
អណ្តូងចំនួន៥ត្រូវ
បានKrisEnergy
ទាញយកប្រងឆៅ

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញ ៈ មន្ត្រ ីជាន ់ខ្ពស ់ក្រសងួ   
រ៉្រ និង ថាម ពល  បាន ឱ្រយ ដឹង ថា  
ក្រុមហ៊ុន  KrisEnergy របស់ 
សិង្ហ បុរី ដ្រល ជា ក្រុម ហ៊ុន រុក រក 
ប្រង នងិ ឧស្មន័ បាន ដណំើរការ 
អណ្តូង បូម ប្រង ឆៅ ចំនួន ៤ 
ថ្រម ទៀត  ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

ថ្ងេពុធ ទី១០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ លេខ ២៨៦៩ / តម្លេ  ១២០០    រៀល

នាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកំុច្រញ
ពីផ្ទះនិងគ្រប់គ្រងកូនចៅក្នងុផ្ទះបើច្រញត្រវូពាក់ម៉ាស់ខណៈព្រទឹ្ធសភានឹងអនុម័តច្របាប់គ្រប់គ្រងកូវីដ១៩នៅថ្ង្រទី១១មីនា

   មុំ   គនា្ធា  និង  
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញ ៈ  លោក   ហ៊ុន  ស្រន  
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ន្រ ព្រះ រាជា- 
ណាចក្រ កម្ពុជា  បាន បន្ត ធ្វើ ការ- 
អំ ពាវនាវ ដល់ ប្រ ជា ពលរដ្ឋ - 
ទូទៅ កុំ  ច្រញ ក្រ ផ្ទះ  និង គ្រប់- 
គ្រង កូន ចៅ នៅ ក្នុង ផ្ទះ បើ គ្មាន 

ការ ចាំបាច់ ដ្រល ត្រូវ ច្រញ ទៅ 
ខាង ក្រ  បើ ច្រញ ត្រូវ ពាក់- 
ម៉ាស់ ឱ្រយបាន ត្រឹមត្រូវ   ក្នុង អំ- 
ឡុង ព្រល ដ្រល រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
មិន ទាន់ ដឹង ច្របាស់ ពី ប្រ ភព ជំងឺ 
ច្រញ ព ីកន្ល្រង ណា ពតិ ប្រកដ ។  
ខណៈ ព្រឹទ្ធ សភា នឹង អនុម័ត 
ច្របាប់ ស្ដ ីពី វិធាន គ្រប់ គ្រង កូវីដ ១៩   
នៅ ថ្ង្រ ទី ១១   ខ្រមីនា  ដ្រល ជា 

ស្រច ក្ដី ស្នើ ច្របាប់ ប្រ ញាប់ ។ 
   លោក ហ៊ុន   ស្រន  បាន មន 

ប្រ សាសន៍ នៅ យប់  ថ្ង្រទី ៨   ខ្រ មីនា  
ឆ្នា ំ២០២១ ថា៖ «សភាព ការណ៍ 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា  ពិត ជា 
មនិ ធម្ម តា ដ្រល ចនំនួ ន្រ អ្នក ឆ្លង 
ក្នុង ព្រឹត្តិ ការណ៍ សហ គមន៍ 
២០កុម្ភៈ   មន ការ កើន ឡើង  
ដោយ គិត ក្នុង ទីក្រុង ភ្នំ ព្រញ 

ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ   ខ្រត្ត ព្រ វ្រង   
នងិ ផ្ន្រក ខ្លះ ក្នងុ ខ្រត្ត កណា្តាល ។  
សភាព ការណ៍ ន្រះ បាន ដក់ ច្រញ 
ជា ចំណោទ ធំៗ  សម្រប់ យើង 
ក្នងុ ការ បន្ត ជហំាន ដើម្របី ប្រយទុ្ធ 
នងឹ ជងំដឺ ៏កាច សាហាវ ន្រះ កាន-់  
ត្រ រាល ដល ខា្លាំង   ដោយ ព្រល 
ន្រះ  មិន ដឹង ថា  ជំងឺ ពិត ប្រកដ 
ច្រញ ពីកន្ល្រង...តទៅទំ ព័រ ៤

លោកហុ៊នស្រន
សម្រចឱ្រយបូជាសព
ក្នងុករណីអ្នកជំងឺ
កូវីដ១៩មរណភាព

មុំ គនា្ធា

ភ្នពំេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្រ្ត ី
ហុ៊ន ស្រនបាន សម្រច  ឱ្រយ   មន- 
ការ បជូា   សព   បើ ក្នងុ ករណ ី មន  
ការ  សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺកូវីដ ១ ៩ 
ដើម្របី  ងាយ ស្រួល   ក្នុង ការ គ្រប់ - 
គ្រង  ហើយ លោក បាន ស្នើ ឱ្រយ 
ម ន ការ រៀប ចទំ ីបា៉ាឆ នៅ តាម 
រាជ ធាន ី-ខ្រត្ត   ខណៈ ចនំនួ អ្នក- 
ឆ្លង កូវីដ    ដ្រល កំពុង សម្រក ព្រយា - 
បាល នៅ មន្ទ ីរព្រទ្រយ  មន រហូត       
ដ ល់  ៥២១ នាក់  ។

យោង តាម សារ  ជា សំឡ្រង  
របស ់លោក ហ៊នុ ស្រន នៅ ថ្ង្រទ ី
៩  ខ្រមីនា បាន ឱ្រយ ដឹងថា ដោ យ  
កន្លងមក  មនិ ទាន ់មន សភាព- 
ការ ណ ៍កម្រតិ ធ្ងន ់ មនិ ទាន ់មន 
វិធាន ការមួយ  ដ្រល  ជា វិធាន- 
ការ ចាំបាច់ចុង ក្រយនោះ គឺ 
ករណី មរណភាព ចំពោះ អ្នក- 
ជំងឺកូវីដ ដ្រល ជា បញ្ហា ចោទ 
ឡើង ថា តើ  ត្រូវ បូជា ឬ កប់ ?

លោក   បាន ពិភាក្រសាជាមួយ 
នងឹរដ្ឋមន្រ្ត ីក្រសងួ សខុាភបិាល 
លោកម៉ម ប៊ុនហ្រង  ដោយ 
សម្រច ថាត្រវូ ត្របជូា។ លោក  
ថ្ល្រងថា៖ «សម្រប់ យើង យើង 
ប្រើប្រស់វិធាន ការ ដុត  ឬបូជា 
ដ្រលជាវិធាន ការ ងាយ ស្រួល  
ក្នុង ការគ្រប់ គ្រង ហើយ ខ្ញុំក៏ សុំ 
ស្នើ ឱ្រយ មន ...តទៅទំព័រ  ៦

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំេញៈ លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រ ី
ហ៊ុន ស្រន  បានសម្រច ឱ្រយ មន្ត្រី 
ក្រមុការងារ ជំនាញបន្ត រកុរក យក   
គ្រប ់យទុ្ធភណ្ឌ មនិទាន ់ផ្ទុះ ច្រញ ព ី  
ក្នងុ នាវាដ្រលលចិ ក្នងុ ទន្ល្រ  ម្រគង្គ   
ចនំនួ ៤ទតីាងំ ផ្រស្រង ទៀត ស្ថតិ ក្នងុ   
ភមូសិាស្រ្ត ស្រកុល្វាឯមនងិ ស្រកុ   
ខ្រសាច់ កណា្តាល  ខ្រត្ត កណា្តាល  
និង ស្រុក ពាមជរ  ស្រុក  ពាមរក៍  
ខ្រត្ត ព្រ វ្រង  ដ្រល បាន លិច ក្នុង 
សម័យ សង្រ្គាម សុី វិល ចនោ្លាះ  
ឆ្នាំ១៩៧០  ដល់ ១៩៧៥។ 
លោក មុី សុភា...តទៅទំព័រ ៣

លីគកំពូល លើកពេល ការ បេកួត គូ ណា 
មាន ភាព មន្ទិល តេ មិន ផ្អាកទាំងសេុង 

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

ការ ចរចាកិច្ច ពេម ពេៀង ជា មួយ   
នឹង សហភាព សេដ្ឋកិច្ច អឺរ៉ុប- 
អាសុី(EAEU) កំពុង មាន ពន្លឺ 
ជាបណ្ដើ រៗ...ទំព័រ ៩

សេដ្ឋកិច្ច

អាមេរិក ស្នើរដ្ឋ ភិបាល អាហ្វ ហ្គា- 
នី  ស្ថាន ឱ្យចូល កិច្ច ពេម ពេៀង ចេក   
អំណាច បណ្ដោះ អា សន្ន ជាមួយ 
តាលី បង់ ...ទំព័រ ១១

អន្តរជាតិ 

ការសម្ដេង សៀក យូរបំផុត ក្នុង  
លោក  ដើម្បី បង្កើត កំ ណត់ តេ 
ឯតទគ្គកម្ម ពិភពលោក ហ្គីន ណេ ស  
ទទួល ជោគជ័យ ...ទំព័រ ១៣

ជីវិត កម្សាន្ត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រប់ឱ្រយ
មន្ត្រជំីនាញបន្តយកគ្រប់
មិនទាន់ផ្ទះុច្រញពីក្នងុនាវា
លិចក្នងុទន្ល្រម្រគង្គចំនួន
៤ទីតំាងផ្រស្រងទៀត

សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ  លើក គេប់ កំាភ្លើង  ដេល សេង់ ចេញ ពី ទន្លេ មេគង្គ ក្នងុ សេកុ សេសីន្ធរ ខេត្ត កំពង់ ចាម ពី ថ្ងេ ទី ៨ ខេ មីនា ឆ្នា ំ២០២១  ។ រូប ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ 
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អោម  ប៊ុន ធឿន  

ភ្នំពេញៈ  បច្ចុ បៃបន្ន សៃវា ដឹក ជញ្ជូន 
តាមរយៈ ម៉តូ ូ ក ង ់៣ឬ PassAppហា ក ់
កំ ពុង មាន កា រ និ យម   ដោ យ សា រ អា ច 
ដា ក់  មនុសៃស  និង អី វា៉ាន់ ផៃសៃ ងៗ បាន ចៃើន 
និ ង មា នត ម្លៃ ស ម រមៃយ ដៃល ងា យ សៃលួ 
ជា ងការជិះសីុ ក្ល ូឬ  មូ៉តូ ឌុប ។ ក៏ បុ៉ន្តៃមា ន  
អ្ន កបើ កបរ ម៉ូតូ កង់៣ ខ្លះ  បើក បរ គ្មាន 
របៀប រៀប រយ  ពោលគឺ មិន គោរព 
ចៃបាប់ ចរា ចរណ៍ បង្ក ជាគៃះថ្នា ក់  និង 
រ ំខាន ដល ់អ្នកបើក ប រ លើផ្ល ូវ ជា មយួ គ្នា  
ខ ណៈ អ្ន ក បើ កប រខ្លះ ទៀតមានបៃើ    
ទាំងអា យកូ មឬ អា វុធ បង្ក ឱៃយ មានក្ដី 
បា រម្ភ  ជា អ្វីដៃ ល អាជា្ញា ធ រ ចា ត់ទុ កជា 
ករណីខុ សឆ្គ ង  ។ 

បញ្ហា នៃះ  ធ្លាប់ មាន ករណី បា ញ់ គ្នា 
សា្លា ប២់ នាក ់និ ងរប ួស ធ្ងនម់ា្នា ក ់កាល- 
ពយីបថ់្ងៃទ ី១១  ខៃកមុ្ភៈ  កន្លងមកថ្មីៗ  
នៃះ នៅ មុខ ហាង លក់ ទូរ ស័ព្ទ យីហោ 
ពន្លក ថ្មកី្នងុភូមិ ពៃ ពៃងី ខា ង តៃបូង ស ងា្កាត ់
ចោ ម ចៅទី ២  ខ ណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័ យ ។

ករណី នៃះបា ន ផ្ដើម ចៃ ញពី ការស្ទះ - 
ចរា ចរ ណ៍ ក៏មា ន ការទា ស់ស ម្ដគី្នា រ វាង 
អ្ន ករត់ ម៉ូតូ កង់ ៣ និង មា្ចា ស់រ ថ យន្ត 
ដោ យភា គី  ខាង  មា្ចា ស់ កង់  ៣ ច ង់ ឱៃយ 
ភាគីខា ង រ ថ យន្ត សុំ ទោស ។ប៉ុន្តៃ ខាង 
ភា គីរ ថ យន្ត មិន ពៃ ម  គៃ(មា្ចា ស់ កង់  ៣)
ក៏ ហៅប ក្ខ ពួ ក ដៃល មា នអា វុ ធឱៃយ ម ក  
ជួ យទើ ប មា ន ការ បាញ់ សា្លា ប់ និ ងរ បួ ស 
មនុសៃស តៃ ម្ដងដៃល បញ្ហា នៃះធ្វើ ឱៃយ 
មាន កា រ ភ័យ ខា្លា ចពី  សំណាក់ បៃជា- 
ព ល រ ដ្ឋ ជាចៃើ ន។  

លោ ក  សុខ  ភាក់  ជា ពល រដ្ឋ មា្នាក់ 
រស់នៅ សងា្កាត់ ស្ទងឹ មា នជ័ យ  រាជ ធនី- 
ភ្នំពៃញ បាន សម្តៃង ការ ពៃួយ បា រម្ភ 
ចំពោះអ្នក បើកម៉ូតូ កង់ ៣ មួយ ចំនួន 
ដៃល មាន កៃុម  មាន បណា្តាញ និង 
បៃដាប់  ដោយ អាវុធ  មាន វិទៃយុទា ក់ទ ង 
ដោយសា រមិ នអា ច បៃង ចៃក បាន ថ  
ជា សមត្ថ កិច្ច ឬ  ជា ចោរ។ ជា មួយ គ្នា 
នៃះលោ ក បាន ក ត់សមា្គា ល់  ថ  មាន 
អ្ន ករត់ ម៉ូតូ កង់ ៣ខ្លះ នៅតៃ មិន គោរព 
ចៃបាប់ ចរាច រ ណ៍  ដោយបើ កប រ គ្មាន 
សណា្តាប់ ធ្នាប់  នៅលើ  ដងផ្លូ វ ។  

 លោក បាន ថ្លៃ ងថ ៖ «អ្នក រត ់ម៉តូ ូកង ់
៣ដៃលមាន វិទៃយុ ទាក់ ទង  ឬ មាន កាំ- 
ភ្លើង នៃះ បៃក ដជា មានអ ីពសិៃស មយួ 
ខសុព ីម៉តូ ូកង ់៣ ធម្ម តា អចីងឹ បើ យើង 
កៃឡៃក មើលទៅ  អាហ្នឹង វា ជា បញ្ហា 
មយួ ចោទ កាលណា  ធ្វើ អ ីមយួ ប៉ះពាល ់
អ៊ីចឹ ង ទៅ គៃ មាន កៃុម គៃ គៃ មានអី គៃ 
ចៃញ មក អន្ត រាគ មន៍ ហើយ »។ 

លោក  ភាក់  បន្តថ ដើមៃបី ឱៃយ ចៃបាប់ 
ងាយសៃ ួល គៃប់ គៃង  លុះតៃ តៃ សមត្ថ- 
កិច្ច ដៃលមា ន តួ នាទី  កាន់  កំា ភ្លើង និ ង 
វិទៃយុទាក់ ទង តៃវូ ស្លៀក ពាក់ ឯកស ណា្ឋាន  
ឱៃយ បាន តៃមឹតៃ ូវ គៃប ់ពៃល ទើប ពលរដ្ឋ 
ងាយ ចណំា ំន ិង មនិ សវូ មាន ការ បា រម្ភ  
ជា ពិសៃ ស នៅពៃ ល មាន កង កមា្លាងំ ណា 
មា្នាក់ ចៃញ រត់ មូ៉តូ កង់ ៣រក ចំណូល បន្ថៃម 
នៅកៃ ម៉ោង ធ្វើការ  ។ 

ដោយ ឡៃក ពលរដ្ឋ  មា្នាក់ ទៀត នៅ 
ភ្នពំៃ ញ គ ឺ លោ ក តៃ ូ យ  វា៉ានឌ់ ីបា ន ថ្លៃង 
ថ បើ មើល តាម  ជាក់ ស្តៃង គឺ បច្ចបុៃបន្ន 
អា ច មាន អ្នក រត់  ម៉ូ តូក ង់ ៣  បៃហៃល 
៣០ភា គរ យ ជាស ម ត្ថកចិ្ច  ទា ហាន ឬ 
នគរ បាល ដៃល ពួក គត់  ឆ្លៀតរក ចំណូល 
បន្ថៃម  កៃពី ការ ងារ អាជី ព។ 

លោក បន្ត ថ ច ំពោះ  អ្នក ដៃល យល-់ 
ដងឹ  ព ីកា របៃើ អាវធុ ជាតផិ្ទុះ  នោះ ម ិន ជា 
បញ្ហា  ទៃ ប៉ុន្តៃ  អ្វីគួ រ  ឱៃយ បារម្ភ  គឺអ្នកបើក 
ក ង់៣  ដៃល  អាង កៃុម  អាង អាវុធ  ជា - 
ពិសៃ ស នៅ ពៃល សៃវឹង  ហើយ មាន 
បញ្ហា ណា មួយ កើត ឡើង ។  

លោក ថ្លៃង ថ៖ «ខ្ញុំ យល់ ថ បើគត់ 
ធ្វើ  អ៊ីចឹង  វា ទៅ ជា សង្គម មួយ ដៃល 
អនាធ ិបតៃ យៃយ ពៃ ល មាន បញ្ហា ឡើង 
គ ឺអាង គ្នា  អាង កៃមុ អាង បក្ខ  អាង ពកួ 
ដល ់ពៃល អ៊ចី ឹង  ទៅប ង្ក ជា អពំើហ ិងៃសា 
វាយដ ំ គ្នា រហ ូតដល ់ បៃើបៃ ស ់អាវធុ ធ្វើ 
អ្នក នៅ មូលដា្ឋាន  ភ័យ ខា្លាច »។ 

បើតា មលោក   វា៉ាន់ឌី ជាការ កត់- 
ស មា្គាល់ មាន អ្នក ខ្លះពា ក់អាវ  សមត្ថ- 
កិ ច្ច[ទា ហាន ]ទៅ រត់ មូ៉តូ កង់ ៣ និង បាន 
ដាក់ អាវុធ ជាប់ ខ្លួន ដូច ពៃល បំពៃញ 
ភារ កិច្ច ដៃរ។លោក ថ ពៃល ចប់ ភារ- 
កិច្ច  សម ត្ថកិច្ច  គួរ ស្លៀក ពាក់ សុីវិល 
ធម្មតា  មនិគរួ យក អាវធុ ឬ ខ្នាះដៃ  ដាក ់
ជាប់  តាម ខ្លួន ទៃ ពៃះ  នាំ ឱៃយ  ប៉ះពាល់  
ដល់ កិត្តិ យស  អង្គភា ព។   

លោកថ្លៃ ងថ៖ «អ្ន កបង្កើត  សមា- 
គ មអ្ន ករត់ ម៉ូតូ កង់ ៣  តៃូវ តៃួត ពិនិតៃយ 
តាម ដាន ទាំងអ ស់ បើ  ពួក គត់ ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ក ងក មា្លាំ ង បៃដាប់ អាវុ ធ តៃូវ 

ដាក់ វិន័យ គត់  ពៃះ កង កមា្លាងំ បៃដាប់- 
អាវុធ ពៃល ចប់ ភារកិ ច្ច  អត់  មាន  តៃូវ 
យក អាវធុ  យក អ ីទៅបៃើ  ទៅជា អាជពី 
របស់ គត់ មួយ ទៀត ទៃ» ។ 

លោក កយុ  ជា  ជាព លរ ដ្ឋមា្នា កទ់ៀត 
ដៃល រស់នៅ សងា្កាត់ ទឹកល្អក់ ៣ ខណ្ឌ 
ទួលគោ ក  រា ជធនី ភ្នំពៃញ  បាន  ថ្លៃង 

ថ  បញ្ហា  ដៃ ល កើត ចៃញ ពី អ្នក រត់ 
កង់ ៣  ថ្វីដៃបិ តតៃ  មិន ទាំង អស់  ប៉ុន្តៃ 
លោក នៅ តៃបា រម្ភ ចំពោះ ពីសុ វត្ថ ិភាព  
ជា ពសិៃស នៅ ពៃល តៃវូ ការ បនា្ទាន ់ក្នងុ 
ការ ជិះ នៅ ពៃល យប់ ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថ៖  «រឿង ហ្នងឹ ខ្ញុ ំ
ភ័យ ដៃរ ពៃះ កាល លើក មុន នោះ 
ឮថ  មាន សៃ ីមា្នាក់ ចៃញ ពី ធ្វើការ ជិះ កង ់
៣  ហើយ  តៃូវ បាន  គៃ ប្លន់ យក ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ត ិអស់។ ដឹក ជូន ទៅ បៃរជា ប្លន់ យក 
ទំាង កា បូប អស់ លុយ  អស់ ទូរស័ ព្ទ លុយ 
ខំបៃឹង រក ចង់ ងាប់  ទមៃំ បាន ខ្លះ  ជួន- 
កាល គ្នា ទិញទូរ ស័ព្ទ បង់ រំ លស់ ផង 
ដល់ គៃប្លន់ យក អស់ ទៅ  រឹត តៃ ធ្ងន់ 
ទៀត ហើ  យ»  ។  

លោក  ជា  សមៃបត្តិ  អាយុ ៦០ ឆ្នាំ  ជា 
អ្នករត់ ម៉ូតូ កង់ ៣មា្នាក់  ក្នុង រាជធនី 
ភ្នំពៃញ ថ្លៃង ថ  ការ មាន បក្ខពួក  មាន 
កៃុម  ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ បៃកាន់ កន្លៃង 
ទីតាំង  និង ដណ្តើម អតិថិ ជន ទៅវិញ- 
ទៅ មក ។ ពៃលខ្លះ កើតជា ជម្លាះ នា ំឱៃយ 
មាន អំពើហិងៃសា  វាយ  កាប់ ចាក់ រហូត 
ដល់ មាន អ្នក មាន កំាភ្លើង បាញ់សមា្លា ប់ 
គ្នា ដៃល របូភាព ទាងំ នៃះ នា ំឱៃយ អ្នក ជិះ 
វាយត ម្លៃ ពលរដ្ឋ ស្លូត តៃង់ ដៃល 
បៃក បរបរ ដោយ សុ ចរិ ត ។

លោ ក  ថ៖«ពីមុន ម៉ូតូ កង់ ៣មានតៃ 
បៃភៃទ ម៉ូតូ សណ្តាង រុឺម៉ក របស់ ខ្មៃរ 
យើង ទៃ ហើយ អ្នក បៃកប របរ នៃះ ក៏ 
មាន តៃ ពលរដ្ឋ ស្លតូ តៃង់ ធម្មតា បុ៉ណ្ណោះ 
ប៉ុន្តៃ ឥឡូវ នៃះ  ឃើញ មាន អ្នកខ្លះ ជា 
កងក មា្លាំង មករ ករបរ នៃះ ដៃរ  ហើយ 
អ្នកខ្លះ  ពៃ ល មាន បញ្ហា  អាង កំាភ្លើង 
ចៃងៃ ង ចៃ ងាង ក៏ មាន ដៃរ  អ៊ីចឹង ទង្វើ 
ហ្នឹង វា ធ្វើ ឱៃយ អ្នក គៃ តៃឹមតៃូ វ  ពិបាក  
ធ្វើ ការរ កសុី » ។ 

 យ៉ោង ណា  លោក ឈុំ  សុជាត  អ្នក- 
នាំពាកៃយ  កៃសួ ងការ ពារ ជាតិ ថ្លៃ ងថ   
ក ម្ពុជា មាន ចៃបាប់ បៃើបៃស់  និង កាន់- 
កាប់ អាវុធ តៃឹមតៃូវ ហើយក៏ មានការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ណៃនាំ ដល់ កង កមា្លាំង ទាំង- 
អស់ ឱៃយ មាន ការ យល់ ដឹង ផងដៃ រ។បៃ- 
សនិ បើក ងក មា្លាងំ ណា បពំាន ល ក្ខន្ត ិកៈ 
នោះ នឹង តៃូវ ទទួល ទោ ស តាម ចៃបា ប់ ។  

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះថ ៖ «មាន  លិខិត 
កាន ់អាវធុ ហើយ មាន បៃសក កម្ម ទៀត 
អាហ្នឹង បាន សៃបចៃបា ប់។បើ គត់ អត់ 
មាន លិខិត បៃសកក ម្ម ទៃ មិន អា ចមាន 
សិទ្ធិ កាន់ អាវុធ ដាក់ តាម ខ្លួន បាន ទៃ។ 
បៃសិនបើគត់ ចប់ ភារកិច្ច  ហើយទៅ 
បៃកប ការ ងារ ផៃសៃងដោយ ដាក់អា វុធ 
ជាប់ ខ្លួន នោះ  ជា រឿង មិន តៃឹម តៃូវ។ 
ចៃបាប់ កាន់ អាវុធ យើង មាន  តៃបើ គត់ 
យល់ដឹង ហើយគត់  ទៅធ្វើ  ខុស អា- 
ហ្នឹង ចៃបាប់ គៃ មាន តើ»។ 

លោក  វន់ ពៅ  បៃធន សមា គម  
ឯ ករា ជៃយ នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច កៃ បៃព័ន្ធ  ថ្លៃងថ  
សៃវាក ម្ម អ្នក រត់ ម៉ូតូ កង់ ៣  គឺមាន 
សមាស ភាព ចមៃះុ។អ្នកខ្លះ ជា កង កមា្លាងំ 
ក៏ ឆ្លៀត រក ចំណូល បន្ថៃម ក្នុង មុខរបរ 
នៃះ ផងដៃ រ ជាហៃ តុ  នំា ឱៃយ មានការ  ពៃយួ- 
បារម្ភ ចំពោះ អ្នករត់ ម៉ូតូ កង់ ៣ ខ្លះ មាន 
អាវុធ ជាប់ តាម ខ្លនួ។  ចំណុច នៃះ សមត្ថ- 
កិច្ច  គួរតៃ ឧសៃសា ហ៍ ពិនិតៃយ អាវុធ ជាតិ - 
ផ្ទុះ ឱៃយ បាន ញឹក ញាប់ ។ 

លោ កបា នថ្លៃ ងថ ៖ «យើង ឃើញ 
ហើយ កន្លង ទៅ  មាន អ្នករត់ កង់ ៣ មាន 
អាវុធ បៃើ បៃស់ រហូត ធ្វើ ឱៃយ គៃ សា្លាប់ 
បាត ់ បង ់ជ ីវតិ  អា ហ្នងឹ គ ឺខ្ញុ ំមនិ គទំៃ ទៃ។ 

សូម ឱៃយ សម ត្ថកិ ច្ច ធ្វើការ ឆៃក អាវុធ 
ឆៃក អី ឱៃយ បាន តៃឹមតៃូ វ  និង ញឹក ញាប់ 
ចៀស វាង មាន ពួក ខិល ខូច មក រក របរ 
ហ្នងឹ ដៃរ  ដល ់អ៊ចីងឹ  មហា ជន គត ់ម៉ោ 
ថ ឱៃយ អ្នក រក របរ ហ្នឹង ទាំង អស់  តៃ ម្តង » ។ 
  បើ  តាម លោ ក វ ន់  ពៅ  ស មាគ ម អ្ន ក- 
រត់ ម៉ូតូ កង់ ៣ តៃង មាន ការបៃើ បៃ ស់ 
វិទៃយុ ទា ក់ទ ង  ដើមៃបី  បៃើ ជា បៃយោជ ន៍ 
ផៃសៃងៗ ដោយ  គ្មាន ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ 
សមត្ថ កិ ច្ច ឡើយ  ពៃះ វិទៃយុ ទាក់ ទង  ទំាង- 
នោះ តៃ ូ វ បាន ជលួ ព ីកៃមុហ៊នុ យកទៅ 
បៃើតៃប៉ុ ណ្ណោះ។  លោក បាន ស្នើ ទៅ 
ដល់ សាធរ ណជ ន ក៏ដូច ជា  អ្នក បញ្ចៃញ 
មតិ តា ម ប ណា្តាញ សង្គម  កុំ វាយ ត ម្លៃ 
រួម អា កៃក់ លើ អ្នក រត់ ម៉ូតូ កង់ ៣ ទាំង- 
អស ់ ពៃះ អ្នក បៃកប របរ នៃះ មិន អា-
កៃ ក់ ទាំង អស់ នោះ ទៃ ។  

លោក ថ៖  «អ្នកខ្លះ ជិះ បញ្ចាៃស ទសិ 
អ្នក ខ្លះ បៃពៃតឹ្ត អំពើ មិន គបៃបី ក្នងុ សង្គ ម 
តៃ មាន មយួច ំននួ តចូ ប៉ណុ្ណោះ មនិ ទាងំ- 
អស់ ទៃ អ៊ីចឹង សូម ឱៃយ ផ្តល់ យុ ត្តិ ធ ម៌ អ្នក- 
កង ់៣ ផៃសៃងៗ  ដៃល តៃមឹ តៃវូ សៃឡា ញ ់
សង្គម មាន សលី ធម ៌សជុវី ធមន៌ៅតា ម 
ដងផ្លូវ ផង»។ 

លោក  ម៉ៃ ត  មាស ភក្ត ី អ្នក នំាពា កៃយ- 
រដ្ឋបាល រាជ ធនី ភ្នំពៃញ ថ្លៃង ថ  ការ- 
បើ កបរ ម៉ូតូ កង់ ៣ ជា ទូទៅ ក្នុងពៃ ល 
កន្លង មក  តៃង គ្មាន ចៃបាប់ទ មា្លាប់ តៃឹម- 
តៃវូ ជិះ ជៃង មិន តៃវូ ទំនង រត់ ទន្ទមឹ គ្នា 
ចៃើន ជួរ លើ ដង ផ្លូវ បើកបរ ក្នុង លៃបឿន 
លឿន ជាដើ ម នោះ អា ជា្ញាធ រ បាន គិត- 
គរូ ឱៃយ ពកួគៃ  បាន ចលូ រៀន  នងិ បៃឡង 
យក បណ្ណ បើក បរ តៃឹម តៃូវ ។  

លោក បាន បញ្ជាក់ ថ៖  «យើង ធ្លាប់ 
បានចៃញ នូវ ចំណាត់ ការ ដោយ រដ្ឋ- 
បាល រាជ ធនី ភ្នំពៃញ ឱៃយ មន្ទីរ សា ធ- 
រ ណៈ កា រចៃញ កាល វៃលា  សមៃ ប់ 
អពំាវ នាវ ឱៃយ គត ់ទៅ ចលូរមួ វគ្គ បណ្តុះ- 
បណា្តាលដើ មៃបី ឱៃយ គត់ បាន យល់ ដឹង  
ពី បញ្ហា ចៃបាប់ទ មា្លាប់ ទាំង អស់ ហ្នឹង 
ហើយ ចៃញ បណ្ណ បើក បរ ឱៃយ គត់»  ។ 

ចំ ណៃក ករណី រកឃើញ មាន បទ- 
ល្មើស  លោក   ភក្តី  បញ្ជាក់ ថ មិន ថ 
អ្នករត ់កង ់៣ឬអ្ន កផៃសៃ ងៗ ទៃ គជឺា រឿង 
ទោសទ ណ្ឌដៃលជា   វិធនការ រួម ។ 
«វធិ នការ របស ់យើង ជារមួ បើ  នយិយ  
ព ីបញ្ហា អាវធុអាហ្នងឹ  ម ិនមៃ ន តៃ កង ់៣ 
ទៃ វា ជា វិធនការ ការពារ សន្ត ិសុខ ដៃល 
ផ្តោត លើ ការតៃួ តពិ និ តៃយ  បៃ ជាពលរ ដ្ឋ 
យើង  ទូទៅ មិ ន ថ រថ យន្ត មិន ថ  ម៉ូតូ 
អី ៗ នោះទៃ»។ 

ចំពោះ ការបៃើ វិ ទៃយ ទាក់ទង វិញ  លោក 
ភក្ត ី បៃប់ថ បើ មិន មៃន ជា សមត្ថ កិច្ច ទៃ 
គឺ មិ នអាច បៃើ បៃស់ វិទៃយុទា ក់ ទង បៃប 
សមត្ថ កចិ្ច បាន ទៃ   បញ្ហា នៃះ គ ឺបៃ ឈម 
នឹង ការ ទទួល ទោស  តា ម ចៃបាប់ ។ 

លោ កថ ៖ «បើសិន ជា គត់ បៃើ ជា 
វិទៃយុទាក់ ទង  របស់ ប៉ូលិស អាហ្នឹ ង ខុស  
ដូច កាន់ អាវុធ ខុសចៃបា ប់ អ៊ីចឹ ង ហើយ 
អាហ្ន ឹង សួរថ យ៉ោង ម៉ៃច គឺ ពៃល គៃតៃតួ- 
ព ិនតិៃយ ហ្នងឹ  បើ ឃើញ អ៊ចី ឹង មៃន អា ហ្នងឹ 
គៃ អនុវ ត្តតា ម នីតិ  វិធី ហើយ» ៕ 

មតិផ្ស្ងៗជំុវិញឥរិយាបថអ្នកបើកកង់៣ខ្លះនិងការប្ើអាយកូមឬអាវុធ

សកម្មភាពបើកបរមូ៉តូកង់៣ ឬ PassApp នៅក្នងុរាជធានីភ្នពំេញកាលពីពេកឹមេសិលមិញ។ រូបថត ហុង មិនា

មានលិខិតកាន់កាប់អាវុធ ហើយមានបេសក-
កម្មទៀតអាហ្នងឹបានសេបចេបាប់។ បើគាត់អត់មាន 
លិខិតបេសកកម្មទេមិនអាចមានសិទ្ធកិាន់អាវុធដាក់
តាមខ្លនួបានទេ។ បេសិនបើគាត់ចប់ភារកិច្ចហើយ
ទៅបេកបការងារផេសេងដោយដាក់អាវុធជាប់ខ្លនួ...
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តពីទំព័រ ១... មៃបញ្ជាការ 
បោសសម្អាត គៃប់ មិនទាន់ ផ្ទុះ  
នៃ មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ គៃប់គៃង  
កង កម្លាំង រកៃសា សន្តិភាព  បោស- 

សម្អាត មីន  និ ងកាក សំណល់ 
សង្គៃម (NPMEC) បៃប ់ភ្ន ំពៃញ-   
ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិលមញិថា  ការសមៃច នៃះ  
បនា្ទាប ់ព ីការរកុរក គៃប ់យទុ្ធភណ្ឌ 

មិនទាន់ ផ្ទុះ ក្នុង នាវា  ដៃល លិច 
ក្នុង ទន្លៃ  ស្ថិត នៅ ភូមិវាល  ឃុំ- 
មនជ័យ  សៃុក សៃី សន្ធរ  ខៃត្ត- 
កំពង់ចាម ជិត តៃូវបាន បញ្ចប់។

លោក មុី សុភា  ថ្លៃងថា  ចាប់- 
តាងំព ីខៃតលុា  ឆ្នា២ំ០២០  រហតូ 
មកដល់ ខៃមីនា  ឆ្នាំ២០២១ នៃះ  
បៃតិបត្តិការ បោស សម្អាត គៃប់ 
យុទ្ធភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ  ក្នុង នាវា 
ចមៃបាំង លិច ក្នុង ទន្លៃ មៃគង្គ  ស្ថិត 
ក្នុង ភូមិវាល  ឃុំ មនជ័យ  សៃុក- 
សៃីសន្ធរ  ខៃត្ត កំពង់ ចាម  បាន- 
ចនំនួ ១៥ ២៨២គឡីកូៃម  រមួទាងំ   
ឆ្អឹង សព មនុសៃស  និង សម្ភារ សឹក 
មួយ ចំនួន ទៀត។ ដោយឡៃក  
សមៃប ់នាវា  នងឹ តៃវូសៃង ់ចៃញ- 
ព ីក្នងុ ទន្លៃមៃគង្គ នៅ ចងុខៃ នៃះ  ឬ  
ដើម ខៃមៃសា  ឆ្នាំ២០២១។

លោក ថ្លៃងថា  លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន  អនុញ្ញាតឱៃយ 
មន ការចុះ យក គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ 
មនិទាន ់ផ្ទុះ  នងិ នាវា នៅក្នងុ ទន្លៃ 
នៃះ  កាលពី ថ្ងៃទី ២៦  ខៃមករា  
ឆ្នា២ំ០២១  ដោយ លោក នាយក-  
រដ្ឋមន្តៃយីលឃ់ើញថា  វា ពាកព់ន័្ធ 
នឹង សន្តិភាព នៅ ក្នុង បៃទៃស។ 
ដចូ្នៃះ  រាល ់គៃប ់យទុ្ធភណ្ឌ មនិ ទាន ់  
ផ្ទុះ ដៃល សល់ ពី សម័យ សង្គៃម  
រួមមន ស្ថិត ក្នុងដី  ក្នុង ទឹក  និង 
លើ គោក  តៃូវ យកចៃញ ឱៃយ អស់  
ដើមៃបឱីៃយ កម្ពជុា មន សន្តភិាព  នងិ 
សុវត្ថិ ភាព  គៃប់ ទី កន្លៃង។ 

លោក មុ ីសភុា ថ្លៃងថា ៖« សម្តៃ ច   
នាយក រដ្ឋមន្តៃី បាន គិត គូរ  ពី 
សុវត្ថិភាព ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ 
ជនំាន ់ កៃយៗ ទៀត  ពៃះ គៃប ់
យុទ្ធភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទុះ នៃះ  នៅ 
ពៃល ស្ថិត នៅ ក្នុង រយៈពៃល 

១០០ឆ្នាំ ទៀត  វា នឹង អាច បំប្លៃង 
ទៅជា សារធាតុ ពុល ផៃសៃងៗ -  
ទៀត  ដៃលបង្កឱៃយ  ប៉ះពាល់ ដល់ 
បៃទៃស កម្ពុជា  ដូចជា ការបៃើ- 
បៃស ់ទកឹ របស ់បៃជា ពលរដ្ឋ  ដៃល   
រស់នៅ តាម ដង ទន្លៃ នៃះ» ។

លោក មៃបញ្ជាការ បន្ថៃមថា ៖ 
« មួយ ទៀតគឺ បៃទៃស កម្ពុជា តៃូវ 
បានកំណត់ នៅក្នុង សន្ធិ សញ្ញា 
ទីកៃុងអូតាវា៉ា  និ ងធ្វើ យ៉ាង ណា  
ឱៃយអស ់គៃប ់មនី នៅ ឆ្នា២ំ០២៥។ 
ដោយឡៃក គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិន - 
ទាន់ ផ្ទុះ ក៏តៃូវបាន រាប់បញ្ចូល 
នៅក្នុង សន្ធិសញ្ញា នៃះ ដៃរ»។ 

បើ តាមលោក មុ ីសភុា   បនា្ទាបព់ ី  
ទទួលបាន ការអនុញ្ញាត ពី លោក- 
នាយករដ្ឋមន្តៃី រួចហើយ  កៃុម- 
ការងារ រប សល់ោក បាននងិ ក ំពងុ  
រៀបចំ ដំណើរ ការ បើកការ ដ្ឋាន  
ចុះ សៃវជៃវនងិ យក គៃប ់យទុ្ធ- 

ភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទុះ ចៃញពី ទន្លៃ 
ទាំង៤ ទីតាំង នៃះ នៅ សបា្តាហ៍- 
កៃយ ។  បៃតិ បត្តិការនៃះ ចាប់- 
ផ្តើម ពី ចំណុច ឃុំ បឹងគៃំ  សៃុក - 
លា្វាឯម  ខៃត្ត កណា្តាល  និងតៃូវ 
បៃើបៃស ់រយៈពៃល ១ឆ្នា ំដើមៃប ីឱៃយ 
ចប់ នៅ ទីតាំង ទាំង ៤នៃះ។ 

យោង តាម ការសិកៃសា បឋម  
បានបងា្ហាញថា  ទីតាំង ដៃល 
នាវា ចមៃបាំង លិ ចនៅក្នុង ទន្លៃ  
ស្ថតិ ក្នងុ ឃុ ំបងឹគៃ ំ សៃកុ លា្វាឯម 
តៃមួយនោះ  តៃូវបាន គៃ បា៉ាន់- 
បៃមណ មន គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ 
មនិទាន ់ផ្ទុះ ជាបៃភៃទ គៃបធ់ំៗ   
គឺមន ៥០០តោន។ គៃប់ 
ទាំងនៃះតៃូវបាន ដឹក ចៃញពី  
ពៃ នគរ  ដៃលជា មូលដ្ឋាន- 
យោធា  របស់ អាមៃរិក  យក មក 
ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង សម័យ សង្គៃម នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា៕

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង អប់រំ  យុវជន  
និង កីឡា  បាន បៃកាស បន្ត ផ្អាក 
ដំណើរការ គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា រដ្ឋ  
នងិ ឯក ជន នៅ តាម រាជ ធាន ីខៃត្ត 
មួយ ចំនួន  ដៃល មន ការ ផ្ទះុ រាល- 
ដល ជំងឺ កូវីដ  និង បាន ណៃ នាំ  
ដល ់អង្គ ភាព ថា្នាក ់ជាត ិឱៃយ ធ្វើ ការ- 
ពីផ្ទះ ដោយ ទុក ឱៃយ មន មនៃ្ដ ីបៃចំា - 
ការ  នៅ អង្គភាព តៃឹម តៃ  ១០ % 
ប៉ុណ្ណោះ  ដៃល វិធានការ នៃះធ្វើ 
ឡើង  ទៅ តាម ការ ណៃ នាំ របស់ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីដើមៃប ី បងា្ការ 
នងិ ទប ់សា្កាត ់ការ រាត តៃបាត នៃ ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩  ។

 ជា មួយ គ្នា នៃះ  កៃសួង ការងារ  
និង បណ្ដុះ បណា្តាល វិជា្ជា ជីវៈ  
កាល  ពីថ្ងៃទី ៩  ខៃ មីនា   ក៏បាន 
សមៃច ផ្អាក ដំណើរ ការ សិកៃសា 
ជា បណ្តាះ អាសន្ន  នៅ  តាម គៃះឹ - 
សា្ថាន អប់រំ បណ្ដះុ បណា្តាល បច្ចៃក - 
ទៃស  នៅ ខៃត្ត ពៃវៃង  កពំង ់ចាម  
កោះកុង ដៃរ ។  ប៉ុន្ដៃ កៃសួង ទាំង 
២  បាន  ណៃនា ំឲៃយ គៃប ់គៃឹះ សា្ថាន- 
សិកៃសា ទំាង អស់  អាច បន្ត ដំណើរ - 
ការ សិកៃសា រៀង ៗ  ខ្លួន  តាម បៃព័ន្ធ 
បណ្ដុះ បណា្តាល ព ីចម្ងាយ  (ON-
LINE)។

កៃសងួ អបរ់ ំកាល ព ីថ្ងៃទ ី៤ ខៃ 
មីនា បាន សមៃច បន្ត បិទ សា - 
លា  រៀន រដ្ឋ នងិ ឯក ជន ទាងំ សៃងុ  
នៅ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ខៃត្ត 
កណា្តាល  កៃុង ពៃះ សីហនុ និ ង 
សៃកុ ស្ទងឹ ហាវ នៃ ខៃត្ត ពៃះ សីហ នុ 
ដោយ ហៃតុ សា្ថាន ភាព នៃការ ចម្ល ង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង សហ គមន៍ 
នៅតៃ មន ទៃង់ ទៃយ ធំ ។ 

ការ ជូន ដំណឹង របស់  កៃសួង 

ទាងំ ២  កាលពមីៃសិល  មញិ  ធ្វើ ឡើ ង  
បនា្ទាប់ ពី  មន ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១ ៩  
ក្នងុ សហគមន ៍ នៅ សៃកុ ពាមរក ៍ 
ខៃត្ដ ពៃ វៃង  និង ដើមៃបី ចៀស  វាង 
ការ ឆ្លង ជំងឺ នៃះ  នៅក្នងុ សហគ ម ន៍ 
ទៃង់ ទៃយ ធំ ពៃម ទំាង អនុវត្ដ  តា ម  
អនសុាសន ៍របស ់លោកនាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី   ហ៊ុន  សៃន   ដៃល បាន 
ថ្លៃង សារពសិៃស ពាក ់ព ័ន្ធ សា្ថាន- 
ភា ព ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល កំពុង រីក- 
រាល ដល ខ្លាំង ឡើង ៗ   កាល ពី 
យប់ ថ្ងៃ ទី៨  ខៃមីនា  ។

សៃច ក្ដី ជូន ណឹង បញ្ជាក់ ថា ៖    
« សមៃច ផ្អាក ដំណើរការ គៃះឹ សា្ថា ន  
សិកៃសា សាធារណៈ (សាលា រដ្ឋ ) 
និង ឯក ជន  ជា បណ្តាះ អាសន្ន 
នៅ សៃុក ពាម រក៍ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ជូន- 
ដណំងឹ នៃះ តទៅ  រហតូ ដល ់មន 
ការ ជូន ដំណឹង ជា ថ្មី  »។

លោក ហ៊នុ  សៃន បាន ថ្លៃង ថា 
លោក មិនបញ្ជា ឱៃយ បិទ ខៃត្ដ ពៃវៃ ង  
ទៃ  ក៏ប៉ុន្ដៃ  អភិបាល ខៃត្ដ ពៃវៃង 
តៃវូ ពិនិតៃយ អំពី សា្ថាន ភាព នៅ តំប ន់ 
កើត ជងំកឺវូដី ១៩ ទៅ លើ គៃ ូពៃទៃយ  
ម្នាក់ ដៃល បាន ឆ្លង ជំងឺកូវីដ  ហើ យ  
ឆ្លង បន្ត  ទៅមនុសៃស ១១ នាក់ ទៀ ត   
នៅ សៃកុ ពាមរក ៍ បើ គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី

៨ ខៃ មីនា ។ លោក បញ្ជាក់  ថា៖  
« តើ គបៃបី តៃូវ បិទ សាលារៀន នៅ 
ក្នងុ តំបន់ នោះ ឬទៃ ? ខ្ញុ ំទុក លទ្ធ - 
ភាពនៃះឱៃយ ឯក ឧត្ដម អភិ បាល 
ខៃត្ដ  ពៃវៃង ធ្វើ ការ ពិនិតៃយ ជាក់ - 
ស្ដៃង ។  តើគបៃបី បិទ ឬយ៉ាង ណា  
នៅក្នុង តំបន់ នោះ ? ពិត មៃន 
ហើយ ចៃបាស់ ជាមន ការ បិទ នូវ 
ផ្នៃក ខ្លះ ក៏ប៉ុន្ដៃ ដោយសារ ឆ្លង 
រហូ ត ទៅដល់ ១១នាក់ក្នងុ ថ្ងៃ នៃះ 
(៨មីនា) ពីគៃូ ពៃទៃយ ម្នាក់  ដៃល 
មន មៃរោគ នៃះ ក៏តៃូវ យក ចិត្ត 
ទុក ដក់ ថា  តើ គួរ បិទ នៅ តំបន់ 
ដៃល ជាតំបន់ ផ្ទុះ ឬទៃ?» ។

លោក  ហុ៊ន សៃនបាន  អំពាវ នា វ  
ឱៃយ បង ប្អនូ បៃជាពលរដ្ឋយក ចិត្ត - 
ទុក ដក់ និង តៃូវ ឱៃយ មន សា្មារតី 
បៃុង បៃយ័ត្ន ជាប់ ជា និច្ច  ទោះ បី 
ជងំកឺវូដី ១៩ នៃះ  កើត ហើយ មនិ 
សា្លាប់ ភា្លាមៗក៏ដោយ ។ លោក  ថ្លៃ ង  
ថា ៖« ក្នងុ ករណី ដៃល វា កើត ហើ យ 
នោះ  យើង មិន ដឹង ថា  ជំងឺ  នៃះ វា 
បំផ្លា ញ យើង ដល់ កមៃិត ណា 
នោះ  ទៃ ។ ការ មនិ ឱៃយ កើត ជងំ ឺនៃះ 
គឺជា រឿង ល្អ បំផុត  នៃះគឺជា អ្វី 
ដៃល ខ្ញុំ ចង់ និយយ បនា្ទាន់» ។ 

នៅ ថ្ងៃទី ៩ខៃ មីនា  នៃះ ដៃរ កៃសួ   ង  

អប់រំ ក៏ បាន ជូន ដំណឹង ស្ដី ពីការ 
រឹត បន្ដឹង វិធាន ការ បងា្ការ និង ទប់ - 
សា្កាត់ ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ ១ ៩  
នៅ តាម អង្គ ភាព ថា្នាក់ ជាតិ ផង- 
ដៃរ  ដោយ សារ សា្ថាន ភាព  នៃ ការ 
ចម្លង ក្នុង សហ គមន៍  ក្នុង ពៃឹត្តិ - 
ការ ណ៍ សហ គមន៍២០ កុម្ភៈ មិន- 
ទាន់ ធូរ សៃល  និង ដើមៃបី ចៀស- 
វាង ការ ឆ្លង ជំងឺ នៃះ ក្នងុ សហ គម ន៍ 
ទៃង់ ទៃយ ធំ ។

កៃសួង អប់រំ  បាន ធ្វើការ ណៃ-
នាំ ដល់ អង្គ ភាព ថា្នាក់ ជាតិ ទាំង- 
អស ់ តៃូវ អនុវត្ត នូវ វិធាន ការ បន្ត 
រឹត បន្តឹង ការ បៃុងបៃយ័ត្ន  និង 
ពងៃឹង ការ អនុ វត្ត វិធាន ការ  «៣- 
ការពារ  និង ៣កុំ »  ឱៃយ បាន មុឺង- 
ម៉ាត់។  អនុញ្ញាត ឱៃយ មន្តៃី អប់រំ  ធ្វើ 
ការ នៅ តាម ផ្ទះរៀង ៗ   ខ្លួន តាម- 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញ  និង តៃូវ រៀប ចំ 
មន្តៃ ីបៃចំា ការ  ក្នងុ ចំនួន តិច  (១ ០ 
ភាគរយ)។  ផ្អាក រាល់ សកម្ម ភា ព 
ជួប ជុំ  និង តៃូវ រៀប ចំតា ម បៃព័ន្ធ 
អន ឡាញ ក្នុង ករណី ចាំបាច់    ។

លោក រស់  សុវាចា  អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  ថ្លៃង ពីមៃសិល-  
មិញ ថា  ចំពោះ មុខ នៃះ  កៃសួង 
អប់រំ  បន្ត តាម ដន  និង វាយ តម្លៃ 
ព ីសា្ថាន ការណ ៍ជាក ់ស្តៃង នៃ កវូដី- 
១៩  បៃកប ដោយ ការ យក ចិត្ត - 
ទុក ដក់ កមៃតិ ខ្ពស់ បំផុត សៃប នឹ ង  
កិច្ច សហ ការ ជា មួយ កៃសួង សុខ   - 
ភិបាល  អាជា្ញាធរ រាជ ធានី - ខៃត្ត  
និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ។  « ជា រួម អង្គ- 
ភាព កៃម ឱ វាទ កៃ សួង អប់រំ  
ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហ គមន៍ ២០ កុម្ភៈ បាន ចាត់ ចៃ ង 
អនុ វត្ត វិធាន ការ តាម ការ ណៃនាំ 
របស់ កៃសួ ង សុខ ភបិាល យ៉ាង- 
ខ្ជាប់ខ្ជួន»៕

នៅ សុីវុត្ថា

តកេវៈ អភិបាល ខៃត្ត តាកៃវ  
បានបៃបម់ន្តៃ ីជនំាញ  នងិ អាជា្ញា- 
ធរ សៃកុ ក្នងុ មលូដ្ឋាន ខៃត្ត នៃះ ឱៃយ 
ដោះសៃយ លើ បញ្ហា ពលរដ្ឋយក   
ចញិ្ចើម ផ្លវូជាត ិធ្វើ អា ជវីកម្ម ដក-់ 
លក ់ទនំញិ ផៃសៃងៗនងិ ដោះ សៃយ   
ផល ប៉ះពាល់ ផៃសៃងៗ  ដើមៃបី  ធ្វើ- 
យ៉ាង ណា ឱៃយ មន សណា្តាប់ ធា្នាប់  
និង របៀប រៀបរយ ល្អ។

លោក អ៊ចួ ភា  អភបិាល ខៃត្ត- 
តាកៃវ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ី
ថ្ងៃទី៧  ខៃមីនា  ថា  រដ្ឋបាល- 
ខៃត្ត បាននិង កំពុង សហការ 
ជាមួយ នឹង អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន 
ដៃល ស្ថិត  នៅ តាម បណ្តាយ ផ្លូវ 
នានា ក្នុង ទីបៃជុំ ជន។ ជាពិ- 
សៃស ផ្លូវ ជាតិ លៃខ២  និង 
លៃខ៣  រៀបចំ សណា្តាប់ ធា្នាប់ 
ឱៃយបាន ល្អ  ពៃះ មន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ មួយចំនួនបានយក 
ចំណី ផ្លូវ ធ្វើ អាជីវកម្ម  ឬ លក់ ដូរ 
នូវ ទំនិញ ផៃសៃងៗ។

លោក អ៊ចួ ភា  ថ្លៃងថា  បៃជា- 
ពលរដ្ឋ មនការ លក់ដូរ  ឬ 
សាងសង់ រោង  នៅលើ ចំណី  
ផ្លូវ ជាតិ  ពៃះ វា ប៉ះពាល់ ដល់ 

សណា្តាប់  ធា្នាប់ សាធារណៈ  និង 
គៃះ ថា្នាក់ចរាចរណ៍ នានា។ 
ប៉ុន្តៃ អាជា្ញាធរ បានហាម ឃាត់ 
នងិ អបរ់ ំបានតៃ ក្នងុ រយៈពៃល ខ្ល ី
ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ នៅពៃល មន្តៃី 
ចៃញ បាត់  គឺពួក គៃ តៃឡប់ មក 
វិញ ដដៃល។ 

ទោះបីជា យ៉ាងណា  លោក 
អភបិាល ខៃត្ត បញ្ជាកថ់ា ក្នងុ នាម  
រដ្ឋបាល ខៃត្ត  នងឹ ខតិខ ំដោះ សៃយ  
ក៏ដូចជា ពៃយាយម ពនៃយល់  អប់រំ 
បៃជាពលរដ្ឋ ដើមៃបឱីៃយ ពកួគៃ ចលូ- 
រួម សហការ ជាមួយ អាជា្ញាធរ  
ហើយ  ឈប់ លក់ នៅលើ ដី ចំណី- 
ផ្លូវ  ក៏ដូចជា ហាមឃាត់ មិនឲៃយ 
មនការ សាងសង់ រោង នៅលើ 
គមៃប លូ  តាម បណ្តាយ ផ្លូវ ជាតិ 
នៃះ តទៅ ទៀត។

លោក អ៊ចួ ភា  ថ្លៃងថា ៖«យើង 
កំពុង ពិនិតៃយ  និង ដោះសៃយ 
ជាបន្តបនា្ទាប់ នៅទី បៃជុំជន  
ជាពសិៃស នៅតាម ដងផ្លវូ   ពៃះ     
អា នៃះ ជា ការពៃយួ បារម្ភ។  យើង   
ដឹង ហើយ  បៃជាពលរដ្ឋ របស់ 
យើង ចូលចិត្ត លក់នៅ តាម- 
ចញិ្ចើម ថ្នល ់  អ៊ចីងឹ បានយើង ឱៃយ 
អាជា្ញាធរ ចុះពនិតិៃយ  ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង 
ម៉ៃច រៀប ចំ ឱៃយ ...តទៅទំព័រ ៤

កេមុមន្តេចុីះពិនិតេយគេប់មិនទាន់ផ្ទះុនៅសេកុ  សេសីន្ធរពីថ្ងេទី៨ មីនា។ រូប កៃសួងមហាផ្ទៃ

វិទេយា ល័យ ហុ៊ន សេន  ពាម រក៍  ដេល តេវូ បាន ផ្អាក ដំណើរ  ការ។ រូប សហ ការី

ពលរដ្ឋយកចំណីផ្លវូជាតិលេខ៣លក់ទំនិញនៅខាងលិចភ្នពំេញទៅខេត្តតកេវ។រូប ហា៊ាន រងៃសី

ក្រសួង២ប្រកាសបន្តផ្អាកដំណើរការគ្រះឹស្ថានសិក្រសា
ខណៈបុគ្គលិកអប់រំ៩០%ត្រវូឱ្រយធ្វើការពីផ្ទះដើម្របីទប់ស្កាត់កូវីដ

អាជ្ញាធរខ្រត្តតាក្រវរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់លើផល-
ប៉ះពាល់ករណីពលរដ្ឋយកចំណីផ្លវូធ្វើអាជីវកម្ម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រប់ឱ្រយមន្ត្រជំីនាញបន្តយកគ្រប់...
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តពីទំ ព័រ ១...ណា  » ។ 
ជា មួយ គ្នា នៃះ ដៃរ   នាយក រដ្ឋ- 

មនៃ្តី ក៏ បាន អំពា វ នាវ  និង ចៃញ 
បទ បញ្ជា ឱៃយ  ស្ថាប័ន នីមួយៗ 
របស ់រាជ រដ្ឋាភិ បាល  និង ស្ថាបន័ 
នីតិ បៃបញ្ញតិ ផ្អាក ជា បណ្តោះ- 
អាសន្ន   តាម ការ  កាត់បន្ថ យ នូវ 
ចំនួន មនុសៃស ធ្វើ ការ   ឱៃយ បាន 
យ៉ាង ហោច ណាស់ ៩០ភាគរយ    
ដោយ តៃូវ ធ្វើ ការ ពី គៃ ហដ្ឋាន 
ជំនួ ស វិ ញ ។ 

 លោក មាន បៃ សសន៍ ថា៖    
« តៃូវ មាន មនុសៃស បៃចាំ ការ តៃ 
ចនំនួ តចិ តចួ បាន ហើយ  ដោយ 
ការ ផ្អាក បណ្តោះ អាសន្ន នៃះ គឺ 
ក្នុង រយៈ ពៃល យ៉ាង តិច ៧ ថ្ងៃ ។  
ការ ធ្វើ ដូច នៃះ  គឺ យើង អាច 
បញ្ចៀស នូវ ហានិ ភ័យ ដៃល 
យើង មិន ទាន់ ស្គាល់ នូវ អ្នក 
ដៃល មាន ការ ពាក់ ព័ន្ធ » ។ 

 លោក ហ៊នុ   សៃន បាន បញ្ជាក ់
ថា ៖   « នៃះ គឺ ជា បញ្ហា បៃ ឈម ដ៏ 
ធំ ។   ខ្ញុំ គិត ថា វិធាន ការ នៃះ គឺ ជា 
វិធាន ការ ចាំ បាច់ ដើមៃបី ការ ពារ 
នវូ សខុ ភាព របស ់ប ុគ្គល មា្នាក់ៗ    
គៃសួរ ន ីមយួៗ   ក ៏ដចូ ជា សង្គម- 
ជា តិ របស់ យើ ង ផង ដៃរ  ហើយ 
ខ្ញុំ សុំ អំពាវ នាវ ឱៃយ មាន ការ ផ្អាក 
នូវ ការ ជួប ជុំ ដៃល មិន មាន ការ- 
ចា ំបាច ់ដើ មៃប ីកា ត ់បន្ថយ នវូ ហា- 
និភ័យ » ។ 

 លោក បៃក់  សុខុន  រដ្ឋ មនៃ្តី 
កៃ សួង ការ បរ ទៃស   និង សហ- 
បៃតិ បត្តិ ការ អន្តរ ជាតិ   បាន ធ្វើ 
កា រ ណៃ នាំ  និ ង ដក់ ចៃញ នូវ 
វិធាន ការ ចាំ បាច់ និង បនា្ទាន់ 
មយួ ចនំនួ ដោយ បាន កណំត ់ជា 
អបៃប បរមា នូវ ចំនួន មនៃ្តី ដៃល 
តៃវូ មក បពំៃញ ការ ងារ  នងិ បៃ ចា ំ
នៅ កៃស ួង     អន ុញ្ញាត  នងិ ចាត-់ 
ចៃង ឱៃយ មនៃ្ត ីធ្វើ ការ នៅ ផ្ទះ រៀងៗ 

ខ្លួន   និង តៃូវ មាន ការ បៃុង បៃ- 
យត័្ន ខ្ពស ់ជា បៃចា ំ  ដោយ អនវុត្ត 
ឱៃយ បាន ខ្ជាប់ ខ្ជួន នូវវិធា ន ការ  
« ៣ កា រ ពា រ »   និ ង  « ៣ កុំ » ។

ខណៈ ដៃល កម្ពុជា កំពុង 
បៃឈម នងឹ ការ រាត តៃបាត នៃ ជងំ ឺ
កូវីដ១៩  ក្នុង  ពៃឹត្តិ ការណ៍ ឆ្លង 
ក្នងុ សហគមន៍  ២០ កុម្ភៈ  រាជ រដ្ឋា- 
ភ ិបាល បាន ស្នើ ចៃបាប ់ស្ដ ីព ីវធិាន- 
ការ គៃប់ គៃង កូវីដ ១៩ នៃះ 
ឡើង កាល ពី ថ្ងៃទី ២៨  កុម្ភៈ  
ហើយ  តៃូវ បាន រដ្ឋ សភា អនុម័ត 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៥ មីនា។  លោក  
ហ៊ុន  សៃន  តាម រយៈ សរ ជា 
សំឡៃង កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ទី៨  
មីនា នោះ ដៃរ  ក៏បាន ជំរុញ ឱៃយ 
ពៃឹទ្ធ សភា  ពន្លឿន ការ អនុម័ត 
ចៃបាប់ នៃះ  ពៃះ ចៃបាប់ ស្តី ពី ការ- 
គៃប់ គៃង បៃទៃស ជាតិ ស្ថិត ក្នុង 
ភាព អាសន្ន  នឹង មិន តៃូវ បាន 
 បៃើ បៃស់ ទៃ។ 

 លោក មាន បៃសសន៍ ដូច្នៃះ 
ថា៖  « ខ្ញុំ ស្នើ ឯក ឧត្តម បៃធាន 
ពៃឹទ្ធស ភា ស្ដី ទី  មៃតា្តា ពិនិតៃយ រក 
វិធី ណា ដើមៃបី ឱៃយ ចៃបាប់ ដៃល 
សភា បាន អនុម័ត នោះ បាន 
ចលូ ជា ធរមាន។   អាច បើក ការ- 
បៃជុ ំតាម អន ឡាញ  ហើយ មាន 
ការ ជួប ជំុ ក្នងុ ទមៃង់ ចំនួន មនសុៃស 
តចិ ដៃល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ពៃះ 
ចៃបាប់ នៃះ តៃូវ ការ បនា្ទាន់  យើង 
មិន អាច បៃើ ចៃបាប់ ក្នុង គៃ មាន 
អាសន្ន សមៃប់ សភាព ការណ៍ 
នៃះ ទៃ។  តៃ យើង តៃូវ ការ ចៃបាប់ 
គៃប់ គៃង ជំងឺ កូវី ដ ១៩   និង ជំងឺ 
កាច សហាវ ផៃសៃង ទៀត» ។ 

  ពៃឹទ្ធ សភា នឹង កោះ បៃជុំ ពៃញ- 
អង្គ នៅ ថ្ងៃ ទី ១១  ខៃ មីនា ស្អៃក 
នៃះ ដើមៃបី អនុម័ត ចៃបាប់ ស្ដី ពី  
វធិាន ការ ទប ់ស្កាត ់ការ ឆ្លង រាល- 
ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩  និង ជំងឺ 

ឆ្លង កាច សហាវ  និង បៃកប- 
ដោយ គៃះ ថា្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ផៃសៃង- 
ទៀត  ហើយ ចៃបាប់ នៃះ អាច នឹង  
បៃកាស ឱៃយ បៃើ នៅ ថ្ងៃ នោះ  ។  
នៃះ បើ តាម ការ បញ្ជាក់ របស់ 
លោក   ម៉ម   ប៊ុន នាង   អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ ពៃឹទ្ធ សភា។ 

 លោក  ម៉ម  ប៊ុន នាង   បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  បនា្ទាប់ ពី 
ចៃបាប់ នៃះ បាន ចូល ដល់ ដៃ ពៃទឹ្ធ សភា  
ពៃឹទ្ធ សភា បាន បញ្ជូន ទៅ  គណៈ- 
កម្មការ សខុភ ិបាល   សង្គម កចិ្ច   
អតីត យុទ្ធ ជន   យុវ នីតិ សមៃបទា  
ការងារ  បណ្ដុះ បណា្តោល វជិា្ជា ជវីៈ  
នងិ កចិ្ច ការ នារ ី ដើមៃប ីពនិតិៃយ  នងិ 
ផ្ដល ់យោបល ់តៃឡប ់ទៅ គណៈ- 
កម្មការ អចិនៃ្តយ៍ នៅ ថ្ងៃទី ១០  
ពៃល រសៀល។  បនា្ទាប់ មក 
គណៈ កម្មកាអចនិៃ្តយន៍ងឹ ផ្ដល ់
យោបល់  ឬ ក៏ តៃូវ សមៃច បន្ត 
ដក់ សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ 
ដើមៃប ីអន ុមត័  ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំពៃញ- 
អង្គ ពៃឹទ្ធសភា គៃង  ធ្វើ ឡើង 
នៅពៃឹក  ថ្ងៃទី ១១  មីនា ។ 

  ទោះ បី សៃចក្ដី ស្នើ ចៃបាប់ ស្ដី ពី 
វិធាន គៃប់ គៃង កូវីដ ១៩  តៃូវ 
បាន ចាត់ ជា ការ បៃញាប់ ក៏- 
ដោយ  លោក  ម៉ម  ប៊ុន នាង  
បញ្ជាក់ ថា ៖ «យើង មិន អាច ធ្វើ 
ឱៃយ លឿន ជាង ៥ ថ្ងៃ ទៃ  ពៃះ 
ចៃបាប់ ដៃល បៃញាប់ នោះ  រដ្ឋ- 
ធម្មនុញ្ញ បាន ចៃង ចៃបាស់ នៅ 
មាតៃ ១១៣ ថ្ម ី ចៃង ថា ការ ស្នើ 
ចៃបាប់ មក ពៃឹទ្ធ សភា  ដៃល រដ្ឋ- 
សភា ចាត់ ទុក ជា ការ បៃញាប់ 
នោះ មិន  ឱៃយ លើស ៥ ថ្ងៃ ទៃ ។  
ពៃល ពៃឹទ្ធ សភា អនុម័ត ហើយ 
បញ្ជនូ ចៃបាប ់នៃះ ទៅ រដ្ឋ សភា វញិ 
ដើមៃបី ដក់ ជូន ពៃះ មហា កៃសតៃ 
ឡាយ ពៃះហស្ថ លៃខ  ពៃះ 
ចៃបាប់ នៃះ ចាត់ ទុក ជា ការ បៃញាប ់ 
ដូច្នៃះ ពៃល ទៅ ដល់ ពៃះ មហាកៃស តៃ    
ពៃះ អង្គ ឡាយ ពៃះ ហស្ថ លៃខ 
ហើយ ដក់ ឱៃយ បៃើ ភា្លាម » ។ 

   សៃច ក្ដី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ  មាន  
៦ ជំពូក  និង  ១៨ មាតៃ  មាន 
វិសល ភាព អនុវត្ត ចំពោះ វិធាន-  
ការ   ទប់ ស្កាត់ ការ ចម្លង ជំងឺ កូវីដ-  
១៩ នងិ ជងំ ឺកាច សហាវ ផៃសៃង 
ទៀត នៅក្នុង ពៃះ រាជា ណាចកៃ  
កម្ពុជា  តាម ការ កំណត់ របស់ 
កៃសួង សុខភិ បាល។ 

សៃចក្ដ ីពៃង ចៃបាប ់នៃះ ក ៏បាន 
ឱៃយ ដឹង ផងដៃរថា  វិធាន ការ 
លម្អតិ នៃ ការ ទប ់ស្កាត ់កវូដី ១៩   
និង ជំងឺ នានា នឹង មាន ចៃង 
លម្អិត ក្នុង អនុ កៃឹតៃយ ។   

  ចៃបាប់ នៃះ ក៏ ចៃង អំពី ការ រឹត តៃបិត  
និង ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ  
ការ ជួប ជុំ ការ ធ្វើ សកម្ម ភាព  ឬ 
ការ បៃកប មុខ របរ ការ បិទ ទី- 
កន្លៃង ចាំ បាច់   ការ ហាម ឃាត់ 
ពាណិជ្ជ កម្ម លើ ទំនិញ មាន 
ហានិ ភ័យ ដល់ ការ ចម្លង ជំងឺ ។   

-  បគុ្គល   នងិ ស្ថាបន័  ដៃល មនិ 
អនុវត្ត តាម វិធាន សុខភិ បាល   
វិធាន រដ្ឋបាល  និង វិធាន នានា 
ដៃល ដក់ ចៃញ  នឹង បៃឈម 
ទណ្ឌ កម្ម រដ្ឋបាល   និង ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  រួម មាន ការ ផក ពិន័យ  
ការ ដក អាជា្ញា បណ័្ណ  នងិ ការ ជាប ់
ពន្ធនា គរ។ 

- ទោស ទណ្ឌ ដៃល ធ្ងន់ បំផុត 

គឺ មាន ចនោ្លាះ ពី ១០ ឆ្នាំ ទៅ ២០ 
ឆ្នាំ  ក្នុង ករណី ដៃល បុគ្គល 
ល្មើស  ធ្វើ ការ ចម្លង កូវីដ ១៩  ឬ 
ជំងឺ ផៃសៃង ទៀត ដោយ ចៃតនា  
បៃពៃតឹ្ត  ឡើង ដោយ មាន កៃមុ ឬ 
អង្គ ការ ចាត់ តាំង ។ 

  -ការ ទទួល ខុស តៃវូ  ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
នឹង តៃូវ បាន លើក លៃង  ឬ 
សមៃល ចពំោះ បគុ្គល  នងិ កៃមុ 
គៃសួរ ដៃល រាយ ការណ៍ ព័ត៌ មាន 
បៃប់ ដល់ មន្តៃី សុខភិ បាល   ឬ 
អាជា្ញា ធរ មាន សមត្ថកចិ្ច  នងិ កចិ្ច- 
សហ ការ នានា ដើមៃបី ជា បៃយោជន ៍
ដល ់ការ ទប់ ស្កាត់  ការ ចម្លង កូវដី- 
១៩ ។  មាតៃ ១៤  នៃ ចៃបាប់ នៃះ 
ចៃង ថា  ទោស ទណ្ឌ ផៃសៃង ទៀត 
អាច តៃវូ បាន អនវុត្ត លើ បគុ្គល ឬ 
ស្ថាប័ន ដៃល ល្មើស  ក្នុង ករណី 
ដៃល អពំើ ល្មើស នោះគ ឺជា បទ- 
ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ មាន ចៃង ក្នុង 
ចៃបាប់ ផៃសៃង ទៀត។   ចំណៃក 
មាតៃ១៦  ចៃ ង ថា  រាល់ វិធាន- 
ការ ដៃល កៃសួង សុខ ភិបាល 
បាន ដក់ ចៃញ មុន ពៃល ចៃបាប់ 
នៃះ តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង  ក៏ នៅ 
មាន សុពល ភាព សមៃប់ ការ- 
អនុវត្ត បន្ត  រហូត ដល់ មាន 
លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិ យុត្ត ថ្មី មក 
ជំនួស៕ 

 គឹម   សារុំ 
 
បន្ទាយ មាន ជ័យៈ ជន ឆបោក  និង 

ស្លៀក ពាក់ ឯក សណា្ឋាន យោធា ថា្នាក់- 
ឧត្តម សៃនីយ៍ ទោ (ផ្កាយ ២) មា្នាក់ ដៃល 
សមត្ថ កិច្ច អាវុធ ហត្ថ ចាប់ ខ្លួន  នៅ ភូមិ 
បាល ិលៃយៃយ ២  សងា្កាត ់- កៃងុ បោ៉ា យ ប៉ៃត  
ខៃត្ត បនា្ទាយ មា ន ជ័យ កាល ពី ថ្ងៃ ទី៨ 
មនីា  តៃវូ សមត្ថ កចិ្ច បញ្ជនូ បន្ត ទៅ តលុា- 
ការ យោធា ហើយ កាល ពីមៃសិល មិញ 
បនា្ទាប់ ពី សក សួរ រួច។   

 លោក  ធៀម  ភក្ត ី  បៃធាន មន្ទរី ពត័ ៌មាន  
និង សន្តិ សុខ  នៃ បញ្ជា ការ ដ្ឋាន កង រាជ- 
អាវធុ ហត្ថ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័ បៃបឱ់ៃយ 
ដឹង កាល  ពី មៃសិល មិញ ថា  បុរស សងៃស័យ 
ឈ្មោះ  សុខ  ប៊ុន ធឿន  អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ  រស់- 
នៅភូមិ អូរ កនោ្ថារ ខង តៃបូង  សងា្កាត់ អូរ- 
កនោ្ថារ  កៃុង ស្ទឹង សៃន  ខៃត្ត កំពង់ ធំ តៃូវ 

សមត្ថ កិច្ច របស់ លោក បញ្ជូន បន្ត ទៅ 
តុលា ការ យោធា ហើយ កាល ពី មៃសិល- 
មញិ ។  ជន មា្នាក ់នៃះ តៃវូ កមា្លាងំ សមត្ថ កចិ្ច 
របស់ លោក ចាប់ ខ្លនួ  នៅ  ភូមិបា លិលៃយៃយ ២  
សងា្កាត់ - កៃុង បោ៉ាយ ប៉ៃត  ខៃត្ត បនា្ទាយ - 
មា ន ជ័យ កាល ពី ថ្ងៃ ទី៨ មីនា ។ 

 លោក ឱៃយ ដឹង ថា   ការ ចាប់ ខ្លួន នៃះ ធ្វើ 
ឡើង តាម បណ្តឹង របស់ ពលរដ្ឋ នៅ កៃុង 
បោ៉ាយ ប៉ៃត  ហើយ បនា្ទាប ់ព ីទទលួ បណ្តងឹ 
មក សមត្ថ កិច្ច បាន សុំ យោបល់  និង សុំ 
គោល ការណ៍  ពី លោក  ម៉ៃន  ហុង  ពៃះ- 
អាជា្ញារ ង  នៃ អយៃយការ អមតុ លាការ យោធា 
ហើយ ក៏ មាន ការ សមៃប សមៃួល ផ្លូវ- 
ចៃបាប់ ពី លោក ពៃះរាជ អាជា្ញា រង ផង ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖  «  ជន សងៃស័យ កៃយ 
ឃាត់ ខ្លួន  សមត្ថ កិច្ច ខ្ញុំ បាន សក សួរ 
បពំៃញ កណំត ់ហៃត ុរ ួច មក ក ៏បញ្ជនូ គត ់
បន្ត ទៅ តុលា ការ យោធា ដើមៃបី ទុក ជូន 

តុលាការ បន្ត នីតិ វិធី តាម ចៃបាប់ ទៀត » ។ 
 ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បៃើវិធី បោក បៃស់ 

យក លុយ ពី បៃជា ពលរដ្ឋ នោះ មិន តៃូវ 
បាន លោក  ធៀម  ភក្ត ី បក សៃយ លម្អតិ 
ទៃ ។  តៃ ទោះ យ៉ាង ណា  បើ តាម មនៃ្តី 
អាវធុ ហត្ថ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័  ១ របូ សុ ំ
មិន ឱៃយ បញ្ចៃញ ឈ្មោះ បៃប់ ពី មៃសិល មិញ 
ថា  ជន សងៃស័យ មា្នាក់ នៃះ  គ្មោន តួនាទី អ្វី 
ក្នុង ជួរ កង ទ័ព ឬ ក៏ ធ្វើ ការ ជា មនៃ្តី រាជការ 
ដៃរ។  ជន សងៃស័យ បាន ឆ្លើយ សរ ភាព 
បៃប់ សមត្ថ កិច្ច ថា  កន្លង មក រូប គៃ ពិត- 
ជា បាន ដើរ ឆបោក លុយ ពី បៃជា ពល រដ្ឋ 
ពតិ បៃកដ មៃន  ដោយ យក តនួា ទ ីក្លៃង- 
កា្លាយ នៃះ ជា មធៃយោ បាយ បោក បៃស់ ។ 
ដើ មៃបី ឱៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ មាន ការ ទុកចិត្ត 
និង ជឿជាក់ លើ ខ្លួន នោះ ជន សងៃស័យ 
បាន ទញិ សម្លៀក បពំាក ់យោធា  នងិ ទញិ 
ផ្កាយ ២ ថា្នាក់ ឧត្តម សៃនីយ៍ ទោ ពាក់ ថតរូប 

ហើយ យក រូប ថត នោះ ទៅ បងា្ហាញ អ្នក- 
ណា ដៃល រូប គៃ គិត ថា អាច បោក បៃស់ 
បាន ។   មន្តៃី ដដៃលនៃះ ថា ជន សងៃស័យ 
មនុ ចាប ់ខ្លនួ គ ឺបាន បោក លយុ ព ីពលរដ្ឋ 
២ ទៅ៣ នា ក់ នៅ កៃុង បោ៉ាយ ប៉ៃត  ប៉ុន្តៃ 
មនិ ចៃបាស ់ចនំនួ ទកឹ បៃក ់ទៃ។  ដោយ ជន- 
សងៃស័យ អួត អាង បៃប់ ជន រង គៃះ ថា    
រូ ប គៃ មាន ឋានៈ ជា ឧ ត្តម សៃនីយ៍ ទោ នៃ 
កង យោធពល ខៃម រភូមិន្ទ ។  ដូច្នៃះ បើ ជន- 
 រ ង គៃះ មាន បញ្ហា ចង ់ពងឹ ឱៃយ របូគៃ ជយួ 
រឿង អ្វី មួយ គឺ រូប គៃ អាច ជួយ បាន ។ ដោយ- 
សរ តៃ ជន សងៃស័យ បងា្ហាញ រូប ថត ដៃល 
មាន ពាក់ ផ្កាយ បៃប នៃះ ធ្វើ ឱៃយ ជន- 
រងគៃះ ជឿ ស្លុ ង  ពៃះ ពួក គត់ គិត ថា 
មិន ងាយ ណា មា ន អ្នក ធំ មក អះអា ង 
ជយួ ដោះសៃ យ បញ្ហា ទៃ  ប៉នុ្តៃ កៃយ ព ី
បោក លុយ ពី ជន រងគៃះ បាន ហើយ 
ជន សងៃស័យ គៃ ច ខ្លួន បាត់ តៃម្តង ៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រី...

បុរសម្នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធានិងពាក់ផ្កាយ២ត្រវូចាប់ខ្លនួបញ្ជនូទៅតុលាការយោធា

លោកនយក រដ្ឋមន្ត្រ ីហុ៊ន ស្រន    នព្រល កន្លងមក ។ រូបថត SPM

តពីទំព័រ ៣...មាន សណា្តោប់- 
ធា្នាប់»។ លោក អ៊ុំ អ៊ួក  សមាជិក 
កៃុម បៃឹកៃសា ខៃត្ត តាកៃវ  ថ្លៃង ក្នុង 
កិច្ចបៃជុំ កៃុមបៃឹកៃសា ខៃត្ត លើក 
ទី២១  អាណត្តិទី៣  កាលពី ថ្ងៃ 
ទ៤ី  មនីា  ថា   ពលរដ្ឋ ដៃល រស ់នៅ 
តាម បណ្តោយ ផ្លូវ ជាតិ លៃខ៣  
និង លៃខ២  បានយក  ចិញ្ចើម ផ្លូវ 
សមៃប់ ដក់ លក់ អីវ៉ាន់ ផៃសៃងៗ  
ដចូជា ធងុ ទកឹកក  ឬ  ធងុ ទកឹ អពំៅ 
ជា ដើម។ នៃះអាច បង្កឱៃយ មាន 
ផល  ប៉ះពាល់ ដល់ សណា្តោប់ ធា្នាប់ 
សធារណៈ និង គៃះថា្នាក់ ចរា- 
ចរណ៍ កើតឡើង ជាយថា ហៃតុ។  

លោ កថ្លៃងថា ផ្លូវ ជាតិ លៃខ៣  
គៃង នឹង បញ្ចប់ គមៃង សង- 
សង ់រចួរាល ់ស្ថាពរ នៅ ខៃកញ្ញា  ឆ្នា ំ
២០២១ និង ជាផ្លូវ លៃបឿនលឿន  
ទាម ទារ ឱៃយ មាន ការ រៀប ច ំសណា្តោប-់ 
ធា្នាប់  នៅតាម ដង ផ្លូវ  ដើមៃបី ធានា 
បាន នវូ សវុត្ថភិាព ជនូ ពល រដ្ឋ  ដៃល   
ធ្វើដណំើរ  នងិ ឆ្លង កាត។់ ក្នងុ នោះ 
ខៃត្ត តាកៃវ គៃប់ គៃង ផ្លូវជាតិ 
លៃខ៣  ចនំនួ ៣០ គឡីមូ៉ៃតៃ  ប៉នុ្តៃ 
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល រស់ នៅ តាម 
ដងផ្លូវ  គឺ ពួកគៃល ក់  នៅលើ 
ចិញ្ចើម ផ្លូវ  និង ដក់ អីវ៉ាន់ ផៃសៃងៗ ។ 

លោក អ៊ុំ អ៊ួក  ថ្លៃងថា ៖«វ ជា 
បញ្ហា មយួ ដៃល ទាមទារ ឱៃយ គណៈ- 
អភិបាល ខៃត្ត និង សៃុក ជាប់ ដង- 
ផ្លូវជាត ិនៃះ  រៀបចំ សណា្តោប់ ធា្នាប់  
នងិ ហាម ឃាត ់ពកួគត ់មនិឱៃយ លក ់  
នៅតាមដងផ្លវូ យ៉ាង អនា ធបិ តៃយៃយ   
បន្ត ទៀត។ ពពីៃះ  វ អាចបង្ក ទៅ 
ជា បញ្ហា ធ ំទៅ ថ្ងៃ ខងមខុ  ទាកទ់ង 
នឹង ការរំលោភ ដី ចំណី ផ្លូវ នៃះ»។ 

តាម សមាជកិ កៃមុបៃកឹៃសា របូ នៃះ  
ផ្លូវ ជាតិ លៃខ២  គៃង នឹង បញ្ចប់  
នៅ ឆ្នាំ២០២២  ក្នុង ខៃ មៃស។  
ប៉ុន្តៃ ផ្លូវ នៃះ  មិនមាន ស្លាក សញ្ញា 
ការដ្ឋាន គៃប់ គៃន់។ មៃយោ៉ាង ទៀត 
ការសៃច ទឹក របស់ កៃុមហ៊ុន  
កម៏និទាន ់សៃច បាន ពៃញ លៃញ  
ដៃល នៃះ  កត៏ៃវូ ទាមទារ ការដោះ- 
សៃយ ឱៃយ បាន លឿន ផង ដៃរ។

លោក ខន សុខ  អ្នក ដំណើរ 
ឆ្លង កាត់ ផ្លូវ ជាតិ លៃខ៣ ថ្លៃងថា  
ការយក ចញិ្ចើម ផ្លវូ ដក ់លក ់ទនំញិ  
ផៃសៃងៗ  របស់ ពលរដ្ឋ ដៃល រស ់នៅ   
តាម ផ្លូវ នៃះ  មិនមៃន មានតៃ នៅ  
មលូដ្ឋាន ខៃត្ត តាកៃវ ទៃ  គ ឺស្ទើរតៃ 
មាន គៃប ់ទកីន្លៃង ក្នងុបៃទៃស  ប៉នុ្តៃ  
អាជា្ញាធរ  មិនសូវ ជាអើ ពើ ទៃ។ 

ទោះជា យ៉ាងណា  លោក  ខន 
សុខ  គំទៃអាជា្ញាធរ ខៃត្ត តាកៃវ  
ដៃល  បានយក ចិត្ត ទុកដក់ ដោះ- 
សៃយ លើការយក ចិញ្ចើម ផ្លូវ  
ដកល់ក ់ទនំញិ នៃះ។ លោក ជរំញុ  
ឱៃយ ខៃត្ត ផៃសៃងៗ មាន វិធានការ ដៃរ  
ពៃះ បើ មនិ ណៃនា ំ ឬ អបរ់ ំពលរដ្ឋ 
កុ ំឱៃយដក ់លក ់ទនំញិ ទៃ  វនងឹ អាច 
ប៉ះ ពារ  បង្កឱៃយ មាន គៃះ ថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍ និង បាត់ បង់ សណា្តោប់-  
ធា្នាប់ នៅលើ ដង ផ្លូវ៕

អាជ្ញាធរខ្រត្តតាក្រវ....
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ឃុ ត សុភ ចរិយា

ព្រះ វិហារ ៈ  ក្មៃងបៃុស៣នាក់ 
ក្នុង ចំណោម  ៤ នាក់ បាន លង់ - 
ទកឹសៃះ ស្លាប ់កាលព ីវៃលា ម៉ោង 
១២ថ្ងៃតៃង់  ថ្ងៃទី ៨ ខៃមីនា ឆ្នាំ 
២០ ២១បនា្ទាប់ពី ពួកគៃ  តៃឡប់ 
មកពី ឃ្វាលគោ ហើយ នាំគ្នា ចុះ 
ងូត ទឹកសៃះ លៃង  នៅ កៃបៃរ អនុ - 
វិទៃយា ល័យ សៃ យ៉ង់ ក្នុង ឃុំ សៃ - 
យ៉ង់ សៃុក គូ លៃន។ 

លោក គមឹ សរឿន អធកិាររង 
សៃុក គូលៃន ទទួលបន្ទុក ផ្នៃក 
ពៃហ្មទណ្ឌ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
កុមារា  ជៃ ត ផល  អាយុ ១០ ឆ្នាំ 

មាន ទីលំនៅ ភូមិសៃ យ៉ង់ ជើង 
ឃុំ សៃ យ៉ង់ និង កុមារា២នាក់ 
ទៀត ដៃលជា អ្នកជិតខាង រួមមា ន   
ឈ្មោះសុខ ចិ តៃ អាយុ៩ឆ្នា ំនិ ង 
ផាត ចាន់ បុតៃ អាយុ ៦ឆ្នាំ បាន 
នាគំ្នា ចុះ ងតូទកឹ សៃះ ហើយ លង ់
ស្លាប់។ លោក ថ្លៃងថា៖«យើង 
ពិតជា សង្វៃគ ចិត្ត ណាស់ នៅ 
ពៃល  ឃើញ ឪពុកមា្ដាយ របស់ ពួក- 
គៃ សៃង ់សព របស ់ពកួគៃ ចៃញព ី
ក្នងុ សៃះ ទកឹ ហើយ យ ំសោក ឱប 
សព របស ់ពកួគៃ ទាងំ ខ្លនួបៃណ 
ទទកឹជោក»។ លោក បាន បន្តថា ៖ 
«ការស្លាប់ របស់ កុមារា ទាំង៣ 
នៃះ គឺ បណា្ដាលមកពី ភាព ធ្វៃស - 

បៃហៃស របស់ ឪពុកមា្ដាយ របស់ 
ពួកគៃ ផងដៃរដៃល បាន បណ្ដៃ ត - 
បណោ្ដាយ ឱៃយ ពកួគៃ ជា ក្មៃងតចូៗ 
ឱៃយ ទៅ ឃ្វាលគោ  នងិ ងតូទកឹ សៃះ  
លៃង  ដោយ គ្មោន មនុសៃស ចាស់ 
ទៅជា មួយ»។

លោក  ឡៃ សុផាត អាយុ៣ ៣ 
ឆ្នា ំជា ឪពកុ កមុារ រងគៃះ ឈ្មោះ 
ផាត ចាន ់បតុៃ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
ថា  នៅ ពៃឹក ថ្ងៃកើតហៃតុ លោក  
បាន ដឹកគោ ទៅ ចង ឱៃយ សុី ស្មោ  
នៅ កៃយ   អនុវិទៃយាល័យ សៃ - 
យ៉ង់ លុះ កៃយ ទទួលទាន 
អាហារ ថ្ងៃតៃង ់រចួ  លោក  បាន បៃើ 
ឱៃយ កូនបៃុស ចៃបង ឈ្មោះ ផាត 

ផានិត អាយុ១១ឆ្នាំ ទៅ មើល 
គោ  ខា្លាចកៃង វា ដាច់ និង ដើមៃបី 
ផា្លា ស់ ទីកន្លៃង ចង គោ ប៉ុន្តៃ កូន- 
បៃសុ ពៅ  របស ់លោក ឈ្មោះ ផាត 
ចាន់ បុតៃ បាន រត់តាម កៃយ 
បង រប ស់វា។ លោក  ថ្លៃងថា៖ 
« កន្លង មក  ខ្ញុំ ធ្លាប់បៃើ កូនបៃុស- 
ចៃបង របស់ខ្ញុំ  ឱៃយ ទៅ មើល ផា្លាស់ 
កន្លៃង ចង គោ ដៃរ ហើយ មិន 
ដៃលមាន បញ្ហា នោះទៃ ពីពៃះ 
ព ីផ្ទះ ខ្ញុ ំ ទៅ កន្លៃង ចង គោ កៃយ 
សលារៀន នោះមាន ចមា្ងាយ  ជា ង 
៥០០ម៉ៃតៃ ប៉ុណោ្ណោះ »។

បើតាម ការរៀបរាប់រ បស់ លោ ក  
សុផាត បៃមាណ ជា៣០ នាទី  

កៃយមក សៃប់តៃ កូនបៃុស- 
ចៃបង  របស់ លោក  បាន រត់ តៃឡប់ 
មកផ្ទះ វិញ ទំាង យំ សសៃក់ ដោ យ 
សៃកបៃប់  លោក  ថា៖«ពុក! ម៉ៃ ! 
អា បតុៃ លងទ់កឹ!... អា ផល នងិ 
អា ចិ តៃ ក៏ លង់ ដៃរ!»។ បនា្ទាប់ 
មក លោក  និង បៃពន្ធ   បា ន  រត់ ទៅ  
កន្លៃង  កើត ហៃតុ ដោ យ  បា ន 
សៃកហៅ អ្នកជិតខាង មួយ ចំនួន 
ឱៃយ ទៅ ជួយ។ ទោះ យ៉ោងណា 
ទមៃំ ពួកគត់ រត់ ទៅដល់ សៃះ- 
ទឹក នោះ និង ទមៃំ មុជ ទឹក រាវរក 
ពួកគៃ ឃើញ ពួកគៃ បាន ស្លាប់ 
បាត់ ទៅ ហើយ។

យោងតាម របាយការណ ៍របស ់

នគរបាល បុ៉ស្តិ៍ រដ្ឋបាល  ឃំុ សៃ យ៉ ង់ 
ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួលបាន 
ពៃល ចៃញទៅ ផា្លាស់កន្លៃង ចង  
គោ នោះ កុមារា ទាំង២នាក់ បង- 
ប្អូន បាន ជួប កុមារា រងគៃះ ២ 
នាក់ ទៀត នៅតាម ផ្លវូ ហើយ ពួក - 
គៃ ក៏ នាំគ្នា ទៅ មើល  កន្លៃង ចង- 
គោ។ លុះ តៃឡប់មកផ្ទះ វិញ ពួក- 
គៃ ក៏ នាំគ្នា ចុះ ងូតទឹក សៃះ លៃង 
ហើយក៏ រអិល ជើង ធ្លាក់ចូល ទៅ 
ក្នងុ ទកឹ ជៃ បណា្ដាល ឱៃយ លងទ់កឹ 
ស្លាប់ អស់ ៣នាក់។ សៃះ នៃះ 
មាន ជមៃ៣ ម៉ៃតៃ និងមាន រាង 
ចំណោត ដៃល ងាយ នឹង រអិល 
ធ្លាក់ ចូលទៅក្នុង ទឹក ជៃ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំ្រញៈ កៃសួង បរិស្ថានអរគុ ណ 
ចំពោះ ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ ដៃល   បងា្ហា ញ  
ព ី ក្ដ ីបារម្ភ របស ់ខ្លនួ ចពំោះការ បន្ត 
កើត មាន បទ ល្មើស ពៃ ឈើ នៅ  
ដៃន ជមៃក សត្វពៃ ពៃ ឡង់ ដោ យ  
បាន  អះ អាង ថា  រាជ  រដា្ឋា ភិបាល 
កម្ពជុា តាម រយៈ កៃសងួ បរសិ្ថាន 
បាន តាំង  ចិត្ត ខ្ពស់  ក្នុង ការ ដោះ- 
សៃយ រាល់ បញ្ហា បៃ ឈម  ទាំង - 
ឡាយ  ដៃល បាន  និង      កំពុ ង កើត- 
មាន  នៅ  ក្នងុ តំបន់ ការពារ ធម្ម ជា តិ  
រួម ទាំង ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ពៃ - 
ឡង់ ផង ដៃរ ។ 

 លោកនៃតៃ ភក្តៃ រដ្ឋ លៃខា - 
ធកិារ  នងិ ជាមន្តៃ ីនាពំាកៃស កៃសងួ 
បរិស្ថាន បាន ថ្លៃង    បៃប នៃះបនា្ទា ប់   ពី 
ស្ថាន ទូត សហ រដ្ឋ អាមៃរិក  នៅ 
ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃទី ៨ ខៃមីនា    បាន  
ចៃញ សៃច ក្ដ ី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ ស្ដ ីពី 
ដៃន ជមៃក សត្វពៃ ពៃឡង់ 
ដោយ បាន  បងា្ហាញ ក្ត ីកង្វល់ យ៉ោង- 
ជៃល ជៃចំពោះ ការ កាប់ បំផា្លា ញ   
ពៃ ឈើ  ដៃល  ចៃះ តៃ បន្ត មាននៅ 
តំបន់  ពៃ ការពារ នៃ បៃ ទៃស កម្ពជុា ។  

តាម រយៈ សៃច ក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ 
របស់ ស្ថាន ទូត អាមៃរិក លើក- 
ឡើង  ថា  ការ បាត ់បង ់ពៃ ឈើ នៅ 
ពៃឡង់  និង នៅ ទូទាំង បៃទៃស  
មាន ការ ទាក់ ទង នឹង កតា្តា  មួយ - 
ចំនួន  ដៃល រួម មាន ការ ពងៃឹង ការ- 
អនុ វត្ត ចៃបាប់ នៅ ខៃសោយ  និង បៃព័ ន្ធ 
អភិ បាល កិច្ច គ្មោន ភាព ចៃបាស់ - 
លាស  ់។ ដើមៃប ីដោះ សៃយ បញ្ហា  
បៃឈម ទាងំ នៃះ អ្នក ពាក ់ពន័្ធ នៅ  
ថា្នាក់ អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន  អាជា្ញា ធរ 
ខៃត្ត  និង ជាតិ ទូទំាង កៃសួង ស្ថា ប័ ន 
ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង អស់  តៃូវ តៃ ដើរ 
សៃប  គ្នា  ក្នងុ ការងារ អភ ិរកៃស តបំន ់
ការពារ  ដូច ជា ពៃឡង់ ។

ស្ថានទតូ  អាមៃរកិ បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
« យើង គទំៃ ការ ធ្វើ សហ បៃត ិបត្ត-ិ 

ការ ជា មួយ សហ គមន៍ សង្គ ម-  
សីុវិល និង រដា្ឋា ភិបាល កម្ពជុា ដើ មៃបី  
ធ្វើ យ៉ោង  ណា  ឱៃយ ជវី សសៃ្ត ចមៃុះ 
ដស៏មៃបូរបៃប  នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ នៅ ពៃ ឡង់  និង បៃតិ កភណ្ឌ 
ធម្ម ជាតិ នៃ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ព ុជា 
តៃូវ បាន អភិ រកៃស »។

លោកនៃតៃ ភក្តៃ បាន ថ្លៃង ថា 
កៃសួង បរិស្ថាន រីក រាយ  និង ស្វា គ-  
មន៍ ជានិច្ច នូវ រាល់ ការ ចូល រួម ការ - 
ពារ  នងិ អភរិកៃស ធន ធន ធម្ម ជាត ិ
និង ជីវចមៃះុ នានា  ក្នងុ តំបន់ ការ - 
ពារ ធម្ម ជាតិ សមៃប់ ដៃ គូទាំង- 
ឡាយ ណា ដៃល បាន គោរព តាម  
គោល ការណ ៍ណៃនា ំនតីវិ ិធ ី  ចៃបាប ់
នងិ លខិតិ បទ ដា្ឋាន គត ិយតុ្ត តៃមឹ- 
តៃូវ។ « យើង ខ្ញុំ សូម អរ គុណ 
ចំពោះ ដៃ គូអភិវឌៃឍ ន៍  ដៃល បាន 
បងា្ហាញ ក្ត ីពៃយួ បារម្ភ របស់ ខ្លនួ » ។ 

លោក  បន្តថា   រាជ រដា្ឋា ភិបាល  
កម្ពជុា តាម រយៈ កៃសងួ បរសិ្ថាន  
សមូ គសូ បញ្ជាក ់សជា  ថ្ម ីនវូ ការ- 
តាំង ចិត្ត ខ្ពស់ របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ- 
ដោះ សៃយ រាល់ បញ្ហា បៃឈម 
ទាំង ឡាយ  ដៃល  បាន និង     កំពុ ង 
កើត មាន នៅក្នុង តំបន់ ការពារ 
ធម្មជាត ិរមួ ទាងំ ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ ពៃ ឡង់ តាម រយៈកា រ ធ្វើ  - 
កំណៃ   ទមៃង់ លើ កិច្ច ការពារ  និង 
អភិរកៃស ការ ធ្វើ ទំនើប កម្មស្ថា ប័ន 
ការ បង្កើន សមត្ថ ភាព មន្តៃី ការ - 
បំពាក់ ឧបករណ៍ ចំាបាច់ នានា ក្ន ុង    - 
ការចុះ លៃបាត ការ  បង្កើត លិខិត- 
បទ ដា្ឋាន  គតិ យុត្ត  ដើមៃបី បង្កើន 
បៃសិ ទ្ធ ភាព ក្នុងកា រអនុវត្ត ចៃបាប់  
ការ ពងៃឹង ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់  
បៃកប ដោយ ការ ទទួល  ខុស តៃូវ 
និង តមា្លា ភាព ។ 

បើ តាម លោក នៃតៃ ភកៃ្តា 
កៃសងួ បរសិ្ថាន សង្កៃត ឃើញ ថា 
ការ ចៃញ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍ រប ស់ 
អង្គការ លើក លៃង ទោស អន្តរ ជា តិ 
និង បន្ទរ  ដោយ របាយ ការណ៍ រប ស់ 

បណា្ដាញ សហគ ម ន៍   ពៃ ឡង់  មិន- 
មាន ចៃបាប ់ នងិ កៃមុ តាងំ ខ្ល ួន ថា ជា 
អ្នក សៃវជៃវ  សកិៃសោ នងិ អ្នក អភ-ិ 
រកៃស មួយ ចំនួន  គឺ គៃន់ តៃ ជា យុទ្ធ - 
នាការ  ដៃល   រៀប  ចំ ឡើង  ក្នុង 
ចៃត នា ទចុ្ច រតិ ក្នងុ ការ ធ្វើ វទិ្ធងៃសនា  
បៃឆំង នឹង រាជ រដា្ឋា ភិបាល  លើ 
ការ ងារ គៃប់ គៃង  និង អភិ រកៃស  ធន- 
ធន ធម្ម ជាតិ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ។  

លោក បញ្ជាក់  ថា ៖«ពួក គៃ ពៃយា - 
យម រំលៃច តៃ ចំណុច អវិជ្ជមាន  
និង ពៃយា យម ធ្វើ អាជីវកម្ម លើ ចំណុ ច 
អវិជ្ជ មាន ដោយ ភ្លៃច ពិនិ  តៃយ  និ ង  
វាយ ត  ម្លៃ  លើ ស្ថាន ភាព រមួ នៃ កចិ្ច- 
ការពារ  និង អភិរកៃស ធន ធន ធម្ម - 
ជាត ិដៃល យើង បាន នងិ កពំងុ ធ្វើ 
ហើយ មាន ស្ថាន ភាព បៃសើរ ឡើ ង  ។  
ពកួ គៃ ពោរ ពៃញ ដោយ ជងំ ឺតឯួក 
នងិ គតិ ថា មាន តៃកៃមុ ខ្លនួ ជាអ្ន ក  
ការ ពារ ធន ធន ធម្មជាតិ  ដៃល 
តាម ពិត គៃន់ តៃ ជា ការ អនុ វត្ត 
ផៃន ការ ចិញ្ចមឹ ទំនាស់  បង្កើត ភា ព- 
អនា ធិបតៃ យៃយ និង បន្ត លើក ទឹក- 
ចិត្ត ការ រំលោភ បំពាន ចៃបាប់»។

លោក បញ្ជាក ់ទៀត ថា៖« នៃះ  គឺ 
ជាការ  បៃមាថ លើ ការ លះ បង់ 
របស់ មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស និ ង សហ- 
គមន៍ តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ 
ដៃល កពំងុ ឈរ ជើង ការ ពារធន- 
ធន ធម្ម ជាតិ និង បាន ខិត ខំការ ពា រ  
និង អភិរកៃស ធន ធន ធម្ម ជាតិ »។ 

សៃច ក្ដ ីថ្លៃង ការណ៍ របស់ ស្ថា ន  - 
ទូត  អាមៃរិក បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ឯក- 
អគ្គ រដ្ឋ ទូត សហ រដ្ឋ អាមៃរកិ  ពៃម- 
ទាំង បៃធន នៃ ទីភា្នាក់ ងារ ផ្តល់ 
ជំនួយ  USAID  របស់ ស្ថាន ទូត 
សហ រដ្ឋ អាមៃរិកបាន ជបួ ជា មយួ  
លោក  សយ  សំអាល់  រដ្ឋ មនៃ្តី 
កៃសួង បរិស្ថាន និង មនៃ្ត ីជាន់ ខ្ព ស់  
នៃ កៃសួង នៃះ  ដើមៃបី ពិភាកៃសោ ពី - 
ការ បាត់ បង់ ពៃឈើ  និង ការ រឹត- 
តៃបិត មិន ឱៃយ បៃជា ជន កម្ពុជា  ចូល 
ក្នុង តំបន់ ការពារ  ដើមៃបី តាម ដាន 
សកម្ម ភាព ទាក់ ទង នឹង ពៃ ឈើ ។

សៃច ក្ដី ថ្លៃង ការណ៍នៃះ បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា  ទីភា្នាក់ងារ  USAID  
បាន ផ្តល់ ដល់ កៃសួង បរិស្ថាន  នូវ 
ព័ត៌ មាន ជា ចៃើន លើក មក ហើ យ  

ទាក់  ទង នឹង សកម្ម ភាព កាប់ ឈើ 
ខុស ចៃបាប់  នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃពៃឡង់  ដៃល បាន នាំ ឱៃយ 
អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ ធ្វើការ សុើប- 
អង្កៃត ។ រដា្ឋា ភិបាល សហ រដ្ឋ 
អាមៃរកិ  នឹង បន្ត អំពាវ នាវ ឱៃយ មាន 
ចណំាត ់ការ ដើមៃប ីបញៃឈប ់ការ កាប ់
ឈើ ខុស ចៃបាប់  ហើយ អភិ រកៃស 
ជវីសសៃ្ត ចមៃុះ ដល៏្អ នៅ ពៃឡង ់ 
និង នៅ ដៃន ជមៃក ដទៃ ទៀត ។

លោកភកៃ្តាបានឱៃយ ដងឹ ថា ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ចុង កៃយ នៃះ កៃស ួង 
បរិស្ថាន  បាន សហ ការ ជា មួយ 
គណៈ កមា្មោធិ ការ ជាតិ ទប់ ស្កាត់ 
និង បង្កៃ ប បទ ល្មើ ស ធន ធន 
ធម្មជាតិ យ៉ោង ជិត ស្និទ្ធ ក្នុងការ - 
ចុះទប់ ស្កាត់  និង បងៃ្កាប បទ ល្មើ ស 
ធន ធន ធម្ម ជាតិ  នៅ ក្នុង តំបន់ 
ដៃន ជមៃក  សត្វ ពៃពៃ ឡង់  
បៃកប ដោយ ការ ទទួល ខុស តៃវូ- 
ខ្ពស់។ លោក បញ្ជាក់ថា គៃក៏គួរ 
កុយំល ់ចៃឡ ំ ឬ ផៃសព្វ ផៃសោយ បៃបប-ំ 
ភ័ន្តថា  កម្ពុជា នៅ សល់ តៃ ពៃ - 
ឡង់ មួយ គត់  ដៃល មាន ទំហំធំ 

ដៃល តៃូវ អភិរកៃស គឺ កម្ពុ ជា មាន 
ពៃ អភិរកៃស ដៃល មាន ទំហំ ធំៗ 
ជាចៃើន ទៀត ដៃល រហូត មក ដល់ 
ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ កម្ពុជា មាន 
តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ ទំហ ំ៧,៣ 
លាន ហិក តា ស្មើ នឹង  ៤១% នៃ 
ផ្ទៃ ដីបៃទៃស កម្ពុជា ដៃល តៃូវ 
ការ ពារ  និង អភិរកៃស ។ 

លោក  បញ្ជាក ់ទៀត  ថា ៖«យើង- 
ខ្ញុ ំអាច វាយ តម្លៃ បាន ថា  ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ជិត១០ឆ្នាំមកនៃះ ស្ថាន - 
ភាព នៃ ការការពារ  និង អភិ រកៃស 
ធន ធន ធម្ម ជាត ិនៅ  កម្ពជុា មាន 
ភាព បៃសើរ ឡើង  ដោយ កត់- 
សមា្គាល់ ឃើញ ថា  បទល្មើស ធន- 
ធន ធម្មជា តិ  ទៃង់  ទៃយ ធំ លៃង 
កើត មាន ទៀត  នៅ សល់ តៃ បទ- 
ល្មើស   ទៃង់  ទៃយ តូចៗ ដៃល 
សម ត្ថ  កិច្ច បរិស្ថាន  និង ដៃគូ បន្ត 
ទប់ ស្កាត់  និង បង្កៃប បន្ថៃម ទៀត ។ 
ស្ថាន ភាព សត្វ ពៃ  និង ជីវ ចមៃុះ 
មួយ ចំនួន  មាន ស្ថាន ភាព ថៃរ 
និង ខ្លះ មាន ការ  កើន ឡើង ខណៈ- 
ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ បៃឆំង នឹង 
បទ ល្មើស កើន ឡើង »៕

ស្ថាន ទូត សហ រដ្ឋ អាមៃរិក 
បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង សៃច ក្តី - 
បៃកាស ព័ត៌មានថា ៖«ដោយ យើ ង 
ធ្វើ ការ អបអរ ទិវា សត្វ ពៃ ពិភ ព- 
លោក នៅ ខៃនៃះ យើង ចង ចាថំា 
អភបិាល កចិ្ច ល្អគជឺា ផ្នៃក សខំា ន ់
ចំាបាច់ មួយ នៃការ ការពារ ធន- 
ធ ន ធម្ម ជាតិ ។ ការ គោរព សៃរី - 
ភាព ក្នុង ការ និយយ ស្តី និង សៃរី- 
ភាព ក្នុង ការ ធ្វើការ តវា៉ា ដោយ 
សន្តិភាព  គឺជា ផ្នៃក ចាំបាច់  នៃ 
លទ្ធិបៃជា ធិបតៃយៃយ ដៃល មាន 
ជោគ ជយ័»។ ស្ថាន ទតូ ជឿថា ៖ 
« សិទ្ធិ ទាំងនៃះ  ការពារ បៃជា ជន 
កម្ពុជា ដៃល កំពុង ខិត ខំ ធ្វើការ 
អភិរកៃស ធន ធន ធម្មជាតិ  ដៃល 
មាន ភាព ផុយ សៃយួរបស់ ពៃះ រា - 
ជាណា ចកៃ កម្ពុជា»៕

ទិដ្ឋ ភាព ព្រ ឡង់ ក្នងុ  ខ្រត្ត កំពង់ ធំ  កាល ពី ខ្រ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០  ។ រូបថត ហុង មិនា 

មន្ត្រីអះអាងពីការតំាងចិត្តក្នងុការដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមនៅដ្រនជម្រកសត្វព្រ

ក្ម្រងប្រសុ៣នាក់ក្នងុចំណោម៤នាក់បានលង់ទឹកស្រះស្លាប់ព្រលពួកគ្រមកពីឃ្វាលគោ
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តពីទំព័រ  ១...ការ ចាត់ចៃង 
រៀប  ចំ នូវ បចា្ឆាសមៃប់ បូជា សព  
នៅ តាម រាជ ធាន-ីខៃត្ត  ក្នងុ ករណ ី
មាន ការ  ស្លាប់ ដោយ សរ ជំងឺ កូវី ដ 
១៩  និង តៃូវ ធ្វើ នៅ ទីតាំង ឆ្ងាយ 
ពី កន្លៃង ដៃល បៃជា ពល រដ្ឋ រស់ - 
នៅ »។ លោក ហ៊ុន សៃនក៏បាន 
ស្នើ ឱៃយ  លោក ម៉ម ប៊ុនហៃង  រដ្ឋ - 
មន្តៃី កៃសួង សុខាភិបាល និង 
លោ កកើត រិទ្ធ  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
យុត្តិធម៌ រួមនឹង សហការីដៃល 
ទទួល បន្ទុក តាក់តៃង អនុកៃឹតៃយ 
ពាក់ ព័ន្ធជាមួយ នឹង ការ ចាត់ វិធា ន - 
ការ តាម  ផ្លូវ អនុកៃឹតៃយ ដៃល ចៃបាប់ 
បៃគល់ ឱៃយ  ទៅលើភាព លម្អិត នៃ 
វិធាន ការ សុខាភិបាល រៀប ចំ នូវ 
អន ុកៃតឹៃយ មយួ  ស្ត ីព ីការ បជូាសព  
អ្នក ដៃល ស្លាប់ ដោយ សរ ជំងឺកូវី ដ  - 
១៩  ដោយ បញ្ជាក់ ពី ការ កំណ ត់ 
ចនំនួ មនសុៃស  ក្នងុ ការ ចលូ រមួ ពធិ ី
បជូា សព នៃះ។ លោកថា៖«យើង 
ក៏តៃូវ កំណត់   នូវ វិធាន ការ   ថាតើ 
ប៉ុនា្មាន ម៉ោង កៃយពីការ ស្លាប់  
នឹង តៃូវ  យក ទៅបូជា ដោយ- 
សរនៃះ ជាកិច្ច ការ  វិធានការ 
សុខាភិបាល  ដើមៃបី ចៀស វាង 
ការ ឆ្លង រាល ដាល ដទៃ ទៀត »។

ចណំៃក រដ្ឋបាល ខៃត្ត កណ្តា ល  
បាន សមៃច ធ្វើ ការ បិទ ជា បណ្តាះ - 
អាសន្ន  នវូ កាសុ ីណចូនំនួ ៦ នងិ 
បិទ ការ ធ្វើដំណើរ ចៃញចូល នៅ 
តំបន់ ទីបៃជុំ ជន ជៃធំ ក្នុង ឃុំ 
សពំៅ  ពនូ  សៃកុ កោះធ ំបនា្ទាប ់ព ី
ជន បរទៃស  ចំនួន ៦នាក់ តៃូវ រក - 

ឃើញ  វិជ្ជមាន កូវីដ១៩ ។ 
លោក គង ់សោភណ័្ឌ អភបិាល 

ខៃត្ត កណ្តាល  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសលិ មញិ ថា កាសុណី ូនងិ 
សណ្ឋាគារ ទាំង ៦នៃះ តៃូវ បាន 
ដាក ់ ជាកន្លៃង ចតា្តាឡសីក័  នងិ  ធ្វើ  
តៃស្ត អ្នក ដៃល ធ្វើ ការ នៅ ទីនោះ 
ទាំង អស់ ដៃលមាន បៃមា ណ  
៦៥៩៧ នាក់ ដៃល ពួក គាត់ មួយ- 
ចំនួន  បាន ធ្វើ តៃស្ត ២ដង ហើយ 
ហើយ បាន រក ឃើញ មនុសៃស 
ចំនួន  ៦នាក់ (ចិន ៤នាក់ និង 
វៀតណម២នាក់)   វិជ្ជមាន កូវីដ- 
១៩ ។ លោក  បៃប់ ថា៖«អ្នក 
ទំាងនៃះ មាន ជន ជាតិ ចមៃះុ ដូច - 
ជា ខ្មៃរ ចិន វៀត ណម និង ឥណ្ឌ ូ- 
នៃសុ។ី ដោយ សរ តៃទតីាងំ នៃះ 
មាន លក្ខណសមៃបត្តិ គៃប់ គៃន់ 
ធានា សន្តសិខុ ទាងំ ខាង ក្នងុ  នងិ 
បរិវៃណ ខាង កៃ ទើប យើង 
សមៃច យក  ទីតំាង នោះ ជា កន្លៃ ង 
ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក តៃ ម្តង»។

លោកអភិបាល  បន្តថា  គិត តៃ ឹម 
ថ្ងៃ មៃសិលមិញ សំណក បៃមា ណ - 
ជា  ១៦០០នាក់ តៃូវ បាន យក 
ហើយកៃុមការងារ បន្ត  យក- 
សំណ ក ទៅ ធ្វើ ការ ពិនិតៃយ បន្ត - 
ទៀត ដៃល អាច នងឹ បញ្ចប ់នៅ ថ្ងៃ 
ទី១០  ឬ ទី១១  ខៃ មីនា ។

លោក គង ់សោភណ័្ឌ បន្ថៃមថា 
អាជា្ញាធរ បិទ ជាបណ្តាះ អាសន្ន 
មិន ឱៃយ ជន បរទៃស និង អ្នក ពាក់ - 
ព័ន្ធ ក្នងុ កាសីុណូ  ធ្វើ ដំណើរ ចៃញ - 
ចូល ទី បៃជុំជន ជៃធំនៃះ  ប៉ុន្តៃ 

បៃជាពលរដ្ឋ ផៃសៃង ទៀតអាច ធ្វើ -  
ដំណើរ ឆ្លងកាត់ បាន ដដៃល រួម- 
នឹង ការ ចរាចរណ៍  ទំនិញ ដៃរ។

រីឯអភិបាល ខៃត្ត សៀម រាប 
លោក ទៀ សីហា បាន   បៃប់ ឱៃយ  
កង កមា្លាងំ បៃដាប ់អាវធុ ទាងំ អស ់
រួម ជាមួយ នឹង កៃុម ការងារ មន្ទីរ 
សុខាភិបាល  ដាក់ បារា៉ាស់  តៃួត- 
ពិនិតៃយ នៅ តាមចៃក    ចូល មក ក្នុង 
ខៃត្ត សៀម រាបទាងំអស ់ដើមៃបីធ្វើ- 
ការ សៃង់ទិន្នន័យ   ពី គោល ដៅ 
របស់ អ្នកធ្វើដំណើរ ។ ខៃត្ត នឹង 
មាន ការ   ដាក់បារា៉ាស់  នៅ  តាម ផ្លូវ 
មួយចំនួន   ដៃល ឆ្លង កាត់ តាម 
សៃុក   សោ្ទាង សៃុក ជីកៃង  សៃុក 
កៃឡាញ់  សៃុក ពៃះ នៃ តៃ ពៃះ 
រួម នឹង តាម ផ្លូវ ទឹក ផង ដៃរ ។

លោក ទៀ សីហា បាន បន្ថៃម 
ថា នៃះជាវធិាន ការ ក្នងុ ការ បងា្ការ 
នូវ ហានិភ័យ  នៃ ការ ចម្លង កូវីដ 
ចលូ មកក្នងុ ខៃត្ត នៃះ។  បៃសនិបើ   
រក ឃើញ មាន អ្នក ដំណើរ មក ពី 
តំបន់ ហានិភ័យ  ដូច ជាទីកៃុង 
ភ្នពំៃ ញ ខៃត្ត ពៃះស ីហន ុនងិ ខៃត្ត 
ពៃវៃង នោះ ពួក គាត់ នឹង តៃូវ  
នាំខ្លួន យក ទៅ  ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក 
និង  យក សំណកដើមៃបី ធ្វើតៃស្ត 
រក កូវីដ១៩។ សមៃប់ អ្នក ដៃល 
មក ពី ខៃត្ត ផៃសៃង ៗ  គឺ អាច នឹង 
មាន  ការ វាស ់កម្ដៅ នងិ ស្កៃន QR 
Code ដើមៃបី ធ្វើ ការ តាម ដាន ។

ដោយ ឡៃកសលា រាជ ធានី ភ្ន ំ- 
ពៃញ បាន  អនុញ្ញាត ឱៃយ ទីតាំង 
ចំនួន ២៣ កន្លៃង  ដៃល ធា្លាប់ ជាប់ - 

ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង អ្នក ឆ្លង កូវីដ- 
១៩  បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ  
នៅ  ថ្ងៃ មៃសិល មិញ បនា្ទាប់ ពី តៃវូ បា ន  
ផ្អាក ដំណើរ ការ មួយ រយៈ។

យោង តាម សៃចក្តី ជូន ដំណឹង 
របស់ រដ្ឋបាល រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ 
ទតីាងំ អាជវី កម្ម ចនំនួ ២៣ កន្លៃង 
តៃូវ បាន សមៃច អនុញ្ញាត ឱៃយ 
បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ  ប៉ុន្តៃ   
តៃូវ គោរ ព តាម លក្ខ ខណ្ឌ  និង 
វិធាន សុខា ភិបាល ។

លិខតិ នៃះ បាន លើក ឡើង ថា ៖ 
«រដ្ឋបាល ខណ្ឌ តៃូវ ធ្វើ កំណត់ - 
ហៃត ុ ជាមយួ មា្ចាស់ទតីាងំ ដោយ 
តៃូវ ណៃនាំឱៃយគោរព តាម លក្ខ- 
ខ ណ្ឌ មួយ ចំនួន ដូចជា គោរព 
វិធាន ៣កុំ ៣ការពារ អនុវត្ត 
វិធាន របស់ កៃសួង សុខាភិបាល 
នងិ តៃវូ សហការ ជាមយួ អាជា្ញាធរ 
មាន សមត្ថកិច្ច គៃប់ ពៃល វៃលា 
ដោយឥត លក្ខខណ្ឌ ដើមៃបី ការ ពារ 

និង ទប់ ស្កាត់ ការ រីករាល ដាល 
មៃរោគ កូវីដ១៩»។

នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  កៃសួង សុខា - 
ភិបាល  បាន បៃកាស រក ឃើញ 
អ្នក   ឆ្លង កូវីដ ១៩ ចំនួន ៤៩ នាក់   
បន្ថៃម ទៀត ក្នុង នោះអ្នក ដៃល 
បាន ឆ្លងថ្ម ីក្នងុ ពៃតឹ្ត ិការណ៍ សហ - 
គមន៍ ២០ កុម្ភៈ មាន ចំនួន ៤៨ នា ក់ 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ចំនួន អ្នក ឆ្លង  ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិ- 
ការ ណស៍ ហគមន៍  នៃះ មាន រហតូ 
ទៅដល់ ៥៤៩ នាក់។

អ្នកជំងឺ ដៃល បាន ឆ្លង ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិ- 
ការណ ៍សហគ មន៍ ទាងំ នោះ មា ន  
ជន ជាតិ ខ្មៃរ ចំនួន ១៩ នាក់  ជន- 
ជា  តិ ចិន ចំនួន ២៨ នាក់់ និង ជន- 
ជាតិ ឥណ្ឌនូៃ សីុចំនួ ន   ១នាក់ ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  កម្ពុជា 
មាន អ្នក ឆ្លង វីរុ ស កូវីដ ១៩ សរុប 
ចនំនួ ១ ០៦០ នាក ់ក្នងុ នោះអ្ន ក 
ដៃល បាន ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើ យ  
មាន ចំនួន ៥៣៨ នាក់ និង អ្នក 

ដៃល កំពុង សមៃ ក ពៃយា បាល 
មាន ចំនួន ៥២១ នាក់។

ជាមួយ គា្នានៃះដៃរ កៃសួង 
សុខាភិបាល កំពុង ធ្វើ ការផ្ទៀង- 
ផ្ទាត់ អ្នក ជំងឺ កូវីដ ចំនួន  ៦០ នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត  ដោយ ក្នុងនោះ អ្នក- 
ជំងឺ ចំនួន  ១៩ នាក់  តៃវូ បាន បញ្ជ ូន   
ទៅបន្ត ស្នាក់ នៅ តាម ដាន សុខ - 
ភាព  នៅ សណ្ឋាគារ សខុាភ្នពំៃញ 
នងិ  ១១ នាក ់ទៀតនៅ វទិៃយាលយ័ 
បុរី ១០០ ខ្នង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ។ 
រីឯអ្នក ជំងឺ  កូវីដ មួយ ចំនួន ផៃសៃង - 
ទៀត កំពុង តៃ ធ្វើ ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ 
ជាមួយ  នឹង មន្ទរី ពៃទៃយ ផៃសៃងៗ ទៀត 
ដើមៃបី ពិនិតៃយ មើល នូវ ភាព តៃួត- 
សុីគា្នា  នៃអ្នក ជំងឺ ដៃល អាច មាន 
ឈ្មាះ ដចូគា្នា  ឬបៃហា ក ់បៃហៃល 
គា្នា  ឬ  មួយ ខុសភៃទ គា្នា ឬ ឈ្មាះ 
ដូចគា្នា  តៃ ខុស អាសយ ដា្ឋាន គា្នា  
ដៃល អាច កើត មាន នៅក្នុង ការ- 
កត់ តៃ ៕

ឡាយ សា មាន 

ភ្នពំេញៈ  អង្គ ការ សុដី កម្ពជុា (NGO-
CEDAW)ដៃល ធ្វើ ការ ពាក់ ព័ន្ធ យៃន ឌ័រ  
នងិ  សទិ្ធ ិស្តៃ ីនៅ កម្ពជុា  រក ឃើញ បញ្ហា 
បៃ ឈម របស ់ស្តៃ ី ក្នងុ អឡំងុ ពៃល រាត- 
តៃបាត  កូ វីដ ១៩  ពាក់ ព័ន្ធ នឹងសុខ ភាព 
សិទ្ធ ិ ការ អប់ រំ ជា ពិសៃស ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច  
គៃួ សរ ដៃល កំពុង ជួប ហា និ ភ័យ ។

របាយ ការណ៍ តាម ដាន ការ អនុវត្ត 
អនុ សញ្ញា សុីដ ឆ្នាំ ២០២០ សមៃប់ 
បៃទៃស កម្ពុជា ដៃល មាន១៨ ទំព័រ  
ចៃញ ផៃសាយ ព ីមៃសលិមញិ បានឱៃយ ដងឹ ថា 
ឆ្នា២ំ០២០ បៃទៃស កម្ពជុា ជួប នូវ បញ្ហា 
បៃឈម ជាចៃើន សមៃប់ សិទ្ធិ ស្តៃី។ 
ទន្ទឹម នឹង នោះក៏មា ន ឱកាស បៃសើរ 
ឡើង នៃ កិច្ចសន្ទ នា រវាង រាជ រដា្ឋា ភិ- 
បាល  នងិ សង្គម សុវីលិ ក្នងុ ការ  ស្វៃងរក 
ដំណះ សៃយ ចំពោះ បញ្ហា បៃឈម 
ទាំ ងនោះ ផងដៃ រ។  

របា យកា រណ ៍បន្តថា «បញ្ហា បៃឈម 
ដៃល លៃចធ្លា  បំផុ តគឺ ទាក់ ទង សុខ ភាព 
កា រអ ប់រំ និង លំបាក ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច 

ដោយស រ ការរីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ - 
១៩ដៃ ល ធ្វើឱៃយ ស្តៃី  និង អ្នក សៃឡាញ់ 
ភៃទ ដចូ គា្នាបៃឈ ម នងឹ ការ លបំា ក   ក្នងុ   
អតៃ មួយ ដៃល គា្មាន សមា មាតៃ »។

ជា មយួ គា្នា នៃះ រ បា យកា  រណ ៍កប៏ា ន 
បងា្ហា ញដៃរ ថា«ក្នងុ  ឆ្នា២ំ០២០ការរកី- 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ធ្វើឱៃយ មាន  
ការកា ត់ប ន្ថយ  សកម្ម ភាព ជាចៃើន 
រួមទំាង ការ លុ បចោល នូវ កិច្ចបៃជំុ អន្តរ- 
ជាតិធំ ៗ ពា ក់ព័ន្ធ នឹង ស្តៃី ខ ណៈ ដៃគូ 
អន្តរ ជាត ិជា ចៃើន បាន ចៃញព ីបៃទៃស 
កម្ពជុា ជា បណ្តាះអា សន្ន  ហើ យ សកម្ម- 
ភាព បណ្តុះប ណ្តាល និង កិច្ចបៃ ជុំ ជា- 
មួ យ រដា្ឋា ភិបា ល  ភាគ ចៃើន តៃវូ បាន លើក- 
ពៃល ដោយ គា្មាន កា លកំ ណត់ ឬ តៃូវ 
រៀប ចំឡើ ង តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ» ។

របាយ ការ ណ៍ ដ ដៃល ឱៃយដឹ ងដៃរថា 
ចំណៃក  អា ជវី កម្ម  ដៃល  ស្តៃ ី ធា្លាប ់ បមៃើ- 
កា រងា រ  ដៃល តៃូវបាន បិទទា្វា រ រួមមាន  
បារ៍  កន្លៃង មា៉ោសៃសា រោងភាពយ ន្ត 
ភា្នាក់ងា រទៃសច រណ៍ ផ្ទះសំ ណក់ 
សណ្ឋាគា រ នងិ ភោជនយី ដា្ឋាន វ ិសយ័- 
សំណង់ ជាដើ ម។ 

អ ង្គការ  សីុដបាន គូស បញ្ជាក់ថា ពៃញ  
មួយឆ្នាំ ២០២០ មាន របាយការណ៍ 
តាម បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសា យ ជាចៃើន   ស្ដអី ំព ី
បុរស  សមា្លា ប់ ដៃគូ របស់ ខ្លួន ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយករណ ីហងិៃសា ក្នងុ គៃសួរ កើន ឡើង។ 
«សៃដ្ឋក ិច្ច គៃសួរ ដៃល បណ្តាល មកពី 
វិបត្ត ិកូ វីដ១៩ នៃះ អាចជា ហានិភ័ យ នាំ 
ឱៃយ មាន  អពំើ ហងិៃសា ក្នងុ គៃសួរ ផងដៃ រ។ 
ជា ក់ស្តៃ ង ចំនួន ពលករ ចំណក សៃុក 
ជា ស្តៃ ីដៃល បាន វលិ តៃឡប ់មក ផ្ទះ វញិ  
មានកា រ កើនឡើ ង  ហើយ មិន មាន 
ឱកាស ស្វៃងរក បៃក់ចំ ណូល នៅ កម្ពជុា 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បាត់ បៃក់ ចំណូល  និង 
មើល ការ ខុស តៃូវ លើ កូនៗដៃ ល 
មិនអា ច ទៅ ស លារៀន បាន »។ 

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះដៃ រអ ង្គកា រ សុដី កម្ពជុា 
បាន ផ្តល់ អនុសស ន៍ មួយ ចំនួន ដល់ 
រដា្ឋា ភិ បាល កម្ពុជា ដើមៃបី ឱៃយ ការ អនុវត្ត 
អន ុសញ្ញា សុដី កាន ់តៃ បៃសើរ  រមួ មាន 
តៃូវ បៃង ចៃក ផ្តល់ ថវិ កាជាតិ ឱៃយបាន 
គៃប់ គៃន់ សមៃប់ ការ អនុវត្ត ផៃន ការ 
សកម្ម ភាព ជាត ិលើក ទ៣ី  ស្តពី ីការ ទប-់ 
ស្កាត ់អពំើហ ិងៃសា លើ ស្តៃ,ីធ្វើ  វសិោធន- 

កម្ម  នងិ ពងៃងឹ ការអនវុត្ត ចៃបាប ់ ឱៃយមា ន 
បៃសិទ្ធ ភាព  សំដៅ លុប បំបាត់ អំពើ- 
ហិងៃសា លើ ដៃគូ សិ្ន ទ្ធ ស្នាល អំពើហិ ងៃសា  
ផ្លវូភៃទ ទៅលើ ក្មៃង  ស្តៃ ីនងិ រាល ់ទមៃង់ 
នៃ អំពើហិ ងៃសា ផ្អៃកលើ  យៃ ន ឌ័ រ។

រដ្ឋលៃ ខាធិការ កៃសួង កិច្ចការនារី 
លោកសៃី មា៉ោន ចិនា្តា  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា បច្ចុបៃបន្ន  
កៃសួ ង កំពុង ប ន្ត ផ្ត ល់ បៃឹកៃសា(ផ្នៃក 
ចៃបាប ់នងិ ផ្លវូចតិ្ត)នងិ សមៃប សមៃលួ 
បញ្ជូន ទៅរក សៃវា ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង ករណី 
ស្តៃីមាន បញ្ហា ហិងៃសា ក្នុងអំឡុ ងពៃ ល 
បាតប់ ង ់ការងារ ការអបរ់ ំនងិ បាតប់ង ់
បៃក់ ចំណូ ល។   

ដោ យឡៃក   ចំពោះកា រអនុ វត្ត ចៃបាប់ 
វញិ  លោកសៃ ីមាន បៃ សសន ៍ថា  មនិ 
តៃមឹ តៃមាន ការជរំញុ ព ីអង្គការ សង្គម- 
សុីវិល ទៃ ស មៃប់ រាជរដា្ឋាភិ បាល ក៏ 
បាន រៀបចំ  និង យកចិត្ត ទុកដាក់ខា្លាំង 
ដើមៃបី ចូលរួម ទប់ស្កា ត់ អំពើហិ ងៃសា លើ 
ស្តៃី នៅ កម្ពុជាផងដៃ រ។  

 លោ កសៃី  ថា ៖ «កៃសួង កិច្ចកា រនា រី 
ក៏បា ន រៀបចំ ជា គោលនយោ បាយ 

យន្ត ការ ន ិង សកម្ម ភាព នានាផៃន ការ  
យុទ្ធ សស្តៃ  នារី រតន : ផៃនកា រ សកម្ម - 
ភាពជា  តិ ស្តីពី ការ ទប់ស្កាត់  អំពី ហិងៃសា 
លើ ស្តៃី ផៃនការ សកម្ម ភាព ស្តី ពីកា រ- 
បងា្ការ ទប់ស្កា ត់ អាពា ហ៍ពិពាហ៍  វ័យ 
ក្មៃ ង ន ិង កា រ មាន ផ្ទៃពោះនៅ វយ័ ជទំង ់ 
នងិ ចៃបាប ់ស្តពី ីការ ទប ់ស្កាត ់អពំើ ហងិៃសា 
ក្នុង  គៃួសរ  ផង ដៃរ »។

កាល ពី ឆ្នាំ២ ០២០  រា ជរដា្ឋាភិ បាល 
បានដា ក់ ចៃញ នូវកម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ ស ច់- 
បៃ ក់ ដល់ គៃួសរ កៃីកៃ និង  ងាយ   
រងគៃះ អំឡុង ពៃល បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ - 
កូ វីដ១៩  ដៃលជា ឧបករណ៍ កាត់- 
ប ន្ថយ ផលប៉ះ ពាល់  ដៃល បង្កឡើ ង 
ដោយស រ  ជ ំង ឺ ក ូ វ ីដ ១៩ដ ៏ សខំាន ់មយួ 
នៅក្នុង បៃ ទៃស ក ម្ពុជា។ កម្មវិធី នៃះ 
ដើមៃបី ផ្ដល់ ជំនួ យ បណ្តាះអាស ន្ន ដល់ 
ពលរដ្ឋ ដៃល តៃូវ  បាន កំណត់ អត្ត- 
សញ្ញាណ ថា  ជា គៃួសរ កៃីកៃ( កៃ១ 
នងិ កៃ២)ហើយ តៃវូបាន អនវុ ត្ត សៃប- 
គា្នា នឹង កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សច់ បៃក់ ដល់ 
ស្តៃី ដៃលកំពុងមាន  ផ្ទៃពោះ  និង កុមារ 
(អាយុ ០-២ឆ្នាំ) ផង ដៃ រ៕ 

លោកហុ៊នសែនសមែច...

អង្គការសីុដកម្ពជុារកឃើញបញ្ហាបែឈមមួយចំនួនប៉ះពាល់ដល់ស្តែដីោយសារកូវីដ

សមត្ថ កិច្ច កំពុង យាម នៅ ខាង កេ កាសីុណូ មួយ   នៅ ទី បេជំុ ជន ជេ ធំ   ។ រូបថត សហ ការី
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ពលរដ្ឋជិត២០០គ្រសួារសំុឱ្រយអាជ្ញាធរថ្នាក់លើទប់សា្កាត់ការទន្ទ្រនដីសហគមន៍ពីមន្ត្របូ៉ីលិសម្នាក់
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

មណ្ឌលគិរីៈ បៃជា សហគមន៍ ភូមិ- 
អណ្តូង កៃឡឹង ក្នុង ខៃត្ត មណ្ឌល គិ រី  ជិត 
២០០នាក់  អំពាវនាវ ឱៃយ អាជា្ញាធរ មាន 
វិធានការ ទប់ស្កាត់ ការឈូស ឆយដី 
របស់ សហគមន៍ ពី សំណាក់ អ្នកមាន- 
អណំាច មា្នាក ់ ដៃល គៃស្គាល ់ឈ្មោះ ថាងំ 
រទិ្ធ ី នងិ មាន តនួាទជីា មន្តៃ ីប៉លូសិ  ខណៈ  
សកម្មភាព នៃ ការ ឈសូ ឆយ នៅតៃ បន្ត  
បើ ទោះ សហគមន៍  និង អាជា្ញាធរ ថា្នាក់- 
កៃម  បាន រារាំង យ៉ាង ណា ក្តី។

ដី ដៃល តៃូវបាន ឈូស ឆយ ហ៊ុមព័ទ្ធ 
យក គឺមាន ទំហំ៥១ហិកតា  ក្នុង នោះ 
ប៉ះពាល ់ដ ីសហគមន ៍ចនំនួ ១២ហកិតា  
ខណៈ ដ ីជតិ ៤០ហិកតា ទៀត ដៃល ពល- 
រដ្ឋ ស្គាល់ ថា  ដី គមៃប ពៃ នោះ បៃរជា 
បុគ្គល រូបនោះ អះអាងថា  រូបគៃ  មាន- 
ចៃបាប ់តៃមឹតៃវូ  ដើមៃបី ហ៊មុពទ័្ធ យក ដ ីនោះ 
ទៅ វិញ។ នៃះ បើតាម ការអះអាង របស់ 
បៃធាន បៃជា សហគមន៍ ភូមិ អណ្តូង- 
កៃឡឹង  លោក សុខា ថុត។

លោក សុខា ថុត   បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសិលមញិ ថា  បគុ្គល ដៃល បាន ហ៊មុពទ័្ធ ដ ី
ទាំង៥១ហិកតា នៃះ  គឺឈ្មោះ  ថាំង រិទ្ធី  
ដៃល តៃូវបាន ស្គាល់ ថា  ជា មន្តៃី ប៉ូលិស  
មាន អំណាច ក្នុង ខៃត្ត ចំនួន ៣ គឺ ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិ រី រតនគិរី និង ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង។

លោក បន្តថា ដបំងូ ឡើយបគុ្គល របូ នៃះ  

និង បក្ខពួក បានឈូស ឆយដី ដោយ 
ធ្វើការ ហ៊ុមព័ទ្ធ ពៃំ លើ ផ្ទៃដី បៃមាណ 
៥១ហិកតា  នៅ ឆ្នាំ២០២០។  កៃយពី 
ឃើញ សកម្មភាព ទាំងនៃះ  សហគមន៍ 
ក៏បាន ធ្វើការ ហាមឃាត់ និង បានដាក់- 
ពាកៃយបណ្តឹង ទៅ តុលា ការ ខៃត្ត ស្នើ ឱៃយ 
ផ្អាក សកម្មភាព ឈូស ឆយ  ដើមៃបី 
ស្វៃងរក ពី ភាពតៃឹមតៃូវ នៃ ការកាន់កាប់ 
ដី និង រំលោភ លើដី សហគមន៍ នៃះ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«គៃ ឈូស ឆយ 
តាំងពី ឆ្នាំ២០២០ ហើយ កៃយ មក  
កាលពី ថ្ងៃទី២៨  កុម្ភៈ ពួក ខ្ញុំ បាន ចុះ- 
លៃបាត លើដ ីនៃះ  ឃើញ គៃ ចាបផ់្តើម ឈសូ- 

ឆយ ឡើង វិញ ណា។ បនា្ទាប់មក ថ្ងៃទី៤  
មីនា  ទៀត  ពួក ខ្ញុំ ទៅ ឃាត់  ហើយ អត់ 
ឈប  ់ទៃ  ហើយ បាន មៃឃុ ំថា  ឱៃយ ផ្អាក សនិ  
តៃ និយយ អ៊ីចឹង គៃ អត់ ស្តាប់ ទៃ»។

បើ តាម លោក ខា ថតុ  ដ ីសហគមន ៍ភមូ-ិ 
អណ្តងូ កៃឡងឹ  គមឺាន ជាង ១ ០០០ ហកិ តា  
ដោយ មាន ការទទួល ស្គាល់ ពី កៃសួង 
ពាកព់ន័្ធ ក្នងុការ កណំត ់ពៃ ំសហគមន ៍ក្នងុ 
ឆ្នាំ២០១៧  ខណៈដៃល សហគមន៍ នៃះ  
មាន សមាជកិ ជតិ ២០០គៃសួរ  នងិ តៃវូ- 
បាន  បង្កើត ឡើង កាលពី ឆ្នាំ២០០៧។

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិនអាច ស្វៃងរក បៃភព 
លោក ថាំង រិទ្ធី ដៃល តៃូវបាន បៃជា- 

សហគមន ៍ ចោទបៃកាន ់ ដើមៃបី បកសៃយ 
ករណី នៃះ បានទៃ  ពី មៃសិល មិញ។

លោក សៃី ថា្វាន់ តៃល  មៃឃុំ សៃន- 
មនោ រមៃយ សៃុក អូររាំង  ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី ពី  
មៃសលិមញិ បៃប ់ថា  បនា្ទាបព់ ីការ រា យការណ ៍ 
ព ីបៃជា សហគមន ៍ អពំ ីការបន្ត ការឈសូ 
ឆយ នៃះ  អាជា្ញាធរ ក ៏ចុះទៅ ផ្អាក សកម្ម-
ភាព ភា្លាមៗ នៅ កន្លៃង កើតហៃតុ។ ក្នុង 
ករណី ដៃល បុគ្គល នៃះនៅ តៃ បន្ត ឈូស 
ឆយ  លោកសៃី ថា  នឹងធ្វើលិខិត ស្នើ   
ទៅ មន្ទីរ រៀបចំ ដៃនដី  នគរូបនីយកម្ម  
សំណង់  និងសុរិយោដីខៃត្ត និង មន្ទីរ 
ពាក់ព័ន្ធ   ដើមៃបី ចុះមក ដោះសៃយ 
ជាបនា្ទាន។់ ប៉នុ្តៃ ក ៏មនិទាន ់មាន ឯកសរ 
ណា ចៃបាសល់ាស់បង្ហាញ នោះ ដៃរ  ហើយ  
លោកសៃី  ក៏ រង់ចាំ ការចុះ ពិនិតៃយ  និង ការ- 
វាស់វៃង ពី សំណាក់ មន្តៃី ជំនាញ ដូច គ្នា។

លោក សៃី បញ្ជាក់ថា ៖«យើង នឹង ស្នើ- 
ទៅ  ដើមៃបី ចុះមក វាស់  និង តៃួតពិនិតៃយ 
ជាក់ស្តៃង  ដើមៃបី ឱៃយ ដឹងថា  ប៉ះ ដី របស់ 
សហ គមន៍  ឬ ដី ដៃន ជមៃក។ ខ្ញុំ ក៏ មិន 
ទាន់ ដឹង ចៃបាស់លាស់ ដៃរ  យើង នឹង 
[ដាក់] លិខិត ឆប់ៗ នៃះ»។

ក្នុងនាម អាជា្ញាធរ ដៃនដី  លោកសៃី 
ថា្វាន់ តៃល  អះអាងថា  ការកាន់កាប់  
និង ឈូស ឆយ លើដី ទាំងនៃះ  មិនទាន់ 
ចៃបាស់លាស់ ថា  បុគ្គល នោះ មាន សិទ្ធិ 
កាន ់កាប់ សៃបចៃបាប ់ឬ យ៉ាងណា នោះទៃ  
ដោយ គៃន់តៃ ដឹងថា  បុគ្គល រូបនោះ  

បាន ធា្លាប់ ទិញ ដី ទាំង នៃះ  ពី អ្នក ភូមិ។ 
លោក សៃ ីបញ្ជាក ់ថា ៖«ខ្ញុ ំមនិដងឹ ចៃបាស ់   

ដៃរ  រឿង ដៃល បគុ្គល រទិ្ធ ិ មក ឈ ូស  ឆយ  
តៃ មាន ពលរដ្ឋ យើង បាន លក់ ឱៃយ គៃ  គឺ 
អ្នក លក់ ហ្នឹង  បងប្អូន សហគមន៍ គត់ 
ហ្នឹង។ បើ មិន អ៊ី ចឹង មិនមៃន គៃ ចៃះតៃ 
យកៗ ឯណា។ ចំពោះ ការទិញ លក់ វិញ  
ខ្ញុំ ក៏ មិន ទាន់ ឃើញ ឯកសរ អ្វី ចៃបាស់ 
ដៃរ។ ខ្ញុំ មិនទាន់ ហា៊ាន សន្និដា្ឋាន អ្វី ទៃ  
រង់ចាំ គៃ មក ចុះ [វាស់] សិន  ពៃះ ខ្ញុំក៏ 
មិនដៃល បាន ជួប បុគ្គល ឈ្មោះ [ថាំង 
រិទ្ធី] ហ្នឹង ដៃរ»។

លោក គៃើង តលុា  អ្នក បៃកឹៃសា បណា្ដាញ- 
សហគមន៍ ជនជាតិ ដើម ភាគតិច ខៃត្ត- 
មណ្ឌលគរិ ី បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិល មញិ 
ថា  ការ រលំោភ បពំាន នៃះ  គជឺា ករណ ីមយួ 
ដៃល អាង អំណាច ពៃះ អាជា្ញាធរ 
ថា្នាក់កៃម  គ្មោន អ្នកណា មា្នាក់  ហា៊ាន 
ចៃញមុខ ដោះ សៃយ  ដើមៃបី ទាមទារ ដី 
ដៃល កំពុង ឈូស ឆយ នៃះ នោះ ទៃ។ 
លោកថា ៖«នៃះ ជា ការ អាង អំណាច ជា 
ការ អួត អាងដោយ បំពាន លើ ចៃបាប»់។

អភិបាល រង ខៃត្ត  និង ជាអ្នក នាំពាកៃយ 
សលា ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី  លោក ជាក់ 
ម៉ៃងហា៊ាង  បៃប ថ់ា លោក មនិទាន ់ទទលួ-  
បាន ព័ត៌ មាន លម្អិត  ជុំវិញ ករណី នៃះ   
ទៃ។ ប៉ុន្តៃ លោក អះអាងថា  នឹង ចាត់ ឱៃយ 
កៃុមការ ងរ ចុះ សៃវជៃវ ក្នុង ពៃល - 
ខាង មុខ ៕ 

ពលរដ្ឋតវ៉ានឹងការឈូសឆាយដីដែលគែថាជាដីសហគមន៍នៅខែត្តមណ្ឌលគិរី ពីថ្ងែទី៨ មីនា។រូប គៃើង តុលា
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ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផា ក់ ស� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រើយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រើតា ,ឡា យ ស មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដ រា� , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

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

សួន  ស វា �តឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

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

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

ផន សុខជា  , 012 717 404
JESSA PIASTRO, 092 445 983

�េ � ន�េកចា យកា សេតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េកចា យកា សេត

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

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

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

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

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ សខុាភ ិបាល  
ចៃញ លិខិត ណៃនាំ ជា ថ្មី ដើមៃបី 
កៃើន រំឭក ដល់ឱសថ ស្ថាន 
ឱសថ ស្ថាន រង សៃប ចៃបាប់តៃូវ 
ចៀសវាង លក់ ឱសថ ផលិត- 
ផល បំប៉ន សុខ ភាព និង បរិក្ខា រ- 
ពៃទៃយ នៅតា មបណ្តាញ សង្គម ។

ករ បៃកស ជា ថ្ម ីនៃះ ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ពី កន្លង មក មាន គៃះឹ ស្ថាន 
មួយ ចំនួន តូច អនុ វត្ត មិន ទាន់ 
បាន តៃឹម តៃូវ នៅ ឡើយ ដោយ 
បាន ចៃក ចាយ  ឬ លក់ ឱសថ 
ផលិត ផល បំប៉ន សុខ ភាព និង 
ឧបករ ណ៍ បរិក្ខា រពៃទៃយតាម បៃព័ន្ធ 
អន ឡាញ  ផៃសារ ទំនើប ឬ បណ្តាញ 
ណិត វើក កៃពី ឱសថ ស្ថាន 
ឱសថ ស្ថាន រង សៃប ចៃបាប់។ 
   លិខិត ដៃល ចុះ ហត្ថ លៃខា 
ដោយ  រដ្ឋ លៃខាធិ ករ កៃសួង 
សុខា ភិបាល លោក សៃី ឱ 
វណ្ណឌ ីន  ដៃល បាន ចៃញ ផៃសាយ 
ជា ស ធារ ណៈ  លើ ទំព័រ ហ្វៃ ស- 
ប៊ុករ បស់ កៃសួង  ពី មៃសិល មិញ 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  មាន គៃឹះ ស្ថាន 
ភាគ ចៃើន  បាន អនុវត្ត តៃឹម តៃូវ 
សៃប តាម លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិ- 
យុត្ត  ដៃល មាន ជា ធរមាន ក្នុង 
ករ បៃកប អាជីវកម្ម របស់ ខ្លួន 
ទាក់ ទង នឹង ករ លក់ ឱសថ 

ផលិត ផល បំប៉ន សុខ ភាព និង 
ឧប ករណ៍ បរិក្ខា រពៃ ទៃយ។  

ប៉ុន្តៃ លិខិត នោះ បាន បញ្ជា ក់ 
ថា ដោយសរ នៅមា ន គៃះឹ ស្ថាន 
បន្ត អនវុត្ត មនិ បាន តៃ ឹមតៃវូ  ទើប 
កៃសួង ចៃញ លិខិត នៃះ ជា ថ្មី 
ដើមៃបី អនុវ ត្ត វិធាន ករ ណៃនាំ 
របស់ កៃសួង ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌី ន បាន 
ណៃនំា ថា គៃះឹ ស្ថាន តៃ ូវតៃ ចៃក- 
ចាយ ឱសថ ផលិត ផល បំប៉ន 
សុខ ភាព នងិ ឧបក រណ ៍បរកិ្ខារ- 
ពៃទៃយ ដៃល មាន ទិដ្ឋា ករ  ឬ ប ញ្ជ-ិ 
ក ដោយ មាន បិទ លតា ប តៃ 
តៃឹម តៃូវតាម ករ ណៃនាំ  របស់ 
កៃសួងសុ ខាភិបាល  ទៅ ឱៃយ ឱ- 
សថ ស្ថាន ណ ដៃល មាន ចៃបាប់ 
អនុញ្ញាត តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

បន្ថៃម ពីនៃះ លោក សៃី បាន 
លើក ឡើងថា  គៃះឹស្ថា ន  មិន តៃវូ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ឱសថ ផលិត ផល- 
បំប៉ន សុខភា ព  និង ឧបក រណ៍ 
បរិក្ខា រពៃទៃយ តាម គៃប់ រូបភាព 
ដោយ គ្មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត ពី កៃ- 
សួង សុខាភិ បាល  នោះទៃ  ហើយ 
ក៏  មិន តៃូវ ផៃសព្វផៃសា យ តាម   អន- 
ឡាញ គៃប់ បៃភៃទ ដៃរ ។

 លោក សៃី បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«អភិ បា លនៃ គណៈ អភិបា ល- 
រាជ ធានី  ខៃត្ត តៃូវ ណៃនាំ ដល់ 
បៃធាន មន្ទរី សុខា ភិបា ល រាជ ធានី 
ខៃត្ត ផៃសព្វ ផៃសាយ  និង ណៃនាំ ឱៃយ 
បាន ទូលំ ទូលា យ ដល់ ឱសថ- 
ស្ថា ន  ឱស ថស្ថា ន រង ផៃសារ ទនំើប  
និង ទីតំាង លក់ ឱសថ ផលិត ផល- 
បំប៉ន សុខ ភាព  និង ឧបក រណ៍ 

បរិក្ខា រពៃទៃយ គ្មាន ចៃបាប់ ទាំង- 
អស។់តៃវូ ចាតវ់ធិានករ ឱៃយ បាន 
តឹងរុឹង តាមចៃបាប់ ចំពោះ ទីតាំង 
ទាំង ឡាយ  ណ ដៃល នៅ បន្ត 
លក ់ផលិត ផល ខាង  លើ ដោ យ 
គ្មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត »។ 

កៃ  ពីនៃះ លោ កសៃ ី ឱ វណ្ណ-
ឌី ន ក៏បាន ពៃមាន ដៃរថា កៃសួង 
សុ ខាភ ិបាល នងឹ ចាតវ់ ិធាន ករ  
តឹង រុឹង ទៅតា ម  ផ្លូ វចៃបា ប់ ចំ ពោះ 
គៃឹះ ស្ថាន ទាងំ ឡាយ ណ ដៃ ល 
មិន បាន  អនុវ ត្តតាម សៃចក្តី- 
ណៃនាំ នៃះ ។ 

អនុលោ ម តាម ចៃបាប់ ស្តីពី 
ករគៃ ប់គៃ ង ឱសថ កៃសួងសុខា- 
ភិបាល បញ្ជា ក់ថា ករលក់  
ឱ សថ ឧប ករណ៍បរិក្ខារ ពៃទៃយ 
និង បៃតិបត្តិករ តៃូវមា ន លៃខ 
បញ្ជកិ ពី កៃសួង សុខា ភិបា ល ហើយ  
តមៃូវ ឱៃយ ល ក់ នៅ តាម ឱសថ-
ស្ថា ន ន ិង ឱសថ ស្ថាន  រង  សៃប- 
ចៃបាប់  គឺ មិន អនុ ញ្ញាត ឱៃយ លក់ 
តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ ឡើយ ។

លោក  ហៃ ន ភារៈ វៃជ្ជបណ្ឌតិ 
ផ្នៃក ផ្លូវ ដង្ហើម ដៃល មាន បទ- 
ពិសោធ ជាង ២០ ឆ្នាំ ធា្លា ប់ បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា ឱសថ  និង 
សមា្ភារ ទំាង នោះ អាច លក់ នៅតាម  
ឱសថ ស្ថាន  នងិ ឱសថ ស្ថាន រង 
សៃប ចៃបាប ់ប៉ណុ្ណោះ ពៃះ របស ់
ទាំងនៃះ  មា ន គៃះថា្នា ក់ ដល់ 

សុខ ភាព បៃសិ នបើ  មិ នបា ន 
ពិនិតៃយ តៃឹមតៃូ វ។  

ទោះ យ៉ាងណ  លោក ហៃ ន 
ភារៈ បានបញ្ជាក់ ថា នៃះ មិន- 
មៃន  ឱៃយ តៃ ផលិត ផល បង្ហោះ 
លក់ លើ អន ឡាញ សុទ្ធតៃ គ្មាន 
គុណ ភាព នោះទៃ  ពៃះ មាន 
ផលិត ផល មួយ ចំនួន តៃូវ បាន 
ទទួល ស្គាល់ តៃឹ មតៃូ វ និង មាន 
គណុ ភាពល្អ ផង ដៃរ  ហើយ បង្ក 
ភា ពងាយ សៃួល ដល់ ពលរ ដ្ឋ។

សមៃប់ លោក ហៃន ភារៈ 
យល់ថា ៖ «អ្នក លក់  អន ឡាញ 
តៃវូ ដងឹ ថា ផ ល ិតផល របស ់ខ្លនួ 
លក ់ហ្នងឹ  បានបៃក ស ពន្ធ  នងិ 
បញ្ជកិ តៃមឹ តៃវូ ឬ អត់?ផលិ ត- 
ផល ទាំង អស់ ហ្នឹង  ក៏ អាច ទិញ 
នៅតាម ស ហគៃស  របស់ រដ្ឋ  
ឬ សហគៃស  ដៃល ទទលួ បាន 
សិទ្ធិ ពីរ ដ្ឋ ដូច ជា អាល់កុល  អី  
អ៊ីចឹ ង  ដោយ រកៃសាទុក នូវ វិក្ក យ- 
បតៃ  ដើម  ដើមៃប ីបញ្ជាក ់ព ីបៃភព 
ដើម ថា ទិញ ពី កន្លៃង ណ? 
ករធ្វើ ដូច្នៃះ គឺ បង្ក ភាពងាយ- 
សៃួល  ដល់ យើង អ្នក លក់ អន- 
ឡាញ។ យើង អាច ពនិតិៃយមើ ល 
ខ្លួនឯ ង ក្នុងក រណី ដៃល យើង 
លក់ ខុស ចៃបាប់  បើ គៃ មិន ចាប់ 
ទៃ គឺ ទទួល បៃក់ ចំណៃ ញ ទៅ 
ប៉នុ្តៃបើ គៃ ចាប ់ នងឹ ទទលួ ទោស 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ ហើយ» ៕

គឹម  សារុំ 

ភ្នពំេញៈនគរ បាល ខ ណ្ឌជៃយ-  
ចងា្វា រ កំពុ ង   រៀប ចំ បញ្ជ ូន ក្មៃ ងទំនើង  
២នាក់ ទៅ ស លា ដំបូ ងរា ជធានី  
ភ្ន ំពៃញ  នៅថ្ងៃ នៃះ  បនា្ទា បព់ ីចាប ់
ខ្លួន  ពី ថ្ងៃ ទី ៨  មីនា  នៅ សងា្កាត់ 
ជៃយ ចងា្វារ  ពាក ់ពន័្ធ ក រ ណជីិះ 
ម៉ូតូទៅ ទះ កៃបាល បុរស បរទៃស 
មា្នាក់ រួច យក រូប ភាព ទៅ បង្ហោះ 
លើ ហ្វៃស ប៊ុក  ជា ទង្វើ ដៃល អ្ន ក- 
ចៃបាប់ ថា  អាច បៃ ឈម ទោ ស ពី 
១ឆ្នាំ ទៅ ៣ ឆ្នាំ  បើ អំពើ នោះ ធ្វើ 
ឡើ ង ដោ យចៃ ត នា ។ 

លោក  ឯក  សៃ រើវុធ  អធិ ករ រង 
នគរ បាល ខណ្ឌ ជៃយ ចងា្វារ ឱៃយ 
ដងឹ ព ីមៃសលិ មញិ ថា  ជន សងៃសយ័ 
ឈ្មាះ លឹម  ហុង ឡៃង  អាយុ 
១៨ ឆ្នា ំ នងិ ឈ្មាះ  រទិ្ធ  ចាន ់តារា  
អាយុ១ ៧ឆ្នាំ   គឺ សមត្ថ កិ ច្ច 
លោក គៃងប ញ្ជនូ បន្តទៅសលា - 
ដំ បូងរាជ ធានី ភ្នំពៃញ នៅថ្ងៃ  
ទ ី១០ មនីា នៃះ ។ ប៉នុ្តៃ នៃះ គៃន-់ 
តៃ ជា ករ គៃង ទៃ  ពៃះ សំណំុ- 
រឿ ង នៅថ្ងៃ នៃះ(ថ្ងៃទី៩មីនា)
កំពុ ងប ន្ត ចាត់ ករ  នៅ អធិ ករ- 
ដ្ឋាន នគ របាល ខណ្ឌ នៅឡើ យ  ។  

    លោក ថ្លៃង ថា៖ «រឿង នៃះ 
យើ ង  តៃូវ តៃប ញ្ជូន ជនស ងៃស័យ 
ទៅតុលា ក រ ហើយ  ប៉ុន្តៃយើ ង 
កំ ពុងតៃ ធ្វើក រមិ នទា ន់ បញ្ច ប់ 
ក រងា រ ។   យើ ងគៃង  បញ្ជូន 
ពកួ គៃ ទៅ តលុាក រ នៅថ្ងៃ ស្អៃក 
នៃះ ( ថ្ងៃទី១០ មីនា)  បើ យើង 
រៀបចំ ឯក សរ ចប់  » ។

លោក  ចាន ់ ប៊នុ ធឿន   នាយ- 
ន គរ បាល បុ៉ស្តិ៍ សងា្កាត់ ជៃយ - 
ច ងា្វារ បាន បៃប់ ភ្នំពៃ ញប៉ុ ស្តិ៍ថា  
ជន សងៃស័ យ ឈ្មាះ  លឹម  ហុង- 
ឡៃង  គឺ ជា សិសៃស ថា្នាក់ ទី១១ 
រស់ នៅ ផ្ទះជួ ល ក្នងុ ភូមិ កៀន ឃ្លាងំ  
សងា្កាត ់-ខណ្ឌ ជៃយច ងា្វារ ។រើឯ 
ឈ្មាះ  រិទ្ធ  ចាន់ តារា   គ្មាន មុខ រ បរ  
ពតិ បៃ កដ  ស្នាកន់ៅ   បន្ទប ់ជ ួល 
នៅ ភូមិ ១  សងា្កាត់ - ខណ្ឌ ជៃយ- 
ចងា្វា រ  រាជ ធា នីភ្នំ ពៃ ញ  ។ 

 លោក  បន្ត ថា  កៃយទ ទួល 
បញ្ជាលោ ក អធិក រន គ រ បាល 
ខ ណ្ឌជៃ យច ងា្វា រ  តាម រយៈ វិទៃយ-ុ 
ទាក់ ទង   និង កំណ ត់អត្ត សញ្ញា ណ 
បាន តាម រយៈ ហ្វៃស បុ៊ក មក   
លោក ក៏បា នចា ត់ កមា្លាំង នគ រ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ ចុះសៃ វជៃ វ  រហូត 
ចាប់ បាន  ជន សងៃស័ យតៃ ម្ត ង  ។  

លោក បានថ្លៃ ងថា ៖   «ជន- 
សងៃស័ យ ទំាង២នា ក់ នោះសម  ត្ថ- 
កិ ច្ចខ្ញុំ បាន បញ្ជនូ បន្ត ទៅ អធិក រ- 
ដ្ឋា ន នគរបាល ខណ្ឌជៃ យ- 
ចងា្វា រ  ចាត់ ករ បន្ត ។ ចំពោះ នីតិ- 
វិធី ឬ ចំណត់ ករ បន្ត យ៉ាង ណ 
ទៀ ត នោះ  ជា  សមត្ថ កិច្ច នគ រ- 
បាល ខណ្ឌ »។

លោក  ចាន់  បុ៊ន ធឿន  បញ្ជាក ់
បៃប ់តាមច ម្លើយ របស ់កៃមុ ជន- 
សងៃស័យថា   មុន បង្កហៃ តុ  ពកួគៃ 
បាន នាំគ្នា  ផឹក សៃបៀ រ  រហូត 
សៃវងឹ ។បនា្ទាប ់មក ពកួគៃ កប៏ាន 
ជិះ ម៉ូតូ ១គៃឿ ង ចៃញ ពីកន្លៃង 
ផឹក សុី  ដោយ មាន ឈ្មាះ  លឹម 
ហងុឡៃ ង  ជាអ្ន ក ឌបុ  ឈ្មាះ រទិ្ធ  
ចាន់ តារា ។ ចៃដ នៃយនៅពៃ ល 
កំពុង ជិះ ម៉ូតូ ឌុ បគ្នា នោះ ក៏ 
ឃើញ បុរសប រទៃសមា្នា ក់ដៃ ល 
មាន កៃបាល កោរ តៃង ល កំពុង 
ជិះកង់ សៃបទិ ស គ្នាក្នុ ង ភូមិ - 
ស សៃ្ត  ស ងា្កាត់ ជៃយច ងា្វារ ។ 
ពៃល នោះឈ្មាះ  លឹម   ហុងឡៃ ង 
បាន ជិះម៉ ូតទូៅ អៃ បកៃបៃ រ បរុ ស- 
ប រ ទៃស នោះ  ហើយ ឈ្មាះ  រិទ្ធ 
ចាន់តា រា   ក៏បានទះ កៃបា ល បុរ ស 
នោះ  ពី កៃយ មួ យទំ ហឹ ង ហើយ  

គ្នី គ្នាពួក គៃ២- ៣នាក់ ទៀ ត  ចាំ 
ថ តសក  ម្មភាព និងនាំ គ្នា សើច 
រួច ជិះគៃ ច ខ្លួន បាត់  ។ 

លោក  ប៊ុន ធឿន  បាន បៃប់ 
តាម សម្តីជ នស ងៃស័យ ទៀ តថា 
កៃយ ម កពួកគៃ ក៏បាន យក 
រូបភាព  ទះកៃបាល ជ នបរទៃ ស 
នៃះ  ទៅ បង្ហោះ តាម TikTok នងិ 
តាម ហ្វៃសប៊ ុក  រហតូ សមត្ថ កចិ្ច 
សៃវ ជៃវ ចាប់ខ្លួ ន ពួក គៃទាំង 
២នាក់ នោះតៃម្ត ង  ។ 

 លោក  មៃធា វើ  យុង   ផា និត 

អនុ បៃ ធាន នាយ កដ្ឋាន ករពារ- 
ក្តី ជ នកៃី កៃ នៃ គណៈមៃ ធាវើ  នៃ 
ពៃះរា ជា ណច កៃ កម្ពុជា បាន 
ថ្លៃង ក ល ពីមៃសិ ល មិ ញ ថា ក រ- 
ណីនៃះ ពាក់ព័ ន្ធ នឹ ង ក របៃើ អំ- 
ពើ ហិ ងៃសា   ហើយ បើ យោ ងតា ម 
មា តៃ ២១៧ នៃកៃ ម ពៃ ហ្ម ទណ្ឌ 
បៃសិ ន បើក រ បៃពៃឹ ត្ត នោះ ធ្វើ- 
ឡើ ងដោ យចៃត នា  តៃូវ ផ្តនា្ទា- 
ទោស ដក់ ពន្ធ នាគ រពី១ឆ្នាទំៅ  
៣ឆ្នា ំន ិងពនិយ័ បៃកព់ ី២លាន 
ទៅ៦ លានរៀ ល៕ 

ក្រសួងរំឭកជាថ្ម ីឱ្រយចៀសវាងលក់ឱសថ និងបរិក្ខារព្រទ្រយតាមអនឡាញ

សមត្ថកិច្ចកំពុងរៀបចំបញ្ជនូជនសង្រស័យ២នាក់ទៅតុលាកររឿងទះក្របាលជនបរទ្រស

លោកសេ ីឱ វណ្ណឌីន នៅក្នងុសន្នសីិទកាសេតកន្លងមក  ។ រូបថត ហុង មិនា

ជនសងេស័យ២នាក់ កេយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួបាន។ រូបថត ប៉ូលិស
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,700 16,540 16,760 16,500

2 GTI 3,400 3,400 3,400 3,350

3 PAS 12,880 12,900 12,980 12,880

4 PEPC 2,900 2,870 2,940 2,870

5 PPAP 12,240 12,300 12,340 12,220

6 PPSP 1,610 1,590 1,610 1,590

7 PWSA 6,220 6,300 6,320 6,200

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៩ី ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ការចរចាកិច្ច ព្ម ព្ៀងជាមួយ EAEU កំពុង មាន ពន្លជឺា បណ្តើរៗ
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ ៈ កម្ពជុា ទនំង មាន លទ្ធភាព 
ចេើន នៅ ក្នងុការ បង្កើត កចិ្ច ពេម ពេៀង 
ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីជាមយួ នងឹ សហ ភាព 
សេដ្ឋកចិ្ច អរឺ៉បុ -អាសុ ី(EAEU) សេប- 
ពេល  ការ   ចរចា កចិ្ច ពេម ពេៀង នេះ  បាន 
បង្ហាញ សញ្ញា វិជ្ជ មាន  បណ្តើរៗ។  នេះ  
បើ  យោងតាម  លោក សា៊ាង ថេ អ្នកនំា-  
ពាកេយ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម ។

EAEU ជា សហព័ន្ធ សេដ្ឋកិច្ច ដេល 
តណំាង ឱេយ ប្លកុ បេទេស ចនំនួ  ៥ រមួមាន 
រសុេសុ ីអាមេន ីបេឡារសុ កាហេសាកស់ា្ថាន 
នងិ កៀហេសុសីុសីា្ថាន ដេល មាន បេជាជន  
សរុប ជាង  ១៨៤,៥៧  លាន នាក់  ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២០ និង មាន ផលិត ផល  ក្នុង- 
សេុក GDP សរុប រួមគ្នា បេមាណ  
៤,៧៧៨ ពាន់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

លោក សា៊ាង ថេ បាន បេប់  ភ្នពំេញ -  
ប៉ុស្តិ៍  ថា បនា្ទាប់ ពី បញ្ចប់ ការ ចរចា កិច្ច- 
ពេម  ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីជាមយួបេ-
ទេស   ចិន និង កូរ៉េ ខាងតេបូង  កេុម ចរចា   
អន្តរ កេសងួ កម្ពជុា កពំងុ    បន្តការ ចរចា 
ជាមយួ   EAEU ក្នងុ ចណំោម ការ ចរចា 
ជាមយួ បណា្តា បេទេស មយួចនំនួ ទៀត  

រួម មាន អាមេរិក  អង់គ្លេស ជប៉ុន  
ម៉ុងហ្គោលី និង ឥណា្ឌា។ 

លោក និយាយថា៖ «យើង  មិ ន ទាន់ 
អាច វាយ តម្លេ ថា   បេទេស ណា នឹង មាន 
លទ្ធភាព មុន គេ ទេ ពេះ   បើ កេុម ណា 
រ ក  ឃើញ ថា  វា នឹង  ផ្តល់ ផល ចំណេញ  
កេមុ នោះ នងឹ រាយការណ ៍ ដើមេប ី  សុ ំការ- 
សមេ ចពី  រដ្ឋាភិបាល  (បេទេស ទាំង  
សង  ខាង  )  ដើមេបី បើក ការ ចរចា »។ 

 កម្ពុជា  និង កូរ៉េ ខាង តេបូង កាលពី ថ្ងេ- 
ទ៣ី ខេ កមុ្ភៈ  ឆ្នា២ំ០២១ បាន ឯកភាព 
គ្នា បញ្ចប់ កិច្ច ចរចា កិច្ចពេម ពេៀង ពា-
ណិ ជ្ជកម្ម សេរី ទ្វេ ភាគី (CKFTA)
ដោយ រំពឹង ថា  នឹង  ចុះ ហត្ថ លេខានៅ 
ពាក់ កណា្តាល ឆ្នាំនេះ  ខណៈ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង ពាណ ិជ្ជ កម្ម សេរ ី កម្ពជុា -ចនិ  នងឹ 
អនុវត្ត ជា ធរមាន នៅ ឆ្នាំនេះ ដោយ រង់- 
ចំា ការ អនុម័ត ពី រដ្ឋ សភា នេភាគី ទំាង ២    
តេ ប៉ុណោ្ណោះ ។ 

រដ្ឋមន្តេី កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម លោក 
បា៉ាន សូរស័ក្តិ ក្នុង កម្មវិធី បញ្ចប់ កិច្ច- 
ពេមពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ី កម្ពជុា-ករូ៉េ 
កាល ព ីខេមនុ បាន នយិាយ  ថា ពេល- 
នេះ  កម្ពុជា កំពុង ជំរុញ ការសិកេសា ដើមេបី 
ឈាន ទៅ  ការបង្កើត កិច្ចពេម ពេៀង  

ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីជាមយួ បេទេស មយួ- 
ចំនួន រួមទាំង EAEU ។

លោក ថ្លេងថា ៖ « យើង បាន ជបួ ចរចា  
ជាមួយ បេទេស ខ្លះៗ ហើយពី ការរៀប ចំ    
ឱេយមាន កចិ្ចពេមពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ី។ 
យើង មាន ឆន្ទៈ ចង់ បើក ទីផេសារ កម្ពុជា 
ឱេយបាន ទូលំទូលាយ ជូន បេជា ពលរដ្ឋ 
យើង ដើមេបី អាច នាំចេញ ផលិត ផល 

និង ដើមេបី ធ្វើឱេយមាន តុលេយភាព ជញ្ជីង- 
ពាណិជ្ជកម្ម ដូច្នេះ យើង បេឹង បេង  
ទាំងអស់ គ្នា ដើមេបីឱេយ សមេច បាន  
លទ្ធផល ល្អ »។

លោក លមឹ ហេង អនបុេធាន សភា- 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា    កាលព ីខេ មនុ បាន 
និយាយ ថា EAEU ជា កេុម បេទេស 
មាន បេជាជន ចេើន នងិ មាន សេដ្ឋកចិ្ច 

រកីចមេើន ហេតនុេះ វាជា ទផីេសារ គោល- 
ដៅ  ដ៏សំខាន់ សមេប់ ទំនិញ កម្ពុជា 
ដេល តេូវខិតខំ ចាប់ យក ចំណេក 
ទីផេសារ នេះ ឱេយបាន ចេើន បន្ថេមទៀត ។ 

ផលតិផល ដេល កម្ពជុា នា ំចេញទៅ 
EAEU មាន ភាគចេើន ជា ផលិតផល 
កសិកម្ម និង វាយនភណ្ឌ ចំណេក 
ផលិត ផល នាំ ពី EAEU មាន គេឿង- 
មា៉ាសុីន តេក់ទ័រ និង គេឿងបនា្លាស់ 
យាន យន្ត កសកិម្ម ។ នេះបើ តាមលោក 
លឹម ហេង។

ទនិ្ននយ័ កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម បង្ហាញ 
ថា ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០២០ ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា 
នងិ EAEU មានតម្លេ សរបុ ៦៧,៣៧ 
លាន ដុលា្លារ កើនឡើង ១៨,២២  ភាគ- 
រយ បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ ដេលមាន 
៥៦,៩៨  លាន ដុលា្លារ ។ 

ទិន្នន័យ  ឱេយ ដឹងទៀតថា ក្នុង  នោះ 
កម្ពជុាបាន នា ំចេញ ក្នងុ តម្លេ ៥២,១៩  
លាន ដុលា្លារ  កើន ០,៧៣  ភាគរយ ពី 
ចំនួន ៥១,៨១  លាន ដុលា្លារ កាលព ី
ឆ្នាំ  ២០១៩ ខណៈ ការនាំ  ពី EAEU 
មក  កម្ពុជា  មាន តម្លេ ១៥,១៨  លាន  
ដលុា្លារ  កើនឡើង ១៩៣,៥៧ ភាគរយ 
ពី ចំនួន ៥,១៧  លាន ដុលា្លារ ៕LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញ ៈ  កេមុហ៊នុ Asia Green 
Biotechnology Corp. (AGB) 
នងិ  វទិេយាសា្ថាន ជាតកិស ិកម្ម ពេក-
លៀប នៅទី កេុង ភ្នំពេញ បាន 
ចុះ អនុសេសរ ណៈនេ ការយោគ-
យលគ់្នា(MoU)ដើមេប ីសហការ  
ក្នុងការ  អនុវត្ត ផេន ការអភិវឌេឍន៍ 
អាជវីកម្ម ដេលជាបទ់ាកទ់ង នងឹ 
ការវាយ តម្លេ  និងការអនុវត្ត 
បច្ចេកទេស  ផលតិ គេបព់ជូ នងិ  
ការដដំុះ ដេល ជាបទ់ាក ់ទង នងឹ  
ដណំាកំេចៅ នងិដណំា ំផេសេងទៀត  
ជាមយួនងឹការបេើបេស ់ជា ឱសថ   
និងអត្ថបេយោជន៍ ផេសេងទៀត ។  

កេមុ ហ៊នុ  AGB បាន បេកាស 

ថា ការសមេចបាន MoU នេះ 
តេវូបានធ្វើឡើង កាល ពថី្ងេទ ី៨ 
ខេ មីនា ក្នុងការ បន្ត ការអនុវត្ត  
នូវផេន ការ អាជីវ កម្ម របស់ខ្លួន  
នៅ  តំបន់អាសុី អាគ្នេយ៍ ជាមួយ  
នងឹការ អនវុត្ត  MoUនេះ ដោយ 
លើកឡើងថា  វិទេយាសា្ថានជាតិ 
កសិកម្ម  ពេកលៀប នឹងដើរ 
តនួាទ ីឈានមខុគេ  ក្នងុការ សេវ-
ជេវ  និង ការអភិវឌេឍ ពូជកេចៅ  
នងិ ពជូ ផេសេងទៀត ដេល បេើបេស ់ 
គេប់ពូជ ជាមរតកកម្ពុជា  និង 
ពូជផេសេងៗទៀត ដេល បាន ផ្ដល់  
ដោយ កេុម ហ៊ុន AGB និង ដេគូ 
នានា ដើមេប ីទទ ួល បាន ពជូ សមរមេយ   
ដេលតេូវ បាន បេើបេស់  សមេប់  
ជវីឥន្ធនៈ អាហារ  ជនំយួសខុភាព   

និងគោល បំណង វេជ្ជសាស្ដេ ។   
កេុមហ៊ុន បាន ឱេយ ដឹងថា ៖«  ដេ- 

គូជាចេើន មាន បំណង  សិកេសា 
បេព័ន្ធ   និង បច្ចេកទេស ដំដុះ 
សមេប ់ការ ផលតិ  នងិ ការ បេើ-
បេស ់កេចៅ នៅក្នងុ ឧសេសាហកម្ម  
នៅ កម្ពុជា  ដោយ មាន គោល- 
បំណង  អនុវត្ត ចំណេះដឹង ដេល 
ទទលួ បាន ដោយ ផ្ទាល ់ ក្នងុ ការ 
អនុវត្ត កសិកម្ម បច្ចុបេបន្ន  ដេល 
បាន បេើបេស់ នៅកម្ពុជា»។ 

 លោក David Pinkman 
អគ្គនាយក កេមុហ៊នុ AGB បាន  
ឱេយ ដឹងថា ការ អនុវត្ត កិច្ចពេម- 
ពេៀងជាមយួ  សាលាពេក លៀប  
គ ឺជហំាន ដស៏ខំាន ់មយួ ឆ្ពោះ ទៅ   
មុខ  សមេប់  ជីវ បច្ចេកវិទេយា អាសុី 

បេតង   ខណៈដេល កេុមហ៊ុន 
កពំងុធ្វើ ឱេយ សមេច នវូ ការ បង្កើត  
កម្មវធិ ីសេវជេវ  នងិ ការ អភវិឌេឍ 
បេកប ដោយ បេសិទ្ធ ភាព នៅ  
កម្ពុជា  ចាប់ ពី ការ បញ្ចប់ការ- 
បោះផេសាយ   លក់មូល បតេកម្ម- 
សិទ្ធិ លើក ដំបូង  ជា សាធារណៈ 
(IPO) របស់ កេុមហ៊ុន ។

លោក  David បន្ត ៖« ជាមួយ 
ជំហាន ដេល តេូវ បាន បំពេញ 
បន្ថេម តាមរយៈ ការ ពភិាកេសាបន្ត  
បាន គទំេ ដោយ កេមុហ៊នុ  ជាមយួ   
អាជា្ញាធរ ពាកព់ន័្ធ នានា នៅ  កម្ពជុា   
យើង នងឹ ចាប ់ផ្ដើម  ផ្តចួ ផ្ដើម ការ- 
បេើបេស ់ នងិ ការ វាយ តម្លេ ពជូ 
មយួ ចនំនួ នេ ដណំា ំកេចៅ  ដេល  
អាច តេសួតេយ ផ្លវូ សមេប ់ការ 

បង្កើត កសិ កម្មថ្មី និង សំខាន់  
ហើយ ជាបទ់ាក ់ទង នងឹ  ឧសេសាហ-
កម្ម កេច្នេ នៅ ក្នុង តំបន់ »។  

លោក លើក ឡើងថា ៖ « ពិត- 
ហើយ  យើង រីករាយនិង រំភើប 
ដេល បានរ កឃើញ ដេគ ូ សេវជេវ  
ថ្មី មួយ ជាមួយ វិទេយាសា្ថាន  នេះ   
ខណៈ ដេល  វិទេយាសា្ថាន នេះ រកេសា 
ការជំរុញ ទឹក ចិត្ត សេដៀង គ្នា 
សមេប់ ការ អភិវឌេឍ ឧសេសាហ-
កម្ម កេចៅ ឱេយ  រីក ចមេើន និង ជា 
វជិ្ជមាន នៅកម្ពជុា ។ ជាមយួ នងឹ  
សមត្ថភាព បចេ្ចក ទេស និង 
ភាព ជាក់ស្ដេង នេ កេុម របស់ 
យើង រៀង ៗ ខ្លួន  មិន គេន់តេ 
ការ បពំេញ បន្ថេម ឱេយ គ្នា ប៉ណុោ្ណោះ 
ទេ ប៉នុ្តេ ថេម ទាងំ ផ្ដល ់មលូដ្ឋាន 

ដរ៏ងឹ មា ំសមេប ់កម្មវធិ ីសេវជេវ  
នងិ អភវិឌេឍន ៍ដេល ផ្ដោត សខំាន ់
លើ ដំណាំ កេចៅ ។    យើង ទន្ទឹង 
រង់ ចាំ ក្នុង ការ ធ្វើ ទំនាក់ ទំនង 
អាជីវ កម្ម   រយៈពេល វេង  និង 
បេកប ដោយ ផ្លេផ្កា  ជាមួយ 
វិទេយាសា្ថាន នេះ»។ 

ជំហាន បនា្ទាប់  ភាគីពាក់ព័ន្ធ 
នឹង កំណត់ លើការ កមេិត ថវិកា  
ការ បង្កើត ការ សេវជេវ និង 
ពិធីសារ  ដេល ជាប់ទាក់ ទង  និង  
ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ នាយក-
ដ្ឋាន របស ់រដ្ឋា ភបិាល ផេសេង ទៀត  
សមេប ់ធាត ុចលូ  លើ ដណំើរការ  
នេះ។ វទិេយាសា្ថានជាតិ ពេកលៀប  
ចូលរួម  ក្នុង សកម្មភាព សេវជេវ   
អភិវឌេឍ ន៍ និង បេតិបត្តិការ    ៕  LA

ម៉ាសីុន  លើក ទូកុងតឺន័រ ចេញ ពី រថយន្ត ដើមេបី   ដាក់ លើ កប៉ាល់ នំា ទៅ កេ បេទេស។ ជីវ័ន

AGB ដាក់ ផ្នការ អភិវឌ្ឍន៍ដំណំា ក្ចៅសហការ ជាមួយ វិទ្យាស្ថានជាតិ កសិកម្ម ព្កលៀប



ទីក្រុងហូជីមិញៈ វៀតណាម 
សម្្លឹងឃើញ ឱកាស នាំ ចេញ 
គេឿង  សង្ហារិម   និង ផលិត ផល 
ធ្វើ ព ីឈើ ទៅកាន ់ទផីេសារ អាមេរកិ   
នៅឆ្នា ំនេះ ពេល ដេល បេជាជន 
អាមេរិក  ជាចេើន បន្ត ធ្វើ ការងរ 
ពី ផ្ទះ  ចំពេល វិបត្តិកូវីដ ១៩។ 

លោក Nguyen Hoai Bao 
សមាជិក   បេតិបត្តិ នេ  សមាគម   
ឧសេសាហកម្ម  សបិេបកម្ម  នងិ គេឿង-  
ឈើ នេ  ទកីេងុ ហជូមីញិ  (HAWA) 
បាន នយិាយ ថា  ចណំលូ ព ីការ- 
នា ំចេញ ផលតិ ផល កេច្នេ ព ីឈើ 
សរបុ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  មានរហតូ 
ដល ់ ជាង ១៣ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
កើន ឡើង ជាង ១៦ ភាគរយ ធៀប   
ឆ្នាំ ២០១៩ បើទោះ បី  ជា ការ- 
រីករាល ដាល ជំងឺ ផ្ទុះ ឡើង។ 

លោក  អះអាង  ថា សហរដ្ឋ 
អាមេរិក ជាទីផេសារ សំខាន់ បំផុត 
១  សមេប ់ផលតិ ផល កេច្នេ ឈើ 
ពី បេទេស វៀតណាម។ 

លោក Thomas Russell 
ការីនិពន្ធ ជាន់ ខ្ពស់ នេ ទសេសនា- 
វដ្តី  គេឿង សង្ហារិម នៅ អាមេរិក  
បាន និយាយ ថា  ភាព បេឈម 
ផ្នេក ភស័្តភុា រទទូាងំ សកល លោក  
នាពេល បច្ចុបេបន្ន នេះ   រួម ទាំង ការ - 
ខ្វះ ខាត  នេ ទកូងុតនឺរ័ ។  ការ ខ្វះខាត  
នេះ  បាន នា ំឱេយ តមេវូ  ការ  នងិ តម្លេ 
កើន ឡើង ពេម ជាមួយ ការ អាក់- 
ខាន  ផ្នេកលំហូរ ក្នុង ផលិត កម្ម  
ដោយសារ  កេុមហ៊ុន ផលិត តេូវ 
សន្និធិ  ផលិត ផល នៅ ក្នុង ឃ្លាំង។ 

ទោះប ីយា៉ាងណា  លោក កត-់ 
សមា្គាល ់ថា  ទីផេសារ គេឿង សង្ហារមិ  
នៅ អាមេរកិ  បាន បង្ហាញ ព ីសញ្ញា  
វជិ្ជមាន  រមួ ទាងំ  តមេវូការ ផ្ទះ ចេើន   
នងិទផីេសារ គេឿងសង្ហារមិ ចេះ តេ 
កើន ឡើង។ 

ក្នុង រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ  ការ លក់ 
គេឿង សង្ហារមិ ក្នងុ ទផីេសារ អាមេរកិ   
តេូវ បាន រំពឹង ថា   នឹង មានតម្លេ 
ដល់  ចំនួន ១៤៣  ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ  មាន  កំណើន  ជិត ២៥,៥ 
ភាគរយ   ពី ឆ្នាំ ២០២០។ 

លោក Russell  និយាយ  
ថា៖« ការ រតឹបន្តងឹ  ការ ធ្វើ ដណំើរ  
នងិសេវាកមេសាន្តនងឹ ធ្វើឱេយ បេជា-
ជន នៅផ្ទះ  រយៈពេល ជា កស់្តេង 
ណាមយួ  ហើយតមេវូការ  របស ់
អ្នក បេើបេស់ នៅតេ ខ្ពស់ សមេប ់
គេឿងសង្ហារមិ និងគេឿង តុប តេង  
ផ្ទះ ជា ចេើន បេភេទ ទៀត»។ 

ផលិត ផល  ពេញ និយម មាន 
គេឿង សង្ហារិម ឈើសមេប់ ផ្ទះ 
ការយិាលយ័  នងិត ុសមេប ់បរភិោគ  
អាហារ៕ VNS-ANN/RR

BUSINESS www.postkhmer.com១០ esdækic© ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេពុធ ទី១០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១

គម្រោងសង់រោងចក្រោថាមពលពីសំរាមមិនទាន់ចាប់ផ្តើម
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំ្រញ ៈ ការ បន្ត អសូ បនា្លាយ 
ពេល នេ ការ ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ 
កវូដី ១៩បាន     ធ្វើ ឱេយ  ការ សកិេសា ព ី
លទ្ធ ភាព នេ ការ សាងសង ់រោង- 
ចកេ ផលិត អគ្គសិនី ពី សំរាម ដេ ល 
មាន អានុភាព យា៉ាង តិច  ៥០មេ-
ហា្គាវា៉ាត ់នៅ រាជធាន ីភ្នពំេញ តេវូ 
ពនេយា រពេល ។ នេះ បើ  តាម អ្នក នំា - 
ពាកេយ កេសួង រ៉េ និង ថាម ពល ។

កេសួង រ៉េ និង ថាម ពល កាល- 
ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០  បានឱេយ ដឹង 
ថា កេមុ ការងរ ជនំាញ អន្តរកេ- 
សួង កំពុង ធ្វើ ការ ងរ មួយ ចំនួន 
ដើមេប ីឈាន ទៅ ស្វេង រក ដេ គ ូមក 
វនិយិោគ លើ គមេង សាង សង ់
រោង ចកេ ផលិត អគ្គិសនី ពី ការ- 
ដតុ សរំាម  នៅ  រាជធាន ីភ្នពំេញ។ 
រោង ចកេ នេះ មិន តេឹម តេ ជួយ 
បង្កើត ថាម ពល អគ្គសិន ីសមេប ់ 
បេើ បេស់ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តេ វា 
ថេម ទាំង ជួយ កាត់ បន្ថយ បរិ-
មាណ សរំាម ដ ៏ចេើន នៅ ទលីាន 
ចាក់ សំរាម  ភ្នំពេញផង ដេរ ។

លោក វិចទ័រ ហេសូនា អ្នក នាំ - 
ពាកេយ កេសួងរ៉េ និង ថាម ពល 
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងេ ទ ី៩ ខេ មនីា ថា ផេនការ   សង ់
រោង ចកេ ផលិត អគ្គសិនី ពី សំរា ម 
នៅ ភ្នពំេញ ក្នងុ ពេល នេះ មិន ទា ន់  
មានអ្វ ីវវិឌេឍ គរួ  ឱេយ កត ់សមា្គាល ់ទេ  
បើ ធៀប ទៅ នឹង ឆ្នាំ មុន ពេះ 
ដើមេបី វិនិយោគ លើ គមេង  
បេភេទ នេះ   កម្ពុជា តេូវ ការ អ្នក- 
ជំនាញឬ កេមុហុ៊ន បរទេស ដេ ល   
មាន ជំនាញ មក ធ្វើ ការ សិកេសា  ។ 

លោក បានបន្ថេម ថា កេសងួ  មនិ 
បោះ បង់ គមេង នេះ ចោល ទេ 
គេន់ តេ ក្នុង អំឡុង ការ រីក រាល- 
ដាល កូវីដ ១៩ កេសួង មិន ផ្តោ ត 
អាទិភាព ខា្លាំង ដោយ សារ មាន 
បញ្ហា ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ អ្នក- 
បច្ចេក ទេស ពី កេ បេទេស ។

លោក ថ្លេង ថា៖  «  មក ដល់ 
ពេល នេះ យើង នៅ មិន ទាន់  
បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព សុី ជមេ អ្វី 
ទាក់ ទង នឹង ការ សាងសង់ រោង- 
ចកេ ផលតិ អគ្គសិន ីព ីសរំាម នៅ 
ឡើយ ទេ ។  ទោះ យា៉ាង ណា ឆន្ទៈ 
របស់ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក្នុង ការ - 
អភិវឌេឍ រោង ចកេ នេះ  គឺ នៅ 
ដដេលដូច មុន»។

លោក បេប់ ទៀត ថា តាមរយៈ  
កិច្ច បេជុំ របស់ គណៈ កម្មការ 
គោល នយោបាយ សេដ្ឋកចិ្ច  នងិ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដេល ដឹក នាំ ដោយ 
លោក អូន ព័ន្ធមុនី រ័ត្ន រដ្ឋមន្តេី 
កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
គគឺេ   កណំត ់យក តបំនទ់លួពេចិ 
នេ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ  សមេប់ ធ្វើ ជា 
កន្លេង សាងសង់ រោង ចកេ ដុត 
សំរាម ធ្វើ   អគ្គិសនី។  លោក បន្ត  
ថា៖ « ទីតាំង ជាក់ ស្តេង (ទួល - 
ពេិច) កេសួង សេដ្ឋកិច្ច នឹង 
ចង្អលុ បង្ហាញ ធ្វើ ជា កន្លេង ចាក់ - 
សំរាម ចុង កេយ »។ 

បើ យោង តាម លោក ហេសូនា 
កន្លង  មកក ៏មាន កេមុហ៊នុ មយួ- 
ចំនួន បាន សិកេសា ពី លទ្ធភាព 
វិនិយោគ លើ រោង ចកេ ផលិត 
អគ្គិសនី ពី ការ ដុត សំរាម នេះ 
ដេរ ប៉នុ្តេ វា តេវូ បាន គេ ទកុ ចោល 
ជា បន្ត បនា្ទាប ់ដោយ សារតេតម្លេ 

ថាម ពល អគ្គិ សនី ពី រោង ចកេ 
បេភេទ នេះ  មាន តម្លេ ខ្ពស់ ជាង 
បេភព ថាម ពល ផេសេង ទៀត ។

តមេូវ ការ បេើ បេស់ អគ្គិសនី 
នៅ កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ មាន 
ចន្លាះ ពី ១ ៧០០-១ ៨០០ 
មេហា្គាវា៉ាត់ ធា្លាក់ ចុះ ពី ១ ៩ ០ ០ -  
២ ០០០ មេហា្គាវា៉ាត់ កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩។ ចំនួន នេះ នឹង អាច 
ធា្លាក ់មក នៅ  ១  ៦០០-១ ៧០០ 
មេហា្គាវា៉ាត់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១  នេះ 
ដោយ សារ តមេូវ ការ បេើ បេស់ 
ថាម ពល ក្នងុ វសិយ័ ទេសចរណ ៍
ធា្លាក់ ចុះ យា៉ាង គំហុក ។  នេះ បើ 
តាមលោក ហេសូនា។

លោក ហេស ូនា បាន បេបទ់ៀត  
ថា បើ តាម ការពេយាករ នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ សំរាម ក្នុង រាជធានីភ្នំ-

ពេញ អាច មាន បរមិាណ ចន្លាះ 
ពី  ៣ ០០០ ទៅ ដល់  ៣ ៥០០ 
តោន ក្នងុ ១ ថ្ងេ ក្នងុ នះ បេភេទ 
សរំាម ដេល អាច យក ទៅ ដតុ ធ្វើ 
ថាម ពល អគ្គសិន ីមាន បេហេល  
៣០ ទៅ ៣៥ ភាគ រយ ។ 

លោក នាម កូពី នាយក កេមុ - 
ហ៊ុន សេវាកម្ម បរិសា្ថាន CES 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ការ យក សំរាម 
ទៅ  កេច្នេ ដើមេបី បង្កើត ជា ថាម- 
ពល អគ្គសិន ីសមេប ់បេើ បេស ់
នះ គឺ ជា ការ ល្អ ណាស់ ពេះ 
វា មិន តេមឹ តេ ជួយធ្វើ ឱេយ ការ គេប់ - 
គេង សំរាម កាន់ តេ មាន ភាព ល្អ -  
បេសើរ ជាង ពេល មុន ប៉ុណ្ណោះ 
ទេ តេ ថេម ទាងំ ជយួ កាត ់បន្ថយ 
ការ បេើ បេស់ បេង ឥន្ធនៈ ឬ ក៏ 

ធេយូង ថ្ម ដេល ប៉ះពាល់ ដល់ បរិ-
សា្ថាន  ទៀត ផង ។ 

លោក លើកឡើង   ថា៖  « យើង 
តេង   ជំរុញ  និង លើក ទឹក ចិត្ត ឱេយ 
មាន ការ ផលតិ ផលតិ ផល ដេល 
គេ បោះ បង ់ចោល ដចូ ជា សរំាម 
ទៅ   កេច្នេ   ជា បន្ត ទៀត»។

បើ   តាម លោក វិចទ័រ ហេសូនា 
បច្ចុបេបន្ន បេទេស កម្ពុជា មាន 
សមត្ថភាព អាច ផលតិ អគ្គសិន ី
បាន សរុបបេហេល  ៣ ០០០ 
មេហា្គាវា៉ាត់ ក្នុង នះ រោង ចកេ 
អគ្គសិនពី ីធេយងូថ្ម មាន បេមាណ 
៣៧-៣៨ ភាគ រយ វារី អគ្គិសនី 
៣៥ ភាគ រយ បេង  ខ្មៅ ជាង  
១០   ភាគ រយ សឡូា ៣ភាគ រយ 
និង នាំ ចូល ពី បេទេស ជិត ខាង 
បេហេល ១៥ ភាគ រយ ៕LA

ត ពីទំព័រ ១...កាល ពី ចុង ខេ កុម្ភៈ ។
លោក ជៀប សរួ អគ្គ នាយក 

នេ អគ្គ នា យក ដា្ឋាន បេង កាត នេ 
កេសងួ រ៉េ  នងិ ថាម ពល  បេបភ់្ន-ំ 
ពេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា កេមុហ៊នុ នេះ បាន  
ដំណើរ ការ អណ្តូង បូម បេង  ៤ 
បន្ថេម ទៀត ក្នុង អណ្តូងបេង 
A-01D នេ ផ្លេត ហ្វម នៅ តំបន់ 
បេង អបេសរា ក្នុង ប្លុក  A នេ 

បាសាំង ខ្មេរ បនា្ទាប់ ពី អណ្តូង ទី 
១ បាន ដំណើរ ការ កាល ពី ថ្ងេ ទី 
២៨ ខេធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។ លោក 
បន្ថេម ថា ការ ដណំើរ ការអណ្តងូ-  
បេង ទាំង ៥ នេះ   កម្ពុជា អាច 
ផលិត បេង  បាន  ៧ ៥០០ បារ៉េ ល  
ក្នងុ  ១ ថ្ងេ ។ លោក នយិា យថា៖ 
«បើ  អណ្តងូ ទំាង ៥  នេះ   ដំណើរ - 
ការ ល្អ  គេ នងឹ ធ្វើការ ខងួ អណ្តងូ  

ជា បន្ត បនា្ទាប់ ទៀតទៅ តាម ផេន - 
ការ  របស់ កេុមហ៊ុន»។ 

កាល ពី ចុង ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្តេ ី ហ៊នុ សេន  
បាន នយិាយ  ថា  តាម  ការ ពេយាករ 
របស ់លោក  ស៊យុ  សេម រដ្ឋមន្តេ ី
កេសួង រ៉េ  និង ថាមពល  កម្ពុជា 
នងឹ  ទទលួ បាន ចណំលូ ព ីឧសេសា- 
ហ កម្ម បេង  បេមាណ  ៣០លាន  
ដុលា្លារ  ក្នុង ១  ឆ្នាំ   បើ តម្លេ បេង 
អន្តរ ជាតិ ស្ថិត ក្នុង     តម្លេ ៥៥  
ដុលា្លារ  ក្នុង   ១ បារ៉េល។

លោក  ថ្លេង    ថា ៖  « តាម ការ បា៉ាន់ - 
បេមាណ  យើង នឹង ទទួល បាន 
បេមាណ ចន្លាះ ព ី ៧ ០០០ ទៅ  
៧ ៥០០ បារ៉េល  ក្នងុ  ១  ថ្ងេ គ ឺជា 
ទហំ ំតចូ ណាស ់ដេល វា មនិ ទាន ់
ជះ ឥ ទ្ធិពល ទៅលើ ផ្នេក សេដ្ឋ-
កិច្ច  យើង បានទេ ប៉ុន្តេ វា ជា ការ- 
ចាប ់ផ្តើម ដល៏្អ នេ ដណំើរ ការ ក្នងុ 
ឧសេសាហ កម្ម បេង  និង ឧស្ម័ន 
នៅ កម្ពុជា » ។

កេមុហ៊នុ KrisEnergy កាល- 
ព ីថ្ងេ ទ ី ២៩ ខេធ្ន ូបាន បេកាសជា   
ផ្លូវការ ពី  តំ ណក់ បេង លើក ដំ- 

បូង របស់  កម្ពុជា នៅ សមុទេ ក្នុង  
តំបន់ សមេប ទាន ប្លុក  A ដេល 
បាន ចាបផ់្ដើម ផលតិកម្ម កាល- 
ពី  ថ្ងេទី ២៨ ខេធ្នូ ឆ្នាំ  ២០២០ ។  
កម្ពុជា កា្លាយ ជា បេទេស ផលិត 
បេង  ទ ី ៨ នៅក្នងុ តបំន ់អាសា៊ាន 
( លើក លេង     ឡាវ និង សិង្ហបុរី)។

លោក Kelvin Tang អគ្គ- 
នាយក នងិ  ជា បេធាន ផ្នេក បេត-ិ 
បត្តិការ នៅ កម្ពុជា នេ កេុមហ៊ុន 
KrisEnergy  ឱេយ ដងឹ  ថា តណំក ់
បេង ជា លើក ដំបូង នេ អណ្តូង- 
បេង អបេសរា គឺ បង្ហាញ ពី ដំណើរ- 
ការ អស់ រយៈពេល ១០ ឆ្នា ំចាប់ - 
តំាង ពី  KrisEnergy បានកា្លាយ-  
ជា ដេគូ មួយ នៅក្នុង ប្លុក A ។

លោក និយាយ  ថា ៖ « ខ្ញុំ សូម  
បង្ហាញ ការ កោត សរសើរ  របស់ 
ខ្ញុ ំ ដល់ កេសួង និង អាជា្ញាធរ ពាក់ - 
ព័ន្ធ ទាំង អស់ សមេប់ ការ គាំទេ 
កិច្ច សហការ និង ការ លះ បង់ 
របស់ ពកួ គេ ដើមេបី ទទលួ បាន ការ-  
អភិវឌេឍ អណ្តូង បេង អបេសរា ។ 
KrisEnergy មាន កិត្តិ យស 
ក្នុង  ការ កា្លាយ ជា ផ្នេក មួយ  នេ 

ឱកាស ជា បេវត្តិ សាស្ដេ នេះ » ។
លោក Kelvin  ឱេយ ដឹង  ទៀត 

ថា ក្នុង បរិបទ  ការរីក រាល ដាល  
ជំងឺ កូវីដ  ១៩ ក្នុង ឆ្នាំ  ២០២០ 
នេះ  គឺ មាន ការ រីក ចមេើន ដ៏គួរ - 
ឱេយ កត់ សមា្គាល់ រហូត ឈាន ទៅ 
ដល ់ការ ទាញ យក តណំក ់បេង 
លើក ដបំងូ ។ នេះ ជា សមទិ្ធ ផល 
ដ៏ អសា្ចារេយ មួយ និង ជា សក្ខីកម្ម 
ចំពោះ ការ ប្ដេជា្ញា ចិត្ត របស់ កេុម  
ការងរ កេមុហ៊នុ KrisEnergy 
និង កិច្ច សហ បេតិប ត្តកិារ ដ៏រឹង - 
មាំ  នេ កេុមហ៊ុន ម៉ាការ និង ជា 
កេុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់ ។

លោក បន្ថេមថា ៖  « ពេល នេះ 
ភារកចិ្ច របស ់យើង បញ្ចប ់ការ ខងួ  
បេង ក្នងុ ចណំម អណ្តងូ  បេង 
នៅសល ់ចនំនួ  ៤  ទៀត  ដេល ធ្វើ 
ឱេយ មាន ស្ថិរភាព ផលិតកម្ម និង 
ការ តេួត ពិនិតេយ  ដើមេបី  យើង អាច  
វាយ តម្លេ ដ៏ល្អ បំផុត ឆ្ពោះ ទៅ - 
មុខ និង ដើមេបី បង្កើន ការ ផលិត 
បេង របស់  កម្ពជុា និង តម្លេទេពេយ - 
សកម្ម  ក្នងុ រយៈពេល ជា ចេើន ឆ្នា ំ
ខាង មុខ  » ៕ LA

 ក្រមុកម្មករ កំពុង ប្រមូល សំរាម នៅ តាម ផ្លវូ សាធារណៈ យក ទៅ ចាក់ ចោល នៅ ទីលាន ចាក់ សំរាម ។ ហេង ជីវ័ន

អណ្តងូសរុប៥ត្រោវូបាន...

វៀតណាមរំពឹង
បង្កើនការនំាច្រោញ
ឈើក្រោច្ន្រោទៅទីផ្រោសារ
សហរដ្ឋអាម្រោរិក

សា្ថានីយបូម ប្រង   KrisEnergy នៅ តំបន់ ប្រង អប្រសរា ។ កេសួងរ៉េ និងថាម ពល 
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សុខ  វេង ឈាង

រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Joe
Bidenបានស្នើទៅរដ្ឋាភបិាល
អាហ្វហ្គានសី្ថានឱ្រយធ្វើកចិ្ចព្រម-
ព្រៀងច្រករំល្រកអំណាចជា-
មួយតាលីបង់ជាបណ្ដោះអា-
សន្នដ្រលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្របន្ន
នងឹត្រវូជំនសួដោយរដ្ឋាភិបាល
រួមបណ្ដោះអាសន្នមួយរហូត
ដល់ព្រលរដ្ឋធម្មនញុ្ញថ្មីត្រវូបាន
ព្រមព្រៀងនិងការរៀបចំការ-
បោះឆ្នោតបានធ្វើឡើងន្រះបើ
តាមស្រចក្ដីព្រងផ្រនការសន្ត-ិ
ភាពថ្មីមួយពីប្រសិតពិស្រស
របស់អាម្ររិកប្រចំាអាហ្វហ្គានី-
ស្ថានដ្រលត្រូវបានប្រកធា្លាយ
ជាសធារណ:។
មានប្រភពផ្ន្រកកិច្ចការនយោ-

បាយចនំនួ៤រមួទាងំមន្ត្រីវមិាន
ប្រធានាធិបតីជាន់ខ្ពស់១រូប
នៅក្នងុទកី្រងុកាប៊លុដ្រលបាន
នយិាយក្នងុលក្ខខណ្ឌអនាមកិ
បានបញ្ជាក់ប្រប់ភា្នោកង់ារសរ-
ព័ត៌មានReutersកាលពីថ្ង្រ
ចន្ទទ៨ីមនីាថាឯកសរប្រក-
ធា្លាយន្រះគឺជាផ្រនការព្រង
របស់អាម្ររិកពិតម្រន។ផ្រន-

ការន្រះត្រវូបានរាយការណ៍ជា
លើកដបំងូកាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយទី
៧មីនាដោយTOLONews
និងសរព័ត៌មានអាហ្វហ្គានី-
ស្ថានផ្រស្រងទៀត។
ប្រសតិពសិ្រសរបស់អាម្រ-

រកិប្រចាំអាហ្វហ្គានសី្ថានលោក
ZalmayKhalilzadដ្រលជា
អ្នកតំណាងអាម្ររិកក្នុងការ-
ចរចាជាមួយតាលីបង់បានច្រក-
ចាយផ្រនការ«រដ្ឋាភបិាលសន្ត-ិ
ភាពអន្តរកាល»ទៅកាន់រដ្ឋា-
ភិបាលលោកប្រធានាធិបតី
AshrafGhaniម្រដកឹនាំបក្រស
ប្រឆំាងម្រដឹកនំាសង្គមសីុវិលនិង
អ្នកតំណាងក្រុមតាលីបង់។
ផ្រនការន្រះនងឹបង្កើតរដ្ឋាភ-ិ

បាលអន្តរកាលមយួដ្រលរមួមាន
«រដ្ឋបាលប្រតិបត្ត»ិជ្រើសរើស
ដោយភាគីសងខាងដោយមាន
ការពិចារណាពិស្រសសម្រប់
ការដក់បញ្ចូលស្ត្រីនិងសមា-
ជិកជនជាតិទាំងអស់។
រដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នដ្រល

ស្ថិតនៅក្រមប្រធានាធិបតី
មយួរបូដ្រលត្រវូបានជ្រើសរើស
ដោយភាគីទាំងសងខាងនឹង
ដឹកនាំប្រទ្រសរហូតដល់ការ-

បោះឆ្នោតអាចត្រវូបានធ្វើឡើង
នៅក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដ្រល
ព្រងដោយគណៈកម្មការជ្រើស-
រើសដោយភាគីទាំង២និងប្រ-
ធានាធិបតី។
បទឈប់បាញ់ទទូាងំប្រទ្រស

នឹងត្រូវបានអនុវត្តក្រមការ-
ត្រតួពនិតិ្រយដោយគណៈកម្មការ
ចម្រុះមួយដោយភាគីនីមួយៗ 
ជ្រើសរើសសមាជិក៤រូបហើយ
សមាជកិទី៩នងឹត្រវូបានត្រង-
តាំងដោយប្រធានាធិបតីរដ្ឋ-
បាលបណ្ដោះអាសន្ន។ស្រចក្ត-ី
ព្រងន្រះ បាននិយាយថាអ្នក-
សង្ក្រតការណ៍អន្តរជាតិចំនួន
៣របូនងឹធ្វើការជាមយួគណៈ-
កម្មការន្រះ។
ក្រមរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាល

រដ្ឋសភាអាចត្រូវបានពង្រីក
ដើម្របីរមួបញ្ចលូសមាជកិពីក្រមុ-
តាលីបង់ ឬត្រូវព្រយួររហូតដល់
ការបោះឆ្នោតថ្មី។ផ្រនការន្រះ
ក៏បានច្រងថាអាហ្វហ្គានីស្ថានមិន
អាច«ធ្វើជាទីជម្រករបស់ភ្ររវ-
ករឬអនុញ្ញាតឱ្រយសកម្មភាព
ទាកទ់ងនងឹភ្ររវករនៅលើទកឹ-
ដីរបស់ខ្លនួ»ដ្រលគរំាមកហំ្រង
ដល់ប្រទ្រសដទ្រទៀតហើយក្រមុ

តាលីបង់ត្រវូត្របោះបង់ទីជម្រក
សុវត្ថិភាពនិងទំនាក់ទំនង
យោធាក្នុងប្រទ្រសជិតខាង។
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍លោកប្រធា-

នាធិបតីGhaniបាននិយាយ
ថាលោកមិនយល់ព្រមនឹងគំ-
និតន្រការបង្កើតរដ្ឋាភិបាល
បណ្ដោះអាសន្នជាមួយតាលី-
បង់ហើយមធ្រយោបាយត្រ១គត់
ដើម្របីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគឺតាម
រយៈការបោះឆ្នោតដោយស្ររើ
និងយុត្តិធម៌។លោកក៏បាន
ទទចូផងដ្ររថាលោកនងឹមនិ-
ធ្វើការក្រប្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញតាម
ការទាមទាររបស់តាលីបង់ទ្រ។
តាលីបង់បាននិយាយថា

រដ្ឋាភបិាលរបស់លោកGhani
គឺជារដ្ឋាភិបាលខុសច្របាប់និង
ផលតិផលការកានក់ាប់អាហ្វ-
ហ្គានីស្ថានដោយអាម្ររិក។
ពួកគ្រទទូចថាកិច្ចពិភាក្រសាសន្តិ-
ភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ-
ហ្គានីស្ថានគួរត្រនាំទៅរកការ-
បង្កើតរដ្ឋាភិបាលអ៊ិស្លាមនៅ
ទីក្រងុកាបុ៊ល។ ពួកគ្របានច្រន-
ចោលបទឈប់បាញ់មួយជា-
មួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបដិ-
ស្រធការធ្វើការបោះឆ្នោត។

រដ្ឋបាលអាម្ររិកថ្មីរបស់
លោកBidenមានគោលបំ-
ណងពន្លឿនកិច្ចចរចាសន្តិ-
ភាពដ្រលបានជាប់គាំងឱ្រយ
រួចរាល់មុនថ្ង្រទី១ខ្រឧសភា
នៅព្រលដ្រលកងទ័ពអាម្រ-
រិក២៥០០នាក់ចុងក្រយ
ត្រូវចាកច្រញពីអាហ្វហ្គានី-
ស្ថានក្រមកចិ្ចព្រមព្រៀងមយួ
កាលពីខ្រកុម្ភៈឆា្នោំ២០២០
រវាងក្រុមតាលីបង់ និងអតីត
រដ្ឋបាលប្រធានាធបិតីDonald
Trump។
ជហំរផ្ទយុគា្នោរបស់ភាគីសង-

ខាងបានធ្វើឱ្រយអ្នកវិភាគមួយ-
ចំនួនយល់ឃើញថាកិច្ចព្រម-
ព្រៀងសន្តភិាពមនិអាចធ្វើទាន់
កាលកំណត់ន្រះទ្រហើយអា-
ម្ររិកអាចនឹងត្រូវបន្តដក់ទា-
ហននៅប្រទ្រសន្រះ។
លោកBidenអាចប្រឈម

មុខនឹងការរិះគន់នៅអាម្ររិក
ប្រសនិបើលោកបរាជយ័ក្នងុការ
ដកទ័ពច្រញទាន់ការកំណត់ន្រះ
ប៉ុន្ត្រក្នុងព្រលជាមួយគា្នោន្រះ
ប្រទ្រសអាហ្វហ្គានីស្ថាន នៅ
ត្រមិនមានស្ថានភាពស្ថិតស្ថ្ររ
នៅឡើយដោយថ្មីៗ ន្រះតាលី-
បង់បានបង្កើនការគ្រប់គ្រង
របស់ពួកគ្រលើវិសលភាពធំ-
ទូលាយរបស់ប្រទ្រស។
អ្នកវិភាគមួយចំនួនគិតថា

តាលីបង់ នឹងមិនទទួលយក
ការបន្តដក់ពង្រយទាហន
បរទ្រសក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ទ្រលុះត្រត្រពកួគ្រទទលួបាន
អ្វីមួយពីអាម្ររិកដូចជាការ-
ដោះល្រងអ្នកទោស៧៥០០
នាក់ដ្រលនៅជាប់ឃុំនិងការ-
ដកឈ្មោះម្រដកឹនាំរបស់ពកួគ្រ
ច្រញពីបញ្ជីទណ្ឌកម្មអង្គការ
សហប្រជាជាតិ៕

បេក់ សាយ

អ្នកនាំពាក្រយរបស់លោកបាននយិាយ
ថាលោកអគ្គល្រខាធកិារអង្គការសហ-
ប្រជាជាតិអង់តូនីញូ៉ហ្គយុតឺរ្រសកាលពីថ្ង្រ
ចន្ទបានអពំាវនាវឱ្រយដោះល្រងអ្នកតវា៉ា
រាប់រយនាក់ដ្រលត្រវូបានពទ័្ធជាប់នៅ
ក្នងុបរវិ្រណអាផាតមនិនៅក្នងុទីក្រងុ-
យុំាងហ្គានជាទីដ្រលកងកមា្លាងំសន្តិ
សខុកពំងុបង្ក្របដោយហងិ្រសាទៅលើ
បាតុកម្មប្រឆំាងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធា។
អ្នកនាំពាក្រយលោកStephane

Dujarricបាននយិាយថាលោកអគ្គ-
ល្រខាធិការអំពាវនាវឱ្រយមានការអត់ធ្មត់
អតិបរមានិងជំរុញឱ្រយមានការដោះល្រង
អ្នកទំាងអស់នោះដោយសុវត្ថិភាពដោយ
គា្មោនអំពើហិង្រសាឬចាប់ខ្លួនទ្រ។
លោកបាននិយាយថា៖«ភាគច្រើន

ក្នុងចំណមអ្នកជាប់នៅទីនោះគឺជា
ស្ត្រីដ្រលបានហ្រក្របនួដើម្របីប្ររព្ធទវិា
នារើអន្តរជាតិ»។

យោងតាមការយិាលយ័សទិ្ធមិនសុ្រស
អង្គការសហប្រជាជាតិបានឱ្រយដងឹថា
ប៉លូសិបានចាប់ផ្តើមបាញ់នងិចាប-់
ខ្លួននៅទីក្រុងយា៉ាំងហ្គាន នៅម៉ោង
១០យប់ថ្ង្រចន្ទទោះបីជាមិនទាន់ច្របាស់
ថា តើពួកគ្របានចាប់ខ្លួនអ្នកជាប់
នៅក្នុងបរិវ្រណអាផាតមិនឬអ្នកមក
ដល់ថ្មីដ្ររឬយា៉ោងណានោះ។
ប្រទ្រសមីយា៉ោន់មា៉ោ បានធា្លាក់ចូល

ក្នុងភាពច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីរដ្ឋ-
ប្រហរថ្ង្រទី១កុម្ភៈបានបណ្ត្រញម្រដឹក-
នាំសុីវិលលោកស្រី អ៊ុងសន ស៊ូជី
ច្រញពីអណំាចហើយបានបង្កឱ្រយមាន
ការតវា៉ាទ្រង់ទ្រយធំទូទៅប្រឆាំងនឹង
រដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីន្រះ។
ប៉ូលិសនិងយោធាបានឆ្លើយតប

ដោយបង្កើនការបង្ក្របដោយហិង្រសា
ទៅលើក្រមុបាតកុរដោយមនសុ្រសជាង
៦០នាក់ត្រវូបានគ្រសមា្លាប់ហើយជតិ
១៨០០នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន។
លោកDujarricបាននយិាយថា៖

«យើងអំពាវនាវអ្នកទាំងអស់គា្នោឱ្រយ
គោរពសទិ្ធិស្ររើភាពក្នងុការជបួជុំនងិ
ការសម្ត្រងមតិរបស់ប្រជាជនមយីា៉ោន-់
មា៉ោខណៈដ្រលពកួគ្របានធ្វើបាតកុម្ម
ដោយសន្តវិធិីនងិសម្ត្រងក្តីសង្រឃឹមនងិ
បណំងប្រថា្នោដើម្របីអនាគតន្រប្រទ្រស
របស់ពួកគ្រ»។
លោកក៏បានរាយការណ៍ទៀតថា

លោកអគ្គល្រខាធិការបានទទួល
លិខិតមួយច្របាប់ពីប្រសិតពិស្រស
មា្នោក់ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
ដ្រលត្រូវបានត្រងតាំងដោយគណៈ-
កមា្មោធកិារមយួដ្រលតណំាងឱ្រយសភា
របស់ប្រទ្រសមយីា៉ោនម់ា៉ោដ្រលត្រវូបាន
បង្ខំឱ្រយមានការប្រកបាក់ ក្រយពី
រដ្ឋប្រហរបានកើតឡើង។
លោកDujarricបាននិយាយថា៖

«តាមដ្រលខ្ញុំដឹង យើងមិនទាន់មាន
ទនំាកទ់នំងអ្វីជាមយួបគុ្គលនោះទ្រ។
ប៉នុ្ត្រយើងនងឹបន្តអពំាវនាវដ្រលអាច
មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់»។

លោកប្រសតិពសិ្រសដ្រលស្គាល់
ឈ្មោះថាDrSasaបានស្នើឱ្រយលោក
ហ្គុយតឺរ្រសនៅក្នុងលិខិតន្រះ ដ្រល
សរព័ត៌មានAFP បានទទួលបាន
អពំាវនាវដល់ក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តសិខុជយួ
ប្រជាជនមីយា៉ោន់មា៉ោឱ្រយរួចផុតពីការ-
រំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្រស។
លោកក៏បានស្នើសុំឱ្រយកណំត់គោល-

ដៅទណ្ឌកម្ម មិនគ្រន់ទៅលើក្រុម-
ម្រដកឹនាំយោធាប៉ណុ្ណោះទ្រថ្រមទាងំ
បណា្ដោសហគ្រស និងអចលនទ្រព្រយ
យោធាផងដ្ររ។
ចាបត់ាំងពីរដ្ឋប្រហរមកមនសុ្រសជាង

៦០នាក់បានស្លាប់ ខណៈដ្រលកង-
កមា្លាងំសន្តសិខុបានបបំ្រកហ្វងូអ្នកតវា៉ា
ប្រឆាងំរដ្ឋប្រហរ។ន្រះបើយោងតាម
ក្រុមឃ្លាំមើលរបស់សមាគមជំនួយ
ដើម្របីអ្នកទោសនយោបាយ។
វិធានការបិទផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុង

SanChaungបានជរុំញឱ្រយស្ថានទតូ
ជាច្រើននៅក្នងុទកី្រងុយា៉ាងំហ្គានក្នងុ

នោះមានស្ថានទូតអាម្ររិកនិងអង់-
គ្ល្រសស្នើដល់កងកមា្លាំងសន្តិសុខឱ្រយ
ដោះល្រងបាតុករ។
ការវាយប្រហរកាលពីយប់ថ្ង្រចន្ទ

នៅក្នុងទីក្រុង SanChaungបាន
កើតឡើងក្រយពីអ្នកតវា៉ា៣នាក់ត្រវូ
បានគ្របាញ់ស្លាប់នៅព្រលជួបជុំនៅ
ថ្ង្រមួយដ្រលហង រោងចក្រ និង
ធនាគារត្រវូបានបិទជាផ្ន្រកន្រការបាតុ-
កម្មទូទៅដើម្របីប្រឆាំងរដ្ឋប្រហរ។
យោធាបានបដិស្រធមិនទទួលខុសត្រវូ

ចពំោះការបាតប់ង់ជវីតិមនសុ្រសនៅក្នងុ
ការតវា៉ានងិការពារការរបឹអសូអណំាច
ដោយបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួច-
បន្លំនៅក្នងុការបោះឆ្នោតកាលពីខ្រវិចិ្ឆកា
ដ្រលគណបក្រសរបស់លោកអ៊ុងសន
សូ៊ជីបានឈ្នះយា៉ោងភ្លកូទឹកភ្លកូដីនោះ។
កាលពីសបា្តាហ៍មុនបណា្ដោប្រទ្រស

ជិតខាងរបស់ប្រទ្រសមីយា៉ោន់មា៉ោ ក៏
បានអំពាវនាវឱ្រយយោធាដោះល្រង
លោកស្រីអ៊ុងសនស៊ូជីដ្ររ៕

អាមេរិកស្នើរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានឱេយចូលកិច្ចពេម-
ពេៀងចេកអំណាចបណ្តះអាសន្នជាមួយតាលីបង់

បេមុខUNអំពាវនាវឱេយដោះលេងអ្នកតវ៉ាមីយ៉ាន់ម៉ារាប់រយនាក់ដោយសុវត្ថភិាពនិងគ្មានអំពើហិងេសា

លោក Abdullah (សា្តាំ)ជួបជាមួួយលោកZalmay។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

ក្រមុហុ៊នឱសថស្វ៊សីនឹងចាប់ផ្ដើមផលិត
វ៉ាក់សំាងរុស្រសី៊នៅអីុតាលី
កាលពីថ្ងៃចន្ទទី៨មីនាកៃមុហុ៊នផលិតឱសថស្វ៊សីAdien-

nePharma&Biotechបានបៃកាសថាពួកគៃបានធ្វើកិច្ច-
ពៃមពៃៀងជាមួយមូលនិធិវិនិយោគផ្ទាល់រុសៃសី៊(RDIF)ដើមៃបី
ផលិតវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩SputnikVនៅរោងចកៃរបស់ពួកគៃ
ជិតទីកៃងុMilanបៃទៃសអីុតាលីនាពៃលឆាប់ៗនៃះ។
លទ្ធផលដៃលបានចៃញផៃសាយនៅក្នង៊ទសៃសនាវដ្ដីវៃជ្ជសាស្តៃ

បង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងSputnikV របស់រុសៃស៊ីមានបៃសិទ្ធភាព
បៃមាណ៩២ភាគរយការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩បនា្ទាប់ពីការចាក់
ចនំនួ២ដសូ។វ៉ាកស់ាងំនៃះមានលក្ខណៈងយសៃលួស្ដក៊ជាង
វ៉ាក់សាំងPfizerនិងModernaរបស់អាមៃរិក។
យ៉ាងហោចណាស់បៃទៃស២០ជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើ-

ការអនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់ក្ន៊ងគៃអាសន្នហើយចាប់ផ្ដើម
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាងនៃះ បុ៉ន្តៃបៃទៃសលោកខាងលិចភាគ-
ចៃើននៅមិនទាន់មានការទុកចិត្តសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សំាងនៃះ
នៅឡើយ៕សុខ វេងឈាង

ឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមនិរទ្រសជនភៀសខ្លនួរូ៉ហីុង-
យ៉ាជាង១៥០នាក់ទៅមីយ៉ាន់មា៉ាវិញ
ប៉ូលិសឥណា្ឌាបានឃុំខ្លួនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហុីងយ៉ាជាង១៥០

នាក់ដៃលតៃវូបានគៃរកឃើញថាកពំងុរស់នៅដោយខសុចៃបាប់
នៅក្ន៊ងទឹកដីភាគខាងជើងជាមួយនឹងកាស្មៀរហើយបានចាប់-
ផ្តើមនិរទៃសពួកគៃទៅកាន់បៃទៃសមីយ៉ាន់មា៉ាវិញ។
ឥណា្ឌាជាកន្លៃងបៃមលូផ្ដ៊ំជនភៀសខ្លនួរ៉ហូុងីយ៉ាដ៏ធំបផំតុមយួ

កៃពីបៃទៃសបង់កា្លាដៃស។ជនជាតិរ៉ូហុីងយ៉ានៅក្ន៊ងបៃទៃស
នៃះបាននយិយថាលក្ខខណ្ឌមនិអណំោយផលសមៃប់ពកួគៃ
ដើមៃបីវិលតៃឡប់ទៅបៃទៃសមីយ៉ាន់មា៉ាវិញបនា្ទាប់ពីបានភៀស-
ខ្លនួពីអពំើហងិៃសានងិការធ្វើទកុ្ខបកុម្នៃញអស់រយៈពៃលជាចៃើន
ឆា្នាំ៕សុខ វេងឈាង

សហរដ្ឋអាម្ររិកអនុញ្ញាតអ្នកដ្រលមិនអាច
សំុទិដ្ឋាការបានកាលពីរដ្ឋបាលមុនអាចដក់-
ពាក្រយសំុម្តងទៀត
កាលពីថ្ងៃចន្ទទ៨ីមនីាសហរដ្ឋអាមៃរកិអនញុ្ញាតឱៃយបៃទៃស

ដៃលជាអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមនិងអា្រហ្វិកភាគចៃើនអាច
ដាក់ពាកៃយសុំទិដា្ឋការបនា្ទាប់ពីរដ្ឋបាលកាន់អំណាចមុនបាន
ហាមឃាត់បៃទៃសមួយចំនួនក្ន៊ងការធ្វើដំណើរទៅអាមៃរិក។
បៃធានាធិបតីអាមៃរិកលោកJoeBiden បានចៃន-

ចោលគោលការណ៍ហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមនៅថ្ងៃ
ដំបូងដៃលលោកឡើងកាន់តំណៃង។
ចាប់តាងំពីខៃធ្នូឆា្នា២ំ០១៧បនា្ទាប់ពីមានការហាមឃាត់ការ

ធ្វើដណំើរមានមនសុៃសបៃហៃល៤០០០០នាក់តៃវូបានរារាងំមនិ
ឱៃយធ្វើដណំើរទៅសហរដ្ឋអាមៃរកិកៃមការហាមឃាត។់នៃះបើ
តាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានCNA៕ សុខ  សេីលុច

ប្រទ្រសចិនជំរុញសហរដ្ឋអាម្ររិកផ្តោតទៅ-
លើការសហការរវងភាគីទំាង២
កាលពីថ្ងៃអង្ការទ៩ីមនីាបៃទៃសចនិជរំញុឱៃយសហរដ្ឋអាមៃរកិ

ដកការហាមឃាត់មិនសមហៃតុផលលើកិច្ចសហបៃតិបត្តិ-
ការឱៃយបានឆាប់និងធ្វើការរួមគ្នាទាក់ទងនងឹបញ្ហាការបៃបៃួល
អាកាសធាតុ។
កៃុមបៃឹកៃសារដ្ឋបៃទៃសចិនលោកWangYiបាននិយយថា

ភាគីទាំង២តៃូវតៃផ្តោតសំខាន់ទៅលើការសហការដៃលអាច
ផ្តល់ផ្លៃផ្កាទៅភាគីទាំងសងខាង។ លោកបាននិយយបន្តថា
បញ្ហាដៃលគួរតៃមានការសហការរវងភាគីទាំង២មានដូចជា
ការដោះសៃយបញ្ហាការបៃបៃលូអាកាសធាតុនិងការបៃយុទ្ធ-
បៃឆាំងនឹងជំងឺរាតតៃបាតកូវីដ១៩។
សហរដ្ឋអាមៃរកិនងិចនិមានការទាស់គ្នាទៅលើបញ្ហានៅក្នង៊

តំបន់ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិក ការអនុវត្តសៃដ្ឋកិច្ចរបស់ទីកៃុងប៉ៃកាំង
ហុងកុង តៃវ៉ាន់ និងបញ្ហាសិទ្ធិមនុសៃសនៅក្ន៊ងតំបន់សុីនជាំង
បៃទៃសចិន៕ សុខ  សេី លុច

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធទី១០ែខមីនាឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សៅ  សម្ភសេស 

អង្គនតីិបៃបញ្ញត្តិរបស់បៃទៃស
ចនិកពំងុជជៃកដៃញដោលលើ
សៃចក្តីណៃនាំទាក់ទិននឹង
សៃចក្តីពៃងមួយដៃលនឹងធ្វើ
ឱៃយទកីៃងុប៉ៃកាងំខតិជតិទៅរក
ការគៃប់គៃងបៃព័ន្ធបោះឆ្នាត
របស់ហុងកុងពៃញលៃញបន្ថៃម-
ទៀត ខណៈដៃលលទ្ធផលនៃ
ការបោះឆ្នាតក្នង៊តំបន់ជិតមក-
ដល់។
បើទោះបីជាទីកៃុងប៉ៃកាំង

មិនបានផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មាន
លម្អិតទាក់ទនិនងឹសៃចក្ដីពៃង
នៃះជាសាធារណៈនៅឡើយ
ប៉ុន្តៃនៃះ គឺជាការគូសបញ្ជាក់
អំពីជំហានឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់-
ប្តូរយ៉ាងធំធៃងដៃលនឹងអនុ-
ញ្ញាតឱៃយរដា្ឋភបិាលកៃងុប៉ៃកាងំ
អាចតៃតួពិនិតៃយបៃក្ខជនសមៃប់
កៃុមបៃឹកៃសានីតិបៃបញ្ញត្តិរបស់
ហងុកងុនងិរៀបចំគណៈកមា្មា-
ធិការរៀបចំការបោះឆ្នាតមួយ
ដើមៃបីសមៃចជៃើសរីសយក
បៃធានបៃតិបត្តិបៃចំាតំបន់នៃះ។
ក្ន៊ងចំណោមគោលការណ៍

ដៃលបានស្នើឡើងដោយទី-
កៃងុប៉ៃកាងំមានគោលការណ៍
មួយចំនួនដៃលមានបំណង
ចង់បង្កើនទំហំកៃុមបៃឹកៃសា
ធម្មនុញ្ញ និងគណៈកមា្មាធិការ
រៀបចំការបោះឆ្នាតនៅទីកៃុង
ហុងកុង។គណៈកមា្មាធិការ-
នោះកន៏ឹងតៃួតពិនិតៃយបៃក្ខភាព
ដៃលឈរឈ្មាះសមៃប់មុខ
តំណៃងជាកៃុមបៃឹកៃសានីតិបៃប-
ញ្ញត្តិទាំងអស់ ដោយធានាថា
បៃក្ខភាពខាងទីកៃុងប៉ៃកាំង
និងមានវត្តមានភាគចៃើននៅ
ក្ន៊ងសា្ថាប័ននីមួយៗ។
នៅក្នង៊សុន្ទរកថាមួយកាល-

ពីសបា្តោហ៍មុន លោកXia
Baolongមន្តៃីជាន់ខ្ពស់ទទួល-
បន្ទ៊កកិច្ចការហុងកុងបាន
នយិយថា៖«អណំាចរដ្ឋបាល
នៅហងុកងុតៃវូតៃរកៃសានៅក្នង៊
ដៃអ្នកស្នៃហាជាតិចិន»។
លោកEricTsangមន្តៃជីាន់-

ខ្ពស់នៅហុងកុងបានឱៃយដឹង
បន្ថៃមពីនៃះទៀតថា៖«អ្នកមិន
អាចនិយយថាអ្នកជាអ្នកស្នៃ-
ហាជាតិបានទៃបើអ្នកមនិសៃ-
ឡាញ់ឬគោរពការដកឹនាំរបស់
បកៃសកុម្ម៊យនីស្តចិននោះ»។

មន្តៃីដៃលតៃូវបានតៃងតាំង
ពីទីកៃុងប៉ៃកាំងបានតៃៀម
រៀបចំការផ្លាស់ប្តូរការបោះ-
ឆ្នាតទាំងនៃះអស់រយៈពៃល
ជាចៃើនសបា្តោហ៍មុននឹងមាន
កិច្ចបៃជុំនយោបាយបៃចាំឆា្នាំ
របស់បៃទៃសចិនមកដល់។
នាយកបៃតិបត្តិបច្ច៊បៃបន្ន

របស់ហុងកុងអ្នកសៃីCarrie
Lam បានបៃប់អ្នកយកព័ត៌-
មានកាលពីខៃមុនថា៖«ការ
ដៃលចិនចង់ឱៃយមានការកៃ-
តមៃវូបៃពន័្ធនងិការរៀបចកំារ-
បោះឆ្នាតនៅហុងកុងនៃះក៏
ដោយសារចង់ឱៃយបៃកដបៃជា
ថាអ្នកដៃលកំពុងគៃប់គៃងទី-
កៃុងហុងកុងគឺជាអ្នកស្នៃហា-
ជាតិពិតបៃកដ»។
ការបៃកាសជាសាធារណៈ

អំពីសំណើនៃះបានធ្វើឡើង
នៅយប់ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ដោយ
មន្តៃីជាន់ខ្ពស់បកៃសកុម្ម៊យនីស្ត
មា្នាក់គឺលោកZhangYesui។
ភា្លាមៗនៃាះបៃព័ន្ធបោះឆ្នាត
របស់ហុងកុងទើបលៃចឡើង
នៅក្ន៊ងរបៀបវរៈនៃសន្និបាត
បៃជាជនជាតិរបស់បៃទៃសចិន
បុ៉នា្មានម៉ាងមុនកិច្ចបៃជុំនយោ-
បាយបៃចំាឆា្នាបុ៉ំណោ្ណោះ។ដោយ-
ឡៃកសភាចនិតៃវូបានគៃរំពងឹ
ថានឹងអនុម័តគោលការណ៍
ដៃលស្នើឡើងនៃះតៃឹមថ្ងៃទី
១១ខៃមីនាសៃបពៃលដៃល
កិច្ចបៃជុំបញ្ចប់ដូចគ្នាហើយ
សា្ថាប័ននីតិបៃបញ្ញត្តិជាន់ខ្ពស់
នឹងបង្កើតចៃបាប់អនុវត្តលម្អិត
បន្ថៃមទៀតនៅពៃលកៃយ។

លោកSimonCartledge
អ្នកនិពន្ធសៀវភៅនៅលើបៃព័ន្ធ
នយោបាយទីកៃងុហងុកងុនៃះ
បាននិយយថា៖«នៃះជាការ-
ផ្ដល់ឱកាសឱៃយទីកៃុងប៉ៃកាំង
គៃប់គៃងទីកៃងុនៃះបន្ថៃមទៀត។
ប៉នុ្តៃខ្ញ៊ំមើលមនិឃើញថាការ-
ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៃះនឹងអាចដោះ-
សៃយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចសំ-
ខាន់ដៃលកំពុងកើតឡើងនៅ
ហុងកុងបានបុ៉នណានោះទៃបុ៉ន្តៃ
ដំណោះសៃយដៃលមិនមានគ-
ណនៃយៃយភាពរបស់រដា្ឋភបិាល
នៃះសឹងតៃមិនមៃនជាការឆ្លើយ-
តបនឹងតមៃូវការរបស់ហុងកុង
ទាល់តៃសោះ»។
ទីកៃុងហុងកុងបានវិលតៃ-

ឡប់មកស្ថិតក្ន៊ងការគៃប់គៃង
របស់បៃទៃសចិនក្នង៊ឆា្នាំ១៩៩៧
ដោយចនិបានសនៃយាថានងឹធ្វើ
ឱៃយមានសិទ្ធិស្វយ័ភាពនិងសៃរី-
ភាពឱៃយបៃជាជននៅតបំន់នៃះ។
បុ៉ន្តៃសកម្មជនគំទៃលទ្ធិបៃជា-
ធិបតៃយៃយបច្ច៊បៃបន្ន កំពុងតៃូវ-
បានគៃបោសសមា្អាតចៃញ
បណ្ដើរៗ  និងពៃលខ្លះតៃវូបាន
ទីកៃងុប៉ៃកាំងបៃើអំពើហិងៃសា
ដាក់តាំងពីឆា្នាំ២០១៩មក។
ផ្ទ៊យទៅវិញអតីតនាយក-

បៃតបិត្តិ២របូរបស់ហងុកងុបៃរ
ជរំញុឱៃយបៃជាជនខ្លនួបៃកាន់ខា្ជាប់
នូវការគៃប់គៃងពីទីកៃុងប៉ៃកាងំ
ទៅវិញ។លោកTungChee-
hwaនាយកបៃតិបត្តដំិបូងរបស់
ទីកៃុងហុងកុងដៃលបច្ច៊បៃបន្ន
ជាអនុបៃធាននៃសន្និសីទ
ពិគៃះយោបល់នយោបាយ

បៃជាជនចិនបានចៃញសៃចក្តី-
ថ្លៃងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃ
សកុៃដោយលើកហៃតុផលថា
ទីកៃុងហុងកុងបានឈានដល់
ចណំុចកំពូលមយួហើយដៃល
តៃូវការ «ការធ្វើកំណៃទមៃង់»
មួយ។
លោកLeungChun-ying

ដៃលជានាយកបៃតិបត្តិហុង-
កុងតៃឹមឆា្នាំ២០១៧និង
បច្ច៊បៃបន្នជាបៃតិភូមួយរូបនៅ
ក្នង៊អង្គនតីបិៃបញ្ញត្តិរបស់បៃទៃស-
ចនិបាននយិយនៅក្នង៊សនុ្ទរ-
កថាមួយថាកៃមុបៃឆំាងនយោ-
បាយជាចៃើននៅក្ន៊ងតំបន់គឺ
«កៃុមបំបៃកខ្លួន»ដៃលបៃឆាំង
នឹងចៃបាប់របស់ទីកៃុងប៉ៃកាំង។
លោកបាននិយយថា៖«នៅ
ហុងកុងអំណាចស្វយ័តដៃល
យើងទទួលសាទរសុទ្ធតៃបាន
ពីទីកៃុងប៉ៃកាំង»។
គួរបញ្ជាក់ថាបច្ចប៊ៃបន្នសមាជិក

នីតិបៃបញ្ញត្តិជាងពាក់កណា្តាល
ប៉ុណោ្ណោះដៃលតៃូវបានជៃើស-
រីសតាមរយៈការបោះឆ្នាតតាម
បៃបបៃជាធិបតៃយៃយជាសមា-
មាតៃមយួដៃលកាន់តៃធា្លាកច់ុះ
ថៃមទៀតនៅកៃមបៃព័ន្ធ
កំណៃទមៃង់ថ្មីនៃះ។ដោយឡៃក
សមៃប់អាសនៈផៃសៃងទៀត
នៅក្នង៊អង្គនីតិបៃបញ្ញត្តិនិងគណៈ-
កមា្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នាត
តៃវូបានជៃើសរីសដោយសមា-
ជិកកៃុមបៃឹកៃសាសៃុកនិងជាប់-
ឆ្នាតតាមបៃបបៃជាធិបតៃយៃយ
តៃូវបានគៃរំពឹងថា នឹងតៃូវគៃ
លុបចោលផងដៃរ៕

លោកXi Jinping (ស្តា)ំ ចាប ់ដេជាមួួ យ អតីត នាយក បេតិបត្តកិេងុ ហុងកុងលោកTungChee-hwa ។ AFP

ទីក្រងុប៉្រកំាងស្នើសំុរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្រងុ
ហុងកុងខណៈអ្នកជំនាញបារម្ភថាអាចធ្វើឱ្រយ
បាតប់ង់សិទ្ធសិ្ររីភាពថ្រមទៀតនៅទីក្រងុន្រះ



www.postkhmer.com

ហុង រស្មី  

 បាតដ់បំង : សកម្មភាព  ហ៊ោ- 
កញ្ជ្រៀវ   កង រពំង  ដ្រល ខ្លះ ទះ ដ្រ  
ខ្លះ តន្ត្រជំើង  និង ខ្លះ ទៀត ស្រក  
បន្លតឺាម ចង្វាក់ ភ្ល្រង លាន់ កក្រើក  
ឆាក     ត្រវូបានរៀបចំ ជាការ អបអរ 
ចំពោះ ជោគជ័យ  ខណៈ ពិធីករ 
ប្រកាស ពកីារ បញ្ចប ់យទុ្ធនាការ   
សម្ដ្រង សៀក ម៉ារ៉ាតុង ដ៏ យូរ- 
បំផុត រហូត ដល់ ២៤ ម៉ាង។ 

 ក្រុម សិល្របករ និង សិល្របកា-
រិនី  សៀក របស់ អង្គការ ហ្វារ ពន្លឺ 
សិល្របៈ ចំនួន  ៩០ នាក់  បាន  
បង្កើត កំណត់ត្រ ឯតទគ្គកម្ម 
ពិភព លោក ហ្គីនណ្រស ដ្រល 
ចាប់ផ្ដើម ពីព្រឹក ថ្ង្រ អាទិត្រយ ទី៧  
ដល់ ព្រឹក ថ្ង្រចន្ទ  ទី៨ ដ្រល ចំ 
នឹង  ទិវា សិទ្ធិនារី អន្ដរជាតិ ។ 

យោងតាម អង្គការហ្វារ ដ្រល   
បានបង្ហោះ សារ អមដោយ វីដ្រអូ 
អបអរ បង្ហោញ ថា៖« យើង ធ្វើ 
បាន  សម្រច ហើយ  ន្រការ សម្ដ្រង  
សៀក  ២៤ ម៉ាង  ក៏ មន ថាម-
ពល សា្វាហប់  និង ពោរ ព្រញ 
ដោយ  គំនិត ច្ន្រ ប្រឌិត  ដើម្របី 
បបំ្រក កណំតត់្រ  ពភិពលោក ។  
ទាងំអស ់ន្រះ យើង សមូ អបអរ- 
សាទរ ដល់ សិល្របករ សៀក ដ៏ 
អសា្ចារ្រយ ជា ច្រើន នាក ់ដ្រល អាច 
សម្ដ្រង  យូរ ជាង ក្រមុ សម្ដ្រង  
សៀក  ដទ្រ ទៀត ក្នងុ ប្រវត្ដ ិសាស្ដ្រ  
ពិភពលោក »។ 

ការ សម្ដ្រង  រួម មន សកម្ម-
ភាព  សៀក  ៣១ ឈុត ពី ក្រុម 

សិល្រប ៈក្នុង ក្រុម សៀក  មន 
បទពិសោធ  ២០ ឆា្នាំ  រួមមន 
ការ ហក់ លោត វ្រទមន្ដ ក្របាច់រំ 
ត្លុក តន្ដ្រី ការ ពត់ព្រន ខ្លួន 
ច្រៀង ការ សម្ដ្រង រូប អាយ៉ង 
ក្របាច់ រំហុីបហប គំនូរ  និង  
ល្រប្រង ភ្លើងជាដើម ។ សិល្របករ 
និង សិល្របការិនី ធ្វើ ការ  សម្ដ្រង 
ឆា្លាស់ គ្នា  ដ្រល ត្រូវ ធានា ថា វា 
គ្មាន ការ ច្រ ំដ្រល នងិ អាច ឆ្លៀត 
ព្រល សម្រក បាន ខ្លះ ។ 

លោក អូសា្មាន ខាវា៉ាចា នាយក 
ប្រតបិត្ដ ិអង្គការហ្វារ   ឱ្រយដងឹថា៖ 

« ខ្ញុំ ពិត ជា មន មទនភាព 
ចំពោះអ្នក សិល្របៈទាំង ៩០ 
នាក់ ដ្រល គំទ្រ ដោយ ក្រុម 
ការងរ  នងិ អ្នក ស្មគ័្រ ចតិ្ដ ១៥០ 
នាក់ ទៀត សម្រប់ កិច្ចការ ដ៏ 
ជោគ ជ័យ នា ព្រល ន្រះ »។ 

លោកបាន នយិាយ ថា  ក្រមុ- 
ការងរ ទាំង អស់ មន កម្លាំង ពី 
សំណាក់ បង ប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ 
កម្ពុជា រប់ មុឺន នាក់ ដ្រល បាន 
ចូលរួម ជួយ  ឧបត្ថម្ភ ជាមួយ 
ក្រុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទ ស្រលកាត 
ក្នុង   ការ បរិចា្ចាគ ធនធាន ដល់ 

ដំណើរ ការ របស់ អង្គការ តទៅ 
មុខ  ទៀត  ។ 

ជាមួយ លក្ខខណ្ឌ តម្រូវ ឱ្រយ 
មហជន ដ្រល ចូលរួម ទស្រសនា 
ដោយ ផ្ទាល ់ យា៉ាង តចិ ៥០ នាក ់
ការ សម្ដ្រង សៀក ប្រចាំ ប្រវត្ដិ- 
សាស្ដ្រ ន្រះ ទទួល មហជន 
រហតូ ដល ់រប ់រយ នាក ់នៅ វ្រលា 
ខ្លះ  រួម ទាំង អ្នក សាក្រសី ឯករជ្រយ 
២៤ នាក់ រួមទំាង គ្រូ បង្រៀន 
និង ព្រះ សង្រឃ  ដ្រល ចូលរួម តាម- 
ដាន ឱ្រយ អង្គភាព ហ្គនីណ្រស  ។ 

នៅ លើ ការ ផ្រសាយ ផ្ទាល់ តាម 
រយៈ  Facebook Live របស់ 
ក្រុមហ៊ុន ស្រលកាត ដ្រល ជា 
ម្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ ធំ ន្រ កម្មវិធី មន អ្នក 
ទស្រសនា ជាង៨០ មឺុន នាក់។  

អ្នក ប្រើ ប្រស ់ហ្វ្រសប៊កុ ម្នាក ់
ឈ្មាះ Ya Nuon បាន សរស្ររ  
ព្រល ទស្រសនា ផ្រសាយ ផ្ទាល់  ថា ៖ 
« ហ្រតុ អ្វី ទឹក ភ្ន្រក ខ្ញុំ ស្រក់ ហូរ 
ដូច ទន្ល្រ ? ពិតជាអសា្ចារ្រយ និង 
មន មទនភាព ចំពោះ អ្នក- 
ទាំងអស់ គ្នា »។ 

ជា ត ួអង្គ ត្លកុ ដ ៏ល្របី បផំតុ ប្រចា ំ
អង្គការ ហ្វារ លោក ហ្រង តារ   
បាននិយាយ ថា ៖ « ពិត ជា បទ-
ពិសោធ ដ៏ អសា្ចារ្រយ ដ្រល បាន 
ឡើង  ឆាក សម្ដ្រង  ដ្រល ពិភព- 
លោក កំពុង ត្រ ទស្រសនា កម្ពុជា 
បង្កើត កំណត់ត្រ ន្រះ »។ 

លើសពី ការ ប៉ុន ប៉ង បង្កើត 
ឯតទគ្គកម្ម   ពិភពលោក  ការ- 
សម្ដ្រង សៀក យរូ បផំតុ ន្រះ មន 
បំណង រ្រ អង្គាស ប្រក់  ដោយ 

សារ  ត្រ វិបត្ដិកូវីដ ចំណូល ពី ការ - 
សម្ដ្រង សៀក របស ់អង្គការហ្វារ 
ដ្រល យក មក ទ្រទ្រង់ លើ  ការ- 
អប់រំ ពិស្រស ដល់ ពលរដ្ឋ មន 
ពិការភាព រប់ ពាន់ នាក់ រៀង- 
រល់ ឆា្នាំ តាមរយៈ សាលា រៀន 
នងិ មជ្រឈមណ្ឌល អភវិឌ្រឍន ៍កមុរ 
ស្ទើរត្រត្រូវ បិទ ទា្វារ ទាំង ស្រុង 
ក្នុង ឆា្នាំ ២០២០ ។ 

លោក ស្ររី បណ្ដូល ជា 
សា្ថាបនកិ អង្គការ ហ្វារ ម្នាក ់បាន 
ប្រប់ ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ « ព្រល 
យើង បង្កើត ហ្វារ ន្រះ វា ក៏ស្ថិត- 
ក្នងុ វ្រលា ដ៏ លំបាក វ្រទនា   ក្រយ  
ខ្ម្ររ ក្រហម បាន បំផ្លាញ ទំាង 
មនុស្រស និង សិល្របៈ ។ យើង ចង់ 
រក្រសា វប្របធម៌ ជាតិ ឱ្រយ រស់ គង់វង្រស  
និង អប់រំ ដល់ កុមរ ដ្រល គ្មាន 
ឱកាស  ទៅសាលារៀន  ហើយ 
យើង   ទទួល ជោគ ជ័យ   »។ 

លោក  ថា ៖ « ប៉ុន្ដ្រ អ្វី ៗ  គ្រប់- 
យា៉ាង ហក ់កពំងុ ត្រ ធា្លាក ់ទៅ ជបួ 
វិបត្ដិ ជា ថ្មី ដោយសារ  កូវីដ ១៩ 
ហើយ យើង   បាត ់បង ់ចណំលូ  ជា 
ច្រើន ។ យើង ពិត ជា ត្រវូ ការ ពល- 
រដ្ឋ កម្ពជុា ជួយ គំទ្រ   ។ មនុស្រស 
គ្រប ់របូ កពំងុ ពុះពារ នងឹ កវូដី ត្រ 
ទឹក ប្រក់ តិច  ជា ការ រួម ចំណ្រក  
ជួយ ដ៏ធំ ផង ដ្ររ »។ 

ថ្វីដ្របិតត្រ កំណត់ត្រ ពិភព-
លោក ត្រវូបាន ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ  
ការ ផ្រសាយ វដី្រអ ូផ្ទាល ់យា៉ាង ណា 
ក៏ ដោយ ក៏ ហ្គីនណ្រស នឹង ត្រូវ  
វាយ តម្ល្រ យា៉ាង ហ្មត់ ចត់ តាម 
រយៈ  ការ វិនិច្ឆ័យ របស់ សាក្រសី 

វដី្រអ ូរបូភាព  កដ៏ចូជា ភស័្ដតុាង 
ជា ច្រើន ទៀត មនុ ព្រល ត្រវូបាន 
ប្រកាស ជា   ឯតទគ្គកម្ម ហ្គីន-
ណ្រស ពិភព លោក ។ 

យោងតាម អង្គការហ្វារ បាន 
ឱ្រយ ដឹងថា នីតិវិធី ន្រះអាច ត្រូវ 
ការ ព្រល ៤ ខ្រ  ហើយ បើ ត្រូវ 
បាន  បញ្ជាកម់្រន វា នងឹ កា្លាយ ជា 
កណំត ់ត្រ ថ្ម ីមយួ ចណំោម ១០  
ដ្រល កម្ពុជា បាន គ្រង តំណ្រង 
អង្គភាព ពិភពលោក  ន្រះ ។ 

ដោយ ការ សម្ដ្រង សៀក ដ្រល  
ទាម ទារ កម្លាងំ កាយ រឹង មំ និង 
ការ បញ្ច្រញ ថាមពល ច្រើន 
អំឡុង  ព្រល ផ្លាស់ ប្ដូរ គ្នា បង្ហោញ 
សមត្ថភាព ព្រញ ១ ថ្ង្រ  ក្រុម 
សលិ្របករ ទាងំ អស ់ត្រវូបាន យក 
ចិត្ដ ទុក ខា្លាំង ចំពោះ សុខភាព 
របស់ ពួកគ្រ ។ 

  ហ្វារ   បញ្ជាក់ ថា ៖ «ពួកគត់ 
ពិត ជា   នឿយ ហត់ ណាស់ ត្រ 
មន សវុត្ថភិាព ទាងំ អស ់គ្នា  នងិ 
ទទួល បាន ការ បំប៉ន អាហរ 
គ្រប់ គ្រន់  គ្រប់ ព្រលវ្រលា  រួម 
ជាមយួ ការ ត្រតួ ពនិតិ្រយ សខុភាព 
យា៉ាង ល្អ ពី     គ្រូ ព្រទ្រយ   យើង »។ 

 ជាមួយ  ការ បរិចា្ចាគ ពីមហ-
ជន  ជាង២៥ ០០០ ដុលា្លារ រយៈ 
ព្រល  ៣ ថ្ង្រ អង្គការ ហ្វារ ត្រវូ ការ 
ថវិការ  ២០ មុឺន ដុលា្លារ ដើម្របី បន្ដ   
ផ្ដល ់ការ អបរំ់ ដល ់កមុរ ជបួ ការ- 
លំបាក    ទៀត ។ 

មហជន អាច បរិចា្ចាគ  ប្រក់   
ABA : PHARE PONLEU 
SELPAK - 000 784 673៕

ការសម្ដែងសៀកយូរបំផុតក្នងុលោកទទួលជោគជ័យ

ទិដ្ឋភាព សម្ដែង សៀក មួយ ជែងុតូច ពី ពែតឹ្ដកិារណ៍ បុ៉នប៉ង បង្កើត 
កំណត់តែ ឯតទគ្គកម្ម ហ្គនីណែសពិភពលោក។ រូបថត សហ ការី

 សិលែបករ សែលកាត ចូលរួមសម្ដែង ជាកិត្ដយិស   ។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី១០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុង ញូវដ្រលី : ពៃីយ៉ា សារម៉ា តៃូវ 
បើក រថយន្ត  ចម្ងាយជាង ៣០ គី ឡូ-
ម៉ៃតៃ ដើមៃបី ទៅ ទិញគៃឿង សៃវឹង នៅ 
ហាង  សៃ ដ៏ពិសៃស មួយ  ដៃល បើក 
ទ្វារ សា្វាគមន៍  តៃ ភ្ញៀវ ជា ស្តៃី ស្ថិត នៅ 
ទីកៃុង ញូវដៃលី។ 

នៅ ក្នងុ ផៃសារ ទនំើប ធ ំមយួ  ហាង សៃ 
សមៃប់ នារី មួយ នៃះ បាន ផ្ដល់ នូវ 
បរិយកាស កក់ក្ដៅ និង  សុវត្ថិភាព 
ដល់ ស្តៃី ក្នុងការ  រីករាយ នឹង  គៃឿង- 
សៃវងឹ ដោយ មនិ បារម្ភ ខ្លាច កៃសៃភ្នៃក 
ការ រីសអើង  និង  ការ ភ័យ- ខ្លាច នឹង 
ទង្វើ ដើរហើរ ពៃល រាតៃី។

នៅទីកៃុង បៃទៃស ឥណ្ឌា   ការ ទិញ 
សៃ ឬ វីស្គី១ ដប  ដើមៃបី ផឹក កៃអផៃសុក 
នា  យប់ ថ្ងៃ សៅរ៍ គឺ ជា សកម្មភាព ដ៏  
រញ៉ៃរញ៉ៃ ដោយ ក្នុងហាង  តៃង តៃកក-
កុញ សុទ្ធតៃ អតិថិជន បៃុសៗ សៃក 

ឡូឡា ដាក់  បុគ្គលិលក់សៃ។
កញ្ញា សារម៉ា ដៃល ជា ឈ្មោះ បៃឌតិ  

ដើមៃបី កុំ ឱៃយ កៃុមគៃួសារ នាង ដឹង  ពី រឿង 
ទៅ ទិញ សៃ នោះ នាង បាន រៀបរាប់ 
ថា៖ «បើ ចៀស បាន គឺ ចៀស ហើយ។ 
ខ្ញុំ  មិន ដៃល ចង់ទៅ ហាង លក់សៃ 
ទល់ តៃសោះ»។

ស្ថិត នៅ  ក្នុងហាង   កញ្ចក់ ដៃល  មន 
សា្លាក  សញ្ញា ថា «ពិសៃស សមៃប់តៃ 
ភ្ញៀវ  នារី» នោះ   នាង បាន និយយ   
ទៀត  ថា៖ «ខ្ញុំ តៃង តៃ សុំ ឱៃយ  មិត្តភក្ដិ ខ្ញុំ 
ជួយ ទិញ ឱៃយ»។

នាង ត្អញូត្អៃ រទៀត ថា៖  «បៃសុៗចៃះ 
តៃ មើល ងាយ មើល ថោក យើង ជា  នារី 
បៃរ ជា មក ទិញ គៃឿង សៃវឹង »។

នៃះ ជាមលូហៃត ុដៃល សារម៉ា តស៊ ូ
ពី ចម្ងាយ មក កាន់ហាង  លក់សៃ 
សមៃប ់តៃ នារ ីដោយ មនបគុ្គលកិ សៃ ី

ឈ្មោះ ពៃីយ៉ា ជា អ្នកណៃនាំ  មិន ឱៃយ 
អតិថិជន ភៃទ ដូចគ្នា ខក បំណង 
តានតឹង  ឬ ខ្មោសអៀន ឡើយ។

អតថិជិន ម្នាកទ់ៀត ឈ្មោះ អានសីា 
សៃហា្គាល ់អាយ ុ២៩ឆ្នា ំដៃល ជា ម៉យូ  
បៃចាំ នៅហាង សៃ សមៃប់តៃ នារី 
បាន រំឭក បៃប់ថា តៃឹមតៃ យួរ សៃ ពី 
ហាង ទៅ ឡាន ឬ ព ីឡាន ចលូផ្ទះ ក ៏តៃវូ 
គៃ វាយ តម្លៃ ថា  អ៊ីចៃះ អ៊ីចុះ ដៃរ។

នាង បាន និយយ ទៀត ថា៖  «ទោះ 
ជា  អត់មនអ្វីកើតឡើង ក៏ដោយ អត់ 
មន  រូបភាព ហិងៃសា អី   គៃន់ តៃ  កៃសៃ 
ភ្នៃក មនុសៃស  សម្លឹង មក មើល យើង ជា 

នារី  ទិញ សៃ គឺ ក្នុង ន័យ គួរ ឱៃយ រំខន 
ដល់ អារម្មណ៍ ណស់ទៅហើយ»។

បើក ដំណើរការ ក្នុង ឆ្នាំ២០១៥ 
ហាង សៃ សមៃប់តៃ នារី  មន ទីតាំង 
ស្ថិត នៅ ភាគ ខង កើត   កៃុង ញូវដៃលី 
ហើយ វា តៃូវ បានគៃ ជឿថា ជា ហាង 
សៃ  តៃ១គត់ដៃល ផ្ដៅត  លើ  អតិថិជន  
តៃ ជា ស្តៃី។

ហាង នៃះ លក់ដាច់បំផុត គឺ សៃ 
ទូទៅ  និង សៃស វូដកា ដៃល ជា 
ចំណូលចិត្ត របស់ ស្តៃី នៅឥណ្ឌា។ 

អ្នកគៃប់គៃង ហាង អូមៃស សា-
ហៃសៃណ បាន និយយ ថា៖ «ខ្ញុំ 

មនបទ ពិសោធ ក្នុង មុខ របរ នៃះ យូរ 
ហើយ និង តៃង តៃ ឃើញ ស្តៃី មន 
អារម្មណ៍ មិនសៃួល ក្នុង ចិត្ត គៃន់តៃ 
មក កៃបៃរ ហាង លក់សៃ»។

អ្នក គៃប់គៃង ហាង សៃ  សមៃប់តៃ 
អតិថិជន ជា នារី    រូបនៃះ បាន  និយយ 
ទៀត ថា៖ «ពៃល នៃះ   ខ្ញុំ បាន ឮ ពាកៃយ 
រា៉យរាប់ អស់ ហើយ ពី អតិថិជន សៃីៗ 
ដោយ គត់ និយយ ថា មក ទិញ សៃ 
នៅ ហាង របស់ខ្ញុំ  អត់មន សម្ពាធ  ផ្នត់ 
គំនិត សង្គមអីទៃ ហើយ ក៏ អត់ បារម្ភ  ពី 
កៃសៃ ភ្នៃក មកង់ាយ ដៃរ។ ពកួគៃ អស ់
បារម្ភ ហើយ »៕ AFP

ក្រងុ ហាណូយ : តើ តៃវូ សើច 
យ៉ាងម៉ៃច? ដាក់ ដៃ  បោះ ជើង 
យ៉ាងម៉ៃច? ធ្វើមខុ យ៉ាងម៉ៃច?  
អ្នក បៃើបៃស់ បណ្ដាញ សង្គម 
វៀតណម នាំ គ្នា មក កៃប វិជា្ជា-
គុណ ថត រូបឡូយៗ ពី តារា 
បណ្ដាញ សង្គម  ។

៧០ភាគរយ នៃបៃជាជន នៅ   
បៃទៃស វៀតណម គ ឺជា  មនសុៃស 
ស្ថិត ក្នុង វ័យ កៃម ៣៥ ឆ្នាំ 
ដៃល  ធ្វើ ឱៃយ វគ្គបងៃៀន រៀប 
ឫកពា កាយវិការ នៃះ កាន់តៃ 
មន បៃជាបៃិយភាព ។

អ្នក គៃ ូផាម  គវីល ីដៃល បាន 
បងៃៀន សិសៃស រាប់ រយ នាក់   
សទុ្ធ  សងឹ ជា អ្នកសកម្ម នងឹ អីនុ-
សា្តាកៃម និង TikTok បាន 
បង្កើត វគ្គ តម្លៃ  ១៣០ដុល្លារ 
នៅទីកៃុងហាណូយ ដើមៃបី 

បងៃៀន  សិសៃស  សៃីៗ ដៃល 
បៃថា្នា ចង ់រលំៃច សមៃស ់កាយ-
វិការ  ដ៏សៃស់សា្អាត  ទក់ទញ 
ក្នុង បណ្ដាញ សង្គម។

វគ្គបងៃៀន  នៃះ ក ៏បាន បញ្ចលូ 
នូវ បច្ចៃកទៃស ថត រូប  ឱៃយ មន 
ប្លង់ សា្អាតៗ  ផង ដៃរ។

អ្នក គៃូ លី បាន បៃប់ទីភា្នាក់-
ងារ AFP ថា៖ «សិសៃស សៃីៗ 
នៅ ក្នងុ ថា្នាក ់សទុ្ធ តៃ មនបណំង 
តៃមួយ គឺ ធ្វើយ៉ាងណ អាច 
កាច់ រាង បាន និង ថត រូប បាន 
សា្អាត ដើមៃបី ជា ជំនួយ ដល់ 
អាជីពការងារ លើ បណ្ដាញ 
សង្គម និង ខ្លះទៀត  ចង់ កសាង 
ទំនុក ចិត្ត លើ  ខ្លួន ឯង»។

ចាប់តាំង ពី បើក វគ្គ ដំបូង នៅ  
ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ វគ្គ សិកៃសា 
១ ថ្ងៃ កន្លះ របស់ អ្នក គៃូ លី   

បាន ទក់ទញ សិសៃស បៃមណ 
៥០០ នាក់ មក ពី គៃប់    អាជីព 
ការងារ មិនថា  អ្នក រកសុី លក់ 
អនឡាញ ឬ  បុគ្គលិក ភា្នាក់ងារ 
លក់ អលចនទៃពៃយ នោះទៃ។

សិសៃស អាយុ ២៩ ឆ្នាំ ង្វៀង ធី 
ថាញ់ លួន ដៃល បមៃើការងារ 

នៅ កៃុមហ៊ុន  ធានារា៉ប់រង មន 
បំណង ចង់ បង្កើន ចំណៃះ ដឹង 
ផ្នៃកថត រូប ផា្ទាល់ ខ្លួន។

នាង បាន និយយថា៖ «រូប-
ភាព  ដៃល ខ្ញុំ បៃថា្នា ចង់ ថត គឺ អ្វី 
ដៃល ឆ្លុះបញ្ចាងំ ភាព ជោគជយ័ 
នៃ អ្នកជំនួញ សៃី»។

រីឯសិសៃស ផៃសៃង ទៀត មក រៀន 
វគ្គ នៃះ ដើមៃបី ចៃះ ថត រូបសា្អាតៗ 
ជា ជំនួយដល់ ការ លក់ ផលិត-
ផល លើ បណ្ដាញ ហ្វៃសប៊ុក 
ដៃល មន អ្នកបៃើបៃស់   ៥៣ 
លននាក់ នៅ វៀតណម។

កញ្ញា ង្វៀង ហ៊ុងតៃ អាយុ 

២៩ឆ្នាំ ដៃលជា អ្នក លក់ ខោ- 
អាវ  ស្លៀក នៅផ្ទះ ទៀន និង 
បៃង  កៃអូប អនឡាញ បាន 
និយយ ថា៖ « កៃយ មក ទើប 
ខ្ញុំ ដឹង ថា រូបថត សា្អាតៗ មន 
សារៈសំខន់ណស់ សមៃប់ 
អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំ»៕ AFP

  សិស្រស ស្រីៗ រៀន ពីវិធី កាច់ រាង ល្រង ទឹកមុខព្រល  ថត រូប ។ រូបថត AFPសិស្រស ក៏ រៀនពី បច្ច្រកទ្រស ថត រូប ប្លង់ស្អាតៗ ផង ដ្ររ ។ រូបថត AFP

 ហាង ស្រ ស្វាគមន៍ ត្រ អតិថិជន ជា នារី ឬ អាច មក ជា លក្ខណៈគូ មាន ស្រី មាន ប្រុស  ។ រូបថត AFP

ព្រីយ៉ា ជា បុគ្គលិក ស្រី ត្រ មា្នាក់គត់ ដ្រល បម្រើការ នៅ ហាង ស្រ ។ រូបថត AFP

ហាងលក់ស្រាសម្រាប់ត្រានារីធ្វើឱ្រាយស្ត្រាីនៅក្រាុងញូវដ្រាលី
អាចទិញគ្រាឿងស្រាវឹងដោយឥតសម្ពាធពីក្រាស្រាភ្ន្រាកបុរស

តារាបណ្ដាញសង្គមបើកវគ្គបង្រាៀនសិស្រាសរៀបឫកពាថតស្រាលហ្វ៊បី្រាបឡូយៗ



ក្រុងប៉ារីស: ខណៈ  កីឡាករ 
Lionel Messi ត្រូវ ធ្វើ ដំណើរ 
មក កាន ់ ក្រងុ ប៉ារសី នៅ សប្តាហ ៍
ន្រះ ជាមួយ ក្រុម អ្នក មាន បុណ្រយ 
Barcelona សម្រប ់ការ ប្រកតួ 
ក្នុង ក្រប ខ័ណ្ឌ Champions 
League ការ បញ្ចុះ បញ្ចូល 
ដ្រល មិន អាច ចៀស ផុត គឺ ត្រូវ 
គិត ឱ្រយ បន  មុន រដូវ កាល បន្ទាប់ 
ហើយ ការ មាន ចម្ងល់ ថា តើ ខ្រស្រ- 
ប្រយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ អាហ្រសង់ ទីន 
អាច នឹង មាន កាល វិភាគ  ប្រកួត 
ជាប ់លាប ់នៅ រដ្ឋ ធាន ីន្រ ប្រទ្រស 
បរាំង  ឬ យ៉ាង ណា ? 

រឿងនោះ នៅ ត្រ ជា ស្រណារី- 
យោ   ដ ៏ អាក្រក ់សម្រប ់អ្នក គា ំទ្រ 
របស់  Barca ទោះ បី ជា ប្រធាន 
ក្លិប ថ្មី លោក Joan Laporta 
បន ប្រកាស បន្ទាប ់ព ីមាន ជយ័- 
ជម្នះ ពី ការ បោះ ឆ្នោត កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ថា គាត់ ប្រកដ  ថា រូប គ្រ 
(Messi)  ចង់ ស្នោក់ នៅ បន្ត ។

Barca ក៏ដូច Real Madrid 
ដ្ររ មាន ការ បរម្ភ ពី ការ គំរាម- 
កំហ្រង ដល់ ឋានៈ របស់ ពួក គ្រ 
សម្រប់ការ ប្រជ្រង នៅ អឺរ៉ុប 
ដ្រល បង្ក ឡើង ដោយ  PSG 
ដ្រល គ្រប់ គ្រង ដោយ ក្រុម ហ៊ុន  
Qatar និង ក្រុម Manchester 
City ដ្រល ជា កម្ម សិទ្ធិ របស់ 
ក្រុមហ៊ុន Abu Dhabi ។

តាម លទ្ធផល ជាក់ ស្ដ្រង  ន្រ 
ការ ប្រកួត ជើង ទី ១ ក្នុង វគ្គ ១៦ 
ក្រុម ចុង ក្រយ ឃើញ ថា ក្រុម- 
PSG បន ឆ្លង ផុត Barca 
ហើយ ។ ការ យក ឈ្នះ ៤-១ 

របស់ ពួក គ្រ នៅ ឯ កីឡ ដ្ឋាន 
Camp Nou មាន នយ័ ថា វា នងឹ 
ត្រូវ  ការ ក្រប្រ ស្ថាន ការណ៍ ដ៏ គួរ 
ឱ្រយ ភា្ញាក់ ផ្អើល មិនគួរ ឱ្រយ ជឿ  មួយ 
ក្នុង ប្រកួត  នៅ យប់  ថ្ង្រ ពុធ ទើប 
អាច  មក បញ្រឈប់ ពួក គ្រ មិន ឱ្រយ 
ឡើង ទៅ វគ្គ ១/៤ ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ ។

ការ បន ផ្ទ្ររ   ទៅ កាន់  ក្លិប យក្រស  
របស ់ អ្រស្រប៉ាញ  ត្រវូ បន គ្រ មើល 
ឃើញ ជា យូរ មក ហើយ  ថា ជា 
ភាព ជោគ ជយ័ ដ ៏ធ ំធ្រង  សម្រប ់
កីឡាករ គ្រប់ រូប  ត្រ ព្រល វ្រលា 
ត្រូវ  ផ្លាស់ ប្តូរ ដូច បន បង្ហាញ  
ដោយ ការ ធ្វើ ដណំើរ  របស ់Ney-
mar ទៅ ក្រងុ ប៉ារសី ក្នងុ តម្ល្រ ជា 
កំណត់ ត្រ ពិភព លោក ២២២ 
លាន អឺរ៉ូ ($២៦៤លាន នៅ 

ព្រល នោះ) ក្នុង ឆ្នោំ២០១៧ ។
PSG និង City គឺ ទំនង ជា 

មាន  បំណង យក   Messi មក រួម 
ក្រមុ បើ កឡីាករ វយ័ ៣៣ឆ្នោ ំពតិ 
ជា ចាក ច្រញ ម្រន។ តើ ការ ផ្លាស ់
ទៅកាន ់ក្រមុ  នៅ ក្រងុ ប៉ារសី  ពតិ 
ជា កើត មាន ម្រន ឬ ?

« កីឡាករ ឆ្នើម  ដូច  Messi 
នឹង ត្រង ស្ថិត  ក្នុង បញ្ជី ឈ្មោះ 
របស់ PSG ជានិច្ច » ។ ន្រះ ជា 
សម្ដី   លោក Leonardo នយក  
កីឡា របស់   ក្រុម ជើង ឯក  លីគ 
កំពូល  បរាំង ដ្រល អះ អាង  ក្នុង 
កចិ្ច សមា្ភាស ន ៍ជាមយួ ទស្រសនវដ្ដ ី
France Football ។

លោក  Leonardo  បន្ត ថា ៖ 
«យើង  ត្រៀម តុ ដ៏ ធំ  ដើម្របី អង្គុយ 

ជុំ អ្នក ដ្រល  តាម សម្លឹង មិន ដក់ 
ភ្ន្រក ចំពោះ រឿង ន្រះ។ ម្រន! 
យើង មនិ ទាន ់បន អង្គយុ ជុ ំគា្នោ ទ្រ 
ត្រ យើង បនត្រៀម រួច ហើយ 
ក្រង លោ  កើត ឡើង ម្រន » ។ 

Neymar បននិយយ ប្រប់ 
ទូរទស្រសន៍ ESPN នៅ ខ្រ ធ្នូ ថា ៖ 
« ខ្ញុំ រីក រាយ បំផុត បើ អាច ល្រង  
ជាមួយ Messi ម្ដង ទៀត ។ ជា- 
អ្វី  ដ្រល ខ្ញុំ ចង់ បន បំផុត » ។ 

អ្វីដ្រល សំខាន់ គឺថា PSG 
នឹង មិន ចាំបច់ ចំណាយ ប្រក់  
ក្នុងការទិញ  ហើយ   Messi នឹង  
ចលូ រមួ ក្លបិ  ១ ដ្រល មាន គម្រង 
ច្របស់ លាស់ ក្នុងរយៈ ព្រលខ្លី 
ដើម្របី ឈ្នះ ពាន  Champions 
League ៕ AFP/VN

ថ្ង្រពុធ ទី១០ ែខមីន ឆ្នោំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងឡុងដ៍: ក្រុម តោ ខៀវ 
Chelsea ពង្រងឹ ជំហរ ដ្រល ឈរ 
នៅ ចំណាត់ ថា្នោក់ ល្រខ ៤ ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ ក្រប ខ័ណ្ឌ Premier 
League ឱ្រយ កាន់ ត្រ មាំ ឡើង ៗ  
ព្រល Kai Havertz រួម ចំណ្រក 
យ៉ាង ធំជំរុញ ឱ្រយ មាន ជ័យ ជម្នះ 
២-០ លើ  Everton ។ 

ខ្រស្រ បម្រើ ប្រយុទ្ធ Havertz 
អត ់ធ្មត ់ស៊ ូទ្រ ំនងឹ រដវូ កាល ដបំងូ 
ដ៏ គួរ ឱ្រយ ខក ចិត្ត ក្រយ សម្រច  
ផ្លាស់ មក កាន់ ទឹក ដី អង់គ្ល្រស 
ដោយ  ចាក ច្រញ ពី ក្រុម Bayer 
Leverkusen ឆ្នោ ំមនុ  តម្ល្រ   ៧០ 
លាន ផោន ( $៩៦ លាន ) ។ 

ត្រ កឡីាករ អន្តរជាត ិអាល្លមឺង៉ ់
ត្រូវ  ដក់ ឱ្រយ ល្រង ក្នុង ជម្រើស- 
ដំបូង  ដ្រល  កម្រ នឹង មាន ដោយ 
អ្នក ចាត់ ការ ក្រុម លោក Tho-
mas Tuchel ហើយ រូប គ្រ 
បនតប  ស្នងចំពោះការ ផ្ដល់ 
ឱកាស ន្រះ ជាមួយ នឹង ការ ដើរ តួ 
យ៉ាង សខំានស់ម្រប ់គ្រប ់បល-់ 
ទាងំ ២គ្រប ់ដ្រល កើត មាន ក្នងុ 
ការ ប្រកួត នៅ កីឡដ្ឋាន Stam-
ford Bridge  ន្រះ ។  

Havertz  ជួយ ឱ្រយ ក្រុម មា្ចាស់- 
ផ្ទះ Chelsea ន ំមខុ នៅ នទទី ី
៣១ ព្រល មាន ឱកាស ស៊ុត 
ហើយ បល់ ទៅប៉ះ ខ្រស្រ ការ ពារ    
Ben Godfrey របស់ ក្រុម 
Everton ប្លាត ចូល ទី ។

កីឡាករ វ័យ២១ ឆ្នោំ រក គ្រប់- 
បល់ មិន បន ឡើយ នៅ លីគ 
តាំង ពី ខ្រ តុលាមក ត្រ លោក  
Tuchel បន ផ្ដល់ ការ ទុក ចិត្ត 
ជាមយួ នងឹ ការ ដក ់ឱ្រយ ល្រង ក្នងុ 

តំណ្រង ដ៏ សំខាន់ជា  ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ 
ជំនួយ  ហើយ ការផ្លាស់ ទី ដ៏ វ្រ- 
ឆ្លាតរបស់   Havertz   ជួយ ឱ្រយ  
Chelsea ទទួល បន បល់ 
ពនិយ័១១ម៉្រត្រ ដ្រល ន ំឱ្រយ មាន 
គ្រប់ បល់ ទី២ ដោយសរ  
Jorginho ស៊ុត បន សម្រច ។

លោក Tuchel  ថ្ល្រង ថា ៖ « ខ្ញុំ 
ព្រញ ចិត្ត នឹង ទម្រង់ ល្រង របស់ 
គ្រ។ គា្មោន អ្វី ត្រូវ សង្រស័យ ពី គុណ- 
ភាព ទ្រពកោសល្រយ និង កិរិយ 
ការ ប្រព្រឹត្ត របស់ គ្រ ផងដ្ររ ។ គ្រ 
ត្រវូ ការ សម្រប ខ្លនួ នៅ Premier 
League។ គ្រ ត្រវូ ការ នៅ ជាមួយ 
ក្លិប  ដ្រល ល្រង ឈ្នះ គ្រប់ ហ្គ្រម  
ពោល គឺ ក្លិប  ១ ដ្រល ស្ដង់ ដ 
ខ្ពស ់បំផុតជា រឿង សមញ្ញ ។ វា ជា  
ដំណើរ ការ ធម្មតា សម្រប់  រូប គ្រ 
ក្នុង ការ សម្រប ខ្លួន ឱ្រយ មាន នូវ 
ទង្វើ ន្រះ » ។ 

Chelsea មិន ទាន់ ស្គាល់ រស 
ជាតិ បរាជ័យ ឡើយ ក្នុង ១១ 
ហ្គ្រម ន្រការ ប្រកួត គ្រប់ កម្មវិធី  
ដោយ ក្នុង នោះ ឈ្នះ៨ ដង  គិត 
តាំង ពីលោក Tuchel ចូល មក 
ជំនួសលោក Frank Lamp-
ard គ្រូបង្វឹក ដ្រល ត្រូវ បន 
បណ្ដ្រញ ច្រញក្នុង ខ្រ មករា ។

 តោ ខៀវ ដ្រល នៅល្រខ ៤  
ដោយមាន ៥០ ពនិ្ទ ុកពំងុ ន ំមខុ 
២ពិន្ទុ លើ ក្រុម ល្រខ ៥ West 
Ham ដ្រល សល់១ប្រកួត ក្នុង 
ដ្រ ហើយគមា្លាត ន្រះនឹងធ្វើ ឱ្រយ 
ការ ប្រជ្រង  តំណ្រង  Top4 ដើម្របី 
ដណ្ដើមបនសិទ្ធិ ទៅល្រងនៅ  
Champions League រឹតត្រ 
តឹង ត្រង ឡើង ៗ  ៕ AFP/VN

ឈនណន

ភ្នពំ្រញៈ គណៈកម្មការ ប្រកួត បល់- 
ទាត់ ជាតិ កម្ពជុា (CNCC) ន្រ សហព័ន្ធ 
កីឡា បល់ ទាត់ កម្ពជុា  បនស ម្រចក្រ- 
សម្រលួ កាល បរិច្ឆ្រទ ន្រ ការ ប្រកួត  ប្រចំា 

សប្តាហ៍ ទី ២ នៅ ចុង សប្តាហ៍ ន្រះ ទៅ 
លើ ការ ប្រកួត ចំនួន ២ គូ ដើម្របីចូល រួម 
ទប់ស្កាត់ការ រីក រាល បន្ត និងកាត់បន្ថយ 
ហានិ ភ័យ   ន្រ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ជា- 
យថា ហ្រតុ ចូល ទៅ ក្នងុចង្កាម គ្រសួរ 
បល់ ទាត់ លីគ កំពូល កម្ពជុា បុ៉ន្ត្រ  មិន 

ផ្អាក ការ ប្រកួត ទំាង ស្រងុ នោះ ទ្រ។
តាម  ការ ជូនដំណឹង របស់ CNCC កាល 

ពីថ្ង្រអង្គារ គឺ CNCC បន សម្រចផ្លាស់ប្តរូ 
កាល បរិច្ឆ្រទ ប្រកួត សប្តាហ៍ ទី ២ ន្រ លីគ 
កំពូល កម្ពជុា ចុង សប្តាហ៍  ន្រះ ពោល គឺ 
បន លើក ព្រល ការ  ប្រកួត រវាង ក្រមុ វិសខា 
និង ក្រមុ នគរ បលជាតិ  ព្រម ទំាង  ជំនួប 
រវាង ក្រុម ណាហា្គាវីល និង ក្រុម កង 
យោធពល ខ្រមរ ភូមិន្ទ (ទ័ព) ដ្រល  
គ្រង ធ្វើ នៅ ថ្ង្រសៅរ៍ និង ថ្ង្រ អាទិត្រយ  
ខាងមុខ ន្រះ ទៅ ធ្វើ នៅ ថ្ង្រទី ២០ ខ្រម្រស 
ឆ្នោ ំ២០២១ វិញ។ 

ការសម្រច ក្រ ប្រ  កាល បរិច្ឆ្រទ ប្រកួត 
ទៅ លើ ក្រមុទំាង ៤ ន្រះ ត្រវូ បន CNCC 
បញ្ជាក់ នៅ ក្នងុស្រចក្ត ីជូនដំណឹង របស់ 
ខ្លនួ ថា ដើម្របីចូល រួមទប់ស្កាត់ការ រីក រាល 
បន្ត និងកាត់បន្ថយ ហានិ ភ័យ   ន្រ ការ ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ជាយថាហ្រតុ ខណៈ បច្ចបុ្របន្ន 
ន្រះ ការ រីក រាល ន្រជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ  ក្នងុ 
សហគមន៍ កាន់ត្រ មាន ទ្រង់ ទ្រយ ធំ។

ចំពោះមូល ហ្រតុ ពិត ប្រកដ ដ្រល 
ឈាន ដល់ ការ លើក ព្រល ប្រកួត រវាង  
ក្រមុទំាង ៤ នៅ ចុង សប្តាហ៍ ន្រះ គឺ កើត 
ច្រញ ពី ភាព មន្ទលិ សង្រស័យ ន្រ ការ ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ នៅ ក្នងុ ក្រមុ វិសខា ព្រះ សមាជិក 
មួយចំនួន រវាង ក្លបិ មួយន្រះ បន ចូល 
រួមថត ស្ពត  ដើម្របី ចូល រួម ផ្រសព្វ ផ្រសាយ អំពី 
ការការពារកូវីដ១៩ ន្រះ ជាមួយ ពិធីការិនី  
ក្រវ ច័ន្ទនិមល កាលពី ថ្ង្រទី  ២៧ និង ទី 
២៨ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នោ ំ២០២១ ហើយ     កាល ពី 
ថ្ង្រអង្គារ ម្រសិល មិញ  ពិធី ការិនី រូបន្រះ 
ព្រមទំាង ស្វាមី និងកូន ស្រី  សុទ្ធ ត្រ  
ត្រស្តវិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ  ១៩។

ជាមួយ គា្នោ ន្រះ នៅ  មុន ដឹងថា ពិធី ការិនី 
ក្រ ច័ន្ទនិមល ព្រមទំាង គ្រួសរ វិជ្ជ- 
មានជំងឺកូវី ដ ១៩ន្រះ គឺ កីឡាករ  ដ្រល 
ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ ពិធី ការិនី របស់ ទូរទស្រសន៍ 
ហង្រសមាស រូប ន្រះ រួម មាន ធារី ចន្ថាបី៊ន, 
ច្រងឹ ពល រដ្ឋ និង អ្នក ចំាទី ក្រវ សុខសិលា 
ជា ដើម នោះ សុទ្ធត្រ ចូល រួមជួយ  ក្រមុ- 

វិសខា ព្រល ប្រកួតស្មើគា្នោ ០-០  ជា 
មួយក្រមុ ទ័ព កាល ពី អាទិត្រយ ហ្រតុ ន្រះ 
ហើយ ទើប  ក្រមុទ័ព បន ស្ថតិ នៅ ភាព 
មន្ទលិ ន្រះ ដ្ររ ហើយ ត្រវូបន CNCC 
សម្រចលើក ព្រល ការ ប្រកួតក្រមុ មួយ 
ន្រះ ផងដ្ររ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ សម្រប់ការ ប្រកួត 
ចំនួន ៤ គូ  រវាង ក្រមុ ចំនួន ៨ ទៀត ដ្រល 
គ្រង ធ្វើ នៅ ថ្ង្រសៅរ៍ និងថ្ង្រ អាទិត្រយ ន្រះ  
ត្រវូ បន លោក  ឈី កុលបុត្រ ល្រខា- 
ប្រតិបត្ត ិរបស់ គណៈ កម្មការ  ប្រកួតបល់- 
ទាត់ ជាតិ កម្ពជុា  បន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ 
កាល ពី ម្រសិល មិញ ថា៖  « សម្រប់ ក្លបិ និង 
ការ ប្រកួត ផ្រស្រង ទៀត នឹង ត្រវូ ធ្វើ ទៅតាម 
ធម្ម តា»។

 តាម ការ បញ្ជាក់ន្រះ បង្ហាញ ថា ការ 
ប្រកួត លីគកំពូល កម្ពជុា មិន ត្រវូ  បន 
ផ្អាក ទំាង ស្រងុនោះ ទ្រ គឺ គ្រន់ត្រ  លើក- 
ព្រល ជំនួប ណា ដ្រល ទាក់ទង នឹង  ក្រមុ- 
វិសខា និង ក្រមុ ទ័ព បុ៉ណ្ណោះ៕ 

Messi(ឆ្វ្រង)របស់Barcaសុ៊តបល់ពិន័យ១១ម៉្រត្រអំឡុងប្រកួតនៅUCLជាមួយPSGវគ្គ១៦ក្រមុជើងទី១។AFP

ការប្រកួតរវាងក្រមុទ័ព(ក្រហម)ជាមួយក្រមុវិសាខាកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ។រូប CNCC

Messi ទៅ ប៉ារីស  ជា សុបិន អាក្រក់ សម្រប់
Barca ឬជា ការស្រម្រព្រលៗ របស់ PSG

លីគ កំពូល លើក ព្រល ការ ប្រកួត គូ ណាមាន ភាព មន្ទលិ ត្រមិន ផ្អាកទំាងស្រងុ

Havertz ជួយ ឱ្រយតោ ខៀវ 
មាន ជំហរកាន់ត្ររឹងមំាឡើង



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ កាលពី   ចុងឆ្នាំមុន  
តារាចម្រៀងស្រី  នៅ ផលិតកម្ម 
ហង្រសមាស មាន ឈ្មោះ ពតិ ផន 
នី ដា ហៅកញ្ញា ផន ស្រី ខួច 
ហាក់  មាន រាសី ឡើង សន្រសឹមៗ 
ដោយ កញ្ញាទទួល បាន លាភ - 
ថតកុន  ដំបូង  បន្ថ្រម អាជីព  ថ្មី  
ដើម្របី ពង្រីក ទីផ្រសារ  សិល្របៈ- 
ខណៈ   តារា ប្រុស  ស្រី  ប្រឡូក 
សិល្របៈ  ស្របាលៗ ខ្លួន និង - 
រលក   ក្រយ បាន  ឈាន មុន 
មួយ  ជំហាន រួច  ហើយ នោះ។   
ដោយ ឡ្រក  នៅដើម   ឆ្នា ំ២០២១  
ន្រះ ស្រប់ ត្រ តារាចម្រៀង ស្រី 
រាង ខ្ពស់ស្រឡះ  ផន ស្រី ខួច ក៏ 
ទទួលបាន លាភ ធំ មួយ ទៀត  - 
ផង  ដ្ររ នៅទ្រនំ  ហង្រស  មាស  
ដោយ បាន កា្លាយ  ជា    គណៈ - 
កម្ម ការ ផ្តល ់ពនិ្ទ ុន្រកម្ម- 
វិធីថ្មី សន្លាង មួយ  
ឈ្មោះថា Beat The 
Best។

បើតាម គ្រហទំព័រ 
ផ្លូវ ការ កម្មវិធី Beat 
The Best បាន បង្ហើរ 
សារ  ឱ្រយដឹងពី វត្ត មាន 
ន្រ  ក្រុម គណៈ កម្មការ 
ថា៖ «គណៈកម្មការ ដ៏ 
មាន  ប្រជាប្រិយភាព - 
នងិ ពោរ ព្រញ ទៅ ដោយ 
សមត ្ថ ភាព  កញ្ញា ផន 
ស្រី ខួច បាន ត្រៀមខ្លួន 
រួច   ជាស្រច  នឹង ចូល-  
មកជួយ សម្រច    បំណង-  
បំព្រញ ក្តី ស្រម្រ របស់-  
ប្រក្ខជន  ចង ់កា្លាយខ្លនួជា 
តារា ចម្រៀង អាជពី ដ ៏ល្រប ី
និង កា្លាយជា អាយ ដល 
របស ់ បង  ប្អនូ   ទស្រស នកិ- 
ជនមាន  រាប់លាននក់ 
ជាពិស្រស ជយលា ភី 
និង បាន ប្រក់ រង្វាន់ 
រហូតដល់ចំនួន-  
$១៥ ០០០ ព្រម- 
ទាំង  កា្លាយ ជា តារា  
ចម្រៀង  ពោរ-  
ព្រញ ដោយ 
សមត ្ថភាព  -  
នៅ ផលិត- 
កម្ម រស្មី  
ហង្រស - 

មាស។ ប្រក្ខជនគ្រប់រូបអាចដាក់ ពាក្រយ - 
បានតា ម  អន  ឡាញ (Online ) ដោយ 
គ្រន់ត្រ ថត សំឡ្រងខ្លួនឯង ច្រៀង ជា 

វដី្រអ ូឃ្ល ីប រចួ ផ្ញើ ទៅកាន ់ផ្រច Facebook 
ផ្លូវការ របស់ កម្មវិធី Beat The Best ឬ 
តាម  រយៈ Telegram ដ្រល មាន ល្រខ 

ទូរស័ព្ទ ៣ ប្រព័ន្ធ 069 89 80 80 / 
061 89 80 80/ 066 89 80 80 
ជា  ការ ស្រច »  ហើយ កម្មវិធី     
ប្រឡង ចម្រៀង លំដាប ់ ពិភព លោក 

«BEAT THE BEST» មាន គណៈ- 
កម្ម ការ ចនំនួ ៤របូ រមួ  មានដចូជា     កញ្ញា         
ផន ស្រី ខួច លោក ឆន  សុវណ្ណរាជ  
អ្នកនង ព្រជ្រ សោភា និង លោក នី កូ 
ដ្រលជា ប្អូន ប្រុស របស់ លោក ណុប 
បាយ៉ារិទ្ធ ។ 

សម្រប់ កញ្ញា ផន ស្រី ខួច តារា- 
ចម្រៀងស្រី ជ្រក ទ្រនំ ហង្រសមាស 
ស្របាលគ្នា នឹង តារា ចម្រៀង ស្រី- 
កញ្ញា សុខ សីឡាលីន និង អតីត  ជា 
តារា  ចម្រៀង នៅ ទ្រនំ ផលិត កម្ម រ៉ុក   
ដ្រលមាន ទឹកដម សំនៀងពីរោះ មិន 
ថា   បក ស្រយ បទ ចម្រៀង ជា  បទ- 
បុរាណ ឬ  ជា  បទ    សម័យ បទ    មនោ- 
សញ្ច្រតន ឬបទ  ញាក់ កន្ត្រក់  - 
អារម្មណ៍ នោះទ្រ  គឺ សុទ្ធត្រ  ពីរោះ-  
និង   សម្របូរ អ្នក គំទ្រ ផងដ្ររ៕ 
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កញ្ញា ផន សេខួីច ក្លាយជា សមាជិក គណៈកម្មករ 
នេកម្មវិធី ថ្ម ី Beat The Best។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

លោក ហេង បុ៊នឃីម បនចាប់លើក ឃីម បូរ៉ា ពេល រូបគេ ឈ្នះ ខេសេ កេវាត់ នៅ សង្វៀន CNC។ រូប សហ ការី

  យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ សហព័ន្ធកីឡា ប្រដាល់ 
គុនខ្ម្ររ  បាន ផ្តល់ ទំនុក ចិត្ត ទៅ លើ 
លោក ហ្រង  បុ៊ន ឃីម   តាម រយៈ 
ការ ជ្រើស រីស គ្រ ូបង្វកឹមក ពី ខ្រត្ត 
បន្ទាយមានជ័យ រូបន្រះឱ្រយ ធ្វើ គ្រ-ូ    
ធំ   ព្រម ទំាង បាន ជ្រើស រីស អតីត- 
ជើង ខ្លាងំ មាន ឈ្មោះ បោះ សំឡ្រង    
ឡៅ  សីុណាត , ឃុន ឌីមា៉ា (ឃីម  
ឌីមា៉ា) ស្រន  បុ៊ន ថ្រន  និងលោក 
ទ្រព  សីុ វុតា្ថា ឱ្រយធ្វើ ជា ក្រមុជំនួយ 
សម្រប់ បង្វកឹ ក្រមុជម្រើសជាតិ 
គុនខ្ម្ររ ឆ្នា ំ២០២១ ដ្រល បាន  
ផ្តល់ ជូនដល់   កីឡាករបាន  ឈ្នះ 
ជើង ឯកថា្នាក់ជាតិ   ឆ្នាំ ២០២០ 
សឹង ៩០ភាគរយ និង  បន្ថ្រម ក្រមុ 
មក ពី ថា្នាល ចំនួន ៥ នក់ ទៀត ។

ជំុ វិញ ការ ជ្រើសរីស គ្រ ូបង្គោល 
និងគ្រជំូនួយ ន្រះ លោក  ត្រម  មឺុន  
ប្រធាន សហព័ន្ធ កីឡា ប្រដាល់ 
គុន ខ្ម្ររ  បាន  ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ ថា៖  
«គ្រ ូបង្វកឹ ក្រមុ ជម្រើស ជាតិ កីឡា 
ប្រដាល់ គុនខ្ម្ររទំាង ៥នក់ ន្រះ  
ត្រវូ បាន ជ្រើស រីស  ដោយ គណៈ- 
កម្មការ ជ្រើស រីសគ្របូង្វកឹ និង 
កីឡាករ របស់ ខ្លនួ យ៉ាង ត្រមឹត្រវូ  
ក្នុង សា្មោរតី ទទួល ខុស ត្រូវ ខ្ពស់  
ចំពោះ មុខ មាត់ ប្រទ្រស ជាតិ  ក្នងុ 
នោះ មាន ប្រក្ខជន ជា ច្រើន រូប  បាន 
ឈរ ឈ្មោះ រួម ទំាង អតីត គ្របូង្វកឹ  
ជម្រើស ជាតិ (២រូប)  ឆ្នា ំចាស់ 
២០២០ ផងដ្ររ  បុ៉ន្ត្រ មិន គ្រប់  
លក្ខខណ្ឌ ត្រវូ ជាប់» ។ 

លោកបាន បន្តថា   គ្រ ូធំ លោក 
ហ្រង បុ៊នឃីម ព្រមទំាង គ្រជំូនួយ  

ឡៅ  សីុ ណាត , ស្រន  បុ៊ន ថ្រន  
លោក ទ្រព  សីុ វុតា្ថា និង មា្ចាស់ 
ម្រដាយ មាសសីុហ្គ្រម ឃីម  ឌីមា៉ា  
នឹងផ្តោត ខ្លាំង ទៅលើ ការ បង្វឹក  
ក្រមុ ជម្រើសជាតិ គុនខ្ម្ររ ឱ្រយ មាន 
សមត្ថ ភាព ខ្លាំង ដើម្របី ចូល រួម    
ការ ប្រកួត សីុហ្គ្រម លើក ទី ៣១ 
នៅ វៀតណាម ចុង ឆ្នា ំ២០២១ 
ន្រះឱ្រយ ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ។

ចំណ្រក កីឡាករ ជម្រើស ជាតិ 
គុន ខ្ម្ររ ឆ្នា ំ២០២១ ន្រះ មានចំនួន 
១៣ នក់ រួម មាន  កីឡាករ  ភុន  
ពិសិដ្ឋ  ទម្ងន់៤៥គ.ក្រ ខំ  ខ្លានង  
ទម្ងន់៥១គ.ក្រ កាន់ ម៉្រងហុង  
ទម្ងន់៥៤គ.ក្រ   បុ៊ន  គន្ធា  (បុ៊ន 
សុធា) ទម្ងន់ ៥៧ គ.ក្រ   ឃីម បូរា៉ា  
ទម្ងន់៦០គ.ក្រ   សោម ពិសិដ្ឋ  
ទម្ងន់៦៣,៥គ.ក្រ  បោ៉ា ភារិទ្ធ       
( យ៉្រន  ឌី ណា )  ទម្ងន់ ៦៣,៥គ.ក្រ  
លន បញ្ញា  ទម្ងន់ ៦៧គ.ក្រ  និង  
ឡៅ  ចន្ទ្រ   ទម្ងន់ ៧១គ.ក្រ ដ្រល 
អ្នកទំាងន្រះ សុទ្ធត្រ បាន ឈ្នះ 
ម្រដាយមាស ការ ប្រកួត ជើងឯក 
ថា្នាក់ជាតិ ឆ្នា ំ ២០២០។

   ចំពោះ ប្រក្ខភាព ជម្រើសជាតិ 
៥នក់ ទៀត មាន កីឡាករ ស្រនី  
ស្រណ្រត  ទម្ងន់ ៤៨គ.ក្រ  រិន 
ដាវីត  ទម្ងន់ ៥៤គ.ក្រ  ជាក្រុម 
ជម្រើស ជាតិ ថា្នាល  ឆ្នា ំ២០២០       
ឡៅ ចិត្រ្តា   ទម្ងន់៦៧គ.ក្រ ជា 
មា្ចាស់ ម្រដាយសំរឹទ្ធសីុហ្គ្រម ទំាង២ 
លើក     និង   លី  សុជាតិ    ទម្ងន់ ៥៧ 
គ.ក្រ ជាមា្ចាស់ម្រដាយ ប្រក់ ការ- 
ប្រកួត ថា្នាក់ជាតិ ឆ្នា ំ២០២០។    

លោក  ហ្រង  បុ៊ន ឃីម ដ្រល  
ធា្លាប់ ជា គ្របូង្វកឹ ក្រមុ  ជម្រើស ជាតិ 

កន្លងមក  និង ជា ឪពុក បង្កើត  របស់ 
មា្ចាស់ម្រដាយ មាស ឃុន  ឌីមា៉ា  
និង ជើង ខ្លាងំ ឃីម បូរា៉ា  នោះ  បាន  
និយយ ថា៖  «  ខ្ញុ ំជាប់ ជា គ្រ ូជម្រើស 
ជាតិ លើក ន្រះ  មិន សប្របាយ រីក- 
រាយ ទ្រ  គឺ មាន ការព្រយួ បារម្ភ ទៅ 
វិញទ្រ    ពីព្រះ ការ ងរ ន្រះ ធ្ងន់ 
ណាស់   ហ្រតុន្រះ ខ្ញុំ  ព្រួយ ខ្លាច  
បំព្រញ កាតព្វកិច្ច ន្រះ  មិន បាន ល្អ 
ជូន ជាតិ »។ 

លោក  បាន  បន្ត ថា៖ « ទោះ ជា 
យ៉ាង ណា ខ្ញុំ  នៅ ត្រ ខិត ខំ ប្រឹង   
ព្រះ ថា្នាក់ លើ ប្រគល់ ភារកិច្ច ន្រះ  
ហើយ ខ្ញុ ំមាន គ្រ ូជំនួយ ចំនួន ៤ រូប  
ដ្រល មាន កមា្លាងំ ល្អ  អាច ធ្វើ ការ 
ជា ក្រមុ បាន   ព្រះ ពួក គ្រសា្គោល់ 
ច្របាស់ នូវ ការងរ ហ្វកឹ ហាត់  និង 
ឡើង សង្វៀន  ដ្រល មាន បទ- 
ពិសោធល្អ  ដូច ជា  ឃុន  ឌី មា៉ា , 
ស្រន បុ៊ន ថ្រន,  ឡៅ  សីុណាត  
និង  ទ្រព  សីុ វុតា្ថា» ។ 

គួរ រំឭក ថា  លោក  ហ្រង  បុ៊ន- 
ឃីម  ជា មា្ចាស់ ក្លបិ រស្ម ីភូមិ គប ខ្រត្ត 
បន្ទាយ មាន ជ័យ  ហើយ បាន បង្វកឹ 
កូន ៗ  ចំនួន ៣ នក់  ឱ្រយ កា្លាយ ជា 
អ្នក ប្រដាល់ ឆ្នើម រួម  មាន  ឃុន  
ឌីមា៉ា  ដណ្តើម បាន ម្រដាយ មាស  
សីុ ហ្គ្រម  ឆ្នា ំ២០១៧   ឃីម  បូរា៉ា  
ឈ្នះបាន  ខ្រស្រ ក្រវាត់ ២  និង ពាន 
ជា ច្រើនទៀត ព្រមទំាង  កូន ពៅ  
ឃីម  ឌីម៉្រ  កំពុង ត្រ ល្អ  គ្មោន គូ- 
ប្រៀប  ក្នងុ ទម្ងន់ ស្រល ចំណ្រក 
ការ ជា ប់ ជម្រើសជាតិ ទំាង ឪពុក 
និងកូន លើក ន្រះ គឺ កើត ច្រញ ពី 
សមត្ថ ភាព ពិត  មិន ម្រន តាម ខ្រស្រ- 
រយៈ  ឬ  បក្ខ ពួកនោះ  ទ្រ ៕ 

ជម្រើសជាតិគុនខ្ម្ររ២០២១ផ្តល់
ទំនុកចិត្តលើគ្រូបង្វកឹហ្រងបុ៊នឃីម

កញ្ញាផនស្រខួីចកំពុងត្រមាន
រាសីឡើងនៅឯទ្រនំហង្រសមាស

តារ ចមេៀងសេ ីរង ខ្ពស់សេឡះ នៅ ទេនំហងេសមាស 
កញ្ញា ផន នីដា ហៅ ផន  សេខួីច   ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 
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