្មតូ្វនោះ-
ទ្នៅព្លឪពុកម្តាយឬអាណា - 
ព្យាបាលនំាកុមរឬកូនតូចៗ
របសខ់្លនួចញ្ទៅតាមទសីធា-
រណៈផ្ស្ងៗខណៈដ្លឪពុក-
ម្តាយមនការពាក់ម៉ាស់ការពារ
បានត្ឹមត្ូវ។

នៅក្នងុឱកាសនោះដរ្លោក-
ស្ីលីអ្ឡ្នតណំាងអង្គការ
សុខភាពពិភពលោកប្ចាំនៅ
កម្ពុជាក៏បានលើកឡើងផងដ្រ
ថាបច្ចប្ុបន្នន្ះអង្គការសុខភាព-
ពិភពលោកកំពុងត្ធ្វើការប្មូល
នវូការសកិស្ានានាដល្ពាកព់ន័្ធ
ទៅលើការចាក់វា៉ាកសំ់ងន្ះទៅ
ដល់ក្មុកមុរគឺក្មុដល្មន
អាយុក្ម១៨ឆ្នាំ។
លោកស្ីបន្តថា៖«នៅព្ល

ដល្មនការវិភាគបានត្មឹត្វូ
រួចហើយប្ហ្លនៅព្លខាង-
មុខន្ះអាចនឹងមនការប្បួ្ល
ទៅលើអនសុសន៍របស់អង្គការ
សខុភាពពភិពលោកប៉នុ្ត្ទោះបី
ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏អង្គការ
សុខភាពពិភពលោកនៅត្ទទូច
ផ្តល់អនុសសន៍ទៅដល់កុ្ម
ដ្លងយរងគ្ះគឺកុ្មគូ្ព្ទ្យ
ជរួមខុកុ្មមនវ័យចណំាស់និង
ក្ុមផ្ស្ងៗដ្លងយរងគ្ះ
ដោយសរជំងឺកូវើដ១៩»។
លោកសី្ឱវណ្ណឌីនអ្នកនំា-

ពាក្យក្សួងសុខាភិបាលធា្លាប់
បានលើកឡើងជារឿយៗផងដ្រ
ទាកទ់ងនងឹការការពារកនូៗនងិ
កុមរតូចៗពីការឆ្លងវើរុសកូវើដ-
១៩។លោកស្ីបន្តថា៖«បញ្ហា
សខំាន់របស់បគុ្គលគប្រ់បូដល្
ជាមនសុស្ពញ្វ័យនៅពល្ន្ះ
តើយើងត្វូចលូរមួធ្វើអ្វខី្លះដើមបី្
កំុឱ្យមនការចម្លងបន្តគា្នាប្បន្ះ
បើសូម្បីកូនតូចៗក៏ឆ្លងដ្រហើយ
នៅព្លន្ះ?គា្មានអ្វដ្ីលល្អ-
ប្សើរជាងការនៅផ្ទះកុំច្ញ
ក្ផ្ទះបើមិនចាំបាច់»។
កាលពីដើមខ្មិថុនាកន្លងមក

សធារណរដ្ឋប្ជាមនិតចិន

បានអនុម័តដក់ឱ្យប្ើប្ស់
វា៉ាក់សំងបង្ការជំងឺកូវើដ១៩របស់
ក្ុមហ៊ុនសុីណូវា៉ាក់ ក្នុងករណី
បនា្ទាន់ទៅលើកុមរនិងមនុស្ស
វ័យជំទង់អាយុចនោ្លាះពី៣ឆ្នាំដល់
១៧ឆ្នា។ំតាមការស្ង់សម្តរីបស់
លោកយិនវ្តុងប្ធានក្មុហ៊នុ
Sinovacបានឱ្យដឹងថាសម្ប់
ព្លវ្លាកំណត់ដ្លអាចចាប់-
ផ្តើមប្ើបស្់វា៉ាក់សំងសីុណូវា៉ាក់
ន្ះដល់មនុស្សអាយុ៣ឆ្នាំដល់
១៧ឆ្នាំបានគឺអាស្័យទៅលើ
ការអនុញ្ញាតពីអាជា្ញាធរចិនដោយ
សមស្បទៅតាមយុទ្ធសស្ត្
ន្ការចាក់វា៉ាក់សំង។
លោក រស់សុខណាអាយុ

៣៨ឆ្នាំដ្លមនកូនអាយុ១០
ឆ្នាំនិង៥ឆ្នាំថ្ល្ងថាលោកមិន-
សូវឱ្យកូនៗរបស់លោកច្ញក្
ផ្ទះទ្អំឡុងមនការឆ្លងរាលដល 
ជំងឺកូវើដ១៩ប៉ុន្ត្ប្សិនបើត្ូវ
ច្ញក្គឺលោកត្ងត្ប្ប់
របៀបការពារឱ្យពួកគ្បានដឹង
គឺពាក់ម៉ាស់និងលាងដ្នឹងអាល់-
កុលជាប់ជានិច្ច។«កូនខ្ញុធំំៗអី៊ចឹង  
ពួកគាត់មនការយល់ដឹងពីការ-
ពាក់ម៉ាស់តឹ្មតូ្វហើយពួកគាត់
ខា្លាចឆ្លងជំងឺន្ះចឹង!វាមិនពិបាក
ទ្ត្សម្ប់ឪពុកម្តាយគឺនៅត្
បារម្ភពីសុខភាពកូនៗជានិច្ច»។
លោករស់សខុណាបន្ថម្ថា

លោកពិតជាចង់ឱ្យមនវា៉ាក់សំង
ការពារជំងឺកូវើដន្ះសម្ប់កុមរ
កម្ពុជាដោយសរលោកឃើញ
មនកុមរតូចៗរួមនឹងទារកដ្រ
បានឆ្លងជំងឺន្ះ។
គតិត្មឹព្កឹថ្ងទ្១ី៣មថិនុា

អ្នកឆ្លងវើរុសកូវើដ១៩សរុបក្នុង
ប្ទ្សកម្ពុជាមន៣៨៤២៧
នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន
៣១៨៥៨នាក់និងអ្នកស្លាប់បាន
កើនឡើងដល់៣៣៥នាក់៕

វ៉ាក់ សំាង   សីុ ណូវ៉ាក់ ដឹក មក ដល់ កម្ពជុា ពី ថ្ងេ ទី ៦  មិថុន  ។ រូបថតហ្ងជីវ័ន
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ខេត្តចំនួន២ដាក់ឱេយអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល
ដើមេបីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនេជំងឺកូវីដ១៩

មុំ គន្ធា

សៀមរាប/ប.មានជយ័ៈរដ្ឋ បាល-   
ខៃត្ត សៀមរាប  និង ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មានជ័យ  សមៃច ដាក់ ខៃត្ត របស់ 
ខ្លួន ឱៃយ អនុវត្ត វិធានការ រដ្ឋបាល  
ដោយ ផ្អាក អាជីវកម្ម  និង ការធ្វើ- 
ចរាចរណ៍ តៃូវមាន ការកំណត់  
ជាបណ្តោះ អាសន្ន ដើមៃបី ទប ់ស្កាត ់
ការឆ្លង រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩  
ខណៈ ដៃល បណ្តោ ខៃត្ត មយួចនំនួ 
បានបន្ត បិទ ខ្ទប់ តំបន់ ខ្លះ ក្នុង ខៃត្ត 
ដោយសរ មាន ការពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
អ្នកមាន វិជ្ជមាន កូវីដ១៩។

អភបិាល ខៃត្ត សៀមរាប  លោក 
ទៀ សីហា  បានចៃញ សៃចក្តី- 
សមៃច  នាយប់ ថ្ងៃទី១២  មិថុនា  
ដាក់ ឱៃយ អនុវត្ត វិធានការ រដ្ឋបាល 
ជាបណ្តោះ អាសន្ន  ដោយ ផ្អាក 
ដំណើរការ អាជីវកម្ម  និង ការធ្វើ ដំ- 
ណើរ ដៃល មាន ការកំណត់  ក្នុង ភូមិ-
សសៃ្ត ខៃត្ត សៀមរាប រយៈ ពៃល 
២សបា្តាហ៍  គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី១៣  
រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី២៦  ខៃមិថុនា។

លោក ថា ៖«ក្នុង ពៃល អនុវត្ត 
វធិាន ការ រដ្ឋបាល នៃះ  រាល ់ការធ្វើ- 
ចរាចរណ ៍ក្នងុ ភមូសិសៃ្ត ខៃត្ត សៀម-  
រាប  នៅ ចន្លោះ ពី ម៉ោង ១០ យប់ 
ដល់  ម៉ោង ៤ពៃឹក តៃូវ បានផ្អាក 
ជាបណ្តោះ អាសន្ន  លើក លៃងតៃ 
ចំពោះ ករណី ចាំ បាច់ ណ មួយ» ។

លោក ទៀ សហីា  បន្តថា  សកម្ម- 
ភាព អាជវីកម្ម  តបូ អាហារ   ភោជ-
នយីដា្ឋាន  ផៃសារ ទនំើប  តៃវូ ផ្អាក នៅ 
ម៉ោង ១០យប់  ដល់ ម៉ោង ៤ពៃឹក  
ជា កហំតិ ផង ដៃរ  ប៉នុ្តៃ ទតីាងំ អាជវី- 
កម្ម ទាងំនះ អាច លក ់ជា លក្ខណៈ   
វៃច ខ្ចប ់បាន។ វធិានការ នៃះ កម៏និ 
ឱៃយ មាន ការបៃមលូ ផ្តុ ំមនសុៃស  ឬ ការ-  
ជបួ ជុ ំគ្នា  ដើមៃបី ទទលួ ទាន អាហារ 
ភៃសជ្ជៈ  និង គៃឿង សៃវឹង ផង ដៃរ  
លើក លៃង តៃ ការជួបជុំ សមាជិក 
គៃួសរ  ពិធីបុណៃយ សព ជាដើម។

លោក អភបិាល ខៃត្ត បញ្ជាកថ់ា ៖ 
« បុគ្គល ណ ដៃល បំពាន វិធាន ការ   
ហាមឃាត់ ការធ្វើ ដំណើរ  សកម្ម-
ភាព  ការងារ  មុខ របរ   ឬអាជីវកម្ម  
និង ការជួប ជុំ គ្នា នះ  រដ្ឋបាល- 
ខៃត្ត នងឹ ចាត ់វធិានការ ចៃបាប ់យ៉ោង 
មុឺងមា៉ោត់  និង តៃូវ កសង សំណុំ-
រឿង បញ្ជូន ទៅ ស្ថាប័ន តុលាការ 
ដើមៃបី ផ្តនា្ទាទោស ដាក់ ពន្ធនា គរ 
និង ពិន័យ ជាបៃក់ »។

ជាមួយ គ្នានៃះ  លោក  អ៊ុំ រាតៃី  
អភ ិបាល ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជយ័  ក ៏
បាន ដាក់ចៃញ វិធានការ រដ្ឋបាល   
ជាបណ្តោះ អាសន្ន ក្នងុ ភមូសិសៃ្ត 
កៃុង ប៉ោយប៉ៃត  រយៈ ពៃល ១- 
សបា្តាហ ៍ ផង ដៃរ  គ ឺចាបព់ ីថ្ងៃ ទ១ី៣  
ដល់ ថ្ងៃទី១៩  ខៃមិថុនា។

ការធ្វើ ចរាចរណ ៍ក្នងុ កៃងុ ប៉ោយ- 

ប៉ៃត តៃូវបាន ផ្អាក ចន្លោះ ពី ម៉ោង 
១០យបដ់ល ់ម៉ោង ៥ពៃកឹ ជា កហំតិ  
លើកលៃង តៃ ករណី មួយចំនួន 
ដូចជា ការដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ធុន- 
ធ្ងន ់ព ីពៃដំៃន ថៃ  មក ពៃដំៃន កម្ពជុា  
និង ពី ពៃំដៃន កម្ពុជា ទៅ ពៃំដៃន ថៃ  
និង ការធ្វើ ដំណើរ ដៃល មាន ការ- 
ចាំបាច់ មួយ ចំនួន ទៀត។

លោក អ៊ុំ រាតៃី  សង្កត់ធ្ងន់ ថា ៖ 
«  អ្នកណ ដៃល មិន ធ្វើតាម 
វិធានការ រដ្ឋបាល នៃះ  នឹង តៃូវ 
ទទួលទោស ដៃល មាន កំណត់ 
ក្នងុ ចៃបាប ់ស្តពី ីវធិានការ ទបស់្កាត ់
ការឆ្លង រាលដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩  និង ជំងឺ ឆ្លង កាច សហាវ 
និង បៃកបដោយ គៃះថា្នាក់ 
ធ្ងន់ធ្ងរ ផៃសៃង ទៀត ផង ដៃរ»។

ចំណៃក នៅឯ ខៃត្ត ឧត្តរ មាន-
ជ័យ  អភិបាល ខៃត្ត  លោក  ប៉ៃន 
កុសលៃយ  ក៏បាន សមៃច បិទខ្ទប់ 
ជាបណ្តោះ អាសន្ន នវូ ទតីាងំ ចនំនួ   
៣កន្លៃង  ក្នុង សងា្កាត់ អូរស្មាច់  
កៃុង សំរោង  ដៃល មាន ការពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩  
ចាប់ពី ថ្ងៃទី១២  ខៃមិថុនា  រហូត 
មាន ការសមៃច ជាថ្មី។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ការបិទ ខ្ទប់ 
នៃះ មាន បិទ ការចៃញ -ចូល ផ្លូវ 
លៃខ ៨  ផ្លូវ លៃខ១៣  ស្ថិត នៅ 
ក្នុង ភូមិ អភិវឌៃឍន៍  ដៃលជា តំបន់ 
មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់  និង ហាង- 
លក ់គយុទាវ  កៃវ ហៃង។ រដ្ឋបាល-  
កៃុង សំរោង បានធ្វើ ការហ៊ុមព័ទ្ធ 
ទីតាំង ចំនួន ៣នៃះ  និង ធ្វើ ការ-
សៃវជៃវ រក អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ផ្ទាល ់ឬ 
បៃយោល ដើមៃបី យក សំណក 
និង ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក ផង ដៃរ»។

សមៃប ់ទតីាងំ ផៃ ស្ងតួ  តៃ ម៉ៃង  
និង បរិវៃណ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ជុំវិញ 
ស្ថិត ក្នុង ភូមិ អូរពៃក  សងា្កាត់- 
កូនកៃៀល  កៃុង សំរោង  ខៃត្ត- 
ឧត្តរ មានជ័យ ដដៃល នៃះ ក៏តៃូវ 
បានបទិ ខ្ទប ់បណ្តោះ អាសន្ន ផង ដៃរ  
ចាប់ ពី ថ្ងៃទី១២  ខៃមិថុនា  រហូត 
មាន ការសមៃច ជាថ្មី។

ទន្ទឹម នឹងនៃះ  លោក  ម៉ៃន 
វិបុល  អភិបាល ខៃត្ត ស្វាយរៀង  
កប៏ាន សមៃច ផ្អាក សៃវា សុខា-
ភិបាល នៅ មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក- 
ស្វាយ ទាប  និង មណ្ឌល សុខ- 
ភាព កណ្តៀង រាយ  ស្ថិត នៅ ភូមិ 
បៃសូតិ ទី១  ឃុំ កណ្តៀងរាយ  
សៃកុ ស្វាយទាប  ដៃលជា ទតីាងំ 
មាន អ្នកឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩  និង 
មាន អ្នក ប៉ះ ពាល់ ដោយ ផ្ទាល់ 
និង បៃយោល ជាចៃើន នាក់។ 

លោកអភិបាលខៃត្ត បាន- 
បញ្ជាក់ថា  ការផ្អាក នៃះ គឺ មាន 
រយៈពៃល ២សបា្តាហ ៍ គតិ ចាបព់ ី
ថ្ងៃទី១១  រហូត ដល់ ថ្ងៃទី២៤  
ខៃមិថុនា  ឆ្នាំ២០២១៕

កេសួងការពារជាតិ...
តពីទំព័រ ១...មិន បាន អនុញ្ញា ត 

ឱៃយ លោក អនុព័ន្ធ យោ ធា [Fer-
rara] ចៃញ ចូល គៃប់ ចៃក ល្ហក 
នៅ ក្នងុ មលូដា្ឋាន កងទព័ ជើង ទកឹ 
នះ ទៃ»។

ដើមៃប ីបញ្ជាក ់បន្ថៃម អពំ ីដណំើរ- 
ទសៃសនកចិ្ច របស ់លោក Ferrara 
ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ បាន សកសួរ ទៅ 
ស្ថានទតូ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ថា តើ 
ពាកៃយ «ចៃញ ចលូ គៃប ់ចៃក ល្ហក » 
full access មាន ន័យ ដូច ម្ដៃច 
ហើយ ថា តើ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ធា្លោ ប់ 
បាន ធ្វើ ដូច្នៃះ នៅ ក្នងុ មូលដា្ឋាន ទ័ ព 
នៃ បៃទៃស ដទៃ ដៃល មនិ មៃន  ជា 
សម្ព័ន្ធមិត្ត របស់ ខ្លួន នះ ឬទៃ? 
អ្នក នំាពាកៃយ ស្ថានទូតលោក Cha d 
Roedemeier ឆ្លើយ ដោយ តៃមឹ 
ថា៖«យើង បាន បញ្ជាក់ ក្នងុ សៃ ច ក្ត ី- 
បៃកាស ព័ត៌មាន រួច ហើយ»។ 

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ បាន ដាក ់សណំរួ 
បន្ថៃម ថា តើ លោក Ferrara 
បាន ឃើញ នងិ មនិ បាន ឃើញ អ្វ ី
ដៃល លោក សងៃស័យ ទៃ នៅ មូល - 
ដា្ឋាន ទ័ព រាម បុ៉ន្តៃ អ្នក នំាពាកៃយ ថ្លៃ ង 
ថា លោក មិន នៅ ការិយ ល័ យ 
រហូត ដល់ ថ្ងៃទី១៥ កក្កដា។

នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ទី ១២ មិថុនា 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  បានពៃយាយម សួរ 
បន្ថៃម ទាងំ តាមអុមីៃល នងិ តាម 
ហ្វៃសបុ៊ក ជា ពិសៃស   ថាតើ លោ ក 
Ferrara បាន ស្នើ សុំ ទៅ មើល 
កន្លៃង ណ  ដៃល ភាគ ីកម្ពជុា បាន 
បដិសៃធ  ហើយ ថា  តើ សហរដ្ឋ 
អាមៃរិក នឹង ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច បៃប នៃះ  
ទៅ មូលដា្ឋាន យោធា នៃបៃទៃស 
ផៃសៃង ទៀត ដោយ សងៃស័យ ថា  
មាន វត្តមាន ចិន ដៃរ ឬ ទៃ?។ 
ប៉ុន្តៃ អ្នក នាំពាកៃយស្ថាន ទូត បាន 
បៃប់ ថា លោក មិន មាន ចម្លើយ 
លើ សំណួ រ  ទា ំង អស់ នះទៃ។

ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍ ក៏ បាន សំុ ការ បញ្ជា ក់ 

ពី ភាគី កម្ពុជា ថា តើ លោ ក Fer-
rara តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ទៅ 
មើល កន្លៃង ណ ខ្លះ  ហើយ កន្លៃ ង 
ណ ដៃល លោក មិន បាន មើល ។

លោក ឧត្តមសៃនីយ៍ឯក សួន 
សំណង អគ្គនាយក រង  អគ្គនា - 
យ កដា្ឋាន នយោបាយ និង កិច្ច - 
ការ បរទៃស កៃសួង ការពារ ជាតិ 
តំណង កៃសួង ការពារជាតិដៃ ល 
ទទលួ ស្វាគមន ៍ លោក Ferrara 
បាន បញ្ជាក់ បៃប់ ថា លោក Fer - 
rara បាន ទៅ មើល កន្លៃង ជា ចៃើ ន  
ដៃល គត់ សងៃស័យ ថា មាន វត្ត - 
មាន យោធាចិន ជា ពិសៃស កន្លៃ ង 
ដៃល  មាន ការ រុះរី ទីប ញ្ជា ការ ដា្ឋា ន  
ជួរ មុខ របស់ គណៈ កម្មការ ជាតិ 
លម្ហ សមុទៃ។ 

លោក ថា លោក Ferrara 
បាន  ទៅ មើល កំពង់ផៃរាម មើល 
នាវា មើល រោង ជាង ដៃល ជា 
ជំនួយ របស់ អូសៃ្តាលី ដៃល នៅ 
កៃបៃរ នះ មន្ទរីពៃទៃយ និង ទីបញ្ជា ការ-
ដា្ឋាន ជួរ មុខរបស់ គណៈកម្មការ - 
ជា តិ លម្ហ សមុទៃ នៅ កោះពៃប ។ 

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «យើង 
បាន រៀបច ំកន្លៃង សខំាន់ៗ  ដៃល 
គត់ ចង់ ទៅ ដើមៃបី ជមៃះ ការ មន្ទ ិល - 
សងៃស័យ របស់ គត់ ដូចជា ការ- 
ចោ ទ បៃកាន់ ថា មាន មូលដា្ឋាន 
យោធា ចិន ជាដើម»។ 

សៃដៀង គ្នា នៃះ លោក ណឹម 
សុវត្ថ ិទីបៃកឹៃសា រដ្ឋមន្តៃ ីការពារ ជា តិ 
លោកទៀ បាញ់ និង ជា អគ្គនា - 
យ  ក  នៃ អគ្គនាយកដា្ឋាន នយោ - 
បា យ និង កិច្ចការ បរទៃស  នៃ 
កៃសងួ ការពារ ជាត ិ បាន បងា្ហាញ 
ការ ភា្ញាក់ផ្អើល និង បៃតិកម្ម ទៅ នឹ ង  
សៃចក្ដី ថ្លៃងការណ៍ របស់ ស្ថា ន - 
ទូត សហរដ្ឋ អាមៃរិក។ លោក ថ្លៃ ង  
ដូច្នៃះ ថា៖ «អ្វី ដៃល យើង ឃើញ 
ព័ត៌មាន ចៃញ ពី ស្ថានទូតគឺ បៃ ស -  

ចាក ពី ភាព ជាក់ស្តៃង និង ការ - 
ពិត ។ វា ជា ការ យល់ ខុស មួយ 
យ៉ោង ធំ ដៃល ថាយើង មិន សហ - 
ការ នះ គ ឺយើង បាន ធ្វើ យ៉ោង ល្អ  
តាម កៃបួន ខា្នាត ដៃល មានហើយ ដៃ ល 
លើក ឡើង ដោយ ថា្នាក់ ដឹក នាំ » ។ 

កៃសួង ការពារ ជាតិ  កាល ពី 
ថ្ងៃទី ១២ មិថុនា ក៏ បាន ចៃញ 
សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម អពំ ីដណំើរ ទសៃសនកចិ្ច នៃះ 
ដោយ កៃសងួ បញ្ជាក ់ថា ដណំើរ- 
ទសៃសនកិច្ច ទៅ ទីតំាង ដូច រៀប រា ប់  
ខាង លើ  ចណំយ ពៃល បៃមា ណ 
៣ម៉ោង ដោយចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ - 
ការ ពី ម៉ោង ៩ ពៃឹក ទៅ។ ប៉ុន្តៃ 
បនា្ទាប់ ពី បាន បញ្ចប់ ការ ធ្វើ ទសៃស ន-   
កចិ្ច  ទៅទ ីកន្លៃង ខាង លើ អនពុន័្ធ- 
យោធា បាន បង្កើត សៃណរយី៉ ូថ្ម ី
ភា្លោម ដោយ ស្នើ ទៅ ទសៃសនា 
កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត  ដៃល មិន បាន 
ស្នើ សុំ ពី មុន ប៉ុន្តៃ កៃុម ការងារ 
បាន បដិសៃធ ការ ស្នើ សុំ នៃះ។

កៃសួង ការពារ ជាតិ សន្និដា្ឋាន 
ដូច្នៃះ ថា៖«ផ្អៃក លើ កតា្តា ទំាង អ ស់  
ខាង លើ កៃសួង ការពារ ជាតិ  
ចាត់ ទុក បៃតិកម្ម របស់ ស្ថាន ទូត 
សហ រដ្ឋ អាមៃរកិ  ជាការ ពៃយាយម 
បង្កើត បញ្ហា ថ្មី និង បំភ្លៃ ការពិត 
ដៃល នាំ ឱៃយ មាន ភាព ល្អក់ កករ 
កាន់ តៃ ខា្លោងំ ឡើង ដល់ ទំនាក់ ទំន ង 
យោធា រវាង បៃទៃស ទាំង ២»។

កៃសួង ការពារ ជាតិ  ស្នើ សុំ 
ដោយ ទទូច ដល់ សហរដ្ឋ អា មៃ - 
រិក  ឱៃយ បញៃឈប់ ការ បង្កើត សៃណ - 
រីយូ៉ ថ្ម ីដៃល នំា មក នូវ ភាពអវិជ្ជ មា ន 
និង សូម ឱៃយ គោរព ដល់ អធិប - 
តៃយៃយ  និង លក្ខការណ៍ កង ទ័ព 
របស់ ពៃះ រាជា ណចកៃ កម្ពុជា។ 
ចំពោះ សំណើ សុំ ធ្វើ ទសៃសន កិច្ច 
នា   ពៃល អនាគតកៃសួង នឹង ពិចា រ- 
ណ យ៉ោង ហ្មត់ ចត់ តាម ករណី 
នីមួយៗ។ កៃសួង បន្ត ថា៖«សកម្ម -  
ភា ព ទំាង ឡាយ ណ  នៅ ក្នងុ បរិ- 
វៃណ មូលដា្ឋាន កង ទ័ព ដៃល បាន 
ទទួ ល  ការ អនុញ្ញាត គឺ ជា ការ ធ្វើ 
ទសៃសន កិច្ចពំុ មៃនជា ការ ទៅ ធ្វើ កា រ  
តៃតួ ពិនិតៃយ ឬ ឆៃក ឆៃរ នះ ឡើយ » ។

ទំាង កៃសួង  និង មន្តៃនីៃ កៃសួ ង 
ការពារ ជាតិ មិន បាន បញ្ជាក់ ចៃបា ស់  
ថា តើ អនពុន័្ធ យោធា នៃ ស្ថាន ទតូ  
អាមៃរិក បាន ស្នើ សំុ ទៅ កន្លៃង ណ  
ដៃល តៃវូ បាន បដិសៃធ នះទៃ ។

លោក គិន ភា បៃធាន វិទៃយាស្ថា ន  
ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ នៃ រាជ បណ្ឌ ិតៃយ- 

សភា កម្ពុជា ជឿជាក់ ថា គ្មាន 
បៃទៃស ណ មយួ ដៃល អនញុ្ញាត 
ឱៃយ មាន ការ ដើរ មើល គៃប់ កន្លៃង  
ដោយ គ្មាន លក្ខខណ្ឌ សមៃប់ 
អនុព័ន្ធ យោធា បរទៃស បៃៀប- 
ដូច ពៃះរាជអាជា្ញា ចុះ ឆៃកឆៃរ 
តាម ដីកា នះ ទៃ។ លោក ថ្លៃង 
ថា ការ ជមៃះ មន្ទលិ សងៃសយ័  រឿង 
វត្តមាន មូលដា្ឋាន យោធា ចិន គួរ 
តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង  ដោយ មាន បៃប- 
បទ ចៃបាសល់ាស ់មយួ  ដើមៃបី ធានា 
មិន ឱៃយ មាន ការ រំលោភ  លើ ការ- 
សមា្ងាត់ ដៃល មិន ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
បញ្ហា វត្តមាន កងទ័ព ចិន។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖«កុ ំថាឡើ យ 
អនុព័ន្ធ យោធា បរទៃស សូមៃបី 
ពល រដ្ឋ សមញ្ញ ធម្មតា  ក៏ គៃ មិន 
ឱៃយ ចូល ទៅ គៃប់ ទីកន្លៃង ក្នុង 
មូលដា្ឋាន យោធា ដៃរ។ សំណួរ 
ដៃល យើង គួរ សួរ ទៅ សហរដ្ឋ 
អាមៃរកិ វញិ គ ឺថា តើ ពលរដ្ឋ ស- 
ម ញ្ញ អាច ចូល ទៅ មូលដា្ឋាន យោ - 
ធា របស់ អាមៃរិក នៅ បរទៃស 
បៃមាណ៨០០កន្លៃង ទៃ? យើ ង 
មិន ចាំបាច់ និយយ ពី មូលដា្ឋាន- 
ទ័ព នៅ ក្នងុ បៃទៃស អាមៃរិក ទៃ» ។ 

លោក បន្ត ថា៖«ការ ដៃល អនុ - 
ញ្ញាត ឱៃយ អនុព័ន្ធ យោធា បៃចំា 
ស្ថានទតូ ចលូ ទៅ មើល មលូដា្ឋាន- 
ទ័ព ជើង ទឹក នៃះ ជា កាយវិកា រទន់ - 
ភ្លន់ ណស់ ទៅ ហើយ។ ប៉ុន្តៃ ដូច 
គៃ បាន ដឹង ហើយ យោធា គឺ ជា 
បៃះដូង និង ពៃលឹង របស់ សន្ត ិសុ ខ-  
ជាតិ ដៃល តៃវូ មាន ការ សមា្ងាត់ » ។

លោក ហៃសង់-្រហ្វង់ស័រ តាន់  
អ្នក វិភាគ ពៃឹត្តិការណ៍ អន្ដរ ជាតិ  
និង ជា អ្នក ជំនាញ ផ្នៃក ភូមិស - 
ស្តៃ នយោបាយ  ថ្លៃង ថា៖ «ពាកៃយ 
អនុញ្ញាត មាន ន័យ ចៃបាស់ ហើយ ។ 
អនុញ្ញាត ឬ មិន អនុញ្ញាត  មើល  
ទ ីតាងំ ណ  ឬ មនិ ឱៃយ មើល ទ ីតាងំ 
ណ  វា តៃវូ តៃ ចៃញ ព ីការ តៃវូ រ៉វូ គ្នា 
រវាង បៃទៃស ទំាង ២  នងិ ពសិៃស  
វា ជា សិទ្ធ ិរបស់ បៃទៃស អធិប - 
តៃយៃយ » ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីហុ៊ន សៃន 
នងិ រដ្ឋមន្តៃ ីការពារ ជាត ិលោ ក  ទៀ 
បាញ់ ធា្លោប់ បាន ចៃន  ចោល ការ-     
សងៃស័យ ពី មូលដា្ឋាន ទ័ព ចិន នៃះ 
ជា  ចៃើន លើក រួច មក ហើយដោ យ   
លោក បញ្ជាក់ ថា រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
កម្ពុជា  មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន 
មូលដា្ឋាន ទ័ព បរទៃស នៅ លើ  
ទឹក ដី របស់ កម្ពុជា ឡើយ៕

មន្ត្រ ីយោ ធាកម្ពជុា                                                                                                                                                                                            និង មន្ត្រ ីយោ ធាអាម្ររិក នៅ មូល ដ្ឋា  ន ទ័ព រាម។ កៃសួង ការ ពារជាតិ 



តពីទំព័រ៤...ភ្នំពេញលោក
អៀងអូននីបានថ្លេងថានេះជា
ពេលសមសេបដេលរដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នំពេញតេូវចាត់វិធាន-
ការរំដោះទន្លេចេញពីសំណង់
មនិរៀបរយ។បេសនិបើទកុឱេយ
នៅបន្តកើតមាននៅតាមដង-
ទន្លេតទៅទៀតវានឹងបង្កឱេយ
កើតចេញជា«ដំបៅមហារីក»។
លោកថា៖«យើងចាបំាច់តេវូ

អនុវត្តឱេយបានមុងឺមា៉ាត់នងិបេើ-
បេស់នូវគេប់ទិដ្ឋភាពចេបាប់
ដោយសហការគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ទាំងអស់និងកំណត់ឱេយបាន
ចេបាស់លាស់នូវអត្តសញ្ញាណ
ពលរដ្ឋដេលតាងំលនំៅលើទកូ
ផ្ទះបណ្ដេតទកឹបេចញិ្ចមឹតេីនងិ
សណំង់មនិរៀបរយលើដងទន្លេ»។
បើតាមលោកអូននីពលរដ្ឋ
ដេលរស់នៅលើទូកផ្ទះបណ្ដេត-
ទឹកបេចិញ្ចឹមតេី និងសំណង់
មនិរៀបរយលើដងទន្លេក្នងុភមូ-ិ
សាស្តេរាជធានីភ្នំពេញភាគ-
ចេើនជាជនជាតិវៀតណាម។
ជុំវិញករណីការចល័តផ្ទះ

បណ្ដេតទឹកនិងបេចិញ្ចឹមតេី

ក្នងុភូមិសាស្តេរាជធានីភ្នពំេញនេះ
គេសង្កេតឃើញមានការចូល
សំចតនៅសេកុកៀនសា្វាយ
និងសេកុលា្វាឯមខេត្តកណា្តាល
ចាបព់ីថ្ងេទ១ី២ខេមថិនុាដេល
ជាថ្ងេផុតឱសាទវាទរបស់រដ្ឋ-
បាលរាជធានីភ្នំពេញ។
ទន្ទឹមនឹងនេះអភិបាលខេត្ត

កណា្តាលលោកគង់សោភ័ណ្ឌ
បានដឹកនាំកងកមា្លាំងចុះតេួត-
ពិនិតេយតាមដងទន្លេ និងទប់-
សា្កាត់ដោយបណ្ដេញចេញ
ភា្លាមៗតេម្តង។
លោកគង់សោភ័ណ្ឌបាន

បញ្ជាក់ថា៖«មានផ្ទះបណ្ដេត-
ទឹកនិងសំណង់មិនរៀបរយ
មយួចំននួទើបបានបណ្ដេតខ្លនួ
ចូលភូមិសាស្តេខេត្តកណា្តាល
តេង់សេកុកៀនសា្វាយនិងសេកុ
លា្វាឯមដេលបានរំកិលមកពី
រាជធានីភ្នំពេញ»។
បើតាមលោកអភិបាលខេត្ត

គតិតេមឹពេកឹមេសលិមញិសណំង់
បណ្ដេតទឹកចូលមកនោះគមឺាន
តិចតួចទេហើយអាជា្ញាធរខេត្ត
បានទប់សា្កាត់និងជំរុញឱេយតេ-
ឡប់ទៅវិញឬក៏រីចេញពីផ្ទេទឹក
ទៅទីតាំងតេឹមតេូវវិញ៕
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ជំរឿនសត្វត្មាតឆ្នានំេះតេវូធ្វើ៥ដងទៀត ខណៈលើកទី១រកឃើញ៨២កេបាល
វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំេញៈតាមលទ្ធផលជំរឿនសត្វតា្មាត
ដេលធ្វើឡើងដោយកេសួងបរិសា្ថាន
និងអង្គការដេគូកាលពីថ្ងេទី៩ខេមិថុនា
ឆ្នានំេះនៅទីតំាងចំនួន៤ក្នងុតំបន់ការ-
ពារធម្មជាតិខេត្តពេះវហិារមណ្ឌលគរិី
ស្ទងឹតេងនងិខេត្តកេចេះបានកត់តេ
វត្តមានសត្វតា្មាតចំនួន ៨២កេបាល
ខណៈជំរឿននេះនឹងធ្វើ៥ដងទៀត
ដើមេបីសន្មតពចីនំនួសត្វតា្មាតឆ្នានំេះថា
តើធា្លាក់ចុះឬកើនឡើង។នេះបើតាម
លោក នេតេ ភក្តេ អ្នកនាំពាកេយ
កេសួងបរិសា្ថាន។
លោកនេតេភក្តេបានថ្លេងកាលពី

ថ្ងេទី១២ខេមិថុនាថាកេយពីបើក
ការជំរឿនសត្វតា្មាតនៅទីតាំងចំនួន៤
កន្លេងនេះកាលពីថ្ងេទី៩ខេមិថុនា
កន្លងទៅកេមុការងារបច្ចេកទេសបាន
កត់តេវត្តមានសត្វតា្មាតចំនួន៨២
កេបាល។ក្នុងនោះមានតា្មាតភ្លើង១៣
កេបាលតា្មាតផេះ៤២កេបាលនិងតា្មាត-
ត្នាត២៧កេបាល។ វត្ដមានសត្វតា្មាត
ទាំងនេះតេូវបានកត់តេឃើញចំនួន
២៣កេបាលនៅអាហារដ្ឋានតា្មាតខេត្ត
ពេះវិហារ,ចនំនួ៥២កេបាលនៅអាហារ-
ដ្ឋានតា្មាតខេត្តស្ទឹងតេងនិងចំនួន៧
កេបាលនៅអាហារដ្ឋានតា្មាតខេត្តកេចេះ
តេមិនមានវត្តមានសត្វតា្មាតនៅអា-
ហារដ្ឋានខេត្តមណ្ឌលគិរីទេ។
លោកបានថ្លេងថា៖ «ដើមេបីសន្និ-

ដ្ឋានថាចំនួនបេជាសាស្តេនេសត្វ

តា្មាតដេលជាបេភេទសត្វកមេជតិផតុ-
ពជូលើពភិពលោកមានការថយចុះឬ
កើនឡើង កេុមការងារបច្ចេកទេស
កេសួងបរិសា្ថាន និងអង្គការដេគូនឹង
បន្តធ្វើជំរឿនទូទាំងបេទេសចំនួន
៥ដងទៀតគឺគេងនងឹធ្វើនៅថ្ងេទី២០
ខេមិថុនាថ្ងេទី១០ខេកញ្ញាថ្ងេទី២០
ខេកញ្ញាថ្ងេទី១០ខេធ្នូនិងថ្ងេទី២០
ខេធ្នូឆ្នាំ២០២១»។
លោកបានឱេយដឹងថាជំរឿនសត្វតា្មាត

បេចំាឆ្នាំនៅកម្ពជុានេះគឺជាការអង្កេត
តាមដនជវីចមេះុនៅក្នងុតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិនៅកម្ពជុាដើមេបីដងឹថាតើក្នងុ
តំបន់ការពារធម្មជាតិមានវត្តមានសត្វ-
ពេជីវចមេុះអ្វីខ្លះដើមេបីងាយសេលួ

រៀបចំផេនការការពារ និងអភិរកេសឱេយ
មានបេសិទ្ធភាពខ្ពស់សំដៅថេរកេសាឱេយ
បាននូវជីវចមេុះដេលកម្ពុជាមាន។
លោកបានបន្តថា ការធ្វើជំរឿន

សត្វតា្មាតនៅកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងដោយ
ការបេមលូទនិ្ននយ័ពី៤ទតីាងំផេសេងគ្នា
ក្នងុពេលឬថ្ងេតេ១ដើមេបីឱេយបេកដថា
ចំនួនសត្វតា្មាតមិនបានចុះសុីចំណី
នៅកន្លេងផេសេងគ្នា។
បើតាមលោក ភក្តេ លទ្ធផល

ជំរឿនសត្វតា្មាតទូទាំងបេទេសកម្ពុជា
ក្នងុឆ្នាំ២០២០គចឺនំនួសត្វតា្មាតចេើន
បំផុតមានតេ១២៩កេបាលប៉ុណ្ណោះ។
ពួកវារស់នៅជាហ្វូងហើយសុីសាក-
សពជាអាហារ។មលូហេតុដេលនាំឱេយ

សត្វតា្មាតនៅកម្ពុជាធា្លាក់ចុះខ្លាំង
ដោយសារមានការគំរាមកំហេងខ្លាំង
បំផុតពីការបំពុលរបស់មនុសេសការ-
បាត់បង់ជមេកការខ្វះខតចំណី
អាហារការបរបាញ់ និងការដក់-
អនា្ទាក់។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «បេជា-

សហគមន៍នៅតាមតំបន់មួយចំនួន
បានបេើបេស់ថា្នាំពុលដក់ទៅក្នុងឬ
ជុំវិញតេពាំងដើមេបីចាប់សត្វសា្លាបនិង
ថនិកសត្វផេសេងៗ ហើយការបំពុល
នេះក៏ជាមូលហេតុចមេបងដេលបណា្តាល
ឱេយសត្វតា្មាតងាប់ដេរដោយសារតេ
សត្វតា្មាតទាំងនោះសុីសាកសពសត្វ
ងាប់ដោយសារតេថា្នាំពុលនោះ»។
លោកកេនសេរីរដ្ឋានាយកកម្មវិធី

នេអង្គការសមាគមអភិរកេសសត្វពេ
កម្ពុជា(WCS)បានឱេយដឹងថាចាប់ពី
ខេមករាដល់ខេឧសភា ឆ្នាំ២០២១
អង្គការWCS បានរៀបចំផ្តល់ចំណី
បន្ថេមតាមរយៈការធ្វើអាហារដ្ឋាន
តា្មាតចំនួន១០ដង ដើមេបីតាមដន
ចំនួនសត្វតា្មាត។បេភេទសត្វតា្មាតជិត
ផុតពូជបំផុតដេលមានវត្តមាននៅ
កម្ពុជាគឺតា្មាតផេះ(Gypsbenga-
lensis)តា្មាតភ្លើង(Sarcogypscal-
vus)និងតា្មាតត្នាត(Gypstenui-
rostris)។
លោកថ្លេថា៖«អង្គការWCSសហ-

ការជាមួយកេសួងបរិសា្ថានធ្វើការ-
អនុវត្តនូវសកម្មភាពអភិរកេសនៅតាម
តំបន់ការពារធម្មជាតិតាមរយៈការ-

ផ្តល់ចំណីបន្ថេម និងការការពារ
សមេបុកពងកូនអភិវឌេឍនូវការយល់-
ដងឹសុជីមេនេកតា្តាបេឈមដល់សត្វ
តា្មាតនៅក្នុងខេត្តពេះវិហារ»។
លោកបានឱេយដឹងដេរថា បច្ចុបេបន្ន

អង្គការWCSកំពុងអនុវត្តគមេង
អភិរកេសជីវចមេុះក្នុងតំបន់ការពារធម្ម-
ជាតិចំនួន៤រួមមានដេនជមេកសត្វ-
ពេគូលេនពេហ្មទេព(KPWS)
ដេនជមេកសត្វពេឆេប(CWS)ដេន-
ជមេកសត្វពេពេះរកា(PRWS)និង
តំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំតេបេង
(PTNHP)ក្នុងភូមិសាស្តេខេត្តពេះ-
វិហារដេលមានផ្ទេដីសរុបជាងកន្លះ
លានហិកតា។តំបន់ការពារធម្មជាតិ
ទាំង៤នេះបានគំទេដល់ការរស់នៅ
របស់បេជាពលរដ្ឋមលូដ្ឋានជតិ១មុនឺ
គេួសារនិងសត្វពេរងការគំរាម-
កំហេងជាសកលជាង៣០បេភេទ
ដចូជាដរំអីាសុីនងិសត្វសា្លាបជតិផតុ
ពូជបំផុតរួមមានតា្មាតផេះតា្មាតត្នាត
តា្មាតភ្លើងតេយងយកេស និងតេយង-
ចង្កំកស។
ការធ្វើជំរឿនសត្វតា្មាតនៅបេទេស

កម្ពុជាតេូវបានអនុវត្តនិងចូលរួម
ដោយកេុមការងារសត្វតា្មាតកម្ពុជា
(CVWG)សហការជាមួយកេសួង
បរិសា្ថានកេសួងកសិកម្មរុកា្ខាបេមាញ់
និងនេសាទអង្គការBirdlifeInter-
nationalអង្គការWWFមជេឈមណ្ឌល
អង្គរដើមេបីអភិរកេសជីវចមេុះ(ACCB)
និងអង្គការWCS៕

មុំ គន្ធា 

ភ្នពំេញៈអតីតសមាជិកពេទឹ្ធ-
សភាគណបកេសសមរងេសីុលោក-
សេីថាក់ឡានីដេលទើបតេវិល
តេឡប់ចូលក្នងុបេទេសកម្ពុជា
នាពេលថ្មីៗនេះបនា្ទាប់ពីបាន
ទទលួការលើកលេងទោសតេវូ
បានពេះមហាកេសតេតេងតាំង

ជារដ្ឋលេខធិការកេសួង
ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា
ពេឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ច។
យោងតាមពេះរាជកេឹតេយ

របស់ពេះករុណាពេះបាទសម្តេច
ពេះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី
ពេះមហាកេសតេនេកម្ពជុានៅថ្ងេទី
១២ខេមិថុនាបានចេញពេះរាជ-
កេឹតេយតេស់បងា្គាប់តេងតាំង

មុខតំណេងលោកសេីថាក់
ឡានីជារដ្ឋលេខធិការនេកេ-
សួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា
ពេទឹ្ធសភានិងអធិការកិច្ច។
លោកសេីថាក់ឡានីដេល

តេូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
ហុ៊នសេនប្តងឹពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
ចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
សមា្លាប់អ្នកវិភាគលេបីឈ្មាះលោក
កេមឡីដេលតេូវបានបេកាស
ប្តឹងកាលពីថ្ងេទី២៩កក្កដឆ្នាំ
២០១៦នៅបុ៉នា្មានម៉ាងបនា្ទាប់
ពីលោកសេីបានថ្លេងទៅកាន់
អ្នកគទំេនៅខេត្តរតនគរិហីើយ
សំឡេងរបស់លោកសេីតេវូបាន
បង្ហោះក្នុងវីដេអូឃ្លីបដេល
នយិាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
បានសមា្លាប់លោកកេមឡី។
លោកសេីថាក់ឡានីនិរទេស

ខ្លួនទៅនៅបេទេសស៊ុយអេត
មួយរយៈប៉ុន្តេលោកសេីតេូវ-
បានបេមុខរដ្ឋស្តទីីលោកសាយ
ឈុំចេញពេះរាជកេឹតេយលើក-

លេងទោសកាលពីថ្ងេទី៣ខេ
មីនាបនា្ទាប់ពីមានសំណើពី
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហុ៊នសេន
ហើយលោកសេីបានធ្វើដណំើរ
មកដល់បេទេសកម្ពុជាវិញ
កាលពីថ្ងេទី១៤ខេឧសភា
កន្លងមកនេះ។
គួររំឭកថាសាលាដំបូងរាជ-

ធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោស
កំបាំងមុខដោយបានសមេច
ដក់ទោសលោកសេីថាក់ឡានី
ឱេយជាប់ពន្ធនាគររយៈពេល១
ឆ្នាំ និង៦ ខេនិងពិន័យជា
បេក់ចនំនួ៨លានរៀលពេម-
ទាំងសងសំណងជំងឺចិត្តដល់
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហុ៊នសេន
ចំនួន១០០រៀលកាលពីថ្ងេទី
១៧ខេវិច្ឆកិាឆ្នាំ២០១៦កេម
ការចោទបេកាន់ពីបទ«បរិហារ-
កេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុះ-
ញង់ឱេយបេពេតឹ្តអំពើបង្កឱេយមាន
ភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខ
សង្គម»៕

សត្វត្មាតនៅអាហារដា្ឋានខេត្តពេះវិហារពីថ្ងេទី១០មិថុន។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

លោក សេ ីថាក់ ឡានី  អតីត សមាជិក ពេទឹ្ធសភា បកេស   សម  រងេសី៊។ រូបហ្វេសប៊ុក

អតីត សមាជិក ពេទឹ្ធ សភា បកេស សម រងេសី៊ លោក សេ ីថាក់ ឡានី តេវូ បា ន 
តេង តំង ជា រដ្ឋ លេខាធិការ  កេសួង ទំនាក់ ទំនង រដ្ឋ សភា -ពេទឹ្ធ សភា

អ្នករស់នៅ...



តពីទំព័រ ៣...ក្រោយៗទៀត»។
រីឯលោក នង ដ្រោងប្រោធានសហ-

គមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិព្រោឆ្រោបន្រោ
ដ្រោនជម្រោកសត្វព្រោឆ្រោបបានឱ្រោយដឹងថា
បច្ចុប្រោបន្នពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់
លោក នៅត្រោបន្តប្រោមូលផលអនុផល
ព្រោឈើដូចជាការដកផ្រោសិតប្រោះផ្ល្រោឈើ-
ព្រោលក់និងការចៀរជ័រទឹកលក់ជាដើម។

លោកបន្តថា៖«ប្រោជាពលរដ្ឋនៅក្នុង
សហគមន៍យើងបានច្រោកវ្រោនគ្នាចលូរមួ
ល្រោបាតព្រោឈើជាមួយមន្រោ្ដីឧទ្រោយានុរក្រោស
ក្នងុ១ខ្រោ៣ដង។កាលពីមុនមានសកម្ម-
ភាពកាប់ឈើនិងការរុករានទន្រោ្ទាន
ព្រោឈើយកដធី្វើជាកម្មសទិ្ធិប៉នុ្ដ្រោតាងំ-
ពីព្រោឈើនៅតំបន់យើងបានដាក់ជា
តំបន់ការពារនិងអភិរក្រោសមកគឺមិនសូវមាន

ការកាប់ទន្រោ្ទានព្រោឈើទៀតទ្រោ»។
បើតាមលោកដ្រោង ពលរដ្ឋក្នុង

សហគមន៍រាប់រយគ្រោួសារកំពុងបន្តរបរ
ចៀរជ័រទឹកលក់ដោយក្នុង១ខ្រោអាចរក
ចំណូលមធ្រោយមជិត៥០០ដុល្លារពីរបរន្រោះ។
លោកក្រោនស្រោរីរដា្ឋានាយកកម្មវិធីន្រោ
អង្គការWCSបានឱ្រោយដងឹដ្រោរថាបច្ចបុ្រោបន្ន
អង្គការWCSកំពុងអនុវត្តគម្រោងអភិ-
រក្រោសជីវចម្រោុះក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ទំាង៤ខាងលើក្នងុខ្រោត្តព្រោះវិហារលើ
ផ្ទ្រោដីសរុបចំនួនជាងកន្លះលនហិកតា
(៥៤៦ ១២៩,៤១ហិកតា)។តំបន់
ទំាង៤ន្រោះគំទ្រោដល់ការរស់នៅរបស់
ពលរដ្ឋនៅមូលដា្ឋានជិត១មុឺនគ្រោួសារ
និងសត្វព្រោដ្រោលរងការគំរាមកំហ្រោង
ជាសកលជាង៣០ប្រោភ្រោទ។
បើតាមលោកស្រោរីរដា្ឋាការរៀបចំ

គម្រោងលក់ឥណទានកាបូនន្រោះគឺអង្គ-
ការរបស់លោកបានដកស្រោង់នូវបទ-
ពិសោធដ្រោលអនុវត្តបានដោយជោគ-
ជ័យន្រោការងាររៀបចំគម្រោងរ្រោដបូក
ន្រោះនៅភាគខាងកើតប្រោទ្រោសកម្ពុជា
គឺក្នុងដ្រោនជម្រោកសត្វព្រោក្រោវសីមា។
លោកបានថ្ល្រោងថា៖«ការលក់ឥណ-

ទានកាបូនលើទីផ្រោសារស្ម័គ្រោចិត្តកម្ពុជា

ដ្រោលទទួលបានជោគជ័យកន្លងមក
និងជាមោទនភាពមួយដ្រោលយើងបាន
ចូលរួមជាពិស្រោសនៅក្នុងតំបន់អាសុី-
អាគ្ន្រោយ៍គឺកម្ពុជាជាប្រោទ្រោសមួយដ្រោល
បានឈានមុនគ្រោក្នុងការលក់ឥណ-
ទានកាបូន»។
លោកន្រោត្រោភក្ត្រោបានបញ្ជាក់បន្ថ្រោម

ថា៖ «ទីផ្រោសារកាបូនន្រោះគឺពិតជាមាន
សារៈសំខាន់សម្រោប់ប្រោទ្រោសកម្ពុជា
របស់យើងដ្រោលការបោះជហំានទៅក្នងុ
ទីផ្រោសារឥណទានកាបូនគឺបញ្ជាក់
ពីភាពប្រោសើរឡើងន្រោកិច្ចការពារតំបន់
ធម្មជាតិរបស់យើង»។
លោកបានឱ្រោយដឹងថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ

២០១៦មកទល់បច្ចុប្រោបន្នន្រោះកម្ពុជា
បានទទួលថវិកាចំនួន១១,៦លន
ដលុ្លារពកីារលក់ឥណទានកាបនូឱ្រោយទៅ
ក្រោមុហ៊នុអន្តរជាតធិំៗ មានដចូជាDis-
neyKering IntuitនិងShell និង
ក្រោមុហ៊នុGucci។ទន្ទមឹនងឹន្រោះកម្ពជុា
ក៏កពំងុសកិ្រោសានងិអនុវត្តគម្រោងឥណ-
ទានកាបូនសាកល្រោបងក្នុងដ្រោនជម្រោក-
សត្វព្រោព្រោឡង់ ក្នុងខ្រោត្តស្ទឹងត្រោង
បន្ថ្រោមទៀតជាមួយក្រោុមហ៊ុនជប៉ុន
«Mitsui»ផងដ្រោរ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រោចន្ទទី១៤ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

� ងហា�  ង និង អគ� នា យក 
លី�្រោស្រោង

�ែ ធ ន� ែ ប់�ែ ង  កា រើ និពន្ធ  
សំរិទ្ធ

អនុ�ែ ធ ន �ែ ប់�ែ ង កា រើនិពន្ធ  
សូវិសា ល

�ែ ធ ន �ែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
� ក់សា�ងលី

កា រើនិពន្ធ រង ព័ត៌មា ន� តិ
វង្រោសសុខ្រោង,ព្រោុំភ័ក្រោ្ត

កា រើនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន សែដ�  កិច្ច  
�៉្រោគុណមករា

កា រើនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន សែដ�  កិច្ច  
រា៉ាន់រីយ

កា រើ ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ 
ប្រោក់សា យ

កា រើនិពន្ធ    ជីវិតកមែសា ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រើនិពន្ធ    រងជីវិត កមែសា ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រើនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកីឡា 
ឈនណន

កា រើនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌មា នកីឡា 
�្រោមវណ�ៈ

កា រើនិពន្ធ   �ែហទំព័រ
ល ង� ន់ណ រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រោង,មំុគនា�

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,

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

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
វន៉ដា រា៉ា,រ័ត្នសុជាតា ,រីសុចា ន់

អ្ន កបក�ែ  
ប៊ុនផល្លា,ជិនណ ន,

សយរា៉ាសុី
កា រើរូបថត

ហ្រោងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រោសី

អ្ន ក�ែស�ែ �លអក� រា វិរុទ្ធ 
�្រោករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�ែ ធ ន�្ន ែកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រោភីរៈ

�្ន ែករចនា �ែ  ហ្វ ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ែក  ផែសា យ ពា ណិជ� កម� 
�្រោម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�្រោត,017578768
ប្រោជ�មុន្នីរៈ,015239293
ក្រោវពុទ្ធី,012966605

ពា ំងបា៉ាទ្រោីយា៉ា,081872202
JESSAPIASTRO,092445983

�ែ ធ ន�ែក� យកា �ែតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�ែ ធ ន�ែក� យកា �ែត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹម�សនា ,015814499

�ែ ធ ន�្ន ែករដ� បា ល និង ធនធ នមនុសែ�
ព្រោ�្រោសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ�បា ល  និងធនធ នមនុសែ�
�ុិលសោ ភា

នា យិកា ហិរញ� វត្ថ ុៈហា�ងតា ំងម៉្រោង
�ែ ធ នគណនែយែ�ៈេស៊្រោនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទែ�  និងរចនា �ែហទំព័រ
វង់អូន

�្ន ែករចនា ទំព័រ
សួនសា �៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

កា រិយ ល័យខែត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស មែ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រោអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រោច

ហុ៊ន�្រោន(ផ្លវូ៦០ម៉្រោត្រោ)ភូមិព្រោកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�្រោក្រោម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រោញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយ ល័យសៀមរា ប

ផ្ទះល្រោខ៦២៩ផ្លវូល្រោខ៦សងា្កាត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រោងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

តើការបើកបរធ្វើឱ្យអ្នកបើកពីក្យបុកគ្ះថ្នាក់មានទោសឬទ្?(តចប់)

ប្ជាសហគមន៍ប្ដជ្ា្ញាអភិរក្សព្ ដើម្បីសម្ចបានការលក់...

គឹម សារុំ

កាលពីសបា្ដាហ៍មុនភ្នំព្រោញប៉ុស្ដិ៍បាន
ផ្រោសព្វផ្រោសាយ១វគ្គរួចហើយពីភាពមាន
ទោសឬគ្មានទោសន្រោបើកបរបង្កឱ្រោយអ្នក-
ដទ្រោគ្រោះថា្នាក់ចរាចរណ៍ដោយច្រោដន្រោយ
ដចូជាបើកសខុៗខចូយានយន្តតាមផ្លវូ
ធ្វើឱ្រោយអ្នកបើកតាមក្រោយបុកសា្លាប់
ខ្លួនឯង តាមរយៈការពន្រោយល់ពីលោក
ម្រោធាវី ផុនធារិនបម្រោើការនៅការិ-
យាល័យម្រោធាវី ផុនធារិននៅបុរីដឹ-
ម្រោគង្គរ៉ូយា៉ាល់ ផ្ទះល្រោខ៧១ផ្លូវM08
ភមូិខ្ទរសងា្កាត់ព្រោកលៀបខណ្ឌជ្រោយ-
ចងា្វាររាជធានីភ្នពំ្រោញ។ឥឡវូន្រោះយើង
សូមផ្រោសព្វផ្រោសាយនូវវគ្គបញ្ចប់ដ្រោលមាន
ខ្លឹមសារតាមរយៈសំណួរដូចខាង
ក្រោម៖

ឧបមាថា  បើ ភាគី ដែល ជិះ បុក ឡាន 
លោក(ក)ពីកែយ តែឹមតែ របួស 
ពែលនោះ ភាគី ទាំង២ ពែម សែុះ សែួល 
គ្នា បញ្ចប់ រឿង ហើយ។ តើ លោក(ក)
មាន ពាក់ ព័ន្ធ ទោស ពែហ្មទណ្ឌ ទែ  ឬ 
យ៉ាង ណា?
ផ្អ្រោកតាមមាត្រោ៣៦ន្រោច្រោបាប់ស្តពីីចរា-

ចរណ៍ផ្លវូគោកបានច្រោងថាបើគ្រោះថា្នាក់
កើតឡើងបណ្តាលឱ្រោយខូចខាតត្រោទ្រោព្រោយ-
សម្រោបត្តិភាគីទំាង២អាចសម្រោបសម្រោលួ

គ្នាបានដោយមនិចាំបាច់សុំអន្តរាគមន៍
ពីមន្ត្រោីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។
ម្រោយា៉ាងទៀតតាមការចង្អុលបងា្ហាញក្នុង
មាត្រោ៦៤ន្រោច្រោបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកក៏បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រោីនគរបាល-
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអាចសម្រោុះសម្រោួល
ក្នងុករណីមានគ្រោះថា្នាក់ដ្រោលបណ្តាល
ឱ្រោយសងត្រោសំណងខូចខាត។ផ្អ្រោកតាម
មាត្រោខាងលើភាគីទាំង២អាចធ្វើ-

ការសម្រោុះសម្រោួលបញ្ចប់រឿងបាន
ចំពោះករណីលើសំណងដ្រោលបាន
ខូចខាតរបស់ភាគី។ផ្ទុយមកវិញក្នុង
ករណីដ្រោលសមត្ថកិច្ចឃើញថាគ្រោះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍នោះជាបទល្មើសចរា-
ចរណ៍ផ្លូវគោកដ្រោលត្រោូវផ្តនា្ទាទោស-
ដាក់ពន្ធនាគរនិងត្រោវូផ្តនា្ទាទោសពិន័យ
ជាប្រោក់ជាសមត្ថកិច្ចតុលការ។ក្នុង
ករណីន្រោះមន្ត្រោីនគរបាលចរាចរណ៍

ដ្រោលមានសមត្ថកិច្ចត្រោតួពិនិត្រោយបទល្មើស
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រោូវបញ្ជូនកំណត់-
ហ្រោតុស្តីពីបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
ទៅអយ្រោយការអមសាលដំបូង។

ករណ ីគែះថា្នាក ់ចរាចរ ណ៍ នែះដែរគ ឺ
ជនរង គែះ តែមឹ តែ របួស ទែ  ហើយ កាល-  
ព ីគែះ ថា្នាក ់ដបំងូ  ភាគ ីជនរងគែះ បាន  
ទទួល បែក់ សំណង ពី លោក(ក)រួច 
ហើយ ប៉ុន្តែ១ឆ្នាំ កែយ មក ភាគី ជន- 
រង គែះក៏ ធ្លាក់ ខ្លួន ពិការ ។ ករណី បែប 
នែះ តើ ភាគី រងគែះ អាច សើរើ ប្តឹង 
ឡើង វិញ បាន ទែ? 
ករណីគ្រោះថា្នាក់ចរាចរណ៍ដ្រោលភាគី

បានសម្រោបសម្រោលួដោះស្រោយសំណង
រចួរាល់មនិម្រោនមាននយ័ថាជនល្មើស
រួចផុតពីការទទួលខុសត្រោូវព្រោហ្មទណ្ឌ
ចំពោះអំពើរបស់ខ្លួនឡើយ។តាម
មាត្រោ៧២ន្រោច្រោបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកអ្នកបើកបរត្រោូវទទួលខុសត្រោូវ
ព្រោហ្មទណ្ឌចំពោះបទល្មើសដ្រោលខ្លួន
បានប្រោព្រោតឹ្តក្នងុការបើកបរយានជនំិះ។
ក្នុងករណីន្រោះភាគីជនរងគ្រោះនៅត្រោ
អាចដាក់ពាក្រោយបណ្តងឹទៅសមត្ថកិច្ចដើម្រោបី
ចណំត់ការតាមនតីវិធិីដោយផ្អ្រោកតាម
អាជា្ញាយុកាលន្រោបទល្មើសឬនៅត្រោបន្ត
នីតិវិធីរបស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលចរា-
ចរណ៍ផ្លូវគោកឬតុលការដដ្រោល៕

លោក មែធវើ ផុន ធរិន កាលពីពែលកន្លងទៅ។ រូបថតសហការី

ការលក់វត្ថអុនុសែសាវរើយ៍ធ្វើពីអនុផលពែឈើនៅខែត្តពែះវិហារ ពីថ្ងែ១០ មិថុនា។ យូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,300 16,340 16,380 16,280

2 GTI 4,300 4,320 4,320 4,280

3 PAS 14,500 14,460 14,540 14,420

4 PEPC 3,300 3,330 3,350 3,300

5 PPAP 15,000 15,100 15,100 14,840

6 PPSP 2,280 2,280 2,280 2,260

7 PWSA 7,300 7,340 7,360 7,220

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី១១ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ 

កម្ពជុា ក្លាយជា ប្ទ្ស ផលិតរ្៉មាស ១ក្នងុ ចំណោមប្ទ្ស ផលិតរ្៉មាសពិភពលោក

ករ នំា ច្ញ-នំា ចូលរវាង  កម្ពជុា និងអាម្រិក មាន កំណើន ប្មាណជិត  ២៥ភាគ រយ 

ម៉ៃ គុណ មករា 

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា បាន បេ កា្លាយ ខ្លនួទៅ  
ជា បេទេស ផលិត រ៉េ មាស មួយ នៅ ក្នុង 
ចណំោម បណ្តា បេទេស ផលតិ រ៉េ មាស   
ពិភព លោក បនា្ទាប់ ពី រដ្ឋាភិបាល បាន 
បេកាស ដក ់ឱេយ ដណំើរការ ការ ដ្ឋាន អា- 
ជវីកម្ម នងិ រោង ចកេ ចមេញ ់រ៉េ មាស ជា 
លក្ខណៈ ឧសេសាហកម្ម ជា លើក ដំបូង ។

កាល ពី ថ្ងេទី ១០ ខេមិថុនា លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តេ ីហ៊នុ សេន បាន បេកាស  
ដក់ ឱេយ ដំណើរការ ការ ដ្ឋាន អាជីវកម្ម 
នងិ រោង ចកេ ចមេញ ់រ៉េ មាស  លក្ខណៈ 
ឧសេសាហកម្ម លើក ដំបូង របស់ កម្ពុជា 
នៅ តំបន់ អូ រខ្វាវ សេុក កេវ សីមា ខេត្ត 
មណ្ឌល គិរី  ចាប់ពី ថ្ងេទី ២១ ខេមិថុនា 
ឆ្នាំ ២០២១  តទៅ ។

លោក ហ៊នុ សេន បាន ឱេយ ដងឹ   ថា ការ- 
ដក ់ឱេយ ដណំើរ ការ នេះ  បនា្ទាបព់ ីសកិេសា 
សេវ ជេវ ស្វេង រក អស ់រយៈពេល ១៤ 
ឆ្នាំ ដោយ កេុមហ៊ុន  Renaissance 
Minerals(Cambodia) Limited   
ជា កេុមហ៊ុន អូស្តេលី ទី ១  ដេល បាន 
ចាប ់ផ្តើម ធ្វើ អាជវី កម្ម លក្ខណៈ ឧសេសា-
ហកម្ម តាម ស្តង់ដអន្តរជាតិ  ដោយ 
អាច  ផលតិ បាន  ១ ថ្ងេ  ជា មាស ដុ ំពាក-់ 
កណ្តាល សមេច ក្នុង   អតេ មាស ៩០ 
ភាគរយ ។ តាមរបាយការណ៍ សមិទ្ធ- 
លទ្ធភាព ដេល   ផ្តល ់ឱេយ កេមុ  ហ៊នុ  ផលតិ 
មាស សុទ្ធ បាន បេ មាណ  ៣ តោន ក្នុង 
១ ឆ្នាំ សមេប់ រយៈពេល  ៨ ឆ្នាំ ដំបូង។

លោកបាន បន្ថេម  ថា  កម្ពុជា រំពឹង ថា 

ផលតិផល មាស ជា លក្ខណៈ ឧសេសាហ- 
កម្ម ពី ជមេក រ៉េ តំបន់ អូរ ខ្វាវ  នឹង ផ្តល់ 
ផល បេយោជន ៍ចណំលូ ដលុ ជា មធេយម 
បេមាណ ១៨៥ លាន ដុលា្លារ  ក្នុង ១ 
ឆ្នាំ ។ ក្នុង នោះ ចំណូល ថវិកា ជាតិ ពី 
សយួ សារ នងិ សារពើពន្ធ ផេសេងៗ មាន 
ជា មធេយម  ៤០ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ១ ឆ្នាំ។ 
ថវិកា  ទាំងនេះ នឹង តេូវ យក មក បេើ  ក្នុង 
ចរន្ត ថវិកា ជាតិ ដើមេបី អភិវឌេឍ សេដ្ឋកិច្ច 
និង សង្គម ។ 

លោក  បានថ្លេង  ថា ៖« ជាមយួ គ្នា នងឹ 
សកា្តនពុល នេះ ខ្ញុ ំក ៏សមូ កេើន រឭំក ថា  
អាជីវកម្ម រ៉េ មាស គឺជាអាជីវកម្ម   តេូវ 
ការ វិនិយោគ បេកប ដោយ  វិជា្ជាជីវៈ និង 
បច្ចេក វទិេយា ពតិ បេកដ ។ ដចូ  បាន រៀប-
រាប់ ពី បេវត្តិ នេ ការ វិនិយោគ  ខង  លើ គឺ 
មនិ  មេន គេបគ់្នា ចេះតេ អាច ធ្វើ ការ អភ-ិ
វឌេឍ បាន នោះទេ ការ ដក ់ឱេយ ដណំើរ ការ 
ឧសេសាហកម្ម រ៉េ មាស ថ្ងេនេះ  មនិ មេន ជា 
ការ បេកាស លើក ទឹក ចិត្ត ឱេយ សាធារ - 
ណ  ជន   ចាប់ យក របរ អាជីវ កម្ម រ៉េ មាស 
នេះ ឡើយ ពេះវា  ជា អាជីវ កម្ម ដេល 
មាន គេះ ហានភិយ័ ខ្លាងំ តេវូ ការ ដើម- 
ទុន ចេើន  និង ជំនាញ ពិត បេកដ » ។ 

កេុមហ៊ុន  Emerald Resources 
បាន បេកាស កាលពី ថ្ងេទី ៨  ខេមិថុនា 
ថា ខ្លនួ បាន ចាប ់ផ្ដើម សកម្មភាព រកុរក 
រ៉េ ដេល  ផ្ដល់ រ៉េ ជា លើក ដំបូង និង បាន 
ចាប ់ផ្ដើម បេតបិត្ត ិការ ជា លើក ដបំងូ នេ 
រោងចកេ កេច្នេ នៅក្នុង  ខេ នេះ ។

លោក  Morgan Hart នាយកគេប-់  
គេង កេមុហ៊នុ  Emerald បាន អះ អាង 

ថា ៖ « រ៉េ ដបំងូ នងិ ការ ចាប ់ផ្ដើម បេតបិត្ត-ិ 
ការ  ជា លើក ដំបូង នេ គមេង រ៉េ មាស 
អរូខ្វាវ គ ឺជា ពេតឹ្តកិារណ ៍ដ ៏សខំន ់មយួ 
សមេប ់កេមុហ៊នុ នងិ តណំង ឱេយ កចិ្ច- 
ខិត  ខំ  បេឹង បេង  ជាពិសេស តាមរយៈ 
កេុមការងារ សាង សង់  និង អភិវឌេឍន៍ 
ដេល បេកប ដោយ បទ ពិសោធរបស់ 
យើង ដោយ មាន កចិ្ច សហ បេតបិត្តកិារ 
ព ីកេមុហ៊នុ ម៉ៅការ បេកប ដោយ គណុ-
ភាព និង កេុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់ លើ ពិភព-
លោក របស់ យើង » ។

លោក លើកឡើងថា ៖ « គមេង នេះ 
នៅតេ អនុវត្តតាម គមេង ថវិកា និង 
ដំណើរការ តាម ការ គេងទុក   ទោះ បី  
មាន បញ្ហា  បេឈម ខង ឡជូសី្ទកិ ដេល  
បណ្តាលមក ពី ការ រីក រាល ដល ជំងឺ  
ក ូវដី ១៩  នៅ ទទូាងំ ពភិពលោក ក ៏ដោយ 
និង ជា សក្ខីកម្ម មួយ នេ ជំនាញ និង  

បទពិសោធរបស់ កេុម ការ ងារ ដេល 
យើង បាន ដំឡើង នៅ ការដ្ឋាន    ដោយ  
ជោគជ័យ » ។ លោក ឱេយ ដឹង ទៀត ថា 
សកម្ម ភាព សាង សង ់នងិ បញ្ចប ់ជាក-់ 
ស្ដេង នងិ បើក ដណំើរការ  រកុរក រ៉េ បាន 
ផ្ដល ់រ៉េ អកុសុតី លើស លប ់ជាង  ២៤៥ 
០០០ តោន នៅលើ កមេល  ROM ។ រ៉េ 
អកុ សុតី  កពំងុ តេវូបាន បេើបេស ់ដើមេប ី
បេតិបត្តិការ  SAG Mill ជា លើកដំបូង 
នងិ ការទាញយក រ៉េ ក្នងុ រយៈពេល ២-៣ 
សបា្ដាហ ៍ដបំងូ នេ បេតបិត្តកិារ ដេលអាច   
បង្កើន រ៉េ មាស នៅ ក្នុងកា រទាញ យក  ជា - 
មនុ នេ ការ សតិ រ៉េ មាស ដបំងូ នៅ ខេ នេះ។ 
ថ្ម រងឹ ស៊លុហា្វាត នងឹ តេវូ បន្ថេម ដលក់ារ- 
ទាញ យក ក្នងុ រយៈ ពេល   ចេើន សបា្ដាហ ៍
ខង មខុ នេះ ដើមេប ីដណំើរ ការ ការ ទាញ 
យក រ៉េ ដេល កិន ជាថ្មី ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេន  

បាន ឱេយ  ដងឹ ទៀត ថា សេប ជាមយួ ការ- 
ចាប់ផ្តើម នេ អាជីវកម្ម រ៉េ មាស ខ្នាត 
ឧសេសាហកម្ម  តាម ស្តង់ដអន្តរជាតិ ជា 
លើក ដំបូង   នៅ កម្ពុជា បេតិបត្តិការ 
ធនធាន រ៉េ  នៅ តំបន់ អូរ ខ្វាវ នឹង បង្កើត 
បាន ជា  គរំ ូមយួ សមេប ់នាមំខុ ដល ់ការ- 
ធ្វើ អាជីវកម្ម ធន ធាន រ៉េ ដទេ ទៀត ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖« ការ ចាប ់ផ្តើម នេះ   
បាន បញ្ជាក់ យ៉ៅង ចេបាស់ ថា ការ ខិត ខំ 
របស ់ យើង នា ពេល កន្លង មក  ក្នងុ វសិយ័   
រ៉េ ពិតជា អាច ទាញ យក ធនធាន ធម្ម-
ជាតិ កេម ដី  មក បមេើឱេយ ការអភិវឌេឍ 
សេដ្ឋកចិ្ច សង្គមជាត ិយើង បាន   បេកប-  
ដោយការ ទទួល ខុស តេូវ ខ្ពស់ លើ ការ- 
ការពារ ផល បេយោជន៍ បរិសា្ថាន  និង 
សង្គម ។ បណ្តា កេុមហ៊ុន រ៉េ ទាំង អស់ 
នឹង  តេូវ ជំរុញ ឱេយបេើ បេស់ គំរូ នេ ការ - 
អភិវឌេឍ បេកប ដោយ ការ ទទួល ខុស- 
តេវូ បេប នេះ នៅ គេប ់ដណំក ់ កាល នេ 
បេតិបត្តិការ របស់ ខ្លួន » ។

គមេង នេះ  ទទលួ បាន សទិ្ធ ិអនញុ្ញាត  
បរសិា្ថាន ពេញ លេញ ព ីកេសងួ បរសិា្ថាន 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៧  និង អាជា្ញាប័ណ្ណ រុក- 
រក  រ៉េ ឧសេសាហកម្ម ជា បន្ត បនា្ទាប់ ពី កេ-
សងួ  រ៉េ នងិ ថាមពល  កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៨ 
បនា្ទាប់ មក កិច្ច ពេម ពេៀង វិនិយោគ រ៉េ 
កាលពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៩ ពីកេសួង រ៉េ 
នងិ ថាមពល នងិ កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច នងិ 
ហរិញ្ញវត្ថ។ុ កេមុ ហ៊នុ Renaissance 
មាន ទតីាងំ ស្ថតិ ក្នងុ ដណំើរ ការ អភវិឌេឍន ៍ 
រ៉េមាស នៅ តបំន ់អរូខ្វាវ  សេកុ កេវសមីា 
ភាគនិរតី  ខេត្ត មណ្ឌលគិរី៕  LA 

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ទោះ  វបិត្ត ិនេ ការ ឆ្លង- 
រាល ដល  កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឱេយ 
ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ពាណជិ្ជកម្ម ជា អន្តរ- 
ជាតិ ភាគ ចេើន ធា្លាក់ ចុះ  ក៏ ទំហំ 
ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេភាគី រវាង កម្ពុជា  
អាមេរកិ ក្នងុ រយៈ ពេល ៤ ខេដើម 
ឆ្នា ំ២០២១ មនិ បាន ធា្លាក ់ចុះ ទេ 
ដោយ មាន តម្លេ ជាង ២ ៦៥៤ 
លាន  ដលុា្លារ  កើន   ជតិ ២៥ ភាគ- 

រយ  បើធៀប រយៈ ពេល ដចូ គ្នា ឆ្នា ំ
២០២០។ នេះ បើ  តាម ការយិ- 
ល័យ ពាណិជ្ជកម្ម អាមេរិក។

ទនិ្ននយ័ បាន ឱេយដងឹ  ថា ចាបព់ ី
ខេ មករា-ខេ  មេសា ឆ្នាំ ២០២១  
ពាណជិ្ជ កម្ម  កម្ពជុា នងិ  អាមេរកិ 
មាន តម្លេ សរបុ ២  ៦៥៤,៩លាន  
ដុលា្លារ  កើន   ២៤,៤៨ ភាគ រយ 
បើធៀប នងឹ រយៈ ពេល ដចូ គ្នា ឆ្នា ំ
២០២០ ដេល មាន  ២ ១៣២, ៧  
លាន ដុលា្លារ ។ ក្នុង នោះការនាំ-  

ចេញ  របស់  កម្ពុជា    មាន តម្លេ  ២ 
៥១៩,២ លាន ដលុា្លារកើន ឡើង 
២៤,៤៣  ភាគ រយ  និង ការ នាំ- 
ចលូ ព ីអាមេរកិ  ១៣៥, ៧ លាន 
ដុលា្លារកើន២៥,៥៣ ភាគ រយ។

ថ្លេង បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នា ថ្ងេ 
ទី    ១៣ ខេ មិថុនា លោក លឹម 
ហេង អនុ បេធាន សភា ពាណិជ្ជ- 
កម្ម កម្ពុជា បាន ឱេយ ដឹង ថា ទោះ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ កពំងុ បង្ក ផលប៉ះ-  
ពាល់ ដល់ ចងា្វាក់ ផលិត កម្ម  ទំ - 

និញ   មាន សកា្តនុ ពល នាំ  ចេញ 
ទៅ  អាមេរិក (វាយនភណ្ឌ)ក៏ 
លោក នៅ តេ មាន សុទិដ្ឋិនិយម 
ថា ភាព  វជិ្ជមាន  នេះ នងឹ  មានបន្ត 
ទៀត  ពេះ សេដ្ឋកិច្ច  អាមេរិក 
ដេល ទទួល រង វិបត្តិ ពី   កូវីដ ១៩ 
ពេល នេះ  ចាប់ ផ្តើម មាន សញ្ញា 
វជិ្ជមាន ឡើង វញិ ហើយ។ លោក 
បន្ថេម ថា កេ ព ីការ ទទលួ បាន 
នូវ  ភាព អនុគេះ ពន្ធ  GSP ពី 
អាមេរកិ បច្ចបុេបន្ន កម្ពជុា ក ៏កពំងុ 

ទទលួ បាន  ចណំេក ទផីេសារ អាមេ-  
រិក ពី ជម្លាះ ពាណិជ្ជ កម្ម រវាង 
អាមេរកិ-ចនិ  ពេម ទាងំ ព ីអស្ថរិ- 
ភាព នយោបាយ បេទេស  ក្នុង  
តំបន់ (មីយ៉ៅន់មា៉ៅ) ផងដេរ។

លោក អះអាង ថា៖ « ទហំំ ពា- 
ណិជ្ជកម្ម  បេទេស ទាំង២  នឹង 
កើន  ឡើង ទៀត  បើ  កម្ពជុា នៅ តេ 
បន្ត ទទលួ បាន បេពន័្ធ អនគុេះ 
ពន្ធ GSP ពី អាមេរិក»។

លោក បាន បន្ថេ ម ថា ផេនការ 

ក្នុង ការ បើក ឱេយ ភ្ញៀវ ទេសចរ ធ្វើ- 
ដំណើរ ឡើង វិញ ក៏ នឹង កា្លាយ ជា 
ធាតុ ផេសំ មួយ ដេល ជួយជំរុញ ឱេយ   
ការ បញ្ជា ទញិ ផលតិ ផល វាយ- 
នភណ្ឌ ពី កម្ពុជា ទៅ កាន់ ទីផេសារ 
អាមេរិក  កើន ឡើង ផង ដេរ ។ 

កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០ ទហំពំាណ-ិ 
ជ្ជ កម្ម  រវាង   កម្ពុជា និង អាមេរិក 
មាន តម្លេ ៦ ៩២១,៣ លាន 
ដុលា្លារ  កើន  ១៧,៨៩  ភាគ  រយ 
បើ  ធៀប   ឆ្នាំ ២០១៩៕ LA

ការដ្ឋាន អាជីវកម្ម រ៉ៃ មាស នៅ តំបន់ អូរខ្វាវ សៃកុ កៃវសីមា។ រូបថត Renaissance Minerals



តពីទំព័រ១...ដើម្បីអភិវឌ្ឍ
ខ្ត្តព្ះសីហនុឱ្យទៅជាតំបន់
សដ្្ឋកចិ្ចពស្ិសគរំូពហុបំណង
(គ.ប.ដ.)»។
យោងតាមខ្លមឹសារអនកុ្តឹយ្

គណៈកម្មការអន្តរកស្ងួដល្
មានសមាជកិជាមន្ត្ីជាន់ខ្ពស់
នៅតាមក្សួង-សា្ថាប័ននិង
អភបិាលខត្្តព្ះសហីនុសរបុ
២៥របូន្ះមានតនួាទីនងិភារ-
កិច្ចដូចជាដឹកនាំនិងសម្ប-
សម្លួអន្តរកស្ងួសា្ថាបន័ក្នងុ
ការរៀបចំគោលនយោបាយ
គ្ប់គ្ងនិងប្ើប្ស់ដីធ្លី
ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្ត្តព្ះសីហនុ
ទៅជាតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស
គរំពូហុបណំង,ផ្តល់ការណន្ាំ
ជាយទុ្ធសាស្ត្នងិបច្ចក្ទស្
ក្នងុការរៀបចំគោលនយោបាយ
គ្ប់គ្ងនិងប្ើប្ស់ដីធ្លី
ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្ត្តព្ះសីហនុ,
តាមដាននងិត្តួពនិតិយ្វឌឍ្ន-
ភាពន្ការរៀបចំគោលនយោ-
បាយ,រៀបចំរបាយការណ៍ពី
វឌ្ឍនភាពន្ការរៀបចំគោល-
នយោបាយគ្ប់គ្ងនិងប្ើ-
ប្ស់ដីធ្លី ជូនកុ្មបឹ្ក្សារៀប-
ចំផ្នការម្និងធ្វើកិច្ចសហ-

ប្តិបត្តិការបច្ច្កទ្សនិង
ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍
ជាតិនិងអន្តរជាតិ។
បធ្ានសមាគមភស័្តភុារកម្ម

កម្ពុជាលោកសុិនចន្ធីបាន
បប្ភ់្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍ថាការកណំត់
គោលនយោបាយប្ើប្ស់ដី
ឱ្យមានភាពច្បាស់លាស់នឹង
ជួយធ្វើឱ្យការអភិវឌ្ឍលើគ្ប់
វសិយ័មានភាពឆាប់រហស័នងិ
អាចមានទតីាងំបម្ងុសមប្់
ការប្ើប្ស់រយៈព្លយូរ-
អង្វង្។លោកបន្ថម្ថាទតីាងំ
ដល្អ្នកវនិិយោគចូលចតិ្តគជឺា
កន្លង្ដល្មានភាពអណំោយ-
ផលសម្ប់ការដឹកជញ្ជនូផ្លវូ-
ទឹកដ្លជាមធ្យោបាយដឹក-
ជញ្ជូនលក្ខណៈអន្តរជាតិព្ញ-
និយមនិងមានតម្ល្ថោក។
លោកចន្ធីបាននយិាយថា៖

«បច្ចុប្បន្នទំនិញកម្ពុជាដ្ល
ត្ូវនាំច្ញទីផ្សារអន្តរជាតិគឺ
មានប្មាណជិត៨០ភាគរយ
ត្ូវឆ្លងកាត់តាមកំពង់ផ្ស្វ-
យ័តក្ុងព្ះសីហនុ»។
អ្នកសវ្ជវ្សដ្្ឋកចិ្ចអន្តរ-

ជាតិន្វិទ្យោសា្ថានទំនាក់ទំនង
អន្តរជាតិន្កម្ពុជា(រាជបណ្ឌិត្យ-

សភាកម្ពជុា)លោកហងុវណ្ណៈ
បានប្ប់ថាការគ្ប់គ្ងដីធ្លី
ឱយ្មានប្សិទ្ធភាពគឺជាចណំក្
មួយដ្លនឹងជួយពង្ឹងជំនឿ
ចិត្តរបស់វិនិយោគិនក្នុងខ្ត្ត
ព្ះសីហនុព្ះបញ្ហាន្ះវា
មនិត្មឹត្ជាបញ្ហាសង្គមនោះ
ទ្ប៉ុន្ត្ជាបញ្ហាស្ដ្ឋកិច្ចផង-
ដ្រ។ វិនិយោគិនល្អត្ងចង់
ទៅបណ្តាក់ទនុនៅកន្លង្ដល្
មានការគ្ប់គ្ងដីធ្លីនិងមាន
ច្បាប់ច្បាស់លាស់។
លោកលើកឡើងថា៖«ទោះ

អនុក្ឹត្យន្ះមិនបានសំដៅ
ផ្ទាល់ទៅដល់ការជរំញុកណំើន
ស្ដ្ឋកិច្ច ប៉ុន្ត្ការរៀបចំ និង
ការគ្ប់គ្ងតំបន់មួយឱ្យមាន
សណ្តាប់ធា្នាប់នងិមានផន្ការ
ប្ើប្ស់ដីធ្លីច្បាស់លាស់គឺ
ពតិជាសខំាន់សម្ប់ការដាក់
ផ្នការវិនិយោគ»។
អនកុ្តឹយ្ន្ះកើតឡើងស្ប-

ពល្ដល្កពំង់ផ្ស្វយត័ក្ងុ
ព្ះសហីនុបាននងិកពំងុខតិខំ
ពង្កីសកា្តានពុលរបស់ខ្លនួតាម
រយៈគមង្សាងសង់កពំងផ់្
កុងតឺន័រថ្មីដ្លមានប្វ្ង
៣៥០ម៉្ត្ និងជម្ទឹក
១៤,៥ម៉្ត្។កំពង់ផ្ថ្មីន្ះ
នឹងអនុញ្ញាតឱ្យនាវាធំលំដាប់
អន្តរជាតិដល្មានសមត្ថភាព

ផ្ទុកកុងតឺន័រចំនួន៦០០០០
DWT(៥០០០TEUs)
ចូលចតបាន។
លោកលូគឹមឈន់ប្ធាន

អគ្គនាយកកំពង់ផ្ស្វយត័កុ្ង
ព្ះសីហនុបានប្ប់ភ្នំព្ញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីខ្មស្ាថាកពំង-់
ផ្ក្ងុព្ះសហីនុកពំងុត្ៀម
ចាប់ផ្តើមសង់កំពង់ផ្កុងតឺន័រ
ថ្មី១នៅដើមឆា្នាំ២០២២ខាង-
មខុដោយគង្បញ្ចប់នៅចងុ
ឆា្នាំ២០២៤។ការអភវិឌឍ្កពំង-់
ផ្ក្ងុព្ះសហីនុឱយ្មានទហំំ
ធំ និងជម្ទឹកកាន់ត្ជ្
នឹងជួយឱ្យកម្ពុជាមានសមត្ថ-
ភាពទទួលបានការចូលចត
របស់នាវាលំដាប់អន្តរជាតិ
ដោយផ្ទាល់កាន់ត្ច្ើនខណៈ
បច្ចបុ្បន្នការដកឹទនំញិធំៗ តាម
ផ្លូវទឹកកម្ពុជាត្ូវពឹងផ្អ្កលើ
កំពង់ផ្ប្ទ្សក្នុងតំបន់។
លោកបន្ថម្ថា៖«ខ្ញុំយល់ថា

នៅពល្កម្ពជុាមានផ្ទកឹជ្
នឹងមាននាវាធំៗចូលចតកាន់
ត្ច្ើនដ្លវានឹងជួយធ្វើឱ្យ
ថ្ល្ដកឹជញ្ជនូទនំញិតាមសមទុ្
ចុះថ្ល្ និងចំណយព្លតិច
ព្មទាំងចូលរួមបង្កើនភាព-
ប្កួតប្ជ្ងសម្ប់កម្ពុជា
ផងដ្រ»។
ទាកទ់ងនងឹការឆ្លងរាលដាល

ជំងឺកូវីដ១៩លោកគឹមឈន់
បានប្ប់ថាការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-
១៩បានបង្កឱ្យមានផលប៉ះ-
ពាល់មួយចំនួនដល់អាជីវកម្ម
របស់កពំង់ផ្ស្វយត័ក្ងុព្ះ-
សីហនុ។
អភិបាលខ្ត្តព្ះសីហនុ

លោកគួចចំរីនធា្លាប់និយាយ
ថាខ្ត្តព្ះសីហនុគឺជាខ្ត្ត
តំបន់ឆ្ន្រមួយដ្លមានការអភិ-
វឌឍ្លើគប្់វសិយ័ទាងំហដ្ា្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធផ្លវូថ្នល់ភ្លើងបភំ្លឺផ្លវូ
នងិសណំង់អគារតចូធំក៏ដចូ-
ជានៅតាមតំបន់ទ្សចរណ៍
នានា។មួយវិញទៀតខ្ត្តន្ះ
ក៏សម្បូររមណីយដា្ឋានទ្សចរ-
ណ៍ដើម្បីឱ្យភ្ញៀវមកទស្សនា
និងល្ងកម្សាន្តផងដ្រ។
លោកថ្លង្ថា៖«ទោះបីកម្ពជុា

និងពិភពលោកព្ួយបារម្ភពី
ជំងឺកូវីដ១៩ប៉ុន្ត្ចំពោះការវិនិ-
យោគនៅបទ្ស្កម្ពជុាក៏ដចូ
ជាក្នុងខ្ត្តព្ះសីហនុនៅត្
មានសកម្មភាពជាបន្តបនា្ទាប់»។
លោកគចួចរំនីក្នងុសន្នសិទី

សារព័ត៌មានកន្លងមកបានឱ្យ
ដឹងថាគិតពីឆា្នាំ១៩៩៤រហូត
ដល់ពាក់កណ្តាលឆា្នាំ២០២០
ខ្ត្តព្ះសីហនុមានក្ុមហ៊ុន
ចនំនួ២០បានមកវនិិយោគលើ
គម្ងអភិវឌ្ឍន៍លើកោះនិង
ឆ្ន្រសមុទ្នៅលើផ្ទ្ដីសរុប
១១៦៣៧ហកិតាដោយមាន
ទុនវិនិយោគសរុបជាង៣,៩
ពាន់លានដុលា្លារ៕LA
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អ្នកនំាចេញអាចសំុAHK
តាមរយៈបេព័ន្ធស្វយ័បេវតិ្ត-
កម្មរបស់កេសួងពាណិជ្ជកម្ម
ធូវិរៈ

ភ្នពំេញៈកស្ងួពាណជិ្ជកម្ម
បានដាក់ឱ្យអនុវត្តប្ព័ន្ធស្វយ័-
ប្វត្តិកម្មជាផ្លូវការសម្ប់ការ
ស្នើសុំវញិ្ញាបនបត្បញ្ជាក់ដើម-
កំណើតទំនិញ(CO)ទម្ង់
AHK(FORMAHK)ដើម្បី
សម្លួដល់ការនាចំញ្ទនំញិ
ទៅទីផ្សារអាសា៊ាននិងហុងកុង។
ស្ចក្តីជូនដំណឹងពីក្សួង

ពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ង្ទី១១
ខ្មិថុនាឱ្យដឹងថា ក្នុងន័យ
ន្ះអ្នកនាំច្ញទំនិញដ្ល
មានបណំងស្នើសុំវញិ្ញាបនបត្
បញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញ
ទម្ង់AHKសម្ប់នាំច្ញ
ទនំញិទៅបណ្តាទផីស្ារអាសា៊ាន
និងហុងកុងអាចដាក់ពាក្យស្នើ
សុំតាមប្ព័ន្ធស្វ័យប្វត្តិកម្ម
តាមគ្ហទំព័រ https://co.
moc.gov.kh//ចាប់ពីថ្ង្ជូន
ដំណឹងន្ះតទៅ។
សច្ក្តីជនូដណំងឹបានឱយ្ដងឹ

ទៀតថា៖«ចពំោះពត័ម៌ានលម្អតិ
ទាក់ទងការអនវុត្តវិធានបញ្ជាក់
ដើមកំណើតទនំញិ(Rulesof
Origin)នងិនតីវិធិីបត្បិត្តិន្
ការបញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញ
(OperationalCertification
Procedures)ន្ទម្ង់AHK
សូមចូលទៅគ្ហទំព័រកស្ួង
https://co.moc.gov.kh/»។
ការអនុវត្តទម្ង់AHKតាម

បព្ន័្ធស្វយ័បវ្ត្តកិម្មន្ះត្វូធ្វើ
ឡើងបនា្ទាប់ពីប្ទ្សកម្ពុជា
កាលពីថ្ង្ទី១៤ខ្វិច្ឆិកាឆា្នាំ
២០២០បានអនមុត័យល់ពម្
លើកិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្ម
ស្រីអាសា៊ាន-ហុងកុងន្សា-
ធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន។
បដវិត្តនឧ៍សស្ាហកម្ម៤.០បាន

ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឱ្យប្តិ-
បត្តកិរធ្វើការតាមបព្ន័្ធអឡ្ចិ-
ត្នូកិដល្នងឹជយួកាត់បន្ថយ
នតីវិធិីមនិចាំបាច់មយួចនំនួច-ំ
ណ្ញព្លវ្លានិងថវិកា។
លោកមា៉ាក់នីបធ្ានសហ-

ព័ន្ធមច្នងិគ្ឿងទស្បប្់
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថា វិញ្ញាបនបត្
បញ្ជាក់បភ្ពដើមទនំញិ(CO)
ជាឯកសារផ្លវូការដល្ត្វូបាន
ប្ើបស្់ដើមប្ីបញ្ជាក់ពីប្ភព
ដើមន្សមាសភាគទនំញិដល្
ផលតិនៅបទ្ស្កម្ពជុាទោះបី
ជាក្នុងរូបភាពណក៏ដោយ។
ឯកសារន្ះគឺជាផ្នក្ដស៏ខំាន់

សម្ប់នាំទំនិញទៅទីផ្សារ
អន្តរជាតិ ឬប្ទ្សនៅក្ម
ប្ព័ន្ធអនុគ្ះពន្ធ(GSP)។
លោកថ្ល្ងថា៖«បើនិយាយ

ពីCOយើងត្ូវការព្លវ្លា
ដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្
បញ្ជាក់ដើមកណំើតទនំញិជាក-់
ស្ត្ងក្នុងវិបត្តិកូវីដ១៩យើង
ពិបាកទទួលបានCOព្ះការ-
ប្ស្័យទាក់ទងគា្នាក្នុងដំណើរ-
ការរៀបចំCOមានផលវបិាក។
ទោះបីក្សួងបានរៀបចំមន្ត្ី
ដើមប្ីសម្លួដល់ការច្ញCO
ដល់ក្មុហ៊នុនាចំញ្ត្វាមនិ
ដូចព្លវ្លាដ្លគា្មានកូវីដ
ឬការស្នើសុំCOតាមអនឡាញ
ដោយខ្លួនឯងឡើយ»។
លោកបន្ថ្មថាពិតណស់

បព្ន័្ធស្វយ័បវ្ត្តកិម្មCOពតិ-
ជាយទុ្ធសាស្្តសខំាន់របសក់-្
សួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការជំរុញ
ការនាចំញ្ទោះបីជាមានការ-
គំរាមកំហ្ងពីវិបត្តកូវីដ១៩។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«មួយវិញ

ទៀតក្មុហ៊នុអាចកាត់បន្ថយ
ការចណំយនងិពតិជាចណំញ្
ព្លវ្លាខា្លាំងណស់ដើម្បី
ជរំញុការនាំចញ្ព្ះការនា-ំ
ច្ញយឺតធ្វើឱ្យអ្នកនាំច្ញ
ខាតជារៀងរាល់ថ្ង្»។
លោកសា៊ាងថ្អ្នកនាពំាកយ្

កស្ងួពាណជិ្ជកម្មបានឱយ្ដងឹ
ថាថ្មីៗន្ះក្សួងមិនតម្ូវឱ្យ
ក្មុហ៊នុនាំចញ្មកសុំCOទ្
ក្នុងករណីប្ទ្សនាំចូលមិន
តម្ូវឱ្យមានCO។លោកថ្ល្ង
ថា៖«វិធានការន្ះគឺជានិនា្នា-
ការសកលដើម្បីលុបបំបាត់ឯក-
សារមិនចាំបាច់»។
ក្នងុទសិដៅជរំញុពាណជិ្ជកម្ម

នៅឆា្នាំ២០២១ន្ះកស្ងួនងឹ
ដាក់ឱយ្ដណំើរការមជឈ្មណ្ឌល
ទិន្នន័យថ្មី(DataCenter)
សមប្់ផ្ទកុពត័ម៌ានចុះបញ្ជពីា-
ណិជ្ជកម្ម ព័ត៌មានការចុះបញ្ជី
ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្ប្ភពដើម
ទំនិញនិងព័ត៌មានផ្ស្ងៗ។
ជាមួយគា្នាន្ះក្សួងក៏នឹង

បន្តរៀបចំCOទមង្់ផស្្ងទៀត
បន្ថ្មទៅក្នុងប្ព័ន្ធស្វ័យប្វត្តិ-
កម្មសប្តាមវិធានដើមកណំើត
ទំនិញន្ប្ទ្សនាំចូលនិង
បន្តអនវុត្តបព្ន័្ធស្វយ័បវ្ត្តកិម្ម
បញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញជា-
មួយប្ព័ន្ធអាសុីគូដា(ASY-
CUDA)ជាមយួបណ្តាបទ្ស្
ជាសមាជិកអាសា៊ាន៕LA

ខេត្តពេះសីហនុនឹងក្លាយជា...
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សភាអីុស្រាអ្រាលនឹងបោះឆ្នោតឱ្រាយរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ហើយបញ្ចប់ការគ្រាប់គ្រាងរបស់លោកNetanyahu

តាលីបង់ថាសន្តសុិខព្រាលានយន្តហោះស្ថានទូតគឺជាការទទួលខុសត្រាវូរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាន

សុខ វេងឈាង

ការកាន់អណំាច១២ឆ្នាំរបស់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអុសី្រអ្រលលោក
BenjaminNetanyahuនងឹ
ត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ង្រអាទិត្រយនៅ
ព្រលដ្រលសភាKnessetត្រវូ
បោះឆ្នាតអនមុត័រដ្ឋាភបិាលថ្មី
បង្កើតដោយគូប្រជ្រងហើយ
នឹងនាំមករដ្ឋបាលមួយដ្រល
បានសន្រយាថានងឹព្រយាបាលប្រជា-
ជាតិមយួប្រកបាក់គ្នាយ៉ាងជរូចត់
ដោយការចាកច្រញរបស់ម្រដកឹនាំ
ដ្រលកាន់អណំាចយរូបផំតុរបស់
ប្រទ្រសន្រះ។
លោកNetanyahuដ្រលជា

អ្នកនយោបាយអុសី្រអ្រលល្រច-
ធ្លោជាងគ្រក្នងុជនំាន់របស់គត់
បានបរាជយ័ក្នងុការបង្កើតរដ្ឋា-
ភិបាលមយួបនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាត
នៅថ្ង្រទី២៣ខ្រមីនារបស់អុី-
ស្រអ្រលដ្រលជាការបោះឆ្នាត
លើកទី៤ក្នងុរយៈព្រល២ឆ្នាំចុង-
ក្រយន្រះ។គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី
ដ្រលនឹងត្រូវស្របថចូលកាន់តំ-
ណ្រងបនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាតទកុ-
ចតិ្តរបស់សភាKnessetគឺត្រវូ
បានការបង្កើតឡើងដោយការ-
ច្របាច់បញ្ចលូគ្នាគណបក្រសចនំនួ

៨ហើយដកឹនាំដោយម្រដកឹនាំ
ប្រឆំងលោកYairLapidនិង
អ្នកនយោបាយជាតិនយិមលោក
NaftaliBennett។
លោកBennettដ្រលជា

ស្រដ្ឋីក្នងុវិស័យបច្ច្រកវិទ្រយាជា
អ្នកនយោបាយជាតិនិយម
សាសនានយិមនងិគទំ្រចលនា
តាងំលនំៅជនជាតិអុសី្រអ្រល
នៅដ្រនដីបា៉ាឡ្រស្ទីននឹងធ្វើ
ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈព្រល២
ឆ្នាំហើយលោកLapidដ្រល
ជាអតតីពធិកីរទរូទស្រសន៍ដ៏មាន
ប្រជាប្រិយភាពមា្នាក់ នឹងចូល
កាន់តំណ្រងបន្ត។
រដ្ឋាភបិាលចម្រុះដ្រលពកួគ្រ

នឹងដឹកនំា គឺបង្កើតពីគណ-
បក្រសដ្រលគ្មាននិនា្នាការនយោ-
បាយដូចគ្នាប៉ុន្ត្រស្របគ្នាក្នុង
ការទមា្លោក់លោកNetanyahu
ច្រញពីតំណ្រង។ រដ្ឋាភិបាល
ចម្រុះន្រះនងឹរមួមានគណបក្រស
ជនជាតិបា៉ាឡ្រស្ទីនមួយហើយ
បានយល់ព្រមចៀសវាងការ-
ឈានទៅរកបញ្ហាអន្តរជាតិ
ដូចជាគោលនយោបាយឆ្ពោះ-
ទៅបា៉ាឡ្រស្ទនីខណៈពកួគ្រផ្ដោត
លើកំណ្រទម្រង់ក្នងុស្រកុវិញ។
ម្រដឹកនាំបក្រសន្រះលោក

MonsourAbbasបាននយិយ
ថាលោកបានទទួលការធានា
ពីដ្រគូរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថានឹង
បន្ថ្រមសិទ្ធិសម្រប់ពលរដ្ឋអុី-
ស្រអ្រលដើមកណំើតបា៉ាឡ្រស្ទនី
និងប្រក់រាប់ពាន់លានដុលា្លោរ
សម្រប់អភវិឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ
ក្នងុតំបន់ជនជាតិអារា៉ាប់។
កចិ្ចព្រមព្រៀងសម្ពន័្ធភាពមយួ

ដ្រលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ង្រសកុ្រ
បានបង្ហាញថារដ្ឋាភបិាលថ្មីនងឹ
ផ្ដោតសខំាន់លើបញ្ហាស្រដ្ឋកចិ្ច
នងិសង្គមដចូជាការចណំាយ
ថវកិារដ្ឋនងិការកសាងមន្ទរីព្រទ្រយ

ថ្មៗី ជាជាងប្រថយុនងឹការប្រយទុ្ធ
ផ្ទ្រក្នងុដោយព្រយាយមដោះស្រយ
ជម្លោះអុីស្រអ្រលនិងបា៉ាឡ្រ-
ស្ទនី។បើទោះជាយ៉ាងន្រះក៏ដោយ
លោកBennettនឹងមានអំណាច
ប្រតបិត្តិក្នងុនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
ដើម្របីពង្រងឹការកាន់កាប់ដ្រនដី
បា៉ាឡ្រស្ទីនបន្ថ្រមទៀត។
អ្វីដ្រលសខំាន់គឺកចិ្ចព្រមព្រៀង

ន្រះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភបិាល
ថ្មីអាចជំរុញច្របាប់ដ្រលនឹងកំ-
ណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីមនិ
ឱ្រយលើស៨ឆ្នាំដ្រលអាចរារាំង
ដល់ផ្រនការរបស់លោកNetha-

yahuក្នុងការឈរឈ្មាះម្ដង
ទៀតនៅព្រលអនាគត។
ក្នងុអណំាចរយៈព្រល១៥ឆ្នាំ

គិតចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៦ដល់ឆ្នាំ
១៩៩៩ហើយម្ដងទៀតចាប់
តាំងពីឆ្នាំ២០០៩លោក
Netanyahuនៅបន្តព្រយាយម
បំប្រកបំបាក់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះ
បង្កើតដោយគូប្រជ្រងរបស់
លោកដ្រលអាចគំរាមកំហ្រង
មនិត្រមឹត្រជវីតិនយោបាយរបស់
លោកប៉ណុ្ណោះទ្រប៉នុ្ត្រថ្រមទាងំ
ស្ររីភាពរបស់លោកផងដ្ររ។
លោកNetanyahuគឺប្រឈម

នងឹសណំុំរឿងពកុរលយួចនំនួ៣
ដ្រលរមួមានការចោទពីបទបោក-
ប្រស់ការសូកសំណូកនិងការ-
រំលោភការទុកចិត្ត។បើសិន
លោកធា្លោក់ពីអណំាចសភាអាច
បដសិ្រធសណំើអភយ័ឯកសទិ្ធិ
ពីការកាត់ទោសរបស់លោក។
កាលពីសបា្ដោហ៍មុន លោក

Netanyahuចោទប្រកាន់លោក
Bennettថាបានធ្វើការក្ល្រង-
បន្លំការបោះឆ្នាតដោយបាន
ក្របត់ការសន្រយាទៅអ្នកបោះឆ្នាត
ខាងសា្តាំថាមិនចូលរួមសម្ព័ន្ធ-
ភាពជាមយួក្រមុឆ្វ្រងនយិមនងិ
គណបក្រសជនជាតិអារា៉ាប់។អ្នក-

វភិាគបានគតិថាការចោទប្រកាន់
ទាងំន្រះគឺជាការព្រយាយមរបស់
លោកNetanyahuក្នងុការបំប្រក
សម្ព័ន្ធភាពដ៏ផុយស្រួយន្រះ។
ការព្រយាយមបបំ្រករបស់លោក

Netanyahuត្រូវបានការគិត
ថានងឹបន្តបនា្ទាប់ពីរដ្ឋាភបិាលថ្ម-ី
ចលូកាន់អណំាចហើយអាចគ-ំ
រាមកហំ្រងដល់ស្ថរិភាពរដ្ឋាភបិាល
នងិអាចបង្កឱ្រយមានការបោះឆ្នាត
ម្ដងទៀត។
អ្នកគទំ្ររបសល់ោកNetany-

ahuបានប្រមលូផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកុម្ម
នៅខាងក្រគ្រហដ្ឋានរបស់
សមាជិកសភាដ្រលចូលរួមជា-
មយួរដ្ឋាភបិាលថ្មីហើយអង្គរក្រស
បន្ថ្រមទៀត ត្រូវបានចាត់តាំង
ឱ្រយការពារសមាជិករដ្ឋបាលថ្មី
ជាច្រើន។
ជនជាតិអុសី្រអ្រលខ្លះបាន

ប្រៀបធៀបការបាតកុម្មទាងំន្រះ
ទៅនឹងកំហឹងដ្រលនាំឱ្រយមាន
កបុកម្មនៅវមិានកាពតីលូអាម្ររកិ
កាលពីខ្រមករាឬការញុះញង់
ឱ្រយមានហិង្រសាដ្រលឈានដល់
ការធ្វើឃាតអតតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
អុីស្រអ្រលលោកYitzhak
Rabinដោយបុគ្គលជ្រលុនិយម
កាលពីឆ្នាំ១៩៩៥៕

បេក់ សាយ 

ក្រុមតាលីបង់បាននិយយកាលពី
ថ្ង្រសៅរ៍ថា កងកមា្លោំងបរទ្រសមិន
គួរមានក្តីសង្រឃឹមក្នុងការរក្រសាវត្តមាន
យោធានៅក្នុងប្រទ្រសអាហ្វហ្គានី-
សា្ថានទ្រក្រយពីអាម្ររកិនងិអង្គការ
ណាតូដកទព័ច្រញដោយបានព្រមាន
ថា សន្តិសុខន្រសា្ថានទូតនានានិង
ព្រលានយន្តហោះនឹងកា្លោយជាការ-
ទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជនអាហ្វ-
ហ្គានីសា្ថាន។
ការព្រមានន្រះបានកើតឡើងខណៈ

អ្នកការទូតលោកខាងលិច និងមន្ត្រី
យោធាបានខតិខំប្រងឹប្រងដោះស្រយ
ពីរបៀបផ្តល់សន្តសិខុសម្រប់វត្តមាន
ជនសុីវលិដ្រលពកួគ្របន្តនៅក្នងុប្រទ្រស
ន្រះនាព្រលអនាគត។
តាមការរាយការណ៍ប្រទ្រសតួកគី

បាននិយយថា ខ្លួនបានត្រៀមរក្រសា
កងទ័ពនៅប្រទ្រសអាហ្វហ្គានីសា្ថាន
ដើម្របីការពារព្រលានយន្តហោះទកី្រងុ
កាប៊ុលជាផ្លូវច្រញដ៏សំខាន់សម្រប់
អ្នកការទូតលោកខាងលិចនិងអ្នក-
ធ្វើការផ្ន្រកមនុស្រសធម៌។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយដ្រលច្រញ

ដោយក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ង្រសៅរ៍
បានឱ្រយដងឹថា៖«ទកឹដីអាហ្វហ្គានសីា្ថាន
ព្រលានយន្តហោះរបស់ខ្លនួនងិសន្ត-ិ
សខុសា្ថានទតូបរទ្រសនងិការយិលយ័
ការទូតគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់
ប្រជាជនអាហ្វហ្គានសីា្ថានគ្មាននរណា
មា្នាក់មានក្តីសង្រឃឹមចំពោះការរក្រសាទុក
វត្តមានយោធាឬសន្តសិខុនៅក្នងុប្រ-
ទ្រសរបស់យើងទ្រ»។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណន៍ោះបានបន្ថ្រម

ថា៖«ប្រសនិបើនរណាមា្នាក់មានកហំសុ
ប្របន្រះប្រជាជនអាហ្វហ្គានសីា្ថាននងិ

ដ្រនដីអ៊ិសា្លោមនឹងចាត់ទុកពួកគ្រជា
អ្នកកាន់កាប់ហើយត្រូវប្រកាន់គោល-
ជំហរប្រឆំងពួកគ្រ»។
អាម្ររកិស្ថតិក្នងុដណំាក់កាលចងុ-

ក្រយន្រការដកកងទ័ពច្រញរួមជា-
មយួកងកមា្លោងំរបស់អង្គការណាតូត្រមឹ
ថ្ង្រទី១១ខ្រកញ្ញា រយៈព្រល២០ឆ្នាំ
ក្រយពីពកួគ្របានឈា្លោនពានប្រទ្រស
អាហ្វហ្គានីសា្ថាន និងផ្តួលរំលំក្រុម
តាលីបង់។
ការសម្រចចតិ្តដើម្របីបញ្ចប់សង្គ្រម

រយៈព្រលវ្រងបផំតុរបស់អាម្ររកិបាន
លើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាក្រុម-
តាលីបង់ដ្រលមានជំនឿចិត្ត អាច
ផ្តលួរលំំរដ្ឋាភបិាលគទំ្រដោយលោក
ខាងលិចក្នុងទីក្រុងកាប៊ុល។
លទ្ធភាពក្នងុការរក្រសាទកុកងទព័បរ-

ទ្រសនៅប្រទ្រសអាហ្វហ្គានសីា្ថានត្រវូ
បានគ្ររពំងឹថានងឹត្រវូបានពភិាក្រសាក្នងុ

អឡំងុកចិ្ចប្រជុំមយួជាមយួក្រមុម្រដកឹនាំ
អង្គការណាតូក្នងុទកី្រងុប្រ៊ចុស្រលនៅ
ថ្ង្រចន្ទន្រះ។
អគ្គល្រខាធកិារអង្គការណាតូលោក

JensStoltenberg បាននិយយ
កាលពីខ្រមុនថាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់
នឹងផ្តល់មូលនិធិដើម្របីជួយឱ្រយដំណើរ
ការព្រលានយន្តហោះទីក្រុងកាប៊ុល
នងិបណ្តុះបណា្តាលកងកមា្លោងំពសិ្រស
របស់ប្រទ្រសអាហ្វហ្គានសីា្ថានក្រយពី
អង្គការន្រះចាកច្រញ។
ក្រយមកប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយតួកគី

បានរាយការណ៍ថា ទីក្រុងអង់ការា៉ា
មានឆន្ទៈរក្រសាវត្តមាននៅក្នុងប្រទ្រស
ន្រះក្នងុនោះនៅច្រកទា្វារធំរបស់ប្រទ្រស
ន្រះប្រសនិបើណាតូផ្តល់ការគទំ្រផ្ន្រក
ហិរញ្ញវត្ថុ។
ក្រុមតាលីបង់បានប្រឹងប្រងធ្វើឱ្រយ

សា្ថានទតូបរទ្រសទាងំអស់មានភាព-

ស្ងប់ស្ងៀម ដោយនិយយថាពួកគ្រ
អាចបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគ្រ
តាមធម្មតាក្រយពីប្រទ្រសអសូ្តា្រលី
បទិសា្ថានទតូរបស់ខ្លនួដោយបានលើក-
ឡើងពីបរយិកាសសន្តសិខុមនិប្រកដ-
ប្រជាកាន់ត្រកើនឡើង។
ក្រមុជនសកម្មប្រយទុ្ធកាលពីប៉នុា្មាន

សបា្តាហ៍ថ្មីៗន្រះបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំ
គ្នានៅក្នុងនិងជុំវិញប្រទ្រសន្រះក្នុង
នោះមានខ្រត្តមួយចំនួននៅក្រប្រររដ្ឋ-
ធានីន្រះ។
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ជនសុវីលិយ៉ាងតចិ

៧នាក់បានសា្លោប់ក្នងុការបផំ្ទុះគ្របប់្រក២
គ្រប់ដច់ដោយឡ្រកពគី្នានៅក្នងុទកី្រងុ
ន្រះជាការវាយប្រហរថ្មីបំផុតដោយ
យករថយន្តក្រុងជាគោលដៅ។
មនិទាន់មានក្រមុណាមយួច្រញមក

អះអាងទទលួខសុត្រវូចពំោះការវាយ-
ប្រហរទាំងនោះទ្រ៕

លោកនាយករដ្ឋមន្តេអីុីសេអេល បេ នចា មីន នេតានីយ៉ា ហូ៊ ថ្លេង ទាក់ទង 
នឹង   ភាព វឹក វ រ នយោ បាយ ក្នងុទីកេងុហេសេរុ៊យសាឡិមនាពេលកន្លងទៅ។AFP



=
ព័ត៌មានខ្លីៗ

វៀតណាម  អនុម័ត វ៉ាក់សំាង Pfizer / BioNTech 
សម្រាប់ កា រប្រាើ ប្រាស់ ជា បន្ទាន់ 
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឱយ្ដងឹកាលពីថ្ង្សៅរ៍ថាខ្លនួបាន

អនុម័តវ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ១៩ដ្លរួមគ្នាផលិតដោយ
ក្ុមហុ៊នPfizer (PFE.N) និងក្ុមហ៊ុនBioNTech
(22UAy.DE)សមប្់ប្ើបស្់ក្នងុស្កុ។វគឺជាវ៉ាកស់ាងំ
ទី៤ ត្ូវបានអនុម័តឱ្យប្ើប្ស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងតំបន់អាសុី-
អាគ្ន្យ៍ដ្លកំពុងមមាញឹកដោះស្យបញ្ហាផ្ទុះករណីថ្មី
សាជាថ្មី។
វៀតណាមដ្លកាលពីមុន បានអនុម័តវ៉ាក់សំាង Astra

ZenecaSputnikV របស់រុស្សុី និងវ៉ាក់សំាងSinopharm
របស់បទ្ស្ចនិហើយបាននយិាយថាខ្លនួកពំងុស្វង្រកទញិ
វ៉ាកស់ាងំបន្ថម្ចនំនួ៣១លានដសូពកី្មុហ៊នុPfizer/BioN-
Techសម្ប់យកមកប្ើប្ស់ក្នុងស្ុកនៅត្ីមាសបន្ទាប់។
វៀតណាមកំពុងព្យាយាមពន្លឿនដំណើរការទិញនិង

ទទួលបានវ៉ាក់សំាងរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្យការឆ្លងន្ជំងឺ
កូវីដ១៩។ ត្នព្លបច្ចុប្បន្នន្ះចំនួនអ្នកសា្លាប់ និងឆ្លង-
ជងំកឺវូដី១៩នៅបទ្ស្វៀតណាមនៅមានចនំនួទាបនងិស្ថតិ
ក្មការគ្ប់គ្ងបានល្អ។ ក្សួងសុខាភិបាល ក៏បាន
និយាយផងដ្រកាលពីថ្ង្សៅរ៍ថាខ្លួនកំពុងពិភាក្សាជាមួយ
ក្មុហ៊នុផលតិវ៉ាកស់ាងំអាមរ្កិដល្មនិសា្គាល់អត្តសញ្ញាណ
មួយដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងតម្ូវឱ្យចាក់ត្១ដូសក្នុងបរិមាណ
១០០លាន-២០០លានដូសក្នុង១ឆ្នាំ៕មឹងច័ន្ទសុម៉ានីតា

ក្រាងុមូ៉ស្គ ូនឹងត្រាវូ ប្រាឈម នឹង ការ បិទ ខ្ទប់ រយៈ ព្រាល 
១សប្តាហ៍
កាលពីថ្ង្សៅរ៍ទី១២មិថុនអភិបាលក្ុងម៉ូស្គូបានបញ្ជា

ឱ្យកន្ល្ងធ្វើការមួយចំនួនឈប់សម្ក១សបា្តាហ៍និង
បានដក់កម្តិលើអាជវីកម្មជាច្ើនដើមប្ីទបទ់ល់នងឹការ-
រីករាលដលកូវីដ១៩ក្នុងសហគមន៍។
ក្ុងម៉ូស្គូបានបន្ធូរបន្ថយការបិទខ្ទប់រួចទៅហើយប៉ុន្ត្

ដោយសារត្ការកើនឡើងករណីវិជ្ជមាននព្លថ្មីៗន្ះ
អភិបាលក្ុងសម្ចរឹតបន្តឹងវិធានការក្ុងសាជាថ្មី។
លោកSergeiSobyaninអភបិាលក្ងុម៉សូ្គូបាននយិាយថា៖
«សា្ថានភាពប្បន្ះយើងមិនអាចមិនមានវិធានការអ្វីឡើយ»។
លោកបានបញ្ជាឱ្យសហគ្សដ្លមិនបើកដំណើរការនៅ

ចុងសបា្តាហ៍ត្ូវបិទទា្វារនៅសបា្តាហ៍ក្យ ខណៈនិយោជិត
នៅត្បន្តទទួលបានប្ក់ខ្ក្នុងអំឡុងព្លរឹតត្បិតន្ះ។
កន្ល្ងលក់អាហារនិងកន្ល្ងល្ងរបស់កុមារនៅក្នុងមជ្ឈ-
មណ្ឌលផស្ារទនំើបក៏ត្វូបទិរយៈពល្១សបា្តាហ៍ដល្ចាប់ផ្តើម
ពីថ្ង្ទី១៣ មិថុនហើយភោជនីយដ្ឋាន និងបារ៍ត្ូវកំណត់
ស្វកម្មរបស់ពួកគ្ដោយទទួលត្ស្វកម្មខ្ចប់ចាប់ពីម៉ោង
១១យប់ដល់ត្ឹមម៉ោង៦ព្ឹក៕សុខស្រីលុច

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្ចន្ទទី១៤ែខមិថុនឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

G7 គំាទ្រា គំនិតផ្ត ួចផ្តើម របស់អាម្រារិក ក្នងុ ការ-
អភិវឌ្រាឍ វិស័យហ្រា ដ្ឋា រចន សម្ពន័្ធ ប្រា ជ្រាង នឹ ង BRI 

ហុីមរដ្ឋា

ក្ុមប្ទ្សអ្នកមានទាំង៧ដ្លហៅ
កាត់ថាG7បានព្មព្ៀងលើគំនិត
ផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋការលោកប្ធានធិបតី
សហរដ្ឋអាមរ្កិJoeBidenក្នងុការអភ-ិ
វឌឍ្វសិយ័ហដ្្ឋារចនសម្ពន័្ធពភិពលោក។
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមន្ះមានឈ្មោះថា ភាពជា
ដគ្ូកសាងពភិពលោកឱយ្បស្ើរ(Build
BackBetterWorld-B3W)។
ភាពជាដ្គូន្ះ ត្ូវបានអនុម័តដោយ

G7អឡំងុពល្កចិ្ចបជ្ុំកពំលូថា្នាក់ដកឹនំ
G7កាលពីថ្ង្សៅរ។៍កចិ្ចប្ជុំន្ះធ្វើឡើង
រយៈព្ល៣ថ្ង្គឺចាប់ពីថ្ង្ទី១១ដល់ថ្ង្
ទ១ី៣ខ្មថិនុដោយធ្វើឡើងជាលក្ខណៈ
ជបួជុំដោយផ្ទាល់រវងថា្នាក់ដកឹនំសមាជកិ
ប្ទ្សអ្នកមានទាំង៧ដ្លមានដូចជា
សហរដ្ឋអាម្រិកកាណាដចក្ភពអង់-
គ្ល្សបារាំងអាល្លឺម៉ង់អុីតាលីនិងជប៉ុន
ព្មទាំងថា្នាក់ដឹកនំរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
ដ្លត្ូវបានក្ុមG7អញ្ជើញមកប្ជុំ។
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍន៍ហ្ដ្ឋារចន-

សម្ព័ន្ធ B3Wដឹកនំដោយប្ទ្សកាន់
ប្ជាធិបត្យ្យធំៗមានគម្ងក្នុងការ-
ជយួទនំកុបម្ងុដល់បទ្ស្ចណំលូទាប
នងិចណំលូមធយ្មទទូាងំពភិពលោករាប-់
ចាប់តាំងពីនៅតំបន់អាម្រិកឡាទីននិង
កោះការីប៊ីនតំបន់អា្រហ្វិក និងតំបន់
ឥណ្ឌូ-បា៉ោសុីហ្វិកដ្លមានតម្ូវការផ្ន្ក
ហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធដ្លគិតជាតម្ល្សរុប
ប្មាណច្ើនជាង៤០ទ្ីលានដុលា្លារ។
ន្ះបើតាមសច្ក្ដីថ្លង្ការណ៍របស់សត្-
វិមានសហរដ្ឋអាម្រិក។
បភ្ពដដល្បានឱយ្ដងឹថាបទ្ស្G7

និងប្ទ្សមានគំនិតស្ដៀងៗគ្នាដទ្
ទៀតនងឹធ្វើការសមប្សម្លួគ្នាក្នងុការ-
កៀរគរបក្់ទនុពីវសិយ័ឯកជនពម្ទាងំ

សា្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថុពភិពលោកដើមប្ីឧបត្ថម្ភ
លើវសិយ័៤ធំៗ សខំាន់ៗ ដល្មានដចូជា
វិស័យអាកាសធាតុវិស័យសុខាភិបាលនិង
សន្តសុិខសុខភាពវិស័យបច្ចក្វិទ្យាឌីជីថល
និងវិស័យសមភាពនិងសមធម៌យ្នឌ័រ។
ភាពជាដ្គូន្ះនងឹចណំាយថវកិារាប-់

រយពាន់ដុលា្លារមួយន្ះគ្ងនឹងអភិវឌ្ឍ
ហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធប្កបដោយតមា្លាភាព
និងនិរន្តរភាពទាំងផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ បរិសា្ថាន
និងសង្គមព្មទាំងគ្ងនឹងពង្ឹងសា្ថា-
ប័នហិរញ្ញវត្ថុពហុភាគីទៀតផង។
គនំតិផ្ដចួផ្ដើមរបស់រដ្ឋការលោកBiden

ត្ូវបានអ្នកអង្ក្តការណ៍យល់ឃើញថា
សកម្មភាពន្ះជាការតតាងំនងឹគនំតិផ្ដចួ-
ផ្ដើមខ្ស្ក្វត់ និងផ្លូវ (BRI) របស់ចិន
ដ្លជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយ
រដ្ឋបាលលោកប្ធានធិបតីចិនសុីជីន-
ភងីនៅពល្ដល្លោកឡើងកាន់តណំង្
ដំបូងនៅឆ្នាំ២០១៣។
គម្ងBRIរបស់ចិនមានការចូលរួមពី

ប្ទ្សននរាប់ចាប់តំាងពីតំបន់អាសីុអា-
គ្នយ៍្ទៅកាន់អឺរុ៉បអា្រហ្វកិនិងអាម្រិកឡា-
ទីនច្ើនជាង១០០ប្ទ្សដោយចំណាយ
ទឹកប្ក់អស់រាប់រយពាន់លានដុលា្លារ។
យោងតាមទិន្នន័យរបស់ Refinitiv

បានឱ្យដឹងថាគិតត្ឹមពាក់កណា្ដាលឆ្នាំ
២០២០មានគម្ងប្មាណ២៦០០
គម្ងជាមួយនឹងតម្ល្សរុបប្មាណ
៣,៦ទ្ីលានដុលា្លារ។
លោកJonSopelការីនិពន្ធផ្ន្កអា-

ម្រិកខាងជើងរបស់សារព័ត៌មានBBC
បានយល់ឃើញថា«មន្ត្ីជាន់ខ្ពស់របស់
លោកJoeBidenចង់បង្ហាញពភិពលោក
ឱ្យដឹងថាគុណតម្ល្របស់លោកខាងលិច
នៅត្មានជីវិត។ពួកគ្ [មន្ត្ីអាម្រិក]
មើលឃើញថាការវនិយិោគរបស់ចនិមាន
តម្ល្ខ្ពស់ពក្...នងិមនិអាចទទលួយកបាន

ក្នុងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចដោយមិនចង់ឱ្យមាន
ការប្កួតប្ជ្ងដោយយុត្តិធម៌»។
មន្ត្ីជាន់ខ្ពស់អាម្រិក១រូបបានប្ប់

សារពត័ម៌ានAFPថាភាពជាដ្គូកសាងព-ិ
ភពលោកឱយ្បស្ើរមនិមន្ជាការបក្តួ-
បជ្ង្នងឹចនិទ្ត្ជាការផ្ដល់នវូជម្ើស
វិជ្ជមានថ្មី១សម្ប់ពិភពលោក។
យា៉ោងណាក៏ដោយអ្នកជនំញនងិអ្នកវ-ិ

ភាគនន នៅមានការសង្ស័យក្នុង
ការអនវុត្តគមង្ដ៏មានមហចិ្ឆតាមយួន្ះ
របស់ក្ុមប្ទ្សទាំង៧។
លោកJamesCrabtreeនយក-

បត្បិត្តិវទិយ្ាសា្ថានអន្តរជាតិសមប្់សកិស្ា
អន្តរជាតិ(IISS)ដល្មានមលូដ្ឋាននៅ
សិង្ហបុរីបានសរស្រក្នងុទំព័រNewStates-
manថាផ្នការរបស់ក្ុមប្ទ្សG7
មួយន្ះហាក់បីដូចជាខ្វះនូវគោលដៅ
ពិតប្កដហើយជាពិស្សមិនប្កដ
ថាមានថវិកាគ្ប់គ្ន់នោះឡើយ។
អ្នកនពិន្ធជនជាតិអងគ់្លស្មយួន្ះបាន

បន្ថ្មថាផ្នការន្ះហាក់ដូចជាមាន
ទំនោរដូចផ្នការដ្លបង្កើតដោយរដ្ឋ-
បាលលោកDonaldTrumpដ្រដ្ល
មានបណំងតបតនងឹចនិដរ្ត្ចងុកយ្
ប្មូលបានត្១១៣លានដុលា្លារ។
ស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រលោកSopelការី-

នពិន្ធBBCបានយល់ឃើញថា«គមង្-
ការរដ្ឋបាលលោកBidenមិនមានលក្ខណៈ
ច្បាស់លាស់ទៅលើរបៀបដ្លប្ទ្ស
លោកខាងលចិធ្វើវភិាគទានទៅកាន់ផន្-
ការហដ្្ឋារចនសម្ពន័្ធពភិពលោកនងិទៅ
លើរយៈព្លន្ផ្នការន្ះ»។
លោក បានបន្ថ្មថា«អ្វីដ្លច្បាស់-

លាស់នោះគឺខាងលោកខាងលិចមានការ-
គិតគូរពិតប្កដដើម្បីបញ្ច្ញសកម្ម-
ភាពតទល់នឹងការកើនឡើងន្ឥទ្ធិពល
របស់ចិន»៕

លោកប្រធានាធិបតីអ្រម៉ានុយអ្រលម៉ាក្រងុ(ឆ្វ្រង)ស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីចូប្រដិននៅមុនជនួំបទ្វ្រភាគីក្នងុអំឡុងជំនួបG-7កាលពីថ្ង្រទី១២មិថុនា។AFP
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ភ្នំពេញ : ការ ធ្វើ ដំណើរ តា មរថភ្លើង 
ស្ទើរ តែ លែង មាន ដំណើរ ការ ដោយ-
សារ តែ បញ្ហា កូវីដ ១៩ តែ អ្នក គាំទែ 
សា្ថានយីរាជាយស្មយ័យាននៅតែ អាច 
អង្គុយ ក្នុង ទូរថភ្លើង ដែលតែូវបាន 
រចនា ជា ហាង កាហ្វែ ដ៏ ទាក់ទាញ ។ 

រាជាណាចកែ នែះ មាន បណា្ដាញ ផ្លូវ 
រថភ្លើង ជាង ៦០០ គីឡូម៉ែតែ លាត 
សន្ធងឹ ព ីភាគ ខាង ជើង ពែដំែន បែទែស 
ថែ ទៅកាន់ ឆ្នែរ ភាគ ខាង តែបូង តែ សង្គែម  
និង ការ បោះ បង់ ចោល ជា ចែើនទស-
វតែសរ៍ បាន បនែសល់ ទុក សមិទ្ធផល ផ្លូវ 
ដែក ឱែយ ខូច ខាត ហើយ ការ រីករាល- 
ដាល នែ វីរុស កូរ៉ូណា ថ្មី បាន ផ្អាក 

សែវាកម្ម សែស សល់ ជា ចែើន ទៀត ។ 
ការ តភា្ជាប ់ផ្លវូ ដែក  ទៅកាន ់អាកាស-

យានដា្ឋាន ថ្មី បាន បិទ រយៈ ពែល ១ឆ្នាំ 
ហើយ  រថភ្លើង ដឹក អ្នក ដំណើរ ទៅ កាន់ 
ទីកែុង កំពង់ផែ ពែះ សីហនុ ក៏ តែូវបាន 
ផ្អាក តាងំព ីខែ មនីា ពែល កម្ពជុា ទទលួ 
រង ការ  រីករាលដាល កូវីដ១៩   ខា្លាំង ។ 

ពែល កែុម អាជា្ញាធរ បន្ធូរ បន្ថយ ការ- 
រឹត បន្ដឹង ដោយ បិទ ខ្ទប់ រាជធានី រយៈ- 
ពែល៣  សបា្ដាហ៍ អ្នក គាំទែ ចាប់ ផ្ដើម  
នាំ គា្នា ចូល   ហាង កាហ្វែ  បំណង កែប- 
រសជាតិ កាហ្វែ និង ថត រូប សែលហ្វ៊ី។ 

និសែសិត ចាន់ ថុល អាយុ ១៩ ឆ្នាំ 
ដែល  រួម តុ ជាមួយ មិត្ដភក្ដិ តែងតែ នាំ 

គា្នា  ចលូ ហាង  កាហ្វែ ញកឹ ញាប ់។ កញ្ញា 
បាន និយាយ ថា វា ពិត ជា ធ្វើ ឱែយ មាន 
អារម្មណ៍ សែស់ សែយ  កែយ នៅតែ 
ធ្វើ ប៉ុនា្មាន សបា្ដាហ៍ ដ៏ គួរ ឱែយ ធុញ ថប់ ។ 

កញ្ញា បាន ឱែយ ដឹងថា ៖ « ខ្ញុំ ចង់ មក 
លែង  និង ថតរូប ជាមួយ មិត្ដភក្ដិ  ក៏ 

ដូចជា ញ៉ាំ កាហ្វែ ឆ្ងាញ់ ៗ  ។ វា ជួយ   
កាត់ បន្ថយ ស្ដែស ផង ដែរ »។ 

ចំពោះ កញ្ញា សែ សុគន្ធណាភ័ស 
អាយ ុ២៧ ឆ្នា ំគនំតិ បង្កើត ហាង កាហ្វែ 
លើ រថភ្លើង គឺជា ភាព អសា្ចារែយ មួយ ។ 

កញ្ញា បាន លើក ឡើង ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន 

ធា្លាប់  ជិះ រថភ្លើង ពី មុន មក ទែ  ហើយ ពែល  
នែះ វា ពិតជា គួរ ឱែយ រីករាយ មែន »។ 

អ្នកសែី សាក់ វណ្ណនី អ្នក គែប់ គែង 
បែតិបត្ដិការ អ្នក ជំណើរ ឱែយ កែុមហ៊ុន 
Royal Railway Cambodia បា ន 
និយាយថា  ទូរថភ្លើង គែន់តែ មាន ការ- 
កែកុន  តិចតួច ប៉ុណ្ណោះ រួម ទាំង ការ  
រុះ រី កៅអី រថភ្លើង ចាស់ ៗ   និង ជំនួស 
ដោយ កៅអី ថ្មីៗ  អង្គុយ សែួល គូទ ។ 

អ្នកសែបីាន ឱែយ លើក ហែត ុផល ទៀត  
ថា ៖ « យើង មាន គំនិត  បែ កា្លាយ  
ទូរថភ្លើង ទៅជា ហាង កាហ្វែ រថភ្លើង  
ដើមែបី រក ចំណូល ខ្លះ សមែប់ កែុមហ៊ុន  
នងិ ជយួ បគុ្គលកិ មាន ការងារ ធ្វើ អឡំងុ 
ពែល វិបត្ដិ កូវីដ នែះ »។ 

អ្នកសែី វណ្ណនី បាន បន្ថែម ថា ៖ 
«យើង  មនិ បាន កែ កនុ អ្វ ីចែើន នោះទែ។ 
ដូច្នែះ វា នឹង មិន មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
រូបរាង  ឡើយ ។ ពែល ភ្ញៀវ ចូល មក ទី 
នែះ ពួកគែ អាច មាន អារម្មណ៍ ដូច 
កំពុង ជិះ រថភ្លើង អ៊ីចឹង »៕ AFP/HR

ក្រេបកាហ្វ្រេក្នងុទូរថភ្លើង
នៅមួយកន្ល្រេងតម្រេវូចិត្ត
អ្នកនឹកនាដំណើរកម្រេសាន្ត
តាមរាជាយស្ម័យយាន

អតិថិជនអង្គុយ កេបកាហ្វេ ក្នុង ទូរថភ្លើង នៅ នឹង ១ កន្លេង ខណៈ ដេល ការ ធ្វើដំណើរ លើ ផ្លូវ ដេក តេូវបានផ្អាក។ រូបថត AFP

កេងុ បេរតូ : អត្ដពលកិ លបីង ់ដារនី 
បារបារ បាន បបំែក កណំតត់ែ ឯតទគ្គ-
កម្ម ហ្គីនណែស ពិភពលោក ក្នុង ការ 
អង្គុយ ផ្អែក ជញ្ជាំង ដោយ គា្មាន កៅអី 
ដោយ ពិការ ជើង មា្ខាង ។ 

អ្នកនាង  ដារីន បារបារ ដែល បាត់ 
បង់ ជើង មា្ខាង  កាលពី អាយុ ១៥ ឆ្នាំ 
បាន បង្កើត កំណត់តែ ថ្មី កែយ ពី 
ជោគជ័យ ក្នុង ការ អង្គុយ ផ្អឹប ខ្នង នឹង 
ជញ្ជាំង ដោយ គា្មាន កៅអី រយៈ ពែល ២ 
នាទ ី នងិ ៨,២៤ វនិាទ ី ដែល ធ្វើ ឱែយ នារ ី
រូប នែះ កា្លាយ ជា អ្នក មាន ពិការភាព 
ដំបូង គែង ឯតទគ្គកម្ម ហ្គីនណែស 
ពិភពលោក នៅ មជែឈិមបូព៌ា ។ 

អត្ដពលិក  ដែល រស់ នៅ ក្នុង ឌូបែ 
មាន  ពកិារភាព ជើង លើ ជង្គង ់ខាង ឆ្វែង 

កែយ កើត ជំងឺ មហារីក ឆ្អឹង។ 
បងា្ហាញ  ជើង សិបែបនិម្មិត  អ្នកនាង 

បារបារ បាន រៀបរាប ់ថា ៖ « ខ្ញុ ំបាន បាត ់
បង ់ជើង ឆ្វែង មា្ខាង កាល ព ីខែ មថិនុា ឆ្នា ំ
១៩៩៣ នៅ អាយ ុ១៥ ឆ្នា ំដោយសារ 
មហារីក ឆ្អឹង ហើយ ថ្ងែនែះ ក្នុង ខែ 
មិថុនា នែះ  ២៨ ឆ្នាំ កែយ  មក ខ្ញុំ បាន 
ឈ្នះ លើ សមរភូមិ វិញ »។

ស្តែីពិការ រូបនែះ បន្ត ថា៖ «រឿង រា៉ាវ 
របស ់ខ្ញុ ំបាន លើក ទកឹ ចតិ្ដ ដល ់អ្នក ដទែ 
អស់ រយៈ ពែល ជា ចែើន ឆ្នាំ  ហើយ 
ថ្ងែនែះ ខ្ញុំ បាន បង្កើត បែវត្ដិសាស្ដែ  
ដោយ រពំងឹ ថា បន្ដ ជរំញុ ចតិ្ដ មនសុែស រាប ់
លាន នាក់ ទៀត ក្នុង ពិភព លោក »។ 

កំណត់តែ នែះ ក៏ ជា ឱកាស ការ 
បង្កើត គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម កំណត់តែ 

ពិការភាព ឯតទគ្គកម្ម ហ្គីនណែស 
ពិភពលោក ដែល ណែនាំ ទមែង់ 
កំណត់តែ ២៣ បែភែទ ផ្ដល់ជូន 
សមែប់  អ្នក មាន ពិការភាព  រាងកាយ 
ពិការភាព បែជា្ញា និង បញ្ហា ចក្ខុ  ។ 

លោក  អាដាម បែន នាយក គែប់ 
គែង សែវាកម្ម កំណត់តែ នៅ ឯតទគ្គ-
កម្ម  ហ្គីនណែស ពិភពលោក  បាន 
នយិាយ   ថា៖ « យើង ពតិ ជា រពំងឹ ថា ការ 
បង្កើត គមែង នែះ  និង ការ ផ្ដល់ 
វិញ្ញាបនបតែ ដល់ អ្នក គែង កំណត់តែ។ 
យើង នងឹ លើក ទកឹ ចតិ្ដ មនសុែស ជា ចែើន 
ទៀត ដែល មាន ពិការភាព រាង កាយ 
ពិការភាព បែជា្ញា ឬ ចក្ខុ វិញ្ញាណ 
ចលូរមួ ក្នងុ ការ បង្កើត កណំត ់តែ របស ់
ពួកគែ »៕ AFP/HR អត្ដពលិក ដារីន បារបារ បាន បំបេក កំណត់តេ ឯតទគ្គកម្ម ហ្គនីណេស  ។ រូបថត AFP

រថភ្លើង ចត១ កន្លេង កា្លាយ ជា  ទី ថត សេលហ្វ៊សីមេប់យុវវ័យ នៅ ភ្នពំេញ។ រូបថត AFP

អត្ដពលិកពិការជើងឌូប្រេគ្រេងកំណត់ត្រេហ្គនីណ្រេសអង្គយុផ្អ្រេកជញ្ជាងំគ្មានកៅអី

បុគ្គលិករៀបចំ ភេសជ្ជៈ ជូនភ្ញៀវ នៅ ហាង កាហ្វេ រថភ្លើង  ភ្នំពេញ ។ រូបថត AFP
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ធនាគារកាណាឌីយ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធបានចុះកិច្ចពៃមពៃៀងភាពជាដៃគូជាមួយកៃុមហ៊ុនសាជីវកម្ម
ធានាឥណទានកម្ពជុា(CGCC)ដើមៃបីគាទំៃដល់គមៃងធានាឥណទានដើមៃបីសា្តារអាជវីកម្ម(BRGC)
ដៃលផ្តល់ការគាទំៃកម្ចីអាជវីកម្មដល់សហគៃសធនុតចូនងិមធៃយម(SMEs)កដ៏ចូជាសហគៃសធំៗ 
ដើមៃបីពងៃីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃក្នុងអំឡុងពៃលជំងឺរាតតៃបាត៕

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាចាប់ដៃគូជាមួយ
CGCCដើមៃបីគាំទៃSMEs

ជាផ្នៃកមួយនៃកិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆាំងនឹងការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាបៃភៃទថ្មីនៅលើ
សកលលោករដ្ឋាភបិាលជប៉នុបានសមៃចផ្តល់រថយន្តគលិានសង្គៃះចនំនួ៣០គៃឿងបន្ថៃមទៀតជនូ
ដល់ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា។ពធិីបៃគល់-ទទលួតៃវូបានបៃរព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃទី៤ខៃមថិនុាឆា្នាំ២០២១
នៅឃ្លាំងឱសថកណា្តាលនៃកៃសួងសុខាភិបាលកៃមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមសាស្តាៃចារៃយ
ម៉មប៊ុនហៃងរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងសុខាភិបាលនិងឯកឧត្តមមិកាមិមា៉ាសាហុីរ៉ូឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនបៃចាំ
កម្ពុជា។ ជំនួយនៃះគឺផ្អៃកលើវិធានការកិច្ចសហបៃតិបត្តិការដៃលបានដក់ចៃញជាមួយបណា្តាបៃទៃស
អាសា៊ានដៃលតៃូវបានបៃកាសដោយលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្តៃីសុីនហៃសូអាប៊ៃនៅក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូល
អាសា៊ានបកូ៣ពសិៃសកាលពីខៃមៃសាឆា្នាមំនុ។គនំតិផ្តចួផ្តើមនៃះគជឺាផ្នៃកមយួនៃការងារជាចៃើនរបស់
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩លើកមៃិតសកល។ រហូតមកដល់ពៃលនៃះ
ឆ្លើយតបនងឹការស្នើសុំរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាជប៉នុបានផ្គតផ់្គង់គៃឿងបរកិា្ខារវៃជ្ជសាស្តៃដចូជារថយន្ត
គិលានសង្គៃះចំនួន៧០គៃឿងឧបករណ៍តៃួតពិនិតៃយកាំរស្មីអ៊ិចចំនួន១០ឧបករណ៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ 
អ៊ុលតៃសោនចំនួន២៦ឧបករណ៍ផលិតអុកសុីហៃសៃ៊នចំនួន៦៣និងគៃសង្គៃះបនា្ទាន់ចំនួន១០០
ជាដើមជូនដល់កម្ពុជា៕

ជបុ៉នផ្តល់រថយន្តគិលានសង្គៃោះ៣០គៃឿងបន្ថៃមដល់កៃសួងសុខាភិបាល

១៤  Email: socialite@phnompenhpost.com ថ្ងៃចន្ទទី១៤ែខមិថុនាឆា្នា២ំ០២១ភ្នេំពញ បុ៉ស្តិ៍  



Moore ជួយ ឱ្យ វ្លស៍ស្មើស្វ៊សី
នៅ ថ្ង ្ប្កួត ឆាក Euro 2020
ក្រុងបាគូ: គ្រូបង្វឹក លោក Robert 

Page  បានសរសើរ  Kieffer Moore 
ក្រយ ពី ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ កម្ពស់ ខ្ពស់ រូប នោះ 
ជយួ ដណ្ដើ ម ១ពនិ្ទ ុឱ្រយ ក្រមុ ជម្រើស ជាត ិ
វ្រលស ៍ដោយការស៊តុ បញ្ចលូ ទតីាមស្មើ 
១-១ ជាមួយ ក្រុម ស្វ៊ីស អំឡុង ការ- 
ប្រកួត  នា ក្រុង បាគូ ប្រទ្រស អាស៊្រប្រ-
ហ្រសង់ កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ដ្រល ជា ការ -  
ចាប់ ផ្ដើម យុទ្ធនាការរបស់ ក្រុម ទាំង២ 
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020។

បនា្ទាប់ ពី  Breel Embolo ត្រត ឱ្រយ 
ស្វ៊ីស នាំមុខ នៅនាទីទី ៤៩ កីឡាករ 
Moore ក៏ បាន ធ្វើ ការ តប ត ដោយ ការ- 
ប្រើ ក្របាល ទម្លុះ សំណាញ់ ទីដូច គ្នា នៅ 
នាទទី ី៧៤  ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ក្រមុ វ្រលស ៍តាម 
ស្មើ វិញ ខណៈ លទ្ធផល ន្រះ បន្តដល់ 
ចប់ ការ ប្រកួត ផ្លូវការត្រ ម្ដង ។ ក្រយ 
ច្រក គ្នា ម្នាក់ ១ពិន្ទុ ក្រុម ទាំង ២ ត្រូវ 
នៅ ពី ក្រម ល្រខ ១   ក្នុង ពូល A គឺ 
អុីតាលី ដ្រល បំបាក់ តួក គី ៣-០ ក្នុង ការ- 
ប្រកួត បើក ឆាក របស់ ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះ 
កាល ពី ថ្ង្រសុក្រ ។

អ្នក ចាត់ ការ ក្រុមវ្រលស៍ លោក 
Page បាន ថ្ល្រង ថា ៖ «ខ្ញុំ គិត ថា ការ- 
សហការ របស់គ្រ គឺ ពិត ជាធ្វើ បាន ល្អ 

ណាស ់ដោយ គ្រមិន ត្រមឹ ត្រ មន ប្រៀប 
ផ្ន្រក ខាង លើ ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ ។ គ្រ មន ខួរ- 
ក្របាល ល្អ រមួ ជាមួយ នឹង មឌ ដ៏ ធំ ហើយ 
គ្រ គឺ ជា អ្នក រត់ ដោយ ឆន្ទៈ ។ នៅ ព្រល 
អ្នក មន ចំណ្រក ទាងំអស ់ន្រះ វា អាច ជា 
វធិសីាស្ត្រ ដ ៏សខំាន ់ដើម្រប ីឱ្រយ ទទលួ បាន 
នូវ ជោគ ជ័យ » ។ 

ចំណ្រក គ្រូបង្វឹក របស់ ស្វ៊ីស លោក 
Vladimir Petkovic បាន លើក ឡើង 
ថា កូន ក្រុម របស់ លោក ចាប់ ផ្ដើម ធ្លាក់ 
ទម្រង់ បន្តិច បនា្ទាប់ ពី មន គ្រប់ បាល់ 
របស់  Embolo ។

លោក  Petkovic  បាន ប្រប់ ថា ៖ « គូ 
បដិបក្ខ របស់ យើង ហ៊ាន ប្រថុយ ជាង 
ក្រយពី មន គ្រប់ បាល់ ។ យើង ធ្លាក់ 
គុណ ភាព ន្រ ការ ល្រង១០ ភាគ រយ ។ 
យើង ចង់ គ្រប់ គ្រង ការ ប្រកួត ព្រក ។   
ពួក គ្រ គឺ ជាក្រុម  គ្រះ ថា្នាក់ ណាស់ » ។

ដូច្ន្រះ ក្រយ បញ្ចប់ ការ ប្រកួត ដំបូង 
ន្រះ ឃើញថា ក្រុម អុីតាលី  ឈរ ល្រខ 
១ ក្នងុ ពលូ A ជាមយួនងឹ ៣ពនិ្ទ ុហើយ 
ក្រុម ស្វ៊ីស និងវ្រលស៍ នៅ ល្រខ ២ និង 
ល្រខ ៣ ដោយ មន ១ពិន្ទុ ដូចគ្នា 
ខណៈ តួក គី ស្ថិតនៅបាតពូល មន 
សូន្រយ ពិន្ទុ ៕ AFP/VN

Euro 2020 ត្ូវធ្វើឱ្យអាប់អួ
ព្ះការដួលសន្លប់ របស់ Eriksen 
ក្រុងបា៉ារីស: ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រកួត 

ប្រជ្រង បាល់ ទាត់ Euro 2020 បាន 
ប្រព្រតឹ្តទៅជាមយួនងឹភាពសោកសៅ  
កាល ព ីយប ់ថ្ង្រ សៅរ ៍បនា្ទាប ់ពខី្រស្រ បម្រើ  
Christian Eriksen របស់ ក្រុម 
ជម្រើស ជាតិ ដាណឺម៉ាក  ដួល សន្លប់ 
ហើយ ត្រូវ ធ្វើ ឱ្រយ ដឹង ខ្លួន ឡើង វិញ 
ដោយក្របួន វ្រជ្ជសាស្ត្រ នៅ លើ ទីលាន 
ខណៈក្រុម របស់ ខ្លួន  រង បរាជ័យ 
ក្រម ថ្វី ជើង របស់ ក្រុម ហា្វាំង ឡង់ ។

កីឡាករ Eriksen ដឹង ខ្លួន និង 
កពំងុ ស្ថតិ ក្រម ការ ត្រតួ ពនិតិ្រយ បន្ថ្រម 
ទៀត បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន ការ ជួយ ធ្វើ 
ចលនា ប្រះដូង ខណៈ មិត្ត រួមក្រុម 
ដ្រល ព្រញ ដោយ កង្វល ់ បាន ឈរ ជា 
រង្វង់   ដើម្របី ធ្វើ ជា របាំង ការពារ កីឡាករ 
វ័យ២៩ ឆា្នាំ   ពីក្រស្រ ភ្ន្រក របស់ គំទ្រ 
ទាងំ ១៦ ០០០នាក ់ដ្រល កពំងុ ភាងំ 
នឹង ហ្រតុការណ៍ នៅ ឯ កីឡដា្ឋាន 
Parken នា ក្រុង កូបុិនហាកន្រះ ។ 

ការប្រកួត ក្នុង ពូល  B ពោល គឺ ជា 
ហ្គ្រម ទ ី៣ ន្រ ការ ប្រកតួ ប្រជ្រង ដ្រល 
ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរការ ១ ឆា្នាំ ក្រយ 
កាល កំណត់ កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ ត្រូវ 
បានបញ្រឈប់  មុន ចប់ វគ្គ ទី ១ ជាមួយ 
នឹង លទ្ធផល ០-០ ហើយ ផ្អាក ដល់ 
ទៅ ជិត ២ ម៉ាង មុន នឹង ចាប់ ផ្ដើម 
ដំណើរការឡើង វិញ ។

ចុង ក្រយ  ក្រុម ហា្វាំង ឡង់  ឈ្នះ 
១-០ ដោយសារ គ្រប ់បាលព់ ីការត្រត 
របស់ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Joel Pohjanpalo 
ដ្រល បង្ហាញ វត្តមនជាលើក ដំបូង 
ជាមួយ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ ក្នុង ការ- 
ប្រកួត ជើង ឯក អឺរ៉ុប ន្រះ ត្រ សា្ថាន ភាព 
របស ់ Eriksen បាន បាងំ ភាព ស្រស-់ 

ស្រយ របស់ ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ន្រះ 
បាត់ ទៅ ហើយ ។

ក្រមុ គ្រពូ្រទ្រយរបសក់្រមុ ជម្រើស ជាត ិ
ដាណឺម៉ាក លោក Martin Boesen 
បាន ធ្វើ ការ ពន្រយល់ ថា តើ ក្រុម របស់ 
គត ់ជយួ សង្គ្រះ ជវីតិ របស ់Eriksen 
យ៉ាង ដូច ម្ដ្រច ?

លោក  Boesen បាន ប្រប់ ឱ្រយ ដឹង 
ក្នុង សន្និសីទ កាស្រត ថា ៖ « នៅ ព្រល 
ខ្ញុំ ទៅ ដល់ ក្រប្ររ គ្រ   គ្រ កំពុង ត្រូវ បាន 
ជួយ ពី មិត្ត រួម ក្រុម ។ គ្រ នៅ ដក ដង្ហើម  
ហើយ ខ្ញុំ បាន ឃើញ ជីព ចរ របស់ គ្រ 
លោត  ត្រ ភា្លាម ៗ  គ្រប ់យ៉ាង ក ៏ផ្លាស់ ប្ដរូ 
ហើយ ដូច គ្រប់ គ្នា បាន ឃើញ អ៊ីចឹង 
យើង ចាប ់ផ្ដើម ជយួ ធ្វើ ចលនា ប្រះដងូ 
ឱ្រយ គ្រ » ។

« ការ ជួយ សង្គ្រះ ពិត ជា កើត ឡើង 
យ៉ាង រហ័ស  ពី ក្រុម គ្រូព្រទ្រយ និង 

បគុ្គលកិ ផ្រស្រង ទៀត ហើយ ជាមយួ នងឹ 
ការ សហការ ពី ពួក គ្រ យើង បាន ធ្វើ អ្វី 
ដ្រល យើង ត្រូវ ធ្វើ ។ យើង ធ្វើ គ្រប់ វិធី 
ដើម្របី ឱ្រយ Christan (Eriksen) 
ត្រឡប់ មក ប្រក្រតី ភាពឡើង វិញ » ។

មន សារផ្ដល ់កម្លាងំ ចតិ្ដដល ់ Erik-
sen យ៉ាង ភ្លូក ទឹក ភ្លូក ដី ក្រយ កើត 
ហ្រតុការណ៍ ន្រះ ហើយ មិត្ត  រួម ក្រុម- 
ដ្រល ប្រកប អាជីព ក្នុង ក្រុម Inter 
Milan ជាមួយ គ្នា គឺ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ 
Romelu Lukaku របស់ ក្រុម- 
ប្រលហ្រសុកិ  ស្រក ថា « Chris, Chris  
រឹង មំ ឡើង ៗ  ! ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ ឯង » នៅ 
ព្រល  រូប គ្ររត់ ទៅ រក កាម្ររា៉ា ដើម្របី ធ្វើ 
ការ អបអរ ក្រយ ពី ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
បាន អំឡុង ការ ប្រកួត  ក្នុង ពូល B 
ដ្រល ក្រុម របស់ គ្រ ឈ្នះ ក្រុម ម្ចាស់- 
ផ្ទះរុស្រសុី ៣-០ ៕ AFP/VN

Eriksenរបស់ដាណឺម៉ាកដួលសន្លប់អំឡុងការប្រកួតជាមួយហ្វាងំឡង់នៅEuro2020។AFP

Mooreរបស់វ្រលស៍ប្រជ្រងបាល់ជាមួយRodriguezរបស់ស្វ៊សីក្នងុការប្រកួតនៅពូលA។AFP

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រចន្ទ ទី១៤ ែខមិថុនា ឆា្នាំ២០២១
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តារាងពិន្ទុ លទ្ធផល ការ ប្រកួត

ពូល A ពូល B ពូល A និង B

១-អីុតាលី ៣ពិន្ទុ

២-វ្រលស៍ ១ពិន្ទុ

៣-ស្វ៊សី ១ពិន្ទុ

៤-តួកគី ០ពិន្ទុ

១-ប្រលហ្រសិុក ៣ពិន្ទុ

២-ហា្វាងំឡង់ ៣ពិន្ទុ

៣-ដាណឺម៉ាក ០ពិន្ទុ

៤-រុស្រសីុ  ០ពិន្ទុ

១-តួកគី ០ អីុតាលី ៣ 

២-វ្រលស៍ ១ ស្វ៊សី ១

៣-ដាណឺម៉ាក ០ ហា្វាងំឡង់ ១

៤-ប្រលហ្រសិុក ៣ រុស្រសីុ ០

១-ស្កតុឡ្រន v សារ.ឆ្រក (៨:០០ PM, ១៤ មិថុនា)

២-បូ៉ឡូញ V ស្លវូា៉ាគី (១១:០០  PM, ១៤ មិថុនា)

៣-អ្រស្របា៉ាញ v សុ៊យអ្រត (២:០០ AM, ១៥ មិថុនា)

៤-ហុងគ្រ ី V ព័រទុយហា្គាល់ (១១:០០ PM, ១៥ 

មិថុនា)

៥-បារំាង v អាល្លម៉ឺង់ (២:០០ AM, ១៦ មិថុនា) 

ពូល C D E  និងF
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ ក្រោយពីខានមានឱកាសឃើញភាព-
ផ្អ្រោមល្ហ្រោមរវាងតារាចម្រោៀងព្រោជ្រោសោភានិង
តារាប្រោុសឆឹមសក្កដាមួយរយៈធំក្នុងគ្រោមាន
វិបត្តិកូវីដ១៩ព្រោលថ្មីៗន្រោះស្រោប់ត្រោអ្នកទាំង
២ចាប់ផ្តើមបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលសជាថ្មី
បង្កើតការភា្ញាក់ផ្អើលពីមជ្រោឈដា្ឋានអ្នកគាំទ្រោ។
អមនឹងបណ្តុំរូបភាពកៀកកិត របៀបជាគូ-

ស្ន្រោហ៍ដោយទកឹមខុស្រោស់ស្រោយសប្រោបាយចតិ្ត
នាថ្ង្រោខបួកណំើតវយ័៣៧ឆ្នាំរបស់តារាចម្រោៀង
ស្រោីព្រោជ្រោសោភានោះតារាសម្ត្រោងនងិចម្រោៀង
ប្រោសុជ្រោកទ្រោនំTopMusicលោកឆមឹសក្កដា
បង្ហើរសរអបអរសទរដោយពាក្រោយស្វ៊ីតៗថា៖
«រកីរាយថ្ង្រោកណំើតbaebae!ជនូពរសម្រោច
គ្រោប់ភារកិច្ច សម្រោស់កាន់ត្រោស្អាត សំឡ្រោង
រឹតត្រោពីរោះ!ហើយបើអាចកាត់បន្ថយការ-
ប្រោចណ្ឌ។Thanksforthislove!»។
ខណៈតារាចម្រោៀងស្រោីហង្រោសមាស

ព្រោជ្រោសោភា ក៏ច្រោញសរបង្ហាញពី
អារម្មណ៍ខ្លួនវិញថា៖ «សរស្រោរអត់
Sweetម៉្រោចពិបាកសរស្រោរខា្លាំង-
ម្រោន?Missyouការងរសំខាន់
ជាងមិនអីទ្រោ!មិនម្រោនខួបធ្វើ-
បានត្រោ១ឆ្នាំអីណា!»។
យ៉ាងណាមហាជនត្រោូវត្រោចាំ

មើលបន្តទៀតថាតើ
សម្ព័ន្ធស្ន្រោហ៍តារា២
ដួង នឹងវិវឌ្រោឍដល់
ណាបើទោះបីជា
មើលទៅឃើញ
មានការបើកចហំ
ក្តីស្ន្រោហ៍ពីតារា-
ស្រោីលំដាប់កំពូល
នៅហង្រោសមាស
ព្រោជ្រោសោភា
និងតារាប្រោុស
រូបសង្ហាមាន
ស្រោុកកំណើតនៅ
ឃុំស្គន់ស្រោុក
ជើងព្រោខ្រោត្ត
កពំង់ចាមលោក
ឆឹមសក្កដា
ហាក់មានពន្លក
លូតល្អរលូនទៅ
មុខក្តីគ្រោក៏ពុំទាន់
ឃើញភាគីណា-
មួយបង្ហើបអំពី-
គម្រោងកា រចលូរោងជយ័
តាមប្រោព្រោណីទទួលពរ-
ជ័យពីម្រោបា ទាំងសង-
ខាងនៅឡើយទ្រោ។
កាលពីប៉ុនា្មានខ្រោមុន

ន្រោះ អ្នកនាងព្រោជ្រោសោភាក៏ធ្លាប់
បង្ហើបថា ក្តីនឹកនាខា្លាំងទៅដល់
មា្ចាស់ចិត្តកំលោះរូបសង្ហាឆឹម
សក្កដាផងដ្រោរនាគ្រោមានការ-
បិទខ្ទប់ មិនឱ្រោយមានការធ្វើ-
ដំណើរច្រោញពីតំបន់មួយទៅ
តំបន់មួយនៅភ្នំព្រោញនោ ះ។

ទំនងសម្រោកប្រោះដូង
មានការនឹករឭកខា្លាំង
ហើយទើបត្រោប្រោកគា្នា
ប៉ុនា្មានខ្រោសោះក៏
ស្រោប់ត្រោតារា-
ចម្រោៀងដុះស្ល្រោនៅ
ទ្រោនំហង្រោសមាស
អ្នកនាងព្រោជ្រោ
សោភាបន្លឺសរ
បង្កប់ន័យនឹក
មា្ចាស់ចិត្តតាម
អុីនស្តាក្រោម
ថា៖ «ខាន
ជបួគា្នាចង់២
ខ្រោហើយ
ចង់អី២ខ្រោ
លើសពីនកឹ
ត្រោមិនអាច

ជួប។ចូលរឿង
ពិតខ្លួនឯងហើយ
តើន្រោះខានជួបគា្នា
២ខ្រោកន្លះហើយ
ប្រោកគា្នាត្រោមួយគ្រោ
ទ្រោ។សុំSweetតាម
call»ដ្រោលអមដោយ
រូបថតផ្អ្រោមល្ហ្រោមមួយ-
សន្លឹកជាមួយលោកឆឹម
សក្កដា៕

លោក ឆឹម សក្កដា បងា្ហាញ នូវ ភាព ផ្អេមល្ហេម សាជាថ្មី 
នា ថ្ងេ  ខួប កំណើត ពេជេ សោភា    ។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក

ពេជេ សោភា និង ឆឹម សក្កដា 
ផ្តើមផ្អេមល្ហេមនឹងគ្នាសាជាថ្មី

លោក ហុ៊ន ចាន់រាជ ពេល បង្វកឹ ដល់  រិន សារ័ត្ន តេៀម បេកួត នៅ កេ  បេទេស កន្លង មក។ រូបថតភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍

ចាន់រាជ  ចាប់ បង្វកឹ  រិន  សារ័ត្ន  
ដើមេបី តេៀម ទៅ បេ កួតនៅ ឥណ្ឌា
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈមា្ចាស់ក្លបិគុនចម្រោះុ
CambodiaTopTeamលោក
ហុ៊នចាន់រាជដ្រោលជាអ្នករៀបចំ
និងរកទីផ្រោសារប្រោកួតឱ្រោយកីឡាករ
កម្ពជុាបានទៅចូលរួមប្រោកួតគុន
ចម្រោះុMMAនៅក្រោប្រោទ្រោស
នោះបានចាប់ផ្តើមប្រោម្រោប្រោមូល
អត្តពលិកឆ្នើមៗមួយចំនួនដ្រោល
ធ្លាប់ប្រោកួតគុនចម្រោះុពិស្រោសជើង
ខា្លាងំ រិនសរ័ត្នឱ្រោយវិលមកកាន់
ទីលានហ្វកឹហាត់ជាថ្មីដើម្រោបីពង្រោងឹ
សមត្ថភាពឡើងវិញត្រោៀមច្រោញ
ទៅប្រោកួតនៅក្រោប្រោទ្រោសក្នងុ
ឆ្នាំ២០២១ន្រោះ។
បុរសសញ្ជាតិខ្ម្រោរ-អាម្រោរិកមាន

មា្តាយជាជនជាតិខ្ម្រោរ រស់នៅ
សហរដ្ឋអាម្រោរិកលោកហុ៊ន
ចាន់រាជបានចំណាយព្រោលវ្រោលា
ច្រោើនជាង១០ឆ្នាំនៅក្នងុប្រោទ្រោស
កម្ពជុាដើម្រោបីធ្វើសកម្មភាពកីឡា
ប្រោយុទ្ធគុនចម្រោះុMMAន្រោះឱ្រោយ
មានភាពកក្រោើកឡើងហើយថ្មីៗ 
ន្រោះលោកបានចុះកិច្ចសន្រោយារួច
ហើយឱ្រោយអ្នកល្រោងគុនខ្ម្រោរ រិន
សរ័ត្ន ចូលរួមជាមួយកម្មវិធី
ឈ្មាះSOWដើម្រោបីទៅចូលរួម
ប្រោកួតMMAជាផ្លូវការនៅ
ប្រោទ្រោសឥណា្ឌាអំឡុងខ្រោតុលាឆ្នាំ
២០២១ន្រោះ។
លោកហុ៊នចាន់រាជដ្រោលគ្រោ

ស្គាល់ថាជាអ្នកនិយមចូលចិត្ត
កីឡាប្រោយុទ្ធប្រោភ្រោទន្រោះបាននំា
អត្តពលិកកម្ពជុាជាច្រោើនរូបដើម្រោបី

ច្រោញទៅប្រោកួតក្នងុទីផ្រោសារឯកជន
តាមរយៈការចរចាផ្ទាល់ជាមួយ
កីឡាករនិងមា្ចាស់កម្មវិធីនៅក្រោ
ប្រោទ្រោសដោយមិនឆ្លងកាត់ស្ថាប័ន
កីឡានៅក្នងុស្រោកុនោះទ្រោ(មិន
ចំណាយថវិការដ្ឋ)បុ៉ន្ត្រោលោក
ចាន់រាជនៅត្រោមានឈ្មាះបោះ-
សំឡ្រោងខា្លាំងនៅក្នុងប្រោទ្រោស
និងនៅលើឆកអន្តរជាតិហើយ
ត្រោវូបានជ្រោើសរីសឱ្រោយធ្វើជាអគ្គ-
ល្រោខាសហព័ន្ធកីឡាគុនចម្រោះុ
កម្ពុជានៅក្នុងរយៈព្រោល៣ឆ្នាំ
ចុងក្រោយន្រោះផងដ្រោរ។
លោកហុ៊នចន្ទរាជបានប្រោប់

ភ្នពំ្រោញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ង្រោអាទិត្រោយ
ថា៖«រិនសរ័ត្នជាកូនសិស្រោស
របស់ខ្ញុំហើយគាត់នឹងវិលចូល
សង្វៀនគុនចម្រោះុដើម្រោបីប្រោកួត
MMAនៅខ្រោតុលាឆ្នាំ២០២១
នៅឯប្រោទ្រោសឥណា្ឌាព្រោះខ្ញុំបាន
រកទីផ្រោសារឱ្រោយគាត់ប្រោកួតបានហើយ
ហើយរិនសរ័ត្ននឹងចាប់ផ្តើម
ហាត់ជាបណ្តើរៗក្នងុទម្ងន់៦៥
គីឡូក្រោមដើម្រោបីធ្វើឱ្រោយការប្រោកួត
ន្រោះ ទទួលបានលទ្ធផលល្អ
សម្រោប់តំណាងឱ្រោយកម្ពជុាចំណ្រោក
តម្ល្រោខ្លនួវិញគឺប្រោហាក់ប្រោហ្រោល
នឹងសង្វៀនONEChampion
ដ្រោរ។និយយទៅគ្រោមិនចង់
ទមា្លាយពីតម្ល្រោខ្លនួប្រោកួតទ្រោបុ៉ន្ត្រោ
មិនតិចជាង១៥០០ដុលា្លារទ្រោក្នងុ
១ប្រោកួតនោះ»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុសំប្រោបាយ-

ចិត្តជាខា្លាងំដ្រោលកម្មវិធីប្រោកួតនៅ
ឥណា្ឌាខាងលើបានចាប់អារម្មណ៍

និងស្គាល់សមត្ថភាពកីឡាករ
កម្ពជុាក៏ដូចជាក្លបិCambodia
TopTeamរបស់ខ្ញុំហើយសមត្ថ-
ភាពនិងបទពិសោធរបស់ រិន
សរ័ត្នន្រោះនៅលើឆកអន្តរជាតិ
គឺគាត់ធ្លាប់ប្រោកួតច្រោើនមាននៅ
សិង្ហបុរីមា៉ាឡ្រោសីុថ្រោមា៉ាកាវហ្វ-ី
លីពីននិងមីយ៉ាន់មា៉ាគឺនិយយ
ទៅមិនតិចជាង១៥លើកនោះទ្រោ
ហើយភាគច្រោើនទទួលបានលទ្ធ-
ផលឈ្នះច្រោើនជាង»។
ចំណ្រោករិនសរ័ត្នបាននិយយ

ថា៖«ខ្ញុំកំពុងត្រោចូលហ្វកឹហាត់
ត្រោៀមជាបណ្តើរៗដើម្រោបីច្រោញទៅ
ប្រោកួតតាមការរៀបចំរបស់លោក
គ្រោូហុ៊នចាន់រាជហើយក្នងុព្រោល
ដ្រោលគា្មានទីផ្រោសារប្រោកួតMMA
ន្រោះខ្ញុក៏ំបានហាត់ប្រោកួតគុនខ្ម្រោរ
ក្នងុស្រោកុយើងដ្រោរចំណ្រោកការ-
ហាត់ត្រោៀមប្រោកួតក្នងុព្រោតឹ្តកិារណ៍
ថ្មីSOWន្រោះខ្ញុំដឹងថាដូចគា្នាទៅ
នឹងការប្រោកួតOneChampion
ក្នងុគុនចម្រោះុMMAដ្រោរ»។
គួររំឭកថាកីឡាកររិនសរ័ត្ន

ជាអតីតអ្នកប្រោដាល់ល្រោបីឈ្មាះ
នៅលើវិស័យប្រោដាល់គុនខ្ម្រោរនិង
គុនចម្រោះុMMAបុ៉ន្ត្រោដោយសរ
ការប្រោកួតនៅលើឆកអន្តរជាតិ
បានផ្អាកព្រោះវិបត្តជំិងឺកូវីដ១៩
នោះរិនសរ័ត្នបានត្រោមឹប្រោកួត
គុនខ្ម្រោរនៅតាមសង្វៀននានា
បុ៉ណ្ណោះរហូតដល់បច្ចបុ្រោបន្នហើយ
គ្រោឈ្នះជើងឯកពានរង្វាន់ទឹកប្រោក់
ចំនួន៤០០០ដុលា្លារនៅសង្វៀន
បុ៉ស្តិ៍ល្រោខ៥ផងដ្រោរ៕
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