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អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ
(CLA)បង្កើនមូល-
និធិចងកែងឧបករណ៍
ភ្លែងភ្លយ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
មីយ៉ាន់ម៉ាបែកាសច្បាប់
អាជ្ញាសឹកនៅក្នុងទី-
បែជុំជន២នែទីកែុង-
យ៉ាំងហ្គោន...ទំព័រ១១

អន្តរជតិ
ការផលិតសែពីផ្លែ-
ស្វាយកែវរមៀតរបស់
សហគមន៍កំពុងមន
ភាពវិជ្ជមន...ទំព័រ៩

សែដ្ឋកិច្ច

លោកផែងប៉ូលីនថាកែុមកីឡាបែណាំង
កង់រំពឹងបានចំណាត់ថា្នាក់ល្អនៅសុីហ្គែម

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មនកីឡា

លោកកើតរិទ្ធពន្យល់ពីភាពចំាបាច់ក្នងុការ-
បង្កើតច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ១៩

មុំ គនា្ធា

ភ្នំពៃញៈ លោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋ - 
មន្រ្ត ីក្រសួង យុត្តធិម៌  បាន   លើក- 
ឡើង ថា ច្របាប់ ស្តីពីវិធាន ការ 
ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដាល ជងំឺ 
កូវីដ ១៩  និង ជំងឺ ឆ្លង កាច ស - 
ហាវ និង ប្រកប ដោយ គ្រះ ថា្នា ក់ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ផ្រស្រងទៀត គឺ ត្រូវ បាន  

បង្កើត   ឡើង ដោយ សរ ត្រ មាន - 
ភាព ចាំបាច់ ដើម្របី  ផ្តល់ សិទ្ធិ 
អំណាច ដល់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល 
ក្នងុ ការ ទប់ ស្កាត់  ជំងឺ ឆ្លង ដ៏ កាច-  
សហាវ   ដើម្របី ការ ពារ អាយុ - 
ជី វិត របស់ ប្រជា ពល រដ្ឋ ។

ជា មយួ គ្នា ន្រះ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្ត្រ ីហ៊នុ  ស្រន ក ៏បាន បញ្ជា 
ឱ្រយ អភិបាល រាជ ធានី- ខ្រត្ត 

ធ្វើការ ពចិារណា បទិ ឬ ផ្អាក ពធិ ី
ជួប ជុំ ផ្រស្រង ៗ   បនា្ទាប់ ពីមាន ផ្ទុះ 
ករណី ឆ្លង ក្នុង ពិធីមង្គល ការ 
មួយ ក្នុង ខ្រត្ត តា ក្រវ។

លោក កើត រិទ្ធ   បាន ថ្ល្រង  នៅ 
ក្នុង សន្និសីទ កាស្រត នាថ្ង្រ 
ម្រសិល មិញ ពី ការ បំភ្លឺ  ច្របាប់ស្ដីពី 
វ ិធាន ការទបស់្កាត ក់ារ ឆ្ល ង រាល- 
ដា  ល ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ជំងឺ- 

ឆ្លង កាច សហាវ ដ្រល រៀប ចំ 
ដោយ ក្រសួង យុត្តិធម៌  និង 
ក្រសួង សុខា ភិបាល ។

លោក លើក ឡើង ថា ការ ផ្តល ់
សិទ្ធិ អំណាច នានា ដល់រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល គឺ ដើម្របី ដាក់ ច្រ ញ 
នូវវិ ធានការ ចាំបាច់ ទាំងផ្ន្រក 
វិធានការ សុខា ភិបាល វិធាន កា រ 
រដ្ឋបាល និង...តទៅទំព័រ ៤

ការពាក់ម៉ាស់មន
ការកើនឡើងបន្ទាប់
ពីមនអនុកឹ្ត្យផាក-
ពិន័យនិងផ្តន្ទាទោស

ព្លានយន្តហោះតារា-
សគរតម្ល$្៣៥០លាន
នៅត្បន្តតាមគម្ងបើ-
ទោះការរីករាលដាលកូវីដ

គ្ះថ្នាក់ចរាចរណ៍១តី្មសស្លាប់
ជាង៤០០នក់ត្ថយចុះជាងមុន

 ឡាយ សា មាន 

ភ្នំពៃញៈ  ការ ពាក់ មា៉ាស់ នៅ 
តាម ទសី ធារ ណៈ   មានកា រ កើន 
ឡើង គួរ ឱ្រយក ត់សមា្គាល ់ បនា្ទាប់ ពី 
រាជ រដា្ឋា ភបិា ល ប្រកាស ឱ្រយប្រើ នវូ 
អនុក្រឹត្រយ ស្តីពី វិធាន ការ សុខាភិ- 
បាល  ដើម្របី ទប ់ស្កាត ់ការរកី រាល- 
ដាល កូ វីដ ១៩ ដ្រល ត្រវូ ផកពិន័យ 
និង ផ្តនា្ទា ទោស ដល់ បុគ្គល ណា 
ដ្រល មិន គោ រព តាម ការ ណ្រនាំ  
របស់ ក្រសួង សុខា ភិបា ល។

រាជ រដា្ឋា ភិបាល កាល ពី ថ្ង្រទី១២  
ខ្រមីនា  បាន...តទៅទំព័រ ២

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នំពៃញៈ មន្ដ្រី ជាន់ខ្ពស់  ន្រ រដ្ឋ-
ល្រខាធកិារ ដា្ឋានអាកាស ចរសុវីលិ 
(SSCA)   បាន ឱ្រយ ដងឹថា  ទោះ បជីា   
ការរីករាល ដាល ដោយសរត្រ 
ព្រឹត្តិ ការណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កមុ្ភៈ  ដ្រល បាន បណា្ដាល ឱ្រយ មាន 
ការរឹត បន្តឹង ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ 
តំបន់ ដ្រល ព្រញ និយម មួយ ចំនួន  
ដូចជា តំបន់ ឆ្ន្ររ សមុទ្រ ជាដើម  
ក៏  ព្រលាន យន្តហោះ អន្តរជាតិ 
តារាសគរ  នៅក្នងុ ខ្រត្តកោះកងុ   
មិន បានដា ក់ ...តទៅទំព័រ ៩ 

ឡុង គីម មា៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ  របា យ ការណ ៍គ្រះ- 
ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ បណ្ដាះ អាសន្ន 
របស ់អគ្គ ស្នង ការ ន គ របាល ជាត ិ
បា នឱ្រយដឹ ង ថា គិត ចាប់ ថ្ង្រទី២ ៤  
វិច្ឆិ កា ឆ្នាំ ២០២០  ដល់ ថ្ង្រទី ២៣ 
ខ្រកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២ ០២១  ដ្រល ជា 
តួល្រខ ប្រចំា ត្រីមាស ទី១ដើម 
ឆ្នាំ២ ០២១ ន្រះ  គ្រះថា្នា ក់  ចរា - 
ច រ ណប៍ា ន កើត ឡើង សរបុ ៨០៨ 

លើក  និង បាន សមា្លាប់ មនុស្រស 
ជាង ៤០០ នាក់  ត្រ ទំាង ស្លាប់ 
និង របួស តិច ជាងត្រី មាស មុន ។

លោក ឆយ គឹម ខឿន អ្នក- 
នាំពា ក្រយ អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល 
ជាតិ បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
ម្រសិល មិញ ថា   គ្រះ ថា្នាក់  ចរាចរណ៍  
ដ្រល បាន បូក សរុប បណ្ដាះ អា- 
សន្ន ដោយ អគ្គ ស្នងការ ដា្ឋាន 
នគរបាល ជាតិ ក្នុង ត្រីមាស ទី១ 
ន្រះគឺ បាន ថយ ...តទៅទំព័រ ៦

បៃជាពលរដ្ឋ  ពាក់មា៉ាស់ពៃល ធ្វើដំណើរ តាម ផ្លវូ   នៅ រាជធានីភ្នពំៃញ កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថត ហា៊ន រង្រសី



តពទីពំរ័១...ចេញអនកុេតឹេយថ្មី
ស្ដពីីវធិានការសខុាភបិាលដើមេបី
ទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ១៩និង
ជំងឺឆ្លងកាចសហាវផេសេងទៀត
ដេលមាន៩ជំពកូនិង៣៩មាតេ
ពេមទាំងបាននិរាករណ៍អនុ-
កេឹតេយចាស់។អនុកេឹតេយនេះបាន
គូសបញ្ជាក់ថាបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ
នងឹអ្នកមានផ្ទកុកូវដី១៩ហើយ
មិនសហការជាមួយមន្តេីសុខា-
ភិបាលក្នងុការយកសំណាកនឹង
តេូវផាកពិន័យពី១លានទៅ៥
លានរៀលនិងបុគ្គលមិនពេម
ពាក់មា៉ាស់តាមការពេមានលើក-
ទ១ីនឹងតេវូផាកពនិយ័ព២ីសេន
រៀលទៅ១លានរៀល។
ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការរបស់

កេសួងសុខាភិបាលនេះកញ្ញា
សុភ័កេលៀបដេលបេកបរបរ
លក់កាហ្វេក្នងុបរុីជបីម៉ងុ២៧១
បានគាំទេអនុកេឹតេយនេះដោយ
ចាត់ទុកថាជាផ្នេកមួយជួយទប់-
ស្កាត់ការរីករាលដាលកូវីដ១៩
ខណៈពលរដ្ឋខ្លះនៅបេហេស
ចំពោះការពាក់មា៉ាស់។
កញ្ញាថា៖«ខ្ញុំគាទំេបើនយិាយ

ទៅ(អនុកេឹតេយ)នេះវាជួយទប់-
ស្កាត់បានចេើនមើលទៅពេល
ខ្លះបងប្អនូមយួចនំនួគាត់ធ្វេស-
បេហេសជាមួយពាក់មា៉ាស់ដល់
ពេលមានការផាកពិន័យអ៊ីចឹង
ល្អ»។កញ្ញាបន្តថារូបគាត់ផា្ទាល់
បានចាប់ផ្តើមពាក់មា៉ាស់តាំងពី
ផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ដំបូងមកម្លេ៉ះ
ដោយក្នុង១ថ្ងេប្តូរមា៉ាស់ចំនួន៣
ជាមធេយម។«ប្តរូមា៉ាសន់េះដោយ-
សរបារម្ភសវុត្ថិភាពខ្លនួឯងផា្ទាល់
នងិអ្នកជុវំញិខ្លនួដោយសរជងំ-ឺ
កូវីដមើលអត់ឃើញដេរ»។
កញ្ញាឱេយដឹងដេរថាក្នុងអំឡុង

ពេលកូវដីហាងរបស់ខ្លនួកប៏ាន
បំពាក់មា៉ាសុីនវាស់កម្តៅទឹក-
អាល់កលុលាងដេពេមទាងំរកេសា
គមា្លាតដោយដាក់កៅអីរង់ចាំ
(មិនតមេូវឱេយភ្ញៀវអង្គុយនៅ
ហាង)និងនៅចមា្ងាយ១ម៉េតេ
កន្លះពីគា្នាដើមេបីចូលរួមទប់ស្កាត់
ការរីករាលដាលកូវីដ១៩។
សេដៀងគា្នានេះដេរអ្នកសេី

សុខអា៊ាងជាបុគ្គលិកបមេើការ
ក្នុងកេុមហ៊ុនមួយនៅភ្នំពេញ
បានថ្លេងថាអ្នកសេីពាក់មា៉ាស់
តាងំពីអឡំងុមានកូវដី១៩ដបំងូ
មកម្លេ៉ះ។ពាក់ព័ន្ធនឹងអនុកេឹតេយ
ដេលបានចេងពីការផាកពិន័យ
នងិដាក់ទោសទណ្ឌវញិអ្នកសេី
បានថ្លេងថា៖«អត់ខា្លាចពិន័យ
ទេគឺខា្លាចកូវដីតេម្តង...ចេបាប់ដាក់
ពិន័យទៅមកពីយើងអត់ចេះការ-
ពារខ្លួនពេះអីជំងឺនេះយើង
មើលអត់ឃើញទាំងអស់គា្នា»។
ជាមួយគា្នានេះដេរពលរដ្ឋអ្នក-

លក់ទឹកអំពៅនៅតាមផ្លូវ៦០
ម៉េតេមា្នាក់លោកថារីអាយុ
៣៣ឆ្នាំបានថ្លេងថា បើទោះ
លោកគា្មានទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន
តាមដានព័ត៌មានក្តី ប៉ុន្តេលោក
ទទួលបានព័ត៌មានពីការផាក-
ពិន័យតាមរយៈមិត្តភក្ដិ និង
ការនិយាយតៗគា្នា។
លោកថា៖«រាល់ដងខ្ញុំពាក់-

មា៉ាស់ដេរតេមិនសូវពាក់ជាប់-
លាបទ់េតេកេយចេបាប់គេចេញ
មកឥឡូវពាក់មា៉ាស់់ជាប់ហើយ
ខា្លាចគេផាកពិន័យដេរណា-
មួយគិតពីសុវត្ថិភាពខ្ញុំផង»។
ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ១រូបសូម
អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋចូលរួម
ពាក់មា៉ាស់ទំាងអស់គា្នាដើមេបី
ចូលរួមជាមួយរដា្ឋាភិបាលក្នុង

ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩។
ចំណេកពលរដ្ឋមា្នាក់ទៀត

លោកវា៉ាន់សេងហៅតាប់
អាយុ៥២ឆ្នាំដេលបានពាក់មា៉ាស់
បានបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ថាលោក
តេងតេពាក់មា៉ាស់ជាបេចាំជា-
ពសិេសនៅតាមទបីេជុំជនដើមេបី
សុវត្ថិភាពផា្ទាល់ខ្លួននិងកេុម-
គេួសរប៉ុន្តេលោកថាការ-
ផាកពិន័យដូចជាធ្ងន់ធ្ងរខា្លាំងពេក។
លោកថា៖«ការពាក់មា៉ាស់ល្អ
ហើយពេះកូវីដលេបីទូទំាងបេ-
ទេសហើយប៉ុន្តេរឿងមួយទៀត
ដេលថាកេសួងឬក៏រដា្ឋាភិបាល
ចេញចេបាប់ផាកពិន័យចេើនពេក
ខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេពេះ
តម្លេខ្ពស់សមូកេសងួនងិរដា្ឋាភ-ិ
បាលមាននតីវិធិីយា៉ាងណាដើមេបី
ឱេយតម្លេសមរមេយសមេប់បេជា-
ពលរដ្ឋណាដេលភ្លេចពាក់មា៉ាស់
អត់បានគោរពចេបាប់ក្នងុការពាក់-
មា៉ាស់...ផាកពិន័យ២០មឺុនទៅ១
លានរៀលចេើនណាស់សមេប់
ខ្ញុំពេះខ្ញុំរក១ថ្ងេចាយ១ថ្ងេ
អ៊ីចឹងអត់មានសល់លុយទេតេ
កាលណាចេដនេយមួយខ្ញុំភ្លេចពាក់
មា៉ាស់ឬទៅទិញមា៉ាស់អត់ទាន់
សេប់គេកេសួងមានផេនការភា្លាម
ហើយចាប់ខ្ញុមំានលុយណាឱេយ»។
 តាមមាតេ១៩នេអនុកេឹតេយ
នេះចេងថាបុគ្គលដេលមិនពាក់-
មា៉ាស់នៅកន្លេងចាំបាច់ដេល
កេសងួសុខាភិបាលបានណេនាំ
នឹងតេូវរងការផាកពិន័យពី២
សេនរៀលទៅ១លានរៀលបេ-
សិនបើបុគ្គលនោះមិនធ្វើតាម
ការពេមានលើកទី១។ចំណេក
អ្នករៀបចំកម្មវិធីអ្វមួីយដេលមិន
គោរពទៅតាមគោលការណ៍គមា្លាត
សង្គមតេវូរងការផាកពនិយ័ព១ី
លានទៅ៥លានរៀលក្នងុករណី
មិនធ្វើតាមការពេមានលើកទី១។
ចំណេកគេឹះស្ថានឯកជនឬ

មា្ចាស់អាជីវកម្មដេលមិនអនុវត្ត
តាមការណេនាំអំពីការពាក់-
មា៉ាស់ និងការរកេសាគមា្លាតសុវត្ថិ-
ភាពនឹងតេវូផាកពិន័យពី២លាន
ទៅ១០លានរៀលក្នុងករណី
ដេលមិនស្ដាប់ការណេនំាឬ
ការពេមានរបស់អាជា្ញាធរមាន
សមត្ថកិច្ច។នេះបើយោងតាម
មាតេ២០នេអនុកេឹតេយ។
អ្នកនាំពាកេយស្នងការដា្ឋាន-

នគរបាលរាជធានភី្នំពេញលោក
សនសុខសីហាបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីមេសិលមិញថាមួយ
រយៈចុងកេយនេះឃើញមាន
ការចូលរួមសហការចេើនទាក់-
ទងការពាក់មា៉ាស់នៅតាមទី-
សធារណៈ។
លោកថា៖«ដចូកេសួងសខុា-

ភិបាលបេកាសអ៊ីចឹងនៅពេល
មានការចូលរួមទាំងអស់គា្នាវា
អាចជួយទប់ស្កាត់ករណីរីក-
រាលដាលជំងឺកូវីដបានលឿន
និងដូចសម្តេច(ហ៊ុនសេន)
គាត់បានបេកាសអ៊ីចឹង៣កុំ៣
ការពារនៅពេលអនុវត្តបានល្អ
នឹងធ្វើឱេយយើងគេប់គេងស្ថាន-
ការណ៍បាន»។
ទោះជាយា៉ាងណាលោកសេី

យក់សមេបត្តិ រដ្ឋលេខាធិការកេ-
សួងសុខាភិបាលធា្លាប់កេើនរំឭក
ថាការពាក់មា៉ាស់តេ១មុខមិន-
ទាន់មានបេសិទ្ធភាព១០០ភាគ-
រយទេពោលគឺតេូវលាងដេនិង
បេកាន់ខា្ជាប់អនាម័យជានិច្ច។
លោកសេីថា៖«ការពាក់មា៉ាស់

នេះគឺការពារបានតេចេមុះហើយ
និងមាត់ទេដោយឡេកភ្នេក
ហើយតេចៀកយើងអត់មាន
អីគេបបានទេ អ៊ីចឹងហើយសំ-
ខាន់គឺតេូវការលាងដេដូច្នេះខ្ញុំ
សូមអំពាវនាវដល់បេជាពលរដ្ឋ
ថាការលាងដេសមា្អាតខ្លួននេះគឺ
សំខាន់ណាស់»៕
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កំពតៈពេះរាជអាជា្ញាអម-
សលាដំបូងខេត្តកំពតបាន-
សមេចឲេយសមត្ថកិច្ចបញ្ជនូជន-
សងេស័យចំនួន២នាក់ដេលជា
មេខេយល់នំាមនុសេសឆ្លងដេនខុស-
ចេបាប់ពីបេទេសវៀតណាមទៅ
ឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ននៅពន្ធ-
នាគារខណៈជនជាតិវៀតណាម
៤នាក់តេវូបានបញ្ជនូតេឡប់ទៅ
បេទេសរបស់ពួកគេវិញ។
កាលពីថ្ងេទី១៤មីនាកមា្លាំង

សមត្ថកិច្ចខេត្តតាកេវបានឃាត់-
ខ្លួនមេខេយល់មា្នាក់ជាមួយនឹង
ជនជាតិវៀតណាមចំនួន៤នាក់
ខណៈមេខេយល់មា្នាក់ទៀតដេល
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណនីេះតេវូ-
បានឃាត់ខ្លនួនៅសេកុកំពង់តេច
បនា្ទាប់ពីពួកគេបាននាំជនជាតិ
វៀតណាមចលូកម្ពជុាខសុចេបាប់
តាមទូកនៅចំណុចពេំដេនចេក
តន់ហន់។
មេខេយល់នាំមនុសេសឆ្លងដេនពី

បេទេសវៀតណាមចូលមក
កម្ពុជានេះមានឈ្មាះជាសុ-
វណា្ណារីភេទបេុសអាយុ៣០ឆ្នាំ
ហៅចិនជនជាតិខ្មេរ មុខរបរ
រត់ឡានតាក់សុី ដឹកភ្ញៀវទៅ
កាសុីណូពេកចាកមានលំនៅ
ភមូិកេសំងឃុំឈកូសេកុឈកូ
និងឈ្មាះនាងខេងភេទសេី
អាយុ៥៨ឆ្នាំហៅបីហា៊ាន់មុខ-
របរដឹកបារីទៅលក់នៅបេទេស
វៀតណាម  មានលំនៅភូមិ
ពេកកេឹសឃុំពេកកេឹសសេុក
កំពង់តេច។នេះបើតាមលោក
ម៉ាច័ន្ទមធុរិទ្ធស្នងការនគរ-
បាលខេត្ដកំពត។
លោកម៉ាច័ន្ទមធុរិទ្ធបាន

បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីមេសិល-
មិញថាបនា្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនបាន
ពេះរាជអាជា្ញាបានចេញដីកា
ឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នហើយ
សមត្ថកចិ្ចខេត្តក៏បញ្ជូនសណំុរំឿង
នេះទៅតុលាការដើមេបីចាត់ការ
តាមនតីវិធិីចេបាប់បន្តខណៈជន-
សងេស័យទាំង២នាក់តេូវបាន
បញ្ចនូទៅឃុខំ្លនួបណ្តោះអាសន្ន
នៅពន្ធនាគារខេត្តកំពត។
លោកបន្ថេមថាចំពោះជនជាតិ

វៀតណាមដេលតេូវបាននាំឆ្លង
ដេនខុសចេបាប់ក៏បានបញ្ចូនទៅ
បេទេសវៀតណាមវិញភា្លាមៗ
កាលពីថ្ងេទី១៤មីនាផងដេរ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង

ចោទបេកាន់គាត់ ពីបទជួញដូរ
មនុសេសខុសចេបាប់ដោយសរតេ
គាត់បាននាំពលករវៀតណាម
ឆ្លងដេនខុសចេបាប់។យើងបាន
សួរនាំគាត់ កន្លងមកគាត់បាន

នាំមនុសេសខុសចេបាប់៣ទៅ៤
ដងហើយដោយជនជាតិវៀត-
ណាមដេលឆ្លងដេនខុសចេបាប់
ទាំងនេះគឺពួកគេមានគោល-
បំណងមកធ្វើជាជាងសំណង់
នៅកម្ពុជាយើង»។
បើតាមលោកម៉ាច័ន្ទមធុរិទ្ធ

កេពីមានចំណាត់ការលើជន-
សងេសយ័ទាងំនេះសមត្ថកិច្ចខេត្ត
ក៏កំពុងសហការជាមួយអាជា្ញាធរ
វៀតណាមដើមេបីតាមចាប់ខ្លួន
មេខេយល់និងបក្ខពួកដេលកំពុង
សំងំលាក់ខ្លួននៅបេទេសវៀត-
ណាមផងដេរ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ខាង

កម្ពុជាយើងគឺយើងបានទប់-
ស្កាត់បានហើយចំណេកខាង
វៀតណាមគឺយើងបានទំនាក់-
ទំនងជាមួយវៀតណាមដើមេបី
ចេបាមមុខសញ្ញាដេលនៅខាង
ភាគីវៀតណាមនេះបន្ថេមទៀត។
ជាធម្មតាគឺពួកមេខេយល់នេះ
គឺមានទំនាក់ទំនងគា្នាទៅវិញ
ទៅមកបានគាត់អាចនាំមនុសេស
ខុសចេបាប់ឆ្លងដេនបានបើអត់-
មានបណា្តោញនៅតាមពេំដេន
ទាំង២ទេគឺពួកគាត់មិនអាចធ្វើ
បានទេ»។
លោកយន់ផល្លីអ្នកសមេប-

សមេួលសមាគមការពារសិទ្ធិ-
មនុសេសអាដហុកបេចាំខេត្តកំពត
និងកេបបានថ្លេងកាលពីមេសិល-
មិញថានៅក្នុងស្ថានភាពដេល
កំពុងតេមានការរកីរាលដាលនេ
ជំងឺកូវីដ១៩ហើយនៅតាម
បណា្តោពេំដេននេបេទេសទាំង-
សងខាងគឺតេូវបានបិទហើយ
បើកេុមមេខេយល់ទាំងនេះនៅតេ
បន្តនាំមនុសេសខុសចេបាប់ឆ្លងដេន
បេបនេះទៀតគឺវាមានហានិភ័យ
ខា្លាងំដេលសមត្ថកិច្ចតេវូតេចាត់-
វិធានការឲេយបានមុឺងមា៉ាត់។
លោកយន់ផល្លីសងេឃឹមថា

សមត្ថកិច្ចនឹងបន្តចាត់វធិានការ
បន្ថេមទៀតចពំោះបញ្ហានេះជា-
ពិសេសនៅតាមចេកពេំដេន
ដេលគា្មានការយាមកាមតេឹម-
តេូវ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«នេះ
គឺជាការឆកល្វេងមួយដេរដេល
នៅតេមានការនាំមនុសេសឆ្លង
ដេនខុសចេបាប់។ជួនកាលនេះ
គឺជាការគេចចនោ្លាះពីកមា្លាំង
សមត្ថកិច្ចហើយការនាំចាក-
ចេញឬនាំពីបេទេសមួយទៅ
បេទេសមួយគេចពីសមត្ថកិច្ច
នៅតាមចេកពេំដេនណាមួយគឺ
ចេើនតេធ្វើឡើងនៅតាមចេក
ដេលគា្មានសមត្ថកិច្ចដាក់នៅ-
តាមគោលដៅហើយជនខិល-
ខូចនេះឆ្លៀតឱកាសក្នុងការនាំ
មនុសេសឆ្លងដេន»៕

ការពាក់ម៉ាស់មន... ជនសង្ស័យនំាមនុស្សឆ្លងដ្ន២នាក់
តូ្វបញ្ជនូទៅឃំុខ្លនួនៅពន្ធនាគារ



នៅ ស៊ីវ៊ត្ថា
  
ព្រះវហិារៈ មន្ត្រីបានដាក់ការសង្រស័យ

ថា ភ្លើងឆ្រះព្រនៅក្នុងឧទ្រយានរាជ-
បណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជា ត្រជោស្រន
ឫស្រសីត្រឹបនៅស្រុកឆ្របខ្រត្តព្រះវិហារ
អស់ប្រមាណ២០០ហិកតា ន្រផ្ទ្រដី
កាលពីថ្ង្រទ១ី៣ខ្រមនីាគឺមានគ្រលចួ-
ចូលទៅដុតបំផ្លាញដ្រលអាចជាប់-
ពាក់ព័ន្ធនឹងការគុំកួន។
លោកជាសម្របតិ្តអនបុ្រធានឧទ្រយាន-

រាជបណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជា ត្រជោស្រន
ឫស្រសីត្របឹប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ពីម្រសិលមញិ
ថាភ្លើងឆ្រះព្រនៅក្នុងឧទ្រយានត្រជោ-
ស្រន ឫស្រសីត្រឹបន្រះអស់ប្រមាណ
២០០ហិកតា។ក្នុងនោះស្មៅសម្រប់
ឱ្រយគោសុីប្រមាណ៧ហកិតាន្រផ្ទ្រដីនងិ
សល់ពីន្រះកនូឈើនងិដើមឈើដ្រល
ត្រូវបានដាំ ដោយរាជបណ្ឌិត្រយសភា-
កម្ពុជា និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ស្រន កាលពីឆ្នាំ២០១៨ សរុបទាំង-
អស់ប្រមាណ៧មុឺនដើម។
ឈើដ្រលបានឆ្រះន្រះជាប្រភ្រទឈើ

ប្រង សុក្រំ គ្រញូង ដ្រលត្រូវបានដាំ
រយៈព្រលជាង២ឆ្នាំនងិខ្លះទៀត១ឆ្នា។ំ
ក្រពីន្រះជាដើមឈើដ្រលដុះយូរ
ហើយ[ប្រភ្រទដើមឈើចាស់ និងធំៗ]
ដ្រលមានមខុកាត់ចាបព់២ី០រហតូដល់
៨០ម៉្រត្រគបុអស់ជាច្រើនដើម។ន្រះបើ
តាមការបញ្ជាក់របស់លោកជាសម្របត្តិ។ 
មន្ត្រីរបូន្រះថ្ល្រងថាលោកមនិទាន់ដងឹ

ច្របាស់ពីមូលហ្រតុន្រការឆ្រះបណ្តាល-   
មកពីអ្វីនៅឡើយទ្រប៉ុន្ត្រលោកបានដាក់- 
ការសង្រស័យជំហានដំបូងថាមានគ្រលួច- 
ចលូទៅដតុបផំ្លាញ។លោកបានអះអាង
ថានៅសុខៗវាមិនអាចឆ្រះបានទ្រហើយ    
បើទោះបីវាឆ្រះវានងឹរាលច្រញពីចំណចុ
ខាងណមួយប៉ុន្ត្រន្រះវាឆ្រះនៅត្រង់
ចំណុចកណ្តាលចមា្ការស្មៅគោ។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងបានដាក់ការ-

សង្រសយ័ទៅលើពកួដើរបាញ់សត្វអ្នកដើរ
ទាក់សត្វ ដ្រលអាចនឹងជក់បារី ហើយ
បោះបារីចោល។ប៉ុន្ត្រមួយទៀតគឺអ្នក-
ត្រវូបានឯកឧត្តមប្រធានសខុទូចចាប់
គោយន្តគាត់ប្រហ្រលពកួគាត់គុំកនួនងិ
មានការស្អប់យើង ដោយកន្លងមកន្រះ

យើងបានចាប់គោយន្តគាត់ដ្រលបាន-
ចូលទៅកាប់ឈើនៅក្នុងឧទ្រយានន្រះ»។
បើតាមលោកជាសម្របត្តិ ការចាប់

គោយន្តនោះប្រធានរាជបណ្ឌតិ្រយសភា-
កម្ពជុាលោកសខុទចូគា្មៅនច្រតនាក្នងុ
ការចាប់យកគោយន្តទាំងនោះយកមក
ធ្វើកម្មសទិ្ធិនោះទ្រ។ការចាប់នោះគ្រន់ត្រ
យកមករក្រសាទកុមយួរយៈព្រលកុឱំ្រយពកួ- 
គាត់យកចូលទៅកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្ម
បន្តទៀតហើយនៅព្រលសមស្របណ- 
មួយនោះនឹងប្រគល់ឱ្រយពួកគាត់វិញ។
ទោះជាយ៉ាងណលោកជាសម្របត្តិ

បញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ព្រលន្រះលោក
សខុទូចមិនទាន់មានផ្រនការណមួយ
ក្នុងការចុះសុើបអង្ក្រតស្វ្រងរកជន-

សង្រស័យដ្រលលួចចូលទៅដុតព្រន្រះ
នៅឡើយទ្រ។
លោកសុខទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្រយ-

សភាកម្ពជុាពីម្រសិលមញិមនិអាចទាក់ទង   
សុំអតា្ថាធិប្របាយបានទ្រ ដោយទូរស័ព្ទ
របស់លោកមិនអាចហៅចូលបាន។
ប៉ុន្ត្រកាលពីថ្ង្រទី១៣ ខ្រមីនា លោក

សខុទចូបានសរស្ររនៅលើទពំរ័ហ្វ្រស- 
ប៊កុរបស់លោកដោយចោទជាចម្ងល់នងិ   
អមជាមួយវីដ្រអូភ្លើងកំពុងឆ្រះព្រយ៉ាង-
សនោ្ធោសនៅ្ធោថា៖«តើព្រលណយើងត្រូវ
ទាត់ចោលទមា្លាប់អាក្រក់ន្រះបាន កូន-
ឈើដាំនៅរដូវវស្រសា ព្រលរដូវប្រំងឆ្រះ
អស់ព្រះត្រសត្វជ្រូក១ក្របាល»។
ដោយឡ្រកហ្វ្រសប៊ុករបស់ឧទ្រយាន-

ឫស្រសីត្រឹប នៅថ្ង្រទី១៥ ខ្រមីនា ឆ្នាំ
២០២១ បានសរស្ររថាព្រក្នុងតំបន់
ឧទ្រយាននិងកូនឈើដ្រលបានដាំក្រម
អធិបតីភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រន កាលពីឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបាន
ជនខិលខូចដុតក្នុងព្រលថ្មីៗន្រះ។
ហ្វ្រសប៊ុកន្រះបន្តថា៖«ផ្ទះឆ្រះអាច

សង់ឡើងវិញបានត្រព្រឈើដ្រលឆ្រះ
មិនអាចដាំឡើងវិញភា្លាមបានទ្រ មាន
ត្រពាក្រយសោកស្តាយប៉ុណ្ណោះ»។
លោកឈួនមា៉ារឌីអធិការនគរបាល

ស្រុកឆ្រប ខ្រត្តព្រះវិហារ បានថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថា លោកមិនទទួលបាន
ពត័ម៌ានពីភ្លើងឆ្រះព្រនៅក្នងុឧទ្រយានជាតិ
រាជបណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជា ត្រជោស្រន
ឫស្រសីត្រឹបន្រះទ្រ ព្រះអាជា្ញាធរថា្នាក់-

ក្រមមិនបានរាយការណ៍ជូនលោក។
លោកថ្ល្រងថា៖«បើសនិជាមានអ្នក-

ផ្តល់ពត័ម៌ានឱ្រយខ្ញុំបានដងឹខ្ញុំនងឹបញ្ជនូ
រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យទៅជួយពន្លត់
ហើយព្រះខ្ញុំត្រងត្រចុះទៅពន្លត់
រហូតមកប៉ុន្ត្រន្រះខ្ញុំអត់បានដឹង»។
ទោះជាយ៉ាងណកដ៏ោយទាកទ់ងនងឹ

មន្ត្រីឧទ្រយានជាតិ ដ្រលបានសន្និដា្ឋានថា
មានគ្រលចួចលូទៅដតុនោះលោកនងឹ
រៀបចំបញ្ជូនមន្ត្រីទៅពិនិត្រយមើលនិងធ្វើ- 
ការសុើបអង្ក្រតជាក់ស្ត្រង។
លោកមាសញឹម អនុប្រធានមន្ទីរ

បរសិ្ថានខ្រត្តព្រះវហិារបានថ្ល្រងថាជាទ-ូ
ទៅ នៅក្នុងខ្រត្តព្រះវិហារ នារដូវប្រំង
ត្រងត្រមានភ្លើងឆ្រះព្រ មិនថា នៅ
កន្ល្រងឧទ្រយានជាតិត្រជោស្រនឫស្រសីត្របឹ
ន្រះទ្រ។ដចូ្ន្រះបានជាខាងក្រសងួក៏ដចូ
ខាងមន្ទរីខ្រត្តត្រងត្រត្រៀមធ្វើការការពារ
ភ្លើងឆ្រះព្រជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
បើតាមលោកមាសញមឹដើម្របីការពារ

ភ្លើងឆ្រះព្រ និងកុំឱ្រយមានការលួចចូល
ទៅដតុបានខាងឧទ្រយានជាតិត្រជោស្រន
ឫស្រសីត្រឹប គួរត្រមានកមា្លាំងការពារគ្រប់
ច្រកសខំាន់ៗ ដើម្របីទប់ស្កាត។់បើមនិមាន   
ទ្រវាអាចនងឹបណ្តាលឱ្រយឆ្រះកានត់្រច្រើន 
ព្រះភ្លើងឆ្រះព្រនៅប្រទ្រសកម្ពុជាគឺ
កើតឡើងដោយសកម្មភាពរបស់មនសុ្រស
មិនដូចនៅស្រុកគ្រទ្រ។
លោកមាសញឹម ថ្ល្រងថា៖«បើមិន-

មានមនុស្រសដុត វាមិនឆ្រះទ្រ វាមិនដូច
ធា្លាក់ថ្មមកឆ្រះដូចនៅអាម្ររិកទ្រ»៕
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ភ្នំព្រញៈមន្ត្រីសមាគមការ- 
ពារសិទ្ធិមនុស្រសអាដហុកបាន
អះអាងថានៅឆ្នាំ២០២០អាដ- 
ហុកបានរកឃើញអំពើរំលោភ- 
ស្រពសន្ថវៈ១៤៥ករណីដ្រល 
កើនឡើងតិចតចួបើប្រៀបនឹង
ឆ្នា២ំ០១៩ក្នងុនោះជនរងគ្រះ 
ភាគច្រើនគឺជាក្ម្រងស្រីអាយុ
ក្រម១៨ឆ្នាំដ្រលប្រព្រតឹ្តដោយ 
សច់ញាតិផ្ទាល់ឬបុគ្គលក្រ 
រង្វង់គ្រួសរហើយមានជនរង-
គ្រះខ្លះត្រវូបានសមា្លាប់ផងដ្ររ។  
លោកស្រីម៉ាមា៉ាប់មន្ត្រសីមា- 
គមការពារសិទ្ធិមនុស្រសអាដ- 
ហុកទទួលបន្ទុកស្រ្តីនិងកុមារ
បានឱ្រយដឹងពីថ្ង្រទី១២មីនាថា
អំពើរំលោភស្រពសន្ថវៈក្នុងឆ្នាំ 
២០២០គឺអាដហុកបានអង្ក្រត
នងិប្រមលូទនិ្ននយ័បានពតីាម
បណ្តាខ្រត្តក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
ដោយបងា្ហាញថាមាន១៤៥
ករណីដ្រលជាចំនួនច្រើនជាង
ឆ្នាំ២០១៩បន្ដិចបន្តួចក៏ប៉ុន្ត្រ 
លោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ពតី-ួ
ល្រខក្នងុឆ្នាំ២០១៩ថាមានចំ-

នួនប៉ុនា្មៅនករណីនោះទ្រ។
លោកស្រីបន្តថាសមាគម 

អាដហុកភាគច្រើនធ្វើការផ្តាត-
លើកមុារីដ្រលមានអាយកុ្រម
១៨ឆ្នាំហើយបានរកឃើញថា 
ពួកគ្រត្រូវរងនូវអំពើរំលោភ- 
ស្រពសន្ថវៈពីសំណក់ជនល្មើស 
ក្នុងនោះមានសច់ញាតិផ្ទាល់
ក្នុងគ្រួសរក្ម្រងស្រីរងគ្រះឬ
បុគ្គលនៅក្ររង្វង់គ្រួសរ
ពួកគ្រ(អ្នកដទ្រ)។
បើតាមលោកស្រីម៉ា មា៉ាប់

កតា្តាសំខាន់ដ្រលនំាឱ្រយមានបទ- 
ល្មើសន្រះគឺមកពីស្ថានភាព 
ស្រដ្ឋកិច្ចក្រកី្រក្នុងគ្រួសររបស់ 
ក្ម្រងត្រម្តង។ករណីន្រះគឺឪពុក 
មា្តាយក្ម្រងធ្វើចំណកស្រុក
ទៅធ្វើការនៅក្រប្រទ្រស
ហើយទុកកូនតូចៗឱ្រយនៅជា-
មួយជីដូនជីតាដ្រលមានវ័យ 
ចំណស់គា្មៅនកមា្លាំងគ្រប់គ្រន់
ក្នងុការមើលថ្ររក្រសាចៅ។ហ្រតុ- 
ន្រះក្ម្រងៗទាំងន្រះមិនទទួល-
បានការការពារខ្លនួព្រញល្រញ 
ទ្រ។ម៉្រយាងទៀតជម្រកកុមារីរង- 
គ្រះដ្រលស្នាក់នៅជាមួយជី- 
ដូនជីតានោះគឺមានខ្លះជាខ្ទម

ដ្រលជាឱកាសល្អសម្រប់ជន- 
ខិលខូចធ្វើបាបលើកុមារី។
លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា៖

«ករណីភាគច្រើនលុះត្រណ
ត្រក្ម្រងមានបញ្ហាដូចជាមាន 
របួសស្នាមឈឺអ៊ីចឹងទៅ ទើប
ឪពុកមា្តាយឬសច់ញាតិបានដឹង 
ថាក្ម្រងនោះរងគ្រះ។ករណី 
ន្រះភាគច្រើនកើតនៅតំបន់ 
ដាចស់្រយលឆ្ងាយៗ ជាបញ្ហា
មយួដ្រលយើងមើលឃើញក្នងុ
ព្រលបច្ចុប្របន្ន»។
លោកស្រីម៉ាមា៉ាប់បន្ថ្រមថា

ករណីរំលោភស្រពសន្ថវៈន្រះ 
គឺកុមារីរងគ្រះភាគច្រើន
កម្រហា៊ានប្រប់ដល់គ្រួសរ 
ឬឪពុកមា្តាយណស់។មូល- 
ហ្រតុដោយសរជនល្មើសត្រង- 
ត្រគំរាមក្ម្រងរងគ្រះថាប្រសិន   
បើពួកគ្រហា៊ាននិយយច្រញ 
ឱ្រយសច់ញាតិដឹងគឺអាចត្រូវគ្រ
សមា្លាប់ចោល១គ្រួសរឬអាច
សមា្លាប់កុមារីនោះចោល។អី៊ចឹង 
ហើយទើបក្ម្រងរងគ្រះភ័យ-
ខា្លាចការសំឡុតគំរាមនោះ។
យ៉ាងណក្ដីលោកស្រីថាបញ្ហា 

ន្រះក៏ព្រះត្រការយល់ដឹងពី

ច្របាប់របស់ពលរដ្ឋតាមមូល- 
ដា្ឋាននៅមានកម្រិតផងដ្ររ។
ម៉្រយាងដោយសរពួកគាត់ហាក ់
មិនសូវមានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុ-
លាការព្រះការដោះស្រយ 
បណ្តឹងត្រងប្រើព្រលយូរទើប
ព្រលខ្លះពួកគាត់សម្រចចិត្ត
ទទួលយកសំណងរដ្ឋប្របវ្រណីពី 
ជនល្មើសក្រប្រពន័្ធតលុាការ។ 
 លោកស្រីថា៖«ភាគច្រើន
គ្រសួរក្ម្រងរងគ្រះយកសំណង
ហើយពួកគាត់គិតថាបញ្ចប់
រឿងត្រឹមយកសំណងហើយ 
នោះពួកគាត់មិនចូលរួមនៅ
តុលាការទៀតទ្រ។ក្នុងរឿង
ព្រហ្មទណ្ឌគឺជនរងគ្រះគាត់
មានសិទ្ធិយកសំណងរដ្ឋប្រប- 
វ្រណីត្របណ្តឹងអាជា្ញារបស់ពួក- 
គាត់គឺនៅត្រដំណើរការទ្រ។ 
ន្រះហើយជាបញ្ហាធ្វើឱ្រយនិ- 
ទណ្ឌភាពនៅត្រកើតមានហើយ 
ករណីខ្លះមានការសម្របសម្រលួ 
ក្រប្រព័ន្ធតុលាការផង»។
ទោះជាយ៉ាងណទាក់ទងនឹង 

ដំណើរការនីតិវិធីប្ដឹងវិញឃើញ 
ថា រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជា
អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានខិតខំប្រងឹ- 

ប្រងខា្លាងំ។ភាគច្រើនព្រលមាន 
បណ្តឹងគឺសមត្ថកិច្ចត្រងចាប់
ជនល្មើសផ្តនា្ទាទោស។ន្រះបើ
តាមការបញ្ជាក់បន្ថ្រមពីលោក-
ស្រីម៉ាមា៉ាប់។
បើតាមលោកស្រីម៉ាមា៉ាប់

ករណីបទល្មើសរំលោភស្រព-
សន្ថវៈកើតច្រើនជាងគ្រគឺមាន 
ដូចជាខ្រត្តបាត់ដំបងខ្រត្តកំពត
និងកំពង់ធំ។ ចំណ្រកករណី 
ឪពុកមា្តាយក្ម្រងដ្រលច្រញទៅ 
ធ្វើការនៅក្រប្រទ្រសវិញក៏
ខ្រត្តទាំង៣ន្រះមានតួល្រខ
ច្រើនជាងខ្រត្តផ្រស្រងៗផងដ្ររ។
ទាក់ទងនងឹបញ្ហាន្រះលោក

ឧត្តមស្រនីយ៍ឯកជីវ ផល្លី
ប្រធាននាយកដា្ឋានប្រឆំងការ- 
ជួញដូរមនុស្រសនិងការពារអនីតិ-
ជនបានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាប្រ-
សិនបើពលរដ្ឋដឹងថាមានបទ-
ល្មើសរំលោភស្រពសន្ថវៈកើត 
ឡើងសូមប្រញាប់ប្ដឹងសមត្ថកិច្ច
នគរបាលភា្លាមៗពិស្រសគឺអង្គ-
ភាពដ្រលនៅជិតកន្ល្រងកើត- 
ហ្រតុបំផុត។
លោកផល្លីបានបញ្ជាកថ់ា៖ 

«យើងមើលឃើញថាកន្លងមក

ទោះជាមានបទល្មើសអីកើតឡើង 
ក៏ដោយគឺនៅព្រលទទួលបាន
ព័ត៌មានសមត្ថកិច្ចយើងត្រង
ខ្នះខ្ន្រងធ្វើសកម្មភាពចាត់ច្រង 
ភា្លាម។យើងឆ្លើយតបដើម្របីពល-
រដ្ឋក្នុងនាមជាកងកមា្លាំងយើង 
ត្រូវត្រការពារជូនពលរដ្ឋ។ 
កន្លងទៅក៏ដូចបច្ចុប្របន្នយើង
កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅ 
ព្រលទទួលបានបណ្តងឹគឺយើង
មានចំណត់ការភា្លាមៗ »។
ករណីបទល្មើសរំលោភស្រព- 

សន្ថវៈន្រះកាលពីដើមខ្រមីនា
ឆ្នាំន្រះមានស្រ្តីមា្នាក់ឈ្មៅះ
ហនួស្រីអាយុ២៣ឆ្នាំបម្រើការ
នៅកាសីុណូមួយក្នងុក្រុងបោ៉ាយ- 
ប៉្រតខ្រត្តបនា្ទាយមានជយ័ត្រវូ
ជនល្មើសឈ្មៅះរឿនធារិន
អាយុ៣៨ឆ្នាំចាប់រំលោភរួច 
ចាក់សមា្លាប់ក្នងុបន្ទប់ជួលរបស់ 
នាង។បុ៉ន្ត្រក្រយមកត្រវូសមត្ថ-
កិច្ចតាមចាប់ខ្លនួដល់ខ្រត្តសៀម- 
រាបហើយត្រូវបានតុលាការ 
ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យសម្រច
ឃំុខ្លួនកាលពីថ្ង្រទី៦មីនាពាក់-
ព័ន្ធនឹងបទល្មើសមនុស្រសឃាត
ដោយច្រតនា៕

ផ្ន្រកខ្លះន្រព្រឈើដ្រលភ្លើងឆ្រះនៅឧទ្រយានត្រជោស្រន ឫស្រសីត្របឹ ពីថ្ង្រទី១៤មីនា។ រូបឧទ្រយានឫស្រសីត្រឹប

ភ្លើងឆេះពេនៅឧទេយានរាជបណ្ឌតិេយសភាកម្ពជុា េតជោ សេន ឫសេសីតេ ឹប មន្តេសីងេស័យថា គេលួចដុត

NGOរកឃើញករណីរំលោភសេពសន្ថវៈក្នងុឆ្នា២ំ០២០ មានការកើនឡើងតិចតួច



តពីទំព័រ១...វិធានការដទៃ-
ផៃសៃងទៀតដៃលមានភាពចំា-
បាច់ក្នងុការបៃយុទ្ធទប់ស្កាត់ការ-
ឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩
ក៏ដូចជាជំងឺឆ្លងកាចសហាវ
បៃកបដោយគៃះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ
ផៃសៃងទៀតនាពៃលអនាគត។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«មលូដា្ឋាន-

គៃឹះទ២ីជាធម្មតានៅពៃលដៃល
បង្កើតនូវវិធានការហើយដើមៃបី
ធានាការអនុវត្តនូវវិធានការនៃះ
ឱៃយមានបៃសិទ្ធភាពគៃប់ចៃបាប់
ទំាងអស់តៃវូតៃមានទោសបៃបញ្ញតិ
ទោសទណ្ឌហើយមិនមៃនតៃ
កម្ពុជាទៃគឺបៃទៃសណាក៏គៃធ្វើ
ចៃបាប់ដៃលមានការដាក់ទោស-
ទណ្ឌនៃះដៃរ»។លោកពនៃយល់
ថការរៀបចំចៃបាប់នៃះមិនមៃន
រដា្ឋាភិបាលឬកៃសួងស្ថាប័នពាក់-
ព័ន្ធនឹកឃើញភា្លាមធ្វើភា្លាមនោះ-
ទៃប៉នុ្តៃការសៃវជៃវលើអត្ថបទ
ចៃបាប់ផៃសៃងៗគឺយើងធ្វើយូរដៃរ-
ហើយហើយចៃបាប់នៃះក៏បានធ្វើ-
ការសិកៃសាសៃវជៃវក្នុងបណា្តា
បៃទៃសក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភព-
លោកផងដៃរ។ «ចៃបាប់នៃះធ្វើ-
ឡើងក្នងុគោលបំណងតៃមួយគត់
គឺការពារអាយុជីវិតរបស់បៃជា-
ជននិងសុខភាពសធារណៈ

ហើយចៃបាប់នៃះដាក់ទោសតៃ
ចំពោះអ្នកដៃលមិនគោរពតាម
វិធានការក្នងុការបៃយុទ្ធទប់ស្កាត់
ក្នងុការរកីរាលដាលជងំឺកវូដី១៩
ហើយដៃលអាចផ្តាច់ជីវិតបៃជា-
ជនកម្ពុជានិងបង្កមហន្តរាយ
ដល់សង្គមជាតិតៃប៉ុណ្ណោះ»។
កៃសួងយុត្តិធម៌ នឹងធ្វើការ-

ផៃសព្វផៃសាយបន្ថៃមទៀតតាមរយៈ
ការបង្ហោះសរនានាដើមៃបីបង្ហោញ
ថបទល្មើសដៃលមានចៃងនៅ
ក្នុងចៃបាប់មានអ្វីខ្លះ។បទល្មើស
សខំាន់ៗ ដៃលចៃងក្នងុចៃបាបន់ៃះ
មានការគៃចវៃះពីការធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កឬគៃចពីកន្លៃងធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កតៃូវផ្តនា្ទាទោសពី៦ខៃដល់
៣ឆ្នាំនិងពិន័យជាបៃក់ពី១លាន
ដល់៥លានរៀល។ការគៃចចៃញ
ពីការពៃយាបាលឬពីកន្លៃងពៃយាបាល
តៃូវផ្តនា្ទាទោសពី១ឆ្នាំដល់៥ឆ្នាំ
និងពិន័យជាបៃក់ពី៥លានរៀល
ទៅ២០លានរៀល។អំពើចម្លង
ដោយចៃតនានូវជំងឺកូវីដ១៩
ទៅអ្នកដទៃតៃូវផ្តនា្ទាទោសដាក់
ពន្ធនាគារព៥ីដល១់០ឆ្នាំហើយ
ទោសនៃះតៃូវបង្កើនពី១០ឆ្នាំ
ទៅ២០ឆ្នាំការបើអំពើនៃះតៃូវ
បានធ្វើឡើងដោយមានការរៀបចំ
ជាកៃមុឬមានអង្គការចាតត់ាងំ។

អំពើមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាល
គតឺៃវូពនិយ័ពី១លានរៀលទៅ៥
លានរៀលហើយបៃសិនបើការ-
មិនគោរពនៃះបណា្តាលឱៃយមាន-
ការចម្លងជំងឺទៅអ្នកដទៃគឺតៃូវ
មានទោសដាក់ពន្ធនាគារពី៦ខៃ
ទៅ៣ឆ្នាំហើយទោសនៃះអាច
កើនដល់៥ឆ្នាំបៃសិនបើមិនគោរព
វិធានការរដ្ឋបាលនៃះ។ ចំណុច
សខំានច់ងុកៃយគអឺពំើរារាងំឬ
ធ្វើជាឧបសគ្គដល់វិធានការនៃះ
គឺតៃូវផ្តនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ
ពី៦ខៃទៅ៣ឆ្នាំនិងពិន័យជាបៃក់
ពី២លានរៀលដល់១០លាន
រៀលហើយទោសនៃះនឹងតៃូវ
ដឡំើងបើមានការចម្លងជងំឺកវីូដ-
១៩ទៅអ្នកដទៃ។
ចៃបាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់

ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
និងជំងឺឆ្លងកាចសហាវនៃះ
តៃវូបានលោកសយឈំុបៃមុខ-
រដ្ឋស្តីទី ចុះហត្ថលៃខាលើពៃះ-
រាជកៃមបៃកាសឱៃយបៃើកាលពី
ថ្ងៃទី១១ខៃមីនាឆ្នាំ២០២១។
រាជរដា្ឋាភិបាលក៏បានចៃញនូវ
អនុកៃតឹៃយមយួទៀតសមៃប់ដាក់
ឱៃយបៃើបៃស់ចៃបាប់នៃះផងដៃរ។
នៅក្នុងសន្និសីទកាសៃតនោះ

ដៃរលោកសៃឱីវណ្ណឌីនអ្នកនំា-
ពាកៃយកៃសួងសុខាភិបាលបាន
លើកឡើងដោយរំពឹងថក្នុង
ពៃល២សបា្តាហ៍ទៀតបើបៃជា-

ពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមការពារ
និងបង្ហោញពីភាពស្មោះតៃង់
នោះពៃតឹ្តិការណ៍សហគមន៍២០
កុម្ភៈនឹងអាចបិទបញ្ចប់បាន។
លោកសៃថី្លៃងថ៖«ក្នងុរយៈ-

ពៃល២សបា្តាហ៍នៃះរាប់ពីពៃល
នៃះទៅបើបងប្អូនអនុវត្តឱៃយបាន
ហ្មត់ចត់កំុចល័តកំុចៃញពីផ្ទះនិង
តៃូវមានភាពស្មោះតៃង់នោះខ្ញុំ
រំពឹងថករណីឆ្លងនឹងថយចុះ
ហើយយើងអាចនឹងឈានដល់
ការបិទបញ្ចប់នូវការចម្លងក្នុង
ពៃឹត្តិការណ៍សហគមន៍»។
ទន្ទមឹនងឹនៃះដៃរនៅថ្ងៃមៃសិល-

មិញលោកនាយករដ្ឋមនៃ្តីហ៊ុន
សៃនបានបញ្ជាឱៃយថ្នាក់ដឹកនាំ
រាជធានី-ខៃត្តមួយចំនួនដៃលមិន-
ទាន់បានបៃកាសបិទពិធីមង្គល-
ការនិងពិធីជួបជុំគា្នាទាំងអស់
តៃូវធ្វើការពិចារណាបិទឬផ្អាក
ការរៀបចំណាមួយតាមសៃចក្តី
សមៃចរបស់ខៃត្ត។លោកបាន
ថ្លៃងតាមសរជាសំឡៃងថលោក
គិតថរឿងនៃះគឺជារឿងដៃល
គួរតៃតៃវូបានពិនិតៃយឱៃយបានហ្មត់-
ចត់ហើយដាក់ចៃញនវូវធិានការ
លើករណីនៃះ។
លោក មានបៃសសន៍ថ ៖

«អង្វរករសុចំតិ្តបៃជាពលរដ្ឋរបស់
យើងមៃតា្តាយោគយល់ឥឡូវ
នៃះគៃន់តៃករណីកើតឡើងក្នុង
ខៃត្តតាកៃវមួយគឺតៃូវបិទកន្លៃង

ជាចៃើននិងបានបង្កឱៃយមានហា-
និភ័យជាចៃើនទៀត»។លោក
បានផ្តល់សិទ្ធិទៅឱៃយអភិបាល-
ខៃត្តទំាងអស់រួចហើយនៅឡើយ-
តៃថ្នាក់ដឹកនាំខៃត្តទាំងអស់ចៃះ
បៃើបៃស់នូវសិទ្ធិដៃលលោក
បានផ្តល់នោះដោយរបៀបណា
តៃប៉ុណ្ណោះ។ «តៃូវពិនិតៃយមើល
កន្លៃងណាដៃលមិនទាន់មានវិធាន-
ការហ្មតច់ត់សុយំកចតិ្តទកុដាក់
ដោយសរឥឡូវនៃះមានករណី
អ្នកនៅរាជធានីភ្នំពៃញបានជា
មានការគៃចទៅខៃត្តហើយ
អ្នកនោះ មានលទ្ធផលវិជ្ជមាន
កវូដី១៩ដៃលជារឿងមយួដៃល
ផ្អើលស្ទើរតៃកន្លះបៃទៃស។ ដូច-
នៃះអាពាហ៍ពិពាហ៍គួរតៃតៃូវ-
បានផ្អាកហើយបើធ្វើគួរតៃសៃន-
ពៃនបណ្តាះអាសន្នសិនក៏បាន»។
លោកហ៊ុនសៃនបានបញ្ជាឱៃយ
មានការពិចារណាលើការបិទ
កម្មវិធីទាំងនៃះគឺបនា្ទាប់ពីមាន
ករណីអតីតសងៃឃ១រូបឈ្មោះ
កក្កដាសភណ័្ឌបានចលូរមួពធិ-ី
មង្គលការនៅខៃត្តតាកៃវកាលពី
ថ្ងៃទី១២ខៃមនីាហើយតៃវូបាន
រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩។
អាជា្ញាធរខៃត្តតាកៃវបានសមៃច

បិទភូមិកៃំងលាវក្នុងឃុំរវៀង
សៃុកសំរោងទាំងសៃុងនៅថ្ងៃ
មៃសលិមញិកៃយពៃលដៃលអ្នក-
ជំងឺកក្កដាសភ័ណ្ឌបានចូល-

រមួក្នងុពធិមីង្គលការក្នងុភមូិនោះ
ដោយមិនអនុញ្ញាតឱៃយមានការ-
ចៃញចលូទៃ។ក្នងុនោះដៃរអ្នក-
ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពិធី-
មង្គលការជាមួយអ្នកជំងឺរូបនៃះ
មានចនំនួ២៥នាក់នងិប៉ះពាល់
បៃយោលចំនួន៣៥៥នាក់។
លោកកក្កដាសភ័ណ្ឌបាន

ទទួលលទ្ធផលតៃស្តវិជ្ជមានកូវីដ
កាលពីថ្ងៃទី១៤ខៃមីនា។
កៃសួងសុខាភិបាលបានបៃកាស

ពមីៃសិលមញិថមានមនសុៃសចនំនួ
២០នាក់តៃូវបានរកឃើញវិជ្ជ-
មានវរីសុកវូដីដោយក្នងុនោះមាន
១៨នាក់ គឺឆ្លងក្នងុពៃតឹ្តិការណ៍
សហគមន៍ខណៈមានអ្នកជាសះ-
សៃបើយរហូតដល់៨៣នាក។់អ្នក
ដៃលតៃូវបានពៃយាបាលជាសះ-
សៃបើយ៨៣នាក់មានអ្នកធ្វើដំណើរ
ចលូមកកម្ពជុា១១នាក់និងអ្នក-
ពាក់ព័ន្ធនឹងពៃឹត្តិការណ៍សហ-
គមន៍៧២នាក់។គិតតៃឹមថ្ងៃទី
១៥ខៃមីនាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង
កូវីដ១៩សរុបចំនួន១៣២៥នាក់
ក្នុងនោះអ្នកដៃលបានឆ្លងក្នុង
ពៃតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍លើកទី៣
មាន៨១០នាក់អ្នកដៃលបាន
ពៃយាបាលជាសះសៃបើយមាន
ចនំនួសរបុ៧៣០នាក់អ្នកកពំងុ
សមៃកពៃយាបាលក្នុងមន្ទីរពៃទៃយ
មានចំនួន៥៩២នាក់និងមាន
អ្នកជំងឺមា្នាក់ស្លាប់៕
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លោកកើតរិទ្ធ...
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KOICA ផ្តល់ ហិរញ្ញ ប្បទាន ឥត សំណង ១០ លាន ដុលា្លារ សម្ប់ វិស័យ ដោះ មីន 
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ ទីភ្នាក់ ងារ សហ បៃតិ - 
បត្ត ិការ អន្តរ ជាត ិករូ៉ៃ  (KOICA)  
កាល ពីមៃសិល មិញ  បាន ចុះ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង តាម បៃ ពន័្ធ អន ឡាញ 
ផ្ដល់ ហិរញ្ញបៃប ទាន ឥត សំ ណង 
លើក ដំបូង នូវ ទឹក បៃក់ ១០ លា ន  
ដុលា្លារ អាមៃរិក ដល់ អាជា្ញាធរ មីន  
សមៃប់ វិស័យ  សកម្ម ភព មីន 
នៅ កម្ពជុា កៃម គមៃង «បោ ស  - 
សម្អាត មីន ដើមៃបី លទ្ធ ផល ដំណា ក់  - 
កាល ទី៤ »  ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០២១ - 
២០២៥ ។

ការ ចុះ ហត្ថលៃខា ផ្ដល់ ជំនួយ 
នៃះ  ធ្វើ ឡើង កៃម អធិបតីភព 
លោក  លី  ធុជ  អនុ បៃធាន ទី១  
អាជា្ញាធរ មីន  និង លោក  Rho Hy- 
un  Jun  នា យក បៃចាំ បៃទៃស 
នៃ  KOICA នៅ កម្ពុជា   និង មន 
ការ ចូល រួម ពី លោក  Nick Be-
resford តំណាង អង្គ ការ UND P  
បៃចាំ នៅ កម្ពុជា  លោក  Ryan 
Tierney  លៃខា ទី១  នៃ ស្ថាន- 
ទូត អូស្តៃ លី បៃចាំ កម្ពុជា  និង 
លោក  Elliott Kirton លៃខា ទី 
១ ស្ថាន ទូត បៃទៃស នូវៃល សៃឡ ង់  
បៃចាំ នៅ បៃទៃស ថៃ ។

យោង តាម សៃច ក្ដីបៃកាស- 
ព័ត៌មន បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ជំនួយ 
នៃះ សមៃប់ ការ អនុ វត្ត គមៃង  
នៅ ក្នុង ខៃត្ត បាត់ ដំបង  ប៉ៃលិន  
និង ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ   ដៃល 
គមៃង នៃះ ក៏ ទទួល បាន ថវិកា 
គាំ  ទៃពី រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  

បៃទៃស អសូ្តៃល ី នវូៃល សៃឡង ់ 
និង អង្គការ  UNDP  ផង ដៃរ ។

លោក  ល ីធជុ   ថ្លៃង ថា  ជាមយួ 
នងឹ ជនំយួ នៃះ  នងឹ នា ំមក នវូ ការ- 
ជួយ សងៃ្គោះ ជីវិត បៃជា ជន បាន 
យ៉ាង ចៃើន កាត ់បន្ថយ គៃះ ថា្នា ក ់ 
និង ជួយ លើក កម្ពស់ ជីវ ភព រស់ - 
នៅ របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ  តាម រយៈ 
ការ ចលូ រមួ ផ្តល ់ដ ីមន សវុត្ថ ិភព 
ខណៈ សកម្ម ភព បោស សម្អាត 
មនី  គ ឺស្ថតិ នៅ ជរួ មខុ  នៃ កចិ្ច ខតិ- 
ខំបៃងឹ បៃង ដើមៃបី ស្តរ  និង កស ង 
ជីវិត  និងសហគមន៍  ដៃល បាន 
បាត់ បង់ ឱកាស  និង រង គៃះ 
ដោយ សរ ជម្លាះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«  ការចុះ ហត្ថ - 
លៃខា លើ ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត តៃី ភគី 

នា ថ្ងៃនៃះ  គឺជា គំរូ ដ៏បៃសើរ មួយ 
សមៃប់ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ  
និង ក៏ជា សក្ខ ីភព នៃ ការ តំាង ចិត្ត - 
ខ្ពស់ រួម គា្នាក្នុ ង ការ គាំ ទៃ ដល់ កិច្ច- 
ខិត ខំបៃឹង បៃង របស់ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល កម្ពជុាដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ បៃ ទៃ ស  
កម្ពុជា  ឈាន ដល់ គោល ដៅ 
កា្លាយ ជា បៃទៃស គា្មាន មីន ឆ្នាំ 
២០២៥ »។

លោក  Rho Hyun Jun  បាន 
ថ្លៃង ថា  សំណល់ គៃប់ មីន នៅ 
កម្ពុជា គឺ ជា លទ្ធ ផល នៃ ជម្លៃាះ 
ផ្ទៃ ក្នងុអសូ បនា្លាយ   នងិ ក្នងុ តបំន ់
ដៃល បាន ជះ ឥទ្ធ ិពល ដល់ បៃទៃ ស 
នៃះ ចាប់ ពីពាក់ កណា្តាល ទសវ តៃស រ៍ 
ឆ្នាំ១៩៦០ រហូត ដល់ ចុង ឆ្នាំ  
១៩៩៨ ។  តំបន់ ភគ ពាយពៃយ  

ជាប់ ពៃំ ដៃន បៃទៃស ថៃ មន 
កន្លៃង បៃមូល ផ្តុំ ចៃើន បំផុត នៃ 
មីន បៃឆំង មនុសៃស ។ លោក  ថ្លៃង 
ថា ៖« តាម រយៈ ការមើល ឃើញ  
បៃប នៃះ នៅ ក្នងុ គនំតិ រដ្ឋា ភបិា ល  
កូរ៉ៃ  តាម រយៈ  KOICA  បាន 
សមៃច  គាទំៃ សកម្ម ភព បោស- 
សម្អាត មនី នៅក ម្ពជុាដោយ ផ្ត ល ់
ថវិកា ចំនួន ១០ លាន ដុលា្លារ អា មៃ - 
រិក ចាប់ ពីឆ្នា២ំ០២១ដល់ ឆ្នា ំ២ ០ - 
២៥ កៃម គមៃង បោ ស   សម្អាត 
មីន ដើមៃបី លទ្ធ ផល ដំណា ក់  កាល 
ទ៤ី   គ ឺជា សកម្ម ភព មនី សមៃប់ 
គមៃង អភិ វឌៃឍន៍ មនុ សៃស   » ។  
គោល បណំង សំខាន ់នៃ គមៃង 
នៃះ គឺ ដើមៃបី បង្កើត មគា៌ា សមៃប់ 
ការ ពន្លឿន ការ អភិ វឌៃឍនៅ តាម 

ភមូ ិដៃល តៃវូ បាន គៃ ចាត ់ទកុ ថា  
មិន មន មីន ជា មួយ ដៃ គូជាតិ  និ ង 
អន្តរ ជាតិ  ដើមៃបី ដោះ សៃយ បញ ្ហា 
បៃឈម  ក្នងុ ការ អភិ វឌៃឍ សហ គម ន៍  
និង កាត់ បន្ថយ ភព កៃីកៃ ក្នុង 
ចំណោម គៃួសរ ងាយ រង គៃះ 
បំផុត ។ « តាមរយៈ គមៃងនៃះ 
បាន បងា្ហា ញ  ព ីការ ប្តៃជា្ញា ចតិ្ត របស ់
បៃទៃ  ស កូរ៉ៃ  ក្នងុ ការ ចូល រួម ចំណៃ ក 
ក្នុង ការ អភិ វឌៃឍ សៃដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម 
របស់ បៃទៃ ស កម្ពជុា បៃកប ដោ យ  
និរន្ត រភព  សៃប តាម យុទ្ធ សស្តៃ 
ចតុ  កោ ណ របស់ កម្ពជុា និង ផៃន កា រ 
យុទ្ធ ស ស្តៃ  អភិ វឌៃឍ ន៍ ជាតិ »។

លោក Nick Beresford ថ្លៃ ង  
ថា ការ ចូល រួម ចំណៃក របស់ 
សធា រណ រដ្ឋ ករូ៉ៃ នៅ ថ្ងៃ នៃះ បាន 
បងា្ហាញ ព ីការ ប្តៃជា្ញា ចតិ្ត យ៉ាង មតុ- 
ម ំរបស ់រដ្ឋា ភបិាល ករូ៉ៃខាង តៃបងូ  
ក្នងុ ការ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ នងឹ គៃប-់ 
មនី បៃឆងំ មនសុៃស  នងិ សណំល ់
ជាត ិផ្ទុះនៃ សង្គៃម ។  លោក  ថ្លៃង 
ថា ៖« ខ្ញុំ សូម ថ្លៃង អំណរ គុណ 
យ៉ាង ជៃល ជៃ ចំពោះ ដៃ គូអ នុ - 
វត្ត របស់ យើង  ដៃល រួម មន មជៃឈ - 
មណ្ឌល សកម្ម ភព កំចាត់ មីន 
កម្ពជុា មជៃឈ មណ្ឌលជាត ិសមៃ ប ់
កងក ម្លាងំ រកៃសា សន្ត ិភព  និង បៃតិ  - 
បត្ត ិករ បោស សម្អាត មនី ជាត ិ ន ិង  
អន្តរ ជាតិ ម្ចាស ់ ជំនួយ សកម្ម ភព 
មីន  អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃង ទៀត  និង 
បុគ្គ ល ដៃល ធ្វើ ការ ដើមៃបី គាំទៃ 
គមៃង បោស សម្អាត មីន  និង 
វិស័យ សក ម្ម ភព មីន  »  ។

បើ តាម អាជា្ញាធរ មីន  បច្ចុបៃបន្ន  

កៃ ពី  KOICA  កម្ពុជា ក៏ មន ការ - 
គំាទៃ ពីបៃទៃស ម្ចាស់ ជំនួយ ដទៃ - 
ទៀត  រមួ មន  អាមៃ រកិ  អសូៃ្តាល ី
អង់គ្លៃស  ជបុ៉ន  ន័រវៃ ស  កាណា ដ  
អាល្លឺម៉ង់  ស្វ៊ីស  នូវៃលសៃឡង់  
សធារណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ  អៀរ ឡង់  UN - 
DP និង UNICEF ពៃម ទំាង មូល-  
និធិ  អង្គ ការ សង្គម សុីវិល  និង 
សបៃបរុ ស ជន  ដល ់វសិយ័ សកម្ម- 
ភព មីន នៅ កម្ពុជា  ផង ដៃរ ។

គិត តៃឹម ឆ្នាំ ២០២០  កម្ពុជា  
បាន បោស សម្អាត ផ្ទៃ ដី មន មីន 
បាន ចំនួន  ២ ១៣៨ គីឡូ ម៉ៃតៃ- 
កៃឡាបាន បំផ្លាញ ចោល គៃប់ - 
មីន បៃឆងំ មនុសៃស  ជាង  ១ លាន 
គៃប់  មីន បៃឆំង រថ កៃះ  ជាង  
២៥០០០ គៃប់  និង សំណល់ 
ជាតិ ផ្ទុះ ពី សងៃ្គាម រាប់ បញ្ចូល 
ទាំង គៃប់ បៃក ចង្កោម  ជាង  ២ 
លាន  ៨សៃន គៃប់  ក្នុង នោះ 
ពលរដ្ឋ បាន ទទួល ផល ពី សកម្ម - 
ភព បោស សម្អាត មីន នៃះ ជាង 
៦ លាន  ៣សៃន នាក់ ។ គមៃង 
បោស សម្អាត មីន ដើមៃបី លទ្ធផល 
ដំណាក់ កាល ទី៤នៃះ   ផ្ដោត សំខា ន់ 
លើ លទ្ធផ ល ធំៗ ចំនួន ៣ គឺ១ 
ការ  បោស សម្អាត មីន និង សំណ ល់ 
ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម ២ការ គាំទៃ 
សកម្មភព  សង្គៃះ ជន ពិការ កា រ - 
អប់រំ យល់ដឹង អំពី គៃះ ថា្នាក់ ដោ យ  - 
សរ មនី នងិ ការ បញៃ្ជាប យៃនឌរ័  
និង ទី៣ ការ ពងៃឹង សមត្ថ ភព 
ថា្នាក ់ជាត ិខណៈ កម្ពជុា បាន ប្ដៃជា្ញា 
ថា  នឹង កា្លាយជា បៃទៃស គា្មាន មីន 
តៃឹម ឆ្នាំ  ២០២៥ ៕

នៅ សុី វុត្ថា

កេបៈ រដ្ឋ បាល ខៃ ត្ត កៃប បាន 
និង កំពុង ព ន្លឿ ន ការរៀបចំ ផៃនទី 
និងគមៃង ប្លង់ រៀបចំ កៃលម្អ 
តំបន់ឆ្នៃរ ខៃសាច់ កមៃសាន្ត ស- 
ធារណៈ របស់ ខៃត្ត បៃវៃង បៃ- 
មណ  ៣ ០០០ម៉ៃតៃ បន្ថៃម 
ដៃល ស្ថតិ នៅ ភូមិ  ថ្ម ី សងា្កោត់ ពៃធំ 
និង សងា្កោត់ កៃប  កៃុង កៃប  
សមៃប់ បមៃើ ដល់ ភ្ញៀវ ទៃសច រ- 
ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ  ខណៈ ឆ្នៃរ - 
ក មៃសា ន្ត បច្ចុបៃបន្ន នៅ ខ្លីមិន ទា ន់ 
ឆ្លើ យ តប នឹង កំណើ ន ភ្ញៀ វ- 
ទៃ ស ចរ រៀងរា ល់ឆ្នាំ ។  

លោ ក សោម  ពិសិដ្ឋ  អ ភិ-
បាលខៃត្ត កៃប បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្ដិ៍កាលពី ថ្ងៃ១៤ មីនាថា 
រហូត មក ទល់ ពៃ លនៃះ ការ- 
រៀបចំ ផៃន ទី និ ងប្ល ង់ស មៃច 
បា ន បៃមណ ៧០ ទៅ៨០ភគ- 
រយ  ហើយ អាច នឹង បញ្ចប់ 
នៅមុន ចូលឆ្នាំ ខ្មៃរ ខាង មុខ 

នៃះ។ នៅពៃ លរៀប ចំរួ ច នឹង 
ដក់ជូ នលោកឧបនាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី  ជា សុផរា៉ា  រដ្ឋ មន្តៃីកៃ- 
សួង រៀបចំ ដៃន ដី  នគរូ បនីយ- 
កម្ម ន ិងសណំង ់ នងិ ជា បៃធាន 
គណៈក ម្មាធិការ ជាតិ អភិវ ឌៃឍន៍ 
តំបន់ ឆ្នៃរ កម្ពជុា ដើមៃបីសមៃច។  

លោក សោម  ពិសិដ្ឋ បញ្ជាក់ 

ថា បើទោះបី កម្ពជុា កំពុង បៃឈម 
នឹង វិ ប ត្តិនៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ក្តី ក៏ 
មិន អាចប ន្ទច់បងា្អាក់ ការ រៀបចំ 
ផៃនទី  និង គមៃង ប្លង់ រៀបចំ 
អភិ វឌៃឍន៍ តំបន់ ឆ្នៃរ របស់ ខៃត្ត 
កៃប នោះដៃ រ។  ក្នុង ផៃនការ - 
នៃះគឺ ធ្វើយ៉ាង ណា រៀបចំ ឱៃយ 
មន សោភ ណភ ព ស មៃប់ 

ទទួល ភ្ញៀវ ទៃស ច រ ជាតិ និង 
អន្តរ ជាតិ   ។

លោក  សោម  ពិសិដ្ឋ  ថ្លៃង 
ថា៖« នៅពៃ ល ដៃល មន ការ- 
រៀប ចំ រួច រាល់  និងម នកា រ- 
សមៃច ពីឯក ឧត្តម ឧបនា យក- 
រ ដ្ឋមន្តៃី  ជា  សុផរា៉ា  រដ្ឋ បាល- 
ខៃត្ត  នឹង បងា្ហាញ ស ធារ ណៈ  
ពៃះ នៅ ពៃល ដៃល រៀបចំ 
រមៃង តៃង តៃចា ក់ដី បំពៃញ ឬ 
ចាក់ ដីលុប កន្លៃង ណា មួយ មិន 
ខាន។ អ៊ីចឹ  ង ទៃ ការ បងា្ហាញ ស- 
ធា រណៈ នៃះ យើង ដក់ បា៉ានណូ 
បងា្ហាញ ជា ស ធារណៈ  កុឱំៃយ មន 
ការ សងៃស័យថា  វិ ស័យ ឯកជន 
ណាមក ចាក់ ដី គឺ ធ្វើ នៃះ សំដៅ 
ដល់ សកា្តនុព ល ឆ្នៃររបស់ យើង 
មន កំណើន ភ្ញៀ វទៃ សច រ »។

បើតាម លោក  សោម  ពិសិដ្ឋ  
ឆ្នៃរ កមៃសាន្ត ស ធា រណៈ ក្នងុ ខៃត្ត 
កៃប  បច្ចបុៃបន្ន មន បៃវៃង តៃមឹ តៃ 
៣០០ ម៉ៃតៃ ប៉ណុោ្ណោះ  ដៃល មន 
លក្ខណៈ ខ្លមិី នទាន់ ឆ្លើយ តប នឹង 

កំណើន ភ្ញៀវ ទៃសចរ ដៃល មក 
កមៃសាន្ត រៀង រាល់ ឆ្នាំ ខ ណៈ ខៃត្ត 
កៃ បមន ឆ្នៃរ បៃវៃង សរុប ចំនួន 
ជិត ២៧គី ឡូម៉ៃ តៃ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖ «តាម- 
ពិ ត ទៅការរៀ បចំគ មៃ ងប្ល ង់- 
អភិវ ឌៃឍន៍តំ បន់ ឆ្នៃរ  វា ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង២ សងា្កោ ត់ បើ ទោះបីស្ថ ិតនៅ 
ក្នុ ងភូ មិ ថ្មី គឺ សងា្កោ ត់ពៃ ធំ  និង  
ស ងា្កោ តក់ៃ ប  ក្ន ុងកៃ ុង កៃ បដៃ ល 
ម ន ការ ចូ ល កន្ទុយ ឆ្នៃរ ប ន្តិច 
ទៅខា ងកៃ ប។  ផៃន  កា រដំ បូង គឺ 
យើ ង គិត រៀ   បចំ  ពី  ២ ០០ ០ ទៅ 
៣  ០ ០ ០ម៉ៃតៃ  បុ៉ ន្តៃនៅក្ន ុង ផៃន- 
កា រមៃ  យើ ងធ្វើ យ៉ាងម៉ៃ ចឱៃយ 
បាន បៃវៃង ៣ ០ ០០ម៉ៃ តៃ ។  

 លោក  ហូ  វណ្ឌ ី ទីបៃកឹៃសា សម- 
គម ទៃស ចរណ៍ កម្ពជុាថ្លៃង ថា   
ខៃត្ត កៃប  និង ខៃត្ត កំពត មន ការ - 
អភិវឌៃឍជា បន្ត បនា្ទាប់ ក្នងុ អាណត្ត ិ
នីមួយៗ  របស់ ថា្នាក់ ដឹក នាំ ខៃត្ត 
ដោយ ធ្វើ យ៉ាង ណា កៃ លម្អ ទៅ 
តាម ស្ថាន ភព ជាក់ ស្តៃង នៃ 

កំណើន ភ្ញៀវ ទៃស ច រ។ 
 បើ តាម លោក  ហូ   វណ្ឌ ី  ខៃត្ត កៃប 

បាន និង កំពុង មន ការទាក់ទាញ   
ទៃសច រ យ៉ាង ខា្លាំង  បនា្ទាប់ ពី 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ។  ទន្ទមឹ គា្នានៃះ  
ការរៀបចំ ផៃន ការមៃ ក្នុង ការ- 
អភិ វឌៃឍ ខៃត្ត  គឺ មិន អាច ខ្វះ បាន 
នោះ ទៃ ។ បើ ទោះ បី ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល វិបត្តិ នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
នៃះ ក្តី ការរៀបចំ ផៃន ការមៃ 
និង ផៃន ទី អភិ វឌៃឍន៍ តំបន់ ឆ្នៃរ  
ក៏ ជា រឿង ចាំ បាច់ បំផុត ក្នុងកា រ- 
សៃច សៃង់  សៃដ្ឋ កិច្ច ជា តិ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖ «បើ យើង 
និយយ ពី កៃប គឺ កៃប លំដប់ 
លៃខ រៀង ទី ២ ហើយ បងប្អូន 
ជាភ្ញៀវ  ទៃសចរ ជៃើ  សរសី កៃប  
ជា តបំន ់ស្នាកន់ៅ  បនា្ទាប ់ព ីកៃងុ 
ពៃះសី ហ នុ និង តាម បណា្តា 
កោះផៃសៃ ងៗទៀត ចៃើនណាស់។  
ការ រៀប ចំ ផៃន ការ មៃ ក្នុង ការ- 
អភិវឌៃឍតំ បន់  ឆ្នៃរ គឺ មិន អាច  
ខ្វះ បាន »៕ 

កង កម្លាងំ មជេឈ មណ្ឌល កម្ចាត់ មីន កម្ពជុា កំពុង ដោះ មីន នៅ ក្នងុ ខេត្ត ប៉េ លិន កាល ពី ខេ កុម្ភៈ។ រូបថត CMAC

ខ្ត្តក្បកំពុងពន្លឿនការរៀបចំពងី្កឆ្នរ្ប្មាណ៣គីឡូម្៉ត្បន្ថម្

ទិដ្ឋភាពកមេសាន្តនៅឆ្នេរកេប កាលពីខេមករ ឆ្នានំេះ។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី



តពីទំព័រ១...ចុះ១៩៨លើក
បើប្រៀបធៀបនងឹត្រមីាសមនុ។
លោកបន្តថាគ្រះថា្នាក់ចរាចរ-
ណ៍ន្រះបានសមា្លាប់មនសុ្រសសរុប
៤៣៤នាក់ ថយចុះ៨៥នាក់
នងិរបសួធ្ងន់ស្រល១១៥៦នាក់
ដោយថយចុះ២៧៤នាក់។
ជាមួយនឹងការបង្ហាញតួល្រខ

ន្រះលោក គឹមខឿនបានប្រ-
កាសថា៖«សមត្ថកិច្ចបន្តពង្រឹង
អនវុត្តសកម្មភាពដ្រលបានដាក់
ច្រញ។សំខាន់បំផុតគឺយើងពង្រងឹ
ការអនវុត្តការខសុឆ្គង៧ចណំចុ
សម្របទ់ោចក្រយានយន្តនិង៩
ចំណុចសម្រប់យានយន្ត។យើង
ក៏បន្ថ្រមការណ្រនាំមួយដោយ
បញ្ជាក់ថាព្រលឃាត់យានយន្ត
មានកហំសុគឺត្រវូពនិតិ្រយលក្ខណៈ-
បច្ច្រកទ្រសឱ្រយអស់តាមច្របាប់»។
ក៏ប៉ុន្ត្រលោកឆាយគឹមខឿន

ទទួលស្គាល់ថាគ្រះថា្នាក់ចរាចរ-
ណគ៍ឺនៅត្រមានចនំនួច្រើនប៉នុ្ត្រ
ក្នុងនាមអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
បានពង្រឹងនិងទប់ស្កាត់ដ្រល
ជាហ្រតុនាំឱ្រយគ្រះថា្នាក់ន្រះ
មានការថយចុះ។
លោកគង់សុវណ្ណទីប្រឹក្រសា-

ជំនាញនិងជាអនុប្រធានក្រុម-
កម្មវិធីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សហ-
គមន៍ន្រគម្រងអភិវឌ្រឍន៍ផ្លវូ
ជនបទជហំានទ២ីរបស់ក្រសងួ-
អភវិឌ្រឍន៍ជនបទបានលើកឡើង
កាលពីម្រសិលមិញថា ដើម្របីទប់-
ស្កាត់ឱ្រយបាននវូបញ្ហាគ្រះថា្នាក-់
ចរាចរណ៍ការរតឹបន្តងឹច្របាប់ផ្តោត
លើកតា្តោហានិភ័យសំខាន់៣គឺ
ត្រវូត្រអនវុត្តឱ្រយបាននៅក្នុងផ្រន-
ការអនុវត្តច្របាប់ក្នងុត្រីមាសទី២។
 លោកបន្តថាហានិភ័យទំាង
៣ន្រះគឺរួមមានការបើកបរ-
ហួសល្របឿនកំណត់ការបើកបរ

ក្រយហូបគ្រឿងស្រវឹងនិងការ-
បើកបរដោយការវ៉ាជ្រងនៅក្នុង
ស្ថានភាពគ្រះថា្នាក់ ពិស្រស
តាមតំបន់ងយមានគ្រះថា្នាក់
គឺលើផ្លូវជាតិផ្លូវខ្រត្តនិងផ្លូវវង
ផ្លូវយានឆ្លងកាត់ច្រើន។
លោកថា៖«អប់រំអំពីសុវត្ថិ-

ភាពចរាចរណ៍ត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នា
ឱ្រយបានទូលំទូលាយលើកតា្តោ
ហានភិ័យទាងំ៣ន្រះបូកជាមយួ
នឹងការលើកកម្ពស់ការពាក់មួក-
សុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពអ្នកជិះកង់
និងថ្មើរជើងការគោរពភ្លើងនងិ
ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍»។ល។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ស្ថានភាព
ខ្លះគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍បានបង្ក
ឡើងដោយសរផ្លូវដូចជា មាន
ជង្ហុកបាំងកោងខា្លាំងងងឹតមិន
មានបរិកា្ខារសុវត្ថិភាពផ្លវូគ្រប់គ្រន់
ព្រលកំពុងសងសង់និងសង-
សង់រួចក៏ដូចជាកង្វះខាតក្នុង
ការថ្រទាំក្រយសងសង់»។
ដោយសរឃើញការចូលរួម

ទប់ស្កាត់ និងការរាលដាលន្រ
ការឆ្លងកូវីដ១៩នៅកម្ពុជាគឺជា
បទពិសោធជោគជ័យគួរឱ្រយកត់-
សមា្គាល់ ពិស្រសការចូលរួម
វិភាគទានពីសប្របុរសជន និង
ឧកញ៉ាល្របីៗ លោកគង់សវុណ្ណ
ចង់ឃើញមានការចូលរួមព្រម-
គ្នាសម្រប់មូលនិធិទប់ស្កាត់
គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍ដោយលោក
ថាជាគ្រះថា្នាក់សមា្លាប់មនុស្រស
រាប់ពាន់នាក់ជារៀងរាល់ឆា្នាំ។
តាមរបាយការណ៍របស់អគ្គ-

ស្នងការនគរបាលជាតិបានឱ្រយ
ដឹងកាលពីម្រសិលមិញថាគ្រះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកទូទំាង-
ប្រទ្រសគ្រន់ត្រនៅថ្ង្រទី១៤
ខ្រមីនាឆា្នាំ២០២១បានធ្វើឱ្រយ
មនុស្រសស្លាប់៧នាក់ និងរបួស-
ធ្ងន់៤នាក់ក្នុងហ្រតុការណ៍
ប៉ះទង្គិចគ្នាចំនួន៧លើក៕
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គ្រោះថ្នាក់ ...
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 មុំ   គ ន្ធា 

ភ្នំ ពេញៈ   ទោះ បី ជា មាន ការ- 
រីក រា ល ដាល ឆ្លង មៃរោគ កូ វីដ- 
១៩ ក្នុង សហ គមន៍  ដៃល 
បណ្ដាល ឱៃយ យុវជន បរិស្ថាន 
កៃៀល កម្ពជុា  មិន អាច ចុះ អនុ វត្ត 
សកម្ម ភាព ផ្ទាល់ ក្នងុ ការ បៃមូល 
សំរាម តាម ទីតាំង នានា ក្នុង 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ  និង ខៃត្ត គោល- 
ដៅ សំខាន់ ចំ  នួន ៤ ទៀត បាន ក៏ 
ពិត មៃន   តៃ គមៃង រកៃសា បរសិ្ថាន 
ស្អាត នៅ តៃ បន្ត ធ្វើ លើ បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ  ក្នងុ ស្មារតី ឱៃយ យុវជន 
សៃឡាញ់ បរិ ស្ថាន   និង រួម- 
ចំណៃក បណ្ដុះ ស្មារ តី បរិស្ថាន 
នៃះ ចូល ក្នុង សង្គម ដដៃល ។  

 រៀង រាល់ ថ្ងៃ អាទិតៃយ ក្នុង ដើម- 
ខៃ នីមួយៗ  យុវជន បរិស្ថាន 
កៃៀល កម្ពុជា   តៃង តៃ រៀប ចំ 
អនវុត្តគមៃង ដៃល មាន ឈ្មាះ 
ថា «រកៃសា បរិស្ថាន ស្អាត»ក្នុង ៥ 
រាជ ធានី - ខៃត្ត   ដោយ មាន ការ- 

ចូល រួម ពី សំណក់ យុវជន ជា- 
ចៃើន រយ នាក់  តៃ ខណៈ មាន 
ការ រាតតៃបាត ជំងឺ កូ វីដ  ១៩   ក្នុង 
សហ គមន ៍ខា្លាងំ ក្នងុ ខៃមនីា នៃះ  
គមៃង ក៏តៃូវ បាន ប្ដូរ មកជា 
យុទ្ធនា ការ តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ 
ជំនួស វិញ ។ 

 លោក  ហួ  ឆៃ ង ន់  ស្ថាបនិក 
កៃៀល កម្ពុជា   និង ជា បៃធាន 
គមៃង  « រកៃសា បរិស្ថាន ស្អាត » 
បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដងឹ  ថា គមៃង នៃះ 
ជា ធម្មតា យុវជន តៃូវ បៃមូល- 
ផ្ដុំគ្នា ដើរ រីស សំរាម  និង ធ្វើ ការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ ជា សរ ទៅ កាន់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ សៃប ពៃល ជា មួយ គ្នា  
ប៉នុ្តៃ ពៃល នៃះ ដើមៃបី អនវុត្ត វធិាន- 
ការ រកៃសា គមា្លាត សង្គម   នងិ បងា្ការ 
ការឆ្លង មៃរោគ   យវុជន មនិ អាច 
ចុះ អនុវត្ត ដោយ ផ្ទាល់ បាន ទៃ ។  

 លោក  ថ្លៃង ថា៖ « កម្មវិធី 
ដៃល យើង បាន ធ្វើ តាម រយៈ ការ- 
អនវុត្ត កម្មវធិ ីក្នងុ ទមៃង ់បរសិ្ថាន 
អន ឡាញ ក្នុង បរិបទ កូ វីដ ១៩ 

នៃះ   យុវជន ស្ម័គៃ ចិត្ត បរិស្ថាន 
តៃូវ ចូ ល រួម ធ្វើ ការ ផៃសព្វផៃសាយ 
តាម បៃព័ន្ធ សង្គម នានា ដោយ 
លៃង ជា កម្មវិធី Challenge 
សបៃបាយៗ ដូចជា   បង្ហោះ សរ 
បរិស្ថាន  និង ប្ដូរ បៃូ ហ្វា ល Fa-
ceBook ផ្ទាល ់ខ្លនួ ទាងំ អស ់គ្នា  
និង មាន ការថត វីដៃអូ អប់រំ ឬ 
វីដៃអូ អំពី ការ សមា្អាត បរិស្ថាន 
រៀងៗ ខ្លួន នៅ ទីតាំង ណ មួយ 
ក្នុង សហ គមន៍ ជា ដើម » ។ 

 លោក បាន បន្ត ថា   ទោះ បី ជា  
មិន អាច ចុះ អនុវត្ត សកម្ម ភាព 
ផ្ទាល ់កព៏តិ មៃន   យវុជន កៃៀល 
កម្ពជុា  កសង ស្មារត ីសៃឡាញ ់
បរិស្ថាន  ក្នុង នាម ជា ធនធាន 
ដៃល រួបរួម កមា្លាំង ដោះ សៃយ 
បញ្ហោ ក្នុង សង្គម ជា មួយគ្នា   
ហើយ នៅ តៃ បន្ត អនុវត្ត សកម្ម- 
ភាព គមៃង ដូច ការ គៃង ទុក ។

លោក ថ្លៃង  ថា ៖  « យើង 
នៅតៃ បន្ត លើក ទឹក ចិត្ត ចង់ឱៃយ 
យវុជន បន្ត គតិគ ូរព ីរឿង បរសិ្ថាន  

ហើយ យើង ក៏ គមៃង ថា នឹង 
ចុះ អនុវត្តផ្ទាល់ ដូច មុន វិញ នៅ 
ដើម ខៃ កៃយ នៃះ  ប៉ុន្តៃ ស្ថាន- 
ភាព មាន ការ បៃបៃួល យ៉ាង- 
ណ នោះ  យើង នឹង ចាំមើល 
ទាំង អស់ គ្នា » ។  

 លោក ថា   យុវជន ដៃល បាន 
ចុះឈ្មាះ ក្នងុ ការ ចូល រួម សមា្អាត 
បរិស្ថាន តាម អន ឡាញ នៃះ 
មាន ចំនួន  ៣៦៥ នាក់ ។  

 គរួ ប ញ្ជាក ់ផង ដៃរ ថា  គមៃង 
រកៃសា បរសិ្ថាន ស្អាត   បង្កើត ឡើង 
ដើមៃបី កៃើន រំឭក យុវជន   និង 
បៃជា ពលរដ្ឋ ពី បញ្ហោ បរិស្ថាន  
ការ ទុក ដាក់ សំរាម ឱៃយបាន ល្អ 
និង បញ្ជាៃប ការយល់ ដឹង ពី 
បរិស្ថាន នៅ លើ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ 
សង្គម   ទៅ ដល់ អ្នក បៃើបៃស់ 
បណ្ដា ញ សង្គម បន្ថៃម ។  ដោយ 
មាន ការ គំទៃ ពី  កៃសួង បរសិ្ថាន   
កៃសងួ ទៃស ចរណ ៍ នងិ សលា- 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  គមៃង រកៃសា 
បរិស្ថាន ស្អាត នៃះ បាន អនុ វត្ត 

នៅ ក្នុង ៥ រាជ ធានី - ខៃត្ត រួម មាន  
រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ   ខៃត្ត កពំត   ខៃត្ត 
កៃប  ខៃត្ត សៀម រាប  និង ខៃត្ត 
បាត់ ដំ បង   នៅ រៀង រាល់ ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ នៃ ដើម ខៃ នីមួយៗ   
ចាប់ ពី ខៃ កុម្ភៈ   នឹង បញ្ចប់ នៅ 
ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

លោក នៃតៃ   ភក្តៃ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង បរិស្ថាន បាន ឱៃយ 
ដឹង  ថា  កៃសួង  ឯក ភាព ជា មួយ 
នឹង កៃុម យុវជន កៃៀល កម្ពុជា   
មនិ ធ្វើ សកម្ម ភាព ចុះ ផ្ទាល់ ដោយ- 
សរ រាជរដា្ឋាភិ បាល  និង កៃសួង 
សខុាភ ិបាល មិន ឱៃយ មាន ការ ជួប ជំុ 
ក្នងុ ទៃង់ ទៃយ ធំ ទៃ  ដៃល ជា 
ហៃតុ កៃសួង បាន ផ្តល់ យោបល់ 
ឱៃយ ធ្វើ ការ ផៃសព្វផៃសាយ តាម បៃព័ន្ធ 
អន ឡាញ វិញ ។  « យើង គៃបគ់ៃង 
ទុក ដាក់ សំរាម  ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ   
និង ការ ផៃសារ ភា្ជាប់ ទៅ នឹង ការ- 
បងា្ការ ខ្លួន  ទប់ ស្កាត់ មិន ឱៃយ មាន 
ការ ឆ្លង កូ វីដ ១៩ ទាំង ខ្លួន យើង 
និង សហគមន៍ » ៕

ឡាយ សា មាន 

ស្ទឹង តេង ៈ មន្តៃី នគរ បាល ជា 
ស្តៃីដៃល បាន បំបៅ ដោះ កូន ក្នុ ង 
ពៃល បំពៃញ ការងារ នៅ សៃុក 
សៀម បា៉ាងតៃវូ   បាន ដំឡើង ឋាន ន្តរ  - 
ស័ ក្ដកិាលពីមៃសិល មិញ ដើមៃបី លើ ក- 
ទឹកចិត្ត ដល់ ស្តៃី ជា នគរ បា ល  
ដៃល បាន ពុះពារ បំពៃញ ការងារ 
និង បាន ដើរតួនាទី ជា មា្តាយ គំរូ ដ ល់ 
ស្តៃី ដទៃក្នុង ការ បំបៅ ដោះ កូន ។

ការ ដំឡើង ឋានន្តរ ស័ ក្ដនិៃះធ្វើ - 
ឡើង បនា្ទាប់ ពី  សៃ្ត ីជា មន្តៃ ីនគរ បា ល 
រូប នៃះ តៃវូ បាន ថា្នាក ់ដកឹ នំា របស ់
ខ្លួន   ហៅ ទៅ ចុះ កិច្ច សនៃយា  ឱៃយ 
បញៃឈប់ ការ បង្ហោះ រូប  ភាព បំបៅ - 
ដោះ កនូ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ផ្ទុះ ការ រិះ គន ់ 
យ៉ាង ខា្លាងំ ពី មជៃឈ ដា្ឋាន ជា ចៃើន  រួ ម  - 
ទាំង ពី កៃសួង មហ ផ្ទៃ ផង ដៃរ។

បុ៉ន្តៃ បៃធាន ការិយ ល័យ ចាត់ - 
តាំង បុគ្គលិក  នៃ ស្នង ការ ដា្ឋាន 
នគរបាល ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង  លោក  
ឃួន គឹម លី បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍   
ថា ការបពំាក ់ឋានន្តរ ស ័ក្ដនិៃះ  គ ឺ
ដើមៃបី ជា សក្ខភីាព   នងិ លើក ទកឹ- 
ចិត្ត ដល់ ស្តៃី ដៃល បាន បំពៃញ 
ការ ងារ បានល្អ ក្នងុ អង្គភាព របស់ - 
ខ្លនួ។ លោក ថា៖«សៃចក្ត ីសមៃ ច   
មាន ហើយ  រឿង ឡើង ស័ ក្តិ គត់ 
(ស្តៃី)ឡើង ស័ ក្ដិពី អនុសៃនី យ៍ - 
ទោ   ទៅ អនុសៃនី យ៍ឯក កម្ម វិធី 
បំពាក់ ស័ ក្តឱិៃយ គត់ ស័ក្ត៣ិ ចុះ កៃ ម  
ខាង អគ្គ ស្នងការ នគរបាល ជាតិ 
អ្នកចៃញ»។ ការបពំាក ់ស ័ក្ដនិៃះ 
មិន តៃឹម លើកទឹកចិត្ត ដល់ គត់ 

មា្នាក់ ទៃ គឺ លើក ទឹក ចិត្ត  ដល់  ស្តៃី 
ទំាងអស់ ដោយ ឡៃក សមៃប់ ស្តៃ ី
ជា  នគរ បាល ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃងដៃ ល   
បាន ពុះពារ ក្នងុ ការងារហើ យ ក៏ ជា 
សក្ខកីម្ម មួយ បញ្ជាក់ ថា  គ ត់  ជា នា រី 
បាន បៃឹង បៃង បំពៃញ ការ  ងា រ ។

លោកគឹម លី បាន គូស បញ្ជា   ក់ 
ថា ការផ្តល់ ឋានន្តរ ស័ ក្ដដិល់ អនុ - 
សៃនីយ៍ទោ លោកសៃសីុី ថុង សុខា 
តៃូវបាន ស្នើឡើង តាំងពី ប៉ុនា្មាន 
ខៃ មុន មក ម្លៃ៉ះ និង ធ្វើឡើង តាម 
នីតិ វិធី ចៃបាប់។ លោក ថា៖«យើង 
រៀបចំ សំណើសុំ ដំឡើង ស័ ក្ដិឱៃយ 
គត់ យូរ ដៃរ ហើយ (២ខៃ មុន) 
និង បាន បញ្ជូន ទៅ នាយក ដា្ឋាន 
បគុ្គ លកិ ដៃរ ប៉នុ្តៃ សៃប ពៃល នោះ 
គឺមាន ហៃតុការណ៍ កើតឡើង 

សៃចក្ត ីសមៃច ឡើង ស័ ក្ដធិា្លាក់ ម ក  
លឿន សៃប ពៃល ជាមួយ គ្នា » ។

លោកសៃអីន ុសៃនយីទ៍ោ  សុ-ី 
ថងុ សខុា  អធកិារ រង ទទលួ  បន្ទកុ 
ផៃន សណ្ដាប់ធា្នាប់ នៃ អធិ ការ - 
ដា្ឋាន នគរបាល សៃុក សៀម បា៉ាង 
មាន វ័យ៣០ឆ្នាំ បាន  ចូល បមៃើ - 
ការងារ ជា នគរបាល តាំងពី ឆ្នាំ 
២០១២។ លោក សៃី បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍   ថា លោកសៃ ីនឹង ខិត ខំ 
បពំៃញការងារ បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃបី 
បមៃើ ដល់ បៃយោជន៍ សធា រណៈ 
បនា្ទាប់ពី ឡើង ឋានន្តរ ស័ ក្ដិ។

លោកសៃី ថា៖«ខ្ញុំ តៃូវ ដំឡើង 
ពីអនុ សៃ នីយ៍ ទោ (ស័ ក្ដិ២)ទៅ 
អនសុៃនយី ៍ឯក(ស ័ក្ដ៣ិ) ខ្ញុ ំតៃវូ- 
តៃ បៃឹង បន្តទៀត  ទោះបី ខ្ញុំ ហត់ - 

នឿ យ ម៉ៃច ក៏ដោយ។ ខ្ញុំ តៃូវតៃ 
បៃងឹ ទៀត ពៃះ អីការងារ ជា នគរ - 
បាល ខ្ញុ ំសៃឡាញ់ តំាងពី តូច ពៃះ  
ខ្ញុ ំចង់ បមៃើ ជាតិ ហើយ ចង់ កា្លា យ - 
ជា មនុសៃស មា្នាក់ ដៃល រឹងមាំ ដូច 
មនុសៃស បៃុស ដៃល ធ្វើបាន»។

លោកសៃី សុខា ក៏ ផ្តាំផ្ញើ ដល់ 
ស្តៃី និង មាតា ទាំងអស់  តៃូវ មាន 
ភាពកា្លាហន និង រឹងមំា  ទោះ  ស្ថ ិត  
ក្នុង កាលៈទៃសៈ ណ ក៏ដោ យ ។

លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុំ សូម 
ផ្តាំ ទៅ ស្តៃី ដៃលជា មាតា គៃប់គ្នា 
ឱៃយមាន ភាពរឹងមំាអងអ់ាច ហើ យ 
និង បំបៅ ដោះ កូន ដោយ ទឹក ដោះ 
ទោះ បជីា រវល់ យ៉ាង ណ កដ៏ោយ  
តៃូវ ឆ្លៀត  ពៃល ផ្គត់ ផ្គង់ទឹកដោះ 
ដល់ កូន ឱៃយបាន ពៃញ លៃញ »។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ លោក សៃី 
ប៊នុ រា៉ាន ីហ៊នុ សៃន បៃធាន កាក- 
បាទ កៃហម កម្ពុជា  បាន ឧបត្ថម្ភ 
ថវិកា ១០ លាន រៀល  ខណៈ សបៃបុ - 
រសជន ផៃសៃង ទៀត ក៏បា ន ឧបត្ថម្ភ 
ថវិកា  មួយចំនួន ដល់ លោកសៃី 
សុី ថុង សុខា ដើមៃបី ជាការ លើក- 
ទឹក  ចិត្ត និង ជួយ សមៃល ការលំ- 
បា ក ក្នុង ជីវភាព រស់ នៅ បៃចាំ ថ្ងៃ ។

ការដឡំើង ឋានន្តរ ស ័ក្ដនិៃះ ធ្វើ 
ឡើង បនា្ទាប់ លោក សៃសុីខា បា ន 
បង្ហោះ រូបភាព បំបៅ ដោះ កូន  
កាលពី ថ្ងៃទី២ ខៃ មីនា ឆ្នាំ២០ - 
២១ ដោយ សរសៃរ ថា៖«ពៃះ- 
តៃ ពាកៃយ ថា  មា្តាយមិន ថា  ក្នងុ កាលៈ  - 
ទៃសៈ ណ ទៃដើមៃបី កូន ភ្លៃច អ ស់- 
ហើយ ភាព អៀនខា្មាស (នៃះ ហើ យ  
ជីវិត ពិត)»។ ប៉ុន្តៃ កៃយ ការ- 
បង្ហោះ នៃះ លោកសៃ ីតៃវូបាន ថា្នា ក់- 
ដឹកនាំ របស់ខ្លួន អញ្ជើញ ទៅធ្វើ - 
កិច្ច សនៃយា ជា លាយ លក្ខណ៍ អកៃសរ  
មិនឱៃយ បង្ហោះ  រូបភាព បៃប នៃះ 
ដោយ ចាត់ទុកថា  ប៉ះពាល់ ស្តៃី 
និ ង អង្គភាព នគរ បាល។ បនា្ទា ប់ ពី 
ទទួលបាន ដំណឹង នៃះ  កៃមុ កា រ - 
ងារ យៃនឌ័រ កៃសួង មហផ្ទៃ 
បាន ផ្ញើ លិខិត ទៅ អភិ បាល ខៃត្ត 
ស្ទងឹ តៃង ឱៃយ  ពនិ ិតៃយ នងិ សៃវ ជៃវ  
លើ ករណ ីនៃះ នងិ ជរំញុ ឱៃយ មាន- 
ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ ស្តៃី  ជា  មន្តៃី- 
នគរបាលដៃល  បំបៅ ដោះ កូន 
នៃះ ដោយ លើក ឡើង ថា ការ បំបៅ  - 
ដោះ កូន គឺ ជា ការ ចាបំាច់ សមៃប់ 
មា្តាយ  ដៃល គួរ ឱៃយ គោរព  និង គួរ តៃ 
មាន ការ លើក ទឹក ចិត្ត  ៕

លោក សេ ីសីុថុង សុខា ទទួល បេក់របស់ លោក សេ ីបុ៊ន រ៉ានី ហុ៊ន  សេន ពីលោក អភិបាល ខេត្ត ស្ទងឹ តេង ។ រូប ហ្វៃស ប៊ុក

ស្ត្រីមន្ត្រីនគរបាលនៅស្រកុសៀមបា៉ាងដ្រលបំបៅដោះកូនត្រវូបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ

យុវជនបរិស្ថានក្រៀលកម្ពជុាបន្តយុទ្ធនាការអប់រំបរិស្ថានស្អាតតាមអនឡាញ

� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ ស� ងលី

� រ�និពន� រង ព័ត៌មា ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, �ៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា 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�   រងព័ត៌មា នកីឡា    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកីឡា   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដា រា៉ា , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ� 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 េករចន ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�េក� យ� សេតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យ� សេត

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

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

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

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

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,700 16,700 16,700 16,680

2 GTI 3,600 3,600 3,740 3,310

3 PAS 13,100 13,300 13,300 12,640

4 PEPC 2,950 2,900 2,950 2,900

5 PPAP 12,700 12,800 12,800 12,500

6 PPSP 1,640 1,620 1,660 1,610

7 PWSA 6,320 6,360 6,360 6,180

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី១៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ បេទេស ឥណ្ឌា កពំងុ 
សម្លងឹ មើល ការ នា ំចលូ មេច មនិ- 
មេន  GI (ផលិត ផល សម្គាល់ 
ភូមិ សាសេ្ត ) ពី បេទេស កម្ពុជា 
ទៅកាន់ ទីផេសារ របស់ ខ្លួន  ដេល 
ជា ទីផេសារ ធំនៅ អាសុី អាគ្នេយ៍។

ការ ស្វេង រកការ នាំចូលនេះ 
តេូវ ធ្វើ ឡើង  ក្នុង ជំនួប ពិភាកេសា 
គ្នា រវាង តំណង សហព័ន្ធ មេច 
នងិ គេឿង ទេស កម្ពជុា (CPSF) 
ជាមយួ នឹងលោក សេ ីDevyani 
Uttam Khobragade ឯក- 
អគ្គ រដ្ឋ ទូត បេទេសឥណ្ឌា បេចាំ 
នៅ កម្ពុជា កាលពី ថ្ងេទី ៩ ខេ 
មីនា ឆ្នាំ២០២១ ។ 

លោក ម៉ាក ន ី បេធាន CPSF 
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងេចន្ទ 
នេះ ថា ការ ពិភាកេសា នេះ គឺ ផ្តោត 
ទៅ លើ ការ បើក ទផីេសារ មេច ទៅ 
កាន់  បេទេស ឥណ្ឌា ។ កេ ពី 
មេច  បេទេសឥណ្ឌា ក៏ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ផលិ តផល ដំណំ 
រមៀត របស់ កម្ពុជា ផងដេរ។

លោក និយាយ  ថា៖ «យើង 
បាន  ពភិាកេសា គ្នាអពំកីារ  នាចំេញ 
មេច ទៅ បេទេស ឥណ្ឌា  យើង 
ពិត ជា សបេបាយ រីក រាយ ណស់  
ដេល គេ គំទេមេច  យើង »។ 

លោក  ម៉ាក  ន ី បេប ់  ទៀត ថា 
កេម ការ សមេប សមេួល ពី 
សា្ថានទតូ ឥណ្ឌា បេចា ំនៅ កម្ពជុា 
ភាគី ទាំង ២ នឹង ពិភាកេសា ដាច់- 

ដោយ ឡេក មយួ ទៀត នៅ ពេល 
ខាង មុខ នេះ  ដើមេបី ពិភាកេសា  
លម្អិត លក្ខខណ្ឌ តមេូវ  និង បរិ-
មណ  ដេល  ឥណ្ឌា តេូវ ការ។

លោក បន្ថេម   ទៀត ថា៖ « យើង 
មិន ទាន់ ជជេក គ្នា លម្អិត នោះ 
ទេ ដោយ គត់ នឹង រៀបចំ ជំនួប 
មួយ រវាង អ្នក ទិញ  ជាមួយ នឹង 
កេមុ ផលិត ដើមេបី ពិភាកេសា ឱេយ សីុ- 
ចង្វាក ់គ្នា រហតូ  សមេច បាន កចិ្ច 
ពេម ពេៀង ទិញ លក់»។ 

សេចក្តី ថ្លេង ការណ៍ ពី សា្ថាន  - 
ទតូ ឥណ្ឌា   ឱេយ ដងឹថា ជា ជហំាន 
ដបំងូក្នងុ ទសិដៅ នេះ សា្ថាន ទតូ 
នឹង រៀប ចំ ការ បេជុំ  រវាង កេុម  - 
បេឹកេសា គេឿង ទេស ឥណ្ឌា  និង 
សហព័ន្ធ នេះ  ដេល អាច ពិភាកេសា  

ព ីឱកាស នេ វត្ត មន  គេឿង ទេស 
កម្ពជុា នៅ ឥណ្ឌា  ក ៏ដចូជា តមេវូ- 
ការ ភូតគម អនាម័យ។ 

សេចក្តី ថ្លេង ការណ៍  បន្ត ថា 
បនា្ទាប ់មក ទៀត កេមុ ហ៊នុ ឥណ្ឌា 
នងិកម្ពជុា នងឹ មនកចិ្ច  បេជុ ំ B2B 
នៅ ខាងមុខ នេះ។ 

សេចក្តី ថ្លេង ការណ៍  បញ្ជាក់  
ថា   ៖ « សា្ថាន ទូត បានដឹង ចេបាស់ 
អំពី គុណភាព មេច  និង រមៀត 
ដេល  ផលិត នៅ បេទេស កម្ពុជា 
ដោយ រំពឹង ថា  នឹង មន សា្ថាន - 
ភាពឈ្នះ-ឈ្នះ សមេប ់កេមុ ហ៊នុ  
នេ បេទេស ទាំង២  ដេល នឹងនាំ 
ឱេយមន ការ កើន ឡើង  ពាណិជ្ជ  - 
កម្ម ទ្វេ ភាគី   បេទេស ទាំង ២»។ 

គតិ តេមឹ ថ្ងេ  នេះ(ថ្ងេ ទ ី១៥ ខេ 

មីនា) តម្លេ មេច មិនមេន GI 
នៅ ដើម ឆ្នានំេះ ល្អ ជាង ឆ្នាមំនុគ ឺ 
១៥  ០០០ រៀល  ក្នងុ ១ គឡី ូកេម 
( ដើមឆ្នាំ មុន  ៨ ០០០រៀល ) ។ 
នេះបើ តាម លោក ម៉ាក នី ។ 

កេសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា បេមញ ់
នងិ នេសាទ បាន បា៉ាន ់បេមណ 
ថា កម្ពុជា បាន នាំចេញ ផលិត- 
ផល ដំណំ កសិ -ឧសេសាហកម្ម 
ចនំនួ ៦ មខុ ទាងំ ផ្លវូការ នងិ កេ  
ផ្លូវ ការ ជាង ៨,៥៥ លាន តោន 
ស្មើនងឹ ជាង ២,៣២ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ  នៅ ឆ្នា ំ ២០២០ ។ ផលិត- 
ផល ទាងំ នោះ រមួ មន ដឡំងូ ម ី
ផ្លេសា្វាយ សេស់ គេប់ សា្វាយ- 
ចន្ទ ីផ្លេ ចេក សេស ់មៀន ប៉េលនិ 
និង មេច ។

ទិន្នន័យ កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម 
កម្ពុជា  បង្ហាញ ថា ទំនាក់ ទំនង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេភាគី កម្ពុជា និង 
ឥណ្ឌា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ មន តម្លេ 
សរុប ១៩០,១៣ លាន ដុលា្លារ 
ធា្លាក់  ២៥,៨១ ភាគ រយ ពី ចំនួន 
២៥៦,២៦ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩។ របាយ ការណ៍ នេះ  
បន្ត ថា ក្នុង នោះ ការ នាំ ចេញ ពី 
កម្ពជុា ទៅ ឥណ្ឌា មន តម្លេ ៦១,- 
៣៦ លាន ដុលា្លារ ធា្លាក់  ៥,១២ 
ភាគ រយ ព ីចនំនួ ៦៤,៦៧ លាន 
ដុលា្លារ និង ការ នាំ  ពី ឥណ្ឌា  មក 
កម្ពុជា មន តម្លេ ១២៨,៧៧ 
លាន ដលុា្លារ ធា្លាក ់ចុះ ៣២,៩៧ 
ភាគ រយ ពី ចំនួន ១៩១,៥៩ 
លាន ដុលា្លារ៕ LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ សកម្ម ភាពអាជីវកម្ម លក់ 
រាយ ភាគ ចេើន នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ 
បាន បង្ហាញ ពី ការ ធា្លាក់ ចុះ គួរ ឱេយ កត់- 
សម្គាល់ ចាប់ តាំង ពី ការ ផ្ទុះ ឡើង នេ 
ពេតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ  ដេល 
បាន នងិ កពំងុ   បន្ត ការ ឆ្លង រកីរាល ដាល 
ដល់   ខេត្ត -កេុង មួយ ចំនួន ដោយ មន 
អ្នក ឆ្លង រហតូ ដល ់៨១០ នាក ់ដេលនា-ំ 
ឱេយ កម្ពុជា មន អ្នក ផ្ទុក វីរុស កូវីដ  ១៩ 
សរុប ចំនួន ១ ៣២៥ នាក់។

លោក ហេង សេងល ីនាយក គេប-់ 
គេង ទទូៅ កេុមហ៊នុ ផាក កាហ្វេ អេន-  
បេវី រីច  ដេល ជា ម៉ាក យីហោ អាហារ 
ក្នុង សេុក  បាន កត់ សម្គាល់ ថា ករណី 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ចូល សហគមន៍ ក្នុង 
ពេតឹ្តកិារណ ៍ ២០ កមុ្ភៈ  បាន ធ្វើ ឱេយ បេជា- 
ជន នៅ ទីកេុង កាន់ តេ មន ភាព ភ័យ- 
ខា្លាច ក្នងុ ការ ធ្វើ ដណំើរ ជាង មនុៗ ដេល 
ការណ៍ នេះ បាន នាំ ឱេយ ចំនួន ភ្ញៀវ ចូល 
ហាង ផាក កាហ្វេ ធា្លាក់ ចុះ គួរ ឱេយ កត់- 
សម្គាល់ ក្នុង អំឡុង ពេល នេះ។

លោក បេប់ទៀត ថា ការ បញ្ជា ទិញ 
តាម អនឡាញ ដោយ មន ការ ដឹក- 

ជញ្ជនូ  ដល ់ទតីាងំ ផា្ទាល ់ក ៏មន ការ ធា្លាក ់
ចុះ តិច តួចដេរ បើ ធៀបនឹង ពេល  មុន។

លោក ថ្លេងថា៖ « ការ លក ់ធា្លាក ់ចុះ ព ី 
ចេើន ។ ខ្ញុំ អាច និយាយ បាន ថា  ធា្លាក់- 
ចុះ បេហេល៦០ ភាគ រយ»។

លោក  សេង លី បន្ថេម ថា   កេុម ហ៊ុន 
របស់ លោក ក៏ មន ផេនការ បមេើ តេ 
សេវា កម្ម ដឹក ជញ្ជូន ដល់ ទីកន្លេង និង 
ខ្ចប ់ ប៉ណុ្ណោះ បេសនិ បើ ការ រកី រាល ដាល  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ កាន់ តេធ្ងន់ ធ្ងរ ។ លោក  
អះអាង   ថា ៖ « បេសិន បើ ករណី ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ដូច ករណីនៅ ចិន និង អីុតាលី  យើ ង 
មន ជមេើស ចងុ កេយ ១ គ ឺ បទិ ហាង 
តេ យើង ទទួលការ កុម្ម៉ង់ តេ តាម ដឹក- 
ជញ្ជូន ឬ ខ្ចប់  មន ន័យ ថា  ក្នុងហាង 
យើង អត់ ទទួល ភ្ញៀវ ចូល ទេ»។

ផាក កាហ្វេ តេវូ បាន បង្កើត ឡើង នៅ 
ឆ្នាំ២០០៤ ដោយ មក ដល់ ពេល នេះ 
ផាក កាហ្វេ មន សាខា  ចនំនួ២០ នៅ 
ទីកេុង ភ្នំពេញ និង ខេត្ត កំពង់ ចាម។

លោក ជី សិលា ពាណិជ្ជករ ដេល 
បាន  ទទលួ សទិ្ធ ិផា្តោច ់មខុ យហីោ  Tous 
Les Jours មក កម្ពុជា បាន សម្គាល់ 
ថា ក្នុង អំឡុង ពេល ការ រីក រាល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ អាជវី កម្ម ផ្នេក អាហារដា្ឋាន ស្ទើរ តេ 

ទាំង អស់   រង ផល ប៉ះ ពាល់ អាជីវកម្ម ។ 
លោក សិលា បាន ឱេយ ដឹង ថា ហាង 

របស ់លោក ក ៏មនការ ធា្លាក ់ចុះ នេ ចនំនួ 
ភ្ញៀវ ដេរ ដេល បាន ធ្វើ ឱេយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់
បេក ់ចណំលូ របស ់កេមុហ៊នុ។ លោក 
បន្តថា៖ «   ឥឡូវ នេះ យើង កំពុង តេ បន្ត 
ជរំញុ បន្ថេម ទៀត ក្នងុ ការ ផ្តល ់សេវា កម្ម 
ដកឹ ជញ្ជនូ ដល ់ទ ីកន្លេង។  ខ្ញុ ំសងេឃមឹ ថា 
សា្ថានភាព នេះ នឹង មន ភាព ល្អ បេសើរ 

ឡើង វិញ ឆប់ៗ នេះ» ។
ពេឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ក៏ 

បាន ធ្វើ ឱេយ ប៉ះ ពាល់ អាជីវកម្ម ខា្នាត តូច 
បផំតុ ផង ដេរ កញ្ញាសភុក័េ  លាភ បគុ្គ-
លិក ហាង កាហ្វេ  អិល អុិន នៅ ទីកេុង 
ភ្នំពេញ  បាន ឱេយ ដឹង ថា បេក់ ចំណូល 
របស ់កញ្ញា  បាន ធា្លាក ់ចុះ បេហេល ពាក-់  
កណ្តាល បើ ធៀប នឹង មុន ពេល មន 
ពេឹត្តិការណ៍ នេះ ។  កាល ពី មុន ពេឹត្តិ - 

ការណ ៍២០ កមុ្ភៈ កញ្ញា អាច លក ់កាហ្វេ 
បាន ជា មធេយម   ៨០ កេវ ក្នុង ១ ថ្ងេ ប៉ុន្តេ 
ពេល នេះ  លក់   មិន ដល់  ៤០ កេវ ផង ។

កញ្ញា និយាយ ថា៖ « ករណី ផ្ទុះ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ឆ្លង ចូល សហគមន៍ ថ្មីៗ នេះ 
បាន ធ្វើ ឱេយ ហាង សា្ងាត់ ឈឹង  អត់ ភ្ញៀវ 
ដេល ២ ថ្ងេ ចុង កេយ នេះ អត់មន  
ភ្ញៀវ សោះ  តេ ម្តង »។

អ្នក សេី ថុង សោភ័ណ្ឌ ជា អ្នក លក់ 
សម្ភារ  ផ្ទះ បាយ នៅ ទកីេងុ ភ្នពំេញ ១ របូ 
ទៀត  បាន នយិាយ ថា តាងំ ព ីផ្ទុះ ពេតឹ្ត-ិ 
ការណ ៍សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ មក  ហាង 
របស់ អ្នកសេី  លក់ មិន សូវ ដាច់ ទេ 
ដោយ ហេតុ ថា  បេជាជនភាគ ចេើន 
មន ននិា្នាការ កេបតិកេបៀតក្នងុ ការ ចាយ- 
វាយ ជាង ពេល មុនៗ។

អ្នក សេី សោភ័ណ្ឌ និយាយថា៖« ខ្ញុំ 
លក់ អត់ សូវ ដាច់ ទេ មួយ រយៈ ពេល ចុង- 
កេយ នេះ  បើ ខ្ញុំ គិត ទៅ  កាល ពី មុន 
អីវា៉ាន់ ខ្ញុំ ២០ ទៅ ៣០  កេស លក់ តេ  
២ សបា្តោហ៍ អស់ ហើយ ប៉ុន្តេ ឥឡូវ ជិត  
២ ខេ ហើយ លក់ មិនទាន់ អស់ ទៀត។ 
ខ្ញុ ំកពំងុ បារម្ភថា  បើ លក ់អត ់ដាច ់អ៊ចីងឹ  
ខ្ញុំ មន លុយ មក ពី ណបង់ ទឹក ភ្លើង 
បន្ទប់ ជួល  និង ធនាគរ»៕ LA

ឥណ្ឌា ចាប់ អារម្មណ៍ ការ នំា យក ផលិត ផល ម្ច មិន ម្ន GI និង រមៀត ពី កម្ពជុា 

ពឹ្ត្តកិារណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ កំពុង បន្ត ធ្វើ ឱ្យ ការ  លក់ រាយធ្លាក់ ចុះ 

អាជីវកម្ម មួយ ចំនួន  បាន បិទ ទ្វារ ក្នងុ អំឡុង ពេតឹ្តកិារណ៍ សហគមន៍២០ កុម្ភៈ។ ហា៊ាន រងេសី
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Kiwi pay Group 
រួមសហការជាមួយ
នឹងMealTemple

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ កៃមុ ហ៊នុ បច្ចៃកវទិៃយា ហរិញ្ញ- 
វត្ថ ុមាន មលូដ្ឋាន នៅ  កៃងុ ហងុកងុ Kiwi 
Pay Group បាន បៃកាស ពកីារចៃបាច ់ 
បញ្ចលូ គ្នា ជា មយួនងឹ Meal Temple 
Group ដៃល ចៃក ចាយ សៃបៀង អាហារ 
នងិ គៃឿង ទៃស កម្ពជុា ដើមៃបី បង្កើត កម្ម- 
វិធី ថ្មី មួយ ដៃល ហៅ ថា  «KiwiGo»។ 
នៃះ បើ យោង តាម  Tech in Asia។

ពត័ ៌មាន Tech in Asia បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា កម្មវធិ ីនៃះ នងឹ រមួ បញ្ចលូ នវូ មាតកិា  
ដចូ  ជា ពាណជិ្ជ កម្ម ឡជូសី្ទកិ នងិសៃវា  
ហរិញ្ញ វត្ថ ុនៅ ទផីៃសារ អា ្រហ្វកិ នងិ អាសុ ី
ដៃល សមៃប សមៃលួ ដោយ ដៃគ ូបៃត-ិ
បត្តិ ការ ក្នុង សៃុក។

លោក Maxime Rosburger 
អគ្គនាយក កៃុម ហ៊ុន Meal Temple 
Group បាន ថ្លៃង ថា៖ «កៃុម ហ៊ុន 
Kiwi Pay នងិ កៃមុ ហ៊នុ  Meal Tem-
ple មាន DNAs សៃដៀង គ្នា  យើង 
ដំណើរការ ដោយ មាន ការ គៃប់ គៃង 
កាន់ តៃ បៃសើរ នៃ ចង្វាក់ តម្លៃ  ជា ដំ-
ណើរ ផ្លូវ ថ្មី ឆ្ពោះ ទៅ ទីផៃសារ  និង ធ្វើ ឱៃយ 
មានភាព បៃសើរ ឡើង»។

លោក កត់ សមា្គាល់ ថា៖  « កៃុម ហ៊ុន 
ទាងំ ២ បាន ផ្ដល ់កចិ្ច ខតិខ ំបៃងឹបៃងដ ៏ 
ធធំៃង ដើមៃប ីធានា ឱៃយ ការ ចៃបាច ់បញ្ចលូ  
គ្នា បៃកប ដោយ ជោគជយ័  ដៃល សៃប- 
គ្នា  នងឹ ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡសីក័  ការ បទិ ការធ្វើ  
ដណំើរ នងិ រាល ់បញ្ហា បៃឈម ជា ចៃើន 
ផៃសៃង ទៀត ដៃល បាន បណ្ដាល មក ពី 
ការ រីករាល ដល ជំងឺ កូវីដ  ១៨»។ 

កម្មវធិ ីKiwiGo មាន កចិ្ច ពៃម ពៃៀង 
និង អាជា្ញា ប័ណ្ណ ជាមួយ ធនាគរ កណ្ដាល 
នងិ គៃឹះ ស្ថាន ហរិញ្ញ វត្ថ ុនៅ ក្នងុ បៃទៃស 
ជាង ២០ នៅ អា ្រហ្វកិ នងិ អាសុ ីដៃល 
រួម មាន កម្ពុជា មីយ៉ាន់មា៉ា និង សធា-
រណរដ្ឋកុងហ្គា កៃនយ៉ា កូតឌឺវ័រ មា៉ា- 
ដហា្កាស្កា សៃណៃ ហា្គាល ់នងិ ហា្គាណ។ 
នៃះ បើ យោង តាម របាយការណ៍។

លោក  Gregory Schmidt ស្ថាប-
និក និង ជា អគ្គ នាយក កៃុម ហ៊ុន  Kiwi 
Pay បៃកាស ថា៖ « អាសុ ីនងិ អា ្រហ្វកិ 
គឺ ជា កន្លៃង ដៃល បៃជាជន មិន ទទួល 
បាន សៃវា ធនាគរ ភាគ ចៃើន លើ ពិភព-  
លោក។ ជាមួយ គ្នា នៃះ យើង នឹង បន្ត 
វិនិ យោគ លើ បចៃ្ចក វិទៃយា និង ទីផៃសារ ជួរ- 
មុខ និង បង្ក លទ្ធភាព ទទួល បាន សៃរី-
ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច សមៃប់ មនុសៃស គៃប់ គ្នា  
និង កៃុម ហ៊ុន   ក្នុង សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល មាន 
ការ បៃកួត បៃជៃង ខ្លាំង បំផុត នៃះ»។

កម្ពុជា បាន ដក់ ឱៃយ ដំណើរការ ជា ផ្លូវ - 
ការ យុទ្ធសស្ដៃ ពាណិជ្ជ កម្ម អៃឡិច-
តៃូនិក កាល ពី ថ្ងៃទី ២៥  ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០ ក្នងុ  បណំង ដើមៃប ីសមៃចបាន 
និង ជំរុញ ឆ្ពោះ ទៅ រក កំណើន បៃកួត- 
បៃជៃង ទាក់ទង នឹង ពាណិជ្ជ កម្ម និង 
សៃដ្ឋ កិច្ច៕ LA

ត ព ីទពំរ័ ១...លខិតិ ណ មយួ  ដើមៃប ី
ស្នើ សុ ំពនៃយា រពៃលវៃលា ដៃលតៃវូ  បាន 
កំណត់ ក្នុង ការដក់ ឱៃយ បៃតិបត្តិការ 
ដោយ គៃង ទុក នៅ ពាក់ កណ្ដាល  ឆ្នាំ 
២០២១  នៃះ ទៃ។

លោក  សុិន ចាន់ សៃរីវុតា្ថា អ្នក នាំ-
ពាកៃយ   SSCA បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាល ពីថ្ងៃទី  ១៥  ខៃ មីនាថា  បច្ចុបៃបន្ន  
កៃុម ហ៊ុននៃះ នៅតៃ បៃកាន់ ខ្ជាប់ ការ- 
កំណត់ ពៃល វៃលា របស់ ពួកគៃ ក្នុង ការ- 
ចាប ់ផ្ដើម បៃតបិត្តកិារ ៃ នៅ ពាក ់កណ្ដាល  
ឆ្នាំ ២០២១  បនា្ទាប់ពី ការ សង សង់  
ផ្លូវរត់   និង អគរ ទទួល អ្នក ដំណើរតៃូវ 
បាន បញ្ចប ់ចាប ់តាងំ ព ីចងុឆ្នា ំ២០២០ ។ 
កៃុមហ៊ុន នៃះ កំពុង ដំណើរការ សក- 
លៃបង  នងិ ការ ដឡំើង គៃឿង  បរកិា្ខារផៃសៃងៗ  
និង រៀបចំ ស្នើសុំ វិញ្ញាបន បតៃ ពៃលាន 
យន្តហះ   ដៃល តៃូវការ ពៃល វៃលា  
យ៉ាង  ហច ណស់ ពី ៦ ទៅ ៧ខៃ។

លោក ថ្លៃង ថា៖«តាម ការ គៃង ទុក  
ពួកគៃ នឹង ចាប់ផ្ដើម បៃតិបត្តិការ របស់ 
ខ្លនួ នៅ ពាក ់កណ្ដាល ឆ្នា ំ២០២១។ បើ 
ទោះ បី ជា  មាន ការរីករាល ដល ជំងឺ  
ដោយ សរតៃ ពៃឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ  

កដ៏ោយ ក ៏កៃមុ ហ៊នុ មនិ បាន ដកព់ាកៃយ 
សុំពនៃយា រពៃលវៃលា  ណមួយ នោះ ទៃ»។   

លោកបន្ត ៖«នៅពៃល នៃះ  កៃមុហ៊នុ   
កំពុង ស្ថិត ក្នុង ការរៀបចំ សមៃប់  ការ- 
ដក់ ឯកសរ ដៃល ជាប់ ទាក់ទង នឹង 
ការ ទទួល បាន វិញ្ញា បន បតៃ ពៃលាន 
យន្តហះ សមៃប់ បៃតិបត្តិការ  ។  ខ្ញុំ 
គិតថា  នៅ ដំណក់ កាល ដំបូង  ពួកគៃ 
គៃនត់ៃ ដណំើរការ សកលៃបង នវូ គៃឿង  
បរិកា្ខារ ដៃល បំពាក់ រួច និង មាន ជើង- 
ហះ  ហើរ ជា លក្ខណៈ ជួល   មិនមៃន 
លក្ខណៈ ទៀងទាត ់នោះទៃ  ដោយសរ 
វា អាសៃ័យ លើ  ភាពធូរ សៃល នៃ ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩  និង  ទំនុកចិត្ត របស់ អ្នក ដំ- 
ណើរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ»។

ពៃលាន យន្តហះ អន្តរជាតិ  តារា- 
សគរ  មាន តម្លៃ  ៣៥០ លាន ដលុា្លារ នៅ 
សៃកុ បទមុ សគរ  កពំងុ អភវិឌៃឍ ដោយ 
កៃុម ហ៊ុន ចិន  Tianjin Union De-
velopment Group (UDG)។  
ពៃលាន  យន្តហះ មួយ នៃះមាន  សមត្ថ-
ភាព  អាច ទទលួ  យន្តហះ ចមា្ងាយ ឆ្ងាយ  
ចុះចត  រមួ មាន យន្តហះ បៃភៃទ  Boe-
ing  777 និង  បៃភៃទ យន្តហះ 

Airbus A340។  
ការ សងសង់  ពៃលាន យន្តហះ 

អន្តរជាតិ នៅ ខៃត្ត កោះកុង  មាន ដើម- 
ទុន  វិនិយោគ ៤០ លាន ដុលា្លារ  ដៃល 
ជាការ វិនិយោគ រួម គ្នា រវាង កៃុម ហ៊ុន  
របស ់លោក  ល ី យ៉ងុផាត ់ នងិ កៃមុហ៊នុ  
Bangkok Airways Plc តៃូវ បាន 
ផា្អាក ដំណើរការ រហូត ដល់ ស្ថានការណ៍  
ជំងឺ កូវីដ ធូរសៃលឡើងវិញ ។ 

លោក  ចាន់ សៃរីវុតា្ថា បាន ឱៃយ ដឹងថា 
ទោះបជីា មាន ការចាក ់វា៉ាកស់ងំ បៃឆំង  
នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩ កដ៏ោយ  ក ៏អ្នកដណំើរ 
នឹង នៅតៃ បៃុង បៃយ័ត្ន និង បារម្ភ ក្នុង 
ការ ជិះយន្ត ហះ ដៃរ។  

លោក បន្តថា ៖« វស័ិយ អាកាសចរណ៍  
មនិទាន ់កើនឡើង វញិ នោះទៃ  ដោយ- 
សរ  មាន ការបារម្ភ ជុវំញិ ការឆ្លង បណ្ដាល  
មក ពី  ការរីករាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 
ដចូ្នៃះ វានៅតៃ  មាន ភាព មនិចៃបាស ់លាស ់ 
ហើយ យើង សងៃឃឹម ថា បៃសនិ បើ ការ- 
ចាប ់ផ្ដើមការ ចាក ់វា៉ាកស់ងំ បៃឆងំ ជងំ ឺ
កូវីដ១៩  មាន បៃសិទ្ធភាព ចៃើន នឹង 
មាន ការកើន ឡើងវញិ  របស ់ឧសៃសាហ-
កម្ម មួយនៃះ ជាក់ជា  មិនខន»។

ចរាចរណ៍ នៃ អ្នក ដំណើរ  ទាំង ជាតិ 
និង អន្តរជាតិ តាម  ពៃលាន យន្តហះ 
អន្តរជាតិ ទាំង ៣ របស់ បៃទៃស កម្ពុជា   
រួម មាន  ពៃលានយន្តហះ អន្តរជាត ិ
ភ្នំពៃញ ខៃត្តសៀមរាប និង ខៃត្ត ពៃះ-
សីហនុ បាន ធា្លាក់ចុះ ៨១, ៣ ភាគរយ   
កាល ពីឆ្នាំ មុន  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩  
ខណៈ ដៃល ចរាចរណ៍ ទំនិញ  ក៏បាន 
ធា្លាក ់ចុះ ២៩,៩ ភាគរយ  ដោយ សរតៃ 
ការអាក ់ខន ដៃល បាន បណ្ដាល មកព ី
ការរកីរាល ដល ជងំកឺវូដី១៩ ។  នៃះបើ 
យោង តាម អ្នកនៅ ក្នុង ឧសៃសាហ កម្ម នៃះ។

កៃុមហ៊ុន  Cambodia Airports 
បាន រាយ ការណ ៍ថា ពៃលាន យន្តហះ 
អន្តរជាត ិទាងំ ៣ នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា 
បាន ស្វាគមន ៍ អ្នក ដណំើរ ១១,៦ លាន 
នាក់ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩  ដៃល បង្ហាញ 
ការកើនឡើង ១០, ២ភាគរយ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៨។ 

កៃមុហ៊នុ នៃះ បាន ឱៃយដងឹថា  ពៃលាន 
យន្តហះ ទាំង៣ ខងលើ  បាន បមៃើ  
ទិស ដៅរួម គ្នា ជាង  ៥៥  និង ស្វាគមន៍ 
ជើងហះ ហើរ លក្ខណៈទៀងទាត់ 
៧០០ជើង ក្នុង ១ សបា្ដាហ៍ ៕ LA 

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ  ការ ផលិត សៃ ពី ផ្លៃស្វាយ 
កៃវ រមៀត របស់ សហគមន៍ កសិកម្ម 
នៅ  ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុ ំ តៃវូ រពំងឹ នងឹ ទទលួបាន 
លទ្ធផល ល្អ ដើមៃបី ឈាន ទៅ ផលិត 
សមៃប់ ដក់ លក់ លើ ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក  
ខណៈ លទ្ធ ផល នៃ ការ សក លៃបង នឹង 
តៃូវ បង្ហាញ នៅ ដើម សបា្តាហ៍ កៃយ។ 
នៃះបើតាម បៃធាន មន្ទីរ កសិកម្ម រុកា្ខា-
បៃមាញ់ និង នៃសទ ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ។

សៃ ផលតិ ព ីផ្លៃ ស្វាយ កៃវ រមៀតនៃះ  
បាន ចាប ់ផ្តើម ផលតិ សក លៃបង លើក- 
ដំបូង កាល ពី ថ្ងៃ ទី៩ ខៃ មីនា នៅ ក្នុង 
សហគមន ៍កសកិម្ម សមគ្គ ីតបំៃរ ខៃត្ត 
តៃបូង ឃ្មុំ។ សហគមន៍ នៃះ មាន គៃួសរ 
អ្នក ដ ំស្វាយ ចនំនួ ៧០ គៃសួរ ដោយ 
មាន ផ្ទៃដ ីដ ំស្វាយកៃវ រមៀត បៃមាណ 
១២៧ ហកិតា ស្មើ នងឹ បៃមាណ ៣មុនឺ 
ដើម ដៃល អាច ផ្តល ់ទនិ្នផល ជា មធៃយម 
ក្នុង រង្វង់ ៣០ តោន ក្នុង១ឆ្នាំ។

លោក ហៃង ពិសិដ្ឋ បៃធាន មន្ទីរ 
កសកិម្ម រុកា្ខាបៃមាញ ់និង នៃសទ ខៃត្ត 
តៃបូងឃ្មុ ំបាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ី
ថ្ងៃទី ១៥ ខៃមីនា ថា នៃះ គឺ ជា គំនិត ផ្តួច- 
ផ្តើម  របស ់ថា្នាក ់ដកឹ នា ំកៃសងួ ក ៏ដចូ ជា 
មន្ទ ីរកសកិម្ម ខៃត្ត  ក្នងុ ការ រិះ រក វធិ ីសសៃ្ត 
ដើមៃប ីជយួ លើក តម្កើង តម្លៃ បន្ថៃម ទៀត 
សមៃប ់ផលតិ ផល កសកិម្ម ដៃល មាន 
ក្នុង សៃុក ក៏ ដូច ជា បៃក់ ចំណូល ដល់ 
បៃជាកសិករ ដៃល កំពុង ដំ ដុះ   ស្វាយ  
ការ បង្កើត ការ ងរ ថ្មីៗ និង ការ បៃើ វត្ថុ-
ធាតុ ដើម ក្នុង សៃុក ឱៃយ អស់ លទ្ធ ភាព ។ 
លោក បន្ត ថា ការ ផលតិ សៃ ព ីផ្លៃស្វាយ  

កៃវ រមៀត នៃះ នឹង តៃូវ បៃើ បៃស់ ពៃល 
១៤ ថ្ងៃ ប៉ុន្តៃ បនា្ទាប់ ពី ចាប់ ផ្តើម ផលិត 
សក លៃបង កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៩ ខៃ មីនា 
រហតូ មក ដល ់ពៃល នៃះ លទ្ធ ផល ដៃល 
ទទួល បាន  គឺ មាន ភាព វិជ្ជមាន គួរ ឱៃយ 
កត់  សមា្គាល់ ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «  បើ ទទលួ បាន 
លទ្ធផល ល្អ  ទាំង គុណភាព និង រស- 
ជាតិ  ខ្ញុំ នឹង ខិត ខំ ជំរុញ ការ ផលិត សៃ 
ព ីផ្លៃស្វាយ កៃវ រមៀត នៃះ ឱៃយ បាន ចៃើន 
ពៃះ នៃះ គជឺា ការ បង្កើត នវូ តម្លៃ បន្ថៃម 
១ ទៀត សមៃប់ បៃជាកសិករ ដំ ដុះ 
ស្វាយ ដៃល ពី មុន ពឹង ផ្អៃក តៃ ទៅ លើ 
ការ នាំ ចៃញ ផ្លៃស្វាយ សៃស់ និង ការ-  
កៃ ច្នៃ បន្តិច បន្តួច»។ លោក បន្ថៃម ថា 
បើ មាន ការ គំ ទៃ ចៃើន លោក នឹង ជួយ 
ជំរុញ  ឱៃយ មាន ការ ផលិត លក់ សមៃប់ 
ទីផៃសារ ក្នុង បៃទៃស ផង ដៃរ ។ 

ទោះ បីយ៉ាង ណ លោក បញ្ជាក ់ថា 
នៃះ គ ឺគៃន ់តៃ ជា ជហំាន ដបំងូប៉ណុ្ណោះ 
ដោយ លោក និង សហគមន៍ នៅ មិន 
ទាន់ បាន ពិភាកៃសា គ្នា ដើមៃបី រៀបចំ ធ្វើ 
ផៃន ការ អាជវីកម្ម កៃច្នៃ សៃ ស្វាយ នៃះ 
ឱៃយ មាន លក្ខណៈ ពាណជិ្ជ កម្ម ពៃម ទាងំ 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ បច្ចៃកទៃស កៃច្នៃ 
ស្វាយ ឱៃយ មាន លក្ខណៈ ស្តង់ដ(ការ- 
វៃចខ្ចប់)នៅ ឡើយ ទៃ។

លោក អុំ សុភា បៃធាន សហគមន៍ 
កសកិម្ម សមគ្គ ីតបំៃរ ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុ ំបាន 
និយយ ថា នៅ ពៃល រដូវ បៃមូល ផល 
ម្តងៗ ផ្លៃ ស្វាយ តៃ មាន បរិមាណ ចៃើន 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ ធា្លាក ់ចុះ ខ្លាងំ ហៃត ុនៃះ 
ទើប លោក និង ថា្នាក់ ដឹក នាំ មន្ទីរ កសិ-
កម្ម ពិភាកៃសា គ្នា ដើមៃបី រៀបចំ ឱៃយ មាន  
អ្នក ជំនាញ មក ជួយ បណ្តុះ បណ្ដាល 
បច្ចៃកទៃស ក្នងុ ការ  កៃច្នៃ ផ្លៃស្វាយ ទៅ 

ជា សៃ។  ការ ផលិត សៃ ពី ផ្លៃ ស្វាយ 
កំពុង ទទួល ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ចៃើន ពី 
បៃជាកសិករ នៅ ក្នុង សហគមន៍  កសិ-
កម្ម សមគ្គី តំបៃរ។ លោក បន្ត ថា ការ- 
ផលិត សក លៃបង លើក ដំបូង តៃូវ បាន 
ផលិត ឡើង ចំនួន ១១ ធុង( ចំណុះ 
២០ លីតៃ) ក្នុង ១ ធុង មាន ផ្លៃ ស្វាយ 
កៃវ រមៀត ចំនួន ៧,៥ គីឡូ កៃម ។ 

លោក នយិយ ថា៖ « ការ ផលតិ សៃ 
ពី ស្វាយ រយៈ ពៃល  ១ អាទិតៃយ មក នៃះ 
មាន លទ្ធផល ល្អ ចៃើន។ យើង រពំងឹ ថា  
នៅ អាទិតៃយ កៃយ(១៤ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ ពី 
ចាប ់ផ្តើម ផលតិ) សៃ ដៃល យើង ផលតិ  
នងឹ មាន គណុ ភាព ល្អ»។ លោក បន្ថៃម 
ថា៖ « គោល បណំង របស ់សហគមន ៍គ ឺ
មិន តៃឹម តៃ ផលិត សៃ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ 
ដោយ យើង ក៏ មាន បំណង ផលិត ជា 
តំណប់ ទឹក ផ្លៃ ស្វាយ និង ចាហួយ ពី 
ផ្លៃ ស្វាយ ផង ដៃរ »។ 

យោង តាម លោក ពិសិដ្ឋ បច្ចុបៃបន្ន 
ក្នងុ ខៃត្ត តៃបងូឃ្មុ ំ មាន ផ្ទៃដ ីដ ំដុះ ស្វាយ 
បៃមាណ ២ ០០០ហិកតា ដោយ ក្នុង 
១  ហកិតា ផ្តល ់ផល បៃមាណ ៣០ តោន 
ក្នុង១ឆ្នាំ។  ផ្លៃ ស្វាយ ពៃល នៃះ មាន 
តម្លៃ បៃមាណ ២០០រៀល ក្នងុ ១ គឡី-ូ 
កៃម (  បៃហៃល ឆ្នាំ មុន) ហើយ ភាគ- 
ចៃើន  តៃូវ  នាំ ចៃញ ទៅ  វៀតណម។ 

យោង តាម លោក វៃង សខុន រដ្ឋ- 
មន្តៃី កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង 
នៃសទ កម្ពជុា បាន នា ំចៃញ ផ្លៃ ស្វាយ 
សៃស ់ចនំនួ ៤៣ ៦៨០  តោន កាលព ី 
ឆ្នា ំ២០២០ ។  ចនិ ថៃ វៀតណម រសុៃសុ ី
បារាំង និងកូរ៉ៃ ខងតៃបូង គឺ ជា ទីផៃសារ ធំ 
សមៃប់  ផ្លៃ ស្វាយ  ពី កម្ពុជា ៕ LA

ព្រលានយន្តហោះតារាសាគរខ្រត្តកោះកុងតម្ល្រ$៣៥០លាន...

ការផលិតស្រពីផ្ល្រសា្វាយក្រវរមៀតកំពុងមានភាពវិជ្ជមាន

លោក ហេង ពិសិដ្ឋ(កណ្តាល) ពិនិតេយ មើល ការ ផលិត សេពី ផ្លេ ស្វាយ។ សហ ការី
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 ទសៃសនៈ ការងរ សបៃបុរសធម៌រ បស់ 
កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប គឺបាន ជះឥទ្ធិ-
ពល ដល់ គៃប់ផ្នៃក នៃ ជីវិត រស់នៅ 
ក្នុងសង្គម កម្ពុជា ។ គំនិត ផ្តួចផ្តើម នៃ 
ការទទលួខសុតៃវូ សង្គម របស ់កៃមុហ៊នុ 
(CSR) ដៃល ផ្តោតលើ បៃជាជន 
របស ់ កៃុមហ៊ុន គឺ បានធ្វើឱៃយ បៃសើរ 
ឡើង   នវូ គណុភាព នៃ ជវីតិ រសន់ៅ របស ់
សហ គម ន៍ កៃីកៃ ជួយ ដល់ បៃទៃស- 
ជាត ិ ក្នងុអឡំងុពៃល មាន គៃះមហន្ត- 
រាយ ផៃសៃងៗ និង ដោះសៃយ ការអប់រំ 
ដល់ បញ្ហា សុខភាព ជាដើម ។ 

 អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉ៃង អគ្គនាយក 
បៃធាន និងជា នាយក បៃតិបត្តិ នៃ 
កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប បាន មាន 
បៃសាសន៍ថា ៖« វា មាន សារៈសំខាន់ 
ណាស់ ក្នុងការ បៃកាន់ លើ គោល-
ការណ៍ របស់ កៃុមហ៊ុន យើង និង ដើមៃបី 
បង្ហាញ នវូ អ្វដីៃល យើង  ធ្វើ ជាពសិៃស 
នៅក្នុង គៃ ដ៏ លំបាក ។ យើង គឺជា 
អាជីវកម្ម ដៃល យក ចិត្តទុកដាក់ ខ្ពស់ 
ដល់ សហគមន៍ របស់ យើង » ។ 

 កៃុមហ៊ុន ដៃល បង្កើតឡើង នៅក្នុង 
សៃុក មួយ នៃះ បាន ចំណាយ បៃក់ 
រាប់លាន ដុលា្លារ ក្នុង រយៈពៃល ប៉ុនា្មាន 
ឆ្នាំ កន្លងមកនៃះ  ជាមួយនឹង គំនិត 
ផ្តចួផ្តើម CSR របសខ់្លនួ ដៃល តៃវូបាន 
រាប់បញ្ចូល ជា យុទ្ធសាស្តៃ អាជីវកម្ម    
ដ៏ ទូលំទូលាយ និង បាន តៃៀមខ្លួន ជា - 
សៃច ដើមៃបី ជួយ ដល់ កម្មវិធី សង្គម 
របស់លោក នាយករដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុនសៃន 
សមៃប់ គៃ លំបាក ។  

 កចិ្ចខតិខ ំបៃងឹបៃង តាមរយៈ កម្មវធិ ី
CSR របស់ កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំនៃះ គឺ ផ្តោត សំខាន់ លើ សកម្ម-
ភាព ដៃល ទាក់ទង នឹង ការផ្ទុះ ឡើង នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉ៃង 
និង លោកជំទាវ ម៉ា ចំណាន កាល- 
ពីពៃល ថ្មីៗ នៃះ  បាន បរិច្ចាគ ថវិកា 
ចំនួន៣លាន ដុលា្លារ ដើមៃបី បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំងនឹង ការផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ សមៃប់ ពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ 
២០ កុម្ភៈ ។ 

 មនុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍នៃះ អ្នកឧកញ៉ា  នងិ 
លោកជំទាវ ក៏បាន បរិច្ចាគ ថវិកា ចំនួន 
៣លាន ដុលា្លារ ផងដៃរ ដើមៃបី ជួយ 
រដា្ឋាភិបាល ក្នុង ការទិញ វា៉ាក់សំាង 
ការពារ ជំងឺ កូ វីដ ។ ការចូលរួម វិភាគ-
ទាន ហិរញ្ញវត្ថុ របស់លោក ទាំង២ 
ដើមៃបី ដោះសៃយ ការគំរាមកំហៃង នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ គឺ បានចប់ផ្តើម កាលពី 
ឆ្នាំមុន នៅពៃល លោក បាន បរិច្ចាគ 

ទឹកបៃក់ ចំនួន ៥០០ ០០០ដុលា្លារ 
នៅពៃលដៃល ជំងឺ រាតតៃបាត នៃះ តៃូវ 
បាន គៃ រាយការណ៍ ជា លើកដំបូង នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

កៃុមហ៊ុន ទូរទសៃសន៍ CBS របស់ 
កៃុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គៃុប គឺជា កៃុមហ៊ុន 
បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ឈានមខុ គៃ មយួ  នងិ 
បាន ដើរត ួយ៉ាងសខំាន ់នៅក្នងុ ការផ្តល ់
ព័ត៌មាន ដ៏ គួរ ឱៃយ ជឿទុកចិត្ត ដល់ សា-
ធារណជន អំពី ហានិភ័យ សុខ ភាព នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ គិត ចប់តាំងពី ការផ្ទុះ 
ឡើង នៃ ជំងឺ នៃះ កាល ពី ដើម ឆ្នាំមុន ។ 

 គុណ តម្លៃ នៃ ការផ្តល់ តៃលប់ ទៅឱៃយ 
សង្គម វិញ នៃះ គឺ តៃូវបាន ចក់ ឫស 
យ៉ាងជៃ នៅក្នុង កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់- 
គៃុប និង កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ ។  

 ធនាគារ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
ដៃល ជា ផ្នៃក មយួ នៃ កៃមុហ៊នុ រ៉យូ៉ាល-់ 
គៃុប ក៏បាន ចូលរួម វិភាគទាន ចំនួន 
១០មុឺន ដុលា្លារ ដល់ អ្នករត់ រុឺម៉ក កង់ ៣ 
(Tuk Tuk) ដៃល បាន បាតប់ង ់បៃក-់ 
ចំណូល រប ស់ ពួកគៃ បនា្ទាប់ពី ការផ្ទុះ 
ឡើង នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 កៃពីនៃះ វី ង ក៏បាន ចូលរួម យ៉ាង 
សកម្ម ក្នងុ សកម្មភាព សបៃបុរសធម ៌ផៃសៃង ៗ  
ដចូជា មលូនធិ ិគន្ធបបុា្ផា នងិ អង្គការ   សា្នាម- 
ញញឹម កម្ពុ ជា ដៃលជា អង្គការ កៃ រដា្ឋា- 
ភិបាល មួយ ផ្តល់ ការ វះ កាត់មាត់ ឆៃប 
 ដល់ កុមារ ដោយ ឥតគិតថ្លៃ ។  

 នៅមុន ពៃល ជំងឺ រាតតៃបាត នៃះ ផ្ទុះ 
ឡើង អ្នកឧកញ៉ា  និង លោកជំទាវ 
តៃងតៃ បរិច្ចាគ ថិ វ កា ជាបៃចំ ដល់ 

កាកបាទកៃហមកម្ពជុា ហើយ នៅ រៀង- 
រាល់ ទិវា កាកបាទកៃហម  និង អឌៃឍ ច័ន្ទ- 
កៃហម ពិភពលោក ដៃល បៃរព្វ ធ្វើ 
ឡើង  នៅ ថ្ងៃទ ី៨ ខៃឧសភា លោក ទាងំ  
២   បាន បរិ ច្ចាគ ថវិកា ចំនួន៥០ មឺុន  
ដុលា្លារ ដល់ អង្គការ ម នុសៃស ធម៌ ធំ បំផុត 
មួយ នៃះ នៅ កម្ពុជា ។ 

 ការងរ សបៃបុរសធម៌ របស់ អ្នក-
ឧកញ៉ា គតិ ម៉ៃង នងិ លោកជទំាវ ម៉ា 
ចំណាន ក៏បានផ្តល់ ដល់ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
គន្ធបុបា្ផា ផងដៃរ ។ នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ 
អ្នកឧកញ៉ា និង លោកជំទាវ បាន 
បរិច្ចាគ ដី ទំហំ  ១ ៣៧២ម៉ៃតៃការ៉ៃ 
ដៃលមាន តម្លៃ៨ លាន ដុលា្លារ ដល់ 
មូលនិធិ គន្ធបុបា្ផា កម្ពុជា ដៃល បង្កើត 
ឡើង ដោយ លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃី  

ហ៊ុន សៃន ។ 
 ជំនួយ មនុសៃសធម៌ រប ស់លោក 

ទាំង២ក៏បាន ទៅដល់ ជនរងគៃះ 
ដោយ ទឹកជំនន់ ក្នុង ខៃតុលា ឆ្នាំ 
២០២០ ផងដៃរ នៅពៃលដៃល 
លោក បាន បរចិ្ចាគ ទកឹបៃក ់២០ មុនឺ 
ដុលា្លារ ខណៈ កៃុមហ៊ុន បណា្តាញ-
ទូរស័ព្ទ ចល័ត Cellcard ដៃលជា 
កៃុមហ៊ុន មួយ ផៃសៃង ទៀត ស្ថិត 
នៅកៃម កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប 
បានផ្តល់ ជូន នូវ ការ តៃ ចៃញ និង 
ការបៃើបៃស់ ទិន្នន័យ ដោយ ឥត-
គិតថ្លៃ  សមៃប់ ជនរងគៃះ ដោយ 
ទឹកជំនន់ ក៏ដូច ជា ផ្តល់ជំនួយ ផ្នៃក 
វៃជ្ជសាស្តៃ  និង កៃុម ជួយសង្គៃះ 
ចលូរមួ ក្នងុ បៃតបិត្តកិារ ជយួសង្គៃះ 
ក្នុង គៃះមហន្តរាយធម្មជាតិ នៃះ ។ 

 ខណៈដៃល កៃុមហ៊ុន ធានារា៉ាប់រង 
Infinity Insurance របស ់កៃមុហ៊នុ 
រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប ដៃលជា កៃុមហ៊ុន ធានា - 
រា៉ាប់រង ធំជាងគៃ របស់ កម្ពុជា បាន 
សហ  ការ ជាមួយ អង្គការ Sustaina-
ble Cambodia, Komar Pikar 
Foundation និង Riverkids ដើមៃបី 
គាំទៃ  និង លើកកម្ពស់ ជីវភាព រស់ នៅ 
របស ់បៃជាជន ជាពសិៃស កមុារ មកព ី
សហគមន៍ កៃីកៃ ។ 

តាម វធិ ីនៃះ ជាមយួនងឹជងំកឺវូដី១៩ 
ផ្ទុះឡើង វា បាន បញ្ជាក់ ពី តមៃូវ ការ 
បន្ថៃម ក្នងុ ការ«ឱៃយតៃលប»់ខណៈ ការ- 
បៃងឹបៃង កាល ពពីៃលថ្មីៗ របសក់ៃមុ-
ហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់ គៃុប បាន បង្ហាញ ពីការ - 
បន្ត ការ ប្តៃជា្ញា ចិត ្តរបស ់ខ្លួន ឈាន 
មុខគៃ ជាមួយ គមៃង CSR ដ៏ ធំ- 
ទូលាយ របស ់ខ្លួន នៅ ក្នុង ការ គាំទៃ 
ដល់ ចក្ខុវិស័យ របស់ រដា្ឋា ភិបាល 
សមៃប ់ការ រីក ចមៃើន  និង ការ ច្នៃ-
បៃឌិត នៃ សង្គម ជាតិ៕  

អ្នកឧកញ៉ាគិត ម៉េង និងលោកជំទាវ ម៉ា ចំណាន តេងតេបរិចា្ចគថវិកាយ៉ាងទៀងទាត់ដល់កាកបាទកេហមកម្ពុជាដេលមាន  
សម្តេចកិត្តិពេឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសេន ជាបេធាន។ រូបថត Supplied 

 វីង បរិចា្ចគថវិកាដល់មន្ទរីពេទេយកុមារអង្គរ។ រូបថត Supplied Ezecom បុតេសម្ពន័្ធរបស់កេមុហុ៊នរូ៉យ៉ាល់គេបុ ផ្តល់មូលនិធិសបេបុរសធម៌។ 
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ប្រាក់ សាយ 

រដ្ឋាភបិាលយោធានៃបៃទៃស
មីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីល្ងាចថ្ងៃ
អាទិតៃយ បានបៃកាសចៃបាប់-
អាជ្ញាសឹក នៅក្នុងទីបៃជុំជន
ចនំនួ២របស់ទីកៃងុយ៉ាងំហ្គោន
ដៃលមនបៃជជនរស់នៅ
យ៉ាងចៃើន កៃយពីមនុសៃស
យ៉ាងតិច១៨នាក់បានស្លាប់
នៅក្នងុថ្ងៃមយួក្នងុចណំោមថ្ងៃ
ដៃលមនមនុសៃសស្លាប់ចៃើន
បំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋបៃហារ
ថ្ងៃទី១កុម្ភៈ។
អពំើហងិៃសាកាលពីថ្ងៃអាទតិៃយ

បាននាំឱៃយចំនួនមនុសៃសដៃល
តៃូវគៃសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ា
ទៃង់ទៃយធំៗចាប់តាំងពី
យោធាបានបណ្តៃញមៃដឹកនាំ
សុីវិលលោកសៃី អ៊ុងសន
ស៊ជូីចៃញពីអណំាចមកកើន-
ឡើងបៃហៃល១០០នាក់ទោះ-
បីជយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កៃុម
សកម្មជននងិកៃមុសទិ្ធិមនសុៃស
ជឿថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាច
ចៃើនជងនៃះទៅទៀត។
រដ្ឋាភបិាលយោធាបានធ្វើឱៃយ

ការរឹបអូសយកអំណាចរបស់
ខ្លួនមនភាពតៃឹមតៃូវជថ្មី
ដោយបានចោទបៃកាន់ថា
មនការបន្លំសន្លកឹឆ្នោតនៅក្នងុ

ការបោះឆ្នោតនៅខៃវិច្ឆិកា
ដៃលគណបកៃសសម្ព័ន្ធជតិ
ដើមៃបីលទ្ធិបៃជធបិតៃយៃយរបស់
លោកសៃីស៊ជូីបានឈ្នះយ៉ាង-
ភ្លូកទឹកភ្លូកដី។
កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិតៃយបៃ-

ព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយគៃប់គៃងដោយ
រដ្ឋបានបៃកាសថាទីបៃជុំជន
HlaingTharyarរបស់ទីកៃងុ
យ៉ាំងហ្គោននិងទីបៃជុំជន
Shwepyithaនៅកៃបៃរគ្នោនៃះ
នឹងតៃូវដក់នៅកៃមចៃបាប់
អាជ្ញាសឹក។
ទីកៃុងបៃជុំជនធំៗហើយ

កៃីកៃទាំងនៃះតៃូវបានគៃ
ស្គោល់ថា ជមជៃឈមណ្ឌលរោង-
ចកៃនិងជកន្លៃងដៃលមន
រោងចកៃកាត់ដៃរសម្លៀកបំ-
ពាក់ជចៃើនតាំងនៅ។
អ្នកផៃសាយព័ត៌មនម្នោក់នៅ

ទូរទសៃសន៍គៃប់គៃងដោយរដ្ឋ
បាននិយយថា៖«រដ្ឋាភិបាល
យោធាបានបៃគល់អំណាច
រដ្ឋបាលតុលការ និងចៃបាប់
អាជ្ញាសឹកទៅឱៃយមៃបញ្ជាការ
តំបន់...ដើមៃបីបំពៃញការងារ
សន្តិសុខនិងរកៃសានីតិរដ្ឋ និង
ភាពស្ងប់ស្ងាត់ឱៃយកាន់តៃមន
បៃសិទ្ធភាព»។
ទាហាននិងប៉ូលិសកាលពី

ប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍ថ្មីៗនៃះបាន

បង្កើនការបង្កៃបទៅលើកៃុម
អ្នកតវ៉ាដៃលអំពាវនាវឱៃយវិល-
តៃឡប់ទៅរកលទ្ធិបៃជធិប-
តៃយៃយឡើងវិញ ដោយបៃើ-
បៃស់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នៃកនិង
បាញ់គៃប់កៅស៊ូនងិគៃប់ពតិ
ដើមៃបីបង្កៃបការតវ៉ាបៃឆំាងរដ្ឋ-
បៃហារ។
នៅក្នុងទីបៃជុំជនHlaing

Tharyarប៉លូសិនងិទាហាន
បានប៉ះទង្គិច ដោយហិងៃសា
ដោយកៃមុអ្នកតវ៉ាបៃើដបំងនងិ
កាបំតិនងិបានរតទ់ៅរកកន្លៃង

សុវត្ថិភាព នៅកៃយរបាំងផ្លូវ
បណោ្តោះអាសន្ន។
កៃុមអ្នកតវ៉ាដៃលបៃើបៃស់

បន្ទះសង័្កសីជខៃលបានខតិ-
ខំបៃឹងបៃង ដើមៃបីជួយបាតុករ
ដៃលរងរបួសនៅពៃលកម្លាំង
សន្តិសុខបានបើកការបាញ់-
បៃហារប៉ុន្តៃគៃូពៃទៃយម្នោក់បាន
និយយថា មិនអាចជួយបាន
ទាំងអស់ទៃ។
គៃូពៃទៃយនោះបានបៃប់សរ-

ព័ត៌មនAFPថា៖«ខ្ញុំអាច
បញ្ជាក់ថាមនុសៃស១៥នាក់បាន

ស្លាប់ដោយបានបន្ថៃមថាអ្នក-
សៃីកំពុងពៃយាបាលបៃហៃល៥០
នាក់ទៀតហើយចំនួនអ្នកស្លាប់
អាចនឹងកើនឡើងថៃមទៀត»។
កៃុមឃ្លាំមើលនៃសមគម

ជំនួយដើមៃបីអ្នកទោសនយោ-
បាយបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នក-
ស្លាបក់ើនឡើងដល់១២៦នាក់
និងជង២១៥០នាក់តៃូវបាន
គៃចាប់ឃុំខ្លនួគតិតៃមឹថ្ងៃសៅរ៍
ហើយជង៣០០នាក់តៃវូបាន
គៃដោះលៃង។
បៃសិតពិសៃសUNបៃចាំ-

នៅបៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ាបាន
ថ្កោលទោសការបង្ហរូឈាមនៃះ
ដោយបានទទចូថាសហគមន៍
អន្តរជតិតៃូវតៃរួមសមគ្គីជ-
មួយបៃជជនមីយ៉ាន់ម៉ានិង
បំណងបៃថា្នោលទ្ធិបៃជធិប-
តៃយៃយរបស់ពួកគៃ»។
លោកសៃីបៃសិតពិសៃស

ChristineSchranerBur-
generបាននិយយនៅក្នុង
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ថាលោកសៃី
បានឮដំណឹងអំពីការសម្លាប់
មនុសៃសគួរឱៃយខ្លាច ការធ្វើបាប
បាតុករនិងធ្វើទារុណកម្មអ្នក-
ទោសពីការទំនាក់ទំនងនានា
នៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ា។
ទោះបីជមនការអះអាងឬ

លើកឡើងបៃបណាក៏ដោយក៏
យោធាបាននិយយថា ខ្លួន
បានឡើងកាន់អំណាចកៃយ
ពីការចោទបៃកាន់របស់ខ្លួនថា
មនការលួចបន្លំក្នុងការបោះ-
ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី៨វចិ្ឆកិាដៃល
គណបកៃសរបស់លោកសៃីអ៊ុង-
សនស៊ូជីបានឈ្នះនោះតៃូវ
បានបដិសៃធ ដោយគណៈ-
កម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត។
យោធាបានសនៃយាថានងឹរៀប-
ចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយបុ៉ន្តៃមិន-
ទាន់បានកំណត់កាលបរិច្ឆៃទ
នៅឡើយ៕

សុខ  វ្រាង ឈាង

រដ្ឋបាលបៃធានាធិបតី Joe
Bidenបាននយិយថាពកួគៃ
បានពៃយាយមធ្វើការទាក់ទង
ជមួយនឹងកូរ៉ៃខងជើងតាម
រយៈមធៃយាបាយទនំាកទ់នំងជ
ចៃើនតាំងពីខៃកុម្ភៈមកតៃមក
ដល់ពៃលនៃះកៃុងពៃយុងយ៉ាង
មិនបានធ្វើការឆ្លើយតបទៃ។
«ដើមៃបីកាត់បន្ថយហានិភ័យ

នៃភាពតានតងឹកើនឡើងយើង
បានពៃយាយមធ្វើការទាក់ទង
ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉ៃខង-
ជើងតាមរយៈមធៃយាបាយជ
ចៃើនចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណា្តោល
ខៃកុម្ភៈដៃលរួមមនទីកៃុង

ញវូយក៉[ឯកអគ្គរដ្ឋទតូករូ៉ៃខង
ជើងបៃចាំអង្គការសហបៃជ-
ជតិ]»មន្តៃីរដ្ឋបាលជន់ខ្ពស់
១រូបបានបៃប់បៃបនៃះទៅ
កាន់សរព័ត៌មនReuters
និងCNNហើយបន្តទៀតថា៖
«មកដល់ពៃលនៃះយើងមិន
ទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតប
ណាមយួពីទកីៃងុពៃយុងយ៉ាងនៅ
ឡើយទៃ។រឿងនៃះកើតឡើង
ក្នុងរយៈពៃល១ឆា្នោំដោយគ្មាន
ការសន្ទនាសកម្មជមួយ-
បៃទៃសករូ៉ៃខងជើងបើទោះបី
មនការពៃយាយមជចៃើនពី
សំណាក់សហរដ្ឋអាមៃរិក
ដើមៃបីធ្វើការទាក់ទង»។
ការបងា្ហាញអំពីការបរាជ័យ

របស់អាមៃរកិក្នងុការធ្វើទនំាក-់
ទំនងជមួយនឹងកូរ៉ៃខងជើង
បានចោទជសំណួរអំពីរបៀប
ដៃលលោកBidenនឹងដោះ-
សៃយភាពតានតឹងជមួយ
នឹងកៃុងពៃយុងយ៉ាងជុំវិញបញ្ហា
កម្មវិធីបង្កើតអាវុធនុយក្លៃអ៊ៃរ
និងមីសុីលបាលីស្ទិកចម្ងាយ
ឆា្ងាយរបស់បៃទៃសនៃះ។
កន្លងមករដ្ឋបាលBiden

មនការបៃុងបៃយ័ត្នក្នុងការ-
ពណ៌នាជសធារណៈអំពី
វិធីសស្តៃរបស់ពួកគៃចំពោះ
ករូ៉ៃខងជើងដោយនយិយថា
ខ្លនួកពំងុធ្វើការពនិតិៃយឡើងវញិ
អន្តរកៃសួងលើគោលនយោ-
បាយរបស់អាមៃរិកចំពោះ

កូរ៉ៃខងជើងបនា្ទាប់ពីមនការ
បៃជុំដៃលមិនធា្លាប់មនពីមុន
មករវងអ្នកកាន់តំណៃងមុន
របស់លោកBidenគឺលោក
Donald Trumpជមួយ
មៃដឹកនាំកូរ៉ៃខងជើងលោក
KimJong-Un។
កិច្ចបៃជុំចំនួន៣រវងលោក

TrumpនិងលោកKim
Jong-Unបានសមៃចសមទិ្ធ-
ផលតិចតួច។ការចរចាបាន
បរាជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូល
ឱៃយភាគីកូរ៉ៃខងជើងបោះបង់
កម្មវធិីអាវធុនយុក្លៃអ៊ៃរដៃលជ
ចំណ៉ាចកៅ្ដៅជមួយនឹងអាមៃរិក
និងបៃទៃសជិតខងគឺជប៉ុន
នងិករូ៉ៃខងតៃបងូខណៈអាមៃរកិ

មនិពៃមធ្វើការដកទណ្ឌកម្មលើ
កៃុងពៃយុងយ៉ាង។
គៃរពំងឹថាគោលនយោបាយ

ថ្មីចំពោះកូរ៉ៃខងជើងនឹងតៃូវ
បានបងា្ហាញជសធារណៈនៅ

ខៃមៃសខងមុខនៃះ។
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស

អាមៃរិកលោកAnthony
Blinkenបាននិយយថាអា-
មៃរិកជមួយ...តទៅទំព័រ ១២

មីយ៉ាន់ម៉ាប្រកាសច្របាប់អាជ្ញាសឹកនៅក្នងុទីប្រជំុជន២ន្រ
ទីក្រុងយ៉ាងំហ្គោនក្រយពីការតវ៉ាមនមនុស្រសស្លាប់ច្រើន

លោកJoeBiden៖កូរ៉្រខាងជើង«មិនឆ្លើយតប»នឹងការព្រយាយមទាក់ទងរបស់អាម្ររិក

បូ៉លិសឈរ ក្រាប្រាររបំាង បិ ទ ផ្លវូ បណ្តោះអាសន្ន  នៅ ក្នងុ អំឡុង  ការប ង្ក្រាប ទៅលើបាតុកម្មប្រា ឆំាង រដ្ឋប្រាហារ ។ AFP

  លោក Anthony Blinken ថ្ល្រាង ទៅកាន់បុគ្គលិកនៅក្រាសួងការបរទ្រាស។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
 អ្នកទេសចរបារំាងជាប់ពន្ធនាគារនៅអីុរ៉ង់
១រូបបេឈមនឹងការចោទបេកាន់ពីបទចារកម្ម
អ្នកទេសចរជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះBenjaminBriere

ដេលតេូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងបេទេសអុីរ៉ង់កាលពី១០ខេមុន
ឥឡវូនេះបេឈមមខុនងឹការចោទបេកាន់ពីបទ«ធ្វើចារកម្មនងិ
ឃោសនាបេឆាំងនឹងបេព័ន្ធ»នេះបើតាមមេធាវីរបស់លោក
បានបេប់សារព័ត៌មនReutersកាលពីថ្ងេចន្ទទី១៥មីនា។
លោកមេធាវីSaeidDehghanបាននិយាយថា«កាលពី

ថ្ងេអាទិតេយគាត់(Briere)តេូវបានចោទបេកាន់ពីបទចារកម្ម
និងឃោសនាបេឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋអ៊ិសា្លាមចំនួន២ករណី»។
លោកបានបន្ថេមទៀតថាកនូក្ដីរបសល់ោកគឺបេឈមនងឹការ-
ជាប់ពន្ធនាគារជាយូរឆា្នាំបើសិនតេូវតុលាការផ្ដនា្ទាទោស។
ទេសចរវ័យ៣៥ឆា្នាំរូបនេះតេូវបានអាជា្ញាធរចាប់ខ្លួនបនា្ទាប់ពី
បានបង្ហោះ្រដូននៅវាលខេសាច់កេបេរពេំដេនទួរមេនីសា្ថាន-អុីរ៉ង់។
ការបេកាសនេះ ធ្វើឡើងខណៈភាពតានតឹងរវាងអុីរ៉ង់ និង

បេទេសលោកខាងលចិកពំងុកើនឡើង។សហរដ្ឋអាមេរកិនងិ
ភាគីអឺរ៉ុបនេកិច្ចពេមពេៀងនុយក្លេអ៊េរអុីរ៉ង់ឆា្នាំ២០១៥ដេល
រមួមនបេទេសបារាងំកពំងុពេយាយាមសា្តារកចិ្ចពេមពេៀងដេល
តេូវបានបោះបង់ចោលនៅឆា្នាំ២០១៨ដោយបេធានាធិបតី
សហរដ្ឋអាមេរិកDonaldTrump៕សុខ វេងឈាង

ជើងហោះហើរតេវូបានលុបចោលខណៈ
ពេយុះខេសាច់អាកេក់បំផុតក្នងុរយៈពេលជាចេើន
ទសវតេសរ៍កំពុងកើនឡើងនៅចិន
កាលពីថ្ងេចន្ទទី១៥មីនារដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងតំបន់ជាចេើន

នៅភាគខាងជើងនេបេទេសចិនតេូវបានគេបដណ្ដប់ដោយពេយុះ-
ខេសាច់អាកេក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាចេើនទសវតេសរ៍ធ្វើឱេយមន
ការលុបចោលជើងហោះហើររាប់រយ។
មជេឈមណ្ឌលឧតុនិយមជាតិបាននិយាយថាពេយុះកាលពីថ្ងេ

ចន្ទបានកើតឡើងនៅវាលខេសាច់ហ្គបូ៊ីក្នងុតបំន់ម៉ងុហោ្គោលីខាង
ក្នុង។សាលារៀនតេូវបានគេណេនាំឱេយបិទហើយសេវាកម្ម
រថយន្តកេុងតេូវបានបន្ថេមដើមេបីកាត់បន្ថយការបេឈមរបស់
បេជាជនចំពោះសា្ថានភាពលំបាក៕សុខ វេងឈាង

ចៅកេមកាណាដាបដិសេធសំណើរបស់
បេធានផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេមុហុ៊នHuawei
កាលពីថ្ងេអាទតិេយទ១ី៤មនីាចៅកេមកាណាដាបានចេន-

ចោលសំណើរបស់បេធានផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុនHu-
awei ដេលចង់ផ្តល់សក្ខីកម្មពីនិយោជិតកេុមហ៊ុនHuawei
យកជាភ័ស្តុតាងក្នុងការតវា៉ានឹងការធ្វើបតេយាប័នទៅសហរដ្ឋ-
អាមេរិក។
បេធានផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុន Huawei លោកសេី

MengWanzhou តេូវបានចោទបេកាន់ពីបទបោកបេស់
កេុមហ៊ុនHSBCដោយផ្តល់ព័ត៌មនមិនពិតអំពីទំនាក់ទំនង
រវាងកេុមហ៊ុនHuawei និងកេុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់កេុមហ៊ុន
Skycom។ការផ្តល់ព័ត៌មនរបស់លោកសេីធ្វើឱេយធនាគារ
HSBCបេឈមនឹងការរំលោភបំពានលើទណ្ឌកម្មបេឆាំងនឹង
រដា្ឋាភិបាលTehran៕សុខ សេី លុច

អ្នកជំនាញ៖ការងាកចេញពីឧសេសាហកម្ម
កាបូនខ្ពស់អាចនំាមកនូវហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
ដល់បេទេសចិន
មន្តេីធនាគារកណា្តាលបាននិយាយថាការដកខ្លួនចេញពីឧ-

សេសាហកម្មកាបូនខ្ពស់នៅក្នុងបេទេសចិនក្នុងគោលការណ៍
កាត់បន្ថយឧស្មន័ពលុរបស់បេទេសចនិនងឹនាឱំេយមនហានភិយ័
ហិរញ្ញវត្ថុជាបេព័ន្ធ។
លោកWangXinបេធានការិយាល័យសេវជេវនៅ

ធនាគារបេជាជនចនិបាននិយាយថា៖«អាជា្ញាធរគរួតេយកចតិ្ត-
ទកុដាក់ខ្ពស់ចពំោះការផ្លាសប់្តរូសមមតេម៉ាកេ-ូអានុភាពនងិ
ធ្វើការវាយតម្លេហានិភ័យឱេយតេឹមតេូវ និងការធ្វើតេស្តលើ
ផលប៉ះពាល់នេបេព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឱេយកាន់តេទូលំទូលាយជាង
នេះ»៕សៅ  សម្ភសេស
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សៅ  សម្ភសេស 

វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដេលបាន
បង្កើតឡើងដោយកេុមហ៊ុន
អង់គ្លេសនិងស៊ុយអេតឈ្មោះ
ថាAstraZenecaនិងសាកល-
វិទេយាល័យOxfordឥឡូវនេះ
តេូវបានផ្អាកនៅក្នុងបេទេស
មួយចំនួននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប
និងអាសុីបនា្ទាប់ពីមនរបាយ-
ការណ៍ស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នេ
វា៉ាកស់ាងំដេលធ្វើឱេយមនឈាម
កកនៅក្នុងសរសេឈាម។
កាលពថី្ងេសកុេកន្លងទៅបេ-

ទេសថេ បានកា្លាយជាបេទេស
អាសុីដបំងូគេដេលបញេឈប់ការ-
បេើបេស់វា៉ាក់សាំងនេះដោយ
សម្ដេងក្ដីបារម្ភពីផលប៉ះពាល់
នេវា៉ាក់សាំងនេះ។ចំណាត់ការ
នេះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីបេទេស
ដាណឺម៉ាកបេកាសផ្អាកចាក់
វា៉ាក់សាំងនេះ រយៈពេល២
សបា្តាហ៍កេយមនរបាយ-
ការណ៍ អំពីករណីកកឈាម
នៅសរសេនិងករណីសា្លាប់
ចំនួន១ករណីផងដេរ។
កេយមកទៀតនៅក្នុង

យុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សំាងរបស់
អឺរ៉ុបបេទេសចំនួន៧ ផេសេង-
ទៀតក៏បានបញេឈប់ការបេើ-
បេស់វា៉ាក់សំាងAstraZene-
caចេញពីOxfordរមួមនដចូ-
ជាបេទេសន័រវេសអាយឡេន
ប៊ុលហា្គោរីលុចសំបួអេស្តូនៀ-
លីទុយអានីនិងឡាតវីជាដើម។
ទន្ទឹមនឹងនេះដេរ បេទេស

អូទេីសនិងអុីតាលី បេកាស
ឈប់បេើវា៉ាកស់ាងំជាចេើនដសូ
ជាវិធានការបង្ការជាមុន។
ដោយឡេក រដា្ឋាភិបាលហូ-

ឡង់ កាលពីថ្ងេអាទិតេយ កន្លង
ទៅក៏បានបេកាសថាបេទេស
នេះនឹងពនេយារពេលបេើបេស់

វា៉ាក់សំាងAstraZenecaរហូត
ដល់យា៉ាងហោចណាស់ក៏ថ្ងេទី
២៩ខេមីនា ដេរដើមេបីជាការ-
បេុងបេយ័ត្ន។
ទោះជាយា៉ាងណាក្ដីបេទេស

មួយចំនួនផេសេងទៀតបានអះ-
អាងថាមនិមនផលប៉ះពាលព់ី
វា៉ាក់សាំងនេះទេហើយក៏បន្ត
យុទ្ធនាការវា៉ាក់សំាងខ្លួនតាម
ធម្មតា។
ភា្នាក់ងរថា្នាំពេទេយអឺរ៉ុបបាន

សង្កត់ធ្ងន់កាលពថី្ងេពេហសេបតិ៍
ថាគា្មោនការបង្ហោញណាមួយ
ដេលថា វា៉ាក់សំាងនេះបង្កឱេយ
មនការកកឈាមនោះទេ។
បេភពដដេល បានបន្ថេមថា
បើទោះជាបេទេសមួយចំនួន
ពនេយារពេលនេការបេើបេស់
វា៉ាកសំាងនេះក្ដីតេយុទ្ធនាការចាក់
វា៉ាក់សំាងនៅតេបន្តដដេលហើយ
ការសុើបអង្កេតទាក់ទនិនងឹករ-
ណីនេះនៅតេបន្តដូចធម្មតា។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថា បើគិត

តេមឹថ្ងេពធុសបា្ដាហម៍នុបេជា-
ជនបេមណ ៥លាននាក់នៅ
អរឺ៉បុដេលទទលួបានវា៉ាកស់ាំង
AstraZenecaរបស់Oxford
ដោយក្នងុនោះមនគេរកឃើញ
ថាបេមណ៣០ករណី«ពេឹត្តិ-
ការណ៍កកឈាមនៅសរសេ»

សំដៅលើគេប់ឈាមតូចៗ
ដេលផ្គុគំា្នានៅក្នងុសរសេឈាម
និងរារាំងមិនឱេយឈាមហូរនៅ
តាមសរសេ។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍របស់

កេុមហ៊ុន AstraZeneca
ដេលបានចេញផេសាយកាលពី
ថ្ងេចន្ទសបា្ដាហ៍នេះបានឱេយដងឹ
ថាអតេនេការស្ទះសរសេ-
ឈាមវ៉េនជេនិងការស្ទះ
សរសេឈាមនៅសួត ដេល
កើតឡើងលើអ្នកទទួលបាន
វា៉ាក់សាំងរាប់លាននាក់នោះ
«មនអតេទាបជាងចំនួនបេ-
ជាជនទូទៅដេលគេពេយាករថា
អាចកើតជំងឺនេះពីធម្មជាតិ
ទៀតដចូគា្នានេះដេរអតេនេះក៏
មនចំនួនតិចជាងវា៉ាក់សំាង
កវូដីដេលមនអាជា្ញាបណ័្ណផេសេង
ទៀតផងដេរ»។
បេធានផ្នេកវេជ្ជសាសេ្តរបស់

AstraZenecaលោកសេីAnn
Taylor បានមនបេសាសន៍
ថា៖«ដោយសារតេវរីសុនេជងំឺ
កូវីដ ទើបធ្វើឱេយមនុសេសម្នាដាក់
សម្ពាធមកលើករណីបុគ្គល
នីមួយៗដេលទទួលបានវា៉ាក់-
សំាងយើងខណៈករណីនេះ
អាចកើតឡើងពីធម្មជាតិក៏មន
ប៉ុន្តេពួកយើងប្ដេជា្ញាអនុវត្តតាម

ស្តង់ដានេការតេតួពិនិតេយសុវត្ថ-ិ
ភាពវា៉ាកស់ាងំដេលមនអាជា្ញា-
ប័ណ្ណដើមេបីធ្វើរបាយការណ៍ស្ដី-
អពំីករណីទាងំនេះដោយធានា
សុវត្ថភិាពដល់សាធារណជន»។
លោកសេីបានបន្ថេមថាទាក-់

ទនិនងឹគណុភាពមនិមនទនិ្ន-
ន័យណាដេលបង្ហោញថាវា៉ាក់-
សាំង ដេលបានបេើបេស់រួច
នៅទូទាំងអឺរ៉ុបឬនៅលើពិភព-
លោកមនបញ្ហោនោះឡើយ។
ការធ្វើតេស្តបន្ថេមទៀតកំពុង
តេធ្វើឡើងដោយគិតតេឹមថ្ងេ
ចន្ទនេះគា្មោនទិន្នន័យណាមួយ
បង្ហោញថាវា៉ាក់សាំងនេះបង្កឱេយ
មនឈាមកកនៅសរសេឡើយ។
សាស្តាេចារេយឯកទេសខាង

សុខភាពសាធារណៈមកពី
សាកលវិទេយាល័យQueens-
landUniversityofTech-
nologyលោកGerardFit-
zgerald បាននិយាយថា
បណា្តាបេទេសដេលបាន
បញេឈប់ការចាក់វា៉ាក់សំាងAs-
traZeneca «បានអនុវត្ត
យា៉ាងបេងុបេយត័្ន»។ប៉នុ្តេវាជា
ការសំខាន់ដេលតេូវចងចាំថា
ការកកឈាមគឺជារឿងធម្មតា
ហើយក៏អាចកើតឡើងមុន
ពេលចាក់វា៉ាក់សំាងទៀតនោះ។
លោកបានបន្តថា៖«បើយោង-

តាមមជេឈមណ្ឌលតេតួពិនិតេយ
និងបង្ការជំងឺនៅអាមេរិកមនុសេស
បេមណពី៦០ទៅ១០០០០០
នាក់សា្លាប់ដោយសារការកក-
ឈាមនៅសួតក្នុង១ឆា្នាំ។
ករណីនេះកើតឡើងចេើនជាង
គេចំពោះមនុសេសចាស់និងអ្នក
ដេលមនជំងឺរា៉ាំរ៉េដេលជា
បេភេទគោលដៅយុទ្ធនាការ
ចាក់វា៉ាក់សាំងដូសដំបូង។
អ៊ចីងឹយើងក៏តេវូពចិារណាលើ
ករណីនេះផងដេរ»៕

តពីទំព័រ ១១...នឹងសម្ព័ន្ធ-
មិត្តអាចដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថេម
លើកូរ៉េខាងជើងដើមេបីសម្ពាធ
ឱេយបោះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយ-
ក្លេអ៊េរ។តេរហតូមកដល់ពេល
នេះទណ្ឌកម្មបានបរាជ័យក្នុង
ការជរំញុឱេយលោកKimJong-
Unបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊េរ។
ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការ

ឃោសនាបោះឆ្នាតលោក
Bidenបាននយិាយថាលោក
KimJong-Unជា«ជនខលិ-
ខូច»ហើយបាននិយាយថា

នឹងជួបជាមួយលុះតេតេមន
«លក្ខខណ្ឌថានឹងយល់ពេម
បន្ថយសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊េរ»។
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបាន

បន្តសង្កត់ធ្ងន់លើសមត្ថភាព
យោធារបស់បេទេសខ្លនួដោយ
អះអាងពីការអភិវឌេឍមីសុីល
រយៈចម្ងាយឆា្ងាយកេបាលគេប-់
នុយក្លេអ៊េរទំហំធំ ផ្កាយរណប
ចារកម្ម និងនាវាមុជទឹកដើរ
ដោយថាមពលនុយក្លេអ៊េរ
ខណៈទាមទារឱេយអាមេរកិបោះ-
បង់ចោល «គោលនយោ-

បាយអរិភាព»របស់ពួកគេ។
យា៉ាងណាមិញការបង្ហោញ

នេះធ្វើឡើងខណៈលោកBlin-
kenនងឹរដ្ឋមន្តេីកេសងួការពារ-
ជាតិអាមេរិកលោក Lloyd
Austinនឹងធ្វើទសេសនកិច្ចទៅ
កាន់បេទេសជប៉ុននិងកូរ៉េ-
ខាងតេបងូនៅសបា្ដាហ៍នេះដោយ
គេរំពឹងថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊េរ
កូរ៉េខាងជើងនឹងកា្លាយជា
បេធានបទយា៉ាងសំខាន់មួយ
ក្នុងទសេសនកិច្ចនេះ។
លោកBlinkenនឹងជួបជា-

មួយនឹងមន្តេីការទូតជាន់ខ្ពស់
របស់ចិននៅពេលដេលលោក

តេឡប់មកវិញ។ រដ្ឋបាល
Trumpបានចោទបេកាន់
បេទេសចិនថាមិនបានអនុវត្ត
ទណ្ឌកម្មបេឆាំងនឹងកូរ៉េខាង-
ជើងទេ។របាយការណ៍សម្ងាត់
របស់អង្គការសហបេជាជាតិ
កូរ៉េខាងជើងបានរកេសានិង
អភិវឌេឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊េរ និង
មីសុីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួន
ពេញ១ឆា្នាំ២០២០ក្នុងការ-
រំលោភលើទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ
ដោយជួយផ្តល់ថវិកាដល់កម្ម-
វិធីទាំងនេះជាមួយនឹងទេពេយ
លួចតាមអុីនធឺណិត ចំនួន
៣០០លានដុលា្លារ៕

ដប វ៉ាក់សំាង កូវ  ីដ ១៩  AstraZenecaនៅក្នងុ  ឱសថសា្ថាន មួយនៅកេងុប៉ារីស។AFP

បេទេសមួយចំនួនជំុវិញពិភពលោកផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សំាង
AstraZenecaដោយបារម្ភពីបញ្ហាឈាមកកនៅសរសេ

លោកJoeBiden...
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ក្រុងម៉ូស្គូ : អ្នក គាំទ្រ ភាពយន្ដ អវកាស 
Star Wars នៅ រុស្រសី៊ បាន ផលិត យាន 
អវកាស ចម្លង ពី វគ្គ «The Mandalori-
an» និង ដំឡើង វា នៅ ក្ន៊ង ឧទ្រយាន   ស្ថិត ក្ន៊ង 
ទីក្រុង ដ៏ត្រជាក់ បំផុត មួយ ។ 

គរំ ូយាន  Razor Crest ជា យាន ចម្របាងំ 
ប្រើ ដោយ អ្នក ប្រមាញ់ ដ៏អាថ៌កំបាំង ក្ន៊ង 
ភាពយន្ដ ភាគ ទរូទស្រសន ៍ បណំង លកុ លយុ 
ទីឋាន ក្រ កាឡាក់សីុ  ដ្រល បច្ចប៊្របន្ន ស្ថតិ 
នៅ ជម្រល ភ្ន ំក្រល ដោយ ព្រលឹ ទឹកកក ឯ 
ភាគ ខាង កើត ទីក្រងុ យា៉ាគុតស៍ ន្រ សីុប្ររី។ 

អាយា៉ាល់ ហ្វីយ៉ូដូរ៉ូវ អាយុ ២៨ឆ្នាំ  ប្រប់ 
AFP ថា ៖ « យាន កូពី ន្រះ មាន ទម្ងន់ ជាង 

១  តោន ។ ខ្ញ៊ំ  និង ក្រុមការងារ   ចំណាយ  
ព្រល កសាង  ៣ ខ្រ »។ 

យាន វិទ្រយា សាស្ដ្រ  ដ្រល មាន កម្ពស់ ៤ 
ម៉្រត្រ ត្រវូបាន ផលតិ ឡើង ព ីកា្ដា រក្រប ដ្រក 
និង អ្រប៉ុង ។ ក្រុម ការងារ ថ្រម ទាំង បាន 
រចនា បរិវ្រណ ផ្ទ្រ ក្ន៊ង ហើយ យាន អវកាស 
ន្រះ ក៏ មាន ធ្នាក់ ជើង  និង កៅអី សម្រប់ 
តអួង្គ សត្វចម្ល្រក Baby Yoda ដ្រល តឯួក 
Din Djarin មាន ទំនាក់ទំនង ស្អិត ល្មួត ។ 

ហ្វយី៉ដូរូ៉វូ   នយិាយ ថា លោក  នងិ មតិ្ដភក្ដ ិ
មាន ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ដ្រល បា នឃើញ យាន 
អវកាស ត្រវូបាន កម្ទ្រច ក្នង៊ រដវូកាល ទ២ី ន្រ  
សាច់រឿង ន្រះ ។ 

លោក ថា ៖ « យើង ទទួល បាន ការ លើក- 
ទកឹ  ចិត្ដ ច្រើន ជំុវិញ ការ កសាង យាន ន្រះ ។ មិន 
ដឹង ថា តើ យើង   ជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ភាពយន្ដ ភាគ 
នោះ និង អាច ផលិតវាឡើងវិញ ឬទ្រ »។ 

លោក   ថា គម្រង ន្រះ ចាយ លុយ អស់  
១០  ២០០ ដលុ្លារ ។ ដបំងូ  លោក  ប្រើ ប្រក ់
សន្រសំ  បនា្ទាប់ មក លក់ ឡាន រួច សុំ ជំនួយ ពី 
ពលរដ្ឋ រុស្រស៊ី និង ក្រុមហ៊ុន ផ្រស្រង ៗ  ។ 

ឈរ ក្រប្ររ យាន អវកាស  លោក  បានបន្ដ 
ថា ៖ « ន្រះជា យាន អវកាស ក្នង៊ ភាពយន្ដ ត្រ 
១ គត់ ក្ន៊ង លោក »។

យាន ចម្លង   កា្លាយ ជា គោលដៅ ទាកទ់ាញ  
សម្រប់ អ្នក ស្រកុ និង  ទ្រសចរ  ៕ AFP/HR

ប៉ាន់រិទ្ធា

ក្រុងខ្រមរភូមិន្ទៈទីបំផុត  
ចំណ្រះ  ផ្ន្រក  សិល្របៈ ន្រ ឧប-  
ករណ៍ ភ្ល្រង បុរាណ   របស់ បុរស    
អាយ ុ៨៦  ឆ្នា ំ ជា ជន ជាត  ិភាគ-  
តចិ  «ជង»   កពំងុត្រ រសន់ៅ  ក្នង៊  
តំបន់   សហគមន៍ អារ៉្រង   និងជា 
មា្ចាស់  ដើម ភ្ល្រង « ភ្លយ » នោះ-  
ត្រវូ បានខាង អង្គការ សលិ្របៈ ខ្ម្ររ     
អមតៈ (CLA)សម្រច បង្កើត  
មលូនធិ  ិ មយួ ដើម្របី ធ្វើ ការ ស្រវជ្រវ 
ចងក្រងឯកសារ ពីរបៀប បង្កើត  
ប្រគំ និង បង្រៀន  សម្រប ់ អ្នក-    
ជំនាន់  ក្រយៗ  ដ្របិត ត្រ ឧប -  
ករណ ៍ន្រះ  ជិត អស់ ធនធន  អ្នក- 
ច្រះ ធ្វើ និង ផ្ល៊ំ ទៅ ហើយ។ 

  ន្រះ  បើ តាម ការ សម្ត្រង   ពី ក្តី- 
បារម ្ភ  របស់ អ្នក ស្រី ថន សីមា៉ា  
ជា   ប្រធន គ្រប់គ្រង ផលិតកម្ម - 
វិធី និង   សហសា្ថាបនិក ន្រ ក្រុម - 
រថ យន្ត តន្ត្រី ទិព្វ ខ្ម្ររ   បញ្ជាក់   
ប្រប់ តាម រយៈ វីដ្រអូ បង្ហោះ-   
តាម គ្រហ ទំព័រ  ក្រុម រថយន្ត  
តន្ត្រី ទិព្វ ខ្ម្ររ នាព្រល ថ្មីៗន្រះ ។ 

អ្នក ស្រី ថន សីមា៉ា ប្រធន 

គ្រប់ គ្រង កម្ម វិធី  និង ជាសហ - 
សា ្ថា ប និក   ន្រ  ក្រុម រថយន្ត តន្រ្តី - 
ទិព្វ  ខ្ម្ររ  ឱ្រយ ដឹង ថា៖ «ភ្លយគឺជា  
ឧបករណ៍ ភ្ល្រង  កម្រ  ធ្វើ ឡើង ពី 
ឫស្រស ីនងិ  ឃ្លាក។  បច្ចប៊្របន ្នអ្នក- 
ដ្រលអាចផ្ល៊ំ  និង ធ្វើ ឧប ករណ៍ 
ន្រះ  បាន គឺមិនមាន ច្រើន នោះ 
ទ្រ ។ លោកតា ដួង ញឹក មាន-  
អាយុ ៨៦ឆ្នាំ ជន ជាតិ «ជង»  
ជា    ព្រទឹា្ធា ចារ្រយ  ត្រ១របូ  ដ្រល អាច  
ធ្វើ  និងផ្ល៊ំឧបករណ៍ ន្រះ បាន ។ 
ព្រលន្រះ  សុខ  ភាព  លោកតា 
ក៏កាន់ ត្រ ទ្រុឌ ទ្រម  ដូច្ន្រះ  
ហើយ  យើងកំពុង បង្កើត   យុទ្ធ-
នាការ  ដើម្របស្វ្រងរកមូល និធិ 
ដើម្របី ធ្វើ ការ ស្រវ ជ្រវ   ចង  ក្រង  
ឯកសារ អំពីរបៀប បង្កើត  ប្រគំ 
នងិ បង្រៀន ឧបករណ ៍ភ្ល្រង  ភ្លយ  
សម្រប់ ម នុស្រសជំនាន់  ក្រយ 
មុន ព្រល ដ្រល លោក តា  មិន 
អាច បន្ក ការ បង្រៀន  តទៅទៀត 
បាន» ។

អ្នក ស្រី ថន សីមា៉ា បានបន្ត 
ថា៖ « អ្នក ទាងំអស ់អាចចលូរមួ 
គាំទ្រ កិច្ច ការស្រវជ្រវន្រះ  
បាន ដោយ អាចផ្តល់ ជា មូល- 

និធិ  តាម  រយៈ  គ្រហ  ទំព័រន្រះ 
ផ្ទាល់  https://www.go-
fundme.com/f/arns-fun-
draiser-for-the-phloy   
ឬតាម គណ នីធនា គារ   អ្រ សុី - 
លីដា  មាន ឈ្មោះ Cambo-
dian Living Arts  ល្រខ   
គណនី  3437-20-714871-
1-1 និង គណ នីធនាគារ ABA 
ឈ្មោះ Cambodian Living 
Arts ល្រខ គណនី 000 319 
050។យើង    សូមថ្ល្រង អំណរ- 
គណុយា៉ាង  ជ្រលជ្រ  សម្រប ់
ការ      ឧប ត្ថម្ភ គាំទ្រ  ដើម្រប ី ចូល រួម-  
ចំណ្រក ក្ន៊ងការ ការពារ  ពីការ  - 
បាត ់   បង់  ឧបករណ៍ មួយ ន្រះ»។

ដោយសារ ត្រ  មើល ឃើញ  ពី 
កតា្តា   ប្រឈម ទៅ ថ្ង្រ មុខ  ចំពោះ 
ឧប  ករណ៍  ភ្ល្រង   «ភ្លយ» ដ្រល 
មាន   ត្រ ១ កន្ល្រង  គត ់នងិ មាន ត្រ 
លោក តា ដងួ ញកឹ វយ័  ៨៦ ឆ្នា ំ
ត្រ មា្នាក់ គត់   នៅ ច្រះ ល្រង នៅ 
ប្រទ្រស កម្ពជ៊ា   គ ឺស្ថតិ    នៅ តបំន ់
សហគមន ៍អារ៉្រង   ឃុ ំ នងិ   ស្រកុ  
ថ្មបាំង  ខ្រត្ត   កោះកុង  ទើប  ក្រុម    
រថយន្ត  តន្ត្រី ទិព្វ ខ្ម្ររ អង្គ ការ    
សិល្របៈ ខ្ម្ររ អមតៈ ក៏  ដូចជា 
សា្ថាន ទូត អាម្ររិក  ប្រចាំ នៅ  
កម្ព៊ជា   បាន រៀបចំ  ចង ក្រង ជា  
សៀវ ភៅ ស្តពី ីឧបករណ ៍ន្រះ ទកុ 
ផង  ដ្ររ ។  កតា្តា    ប្រឈម ខា្លាំង-  
នាព្រល   ន្រះ  សម្រប់ មរតក 

លោក ដួង ញឹក ដ្រល បច្ច៊ប្របន្ន 
មាន  វ័យ ៨៦ ឆ្នាំ    ហើយមាន   
ការ  ចងចាំ ចុះ ខ្រសោយ កមា្លាំង-   
ពលំ ក្ន៊ង  ការ ផ្ល៊ំ ឧប ករណ៍ ភ្ល្រង  
ន្រះ  ក៏ កាន់  ត្រ ពិបាក ខណៈ ឯ-  
បទ  ច ម្រៀង    សម្រប ់ ច្រៀង ជា- 
មយួ   ឧបក រណ  ៍នោះ ទៀត សោត    
ក៏  មាន  តិចតួច  គឺ មាន ត្រ ចំនួន  
៣ បទ ប៉ុណ្ណោះ ។  

អ្នក  ស្រី ថន សីមា៉ា   បញ្ជាក ់ 
ក្រយពី   បាន ទៅ ជួប លោក-   
តាកាល ពី ថ្ង្រ ទី២១ ខ្រមករា 
ឆ្នាំ២០២១ ដើម្របី រក វិធី សាស្រ្ត  
បន្ថ្រម    ស្រវ ជ្រវ នងិ ចង ក្រង ព ី 
ឧប ករណ៍  ន្រះ ថា ៖ « លោក តា 
ដួង ញឹក គឺ ជា គ្រូ ឧបករណ៍-   

ភ្ល្រង   « ភ្លយ» នៅ តំបន់  អា រ៉្រង -  
វ័យ ៨៦ឆ្នាំ ហើយ ។ អរគុណ 
ដ្រល លោកតា នៅ រក្រសោ បង្រៀន  
សិស្រស    ដើម្រប ីបន្ត វ្រន ឧប ករណ ៍ - 
ន្រះ។   ព្រល ល្រងក៏    អាច   មាន 
ឧប ករណ៍ ភ្ល្រង  ផ្រស្រង  ប្រគំ ជា - 
មយួ  ដ្ររ  គ ឺមាន ចាបុដីង   វ្រង នងិ 
បុី ល្រង  អម  ហើយ   ក៏   មាន   អ្នក  - 
ច្រៀង     ដ្ររ។  មក លើក ន្រះ  យើង  
ក ៏ មាន ស្រ្ត ីជា   អ្នក ស្រវជ្រ វ នងិ 
សរ  ស្ររ   អក្រសរ ភ្ល្រង ដ្ររ  គ ឺប្អនូ ស្រ ី 
វា៉ា   បុបា្ផារី ចូល  រួម  ដើម្របី កត់ត្រ    
អក្រសរ  ភ្ល្រង   ក្ន៊ង ដំណាក់ កាល - 
កំពុង  ត្រ ប្រម្រ ប្រមូល ចងក្រង 
ឯកសារ  រៀបច ំជា   សៀវភៅ  ភ្ល្រង  
ឧបករណ៍ ភ្លយ » ៕ 

ទ្រសចរក្នងុស្រកុថតរូបជាមួយតួអង្គនិងយានអវកាសStarWars។AFP

អ្នកស្រីថនសីម៉ានិងក្រមុសិស្រសច្រះល្រងឧបករណ៍ភ្លយ។រូប សហ ការី

លោកតាដួងញឹកបច្ចបុ្របន្នមនអាយុ៨៦ឆ្នាំដ្រលជាធនធានច្រះបង្កើតនិងផ្លុំឧបករណ៍ភ្ល្រងភ្លយត្រ១គត់នៅតំបន់អារ៉្រង។រូបថត សហ ការី

អ្នកគាំទ្រStarWarsផលិតយានអវកាសដ៏ទាក់ទាញនៅតំបន់ស៊ីប្ររី

អង្គការCLAបង្កើតមូលនិធិចងក្រងឧបករណ៍ភ្ល្រងភ្លយ



ហុង រស្មី 

 ភ្នំពេញ : ភាពយន្ដ ខ្នាត ខ្លី 
រឿង «ទូទឹកកក វេទមន្ដ  » ឬ 
(Refrigerate After Open-
ing) រយៈ ពេល ៦ នាទី  ដេល 
ដឹក នាំ និង និពន្ធ ដោយ ផលិត-
ករ  កូន កាត់ ខ្មេរ - អាមេរិកកំាង បាន 
ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ជមេើស មហាជន 
នៅ សាកលវិទេយាល័យ  កាលី-
ហ្វ័រនីញ៉ា ខង តេបូង (USC)  
ជា សាលា បងេៀន ភាពយន្ដ 
កំពូល មួយ ក្នុង លោក ។ 

ភាពយន្ដ ខ្នាត ខ្លី រៀប រាប់ អំពី 
បរុស  ម្នាក ់ដេល ជបួ បទពសិោធ 
លបំាក ក្នងុ ជវីតិ  នងិ  បាន ស្វេង- 
រក ដណំោះ សេយ ក្នងុ ការ ផ្លាស-់ 
ប្ដូរ ជីវិត តាម រយៈ ទូទឹកកក ១ 
គេឿង ។ 

ពីអ្វីដេល បុគ្គល ម្នាក់ ៗ  រមេង 
ជបួ បេទះ ក្នងុ ឆាក ជវីតិ «  ទទូកឹ- 
កក វេទមន្ដ   » គឺជា ដំណោះ-
សេយ មួយ ។ វាជា ដំណោះ- 
សេយ  នូវ អ្វីដេល លោក ខេវីន 
អ៊ុង បាន ជួប បេទះចំពោះ ខ្លួន- 
ឯង ក៏ ដូចជា  មនុសេស ជា ចេើន 
ទៀត  ដេល លោក បាន ដឹង ។ 

លោក ខេវីន ដេល គេួសារ  
លោក ជា ជន ភៀស ខ្លួន រត់ គេច 
ពី សម័យ សង្គេម ខ្មេរកេហម 
បាន និយាយ ថា ៖« មនុសេស ជា- 
ចេើន អត ់មន របស ់សល ់ចោល 
រៀង រាល ់ថ្ងេនោះទេ ។ វា ជា សទិ្ធ ិ
បគុ្គល  ដេល ពកួគេ អាច ធ្វើ បេប 
នោះ  បាន ។ ប៉ុន្ដេ ចុះ បើ វេទមន្ដ 
ពិ ត ជា មន លោក អ្នក អាច 
ផ្លាស់  ប្ដូរ បញ្ហា នេះ បាន ឬទេ? 
ចុះ  តើ វា យា៉ាង ដចូម្ដេច បើ លោក 
អ្នក តេវូ បាន ផ្ដល ់ឧបករណ ៍មយួ 

ដើមេបី ផ្លាស់ ប្ដូរ ជីវិត?»។ 
រីច សម្ដេង ដោយ លោក តូនី 

ស៊ូរីយា៉ាណូ អាយុ ខ្ទង់  ៣០ ឆា្នាំ 
ដេល តេូវបាន ផ្ដល់ ឱកាស ជីវិត 
ថ្មី កេយ ទទួល បាន ទូទឹកកក 
វេទមន្ដ មួយ ។ ប៉ុន្ដេ អ្វី ដេល គួរ 
ឱេយ ពចិារណា នោះ គ ឺដោយសារ 
ទូទឹកកក ផ្ដល់ ជា តមេុយ ឱេយ 
លោក វា មនិ បង្ខ ំរបូ លោក ឱេយ ធ្វើ 
អ្វី មួយ ឡើយ ។ 

លោក ខេវីន អ៊ុង បាន បេប់ 
ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា ៖ «ទទូកឹកក នេះ 
ជា វត្ថ ុវេទមន្ដ  នងិ ផ្ដល ់ឱេយ រចី នវូ 
អ្វី ៗ  គេប់ យា៉ាង ដេល អាច ជួយ 
ឱេយ បុរស រូប នេះ នូវ ការ ផ្លាស់ ប្ដរូ 
ជីវិត  តេ វា សមេចតេលើ រូប 
លោក ផ្ទាល់ ។ របស់ របរ ពី ទូ-
ទឹកកក នោះ មិន មេន ជា វត្ថ ុវេទ- 
មន្ដ នោះទេ »។ 

គំនិត នេការ ផលិត ភាពយន្ដ 
ខ្នាត ខ្លី នេះកើត ឡើង ក្នុង ពេល 
សិកេសា សរសេរ សំណេរ និពន្ធ នៅ 
USC ជាទីដេល លោក ខេវីន 
កំពុង តេបញ្ចប់ ថា្នាក់ បរិញ្ញាបតេ 
ជាន់ ខ្ពស់ វិចិតេ សិលេបៈ នៅ ក្នុង 
វិស័យ ភាពយន្ដ និង ផលិត- 
កម្មវិធី  ទូរទសេសន៍ ។ 

លោក បាន បន្ដថា ៖ « ខ្ញុំ ចង់ 
បង្ហាញ អំពី ដំណើរ រឿង ដេល 
បញ្ចូល   ទាំង សាច់រឿង បេឌិត 
ក្នុង សភាព ពិត  តេ ខ្ញុំ ក៏ មិន ចង់ 
ធ្វើ ឱេយ មន ភាព អសា្ចារេយ ហួស- 
ហេតុ ពេក នោះ ដេរ ។ ខ្ញុំ ចង់ 
ផលិត រឿង ដេល ទាក់ ទង នឹង 
ជីវិត  បេចាំថ្ងេរបស់ យើង ។   នេះ 
ជា មូល ហេតុ ដេល ខ្ញុំ បេើ បេស់ 
សម្ភារ ផ្ទះ បាយ សាមញ្ញ  ជា តួ- 
អង្គ សំខន់ មួយ ។ វាគឺ ជា អ្វី 
ដេល យើង មន នៅ គេប់ ផ្ទះ 

ហើយ  ជា អ្វី ដេល យើង មិន សូវ 
គិត គូរ ពីវា »។ 

លោក ខេវីន  ដេល  បេសូត 
នៅ  រដ្ឋ កាលហី័្វរនញី៉ា សហរដ្ឋ- 
អាមេរិក ខណៈ ម្ដាយ ជា អ្នក- 
ខេត្ដ បាត់ដំបង និង ឪពុក មកពី 
កំពង់ចាម ស្ថិត នៅក្នុង និសេសិត 
បញ្ចប់ការសិកេសា ម្នាក់ ចំណោម 
និសេសិត តិច តួច ដេលតេូវ បាន 
ជេើស រីស ចូល រៀន កម្មវិធី 
បណ្ដុះ បណា្ដាល  Star Trek 
Command Training Pro-
gramme ឆា្នាំ ២០២០  ជា វគ្គ- 
សិកេសា ផ្ដល់ ជំនាញ ដល់ និសេសិត 
ទើប បញ្ចប់ ការ សិកេសា ។ 

Refrigerate After Open-

ing តេូវបាន ដាក់ បញ្ចាំង នៅ 
មហោសេព ភាពយន្ដ នេ សម-
គមអតីត និសេសិត មក ពីតំបន់ 
អាសុី បា៉ាសុីហ្វិក  បេចាំ នៅ ក្នុង 
សាកល វទិេយាលយ័ USC ដេល 
មនផលិតករ ចូន ឆូ  ជាភ្ញៀវ- 
កិត្ដិយស ។ 

លោក ខេវនី បាន នយិាយ ថា 
USC ជា សាកលវិទេយាល័យ  
ភាពយន្ដ កំពូលនៅ ក្នុង លោក 
ហើយ  មហោសេព ដាក់ បញ្ចាំង 
ភាពយន្ដ ល្អ ៗ   ដេលផលិត 
ឡើង ដោយ  និសេសិត មកពី តំបន់ 
អាសុី របស់   USC  ។ 

មហាជន ជា អ្នក ជេើស រីស 
ភាពយន្ដ ណា ដេល ខ្លនួ ចលូចតិ្ដ 

នៅក្នុង ចំណោម ភាពយន្ដ ដាក់ 
បញ្ចាំង ទាំង នោះ  ហើយ រឿង 
Refrigerate After Opening 
បាន ឈ្នះ ពាន  Audience 
Choice Award ។ 

លោក និយាយ ថា ភាពយន្ដ 
នេះ កំពុង តេូវបាន ដាក់ បញ្ចាំង 
នៅតាម មហោសេព នានា  ដចូ-
ជា មហោសេព  DisOrient 
Film Festival ចាប់ ពីថ្ងេទី 
១៩  ដល់ ២១ ខេ មីនា New 
Haven International Film 
Festival ចាប់ពី ថ្ងេទី១២ 
ដល់ទី១៥ ខេ ឧសភា និង  UK 
Asian Film Festival ចាបព់ី 
ថ្ងេ ទី២៦ ខេ ឧសភា ដល់ ថ្ងេទី  

៦ ខេ មិថុនា ។ 
លោក បន្ដ ថា ៖ « រឿង នេះ នឹង 

មន ការ ដាក់ បញ្ចាំង នៅតាម 
មហោសេព ជា ចេើន   ហើយ  នឹង 
មន ការ ចេក ចាយ ទៅតាម ដេគ ូ
ផេសេង ទៀត »។ 

លោក ក៏ អរគុណ ដល់ អ្នក- 
ដេល បាន ទសេសនា ភាពយន្ដ 
របស់ លោក និង បាន គាំទេ 
លោក អស់ រយៈ ពេល ជា ចេើន 
ឆា្នាំ ។ ក្នុង នាម ជា ផលិតករ កូន- 
កាត់ ខ្មេរ - អាមេរិកំាង ម្នាក់ នៅ 
ហូលីវូដ លោក សងេឃឹម ថា លោក  
អាច ផលតិ ភាពយន្ដ តណំាង ឱេយ 
ជាតិ ខ្មេរ និង រឿង រា៉ាវ ជា ចេើន 
ទៀត អំពី ខ្មេរ ផង ដេរ ។ 

លោក បាន លើក ឡើង ថា ៖ 
«ខណៈ ឧសេសាហកម្ម នេះ កំពុង 
តេ មន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ហើយ 
លោក  អ្នក មន ទំនោរ មើល  
រឿង អាសុី ចេើន  ពលរដ្ឋ កម្ពុជា 
នៅ មិន ទាន់ តេូវ បាន គេ លើក 
យក មក និយាយ និង មិន មន 
វត្ដមន នៅ លើ ឆាក អន្ដរជាតិ 
នោះ ទេ »។ 

លោក បន្ថេមថា៖ «ខ្ញុំ សងេឃឹម 
ថា ថ្ងេ ណាមួយ ខ្ញុំ ខ្លួន ឯង និង 
ផលិតករ ខ្មេរ ដទេ ទៀត នឹង 
បង្ហាញ ពិភព លោក ថា យើង 
មន ភាពយន្ដ ល្អ ៗ  ជា ចេើនដេល 
នឹងតេូវ បាន ផលិត ឡើង »។ 

សមេប ់ពត័ម៌ន បន្ថេម សមូ 
ចូល  ទៅកាន់ វេបសាយ របស់ 
លោក https://www.kevi-
nung.film/៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេអង្គរ ទី១៦ ែខមីនា ឆា្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ឈុត ពីរឿង Refrigerate After Opening ដេល តួ បេសុ រីច ឈរ មើល ទូទឹកកក ទើប ទទួល បាន ។ រូបថត សហ ការី

លោក ខេវីន អុ៊ង ផលិតករ និង អ្នក និពន្ធ ខ្មេរ -អាមេរិក ។ រូបថត សហ ការី

ផលិតករខ្មែរ-អាមែរិកឈ្នះពានភាពយន្ដខ្នាតខ្លីរឿង
«ទូទឹកកកវែទមន្ដ»ឆ្លះុបញ្ចាងំពជីីវិតបុរសបរាជ័យ

រីច និង មិត្ដសេ ីក្នងុការ សម្ដេង ភាពយន្ដ ខ្នាត ខ្ល ីរបស់ ផលិតករ  ខេវីន អុ៊ង ។ រូបថត សហ ការី



ក្រុងឡុងដ៍: ក្រុម កាំភ្លើង ធំ 
Arsenal អាចវាយ បក បាន វិញ 
ក្រយ ត្រូវ ក្រុម មាន់ ខ្នាយ មាស 
Tottenham Hotspur 
(Spurs)  នា ំមខុមនុ ដ្រល ស៊តុ 
បញ្ចូល ទី ដ៏ គួរ ឱ្រយ ភា្ញក់ ផ្អើលពី 
Erik Lamela ដោយ  ប្រើក្របាច់ 
«Rabona Kick» (ទាត់ ខ្វ្រង 
ជើង ពី ក្រយ) ជាមួយ  នឹង 
ការយក  ឈ្នះ  ២-១ អំឡុង ការ 
ប្រកួត ក្នុង ក្រប ខ័ណ្ឌ Premier 
League កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ។

ថ្ង្រ រសៀល ដ៏ស្រន មាន តម្ល្រ 
សម្រប់ ក្ដី សង្រឃឹម របស់   Spurs 
ក្នុង ការ ប្រជ្រង តំណ្រង Top4 
នោះ ប្ររ ជា ជបួ រឿង សយ៊  ទៅ វញិ 
សម្រប់ ការ ប្រកួត នៅ កីឡដ្ឋាន 
Emirates ន្រះ ដោយ ហ្គ្រម 
ដំណើរ ការ ប្រមាណ ១៩ នាទី     
ខ្រស្រ ប្រយទុ្ធ  សញ្ជាត ិករូ៉្រខង ត្របងូ 
Son Heung-min មាន របួស 
ត្រូវ ប្ដូរ ច្រញ   ហើយ បនា្ទាប់ មក 
Lamela កា្លាយ ពី វីរបុរស ទៅ ជា 
ជន អាក្រក់ វិញ ដោយសារ បាន 
បង្ក កហំសុ ឥត ប្រយោជន ៍ រហតូ 
ដល់ ទទួល បាន កាតលឿង  ទី ២ 
ដ្រល ស្មើ នឹង កាត ក្រហម ។

ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Arsenal ចាប់ 
ផ្ដើម មិន សូវ បាន ល្អ   ជាមួយ នឹង 
ការ ឱ្រយ ប្រធាន ក្រុម Pierre-
Emerick Aubameyang 
អង្គុយ កៅអី កីឡាករ បម្រុង 
ដោយសារ បាន ល្មើស វិន័យ បើ 
តាម ដឹង ក្រយ ពី មក បង្ហាញ 
ខ្លនួ យតឺ សម្រប ់ការ ជបួ ជុ ំត្រៀម 
មុន ប្រកួត របស់ ក្រុម ។

កឡីាករ អន្តរជាត ិអាហ្រសង ់ទនី 
Lamela ដ្រល ដូរ ចូល ជំនួស 
Son ស៊តុ ឱ្រយ  Spurs នា ំមខុ នៅ 
នាទីទី ៣៣ ជាមួយ នឹង ការ ប្រើ 
ស្ទីលដ៏ គួរ ឱ្រយស្ញើច ដោយ ការ- 
យក ជើង ឆ្វ្រង ព័ទ្ធពី ក្រយ ជើង 
សា្ដា ំ ហើយ ទាត ់បាល ់តម្រង ់ជ្រងុ  
៩០ ដឺ ក្រ ខង ក្រម ។

ត្រ មុន ចប់ វគ្គ ទី ១ Martin 
Odegaard កីឡាករ ខ្ចី ជើង ពី 
Real Madrid ជួយ ឱ្រយ  មា្ចាស់ ផ្ទះ 
ស្មើ ១-១ វិញ  ដ្រល ន្រះ ជា 
គ្រប ់ដបំងូ របស ់កឡីាករ នរ័វ្រស 
នៅ Premier League ។

Alexandre Lacazette 
កា្លាយ ជា  ប្រធាន ក្រុម កាំ ភ្លើង ធំ  
ដោយសារ អវត្តមាន របស់ Au-
bameyang ហើយ ទទួល 

តួនាទី ទាត់ បាល់ ពិន័យ  ១១ 
ម៉្រត្រ  ក្រយ ខ្រស្រ ប្រយទុ្ធ សញ្ជាត ិ
បារាំង ត្រូវបាន ធ្វើ ឱ្រយ ដួល ក្នុង 
តំបន់ គ្រះ ថ្នាក់ ដោយ  Davin-
son Sanchez ។

ឱកាស ជួយ ក្រុម ឱ្រយ នាំមុខ 
វិញម្ដងន្រះ Lacazette ក៏ មិន 
ធ្វើ ឱ្រយ លោក Mikel Arteta ខក 
បំណង ឡើយ ដោយ ការទាត់- 
បាល់ ឱ្រយ ប៉ោង សំណាញ់ ខណៈ 
មិត្ត រួម ជាតិ  អ្នក ចាំ ទី Hugo 
Lloris  មិនអាច ផ្ដួល ខ្លួន ត្រូវ 
តាម ទិស ដៅន្រ ការ  ស៊ុត របស់ 
ខ្លនួ ហើយ ន្រះ ជា គ្រប ់ជយ័ ជម្នះ  
ដ្រល Arsenal ត្រូវ ការ យ៉ោង- 
ខ្លាំងដើម្របី រក្រសា ក្ដី សង្រឃឹម ដ៏ ស្ដួច- 
ស្ដើង របស់ ខ្លួន ដ្រល ចង់  បញ្ចប់ 
នៅ ចំណាត់ ថ្នាក់  ក្នុង ចំណោម 

ក្រុម នៅ ទី កំពូល ទាំង  ៤ ។
គ្រូបង្វឹក របស់ Spurs លោក  

Jose Mourinho ប្រប់ ថ ៖ « 
ខ្ញុំ គិត ថ យើង ល្រងមិន បាន ល្អ 
ម្រន  ជា ពិស្រស វគ្គ ទី ១ ។ ១-១ 
មិន ម្រន ជាលទ្ធផលសម រម្រយ 
នោះឡើយ សម្រប់ វគ្គ ទី១ ។ 
យើង ល្រង យ៉ោប់ ណាស់  ពោល 
គឺការពារ មិន រឹង មាំ  គ្មាន កមា្លាំង 
កំហ្រង គ្មាន ការ គប សង្កត់  
ហើយ កីឡាករ សំខន់ ៗ  មួយ 
ចំនួន មិន ដឹង បាត់ ទៅ ណា » ។

ព្រល ន្រះ Arsenal មាន  ១០ 
ពិន្ទុ តាម ក្រយ ក្រុម ល្រខ ៤ 
Chelsea ដ្រល ប្រកួត លើស 
១ហ្គ្រម ខណៈ    Spurs ឈរ នៅ 
ល្រខ ៧ ដោយតាម  ក្រយ ក្រមុ 
តោ ខៀវ ៦ ពិន្ទុ ៕ AFP/VN

ថ្ង្រអង្គរ ទី១៦ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងមីឡ្រន: Cristiano 
Ronaldo បាន តប ត ចំពោះ អ្នក  
រិះ គន់លើ ខ្លួន ជាមួយ នឹង ការ ធ្វើ 
បាន ហ៊្រត ទ្រកិ (ស៊តុ ៣គ្រប)់ 
យ៉ោង លឿន ជួយ ឱ្រយ ក្រុម ស្រះ 
បង្កង់ Juventus ឈ្នះ ក្រុម 
មា្ចាស ់ផ្ទះ  Cagliari ៣-១ អឡំងុ 
ការ ប្រកួត  នៅក្រប ខ័ណ្ឌ Serie 
A កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ។

ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ សញ្ជាតិ ព័រទុយ- 
ហ្គល់ Ronaldo  អត់ ធ្មត់ នឹង 
ការ រិះ គន់ ក្រយការ ធា្លាក់ ពី ការ 
ប្រកួត ប្រជ្រង នៅ អឺរ៉ុប ថ្មី ៗ  ន្រះ 
របស់   Juve ខណៈ រូប គ្រ  មិន 
អាច រក  បាន សមូ្របី ១គ្រប់ ពី ការ 
ប្រកួត ទាំង ២ ជើង ក្នុង វគ្គ ១៦ 
ក្រុម ចុង ក្រយ  ហើយ ក៏ មាន 
ចំណ្រក បង្កើត  កំហុស  ដ្រល ធ្វើ 
ឱ្រយ មាន គ្រប់ បាល់ សម្រប់ ក្រុម 
Porto  ក្នុង ប្រកួត ជើង ទី ២ នៅ 
ទឹក ដី  របស់ក្រុម ខ្លួន ផង ដ្ររ ។

ត្រ កីឡាករ វ័យ ៣៦ ឆ្នាំ  ត្រត 
បញ្ចូល ទី ១គ្រប់ ព្រល ការ 
ប្រកួត នៅ កីឡដ្ឋាន Sardegna 
Arena ដំណើរ ការ បាន ត្រ ១០ 
នាទី បន្ថ្រម គ្រប់ ទី ២ នៅ  ១៥ 
នាទ ីបនា្ទាប ់ដោយ ការ ស៊តុ បាល ់
ពិន័យ ១១ម៉្រត្រ ហើយ ស៊ុត 
បានហ៊្រត ទ្រិក នៅ នាទីទី ៣១ 
ជាមួយ នឹង ការ ស៊ុត ជើង ឆ្វ្រង 
យ៉ោង អសា្ចារ្រយ ។

ក្រុម ការពារ ជើង ឯក  Juve 
កំពុង មាន ១០ ពិន្ទុ  តាម ពី 
ក្រយ ក្រមុ មាន ពនិ្ទ ុនា ំគ្រ Inter 
Milan ដ្រល ឈ្នះ  Torino ២-១ 
ត្រ ក្រុម របស់ លោក Andrea 
Pirlo នៅ សល់ ការ ប្រកួត  ១ 

លើក ទៀត ។
ជាមួយ គ្នា ន្រះ ក្រុម  Juve 

តាម ត្រ ១ពិន្ទុ ប៉ុណោ្ណោះ ពី ក្រយ 
ក្រុមល្រខ ២ AC Milan ដ្រល 
ក្ដី សង្រឃឹម ក្នុង ការ ប្រជ្រង ពាន 
លីគ កំពូល  មាន ការ ប៉ះ ទង្គិច 
យ៉ោង ខ្លាំង ក្រយ ភា្លាត់ ចាញ់  
Napoli ១-០ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ។

គ្រូបង្វឹក របស់ ក្រុម Juve 
លោក Pirlo បាន នយិយ ដចូ្ន្រះ 
ថ ៖ « តាក់ទិក របស់ យើង  បាន 
ចាប់ ផ្ដើម ល្រច ច្រញ រូប រាង 
ច្របាស់ ឡើង ៗ  ហើយវា មានសារ 
សខំន ់ណាស ់ក្នងុការ  ដើរ ឱ្រយ ត្រវូ 
ផ្លូវ ឡើង វិញ ក្រយ   ធា្លាក់ ច្រញ ពី 
ការ ប្រកួត ប្រជ្រង នៅ យប់ ផ្រស្រង 
ទៀត ។ Ronaldo មាន កំហឹង 
ដចូ ខ្លនួ មនិ ម្រន ជា កឡីាករ របស ់
ក្រមុ។ គ្រ ប្រតកិម្ម តប ដចូ ខ្លនួ ជា 
ជើង ឯក » ។ 

Ronaldo កពំងុ នា ំមខុ គ្រ ក្នងុ 
នាម ជា កីឡាករ រក គ្រប់ បាល់ 
បាន ច្រើន នៅ Serie A ដោយ 
មាន ចំនួន ២៣ គ្រប់  រដូវ កាល  
ន្រះ ពោល គឺ នៅ ពី លើ ខ្រស្រ ប្រយទុ្ធ 
សញ្ជាតិ ប្រលហ្រសុិក Romelu 
Lukaku របស់ ក្រុម Inter 
ដ្រល មាន ១៩ គ្រប់ ។ 

ត្រ បើគិតគ្រប់ បាល់ អាជីព 
សរុប របស់ គ្រ  ឥឡូវ ន្រះ គឺ មាន 
ចំនួន ៧៧០ គ្រប់ ពោល គឺ  
លើស  ចំនួន ៧៦៧គ្រប់ របស់  
អតីត វីរបុរស ន្រ ក្រុម ជម្រើស 
ជាតិ ប្រសុីល លោក Pele 
សម្រប់ ត្រការ ប្រកួត ផ្លូវ ការ 
ដ្រល រូប គ្រ បាន តាម ស្មើ តាំង  ពី 
ដើម ខ្រ ន្រះ េម្ល៉ះ ៕ AFP/VN

យឺនពន្លក

ភ្នពំ្រញៈ  សម្រប់  ការ ចូល រួម ប្រកួត   
ក្នងុ ព្រតឹ្តកិារណ៍ អាសីុ អាគ្ន្រយ៍ អស់  រយៈ- 
ព្រល យូរ ឆ្នាមំកន្រះ ក្រមុ ប្រណំាង កង់ 
កម្ពជុា  នៅ  មិន ទាន់ ទទួល បាន ចំណាត់- 

ថ្នាក់ ល្អ  ឬ ជយ លាភី  ដូច ប្រភ្រទ កីឡា 
ផ្រស្រងៗ នៅ ឡើយ ទ្រ ហើយ  គិត មក ដល់ 
បច្ចបុ្របន្ន   ក្រមុ កង់  ក៏  នៅ ត្រ មិន ទាន់ អាច 
ឈាន ចូលចំណាត់  ថ្នាក់ ជយ លាភី ពី 
ល្រខ ១ ដល់ ល្រខ ៤  ដដ្រល។

ត្រទោះ យ៉ោង ណា  យោង តាម ការ ស្រវ- 

ជ្រវ ជា ប្រ វត្តិ របស់ សហព័ន្ធខ្ម្ររ កីឡា  
ទោចក្រយន គឺ ការ ប្រកួត កីឡា អាសីុ- 
អាគ្ន្រយ៍   កាល ពី ឆ្នា ំ១៩៦៧  កីឡាករ 
ហស ផលា្លា ធា្លាប់ ដណ្តើម បាន ចំណាត់- 
ថ្នាក់ ល្អ និង  ទទួល បាន ជយ លាភី  ។        
ជា មួយ គ្នា ន្រះ  តាម រយៈ ការ រៀប ចំ ព្រតឹ្ត-ិ 
ការណ៍  ប្រ កួត លក្ខណៈ អន្តរជាតិ  ជា ច្រើន 
លើក  នៅ កម្ពជុា បុ៉នា្មាន ឆ្នា ំចុង ក្រយ ន្រះ   
គ្រ ូបង្វកឹ ជម្រើស ជាតិ លោក  ផ្រង  បូ៉លីន  
បាន អះអាង ថ   ក្រមុ ប្រណំាង កង់   កម្ពជុា  
បច្ចបុ្របន្ន មាន សមត្ថភាព ល្អ ជាង មុន  ហើយ  
មិន នៅ ចុង ក្រយ គ្រ    ក្នងុ តំបន់ យើង 
ទៀត នោះ ទ្រ គឺ នៅ ពាក់ កណា្តាល គ្រ ។ 

លោក  ផ្រង  បូ៉លីន  បាន  ប្រប់    ថ ៖  «ខ្ញុ ំ
រំពឹង  ថ  កីឡា  ប្រណំាងកង់ កម្ពជុា  សម្រប់  
ការ ប្រកួត កីឡា អាសីុ អាគ្ន្រយ៍  (សីុហ្គ្រម) 
ឆ្នា ំ២០២១  នៅ វៀត ណាម  និង សីុ ហ្គ្រម  
ឆ្នា ំ២០២៣  ដ្រល កម្ពជុា ធ្វើ មា្ចាស់ ផ្ទះ  គឺ 
យើង រំពឹង  ទទួល បាន  ចំណាត់ ថ្នាក់ ល្អ 
ដើម្របី  ឡើង កាន់ ឈា្នាន់ កិត្តយិស បាន  ព្រះ  

តាម រយៈ  ការ  រៀប ចំព្រតឹ្តកិារណ៍  ប្រកួត 
របស់ សហព័ន្ធ ក្ត ី និង  របស់  NOCC ជា 
មួយ ក្រសួង ទ្រស ចរណ៍ ក្ត ី គឺ យើង ពិនិត្រយ  
ឃើញ ថ សមត្ថភាព អត្តពលិក យើង  
មិន នៅ ក្រយ គ្រ នោះ ទ្រ  គឺ យើង បាន 
រំកិល មក ត្រមឹ ពាក់ កណា្តាល ដ្ររ» ។

 លោក  បន្ថ្រម ថ៖ «បើ រំឭក កាល ពីសីុ- 
ហ្គ្រម  ឆ្នា ំ២០១៧   កីឡាករ  យឿន ភីយុទ្ធ 
ប្រជ្រង បាន  ល្រខ ៥ ដ្ររ លើ វិញ្ញា សា កង់ 
គួក  គឺ បំាង ត្រ មា្នាក់ បុ៉ណោ្ណោះ កំុ អី  យើង   
បាន ជយ លាភី ហើយ ខណៈ បច្ចបុ្របន្ន  ខ្ញុ ំ
គិតថ  យើង មាន ក្ត ីរំពឹង  លើ  ការ ប្រកួត  
កង់ ភ្ន ំ ដូច ជា វិញ្ញា សា ជិះ ឆ្លង ឧបសគ្គ ១៨ 
គីឡូ ម៉្រត្រ  ឬ ២៥ គ.ម  ចំណ្រក  ប្រភ្រទ  
កង់ គួក វិញ យើង រំពឹង លើ  វិញ្ញា សា ត្រមឹ 
១២០ គ.ម ចុះ  ព្រះ  អត្តពលិក យើង 
បច្ចបុ្របន្ន   មិន ទាន់ មាន សមត្ថភាព ល្អ  លើ  
វិញ្ញាសា ចមា្ងាយ ឆ្ងាយ នៅ ឡើយទ្រ» ។ 

គ្រជូម្រើសជាតិ រូបន្រះ បញ្ជាក់ ថ ៖ 
«ក្រមុ អត្តពលិក  ដ្រល ល្អ រំពឹង  ឈ្នះ ជយ- 

លាភី  យើង ត្រវូ បណ្តះុ ពី ថ្នាល ទៅ  និង 
ស្វ្រង រក ការ ហ្វកឹ ហត់  នៅ ក្រ ប្រទ្រស  
ទើប មាន សង្រឃឹម ច្រើន   ព្រះ ការ ហ្វកឹ- 
ហត់ ក្នងុ ស្រកុ  មិន ទាន់ មាន លក្ខណៈល្អ  
ទំនើប  ដូច ប្រទ្រស គ្រ នៅ ឡើយ   ហើយ 
បញ្ហា  ន្រះ  សហព័ន្ធ និង សមាគម ជិះ កង់ 
កម្ពជុា  កំពុង ប្រងឹ ប្រង ហើយ  បុ៉ន្ត្រ វិបត្តិ 
កូវីដ ១៩  ធ្វើឱ្រយ  រំាង ស្ទះ »។ 

គួរ បញ្ជាក់ថ កាល នៅ ជា កីឡាករ 
លោក ផ្រង បូ៉លីន   ធា្លាប់ ឈ្នះ ត្រមឹ ជើង- 
ឯក ជាតិ  និង ពាន រង្វាន់ កម្រតិ ក្នងុ ស្រកុ 
យើង  បុ៉ន្ត្រ លោក មាន បទ ពិសោធ ច្រើន 
លើ ការ ដឹក នំា ក្រុម ជិះ កង់  និង រៀប ចំ 
ព្រតឹ្តកិារណ៍ នានា   ហ្រតុន្រះ ហើយ ទើប  
សហព័ន្ធ  បាន ប្រគល់ តួនាទី  ជា គ្រ ូបង្វកឹ 
ជម្រើស ជាតិ ន្រះឱ្រយលោក បាន ២ឆ្នាំ 
ហើយ។ បន្ថ្រម លើ ន្រះ លោក  មាន ជំនាញ 
រៀប ចំ ព្រតឹ្តកិារណ៍ ប្រណំាង កង់ កម្រសាន្ត   
ជូន ភ្ញៀវ ដូចជា ការ  ជិះ កង់ ភ្ន ំ  តាម ខ្រត្ត  
ជា លក្ខណ ៈទ្រសចរណ៍ផងដ្ររ៕

Kane(ស្ដា)ំរបស់Spursសុ៊តបាល់្រហ្វឃិីកតម្រង់ទីដោយមានកីឡាកររបស់Arsenalលោតពំាង។AFP

លោកផ្រងបូ៉លីន(ឆ្វ្រង)ព្រលថតជាមួយក្រមុជម្រើសជាតិកន្លងមក។រូប ឈន ណន

កំាភ្លើងធំវាយបកយកឈ្នះមាន់ខ្នាយមាស
រក្សាក្ដីសង្ឃឹមស្ដចួស្ដើងក្នងុការបញ្ចប់នៅTop4

Ronaldoតបតអ្នករិះគន់
ជាមួយការធ្វើបានហ្៊តទិ្ក

លោកផ្ងបូ៉លីនថាកុ្មកីឡាប្ណំាងកង់រំពឹងបានចំណាត់ថា្នាក់ល្អនៅសីុហ្គម្



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ តារា កបំ្លែង សែ ី មានឈ្មោះពតិ  សែន 
ចិន្តា ហៅ អ្នក នងអីុត  ដែលជា សមាជិក កែុម - 
កបំ្លែង  នយ ពែកម ីនងិ នយ កែចូ  ដកឹ ន ំសម្តែង 
ដោយ លោក សវុណ្ណ ឬទ្ធ ីហៅ តា វុចិទរ័ បែចា ំនៅ 
ទូរ ទសែសន៍  CTN បាន បែកាស លទ្ធ ផល  វិជ្ជ មាន 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដែរ  កែយ  ពី  ខ្លួនថា   មាន ជាប់ពាក់- 
ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង តារា ចមែៀង សែី កញ្ញា វី ឌីណែត  
នៅ ហងែសមាស មក នោះ។ 

បើ តាម សារ បែកាស ព ីហ្វែសប៊កុ ផ្ទាល ់ខ្លនួ ថា៖ 
«ជមែប សួរ ពុកម៉ែ បងប្អូន ទាំងអស់គ្នា  បន្ទាប់  
ពីនងខ្ញុំ បាន ទៅធ្វើ តែស្ត រក មែ  រោគកូវីដ១៩ ពី 
ថ្ងែទី១១  ខែ៣ ន  ពែលនែះ នងខ្ញុំ ទទួល  បាន 
លទ្ធ ផល ហើយ ថ្ងែទ ី១២ ខែ៣ គ ឺនង ខ្ញុ ំ វជិ្ជមាន  
អីឡូវនែះ នង  ខ្ញុំ  កំពុងតែ មក សមែក  ពែយាបាល 
នៅ សណ្ឋា គរ   អីុនធើខន់ចាស់  (បច្ចុបែបន្ន 
សណ្ឋាគរThe Great Duke) នៅ   ជតិផែសារ 
ដើមគ  ជាន់ ទី១២ ហើ យនង ខ្ញុំ  ក៏សូម 
អរគុណ ទៅ   ដល់ លោកតា  វុិចទ័រ 
ពែមទាំងបងប្អូនកែុមកំ ប្លែង និង ពុក    ម៉ែ 
បង ប្អូន កូនក្មួយ ទាំងអស់ ដែល បាន   
ផ្ញើ សារ ជូនពរ ក៏ដូចជា  ពែួយ  បារម្ភ ពី 
សខុភាព នងខ្ញុផំងដែរ។ ជា ចងុ   
កែយនងខ្ញុំ ក៏ សូម ជូនពរ   
ទៅ ដល់ ពុក ម៉ែ បង  ប្អូន ទាំង 
អស ់សមូជបួ តែ សែច ក្ដ ីសខុ 
នឹង  ជួប តែសំណងល្អ  
គែប់កែុមគែួសារ សូម បង - 
ប្អូន ទាំងអស់គ្នា ចូលរួម  ធ្វើ 
តាមការណែន ំរបស ់កែសងួ   
សុខា ភិបាល ដើមែបី    ជួយ ទប់ - 
សា ្កាត ់ ការពារ ជំងឺកូ វីដ១៩ 
ការ ពារ ទាំងអស់គ្នា បងប្អូន-   
សូម អរគុណ!»។   

សែ ីអីតុ បាន បង្ហើប ឱែយ ដងឹ  ថា 
កែុម គែូពែទែយបាន ទៅ យក រូប - 
នងពផី្ទះ  ដែល មានអាសយដ្ឋាន  
ស្ថិត នៅភូមិកែលគោ សង្កាត់ 
គីឡូ  ម៉ែតែ លែខ៦ (កែបែរ វត្ត ទួល) 
ខណ្ឌ ឫសែសីកែវ នយប់ថ្ងែទី១២- 
ខ ែ មនី ឆ្នា២ំ០២១ បន្ទាប ់ពកីារធ្វើ 
តែស្ត នងិ រកឃើញ ថា ខ្លនួ បាន   ប៉ះពាល ់
ដោយ  បែយោល ជា មួយ   នឹង តារា-  
ចមែៀង កញ្ញា វី ឌីណែត។

គួរបញ្ជាក់ ផង ដែរ  ថា សមែប់ មជែឈ-  
ដ្ឋានអ្នក សិលែបៈ ន រយៈពែលប៉ុ ន្មោន - 
ថ្ងែចុងកែយនែះ  គែ បាន     កត់ សមា្គាល ់ 
ឃើញថា   មាន កែុម សិលែប ករ-សិលែប ការិនី 
លែបីៗ  មយួចនំនួ បាន  ធ្វើតែស្ត ហើយ មាន 
លទ្ធផល  វិជ្ជមានកូវីដ១៩ និង កំពុង តែ 
ធ្វើ តែស្ត ជាបន្ត បន្ទាប់ មិន ទាន់ ឃើញ 
លទ្ធ ផល   ដែល ក្នុង នោះ  បន្ទាប់ ពីពិធីការិនី- 

កែវ ចាន់និមល និងគែួសារ តារាចមែៀង 
លោក ណុប បាយ៉ារិទ្ធ កញ្ញា វី ឌីណែត-   
អ្នកន ង សុគន្ធ នីសា និង កែយ មក 
សមាជិក កែុមរាំ របស់ អ្នកនង   លោ ក 
Eco Vak Song ជាអ្នកដឹកនំសម្តែង  
និង អ្នកនិពន្ធ  មា្នាក់  នៅផលិតកម្ម   ហងែស - 

មាស អ្នកនិពន្ធបទចមែៀង - 
លោក  លី សុីនហួន ហៅ  វ៉ែន 
វណ្ណា លោក ទីតូ អតីត 
ជាអ្នកដឹកនំ សម្តែង  នៅ 
ផលិត កម្ម ហងែសមាស-   
ខណៈ  ពែល នែះ សែប់ តែ 
តែូវ ប៉ះ ចំ  តារាកំប្លែងសែី  អ្នក- 
នងអុតី ជាសមាជកិ នែ កែមុ 

កំប្លែង នៅប៉ុស្តិ៍ CTN។   
 តារា កំប្លែង សែី អីុត  ដែល 

មាន ឈ្មោះពិតថា សែន ចិន្តា 
អាយុ ៣៩ ឆ្នាំ ក៏ បានបញ្ជាក់ 
ផង ដែរ ថា  ទោះបី ជារូបនង- 
មាន លទ្ធ ផល  វិជ្ជ  មាន កូវីដ១៩ 
ក្តី តែ រូប នង  ផ្ទាល់ ពុំ មាន-  

អារម្មណ ៍  ភតិ ភយ័ ឬ ខា្លាច រអា នោះ 
ឡើយ   ហើយ បាន អះអាង ថា គ្មោន 

មនុសែសណ មា្នាក់  ចង់ កើត  ជំងឺនែះ 
ឡើយ  ។  តារា កំប្លែងសែី សម្តី ញ៉ែតៗ 
ជា ប្អនូសែ ីបង្កើត នយកែចូ  នងិ ជា មងី 
របស់ តារា ចមែៀង បែុស នៅ សាន់ ដែ 
នយ ចឺម អ្នក នងអុីត  ក៏ អំពាវ នវ-  
ដោយ ទទូច ទៅ   ដល់ អ្នកគំទែ  សូម  កុំ 
ឱែយ    មាន ការរ ីស អើង  ដល ់អ្នក ជងំ ឺកវូដី- 

១៩   និង  ចូលរួមទប់ សា្កាត់ ទាំង អស់ គ្នា 
ដើមែបី  កុំ ឱែយ មាន ការ រីក រាល ដល កាន់ តែ 
ធំ ទៀតនែ ជំងឺ កូវីដ១៩ នែះ  ៕ 
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សេអីុីត ជាសមាជិក នេ  កេមុ កំប្លេង នាយ ពេកមី និង 
នាយកេចូ  នៅ ទូរទសេសន៍  CTN។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក

សេអីុីត ជា ប្អនូ សេ ី នាយ កេចូ   តារា កំប្លេង 
សេ ី នៅ  បុ៉ស្តិ៍ទូរទសេសន៍ CTN។ រូប  ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍

មាជ សុខរា៉ា បន ទត់ទៅ លើ ឡុង សុភី នៅ ក្នងុការ បេកួត វគ្គជមេះុ៣ទឹក  កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ ។ រូបថត សហ ការី

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  អ្នក បែដល់  ធ្លាប់ ឈ្នះ 
ខែសែ កែវាត់ ៨ សា្ថាប័ន  ឡុង សុភី 
បានបុកជង្គង់ ផ្តនួៗ ចំនួន ៨ លើក 
បណ្តាល ឱែយ ផន់ គែន់ សន្លប់ 
ក្នងុ ទឹកទី១ នៅវគ្គ ផ្តាច់ ពែត័ែ ដើមែបី 
កា្លាយជា មា្ចាស់  បែក់ លានចំនួន 
៣,៤លាន រៀល នៅ លើ សង្វៀន 
ថោន កាល ពី ថ្ងែអាទិតែយ បុ៉ន្តែ 
ការសមែច ឱែយ សុភី ឈ្នះ មាជ 
សុខរា៉ា ជាឯកច្ឆន្ទ ៥-០ នៅ វគ្គ - 
ជមែះុ៣ទឹក បាន បនែសល់ ទុក 
នូវភាព ចមែងូ ចមែស និង រិះ គន់ 
ខា្លាងំ ពី អ្នកទសែសន ហើយ អ្នក គែប់ 
គែង ការ បែ កួត  និង  មា្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ 
កម្ម វិធី សុទ្ធតែ   ស្នើ ឱែយ  សហព័ន្ធកីឡា 
បែដល់ គុនខ្មែរ ពិនិតែយ ឡើង វិញ 
និង  ពនែយល់  ពីការ ដក់ ពិន្ទ ុ របស់  
ចៅ កែមទំាង ៥នក់នែះ ។ 

លោក  ជួប  វុតា្ថា  អ្នក ផ្គូផ្គង  
កីឡាករ នៅ សង្វៀនថោន បាន 
និយយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំមិន មែន ជាអ្នក 
បច្ចែកទែស ទែ  បុ៉ន្តែខ្ញុ ំ មើល ដោយ 
ភ្នែក ផ្ទាល់  ឃើញ ដូច មហា ជន 
ដែរ  គឺ ឃើញ  មាជ  សុខ រា៉ា  ឈ្នះ  
ឡុង សុភី តែ  លទ្ធផល ផ្ទយុ ពី នែះ   
ទៅ វិញ ។  ចំណែក ខាង ស្ពន ស័រ  
គត់  មិន អស់ ចិត្ត  ដោយ សំុ ឱែយ  
សា្ថានីយពនែយល់  ហើយ ខ្ញុំ បាន 
ពិភាគែសានឹងថា្នាក់ ដឹក នំ ដោយ  
បាន ថត ចម្លង ការ បែ កួត នែះ  ជូន 
ទៅ ថា្នាក់ ដឹក សហព័ន្ធ   ដើមែបី មាន 
បច្ចែកទែស ឆ្លើយ តប ជូនវិញ  តើ 
មាន អ្វីនៅ ពី កែយ រឿង នែះ ?   

ចំណែក  មាជ  សុខ រា៉ា   និយយ 
ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន តវា៉ា ទែ  នំ គណៈ- 

កម្មការ  ឬ ចៅ កែម   ស្អប់ ខ្ញុ ំ ពែះ 
លទ្ធផល គែ ឱែយ ខ្ញុ ំចាញ់ ទៅ ហើយ  
បុ៉ន្តែ អ្នក ចែះ មើល បែដល់  គែ ដឹង  
គែ យល់ ថា  ខ្ញុ ំឈ្នះ  ហើយ សូមែបី 
តែ  ឡុង  សុភី  ខ្លនួ ឯង ដែល បែក 
កែដស កែចៀក  ដោយ កណ្តាប់ 
ដែ របស់ ខ្ញុ ំ ក៏ គ្មោន សងែឃឹម  និង ជំនឿ 
ឈ្នះ ខ្ញុ ំដែរ ។   រឿងនែះ ខ្ញុ ំយល់ ថា  
មាន គែ ូធំ (មាស សុខគែ)ី  នៅ 
ពី កែយ ចៅ កែម  ដែល មាន 
ចែតន ចង់ ឱែយ  ខ្ញុំ ចាញ់  ជា ការ 
ឈ្នានីស   ពែះ ពី មុន ខ្ញុ ំធ្លាប់ នៅ 
ជា មួយ គត់   តែ បន្ទាប់ មក ខ្ញុ ំសំុ 
ផ្លាស់ ចែញ មក នៅ ក្លបិ ផែសែង»  ។ 

លោក  សា្វាយ  សុខុន   គែ ូបង្វកឹ  
មាជ  សុខ រា៉ា  និយយ ថា ៖  «ខ្ញុ ំមាន 
ទមា្លាប់ មិន ចូល ចិត្ត តវា៉ា នៅ ពែល 
កូន សិសែស បែ កួត ចាញ់ គែ នោះ ទែ  
ពែះ យល់ ថា  មន្តែ ីសហព័ន្ធ  ជា 
ម៉ែ  ជា ឪ របស់ កីឡាករ និង  ក្លបិ  បុ៉ន្តែ  
ពែល នែះ ដូច ជា ជែលុ ពែក  ហើយ 
ខ្ញុ ំសំុ ឱែយ មានការ ពនែយល់ ផង  ពែះ 
ពិន្ទុ ដែល ផ្តល់ ឱែយ  មាជ  សុខ រា៉ា  
ចាញ់  ឡុង  សុភី  ៥ -០  វា ទំនង 
ដូច ណត់ គ្នា មុន អី៊ចឹង  ហើយ  ការ 
ធ្វើបែប នែះ  នំឱែយ  កីឡាករ បាក់-  
ទឹក ចិត្ត  ហែតុ នែះខ្ញុ ំបាន ស្នើ សំុ ឱែយ  
សហព័ន្ធ  មែតា្តា ចាក់ វីដែអូ ឡើង- 
វិញ  ដើមែបី តែតួ ពិនិតែយ  និង វាយ តម្លែ 
ពី  កមែតិ យល់ ដឹង  របស់  ចៅ កែម 
ទំាង ៥ នោះ ផង  និង ជួយ ពនែយល់ 
ឱែយ មហា ជនបាន  យល់ ផង» ។ 

លោក  និន  ភិរមែយ  អនុបែធន 
សហព័ន្ធកីឡា  បែ ដល់ គុន ខ្មែរ  
បាន បែប់ ថា ៖« ខ្ញុ ំទទួល បាន ការ-  
ស្នើ សំុពី   ខាង សង្វៀន ថោន រួច 
ហើយ  ពី លទ្ធផល ដែល  ឡុង សុភី  

ឈ្នះ  មាជ  សុខ រា៉ា   ដោយ មិន បែ- 
កែតី ។  ខ្ញុ ំបាន មើល សាចុះ  សា- 
ឡើងនែ ការ បែកួត នោះ ហើយ 
តាម  ទសែសនៈ យល់ ឃើញ របស់ ខ្ញុ ំ  
គឺ  មា៉ាជ  សុខ រា៉ា  មាន បែៀប ក្នងុ  
ទឹក ទី ១  និង ទឹក ទី ៣  ឯ ទឹក ទី ២  
ឡុង  សុភី  មានបែៀប  វិញ  »។ 

លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖  «ខ្ញុំ មើល 
ដោយ ភ្នែក ខ្ញុំ ផ្ទាល់ និង  ដោយ 
តមា្លាភាព  គ្មោន លម្អៀង  ឃើញ ថា 
មាជ  សុខ រា៉ា  ឈ្នះ  ហើយ  ខ្ញុ ំបាន 
ស្នើ សំុ  ទៅ គណៈកម្មការ វិនិច្ឆយ័  
ដើមែបី ពិនិតែយ មើល ពិន្ទ ុចៅ កែម ទំាង 
៥  គឺ ចែញ លទ្ធផល ដូចៗ គ្នា ទំាង 
អស់  គឺ សរុប ពិន្ទ ុ ឡុង  សុភី  ៥៩  
មាជ  សុខរា៉ា  ៥៨  ក្នងុ នោះ ទឹក ទី 
១  ចៅ កែម ឱែយ  មាជ  សុខ រា៉ា  ឈ្នះ  
ចំណែក ទឹក ទី ២  និង ទឹកទី  ៣  ឡុង  
សុភី  ឈ្នះ  គឺ ចៅ កែម ឱែយ ដូច គ្នា 
ទំាង អស់  ដូច ណត់ គ្នា  បុ៉ន្តែ  យើង 
មិន ដឹង ថា  ចៅ កែម ទំាង ៥ នោះ  
យល់ ដឹង កមែតិ ណ ?  អី៊ចឹង  ចំា 
មើល គត់  នឹង ឆ្លើយ តប ចំពោះ 
ការ ដក់ ពិន្ទ ុនែះ ដូច ម្តែច ?» ។ 

ចំពោះ ចៅ កែម ទំាង ៥ នក់  
ដែល ផ្តល់ ពិន្ទុក្នុងគូ នែះ មាន  
លោក  ហិុន  សែ ហែង  លោក  រឿង  
សារុន  លោក  ពៅ  បុ៊ន ណ  និង 
លោក  សៅ  បុ៊ន នឿន។  រីឯ  តំណង 
អ្នក ឧបត្ថម្ភ កម្ម វិធី បាន  បែប់ 
ដោយមិនបញ្ចែញ ឈ្មោះ   ថា ៖ 
«ការ សមែច ឱែយ ឡុង សុភី  ឈ្នះ 
មាជ សុខរា៉ា ៥-០ ធ្វើ ឱែយ  ប៉ះ ពាល់ 
អារម្មណ៍   អ្នក ទសែសន ខា្លាងំ ណស់  
ហែតុ នែះ យើង   ស្នើ សំុ ឱែយ  មន្តែី 
បច្ចែក ទែស សហព័ន្ធ  ជួយ ពនែយល់  
ផង  តើ ហែតុ អ្វ ី?»៕

ការឈ្នះប្រាក់លានរបស់ឡុងសុភី
បន្រាសល់ទុកនូវភាពចម្រាងូចម្រាសខ្លាងំ

ស្រាីអីុតជាតារាកំប្ល្រាងស្រាីនៅ
ទូរទស្រាសន៍CTNក៏វិជ្ជមានកូវីដ
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