
ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ៣០៤៤ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

លោកស ខេង៖ការ-
បង្កើតចេកចេញ-
ចូលតេ១ អាចកាត់- 
បន្ថយអំពើពុករលួយ

ការ បេមូល  ចំណូល 
មិន មេន សារ ពើពន្ធ 
ពី វិស័យ រ៉េ កើន ឡើង  
ជាង ២៧ ភាគរយ 

លោកហុ៊ន សេន  និង 
លោកផនខំា វីផាវ៉ាន់  
ពិភាកេសា  ពីកិច្ច សហ - 
បេតិបត្តកិារទ្វេភាគី 
បញ្ហា តំបន់  និងអន្តរជាតិ

ឡាយ  សា មាន

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួមហាផ្ទ្រ
លោកសខ្រងអះអាងថាការ-
បង្កើតឱ្រយមានការិយាល័យច្រក
ច្រញ-ចូលត្រ១អាចរួមចំណ្រក
កាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិង
បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុង
ការបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់
ពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន ហើយលោក
បានបញ្ជាក់ថានឹងជំរុញឱ្រយបង្កើត
នៅគ្រប់ស្រុកទូទាំងប្រទ្រស។
ការអះអាងន្រះបានធ្វើឡើងក្នងុ

ឱកាសរដ្ឋមន្ត្រី...តទៅទំព័រ ៦

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជាទទួលបាន
ប្រក់ប្រមាណ២៤លានដលុា្លារ
ពីចណំលូមនិម្រនសារពើពន្ធពី
វិស័យរ៉្រ ក្នុងរយៈព្រល៩ខ្រ
ឆ្នាំ២០២១កើន២៧ភាគរយ
បើធៀបនងឹរយៈព្រលដចូគ្នាឆ្នាំ
២០២០។ន្រះបើយោងតាម
ក្រសួងរ៉្រនិងថាមពល។
ទនិ្ននយ័ដ្រលភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ទើប

ទទលួបានបងា្ហាញថាចាប់ពីខ្រ
មករាដល់ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២១
កម្ពុជាប្រមូលចំណូលមិនម្រន
សារពើពន្ធពីវសិយ័រ៉្របានចនំនួ
៩៨៤៦០លានរៀល(២៤,២១
លានដលុា្លារ)កើន២៧ភាគរយ
បើធៀបនងឹរយៈព្រលដចូគ្នាឆ្នាំ
២០២០ដ្រលមានត្រឹម៧៧
៤៨៩,២៤លានរៀល(១៩,០៥
លានដលុា្លារ)។ចណំលូប្រមលូ
បានន្រះគឺស្មើនងឹ៩៦ភាគរយ
ន្រច្របាប់ថវកិាឆ្នាំ២០២១ដ្រល
គ្រងនឹងប្រមូលឱ្រយបាន១០២
៤០០លានរៀល(ស្មើ២៥,១៨
លានដុលា្លារ)។
លោកអឹុងឌីប៉ូឡាអគ្គនា-

យកន្រ...ត ទៅទំព័រ ១០

រី ស៊ចាន់

ភ្នំពៃញៈ នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ
លោកផនខំាវីផាវ៉ាន់(Phan-
khamViphavanh)បានមក
បំព្រញទស្រសនកិច្ចផ្លូវការនៅ
កម្ពុជា រយៈព្រល២ថ្ង្រចាប់ពី
ថ្ង្រទ២ី៩ដល់ថ្ង្រទ៣ី០ខ្រវចិ្ឆិកា
តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រន។
ក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុន
ស្រនភាគី...តទៅទំព័រ ៦

កេមុការ ងារ ចំនួន៦កេមុ បាន ចុះ សេវ ជេវ 
ការទន្ទេនដីពេលិចទឹកនៅបឹងទន្លេសាប ខណៈ ដីជាង២ ០០០ ហិកតា តេវូ  ដកហូត 

ឡុង គីមមា៉ារីតា

កំពង់ឆ្នាំងៈក្រសួងរៀបចំ-
ដ្រនដី នគរូបនីយកម្មនិង
សណំង់បានបង្កើតក្រមុការងារ
ចំនួន៦ក្រុមចុះស្រវជ្រវការ-

ទន្ទ្រនដីព្រលិចទឹកនៅតំបន់
បឹងទន្ល្រសាបក្នុងខ្រត្តទាំង៦
ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបាន
ដឹកនាំក្រុមការងារចុះដកហូត
ដីជាង២០០០ហិកតាក្នងុខ្រត្ត
កំពង់ឆ្នាងំក្នងុចំណោមដីព្រ

រាប់មុឺនហិកតាដ្រលត្រូវបាន
រំលោភបំពានក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងមកន្រះ។
វិធានការនៅថ្ង្រទី២៩វិច្ឆិកា

បានធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីលោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រនបញ្ជា

ឱ្រយអាជា្ញាធរខ្រត្តជុំវិញបឹង-
ទន្ល្រសាបនិងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
រួមគ្នាបង្ក្របបទល្មើសកាប់-
ទន្ទ្រនព្រលិចទឹកយកដីនិង
បញ្ជាឱ្រយចាប់ខ្លួនភា្លាមៗដោយ
ដកហូត...តទៅទំព័រ  ៤

ម៊ំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ ថា្នាក់ដកឹនាកំពំលូៗ
ន្ររាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោ-
បាយនិងអង្គការសង្គមសុីវិល
បានសម្ត្រងការសោកសា្តាយ-

ស្រណោះអាឡោះអាល័យជា
ពន់ព្រកចំពោះការសោយទិវង្គត
របស់សម្ត្រចក្រុមព្រះនរោត្តម
រណឫទ្ធិខណៈដ្រលលោកញឹក
បុ៊នឆ្រប្រធានគណបក្រសខ្ម្រររួប-
រួមជាតិដ្រលធា្លាប់ជាមនុស្រស

ជំនិតរបស់ព្រះអង្គបានអធិប្របាយ
ថាទ្រង់«ជាមនុស្រសដ្រលមាន
ព្រះទយ័ល្អណាស់លោកចលូ-
ចិត្តកូនចៅព្រះអង្គលោកបាន
ជួយកសាងសមិទ្ធផលច្រើន
ជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើផ្លូវ ជីក-

អណ្តូងនិងជួយដល់ពលរដ្ឋ
ក្រីក្រជាច្រើនផងដ្ររ»។
សម្ត្រចក្រុមព្រះនរោត្តម

រណឫទ្ធិដ្រលជាព្រះប្រធាន
គណបក្រសហ្វុ៊នសុិនបុិចនិងជា
ព្រះប្រធានក្រមុឧត្តមប្រកឹ្រសាផា្ទាល់

ព្រះមហាក្រសត្របានសោយ-
ទិវង្គតកាលពីថ្ង្រទី២៨ខ្រវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០២១នាទីក្រុងបា៉ារីស
ប្រទ្រសបារាំងក្នុងព្រះជនា្មាយុ
៧៧ព្រះវស្រសាដោយព្រះរោគ-
ពាធ។...តទៅទំព័រ ២

ថ្នាក់ ដឹកនំា និងឥសេសរជននានា   សម្តេងការសោកសា្តាយការសោយ ទិវង្គតរបស់សម្តេចកេមុពេះ 

គ្លនិីកអូរ៉េនឃេនស័រទទួលព្យាបាលជំងឺមហារីក
ដោយបេើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ បើកសម្ពោធនៅថ្ងេនេះ

សូមអានទំព័រ

៩ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច

លោកនយករដ្ឋ មន្តៃហ៊៊ីន សៃន និងលោកផនខំា វីផាវ៉ាន់ នយករដ្ឋ មន្តៃឡីាវ នៅ វិមានសន្ដភិាព កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថតSPM



តពីទំព័រ១...លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រនបានផ្ញើសារលិខិតរំល្រក-
ទកុ្ខភ្លាមៗដោយតាមរយៈសាររលំ្រក-
ទុក្ខលោកបានលើកឡើងថាការ-
សោយទិវង្គតរបស់សម្ត្រចក្រុមព្រះ-
នរោត្តមរណឫទ្ធិជាការសង្វ្រគសោក-
សា្តាយស្រណោះអាឡោះអាល័យ
ស្ទើររកទបីផំតុគ្មានព្រះការបាតប់ង់
សម្ត្រចក្រុមព្រះគឺជាការបាត់បង់
ព្រះរាជឥស្រសរជនក្នុងព្រះរាជវង្រសដ៏
ល្អឆ្នើម១ព្រះអង្គ។
ចំណ្រកលោកសខ្រង រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសងួមហាផ្ទ្រកប៏ានចលូរមួរលំ្រក-
ទុក្ខដោយលោកបានលើកឡើងថា
ការយាងសោយព្រះទិវង្គតរបស់សម្ដ្រច-
ក្រុមព្រះមិនត្រឹមត្រជាការបាត់បង់
សមាជិកព្រះរាជវង្រសានុវង្រសដ្រលជា
បញ្ញវន្តដ៏ឆ្នើម១ព្រះអង្គប៉ុណោ្ណោះទ្រ
ប៉ុន្ត្រក៏ជាការបាត់បង់នូវឥស្រសរជន-
ជាន់ខ្ពស់១រូបដ្រលធ្លាប់បានបូជា
កមា្លាំងព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញា-
ញាណមិនខ្លាចនឿយហត់ចូលរួម
ចំណ្រកយា៉ាងសកម្មបម្រើក្នងុបុព្វហ្រតុ
ជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្រសត្រ។
រឯីលោកសមរង្រសុបី្រធនស្តទីីអតីត

គណបក្រសសង្គ្រះជាតិបានសរស្ររ
នៅលើហ្វ្រសប៊កុរបស់លោកថា៖
«ព្រះអង្គមា្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិជា
ម្រដឹកនាំចលនាតស៊ូ១រូបគួរឱ្រយ
គោរពពចីងុទសវត្រសរ៍ឆ្នាំ១៩៨០ដល់
ការបោះឆ្នាតរៀបចំដោយអង្គការ
សហប្រជាជាតិក្នុងខ្រឧសភ ឆ្នាំ
១៩៩៣។ខ្ញុំសូមសម្ត្រងការគោរព
ចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គ»។
ជាមួយគ្នាន្រះលោកកឹមសុខ

ប្រធនអតតីគណបក្រសសង្គ្រះជាតិក៏
បានផ្ញើសារចូលរួមរំល្រកទុក្ខចំពោះ
ការសោយទិវង្គតរបស់សម្ត្រចក្រុម-
ព្រះផងដ្ររ។លោកសរស្ររថា៖«ទូល-
ព្រះបង្គខំ្ញុំមានស្រចក្តីរន្ធត់ក្រល្រងនងិ
សូមចូលរួមរំល្រកព្រះមរណទុក្ខជាមួយ
ព្រះអង្គមា្ចាស់ក្រសត្រី ជាព្រះជាយា
ព្រះរាជបុត្របុត្រីនិងសមាជិក-
សមាជកិាគណបក្រសហ៊្វនុសុនិបុចិដោយ
ក្តីសង្វ្រគសា្តាយស្រណោះអាឡោះ-
អាល័យជាអន្រកចំពោះការបាត់បង់
សម្ត្រចក្រមុព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិដ្រល
ជាព្រះសា្វាមីព្រះបិតានិងជាព្រះប្រធន
ជាទីគោរពស្រឡាញ់បំផុត»។
លោកញឹកប៊ុនឆ្រប្រធនគណ-

បក្រសខ្ម្រររួបរួមជាតិ(KNUP)ជាមនុស្រស
ដ្រលធ្លាប់មានភពស្និទ្ធសា្នាលនិង
បានរួមដង្ហ្រជាមួយនឹងសម្ត្រចក្រុម-
ព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិតាំងពីទសវត្រសរ៍
ទី៨០ក៏បានសម្ត្រងការសោកសា្តាយ
និងក្តីស្រណោះចំពោះការសោយ-
ទិវង្គតរបស់សម្ត្រចក្រុមព្រះនរោត្តម
រណឫទ្ធិផងដ្ររ។
លោកបានថ្ល្រងប្រប់ ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

កាលពីថ្ង្រទី២៩ខ្រវិច្ឆិកាថា ៖ «ខ្ញុំ
មានការសោកសា្តាយនិងស្លុតសា្មារតី
ជាទីបផំតុដោយសារខ្ញុំធ្លាបប់ានចលូ-
រួមដង្ហ្រព្រះអង្គតាំងពីទសវត្រសរ៍៨០

កាលពីនៅតស៊ូម្ល្រ៉ះ។ដូចន្រះហើយ
ខ្ញុំបានដង្ហ្រលោកមករហូតដល់
ឆ្នាំ១៩៩៣និងបន្តជាហូរហ្រមក
ទោះជាធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយគ្នា
កដ៏ោយ»។លោកប៊នុឆ្របានរៀបរាប់
ឱ្រយដងឹទៀតថាមនុព្រលដ្រលសម្ត្រច-
ក្រុមព្រះសោយទិវង្គតលោកបាន
ឃើញរូបរបស់ព្រះអង្គត្រតាមរយៈ
របូថតប៉ណុោ្ណោះហើយសខុភពរបស់
ព្រះអង្គមានភពទ្រឌុទ្រមផងដ្ររ។
លោកមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតជាខ្លាំង
ដោយសារលោកបានចូលរួម និងធ្វើ-
ការជាមួយសម្ត្រចក្រុមព្រះ ប្រមាណ
ជា៣០ឆ្នាំមកហើយ។
លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖«ខ្ញុំ

បានជួបលោកថ្ង្រចុងក្រយនៅថ្ង្រទី
១៣កញ្ញា២០១៩មុនលោកចាក-
ច្រញទៅព្រយាបាលព្រះរោគនៅប្រទ្រស
បារាំង។យើងចង់ឱ្រយគណបក្រសខ្ម្ររ

របួរមួជាតិនងិគណបក្រសហ្វុន៊សុនិបុចិ
រួបរួមគ្នា។ប៉ុន្ត្រការរួបរួមន្រះមិនទៅ-
មុខដោយសារត្រច្រះត្រមានបញ្ហា
យើងមានការសោកសា្តាយ។បំណង-
ប្រថា្នារបស់លោក គឺចង់ឱ្រយកូនចៅ
រាជានយិមមានការរួបរួមគ្នាឡើងវិញ
ប៉ុន្ត្រដោយសារត្រមានអ្នកចង់រួបរួម
និងអ្នកប្រឆំងមិនឱ្រយរួបរួម»។
លោកប៊នុឆ្របញ្ជាកថ់ា៖«សម្ត្រច-

ក្រុមព្រះចង់ឱ្រយកូនចៅមានការរួបរួម
ជួបជំុគ្នាឡើងវិញបុ៉ន្ត្រយើងធ្វើអត់បាន
មកដល់ថ្ង្រន្រះ។យើងមានការសោក-
សា្តាយចំណុចន្រះ»។
ចាបត់ាងំពីសម្ត្រចក្រមុព្រះនរោត្តម

រណឫទ្ធិយាងទៅព្រយាបាលព្រះរោគ
នៅប្រទ្រសបារាំងលោកញឹកប៊ុនឆ្រ

មិនដ្រលបានជួបនិយាយគ្នាល្រង
ជាមយួនងឹព្រះអង្គតាមរយៈទរូសព័្ទឬ
វីដ្រអូអនឡាញនោះឡើយ។
លោកញឹកប៊ុនឆ្របានលើកឡើង

នវូរឿងហ្រតុមយួដ្រលលោកនងិអ្នក
ដ្រលនៅក្រប្ររព្រះអង្គនឹកសា្មានមិន-
ដល់គឺនៅមុនថ្ង្រទី១៣ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ
២០១៩មុនថ្ង្រដ្រលលោកញឹកបុ៊នឆ្រ
ចលូគល់លោកនៅដណំាក់វាលស្របវូ
គឺសម្ត្រចក្រមុព្រះមនិអាចមានបន្ទលូ
(និយាយ)បានទ្រ។ប៉ុន្ត្រនៅព្រល
ដ្រលបានជួបលោកព្រះអង្គប្ររជា
អាចមានបន្ទូលបាន។
លោកបានប្រប់ទៀតថា៖«ព្រល

ហ្នឹងខ្ញុំទៅទីនោះដោយមានកិច្ចការ
ផ្រស្រងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាលោកគង់
នៅទីនោះដ្ររត្រលោកបានឮសំឡ្រង
របស់ខ្ញុំលោកក៏បានយាងច្រញពី
បន្ទប់ខងក្រយហើយព្រលនោះ

ព្រះអង្គអាចមានព្រះបន្ទលូបានទំាង-
អស់ថ្ង្រនោះហើយគ្រប់គ្នាមានការ-
ងឿងឆ្ងល»់។លោកញកឹប៊នុឆ្រថា៖
«ប្រហ្រលជាលោកឃើញខ្ញុំលោក
នឹកឃើញហើយលោកសប្របាយព្រះ-
ទ័យលោកមានបន្ទូលបានឡើងវិញ
ទាំងអស់ដោយសារកាលមុនព្រល
ជួបខ្ញុំមានអ្នកទៅគល់លោកត្រ
លោកមានបន្ទូលមិនបានច្រើនគឺ
បានត្រ១មា៉ាត់»។
ទាក់ទងនឹងព្រះសពរបស់សម្ត្រច-

ក្រមុព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិលោកញឹក
ប៊ុនឆ្រមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាន
ណាមួយច្របាស់ថាតើអាចនឹងយាង
ដង្ហ្រមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នៅព្រលណានោះទ្រប៉ុន្ត្រលោកគិត

ថាសពព្រះអង្គនឹងត្រូវដង្ហ្រមកកាន់
ប្រទ្រសកំណើតក្នងុព្រលឆប់ៗ ន្រះ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ព្រះសពលោក

ត្រូវត្រដង្ហ្រមកហើយ ដោយសារ
កម្ពជុាជាប្រទ្រសកណំើតរបសល់ោក
ហើយលោកក៏មានតួនាទីជាព្រះប្រធន
ក្រុមឧត្តមប្រឹក្រសាផ្ទាល់ព្រះមហាក្រសត្រ
នងិជាអតតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រប្រទ្រស
កម្ពុជាផងដ្ររ»។
ព្រះអង្គមា្ចាស់នរោត្តមចក្រវុធ

ព្រះប្រធនស្តទីីគណបក្រសហ្វុន៊សិុនបិុច
ក៏បានជូនដំណឹងពីការសោយទិវង្គត
របស់ព្រះអង្គទៅដល់ថា្នាក់ដឹកនាំ
សមាជិក-សមាជិកាគណបក្រស និង
សាធរណជនផងដ្ររ។ព្រះអង្គមា្ចាស់
នរោត្តមចក្រវុធបានបញ្ជាក់ផងដ្ររ
ថា៖«ព្រះសពសម្ត្រចក្រមុព្រះនរោត្តម
រណឫទ្ធិ នឹងត្រូវយាងដង្ហ្រមកកាន់
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាក្នងុព្រលដ៏ខ្លី
ខងមុខន្រះ»។
នាព្រឹកថ្ង្រទី២៩ខ្រវិច្ឆិកាព្រះអង្គ-

មា្ចាស់នរោត្តមចក្រវធុនងិថា្នាកដ់កឹនាំ
គណបក្រសបានយាងនិងអញ្ជើញ
ប្ររព្ធបុណ្រយទក្ខិណានុប្របទានថា្វាយ
ដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ត្រចក្រុមព្រះ
នរោត្តមរណឫទ្ធិនាវត្តបទុមធម្មយុត្ត
ក្នុងរាជធនីភ្នំព្រញ។
រីឯលោកក្រវ រ៉្រមីប្រធនគណៈ-

កមា្មាធិការសិទ្ធិមនុស្រសកម្ពុជាក៏បាន
បង្ហាញពីអារម្មណ៍តក់ស្លុតយា៉ាងខ្លាំង
បនា្ទាប់ពីដឹងថាសម្ត្រចក្រុមព្រះបាន
សោយទិវង្គត។លោកបានសរស្ររ
លើបណា្តាញសង្គមហ្វ្រសប៊ុកថា ៖
«នកឹឃើញអនសុ្រសាវរយីល៍្ៗអ ជាច្រើន
និងនឹកឃើញនូវភពខុសគ្នាន្រទស្រសន:
មួយចំនួនក៏ទូលបង្គំនៅចាំថាទូល-
បង្គំនៅត្រធ្លាបជ់ាកនូចៅរបស់ព្រះអង្គ
ដ្រលមិនអាចបំភ្ល្រប្រវត្តិសាស្ត្របាន
ទ្រ»។លោកក្រវរ៉្រមីបានបន្ថ្រមថា
លោកធ្លាប់បានសងគុណព្រះអង្គវិញ
នៅព្រលដ្រលព្រះអង្គជាប់និរទ្រស
នៅឆ្នាំ១៩៩៧និងក្រយមកទៀត

ព្រះអង្គគង់នៅប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុី មុន
ឆ្នាំបោះឆ្នាត២០០៨។លោកបាន
បញ្ជាក់ថា៖«អ្នកណាក៏ដោយមិនអាច
គ្រចពីស្រចក្តីសា្លាប់បានឡើយគ្រន់-
ត្រទៅមុននិងក្រយត្រប៉ុណោ្ណោះ»។
ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររលោកមឿន

ឈានណារិទ្ធនាយកវទិ្រយាសា្ថានកម្ពជុា
សម្រប់ការសកិ្រសាផ្ន្រកពត័ម៌ានកប៏ាន
លើកឡើងដ្ររថាសម្ត្រចក្រុមព្រះ
នរោត្តម រណឫទ្ធិ ជាមនុស្រសដ្រល
យល់ច្របាស់ពីសង្គមប្រជាធិបត្រយ្រយ
ហើយព្រះអង្គត្រងត្រឱ្រយតម្ល្រលើ
ស្ររីភពបញ្ច្រញមតិ ក៏ដូចជាស្ររី-
ភពសារព័ត៌មានដោយសារព្រះ-
អង្គជាសាស្តា្រចារ្រយច្របាប់នៅប្រទ្រស
បារាំងហើយព្រះអង្គបានរស់នៅ
ក្នុងប្រទ្រសបារាំងដ្រលជាប្រទ្រស
កាន់លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ។
លោកបានប្រប់ថា៖«ដូចន្រះការ-

ងររបស់អ្នកកាស្រតនៅក្នងុអំឡុងព្រល
ដ្រលព្រះអង្គជាព្រះប្រធនគណបក្រស
ហ្វុ៊នសុិនបុិចព្រលព្រះអង្គនៅជា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីទ១ីនងិនៅព្រលដ្រល
ព្រះអង្គជាព្រះប្រធនរដ្ឋសភយើង
ឃើញថាព្រះអង្គត្រងត្រផ្តល់ឱកាស
និងផ្តល់សិទ្ធិព្រញល្រញដល់អ្នក-
សារព័ត៌មានក្នុងការសមា្ភាសនិងចុះ
យកព័ត៌មានផ្រស្រងៗ»។
លោកមឿនឈានណារិទ្ធបាន

បន្ថ្រមថាព្រះអង្គជាមនុស្រសគំរូមួយ
ក្នុងការដឹកនាំដ្រលលើកតម្កើងនូវ
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងស្ររីភព
បញ្ច្រញមតិក៏ដូចជាស្ររីភពសារ-
ពត័ម៌ាន។ក្នងុនាមជាអ្នកសារពត័ម៌ាន
ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានក្តី-
សោកសា្តាយនិងក្តីអាឡោះអាល័យ
សម្រប់ការបាត់បង់ព្រះអង្គ។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ដូចពាក្រយចាស់

ពោលថាស្លកឹឈើជ្រះុមិនឆ្ងាយពីគល់
គឺព្រះអង្គមានសនា្ដានចតិ្តទកឹចតិ្តនិង
អាកប្របកិរិយា មិនខុសពីបិតារបស់
ព្រះអង្គទ្រដ្រលព្រះអង្គត្រងត្រមាន
ភពជតិស្នទិ្ធនងិមនិមានការរសីអើង
ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទ្រ»។
គួររំឭកផងដ្ររថាសម្ត្រចក្រុមព្រះ

នរោត្តម រណឫទ្ធិអាចនិយាយភសា
ខ្ម្ររបារំាងនិងអង់គ្ល្រសបានយា៉ាងសា្ទាត់
ហើយព្រះអង្គមានសញ្ជាតិ២គឺខ្ម្ររ
នងិបារាងំដ្រលទទលួបាននៅក្នងុឆ្នាំ
១៩៧៩។ព្រះអង្គចលូចតិ្តសា្តាប់តន្ត្រី
នងិមើលលោ្ខោនឬខ្រស្រភពយន្តកប៏៉នុ្ត្រ
នៅក្នុងបទសមា្ភាសឆ្នាំ២០០១
ព្រះអង្គបានពពិណន៌ាអពំីខ្លនួទ្រង់ថា
ខ្វះទ្រពកោសល្រយខងសិល្របៈមិនដូច
ព្រះបិតារបស់ទ្រង់ឡើយ។នៅឆ្នាំ
២០០២ព្រះអង្គបានផលតិនងិដកឹនាំ
ខ្រស្រភពយន្តមយួដ្រលមានរយៈព្រល
៩០នាទីដ្រលមានចំណងជើងថា
«រាជាបុរី»ដ្រលត្រូវបានថតនៅ
ប្រសាទអង្គរវត្ត។
សម្ត្រចក្រុមព្រះនរោត្តម រណឫទ្ធិ

គឺជាព្រះរាជបុត្រទី២ របស់ព្រះបាទ
នរោត្តមសីហនុ និងត្រូវជាព្រះរាម
មាតាទីទ្រន្រព្រះមហាក្រសត្រកម្ពុជា
បច្ចុប្របន្នព្រះករុណាព្រះបាទសម្ត្រច
ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី៕
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ថ្នាក់ដឹកនំា...

សម្ដេចកេមុពេះនរោត្តមរណឫទ្ធិកាលពីឆ្នាំ២០១៧។រូបថតហ្រងជីវ័ន

នឹកឃើញអនុសេសាវរីយ៍ល្អៗជាចេើននិង
នឹកឃើញនូវភាពខុសគ្នានេទសេសនៈមួយចំនួន
ក៏ទូលបង្គំនៅចាំថាទូលបង្គំនៅតេធ្លាប់ជាកូនចៅរបស់
ពេះអង្គដេលមិនអាចបំភ្លេបេវត្តិសាស្តេបានទេ។
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អ្នកគំាទ្រ ផ្លោងសម្ដដីាក់គា្នា ក្រយលោកកឹម សុខា ប្រ ប់លោកសម រង្រសី៊ ឈប់យកឈ្មោះខ្លនួទៅប្រើ
នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ កៃុម អ្នកគាំទៃ លោក 
សម រងៃសី៊  និង លោក កឹម សុខា  
បានបញ្ចៃញ មតិ យកតៃូវ  និង 
ផ្លោង សម្តី តាម បណ្តាញ សង្គម  
គាំទៃ សកម្មភាព មៃដឹកនាំ រៀងៗ  
ខ្លួន  កៃយពី លោក កឹម សុខា  
បានបៃកាស  និង អំពាវនាវ ដល់ 
ដៃគូ នយោបាយ របស់ខ្លួន  លោក 
សម រងៃសី៊  កុំឱៃយ យក ឈ្មោះ របស់ 
លោក ទៅ បៃើ បៃស់  ដើមៃបី កៃង- 
ចំណៃញ  និង ផល បៃយោជន៍។

លោក មុត ចនា្ថា  មនុសៃសស្និទ្ធ  
នឹងលោក កឹម សុខា  សរសៃរ លើ 
ទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក របស់ លោក  នៅ 
ថ្ងៃទ២ី៩  វចិ្ឆកិា ថា  លោក សម រងៃសី៊  
ខ្លួនឯង ជាអ្នក  ដៃលបាន រុះរើ ផ្ទះ 
សង ់រមួគា្នាជាមយួ លោក កមឹ សខុា  
នងិ វៃចបង្វៃច ចុះ ចៃញព ីផ្ទះ ដោយ 
បើកចហំ   ទៅ កសាង ផ្ទះ ថ្ម ីជាមយួ 
អតីត គៃួសារ វិញ  គឺ  «គណបកៃស 
ភ្លើង ទៀន» ដៃល តៃូវបា នធ្វើ- 
សមាជ កាលពី ថ្ងៃទី២៧  ខៃវិច្ឆិកា  
ឆ្នាំ២០២១។ លោក មុត ចនា្ថា  
បន្តថា  លោក កឹម សុខា  ស្នើឱៃយ 
លោក  សម រងៃសី៊  និង កៃុម របស់ 
គាត ់បញៃឈប ់យក ឈ្មោះ នងិ របូថត 
របស ់គាត ់ទៅបៃើ បៃស ់តទៅ ទៀត  

ដើមៃបី មហិច្ឆតា នយោ បាយ របស់ 
ពួកគៃ។ នៃះ ជា ការទាមទារ តៃឹម- 
តៃូវ  បំផុត ពីជន រងគៃះ  គឺ លោក 
កឹម សុខា  ដៃល មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ភាគី ល្មើស បន ្ត កៃង បៃវ័ញ្ច ផល- 
បៃយោជន៍ របស់ គាត់ តទៅ ទៀត ។ 

លោក មុត ចនា្ថា  ថ្លៃងថា ៖ 
« គណបកៃស ភ្លើង ទៀន ដំណើរការ 
ឡើងវិញ  ស្មើ នឹង លោក សម រងៃស៊ី 
ដក ខ្លួន ចៃញពី អតីត គណបកៃស- 
សង្គៃះជាតិ  ពៃះ បើ សិន គា្មោន 
គណបកៃស ភ្លើង ទៀន ស្ថតិ ក្នង៊ អតតី- 
គណបកៃស សង្គៃះ  ជាតិ  គឺ លោក 
សម រងៃស៊ី  គា្មោន គណបកៃស តំណង 
ទៀត  ទៃ។ ផ្ទយ៊ ទៅវញិ មាន តៃ គណ-  
បកៃស សទិ្ធមិនសុៃស តៃ១ គត ់ស្ថតិ ក្នង៊ 
អតីត គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ»។

លោក បា៉ាង សុខឿន  អ្នកគាំទៃ 
លោក សម រងៃសី៊  នៅ ឯកៃ បៃទៃស  
ឱៃយដឹង នៅ ថ្ងៃទី២៩  ខៃវិច្ឆិកាដៃរ 
ថា  បើ គា្មោន លោក សម រងៃសី៊  បកៃស- 
សង្គៃះ ជាតិ  និង អ្នកគាំទៃ សា្លោប់ 
១០០%។ រឿង បកៃស ភ្លើងទៀន ធ្វើ- 
សមាជ  មនិមាន អ្វ ីខសុ ទៃ  ពៃះ ថា  
សកម្មជន ទាងំអសដ់ៃល មនិ អាច 
ធ្វើសកម្មភាព ក្ន៊ង បកៃស សង្គៃះ - 
ជាតិ បាន  អាច ទៅធ្វើ សកម្មភាព 
ក្ន៊ង បកៃស ភ្លើងទៀន បាន  ឬក៏ បកៃស 
សិទ្ធិមនុសៃស បាន នាពៃល នៃះ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«បើ មនិ ធ្វើ អ ីសោះ  
នោះ យើង នឹង សា្លោប់  ដោយ យើង 
មនិអាច ចង កមា្លោងំ បាន។ មនិអាច 
ពងៃឹង សា្មោរតី សាមគ្គី ភាព គា្នាបាន  
និងមិន អាច ទប់ សកម្មភាព បកៃស 
កាន់ អំណច បាន ទៃ។ យើង អាច 
ធ្វើសកម្មភាព នៅ បកៃស ផៃសៃង  ឬ 
បកៃស ដើមបាន តាម ចិត្ត បង ប្អូន។ 
តៃ ដល់ពៃល យើងបាន សង្គៃះ - 
ជាតិ ម កវិញ  យើង វិលមក រួមគា្នា  
វិញ ទៅ  គឺ ចប់ ហើយ»។ 

លោក ថា   អ្វ ីដៃល សខំាន ់បផំតុ  
គឺ លោក សម រងៃសី៊  តៃង ណៃនាំ 
ថា្នាក់ ដឹកនាំ  និង អ្នកគាំទៃ បកៃស ឱៃយ 
សាមគ្គីគា្នា  ពងៃឹង សា្មោរតី  កឹម 
សខុា  សម  រងៃស៊ ី តៃមយួ  នងិ ហាម 

មនិឱៃយ តបត ជាមយួ មនសុៃស លោក 
កមឹ សខុា  មយួចនំនួ ដៃល តៃងតៃ 
វាយបៃហារ រូបគាត់ ថៃមទៀត  
ហើយ លើក ទឹក ចិត្ត អ្នក គាំទៃ ឱៃយ 
បន្ត គោរព សៃឡាញ់ លោក  កឹម 
សុខា  ទៅទៀត ដើមៃបី ជាតិ។  

កាល ពី ថ្ងៃទី២៨  វិច្ឆិកា  សារ 
ដៃល គួរឱៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល ១ តៃូវបាន- 
បង្ហោះ នៅលើ ទពំរ័ ហ្វៃសប៊កុ លោក   
កមឹ សខុា  ដោយ អពំាវ នាវឱៃយ ដៃគ-ូ 
នយោបាយ របស់ ខ្លួន  គឺ លោក 
សម រងៃសី៊  បញៃឈប់ ការយក ឈ្មោះ 
និង រូបថត លោក កឹម សុខា  ទៅ 
បៃើបៃស់ ភា្ជាប់ ជាមួយ មហិច្ឆតា 
នយោបាយ របស់ ខ្លួន ដៃលធ្វើ ឱៃយ 
សាធារណ មតិ ជាតិ  និង អន្តរជាត ិ

មាន ការភាន់ ចៃឡំ។ 
លោក ឯម សវុណ្ណារ៉ា  សាស្តៃ- 

ចារៃយ  វិទៃយាសាស្តៃ នយោបាយថ្លៃង 
ថា  លោក កឹម សុខា  និង លោក 
សម រងៃសី៊ មាន ភាពរការំកសូ  អស ់
រយៈ  ពៃល ជាយូរ និង មាន ការបៃ- 
កាស ជា ផ្លូវការ របស់ លោក  កឹម 
សខុា តាម ហ្វៃសប៊កុ នៅពៃល នៃះ  
វា នងឹ ធ្វើឱៃយ មាន ការបាត ់កមា្លោងំ  នងិ   
តម្លៃ នៃ ការកៀរគរ  នងិ គាទំៃ របស ់
បៃជាពលរដ្ឋ។ពៃះ ចនំនួ នៃ  ការ- 
គាទំៃ របស ់លោក កមឹ សខុា  នៅ មាន   
កមៃិត  និង មិនមាន តម្លៃ ពៃញ-
លៃញ ស្មើនឹង លោក សម រងៃសី៊ទៃ។

លោក ថា លោក មិន ឯក ភាព  
ចពំោះ ការលើក ឡើងពាកព់ន័្ធ នងឹ 
ការធ្វើ សមាជ របសប់កៃស ភ្លើង ទៀន  
បណ្តាល ឱៃយ មាន ការបៃក បាក់ 
រវាង លោក កឹម សុខា  និង លោក 
សម រងៃស៊ីទៃ។ ពៃះ គណបកៃស 
ដៃល រួបរួម គា្នា  គឺ គណបកៃស ភ្លើង- 
ទៀន  និង គណបកៃស សិទ្ធិមនុសៃស  
នៅ ទាំំង ២  ប៉ុន្តៃ គណ បកៃស មួយ 
មាន សកម្មភាព ចៃើន ជាង គណ-
បកៃស មួយ ទៀត តៃ ប៉ុណ្ណាះ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«អ៊ីចឹងចំពោះ 
ការចោទ បៃកាន ់ព ីភាគ ីមា្ខាង ចពំោ ះ   
ភាគី មា្ខាង ទៀត ហ្នឹង   នៃះគៃន់តៃ 
ជាអ្នក លើកឡើង របស់ អ្នកគាំទៃ  

នងិអ្នក នយោ បាយ ទៃ។ ប៉នុ្តៃបើ គតិ   
ពតីម្លៃ នយោបាយ ដៃល ទទលួ  បាន   
ក្នង៊ ពៃល បោះឆ្នាត នៅ ឆ្នា ំ២០១៧  
គួរតៃ គិតគូរ ពី ការបៃកបាក់ នៃះ   
ដោយមនិ គរួឱៃយ មាន ការបៃក បាក ់ 
ឬ បៃះសៃ ំ របស ់មៃដកឹនា ំគណ-
បកៃស សង្គៃះ ជាតិ ទៃ  ហើយ បៃក- 
គា្នា  មាន តៃ ខាត»។ លោក ស្នើ ទៅ 
អ្នកនយោបាយ  និង អ្នកគាំទៃ 
មៃដឹកនំា កំពូល ទំាង២កំុបន្ត សា ច 
ទឹក ដាក់គា្នា  ហើយ ស្វៃងរក ការ 
ពិភាកៃសា ដូច កាលពី ឆ្នាំ២០១២  
និង ២០១៣ ដៃល អាចបង្កើត 
កមា្លោំង រួម មួយ បាន  ហើយ ឈាន 
ទៅ រក ការបៃកួត បៃជៃង នឹង គណ-  
បកៃស កាន់អំណច។ ប៉ុន្តៃ  បើ មិន 
និយាយ គា្នា ទៃការកៀរគរ ពី អ្នក - 
គំា ទៃ  គឺ ស្ថិត ក្ន៊ង ភាពលំបាក  
យក បាន ។ 

លោក សម រងៃសី៊  បៃធាន ស្តីទី 
អតីត បកៃស សង្គៃះជាតិ  កាលពី 
ថ្ងៃទ២ី៨ វចិ្ឆកិា  បញ្ជាក ់ថា  សៃចក្ត-ី 
ថ្លៃងការណ ៍លោកកមឹ សខុា  គជឺា 
លទ្ធផល  នៃ ការគំរម កំហៃង  ពី  
លោក  ហ៊ុន សៃន  ដៃល ភ័យខា្លោច 
ជាទីបំផុត  ចំពោះ ឯក ភាព នៃ អ្នក- 
បៃជា ធបិតៃយៃយ ខ្មៃរ  ហើយ ដៃល ចាប ់
យក លោក  កមឹ សខុា  ធ្វើជា ចណំប ់
ខា្មោំង របស់ គាត។់...តទៅទំព័រ ៦

អោម  ប៊ុនធឿន 

មណ្ឌលគរិីៈ  បៃជា ពលរដ្ឋ ជា 
ជនជាតិ ដើម ភាគតិច ព្នង ក្ន៊ង 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរើ ចំនួន ៣២ គៃួ- 
សារកំពុង រៀបចំ ឯកសារ ដាក់ 
ជូន ទៅ រដ្ឋបាល ខៃត្ត និង មន្ទីរ- 
រៀបចំដៃនដី  នគរូប នីយ កម្ម និង 
សំណង់  ដើមៃបី សុំ អន្តរ គមន៍ 
ដោះសៃយ បញ្ហោដី ធ្លី កៃយ 
ពីមាន អ្នក លួច ធ្វើ ប្លង់ កម្ម សិទ្ធិ 
លើដ ីតៃណម  កន្លៃង សៃន ពៃន 
និង ដីចមា្ការ វិលជុំ របស់ ពួក គាត់ 
ចំនួន ៨០ ហិកតា នៅ ភូមិ តៃង 
ឃុំ ដាក់ ដាំ សៃុក អូររំង។  

លោក  សា្វាយ  ភៃន  តំណង 
ជនជាតិ ដើម ភាគ តិច ព្នង ក្ន៊ង 
ទនំាស ់ដធី្ល ីនៃះ បានថ្លៃង កាល- 
ព ីថ្ងៃទ ី២៨ ខៃវចិ្ឆកិា ថា មាន អ្នក 
លួច ឃុប ឃិត គា្នា ធ្វើ ប្លង់រឹងលើ 
ផ្ទៃដ ីជាង ៨០ ហកិតា  លើដ ីចមា្ការ- 
វិល ជុំ  ពៃ តៃណម  ពៃ អារកៃស - 
អ្នកតា កន្លៃង កប ់ខ្មោច  នងិកន្លៃង  
សៃន ពៃន របស់ ជន ជាតិ ដើម- 
ភាគតិច ព្នង ចំនួន៣២ គៃួសារ 
នៅ ភូមិ តៃង ឃុំ ដាក់ ដាំ   សៃុក  
អូរ រំង  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរើ ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា ដ ីនោះ តៃវូ- 
បាន ឈូស ឆយ អស់ បៃមាណ 

ជាង ១០ ហិកតា ហើយ  ប៉ុន្តៃ 
កៃយ មាន ការ តវា៉ា ររំង  និង 
ចូល ទៅ ឃាត់ ជាចៃើន លើក  
សកម្ម ភាព ឈូស ឆយ ក៏បាន  
ផ្អាក  ប៉នុ្តៃ យា៉ាងណ ក្ដ ី ជនជាត-ិ 
ដើម ភាគ តិច មិន សុខ ចិត្ត ឱៃយ មាន 
ការឈូស ឆយដី បៃពៃណី ត ពី 
ដូន តា នៅ ទីតាំង នោះ បន្ត ទៀត 
ឡើយ។ លោក បាន បន្ថៃម ថា 
កៃមុ ជនជាត ិដើម ភាគ តចិ កពំងុ 
រៀបចំ ធ្វើ ឯកសារ  ដើមៃបី ដាក់ ជនូ 
ទៅ  អាជា្ញាធរ ខៃត្ត នងិ មន្ទរី ដៃនដ ី
នគរូបនីយ កម្ម និង សំណង់  ដើមៃបី 
ជួយ អន្តរ គមន៍ ដោះ សៃយ 
ក្ន៊ងពៃល ឆប់ ខាង មុខនៃះ ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖«ពួក ខ្ញ៊ំ នឹង 
ដាក់ ពាកៃយ ស្នើសំុ ជួយ អន្តរ គមន៍ 
ទៅ រដ្ឋបាល ខៃត្ត នងិ មន្ទរី រៀប- 
ចំដៃនដី ខៃត្ត ដើមៃបី ឱៃយ ជួយ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហោ នៃះ ហៃតុ អី នៅ 
សុខៗ មាន កា រចៃញ ប្លង់ រឹងលើដី  
នៅ កណ្តាល ពៃ អ៊ីចឹង»  ។

លោក បន្ត ថា ការ កើត ទុក្ខ- 
មិន សុខចិ ត្ត  និង ចង់ ដាក់ ពាកៃយ 
ស្វៃងរក ការជួយ ដោះ សៃយ នៃះ 
ដោយ សា រតៃមាន ការ ប៉ះពាល ់
ខា្លោងំ ទៅ លើដ ីបៃពៃណ ីជនជាត-ិ 
ដើម ភាគ តចិ  នងិ មានការ បារម្ភ  
បៃសនិ បើ នៅតៃ មាន អ្នក បពំាន 

ឈសូ ឆយ យក ដពីៃ នោះនងឹ 
ធ្វើ ឱៃយ បាត់ បង់ ដីធ្លី និង កន្លៃង  
អ ប ិយ ជនំឿ របស ់ជន ជាត ិភាគ- 
តិច ព្នង និង លៃង មាន កន្លៃង 
អាសៃ័យ ផល បន្ត ទៀត ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖«ពិបាក ជាងគៃ  
គឺ បៃជា ពលរដ្ឋ ពៃះ អី កន្លៃង 
ហ្នងឹ ជា ពៃ តៃណម  កន្លៃង សៃន- 
ពៃន កន្លៃង បរសិា្ថាន  ធនធាន- 
ធម្មជាតិ ដៃល យើង ធា្លោប់ មើល 
ការខសុ តៃវូ កន្ល ងមក យើង ធា្លោប ់
រក ជ័រទឹក វ ល្ល ិផ្ត រក ទំពំាង  ផ្លៃ- 
ឈើ អីផៃសៃងៗ ក្ន៊ង ហ្នឹង ហើយ  
សំខាន់ ជាងគៃ គឺ កន្លៃង ហ្នឹង ជា 
កន្លៃង បៃពៃណី ជន ជាតិ ដើម- 
ភាគ តិច តៃម្តង »។     

លោក ជាក់  ម៉ៃង ហា៊ាង  អភិ- 
បាលរង និង ជា អ្នកនំា ពាកៃយ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត មណ្ឌល គ ិរើបាន 
ថ្លៃង ពី ថ្ងៃទី ២ ៨ ខៃវិច្ឆិកា ថា 
លោក មិន បាន ដឹង ពី បញ្ហោ ដីធ្លី 
នៅ ទី នោះ ទៃ  បុ៉ន្តៃ បើ មាន ពលរដ្ឋ 
ដាក់ ពាកៃយ មក រដ្ឋបាល ខៃត្ត លោក 
និង ពិនិតៃយមើល ជាក់ ស្តៃង និង 
ឱៃយ អាជា្ញា ធរ មលូ ដា្ឋាន ជយួ សៃវ- 
ជៃវ មើល ពី អត្ត សញ្ញាណ និង 
ការ កាន់ កាប់ ជាក់ ស្តៃង របស់ ពួក- 
គាត់ ជា ពលរដ្ឋ នៅ ទីនោះ ។ 

លោក ថា៖«ជាទូទៅពលរដ្ឋ 

ការ បៃមូល ផ្ត៊ ំរបស់ ពួកគាត់  ឬមួយ  
គាត ់អះអាង យា៉ាងណ រឿង ដធី្ល ី
របស ់ពកួ គាត ់ហ្នងឹ បើ គាត ់ដាក ់
ពាកៃយ ចលូមក យើង នងឹ ឱៃយ អាជា្ញាធរ  
ភូមិ ឃុំ បញ្ជាក់ ពី អត្ត សញ្ញាណ 
ពិត បៃកដ  អាកបៃប កិរិយា នៃ 
ការកាន់ កាប់ ដីក្នង៊ការ រស់នៅ 
របស់ គាត់ អ៊ីចឹង ទៅ ណ» ។  

លោក  គៃើ ង តុលា អ្នក បៃកឹៃសា- 
យោ បល់ កៃុម ការងារ បណ្តាញ 
សហ គមន៍ ជនជាតិ ដើម ភាគ- 
តិច ខៃត្ត មណ្ឌល គិរើបាន ថ្លៃង ពី 
ថ្ងៃទី ២៨ ខៃវិច្ឆិកា ថា នៃះ ជាបទ - 
ល្មើស  និង ជាការ បំពាន សិទ្ធិ 
ពលរដ្ឋ ជា ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ 
ព្នង ពៃះ កាល ណ ដពីៃ សៃង   
ដី កប់ សព ដីចមា្ការ វិលជុំ របស់ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគតិច មាន គៃ 
លួច ធ្វើ ប្លង់ យក រហូត ដល់ ៨០ 
ហកិតាបៃប នៃះគ ឺផ្ទយ៊ នងឹ ចៃបាប។់ 
   លោក  តុលា  បញ្ជាក់ ថា នៅ 
ក្នង៊ ចៃបាប់ ដីពៃ ចាប់ពី១០ ហិកតា 
ឡើង ទៅគឺ តៃូវសុំ ធ្វើ អនុ បៃបយោគ  
ដៃល មាន នយ័ ថា កាត ់ឆ្វៀល ដ ី
នោះ ជា លក្ខណៈ សមៃបទាន ឬ ដ ី
ស ង្គ មកិ ច្ច ជាដើម។ លោកថា៖ 
«អ្វដីៃល សំខាន់បំផុត គឺ ដកហូត  
ប្លង ់ហ្នងឹ មកវញិ  ហើយ នរិក រណ ៍
ប្លង ់ទាងំ ប៉នុា្មោន ហ្នងឹ  ចោល ឱៃយ អស ់

ហើយ  ចំពោះ មន្តៃី ណ ដៃលហា៊ាន  
ចៃញ ប្លង់ ឬ អនុញ្ញាត ឱៃយ បុគ្គល 
នៃះ បុគ្គល នោះអី ជាដើម គឺ តៃូវ 
តៃ ដាក់ ទោស ទណ្ឌ តាម ចៃបាប់ 
ដោយ តៃូវ ដក គាត់ ចៃញ ឬ តៃូវ 
ពិន័យ រដ្ឋបាល អី ជា ដើម ដើមៃបី 
ឱៃយ គាត់ រងចា ល ថ្ងៃកៃយ» ។ 

លោក សៀក មនុ្ន ីអភ ិបាល- 
សៃុក អូររំង បានថ្លៃង ពី ថ្ងៃទី 
២៨ វិច្ឆិកាដៃរ  ថា ដី នៅ ទីតាំង 
នោះ ដើម ឡើយ មនិ មាន ទនំាស ់
អ្វ ីទៃ រហូត ដល់ មានការ ធ្វើ បណ្ណ- 
កម្ម សិទ្ធរួិច រល់  ហើយក៏ មិន- 
មាន ការ តវា៉ា ណមួយពី ពលរដ្ឋ 
នោះ ដៃរ បុ៉ន្តៃពៃល នៃះ អាច 
មកពី មាន ការពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ 
អ្នក ផៃសៃង ដៃល មក ទិញ ដី នៅ 

ទីនោះ  ទើប បង្កើត ជា បញ្ហោ ដោយ 
យក ពលរដ្ឋ មក ពាំង ។ 

លោក អភិ បាល សៃុក អូររំង 
បញ្ជាក់ថា ដី នោះ មានការ ទិញ 
លក់ តំាងពី ជំនាន់ មុន លោកមក  
កាន់តំណៃង ជា អភិបាល សៃុក 
ទៅ ទៀ ត  ហើយកៃយមក ទើប 
តៃ មាន នតី ិវិធ ីចៃញ បណ្ណ ហៃត-ុ 
ដូ ច្នៃះ ករណីនៃះ ជា រឿង ពិបាក 
មួយ មិនដឹងថា តៃូវ ដោះ ដោយ 
នីតិ វិធី ណទៃ ។  

លោក ថ្លៃងថា៖«មនិ ដងឹ ថា តៃវូ  
ដោះ ដោយ នីតិ វិធី របៀប ម៉ៃច  
អាហ្នងឹ ធម្មតា  រឿង បៃប ហ្នងឹ ទាល-់ 
តៃ ប្តងឹ ជទំាស ់ទៅ តលុា ការ យើង 
អត ់អាច ទៅធ្វើ បានទៃ  ពៃះ នៃះ 
ដី គៃ មាន បណ្ណ» ៕  

ពលរដ្ឋខ្មេរអាមេរិក ងំ នៅកេងុ ឡូវេល  ធ្វើបាតុកម្មបេឆំាង លោក សម រងេសី៊។ រូប សហការើ

ទិដ្ឋភាពទីតំងដីដេលថាមានករលួចធ្វើប្លង់រឹង  ពីថ្ងេទី២៥ វិច្ឆកិ។ រូបថត សហ ការើ

ជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងរៀបចំឯកសារសំុអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ខ្រត្ត ករណីលួចធ្វើប្លង់លើដីចម្ការវិលជំុ



តពទីពំរ័១...ទ្រព្រយចពំោះមន្ត្រី
ណាដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្រយ
ទទួលបានរបាយការណ៍ស្រវ-
ជ្រវរបស់រាជបណ្ឌតិ្រយសភាកម្ពជុា។
ភា្លាមៗក្រយច្រញបទបញ្ជា

រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងរៀបចំដ្រនដីលោក
ជាសុផារា៉ាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ
កាលពីល្ងាចថ្ង្រទី២៨វិច្ឆកិានិង
បានសម្រចបង្កើតក្រុមការងារ
ចុះពនិតិ្រយនងិស្រវជ្រវការកាប-់
ទន្ទ្រនដីព្រលិចទឹកនៅបឹងទន្ល្រ-
សាបស្ថតិក្នងុខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍-
សាត់បាត់ដំបងបនា្ទាយមានជ័យ
សៀមរាបនិងខ្រត្តកំពង់ធំ។
ស្រចក្តីសម្រចរបស់ក្រសួង

បានកំណត់ថាចំពោះក្រមុទទួល-
បន្ទុកតាមខ្រត្តទាំង៦ក្រុមត្រូវ
សហការសម្របសម្រលួជាមយួ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម
ក្រសងួកសកិម្មរកុា្ខាប្រមាញ់នងិ
ន្រសាទក្រសួងបរិសា្ថានអាជា្ញាធរ
ទន្ល្រសាបអាជា្ញាធរដ្រនដី និង
អង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ
ចុះពិនិត្រយនិងស្រវជ្រវការទន្ទ្រន
ដីព្រលិចទឹកនៅតំបន់ទន្ល្រសាប
និងរាយការណ៍ពីវឌ្រឍនភាពការ-
ងារជាប្រចាំជនូក្រមុទទលួបន្ទកុ
សម្របសម្រួលនិងបូកសរុប
បំព្រញភារកិច្ចផ្រស្រងទៀតតាម
ការប្រគល់ជូនរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំ

ក្រសួង។ ចំណ្រកក្រុមទទួល-
បន្ទកុសម្របសម្រលួនិងបូកសរុប
ត្រវូមានភារកិច្ចបូកសរុបលទ្ធផល
ការងារចុះពិនិត្រយ និងស្រវជ្រវ
ការទន្ទ្រនដីព្រលិចទឹកនៅតំបន់
ទន្ល្រសាបក្នងុខ្រត្តទំាងន្រះហើយ
រាយការណ៍ពីវឌ្រឍនភាពការងារ
ជាប្រចាំជូនថា្នាក់ដឹកនំាក្រសួង
ខណៈក្រមុការងារនមីយួៗមាន
សិទ្ធិប្រើប្រស់មន្ត្រីក្រមឱវាទ
ឱ្រយជយួការងារតាមការចំាបាច់។
ន្រះបើតាមស្រចក្តីសម្រច។
ក្រពីសម្រចយ៉ាងដចូ្ន្រះនៅ

ថ្ង្រទី២៩វិច្ឆកិាលោកជាសុផារា៉ា
ក៏បានដឹកនំាក្រមុការងារនិងមន្ត្រី
មានសមត្ថកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់
រដ្ឋាភបិាលចុះទៅខ្រត្តកពំងឆ់្នាងំ
មុនគ្រដើម្របីបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រប
នងិទបស់ា្កាត់ចលនាកាប់ទន្ទ្រន
ឈូសឆយដីព្រលិចទឹក។
លោកសុ៊នសុវណា្ណារិទ្ធិអភិបាល

ខ្រត្តកពំងឆ់្នាងំបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្តិ៍នៅថ្ង្រទី២៩ វិច្ឆកិាថាតាម-
រយៈការចុះត្រតួពិនិត្រយរបស់ថា្នាក់-
ដឹកនាំក្នុងព្រលន្រះគឺបាន
សម្រចដកហូតដីជាង២០០០
ហិកតាស្ថិតក្នុងឃុំច្រណូក
ស្រកុកពំងល់្រងដ្រលមានជន-
ជាប់ពាក់ព់ន័្ធចនំនួ១៣នាក់ក្នងុ
បទល្មើសន្រះ។យ៉ាងណាលោក
បញ្ជាក់ថាដោយសារត្រជន
ទាំងនោះបានចូលសារភាព
និងទទួលកំហុសដូច្ន្រះពុំមាន
ការចាប់ឃាតខ់្លនួនងិបញ្ជនូទៅ
តលុការនោះទ្រដោយគ្រន់ត្រ
ធ្វើការព្រមាននិងតម្រូវឱ្រយធ្វើ
កិច្ចសន្រយាត្រប៉ុណ្ណាះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ជំនាញ

កំពុងធ្វើការបន្តដើម្របីដកហូតដី
ជាង២០០០ហិកតាន្រះមក-
វិញ។ការចុះប្រតិបត្តិការន្រះគឺ
យើងបានធ្វើត្រលើទីតាំងន្រះ
មួយសិនទ្រហើយអ្នកជាប់ពាក់-
ពន័្ធហ្នងឹគមឺាន១៣នាក។់យើង
កំពុងរៀបចំបន្តជាមួយក្រសួង
កសិកម្មនិងរដ្ឋបាលខ្រត្តដើម្របី
រៀបចំកម្មវធិីដំឡើងវញិ។យើង
កំពុងរកដើមឈើប្រភ្រទដ្រល
អាចដំក្នងុទកឹបានដចូជាដើម-
រំាងអី»។បើតាមលោកសុវណា្ណា-
រិទ្ធិការចុះត្រួតពិនិត្រយ និងស្រវ-
ជ្រវការកាប់ទន្ទ្រនដីព្រលិច-

ទឹកន្រះគឺបន្តធ្វើការស្រវជ្រវ
យូរតទៅមុខទៀត។
លោកវ្រងសាខុន រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងកសិកម្មបានឱ្រយដឹងក្នុង
ហ្វ្រសប៊ុករបស់លោកនៅថ្ង្រទី
២៩ វិច្ឆិកាថាបនា្ទាប់ពីចុះខ្រត្ត
កំពង់ឆ្នាងំលោកជាសុផារា៉ាក៏បាន
ដឹកនាំក្រុមការងារបន្ដដំណើរ
ទៅខ្រត្តកំពង់ធំដើម្របីស្រវជ្រវ
ករណីកាប់ទន្ទ្រនឈូសឆយដី-
ព្រលចិទកឹនងិកានក់ាប់ដីខសុ-
ច្របាប់ក្នងុខ្រត្តន្រះចំនួន៤០ករណី។
លោកវ្រងសាខុនបញ្ជាក់ថា៖

«ការកាប់ទន្ទ្រនឈូសឆយ
ដីព្រលិចទឹកនិងកាន់កាប់ដី-
ខុសច្របាប់មានចំនួន៤០ករណី
លើផ្ទ្រដីចំនួន៣៥៦៦,៥៦១
ហិកតាចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩រហូត
ដល់ឆ្នាំ២០២១ស្ថិតនៅក្នុង
ស្រកុចនំនួ៤មានក្រងុស្ទងឹស្រន
មាន៣ករណីស្រុកបារាយណ៍
មានចំនួន២ករណីស្រុកស្ទាង
មាន៦ករណីនងិស្រកុកពំង់សា្វាយ
មាន១៩ករណី»។
បើតាមលោកវ្រងសាខនុក្នងុ

ទំហំដីជាង៣៥០០ហិកតា
ន្រះគឺមានការកាប់ទន្ទ្រនក្នុង
ឆ្នាំ២០២១៩មាន១៤ករណី
មានចំនួនជិត១០០០ហិកតា
ស្ថិតក្នុងស្រុកស្ទាងនិងស្រុក
កំពង់សា្វាយនិងឆ្នាំ២០២០
មានចំនួន១២ករណីមានចំនួន
ជិត២០០ហិកតាស្ថិតនៅ
ក្នុងស្រុកកំពង់សា្វាយនិងស្រុក
បារាយណ៍ព្រមទាងំឆ្នា២ំ០២១
មានចំនួន១៤ករណីមានចំនួន
ជាង១០០០ហិកតាស្ថិតនៅ
ក្នុងស្រុកកំពង់សា្វាយស្រុក
ស្ទាងនិងក្រុងស្ទឹងស្រន។
លោកវ្រងសាខុនបញ្ជាក់

បន្ថ្រមថា៖«ករណីទាំងអស់ន្រះ
គឺត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិ-
ធម៌ន្រមន្ទរីកសកិម្មរកុា្ខាប្រមាញ់
និងន្រសាទខ្រត្តកំពង់ធំបាន
កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅ
សាលដំបូងខ្រត្តកំពង់ធំរចួអស់
ហើយហើយកំពុងស្ថិតក្នុងដ្រ
ចៅក្រមសើបុសរួ។ក្នងុចណំម
៤០ករណីគឺមានត្រ១ករណី
ប៉ុណ្ណាះដ្រលបានធ្វើការជំនុំ-
ជម្រះក្តីប៉ុន្ត្រមិនទាន់បានច្រញ
សាលក្រមជម្រះក្តីនៅឡើយ

ដ្រលអ្នកត្រវូបានចោទប្រកាន់នោះ
គឺជាព្រះរាជអាជា្ញារងខ្រត្តកំពង់ធំ»។
លោកសុខទូចប្រធានរាជ-

បណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជាបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រទី២៩ វិច្ឆិកា
ក្នងុសា្ថានភាពដ្រលបារម្ភពីសុវត្ថិ-
ភាពផា្ទាលខ់្លនួយ៉ាងដចូ្ន្រះថាការ-
ដកហតូដីព្រលចិទឹកដ្រលបាន
កាប់ទន្ទ្រនក្នុងព្រលន្រះគឺគ្រន់-
ត្រជាចំនួនតូចមួយដ្រលបាន
រំលោភបំពានប៉ុណ្ណាះ។លោក
បន្តថាតាមការចុះស្រវជ្រវ
របសល់ោកផា្ទាល់ដោយគ្រន់ត្រ
ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងមួយគឺមានការ-
រំលោភបំពានដល់ទៅរាប់មុឺន
ហិកតាខណៈខ្រត្តកំពង់ធំខ្រត្ត
ពោធិ៍សាត់ក៏មានការរំលោភ-
បំពានធ្ងន់ធ្ងរផងដ្ររដ្រលសកម្ម-
ភាពរំលោភបំពានន្រះ គឺបាន
ធ្វើឡើងឬមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ
សុទ្ធត្រមន្ត្រីមានអំណាច។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ការ-

ដកហតូ២០០០ហកិតាន្រះគឺ
គ្រន់ត្រជ្រុង១តូចទ្រ។រឿង
ដ្រលខ្ញុំបានរកឃើញគឺលើស
ហ្នឹងទៀតនៅមានរាប់មុឺនហិក-
តាណា៎អ៊ីចឹងបានខ្ញុំឆ្ងល់យើង
ត្រូវដកហូតមកទាំងអស់។
ចំណ្រកនៅខ្រត្តពោធិ៍សាត់ក៏មាន
ការកាប់ទន្ទ្រនដូចគ្នា រហូត
ដល់មានភូមិ១នៅកណា្តាលព្រ
ន្រះទៀត។ដកហូតប៉ុនា្មាន
ហិកតាន្រះគឺមនុស្រសត្រមា្នាក់ទ្រ
គឺនៅមានមា្ចាស់ (អ្នកបំពាន)
រាប់រយនាក់ឯណះ»។
លោកសខុទចូទទចូស្នើដល់

រដ្ឋាភិបាលឱ្រយធ្វើការដកហូត
ដីព្រលិចទឹកទាំងអស់ត្រឡប់
មកវញិឱ្រយខាងត្របានដើម្របីរក្រសា
ព្រលិចទឹករក្រសាត្រីរក្រសាប្រភព
ស្របៀងរបស់កម្ពុជាព្រះបើមិន
ដូច្ន្រះទ្រ នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់-
ធ្ងរដល់បឹងទន្ល្រសាបន្រះដោយ-
សារត្រការគោករាក់ហើយបាត់-
បង់ប្រភពត្រ។ីតាមរយៈការស្រវ-
ជ្រវរបសល់ោកដើម្របីរក្រសាប្រភព
ធនធានទាងំន្រះគឺត្រវូរក្រសាព្រ-
លិចទឹកហាមការធ្វើស្រដោយ
ប្រើប្រស់ជីគីមីនៅតាមមាត់ទន្ល្រ
និងរក្រសាជម្រទា្វារទឹកទាំងអស់
របស់បឹងទន្ល្រសាបកំុឱ្រយគោករាក់
តាមរយៈការសា្តារឡើងវិញ៕
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បញ្ជនូអ្នកច្នៃ និងជួញគៃឿង- 
ញៀន៣នាក់ទៅតុលាការ
អោមប៊ុនធឿន

ភ្នពំេញៈនគរបាលជំនាញនៅ
មន្ទីរប្រឆំងបទល្មើសគ្រឿង-
ញៀនន្រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលជាតិបានបញ្ជនូជនសង្រស័យ
៣នាក់ទៅសាលដំបូងរាជធានី
ភ្នពំ្រញនៅថ្ង្រ២៩វចិ្ឆកិាក្រយ
ពីចាប់ខ្លួននៅភ្នំព្រញពីថ្ង្រ២៥
វិច្ឆិកាករណីក្រច្ន្រ និងជួញដូរ
គ្រឿងញៀនជិត២៥គីឡូ។
លោកឧត្តមស្រនីយ៍ទោអុិន
សុងអ្នកនាំពាក្រយមន្ទីរប្រឆំង
បទល្មើសគ្រឿងញៀនថ្ល្រងថា
សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជនូជនសង្រស័យ
៣នាក់នោះទៅសាលដបំងូរាជ-
ធានីភ្នំព្រញនៅព្រឹកថ្ង្រទី២៩
ខ្រវិច្ឆកិាក្រយចាប់ខ្លនួបាន។
លោកប្រប់ថាពួកគ្រត្រវូ

បានចាប់ខ្លនួនៅគោលដៅ២
ផ្រស្រងគ្នាដោយមានការសម្រប-
សម្រលួពីលោកអ៊ុសភុក្តិព្រះ-
រាជអាជា្ញារងន្រអយ្រយការអម
សាលដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ។
ក្នុងនោះគោលដៅទី១នៅផ្លូវ
ល្រខ១០៥ជតិផ្រសារបងឹត្រប្រក
ក្នុងសងា្កាត់បឹងត្រប្រកខណ្ឌ
ចំការមននងិគោលដៅទ២ីនៅ

ផ្ទះល្រខ៩៩ផ្លូវ១៤៦ក្រុម៣
ភមូ២ិសងា្កាត់ផ្រសារដ្រប៉២ូខណ្ឌ
ទួលគោករាជធានីភ្នំព្រញ។
លោកថា៖«ក្រុមន្រះជាក្រុម

ជញួដរូក្នងុស្រកុនងិមយួចនំនួ
គឺមានឆ្លងទៅវៀតណាមផង-
ដ្ររ។ការចាប់ន្រះគឺសមត្ថកិច្ចចាប់
នៅនឹងកន្ល្រងក្រច្ន្រត្រម្តង»។
 លោកបានប្រប់ថា ទាំង៣
នាក់នោះមានខ្ម្ររមា្នាក់ វៀត-
ណាមមា្នាក់ និងសិង្ហបុរីមា្នាក់។
រីឯវត្ថតុាងមានគ្រឿងញៀនអិច-
សា្តាសុីទម្ងន់សុទ្ធជាង២៤គីឡូ
ប្រភ្រទក្រតាមីនទម្ងន់សុទ្ធ
១១៨,៣៩ក្រមនិងប្រភ្រទ
កាទីណនូ(4CEC)ទម្ងន់សទុ្ធ
១៧០,៥១ក្រម។សរបុសារ-
ធាតុញៀនទម្ងន់សទុ្ធ២៤គឡី-ូ
ក្រមនងិ៣៣០,៩០ក្រមសារ-
ធាតុផ្រសំជាង១គីឡូ ជញ្ជីងថ្លឹង
៥គ្រឿងនិងឧបករណ៍។
លោកប្លង់សុផលព្រះរាជ-

អាជា្ញារងនិងជាអ្នកនំាពាក្រយ
អយ្រយការអមសាលដបំងូរាជ-
ធានីភ្នពំ្រញបានឱ្រយដឹងថាជនសង្រស័យ
ទំាង៣នាក់កំពុងស្ថតិក្នងុការ-
សុើបអង្ក្រតត្រមិនទាន់មាន
ការសម្រចយ៉ាងណាទ្រ៕

កៃមុការងារ...

រដ្ឋមន្តេីនិងកេមុមន្តេីពិនិតេយផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារពេលចុះពិនិតេយដីនៅបឹងទន្លេសាបនៅថ្ងេ២៩វិច្ឆកិា។រូបថតហ្វ្រសប៊ុក



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ   ក្រសងួសាធារណ-
ការនិងដឹកជញ្ចូនបារម្ភពីការ-
កើនឡើងន្រការរំលោភបំពាន
យកដីចំណីផ្លូវ និងការចាក់ដី
លុបចង្អូរបង្ហូរទឹកនៅតាមដង-
ផ្លូវបណ្តាលឱ្រយលិចផ្លូវបង្កឱ្រយ
មានការខូចខាតដល់ផ្លូវថ្នល់
យ៉ាងឆាប់រហ័សដ្រលបញ្ហាន្រះ
ទាមទារឱ្រយមានការចលូរមួទាងំ
អស់គ្នាដើម្របីបញ្រឈប់សកម្មភាព
ទាំងន្រះ។
ការបង្ហាញក្តីបារម្ភន្រះបាន

ធ្វើឡើងក្នុងកម្មវិធីMPWT
LIVESHOWដ្រលរៀបចំដោយ
ក្រសងួសាធារណការនងិដកឹ-
ជញ្ជនូពថី្ង្រ២៩វចិ្ឆកិា២០២១
ក្រមប្រធានបទ“ការថ្រទាំផ្លវូ
ថ្នល់និងការចូលរួមពីប្រជាពល-
រដ្ឋ”ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងសំណួរ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
ក្នុងឱកាសនោះលោកយិត

បុណ្ណា រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួង
ន្រះបានលើកឡើងថាការសាង-
សង់ផ្លវូថ្នល់នមីយួៗគឺក្រសងួ
ត្រងគិតគូរអំពីផាសុកភាពដល់
អ្នកបើកបរកដ៏ូចជាបរិសា្ថានជុវំញិ
ផ្លូវថ្នល់ផងដ្ររ។ប៉ុន្ត្រលោកថា

ការបំពានរបស់អ្នកដ្រលរស់នៅ
តាមបណ្តាយផ្លូវមានការកើន-
ឡើងយ៉ាងគំហុកដូចជាការ-
ចាក់ដីខ្ពស់ជាងផ្លូវថ្នល់ការ-
ចាក់ដីលុបចង្អរូបង្ហរូទឹកផ្លវូដ្រល
ធ្វើឱ្រយទកឹមនិអាចហរូច្រញពីផ្លវូ
ធ្វើឱ្រយផ្លូវថ្នល់ដ្រលសង់រួចឆាប់
ខូចខាតទៅវិញយ៉ាងរហ័ស។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«នៅ

ព្រលចាប់ផ្តើមរចនាផ្លូវថ្នល់
យើងគតិគ្រប់ជ្រងុជ្រយទាងំ-
អស់យើងគិតតំាងពីចង្អរូរំដោះ-
ទឹកភ្លៀងចង្អូរអ្វីផ្រស្រងៗដ្រល
អាចកើតមានឡើងជាយថាហ្រតុ
ដ្រលបណ្តាលឱ្រយមានទឹកជំនន់
មកពីភ្លៀងខា្លាងំព្រកដើម្របីបញ្ចៀស
ការខូចខាតផ្លូវថ្នល់»។
លោកបានបន្តថា៖«នៅព្រល

យើងធ្វើផ្លូវថ្នល់គឺប្រជាជនមិន
ទាន់មកដល់ទ្រឬមិនបានប្រ-
ជ្រៀតចូលមកតផួ្លូវថ្នលន់ោះទ្រ
ផ្ទះរបស់លោកនៅឆា្ងាយ។ប៉ុន្ត្រ
ព្រលយើងធ្វើផ្លូវថ្នល់ហើយ
ចរាចរណ៍ចាប់ផ្តើមកើនឡើង
ផលប្រយោជន៍ន្រការប្រើប្រស់
ផ្លូវថ្នល់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ
ក៏ជំរុញឱ្រយគត់ចាក់ដីចូលដី
ចំណីផ្លូវរបស់យើង។ទាំងន្រះ
គឺជាកតា្តាមួយ ...តទៅទំព័រ ៧

ថ្ង្រអង្គរទី៣០ែខវិច្ឆិកាឆា្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

សាធារណរដ្ឋឆែកបានឯកភាពកៀរគរកែមុហុ៊នឱែយមកវិនិយោគនៅកម្ពជុា
ឡាយ សាមន

ភ្នំពេញៈសាធារណរដ្ឋឆ្រកបាន
ឯកភាពធ្វើការកៀរគរសហគ្រសធុន-
តូចមធ្រយមនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនឱ្រយមក
វិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថ្រមទៀតដើម្របី
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យ
ពាណជិ្ជកម្មខណៈការដោះដរូពាណជិ្ជ-
កម្មរវាងប្រទ្រសទាំង២នៅមានចំនួន
តិចតួចនៅឡើយ។
ការឯកភាពន្រះធ្វើឡើងក្នុងឱកាស

ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហ្រងសំរិន
ទទលួជួបលោកមា៉ាទីនវ្រវរា៉ា(Martin
Vavra)ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីន្រសាធារណ-
រដ្ឋឆ្រកប្រចំាកម្ពជុាកាលពីថ្ង្រទី២៩
វិច្ឆិកានៅវិមានរដ្ឋសភាដើម្របីជួប-
សម្ត្រងការគួរសមនិងជជ្រកពិភាក្រសា
ការងរ។ក្នុងជំនួបនោះលោកហ្រង
សំរិនបានស្នើដល់សាធារណរដ្ឋឆ្រក
ឱ្រយបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ
វិស័យពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគនិងទ្រស-
ចរណ៍ឱ្រយកាន់ត្រល្អប្រសើរថ្រមទៀត
មកកាន់កម្ពុជាក្រយជំងឺរាតត្របាត
កូវីដ១៩បានធូរស្របើយ។
លោកបន្តទៀតថា៖«ប្រទ្រសទាងំពរី

កម្ពុជានិងឆ្រកបានភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នា
អស់រយៈព្រលជាយូរមកហើយហើយ

ប្រជាជាតិទាងំ២ទទលួបានផ្ល្រផា្កាដ្រល
កើតច្រញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារដ៏ល្អ
ន្រះជារៀងរហូតមក»។
លោកគូសបញ្ជាក់ថានៅក្នងុដំណក់-

កាលជាបន្តបនា្ទាប់ឆ្រកបានរមួចណំ្រក
អភវិឌ្រឍកម្ពជុាយ៉ាងច្រើនគឺតាងំពីអតតី
ឆ្រកូស្លូវា៉ាគីរហូតដល់បច្ចុប្របន្ន។
ជាការឆ្លើយតបលោកមា៉ាទីនវ្រវរា៉ា

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីន្រសាធារណរដ្ឋឆ្រក
ប្រចាំកម្ពជុាសន្រយានងឹខតិខំជរំញុអ្នក-
វនិយិោគឆ្រកមកបណ្តាកទ់នុនៅកម្ពជុា
ឱ្រយបានច្រើន។លោកថា៖«ក្រមុហុ៊ន

របស់ឆ្រកបានកំពុងវិនិយោគនៅក្នុង
ប្រទ្រសថ្រនិងប្រទ្រសវៀតណម
ដចូ្ន្រះខ្ញុនំងឹសកិ្រសាដើម្របីជរំញុកចិ្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទ្រស
ទាំង២ឱ្រយកាន់ត្រមានទំហំធំឡើង»។
លោកវ្រវរា៉ាបានថ្ល្រងថាក្រពីការ-

វិនិយោគសាធារណរដ្ឋឆ្រកក៏បានផ្តល់
ជំនួយទ្វ្រភាគីមកកម្ពុជាជាច្រើននៅក្នងុ
វិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«កាលពីព្រលថ្មៗី ន្រះ
ជំនួយឧបករណ៍បរិកា្ខារព្រទ្រយជាច្រើន
បានផ្តល់ជូនមន្ទីរព្រទ្រយខ្រត្តតាក្រវ

ហើយឆ្រកនៅបន្តផ្តល់ជំនួយមនសុ្រសធម៌
មកកម្ពុជាបន្តបនា្ទាប់ទៀតពិស្រស
អាហារបូករណ៍ដល់សសិ្រសនសិ្រសិតនងិ
មន្ត្រីរាជការកម្ពជុាបានទៅសិក្រសានៅ
សាធារណរដ្ឋឆ្រក»។
លោកហ្រងសំរិនមានប្រសាសន៍ថា

ប្រជាជនកម្ពុជាសុទ្ធត្របានដឹងថា
ព្រះករុណព្រះបាទសម្ត្រចព្រះបរម-
នាថនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់បានសិក្រសា
រៀនសូត្រនៅសាធារណរដ្ឋឆ្រកដ្រល
មានប្រព័ន្ធអប់រំល្អប្រកបដោយគុណភាព
ខ្ពស់តំាងពីសម័យមុនមកម្ល្រះ៉។ប្រធាន
រដ្ឋសភាមានជនំឿថាប្រសកកម្មការទូត
របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៅកម្ពជុាពិតជា
មានសារៈសខំាន់ខា្លាងំណស់ក្នងុការបន្ត
លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងចំណងមិត្តភាព
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រស
ទាំង២ដ្រលមានស្រប់ឱ្រយកាន់ត្រល្អ-
ប្រសើរមួយកម្រតិថ្រមទៀត។
ប្រធានវិទ្រយាសា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរ-

ជាតិន្ររាជបណិ្ឌត្រយសភាកម្ពុជាលោក
គិនភាធា្លាប់ថ្ល្រងថាទំនាក់ទំនងរវាង
ប្រទ្រសទំាង២មានសា្ថានភាពល្អប្រសើរ។
ប៉ុន្ត្រមិនទាន់ឈានដល់ទំនាក់ទំនង
យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រងុជ្រយនៅឡើយ
ទ្រ។លោកថា៖«បើនិយយពីទំនាក់-
ទំនងគឺល្អ ប៉ុន្ត្រកម្រតិន្រការផា្លាស់ប្តរូ
ពាណិជ្ជកម្មឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រខាងផ្ន្រក

នយោបាយនិងផ្ន្រកការទូតជាទំនាក់-
ទនំងក្នងុកម្រតិធម្មតា»។ជារមួទៅជា
ទិដ្ឋភាពនយោបាយថ្វីបើប្រទ្រសឆ្រក
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបប៉ុន្ត្រគត់ក៏
សម្ត្រងការគំទ្រនវូជហំរកម្ពជុាជាច្រើន
ពាក់ព័ន្ធជាមួយទំនាក់ទំនងកម្ពជុាជា-
មួយសហភាពអឺរ៉ុប។
លោកបន្តថា មូលហ្រតុដ្រលនាំឱ្រយ

ប្រទ្រសទាំង២ មិនទាន់មានទំនាក់-
ទំនងពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រយគឺ
ដោយសារភាពចាបំាច់ន្រតម្រវូការផ្ន្រក
ពាណិជ្ជកម្មមិនទាន់មានតម្រវូការខ្ពស់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«មនិម្រនដោយសារ
សា្ថានភាពនយោបាយឬទីតំាងភូមិសាស្ត្រ
ទ្រ ប៉ុន្ត្រដោយសារភាពចាំបាច់ខាង
ពាណិជ្ជកម្មមិនសូវមានដូចយើងជាមួយ
រុស្រសុីមានទំនាក់ទំនងល្អម្រនប៉ុន្ត្រអត់-
សូវមានពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាទ្រ»។
សូមជម្របផងដ្ររថាទំនាក់ទំនង

ចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទ្រសទាំងពីរ
ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងនៅឆា្នាំ
១៩៥៧។ចណំ្រកពាណជិ្ជកម្មទ្វ្រភាគី
កម្ពជុាឆ្រកនៅមានចនំនួតចិនៅឡើយ
គិតត្រឹមឆា្នាំ២០១៨ដោយទំហំ
ពាណិជ្ជកម្មមានត្រឹមត្រ៩១លាន
ដុលា្លារអាម្ររិកប៉ុណ្ណាះខណៈភាគី
ទាំង២បានប្ត្រជា្ញានឹងខិតខំជំរុញការ-
វិនិយោគទ្វ្រភាគីបន្ថ្រមទៀត៕

លោក ហេង សំរិន ក្នងុ ជំនួប ជា មួយលោក ម៉ាទីន វេវរ៉ា នៅថ្ងេ២៩វិច្ឆកិា។ រូបរដ្ឋសភា

កែសួងបារម្ភពីការកើនឡើងករណីរំលោភ
យកចំណីផ្លវូនិងចាក់ដីលុបចង្អរូបង្ហរូទឹក



តពីទំព័រ១...ក្រសួងមហាផ្ទ្រ
លោកសខ្រងបានដឹកនំាគណៈ-
ប្រតិភូ និងលោកChristian
Bergerឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធ-
អាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពជុាចុះត្រតួ-
ពិនិត្រយការិយាល័យច្រកច្រញ-
ចូលត្រ១នៅស្រកុកៀនស្វាយ
ខ្រត្តកណ្តាលនិងការចុះត្រួត-
ពិនិត្រយកន្ល្រងបណ្តុះបណ្តាល
នគរបាលន្ររាជបណ្ឌតិ្រយសភា
នគរបាលកាលពីថ្ង្រទី២៩
ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១។
មានប្រសសន៍ប្រប់អ្នក-

សរព័ត៌មានក្រយចុះត្រួត-
ពនិិត្រយលោកសខ្រងបានថ្ល្រងថា
លោកនឹងខិតខំអនុវត្តគោល
នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការធ្វើឱ្រយជីវភាពរស់នៅរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋកាន់ត្រប្រសើរឡើង។
លោកបានបញ្ជាក់ថាកាលមិន
ទាន់មានការិយាល័យច្រញ-ចូល
ត្រ១ប្រជាពលរដ្ឋមានផល-
លំបាកក្នុងការស្វ្រងរកស្រវាពី
អាជា្ញាធរហើយអាចជួបបញ្ហា
ពុករលួយថ្រមទៀតផង។
លោកថា៖«ម្រនទ្រនទៅច្រក

ច្រញ-ចូលត្រ១គំាទ្រទៅនយោ-
បាយនោះគឺបង្កលក្ខណៈងាយ-
ស្រួលដល់ពលរដ្ឋកុំឱ្រយគាត់
ពបិាកក្នងុការធ្វើដណំើរចុះឡើង

ចំណយព្រលវ្រលាព្រលខ្លះ១
ខ្រដល់៣ខ្រអត់មានព័ត៌មាន
ហើយអត់បានស្រវាទៀតជួនអី
មានអំពើអសកម្មភាពផ្រស្រង
ពុករលួយថ្រមទៀតវាជាបញ្ហា»។
 បន្ថ្រមពីន្រះលោកសខ្រង
បានអះអាងថាក្នុងករណីមន្ត្រី
បម្រើការងារនៅការិយាល័យច្រក
ច្រញ-ចូលត្រ១មិនបានបម្រើ
ប្រជាពលរដ្ឋដោយយកចតិ្តទកុ-
ដក់ ពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិប្តឹង
តវា៉ានៅការិយាល័យ១ទៀត
គឺការិយាល័យទទួលពាក្រយបណ្តងឹ
ឬការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ។
បើតាមលោកសខ្រងការិយា-

ល័យច្រកច្រញ-ចូលត្រ១
ន្រះនឹងធ្វើនៅគ្រប់ស្រុកខ្រត្ត-
ខណ្ឌ ទូទាំងប្រទ្រសខណៈ
ខ្រត្តក្រុងខ្លះបានធ្វើគ្រប់ស្រុក
អស់ហើយមានដូចជានៅរាជ-
ធានីភ្នំព្រញខ្រត្តកណ្តាល
កំពង់ចាមនិងខ្រត្តបាត់ដំបង។
ចំណ្រកខ្រត្តមួយចំនួនមាន
ត្រឹមត្រការិយាល័យច្រកច្រញ-
ចូលត្រ១០ទៅ២០ភាគរយ
ប៉ុណ្ណោះខណៈលោកនឹងជំរុញ
ឱ្រយបានដល់៥០ភាគរយនៅគ្រប់
ស្រុកទូទាំងប្រទ្រស។
ស្រដៀងគា្នាន្រះលោកChris-

tianBergerឯកអគ្គរដ្ឋទូត

សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចំានៅកម្ពជុា
ក៏បានថ្ល្រងដ្ររថាការបង្កើតឱ្រយ
មានការិយាល័យច្រញ-ចូលត្រ
១ពិតជាចំណុចល្អក្នុងការ-
ផ្តល់ស្រវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូល-
ដ្ឋាន។លោកបន្តថាអ្វដី្រលកាន់-
ត្រពិស្រសគឺទីកន្ល្រងន្រះមាន
ការិយាល័យដក់ពាក្រយបណ្តឹង
តវា៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋថ្រមទៀត។
លោកថា៖«ចំណុច១ទៀតល្អ
នៅព្រលមានការិយាល័យមួយ
ន្រះប្រជាពលរដ្ឋមានបណ្តឹងអ្វី
គាត់ដក់បានភា្លាម»។
ប្រជាពលរដ្ឋ១រូបដ្រល

ធា្លាប់ទៅរកស្រវានៅការិយា-
ល័យច្រកច្រញ-ចូលត្រ១
ក្នុងភូមិសស្ត្ររាជធានីភ្នំព្រញ
លោកសនស្របានថ្ល្រងថា៖
«ខ្ញុំធា្លាប់ទៅបញ្ជាក់សញ្ញាបត្រ
នៅខណ្ឌឫស្រសីក្រវគឺមានភាព-
ងាយស្រលួដោយមន្ត្រីគាត់រួស-
រាយហើយតម្ល្រកំណត់ប៉ុនណ
គាត់យកប៉ុណ្ណឹងនៅទីនោះមាន
កំណត់តម្ល្រ និងកំណត់ព្រល
ច្របាស់លាស់បើឯកសរខ្លះយូរ
ខ្លះលឿនប៉នុ្ត្រអាស្រយ័ថាយើង
ចង់ទៅរកស្រវាអី»។
តំណងរដ្ឋបាលនៅការិយា-

ល័យច្រកច្រញ-ចូលត្រ១
ស្រុកកៀនស្វាយបានឱ្រយដឹងថា

ក្នងុការយិាលយ័ផ្តល់ស្រវាគ្រប-
ដណ្តប់ជាង១០វិស័យស្មើនឹង
៣១១ស្រវារួមមានផ្ន្រកនីត្រយា-
នុកូលកម្មរដ្ឋបាលអត្រនុកូល-
ដ្ឋានការងារផ្ទ្ររសិទ្ធិកាន់កាប់
ដធី្លីពាណិជ្ជកម្មឧស្រសាហកម្មរ៉្រ
និងថាមពលសំណង់ វប្របធម៌
និងវិចិត្រសិល្របៈទ្រសចរណ៍
អប់រំយុវជននិងកីឡាសុខាភិ-
បាល និងសិប្របកម្មជាដើម។
តំណងរដ្ឋបាលរូបនោះបាន
ឱ្រយដងឹទៀតថាក្នុង១ឆ្នាកំារិយា-
ល័យរកចំណូលបានជាង៥០
លានរៀលបង់ចូលរដ្ឋ និង
ប្រងច្រកតាមគោលការណ៍។
យា៉ាងណក្ដីនាយកប្រតិ-

បត្តិអង្គការតមា្លាភាពកម្ពុជា
លោកបុចិពសិីបានថ្ល្រងកាល
ពីថ្ង្រទី២៩វិច្ឆិកាថាតាមការ
សង្ក្រតបើទោះបីមានការបង្កើន
កន្ល្រងផ្តល់ស្រវាសធារណៈ-
[ច្រកច្រញ-ចលូត្រ១]នៅគ្រប់
កន្ល្រងក្តីប៉នុ្ត្រមានប្រជាពលរដ្ឋ
នៅត្រជួបបញ្ហាមួយចំនួន។
លោកថា៖ «ស្រវាសធា-

រណៈយើងឃើញថានៅបន្ត
មានបញ្ហាទាកទ់ងការយិាធបិ-
ត្រយ្រយភាពស្មគុស្មាញផ្ន្រក
នីតិវិធីរដ្ឋបាលភាពមិនប្រ-
ក្រតីអាចជាអំពើពុករលួយ
ធ្វើឱ្រយរាងំស្ទះឬក៏យតឺយា៉ាវដល់
ដំណើរការផ្តល់ស្រវា»៕
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តពីទំព័រ  ៣...បុ៉ន្ត្រទោះយា៉ាង-
ណក្រមុគំាទ្រគណបក្រសសង្គ្រះ-
ជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាម្ររិក
(CNRP-USA)កាលពីថ្ង្រទី
២៦ខ្រវិច្ឆកិាបានច្រញស្រចក្ដី-
ថ្ល្រងការណ៍អានាមិកច្រកចាយ
តាមបណ្តាញសង្គមដោយបាន
កត់សមា្គល់ឃើញថានាព្រល
កន្លងមកនិងព្រលថ្មីៗ ន្រះលោក
សមរង្រសីុនិងក្រមុអ្នកនយោបាយ
គ្នីគា្នាគាត់នៅត្របន្តប្រព្រឹត្តច្រំ-
ដ្រលនិងតភ្លើងឡើង ៗដោយបាន
ប្រើប្រស់ឈ្មាះ និងរូបភាព
លោកកឹមសុខានិងពាក្រយស្លាក
ថា«សមរង្រសុីនិងកឹមសុខាជា
មនសុ្រសត្រមយួ»សម្រប់បភំាន់
និងបិទបំាងទង្វើទុច្ចរិតដើម្របីក្រង-
ចំណ្រញប្រយោជន៍បុគ្គលនិង
បក្ខពួករបស់ខ្លួនជាបន្តបនា្ទាប់។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ន្រះបាន

សរស្ររថា៖«លោកសម រង្រសុី
និងបក្ខពួកបានចាកច្រញទៅ
បង្កើតចលនាខុសច្របាប់លើក
បន្តុបតនួាទីខ្លនួឯងប្រមាថព្រះ-
មហាក្រសត្រនិងព្រលថ្មីៗ ន្រះបាន
ប្រកាសគាំទ្រគណបក្រសនយោ-
បាយផ្រស្រងដ្រលបញ្ជាក់ឱ្រយ
ឃើញកាន់ត្រច្របាស់នូវទង្វើប្រស-
ចាកនិងដើរផ្ទុយពីស្មារតីដើម

ន្រការរួបរួមជាមួយលោក កឹម
សុខាតទៅទៀតហើយ»។
ក្រុមន្រះបានអំពាវនាវជាថ្មី

ម្តងទៀតដល់លោកសមរង្រសុី
និងបក្ខពួកបញ្រឈប់ជាបនា្ទាន់នូវ
ការយកឈ្មាះនិងរូបភាពលោក
កឹមសុខានិងពាក្រយស្លាកថា
«សមរង្រសីុនិងកឹមសុខាជាមនុស្រស
ត្រមួយ»ទៅប្រើដើម្របីបំភាន់
និងបិទបាំងទង្វើទុច្ចរិត របស់
ពួកខ្លួនតទៅទៀត។
ដោយឡ្រកកម៏ានប្រជាពល-

រដ្ឋខ្ម្ររប្រមាណ៥០នាក់ដ្រល
កំពុងរស់នៅទីក្រងុឡូវ្រលសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកបាននាំគា្នាលើកបដ
ធ្វើបាតុកម្មប្រឆងំនឹងលោកសម
រង្រសីុដ្រលឃោសនាបោកប្រស់
ចង់ឱ្រយអាម្ររិកដកសញ្ជាតិអ្នក
គាំទ្រគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា
នៅសហរដ្ឋអាម្ររិក។ក្នុងបដ
ដ្រលពួកគ្រទាំងនោះកាន់បាន
សរស្ររថា«ទណ្ឌតិសមរង្រសីុគឺ
ជាជនក្របត់ជាតិខ្ម្ររ»។ «សម
រង្រសុីជាជនបោកប្រសល់យុខ្ម្ររ
អាម្ររកិ»។«សមរង្រសុីឈប់ធ្វើ
បាបជនជាតិខ្ម្ររសញ្ជាតិអា-
ម្ររិក»និង«ទណ្ឌិតសម រង្រសី
ជាអ្នកនយោបាយក្ល្រងកា្លាយ»
ជាដើម៕

អ្នកគំាទ្រផ្លោងសម្តដីាក់គា្នា...

លោកហុ៊នស្រននិងលោក...
តពីទំព័រ ១...ទាំង២បាន

ពិភាក្រសាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិ-
ការទ្វ្រភាគីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរ-
ជាតិដ្រលជាក្តបីារម្ភរមួសម្រប់
ប្រទ្រសជិតខាងទាំង២។
ក្នុងអំឡុងព្រលន្រដំណើរ-

ទស្រសនកិច្ចនៅកម្ពជុាន្រះលោក
នឹងក្របថា្វាយបង្គំគាល់ព្រះ-
ករុណព្រះបាទសម្ត្រចព្រះ-
បរមនាថនរោត្តមសីហមុនី
ព្រះមហាក្រសត្រន្រព្រះរាជាណ-
ចក្រកម្ពជុានៅព្រះបរមរាជវំាង។
លោកផនខាំវីផាវា៉ាន់នងឹជបួ

លោកសយឈំុប្រធានព្រទឹ្ធ-
សភានិងលោកហ្រងសំរិន
ប្រធានរដ្ឋសភាផងដ្ររ។
ជាមួយគា្នានោះលោកហ៊ុន

ស្រននិងលោកផនខំាវីផាវា៉ាន់
នៅថ្ង្រទី២៩ខ្រវិច្ឆិកាក៏មាន
កិច្ចប្រជំុពិភាក្រសាលើទំនាក់ទំនង
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារទ្វ្រភាគី
រួមទាំងការស្តារសង្គម-ស្រដ្ឋ-
កិច្ចឡើងវិញក្រយវិបត្តិន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩បញ្ហាតំបន់ និង
អន្តរជាតិនានាដ្រលជាចំណប់-
អារម្មណ៍និងជាក្តីបារម្ភរួម។
ន្រះបើតាមហ្វ្រសប៊ុកលោក
ហ៊ុនស្រន។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ក្រសួងការបរទ្រស បញ្ជាក់

កាលពីថ្ង្រទ២ី៧ខ្រវចិ្ឆកិាថា៖
«ដណំើរទស្រសនកចិ្ចផ្លវូការរបស់
ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ
ផនខាំ វីផាវា៉ាន់នៅកម្ពុជាក្នុង
អំឡុងព្រលដ្រលកម្ពុជាកំពុង
បើកប្រទ្រសឡើងវិញនឹងរួម-
ចំណ្រកក្នងុការបន្តពង្រងឹបន្ថ្រម-
ទៀតនូវចំណងមិត្តភាពជា
ប្រព្រណីដ៏យូរអង្វ្រងសមគ្គី-
ភាពជាភាតរភាពភាពជាអ្នក-
ជិតខាងល្អដ្រគូយុទ្ធសស្ត្រ
គ្រប់ជ្រងុជ្រយនងិយរូអង្វ្រង
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារដ៏ជិត-
ស្នទិ្ធរវាងប្រទ្រសទំាង២ក៏ដូច-
ជាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
នៅក្នងុក្របខណ័្ឌអាស៊ានដើម្របី
សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុល-
ភាពនៅក្នុងតំបន់ និងពិភព-
លោក»។
លោកគិនភាប្រធានវិទ្រយា-

ស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រ
រាជបណិ្ឌត្រយសភាកម្ពុជាប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រទី២៩
ខ្រវិច្ឆិកាថា ជាទូទៅនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីន្រប្រទ្រសជិតខាង
កាលណឡើងកាន់តំណ្រងថ្មី
ត្រងត្របំព្រញទស្រសនកិច្ចផ្លូវ-
ការមកកាន់ប្រទ្រសជិតខាង
របសខ់្លនួ។មយួវញិទៀតខណៈ
កម្ពុជានៅឆ្នាំក្រយនឹងធ្វើជា

ប្រធានអាស៊ានការបំព្រញ
ទស្រសនកចិ្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឡាវនៅព្រលន្រះ គឺជាការ-
លើកតម្ល្រទំនាក់ទំនងការទូត
រវាងប្រទ្រសទាំង២ក្នុងក្រប-
ខ័ណ្ឌទ្វ្រភាគីផងនិងពហុភាគី
ផង។លោកថ្ល្រងថា៖«ដណំើរ-
ទស្រសនកិច្ចន្រះវាកាន់ត្រធ្វើឱ្រយ
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទ្រសទាំង
២ហ្នងឹកានត់្រជតិស្នទិ្ធរងឹមាំទ្វ្រ
ឡើងថ្រមទៀត»។
លោកភាថ្ល្រងថាកម្ពុជានិង

ឡាវគឺជាប្រទ្រសដ្រលនៅជិត-
គា្នាមានទំនាក់ទំនងល្អជាប្រព្រ-
ណីមនិសវូមានបញ្ហាអ្វីជាមួយ
គា្នានោះទ្រហើយធា្លាប់មានការ-
យលច់្រឡគំា្នាតចិតចួលើបញ្ហា
ព្រដំ្រនត្រថា្នាក់ដឹកនំាន្រប្រទ្រស
ទំាង២បានព្រយាយាមដោះស្រយ
និងមានការយល់គា្នាដោយ
សន្តិវិធី។
លោកគនិភាបានបញ្ជាក់ថា

ដោយសរមានទឹកចិត្តសន្តភិាព-
និយមដូចគា្នាកាន់ព្រះពុទ្ធស-
សនាដូចគា្នានិងមានទំនៀម-
ទមា្លាប់ប្រព្រណីប្រហាក់ប្រហ្រល
គា្នាប្រទ្រសទាំង២ត្រងត្ររួម-
រស់ជាមួយគា្នាដោយសុខសន្តិ-
ភាពនិងមានការគោរពគ្នា
ទៅវិញទៅមក៕

លោកសខ្រង៖ការបង្កើតច្រកច្រញ-ចូលត្រ១...



តពីទំព័រ៥...ដែលខុសប្លែកពី
មុនឆ្នាំ១៩៧០មកទៀតនៅ
ពែលនោះបែជាជនគោរពនិង
ថែរកែសាដចីណំផី្លវូគន្លងផ្លវូថ្នល់
ក៏តែូវការពារ»។
ជាមួយគ្នានែះលោកយិត

បុណ្ណាស្នើដល់អ្នកដែលរស់-
នៅតាមបណ្តាយផ្លូវទាំងអស់
ឱែយបញែឈប់សកម្មភាពទាងំនោះ
នងិរមួគ្នាថែរកែសាផ្លវូថ្នល់ឱែយបាន
ល្អដោយលោកក៏បានជំរុញ
ដល់អាជា្ញាធរដែនដីឱែយចូលរួម
ផែសព្វផែសាយនងិទប់ស្កាតស់កម្ម-
ភាពបំពានទំាងនែះផងដែរពែះ
ការទប់ស្កាត់សកម្មភាពទំាងនែះ
បានគឺមានតែការរួមគ្នាអនុវត្ត
ប៉ុណ្ណាះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«នែះគឺ

ជាបញ្ហាមយួដែលតែូវទាំងអស់
គ្នាមិនមែនតែកែសួងសធារណ-
ការឬអាជា្ញាធរផ្លវូថ្នល់ដែលតែវូ
តែរកមធែយោបាយនោះទែ។តែ
ការចូលរួមជាងគែគឺបែជាជន

តែវូមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា
នែះនិងថែរកែសាទាំងអស់គ្នា
ដើមែបីដោះសែយបញ្ហារួម។
អាជា្ញាធរដែនដីក៏ជាអាជា្ញាធរផ្លូវ
ថ្នល់ដែរដូច្នែះបណ្តាមន្តែីរាជ-
ការយើងតាមដែនដីសំុយល់ដឹង
អំពចីែបាប់ផ្លវូថ្នល់នងិជួយពងែងឹ
បែជាជនវិញ»។
បើតាមលោកយិតបុណ្ណា

បែពន័្ធបណ្តាញផ្លវូថ្នលន់ៅកម្ព-ុ
ជាសមែប់បមែើដល់វិស័យដឹក-
ជញ្ជូនមានផ្លូវ១លែខផ្លូវ២
លែខនិងផ្លូវ៣លែខ[ផ្លូវចាក់-
កៅស៊]ូហើយផ្លូវថ្នលដ់ែលគែប-់
គែងដោយកែសួងសធារណ-
ការមានបែមាណ១៨១២៥
គីឡូម៉ែតែ ក្នុងនោះផ្លូវកែល
កៅស៊ូមានបែមាណ៥៥ភាគ-
រយ។លោកបានឱែយដឹងថាផ្លូវ
១លែខតែូវកែសួងសងសង់
បានចំនួន២២៥០គីឡូម៉ែតែ
ដោយកែលកៅស៊ូបាន១០០
ភាគរយចំណែកផ្លូវ២លែខ

មានបែវែង៥០០០គីឡូម៉ែតែ
កែលកៅសូ៊បានជាង៣០០០
គឡីូម៉ែតែស្មើនងឹបែមាណ៧៤
ភាគរយ។
លោកគង់រតនៈបែធានវិទែយោ-

ស្ថានជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
ផ្លវូគោកបានលើកឡើងថាការ-
រំលោភបំពានទៅលើផ្លវូថ្នល់គឺ
ពិតជាមានការកើនឡើងខ្លាំង
ដោយសរកំណើនបែជាជន
ហើយបញ្ហានែះកប៏ានកា្លាយជា
ជំងឺមហារីកដែលជាជំងឺរា៉ាំរ៉ែ

ជាយូរលង់មកហើយ។
លោកបន្តថាដើមែបីដោះសែយ

បញ្ហាទាងំនែះការបែើវិធានការ
អំពាវនាវឱែយមានការចូលរួមពី
ពលរដ្ឋតែមួយមុខគឺមិនអាច
ដោះសែយបានភា្លាមទែផ្ទយុទៅ
វិញទាមទារឱែយមានការចូលរួម
ពីអាជា្ញាធរដែនដីផងដែរខណៈ
ការរំលោភបំពានបែបនែះនៅតែ
បន្តកើតដោយសរកតា្តាចែើន។
  លោកថា៖«យើងឃើញថា
បែជាជនគត់ចាក់បំពានផ្លវូបាន

គឺដោយសរអាជា្ញាធរគត់អត់
ឃាត់និងមួយទៀតគត់អត់
ចែះចែបាប់ហើយអត់ដឹងថាតែវូ
ហាមគែរបៀបម៉ែច?មួយទៀត
អាជា្ញាធរគត់ដឹងដែរក៏បុ៉ន្តែអនុ-
ញ្ញាតឱែយចាក់សិនពែលគែតែូវ
ការ ចាំកាយមកវិញឬក៏អីជា
ដើមដែលនែះជាបញ្ហា»។
លោកបានពនែយលប់ន្ថែមថា៖

«រឿងដែលបណ្តាលឱែយកាន់តែ
រីករាលដាលហ្នឹងគឺដោយសរ
ឃើញបែជាពលរដ្ឋមួយធ្វើបាន
អ្នកផែសែងទៀតក៏ធ្វើការបានដែរ។
បញ្ហានែះគឺបង្ហាញអំពីកង្វះ-
ខតការទទួលខុសតែូវរបស់
អាជា្ញាធរផងជាមួយនឹងបែជា-
ពលរដ្ឋគតម់ិនបានគតិអពំផីល
បែយោជន៍សធារណៈផង»។
សមែប់ជាមធែយោបាយលោក
គង់ រតនៈបានថ្លែងថាការ-
អំពាវនាវឱែយពលរដ្ឋចូលរួមគឺ
ជារឿងតែមឹតែវូហើយតែវូការ
បង្កើតយុទ្ធសស្តែនិងវិធានការ
មឺុងមា៉ាត់ក្នងុការទប់ស្កាត់សកម្ម-
ភាពល្មើសទំាងនែះឱែយបានទាន់
ពែលវែលា៕
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អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងកំពុង
រៀបចំទិន្នន័យលម្អតិអំពីកោះ
ចំនួន២៣នៅលើលម្ហសមុទេ

ឡាយ សាមាន

កោះកុងៈ អាជា្ញាធរខែត្តកោះ-
កងុកពំងុរៀបចំទនិ្ននយ័លម្អតិ
អំពីចំនួនកោះនៅលើលម្ហសមុទែ
នៅក្នុងខែត្តនែះចំនួន២៣
ដើមែបីបង្កលក្ខណៈក្នុងការអភិ-
វឌែឍកោះខណៈមានការកើន-
ឡើងនូវចំនួនភ្ញៀវទែសចរនិង
មានកែុមហ៊ុនជាចែើនបន្ត
វិនិយោគលើដែនកោះ។
លោកអ៊កុភ័ក្តែអភបិាលរង

នែគណៈអភិបាលខែត្តកោះកុង
កាលពីថ្ងែទី២៥ វិច្ឆិកាបាន
ដឹកនាំកិច្ចបែជុំស្តីពីការរៀបចំ
ចងកែងនិងបែមូលទិន្នន័យ
លម្អតិអំពីកោះក្នងុលម្ហសមុទែ
ដោយមានការចលូរមួពីមន្តែីនែ
មន្ទីរ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅ
ក្នុងខែត្តនែះ។
លោកអភិបាលរងបានដាក់-

ចែញនូវផែនការបន្តមួយចំនួន
ដល់មន្តែីនិងអង្គភាពនីមួយៗ
ថា៖«តែវូចាតត់ាងំសមាសភាព
ចលូរមួនងិសហការក្នងុការចុះ
ពិនិតែយ និងបែមូលទិន្នន័យជាក់-
ស្តែងនៅតាមទីតំាងកោះនីមួយៗ 
ដោយយកនូវទិដ្ឋភាពភូមិសស្តែ
និយាមកា រូបភាពនិងវីដែអូ
សំដៅជំរុញវិស័យទែសចរណ៍

និងទាក់ទាញវិនិយោគិនមក
ដាក់ទុនបន្ថែម»។
កែពីនែះមន្ទីររៀបចំដែនដី

នគរូបនីយកម្មសំណង់និង
សរុយិោដីខែត្តតែវូធានាឱែយមាន
មន្តែីចុះយកនិយាមកាដោយ
បែើបែស់មា៉ាសីុនបែភែទDGPS
ជាមួយកែុមការងរ។
លោកអ៊កុភ័ក្តែបានបញ្ជាក់

ទៀតថាសមែប់កាលបរិច្ឆែទ
នែការចុះទៅតាមកោះនមីយួៗ
កែុមការងរថា្នាក់ខែត្ត នឹងធ្វើ
ការជូនដំណឹងលម្អិតបន្ថែម
នៅពែលកែយ។
បែធានការិយាល័យនែមន្ទីរ

រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់ខែត្តកោះកុងលោក
ហា៊ាងប៊ណុ្ណាបានថ្លែងនៅថ្ងែទី
២៨វិច្ឆិកាថាកែុមការងរនឹង
មានកចិ្ចបែជុំមយួទៀតជាមយួ
មន្តែីពាក់ព័ន្ធដើមែបីធ្វើកិច្ចការ-
ងរនែះថាតើមន្តែីផ្នែកណនឹង
តែវូចុះសែង់ទិន្នន័យ។
ការរៀបចំទនិ្ននយ័លម្អតិអពំី

ចំនួនកោះនាពែលនែះដើមែបី
បង្កលក្ខណៈក្នុងការអភិវឌែឍ
កោះខណៈមានការកើនឡើង
នូវចំនួនភ្ញៀវទែសចរនិងមាន
កែុមហ៊ុនជាចែើនបន្តវិនិយោគ
លើដែនកោះ។

លោកបញ្ជាក់ថា៖«បច្ចុបែបន្ន
មានដូចជាកោះមា្នាស់និងកោះ-
ស្មាច់មានកែុមហ៊ុនវិនិយោគ
គែកំពុងវិនិយោគហើយកោះ
ផែសែងៗទៀតឱែយតែកោះធំៗមាន
កែុមហ៊ុនវិនិយោគគែចូលទៅ
បណ្តើរៗ ហើយដូចកោះកុងកែ
មានគែតែៀមចូលវិនិយោគ
ហើយ»។
លោកបានឱែយដឹងថាតាម

ទនិ្ននយ័បឋមនៅខែត្តកោះកងុ
មានកោះសរុបចំនួន២៣កោះ
ដែលក្នុងចំណមកោះទាំង-
អសន់ោះមានតែកោះស្តែចទែ
ដែលរដា្ឋាភិបាលបានផ្តល់សិទ្ធិ
ឱែយកែុមហ៊ុនឯកជនសែបចែបាប់
ជាអ្នកវិនិយោគ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បើយើង

រាប់តែសួៗមាន២៣កោះហើយ
២៣កោះនោះភាគចែើនគឺកោះ
ធំៗតំបន់ដែលមានមនុសែសរស់-
នៅដចូជាកោះស្តែចដែលមាន

មនុសែសរស់នៅចែើនហើយកោះ
ដែលយើងរាប់នែះភាគចែើន
មានមនសុែសរសន់ៅគែនត់ែថា
មានតិចគែសួរនិងចែើនគែសួរ
តែយើងអាចអភវិឌែឍធ្វើជាតបំន់
ទែសចរណ៍បាន»។
លោកបានឱែយដឹងទៀតថា៖

«កោះទំាង២៣នោះរដា្ឋាភិបាល
ផ្តល់កម្មសិទ្ធិឱែយតែកោះស្តែច
មួយទែសមែប់ការអភិវឌែឍ
កែពនីោះអត់ផ្តល់កម្មសទិ្ធិឱែយ
ទែហើយបើសិនជាមានអ្នកវិនិ-
យោគគែចងទ់ៅជលួកោះដើមែបី
វិនិយោគតែូវជួលពីរដា្ឋាភិបាល
ហើយគែតែវូដោះសែយគោល-
នយោបាយសមែប់អ្នករសន់ៅ
លើកោះនោះ»។
លោកហា៊ាងប៊ុណ្ណាឱែយដឹង

ទៀតថាការរៀបចំកោះនែះ
ដោយសរអាជា្ញាខែត្តសង្កែត
ឃើញថាបនា្ទាប់ពីរាជរដា្ឋាភិបាល
បែកាសបើកបែទែសឡើងវិញ

មានភ្ញៀវទែសចរបានធ្វើដំណើរ
ទៅលែងកោះក្នងុខែត្តកោះកងុ
ចែើន។រីឯវិស័យសំណង់និង
វិស័យដីធ្លីក្នុងខែត្តនែះនៅតែ
បន្តសកម្មភាពដូចធម្មតាទាំង
មុននងិកែយការរកីរាលដាល
នែជំងឺកូវីដ១៩។
លោកហូ វណ្ណឌីជាសហ-

បែធានកែមុការងរទែសចរណ៍
កម្ពុជាបានថ្លែងថាការរៀបចំ
ផែនការមែនែះពិតជាល្អមែន-
ទែនដើមែបីសែបូទាញភ្ញៀវទែស-
ចរទាំងក្នុងនិងកែសែុក។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ក្នុង

ករណីយើងតែៀមផែនការមែ
និងទិន្នន័យចែបាស់លាស់ហើយ
ការផ្តល់ព័ត៌មានដល់សធារណ-
ជនក៏ដូចជាភ្ញៀវទែសចរ ក៏-
ដូចជាអ្នករកទទួលទានក្នុង
វិស័យនែះវាបានផ្តល់ផល-
បែយោជន៍ចែើនណស់ទៅ
ដល់តំបន់របស់ខ្លួន»៕

ទិដ្ឋភាពកោះស្តេចនិងកោះផេសេងទៀត លើលម្ហសមុទេខេត្តកោះកុងពីឆ្នា២ំ០១៨។ រូបថតមន្ទីរទែសចរខែត្តកោះកុង

លោក យិត បុណ្ណា ក្នងុកម្មវិធីពីថ្ងេទី២៩ វិច្ឆកិា  ។ រូបថតហែងជីវ័ន

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�ែសែង

�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូវិស ល

�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
� ក់ស៊ាងលី

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
មំុគនា�

កា រ�និពន� រង ព័ត៌មា ន� តិ
វងែសសុខែង,�ែុំភ័កែ្ត

កា រ�និពន�  ព័ត៌មា ន សេដ្ឋ  កិច�  
�៉ែគុណមករា

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន សេដ្ឋ  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ
បែក់ស យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកីឡា 
ឈនណន

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកីឡា 
ណែមវណ្ណៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង� ន់ណ រា�

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�ែង

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,

គឹមស រុំ,ហឹុនពិសី,នៅ សុីវុតា្ថា,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,� យស មា ន,

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

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,ជិនណ ន,

សយរា�សុី
កា រ�រូបថត

ហែងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា៊ានរងែសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�ែករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុកែភីរៈ

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�ែម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណែត,017578768
បែជ�មុន្នីរៈ,015239293
�ែវពុទ្ធី,012966605

ពា ំងបា៉ាទែីយា៉ា,081872202
JESSAPIASTRO,092445983

�េ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេស
ពែ�ែសុជា តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈហា៊ាងតា ំងម៉ែង
�េ � នគណ�េយេ�ៈេស៊ែនវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
វង់អូន

�្ន េករច� ទំព័រ
សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

កា រិ� ល័យខេត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នែអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តែច

ហុ៊នសែន(ផ្លវូ៦០ម៉ែតែ)ភូមិទួលរកា៣
សង្កាត់ចា ក់អ�ែកែម,

ខណ�មា នជ័យ,១២៣៥៣រាជធា នីភ្នពំែញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទះលែខ៦២៩ផ្លវូលែខ៦សង្កាត់ស�យដង�ុំ
កែងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

កេសួងបារម្ភពីការកើនឡើង...
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 10,900 10,900 10,940 10,900

2 GTI 4,220 4,220 4,260 4,220

3 PAS 13,500 13,500 13,580 13,500

4 PEPC 3,150 3,080 3,150 3,080

5 PPAP 14,620 14,540 14,640 14,540

6 PPSP 2,010 2,030 2,030 2,000

7 PWSA 6,900 7,000 7,000 6,860

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី២៩ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ 

Hotel Nikko Phnom Penh នឹង បើក ដំណើរ ការ នៅ ឆ្នា ំ២០២៤
នៅ ស៊ីវ៊ត្ថា

ភ្នំពេញៈ Hotel Nikko Phnom 
Penh ដេលជា សណ្ឋាគារ លេបី ឈ្មោះ 
របស់ បេទេស ជប៉ុន មាន ទីតាំង ស្ថិត 
នៅ អគារ ពាណជិ្ជក ម្ម ជប៉នុ ក្នងុ  សង្កាត ់
ទួល ទំពូង ខណ្ឌចំការមន រាជធានី- 
ភ្នំពេញ គេង នឹង បើក ឱេយ ដំណើរការ  
ជា ផ្លូវ ការ នៅ ឆ្នាំ ២០២៤ ខាង មុខ ។

យោង សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន របស ់
សណ្ឋាគារ Nikko Hotels Interna-
tional បាន ឱេយ ដឹង ថា ៖«អគារ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម  នេះ នងឹ តេវូ បេើ បេស ់ជា អគារពា- 
ណជិ្ជ កម្ម ចមេុះ មាន ទាងំ ការយិា លយ័ 
ហាង លក់រាយ និង សណ្ឋា គារ  (Nik-
ko Phnom Penh)។ នេះ ជា អគារ 
ធ ំដបំងូ គេ នៅរាជធានភី្នពំេញ   ដេល តេវូ  
បាន អភិវឌេឍ ដោយ កេុមហ៊ុន ជប៉ុន»។

សេ ចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន បាន បន្ត ថា 
សណ្ឋាគារ នេះ មាន បន្ទប់ ទទួល ភ្ញៀវ 
ចំនួន២០១ ដេល បន្ទប់ នីមួយៗ មាន 
ទំហំ បេហេល ៣៦ ម៉េតេ ការ៉េ។ កេ 
ពី នេះ ក៏ មាន ភោជនីយដ្ឋាន ម្ហូប ជប៉ុន 
និង សា្កាយ បារ ៍នៅ ជា ន់ទី ២៣ ដេល 
ភ្ញៀវ  អាច រកីរាយ នងឹ ទដិ្ឋភាព ដ ៏អសា្ចារេយ 

នៅ ទូទាំង រាជធានី។
បេធាន សមា គម ទេសច រណ៍ អាសុី 

បា៉ាសុហី្វកិ  លោក ធនួ សុណីន កាល- 
ពី   ថ្ងេ ទី ២៩ ខេ វិច្ឆិកា   បាន សម្តេង ការ- 
សា្វាគមន៍ ចំពោះ វត្តមាន សណ្ឋាគារ 
Nikko Phnom Penh នៅ កម្ពុជា 
ពេះ សណ្ឋាគារ នេះ មាន ឈ្មោះ លេបី 
នៅ ក្នុង បេទេស ជប៉ុន ។ លោក  បន្តថា 
កម្ពុជា ពិត ជា តេូវការ សណ្ឋាគារ  មា៉ាក 
លេបីៗ អន្តរ ជាតិ ជា ចេើន ផេសេង ទៀត  
ពេះ នៅ ពេល ណមាន សណ្ឋាគារ ឬ 
ផលិត ផល   មា៉ាកលេបីៗ ចូល មក កាន់ តេ 
ចេើន វា នឹង ចូលរមួ ជរំញុ កណំើន សេដ្ឋ- 
កិច្ច ពាណិជ្ជ កម្ម និង ជំនឿ  ចិត្ត របស់ 
វិនិយោគិន និង ទេសចរនៅ លើ ពិភព- 
លោក មក លើ បេទេស កម្ពុជា ។

លោកនិយាយ  ថា៖« បេ៊នដ៍ សណ្ឋាគារ 
របស់ ជប៉ុន មិន ទាន់ មាន ចេើន ទេ នៅ 
កម្ពុជា មាន ១ ដេរគឺ Tokyo Inn 
នៅមខុ កោះ ពេ ជេ  ដេល បាន រមួ ចណំេក  
តិច តួច ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទេសចរ ជប៉ុន 
ប៉ុន្តេ អ៊ីចឹង បានជា ខ្ញុំ តេូវ ការ ឱេយមាន 
សណ្ឋាគារ មា៉ាក លេបីៗ ចូល មក  កម្ពុជា 
កាន់ តេ ចេើន គឺ   កាន់ តេ ល្អ ក្នុង ការ ទាក់- 
ទាញ ភ្ញៀវ ជប៉នុ ពេះ កន្លង មក  បេន៊ដ ៍

ពី ជប៉ុន នៅមាន តិច តួច ណស់  »។
លោក តុប សុភ័ក អ្នក នាំ ពាកេយ កេ-

សួង ទេសចរណ៍ បាន បេប់ ថា លោក 
មនិ ទាន ់ទទលួ បាន ពត័ម៌ាន លម្អតិ នៅ 
ឡើយ ទេ ចពំោះ វត្ត មាន  សណ្ឋាគារ នេះ 
ថា បាន ចុះ បញ្ជី តេឹមតេូវ ឬ យា៉ាង ណ 
នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា ទេ ប៉ុន្តេ កន្លង 

មក ក៏ មាន សណ្ឋាគា ររបស់ ជប៉ុន មួយ 
ចំនួន   បាន និង កំពុង បើកដំណើរ ការ 
នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា រួច ហើយ។

លោក ថ្លេងថា ៖ « ខ្ញុំ អត់ ចេបាស់ ដេរ ថា 
គាត ់(Nikko Phnom Penh) បាន 
ស្នើ  សុឬំ នៅ ?។ កាល ណគាត ់ស្នើ សុ ំ
គឺ  តេូវ មាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ ពី ខាង ទេសចរ - 

ណ ៍ ទើប   គាត ់អាច បេកប អាជវី កម្មបាន 
ប៉ុន្តេ បើ បើក ក្នុង ឆ្នាំ ២០២៤ ឯណោះ 
បេហេល ជា នៅ ទេ មើល ទៅ»។

លោក បន្ត ថា បើ សណ្ឋាគារ នេះ មាន 
បណំង បើក ដណំើរការ នៅក្នងុ បេទេស 
កម្ពុជា តេូវ តេ ស្នើ សុំ ចេបាប់ អនុញ្ញាត 
សាង  សង ់ ចេបាប ់អនញុ្ញាត ធ្វើ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម និង ចុង កេយ បាន មក ស្នើ នៅ 
កេសួង ទេសចរណ៍ ទើប អាច បមេើ 
សេវា ទេសចរណ៍ បាន។

បើយោងតាម លោក សុភ័ក វា មិន 
ទាសខ់សុ អ្វ ីទេ ចពំោះ វត្តមាន សណ្ឋា-
គារ នេះ  ពេះ កម្ពជុា សា្វាគមន ៍នវូ រាល ់
ការ វនិយិោគ ទាងំ អស ់ ពសិេស វសិយ័ 
ទេសចរណ៍ ឱេយ តេ ការ វិនិយោគ នោះ 
គោរព ទៅ តាម ចេបាប ់បទដ្ឋាន គត ិយតុ្ត 
និង ចេបាប់ តមេូវ។

ទោះជា យា៉ាង ណ លោក សា្វាគមន៍ 
សមេប ់គមេង វនិយិោគ ធំៗ  បេប នេះ 
នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា ដោយ សារ វា 
នងឹ រមួ ចណំេក ជរំញុ វសិយ័ ទេសចរណ ៍
របស់ កម្ពុជា ក៏ ដូចជា ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ- 
ទេសចរ  លើ ពិភព លោក ជា ពិសេស 
ភ្ញៀវ ទេសចរ ជប៉ុន ឱេយ មក កមេសាន្ត នៅ 
ក្នុង បេទេស កម្ពុជា៕

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នពំេញៈ សមាគម មកីេ ូហរិញ ្ វត្ថ ុ 
កម្ពជុា (CMA) នងិ សហគេនិ ខ្មេរ 
(KE) បាន ចុះ អនសុេសរណៈ នេ ការ-  
យោគ យល់ (MoU) ដើមេបី លើក-  
កម្ពស ់លទ្ធ ភាព ទទលួ បាន  ហិរញ-្  
វត្ថុ សមេប់ សហគេិន និង សហ-
គេស ធុន តូច និង មធេយម នៅ 
ក្នងុ បេពន័្ធ អេក ូឡសូុ ីនងិ ធរុកចិ្ច 
ថ្មីៗ នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា។

MoU នេះ តេវូ បាន ចុះ ហត្ថលេខា  
រវាង លោក ឈៀង វណ្ណមនុណិ្ឌ 
អគ្គ នាយក នេ សហ គេនិ ខ្មេរ (KE) 
ដេល ជា អង្គភាព កេម ឱវាទ 
កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ វត្ថុ 
ជាមួយ នឹង លោក ផល វា៉ាន់ឌី 
នាយក បេតិបត្តិ នេ សមាគម 

មីកេូ ហិរញ្ វត្ថុ កម្ពុជា (CMA) 
នៅ ថ្ងេ ទ២ី៦ ខេ វចិ្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២១ 
នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល សន្និសីទ 
មកីេ ូហរិញ ្វត្ថ ុបេចា ំឆ្នា ំ២០២១ 
របស់ CMA។

លោក ឈៀង វណ្ណមុនិណ្ឌ 
អគ្គ នាយក នេ សហ គេិន ខ្មេរ 
បាន លើក ឡើង ថា   ការសមេច 
បាន នូវ  កិច្ច សហការ នេះ  គឺ   
បង្ហាញ ឱេយ ឃើញ នូវ   កិច្ច ខិត ខំ 
បេងឹ បេង មយួ ទៀត របស ់សា្ថាបន័   
លោក ក្នងុ ការ ផ្តល ់ដល ់សហគេស  
ធុន តូច និង មធេយម នៅ កម្ពុជា 
កាន់ តេ មាន លទ្ធ ភាព ទទួល-  
បានព័ត៌មាន ហិរញ្ វត្ថុ រួម មាន 
ថ្លេ  សេវា អតេ ការ បេក់ នានា។

លោក ថ្លេង ថា៖ «ភាព ជា ដេគ ូ
រវាង សហ គេនិ ខ្មេរ នងិ សមាគម   

មីកេូ ហិរញ្វត្ថុ កម្ពុជា នេះ មាន 
គោល បណំង ផ្តល ់លទ្ធ ភាព ទទលួ-  
បាន ព័ត៌មាន ហិរញ្ វត្ថុ រួម មាន 
ថ្លេ សេវា អតេ ការ បេក់ ការ- 
យល ់ដងឹ អពំ ីហាន ិភយ័ ផេសេងៗ 
និង បរិធាន ហិរញ្ វត្ថុ ផេសេងៗ 
ដេល មាន សមេប់ ធុរកិច្ច ថ្មីៗ 
ពេម ទាំង សហគេស ធុន តូច 
និង មធេយម នៅ កម្ពុជា»។

លោក បន្ត ថា៖ «រាជ រដ្ឋាភបិាល-  
កម្ពុជា មាន គោល នយោបាយ 
ជា ចេើន ក្នុង ការ បង្កើត មូល និធិ 
បន្ថេម ទៀត នៅ ក្នងុ បេពន័្ធ ហរិញវ្ត្ថ ុ
និង ការ បន្ធូរ បន្ថយ លក្ខខណ្ឌ 
កាតព្វ កចិ្ច សមេប ់សា្ថាបន័ ហរិញ្-
វត្ថ។ុ ទោះជា យា៉ាង ណ ក ៏ដោយ 
អ្វ ីដេល សខំាន ់គ ឺវា អាសេយ័ លើ 
សា្ថាប័ន ហិរញ្ វត្ថុ ក្នុង ការ បន្ត 

យក អត្ថ បេយោជន៍ ទាំង នោះ 
ទៅ ឱេយ សហគេស  និង ធុរកិច្ច 
ថ្មីៗ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា»។

លោក ផល វា៉ាន់ឌី នាយក- 
បេតបិត្ត ិនេ CMA ក ៏បាន លើក- 
ឡើង ថា សេដ្ឋកចិ្ច ដេល រីក ចមេើន  
យា៉ាង ឆប ់រហស័ របស ់កម្ពជុា មាន  
នយ័ ថា សហគេស ធនុ តចូ នងិ  
មធេយម នងិ ធរុ កចិ្ច ថ្មីៗ  កាន ់តេ មាន  
តនួាទ ីសខំាន ់ក្នងុ ការ បង្កើត  ការ-
ងរ នងិ ជរំញុ កណំើន សេដ្ឋ កិច្ច។  
ដោយ បាន ចូល រួម ចំណេក ក្នុង 
ការ កាត ់បន្ថយ ភាព កេកីេ ក្នងុ ប៉នុា្មោន  
ទសវតេសរ៍ ថ្មីៗ នេះ វិស័យ មីកេូ- 
ហិរញ្វត្ថុ  បាន និង កំពុង វិវឌេឍ ពី 
ការ ផ្តល់ សេវា ហិរញ្ វត្ថុ ចំពោះ 
តេ បេជាជន មាន ចំណូល ទាប 
ឈានទៅ ដល់ ការ ផ្តល់ ជូន 

សេវាហរិញ ្វត្ថសុ្ទើរ គេប ់បេភេទ 
សមេប់ បេជាជន ទូទៅ ។

លោក បានបញ្ជាក់ ថា៖« អនុ- 
សេសរណៈ  នេ ការ យោគ យល់ គា្នា 
រវាង CMA និង KE នឹង រឹត- 
បន្តងឹ ទនំាក ់ទនំង នេ វសិយ័ ទាងំ 
២ ដោយ ធានា បាន នូវ សេវា 
ហិរញ្វត្ថុ កាន់ ត េ បេសើរ ដល់ 
សហគេស ធុន តូច និង មធេយម 
និង អាជីវ កម្ម បង្កើត ថ្មី »។

លោក ផល  វា៉ាន់ឌី បន្ថេម 
ទៀត ថា៖ «ជា ការ ពិត ណស់ 
វិស័យ មីកេូ ហិរញ្ វត្ថុ  បាន និង 
កពំងុ ធ្វើការ យា៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធ ជាមយួ  
រដ្ឋាភិ បាល ក្នុង ការ ជួយ ដល់ 
សហ គេស ធនុ តចូ នងិ មធេយម។  
តួយា៉ាង CMA បាន ដើរ តួនាទី 
យា៉ាង សខំាន ់នៅ ក្នងុ គនំតិ ផ្តចួ- 

ផ្តើម ថ្មីៗ  នេ ធនាគារ សហគេស- 
ធនុ តចូ នងិ មធេយម កម្ពជុា (SME 
Bank) ក ៏ដចូជា សាជវី កម្ម ធានា  
ឥណទាន កម្ពជុា (CGCC)ដេល  
គំនិត ផ្តួច ផ្តើម ទាំង ២ នេះ មាន 
គោល បណំង ជរំញុ សហគេស- 
ធុន តូច និង មធេយម» ។

សមាគម មកីេ ូហរិញ ្វត្ថ ុកម្ពជុា 
(CMA) បាន ឱេយ ដឹង ថា គិត 
តេឹម  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា CMA 
មាន១១៥ ជា សមាជិក ដេល 
ក្នុង នោះ គេឹះសា្ថាន មីកេូ ហិរញ្-
វត្ថ ុទទលួ បេក ់បញ្ើ ៦៦ជាគេឹះ- 
សា្ថាន មីកេូ ហិរញ្វត្ថុ មិន ទទួល 
បេក់ បញ្ើ ១០ ជា កេុម ហ៊ុន 
ភតិ សនេយា  ហិរញ្ វត្ថុ ១២ជា 
គេឹះ  សា្ថាន ឥណទាន ជនបទ ២៣ 
និង ធនាគារចំនួន ៤៕

រូបភាព នេ គមេង សណ្ឋាគារ Nikko Phnom Penh។ រូបថត សហ ការី

សមាគមមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថ ុ  ពងី្កការ  ផ្សព្វផ្សា យអត្ថប្យោជន៍ ដល់ សហគិ្ន តាម រយៈ KE
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ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ដោយ សិកៃសា ចៃបាស់- 
លាស់ នូវ ឯកទៃស ជំងឺ មហារីក  
នងិ ឈាម  ព ីបៃទៃស វៀតណាម 
បារាំង និង អាមៃរិក  ជា  ចៃើន ឆ្នាំ 
លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត អា៊ាវ សុខា គឺ 
ជា បុគ្គល ដំបូង គៃ  ដៃល បាន 
បង្កើត  មជៃឈ មណ្ឌល ជាត ិពៃយាបាល  
ជងំ ឺមហារកី  នងិឈាម  នៅ  មន្ទរី- 
ពៃទៃយ មិត្តភាពខ្មៃរ-សូវៀត លុះ 
កៃយ មក បង្កើត នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ 
កាល់ម៉ៃត។ បន្ទាប់ ពី បមៃើ ការ 
រាជការ រយៈ ពៃល ជិត ៣០  ឆ្នាំ 
នងិ សម្លងឹ ឃើញ កណំើន នៃ ការ-  
កើត ជំងឺ មហារីក ចៃះ តៃ កើន ពី 
១ ឆ្នាំ ទៅ ១ឆ្នាំ ខណៈ   សៃវា 
ទទលួ ពៃយា បាល  នៃ មន្ទរី ពៃទៃយ រដ្ឋ 
ទាងំ ២  នៅ មាន កមៃតិ  លោក ក ៏
សមៃច ចិត្ត លា ឈប់ ពី ការងរ  
រាជការ និង បាន មក បោះទុន  
វិន ិយោគ លើ គ្លនីកិអរូ៉ៃន ឃៃនសរ័ 
ដៃល ស្ថតិ  នៅ  សង្កាត ់ជៃយ ចង្វារ 
លើ ឯកទៃស  មហារីក  និង ឈាម  
ដោយ បាន ន ំយក    បច្ចៃកវិទៃយា ចងុ 
កៃយគៃ  បង្អស់ ពី អឺរ៉ុប និង 
អាមៃរិក  ដើមៃបី   រួម ចំណៃក ផ្តល់ 
សៃវា ពៃយា បាល ជំងឺ  នៃះ និង ជួយ 
សមៃល បន្ទុក អ្នក ជំងឺ ដៃល   ទៅ 
ទទួល សៃវា នៅ  កៃ បៃទៃស  
ដៃល តៃូវ   ចំណាយ ចៃើន និង 
ពិបាក  ទំនក់ទំនង។

លោក ម៉ៃ គុណ មករា ការី និពន្ធ 
ពត័ម៌ា ន    សៃដ្ឋ កចិ្ច កាសៃត ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ បាន ជួប សមា្ភាសជាមួយ  នឹង 
លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត ដើមៃបី ពិភាកៃសា  ពី 
ផៃន  ការ នងិ ចក្ខវុសិយ័ របស ់លោក  
ពី ការ ផ្តល់ សៃវា ពៃយាបាល ជំងឺ  
មហា រីក  និង ឈាម។

តើ   ហៃត ុអ្វ ីបាន ជា លោក វៃជ្ជ- 
បណ្ឌិត សមៃច   វិនិ យោគ លើ   
គ្លីនិក មហារីក និង ឈាម?

ខ្ញុ ំមាន មលូហៃត ុធំៗ  ២នៃការ- 
បង្កើត មន្ទីរ ពៃយាបាល  ជំងឺ មហា - 
រីក  និង ឈាម   គឺទី១ ដោយ- 
សារ ខ្ញុំ ជា គៃូពៃទៃយ ឯក ទៃស   ជំងឺ 
មហារីក និង ឈាម ពៃះខ្ញុចូំល- 
ចតិ្ត នងិ ពៃញចតិ្ត រៀន នងិ ស្វៃង- 
យល់  អ្វី ៗ ដៃល ពិបាក និង បច្ចៃក - 
វិទៃយា ទំនើប និង  ទី២ ដោយ សារ 
ខ្ញុំ    ជា គៃូពៃទៃយ  ជំងឺ មហារីក ទី១ 
នៅ   កម្ពុជា កៃយ ថ្ងៃ រំដោះ៧   
មករា ១៩៧៩។

បច្ចបុៃបន្ន យើង មាន មន្ទរី ពៃទៃយ- 
រដ្ឋ ២ កពំងុ ផ្តល ់សៃវា ពៃយាបាល 
ជងំ ឺនៃះ ប៉នុ្តៃ យើង នៅ តៃ ខ្វះខាត 
ដោយ   មិន ទាន់ អាច ឆ្លើយតប 
នងឹ   តមៃវូការ បាន ទៃ  ហើយរាល ់
ថ្ងៃ អ្នក ជំងឺ ដៃល  រង់ ចាំ ការ ពៃយា-
បាល គឺ មាន ពៃល ខ្លះ ចំណាយ 
ពៃល   រហតូ ដល ់២ -  ៣ ខៃ ដៃល   
អ្នក ខ្លះ គាត ់ឈ ឺចាប ់ខា្លាងំ ណាស ់
ហៃត ុដចូ្នៃះ    ក្នងុ នម ជា គៃូពៃទៃយ 

មា្នាក ់ ខ្ញុតំៃវូ   តៃ រក វធិ ីអ្វ ីទៀត ដើមៃប ី
ចលូរមួ ជាមយួ រដ្ឋាភ ិបាល ក្នងុការ 
ផ្តល់ សៃវា ពៃយាបាល នៃះ ឱៃយ ដល់ 
អ្នកជងំ ឺ នងិ ជយួឱៃយ  អស ់ព ីលទ្ធ- 
ភាព ទោះ មិន បាន ទាំង អស់ ក៏ 
ដោយ ។ ការណ ៍នៃះ  ទើប ខ្ញុ ំ លា- 
ឈប ់ព ីការងរ ជា ពៃទៃយ រដ្ឋ ដៃល 
ខ្ញុំ   ចំណាយ ពៃល ជិត  ៣០ ឆ្នាំ។ 

 ពៃល  ឈប ់សមៃក ព ីការងរ 
នៅ ពៃទៃយ រដ្ឋ  ខ្ញុំ បាន ផ្តល់សៃវា  
ពៃយាបាល ជំងឺ នៃះ នៅ ផ្ទះ  ដោយ 
ធ្វើ តាម លទ្ធភាព ពៃះ   ខ្ញុ ំក ៏កាន ់
តៃ ចាស់ ដៃរ ប៉ុន្តៃ ពី ១  ថ្ងៃ ទៅ ១ 
ថ្ងៃ ខ្ញុំ  ជួប អ្នកជំងឺ  ចៃើន ឡើងៗ 
ដោយពួក គាត់ មានការ ពិបាក 
ក្នុង ការ ស្វៃងរក សៃវា ពៃយាបាល 
ខណៈ  ការ ទៅ ពៃយាបាល នៅ កៃ - 
បៃទៃស  អស ់ថវកិាចៃើន នងិជបួ  
ឧបសគ្គ ចៃើន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ- 
ទនំក ់ទនំង ផ្នៃក ភាសា។ យើង 
ដងឹ ហើយ ថា នៅ សៃកុ យើងមាន  
មន្ទរី ពៃទៃយ ២កន្លៃង  ហើយ ដៃល 
ផ្តល ់សៃវា ពៃយាបាល ជងំ ឺនៃះ ប៉នុ្តៃ 
វា មិន អាចឆ្លើយតប នឹង ចំនួន 
អ្នក  ជំងឺ បាន ឡើយ។ ដោយឃើញ 
ការ លបំាក   នៃះ ហើយ បាន ជរំញុ  
ទកឹចតិ្ត ខ្ញុ ំឱៃយ រៀបច ំគ្លនីកិ នៃះឡើង  
ក្នុង គោល បំណង ដើមៃបី ចូល រួម 
ជាមយួ រដ្ឋាភបិាល តាម លទ្ធ ភាព  
របស់ យើង តាម រយៈ ការជួយ 
សមៃួល ការ លំបាក របស់បង- 
ប្អូន បៃជាជន ។

តើ លោក វៃជ្ជ បណ្ឌិតអាច 
បញ្ជាក់ បាន ទៃ អំពី ស្ថាន ភាព 
ជំងឺ មហារីក នៅ កម្ពុជា?

  ជងំ ឺមហារកី     មនិ មៃន ជា បញ្ហា 
របស់ បៃទៃស   យើង តៃ ឯង នោះ 
ទៃ ប៉ុន្តៃ វា គឺជា បញ្ហា សុខភាព 
សាធារណៈ របស ់ពភិពលោក ។ 
កាល ពី មុន គៃ   បារម្ភ ខា្លាំង   ដោយ- 
សារ    ជងំ ឺមហារកី  ធ្វើ ឱៃយ បៃជាជន 
សា្លាប ់ចៃើន   បើ បៃៀប  ការ សា្លាប ់ព ី
ជងំ ឺមហារកី  ទៅ នងឹ  ការ សា្លាប ់នៃ 
ជំងឺ គាំង បៃះដូង លើស ឈាម 
ឬ ដច ់សរសៃ ឈាម ខរួ កៃបាល។ 

ជងំ ឺ នៃះ មាន អតៃ សា្លាប ់ខ្ពស ់ជាង   
គៃ នៃះ បើ យោង តាម ការ សកិៃសា 
របស់ អង្គការ សុខភាព ពិភព-  
លោក តាំង ពី ឆ្នាំ២០១០។

ចពំោះ សា្ថានភាព ជាទទូៅ នៅ 
បៃទៃស   យើង បើ ផ្អៃក តាម ការ- 
សិកៃសា របស់ អង្គការ សុខ ភាព- 
ពិភពលោក ឆ្នាំ ២០១៨  ឃើញ 
ថា នៅ  កម្ពជុា អ្នក កើត ជងំមឺហា-  
រកី   មាន ជាង ១៥ ៣៦២ នកក់្នងុ 
នោះ  ថា សា្លាប់ មាន ១១ ៦៣៦ 
បៃហៃល ៧៥ ភាគ រយ។

បើ យើង មើល តលួៃខ នៃះ ក្នងុ 
នម ខ្ញុំ ជា គៃូពៃទៃយ មា្នាក់ គឺ ពិត ជា 
មាន ក្តី រន្ធត់ ខា្លាំង ណាស់ ហៃតុ- 
ដចូ្នៃះ ហើយ ទើប ខ្ញុ ំសមៃច ចតិ្ត 
ចូល រួម ទៅតាម លទ្ធភាព  ដៃល 
អាច ធ្វើ  បាន ដើមៃបី បៃជា ពលរដ្ឋ 
យើង។ ខ្ញុ ំសមូ ជមៃបថា តលួៃខ  
នៃះ មិន ថយ ចុះ  ឡើយ បើ  តាម 
អង្គការ សខុភាព ពភិពលោក គៃ 
រកឃើញ ថា ដល ់ឆ្នា២ំ០៤០ ការ-   
កើត ជងំ ឺមហារកី  នងឹ កើន ព ីជាង 
១,៥- ៣ មុឺន នក់ មាន ន័យ ថា 
កើន  ២ ដង។ សណំរួ តៃវូ សរួថា 
មូលហៃតុ អ្វី បាន ជា អ៊ីចឹង? 

យើង ដងឹ ហើយ ថា    មហារកីគ ឺ 
ជា ជងំ ឺមនិ ឆ្លង ទៃ ប៉នុ្តៃ  ជា ជងំ ឺកើត   
នៅលើ មនសុៃស   មាន វយ័ ចណំាស ់
ប៉នុ្តៃ មនិ មៃន មាន នយ័  ថា អ្នក វយ័  
ក្មៃង មិន មាន នោះ ទៃ គៃន់ តៃ 
ស្ថិត   ក្នុង អតៃ ទាប។ តៃង់ នៃះ 
មាន នយ័ ថា បៃទៃស មាន សខុ-
សន្ត ិ ភាព មាន ការ រស ់នៅសៃលួ 
មាន ការ ហបូចកុ គៃបគ់ៃន ់រយៈ-  
ពៃល នៃ សងៃឃឹម រស់នៅ កាន់ តៃ 
យរូ គ ឺអតៃ កើត ជងំ ឺមហារកីកាន-់  
តៃ ខ្ពស ់ហើយ រឿង នៃះ មនិ មៃ ន 
តៃ សមៃប់ បៃទៃស យើង នោះ 
ទៃ  គគឺៃប ់ បៃទៃស ទាងំអស ់នៅ 
ជុំវិញ ពិភព លោក ។

មលូ ហៃត ុ កើន ឡើង ខ្ពស ់នៃះ 
គឺ  កតា្តា ទី ១ នៅ ពៃល   យើង រស់- 
នៅ កាន់ តៃ យូរ ដោយ សារ បៃ-
ទៃស  កាន ់តៃ រកី ចមៃើន  ឱកាស 

កោសិកា យើង ផ្លាស់ប្តូរ ហៃៃស៊ន 
(វិវឌៃឍទៅ រក មហារីក)មាន 
កាន ់តៃ ចៃើន កតា្តា ទ២ី គ ឺបរយិា-  
កាស ជុំវិញ និង  ម្ហូប អាហារ  ក៏ 
ជា កតា្តា   ធ្វើ ឱៃយ ការវិវឌៃឍ ផ្លាស់ ប្តូរ 
ហៃៃស៊ន វិវឌៃឍទៅរក មហារីក ដៃរ 
នងិ កតា្តា ទ៣ី គ ឺជងំ ឺផៃសៃងៗ  ចលូ 
យាយី ក្នុងខ្លួន យើង។

ជំងឺ មហារីក នៅ កម្ពុជា   ដៃល 
ខ្ញុ ំជបួ ញកឹញាប ់ គ ឺ  មហា រកី  ថ្លើម,  
មហារីក សួត,  មហារីក សុដន់, 
មហារីក កៃពះ ពោះវៀន និង  
មហា  រីក លើ មាត់ សៃបូន ស្តៃី។

គ្លីនិក លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត គៃង  
នឹង បើក សម្ពោធ ថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា 
នៃះ តើ លោក វៃជ្ជបណ្ឌតិ បាន នាំ 
មក  នវូ បច្ចៃកវទិៃយា ទនំើប អ្វខី្លះ ដើមៃប ី 
លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
យើង មាន ទំនុក ចិត្ត ងាក មករក 
សៃវា ពៃយាបាល ក្នុង សៃុក ?

ការ ពៃយាបាល ជំងឺ មហា រីក គឺ 
មាន  ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ព ី ១  ឆ្នាទំៅ  ១  
ឆ្នាំ  ដោយ ពីមុន យើង ពៃយាបាល  
តាមរយៈ  ការ វះកាត ់បច្ចៃក វទិៃយា 
ក៏  មិន ទាន់ ទំនើប និង  ការចាក់ 
ថា្នា ំគមី ីដៃល   ធ្វើ ទកុ្ខអ្នកជងំ ឺឈចឺាប ់
ខា្លាំង ណាស់ ចំណៃក អតៃ  សះ- 
សៃបើយ  ១០ ភាគ រយ  ប៉ណុ្ណោះ។ 

ប៉នុ្តៃ ការ ពៃយាបាល ជងំ ឺនៃះ គ ឺមាន  
ការ វិវឌៃឍ ខា្លាំង ដោយរហូត ដល់ 
ឆ្នា ំ ២០២១ នៃះ មាន ជងំមឺហា- 
រីក  ខ្លះ ដៃល មិន មាន អតៃ ជា- 
សះសៃបើយ សោះ បៃរ ជា មាន 
អ្នក ជា សះសៃបើយ ខ្លះ បើទោះ ប ី 
មិន ជា  ១០០ ភាគ រយ។ ជំងឺ 
មហារកី ខ្លះ ពមីនុ ពៃយាបាល បាន 
តៃមឹ ៦ខៃ កស៏ា្លាប ់ប៉នុ្តៃ ឥឡវូ បៃរ 
ជា អាច ពៃយាបាល នៅ រស់ បាន 
រហូត ដល់ ១០ ឆ្នាំ។

ដចូ្នៃះ អ្វ ីជា ទសិដៅ របស ់គ្លនីកិ 
គឺ ខ្ញុំ បាន នំចូល នូវ ឧបករណ៍ 
បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើប  ចុង កៃយពី 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  និង អឺរ៉ុប មក 
ដំឡើង ដូច្នៃះ វា ឆ្លើយតប  នឹង 
តមៃវូការ របស ់អ្នក ជងំ ឺ ក្នងុ សៃកុ 
ដៃល ធា្លាប ់ទៅ ទទលួ ការ ពៃយាបាល 
នៅ បរទៃស អាច ងក មក ទទួល- 
យក សៃវាកម្ម ពៃយាបាល  ពី គ្លីនិក 
ក្នងុ សៃកុ របស ់យើង បាន ដចូ គា្នា 
ដោយ នៅ ជិត ផ្ទះ និង មាន តម្លៃ 
សមរមៃយ  បើ ធៀប  នងឹ ការ ចណំាយ  
កៃ សៃុក។ យើង នំយក នូវ 
បច្ចៃកវទិៃយា ទនំើប ថ្ម ីឆ្នា ំ២០២១ 
ដៃល គៃ ទើប ធ្វើ ទនំើប កម្ម ព ីអរឺ៉បុ  
មក ដក់  នៅ ជិត ផ្ទះ អ្នក ជំងឺ   តៃ 
ម្តង។ យើង ក៏ មាន មន្ទី រពិសោ-
ធន៍  បំពាក់   ឧបករណ៍ ទំនើប ថ្មីៗ 
ចុង កៃយ បំផុត ដៃល ធ្វើ ការ 
វិនិច្ឆ័យ បាន សុ កៃឹតអំពី ហៃៃស៊ន 
(NDA)ដៃល បង្ក  ជំងឺមហា រីក 
ដូច្នៃះ ធ្វើឱៃយ យើង ដឹង  ពី ដំណាក់ 
ដបំងូ ចៃបាស ់ នងិ ធ្វើការ ពៃយាបាល    
ជា សះសៃបើយ បាន ចៃើន ដោយ 
បៃើ ថា្នា ំហៃៃស៊ន ដៃល បង្ក ជងំ ឺមហា- 
រីក មិន មៃន បៃើ ថា្នាំ គីមី  ឡើយ ។ 
លើស ពី នោះ យើង ក៏ សហការ 
ជាមួយ នឹងគៃូ ពៃទៃយ ជំនញ នៅ 
អឺរ៉ុប ដៃល ធ្វើឱៃយយើង  អាច វិនិ-
ច្ឆ័យ កាន់ តៃ ចៃបាស់ ។

ឥឡវូ នៃះ យើង មាន បៃើ វធិ ី  នៃ 
ការវិភាគ ជំងឺ មហារីក តាម រយៈ 
ការ បូម ឈាម អ្នក ជំងឺ  ទៅ វិភាគ 
ខណៈ   កាល ពី មុន   គឺ គៃ តៃូវ ចៃឹប 
សាច់ អ្នក ជំងឺ។

ការ ពៃយាបាល ជំងឺ មហារកីយើង 
មាន វធិសីាស្តៃ ៣ គ ឺការ ពៃយាបាល 
ដោយ ការ វះកាត,់  ការ  ពៃយាបាល 
ដោយ កាំរស្មី បៃប ទំនើប  ចុង- 
កៃយ ( ឆ្នាំ ២០២១) ដៃល 
បៃើ បៃស ់ចៃើន   នៅ អរឺ៉បុ អាមៃរកិ 
និង   សិង្ហ បុរី និង ការ ពៃយាបាល 
ដោយ ឱសថ កម្ទៃច ហៃៃស៊ន ដៃល 
មិន ប៉ះពាល់ សុខ ភាព អ្នក ជំងឺ 
និង ឱសថ  ១ទៀត ដើមៃបី បង្កើន 
ភាព សា៊ាំ របស់ អ្នក ជំងឺ ឱៃយ ខា្លាំង 
ដើមៃបី សមា្លាប់ កោសិកា មហារីក។

តើ លោក វៃជ្ជបណ្ឌតិ មាន គន្លឹះ  
អ្វី ដើមៃបី ដាស់ ស្មារតី អ្នក ជំងឺ ឱៃយ 
ពួក គាត់ មក ទទួល សៃវា ក្នុង 
សៃុក  របស់ យើង?

បើ នយិាយ មៃន ទៃន ទៅ កម្ពជុា  
យើង មាន  កន្លៃង ពៃយាបាល តៃ  ២  
គឺ មន្ទីរ ពៃទៃយ កាល់ម៉ៃត និង មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ មតិ្តភាពខ្មៃរ-  ស ូវៀត ដៃល 
អាច រា៉ាប់ រង ការ ពៃយាបាល បាន 
បៃ ហៃល  ២០ ភាគរយ   នៃ អ្នក- 
ជំងឺ មហា រី ក ក្នុងសៃុក សរុប បៃចាំ 
ឆ្នាំ ឬ  ៣ ពាន់ ករណី ថ្មី ក្នុង ១ ឆ្នាំ 
នៃះ បើ យោងតាម ស្ថតិ ិព ីអង្គការ  
សុខភាព ពិភពលោក និង មិត្ត- 
ភក្តជិា ពៃទៃយ ដចូ គា្នា នៅ ថៃ វៀត- 
ណាម  ឬ សិង្ហ បុរី ដៃល ផ្តល់ តួ- 
លៃខ មក គឺ មាន បៃជាជន យើង 
បៃមាណ ១ ៥០០ នក់ ចៃញ 
ទៅ ទទួល សៃវា ពៃយាបាល នៅ 
កៃ បៃទៃស  ឬ ១០ ភាគ រយ 
ចៃញ កៃ បៃទៃស ដូច្នៃះ យើង 
នៅ សល់ ៧០ ភាគរយ ទៀត គឺ 
ទី១ គាត់ មិន ដឹង ទៅ រក ពៃយា - 
បាល នៅទណីា ទោះប ីគាតម់ាន  
លទ្ធភាព ពៃយាបាល និង ទី ២ 
ដោយសារ កតា្តា ជីវភាព។

ហៃតុ ដូច្នៃះ ហើយ បានជា ខ្ញុំ 
បើក គ្លនីកិ នៃះ ទោះ ប ីខ្ញុ ំជយួមនិ 
បាន ចៃើន សមៃប ់អ្នក នៅ សល ់
៧០ ភាគរយ ក៏ ដោយ ។  ខ្ញុំ សូម 
ជមៃប ថា រាល់ ថ្ងៃ  ខ្ញុំ ក៏ មាន អ្នក 
ជំងឺ បរទៃស ជាចៃើន ដៃល អ្នក- 
ខ្លះ មក ព ីបៃទៃស គាត ់ហោះ មក 
ពៃយាបាល ជាមួយ ខ្ញុំ   ដៃរ៕ LA

គ្លនិីកអូរ៉េនឃេនស័រទទួលពេយាបាលជំងឺមហារីកដោយបេើបច្ចេកវិទេយាថ្មីៗ

លោកវៃជ្ជបណ្ឌិត អា៊ាវ សុខា បៃធាន គ្លីនិក  អូរ៉ៃនឃៃន ស័រ។ រូបថត រា៉ាស់ហុីម 

លោកវៃជ្ជបណ្ឌិត អា៊ាវ សុខា ណៃនាំ ពីមា៉ាសុីន ពិនិតៃយ ពៃយាបាល  នៅ គ្លីនិក  អូរ៉ៃនឃៃន ស័រ។ រូបថត រា៉ាស់ហុីម 
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គ្រចំំពុះទាកោះកុងនៅត្រមិនសូវមានទីផ្រសារ
ហំ ផានិត

ភ្នំពេញៈ  ភាព មិន អំណោយ ផល នៃ 
ធម្មជាតិ និង បញ្ហា កង្វះ ទីផៃសារ  កំពុង 
គំរាម កំហៃង ដល់ ទិន្នផល គៃំ ចំពុះទា 
របស ់សហគមន ៍តបំន ់ការពារ ធម្មជាត ិ
ពាម កៃសោប ខៃត្ត កោះកងុ  ពៃម ទាងំ 
អាច ធ្វើ ឱៃយ សហគមន ៍បៃឈម នងឹ   កង្វះ 
ដើម ទនុ សមៃប ់ការបង្ក បង្កើន ផល ឆ្នា ំ
កៃយ ផងដៃរ។ នៃះ បើ  តាម ការ លើក- 
ឡើង របស់ បៃធាន សហគមន៍។ 

លោក វងៃស តារា បៃធាន សហគមន៍ 
តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ ពាម កៃសោប 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ជា ធម្មតា  
គៃ ំចពំុះ ទា អាច បៃមលូ ផល បាន ចាប-់ 
ព ីខៃ  កញ្ញា-  ខៃមនីា ប៉នុ្តៃ នៅ ឆ្នា២ំ០២១  
នៃះ ការ បៃមលូ ផល មាន ការ យតឺ យ៉ាវ  
ពៃះ រហូត មក ដល់ ដំណាច់ ខៃ វិច្ឆិកា 
នៃះ  មិន ទាន់ បាន បៃមូល ផល ម្តង ផង 
ដោយ សារ ភ្លៀង ធា្លាក ់ជាប ់រហតូ លាយ 
ឡំ នឹង ខៃយល់ ពៃយុះ ផងដៃរ។

លោក នយិយ  ថា ៖« កៃ ព ីមនិ ទាន ់
បៃមូល ផល   ទីផៃសារ ក៏ជួប បញ្ហា   ដៃរ 
ដោយ  មាន ឈ្មួញ ក្នុង សៃុក និង មក ពី 
បៃទៃស  វៀតណាម នងិ ថៃ បាន ចុះ មក 
មើល បា៉ាន ់(គៃ ំចពំុះទា ) ២-៣ ដង ដៃរ  
ប៉នុ្តៃ ពកួគៃ នៅ ទាន ់ចង ់ទញិ  ដោយសារ  
វា នៅ តូចៗ ពៃក និង ខ្លះ ទៀត ស្គម»។

លោក  បន្ថៃម ថា កាល ព ីមនុគៃចំពំុះ-  

ទា ទាងំ សមៃបក ១០ គឡីកូៃម  អាច បក 
បាន  គៃ ំចពំុះ ទា សាច ់សទុ្ធ ១ គឡីកូៃម 
បុ៉ន្តៃ  ឥឡូវ គៃ ំចំពុះទា ទំាង សមៃបក ១២-   
១៣ គឡីកូៃម ទើប ស្មើ គៃ ំចពំុះ ទាសាច ់ 
សទុ្ធ  ១ គឡីកូៃម ដៃល ធ្វើ ឱៃយ  កៃមុ ឈ្មញួ  
នៅ សា្ទាក់ ស្ទើរ មិន ទាន់ ចង់ ទិញ។

កាល ពី អំឡុង ខៃកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១  
កៃសួង បរិសា្ថាន រៀបចំ ផៃសព្វផៃសាយ ផលិត - 
ផល គៃំ ចំពុះទា នៅ ផៃសារ មា៉ាកៃូ ដើមៃបី 
អភិ  រកៃស  ជីវចមៃុះ  ក្នុង សមុទៃ ពៃ 
កោងកាង និង ដើមៃបី ពងៃីក ទីផៃសារ 
ផលិតផល គៃំ ចំពុះទា លើ ទីផៃសារ ក្នុង 
សៃុក ឱៃយ បាន កាន់  តៃ ទូលំ ទូលាយ ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖« បើ ទផីៃសារ ចង្អៀត 
បៃប នៃះ អ្នក នៃសាទ សហគមន ៍ខ្ញុ ំនងឹ 
បៃឈម ខ្វះ ទនុ ទញិ បង្គល ថៃម ពៃះ  
ឥឡវូ  ក្នងុ ចណំោម អ្នក រក របរ ហ្នងឹ ១៥០  
នាក់ គឺ មាន  តៃ ៣០ ភាគ រយប៉ុណោ ្ណោះ 
ដៃល មាន លទ្ធភាព ទិញ បង្គល ទុក 
តៃៀម សមៃប់ ឆ្នាំកៃយ»។

បៃធាន មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្តកោះកុង 
លោក ហ៊ុន មា៉ារា៉ាឌី បាន និយយ ថា 
ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក សមៃប់ គៃំ ចំពុះទា 
ភាគ ចៃើន ជា ភ្ញៀវ ទៃសចរ ដៃល ទៅ 
កមៃសាន្ត នៅ ខៃត្ត កោះកុង ប៉ុន្តៃ ដោយ- 
សារ បច្ចុបៃបន្ន មិន ទាន់ សមៃបូរ ភ្ញៀវ  ទើប 
តមៃូវការ គៃំ បៃភៃទ នៃះ មាន តិច តួច។ 
មៃយ៉ាង ទៀត បៃជាជន ខ្មៃរ ភាគ ចៃើន នៅ 
មនិ ទាន ់សា្គលវ់ា ផង ដៃរ។ លោក បៃប ់  

ថា ៖« កៃសងួ កពំងុ  រក ទផីៃសារ ដោយ នៅ 
តាម ផៃសារ ទំនើប ឬ សណា្ឋាគារ។ យើង    
ជំរុញ ឱៃយ ពួក គាត់ បៃើ បៃស់ គៃំចំពុះទា 
នៃះ ច្នៃ ជា ម្ហូប អាហារ ឱៃយ បាន ចៃើន»។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ រដ្ឋ លៃខាធិ ការ 
កៃសងួ បរសិា្ថាន ក្នងុ ឱកាស នៃ ការ ចលូ- 
រួម ពិធី ផៃសព្វផៃសាយ ផលិត ផល គៃំ ចំពុះ 
ទា នៅ ផៃសារ មា៉ាកៃ ូកាល ព ីខៃ កញ្ញា បាន 
នយិយ   ថា កៃសងួ បរសិា្ថាន នងឹ ខតិខ ំ
បៃងឹបៃង ជយួ រក ទផីៃសារ គៃ ំចពំុះទា លើ 
ទផីៃសារ ក្នងុ សៃកុ ដើមៃប ីជយួ ដល ់ជវីភាព 
និង សៃដ្ឋកិច្ច គៃួសារ របស់ សហគមន៍ 
តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ ឱៃយ កាន់ តៃ ល្អ ។ 

សមូ ជមៃប ថា ខៃយង ចពំុះទា តៃវូបាន 
បៃជា សហគមន ៍តបំន ់ការពារ ធម្ម ជាត ិ
ចិញ្ចឹម តាម បៃប ធម្មជាតិ តាម រយៈ ការ 
បោះ បង្គល ចំនួន ១៨៦ ១០០   នៅ 
ក្នងុ ផ្ទៃ ទកឹ សមទុៃ បៃមាណ ៥០០ ហកិ-  
តា ដៃល អាច ផលិត ខៃយង ចំពុះ ទា ជា 
មធៃយម ៣ ១៦៣ តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ ក្នុង 
ចន្លាះ ខៃ កញ្ញា ដល់ ខៃមៃសា។ ខៃយង 
ចំពុះទា សៃស់ ទាំង សមៃបក មាន តម្លៃ 
ចន្លាះ ព ី ១៥០០ - ២ ០០០រៀល ក្នងុ 
១ គីឡូកៃម  និង បក សមៃបក រួច មាន 
តម្លៃ ៤០  ០០០- ៦០ ០០០ រៀល ក្នងុ 
១ គីឡូ កៃម ដៃល ធ្វើ ឱៃយ សហគមន៍ 
នៃះ ក្នងុ ១ គៃសួារ អាច រក ចណំលូ បាន 
បៃមាណ ៤ ០០០ ទៅ ៦ ០០០ ដលុា្លារ 
ក្នុង ១ឆ្នាំ៕ LA

តពីទំព័រ ១...អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ធន-
ធាន រ៉ៃ នៃ កៃសងួ រ៉ៃ នងិ ថាម ពល បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នា ថ្ងៃ ទ ី២៩ ខៃ វចិ្ឆកិា 
ថា ការ បើក ឱៃយ ដណំើរ ការ ឡើង វញិ ស្ទើរ 
គៃប់ វិស័យ កៃយ ពី បាន ទទួល ភាព- 
ជោគ ជ័យ ពី យុទ្ធនា ការ  ចាក់ វា៉ាក់ សំាង 
បងា្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ ក្នងុ បៃទៃស និង ការ- 
ចាប់ ផ្តើម បើក ឡើង វិញ នៅ  បៃទៃស ដទៃ 
ទៀត ជា សញ្ញា វិជ្ជមាន នៃ ការ កមៃើក  
ឡើង វញិ នៃ សៃដ្ឋ កចិ្ច។ លោក  ថ្លៃង ថា៖  
« រយៈ ពៃល ៩ ខៃ ឆ្នា ំ២០២១  ចណំលូ 
មិន មៃន សារ ពើ ពន្ធ ពី វិស័យ រ៉ៃ  ទទួល 
បាន ៩៦ ភាគ រយ នៃ ចៃបាប ់ថវកិា។ តាម 
ការ ពិនិតៃយ វាយ  តម្លៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន 
ធនធាន រ៉ៃ អាច ពៃយករណ៍  ថា ចំណូល 
មនិ មៃន សារ ពើ ពន្ធ ព ីវសិយ័ រ៉ៃ នងឹអាច 
បៃមលូ បាន លើស ចៃបាប ់ថវកិា ឆ្នា២ំ០- 
២១ បៃមាណ ពី ២០-២៥ ភាគ រយ»។

លោក  បៃប់ ទៀត ថា ជា មួយ នឹង 
ភាព វជិ្ជមាន នៃះ កៃសងួ អាច វាយ តម្លៃ 
បាន ថា ចណំលូ មនិ មៃន សារ ពើ ពន្ធ ព ី
វសិយ័ រ៉ៃ នងឹ មាន ការ កើន ឡើង នៅ ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២២ នងិ នៅ ឆ្នា ំបន្ត បនា្ទាប ់ទៀត 
ដោយ សារ តមៃវូ ការ រ៉ៃ សណំង ់នៅក្នងុ 
វិស័យ សំណង់ នឹង មាន ការ កើន ឡើង 
ចំណៃក បរិមាណ ផលិត កម្ម រ៉ៃ មាស 
អាច ផលិត បាន ពៃញ លៃញ ទៅ តាម 
ផៃន ការ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២២ ខាង មុខ 
សៃប ពៃល នងឹ ការ នា ំចៃញ ថ្មអារ កព៏ៃយ- 
ករណ ៍ នងឹ មាន ការ កើន ឡើង ផង ដៃរ។

យោង តាម  លោក ឌីប៉ូឡា នៅ ឆ្នាំ 
២០២២ កៃសួង រ៉ៃ ក៏ គៃង នឹង ដក់ 
ផៃនការ បៃមូល ចំណូល  មិន មៃន សារ - 
ពើ ពន្ធ ព ីវសិយ័ រ៉ៃ ឱៃយ បាន ១៤០ ៧៧២ 
លាន រៀល កើន ឡើង  ៣៧ ភាគ រយបើ 
ធៀប នងឹ ចៃបាប ់ថវកិា ឆ្នា ំ២០២១ ដៃល 
បាន  កំណត់  ១០២ ៤០០ លាន រៀល។

អគ្គ នាយក នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ធន- 
ធាន រ៉ៃ  លើក ឡើង ទៀត ថា ការ បៃមលូ 
ចណំលូ មនិ មៃន សារ ពើ ពន្ធ ព ីវសិយ័ រ៉ៃ 
គឺ ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ចំណូល មិន មៃន សារ - 
ពើ ពន្ធ ផៃសៃង ទៀត ដៃលបច្ចុបៃបន្ន នៃះ 
ចណំលូ មនិ មៃន សារ ពើ ពន្ធ ព ីវសិយ័ រ៉ៃ 
បាន ចូល រួម ចំណៃក នៅ ក្នុង កំណើន 
សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា។

អ្នក សៃវ ជៃវ សៃដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ នៃ 
វទិៃយសា្ថាន ទនំាក ់ទនំង អន្តរជាត ិ  កម្ពជុា 
លោក ហុង វណ្ណៈ បាន បៃប់ ថា ស្ថិរ-
ភាព នយោបាយ និង កំណើន  ការ វិនិ-
យោគ បាន ធ្វើ ឱៃយ ចំណូល ពន្ធ ពី វិស័យ 
រ៉ៃ នៅកម្ពុជា បន្ត កើន ឡើង ជា រៀង រាល់ 
ឆ្នាំ។ ទោះ យ៉ាង ណា ចំណូល ពី វិស័យ 
នៃះ នឹង មិន អាច មាន ចំនួន ចៃើន ខា្លាំង 
សមៃប់ យក មក បៃើ បៃស់ ជា បៃភព 
ចំណូល សំខាន់ របស់   បៃទៃស   ដូច នៅ 
បណា្តា បៃទៃស   នៅ តំបន់ មជៃឈិម បូពា៌ា 
អា្រហ្វិក និង អាមៃរិក ឡាទីនឡើយ។

លោក អះអាង ថា៖ « ទោះបី ជា ការ - 
បៃមូល ចំណូល ពី វិស័យ នៃះ បាន កើន- 
ឡើង ប៉ុន្តៃ វា នៅ តៃ មាន ទំហំទាប នៅ 
ឡើយ បើ យើង ធៀប ទៅនឹង ចំណូល ពី 
វិស័យ ផៃសៃងៗ ទៀត »៕ LA

ការប្រមូលចំណូល...

 ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដៃល ឆ្លង រាតតៃបាត 
ទូទំាង សាកលលោក បាន បង្ក ផល-
ប៉ះពាល់ ដល់ ពិភពលោក ទំាងមូល 
រួមទំាង បៃទៃស កម្ពជុា ផងដៃរ ។ ក្នងុ 
អំឡុងពៃល នៃ ការផ្ទះុ ឡើង នៃ ជំងឺ 
រាតតៃបាត នៃះ សាលារៀន តៃវូបាន 
បិទទា្វារ ដៃលនំាឱៃយ រំខាន ដល់ បៃព័ន្ធ 
អប់រំ ។ ភាព បៃឈម ចំពោះ វិស័យ អប់រំ 
គឺមាន ទំហំធំធៃង ណាស់  ហើយ SIS 
Cambodia តៃវូបាន បង្កើតឡើង 
ដើមៃបី ដើរតួ ជា ដំណោះសៃយ មួយ 
ចំពោះ ភាព បៃឈម នៃះ ។  

 លោក ញុ៉ ង ឌិន ថន អគ្គនាយករង 
នៃ កៃុមហុ៊ន មិត្ត ហ្វូ ន បាន មាន 
បៃសាសន៍ថា បៃព័ន្ធ ព័ត៌មានវិទៃយ 
សមៃប់ សាលារៀន (School In-
formation System ‘SIS’) ជា 
កម្មវិធី ដ៏ មាន សារបៃយោជន៍ ចំពោះ 
ទំាង សិសៃស និង គៃបូងៃៀន ហើយជា-
ពិសៃស ក្នុងអំឡុងពៃល នៃ វិបត្តិ 
ជំងឺឆ្លង នៃះ ។  

 លោក ឌិន ថន មានបៃសាសន៍ 
យ៉ាង ដូច្នៃះ ថា ៖« ជាមួយនឹង បៃព័ន្ធ 
SIS លោកគៃូ អ្នកគៃូ អាច កំណត់ 
កាលវិភាគ សមៃប់ ថា្នាក់រៀន ទំាង 
ដោយផ្ទាល់ និង តាម អន ឡាញ 
ក្នុងនះ រួមមាន មុខងារ ជាចៃើន 
ដូចជា ការកៃ  និង ដក់ពិន្ទ ុលំ ហាត់ 

បងៃៀន សិសៃស តាម វីដៃអូ អន ឡាញ 
ការផ្ញើ សារ ទៅ សិសៃស និង អាណា-
ពៃយបាល ការផ្ដល់ចំណាត់ថា្នាក់ បៃ-
ចំាឆ្នា ំនិង មុខងារ បៃឡង ជាដើម » ។  

 លោក បាន បន្ថៃមថា ៖« កម្មវធិ ីSIS 
នៃះ អាចធ្វើ ទាំង កិច្ចការ ជា បៃពៃណី 
ដៃល គៃបូងៃៀន ធ្វើជា ទមា្លាប ់បៃចាថំ្ងៃ 
បាន ផង ហើយក ៏អាច ធ្វើបាន កានត់ៃ 
ល្អ ថៃមទៀត នៅលើ អន ឡាញ ទោះ 
ស្ថតិនៅ ទកីន្លៃង ណាកដ៏ោយ ដោយ 

គៃន់តៃ បៃើបៃស់ អីុនធឺណិត តៃ- 
ប៉ុណោ្ណោះ » ។  

 មនុសៃស ជំនាន់ សព្វថ្ងៃ តៃូវការ 
បៃើបៃស់ បៃព័ន្ធ អប់រំ ឌីជីថល ដៃល 
ធ្វើ ទំនើប កម្មវិធីសិកៃសា រៀនសូតៃ 
របស់ សិសៃសានុសិសៃស នៅក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពុជា រាប់ តំាងពី សាលារៀន នៅ 
តាម ទីកៃុង រហូតដល់ សាលារៀន  
នៅ តាម ខៃត្ត ផងដៃរ ។  

 ដោយ ផ្លាស់ប្ដរូ វិធី រៀន របស់ សិសៃសា-

នុសិសៃស SIS Cambodia បាន ជួយ 
រួមចំណៃក ធ្វើឱៃយ វិស័យ អប់រំ មាន ភាព- 
បៃសើរឡើង ដោយ បង្កើត បរិយកាស 
រៀនសូតៃ បៃកបដោយ សុវត្ថភិាព 
សមៃប់ ទំាង សិសៃស  និង គៃ ូ។  

 បៃព័ន្ធ ព័ត៌មានវិទៃយ សមៃប់ សា-
លារៀន (SIS) តៃវូបាន អភិវឌៃឍ ឡើង 
ដោយ កៃមុហុ៊ន មិត្ត ហ្វ ូន ដោយមាន 
ការគំាទៃ ពី កៃសួង បៃសណីយ៍  និង 
ទូរគមនាគមន៍ និង សហការ ជាមួយ 

កៃសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា ។ 
 តាម គមៃង ផៃនការ SIS នឹងតៃវូ 

ដក់ពងៃយ ទៅកាន់ សាលារៀន 
បៃមាណ ១ ០០០ កន្លៃង នៅ ទូទំាង- 
បៃទៃស ហើយ ក្នុងដំណាក់កាល 
ដំបូង បៃព័ន្ធ នៃះ បានដក់ ពងៃយ រួច 
ជាសៃច ហើយ ទៅដល់ សាលា រៀន 
ជាង ៣០០ កន្លៃង ដៃលមាន សិសៃសា-
នុសិសៃស ជាង ៣ សៃន នាក់ និង គៃ ូជាង 
២ មឺុន នាក់។ នៃះ បើ យោងតាម ការ ឱៃយ 
ដឹងពី កៃមុហុ៊ន មិត្ត ហ្វ ូន ។ 

 មិត្ត ហ្វ ូន បាន និង កំពុង នំាមុខគៃ 
នៅក្នុង ការជួយ គំាទៃ ដល់ រាជ-
រដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា ដើមៃបី អនុវត្ត កម្មវិធី 
អភិវឌៃឍន៍ ឌីជីថល ជាតិ របស់ខ្លួន ។ 
កន្លងមក កៃមុហុ៊ន បានធ្វើការ យ៉ាង- 
ជិត ស្និ ទ្ធជាមួយ កៃសួង សា្ថាប័នរដ្ឋ 
សំខាន់ៗ ដើមៃបី អនុវត្ត គមៃង ឌី ជី - 
ថ លូ ប នីយកម្ម នៅក្នងុ វិស័យ ជាចៃើន 
ដូចជា វិស័យ អប់រំ សុខាភិបាល និង 
ដឹកជញ្ជនូ ។ 

 ជា កៃុមហុ៊ន ឈានមុខ គៃ មួយ 
នៅក្នុង វិស័យ ទូរគមនាគមន៍  និង 
បច្ចៃកវិទៃយ ឌីជីថល មិត្ត ហ្វ ូន មាន 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ បណា្តាញ ធំជាងគៃ 
បំផុត ដៃល បមៃើ សៃវាកម្ម ដល់ 
បៃជាជន កម្ពុជា បៃមាណ ៩ លាន 
នាក់នៅទូទំាងបៃទៃស ៕ 

ការរៀនសូត្រកាន់ត្រមានសុវត្ថិភាពជាងមុនជាមួយនឹងកម្មវិធីឌីជីថល

មិត្តហ្វនូ  បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយកេសួងស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗដើមេបីអនុវត្តគមេងឌីជីថលូបនីយកម្មនៅក្នងុវិស័យជាចេើន។  



គម្រោង Full Steam Ahead នៅអគារ រូ៉យ៉ាល់ត្រោន 
ឃ្វ្រោរ បង្ហាញពីឥទ្ធិពលន្រោសិល្បៈនៅក្នុងការអប់រំ

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ែខ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

 រ៉ូយ៉ាល់ត្រោនឃ្វ្រោរwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

អគារ Royal Train Square, 
អង្គការ មូលនិធិ កុមារ កម្ពុជា (CCF) 
កៃុមហ៊ុន Krama NFT Market-
place និង កៃុមហ៊ុន Field of 
Dreams កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ ទី ២៨ 
ខៃវិច្ឆិកា បាន បើកសម្ពោធ គមៃង 
Full Steam Ahead បៃចាំខៃ 
លើកដំបូង នៅ ស្ថានីយ រថភ្លើង 
កៃុងភ្នំពៃញ ដៃល តៃូវបាន កៃលម្អ 
ឡើងវិញ យ៉ាង សៃស់ស្អាត ។ 

Full Steam Ahead គជឺា គមៃង 
សិលៃបៈ និង ការអប់រំ ដៃលមាន រយៈ- 
ពៃល ១៤ ខៃ ដើមៃបី អបអរ ខួប លើក ទី 
៩០ ឆ្នា ំនៃ ស្ថានយី រថភ្លើង កៃងុភ្នពំៃញ 
និង ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ការអប់រំ ជំនាញ 
STEAM ដើមៃបី បង្កើត ស្នាដៃ គំនូរ- 
សិលៃបៈ ចំនួន ៩០ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ ជា 
បន្តបនា្ទាប ់នៅ អគាររ៉យូ៉ាលត់ៃនឃ្វៃរ 
(Royal Train Square)។ 

 បង្កើតឡើង ដោយ វិចិតៃករ កម្ពុជា 
និង អន្តរជាតិ ដៃល ធ្វើការ ជាមួយ 
សសិៃស អង្គការ CCF កចិ្ចសហការ នៃះ 
នឹង ជួយលើកកម្ពស់ ការអប់រំ ជំនាញ 
STEAM ដៃល វា ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ- 
បៃើបៃស ់គនំតិ ច្នៃបៃឌតិ នងិ ការ រចនា 
ផ្ទាំងគំនូរ ដៃល នឹង បង្ហាញ នៅ ខៃធ្នូ 
ខាងមុខ ដើមៃបី អបអរសទរ ខួប លើក 
ទី ៩០ ឆ្នាំ នៃ ស្ថានីយ៍ រថភ្លើង កៃុង - 
ភ្នំពៃញ និង ការបើក ដំណើរការ ឡើង 
វិញ នូវ អគារ Royal Train Square 
ដ៏ សៃស់ស្អាត ។ 

 គមៃង Full Steam Ahead នឹង 
មាន ការតំាង បង្ហាញ ស្នាដៃ សិលៃបៈ 
ដំបូងបង្អស់ «Expressive Compu-
tations» ហើយ ស្នាដៃ សិ លៃបះ ទំាង 
នៃះ  នឹងដាក់ លក់ ក្នងុពៃល ឆប់ៗ នៅ 
Krama NFT Marketplace ក្នងុ 
នោះ  ក៏មាន ការសម្តៃង ដោយ កវី ខ្មៃរ - 
អាមៃរិកំាង លោក Kosal Khiev និង 
បៃគំុ តន្តៃ ីដោយ Gerard Evans ។ 

 នាយក គៃប់គៃង អគារ Royal 
Train Square លោក Scott Bolls 
ថ្លៃងថា មជៃឈមណ្ឌល វបៃបធម៌ សិលៃបៈ 
និង F&B ដៃល ទើបនឹង បើក ថ្មី នៅ 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ គឺជា ទីកន្លៃង ដៃល 
តៃូវបាន រចនា ឡើង ដ៏ សៃស់ស្អាត 
សមៃប់ ពៃឹត្តិការណ៍ ផៃសៃងៗ ដូចជា 
គមៃង Full Steam Ahead នៃះ 
ជាដើម ។ 

« យើង មាន ក្ត ីសោមនសៃស រីករាយ 
ណាស់ ក្នងុការ រៀបចំ គមៃង Full 

Steam Ahead នៃះ  ពីពៃះ ក្នងុនាម 
ជា អ្នក សៃលាញ់ សិលៃបៈ ខ្ញុ ំសូម កោត-
សរសើរ យ៉ាងខា្លាងំ ចំពោះ សរៈសំខាន់ 
នៃ ការដាក់បញ្ចលូ គា្នា នៃ ស្នាដៃ សិលៃបៈ 
ដៃលជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការអប់រំ ពៃញ- 
លៃញ សមៃប់ សិសៃសានុសិសៃស ។ 

« វា ពតិជា អស្ចារៃយ ណាស ់ដៃល យើង 
មាន វិចិតៃករ ល្អៗ ជាចៃើន នៅក្នុង 
ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា  ហើយ យើង 
ចង់ លើកស្ទួយពួកគៃ ទាំង នៅ កម្ពុជា 
និង នៅលើ ឆក អន្តរជាតិ ហើយ 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន NFT Market-
place និង Royal Train Square 
យើង មាន វៃទិកា ដ៏ ល្អឥតខ្ចាះ ដើមៃបី 
អនុវត្ត» ។ 

« នៃះ តំណាងឱៃយ ការចាប់ផ្តើម នៃ 
ការរីកចមៃើន នៃ គំនូរ សិ លៃបៈ ឌីជីថល 
(NFTs) នៅ កម្ពុជា ជាមួយនឹង 
កៃុមហ៊ុន Krama NFT Market-
place ដៃលជា កៃុមហ៊ុន បង្កើត ទៃពៃយ 
សកម្ម ឌជីថីល ឈានមខុ គៃ នៅកម្ពជុា 

ហើយ វា ជា កតិ្តយិស ណាស ់ដៃលមាន 
ភ្ញៀវកិត្តិយស ជាចៃើន នៅ ស្ថានីយ 
រថភ្លើង នៃះ ដើមៃបី បង្ហាញ ព ីស្នាដៃ គនំរូ 
សិលៃបៈ ដំបូងបង្អស់ ដៃល យើង នឹង 
ដាក់ នៅលើ វៃទិកា Krama ក្នុងពៃល 
ឆប់ៗ ។ 

 លោក Bolls បន្តថា ៖« យើង រកីរាយ 
ដៃលមាន ការឧបត្ថម្ភ ពី Field of 
Dreams ដៃលជា កៃុមហ៊ុន អភវិឌៃឍន៍ 
អចល នទៃពៃយ (tokenized) និង 
សងសង់ គមៃង អចលនទៃពៃយ 
សកា្តានុពល នៅ ជាយ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ។  
ជាមួយ Royal Train Square និង 
កៃុមហ៊ុន Krama NFT យើង មាន 
ដៃគូ ជាចៃើន ទៀត ដៃល គាំទៃ ការងរ  
ដ៏ អស្ចារៃយ របស់ អង្គការ CCF» ។ 

 សិលៃបៈ  និង វិទៃយាសស្តៃ តៃូវបាន 
ចាត់ទុកជា ផ្នៃក ២ ផៃសៃងគា្នា នៃ ការ 
សិកៃសា ប៉ុន្តៃ អ្នកបង្កើត គោលន-
យោបាយ អបរ់ ំបាន វាយតម្លៃ ទសៃសនៈ 
នៃះ ឡើងវិញ ។ 

 ខណៈ កម្មវិធីសិកៃសា (STEM) វិទៃយា-
សស្តៃ បច្ចៃកវិទៃយា វិស្វកម្ម និង គណិត-
វិទៃយា ដៃល ផ្តាតលើ ការច្នៃបៃឌិត បុ៉ន្តៃ 
អ្នកផ្តល់ ការអប់រំ ដៃលមាន ឥទ្ធពិល 
ជឿថា វា បាត់ សមាសធាតុ សំខាន់ៗ នៃ 
គំនិត ច្នៃបៃឌិត  និង ការ រ រចនា ហើយ 
STEAM គឺជា ចម្លើយ ។ 

 ការ វិវឌៃឍដើមៃបី ឱៃយមាន ស្នាដៃ សិលៃបៈ 
នៅក្នងុ STEM បាន និង កំពុង រីក-
ចមៃើន នៅទូទំាង ពិភពលោក រួម នឹង 
បៃទៃស កម្ពជុា ផងដៃរ ។ 

« ការអប់រំ STEAM គឺមាន សរៈ- 
សំខាន់ សមៃប់ សិសៃសានុសិសៃស របស់ 
យើង និង សមៃប់ បៃទៃស កម្ពជុា ដើមៃបី 
មាន មូលដា្ឋាន រឹងមំា នៅក្នុង ហៃដា្ឋា- 
រចនាសម្ពន័្ធ រូបវន្ត និង ហៃដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធ ឌីជីថល ដោយសរ នោះ ជា 
កន្លៃង ដៃល ការងរ តៃវូការ និង អ្វដីៃល 
នឹង ពងៃឹងសមត្ថភាព របស់ កម្ពុជា 
ឱៃយបាន ល្អ បំផុត ដើមៃបី បៃកួតបៃជៃង 
នៅលើ ឆក អន្តរជាតិ ។ 

 លោក Scott Neeson ស្ថាបនិក 
អង្គការ CCF មានបៃសសន៍ថា ៖     
« ការ មាន សិលៃបៈ នៅក្នុង កម្មវិធី ស ិកៃសា 
STEAM គឺជា អ្វីដៃល សំខាន់ ណាស់ 
សមៃប់ ពួកយើង នៅ អង្គការ CCF 
និង សមៃប់ កុមារ ដើមៃបី ជំរុញ ដល់ 
ការបង្កើត អ្វីដៃល ថ្មី ខណៈដៃល 
ធានាថា បៃពៃណី និង វបៃបធម៌ របស់ 
កម្ពុជា នឹងមិន បាត់បង់ នៅក្នុង ការ-
អភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច នៃះ ទៃ » ។ 

 សស្តាៃចារៃយ Santoro មកពី 
មន្ទីរពិសោធន៍ Metaestetica Lab 
ដៃល បាន បង្កើត គំនូ សិលៃបៈ ឌីជីថល 
«Expressive Computations» 
សមៃប់ គមៃង Full Steam 
Ahead ជាមួយ កៃុម សិសៃសានុសិសៃស 
របស់ CCF បាន និយយថា ការអប់រំ 
ជំនាញ STEAM មាន សរៈសំខាន់ 
ណាស់ សមៃប់ ការដាក់បញ្ចូល ក្នុង 
មខុវជិា្ជា បងៃៀន ដើមៃប ីបង្កើត ការយល-់ 
ដឹង ឱៃយ កាន់តៃចៃើន អំពី « ការពិត 
ផៃសៃងទៀត នៃ ពិភព អរូបី » ។   

 គីម ធា រី សិសៃស ថា្នាក់ ទី ១១ នៃ អង្គការ 
CCF បាន ឱៃយដឹងថា ការដាក់បញ្ចលូ 
កម្មវិធី សិកៃសា STEAM ទៅក្នងុ ការសិកៃសា 
រប ស់ គាត់គឺ បានបង្ហាញ ពី ការ បំផុស-
គំនិត ។   សិលៃបៈ បាន ជំរុញ ចិត្ត ខ្ញុំ ជា - 
មួយនឹង រឿងរា៉ាវ ជាចៃើន ជាពិសៃស 
ការសៃមើសៃមៃ របស់ខ្ញុំ ។ សិលៃបៈ 
អនុញ្ញាតឱៃយ ខ្ញុំ សៃមើសៃមៃ ពីអ្វីៗ 
ដោយ   សៃរ ីដៃល ផ្តលឱ់ៃយ ខ្ញុ ំនវូ សៃរភីាព 
នៅក្នុង ពិភពលោក ផ្ទាល់ខ្លួន ។ 

 ធា រី  បន្តថា ៖« សិលៃបៈ ជួយ ខ្ញុ ំឱៃយ យល់ 
អំពី រឿងរា៉ាវ ជាចៃើន ដៃល កើតឡើង 
នៅក្នងុ ពិភពលោក ដូចជា បៃពៃណី 
និង វបៃបធម៌ ។ សិលៃបៈ ជំរុញ ខ្ញុ ំឱៃយ សៃមើ- 
សៃមៃ ឃើញ រូបភាព ពិភពលោក ថ្ម ីមួយ 
ជាមួយនឹង អ្វបី្លៃកៗ ជាចៃើន ។ សិលៃបៈ 
ធ្វើឱៃយ ជីវិត ខ្ញុ ំកាន់តៃ បៃសើរ »៕ 

Full Steam Ahead  មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ STEAM។ Norain Suon លោក  Scott  Neeson (ឆ្វេង) និងលោក Scott Bolls ។ រូបថត Norain Suon 

សិសេសនេអង្គការ CCF ទសេសនា រូ៉យ៉ាល់តេនឃ្វេរ ដើមេបីចូលរួមគមេង Full Steam Ahead លើកទី១។ រូបថត Norain Suon  
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មីយ៉ាន់ម៉ាៈការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគូប្រជ្រងនៅត្រ
បន្តខណៈអន្តរជាតិអំពាវនាវឱ្រយបញ្រឈប់អំពើហិង្រសា

ហ៊ីម រដ្ឋា

អសរ់យៈជាង១០ខែកែយពី
មានពែតឹ្តកិារណ៍រដ្ឋបែហារយោធា
ទមា្លាក់រដ្ឋាភបិាលស៊វីលិនៅមយី៉ាន-់
មា៉ាស្ថានភាពនៅក្នងុសែក៊នែបែ-
ទែសអាស៊ីអាគ្នែយ៍មយួនែះនៅ
តែពោរពែញដោយអំពើហិងែសា
ប៉ះទង្គិចគ្នានៅឡើយ។
ដំណោះសែយនយោបាយ

ហាក់បីនៅសែនឆ្ងាយនៅឡើយ
នៅពែលដែលលោកសែីអ៊ង៊សន
ស៊ជូីនងិឥសែសរជននយោបាយនែ
កែ៊មស៊ីវិលកំព៊ងតែស្ថិតក្នុង
ដំណើរការកាត់ក្ដីរបស់ត៊លាការ។
មិនតែមឹតែគ្មានដំណោះសែយទែ

កែម៊យោធាមយី៉ានម់ា៉ានៅតែបែ-
យទ៊្ធជាមយួកងទព័ការពារបែជាជន
(PDF)នែរដ្ឋាភបិាលសែមោល
មយី៉ានម់ា៉ា(NUG)រមួទាងំកង-
កមា្លាងំបែដប់អាវធ៊ជនជាតិភាគ-
តចិនានា។ចំណែកឯភាគីយោធា
បានចាត់ទ៊កកែម៊រដ្ឋាភិបាលសែ-
មោលនិងអង្គការជនជាតិមួយ
ចនំនួជាកែម៊ភែរវកម្ម។លើសពី
នែះទៅទៀតកាលពីខែកញ្ញា
កន្លងទៅភាគីរដ្ឋាភបិាលNUG

ក៏បែកាសសង្គែមបែឆំងនឹង
អាជា្ញាធរយោធាទៀតផង។
ទដិ្ឋភាពនៅក្នងុមយី៉ានម់ា៉ាទាងំ-

មលូអពំើហងិែសាកែមរបូភាពនានា
ទាងំការបែយទ៊្ធគ្នាដោយមានកា-ំ
ភ្លើងទាងំសងខាងក៏ដចូជាការ-
វាយបែហារបែបភែរវកម្មនៅតែ
កើតមានហើយវាបង្កឱែយមន៊សែស
ស្លាប់គែប់ភាគីនែការបែយ៊ទ្ធនែះ។
បើតាមស្ថតិិរបស់សមាគមជ-ំ

នួយអ្នកទោសនយោបាយមយី៉ាន-់

មា៉ា(AAPP)ចាប់តំាងពីរដ្ឋបែហារ
មកមនស៊ែសយ៉ាងតិចជិត១៣០០
នាក់តែវូបានស្លាប់កែមដែរបស់
យោធា។ខាងយោធាបានចាតទ៊់ក
ស្ថតិិនែះជាការបផំ្លើស។នៅក្នងុ
ខែវចិ្ឆកិានែះយោធាក៏បានបញ្ចែញ
ស្ថតិិនែចនំនួមន្តែីរបសខ់្លនួដែល
បានស្លាប់ដោយការវាយបែហារ
ពីសំណាក់កែម៊NUGផងដែរ។
មន្តែីរដ្ឋបាលចនំនួ១៩៣នាក់

ដែលមានដចូជាតមែតួនងិមែភមូិ

ក៏ដចូជាមន្តែីមលូដ្ឋាននានាដែល
ធ្វើឱែយខាងយោធាតែូវបានស្លាប់
ដោយអំពើហិងែសានានារួមមាន
ការបាញ់សមា្លាប់ ផ្ទុះគែប់បែក
ហើយថែមទាងំការចាក់នងិការ-
វាយសមា្លាប់ផងដែរ។នែះបើតាម
ការច៊ះផែសាយដោយសរពត័ម៌ាន
យោធា។
បើតាមសែចក្ដរីាយការណន៍ានា

ចែញពីបែទែសមយី៉ានម់ា៉ាក្នងុមយួ
រយៈចង៊កែយនែះអពំើហងិែសាការ-

ប៉ះទង្គចិគ្នាក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិ
មនស៊ែសនានាភាគចែើនកើតឡើង
នៅរដ្ឋឈីន(ChinState)ដែល
ជាប់នងឹពែដំែនឥណា្ឌាតបំនស់-
ហា្គាអ៊ងី(Sagaing)ដែលស្ថតិ
នៅភាគកណា្ដាលមីយ៉ាន់មា៉ានិង
តបំន់មែកវ៉ែ(Magway)ដែល
ជាប់នឹងរដ្ឋធានីណែពិដោ។
សរពត័ម៌ានក្នងុសែក៊មយី៉ានម់ា៉ា

នានាបានច៊ះផែសាយថាខាងយោធា
បានបែើបែស់អាវ៊ធធ្ងន់ៗ ក៏ដចូ-
ជាវាយបែហារពីលើអាកាសតាម-
រយៈឧទ្ធមា្ភាគចកែទៀតផង។បន្ថែម
ពីលើនែះគែសង្កែតឃើញថាផ្ទះ
អ្នកសែក៊ជាចែើនតែវូបានដ៊តបំផ្លាញ
កែយការបែយ៊ទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់។
អំពើហិងែសាទាំងនែះបណា្ដាល

ឱែយមនស៊ែសរាប់ម៊នឺនាក់បានផ្លាស់
ទីលនំៅ។ជាក់ស្ដែងនៅរដ្ឋឈនី
មនស៊ែសបែមាណ៤ម៊នឺនាក់ចណំែក
ឯនៅតំបន់សហា្គាអ៊ីងមន៊សែស
១១០០០នាក់បានបង្ខំចតិ្តចាក-
ចែញពីទីលំនៅរបស់ខ្លួន។
ជាមយួនងឹស្ថានការណ៍នែះដែរ

សហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្ត
ធ្វើការអពំាវនាវឱែយភាគីទាងំអស់
នៅក្នងុមយី៉ានម់ា៉ាបញែឈប់អពំើហងិែសា

និងនំាគ្នាចូលត៊ចរចាជាមួយគ្នា។
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានែះកែ៊ម

បែឹកែសាសន្តសិខ៊អង្គការសហបែជា-
ជាតិបានបង្ហាញពីក្ដីពែួយបារម្ភ
ចំពោះស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់មា៉ា
ជាពិសែសនៅរដ្ឋឈីនតែម្ដង។
ស្ថាប័នពិភពលោកមួយនែះក៏
អពំាវនាវឱែយមានការបើកផ្លវូដល់
ការដឹកជញ្ជូនជំនួយមន៊សែសធម៌
នៅមយី៉ានម់ា៉ាហើយក៏បង្ហាញពី
ការគំទែដល់ការវិលតែឡប់នូវ
លទ្ធិបែជាធបិតែយែយនៅមយី៉ានម់ា៉ា
ទៀតផង។
កែពីនែះបែទែសចំនួន៧

ដែលមានដូចជាអូស្តែលីកា-
ណាដនូវែលសែឡង់ន័រវែស
កូរ៉ែខាងតែបូងអង់គ្លែសនិង
សហរដ្ឋអាមែរិកក៏បានធ្វើការ
អពំាវនាវសែដៀងគ្នានែះដែរក្នងុ
សែចក្ដថី្លែងការណ៍រមួកាលពីថ្ងែ
សក៊ែសបា្ដាហ៍មន៊។បន្ថែមពីលើ
នែះទៀតបែទែសទាំង៧នែះក៏
ជំរ៊ញឱែយសហគមន៍អន្តរជាតិ
ទាំងមូលបញែឈប់ទាំងសែ៊ងក្នុង
ការផ្ទែរអាវ៊ធគែប់បែភែទមនិថា
ជាជំនួយឬការទិញដូរក្ដីទៅ
កាន់យោធាមីយ៉ាន់មា៉ា៕

ប្រាក់ សាយ 

កែ៊មមែដឹកនាំសហភាពអឺរ៉៊ប
(EU)និងណាតូ (NATO)
កាលពីថ្ងែអាទតិែយបានប្តែជា្ញាបែឆងំ
«ការគំរាមកំហែងកូនកាត់»នៅ
ពែលបពំែញទសែសនកចិ្ចបែទែស
លីទ៊យអានីនិងឡែតូនី ដែល
គែបដណ្តប់ដោយវបិត្តិចណំាក-
សែ៊កបែឡារ៊សនិងការបង្កើន
យោធារបស់រស៊ែសុីនៅកែបែរបែទែស
អ៊៊យកែន។
លោកអគ្គលែខាធិការណាតូ

JensStoltenbergក៏បានអំពាវ-
នាវជាថ្មទីៀតឱែយបែទែសរ៊សែសុីកាត-់
បន្ថយយោធារបស់ខ្លនួនៅលើពែ-ំ
ដែនជាមយួអ៊យ៊កែននងិបានពែ-
មានអំពីផលវបិាកផែសែងៗបែសនិ-
បើបែើបែស់កមា្លាំងនោះ។
ដណំើរទសែសនកចិ្ចរបស់លោក

Stoltenbergនងិបែមខ៊គណៈ-

កម្មការអឺរ៉៊បលោកសែី Ursula
vonderLeyenនៅម៊នជនំបួនែ
រដ្ឋមន្តែីការបរទែសណាតូក្នងុនោះ
មានលោករដ្ឋមន្តែីការបរទែសអា-
មែរកិអានតនូីប្លនីកែននៅក្នងុបែ-
ទែសឡែតូនីក្នុងសបា្តហ៍នែះ។
លោកStoltenbergនងិលោក-

សែីvonderLeyenបានចោទ
បែទែសបែឡារស៊ថាបានបង្កើត
វបិត្តិចណំាកសែក៊នៅលើពែដំែន
របស់ខ្លនួជាការគរំាមកហំែងកនូ-
កាត់មួយបែឆំងសហភាពអឺរ៉៊ប
ជាការចោទបែកាន់មយួដែលរបប
នែះបានបដិសែធទាំងសែ៊ង។
ការគរំាមកហំែងកនូកាត់គជឺា

បញ្ហាបែឈមផ្នែកសន្តសិខ៊ដែលរមួ
បញ្ចលូវធិានការយោធាជាបែពែណី
និងយ៊ទ្ធវធិីមនិមែនយោធាដចូជា
ព័ត៌មានមិនពិតជាដើម។
លោកសែីvonderLeyen

បាននយិយនៅពែលធ្វើសន្នសិទី

សរព័ត៌មានរួមជាមួយលោក
Stoltenbergនងិកែម៊មែដកឹនាំ
លទីយ៊អានីនៅក្នងុទកីែង៊វលីន-ី
ញសូថា៖«ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនងឹ
ពែឹត្តិការណ៍បែបនែះ វាពិតជា
សំខាន់ណាស់ថាសហភាពអឺរ៊ប
និងណាតូតែូវធ្វើការងររួមគ្នា»។
លោកStoltenbergបាននិ-

យយថា៖«យើងបានពភិាកែសាអពំី
របៀបដែលយើងអាចបង្កើតការ-
ងររួមរវាងNATOនិងEU។
លោកសែីVonderLeyenក៏

បាននយិយថាEUបានសមែច
បង្កើនមលូនធិរិបស់ខ្លនួដល២់០០
លានអឺរ៉ូ (២២៦លានដ៊លា្លារ)
សមែប់ការគែបគ់ែងពែដំែននៅ
ក្នងុបែទែសឡែតនូីលទីយ៊អានី
នងិប៉ឡូញូសមែប់២០២១នងិ
២០២២។
លោកសែីបាននយិយថាបែក់

ទាងំនោះនងឹតែវូចណំាយទៅលើ

យនជំនិះលែបាតនិងឧបករណ៍អែឡិច-
តែនិូកសមែប់ស៊ើបការណ៍ក្នងុនោះ
ក៏មានយន្តហោះ្រដូនដែរ។
ជនចំណាកសែក៊រាប់ពានន់ាក់

ភាគចែើនមកពីមជែឈមិបពូា៌ាបាន
ឆ្លងឬពែយាយមឆ្លងពែដំែនបែឡា-
រស៊កាលពីប៉ន៊ា្មានខែថ្មីៗ នែះចលូ
ទៅបណា្ដារដ្ឋខាងនែEU និង
NATOគឺបែទែសឡែតនូីលទីយ៊-
អានីនិងប៉ូឡូញ។
ដោយបាននយិយសដំៅទៅ

ស្ថានភាពនៅពែំដែនបែឡារ៊ស
នោះលោកបែធានាធបិតីលទីយ៊-
អានីGitanasNausedaបាន
នយិយថាបែសនិបើស្ថានភាព
សន្តិស៊ខកាន់តែអាកែក់ៗឡើង
នោះ យើងមិនល៊បចោលការ-
ពភិាកែសានៅកែមមាតែ៤របស់
NATOទែ។
នៅកែមមាតែនៅក្នងុសន្ធ-ិ

សញ្ញាមូលនិធិរបស់ NATO

សមាជកិណាមយួអាចកោះបែជ៊ំ
សម្ពន័្ធមតិ្តដើមែបីពភិាកែសានៅពែល
ខ្លួនយល់ថាសន្តិស៊ខរបស់ខ្លួន
តែូវគែគំរាមកំហែង។
បែទែសប៉ឡូញូក៏បាននយិយ

ថាខ្លួនអាចនឹងយកមាតែនែះ
មកបែើដែរ។

ជនំបួរយៈពែល២ថ្ងែរបសរ់ដ្ឋ-
មន្តែីការបរទែសចាបផ់្តើមនៅក្នងុ
ទកីែង៊រហីា្គានែបែទែសឡែតនូីនៅ
ថ្ងែអង្គារនែះក៏តែវូបានគែរពំងឹថា
នឹងដោះសែយបញ្ហាការបង្កើន
យោធារបស់បែទែសរស៊ែសុីនៅកែបែរ
បែទែសអ៊៊យកែនផងដែរ៕

អ្នកតវ៉ា កាន់រូបថត រ ប ស់លោកស្រាអ៊៊ីង សាន សូ៊ ជី ក្នងុអំឡុងបាត៊កម្មប្រាឆំាង រដ្ឋប្រា ហារ នា ព្រា ល កន្លងទៅ  ។ AFP

(ពីឆ្វ្រា ង )   លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រាលីីទ៊យអានី Gitanas Nauseda លោក 
Jens Stoltenberg និងលោកស្រា ីUrsula von der Leyen។ AFP  

EUនិងNATOប្ត្រជា្ញាប្រឆំាងការគំរាមកំហ្រងកូនកាត់នៅព្រលបំព្រញទស្រសនកិច្ចលីទុយអានីនិងឡ្រតូនី



ព័ត៌មានខ្លីៗ
វ៉ារ្យ៉ង់អូមីក្ុងឆ្លងនៅប្ទ្សកាន់ត្ច្ើនខណៈ
អ្នកវិទ្យាសាស្្តកំពុងព្យាយាមរកមើលពីភាពខុសប្លក្  
វ៉ារ្យ៉ង់អូមីក្ុង(Omicron)ន្វីរុសកូរ៉ូណាកំពុងត្រីករាល-

ដាលជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ង្អាទិត្យ ដោយមានករណីថ្មី
ដ្លរកឃើញនៅហូឡង់ដាណឺមា៉ាកនិងអូស្ត្លីខណៈដ្ល
ប្ទ្សជាច្ើនទៀតដាក់ការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរដើម្បី
ព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរាតត្បាត។
អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) និយាយថា ខ្លួនមិន

ទាន់ច្បាស់ថាតើអូមីក្ុងដ្លរកឃើញដំបូងនៅអា្រហ្វិកខាង-
ត្បូងអាចចម្លងរហ័សជាងវ៉ារ្យ៉ង់ផ្ស្ងទៀតឬក៏បណា្តាលឱ្យមាន
អ្នកជំងឺមានអាការធ្ងន់ធ្ងរជាង។អង្គការសុខភាពពិភពលោក
WHOលើកឡើងថា៖«ទិន្នន័យបឋមបង្ហាញថាមានអត្កើន
ឡើងន្ការសម្កព្យាបាលនៅមន្ទរីព្ទ្យនៅអា្រហ្វកិខាងត្បងូ
ប៉ុន្ត្ន្ះអាចបណា្តាលមកពីការកើនឡើងន្ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប
ជាជាងលទ្ធផលន្ការឆ្លងជាក់លាក់ន្វ៉ារ្យ៉ង់»។
ការរកឃើញន្វ៉ារ្យ៉ង់អមូកី្ងុបង្កឱយ្មានការពម្ានជាសកល

នៅពល្ដល្រដា្ឋាភបិាលជុំវញិពភិពលោកពយ្ាយាមដាក់ការទប់
ស្កាត់លើការធ្វើដំណើរថ្មីដោយបារម្ភថាវ៉ារ្យ៉ង់ន្ះអាចធន់នឹង
ការចាក់វ៉ាក់សំងហើយធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការបើកស្ដ្ឋកិច្ចជា
សកលឡើងវិញបន្ទាប់ពីកូវីដ១៩រាតត្បាតរយៈព្ល២ឆ្នាំ។
ក្នុងស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍របស់ខ្លួនWHOនិយាយថាខ្លួនកំពុង

ធ្វើការជាមួយអ្នកជំនញបច្ច្កទ្សដើម្បីស្វ្ងយល់ពីផល
ប៉ះពាល់ន្វ៉ារ្យ៉ង់លើវិធានការទប់ទល់ដ្លមានស្ប់ប្ឆំង
នឹងកូវីដ១៩រួមទាំងការវ៉ាក់សំងជាដើម។ចំណ្កឯចក្ភព
អងគ់្លស្នយិាយថាខ្លនួនងឹកោះបជ្ុំជាបន្ទាន់មយួរបស់រដ្ឋមន្ត្ី
សុខាភិបាលន្ប្ទ្សG-៧ នៅថ្ង្ចន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពី
អូមីក្ុង។
អូមីក្ុងដ្លWHOហៅថា«វ៉ារ្យ៉ង់ន្ក្តីបារម្ភ»កាលពី

សបា្តហ៍មនុដោយសរត្សកា្ដានពុលអាចចម្លងរហស័ជាងវ៉ារ្យ៉ង់
មុនៗ  ឥឡូវន្ះរាលដាលដល់ប្ទ្សអូស្ត្លី ប្លហ្សុិក
បុតស្វាណា ចក្ភពអង់គ្ល្សដាណឺមា៉ាកអាល្លឺម៉ង់ហុងកុង
អុីស្អ្លអុីតាលីហូឡង់បារាំងកាណាដានិងអា្រហ្វិក-
ខាងតបូ្ង។បទ្ស្ជាច្ើនដាក់បមម្ធ្វើដណំើរពីអា្រហ្វកិខាង-
ត្បូងដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល។
លោកវ្ជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិអា្រហ្វិកខាងត្បូង Angelique

Coetzeeដ្លជាអ្នកដំបូងគ្សង្ស័យថាស្ស្ឡាយន្វីរុស
ថ្មីនយិាយកាលពីថ្ង្អាទតិយ្ថារោគសញ្ញាន្វ៉ារយ្ង៉់អមូកី្ងុរហតូ
មកដល់ព្លន្ះមានលក្ខណៈស្ល អាចឱ្យអ្នកជំងឺសម្ក
ពយ្ាបាលនៅផ្ទះបាន។លោកថាខសុពីវ៉ារយ៉្ងដ់ល្តាអ្នកជងំឺមនិ
បានរាយការណ៍ថា បាត់បង់ក្លិនឬរសជាតិទ្ហើយក៏មិន
មានការថយចុះន្កម្ិតអុកសុីហ៊្្សនខា្លាំងដ្រមកទល់ព្ល
ន្ះ៕ហួន  ឌីណា

ថ្ង្អង្គរទី៣០ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  WORLDwww.postkhmer.com ១៣

កិច្ចចរចានុយក្លអ្៊្ររវងអីុរ៉ង់និងមហាអំណាច
ពិភពលោកនឹងចាប់ផ្តើមវិញក្យផ្អាកជិត៦ខ្

សុខ វេងឈាង

កចិ្ចចរចារវងអុរីង៉់នងិមហាអណំាចពភិព-
លោកដើមប្ីស្ដារកចិ្ចពម្ព្ៀងនយុក្លអ្៊រ្ឆ្នាំ
២០១៥បានចាប់ផ្ដើមឡើងវញិកាលថ្ង្ចន្ទ
ទី២៩វចិ្ឆកិាបន្ទាប់ពីការផ្អាកជតិ៦ខ្ប៉នុ្ត្
ការរពំងឹទកុសមប្់ការទទលួលទ្ធផលធំដុំ
ណាមួយបានធា្លាក់ចុះយា៉ាងខា្លាំង។
បន្ទាប់ពីការពភិាកស្ាទ្វភ្ាគីកាលពីថ្ងអ្ាទតិយ្

អុីរ៉ង់ រុស្សុី ចិនចក្ភពអង់គ្ល្សបារាំង
អាល្លឺមង៉់នងិសហភាពអរឺ៉បុបានយលព់ម្
ចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវញិនៅថ្ង្ចន្ទ។ជាថ្មី
ម្ដងទៀតអុរីង៉់បានបដសិធ្មនិធ្វើការចរចា
ដោយផ្ទាល់ជាមួយសហរដ្ឋអាម្រិក។
លទ្ធផលន្ការចរចាន្ះអាចជយួឱយ្អុរីង៉់

រចួខ្លនួពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកខាងលចិឬ
ឈានដល់ការរតឹបន្តងឹបន្ថម្ទៀតលើសដ្្ឋកចិ្ច
និងការកើនឡើងការវយប្ហាររបស់
អុសីអ្ល្ទៅលើរោងចក្នយុក្លអ្៊រ្របស់
អុីរ៉ង់។
កចិ្ចពម្ព្ៀងនយុក្លអ្៊រ្ឆ្នាំ២០១៥បាន

ដកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្ទ្សអុីរ៉ង់ជា
ថ្នូរនឹងការដាក់កម្ិតលើកម្មវិធីនុយក្លអ្៊្រ
របស់អុីរ៉ង់។ប៉ុន្ត្កាលពីឆ្នាំ២០១៨អតីត
ប្ធានធិបតីអាម្រិកលោកដូណាល់តំ្បាន
ដកខ្លនួចញ្ពីកចិ្ចពម្ព្ៀងហើយដាកទ់ណ្ឌ-
កម្មឡើងវញិទៅលើអុរីង៉់វញិ។អុរីង៉ប់ានឆ្លើយ
តបដោយរំលោភលក្ខខណ្ឌដោយធ្វើការ
បនសុ្ទ្ធអ៊យុរា៉ានញី៉មូកាន់ត្ច្ើនទៅៗនិងសុទ្ធ
ទៅៗ ធ្វើឱ្យមានការពួ្យបារម្ភថា អីុរ៉ង់អាច
ផលិតអាវុធនុយក្ល្អ៊្រក្នុងរយៈព្លដ៏ខ្លី។
បន្ទាប់ពីប្ធានធិបតីអាម្រិកលោកចូ

ប្ដនិចលូកាន់អណំាចនៅដើមឆ្នាំន្ះមក
ភាគីទាងំសងខាងបានបង្ហាញឆន្ទៈចង់ស្ដារ
កិច្ចព្មព្ៀងន្ះឡើងវិញប៉ុន្ត្អុីរ៉ង់បាន
បដសិធ្មនិធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមយួ

អាម្រកិ។បន្ទាប់ពកីារចរចា៦ជុំភាគីទាងំ
២មនិបានយលព់ម្លើអ្វីមយួនៅឡើយទ្
ហើយបានផ្អាកការចរចាដោយមិនកំណត់
ថ្ង្បើកវិញ។
ចាប់តាងំពីពល្នោះមកបទ្ស្អុរីង៉់បាន

ត្ងតាំងប្ធានធិបតីថ្មីមាននិន្នាការ
នយោបាយប្បអភិរក្សនិយម ប្ឆំងនឹង
លោកខាងលចិដល្បានសនយ្ាថានងឹបង្កើន
ការទាមទារក្នុងការចរចា។ស្បព្លជា-
មួយគ្នាន្ះមានការសង្ស័យថាអុីស្អ្ល
បានធ្វើការវយបហ្ារទៅលើកម្មវធិីនយុក្លអ្៊រ្
និងការធ្វើឃាតអ្នកវិទ្យាសស្ត្។
ការជាប់គងំទហំំន្ការទាមទាររបសអ់ុរីង៉់

និន្នាការរបស់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់អុីរ៉ង់ការវយ
បហ្ារទៅលើអុរីង៉់នងិការភយ័ខា្លាចរបស់លោក
ខាងលចិថាអុរីង៉់កពំងុជរំញុកម្មវធិអីាវធុនយុ-
ក្លអ្៊រ្របស់ខ្លនួដោយសមា្ងាត់បានបង្កើតឱយ្អា-
រម្មណ៍ទុទ្ទិដ្ឋិនិយមក្នុងចំណោមអ្នកចរចា។

បស្និបើការចរចាបរាជយ័សហរដ្ឋអាមរ្កិ
នងិសម្ពន័្ធមតិ្តរបស់ខ្លនួអាចមានការបឈ្ម
មខុដាក់គ្នាជាមយួអុរីង៉់នៅទីភា្នាកង់រថាមពល
បរមាណូអន្តរជាតិ(IAEA)នៅខ្ក្យដោយ
កោះហៅកិច្ចប្ជុំអាសន្ន។នយករដ្ឋមន្ត្ី
អីុស្អ្លគឺកំពុងកសងណាហ្វតាលីប្ននិត
គឺកំពុងកសងរណសិរ្សប្សិនការចរចាបរាជ័យ។
យា៉ាងណាមញិអ្នកវភិាគមយួចនំនួគតិថា

សមា្ពាធសដ្្ឋកចិ្ចនងិនយោបាយនៅពល្បច្ច-ុ
បប្ន្ននៅមនិទាន់គប្គ់ន្់ដើមបី្ជរំញុឱយ្អុរីង៉់
តឡ្ប់ទៅអនលុោមតាមកចិ្ចព្មព្ៀងវិញ
ទ្ប៉ុន្ត្បាតុកម្មតវ៉ាកង្វះទឹកប៉ុន្មានសបា្ដាហ៍
ចងុកយ្ន្ះអាចបង្ហាញភាពទន់ខស្ាយផ្ទ្
ក្នងុរបស់អុរីង៉់។ការដកទណ្ឌកម្មសដ្្ឋកចិ្ចគនឺៅ
ត្ជាគោលដៅដ៏ព្ញនិយមមួយនៅក្នុង
បទ្ស្អុរីង៉់ប៉នុ្ត្របបបច្ចបុប្ន្នបានធ្វើតចិតចួ
ដើម្បីរៀបចំប្ទ្សជាតិខាងនយោបាយសម្ប់
ការលះបង់ដ្លអាចជាចាំបាច់៕

លោករដ្ឋមន្តេកីា របរទេសអីុរ៉ង់  Hossein Amir-Abdollahian (ស្តា ំ) ជួបពិភាកេសាជាមួយ លោក  
អគ្គនាយក នេទីភា្នាក់ងារ អាតូមិក អ ន្តរ ជា តិ  (IAEA) Rafael Grossi។ រូប ថ ត AFP



 រកឃើញម្ចាស់ជយ - 
លាភីពានរង្វាន់អក្សរ-
សិល្ប៍ព្ះនាងឥន្្ទ-
ទ្វីប្ចំាឆ្នាំ២០២១ 

ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ នៅ ទី បំផុត ការ ប្រ- 
កតួ ប្រជ្រង ត្រង នពិន្ធ ប្រ លោម- 
លោក  ខ្លី  និង កំណាព្រយ រឿង  ន្រ 
ពាន រង្វាន ់អក្រសរ   សលិ្រប៍  ព្រះនាង 
ឥន្ទ្រទ្រវី   បាន រក ឃើញ ម្ចាស់- 
ជយ លាភី   ប្រចាំ ឆ្នាំ២០២១ 
ហើយ ដ្រល  នាយក ដ្ឋាន  សៀវ- 
ភៅ និង  ការ អាន ន្រ ក្រសួង វប្រប-  
ធម៌ និង វិចិត្រសិល្របៈ  បាន រៀប-  
ច ំ ប្រកាសលទ្ធ ផល  នងិ ប្រគល ់  
ពាន   រង្វាន់ កាលពី ព្រឹក ម្រសិល-  
មិញ ន្រះ។  
  ជយ លាភី  ពាន រង្វាន់ អក្រសរ - 
សិល្រប៍  ឥន្ទ្រទ្រវី  ឆ្នាំ ២០២១ 
ផ្ន្រក  សំណ្ររ ប្រលោមលោក ខ្លី 
ល្រខ១ បាន ទៅ  អ្នក និពន្ធ 
លោក លឹម ដរ៉ា មក ពី រជធានី- 
ភ្នំព្រញ ជាមួយ នឹង ស្នាដ្រ រឿង 
« គ្រន ព្រយួរ ជញ្ជាំង»  ល្រខ២  
បាន  ទៅ អ្នក និពន្ធ លោកស្រី  
អ៊ុច ថាវី មក ពី រជធានី ភ្នំព្រញ  
ជា  មួយ ស្នា ដ្រ   រឿង «បូណ៌ មី» 
ល្រខ ៣ បាន ទៅ អ្នក និពន្ធ - 
លោក ស្រី ឡុង លាបសុជាតា  

មក  ពី ខ្រត្ត កំពង់ ចាម ជាមួយ-   
ស្នា   ដ្រ រឿង «ចិត្តប្រណី» ល្រខ 
៤ បាន ទៅ អ្នក នពិន្ធ លោក ពៅ 
មករ  មក ព ីរជ ធាន ី ភ្នពំ្រញជា- 
មួយ ស្នា ដ្រ  រឿង«ជំនោរ ជីវិត» 
និង ល្រខ ៥ បាន ទៅ អ្នក និពន្ធ 
លោក  ជា តុង ហ្រ មក ពី  ខ្រត្ត  -  
តាក្រវ ជា មួយ នឹង  ស្នាដ្ររឿង 
«ទឹកភ្ន្រក ស្ន្រហា»។ 
  ចំណ្រកឯ  ជយ លាភី ផ្ន្រក-   
កណំាព្រ យ  រឿង វញិ  ល្រខ ១ បាន 
ទៅ  លោក កវី  វណ្ណ សរ៉្រត មក   
ពី  ខ្រត្តព្រវ្រង ជាមួយ   សំណ្ររ 
កណំាព្រ យ រឿង «នសិ្រសយ័ ស្ន្រហ-៍ 
កុលាប ស» និង  ល្រខ ២ បាន 
ទៅ លោក កវី វង្រស សុភាជ មក 
ពី ខ្រត្តព្រវ្រង  ជា មួយ សំណ្ររ   
កណំាព្រយ រឿង  «លោហតិ វរីនារ»ី  
ល្រខ ៣ បាន ទៅ លោក កវី  
ស្រម ពណ្ណរយ មក ពី រជ-  
ធានី ភ្នំព្រញ ជា មួយ   សំណ្ររ   
កណំាព្រយ  រឿង  «កណំបស់្ន្រហ»៍-  
ល្រខ ៤ បាន ទៅ  លោក កវ ីស្រង 
ក្រវ ស្រង រដ្ឋា មក ពីខ្រត្ត កំពង់- 
ឆ្នាំង  ជា មួយ  សំណ្ររ   កំណាព្រយ 
រឿង  «សំឡ្រងសង្គម» និង 

ល្រខ  ៥  បាន  ទៅលើ លោក កវី  
មឿន សណំាង  មក ព ីខ្រត្ត ឧត្តរ- 
មន  ជ័យ  ជាមួយ សំណ្ររ-   
កំណាព្រយ  រឿង  «ម្តាយ»។  
  លោក កុក រស់ ជាប្រធាន 
នាយក  ដ្ឋាន  សៀវភៅ និង ការ 
អាន ន្រ ក្រសួង វប្របធម៌ និង 
វិចិត្រ សិល្របៈ     ឱ្រយ ដឹង  លក្ខណ - 
វិនិច្ឆ័យ និង  ដំណាក់ កាល 
ពិនិត្រយ  វាយ តម្ល្រ របស់ ក្រុម  

គណៈ    កម្មការ ឆ្នាំ ន្រះ ថា  ៖ «  ក្រ- 
សួង     បង្កើត  គណៈ  កម្ម ការ-  
ចំនួន២ គឺ គណៈ កម ្ម  កា រ វាយ- 
តម្ល្រ  ផ្ន្រក ប្រលោម លោក  ខ្នាតខ្ល ី 
នងិ    គណៈ កម្ម ការ  វាយ តម្ល្រ ផ្ន្រក    
ប្រលោម លោក កណំាព្រយ    អន  វុត្ត  
តាម លក្ខ  ខណ្ឌ   ៣    ជា  គោល      គឺ 
អត្ថន័យ   ផ្តាត  លើ គុណធម៌ 
សច្ចធម ៌នងិ  សលីធម។៌ អត្ថរបូ   
ផ្តាត  លើ វធិី ត្រង រចនា បថ  នងិ 

សោភណ័ នងិ អត្ថ រស ផ្តាត លើ 
តម្ល្រ  អប់រំ  តម្ល្រ ជាតិ  និង តម្ល្រ   
រីក ចម្រើ់ន »។ 
 លោកបានបន្ត  ថា៖ «ផ្អ្រក លើ 
លក្ខណ វិនិច្ឆ័យ សំខន់៣- 
យ៉ាង    គណៈ កម្មការ ប្រឡង  បាន 
ធ្វើ    កា រ ជ្រើស រីស  ២  ដំណាក់- 
កាល។  ដំណាក  ់កាល ទី ១ ការ- 
ពិនិត្រយ  ជម្រុះ  ចម្រញ់ ដោយ-  
គណៈ   កម្មការ ន្រ ក្រសងួ   វប្របធម ៌

និង វិចិត្រ សិល្របៈ  និង  សមគម 
អ្នក នពិ្ធ ខ្ម្ររ។  ដណំាក  ់  កាលទ ី២ 
ការ  ពិនិត្រយ  ផ្តល  ់ ចំណាត់  ថា្នាក់ 
ជយ  លាភី  សម្រច   ដោយ-  
គណៈ   កម្មក ការ ចម្រុះ  ដ្រល 
មន  ជំនាញ    មក ពី សមគម  
អ្នក និពន្ធ  ខ្ម្ររ  រជ បណ្ឌិត្រយ  - 
សភាកម្ពជុា សកល   វិទ្រយាល័យ- 
ភូមិន្ទ ភ្នំព្រញ និង ក្រសួង វប្រប-
ធម៌ និង វិចិត្រ  សិល្របៈ»៕ 
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 ម្ចាស់ជយលាភី ពាន រង្វាន់អកេសរសិលេប៍ពេះនាងឥនេ្ទទេវី ឆ្នា ំ២០២១  ផ្នេក កំណាពេយរឿង ៥  រូប (ស្តា)ំ និង ផ្នេកបេលោមលោកខ្ល ី៥  រូប(ឆ្វេង)   ។ រូបថត បា៉ាន់ រិទ្ធា 

លោក វណ្ណ សរ៉េត ជយលាភីលេខ១ ផ្នេកកំណាពេយរឿង(ស្តា)ំ និង លោក លឹម ដារ៉ា ជយលាភី លេខ១    ផ្នេកបេលោមលោកខ្ល(ីឆ្វេង)។ រូបថត បា៉ាន់ រិទ្ធា

កេុង គេរ : កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ 
អ្រហ្រសុីប បាន បង្ហាញ ផ្លូវ ១ ខ្រស្រ  ដ្រល 
រំល្រច នូវ ចម្លាក់ ក្របាលចៀម  រប់ រយ  
តាងំ ព ីជាង ៣០០០ ឆ្នា ំ នៅក្នងុ កម្មវធិ ី
សម្ពោធ ព្រល រត្រី   នៅ ប្រសទ  Kar-
nak Temple ក្នុងទីក្រុង Luxor 
ដ៏សម្របូរ បុរណវត្ថុ វិទ្រយា ។ 

ដោយ ហៅថា « វិថី ចៀម » ផ្លូវ ថ្មើរ- 
ជើង សង់ពី ថ្ម កំបោរ  ដ្រល តភា្ជាប់ ប្រង្គ- 
ប្រសទ នានា ន្រក្រមុ ប្រសទ Kar-
nak នងិ   ប្រសទ   Luxor នៅចណំចុ 
កណា្ដាល ន្រ ទន្ល្រ នីល ភាគ ខង ត្របូង 
ត្រូវបាន បើកសម្ពោធ ជា ផ្លូវ ការ ដោយ 
ប្រធានាធិបតី  អាប់ដ្រល ហា្វាតតា 
អាល់- សុីសុី  នៅ ក្នុង ព្រឹត្ដិការណ៍ នា 

ព្រលរត្រី ដ៏ អស្ចារ្រយ ។ 
វិថី បុរណ ១ ខ្រស្រ ន្រះ មន ប្រវ្រង ជិត 

៣ គឡីមូ៉្រត្រ  នងិ មន ឈ្មោះ តាម ព្រង 
ទ្រវកថា អ្រហ្រសុីប ថា « វិថី ព្រះ »។ វាត្រូវ 
បាន រចនា ទំង សងខង ដោយ ចម្លាក់ 
ក្របាល ចៀម ដ្រល ត្រូវបាន កប់ បាត់ 
ក្រម សមទុ្រ ខ្រសាច ់ រយៈ ព្រល ជា ច្រើន 
សតវត្រសរ៍ មុន ព្រល ត្រូវបាន រក ឃើញ 
និង ជួសជុល  ក៏ដូចជា ធ្វើ ការ   បង្ហាញ 
ដោយ ក្រុមអ្នក សិក្រសា ពី បុរណ វត្ថុ 
អ្រហ្រសុីប កាលពី ព្រល ថ្មីៗន្រះ ។ 

ចៀម   ជា សត្វ តណំាង ឱ្រយ ទ្រវ អ្រហ្រសុបី 
បុរណឈ្មោះ Amun។  Karnak 
Temple  ត្រូវបាន កសង ឡើង  ពី      
២ ០០០ ទៅ ៤ ០០០ ឆ្នាំ មនុ នងិ ត្រូវ 

បាន  ឧទ្ទិស ដល់  Amun-Ra ជា 
អាទិទ្រព ព្រះអាទិត្រយ ។ វាគ្រប ដណ្ដប់ 
លើ ផ្ទ្រ ដី ១០០ ហិកតា ។ 

ក្រសួង ទ្រសចរណ៍ និង វត្ថុបុរណ 
អ្រហ្រសុបី  បាន ប្ដ្រជា្ញា លើក តម្កើង ខ្លនួ ជា 
គោលដៅ ទ្រសចរណ៍ ដ៏ព្រញ និយម  
ក្នុង ពិភព អារ៉ាប់  នូវងរ « សរមន្ទីរ 
លម្ហម្រឃ »។   ទ្រសចរណ៍   អ្រហ្រសុីប 
បាន ផ្ដល់ ការងរ ឱ្រយ ពលរដ្ឋ ប្រមណ 
២ លាន នាក ់ នងិ បង្កើន ចណំលូ ស្រដ្ឋ-
កិច្ច ជាតិ ជាង១០ ភាគរយ ។ 

 អ្រហ្រសីុប គ្រង បើក សម្ពោធ សរមន្ទរី  
អ្រហ្រសុីប ធំ ថ្មី Grand Egyptian 
Museum នៅ ក្រប្ររ ប្រសទ ពីរ៉ាមីត 
ក្នុង  ក្រុង គ្ររ ១ ទៀត ៕ AFP/HR ទេសចរ ដើរ កាត់ វិថី កេបាល ចៀម នៅ កេមុ បេសទ  Karnak ភាគ ខាង តេបូង កេងុ  Luxor។ រូបថត AFP

អ្ហ្សី៊បតំាងបង្ហាញវិថីក្បាលចៀមកប់ក្មសមុទ្ខ្សាច់ច្ើនសតវត្សរ៍



ថ្ងៃអងា្គរ ទី៣០ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ  វី  សម្ភសៃស   
បាន រកឃើញ ជ័យជម្នះ យ៉ាង 
សំខាន់ កៃមការ បៃកួត យ៉ាង 
លំបាកជាមួយ ទូច  ដៃវីត ដើមៃបី 
កា្លាយជា ម្ចាស់ជើង ឯក ក្នងុកម្មវិធី  
Ultimate Boxing Champion-
ship  2021 ហើយ ជាមួយ គ្នានៃះ 
សម្ភសៃស ក៏ តៃវូបាន អ្នកជំនាញ 
របស់សហព័ន្ធ កីឡា បៃដាល់- 
សកល  កម្ពជុា បានចាត់ទុក ថា 
ជា បៃក្ខភាព ឆ្នើម ក្នុង ទម្ងន់ ៦៥ 
គីឡូកៃម ដៃល តៃវូ តៃៀម បៃកួត 
តំណាង ឱៃយកម្ពជុា ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ 
សីុហ្គៃម នៅ វៀតណាម ក្នងុ ឆ្នាំ 
២០២២ ផងដៃរ។

សមៃប់ការ បៃកួត ផ្តាច់ ពៃត័ៃ 
ជាមួយ ទូច ដៃវីត កាលពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ កន្លង មក នៃះ វី សម្ភសៃស 
បាន បៃកួត យ៉ាង បៃយ័ត្ន  បំផុត 
ដើមៃបី យក ឈ្នះ ដោយ ពិន្ទុ និង 

កា្លាយ ជា ម្ចាស់ បៃក់ រងា្វាន់ ចំនួន  ៣ 
លានរៀល ហើយនៃះក៏ជា លើក 
ទី ២ ផងដៃរ ដៃល រូបគៃ បាន ឈ្នះ 
ទូច ដៃវីត ពៃះ កាលជួប គ្នា នៅ 
ក្នងុ វគ្គ ជមៃះុ វិល ជំុ សម្ភសៃស បាន 
ឈ្នះ ពិន្ទុ ម្តង ហើយ បន្ថៃម ទៅ 
លើការ យក ឈ្នះ សៃត សារឹត 
និងការ ផ្តលួ ម៉ាង ពៃហ្មម៉ាញ ឱៃយ 
សន្លប់ នា ការ បៃកួត លើក ទី ២ 
ក្នងុចំណោម ការ បៃកួតជមៃះុ វិល 
ជំុ ទំាង ៣ លើក គឺ មនន័យ ថា ការ- 
បៃកួត ដណ្តើម បៃក់លាន ដៃល 
បៃើពៃល ៦សបា្តាហ៍នៃះ សម្ភសៃស 
បាន ឈ្នះទំាង ៤ បៃកួត តៃ ម្តង។

 វី  សម្ភសៃស  បាន និយយ  កៃយ 
ការ បៃកួត ថា ៖ «ខ្ញុំ ឈ្នះ ដោយ 
លក្ខណ ៈលំបាក និង  តឹង តៃង 
ណាស់   ពៃះ គត់ (ទូច ដៃវីត)  
ល្អ ជាង ពៃល មុន ៗ   ហើយ ខ្ញុ ំចង់ 
យ៉ាប់ ដោយ ធ្លាក់ ចុះ កម្លាងំ  នៅ 
ក្នងុ ទឹក ទី ២ ។ ទោះ យ៉ាង ណា  ខ្ញុ ំ
មិន វាយ សមៃកុ ខា្លាងំ  ក្នងុ ទឹក ទី ២ 

ទៃ  ដោយ ពៃយាយម គៃច ចៃញ  និង 
វាយ បក  ដើមៃបី រកៃសា ជំហ រ ពៃម ទំាង 
ចង់ សា្តារ កម្លាងំ មក វិញ  វ៉ៃ ដណ្តើម 
ពិន្ទ ុក្នងុ ទឹក ផ្តាច់ ពៃត័ៃ  ដៃបិតអី  កម្លាងំ 
ពិត របស់ ខ្ញុ ំ  មន បញ្ហា សុខ ភាព 
ផង ដៃរ »។  

«  ខ្ញុ ំវ៉ៃ តាម បច្ចៃកទៃស   ពៃះ បើ 
ត ទល់ ដោយ កម្លាងំ  គឺ អាច ចាញ់ 
បាន  តៃ បច្ចៃកទៃស ខ្ញុ ំអាច លើ 
គត់» ។ វី សម្ភសៃស បាន បន្ថៃម 
ថា៖  « លទ្ធផល នៃះ  បាន នំា ឱៃយ  ខ្ញុំ 
ឈ្នះ បៃក់ លាន  សមៃប់យក 
ទៅជួយ  ជីវភាព ក្នងុ   គៃសួារ  អី៊ចឹង 
ការ បៃ កួត  និង លទ្ធផល នៃះ  ខ្ញុំ 
ចំណៃញ ចៃើន  គឺ ទំាង ការ ហ្វកឹ- 
ហាត់  ទំាង ការ បាន បៃ កួត ចៃើន  
និង បាន លុយ សមៃប់ ជីវភាព 
តៃ ម្តង  គឺ កើន សមត្ថភាព សំខាន់ 
ណាស់  ដើមៃបី ឈាន ទៅ បៃកួត 
កម្ម វិធី អន្តរជាតិ » ។ 

ទូច  ដៃវីត  ដៃល បាន បៃក់រងា្វាន់ 
១ លាន រៀល ក្នងុនាមជា អ្នក  លៃខ 

២  និយយ ថា៖ «  ខ្ញុ ំចាញ់ នៃះ   អស់- 
ចិត្ត   ពៃះ  វី សម្ភសៃស  កំពុង ល្អ  
និង  មន បច្ចៃក ទៃស វ៉ៃ ល្អ ជាង ខ្ញុ។ំ   
ខ្ញុ ំ បាន គិត  តំាង ពី មុន បៃ កួតថា   ពិត 
ជា លំបាក រក វិធី ឈ្នះ ណាស់  ពៃះ 
ការ ជួបគ្នាក្នងុ វគ្គ ជមៃះុ  ក៏ ខ្ញុ ំមិន 
អាច ឈ្នះគត់  បាន ដៃរ » ។ 

ចំណៃក លោក  បុ៊យ  សុ ភ័ណ្ឌ  
អគ្គ លៃខាធិការ សហព័ន្ធ កីឡា- 
បៃដាល់ សកល កម្ពជុា  និង ជា  
អ្នក  គៃប់ គៃង កម្ម វិធីនៃះ  បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា ឆ្លង កាត់ ការ បៃកួត ចំនួន  
៦ ស បា្ដា ហ៍ នៃះ   យើង ទទួល បាន 
ជោគជ័យ យ៉ាង ខា្លាងំ  ហើយ ក៏ ជា 
បទ ពិសោធ  សមៃប់ ឈាន ទៅ 
បៃកួត ជើង ឯក ថា្នាក់ ជាតិ  ដៃល 
គៃង ធ្វើ  នៅ ថ្ងៃ ទី ២៣  ដល់ ថ្ងៃទី 
២៦  ខៃ ធ្ន ូ ២០២១ ផង ដៃរ ។

 លោក បានបន្ថៃម ថា៖  «   អ្វ ីដៃល 
សំខាន់ នោះ  គឺ ធ្វើ ឱៃយ កីឡាករ 
បៃដាល់ សកល របស់ យើង មន 
សមត្ថភាព  បច្ចៃកទៃស គៃប់ គៃន់  

ដើមៃបី ឈាន ទៅ បៃកួត កីឡា សីុ - 
ហ្គៃ ម  នៅ វៀត ណាម  ខៃ ឧសភា  
ឆ្នា ំ២០២២   ពិសៃស កីឡាករ  វី  
សម្ភសៃស  គឺ ជា បៃក្ខភាព សំខាន់ 
ឆ្នើម  ក្នងុ ទម្ងន់ ៦៤ គីឡូគៃម »។ 

 អគ្គលៃខាធិការ រូបនៃះ បាន 
និយយ ទៀត ថា៖  «ការ បៃ កួត 
នៃះ   យើង ទទួល បាន  ការ គំទៃ 
យ៉ាង  ខា្លាងំ  ពី សំណាក់ បៃជាពល- 

រដ្ឋ   ហើយ មិន តៃ បុ៉ណោ្ណោះ  យើង ក៏ 
មន ក្ដ ីរំភើប  ដោយ មួយ រយៈ ចុង- 
កៃយ នៃះ  កីឡា បៃដាល់ សកល  
មន ឱកាស បាន បញ្ចលូ ទៅ ក្នងុ 
ការ បៃកួត  នៅ តាម សា្ថានីយ ទូរ- 
ទសៃសន៍ មួយ ចំនួន  ជា ហៃតុ ធ្វើ ឱៃយ 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ សកម្មភាព  វិស័យ 
កីឡា បៃដាល់  កាន់តៃ ទូលំ ទូលាយ 
ជាង មុន» ៕

វី សម្ភសេស និង ទូច ដេវីត ពេល ឡើង ទទួលបេក់រង្វាន់  ។ រូបថត សហ ការី

វីសម្ភស្សឈ្នះប្ក់លាននិងកំពុងក្លាយជាប្ក្ខភាពឆ្នើមត្ៀមទៅសីុហ្គម្

Napoliបានកម្លាងំចិត្តពីករ-
គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោក
Maradonaរួចបំបាក់Lazio

កេុម មីឡាន : កៃុម ដ៏ អសា្ចារៃយ 
Napoli បាន ធ្វើ ឱៃយ ការ គោរព 
វិញ្ញាណ ក្ខន្ធ របស់ លោក Diego 
Maradona កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
កាន់ តៃ មន ន័យ ដោយ ការ- 
បំបាក់ កៃុម ភ្ញៀវ Lazio ៤-០ 
ដៃល ជា លទ្ធផល ជយួ ឱៃយ  នា ំមខុ 
ដាច់ ៣ ពិន្ទុ  នៅ ទី កំពូល តារាង 
ពិន្ទុ នៃ កៃបខ័ណ្ឌ Serie A ។

បៃធន សហ ព័ន្ធ បាល់ ទាត់ 
ពិភព លោក (FIFA) លោក 
Gianni Infantino បាន ស្ថិត 
ក្នុង ចំណោម  អ្នក ដៃល មន 
វត្តមន នៅ កៃងុណាប៉លូ ីខណៈ 
ដៃល កៃងុ ភាគ ខាង តៃបងូ បៃទៃស 
អីុតាលីមួយ នៃះ បាន ធ្វើ ការ 
គោរព ដល់ បុគ្គល ម្នាក់ បៃៀប- 
ដូចជា កូន បៃុស ធម៌ របស់ ខ្លួន 
ដៃល បាន រួម ចំណៃក  ក្នុង ការ- 
ជួយ នាំ ឱៃយ កៃុម  Napoli ឈ្នះ 
ពាន លគី កំពូល តៃ  ២ លើក របស ់
ខ្លួន និង ពាន កៃបខ័ណ្ឌ   UEFA 
Cup 1989 និង ដៃល បាន លា- 
ចាក លោក នៃះ កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។

ជាមយួ នងឹ ការ បាន កម្លាងំ ចតិ្ត 
ពី កម្មវិធី គោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ នៃះ 
កៃមុ Napoli ក៏ ទទួល បាន ផល- 
ចំណៃញ ទាំង សៃុង ដៃរ  ពីការរង-
បរាជ័យ របស់ កៃុម AC Milan 
នៅ ផ្ទះ របស់ កៃុម Sassuolo 
ពៃះ វា ជា ឱកាស ក្នុង ការ ធ្វើ- 
ដណំើរ ទៅ មខុ តៃ ឯង  ជាមយួ នងឹ 

ការមន ទមៃង់ លៃង យ៉ាង ល្អ 
ឥត ខ្ចាះ ក្នុង ការ បៃកួត នៃះ ។

« យើង បាន បងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញ 
នូវ ទមៃង់ លៃង ដ៏ ល្អ បំផុត របស់ 
យើង ដោយ ឥឡូវ នៃះ រឿង 
សខំាន ់ តៃវូ តៃ បន្ត លៃង បៃប ហ្នងឹ 
ពៃះ អ្នក ចាំ បាច់ តៃូវ បង្កើត ឱៃយ 
មន នូវ ទមៃង់ លៃង បៃប ហ្នឹង 
ឡើង វិញ។ វិធី ដៃល យើង លៃង 
ថ្ងៃ នៃះ គឺ ឥត ខ្ចាះ » ។ នៃះ ជា 
សម្ដី របស់ កីឡាករ Dries 
Mertens ដៃល និយយ បៃប់ 
ទៅ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ DAZN 
កៃយ ពី បាន រួម ចំណៃក  ក្នុង 
ជ័យ ជម្នះនៃះ ជាមួយ នឹង ការ- 
ស៊ុត ២គៃប់ យ៉ាង អសា្ចារៃយ ។ 

ដោយ  ពាក់ អាវ យតឺ ដៃល មន 
ផ្ទៃ មខុ របស់ លោក Maradona 
កៃមុ កំពូល តារាង Napoli របស ់
លោក Luciano Spalletti 
លៃង យ៉ាង ពុះ កញ្ជៃោល ហើយ 
ធ្វើ ការ នាមំខុ កៃមុ Lazio ជាមយួ 
នឹង គៃប់ បាល់ ៣ គៃប់ យ៉ាង 
អសា្ចារៃយ នៅ វគ្គ ទ១ី ដោយ  គៃប-់ 
បាល ់បើក ឆកជា  របសខ់ៃសៃ បមៃើ  
Piotr Zielinski នៅ នាទីទី ៧ 
ហើយ  កឡីាករ Mertens បន្ថៃម 
២គៃប់ពីលើ នៅនាទីទី៩ និង  
២៩ ។ ខៃសៃបមៃើ Fabian Ruiz 
ជាអ្នក ធ្វើ បាន សមៃច គៃប់- 
បាល់ ជ័យ ជម្នះ ចុង កៃយ នៅ 
វគ្គ ទី២ ៕ AFP/VN 

Chelseaរួចផុតពីកំហុសរបស់Jorginho
ក្យពីអាចតាមស្មើMan United ១-១ 

កេងុឡុងដ:៍ លោក Thomas 
Tuchel បាន ទទួល សា្គល់ ថា 
កៃុម តោ ខៀវ Chelsea របស់ 
លោក នៅ តៃ មន ការ ខក ចតិ្ត បើ 
ទោះ បី ជា កីឡាករ Jorginho 
ជួយ ឱៃយ មន លទ្ធផល ស្មើ ១-១ 
ជាមួយ នឹង កៃុម បិសាច កៃហម 
Manchester United ក ៏ដោយ 
ពៃះ ដោយសារ តៃ កហំសុ របស ់
កីឡាករ អន្តរ ជាតិ អីុតាលី ទើប 
បណា្ដាល ឱៃយ ខៃសៃ បមៃើ បៃយុទ្ធ 
Jadon Sancho អាច ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ នាំ មុខ  ។

កៃុម Chelsea របស់ លោក 
Tuchel បាន មន បៃៀបក្នុង 
រយៈ ពៃល យ៉ាង យូរ សមៃប់ ការ- 
បៃកួត កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៅ 
កីឡ ដា្ឋាន Stamford Bridge 
នៃះ តៃ  ភា្លាត់  តៃូវ តាម ពី កៃយ 
ដោយសារ  ការ គៃប់ គៃង បាល់ 
មិន ល្អ របស់ កីឡាករ Jorginho 
បាន ផ្ដល់ ឱកាស ឱៃយ កីឡាករ 
Sancho មន ឱកាស ឆប បាល ់ 
រួច បណ្តើរ ទៅ ស៊ុត បញ្ចូលទី នៅ 
ដើម តង់ ទី២ ។

តៃ កីឡាករ  Jorginho ដៃល 
ជា បៃធន កៃុមតោ ខៀវ រូប នៃះ 
បាន ប៉ះ ប៉ូវ វិញ ចំពោះ កំហុស 
នោះ  ពៃល  គៃអត់ ភា្លាត់ កៃយ  
ទទួល ភារៈ  ស៊ុត បាល់ ពិន័យ 
១១ម៉ៃតៃ បនា្ទាប ់ពកីៃមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ 
បាន បាល់ ពិន័យ  ដោយសារ 

កឡីាករ Aaron Wan-Bissa-
ka របស់កៃុម  Man United 
ពៃយាយម ទាត់ បាល់ តៃ តៃូវ ជើង 
របស់   កីឡាករ Thiago Silva ។

យ៉ាងណា វាមើល ទៅ ហាក់- 
ដូច  ជា លទ្ធផល មិន សមគួរ នោះ 
ឡើយ សមៃប់ កៃុម Chelsea 
ដោយសារ ពួក គៃ បាន បង្កើត 
ឱកាស ស៊ុត តមៃង់ ទី របស់ កៃុម 
បិសាច កៃហម ជាញឹក ញាប់  
តៃឃើញ ថា  អ្នក ចាទំ ីDavid de 
Gea  ជួយ សង្គៃះបាន យ៉ាង ល្អ  
ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។

កៃុម Chelsea ដៃល បៃកួត 

មិន ចាញ់ សោះចំនួន ១១ហ្គៃម 
ក្នុង គៃប់ កម្មវិធី ទាំង អស់ នៅ តៃ 
ឈរ ទី កំពូល តារាង ពិន្ទុ នៃ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ Premier League តៃ 
ពៃល នៃះ នាំ មុខ តៃឹម ១ពិន្ទុ 
ប៉ណុោ្ណោះ  លើ កៃមុលៃខ២ មៃឃ- 
ខៀវ Manchester City 
ដៃលយក  ឈ្នះ កៃុម ញញួរ ធំ 
West Ham នៅ ផ្ទះខ្លួន ឯង  ពី 
ការ បៃកួត នៅ  ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។  

« ខ្ញុំ ពិត ជាមន ក្ដី រីក រាយ នឹង 
ទមៃង់ លៃង របស់ កៃុម ។ យើង 
ចាប់ ផ្ដើម មន បៃៀប តាំង ពី នាទី 
ដំបូង យើង វាយ លុក និង មិន 

បញៃឈប ់ក្នងុ ការ វាយ សមៃកុ នោះ 
ឡើយ ។ តៃ គួរ ឱៃយ សា្ដាយ  យើង 
មន គៃប់ បាល់ ២គៃប់ ដោយ 
ខាង គៃ ១គៃប់ និង ខាង យើង 
១គៃប់ » ។ នៃះ ជា បៃសាសន ៍ 
របស់ លោក Tuchel ។

លោក Tuchel  បន្ថៃម ថា ៖ 
«Man United ការពារ យ៉ាង រឹង- 
មំ ។ យើង តៃូវ តៃ ទទួល យក 
លទ្ធផល នៃះ។ យើង មន ការ- 
ខក ចិត្ត ខណៈ  ដៃលយើង  បាន 
គិត ទៅឆ្ងាយ ជាង អ្វី ដៃល យើង 
ធ្វើ បាន ។ វា អាច កើត ឡើង ក្នុង 
បាល់ ទាត់ » ៕ AFP/VN

Romelu Lukaku (ស្ដាទីំ ២) របស់ Chelsea លោតបេជេង តេតបាល់ជាមួយ Eric Bailly របស់ Man United  ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ គ្រាន់ត្រាឈានដល់ខួប១ឆ្នាំន្រាការ-
កា្លាយជាសមាជិករបស់ផលិតកម្មហង្រាសមាស
នោះតារាចម្រាៀងស្រាីសាច់សខ្ចីកញ្ញាស្រានយរូី
បានដូរមកជិះរថយន្តថ្មីសន្លាងមា៉ាកMGZS
ដ្រាលមានតម្ល្រាខ្ទង់៣ម៉ឺនដ៉ល្លារ។
តារាចម្រាៀងស្រាីសម្រាបូរក្រាបាច់រាំប្ល្រាកៗ  កញ្ញា

យរូីបានបង្ហាញវត្តមាននៅផលតិកម្មហង្រាសមាស
ជាមួយនឹងបទចម្រាៀងដំបូង«ផាំងៗ»កាលពី
ឆ្នាំ២០២០ក្រាយពីចប់ក៉ងត្រានៅទ្រានំចាស់
ផលិតកម្មសាន់ដ្រារយៈព្រាល៥ឆ្នាំមកនោះ។
អ្វីគរួឱ្រាយកតស់មា្គាល់វត្តមានកញ្ញាយូរីនៅទ្រានំ

ថ្មីហង្រាសមាសតាំងពីច៉ងឆ្នាំ២០២០មករហូត
ដល់ព្រាលន្រាះកញ្ញាមានបទចម្រាៀងប្រាមាណជា
៦-៧បទប៉៉ណ្ណោះមានដូចជាបទ«ផាំងៗ»-
បទ«ILOVEFOOTBALL»បទ«មន៉ស្រាស
ស្មោះនៅណា?»បទ«រាំStyleក្ម្រាង»បទ-
«GoodGirl»បទ «អូឡាឡា»និងបទ-
«ក៉ងត្រា»ហើយបទទាំងអស់ន្រាះស៉ទ្ធសឹងត្រា
ជាបទមានចង្វាក់ញាក់រំល្រាចដោយក្រាបាច់រាំ
ប្ល្រាកៗ។
ចំពោះការដូរយានជំនិះមកជិះរថយន្តថ្មីមា៉ាក

MGZSន្រាះមិនត្រាូវបានសាមីខ្លួនកញ្ញាយូរី
បញ្ជាក់ឱ្រាយដឹងពីប្រាភពន្រាប្រាក់ចំណូល-
សម្រាប់ទិញរថយន្តបានពីសិល្រាបៈ ឬបានពី
របរក្រាសិល្រាបៈនោះឡើយដោយសារទូរ-
ស័ព្ទមិនអាចទាក់ ទងបាន។
ខណៈរថ យន្តថ្មីទនំើប-

មា៉ាកMGZS
ពណ៌ស -
បានកា្លាយ-
ជាកម្មសិទ្ធិ
របស់កញ្ញា -
យូរីនៅថ្ង្រាទី
២៧ខ្រាវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០២១។ន្រាះ
បើយោងតាម-
គ្រាហទំព័រផ្លូវការ-
ក្រា៉មហ៊៉នMG-
Cambodiaបាន-
បង្ហាះសារថ្ល្រាងអំណរគ៉ណ
ថា៖«កាន់ត្រាទាន់សម័យ
នងិទាកទ់ាញពីកញ្ញាYuri
Zenស្រានយូរីជាមួយរថ-
យន្តMGZS!សូមអរ-
គ៉ណកញ្ញាយូរីដ្រាល
បានព្រាញចិត្ត និងជឿ-
ជាក់ក្នុងការជ្រាើសរីស
រថយន្តMGZS-
សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ-
ដោយផ្តល់នូវភាពទំនើបនិង
ល្រាចធ្លា អមជាមួយរូបរាង-

យា៉ាងស៉ីវិល័យនិងម៉ខងរប្រាើប្រាស់ដ៏ទាន់-
សមយ័ដ្រាលជយួសម្រាលួឱ្រាយការបើកបរកានត់្រា

ងយស្រាលួនងិមានផាសក៉-
ភាព។សូមជូនពរបងស្រាី
ឱ្រាយជួបត្រាសំណាងល្អនិង
ស៉ខស៉វត្ថិភាពគ្រាប់ការ-
ធ្វើដំណើរ»៕

កញ្ញា យូរី ដូរ  រថយន្ត ថ្ម ីសន្លាង ម៉ាក  MG ZS កេយ 
ពី  ចូលមក  ទេនំហងេសមស បន  ១ ឆ្នា ំ។ រូបហ្វ្រាសប៊៉ក

តារា ចមេៀងសេី 
សមេបូរ កេបាច់ រំា ប្លេកៗ 

កញ្ញា សេន យូរី ។ 

រូបថតហ្វ្រាសប៊៉ក
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កញ្ញា យូរី ប្តរូ រថ យន្ត  ថ្ម ីក្រោយ  ពី 
ចូល មកន ទ្រោនំ ហង្រោសមាស  ១ ឆ្នាំ 

ផល សោភ័ណ្ឌ បន ទត់ទៅ លើ ឡុន បេនលឿន បណ្តាលឱេយ ខូច ដេ ស្តា ំដើមេបី ឈ្នះ បេក់លាន។ រូបថតថោន

សោភ័ណ្ឌ  ជួបនឹងសំណាង ឯ អ្នក ត្រោវូ  
ឈ្នះប្រោក់លាន សុទ្ធត្រោចូល  ដ្រោកព្រោទ្រោយ 
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈកីឡាករជើងខ្លាងំផល
សភ័ណ្ឌបានជួបនឹងសំណាង
ដ៏កម្រាដើម្រាបីកា្លាយជាមា្ចាស់ជើង
ឯកការប្រាកួតដណ្តើមប្រាក់លន
នៅលើសង្វៀនថោនដ៏គួរឱ្រាយ
ភា្ញាក់ផ្អើលចំណ្រាកអ្នករៀបចំការ
ប្រាកួតបានហៅការឈ្នះប្រាក់-
លនរបស់សភ័ណ្ឌថាជាលភ
ក្នងុគ្រាះព្រាះអ្នកដ្រាលត្រាវូឈ្នះ
ប្រាក់លនពិតប្រាកដប្រាចំា
សបា្តាហ៍ន្រាះអាចជាយ៉្រានឌីណា
និងលនបញ្ញាទៅវិញទ្រាប៉៉ន្ត្រា
អ្នកទំាង២ន្រាះស៉ទ្ធត្រាមានរបួស
ធ្ងន់និងត្រាវូបញ្ជនូទៅព្រាយាបាល
នៅមន្ទរីព្រាទ្រាយដូចគ្នា។
តាមរយៈការប្រាកួតកាលពី

ថ្ង្រាអាទិត្រាយនោះផលសភ័ណ្ឌ
បានចាញ់ពិន្ទុយ៉្រានឌីណានៅ
ក្នងុវគ្គជម្រាះ៉ចំណ្រាកលនបញ្ញា
បានយកឈ្នះឡុងប្រានលឿន
ដោយពិន្ទុក្នងុការប្រាកួតជម្រាះ៉
៣ទឹកដូចគ្នាដើម្រាបីឡើងទៅជួបគ្នា
នៅវគ្គផា្តាច់ព្រា័ត្រាដណ្តើមយក
ប្រាក់រង្វាន់១ពាន់ដ៉ល្លារនិង
៦០០ដ៉ល្លារ។
ប៉៉ន្ត្រារឿងដ៏គួរឱ្រាយភា្ញាក់ផ្អើលបាន

កើតមានឡើងព្រាះទំាងយ៉្រាន
ឌីណានិងលនបញ្ញាដ្រាលជា
អ្នកឈ្នះស៉ទ្ធត្រាមានរបួសធ្ងន់
មិនអាចឡើងប្រាកួតបន្តដូចគ្នា
ហើយក្នងុហ្រាត៉ការណ៍ដ៏កម្រាន្រាះ
គណៈកម្មការបានសម្រាចភា្លាមៗ
ឱ្រាយអ្នកចាញ់ផលសភ័ណ្ឌនិង

ឡុងប្រានលឿនឡើងប្រាកួត
ផា្តាច់ព្រាត័្រាជំនួសវិញដោយក្នងុ
នោះផលសភ័ណ្ឌបានទាត់
ឱ្រាយឡុងប្រានលឿនខូចដ្រាសា្តាំ
ត្រាមឹទឹកទី២។
លោកជួបវ៉តា្ថាអ្នកគ្រាប់គ្រាង

កម្មវិធីប្រាចំានៅសង្វៀនថោន
បានប្រាប់ថា៖«បញ្ហាកីឡាករ
របួសន្រាះកើតឡើងគឺពិតជា
លំបាកប៉៉ន្ត្រាក្រាម៉គណៈកម្មការ
ទំាង៣មានខងទូរទស្រាសន៍សហ-
ព័ន្ធនិងខងស្ពនស័របានសម្រាច
ភា្លាមៗដោយយកកីឡាករផល
សភ័ណ្ឌនិងឡុងប្រានលឿន
ដ្រាលស៉ទ្ធត្រាអ្នកចាញ់ជំ៉ទី១មក
ប្រាកួតផា្តាច់ព្រាត័្រាត្រាម្តងដើម្រាបីឈ្នះ
ប្រាក់រង្វាន់ហើយហ្រាត៉ការណ៍
ន្រាះដូចគ្រាហៅថាលភក្នងុគ្រាះ
របស់ផលសភ័ណ្ឌ»។
ចំណ្រាកឯលោកត្រាមម៉ឺន

ប្រាធានសហព័ន្ធកីឡាប្រាដាល់
គ៉នខ្ម្រារបានថ្ល្រាងថា៖«ការដោះ-
ដូរគូដោយកីឡាកររងរបួសមិន
អាចប្រាកួតបានន្រាះជាការសម្រាប-
សម្រាលួតាមប្រាបវិធីល្អដើម្រាបីឱ្រាយ
ការប្រាកួតន្រាះនៅត្រាដំណើរការ
ប្រាកួតបានល្អហើយហ្រាត៉ការណ៍
ប្រាបន្រាះវាអាស្រាយ័លើយើងច្រាះ
ដោះស្រាយព្រាះគ្រាផ្រាសាយផា្ទាល់
ត្រាវូត្រាធ្វើអី៊ចឹង»។
និយាយពីកីឡាករឈ្នះទំាង២

ដ្រាលរងរបួសវិញកីឡាករយ៉្រាន
ឌីណាបានបាក់ថា្គាមត្រាវូបញ្ជនូ
ទៅព្រាយាបាលនៅមន្ទរីព្រាទ្រាយលី-
តំាងចំណ្រាកលនបញ្ញាបាន

ភា្លាត់សា្មោបញ្ជនូទៅសម្រាកព្រាយា-
បាលនៅព្រាទ្រាយក្រាម៉ជម្រាើសជាតិ។
លោកជួបវ៉តា្ថាបានបន្ថ្រាមថា៖
«យ៉្រានឌីណារបួសធ្ងន់គឺប្រាក
រហូតដល់ក្រាអូមមាត់ខងក្នុង
ដោយស្នៀតក្រាងរបស់សភ័ណ្ឌ
ហើយតាមលោកស្រានប៉៊នថ្រាន
បានឱ្រាយដឹងថាយ៉្រានឌីណាត្រាវូ
ការព្រាលព្រាយាបាលយា៉ាងតិចក៏៤
ទៅ៦ខ្រាដ្រារទើបប្រាកួតបាន»។
ចំណ្រាកលោកធន់ស៉ភាគ្រា-ូ

បង្វកឹលនបញ្ញាបានប្រាប់ថា៖
«លនបញ្ញាមិនទាន់អាចកំណត់
បានទ្រាថាតើព្រាលណាប្រាកួត
បានព្រាះកីឡាកររូបន្រាះធា្លាប់
របូតសា្មោអី៊ចឹងច្រាើនលើកមក
ហើយហ្រាត៉ន្រាះនៅព្រាលប្រាកួត
ភាគច្រាើនត្រាងត្រាភា្លាត់យូរៗម្តង
ហើយចំពោះបញ្ហារបួសន្រាះវា
អាចយូរឬជាឆប់ក៏ថាបានបើ-
សិនមានការព្រាយាបាលបានល្អ
នោះ»។
សម្រាប់ការប្រាកួតនៅលើ

សង្វៀនថោនកាលពីថ្ង្រាអាទិត្រាយ
នោះការប្រាកួតសងសឹករបស់
កីឡាករជើងចាស់ម៉នសាម៉្រាត
ទៅលើជើងថ្មីល្រាបីឈ្មោះធន់
ផានិតលក្ខណៈមា៉ាសហ្វ្រាបាន
កា្លាយជាគូប្រាកួតដ្រាលទទួល
បានការគំទ្រាខ្លាងំជាងគ្រាព្រាះ
ការប្រាកួតចំនួន៩នទីព្រាញអ្នក
ទំាង២ន្រាះបានវ៉្រាបកសងគ្នា
យា៉ាងជក់ចិត្តបំផ៉តប៉៉ន្ត្រាបាន
ត្រាមឹស្មើគ្នាទៅតាមច្រាបាប់មា៉ាសហ្វ្រា
ព្រាះគ្មោនអ្នកសន្លប់៕
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