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បុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយ-
សារជំងឺកូវីដជាលើកដំបូងនៅកម្ពជុាបន្ទាប់ពីបានសមែកពែយាបាលជាង១០ថ្ងែ

មុំ គនា្ធា

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួសខុាភបិាល
បានប្រកាសនៅថ្ង្រម្រសិលមិញ
ពីករណីបរុសជនជាតិខ្ម្ររអាយុ
៥០ឆ្នាំម្នាក់ដ្រលបានទទួល-
មរណភាពដោយសារជងំឺកវូដី-
១៩ជាលើកដំបូងនៅកម្ពជុាដ្រល
ការសា្លាប់របស់បុរសរូបន្រះ គឺ

បន្ទាប់ពីគាត់បានសម្រកព្រយា-
បាលនៅមន្ទីរព្រទ្រយ អស់រយៈ-
ព្រលជាង១០ថ្ង្រ ខណៈអ្នក-
កំពុងសម្រកព្រយាបាលសរុប
មនចំនួន៥៦៥នក់។
យោងតាមស្រចក្តីប្រកាស-

ព័ត៌មនរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
ឱ្រយដងឹថា៖«នថ្ង្រទ១ី១ខ្រមនី
វ្រលាម៉ោង១០:៤០នទពី្រកឹ

មនបុរសជនជាតិខ្ម្ររម្នាក់អាយុ
៥០ឆ្នាំបានទទួលមរណភាព
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នៅមន្ទរី-
ព្រទ្រយមតិ្តភាពខ្ម្ររ-សវូៀតដ្រល
ជាករណីសា្លាប់លើកដំបូងនៅ
កម្ពុជា»។ជនរងគ្រះរូបន្រះ
មនលំនៅក្នងុសង្កាត់ចាក់អង្រ
ខណ្ឌមនជយ័រាជធានីភ្នពំ្រញ
ជាអ្នកបើកបររថយន្តឱ្រយថៅក្រ

ជនជាតិចិននៅខ្រត្តព្រះសីហនុ
ដ្រលមនផ្ទកុជងំឺកវូដី១៩ក្នងុ
ព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
ក្រសងួបញ្ជាក់ថាសពបរុស

រូបន្រះត្រូវបានរកឃើញមន
ឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩នៅថ្ង្រទី២៧
ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ដ្រលមន
លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរ-
ពិសោធន៍...តទៅទំព័រ  ៦

លោកសខែងស្នើ
ឱែយបែយុទ្ធបែឆំាងគែឿង-
ញៀនអស់ពីលទ្ធភាព

CLVប្តែជា្ញាជំរុញ
ពាណិជ្ជកម្មនិង
ការវិនិយោគនៅ
តាមតំបន់ពែដំែន

សមជិកពែទឹ្ធសភា
បានអនុម័តសែចក្ដ-ី
ពែងចែបាប់ស្ដីពីវិធាន
ទប់សា្កាត់ការឆ្លងកូវីដ១៩

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  លោកឧបនយក-
រដ្ឋមន្ត្រីសខ្រងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួ
មហាផ្ទ្របានស្នើគ្រប់ក្រសួង
សា្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលរាជធានី-
ខ្រត្តម្ចាស់ការផ្រសព្វផ្រសាយ និង
អនុវត្ដឱ្រយអស់លទ្ធភាពនូវផ្រន-
ការស្ដីពីយុទ្ធនការប្រយុទ្ធប្រ-
ឆំងគ្រឿងញៀនខុសច្របាប់
លើកទី៦ដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាល
បានដក់ច្រញបន្ទាប់ពីមើល-
ឃើញសា្ថានភាព...តទៅទំព័រ ២

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈប្រទ្រសកម្ពជុាឡាវ
នងិវៀតណាម(CLV)បានប្ដ្រជា្ញា
នឹងជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការ-
វនិយិោគនៅតាមព្រដំ្រនដោយ
ផ្តោតការយកចិត្តទុកដក់លើ
ការកសាងផ្រសារព្រដំ្រននងិការ-
ជួយសម្រួលក្នុងការរៀបចំឯក-
សារបញ្ច្រញទំនិញពីគយ។
ការសន្រយាន្រះបានធ្វើឡើង

ក្នុងអំឡុងព្រលការពិភាក្រសាគា្នា
តាមរយៈវីដ្រអូខនហ្វើរុិនរវាង
លោកហ៊នុស្រននយករដ្ឋមន្ដ្រី
កម្ពជុាជាមយួលោកNguyen
XuanPhucនយករដ្ឋមន្ដ្រី
ប្រទ្រសវៀតណាមនិងលោក
ThonglounSisoulithន-
យករដ្ឋមន្ដ្រីប្រទ្រសឡាវកាល-
ពីថ្ង្រទី១០ខ្រមីន។
នយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទ្រសទាងំ-

៣បានឯកភាពគា្នាបន្តរក្រសានងិ
អនវុត្តយ៉ោងមនប្រសទិ្ធភាពនវូ
យន្តការន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ដ្រលមនស្រប់ដូចជាការ-
ជរំញុកចិ្ចសហប្រតបិត្តិការរវាង
បណា្តាខ្រត្តជាប់ព្រដំ្រនការអន-ុ
វត្តឱ្រយមនប្រសិទ្ធភាពនូវរាល់
កចិ្ចព្រមព្រៀងស្តពីីការគ្រប់គ្រង
ព្រដំ្រនកចិ្ចសហការបន្ថ្រមក្នងុ
ការការពារសន្តិសុខនៅតាម
បណ្តាយ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

 នៀម   ឆៃង 

ភ្នំ ពៃញៈ សមជិកព្រឹទ្ធសភា
៣៩រូបដ្រលមនវត្តមននៅ
វិមនព្រឹទ្ធសភាក្នុងសម័យប្រ-
ជុំព្រញអង្គនៅថ្ង្រទី១១ខ្រមីន
ឆ្នាំ២០២១ បានអនុម័តជា
ឯកច្ឆន្ទនូវស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដី
ពីវិធានការទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាល-
ដលន្រជំងឺ...តទៅទំ ព័រ ៤

សង្វៀនហង្សមាសត្រូវផ្អាកការប្រកួត
២សប្ដាហ៍សិនដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

ក្រសួងប្រសណីយ៍និងទូរគ-
មនាគមន៍តម្រូវឱ្យមា្ចាស់អាជីវ-
កម្មវិស័យប្រសណីយ៍មកសុំ
ច្បាប់អនុញ្ញាត...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

ចិនប្ដឹងទាមទារសំណងពីអ្នក-
ស្រវជ្រវអាល្លឺម៉ង់ដ្រលចោទ
ប្រកាន់ថាមានករណីរំលោភសិទ្ធិ-
មនុស្សនៅសុីនជាំង...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ

រឿងព្រះមហាវ្រស្សន្តរជាតក
ត្រូវបនព្រះសង្ឃគង់នៅវត្ត
ប្រើសមាសឱ្យគ្រចារចងក្រង
ជាស្លឹករឹតកម្កល់ទុក...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

ទិដ្ឋភាព នៅមុខ មន្ទរី ពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ-សូវៀត កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថតហា៊ានរង្រសី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១២ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

តពីទំព័រ១...បទ ល្មើស គៃឿង 
ញៀន ហាក់ មិន ទាន់  ថយ ចុះ  ។

តាម លិខិត របស់ លោក  ស 
ខៃង  ដៃល ស្នើ ទៅ គៃប់ កៃសួង 
ស្ថាប័ន  និង អភិ បាល រាជ ធានី-
ខៃត្ដ   ពីថ្ងៃទី ៩  ខៃ មីនា   ក៏ បាន 
ណៃ នា ំឱៃយ អន ុវត្តយទុ្ធ នាការ នៃះ 
ដោយ គោរព ឱៃយ បាន ខ្ជាប ់ខ្ជនួ នវូ 
វិធាន ការ«៣ការពារ និង ៣កុំ»  
ផង ដៃរ  ដោយ សរ ស្ថាន ភាព 
វបិត្ដ ិជងំ ឺកវូដី ១៩ កពំងុ ស្ថតិ ក្នងុ 
ស ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ថា  ៖ «ខ្ញុំ  
ស្នើ សុ ំសម្តៃច  ឯក ឧត្តម  លោក 
ជំទាវ  ឧប នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ទៃស- 
រដ្ឋ មន្តៃី  រដ្ឋ មន្តៃី  គៃប់ កៃសួង ស្ថា- 
ប័ន  និង រដ្ឋ បាល រាជ ធានី -ខៃត្ត  
ម្ចាស់ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ឱៃយ អស់ ពី 
លទ្ធភាព តាម ដៃន សមត្ថ កិច្ច 
របស ់ខ្លនួ នងិ ចាត ់តាងំ អន ុវត្ត ឱៃយ 
បាន ជាក់ ស្តៃង តាម ស្មារតី នៃ 
ផៃន ការ យុទ្ធ នាការ បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង គៃឿង ញៀន ខុស ចៃបាប់ 
លើក ទី៦  ...»។

បើតា  ម លោក ឧប នាយក រដ្ឋ- 
មនៃ្ដី  លៃខ ធិការ ដ្ឋាន នៃ យុទ្ធ- 
នាការ នៃះនឹង ផ្ដល់ ជូន គៃប់- 
កៃសួង  ស្ថា ប័ន និង រដ្ឋ បាល - 
រាជ ធានី-ខៃត្ដនូវ រ បាយការ ណ៍ 
លទ្ធ ផល នៃ ការ  បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
គៃឿង ញៀនខ ុសចៃបាប ់លើក ទ ី៥ 
និង លើក ទី ៦  ដើមៃបី ធ្វើ ជា មូល- 
ដ្ឋាន សមៃប់  ផៃសព្វ ផៃសាយនិង ចាត់- 
តាំង អនុ វត្ដ យុទ្ធ នាការ នៃះ ។ 

កាល ពី ថ្ងៃទី ១៩ កុម្ភៈ  កន្លង 
ទៅ លោក នាយករដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន  
សៃន  បានដក់ ចៃញ នូវ ផៃន ការ  
ស្តីពី យុទ្ធ នាការ  បៃយុទ្ធបៃឆំង 
គៃឿង ញៀន ខុសចៃបា ប់ លើក ទី៦ 
រ យៈ ពៃល ១ ឆ្នាំ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១  
ខៃ មករា ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ធ្ន ូឆ្នានំៃះ 

បន្ត ទៀត  បនា្ទាប់ ពី មើលឃើ ញ  
បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន នៅ មិន 
ទាន់ មន ការ ថម ថយ ។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ី  លើក ឡើង 
ក្នុង ផៃន ការ នៃ យុទ្ធ នាការ នៃះ  
ថា  ស្ថាន ភាពបទ ល្មើសគៃឿង-  
ញៀន នៅ មិន មន សញ្ញា ណា 
ថម ថយ ឡើយ  ពសិៃស កណំើន 
គៃឿង ញៀន សំ យោគ( ATS)
ដូច ជា មៃតំ ហ្វៃតា មីន(ICE)
អចិ ស្តាសុ ី(MDM A) កៃ តាមនី 
(Ketamine) ដៃល ជាបៃភៃទ  
ងាយ លួច លាក់  ផលិត កៃច្នៃ  
ដោយ ឈ្មួញ ទុច្ច រិត   និង មន 
ទីផៃសារ ទូលំទូលាយ    ។ 

លោក ថា ៖« ស្ថានភាពបៃបនៃះ 
 ក៏បាន  ជះ ឥទ្ធ ិពល មកលើបៃទៃស  
កម្ពជុា ផងដៃ រ  ដោយ ឧកៃដិ្ឋ ជន 
គៃឿង ញៀន បា ន ឆ្លៀត ឱកាស  
ល បលួច  ធ្វើ សកម្ម ភាព នំា សរ- 
ធា តុញៀន  ដឹកជញ្ជូន  ឆ្លងកា ត់ 
កម្ពជុាក្នងុ គោល បំណង នា ំចៃញ 
ទៅបៃទៃស ដទៃ និង បមៃើ ឱៃយ 
ទីផៃសារ នៅកម្ពុជា ផ ងដៃ រ  » ។

បើតាម  លោក នាយ ក រដ្ឋមន្តៃ ី
ការ អនុវត្ត ផៃនការ យុទ្ធនា កា រ 
លើក ទី៥ ឆ្នា ំ២០២០  សមត្ថ កិច្ច 
បង្កៃប បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន 
បាន  ១០  ៤៦១ ករណី  ឃាត់- 
ខ្លនួ ជ នសងៃស័យ   ២១  ៥៦៦នា ក់  
ចាប់ សរ ធាតុ ញៀនគៃប់បៃភៃទ  
សរបុ ទម្ងន ់ ៣  ៨៧៥,៩ ០ គឡី-ូ 

កៃម  នងិ សរ ធាត ុគមី ីផៃស ំទម្ងន ់ 
៤ ៤២៥ គីឡូកៃម រួ មទាំ ង 
មធៃយោ បាយ សម្ភារ និ ង វត្ថុ តាង 
មយួច ំននួ ធ ំដៃល ក្នងុនោះ មន 
សកម្មភាព ជ ួញដ ូ រគៃឿង  ញៀន 
ធំៗ  ចំនួន ៧៧ ករណី ។

លោកសៃី  ជៀប សុធារី  មនៃ្ដី 
សមៃបសមៃួល សម គម ការ- 
ពារ សិទ្ធិ មនុសៃស អាដ ហុក បៃចាំ 
ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ ឱៃយដឹ ងពី មៃសលិ- 
 មញិ ថា  តាម ការ សង្កៃត សកម្ម- 
ភាព បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន ក្នងុ 
ខៃត្ដ នៃះ  មិន ទាន់  ស្ងប់ ស្ងាត់ទៃ 
ទោះ បី ជា កន្លង មក  សមត្ថ កិច្ច 
បង្កៃប បាន ជា ចៃើន ករណី ក្ដី  ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា ៖ «នៅ ខៃត្ដ 
ពៃះ សីហនុ បទ ល្មើស គៃឿង- 
ញៀន  តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច រក - 
ឃើញ ជាបន្ត បនា្ទាប់  ហើយ អ្នក- 
ជាប់ ទោស ក្នុង ពន្ធ នា គារ ភាគ- 
ចៃើន គឺ ដោយ សរ បទ ល្មើស គៃឿង - 
ញៀនមន ទាំង ខ្មៃរ  និង ចិន »។  

លោក សៃី បានឱៃយដឹងថា ថ្មី ៗ  
នៃះមន ជន ល្មើស  ជាតិចិនបាន 
លចួ លាក ់យកគៃឿង ញៀនទៅ 
ឱៃយ បក្ខពួកដៃ ល  កំពុង  ធ្វើ ចតា្ដា - 
ឡីស័ក  ក្នុង ខៃត្ដ  ។ បញ្ហា នៃះ 
លោក សៃបីាន  សំណូមពរ ឱៃយ- 
សមត្ថកិច្ចបន្ត រឹត បន្ដឹងសកម្ម- 
ភាពប ង្កៃប បទ ល្មើស នៃះ ដោយ 
ស្វៃងរក មៃ ខ្លោង មក ផ្ដនា្ទា ទោស 
ឱៃយ បាន ៕

នៀម  ឆេង

ភ្នពំេញៈ នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីកម្ពជុា  
វៀត ណាម  និងឡាវ  ឯ ក ភាព  
ចាក់ វ៉ាក់ សំង កូវីដ១៩ ទៅ វិញ 
ទៅ មក ដល ់មន្តៃ ីការ ទតូ  សសិៃស 
នសិៃសតិ   ព ីបៃទៃសទាងំ៣  ដៃល 
កំពុង ស្នាក់ នៅ ក្នងុ បៃទៃស នី- 
មួយៗ ពៃម ទាងំ ប្ដៃជា្ញា អនវុត្ត នងិ 
ពងៃងឹ បន្ថៃម កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត-ិ 
ការ នានា ដៃល មន សៃប់ ។ 

ការ ឯក ភាពនងិ ការ ប្ដៃជា្ញា  នៃះ 
ធ្វើ ឡើង  ក្នងុ ជំនួប តាម បៃព័ន្ធ វីដៃ- 
អូរ វង នា យក រដ្ឋ មនៃ្តី នៃ បៃ- 
ទៃស ទាងំ ៣ ព ីថ្ងៃ  ទ ី១០  ខៃ មនីា 
ដៃល ផ្ដចួ ផ្ដើម គំនិត ដោយ លោក 
នាយ ករដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន។ 
នៃះ បើ  តាម  សៃច ក្ដី  បៃកាស  
របស់ កៃសួង ការ បរទៃស   និង 
សហ បៃតិ បត្តិការ អន្តរ ជាតិ ។

កៃសងួ ការ បរទៃស បាន ថ្លៃង 
ថា៖«នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ីទាងំ ៣ បាន 
ឯកភាព គា្នា ពងៃឹង បន្ថៃម នូវ កិច្ច 
សហ បៃត ិបត្តកិារ  នងិ ការគា ំទៃ 
គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ក្នងុ ការបៃយុទ្ធ  
បៃឆងំ ការ រកី រាល ដល នៃ ជងំ-ឺ 
កូវីដ ១៩។ នាយ ក រដ្ឋ មនៃ្តី ទាំង 
៣ក៏ បាន ឯក ភាព គា្នា ក្នុង ការ- 
ផ្តល ់ការ ចាក ់វ៉ាក ់សងំ កវូដី ១៩ 
ទៅ វញិ ទៅ មក ដោយ មនិ គតិ ថ្លៃ 
ដល់ មនៃ្តី ការ ទូត  និង សិសៃស  
និសៃសិត  កម្ពុជា  ឡាវ  និង វៀត- 
ណាម ដៃល កំពុង ស្នាក់ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស នីមួយៗ» ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ឆ្លង រាលដល  
ក្នុង សហគមន៍ នៅ កម្ពុជា នា- 
យក រដ្ឋ មនៃ្ត ីឡាវ  នងិ វៀត ណាម  

សម្តៃង នូវ ជំ នឿ ជឿ ជាក់ ថា 
បៃទៃស កម្ពុជា នឹង ទទួល បាន 
ជោគ ជ័យ ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់   
ការ ផ្ទុះ រាល ដល  ដៃល កំពុង 
កើត មន ឡើង ស ជា  ថ្មីនៃះ។ 

នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ីទាងំ ៣ កប៏ាន 
កត ់សម្គាល ់ នវូ ការ កើន ឡើង នៃ 
ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម រវង  កម្ពុជា-
ឡាវ  នងិ កម្ពជុា-វៀតណាម ផង 
ដៃ រហើយបាន  សម្តៃង នូវ ការ- 
ពៃញ ចិត្ត រួម គា្នា ចំពោះ ទំនាក់- 
ទនំង  នងិ កចិ្ចសហ បៃត ិបត្ត ិការ  
ដៃល កំពុង មន ការ រីក ចមៃើន 
លើ គៃប់ វិស័យ រវង បៃទៃស 
ទាងំ ៣ ទោះ កពំងុបៃ ឈម ខ្លោងំ  
ពីជំងឺ កូវីដ១៩ ក៏ ដោយ ។

កៃសួង កា រប រទៃស បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ថា្នាក់ ដឹក នំា ទំាង ៣បាន ឯក ភាព 
ពងៃងឹ បន្ថៃម កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត-ិ 
ការ លើ វិស័យ នយោ បាយ សន្ត-ិ 
សុខ ការ ពារ ជាតិ  កា រគៃប់ គៃង 
ពៃ ំដៃន  ពាណិ ជ្ជក ម្ម និង វិនិ យោគ 
ការត ភា្ជាប ់ថាមព ល នងិ អ បរ់ ំ»។ 
    ថា្នាក់ ដឹកនាំ បៃទៃស ទាំង ៣ 
ឯក ភាព បន្ត រកៃសា និង អនុវត្ត ឱៃយ 
មន បៃសិទ្ធ ភាព នូវ  យន្ត ការ នៃ  
កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត ិការ ដៃល មន 
សៃប ់ជរំញុ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត-ិ 
ការ រវងខៃត្ត ជាប់ ពៃំ ដៃន និង 
អនុវត្ត ឱៃយ មន បៃសិទ្ធ ភាព នូវ 
រាល់ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ស្ត ីពី ការ គៃប់- 
គៃង ពៃដំៃន  ពៃម ទាងំ សហការ 
បន្ថៃម ក្នុង ការ ការ ពារ  សន្តិ សុខ  
តាម បណ្តោយ ពៃំ ដៃន រួម។

 កៃសងួ- ស្ថាបន័ ពាក ់ពន័្ធ  នងិ 
អាជា្ញាធរ ខៃត្ត ពាក់ ព័ន្ធ នៃ បៃទៃស 
ទាំង ៣ តៃូវ អនុវត្តនូវ ការ ពៃម- 

ពៃៀង ដៃល បាន សមៃច  ក្នុង 
ជំនួប តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ នៃះ  រួម- 
ទាំង  បង្កើន មិត្ត ភាព  និង កិច្ច - 
សហ បៃតិ បត្តិ ការ ពហុ វិស័យ 
រវង បណា្តោ បៃទៃស ទាំង ៣។ 
នៃះ បើ តាម កៃសួង ការបរ ទៃស។

កៃ ពី ទំនាក់ ទំនង និង កិច្ច- 
សហ បៃតិ បត្តកិារ ទ្វៃ ភាគី និងតៃ-ី 
ភាគី នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ទាំង ៣ ក៏ 
បាន ជជៃក ពី បញ្ហា នៅបៃទៃស 
 មីយ៉ា ន់ម៉ា ផង ដៃរ។ 

គៃហទពំរ័  ពត័ ៌មន របស ់រដ្ឋា- 
ភិបា ល បាន ចុះ ផៃសាយ ថា «ទាក់- 
ទង នឹង កង្វល់ រួម កមៃិត តំបន់ 
និង អន្តរជាតិនាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
ទាំង ៣ បងា្ហាញ ពី បំណង បៃថា្នា 
ចង់ ឃើញ បៃទៃស មីយ៉ាន់ ម៉ា អាច 
ស្ដារ ឡើង វញិ នវូ ស្ថរិភាព ឆប់ៗ  
នៃះ និង បៃថា្នា ចង់ ឃើញ ភាព- 
មនិ ចុះ សមៃងុ គា្នា តៃវូ បាន ដោះ- 
សៃយ តាម រយៈ កិច្ច សន្ទនា 
ដោយ សន្តិ វិធី ដើមៃបី ជា បៃយោ- 
ជន៍ របស់ មីយ៉ាន់ ម៉ា និង សន្តភិាព  
និង ស្ថិរភាព ក្នុង តំបន់»។

លោក គិន  ភា  បៃធាន វិទៃយោ- 
ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នៃ 
រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា  ថ្លៃង ថា 
ការ រួម សហ ការទប់ ស្កាត់ កូវីដ- 
១៩  រវង បៃទៃស ទាងំ ៣  ពតិ ជា 
មន សរៈ សំខន់  ដើមៃបី ស្ដារ 
សៃដ្ឋ កចិ្ច ឡើង វញិ  កៃយ ពៃល 
វិបត្តិ នៃះ បាន ផុត ទៅ។ លោក 
យល់ ថា បៃទៃស ទាំង ៣  មន 
កិច្ច  សហ បៃតិ បត្តិ ការ ល្អ លើ 
ផ្នៃកន យោ បាយ  សៃដ្ឋ កចិ្ច  ពា- 
ណិជ្ជ កម្ម និង ទំនាក់ ទំនង រវង 
បៃជា ជន  និង បៃជា ជន៕

លោកស ខេង... កម្ពជុា វៀតណាម និងឡាវ ឯកភាព 
ចាក់វ៉ាក់សំាងឱេយពលរដ្ឋទៅវិញទៅមក

លោក ស ខេង ពេលចូលរួមដុតបំផ្លាញគេឿងញៀនកន្លងមក។ រូបថត ហុង មិនា

នៅ សុី វុត្ថា

តកេវៈ មន្ទីរ កសិកម្ម ខៃត្ត 
តាកៃវ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១០  ខៃ មីនា  
បាន  ដុត កម្ទៃច  ចោល ពងមន់ 
ពង  ទា នងិ ពង កៃចួ  ខចូ គណុ ភាព 
ជាង ៤មឺុន គៃប់ ដៃល បាន រឹប អូ ស   
ពី កៃុម ឈ្មួញ   ដៃល លួច បន្លំ   នាំ -  
ចូល ពី បៃទៃស វៀតណាម  ដោយ 
ខុសចៃបាប់ ។

លោកថៃ លី បៃធាន ការិយ - 
ល័យ ផលិត កម្មនិង បសុពៃយោ បា ល 
នៃ មន្ទរី កសកិម្ម រកុា្ខា បៃមញ ់នងិ 
នៃសទ ខៃត្តតាកៃវ បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា ឈ្មួញ បាន 
នាំចូល នូវ ពង  សត្វ ទាំងអស់នៃះ 
មិនមន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត តៃឹមតៃូវ 
និង បាន លួច បន្លំ ដក់ នៅកៃម 
ទំនិញ ផៃសៃង។ នៅ ពៃលដៃល 

កម្លោំង សមត្ថកិច្ច ស្ទាក់ រថយន្ត 
និង ឆៃកឆៃ រក៏បាន ឃើញ និង 
រឹបអូស យកមក រកៃសា ទុក ហើយ 
បាន ដតុ កម្ទៃច ចោល  កាលព ីថ្ងៃ 
ទ១ី០ ខៃមនីា ឆ្នា២ំ០២១ ពៃះ  
ពង ទាំង នៃះ ខូច គុណ ភាព។

បើ តាម លោក ថៃ លី ការ ដុ ត  
កម្ទៃចចោល នៃះ ក្នងុ គោល បំណ ង 
ដើមៃបី ទប់ស្កាត់ កុំឱៃយ មនការ នាំ - 
ចូល ដោយ គា្មាន ចៃបាប់ បន្តទៀតនិ  ង 
ជួយ សមៃួល ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ  
ដៃល ចញិ្ចមឹសត្វ យក ពង នៅក្នងុ 
សៃកុឱៃយ ពួកគាត់ មនលទ្ធភាព ក្ន ុង 
ការលក់ នៅលើ  ទីផៃសារ មន តម្លៃ 
ខ្ពស់ ជាពិសៃស ក្នុង អំឡុង ពៃល 
នៃ ជងំ ឺក ូវីដ១៩ នៃះ។ លោក ថា៖ 
«យើង កំុឱៃយ គាត់(កសិករខ្មៃរ )ផលិ  ត 
បាន ហើយ មន តម្លៃ ថោក »។ 
ចំណៃក  ឈ្មួញ ដៃល នាំចូល  ពង- 

ទា និង ពង កៃចួ ខុសចៃបាប់ តៃវូបា  ន 
អាជា្ញា ធរមន សមត្ថកិច្ចឱៃយធ្វើ កិច្ច - 
សនៃយោ កុឱំៃយ មនការ នាចំលូ ដោយ 
ខុស ចៃបាប់ បន្ត ទៀត ។ 

លោកភី ទីម្ចាស់ កសិដ្ឋាន ចិ ញ្ច ឹម 
ទា  បាន ស្វាគ ម ន៍ ចំពោះ ចំណាត់ - 
ការ ទប់ស្កាត់ រប ស់ អាជា្ញាធ   ដៃល 
បង្កៃប នូវ ការនំា ចូល  ពង មន់ ព ង - 
ទា  ចូល កម្ពុជា ដោយ ខុស ចៃបាប់  
នៃះ ។ នៅ ពៃលដៃល សមត្ថកិច្ច 
ទបស់្កាតប់ាន បៃបនៃះ នងឹ ធ្វើឱៃយ 
ទផីៃសារ ពងមន ់នងិ ពង ទា  កសកិរ 
ខ្មៃរ មន  ភាព ល្អ បៃសើរ ។ «នៅ ពៃ ល 
ដៃល គា្មាន ការនំា ចលូ កសិ ករ នៅ 
ក្នុង សៃុក របស់ យើង លក់ ដច់ 
និង  មន ចំណូល គៃប់ គៃន់ »។ 

លោក ភី ទី ក៏បាន សំណូមពរ 
ដល់ បៃជាពលរដ្ឋដៃលមន លទ្ធ - 
ភាព គួរតៃ នាំគា្នា ចិញ្ចឹម ទាយ ក- 

ពង ឱៃយបាន ចៃើន  ដើមៃបី ផ្ត ត់ ផ្គង់ 
ទីផៃសារ នៅក្នុង សៃុក ឱៃយបាន គៃប់ - 
គៃន ់ដើមៃបី កុ ំឱៃយមន  ការ នាចំលូ ពី  
បៃទៃសជិតខងដៃល មន ស រ  ធា តុ 
គីមី ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ សុខ ភាព ។ 

បើ តាម របាយការណ៍ របស់ 
មន្ទីរ   កសិកម្ម  ខៃត្តតាកៃវ  ដៃល 
ផ្ញើ  ទៅ អភិបាល ខៃត្តតាកៃវ លោ ក  
អ៊ួ ច ភា កាល ពី ថ្ងៃទី៩ ខៃមីនា 
កៃមុ អន្តរា គមន៍ បង្កៃប បទ ល្មើ ស 
ចលនា សត្តឃាត  កាលព ីថ្ងៃទ ី៦ 
ខៃមីនា ឆ្នា២ំ០២១ចាប់បាន ពង ទា  
ចនំនួ២មុនឺ៤ពាន ់គៃប ់ពង មន ់
៨ ពាន ់គៃប ់នងិ ពង កៃចួ ៧ពាន ់
គៃប់ ដៃល ឈ្មញួ នំាចូល ពី បៃទៃ ស 
វៀតណាម ដោយ ខុស ចៃបាប់ ។ 
ពង សត្វ  ទំាង អស់ នោះ   ខចូ គណុ- 
ភាព  មន ក្លិនស្អុយ ដៃល  បង្ក ឱៃយ 
មន មៃរោគ ឆ្លង  ផៃសៃង ៗ ៕

ពងមាន់ ពង ទា និង ពង កេចួ ខូច គុណ ភាព ជាង ៤មឺុន គេប់ នំា ចូល ពី វៀតណាមតេវូ ដុត ចោល
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ឡាយ សាមាន

ភ្នពំេញៈ រាជបណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា  
នឹង ចុះហត្ថលៃខា លើ អនុ សៃសរ- 
ណៈ យោគយល់ គ្នា (MoU) 
ជាមួយ សាកលវិទៃយាល័យ របស់ 
ចនិ ចនំនួ ៨  ដើមៃបី ផ្លាស ់ប្តរូ នសិៃសិត  
នងិ  គៃបូងៃៀន រវាង បៃទៃស ទាងំ២   
ក្នុង ការបណ្តុះ បណ្តាល ធនធាន- 
មនុសៃស  ភាសា  និង វបៃបធម៌។

ពិធី ចុះ អនុសៃសរណៈ យោគ- 
យល ់ គ្នា នៃះ នឹង តៃូវធ្វើ ឡើង នៅ 
សប្តាហ ៍កៃយ   រមួមាន ១-សា កល-   
វិទៃយាល័យ ភាសា បរទៃសប៉ៃកាំង  
២-សាកល វិទៃយាល័យភាសា  បរ- 
ទៃស ធានជីន  ៣-សា កល  វិទៃយា-
ល័យ ភាសា បរទៃស គ័ងតុង  ៤- 
សា កល វទិៃយាលយ័ ភាសា បរទៃស 
គង័សុ ី ៥-សាកល វទិៃយាលយ័ ជាត ិ
ខៃត្ត គង័សុ ី ៦-សាកលវទិៃយាលយ័- 
ជាតិ ខៃត្ត យូណន  ៧-សាកល- 
វិទៃយា ល័យ គរុកោសលៃយ យូណន  
នងិ ទ៨ី-សាកល វទិៃយាលយ័ ហង័ ហ ឺ។ 
នៃះ បើ តាម លោក សខុ ទចូ  បៃធាន   
រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា ពី មៃសិល- 
មញិ  កៃយបញ្ចប ់កចិ្ចបៃជុ ំ ជាមយួ   
សាកលវិទៃយាល័យ ទាំង៨ នៃ សា- 
ធា រ ណរដ្ឋបៃជាមានិត ចិន  ពី ថ្ងៃ 
ទី១០  មីនា  តាមរយៈ អន ឡាញ។

លោក សុខ ទូច  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា  ពិធី ចុះMoUនៃះដើមៃបី 
បើក ផ្លវូ ឱៃយ កម្ពជុា បញ្ជនូ គៃ ូបងៃៀន    
ខ្មៃរ ទៅ បងៃៀន ដល ់សសិៃស នៅ ចនិ  
ឯភាគ ីចនិ  នងឹ បញ្ជនូ សសិៃស របស ់
ខ្លួន មក រៀន ភាសា ខ្មៃរ នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«អាទតិៃយ កៃយ 
នៃះ  យើង នងឹ ធ្វើ ពធិ ីចុះ MoU  ទ១ី  
ដើមៃបី បញ្ជូន គៃូ ពី កម្ពុជា ទៅកាន់ 
សាកល វិទៃយាល័យ ទាំង ៨។ ទី២  
យើង នឹង ទទួល សិសៃស ពី បៃទៃស 
ចិន មក កម្ពុជា នូវ សិសៃស ពូកៃៗ។ 
ក្នងុ ១សាលា [ចនិ] យើង យក ១០- 
នាក់ មក រៀន នៅ រាជបណ្ឌិតៃយ សភា  -  
កម្ពុជា  នឹង បង្កើត សៀវភៅ រួម គ្នា 
មួយ ដើមៃបី ផ្តល់ បរិញ្ញាបតៃ ភាសា 
ខ្មៃរ  និង មា៉ាស្ទ័រ ភាសា ខ្មៃរ»។

លោក ចាតទ់កុ ការផ្លាសប់្តរូ សសិៃស  
នងិ គៃ ូរវាង បៃទៃស ទំាង២ នា ពៃល   
នៃះ គជឺា ករណ ីពសិៃស  ដោយ ក្នងុ 
នោះ កម្ពុជា នឹង បញ្ជូន បញ្ញវន្ត ទៅ 
បៃទៃស ចិន  ដើមៃបី បងៃៀន ភាសា 
ខ្មៃរកដ៏ចូជា វបៃប ធម ៌ខ្មៃរដល ់សសិៃសា-   
នសុសិៃស នៅ ចនិ។ លោក ថា ៖«ចនិ 
ចៃើន ចាក ់ចលូ វបៃបធម ៌គៃ មក យើង  
ដោយសារ គៃ មហា អំណច។ ឥឡវូ  
យើង ចាក ់វបៃបធម ៌របស ់យើង ចូល- 
ទៅ គៃ [គៃ] បញ្ជូន សិសៃស របស់ គៃ 
មក កម្ពជុា ដើមៃបី សកិៃសា  មនិមៃន តៃ 

ភាសា ខ្មៃរ ទៃ  គឺ វបៃបធម៌  អរិយធម៌  
ដើមៃបី បកបៃ ភាសា បច្ចៃកទៃស ផ្លូវ- 
ចៃបាប់ ដើមៃប ីឱៃយ ចិន មក វនិិយោគ នៅ  
កម្ពុជា កុំឱៃយ រងគៃះ នៃ ការបោក- 
បៃស់ ពី ជន ខិល ខូច»។ 

បើ តាម លោក សុខ ទូច បន្ទុក 
នៃ ការសកិៃសា  ភាគ ីចនិ ជាអ្នក រា៉ាប ់រង  
ទាំងអស់  ទាំង គៃូ ខ្មៃរ  និង និសៃសិត 
ចិន។ លោក ថា ៖«គៃូ យើង ទៅ 
បងៃៀន នៅ គៃ ទទលួ បន បៃកខ់ៃ 
១ ៣០០ដុលា្លារ ក្នុង ១ខៃ។ ការ- 
សា្នាក ់នៅ គៃ ចៃញ ថ្លៃ ឱៃយ  តៃ ការ ហបូ-  
ចុក យើង ចៃញ ខ្លួន ឯង ហើយ បើ 
គត់ ជា បណ្ឌិត អាចទទួល ទៅ 
ដល់ ៣ ០០០ដុលា្លារ។ អ៊ីចឹង  ខ្ញុំ 
នៅ ពៃល ខាងមុខ  នឹង បណ្តុះ- 
បណ្តាល ភា សា ខ្មៃរ ដល់ គៃូ ដៃល 
មាន បរិញ្ញាបតៃ ដៃល ពូកៃៗ  
បញ្ជូនឱៃយ ទៅ បងៃៀន នៅ សៃុក គៃ 
ដើមៃបី ទទួល បន បៃក់ ខៃ ខ្ពស់»។

លោក  រពំងឹថាតាម រយៈ កចិ្ច សហ-   
បៃតបិត្តកិារ នៃះ  កម្ពជុា  នងិ ចនិ នងឹ 
សា្គាល់ គ្នា កាន់ តៃ  ចៃបាស់  សុីជមៃ  
និង បង្កើន ចំណង មិត្តភាព រវាង 
បៃទៃស ទាំង២ កាន់តៃ ជិត ស្និទ្ធ។

 បៃធាន កិត្តិយស នៃ សមាគម 
នសិៃសិត កម្ពជុា បៃចា ំសាធារណរដ្ឋ- 
បៃជាមានតិ ចនិ  លោក អ៊ុ ំវទុ្ធទ ី ថ្លៃង  
ថា  ការចុះ MoUនៃះជាសា្ពាន  ចម្លង   

នៃ បៃទៃស ទាំង២ ក្នុង ការ បណ្តុះ- 
បណ្តាល ធនធាន មនុសៃស  ទៅ លើ 
វិស័យ អប់រំ  និង ភាសា ជាតិ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង កំពុង 
ពងៃីក ភាសា ជាតិ យើង ទៅ កៃ 
បៃទៃស គឺ ចិន។ កន្លង មក  យើង 
រៀន តៃ ភាសា គៃ  ឥឡូវ  គៃ រៀន 
ភាសា យើង។  បនន័យ ថា  ជា 
ការវិវឌៃឍថ្មី មួយ ទៀត សមៃប់ 
ភាសា ជាតិ  ជាការ រមួចំណៃក មយួ 
ទៅលើ ផ្នៃក វបៃបធម៌  ពៃះ ភា សា 
ជា អត្តសញ្ញាណ»។

លោកបន្ថៃមថា«អ៊ចីងឹ គៃ កពំងុ 
រៀន ពី អត្ត សញ ្ញាណ របស់ យើង  
ដើមៃបី ពងៃងឹ ទនំាក ់ទនំង កម្ពជុា ចនិ  
ឱៃយ កាន់តៃ សុី ជមៃ។  បើ គៃ ចង់ 
រៀន ភាសា យើង គៃ ចង់ [រៀន] ពី 
វបៃបធម៌  ស្វៃងយល់ ពី សៃដ្ឋកិច្ច  
នយោបយ  បៃវត្តសិាសៃ្ត  បៃពៃ ណ ី 
និង សិលៃបៈ ជាដើម»។ 

បើ តាម លោក អ៊ុំ វុទ្ធទី  និសៃសិត 
ខ្មៃរ ដៃលបន ទទលួ អាហារបូ ករណ ៍  
សិកៃសា នៅ បៃទៃស ចិន  មាន ជាង  
២ ៣០០ នាក ់ ក្នងុ នោះ  នសិៃសតិ ខ្មៃរ 
កំពុង សិកៃសា នៅ បៃទៃស ចិន  មាន 
ជាង ១០០នាក ់ នងិ រៀន តាម អន- 
ឡាញ ព ីកម្ពជុា មាន ជាង ២ ២០០- 
នាក ់។  ឯនសិៃសតិ ចនិ  សកិៃសា  នៅ កម្ពជុា   
មាន បៃមាណ  ជា១០០នាក់៕

 
នៅ  សុី វុត្ថា

កោះកុងៈ រដ្ឋបល ខៃត្តកោះ កុ ងឱៃយ  
រ ដ្ឋបល សៃកុ បទុម សា គរ  នងិ អាជា្ញា ធរ 
ឃុំ ពាក់ ព័ន្ធ  ចុះ សៃង់ ទិន្នន័ យ ឈ្មោះ 
ពលរដ្ឋ ក្នងុ ចំណោម ១៣១ គៃសួារ 
ដៃល ទទួល រង ការ ប៉ះ ពាល់ ពី គមៃង 
អភិ វឌៃឍន៍ របស់ កៃមុ ហុ៊ន សីុ ណូ មិុច សីុម  
នៅឃុំ អណ្តូង ទឹក  សៃុក បទុម សាគ រ 
ន ិងអ្នកដៃល បន លក ់ដ ីក្នងុ តបំន ់នៃះ 
ទៅ ឱៃយ ឈ្មូ ញ រក សុី ដីធ្លី  ឱៃយ បន ចៃបាស់- 
លាស់  ដើមៃបី យក មក ធ្វើ ជា មូល ដ្ឋាន 
ក្នុង ការ ដោះ សៃយ បញ្ហា ។ 

លោក  សុខ  សុ ទ្ធី  អភិ បល រង ខៃត្ត 
កោះ កុង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ថ្ងៃ ១០  
មនីា ថា  រដ្ឋាភ ិបល បន សមៃច កាត-់ 
ឆ្វៀល ដី ទំហំ  ៥៩៨ ហិក តា ចៃញ 
ពី ឧទៃយា ន ជាតិ បទុម សាគរ មក ជូន 
ពលរដ្ឋ ១ ៣១គៃ ួសារ  នងិ បន បពំៃញ 
សលាក  ប តៃ ព័ត៌មាន រួច រាល់ជា មួយ 
កៃស ួង រៀបច ំដៃន ដ ីនគ រ ូបនយី កម្ម  នងិ 
សំណង់ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩  បនា្ទាប់ ពី 
បន  រង ផលប៉ះពាល់ ពី គមៃង អភិវ ឌៃឍន៍ 
រ បស់ កៃុម ហ៊ុន សុី ណូ មុិច សុីមដៃល 
ទទួ លប នដីស មៃបទា នសៃ ដ្ឋ កិច្ច នៅ 
ទីនោះ  ។

លោក បន ថ្លៃង ថា  បនា្ទាប់ ពី មាន ការ- 
ទា មទារ ពីព លរ ដ្ឋ  កៃមុ ហុ៊ន សីុ ណូ មិុច- 
សុមី  បនបៃគល ់ដ ីទហំ ំ៥៩៨ហកិ តា 

ឱៃយ អាជា្ញា ធរ បៃង ចៃក ជូន ពួក គត់ វិញ 
ដោយ ក្នងុ ១ គៃសួារ បន កៃបាល ដទីហំ ំ
២០x៥០ ម៉ៃតៃ  សមៃប់ ដី លំនៅ ឋាន។ 
ប៉ុន្តៃ ដោយ ពលរដ្ឋ ទាំង នោះ  រង ផល- 
ប៉ះពា ល់ យូ រឆ្នាំ  អាជា្ញា ធរ បន សមៃច 
ឱៃយ កៃបាល ដី ទំហំ ២០x៧០ ម៉ៃតៃ  នៅជាប់  
ផ្លវូ  នងិ ទ២ី  កៃបាល ដទីហំ ំ២០x ១០០ 
ម៉ៃតៃ ដី បនា្ទាប់ ពី ផ្លូវ។ 

បើ តាម  សុខ សុទ្ធី ដី ដៃល នៅ សល់ 
តៃវូ បន រៀប ច ំទកុជា ដ ីបមៃងុ របស ់រដ្ឋ 
ក្នុង ការ សាង សង់សាលារៀ ន ម ន្ទីរ- 
ពៃទៃយ  រៀបច ំទលីាន ចាក ់ស ំរាម នងិ ធ្វើ 
ជា កន្លៃង សា ធារ ណៈ ផៃសៃង ទៀត ។ ក្នងុ 
ការ បៃង ចៃក នៃះ គឺ មាន ពលរដ្ឋ៧០ 
គៃសួារ បន យលព់ៃ មទ ទលួ តាម ការ- 
រៀ បចំ ឱៃយ  របស់ អាជា្ញា ធរ ដៃន ដី  បុ៉ន្តៃ មាន  
៦១គៃ ួសារ ផៃសៃង  បនទា មទា រ ដចីនំនួ 
២ឬ ៣ហិ កតា សមៃប់ ធ្វើ ចមា្ការ ទៀត ។ 

លោក អភិ បល រង ខៃត្ត  បន បន្តថា  
បុ៉ ន្តៃ កៃយ មក មាន ឈ្មញួ ចំនួន ៤នា ក់ 
(អ្នក រស់ នៅ កៃពី តំបន់ នៃះ)បន 
មក ទិញ ដី ក្នងុ តំបន់ នៃះ  ដោយ  អះ អាង 
ថា  ក្នុង មា្នាក់ៗ បន ទិញ ដី ចំនួន ១៨ ១ 
ហិក តា  ខ្លះ ថា ១៥ ហិក តា  ខ្លះ ថា 
២ ០ ហកិ តា   នងិ ខ្លះ ទៀត ថា ទញិ  ៦០ 
ហិកតា  ។ បើ បូក សរុប ទៅ វា  ស្ទើ រ អស់ 
ដ ីរបស ់ពល រដ្ឋ ១៣១ គៃសួារ ដៃល នងឹ 
ទទួល បន នោះ ទៅ ហើយ ។

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ «ពលរ ដ្ឋ មនិមាន  
សិទ្ធិ ក្នុង ការល ក់ ទៃ  ប៉ុន្តៃបើ ពួកគៃ  

[ឈ្មញួ ]មនិ ប ន ទញិ តើ ពកួគៃ  បន ដ ី
មក ពីណ?ឥឡូវខ្ញុំ ឱៃយ អាជា្ញា ធរ សិកៃសា 
រឿង ហ្នឹង ឱៃយ ខ្ញុំ សិន  ហើយ នៅ ពៃល 
ដៃល ទទលួ បន ចម្លើយ ថា  យ៉ាង ម៉ៃច  
យើង នឹង រក វិធី ដោះ សៃយ ជូន ពល- 
រ ដ្ឋ ទៅតា ម ហ្នឹង ថៃម ទៀត។តៃ ខ្ញុំ សូម 
ប ញ្ជាក់ ថា ដី ទាំង នៃះ  មិន បន ជាប់ 
ពាក់ព័ន្ធ  ជាមួយ នឹង  កៃុ មហ៊ុន ទៀត  ទៃ  
ពៃះ គៃ បន កាត ់ឆ្វៀល រចួ ហើយ ជាង 
៥០០ ហិក តា »។  

លោក  មឿង  ឃុន  មៃភូមិ ជី តៃះ  ឃុំ 
អណ្តងូ ទឹក  សៃកុ បទុម សាគរ  បនថ្លៃង 
កាលើ ពី ថ្ងៃ ១០ មី នាថា  ដី នៃះ តៃវូប ន 
រដ្ឋ កាត់ ឆ្វៀល ជូន ពលរដ្ឋ ទាំង១ ៣១ 

គៃួ សារ នៃះ រួចហើ យ  ប៉ុ ន្តៃយូ រៗ ទៅ 
ពួក គត់ បន កា ត់ល ក់ប ន្តិ ចម្តងៗ ទៅ 
ឱៃយ  ឈ្មួញ  ដៃល មិន រស់ នៅក្នុង  តំបន់ 
នៃះ។ទោះជា យ៉ាង ណ   រដ្ឋ គៃន់ តៃ ចង ់
ដឹង ទិន្ន ន័យ របស់ អ្នក ទិញ មាន ចំនួន 
ប៉ុនា្មោន ហិក តា ក្នុងមា្នា ក់ ៗ ក្នុ ង ចំណោម  
ដ ីជាង ៥០០ ហកិតា  នោះ ដើមៃបី  ងាយ- 
សៃួ ល ក្នុ ង ដោះ សៃយ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖  «បៃជា ពល រដ្ឋ ស្ទើ រ- 
តៃ៩០ ភាគ រយ នៃ ចនំនួ  ១៣១ គៃសួារ 
នៃះ បន លក់ ទៅឱៃយ ឈ្មួញ  ប៉ុន្តៃយើ ង 
កំពុង ស្វៃង រក អ្នក ទិញ ដី ក្នុង ទំហំធំ ៗ  
ទំា ងនៃះ  សិន  តើ មា្នា ក់មាន ដី បុ៉នា្មោន ហិក- 
តា សៃស សល់ ដី បុ៉នា្មោន  ដក់ លើ តុ ទំាង - 

អស ់គ្នា ចា ំយើង គតិ គ ូរដោះ សៃយគ្នា  
ឱៃយ មាន  ភាព រលូន »។

បើ តាម លោក  មឿង  ឃុន  កាលពី  
ដើមឡើ យ  ពលរ ដ្ឋ បន ស្នើ សំុដី៥ ហិក- 
តា  ក្នុង ១ គៃួសារ  ប៉ុន្តៃ មិន បន នោះទៃ  
ពៃះ ដី  មាន ទំហំ តូច ហើយ កៃយមក 
 ក៏ស្នើ សុំ តៃឹម ២ហិ កតា  ក្នុង ១ គៃួសារ 
ទៀត ប៉ុន្តៃ នៅតៃ មិ ន ទទួ លបន។ 
មានពល រដ្ឋ មយួច ំននួ ប នក ំណត ់ខ្លនួ- 
ឯង  នងិ ទាមទា  រក្ន ុង ១ គៃ ួសារ ៗ    ច ំននួ   
២ ហិ កតា ឬ ៥ហិកតា  ។  

 លោ ក  ថោ ង  ច័ន្ទ ដរា៉ា  អ្នកស   មៃប- 
សមៃួល ផ្នៃក  សិទ្ធិ មនុ សៃស នៃ  សមាគ ម 
អា ដហុ ក បៃចាំខៃ ត្ត កោះ កុង ថ្លៃងថា 
បញ្ហា នៃះលោ ក នងឹ ដកឹ នា ំកៃមុ ការ ងារ 
ចុះទៅ សៃវជៃវ ដលទ់តីា ំង ជា កស់្តៃ ង 
នៅ ចុង សប្តាហ៍ នៃះ  បុ៉ន្តៃ លោក មិន  រំពឹង 
ថា  ពល រដ្ឋ ចូលរួមសហកា រ ទៃ  ពៃះ 
លោ ក យល់ ថា  ពល រដ្ឋ ខ្លះ អាច ជាប់ 
ពាក់ ព័ ន្ធ នឹង ការ ល ក់ដូ រដី  នៃះ ។

 យ៉ាង ណក្ដី លោក  ថោង  ច័ន្ទ ដរា៉ា  
បន បញ្ជា ក់ថា  អាជា្ញា ធរ គួរតៃ  មាន  
វិធា នការ  និង ដោះសៃយ  ជូន ព លរដ្ឋ 
ទាំង ១៣១គៃួ សារ នៃះ ឱៃយ ចប់ សព្វ - 
គៃ ប់ តាំងពី យូ រមក ហើយ  ប៉ុន្តៃ នៅ 
ពៃ ល មាន ផៃន ការ ថ្មីទើប  ចាប់ ផ្តើម 
ធ្វើឬ សៃវ ជៃវ  ជាហៃតធុ្វើឱៃយ  មាន ការ- 
ចៃបកូ ចៃបល ់ ដោយ សារមា ន ពលរដ្ឋ 
ខ្លះ បន លក់ ដីរួច ទៅហើយ  តៃ បន 
ទាម ទារ យក ដីមក វិញ ៕

 គឹម  សារុំ 
 
ពេ វេងៈ  បរុស សងៃស័យ ញៀន 

ថា្នាំ ញៀន មា្នាក់ តៃូវ បន សមត្ថ- 
កចិ្ច តាម ចាប ់ខ្លនួ  កាល ព ីរលំង- 
អ្រធាតៃ  ចូល ថ្ងៃ ទី១១ មីនា 
ពាក់ព័ន្ធ វាយ សមា្លាប់ លោក គៃូ- 
បងៃៀន មា្នាក ់  បៃពៃឹត្ត នៅ ភូមិ 
ឆ្វាង  ឃុំ បៃធាតុ  សៃុក កំពង់- 
តៃបៃក  ខៃត្ត ពៃវៃង កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី ១០ មីនា ។

 លោក   សនួ  សអំឿន  អធកិារ 
នគរ បល សៃុក កំពង់ តៃបៃក 
បន ឱៃយដងឹ ព ីមៃសិល មញិ ថា  ជន- 
សងៃសយ័ ឈ្មោះ  ឃមឹ  ខឿន   ហៅ  
កៃឡចិ   ភៃទ បៃសុ  អាយ ុ២២ ឆ្នា ំ 
ជា អ្នក លាង ម៉ូតូ   មាន លំ នៅ  
ភូមិ តៃ ម៉ុ ត  ឃុំ បៃ ធាតុ  សៃុក 
កំពង់ តៃបៃក ខៃត្ត ពៃ វៃង។

  ចំ ណៃក  ជន រង គៃះ ឈ្មោះ   
សៃក  មុន្ន ី ភៃទ  បៃសុ  អាយុ៣ ០ 
ឆ្នាំ ជា គៃូប ងៃៀន នៅ សាលា- 
បឋម សិកៃសា ពោធិ ក្នុ ង ភូមិ ឆ្វាង  
ឃុំ បៃធាតុ  សៃុក កំពង់ តៃបៃក 
ខៃត្ត ពៃ វៃង ។ 

 លោក បៃប់ ថា ជន សងៃស័យ  
និង ជន រង គៃះ ជា ម នុសៃស 

រាប់អាន គ្នា   ហើយ រឿង នៃះ បើ 
តាម សា្តាប់ ទៅ ដូច ជា មិន ធ្ងន់ ធ្ងរ 
អី ទៃ   ពៃះ ជន ល្មើស ថា  ជន 
រង គៃះ និយយ ដើម គៃ រឿង 
នៃះ គៃន់ តៃ ប៉ុណ្នាឹង  ។ ជន- 
សងៃស័យ  នងិ ជន រង គៃះ ជា អ្នក 
រស់ នៅ ក្នុង ភូមិ ជា មួយ គ្នា ។

លោក សំ អឿន ថ្លៃង ថា៖ 
«ជន សងៃសយ័ ទាស ់សម្ត ីជា មយួ 
ជន រង គៃះ ហើយ បន យក 
ឈើ ជៃុង វាយ កៃបាល ពី កៃយ 
របស់ ជន រង គៃះ បណ្តាល ឱៃយ 
ដួល សន្លប់ ។  ពៃល នោះ កៃុម 
គៃួសារ បន ដឹក ជន រ ង គៃះ 
ទៅម ន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក សៃកុ កពំង-់ 
តៃបៃក  តៃ តៃូវ គៃូ ពៃទៃយ បៃប់ ថា 
ជន រង គៃះ បន ដច់ ខៃយល់ 
សា្លាប់ បត់ ទៅ ហើយ  »។ 

លោក  សំអឿន  ថ្លៃង ដោយ 
យោង តាម កោស លៃយ វិច័យ 
ពនិតិៃយ ឃើញ ថា  នៅ ផ្នៃក កៃបាល  
ខាង កៃយ  របស់ ជន រង គៃះ 
បន ប៉ះ ទង្គចិ ធ្ងន ់ធ្ងរ នងឹ វត្ថ ុរងឹ ។ 
ចំ ណៃក ជន សងៃស័យ នឹង តៃូវ 
បញ្ជូន ទៅសួរ ចម្លើយ នៅ ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន នគរ បល ខៃត្ត ពៃ វៃង 
នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ ទី ១២ មីនា ៕

លោក សុខ សុទ្ធ ីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងេទី៩ មីនា។ រូបថត រដ្ឋបលខៃត្ត

អាជ្ញាធរខេត្តឱេយសេង់ទិន្នន័យម្ចាស់ដីពាក់ព័ន្ធនឹងគមេងអភិវឌេឍន៍

បុរសម្នាក់តេវូចាប់ខ្លនួកេយពីវាយគេូ
ម្នាក់បណ្ដាលឱេយស្លាប់រឿងពាកេយសម្តី

កម្ពជុ-ចិនពេមពេៀងបញ្ជនូគេបូងេៀននិងនិសេសិតទៅវិញទៅមកសមេប់ការបណ្តះុបណ្ដាល



តពីទំព័រ១...កូវីដ១៩និង
ជងំឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកប-
ដោយគ្រះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្រស្រង-
ទៀតដោយគ្មានការក្រប្រ។
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ដ្រលមាន

ឈ្មាះព្រញថ ស្រចក្ដីព្រង-
ច្របាប់ស្ដីពីវិធានការទប់សា្កាត់ការ-
ឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩
និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និង
ប្រកបដោយគ្រះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ
ផ្រស្រងទៀតត្រូវបានព្រឹទ្ធសភា
អនុម័តដោយគ្មានការក្រប្រ
ដោយមានសំឡ្រង៣៩ន្រសមា-
ជិកព្រទឹ្ធសភាដ្រលមានវត្តមាន។
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ន្រះមាន៦

ជំពូក និង១៨មាត្រ រៀបចំ
ឡើងដើម្របីកំណត់គោលបំណង
វសិាលភាពនិងវធិានការទោស-
បញ្ញត្តិ និងសមត្ថកិច្ចដ្រលត្រូវ
អនុវត្ត។ គោលដៅន្រច្របាប់ន្រះ
គឺដើម្របីការពារអាយុជីវិតប្រជា-
ពលរដ្ឋ សុខភាពសាធារណៈ
សណ្ដាប់ធា្នាប់សាធារណៈព្រម-
ទាំងការកាត់បន្ថយឱ្រយបានជា
អតិបរមានវូផលប៉ះពាល់ន្រជងំ-ឺ
ឆ្លងចំពោះវិស័យសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ច
នៅកម្ពជុា។ន្រះបើតាមស្រចក្ដី-
ប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រទឹ្ធសភា។
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបាន

ឱ្រយដឹងថ៖ «ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់
ន្រះបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រាជ-
រដា្ឋាភិបាលក្នងុការលើកកម្ពស់ការ-
ទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពរស់-
រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
និងការថ្ររក្រសាសន្តសុិខសណ្ដាប់-
ធា្នាប់សាធារណៈក្នងុកាលៈទ្រសៈ
ដ្រលប្រទ្រសជាតិកពំងុប្រឈម
នឹងការគំរាមកំហ្រងពីការរីក-
រាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩និង
ជងំឺឆ្លងកាចសាហាវនងិប្រកប-
ដោយគ្រះថ្នាក់ផ្រស្រងទៀត»។
លោកកើតរទិ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួ

យុត្តធិម៌ថ្ល្រងក្នងុវិមានព្រទឹ្ធសភា
ថ ច្របាប់ន្រះធ្វើឡើងក្នុងបរិបទ
ដ្រលពិភពលោក និងកម្ពុជា
កំពុងរងគ្រះពីការរាតត្របាតន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩។ ប្រទ្រសខ្លះបាន
បង្កើតច្របាប់ថ្មីហើយប្រទ្រសខ្លះ
ប្រើច្របាប់ចាស់របស់ខ្លួនដោយ
ធ្វើការក្រប្រវិធានការថ្មីឱ្រយស្រប-
ទៅតាមសា្ថានភាពហើយក៏មាន
ប្រទ្រសមួយចំនួនបានដាក់
វិធានការតឹងរុឹងបំផុតដើម្របីទប់-
សា្កាត់ជំងឺន្រះ។
លោកថ្ល្រងថ៖«ប្រទ្រសណ

ដ្រលអាចអនុវត្តវិធានការទប់-
សា្កាត់បានតងឹរុងឹជាងគ្រប្រទ្រស
នោះអាចគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាល-

ដាលហើយបច្ចុប្របន្ន ប្រទ្រស
នោះអាចស្រកស្រន្តពីការឆ្លង-
រាលដាលធ្ងន់ធ្ងរន្រជំងឺន្រះ។
ប្រទ្រសខ្លះចាប់ផ្ដើមប្រើច្របាប់
គ្រអាសន្នប្រទ្រសខ្លះប្រើ-
ប្រស់វធិីសាស្ត្របទិខ្ទប់ប្រទ្រស
ក្នុងរយៈព្រលមួយកំណត់»។
លោកបន្តថនៅព្រលជងំឺន្រះ

ផ្ទុះឡើងនៅចុងឆ្នាំ២០១៩
កម្ពជុាបានត្រៀមលក្ខណៈដោយ
បានបង្កើតច្របាប់ក្នុងការដាក់
ប្រទ្រសក្នងុគ្រអាសន្នខណៈដ្រល
ប្រទ្រសផ្រស្រងបានដាក់ប្រទ្រស
របស់ពួកគ្រក្នុងគ្រអាសន្នរួច-
បាត់ទៅហើយ។ត្រការប្រើ-
ប្រស់ច្របាប់គ្រអាសន្នមិន-
ប្រកដថធ្វើឱ្រយការឆ្លងរាល-
ដាលមានការថមថយនោះទ្រ
ត្រវាប្ររជាធ្វើឱ្រយមានមហន្តរាយ
ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច។ដូច្ន្រះហើយ
បានជាច្របាប់គ្រមានអាសន្នមិន
ត្រូវបានប្រើប្រស់ ត្រត្រូវមាន
ច្របាប់ថ្មីមួយទៀត។
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់កូវីដ១៩

បានច្រងពីការដាក់ទោសទណ្ឌ
ទាបបផុំតពី៦ខ្ររហតូដល់ធ្ងន់
បំផុត២០ឆ្នាំអាស្រ័យទៅតាម
បទល្មើសហើយការពិន័យជា
ប្រក់អាចមានចាប់ពី២លានរៀល
រហតូដល់២០លានរៀល។ការ-
ដាក់ទោសទណ្ឌន្រះ ត្រូវបាន
លោកកើតរទិ្ធពន្រយល់ដចូ្ន្រះថ៖

«ហើយចំពោះទោសបញ្ញត្តិវិញ
យើងនិយាយជារួមគឺបង្កើត
ដើម្របីដាក់ទោសចំពោះជនខិលខូច
និងជនទុច្ចរិតដ្រលចង់បង្កគ្រះ-
ថ្នាក់ដល់អាយុជវិីតប្រជាជននងិ
សុខភាពសាធារណៈត្រប៉ណុ្ណោះ។
សម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលគោរព
ត្រមឹត្រវូតាមវិធានការរបស់រដា្ឋា-
ភិបាលធានាបានមិនឱ្រយមានការ-
ឆ្លងរាលដាលធ្វើឱ្រយសហគមន៍
អាចវិលត្រឡប់ទៅប្រក្រតីឡើង-
វញិច្របាប់ន្រះមិនយកទៅអនវុត្ត
ចំពោះពួកគត់ទ្រ»។ «ធ្វើច្របាប់
មួយដើម្របីការពារអាយុជីវិត
របស់ប្រជាជន និងសុខភាព
សាធារណៈតើខុសត្រង់ណ?
ធ្វើច្របាប់មួយដើម្របីដាក់ទោស
លើជនខិលខូចលើជនទុច្ចរិត
ដ្រលចង់បង្កគ្រះថ្នាក់ដល់
សង្គមកម្ពុជា ជាពិស្រសចង់
បំផ្លាញអាយុជីវិតនិងសុខភាព
ប្រជាជនតើខុសត្រង់ណ?»។
ទោះយា៉ាងណ លោក គង់-

មនុកីាប្រធានគណបក្រសឆន្ទៈខ្ម្ររ
បានថ្ល្រងថការធ្វើច្របាប់ន្រះមិន-
ខសុទ្រប៉នុ្ត្រវាខ្វះការផ្រសព្វផ្រសាយ
ឱ្រយពលរដ្ឋបានយល់ដងឹ។ទោះ-
យា៉ាងណលោកថច្របាប់ន្រះ
នឹងកា្លាយជាបន្ទុកបន្ថ្រមទៀត
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលកំពុងត្រ
ជួបប្រទះនូវបញ្ហាជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរ។
រាជរដា្ឋាភិបាលគួរចាប់ផ្តើមគិត-
គូរបន្ថ្រមទៀតដើម្របីស្វ្រងរកវិធី-
សាស្ត្រកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
ន្រជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។
លោកយង៉់សំាងកមុារសហ-

សា្ថាបនិកគណបក្រសប្រជាធិប-
ត្រយ្រយមូលដា្ឋានមិនជំទាស់នឹង
ការធ្វើច្របាប់ន្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រអ្វីដ្រល
ច្រងក្នងុច្របាប់អពំីការដាក់ពនិយ័
វាធ្ងន់ធ្ងរព្រកជាប់គុករាប់ឆ្នាំ។
លោកអូ៊ច័ន្ទរ័ត្នអតីតតណំង-

រាស្ត្រពីអតតីគណបក្រសសង្គ្រះ-
ជាតិដ្រលកពំងុបង្កើតគណបក្រស
ក្រទម្រង់កម្ពុជាបានថ្ល្រងថ
ច្របាប់ន្រះមិនអាក្រក់ទ្រ ប៉ុន្ត្រអ្វី
ដ្រលសំខាន់គឺការអនុវត្តប្រសិន-
បើការអនុវត្តបានត្រមឹត្រវូប្រកប-
ដោយយុត្តធិម៌មិនប្រកាន់ននិា្នាការ
ឬមានទិសដៅបង្ក្របលើជន
មយួក្រមុណមយួទ្រនោះច្របាប់
ន្រះមនិមានបញ្ហាអ្វីទ្រច្របាប់ន្រះ
អាចមានគុណភាពល្អ។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនំាពាក្រយ

ក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្ល្រងថច្របាប់
ន្រះធ្វើឡើងជាការប្រញាប់ដើម្របី
ឆ្លើយតបនឹងសា្ថានភាពបច្ចុប្របន្ន
ន្រការឆ្លងកូវីដ១៩។ច្របាប់ន្រះ
ក៏នឹងមានវិធានការផ្រសព្វផ្រសាយ
ដល់ពលរដ្ឋបានយល់ដឹងហើយ
សង្គមសីុវិលក៏អាចផ្ដល់យោបល់
និងធាតុចូលបានដ្ររនាព្រល
ក្រយ។ប៉នុ្ត្រច្របាប់ប្រញាប់ន្រះ
មិនអាចរង់ចំាការផ្ដល់យោបល់
ទើបអាចអនុវត្តទ្រ ក្នុងសា្ថាន-
ភាពបច្ចុប្របន្ន៕
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សមាជិកព្រទឹ្ធសភា... សមត្ថកិច្ចសហការរកម្រខ្លោងជួញ
គ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ប្រទ្រសកម្ពជុា
អោមប៊ុនធឿន

ភ្នំពេញៈសមត្ថកិច្ចប្រឆំង
គ្រឿងញៀន កំពុងសហការ
ស្រវជ្រវរកខ្រស្របណ្ដាញម្រ-
ខ្លាងរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនខុស
ច្របាប់ឆ្លងកាត់ប្រទ្រសកម្ពុជា
បនា្ទាប់ពីមន្ត្រីគយហុងកងុបាន
ឃាត់ខ្លួនជនសង្រស័យ២នាក់
ដ្រលនាំគ្រឿងញៀនជាង៥១
គីឡូច្រញពីកម្ពុជាតាមផ្លូវទឹក
ទៅដល់កំពង់ផ្រហុងកុង នៅ
ថ្ង្រទី១៨ខ្រកុម្ភៈ។
លោកម៉ក់ ជីតូ អគ្គស្នង-

ការរងនគរបាលជាតិទទួល-
បន្ទុកផ្រនប្រឆំងគ្រឿងញៀន
បានឱ្រយដងឹកាលពមី្រសិលមញិថ
មន្ត្រីគយហងុកងុចាប់បានជន-
សង្រស័យជួញដូរគ្រឿងញៀន
ចំនួន២នាក់ និងរឹបអូសបាន
ថ្នាញំៀនប្រភ្រទម្រតំហ្វ្រតាមនី
គ្រីសា្តាល់ចំនួនជាង៥១គីឡូ-
ក្រមដ្រលដឹកជញ្ជូនច្រញពី
ប្រទ្រសកម្ពជុាតាមមធ្រយោបាយ
ផ្លូវទឹក។ប៉ុន្ត្រលោកមិនទាន់
ទទួលបានដំណឹងនិងអត្ត-
សញ្ញាណជនសង្រស័យទាំង-
នោះនៅឡើយទ្រ។
លោកមក៉់ជីតូបានថ្ល្រងថ៖

«ករណីចាប់ជាក់ស្ត្រងអ៊ីចឹង
គ្រនងឹកាត់ទោសនៅទនីោះត្រ
យើងកត៏្រវូត្រសហការគ្នាស្រវ-
ជ្រវព័ត៌មានពីខាងហុងកុង
តើអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនោះ
មានពីណខ្លះទៀតដើម្របីស្រវ-
ជ្រវតាមចាប់។បើពាក់ព័ន្ធដល់
ឡាវយើងរុញឱ្រយឡាវតាមចាប់
បន្តទៀតអ៊ីចឹងទៅណស់»។
បើតាមលោកម៉ក់ជីតូចពំោះ

ករណីគ្រឿងញៀនន្រះហងុកងុ
កពំងុស្ថតិក្នងុការស្រវជ្រវនៅ
ខាងចងុទីហ្រតុន្រះកម្ពជុាស្ថតិ
ក្នុងការស្រវជ្រវកណ្ដាលទី
ព្រះគ្រឿងញៀននោះអាច
ត្រវូបានគ្ររត់ពន្ធឆ្លងកាត់កម្ពជុា
ដ្រលមានប្រភពពីតំបន់ត្រី-
កោណមាសដ្រលជាដើមទី។
លោកបានបញ្ជាក់ថ៖«ឥឡូវ

ន្រះ យើងកំពុងសហការគ្នាជា-
មួយគយកម្ពុជានិងហុងកុង
ដើម្របីស្វ្រងរកប្រភពដ្រលនាំ-
ច្រញគ្រឿងញៀននោះពីកម្ពជុា។
យើងក៏សហការជាមយួបណ្ដា-
ប្រទ្រសដ្រលពាក់ព័ន្ធដើម្របី
ស្រវជ្រវប្រភពពីខាងគ្រមក
វិញថតើជនសង្រស័យដ្រលគ្រ
ចាប់បាននោះឈ្មាះអីបណ្ដាញ
យា៉ាងម៉្រច អីយា៉ាងម៉្រចដើម្របី
យើងស្រវជ្រវបង្ក្របរួមគ្នា
ទាំងសងខាងត្រម្តង»។
លោកជីតូ បានឱ្រយដឹងថ

ករណីរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនប្រប
ន្រះសមត្ថកិច្ចធា្លាប់ចាប់បាន
ជាច្រើនដងក្នងុព្រលកន្លងទៅ
ដ្រលពីមុនភាគច្រើនការរត់-
ពន្ធត្រងធ្វើឡើងតាមផ្លូវគោក
ប៉ុន្ត្រព្រលន្រះប្ររជាធ្វើឡើង
តាមផ្លូវទឹកទៅវិញ។
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថ៖

«ក្រយព្រលមានសា្ថានភាព-
កូវីដ អ្នករត់ពន្ធបានដូរផ្លូវ
ចរាចរណ៍ដ្រលកាលពីមុន
ផ្លូវគោក ឥឡូវភាគច្រើនតាម
ផ្លូវទឹកដ្រលមាន២ច្រក ទី១
តាមប្រទ្រសឡាវហើយឆ្លង-
កាត់កម្ពុជានិង១ទៀតតាម
ប្រទ្រសថ្រហើយបានមកឆ្លង-
កាត់កម្ពុជា។កន្លងមកយើង
ចាប់បានក្រុមខ្លះចំនួន២០០
គីឡូអ៊ីចឹងទៅ ក្រុមខ្លះទៀត
១៨០គីឡូទៅហើយមានខ្លះ
ទៀតរហូតដល់១០០០គីឡូ
ជាងក៏មានក្នងុករណីដឹកជញ្ជនូ
តាមសមុទ្រប្របន្រះ»។
យា៉ាងណក្ដីភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍មិន

អាចទាក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថ្រម
ពីលោកគុណញឹមអគ្គនា-
យកគយនិងរដា្ឋាករកម្ពុជា
បានទ្រកាលពីម្រសិលមិញដោយ-
សារទូរស័ព្ទលោកគ្មានអ្នក-
ទទួល។ចំណ្រកលោកមាស
វិរិទ្ធិ អគ្គល្រខាធិការអាជា្ញាធរ-
ជាតិប្រយុទ្ធប្រឆំងគ្រឿងញៀន
មិនអាចទាក់ទងបានទ្រ។
លោកយង់គិមអ្រងប្រធាន-

មជ្រឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្របី
អភិវឌ្រឍន៍និងសន្ដិភាពថ្ល្រងថ
គ្រឿងញៀនជាបញ្ហាប្រឈម
មួយធំសម្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា
ខណៈកម្ពុជានៅត្រជាប្រទ្រស
ដ្រលមានការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀន
ឆ្លងកាត់។ក៏ប៉ុន្ត្រលោកគិម-
អ្រងសង្រឃឹមថអាជា្ញាធរនឹង
មានការសហការល្អជាមួយ
បណ្ដាប្រទ្រសជិតខាងដើម្របី
ឱ្រយការចាប់បង្ក្របករណីគ្រឿង-
ញៀនឆ្លងកាត់ប្រទ្រសកាន់ត្រ
មានប្រសិទ្ធភាព។
លោកថ្ល្រងថ៖«ខ្ញុំថប្រហ្រល

ជាកិច្ចសហការនិងការចាត់-
វិធានការរវាងបណ្ដាប្រទ្រស
ជិតខាងរបស់យើងហ្នឹង មិន
ទាន់បានល្អប្រសើរទើបនាំឱ្រយ
គ្រឿងញៀនច្រះត្រឆ្លងកាត់
ប្រទ្រសកម្ពជុាទៅកាន់ប្រទ្រស
ដទ្រ។បើបញ្ហានៅត្រកើតអ៊ចីងឹ
រវាងកម្ពជុានងិប្រទ្រសជតិខាង
គួរត្ររកវិធីណដើម្របីបង្កើនកិច្ច-
សហការបន្ថ្រម។ជាមួយគ្នានោះ
អាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រវូមាន
ការប្ត្រជា្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នងុការប្រយុទ្ធ-
ប្រឆំងគ្រឿងញៀន»៕



ក្រៅពីការកសាងហ្រៅដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
រឹងការអភិវឌ្រៅឍធនធានមនុស្រៅសសម្រៅប់
អ្នកទទួលជំនួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការ-
អភវិឌ្រៅឍស្រៅដ្ឋកចិ្ចក៏ស្ថតិនៅលើរបៀបវារៈ
របស់ប្រៅទ្រៅសជប៉ុនផងដ្រៅរ។
ជំនួយឥតសំណងសម្រៅប់អាហា-

រូបករណ៍អភិវឌ្រៅឍន៍ធនធានមនុស្រៅសរបស់
ជប៉ុន(JDS)ត្រៅូវបានបង្កើតឡើងក្នុង
ឆ្នាំ១៩៩៩ដ្រៅលផ្តោតលើការបណ្តុះ-
បណ្តាលមន្ត្រៅីរាជការវ័យក្ម្រៅងដ្រៅលគ្រៅ
រពំងឹថានងឹដើរតួនាទីជាធនធានមនសុ្រៅស
ដ៏សកម្មសម្រៅប់ដោះស្រៅយបញ្ហា
អភិវឌ្រៅឍន៍នៅក្នុងប្រៅទ្រៅសរបស់ខ្លួន
តាមរយៈការសិក្រៅសានៅប្រៅទ្រៅសជប៉ុន។
ការទទួលយកនិស្រៅសិតមកពីប្រៅទ្រៅស

កម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០០១
ហើយរហូតដល់នៅឆ្នាំ២០១៩មាន
នសិ្រៅសតិចនំនួ៤៤០នាក់ដ្រៅលក្នងុនោះ
មាននិស្រៅសិតប្រៅមាណ២៦នាក់ក្នុងមួយ
ឆ្នាំៗបានមកសិក្រៅសានៅក្នុងប្រៅទ្រៅស
ជប៉ុន។
អ្នកទទួលអាហារូបករណ៍មា្នាក់គឺ

លោកហួតសុីនាដអាយុ៤២ឆ្នាំ
បច្ចុប្រៅបន្នលោកជាអនុរដ្ឋល្រៅខាធិការ
ក្រៅសងួមខុងារសាធារណៈបានបញ្ចប់
ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រៅជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រៅកច្រៅបាប់
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅសាកល-
វិទ្រៅយាល័យជាតិយូកូហាមា៉ាក្នុងឆ្នាំ
២០០៨។
«ខ្ញុំសម្រៅចចិត្តជ្រៅើសរើសយក

ប្រៅទ្រៅសជប៉នុដើម្រៅបីបន្តការសកិ្រៅសាថា្នាក-់ 
បរិញ្ញាបត្រៅជាន់ខ្ពស់ គឺដោយសារខ្ញុំ
មើលឃើញថាប្រៅទ្រៅសជប៉ុនគឺជា
ប្រៅទ្រៅសអាសុីមយួមានវប្រៅបធម៌ប្រៅព្រៅ-
ណីស្រៅដៀងនងឹប្រៅទ្រៅសកម្ពជុាដ្រៅរជា
ប្រៅទ្រៅសមយួជឿនលឿននងិមានការ-
អភវិឌ្រៅឍយ៉ាងឆបរ់ហស័ប្រៅជាជនមាន
វប្រៅបធម៌ និងមានចំណ្រៅះដឹងដ្រៅល
ប្រៅកបដោយក្រៅមសីលធម៌ខ្ពស់ជា-

ពិស្រៅសជាប្រៅទ្រៅសដ្រៅលល្រៅបីល្រៅបាញ
ខាងផ្ន្រៅកផលិតនូវផលិតផល ដ្រៅល
មានគុណភាពខ្ពស់»។
លោកសុីនាដបានបន្តថា៖«ខ្ញុំកត-់

សមា្គាល់ឃើញថាការសកិ្រៅសារយៈព្រៅល
២ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនៅសាកលវិទ្រៅយាល័យ
ជាតិយូកូហាមា៉ាគឺខ្ញុំបានខិតខំប្រៅឹង-
ប្រៅងនិងបានឆ្លងកាត់ការព្រៅយាយម
ជាច្រៅើន។ការអបរ់ំនៅជប៉នុគឺតងឹត្រៅង
ណស់ដ្រៅលតម្រៅូវឱ្រៅយធ្វើកិច្ចការ
សាលាជាច្រៅើននិងត្រៅូវគោរពតាម
ការកំណត់នានារបស់សាស្តោ្រៅចារ្រៅយ
ឱ្រៅយបានទៀងទាត់។ខ្ញុំគតិថាការខតិខំ
ព្រៅយាយមនិងប្រៅតិបត្តិវិន័យរបស់
ជនជាតិជប៉ុនបានរួមចំណ្រៅកយ៉ាង-
សំខាន់នាំឱ្រៅយប្រៅទ្រៅសជប៉ុនកា្លាយទៅ-
ជាប្រៅទ្រៅសមានការអភិវឌ្រៅឍជឿន-
លឿនលើគ្រៅប់វិស័យ»។
លោកហតួសុីនាដបានវលិត្រៅឡប់

មកមាតុភូមិកម្ពុជាវិញនិងបានបន្ត
បម្រៅើការងារនៅក្រៅសួងមហាផ្ទ្រៅ។
ក្នុងព្រៅលបំព្រៅញការងារនៅក្រៅសួង-
មហាផ្ទ្រៅលោកហួតសុីនាដបាន
ទទួលឱកាសទៅបម្រៅើការងារជា
ជំនួយការរបស់ឯកឧត្តមព្រៅុំសុខា
ដ្រៅលជាអតីតរដ្ឋល្រៅខាធិការក្រៅសួង
មហាផ្ទ្រៅ (បច្ចុប្រៅបន្នរដ្ឋមន្ត្រៅីក្រៅសួង

មុខងារសាធារណៈ)។ដោយមាន
ចំណ្រៅះដឹងទូលំទូលាយគួបផ្រៅសំនឹង
បទពិសោធការងារនិងការព្រៅយាយម
អត់ធ្មត់ក្នុងការងារលោកហួតសុី-
នាដក៏ទទួលបានការដំឡើងមុខ
តំណ្រៅងជាបន្តបនា្ទាប់។
 លោកស្រៅីប៉្រៅងទិត្រៅយសុទ្ធីអាយុ

៤៣ឆ្នាំជានាយិការងន្រៅវិទ្រៅយាសា្ថាន
គរុកោសល្រៅយរាជធានីភ្នំព្រៅញគឺជា
និស្រៅសិតមា្នាក់ទៀតដ្រៅលទទួលបាន-
អាហារូបករណ៍ន្រៅះ។លោកស្រៅីបាន
សកិ្រៅសាថា្នាក់បរញិ្ញាបត្រៅជានខ់្ពស់អបរ់-ំ
វទិ្រៅយាសាស្ត្រៅក្នងុផ្ន្រៅករដ្ឋបាលអបរ់ំន្រៅ
សាកលវិទ្រៅយាល័យហុីរ៉ូសុីមា៉ាប្រៅទ្រៅស
ជប៉ុននៅខ្រៅតុលាឆ្នាំ២០០៩។
លោកស្រៅីបានលើកឡើងថា៖«ក្នងុ

រយៈព្រៅល២ឆ្នាំន្រៅការសិក្រៅសានៅក្នុង
ប្រៅទ្រៅសជប៉ុនខ្ញុំពិតជាបានផ្តោត-
អារម្មណ៍លើការសិក្រៅសាច្រៅើនហើយ
នាងខ្ញុំបានទទួលចំណ្រៅះដឹងពីការ-
សិក្រៅសាមួយចំនួនដូចជា វិធីសាស្ត្រៅ
ស្រៅវជ្រៅវនិងវិភាគព្រៅមទាំងការគិត
ប្រៅបវិភាគសុីជម្រៅជាដើម»។
«តាមរយៈការសកិ្រៅសាជាមយួនសិ្រៅសតិ

ជប៉ុននិងនិស្រៅសិតបរទ្រៅសមកពី
ប្រៅទ្រៅសដទ្រៅទៀតជុំវិញពិភពលោក
បានធ្វើឱ្រៅយលោកស្រៅីកាន់ត្រៅអាចធ្វើ

ការស្វ្រៅងយល់អំពីទស្រៅសនៈយល់ដឹង
ផ្រៅស្រៅងៗពីនិស្រៅសិតស្រៅវជ្រៅវដទ្រៅដ្រៅល
មានបទពិសោធជាក់ស្ត្រៅងពីតំបន់
នីមួយៗផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្រៅ»។
«វាមានរយៈព្រៅល១០ឆ្នាំហើយ

ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានត្រៅឡប់មកប្រៅទ្រៅស
កម្ពុជាវិញហើយខ្ញុំបានប្រៅើប្រៅស់
អ្វីដ្រៅលខ្ញុំបានសិក្រៅសាជាច្រៅើននៅក្នុង
ការងារន្រៅះ។ប្រៅសិនបើខ្ញុំមិនបាន
សិក្រៅសានៅជប៉ុនតាមកម្មវិធី JDS
នាងខ្ញុំគតិថាវាគ្មានថ្ង្រៅន្រៅះទ្រៅសម្រៅប់
រូបនាងខ្ញុំ»។
លោកស្រៅីសទុ្ធបីានបន្តថា៖«អ្វដី្រៅល

យើងត្រៅូវយកចិត្តទុកដក់សម្រៅប់
អនាគតគឺការវាយតម្ល្រៅសមត្ថភាព
របស់គ្រៅូឧទ្ទ្រៅសនិងគ្រៅូបង្រៅៀន។ខ្ញុំ
ចង់កសាងប្រៅព័ន្ធវាយតម្ល្រៅការអប់រំ
របស់គ្រៅូឧទ្ទ្រៅសគ្រៅូបង្រៅៀននិង
គរុនិស្រៅសិតមួយដើម្រៅបីចូលរួមដោះ-
ស្រៅយបញ្ហាបច្ចុប្រៅបន្នន្រៅះ»។
លោកស្រៅីអ៊នុស្រៅីណ្រៅតអាយុ៣០

ឆ្នាំ បច្ចុប្រៅបន្នលោកស្រៅីកំពុងបម្រៅើ
ការងារនៅនាយកដ្ឋានគោលនយោ-
បាយន្រៅក្រៅសងួអបរ់ំយវុជននងិកឡីា
ក៏បានទទួលកម្មវិធីអាហារូបករណ៍
JDSន្រៅះផងដ្រៅរ។
លោកស្រៅីជាអតតីគ្រៅបូង្រៅៀនភាសា

អង់គ្ល្រៅសនៅឯអនុវិទ្រៅយាល័យមួយ
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រៅញបានទៅបន្ត
ការសិក្រៅសាថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រៅជាន់ខ្ពស់
ផ្ន្រៅកអភិវឌ្រៅឍគុណភាពអប់រំនៅ
សាកលវិទ្រៅយាល័យហុីរ៉ូសុីមា៉ាន្រៅ
ប្រៅទ្រៅសជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥។
លោកស្រៅីស្រៅីណ្រៅតបានថ្ល្រៅងថា៖

«អ្វីដ្រៅលនាងខ្ញុំបានរៀនពីការសិក្រៅសា
នៅប្រៅទ្រៅសជប៉នុគឺមនិត្រៅមឹត្រៅទទលួ
បាននូវចំណ្រៅះដឹងប៉ុណ្ណោះទ្រៅ ប៉ុន្ត្រៅ
នាងខ្ញុំបានរៀនសតូ្រៅច្រៅើនពីការរស-់
នៅ និងការសិក្រៅសានៅសាកលវិទ្រៅយា-
ល័យជប៉ុន។នាងខ្ញុំគិតថា នាងខ្ញុំ
អាចប្រៅើប្រៅស់នវូបទពសិោធជាច្រៅើន
ក្នងុការងារបច្ចបុ្រៅបន្នរបស់នាងខ្ញុំ»។ 
កាលពីឆ្នាំ២០១៩លោកស្រៅីកម៏ាន

ឱកាសម្តងទៀតទៅធ្វើទស្រៅសនកិច្ច
សិក្រៅសានៅប្រៅទ្រៅសជប៉ុនដើម្រៅបីស្វ្រៅង-
យល់ពីការរៀបចំនងិអនវុត្តសមាគម
អ្នកអាណព្រៅយាបាលនិងគ្រៅូបង្រៅៀន
(PTA)ការអបរ់ំសខុភាពនងិប្រៅពន័្ធ
វាយតម្ល្រៅសាលារៀនល្អដ្រៅលជាមលូ-
ដ្ឋានក្នុងការគំទ្រៅដល់ការអភិវឌ្រៅឍ
សាលារៀននៅកម្ពុជា។
បណ្តាញនិស្រៅសិតអាហារូបករណ៍

JDSកំពុងត្រៅូវបានពង្រៅីកបន្តិចម្តងៗ
ហើយពួកគ្រៅកំពុងចូលរួមក្នុងការ-
ពង្រៅឹង និងពង្រៅីកនូវទំនាក់ទំនង
មិត្តភាពរវាងកម្ពុជា-ជប៉ុនផងដ្រៅរ។
JDSផ្តល់ឱកាសដ៏ច្រៅើនសម្រៅប់

អ្នកដ្រៅលមកពីប្រៅទ្រៅសកពំងុអភវិឌ្រៅឍន៍
ដើម្រៅបីសិក្រៅសាអំពីការបង្កើតគោល-
នយោបាយនិងការកសាងសា្ថាប័ន
ដ្រៅលមានសារៈសខំាន់សម្រៅប់ការអ-
ភិវឌ្រៅឍប្រៅទ្រៅសជាតិ។ធនធានមនុស្រៅស
បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុង
ការជំរុញការអភិវឌ្រៅឍស្រៅដ្ឋកិច្ចសង្គម
របស់ប្រៅទ្រៅសកម្ពុជា៕  

ជនំយួជប៉នុសម្រាប់កម្មវធិីអាហារូបករណ៍អភវិឌ្ឍន៍ធនធានមនសុ្សនៅកម្ពជុា

កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការជប៉ុននៅកម្ពុជា
ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីអនាគតរុងរឿង

ថ្ង្រៅសុក្រៅទី១២ែខមីនាឆ្នាំ២០២១//ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

លោកស្រ ីស្រណី្រត (រូបកណ្តាល)ថតជាមួយគ្រសួារធម៌រស់នៅក្រងុ Shobara ប្រទ្រសជបុ៉ន ឆ្នា២ំ០១៧។ រូបថតSuppliedលោកស្រ ីស្រណី្រត (សា្តាផុំត) ជាមួយសមាគមនិស្រសិតអន្តរជាតិន្រស.វិទ្រយាល័យហីុរូ៉សីុមា៉ា ឆ្នា២ំ០១៦។

 លោក ហួត សីុនាដ  លោកស្រ ីប៉្រង ទិត្រយសុទ្ធី   លោកស្រ ី អុ៊ន ស្រណី្រត  

លោក សុីនាដ (ជួរមុខទី៥ពីឆ្វ្រង) ថតជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់នៅសាកលវិទ្រយាល័យជាតិយូកូហាមា៉ា។



តពីទំព័រ១...នៃវិទៃយាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។
លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីនអ្នក-

នំាពាកៃយកៃសួងសុខាភិបលមិន-
អាចទាក់ទងដើមៃបីសំុអត្ថាធិបៃបាយ
ករណីខាងលើនៃះបនទៃប៉ុន្តៃ
លោកសៃីបនបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ច-
សម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទសៃសន៍
ក្នុងសៃុកមួយពីថ្ងៃមៃសិលមិញថា
ពិតជាមនបុរសជនជាតិខ្មៃរម្នាក់
បនស្លាប់ដោយសរជំងឺកូវីដ១៩
មៃន។អ្នកជំងឺរូបនៃះបនវិវត្ត
ទៅរកសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃទី៥
ខៃមីនាដៃលកៃុមគៃូពៃទៃយបន
ពនិតិៃយឃើញថាស្ថានភាពរបស់
គាត់មិនល្អដោយគាត់មន
អាការហត់ខា្លាំងក៏បនបញ្ជូនគាត់
ពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អងៃមក
កាន់មន្ទីរពៃទៃយមិត្តភាពខ្មៃរ-
សូវៀត។លោកសៃីឱ វណ្ណឌីន
ថ្លៃងថា៖«កៃុមគៃូពៃទៃយបនធ្វើ-
ការថតសួតរបស់គាត់ហើយឃើញ
ថាសួតរបស់គាត់មនបញ្ហាធ្ងន់-
ធ្ងរទាងំសងខាងហើយនៅពៃល
ដៃលមនបញ្ហាសួតទំាងសងខាង
ធ្វើឱៃយគាត់មនកង្វះនូវអុកសុី-
ហៃសៃន៊ហើយកៃមុគៃពូៃទៃយក៏បន
ពៃយាយាមពៃយាបលនិងជួយគាត់
អស់លទ្ធភាពតមដៃលអាចធ្វើ-
ទៅបនបុ៉ន្តៃមិនអាចជួយសង្គៃះ

បន»។លោកសៃីបនសម្តៃង
ការសោកស្តាយចំពោះការទទួល-
មរណភាពរបស់ជនរងគៃះរូប
នៃះ។«បច្ចបុៃបន្ននៃះអ្នកជំងឺមួយ-
ចំនួនទៀត ស្ថិតក្នុងស្ថានភាព
មនិសវូជាល្អប៉នុា្មានដៃរទៃហើយ
កៃុមគៃូពៃទៃយរបស់យើងក៏កំពុង
តៃខ្នះខ្នៃងនៅក្នងុការជួយសង្គៃះ
ពួកគាត់ផងដៃរប៉ុន្តៃស្ថានភាព
បៃបណានោះយើងនឹងបន្តធ្វើ-
ការតមដានទៀត»។
អ្នកនាពំាកៃយរូបនៃះបនអពំាវ-

នាវទៅដល់បៃជាពលរដ្ឋទំាងអស់
មិនតៃវូមើលសៃលលើការវាយ-
លុករបស់កូវីដ១៩នោះទៃពិសៃស
កូវីដបំប្លៃងខ្លួនថ្មីហើយស្ថាន-
ភាពបច្ចបុៃបន្ននៃះគជឺាស្ថានភាព
ដៃលគៃប់គា្នាតៃវូតៃមនការបៃងុ-
បៃយត័្នខ្ពស់ជានចិ្ចហើយកុភំ្លៃច
ឱៃយសោះនូវវិធានសុខាភិបល
«៣ការពារនិង៣កុំ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថាលោក

នាយករដ្ឋមនៃ្តីហ៊នុសៃនកាល
ពីយប់ថ្ងៃទី១០ខៃមីនាបន
ផ្ញើសរជាសំឡៃងដោយបញ្ជា
ឱៃយថា្នាក់ដឹកនាំនៃរាជធានី-ខៃត្ត
ទាងំអស់តៃវូតៃៀមរៀបចំជាមនុ
នូវទីកន្លៃងសមៃប់បូជាសពនិង
បញ្ចះុសពតមបៃពៃណីទំនៀម-
ទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។

ជាមយួគា្នានៃះលោកនាយក-
រដ្ឋមនៃ្តីហុ៊នសៃនបញ្ជាក់ថាការ-
ដៃលលោកតៃៀមរៀបចំនូវកន្លៃង
បូជាសពឬកប់សពនិងការតៃៀម
កា្តារមឈូសសមៃប់អ្នកស្លាប់ដោយ-
សរជំងឺកូវីដ១៩គឺមិនមៃនជា
ការបៃមថជីវិតរបស់ពលរដ្ឋទៃ
បុ៉ន្តៃជាការគោរពទៅដល់បៃជា-
ជននៅពៃលដៃលមនឧបសគ្គ
កើតមនឡើង។លោកហ៊ុន
សៃនបនស្នើឱៃយរាជធានី-ខៃត្ត
ទាំងអស់រៀបចំនូវកន្លៃងបញ្ចះុ
សពនិងប៉ាឆាបូជាសពដៃល
លោកបនយល់ពៃមឱៃយមនការ
បៃរព្ធពិធីតមទំនៀមទម្លាប់
របស់បៃជាពលរដ្ឋនៅពៃលមន
សមជិកគៃួសរស្លាប់។
លោកថ្លៃងថា៖«ការរៀបចំនៃះ

គឺការតៃៀមទកុជាមនុដៃលខសុ
ពីអ្វីដៃលមនុសៃស១កៃុមបៃរជា
និយាយថាការដៃលខ្ញុំតៃៀមរៀបចំ
ដចូនៃះជាការបៃមថអាយជុវីតិ
របស់បៃជាពលរដ្ឋទៅវិញ។តៃ
ខ្ញុសំុំជមៃបថាខ្ញុមិំនបនបៃមថ
ជីវិតរបស់បៃជាពលរដ្ឋណាទៃ»។
លោកនាយករដ្ឋមនៃ្តីបន្ថៃម

ថា៖«បុ៉ន្តៃផ្ទយុទៅវិញនៃះជាការ-
គោរពទៅដល់បៃជាជននៅពៃល
ដៃលមនឧបសគ្គកើតឡើង
ទាក់ទិនជាមួយនឹងមរណភាព
របស់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ដៃលយើង
មិនតៃូវបត់ម្ចាស់ការហើយនាំ

ទៅដល់ការចម្លងមៃរោគទៅកាន់
កៃមុគៃសួរនិងអ្នកដទៃនោះទៃ»។
លោកហ៊ុនសៃនបនពនៃយល់
ទៀតថានៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់
បៃពៃណីខ្មៃរភាគចៃើននៅពៃល
ដៃលមនឪពុកម្តាយចាស់តៃងតៃ
ធ្វើកា្តារមឈូសទុកជូនពួកគាត់
និងតៃងតៃធ្វើចៃតិយទុកមុនពៃល
ដៃលពួកគាត់ស្លាប់ទៀត។តើ
នោះជាការបៃមថចំពោះជីវិត
របស់ឪពុកម្តាយដៃរឬទៃ?»។
ទន្ទមឹនឹងនៃះដៃរលោកនាយក-

រដ្ឋមនៃ្តីក៏បនបញ្ជាឱៃយអាជា្ញាធរ
ពាក់ព័ន្ធតៃូវរៀបចំសណា្ឋាគារ២
បន្ថៃមទៀតដើមៃបីដាក់ពៃយាបល
អ្នកជងំឺកវូដី១៩នងិស្នើឱៃយកៃមុ
គៃពូៃទៃយទាហានចៃញអន្តរាគមន៍
ជួយគៃពូៃទៃយសីុវិលខណៈអ្នកជំងឺ
កូវីដ១៩មនការកើនឡើងពៃម-
ទាំងអ្នកជំងឺផៃសៃងៗផងដៃរ។
ដោយមនការបរម្ភពីការកើន-

ឡើងនូវអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩និង
ជំងឺផៃសៃងៗ ទៀតលោកក៏បន
បញ្ជាឱៃយសលារាជធានីភ្នំពៃញ
និងមៃបញ្ជាការកងទ័ពជើង-
គោករៀបទីតំងសមៃប់ពៃយាបល
២បន្ថៃមទៀតដោយយកសណា្ឋា-
គារធ្វើជាទីកន្លៃងរៀបចំដៃល
អាចមនបៃមណ២០០បន្ទប់ឬ
អាចលើសនៃះ។«ខ្ញុំបនពិភាកៃសា
ជាមួយនឹងសម្តៃចពិជ័យសៃនា
ទៀបញ់បញ្ចៃញពៃទៃយកងទ័ព

ដើមៃបីជួយដល់គៃូពៃទៃយសុីវិល។
ខាងកងទ័ពក៏បនរៀបចំ៣០កៃមុ
នៃកៃុមវៃជ្ជបណ្ឌិតនិងគៃូពៃទៃយ
ដើមៃបីជួយដល់ផ្នៃកសុីវិល»។
លោកហ៊នុសៃនបនបន្តថា

នៅពៃលដៃលមន្ទីរពៃទៃយ២នៃះ
បនបង្កើតឡើងគឺតៃូវបៃគល់
ឱៃយពៃទៃយកងទ័ពជាអ្នករៀបចំ
នងិគៃប់គៃងតៃម្តងនងិតៃវូបន
ផ្គត់ផ្គង់ដោយកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច
នងិហរិញ្ញវត្ថុហើយកម្លាំងសល់
ក៏នឹងតៃូវតៃៀមទៅតមគោល-
ដៅដៃលមនហានិភ័យខ្ពស់។
លោកឃួងសៃងអភិបល

កៃងុភ្នពំៃញថ្លៃងពីមៃសិលមញិថា
លោកកំពុងមនជមៃើស៣ទៅ
៤សណា្ឋាគារសមៃប់រៀបចំជា
មន្ទរីពៃទៃយដើមៃបីពៃយាបលអ្នកជងំឺ
កូវីដ១៩។«ខ្ញុំមិនចាំឈ្មាះ
សណា្ឋាគារដៃលយើងនងឹធ្វើការ
សមៃចយកនោះទៃដោយក្នងុ-
នោះមននៅប្លុកតៃឡោកបៃក
ក្នងុខណ្ឌទួលគោកដៃលមន៤៥
បន្ទប់១ទៀតនៅប្លកុបមន់-
ចៃមន១៣៥បន្ទប់ និងទី៣
សណា្ឋាគារតូកៃយូអីុងដៃលមន
ចំនួន៣០០បន្ទប់»។បុ៉ន្តៃលោក
ឃងួសៃងបញ្ជាក់ថាគោលដៅ
សំខាន់របស់កៃុមការងារគឺនៅ
ទីតំងពៃទៃយក្នុងសងា្កាត់ពៃស
ខណ្ឌដង្កាដៃលជាទីតំងពៃទៃយ
ជំនាញ សមៃប់ពៃយាបលអ្នក-

ជំងឺដៃលមនបន្ទប់និងឧបករណ៍
អកុសុហីៃសៃន៊ទៅតមបច្ចៃកវទិៃយា
របស់កៃសួងសុខាភិបល។
កៃសួងសុខាភិបលពីមៃសិលមិញ

បនរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-
១៩ចនំនួ៣៩នាក់បន្ថៃមទៀត
ដៃលសុទ្ធតៃពាក់ព័ន្ធនឹងពៃឹត្តិ-
ការណ៍២០កុម្ភៈដៃលធ្វើឱៃយអ្នក-
ឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់១១៦៣
នាក់។ប៉ុន្តៃក៏មនអ្នកតៃូវបន
ពៃយាបលជាសះសៃបើយចំនួន៤៨
នាក់ផងដៃរ។
បើតមកៃសួងសុខាភិបល

អ្នកឆ្លងទាងំនៃះមននៅភ្នពំៃញ
(២២នាក់)ពៃវៃង(៦នាក់)
ខៃត្តកណា្ដាល(៩នាក់)បត់-
ដំបង(១នាក់)និងខៃត្តពៃះ-
សីហនុចំនួន(១នាក់)។ក្នុង-
នោះមនជនជាតិចិន៧នាក់
ជនជាតិវៀតណាម១នាក់និង
ជនជាតិកូរ៉ៃ១នាក់ រីឯកៃពី
នោះសុទ្ធតៃជាជនជាតិខ្មៃរ។
ទន្ទមឹនងឹនៃះកៃសងួរកឃើញ

អ្នកជាសះសៃបើយ៤៨នាក់ដោយ
អ្នកទាងំនៃះសទុ្ធតៃពាកព់ន័្ធនងឹ
ពៃតឹ្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
គតិតៃមឹថ្ងៃទ១ី១ខៃមនីាកម្ពជុា
រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដសរុប១-
១៦៣នាក់ក្នងុនោះពៃយាបលជា-
សះសៃបើយមន៥៩៧នាក់
និងអ្នកកំពុងសមៃកពៃយាបល
ចំនួន៥៦៥នាក់៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃសុកៃទី១២ែខមីនាឆា្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈកៃុមការងារបុរាណវិទៃយានៃ
កៃសងួបរសិ្ថានកពំងុសកិៃសាហ្វសូុលីឆ្អងឹ
ដៃលបនរកឃើញនៅកោះប៉ាជាប់
ដៃនជមៃកសត្វពៃតតៃស្ថតិក្នងុឃុំប៉ាក-់
ខ្លងសៃុកមណ្ឌលសីមខៃត្តកោះកុង។
ការសន្នដិា្ឋានដបំងូហ្វសូុលីនៃះអាចមន
ទំនាក់ទំនងនឹងសត្វដៃលរស់នៅក្នុង
ពៃលដាយណូស័រនៅមនជីវិត។
លោកលឹម វណ្ណច័ន្ទ បៃធានការិយា-

ល័យនៃនាយកដា្ឋានតំបន់បៃតិកភណ្ឌ
អគ្គនាយកដា្ឋានសហគមន៍មូលដា្ឋានឱៃយ
ដឹងនៅថ្ងៃទី៩មីនាថាហ្វូសុីលឆ្អឹងសត្វ
កប់ក្នងុថ្មដៃលតៃវូបនរកឃើញនៃះមន
បៃវៃង៧០ស.ម.និងទទឹង២០ស.ម.។
លោកវណ្ណចន័្ទបន្ថៃមថាជំហានដបំងូ

កៃុមការងារសន្និដា្ឋានថា នៃះអាចជា
ហ្វសូុលីឆ្អងឹសត្វដបំងូដៃលរកឃើញនៅ
កម្ពុជា និងលៃចចៃញមកក្នុងសៃទាប់
ថ្មភក់ផ្នៃកខាងកៃមនៃកោះ ខណៈ
ដៃលទឹកសមុទៃចៃះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
លោកថា៖«តមរយៈផៃនទីភូគព្ភ-

សស្តៃតបំន់នៃះមនអាយកុាលក្នងុសក័
ទ២ី(៦៥លាន-១៩០លានឆា្នា)ំមននយ័
ថាអាចមនទនំាកទ់នំងនងឹសត្វដៃលរស-់
នៅក្នុងពៃលដៃលដាយណូស័រនៅមន
ជីវិត។កៃមុការងារសៃវជៃវរបស់កៃសួង
បរសិ្ថាននងឹបន្តសកិៃសាបន្ថៃមទៀតដោយ

សហការជាមួយអ្នកជំនាញផ្នៃកសត្វ
បុរាណជួយក្នុងការកំណត់បៃភៃទសត្វ»។
បើតមកៃសួងបរិស្ថាន ការសិកៃសាពី

ហ្វសូុលីឆ្អងឹដៃលបនរកឃើញនៅកោះ-
ប៉ានៃះបនធ្វើឡើងដោយកៃមុការងារ-
សិកៃសាហ្វូសុីលនៃនាយកដា្ឋានតំបន់បៃតិ-
កភណ្ឌកៃសងួបរសិ្ថានសហការជាមយួ
មន្ទីរបរិស្ថានខៃត្តមណ្ឌលគិរី បនា្ទាប់ពី
បនចុះសកិៃសាពីរបកគហំើញថ្មមយួស្តពីី
ហ្វូសុីលខៃយងអាម៉ូនីតAmmonite។
អ្វីជាAmmonite?កៃសងួអះអាងថា

ជាបៃភៃទសត្វដៃលស្ថិតក្នុងសខានៃ
ពពកួខៃយងនងិពពកួមកឹ។តមការពនិតិៃយ
បឋមទំហំសត្វទាំងនៃះមនដល់២៥-

ស.ម.។ពូជបៃភៃទនៃះតៃវូបនរកឃើញ
នៅខៃត្តមណ្ឌលគិរី នៅឆា្នាំ២០១៩ក្នុង
ដៃនជមៃកសត្វពៃសៃពកភ្នំ២។តម
តរាងនៃ Geologic TimeChart
ហ្វូសុីលអាម៉ូនីតកើតឡើងក្នុងសម័យមៃ-
សូសៃយូអុីក(ស័កទី២)នៅចនោ្លាះ២២៥
លានដល់៦៥លានឆា្នា។ំនៃះជាទនិ្ននយ័
បឋមរបស់កៃុមការងារ ដៃលតៃូវសិកៃសា
ជាបន្តទៀតនាពៃលអនាគត។
លោកនៃតៃភក្តៃអ្នកនាពំាកៃយកៃសងួ

បរសិ្ថានថ្លៃងពីមៃសិលមញិថាការសៃវជៃវ
ហ្វូសុីលឆ្អឹងសត្វ គឺជាកៃបខ័ណ្ឌមួយ
របស់កៃសួងបរិស្ថានដើមៃបីពិនិតៃយមើល
ពីបៃវត្តិនានា ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវឌៃឍធនធានធម្មជាតិ
តំងពីដើមមក។បន្ថៃមពីនៃះលោកថា
វាក៏ជាការសិកៃសាពីសកា្តានុពលនៃបៃភៃទ
ធនធានធម្មជាតិ និងតំបន់មួយចំនួន
ដៃលបនៃសល់ទុកហ្វូសុីលដើមៃបីផៃសារភា្ជាប់
បច្ចុបៃបន្ន និងអតីតកាលពីការវិវឌៃឍនៃ
បៃភៃទធន-ធានធម្មជាតិទូទំាងបៃទៃស
ផងដៃរ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«យើងដងឹហើយថា

តបំន់ការពារធម្មជាតិរបស់យើងនៃះមនិមៃន
សមៃបូរតៃធនធានធម្មជាតិឬសត្វពៃពៃ-
ឈើនោះទៃក៏ប៉ុន្តៃគឺមនបៃង្គបៃសទ។
អ៊ីចឹងនាយកដា្ឋានតំបន់បៃតិកភណ្ឌ គឺ
ធ្វើការសិកៃសានៃះ ដើមៃបីចងកៃងទិន្នន័យ
ឱៃយបនចៃបាស់លាស។់ទ២ីគឺដើមៃបីធ្វើការ-
ផៃសារភា្ជាប់ទៃសចរណ៍ផងដៃរ ពៃះ
ការងារចលូទៅទសៃសនាក្នងុតបំន់ការពារ
ធម្មជាតិ គឺមិនមៃនមើលតៃឹមពៃឬ
សត្វពៃនោះទៃក៏ប៉ុន្តៃក៏តៃូវស្វៃងយល់
អំពីអតីតកាលនៃតំបន់ផងដៃរ»។
កាលពីឆា្នា២ំ០១៩កៃមុការងារនាយក-

ដា្ឋានតំបន់បៃតិកភណ្ឌបនធ្វើកំណាយ
សៃវជៃវពីហ្វសូុលីឈើដៃលកា្លាយជាថ្ម
នៅដៃនជមៃកសត្វពៃលផំាត់ខៃត្តរតន-
គិរីដោយមនការចូលរួមពីអ្នកបច្ចៃក-
ទៃសពីរាជបណ្ឌតិៃយសភាកម្ពជុាកៃសងួ-
វបៃបធម៌អ្នកសៃវជៃវសត្វអ្នកធរណីវទិៃយា
កៃមុការងារស្ម័គៃចតិ្តនងិមន្តៃីឧទៃយានុរកៃស។
លទ្ធផល កំណាយហ្វូសុីលឈើ១ដើម

ដៃលនៅមនរូបរាងជាដើមឈើ មន
បៃវៃង១៣ម៉ៃតៃ និងកំពុងបន្តពិនិតៃយ
ទីតំងហ្វូសុីលឈើ១៨ដើមទៀត។
ហ្វូសុីលតៃីជាសំណាកតៃីដៃល

បនកប់ក្នងុដីហើយបៃកា្លាយទៅជាថ្ម
ហើយសល់ផ្នៃកខាងកៃបាលមនភ្នៃក
នងិពៃយុនៅពាក់កណា្ដាលខ្លនួបៃក១
កណំាត់ផ្នៃកកន្ទយុមនទហំំបៃមណ
៣ស.មនិងបណ្ដាយ៨ស.ម និង
មនសណំាកហ្វសូុលីផៃសៃងៗជាចៃើន
ទៀតក៏តៃូវបនបៃទះឃើញផងដៃរ។
ហ្វូសុីលតៃីនៃះតៃូវបនរកឃើញ

ដោយកៃុមការងារសិកៃសាហ្វូសុីល
របស់នាយកដា្ឋាន តំបន់បៃតិកភណ្ឌ
នៃអគ្គនាយកដា្ឋានសហគមន៍មូល-
ដា្ឋានកៃសួងបរិស្ថាននៅឆា្នាំ២០១៩
ស្ថិតនៅភ្នំស្វាយខៃត្តបនា្ទាយមន
ជយ័។បច្ចបុៃបន្នភ្នំស្វាយបនកា្លាយជា
តំបន់បៃតិកភណ្ឌធម្មជាតិ«ភ្នំស្វាយ»
ដៃលមនអតីតកាលស្ថិតជាសមុទៃ
បនកើតឡើងដោយកំណកនៃសរ-
ធាតុកំបរតមរយៈផៃនទី Geo-
logicalmapofCambodia។ភ្នំ
ទាំងនៃះតៃូវបនកំណត់ក្នុងសម័យ-
កាលPermian(២២៥-២៨០លាន
ឆា្នាំ) ក្នុងស័កទី១ដៃលហៅថា
Paleozoicនៃះអាចជាសំណាក
ហ្វូសុីលតៃីដំបូងបង្អស់នៅបៃទៃស
កម្ពុជាដៃលបនផៃសព្វផៃសាយ៕

មន្តេជំីនាញកំពុងសិកេសាហ្វសីុូលឆ្អងឹរកឃើញនៅខេត្តកោះកុងពីថ្ងេទី១១មីនា។រូបរដ្ឋបលខៃត្តកោះកុង

បុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់...
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ ស៊ា ងលី

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

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

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

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,ឡា យ ស មា ន, 

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា 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 ណា 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�េក� យ� �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យ� �េត

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

នា យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  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
� រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អោម ប៊ុនធឿន

ភ្នពំេញៈ សណំង ់ស្ថាបតៃយកម្ម 
បុរាណខ្មៃរ  បៃប ពៃះពុទ្ធស ស នា  
ចំនួន២នៅ វត្ត លង្កា ក្នុង ខណ្ឌ 
ដូន ពៃញ តៃវូបាន  ជួសជុល ឡើ ង 
វិញ  ដោយ តៃវូ រកៃសា តាម លំនំា ដើ ម  
ខណៈ គិត ចាប់  តំាង ពី ឆ្នា ំ ២០១ ៩  
មក កៃុម អ្នក ជំនាញ បាន  សៃង់ 
ចំនួន សំណង់ បុរាណ ដើមៃបី  
ធ្វើ កា រ ជួសជុល  និង អភិរកៃស 
បាន ចំនួន ៩១ វត្ត ហើយ ។ 

ពៃះតៃជ គុណ ហួរ សរិទ្ធ មៃ - 
ក ុដ ិវត្ត លង្កា មាន ថៃរ ដកីា ថា 
កុ ដិដៃល កំពុងធ្វើការ ជួស ជុល 
នៅ វត្ត លង្កា មាន ចំនួន២ ដៃល 
កុ ដ និោះ មាន ចំនួន ទទឹង  ៦ម៉ៃតៃ 
បណ្តោយ ១២ ម៉ៃតៃ នងិកម្ពស ់
៧ម៉ៃតៃ នៃះ គឺ មាន២ជាន់ ។ ជាន់ - 
កៃ ម ធ្វើ ពី ថ្ម ផ្នៃក ខាងលើ ធ្វើ  ពី 
ឈើ។ កុ ដ ិនៃះ ចាប់ ផ្តើមកសង 
ដោយ ពៃះ  មហា បណ្ឌិត ឈឹម 
ទូច ដៃល លោក ជាធ ម្មក ធិ ក 
និង ជាប ញ្ញ  វន្ត ខ្មៃរ  ១អង្គ ក្នុង 
ពៃះពុទ្ធ សស នា។ 

ពៃះអង្គ បញ្ជាក់ថា កុ ដ ទំិាង ២ 
នៃះតៃវូ បាន កសង ឡើង នៅ ក្ន ុង  
ឆ្នា ំ១៩៣១ ដៃល គតិ រហតូ  មក- 
ដល់ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  មាន អាយុ កា ល 
៩០ឆ្នា ំហើយ។ សមៃប់ ការជួ ស - 
ជលុ ឡើងវញិ នៃះ គ ឺនៅតៃ រកៃសា 
បាន  នូវ ទមៃង់ កៃបាច់ រចនា ដើម 
ដៃល បង្ហាញ ពី វបៃបធម៌ និង អារៃយ - 

ធម៌ ខ្មៃរមិន ឱៃយ បាត់បង់  នោះទៃ ។ 
ពៃះ តៃជគណុ  បន្ត ថា៖« លក្ខ- 

ណ ពិសៃស របស់ កុ ដិ នៃះ គឺ ១ 
បាំង ខាងមុខ ធ្វើ ពី បៃតុង ខាង 
កៃយ ធ្វើ ពី ឈើ១កំណាត់ 
ខាង ក ៃម បាយអនៅ ពី ខាង 
លើ គឺ ផ្ទះ ឈើ ។ ឯ លក្ខណពិ-
សៃស គ ឺ កៃបាច ់ដៃ ល  នៅខាងមខុ  
ហ្នងឹឯងគឺមាន និមិ ត្ត  ស ញ្ញ មួយ 
ដៃល បៃត ិស្ឋាន នៅ ន ឹង ក ុដ ហិ្នងឹ 
គៃ ហៅថា  ពៃះ កា ល ។ អ៊ីចឹង 
វាមាន រចនាប័ទ ្មមួយ ប្លៃក ជាង  
រចនាប័ទ្ម នៃ សំណង់ បុរាណ  
ផៃសៃងៗ ទៀត»។ 

បើតាម  ពៃះ  តៃជ គុណ ហួរ សរិ ទ្ធ 
វត្ត លង្កា ជា ទសិដៅ ទៃសចរណ ៍
មួយនៅក្នងុ ទិសដៅផៃសៃងៗ ទៀ ត   

ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ ដៃល មាន 
ការគាទំៃ ចៃើន  ព ីជន បរទៃស។ 
ពៃះ អង្គ លើក ឡើង ថា៖ «បរទៃ ស  
ភាគចៃើន  ដៃល គៃ ចូលមក វត្ត 
លង្កា កៃ អំពី មើល រចនាប័ទ្ម 
ពៃះវិហារ ក៏ ភ្ញៀវទៃសចរ មក 
ទសៃស នា កុ ដ ហិ្នងឹហើយ ថតរូប ទុ ក 
ជា អនុសៃសាវរីយ៍។ ដល់ ឥឡូវ  ហ្នងឹ  
បាន អ្នក សបៃបុរសជន  ឧបត្ថម្ភ 
និង ជួសជុល កៃលម្អទៅ  រឹត តៃ 
ស្អាត ថៃមទៀត។ អាតា្មា គិតថា 
កៃយ ជសួ ជលុ ហើយ  ក ុដ ិនៃះ  
អាច តាំង នៅ បន្ត បាន ១០ ទៅ 
២០ ឆ្នាំ ទៀត»។ 

លោក អុិន សុវណ្ណ អនុ បៃ-
ធា ន នាយក ដ្ឋាន គាំពារ  និង 
អភិរកៃស សំណង់ បុរាណ នៃ 

កៃសួង វបៃបធ ម៌ បាន សម្តៃង 
ការគាទំៃ ចពំោះ ចៅ អធកិារ វត្ត- 
លង្កា  ដៃល អនុ  ញ្ញត ឱៃយ មាន 
ការ ជួសជុល ឡើង វិញ  នូវ សំ-
ណង ់បរុាណ ដោយ រកៃសា  បាន  នវូ 
ទៃង់ទៃយ ដើម។ 

លោក ថា ៖«យើង សណំ ូម ពរ 
ទៅកាន់ វត្ត នៅ ទូទាំ ង បៃទៃស 
បើសិនជា តៃូវការ ជួសជុល ក្នុង 
ទៃ ង ់ ទៃយ តចូ ឬ ធ ំកដ៏ោយ តៃវូ 
ដក់ ពាកៃយ ស្នើសំុ ទៅខាង កៃសួ ង  
ជនំាញ  ឬ មន្ទរីជនំាញ តាម ខៃត្ត 
ដើមៃប ីមាន លទ្ធ ភាព ពនិតិៃយ វាយ- 
តម្លៃ បាន តៃឹម តៃូវ»។ 

បើតាម លោកសុវណ្ណ គិត ចា ប់- 
ពី ឆ្នា២ំ០១៧ មកដល់ ឆ្នា ំ២០ ២ ១ 
នៃះ មន្តៃ ីជនំាញ បាន ចុះទៅ ធ្វើ 

បញ្ជ ីសរពើ ភណ្ឌ កណំត ់ទតីាងំ 
វត្ត ដៃល តៃូវ ធ្វើការ អភិរកៃស បាន  
ចំនួន ៩១ វត្ត ហើយ នៅ ចុងឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ គៃង នឹងដក់ 
បញ្ចលូ វត្ត ចនំនួ ១៥ ថៃម ទៀត 
ក្នុង បញ្ជី អភិរកៃស និង ជួសជុល 
សំណង់ បុរាណ។ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖«សមៃប ់៩១ វត្ត ដៃល បា ន 
ប ញ្ចូល ក្នុង បញ្ជី សរពើ ភណ្ឌ 
អភិរកៃស សំណង់ បុរាណ ហ្នងឹមា ន  
នៅ ខៃត្ត កណា្តោល  ចំនួន ២៥  
ខៃត្ត បាត់ដំបង១៨ តាកៃវ ១៤ 
កពំង ់ចាម ៨ រាជធាន ីភ្នពំៃញ ៦ 
កពំង ់ធ ំ៦ កពំត ៣ បនា្ទាយ មាន- 
ជ័យ ២ តៃបូង ឃ្មុំ ២ ពៃ វៃង ២ 
កពំង ់ឆ្នាងំ ២ ពោធិ៍ សត ់១ នងិ 
ខៃត្ត កៃចៃះ ១ »។ 

បើតាម លោក សុវណ្ណ ការ- 
កំណ ត់ យក សំណង់ បុរាណ  ដើ មៃបី 
រៀបច ំជសួជលុ នងិ អភរិកៃស តៃវូ 
ពិនិតៃយ ទៅលើ សំណង់ ដៃល 
សង់ តាម ស្ថាបតៃយកម្ម នៅតាម 
តំបន់ ក្នុងនោះ  ក៏ មើល ទៅលើ 
កៃបាច់ ចមា្លាក់កៃបាច់លម្អ និង ស្ថា ន- 
ភាព ទូទៅ ពី សំណង់ អគារ ទំាង - 
នោះ។ «យើង ពិនិតៃយ មើ លថា តើ 
អគារ ហ្នឹង  វា ចាស់ ទៃុឌទៃម- 
ពៃ  ក មិនអាច ជួសជុល បាន ឬ 
យ៉ាង ណា? ប៉ុន្តៃ បើ អគារ ហ្នឹង 
វា មាន លទ្ធភាព ក្នុងការ ជួស - 
ជុល បន្តទៅ ទៀត  យើង នឹង រក 
ថវិកា ដើមៃបី ធ្វើការ ជួសជុល 
តៃម្តង» ៕

វ៉ន   ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កៃសងួ អបរ់ ំ យវុជន  
និងកីឡា  នៅ ថ្ងៃទី ១០  មីនា 
បាន  ផ្អាក ដំណើកា រ គៃឹះ ស្ថាន 
សកិៃសារដ្ឋ   នងិ ឯក ជន នៅ ទទូាងំ  
ខៃត្ដ ពៃ វៃង  ជា បណ្តោះ អា សន្ន 
ដោយ សរ មាន ការឆ្លង ជងំកឺវីូដ- 
១៩  ក្នងុ  សហ គម ន ៍ ខណៈ ខៃត្ត 
ពា កព់ ័ន្ធខ្លះ នៅដ ំណើ រកា រ   ប៉នុ្តៃ 
កៃសងួ កពំងុ ជរំញុ ការ អបរ់ ំ តាម 
បៃបឌ ីជថី ល  នងិ ការ បងៃៀន ព ី
ច មា្ងាយ តា ម អន ឡាញ ។

បនា្ទាបព់ ីផ្ទុះ  ជងំ ឺកវូដី ១៩  ក្នងុ  
ពៃតឹ្ដ ិការ ណ៍ សហ គមន៍ ២០ កុម្ភៈ   
កៃសួង អប់រំ បានដក់ ចៃញ នូវ 
វិធាន ការ ការពារ  និង ផ្អា ក ដំណើរ- 
ការ សលា រៀន ជាបន្ត បនា្ទាប់ នៅ   
ភ្នំពៃញ  ខៃត្ដ កណា្តោល  និង កៃុង  
សៃកុនៃ ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ រួមទំាង  
ខៃត្ត ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ តៃូវ ស្ថិត នៅ 
ក្នុង ការ តាម ដន ជា បៃចាំ  ។

សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹង ស្ដីពីការ- 
ផ្អាក ដំណើ រការ សលារៀន ក្នុង 
រាជ ធានី ខៃត្ដ ទាំង នៃះ  បាន 
បញ្ជាក ់ថា  ដោយ សរ មាន ការ- 

ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  ក្នងុ សហ គមន៍  
និង ដើមៃបី ចៀស វាង ការឆ្លង ជំងឺ 
បន្ត ទៃង់ ទៃយ ធំផង ដៃរ ។

សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹងដដៃល 
បញ្ជាក់ ថា « សមៃចផ្អាក ដំណើរ-
កា រ គៃះឹ ស្ថាន សិកៃសា សធារ ណៈ 
និង ឯក ជន ជា បណ្តោះ អាសន្ន 
នៅ ទទូាងំ ខៃត្ត ពៃ វៃង ចាប ់ពថី្ងៃ 
ជនូ ដណំងឹ នៃះ ត ទៅ រហូត ដល ់
មាន ការ ជនូ ដណំងឹ ជា ថ្ម។ី គៃឹះ- 
ស្ថាន សិកៃសា ទំាង អស់ តៃវូ បន្ត ដំ- 
ណើរ ការ បងៃៀន  និង រៀន តាម 
បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃូ និក »។

លោក  វុី  សំណាង  អភិ បាល 
ខៃត្ដ  កំពង់ស្ពឺ  ថ្លៃង  ពីមៃសិល មិញ 
ថា  គិតតៃឹមថ្ងៃ១១មីនា  ខៃត្ដ 
កំពង់ ស្ពឺមិន ទាន់មានបិទស- 
លារៀនទាក់ទង នឹង ពៃតឹ្ដកិារណ ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈទៃ។ ប៉ុន្ដៃ 
ខៃត្ដ បានយក ចិត្ដ ទុកដក់  លើ  
វិធានការ «៣ ការពារ  និង ៣កំុ  » ។ 

លោក ថា ៖«មួយ រយៈ នៃះ  វា 
មាន បញ្ហា ជៃួល ចៃបល់ បន្តិច 
ពៃះ ខៃត្ដ យើង នៅ ជាប ់ជា មយួ  
ខៃត្ដ  ពៃះសី ហនុ និង ខៃត្ដ កណា្តោល 
ដូច្នៃះ ការ ឆ្លង រីក រាល ដល  គឺវា 

នៅ កៃបៃរៗ ខ្លួន  ដូច្នៃះ យើង បាន 
ចៃញ នវូ វធិាន ការ មយួ ផ្អាក ការ- 
រៀប អាពា ហ៍ពិ ពាហ៍  ឬ ការ ជប់- 
លៀង ផៃសៃងៗ បណ្តោះ អា សន្ន 
សិន  ទាល់ តៃ កវូដី ១៩ ស្ងប ់ ចា ំ
បន្ត កម្ម វិធី ទាំង នៃះ វិញ »។

លោក  សឿម  ប៊ុនរិទ្ធិ  អភិ- 
បាល រងខៃត្ត បាត់ ដំប ងបាន ឱៃយ 
ដ ឹង ព ីថ្ងៃ មៃសលិ មញិ ដៃរថា  ពាក-់ 
ពន័្ធ ពៃតឹ្ដ ិការណ ៍សហ គមន ៍២០ 
កមុ្ភៈ  នៅ ខៃត្ដ បាត ់ដបំង ទើប  រក 
ឃើញ ករណី វិជ្ជ មាន កូវីដ ១៩ 
លើ សៃ្ដី ខ្មៃរ មា្នាក់  ដៃល តៃឡប់ 
មក  ព ី ធ្វើ ការ នៅ ខៃត្ដ ពៃះ សហីន ុ
កាល ពីថ្ងៃទី ១០ មីនា  ហើយគាត់  
មាន លំនៅ ក្នុង សៃុក បាណន់  ។ 
បច្ចបុៃបន្ន រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ  កំពុង ស្វៃង 
រក អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ឱៃយ មក ធ្វើ តៃស្ដ 
និង ធ្វើ ចតា្ដា ឡី ស័ក  ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង កំពុង 
បន្ត តាម ដន ស្ថាន ការណ៍ នៃ 
ការ រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៃះគឺ មិន ទាន់ ឈាន ដល់ ការ 
បិទ ស លា រៀន ទៃ» ។

លោក សុខ  សុទ្ធ ី អ ភិបា លរ ង 
និ ង អ្នក នាំពាកៃយ ខៃត្ដ កោះកុង 

បា ន ឱៃយដឹង ពីមៃសិល មិញ ដៃរថា 
ក្នុង ខៃត្ដ នៃះ  មាន ជន ជាតិ ចិន  
២ នា ក់វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ ជាប់ ពាក់- 
ព័ ន្ធ នឹង ពៃឹត្ដិការណ៍២០កុម្ភៈ 
ដៃលបច្ចុបៃបន្ន  ពួ កគៃ កំពុង  ពៃយា- 
បាល នៅ  មន្ទរីពៃទៃយ ខៃត្ដ  ។ ក៏បុ៉ន្តៃ 
ស្ថា ន ការ ណ៍ នៃះ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ 
ក៏ មិន ទាន់ ឈាន ដល់ ការ បិទ 
សលារៀន ក្នុង ខៃត្ដ  ដៃរ ។ 

លោក  ហ ង់ជួន ណារ៉ុន  រដ្ឋ- 
មនៃ្ដី កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា ថ្លៃង ក្នុង ពៃល បៃរព្ធ ទិវា 
ជាតិ អំណាន ១១  មីនា ២ ០២១  
តាម អ ន ឡាញ ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ 
កៃម បៃធាន ប ទ«អណំាន  ក្នងុ  
បរិបទ កូ វីដ  ១៩ »ថា   ក្នងុ អំឡុង- 
ពៃលនៃះ  កៃសួង អប់រំ  បាន 
ជំរុញ ការ អប់រំ តាម បៃប ឌីជី ថល 
និង ការ បងៃៀន ពី ចមា្ងាយ តាម 
បៃប បៃពៃ ណដីើ មៃប ីលើក កម្ពស ់
អំ ណាន ។ ការ អប់រំ តាម បៃប ថ្មី 
នៃះ កៃសួង បាន  ផ្ដល់ សៀវ ភៅ- 
សិកៃសា គោល ដល់ សិសៃស  ការ- 
ផលិត វីដៃអូ បងៃៀន  បៃង ចៃក 
សន្លកឹ កចិ្ច ការ ឱៃយ សសិៃស យកទៅ 
រៀន នៅ ផ្ទះ  និង ការ បង្ហាះមៃ- 

រៀន  និង ឯក សរ ផៃសៃងៗ តាម 
បណា្តោញ ផៃសព្វ ផៃសាយ ផ្លវូ ការ របស់ 
កៃសួង  នងិ បណា្តោញ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
របស់ ដៃ គូពា ក់ ព័ន្ធ ផង ដៃរ ។

អង្គការ យូណៃស្កូ  តាម រយៈ 
កិច្ច សហ ការ ជាមួ យ កៃសួង 
អបរ់ ំបាន អប អរ សទ រ ទវិា ជាត ិ
អណំាន ឆ្នា ំនៃះ  នងិ បាន អពំាវ- 
នាវ ឱៃយ សិសៃសា   នុសិសៃស ចូល រួម 
ក្នងុ ទវិា ជាត ិនៃះ តាម អន ឡាញ 
ឱៃយ បាន ចៃើន ដើ មៃបី  ចៃក រំលៃក 
ចំណៃះ ដឹង  បទ ពិសោ ធ លើ  ការ- 
សិ កៃសា  របស់ ពួក គៃ ។  

 ឆ្នាំ នៃះ  ដើមៃបី អប អរ សទរ ទិវា -  
ជាតិ អំណាន  កៃសួង អប់រំ  បាន 
រៀប ចឱំៃយ មាន សបា្ដា ហ ៍សៀវភៅ 
អន ឡាញ  មួយ  ដៃល នឹង បៃ ពៃតឹ្ត 
ទៅ  រយៈ ពៃល ៦ ថ្ងៃគ ឺចាប ់ពថី្ងៃ ទ ី
៩ដល់១៤  មីនា    នៅលើ ហ្វៃស- 
ប៊កុ ផៃចរប ស ់ពពិ ័រណស៍ៀវ ភៅ 
កម្ពុជា(Cambodia Book-
Fair)ហ្វៃស ប៊ុក កៃសួង អប់រំ 
(MoEYS)និង ហ្វៃស បុ៊ក របស់ 
គៃឹះ ស្ថាន បោះ ពុម្ព  និង ចៃក- 
ផៃសាយ (Publishing  Dis tr i b- 
u tion House )៕

សំណង់បុរាណខ្មែរ២នៅវត្តលង្កាកំពុងជួសជុលដោយតែវូរកែសាលំនំាដើម

កែសួងផ្អាកសាលានៅពែវែងដោយសារកូវីដតែខែត្តពាក់ព័ន្ធផែសែងនៅដំណើរការ

សំណង់ បុរណ ក្នងុ វត្តលង្កា   ដេល កំពុង តេវូ បាន ជួស ជុល ពី ថ្ងេ ១០  មីនា ២០២១  ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,680 16,600 16,760 16,600

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

3 PAS 12,700 12,980 13,000 12,700

4 PEPC 3,000 2,900 3,000 2,900

5 PPAP 12,400 12,280 13,340 12,200

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

7 PWSA 6,280 6,220 6,280 6,220

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី១ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

យន្តការ តាម ប្ព័ន្ធ អនឡាញ នឹង នៅ ត្ បន្ត សម្ប់វិស័យ មូល បត្
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ និយតករ មូល បតេ កម្ពុជា 
នងិ កេមុ ហ៊នុ ផេសារ មលូបតេ កម្ពជុាបាន 
ប្ដេជា្ញា ថា នងឹ បន្ត បេើ បេស ់យន្តការតាម   
បេព័ន្ធ អនឡាញ ដើមេបី ជួយ សមេួល 
បេតិបត្តិ ការ ជួញដូរ  និង   ធ្វើ ឱេយ ទីផេសារ 
នេះ ដំណើរ ការ ទៅ មុខ ជា ធម្មតា ក្នុង 
អំឡុង ការ រីក រាល ដាល   កូវីដ ១៩។

គិត តេឹម ថ្ងេទី ១១ ខេ មីនា  កម្ពុជា 
បាន  រាយការណ ៍ព ីករណ ីឆ្លង ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៩ នាក់ ខណៈ ដេល អ្នក- 
ជងំ ឺ ៤៨ នាក ់បាន ជា សះសេបើយ ។ នេះ 
បើ យោង តាម សេចក្ដ ីបេកាស ពត័ ៌មាន 
របស់ កេសួង សុខាភិបាល។  អ្នក ជំងឺ 
ទាំង  ៣៩ នាក់ នេះ មានជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ 
នងឹ ពេតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ។ 
រហូត ដល់ ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍  កម្ពុជា បាន 
បញ្ជាក់ ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  ចំនួន 
១  ១៦៣ នាក់ ក្នុង នោះ  ៥៩៧ នាក់ 
ជា សះ សេបើយ និង សា្លាប់ ១ នាក់  ។  

លោក  ស៊ូ សុជាតិ  អគ្គនាយក នេ 
និយតករ មូលបតេ កម្ពុជា  បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេទី ១១ ខេ មីនា 
ថា សា្ថាប័ន របស់ លោក នៅ តេ ទទួល - 

យក  យន្តការ អនឡាញ ដើមេបី ជួយ- 
សមេលួ លហំរូ ការងារ ទាងំ ខាង ផ្ទេ ក្នងុ 
នងិ ខាង កេ។ លោក ថ្លេង ថា៖ « យើង 
បាន បង្កើត យន្តការ អនឡាញ ចាប់ តំាង-  
ព ី ខេ មេសា  ឆ្នា ំ២០២០ ហើយ យើងនងឹ 
បន្ត អនុវត្ត វា  ដើមេបី រកេសា លំហូរ ការងារ 
របស ់យើង នៅ ផ្ទេ ក្នងុ  នងិ ជាមយួ ភាគ ី
ពាកព់ន័្ធ ដោយ រលនូ។  ពតិ ហើយ យើង  
មិន បដិសេធ ការ ទទួល យក ឯកសារ 
ផ្នេក រងឹ នោះ ទេ ប៉នុ្តេ យើង គេន ់តេ ចង ់
ជយួ សមេលួ លហំរូ ការងារ  ដេល យើង 
អនញុ្ញាត ឱេយ មាន ការ ទទលួ យក ឯកសារ  
តាម អេឡិចតេូនិក»។  

លោកលើក ឡើង ថា៖ « ជាមួយ នឹង 
ឯកសារ អេឡចិតេនិូក  វា បាន ជួយ យើង    
ចេើន  ដេល វា មិន មាន ការ ពនេយា រពេល 
ណាមយួ ជាមយួ នឹង ការងារ របស ់យើង  
នោះ ទេ ទោះ ប ីយើង កពំងុ បេឈម នងឹ 
ពេល វេលា ដព៏បិាក ដោយ សារ តេ ការ- 
រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ ក៏ដោយ ។ 
យន្តការ អន ឡាញ គឺ យើង អនុវត្ត ជា - 
មួយ សិកា្ខា សាលា  និង កិច្ច បេជំុធំ ផេសេង- 
ទៀត  ជាមយួ នយិតករ ផេសេង ទៀត  នៅ 
ក្នុង តំបន់ អាសា៊ាន  និង តំបន់ ផេសេង ៗ - 
ទៀត ។ ជា ឧទាហរណ៍ នៅ ថ្ងេទី ១៥ 

ខេ មីនា  ខាង មុខ នេះ  យើង នឹង មាន 
កិច្ច បេជុំ ធំ មួយ ជាមួយ និយតករ ផេសារ - 
ហ៊ុន នៅ អាសា៊ាន»។ 

លោក Jong Weon Ha អនបុេធាន  
កេមុ ហ៊នុ ផេសារ មលូបតេ កម្ពជុា  (CSX) 
បានបេប់ ថា  ដោយ មើល ឃើញ សា្ថាន- 
ការណ ៍បច្ចបុេបន្ន  ក្នងុ នាម ជា បេតបិត្តកិរ 
ទផីេសារ  CSX បាន គតិ អពំ ីសេណារយីោ 
ដ៏ អាកេក់ បំផុត បេសិន បើ មាន ការ បិទ 
ទីកេុង ក៏ CSX នៅ តេ អាច មាន លទ្ធ- 

ភាព បេតិបត្តិការ  ដរាប ណា ធនាគារ 
ទូទាត់ សាច់ បេក់ នៅ  បេតិបត្តិ ការ ។  

លោក បេប ់ថា ៖ « យើង បាន ពភិាកេសា 
ជាមយួ នយិតករ  សមាជកិ របស ់យើង  
នងិ អ្នក ចលូរមួ  ដេល រមួ ទាងំ កេមុ ហ៊នុ 
កមេ ជើង សា និង ធនាគារ ទូទាត់ 
សាច់ បេក់ លើ យន្តការ ក្នុង ការ បេតិ-
បត្ត ិការ ទីផេសារ  ដោយ គិត តំាង ពី ការ រឹត - 
បន្តឹង ការ ធ្វើ ដំណើរ  ឬ ការ បិទ ទីកេុង 
តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង។ យើង នឹង ខិតខំ ឱេយ 

អស់ ព ីសមត្ថភាព ដើមេបី ធានា ឱេយបេកដ  
ថា កេមុ វិនិយោគិន អាច ធ្វើ ការ សមេច - 
ចិត្ត វិនិ យោគ និង អនុវត្ត ការ ជួញដូរ 
បាន  គេប ់ពេល ដេល ពកួ គេ   ចងព់សិេស  
នៅ ពេល ដេល ននិា្នាការ អាជវី កម្ម កពំងុ 
ផ្លាស់ ប្តូរ យ៉ាង រហ័ស ដូច នេះ»។ 

ចាប់ តាំង ពី ពេឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ 
ទផីេសារ ភាគហ៊នុ  មាន សកម្មភាព ជញួ- 
ដូរ ជា ទៀងទាត់ ។ ជា មធេយម ភាគ ហ៊ុន 
ចំនួន  ៤៥ ០០០ ភាគ ហ៊ុន  មាន តម្លេ 
៥៥ ០០០ដុលា្លារ  តេូវ បាន ជួញដូរ ជា 
រៀង  រាល់ ថ្ងេ។  តម្លេ ភាគ ហ៊ុន តំណាង 
ដោយ សន្ទសេសន៍ CSX មាន ការ ធា្លាក់ 
ចុះ  តិច តួច ប៉ុណ្ណោះ  ចំនួន  ៥ពិន្ទុ  ដេល 
បេហេល នឹង ០,៨ ភាគរយ ។ កេុម វិនិ - 
យោគនិ ហាក ់ដចូ ជា នៅ តេ មាន សទុដិ្ឋ-ិ 
នយិម  លើ តម្លេ ភាគ ហ៊នុ ដោយ សារ តេ 
ភាគ ហ៊នុ ភាគ ចេើន នៅ តេ មាន ស្ថរិភាព  
និង ភាគ ហ៊ុន ដូចជា  រដា្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត 
ភ្នពំេញ (PWSA)  បាន ស្ទុះ ងើប ឡើង 
វិញ យ៉ាង រហ័ស ដល់ កមេិត លើស ពី 
តម្លេ  IPO របស់ ខ្លួន  ក្នុង អំឡុង ពេល  
១ សបា្ដាហ៍ កន្លង មក  បនា្ទាប់ពីសេចក្ដ ី-  
បេកាស បេក់ ចំណូល សុទ្ធ វិជ្ជមាន នេ 
តេីមាស ទី១  ឆ្នាំ ២០២១៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ  គមេង វិន ិយោគ 
លើ វសិយ័ ថាម ពល កកើត ឡើង 
វិញ    ពី ពន្លឺ ពេះអាទិតេយ  តម្លេ   ជិត  
៤០លាន ដុលា្លារ នៅ ខេត្ត បនា្ទាយ-   
មាន ជយ័     បាន តេវូ តភា្ជាប ់  ជាមួយ 
បណា្តាញ អគ្គិសនី ជាតិ  បនា្ទាប់ ពី  
កេុមហ៊ុន  JA Solar ដេល ជា 
កេុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់   សមា្ភារផលិត 
ថាមពល   ពេះអាទតិេយ  មាន  មលូដា្ឋាន    
នៅ  បេទេស  ចិន  បាន សាកលេបង 
តភា្ជាប ់  និង ទទួល     ជោគជ័យ ។ 
យោងតាម សេចក្តី បេកាស 
របស់ កេុមហ៊ុន  JA Solar។ 

សេចក្តី បេកាស ចុះ ថ្ងេទី ១០ 
ខេ  មីនា  បាន ឱេយ ដឹង ថា គមេង   

ថាមពល អានភុាព ៣៩  មេហា្គាវា៉ាត ់ 
នៅក្នងុ បេទេស កម្ពជុា គេបគ់េង 
ដោយ កេមុហ៊នុ  JA Solar  បាន   
ផ្គតផ់្គង ់រាល់ សមា្ភារ ផលិត ថាមពល  
អគ្គសិន ីមានផ្ទាងំ សឡូា (PV) 
ជាដើម  តភា្ជាប់ បេកប ដោយ 
ជោគជ័យ មក បណា្តាញ អគ្គិសនី 
ជាតិ  ហើយ  គមេង នេះ តេូវ 
បានចុះ កិច្ច ពេមពេៀង ជាមួយ 
កេុមហ៊ុន  Shanxi Electric 
Power Engineering Co., 
Ltd. (SEPEC)  ដេល  ជា  
កេមុហ៊នុ បតុេ សម្ពន័្ធ របស  ់កេមុ-
ហ៊ុន China Energy Engi-
neering Group។ នេះ បើ 
យោង តាម សេចក្ដ ីបេកាស ពត័-៌ 
មាន របស់ កេុមហ៊ុន។

កេមុហ៊នុ  JA Solar បា ន  ឱេយ ដងឹ 
ថា វា ជា គមេង ថាមពល ក កើត   
ឡើង វិញ ឈាន មុខគេ ទាក់ទង  
នឹង សមត្ថភាព ដំឡើង នៅតាម  
ខេត្ត និង គមេង តភា្ជាប់ មក 
បណា្តាញ ខេសេ បញ្ជូន អគ្គិសនី 
យ៉ាង ពេញ លេញ លើក ដបំងូ ក្នងុ  
ចំណម គមេង ដេល បងា្ហាញ  
PV ទាងំ ៥  ដបំងូ ដេល បាន អនមុត័  
ដោយ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ។  

កេមុហ៊នុ បាន កត ់សមា្គាល ់ថា ៖ 
«ដើមេបី ធានា ថា គមេង នេះ 
តេវូបាន តភា្ជាប ់ជាមយួ អគ្គសិន ី
ទាន់ ពេលវេលា  កេុមហ៊ុន JA 
Solar បាន បញ្ចប ់ការ ចេកចាយ  
ម៉ឌូលុ ទានព់េល វេលា  តាមរយៈ 
ការ ជម្នះ នឹង កតា្តា អវិជ្ជមាន ជា 

ចេើន  ដេល រួម មាន ការ កើន- 
ឡើង តម្លេ  ចងា្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់  ដេល 
បាន បណា្តាល ឡើង ដោយ សារតេ 
ការ ដំឡើងPVក្នុង សេុក និង 
អន្តរ ជាត ិយ៉ាង បេញាប ់កាលព ី
ឆមាស ទី២  ឆ្នាំ ២០២០»។

កេុម បេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា  
(CDC)  កាល ពី ខេ សីហា  ឆ្នាំ 
មុន  បាន អនុម័ត គមេង ថាមពល  
សូឡា ទំហំ ៣០ មេហា្គាវា៉ាត់ មាន 
តម្លេ ៣៩, ៨ លាន ដុលា្លារ របស់ 
កេមុ ហ៊នុ   Ray Power Supply 
Co Ltd ដេល គេប់គេង ដោយ  
វិនិយោគិន ជន ជាតិ ថេនៅក្នុង 
ខេត្ត  បនា្ទាយមានជយ័ភាគ ពាយពេយ  
របស់  កម្ពុជា ។ 

លោក វចិទ័រ ហេសនូា   អគ្គ នាយក  

នេ អគ្គ នាយកដា្ឋាន ថាមពល នេ 
កេសងួ រ៉េ  នងិ ថាមពល  បាន បេប ់
ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា កេមុហ៊នុ នេះបាន  
ចុះ កចិ្ចពេម ពេៀង ទញិ-លក ់ថាម- 
ពល  ជាមយួ អគ្គសិន ីកម្ពជុា ដេល  
គេបគ់េង ដោយ រដ្ឋ ក្នងុ តម្លេ ០,០- 
៧៦ ដុលា្លារ ក្នុង ១ គីឡូវា៉ាត់ ម៉ាង  
ដេល លោក ហេសនូា បាន ហៅថា  
ជា«តម្លេ អាច ទទួល យក បាន»។

លោក បាន បញ្ជាកថ់ា គមេង  
ខាង លើ បានភា្ជាប ់ជាមយួ បណា្តាញ  
ជាតិ រួច រាល់ ហើយ។ 

លោក បាន ចង្អុល  បងា្ហាញ ថា  
កម្ពុជាគេង ពងេីកផលបតេ  
វិនិយោគ លើ ថាមពល សា្អាត 
របស់ ខ្លួន ដល់ ៤៥០ មេហា្គាវា៉ាត់់ 
តេឹម ចុង ឆ្នាំ កេយ។

លោក ហេសនូា  បាន បញ្ជាក ់ថា   
កម្ពុជា នឹង មិន ជួប បេទះ កង្វះ 
អគ្គសិន ីនោះ ទេ នៅឆ្នា ំនេះ ដោយ- 
សារ សមត្ថភាព ផ្គតផ់្គង់ កានត់េ 
ខ្ពស ់ ពោល កម្ពជុា មាន សមត្ថភាព  
ផលតិ អគ្គសិន ី៣០០០ មេហា្គាវា៉ាត ់ 
នៅ ក្នុង រដូវ វសេសា និង ២ ២០០ 
មេហា្គាវា៉ាត់ នៅ រដូវ បេំង។ 

កេុមបេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា 
កាល ពីខេ មករា  បាន អនុម័ត 
កសិដា្ឋាន  ផលិត ថាមពល  សូឡា  
ដេល មាន អានភុាព ៦០ មេហា្គាវា៉ាត ់ 
នៅ សេកុ ទឹក ផុស    ខេត្ត  កពំងឆ់្នាងំ  
ដេល មាន ទុន វិនិយោគ   ៣៧, ៤ 
លាន ដលុា្លារ មាន ឈ្មោះ  ថា Prime 
Road Alternative (Cam-
bodia) Co Ltd៕ LA 

បុរសម្នាក់ កំពុង ពិនិតៃយ មើល ស្ថាន ភាព តម្លៃ ផៃសារ ហុ៊ន CSX។ រូបថត ហា៊ាន រងេសី

JA Solarភ្ជាប់ គម្ងថាមពល ពន្លព្ឺះអាទិត្យ អានុភព ៣០ ម្ហ្គាវ៉ាត់   ទៅកាន់ បណ្តាញ ជាតិ 
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ភ្នំពេញៈ ខណៈ   វិស័យ បៃសណីយ៍ 
នៅ កម្ពុជា  កំពុង មាន ភាព រីក ចមៃើន 
កៃសងួ បៃសណយី ៍នងិ ទរូគមនាគមន ៍
បាន ចៃញ លខិតិ ជនូ ដណំងឹ មួយ ដោយ   
តមៃូវ ឱៃយ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម  វិស័យ បៃស-
ណីយ៍ ដៃល មិន  មាន អាជា្ញាប័ណ្ណ និង 
លិខិត  អនុញ្ញាត ទាំង អស់     មក រៀប ចំ 
ឯកសារ ផ្លូវ ចៃបាប់សមៃប់ ដំណើរ ការ 
បៃតិបត្តិ ការ អាជីវកម្ម របស់  ពួក គៃ ។ 

លខិតិ ជនូ ដណំងឹ របស ់កៃសងួ បៃ-
សណយី ៍នងិ ទរូគមនាគមន ៍ចុះ កាល- 
បរិច្ឆៃទ   ថ្ងៃ ទី១០ ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ 
ឱៃយ ដងឹ ថា  កន្លង មក កៃសងួ បៃសណយី ៍
នងិ ទរូ គមនាគមន ៍សង្កៃត ឃើញ  មាន 
មា្ចាស់  អាជីវកម្ម មួយ ចំនួន នៅ មិន ទាន់ 
គោរព បាន នវូ លក្ខខណ្ឌ នៃ អាជា្ញា បណ័្ណ 
និង លិខិត អនុញ្ញាត គៃប់ ជៃុង ជៃយ 
នៅ ឡើយ ដោយ មាន មា្ចាស់ អាជីវ កម្ម  
ខ្លះ កំពុង បៃកប អាជីវកម្ម  ដោយ គ្មាន 
អាជា្ញា  ប័ណ្ណ និង លិខិត អនុញ្ញាត   ពី កៃ-
សួង បៃសណីយ៍ និង ទូរ គមនាគមន៍។   

លខិតិ  បន្ត ថា៖« ក្នងុ គោល ដៅ ជរំញុ 
ឱៃយ ការ គៃប់ គៃង វិស័យ បៃសណីយ៍ 
បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព ស័ក្តិសិទ្ធិ- 
ភាព សណ្តាប ់ធ្នាប ់ នងិ ការ ពារ បាន នវូ 
ផល បៃយោជន ៍អ្នក បៃើ បៃស ់កៃសងួ 
បៃសណីយ៍ និង ទូរ គមនាគមន៍ សូម 

ជូន ដំណឹង ដល់ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ដៃល 
កពំងុ ធ្វើ បៃតបិត្តកិារ ក្នងុ វសិយ័ បៃស- 
ណយី ៍ទាងំ អស ់ចូល រមួ សហការ ដចូជា  
ចំពោះ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម មិន ទាន់មាន  
អាជា្ញា បណ័្ណ សមៃប ់សា្នាក ់ការ កណ្តាល 
នងិ លខិតិ អនញុ្ញាត ឱៃយ បើក សាខា ដៃល 
មាន ទតីាងំ នៅ រាជធន ីភ្នពំៃញ តៃវូ ស្នើ- 
សុំ មក កៃសួង បៃសណីយ៍ និង ទូរ - 
គមនាគមន ៍ដោយ ឡៃក សមៃប ់មា្ចាស ់
អាជីវកម្ម  ដៃល ពុ ំទាន ់មាន លិខិត អន-ុ
ញ្ញាត ឱៃយ បើក សាខា ដៃល មាន ទីតាំង 
មាន បណ្តា ខៃត្ត  តៃូវ ស្នើ សុំ មក កាន់ 
មន្ទីរ បៃសណីយ៍ និង ទូរ គមនាគមន៍ 
ខៃត្ត ដៃល សាខា តាំង នៅ»។

ជា មយួ គ្នា នៃះ លខិតិ ក ៏បាន បញ្ជាក ់
ថា  ៖ «មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ដៃល មិន ទាន់ 
បាន បំពៃញ តាម បទ បៃបញ្ញត្តិ ខាង លើ 
តៃវូ រសួ រាន ់មក ដាក ់ពាកៃយ ស្នើ សុ ំអាជា្ញា- 
បណ័្ណ  នងិ/ឬ លខិតិ អនញុ្ញាត យ៉ាង យរូ 
បំផុត ឱៃយ បាន តៃឹម ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ មៃសា 
ឆ្នាំ ២០២១ ជា កំហិត » ។ 

លិខិត ជូនដំណឹង នៃះ តៃូវ គៃ មើល 
ឃើញ ថា បាន លៃច ឡើង    ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល ដៃល វសិយ័ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ នៅ 
កម្ពុជា កំពុង  មាន ការ រីក ចមៃើន ខា្លាំង ។

លោក សរួ វរីៈ អគ្គនាយក កៃុមហ៊នុ 
វរីៈ ប៊នុថា ំអៃចបៃស កាល ពថី្ងៃទ១ី១ 
ខៃ មនីា បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា លោក  
គំទៃ ចំពោះ ចំណត់ ការ របស់ កៃសួង 

ដៃល តមៃវូ ឱៃយ មា្ចាស ់អាជីវកម្ម កំពុង មាន   
បៃតិបត្តិការ ក្នុង វិស័យ បៃស ណីយ៍ 
ទាំង អស់ ទៅ បំពៃញ ឯកសារ គតិយុត្ត 
សមៃប់ អាជីវកម្ម  ពួក គៃ ពៃះ នៅ 
ពៃល  អាជវីកម្ម តៃវូ បាន ធ្វើឡើង ដោយ 
មាន ចៃបាប ់អនញុ្ញាត   វា នងឹ ផ្តល ់នវូ ផល-  
បៃយោជន៍ ទាំង សមៃប់ អាជា្ញាធរ  និង 
មា្ចាស ់អាជវីកម្ម។ លោក បន្ត ថា នៅ ក្នងុ 
អឡំងុ ពៃល  ការ ឆ្លង រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ វិស័យ បៃសណីយ៍ កំពុង មាន 
ការ រីក ចមៃើន ខា្លាំង ហៃតុ នៃះ ការ - 
ពងៃឹង បៃសិទ្ធ ភាព គៃប់ គៃង របស់ 
អាជា្ញាធរ  គឺ ជា ការ ចាំ បាច់ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុ ំរ ីករាយ នងិ គទំៃ 
ចំពោះ សៃចក្តី  ជូន ដំណឹង នៃះ  ពៃះ វា 
នឹងចូល រួម ចំណៃក ជួយ  សង្គម តាម- 
រយៈ ការ គៃប់ គៃង បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ-  
ភាព របស់ អាជា្ញាធរ ជា ពិសៃស វា នឹង 
ធ្វើ ឱៃយ ការ បៃកួត បៃជៃង របស់ វិស័យ 
ឯក ជន  កាន់ តៃ មាន តមា្លា ភាព  »។ 

លោក  លើក ឡើង ទៀត  ថា ទោះយ៉ាង- 
ណ លិខិត ជូន ដំណឹង របស់ កៃសួង ក៏ 
អាច នងឹ ធ្វើ ឱៃយ មាន បញ្ហា បៃឈម ចៃើន 
ផង ដៃរ សមៃប់ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ដៃល 
មាន សាខា ចៃើន ។

យោង តាម លោក វរីៈ បច្ចបុៃបន្ន  កៃមុ- 

ហ៊ុន  វីរៈ ប៊ុនថាំ អៃចបៃស មាន អាជា្ញា- 
បណ័្ណ  នងិ លខិតិ អនញុ្ញាត អាជវីកម្មលើ  
វិស័យ បៃសណីយ៍ពី កៃសួង បៃស-
ណយី ៍នងិ ទរូ គមនាគមន ៍នៅ រាជធន ី
ភ្នំពៃញ និង តាម បណ្តា ខៃត្ត រួច ហើយ 
ប៉ុន្តៃ សមៃប់ តាម សៃុក មិន ទាន់ មាន 
ទៃ ។  លោក បៃប ់  ថា៖ « សមៃប ់អាជា្ញា- 
បណ័្ណរបសប់ៃសណយី ៍ គ ឺបើ កៃមុហ៊នុ 
បើក អាជីវកម្ម ចំនួន ២ ទីតាំង គឺ តមៃូវ 
ឱៃយ សុំ លិខិត អនុញ្ញាត អាជីវកម្ម ចំនួន 
២ ដៃរ  ។ ការ តមៃូវ បៃប នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
មា្ចាស់ អាជីវកម្ម តៃូវ ចំណយ ចៃើន » ។

លោក បាន បន្ថៃម  ទៀត ថា បើ តាម 
ការ ពៃយាករ របស់ លោក ចំនួន កៃុម ហ៊ុន 
ដៃល កំពុង បៃកប អាជីវកម្ម លើ វិស័យ 
បៃសណយី ៍នៅ កម្ពជុា  មនិ មាន អាជា្ញា- 
ប័ណ្ណ ឬ លិខិត អនុញ្ញាត  អាច មាន 
ចន្លាះ  ពី ៦០  ទៅ ៧០ ភាគ រយ ។ 

យោងទៅតាមលិខិត ជូន ដំណឹង 
របស ់កៃសងួ បៃសណយី ៍នងិ ទរូគម-
នាគមន ៍ ទង្វើ ទាងំឡាយ  ដៃល  ផ្ទយុ ទៅ 
នឹង បទ បៃបញ្ញត្តិ នៃ មាតៃ២៤ និង 
មាតៃ៤៨ នៃ ចៃបាប់ ស្តី ពី បៃ សណីយ៍ 
ដៃល ចៃង ថា «មា្ចាស់ អាជីវ កម្ម ដៃល 
គ្មាន  អាជា្ញា ប័ណ្ណ អាច នឹង តៃូវ បញៃឈប់ 
អាជីវ កម្ម ដោយ បនា្ទាន់  និង តៃូវ ពិន័យ 
ជា បៃក់ ពី   ៥    ដល់១០លាន   រៀល។ 
ករណី មិន រាល  ចាល នឹង តៃូវ បញ្ជូន 
សំណុំ  រឿង ទៅ តុលាការ»៕ LA

តពីទំព័រ ១...ពៃំដៃន រួម សមៃប- 
សមៃួល សកម្មភាព ពាណិជ្ជ កម្ម និង 
វិនិ យោគ ពៃម ទាំង ការ ឆ្លង កាត់ របស់ 
បៃជាជន និង  ទំនិញ នៅតាម បណ្តា 
ប៉ុស្តិ៍ តៃួត ពិនិតៃយ ពៃំដៃន។

នាយក រដ្ឋមន្ដៃី បៃទៃស ទាំង ៣ ក៏ 
បាន យល់ ពៃម   សហការ បន្ថៃម ទៀត 
ក្នុង ការ ជួយ សមៃួល សកម្ម ភាព ពា-
ណជិ្ជ កម្ម ការ វនិយិោគ នងិ ការ នាចំលូ 
ទំនិញ តាម រយៈ ចៃក តៃួត ពិនិតៃយ តាម 
ពៃំដៃន។ នៃះ បើ តាម សៃចក្ដី  បៃកាស 
ពត័ម៌ាន របស ់កៃសងួ ការ បរទៃស នងិ 
សហ បៃតិបត្តិការ អន្តរជាតិ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បាន បន្ត ថា ៖  
«  ក្នុង កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ កៃប ខ័ណ្ឌ 
អនុ តំបន់ នាយក រដ្ឋមន្តៃី ទាំង៣ បាន 
ឯកភាព ពន្លឿន ការ អនវុត្ត ផៃនការ ការ- 
តភា្ជាប ់សៃដ្ឋ កចិ្ច CLV ដល ់ឆ្នា២ំ០៣០ 
ដោយ ផ្តោត លើ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ  
កៀរគរ ធនធន ពី ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍  ដើមៃបី 
សា្ថាបនា ផ្លូវ លៃបឿន លឿន ហាណូយ - 
វៀងចន្ទន ៍ផ្លវូ រថភ្លើង វៀងចន្ទន-៍វងៃស អាន 
និង ផ្លូវ រថភ្លើង ភ្នំពៃញ-ហូជីមិញ»។

កៃុម មៃដឹកនាំ ទាំង ៣ បាន ប្ដៃជា្ញា  ថា 
នឹង បន្ត រកៃសា និង អនុវត្ត បៃកប ដោយ 
បៃសទិ្ធភាព នវូ យន្តការ ដៃល មាន សៃប ់ 
នៃ កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ នៃះ ជំរុញ កិច្ច- 
សហ បៃតិបត្តិការ ក្នុង ចំណោម បណ្តា 

ខៃត្ត  ជាប់ ពៃំដៃន និង អនុវត្ត កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធភាព លើ ការ- 
គៃប់ គៃង តាម ពៃំដៃន។  ជំរុញ ការ សាង- 
សង់ ទីផៃសារ ពៃំដៃន មជៃឈ មណ្ឌល ចៃក- 
ចាយ ទនំញិ នងិ ឃ្លាងំ ពាណជិ្ជកម្ម ជយួ  
សមៃួល ការ រៀបចំ ឯកសារ បញ្ចៃញ 
ទំនិញ ពី គយ និង បៃជាជន តាមចៃក- 
ទា្វារ ពៃដំៃន។ នៃះ បើ   តាម កាសៃត  អន- 
ឡាញ របស់ រដា្ឋាភិបាល សាធរណ រដ្ឋ 
សង្គម និយម វៀតណម។

រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា កពំងុ ជរំញុ ឱៃយ មាន 
ការ សាង សង ់ «ផៃសារ គរំ»ូ ២ បន្ថៃម ទៀត  
នៅ តាម ពៃំដៃន  គឺ នៅ ខៃត្ត កំពត និង 
សា្វាយរៀង ( ពៃដំៃន  ជាមយួ វៀតណម) 
ក្នងុ គោល បណំង ដើមៃប ីជរំញុ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ទៃ្វ ភាគី និង បង្កើន ការនាំចៃញ 
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា។

ការ ជំរុញ នៃះ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ពី ផៃសារ 
ដា ដៃល ជា ផៃសារ គំរូ ដំបូង គៃ តៃូវ បាន 
សម្ពោធ   ឱៃយ បៃើ បៃស ់កាលព ីថ្ងៃទ ី២៤ 
ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៩ នៅ  ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ។

បើ យោង តាម លោក បា៉ាន សូរ ស័កិ្ត 
រដ្ឋមន្ដៃ ីកៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម ផៃសារ គរំខូៃត្ត  
កំពត នឹង តៃូវ ចាប់ ផ្ដើម ការ សាង សង់ 
តៃមឹ ចងុ ឆ្នានំៃះ នៅ ជតិ ចៃក ទា្វារ ពៃដំៃន- 
អន្តរជាត ិពៃក ចាក ដៃល ត ភា្ជាប់ ខៃត្ត 
ជាប ់ឆ្នៃរ សមទុៃ  នៃះ ជាមយួ ខៃត្ត Kien 
Giang របស់ បៃទៃស វៀតណម ។

លោក លឹម ហៃង អនុ បៃធន សភា - 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ កាលពី ខៃ មុន ថា ផៃសារ គំរូ  ពៃំដៃន 
ទី២ នឹង បើក ឱៃយ មាន លំហូរ ទំនិញ ពី   
កម្ពុជា ចូលទៅ បៃទៃស វៀតណម។

លោក  ថ្លៃង ថា៖« ផៃសារ ទាំងនៃះ នឹង 
ជរំញុ ទផីៃសារ នងិ តម្លៃ ផលតិផល កស-ិ
កម្ម  កម្ព ុជា ដៃល ភាគចៃើន យើង ផលតិ 
លើសពី តមៃូវការ ហើយ ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា 
ទីផៃសារ ផៃសៃង ទៀត នឹង បង្កើត   នៅ តាម 
ពៃំដៃន កម្ពុជា ថៃ និង កម្ពុជា ឡាវ»។

ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី កម្ពុជា និង 
វៀតណម កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ មាន 
តម្លៃ  ៣,០២០ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ធ្លាក់ 
ចុះ ១,១ ភាគ រយ ធៀប នឹង  ៣,០៥៤ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ កាល ព ីឆ្នា២ំ០១៩។ 
នៃះ បើ  តាម ស្ថិតិ កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម។

កម្ពជុា បាន នា ំចៃញ ទនំញិ មាន តម្លៃ 
៣៨៥,៧៩ លាន ដុលា្លារ ទៅ បៃទៃស 
វៀតណម កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ កើន  
១៤,៨៨ ភាគរយ ធៀប នឹង  ៣៣៥, 
៨២លាន ដុលា្លារ ក្នុង   ឆ្នាំ ២០១៩ និង  
នាចំលូ   មាន តម្លៃ ២,៦៣៤ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ធ្លាក់ ចុះ ៣,១០ ភាគរយ ធៀប 
នឹង ២,៧១៨ ពាន់  លាន ដុលា្លារ។

ឱនភាព ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ កម្ពុជា 
ជាមួយ បៃទៃស វៀតណម បាន ធ្លាក់ 
ចុះ  មក នៅ តៃឹម ២,២៤៨ ពាន់ លាន 
ដលុា្លារ ដៃល បង្ហាញ ការ ធ្លាក ់ចុះ ជតិ ៦ 
ភាគ រយ ធៀប នងឹ២,៣៨២ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩៕ LA

CLV ប្តេជ្ញាជំរុញ ពាណិជ្ជ កម្ម ... វៀតណាម  លក់ អង្ករថ្លេ ជ ង បេទេស  
ផេសេងៗទៀត  ក្នងុចំណោម អ្នកនំាចេញ

ទកីេងុហាណូយៈ តម្លៃ អង្ករ វៀតណម  
បាន កើន ឡើង  នងិអាច បៃកតួ បៃជៃង 
ជាមួយផលិត ផល របស់ បៃទៃស គូ- 
បៃជៃង  ផ្នៃក  គុណភាពទៀត ផង ។ នៃះ 
បើ យោង តាម  កៃសួង កសិកម្ម  និង 
អភិវឌៃឍន៍ ជនបទ របស់ បៃទៃស នៃះ។ 

 សមាគម ចំណីអាហារ  វៀតណម 
(VFA)  បាន ឱៃយ ដឹង កាល  ពី ចុង សបា្តោហ ៍ 
កន្លង ទៅ ថា  តម្លៃ នាំ ចៃញ របស់ អង្ករ 
វៀតណម  បាន ឈាន ដល ់  ៥១៣ ដល ់
៥១៧ ដុលា្លារ ក្នុង ១ តោន  សមៃប់ 
បៃភៃទ អង្ករ បាក ់៥ ភាគរយ នងិតម្លៃ ព ី
៤៨៨ ទៅ ៤៩២ដុលា្លារ ក្នុង ១ តោន  
សមៃប ់បៃភៃទ អង្ករ បាក់ ២៥ ភាគរយ ។ 
បៃភៃទ អង្ករ ផៃសៃងៗ ទៀត  ដូច ជា 
បៃភៃទ ម្លិះ មាន តម្លៃ ៥៦៣ ទៅ ៥៦៧ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១តោន ហើយបៃភៃទ អង្ករ  
បាក់ ១០០ភាគរយ វិញ មាន តម្លៃ ពី 
៤៣៨ ទៅ ៤៤២ដុលា្លារ ក្នុង ១តោន។ 

តម្លៃ  អង្ករ វៀតណមគ ឺមាន ចន្លាះព ី
៥ ទៅ ៧ ដុលា្លារ ក្នុង១ តោន ខ្ពស់ ជាង 
តម្លៃ អង្ករ នៃ បៃទៃស ថៃ និងថ្លៃជាង 
កាន់តៃ ខ្ពស់ ពី អង្ករ ឥណ្ឌា និង បា៉ា- 
គីសា្ថាន  ជាពិសៃស  បៃភៃទ អង្ករ បាក់ 
៥ ភាគរយ  តៃូវបាន គៃ  លក់ ចៃញ ក្នុង 

តម្លៃ ៥០៨ ទៅ  ៥១២ ដុលា្លារ ក្នុង ១ 
តោន  ព ី បៃទៃស  ថៃ ។ អង្ករបៃភៃទនះ 
មាន តម្លៃ ពី ៣៩៨  ទៅ ៤០២ដុលា្លារ 
ក្នងុ១ តោន  សមៃប ់អង្ករ ឥណ្ឌា  នងិព ី
៤៣៨ ទៅ ៤៤២ដុលា្លារ ក្នុង ១តោន 
សមៃប់ អង្ករ  បា៉ាគីសា្ថាន។ 

VFA បាន ឱៃយ ដឹង ថា  កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម  សៃរី (FTAs) បាន បើក 
ចំហ ទា្វារ កាន់តៃ ទូលាយ សមៃប់ ការ- 
នាំ ចៃញ អង្ករ របស់ វៀតណម។ ក្នុង 
ដើម ឆ្នា ំ២០២១ កៃមុហ៊នុ ជា ចៃើន ក្នងុ 
សមាគម នៃះ បាន ទទួល នូវ ការ បញ្ជា 
ទិញ អង្ករ  ជាពិសៃស ក្នុង តំបន់ អឺរ៉ុប 
និងទីផៃសារ ដទៃ ទៀត ស្ថិតក្នុង  ភាពជា 
ដៃគូ  សៃដ្ឋកិច្ច គៃប់ ជៃុងជៃយ ក្នុង 
តំបន់  (RCEP)ដៃល ជា កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង  ពាណិជ្ជកម្ម ធំ បំផុត ក្នុង ពិភព- 
លោក។ 

 ក្នុង រយៈ ពៃល ២ខៃ ដំបូង នៃ ឆ្នាំ នៃះ  
វៀតណម បាន នា ំចៃញ  អង្ករ ជាង ៦០៨ 
៧០០តោន ដៃល  មាន តម្លៃ  ៣៣៦ ,១ 
លាន ដលុា្លារ។  ទោះប ីជា  តលួៃខ  នៃះ បាន 
ធ្លាក ់ចុះបរមិាណ នា ំចៃញ រហតូ ដល ់  ៣៤  
ភាគរយ  ប៉ុន្តៃ បៃក់ ចំណូល បាន កើន  
ឡើង ២២ ភាគរយ៕VNS-ANN/RR

កេសួង តមេវូ ឱេយ ម្ចាស់ អាជីវកម្ម វិស័យ បេសណីយ៍ មក សំុ ចេបាប់ អនុញ្ញាត

ទំនិញ ជា ចេើន ដេល អតិថិជន    ផ្ញើ  ទៅ ទិសដៅ ផេសេងៗ តាម រយៈ កេមុហុ៊ន ដឹក ជញ្ជនូ វីរៈ 
បុ៊នថំា អេចបេស។ រូបថត កៃុមហ៊ុន  វីរៈ ប៊ុនថាំ



ការផ្លាស់ប្តរូនិងកែលម្អស្ថានីយអយស្មយ័យានជាមួយ
នឹងអគារTrain Square ដ៏សែស់ស្អាត

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១២ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com១០

 ស្ថានីយអយស្ម័យយានភ្នំពែញwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 អគារ Train Square គៃង នឹង 
បើក ទំព័រ បនា្ទាប់  នៅក្នុង បៃវត្តិសាស្តៃ 
នៃ សា្ថានីយអយស្ម័យយាន ភ្នំពៃញ 
ដោយ បៃក្លាយ អគារ សា្ថានីយរ ថភ្លើង 
មយួ នៃះ ឱៃយ ទៅជា អគារ ដ ៏ទនំើប ខណៈ 
អគារនៃះឈាន ចលូដល ់ខបួ  ទ ី៩០ ឆ្នា ំ
របស់ខ្លួន ។ 

 អគារ បៃវត្តិសាស្តៃ រចនា លក្ខណៈ- 
សា្ថាប តៃយកម្ម Art Deco តៃូវបាន 
សាងសង់ តាំង ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៣០ 
មាន ទីតាំង ស្ថិតនៅ ចំ កណ្តាល តំបន់ 
ពាណជិ្ជកម្ម ក្នងុ ទកីៃងុ តៃវូបាន ផ្លាសប់្តរូ 
បៃកបដោយ សិលៃបៈ រស់ រវើក ផ្តល់ជូន 
កន្លៃង លក់ ម្ហូបអាហារ និង ភៃសជ្ជៈ 
ទនំើបៗ បៃមាណ ៣ ពាន ់ម៉ៃតៃករ៉ៃ នងិ 
ទតីាងំ ករយិាលយ័  ដៃល បពំៃញតមៃវូ- 
ករ នៅ សតវតៃសរ៍ ទី ២១ ។     

« អគារ Train Square គៃង នងឹ 
បើក ជា អគារ លក់រាយ ដ៏ ធំ  និង ទំនើប 
ដៃល នឹង សា្វាគមន៍ អតិថិជន មកពី 
គៃប់ទិសទី នឹង ផ្តល់ កន្លៃង ថ្មី សមៃប់ 
មនុសៃស មកជួបជុំ និង អាច ទទួលទាន 
អាហារ  នៅក្នុង ហាង លក់ អាហារ 
ភៃសជ្ជៈ ហាង កហ្វៃ និង ភោជនីយ-
ដ្ឋាន ដ៏ សៃស់សា្អាត  និង ទំនើបៗ » ។  

« ទីតាំង មាន សក្តានុព ល ហើយ 
ឱកស  ពិសៃស ដៃល ផ្តល់ ដោយ 
គមៃង  នៃះ បាន ទាកទ់ាញ យហីោ ធំៗ  
មយួចនំួន នៅក្នងុ បៃទៃស ។ តើ កន្លៃង 
ណ ដៃល អ្នក អាចមាន ឱកស ក្លាយ- 
ជា ផ្នៃក មយួ នៃ គមៃង ដ ៏អសា្ចារៃយ ដៃល 
មាន ទីតាំង ស្ថិតនៅ ចំ កណ្តាល តំបន់ 
ដៃល កំពុង បន្ដ រើកចមៃើន និង ជា 
មជៃឈមណ្ឌល បៃចាំ តំបន់ បៃបនៃះ ?»

 លោក Simon Griffiths នាយក- 
គៃបគ់ៃង កៃមុហ៊នុ The Mall Com-
pany ថ្លៃងថា ៖« ទោះបី ផ្នៃក មួយ 
ចនំនួធ ំតៃវូបាន ជលួ  ដោយ អ្នក បៃកប 
អាជីវកម្ម ដៃល មានបំណង ក្លាយជា 
ផ្នៃក មួយ នៃ អគារ បៃតិកភណ្ឌ ដ៏ 
សៃស់សា្អាត នៃះ ក្តី ក៏ នៅមាន កន្លៃង 
ទំនៃរ ជាចៃើន ទៀត » ។  

 សា្ថានីយអយស្ម័យយាន  ភ្នំពៃញ 
តៃូវបាន សាងសង់ឡើងនៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៣២ កៃម រជ្ជកល ពៃះបាទ 
សុីសុវត្ថិ  មុនី វងៃស ហើយក៏ ជា សា្ថានីយ 
សមៃប ់ខៃសៃ រថភ្លើង ទៅ ខៃត្តបាតដ់បំង 
ដើមៃបីជួយជំរុញ ពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ 

បៃទៃស ថៃ ។  សាងសង់ឡើង ពី បៃតុង 
ស្ថនីយនៃះ នៅតៃ ជា អគារ ដ៏រឹងមាំ  
និង សៃស់សា្អាត ។ 

« ចក្ខុវិស័យ រួម គឺ សា្តារ សា្ថានីយ 
រថភ្លើង ឱៃយ ល្អ ដូច កលពី អតីតកល 
របស់ វា ដូច្នៃះ វា នឹង ក្លាយជា ទីតាំង 
មួយ ដ៏ ល្អ នៅ ចំ កណ្តាល សង្កាត់ 
ពាណិជ្ជក ម្ម ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ 
ក្នុងចំណោម អគារ ធំៗ ដូចជា អគារ 
វឌៃឍនៈ អគារ Exchange Square 
សណ្ឋាគារ Raffles Le Royal 
ក៏ដូចជា សា្នាក់ករ កណ្តាល របស់        
ធ នាគារ ជាចៃើន ទៀត ។  

« គណុភាព ករសាងសង ់ករ រចនា 
និង សា្ថាបតៃយកម្មដើម របស់ សា្ថានីយ 
រថភ្លើង នៃះ គឺមាន ស្តង់ដខ្ពស់ ណស់ 
ប៉នុ្តៃ រយៈពៃល ៩០ ឆ្នាអំគារ នៃះ តៃវូករ 

ករធ្វើ ទំនើបកម្ម ឱៃយ កន់តៃ បៃសើរ ។ 
ដូច្នៃះ គៃន់តៃ ជួសជុល អគារ នៃះ 
ឡើងវិញ គឺ មិនទាន់ គៃប់គៃន់ ទៃ ។ 
បៃព័ន្ធ អគ្គិសនី  និង បៃព័ន្ធ បង្ហូរទឹក គឺ 
តៃូវធ្វើ ទំនើបកម្ម ហើយ ទុយោ កៃម 
ដី និង កន្លៃង ផ្ទុក សំរាម គឺ តៃូវ ដំឡើង 
និង ករពងៃឹង រចនាសម្ព័ន្ធ បន្ថៃម ទាំង 
ខាងក្នុង និង ខាងកៃ » ។ 

« ទាំងអស់នៃះ បង្ហាញថា  វា ជា ករ-
ងរ ដ៏ ធំ ។ ប៉ុន្តៃ យើង ចង់ បន្ត  និង 
លើកកម្ពស់ សា្ថានីយនៃះ ឱៃយ កន់តៃ 
បៃសើរ ។ ករជួសជុល អគារ មិនមៃន 
ជា គោលដៅ ទៃ គោលដៅ គឺ លើក- 
កម្ពស់ អគារ ឱៃយ មាន លក្ខណពិសៃស 
នៅក្នុង ទីកៃុង ដៃល នៃះ គឺជា មោទន-
ភាព ។ ជា លទ្ធផល  ជណ្តើរយន្ត កញ្ចក ់
តៃូវបាន បន្ថៃម ហើយ កំជណ្តើរ ជើង 

ដើរ តៃូវបាន កៃលម្អ ជាមួយនឹង ករ- 
បន្ថៃម នូវទៃសភាព  និង លក្ខណ-
ពិសៃស  ទៅលើ សាល ធំ » ។ 

 លោក Griffiths ថ្លៃងថា ៖« ជាមយួ 
នឹង ករងរ សា្តារឡើងវិញ ទាំងអស់ 
គៃង នឹង បញ្ចប់ នៅ ខៃមៃសា ឥឡូវ- 
នៃះ យើង កំពុង រង់ចាំ អ្នក ដៃលមាន 
បំណង ជួល ទាំង ករិយាល័យ និង 
ហាងលក់រាយ ដើមៃបី ឱៃយ យើង អាច 
បង្ហាញ ពួកគាត់នូវ ករកៃលម្អ ទាំង 
អស់ ដៃល បានធ្វើ ឡើង ក្នុង រយៈពៃល 
២ ឆ្នាំ កន្លង មកនៃះ » ។ 

 បៃធាន វសិ្វករ នៃ គមៃង ដើម គ ឺលោក 
Henri Maux បាន សរសៃរ សៀវភៅ 
មួយ មាន ចំណងជើង ថា La Belle 
Aube: Henri Maux, jeune in-
génieur en Indochine, 1927-
1937 បាន ពិពណ៌នា ខៃសៃ រថភ្លើង នៃះ 
ថា ជា ផ្នៃក មួយ នៃ យុទ្ធនាករ  ធ្វើ- 
ទំនើបកម្ម ដ៏ អសា្ចារៃយ របស់ ពៃះបាទ  
សុីសុវត្ថិ  មុនី វងៃស ដើមៃបី អភិវឌៃឍ ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ សក្តានុពល របស់ បៃទៃស   ។ 

៣ ទសវតៃសរ៍ កៃយមក ពៃះបាទ 
សម្តៃចពៃះ នរោត្តម  សីហនុ ដៃលជា 
ពៃះរាជនតា្តា របស់ ពៃះបាទ សីុសុវត្ថ ិ មុនី- 
វងៃស បាន សាងសង់ ខៃសៃ រថភ្លើង ទៅ ភាគ- 
ខាងតៃបូង ពី ភ្នពំៃញ ទៅខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
និង កំពង់ផៃ ថ្ម ីតៃវូ បានសាងសង់ ។ 

 ជាមួយនឹង បណ្តាញ របស់ បៃទៃស 
កម្ពុជា ក្នុង គោលបំណង ដើមៃបី បើក 
បណ្តាញ ខៃសៃ រថភ្លើង បន្ថៃមទៀត  នា- 

ពៃល អនាគត ដោយ ពងៃឹង រដ្ឋធានី ជា 
ចំណុចកណ្តាល នៃ បៃព័ន្ធ ផ្លូវដៃក ក្នុង 
តំបន់ ករពងៃីក បណ្តាញ ផ្លូវដៃក 
បន្ថៃម គឺ ឆ្លុះបញ្ចាំង ពី ករបន្ត រើក-
ចមៃើន របស់ កម្ពុជា នៅក្នុង ផ្នៃក ដឹក- 
ជញ្ជូន និង ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ 

 ខណៈ ចរាចរណ៍ កន់តៃ កើនឡើង 
នៅពៃល សា្ថានយីបើក បណ្តាញ ផ្លវូ ថ្ម ីវា 
នឹង ផ្តល់ ភាព វិជ្ជមាន ដ៏ ធំធៃង សមៃប់ 
ដៃគូ  ដៃល ចូលរួម ក្នុង គមៃង នៃះ 
ហើយ អ្នក ជួល ក៏ អាច រំពឹងថា នឹង 
ទាក់ទាញ បន្ថៃមទៀត ជាមួយនឹង 
សកម្មភាព វបៃបធម៌ ផៃសៃងៗ នៅនឹង 
កន្លៃង ។ 

« នឹងមាន ករតាំង បង្ហាញ  និង 
ករដក់បញ្ចូល គា្នា នៃ សិលៃបៈ និង គំនូរ 
ផៃសៃងៗ នៅ ខាងក្នុង  និង ខាងកៃ 
អគារ ។ ទន្ទឹមនឹងនៃះ ក៏ នឹងមាន 
សកម្មភាព វបៃបធម៌ ផៃសៃងៗ  រួមទាំង 
ដំណើរ ស្វៃងយល់ ពី បៃវត្តិ ផ្លូវដៃក 
កម្ពុជា និង គមៃង ជាចៃើន ទៀត » ។ 

« ជាង ១០ ឆ្នាំ មកហើយ នៅក្នុង 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ  ខ្ញុំ បាន គៃប់គៃង និង 
ពិគៃះ យោបល់លើ អចលនទៃពៃយ 
ពាណិជ្ជកម្ម ជាង ១ លាន ម៉ៃតៃករ៉ៃ  
នៅ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំទើបតៃ ធ្វើករ 
លើ អគារ មានករ ឌី ហៃសាញ លក្ខណៈ 
Art Deco ដៃល បានកសាង ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៣០ មួយ  នៃះ ប៉ុណោ្ណោះ » ។ 

« សា្ថានយីរថភ្លើង នៃះ មាន លក្ខណ-
ពិសៃស វា គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ បៃវត្តិ-
សាស្តៃ របស់ រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ មាន 
ទតីាងំនៅ ជតិ បណ្តុ ំអគារ ករយិាលយ័ 
គណុភាព ខ្ពស ់ នងិ សណ្ឋាគារ លដំប ់
ផ្កាយ ៥ វា ក ៏ស្ថតិនៅ ច ំកណ្តាល ទកីៃងុ 
អម ជាមួយនឹង ទៃសភាព សួនឧទៃយាន 
និង ចៃតិយ បៃប ពៃះពុទ្ធសាសនា ដ៏ 
សៃស់សា្អាតផងដៃរ » ។ 

 លោក Griffiths បន្តថា ៖« រួមផៃសំ 
ជាមួយនឹង សា្ថាប តៃយកម្ម Art Deco 
French ដ ៏សៃស់សា្អាត  គមៃង ទំាង- 
អស់ តៃូវ ជួសជុល យា៉ាង បៃុងបៃយ័ត្ន 
ខណៈ វា គឺជា អគារ បៃ តិក ភណ្ឌដ៏- 
លៃបលីៃបាញ មយួ នៅ កម្ពជុា នោះហើយ   
គឺជា  អ្វីដៃល ធ្វើឱៃយ អគារ Train 
Square មាន លក្ខណពិសៃស » ។  
សម្រាប់ព័ត៌មាន លម្អិត សូម ទាក់ទង 
លោកស្រាី Puthik នៅ ក្រាុមហ៊ុន  
Mall Company៖ puthik@
themallcompany.com / 
(+៨៥៥) ០៨១ ៨១១ ៥១៥៕Train Square មានទីតំាងលក់ភ្រាសជ្ជៈ និងម្ហបូអាហារទំហំ៣ពាន់ម៉្រាត្រាការ៉្រា។  

ស្ថានីយអយស្មយ័យានភ្នពំ្រាញកំពុងត្រាវូបានជួសជុលក្រាលម្អយា៉ាងស្រាស់ស្អាត។ រូបថត JOE CURTIN 
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កាលពីថ្ងៃពុធទី១០មីនា
អតីតបៃធានាធិបតីបៃសុីល
លោកLuizInacioLulada
Silvaបានបើកការវាយបៃហារ
លើលោកJairBolsonaroជុ-ំ
វញិការគៃបគ់ៃងរបស់មៃដកឹនាំ
បច្ចបុៃបន្នរបូនៃះលើការរាតតៃបាត
ជងំឺកវូដី១៩នងិវបិត្តិសៃដ្ឋកចិ្ច
ប៉ុនា្មានថ្ងៃបនា្ទាប់ពីចៅកៃម
តលុាការកំពូលបានលបុចោល
ការផ្ដនា្ទាទោសពីបទពុករលួយ
មួយដៃលការសមៃចនៃះ
បើកផ្លូវសមៃប់លោក Lula
daSilvaវលិតៃឡប់ទៅបៃឡកូ
ក្នុងនយោបាយឡើងវិញ។
ក្នុងការសមៃចកាលពីថ្ងៃ

ចន្ទទ៨ីមនីាចៅកៃមតលុាការ
កំពូលEdsonFachinបាន
រកឃើញថានីតិវិធីក្នុងសំណុំ-
រឿងលោកLuladaSilvaគឺ
ខុសតាំងពីដំបូងដោយតុលា-
ការសហពន័្ធនៅកៃងុCuritiba
មិនមានយុតា្តាធិការក្នុងការ-
ផ្ដនា្ទាទោសលោកទៃ ដូច្នៃះការ-
សមៃចរបស់តលុាការនៃះក្នងុ
សំណុំរឿងលោក Lula da

Silvaគឺតៃូវបានចាត់ទុកជា
មោឃៈ។
ក្នុងការថ្លៃងសុន្ទរកថាជា-

លើកដបំងូបនា្ទាប់ពីការសមៃច
របស់តលុាការលោកLulada
Silva បានវាយបៃហារលោក
Bolsonaroដោយផ្ទាល់ពី
កណំត់តៃរបស់លោកក្នងុការ-
ដោះសៃយវិបត្តិកូវីដ១៩ជា-
ពិសៃសការពនៃយារពៃលក្នងុការ-
ទិញយកវា៉ាក់សំាងនិងការវាយ-
បៃហារបៃសទិ្ធភាពនៃវា៉ាកស់ាងំ
ទាំងនោះជាសាធារណៈ។
បៃទៃសបៃសុលីបានបាតប់ង់
មនុសៃសជិត២៧០០០០នាក់
ដោយសារកូវីដ១៩ដៃលជា
តួលៃខខ្ពស់ជាងគៃ បនា្ទាប់ពី
អាមៃរិក។
លោកLuladaSilvaបាន

ថ្លៃងចពំោះមខុសមាជកិសហ-
ជីពកម្មករដៃកនៅទីកៃុងSao
BernardodoCampoថា៖
«បៃទៃសនៃះមានភាពរញ៉ៃ-
រញ៉ៃនិងកំពុងបៃកបាក់ដោយ-
សារគ្មានរដ្ឋាភបិាល»។លោក
បានបន្តថា៖«ភាគចៃើននៃការ
សា្លាប់ទាងំនៃះគឺអាចចៀសវាង
បាន»។

លោកបានបន្ថៃមទៀតថា៖
«កុំធ្វើតាមការសមៃចចិត្តដ៏
ឆោតល្ងង់របស់បៃធានាធិបតី
ឬរដ្ឋមន្តៃីសុខាភិបាល។ទៅ
ចាក់វា៉ាក់សាំងទៅ»។
ការថ្លៃងរបស់លោក Lula

daSilvaបានធ្វើឱៃយមាន
បៃតកិម្មភា្លាមៗពីបៃធានាធបិតី
Bolsonaro។
លោកBolsonaroបាន

នយិាយនៅលើទរូទសៃសន៍CNN
Brasilថា៖ «ការរិះគន់របស់
Lulaគឺមិនសមហៃតុផល។
ឥឡូវនៃះលោកកំពុងចាប់ផ្តើម
យុទ្ធនាការបោះឆោ្នោតរបស់
លោកប៉ុន្តៃគ្មានអ្វីដៃលល្អ
សមៃប់បង្ហាញទៃ។យទុ្ធនាការ
របស់ពួកគៃគឺគៃន់តៃដើមៃបី
រិះគន់កុហកនិងបន្តការផៃសព្វ-
ផៃសាយព័ត៌មានក្លៃងកា្លាយ»។

លោកBolsonaroបាន
នយិាយថាលោកនងឹស្នើចៃបាប់
ដើមៃបីសា្ដារការបៃើបៃស់សន្លកឹ-
ឆោ្នោតជាកៃដសឡើងវញិសមៃប់
ការបោះឆោ្នោតបៃធានាធបិតីឆ្នោំ
២០២២ដោយសារលោកគិត
ថាកៃដសសន្លកឹឆោ្នោតអាចធ្វើ
សវនកម្មបានហើយលោកមនិ
ទកុចតិ្តការបោះឆោ្នោតតាមរយៈ-
បៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិកនោះទៃ។

លោកBolsonaroបាន
បន្ថៃមទៀតថាការផ្ដនា្ទាទោស
ពីបទពុករលួយរបស់លោក
LuladaSilvaគឺមនិទាន់បាន
លបុចោលទាងំសៃងុទៃខណៈ
រងច់ាំការសមៃចរបស់ចៅកៃម
ទាំងអស់នៃតុលាការកំពូល
មានន័យថា សិទ្ធិឈរឈ្មាះ
ក្នុងការបោះឆោ្នោតបៃធានា-
ធិបតីឆ្នោំ២០២២ របស់លោក
LuladaSilvaគឺមនិទាន់បាន
ធានានៅឡើយ។
លោកLuladaSilvaដៃល

បានដឹកនាំបៃទៃសបៃសុីល
ពីឆ្នោំ២០០៣ដល់ឆ្នោំ២០១០
បានកា្លាយជាអ្នកឈានមុខគៃ
ក្នុងការបៃឈមមុខនឹងអ្នក-
នយោបាយសា្ដាំនយិមBolso-
naroក្នងុការបោះឆោ្នោតបៃធា-
នាធិបតីឆ្នោំ២០២២។ក្នុងការ-
ថ្លៃងសុន្ទរកថាដដៃលលោក
LuladaSilvaបាននិយាយ
ថាលោកនឹងចូលបៃឡូក
នយោបាយវិញតៃមិនបាន
បញ្ជាក់ និងមិនបានបដិសៃធ
ថាលោកនឹងឈរឈ្មាះបោះ-
ឆោ្នោតបៃធានាធិបតីដៃរឬទៃ។
ការស្ទង់មតិ...តទៅទំព័រ១២

បេក់សាយ

អង្គការលើកលៃងទោស
អន្តរជាតិ(Amnesty Inter-
national)បាននយិាយកាល
ពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ថាកងកមា្លាំង
សន្តិសុខដើមៃបីរបបយោធានៃ
បៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ា កំពុងបៃើ-
បៃស់អាវុធបៃយុទ្ធបៃឆំង
អ្នកតវា៉ាគ្មានអាវុធក្នុងដៃ និង
បានអនុវត្តការសមា្លាប់មនុសៃស
ដោយគៃងទុកជាមុនដៃល
តៃូវបានរៀបចំដោយអ្នកបញ្ជា
របស់ពួកគៃ។
អង្គការសទិ្ធិមនសុៃសនៃះបាន

រៀបឃ្លីបវីដៃអូជាចៃើនបង្ហាះ
នៅលើបណ្តាញសង្គមដើមៃបី
ពពិណន៌ាអ្វីដៃលខ្លនួហៅថាជា
«ការសមា្លាប់មនសុៃសចៃើនហសួ
បៃមាណនៅទូទាំងបៃទៃស»
នៅក្នងុរយៈពលប៉នុា្មានសបា្តាហ៍
ចាប់តាំងពីយោធាបានរបឹអសូ

អំណចនៅថ្ងៃទី១ខៃកុម្ភៈ។
លោកសៃី JoanneMari-

nerបៃធានផ្នៃកឆ្លើយតបវបិត្តិ
នៃអង្គការ Amnesty បាន
និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍
មួយថា៖«យុទ្ធវិធីរបស់យោធា
មីយា៉ា់ន់មា៉ាទាំងនៃះមិនថ្មីទៃ
ប៉ុន្តៃការសមា្លាប់មនុសៃសចៃើន
ហសួបៃមាណរបស់ពកួគៃមនិ
ធា្លាប់មានពីមុនមកតៃូវបានគៃ
ថតដក់ក្នុងវីដៃអូដើមៃបីឱៃយ
ពិភពលោកបានឃើញ»។
លោកសៃីបាននិយាយថា៖

«ទាំងនៃះមិនមៃនជាសកម្ម-
ភាពរបស់មន្តៃីផ្ទាល់ដៃលបាន
សមៃចចិត្ត មិនតៃឹមតៃូវនោះ
ទៃ»។
«ទាងំនៃះគជឺាកៃមុមៃបញ្ជា-

ការដៃលមនិដងឹថាមានកហំសុ
បានជាប់ទាក់ទិននៅក្នុងអំពើ
ឧកៃិដ្ឋកម្មបៃឆំងនឹងមនុសៃស
ជាតិដោយបានដក់ពងៃយ

ទាហានរបស់ពួកគៃជាចំហ»។
អង្គការAmnestyបាន

បង្ហាញការវិភាគរូបភាពវីដៃអូ
ចំនួន៥៥ដៃលតៃូវបានគៃថត
ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ខៃកមុ្ភៈដល់ថ្ងៃ
ទី៨ខៃមីនានៅក្នុងទីកៃុងជា-
ចៃើនទូទាំងបៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ា
ក្នុងនោះមានទីកៃុងមា៉ានដ-
ឡាយនិងទីកៃុងយាុំងហ្គោន។
នៅក្នុងវីដៃអូមួយនៅលើ

ហ្វៃសប៊ុកដៃលតៃូវចុះកាល-
បរិចៃ្ឆទនៅថ្ងៃទី២៨ ខៃកុម្ភៈ
ចៃញពីទីកៃងុដវ៉ៃភាគអាគ្នៃយ៍
ទាហានមា្នោក់តៃវូបានគៃឃើញ
បៃគល់កាភំ្លើងវៃងរបស់គតឱ់ៃយ
ទៅមន្តៃីប៉ូលិសមា្នោក់នៅកៃបៃរ
គត់។មន្តៃីប៉ូលិសនោះបាន
តមៃង់កាំភ្លើងហើយបាញ់នៅ
មនុពៃលមនសុៃសមកឡោមពទ័្ធ
ពួកគៃ។
រូបភាពវីដៃអូនោះតៃូវបាន

គៃថតចៃញពីផ្ទះមយួ។នៅក្នងុ

វីដៃអូនៃះ សៃី្តមួយចំនួនតៃូវ
បានគៃឮយំខៃសឹកខៃសួល។
លោកសៃីMarinerបាន

និយាយថា៖«ឧបៃបត្តិហៃតុនៃះ
មិនតៃឹមតៃបង្ហាញឱៃយឃើញពី
ការមនិគោរពជវីតិមនសុៃសការ-
បាញ់គៃប់ពិតទៅលើអ្នកតវា៉ា
ប៉ុណ្ណោះទៃ ថៃមទាំងបាន
បង្ហាញពីការសមៃបសមៃួល
ដោយចៃតនានៅក្នុងចំណម
កងកមា្លាំងសន្តិសុខទៀតផង»។
អង្គការ Amnesty បាន

និយាយថាកងយោធាខ្លះតៃូវ
បានគៃរៀបចំចៃញពីតបំន់ជន-
ភាគតិចនៃបៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ា
ជាទីដៃលអំពើពៃផៃសៃជាចៃើន
តៃូវបានគៃនិយាយថាបាន
កើតឡើងនងិតៃវូបានគៃចោទ
បៃកាន់ថា មានការសមា្លាប់
អ្នកតវា៉ាកៃបៃព័ន្ធតុលាការ។
នៅក្នុងវីដៃអូមួយទៀតតៃូវ

បានគៃថតនៅទីបៃជុជំនSan-

chaungនៅក្នងុទកីៃងុយាុងំ-
ហ្គោនកាលពីថ្ងៃទី២ខៃមីនា
មៃបញ្ជាការមា្នោក់អាចតៃូវបាន
ឃើញឈរពីខាងកាំភ្លើងបាញ់
សុីប១ដើម។មៃបញ្ជាការ
រូបនោះ ទំនងជាតៃូវបានគៃ
បញ្ជាឱៃយបាញ់អ្នកតវា៉ាដោយ
ផ្ទាល់តៃម្តង។
អង្គការ Amnestyក៏បាន

កណំត់អត្តសញ្ញាណកងកមា្លាងំ
បៃដប់ដោយអាវុធយោធាជា
ចៃើនបៃភៃទនៅក្នុងនោះមាន
កាំភ្លើងយន្តធុនសៃលមា៉ាក
RPDផលិតនៅបៃទៃសចិន
និងកាំភ្លើងបាញ់សុីបមា៉ាក
MASកាំភ្លើងពាក់កណ្តាល
ស្វ័យបៃវត្តិមា៉ាកMA-1កាំភ្លើង
យន្តធុនសៃលមា៉ាកUzi-
replicaBA-93និងBA-94
និងអាវុធផៃសៃងៗទៀតផលិត
នៅក្នុងបៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ា។
អង្គការនៃះបាននយិាយថា៖

«អាវុធទាំងនៃះ មិនស័ក្តិសម
សមៃប់ការបៃើបៃសន់ៅក្នងុការ
បង្កៃបការតវា៉ាទៃដោយបាន
លើកឡើងថា គោលការណ៍
របស់អង្គការសហបៃជាជាតិ
ដៃលចៃងថា កងកមា្លាំងសន្តិ-
សុខ គួរតៃចៀសវាងពីការ-
បៃើបៃស់អាវុធបៃសិនបើមិន
មានការគំរាមកំហៃងដល់
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នៃះកើតឡើងកៃយលោកZenz
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បានន័យថាការសិកៃសាសៃវជៃវ
របស់ខ្ញុំ ពិតជាធ្វើឱៃយមានផលបៃ-
យោជន៍ដល់សង្គម»។
បៃទៃសចនិបានបង្កើនកិច្ចខិតខំ

បៃឹងបៃងដើមៃបីបៃឆំងនឹងការរិះ-
គន់របស់បរទៃសចំពោះគោលនយោ-
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គន់ទំាងនៃះបានជំរុញឱៃយសហរដ្ឋអា-
មៃរិកហាមឃាត់ផលតិផលកបៃបស
ពីតំបន់នៃះនិងជំរុញឱៃយមានការធ្វើ
ពហកិារចពំោះបញ្ហានៃះនៅទីកៃងុ
ប៉ៃកាំងនៅរដូវរងឆ្នាំកៃយ។

សហរដ្ឋអាមៃរិកបានដាក់ទណ្ឌ-
កម្មសៃដ្ឋកិច្ចលើតំបន់សុីនជាំង
កាលពី១ឆ្នាំកន្លងមកដើមៃបីឆ្លើយ-
តបទៅនឹងភ័ស្តុតាងដៃលបាន
បង្ហាញដោយអ្នកសៃវជៃវរួមទាំង
លោកZenzស្ដអីពំយីុទ្ធនាការដ៏ធំ
មួយនៃការឃុំឃាំងនិងការបង្ខំឱៃយ
ធ្វើការពោលគឺបង្ខំលើកៃុមមូស្លីម
អ៊យុហ្គរ័នៅក្នងុតបំនន់ៃះ។ការដាក់
ទណ្ឌកម្មរួមមានការហាមឃាត់ភយួ
កបៃបសពីតបំនន់ៃះដៃលមានចនំនួ
៨៧ភាគរយនៃកបៃបសដៃលដាំដុះ
នៅក្នុងបៃទៃសចិនសរុប។
លោកZhao Lijianបាន និ-

យាយថា៖«កៃមុហ៊នុនងិបៃជាជន
ជាចៃើននៅសុីនជាំងបានទទួលរង
នវូការខាតបង់យា៉ាងធ្ងនធ់្ងរបនា្ទាប់ពី
ពាកៃយចចាមអារា៉ាមរបស់លោកZenz
ដៃលថាចនិបង្ខឱំៃយមានការធ្វើពល-
កម្មដោយគា្មោនទសិតបំន។់បៃជាជន
នៅតបំន់នៃះស្អបខ់្ពើមពាកៃយចចាម-
អារា៉ាមនៃះខា្លាំងណាស់»។
លោកZenzគឺជាសមាជិកជាន់-

ខ្ពស់មា្នាក់ ទទួលបន្ទុកការសិកៃសា
បៃទៃសចនិនៅមូលនិធិជនរងគៃះ
នៃរបបកុម្មុយនីស្តដៃលមានមូល-
ដា្ឋាននៅទីកៃុងវា៉ាសុីនតោនដៃលតៃវូ
បានបង្កើតឡើងដោយសភាជា

ឯកច្ឆន្ទក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣។
មន្តៃរីដា្ឋាភបិាលចិនតៃងបដសិៃធ

ម្តងហើយម្តងទៀតចំពោះការអះ-
អាងដៃលលើកឡើងដោយលោក
Zenzនិងបានថ្កោលទោសលោក
ថាជា «អ្នកបៃជ្ញក្លៃងកា្លាយ»និង
ចោទបៃកាន់ទៀតថាបានធ្វើការជា-
មួយទីភា្នាក់ងរសុើបការណ៍សមា្ងាត់
របស់សហរដ្ឋអាមៃរិក។
ការសៃវជៃវរបស់លោកZenz

ភាគចៃើនតៃវូបានទទួលដោយអ្នក-
បៃជ្ញផៃសៃងទៀតនិងបៃព័ន្ធផៃសព្វ-
ផៃសាយឯករាជៃយនានា។គណៈកមា្មោ-
ធិការមួយរបស់អង្គការសហបៃជា-
ជាតិ ធា្លាប់បៃឈមមុខជាមួយបៃ-
ទៃសចិនដោយបៃើបៃស់ការសកិៃសា
របស់លោកកាលពីឆ្នាំ២០១៨
ហើយរដា្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមៃរិក
និងសភាហូឡង់ថ្មីៗ នៃះបានចាត់-
ទុកគោលនយោបាយរបស់ទីកៃុង
ប៉ៃកាំងថាជារបប«បៃល័យពូជ-
សាសន៍»។
កាលពីថ្ងៃអាទតិៃយកន្លងទៅរដ្ឋមនៃ្តី

កៃសួងការបរទៃសចិនលោកWang
Yiបានចៃនចោលការអះអាងបៃប
នៃះថាជាការអះអាង«ភូតភរ»នៅ
ក្នងុសៃចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបៃចំា-
ឆ្នាំរបស់លោក។លោកបាននយិាយ
ថា៖«វាគៃន់តៃជាពាកៃយចចាមអា-
រា៉ាមបៃឌិតជាមួយនឹងបរទៃសខាង-
កៃដើមៃបីភូតកុហកប៉ុណ្ណោះ»។
លោកZenzបាននិយាយថា

លោកជឿជាក់ថា បណ្តឹងនៃះអាច
នងឹបង្វៃរការចាប់អារម្មណ៍ពីបៃទៃស
នងិអង្គការសង្គមសុវីលិនានាឱៃយងក
មកយកចតិ្តទកុដាក់នងិចាត់វធិាន-
ការចំពោះបញ្ហានៅសុីនជាំង។
លោកបានមានបៃសាសន៍ថា៖«នៃះ
គឺជាឱកាសក្នុងការសា្វាគមន៍ដល់
បុគ្គលនានាឱៃយងកមកមើលបៃ-
ធានបទនងិភស័្តតុាងនៃះឱៃយលម្អតិ
ពពីៃះភស័្តតុាងដៃលបានសរសៃរ
ក្នងុការសៃវជៃវនៃះគជឺាភស័្ដតុាង
ពិតបៃកដណាស់»៕

លោក Zhao Lijianលើក យករបាយការណ៍ចេញកេយសន្តិសី ទកាសេត ។ AFP

ចិនប្តងឹទាមទារសំណងពីអ្នកស្រវជ្រវអាល្លម៉ឺង់ដ្រលចោទ
ប្រកាន់ថាមានករណីរំលោភសិទ្ធមិនុស្រសនៅតំបន់សីុនជំាង

តពីទំព័រ ១១...ចុះផៃសាយ
កាលពីថ្ងៃចន្ទបង្ហាញថាបៃ-
មាណ៥០%នៃបៃជាជនបៃ-
សុលីនយិាយថាពកួគៃអាចឬ
បៃកដនឹងបោះឆ្នាតឱៃយLula
daSilvaបៃៀបធៀបជាមួយ
នឹងBolsonaroដៃលទទួល
បានចម្លើយបៃបនៃះពីបៃជា-
ជនតៃ៣៨%ប៉ុណ្ណោះ។
បើទោះជាយា៉ាងនៃះក៏ដោយ

លោកLuladaSilvaនៅតៃ
ជាបគុ្គលដ៏ចមៃងូចមៃស១របូ
បនា្ទាប់ពីតៃូវបានផ្ដនា្ទាទោសឱៃយ
ជាប់ពន្ធនាគារសរុប២៦ឆ្នាំពី
បទពុករលួយនិងលាងលុយ
កខ្វក់កាលពីឆ្នាំ២០១៧ដៃល
ផ្ដើមចៃញពីការសុើបអង្កៃតទៅ
លើអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់
បានលួចបៃមូលបៃក់រាប់ពាន់
លានដុលា្លារពីកៃុមហ៊ុនបៃង

Petrobrasរបស់រដ្ឋ។
លោកបានចំណាយពៃល

ជាង១៨ខៃនៅក្នុងពន្ធនាគារ
មនុពៃលតៃវូបានដោះលៃងនៅ
ឆ្នា២ំ០១៩ដោយរងច់ាំការប្ដងឹ
ឧទ្ធរណ៍។
អ្នកអភិរកៃសនិយមជាចៃើន

ចាត់ទុកលោក Lula da
Silvaថាជាតំណាងនៃអំពើពុក-
រលួយនិងអសមត្ថភាពសៃដ្ឋ-
កិច្ចដោយសារអំពើពុករលួយ
និងការធា្លាក់ចុះសៃដ្ឋកិច្ចក្នុង
បៃទៃសបៃសុីលកៃមការ-

គៃបគ់ៃងរបស់អ្នកស្នងតណំៃង
ដៃលជៃើសរីសដោយផ្ទាល់គឺ
លោកសៃីDilmaRousseff។
លោកLuladaSilvaបាន

និយាយថាខ្លួនលោកជាជនរង-
គៃះនៃ«ការកុហករបស់តុ-
លាការដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពៃល
៥០០ឆ្នាំ»ដោយនិយាយម្តង
ទៀតនូវការអះអាងថាការចោទ-
បៃកាន់លោកពីបទពុករលួយ
គឺតៃវូបានបៃឌតិឡើងដើមៃបីដក
លោកចៃញពីការបៃកតួបៃជៃង
ការបោះឆ្នាតបៃធានាធបិតីឆ្នាំ

២០១៨ដៃលនៅទីបំផុត
Bolsonaroបានឈ្នះ។
តៃទោះជាយា៉ាងណាលោក

LuladaSilvaតៃូវបានកៃុម
ឆ្វៃងនយិមចាតទ់កុរបូលោកថា
ជាវរីបរុសរបស់ពកួគៃ។ពកួគៃ
នៅមានជំនឿថាចៅកៃមបៃ-
ធានអង្គជំនុំជមៃះសំណុំរឿង
លោកLuladaSilvaគឺលោក
SergioMoroបានឃុបឃិត
ជាមួយរដ្ឋអាជា្ញាដើមៃបីដកសិទ្ធិ
លោកLulaក្នងុការឈរឈ្មោះ
បោះឆ្នាត។ការអះអាងរបស់

ពួកគៃគឺផ្អៃកទៅលើសារទូរ-
ស័ព្ទដៃលតៃូវបៃកធា្លាយនិង
តៃងតាងំលោកចៅកៃមMoro
ជារដ្ឋមន្តៃីកៃសួងយុត្តិធម៌
ដោយលោកBolsonaro។
យា៉ាងណាមិញ លោកLula

daSilvaនៅតៃបៃឈមមុខ
នឹងការចោទបៃកាន់ពីបទពុក-
រលួយមួយចំនួនដោយរាប់-
បញ្ចូលទាំងបទចោទបៃកាន់
ខាងលើដៃលពៃលនៃះនងឹតៃវូ
ផ្ទៃរទៅតុលាការសហព័ន្ធនៅ
ទីកៃុងBrasilia៕

អតីតប្រធានាធិបតីប្រសីុល...



www.postkhmer.com

ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ក្រុង  សៀមរាបៈព្រះមហា-
វ្រសន្តរជាតកឬព្រះវ្រស្តរ-
ជាតកដ្រលជាស្នាដ្រអក្រសរ-
សិល្រប៍ពុទ្ធនិយមស្ថិតក្នុងគម្ពីរ
ទសជា តកឬជាតទិី១០ន្រការ-
កសងទានបារមីដើម្របីបាន
ត្រស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ប្រះសត្វលោកដ្រលមនឧប-
និស្រស័យឱ្រយរួចចាកទុក្ខមន-
ច្រើនកណ្ឌនោះនាព្រលថ្មីៗ
ន្រះត្រូវបានព្រះសង្រឃព្រះនាម
សង្កិច្ចោទឿងប៉្រងអៀងគង់

នៅវត្តប្រើសមសបានឱ្រយគ្រ
ចងក្រងដោយការចារជា-ស្លឹក
រឹតសម្រប់តម្កល់ទុកប្រើ-
ប្រស់នៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធ-
សសនា។
បើតាមការបញ្ជាក់ប្រប់ពី

លោកឡោតឡឹងដ្រលជាអ្នក-
ប្រកបមុខរបរចារស្លឹករឹត២០
ឆ្នាំនៅឯខ្រត្តសៀមរាបបានឱ្រយ
ដងឹថា៖«រឿងព្រះមហាវ្រសន្តរ-
ជាតកត្រូវបានកសងដោយ
ភិក្ខុសង្កិច្ចោទឿងប៉្រងអៀង
និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
សម្រប់តម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្ត

ប្រើសមស»ដ្រលស្ថិតនៅ
តំបន់ភ្នំត្រប់នៅក្នុងឃុំត្រប់
ស្រុកបាធាយខ្រត្តកំពង់ចាម។
ដោយក្តីស្រឡាញ់ចូលចិត្ត

និងចង់រក្រសាមរតកវប្របធម៌ពី
បរមបុរាណខ្ម្ររនោះក្រយពី
ទទួលចំណ្រះដ្រលរៀនច្រះ
កាលព្រលនៅបួសជាសង្រឃ
តាំងពីមនវ័យ១៥ឆ្នាំមក
ចនោ្លោះពីឆ្នាំ២០០០-២០០៧
នៅវត្តព្រះឥន្រ្ទទ្រពស្ថិតនៅ
ក្រងុសៀមរាបទើបនាំឱ្រយលោក
ឡោតឡឹងវ័យ៣៧ឆ្នាំបាន
សម្រចចិត្តចាប់យករបរចារ

ស្លឹករឹតតាំងពីឆ្នាំ២០០១មក
រហូតដល់ព្រលបច្ចុប្របន្នបើ-
ទោះបីជាមិនអាចជួយទ្រទ្រង់
ជីវភាពចិញ្ចឹមគ្រួសរបានល្អ
យ៉ាងណាក្តី។
លោកឡោតឡឹងអតីត-

ធា្លោប់បួសចំនួន ២ លើកនៅ-
ចនោ្លោះឆ្នាំ២០០០ដល់ឆ្នាំ-
២០០៧និងប្រកបរបរចារស្លកឹ-
រឹតតាំងពីឆ្នាំ២០០១មកដល់
សព្វថ្ង្រដើម្របីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូន
ខណៈប្រពន្ធក៏ប្រកបរបរលក់
អំបោសមនកូនស្រី ៣នាក់
បានប្រកាន់ជាប់មខុរបរអ្នកចារ
ស្លឹករឹត តរៀងមកក៏ព្រះត្រ
មនក្តីស្រឡាញ់ចូលចិត្ត និង

ចង់ថ្ររក្រសាក្ររមតកវប្របធម៌
អក្រសរសស្រ្តខ្ម្ររន្រះធ្វើយ៉ាង-
ណាកុំឱ្រយបាត់បង់ក្នុងតំបន់ខ្លួន
គឺភមូិសរំោងឃុំលាងដ្រស្រកុ
អង្គរធំខ្រត្តសៀមរាបដោយ
សព្វថ្ង្រនៅស្រសសល់ត្រ
៣-៤ នាក់ប៉ុណ្ណោះច្រះចារ
ស្លឹករឹតន្រះ។
ទោះបីពំុសម្របូរអ្នកគំាទ្រស្នា-

ដ្រចារស្លកឹរតឹម្រនក្តីត្រអ្នកជាវ
មនលក្ខណៈប្របចម្រុះវ័យ
និងសណា្ឋាន គឺមនព្រះសង្រឃ
លោកតាលោកយយនិង
អតីតជាអ្នកបួសរៀនមកជាវ
ទៅតាមតម្រូវការដើម្របីប្រគ្រន
ព្រះសង្រឃតាមទីអារាមនានាឬ

រក្រសាទុកជាសំណៅឯកសរ-
ផ្ទាល់ខ្លួនខណៈមន៣ខ្នាត
សម្រប់ជាវ។
លោកឡោតឡឹងឱ្រយដឹងថា

៖«១ថ្ង្រខ្ញុំអាចចារបាន៥ទៅ
៦សន្លឹកជាការចារអក្រសរមន
៥ជួរ។ ខ្នាតន្រសន្លឹកនោះ
មន៣ខ្នាតគឺខ្នាតធំមនទហំំ
៦ហ៊ុនx៥,៥តឹកខ្នាតមធ្រយម
៥ហ៊ុនx៥,៥តឹកនិងខ្នាត-
តូច៤,៥ហ៊ុនx៥,៥តឹក។
ចំពោះតម្ល្រវិញ គឺគិតតម្ល្រ ១
សន្លកឹ១៥០០០រៀលឬអាច
មនតម្ល្រចនោ្លោះពី១៣០០០
រៀលឬ១៤០០០រៀលក្នុង
១សន្លឹក»៕

ក្រុង សុីដនី : ពលរដ្ឋអូស្ដ្រលីជិត
១លាននាក់នងឹអាចរកីរាយការហោះ-
ហើរបញ្ចុះតម្ល្រពាក់កណា្ដាលទៅកាន់
គោលដៅទ្រសចរណ៍ក្នងុស្រកុក្រម
គម្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដ្រលបាន
ប្រកាសពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ដើម្របីលើក
ស្ទយួវសិយ័ទ្រសចរណ៍ខណៈការបទិ
ព្រំដ្រនដោយសរវិបត្ដិជំងឺឆ្លងរាត-
ត្របាតកវូដីបានរារាងំការធ្វើដណំើរក្រ-
ប្រទ្រស។
នាយករដ្ឋមន្ដ្រីស្កុតម៉ូររីសុនបាន

និយយថា រដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយ
ប្រក់ជិតមួយពាន់លានដុលា្លោរដើម្របី
ឧបត្ថម្ភការហោះហើរ៨០មុឺនជើង
ទៅកាន់តំបន់នានាក្រពីទីក្រុងធំៗ 
ដ្រលពងឹអាស្រយ័យ៉ាងខ្លោងំលើភ្ញៀវ-

ទ្រសចរបរទ្រស។
ការហោះហើរតម្ល្រត្រមឹពាក់កណា្ដាល

នឹងត្រូវបានផ្ដល់ដើម្របីលើកទឹកចិត្ដ
ពលរដ្ឋអូស្ដ្រលីកក់សំបុត្រវិស្រសម-
កាលនៅតាមទឋីានមយួចនំនួដចូជា
theGreatBarrierReef,Uluru
និងGoldCoast។
ទ្រសចរណ៍អន្ដរជាតិផ្ដល់ចំណូល

ដល់ស្រដ្ឋកចិ្ចជាតិប្រមណ៣៥ពាន់
លានដលុា្លោរក្នងុ១ថ្ង្រមុនព្រលការមក
ដល់វិបត្ដិកូវីដសកល។
កញ្ចប់ថវិកាដ៏ធំសម្របើមបានផ្ដល់

ការងារឱ្រយពលរដ្ឋរាប់លាននាក់រយៈ-
ព្រល១ឆ្នាំកន្លងទៅត្រនឹងបញ្ចប់
នៅចុងខ្រមីនាន្រះដ្រលបង្កជាក្ដី
កង្វល់ថាមនុស្រសរាប់ពាន់ស្ថិតក្នុង

ឧស្រសាហកម្មរងផលប៉ះពាល់បំផុត
ដូចជាវិស័យទ្រសចរណ៍ន្រះនឹងមិន
មនការងារធ្វើបន្ដឡើយ។
ការធ្វើដំណើរហោះហើរបញ្ចុះតម្ល្រ

ន្រះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខ្រម្រសខណៈ
រដ្ឋាភិបាលព្រយាយមបន្ធូរបន្ថយ
ស្ថានការណ៍លំបាកនិងដក់បន្ទុក
ន្រះដល់ពលរដ្ឋអសូ្ដ្រលីឱ្រយជយួគាទំ្រ
ដល់វិស័យន្រះ។
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមត្រូវបានស្វាគមន៍

ដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដ៏
ដុនដបQantasនិងVirginAus-
traliaត្រក្រមុហ៊នុក្នងុឧស្រសាហកម្មធ្វើ
ដំណើរផ្រស្រងៗ ទៀតក៏ដូចជាសហ-
ភាពកម្មករបានត្អញូត្អ្ររថាវាមនិទាន់
គ្រប់គ្រន់ឡើយ៕AFP/HR

លោក ឡោត ឡឹង ដ្រល  ជា អ្នកប្រកប មុខ របរ  ចារ ស្លកឹ រឹតចំនួន   ២០ ឆ្នា ំនៅ  ខ្រត្ត សៀមរាប  ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

រឿង  ព្រះ មហាវ្រសន្តរ ជាតក   ត្រវូ បន  ភិក្ខ ុសង្កចិ្ចោ ទឿង ប៉្រងអៀង ចារជាស្លកឹរឹតទុក។ រូបថតសហការី

 រឿង «ព្រះ មហា វ្រស្រសន្តរ ជាតក» ត្រវូ  បាន ព្រះ សង្រឃ  គង់ - 
នៅវត្ត    ប្រើស មាស  ឱ្រយគ្រចារ ចង ក្រង ជា ស្លកឹ រឹត តម្កល់ ទុក   

អូស្ដ្រលី ជួយ ច្រញ ថ្ល្រ សំបុត្រ យន្ដហោះ ពាក់កណ្ដាល ឱ្រយ ពលរដ្ឋ ខ្លនួជួយ ស្រដ្ឋកិច្ច 

តំបន់ទ្រសចរណ៍ ភ្នំ ថ្ម ពិសិដ្ឋ Uluru នៅ ប្រទ្រស អូស្ត្រលី   ។ រូបថតAFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១២ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុងព័រតូណូវ៉ូ  : កូ នកោះ តូចមួយ 
ដៃល ព័ទ្ធជុំវិញ ដោយ ខ្ទម ឈើ រាប់ រយ  
ស្ថិត នៅ កណ្ដាល បឹង  Nokoue ភាគ 
អាគ្នៃយ៍ សាធារណរដ្ឋ បៃណំង គំនូរ 
យកៃស មួយ  រំលៃច រូប  យ៉ាង សៃស់ សា្អាត ។ 

កាល ព ី ៣ ម៉ាងមនុ  កៃម កម្ដៅថ្ងៃ  
៤១ អងៃសាសៃ  វចិតិៃករ បារាងំ សាយប៉ៃ 
កំពុង តៃ មមាញឹក ក្នុង ការ បៃ កា្លាយ 
កន្លៃង ក្មៃង លៃង មយួ ក្នងុ ភមូ ិបណ្ដៃត- 
ទឹក ហ្គានវី ។ រូបភាព បាន និងកំពុងតៃ 
រំលៃច រូប រាង បន្ដិច ម្ដង ៗ  នៅ លើ 
កមៃល  ស្មៅ  និង គំនូរ ថ្នាំ ពណ៌ ខ្មៅ ពី 
សា្នាដៃ នៃការ បាញ់ ថ្នាំពណ៌ ។ 

បៃជានៃសាទ  អាជីវករ លក់ ដូរ តៃី  
នងិ កមុារ ក្នងុ ភមូ ិនា ំគ្នា មក បៃមលូ ផ្ដុ ំគ្នា 
ជុំវិញ វិចិតៃកររូ បនៃះ ដោយ តាមដាន 
មើល សកម្មភាព បាញ់ ថ្នាំ គំនូរ តាម- 
រយៈ កាមៃរា៉ា ផ្ដិត យក រូប ភាព   ្រដូន។ 

ពលរដ្ឋ មា្នាក់ ឈ្មៅះ សូណណុន 
ដៃកបៃដជ ិបាន នយិយ ពៃល កៃឡៃក 
កៃសៃភ្នៃក ទៅ រក លោក សាយប៉ៃ ថ៖ 
« គ្មៅន នរណ មា្នាក ់បាន ដងឹ ថ វចិតិៃករ 
រូ បនៃះ កំពុង តៃ គូរ ពី  អ្វី ឡើយ »។ 

បុរស អាយុ ៣៣ ឆ្នាំ រូប នៃះ បាន 

និយយ  ថ លោក បាន មើល ឃើញ 
គនំរូ ជា ចៃើន នៅ ក្នងុ សៃកុ  តៃ អតម់ាន 
គំនូរ នៅ លើ វាល ស្មៅ ឡើយ ។ នោះ គឺ 
ជា រឿង លើកដំបូង ។

វា មិន តៃឹម តៃ ទមៃង់ សិលៃបៈ ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ មាន ការ ងឿង ឆ្ងល់ ប៉ុណ្ណោះ 
ទៃ ប៉នុ្ដៃ សមូៃប ីតៃ វចិតិៃករ ខ្លនួ ឯង ក ៏មាន 
ការ ចាប់ អារម្មណ៍  ខ្លាំង ផង ដៃរ ។ 

ពលរដ្ឋ មា្នាក់ ទៀតឈ្មៅះ សូគីន 

អាហ្គូដុកបៃកជី បាន និយយ ថ ៖ 
« ការ ឈរ មើល ជន ជាតិ សៃបៃក ស មក 
គូររូប នៅ ភូមិ ហ្គានវី វា ជា រឿង គួរ ឱៃយ 
ចម្លៃក មួយ ទៅ ហើយ »។ 

គំនូរ ថ្នាំ ពណ៌ អង្កត់ ៗ  បាន បង្កើត ជា 
រូបភាព ចាប់ ដៃ គ្នា ដ៏ ធំ មួយ ។ 

សមៃប់ លោក  សាយប៉ៃ ដៃល 
មានឈ្មៅះ ថ ហ្គីលឡូមៃ ឡៃហ្គុស 
គមៃង  « Beyond Walls» បាន 

ចាប ់ផ្ដើម ក្នងុ កៃងុបា៉ារសី នៅ មខុ វមិាន 
Eiffel Tower និង បាន ធ្វើ ដំណើរ 
ជុំវិញ ពិភពលោក អស់ ជា ចៃើន ឆ្នាំទៅ 
កាន់ អង់ដូរា៉ា កៃុង ប៊ៃរឡាំង បៃទៃស 
អាល្លមឺង៉ ់កៃងុ ហៃសណឺៃវ បៃទៃស ស្វ៊សី 
ទីកៃុង អៅហ្គាឌូហ្គូ បៃទៃស  បួគីណ- 
ហ្វាសូ កៃុង យ៉ាមូស៊ូកៃូ បៃទៃស 
កូដឌីវ័រ កៃុង ទួរីន បៃទៃស អុីតាលី 
កៃុង  អ៊ិស្ដង់ប៊ុល បៃទៃសតួកគី និង 

ខៃពថោន បៃទៃស អា ្រហ្វិកខងតៃបូង 
មុន ពៃល មកដល់ភូមិ បណ្ដៃត ទឹក 
ហ្គានវី នៃ សាធារណរដ្ឋ បៃណំង។ 

លោក សាយប៉ៃ បាននិយយ ថ ៖ 
«ពិភព លោកជា ទី កន្លៃង ដៃល មនសុៃស 
កាន ់តៃ ចៃើន ឡើង ៗ  គតិ តៃព ីខ្លនួ ឯង ។  
រូបភាព ចាប់ ដៃគ្នា ជា  និមិត្ដរូប នៃ ភាព- 
សបៃបុរស និងរំឭក ពី សនា្ដៅនចិត្ដ រវាង  
មនុសៃស និង មនុសៃស»៕ AFP/HR

រូបភាព ចាប់ដ្រ គ្នា ផុសច្រញពី វាល ស្មៅ នៅ ភូមិ បណ្ដ្រត ទឹក   ។ រូបថត AFPសាយប៉្រ ប្រើព្រល ៣ម៉ោង ក្រម កម្ដៅថ្ង្រ  ដើម្របីគូ រគំនូរ លើ ស្មៅ ។ រូបថត AFP

រូបភាពចាប់ដៃផុសពីភូមិបណ្ដៃតទឹកកៃកីៃបង្កប់ន័យសាមគ្គភីាពមនុសៃសជាតិ

ក្រុង ហូជីមិញ : ខៃត្ដ ដីសណ្ដ 
ទន្លៃមៃគង្គ សុកតៃង មាន អារាម ខ្មៃរ 
រាប់ រយ  តៃ អារាម មហ ទិព្វ   សាឡុន 
និង ដៃអំផូ តៃូវ បាន មើល ឃើញ ជា 
ទីសកា្ការៈ ដ៏ សៃស់ សា្អាត បំផុត ។ 

ខៃត្ដ សុកតៃង ស្ថិត នៅ ចុង ផុត នៃ 
ទន្លៃ ហួ ជា ដៃ ទន្លៃ មៃគង្គ  ជា រចនាប័ទ្ម 
រួម គ្នា នៃ វបៃបធម៌ ចិន គិញ ខ្មៃរ និង 
ចាម។ ភ្ញៀវ ទៅកាន់ អារាម មាតុភូមិ ឬ 
ហៅថ ដុយបាត អាច រីក រាយ នឹង  
ទៃស ភាព  បរិយកាស ដ៏ ស្ងប់ សា្ងាត់ 
ជុំវិញ បរិវៃណ  និង ទសៃសនា កៃបាច់ រចនា 

នៃ សា្ថាបតៃយកម្ម ខ្មៃរ ។ 
វត្ដ អារាម ពៃះពុទ្ធ សាសនា ទទួល- 

បាន ការ សាទរ ចំពោះ កៃបាច់ ចមា្លាក់ 
សា្ថាបតៃយកម្ម បុរាណ ខ្មៃរ ដូចជា នាគ  
ទៃវតា  ពស ់កៃបាច ់កៃបូរ លើ កពំលូ អារាម 
ថៃម ទៀត ។ 

អារាម សាឡុន ស្ថិត នៅ ចមា្ងាយ 
បៃមាណ  ១២ គីឡូម៉ៃតៃ ពី ទី បៃជុំជន 
កៃុង សុកតៃង ជា សំណង់ បៃប 
សាមញ្ញ តាំងពី ដើម រៀង មក  ដៃល 
សងព់ ីឈើ  នងិ បនៃសល ់តាងំព ីសតវតៃសរ ៍
ទី១៩។ វា តៃូវបាន កសាង ឡើង វិញ 

ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៦៩ ។ 
ចំពោះ អារាម ដៃអំផូ ស្ថិត ក្នុង 

ភូមិឋាន ជន បទ មួយ នៃ ខៃត្ដ តៃូវបាន 
កសាង ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៥១ និង បើក 
ទ្វារ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៥៧ ។ 

កំពូល អារាម ពណ៌ មាស ចៃូង ចៃង 
រមៃង តៃូវបាន មើល ឃើញ នៅតាម 
បៃង្គ បៃសាទ នានា ទទូងំ តបំន ់អាសុ ី
អាគ្នៃយ៍ ដូចជា កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង 
មីយ៉ាន់មា៉ា ក៏ តៃូវបាន មើល ឃើញ នៅ 
អារាម ដៃអំផូ នៃះ ផង ដៃរ។ 

អារាម បទុម វងៃសា  សំរ៉ុង ស្ថិត ក្នុង 
ខៃត្ដ ដី សណ្ដទន្លៃ សុកតៃង ដូច គ្នា 
គឺជា វត្ដ ខ្មៃរ ដ៏ សៃស់ សា្អាត បំផុត និង ធំ 
បំផុត បៃចាំ តំបន់ ។ 

អារាម ខ្មៃរ សំរ៉ុង មាន ភាព លៃបី- 

លៃបាញ ចំពោះ ចមា្លាក់ ពៃះ ពុទ្ធ ជា មា្ចាស់ 
ដ៏ ធំ ដៃល ផុស ពៃះ ភក្ដៃ យ៉ាង តៃដៃត 
ពៃល សុរិយ ហៀប អស្ដង្គត ។ 

វា ស្ថិត នៅ ក្នុង ទីរួម ខៃត្ដ សុកតៃង 
តៃម្ដង ។ វត្ដ អារាម នៃះ មាន បៃវត្ដ ិសាង 
សង់តាំង ពី ឆ្នាំ ១៧៨៥ និង តៃូវបាន 
កសាង ឡើង ដំបូង ពី ឫសៃសី ឈើ និង 
ស្លឹក បៃក់ ធម្មតា។ 

អារាម នៃះ   គឺ ជា សា្នាដៃ របស់ សា្ថា-
បតៃយករ ខ្មៃរ  ដៃល រស់ នៅតាម ដីសណ្ដ 
នៃ ដង ទន្លៃ មៃគង្គ ។ 

សាល ធ ំរបស ់អារាម តៃវូបាន បៃើ ជា 
ទីឋាន គោរព បូជា ដោយ ដំបូល ពៃះ-
វិហរ តៃូវបាន តុបតៃង ដោយ កៃបាច់ ភ្ញី 
លម្អិត ដៃល រំលៃច នូវ ពៃះ កៃណ និង 
គៃុឌ ។ នៅ ចៃក ចូល ទំង សង ខង 

មាន ចមា្លាក់ សត្វ មករ ជា បៃភៃទ សត្វ 
ក្នងុ ពៃង ទៃវកថ  ដៃល លៃបី សសុសាយ 
ក្នុង វបៃបធម៌ នៅ តំបន់ អាសុី អាគ្នៃយ៍ ។ 

សា្ថាបតៃយកម្មរបស់ អារាម នៃះ បាន 
បញ្ចូល គ្នា រវាង វបៃបធម៌ បុរាណ ខ្មៃរ និង 
ទនំើប កម្ម  បន្ថៃម រចនាបទ័្ម ពណ ៌ដ ៏ប្លៃក  
ដៃល បង្កើត បាន ជា ភាព ទក់ទញ 
ចមៃបង មួយ ។ 

ភាព សៃស់ សា្អាត នៃ ពៃះវិហរ គឺជា 
ចមា្លាក់   បដិមា ពៃះពុទ្ធ ទមៃត  ដៃល 
មាន បៃវៃង ៦៣ ម៉ៃតៃ កម្ពស់ ២២,៥ 
ម៉ៃតៃ និង ទម្ងន់ ៤៩០តោន ។ 

នោះ  ជា បដិមា ពៃះ ពុទ្ធ ទមៃត ធំ 
បំផុត មួយ នៅ បៃទៃស វៀតណម ។ វា 
អាច តៃូវបាន មើល ឃើញ ចមា្ងាយ 
រាប់ រយ ម៉ៃតៃ ឯនោះ៕ VNS/HR

អារាម បទុម វង្រសា សំរុ៉ង ស្ថិត នៅតំបន់ដី សណ្ដ ទន្ល្រ ម្រគង្គ ន្រ ខ្រត្ត  សុកត្រង  ។ រូបថត VNA/VNS

អារាមមហាទិព្វ  សាឡុន និង ដ្រអំផូ ជាទីសក្ការៈ ដ៏ស្រស់សា្អាតបំផុត  ។ រូបថត VNA/VNS

អារាមពុទ្ធសាសនាខ្មៃរ
ក្នុងខៃត្តវៀតណាម
រំលៃចភាពទាក់ទាញ




ថ្ងៃសុកៃ ទី១២ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  សង្វៀន បៃដាល់ របស់ 
ស្ថានីយទូរទសៃសន៍ បាយ័ន , CBS  
និងទូរទសៃសន៍ ថោន គឺ នៅ តៃ  
រៀបចំ ការ  បៃ កួត ជា ធម្មតា នៅ 
ចុង សបា្តាហ៍នៃះ  បុ៉ន្តៃ សង្វៀន 
ហងៃស មាស  ដៃល បាន ចាប់ ផ្តើម 
មុខ របរ នៃះ កៃយ គៃ  តៃវូ បាន 
ផ្អាក ជា បណ្តោះ អាសន្ន  ក្នុង 
ជំហាន ដំបូង ចំនួន ២ សបា្តាហ៍ 
សិន  គឺ ពី  ថ្ងៃ សៅរ៍នៃះ ទៅ  បើ 
ទោះបីជា ការ ផ្គផូ្គង សមៃប់ការ- 
បៃកួត នៅសបា្តាហ៍នៃះ តៃវូបាន 
ធ្វើ រួចរាល់ ហើយក៏ ដោយ។

 តាម គមៃង បៃ កួត  របស់ 
សង្វៀន  ហងៃស មាស  គិត មក ដល់ 
ពៃល នៃះ  បាននិង កំពុងតៃ បៃកួត 
ជមៃះុជំុ ទី ២ ឬ វគ្គ ជមៃះុ ១៦នាក់ 
ចុង កៃយ ដោយ បានចៃក ការ- 

បៃកួត ជា ៤ ពូល ដើមៃបី យក កីឡា- 
ករ ទទួលបាន លៃខ ១ និងលៃខ 
២ នៅ តាមពូលទំាង ៤ ឡើង ទៅ 
បៃកួត វគ្គ ៨នាក់ ចុង កៃយ និង 
បន្ត ទៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ  បុ៉ន្តៃ បញ្ហា 
ផ្ទះុ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ  កូវីដ ១៩   
ពិសៃស   ការ  តៃស្ត វិជ្ជមាន  របស់  
សិលៃបករ សិលៃបការិនី ដៃល ធ្វើ 
ការងារ  នៅ  ស្ថានីយទូរទសៃសន៍ - 
ហងៃសមាស នោះ បាន បង្កឱៃយ មាន 
ភាព ចលាចល នឹង ឈាន ទៅ 
ដល់ ឱៃយមាន ការ ផ្អាកជា បណ្តោះ- 
អាសន្ន នៅក្នងុការ បៃកួត កីឡា 
បៃដាល់ គុនខ្មៃរ របស់សង្វៀន 
ហងៃសមាស។

លោក  រាជ  សុផៃន  អគ្គ លៃខា- 
ធិការ រង សហព័ន្ធ បៃ ដាល់ គុន- 
ខ្មៃរ  ដៃល ទទួល បន្ទកុ បច្ចៃក ទៃស 
បៃ កួត នៅ សង្វៀន ហងៃសមាស  
មិន អាច សំុ ការ ពនៃយល់ បាន កៃបោះ- 

កៃបោយ ទៃ  បុ៉ន្តៃ លោក បាន ទទួល- 
ស្គាល់ ថា   សង្វៀន ហងៃស មាស  
ពិត ជា ផ្អាក ការ បៃ កួត ចំនួន ២ 
សបា្តាហ៍ សិន មៃន ។  ជា មួយ គ្នា 
នៃះ  សមាស ភាព អ្នក បៃ ដាល់ 
ដៃល តៃៀម ការ បៃ កួត  ពៃម ទំាង 
គណៈកម្មការ បច្ចៃក ទៃស  គឺ ផ្អាក 
ទំាង អស់ គ្នា សិន  ហើយ  បន្ថៃម 
ពី លើ នៃះ  កីឡាករ  គណៈ កម្មការ  
ឬ អ្នក ចូល រួម បៃ កួត  កាល ពី 
សបា្តាហ៍ មុន  និង កៃុម សិលៃបៈ 
ដៃល  មាន អ្នក ខ្លះ  បាន ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ និង  កំពុង ជាប់ ក្នុង ចតា្តា - 
ឡីស័ក មួយ ចំនួន ហើយ ។ 

ចំណៃក លោក  និន  វណ្ណា  អ្នក- 
កាន់ កម្ម វិធី បៃ ដាល់ បៃ ចំា សហ- 
ព័ន្ធកីឡា  បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ  បាន 
ឱៃយ  ដឹង ថា ៖ «គិត តៃមឹ  លា្ងាច  ថ្ងៃ 
ទី១១  ខៃ មីនា  នៃះ  យើង នៅ តៃ 
ទទួល បាន ការ បៃ កួត ៣ ស្ថានីយ 

មាន បាយ័ន  CBS និងសង្វៀន 
ថោន  ចំណៃក  សង្វៀន ហងៃស មាស  
ចៃបោស់ ថា  មិន បៃ កួត ទៃ គឺ សមៃក 
២សបា្តាហ៍ សិន  រង់ ចំាបទ បញ្ជា 
ជា ថ្ម»ី ។ 

លោក  ជួប  វុតា្ថា  អ្នក ផ្គ ូផ្គង បៃចំា 
សង្វៀន ថោន  បាន និយាយ ថា ៖ 
« សង្វៀន ថោន  នៅ តៃ តៃៀម  
បៃ កួត  ដោយ មិន ទាន់ មាន ដំណឹង  
ផ្អាក នៅ ឡើយ ។  ទោះ យា៉ាង ណ  
យើង ក៏ មិន បៃកដ ចៃបោស់ ដៃរ  គឺ 
បើ មាន បទ បញ្ជា ពី ថា្នាក់ លើ ឬ 
កៃសួង ជំនាញ  ឱៃយ  ផ្អាក  ទោះ បី 
ជិត ដល់ ម៉ាង  ឬ ថ្លងឹ ទម្ងន់ រួច  ក៏ 
យើង គោរព តាម ដៃរ» ។ 

ជំុ វិញ ហានិភ័យ នៃជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៃះ លោក វៃជ្ជ បណ្ឌតិ មា្នាក់ បៃចំា 
ក្នងុ កីឡដា្ឋានបាន បៃប់ដោយ សំុ 
មិន  បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  ថា ៖ « ការ - 
បៃកួត កីឡា បៃដាល់ នៃះ  ទោះ បី 

កាត់ បន្ថយ ចំនួន មនុសៃស  និង 
សមៃតិ សមៃងំ អនាម័យ ល្អ យា៉ាង- 
ណ  ក៏មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ ដៃរ  
ពី បញ្ហា ឆ្លង   បើសិន  មាន នរណ  
ឬ កីឡាករ ណ មា្នាក់  មាន ផ្ទកុ កូវីដ 
នោះ ហើយ  ការ បៃ កួត  បៃដាល ់  
នៃះ  ខ្ញុ ំសង្កៃត ឃើញ ថា  បើក 

បិទ ៗ  ជា ចៃើន លើក  បុ៉ន្តៃ វា 
ទាក់ ទង ទៅ នឹង ជីវភាព កីឡាករ  
គណៈ កម្មការ   អ្នក រៀប ចំ  និង 
ជំនួញ ពាណិជ្ជកម្ម  ហៃតុ នៃះ 
ចំពោះ ខ្ញុ ំជា វៃជ្ជ បណ្ឌតិ មា្នាក់  នៅ-   
តៃ ពៃយួ បារម្ភ ខា្លាងំ  ពី ការ ជួប ជំុ 
គ្នា  ក្នងុ ពៃល បៃ កួត នៃះ» ៕  

ការ បេកួតបេដាល់ នៅ លើ សង្វៀន ថោន កាលពីសប្តាហ៍ មុន  ។ សហ ការី

សង្វៀនហង្សមាសតូ្វផ្អាកការប្កួត២សប្តាហ៍សិនដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ១៩

អាចខាតបង់រាប់ពាន់លានដុលា្លារ
នៅអាល្លម៉ឺង់ព្ះគ្មានអ្នកមើល

កេុង ប៊េរឡាំង : កៃយរយៈ- 
ពៃល ១ ឆ្នាំនៃ ការ បៃកួត ដៃល 
ធ្វើ ឡើងដោយ គ្មោនអ្នក គំទៃ 
ក្លិប បាល់ ទាត់  នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Bundesliga របស់ អាល្លឺ ម៉ង់ 
កំពុង គន់ គូរ អំពី ការ ខាត បង់ 
ទឹក បៃក់  រាប់ ពាន់ លាន អឺរ៉ូ 
(រាប់ ពាន់ លាន ដលុា្លារ) ខណៈ 
កីឡាករ និង គៃូ បង្វឹក ទាំង អស់ 
មាន ការសងៃស័យ ថា តើ ទីលាន 
បាល ់ទាត ់នៅ បៃទៃស អាល្ល ឺមង៉ ់
នឹង  ដូច ដើម វិញ នៅ ពៃល ណ 
កៃយ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

« មាន អារម្មណ៍ ថា ធ្វើ ការ 
បៃកួត ដូច ពៃល  ហ្វឹក ហាត់ » ។ 
នៃះ ជា សម្ដី របស់ Nils Pe-
tersen ខៃសៃ បៃយុទ្ធ របស់ កៃុម 
Freiburg ដៃល និយាយដល់ 
ការ បៃកួត ដោយ អត់ មាន អ្នក- 
គំទៃចូលរួម ។

ជយ័ ជម្នះ របស ់កៃមុ Borus-
sia Moenchengladbach 
២-១ លើ កៃមុ Cologne កាល- 
ព ីថ្ងៃ ទ ី១១ ខៃ មនីា ឆ្នា ំ២០២០ 
គ ឺជា ការ បៃកតួ ដបំងូ នៅ Bun-
desliga ដៃល តៃូវ ធ្វើ ឡើង 
ដោយ គ្មោន ទសៃសនិក ជន ។ 

២ ថ្ងៃ បនា្ទាប ់ ការ បៃកតួ គៃប ់គ ូ
ទាំង អស់ នៅ Bundesliga 
តៃូវ  បញៃឈប់ បណ្តោះ អាសន្ន 
ខណៈ  អាល្លឺម៉ង់ ធ្វើ ការ បិទ ទា្វារ 
បៃទៃស ដោយ សរ ការ រីក- 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ ។  
កៃយ ផ្អាក ២ខៃកន្លះ  លីគ 
ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ ឡើង វិញ 
ក្នុងខៃ ឧសភា ជាមួយ នឹង ការ- 

បៃកួត របស់ កៃុមនី មួយ ៗ  នៅ 
សល់ ៩ លើក ទៀត តៃ តៃូវ ធ្វើ 
ដោយ គ្មោន  អ្នក គំទៃ ដើមៃបី ឱៃយ 
រដូវកាល ២០១៩-២០២០ 
ចប់ ជា  ស្ថាពរ ។ 

អ្នក គំ ទៃ ២ ឬ ៣ពាន់ នាក់ 
តៃូវបាន អនុញ្ញាតឱៃយ ចូល មើល 
ការ បៃកួត ចំនួន   ៣៣ ហ្គៃម 
ក្នុងទី លាន   មួយ ចំនួន  កាល ពី 
ដើម រដូវកាល តៃ ការផ្ទុះ ឡើង 
នូវ វីរុស កូរ៉ូណ រលក ទី២ នៅ 
អាល្លឺម៉ង់ បាន ធ្វើ ឱៃយគៃប់ យា៉ាង 
តៃឡប់ ទៅ ជា ទទៃស្អាត វិញ ។  

ការ បៃកតួ នៅ Bundesliga 
បាន លៃង ដោយ គ្មោន សំឡៃង 
ហ៊ោ កញ្ចៃៀវ របស ់អ្នក លើក ទកឹ- 
ចិត្ត ចាប់ តាំង ពី ខៃ វិច្ឆិកា នៅ 
ពៃល អាល្លមឺង៉ ់បៃកាស បទិទា្វារ 
បៃទៃស លើក ទី២ ដៃល កំពុង 
នៅ មាន ធរមាន នៅ ឡើយ ។ 

ក្លិប ទាំង ៣៦  ពី លីគ លំដាប់   
កំពូលទាំង២ របស់ អាល្លឺម៉ង់ 
កំពុង ធ្វើ ការ បា៉ាន់ បៃមាណ នូវ 
ចនំនួ ទកឹ បៃក ់ដៃល  ខាត បងព់ ី
បៃក់ ចំណូល បៃចាំ ការ បៃកួត 
មួយ ៗ      ដោយ រួម បញ្ចូល គ្នា 
ធ្លាក់ ចុះបៃមាណ  ៣០០លាន 
អឺរ៉ូ ($៣៥៨ លាន ) ក្នុង 
រដូវកាល ២០១៩-២០២០ 
បើបៃៀប  នឹង រដូវកាល មុន ៗ  ។

លោក  Christian Seifert 
នាយក បៃតបិត្ត ិលគី បាល ់ទាត ់
អាជីពអាល្លឺម៉ង់ កាល ពី ថ្ងៃ 
អងា្គារ ធ្វើ ការ ពៃមាន ខ្លី ៗ   ថា ៖ 
« ហើយ នៃះ គៃន ់តៃ ទើប ចាប-់ 
ផ្ដើម ប៉ុណ្ណាះ » ៕ AFP/VN

Messiជួយសេង្គះ្Barcaអត់បន
កេុង ប៉ារីស: Lionel Messi 

ស៊ុត បញ្ចូល ទី ១  គៃប់ យា៉ាង  
អស្ចារៃយ តៃ កៃយ មក  ទាត ់បាល-់ 
ប៉ៃ ណល់ ទី អត់  សមៃច ខណៈ 
កៃមុ អ្នក មាន បណុៃយ Barcelona 
បាន បរាជ័យ ក្នុង ការ ប៉ុន ប៉ង 
វាយ បក យក ឈ្នះ ជា លើក ទី២ 
លើ កៃុម Paris Saint-Ger-
main ដៃល ខ្លនួ ធ្លាប ់បាន កាល- 
ពី ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ កន្លង ទៅ ហើយ តៃូវ 
ធ្លាក់ ពី កៃប ខ័ណ្ឌ Champions 
League តៃឹម វគ្គ ១៦ កៃុម ចុង- 
កៃយ ដោយសរ សរុប គៃប់- 
បាល់  ទំាង ២ជើង  ចាញ់ កៃុម 
យកៃស របស់ បារាំង ៥-២។

សមៃប់ ការ បៃកួត ជើង ទី២ 
នាកីឡដា្ឋាន Parc des Princ-
es នៃះ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Kylian 
Mbappe ដៃល ធ្វើ បាន ហ៊ៃត- 
ទៃកិ (ស៊តុ ៣គៃប)់ ពៃល កៃមុ 
PSG បបំាក ់Barca ៤-១ កាល- 
ព ីជើង ទ១ី នៅអៃសៃបោ៉ាញ កាល- 
ពីខៃ មុន បាន ផ្ដល់ ភាព ចំណៃញ  
ឱៃយ កៃុម របស់ខ្លួន ជាមួយ  នឹង 
គៃប ់បាល់  ដៃល បាន ព ីការ ទាត ់
ប៉ៃណល់ ទី នៅ នាទីទី ៣១។ 

តៃ  Messi ធ្វើ ឱៃយ មាន ពិន្ទុ  
ស្មើគ្នា ១-១ វញិ ដោយការ ស៊តុ 
យា៉ាង ពៃញ ជើង ចមា្ងាយ បៃមាណ 
៣០ ម៉ៃតៃ បំប៉ាង សំណញ់ ទី 
យា៉ាង ស្អាត ហើយខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
អន្តរជាតិ អាហៃសង់ ទីន ក៏មាន  
ឱកាស ជួយ ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ នាំ មុខ 
វិញ ម្ដង កៃយ ពី ដៃ គូ បៃយុទ្ធ  
Antoine Griezmann តៃូវ 
បានខៃសៃ ការ ពារ របស់ PSG 
បៃពៃឹត្ត កំហុសនៅក្នុង តំបន់ 

គៃះ ថា្នាក់ តៃ គួរ ឱៃយ ស្ដាយ ដៃល 
ការ ស៊ុត បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉ៃតៃ 
របស់ គៃ មិន អាច គៃច ផុត  ពី 
អ្នក ចាំ ទី  Keylor Navas ។

Barca ពិត ណស់  ខិត ខំ 
យា៉ាង ខា្លាំង ដើមៃបី ជោគ ជ័យ  តៃ 
អត់ មាន បៃវត្តិសស្តៃ ចៃំដៃល  
កើត ឡើង ម្ដង ទៀត  ដូច កាល ពី 
៤ ឆ្នា ំមនុនោះ ឡើយ  ពៃល ពកួ គៃ 
បៃឈម ជាមយួ គ ូបដបិក្ខ ដដៃល 
នៃះ ដោយ ពៃល នោះបៃកតួ ជើង 
ទី១ ពួក គៃ ចាញ់ ៤-០ តៃ អាច 
វាយ បក យក ជ័យ ជម្នះ ៦-១ 
បាន វិញ នៅ ជើង ទី២ ។ 

វា ជា លើ ក ដំបូង  ដៃល កៃុម 
យកៃស អៃសៃបោ៉ាញមួយ នៃះ ខា្ទាត 
ចៃញ ពី ការ បៃកួត បៃជៃង នៅ 
អរឺ៉បុ តៃមឹ វគ្គ ១៦កៃមុ  តាងំ ព ីឆ្នា ំ
២០០៧ ហើយ បនា្ទាប់ ពី កៃុម 

Juventus ធ្លាក ់កាល ព ីថ្ងៃ អងា្គារ 
អ៊ីចឹង មាន ន័យ ថា នឹង មិន មាន 
ទាំង Messi និង Cristiano 
Ronaldo បងា្ហាញ វត្តមាន នៅ 
វគ្គ ៨ កៃុម ចុង កៃយ ជា លើក ទី 
១ គិត តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០៥ មក ។  

គៃូបង្វឹក របស់ Barca លោក 
Ronald Koeman  និយាយ  
បៃប់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ  Movis-
tar Plus  ថា ៖ « យើង ធ្លាក់ 
ហើយ ។  នោះ គឺ ជា អ្វី ដៃល 
សំខាន់  ក្នុង ការ បៃកួត បៃជៃង 
កីឡា របស់ យើង តៃ យើង នៅ  
អាច ទទួល បាន  អារម្មណ៍ ល្អ ពី 
ការ បៃកួត នៃះ ពៃះ យើង មាន 
ឱកាស ជាចៃើន  ក្នុង ការ ធ្វើ ឱៃយ 
គូបៃជៃង របស់ យើង អត់សៃួល 
ក្នុង ចិត្ត ។ យើង សម នឹង មាន 
គៃប ់បន្ថៃម  ហើយ អាច នងឹ មាន 

ការ បៃ បៃលួ ខសុ ព ីនៃះ បើ យើង 
នាំ មុខ ២-១ នៅ វគ្គ ដំបូង » ។  

Barca បាន ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង វិបត្តិ  
១  រយៈ ហើយ តៃ បនា្ទាប់ ពី  ពួក គៃ 
បៃគល់ តួនាទី តំណៃង បៃធន 
ទៅ ឱៃយ លោក   Joan Laporta  
រំពឹង ថា បៃធនថ្មី នឹងអាច មក 
ជួយ ស្ដារ ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់ ក្នុង 
កមៃិត កៃុម បៃឹកៃសា ឱៃយបៃសើរវិញ 
ខណៈកៃុមនៅ អាច មាន សងៃឃឹម 
ក្នុង ការ បញ្ចប់ រដូវកាល  ដោយ 
ភាព ខា្លាំង នៅ  លីគក្នុង សៃុក ។

ជាមួយគ្នានៃះ PSG  ឆ្លង ទៅ 
វគ្គ ១/៤ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ យា៉ាង- 
សុវត្ថិភាព ខណៈ ពួក គៃ រំពឹង ថា 
នឹង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ មុខ ល្អ ជាង 
រដូវកាល មុន ពោល គឺ អាច ឈ្នះ 
ពាន   Champions League 
លើក ដំបូង ៕ AFP/VN

Messi (កណ្ដាល) របស់ Barca ដណ្ដើមបល់ជាមួយ Kimpembe (ឆ្វេង) និង Marquinhos របស់ PSG។ AFP
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ភ្នំពេញៈ  តារាចម្រៀងស្រីស្រស់កញ្ញាថុល-
ស្រីល័ក្ខណ៍ដ្រលធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី
CambodianIdolរដូវកាលទី២នាព្រលន្រះ
កំពុងត្រឡើងកូដខ្លាំងនៅលើទ្រនំផលិតកម្មថ្មី
DavitraMediaខណៈដើមឆ្នាំ២០២១ន្រះ
កញ្ញាសម្របរូបទចម្រៀងថ្មីៗ ជាច្រើនសម្រប់បពំ្រ
អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់។
ទោះបីមិនទទួលបាននូវជោគជ័យនាព្រល

ប្រកតួប្រជ្រងកម្មវធិីចម្រៀងលដំាប់ពភិពលោក
TheVoiceCambodiaនិងCambodian
Idolដើម្របីបំព្រញក្តីសុបិន នៅលើវិថីសិល្របៈ
ចម្រៀងម្រនក្តីត្រខណៈព្រលន្រះកញ្ញាថុល
ស្រីល័ក្ខណ៍ កំពុងត្រទាញបានប្រជាប្រិយភាព
ខ្លាំងពីមហាជនក្រយពីបានកា្លាយជាតារា
ចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថ្មីសនា្លាង Davitra
Mediaមកជាពិស្រសតាមរយៈបទមានចំណង-
ជើងថា«ផ្ញើលុយចងដ្រ៨២០០០៛»និងដើម
ឆ្នាំ២០២១ន្រះមានបទថ្មីដចូជាបទ«បពំ្រខ្លនួ-
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សង្រសារចាស់»ដ្រលកំពុងត្រ-
ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង។
តារាចម្រៀងស្រីទើបមានវ័យ

២២ឆ្នាំដ្រលអតីតជាប្រក្ខនារី
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កញ្ញា ថុល សេល័ីក្ខណ៍ ទើបតេ ចេញ បទ ថ្ម ីនៅ
ផលិត កម្ម  Davitra Media   ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

តារា ចមេៀងសេ ីកំពុង ឡើងកូដ នៅ ផលិត កម្ម  Davitra   
Media កញ្ញា ថុល សេល័ីក្ខណ៍។ រូបថត សហការី

សកម្ម ភាព បេកួត របស់ កេមុ គិរីវង់សុខសេនជ័យ និង កេមុ អង្គរថាយហ្គរឺ កាល ពី រដូវ កាល ឆ្នា ំ២០២០។ CNCC

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈក្រមុគិរិវង់សុខស្រន-
ជ័យហាក់មានការជឿជាក់កាន់ត្រ
ខ្លាងំទៅលើគុណភាពល្រងរបស់
កូនក្រមុហើយក្រមុមានមូលដា្ឋាន
នៅខ្រត្តតាក្រវមួយន្រះបាន
ប្ត្រជា្ញាថានឹងដណ្តើមឱ្រយបាន៣ពិន្ទុ
ពីក្រមុអង្គរថាយហ្គរឺចំណ្រកក្រមុ
ប្រើកីឡាករក្នងុស្រកុសុទ្ធអគ្គសិនី
កម្ពជុាត្រៀមល្រងបិទក្រមុជើង-
ឯករងព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបុ៉ន្ត្រ
ការប្រកួតជំនួន៤គូទៀតត្រវូបាន
លើកព្រលរីឯថា្នាក់ដឹកនំាបុគ្គលិក
និងកីឡាករទំាងអស់របស់ក្លបិ
វិសខត្រវូបន្តធ្វើចតា្តាឡីស័ក
មួយរយៈទៀតដើម្របីរង់ចំាការធ្វើ
ត្រស្តជាលើកទី២ក្រយត្រស្ត
សំណាកលើកទី១អវិជ្ជមានជំងឺ
កូវីដ១៩ទំាងអស់គា្នានោះ។
សម្រប់ការធ្វើដំណើរទៅជួប

ក្រមុអង្គរថាយហ្គរឺនៅរសៀល
ម៉ោង៣:៣០ថ្ង្រអាទិត្រយន្រះ
លោកឯមតារាអគ្គល្រខធិការ
រងក្លបិគិរីវង់សុខស្រនជ័យបាន
អះអាងថាការយកឈ្នះក្រុម
អាសីុអឺរុ៉ប៤-២កាលពីសបា្តាហ៍មុន
បានកា្លាយជាកមា្លាំងចិត្តយ៉ោង-
សំខន់ដ្រលធ្វើឱ្រយកីឡាករទំាង-
អស់កាន់ត្រមានទឹកចិត្តនិង
មានការប្ត្រជា្ញាចិត្តដើម្របីដណ្តើម
ឱ្រយបាន៣ពិន្ទុលើកន្រះ។
លោកឯមតារាបានប្រប់ថា៖

«ការឈ្នះ៣ពិន្ទុកន្លងមកន្រះ
បានកា្លាយជាកមា្លាំងចិត្តយ៉ោង-
ធំធ្រងនិងធ្វើឱ្រយកីឡាករយើង
កាន់ត្រមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោល
និងជឿជាក់សម្រប់ការប្រកួត
លើកន្រះ។បន្ថ្រមលើន្រះកីឡាករ

កម្ពជុាក្រមរបស់យើង២នាក់
ក៏បានបញ្ចប់ការធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ដើម្របីមកហ្វឹកហាត់ជំុគា្នាវិញ
ហើយកីឡាករបរទ្រសក៏មាន
ព្រលហាត់ជំុគា្នាគ្រប់គ្រន់ដ្រល
អាចថាយើងត្រៀមបានល្អសឹង
១០០ភាគរយទៅហើយអី៊ចឹង
យើងប្ត្រជា្ញាថានឹងដណ្តើមជ័យ-
ជម្នះនិងយក៣ពិន្ទុពីក្រមុអង្គរ-
ថាយហ្គរឺមកជូនអ្នកគំាទ្ររបស់
យើងនៅខ្រត្តតាក្រវឱ្រយទាល់ត្រ
បាន»។
ផ្ទយុពីន្រះក្រមុអគ្គសិនីកម្ពជុា

ដ្រលទើបបានយកឈ្នះក្រុម
នគរបាលជាតិ៣-២កាលពី
សបា្តាហ៍ទី១នោះបានចាត់ទុក
ការជួបក្រមុមា្ចាស់ផ្ទះស្វាយរៀង
នៅល្ងាចម៉ោង៦ថ្ង្រសៅរ៍ន្រះថា
ជាការប្រកួតដ៏លំបាក។លោក
មាសសំអឿនជាគ្រូបង្វកឹបាន
និយយថា៖«យើងត្រវូជួបក្រមុ
ស្វាយរៀងដ្រលជាក្លបិមួយខ្លាងំ
សម្របូរទៅដោយកីឡាករមានគុណ-
ភាពហើយយើងត្រវូទៅល្រងនៅ
លើទឹកដីគ្រទៅទៀតអី៊ចឹងវា
ពិតជាមានការលំបាកបុ៉ន្ត្រយើង
ក៏នៅត្រព្រយាយមគ្រប់គ្រងការ-
ល្រងបាល់ខ្លីគ្រន់ត្រយើងត្រវូ
ល្រងការពារច្រើនជាងនិងព្រយា-
យមវាយបកម្តងមា្កាលទៅតាម
កាលៈទ្រសៈជាក់ស្ត្រង»។
ដោយឡ្រកការជួបគា្នារវាងក្រមុ

វិសខនិងក្រមុនគរបាលជាតិ,
ការប្រកួតរបស់ក្រមុណាហា្គាវីល
ជាមួយក្រមុកងយោធពលខ្រម-
រភូមិន្ទ,ការប៉ះគា្នារវាងអាសីុអឺរុ៉ប
និងក្រុមបឹងក្រតហើយជំនួប
របស់ខ្រត្តព្រវ្រងនិងក្រមុសូល-
ទីឡូអង្គរនៅសបា្តាហ៍ន្រះត្រវូ

បានគណៈកម្មការប្រកួតបាល់-
ទាត់ជាតិកម្ពជុាសម្រចលើក
ព្រលប្រកួតទៅធ្វើនៅថ្ង្រទី២០
ខ្រម្រសវិញដូចគា្នាហើយការ-
លើកព្រលន្រះគឺពាក់ព័ន្ធនឹង
បញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩។
ជាមួយគា្នាន្រះក្លបិបាល់ទាត់

វិសខដ្រលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធ
នឹងពិធីការិនីក្រវច័ន្ទនិមលដ្រល
ទើបរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩ទំាងស្វាមីនិងកូនស្រី
នោះបានច្រញស្រចក្តីជូនដំណឹង
ពីថ្ង្រពុធថា៖«បនា្ទាប់ពីរកឃើញ
ករណីអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ធ្លាប់
មានប្រវត្តិមកកីឡដា្ឋានព្រីនស៍
ក្លបិវិសខបានធ្វើការជាមួយ
ក្រសួងសុខភិបាលក្នងុការរៀបចំ
ធ្វើច្រតា្តាឡីស័កភា្លាមៗដល់ថា្នាក់
ដឹកនំាបុគ្គលិកនិងកីឡាករទំាង-
អស់សរុបចំនួន១៦៦នាក់
កាលពីថ្ង្រទី៨ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១
ដើម្របីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាល
ជំងឺដ៏កាចសហាវន្រះក្នងុសហ-
គមន៍របស់យើង»។
ស្រចក្តជូីនដំណឹងន្រះបានបន្ត

ថា៖«ជាលទ្ធផលផ្តល់ដោយ
មន្ទរីពិសោធន៍ន្រក្រសួងសុខ-
ភិបាលនៅថ្ង្រទី៩ខ្រមីនាបាន
បញ្ជាក់ថាការធ្វើត្រស្តសំណាក
លើកទី១គឺអវិជ្ជមានទំាង១៦៦
នាក់។ក្លបិវិសខនៅត្របន្ត
អនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់
ក្រសួងសុខភិបាលក្នងុការធ្វើ
ចតា្តាឡីស័ករស់នៅដាច់ដោយ
ឡ្រកពីក្រមុគ្រសួរមិនច្រញក្រ
និងចៀសវាងការជួបជំុផ្រស្រងៗ
ដើម្របីរង់ចំាការធ្វើត្រស្តសំណាក
លើកទី២នាថ្ង្រទី២២ខ្រមីនាឆ្នាំ
២០២១»៕

ក្រុមគិរីវង់ ប្ត្រជ្ញា ដណ្តើមឱ្រយបាន 
៣ពិន្ទ ុត្រ វិសាខា បន្ត ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក

ស្រ ីស្រស់ ថុល ស្រល័ីក្ខណ៍ កាន់  ត្រ 
ឡើង កូដ នៅ ទ្រនំ Davitra Media
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