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ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅផ្សារមូល-
បត្រកម្ពុជាចំនួន២បានបង្ហាញ
ពីភាពរីកចម្រើនន្រអាជីវកម្ម
របស់ខ្លួន...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

ត្រវ៉ាន់ថាខ្លួននឹងមិនចុះចាញ់
ដោយមានសមា្ពាធពីចិនឡើយ
ទោះបីមានការអំពាវនាវបង្រួប-
បង្រួមពីទីក្រុងប៉្រកាំង...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

ស្រីស្រស់កញ្ញាប៉ូគឹមថ្រង
សុធីតាបានគ្រងមកុដកញ្ញា
ឯកដ៏អស្ចារ្យន្រកម្ពុជាឆ្នាំ
២០២១...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

ព្រះរាជពិធីបុណ្រយអំុទូក
នឹងត្រវូផ្អាកក្នងុឆ្នានំ្រះ
ដោយសារការរីករាល-
ដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩

លោកសខ្រងណ្រនំា
ឱ្រយរដ្ឋបាលខ្រត្តយក-
ចិត្តទុកដាក់មតិយោ-
បល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ

គម្រងវិនិយោគ
ឯកជនក្រតំបន់
ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស
៧៥ត្រវូបានអនុម័ត

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ ព្រះរាជពិធីបុណ្រយ-
អុំទូក បណ្ត្រតប្រទីបអកអំបុក
និងសំពះព្រះខ្រ សម្រប់ឆ្នាំ
២០២១ន្រះនងឹមនិអនញុ្ញាតឱ្រយ
មានការប្ររព្ធដចូឆ្នាមំនុៗឡើយ
ដោយសារត្រការរកីរាលដាលន្រ
ម្ររោគកូវីដ១៩។ន្រះជាការ-
បញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង-
មហាផ្ទ្រ លោកសខ្រងក្នុងពិធី- 
ប្រកាសចូលកាន់មុខតំណ្រង
អភិបាលខ្រត្តបាត់ដំបងនា
ថ្ង្រទី១១ខ្រតុលា។
លោកសខ្រង...តទៅទំព័រ ២

វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នំពៃញៈលោកសខ្រង
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីបាន
ណ្រនាំឱ្រយរដ្ឋបាលខ្រត្ដនានា
យកចិត្ដទុកដាក់លើមតិយោ- 
បល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្របី
ដោះស្រយបញ្ហាក្រប្រព័ន្ធ
តុលាការដោយសិក្រសាពីបទ-
ពិសោធរបស់អភិបាលខ្រត្ដ
ដ្រលដោះស្រយបញ្ហាក្រ
ប្រព័ន្ធតុលាការបានល្អដូចជា
លោកម៉ៅធននិអតតីអភិបាល 
ខ្រត្តពោធិ៍សាត់ដ្រលទើបត្រត្រវូ
បានផ្ទ្ររតំណ្រងទៅអភិបាល
ខ្រត្តកំពតក្នុងព្រលថ្មីៗន្រះ។
លោកសខ្រង ថ្ល្រងប្របន្រះ

នៅព្រលដ្រលលោកធ្វើជាអធិ-
បតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់-
តំណ្រងអភិបាលន្រគណៈអភិ- 
បាលខ្រត្តបាត់ដំបងនៅថ្ង្រទី
១១ ខ្រតុលាឆ្នាំ២០២១។ 
ក្នុងនោះលោកសុខលូអភិ-
បាលខ្រត្តកំពង់ធំត្រូវបាន
ព្រះមហាក្រសត្រត្រស់បង្គាប់ផ្ទ្ររ
ភារកិច្ចទៅជាអភិបាលខ្រត្ត
បាត់ដំបង។ចំណ្រកលោកងួន
រតនៈអភិបាលខ្រត្តបាត់ដំបង 
ត្រូវផ្ទ្ររទៅជាអភិបាលខ្រត្ត
កំពង់ធំវិញ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំក៏សូមស្នើ

ចំណុចមួយចំនួនដ្ររ គឺការ- 
ដោះស្រយបញ្ហាក្រប្រព័ន្ធ-
តលុាការន្រះជាបញ្ហាមយួដ្រល
យើងត្រូវយកចិត្ដទុកដាក់។ 
កន្លងទៅខ្ញុំបានបង្កើតហ្វ្រសប៊ុក 
មយួដ្រលមានក្រមុការងរមយួ
ដើម្របីចាំទទួល...តទៅទំព័រ ៤

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ គម្រងវិនិយោគ
ឯកជននៅក្រតបំន់ស្រដ្ឋកចិ្ច-
ពសិ្រសចនំនួ៧៥គម្រងត្រវូ
បានក្រមុប្រកឹ្រសាអភវិឌ្រឍន៍កម្ពជុា
អនមុត័ក្នងុរយៈព្រល៨ខ្រដើម
ឆ្នាំ២០២១ធ្លាក់ជតិ៣០ភាគ-
រយធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា
ឆ្នាំ២០២០។ន្រះបើតាមរបា-
យការណ៍ក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ចនងិ
ហិរញ្ញវត្ថុ។...តទៅ ទំព័រ ១០

វ៉ាក់សំាងបង្ការកូវីដ១៩ដូសទី៣ទ្រង់ទាយធំនៅទូទំាងប្រទ្រស
មុំ គ ន្ធា

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុាបានចាប់ផ្តើម
នូវយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាងបង្ការ 
កូវីដ១៩ដូសទី៣ទ្រង់ទ្រយធំ
ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទទូាងំ-

ប្រទ្រសដ្រលចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រ-
ទី១១ខ្រតុលាឆ្នាំ២០២១
ខណៈដ្រលដំណើរការចាក់-
វ៉ាកសំ់ាងជុំទ១ីបានជតិសម្រច
តាមផ្រនការកំណត់ចំនួន១០
លាននាក់។

លោកទៀបាញ់ រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងការពារជាតិដ្រលបាន
ចូលរួមប្រកាសបើកនូវយុទ្ធនា-
ការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដូស- 
ជំរុញជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ 
ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធនីភ្នំព្រញ

និងទូទាំងប្រទ្រសថ្ល្រងថារាជ- 
រដា្ឋាភបិាលបានចាត់ទកុនយោ-
បាយចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩គឺ 
ជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះដ៏សំខាន់
មួយនិងជាខ្រស្រក្រវត់ការពារ-
ទី១សំខាន់ជាង...តទៅទំព័រ ៦

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វ្រភាគីរវងកម្ពជុានងិអាម្ររកិ
នៅក្នងុរយៈព្រល៨ខ្រដបំងូឆ្នាំ
២០២១មានទកឹប្រក់សរបុជតិ 

៥,៥ពាន់លានដលុា្លារកើនជាង
២៨ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈ-
ព្រលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០ក្នុង
នោះការនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅ
អាម្ររកិមានកណំើនជាង២៧
ភាគរយ។ន្រះបើតាមទិន្នន័យ

ពីការិយាល័យជំរឿនអាម្ររិក។
ទនិ្ននយ័ច្រញផ្រសាយនាព្រល

ថ្មីៗ ន្រះឱ្រយដងឹថាបើទោះបីជងំឺ
កូវីដ១៩នៅបន្តអូសបនា្លាយ
ការរកីរាលដាលលើពភិពលោក  
ដ្រលបណ្តាលឱ្រយប៉ះពាល់ដល់

ចង្វាក់ផលិតកម្មមួយចំនួន ក៏
ការធ្វើពាណជិ្ជកម្មរវងប្រទ្រស
កម្ពុជានិងអាម្ររិកនៅត្របន្ត
សញ្ញាវជិ្ជមានដោយគតិចាប់ពី
ខ្រមករាមកដល់ខ្រសីហាឆ្នាំ
២០២១មាន... ត ទៅ ទំព័រ ៩
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កម្ពជុាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់



ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ អាជ្ញាធរ ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សែនជយ័  ចុះ រុះរើ សណំង ់ដែល 
សង់ រំលោភ លើ ដី ចំណី ផ្លូវ  
សាងសង់ លើ បែព័ន្ធ លូ  និង 
បាន ចាក់សាប បែតុង ចូល 
រំលោភ លើ ផ្លូវ ជិត ២ម៉ែតែ  ជង 
១០តូប  ដែល ស្ថិត នៅ ភូមិ 
តែពាំងទា  សង្កាត់ តែពាំង- 
កែសំាង  ខណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ  
រាជ ធានី ភ្នំពែញ។

បែតបិត្តកិារ ចុះ រុះរើ នែះ បាន- 
ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងែទី១១  ខែតុលា  
បន្ទាប់ពី មាន ការបញ្ជា ផ្ទាល់ ពី  
លោក ឃងួ សែង  អភបិាលរាជ- 
ធាន ីភ្នពំែញ  ដែល ដកឹន ំ ដោយ 
លោក សយុ សារទិ្ធ ិ អភបិាលរង 
រាជ ធានី ភ្នំពែញ។ លោក ហែម 
ដារិទ្ធិ  អភិបាល ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សែន ជ័យ  បាន ដឹកនំ កែុម-
ការងរ  ចុះ ធ្វើការរុះរើ សំណង់ 

សាងសង ់រលំោភ លើ ចញិ្ចើម ផ្លវូ 
សាធារណៈ នៅ ទីតាំង ផ្ទាល់។

លោក បា៉ាង លីដា  អភិបាល- 
រង ខណ្ឌ  និង កែុម ការងរ  ដែល 
បាន ចុះ អនុវត្ត ការងរ រុះរើ 
សំណង់ ដោយ ផ្ទាល់បាន បែប់ 
ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងែទី១១  ខែ 

តុលា  ឆ្នាំ ២០២១ នែះ ថា  
សំណង់ ដែល តែូវបាន រុះរើ នែះ  
គឺ មាន ជង ១០តូប  ដែល មាន 
មា្ចាស់ តែមា្នាក់  ដោយ បានសង់ 
រំលោភ ផ្លូវ សាធារណៈ ជយូរ 
មក ហើយ។

លោក ថ្លែង...តទៅ ទំព័រ ៣

តពទីពំរ័ ១...មាន បែសាសន ៍
ថា ៖« ឥឡូវ  នែះ ចូល ដល់ ខែ 
តុលា  តាម ការសមែច របស់ 
រាជ រដា្ឋាភបិាល  គ ឺ ឆ្នានំែះ  យើង 
មិន បានបែរព្ធ ពិធីបុណែយ អុំទូក  
អកអបំកុ  ដចូ បណ្តា ឆ្នា ំមនុៗ ទែ  
ដោយសារ បញ្ហា កវូើដ នែះ ឯង។ 
ប៉ុន្តែ នៅ ឆ្នាំ ២០២២  ដែល នឹង 
ឈាន ចូល មកដល់ នោះ  យើង 
មាន ពែឹត្តិការណ៍ នយោបាយ 
ដ៏សំខាន់ មួយ របស់ ជតិ   ដែល 
មនិ អាច រលំង បាន  គ ឺការបោះ-
ឆ្នាត កែុមបែឹកែសា ឃុំ សង្កាត់»។

នៅ ឆ្នាំ២០២១ នែះ ពែះរាជ- 
ពធិបីណុែយ អុទំកូ  បណ្តែត បែទបី  
អកអំបុក  និង សំពះ ពែះ ខែ  
បែសនិ  បើ  អាចបែ រព្ធបាន  នងឹ 
តែូវ ធ្វើឡើង ក្នុង រយៈ ពែល ៣ថ្ងែ  
ដែល ចាប់ ពី ថ្ងែ ទី១៨  ដល់ ថ្ងែ 
ទី២០  ខែវិច្ឆិកា ខាង មុខ នែះ។

លោក ស ខែង ដែល ក៏ជ 
ឧបនយក រដ្ឋមន្តែីផងនោះ  
បាន អំពាវនវ  ន ឱកាស នោះ 
ផងដែរ  ដោយ បែប់ ឱែយ បែជ-

ពលរដ្ឋ តែូ វ រៀន រស់ ក្នុង សា្ថាន-
ភាព កវូើដ១៩  ដែល មែរោគ នែះ 
មនិទាន ់មាន ភាព ធរូសែល នៅ 
ឡើយ ទែ។

លោក បាន បញ្ជាកថ់ា ៖«មក- 
ដល់ ពែលនែះ មិនទាន់ មាន 
អ្នកណ ទសែសន៍ទាយ  ឬ សន្និ-
ដា្ឋាន ជក់លាក់ ថា  ឆ្នាំ ណ 
មែរោគ នែះ នឹង បញ្ចប់ ទែ។ 
ដូច្នែះ  បែសិន បើ យើង មិន 
បញ្ចប ់បញ្ហា នែះ ទែ  ហើយ យើង 
នៅ បន្ត បទិ បែទែស ទាងំមលូ  ឬ 
ដាច់ ដោយ ដុំៗ ក៏ដោយ  ក៏ វា 
នៅតែ ប៉ះពាល់ ទៅដល់ សែដ្ឋ-
កិច្ច សង្គម  និង ជីវភាព របស់ 
បែជពលរដ្ឋ។ ដូច នែះ យើង 
តែូវ រៀន រស់ ក្នុង សា្ថានភាព 
កូវើដ» ។

មនែ្តី នែ គណៈកមា្មាធកិារ ជត ិ
រៀបចំ បុណែយជតិ -អន្តរជតិ  
មិនអាច ទាក់ទង សុំ ព័ត៌មាន 
បន្ថែម ទាក់ទងនឹង ពិធី បុណែយ 
អុំទូកនែះបាន ទែ  កាលពី ថ្ងែទី 
១១  ខែតុលា។

គួរ បញ្ជាក់ ផងដែរ ថា  កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០២០  រាជរដា្ឋាភិបាល- 
កម្ពុជ  ក៏បាន សមែច ផ្អាក 
ការបែរព្ធ ពែះរាជ ពិធីបុណែយ- 
អុទំកូ  បណ្តែត បែទបី  អកអបំកុ  
នងិ សពំះ ពែះខែ  ដចូគ្នា ផង ដែរ  
ដោយសារ មាន ការឆ្លង នែ វើរុស 
កូវើដ១៩  តាម សំណើ របស់ 
គណៈកមា្មាធិការ ជតិ រៀបចំ 
បុណែយជតិ  និង អន្តរជតិ។

លោក ប៊ុត រា៉ា  អាយុ ២៥ ឆ្នាំ  
ជកម្មករ សំណង់  បាន បែប់ 
ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍  នៅ ថ្ងែ ទី១១  
ខែតុលា ថា  លោក ក៏ មិន ចង់ឱែយ 
មាន ការបែរព្ធ ពិធីបុណែយ អុំទូក 
នែះ ដែរ  ដោយសារ បែទែស- 
កម្ពុជ នៅ មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ 
កវូើដ១៩ ចែើន។  លោក បារម្ភ ថា  
វា អាច នឹង ផ្ទុះ ការឆ្លង ជំងឺ នែះ 
កាន់តែ ខា្លាំង ថែម ទៀត។

លោក និយាយថា ៖«ទាំង គែ 
ទាំង ខ្ញុំ  គឺ ចង់ សបែបាយ  ចង់ 
ឈប់ សមែក ជួបជុំ គែួសារ  
មិត្តភក្តិ  ប៉ុន្តែ ដូច យើង ដឹង 
សែប់ ហើយ បែទែស យើង នៅ 
មាន អ្នកឆ្លង វើរសុ កវូើដ១៩ ចែើន 
ណស់។ មិន ធ្វើ ពិធីបុណែយ នែះ  
គឺ ល្អ ណស់»។

ពែះរាជ ពធិបីណុែយ អុទំកូ  បណ្តែត-   
បែទីប  អកអំបុក  និង សំពះ   - 
ពែះខែ  ធា្លាប់តែូវ បាន ផ្អាក ការ- 
បែរព្ធ រយៈ ពែល ៣ឆ្នា ំជប់ៗ  គ្នា  
គឺ ឆ្នាំ ២០១១  ២០១២  និង ឆ្នាំ 
២០១៣  បន្ទាប់ ពី មាន ពែឹត្តិ- 
ការណ ៍ រតជ់ន ់គ្នា លើ សា្ពាន  នៅ 
កោះពែជែ  ដែល បណ្តាល ឱែយ 
មាន មនុសែស ជចែើន រយនក់ 
បាន សា្លាប់ និង របួស ផង ដែរ។ 
ការផ្អាក បន្តបន្ទាប់ ទៀត  គឺ  
ដោយ សារ គែះ ទឹក ជំនន់  និង 
កែយ ការសោយ ទិវង្គត របស់ 
ពែះ បរម រតន កោដ្ឋ ពែះបាទ 
សម្តែច ពែះនរោត្តម  សីហនុ។ 
នៅ ឆ្នាំ ២០១៥  ពិធីបុណែយ នែះ 
កត៏ែវូ បាន ផ្អាក ម្តង ទៀត ដោយ-
សារ ទឹក ទន្លែ រាក់ ពែក ដែល ធ្វើ- 
ឱែយ ទូក មិន អាច អុំ បាន៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងែអង្គរ ទី១២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

អាជ្ញាធរខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ ចុះរុះរីសំណង់សង់លើ  ចំណីផ្លវូពីថ្ងេទី១១ តុលា។ រូប FB

ទិដ្ឋភាពការបេណំាងទូកក្នងុពិធីបុណេយអំុទូក កាលពីឆ្នា២ំ០១៩ នៅរាជធានីភ្នពំេញ។ រូបថត ហែង ជីវ័ន

សំណង់ជាង១០តូប សង់រំលោភលើដីចំណីផ្លវូ 
និងសង់លើប្រព័ន្ធលូ នៅរាជធានី ត្រវូបានរុះរើ

បសស ណ្រនំាមន្ត្រមិីនឱ្រយផ្ដល់ស្រវាជូនដល់ 
អ្នកដ្រលមិនបានបង្ហាញបណ្ណចាក់វា៉ាក់សំាង

ឡាយ សា មន

ភ្នំពេញៈ បែឡា ជតិ របប 
សន្តិសុខ សង្គម (ប សស) នែ 
កែសងួ ការងរ នងិ បណ្តុះបណ្តាល- 
វិជ្ជាជីវៈ បាន ណែនំ ដល់ គែប់ 
ទីសា្នាក់ការ (បសស) ទូទាំង- 
រាជធាន-ីខែត្តមនិតែវូ ផ្តល ់សែវា 
ជូន កម្មករនិយោជិតឬ ពលរដ្ឋ 
ដែល មនិ បង្ហាញ បណ្ណ ចាក ់វា៉ាក-់ 
សាំង បង្ការ ជំងឺ កូ វើដ១៩ ទែ។

ប សស កាលពី ថ្ងែទី១០ ខែ 
តុលា បាន ជូន ដំណឹង ដល់ន-
យកឬ មា្ចាស់ សហគែស គែះឹសា្ថាន 
និងកម្មករ និយោ ជិត ពែមទំាង 
សាធារ ណជន ទំាងអស់តែូវតែ 
បង្ហាញ បណ្ណ ចាក់ វា៉ាក់សំាង កូ- 
វើដ១៩រាល់ពែល ទៅរក សែវា 
(ប សស) នៅតាម ទតីាងំភា្នាក-់
ងរ របស់ខ្លួនបើ ពុំ នោះ ទែនឹង 
មិន ផ្តល់ សែវា ជូន ឡើយ។ 

ប សស បន្តថា៖ «ចាប់ ពីថ្ងែ 
ជនូដណំងឹ នែះ តទៅ រាលព់ែល 
លោក លោកសែី មក ទទួល 
សែវា នៅ គែប់ ទីសា្នាក់ការ ប សស 
ទូទាំង រាជធានី-ខែត្ត ខណ្ឌ 
ទាងំ អស ់តែវូ បង្ហាញ បណ្ណ ចាក-់ 
វា៉ាក់សំាង កូ វើដ១៩ ឬ បណ្ណ ចាក់- 
វា៉ាក់សាំង បង្ការ ជំងឺ កូ វើដ១៩ ឬ 
លិខិតបញ្ជាក់ ការចាក់ វា៉ាក់សំាង  
បង្ការ ជំងឺ កូ វើដ១៩»។

បើតាម ប សស ការណែនំ 
នែះដោយ យោង តាម សែចក្តី- 
ណែនំ របស់ សាលា រាជធានី- 
ភ្នំពែញកាលពី ថ្ងែទី៥ ខែតុលា 
ដោយ តមែូវឱែយ ពលរដ្ឋ បង្ហាញ 
បណ្ណ ចាក់ វាក់ សំាង កូ វើដ១៩ឬ 
លិខិតបញ្ជាក់ ការចាក់ វា៉ាក់ សំាង 
រាល់ ពែលចែញ-ចូល គែឹះសា្ថាន 
សិកែសា ផែសារ និង ទីតាំង អាជីវ - 
កម្មដា្ឋាន ននក្នុងភូមិ សាស្តែ 
រាជធានីដើមែបី គែប់គែង ការរើក- 
រាលដាល នែ ជំងឺ រាតតែបាត នែះ 
ឱែយ កាន់ តែមាន បែសិទ្ធភាព។

រដ្ឋបាល រាជធាន ីភ្នពំែញ បន្ត- 
ថា៖ «បែសិន បើមានបុ គ្គល 
ណមា្នា ក់មិន ពែមសហ ការ- 
បង្ហាញ បណ្ណចាក់ វា៉ាក់ សំាង ដា ច់- 
ខា តមិន តែូវអនុ ញ្ញាតឱែយ ចូល  
ក្នុ ងទីតាំង ឬទីកន្លែង របស់ខ្លួ ន 
ឡើយ និ ងតែូវរា យការណ៍ទៅ  
អាជ្ញាធរ កែបែរនោះជ បន្ទាន់ »។

នយ ករងអ ង្គការសិទ្ធ ិមនុសែស 
លីកាដូ( LICADHO) លោក 
អំ សំអាត យល់ថា  លក្ខខណ្ឌ 
រ បស់ បសស នពែល នែះចង់ 
ជំរុញទាំ ងកម្មករ និងអ្នក ដែល 
មា នបណ្ណ បសស ឱែយចូលរួម 
ចាក់វា៉ាក់សំា ងបង្ការ ជំងឺ កូវើដ- 
១៩ ឱែយបាន គែប់ៗ គ្នា។ ប៉ុន្តែ 
លោក បន្តថា ការធ្វើ បែបនែះ 
ធ្វើឱែយប៉ះ ពាល់ដ ល់ការ ទទួល 

បានសែវា សាធារណៈ របសប់ែ- 
ជ ជន។ ទោះ យា៉ាងណ លោក 
ជឿថា ៖« មកដ ល់ពែល នែះបែ- 
ជព លរ ដ្ឋស្ទើរគែ ប់គ្នាហើ យ 
ទ ទួលបា នការចា ក់វា៉ា ក់សំា ង 
កូវើដ១៩» ។

លោក ថ្លែងថា ការទទួល 
បានសែ វាសខុភាពសា ធារណៈ 
ពលរដ្ឋគួ រទទួល បានដូ ចៗគ្នា 
ដោ យសា រអ្នកដែ លមានប ណ្ណ- 
បសស គឺពួក គែក៏មា នកាត - 
ព្វកិច្ច បង់សែ វានែះផ ងដែរ។  

លោក ថា៖  «តែបើ មើល 
ទិ ដ្ឋភាពទូ ទៅវិញ ការ ផ្តល់ សែវា 
សា ធារ ណៈដល់បែ ជពលរដ្ឋ 
ទោះបី ជមា នបណ្ណឬមិន មាន 
ប ណ្ណចាក់វា៉ា ក់សំាងក៏ ដោយ   
ព លរដ្ឋ តែូវតែ ទទួលបា នការ- 
ពែយា បាលផ្នែក សខុភាព សាធារ- 
ណៈដចូ គ្នា ជពសិែស ទាកទ់ង  
បសស  គឺពល រដ្ឋមា នការ បង់ 
សែ វាស មែ ប់  បសស» ។

បើតា មរបា យការណ៍រ បស់ 
កែ សួងសុ ខាភិបា លគិ តតែឹម 
ថ្ងែទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ 
បែជ ពលរដ្ឋ ដែល មានអា យុ 
ចាប់ ពី៦ឆ្នាំ ឡើង សរុប ជង 
១៣ លាន នក់ឬ ស្មើនឹង ៨៤,- 
៣៣%ធៀបនឹ ងគោលដៅ 
ចនំនួ១៦ លាន នកប់ាន ទទ ួល 
 ការចា ក់វា៉ាក់ សាំង ៕

ព្រះរាជពិធី បុណ្រយអំុទូកនឹងត្រវូផ្អាក...
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កម្ពជុា-ស៊ែបី៊ ប្ដែជា្ញាពងែកីកិច្ចសហបែតិបត្តកិារឱែយកាន់តែទូលាយ
 រី  សុ ចាន់ 

 ភ្នំពេញៈ  កម្ពុជា និង ស៊ៃ ប៊ី 
ប្តៃជា្ញា ពងៃីក កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ- 
ការ ឱៃយកា ន ់តៃ ទលូ ំទលូាយ  នងិ 
សុី ជមៃ ថៃម ទៀត ក្នុង វិស័យ 
នយោ បាយ  សៃដ្ឋកិច្ច  ទៃស- 
ចរណ ៍ នងិ វនិយិោគ  ដើមៃប ីបមៃើ 
ផល បៃយោជន៍ រួម របស់ បៃទៃស 
ទាងំ ២  នងិ ឯកភាព បន្ត គាទំៃ គា្នា 
ទៅវិញ ទៅ មក លើ ឆក អន្តរ ជាតិ ។ 

 ការ បៃកាស ជហំរ បៃប នៃះ ធ្វើ 
ឡើង ក្នុង ជំនួប ទ្វៃភាគី រវាង  
លោក អ៊ុច  បូរ រិ ទ្ធ  រ ដ្ឋ មន្តៃី បៃតិភូ 
អម នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  និង ជា រដ្ឋ- 
លៃខា ធិការ បៃចាំ ការ កៃសួង 
ការ បរទៃស  នងិ សហ បៃត ិបត្ត-ិ 
ការ អន្តរ ជាតិ  និង លោក  នី កូ- 
ឡា  សៃឡា កូ វិច (Nicola Se-
lakovic)  រដ្ឋ មន្តៃី ការ បរទៃស 
ស៊ៃ ប៊ ី កាល ព ីថ្ងៃទ ី១០  ខៃតលុា 
នៅ ទសី្ត ីការ កៃសងួ ការ បរទៃស 
ស៊ៃ ប៊ី  នៅ ក្នុង ឱកាស ដៃល 
លោក តំណាង លោក នាយក - 
រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន  ចូលរួម  
កចិ្ច បៃជុ ំជាន ់ខ្ពស ់រឭំក ខបួ អន-ុ 
សៃសាវ រីយ៍ លើក ទី ៦០  នៃ ការ- 
បង្កើត ចលនា មិន ចូល បកៃស- 
សម្ព័ន្ធ  ដៃល រៀប ចំ ឡើង នៅ 
ថ្ងៃទី ១១ - ១២  ខៃតុលា  នៅ 
ទីកៃងុ ប៊ៃ ល កៃ ត  បៃទៃស ស៊ៃ បី៊ ។ 

 កៃសួង ការ បរទៃស ក ម្ពុ ជា 
បញ្ជាក់ ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស 
ព័ត៌មាន កាល ពី ថ្ងៃទី ១១   ខៃ តុលា 
ថា  ភាគី ទាំង ២ បាន ធ្វើការ- 
ពិភាកៃសា ផ្លាស់ ប្តូ រមតិ គា្នា ដោយ 

ផ្តោត សំខាន់ លើ ចំណង មតិ្តភាព 
ដ៏ យូរ លង់  និង កិច្ច សហ បៃតិ - 
បត្តិ ការ ដ៏ ល្អ បៃសើរ បៃកប- 
ដោយ ផ្លៃផ្ការ វាង បៃទៃស ទាងំ ២ 
ពនូ ជៃុ ំដោយ អតតី អ្នក ដកឹ នា ំដ ៏
ឆ្នើម បៃទៃស ទាំង ២ តាំង ពី ឆ្នាំ 
១ ៩៥៧ ។  

 សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
បញ្ជាក ់ថា ៖  « ភាគ ីទាងំ ២ គសូ- 
បញ្ជាក់ ពី កា ប្តៃជា្ញា ចិត្ត របស់  
ភាគី ទំាង ២ក្នងុ ការ ពងៃងឹ ពងៃ ីក  
កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ ទ្វៃភា គី 
ក្នុង វិស័យ នយោ បាយ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច  ទៃស ចរណ៍  និង វិនិយោ - 
គ ។ ល ។  ដើមៃបី ផល បៃយោជន៍ 
រួម នៃ បៃជា ជាតិ ទាំង ២ » ។ 

 បើ តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
ដដៃល លោក  នី កូ ឡា  សៃឡា- 
កូ វិច  បាន ថ្លៃង ថា រដ្ឋាភិ បាល 
ស៊ៃ ប៊ី  បាន តៃៀម ខ្លួន ជា សៃច 
ក្នងុ ការ ទទលួ ស្វាគមន ៍  « យ៉ាង- 
កក់ ក្តោ » ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច 
របស់ លោក  ហ៊ុន  សៃន  នៅ 

បៃទៃស ស៊ៃ ប៊ ី ដៃល បាន គៃង 
ទុក រួច មក ហើយ ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ 
ចំណង មិត្តភាព  និង កិច្ច សហ- 
បៃតិ បត្តិការ រ វាង បៃទៃស ស៊ៃ ប៊ី  
នងិ កម្ពជុា កាន ់តៃ ទលូ ំទលូាយ 
សុី ជមៃ ថៃម ទៀត ។  

 កៃសួង ការ បរទៃស បាន 
ដកសៃង់ សម្ដី លោក នី កូ ឡា  
សៃឡា កូ វិច  ថា ៖ « រដ្ឋាភិ បាល 
ស៊ៃ បី៊ កំពុង ពិចារ ណា បើក ស្ថាន- 
បៃសក កម្ម របស់ ខ្លួន នៅ តំបន់ 
អាសុី អា គ្នៃ យ៍  ជា ពិសៃស នៅ 
កម្ពុជា  ហើយ នៅ ក្នុង ដំណាច់- 
ឆ្នាំ នៃះ រដ្ឋាភិបាល ស៊ៃ ប៊ី  និង 
បញ្ជូន គណៈ បៃតិភូ របស់ ខ្លួន 
ទៅ ទសៃសន កិច្ច  នៅ បណា្តា បៃ- 
ទៃស ក្នុង តំបន់  និង កម្ពុជា  
ដើមៃបី  សិកៃសា អំពី បញ្ហា នៃះ » ។  

 បើ  យោង តាម សៃចក្តី បៃ- 
កាស ព័ត៌មាន ដដៃល  ចំពោះ 
អ្នក កាន ់លខិតិ ឆ្លង ដៃន ការ ទតូ 
និង ផ្លូវការ រវាង បៃទៃស ទាំង ២   
ភាគី ស៊ៃ បី៊ បាន អះអាង ថា  សភា 

ស៊ៃ ប៊ី នឹង ផ្តល់ សនៃយាប័ន ក្នុង 
ពៃល ឆប់ៗ ខាង មុ ខ នៃះ ។  

 បៃភព ដដៃល  ថា ៖  « លើស ពី 
នៃះ ទៅទៀ ត  ភាគី ទាំង ២ បាន 
ឯក ភាព គា្នា ជំរុញ កិច្ច សហ បៃតិ- 
បត្តកិា រ វិ ស័ យ ការទូត សៃដ្ឋកិច្ច  
រវាង បៃទៃស ទាំង ២ ឱៃយកាន់ តៃ 
រីក ចមៃើន ថៃម ទៀត  និង ឯក- 
ភាព បន្ត គា ំទៃ គា្នា ទៅវញិ ទៅមក 
លើ ឆក អន្តរ ជាតិ »  ។ 

 លោក   គិន   ភា  បៃធាន វិទៃយា- 
ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ 
រាជ បណិ្ឌតៃយ សភា កម្ពជុា  នងិ ជា 
អ្នក វិភាគ បញ្ហា នយោ បាយ   
ថ្លៃង ថា កម្ពុជា ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ 
កិច្ច ខិត ខំបៃឹង បៃង ក្នុង កិច្ច ការ 
ទូត របស់ ខ្លួន រយៈ ពៃល ចុង- 
កៃយ នៃះ ពៃយាយ ម ធ្វើ ពិពិធ- 
កម្ម ការ ទូត ដោយ ជំរុញ  និង 
លើក កម្ពស់ ទំនាក់ ទំនង របស់ 
កម្ពជុា  នងិ បណា្តា បៃទៃស នានា 
ទាំង ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ តំ បន់   និង 
ពិភព លោក ជា ទមៃង់ ទ្វៃភា គី 
និង ពហុ ភាគី ។ « យើង ឃើញ 
និនា្នា ការ រួម   ទាំង និនា្នា ការ តំបន់   
ក៏ ដូច ជា ពិភព លោក បច្ចុ បៃបន្ន គឺ 
ហា ក់ ដូច ជា ឆ្ពោះ ទៅ រក និនា្នា- 
ការ ពហុ ភាគី និយម ។  យើង 
ឃើញ បៃទៃស នា នា រាប់ ទាំង 
កម្ពុជា ផង ហាក់ ដូច ជា មាន 
ភាព ឆ្លាត វៃ ចៃើន ក្នុង ការ ពងៃីក 
ទំនាក់ ទំនងការ ទូត របស់ ខ្លួន 
ទៅ កាន់ បណា្តា បៃទៃស ផៃសៃងៗ 
ទាំង ក្នុង តំបន់   និង ពិភព លោក 
គឺ ផល បៃ យោជន៍ សមៃប់ សៃដ្ឋ កិច្ច   
នយោ បាយ   និង ការ ទូត»៕

 ឡាយ  សា មាន  

សៀមរាបៈ  កៃសួង វបៃបធម៌  
និង វិចិតៃ សិលៃបៈ  សហការ ជា- 
មួយ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា  បានរៀប ច ំ
ពិធី ដំ កូនឈើ  និង ជិះ កង់ នៅ 
រមណយី ដ្ឋាន អង្គរ ដើមៃប ីអបអរ- 
សទរ កៃុង សៀមរាប  ដៃល តៃូវ 
បាន ជៃើស រីស ជាទី កៃងុ វបៃបធម ៌
អាស៊ាន សមៃប់ ឆ្នាំ២០២១ - 
២០២២ ។ 

 ពិធី ដំ កូន ឈើ  និង ជិះ កង់ 
នៃះ  តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង 
តបំន ់រមណយី ដ្ឋាន អង្គរ  កាល- 
ពី ថ្ងៃទី១១  ខៃតុលា  ឆ្នា២ំ០២១  
ដោយ មាន ការ ចូល រួម ពី លោក  
ស៊ុ ំ មា៉ាប ់ រដ្ឋ លៃខាធ ិការ កៃសងួ 
វបៃបធម ៌ នងិ វចិតិៃ សលិៃបៈ  លោក- 
សៃី យូ  សុភា  អភិបាល រង  នៃ 
គណៈ អភិបាល ខៃត្ត សៀម រាប   
លោក  ហង់  ពៅ  អគ្គ នាយក 
អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា  និង តណំាង 

ស្ថាន ទូត មួយ ចំនួន ផង ដៃរ ។  
 លោក  ហង ់ ពៅ  បាន ថ្លៃងថា  

ការ រៀប ចំ ពិធី នៃះ ដើមៃបី បងា្ហាញ 
ពី សកម្មភាព របស់ កម្ពុ ជា ទៅ 
កាន ់សមា ជកិ អាស៊ាន  ក្នងុ នាម 
កម្ពជុា ជា បៃធាន អាស៊ាន ប្តរូ វៃន 
ផ្នៃក វបៃបធម៌ ។ 

  លោក  បន្ត ថា ៖ « ជា ធម្មតា  
យើង មាន តួនាទី ក្នុង ការ ប្តូរ វៃន 
គា្នា ជា បៃធាន អាស៊ាន ផ្នៃក 
វបៃបធម ៌ អ៊ចីងឹ នៅថ្ងៃ នៃះ កៃសងួ 
វបៃបធម៌ បាន រៀប ចំ ពិធី ដំ កូន- 
ឈើ  និង ជិះ កង់  ដៃល បៃទៃស 
កម្ពុជា  គឺ ជា បៃធាន អាស៊ាន  
សមៃប់ ឆ្នាំ២០២១- ២០២២ 
ដចូ្នៃះ យើង បាន ជៃើស រសី កៃងុ 
សៀម រាប ជាទី កៃងុ វបៃបធម៌ អា ស៊ាន » ។  

 លោក បន្តថា  ការ ធ្វើជា  បៃធាន 
អាស៊ាន ប្តរូ វៃន នៃះ មាន រយៈពៃល 
២ឆ្នា ំម្តង  ដោយ បៃទៃស នី មួយៗ  
តៃូវ ជៃើសរីស កៃុង នៃ បៃទៃស 
របស់ ខ្លនួ  ដើមៃបី ដក់ ចូល ទៅក្នុង 
គណៈ កម្មកា រ របស់ អាស៊ាន  

ដើមៃបី វាយ តម្លៃ ថា កៃងុ នោះ អាច 
ទទួល ជា កៃងុ វបៃបធម៌ អាស៊ាន ។ 

 លោក បាន គូស បញ្ជាក់ ថា  
មូល ហៃតុ ដៃល កម្ពជុា ជៃើសរសី 
កៃងុ សៀមរាប ជាទ ីកៃងុ វបៃបធម ៌
អាស៊ាន  ដោយ សរ សៀមរាប  
ជា ទី កន្លៃង បៃមូល ផ្តុំ ដោយ 
វបៃបធម៌ ខ្មៃរ ។  

លោក បន្ត ថា ៖ « ដោយ សរ 
សៀមរាប គឺជា បៃភព ដើម  និង 
កំណើត  និង ជា កៃុង វបៃបធម៌ 
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា តាំង ពី 
យូរលង់ ណាស់ មក ហើយ  
អ៊ចីងឹ មាន នយ័ ថា អ្វីៗ  អាសៃយ័ 
ទៅ លើ បៃទៃស នី មួយៗ ដៃល 
ជៃើស រីស កៃុង របស់ ខ្លួន ដក់ 
ចូល ជា កៃងុ វបៃបធម៌ អាស៊ាន » ។ 

លោក ហង់  ពៅ  បន្តថា  ជា ធ ម្មតា  
ក្នុង នាម ជា បៃធាន ប្តូរ វៃន  នឹង 
អញ្ជើញ សមាជិក អាស៊ាន មក 
ទសៃសនា កៃុង វបៃបធម៌ អាស៊ាន  
នៅ កម្ពុជា ប៉ុន្តៃ ដោយ សរ 
បញ្ហា ក ូវដី១៩ ទើប ធ្វើ ឱៃយ កម្ម វធិ ី

មួយ ចំនួន តៃូវ បាន ផ្អាក ជា- 
បណ្តាះ អាសន្ន ។  

លោក បន្ត ថា  ៖ « ជា ធម្មតា 
បើសិន មិនមាន បញ្ហា រីក រាលដល 
នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ទៃ  បៃទៃស 
នមីយួៗ នងឹ អញ្ជើញ ភាគី ដៃល 
ជា បៃទៃស អាស៊ាន ចូល ទសៃសនា 
កៃុង វបៃបធម៌ អាស៊ាន  ដើមៃបី 
បងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ពី សកម្ម ភាព 
និង កិច្ច សហបៃតិបត្តិ ការ រ វាង 
បៃទៃស នានា » ។  « តៃ ចៃដនៃយ 
ក្នុង បរិបទ កូ វីដ ១៩  តាំង ពី 
ដើមឆ្នាំ ២០២០  គឺ យើង បាន 
ទទលួ នវូ បញ្ហា ក ូវដី ដៃល ធ្វើឱៃយ 
យើង មិនអាច បងា្ហាញ ពី សកម្មភាព 
នានា នៃ ការ ជួប ជុំ  ដូច្នៃះ ហើយ 
ថ្ងៃ នៃះ គឺជា ពិធី មួយ ក្នងុ ចណំម 
ពិធី នានា  ដៃល កៃសួង វបៃបធម៌ 
រៀបចំ ដើមៃបី បងា្ហាញ ថា អ្វី ទៅ 
ដៃល ជា កៃុង វបៃបធម៌ របស់ 
អាស៊ាន » ។  

 លោក  ហង់  ពៅ  បាន ឱៃយ ដឹង 
ទៀត ថា  ការ រៀប ចំ ឱៃយមាន កៃុង 

វបៃបធម៌ អាស៊ាន  ដើមៃបី ចៃក- 
រំលៃក  និង ដើមៃបី ស្វៃង យល់ ពី 
វបៃបធម៌  ពី គា្នា ទៅវិញ ទៅ មក ។  

 សមូ ជមៃប ថា   ទ ីកៃងុ វបៃបធម ៌
អាស៊ាន  ដៃល បាន ជៃើស រីស 
កន្លង មក រួមមាន ១-  ទីកៃុង  
Cebu នៃ បៃទៃស ហ្វីលីពីន  
ចាប់ ពី ឆ្នាំ២០១០   -២០១១ ។  
២- ទីកៃុង  Singapore  នៃ 
បៃទៃស សិង្ហ បុរី  ចាប់ ពី ឆ្នាំ 
២០១២-២០១៣ ។  ៣-  ទីកៃងុ  
Hue  នៃ បៃទៃស វៀត ណាម  
ចាប់ ពី ឆ្នាំ២០១៤ - ២០១៥ ។  
៤ -  ទីកៃុង  Bandar Seri 
Begawan  នៃ បៃទៃស បៃ៊យុណៃ  
ចាប់ ឆ្នាំ ២០១៦- ២០១៧ ។  
៥- ទីកៃុង  Yogyakarta  នៃ 
បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃ សុី  ចាប់ ពី ឆ្នាំ  
២០១៨- ២០២០ ។  

សមៃប់ កម្ពុជា ជៃើស រីស 
កៃុង សៀមរាប  ជា ទី កៃុង វបៃប- 
ធម៌ អាស៊ាន   ចា ប់ ពី ឆ្នា២ំ០២១ -  
២០២២៕ 

លោក អុ៊ច បូររិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការបេចំាការកេសួងការបរទេស។ រូបថត កៃសួងការបរទៃស

មន្តេដំីាកូនឈើនៅតំបន់រមណីយដា្ឋានអង្គរ។ រូបថត មន្ទីរព័ត៌មាន

មន្តែសីហការដំាកូនឈើ និងជិះកង់អបអរសាទរកែងុសៀមរាបតែវូជែើសជាកែងុវបែបធម៌អាសា៊ាន

តពីទំព័រ ២ ...ថា ៖«មុន 
ពៃល ចុះ ទៅ រុះរី  អាជា្ញាធរ ខណ្ឌ  
បានជូនដំណឹង  និង បាន ទុក- 
ពៃល ឱៃយ មា្ចាស់ សំណង់ រុះរី  
ដោយ ខ្លនួ ឯង កៃយ ភ្ជុ ំហើយ។ 
ប៉ុន្តៃ  មក ដល់ ពៃលនៃះ  មា្ចាស់ 
សំណង់  នៅតៃ មិនបាន រុះរី។ 
ដូចនៃះ អាជា្ញាធរ សមៃច បៃើ 
វិធានការ ក្តោ ចុះ រុះ រី តៃ ម្តង»។

បើ តាម លោក បា៉ាង លីដ  
អស់ រយៈពៃល ជិត ១ឆ្នាំ កន្លង- 
មក ហើយ  ដៃល សំណង់ ខុស- 
ចៃបាប់ នៃះ តៃូវបានសងសង់ 
រំលោភ  លើ ដី ចំណី ផ្លូវ  សង- 
សង់ លើ បៃព័ន្ធលូ  និង បាន- 
ចាក់សប បៃតុង ចូល រំលោភ 
លើ ផ្លូវ ជិត ២ម៉ៃតៃ។ កាលពី 
ថ្ងៃទី១០  ខៃតុលា  មា្ចាស់ សំ-
ណង់  ក៏បាន បន្ត ការសងសង់ 
ដោយ បាន បាំង ស័ង្កសី ពីកៃ 
ដើមៃបី ឱៃយ កៃុម ជាង លួច ធ្វើ ខាង- 
ក្នុង ទៀត ផង។

លោក គង ់រតនៈ  បៃធាន វទិៃយា- 
ស្ថាន ជាតិ សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ 
ផ្លវូ គោក  លើកឡើង ថា  បញ្ហា នៃ 
ការរំលោភ បំពាន ដី ចំណី ផ្លូវ    
ចៃះតៃ កើត មាន  អាច បណា្តាល 
មកពី កតា្តោ ៣។ ទី១  មកពី 
អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន អាច នឹង 
ទទួលបាន លាភសកា្ការៈ  ឬ 
បៃយោជន៍ នៃ ការសងសង់ 
ទាំង នៃះ  ដៃល បណា្តាលឱៃយ 
បញ្ហា នៃះ ចៃះតៃ កើត មាន ឡើង 
ជាបន្ត បនា្ទាប់។

ចំណុច ទី២  លោក មើល- 
ឃើញ ថា  ចំពោះ បញ្ហា នៃះ 
បៃជាពលរដ្ឋ ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់  
ក៏បាន ដឹង ដៃរ ថា  ការរំលោភ 
យក ដី ចំណី ផ្លូវ  គឺជា អំពើ ខុស- 
ចៃបាប់។ ប៉ុន្តៃ ពួកគៃ នៅបន្ត 
រំលោភ បំពាន  ដោយ គិត ថា  
ការធ្វើ បៃបនៃះ  នងឹ ទទលួបាន- 
នូវផលបៃយោជន៍ ផ្ទាល់   ខ្លួន 
បណ្តាះ  អាសន្ន ក្នងុ ករណ ីដៃល 
អាជា្ញាធរ មិនមាន ចំណាត់ ការ។

រីឯ ចំណុច ទី៣  លោក គង់ 
រតនៈ  មើល ឃើញ ថា  ការដៃល 
បញ្ហា នៃ ការរំលោភ បំពាន ដី- 
ចំណី  ឬ ផ្លូវ សធារ ណៈ នៃះ  
ក៏ពៃះ តៃ រាល់ ចំណាត់ការ 
ដៃល មាន ចំពោះ អ្នក រំលោភ- 
បំពាន ទាំងនៃះ  គឺ ចៃើនតៃ ធ្វើ- 
ឡើង តាម បញ្ជា ពីថា្នាក់ លើ  ឬ 
ធ្វើឡើង ជាបៃព័ន្ធ  ដៃល នាំ ឱៃយ 
ការបង្កៃបនោះ  ហាក់ មាន 
ការខ្វះ ចនោ្លាះ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ទាក់ទង 
នឹង វិធានការ ទាំងនៃះ  ខ្ញុំ គិតថា  
បៃសិទ្ធភាព នៃះ  គឺ ហាក់ ដូចជា 
មិនទាន់ ធ្វើ បានល្អ ទៃ។  ខ្ញុំ គិត 
ថា  អាជា្ញាធរ  គួរតៃ ស្វៃងរក 
ឫសគល់ ថា  ហៃតុអ្វី បាន បៃ-
ជាពលរដ្ឋ ហ្នឹង  គាត់ សមៃច- 
ចិត្ត សងសង់ សំណង់ លើ ផ្លូវ- 
សធារណៈ។ មួយ ទៀត យើង 
តៃូវ ផ្តោត លើ យុទ្ធសស្តៃ បងា្ការ 
កុំឱៃយ ពលរដ្ឋ រំលោភ បំពាន 
បន្ថៃម ទៀត»៕

សំណង់ជាង១០តូប សង់រំលោភ
លើដីចំណីផ្លវូ និងសង់លើ...
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គ.ជ.ប.ចែកលិ-
ខិតអញ្ជើញពល- 
រដ្ឋឱែយទៅពិនិតែយបញ្ជ ី
ឈ្មោះបោះឆ្នោត

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នពំេញៈ គណៈ កម្មាធិ ការ ជាតិ 
រៀបច ំការ បោះឆ្នា ត (គ.ជ.ប )
បាន ចៃក លិខិត អញ្ជើញ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ឱៃយទៅ ពិនិតៃយ បញ្ជី ឈ្មាះ 
បោះ ឆ្នាតចាប់ពី ថ្ងៃទី ១២ ខៃ 
តុលាឆ្នាំ២០២១ ទៅ ដោយ 
សមៃច បានចំនួន ៧ ៩១៦- 
៧៤៥ នាក់ ស្មើនឹង ៨៩,៦៤% 
នៃ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃលមន ឈ្មាះ 
នៅក្នុង បញ្ជី បោះ ឆ្នាត  ខណៈ 
ការចុះឈ្មាះ អ្នកបោះ ឆ្នាត ថ្ម ីក ៏
ចាប់ ផ្តើម ជា មួយគ្នា នៃះដៃរ ។

លោក មន  ស ទិ  សមជិក 
គ.ជ.ប ថ្លៃង នៅក្នុង កិច្ចបៃជុំ- 
ផៃសព្វផៃសាយ ជាមួយ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ 
កាលពី ថ្ងៃទី១១ ខៃតុលា  ឆ្នាំ 
២០២១ ថា ការ ចៃក លិខិត 
អញ្ជើញ បៃជាព លរដ្ឋ តៃូវបាន 
បញ្ចប់ នៅ ថ្ងៃទី១១ ខៃតុលា 
ប៉នុ្តៃ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល មនិទាន ់
បាន ទទួល លិខិត អញ្ជើញ អាច 
ទៅ ស្នើសុ ំនៅ សាលា ឃុ ំសងា្កាត ់
ដៃល បៃជាពលរដ្ឋ មនឈ្មាះ 
នៅក្នុង បញ្ជី បោះឆ្នាត នៃ ឃុំ 
សងា្កាត់ នោះ។

លោក សោម សូ រី ដា អគ្គ- 
លៃខាធិ ការរង គជប ពនៃយល់ថា 
មូល ហៃតុ ដៃល គ.ជ.ប ចៃក 
លិខិត អញ្ជើញ មិន គៃប់ ចំនួន 
បៃជា ពលរដ្ឋ  នៅពៃលនៃះ ដោយ- 
សា រ តៃមន បញ្ហា មួយ ចំនួន 
ដូចជា អាកាស ធាតុ ដៃល មន 
ភ្លៀង ធា្លាក់ ចៃើន បៃជា ពលរដ្ឋ 
ដៃល ធ្វើ ចំណាក សៃុក ទទួល 
មរណ ភាព  បៃជាពលរដ្ឋ ចំណូល 
ថ្ម ីដៃល ធ្វើឱៃយ កៃមុបៃកឹៃសាឃំុ សងា្កាត់ 
មិន សា្គល់ អត្តសញ្ញាណ។

ករណី មួយទៀត គឺ ដោយ- 
សារតៃ បញ្ហា ជំងឺ កូ វីដ១៩ ដៃល 
តមៃវូឱៃយ មនការ បទិ ខ្ទប ់ភមូ ិនងិ 
ឃុំ មួយចំនួន និង បៃជាពលរដ្ឋ 
មួយ ចំនួន ទៀតជាប់ ធ្វើ ច ត្តា ឡី- 
ស័ក។ ទោះជា យ៉ាងណា លិខិត 
អញ្ជើញ ដៃល មិនតៃូវ បាន ចៃក 
ដលដ់ៃ បៃជាពលរដ្ឋ នៃះ តៃវូបាន 
រកៃសាទុក នៅ ឃំុ  សងា្កាត់ ដើមៃបី ចៃក 
ជនូ ដល ់បៃជា ពលរដ្ឋ បន្ត ទៀត។ 
   លោក  សូ រី ដា ថ្លៃងថា៖  
«មធៃយោ បាយ ដៃល ឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដឹងថា មន ឈ្មាះ នៅ 
ក្នុង បញ្ជី បោះឆ្នា ត មន ការ- 
ផៃសាយ ព ីបញ្ជ ីបោះ ឆ្នាត នៅតម 
គៃហ ទពំរ័ របស ់គ.ជ.ប  មន នៅ 
ក្នុងApp និង ការចៃក លិខិត 
អញ្ជើញ ហើយ ខ្លមឹសារ នៃ លខិតិ 
អញ្ជើញ នៃះ...តទៅទំព័រ ៥ 

លោកស ខែង ណែនំាឱែយ រដ្ឋបាល ខែត្ត...
តពីទំព័រ១...យក នូវ សំណើ 

សំណូម ពរ នានា របស់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ »។ 

លោក  បន្តថា៖ «និយយ រួម 
យើង បើកចំហ  ឃើញថា ដូចជា 
ទទួលបា ន ផល ល្អ គឺមន បៃ- 
ហៃល ជិត១ពាន់ករណី ដៃល 
មន សំណូម ពរជាចៃើន ដៃល 
យើង បាន ដោះសៃ យ ទោះ បជីា 
យើង មិនទា ន់បាន ដោះសៃយ 
បា ន ទាំង សៃុង ក៏ ដោយ» ។ 

លោក ស ខៃង លើកឡើ ងថា 
វិធី ដោះ សៃយ បញ្ហា ជូន បៃជា- 
ពល រដ្ឋ នៅកៃ បៃពន័្ធត ុលាការ- 
បៃបនៃះ មនិមៃន ដោយសា រ មនិ 
ទុកចិត្ត រដ្ឋបាល ខៃត្ដ នៅនឹង 
កន្លៃង នោះទៃ។ប៉នុ្ដៃ ក ៏ជាការ បង្ក 
លក្ខ ណៈ ឱៃយមន ជមៃើស ជូន 
ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុងការ ស្វៃង- 
រក ការ ដោះសៃ យ បញ្ហា នានា ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ជួន អី 
ដោះសៃ យ នៅ កន្លៃង ណាមួយ 
នោះ មិនបាន ឬ វា មិន យុត្ដិធម៌។ 
យើង ទុក ផ្លូវ ឱៃយ គត់ បើ ដោះ 
របៀប ហ្នឹង មិន បានទៃ យើង តៃូវ 
ដោះ មួយទៀត ដើមៃបី នឹង ដោះ។ 
អ៊ចីងឹ ទៃ ខ្ញុ ំគតិថា យើង តៃវូ ហ៊ាន 
បើក ចំហ ដើមៃបី ទទួល យក មតិ- 
យោបល់ រ បស់ បៃជាព លរដ្ឋ នោះ  
ក៏ ចាត់ទុកថា យើង យក កញ្ចក់ 
មក ឆ្លុះ ហើយ។ បៃជាព លរដ្ឋ 
គត់ ហ៊ាន ថា ហ៊ាន និយយ ក្នុង 
ន័យ សា្ថា បនា»។

លោក ស ខៃង បាន ណៃនា ំថា 

ក្នងុនាម ជាម ន្ដៃ ីបមៃើ ការជូន ជាតិ 
និង បៃជា ពលរដ្ឋ តៃូវ ហម ចូល 
បៃឡូក ជាមួយ បញ្ហា ទាំង អស់ 
នោះដៃល បៃជាព លរដ្ឋ មន សំ- 
ណូម ពរ មកហើយ ឱៃយជួយ ដោះ- 
សៃយ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ។

លោកបានបញ្ជាក់  ថា៖ «ម៉ា 
ធនិន គត់ មន វិធី ដោះសៃយ 
មយួ សមូឱៃយ សកិៃសា មើល ចណំចុ 
ណា ដៃល គត់ ដោះ សៃយ 
បានល្អ ជា មៃរៀន បទពិ សោធ 
យើង ក៏ គួរតៃ យក មក រៀន ដៃរ។ 
យកមក រៀន បទពិ សោធ ដៃល 
ដោះ សៃយ អាហ្នឹ ង ជា បទពិ- 
សោធ មួយ»។  

លោក បន្តថា៖ «អ៊ី ចឹ ង គឺថា ខំ 
បៃមូល បញ្ហា ហើយ យើង ទុក 
លទ្ធភាព ថា បើសនិ ដោះសៃយ 
នៅ កន្លៃង មនិ បានទៃ ដោះសៃ យ  
តម ឋានានុកៃ ម មិនបាន ទៃ 
យើង ក ៏បើកឱកាស ដើមៃបីឱៃយ គត ់
ប្ដឹងទៅ។ ជួន អី ប្ដឹង ទៅដល់ 
សម្ដៃច តៃ ជោ លោក ក៏ ខិតខំ 
ដោះសៃយ តម ជាក់ស្ដៃង»។ 

លោក ឧបនាយ ករដ្ឋមន្តៃ ីបាន 
ណៃនាំ ឱៃយ មន្ដៃី នៅ ថា្នាក់កៃម- 
ជាត ិកុ ំបទិ ទកុ បញ្ហា តៃវូឱៃយ ពល- 
រដ្ឋ មនមតិ យោបល់ ក្នុងន័យ 
សា្ថាបនា ក្នុងន័យ ដៃល សោ្មាះ- 
តៃង់ ដើមៃបី ជួយ រក យុត្ដិធម៌ ដល់ 

បៃជាពលរដ្ឋ។
លោក សុឹង សៃន ករុណា 

អ្នកនាំ ពាកៃយ អង្គការ សម គម 
អាដហុក បាន ថ្លៃងថា តម 
សង្កៃត  ការ អនុវត្ដ កន្លងមក គឺ 
មនតៃ អតីត អភិបា លខៃត្ដ ពោធិ៍- 
សាត់ មួយ ប៉ុណ្ណោះដៃល បាន 
បៃើបៃស ់វធិសីាស្ដៃ ដោះសៃយ 
បញ្ហា កៃ បៃព័ន្ធ តុលា ការ ដល់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ។ចំណៃក អភបិាល 
ខៃត្ដ ផៃសៃងទៀតគឺ មិន មនការ- 
អនុវត្ដ កៃ បៃព័ន្ធតុ លាការ  
នោះទៃ ។ 

លោក បាន ថ្លៃ ងថា៖«ខ្ញុំ យល់ 
ថា ការ ណៃនាំ នៃះ គឺ ល្អបៃសើរ 

ចៀស វាង កុំឱៃយ មន ស្ដង់ដា ២ 
ដោយ សារតៃ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ មួយ 
ចំ នួន អត់ បាន យក ចិ ត្ដ ទុកដាក់ 
ក្នុងការ ដោះសៃ យ ជូន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ទៃ ដៃលជា ហៃតុ ធ្វើឱៃយ 
ករណី មួយចំនួ ន នៅតៃ មន 
បញ្ហា រុំរ៉ៃ យឺតយ៉ាវនាំឱៃយមន 
បញ្ហា ដល់ ពលរដ្ឋ រងគៃះ ដៃល 
រង់ ចាំ ដំណះសៃយយុត្ដិធម៌ 
ដល់ ពួកគត់»។

យ៉ាងណាក្ដី លោក សៃន- 
ករុណា បានសម្គល់ ថា លោក 
ម៉ា ធនិន អតីត អភិបាល ខៃត្ដ 
ពោធិ៍ សាត់ ដោះសៃយ បញ្ហា 
កៃ បៃព័ន្ធតុលាកា រកន្លងមក 
នោះ ក៏បាន លើក យកតៃ បញ្ហា 
តូចតច ជា លក្ខណៈ វិវាទ មិន 
ទាន ់ធដំុ ំតៃមនិទាន ់ដោះ សៃយ 
បញ្ហា ធ្ងនធ់្ងរដចូជា បញ្ហា វវិាទ ដធី្ល ី
រវាង ពលរដ្ឋនិង អ្នកមន លុយ 
មនអំណាច នៅឡើយ ទៃ។  

លោក បាន បន្តថា៖ «យើង 
ចង់ឃើញ ឱៃយមន ការដោះ- 
សៃយ ទៅលើ ករណី វិវាទ សីុវិល 
រឿង បញ្ហាដធី្ល ីជាដើមដៃល បញ្ហា  
នៃះ មនការ ប៉ះពាល់ ដល់ បៃ- 
ជាពលរដ្ឋ ដោយមន ការរំលោភ 
ពី សំណាក់ កៃុមហ៊ុន អ្នកមន 
អំណាច ជាដើម ដើមៃបីឱៃយ ការ- 
ដោះសៃយ នៃះ កាន់ តៃមន 
ទម្ងន់ ថៃមទៀត ចៀសវាង ការ- 
គៃន់តៃ ដោះសៃយ បញ្ហាសៃលៗ 
តូចៗ មិនទាន់ ទូ លំទូ លាយ 
នៅឡើយ»៕

អោម ប៊ុនធឿន 

កំពង់ធំៈ កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខា- 
បៃមញ់ និង នៃសាទ បាននិង 
កំពុង អនុវត្ត គមៃង រ៉ៃត បូក 
(REDD+)ដើមៃបី ថៃរកៃសាការពារ  
ពៃឈើ សមៃប់ លក់ កាបូន ពៃ- 
ឈើ ប នា្ទាប់ពី ដី នៃះ តៃូវបាន   
ចុះ បញ្ជី ជា ដី សហគមន៍ ពៃ 
ឈើ អូរ បុសៃស លាវ ដៃលមន ទំហំ 

១ ៣៥៩ ហិកត  នៅ ក្នុង ខៃត្ត 
កពំង ់ធ ំ កាលព ីថ្ងៃទ៦ី ខៃកញ្ញា 
ឆ្នាំ២០២១ ។ 

លោក សួន សុវណ្ណ អនុ- 
បៃធាន រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ នៃ 
កៃសួង កសិកម្ម បាន ថ្លៃង នៅ 
ថ្ងៃទី១១ ខៃតុលា  ថា គមៃង 
រ៉ៃត បូក គឺជា ការរកៃសា ពៃ ឈើ 
ទុក ដើមៃបី យក កាបូន ពៃឈើ 
នោះ លក់។ កៃសួង ទើបបាន 

ចុះបញ្ជី ដី សហ គមន៍ ពៃឈើ 
អូរ បុសៃស លាវ ដៃល ស្ថិត នៅ ឃុំ 
ទំរីង សៃកុ សណា្តាន់ ខៃត្តកំព ង់- 
ធំ មន ផ្ទៃដី ទំហំ ១ ៣៥៩ហិក- 
ត ដើមៃបី រកៃសា ពៃ នៅ ទីនោះ 
សមៃប់ យក កា បូ ន។ 

លោក បាន បន្តថា ផល នៃ ការ- 
លក់ កាបូន ពៃ ឈើនឹងតៃវូ បៃង- 
ចៃក ជូនទៅ ដល់ សហ គម ន៍ 
ពៃឈើ ចំណៃក ដី ពៃ ដៃល 
បាន ចុះបញ្ជី ជា ដី រដ្ឋ នោះមិន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ មន ការកាប់ រន 
ទន្ទៃន ឡើយ ប៉នុ្តៃបៃជា ពលរដ្ឋ 
នៅតៃ អាច អាសៃ័យ ផល បាន 
ធម្មត ពី ពៃ ឈើ នោះ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ពលរដ្ឋ 
គត់ នៅតៃ អាច រក ជ័រទឹក វ ល្លិ 
ផ្តា អី៊ចឹងទៅ បៃសិន បើ វា មន 
នៅ ក្នងុពៃ ហ្នងឹ គត ់នៅតៃ អាច 
បៃកប របរ ហ្នឹង បាន ដដៃល។ 
ប៉ុន្តៃ គៃន់តៃ គត់ តៃូវ ជួយ ចូល 
រមួ លៃបាត ថៃរកៃសា ការពារ ពៃឈើ 
ដើមៃប ីឱៃយ នៅ គង ់វងៃស ហើយ យើង 
អាច ទទួល បាន កាបូន  ដើមៃបី 

យក ទៅ លក់ »។ 
បើតម លោក សួន សុវណ្ណ 

ការចុះបញ្ជី ដី សហ គមន៍ ពៃ- 
ឈើ អូរ បុសៃស លាវ នៃះគឺ បាន 
ទទួល បៃកាស ពី កៃសួង កសិក ម្ម 
ចុះ ថ្ងៃទី២០  សីហ  ២០១០ ។ 
មន ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពៃ សហ- 
គមន៍ រវាង ខណ្ឌរ ដ្ឋ បាល ពៃ- 
ឈើ កពំងធ់ ំនងិ គណៈ កម្មការ- 
គៃប់ គៃង សហ គមន៍ ពៃឈើ 
នៅ ថ្ងៃទី ២៥ សីហ ២០១១ 
និង បាន ទទួល អនុ ផៃន ការ 
គៃប់ គៃង ពៃ សហ គមន៍ នៅ 
ថ្ងៃទី៤ សីហ  ២០១៧។ 

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិអាច ស្វៃងរក 
បៃភព ទំនាក់ទំនង ទៅ សហ- 
គមន៍ ពៃឈើ អូរ បុសៃស លាវ 
បានទៃ នៅ ថ្ងៃទ១ី១ ខៃតលុា។ 
  ប៉ុន្តៃ យ៉ាងណា លោក សួន 
សវុណ្ណ បញ្ជាកថ់ា ពលរដ្ឋ មន 
ការ សបៃបាយ រីករយ នៅពៃល 
ដងឹថា សហគ មន ៍នោះ តៃវូបាន 
ចុះបញ្ជី ជា ដី រដ្ឋ ដោយ ជោគ- 
ជ័យ។ លោក បញ្ជាក់ ទៀត ថា 

ការចុះបញ្ជី ដី សហគ មន៍ ពៃ- 
ឈើ អាចធ្វើ ទៅ បាន លុះតៃ តៃ 
ដី នោះ មិន មន ជម្លាះ ។  

លោក សឹុង សៃន ករុណា 
អ្នកនា ំពាកៃយ សម គម អាដហកុ  
ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី១១ ខៃតុលា  ថា 
លោក មន ការ ពៃញ ចតិ្ត ចពំោះ 
ការចុះ បញ្ជី ដី សហ គមន៍ ពៃ- 
ឈើ ពៃះ នៃះ ជា អ្វីដៃល គៃប់- 
គ្នា ចង់ ឃើញ ឆន្ទៈ របស់ សា្ថាប័ន 
ពាក់ ព័ន្ធ ក្នងុការ ការពារ ពៃ ឈើ។ 
លោក បន្តថា កន្លងម ក មន 
តំបន់ ខ្លះ បើទោះបី ជាមនការ- 
ពារ ដោយ អនុ កៃឹ តៃយ ក៏ដោយ      
ក៏ នៅតៃ មន ការ រំលោ ភបំពាន 
ដដៃ ល។  

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ការចុះ- 
បញ្ជី ដីពៃ សហគម ន៍ ហ្នឹង គឺជា 
មូលដា្ឋាន សមៃប់ សហគម ន៍ 
ពៃឈើ ដៃល រសន់ៅ តបំន ់ហ្នងឹ 
គត់ អាចមន សិទ្ធិ ក្នុងការ- 
ចូលរួម ដើមៃបី ធ្វើការ ការពារ 
ដោយ យោង ទៅតម ការចុះ- 
បញ្ជិកា ហ្នឹង»៕

លោក ស ខេង នៅក្នងុពិធីផ្ទេរតំណេងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងេ១១ តុលា។ រូបថត Sar Kheng Page

សមត្ថកិច្ចចុះទៅចំណុចអូរបុសេសលាវនៅឆ្នានំេះ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

កែសួងកសិកម្មកំពុងអនុវត្តគមែងរ៉ែតបូកនៅខែត្តកំពង់ធំដើមែបីយកកាបូនលក់



តពីទំព័រ៤...គឺជាខ្លឹមសារ
ដែលផ្ទែរចែញពីទិនុ្នន័យផ្លូវការ
របស់គ.ជ.ប។នៅពែលពលរដ្ឋ
ទទួលបានលិខិតអញ្ជើញនែះ
មិនចាំបាច់ទៅពិនិតែយនៅតាម
ឃុំ-សង្កាត់ក៏បានដែរ»។
បើតាមលោកសោមសូរីដា

ពលរដ្ឋដែលមិនទទួលបាន
លិខិតឱែយទៅពិនិតែយបញ្ជីឈ្មោះ
បោះឆ្នោតមានជាង១០%។
លោកទែពនីថាអគ្គលែខា-

ធិការគ.ជ.បឱែយដឹងដែរថា
ការតែៀមរៀបចំការបោះឆ្នោត
បានបែពែតឹ្តទៅដោយរលូនតាម
នីតិវិធីបទបញ្ជានិងផែនការ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏គ.ជ.បបាន
ជបួបញ្ហាខ្វះខាតខ្លះប៉នុ្តែតែវូបាន
កែសមែួលទាន់ពែលផងដែរ។
បើតាមលោកមានសទិ

សមាជកិគ.ជ.បការពនិតិែយបញ្ជី

ឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះ-
ឆ្នោតមានរយៈពែល៥០ថ្ងែ គឺ
ចាប់ពីថ្ងែទី១២ខែតុលាឆ្នោំនែះ
ដល់ថ្ងែទ៣ី០វចិ្ឆកិាឆ្នោ២ំ០២១
រៀងរាល់ថ្ងែរួមទាំងថ្ងែសៅរ៍និង
ថ្ងែអាទិតែយនៅតាមសាលាឃុំ
សង្កាត់នងិទតីាងំមយួចនំនួក្នងុ
ឃុំ-សង្កាត់។
ក្នុងរយៈពែលនែការពិនិតែយ

បញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះ-
ឆ្នោតនែះកែមុបែកឹែសាឃុ-ំសង្កាត់
តែូវបិទការិយល័យចុះឈ្មោះ
រៀងរាល់១៥ថ្ងែម្តងដើមែបីបែជុំ
ជាមួយកែុមចុះឈ្មោះពិភាកែសា
លើការងរអនុវត្តកន្លងមកនិង
រៀបចំការងរបន្តទៅទៀត។
លោកថ្លែងថា៖«តាមបែតិ-

ទិនការងរការបិទការិយល័យ
នែះតែវូធ្វើនៅថ្ងែទ២ី៦ខែតលុា
ឆ្នោំ២០២១ថ្ងែទី១០ខែវិច្ឆិកា
ឆ្នោំ២០២១និងថ្ងែទី២៥ខែ
វិច្ឆិកាឆ្នោំ២០២១»៕

ថ្ងែអង្គារទី១២ែខតុលាឆ្នោំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

គ.ជ.ប.ចែក...

ពលរដ្ឋ៣០គែួសារនៅក្នុងភូមិ១៦និង១៧នៅតែមិនយកសំណងឱែយចែញពីលំនៅ
 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា  

ភ្នំពេញៈ ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់

គមែងអភិវឌែឍន៍ផ្លូវដែកនៅភូមិ១៦
និង១៧ស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោកនៅ
តែបែកាន់ជំហរមិនទទួលយក
សំណងដែលតមែវូឱែយពួកគែចាកចែញ
ពីលនំៅបច្ចបុែបន្នទៅទទលួយកដីនៅ
7NGខែត្តកណា្តាល និងនៅគោក-
ខែសាច់ក្នុងខណ្ឌកំបូល។
ការបែកាសជំហរជាថ្មីនែះបាន

ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋ៥នក់
តំណាងឱែយបែជាពលរដ្ឋ៣០គែួសារ
បានជួបជាមួយអាជា្ញាធរខណ្ឌទលួគោក
នៅថ្ងែទី១១តុលាដើមែបីពិភាកែសាពី
សំណើរបស់ពួកគែដែលចង់បាន
សំណងជាដីនៅកែយវត្តទួល-
អស់លោកឬដីក្នុងខណ្ឌទួលគោក
កែយអាជា្ញាធរបែកាសថាផ្ទះរបស់
ពកួគែនងឹតែវូរុះរីដើមែបីធ្វើការបើកផ្លវូ
សា្ថាបនផ្លូវបែតុង និងអាងស្តុកទឹក
ក្នងុខណ្ឌទួលគោកនពែលខាងមុខ។
អ្នកសែីហ៊ុយសាធៀនជាពលរដ្ឋ

រសន់ៅក្នុងតបំន់រងផលប៉ះពាល់ជាង
៣០ ឆ្នោំដែលបានចូលជួបពិភាកែសា
ជាមួយអាជា្ញាធរខណ្ឌទួលគោកបាន
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងែទី១១តុលា
ថាការជួបពិភាកែសានែះ មិនទទួល

បានដំណោះសែយអ្វីនោះទែពែះ
អាជា្ញាធរខណ្ឌនៅតែទទូចឱែយពលរដ្ឋ
ទទួលយកសំណងជាដីនៅ 7NG
ខែត្តកណា្តាលនងិនៅគោកខែសាច់ក្នងុ
ខណ្ឌកំបូលដដែល។
អ្នកសែីបន្តថាជនំសួឱែយការបាត់បង់

ផ្ទះសំបែងគឺបែជាពលរដ្ឋទាងំអស់គ្នោ
ស្នើសុំការដោះដូរជាដីនៅកែយវត្ត
ទួលអស់លោកឬដីក្នុងខណ្ឌទួល-
គោកតែ១គត់ដែលពកួគែនយិយថា
វាងយសែួលដល់ការរស់នៅនិង

បែកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាពិសែសគឺ
សមែប់កូនៗបន្តការសិកែសា។
អ្នកសែីនិយយថា៖ «ជាមួយនឹង

ការអភិវឌែឍនែះពួកយើងមិនជំទាស់
នោះទែប៉ុន្តែពួកយើងបែកាន់ជំហរ
ក្នងុការស្នើសុំសណំងជាការដោះដរូពី
កន្លែងដែលយើងរស់នៅនែះនៅក្នុង
ខណ្ឌទួលគោកដដែល ឬនៅជិតវត្ត
ទួលអស់លោកដែលស្ថិតនៅកន្លែង
យើងចាស់ទើបពួកយើងពែមចាក-
ចែញ»។

លោកកូវសារុនជាបែជាពលរដ្ឋ
រងគែះមា្នោក់ដែរបានអះអាងថាបើ
មិនទទួលបានដីនៅក្នុងតំបន់ដែល
ពួកគែចង់បាននោះទែគឺពួកគែនឹង
មិនចាកចែញពីលំនៅនោះទែពែះ
ថាការចាកចែញទៅរស់នៅកន្លែង
ដែលអាជា្ញាធរផ្តល់ឱែយ នឹងធ្វើឱែយ
ជវីភាពរបស់ពកួគែកានត់ែយ៉ាប់យុនឺ
ខណៈតំបន់ថ្មី មិនមានហែដា្ឋារចន-
សម្ព័ន្ធ សាលារៀនហើយក៏ធ្វើឱែយ
បាត់បង់មុខរបរទៀតផង។
លោកបានរៀបរាប់ថា៖ «ពួកខ្ញុំ

បញ្ជាក់យ៉ាងចែបាស់ហើយថាមិន
ទទួលយកជាដាច់ខាតហើយនឹង
ស្នើសុំទៅលើបន្តទៀត។បើសិនជា
មិនមានលទ្ធផលទែ នឹងដាក់សំណើ
ជាកញ្ចប់ទៅសម្តែចនយកស្នើឱែយ
ធ្វើការដោះសែយតែម្តងពែះ
សមែប់សាលាកែុងនិងខណ្ឌអត់
មានលទ្ធភាពក្នុងការដោះសែយឱែយ
ពួកយើងទែ។ពួកខ្ញុំ តែ៣០គែួសារ
សោះ ក៏មិនផ្តល់ដំណោះសែយឱែយ
ពួកខ្ញុំ»។
លោកជាពិសីអភិបាលខណ្ឌទួល-

គោកកាលពីថ្ងែទី១១តុលាមិនអាច
សំុការអតា្ថាធិបែបាយជំុវិញបញ្ហានែះ
បានទែដោយលោកមិនលើទូរស័ព្ទ។
ចំណែកលោកហួរ ហួតនយក-

រដ្ឋបាលខណ្ឌទួលគោកកាលពីមែសិល-
មិញបានបដិសែធធ្វើការអតា្ថាធិបែបាយ
ដោយអះអាងថាលោកជាប់រវល់។
លោក សឿន សារ៉ននយក-

បែតបិត្តិនែសមាគមធាងត្នោតនៅតែ
ទទូចឱែយអាជា្ញាធរស្វែងរកដំណោះ-
សែយណាមួយដែលឱែយបែជាពលរដ្ឋ
អាចទទួលយកពីគមែងអភិវឌែឍន៍
ននខណៈដែលលោកមើលឃើញ
ថាជាទូទៅសំណងនិងដំណោះ-
សែយដែលអាជា្ញាធរបានផ្តល់ឱែយ
បែជាពលរដ្ឋរងគែះហាក់មិនអាច
ទទួលយកបាននោះទែ។
លោករពំងឹថា៖«នៅពែលមានការ

ដោះសែយតាមយទុ្ធសាស្តែឈ្នះឈ្នះ
នោះបែជាពលរដ្ឋ ក៏គត់សបែបាយ
ពែញចតិ្តនងឹទទលួយកហើយបង្កើត
សុខសន្តិភាពដល់ពលរដ្ឋ។ចំពោះ
អាជា្ញាធរខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ទទួលបាន
ការកោតសរសើរទៅតាមនោះដែរក្នងុ
ការដោះសែយផលប៉ះពាល់ដល់
ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដា្ឋានរបស់ខ្លួន»។
លោកសឿនសារ៉នលើកឡើងថា

ការផ្តល់ដំណោះសែយដែលមិនអាច
ទទួលយកបាន គឺជាមូលហែតុដែល
បណា្តាលឱែយមានការតវា៉ាហើយវាក៏បង្ក
ទៅជាអយុត្តិធម៌ក្នងុសង្គមដែលធ្វើ
ឱែយបែជាពលរដ្ឋមានការឈឺចាប់៕

តំណាងបេជាពលរដ្ឋ៣០គេសួារមកជួបអាជា្ញាធរខណ្ឌទួលគោក។ រូបថតហុងមិន

មន្តេ ីគ.ជ.ប. បេជំុតាមអនឡាញពីថ្ងេ១១ តុលា។ រូបថតគ.ជ.ប



តពីទំព័រ១...គេដើមេបីការពារអាយុ-
ជីវិតបេជាជន។
លោកបន្ថេមថាការចាក់វ៉ាក់សំាង

ទាន់ពេលវេលានឹងអាចជួយសង្គេះ
ជវីតិបេជាជនកម្ពជុាបានចេើនតាមរយៈ
ការកាត់បន្ថយការឆ្លងការធ្លាក់ខ្លនួឈឺ
ធ្ងន់ធ្ងរការសា្លាប់ដោយសារជងំឺកូវដី១៩
និងការបញ្ចៀសបេទេសកម្ពជុាពីមហន្ត-
រាយនេជំងឺកូវីដ១៩ដេលអាចធ្វើឱេយគេប់-
គេងការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះបាន។
លោកទៀបាញ់មានបេសាសន៍ថា៖

«រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តេជា្ញាចាក់
វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ឱេយបានឆាប់និង
សមេចបានតាមផេនការដើមេបីបង្កើត
នូវភាពសា៊ាំក្នុងសហគមន៍ និងការ-
ឈានទៅបើកដំណើរការឡើងវិញ
វិស័យទេសចរណ៍ផ្ទេក្នុងនិងវិស័យ
សេដ្ឋកិច្ចសង្គមផងដេរ»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ជាការពិត រហូត

មកដល់ពេលនេះ ពំុមានបេទេសណា
មួយអាចមានវ៉ាក់សំាងជូនបេជាពលរដ្ឋ
ដោយស្មគ័េចិត្តក្នងុពេលតេមួយដំណាល
គ្នាដូចបេទេសកម្ពុជាបានទេដោយ-
សារសមត្ថភាពផលិតសមត្ថភាពចេក-
ចាយនិងការចាក់វ៉ាក់សំាងមានកមេិត
ទៅតាមបេទេសនីមួយៗ»។
លោកទៀបាញ់បានស្នើឱេយកេមុការ-

ងារចាក់វ៉ាក់សំាងទាំងអស់តេូវយក-

ចិត្តទុកដាក់នូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយ
ផ្អេកតាមបទពិសោធចាក់វ៉ាក់់សំាង
កូវីដ១៩ជុំទី១នាពេលកន្លងមក។
បើតាមលោកទៀបាញ់កេមុការងារ

ចាក់វ៉ាក់សំាងរបស់កងទ័ពនឹងទទួល
ភារកិច្ចចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដូសជំរុញ
នេះទៅដល់បេជាពលរដ្ឋ និងកម្មករ
នយិោជតិតាមបណា្តារោងចកេនានាក្នងុ
ខណ្ឌចំនួន៦ក្នុងរាជធនីភ្នំពេញនិង
ខេត្តចំនួន៨ផេសេងទៀត។
លោកថា៖«កម្ពជុាទទលួបានជោគ-

ជ័យក្នងុការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដោយ-
សារការបិទយុទ្ធនាការជុំទី១ក៏តេូវ
បានធ្វើឡើងស្ទើរគេប់ខេត្តផងដេរ។
យើងអាចនិយាយថាវជាភាពអសា្ចារេយ
សមេប់ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងដេល
យើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់
សមេប់បេទេសយើងដេលវជាខេសេ-
កេវត់ជួរមុខបំផុតសមេប់ជាតិយើង
ផងដេរ»។
លោកសេី ឱ វណ្ណឌីនអ្នកនាំពាកេយ

កេសួងសុខាភិបាលនិងជាបេធនគណៈ-
កម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-
១៩ក្នុងកេបខ័ណ្ឌទូទាំងបេទេស
បានលើកឡើងក្នុងថ្ងេបើកយុទ្ធនាការ
ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះផងដេរថា
ជាការគិតគូរពីសុខភាពរបស់បេជា-
ពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊នុសេន

បានសមេចឱេយមានគោលនយោបាយ
ការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដូសជំរុញនេះ
កាលពីថ្ងេទី២៥ខេសីហាឆា្នា២ំ០២១។
លោកសេីថ្លេងថា៖«យុទ្ធនាការចាក់-
វ៉ាកសំ់ាងកូវដី១៩ដូសជរំញុនេះចាប-់
ផ្តើមឡើងពីថ្ងេទី១១ខេតុលានេះ
កេមអភិកេមផ្ការីករបស់សម្តេច-
តេជោនាយករដ្ឋមន្តេី»។
ដើមេបីសមេួលដល់ការងារចាក់វ៉ាក់-

សំាងកូវីដ១៩ដូសជំរុញនេះកេសួង
សខុាភបិាលកប៏ានផ្តល់ន់វូសមា្ភារបរកិា្ខារ
ពេទេយមួយចំនួនទៅដល់កេុមគេូពេទេយ
កេសួងការពារជាតិដូចជាសម្លៀក-
បំពាក់ PPEអាវអៀមខាងមុខមា៉ាស់
របាំងមុខសេមដេអាល់កុលសំឡី

និងសេរ៉ូមបេជាដើម។
នាឱកាសនោះដេរលោកឥតសារា៉ាត់

អគ្គមេបញ្ជាការរង នាយសេនាធិការ-
ចមេុះនេកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិង
ជាបេធនបេតិបត្តិនេការចាក់វ៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩កេសួងការពារជាតិបានបេ-
កាសថា កេុមការងារចាក់វ៉ាក់សំាង
របស់កេសួងការពារជាតិបានទទួល
ភារកចិ្ចចាក់វ៉ាកស់ាងំកូវដី១៩ក្នងុខណ្ឌ
ចំនួន៦ក្នុងរាជធនីភ្នំពេញដេលមាន
ខណ្ឌកបំលូដង្កាមានជយ័ពោធិ៍សេន-
ជ័យទួលគោកនិងខណ្ឌឫសេសីកេវ។
លោកបន្ថេមថាបេជាពលរដ្ឋក្នុង

ខណ្ឌទាំង៦ដេលកេុមការងារកងទ័ព
រា៉ាប់រងក្នុងការចាក់នេះមានចំនួនសរុប

១០២៦១២៦នាក។់ចំណេកកមា្លាងំ-
កងទព័ដេលនងឹតេវូចលូរមួបេតបិត្តិការ
នេះមានចំនួន៣៥៧៨នាក់ដោយ
ចេកជា១៥២កេុមពេទេយផងដេរ។
នៅថ្ងេទី១១តុលានេះដេរសមេប់

កេុមគេូពេទេយនេមន្ទីរសុខាភិបាល
រាជធនីភ្នំពេញនិងកេុមគេូពេទេយ-
ស្ម័គេចិត្ត នឹងចាប់ផ្តើមចាក់នៅមូល-
ដា្ឋានខណ្ឌបឹងកេងកងខណ្ឌចំការមន
ខណ្ឌចេបារអពំៅខណ្ឌ៧មករានងិខណ្ឌ
សេនសុខ។ចំណេកខណ្ឌដូនពេញ
ខណ្ឌជេយចងា្វារនិងខណ្ឌពេកពៅ្នា
នឹងចាប់ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងពីថ្ងេ
ទី៣០ខេតុលាខាងមុខនេះ។
បើតាមរបាយការណ៍របស់កេសួង

សុខាភបិាលគតិតេមឹថ្ងេទ១ី០ខេតលុា
ឆា្នាំ២០២១បេជាពលរដ្ឋដេលមាន
អាយុចាប់ពី៦ឆា្នាំឡើងសរុបជាង១៣
លាននាក់ឬស្មើនឹង៨៤,៣៣ភាគរយ
ធៀបនងឹគោលដៅចនំនួ១៦លាននាក់
បានទទួលនូវការចាក់វ៉ាក់សំាង។ក្នុង
នោះមានបេជាពលរដ្ឋអាយុពី១៨ឆា្នាំ
ឡើងចំនួន៩៩,២០ភាគរយធៀបនឹង
ចនំនួបេជាជនគោលដៅ១០លាននាក់
កេុមអាយុពី១២ឆា្នាំទៅកេម១៨ឆា្នាំ
មានចំនួន៨៩,៨១ភាគរយធៀបនឹង
ចំនួនបេជាជនគោលដៅជិត២លាន
នាក់និងលើកុមារអាយុពី៦ឆា្នាំ ដល់
កេម១២ឆា្នាមំានចនំនួ៩៥,១៨ភាគ-
រយធៀបជាមយួនងឹបេជាជនគោលដៅ
ជាង១,៨លាននាក់៕
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កម្ពជុាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនា...

នៅ  សុី វុត្ថា  

 ភ្នពំេញ ៈ មន្តេីនេលេខាធិការដា្ឋាន
អាយសុីសុី-អង្គរ និងអង្គការ
យូណេស្កូបេចាំកម្ពុជាពេម-
ទាំងថា្នាក់ដឹកនាំអាជា្ញាធរជាតិ-
អបេសរាបានចុះពិនិតេយការងារ
នៅការដា្ឋានជួសជុលបេសាទ
មួយចំនួននៅក្នងុតំបន់រមណីយ-
ដា្ឋានអង្គរ និងបានពិភាកេសា
ផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើការងារ-
បច្ចេកទេសជួសជុលបេសាទ
ដើមេបីធ្វើយា៉ាងណាឱេយជាប់គង់-
វងេសបានយូរអង្វេង។
លោកឡុងកុសលអ្នកនាំ-

ពាកេយអាជា្ញាធរជាតិអបេសរាបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងេទី១១ខេ
តុលាឆា្នាំ២០២១នេះឱេយដឹង
ថាមន្តេីនេលេខាធិការដា្ឋាន
អាយសុីសុី-អង្គរ និងអង្គការ
យូណេស្កូបេចំាកម្ពជុាជារៀងរាល់
ឆា្នាំតេងតេបានចុះមកពិនិតេយគឺ
បានផ្លាស់ប្តរូយោបល់នងិផ្តល់
ជាគំនិតក្នងុការជួសជុលបេសាទ
ឱេយមានភាពល្អបេសើរនិងទៅ
តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស។
លោកបន្តថាចំពោះការងារ

ចុះតេតួពិនិតេយនេមន្តេីនេលេខា-
ធិការដា្ឋានអាយសុីសុី-អង្គរនងិ

អង្គការយូណេស្កូបេចាំកម្ពុជា
បានឱេយយោបល់ទៅលើកិច្ច-
ការងារដេលអាជា្ញាធរជាតិ-
អបេសរាបាននិងកំពុងធ្វើពាកព់ន័្ធ
នឹងបច្ចេកទេសពេះរាល់ការ-
ជួសជុលតេូវធ្វើការពិភាកេសាគ្នា
ដើមេបីស្វេងរកវិធីសាស្តេបេប
ណាឱេយការជួសជុលតេឹមតេូវ
តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិង
រឹងមាំគង់វងេសបានយូរអង្វេង។
លោកថ្លេងថា៖«គេអត់មាន

ផ្តល់ជំនួយអីទេ បើសិនជាគេ
ជួយគេមានកិច្ចបេតិបត្តិការ
អន្តរជាតិប៉នុ្តេនៅក្នងុពេលនេះ
បេទេសដេគូជាមិត្តមិនអាចធ្វើ-
ដំណើរហោះហើរចេញចូលពី
បេទេស១ទៅបេទេស១ទៀត
មានផលលំបាកដោយសារតេ
បញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩។ហើយ
កេុមការងារនេះតេងតេចុះមក
ពិនិតេយបេបនេះជារៀងរាល់
២ដងក្នុង១ឆា្នាំ»។
លោកឡុងកុសលវយ-

តម្លេខ្ពស់ចពំោះដណំើរទសេសន-
កិច្ចតេួតពិនិតេយ និងពិភាកេសា
ស្វេងយល់អំពីដំណើរការជសួជលុ
បនា្ទាន់ នូវរចនាសម្ព័ន្ធដេល
កំពុងបេឈមនឹងគេះថា្នាក់
ដើមេបីធនាបាននវូស្ថរិភាពនងិ

ភាពរឹងមាំរបស់បេសាទនិង
ល្អបេសើរខា្លាំងណាស់ពេះ
កិច្ចការងារនេះតេូវបានធ្វើ
រួមគ្នានិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នា
ទៅវញិទៅមក។ការតេតួពនិតិេយ
ដំណើរការជួសជុលបេសាទ
មួយចំនួនរួមមាននៅបេសាទ
បនា្ទាយសេីបេសាទនាគព័ន្ធ
បេសាទបាយ័ន បេសាទ
ពេះខន័ខ្លាងទា្វារតាកាវពេះទ-ី
លានជល់ដំរី និងបេសាទ
មេបុណេយខាងលិច។កេុម-
ការងារក៏បានបន្តមើលការ-
រៀបចំសោភណភាពតំបន់ជំុវិញ
រចនាសម្ពន័្ធបេសាទ ឱេយមាន
លក្ខណ:ល្អបេសើរឡើងវិញ
ដោយគោរពនិងរកេសាឱេយបាននវូ
តម្លេនេសភាពដើមនងិបរូណ-
ភាពរបស់អង្គរ។ កេុមអ្នកជំ-
នាញនេះតេងតេចុះពិនិតេយ
មើលការងារបេឈមនឹង
គេះថា្នាក់នៅតាមការដា្ឋានមយួ
ចំនួនក្នុងរមណីយដា្ឋានអង្គរមុន
បើកកិច្ចបេជុំរបស់ខ្លួនដើមេបីធ្វើ
របាយការណ៍រួម សមេប់ដាក់
ជូនទៅគណ:កមា្មាធិការអន្ដរ-
ជាតិអាយសុីសុី-អង្គរដើមេបី
តេួតពិនិតេយនិងផ្តល់អនុសាសន៍
ក្នុងការអនុវត្តបន្ត៕

ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សំាងដូសទី៣ នៅភ្នពំេញពីថ្ងេ១១ តុលា។ រូបថតហេងជីវ័ន

មន្ត្រជំីនាញជាតិ និងអន្តរជាតិចុះត្រតួពិនិត្រយការងារនៅ
ការដ្ឋានជួសជុលប្រសាទតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ



អោម ប៊ុនធឿន

សៀមរាបៈ  អាជ្ញាធរ សង្កាត់ ជ្រាវ 
ក្រាងុ សៀមរាប កពំងុ រៀបច ំស្តា រត្រាពាងំ 
បរុាណ ឈ្មោះថា «ត្រាពាងំ ហ្រា ផ្កា»ស្ថតិ 
ក្នុង ភូមិ បុស្រាស ក្រាឡាញ់ សង្កាត់ ជ្រាវ 
ក្រាងុ សៀម រាប ដើម្រាប ីអភរិក្រាស ទាក ់ទាញ 
ភ្ញៀវទ្រា សចរ  នងិ បង្កើត មខុ របរ  ឬ  អាជវី- 
កម្ម លកដ់រូ ជនូ ពល រដ្ឋនៅ ក្រាប្រារ ត្រាពាងំ 
បុរាណ នោះ ។  

លោក ក្អោ ប រ៉ ន ចៅ សង្កាត់ ជ្រាវ  
បានឱ្រាយដឹងកាលពីថ្ង្រាទី១០  ខ្រាតុលា 
ថា ត្រាពាំង បុរាណ ន្រាះ  មាន ទំហំ 
ប្រាមាណ ៦ ហិកតា  នឹង ត្រាូវជីក ស្តា រ 
ជម្រា ៣ ម៉្រាត្រា។ ការ ជីក ស្តា រត្រាពាំង 
បុរាណ ន្រាះ  គឺ ជីក ដី ក្នុង ត្រាពាំង យក 
មក ចាក់ នៅ ជុំវិញ ត្រាពាំង ដ្រាល មាន 
ទំហំ ជុំវិញ ស្មើនឹង១ពាន់ ម៉្រាត្រា និង 
ទទឹង ៥០ ម៉្រាត្រា  កម្ពស់  ២ម៉្រាត្រា។ 
យ៉ាង ណា ការជីក ស្តា រន្រាះ នៅ មិន 
អាច កំណត់ ថា ត្រាូវ ចំណាយ ថវិកា 
ចំនួន ប៉ុន្មោន នោះទ្រា។ 

លោក បានថ្ល្រាងថា៖ «ការចាក់ដី  
ន្រាះ យើង ធ្វើ របៀប ដូច ភាស មួយ គ្រា 
និយយថា យក ស្លឹកត្នោត ខ្ចប់ ស្ករ- 

ត្នោត គ ឺយើង ឱ្រាយ គ្រា ដកឹ ចាក ់នៅ ទតីាងំ 
ដ្រាល យើង កំណត់ ហើយ យើង គិត ជ 
លុយ ឱ្រាយ គ្រា[ថ្ល្រា ដឹក] ត្រា យើង គិត យក 
តម្ល្រា អាចម៍ដី យើង ដោះដូរ អ៊ីចឹង»។ 

បើតាម លោក ចៅសង្កាត់ ជ្រាវ បច្ចបុ្រាបន្ន  
ត្រាពាំង បុរាណ នោះ មានការ រីង គោក 
ទឹក អស់ហើយ ចំណ្រាក ការស្តារ 
ត្រាពាងំ បរុាណ ន្រាះ គ ឺមានបណំងដើម្រាប ី
ជការ អភិ រក្រាស កុំ ឱ្រាយ មានការ រំលោភ 
យក ពី សំណាក់ ប្រាជពលរដ្ឋ  បង្កើត 
ជ កន្ល្រាង កម្រាសាន្ត ទាកទ់ាញ ភ្ញៀវទ្រាស- 
ចរ និង រៀបចំ ឱ្រាយ មាន កន្ល្រាង លក់ដូរ 
ជួយ ជីវភាព ប្រាជ ពល រដ្ឋ នៅ ជុំវិញ 
នោះ ផងដ្រារ។ 

លោក បានបញ្ជាក់ថា៖ «យើង ចង់ 
រៀបចំ ទីកន្ល្រាង ហ្នឹង ឱ្រាយ ស្អោត   មាន រម- 
ណីយ ដ្ឋាន មាន សួន មាន កន្ល្រាង ឱ្រាយ 
ពលរដ្ឋ លកដ់រូ អ ីតចិតចួ ទៅណា ក្រាង- 
លោ បាន កម្រា ដោះស្រាយ ក្នងុ គ្រាសួរ 
ក្នងុ មលូដ្ឋាន ន្រាះ។ បើ យើង ទកុចោល 
អ៊ីចឹងទៅ វា ដូចជ ឥតប្រាយោជ ន៍ 
ហើយ មាន ការ រំលោភ យក ពីប្រាជ- 
ពលរដ្ឋ ន្រាះ ជការ ស្នើសុំ របស់ខ្ញុំ ទៅ  
អាជ្ញា ធរ ជតិ អប្រាសរា»។ 

យ៉ាងណាក៏ដោយ  ការស្តារ ត្រាពាំង 

បុរាណ មួយ ន្រាះ មាន ប្រាជពលរដ្ឋ 
មួយចំនួន បាន បង្ហាញ ការ មិន ព្រាញ- 
ចិត្ត  និងបាននំគ្នោ  តវា៉ាមិន ឱ្រាយ អាជ្ញាធរ 
ដក់ គ្រាឿង ចក្រា ចូល ដើម្រាបី ជីក ស្តា រ 
នោះទ្រា។ កប៏៉នុ្ត្រា លោក ក្អោប រ ៉ន បាន 
បញ្ជាក់ ថា អ្នក ដ្រាល មិន ព្រាញ ចិត្ត ក្នុង 
ការ អភវិឌ្រាឍ ន្រាះគ ឺអ្នក ដ្រាល បាន រលំោភ 
យក ដី ក្នុង ត្រាពាំង នោះ ឯង។ 

លោក បានថ្ល្រាងថា៖ «គ្រា មាន ម្រា- 

ខ្លោង ដើរ ប្រាមូល ស្នោម ម្រាដ្រា ប្រាជ- 
ព លរដ្ឋ ប្រាមាណ ជិត ៣០០នក់ បាន 
យក ពាក្រាយសុំ អន្តរាគមន៍ ទៅ ដក់ នៅ 
សលាខ្រាត្ត ប៉នុ្ត្រា ដោយសរ ខាង ខ្រាត្ត 
កំពុងជប់រវល់ រឿង បញ្ហា កូ វីដ ក៏ មិន 
ទាន់ បាន ដោះស្រាយ នូវ ពាក្រាយ បណ្តឹង 
នោះដ្រារ»។ 

លោក ចៅ សង្កាត ់បញ្ជាក ់ថា ចពំោះ 
ការស្តារ ន្រាះ គឺមាន អាជ្ញា ប័ណ្ណ ពី ខ្រាត្ត 

នងិ ការអនញុ្ញាត ព ីអាជ្ញាធរ ជត ិអប្រាសរា 
រចួហើយនៅត្រា ការ ដោះ ស្រាយ ចពំោះ 
ពាក្រាយ បណ្តឹង របស់ ប្រាជ ពលរដ្ឋ ដ្រាល 
យក ទៅដក់ នៅ សលា ខ្រាត្ត បុ៉ណ្ណោះ  ។ 
    លោក លី សំរិទ្ធ អភិ បាលរង និង 
ជ អ្នកនពំាក្រាយ រដ្ឋបាលខ្រាត្ត សៀម រាប 
ថ្ល្រាង នៅ ថ្ង្រាទី១០ ខ្រាតុលា ថា ជុំវិញ 
រឿងន្រាះ  លោក នៅ មិន ទាន់ បាន ដឹង 
នៅ ឡើយ។ ចំណ្រាក លោក ឡុង 
កុសល អ្នក នំពា ក្រាយអាជ្ញាធរ ជតិ- 
អប្រាសរា ថ្ល្រាងថា អាជ្ញា ធរ ជតិ អប្រាសរា 
អនញុ្ញាត ជ គោល ការណ ៍ឱ្រាយ មានការ- 
ស្តារ ត្រាពាងំ បរុាណ នោះ ប៉នុ្ត្រា ការជកី- 
ស្តា រជការ ទទួល ខុស ត្រាវូរ បស់ អាជ្ញា- 
ធរ សង្កាត់ ជ្រាវ  ក្រាុង សៀមរាប ព្រាះ 
ន្រាះ ជការ ស្នើសំុ ពី អាជ្ញាធរ នៅទីនោះ។  
យ៉ាងណា ចំពោះ ការស្តារ ត្រាពំាង បុរាណ  
ឈ្មោះ ត្រាពាងំ ហ្រា ផ្កា ន្រាះ អាជ្ញាធរ ជត-ិ 
អប្រាសរា ក៏បាន ផ្តល់ លក្ខណៈ បច្ច្រាក- 
ទ្រាស ដូចជ  ការធ្វើ កំណាយ បុរាណ - 
វិទ្រាយា ផង ដ្រារ ។ 

ជុំវិញ ករណី ន្រាះ  ភ្នំព្រាញ ប៉ុស្តិ៍ មិន 
អាច ស្វ្រាងរក ទំនក់ទំ នង សុំ ការបំភ្លឺ ពី 
តំណាង ប្រាជពលរដ្ឋ បាន ឡើយ នៅ 
ថ្ង្រាទី១០  ខ្រាតុលា ៕ 
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នៅ សុី វុត្ថា

បាត់ដំបងៈ  បើ មិន មានអ្វ ីប្រា- 
ប្រាួល ទ្រាបណា្ណោល័យ ជតិ ដ៏ ធំ 
បំផុត ដ្រាល ស្ថតិ ក្នងុ បរិវ្រាណ ស- 
កល វិទ្រាយា ល័យ ជតិ បាត់ ដំបង 
ក្នុងខ្រា ត្តបាត់ដំ បង នឹ ងត្រាូវ 
សម្ពោធ ដក់ ឱ្រាយ ប្រាើប្រា ស់ នៅ 
អំឡុងខ្រាវិច្ឆកិា ឆ្នោ២ំ០២១ ខាង 
មុខ ន្រាះ ដើម្រាបី អនុញ្ញាត ឱ្រាយ  សិស្រាស  
និស្រាសិត ចូល សិក្រាសា ស្រាវ ជ្រាវ 
ទៅលើ មុខវិជ្ជា ដ្រាល កំពុង រៀន 
និងជំនញ បច្ច្រាក ទ្រាស ដូចជ 
វសិយ័ កសកិម្ម  នងិ បច្ច្រាក វទិ្រាយា 
ជដើ ម។

លោក សុខ ឃ ន សកល- 
វ ិទ្រាយាធកិារ  ន្រា សកលវទិ្រាយាលយ័- 
ជតិ បាត់ដំ បង ប្រាប់ ភ្នំព្រាញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ង្រាទី១០ ខ្រាតុលាថា 
បណា្ណោ ល័យ ជតិ ន្រាះ រហូត មក 
ទល់ ព្រាលន្រាះ ត្រាូវ បាន រៀបចំ 
រួចរាល់ ១០០ ភាគ រយ ដ្រាល 
អាច នងឹ ចាបផ់្តើម សម្ពោធ ដក ់
ឱ្រាយ ប្រាើនៅ ខ្រា វិច្ឆកិា ឆ្នោនំ្រាះទៅ 
តាម ផ្រាន ការ ដ្រាលបានកំណត់។ 
   លោក បានបន្តថា បណា្ណោល័យ  
ដ ៏ធ ំមយួ ន្រាះ  អាច ផ្ទកុ សៀវភៅ 
គ្រាប់ ប្រាភ្រាទ ឱ្រាយ សិស្រាស និស្រាសិត 
ចូល សិក្រាសា ស្រាវជ្រាវ ចំនួន ជង 
៣មុឺន ក្រាបាលដ្រាល សៀវភៅ 
ទាំង ន្រាះបា នមកពី ការ ឧបត្ថម្ភ 
របស់ ក្រាសងួ ស្ថាបន័ ជត ិនន 

និ ង សៀវភៅ ខ្លះទៀត ត្រាូវបាន 
បញ្ជា ទិញ តាម រយៈ គម្រាង 
ក្រាលម្អ ឧត្ត មស ិក្រាសា។ ក្រា ព ីន្រាះ 
បណា្ណោ លយ័ ន្រាះ ក ៏អាច ផ្ទកុ អ្នក 
ចូល អាន បាន ចំនួន៥០នក់ 
ក្នុង  ១ លើកៗផ ងដ្រា រ។

បណា្ណោ ល័យ ន្រាះ ត្រាូវបាន 
សង សង់ កម្ព ស់២ ជន់ និង 
ទំហំ៣០មx៣០ម ស្ថិតក្នុង 
បរវិ្រាណ សកល វទិ្រាយា លយ័ ជត ិ
បាត់ដំ បង និង ធំជង គ្រា បំផុត 
នៅ ភមូភិាគ ពា យព្រាយ ន្រា ប្រាទ្រាស 
កម្ពុជ។ក្រាពី និស្រាសិត ដ្រាល 
សិក្រាសា នៅ សក លវិ ទ្រាយាល័យ 
ន្រាះ ប្រាជ ពលរដ្ឋ ធម្មតា និង 
សិស្រាស និស្រាសិត នៅ ខាង ក្រា ក៏ 

អាច ចូល ទៅ សិក្រាសា និង ស្រាវ- 
ជ្រាវ នៅក្នងុ បណា្ណោ ល័យ ន្រាះបាន 
ដ្រា រ បុ៉ន្ត្រាត្រាវូមាន លក្ខ ខណ្ឌ មយួ 
ចំនួន ដូចជ តម្រាូវ ឱ្រាយមា ន កាត 
សមា ជកិ ដើម្រាបី ងយ ស្រាលួ គ្រាប-់ 
គ្រាង  ព្រាះ សៀវភៅនីមួ យៗ 
មាន តម្ល្រា១២០ ដលុា្លោរ ឬ២៣០ 
ដុលា្លោរ អា ម្រារិក ក្នុង ១ក្រាបាល ។

បើតាម លោក សុខ ឃ ន  
បណា្ណោ លយ័ ន្រាះ ក ៏នងឹ បពំាក ់នវូ 
E-Library បន្ថ្រាម ទៀត ដ្រាល 
នឹង អនុញ្ញាត ឱ្រាយ សិស្រាសនិស្រាសិត 
ទាំង អស់ អាច ចូល ទៅមើល 
ក្នុង កុំព្រាយូទ័រ តាមរយៈ ការបំ ពាក់ 
ប្រាព័ន្ធ អុីន ធឺណិ ត អាច អាន 
និងទា ញយក  សៀវភៅ រាប់ ស្រាន 

ក្រាបាល ដ្រាល ត្រាូវបាន គ្រា បង្ហាះ 
នៅក្នុងE-Library របស់ ប្រា- 
ទ្រាស នន ដ្រាលជ ដ្រាគូ  និង 
ស្ថាប័ន ដ្រាល អនុញ្ញាត ឱ្រាយ ចូល 
ទៅ មើលឬ ទាញ យក មក ទុក 
អាន បាន គ្រាប់ព្រាល។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «អ្វី 
ដ្រាល យើង រៀបចំ បណា្ណោ ល័យ 
ន្រាះ យើង ដក ់ប្រាសក កម្ម របស ់
យើង ធំៗ ចំនួន២  ទី១ គឺវា នឹង 
កា្លោយ ទៅជ មជ្រាឈ មណ្ឌល បណ្តុះ- 
បណា្តាល ធនធាន មនុស្រាស  និង 
ទី២ គឺជ មជ្រាឈ មណ្ឌល សិក្រាសា 
ស្រាវជ្រាវ។  វា មិនម្រាន ត្រាឹមត្រា 
សិក្រាសា ស្រាវជ្រា វ ធ្វើ និក្ខ្រា បបទ 
និង បង្កើន ចំណ្រាះដឹង ប៉ុណ្ណោះ 

ទ្រា ប៉ុន្ត្រាវា នឹង កា្លោយជ មជ្រាឈ- 
មណ្ឌល ស្រាវជ្រាវ លើ វិស័យកសិ- 
កម្ម  និង បច្ច្រាក វិទ្រាយា ជដើម» ។

លោក បន្ត ទៀ តថា ទៅ ថ្ង្រា- 
អន គត បណា្ណោ លយ័ ន្រាះ ក ៏នឹង 
បង្កើត ឱ្រាយទៅជ ថា្នោល បណ្តះុ  
អាជីវកម្ម  ដ្រាល អនុញ្ញា តឱ្រាយ 
សសិ្រាស នសិ្រាសតិ  នងិ ប្រាជ ពលរដ្ឋ 
គ្រាប់រូប ចូលទៅ សិក្រាសា ស្រាវ- 
ជ្រាវ ផងដ្រារ។ ក្រាពីន្រាះ ក៏  
នងឹ រៀបច ំឱ្រាយមាន ឡា ប ូ(Lab) 
សម្រាប ់ធ្វើ ត្រា ស្តគ្រាឿងស ំណង ់
ន ិង ចណំ ីអាហារ  ជត ិដ្រាល យក 
ម ក ពី ខ្រាត្ត ជប់ ព្រាំដ្រាន ដូចជ 
ខ្រាត្តប ន្ទាយមា នជ័យ ប៉្រាលិន 
បាត់ ដំបង ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ និង 
សៀម រាប ព្រាះ នៅ ព្រាល ខាង- 
មុខ ហ្រាដ្ឋា រចនស ម្ពន័្ធ ដឹក ជញ្ជនូ 
មាន ភាព ងយ ស្រាួល ។ 

កញ្ញា លន់ ស្រាី មុី និស្រាសិត ឆ្នោំ 
ទី១ ជំន ន់ទី១៧ ន្រា សក ល- 
វិទ្រាយាល័ យ ជតិ បាត់ដំប ង បាន 
រំពឹង ថា នៅព្រាល បើក សម្ពោធ 
ដក់ ឱ្រាយ ដំណើរ ការ នូវ បណា្ណោ- 
ល័យ ន្រាះ នឹង អនុញ្ញាត ឱ្រាយ សិស្រាស  
និស្រាសិត ចូ ល អាន សៀវភៅ 
ប្រាមាណ ជង ៣មុឺ ន ក្រាបាល  
ដើម្រាបី បង្កើន ចំណ្រាះដឹ ង និង 
សកិ្រាសា ស្រាវ ជ្រាវ បន្ថ្រាម លើ មខុ- 
វិជ្ជា ដ្រាល ខ្លួន កំពុង សិក្រាសា នៅ 
ក្នុង សក លវិ ទ្រាយាល័យ។ 

កញ្ញា  បន្ត ថា បណា្ណោ លយ័ ន្រាះ 

មាន ទំហំ ធំ និង មាន កម្ពស់ ២ 
ជន ់នងិ ធជំង គ្រា បផំតុ នៅខ្រាត្ត 
បាត់ ដំបង ដ្រាល មិនធា្លោប់ មាន 
ពីមុន មក នោះទ្រា ។ មិនម្រា ន 
មានត្រា សៀវភៅ បុ៉ណ្ណោះ ទ្រាបុ៉ន្ត្រា  
បណា្ណោល័យ  ន្រាះ បំពាក់ ទៅ 
ដោយ E-Libraryផ្តល់ឱកាស 
 សសិ្រាស នសិ្រាសតិ ដ្រាល កពំងុ  សកិ្រាសា 
នៅក្នុង សក លវិទ្រាយា ល័យ និង 
សិស្រាស និស្រាសិត មកពី ខាងក្រា 
បាន ចូលទៅ សិក្រាសា ស្រាវជ្រា វ 
បាន យ៉ា ង ទូលំទូលាយ  និង 
ងយ ស្រាួល ផង ដ្រារ ។

កញ្ញា ថ្ល្រាង ថា៖«កាល ពីមុន 
អត់ មាន បណា្ណោល័យ ធំជងគ្រា  
អ៊ចី ឹងទ្រា  ទើបត្រា មាននៅ ឆ្នោនំ្រាះ 
វា នងឹ រមួចណំ្រាក បណ្តុះ ការអាន 
និង សិក្រាសា ស្រាវជ្រាវ រប ស់ សិស្រាស 
និស្រាសិតឱ្រាយ កាន់ត្រា មា នចំណ្រាះ- 
ដឹ ង ទូលំ ទូលាយ  ព្រាះ នៅក្នុង 
បណា្ណោល័ យ ន្រាះមា ន ទាំងE-
Library ថ្រាម ទៀត»។ 

លោក   យី សុង គី ប្រាធាន 
មន្ទីរ អប់រំ  យុវជន និង កីឡា 
ខ្រាត្ត បាតដ់ ំបង ថ្ង្រាទ៩ី ខ្រាតលុា 
ឆ្នោំ២០២១បាន ចុះ ពិនិត្រាយ ទិដ្ឋ- 
ភាព ទូទៅ ន្រា បណា្ណោល័យ ជ តិ 
សកល វិទ្រាយាល័យ  ជតិ បាត់- 
ដំប ង និង  អាង ហ្រាល ទឹក ខា្នោត 
អន្ដរ ជតិ ដ្រាល ត្រាៀម សម្ពោធ 
ដក់ ឱ្រាយ ប្រាើប្រា ស់ នព្រា ល 
ឆប់ ៗ ខាងមុ ខន្រាះ៕ 

មន្ត្រនី្រមន្ទរីអប់រំខ្រត្តបាត់ដំបងព្រលចុះពិនិត្រយទីតំងបណ្ណាល័យកាលពីថ្ង្រ៩ តុលា។ រូបថត មន្ទីរអប់រំខ្រាត្ត

លោកចៅសង្កាត់ជ្រវ ក្នងុកិច្ចប្រជំុកាលពីកន្លងមក។ រូបថត រដ្ឋបាលសង្កាត់ជ្រាវ

អាជ្ញាធរដែនដីរៀបចំស្ដារតែពំាងក្នងុសង្កាត់កែឡាញ់ដើមែបីអភិរកែស និងទាក់ទាញភ្ញៀវ

បណ្ណាល័យធំជងគែនៅខែត្តភាគពាយពែយកម្ពជុនឹងបើកសម្ពោធនៅខែកែយ



រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ ជប៉នុ ចុះ ហត្ថលេខា 
ផ្តល់ ឥណទាន សមេបទាន  និង 
ហិរញ្ញបេបទាន ឥតសំណង ៧២ 
លាន ដុលា្លារ  ដល់ កម្ពុជា  ដើមេបី 
អនវុត្ត គមេង ចនំនួ៦  ក្នងុការ- 
រមួ ចណំេក ដល ់ការលើក កម្ពស ់
ការអភវិឌេឍ សេដ្ឋកចិ្ច -សង្គម  នេ 
ពេះរាជាណា ចកេ កម្ពុជា។

ការចុះ ហត្ថលេខា នេះ ធ្វើឡើង  
រវាង លោក មិកាមិ  ម៉ាសាហុីរ៉ូ  
(MIKAMI Masahiro) 
ឯកអគ្គ រាជទតូ ជប៉នុ បេចា ំកម្ពជុា  
និង លោក បេក់ សុខុន  រដ្ឋមន្តេី 
ការបរទេស  នាថ្ងេទី១១  តុលា  
នៅ ទសី្ដកីារ កេសងួ ការបរទេស។ 
គមេង ទាំង៦  រួមមន  គមេង 
ផ្គតផ់្គង ់ទកឹសា្អាត  គមេង បោស-
សម្អាត មនី  គមេង បពំាក ់សម្ភារ- 
បច្ចេកទេស សមេប ់មន្ទរី ពសិោធន-៍   
ជាតិ សំណង់  គមេង សា្ថានីយ 
វាស់វេង អចិនេ្តយ៍  មជេឈមណ្ឌល 
ទិន្នន័យ  គមេង សមេប់ គេឹះ-
សា្ថាន អបរ់ ំបណ្តុះ បណា្តាល បច្ចេក- 
ទេស  និង គមេង ឧសេសា ហកម្ម 
គេឿងយន្ត  អេឡិចតេូនិក  និង 
មេកានិក។

កេសួង ការបរទេស បញ្ជាក់ 
ក្នុង សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មន 
កាល ពី ថ្ងេ ទី១១  ខេតុលា  ថា ៖ 
«[ជំនួយ នេះ] ដើមេបី រួម ចំណេក 
ដល ់ការលើក កម្ពស ់ការអភវិឌេឍ 
សេដ្ឋកិច្ច -សង្គម  នេ ពេះ រាជា-
ណា ចកេ កម្ពុជា»។

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ន បញ្ជាក ់ 
ថា  ឥណទាន សមេបទាន  មន ១ 
គមេង គ ឺគមេង  ពងេកី សមត្ថ-
ភាព  ផ្គតផ់្គង ់ទកឹសា្អាត ខេត្ត សៀម- 

រាប ដណំាក ់កាលទ២ី  ដេល មន 
ទឹកបេក់ បេមណ ៥៨លាន- 
ដុលា្លារ។ រីឯ ហិរញ្ញបេបទាន ឥត- 
សំណង  មន ៥ គមេង  គ ឺគមេង   
គាំទេ ដំណើរការ កសាង ផេនការ 
បោសសម្អាត មនី  នងិ តេតួ ពនិតិេយ 
គុណភាព លើ ផ្ទេដី បោស សម្អាត 
មីន ដេល មន ទឹកបេក់ បេមណ 
១,៨លាន ដុលា្លារ។ គមេង- 
សម្ភារ បច្ចេកទេស  សមេបម់ន្ទរី- 
ពិសោធន៍ ជាតិ សំណង់  ដេល 
មន ទឹកបេក់ បេមណ ២,២ 
លាន ដុលា្លារ។

គមេង បំពាក់ សម្ភារ បច្ចេក-
ទេស  សមេប់ សា្ថានីយ វាស់វេង 
អចិនេ្តយ៍  និង មជេឈ មណ្ឌល ទិន្ន-
នយ័ដេល មន ទកឹបេក ់បេមណ   
២,២លាន ដុលា្លារ។ គមេង បំ-
ពាក ់ សម្ភារ បច្ចេក ទេស សមេប់ 
គេឹះសា្ថាន អប់រំ បណ្តុះបណា្តាល 

បច្ចេកទេស នងិ វជិា្ជាជវីៈ  ដេល មន   
ទឹកបេក់ បេមណ ៣,៦លាន- 
ដុលា្លារ ។ ចុង កេយ  ហិរញ្ញបេប- 
ទាន  ឥត សំណង នេះ ក៏ នឹង តេូវ 
បេើបេស់ ដើមេបី អនុវត្ត គមេង- 
បំពាក់ សម្ភារ បរិកា្ខារ  និង គេឿង- 
ម៉ាសុីន ក្នុង វិស័យ ឧសេសាហកម្ម 
គេឿងយន្ត  អេឡិចតេូនិក  និង 
មេកានិក  នៅ សាកល វិទេយាល័យ 
ភូមិន្ទ ភ្នំពេញ  មន ទឹកបេក់ បេ-
មណ ៤,៥លាន ដុលា្លារ ផង ដេរ ។

យោង តាម សេចក្តី បេកាស- 
ព័ត៌មន នេះ  លោក បេក់ សុខុន  
ថ្លេង ក្នុង ពិធី ចុះហត្ថលេខា ថា  
នេះ គជឺា សក្ខភីាព នេ ការបន្ត ជយួ 
គាំទេ របស់ ជប៉ុន ដល់ កម្ពុជា  
បើទោះ បីជា មន ការរីករាល- 
ដាល នេ ជំងឺ កូវីដ១៩ ក្តី  ហើយ 
ដេល ជា ការជយួ គាទំេ យ៉ាង រងឹម ំ
ដល់ ការអភិវឌេឍ នៅ កម្ពុជា។ 

លោក ថ្លេងថា ៖«បេទេស ជប៉នុ  
បាននិង កំពុង ជួយ គាំទេ ដល់ 
កម្ពុជា  ក្នុង ការបេយុទ្ធ បេឆាំង 
នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩  តាម រយៈ 
ការផ្តល់ ឥណទាន សមេបទាន  
ហិរញ្ញបេបទាន ឥតសំណង  និង 
វា៉ាក់សំាង  ហើយ ដេល ជំនួយ 
សបេបរុសធម ៌ទាងំនេះ  ឆ្លុះ បញ្ចាងំ 
នូវ ទំនាក់ទំនង  និង កិច្ចសហ- 
បេតិបត្តិការ ដ៏ ជិតស្និទ្ធ រវាង 
បេទេស កម្ពុជា  និង ជប៉ុន  ពេម-
ទំាង បានរួម ចំណេក ដល់ យុទ្ធ-
នាការ ចាក់ វា៉ាក់សំាង នៅ ទូទាំង 
បេទេស របស់ កម្ពុជា»។ 

លោក បេក់ សុខុន  បន្តថា  
ជនំយួ របស ់ជប៉នុ  បាននងិ កពំងុ 
រួមចំណេក យ៉ាង សំខាន់ ដល់ 
ការអភិវឌេឍ សង្គម  និង ធន ធាន- 
មនុសេស នៅ កម្ពុជា។ បេទេស- 
ជប៉ុន  គឺជា សា្ថាបតេយករ  ដ៏ សកម្ម 

ក្នងុ ដណំើរការ ស្វេងរក សន្តភិាព 
នៅ បេទេស កម្ពុជា  និង បាន រួម- 
ចណំេក យ៉ាង សំខាន ់បផំតុ ដល់ 
ដំណើរការ កសាង បេទេស- 
កម្ពជុា  ឡើង វញិ  កេយ សងេ្គាម 
ហេក ហរួ បេទេស  នងិ ការបផំ្លចិ- 
បផំ្លាញ អស ់ជាចេើន ទស វតេសរ។៍ 

សា្ថានទូត ជប៉ុន បេចាំ កម្ពុជា 
បញ្ជាក ់ក្នងុ សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ន  
នា ថ្ងេ ទ១ី១  តលុា  ថា  រដា្ឋាភបិាល- 
ជប៉ុន  បាន សមេច ពងេីក ជំនួយ 
អភវិឌេឍ នផ៍្លវូការ (ODA)ជា ឥណ- 
ទាន សមេបទាន  នងិ ហរិញ្ញបេបទាន 
ឥត សំណង ដើមេបី ឆ្លើយ តប ទៅ 
នងឹ សំណើ  របស់ រាជ រដា្ឋាភបិាល- 
កម្ពជុា  នងិ ដើមេបី ពងេងឹ ទនំាក ់ទនំង    
មិត្តភាព  និង កិច្ចសហ បេតិបត្តិ-
ការ រវាង បេទេស ទាំង២ ។

សា្ថានទូត ជប៉ុន បានឱេយ ដឹងថា  
គមេង   ពងេីក សមត្ថភាព ផ្គត់-
ផ្គង ់ទកឹសា្អាត   ខេត្ត សៀមរាប នៅ 
ដំណាក់កាល ទី២ នេះ  នឹង បន្ត 
អភិវឌេឍ បរិកា្ខារ បូម ទឹកឆៅ  និង 
រោងចកេ បេពេឹត្តិកម្ម  ទឹកសា្អាត  
ដេល មន សមត្ថភាព ផលិត ៦០ 
០០០ ម៉េតេ  គុប ក្នុង ១ថ្ងេ  និង 
បណា្តាញ ចេកចាយ ទកឹ ដេល មន   
បេវេង លើស ២០០គីឡូម៉េតេ  
នៅ ខេត្ត សៀមរាប  បនា្ទាប់ពី  
ដំណាក់ កាល ទី១ ។

សា្ថានទូត ជប៉ុន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« គមេង សហបេតិបត្តកិារ ទំាង- 
នេះ តេូវបាន រំពឹង ទុកថា  នឹង 
ចូលរួម ចំណេក ដល់ ការអភិវឌេឍ 
វសិយ័ នមីយួៗ នាពេល អនាគត  
និង ការយោគយល់ គា្នា ទៅវិញ- 
ទៅមក  ក៏ដូចជា ការពងេឹង 
ទំនាក់ទំនង មិត្តភាព  រវាង ជប៉ុន 
និង កម្ពុជា»៕

ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �េសេង

បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  
សូ វិសា ល

បេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា� ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងេស សុខេង, ពេ ុំ  ភ័កេ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉េ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ 
បេ  ក់ សា យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

� រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណេម វណ� ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆេង  , មំុ គនា�  

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

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

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ជិន ណា ន,

សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហេង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងេសី

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

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកេ ភីរៈ 

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

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

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

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

ពា ំង បា៉ា ទេ ីយ៉ា  , 081 872 202
JESSA PIASTRO, 092 445 983

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស 
ពេ�េ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉េង
បេ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊េ ន វិច� ិកា 

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

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

� រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សេន(ផ្ល វូ៦០ម៉េតេ ) ភូមិទួលរកា ៣
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�េ  កេ  ម,  

 ខណ្ឌ ម នជ័យ,១២៣៥៣ រា ជ ធា នី ភ ្ន ពំេញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលេខ៦២៩ ផ្ល វូលេខ៦ សងា្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កេ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងេអងា្គរ ទី១២ ែខតុលា ឆា្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

ជបុ៉នផ្តល់ឥណទានសម្បទាន និងហិរញ្ញ ប្បទានឥតសំណង$៧២លានដល់កម្ពជុា

លោកបេក់ សុខុន(ស្តា)ំក្នងុពិធីចុះហត្ថលេខាបេគល់ជំនួយដោយឯកអគ្គរាជទូតជបុ៉នពីថ្ងេទី១១ តុលា។ រូបថត កេសួងការបរទេស

គឹម ស រុំ

កពំងច់ាមៈ កងរាជ អាវធុ ហត្ថ 
ខេត្តកំពង់ ចាម បាន បញ្ជូន 
យុវជន ម្នាក់ ទៅ តុលាកា រខេត្ត 
នៅ ថ្ងេទ១ី១តលុា  ពាក ់ពន័្ធ ការ- 
លេបួង ក្មេងសេី អាយុ១២ ឆា្នាំទៅ 
រួមភេទ បេពេឹត្ត នៅ សណា្ឋា គារ 
មួយ ក្នុង សងា្កាត់ វាល វង់ កេុង-
ខេត្ត កំពង់ ចាម។

លោក សេម ឃាង បេធាន 
មន្ទីរ យុត្តិធម៌ នេ បញ្ជាកា រដា្ឋាន 
កងរាជអាវុ ធហត្ថ ខេត្ត បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងេទី១១ តុលា 
ថា  ជនសងេស័យ ម្នាក់ តេូវបាន 
សមត្ថ កិច្ច បញ្ជូន ទៅ សាលា- 
ដបំងូ ខេត្ត កពំងច់ាម នៅ ថ្ងេទ១ី១   
តុលា ។ ជន សងេស័យ តេូវបាន ឪ- 
ពកុ ក្មេងរ ងគេះ  ប្តងឹ ថា  បាន លេបួង 

កូនសេី គាត់ យក ទៅ រួម ភេទ ។
 លោក បានថ្លេង ថា៖ «ជន- 

សងេស័ យ ម្នាក់ នេះ ខាង ខ្ញុំ បញ្ជូន 
ទៅ តុលាការ ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ រួម- 
ភេទ ជាមួយ អនីតិ ជន កេម 
អាយុ ១៥ ឆា្នាំ» ។

បើតាម លោក សេម ឃាង 
ការឃាត់ ខ្លួន យុវជន សងេស័យ 
ម្នាក់នេះ គឺ ដោយ សារ ឪពុក 
របស់ ជនរ ងគេះ ឈ្មោះ ម. 
ស. ហ. ទ ភេទសេី  អាយុ១២ 
ឆា្នាំ(កូន ខ្មេរ អ៊ិ សា្លាម)បានដាក់ 
ពាកេយ បណ្តឹង នៅ ការិយ ល័យ 
បេឆាំង ការ ជួញ ដូរ មនុសេស  និង 
ការពារ អនីតិ ជន នេ កង រាជ អា- 
 វុ ធហត្ថ ខេត្ត កំព ង់ចាម កាលពី 
ថ្ងេ ទី៩  ខេតុលា  ឆា្នាំ២០២១ ។

នៅក្នុង ពាកេយ បណ្តឹង នោះ 
បាន ចោទបេកា ន់ ឈ្មោះ សួង 

អរណុ ភេទបេសុ អាយ១ុ៨ ឆា្នា ំ
រស់នៅ ភូមិ ចំការ ដូង សងា្កាត់- 
ខណ្ឌដង្កា រាជធានី ភ្នំពេញ ថា 
បាន បេពេឹត្ត សកម្ម ភាព លួង- 
លោម យក កូនសេី របស់គាត់ 
អាយុ១២ ឆា្នាំទៅ រួមភេ ទ។

នៅ ថ្ងេទី៨  ខេតុលា  ឆា្នា២ំ០២១ 

 ជនសងេស័យ បាន នាំ ក្មេងរង- 
គេះ ទៅ ដេក នៅ សណា្ឋាគារ 
ដេលមន  យីហោ ហេង  ហេង 
ស្ថិតនៅ សងា្កាត់ វាលវង់  កេុង 
កំពង់ចាម  និង រំលោភ សេព- 
សន្ថវៈ បាន សមេច។ កេយ 
ទទលួបាន ពាកេយ បណ្តងឹ ព ីឪពកុ 

របស់ ក្មេងសេ ីរងគេះ មក កម្លាងំ - 
សមត្ថ កចិ្ច ជនំាញ នេ មន្ទរី សេវ- 
ជេវ  និង បង្កេប បទល្មើស កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ ខេត្ត កំពង់ ចាម 
បាន សហ ការ ជាមួយ កម្លាំង- 
មូលដា្ឋាន កង រាជអាវុធ ហត្ថ 
កេុង កំពង់ចាម  ដោយ មន 
ការស មេប សមេួល ផ្លូវចេបាប់ ពី 
លោក វងេស  ប៊ុន វិសុទ្ធ ពេះរាជ- 
អាជា្ញា អម សាលា ដំបូង ខេត្ត 
កំពង់ ចាម ផង ។ 

បើតាម លោក  សេម  ឃាង 
សមត្ថកិច្ច បាន ឃាត់ ខ្លួន ជន- 
សងេសយ័ បាន នៅក្នងុ សណា្ឋាគារ 
ខាងលើ នៅ ថ្ងេទ៩ី តលុា  ហើយ 
បានធ្វើ តេស្ត រក មេរោគ កូ វីដ 
ឃើញថា អវជិ្ជមនទើបសមេច  
កសាង សំណុំរឿង បញ្ជូនទៅ 
តុលាការ តេម្តង ៕

បញ្ជនូយុវជនម្នាក់ទៅតុលាការករណីល្បួងក្មង្សី្ទៅរួមភ្ទនៅសណ្ឋាគារ

យុវជនជាជនសងេស័យកេយឃាត់ខ្លនួពីថ្ងេ៩តុលា  ។ រូបថត កងរាជអាវុហត្ថ



តពីទំព័រ១...តម្លៃសរុប
៥៤៩៩,៤លានដុលា្លារកើន-
ឡើង២៨,៤៧ភាគរយពីចនំនួ
៤២៨០,៥លានដុលា្លារនា
រយៈពៃលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២០។
បើតាមការិយាល័យជំរឿន

អាមៃរកិក្នងុរយៈពៃលខាងលើ
ការនាំទនំញិពីកម្ពជុាមានទកឹ-
បៃក់៥២២០,៦លានដុលា្លារ
កើនឡើង២៧,៨៨ភាគរយ
នងិការនាំទនំញិពីអាមៃរកិមក
កម្ពជុាមានទកឹបៃក់២៧៨,៨
លានដលុា្លារកើនឡើង៤០,៥៩

ភាគរយ។
អ្នកសៃវជៃវសៃដ្ឋកចិ្ចអន្តរ-

ជាតិនៃវិទៃយាស្ថានទំនាក់ទំនង
អន្តរជាតិនៃកម្ពជុាលោកហងុ
វណ្ណៈបានបៃប់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍នា
ថ្ងៃទី១១តលុាថាភាពវជិ្ជមាន
នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងភាគី
ទាំង២គឺមកពីលក្ខណៈមួយ-
ចំនួនដូចជាភាពល្អបៃសើរនៃ
ទនំាក់ទនំងការទតូ,ផលតិកម្ម
របស់កម្ពុជាអាចឆ្លើយតបនឹង
តមៃូវការទីផៃសារអាមៃរិកនិង
អាចបណ្តាលមកពីបៃទៃសនា-ំ

ចៃញទៅទីផៃសារអាមៃរិកមួយ-
ចំនួនជួបបញ្ហា(មីយា៉ាន់មា៉ា)។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ដោយ-

សរអាមៃរិកតៃងតៃចង់បាន
ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្តា
បៃទៃសតំបន់អាស៊ានដូច្នៃះខ្ញុំ
មានសុទិដ្ឋនិិយមថាទីផៃសារនំា-
ចៃញរបស់កម្ពជុានងឹមានទហំំ
កាន់តៃធំនៅពៃលអនាគត»។
ទំនិញដៃលកម្ពុជានាំចៃញ

ទៅអាមៃរកិមានសម្លៀកបពំាក់
សៃបៃកជើងកាបូប កង់ និង
ផលិតផលកសិកម្មជាដើម។
ចំណៃកផលិតផលអាមៃរិកនាំ
មកកម្ពជុាមានដចូជាយានយន្ដ
ចំណីសត្វនិងគៃឿងមា៉ាសុីន។

កាលពីខៃកញ្ញាឆ្នាំ២០២១
សហរដ្ឋអាមៃរកិបានបើកការ-ិ
យាលយ័របស់កៃសងួកសកិម្ម
(USDA)ជាលើកដំបូងរបស់
ខ្លួននៅកម្ពុជាដើមៃបីទៃទៃង់
ពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងកសិ-
កម្មដៃលកំពុងមានកំណើន
ជាមួយគ្នាជាបន្តបនា្ទាប់។
យោងតាមស្ថានទតូអាមៃរកិ

បៃចាំកម្ពជុាទផីៃសារកម្ពជុាកពំងុ
មានកំណើនសមៃប់ទំនិញ
កសិកម្មនាំចៃញរបស់អាមៃរកិ
ដោយក្នុងឆ្នាំ២០២០គៃលក់
បានក្នុងតម្លៃ៧២,៧លាន
ដលុា្លារកើន៤៧៤ភាគរយនៅ
ក្នុងរយៈពៃល១០ឆ្នាំមកនៃះ។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមៃរិកបៃចំា
កម្ពុជាលោកW.Patrick
Murphyនិយាយថាបៃទៃស
កម្ពុជាចូលចិត្តផលិតផលនិង
បច្ចៃកវិទៃយាកសិកម្មអាមៃរិក។
ការិយាល័យថ្មីរបស់USDA
នឹងចូលរួមជំរុញឱៃយអតិថិជន
នងិផលតិករកម្ពជុាទទលួបាន
ផលិតផលនិងបច្ចៃកវិទៃយាទំាង-
នោះឱៃយបានកាន់តៃចៃើន។
លោកបានថ្លៃងថា៖«នៃះជា

ដណំងឹល្អសមៃប់បៃទៃសទាងំ
២ហើយវាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាងំឱៃយ
ឃើញពីការប្តៃជា្ញាចតិ្តយរូអង្វៃង
របស់យើងក្នងុការធ្វើឱៃយបៃជា-
ជនកម្ពជុាទទលួបាននវូទនំញិ

និងសៃវាបៃកបដោយគុណ-
ភាពពីសហរដ្ឋអាមៃរិក»។
កាលពីឆ្នាំ២០២០ពាណជិ្ជ-

កម្មទ្វៃភាគីរវាងបៃទៃសទាងំ២
មានតម្លៃសរបុ៦៩២១,៣លាន
ដលុា្លារកើនឡើង១៧,៨៩ភាគ-
រយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។ក្នុង
នោះការនាំចៃញរបស់កម្ពុជា
មានតម្លៃ៦៥៧៧,៧លាន
ដុលា្លារកើន២២,៧៩ភាគរយ
ចណំៃកការនាំទនំញិពីអាមៃរកិ
មកកម្ពជុាវញិមានតម្លៃ៣៤៣,-
៦លានដុលា្លារធ្លាក់ចុះ៣៣,-
១៥ភាគរយ។នៃះបើយោង-
តាមការិយាល័យពាណិជ្ជកម្ម
អាមៃរិក៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដៃញថ្លៃ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 11,320 11,480 11,580 11,300

2 GTI 4,360 4,400 4,400 4,360

3 PAS 13,480 13,580 13,580 13,460

4 PEPC 3,130 3,160 3,160 3,110

5 PPAP 14,960 14,980 15,000 14,880

6 PPSP 2,040 2,050 2,050 2,020

7 PWSA 7,000 7,000 7,000 7,000

កាលបរិច្ឆៃទ:ថ្ងៃទី១១ែខតុលាឆ្នាំ២០២១

កុ្មហុ៊ន ចុះបញ្ជ ី ២ បាន បង្ហាញ ពី ភាព រីក ចម្ើន ន្ អាជីវកម្ម របស់ ខ្លនួ 
ម៉ៃគុណមករា

ភ្នំពៃញៈកៃុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅផៃសារ
មលូបតៃកម្ពជុា(CSX)ចនំនួ២បាន
រាយការណ៍ពីការស្ទុះងើបឡើងវញិនៃ
បៃតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃក្នុង
រយៈពៃល៣តៃីមាសចុងកៃយនៃះ
ដោយសរភាពបៃសើរឡើងនៃសៃដ្ឋ-
កិច្ចក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកពីវិបត្តិ
សុខភាពជំងឺកូវីដ១៩។
កៃមុហ៊នុកពំងផ់ៃស្វយត័កៃងុភ្នពំៃញ

(PPAP)បានរាយការណ៍នៅក្នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ញើទៅCSX
កាលពីថ្ងៃទី៨ខៃតុលាថាចំនួនកុង-
តឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផៃបានកើនឡើង
ជិត១៩ភាគរយខណៈចំនួនទំនិញ
និងឥន្ធនៈឧស្ម័ន កើនឡើង៤,២៣
ភាគរយផងដៃរនៅក្នងុរយៈពៃល៩ខៃ
ដំបូងនៃឆ្នាំ២០២១។
រីឯកៃុមហ៊ុនPESTECH(Cam-

bodia)ក៏បានរាយការណ៍ថាបៃក់
ចណំលូសមៃប់ឆ្នាហំរិញ្ញវត្ថុ២០២១
បានកត់តៃចនំនួ២៧៣៦២៨លាន
រៀលតំណងឱៃយការកើន៧០៦១៤
លានរៀលឬ៣៤,៨ភាគរយបើធៀប
នឹងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ២០២០ដៃលបាន
កត់តៃ២០៣,០១៤លានរៀល។
កៃុមហ៊ុនPESTECHបានឱៃយដឹង

ថា៖«ការកើនឡើងនៃះភាគចៃើនបាន
មកពីការអនុវត្តគមៃងហៃដ្ឋារចនា-

សម្ព័ន្ធអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានិងនៅបៃ-
ទៃសបា៉ាពូអាសុីនូវៃលហ្គីណៃ»។
ជាមយួគ្នានៃះកៃមុហ៊នុក៏បានរាយ-

ការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះបៃក់ចំណៃញ
បៃតិបត្តិការពី៦៤៦៨០លានរៀល
នៅឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២០មកនៅ
តៃឹម៣១០៣៣លានរៀលនៅឆ្នាំ
ហរិញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ដៃលតណំងឱៃយ
ការថយចុះ៣៣៦៤៧លានរៀលឬ
៥២,០ភាគរយដៃលភាគចៃើនដោយ-
សរបៃក់ចណំៃញកាន់តៃខ្ពស់ដៃល
បានមកពីការបញ្ចប់គមៃងធំៗ ចនំនួ
២ក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២០។
ចណំៃកបៃក់ចណំៃញសុទ្ធបានកត-់

តៃចនំនួ៥៩៨០លានរៀលតណំង
ឱៃយការធ្លាក់ចុះ២៣៤៦៣លានរៀល
ឬ៧៩,៧ភាគរយបើធៀបនឹងបៃក់
ចំណៃញសុទ្ធសមៃប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ
២០២០ដៃលមានចំនួន២៩៤៤៣
លានរៀល។យោងតាមរបាយការណ៍
បានឱៃយដងឹថាបៃក់ចណំៃញសទុ្ធកាន-់
តៃខ្ពស់នៅក្នងុឆ្នាំហរិញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២០
គឺដោយសរតៃបៃក់ចណំៃញកាន់តៃ
ខ្ពស់ដៃលបានមកពីការបញ្ចប់គមៃង
ធំៗចំនួន២។
លោកHanFattJuanអគ្គនា-

យកPESTECHបានឱៃយដឹងកាលពី
ខៃឧសភាថាPESTECHបានអនវុត្ត
ការងារដៃលបៃើបៃស់កមា្លាងំពលកម្ម
ចៃើននៅលើអណ្ដូងរ៉ៃមាសអូខា្វាវ

ក្នុងខៃត្តមណ្ឌលគិរី។
លោកបន្ថៃមថាកៃុមហ៊ុនមួយនៃះ

កំពុងធ្វើការយា៉ាងសកម្មលើកសិដ្ឋាន
ផលតិថាមពលសូឡាដៃលមានថាម-
ពល២០មៃហ្គាវា៉ាត់នៅក្នងុកៃងុបាវតិ
ខៃត្តស្វាយរៀងដោយការងារបឋម
មានការរីកចមៃើនជាលំដប់ហើយ
បានដក់ការបញ្ជាទញិជាមនុសមៃប់
សមា្ភារនងិគៃឿងផ្គុសំខំាន់ៗ ដៃលនងឹ
តៃវូផ្ដល់នៅតៃមីាសទ៤ីឆ្នាំនៃះនងិឆ្នាំ
បនា្ទាប់ទៀត។
លោកបន្ថៃមថាការងារលើគមៃង

ខៃសៃបញ្ជនូថាមពលចមា្ងាយ១៣០គឡី-ូ
ម៉ៃតៃខាងកើតខៃត្តសៀមរាបនងិខៃត្ត
ឧត្តរមានជយ័កពំងុដណំើរការយា៉ាង-
រលូនដោយមានមូលដ្ឋានមួយចំនួន
កពំងុតៃវូបានសងសង់នៅលើទតីាងំ
ដៃលបានជៃើសរីស។លោកបន្តថា
បម៉ខៃសៃបញ្ជនូថាមពលនងិឧបករណ៍
ថាមពលនងឹតៃវូដឡំើងឡើងនៅពៃល
សមា្ភារមកដល់នៅតៃីមាសខាងមុខ។
លោកHanថ្លៃងថា៖«យើងសងៃឃមឹ

ថានឹងបន្តសកម្មភាពអនុវត្តគមៃង
ចំពៃលការរកីរាលដលជងំកឺវូដី១៩។

យើងនឹងខិតខំធ្វើការជាមួយអាជា្ញាធរ
ពាកព់ន័្ធដើមៃបីធនាបរយិាកាសការងារ
បៃកបដោយសវុត្ថភិាពសមៃប់សមា-
ជិកកៃុមរបស់យើងទាំងអស់»។
លោកឱៃយដឹងទៀតថាPESTECH

ក៏មានភារកចិ្ចអនវុត្តផ្នៃកខ្លះនៃការងារ
ដំណក់កាលទី២នៃគមៃងពងៃីក
បៃព័ន្ធខៃសៃបញ្ជូនថាមពលនិងចៃក-
ចាយក្នុងទីកៃុងភ្នំពៃញចំនួន២៣០
គីឡូវ៉ុលដៃលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាជា
គមៃងហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធថាមពលដ៏
សខំាន់នៅកណ្តាលរាជធនីភ្នពំៃញ។
លោកបន្តថាគមៃងនៃះជាប់ពាក់-

ព័ន្ធនឹងការដក់ពងៃយមា៉ាសុីនខួង
ទិសដៅផ្ដៃក (HDD)ដៃលកាត់-
បន្ថយការរំខានដល់ការធ្វើដំណើរ
តាមយានយន្តនិងថ្មើរជើង។
កាលពីថ្ងៃទី១២ខៃសហីឆ្នាំ២០-

២០កៃុមហ៊ុនមួយនៃះបានចុះបញ្ជី
នៅផៃសារមូលបតៃកម្ពជុាបៃកបដោយ
ភាពជោគជយ័។ចនំនួភាគហ៊នុដៃល
ចៃញថ្មីមានចំនួន៣៩៤៥០០០
ភាគហ៊នុដៃលមានតម្លៃស្មើនងឹ៤០០
រៀលឬ០.១០ដុលា្លារក្នុងតម្លៃទិញ
លក់៣១២០រៀលឬ០,៧៦ដលុា្លារ។
នៅពៃលបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីនៅCSX
កៃុមហ៊ុន PESTECH Interna-
tionalBerhadបានគៃប់គៃងភាគ-
ហ៊ុនចំនួន៩៤,៧៤ភាគរយរបស់
កៃុមហ៊ុនមួយនៃះ៕LA

បុរសម្នាក់កំពុងពិនិតៃយមើលស្ថានភាពបៃបៃលួនៃផៃសារមូលបតៃកម្ពជុា។ហ៊ានរងៃសី

ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វភ្ាគី   កម្ពជុា...



ទកី្រងុកឡូុបំូៈប្រធានាធបិតី
ស្រីលង្កាលោកGotabaya
Rajapaksaបានសារភាពថា
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹង
«មនិផ្តល់ទ្រ»ព្រលដ្រលកង្វះ-
ខាតស្របៀងអាហារថា្នាពំ្រទ្រយនងិ
របស់របរចាំបាច់ផ្រស្រងៗទៀត
នៅត្របន្តកើតមានដោយសារត្រ
ការធា្លាក់ចុះន្រអត្រប្តូរប្រក់
បរទ្រសនងិបាតប់ងស់មត្ថភាព
ដោះបំណុលដ៏ច្រើន។
ការិយាល័យរបស់លោកRa-

japaksaបានដកស្រង់សម្តី
គាត់ដោយនិយាយកាលពីថ្ង្រ
អាទតិ្រយថា៖«ប្រជាជនអាចមាន
អារម្មណ៍មនិសប្របាយចតិ្តចពំោះ
ខ្ញុំនងិរដ្ឋាភបិាលចពំោះការមនិ
ផ្តល់ឱ្រយដូចដ្រលពួកគ្ររំពឹង»។
លោកបានប្រប់កងទ័ពនៅ

ក្នុងសុន្ទរកថាមួយដ្រលប្ររព្ធ
ខួបលើកទី៧២ន្រការបង្កើត
យោធាថា៖«ខ្ញុំទទួលយករឿង
ន្រះ។មិនត្រឹមត្រខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទ្រ
រដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាទំាង-
អស់គួរត្រទទួលយកដ្ររ»។
កង្វះរបូយិបណ័្ណបរទ្រសបាន

រារាំងសមត្ថភាពរបស់ប្រទ្រស
ដ្រនកោះន្រះដ្រលមានប្រជាជន
ចនំនួ២១លាននាក់ក្នងុការនា-ំ
ចលូទនំញិដ្រលជរំញុឱ្រយរដ្ឋាភ-ិ
បាលប្រកាសភាពអាសន្ននិង
កំណត់ការផ្តល់របប។
កាលពីថ្ង្រសុក្រ រដ្ឋាភិបាល

បានដកការរឹតបន្តឹងតម្ល្រលើ
អាហារសំខាន់ៗក្នុងកិច្ចខិតខំ
ដ៏លំបាកដើម្របីបញ្ចប់ការរក្រសា
ទុកនូវអាហារសំខាន់ៗ ដូចជា
អង្ករស្ករសសណ្ត្រកនិងម្រសៅ
ទឹកដោះគោ។
ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានម៉ោង

បនា្ទាប់ពីសុន្ទរកថារបស់លោក
Rajapaksaកាលពថី្ង្រអាទតិ្រយ
រដ្ឋាភបិាលក៏បានប្រកាសពីការ-
ដំឡើងថ្ល្រប្រងឥន្ធនៈរាវដ្រលប្រើ
ក្នុងចង្រ្កានចម្អិនអាហារចំនួន
៨៥ភាគរយចាប់ពីថ្ង្រចន្ទ។
តម្ល្រម្រសៅស្រវូសាលីនងិសមា្ភារ

សំណង់ដូចជាសុីម៉ងត៍ក៏បាន
កើនឡើងជិត១០ភាគរយដ្ររ។
សាជីវកម្មប្រងឥន្ធនៈគ្រប់-

គ្រងដោយរដ្ឋបាននិយាយថា
ខ្លួនកំពុងស្នើសុំឱ្រយរដ្ឋាភិបាល
បង្កើនតម្ល្រលក់រាយសម្រប់

ឥន្ធនៈទាងំអស់ដើម្របីទទូាត់ការ
ខាតបង់ដ្រលបានកើតមាន
ចំនួន៣៥០លានដុលា្លារក្នុងរយៈ-
ព្រល៨ខ្រដំបូងន្រឆ្នាំន្រះ។
ស្រដ្ឋវទិូឯកជននងិទភីា្នាកង់រ

វាយតម្ល្រអន្តរជាតិនិយាយថា
វិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រស
ស្រលីង្កាមានមនុព្រលមានជងំឺ
រាតត្របាតកូវីដ១៩ទៅទៀត។
ទនុបម្រងុបរទ្រសរបស់ប្រទ្រស

ស្រលីង្កាមានចនំនួ៧,៥ពាន់លាន
ដុលា្លារនៅព្រលដ្រលRa-
japaksaចូលកាន់តំណ្រង
នៅខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩ប៉ុន្ត្រ
បានធា្លាកច់ុះមកត្រមឹ២,៥ពាន់
លានដលុា្លារនៅចងុខ្រកញ្ញាដ្រល
បង្កើនឱ្រយមានការព្រួយបារម្ភ
អពំីសមត្ថភាពរបស់ទកី្រងុកឡូុបំូ
ក្នុងការសងបំណុលបរទ្រស
ដ៏ធំរបស់ខ្លួន៕AFP/RR

តពីទពំរ័១...របាយការណ៍
ស្តីពីនិនា្នាការស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គម
បង្ហាញថាការបណ្តាក់ទុនថ្មីៗ
នៅកម្ពជុាមនិទាន់មានភាពល្អ
ប្រសើរទ្រជាក់ស្ត្រងចាប់ពីខ្រ
មករា-សីហាឆ្នាំ២០២១មាន
គម្រងវិនិយោគឯកជនក្រ
តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសត្រឹមត្រ
៧៥គម្រងប៉ណុ្ណោះដ្រលត្រវូ
បានក្រមុប្រកឹ្រសាអភវិឌ្រឍន៍កម្ពជុា
អនុម័តខណៈតួល្រខន្រះធា្លាក់
ចុះ៣០គម្រងធៀបនងឹរយៈ-
ព្រលដចូគា្នាឆ្នាំមនុ។គម្រងថ្មៗី 
ទាំងន្រះអាចបង្កើតការងរ
បាន៥៧០០០នាក់ធា្លាក់ចុះ
៣២,៣ភាគរយនិងមានទុន-
វិនិយោគសរុប១១០៦លាន
ដុលា្លារធា្លាក់៥២,៥ភាគរយ។
អនុប្រធានសភាពាណជិ្ជកម្ម

កម្ពុជាលោកលឹមហ្រងបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នាថ្ង្រទី១១
ខ្រតលុាថាការធា្លាក់ចុះគម្រង
វិនិយោគឯកជននៅក្រតំបន់
ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសគឺជាប់ទាក់-
ទងនឹងឥទ្ធពិលន្រការឆ្លងរាល-
ដលជងំឺកវូដី១៩ដ្រលបង្ខំឱ្រយ
ប្រទ្រសនមីយួៗធ្វើការរតឹបន្តងឹ
ឬបិទព្រំដ្រនសម្រប់ការធ្វើដំ-
ណើរ។បន្ថ្រមលើន្រះប្រទ្រស
នីមួយៗ សុទ្ធត្របានកំណត់ពី
រយៈព្រលន្រការធ្វើចត្តាឡសីក័
យរូថ្ង្រដ្រលធ្វើឱ្រយឱកាសន្រការ-
ចូលមកសិក្រសាទីផ្រសារទីតំង
វនិិយោគនងិប្របបទវនិិយោគ
ត្រូវជាប់គាំង។

លោកបន្ថ្រមថាទោះយា៉ោង-
ណសម្រប់កម្ពុជាដ្រលជា
ប្រទ្រសមានអត្រអ្នកចាក់វា៉ាក់-
សាងំប្រឆងំជងំឺកវូដី១៩បាន
ច្រើនជាងគ្រក្នុងតំបន់រំពឹងថា
នឹងអាចចាប់ផ្តើមបើកដំណើរ-
ការស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្រយបាន
ទលូំទលូាយក្នងុព្រលឆបៗ់ ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំជឿថា

ផ្រនការកាត់បន្ថយរយៈព្រល
ធ្វើចត្តាឡីស័កនិងបើកដំណើរ-
ការស្រដ្ឋកចិ្ចឡើងវញិនងឹបើក
ឱកាសឱ្រយវិនិយោគិនជាច្រើន
ធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាហើយ
កណំើនន្រការដក់ពាក្រយស្នើសុំ
វិនិយោគ ក៏ដូចជាការអនុម័ត
របស់អាជា្ញាធរនឹងមានសម្ទុះ
ឡើងវិញពិស្រសចាប់ពីដើម
ឆ្នាំ២០២២ដ្រលព្រលនោះកចិ្ច
ព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្មស្ររីទ្វ្រ-
ភាគីនិងលក្ខណៈតំបន់ក៏ត្រូវ
ចូលជាធរមានផងដ្ររ»។
លោកហងុវណ្ណៈអ្នកស្រវ-

ជ្រវស្រដ្ឋកចិ្ចអន្តរជាតិន្រវទិ្រយា-
សា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រ
កម្ពុជា(បណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជា)
នយិាយថាចាប់ពីមានវបិត្តិជងំឺ
កូវីដ១៩ពិស្រសព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២០កមុ្ភៈសញ្ញាន្រ
ការមកស្នើសុំវិនិយោគហាក់
មិនមានសញ្ញាវិជ្ជមាននោះទ្រ
ព្រះកូវីដ១៩ធ្វើឱ្រយកម្រិតន្រ
ភាពជឿជាក់លើសវុត្ថភិាពផ្ន្រក
សុខាភិបាលធា្លាក់ចុះ។លោក
បន្តថាក្តីបារម្ភពីសវុត្ថភិាពផ្ន្រក

សុខភាពនិងភាពមិនច្របាស់-
លាស់ន្រតម្រូវការទីផ្រសារធ្វើឱ្រយ
ផ្រនការវិនិយោគជាច្រើនត្រូវ
ពន្រយារព្រល។ម៉្រយាងទៀតភាព-
ប្រទាញប្រទង់ន្រប្រទ្រសមហា-
អំណចស្រដ្ឋកិច្ចធំៗទាំង២
លើពិភពលោកក៏បានជះឥទ្ធិ-
ពលធ្វើឱ្រយវនិយិោគនិមយួចនំនួ
មានភាពរារ្រកក្នងុការសម្រច-
ចតិ្តទៅវនិយិោគនៅប្រទ្រសឬ
ទីតំងណមួយផងដ្ររ។
ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលថ្មីៗ

ដ្រលរដ្ឋាភិបាលសម្រចបាន
ជាបន្តបនា្ទាប់(ច្របាប់វិនិយោគ
ថ្ម,ីការចលូធរមានន្រកចិ្ចព្រម-
ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីជាមួយ
ប្រទ្រសនានា,នងិស្រចក្តពី្រង-
ច្របាប់ស្តីពីភាពជាដ្រគូរវាងរដ្ឋ
នងិឯកជន)លោកវណ្ណៈបាន
បន្ថ្រមថាកំណើនន្រការចូល
មកវនិយិោគនៅកម្ពជុានងឹមាន
កំណើនឡើងវិញ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំអាច

និយាយថាសមិទ្ធផលដ្រល
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបសម្រច
បាននឹងកា្លាយជាកមា្លាំងឆក់ដ៏
ខា្លាំងក្នុងការស្រូបទាញអ្នកវិនិ-
យោគធំៗឱ្រយបញ្ច្រញប្រក់មក
វនិយិោគនៅកម្ពជុាជាពសិ្រស
បនា្ទាប់ពីសា្ថានភាពជងំឺកវូដី១៩
មានភាពធូរស្រល»។
លោកបានបន្ថ្រមថាតមការ-

សង្ក្រតវិស័យដ្រលកំពុងថម-
ថយឬជាប់គាំងនៅព្រលន្រះ
នឹងមានកំណើនឡើងវិញក្នុង-
នោះរួមមានវិសយ័ទ្រសចរណ,៍
ឧស្រសាហកម្មអចលនទ្រព្រយនងិ
សំណង់និងបច្ច្រកវិទ្រយា៕LA
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ម៉្រគុណមករា

ភ្នំព្រញៈសា្ថាបនាដ្រលជាធនាគារ
ក្នងុស្រកុបានទទលួមលូនធិិចនំនួ១០
លានដលុា្លារពីមលូនធិិOPFinnfund
GlobalImpactFundIដ្រលមាន
មូលដ្ឋាននៅប្រទ្រសហា្វាំងឡង់ដើម្របី
ជាការផ្តល់លទ្ធភាពបន្ថ្រមទៀតដល់
ធនាគារមួយន្រះសម្រប់ពង្រីកប្រក់
កម្ចីរបស់ខ្លួនទៅដល់អតិថិជនសហ-
គ្រសធុនតូចនិងមធ្រយម(SMEs)
ជាពិស្រសស្ត្រី។
លោកFungKaiJinអគ្គនាយក

ធនាគារសា្ថាបនាបានឱ្រយដងឹថាធនា-
គាររបស់លោកកពំងុផ្តល់ស្រវាកម្មជា
ច្រើនទៅដល់សហគ្រសធនុតចូនងិ
មធ្រយមនិងសហគ្រិនស្ត្រីដើម្របីរួមចំ-
ណ្រកដល់ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ។
លោកFung ថ្ល្រងថា៖«ធនាគារ

សា្ថាបនាមិនត្រឹមត្រផ្តាតលើការផ្តល់
ស្រវាកម្មហរិញ្ញវត្ថុដល់អតថិជិនរបស់
ខ្លនួប៉ណុ្ណោះទ្រប៉នុ្ត្រថ្រមទាងំចងផ់្តល់
នូវស្រវាកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុដ្រល

ផ្តល់គណុតម្ល្របន្ថ្រមដល់សហគ្រស
ធុនតូចនិងមធ្រយមនិងស្ត្រីផងដ្ររ»។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ដចូយើងដងឹ

ហើយថាអាជីវកម្មនៅប្រទ្រសកម្ពុជា
ភាគច្រើន គឺជាសហគ្រសធុនតូច
និងមធ្រយមហើយវាមានសារៈសំខាន់
ខា្លាំងចំពោះស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសកម្ពុជា។

សហគ្រសធុនតូចនិងមធ្រយមចំនួន
២៦ភាគរយត្រូវគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រី
ខណៈសហគ្រសមីក្រូ៦២ភាគរយ
គ្រប់គ្រងដោយស្ដ្រី ដូច្ន្រះយើងមិន
អាចបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់របស់ពួក-
គ្រចំពោះស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានទ្រ»។
លោកបន្តថា៖«យើងក៏ធានាបាននវូ

សមភាពយ្រនឌ័រក្នុងការជ្រើសរីស
បគុ្គលកិរបស់យើងផងដ្ររក្រពីផ្តល់
លទ្ធភាពនិងទ្រទ្រង់ដល់សហគ្រិន
ទាំងន្រះជាមួយនឹងផលិតផលនិង
ស្រវាកម្មរបស់យើងដូចជាប្រក់កម្ចី
បង់រលំស់អាជវីកម្មការផ្តល់ប្រក់កម្ចី
ដ្រលអាចបត់ប្រនបានការទូទាត់
ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើទំនាក់ទំនងនិង
ការសន្រសំប្រក់វ្រឆ្លាត»។
លោកTuomasVirtalaប្រធាន

គ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនៅធនាគារOP
CorporateBankបានឱ្រយដងឹថាការ
ជរំញុកណំើនសហគ្រសធនុតចូនងិ
មធ្រយមព្រមទាងំការពង្រងឹអណំចស្ត្រី
ទាំង២គឺជាស្នូលន្រយុទ្ធសាស្ត្រវិនិ-
យោគរបស់មូលនិធិOPFinnfund
GlobalImpactFundI។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងរកីរាយដ្រល

បានរួមកមា្លាំងនិងគាំទ្រការងររបស់
ធនាគារសា្ថាបនាទាំងក្នុងការអភិវឌ្រឍ
ប្រតបិត្តិការរបស់ពកួគ្រនងិសមភាព
យ្រនឌរ័នៅក្នងុធនាគារព្រមទាងំរមួ-
ចំណ្រកដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

និងសង្គមជាតិទាំងមូល»។
បើតមលោកAnttiUrvasនាយក

រងប្រធានផលបត្រន្រគ្រឹះសា្ថានហិរញ្ញ-
វត្ថុនៅFinnfundក្នងុអឡំងុព្រល៦
ឆ្នាំន្រភាពជាដ្រគូលោកសង្ក្រតឃើញ
ធនាគារសា្ថាបនាបានអភិវឌ្រឍខ្លួនពី
គ្រឹះសា្ថានមកី្រូហរិញ្ញវត្ថុទៅជាធនាគារ
ពាណិជ្ជ។ទន្ទឹមនឹងន្រះការងររបស់
ពួកគ្រឆ្ពោះទៅរកសមភាពយ្រនឌ័រ
នងិការផ្តល់អណំចដល់ស្ត្រីដ្រលធ្វើ
ឱ្រយធនាគារសា្ថាបនាមានលក្ខណ-
សម្របត្តិគ្រប់គ្រន់ស្ថតិនៅក្រមគនំតិ
ផ្តួចផ្តើម2xChallenge។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«មហិច្ឆតក្នុង

ការអភិវឌ្រឍប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននិង
ការកា្លាយជាធនាគារឈានមុខគ្រក្នុង
អ្រកូសុីស្ដ្រមទូទាត់នៅកម្ពុជាធ្វើឱ្រយ
ធនាគារសា្ថាបនាកា្លាយជាដ្រគូដ៏គួរឱ្រយ
ចាប់អារម្មណ៍សម្រប់Finnfundនៅ
ព្រលអនាគត។ យើងក៏រីករាយដ្រល
មានមលូនធិិOPFinnfundGlobal
ImpactFundIដក់បញ្ចូលជាវិនិ-
យោគិនថ្មីក្នុងធនាគារន្រះ»៕LA

អគារសាខាមួយរបស់ធនាគារសា្ថាបនាក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញ។រូបថតហ្រងជីវ័ន

អតិផរណានៅស្រលីង្កាកើនកាន់ត្រខ្ពស់
ខណៈរដ្ឋាភិបាលប្រកាសមិនអន្តរាគមន៍ទ្រ

គម្រងវិនិយោគឯកជនក្រ...

ស្ថាបនាទទួលមូលនិធិពីOPFinnfundGlobalImpactFundI
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តៃវ៉ាន់ថាខ្លនួនឹងមិនចុះចាញ់ដោយមានសមា្ពាធពីចិនឡើយ
ទោះបីមានការអំពាវនាវបងៃបួបងៃមួពីទីកៃងុប៉ៃកំាង
ហួនឌីណា

ប្រធានាធិបតីកោះត្រវ៉ាន់
លោកស្រី Tsai Ing-wen
និយាយកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថា
ត្រវ៉ាន់នងឹមនិចុះចាញ់នងឹការ-
ដាក់សម្ពាធពីទីក្រុងប៉្រកាំងទ្រ
ដោយនងឹបន្តពង្រងឹការការពារ
របស់ខ្លួន១ថ្ង្របនា្ទាប់ពីសម-
ភាគីចិនប្ត្រជ្ញាថានឹងនាំមកនូវ
ការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិ-
ភាពជមួយកោះប្រជធិប-
ត្រយ្រយមួយន្រះ។
អ្នកស្រីនិយាយនៅក្នុងពិធី

ជួបជុំដើម្របីអបអរសាទរទិវ
ជតិត្រវ៉ាន់ថារដា្ឋាភិបាលរបស់
លោកស្រីនងឹមនិធ្វើសកម្មភាព
ដោយប្រញាប់ប្រញាលទ់្រប៉នុ្ត្រ
ក៏មនិគរួមនការបភំាន់ដ្រលថា
ប្រជជនត្រវ៉ាន់នឹងចុះចាញ់
ក្រមសម្ពាធមួយណានោះ-
ឡើយ។បន្ថ្រមពីន្រះ អ្នកស្រី
សង្រឃឹមថានឹងមនការបន្ធូរ-
បន្ថយភាពតានតឹងនៅគ្រប់
ច្រកសមុទ្រត្រវ៉ាន់។
សុន្ទរកថារបស់ម្រដឹកនាំ

រូបន្រះ ធ្វើឡើងទន្ទឹមនឹងការ
បង្ហាញដ៏កម្រន្រសមត្ថភាព
ការពារជតិរបស់ត្រវ៉ាន់ក្នុង
ក្របួនព្រយុហយាត្រពាក់ព័ន្ធនឹង
សពា្វាវធុជច្រើនប្រភ្រទរមួទាងំ
រថពាសដ្រកយន្តហោះចម្របាងំ
និងឧទ្ធម្ភាគចក្រដោយគាប់-
ជនួបនា្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី
ចិនសីុជីនភីង(XiJinping)
សន្រយាថានឹងមនការបង្រួប-
បង្រមួដោយសន្តភិាពក្នងុសុន្ទរ-
កថាមួយកាលពីថ្ង្រសៅរ៍។
លោកនិយាយក្នុងខួបន្រ

បដិវត្តន៍ដ្រលផ្តលួរំលំរាជវង្រស
អធិរាជចុងក្រយនៅឆ្នាំ១៩១១
ថា៖«ការបបំ្រកឯករាជ្រយត្រវ៉ាន់
គឺជឧបសគ្គធំបំផុតក្នងុការ-
សម្រចបាននូវការបង្របួបង្រមួ
ជតិមតុភូមិ និងគ្រះថា្នាក់
លាក់កំបំាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះ
ការធ្វើឱ្រយប្រទ្រសជតិមន
ភាពខ្លាងំកា្លាឡើងវិញ»។
ទីក្រុងប៉្រកាំងចាត់ទុកកោះ

ត្រវ៉ាន់ថាជខ្រត្តដ្រលបំប្រក
ច្រញដោយខុសច្របាប់ និងជ
ផ្ន្រកមួយន្រទឹកដីរបស់ខ្លួន។
នៅព្រលដ្រលពួកកុម្មុយនីស្ត

ឈ្នះសង្គ្រមសុវីលិប្រឆងំនងឹ
អ្នកជតិនិយមនៅឆ្នាំ១៩៤៩
អ្នកជតិនិយមបានបង្កើត
រដា្ឋាភិបាលគូប្រជ្រងមួយនៅ
ត្របុិហើយធ្វើស្វ័យគ្រប់គ្រង
តាំងពីព្រលនោះមក។
ការអតា្ថាធបិ្របាយរបស់លោក

សុីត្រូវរងប្រតិកម្មពីរដា្ឋាភិបាល
ក្រុងត្របុិដ្រលនិយាយថាមន
ត្រជនជតិត្រវ៉ាន់ប៉ណុ្ណោះដ្រល
អាចសម្រចចតិ្តអនាគតរបស់
ពួកគ្រ។លោកនិយាយប្រប
ន្រះស្របព្រលដ្រលចិនបង្កើន
ការលុកលុយរបស់ខ្លួនម្តង
ហើយម្តងទៀតចូលទៅក្នុង
តំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណ
ការពារដ្រនអាកាសរបស់
ត្រវ៉ាន់ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មាន
សបា្តាហ៍ថ្មីៗន្រះ។
ការលុកលុយបង្កឱ្រយមន

ការរិះគន់ពីក្រសួងការបរទ្រស
អាម្ររិកដ្រលចោទប្រកាន់ចិន
ពីសកម្មភាពយោធាបង្កហ្រតុ
ឆ្ពាះទៅកោះត្រវ៉ាន់កាលពី
សបា្តាហ៍មុន។អ្នកនាំពាក្រយ
ក្រសួងលោកNed Price
និយាយថាសកម្មភាពរបស់
ចនិកពំងុធ្វើឱ្រយអស្ថរិភាពហើយ
ថាពួកគ្រប្រថុយនឹងការគណនា
ខុសនិងធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់
សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុង
តំបន់។
យា៉ាងណាមញិប្រទ្រសចនិក៏

បានស្តីបនោ្ទាសអាម្ររកិចពំោះ
ភាពតានតឹងដ្រលកើនឡើង
ដោយប្រទ្រសយក្រសស្រដ្ឋកិច្ច
ទាំង២មនភាពផ្ទុយគា្នាមិន
ត្រឹមត្របញ្ហាជមួយត្រវ៉ាន់
ប៉ុណ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្ររួមទាំងបញ្ហា

ពាណជិ្ជកម្មហងុកងុសា្ថានភាព
នៅតំបន់សុីនជំងនិងវីរុស
កូរ៉ូណា។
ទោះបីជសហរដ្ឋអាម្ររិក

មិនមនទំនាក់ទំនងការទូតផ្លវូ-
ការជមយួកោះត្រវ៉ាន់ប្រទ្រស
ន្រះត្រវូបានកណំត់ដោយច្របាប់
ដើម្របីការពារត្រវ៉ាន់និងជប្រភព
ជំនួយយោធានិងនយោបាយធំ
បផំតុរបស់រដា្ឋាភបិាលក្រងុត្របុិ។
ក្រុងវ៉ាសុីនតោនមិនមនកិច្ច-
ព្រមព្រៀងជក់លាក់ជមួយ
ទកី្រុងប៉្រកាំងស្តីពីទនំាក់ទនំង
ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនោះទ្រ។
លោកស្រីTsaiនយិាយកាល

ពីថ្ង្រអាទតិ្រយថាសា្ថានភាពរបស់
ត្រវ៉ាន់មនភាពស្មគុសា្មាញនងិ
មនភាពរឹងមំជងនៅចំណុច
ផ្រស្រងទៀតក្នុងរយៈព្រល ៧២
ឆ្នាំកន្លងមកន្រះហើយវត្តមន
យោធាជប្រចាំរបស់ចិននៅ
ក្នងុតបំន់ការពារអាកាសរបស់
ត្រវ៉ាន់ធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់យា៉ាងធ្ងន-់
ធ្ងរដល់សន្តសិខុជតិនងិសវុត្ថ-ិ
ភាពអាកាសចរណ៍របស់ខ្លួន។
លោកស្រីលើកឡើងថា៖

«យើងនឹងបន្តពង្រឹងការការ-
ពារជតិរបស់យើងនិងបង្ហាញ
ពីការប្ត្រជ្ញាចិត្តរបស់យើង
ក្នុងការការពារខ្លួនដើម្របីធានា
ថាគា្មាននរណាអាចបង្ខំត្រវ៉ាន់
ឱ្រយដើរតាមផ្លូវដ្រលចិនដាក់
ច្រញសម្រប់យើងនោះឡើយ។
ន្រះក៏ព្រះត្រផ្លវូដ្រលចនិបាន
ដាក់ច្រញមិនផ្តល់នូវរបៀប
រស់នៅប្របស្ររី និងប្រជ-
ធិបត្រយ្រយសម្រប់ត្រវ៉ាន់ឬ
អធបិត្រយ្រយភាពសម្រប់ប្រជ-
ជន២៣លាននាក់របស់យើង

ឡើយ»។
អ្នកស្រីTsaiបន្ថ្រមថាកោះ

ត្រវ៉ាន់នឹងធ្វើអ្វីដ្រលអាចធ្វើ
បានដើម្របីការពារសា្ថានភាព
បច្ចបុ្របន្នជមួយចិនពីការផ្លាស់-
ប្តូរឯកតោភាគី។
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើង

របស់លោកស្រី Tsaiលោក
MaXiaoguangអ្នកនាំពាក្រយ
ការិយាល័យកិច្ចការត្រវ៉ាន់
របស់ចនិនយិាយប្រប់ទភីា្នាកង់រ
សារព័ត៌មនសុីនហួថាការ-
ថ្ល្រងប្របន្រះវជការញុះញង់
ឱ្រយមនការប្រឈមមុខដាក់គា្នា
និងបំភ្ល្រការពិត។
លោកនយិាយថា៖«ត្រវ៉ាន់គឺ

ជផ្ន្រកមយួន្រប្រទ្រសចនិ។ថ្វី
បើភាគីទាំង២មិនទាន់បង្រួប-
បង្រួមទាំងស្រុងតាំងពីឆ្នាំ
១៩៤៩ក្ដីត្រការពិតដ្រល
ថា ចិនដីគោកនិងត្រវ៉ាន់ជ
កម្មសិទ្ធិរបស់ចិនត្រមួយមិន
ដ្រលផ្លាស់ប្តូរ និងមិនអាច
ផ្លាស់ប្តូរបានឡើយ។ អធិប-
ត្រយ្រយភាពនិងទឹកដីរបស់ចិន
មិនដ្រលត្រូវបានប្រងច្រក
ហើយនងឹមនិអនញុ្ញាតឱ្រយមន
ការប្រងច្រកឡើយ»។
លោកXiaoguang បន្ថ្រម

ថា៖«ការសម្រចបាននូវការ-
បង្រួបបង្រួមជតិមតុភូមិឱ្រយ
បានព្រញល្រញគឺជស្រចក្តី-
ប្រថា្នារួមរបស់ប្រជជនចិន
ទាំងក្នុងនិងក្រប្រទ្រសនិង
ឆន្ទៈរួមរបស់ប្រជជតិចិន។
កោះត្រវ៉ាន់គឺជកោះកណំប់ន្រ
មតុភូមិ»។
លោកស្រTីsaiសរស្ររនៅក្នងុ

ផ្ន្រកមួយសម្រប់កិច្ចការបរទ្រស
ច្រញផ្រសាយកាលពីថ្ង្រអង្គារ
សបា្ដាហ៍មុនថាប្រសិនបើ
ត្រវ៉ាន់ធា្លាក់ទៅក្នុងកណា្ដាប់-
ដ្រចិន វនឹងបង្កផលវិបាក
មហន្តរាយដល់សន្តិភាពនៅ
អាសុី។ ឆ្លើយតបនឹងអត្ថបទ
របស់លោកស្រីTsai សារ-
ពត័ម៌នរដ្ឋចនិGlobalTimes
ចោទប្រកាន់ម្រដឹកនាំរូបន្រះ
និងគណបក្រសអភិវឌ្រឍន៍ប្រ-
ជធិបត្រយ្រយរបស់អ្នកស្រីថា
ប្រកា្លាយលទ្ធិប្រជធិបត្រយ្រយ
របស់ត្រវ៉ាន់ទៅជ«មនោគមន-៍
វិជ្ជាជ្រុលនិយម»៕

លោកស្រីTsaiIng-Wenនៅក្នងុពិធីទិវាជាតិត្រវា៉ាន់។រូបថតAFP

ព័ត៌មានខ្លីៗ
អាមៃរិកនិយាយថាការចរចាជាមួយតាលីបង់នៅ
កៃងុដូហាគឺ«តៃង់ៗ និងបៃកបដោយវិជា្ជាជីវៈ»
កាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយទី១០តលុាសហរដ្ឋអាម្ររកិបាននយិាយ

ថាការចរចាជមយួក្រមុតាលបីង់ជលើកដបំងូចាប់តាងំពីក្រមុ
ន្រះចូលកាន់អំណាចនៅប្រទ្រសអាហ្វហ្គានីសា្ថានគឺ«ត្រង់ៗ 
និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ»ដោយភាគីអាម្ររិកបានបញ្ជាក់ជថ្មី
ម្ដងទៀតថាក្រមុតាលបីង់នងឹត្រវូបានវនិចិ្ឆយ័ដោយសកម្មភាព
របស់ពួកគ្រ។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងការបរទ្រសអាម្ររិកលោកណ្រដប្រស

បាននិយាយថាក្នុងជំនួបនៅក្រុងដូហប្រទ្រសកាតា
គណៈប្រតភិូអាម្ររកិបានផ្ដាតទៅលើប្រធានបទសន្តសិខុការ
ប្រឆំងអំពើភ្ររវកម្មការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
សម្រប់ពលរដ្ឋអាម្ររិកជនបរទ្រសដទ្រទៀតនិងជនជតិ
អាហ្វហ្គានីសា្ថានក៏ដូចជបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្រសជពិស្រសបញ្ហា
សិទ្ធស្ត្រីនិងកុមរី។
រឯីទរូទស្រសន៍Al-Jazeeraវញិបានរាយការណ៍ថាតាលបីង់

បានស្នើឱ្រយអាម្ររិកដោះល្រងប្រក់បម្រុងរាប់ពាន់លានដលុា្លារ
របស់ធនាគារកណា្ដាលអាហ្វហ្គានីសា្ថានដ្រលឥឡូវន្រះកំពុង
ជប់បង្កកនៅធនាគារបរទ្រស។
Al-Jazeeraក៏បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសស្ដីទី

របស់តាលីបង់លោកអាមៀខនម៉ុតាគីបានស្នើឱ្រយអាម្ររិក
ជួយផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩សម្រប់ប្រជជន
អាហ្វហ្គានីសា្ថានហើយបានពិភាក្រសា «ការបើកទំព័រថ្មី»ក្នុង
ទំនាក់ទំនងរវងប្រទ្រសទាំង២។
រហូតមកដល់ព្រលន្រះគា្មានការរាយការណ៍អំពីការធ្វើ

កិច្ចព្រមព្រៀងឬកិច្ចសន្រយាណាមួយរវងភាគីទាំង២ក្នុងការ-
ចរចាខងលើនោះឡើយ៕សុខវ្រងឈាង

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុសៃសី៊បៃចំាសហភាពអឺរុ៉បជំរុញឱៃយ
អឺរុ៉បជួសជុលទំនាក់ទំនងដើមៃបីចៀសវងបញ្ហា
កង្វះឧស្មន័ធម្មជាតិ
ឯកអគ្គរដ្ឋទតូរសុ្រសុបី្រចាសំហភាពអរឺ៉បុបានអពំាវនាវដលអ់រឺ៉បុ

ជួសជុលទំនាក់ទំនងជមួយទីក្រុងមូ៉ស្គូដើម្របីចៀសវងបញ្ហា
កង្វះឧស្មន័ធម្មជតិនៅព្រលអនាគតបុ៉ន្ត្របានបញ្ជាក់ថារុស្រសីុមនិ
មនអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឡើងថ្ល្រនៅព្រលថ្មីៗន្រះទ្រ។
តំណាងអចិន្រ្តយ៍រុស្រសុីប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបលោកវ៉ា្លាឌីមៀរ

ឈីហ្រសូវបាននិយាយថាលោករំពឹងថាក្រមុហុ៊នរុស្រសីហ្គាសប្រមូ
ដ្រលជអ្នកផ្គត់ផ្គង់៣៥ភាគរយន្រតម្រូវការឧស្ម័ននៅអឺរ៉ុប
នឹងចាត់វិធានការឆប់ៗន្រះតាមការណ្រនាំរបស់លោកប្រ-
ធានាធបិតវី្ល៉ាឌមីៀរពទូនីក្នងុការល្រតម្រវូការផ្គតផ់្គងដ់ើម្របជីយួ
ធ្វើឱ្រយតម្ល្រថាមពលនៅអឺរ៉ុបមនស្ថិរភាព។
ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានសបា្ដាហ៍មុនតម្ល្រឧស្ម័នធម្មជតិនៅទ្វីប

អឺរ៉ុបបានហក់ឡើងយា៉ាងខ្លាំងដ្រលធ្វើឱ្រយមនការព្រួយបារម្ភ
បន្ថ្រមទៀតអពំកីារឡើងថ្ល្រថាមពលនៅរដវូរងនងិការប៉ះពាល់
ទៅលើការងើបឡើងវិញន្រស្រដ្ឋកិច្ច។នៅចំណុចមួយកាល
ពសីបា្ដាហម៍នុតម្ល្រឧស្មន័ធម្មជតនិៅទ្វបីអរឺ៉បុបានកើនដលទ់ៅ
១០ដងបើប្រៀបធៀបទៅនងឹកាលពដីើមឆ្នានំ្រះដ្រលក្រយ
មកធា្លាក់ចុះវិញបនា្ទាប់ពីលោកពូទីនបង្ហាញសញ្ញាថាហ្គាស-
ប្រូមអាចបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់។
ខណៈព្រលដ្រលធ្វើការច្រនចោលការអះអាងពីសមជិកសភា

អឺរុ៉បមួយចំនួនថា រុស្រសីុបានដើរតួក្នងុការឡើងថ្ល្រឧស្មន័នៅអឺរុ៉ប
លោកឈីហ្រសូវបាននិយាយថាការសម្រចចិត្តរបស់អឺរុ៉បក្នងុការ-
ចាត់ទុករុស្រសីុជសត្រវូភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺមិនបានជួយអ្វទី្រ។
«ចំណុចសំខន់ន្របញ្ហាន្រះគឺគ្រន់ត្រជបញ្ហាន្រការប្រើប្រស់

ពាក្រយសម្តបី៉ណុ្ណោះ»លោកនយិាយប្របន្រះហើយបន្តទៀតថា៖
«ផ្លាស់ប្តូរសត្រូវទៅជដ្រគូហើយអ្វីៗត្រូវបានដោះស្រយ
កាន់ត្រងយស្រួលនៅព្រលដ្រលអឺរ៉ុបរកឃើញឆន្ទៈនយោ-
បាយដើម្របីធ្វើប្របន្រះពួកគ្រដឹងថាត្រូវរកយើងនៅឯណា
ហើយ»៕សុខវ្រងឈាង
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ការបន្តតំណែងពីលោកសែីមឺកែលដ៏
តក់កែហល់ៈរបៀបដែលមែដឹកនំា
អាល្លម៉ឺង់បរាជ័យក្នងុការរកែសាការ
កាន់អំណាចគណបកែសខ្លនួ

សុខ វេងឈាង
 

អធិការបតី អាល្លឺម៉ង់ លោក- 
សៃ ី អៃនជៃឡា មកឺៃល  តៃវូ បាន 
គៃ ចាត់ ទុកជា អ្នក នយោបាយ 
ជោគជ័យ ជាង គៃ ក្នុង បៃវត្តិ- 
សាស្តៃ នៃ បៃទៃស នៃះ  ប៉ុន្តៃ 
សមៃប ់កៃមុ អភរិកៃស នយិម ការ- 
បរាជ័យ របស់ គណបកៃស លោក- 
សៃី ក្នុង ការ បោះឆ្នាត កាល ពី 
ខៃ មុន  បាន កា្លាយ ជា ផ្នៃក មិន 
លុប បាន ក្នុង កំណត់ តៃ កាន់ 
អំណាច របស់លោក សៃី ។

ដើម ឡើយ ការ បោះឆ្នាត ថ្ងៃ  
២៦ កញ្ញា  តៃូវ បាន គៃ រំពឹង ថា 
នឹង អនុញ្ញាត ឱៃយ គណបកៃស 
សហភាព បៃជាធបិតៃយៃយ គៃសិ្ត  
និង សហភាព សង្គម គៃិស្ត 
(CD U/CSU) បន្ត កាន ់អណំាច  
បន្ទាប់ ពី ការ ចូល និវត្ត ន៍ របស់ 
លោក  សៃ ីមកឺៃល ។ ប៉នុ្តៃ កៃម 
ការ ដឹក នំ របស់ អ្នក ស្នង តំ- 
ណៃង បន្ទាប់ គឺ លោក អាមីន 
ឡាសឆៃត គណបកៃស  CDU/
CSU បាន បាត់ បង់ សំឡៃង 
គាំទៃ មួយ ចំនួន ធំ ក្នុង ការ បោះ- 
ឆ្នាត  ធ្វើ ឱៃយ គូ បៃជៃង ទទួល 

ជយ័ជម្នះ ។ ឥឡវូ នៃះ សមាជកិ  
CDU/CSU ជា ចៃើន កំពុង ស្ដី- 
បន្ទាស លោក  សៃ ីមកឺៃល ថា បាន 
ធ្វៃស បៃហៃស មិន បាន ជៃើស- 
រើស អ្នក ស្នង តណំៃង ដៃល អាច 
ឈ្នះ ឆ្នាត បាន  ហើយ ធ្វើ ឱៃយ 
បាត់បង់ ការ គាំទៃ ពី កៃុម អ្នក- 
បោះឆ្នាត សំខាន់ ៗ  ។

សមាជិក ដទៃ ទៀត បាន ធ្វើ 
ការ រិះគន ់ខា្លាងំ ជាង នៃះ ទៅ ទៀត  
ដោយ សមាជិក ខ្លះ និយា យ  ថា 
លោកសៃ ីមកឺៃល  មនិ បានអើពើ 
នងឹ បកៃស អស ់រយៈ ពៃល ជា ចៃើន 
ឆ្នា ំ ហើយ បាន នយិាយ ថា សា្ថាន-  
ភាព បកៃស នៅ ពៃល បច្ច ុបៃបន្ន  គ ឺជា 
កំហុស របស់ លោកសៃី ។

កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៨ លោកសៃ ី
មកឺៃល បាន លាលៃង ព ីតណំៃង 
បៃធាន CDU/CSU បុ៉ន្តៃ លោក-  
សៃ ីជៃើសរើស បន្ត កាន ់អណំាច 
ជា អធិការបតី ។ នៃះ មាន ន័យ 
ថា  អ្នក ស្នងតណំៃង ព ីលោក  សៃ ី
ជា បៃធាន បកៃស មិន អាច លៃច 
ចៃញ ពី សៃមោល របស់ លោក- 
សៃី ។ ការ សមៃច ចិត្ត បៃប នៃះ 
របស់ លោក សៃី មឺកៃល បាន រង 
ការ រិះគន ់យា៉ាង ខា្លាងំ ព ីសមាជកិ 

ជាន់ ខ្ពស់ ជា ចៃើន  ដៃល មាន 
ជំហរ ថា  តំណៃង បៃធាន បកៃស  
និង អធិការបតី គឺ តៃូវ តៃ កាន់ 
ដោយ បុគ្គល១ រូប ។

បន្ថៃម ព ីលើ នៃះ ទៅ ទៀត  ការ- 
លាលៃង របស ់លោក  សៃ ីមកឺៃល  
បន្ទាប់ ពី ការ គៃប់គៃង ជា ចៃើន 
ឆ្នាំបាន បង្ក ឱៃយ មាន បៃះ ឆ ផ្ទៃ- 
ក្នុង រវាង កៃុម បៃកួត បៃជៃង គា្នា 
ក្នុង គណបកៃស  CDU/CSU  គឺ 
ជមោ្លាះ រវាង កៃុម ទាំង នៃះ ។

កៃុម អភិរកៃស និយម នៃ  CDU/
CSU បាន ចោទ បៃកាន ់គោល- 
នយោបាយ កណា្ដាល និយម 
របស ់លោក សៃ ីមកឺៃល ថា  បាន 
ធ្វើ ឱៃយ បាត់ បង់ ការ គាំទៃ ពី អ្នក- 
គាំទៃ ដើម របស់  CDU/CSU ។

ក្នុង ការ បោះឆ្នាត កាល ពី ខៃ 
កញ្ញា  គណបកៃស  CDU/CSU 
បាន ទទលួ សំឡៃង គំាទៃ  ២៤, ១ 
ភាគរយ  ដៃល ធា្លាក ់ ៩ ភាគរយ 
ពី លទ្ធផល នៃ ការ បោះឆ្នាត 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៧ ។ នៃះ គឺ ជា 
គៃះ មហន្តរាយ ដ៏ ធំ សមៃប់ 
គណបកៃស  ដៃល បាន  កាន់ 
អំណាច នៅ បៃទៃស អាល្លម៉ឺង់ 

ជាង  ៥២ឆ្នាំ ក្នុង អំឡុង ពៃល  
៧២ ឆ្នា ំចុង កៃយ នៃះ ។

ការ បោះឆ្នាត តៃូវ បាន ឈ្នះ 
ដោយ គណបកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ  
សង្គម(SDP) ដកឹនំ ដោយ អតតី 
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង ហិរញ្ញវត្ថុ លោក 
អូឡាហ្វ សូល ។ SDP បាន ចាប់ 
ផ្ដើម ធ្វើ ការ ចរចា ជាមួយ គណបកៃស 
បៃតង និង គណបកៃស បៃជា ធិប - 
តៃយៃយ សៃរើ (FD P) ដើមៃបី បង្កើត 
រដ្ឋាភិបា ល ដៃល អាច នឹង កា្លាយ ជា 
សម្ព័ន្ធ ភាព កា ន់ អំណាច តៃីភាគី 
ដំបូង នៅ អាល្លឺម៉ង់ ចាប់ តាំង ពី 
ទសវតៃស រ៍ឆ្នាំ ១៩៥០ ។

នៅ ពៃល ដៃល ការ ចរចា តៃីភា គី 
បាន ចាប់ ផ្ដើម  លោក ឡា ស ឆៃត 
បាន ចុះចាញ ់នងឹ សមា្ពាធ ក្នងុ CD U/  
CSU ឱៃយ លោក លាលៃង ព ីតណំៃង 
បៃធាន បកៃស  ដោយ បៃកាស ថា 
លោក នឹង ស្នើ ឱៃយ រៀប ចំ សន្និសីទ 
បកៃស ដើមៃបី បោះឆ្នាត ជៃើសរើស 
ថា្នាក ់ដកឹន ំថ្ម ី។ បៃសនិ បើ លោក ធ្វើ 
បៃប នៃះ  គណបកៃស  CDU នឹង 
បៃឈម នឹង ការ បោះឆ្នាត ជៃើស - 
រើស ថា្នាក់ ដឹកនំ លើក ទី ៣ក្នុង 
រយៈពៃល តិច ជាង ៣ឆ្នាំ ៕

ហួន  ឌីណា 

បៃទៃសចនំនួ  ១៣០   ចុះ ហត្ថលៃខា 
លើ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ជា សកល មយួ ស្ត ីព ី
កំណៃ ទមៃង់ ពន្ធសាជីវកម្ម ដៃល មាន 
គោល បំណង លុប បំបាត់ ទី ជមៃក ពន្ធ  
ដោយ នងឹ ជយួ រក ចណំលូ ជាង  ១៥០  
ប៊ីលាន ដុលា្លារ ក្នុង ១ឆ្នាំ បន្ថៃម ទៀត ពី 
កៃុម ហ៊ុន ពហុជាតិ ។ 

 បៃទៃស ទាងំ នៃះ ក ៏ យល ់ពៃម ផង ដៃរ 
ចំពោះ ការ ហាម ឃាត់ រយៈ ពៃល ២ឆ្នាំ 
លើ ការ ដក់ ពន្ធ ថ្មី លើ កៃុម បច្ចៃក វិទៃយា 
ដូច ជា Google  និង  Amazon   
ខណៈ ពៃល ដៃល រដ្ឋ បាល របស ់លោក 
បៃធានធបិត ី ច ូ បៃដនិ ពៃយាយាម ផ្តល ់
សចា្ចាប័ន លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ នៅ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។ 

 កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ដៃល ជា កណំៃ ទមៃង ់
ពន្ធសាជីវកម្ម ដ៏ ធំ បំផុត  ក្នុង រយៈ ពៃល 
ជាង ១ សតវតៃសរ៍ ដៃល រៀប ចំ ឡើង   

ដោ យ អង្គការ ដើមៃបី សហបៃតិបត្តិការ 
នងិ អភវិឌៃឍន ៍សៃដ្ឋកចិ្ច  (OECD)  នៃះ 
រួម បញ្ចូល ទាំង អតៃ ពន្ធសាជីវកម្ម 
បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព អបៃបបរមា  
១៥  ភាគ រយ នៅ ទូទាំង ពិភព លោក 
បូក រួម ទាំង ចៃបាប់ ថ្មី ដើមៃបី បង្ខំ ឱៃយ កៃុម- 
ហ៊ុន ពហុជាតិ របស់ ពិភព លោក 
បៃកាស បៃក់ ចំណៃញ និង បង់ បៃក់ 
បន្ថៃម នៅ ក្នុង បៃទៃស ដៃល ពួក គៃ ធ្វើ 
អាជីវកម្ម ។ 

 យោង តាម អ្នក ដៃល  ស្និទ្ធ នឹង កិច្ច  
ចរចា នៃះ  ចំនួន បៃទៃស ដៃល  តៃៀម 
ខ្លួន ដើមៃបី ចុះ បញ្ជី បាន បៃ បៃួល នៅ ថ្ងៃ 
សុកៃ  ចុង សបា្ដាហ៍ មុន ដោយ ឥណា្ឌា  
យល់ ពៃម   ចុង កៃយ គៃ បង្អស់ ហើយ 
មាន ចិន និង បៃសុីល ជា  ហត្ថលៃខី 
ដៃល សា្ទាក់ ស្ទើរ  នឹង កិច្ច ពៃម ពៃៀង  
ហើយ មាន តៃ សៃី លងា្កា  បា៉ាគីសា្ថាន 
នីហៃសៃរើយា៉ា និង កៃនយា៉ា ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
បដិសៃធ វិញ ។ 

 កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ គឺ ជា ជ័យ ជម្នះ 
មួយ សមៃប់ អង្គការ OECD  ដៃល  
ពៃយាយាម ទប់ សា្កាត់ ការ ចៀស វាង 
ពន្ធសាជីវកម្ម ក្នុង រយៈ ពៃល ជា ចៃើន 
ឆ្នាំ នៃ ការ ចរចា ដ៏ ស្មុគ សា្មាញ ។  លោក 
Mathias Cormann អគ្គលៃខាធិការ 
របស ់អង្គការ នយិាយ ថា កចិ្ច ពៃម ពៃៀង  
នៃះ នឹង ធ្វើ ឱៃយ បៃព័ន្ធ ពន្ធសាជីវកម្ម 
អន្តរជាត ិមាន យតុ្តធិម ៌នងិ ដណំើរការ ល្អ 
ជាង មុន ។ 

 កិច្ច ពៃម ពៃៀង ដដៃល បាន បញ្ចប់ 
ព័ត៌មាន លម្អិត ស្តី ពី ការ ចៃក រំលៃក 
បៃក់ ចំណៃញ របស់ កៃុម ហ៊ុន ពហុ- 
ជាតិ ធំ ៗ   ដូច្នៃះ ពួក គៃ បង់ ពន្ធ បន្ថៃម 
នៅ កន្លៃង ដៃល ពួក គៃ ធ្វើ អាជីវកម្ម ។  
កៃុម ហ៊ុន ដៃល មាន ចំណូល លើស ពី  
២០ ប៊ីលាន ផោន នឹង តៃូវ បៃង ចៃក  
២៥  ភាគ រយ នៃ បៃក់ ចំណៃញ របស់ 
ពួក គៃ លើស ពី  ១០  ភាគ រយ សមៃប់ 
បៃទៃស ដៃល ខ្លួន ដំណើរ ការ ដោយ 

ផ្អៃក លើ ការ លក់ របស់ ខ្លួន ។  បៃក់ 
ចណំៃញ  ១០  ភាគ រយ នឹង តៃវូ គណន 
ដោយ បៃើ យន្តការ ជា មធៃយម ដោយ ផ្អៃក 
លើ បៃក់ ចំណៃញ មុន ពៃល បង់ ពន្ធ ។ 

 បៃទៃស  កំពុង អភិវឌៃឍ ន៍បាន ត្អូញត្អៃរ 
អពំ ីការ ខ្វះ បៃក ់ចណំលូ ដៃល ខ្លនួ បាន   
ពី កិច្ច ពៃម ពៃៀង ស្តី ពី ការ បៃង ចៃក 

បៃក់ ចំណៃញ តៃឹម តៃូវ  និង សិទ្ធិ បង់- 
ពន្ធ ។ បៃទៃស ទាំង នៃះ ចង្អុល បងា្ហាញ 
ថា  បញ្ហា នៃះ កាន់ តៃ អាកៃក់ ទៅ ៗ  
ដោយ សារ ការ ដក ពន្ធ សៃវាកម្ម 
ឌជីថីល   ទោះ ប ីជា ការ បា៉ាន ់សា្មាន របស ់
OECD ប ងា្ហាញ ថា  ពួក គៃ នឹង ទទួល 
បាន ក៏ ដោយ ៕ 

អធិការ បតី អាល្លម៉ឺង់ លោកសេ ីអេនជេឡា  មឺកេល   ។ រូបថត AFP

អគារ កេមុហុ៊នបច្ចេកវិទេយា Google  ។ រូបថត AFP

បែទែសចំនួន១៣៦យល់ពែមលើកិច្ចពែមពែៀង
ពន្ធសាជីវកម្មដ៏ធំបំផុតក្នងុរយៈពែល១សតវតែសរ៍

ព័ត៌មានខ្លីៗ
យន្តហោះរុសែសីុដឹកអ្នកលោតឆតែយោងធ្លាក់
បណា្ដាលឱែយមនុសែសយ៉ាងហោចណាស់១៦នាក់សា្លាប់

ម៉ូស្គូៈ កៃសួងផ្នៃក  សង្គៃះ បន្ទាន់ រុសៃសុី រាយការណ៍  ថា 
យន្តហោះ ១គៃឿង ដៃល ផ្ទុក អ្នក លោត ឆតៃ យោង ១ កៃុម  បាន 
ធា្លាក់ ចុះ បន្ទាប់ ពី ហោះ ឡើង នៅ សាធារណ រដ្ឋ Tatarstan 
បៃទៃស រុសៃសុី កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ អាទិតៃយ ដោយ  សមា្លាប់ មនុសៃស  ១៦  
នក់ និង ធ្វើ ឱៃយ របួស  ៦  នក់ ។ 

 អភបិាល នៃ សាធារណរដ្ឋ Tatarstan  លោក Rustam Min-
nikhanov  និយាយ ថា   អ្នក បើក យន្ត ហោះ បាន រាយការណ៍ ថា 
មា៉ាសុីន ខាង ឆ្វៃង របស់ យន្ត ហោះ មិន ដំណើរការ នៅ ពៃល ហោះ 
បាន រយៈ កម្ពស់  ៧០  ម៉ៃតៃ   បន្ទាប់ មក ក៏ ពៃយាយាម ចុះ ចត  ជា 
បន្ទាន់ នៅ ជិត ទី កៃុង Menzelinsk ដោយ ពៃយាយាម បង្វៃរ 
យន្តហោះ  ដើមៃបី ចៀស វាង តំបន់ ដៃល មាន មនុសៃស រស់ នៅ   ប៉ុន្តៃ 
សា្លាប របស ់យន្តហោះ បាន បកុ នងឹ រថយន្ត Gazelle  ខណៈ ដៃល  
ចុះ ចត បណា្ដាល ឱៃយ កៃឡាប់ ។ 

 យោង តាមកៃ សួង សុខាភិបាល រុសៃសុី  យន្ត ហោះ ឈ្មាះ The 
Let L-410 Turbolet ដៃល ធា្លាក់ នៃះ  ដឹក អ្នក លោត ឆតៃ យោង 
ចំនួន  ២០  នក់  និង អ្នក បើក ២នក់  ហើយ សមៃប់ អ្នក ដៃល 
នៅ រស់  ទាំង  ៦  នក់ ស្ថិត នៅ ក្នុង សា្ថានភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ។ 

  លោក  RavilNurmukhametov បៃធាន ក្លបិ ហោះ ហើរ ដៃល 
ជាមា្ចាស់ យន្ត ហោះ និយាយ ថា  អវកាស  យានិក បៃើ បៃស់ តំបន់ 
ដៃល យន្ត ហោះ ធា្លាក់ នៃះ សមៃប់ ការ ហ្វឹក ហាត់  ដោយ ក្លិប បាន 
រៀប ចំ ការ បៃកួត ជើង ឯក អឺរ៉ុប និង ជើង ឯក ពិភព លោក មួយ   ។ 

ទោះយា៉ាង ណា  លោក Nurmukhametov បានបដិសៃធធ្វើ 
អតា្ថាធបិៃបាយ វៃង ឆ្ងាយ ជុ ំវញិ ហៃតកុារណ ៍ដៃល កើត ឡើង  ដោយ 
លើក ឡើង ថា នឹង មាន ការ សុើប អង្កៃត ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ចំពោះ 
ករណី នៃះ ។  ចំណៃក ឯ គណៈកមា្មាធិការ សុើប អង្កៃត  និយាយ ថា 
ខ្លួន បាន បើក ការ សុើប អង្កៃត ពៃហ្ម ទណ្ឌ ទៅ លើ ការ សងៃស័យ ថា 
រំលោភ លើ ចៃបាប់ សុវត្ថិភាព ។ 

 រុសៃសុី រឹត បន្តឹង ស្តង់ដ សុវត្ថិភាព អាកាសចរណ៍ របស់ ខ្លួន ក្នុង 
រយៈ ពៃល ប៉នុ្មាន ឆ្នា ំចងុ កៃយ នៃះ ប៉នុ្តៃ  គៃះ ថា្នាក ់នៅ តៃ បន្ត កើត 
មាន ជា ពិសៃស នៅ តំបន់ ដច់ សៃយាល ។  កាល ពី ខៃ មុន យន្ត- 
ហោះ ដឹក ជញ្ជូន Antonov An-26  ចំ ណាស់ ១គៃឿង  ធា្លាក់ នៅ 
ភាគ ខាង កើត នៃ បៃទៃស   ដោយ  បណា្ដាលឱៃយ មនសុៃស  ៦  នក ់សា្លាប ់
ហើយ កាល ព ីខៃ កក្កដ  យន្ដហោះ មា៉ាសុនី ភ្លាះ  Antonov An-
26  មួយ ផៃសៃង ទៀត ធា្លាក់ នៅ តំបន់ Kamchatka ដោយ ធ្វើឱៃយ  
មនុសៃស ទាំង  ២៨  នក់  ដៃល ជិះ សា្លាប់ផងដៃរ៕ ហួន  ឌីណា 
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ទីបំផុតក្តីស្រម្រ
ដ្រលប្រថ្នាចង់ក្លាយជា
ប្រក្ខនារីតំណាងសម្រស់
ឱ្រយកម្ពជុាម្តងទៀតនៅលើ
ឆាកអន្តរជាតិន្រពិភព-
ប្រកតួបវរកញ្ញាពីស្រីស្រស់

ជាតារាម៉ូដ្រលទើបអភិវឌ្រឍខ្លួន
ជាតារាសម្ត្រងភាពយន្តថ្មីថ្មោង-
កញ្ញាប៉ូគឹមថ្រងសុធីតានោះ
បានក្លាយជាករពិត។
កញ្ញាប៉ូគឹមថ្រងសុធីតាមាន
វយ័២៣ឆា្នាំមានកម្ពស់១,៧៥
ម៉្រត្រទម្ងន់៥៥គីឡូក្រមនិង

មានទំហំទាំងបី៣៤/២៤/៤០មាន
ស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំព្រញត្រ
ជាប្រក្ខនារីតំណាងសម្រស់ឱ្រយខ្រត្ត
បាត់ដំបងកលពីវគ្គជម្រុះ២៥រូប
ចុងក្រយនោះបានគ្រងតំណ្រងជា
មា្ចាស់មកុដន្រក រប្រកួតកញ្ញាឯកដ៏
អស្ចារ្រយន្រកម្ពុជាឆា្នាំ២០២១នៅក្នុង
វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រកលពីចុងសបា្តាហ៍
កន្លងមកថ្មីៗន្រះ។
ខណៈស្រសី្រស់ប៉គូមឹថ្រងសធុតីា
ក៏ជាអតតីកញ្ញាឯកអាសុីបា៉ាសុហី្វកិ
ឆា្នាំ២០១៩និងជាអតីតកញ្ញា

ឯករងទី៣ ក្នុងករប្រកួត
កញ្ញាឯក្កវាឡកម្ពុជាឆា្នាំ
២០១៩និងករប្រកួត
កញ្ញាទ្រសចរណ៍ពិភព-

លោកឆា្នាំ២០១៩ផងដ្ររ។

ដោយឡ្រកកញ្ញាអុិនលក្ខិណា
បានជាប់ជាជយលាភីរងទី១(1st
RunnerUp)ជាប្រក្ខនារីតំណាង-
សម្រស់មកពីខ្រត្តកំពង់ចាមកញ្ញា
អ្រមគុណថងជាប្រក្ខនារីតំណាង
សម្រស់មកពីខ្រត្តព្រះសីហនុជាប់-
ជាជយលាភីរងទី២(2ndRunner
Up)កញ្ញាក្រវស្រងលីហួរជាប់ជា
ជយលាភីរងទី៣(3rdRunner
Up)ជាប្រក្ខនារីតំណាងសម្រស់មក
ពីខ្រត្តកំពតហើយនឹងកញ្ញាសុខ
រា៉ាត់ចារៈកនជាប្រក្ខនារីតំណាង-
សម្រស់មកពីខ្រត្តកំពង់ឆា្នាំងជាប់ជា
ជយលាភីរងទី៤(4thRunner
Up)ន្រករប្រកួតកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្រយ
ន្រកម្ពុជាឆា្នាំ២០២១។

ព្រះត្រចង់ក្លាយជាកញ្ញាឯក-
តំណាងឱ្រយប្រទ្រសកម្ពុជាម្តងទៀត
នោះទើបកញ្ញាប៉ូគឹមថ្រងសុធីតា
បានបង្ហើបពីហ្រតុផលខ្លួនចូលរួម
សជាថ្មីន្រះដ្ររថ៖ «ដោយសរត្រ
ជាចណំលូចតិ្តតាងំពីក្ម្រងខាងវសិយ័
បវរកញ្ញានងិត្រងត្របានតាមដាននវូ
រាល់កម្មវធិីប្រកតួបវរកញ្ញាខណៈវាក៏
ជាហ្រតុផលមួយជំរុញឱ្រយរូបនាងខ្ញុំ
គិតគូរយ៉ាងច្របាស់លាស់ក្នុងករចូល
មកប្រកួតកម្មវិធី MissGrand
Cambodiaឆា្នាំន្រះផងដ្ររ។ ពិត-
ប្រកដណា ស់បណំងប្រថ្នានាងខ្ញុំគឺ
ចង់ឈ្នះករប្រកួតន្រះហើយក៏ចង់
ក្លាយជាតំណាងឱ្រយកម្ពុជាសម្រប់
ឱកសន្រករចូលរួមប្រកួតលើឆាក

អន្តរជាតិដើម្របីឱ្រយនាងខ្ញុំស្រកពាក្រយ
ថ«Cambodia»ម្តងទៀត»។
កញ្ញាប៉ូគឹមថ្រងសុធីតាបានបន្ត

ទៀតថ៖ «កម្មវិធីMissGrand
Cambodiaន្រះក៏បានផ្តាតសខំាន់
លើករបញ្រឈប់អពំើហងិ្រសានងិសង្រ្គាម
ដ្ររ។នាងខ្ញុំក៏ចង់ប្រើវ្រទិកមួយន្រះ
ដើម្របីផ្ញើសរទៅកន់ពិភពលោកឱ្រយ
បានដឹងពីគុណវិបត្តិន្រសង្គ្រមនិង
បង្ហាញពីគណុសម្របត្តិន្រសន្តភិាព»។
ទោះបីជាធា្លាប់បានចូលរួមប្រកួត

កម្មវិធីបវរកញ្ញាច្រើនលើកទាំងថ្នាក់
ជាតិនិងអន្តរជាតិម្រនក្តីក៏ស្រីស្រស់
កញ្ញាប៉ូគឹមថ្រងសុធីតានៅត្របន្ត
ឆន្ទៈចូលរួមកម្មវិធីប្រកួត Miss
GrandCambodia2021ម្តងទៀត
នៅឆា្នាំន្រះ រហូតដល់ទទួលបាន
ជោគជ័យជាស្ថាពរដោយកញ្ញាជាប់
ជាកញ្ញាឯកសម្រប់ឆា្នាំ២០២១។
កញ្ញាប៉ូគឹមថ្រងសុធីតាអតីតជា

កញ្ញាឯកអាសុីបា៉ាសុហី្វកិឆា្នាំ២០១៩
វយ័២៣ឆា្នាំរាងខ្ពស់ស្រឡះរបូន្រះក៏
ទើបឆក់ឱកសក្លាយជាតួឯកស្រីក្នុង
ភាពយន្តដំបូងគឺរឿង «RedWall
ជញ្ជាំងក្រហម»របស់ផលិតកម្មLD
ដ្រលជាករពង្រីកបន្ថ្រមនូវអាជីព
សិល្របៈ និងសម្ត្រងប៉ះនឹងតារា-
សម្ត្រងប្រុសរាងសង្ហាជាជនជាតិ
មីយ៉ាន់មា៉ាលោកPaing Takhon
វ័យ២៤ឆា្នាំជាតារាម៉ូដ្រលលំដាប់
ល្រខ១នៅប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ាដ្រល
មានកម្ពស់១,៨០ម៉្រត្រ៕

កេុង ញូ វ ដេលី  : រដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូន
ឥណា្ឌាកំពុងពិចារណាលើច្របាប់មួយ
ដ្រលនឹងជំនួសសំឡ្រងសុីផ្ល្ររថយន្ត
ដ៏ទ្រហឹងន្រចរាចរណ៍ដ៏មមាញឹក
របស់ប្រទ្រសន្រះដោយសំឡ្រង
ឧបករណ៍តន្ត្រីវិញ។
លោកនីទីនហ្គាដករីបានប្រប់

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយក្នុងស្រុកថ៖ «ខ្ញុំ
កពំងុសកិ្រសាអពំីរឿងន្រះហើយឆាប់ៗ 
ន្រះខ្ញុំមានគម្រងបង្កើតច្របាប់មួយ
ដ្រលថសុីផ្ល្រយនជំនិះទាំងអស់គួរ
ត្រត្រូវបានជំនួសដោយឧបករណ៍
តន្ត្រីឥណា្ឌាដូច្ន្រះវាគួរឱ្រយចង់ស្តាប់
ណាស់»។
លោកបានបន្ថ្រមថសំឡ្រងសុីផ្ល្រ

អាចបន្លឺឡើងដោយឮសូរខ្លុយ ស្គរ

វីយូឡុងឬអាម៉ូនីក។
លោកហ្គាដករី ក៏បាននិយយ

ផងដ្ររថលោកចង់ជំនួសសុីរ៉្រន
រថយន្តសង្គ្រះនិងរថយន្តប៉ូលិសដ៏
តក់ក្រហល់ ជាមួយនឹងសំឡ្រងប្រប
ទន់ភ្លន់សម្រួលផ្លូវចិត្តវិញ។
ប្រទ្រសឥណា្ឌាគជឺាទកី្រងុដ្រលមាន

សឡំ្រងរខំានបផំតុនៅលើពភិពលោក
ដូចជារុឺម៉កឡានក្រុងតាក់សុីម៉ូតូ-
ឌុប និងរថយន្តឯកជនដណ្ដើមទី
ចល័តនៅលើផ្លូវដ៏ស្ទះណ្រនណាន់-
តាន់តាប់។
សុីផ្ល្រត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថ ស្ទើរ

ត្រមានសរៈសំខាន់ដូចឈ្នាន់ហ្គ្ររ
ហើយវាសំខាន់ជាងកញ្ចក់មើល
ក្រយ។សុីផ្ល្រត្រូវបានប្រើដោយ

អ្នកបើកបរ ដើម្របីជូនដំណឹងដល់
អ្នកប្រើប្រស់ផ្លូវផ្រស្រងទៀតចំពោះ
វត្តមានរបស់ពួកគ្រជាជាងស្រក
ស្តីបនោ្ទោស។
រថយន្តដឹកទំនិញចម្រុះពណ៌របស់

ឥណា្ឌាជារឿយៗមានសរលាបពណ៌
លើតួរថយន្តក្នុងគោលបំណងចង់
ជ្រងអ្នកបើកបរដូចជា«សុីផ្ល្រអូខ្រ»
ឬ«ចុចសុីផ្ល្រ»។
អង្គករសុខភាពពិភពលោកបាន

ឱ្រយដឹងថករបំពុលដោយសំឡ្រង
អាចបណា្តាលឱ្រយខ្រសាយឬបាត់បង់
សោតវិញ្ញាណបញ្ហាសរស្រឈម
ប្រះដូងករចុះខ្រសាយករយល់ដឹង
បញ្ហាស្ត្រស និងជំងឺធា្លាក់ទឹកចិត្ត
ជាដើម៕AFP/HR

ស្រសី្រស់កញ្ញាបូ៉គឹមថ្រងសុធីតាបានគ្រង
មកុដកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្រយន្រកម្ពជុាឆ្នាំ២០២១

រដ្ឋមន្ត្រដឹីកជញ្ជនូឥណ្ឌាពិចារណជំនួសសំឡ្រងសីុផ្ល្រដោយសូរឧបករណ៍តន្ត្រី

រដ្ឋមន្តេីកេសួង ដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌា  លោក  នី ទីន  ហ្គាដ ការី ។ រូបថតAFP

សេសីេស់  ជយ លាភី  ៥ រូប ចុង កេយ នេ ការ បេកួតMiss Grand Cambodia 2021។ ហ្វ្រសប៊ុក

កញ្ញា បូ៉គឹមថេង 
សុធីតា ជាម្ចាស់ 
មកុដ  Miss Grand 
Cambodia2021។ 

រូបថតហ្វ្រសប៊ុក



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី១២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុង កូ កូ ប៉ូ  : បាត់ ខ្លួន នៅ សមុទៃ 
រយៈពៃល ២៩ថ្ងៃ  អ្នក កោះ សា ឡូ ម៉ូ ន 
២នាក់ បាន រួច ជីវិត ដោយ អាសៃ័យ 
ការហូបចុក ផ្លៃ ដូង  ផ្លៃកៃូច  និង ការ - 
អធិដ្ឋាន មុនពៃល ពួកគៃ តៃូវបាន 
ជួយសង្គៃះ នៅ  ចម្ងាយ ៤០០ 
គីឡូម៉ៃតៃ ពី ឆ្នៃរបា៉ា ពួ   ញូ វហ្គី ណៃ។

បុរស ទាំង ២ នាក់ នៃះ កំពុងធ្វើ- 
ដណំើរ  រវាង កោះ ក្នងុ សមទុៃសា ឡ ូម៉ ូន  
សៃប់តៃ   ទូក បៃវៃង ៧ម៉ៃតៃ របស់ 
ពកួគៃ  តៃវូបាន បផំ្លាញ  ដោយ អាកាស-
ធាតុអាកៃក់ ប៉ុនា្មាន ម៉ាង   នៅ ថ្ងៃទី៣ 
ខៃកញ្ញា។

លោក លី វៃ  ណាន ជីកា ណា  និង  ជូ 
លី កូ ឡូ នី  រសាត់អណ្ដៃត  ដោ យសារ 
ភ្លៀង ធា្លាក ់ខ្លាងំ ពពក ខ្មា  នងិ ខៃយល ់បក ់
ខ្លាំង។ នៃះ បើតាម ណានជីកា ណា  
បាន បៃប់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ កោះ សា - 
ឡូ ម៉ូ ន ពី សៃុក PNG នៅសៃុកភូមីអូ។  

នៅពៃលដៃល ថ្ម នៅក្នុងជីភីអៃស  
របស ់ពកួគៃ អស ់ហើយ ពៃល រាតៃ ីជតិ 
មកដល ់ ពកួគៃ បាន បទិ ម៉ាសុនី កម្លាងំ 
៦០សៃះ របស ់ពកួគៃ  ដើមៃប ីសនៃស ំសចំៃ 
បៃងមួយ គៃសិន។

បុរស ទាំង នោះបាន ចំណាយ ពៃល 
យប់  ដំបូង របស់ ពួកគៃ កៃមអំណាច  
ខៃយល់  និង ភ្លៀង ដៃល បណា្តាលឱៃយ ទូក 
របស់ ពួកគៃ ឆ្ពោះទៅ សមុទៃឆ្ងាយ ។

រយៈពៃល ៩ថ្ងៃ ដំបូង ពួកគៃ រស់ នៅ 
ដោយ ទទួលទាន  ផ្លៃកៃូច ដៃល ពួកគៃ 
បាន ខ្ចប់ សមៃប់ ដំណើរលើសាគរ។

នៅពៃលដៃល អសស់ៃបៀង ទាងំនោះ  
ណាន ជីកា ណា  បាន និយាយថា៖ 

«យើង បាន រួច ជីវិត ពី ទឹកភ្លៀង  ដូង 
និង ជំនឿ របស់ យើង លើ ពៃះ  ពីពៃះ 
យើង អធិដ្ឋាន  ទាំងយប់ ទាំង ថ្ងៃ»។

ពកួគៃ តៃង  ទកឹភ្លៀង នៅក្នងុ ថង ់នងិ 
បៃមូល   អណ្ដៃត ទឹក បៃណាំង  ដើមៃបី 
យក វា ឡើងសមៃួល កៃពះ មួយគៃ។

លោក ណាន ជកីា ណា  បាន នយិាយ 
ថា៖ «អសជ់ា ចៃើន ថ្ងៃ ដោយសារ យើង 
បាន អធិដ្ឋាន ពៃះ បាន បៃទាន គំនិត 

ដល់ យើង ក្នុងការ ធ្វើកោ្ដោងទូក និង 
ច្នៃធ្វើ ចៃវាអុំ»។

នាវា បៃើ កម្លាងំ ខៃយល ់នងិ ចៃវាអុ ំបាន 
បញ្ជនូ ពកួគៃ ឆ្ពោះទៅ កោះ ញ ូវ បៃ៊ថីៃន  
នៅ បា៉ា ពួ  ញូវ ហ្គី ណៃ  ជា កន្លៃង ដៃល 
ពួកគៃ   ឃើញ អ្នកនៃសាទ  ម្នាក់ ពី 
ចម្ងាយ ។ ពួកគៃ  បាន បញ្ឆៃះ ម៉ាសុីន 
ទកូជា លើក ចងុកៃយ សៃបត់ៃ រលត ់
អស់បៃងតៃម្ដង ។

លោក ណាន ជកីា ណា  បាន នយិាយ 
ថា៖ «នៅពៃលនោះ  យើង បាន សៃក 
បកដ់ៃទៅកានអ់្នក  នៃសាទ  រហតូ គាត ់
បាន  ឃើញ យើង ហើយ បញ្ជាទូក មក 
កៃបៃរយើង ហើយ យើងមនអារម្មណថ៍ា 
ដូចជាមនសុវត្ថិភាពហើយ »។

អ្នក ទាំង២ស្ថិតក្នុង ទីកៃុង នៃ សៃុក 
ភូមីអូ និ ងតៃៀម ទទួលការ បញ្ជូន  មក  
កោះ សា ឡូ ម៉ូ ន វិញ៕ AFP/HR 

ពួកគ្រត្រវូ បានសង្គ្រះនៅ  ចម្ងាយ ៤០០គីឡូម៉្រត្រ ពី ឆ្ន្ររ បា៉ា ពួ  ញូ វហ្គ ីណ្រ។ រូបថត AFPបាត់ ខ្លួន នៅ សមុទ្រ ២៩ថ្ង្រ  បុរស  ២  នាក់ ប្រមូល ផ្ល្រដូង ហូប បន្តជីវិត ។ រូបថត AFP

ដូងបំពេញកេពះ ការអធិដ្ឋាន ដល់  ពេះ បុរស២នាក់រួចជីវិត  ២៩ថ្ងេ លើ សមុទេ 

ក្រុងបាងកក : ភោជនីយដ្ឋាន ថៃ  
មយួ  ពុ ំបានបទិ ទា្វារ ដោយសារ តៃ គៃះ- 
ជនំនទ់កឹភ្លៀង នោះទៃ ប៉នុ្តៃ ម្ចាសហ់ាង 
បាន ឆ្លៀត ឱកាស   ទឹក លិច ល្ហ លា្ហាច 
សា្វាគមន៍ ភ្ញៀវ មក ទទួល បទ ពិសោធ 
អង្គុយ  តុ កៅអីឈើ ទទួលទាន សាច់- 
អាងំ ឡើង ភ្ន ំ លើ ផ្ទៃទកឹ ល្អកដ់ចូ កាហ្វៃ- 
ទឹកដោះគោ។

ពៃយុះតៃពូកិ នងិ ខៃយលម់សូងុ បោកបក ់
នាមំក នវូ ទកឹភ្លៀង  លចិ លង ់ខៃត្ត ចនំនួ 
៣៣នៅ  ថៃ ដៃល លៃប តៃបាក់  ផ្ទះ- 
សំបៃង  ពលរដ្ឋ ជាង ៣០ មុឺនគៃួសារ 

និង ឆក់ យកជីវិត មនុសៃស ៩ នាក់។
ប៉ុន្តៃ ក្នុង  មហន្តរាយ នៃះ  ក៏ មន 

ឱកាស ល្អ ខ្លះ សមៃប់ ហាង កាហ្វៃ  
Chaopraya Antique Cafe  នៅ 
ននុថាប៊រូ ី ដៃល ជា ផ្នៃក មយួ នៃ ខៃសៃទកឹ 
ហូរ ពី រាជធានី បាងកក។

នៅវៃលា រសៀល នងិ លា្ងាច ភោជន-ី
យដ្ឋាន បាន ពោរពៃញ ទៅ ដោយ  ភ្ញៀវ 
អង្គុយ  ទទួលទាន សាច់ អាំង ខ្ចប់ បន្លៃ 
ហើយ សើច កា្អាក កា្អាយបណ្ដើរ លោត 
ឡើង លើ កៅអីបណ្ដើរ នៅពៃល ដៃល 
ទូក និង កាណូត ដឹក សៃូវអង្ករ  បរ កាត់ 

បង្កើត បានជា ទឹករលក  ពណ៌ កាហ្វៃ- 
ទឹកដោះ គោ ។

នៅពៃល ដៃល  បាតុភូតគៃះ ទឹក- 
ជំនន់ បាន ចាប់ ផ្ដើម ម្ចាស់ហាង 
ទទីផីន ជទូមី៉ាណនុ ដើមឡើយ គតិ ថា 
ចង់បិទ ហាង ប៉ុន្តៃ កៃយ មក លោក 
បាន នឹក ឃើញថា ម៉ូយ របស់លោក  
បៃប មិន បៃកាន់នឹង ការអង្គុយ  លើទឹក 
អាំង សាច់ ទទួលទាននោះទៃ។

លោកបាន ថ្លៃង បៃប់ទីភា្នាក់ងារ 
AFP ថា៖ «គំនិត នៃះ តៃូវបាន ផៃសាយ 
តៗគា្នា ពី មត់១ទៅ មត់១ ហើយ ក៏  
មនការ ចៃករលំៃក របូភាព វដីៃអ ូហាង 
យើង លិច ទឹក ហើយ នៅតៃ មន ភ្ញៀវ 
ដៃល នា ំឱៃយ មនការ ចាបអ់ារម្មណ ៍ខ្លាងំ 
តាមបណា្តាញ សង្គម»។

ការ បា៉ានប់ៃមណ ភោជនយីដ្ឋាន ៥ 

មុនឺ កន្លៃង បាន បទិ ទា្វារ  ដោយសារ កវូដី 
ហើយ លោក   ទីទីផន បាន លើកឡើង 
ថា៖ «បើ ខ្ញុំ មិន តស៊ូទៃ តៃហា៊ាន បិទ 
ហាង ចោល ម្តងទៀត ពៃលទឹក លិច 
នៃះ  ហាង របស់   ខ្ញុំចៃបាស់ជា លៃង 
សៃចសៃង់ បានហើយ»។

យា៉ាងណាមិញ ការ ដំណើរ ការ លក់ 
ម្ហូបអាហារ  ក្នុងហាង លិច ទឹក ពិតជា 
រឿង មិនងាយសៃួលទៃ។

លោក បាន និយាយថា៖ «ទាំងភ្ញៀវ  
ទាំង យើង  សុទ្ធ តៃ តៃូវ  លុយទឹក តៃ 
លបំាកជាងគៃ គ ឺអ្នក រតត់ ុតៃវូ ពៃយាយាម 
កាន់ អាហារ ភ្ញៀវ ទៅ កាន់តុ  កុំ  ឱៃយ 
កំពប់។ រឹត តៃពិបាក គឺ រាល់ពៃល ទឹក-  
ជំនន់ ថមថយ កម្ពស់ បុគ្គលិក ហាង  
តៃូវ សៃូត រូតរះ សម្អាត ភក់ជៃំ»។

ការ ខិត ខំបៃឹង បៃង នៃះ ពិតជា ហុច 

ផល ដោយ យុវវ័យ និង កៃុមគៃួសារជា - 
ចៃើន បាន មក ហាង របស់ លោក 
ទទួល យក បទពិសោធ នៃះ។

អតិថិជន ឈ្មាះ នើម អាយុ ៤៩ ឆ្នាំ 
បាន និយាយ ថា៖ «សៃដ្ឋកិច្ច យើង វា 
យា៉ាបណ់ាសទ់ៅ ហើយសព្វ ថ្ងៃ ហើយ 
ខ្ញុំគិតថា នៃះ ជាគំនិត ល្អ ដៃល ម្ចាស់ 
ហាង ចៃះ ស្វៃង រក ឱកាស រស់ ក្នុង 
គៃះ មហន្តរាយ ផ្ទួនៗ»។

អាជា្ញាធរ សុខភិបាល នៅបណា្តា 
បៃទៃស ជា ចៃើន បាន ណៃនាំ ពលរដ្ឋ 
របស់ខ្លួន កុំ  ឱៃយ  តៃំ ងូត ឬ ហៃល 
ទកឹជនំន ់ដៃល អាច មនផ្ទកុ នវូលាមក   
កាក សំណល់ មនុសៃស ទឹកលូ ស្អុយ 
កខ្វក់ និង កាក សំណល់  ឧសៃសាហកម្ម 
ដៃលជាដើម ចម នៃ ជំងឺ ឆ្លង និង រោគ 
សើសៃបៃក នានា៕ AFP/HR 

ភ្ញៀវលុយទឹកមកទទួលទានអាហារនៅហាងកាហ្វ្រ Chaopraya Antique Cafe។ រូបថត AFP

ជើងត្រំទឹកកខ្វក់ ភ្ញៀវ រីករាយនឹងសាច់អាំងឡើងភ្នំផ្ទាប់បន្ល្រស្រស់ៗ ។ រូបថត AFP

ហាង អាហារ ថេ លេបីឱេយ  
ភ្ញៀវ លុយ  ទឹក  តេ ំជើង  
ទទួលទាន សាច់អំាង 



ក្រុងម៉ុងត្រវីដ្រអូ: ខ្ស្ប្យុទ្ធ Li-
onel Messi ជាអ្នក ស៊ុត គ្ប់ បាល់ 
បើក ឆាក  ខណៈ ដ្ល ក្ុម ពពក- 
សអាហ្សង់ ទីន ឈ្នះ ក្ុម ជិតខាង 
អ៊ុយរូហ្គាយ ដោយស្ួល ៗ  ៣-០ ពី 
ការ ប្កួត ក្នុង វគ្គ ជម្ុះ   World Cup 
ប្ចាំ តំបន់ អាម្រិក ឡាទីន (CON-
MEBOL) កាល ពី ថ្ង្ អាទិត្យ ។

គ្ប់ បាល់ ២គ្ប់ ទៀត ដ្ល ធ្វើ 
បាន សមច្ ដោយ ខស្ប្ម្ើ Rodrigo 
De Paul និង ខ្ស្ ប្យុទ្ធ Lautaro 
Martinez បាន ជួយ បញ្ចប់ រាតី្ ដ៏ 
ជោគ ជ័យមួយក្នុង ក្ុង ប៊ុយណូស៊្ 
សម្ប់  លោក Lionel Scaloni 
ដ្ល  ក្ុម របស់ លោក បាននិង កំពុង  
បន្ត នូវ ការ ចាប់ ផ្ដើម មិន ចាញ់ សោះ 
ក្នុង យុទ្ធនាការ វគ្គ ជម្ុះ និង មាន 
គមា្លាត កាន់ ត្ កៀក នឹង ក្ុម នំា មុខ 
គប្ស្ុលី ដោយ  តាម ព ីកយ្ ត្មឹ 
ត្ ៦ពិន្ទុ  ក្នុង តារាង ពិន្ទុ  ដ្ល មាន ត្ 

១ ន្ តំបន់ CONMEBOL ។     
« ពួក យើងពិត ជាល្ង បាន យ៉ាង 

អស្ចារ្យ ខ្ញុំ គិត ថា យើង អភិវឌ្ឍ បាន 
យ៉ាង ល្អ បស្ើ រ ជាង មនុ ច្ើន វា ជា ការ- 
ប្កួត ដ៏ តឹង ត្ង ហើយ យើង ត្ូវ ត្ 
ឈ្នះ ឱ្យ បាន ។ ក្ុម អ៊ុយរូហ្គាយ បាន 
តាម ពកីយ្ ពកួ យើង ហើយ ជា ក្មុ 
ដ៏ គ្ះ ថា្នាក់ មួយ ។ នៅ ព្ល យើង 
ស៊ុតបញ្ចូល ទី គ្ប់ ដំបូងបាន យើង 
ចាប ់ផ្ដើម រក ឃើញ ចន្លាះ កាន ់ត ្ច្ើន 
ឡើង ហើយ គ្ប់ បាល់ ផ្ស្ង ទៀត 
បាន កើត ឡើង » ។ ន្ះ ជាសម្ដី របស់ 
កីឡាករ Messi  ដ្ល ជា កីឡាករ រក 
គប្ ់បាល ់បានច្ើនជាងគ ្នៅតបំន ់
CONMEBOL  ន្ះ។

ការ ត្ឡប់ មក វិញ របស់ ខ្ស្ ប្យុទ្ធ 
Neymar ក៏មិន អាច  ជួយ ឱ្យ ក្ុម 
ជម្ើស ជាតិ ប្សុីល  មាន លទ្ធភាព 
ដណ្ដើម ជ័យ ជម្នះ បាន ឡើយ ខណៈ- 
ដ្ល ក្ុម មា្ចាស់ ផ្ទះ កូឡុំប៊ី  បាន មក 

បញ្ចប់យុទ្ធនាការ វគ្គ ជម្ុះ  ដ៏ ឥត ខ្ចាះ 
របស់ ពួកគ្   ក្យ ការ ប្កួត ក្នុង 
ទីក្ុង បារា៉ាឃ្វីយ៉ា បាន ចប់ ទៅ  ក្នុង 
លទ្ធផលដោយ គ្មាន គ្ប់ បាល់ ។

ក្ុម ប្សុីល ដ្លមាន ២៨ពិន្ទុ 
បានឈ្នះ ទាងំ អស ់សមប្ ់ការ បក្តួ  

៩លើក ដំបូង របស់ ខ្លួន  ក្នុង វគ្គ ជម្ុះ 
ន្ះ ក្នុង នះ ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ដល់ 
ទៅ ២២ គ្ប់  និង នាំ មុខ  ៨ពិន្ទុ លើ 
ក្មុ លខ្ ២ អាហស្ង ់ទនី នៅ មនុ ពល្ 
ការ ប្កួត ន្ះ ចាប់ ផ្ដើម ។

ត្ យ៉ាង ណាក្ដី ក៏ ក្ុម ប្សុីល 

របស់គ្ូបង្វឹកលោក Tite នៅ ត្ មាន 
ក្ដ ីសងឃ្មឹ ស្ទើរត ្  ១០០ភាគ រយ ហើយ 
ក្នុង ការ បាន សិទ្ធិ ទៅចូលរួម ព្ឹត្តិ- 
ការណ៍  World Cup 2022 នៅ 
បទ្ស្ កាតា ដោយសរកពំងុ នា ំមខុ 
ដល់ ទៅ ១៣ ពិន្ទុ ពី លើ ក្ុម ល្ខ៥ 
កូឡុំប៊ី ព្ះ ក្ុម នៅ លើ គ្ ទាំង៤ 
ប្ចាំតំបន់ អាម្រិក ឡាទីន ន្ះ នឹង 
បាន  ឡើង ស្វ័យ ប្វត្តិ   រី ឯ ក្ុម ល្ខ៥ 
ត្ូវ ល្ង វគ្គ ចាញ់ ធ្លាក់ អន្តរ តំបន់ ។

បើទោះ បី ជា ក្ុម មិន ទទួល បាន 
ជយ័ ជម្នះ ក ៏ពតិ មន្ ក ៏លោក  Tite នៅ 
ត្ ពោល សរសើរ កីឡាករ  Neymar 
ដ្រ ដោយ លោក ប្ប់ ថា ៖ « Ney-
mar ធ្វើ បាន ល្អ ណាស់ ក្នុង នាម ជា 
អ្នក ដឹក នាំ ក្ុម នៅលើ ទីលាន ព្ះ  
គ្ ប្ប្ួល បាន យ៉ាង ប្សើរ ជាមួយ 
នងឹ វធិលីង្ របស ់កឡូុបំ៊ ីជាក្មុ ដល្ 
មាន គុណភាព ខាង តិចនិក ល្អ ជាង 
ក្ុម  ផ្ស្ង ៗ  ទៀត» ៕ AFP/VN

ថ្ង្អងា្គារ ទី១២ ែខតុលា ឆា្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងមីឡាន: ខ្ស្ប្យុទ្ធ 
Kylian Mbappe ទទួល បាន 
ការ ចាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាងខា្លាំង  
ជាមួយ នឹង ការ  មាន សួន រួម 
យ៉ាង ធ ំធង្ កយ្ ព ីបាន ស៊តុ   
គ្ប់ បាល់ ជ័យ ជម្នះឱ្យ  ក្ុម 
មាន់ គក បារាំង  ដ្ល ត្ូវ ក្ុម 
គោជល់ អ្ស្ប៉ាញ នាំ មុខ ១ 
គ្ប ់ មុន ពី ការ ប្កួត ក្នុង 
កម្មវិធី  Nations League វគ្គ 
ផ្ដាច់ ព្័ត្ កាល ពី ថ្ង្ អាទិត្យ 
នៅ ឯ ក្ុង មីឡាន ប្ទ្ស 
អុីតាលី ។ 

កីឡាករ  Mbappe មាន 
ឱកាស ស៊ុត បាល់ បញ្ចូល ទី 
ជាមួយ នឹង ការ នៅ សល់ ត្ 
ប្មាណ ជា ១០ នាទី ចុង- 
កយ្ ន ្ការ បក្តួ  ដើមប្ ី ជយួ 
ឱ្យ ក្ុម ជើង ឯក ពិភព លោក  
ឈ្នះ ពានរងា្វាន់ លីគ  សម្ប់ 
ក្ុម ជម្ើស ជាតិ  ប្ចាំ តំបន់ 
អឺរ៉ុប  ដោយ គ្ប់ បាល់ នះ 
កើត ឡើង បនា្ទាប់ ពី ខ្ស្ ប្យុទ្ធ 
Karim Benzema  បំប៉ាង  
សំណាញ់ ទី ឱ្យ ក្ុម  បារំាងតាម 
ស្មើ  ក្នុង រយៈ ព្ល ត្ ២នាទី 
ក្យពី    Mikel Oyarzabal 
ធ្វើ បាន សមច្ ឱយ្ អស្ប្៉ាញ នា ំ
មុខ ក្នុង នាទីទី ៦៤ ។

ជោគ ជ័យ ន្ះ នឹង មិន ត្ឹម- 
ត្ ជួយ បន្ធូរ បន្ថយ បាន ខ្លះ ៗ ពី 
ការ ឈឺ ចាប់    ដ្ល កើត ឡើង 
ដោយ សរ ការ ធ្លាក់ ច្ញ ពី 
ព្ឹត្តិការណ៍ Euro 2020 
កម្ ថ្វ ីជើង របស ់ក្មុ ជម្ើស- 
ជាតិ ស្វ៊ីស ប៉ុណ្ណោះ  ទ្ ត្ ថ្ម- 
ទាំង បងា្ហាញ ឱ្យ ឃើញ ថា ក្ុម 

ដ៏រឹង មាំ  បារាំង កំពុង ធ្វើ ដំណើរ 
ឆ្ពោះ ទៅ មុខ យ៉ាង ដូច ម្ដ្ច ? 

« ខ្ញុ ំពតិ ជា ចង ់ឈ្នះ ពាន រងា្វាន ់
ជាមួយ ក្ុម បារាំង ណាស់ 
ហើយ  ឥឡវូ ន្ះ វា សមច្ បាន 
ហើយ » ។ ន្ះ ជា សម្ដី  ដ្ល 
នយិយ ទៅ កាន ់ទរូទសស្ន ៍M6 
ពី សំណាក់  កីឡាករ Benze-
ma ដ្ល បាន វិល ត្ឡប់ មក 
បងា្ហាញខ្លនួ ជាមយួ ក្មុ ជម្ើស- 
ជាតិ  វិញ នៅ មុន ព្ឹត្តិការណ៍ 
Euro ចាប់ ផ្ដើម ។

កីឡាករវ័យ ៣៣ ឆា្នាំ Ben-
zema បាន បន្ថ្ម ថា ៖ « យើង 
បាន បងា្ហាញ ឱយ្គប្ ់គ្នាឃើញ នវូ 
ឥរិយបថ  ដ៏ រឹង មំា  ព្ះ ក្ុម 
ន្ះ គឺ រឹង មាំ ណាស់  ពោល ជា 
ក្ុម ដ្ល មិន ព្ម ចុះ ចាញ់ 

ឡើយ ហើយ យើង បាន បងា្ហាញ 
ឱ្យ ឃើញ នៅ ថ្ង្ ន្ះ ។ វា ជា 
សញ្ញា ន្ ក្ុម ដ៏ អស្ចារ្យ ដ្ល 
គ្មានការ ភ័យ ខា្លាច អត់ ធ្មត់ នឹង 
រង់ ចាំ  ឱកាស ដ៏ សម រម្យ » ។

ជាមយួ គ្នា ន្ះ គ្បូង្វកឹ របស ់
ក្ុម ដ្ល មាន រហស្សនាម ថា 
«Les Bleus» (ពណ៌ខៀវ) 
លោក  Didier Deschamps 
អាច ត្ូវ អរគុណ ជា ពិស្ស 
ចំពោះ កីឡាករ  Hugo Lloris 
ដល្ ការ បក្តួ មនិ ចា ំបាច ់បន្ត 
ដល់ វគ្គ បន្ថ្ម ម៉ាង ពិស្ស 
១៥នាទី ២ដង ដោយសរ ត្  
អ្នក ចាំ ទី រូប ន្ះ សង្គ្ះ បាល់ 
បាន យ៉ាង ល្អ ពី ការ ស៊ុត របស់ 
កីឡាករ Yeremi Pino ដ្ល 
ជា ឱកាស មាស ក្នងុ ការ ជយួ ឱយ្ 

ក្ុម អ្ស្ប៉ាញ តាម ស្មើ ក្នុង 
ម៉ាង បន្ថ្ម មាន របួស ។

ក្ុម បារាំង របស់ លោក  De-
schamps ពល្ ន្ះ  មនិទាន ់ 
ចាញ ់នៅ ឡើយ ទ ្២៥ ហ្គម្ ព ី
ការ ប្កួត នៅ គ្ប់ កម្មវិធី 
ទាងំអស ់ដោយ ធ្លាប ់ធ្វើ បាន ល្អ 
ជាង ហ្នឹង ត្ ម្ដង គត់ នៅក្នុង 
បវ្ត្តសិស្តរ្បសក់្មុ  កាល ព ី
ចន្លាះ ឆា្នាំ ១៩៩៤ និង ឆា្នាំ 
១៩៩៩ ។ 

ន្ះ ជាលើក ទី៧ ក្នុង ឆា្នាំ 
២០២១ ដ្ល បារាំង  គ្ច ពី 
បរាជ័យបាន ក្យ ត្ូវ ក្ុម គូ - 
ប្ជ្ងនាំ មុខ  ក្នុង នះ  រួម ទាំង 
ការ តាមពី ក្យ   ក្ុម ប្ល-
ហស្ុកិ  ក្នងុ វគ្គ ៤ ក្មុ ចងុ កយ្  
នៅមុនន្ះដ្រ៕ AFP/VN

កីឡាកររបស់ក្រមុបារំាងកំពុងលើកពានកម្មវិធីNationsLeagueក្រយឈ្នះអ្រស្រប៉ាញកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ។AFP

Messi(ឆ្វ្រងទី២)របស់អាហ្រសង់ទីនបានសុ៊តបាល់ព្រលប្រកួតទល់នឹងអុ៊យរូហ្គាយ។AFP

អាហ្សង់ទីនបំបាក់អុ៊យរូហ្គាយខណៈប្សីុលបាត់បង់កំណត់ត្១០០ភាគរយ

អីុតាលីឈ្នះប្លហ្ស៊ិក
ដើម្បីបញ្ចប់នៅល្ខ៣
ក្រុងទូរីន:ក្ុម ជម្ើស ជាតិ 

អីុតាលី ដណ្ដើម បាន ចំណាត់ - 
ថា្នាក់ ល្ខ៣ ក្នុង កម្មវិធី Na-
tions League កាល ពី ថ្ង្ 
អាទិត្យ ក្យ ពីយក ឈ្នះ 
ក្ុមប្លហ្សុិក  ២-១ ដ្ល ជា 
លទ្ធផល អាច ជួយ ឱ្យ លុប- 
លាងពី ការបាត់ បង់  កំណត់ ត្ 
មិន ចាញ់ សោះ របស់ ខ្លួន ។  

ការ ស៊ុត បាល់  ក្នុង លម្ហចូល 
ទី  យ៉ាង អស្ចារ្យ របស់ កីឡាករ 
Nicolo Barella ក្យ ការ- 
ប្កួត នៅ វគ្គ ទី២ ដំណើរ ការ 
ទៅ  ត្មឹ ត ្១នាទ ីនងិការ ស៊តុ 
បាល់ ប៉្ណាល់ទី បានសម្ច 
របស់   Domenico Berardi 
នៅ នាទីទី ៦៣ គឺ គ្ប់ គ្ន់  
ដើមប្ ីឱយ្ ក្មុ រហសស្នាម «Az-
zurri» (ពណ៌ខៀវ) មាន ជ័យ - 
ជម្នះ លើ ក្ុម ពណ៌ ទឹក ក្ូច  
ដ្ល គ្មាន វត្តមាន របស់ ខ្ស្- 
ប្យុទ្ធ Romelu Lukaku 
និងខ្ស្បម្ើ  Eden Hazard 
ដោយសរ  ត្ របួស ។

ក្ុម ជើង ឯក អឺរ៉ុប អីុតាលី 
ដ្ល ត្ូវ បាន ក្ុម គោជល់ 
អ្ស្ប៉ាញ យក ឈ្នះ ក្នុង វគ្គ 
៤ក្ុម ចុង ក្យ  កាល ពី យប់  
ថ្ង្ ពុធ និង ដ្ល ដំណើរ  មិន 
ចាញ់ សោះ របស់ ខ្លួន ៣៧ 
ប្កួត ត្ូវ បញ្ចប់ នះ បាន 
លង្ យ៉ាង មាន ជវីតិ ជវីា៉ា កម្ 
រស្មី ព្ះ អាទិត្យ ដ៏ ស្ស់ ស្អាត 
នៅ ឯ កីឡដ្ឋាន Allianz ក្នុង 
ក្ុង ទូរីន ត្ សំណាង មិន ល្អ 
របស់ ក្ុម ប្ល ហ្សុិក នៅ បន្ត 

កើត មាន ចាប់ តាំងពី ភា្លាត់ ឱ្យ 
បារាំង វាយ បក យក ជ័យ ជម្នះ  
នៅ នាទ ីចងុ កយ្  ក្នងុវគ្គ ពាក-់ 
កណា្ដាល ផ្ដាច់ ព្័ត្  កាល ពី ថ្ង្ 
ព្ហស្បតិ៍។

ខ្ស្ ប្យុទ្ធ Alexis Saele-
maekers ដល្ ចាប ់ផ្ដើម ចលូ 
លង្ ដណំាល ខស្ប្ម្ើ Kevin 
De Bruyne ខ្ស្ ប្យុទ្ធ 
Michy Batshuayi និង ខ្ស្- 
បម្ើ Yannick Carrasco 
សុទ្ធ ត្ បាន ស៊ុត បុក របារ ទី ដូច 
គ្នា មុន ព្លដ្លកីឡាករ 
Charles De Ketelaere 
អាច រក បាល់  ឱ្យ ក្ុម ហូឡង់ 
បាន នៅ ប្មាណ  ជា ៤នាទី 
ចប់ ការ ប្កួត។ 

វា ជា ថ្ង្ ប្កប ដោយ ភាព- 
វិជ្ជមាន សម្ប់ គ្ូបង្វឹក ក្ុម 
អុីតាលី លោក Roberto 
Mancini ដ្ល បាន មើល 
ឃើញ ថា កីឡាករ Federico 
Chiesa ជា តារា ដ៏ ល្ច ធ្លា 
នៅ តំបន់ ប្យុទ្ធ សម្ប់ ការ- 
សក ល្បង របស់ គត់ ។

« យើង ល្ង  ល្អ ណាស់  នៅ 
ថ្ង្ ន្ះ។ កីឡាករ Chiesa 
អាច លង្ បាន គប្ ់កន្លង្ ទាងំ- 
អស ់មនិ ថា ស្លាប ស្ដា ំឬ ឆ្វង្ ។ 
ថ្ង្ ន្ះ  គ្ ល្ង នៅ ស្លាប ឆ្វ្ង 
ហើយ គ្ ពិត ជា ធ្វើ  បាន  ល្អ 
ណាស់ ។ គ្ គឺ ជា កីឡាករ ដ៏ 
សំខាន់ មា្នាក់  » ។ គ្ូ បង្វឹក របស់ 
ក្ុម អីុតាលី លោក Mancini 
បាន ថ្លង្ទៅកាន ់ទរូទសស្នក៍្នងុ 
ស្ុក RAI ៕ AFP/VN

បារំាងលើកពានNations League



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  នារយៈពេលជាង២ឆ្នាំចុងកេយ
នេះកមុារីជាពន្លកតារាចមេៀងតារាសម្តេងនងិ
តារាម៉ដូេលជាប់សេសេឡាយពេះរាជវងេសពេះ-
នាងតូចនរោត្តម ជេនណា កំពុងតេមានរាសី
ឡើងខ្លាំងដោយទេង់ក្តោបបាននូវឱកាសជា-
ចេើនលើវិថីសិលេបៈស្ទើរគេប់ទមេង់ទាំងវិស័យ
សម្តេងភាពយន្តនិងចមេៀង។
ក្នុងឱកាសថ្ងេបុណេយភ្ជុំបិណ្ឌតាមគន្លង-

បេពេណីជាតិសាសនាឆ្នាំ២០២១កន្លងមក
ថ្មីៗនេះតាមរយៈផលិតកម្មអនឡាញNCJ
EmpireStudioពេះនាងតូចជេនណាបាន
ចេញអាល់ប៊ុមទី២នេចមេៀងទាំងបេភេទ-
អូរីជីណល និងចេៀងឡើងវិញបំពេអារម្មណ៍
បេិយមិត្តនារដូវកាលបុណេយភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ-
នេះដេលទទលួបានការគាទំេយ៉ាង-
ចេើនរួមមានបទ«អនូអើយអនូ»-
បទ «ភ្ជុំបិណ្ឌទំនៀមខ្មេរ»បទ
«វេចអនេសមភ្ជុ»ំបទ«ភ្ជុំបណិ្ឌចាំ
ស្នេហ»៍បទ«តាលងុផ្តោំស្នេហ»៍
និងបទ«ភ្ជុំបិណ្ឌជុំញាតិ»។
ពេះនាងតូចនរោត្តម-

ជេនណាដេលទេង់មានទេព-
កសលេយ និងដុងពីកំណើត
លើវិស័យសិលេបៈទាំងបុរាណ
នងិសមយ័ហើយចេះនយិយ
៥ភាសានិងមានពេះជន្ម៩
វសេសានៅឆ្នាំ២០២១នេះ
ទេង់បង្ហើរសារថា៖ «បទ-
«វេចអនេសមភ្ជុំ»ចេៀងឡើងវិញ
ដោយពេះនាងតូចនរោត្តម
ជេនណាជាសំនៀងដើម-
លោកសេីប៉េន រ៉ន និពន្ធ
បទនងិទនំកុចេៀងដោយ
លោកឯលប៉ុលណា។
សមូពកុម៉េបងប្អនូរកី-
រាយសា្តោបក់មេសាន្តនារដវូ
បុណេយភ្ជុំបិណ្ឌនេះសូមធ្វើ-
ដំណើរដោយសុខសបេបាយ
សំណាងល្អសុខភាពល្អ
សូមឱេយការជួបជុំបេកប-
ដោយភាពរីករាយតេកុំ
ភ្លេចពាក់មា៉ាស់ណាបង-
ប្អូន៣កុំ៣ការពារ»។
មនិតេប៉ណុ្ណោះពេះនាង

តូចក៏លេចវត្តមាន-
សម្ដេងខេសេភាពយន្តភាគ
២រឿងដេលផលិត-
ដោយសា្ថានីយទូរ-
ទសេសន៍សុីធីអិនគឺរឿង
«ទេពធីតាថ្កុលមាស»
នៅដើមឆ្នាំ២០២០

និងរឿង «នគរមាស»នៅដើមឆ្នាំ
២០២១នេះខណៈទាងំ២រឿងពេះ
នាងតូចសុទ្ធតេដើរជាតួអង្គឯក
ដោយរឿង១ពេះនាងសម្ដេង
ជាតួអង្គក្នុងវណ្ណៈខ្ពស់ និង
រឿង១ទៀតសម្ដេងជាតួអង្គ
កេខេសត់និងកមេសត់។
បើគិតមកតេឹមពាក់-

កណា្តាលឆ្នាំ២០២០មកពេះ
កតិ្តយិសពេះនាងតចូកពំងុតេ

បោះពួយឡើងជាលំដាប់លើវិថី
សិលេបៈទាំងចមេៀងនិងសម្តេង
ដោយគេឃើញពេះនាងជេនណា
លេចវត្តមានក្នុងការថតសេប៉ត
ពាណិជ្ជកម្មនានាជាតារាកិត្តិ-
យសសម្ពោធកម្មវិធីសង្គម
ជាញឹកញយថតកុននិងតេូវ
កេុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Cellcard-

ជេើសជាទូតសុច្ឆន្ទៈទៀតផង។
កាលពីឆ្នា២ំ០១៩បានបង្កើតនវូ

ភាពភា្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងតាមបណា្តាញ
សង្គមហ្វេសប៊ុកនិងយូធូបជាមួយ
នឹងសូរសំនៀងដ៏ពីរោះបកសេយ
បទ«ដួងចន្ទ»របស់កុមារីទើប
តេមានពេះជន្ម៧ឆ្នាំ ហើយ
ជាប់សេសេឡាយរាជវងេសខ្មេរ
គឺជាពេះនាងតូច នរោត្តម
ជេនណាដេលជាបុតេីទី
២អ្នកអង្គមា្ចាស់នរោត្តម
បុបា្ផារី និងតេូវជាចៅ-
សេីរបស់ពេះអង្គ-
មា្ចាស់នរោត្តម-
ចកេពងេស់៕
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ព្រះនាងតូច នរោត្តម ជ្រនណា 
កាន់ ត្រ ល្រចធ្លោ លើ វិថី សិល្របៈ 

ពេះនាងតូច នរោត្តម ជេនណា គេង ឈុត 
បេពេណី មាន ទង់ជាតិ ខ្មេរ ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

កីឡាករ ទូច ដេវីត បន មា៉ាត់ ទៅលើ សេត សារឹត ពេលបេកួត កាលពី ថ្ងេអាទិតេយ  ។ រូបថតសហការី

វី  សម្ភស្រស សម្រចការ សងសឹក  
ឯ  ទូច  ដ្រវីត ឡើង ទៅវគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ

យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញ: កីឡាករបេដាល់
សកលជមេើសជាតិ វី សម្ភសេស
(អេលីត សម្ភសេស)បាន
សមេចការសងសឹកទៅលើ
អតតីកឡីាករជមេើសជាតិផល
សោភ័ណ្ឌសមេប់ការជួបគា្នា
ដោយមនិបានតេៀមទកុកាលពី
ថ្ងេអាទិតេយ ក្នុងពេឹត្តិការណ៍
បេដាល់សកលUltimate
BoxingChampionship
2021ចំណេកទូចដេវីតបាន
យកឈ្នះលើកីឡាករជមេើស-
ជាតិដចូគា្នាគឺសេតសារតឹដើមេបី
ឡើងទៅកាន់វគ្គផ្តោច់ពេ័តេ។
តាមគមេងពីដំបូងឡើយ វី

សម្ភសេស តេូវដាក់ឱេយជួប ម៉ន
ពេហ្មមា៉ាញដើមេបីដណ្តើមបេក់
លានប៉នុ្តេដោយសារមន៉ពេហ្ម-
មា៉ាញមានបញ្ហាសខុភាពអ៊ចីងឹ
គណៈកម្មការ បានលើកពេល
ទៅសបា្តោហ៍ទី៤វិញហើយដាក់
សម្ភសេស ឱេយបេកួតជាមួយជើង-
ខ្លាងំផលសោភណ័្ឌក្នងុឋានៈជា
គូឯកផងនិងជាគូសងសឹកផង
ហើយការបេកតួជនំសួនេះមាន
លក្ខណៈជក់ចិត្ត ជាងគូណាៗ 
ទាំងអស់។
តាមរយៈការសងសឹកជើង-

ខ្លាំងកណា្តាប់ដេរហ័ស ផល
សោភ័ណ្ឌបានសមេចនេះតេូវ
បានគេកត់សមា្គាល់ថាវីសម្ភសេស
មួយរយៈនេះកំពុងតេមាន
សមត្ថភាពវិជា្ជាគុនល្អ ទាំងផ្នេក

បេដាល់គុនខ្មេរ និងបេដាល់
សកលខណៈពេលអ្នកទាំង២
នេះកំពុងបេកួតគា្នា គឺមានអ្នក-
ទសេសនាតាមផេចផ្លូវការរបស់
សហព័ន្ធកីឡាបេដាល់សកល
កម្ពុជារហូតដល់37K។
ជុំវញិការបេកតួនេះវីសម្ភសេស

បាននិយយ កេយការបេកួត
ថា៖ «ការជួបគា្នាជាថ្មីនេះផល
សោភ័ណ្ឌមិនមានអ្វីប្លេកនោះ
ទេ គឺនៅល្អដដេលគេន់តេ
កមា្លាំងរបស់គាត់ហាក់សេុតចុះ
ជាងមុនៗ បន្តិចតេបច្ចេកទេស
នងិទចិនកិនៅតេល្អ»។ចំណេក
ផលសោភ័ណ្ឌនិយយថា៖«ខ្ញុំ
ចាញ់លើកនេះអស់ចិត្ត ពេះ
អាចចាញ់កមា្លាំងគេមេន ហើយ
ម៉េយាងទៀតខ្ញុំខនបេកួតសកល
យូរគឺរាងគាំងៗផងដេរ»។
ចំណេកកីឡាករជមេើសជាតិ

បេដាល់សកលកម្ពជុាទចូដេវតី
បានយកឈ្នះលើកីឡាករសេត
សារឹតដោយពិន្ទុដាច់ក្នុងឋានៈ
ជាគូដណ្តើមបេក់លានលើ
បេភេទទម្ងន់៦៣,៥គីឡូកេម
ហើយតាមលទ្ធផលនេះទូច
ដេវីតតេូវឡើងទៅវគ្គផ្តោច់ពេ័តេ
ដោយរង់ចាំការបេកួតគា្នារវាង វី
សភុស័នងិមា៉ាងពេហ្មមា៉ាញនា
សបា្តោហ៍ទី៤ ថ្ងេទី២៤ ខេតុលា
ឆ្នាំ២០២១ខងមុខ។
ទាក់ទងនឹងបេកួតនេះទូច

ដេវីត និយយថា៖ «ការបេកួត
នៅជុំទី២(វគ្គផ្តោច់ពេ័តេ)ទោះ
តេូវប៉ះ ម៉ន ពេហ្មមា៉ាញឬ វី

សម្ភសេសគឺសុទ្ធតេខ្លាំងលំបាក
នងឹរកលេបិចកលយកឈ្នះដចូគា្នា
តេការហ្វឹកហាត់បន្ត ខ្ញុំនៅតេ
ខំបេឹងជានិច្ច»។
ចំណេកលោកប៊ុយសុភ័ណ្ឌ

អ្នករៀបចំការបេកួតនេះ បាន
បេប់ថា៖«យើងសង្កេតឃើញ
ថាការបេកតួលើកនេះមានភាព-
ទាក់ទាញក៏ដូចជាមានការគាំ
ទេកាន់តេចេើនលើសពីសបា្ដាហ៍
មុនៗពេះនៅសបា្តោហ៍នេះ
យើងបានរៀបចំកីឡាករបេកួត
ដណ្តើមបេក់លាន គូឯកនិង
គូពិសេសសរុប៦គូ ដេល
កីឡាករជើងចាស់ប៉ះជាមួយ
កីឡាករយុវជនថ្មីៗមានភាព-
ទាក់ទាញខ្លាំងជាមុនៗ»។
អគ្គលេខធិការសហព័ន្ធ

កីឡាបេដាល់សកលកម្ពុជា
លោកប៊យុសភុណ័្ឌបានបន្ថេម
ថា៖«យើងសង្កេតឃើញថា
មានអ្នកគាំទេចេើន តាមរយៈ
ការផេសាយផ្ទាល់លើផេចផ្លូវការ
របស់សហព័ន្ធកីឡាបេដាល់-
សកលកម្ពជុានងិផេចដេគូមយួ
ចំនួនទៀតហើយតាមពិត នៅ
សបា្តោហ៍នេះយើងតេៀមរៀបចំ
២គូ សមេប់គូដណ្តើមបេក់
លានប៉ុន្តេដោយសារកីឡាករ
មា៉ាងពេហ្មមា៉ាញមានបញ្ហា
សខុភាពទើបពនេយារពេលដចូ្នេះ
វី សម្ភសេស នឹងឡើងមកបេកួត
ជាមួយមា៉ាងពេហ្មមា៉ាញនេគូ-
ដណ្តើមបេក់លានសមេប់
សបា្តោហ៍ទី៤»៕

តារា ចមេៀង  មូ៉ដេល  ជាសេសេឡាយរាជ វងេស  
ពេះនាងតូច នរោត្តម ជេនណា។ ហ្វេសប៊ុក
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