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ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា
និងកូរ៉េក្នុងរយៈពេល៥ខេ
ដើមឆ្នាំ២០២១កើនឡើង
ជិត៣ភាគរយ...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

បេទេសG-7ពិភាក្សាពីចិនហើយ
អំពាវនាវឱ្យមានការស្វេងរក
ជាថ្មីនូវបេភពជំងឺកូវីដនិងការ-
គោរពសិទ្ធិមនុស្ស...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

កីឡាករអត្តពលិកតំណាង-
ជាតិលោកឈុនប៊ុនថន
លើកតម្កើងសិល្បៈបុរាណ
ក្នុងអាជីពកីឡា...ទំព័រ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត

កម្មករនិយោជិតជិត៦០០០នាក់បានចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណ្តាល
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ លោកអុតិ សហំេង រដ្ឋមន្តេ ី
កេសួង ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល- 
វិជ្ជា ជីវៈ បាន ឱេយ ដឹងថា កម្មករ និ យោ ជិ ត 
ជតិ  ៦ ០០០នាក ់ដេល កពំងុ តេវូ បាន 
ពេយួរការងារ ឬ បាត់បង់ ការងារ ដោយ - 

សារ វិបត្តិ ជំង ឺកូ វីដ១៩ បាន ចូល រួម វគ្គ 
បណ្តុះបណ្តាល ពិសេស រយៈពេល៤ 
ខេ ខណៈ កម្មករ និយោ ជិត ជិត ៧ មុឺន 
នាក់ បាន បញ្ចប់ ការ សិកេសា ជំនាញ ទន់ ។ 

ការ ថ្លេង បេបនេះបានធ្វើ ឡើង តាម 
បេពន័្ធ ហ្វេ សប៊ ុកឡាយ នៅក្នងុ ឱកាស 
ដេល លោក បាន ថ្លេង សុន្ទរកថា ដើមេបី 
ចូលរួម អប អរសាទរ ទិវា អប់រំ បណ្តុះ - 

បណ្តាល បច្ចេកទេស និង វិជ្ជាជីវៈ TVE T 
លើក ទ៤ីដេល តេវូ បាន បេរព្ធ ធ្វើ   ឡើ ង 
ជ រៀង រាល់ ឆ្នា ំនៅ ថ្ងេទី១៥ ខេមិថុនា ។

លោក អុតិ សហំេង បាន លើក ឡើង 

ថា កម្មករ និយោជិត ចំនួន ៦ ៥០ ០ 
នាក ់ដេល កពំងុ តេូវបាន ពេយរួការងារ ឬ 
បាត់បង់ ការងារ ដោយសារ វិបត្ត ិជំងឺ កូ - 
វដី ១៩ បានទទលួ វគ្គ បណ្តុះបណ្តាល 
ពិសេស មួយ ដេលមាន ភាពបត់បេន 
នងិ ផ្តោតលើ គណុភាព  ហើយ កេ យ 
ពេល បញ្ចប់ ការ...តទៅទំព័រ  ២

 មុំ   គ នា្ធា 

ភ្នពំៃញៈ  កេ សងួ ការ ពារ ជត ិ
បាន ដាក់ ផេន ការ  បន្ត ចាក់ វា៉ាក់- 
សំាង បងា្ការ ការ ចម្លង ជំងឺ កូវី ដ- 
១៩ នៅ ពេល ខាង មុខ ទៀត   
ដល់ បេ ជ ពល រដ្ឋ   កម្មករ   កម្មកា រិនី  
បេមាណ ជង ១លាន   ២សេន  
នាក់  ក្នុង ខេត្ត ចំនួន ៥  នឹង តេូវ 
ទទួល បាន កា រ ចាក់ វា៉ាក់ សំាង   
បនា្ទាប់ ពី រាជ ធានី ភ្នំពេញ  និង 
ខេត្ត កណ្តាល ។ 

លោក  ឥត   សារា៉ាត់   អគ្គ មេ- 
បញ្ជា ការ រង   នាយ សេនា ធិការ 
ចមេុះ នេ កង យោធ ពល ខេម រ- 
ភូមិ ន្ទ   និង ជ បេធាន បេតិបត្តិ 
យុទ្ធនា ការ ចាក់ វា៉ាក់ សាំង   បាន 
បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង កិច្ច បេជុំ បូក- 
សរុប លទ្ធផល យុទ្ធនា ការ ចាក-់ 
វា៉ាក់ សាំង កូ វីដ ១៩   ជូន បេ ជ- 
ពលរដ្ឋ   កម្មករ  និយោ ជិត  និង 
ជន បរ ទេស ដេល មាន អាយុ 
១៨ ឆ្នា ំឡើង   ក្នងុ ខណ្ឌ ទាងំ ០៦   
ក្នុង ភូមិ សាស្តេ រាជ ធានី ភ្នំពេញ   
នា ពេកឹ ថ្ងេទ ី១៤  ខេមថិនុា  ថា៖ 
« ផេន ការ...តទៅទំព័រ ៦

មុំ គនា្ធា

ភ្នំពៃញៈ ផេសារ រដ្ឋ ទាំងអស់ ក្នុង 
រាជ ធានី ភ្នំពេញ  តេូវ បាន អនុ- 
ញ្ញាតឱេយ បើក ដំណើរការ ឡើងវិញ 
ជធម្មតា ចាប់ ពី ថ្ងេទី១៥  មិថុនា  
បនា្ទាប់ ពី បាន ផ្អាក ដំណើរការ 
ជបណ្តាះ អាសន្ន  កាល ពី ពាក់- 
កណ្តាល ខេមេសា  ដោយសារ 
មាន ការឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ - 
១៩ ក្នុង ពេឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ 
២០កុម្ភៈ  ដេល មាន អាជីវ  ករ 
ស្ទើរតេ គេប់ផេសារ រដ្ឋ បាន ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ១៩នេះ។

លោក ឃួង សេង អភិបាល- 
រាជ ធានី ភ្នំពេញ...តទៅ ទំព័រ  ២

ស្ថាប័ន៣ចុះMoUដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគិ្នស្្តវ័ីយក្មង្

ពិស្សខណៈជិត៧០០០០នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញទន់

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ គមេង សហ គេិន 
នារី សកម្ម (WE Act) ដេលគាំ ទេ 
ដោយ ទីភា្នាក់ ងារ ជំនួយ អា មេរិក 
(USAID)  និង អនុវត្ត ដោយ 

អង្គ  ការ  ផេក (PACT) ធនាគារវងី 
និង គេឹះ សា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ  Boost 
Capital បានចុះអនុ សេសរ ណៈ 
នេ  ការ យោគ យល់ គា្នា  (MoU) 
ដើមេប ីផ្តល ់លទ្ធភាព ផ្នេក ហរិញ្ញ- 
វត្ថ ុបន្ថេម ទៀត ដល ់សហ គេនិស្ដេ-ី 

វ័យ ក្មេង នៅ កម្ពុជ  ដោយ សារ  
ពួក គេ  ជ កេុម ងាយ រង គេះ ពី 
ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

អនុ សេសរណៈ នេ ការ យោគ- 
យល់  គា្នា នេះ តេូវ បាន ចុះ ហត្ថ- 
លេខា ដោយ ភាគ ីទាងំ ៣   កាល- 

ព ីថ្ងេ ទ ី១៥  ខេ ម ិថ ុនា  ឆ្នា ំ២០២១  
និង ធ្វើ ជ សាកេសី ដោយ  លោក  
W. Patrick Murphy ឯកអគ្គ- 
រដ្ឋទតូ អាមេរកិ  បេចា ំនៅ កម្ពជុ។ 
គោល  បណំង  MoU នេះគដឺើមេប ី 
ផ្ដល ់លទ្ធ ភាព កាន ់តេ ចេើន ដល ់

សហ គេនិ ស្ដេ ីវយ័ ក្មេង  ដេល មាន  
អាជវី កម្ម ខា្នាត មកីេ ូ នងិ ខា្នាតតចូ  
ភាគ ចេើន   មនិ តេវូ នងឹ  លក្ខ ខណ្ឌ 
របស់ ធនា គារ  ឬ គេឹះ សា្ថាន ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ  ដេល ផ្ដល់ ហិរញ្ញ វត្ថុ ផ្លូវ ការ  
ហើយ  ទទួល...ត ទៅ ទំព័រ ១០

ក្សួងការពារជាតិ
ដាក់ផ្នការចាក់វ៉ាក់-
សំងបង្ការកូវីដ១៩
នៅក្នងុខ្ត្តចំនួន៥

ផ្សាររដ្ឋទំាងអស់ក្នងុ
រាជធានីបើកដំណើរ-
ការវិញត្តូ្វអនុវត្ត
វិធានសុខាភិបាល

អាជីវករ  លក់ផ្លៃកៃចូ នៅ ផៃសារ អូរឫសៃសី រាជធានីភ្នពំៃញ  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថត ហុង មិនា
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ផ្សាររដ្ឋទំាងអស់ក្នងុរាជធានី បើកដំណើរការវិញ...
តពីទំព័រ  ១... បាន ចៃញ 

សៃចក្តី សមៃច នៅយប់ ថ្ងៃទី 
១៤  ខៃ មថិនុា  អនញុ្ញាតឱៃយ បើក 
ដំណើរ ការ គៃប់ អាជីវកម្ម ការ- 
លក ់ដរូ ជា បៃកៃត ីឡើង វញិ  ក្នងុ 
កៃបខណ័្ឌ ផៃសារ  រដ្ឋ ទាងំអស ់ នៅ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  ប៉ុន្តៃ តៃូវតៃ 
អនុវត្ត វិធានការ សុខាភិបាល 
ជា កំហិត។

លោក ថា ៖«គៃប់ អាជីវកម្ម  
ការ លក់ដូរ  ដៃល  តៃូវបាន អនុ- 
ញ្ញាតឱៃយ បើកដំណើរការ ឡើង 
វិញ  តៃូវតៃ អនុវត្ត វិធានការ 
សុវត្ថិ ភាព ផ្នៃក សុខាភិបាល ឱៃយ 
បាន មុងឺ ម៉ាត ់ ជាអាទិ៍កាតព្វកចិ្ច  
ពាក់ម៉ាស់  កាតព្វ កិច្ច រកៃសា 
គម្លាត  សុវត្ថិភាព  ការធ្វើ អនា- 
ម័យ   ដើមៃបី សម្លាប់ មៃ រោគ  ការ- 
វាស់ កម្ដៅ  និង ការស្កៃន  QR 
Code»។

គៃប ់អាជកីម្ម  នងិ ការលក ់ដរូ 
ក្នុង ផៃសារ រដ្ឋ ទាំងអស់ ដៃល តៃូវ 
បើក ឡើង វញិនៃះ  តៃវូតៃ អនវុត្ត 
តាម ការណៃ នំា របស់ កៃសួង 
សុខាភិបាល  ជាពិសៃស តៃូវ 
បៃកាន់ ខា្ជាប់ ជានិច្ច នូវ វិធានការ  
៣ការពារ  និង ៣កុំ របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន។ 

លោក ឃួង សៃង បញ្ជាក់ 
ថា៖   «អភិបាល រដ្ឋាករ ស្វយ័ត 
ផៃសារធ ំថ្ម ី គណៈ គៃបគ់ៃង ផៃសារ រដ្ឋ  
សន្តិសុខ  បុគ្គលិក -កម្មករ  
អាជីវករ  អតិថិជន  និង ជន 
ទាំងឡាយ  ណា ដៃល មន វត្ត- 
មន ក្នងុ បរវិៃណ ផៃសារ  តៃវូ អនវុត្ត 
វិធានការ រដ្ឋបាល  វិធានការ 
សខុា ភ ិបាល នងិ គោលការណ ៍
ណ ៃនា ំនានា របស ់រដ្ឋបាល រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ» ។

គួរ បញ្ជាក់ថា  កាល ពីថ្ងៃទី 
២០  ខៃឧសភា  រដ្ឋបាល រាជ-
ធានី  ភ្នំ ពៃញ  បានចៃញ សៃចក្ដី 
សមៃច ឱៃយបើក ដណំើរ ការផៃសារ 
រដ្ឋ ទាំង អស់ ឡើង វិញ សមៃប់ 
តៃ អាជវីករ លក ់គៃឿង ឧប ភោគ 
បរភិោគ  នងិ អាហារ តៃ ប៉ណុ្ណោះ  
ដោយ មន ការរឹត បន្តឹង វិធាន 
សុខាភិបាល  វិធាន រដ្ឋបាល  
នងិ  ការកមៃតិ ចនំនួ មនសុៃស ចលូ 
ផង ដៃរ។ 

ការបើក ដំណើរការ   សមៃប់ 
ផៃសារ រដ្ឋ ទាំង អស់ នៃះ ដៃរ  រដ្ឋ-
បាលរាជ ធាន ីភ្នពំៃញ ក ៏តមៃវូ ឱៃយ 
គៃប ់ផៃសារ តៃវូ អនវុត្ត តាម សៃចក្ត ី
ណៃ នាំ ស្តី ពី ការរឹតបន្តឹង ការ- 
អនវុត្ត វធិាន កា រ រដ្ឋបាល ចពំោះ 
សកម្មភាព ការងារ  មុខ របរ  ឬ 
អា ជីវកម្ម  និង ការជួបជុំ  ឬ ការ- 
បៃមូល ផ្តុំ មនុសៃស ជា លក្ខណៈ  
ឯកជន  ក្នងុ ភមូសិាស្តៃ រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ ដូចគ្នា ផង ដៃរ។ 

លោក អភិបាល រាជធានី  
បាន  ស្នើឱៃយ រដ្ឋ បាល ខណ្ឌ ទាំង 
១៤  និង មន្ទីរ ពាណិជ្ជកម្ម រាជ- 
ធានី  ភ្នំពៃញ តៃូវ សហការ ចុះ 
តៃួត ពិនិតៃយ តាម ផៃសារ នីមួយៗ  
ដើមៃបី ធានាការ អនុវត្ត ឱៃយបាន 
តៃឹម  តៃូវ។ 

លោក ថា ៖«ក្នុង ករណី រក- 
ឃើញ  ថា  អភិបាល រដ្ឋាករ- 
ស្វយត័ ផៃសារធ ំថ្ម ី នងិ គណៈកម្ម- 
ការ គៃប់គៃង ផៃសារ រដ្ឋ  ឬ បុគ្គល 
ណា ម្នាក់  មិនពៃម សហការ  ឬ 
មិន អនុវត្ត តៃឹមតៃូវ  គឺ តៃូវ ចាត់- 
វិធានការ រដ្ឋបាល  និង វិធាន- 
ការចៃបាប ់ ដោយ គ្មាន ការលើក- 
លៃង  ឡើយ»។ 

អាជីវករ លក់ គៃឿង កៃអូប 

ក្នងុ ផៃសារ អរូ ឫសៃស ី អ្នកនាង  បញ្ញា  
បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  នាង 
មិន ទាន់ ចាប់ ផ្តើម លក់ ភា្លាម ទៃ  
តៃ  នាង នងឹ បើក តបូ នៅ ថ្ងៃ ស្អៃក 
ឬ ខាន ស្អៃក នៃះ។

នាង បញ្ញាបៃប់ ថា ៖«ពិត 
ណាស់  ការ បៃុង បៃយ័ត្ន  ការ- 
ការពារ  គឺជា រឿង សំខាន់ បំផុត  
ដោយសារ ខ្ញុំ បារម្ភ ការឆ្លង មន 
ជា ថ្ម ី ហើយ ផៃសារ នងឹ តៃវូ បទិ ម្តង 
ទៀត»។

អាជីវករ រូបនៃះ ថា  ការបិទ 
ផៃសារ  មួយ រយៈ ពៃល នៃះ  ធ្វើឱៃយ 
ប៉ះ ពាល់ ជីវភាព នាង ចៃើន  
ដោយ សារ ការចំណាយ ធំ ក្នុង 
គៃួសារ តៃ ចំណូល មិន មន។

ជាមួយគ្នា នៃះ  រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី  ក៏បាន ចៃញ សៃច-
ក្តីណៃនាំ បនា្ទាន់ មួយ ផងដៃរ  
កាលពី ថ្ងៃទី១៤  មិថុនា  ដោយ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត តមៃូវ ឱៃយ អនុវត្ត នូវ 
វិធាន សុខាភិបាល ឱៃយ បាន 
តៃឹម តៃូវ  ជាកំហិត។

លោក សា្វាយ សំអា៊ាង  អភិ- 
បាល  ខៃត្ត មណ្ឌលគរិ ី ឱៃយ ដងឹ ថា  
ក្នុង រយៈពៃល ៣ថ្ងៃ  គឺ ពី ថ្ងៃទី 
១១ -១៣  ខៃ មិថុនា  រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត  មណ្ឌលគិរី  បានរក ឃើញ 
ករណី វិជ្ជមន កូវីដ១៩ ចំនួន 
១៧នាក់  ក្នុងនោះ សា្លាប់ ១ 
នាក់។ លោក ថា  កតា្តា នៃះ អាច 
បង្ក ឱៃយមន  ហានិភ័យ ខ្ពស់ 
ចពំោះ  សខុមុលភាព នងិ ការ- 
រស់នៅ របស់ ពលរដ្ឋ នៅខៃត្ត 
មណ្ឌល គរិ ីជាពសិៃស នៅ កៃងុ 
សៃន មនោរមៃយ។

លោក សា្វាយ សអំា៊ាង  បញ្ជាក ់
ថា ៖ « បៃជា  ពលរដ្ឋ  អាជីវករ  
និង  អ្នក លក់ដូរ ទាំងអស់ ក្នុង 

ខៃត្ត មណ្ឌលគរិ ីតៃវូ អនវុត្ត វធិាន 
ការពារ របស ់រាជ រដ្ឋាភបិាល  ៣ 
ការពារ  ៣កុំ។ ការលក់ដូរ អា-
ហារ តៃូវ ធ្វើការ វៃចខ្ចប់  ផ្អាក ជា 
បណ្តោះ អាសន្ន នវូ សកម្ម ភាព- 
កីឡា ផៃសៃងៗ។ ហាម ឃាត់ ការ- 
ជួបជំុ បៃមូល ផ្ដុ ំដៃល មន មនុសៃស   
ចាប់ពី ៥នាក់ ឡើង ទៅ» ។

លោក ថា គៃប ់វត្ត អារាម  វហិារ 
អុិសា្លាមសាស នា  និង វិហារ 
គៃិស្តសាសនា  មិន អនុញ្ញាត 
ឱៃយមន ការជួបជុំ មនុសៃស លើស 
ព ីចនំនួ ៥នាក។់ ចពំោះ រថយន្ត 
ដកឹ ទនំញិ  តៃវូបាន អនញុ្ញាតឱៃយ 
ដណំើរការ ធម្មតា  ដោយ កណំត ់
អ្នករួម ដំណើរ តៃឹមតៃ ចំនួន 
១នាក់ ប៉ុណ្ណោះ។

ចំណៃក អភិបាល ខៃត្ត សៀមរាប  
លោក ទៀ សហីា  កប៏ាន ណៃនា ំ
ឱៃយ មនការរៀបច ំសណា្តោប ់ធា្នាប ់
លកដ់រូ  របៀប រៀប រយ  នងិអន-ុ 
វត្ត វិធានការ សុខាភិបាល  ក្នុង 
ផៃសារ  លើ ធ ំថ្ម ី ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់ការ- 
ឆ្លង រាលដល  នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ផង ដៃរ។

លោក ថា  រដ្ឋបាល កៃងុ សៀម- 
រាប  តៃូវ សហការ ជាមួយ មន្ទីរ 
ពាណជិ្ជកម្ម ខៃត្ត  អាជវីករ លក-់ 
ដរូ  នៅក្នងុ  នងិ ជុវំញិ ផៃសារគណៈ- 
កម្មការ គៃប់គៃង ផៃសារ លើ ធំ ថ្មី  
នងិ អ្នក វនិយិោគ។ ធ្វើ អាជវីកម្ម 
ភាសុ ីផៃសារ លើ ធ ំថ្ម ី រៀបច ំឱៃយមន 
ការលកដ់រូ ប្តរូ វៃនគ្នា ជាបណ្តោះ- 
អាសន្ន ដល់ អាជីវករ លក់ដូរ  
ក្នងុ  នងិ ជុវំញិ ផៃសារ លើ ធ ំថ្ម ី ដើមៃប ី
ចៀសវាង ការបៃមូល ផ្តុំ មនុសៃស 
ចៃើន ក្នុង  និង ជុំវិញ ផៃសារ  ដៃល 
អាច បៃឈម នឹង ការឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ១៩៕

អ្នក ចូល រួម វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល បច្ចេក ទេស វិជ្ជាជីវៈ កន្លង មក  ។ រូប កៃសួង ការងារ 

តពីទំព័រ  ១...សិកៃសា តៃវូ ទទួ ល- 
បាន  សញ្ញាបតៃ បច្ចៃក ទៃ ស នងិ 
វិជា្ជាជីវៈ១ពិ សៃ ស ដៃលមន 
រយៈ  ពៃល ៤ខៃ។ 

បន្ថៃម ពីនៃះ លោក ថា កម្មករ 
ទាងំនោះក៏ ទទួលបាន បៃក់ឧប-  
ត្ថ ម្ភ ក្នងុអំឡុងពៃល សិកៃសា ផង ដៃរ 
ដោយ សកិា្ខាកាម ម្នាក់ ទទួលបាន 
២០មុឺន រៀល  ក្នុង រយៈ ពៃល  ១ 
ខៃ ដើមៃបី ផ្តល់ឱកាស ឱៃយ ពួកគត់  
ទទួលបាន នូវ ជំនាញ មួយ ចៃបាស់ - 
លាស ់ សមៃប់ ចាប់ យក ការងារ 
ថ្មី  នៅក្នុង ទីផៃសារការងារ  ដៃល 
កំពុង មន តមៃវូការ ខ្ពស ់ នាពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន និង ទៅ អនាគត។  ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ដូចគ្នានៃះមន កម្មក រ 
និយោជិត  នៅតាម បណា្តោ រោង - 
ចកៃ សហគៃស ចំនួន ៦៨ ០០ ០ 
នាក់ បានទទួល ការ បណ្តុះ- 
បណា្តោល ជំនាញ ទន់។

លោក អុតិ  សហំៃងបាន ឱៃយ ដ ឹង  
ទៀតថា មនុដណំាច ់ឆ្នា២ំ០ ២០ 
កៃសួង បានដក់ ចៃញ នូវ ផៃន ការ 
មៃ សមៃប់ អភិវឌៃឍ គៃឹះ សា្ថាន 
TVET រយៈ ពៃល ៥ឆ្នាំ ពី ឆ្នាំ 
២០២១ ដល់ ឆ្នាំ២០២៥ ដៃល 
គៃង ចំណាយ ថវិកា បៃមណ 
ចនំនួ ៤៩៣លាន ដលុា្លារ ដោយ 
ផ្តាត លើ យុទ្ធសាស្តៃ ចំនួន ៤។

លោកបាន បញ្ជាក់ថា៖«យុទ្ធ - 
សាស្តៃ ចនំនួ៤នោះគ ឺរមួមន ១ 
ការក សាង និង កៃលម្អ ហៃដ្ឋា- 
រច នាសម្ព័ន្ធ រូបវន្ត របស់ គៃឹះសា្ថាន 
អបរ់ ំបណ្តុះបណា្តោល បច្ចៃក ទៃ ស 
និង វិជា្ជាជីវៈ ២ការបំពាក់ ឧបករ ណ៍ 
បរកិា្ខារ នងិ សម្ភារ បណ្តុះ បណា្តោល 
៣ ការ ពងៃងឹ សមត្ថភាព អ្នកដឹក- 
នាំ គៃប់ គៃង មន្តៃី ជំនាញ និង គៃូ- 
បច្ចៃក ទៃស និង៤ ការបង្កើន 
បរិមណ និង គុណភាព ជំនាញ 
បច្ចៃក ទៃស  និង វិជា្ជាជីវៈ បៃកប- 
ដោយ បរិ យា ប័ន្ន យៃន ឌ័រ»។ 

ក្នុងនោះ លោក អុិត សំហៃង 
ក៏បាន លើកឡើង ពី កិច្ចខិតខំ 
បៃឹងបៃង  រប ស់ កៃសួងការងារ 
ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ការអប់រំ បណ្តះុ - 
បណា្តោល បច្ចៃកទៃស នងិ វជិា្ជាជវីៈ 
ក្នុង ការជំរុញ ការអភិវឌៃឍ កម្លាំង 
ពលកម្ម ជំនាញ  បៃកបដោយ 
គុណភាព និង បៃសទិ្ធ  ភាព  ដើមៃប ី

ឱៃយ ឆ្លើយតប ទៅនឹង តមៃូវការ 
ទីផៃសារ ការងារ ក្នងុ និង កៃ បៃទៃ ស  
ទៀត ផង។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«ស្ថិត ក្នុង 
បរបិទ នៃ ជំងឺ រាតតៃបាត ជាស កល 
កូ វីដ១៩ មកលើ បញ្ហា សុខភាព 
សាធារណៈ សៃដ្ឋកិច្ចសង្គមការ - 
អប់រំ  និង បណ្តុះ បណា្តោល និង ជីវ - 
ភាព រស់នៅ បៃចំាថ្ងៃ របស់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ការបាត់បង់ ការងារ 
ជាចៃើន ហើយ ថៃមទាំង ប ន្ទុ ច- 
បងា្អា ក់ ដល់ ការ អភិវឌៃឍ ឈាន 
ឡើង របស់ កម្ពុជា ផង ដៃ រ»។ 

បើ តាម លោក អុិត សំហៃង 
សមៃប់ ឆ្នា ំសិកៃសា២០ ២០-២០ - 
២១ នៃះ គិត តៃមឹ ខៃ មិថុនា មន 
សិកា្ខា កាមសិសៃសនិសៃសិតបៃម ណ   
ជិត ៤០ ០០០ នាក់ បាន និង កំពុ ង 
សកិៃសា ព ីចម្ងាយ ឬអន ឡាញ នៅ 
តាម គៃះឹ សា្ថាន អប់រំ បណ្តះុ បណា្តោ ល 
បច្ចៃក ទៃស និង វិជា្ជា ជីវៈ ទាំង 
សាលា រដ្ឋ  សាលា  ឯក ជន និង 
សាលា អង្គការ សមគម ទូទាំង 
បៃទៃស ។

លោក ភា រមៃយ ជាកម្មករ ម្នាក់ 
ធ្វើការ នៅ រោង ចកៃ មួយ ក្នងុ រាជ - 
ធានី ភ្នំ ពៃញ បាន ចាត់ ទុកការ - 
បណ្តុះ បណា្តោល ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស 
និង វិជា្ជា ជីវៈ ដល់ កម្មករ នៃះ ថា 
ជាការ បន្ថៃម នូវ ជំនាញ ដៃល 
កម្មករ សៃលាញ់ និង ពិត ជា 
ការ បៃសើរសមៃប់ កម្មករ។ 

លោកមើល ឃើញ ថា៖«បើ 
កម្មករ  ចៃះ ជំនាញ ផៃសៃង ទៀត 
កៃព ីធ្វើការ រោង ចកៃ គលឺ្អ ចៃើន 
ពៃះ ពួក គត់ ក៏អាច បៃកប របរ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន ដើមៃបី ចិញ្ចឹម ជីវិត នៅ 
ពៃល មន ការ បិទ ឬ បញ្ចប់ ការ - 
ងារ ពីរោង ចកៃអី ទៅ» ។

លោក ឌ ីថៃ ហ ូយា៉ា មន្តៃ ីកម្មវធិ ី
ផ្នៃក សិទ្ធិ ពលករ ចំណាកសៃុក  
នៃ មជៃឈមណ្ឌល សម្ព័ន្ធភាព ការ - 
ងារ កម្ពុជា  ហៅ កាត់ សង់ តៃ ល់ 
បាន លើកឡើងថា នៃះ គឺជា 
ជំហា ន មួយ ល្អ  ដៃល កៃសួង 
បាន លើកកម្ពស់ និង ជំរុញ ដល់ 
ការអប់រំ បណ្តុះបណា្តោល បច្ចៃក-  
ទៃស និង វិជា្ជាជីវៈ ទៅកាន់ បៃ ជា - 
ពលរដ្ឋ  ឱៃយ មនការយល់ដឹង។

ប៉ុន្តៃ លោក ចង់ឃើញ សា្ថា ប័ន 
ពាកព់ន័្ធគរួផ្តល ់តម្លៃដល ់ជនំា ញ 
ទំាងនៃះ...តទៅទំព័រ ៥

កម្មករ ...
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ឡាយ សា មាន

ភ្នំពេញៈ គណៈ កម្មាធិការអចិនៃ្តយ៍ 
នៃ រដ្ឋសភា បាន អនុ ម័ តយ ល់ពៃម នូ វ 
បៃក្ខជន ឈរឈ្មាះ ជា បៃធាន គណៈក ម្មា- 
ធិការជាតិ រៀបចំ ការបោះ ឆ្នាត(គជប) 
ថ្មីចំ នួន ២រូប  បនា្ទាប់ ពីបៃកាស ជៃើ ស- 
រើស រយៈពៃ ល៥ថ្ងៃ  និងបាន បញ្ជូន 
ទៅគណប កៃស បៃជាជន កម្ពុជា ដើ មៃបី 
ពិនិតៃយ និង ជៃើស រើស យក ១រូប  ក្នងុ 
ចំណោម នោះ ខណៈ លទ្ធ ផល អាច នឹង 
បៃកាស នៅ ក្នុង ខៃមិថុនា  ឆ្នាំ នៃះ។

បៃធាន រដ្ឋ សភា លោក ហៃង សំរិន 
កាលពី មៃសិល មិញ បាន ដឹកនាំ កិច្ចបៃជំុ 
គណៈ កម្មាធិ ការ អចិនៃ្តយ៍ រដ្ឋសភា តាម 
បៃព័ន្ធ វើដៃអូ  ដើមៃបី អនុម័ត យល់ ពៃម នូវ 
បៃក្ខ ជន បៃធាន គណៈ កម្មាធិ ការ ជាតិ- 
រៀបច ំការបោះ ឆ្នាតដៃ លមន លក្ខណ- 
សមៃបត្ត ិគៃប់ គៃន់ ចំនួន ២រូប ដើមៃបី បញ្ជ ូន 
ទៅ គណ បកៃសនយោបាយឱៃយជៃើ ស- 
រើស យកបៃក្ខជន ចំនួន១រូប  រួច ផ្ញើមក 
គណៈកម្មាធិ ការ អចិនៃ្តយ៍ រដ្ឋស ភា វិញ ។ 
   អ្នកនាំ ពាកៃយ រដ្ឋសភា  លោក ឡៃង 
ប៉ៃងឡុង បាន ថ្លៃង ក្នងុ សន្នសិីទ  កៃយ 
បញ្ចប ់កចិ្ចបៃជុ ំថា កៃយ ពរីដ្ឋសភាបាន 
បៃកាស ជៃើស រើស បៃក្ខជន ជាសា ធា- 
រ ណៈ ចំនួន ៥ ថ្ងៃ កាលពី ថ្ងៃទី ១១  ខៃ 
មិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី១៥  មិថុនា រដ្ឋសភាបាន 
ទ ទួល ឈ្មាះ បៃក្ខជន ដៃល មន សំណុំ 

បៃប បទ គៃប ់គៃន ់ចនំនួ២របូ ដើមៃប ីឈរ- 
ឈ្មាះ ធ្វើជា បៃក្ខ ជន បៃធាន(គជប)ថ្មី។ 

លោ ក បាន បន្តថា ៖ «សាធារ ណជន  
ទាំង២រូប នៃះ  ទី១មន ឈ្មាះ បៃជ្ញ 
ចន្ទ បច្ចុបៃបន្ន ជា បៃធាន គណៈ កម្មការ- 
ទី១នៃ រដ្ឋសភា និង ទី២ឈ្មាះ ការ 
លាន។ អ៊ីចឹ ង យើង ពិនិតៃយ ទៅបៃក្ខជន 
២រូប នៃះ មន លក្ខណៈ គៃប់ គៃន់ ឈរ 
ឈ្មាះ ជា បៃក្ខជន»។

លោកថា៖«ដចូនៃះ គណៈ កម្មាធ ិការ- 
អចិនៃ្ត យ៍ នៃ រដ្ឋ សភាស មៃច បញ្ជនូ 
បៃក្ខជន ទៅ សមៃប សមៃលួ ជាមួយ គណ- 
បកៃស បៃជាជន កម្ពជុា សុំឱៃយ គណបកៃស- 

បៃជាជន កម្ពុជា ជៃើស រើស ១រូប  ធ្វើជា 
បៃក្ខ ជន បៃធាន គជប»។

លោក ឡៃង ប៉ៃងឡុង បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ បន្ថៃម ថា តាមចៃបាប់ រដ្ឋ- 
សភា បាន កំណត់ ពៃល ឱៃយ គណ បកៃស 
សមៃច និង ជៃើសរើស រយៈ ពៃល៣ ថ្ងៃ 
ចាប់ពី ថ្ងៃទី១៥ ខៃមិថុនា នៃះ។ លោក 
ថា៖«តាម ចៃបាប ់ទកុពៃល យ៉ាង យរូ ៣ថ្ងៃ 
បុ៉ន្តៃ គណ បកៃស អាច សមៃច មុន ក៏បាន 
ដៃរ ប៉នុ្តៃ មនិឱៃយ លើស ព ី៣ថ្ងៃ បនា្ទាប ់មក 
រដ្ឋសភា នឹង ពិនិតៃយ ហើយ សមៃច ដាក់ 
ជូន សម័យ បៃជុំ ពៃញ អង្គ  ដើមៃបី បោះ- 
ឆ្នាត ផ្តល់ ទំនុក ចិត្ត» ។

លោក ឱៃយដឹង ថា ក្នុង កិច្ចការ នៃះ រដ្ឋ- 
សភា នឹង បៃកាស លទ្ធផល បៃធាន 
(គជប)ថ្មកី្នងុ អំឡុង ខៃមិថុនានៃះ ។

អ្នក នំាពា កៃយ  គណបកៃស បៃ ជា ជន  កម្ពជុា 
លោក សុខ ឥសាន បៃប់ភ្នពំៃញបុ៉ ស្តិ៍ថា  
គ ណ បកៃស មិ នទាន់  សមៃ ចនោះទៃ   
ពៃះ ករណី នៃះជា រឿង ផ្ទៃក្នុង ដៃល 
ជាអ្នក វាយ តម្លៃ និ ងពិ និ តៃយ ល ក្ខណ - 
សមៃប ត្តរិ ប ស់បៃ ក្ខជន ។

យ៉ាង ណា ក្ដ ីលោ ក ថា   ចំពោះ បៃក្ខ- 
ជន២ រូប  ដៃលឈ រឈ្មាះ បៃធាន 
(គជប)ថ្ម ី សមៃ ប់រូប លោក ផ្ទាល់សា្គាល់ 
លោ ក បៃជ្ញ ចន្ទ ខណៈលោក ការ 
លាន លោកថា មិនសូវបានដឹ ងបៃវ ត្តិ 
លម្អ ិតនោះទៃ។ 

លោក ថា៖ «បៃជ្ញ ចន្ទ ខ្ញុធំា្លាប់ សា្គាល់ 
ពីពៃះ ពីមុនគា ត់ធា្លាប់ នៅ ខុទ្ទ កាល័យ 
គណៈក ម្មកា រ កណា្តា ល គណប កៃសបៃជា- 
ជ នកម្ពជុា  កៃយ មកទៅ ធ្វើចៅ ហ្វាយ 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង តៃបូងឃ្មុ.ំ..កៃយម ក 
ទៀត គាត់ មកធ្វើជាតំ ណាងរាសៃ្ត  បុ៉ន្តៃ 
លោ ក ការ  លាន អត់ ដៃលសា្គាល់ បុ៉ន្តៃ 
គៃន់តៃ ដឹង ថា គាត់ ជាម នៃ្តចូីលនិវត្តន៍ 
នៅ ខាង មនៃ្ត ីសុខា ភិបាល» ។

អ្នក សមៃប សមៃលួ ផ្នៃក អង្កៃត  និង  
តស៊ូ មតិ នៃ គណៈកម្មា ធិការ ដើមៃបី ការ- 
បោះ ឆ្នាត ដោយ សៃរើនិង យុត្តិ ធម៌ នៅ 
កម្ពុជា ហៅ កាត់ ថា ខុម ែ្រហ្វល លោក 
កន សាវា ងៃស បាន ថ្លៃងថា ក្នងុនាម សង្គម- 

សុវីលិ នៅតៃ ជរំញុ ដល ់សា្ថាបន័(គជប)
ដៃល ដឹកនាំ ដោយ បៃធាន ថ្មីតៃូវ ធានា  
អ ពៃយា កៃតឹ និង យុត្តធិម៌ ជូន ម្ចាស់ ឆ្នាត។  

លោក បានប ញ្ជាក់ ថា៖«ទោះបី បៃ- 
ធាន(គជប)ថ្ម ីឬ ចាស ់កដ៏ោយ សមូឱៃយ 
ពិនិតៃយ មើល ឯករាជ ភាព ជាទូទៅ ក្នុង 
ការអនុវត្ត  និង គិត អំពី អ្វីដៃល ជា 
គោល ការណ ៍មន បៃយោជន ៍ដល ់ម្ចាស ់
ឆ្នាតកុឱំៃយ គតិព ីគោល នយោ បាយ របស ់
គណបកៃស  ទោះបី ខ្លួន ចៃញពី គណបកៃស 
ក៏ដោយ ហើយ សងៃឃឹម ថា ការអនុវត្ត 
របស់ បៃធានថ្មី មន ភាព ឯក រាជៃយ »។

លោក បៃជ្ញ ចន្ទ បៃធាន គណៈ- 
កម្មការ ទី១នៃ រដ្ឋសភា ដៃល បាន ឈរ 
ឈ្មាះ ជា បៃធាន(គជប)ថ្មី សុំ មិន 
អតា្ថាធិ បៃបាយ ជុំវិញ ការ សមៃច ចិត្ត របស់ 
លោក ក្នុងការ ឈរឈ្មាះ បៃកួត បៃជៃង 
យក តំណៃង នៃះ។ ចំណៃក លោក  ការ  
លាន  មិនអាច ទាក់ទង សុំការ បញ្ជា ក់ 
បាន នៅឡើយ  ទៃ កាលពីមៃសិលមិញ។ 

សូម ជមៃប ថា លោក សុិ ក ប៊ុន ហុក 
អតីត បៃធាន គណៈកម្មាធិ ការ ជាតិ- 
រៀបចំ ការបោះឆ្នាត តៃូវបាន គណៈ- 
កម្មាធកិា រ អចនិៃ្តយ ៍នៃ រដ្ឋសភាស មៃច  
អនុម័ត យល់ ពៃម ឱៃយ  ឈប់ ពីតួនាទី ជា 
បៃ ធាន(គជប) កាលពី ថ្ងៃទី៤   ខៃមិថុនា 
ឆ្នាំ២០២១ កៃយ ពី លោក បាន ស្នើ 
សំុលាលៃង ដោយ សារ មូល ហៃតុ សុខ- 
ភាព មិនល្អ៕

បេធាន និងសមាជិករដ្ឋសភាលើកដេអនុម័តក្នងុកិច្ចបេជំុកាលពីថ្ងេមេសិលមិញ។ រូបថត រដ្ឋសភា

រដ្ឋសភាអនុម័តយល់ព្រមនូវប្រក្ខជន២រូបសម្រប់ជ្រើសរើសជាប្រធាន(គជប)ថ្មី
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តពីទំព័រ២...ឱ្យអាចប្ៀប-
ធៀបគ្នានឹងការសកិស្ាទទូៅដើមបី្
ឱ្យពលរដ្ឋ ទទួលស្គាល់ពីតម្ល្
ន្ការសិក្សាលើជំនាញបច្ចក្-
ទ្សនិងវិជ្ជាជីវៈ។
បន្ថ្មពីន្ះលោកឌីថ្ហូ-

យ៉ាក៏ជរុំញឱយ្ក្សងួការងារគួរ
យកចិត្តទុកដាក់បណ្តះុបណ្តាល
ដល់ពលរដ្ឋជពិស្សយុវជន
នូវជំនាញដ្លអាចមានតមូ្វ-
ការក្នងុទីផ្សារជក់ស្តង្ដើម្បី
កាត់បន្ថយការប្ើប្ស់កមា្លាងំ
ពលកម្មជនំាញពីបរទ្សដល្
មិនម្នជជនជតិខ្ម្រច្ើន
លើសលប់។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ដចូជក្នងុ

វិស័យសំណង់ជដើមខ្ញុំឃើញ
ថាពលរដ្ឋខ្ម្រយើងធ្វើការងារ
សំណង់ន្ះដ្រ ប៉ុន្ត្មិនម្ន
ស្ថិតក្នុងលំដាប់កម្មករជំនាញ
នោះទ្ហើយតង្យកជនជតិ
វៀតណមឬជនជតិចិនអីមក
ធ្វើអីអី៊ចឹង។ការបណ្តះុបណ្តាល
វជិ្ជាជវីៈន្ះយើងសម្លងឹមើលថា
តើអ្វីដ្លជតម្ូវការក្នុងការ-
អភវិឌឍ្ប្ទស្ជតិយើងដើមបី្
ឆ្លើយតបទៅនឹងតមូ្វការបច្ចប្ុបន្ន
ឱ្យគត់បានដឹងថាព្លរៀន
ចប់មកបានការងារធ្វើនងិបាន

ប្ក់ខ្សមរម្យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់
ជីវភាពរបស់គត់»។
លោកធៀវអៀងនាយក

ក្ុមហ៊ុនអ៊ីសុី រី្រហ្វីជីរ្សិន
ដ្លធ្វើការលើបរិកា្ខារត្ជក់
បាននយិយថាធនធានមនសុស្
ដ្លមានជំនាញផ្នក្បច្ចក្ទ្ស
កំពុងត្មានទីផ្សារព្ះដោយ-
សរត្ពល្ន្ះបទ្ស្កម្ពជុ
កំពុងត្តូ្វការធនធានទំាងន្ះ
ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្ទ្ស។
លោកបញ្ជាក់ថាជក់ស្ត្ង

សមប្់ក្មុហ៊នុលោកកក៏ពំងុ
ត្ត្វូការអ្នកមានជនំាញទាងំ-
ន្ះបុ៉ន្ត្ធនធានដ្លមានពិត-
ប្កដពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យន្ះ
គឺមានតិចតួច។
លោកបានបន្ថម្ថា៖«ពលរដ្ឋ

យើងមិនសូវចូលចិត្តរៀនជំនាញ
បច្ច្កទ្សទ្ព្ះពួកគត់
យល់ថាធ្វើជងមើលទៅមិន-
ល្អមើលប៉ុន្ត្បើនិយយទៅ
តាមពាកយ្ខ្មរ្គ្ថាមនិល្អមើល
តល្្អសុីគបឺាននយ័ថាពកួគត់
គឺគ្ត្ូវការណស់។ប្អូនៗ
យើងមើលៗទៅប្អូនៗគួរត្
ស្វ្ងរកជំនាញបច្ច្កទ្សអី
វិញទៅ ព្ះទីផ្សារគ្កំពុង
ទូលាយ»៕

ថ្ង្ពុធទី១៦ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ក្រសួងអប់រំអបអរសាទរសិស្រសកម្ពជុាចំនួន២៣នាក់ដ្រល
ទទួលបានម្រដាយក្នងុកម្មវិធីប្រកួតគណិតវិទ្រយាអូឡំាព្រយាដ
វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
នៅថ្ងទី្១៥ខ្មិថុនាន្ះបានប្កាស
អបអរដល់សិស្សកម្ពជុចំនួន២៣នាក់
ដ្លបានទទួលជយលាភីម្ដាយមាស
ម្ដាយប្ក់ និងម្ដាយសំរឹទ្ធក្នងុកម្មវិធី
ប្កួតគណិតវិទ្យាអូឡំាព្យាដអាសីុ-សិង្ហបុរី
ឆ្នា២ំ០២១ក្នងុចំណោមសិស្ស២៨៧៦០
នាក់មកពី២៦ប្ទ្ស ដ្លបានចូលរួម
ការប្កួតប្ជ្ងន្ះ។
ក្សួងអប់រំបានឱ្យដឹងថាកម្មវិធីSAS-

MO តូ្វបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្នា២ំ០០៦
ដ្លជការប្កួតគណិតវិទ្យាធំជងគ្មួយ
នៅអាសីុ។នៅឆ្នា២ំ០២១ន្ះមានសិស្ស
ពូក្គណិតវិទ្យាចំនួន២៨៧៦០នាក់មកពី
២៦ប្ទ្សចូលរួមការប្កួតប្ជ្ង។
ក្សួងបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ២០២១ន្ះស-

លាអន្តរជតិតិចសសបានបញ្ជនូសិស្សា-
នុសិស្សឱ្យចូលរួមការប្កួតSASMOហើយ
ជលទ្ធផលគឺសិស្សចំនួន២នាក់បានទទួល
ម្ដាយមាស១នាក់ទទួលម្ដាយប្ក់៨
នាក់ទទួលម្ដាយសំរឹទ្ធនិង២នាក់ទទួល
បានជយលាភីកិត្តយិស។ ចំណ្កសលា
អន្តរជតិវីលដ៍កម្ពជុមានសិស្សចូលរួម
ប្កួតចំនួន១០នាក់ក្នងុនោះសិស្ស១នាក់
បានទទួលម្ដាយមាសនិង៩នាក់ទៀតបាន

ទទួលម្ដាយសំរឹទ្ធ។
ក្សួងអប់រំបញ្ជាក់ថា៖«ជមួយភាពជក់-

ស្តង្ និងស្តង់ដាខ្ពស់ន្ការប្កួតប្ជ្ង
SASMOមានគោលបំណងដើម្បីពងី្កសកា្តា-
នុពលន្ការគិតរបស់សិស្សានុសិស្សដ្ល
ចូលរួមការប្ឡង និងជួយពួកគ្ក្នងុការធ្វើ-
ឱ្យប្សើរឡើងនៅក្នងុមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា
ក៏ដូចជជំនាញក្នងុការគិតគូរខ្ពស់ជងមុន»។
ចំណ្កគណៈគ្ប់គ្ងសលាអន្តរជតិ

វីលដ៍កម្ពជុបានឱ្យអបអរដល់សិស្សរបស់ខ្លនួ
ដ្លបានទទួលម្ដាយថា្នាក់អន្តរជតិក្នងុ

ការប្កួតប្ជ្ងសិស្សឆ្នើមផ្នក្គណិតវិទ្យា
អូឡំាព្យាដកមិ្តស្តង់ដាអន្តរជតិន្ះ។
គណៈគ្ប់គ្ងសលាន្ះលើកឡើង

ថា៖«យើងខ្ញុំពិតជមានមោទនភាពជខ្លាងំ
ចំពោះប្អនូៗនិងសូមកោតសរសើរពីសមត្ថ-
ភាពនិងភាពឈ្លាសវ្របស់ពួកគត់។ស-
លាជឿជក់យ៉ាងមុតមំាថាប្អនូ ៗសិស្សានុសិស្ស
របស់ពួកយើងនឹងកា្លាយទៅជជំហរដ៏រឹងមំា
មួយសម្ប់សង្គមគួ្សរនិងជធនធាន-
មនុស្សដ៏ប្ព្ក្នងុការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្ទ្ស
ជតិយើងទំាងមូលនាថ្ង្អនាគត»៕

សិសេសកម្ពុជាដេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបេកួតគណិតវិទេយាអូឡាំពេយាដ។រូបថតក្សួងអប់រំ

កម្មករនិយោជិត...

បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់រដូវកាលដ៏អស្ចារ្យការប្កួត
បាល់ទាត់UEFA Champions League
កាលពីខ្មនុក្មុហ៊នុស្បៀរHeineken®
នៅត្បន្ដផ្ដល់ជូននូវបទពិសោធតាមដាន
ការប្កួតបាល់ទាត់លំដាប់ថា្នាក់ពិភពលោក
មួយផ្ស្ងទៀតដល់អ្នកគំទ្របស់ខ្លួនគឺ
ការបក្តួUEFAEURO2020។ក្នងុនាមជ
អ្នកឧបត្ថម្ភធំថា្នាក់អន្ដរជតិផ្លូវការប្ចាំតំបន់
អឺរ៉ុបUEFAEURO2020ក្ុមហ៊ុនស្បៀរ
Heineken®សូមអញ្ជើញអ្នកគំទ្វិស័យ
បាលទ់ាត់កម្ពជុដល្ទន្ទងឹរងច់ាំយរូមកហើយ
ចូលរួមទស្សនាការប្កួតបាល់ទាត់ដ៏ស្វិត-
ស្វាញលំដាប់ថា្នាក់ពិភពលោកមួយន្ះ។
ជការចាបផ់្ដើមយទុ្ធនាការន្ះក្មុហ៊នុស-្

បៀរHeineken®សូមណ្នាំនូវយុទ្ធនាការ
ជសកលរបស់ខ្លួនគឺ«រីករាយជមួយភាពជ
ដ្គូប្កួត» (“Enjoy theRivalry”)
ដ្លមានជវីដ្អូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(TVC)
ពិស្សសម្ប់ទស្សនិកជនដ្លគំទ្ការ-
ប្កួតដ៏ខ្លាំងកា្លា រវាងក្ុមបាល់ទាត់នៅតំបន់
អឺរ៉ុបដ្លខ្លួនព្ញចិត្តប្កបដោយការ-
ទទួលខុសត្ូវដោយភាពស្ស់ស្យ។
UEFAEURO2020នឹងត្ូវរៀបចំឡើង

ដោយប្ទ្សចំនួន១១ជលើកដំបូងដើម្បី
អបអរខួប៦០ឆ្នាំន្ការប្កួតដោយវគ្គ-
ផ្តាចព់្ត័្នងឹបព្្តឹ្តនៅកឡីាដា្ឋានWembley
នៅទីក្ុងឡុងដ៏។ការប្កួតនឹងចាប់ផ្តើមនៅ

ថ្ង្ទី១២ខ្មិថុនា វ្លាមោ៉ាង២ទៀបភ្លឺ
(មោ៉ាងនៅកម្ពុជ) រហូតដល់វគ្គផ្តាច់ព្័ត្នៅ
ថ្ងទ្១ី២ខក្ក្កដាវល្ាមោ៉ាង២ទៀបភ្លឺដោយ
មានបទ្ស្ចនំនួ២៤តស៊ូដណ្តើមយកឋានៈ
ជជើងឯកអឺរ៉ូ២០២០។
លោកLoic de Laubriereប្ធានផ្ន្ក

ទផីស្ារន្ក្មុហ៊នុHEINEKENCambodia
បានមានប្សសន៍ថា៖«យើងធ្វើអ្វីៗគ្ប់
យ៉ាងដើម្បីបំព្ញចិត្តអតិថិជនរបស់យើង។
យើងដងឹថាបជ្ជនកម្ពជុគទំ្យ៉ាងខ្លាងំទៅ

លើវិស័យបាល់ទាត់ហើយក្ុមហ៊ុនស្បៀរ
Heineken® ក៏ទទួលស្គាល់ដូចគ្នាដ្រ។
ដចូ្ន្ះយើងពតិជរភំើបណស់ដល្នាមំកជនូ
ដល់អតថិជិនរបស់យើងនវូការប្កតួបាលទ់ាត់
លំដាប់ថា្នាក់ពិភពលោកចំនួន២គឺUEFA
ChampionsLeagueនិងUEFAEURO
2020»។ ចាប់ពីថ្ង្ន្ះ រហូតដល់ថ្ង្ទី៣១
ខ្កក្ដដារាល់ការបញ្ជាទញិស្បៀរHeine-
ken®ឈុត១២កំប៉ុងចំនួន១ក្សនិង
ទទួលបានដបទឹកនិងមួកHeineken® 

EURO មួយដ្លផលិតមានចំនួនកំណត់។
ប្ូម៉ូសិនន្ះមានត្នៅលើការបញ្ជាទិញតាម
អនឡាញតាមស្វាដឹកដល់ផ្ទះ រួមមាន
Nham24,Grab,Muuveនងិfoodpanda
ព្មទាំងតាមបណ្តាផ្សារទំនើបFairplus
មួយចំនួន។លើសពីន្ះទិញស្បៀរ
Heineken®ក្ស២៤កំប៉ុងឬដបចំនួន១
ក្សពីផ្សារទំនើបអីុអនម៉លទាំង២សខឬ
ផ្សារទំនើបមា៉ាកូ្នឹងទទួលបានដបទឹក
Heineken®EUROដ៏ស្ស់ស្អាត។បើទិញ
ស្បៀរHeineken®៦កំប៉ុងឬដបក្នុងមួយ
យរួពីSmileshopKIWIAEONMaxValue
ឬCircleKក៏នងឹទទលួបានមកួHeineken®
EUROជកាដូបន្ថ្មផងដ្រ។
មានការប្ូម៉ូសិនពិស្សដោយផ្ដល់ជូននូវ

អាវយឺតHeineken® EUROដ្លផលិត
ចញ្មានកណំត់ជមយួការរចនាដ៏ទាកទ់ាញ
ចំនួន៥ម៉ូដផ្ស្ងគ្នា។ ក្ុមហ៊ុនស្បៀរ
Heineken®លើកទឹកចិត្តដល់ទស្សនិកជន
ឱ្យគំទ្ការប្កួតដោយទំនួលខុសតូ្វនិង
រក្សាគមា្លាតជនិច្ចនៅព្លច្ញទៅទីសធារ-
ណៈផស្ង្ៗហើយបើពសិគ្ឿងសវ្ងឹសមូកុំ
បើកបរ។
ដើម្បីដឹងព័ត៌មានលម្អិតអំពីយុទ្ធនាការនិង

ប្ូម៉ូសិនរបស់Heineken®នៅកម្ពុជសូម
តាមដានFacebookpage: របស់យើងខ្ញុំ
តាម៖www.facebook.com/heineken៕ 

HEINEKENផ្តល់ជូនរង្វាន់ពិស្រសក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍UEFAEURO2020
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យ៉ាងហោចមនុស្ស
១០នាក់ស្លាប់និង
១៦នាក់រងរបួសក្នងុ
គ្ះអគ្គភ័ិយ៥ខ្

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ មនុសៃស យ៉ាង ហោច- 
ណាស់ ១០នាក់ បាន ស្លាប់  និង 
១៦នាក ់ទៀត រងរបសួ ក្នងុ គៃះ- 
អគ្គិភ័យ ទូទាំង បៃទៃស ក្នុង រយៈ-
ពៃល ៥ ខៃ  ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ។ នៃះ បើ 
យោង  តាម ទនិ្ននយ័  ដៃល ភ្ន ំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ទទលួ បាន ព ីគណៈកម្មា ធកិារ-  
ជាតិ គៃប់គៃង គៃះ មហន្តរាយ ។

ទនិ្ននយ័ ស្ដពី ីផល ប៉ះពាល ់ នងិ 
ខូចខាត ដោយ គៃះ មហន្តរាយ 
នៃ អគ្គិភ័យ នោះ បង្ហាញ ថា  ក្នុង 
រយៈ ពៃល ៥ខៃនៃ ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ  
មន គៃះ អគ្គិភ័យ កើត ឡើង 
២៣៤លើក  និង បានបង្ក ឱៃយ ឆៃះ 
ខចូខាត ផ្ទះ សរបុ ២៣១ខ្នង  តបូ- 
លក ់ដរូ ៦៧តបូ  ឃ្លាងំ ស្តកុ ទនំញិ 
ចំនួន ៨  រោង ចកៃ ចំនួន ៨  អគារ- 
រដ្ឋបាល សធារណៈ ចនំនួ ១៧  នងិ  
សលារៀន ចនំនួ ៣  ពៃមទាងំ ឆៃះ 
ខចូ ខាត ចម្ការ ដណំា ំចនំនួ ៨ កន្លៃង  
និង ពៃឈើ ចំនួន ៧កន្លៃង ផង ដៃរ ។

តាមរយៈ ទនិ្ននយ័ នៃះ  ខៃត្ត កពំត  
តៃវូបាន ចាតទ់កុ ជា ខៃត្ត «គរំ»ូ  ដៃល   
មន ករណី គៃះអគ្គិភ័យ កើត- 
ឡើង តៃ១ករណី  និង ខូចខាត ផ្ទះ 
តៃ ១ខ្នង  ខណៈ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
មន ករណី គៃះ អគ្គិភ័យ កើត-
ឡើង ចៃើន ជាងគៃ បំផុត  និង មន 
ការខូចខាត ចៃើន ជាងគៃ បំផុត  
ក្នងុ ចណំោម រាជធាន ី-ខៃត្ត ទទូាងំ 
បៃទៃស  បនា្ទាប់មក គឺ ខៃត្ត បាត់- 
ដបំង។ ប៉នុ្តៃ ខៃត្ត ដៃល មន មនសុៃស   
ស្លាប់ ក្នុង ករណី គៃះ អគ្គិភ័យ 
ចៃើន ជាង គៃ  គឺ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង 
ដៃលមន អ្នកស្លាប់ រហូត ដល់ 
៥នាក់  និង របួស ម្នាក់  ខណៈ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ មន អ្នកស្លាប់ 
២នាក់  និង របួស ១២នាក់។

លោក នៃត វនា្ថា  បៃធាន នាយក-
ដ្ឋាន នគរបាល បង្ការ ពន្លត ់អគ្គ ិភយ័  
និង សង្គៃះ នៃ កៃសួង មហាផ្ទៃ  
ថ្លៃង ថា ៖«ករណី គៃះ អគ្គិភ័យ  
ភាគចៃើន កើតឡើង ដោយសរ 
ករណី ផ្ទុះ ឆ្លង ចរន្តអគ្គិសនី  និង 
ការបៃើបៃស់ ភ្លើង ខ្វះ ការបៃុង- 
បៃយ័ត្ន  របស់ ម្ចាស់ ផ្ទះ ម្ចាស់ 
ចម្ការ  ម្ចាស ់អង្គភាព  នងិ ម្ចាសទ់-ី 
តាំង អាជីវកម្ម»។

លោក វនា្ថា ទទួលស្គាល់ ថា ៖ 
« ការចុះ បៃតិបត្តិការ ជួយ សង្គៃះ  
នងិ ពន្លត ់អគ្គភិយ័ របស ់កង កម្លាងំ 
នគរបាល ពន្លត់ អគ្គិភ័យ នាពៃល 
កន្លងមក នៅ មន កមៃិត  ដោយ- 
សរតៃ កង្វះ មធៃយោបាយ រថយន្ត- 
ពន្លត់ អគ្គិភ័យ ទំនើបៗ  និង ឧប-
ករណ៍ ការពារ...តទៅទំព័រ ៧

 រី  សុ ចាន់ 

ស្ទឹង តេងៈ  សត្វ ផៃសោត  ១ 
កៃបាលទម្ងន់   ១៨០  គីឡូ កៃម  
បាន ងប់ កាល ពី ថ្ងៃទី១៤   ខៃ 
មិថុនា  ក្នុង កន្លៃង ដៃល វា រស់- 
នៅ  ក្នុងអន្លង់ ផៃសោត អូរ ឈើ- 
ទាល ក្នុង ឃុំ ពៃះ រំកិល  សៃុក បុរី- 
អូរ ស្វាយ សៃន ជ័យ ខៃត្ត ស្ទឹង- 
តៃង   ដោយ  សងៃស័យ បណា្ដាល 
មកពី វ័យ ចំ ណាស់ ។ 

 លោក  សន   បា៉ាន់   មៃភូមិ 
អន្លង់ ស្វាយ  ឃុំ ពៃះ រំកិល  និង 
ជា បៃធាន កៃុម ឆ្មាំ ទន្លៃ  បៃប់    
ភ្នំ ពៃញប៉ុស្តិ៍  នៅ ថ្ងៃទី ១៤  ខៃ 
មថិនុា ថា  ផៃសោត នៃះ មន បៃវៃង   
២៣០  សង់ ទី ម៉ៃតៃ  និង តៃូវ 
បាន បៃជា នៃសទ បៃទះ ឃើញ 
ងប់   ពៃលដៃល  កំពុង បង់- 
សំណាញ់។  

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« យើង វាយ- 
តម្លៃ ផៃសោត របស ់យើង ចុះ ធ្វើការ  

( ដូច ) រាល់ ដង អី៊ចឹង ។  ( ស្លាប់ )   
នៅ ខ្ទង់ ថ្ងៃទី  ១២  ( មិថុនា )  
ពៃល លា្ងាច ពៃះ ថ្ងៃទី   ១២   
ពៃល ពៃឹក   យើង ចុះ ធ្វើ ការ  
ផៃសោត នៅ ទាំង  ២  ទៃ ។ អ៊ីចឹង វា 
បាត់ នៅ ពៃល លា្ងាច ហ្នឹង ហើយ 
ពៃះ ថ្ងៃទី១៣   យើងរ កវា អត់- 
ឃើញ ។   ថ្ងៃ ទី១៤   ទៅ បាន 

បៃទះ ឃើញ  ( ស្លាប់ ) » ។ 
 លោក បន្ត ថា ៖ « បៃជា នៃសទ 

គាត់ ធ្វើ នៃសទ បង់ សំណាញ់ 
ពៃល យប ់។   អ៊ចីងឹ គាត ់ជបួ គាត ់
បៃទះ ឃើញ ទៅ ក៏ រាយ ការណ៍ 
មក មៃឃុំ ។  កៃុម ឆ្មាំ យើង ក៏ 
ចុះទៅ មើល នៅ កន្លៃង ហៃតុ- 
ការណ៍ ដៃល កើត ឡើង ហ្នឹង »  ។ 

  លោក បន្ត ថា   ផៃសោត នៃះ 
តៃូវបាន កៃុម ការងរ ជំនាញ 
យក ទៅ ពិនិតៃយ ដើមៃបី ធ្វើ កោ- 
សលៃយ វិច័យ ។  

  លោក   បា៉ាន ់ ថ្លៃ ង ថា ៖  « អ៊ចីងឹ 
វា ក៏ សោកស្តាយ មៃនទៃន ហើយ ។  
វា នៅ តៃ   ២  សោះ ។  ឥ ឡូ វបាត់  
១ ទៀត   វា នៅ សល់ តៃ  ១»  ។ 

 លោក សៃង  ទៀក   នាយក 
បៃចំា បៃទៃស នៃ មូល និធិ អភរិកៃស 
និង សង្គៃះ សត្វ ពៃ កម្ពុជា  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុ ស្តិ៍នៅ ថ្ងៃទី ១៤ 
ខៃ មិថុនា   ថា  ផៃសោត ដៃល ស្លាប់ 
នៃះ គ ឺជា ផៃសោត ញ ី ហើយ បនា្ទាប ់
ពី ពិនិតៃយ មើល សក សព ផៃសោត 
នៃះ គឺ មិន មន ស្លាក ស្នាម អ្វី 
នោះ  ទៃ នៅ លើ ដង ខ្លនួ ផៃសោត នោះ ។  

 លោក ថ្លៃង ថា ៖   « យើង សងៃសយ័ 
ជំហាន ដំបូង បៃហៃល ជា សក- 
សព ហ្នងឹ ចាស់ស្លាប់  វា  បៃហៃល 
ជា ស្ថិត នៅ ក្នុង អាយុ បៃហាក់- 
បៃហៃល ២៥ ទៅ ៣០ ឆ្នា ំ  ដចូ្នៃះ  

ផៃសោត អាច រ ស់ បា ន បៃហៃល 
តៃឹម អាយុ ពី ២០ ទៅ ៣០ ឆ្នាំ 
ហ្នឹង ឯង »។  

 លោក ថ្លៃង ថា   បនា្ទាប ់ព ីធ្វើការ- 
កត់តៃ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧  ផៃសោត 
នៅ អន្លង់ អូរឈើ ទាល ដៃល 
ជាប់ ពៃំដៃន បៃទៃស ឡាវ មន 
ចំនួន ៣ កៃបាល ។ នៅ  ខៃ មៃស 
ឆ្នាំ ២០២១   ផៃសោត ១ កៃបាល 
បាន ស្លាប ់នងិ ចងុ កៃយ នៅ ខៃ 
មថិនុា នៃះ   ស្លាប ់១ កៃបាល ទៀត 
បច្ចុបៃបន្ន    នៅ សល់ តៃ ១ កៃបាល។   
កៃុម ផៃសោត នៅ អន្លង់ ឈើ ទាល 
គឺ ជា កៃុម ស្ថិត នៅ ប៉ៃក ខាង លើ  
ហើយ មិន ដៃល មក ជួប គា្នា ជា- 
មួយ កៃុម ផៃសោត នៅ អន្លង់ កាំ ពី 
ដៃល នៅ ប៉ៃក ខាង កៃម នោះ 
ទៃ  ដូច្នៃះ មន ការ បារម្ភ អំពី 
ការបង្ក កំណើត   ដោយសរ  
បញ្ហា ជំ នាប់ ចៃើន។ មុន ឆ្នា២ំ០០៧   
ផៃសោត នៅ អន្លង់ ឈើទាល  មន 
ចំនួន ១៥ កៃបាល ៕  

តពីទំព័រ ១...ចាក់ វា៉ាក់ សំង 
កូ វីដ ១៩  តាម បណា្ដា ខៃត្ត ខាង- 
មខុ នៃះ  មន ចំនួន  ៥ ខៃត្ត  ដើមៃបី 
បង្កើន ភាព ស៊ា ំក្នងុ បៃជា ពលរដ្ឋ   
ឈាន ទៅ ទប់ស្កាត់ ការ ឆ្លង រីក- 
រាល ដល នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩   ក្នុង 
នោះ មន ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ   ខៃត្ត 
កំពង់ ស្ព ឺ  ខៃត្ត តាកៃវ ខៃត្ត កំពង់- 
ចាម   និង ខៃត្ត ស្វាយ រៀង » ។  

គួរ រំ ឭក ថា   មនៃ្តី រាជ ការ   កង 
កម្លាងំ បៃដប ់អាវធុ គៃប ់បៃភៃទ   
និង កៃុម គៃូ ពៃ ទៃយ ជួរ មុខ បាន 
ទទលួ ការ ចាក ់វា៉ាក ់សងំ រចួ រាល ់
មុន ពៃល មន យុទ្ធ នា កា រ ចាក់- 
វា៉ាក់ សំង ជូន បៃ ជា ពល រដ្ឋ  និង 
កម្មករ  កម្មការិ នី ធម្ម តា ។ 

 លោក សៃី   ឱ  វណ្ណ ឌីន   អ្នកនាំ-  
ពាកៃយ កៃសួង សុខាភិ បាល   និង 
ជា បៃធាន គណៈ កម្មការ ចពំោះ 
កចិ្ច ចាក ់វា៉ាក ់សំង បង្ការ ជងំ ឺកវូដី-  
១ ៩ កៃប ខ័ណ្ឌ ទូ ទាំង បៃទៃស 
ធា្លាប់ បាន លើក ឡើង កាល ពី 
ថ្ងៃទី ៨ ខៃ មិថុនា  កន្លង មក ថា   
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី  ហុ៊ន   សៃន  
សមៃច ដក់ ផៃន ការ នៃ ការ- 
ចាក់ វា៉ាក់ សំង បង្ការ វីរុស កូវី ដ- 
១៩   របស ់កៃ សងួ សខុា ភបិា ល  
និង គណៈ កម្មការ ចំពោះ កិច្ច 
នៃះ  ទៅ កាន់ តំបន់ នៃ ខៃត្ត មួយ 
ចនំនួ   ដៃល មន ហា ន ិភយ័   នងិ 
មន កម្មករ   កម្មកា រិនី ចៃើន   
បនា្ទាប់ ពី រាជ ធានី ភ្នំពៃញ។ 

 លោក សៃ ីថា ៖ « ការ ចាក ់វា៉ាក-់ 
សំង ទៅ តា ម បណា្ដា ខៃត្ត នៃះ 
ដៃរ   មិន មៃន នៅ ទូទំាង ខៃ ត្ត ទំា ង- 
អ ស់ទៃ គឺ កៃ សួង នឹង រីស អា- 
ទិភាព ទៅ តាម ទី តាំង   ដៃល ជា 

ទី តាំង មន ការ ផ្ទុះ ចៃើន  ហើយ 
ក៏ ជា ទី តំាង ដៃល មន ហានិ ភ័យ  
និង ជា ខៃត្ត ដៃល មន កម្មករ   
កម្មកា រិ នី រស់ នៅ ទី នោះ ចៃើន 
ដៃរ » ។   

 លោក   ឥត   សរា៉ាត ់ បាន ថ្លៃង  
ថា  សរុប ចំនួន បៃជា ពល រដ្ឋ  
កម្មករ កម្មកា រនិី   ដៃល តៃូវ ចាក ់
វា៉ាក់ សំង ក្នុង ខៃត្ត ទាំង ៥ នៃះ  
មន ចំនួន ជាង ១,២៤ លាន 
នាក់   ក្នុង នោះ កង ទ័ព ទទួល 
ខុស  តៃវូ ចាក់ ចំនួន ៨៣៩  ២៩ ៤   
នា ក់  និង ខា ង សុខា ភិ បាល 
បណា្ដា ខៃត្ត ទទួល ខុស តៃូវ ចាក់ 
ចំនួ ន ៤០០   ៧២៧ នាក់ ។ 

   លោក   ទៀ  បាញ់  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសងួ ការ ពារ ជាត ិ  ក ៏បាន ថ្លៃង 
បៃប ់អ្នក សរ ពត័ ៌មន បនា្ទាប ់ព ី
បញ្ចប ់កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ ថា  យទុ្ធនា- 
ការ ចាក់ វា៉ាក់ សំង ជូន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ   នៅ បណា្ដា ខៃត្ត ទាំង ៥ 
នា ពៃល ខាង មខុ នៃះ   ខៃត្ត ដៃល 
នងឹ តៃវូ បើក ចាក ់មនុ ដបំងូ គៃ  គ ឺ
នៅ ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុ ចាប ់ព ីថ្ងៃទ ី
២១ ខៃ មិថុនា   ត ទៅ  ។   

  លោក មន បៃសសន៍ ថា ៖    
« យើង កំពុង តៃ តៃៀម បៃុង- 
បៃៀប ទទួល នូវ ភារ កិច្ច ថ្មី ទៀត 
គ ឺនងឹ ចុះ ចាក ់វា៉ាកស់ងំ នៅ តាម 
ខៃត្ត ដៃល បានរៀ ប ច ំកណំត ់រចួ 
ហើយ តាម ការ បៃង ចៃក ភារកចិ្ច 
របស់ គណៈ កម្មកា រ ចំពោះ កិច្ច 
ចាក់ វា៉ាក់ សំង បង្ការ ជំងឺ កូ វីដ ១៩   
ហើយ យើង ក៏បាន បៃជុំ តៃៀម 
ក្នុង ការ ទទួល យក ភារ កិច្ច ដ៏ 
ឧត្តុង្គ ឧត្តម ថៃម ទៀត ផង ដៃរ » ។  

  លោក   ទៀ  បាញ់  បាន បន្ថៃម 

ថា   ការ បំពៃញ ភារ កិច្ច ក្នុង 
យុទ្ធនា ការ ចាក់ វា៉ាក់ សំង ក្នុង 
ខណ្ឌ ទំាង ៦  ក្នងុ ភូមិ សស្តៃ រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ របស់ កង យោធ- 
ពល ខៃម រ ភូមិន្ទ   គឺ បាន អុ វត្ត 
តាម ការ បៃគល់ ភារកិច្ច ពី លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី  ហ៊នុ   សៃន   បាន 
ធ្វើ ឱៃយ យុទ្ធនា ការចាក់ វា៉ាក់ សំង 
ក្នុង អតីត តំបន់ កៃហម ទទួល 
ជោគ ជ័យ   ដៃល មន បរិមណ 
អ្នក ចាក់ បាន ចៃើន   ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ដ៏ ខ្លី ។  

 លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖   « ការ- 
បៃឈម  បៃយុទ្ធ បៃឆំង ជា មួយ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  គឺ ជា រឿង មួយ ថ្មី  
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  ដៃល យើង 
ពុំ ធា្លាប់ ជួប បៃទះ   ហើយ ក៏ ជា 
សមរ ភូមិ បៃយុទ្ធ ជា មួយ ខា្មាំង 
គា្មាន រូបរាង   និង គា្មាន សៃមោល  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ យើង ធ្វើ ផង  រៀន- 
សូតៃ ផង » ។ 

 ដោយ ឡៃក   គតិ តៃមឹ លា្ងាច ថ្ងៃ 
១៤   ខៃ មថិនុា  កម្ពជុា បាន ចាក-់ 
វា៉ាក ់សងំ ដល ់បៃជា ពល រដ្ឋ បាន 

ជាង ៣ លាន នាក់  ដោយ ក្នុង 
នោះ ពលរដ្ឋ ដៃល ជា អ្នក ចាក់- 
វា៉ាក់ សំង ទី ៣ លាន នឹង ទទួល 
បាន បៃក់ ឧ បត្ថ ម្ភ ចំនួន ១០ 
លាន រៀល ផង ដៃរ ពី នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី កម្ពុជា ។  

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី   ហ៊ុន   
សៃន   បាន សរសៃរ លើ បណា្ដាញ 
សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ថា  បុគ្គល 
ដៃល បាន ចាក់ វា៉ាក់ សំង ទី ៣ 
លាន  គឺ អ្នក សៃី  ស៊ុ សំអឿ ន   
អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ   ជា ស្តៃី មៃម៉ាយ 
រស់ នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ជ័យ ជំនះ  
ខៃត្ត កណា្ដាល ។ 

លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីបញ្ជាក ់
ថា   ដូច មុនៗ ដៃរ   សមៃប់ 
មនុសៃស ទី ១ លាន  មនុសៃស ទី ២ 
លាន។ អ្នក សៃី   ស៊ុ   សំអឿន 
ដៃល ជា មនុសៃស ទី ៣ លាន   នឹង 
ទទួល បាន ជំនួយ ឧប ត្ថម្ភ នូវ 
ទឹក បៃក់ ចំនួន ១០ លាន រៀល 
ដៃល  លោក សៃី   ឱ វណ្ណ ឌី ន 
បៃធាន គណៈ កម្ម ការ ចពំោះ កិច្ច 
ចាក ់វា៉ាក ់សងំ បង្ការ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ 

កៃប ខ័ណ្ឌ ទូទាំ ង បៃទៃស នឹង 
យក ទៅ ជូន ផ្ទាល់ ។  

 លោក  ហ៊ុន  សៃន   បាន 
បញ្ជាក់ ថា ៖  « យើង សមៃច 
បាន នូវ ការ ចាក់ វា៉ាក់ សំង ចំនួន 
៣០ ភាគរយ នៃ ចំនួន ដៃល តៃូវ 
ចាក់   ដៃល នៃះ ជា ជោគ ជ័យ ដ៏ 
ធ ំក្នងុ ដណំើរ ឆ្ពោះ ទៅរក គោល- 
ដៅ ១០ លាន នាក់ ដៃល តៃូវ 
ចាក់ » ។   រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា   
បាន ដក់ ចៃញ ផៃន ការចាក់ វា៉ាក់- 
សំង ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ អាយុ 
ចាប់ ពី  ១៨ ឆ្នាំ ឡើង   ហើយ នៅ 
ក្នុង ខៃ មិថុនា នៃះ វា៉ាក់ សំង 
បៃមណ   ៤ ,៥ លាន ដូ ស   នឹង 
ដឹក មក ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា 
ដៃល ជា ការ ជួយ ឱៃយ កម្ពុ ជា មន 
វា៉ាក់ សំង គៃប់គៃន់ សមៃប់ 
ចាក់ ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ ។  កម្ពុជា 
នឹង សមៃច ការចាក់ វា៉ាក់ សំង  
ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ ចំនួន ១០ 
លាន នាក់   នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ 
នៃះ   ឬ យ៉ាង យូរ បំផុត នៅ ដើម 
ឆ្នាំ ២០ ២២ ៕ 

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលើកសត្វផេសោតដេលងាប់ ដក់ចូលទូក ដើមេបី យក ទៅ 
ពិនិតេយមើល  ។ រូបថត កៃសួងព័ត៌មន

ពេទេយយោធាពិនិតេយឯកសារចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ ជូនពលរដ្ឋ ក្នងុសងា្កាត់ស្ទងឹមានជ័យ  ។ រូបថត ហុង មិនា

ក្សួងការពារជាតិ...

សត្វផ្សោត១ក្បាលទៀតងាប់នៅអន្លង់អូរឈើទាលដោយវ័យចំណាស់



តពទីពំរ័ ៦...សវុត្ថិភាពសម្រាប់
បំពាក់ឱ្រាយមន្ត្រាីកងពន្លត់អគ្គិភ័យ»។
ដោយពិនិត្រាយឃើញការលំបាក

របស់មន្ត្រាីពន្លត់អគ្គភិយ័ក្នងុព្រាល
បំព្រាញភារកិច្ចជួយសង្គ្រាះ និង
ពន្លត់អគ្គិភ័យក្នុងទីតាំងឃ្លាំង-
ស្តកុទនំញិរោងចក្រាសហគ្រាស
នងិសណំង់អគារខ្ពស់ៗ ពសិ្រាស
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រាញកន្លងមកនៅ
ថ្ង្រាទ១ី៤មថិនុាអគ្គស្នងការដ្ឋាន-
នគរបាលជាតិបានផ្ដល់រថយន្ត-
ពន្លត់អគ្គភិយ័ចនំនួ១គ្រាឿងដល់
នាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត-់
អគ្គភិយ័នងិសង្គ្រាះ។ឯ១គ្រាឿង
ទៀតផ្តល់ដល់ស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលរាជធានីភ្នំព្រាញ ដើម្រាបីប្រាើ-
ប្រាស់ក្នងុប្រាតបិត្តកិារជយួសង្គ្រាះ
និងពន្លត់អគ្គិភ័យ។
បើតាមលោកវនា្ថារថយន្តពន្លត-់

អគ្គិភ័យន្រាះមានអត្ថប្រាយោជន៍
ច្រាើនជាងរថយន្តដ្រាលកម្ពជុាធា្លាប-់
បានប្រាើប្រាស់កន្លងមក ដោយ-
សាររថយន្តន្រាះអាចផ្ទកុទកឹបាន
៨ពាន់លីត្រា និងបាញ់ទឹកច្រាញ
បានលឿន ក្នុងរយៈកម្ពស់ជាង
៣០ម៉្រាត្រា ជាពិស្រាសអាចសា្វាន
បុកជញ្ជាំងបានថ្រាមទៀតផង។
លោកបានអពំាវនាវដល់ប្រាជា-

ពលរដ្ឋ និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំង-
អស់ បន្តការប្រាុងប្រាយ័ត្នខ្ពស់
ចពំោះករណីអគ្គភិយ័ដ្រាលត្រាងត្រា
កើតឡើងជារឿយៗ មិនថាក្នុង
រដូវវស្រាសាឬរដូវប្រាំង។ដូច្ន្រាះក្នុង
គ្រាហដ្ឋាននីមួយៗគប្រាបីមានឧប-
ករណ៍សង្គ្រាះបឋមដចូជាបពំង-់

ពន្លត់អគ្គិភ័យជាដើម ហើយ
បើទោះបីជាមន្រា្តីជំនាញមានរថ-
យន្តនងិសមា្ភារទនំើបក្តីកប៏ងប្អនូ
មនិត្រាវូធ្វ្រាសប្រាហ្រាសនោះឡើយ។
ក្នងុករណីមានគ្រាះអគ្គភិយ័កើត-
ឡើងចាបំាច់ត្រាវូចលូរមួសហការ
ជយួគា្នាទៅវញិទៅមកធ្វើយ៉ាងណា
ពន្លត់អគ្គិភ័យឱ្រាយបានទាន់ព្រាល-
វ្រាលាប្រាកបដោយសា្មារតីសាមគ្គ-ី
ភាពនិងការទទួលខុសត្រាូវ។
លោកថ្ល្រាងថា៖«ដើម្រាបីបង្ការទប-់

សា្កាត់គ្រាះអគ្គិភ័យ យើងគប្រាបី
ត្រាវូត្រាតួពនិតិ្រាយជាប្រាចាំនងិផ្លាស-់
ប្ដូរថ្មីជាបនា្ទាន់ ក្នុងករណីឃើញ
ប្រាពន័្ធខ្រាស្រាបណា្ដាញអគ្គសិនីដ្រាល
មានសា្នាមដច់រលាត់ឬមនិត្រាមឹត្រាវូ
តាមលក្ខណៈបច្ច្រាកទ្រាស។ត្រាូវ
បទិភ្លើងឬដកខ្រាស្រាភ្លើងច្រាញពីឧប-
ករណ៍ប្រាើប្រាស់អគ្គិសនីក្រាយ
ព្រាលប្រាើប្រាស់រួច និងត្រាូវបិទ
ចង្ក្រានហ្គាសពន្លត់ភ្លើងអសុធ្រាយូង
នៅក្រាយព្រាលដំស្លឬដុតស្មា
និងកាកសំណល់ផ្ទះបាយរួច»។
ដោយឡ្រាកឃ្លាំងស្តុកទំនិញ

ចនំនួ២របស់អាជវីករខ្ម្រារនៅផ្រាសារ

រ៉ងុក្លឿប្រាទ្រាសថ្រាត្រាវូបានអគ្គិភយ័
ឆាបឆ្រាះទំាងស្រាុងកាលពីយប់
ថ្ង្រាទី១៤មិថុនា។តាមប្រាភពពី
សមត្ថកចិ្ចថ្រាករណីអគ្គភិយ័នោះ
ទនំងជាបណា្ដាលមកពីការផ្ទុះឆ្លង
ចរន្តអគ្គសិន។ីព្រាលន្រាះសមត្ថ-
កិច្ចនគរបាលថ្រាកំពុងបន្តស្រាវ-
ជ្រាវស្វ្រាងរកការពិតន្រាការឆ្រាះ
ឃ្លាងំទនំញិទាងំ២នោះ។ន្រាះបើ
តាមក្រាមុអាជកីរខ្ម្រារដ្រាលមានតបូ
លក់ទំនិញនៅក្នុងផ្រាសារនោះ។
លោកប៊ុនហ្រាងអាជីវករលក់

សម្លៀកបពំាក់ក្នងុផ្រាសាររ៉ងុក្លឿប្រាប់
ថា៖«ឃ្លាងំដ្រាលឆ្រាះនោះគឺឃ្លាងំ
ល្រាខK-72នងិK73ដ្រាលអាជវីករ
ខ្ម្រារយើងបានជលួទកុដក់កម្រាល-
ព្រាំកន្ទ្រាលធំនិងខោអាវគីប»។
លោកថាបើតាមការបា៉ាន់ប្រា-

មាណរបស់ក្រាុមអាជីវករខ្ម្រារជួល
ឃ្លាងំស្តកុទនំញិគ្រាះអគ្គិភយ័ន្រាះ
បានធ្វើឱ្រាយខចូខាតគតិជាទកឹប្រាក់
ប្រាមាណជាង៥លានបាត។គ្រាពុំ
ទាន់ដឹងថាតើអាជា្ញាធរថ្រាឬមា្ចាស់
ផ្រាសារជនជាតិថ្រាផ្ដល់សំណងដល់
អាជីវករខ្ម្រារឬយ៉ាងណាទ្រា៕
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លោកទៀបាញ់ចូលរួមប្រជំុរដ្ឋមន្ត្រកីារពារជាតិ
អាស៊ានដោយផ្លាស់ប្តរូទស្រសនៈអំពីសន្តសុិខ

វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នំពេញៈលោកទៀបាញ់រដ្ឋ-
មន្ត្រាីក្រាសួងការពារជាតិបានចូល-
រួមកិច្ចប្រាជុំរដ្ឋមន្ត្រាីការពារជាតិ
អាសា៊ានលើកទី១៥(15th
ADMM)និងកិច្ចប្រាជុំរដ្ឋមន្ត្រាី
ការពារជាតិអាសា៊ាន-បកូលើកទី
៨(8thADMM-Plus)រមួនងឹ
កិច្ចប្រាជុំក្រាផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រាីការ-
ពារជាតិអាសា៊ាន-ចនិតាមប្រាពន័្ធ
វីដ្រាអូអនឡាញរយៈព្រាល២ថ្ង្រា
(១៥-១៦ខ្រាមិថុនា)ដោយបាន
ផ្លាសប់្តរូនវូទស្រាសនៈអពំីសន្តសិខុ
តំបន់និងអន្តរជាតិនិងការអនុ-
ម័តលើឯកសារទស្រាសនទានមួយ-
ចំនួនទៀត។
បើតាមស្រាចក្ដបី្រាកាសព័ត៌មាន

របស់ក្រាសួងការពារជាតិច្រាញ
ផ្រាសាយថ្ង្រាទ១ី៥ខ្រាមថិនុាបានឱ្រាយ
ដឹងថាលោកទៀបាញ់បានដឹក-
នាំគណៈប្រាតភិូចលូរមួកចិ្ចប្រាជុំ
ន្រាះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់
លោកPehin_DatuLailaraja
MajorGeneral (Retired)
DatoPadukaSeriHaji
AwangHalbiBinHajiMD
Yussofរដ្ឋមន្ដ្រាីការពារជាតិន្រា
ប្រាទ្រាសប្រា៊យុណ្រាដរុយសាឡឹម។
បើតាមស្រាចក្ដបី្រាកាសព័ត៌មាន

ដដ្រាលនៅក្នុងកិច្ចប្រាជុំរដ្ឋមន្ត្រាី
ការពារជាតិអាសា៊ានលោកទៀ

បាញ់នឹងចូលរួមអនុម័តឯកសារ
ទស្រាសនទានចំនួន៤ក្នងុក្រាបខ័ណ្ឌ
កិច្ចប្រាជុំរដ្ឋមន្ត្រាីការពារជាតិ
អាសា៊ាននិងស្រាចក្តីប្រាកាស
ប្រាដស្រារីប្រាហ្គាវ៉ាន់ ក្នុងការ
ប្រារព្ធខួបលើកទី១៥របស់រដ្ឋ-
មន្ត្រាីការពារជាតិអាសា៊ានឆ្ពោះ-
ទៅកាន់ការត្រាៀមជាស្រាច
សម្រាប់អនាគតសន្តិភាពនិង
វិបុលភាពអាសា៊ាន។
ចំណ្រាកនៅក្នងុកិច្ចប្រាជំុរដ្ឋមន្ត្រាី

ការពារជាតិអាសា៊ាន-បកូលោក
ទៀបាញ់នឹងផ្លាស់ប្តូរទស្រាសនៈ
ស្ដពីីបរយិកាសសន្តសិខុតបំន់
នងិអន្តរជាត។ិស្រាចក្ដបី្រាកាស-
ព័ត៌មានបញ្ជាក់ថា៖«ក្នុងព្រាល
នោះសម្ត្រាចពិជ័យស្រានានឹង

ចូលរួមអនុម័តស្រាចក្តីប្រាកាស
ប្រាដស្រារីប្រាហ្គាវ៉ាន់ដោយរដ្ឋ-
មន្ត្រាីការពារជាតិអាសា៊ាន-បូក
ក្នងុការប្រារព្ធខួបលើកទី១៥របស់
រដ្ឋមន្ត្រាីការពារជាតិអាសា៊ានឆ្ពោះ
ទៅកាន់ការត្រាៀមជាស្រាច
សម្រាប់អនាគតសន្តិភាពនិង
វិបុលភាពអាសា៊ាន»។ ស្រាចក្ដី-
ប្រាកាសព័ត៌មានឱ្រាយដឹងថា៖«ស្រាប-
គា្នានឹងកិច្ចប្រាជុំន្រាះដ្រារសម្ត្រាច
ពិជ័យស្រានាទៀបាញ់នឹងចូល-
រួមកិច្ចប្រាជុំក្រាផ្លូវការ រដ្ឋមន្ត្រាី
ការពារជាតិអាសា៊ាន-ចិន។ក្នុង
កិច្ចប្រាជំុន្រាះសម្ត្រាចពិជ័យស្រានា
ទៀបាញ់នឹងផ្លាស់ប្តូរទស្រាសនៈ
ស្តពីីសភាពការណ៍ក្នងុតបំនន់ិង
អន្តរជាតិផងដ្រារ»៕

ឃុ ត សុភ ចរិយា
 
ភ្នពំេញៈអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នក-

ប្រាើប្រាស់ កិច្ចការប្រាកួតប្រាជ្រាងនិង
បង្ក្រាបការក្ល្រាងបន្លំ(ក.ប.ប)បានបើក
យុទ្ធនាការក្នងុក្រាបខ័ណ្ឌទូទំាងប្រាទ្រាស
ដើម្រាបីចុះត្រាតួពិនិត្រាយនិងអប់រំណ្រានំាដល់
ពលរដ្ឋពីការបិតឬផលិតស្រាសតាម-
ប្រាបប្រាព្រាណីដោយសូមឱ្រាយចៀសវង
ជាដច់ខាតនូវការប្រាើប្រាស់សារធាតុ

ម្រាតាណុលបនា្ទាប់ពីមានករីណីពុល
សា្លាប់ជាបន្តបនា្ទាប់រហូតដល់ជាង៣០
នាក់នៅក្នុងខ្រាត្តកំពង់ឆា្នាំងខ្រាត្តកំពត
និងខ្រាត្តកណា្ដាលកាលពីខ្រាឧសភា។
លោកផនអូនអគ្គនាយកន្រាអគ្គ-

នាយកដ្ឋានក.ប.បប្រាប់ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍
នៅថ្ង្រាទី១៤ខ្រាមិថុនាថាយុទ្ធនាការផ្រាសព្វ-
ផ្រាសាយអប់រំអំពីហនិភ័យន្រាការប្រាើប្រាស់
សារធាតុម្រាតាណុលក្នងុផលិតកម្មស្រា
សនិងស្រាថា្នាំន្រាះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុង

ក្រាបខណ័្ឌទទូាងំប្រាទ្រាសមនិម្រានធ្វើត្រា
ក្នងុបណា្ដាខ្រាត្តដ្រាលមានផ្ទុះករណីពលុ
ស្រាសា្លាប់និងធា្លាក់ខ្លនួឈឺរំុារ៉្រានោះទ្រា។
លោកផនអូនបន្តថា៖«ជាទូទៅ

ផលិតផលស្រាសដ្រាលបិតឬផលិត
តាមលក្ខណៈបច្ច្រាកទ្រាសទោះតាម
ប្រាបលក្ខណៈគ្រាួសារក្ដី គឺមិនបង្កផល
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនោះទ្រា
ប្រាសិនបើគា្មានការលាយនូវសារធាតុ
Methanol»។ករណីសា្លាប់និងឈឺជា
បន្តបនា្ទាប់ដោយសារការទទួលទានស្រា
សនិងស្រាថា្នាំកាលពីខ្រាឧសភាគឺបណា្ដាល
មកពីផលិតផលស្រានោះមានលាយ
នូវសារធាតុម្រាតាណុលកម្រាិតខ្ពស់។
បើតាមលោកអូនយុទ្ធនាការន្រាះធ្វើ-

ឡើងក្នងុគោលបំណងចូលរួមផ្រាសព្វផ្រាសាយ
អប់រំដល់ពលរដ្ឋអ្នកនិយមបិតឬផលិត
ស្រាសតាមប្រាបប្រាព្រាណីលក្ខណៈគ្រាួ-
សារដើម្រាបីឱ្រាយមានការយល់ដឹងបន្ថ្រាម-
ទៀតពីគ្រាះថា្នាក់ន្រាការប្រាើប្រាស់នូវ
សារធាតុម្រាតាណុលក្នងុផលិតកម្មស្រា
និងចៀសវង ការប្រាើប្រាស់សារធាតុ
ន្រាះជាដច់ខាត។យុទ្ធនាការន្រាះក៏ធ្វើ
ឡើងក្នងុគោលបណំងអង្ក្រាតស្រាវជ្រាវ

អំពីលក្ខណៈបច្ច្រាកទ្រាសន្រាអ្នកបិតស្រា
តាមប្រាបប្រាព្រាណីលក្ខណៈគ្រាសួាររបស់
ពលរដ្ឋតាមបណា្ដាខ្រាត្តនីមួយៗដើម្រាបី
វយតម្ល្រាពីគុណភាពន្រាផលិតផលស្រាស
និងស្រាថា្នាំក្នងុតំបន់នីមួយៗនិងចងក្រាង
ទុកជាឯកសារសម្រាប់ជាប្រាយោជន៍ដល់
អ្នកសកិ្រាសាស្រាវជ្រាវពីប្រាវត្តិនងិប្រាភ្រាទ
ស្រានៅកម្ពុជាផងដ្រារ។
លោកឱ្រាយដឹងទៀតថានៅដំណាច់ខ្រា

មថិនុាខាងមខុអគ្គនាយកដ្ឋានក.ប.ប
នឹងប្រាកាសពីលទ្ធផលន្រាយុទ្ធនាការន្រាះ
នងិលទ្ធផលពសិោធនល៍ើគរំូសណំាក
ស្រាសនិងស្រាថា្នាំដ្រាលក្រាុមការងរ
បានចុះប្រាមូលពីតាមបណា្ដារាជធានី-
ខ្រាត្តនៅទូទាំងប្រាទ្រាស។
លោកណាល់វចិតិ្រាប្រាធានក.ប.ប

សាខាខ្រាត្តមណ្ឌលគិរីប្រាប់ភ្នពំ្រាញបុ៉ស្តិ៍
នៅថ្ង្រាទី១៤ខ្រាមិថុនាថាយុទ្ធនាការន្រាះ
បានធ្វើឡើងតាងំពីថ្ង្រាទ១ី១ខ្រាមថិនុា
ឆា្នាំ២០២១មកម្ល្រា៉ះដោយចាប់ផ្ដើមពី
ក្រាងុស្រានមនោរម្រាយ។ទន្ទមឹនងឹន្រាះក្រាមុ
មន្ត្រាីជំនាញក៏បានប្រាមូលគំរូសំណាក
ស្រាសមួយចំនួនពីទីតាំងផ្ទះផលិត
ស្រាសចំនួន៧ក្នុងភូមិសាស្ត្រាក្រាុង

ស្រានមនោរម្រាយដើម្រាបីនំាយកទៅពិសោធន៍
និងវយតម្ល្រាពីគុណភាពនៅឯមន្ទីរ
ពិសោធន៍ន្រាអគ្គនាយកដ្ឋានក.ប.ប
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រាញ។
លោក វិចិត្រាបានបញ្ជាក់ថា៖«នៅ

ព្រាលន្រាះក្រាុមការងរយើងកំពុងបន្ត
ចុះផ្រាសព្វផ្រាសាយអប់រំណ្រានាំមា្ចាស់ទីតាំង
ផលិតស្រាសនិងអាជីវករលក់ស្រា
សនៅតាមបណា្ដាក្រាងុ-ស្រាកុមួយចំនួន-
ទៀត ពីហនិភ័យន្រាការប្រាើប្រាស់សារ-
ធាតុម្រាតាណុលក្នុងវិស័យផលិតកម្ម
ស្រា»។ទោះជាប្រាបណាក្ដីមកទល់ព្រាល
ន្រាះគ្រានៅពុទំាន់ដងឹថាតើផលតិផល
ស្រាសក្នុងខ្រាត្តមណ្ឌលគិរី ជាខ្រាត្ត
ដ្រាលមានការទាក់ទាញចំណាប់អា-
រម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទ្រាសចរជាតិនិង
អន្តរជាតិនាព្រាលកន្លងមកន្រាះមាន
ផ្ទកុនវូសារធាតុម្រាតាណលុកម្រាតិខ្ពស់
ដ្រាលអាចបង្កឱ្រាយពុលប៉ះពាល់ដល់
អាយជុវីតិនងិសខុភាពអ្នកទទលួទាន
ឬយ៉ាងណានោះទ្រាដោយហ្រាតុថា
ខាងមន្ទរីពសិោធន៍ន្រាអគ្គនាយកដ្ឋាន
ក.ប.បនៅមនិទាន់ផ្រាសព្វផ្រាសាយឱ្រាយដងឹពី
លទ្ធផលនៅឡើយ៕

លោក ទៀ បាញ់ ពេល ចូល រួម កិច្ច បេជំុ តាម អន ឡាញ   ។ រូបថតហ្វ្រាសប៊ុក

រថយន្តពន្លត់អគ្គភ័ិយតេវូបានផ្តល់ឲេយនគរបាលពន្លត់អគ្គភ័ិយ ពីថ្ងេទី១៤មិថុនា។រូបកងពន្លត់អគ្គិភ័យ

មន្តេជំីនាញ  អគ្គនាយកដា្ឋាន កបប ពិនិតេយ ផ្ទះ បិត សេ នៅ ខេត្ត បនា្ទាយមានជ័យ  ។ រូបថតកបប

កបបបើកយុទ្ធនាការទូទំាងប្រទ្រសដើម្របីចុះត្រតួពិនិត្រយនិងអប់រំពីការផលិតស្របនា្ទាប់ពីមានពុលស្លាប់

យ៉ាងហោច...



ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផា ក់ សា៊ា ងលី

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

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ៅ ន់ សុីម៉ៅ � 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

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

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមម៉ៅ រីតា ,� យ សា ម ន, 

 សួស  យា៉ៅ មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ ន៉ ដ រា៉ា , រ័ត្ន  សុជា តា , រី សុចា ន ់

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ជិន ណា ន,

សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

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

�្ន េករចនា �េ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

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

ពា ំង បា៉ៅ �ៃ ីយា៉ៅ  , 081 872 202
JESSA PIASTRO, 092 445 983

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

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

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

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
វង់ អូន

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

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) 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�� ល័យសៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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គឹម សា រុំ

ភ្នំពេញៈ នគរបាល ខណ្ឌ 
ឫសៃស ីកៃវ  បាន បញ្ជនូ បរុស  អ្នក- 
រត់ ម៉ូតូ កង់ ៣ម្នាក់  ទៅ សាលា- 
ដំបូ  ង រាជធានី ភ្នំពៃ ញ  នៅ ថ្ងៃ ទី 
១ ៥មិថុនាបនា្ទាប់ពី ចាប់ខ្លនួ បា ន    
១ថ្ងៃ  តាម បណ្តងឹ របស ់ ក្មៃង សៃ ី 
រងគៃះ  ពាក់ព័ន្ធ អំពើ រំលោភ- 
សៃពសន្ថវៈបាន សមៃច ជា - 
ចៃើន លើក   លើ កនូចងុ របសខ់្លនួ  
ដៃល បៃពៃតឹ្ត ក្នងុ អំឡុង ខៃឧស ភា  
ឆ្នា ំ២០២១ នៅ ខណ្ឌឫ សៃសីកៃវ ។

លោក កៃវ ធា  បៃធាន ការិ - 
យា  ល័យ បៃឆំង ការជួញដូរ មនុ សៃស 
និង ការពារ អនីតិជន  នៃ ស្នង - 
ការ ដ្ឋាន  នគរបាល រាជធានី ភ្នំ - 
ពៃញ  បៃប ់នៅ ថ្ងៃទ ី១៥ មថិនុា 
ថា ករណនីៃះ  មន ជនសងៃស័យ 
ឈ្មោះ ម៉ៅ សាមឿន អាយ៤ុ២ 
ឆ្នា ំមនរ បរជា អ្នករត ់ម៉តូ ូកង ់ ៣ 
សា្នាក់នៅ ផ្ទះជួលក្នងុ ភូមិ សា ស្តៃ   
ខណ្ឌឫសៃសីកៃវ រាជធានី ភ្នពំៃញ ។ 

រីឯ   ក្មៃង សៃី រងគៃះ  ដៃលជា 
កូនចុង ឈ្មោះ  ម.ថ អាយុ ១៧ 
ឆ្នា។ំ ចំពោះ ជនសងៃស័យ ម្នាក់ នៃះ  
តៃូវបាន នគរបាល ខណ្ឌ ឫសៃសី - 
កៃវ  កសាង សំណុំរឿង បញ្ជូន 
បន្តទៅ សាលាដំបូង រាជធានី 

ភ្នំពៃញ  នៅ ថ្ងៃទី១៥មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០២១ ដើមៃបី ចាត់ការ តាម - 
ចៃបាប់ ហើយ។

លោក បន្តថា៖«ការងារ នៃះ  
ខ្ញុំ បៃគល់ឱៃយ ខាង ជំនាញ ខណ្ឌ 
ធ្វើតាម នីតិវិធី ហើយ។ ប៉ុន្តៃ 
ខាងយើង  ជួយ សហការ ជា 
បច្ចៃក ទៃស ពាក់ព័ន្ធ ការអនុវត្ត 
នីតិវិធី ប ញ្ជូ ន ទៅ តុលា ការ»។

ដោយឡៃក លោក ហ៊ាង ថា- 
រ៉ៃត អធិការ នគរបាល ខ ណ្ឌ 
ឫសៃសី កៃវ ឱៃយដឹង នៅ ថ្ងៃទី១៥ 
មិថុនា ថា  ចំពោះ ជនសងៃស័យ 
ម្នាក់នៃះ  គឺ សមត្ថកិច្ច របស់ លោ ក  
បាន បញ្ចប់ នីតិវិធី សុើបសួរ ហើ យ  
ហើយ បាន  បញ្ជូន បន្តទៅ សា - 
លាដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  ដើមៃប ី
ចាត់ការ បន្ត តាមផ្លូវ ចៃបាប់។

លោក ថ្លៃង យា៉ៅងខ្ល ីថា៖«អពំើ 
ល្មើស នៃះ បុរស សងៃស័យ បាន 
 បៃពៃ ឹត្ត  លើ កនូ សៃចីងុ របសខ់្លនួ 
ហើយ នាង បាន ប្តឹង មក នគរ- 
បាល យើង»។

ទោះយា៉ៅងណា  បើតាម មន្តៃ-ី 
នគរបាល ខណ្ឌ ឫសៃសី កៃវ  ១ រូប  
សុំ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  នៅ ថ្ងៃទ១ី៥ 
មិថុនា   តាម សម្តី របស់ក្មៃង សៃី  
រងគៃះ ថា  ម្តាយ របស់ នាង  

បាន  បៃកបាក ់គ្នា ជាមយួ ឪពកុ- 
បង្កើត របស ់នាង អស ់ រយៈ ពៃល 
ជាចៃើន ឆ្នាំ មកហើយ។

ដោយមន ការលំបាក ក្នុង 
ជីវិត ជា ស្តៃី មៃម៉ៅយ និង ទទួល 
បន្ទកុ ក្នងុការ ចិញ្ចមឹ កូន ផង នោះ  
ទើប ម្តាយ របស់ នាង បាន សមៃ ច-  
ចិត្ត យក បុរស ម្នាក់ គៃន់ ពឹង- 
ពាក ់អាសៃយ័ គ្នា។ ចពំោះក្មៃង- 
សៃ ី រងគៃះ ក៏បាន ចាត់ ទុក ជន-  
សងៃស័យ ដូចជា ឪពុក បង្កើត រប ស់  
ខ្លួន អ៊ីចឹង ដៃរ។

មន្តៃីន គរបាល ខណ្ឌ  រូប នៃះ 
បាន បន្តថា ក្នុងការ រួមរស់ 
ជាមួយ ម្តាយ ក្មៃង សៃី  រងគៃះ 
គ ឺជនសងៃសយ័ បាន បៃកបរ បរជា 
អ្នករត ់ម៉ ូតកូង ់៣ រឯី ម្តាយ របស ់
នាង  ជា អ្នកលក់ដូរ បន្តិច ប ន្ទួ ច 
ដោយ បាន  ជួល បន្ទប់  សា្នាក់ នៅ  
ស្ថិត ក្នុងភូមិ មួយ  ក្នុង ខណ្ឌ 
ឫសៃសីកៃវ។ 

មន្តៃ ី របូ នៃះ  បាន បញ្ជាក ់ទៀត 
ថា ៖« បើ តាម ក្មៃង សៃី  រងគៃះ 
និយាយ ចាប់ តំាងពី ជនសងៃស័ យ  
កា្លាយជា ឪពុកចុង របស់ ក្មៃង- 
សៃីរ ង គៃះ មក  គឺ ជនសងៃស័យ  
មិន សូវ បង្កបញ្ហា អ្វី ធំ ដំ ុនៅ ក្នុង 
គៃួសារ នោះ  ទៃ  តៃ ក្មៃង សៃី  រង - 
គៃះ ក៏ ចៃះ បៃយ័ត្ន បៃ យៃង 

ខ្លួនឯង ដៃរ»។ 
ប៉នុ្តៃ នៅ ក្នងុ អឡំងុ ខៃឧសភា 

ឆ្នា ំ២០២១  ខណៈ ពៃល ខ្លះ ម្តា យ  
ក្មៃង សៃី  រងគៃះ មិន នៅផ្ទះ 
សៃបត់ៃ ជន សងៃស ័យ  បាន ចាប ់ 
ក្មៃង សៃី  រងគៃះ រំលោភ សៃព- 
សន្ថវៈ រហូត បានសមៃច ជា-
ចៃើន  លើក ចៃើនសានៅក្នុង 
បន្ទប់ ជួល។ 

ក្នុង ការ  បៃពៃឹត្ត ទៅលើ ក្មៃង- 
សៃ ី រងគៃះម្តងៗគឺ ជនសងៃស័ យ   
តៃង សំឡុត គំរាម  មិនឱៃយ ក្មៃង- 
សៃី រង គៃះ យក រឿងនៃះ ទៅ 
នយិាយបៃប ់នរណា ដងឹ ទៃ  បើ 
បៃកការណ៍ គឺ ជន សងៃស័យ នឹង  
សម្លា ប់ ក្មៃង សៃ ីរង គៃះ ចោល ។

ទោះ យា៉ៅង ណា  ដោយសារ តៃ  
ទៃំ  នឹង ទង្វើ  ចាប់ រំលោភ សៃព - 
សន្ថវៈ របស់ ជនសងៃស័យ លៃង 
បា ន  នៅ ថ្ងៃទ១ី៤  ខៃ មថិនុា  ឆ្នា ំ
២០២១ទើប  ក្មៃង សៃី រងគៃះ 
បាន មកប្តឹង នៅ អធិការដ្ឋាន  
នគរ  បា ល ខណ្ឌឫសៃសីកៃវ។

 បនា្ទាប់ពី ទទួលបាន បណ្តឹង 
មក  សមត្ថកិច្ច បាន ចុះទៅ 
ឃាត់ខ្លួន ជនសងៃស័យ  ភា្លាម ៗ  
តៃម្តង។ នៅ ពៃល សមត្ថ កិច្ច 
ចាប ់ឃាត ់ខ្លនួ  ជន សងៃសយ័ បាន 
សារភាព  បៃប់  សមត្ថ កិច្ច ថា  
រូបគៃ ពិតជា បាន  ចាប់ រំលោភ 
សៃព សន្ថវៈ លើ កូនសៃី ចុង 
របស់ ខ្លួន  ពិត បៃកដ មៃន៕

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ  កម្លាំង គណៈ បញ្ជាការឯក- 
ភាព រាជធាន ីសហការ ជាមយួ សមត្ថកចិ្ច 
ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ បានឃាត់ខ្លនួ មនុសៃស  
បៃុស សៃី ចំនួន៣២នាក់  នៅក្នុង បៃតិ- 
បត្ត ិការចុះ បទិ ភោជនយី ដ្ឋាន នងិ ខារា៉ា-
អូខៃ ១កន្លៃង យីហោ ផាត ធី នៅតាម 
បណ្តោយ ផ្លូវ បៃតុង ក្នុងភូមិ ប៉បៃក តៃបូង 
សងា្កាត់ កា កាប ទី១ ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  
ពាក់ ព័ន្ធ ករណីល្មើស បមៃម  របស់ រដ្ឋ- 
បាល រា ជធានី ភ្នំពៃញ  ក្នុងការ ទប់សា្កាត់ 
ការរីក រាល ដល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩។ 

លោក ម៉ន វុ ធី អធិការ ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា សមត្ថកិច្ច បាន ចុះទៅ បង្កៃប  
នងិ បទិ ហង ខារា៉ាអខូៃ «យហីោ ផាត ធ»ី 
កាល ពយីប ់ថ្ងៃទ ី១៤ មថិនុា  ដោយ បាន 
ឃាត ់ខ្លនួ មនសុៃស ចនំនួ ៣២ នាក ់ នងិ បាន 
បញ្ជូន អ្នកទាំង នោះ ទៅធ្វើ ច កា្តា ឡី ស័ក 
នៅ ស្នងកា រដ្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ ។

លោក សាន សខុ សហី អ្នក នាពំាកៃយ 
ស្នងការ នគរបាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ បាន 
ឱៃយដឹង ដៃរ ថា កៃម ការដឹក នាំរ បស់ 
គណៈ បញ្ជាការ ឯកភាព រាជធានី ភ្នពំៃញ 
រួម ជាមួយនឹង សមត្ថកិច្ច ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ បាន ចុះបង្កៃប និង បិទ ទី តំាង 
ភោជនីយ ដ្ឋាន ១កន្លៃង ឈ្មោះ ផាតធី 
នងិ ឃាត ់ខ្លនួ មនសុៃស ចនំនួ ៣២នាក ់ក្នងុ 

នោះ មន សៃ ីចំនួន១៦នាក់  ដៃលសុទ្ធ- 
តៃ ជនជាតិខ្មៃរ និង បាន នាំមក កាន់ ស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរ បាលរាជ ធានី ភ្នំពៃញ។

លោក បាន បន្តថា ជំហន ដំបូង 
សមត្ថកិច្ច មិនទាន់ មន ចំណាត់ការ 
ចំពោះ បុគ្គល ទាំង ៣២នាក់ នៃះ នៅ 
ឡើយ ទៃ ដោយ រង់ចាំ កៃុមគៃូពៃទៃយ    
ចុះមក យក សំណាក ទៅ ពិនិតៃយ រក វីរុស  
កូ វីដ១៩ ជា មុន សិន ដើមៃបី ឱៃយបាន 
ដឹងថា បុគ្គល ទាំងនៃះ អ្នកណាមន 
ឬគ្មោនជំងឺ កូ វីដ១៩។ 

ទោះជា យា៉ៅង ណា លោក សាន សខុ- 
សីហ បាន បញ្ជាក់ ថា នៃះ មិន មៃន ជា 
ករ ណី លើក ទី១ ទៃ ដៃល សមត្ថកិច្ច 

របស់ ស្នងការ ដ្ឋាន នគរ បាល រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ បាន ចុះប ង្កៃប ប៉ុន្តៃកន្លង ទៅ 
ថ្មីៗ  នៃះ កប៏ាន ចុះទៅ បង្កៃបទ ីតាងំ ក្លបិ 
មួយ នៅក្នុង សងា្កាត់ បឹង កៃង កង ខណ្ឌ 
បឹ ងកៃងកង ផង ដៃរ ដោយ បាន ឃាត់ ខ្លនួ 
មនុសៃស មួយចំ នួន  ក្នុងនោះ មនម្ចាស់ 
ទីតាំង  និងអ្នក ពាក់ ព័ន្ធ មួយចំនួន តៃូវ- 
បាន បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ និង មួយចំ នួន 
ទៀត កប៏ាន អបរ់ ំមនុឱៃយ តៃឡប ់ទៅកាន ់
គៃហ ដ្ឋាន វិញ ជាពិ សៃស ភ្ញៀវ ។

លោក សាន សខុ សហី  បានថ្លៃងថា៖ 
«ចំពោះ ករណី ភោជនីយ ដ្ឋាន និង 
ខារា៉ាអខូៃ យហីោ ផាត ធ ីនៃះ  យើង រងច់ា ំ
មើលថា  តើលទ្ធ ផល នៃ ការធ្វើ តៃ ស្ដ 

កូ វីដ វា យា៉ៅង ម៉ៃច វិញ យើង នឹង បន្ត សាក- 
សួរ បន្ថៃម ទៀត»។

បើតាមលោក សខុ សហី ដោយ មន 
ការណៃ នាំ ពី អភិបាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
និង អគ្គ ស្នង ការរង  និងជា ស្នងការ- 
នគរបា ល រាជធានី ភ្នពំៃញ  កម្លាងំ សមត្ថ- 
កិច្ច នឹង បន្ត អនុវត្ត រហូត ដល់ ដំណាច់ ខៃ 
នៃះ ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន សមត្ថ កិច្ច នគរ- 
បាលរា ជធានី ភ្នំពៃញ បានដក់ វៃន គ្នា 
ចុះ ជាបៃចា ំតាម បណា្តោ ខណ្ឌ ដើមៃប ីពនិតិៃយ 
មើ ល ថា តើនៅ មន ក្លបិឬ ខារា៉ាអខូៃ ណា 
ផៃសៃង ទៀត កំពុង បើក ដំណើរកា រ ហើយ 
បៃសិន បើរក ឃើញ  សមត្ថកិច្ច នឹង 
បង្កៃប ភា្លាម៕ 

ជន សងេស័យដេល  ចាប់ រំលោភ សេព សន្ថវៈកូន សេ ីចុង  ។ រូបថត នគរបាល 

សមត្ថកិច្ចពេលចុះបិទខារ៉ាអូខេយីហោផាតធី កាលពីយប់ថ្ងេ១៤ មិថុនា។ រូបថត ប៉ូលិស

សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួ៣២នាក់ពេលចុះបិទភោជនីយដ្ឋាន និងខារ៉ាអូខេ

បុរស រត់ មូ៉តូកង់ ៣ចាប់ រំលោភ សេព សន្ថវៈ កូន សេ ីបេពន្ធ ចុង តេវូ ចាប់ បញ្ជនូ ទៅ តុលាការ
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,220 16,200 16,240 16,200

2 GTI 4,260 4,340 4,340 4,260

3 PAS 14,760 14,640 14,880 14,640

4 PEPC 3,290 3,330 3,330 3,290

5 PPAP 15,020 15,020 15,080 15,000

6 PPSP 2,240 2,260 2,260 2,230

7 PWSA 7,200 7,220 7,260 7,180

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី១៥ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កេមុហ៊នុ ពហផុលតិ- 
ផល  រ៉ូយ៉ាល់  គេុប  ខូ អិលធីឌី  
(Royal Group Co., Ltd)  
តេវូ បាន   រដ្ឋា ភបិាល អន ុញ្ញាត ឱេយ 
បមូ ភក ់លេបាយ ខេសាច ់ព ីពេក សេ-  
អបំលិ (ខេត្តកោះកងុ)  មកចាក ់ 
បពំេញ ផ្នេក ខ្លះ នេ គមេង អភ-ិ 
វឌេឍន៍ តំបន់ សេដ្ឋ កិច្ច ពិសេស 
បទមុ សាគរ  នងិ គមេង បង្កើត 
រោង ចកេ ផលិត ថាមពល អគ្គិ-
សន ីដើរ ដោយ ធេយងូ ថ្ម  អានភុាព 
៧០០មេហ្គា វ៉ាត់ ដេល ជា ការ- 
វិនិ យោគ របស់ ខ្លួន។ 

លោក  យស ់ មនុរី៉ាត ់ អគ្គនា-
យក នេ នាយក ដ្ឋាន ធនធាន រ៉េ 
នេ កេសងួ រ៉េ  នងិ ថាមពល  បាន 
បេប ់ភ្នពំេញ  ប៉សុ្តិ៍ថា   រដ្ឋាភបិាល 

បាន អនញុ្ញា ឱេយ កេមុ ហ៊នុ រ៉យូ៉ាល ់
គេបុ បមូ ភក ់លេបាយខេសាច ់ដើមេប ី
យក ទៅ ចាក់ បពំេញ ផ្នេក ខ្លះ នេ 
គមេង អភវិឌេឍន ៍ទាងំ ២ ដេល 
នេះ មនិមេន ជា ការ ធ្វើ អាជវីកម្ម 
ខេសាច់ នៅ ក្នុង ខេត្ត កោះកុង   ទេ។

លោក បេប់ថា៖ « គាត់ មនិ មេន   
ធ្វើ អាជីវកម្ម ខេសាច់ សំណង់ ឬក៏ 
ខេសាច់ ស  ទេ  គឺ គាត់ បាន ស្នើ សុំ 
បមូ សា្តារ ភក ់លេបាយ ខេសាច ់ព ីពេក 
សេអបំលិ យក ទៅ ចាក ់បពំេញ 
នៅទតីាងំ អភវិឌេឍន ៍ដេល ទទួល- 
បាន គោលការណព៍ ី រដ្ឋា ភបិាល 
ដេល មាន រោងចកេ ផលិត 
ថាមពល អគ្គិសនី ពី  ធេយូង  ថ្ម និង 
តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស  ពេះ  
ទី តំាង ខ្លះ ដីទាប តេវូ ការ ចាក់ បំ-
ពេញ បន្ថេម ដើមេបី អភិវឌេឍ»។ 

កេមុហ៊នុ បទមុសាគរ អេនើជ ី

ឯ.ក ដេលជា  បុតេសម្ព័ន្ធ របស់ 
កេមុហ៊នុ  រ៉យូ៉ាល ់គេបុ តេវូ បាន 
កេមុបេកឹេសា អភវិឌេឍន ៍កម្ពជុា កាល- 
ព ីថ្ងេ ទ ី ៨ ខេ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០  អន-ុ
ម័ត លើ គមេង វិនិយោគ សាង- 
សង់ រោងចកេ ផលិត អគ្គិសនី 
ដណំើរការ ដោយ ធេយងូថ្ម អានភុាព 
៧០០ មេហ្គាវ៉ាត ់នៅ សេកុ បទមុ- 
សាគរ ខេត្ត កោះកុង  ក្នុង តម្លេ 
វិនិយោគ ១  ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

បើយោង តាម អនកុេតឹេយ ចេញ  
ថ្ងេទី  ៦ ខេ  សីហ ឆ្នាំ  ២០២០ 
រជ រដ្ឋា ភបិាល បាន ផ្តល់ ដ ីទហំំ 
១៦៨  ហិកតា  ក្នុង ឧទេយាន ជាតិ 
បទមុ សាគរ ខេត្ត កោះកងុ ទៅឱេយ 
កេុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គេុប ដើមេបី 
សាងសង ់រោងចកេ អគ្គសិន ីដើរ 
ដោយ ធេយូងថ្ម នេះ ។ 

កេមុហ៊នុ  រ៉យូ៉ាល ់គេបុ កប៏ាន 

ទទួល   គមេង វិនិយោគ ពី  លើ 
ការ សាង សង់ តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច 
ពសិេស  (SEZ) លើ ផ្ទេដ ី ១  មុនឺ 
ហិកតា  ក្នុង ឧទេយាន ជាតិ បទុម - 
សាគរ ស្ថិត ក្នុង ភូមិសាស្តេ ឃុំ 
តាននូ នងិ ឃុ ំថ្មស សេកុ បទមុ- 
សាគរ ខេត្ត កោះកុង។ 

លោក  អ៊កុ  ភក័្តេ  អភបិាលរង  
ខេត្ត កោះ កុង  និង លោក  សេ៊ុន  
ដរទិ្ធ ិ រដ្ឋ លេខា ធកិារ កេសងួបរ-ិ
សា្ថាន  នា  ថ្ងេ ទី១១  ខេមិថុនា  
ឆ្នានំេះ  បាន ចុះ ទៅពនិតិេយទតីាងំ 
របស ់កេម ហ៊នុ  Royal  Group   
ដេល  ស្នើ សុំ បូម ខេសាច់ សមេប់ 
គមេង ទាំង  ២ នេះ  នៅ ក្នុង 
សេុក ថ្ម បាំង  ខេត្ត កោះ កុង ។ 

លោក  ភ័កេ្តា បាន ឱេយ ដឹង  ថា ៖  
«ការ ចុះ ពនិតិេយ ទតីាងំ ជាក ់ស្តេង 
នេះ  ដើមេបី រៀបចំ កំណត់ ហេតុ 

រមួ សមេប ់ជនូ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំដើមេប ី
ពិនិតេយ  និង សមេច »។  

ជាមួយ គា្នានេះ  តំណាង រដ្ឋ- 
បាល ខេត្ត កោះកុង   ក៏ បាន ស្នើ- 
សុំ  ឱេយ កេុមហ៊ុន សិកេសា ផល ប៉ះ- 
ពាល ់ឱេយ បាន ចេបាស ់   លើ បរសិា្ថាន  
នងិ សង្គម  នងិ ដោះ សេយ ផល- 
ប៉ះ ពាល ់ ពេម ទាងំ សណំងនានា   
បេសិន បើ ការ អនុវត្ត គមេង  
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ទេពេយ សមេបត្តិ  ឬ 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ រស់ នៅរ បស់ 
បេជាជន  ពិសេស ជួយ លើក- 
កម្ពស់ កមេតិ  ជីវភាព បេជា ពល-  
រដ្ឋ ក្នុង មូល  ដ្ឋាន តាម រយៈ ការ- 
ជេើស រើស កម្មករ  ឬបុគ្គលិក ពី 
ទីតាំង  ដេល បាន អនុវត្ត ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖«កេមុហ៊នុ 
ក៏ តេូវ ចូល រួម ថេរកេសា បរិសា្ថាន  
ធន  ធាន ធម្ម ជាតិ  និង ជីវ ចមេុះ 

នៅ ក្នងុ នងិ កេបេរ ទតីាងំ គមេង 
វនិយិោគ ហើយ តេវូ គោរព តាម 
គោល ការណ៍ ណេនាំ របស់  
រជ រដ្ឋា  ភបិាល  កេសងួ បរសិា្ថាន  
និង  លិខិត បទ ដ្ឋា ន នានា ដេល 
បាន អនុញ្ញាត  និង  រួម សហការ 
ជាមួយ អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន   បើ 
មាន តមេូវ ការ ចាំ បាច់ »។ 

បើ ទោះ  ពេល នេះ រដ្ឋាភិបាល 
បាន បទិ មនិ ឱេយ មាន ការ នា ំចេញ  
ខេសាច ់ទៅ កេ បេទេស ប៉នុ្តេកាល-   
ពី ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជា បាន នាំ- 
ចេញ   ខេសាច់   តម្លេ ២,៩ លាន 
ដលុា្លារ ធា្លាកច់ុះ ៧៣,៩ ភាគរយ  
ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨ ដេល មាន 
តម្លេ  ១១,២ លាន ដលុា្លារ ។  នេះ 
បើតា ម ទិន្នន័យ បង្ហាញ របស់  
កេសួង កា រ បរទេស  និង សហ- 
បេតិបតិ្ត ការ អន្តរជាតិ ៕LA

ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វភ្ាគីកម្ពជុា និង កូរ្៉ រយៈ ព្ល  ៥ ខ្  កើន  ឡើង តិច តួច 
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ទឹក បេក់ នេ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
ពាណជិ្ជ កម្ម ទ្វេភាគ ីកម្ពជុា នងិ បេទេស 
កូរ៉េ ខាង តេបូង រយៈ ពេល ៥ ខេ  ដើម ឆ្នាំ 
២០២១ មាន បេមាណ ជាង ៣០២ 
លាន ដុលា្លារ កើន ជិត ៣ ភាគ រយ បើ 
ធៀប   រយៈ ពេល ដូច គា្នា ឆ្នាំ ២០២០។ 
នេះ  បើ យោង តាម ទិន្នន័យ ពី កេសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា។

បើ តាម ទិន្នន័យ  ក្នុង រយៈ ពេល នេះ  
ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេភាគី មាន ទឹក- 
បេក ់សរបុ ៣០២,២៣១ លាន ដលុា្លារ 
កើន ឡើង  ២,៦៦ ភាគ រយ ពី ចំនួន 
២៩៤,៣៩៧ លាន ដុលា្លារ  កាល ពី 
រយៈ ពេល  ៥ ខេ  ឆ្នា ំ២០២០។ ក្នងុ នេះ 
កម្ពជុា នា ំទនំញិ ទៅ ករូ៉េ មាន ទកឹ បេក ់
៧៥,៣៦៩ លាន ដលុា្លារ  ធា្លាក ់ចុះ ០,៤៧  
ភាគ រយ  ចណំេក  ករូ៉េ នា ំមក កម្ពជុា  មាន 
ទឹក បេក់ ២២៦,៨៦១ លាន ដុលា្លារ 
កើន ឡើង ៣,៧៥ ភាគ រយ ។ 

ទំនិញ ដេល កម្ពុជា នាំ ទៅ បេទេស 
ករូ៉េ មានដចូ ជា ផលតិផល វយនភណ្ឌ 
គេឿង ផ្គុំអេឡិច តេូនិក កៅស៊ូ និង 
ផលតិ ផល កសកិម្ម រើឯ ផលតិ ផល ករូ៉េ  

ភាគចេើន ជា  យនយន្ត គេឿង អេឡិច- 
តេូនិក សមា្ភារ អគ្គិសនី ភេសជ្ជៈ និង 
ផលិត ផល បា្លាស្ទិក ជា ដើម ។ 

លោក ហុង វណ្ណៈ អ្នក សេវ ជេវ 
សេដ្ឋ  កិច្ច អន្តរ ជាតិ នេ វិទេយា សា្ថាន ទំនាក់- 
ទំនង អន្តរ ជាតិ នេ កម្ពុជា(  រជ បណ្ឌិតេយ- 
សភា កម្ពុជា) បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 
នៅ ថ្ងេ ទី ១៥ ខេ មិថុនា ថា ទោះ ជា ក្នុង 
អំឡុង ពេល នេ វិបត្តិ  ការ ឆ្លង រល ដល 
ខា្លាងំ នេ ជងំ ឺកវូើដ ១៩  ក ៏សកម្ម ភាព  នងិ 
ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម រវង បេទេស ទាំង២ 
មនិ បាន សេក ចុះ  ។ លោក នយិយ ថា៖ 
« បេទេស ទាងំ ២  នៅ តេ មាន ទនំាកទ់-ំ
នង ពាណជិ្ជកម្ម ល្អ ជាមយួ គា្នា ហើយ វ 
នងឹ កាន ់តេ ពសិេស   នៅ ពេល ដេល កចិ្ច- 
ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សេរើ ទ្វេភាគី 
រវង  បេទេស ទាំង២ ចូល ជា ធរមាន»។

លោក បាន បន្ថេម   ថា ខណៈ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរើ ទ្វេភាគ ីបេទេស 
ទាងំ ២ តេវូ   រពំងឹ ថា  នងឹ ចលូ ជា ធរមាន 
នៅ ចងុ ឆ្នា ំ២០២១  នេះ កម្ពជុា ចា ំបាច ់
តេវូ តេ ខតិខ ំបន្ថេម ទៀត ដើមេប ីធ្វើ ខ្លនួ ឱេយ 
កា្លាយ   ជា បេទេស ផលិត  និង នាំ ចេញ  
ដោយ មិន តេឹម តេ ជា មួយ  កូរ៉េ ប៉ុណ្ណោះ 
ទេ ប៉ុន្តេ   សមេប់គេប់ ទីផេសារ លើ ពិភព- 

លោក ។  ការ ធ្វើ ពពិ ិធកម្មលើ  ផលតិ ផល  
នាំ ចេញ ទៅ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ  នឹង ជួយ 
ធ្វើ ឱេយ កម្ពុជា អាច មាន ឧត្តម ភាព លើ 
ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ជា អន្តរ ជាតិ ។ 

កាល ព ីដើម ខេ កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ ភាគ ី 
កម្ពុជា និង កូរ៉េ ការ បេកាស រួម គា្នា ថា 
ការ ចរចា លើ លក្ខខណ្ឌ ផេសេងៗ នេ កិច្ច- 
ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរើ កម្ពជុា នងិ 
បេទេស ករូ៉េ បាន បញ្ចប ់រចួ រល ់ហើយ 

ដោយ នៅ រង់ ចាំ តេ ការ ចុះ ហត្ថលេខា 
ជា ផ្លូវ ការ តេ ប៉ុណ្ណោះ ។

ឯក អគ្គ រជទូត កម្ពុជា បេចាំ នៅ  កូរ៉េ  
ខាង តេបងូ លោក ឡងុ ឌមីង៉ ់បាន បេប ់
ថា កចិ្ច ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរើទ្វេ- 
ភាគី  នឹង ជំរុញ ឱេយ   វិនិយោគិន បរទេស 
ពសិេស ជន ជាត ិករូ៉េ ចលូ មក វនិយិោគ 
នៅ កម្ពុជា ដេល ជា បេទេស មាន ស្ថិរ-
ភាព នយោបាយ  និង ទំនាក់ ទំនង ការ-  

ទតូ ល្អ មាន កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច រងឹ មា ំនងិ 
មាន កមា្លាំង ពលកម្ម ជំនាញ ចេើន និង 
មាន តម្លេ សមរមេយ។  លោក បន្ថេម ថា 
ក េ ពី ទទួល  ចំណាប់ អារម្មណ៍ ពី ការ- 
ចលូ មក បណា្តាក ់ទនុ នៅ កម្ពជុា កាន ់តេ 
ចេើន បច្ចបុេបន្ន របូ លោក  ពេម ទាងំ កេមុ 
ការងរ នៅ បេទេស កូរ៉េ  ក៏ តេង ធ្វើ ការ 
ផេសព្វ ផេសាយ ជា បេចាំ អំ ពី សកា្តានុពល  
ឱកាស វិនិយោគ នៅ កម្ពុជាផង ដេរ ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖ «បនា្ទាប ់ព ីសា្ថានភាព 
ជងំ ឺកវូើដ១៩ លើ ពភិពលោកធរូសេល 
ការ ធ្វើ ដណំើរ ទេសចរណ ៍នងិ ការ ចលូ 
មក បណា្តាក់ទុន របស់ កូរ៉េ នៅ កម្ពុជា 
បេកដ ជា មាន កំណើន ថេម ទៀត»។

ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី កម្ពុជា  
និង  កូរ៉េ កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ មាន តម្លេ 
សរុប ៧២៩,១៣ លាន ដុលា្លារ កើន 
ឡើង ១៧,៣១ ភាគ រយបើ ធៀប នឹង 
ឆ្នា ំ២០១៩ ក្នងុ នោះ ការ នា ំចេញ របស ់
កម្ពុជា  មាន តម្លេ ១៨៥,០២លាន 
ដុលា្លារ កើន ឡើង ១២,៦១ ភាគ រយ 
នងិ ករូ៉េ នា ំមក កម្ពជុា មាន តម្លេ ៥៤៤, 
១១ លាន ដលុា្លារ កើន ឡើង ១៨,៧៩ 
ភាគ រយ ។  នេះ បើ យោង តាម កេសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា ៕

សកម្ម ភាព លើក ដាក់ក៊ងតឺន័រ ទំនិញ នៅ កំពង់ផេ កេ៊ង ពេះសីហន៊។ រូបថត ហេង ជីវ័ន 

រដ្ឋ អនុញ្ញាតឱ្យ  រូ៉យ៉ាល់ គុ្ប បូម  ភក់ ល្បាយ ខ្សាច់ ទៅ ចាក់ បំព្ញ លើ គម្ង អភិវឌ្ឍន៍ ចំនួន ២
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ស្ថាប័ន ៣ ចុះ MoU ដើម្បី ផ្តល់...
ត ពី ទំព័រ ១... រង ផល ប៉ះពាល់ យ៉ាង- 

ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី វិបត្តិ ជំងឺ រាត តៃបាត កូវីដ ១៩ ។
លោក  W. Patrick Murphy  បាន 

ឱៃយ  ដងឹ ថា  សហ គៃនិ ស្ដៃ ី កម្ពជុា  គ ឺត ួអង្គ 
សំខាន់ ក្នុង សៃដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា ។  ការ ធា - 
នា ឱៃយ ពួកគៃ មាន ធន ធាន ដៃល ពួកគៃ 
តៃវូ ការ ដើមៃប ីទទលួ បាន ជោគ  ជយ័ នងឹ 
ផ្ដល់ ផល បៃ យោជន៍ ដល់ បៃជា ជន 
ទាំង  អស់  តាម រយៈ ការ ជំរុញ កំណើន 
សៃដ្ឋកចិ្ច ដៃល តៃវូ ការ ដើមៃប ីកាត ់បន្ថយ  
ផល ប៉ះពាល់ នៃ ជំងឺ រាត តៃបាត ។ 

លោក សៃ ី Sabine Joukes  នាយ-ិ  
កា អង្គ ការ ផៃក បៃ ចា ំកម្ពជុា  នងិ នាយកិា  
គមៃង  WE Act  បាន ឱៃយ ដឹង ថា ពួក- 
គាត ់  មាន មោទន ភាព ដៃល ស្ថាបន័ ដៃ គ ូ 
វិស័យ ឯកជន ផៃសៃង គា្នា បង្កើត ឱៃយ មាន 
ផលតិ ផល ហរិញ្ញ វត្ថ ុ  ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
បញ្ហា សំខាន់  ក្នុង ការ ទទួល បាន ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស់ សហ គៃិន ស្ដៃី ។ 

លោក សៃ ី Sabine  ថ្លៃង ថា៖ « យើង  
សូម ថ្លៃង អំណរគុណ ដល់  BOOST  
នងិ ធនា គារ វងី ដៃល មាន ឆន្ទៈក្នងុ ការ- 
ធ្វើ ជា  ដៃគូ ជាមួយ យើង ដើមៃបី ផល បៃ-
យោជន៍ របស់ សហ គៃិនស្ដៃី ។ ការ ធ្វើ 
ជាដៃ គ ូជាមយួ កៃមុ ហ៊នុ ផ្ដល ់សៃវាហ-ិ
រញ្ញ វត្ថុ ឌី ជី ថល ទាំង ២ នៃះ  គឺ  ដើមៃបី 
បង្កើត  ផលិត ផល  និង សៃវា កម្ម ដៃល 
កំណត់ ទិសដៅ  WE Act  នឹង ពងៃីក 
ឱកាស សមៃប ់សហ គៃនិ ស្ដៃ ីវយ័ ក្មៃង 
ក្នុង ការ ទទួល បាន ធន ធាន ហិរញ្ញ- 
វត្ថុដៃល មាន តម្លៃ សម រមៃយ » ។

លោក សៃី បន្ត ថា  គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម នៃះ 
នងឹ ផ្ដល ់លក្ខខណ្ឌ អន ុគៃះ លើ បៃក-់ 
កម្ចី ខា្នាត តូច ដល់ សហ គៃិន វ័យ ក្មៃង 

ជាង ៥០០ នាក់  និង ផ្ដល់ ឱៃយ ពួក គៃ នូវ 
ចំណៃះ ដឹង ហិរញ្ញ វត្ថុ ដើ មៃបី ឱៃយ ពួកគៃ 
អាច គៃប់ គៃង អាជីវ កម្ម បាន ។ 

លោក  ហោ ប៊ុនថៃ អគ្គ នាយក រង 
ធនាគារ វងី  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា ភាព ជា ដៃគ ូ
នៃះ   នឹង ផ្ដល់ ការ គាំទៃ ហិរញ្ញ បៃបទាន 
ដល់ សហ គៃិន ស្ដៃី នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស 
កម្ពុជា ដៃល មិន តៃូវ បាន យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ ដោយ ជួយ ពួកគៃ ឱៃយ ផ្ដោត លើ   
ការ ពងៃីក  និង  កៃលម្អ អាជីវ កម្ម ទោះ  
កំពុង មាន ការ រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក បន្ត ថា៖« ធនា គារ វងី ប្ដៃជា្ញា ចតិ្ត 
ចំពោះ ចក្ខុវិស័យ របស់ យើង ក្នុង ការ 
ផ្ដល់ ជូន បៃ ជាជន ខ្មៃរ  គៃប់ រូប នូវ ភាព 
ងាយ សៃួល ក្នុង ការ ទទួល បាន សៃវា- 
កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ ទាក់ ទង នឹង ជីវ ភាព រស់ 
នៅ បៃ ចាំ ថ្ងៃ» ។

តាមរយៈ MoU នៃះ Boost និង 
ធនា គារ វីង នឹង ផ្ដល់ នូវ  បៃក់ កម្ចី ដៃល 
មាន លក្ខណៈ ប្លៃក ព ីគៃ សមៃប ់សហ- 
គៃិន សៃី្តវ័យ ក្មៃង ដៃល មាន អាជីវ កម្ម 
មនិ បាន ចុះបញ្ជ ី នងិ មនិ មាន ទៃពៃយ បញ្ចា ំ
ទោះបី កៃុម ហ៊ុន ទាំង ២ នៅ តៃ ផ្ដល់ 
អតៃ ការបៃក់ ដៃល មាន ការ បៃកួត- 
បៃជៃង ខ្ពស់ ក៏ ដោយ ។

លោក សៃ ី Lucinda Revell  សហ- 
ស្ថាបនិក  Boost  ឱៃយ ដឹង ថា  ការ ដាក់ 
ពាកៃយ ស្នើ សុំ បៃក់ កម្ចី ពី គៃប់ ទី កន្លៃង 
នងិ គៃប ់ពៃល វៃលា ជា មយួ បច្ចៃកវទិៃយា  
នងឹ  ធ្វើ ឱៃយ មាន ភាព ងាយ សៃលួ សមៃប ់
ពួកគៃ ក្នុង ការ ទទួល បាន បៃក់ កម្ចី ពី 
គៃឹះ ស្ថាន មី កៃូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដៃល ពួកគៃ 
អាច ទកុ ចតិ្ត បាន  ដើមៃបី គាទំៃ តមៃវូ ការ 
អាជីវ កម្ម របស់ ពួកគៃ ៕  LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ កៃុមហ៊ុន Yamato Gr-
een  Co., Ltd បាន បងា្ហាញពី ចំណាប់- 
អារម្មណ ៍ការ វនិយិោគ លើ ដណំា ំកញ្ឆា 
នៅ  បៃទៃស កម្ពុជា  ដើមៃបី ផលិត យក 
គៃប់ នាំ ចៃញ ទៅ កាន់ ទីផៃសារ អាមៃរិក  
និង ជប៉ុន  សមៃប់ បមៃើ ដល់ វិស័យ 
សុខា ភិ បាល ។

ចំណាប់ អារម្មណ៍ នៃះ តៃវូ បាន លើក-  
ឡើង ក្នុង ជំនួប កៃ ផ្លូវ ការ រវាង លោក  
វៃង សខុន  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង កសិកម្ម 
រុកា្ខាបៃមាញ់ និង នៃសទ ជា មួយ នឹង  
នាយក កៃុម ហ៊ុន  Yamato Green  
កាលពី ថ្ងៃទី១៤ ខៃ មិថុនា នៅ ទីស្តី-  
ការ កៃសួង។  ជំនួប ពិភាកៃសា នៃះ ធ្វើ 
ឡើង ក្នងុ   បណំង   ពងៃងឹ កចិ្ច សហបៃត-ិ
បត្តិការ ភាព ជា ដៃគូ វិនិយោគ ដើមៃបី 
អភិវឌៃឍ វិស័យ សកវបៃបកម្ម នៅ កម្ពុជា  
ក្នុង ទិស ដៅ បង្កើន ផលិត ភាព ផលិត- 
កម្ម និង ការ នាំ ចៃញ ។ 

លោក  វៃង សខុន  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
ក្នងុ កចិ្ច ពភិាកៃសា នៃះ  កៃមុហ៊នុ  Yamato 
Green  បាន លើក ថា  រុក្ខជាតិ កញ្ឆា គឺ 
ជា បៃភៃទ រកុ្ខជាត ិឱសថ សមៃប ់បមៃើ 
ឱៃយ វិស័យ សុខា ភិបាល(យកគៃប់ ធ្វើ  
ឱសថ)។ មាន កៃមុ ហ៊នុ ជា ចៃើន បាន 
ចាប់ អារម្មណ៍ ធ្វើ ការ វិនិយោគ លើ រុក្ខ - 
ជាត ិកញ្ឆា នៅ កម្ពជុា  ដោយ នា ំយកពជូ 
ពី អាមៃរិក  និង នាំ ផលិត ផល សមៃច 
ទៅ ទីផៃសារ អាមៃរិក  និង ជប៉ុន ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ចំណុច នៃះ  យើង 
បាន ទទលួ យក មក ពចិារណា ជា បឋម  
និង បាន ស្នើ ឱៃយកៃុមហ៊ុន សហការ ជា-
មួយ  កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ  រួម ទាំង  កៃសួង 
កសិកម្ម ក្នុង ការ ដាំដុះ សក លៃបង លើ 
ទំហំ ដី កំណត់ តៃឹម តៃូវ ចៃបាស់ លាស់ 
មយួ ក្នងុ ស្ថានយី  ឬ មណ្ឌល សៃវ ជៃវ 
កសិកម្ម  ដើមៃបី ជា ភ័ស្តុតាង ខាង ផ្នៃក 
វិទៃយា សសៃ្ត  មុននឹង ដាក់ សំណើ ជូន 
រាជ  រដា្ឋា ភិបាល ពិនិតៃយ និង សមៃច »។ 

អ្នកសៃី តុង ច័ន្ទធាង នាយិកា អង្គ-
ការ សៃដាក (CEDAC) បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា តាម ចៃបាប ់របស ់បៃទៃស កម្ពជុា 
គ ឺមនិ អនញុ្ញាត ឱៃយ មាន ការ ដា ំដុះ ពពកួ 
រុក្ខជាតិ បៃប នៃះ ទៃ។ អ្នក សៃី  និយយ 
ថា ៖«តាម ទសៃសនៈ ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ខ្ញុំ យល់ ថា 
រដា្ឋាភិបាល នឹងពិចារណា លើ គមៃង 
នៃះ ថា  តើ វា   ផ្ទុយ ពី ចៃបាប់   កម្ពុជា យ៉ាង- 
ដូច ម្តៃច? ខ្ញុំ គិត ថា  វា មិន ផ្តល់ ផល 
ចំណៃញ ប៉ុនា្មាន នោះ ទៃ ដល់ បៃជាជន 
ឬ សង្គម  ពៃះ  រកុ្ខជាត ិបៃភៃទ មយួ តៃវូ 
បាន ហាម ឃាត់ បៃសិន បើ បៃជាជន 
យើង បៃើ ខសុ គោល ដៅ កៃ ព ីបមៃើ ឱៃយ 
វសិយ័ សខុាភបិាល នងឹ បង្កជា អសន្ត-ិ 
សុខ ក្នុង សង្គម »។

កាល ពថី្ងៃទ ី៨ ខៃ មនីា កន្លង មក នៃះ 
កៃមុហ៊នុ Asia Green Biotechno-
logy Corp. (AGB) នងិ វទិៃយាស្ថាន- 
ជាតិ កសិកម្ម ពៃកលៀប បាន ចុះ អនុ- 
សៃស រណៈ នៃ ការ យោគ យល់ គា្នា ដើមៃបី 
សហការ អភិវឌៃឍន៍ អាជីវ កម្ម  ក្នុង ការ 

អនវុត្ត បច្ចៃក ទៃស ផលតិ គៃប ់ពជូ នងិ  
ការដាដំុះ ដៃល ជាប ់ទាកទ់ង នងឹ ដណំា ំ
កៃចៅ នងិដណំា ំផៃសៃង ទៀត ដើមៃបកីៃ-
ច្នៃ ជា ឱសថ និង អាច តៃូវ  បៃើសមៃប់ 
ជីវៈ ឥន្ធនៈ  ហា្វាយប៊ឺ អាហារ មូលដា្ឋាន  
និង គោល បំណង វៃជ្ជសស្ដៃ។

បើ តាម កៃមុ ហ៊នុ  Yamato Green   
បច្ចុបៃបន្ន  បៃទៃស ថៃ  និង កូរ៉ៃ  បាន អនុ-
ញ្ញាត ឱៃយធ្វើ ការ ដាដំុះ  នងិកៃច្នៃ  ហើយ 
តៃវូ បាន នា ំចៃញ ទៅ  អាមៃរកិ  នងិ ជប៉នុ 
ក្នុង លក្ខ ខណ្ឌ ចុះ កិច្ច សនៃយា តាម បៃប 
បច្ចៃក ទៃស  និង វិទៃយា សសៃ្ត របស់គៃ។

ការ ដាំដុះ រុក្ខជាតិ កញ្ឆា នៅ កម្ពុជា 
គជឺា អពំើ ខសុ ចៃបាប ់នងិ តៃវូ ផ្តនា្ទា ទោស 
តាម ចៃបាប់ ។ 

យោង តាម   Bloomberg  បៃទៃស 
ថៃ  គជឺា បៃទៃស ដបំងូគៃ នៅ អាសុអីា- 
គ្នៃយ៍ ដៃល បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ដាំ កញ្ឆា 
មាន លក្ខណៈ សៃបចៃបាប់ កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៨  សមៃប់   បមៃើ ឱៃយ វិស័យ សុ-
ខាភិបាល គៃឿង សមា្អាង និង អាហារ 
ប៉ុន្តៃ ការ បៃើ  សមៃប់ គោល បំណង 
កមៃសាន្ត នៅ តៃ តៃូវ បាន ហាម ឃាត់។

កៃុម ហ៊ុន  Yamat o  Green នឹង 
ចាប ់ផ្តើម សកម្ម ភាព  ជា ជហំាន ៗ   តាម 
អ្វី ដៃល កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  
និង នៃសទ  និង កៃុមហ៊ុន  បាន ឯក - 
ភាព  ជា មយួ គា្នា ក្ន ុ ង ខ្លមឹសរ ចុះ អនសុៃស-
រណៈ យោគយល់ គា្នា (MoU) កាល ព ី
ខៃ  កក្កដា  ឆ្នា ំ ២០២០ ។  នៃះ បើ យោង- 
តាម លោក រដ្ឋ មន្តៃី៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ រដា្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត   
ភ្នំពៃញ  (PWSA)   ដៃល ចុះ- 
បញ្ជ ីនៅ ផៃសារ ហ៊នុកម្ពជុា (CSX)  
បាន រាយ ការណ៍ពី   បៃតិ បត្តិ ការ 
អាជីវ កម្ម ដ៏រឹ ងមាំ  របស់ ខ្លួន  នៅ 
ក្នុង តៃីមាស ទី១ ឆ្នាំ នៃះ  ទោះបី  
ការ រីក រាល ដាល វីរុស កូរ៉ូណា 
បាន ប៉ះ ពាល់ ដល់  សកម្ម ភាព 
សៃដ្ឋ កិច្ច ក៏ ដោយ។

បើ យោងតាម  របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់  PWSA   ផ្ញើ  ទៅ  
CSX  កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី ១៥  ខៃ មថិនុា  
ឱៃយ ដឹង ថា  ក្នុង តៃីមាស ទី១ ឆ្នាំ 
២០២១ PWSA ទទួល បាន  
បៃក ់ ចណំៃញ សទុ្ធ  ៣០,៧ពាន ់ 
លាន រៀល កើន   ៤,១  ពាន ់លាន  
រៀល ឬ ១៥,៦៧ភាគ  រយធៀប     
នឹង តៃីមាស ទី១ ឆ្នាំ ២០២០។

 របាយ ការណ ៍បន្ត ថា៖ «មលូ-  
ហៃតុ នៃ ការ កើន ឡើង  បៃក់   ចំ-
ណៃញ សុទ្ធ នៅ ក្នុង តៃីមាស ទី 
១  ឆ្នាំ២០២១  ដោយសរ ការ  

កើន ឡើង នៃ ចំណូល ការ បៃក់ 
សទុ្ធ  ចនំនួ ៦,១ ពាន ់លានរៀល 
ឬ ៣៦១,៨៦ភាគ រយ  បើ ធៀប 
តៃីមាស ទី១ ឆ្នាំ២០២០ »។ 

បៃធាន នាយក ដា្ឋាន បៃត ិបត្ត-ិ 
ការ ទ ីផៃសារ នៅ  CSX អ្នកសៃ ីគមឹ  
សុ ផនីតា   បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៥  ខៃ ម ិថនុា  
ថា ទោះ ប ីការ រកី រាល ដាល វរីសុ 
កូរ៉ូ ណា កំពុង ប៉ះពាល់  ដល់ អា-
ជីវ កម្ម ជាចៃើន   ក៏ តមៃវូ ការ ទឹក-  
ស្អាត នៅ តៃមាន សមៃប ់គៃសួរ  
និង ពាណិជ្ជ កម្ម ។ 

អ្នកសៃី  ថ្លៃង ថា៖ « យើងមិន 
មាន ការ សងៃសយ័ លើ បៃត ិបត្ត ិការ  
ហរិញ្ញ វត្ថ ុដ ៏ល្អ របស ់ PWSA ទៃ។  
ការ លក់ ទឹកស្អាត  ជា លក្ខណៈ  
គៃួសរ  និង អតិ ថិជន ពាណិជ្ជ - 
កម្ម  ដៃល ជាបៃ ភព ដ៏ សំខាន់ នៃ 
បៃក ់ចណំលូ នៅតៃ រងឹ មា ំដោយ  
មិន ជាប់ ទាក់ ទងនឹង វិបត្តិ ជំងឺ 
កវូដី ១៩  ទៃ ។  នៃះ គ ឺជា អត្ថបៃ-
យោជន៍ ដ៏ រឹង មាំ របស់ ខ្លួន នៃ  
ការ ធ្វើ អាជីវ កម្ម លើ មូល ដា្ឋាន 

ការ លក ់ ផ្ដោច ់មខុ នៃ ការ បៃើ បៃស ់
ទំនិញ ដើមៃបី បមៃើ ការ រស់នៅ 
បៃចាំ ថ្ងៃ របស់បៃ ជាជន »។  

ក្នុង រយៈ ពៃល ពៃញ មួយ ឆ្នាំ 
២០២០  PWSA  បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា  បៃក់ ចំណូល មាន ចំនួន  

៣២៤  ៣៦៧  ៨៥៦  ០០០ 
រៀល   ( ៧៩, ៦៨ លាន ដុលា្លារ ) 
កើន ឡើង  ១០៧  ៨៧១  ០៤០-  
០០០ រៀល  ឬ  ៤៩, ៨៣ ភាគ- 
រយ ធៀបទៅ  នឹង ឆ្នាំ ២០១៩  ។  
បៃក់ ចំណៃញ សុទ្ធ ពៃញ មួយ 

ឆ្នា ំ មាន ចនំនួ៨៨  ៣៥១  ៨៤៥-  
០០០ រៀល កើន ឡើង  ៥៥  ០៥៩-  
៩៣២ ០០០ រៀល  ឬ ១៦៥ ,- 
៣៩  ភាគ រយ ធៀប នឹង រយៈ- 
ពៃល ដូច គា្នា  កាល ពី ឆ្នាំ មុន។ 
នៃះ បើយោង  តាម  PWSA ។

PWSA  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ 
កមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១ បាន ចាប ់ផ្ដើម 
ដំណើរ ការ សង សង់ រោង ចកៃ 
បៃពៃឹត្តិ កម្ម ទឹកស្អាត បាក់ ខៃង  
តម្លៃ ៣៨០  លាន ដុលា្លារ នៅ 
ជាយ រាជធានី ភ្នំពៃញ ដើមៃបី ជា 
ការ ឆ្លើយ តប នងឹ តមៃវូ ការ ដៃល 
កើន ឡើង ដៃល ផ្ដល់ សកា្ដោនុ  - 
ពល កណំើន វនិយិោគ ថ្ម ីសមៃប ់  
កៃុម ហ៊ុន ។

ការ សង សង់ រោង ចកៃ នៃះ 
នឹង  អនុវត្ត ជា ២ ដំណាក់ កាល  
ដោយ ដណំាក ់កាល ទ១ី  គៃង 
នឹង បញ្ចប់ តៃឹម ចុង ឆ្នាំ កៃយ   
ហើយ   ការ ផលិត ទឹកស្អាត  នឹង 
ធ្វើ ឡើង ភា្លាមៗ ក្នងុ ចនំនួ  ១៩៥-  
០០០ ម៉ៃតៃ គុប ក្នុង មួយ ថ្ងៃ ។ 

ដោយ គៃង នងឹ ធ្វើ ការ ចៃក- 
ចាយ នៅ តៃឹម ចុង ឆ្នាំ ២០២៣  
ដំណាក់ កាល ទី ២  នឹង បន្ថៃម  
១៩៥  ០០០ ម៉ៃតៃ គុប ទៀត 
ដល់ សមត្ថភាព ផលិត បៃ ចាំ ថ្ងៃ 
របស់ រោង ចកៃ ក្នុង ចំនួន សរុប  
៣៩០  ០០០ ៕  LA

បុគ្គលិករដ្ឋាករទឹក ស្វយ័ត ភ្នពំេញ កំពុង ដួសកម្ទេច កម្ទ ីចេញ ពី អាង ស្តកុ ទឹក ។ រូបថត ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍

ប្ក់ ចំណ្ញ  សុទ្ធរបស់ PWSA មាន ជាង ៣០ ពាន់ លាន រៀល 

Yamato Green  បង្ហាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍   
ចំពោះ ការ វិនិយោគ លើ ដំណំា កញ្ឆា នៅ  កម្ពជុា
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ប្រាក់ សាយ 

ប្រធានជំនួបលើកទី៧៥ន្រមហា-
សន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
(UNGA)លោកVolkanBozkir
កាលពីថ្ង្រចន្ទបានអំពាវនាវឱ្រយមាន
វធិានការបនា្ទាន់ដើម្របីដោះស្រយបញ្ហា
កសិកម្មដ្រលមិនអាចទុកបាន។
លោកប្រធានUNGAឬPGAបាន

ថ្ល្រងប្រប់កិច្ចពិភាក្រសាកម្រិតខ្ពស់ន្រ
មហាសន្និបាតស្តីពីការប្រកា្លាយជា
វាលរហោឋានការធា្លាក់ចុះគុណភាព
ដីនងិគ្រះរាងំស្ងតួដ្រលត្រវូរៀបចធំ្វើ
ឡើងនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជា-
ជាតិនៅទកី្រងុញវូយក៉ថា៖«យើងត្រវូ
ដោះស្រយបញ្ហាកសិកម្មដ្រលគ្មាន

នរិន្តរភាពជាបនា្ទាន់ជាកមា្លាងំជរំញុមយួ
ក្នងុកមា្លាងំជរំញុសខំាន់ន្រការប្រកា្លាយជា
វាលរហោឋានការធា្លាក់ចុះគណុភាពដី
និងគ្រះរាំងស្ងួត»។
លោកបាននយិាយថា៖«ខ្ញុអំពំាវ-

នាវដល់រដ្ឋសមាជកិទាងំអស់ឱ្រយធ្វើការ
ពិភាក្រសាអំពីកំណ្រទម្រង់កសិកម្មនៅ
មនុជនំបួស្តពីីប្រព័ន្ធស្របៀងអាហារនៅ
ខ្រកញ្ញា»។«ការធានាសន្តសិខុស្របៀង
សម្រប់ប្រជាជន៩,៧ពាន់លាននាក់
ត្រឹមឆ្នាំ២០៥០ខណៈបំព្រញគោល-
បំណងន្រកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងបា៉ារីស
នងឹជាលទ្ធភាពប៉ណុ្ណោះប្រសនិបើយើង
បង្កើនការស្តារដធី្លីឡើងវញិនងិដណំើរ
ការដាំដុះឡើងវិញដើម្របីក្រប្រប្រព័ន្ធ
ស្របៀងអាហាររបស់យើង»។

PGAបានព្រមានថាពាក់កណ្តាលន្រ
ផ្ទ្រដីកសិកម្មត្រូវបានហូរច្រះគ្មានជី-
ជាតិនងិមនិអាចទ្រទ្រង់ទម្រង់ណមយួ
ន្រជីវិតបានឡើយ ដោយបានគំរាម
ដល់អាយុជវីតិនងិសន្តសិខុរបសប់្រជា-
ជនជាង៣ពាន់លាននាក់។
លោកបាននយិាយថា៖«ការបាតប់ង់

ដីដ្រលមានជជីាតិកពំងុធ្វើឱ្រយវនិាសហនិ-
ហោចនងិបង្កើនការផ្លាសប់្តរូអាកាស-
ធាតុខណៈដមីានជជីាតិធ្វើឱ្រយថយចុះ
កាបូនយា៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភព-
លោក»។
លោកBozkir បាននិយាយថា៖

«ប្រសនិបើគ្មានការផ្លាសប់្តរូទ្របញ្ហាន្រះ
នឹងកាន់ត្រអាក្រក់។ត្រឹមឆ្នាំ២០៥០
ផលដណំំសកលត្រវូបានបា៉ាន់ប្រមាណ

ថានងឹធា្លាក់ចុះត្រមឹ១០ភាគរយដោយ
ដំណំខ្លះនឹងធា្លាក់ចុះរហូតដល់៥០
ភាគរយ។ បញ្ហាន្រះនឹងនាំឱ្រយថ្ល្រម្ហូប
អាហារក្នងុពភិពលោកកើនឡើង៣០
ភាគរយដោយបានគរំាមកហំ្រលដល់
ការរកីចម្រើនទៅលើភាពស្រកឃ្លាន
និងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ»។
PGAបាននិយាយថាជាងពាក់កណ្តាល

ន្រផលតិផលក្នងុស្រកុសរបុ(GDP)
ពឹងផ្អ្រកលើធនធានដី។ប្រសិនបើដី
ដ្រលអាចដាដំុះកាន់ត្របាតប់ង់កសកិរ
រាប់លាននាក់ប្រឈមនងឹការធា្លាកច់លូ
ក្នងុភាពក្រកី្រដោយធ្វើឱ្រយមនសុ្រស១៣៥
លាននាក់ផ្លាសប់្តរូទីកន្ល្រងរសន់ៅត្រមឹ
ឆ្នាំ២០៤៥និងបង្កើនហានិភ័យន្រ
អស្ថិរភាពនិងភាពតានតឹង។

លោកបាននិយាយថា៖«ដីមានជីជាតិ
ធ្វើឱ្រយជ្របទកឹចលូយា៉ាងមានប្រសទិ្ធភាព
បផំតុនៅក្នងុពភិពលោក។ប៉នុ្ត្របច្ចបុ្របន្ន
ភាពរាងំស្ងតួនងិការប្រប្រលួអាកាស-
ធាតុកពំងុបង្កើនការកើនឡើងន្រភ្លើង
ព្រ។ពីឆ្នាំ២០១៨ដល់២០២០ភ្លើងព្រ
បានបំផ្លាញផ្ទ្រដីរាប់លានហិកតានៅ
ភាគខាងជើងនិងខាងត្របូង»។
PGAបាននិយាយថា៖«យើងត្រូវ-

ត្ររួបរួមគ្នាដើម្របីលើកឡើងពីសរៈ-
សំខាន់ន្របញ្ហាដី និងបង្កើតកមា្លាំង
ចលករនៅមនុជនំបួ៣ទៀតស្តពីីបញ្ហាដី
ជីវចម្រុះនិងអាកាសធាតុដោយបាន
បញ្ជាក់ថាមានត្រUNដ្រលមានលទ្ធភាព
ដោះស្រយបញ្ហាន្រការស្តារដីជាសកល
ឡើងវិញ»៕

មឹង  ច័ន្ទ សុម៉ា នីតា 

ទាកទ់និជាមយួការស្តីបន្ទាស
ខា្លាំងបំផុតរបស់ក្រុមប្រទ្រស
មហាអំណចG-7ទៅលើ
ប្រទ្រសចិនចាប់តាំងពីការ-
បង្ក្របនៅធានអានម្រនជាង
៣០ឆ្នាំមកហើយនះនាព្រល
ថ្មីៗន្រះក្រុមប្រទ្រសមហា-
អណំចលោកខាងលចិទាងំន្រះ
បានអពំាវនាវឱ្រយមានការសុើប-
អង្ក្រតថ្មីមួយអំពីដើមកំណើត
ន្រជំងឺរាតត្របាតកូវីដ១៩និង
ជរំញុឱ្រយប្រទ្រសចនិគោរពសទិ្ធ-ិ
មនសុ្រសនងិស្ររភីាពជាមលូដា្ឋាន
នៅហុងកុងនិងសុីនជាំង។
ម្រដកឹនាំន្រក្រមុប្រទ្រសទាងំ

៧បានបញ្ចប់ការចរចានៅទីក្រងុ
Cornwallនៅឆ្ន្ររសមទុ្រភាគ-
នរិតីន្រប្រទ្រសអងគ់្ល្រសកាល-
ពីថ្ង្រអាទិត្រយហើយផ្ញើសរចំៗ
ដោយផ្ទាល់នងិដោយប្រយោល
ខ្លះទៅកាន់ប្រទ្រសចិនដោយ
បង្ហាញពីតម្រូវការឱ្រយមានការ-
គំទ្រដល់លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ
នងិពង្រងឹខ្រស្រចង្វាក់ផ្គតផ់្គង់នងិ
គំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍតាមប្រប
បច្ច្រកវិទ្រយាសំខាន់ៗមួយចំនួន។
ពួកគ្របានគំទ្រការសុើប-

អង្ក្រតថ្មីមយួលើដើមកណំើតន្រ
ជងំឺកវូដី១៩ដ្រលត្រវូបានគ្ររក
ឃើញដបំងូនៅទកី្រងុWuhan
ភាគកណ្តាលប្រទ្រសចិន។

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នះ បាន
និយាយថា៖«យើងក៏អំពាវនាវ
ផងដ្ររឱ្រយមានការវ្រកញ្រក
ប្រកបដោយតមា្លាភាពដ្រល
ដឹកនាំដោយអ្នកជំនាញ និង
អង្គការវទិ្រយាសស្ត្រដ្រលត្រវូបាន
ជ្រើសរីសដោយអង្គការសុខ-
ភាពពភិពលោក។ប្រទ្រសអង-់
គ្ល្រសសហភាពអរឺ៉បុនងិសហរដ្ឋ-
អាម្ររិកសុទ្ធត្របានអំពាវនាវ
ស្រដៀងគ្នាន្រះដ្ររនៅមនុព្រល
កិច្ចប្រជុំកំពូលន្រះ»។
ក្រុមប្រទ្រសអ្នកមានទាំង៧

ន្រះបានអពំាវនាវឱ្រយប្រទ្រសចនិ

«គោរពសទិ្ធិមនសុ្រសនងិស្ររភីាព
មូលដា្ឋានជាពិស្រសទាក់ទង
នងឹសុនីជាងំនងិស្ររភីាពនងិ
ស្វ័យភាពកម្រិតខ្ពស់សម្រប់
ហងុកងុដ្រលមានច្រងនៅក្នងុ
ស្រចក្តីប្រកាសរមួចនិ-អងគ់្ល្រស
និងច្របាប់មូលដា្ឋាន។»
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍បានគសូ

បញ្ជាក់ពីសរៈសខំាន់ន្រការថ្រ-
រក្រសានិងបើកចំហតំបន់ឥណ្ឌូ-
បា៉ាសុីហ្វិកដោយស្ររីនិងការ-
បើកចំហដ្រលផ្អ្រកលើនីតិរដ្ឋ។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍របស់ស្រត-

វមិានអាម្ររកិមនិបានប្រើពាក្រយ

«អំពើប្រល័យពូជសសន៍»
ដើម្របីពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាព
របស់ចិននៅសុីនជាំងនះទ្រ
ទោះបីជាប្រធានាធិបតីអាម្ររកិ
លោកJoeBidenនិងរដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងការបរទ្រសលោកAn-
tony Blinkenបានប្រើពាក្រយ
ខាងលើដើម្របីពិពណ៌នាលើស្ថាន-
ភាពនៅតំបន់សុីនជាំងមុននឹង
ចូលកាន់តំណ្រងក៏ដោយ។
នៅក្នងុសន្នសិទីសរពត័ម៌ាន

មយួបនា្ទាប់ពីស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍
ត្រូវបានច្រញផ្រសាយលោកBi-
denបានរិះគន់ការបដិស្រធ

របស់ទីក្រុងប៉្រកាំង ដ្រលមិន
បានអនុញ្ញាតឱ្រយគ្រចូលមើល
កណំតត់្រមន្ទរីពសិោធនន៍ងិគរំូ
ម្ររោគដ្រលអាចជួយប្រយុទ្ធ
ប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ជាដើម។
លោកប្រធានាធិបតីBiden

បានមានប្រសសន៍ទៀតថា៖
«យើងមនិមានការអនញុ្ញាតឱ្រយ
ចូលទៅកាន់បន្ទប់ពិសោធន៍
នៅWuhanនៅឡើយទ្រ»។
ប្រទ្រសចិនបានព្រមានម្រ-

ដឹកនាំG7ថានៅព្រលដ្រល
ប្រទ្រសមួយក្រុមតូចរួមគ្នាធ្វើ
ការសម្រចចិត្តលើរឿងអ្វីមួយ
ជោគវាសនារបស់ពិភពលោក
នងឹបាត់បង។់ន្រះជាការអតា្ថា-
ធបិ្របាយរបស់អ្នកនាំពាក្រយស្ថាន-
ទូតចិនប្រចាំទីក្រុងឡុងដ៍នៅ
អង់គ្ល្រសដ្រលបានច្រញប្រ-
កាសនៅព្រលម្រដឹកនាំG7
កពំងុប្រជុំនៅប្រទ្រសអងគ់្ល្រស
ដើម្របីស្វ្រងរកជហំរឯកភាពមយួ
លើប្រទ្រសចិន។
ការល្រចច្រញនិងរះត្រដ្រត

ជាថ្មីន្រប្រទ្រសចិនក្នុងនាមជា
មហាអណំចពិភពលោកឈាន
មខុគ្រត្រវូបានគ្រចាត់ទកុថាជា
ព្រឹត្តិការណ៍ភូមសិស្ត្រនយោ-
បាយដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុង
ចណំមព្រតឹ្តកិារណ៍ថ្មីៗ ក្រយ
ការដលួរលំន្រសហភាពសវូៀត
ឆ្នាំ១៩៩១ដ្រលជាព្រតឹ្តកិារណ៍
បិទបញ្ចប់សង្គ្រមត្រជាក់៕

ប្រទ្រសG-7ពិភាក្រសាពីចិនហើយអំពាវនាវឱ្រយមានការ-
ស្្រងរកជាថ្មីនូវប្រភពជំងឺកូវីដ១៩និងការគោរពសិទ្ធមិនុស្រស

ប្រធានUNGAអំពាវនាវឱ្រយមានវិធានការបនា្ទាន់ដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាកសិកម្មដ្រលមិនអាចទុកបាន

លោកប្រាធាន  ធិបត ីចូ ប្រាដិន ចូល រួ ម ជំ នួ បG-7នៅទី ក្រាងុ Cornwallកាលពីថ្ង្រាទី ១៣ ខ្រាមិថុន។ រូប  AFP

ព័ត៌មានខ្លីៗ
ក្រមុជាតិនិយមអីុស្រអ្រល
ហ្រក្របួននៅេហ្រស៊រុយសា-
ឡិមខាងកើតខណៈបា៉ាឡ្រ-
ស្ទនីគ្រង«ទិវាន្រកំហឹង»
ក្រមុស្តាំនយិមអុសី្រអ្រល

បានហ្រក្របួនទង់ជាតិនៅ
ក្រងុហ្រស្ររុ៊យសឡិមខាងកើត
នៅថ្ង្រអង្គារទី១៥ខ្រមិថុនា
ដ្រលការធ្វើប្របន្រះត្រូវបាន
អ្នកវិភាគមួយចំនួនគិតថា
នឹងប្រថុយបញ្ឆ្រះភាពតាន-
តឹងជាមួយជនជាតិបា៉ាឡ្រ-
ស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងដ្រលមាន
ជម្លាះនិងញុះញង់ឱ្រយមាន
អំពើហិង្រសាផ្ទុះឡើងវិញរវាង
អុីស្រអ្រលនិងហាមា៉ាស។
ដោយគិតថាការហ្រក្របួន

ន្រះថាជាការ«ញុះញង់»ជន-
ជាតិបា៉ាឡ្រស្ទនីបានទាមទារ
ឱ្រយមានការប្រព្រតឹ្ត«ពធិីន្រក-ំ
ហឹង»នៅតំបន់ហា្គាហ្រសានិង
WestBank។ក្រមុហាមា៉ាស
បានគំរាមថា អំពើហិង្រសាអាច
ផ្ទុះឡើងវិញប្រសិនបើការ-
ហ្រក្របួនន្រះទៅមុខ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបា៉ាឡ្រស្ទីន

លោកMohammadSh-
tayyehបាននយិាយនៅលើ
បណ្តាញសង្គម Twitter
កាលពីថ្ង្រចន្ទថា៖ «យើង
ព្រមានពីការឆ្លើយតបដោយ
គ្រះថា្នាក់ដ្រលអាចបណ្តាល
មកពីច្រតនារបស់អំណច
កាន់កាប់ក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្រយ
អ្នកតាំងលំនៅអុីស្រអ្រល
ជ្រលុនយិមអនវុត្តការហ្រទង-់
ជាតិនៅក្នុងក្រុងហ្រស្រ៊រុយ-
សឡិមនៅថ្ង្រស្អ្រក»៕
សុខ វ្រាងឈាង



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ទូតមីយ៉ាន់មា៉ាប្រចំាUN
អំពាវនាវឱ្រយមានវិធានការ
ប្រសិទ្ធភាពប្រឆំាងនឹងរបប
យោធាមុនព្រលកិច្ចប្រជំុ
ក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តសុិខប្ររព្ធ
ឡើងនាព្រលខាងមុខ

លោក Kyaw Moe Tun 
បាន អំពាវនាវឱ្យ មាន វិធាន-
ការ រួម ដ៏ មាន ប្សិទ្ធភាព មួយ  
ប្ឆាំង  នឹង រដ្ឋាភិបាល យោធា 
មីយ៉ាន់មា៉ា។ ន្ះ បើ តាម សំ-
បុត្ របស់ លោក សរស្រ ក្នុង 
នាម ជា ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ មយី៉ាន-់ 
មា៉ា ប្ចាំ នៅ អង្គការ សហ-
បជ្ាជាត ិ ទៅ កាន ់ស្ថាបន័ព-ិ 
ភពលោក មួយ ន្ះ  កាល ពី  
ថ្ង ្ទ២ី៨ ខ ្ឧសភា  កន្លង ទៅ 
និង ទើប ត្ បង្ហាញ ជា សធា- 
រណៈ នៅក្នុងខ្    មិថុនា  ន្ះ ។

លោក បាន សរស្រ ថា៖«ន្ះ   
ជា រឿង បនា្ទាន់ ណាស់ដ្ល 
សហគមន៍ អន្តរជាតិ  ត្ូវ  ត្ 
ចាត ់វធិានការ រមួ ដ ៏មាន បសិ្ទ្ធ- 
ភាព  ដើមប្ ីបង្ការ នងឹ លទ្ធភាព 
ណា មយួ ក្នងុ ការ កើត ឡើង នវូ 
ឧក្ដិ្ឋកម្ម បឆ្ាងំ នងឹ មនសុស្- 
ជាតិ  និង  វិបត្តិ មនុស្ស ធម៌ ជា 
លក្ខណៈ តបំន»់។ លោក បាន 
សរសរ្ បន្ថម្ ថា កង្វះ សកម្ម- 
ភាព របស់ សហគមន៍ អន្តរ- 
ជាត ិ បាន លើក ទកឹ ចតិ្ត ឱយ្  ក្មុ  
យោធា បន្ត កាប ់សមា្លាប ់បជ្ា- 
ជន ស្លូតត្ង់ នៅ មីយ៉ានម់ា៉ា។

នៅ ក្នុង ថ្ង្ សុក្  សបា្ដាហ៍- 
ន្ះ ក្ុមប្ឹក្សាសន្តិសុខ អង្គ-
ការ សហបជ្ាជាត ិគង្ នងឹ 
ប្ជុំ បិទ ទ្វារ មួយ។ ន្ះ បើ 
តាម  ការ ស្ង់ សម្ដី របស់ អ្នក- 
ការ ទូត ១ រូប  ដោយ សរ- 
ព័ត៌មាន AFP។ 

ក្នុង កិច្ចប្ជុំ នោះ  គ្ នឹង 
រំពឹង ថា  លោក Erywan 
Yusof  រដ្ឋមន្ត្ី ការបរទ្ស ទី 
២ ប្៊យុណ ្នងឹ ធ្វើ បទ បង្ហាញ  
ពី ដំណើរ ទស្សនកិច្ច ទៅ កាន់ 
មីយ៉ាន់មា៉ា របស់ លោក និង 
លោក  Lim Jok Hoi អគ្គ- 
ល្ខា ធិការ អាស៊ាន កាល ពី 
ដើម ខ្ មិថុនា  ។ 

កិច្ចប្ជុំ ក្ុម ប្ឹក្សា សន្តិ-
សុខ អង្គការសហប្ជាជាតិ 
លើ ស្ថានភាព មីយ៉ាន់មា៉ា ធ្វើ 
ឡើង ចងុ ក្យ នៅ ថ្ង ្ទ៣ី០ 
ខ្ ម្ស ។ កាល នោះ ក្ុម-
ប្ឹក្សា សន្តិសុខ  បាន អំពាវ-
នាវ ឱ្យ បញ្ឈប់ អំពើ ហិង្សា    
នៅ មយី៉ានម់ា៉ា នងិ ឱយ្  មយី៉ាន-់
មា៉ា អនុវត្ត ផ្នការ ចំណុច 
ឯកភាព ទំង៥របស់ អា-
ស៊ាន៕ ហ៊ីម រដ្ឋា

ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍   ថ្ង្ពុធ ទី១៦ ែខមិថុនា  ឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

អង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមសម្រប់ជនភៀសខ្លនួអាហ្វហ្គា-
នីស្ថានបន្ថ្រមទៀតបនា្ទាប់ពីការចាកច្រញរបស់កងទ័ពបរទ្រស

ស៊ខ  វេងឈាង

កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ  ទី ១៤ មិថុនា  
ស្នងការ អង្គការ សហប្ជា- 
ជាតិ ទទួល បន្ទុក ជន ភៀសខ្លួន 
លោក Filippo Grandi បាន 
នយិយ ថា  អង្គការ សហ បជ្ា- 
ជាតិ គឺ កំពុង ត្ៀម សម្ប់ ការ- 
កើន ឡើង ជនភៀសខ្លួន នៅ 
អាហ្វហ្គា នីស្ថាន  ដ្ល គ្ គិត 
ថា  នងឹ កើន ឡើង  បនា្ទាប ់ព ីការ- 
ចាកច្ញ ន្ ទហន សហរដ្ឋ- 
អាមរ្កិ នងិ បទ្ស្ ដទ ្ទៀត 
នៅ ខ្ កញ្ញា ខាង មុខ ន្ះ។

អំពើ ហិង្សា កំពុង កើន ឡើង  
ខណៈ ព្ល ដ្ល កមា្លាងំ បរទ្ស  
ចាប់ ផ្តើម ដក ខ្លួន ច្ញ ហើយ 
កិច្ច បឹ្ងប្ង ដើម្បី សម្បសមួ្ល  
ដំណោះស្យ សន្តិភាព រវាង 
រដ្ឋាភិបាល អាហ្វហ្គានីស្ថាន និង  
ក្ុម តាលីបង់  បាន ជាប់ គាំង។ 

កាល ពី ចន្ទ សបា្ដាហ៍ មុន មន្ត្ី 
អាហ្វហ្គានសី្ថាន ជាន ់ខ្ពស ់បាន 
និយយ ថា  ក្នុង រយៈ ព្ល  ២៤  
ម៉ាង យ៉ាង ហោច ណាស ់ទហន  
រដ្ឋាភិបាល ចំនួន  ១៥០នាក់ 

បាន ស្លាប់  ឬ រង របួស ពី ការ - 
កើន ឡើង ការ ប៉ះទង្គិច ជា មួយ 
តាលីបង់។

លោក  Grandi បាន ចង្អុល 
ទៅ ការ វាយ ប្ហរ ដ៏ សហវ 
មយួ កាល ព ីសបា្តាហ ៍មនុ ទៅ លើ 
អង្គការ ដោះ មីន អន្តរជាតិ មួយ 
នៅ ភាគ ខាង ជើង អាហ្វហ្គានី- 
ស្ថាន ដល្ បាន សមា្លាប ់មនសុស្  
១០  នាក់ និង ធ្វើ ឱ្យ មនុស្ស  
១៦ នាក ់របសួ ។ កស្ងួ មហ-  
ផ្ទ្ អាហ្វហ្គានីស្ថាន  បាន ចោទ 

ប្កាន់ ក្ុម តាលីបង់ ថា  បាន 
ប្ព្ឹត្ត ការ វាយ ប្ហរ ន្ះ  
ខណៈ តាលីបង់ បដិស្ធ ថា 
ពួកគ ្ មិន បាន បព្្តឹ្ត ការ វាយ- 
ប្ហរ ន្ះ ទ្ ។

លោក Grandi បាន នយិយ 
ថា ៖ « ន្ះ គឺ ជា សូចនាករ ដ៏ គួរ 
ឱ្យ ខ្លាច ផ្សា មួយ ន្ ប្ភ្ទ 
អំពើហិង្សា  ដ្ល អាច នឹង កើត 
ឡើង ជា ថ្មី នៅ អាហ្វហ្គានីស្ថាន 
ហើយ ជា មួយ នឹង ការ ដក កង - 
ទព័ អន្តរជាត ិន្ះ អាច នងឹ កាន-់ 

ត្ អាក្ក់ ទៅ ៗ  »។
លោក បាន បន្ថ្ម ទៀត ថា ៖  

« ដចូ្ន្ះ យើង កពំងុ រៀប ច ំផន្ការ 
យថាកម្ម នៅ ខាង ក្នុង ប្ទ្ស 
ន្ះ សម្ប់ ការ ជម្លៀស ទីលំ- 
នៅ បន្ត ទៀត ទៅ ប្ទ្ស ជិត- 
ខាង ក្នុង ករណី ដ្ល មនុស្ស 
អាច ឆ្លង កាត់ ព្ំដ្ន » ។

បច្ចុប្បន្ន មាន ជន ភៀស ខ្លួន 
ចុះ បញ្ជី ប្ហ្ល ២,៥លាន 
នាក ់មក ព ីអាហ្វហ្គានសី្ថាន នៅ 
ទទូងំ ពភិព លោក ខណៈ ៤,៨ 
លាន នាក់ ផ្ស្ង ទៀត ជា ជន- 
ភៀសខ្លនួ ក្នងុ បទ្ស្។ ន្ះ បើ 
យោង តាម ទភីា្នាកង់រ ជនភៀស- 
ខ្លួន អង្គការសហប្ជាជាតិ  
UNHCR ដ្ល ដឹកនាំ ដោយ 
លោក  Grandi ។

កង កមា្លាំង អាហ្វហ្គានីស្ថាន 
ដ្ល គាំទ្ ដោយ សហរដ្ឋអា- 
មរ្កិ បាន ទមា្លាក ់ក្មុ តាលបីង ់
ពី អំណាច នៅ ចុង ឆា្នាំ២០០១ 
ដោយ សរ ពកួគ ្បាន បដសិធ្ 
មិន ប្គល់ ម្ដឹកនាំ ក្ុម ភ្រ- 
វកម្ម អាលក់ដ្ លោក អសូមា៉ា 
ប៊នីឡាដនិ ឱយ្ អាមរ្កិ  បនា្ទាប ់ព ី
ការ វាយ បហ្រ អគារ ភ្លាះ ថ្ង ្ទ ី

១១ ខ្ កញ្ញា ឆា្នាំ២០០១ ។
បនា្ទាប់ ពី សង្គ្ម រយៈ ព្ល 

២០ឆា្នាំ សហរដ្ឋអាម្រិក បាន 
ចាប់ ផ្តើម ដក កងទ័ព ដ្ល នៅ 
ស្ស សល់ របស់ ខ្លួន ចំនួន     
២ ៥០០នាក់  នៅ ក្នុង ប្ទ្ស 
អាហ្វហ្គានីស្ថាន ហើយ មាន 
គោល បណំង ដើមប្ ីចាក ចញ្ ព ី
បទ្ស្ ន្ះ ទងំ ស្ងុ  នៅ ថ្ង ្ទ ី
១១ ខ្ កញ្ញា។ កងកមា្លាំង 
មិនម្ន អាម្រិក ប្មាណ      
៧ ០០០នាក់  ដ្ល ភាគច្ើន 
មក ពី ប្ទ្ស ជា សមាជិក អង្គ-
ការ ណាតូ រួម ជា មួយ អូស្តា្លី  
នូវ្លស្ឡង់  និង ហ្សកហ្សុី ក៏ 
គ្ង នឹង ចាកច្ញ នៅ ថ្ង្ ទី 
១១ ខ្ កញ្ញា  ផង ដ្រ ។

លោក Grandi បាន នយិយ 
ថា  ការ គាំទ្ អន្តរជាតិ ខា្លាំង គឺ  
ចា ំបាច ់សមប្ ់កចិ្ច ចរចា សន្ត-ិ 
ភាព រវាង រដ្ឋាភបិាល អាហ្វហ្គា- 
នី ស្ថាន និង តាលីបង់ ។ លោក 
បាន បន្ថ្ម ទៀត ថា ៖ «សកម្ម-
ភាព នយោបាយ គួរ ត្ ជំនួស 
ការ ប៉ះ ទង្គិច  ប៉ុន្ត្ ហនិភ័យ ន្ 
ការ ជម្លៀស ប្ជាជន នៅ ត្ 
មាន ហើយ ត្ូវ ត្ ត្ៀម » ៕

លោក Filippo Grandi (ឆ្វេង) ស្វាគមន៍ ដ យ លោក  Josep Borrell។ AFP

លោកKyaw Moe Tun។AFP
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ម្ហបូអាហារសុខភាពបែបកូនកាត់ខ្មែរ-បារំាងតាមរដូវកាល
ស្នាដែចុងភៅឆ្នើមនៅសៀមរាបបង្ហាញវត្តមាននៅភ្នពំែញ

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ សម្រាប់ អ្នក ចូល ចិត្ត និង 
មនិ អាច ភ្ល្រាច   រសជាត ិ ម្ហបូ អាហារ សខុ- 
ភាព ប្រាប កូន កាត់ ខ្ម្រារ-បារាំង ហើយ 
កន្លង  មក ទាល់  ត្រា  ទៅ   ខ្រាត្ត  សៀមរាប  
ទើប អាច រក ទទួល ទានបាន  នៅ   ភោជ - 
ន ីយ ដ្ឋាន  Cuisine Wat  Damnak។   
ឥឡូវ ន្រាះ  មុខ   ម្ហូប អាហារ សុខភាព - 
ទាំង អស់ នោះ  ក៏ អាច រក បាន ផង ដ្រារ  
នៅ     រាជ    ធានី  ភ្នំព្រាញ  គឺលោក អុ្នក  អាច 
កមុ្មង៉ ់បាន  ជា មយួ   នងឹ ម្រាចងុ ភៅ ធជំន- 
ជាតិ បារាំង  Joannès Rivière។ 

  ភោជ  នីយដ្ឋាន Cuisine Wat  
Damnak ដ្រាល ធា្លាប់  ជាប់  ឈ្មោះ ល្រាបី   
ជា  ភោជនីយដ្ឋាន ល្អ  រយៈ ព្រាល ២ឆ្នាំ 
ជាប ់ គ្នា  ក្នងុចណំោម ភោជនយីដ្ឋាន ល្អ 
បផំតុ  ទាងំ  ៥០ ន្រា តបំន ់អាសុ(ីAsia's  
50 Best Restaurants) មាន ទី- 
តាំង  មូលដ្ឋាន ស្ថិតនៅ បណោ្ដោយ វិថី 
៧មករា ភូមិ វត្ត ដំណាក់ ក្នុង សង្កាត់ 
សា លា  កម្រាើក ក្រាុង និង  ខ្រាត្ត សៀម-  
រាប។  ឥឡូវ ន្រាះ   ទីតាំង ថ្មីនៅ ក្នុង 
រាជធានីភ្នំព្រាញ   ស្ថិត នៅលើ ដង វិថី 
សម្ត្រាច      មង្គល អៀម (ផ្លវូ ល្រាខ ២២៨) 

សង្កាត ់ បឹងរាំង២ ខណ្ឌដូនព្រាញ។ 
លោក ងួន វ្រា ង ឆយ  នាយក គ្រាប់- 

គ្រាង  ភោជនីយដ្ឋាន Cuisine Wat 
Damnak ឱ្រាយ ដឹង  ថា ៖  « ដោយ   មាន  
ក្រារ្តិ៍ឈ្មោះ ល្រាបី ផលិត ផល  ល្អ គួប ផ្រាសំ 
នឹង  ក្រាុម ការ ងរធ្វើការ  ស្រាុះដ្រាជើង គ្នា  
កាលពី នៅ ខ្រាត្ត   សៀម រាប  ឥឡូវ ន្រាះ   
យើ ង  ក ៏  អា ច   នា ំយក រសជាតិដើម  ទាងំ-  
នោះ    មក  បម្រាើ ជូន នៅ   រាជធានី ភ្នំព្រាញ 
ហើយ ។ យើង      ចង ់ឱ្រាយ ភ្ញៀវ ខ្ម្រារ ទាងំ អស ់
មិន ចាំបាច់ ទាល់ បាន ទៅ ខ្រាត្ត សៀម- 
រាប ទើប អាច ទទួល ទាន នូវ មុ ខ ម្ហូប-    
អាហារ   សុខភាព  យើង នោះទ្រា គឺ ចង់ 
ឱ្រាយ ពួក គត់   អាចភ្លក្រាស រសជាតិ ម្ហូប-  
អាហារ  សខុភាពជា រសជាត ិដើម របស ់  
យើង  បាន គ្រាប់ គ្នា ត្រា ម្តង »។ 

នាយក គ្រាប់ គ្រាង ភោជនីយដ្ឋាន- 
Cuisine Wat Damnak របូ ន្រាះ បន្ត 
ថា ៖ «ខ្ញុំជឿ ថា បង ប្អូន ខ្ម្រារ  ពិតជា 
ពិបាក  រកទី   កន្ល្រាង អាហារ ដ្ឋានណា  
ដ្រាល មាន បម្រាើ នូវ មុខ ម្ហូប ប្រាប ខ្ម្រារ 
ពតិៗណាស ់ ។ ជាក ់ស្ត្រាង ភាព ល្រាប ីផ្ន្រាក  
ម្ហូប  អាហា រ   កូនកាត់ ប្រាប ខ្ម្រារ-បារាំង 
នៅ  ភោជនីយដ្ឋាន Cuisine Wat 
Damnak ដ្រាល ប្រាើត្រា គ្រាឿងផ្រាសំ ក្នុង-  

ស្រាុក     ន្រា  តំបន់ ជុំវិញ ទឹកដី អង្គរ និង 
ផលានុផល   បាន ដំ ដុះ ក្នុង ស្រាុក នៅ 
តាម   ខ្រាត្ត មយួចនំនួ  ក្នងុ ប្រាទ្រាស     កម្ពជុា 
ហើយ    ត្រាងត្រា ផ្លាស់ប្តូរ នូវ មុខម្ហូប ជា 
រៀងរា ល ់សបា្តាហ ៍។  ឥឡវូ ន្រាះ  កពំងុ ត្រា 
បើក  បម្រាើ    ជ ូន   បង ប្អនូ  នៅ ក្នងុ រាជ ធាន ី
ភ្នពំ្រាញ    យើង ហើយ !។  កានត់្រា ពសិ្រាស 
នោះ  នៅ ភ្នំព្រាញ យើង មាន បម្រាើ  ២ 
ព្រាល  គឺ ព្រាល ថ្ង្រាត្រាង់ និង ព្រាល លា្ងាច 
ខណៈ  នៅ  សៀមរាប  យើង បាន បើក   
បម្រាើ ត្រា ព្រាល លា្ងាច ប៉ណុោ្ណោះ ។ យើង  ក ៏
មា ន  គម្រាង រៀបចំ ប្រាភ្រាទ ស្រា ល្អ ៗ  
សម្រាប ់បម្រាើ ភ្ញៀវ ទៅ តាម ចណំលូ ចតិ្ត  
ដ្រារ ដោយ  មាន  ជំនាញ ខាង ស្រា  មក  
បង្ហាញ ដល់ ភ្ញៀវ ទៀត ផង ដ្រារ»។ 

លោក ងនួ វ្រា ង ឆយ  ធា្លាបម់ាន បទ- 
ពិសោធ ច្រាើន ឆ្នាំ បម្រាើ ការងរ នៅ 
ក្រា  ប្រាទ្រាស  ដូចជា ក្នុង ឆ្នាំ២០១៣ 
លោក  បាន បម្រាើ ការងរ  នៅឯ រី សត ដ៏ 

ប្រាណីត ឈ្មោះ Luxury Fiji Resort 
ន្រា  តំបន់ កោះ Vomo Island ស្ថិត 
នៅ លើ ទឹកដី ប្រាទ្រាស ដ្រាន  កោះ ហ្វី ជី- 
ដោយ  លោក ជា អ្នក គ្រាប ់គ្រាង ខាង ម្ហូប- 
អាហារ និង ភ្រាសជ្ជៈ (Food and 
Beverage Manager)។ នៅ ចនោ្លាះ  
ឆ្នាំ២០១៤-២០១៦ លោក បានមក 
ធ្វើ កា រ  ក្នុង  ស ណា្ឋាគរ Studio City 
Hotel នៅ ទី ក្រាុង   មា៉ា កាវ ប្រាទ្រាស ចិន 
ដោយ លោក កាន់ការងរ ជា អ្នក គ្រាប់- 
គ្រាង  ខា ង ម្ហូបអាហារ និង ភ្រាសជ្ជៈ 
ដ ដ្រាល ខណៈ នៅ ចនោ្លាះ ឆ្នាំ២០១៦-
២០១៨ លោក ងួន វ្រា ង ឆយ    ធ្វើ ការ 
នៅសណា្ឋាគរ Wynn Palace 
Hotel នៅក្នុង ទីក្រាុង មា៉ា កាវ ប្រាទ្រាស  
ចិនដដ្រាល ដោយ  លោក គ្រាន់ត្រា មក 
កាន់  ការងរ តំណ្រាង  ថ្មី គឺជា អ្នក គ្រាប់- 
គ្រាង ផ្ន្រាក Cafe Fontana វិញ។

នៅ  ឆ្នាំ២០១៨ លោក ងួន វ្រា ង- 

ឆយ បាន វលិ ត្រាឡប ់មក ស្រាកុ ខ្ម្រារ វញិ 
នងិ   ចាប ់ដ្រាគ ូរកសុ ី បើក ភោជ នយីដ្ឋាន 
Cuisine Wat Damnak ជាមយួនងឹ 
ម្រា  ចុងភៅ ឆ្នើម  ជនជាតិ បារាំង  លោក 
Joannès Rivière។  

 នា ព្រាល សួរថា   តើ ម្ហូប អាហារ អ្វី - 
ឆ្ងាញ់ និង ប្រាចាំត្រាកូល នៅ ភោជនី យ- 
ដ្ឋាន Cuisine Wat Damnak   នោះ 
លោក ងនួ វ្រា ងឆយ បាន លើក ឡើង-  
ដូច្ន្រាះ   ថា៖ «តាម ធម្មតា មុខ ម្ហូប នៅ ទី- 
កន្ល្រាង យើង  គ ឺប្រាើ របៀប ធ្វើ ម្ហបូ អាហារ  
បតប់្រាន  ទៅតាម សា្ថានភាព ន្រា ចណំលូ- 
ចិត្ត  រប ស់ ភ្ញៀវ នៅក្នុង តំបន់។ ជា-  
ពិស្រាស ម្រា ចុងភៅ យើង  គឺ លោក 
Joannès Rivière  ជា ជនជាតិ 
បារាំង ដ្រាល លោក  បានមក រស់នៅ 
ស្រាុក  ខ្ម្រារ ជិត ២ទសវត្រាសរ៍ មកហើយ 
នោះ គត់ ត្រាង ត្រា រិះរក គំនិត ច្ន្រា ម្ហូប 
នានា ទៅ តាម  ភាពជាកស់្ត្រាង ន្រា ភោគ- 
ផល   ដំណាំ បន្ល្រា និង សាច់  មាន ក្នុង 
តំបន់ ឬ  តា ម ចំណូលចិត្តប្រាចាំថ្ង្រា ដូច 
បងប្អូន ខ្ម្រារ យើង ដ្រារ»។

 លោក បន្ថ្រាម ថា ៖  « លោក Joan-
nès Rivière គត់ ក៏មាន ការ ស្វ្រាង- 
យល ់ ព ីជវីភាព នងិ របៀប រសន់ៅ រប ស ់
បង ប្អូន ខ្ម្រារ  ច្រាើន  រួមទាំង ច្រាះ   និយាយ 
ភាសា ខ្ម្រារ   ច្រាើន ទៀត ។ ព្រាល ទៅ ផ្រាសារ  
ដើម្រាបី ទិញ បន្ល្រាបង្ការ និង សាច់ ម្តង ៗ  
យកមក ធ្វើ ម្ហូបនោះ   គត់  រម្រាង ស្វ្រាង - 
យល ់ ពី របប អាហារ ប្រាចាំ ថ្ង្រា របស់ បង- 
ប្អនូ ខ្ម្រារ យើង ហើយ ក ៏ នកឹ ច្ន្រា ជា មខុម្ហបូ 
តាមប្រាប រសជាតិ របស់ ខ្ម្រារ»៕ 

ភោជ នីយដ្ឋាន Cuisine Wat Damnak ដេល បើក នៅ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ  នៅ លើ ផ្លវូលេខ  ២២៨។ រូបថត សហ ការី

មុខម្ហបូ ដេល មាន ឈ្មោះ  Prawn and pomelo salad។ រូបថត សហ ការី

ម្ហបូឈ្មោះ Steamed maam with minced pork and egg, herbs  ។ សហ ការី លោក ងួន វេងឆាយ និងមេ  ចុងភៅជនជាតិ បរំាង ។ រូបថត សហ ការី



រ័ត្នសុជាតា

 ភ្នំពេញ : នៅ លើ ទីលាន ប្រកួត 
ឈុន ប៊ុនថន គ្រង ឈុត កីឡា ជាមួយ 
នឹងខោ ខ្លី និង អាវ យឺត វាល ក្លៀក ជា 
កីឡាករ អត្ដពលិក   តំណាង ជាតិ ម្នាក់  
ដ្រល មន ការ តាងំ ចតិ្ដ មោះ មតុ ។ ប៉នុ្ដ្រ 
នៅ  ព្រល កាន់ ឧបករណ៍ តន្ដ្រី បុរាណ 
ខ្ម្ររ  ចាបុី ដង វ្រង បុរស រូប ន្រះគ្រង 
ឈុត ប្រព្រណី ជាមួយនឹង សមត្ថភាព 
ច្រៀង  ដ៏គួរ ឱ្រយ ភា្ញាក់ ផ្អើល ។ 

ថ្វដី្របិត ការ ល្រង នងិ ច្រៀង  ចាបុ ីដង- 
វ្រង គ្រនត់្រ ជា ចណំលូ ចតិ្ដ  ការ កម្រសាន្ដ 
បន្ទាប់ ពី ការ ហ្វឹក ហាត់ រត់ ប្រណាំង 
យ៉ាង  ណា ក៏ដោយ ក៏ លោក ប៊ុនថន 
ចាត់ ទុក ជា ភាព ចាំ បាច់ មួយ ក្នុង នម 
លោក ជា អត្ដពលកិ តណំាង ជាត ិដ្រល 
គួរ ត្រ ច្រះ ទម្រង់ សិល្របៈ បុរាណ ណា 
មួយ  របស់ ខ្ម្ររ។ 

លោក បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ 
«ឧបករណ៍ ចាបុីដងវ្រង ន្រះ ខ្ញុំ ទើបត្រ 
រៀននៅក្នងុ  ឆ្នា ំ២០២០ ។ ខ្ញុ ំគតិ ថា    ជា 
កីឡាករ តំណាងជាតិ ១រូប ខ្ញុំ  គួរ ត្រ 
រៀន អ្វី ដ្រល ជា តំណាង របស់ ខ្ម្ររ ដើម្របី 
ចូលរួម ក្នុង ការជួយ ថ្ររក្រសា  និង ផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ វប្របធម ៌ជាត ិ។ ម្រយ៉ាងវញិ ទៀត  វា 
ក៏ ធ្វើ ឱ្រយ ខួរក្របាល យើង សម្រក  ដ្ររ »។ 

បច្ចបុ្របន្ន លោក ឈនុ ប៊នុថន អាយ ុ
២៨  ឆ្នាំ ជា កីឡាករ អត្ដពលិក តណំាង 
ជាតិ លើ វិញ្ញាសារ រត់ ប្រណំាង  ដ្រល 
បាន  បង្កើត ប្រវត្ដសិាស្ដ្រ ថ្ម ីមួយ សម្រប់  
ជាតិ  បើ ទោះបីជា មិន ទាន់ បាន គ្រង 
ម្រដាយ ណាមួយ នៅ ឡើយ ក្ដ ី។ 

លោក ប៊ុនថន បាន  និយយ អំពី 
សមិទ្ធផល ល្រខ៤ លើវិញ្ញាសា រត់- 
ប្រណាំង ១ ៥០០ ម៉្រត្រ និង ល្រខ៥ 
លើ ការ រត់ ប្រណាំង ៨០០ ម៉្រត្រ ក្នុង 
ព្រឹត្ដិការណ៍ សុីហ្គ្រម ឆ្នាំ២០១៩ នៅ 
ប្រទ្រស ហ្វីលីពីន ថា ៖ «  វា ជា មុខមត់ 
ប្រទ្រស មួយ ដ្ររ  ព្រះ វិញ្ញាសាកីឡា 
ខ្ញុំ ប្រកួតន្រះ  មិន  ទាន់ មន អ្នក ជាប់ 
ចំណាត់ថា្នាក់ ន្រះ ទ្រ នៅ ប្រទ្រស យើង 
គឺ ខ្ញុំ បាន បំប្រក ឯកទគ្គកម្ម ថា្នាក់ជាតិ »។ 

ការ ឈាន ជើង ឡើង មក ជាន ់ទលីាន 

រត់  ប្រណាំង ក្នុង ព្រឹត្ដិការណ៍ ថា្នាក់ ជាតិ 
និងអន្ដរជាតិ បានកា្លាយ ជា លទ្ធផល 
ឥត ព្រៀង ទុក របស់ យុវជន ដ្រល មន 
ចំណូល ចិត្ដ សិក្រសា អំពី ទម្រង់ សិល្របៈ 
បុរាណ រូប ន្រះ ។ 

យុវជន មកពី ខ្រត្ដ ព្រវ្រងរូប ន្រះ 
បាន  ឱ្រយដឹងថា ៖ « វា ហាក់ដូចជា ឆ្ងាយ 
ពី ក្ដី ស្រម្រ  របស់ ខ្ញុំ បន្ដិច ប៉ុន្ត្រ ការ បាន 
ធ្វើជា កីឡាករ តំណាងជាតិ ម្នាក់ ជា 
រឿង  មោទនភាព មួយ ដ្ររ »។

លោក បាន រឭំក ប្របថ់ា លោក មន 
បំណង ចង់ កា្លាយ ជា សា្ថាបត្រយករ ម្នាក់  
ដោយ មន ឱកាស ទទលួ បាន អាហា-
រូបករណ៍ នៅ សាកលវិទ្រយល័យ រយៈ 
ព្រល   ២ ឆ្នាំ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១២។ 

ប៉នុ្ដ្រជា នសិ្រសតិ  ក្នងុ ដណំាក  ់កាលរកី- 
ចម្រើន អឡំងុ ព្រល សកិ្រសា  នៅ សាកលវទិ្រយ-
ល័យ ផ្ន្រក សំណង់ សីុវិល យុវជន  ឈុន 
បុ៊នថន ស្រប់ត្រ ត្រវូ បង្ខ ំចិត្ដ បោះបង់   
ទំាង ការ សិក្រសា និង ទម្លាក់ ចោល ទំាង 
ក្ដសី្រម្រ   ត្រមឹ ពាក់ កណា្ដាល ទី ។ 

ដោយ សារ កតា្ដា ជីវភាព  ដ្រល មិន 
អាច ទំនុក បម្រុង ការ សិក្រសា របស់ ខ្លួន- 
ឯង ក្រយ សុពលភាព អាហារូបករណ៍  
ត្រូវបាន បញ្ចប់ ប៊ុនថន បន្ដ ប្រវ្រ ប្រវា   
ស្វ្រង រក អាជីព ពិតប្រកដ  មួយ សម្រប់  
ជីវិត រហូត ដល់ រក ឃើញ សមត្ថភាព 
ពិស្រស ខាង កីឡា ដោយ មិន ដឹង ខ្លនួ ។ 

យុវជន ដ្រល មន រូប រាង ស័ក្ដិសម 
ជា កីឡាករ ប្រើ ល្របឿន រូប ន្រះ  បន្ដថា ៖ 
« ខ្ញុំ មិន ចង់ ដើរល្រង បោ៉ាឡ្រ ទ្រ។ ខ្ញុំ ក៏ 
ខតិខបំ្រងឹ  ហាតក់ឡីាត្រ ព្រល ហ្នងឹ  មនិ 
បាន  គិត ថា ចង់ ជាប់ ជម្រើសជាតិ អី ទ្រ  
គ្រន់ ត្រ  ចង់ ហាត់ ដើម្របី សុខភាព» ។    

 លោក បុ៊ន ថន   និយយ ថា ៖ « ក្រយ  
មក  ខ្ញុ ំក ៏សាក ដាក ់ពាក្រយ ចលូរមួ ប្រកតួ 
ក្នុង  វិញ្ញាសាទ្រីយ៉ាត្លុង (Triathlon) 
ដ្រល មន ហ្រលទឹក  ជិះកង់  និង រត់។ 
ប៉ុន្ដ្រ  ខ្ញុំ បាន ចូលរួម ប្រកួត អាខា្វាត្លុង 
(Aquathlon) ហ្រលទឹក  និង រត់ 
ហើយ  ក៏ ជាប់ ល្រខ ១  ចុងឆ្នាំ  និង ត្រូវ 
បាន ជ្រើសរីស  ចូលជា កីឡាករ ជម្រើស- 
ជាតិ នៅ ឆ្នាំ ២០១៤ »។ 

អឡំងុ ព្រល ហ្វកឹហាត ់ក្នងុ សហពន័្ធ 

កីឡា ទ្រីយ៉ាថ្លុង និង បាន បន្ដ ប្រសក-
កម្ម បោះ ជំរំ ហ្វឹក ហាត់ នៅ ប្រទ្រស ថ្រ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៥ លោក ប៊ុនថន បាន 
ហោះ ជំហាន ទៅ មុខ  ១កម្រិត ទៀត 
ជាមួយ ការ ដាក់ ពាក្រយ ប្រឡង ជាប់ ជា 
គ្រ ូបង្វកឹ កឡីា  ដ្រលមន មលូដា្ឋាន នៅ 
មជ្រឈមណ្ឌល ជាតិ ហ្វឹកហ្វឺន កីឡា ។ 

ដោយ ត្រូវ បំព្រញ ភារកិច្ចជា អ្នក- 
ថតរូប និង សរស្ររ ព័ត៌មន កីឡា តិច- 
តួច  លោក ប៊ុនថន បានឆ្លៀត ព្រល 
ទៅ  សិក្រសា ផ្ន្រក ព័ត៌មន មួយ ទៀត នៅ 
ដ្របា៉ាតឺម៉ង់ ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ និង 
សារគមនគមន៍  (DMC) នៅ  សាកល- 
វិទ្រយល័យភូមិន្ទភ្នំព្រញ ។

យុវជន មើល ឃើញ សារៈសំខាន់ ន្រ 
ការ  សិក្រសា រូប ន្រះ ក៏ស្រប់ ត្រ មន 
ចំណាប ់ អារម្មណ៍ គំនូរ  ១ មុខ ទៀត 
ព្រល បាន រៀន ពី ប្រវត្ដិ ន្រ រូបថត ដើម្របី 
ស្វ្រង យល់ ពី ប្លង់ ន្រ រូប ។ 

ប៉ុន្ដ្រ ទាំង  នោះ មិន ម្រនជា ជំនញ  
ស្នូល  ដ្រល អត្ដពលិក រូប ន្រះ សិក្រសា សុី- 
ជម្រ សម្រប់ ជា អាជីព នោះទ្រ ដោយ  
វា គ្រន់ត្រ មុខ វិជា្ជា បន្ថ្រម សម្រប់ 
រូប លោក បុ៉ណ្ណោះ ។ 

ចុង ឆ្នាំ២០១៧ លោក ប៊ុនថន 
ឈប់  ពី ប្រភ្រទ កីឡា  ទ្រីយ៉ាត្លុង។ 
លោក   ប្រកួត ជើងឯក ថា្នាក់ជាតិ ផ្ន្រក 
រត់ប្រណាំង ៨០០ ម៉្រត្រ  ជាប់ ល្រខ ១ 

ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ហើយ លោក   ត្រូវបាន 
ជ្រើស រីស ជា អត្ដពលិក   ជម្រើសជាតិ  
ក្នុង ប្រភ្រទ  កីឡា អត្តពលកម្ម ។

លោក ប៊ុនថន បាន លើក ឡើង ថា ៖ 
« ថ្ង្រ អនគត ខ្ញុំ មិនចង់ បាន អ្វី ធំដុំ ពី 
កីឡា ន្រះ ទ្រ។ ខ្ញុ ំគ្រន់ត្រ ចង់ ធ្វើ ជា គ្រ-ូ 
បង្វកឹ  កីឡា ដ៏ ច្របាស់លាស់  និង មន 
វិជា្ជាជីវៈ ម្នាក់ ដោយ មិនចង់ ឱ្រយ មន ការ- 
វាយ  តម្ល្រ ថា  ការល្រង កីឡា គ្មាន 
កំណើត។ ខ្ញុ ំចង់ ឱ្រយ ប្រជាជន ស្វ្រងយល់ 
ពី កីឡា ឱ្រយ បាន ច្រើន ជាងមុន» ។ 

បច្ចុប្របន្ន  អត្ដពលិក រត់ ប្រណាំង 
ជម្រើស  ជាត ិរបូ ន្រះ  កប៏ាន បង្កើត ទពំរ័ 
ហ្វ្រសប៊ុក   ផ្ទាល់ខ្លួន  «Cambodia 
Running Coach» សម្រប់ បើក  
បង្ហាត់ ការ រត់ ជា  ច្រើន ប្រភ្រទ  ទាំង រត់ 
ដើម្រប  ីស្រក  នងិ ឡើង ទម្ងន ់ហាត ់ឱ្រយ រត ់
លឿន និង ហាត់ ដើម្របី សុខភាព ។

ជាមួយ នឹង សារ លើក ទឹក ចិត្ដ  
ពលរដ្ឋ ចូលរួម ល្រង កីឡា 
លោក ឈនុ ប៊នុថន  បញ្ជាក ់
ថា ៖  «  ក្នុង ការ ហាត់  កីឡា  
យើង ត្រូវ  រក គ្រូបង្វឹក  ឬ 
អ្នកហាត់ មួយ   មន 
ជនំញ ច្របាសល់ាស ់
ដ្រល ដឹង   ថា គួរ ហាត់ 
ប្របណា មិនប៉ះពាល់។  
វា ក ៏ធ្វើឱ្រយ យើង ចៀសឆ្ងាយ ព ីគ្រឿង- 

ញៀន អំពើ ឧបាយមុខ  ដោយ មន សុខ-
ភាព ល្អ   និង អាចផ្ដល់ អនគត ល្អ  ដ្ររ »។ 

ក្រពី កីឡា ដើម្របីសុខភាព និង បំបាត់  
ស្ដ្រស លោក បុ៊នថន ត្រងត្រ ចាប់ យក 
ឧបករណ៍ ចាបីុ ដង វ្រង  ដ្រញ តាម ចង្វាក់ 
របស់  ឧបករណ៍ តន្ដ្រ ីខ្រស្រ២ន្រះ បំបាត់ 
ភាព ធុញថប ់នងិ  ស្ទយួ ព ីសារៈសខំាន ់
ន្រ តន្ដ្រី ខ្ម្ររ ផង ដ្ររ៕ 

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រពុធ ទី១៦ ែខមិថុន  ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ឈុន បុ៊នថន លើកតម្កើង  សិល្បៈបុរាណ ក្នងុ អាជីពកីឡា
លោកឈុនបុ៊នថន(រូបសំពះ)ទទួលមេដាយពីលោកថោងខុនក្នងុការបេកួតនៅបុណេយទន្លេ។ រូបថត សហ ការី លោកបុ៊នថនគេងឈុតបេពេណីឈរកាន់ឧបករណ៍តន្ដេចីាបីុដងវេងនិងចាបីុដងវេងក្នងុបន្ទប់ធ្វើការ។ រូបថត សហ ការី

លោកបុ៊នថនរួមនឹងមិត្ដភក្ដិនិងគេបូង្វកឹមុនពេលទៅបេកួតសីុហ្គេមហ្វលីីពីន។ រូបថត សហ ការី



ក្រុងស្រវីល: ក្រុម គោជល់ 
អ្រស្រប៉ាញ ព្រយាយាម ធ្វើ ឱ្រយ ក្រុម 
ស៊ុយ អ្រត វង្វ្រង វង្វាន់ អំឡុង 
ការ ប្រកួត បើក ឆាក  នៅក្នុង 
ព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020 
កាល  ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ត្រ ត្រូវ ចប់ត្រឹម 
លទ្ធផល  ០-០ ខណៈ ពួក គ្រ 
ទទួល  ការ ខក ចិត្ត ជាមួយ នឹង 
ការ បញ្ចប ់ទ ីដ ៏ខ្រសោយ ហើយ  ប៊ិះ 
នងឹ ចាញ ់ទៀត ផង ប្រសនិ បើកុ ំ
ត្រ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ  Marcus Berg 
របស់ ក្រុម គូបដិបក្ខ ស៊ុត ខុស 
គោល ដដៅ ទ្រ នោះ ។

ដោយសារ  បាន ស៊ុត បាល់ 
ក្នុង តំបន់ គ្រះ ថ្នាក់  អត់ ចំ ទី 
បន្ទាប់ ពី ខ្រស្រ ការ ពារ របស់ ក្រុម 
ស៊យុ អ្រត ភ្លាត ់មាន កហំសុ ខ្រស្រ 
ប្រយុទ្ធ Alvaro Morata  ធ្វើ 
ឱ្រយ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ អ្រស្រប៉ាញ 
បាត់ បង់ នូវ ការ ចាប់ ផ្ដើម ដ៏ ល្អ 
បំផុត ជាមួយ នឹង ការ ល្រង ដ៏ 
មាន ប្រៀប នៅ វគ្គ ទី ១ ពី ក្រុម 
របស់ លោក Luis Enrique 
អំឡុង ការ ប្រកួត ន ព្រល ល្ងាច 
ដ៏  ក្ដៅ គគុក ក្នុង ពូល E នៅឯ 
កឡីដ្ឋាន La Cartuja ន ក្រងុ 
ស្រវីល (Seville) ។  

ត្រ សម្រប់ ក្រុម  ស៊ុយ អ្រត 
Berg បាន បំផ្លាញឱកាស ល្អ 
ចោល ដូច គ្នា ដ្ររ នៅ ព្រល 
ដ្រល កីឡាករ ចាស់ វស្រសោ វ័យ 
៣៤ ឆា្នាំ ស៊ុត បាល់ ខុស គោល 
ដៅ យា៉ាង អាក្រក់ មើល ក្រយ 
ព ីការ ប្រើ បច្ច្រក ទ្រស ដ ៏ពសិ្រស 
នងិ បញ្ជនូ បាល ់កាត ់(Cross)  
របស់  ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Alexander 
Isak ដ្រល ប្រើ ទចិនកិ បញ្ឆោត  
រួច  បោះ បាល់ ផុត ខ្រស្រ ការពារ 
អ្រស្រប៉ាញ ដល់ ទៅ ៤នក់  
ដើម្របី បង្កើត ឱកាស ឱ្រយ មិត្ត រួម- 
ក្រុម ប្រៀប ដូច ម្ហូបឆ្អិន នៅលើ 
ចាន ស្រប់ ។

ក្រុម អ្រស្រប៉ាញ  រាង ថម ថយ 
កមា្លាំង នៅ វគ្គ ទី ២ មុន ព្រល 
អាច ប្រមូល ថម ពល ប្រសើរ 
ឡើង វញិ នៅ ចងុ ម៉ាង ប៉នុ្ត្រ នៅ 
ត្រ មិន អាច បំបោ៉ាង សំណាញ់ ទី 

របស់ ក្រុមស៊ុយអ្រត បាន ជា- 
ពសិ្រស គ្រច មនិ ផតុ ព ីដ្រ អ្នក ចា ំ
ទី Robin Olsen ដ្រល សូម្របី 
ការ ស៊ុត ដ៏ ល្អ របស់ កីឡាករ 
បម្រុង Gerard Moreno ក្នុង 
ម៉ាង បន្ថ្រម បង្គ្រប់ ក៏ ត្រូវ បាន 
ទះ ច្រញ ដ្ររ ។

« ក្រុម មាន អារម្មណ៍ មិន សូវ 
ល្អ បន្ទាប់ ពី គ្រប់ ការ ព្រយាយាម  
និង ការ បង្កើត ឱកាស រប ស់ ពួក 
យើង  មិនទទួល បាន ផល ត្រ 
យើង នៅ មាន  ២ហ្គ្រម ទៀត 
ហើយ យើង នងឹ ប្រងឹ ប្រង ធ្វើ ឱ្រយ 
ប្រសើរ ជាង ន្រះ ។ ប្រសិន បើ 
យើង ល្រង ប្រប ន្រះរហូត ក្នុង 
ចំណោម ១០ហ្គ្រម នោះ យើង 
នឹង ឈ្នះ ៩ហ្គ្រម  » ។ ន្រះជា  
សម្ដី ពី  ខ្រស្រ ការពារកណា្ដាល 
Aymeric Laporte  របស ់ក្រមុ 
អ្រស្រប៉ាញ ។

កីឡាករ  Laporte បាន បន្ត 
ទៀត ថ ៖ « យើង គ្រន់ ត្រ គ្មាន 
គ្រប់ បាល់ នៅ ថ្ង្រ ន្រះ  ពោល គឺ 
ថ្ង្រ ខ្លះ យើង ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីបាន 
ដល់ ទៅ ៥គ្រប់ ខណៈ ថ្ង្រ ខ្លះ 
គ្មាន សូម្របី ១ គ្រប់ ។ ត្រ យើង 
មនិមាន ការ បារម្ភ អ្វី នោះ ឡើយ 
ដោយ វា មិន បាន កើត ឡើង 

(ការស៊ុត បញ្ចូលទី)  ថ្ង្រ ន្រះ 
ត្រ វា នឹង កើត មាន សម្រប់ ពួក- 
យើង នៅ ហ្គ្រម បន្ទាប់ » ។

ន្រះ ជា ការ ចាប់ ផ្ដើម ដ៏ គួរ ឱ្រយ 
ខក ចិត្ត យា៉ាង ខ្លាំង បំផុត  ចំពោះ 
ព្រឹត្តិការណ៍ ន្រះ សម្រប់ ក្រុម 
ជើង ឯក អឺរ៉ុប  ៣  សម័យ កាល 
អ្រស្រប៉ាញ ដ្រល បំប្រក កំណត់ 
ត្រ ន្រ កា រប្រកតួ ប្រជ្រង ជាមយួ 
នឹង ការបញ្ជូន បាល់សម្រច 
៩១៧ ដង  ខណៈគ្រប់ គ្រង 
បាល់ ដល់ ទៅ ៨៥ ភគ ត្រ មិន 
អាច ដណ្ដើម  ជយ័ជម្នះ បាន  ក្នងុ 
ហ្គ្រម ទី ១ ដ្រល ជាលើក ទី ៥ 
ក្នងុចណំោម ការ បង្ហាញ វត្តមាន  
៦ លើក ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រកួត 
ប្រជ្រង ធំ ៗ  ។

ចំណ្រក ខ្រស្រ ការពារ របស់ 
ស៊ុយអ្រត Victor Lindelof 
បាន និយាយថ ៖ «យើង មិន 
ខ្វល់ ព ីចំនួនន្រការ  បញ្ជូន បាល់ 
ដ្រល ពួក គ្រ ធ្វើ បាន នោះ ទ្រ    
ដរាបណា ពួក គ្រ មិន មាន ព្រល 
ល្រង ច្រើនព្រក នៅ តំបន់ 
កណា្ដាល ហើយ ចុង ក្រយ វា 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
និង ការ មិន របូត គ្រប់ បាល់ 
សូម្របី ១គ្រប់ » ។

Lindelof បាន បន្ថ្រម ថ ៖ 
«ខ្ញុ ំគតិ ថ ពកួ គ្រ ពតិ ជា មាន ការ- 
ខក ចិត្ត ខ្លាំង ។ ពួក គ្រ គ្រប់ គ្រង 
បាល់ បាន ច្រើន ត្រ ការ ប្រកួត 
កាន់ ត្រមាន រយៈ ព្រល វ្រង ប៉ុន- 
ណា ការ ខក ចិត្ត ក៏ កាន់ ត្រ ខ្លាំង 
ប៉ុណោ្ណោះដ្ររ  ដ្រល វា ជា រឿង ល្អ 
សម្រប់ ពួក យើង » ។

ការ ត្រៀម ខ្លនួ របស ់ក្រមុ ទាងំ 
២ សម្រប់ ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏ ធំ ន្រះ 
ត្រូវបាន ប៉ះ ពាល់ ដោយ ការ- 
មាន កីឡាករ វិជ្ជមាន ន្រ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ចំនួន ២នក់  ដូច គ្នា ត្រ 
ក្រមុ អ្រស្រប៉ាញ  ធ្ងន ់ធ្ងរ ខ្លាងំ ជាង 
ដោយ កីឡាករ ប្រធាន ក្រុម 
Sergio Busquets ត្រូវ 
អវត្តមាន  ក្នុង ហ្គ្រម ន្រះ ហើយ 
កីឡាករ ផ្រស្រង ទៀត  ត្រូវ ហ្វឹក- 
ហាត ់ ក្នងុ លក្ខណៈ ដចដ់ោយ- 
ឡ្រក ត្រឯង  រយៈព្រល៥ ថ្ង្រ 
បន្ទាប់ ទៀត ។

ក្រយ បញ្ចប់ ប្រកួត ដំបូង 
ន្រះ ក្រុម ស្លូវ្រគី គឺ ជាក្រុម ឈរ 
លើ គ្របណោ្ដាះ អាសន្ន ក្នងុ ពលូ 
E ក្រយឈ្នះ ប៉ូឡូញ ២-១ ។ 
ប្រកួត បន្ទាប់ ក្រុមស្លូវ្រគី ប៉ះ 
ស៊ុយ អ្រត ខណៈ អ្រស្រប៉ាញ  
ជួបប៉ូឡូញ៕ AFP/VN

ក្រុងឡុងដ៍: ការ ប្រកួត  ក្នុង វគ្គ 
៤ ក្រុម ចុង ក្រយ និង វគ្គ ផ្ដៅច់- 
ព្រ័ត្រ នៅ Euro 2020 នឹង ត្រូវ 
ល្រង នៅចំពោះ មុខ អ្នក គំទ្រ  
៤មុឺន នក់ ន ពហុកីឡដ្ឋាន 
Wembley ខណៈ ចំនួនមនុស្រស 
ដ៏ ច្រើន  នឹង បាន មើល ផងដ្ររការ 
ប្រកួត វាយកូន បាល ់របស ់កម្មវធីិ 
Wimbledon ក្នុង វគ្គ ដណ្ដើម 
ពាន ដ្រលន្រះ  ជា ផ្ន្រក មួយន្រ 
ត្រស្ត សាកល្របង ឱ្រយ មាន ចំនួន 
មនុស្រស ច្រើន ឡើង ៗ  បន្ត បន្ទាប់ 
គ្នា  សម្រប់ ព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា  
នៅ អង់គ្ល្រស ។ 

លោកនយករដ្ឋមន្ត្រី ចក្រភព 
អង់គ្ល្រស   Boris Johnson 
ប្រកាស កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថ មាន 
ការ ពន្រយារ ព្រល ៤ សបា្ដៅហ៍ ទៀត 
ពីការ លុប ចោល ទាំង ស្រុង 
នូវការ រឹត បន្តឹងទប់ សា្កាត់ វីរុស 
កូរ៉ូណា ដ្រល ត្រូវ កំណត់ បញ្ចប់ 
នៅ ថ្ង្រ ទី២១ ខ្រ មិថុន នោះ 
ដោយសារ មាន ការ ឆ្លង កើន-  
ឡើង ដ្រល បង្ក ដោយ វា៉ារ្រយ៉ង់ 
Delta ។

ត្រ យា៉ាង ណា  ការ ប្រកួត ៤ 
ក្រុម ចុង ក្រយ នៅ ឯ ពហុ- 
កីឡដ្ឋានជាតិ អង់គ្លស Wem-
bley សម្រប ់ព្រតឹ្តកិារណ ៍ប្រកតួ 
ប្រជ្រង ជើង ឯក អឺរ៉ុប ន្រះ នឹង 
អាច មាន ចំនួន អ្នក មើល ជិត ២ 
ដង ន្រ ចំនួន ដ្រល មាន ព្រល 
អង់គ្ល្រស ឈ្នះ ក្រូអាសុី ១-០ 
ក្នុង ហ្គ្រម បើក ឆាក ន្រ ពូល D 
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ។

ក្រមុ តោ កណំាចអងគ់្ល្រស នងឹ 
ប្រឈម ផងដ្ររ ជាមយួ ក្រមុ ស្កតុ 
ឡ្រន និង សារ.ឆ្រក  ចំពោះ មុខ 
អ្នក ទស្រសន ចំនួន ២៥ ភគ រយ 
ន្រ ចំណុះ របស់ ពហុ កីឡដ្ឋាន 
Wembley សបា្ដៅហ៍ ក្រយ ។ 

ត្រ ការ ប្រកួត ក្នុង វគ្គ ១៦ ក្រុម 
ចុង ក្រយ ន ថ្ង្រ ទី២៩ ខ្រ 
មិថុន ព្រម ទាំង វគ្គ ១/២ ផ្ដៅច់- 
ព្រ័ត្រ និង វគ្គ ផ្ដៅច់ ព្រ័ត្រ ក្នុង ខ្រ 
កក្កដ នឹង ត្រូវ ធ្វើ ឡើង ពី មុខ   

អ្នក គទំ្រ  ក្នងុ ចនំនួ ដ ៏ច្រើន បផំតុ  
នៅ ចក្រភព អង ់គ្ល្រស   លើក ដបំងូ 
ក្នុង រយៈ ព្រល ជាង ១៥ ខ្រ ។ 

កម្ម វិធី ប្រកួត កីឡា ដ៏ ធំ ប្រចំា 
ឆា្នាំ ១ផ្រស្រង ទៀត  របស់ ចក្រភព 
អង់គ្ល្រស  គឺព្រឹត្តិការណ៍ ប្រកួត 
វាយ តនិ្នសី Wimbledon ក ៏ត្រវូ  
អនុញ្ញាត ឱ្រយ រៀប ចំ ដំណើរការ 
ជាមួយ នឹង ចំនួន អ្នក ចូល រួម 
មើល ៥០ ភគ រយ ន្រ ចំណុះ 
របស់ កីឡដ្ឋានដ្ររ សម្រប់ ការ- 
ប្រកួត ប្រជ្រង ដ្រល ប្រើ ព្រល 
២សបា្ដៅហ៍ និង ដ្រល ត្រូវ បាន 
លបុចោល ទាងំ ស្រងុ កាល ព ីឆា្នា ំ
មនុ ដោយសារ មាន ការ រតឹបន្តងឹ 
ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ១៩ ។

រដ្ឋ មន្រ្តី ក្រសួង វប្របធម៌ របស់ 
ចក្រ ភពអងគ់្ល្រស លោក  Oliver 
Dowden បាន ប្រប់  ថ ៖ « យើង 
ចង ់ប្រម្រ ប្រមលូ ភស័្តតុាង បន្ថ្រម 
ទៀត ពាក់ ព័ន្ធ នឹង របៀប ដ្រល 
យើង អាច រៀប ច ំព្រតឹ្តកិារណ ៍ធ ៗំ  
ដោយ សុវត្ថិភព និងធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ ខង ផ្លូវ ដ្រល ល្អ ឡើង ៗ  » ។ 

លោក Dowden បានបន្ត 
ទៀត ថ ៖ « ការ ពង្រីក ន្រ ការ - 
សាក ល្របង ប្រើ អ្របរបស់ NHS 
(ស្រវា សុខភព ជាតិ) និង ការ 
ធ្វើ ត្រស្ត រហ័ស នឹង មាន ន័យ ថ 
ចំនួន មនុស្រស ច្រើន ជាងន្រះ អាច 
ចូល រួម  ក្នុង ចំនួន កំណត់មួយ 
សម្រប់  ព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា ធំ ៗ  
និង កម្មវិធី ប្រប ប្រព្រណី របស់ 
ជាតិ នៅ ដើម រដូវក្ដៅ ន្រះ ដ្រល 
ជា ផ្ន្រក ន្រ កម្ម វិធី ស្រវ ជ្រវ ព្រឹត្តិ- 
ការណ៍ ផ្រស្រង ៗ  របស់ យើង » ។

ការប្រកួត ក្នុង វគ្គសន្រសំពិន្ទុ 
តាមពូល របស ់ក្រមុ ជម្រើស ជាតិ 
អង់គ្ល្រស សម្រប់ ព្រឹត្តិការណ៍ 
Euro 2020 ត្រូវ បាន ដក់- 
បញ្ចូល រួច ហើយ ក្នុង កម្មវិធី 
ស្រវជ្រវ  ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្រស្រងៗ 
រយៈ ព្រល វ្រង របស់ រដ្ឋាភិបាល 
ហើយ នឹង ត្រូវ  ល្រង  ចំពោះ មុខ 
អ្នក ទស្រសន ចំនួន ២២ ៥០០ 
នក់ បន្ត ទៀត  ៕ AFP/VN

អេសេប៉ាញស្មើសុ៊យអេតនៅEuro 2020

កីឡាកររបស់អ្រស្រប៉ាញនិងសុ៊យអ្រត(លឿង)លោតត្រតប្រជ្រងបាល់ជាមួយគ្នាអំឡុងការប្រកួតនៅEuro2020។AFP

អ្នកទសេសនានៅEuro 2020
តេវូបានដំឡើងដល់៤មឺុននាក់

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រពុធ ទី១៦ ែខមិថុន  ឆា្នាំ២០២១
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លទ្ធផលកាលពីថ្ងៃចន្ទ គូបៃកួតសមៃប់រាតៃីនៃះ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាពេល ថ្មីៗ នេះ   សេប់ តេ តារា-  
ចមេៀង នងិ សម្តេង សេ ី មាន រាង  ស្ល៊មី  ដេល មាន  
បេវត្តិ  ផុស ចេញ    ពី សិលេបការិនី បុរាណ និង មាន 
លោក ឪពុក អតីត ជា សិលេបករ   ជើង ចាស់ ផ្នេក 
លោ្ខន  បាសាក់ កញ្ញា ពេះកាយច័ន្ទ  សេប់ តេ 
លេច មុខ ក្នុង កុន ភាគ ថ្មី នេ  ផលិត កម្ម សាសេ្តា - 
ហ្វីម ជា លើក ដំបូង។ 

តារា សម្តេង ចមេៀង និង ជា គេូ បងេៀន   របាំ  
បរុាណ -សមយ័ ពេះកាយ ចន័្ទ   តេង តេ   ក្តោប   បាន    
ទីផេសារថត  កុន    សុទ្ធ តេ តួឯក    ហើយ ក ៏ជាម៉ូយ ដុំ   
របស់ ផលិតកម្ម  ប៉ុស្តិ៍  លេខ  ៥ ដេរ  ខណៈ   នៅ ឆ្នាំ 
២០២១ នេះ  សេប់ តេ កញ្ញាមក  បង្ហាញ  វត្ត មាន 
ម្តង ទៀត   ក្នុង កុន ភាគ ថ្មី ដំបូង នៅ ផលិត  កម្ម ថ្មី  
សាស្តោេ ហ្វមី   ជាមយួ  រឿង  « ក្ត ី  សខុ ក្លេងកា្លាយ» 
ជា   តួ ឯកសេី ទៀត ផង  ។ 

តារា  សេ ី  ដេល រកេសារបូ រាង បា ន ថេរ ល្អ 
ត ឯួកសេរីបូសេស ់កញ្ញា ពេះកាយចន័្ទ 
បានបង្ហើបឱេយដងឹព ីសាច ់  រឿង កនុ ភាគ 
ថ្មី  ដេលខ្លួន សម្តេង នោះ  ថា៖ « នេះ  ជា 
រឿង   ដំបូងបំផុត របស់ខ្ញុំ ក្នុង   ផលិត   កម្ម 
សាសេ្តា  ហ្វីម  ។ ខ្ញុំ ដើរ   តួ ជា - 
បេពន្ធ  លោក សុធា ពិសិដ្ឋ 
ដេល   កេយ  ព  រីៀប  ការ ខ ្ញុ ំមាន 
តេ  ក្តីសុ ខ ក្លេង    កា្លាយ     ប៉ុណ្ណោះ 
ពេះ  ប្ដី ខ្ញុំ តេង តេ  ធ្វើ បាប - 
ហើយ    លួច   មាន សេី កេ  បាន 
កេបត  ់  ចតិ្ត ខ្ញុ ំទៀត ផង ។ 
ប៉ុន្តេ       ចំពោះ មុខ  គ េ-  
ឯង   គឺប្តីខ្ញុំ តេងតេ   - 
សម្ដេង   ធ្វើជាល្អ ជា មយួខ្ញុ ំ
បេៀប ដូចជាមា្ចាស់ កេសតេិយ៍ 
ដេល   គេប ់ គ្នា  ឃើញ  ហើយ  លចួ 
ចេណេន ។  ខ្ញុំតេូវ រស ់នៅ បៀម 
ទកុ្ខ  គេទំេងូ  ពេះ  ថា សមូេបីតេ 
បេប  ់ មា្តោយ  ថា  ខ្ញុ ំចង  ់ លេង  លះ 
គ្នា  ក៏មា្តោយ នៅ តេគិតថា  ប្តីខ្ញុំ  
ជា   មនុសេសល្អ ដេល មិនអាច 
មាន  អ្នក ណា ជំនួស បាន »។ 

កញ្ញា ពេះកាយច័ន្ទ បាន 
បន្ថេម  ថា៖ «បេសិន បើបង 
ប្អនូ ទសេសនកិជន ចង ់ដងឹ ថា  
ត ើចុងកេយ នារី  ជា បេព ន្ធ  
នឹង  ធ្វើ បេប ណា?  តើនាង 
នឹង ពេម បន្ត រស់នៅ  ក្នុង ក្តី 
សុខ  ក្លេង  កា្លាយ  រហូត ទៅ 
ឬ  ក៏ អាច  រី បមេះ ខ្លួន  ចេញ-  
រួច  ពីជីវិត បេប នោះ?  
សូម   រង់ចាំ តាមដាន-  
ទាំង  អស់ គ្នា។  ខ្ញុំ ជឿ 
ជាក់ថា រឿង នេះ - 
នងឹ  ជយួ ជា កមា្លាំង  
ចិត្ត    ដល់អ្នកដេល- 

កំពុង  បាក់ទឹកចិត្ត និងមានបញ្ហាក្នុង ជីវិត 
គេួសា រ កេ យ ពី បាន ទសេសនា ភាព យន្ត 
ជីវិត     នេះ រួច ពួកគត់  នឹងកាន់តេរឹងមាំ  
នងិ  មាន ភាព កា្លាហាន បេឈម មខុ  កេក 
តស៊ូ  នឹង គេប់ បញ្ហា ដេល     បាន  កើត ឡើង 

ក្នុង  ជីវិត»។ 
បេិយ មិត្ត  ពិត ជា  នៅ ចាំ បាន 
ថា កាល    ព ីឆ្នា ំ ២០១៩   កន្លង 
មក  តារា សេមីាន  វយ័ ២៦   ឆ្នា ំ 
ដេល កំពុង តេ  ឡើង កូដ ខ្លាំង  
ចាប់ បាន ឱកាស ថត   កុន  ជា 
ហូរហេ ឬ   អាច និយាយ    ថា  
នាង      ជា តួសេី ម៉ូយ     ផលិត-   
កម្ម   ប៉ុស្តិ៍ លេខ ៥ កញ្ញា  

ពេះ កាយ ច័ន្ទ បេកាស      បើក 
សាលា  បងេៀន ជំនាញ  សិលេបៈ 
ចមេុះ  សមេច  ក្តី បំណង កាល  
ព ីក្មេង       ថា្នាក ់ របា ំបរុាណ ( ចាប ់
ព ី វ័យ  ៤  ឆ្នាំ ឡើង  ) សម្តេង-  
ដើរ  ម៉ូដ រាំ សម័យ និង បេ ប 
បេពេ ណី ដេល ហាត់ រៀន-    
នៅ  ថ្ងេ  សៅរ ៍នងិ ថ្ងេ អាទតិេយ 
មាន  ឈ្មោះ     «សាលា   
ពេះ កាយច័ន្ទ ក្លិប » ។

តារាសម្តេង  សេី មាន 
រាង  ស្ល៊ីម    ពេះ កាយ-  
ច័ន្ទ  ក៏ជា គេូ បង្ហាត់  
បងេៀន  របាំ បុរាណ    
ដល ់  តារា ចមេៀង  
ពន្លក  ថ្មី  កំពុង  តេ រះ 
នៅ  លើ វិថី   សិលេបៈ  
កុមារី   មាន  សេ -  
សេឡាយជាប់ -    
ពេះ រាជ វងេស  ពេះ 
នាង  តូច នរោ - 

ត្តម ជេន-  
ណា៕ 
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កញ្ញា ពេះកាយច័ន្ទ លេច មុខ ដំបូង នៅ ផលិត កម្ម 
សាសេ្តាហ្វមី  ក្នងុ កុន ភាគ ថ្ម ី។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

ព្រះកាយច័ន្ទ ល្រច មុខ សាជាថ្មី 
ក្នងុ កុន ភាគ  ថ្ម ី នៅ សាស្ត្រហ្វមី 

សំ ថារ័ត្ន (ខៀវ) ពេល បេកួត ជាមួយ ជើងខ្លាងំ របស់វៀតណាម សមេប់ សីុហ្គេម ឆ្នា ំ២០១៩។ រូប សហ ការី

គុន ខ្ម្ររ  នឹង ជ្រើសរើស  កីឡាការិនី  
បន្ថ្រម ដើម្របី ច្រញ ទៅ  ប្រ កួត សីុ ហ្គ្រម 
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  សហព័ន្ធ កីឡា- 
បេដាល់ គុន ខ្មេរ  នឹងតេូវ  ធ្វើ ការ- 
សមេតិសមេងំ ជេើស រសី យក 
បេក្ខភាព ជា កឡីាការនិចីនំនួ ៤ 
នាក់ ដើមេបី ហ្វឹកហាត់ ពងេឹង 
សមត្ថ ភាព បន្ថេម តេៀម ដាក់ 
ឱេយ ទៅ បេកួត សុីហ្គេម លើក ទី 
៣១ ឆ្នាំ ២០២១  នៅ បេទេស  
វៀតណាម ហើយ នៅ ពេឹក ថ្ងេ 
ពុធ នេះ សហ ព័ន្ធ ក៏នឹង បើក 
កចិ្ច បេជុ ំគណៈ កមា្មោធកិារ បេតបិត្ត ិ  
នៅ មជេឈ មណ្ឌល កឡីាកង យោធ- 
ពល ខេរភូមិន្ទ  (សា្តោតចាស់) 
ដើមេបី បេង ចេក ការងរ តួនាទី  
គណៈ កម្មការ ចំពោះ កិច្ច មួយ  
សមេប់ ដឹក នាំ  និង គេប់ គេង 
កេមុ  អត្ត ពលកិ ជមេើស ជាត ិ នេះ 
ផងដេរ។

ការ ឈានទៅរក ការ ជេើស- 
រសី បេក្ខភាព ជើងខ្លាងំផ្នេក នារ ី
នេះ ក៏ ពេះមា្ចាស់ ផ្ទះ បេទេស 
វៀតណាម បាន សមេច បន្ថេម 
ឱេយមានការ បេកតួបេដាល ់Muay  
ផ្នេក នារី នៅ លើ បេភេទ ទម្ងន់ 
ចំនួន ៤ ទៀត បន្ថេម ទៅ លើ 
បេភេទ ទម្ងន់បុរសចំនួន  ៩ 
បេភេទ ទម្ងន ់ហេត ុនេះ សហពន័្ធ 
កឡីា បេដាល ់គនុខ្មេរ ចបំាចត់េវូ 
ធ្វើការ ជេើសរីស បេក្ខភាពជា 
នារី ពេះ នៅ ក្នុងបញ្ជី ឈ្មោះ 
បេមូល ផ្តុំ   ឆ្នាំ ២០២១ នេះ កេុម 
ជមេើសជាត ិបេដាល ់គនុខ្មេរ គ ឺ
មាន សទុ្ធតេ កឡីាករ គ្មោន កីឡា- 
ការិនី សូមេបី ១នាក់។

លោក  តេម  មុឺន  បេធាន 
សហព័ន្ធកីឡា បេដាល់ គុន ខ្មេរ   
នងិ ជា អគ្គ លេខធកិារ រង  NOCC 
បាន  បេប ់ ថា  ផ្នេក កឡីាករ  យើង 
ទទួល បាន និង  តេៀមខ្លួន  រួច 
ហើយ  ក្នុង នោះ មាន  បេភេទ 
ទម្ងន់   ៨១  គីឡូកេម  ទម្ងន់ 
៦៣,៥  គ.កេ ទម្ងន់ ៦០  គ.កេ  
ទម្ងន ់៥៧  គ.កេ  នងិ ទម្ងន ់ ៥៤  
គ.កេ  ប៉ុន្តេ  យើង គ្មោន បេភេទ 
ទម្ងន់  ៦៧  គីឡូ កេម របស់  
កីឡាករ ឡៅ  ចិត្តោេ និង លន  
បញ្ញា  ទម្ងន់  ៧១  គីឡូ កេម 
របស ់ ឡៅ  ចន្ទេ  នងិ  ទម្ងន ់ ៥១  
គីឡូកេម  របស់ ជើង ខ្លាំង  ខំ  
ខ្លានាង  នោះ ទេ  ដោយ សារ មា្ចាស ់
ផ្ទះ វៀត ណាម  គេ មនិ មាន  ហើយ  
ឥឡូវនេះ  យើង ទើប តេ ទទួល 
បាន បន្ថេម  ផ្នេក នារី   ចំនួន ៤ 
បេភេទ ទម្ងន ់ទៀត មានក្នងុទម្ងន ់ 
៦៣,៥ គ.កេ  ទម្ងន់ ៦០ គ.គេ 
ទម្ងន ់៧ គឡីកូេម  នងិ ទម្ងន ់៥៤ 
គី ឡូកេម ។

  បេធានសហពន័្ធ  របូ នេះ  បាន 
បញ្ជាក់ ថា ៖  «កាល ពី សុី ហ្គេម  
នៅ ហ្វ ីលពីនី  ឆ្នា ំ២០១៩  យើង 
បញ្ជូន អ្នក បេដាល់ ស្តេី មា្នាក់  គឺ 
កឡីាការនិ ី ស ំ ថារត័្ន  ទៅ បេ កតួ 
ក្នុង ទម្ងន់ ៥៤ គី ឡូកេម   ប៉ុន្តេ 
បានចាញន់ៅក្នងុ  វគ្គជមេុះដបំងូ 
ពេះ ស ំថារត័្ន  បាន ប៉ះជាមយួ    
កីឡាការិនី របស់  វៀត ណាម  
ដេល ជា មា្ចាស់ មេដាយ មាស ៣ 
ជំនាន់ ។ ចំណេក  សុីហ្គេម  នៅ 
វៀត ណាម  ឆ្នាំ ២០២១ នេះ  
សហព័ន្ធ  កំពុង ពិចារ ណា  និង 

ស្វេង រក កឡីាការនិ ីឆ្នើម ចនំនួ ៤ 
បេភេទ ទម្ងន់ នេះ  ដើមេបី  ធ្វើការ 
ហ្វកឹ ហាត ់តេៀម ឱេយ ល្អ  សមេប ់
ពេឹត្តិ ការណ៍ នេះ » ។ 

ជាមួយ គ្នា នេះ លោក  តេម  
មុឺន  មាន ការ ជឿ ជាក់ ថា  កេុម 
បេដាល ់គនុ ខ្មេរ  នងឹ  ដណ្តើម បាន 
មេដាយ ពី ការ បេកួត សុីហ្គេម  
លើក នេះ ជាមិន ខន  ដោយ 
លោកបាន បញ្ជាក់ថា៖  «កីឡា 
គុន ខ្មេរ របស់ យើង  នៅ តេ ជា 
បេភេទ កឡីា  ដេល រពំងឹ  ខ្ពស ់ ក្នងុ 
ការ ដណ្តើម បាន មេដាយ  ពី 
ពេតឹ្តកិារណ ៍សុហី្គេម  ហើយ ដើមេបី 
ទទលួ បាន លទ្ធផល ល្អ  សហពន័្ធ 
មាន កំណេ ទមេង់ ឱេយ កាន់ តេ 
បេសើរ  ដេល ជេើសរសី គេ ូបង្វកឹ 
ល្អៗ  ពិសេសពងេឹង ផ្នេក  បញ្ហា 
វនិយ័  នងិ  ហ្វកឹ ហាត ់ ដេល មាន  
គណៈ កម្មការ ចពំោះ កចិ្ច  ចា ំតេតួ- 
ពនិតិេយ ជា បេចា ំ ក្នងុ គោល បណំង 
ដណ្តើម ឱេយ  បាន មេដាយជូន 
បេទេស ជាតិ»។ 

  ចពំោះ គណៈ កម្មករ ចពំោះ កចិ្ច  
នេះ លោក  រាជ  សផុេន  បេធាន 
គណកម្មការ ពត័ម៌ាន ផេសព្វ ផេសាយ  
របស់ សហព័ន្ធ កីឡា បេដាល់ 
គុនខ្មេរ  បាន  បេប់ ថា ៖ «នៅ  ថ្ងេ 
ស្អេក (ថ្ងេពុធ)   សហព័ន្ធ នឹង 
បេជុ ំឆ្លង យោបល ់ នងិ បេង ចេក 
តនួាទ ីគណៈ កម្មការ ចពំោះ កចិ្ច  
នងិ ពនិតិេយ  ទៅ លើ សមាស ភាព 
កីឡាការិនី  ក្នុង បេភេទ ទម្ងន់  
ដេល គេង បញ្ជូន ទៅ ចូល រួម 
បេ កតួ នៅ សុ ីហ្គេម បេទេស វៀត- 
ណាម   ចុង ឆ្នាំ នេះ» ៕  

តារា សម្តេង ចមេៀង ពិធី ការិនី និងជា គេ ូរបំ 
កញ្ញា ពេះកាយច័ន្ទ   ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 
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