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រដ្ឋាករទឹកស្នើពលរដ្ឋ
នៅកណ្តាលក្រងុប្រើ
ទឹកសន្រសំសំច្រទុកទឹក
ឱ្រយពលរដ្ឋនៅជាយក្រងុ

រដ្ឋសភាជំរុញឱ្រយសភា
អឺរុ៉បវាយតម្ល្រប្រកប-
ដោយសត្រយានុម័ត
ចំពោះការវិវត្ត
នយោបាយនៅកម្ពជុា

មុំ គនា្ធា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត 
ក្រុង ភ្នំព្រញ  បាន ស្នើឱ្រយ ប្រជា - 
ពលរដ្ឋ  ដ្រល រស់ នៅ កណ្តា ល 
ទីក្រុង ភ្នំព្រញ  សូម ប្រើ ប្រស់ - 
ទកឹ ដោយ សន្រស ំសចំ្រ  ដើម្រប ីទកុ 
លទ្ធភាព   ឱ្រយ ប្រជាពលរដ្ឋ  ដ្រល 
រស់ នៅ តំបន់ ជាយ ក្រងុ  អាច មា ន  - 
ទឹក ប្រើ ប្រស់ គ្រ ប់ គ្រន់  ក្នងុ រដូវ  -  
ក ល ខ្វះ ខា តទឹក ដោយ សារ 
សមា្ពាធ ទឹក មាន ករ ថម ថយ និ ង  
ខ្វះ ទឹក ប្រើ ក្នុង រដូវ ប្រំ ងន្រះ។

យោង តាម ស្រចក្តជូីន ដំណឹ ង   
របស់ រដ្ឋាករទឹក ស្វយ័ត ក្រុង ភ្នំ - 
ព្រញ    កល ពី ថ្ង្រទី១៦ ខ្រ មីនា 
ឆ្នាំ ២០២១  បាន  ឱ្រយ ដឹងថា ក្នុង 
បរិបទ កូវីដ ១៩...តទៅទំព័រ ៤

ឡាយ សា មាន 

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋសភា កម្ពជុាបា ន 
សម្ត្រង ករ ខក ចិត្ត យ៉ាង ខា្លាំង  
ចំពោះសភា អឺរុ៉ប ដ្រល បាន ច្រ ញ  
ស្រចក្តីថ្ល្រងករណ៍ ពាក់ព័ន្ធ 
ករ កត់ទោស ថា្នាក់ដឹកនាំ និង 
សកម្មជន អតីត គណបក្រស 
សង្គ្រះ ជាតិ និង សកម្មជន 
សង្គ ម សុីវិល ដោយ   រដ្ឋ សភា 
កម្ពជុា ជំរុញ ឱ្រយ សភា អឺរុ៉បគួរ វា យ - 
តម្ល្រ ប្រកបដោយ សត្រយា នុម័ត  
ចំពោះ ករវិវត្តនយោបាយ នៅ 
កម្ពុជា។

ស្រចក្ត ីថ្ល្រង ករណ៍ រប ស់ រដ្ឋ - 
សភា កម្ពុជា ដ្រល ច្រញ ផ្រសាយ 
ពី ម្រសិលមិញ...តទៅទំព័រ  ២ 

គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចក្នងុក្របខ័ណ្ឌទូទំាងប្រទ្រសត្រវូបាន-
បង្កើតដើម្របីត្រៀមចាក់វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ខណៈរដ្ឋាភិបាលប្រកាសទិញវា៉ាក់សំាង៤លានដូសបន្ថ្រម

មុំ គនា្ធា

ភ្នំពៃញៈ រាជ រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា  ពី ម្រសិលមិញ សម្រច 
បង្កើត គណៈ កម្មករ ចពំោះ កចិ្ច 
ចាក់ វា៉ាក់សំាង កូវីដ១៩  ក្នុង 
ក្របខណ័្ឌ ទទូាងំ ប្រទ្រស  ដើម្រប ី
ត្រៀម សម្រប់ រៀប ចំ  ករ ចាក់ 
វា៉ាក់ សាំង ប្រឆំង នឹង ជំងឺ ន្រះ  
ដ្រល មាន សមាសភាព ជិត 

១០០នាក់ មក ពី សា្ថាប័ន ពាក់- 
ព័ន្ធ នៅ ទូទាំង  ប្រទ្រស។  ជា- 
មួយ គ្នាន្រះ រដ្ឋាភិ បាលក៏ បាន 
ប្រកស ទិញ វា៉ាក់សាំង  ៤លាន 
ដូស បន្ថ្រម ទៀត ផង ដ្ររ។

បើ តាម ស្រចក្ត ីសម្រច ដ្រល 
ចុះ ហត្ថល្រខា  ដោយ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្ត្រី  ហ៊ុន ស្រន  
កលពី   ថ្ង្រទី១៧  ខ្រមីនា គណៈ-  
កម្មករ ចំពោះ កិច្ច ចាក់ វា៉ាក់-

សាងំ  កវូដី ១៩   មាន តនួាទ ី នងិ 
ភារកិច្ច  ដឹកនាំ  ចាត់ច្រង ករ- 
ងារ ចាកវ់ា៉ាកស់ាងំ កវូដី១៩  ក្នងុ 
ក្របខ័ណ្ឌ ទូទាំង ប្រទ្រស។ 
ពិនិត្រយ រៀបចំ ផ្រនករ ចាក់ វា៉ាក់-
សំាង កូវីដ១៩ នៅ ទូទំាង ប្រទ្រស  
បណ្តុះបណ្តាល ក្រុម គ្រូព្រទ្រយ  
និង  កិច្ចករ ផ្រស្រងៗ ទៀត ដ្រល 
ពាក់  ព័ន្ធ នឹង ករងារ ចាក់ វា៉ាក់-
សាំង កូវីដ១៩ ន្រះ។ គណៈ- 

កម្មករ  ន្រះ មាន សិទ្ធ ិរៀប ចំអនុ-  
គណៈកម្មករ ចំពោះ កិច្ច  និង 
ល្រខា ធកិរដ្ឋាន  សម្រប ់គទំ្រ 
ដំណើរករ ន្រ គណៈកម្មករ- 
ចំពោះ កិច្ច ន្រះ  និង អាច ស្នើសុំ 
បន្ថ្រម នូវ សមាជិក -សមា ជិក 
ទៅ តាម ករ ចាំបាច់។ 

លិខិត ដដ្រល បញ្ជាក់ថា ៖ 
«គណៈ កម្មករ ន្រះ មាន សិទ្ធិ 
ប្រើ ប្រស់ ត្រ របស់ ក្រសួង- 

សុខា ភិ បាល  ហើយ នៅតាម 
ក្រសួង  សា្ថាប័ន  និង រាជធានី-
ខ្រត្ត ត្រូវ រៀបចំ អនុគណៈ កម្ម- 
ករ ចំពោះ កិច្ច ចាក់ វា៉ាក់សំាង 
កូវីដ១៩  ដ្រល ទទួល ខុស ត្រូវ 
លើសម្រង់ ស្ថិតិ អ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត 
ចាក់ វា៉ាក់សាំង កូវីដ១៩  ក្រម 
សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្លួន»។

លោក  ហ៊ុន ស្រន  បាន ថ្ល្រង 
ក្នងុ សារសំឡ្រង ...តទៅទំព័រ ៦ 

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ទីផ្រសារ ដី ឡូត៍ ដ្រល 
ចាប់ ផ្តើម មាន ដំណើរ ល្អ ឡើង 
វិញ ជា បណ្តើរ ៗ  កល ពី ដើម ឆ្នាំ 
២០២១ នោះ  ព្រល ន្រះបានជបួ 
នងឹ បញ្ហា ប្រឈម ជា ថ្ម ីម្តង ទៀត 

ដោយ  សកម្ម ភាព ទិញ-លក់ 
បាន ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាងគំហុក ដ្រល 
បណ្តាល មក ពី ករ ផ្ទុះ ឡើង ន្រ 
ព្រតឹ្តកិណ ៍សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ។ 
ន្រះ បើ យោង តាម អ្នក នៅ ក្នុង 
វិស័យ ដី ឡូត៍ នៅ កម្ពុជា ។ 

គតិ ត្រមឹ ព្រកឹថ្ង្រទ ី១៧ ខ្រ មនីា  

កម្ពុជា បាន រាយករណ៍ ករណី 
ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ ចនំនួ ៧៥  នា ក ់
ទៀត ខណៈ   អ្នក ជំងឺ ២២  នាក់ 
បាន ជា សះស្របើយ ។ ន្រះ បើតាម  
ស្រចក្ដី ប្រកស ព័ត៌ មាន របស់ 
ក្រសួង សុខា ភិបាល។  អ្នក ជំងឺ 
ទាងំ ៧៥  នាក ់ន្រះ ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ 

នងឹ ព្រតឹ្តកិរណ ៍សហគមន ៍២០ 
កុម្ភៈ។ មក ដល់ ថ្ង្រ ពុធ  កម្ពុជា 
បាន បញ្ជាក ់ករណ ីឆ្លង ជងំ ឺកវូដី- 
១៩  ចំនួន ១  ៥០៥នាក់ ក្នុង 
នោះ  ៨៤០  នាក់ ជា សះ ស្របើយ 
និង សា្លាប់មា្នាក់ ។  

កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច និង ប្រក់ 

ចំណូល របស់ ប្រជាពល រដ្ឋ ខ្ម្ររ  
បាន ធ្វើ ឱ្រយ តំបន់ ជាយ រាជធានី - 
ខ្រត្ត នៅ ព្រល ន្រះ មាន គម្រង 
ពុះ ដ ីឡតូ៍ លក ់ជា ច្រើន កន្ល្រង។

លោក វនិ ឈនុហៀត ប្រធាន 
ក្រមុ ប្រកឹ្រសា ភបិាល ក្រមុហ៊នុដថី្ម ី
រៀលអីុស្ទ្រត...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ទីផ្រសារដីឡូត៍ធ្លាក់យ៉ាងគំហុកក្នងុអំឡុងព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើរ ផៃសព្វផៃសាយ  ពីវិធានការការពារ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ការ ឆ្លងរាលដលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅ តាមដងផ្លវូ រាជធានីភ្នពំៃញ កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ   ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន 
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ឃុ ត សុភ ចរិយា

 បន្ទាយ មាន ជ័យៈ សិសៃស សាលា 
២០នាក់ នៃ វិទៃយា ល័យ ភ្នំ ធំ ក្នុង សៃុក 
មង្គល បុរី ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  មាន 
អាកា រថប់ដង្ហើម ហើយ បាន សន្លប់  
ត គ្នា  ជា បន្តបនា្ទាប ់ខណៈ អាកាសធាត ុ
នៅក្នុង តំបន់ នោះ  កាលពី ពៃឹក ថ្ងៃ ពុធ 
មៃសលិ មញិ មាន ភាព ស្អុះសា្អាប ់ នងិ ហប ់
ខៃយល់ ខ្លាំង។ នៃះ បើ តាម លោក ឆៃម  
ម៉ូ ដៃល នាយក វិទៃយា ល័យ ភ្នំ ធំ។

លោក ម៉ូ ដៃល បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា នៅវៃលា ម៉ោង ១០:០៥នាទី 
ពៃឹក ថ្ងៃទី ១៧ ខៃ មីនា ឆ្នាំ២០២១  
សិសៃស ទាំងអស់ តៃូវបាន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ចៃញ លៃង ពៃលនោះសសិៃសសៃ ីថា្នាក-់ 
ទី១០មា្នាក់ បាន ដើរ មក អង្គុយលៃង 
នៅលើ បង ់កៃម ម្លប ់ដើមឈើ នៅមខុ 
ថា្នាក់រៀន របស់គត់។ 

បៃមាណ  ជា៣នាទី កៃយមកសិ សៃស 
សៃ ីនោះ ក ៏សៃកបៃប ់ឱៃយ មតិ្តភក្ដ ិជយួ 

គក ់ខ្នង នងិ ចៃបាច ់ញ ីកៃបាល របស ់នាង  
ដោយ នាង បាន បៃប ់ទៅ មតិ្តភក្ត ិរបស ់
នាង ថានាង«ថប់ ដង្ហើម ខ្លាងំ ណាស់» ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ថា៖«បនា្ទាប់មក 
នាង ក៏បាន ទន់ដៃ ទន់ជើង  ហើយ ដួល- 
សន្លប់ តៃម្ដង។ ឃើញ ដូច្នាះ  មិត្ត ភក្តិ 
របស ់នាង មយួ ចនំនួ មាន អាកា រ ភយ័- 
តកស់្លតុ  ហើយក ៏បាន ដលួសន្លប ់តាម 
គ្នា ជា បន្តបនា្ទាប់ រហូត កើន ដល់ ២០ 
នាក»់។ បើតាម លោក ម៉ ូដៃល កៃយ 
មាន ករណីនៃះ កើត ឡើង រូបលោក 
នងិ លោកគៃ ូអ្នកគៃ ូពៃមទាងំ អាជា្ញាធរ 
មូលដ្ឋាន បាន ជួយ អន្តរា គមន៍ ហៅ 
រថយន្ត សង្គៃះ ដឹក សិសៃស ទាំងនោះ  
ទៅកាន់ មន្ទរីពៃទៃយ មិត្តភាព កម្ពជុា-ជបុ៉ ន 
មណ្ឌល សុខភិបាល ភ្នំ តូច មណ្ឌល 
សុខ ភាព អូរ បៃ សាទ និង តាម គ្លីនិក 
មួយ ចំនួន ទៀត  ក្នុងសៃុក មង្គល បុរី 
ដើមៃបី ពិនិតៃយ ពៃយាបាល។

លោក បាន បន្ថៃមថា៖«គិត តៃមឹ ម៉ោ ង 
៣រសៀល ថ្ងៃ ពុធ [មៃសិលមិញ]នៃះ 

សិសៃស ទាំងនោះ បាន ធូ រសៃល  និង 
តៃឡ ប់ ទៅកាន់ ផ្ទះ របស់ ពួកគៃ វិញ 
អស់ ហើយមិនមាន បញ្ហា អ្វ ីនោះ ទៃ» ។ 

ទោះ យ៉ោង ណា  កាលពី មៃសិលមិញ 
សិសៃស ដៃល តៃូវ ចូលរៀន វៃន ថ្ងៃតៃូវ - 
បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ឈប់សមៃក ដើមៃបី 

ការពារ មាន ករណ ីដលួ សន្លប ់បៃប នៃះ 
កើតឡើង ជាថ្ម ី ម្ដងទៀត។ នៃះ បើតាម   
លោក រ័ត្ន ដ សុី ណង់ អភិបាលសៃុក 
មង្គល បុរី។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖«យោងតាម ការ - 
ចុះ ពិនិតៃយ ជាក់ស្ដៃង បន្ទប់រៀន មាន 
លក្ខណៈ តូច ចង្អៀត បើ ធៀប ទៅនឹង 
ចនំនួ សសិៃស ដៃល មាន រហតូដល ់៥៥ 
នាក់ ក្នុង ១ បន្ទប់។ អាកាស ធាតុនៅ 
ម៉ោង១០ពៃឹក ក្នុង តំបន់ នោះ បាន 
កើន កម្តៅ ដល់៣៥អងៃសា សៃ ហើយ 
ហប់ ខៃយល់  ទើបជាហៃតុ ធ្វើ ឱៃយ សិសៃស 
ដលួសន្លប។់ ក្នងុសា្ថានភាព នៃះខ្ញុ ំបាន 
ស្នើ ឱៃយ លោកនាយក សាលា ផ្អាក ការ- 
សិ កៃសា  សមៃប់ សិសៃស វៃនថ្ងៃ១ ពៃល  
សិន ដើមៃបី សមៃួល សា្ថានការណ៍ កុំ ឱៃយ 
កើតមាន ជា បន្តទៀត»។ 

លោក បាន បន្តថា ក្នងុ ចំណោម សិ សៃស 
ទាំង ២០នាក់មាន៥នាក់ មាន អាការ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ កៃ ពីនោះ  គឺមាន អាការ តិច- 
តួច ប៉ុណោ្ណោះ ៕

តពីទំព័រ ១...បាន សម្តៃង នូវ 
ការខកចិត្ត យ៉ោង ខ្លាំង  ចំពោះ 
សៃចក្តីសមៃចចិត្ត របស់ សភា 
អឺរ៉ុប នៅ ថ្ងៃទី១១ ខៃមីនា ឆ្នាំ 
២០២១ ស្តីពី ការ ជំនុំ ជមៃះ ក្តី 
«បៃឆំងនឹង ជនល្មើស ចៃបាប់ នៅ 
កម្ពុជា»។ រដ្ឋសភា កម្ពុជា  គូស- 
បញ្ជាកថ់ា ក្នងុនាម ជា រដ្ឋ ឯករាជៃយ 
និង អធិបតៃយៃយ បៃទៃស កម្ពុ ជា 
មាន សិទ្ធ ិអនុវត្ត នូវ គោល នយោ - 
បាយ ស្វ័យ សមៃច របស់ខ្លួន  
ដើមៃបី ការពារ ផលបៃយោជន៍ ជា តិ 
រួមទាំង សន្តិភាព ស្ថិរភាព និង 
វិបុលភាព របស់ បៃទៃស។ រដ្ឋ សភា  
កម្ពុជា បាន ជំរុញ ឱៃយ សភា អឺរ៉ុប 
មៃតា្តៅ វាយតម្លៃ បៃកបដោយ 
សតៃយា នុម័ត  ចំពោះ ការវិវត្ត 
នយោបាយ នៅ កម្ពុជា និង សូម 
បន្ត ចូលរួម សិកៃសា ស្វៃងយល់  
អំពី កៃុម  គណ បកៃស នយោ បាយ 
ទាំងអស់ នៅ កម្ពុជាដោយ ឈរ - 
លើ គោលការណ៍នៃ ការជឿ ទុក - 
ចិត្ត គ្នា ការ គោរព គ្នា និង ផល- 
បៃយោជន៍ ទៅ វិញ ទៅ មក។

ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ របស់  
រ ដ្ឋ សភា កម្ពជុា បាន លើក ឡើង ថា 
ការជនំុ ំជមៃះ ក្ត ី«ជន ល្មើស ដៃល 
ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ នងឹផៃន ការ កៃបត ់នា 
ថ្ងៃទី ៩  ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩» គឺ 
ធ្វើ ឡើង សៃប តាម រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ 
និង ចៃបាប់ ពាក់ព័ន្ធ របស់ បៃទៃស 
ដៃល សមៃប់ ពងៃឹង នីតិរដ្ឋ នៅ 
កម្ពជុា។ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍ បន្ថៃ ម  
ថា ៖«រាល់ ការបុ៉នប៉ង រៀបចំ ផៃន - 
ការ បះបោរតាមរយៈ ការបៃើ បៃ ស់ 
ភាសា បរិហារ កៃរ្តិ៍ ញុះញង់ ឱៃយ មា ន  
អពំើហងិៃសាកដ៏ចូជា ការ អពំាវ នាវ  

ឱៃយ កងកមា្លាងំ បៃដប់អាវុធ កៃក - 
ឈរ ដើមៃបី ផ្ដួលរំលំ រដ្ឋាភិ បាល 
សៃប ចៃបាប់ គឺជា ទង្វើ ខុសចៃបាប់ 
និង តៃូវតៃ ធ្វើការ ថ្កោល ទោស 
ជាដច់ ខត»។

សាលា ដំបូង រាជធានី ភ្នំ ពៃញ 
កាលពី ថ្ងៃទី១មីនា ឆ្នាំ ២០២១ 
បានបៃកាស សាលកៃម កាត់ ទោ ស  
កំបំាង មុខ លោកសម រងៃសីុ មៃដឹក-  
នា ំ គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ  ដៃល 
កំពុង គៃចខ្លួន ទៅ បរទៃស ឱៃយ 
ជាប់ពន្ធនាគរ ២៥ឆ្នាំ និង អ្នក - 
ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃង  ទៀត ឱៃយ ជាប់ ពន្ធ - 
នា   គរ ចនោ្លាះ ព២ី០ ទៅ ២២ ឆ្នា ំ
ពបីទ ឧបឃាត ដៃល បាន បៃពៃតឹ្ត 
នៅ កម្ពុជា កាលពី ឆ្នាំ២០១៩។

បនា្ទាប ់ព ីតលុាការ កម្ពជុា ចៃញ 
សៃច ក្តី សមៃច បៃប នៃះ  សភា 
អឺរ៉ុប កាលពី ថ្ងៃទី១១ ខៃមីនា 
២០ ២១ បានចៃញ សៃចក្ត ីថ្លៃង- 
ការណ៍ ដោយ បាន លើក ឡើង  
អំពី ការកាត់ទោស ដៃល មាន ជន - 
ជាប ់ចទ ចៃើន យន្តការ ផ្លវូចៃបាប ់
លើ សង្គម សុីវិល ការចាប់ខ្លួន 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា កូ វីដ១៩ ជា - 
ពសិៃស ការកាតទ់ោស មៃដកឹនំា 
អតីត គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ 
លោកសម រងៃសុី និង សមាជិក 
ផៃសៃង ទៀត។ នៅក្នងុ សៃចក្ដ ីថ្លៃង- 
ការណ៍  នោះ សភា អឺរុ៉ប  បានលើក - 
ឡើង ពី បញ្ហា ជាចៃើន ចំណុច រួម - 
មាន ទំាង ការអំពាវនាវ កំុឱៃយ សហ  - 
ភាព អឺរុ៉ប ទទួលយក បៃទៃស កម្ពជុា  
ជា កន្លៃង សមៃប ់រៀបច ំកចិ្ចបៃជុ ំ
អាសុី អឺរ៉ុប ដៃល គៃង ធ្វើឡើង 
នៅ ឆ្នានំៃះ បៃសនិ បើ លទ្ធ ិបៃជា- 
ធិបតៃយៃយ មិន តៃវូបាន សា្ដារ ឡើង- 

វិញ ទៃ នោះ ។ 
កៃ ពី នៃះសភាអឺរុ៉ប  ក៏ អំពាវ - 

នាវ ឱៃយ បៃសកកម្ម សហភាព អរឺ៉បុ 
នៅ ភ្នពំៃញ  និង សា្ថានទូត នៃ បៃទៃ ស 
សមាជកិ អរឺ៉បុ ទាងំ អស ់បន្ត តាម-  
ដន ការ កាត់ ទោស  និង ធ្វើ ទសៃស ន-  
កចិ្ច  ទៅ កាន ់ពន្ធនាគរ ពៃម ទំាង 
ស្នើ ឱៃយ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា  ផ្ដល់ 
សុពល ភាព ដល់ គណ បកៃស សង្គៃះ  - 
ជាតិ ឡើង វិញ និង ផ្ដល់ អាសនៈ 
ដល់ កៃមុ បៃកឹៃសា ឃំុ -សង្កោត់ ជាប់ - 
ឆ្នាត នៃ គណ បកៃស នៃះចំនួន       
៥ ០០៧ នាក់ ឡើង វិញ។

ទោះ យ៉ោង ណា លោក ជិន មា៉ោ - 
លីន អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង យុត្តិ - 
ធម ៌ចាត ់ទកុ ការ លើក ឡើង  របស់ 
សភា អរឺ៉បុ ថា ជា  ការ សមៃច ផ្អៃក 
ទៅ លើ ផល បៃយោ ជន៍និង របៀ ប  - 
វារៈ នយោ បាយ ចៃើន ជាង  បច្ចៃក- 
ទៃស សិទ្ធិ មនុសៃស ឬ ក៏បច្ចៃក- 
ទៃស ចៃបាប់។ លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ដោយ សារ តៃ សា្ថាប័ន នៃះ  បាន 
ទទួល សំណើពី កៃុម អតីត បកៃស 
បៃឆំង  ក៏ដូច ជា សម្ព័ន្ធ មិត្ត  និង 
បៃទៃ ស ដៃល ជា មតិ្ត របស ់ពកួ គៃ 
មួយ ចំនួន អ៊ីចឹង ការ សមៃច គឺ 
ផ្អៃក ទៅ លើ ននិា្នាការ នងិ ទនំាក-់ 
ទំន ង ផល បៃយោជន៍ នយោ បា យ  
ចៃើន ជាង »។ 

លោក បន្ថៃម ថាទោះ យ៉ោង ណា 
កម្ពជុាក្នងុ នាម ជា រដ្ឋអធបិ តៃ យៃយ 
បៃកាន់ ខ្ជាប់ នូវ គោល ការណ៍ អធិ ប- 
តៃយៃយ ភាព និង យន្ត ការ ចៃបាប់ 
របស ់កម្ពជុា ដៃល មាន ជាធរ មា ន 
និង បន្តយន្តការ សហ ការ គ្នា 
ពិគៃះ យោ បល់ ដើមៃបី ឱៃយ សភា 
អរឺ៉បុនងិ គណៈកម្មការ អរឺ៉បុ យ ល ់
ចៃបាស់ ពីយន្ត ការ នីតិវិធី របស់ 
តុលាការ នៅ កម្ពុជា។ 

បៃធាន វទិៃយាសា្ថាន ទនំាក ់ទនំង 
អន្តរជាតិ  នៃ រាជ បណ្ឌិតៃយសភា- 
កម្ពជុា លោក គ ិន ភា មើលឃើញ 
ទិ ដ្ឋ ភាព ២ជុំវិញ សៃចក្តី ថ្លៃ ង- 
ការណ ៍របស ់ រដ្ឋ សភា កម្ពជុា នងិ 
សៃចក្តីថ្លៃង ការណ៍ របស់  សភា  
អរឺ៉បុ ទាកទ់ង ការកាតទ់ោស លើ 
មៃដឹកនាំ និង សកម្មជន  អតីត 
គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ។ លោក 
ថា ៖«ទិដ្ឋភាព ទី១ យើង ដឹង ហើ យ 
ថា  ដណំើរការ វនិចិ្ឆយ័ កាតក់្ត ីលើ 
ជន ដៃល តៃវូ ចទ ទំាង បុ៉នា្មាន នា ក់  
ដៃល ធ្វើ ដោយ តុលាការ កម្ពុជា 
គឺធ្វើ ឡើង កៃម កៃបខ័ណ្ឌ នៃ ចៃបា ប់ 
កម្ពុជា ដូចនៃះ កម្ពុជា  ក្នុងឋានៈ 
ជា រដ្ឋ  អធិបតៃយៃយ តៃូវតៃមាន 
គោល ការណ៍ ចៃបាប់ របស់ ខ្លនួ ក្នងុ- 
ការ ពងៃឹង នីតិរដ្ឋ សណា្តាប់ធា្នាប់ 
សាធារណៈ ស្ថិរភាព ផ្ទៃក្នុង 
បៃទៃស»។  ការអនវុត្ត ចៃបាប ់វា ជា  
សិទ្ធ ិពៃញទី របស់ បៃទៃស នីមួយ ៗ  
សមៃប់ វិធាន ផ្ទៃក្នងុក្នងុការ ធា នា 
ដល់ សន្ត ិសុខ សណា្តាប់ ធា្នាប់ សា - 

ធា រណៈ របស់ បៃទៃស។ 
ទិដ្ឋភាព ទី ២ ការចៃញ សៃចក្ត ី- 

ថ្លៃងការណ៍ របស់ សភា អឺរុ៉បលោ ក  
យលថ់ា  អរឺ៉បុ គរួ គបៃបី ស្វៃងយល ់
បន្ថៃម អពំ ីបៃទៃស កម្ពជុា  ជាជាង  
ចៃញ សៃចក្តថី្លៃងការណ៍ ពី ចមា្ងា យ  
ណាមួយ  ដៃល មិន ឆ្លុះបញ្ចាំង ពី 
សា្ថានភាព ជាកស់្តៃង នៅ បៃទៃស 
កម្ពុជា។ លោក លើក ឡើង ថា៖   
« ខ្ញុំ  ជឿថា  ការមិនយល់ គ្នាចៃើន 
ជាង ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ នៃ សៃច ក្តី - 
ថ្លៃងការណ៍ ហើយ ខ្ញុំ អរគុណ 
ដល់ អឺរ៉ុប ដៃល យកចិត្តទុកដក់ 
លើ កម្ពុជា។ ប៉ុន្តៃ គួរ ជួយ កម្ពុជា 
ក្នងុ បៃបផៃន ផៃសៃង មិនមៃន គៃន់ - 
តៃ  ជាការ សម្តៃង កង្វល់ មិន ឆ្លុះ - 
បញ្ចាំង ពី សា្ថានភាព ជាក់ ស្តៃង 
របស់ ក ម្ពុ ជា នោះ ទៃ»។

យ៉ោង ណា ក៏ដោយ លោក 
មើល  ឃើញ ថា ជា ទិដ្ឋភាព រមួ បើ 
ទោះ បីជា កម្ពុជា និង សហភាព 
អឺរុ៉បបានចៃញ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការ ណ៍  
ឆ្លើយតប ទៅវិញ ទៅ មក ក្តី ក៏ នឹង 

មិន ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ កិច្ច សហ - 
បៃតបិត្តកិារ នងិ ចណំង មតិ្តភាព 
របស់ ភា គី ទាំង២ នោះទៃ។

លោក  បញ្ជាក់ ថា៖«ដូច្នៃះ វា 
អាចមាន ចំណចុ មិន យល ់គ្នា ទៅ 
បញ្ហា បៃជា ធិបតៃយៃយ ប ញ្ហា សិទ្ធិ - 
មនសុៃស ប៉នុ្តៃ នៅមាន លហំ ផៃសៃង- 
ទៀត ដៃល កម្ពុជា និង សហភាព 
អឺរ៉ុប អាចធ្វើ កិច្ចសហ បៃតិ បត្តិ - 
ការ ជាមួយគ្នា បាន ឧទា ហរណ៍ 
កចិ្ចសហ បៃតបិត្តកិា រកាត ់បន្ថ យ 
ភាព កៃកីៃ ការជរំញុ សៃដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ   
និង កៃយ បរិបទ កូ វីដ បរិសា្ថា ន 
ជា ហូរហៃ ជាដើម»។ 

លោកគ និ ភា យល់ថា  ទិដ្ឋភា ព  
មួយ វា  មិន អាច ធ្វើឱៃយ ខូច ទាំង- 
សៃុង នូវ កិច្ច សហ បៃតិប ត្តិការ  
រ វាង  ទំនាក់ ទំនង   កម្ពុជា និង 
សហ  ភា អរឺ៉បុ នោះ  ទៃ ។  « ខ្ញុ ំយ ល ់
ថា  ឱកាស និង លម្ហនៅតៃមាន 
សមៃប់ ការសា្តៅរ ទំនុកចិត្ត  ឬ 
ភាពជឿជាក់ គ្នា រវាង កម្ពុជា  និង 
អឺរ៉ុប»៕ 

សិស្ស២០នាក់នៅវិទ្យាល័យភ្នធំំក្នងុសុ្កមង្គលបុរីបានសន្លប់ជាបន្តបនា្ទាប់

រដ្ឋសភាជំរុញឱ្យសភាអឺរុ៉ប...

គ្រពូ្រទ្រយ  និង គ្រ ូបង្រៀន កំពុង ជួយ សង្គ្រះ សិស្រស វិទ្រយា ល័យ  ភ្នធំំ  ដ្រល សន្លប់ ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

លោក  ហ្រង សំរិន ប្រធាន រដ្ឋ សភា កម្ពជុា ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

បន្ទាយមន ជយ័ៈ  សមត្ថ កចិ្ច 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  បាន 
ឃាត់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ ចំនួន 
៣នាក់  បញ្ជនូ ទៅ  តុលាការ  
បនា្ទាប់ ពី ពួក គៃ បាន នាំ ពលករ 
ចំនួន  ១៤នាក់  ឆ្លង ដៃន ទៅ បៃ ទៃស 
ថៃ ដោយ ខុស  ចៃបាប់  នៅ ក្នុង    
ភូមិ សាស្តៃ សៃុក មា៉ាឡៃ  កាល ពី 
យប ់ថ្ងៃទ ី១៥  មនីា ២០២១   ខណៈ 
ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត  ពៃមាន 
ចាត់ វិធាន ការ លើ ករណី នាំ មនុសៃស 
ឆ្លង ដៃន យ៉ាង មុឺង មា៉ាត់ ។ 

 លោក   សិទ្ធ  ឡោះ ស្នង ការ 
នគរ បាល ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័   
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា  បៃតិ បត្តិ ការ នៃះ 
បាន ធ្វើ ឡើង រមួគ្នា ដោយ កមា្លាងំ 
នគរបាល វរសៃនា តូច ការពារ 
ពៃដំៃន គោក លៃខ ៨១៥  សហ- 
ការ ជា មួយ មន្តៃ ីជំនាញ នាយក ដ្ឋាន 
សន្ត ិសុខ ផ្ទៃ ក្នងុ  កមា្លាងំ អធិការ ដ្ឋាន 
នគរ បាល សៃកុ មា៉ាឡៃ  នងិ កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ សៃុក មា៉ាឡៃ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា   កៃយ ការ- 
ចាប់ ខ្លួន  ជន សងៃស័យ ទាំង៣ 
នាក់  សមត្ថ កិច្ច បាន កសាង 
សណំុ ំរឿង  ដោយ ចោទ បៃកាន ់

ពីបទ ជួញ ដូរ មនុសៃស ខុស ចៃបាប់  
ហើយ បញ្ជនូ ទៅ តលុាការ  ដើមៃបី 
មាន នីតិ វិធី តាម ផ្លវូ ចៃបាប់ ប ន្ត  
ខណៈ មន្តៃ ីជនំាញ បាន សៃវជៃវ  
នៃ អំពើ ជួញ ដូរ មនុសៃស ឆ្លង ដៃន 
នៃះ ជា យូរ មក ហើយ  ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល កម្ពុជា កំពុង មាន  ការ រីក- 
រាលដលនៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ។  

 លោក បន្ថៃម ថា៖  « មុន នឹង 
យើង ចាប់ គត់  ដោយ សារ តៃ 
គត់ បៃពៃឹត្ត នូវ អំពើ ជួញ ដូរ 
មនុសៃស  ដោយ នាំ មនុសៃស ឆ្លង- 
ដៃន ខុស ចៃបាប់  នៅតា  ម ចៃ ក- 

របៀង  ដៃល ជា កន្លៃង ដៃល 
យើង បាន ឃាត ់ខ្លនួ គត។់  គត ់
ចៃះ តៃ បំពាន ការហាម ឃាត់ 
នៃះ យើង តៃ ូវតៃ អនុ វត្ត ចៃបាប់ » ។ 

 លោក  សិទ្ធ  ឡោះ  បាន អះអាង 
ថា  សមត្ថ កិច្ច  នៅ តៃ បន្ត រឹត- 
បន្តឹង លើ កិច្ច ការងារ  ការពារ  
និង បង្កៃប មៃ ខ្លា ង ជួញ ដូរ 
មនុសៃស ឆ្លង ដៃន ខុស ចៃបាប់ បន្ត 
ទៀត  ដោយ ការ ដក់ ពងៃយ 
កមា្លាំង ឈរ ជើង នៅ តាម បណ្តា  
ចៃក ពៃំដៃន  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់   
ការ ឆ្លង ដៃន ខុស ចៃបាប់ នៃះ។ 

 ជ ន សងៃស័យ ទាំង ៣នាក់  
ដៃល តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ 
ខ្លនួ  មាន ឈ្មោះ  ចក ់ វ ី ហៅ  ០៩  
ភៃទ បៃុស  អាយុ  ៤១ឆ្នាំ  រស់ 
នៅ ភមូ ិសង្កៃ  ឃុ ំបងឹ បៃង សៃកុ 
មា៉ាឡៃ  ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  
ជា មៃ ខ្លាង  ឈ្មោះ  យ៉ា ត ប៊ុន នី  
ភៃទ បៃុស  អាយុ  ៣៨ ឆ្នាំ រស់- 
នៅ ភមូ ិតៃពាងំ ជរ ឃុ ំចណំ រលើ  
សៃុក ស្ទាង  ខៃត្ត កំពង់ ធំ  និង 
ឈ្មោះ  អោម  ចាន ់រា៉ា  អាយ ុ ៦៣  
ឆ្នា ំ ដៃល តៃ ូវ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ សណំក ់ 
មុី  មុី ។ 

 លោក  បៃន  សំអាត  អធិការ 
នគរ បាលសៃុក មា៉ាឡៃ  បាន 
បៃប់ កាសៃត ក្នុង សៃុក ថា  
មៃខៃយល់ ទាំង២ នាក់ បាន នាំ 
ពលករ បៃុស-សៃី ចំនួន ១៤ 
នាក់  យក មក លាក់ ខ្លួន នៅ ក្នុង 
ផ្ទះ សំណក់  មុី  មុី  ស្ថិត នៅ ភូមិ 
ដងូ  ឃុ ំមា៉ាឡៃ  សៃកុ មា៉ាឡៃ ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ  ដើមៃបី តៃៀម 
លួច ឆ្លង ដៃន ខុស ចៃបាប់ ទៅ 
បៃទៃស ថៃ  នៅ យប់ ថ្ងៃទី ១៥  
ខៃមីនា  ឆ្នាំ ២០២ ១។  ចំពោះ 
ឈ្មោះ  អោម  ចាន់ រា៉ា  ភៃទ បៃុស  
អាយុ៦៣ ឆ្នា ំ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ សណំក ់ 
មុី  មុី  មិន សហ ការ  ជា មួយ 
សមត្ថ កិច្ច  ដៃល បាន ផ្តល់ ទី- 
តាំង ឱៃយ មៃខៃយល់ លាក់ ពលករ ។ 

 លោក  សំុ៊  ចាន់ គ  អ្នក សមៃប- 
សមៃួល សមា គម អាដ ហុក 
បៃចាំ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  
និយយ ថា  ការ ដៃល សមត្ថ កិច្ច  
ចាប់ ផ្តើម មាន ចំណត់កា រលើ 
កៃមុ ជន មៃខៃយល ់នា ំពលករ ឆ្លង- 
ដៃន ខុស ចៃបាប់ នៃះ  ក៏ ពៃះ ពួក គៃ  
មាន ការ ភ័យ ពី ការ អស់ តំ ណៃង 
បនា្ទាប ់ព ីមាន បទ បញ្ជា ព ីលោក- 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ខណៈ មន្តៃី 
ពៃំដៃន ចំនួន២ រូ ប  ក៏ តៃូវ បាន 
អស់ តំ ណៃង រួច មក ហើយ ។ 

 លោក យល់ ថា  បើ សមត្ថ កចិ្ច 
ពិត ជា បង្កៃប កៃុម ជន មៃខៃយល់  
ពិត បៃកដ មៃន  នោះ ពួកគៃ  
នងឹ អាច ធ្វើបាន  ពៃះ កៃមុ ទាងំ- 
អស់ នៃះ  អាច នាំ មនុសៃស ឆ្លង- 
ដៃន ខុស ចៃបាប់  ក៏ ពៃះ តៃ មាន 
ការ បើក ដៃ ពី មន្តៃី ខិលខូច នៅ 
តាម ពៃំដៃន ផង ដៃរ ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖  « ទាក ់ទង 
នឹង សា្ថាន ភា ពនៃ ការ នាំ ម នុ សៃស 
ឆ្ល ង ដៃន នៃះ  គមឺា ន កា រ ថ យចុះ  
ប៉ុន្តៃ មិន មៃន បណ្តាល ម កពី  
កតា្តា ដៃ ល ស មត្ថ កចិ្ច មាន វិធាន- 
ការ ចាប់ កៃុម មៃ ខៃយល់ នោះ ទៃ  
ពៃះ ចាប់ ១ ដោះលៃង ១ ០០០  
ទៅ វិញ។  វា ថយ ចុះ  នៅ តាមពៃ-ំ  
ដៃន  នៅ ក្នងុ សមយ័ កវូដី១ ៩ នៃះ  
ដៃល មាន ការ បិទ ចៃក ពៃំដៃន  
ហើយ ថៃ មាន ការរឹត បន្តងឹ ការ- 
ចូល ក្នុង បៃទៃស របស់  គៃ » ។

 គិត ចាប់ ពីថ្ងៃ ទី១៣  ខៃកុម្ភៈ  
មក ដល់ ថ្ងៃទី ២៣  ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ 
២០២១  អាជា្ញាធរ តាម ពៃំដៃន 
បាន ចាប់ ខ្លនួ មៃ ខៃយល់ នំា ពលករ 
ឆ្លង ដៃន ខុស ចៃបាប់   បាន ចំនួន 
៨៥នាក ់  ក្នងុ នោះ ព ីវៀត ណម 
មាន ជាង១០ នាក់។  នៃះ បើ 
តាម តួលៃខ ពីអគ្គ ស្នង កា រដ្ឋាន 
នគរ  បាល ជាតិ ៕  

 ឡាយ  សា មន 

ភ្នពំេញៈ រាជរដ្ឋា ភិបាល កម្ពជុា 
តាម រយៈ  កៃសួង សង្គម កិច្ច  
អតី ត យុវជ ន និង យុវ នីតិ សមៃបទា  
កំពុ ងប ន្ត កម្ម  វិធី   ឧប ត្ថម្ភ សាច់- 
បៃក់ ជូន ជន កៃី កៃ និង  ងាយ  
រងគៃះ ដោយ វិបត្តិ កូ វីដ១ ៩ 
នៅ ជុំទី៤ លើក ទី២  និងប ន្ត 
លើ កទី៣  រហូ តដល់  ចុងខៃ  
មៃសា  ឆ្នាំ២ ០២១ ប នា្ទាប់ ពី 
បា ន  ចំណយ ថវិការ ដ្ឋ អស់ 
ជា ង២ ៣០ លាន ដុលា្លារជួយ 
ព លរ ដ្ឋ ជាង ៦៨មុឺ ន  គៃួសា រ ។

សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង រប ស់កៃសួង  
សង្គម កិច្ច អ តី ត យុវជ ន និ ង យុវ- 
នីតិ សមៃបទា ចុះ ថ្ងៃទី២៤  កុ ម្ភៈ 
ឆ្នា២ំ០ ២១  បាន ឱៃយដងឹថា  ចាប-់ 
ព ីថ្ងៃទ ី២៥ ខៃ មថិនុា ឆ្នា២ំ០២០ 
ដល ់ថ្ងៃទ២ី៤ ខៃកមុ្ភៈ ២០២១ 
រាជរដ្ឋាភិ បាល បាន ចំណយ 
ថវកិារដ្ឋ ចនំនួ ២៣០ ,៥៨លាន 
ដុលា្លារ ជួយ ដ ល់ជន កៃីកៃ និ ង 
ងាយ រងគៃះ ដោយ វិបត្តិ ជំងឺ 
កូ វីដ១៩។

បើ គតិ មក ទល់ បច្ចុបៃប ន្ន រ ដ្ឋា- 

ភិបាល បាន ដំណើរ ការ ឧ បត្ថម្ភ 
សា ច់បៃក់  ក្នងុកម្មវិធីនៃះ   ឈាន  
ដល់ ជំុទី៤ លើកទី២ហើយ បនា្ទាប់  
ពី ជុំ ទី១ និង ជុំ ទី២ ធ្វើ ឡើង២  
លើ កនងិជុ ំទ៣ីធ្វើឡើង៣ លើ ក 
ហើយ ជុំទី ៤ តៃូវ ធ្វើ ៣លើ ក។ 

សៃច ក្តជូី  នដំ ណឹង បន្ត ថា ដោយ  
គិត មក ទល់ តៃឹម  ថ្ងៃទី២ ៤កុម្ភៈ  
ឆ្នា២ំ០២១  ក្នងុ ជុ ំទ៤ីលើក ទ១ី 
កៃសួង  សង្គម កិច្ច បាន ឧបត្ថម្ភ 
សាច់ បៃក់ជូន ជន កៃីកៃ ដល់ 
សមា ជិក សរបុ ២ ៧ ៣ ១ ១៦១ 
នាក់ នៃ ចំនួន៦ ៨ ៨ ៥ ៣៩ គៃ ួសា រ  ។  

ដោយ ឡៃកសមៃប់ ការបើក 
បៃ ក់ ឧបត្ថម ្ភជុំ ទី៤ លើក ទី២ 
បាន ចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃ ទី២៥  ខៃ 
កុ ម្ភៈ  ឆ្នា២ំ០២១  រហូតដល់ ថ្ងៃទី 
២៤ មី នា ២០២១ ដៃល មាន 
រយៈ ពៃល ៣០ ថ្ងៃន ិង លើក ទ៣ី 
ចាប ់ព ីថ្ងៃទ ី២ ៥ ខៃមនីា ដល ់ថ្ងៃ 
ទី ២៤ ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ២០ ២១ ។ 

លោក ឈួ  សុ បញ្ញា បៃធាន 
នាយកដ្ឋា ន សុខុ មាល ភាព សង្គម  
នៃ កៃសួង សង្គម កិច្ច អ តីត- 
យុ ទ្ធជន  និង យុវនី តិស មៃបទា 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ មៃសិល មញិ 

ថា ដោយ សារ វបិត្ត ិក ូវដីនៅ បន្ត 
អូស បនា្លាយ នៅ កម្ពជុា  រាជរ ដ្ឋា- 
ភិ បាល  សមៃ ច ប ន្ត ការ បើក 
បៃក់ ឧបត្ថម ្ភនៃះ ចាប់ ពី ថ្ងៃ២៥ 
ខៃមីនា ដល់ ថ្ងៃទី ២៤  ខៃមៃ សា 
ឆ្នា២ំ០ ២១ ទៀត ។ 

លោក ថា៖«តាម ផៃនការ កម្ម- 
វិធី បើក បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នឹ ងតៃូវ 
បញ្ចប់ នៅតៃមឹ ថ្ងៃទី ២៤  មីនា 
បុ៉ន្តៃ យើង នឹង បន្ត ទៀត ចាប់- 
ពី ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ មីនា  រហូត ដល់ 
ថ្ងៃទី ២៤  ខៃមៃ សា ២ ០២១  
នៃះ ជា អ្វដីៃល មន្តៃ ីបាន ចៃញ 
ឯកសារ ផ្លវូ ចៃបាប់ សមៃប់ ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល ក ូវដី»។ កប៏៉ ុន្តៃបនា្ទា បព់ ី
ខៃមៃសាទៅថា   តើ រដ្ឋា ភិបាល 
បន្ត ឬ មនិ បន្ត កម្មវធិ ីនៃះ អាសៃយ័  
លើ សា្ថាន ភាព ជាក់ ស្តៃង ។ 

លោក បាន បញ្ជា ក់ថា៖«យើង  
បានដងឹ ហើយ  សៃច ក្តសីមៃ ច 
ថា  បន្ត ឬ មិន បន្ត គឺ បាន ផ្តល់ 
សទិ្ធ ិជនូ បៃធា ន  កៃមុ បៃកឹៃសា ជាត ិ
គំ ពារ សង្គម( រ ដ្ឋមន្តៃីកៃសួ ង- 
សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ហរិ ញ្ញវ ត្ថ ុ អនូ ពន័្ធ 
មុនីរ័ត្ន)ជា អ្នក សមៃច ដោយ 
សៃប ទៅលើ ...តទៅទំព័រ ៥

ជន សងេស័យ នំមនុសេសឆ្លង ដេនទៅ ថេ ខុសចេបាប់  ។ រូបថត FN

មនុស្ស៣នាក់តូ្វចាប់ខ្លនួបញ្ជនូទៅតុលាការព្ះសង្ស័យនំាមនុស្សឆ្លងដ្នទៅថ្ខុសច្បាប់

រដ្ឋាភិបាលបន្តផ្ដល់ប្ក់ឧបត្ថម្ភដល់
ប្ជាពលរដ្ឋកី្ក្និងងាយរងគ្ះ
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តពីទំព័រ ១...ដៃល រង ផលប៉ះ- 
ពាល់ គៃប់ ចរន្ត នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច  ជាតិ 
ទំាង មូលក្នងុ នោះ រដ្ឋាករ ទឹ ក  
ស្វយ ័ត កៃងុ ភ្ន ំពៃញ ក ៏ទទលួ រង 
នូវ ឥទ្ធពិល នៃះ ដៃរ។ 

បុ៉ន្តៃ ទោះ បី   ស្ថតិ ក្នងុ ស្ថាន ភាព 
ដ៏លំបាក នៃះ  យ៉ាង ណា ក្តីក៏ 
រដ្ឋាករ ទឹក ស្វ យ័ ត កៃុង ភ្នំ ពៃញ 
នៅតៃ ដំណើរ ការ បមៃើ សៃវា 
ជូន អតិថិជន ក្នុង រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ និង កៃុង តា ខ្មៅ ២៤ 
ម៉ាង...និង ជារៀង រាល់ ថ្ងៃ។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង បាន បន្ត 
ថា នៅ រដវូបៃងំ នៃះ កម្ពស ់ទឹក- 
ទន្លៃ បាន សៃក ចុះ ទាបជាង 
សព្វ   ដង  ការ  ផលិត ទឹក  និង ការ- 
បៃើ បៃសទ់កឹ  នៅ មាន អតលុៃយ- 
ភាព គឺ អាច មាន  ការ ខុស គ្នា នៃ 
សមា្ពាធ ទឹក ខ្លាំង ឬខៃសោយ  នៅ 
ពៃល ដៃល  អតិថិជន សមៃុក 
បៃើបៃស់ទឹក ក្នងុ ពៃល តៃ មួយ។  
មានន័យ ថា  សៃចក្តី តៃូវ ការ 
លើស  ពី សមត្ថភាព នៃ ការ  ផ្គត់ - 
ផ្គង់  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ សមា្ពាធ  ទឹក នៅ 
តាម តំបន់ ជាយ កៃុង  នឹង បន្ត 
ធា្លាក់ ថម ថយចុះជាង ពៃល មុន 
ឬខ្វះ ទឹក បៃើ បៃស់ នៅ តំបន់   
ជា យកៃុង ខ្លះ។

រដ្ឋាករ ទកឹ ស្វយត័   បញ្ជាកថ់ា៖ 

«រដ្ឋាករទកឹ ស្វយត័ កៃងុភ្នពំៃញ 
សមូ ការ យោគយល ់អធៃយាសៃ ័យ  
ពី បៃជា ពលរដ្ឋ  បៃមាណជា  
៤០ ០០០ គៃួសរ ដៃល  រស់- 
នៅ ប៉ៃក ខងលិច  នៃ រាជ ធានី- 
ភ្នពំៃញ ក្នុង  ភូមិ ខ្លះនៃ សង្កាត់ 
មួយ  ចំនួន ដូចជា កំបូល ភ្លើង 
ឆៃះ រទៃះ ឃ្ម ួញ កៃងំ ធ្នង ់គោក- 
រកា កនោ្ទោក ស្នា តៃពាំង កៃ- 
សំង និង សង្កា  ត់  សំរោង កៃម  
ជាដើម»។

ស្ថិត ក្នុង បរិបទ មួយ ដៃល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  មាន កំណើន 
សៃដ្ឋ  កិច្ចសង្គម យ៉ាង លឿន 
ក្នុង នោះ មាន កំណើន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ កើន ឡើង ជា បន្ត បនា្ទោប់ 
និងផ្ទៃ សៃវា ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក កាន់តៃ 
ធ ំទៅៗ ផង នោះ  តមៃវូឱៃយ រដ្ឋាករ 
ទឹកស្វ យ័ត កៃុង ភ្នំពៃញ តៃូវ 
សង សង់រោង ចកៃ ផលិត ទឹក 
ថ្មីៗ និង ពងៃីក ការ ងរ ដក់ បំ-
ពង់ មៃចៃក ចាយ ទឹក បន្ថៃម 
ទៀតសំដៅបំ ពៃ ញ ត មៃូ វ  ការ 
បៃើបៃស់ ដ៏គំហុក នៃះ ។

រដ្ឋាករ ទឹក លើក ឡើង ថា ៖ 
«យើង បាន ស្វៃង រក ដៃ គជូនំយួ 
កិច្ច សហការ គៃប់ ជៃុង ជៃយ 
សំដៅ បំពៃញ សៃចក្តីតៃូវ ការ 
បៃើ  បៃស ់ទកឹស្អាត របស ់បៃជា- 

ពល រដ្ឋ សៃប តាម គោល ន- 
យោ បាយ វិស័យ ទឹក ស្អាត 
របស់ រាជ  រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
លើគោល ដៅ  អភិវឌៃឍន៍ បៃកប- 
ដោយ ចរីភាព ដោយ ធានា បាន 
នូវ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ស្អាត និង 
អានាម័យ ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ គៃប់  
របូ ១០០% នៅតាម ទបីៃជុ ំជន 
តៃឹម ឆ្នាំ ២០២៥ តទៅ»។

បច្ចបុៃបន្ន រោង ចកៃ ផលតិ ទកឹ- 
ស្អាត បាក់ ខៃង បាន និង កំពុង 
ដណំើរការ សង សង ់យ៉ាង សក ម្ម 
ដៃល បាន  បើកកា រ ដ្ឋាន សង - 
ស ង ់កាល ព ីថ្ងៃទ ី១ ខៃ កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ
២០២១  កន្លង ទៅ  ។ «រដ្ឋាករ 
ទឹក ស្វយ័ តកៃុង ភ្នំពៃញ  សូម 
សំណូម ពរ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល រស់ នៅ កណា្តាល រាជ ធានី 
ភ្ន ំពៃ ញដៃល មាន ទកឹ បៃើ បៃ ស ់
គៃប់ គៃន់  និង មាន សមា្ពាធ 
សមសៃប ហើយនោះ  មៃតា្តា 
ជយួ សនៃសសំចំៃ ទកឹ ក្នងុ ការ បៃើ- 
បៃ ស់  ដើមៃបី ទុក លទ្ធភាព និង 
ឱកាស ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ នៅ 
តំបន់ ជាយ កៃុង ភ្នំពៃញ អាច 
ទទួល បាន ទឹក បៃើ បៃស់ ក្នុង 
ន័យ  ចៃក រំលៃក ទឹក គ្នាបៃើក្នុង 
រដូវកាល ខ្វះខត នៃះ»។

ជាមយួ គ្នានៃះដៃរ  រដ្ឋាករទកឹ   

បញ្ជាក់ថា  បើទោះបី ស្ថិត ក្នុង 
រដូវ  កាល  និង កាលៈ ទៃសៈ ដ៏ 
លំបាក នៃះ ក្តីក៏ ស្ថាប័ ន របស់ 
ខ្លនួ  នៅ តៃ  បន្ត ខតិខ ំនងិ យក ចតិ្ត 
ទុក ដក់ យ៉ាង ខ្ជាប់ ខ្ជួនក្នុង ការ - 
ផល ិត ទកឹ  ដៃល មាន គណុភាព 
សៃប តាម ស្តង់ដទឹក ផឹក ថា្នាក់ 
ជាតិ និ  ង ស្តង់ ដ ទឹក ផឹក របស់ 
អង្គ ការ សុខ ភាព ពិភព លោក 
(W H O) ។ ការណ ៍នៃះ គ ឺដើមៃប ី
ចូលរួមចំ ណៃ   ក ជា មួយ រាជ- 
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក្នុងការ ផ្គត់- 
ផ្គង់ ទឹក ស្អាត  ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ 
បៃក ប ដោយ សុវ ត្ថិភាព និង 
អនាម័យ ដៃល អាច ឱៃយ បៃជា - 

ពលរដ្ឋ បាន បៃើ បៃស ់សមៃប ់
ជវីភាព បៃចា ំថ្ងៃ ពៃះ ទកឹ ស្អាត 
គជឺា ចណំៃក មយួ ដស៏ខំន ់ក្នងុ 
ការការ ពារ ជងំ ឺឆ្លង កវូដី ១៩ ផង 
ដៃរ ក្នុង បរិបទ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ ។

អ្នក សៃី ទៃព និមល បៃជា - 
ពលរដ្ឋ រស់ នៅ ក្នុង បុរី ១កន្លៃង   
ក្នុង សង្កាត់ គោក រកា  បៃប់ ភ្នំ-
ពៃ ញ ប៉សុ្តិ៍ មៃសលិ មញិ ថា អ្នក សៃ ី
តៃង តៃ  កៃក ពី ម៉ាង ៤ឬ ៥ 
ពៃឹក  ជា  រៀង រាល់ថ្ងៃ  ដើមៃបី តៃង 
ទឹក ទុក ក្នុង សុីទៃន  សមៃប់ បៃើ- 
បៃស់ បៃចាំ ថ្ងៃ។ អ្នក សៃីថា ៖ 
«ពៃល ខ្លះខ្ញុំតៃង  តៃងើប ពី 
កណា្តាល អ្រធាតៃ ទៅ   ដើមៃបី 

បើកទឹក ទុក បៃើបៃស់ ដោយ- 
សរបើ មិន ធ្វើ ដូច នៃះទៃ គឺ 
ខ្ញុំនឹង មិន មានទឹក បៃើ បៃស់ ទៃ  
ហើយ ការ ខ្វះខត ទឹក នៃះ គឺ 
ខ្វះយូរមក ហើយ មិន ថា រដូវ 
បៃំង  ឬរដូវ វសៃសោ ទៃ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៤ឆ្នាំ ដៃល ខ្ញុំ បាន មក រស់- 
នៅក្នុង តំបន់ នៃះ »។ 

អ្នក សៃី   បាន ស្នើទៅដល់ អ្នក 
ដៃល រស់នៅ ទីកៃងុ ភ្ន ំពៃញ គួរ តៃ    
បៃើ បៃស់ទឹក សនៃសំសំចៃ ដើមៃបី 
រកៃសោទឹក ផង និង ដើមៃបី ជួយ ដល់ 
អ្នក ដៃល រសន់ៅ ជាយ កៃងុ អា ច 
មានទឹក  បៃើ បៃស់ គៃប់ គៃន់  
ពិសៃ ស ក្នុង រដូវ បៃំង នៃះ៕

 ឃុ ត  សុភ ចរិយា 

ភ្នំ ពេញៈ លោក សយ ឈុំ 
បៃ មុខ រដ្ឋ ស្ដី ទីពី មៃសិល មិញ    បាន  
ទ ូល ពៃះ មហាកៃសតៃ ព ីការ បញ្ច ប ់ 
គោរម ងរ ឧកញ៉ាពី លោក  ឌួង  
ឆយ ដៃល ជា អ្នក ជំ នួញ វ័យ- 
ក្មៃង កៃយ ពី បាន បង្ក អំ ពើ- 
ហិងៃសោក្នុង គៃួសរ។ ការ ទូល- 
ថា្វាយ នៃះ  បាន ធ្វើឡើង នៅ ថ្ងៃទី 
១៧  ខៃមីនា   ឆ្នាំ២០២១ តាម  
សំ ណ  ើ  របស់ លោកនាយករដ្ឋ- 
មន្តៃី  ហ៊ុន សៃន។ 

យោង តាម លិខិត  បៃមុខ រដ្ឋ 
ស្តទី ីបាន ឱៃយដងឹ  ថា ៖ « ទលូ ពៃះ 
បង្គំ ជា ខ្ញុំ  សូម ពៃះ រាជា នុញ្ញាត 
ទូល ថា្វាយ ពៃះ ករុណា ជា ទី- 
គោរព សកា្ការៈ ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់   ទៃង់ 
ពៃះរាជ មៃតា្តា ជៃប ថា  សម្តៃច 
អគ្គ មហា សៃនា បតី តៃ ជោ 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  នៃ ពៃះ រាជា ណា- 
ចកៃ កម្ពុជា   បាន ធ្វើ សំណើ ...
មក ទូ ល ពៃះ បង្គំ ជា ខ្ញុំ  ដើមៃបី 
ស្នើសុ ំបញ្ចប ់គោរម ងរ   ឧក ញ៉ា 
ពីឧក ញ៉ា  ឌួង   ឆយ »   ។  

 បៃតិកម្ម នៃះ បាន កើត ឡើង 
កៃយ  យប់ ថ្ងៃទី ១៥  ខៃ មីនា  
ឆ្នា ំ ២០២១  អ្នក សៃ ី ដៃ ត  មា៉ាលី ណា  
ជា អតីត ភរិយ លោក  ឌួង  
ឆយ  បាន បង្ហោះ សរ នងិ ឃ្លបី  

វដីៃ អ ូ ដៃល មាន រយៈ ពៃល ជាង 
១ ម៉ាង   បង្ហោញ អពំ ីសកម្ម ភាព 
បៃើ អំពើ ហិងៃសោ ក្នុង គៃួសរ  
ដៃល បង្ក ឡើង ដោយ  លោក  
ឌួង ឆយ  មក លើ រូប គត់   នៅ 
ចំពោះ មុខ កូនៗតាម រយៈ ការ- 
ទះតប ់នងិ យក ជើង ធាក ់កៃបាល 
ស្តៃី ជា បៃពន្ធ  ដៃល បង្ក ឱៃយ មាន 
ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល   នងិ រិះគន ់យ៉ាង- 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី មហា ជន   ដៃល ធា្លាប់  
គំ ទៃ លោក កា ល ពី មុន ។  តាម 
រយៈ សរ  និង ឃ្លីប វី ដៃអូ នោះ  
លោក   ហុ៊ន  សៃន   បាន បញ្ចៃញ មតិ  
ដោយ បង្កប់ នូវ ចម្ងល់ ចំពោះ 
ទង្វើ របស់ លោក ឌួង   ឆយ  
ដៃល បៃើ ហិងៃសោ ទៅលើ ស្តៃី ជា 
ភរយិ នោះ ដោយ បាន លើក ជា 
សំ ណួរ ថា ៖ « ហៃតុអ្វី បាន ជា  
ឌួង  ឆយ  ឃោ រឃៅ ដល់ 
កមៃិត នៃះ ?» ។

 ទន្ទមឹ  គ្នា នៃះ  កៃសងួ កចិ្ច ការ- 
នារី  នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  ក៏ បាន 
ចៃញ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍បនា្ទោន ់
មួយ  ដោយ បាន ថ្កាល ទោស 
ចំពោះ អំពើ ហិងៃសោ ក្នុង គៃួសរ 
ដៃល បាន កើត ឡើង លើ អ្នក សៃ ី 
ដៃ ត  មា៉ាលី ណា  តាម រយៈ ឃ្លីប  
វីដៃអូ  ដៃល បាន បង្ហោះ តាម 
បណា្តាញ ហ្វៃ ស ប៊ ុក កាល ព ីយប ់
ថ្ងៃទី ១៥   ខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០២១ 

នោះ ផង ដៃរ  ដោយ បាន បញ្ជាក ់
ថា  អំពើ ហិងៃសោ គៃប់ ទមៃង់  និង 
គៃប់ រូបភាព ណា ក៏ ដោយ  ជា 
អំពើ ដៃល មិន អាច ទទួល យក 
បាន   និង មិន អាច អត់ឱន ឱៃយ 
បាន ទៃ  ហើយ ជនរង គៃះ  កនូ   
នងិ អ្នក ពាកព់ន័្ធ  តៃវូ ទទលួ បាន 
កិច្ច ការពារ ដោយ ចៃបាប់  និង 
សៃវា សង្គម   ហើយ ជន បៃពៃឹត្ត 
តៃូវ ទទួល ខុស តៃូវ ចំពោះ មុខ 
ចៃបាប់ ជា ធរមាន  ។  អំពើ ហិងៃសោ 
ក្នងុ គៃសួរ ដៃល បាន កើត ឡើង  
ចំពោះ មុ ខ កូនសៃី  បៃុស ជា 
កុមារ ដោយ ផ្ទោល់   និង    ឬ   
ដោយ បៃយោល ក្ត ី នងឹ បង្ក ផល 
ប៉ះពាល ់ជា អវជិ្ជមាន យ៉ាង ខ្លាងំ 
លើ សតិ អារម្មណ៍  បញ្ញា ស្មៅរតី   
ពៃម ទំាង ការ លូត លាស់ ទំាង 
សុខ ភាព   រូប រាង កាយ   និង ផ្លូវ- 
ចិត្ត របស់ កុមារ  ជាពិសៃស ការ- 
ដិត ដម នូវ អំពើ ហិងៃសោ ធ្ងន់ធ្ងរ  
ជា កតា្តា ជំរុញ ឱៃយ កុមារ នឹង អាច 
កា្លាយ ទៅ ជា អ្នក បៃើ បៃស់ អំពើ 
ហិងៃសោ នៅ ពៃល ដៃល ពួក គៃ      
ធំ ដឹង ក្តី ។   ឪពុក   មា្តាយ   មាន 
កាតព្វ កិច្ច ជួយ សង្គៃះ គ្នា  
ឧបត្ថម្ភ គ្នា ទៅវិញ ទៅម ក   និង 
ធ្វើ ជា គំរូ ដល់ កូនៗ ក្នុង ការ- 
ដោះសៃ យ បញ្ហោ តាម បៃប 
អហិងៃសោ  ពៃម ទាំង មាន កាតព្វ- 

កិច្ច ចិញ្ចឹម បី បាច់   ថៃរកៃសោ  និង 
អប់រំ កូនៗ  ឱៃយ កា្លាយ ជា ពលរដ្ឋ 
ល្អ សមៃប់ សង្គម ជាតិ ដោយ 
គោរព តាម ស្មៅរតី នៃ ចៃបាប់    
បៃពៃ ណី  និង ទំនៀម ទមា្លាប់     
ជា ពិសៃស  តៃូវ ចូល រួម លើក- 
កម្ពស់ និង ការពារ សិទ្ធិ ស្តៃី  និង 
កុមារ ។  កៃសួង កិច្ច ការនារី  ក៏ 
បាន អំពាវ នាវ ដល់ ជន រងគៃះ 
ដោយ អំពើ ហិងៃសោ ក្នុង គៃួសរ  
អំពើ រំលោភ សៃព សន្ថវៈ  អំពើ 
ជញួដរូ មនសុៃស  នងិ អពំើ រលំោភ 
បំពាន  និង បៀតបៀន ផ្លូវភៃទ 
គៃប់ ទមៃង់  និង គៃប់ រូបភាព 
ផៃសៃងៗ  និង អ្នក បាន ដឹង អំពី បទ -  
ល្មើស អស ់ទា ំង នៃះ  ជា ពសិៃស 
ស្តៃី  និង កុមារ រ ង គៃះ  សូម កុំ 
នៅ ស្ងៀមស្ងាត់  និង លាក់ ទុក 
បញ្ហោ ទាងំ អស ់នៃះ ។   តៃវូ បបំៃក 
ភាពស្ងៀម ស្ងាត់   តៃូវ ស្វៃង រក 
ជំនួយ  ការ គំ ទៃ និង កិច្ច អន្តរា- 
គមន៍ ផៃសៃងៗ  តាម រយៈ ការរាយ- 
ការណ៍ ទៅ អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថ- 
កិច្ច នៅមូល ដ្ឋាន ដៃល នៅ ជិត 
បំផុត   ឬ មន្ទីរ កិច្ច ការ នារី រាជ- 
ធាន ី  ខៃត្ត ទាងំ ២៥ ។  លោក ឌងួ 
ឆយ  បាន សរសៃរ សរ សូម 
ទោស នូវ រាល់ កំហុស ឆ្គង របស់ 
ខ្លួន  ដល់ មហា ជន  និង ទទួល 
ស្គាល់ កំហុស គៃប់ យ៉ាង ៕

រដ្ឋាករទឹកស្នើពលរដ្ឋនៅកណ្តាល...

ប្រមុខរដ្ឋស្ដទីីទូលព្រះមហាក្រសត្រពីការបញ្ចប់គោរមងារឧកញ៉ាពីលោកឌួងឆាយ

ក្មេង បេសុ ម្នាក់ បើក ទឹក លាង ដេ នៅ ខាង កេយ ផ្ទះ របស់ ខ្លនួ នៅ សង្កាត់ ផេសារ ចាស់ ពី   មេសិល មិញ។ រូប ហៃង ជីវ័ន
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អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ ការ ឧបត្ថម្ភ  ថវិកា 
សមៃប់ មូលនិធ ិគន្ធបុប្ផា កម្ពុជា 
ក្នុង ខៃកុម្ភៈ មានការ ថយចុះ 

យ៉ាងខ្លាំង  បើ បៃៀបធៀប នឹង 
ការ ឧបត្ថម្ភ នៅ ក្នុង ខៃមករា 
ដើម ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ។ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់
មូលនិធិ គន្ធបុប្ផា កម្ពុជា  ចៃញ  

ថ្ងៃទី១៧មីនា ស្តីពី ការបរិច្ចាគ 
ដៃល មូលនិធិ គន្ធ បុប្ផា  ទទួល- 
បន ក្នងុ ខៃកុ ម្ភៈ  ឱៃយ ដឹងថា ក្នុង 
ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០ ២១ នៃះ មូល- 
និធិ គន្ធបុប្ផា ទទួល បន ការ បរិច្ចា គ 
សរុប តៃ ចំនួន ៣០៤ ៣១៨ 
១០០រៀល និង ១៨៩ ០១៨ 
ដុល្លារ អាមៃរិក  ខណៈ នៅក្នុង ខៃ 
មករា ឆ្នាំ២០២១ មូលនិធិ គន្ធ - 
បុប្ផា កម្ពុជាបន ទទួល ថវិកា បរិ - 
ច្ចាគ  សរុប រហូត ដល់ ២ ៣០៥ 
០៨៥ ៦០០រៀល និង ២ ៤៦០- 
០២០ដុល្លារ អា មៃរិក។  

បៃភព អ្នក ចូល រួម បរិច្ចាគ  ក្នុង 
ខៃកុម្ភៈ សរុប ចំនួន តៃ ៥ ៣៦៥ 
រូប ដៃល រួម មានសមាជិក កិត្ត ិយ ស 
៤រូប សមាជិក គំាទៃ ៤ ៦៩៨ 
រូប សបៃបុរ សជន ផៃសៃងៗ ៦៦៣ 

រូប និង ថវិកា ទទួលបន ពី ហឹប 
បរិច្ចាគ នៅតាម គោល ដៅ ចំនួន 
៣ទីតាំង។ ប៉ុន្តៃ សបៃបុរសជន 
ដៃល ចូលរួម ក្នុង ខៃមករា  មាន 
សរុប ចំនួន រហូតដល់ ១៦ ០៩ ៧ 
របូ ដៃល មានសមា ជកិ កតិ្តយិស 
២៤រូប សមាជិក គំាទៃ១៥ ២៥ ៧ 
រូប និង សបៃបុរស ជន ផៃសៃងៗ ៨១ ៦ 
រូប ពី ការ កាត់ កមៃ សំបុតៃ ចូល 
ទសៃសនា នា តំបន់ រមណីយដ្ឋាន 
អង្គរ ក្នងុ តៃ ីមា ស ទ៤ី ឆ្នា២ំ០២០ 
និង ថវិកាទទួលបន ពី ហឹប បរិច្ចា គ 
នៅតាម គោល ដៅ ចំនួន ៤ ទីតំាង ។ 

«មូល និធិ គន្ធបុប្ផា កម្ពុជា ក៏ 
សូម លើក ទឹកចិត្ត សបៃបុរស ជន 
ទាងំ ក្នងុ នងិ កៃបៃទៃស ឱៃយ បន្ត 
ចូលរួម បរិច្ចាគ ជា៖(១) សមា -  
ជិក កិត្តិយស ដោយ បរិច្ចាគ 

ចប់ពី ២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃ 
ល ន)រៀល/៥ ០០០(បៃ ំពា ន់ ) 
ដុល្លារ អាមៃរិកក្នងុ ១ឆ្នាឬំ (២ ) 
សមាជិក គាំទៃ ដោយ បរិច្ចាគ 
ចប់ពី៥ ០០០(បៃ ំពាន់)រៀ ល 
ក្នុង ១ ខៃ/៦០ ០០០(ហុកសិប 
ពាន់)រៀល ក្នុង ១ឆ្នាំ»។  

 មលូនធិ ិគ ន្ធ បបុ្ផា កម្ពជុា  បន្ត ថា  
ការ  បន្ត បរិច្ចាគ  ថវិកា  ក្នុង ស្មារតី 
ខ្មៃរ ជួយ ខ្មៃរនៃះ គឺ បន ទៃទៃង់ 
និងធា នា ឱៃយ បន នូវ កិច្ច ដំណើរ- 
ការ បៃកប ដោយ ចីរភាព បៃសទិ្ធ- 
ភាព និង គុណ ភាព របស់ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ គន្ធបុប្ផា ទំាងអស់។ «មូល  -  
និធិ គន្ធបុប្ផា កម្ពុជា សូម ថ្លៃង - 
អំណរគុណ យ៉ាង ជៃលជៃ 
ដល ់សបៃបុរសជន ទាងំអសដ់ៃ ល  
តៃង តៃ ផ្តល ់ការគាទំៃ នងិ បរចិ្ចា គ 

ថវិកា សមៃប់ ទៃទៃង់ និង ធានា 
នូវ កិច្ចដំណើរការ បៃកបដោយ 
ចីរភាពបៃសិទ្ធ ភាព និង គុណ ភា ព 
របស់ មន្ទីរពៃទៃយ គន្ធបុប្ផា ទាំង ៥ 
ទីតំាងសំដៅ លើក កម្ពស់ សុខុមា ល -    
ភាព របស់ កុមារ និង ទារក នៅ 
កម្ពជុា»។ ជាមួយគា្នា នោះ លៃខ - 
ធិការ មូលនិធិ គន្ធបុប្ផា ក ម្ពុជា 
ក៏បន លើកទឹកចិត្ត សបៃបុរសជន 
នានា  ឱៃយ បន្ត ចលូរមួ បរចិ្ចាគ តាម- 
រយៈ មធៃយោបយ បរិច្ចាគ ដោយ 
ឥត គិត ថ្លៃ សៃវា ជាមួយ ធនាគារ 
ABA ធនាគារ ACLEDA, Ca-
nadia, Chip Mong, Sathapana 
ធនា គារ ឯក ទៃស Wing និង 
ភា្នាកង់ារ True Money ឬ តាម- 
រយៈ ទូរ ស័ព្ទ លៃខ ០៦១ ៧០ 
១១១១»៕   

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ បន 
សមៃច អនុញ្ញាត ឱៃយ លោក  អ៊ូ 
ចន័្ទរ ័ត្ន នងិ ស្ថាប នកិ  ផៃសៃង ទៀត 
បង្កើត« គណ បកៃស កៃ ទមៃង់- 
កម្ពុជា»  ប៉ុន្តៃ មិន ឱៃយ បៃើ ពាកៃយ 
«សង្គៃះ បមៃើ កា រពារ» ដូច 
ដៃល ធា្លាប់ បនបៃើ នៅ ក្នងុ បវច- 
នារ បស់ អតីត គណ បកៃសសង្គៃះ- 
ជាតិ ដៃល តៃូវ ប ន តុល កា រ  
កពំ ូល ចៃញ សល ដកីា រ ំលោយ 
ទៅហើ យ នោះ ឡើយ។ 

រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង មហា ផ្ទៃ លោក  
ស  ខៃង  កាល ពី ថ្ងៃទី ១៦  មីនា  
បន អនុ ញ្ញាត ឱៃយ លោក  តណំាង  
ស្ថាប និក  គណ បកៃស កៃ ទមៃង់- 
កម្ពុជា  បង្កើត គណ បកៃស នៃះ 
តាម ការ ស្នើ សុ។ំ គណ បកៃស  នៃះ 
មាន ស្នាក់ ការ កណា្ដាល នៅ ភូមិ 
ពកុ ឆ្មា  ឃុ ំអន្លង ់វលិ សៃកុ សង្កៃ  
ខៃត្ត បត់ ដំបង។ 

ប៉ុន្តៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃ បញ្ជាក់ 
ថា៖  «ទន្ទមឹ នៃះ ផ្អៃក តាម បញ្ញត្ត-ិ 
មាតៃ ១១ ថ្មនីៃ ចៃបាប់ ស្ដ ីពី គណ- 
បកៃស នយោ បយ កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
ស្នើ ឱៃយ តំណាង ស្ថាប និក បកៃស ធ្វើ- 
ការ ផ្លាស ់ប្ដរូ ពាកៃយ  សង្គៃះ បមៃើ 
ការ ពារ  ដៃល មាន នៅ ក្នងុ សញ្ញា  
សមា្គាល់ របស់ គណ បកៃស  ដោយ- 
សរ ពាកៃយ នៃះ ដូច គា្នា នឹង បវ ចនា  
របស់ គណ បកៃស នយោ បយ 
ដៃល តៃូវ បន រំលយ ដោយ- 
សល ដីកា តុល ការ កំពូល» ។

បន្ថៃម ពី លើ នៃះ  ដើមៃបី ឱៃយ 
គណ បកៃស នៃះ ទទួល បនសុពល - 

ភាព  និង អាច ធ្វើ សកម្ម ភាព សៃប 
តាម ចៃបាប់ ស្ដ ីពី គណ បកៃស នយោ- 
បយ គណ បកៃស កៃ ទមៃង់ កម្ពជុា 
តៃូវ រៀប ចំ បៃប បទ  និង បំពៃញ 
លក្ខ ខណ្ឌ ស្នើ សុំ ចុះ បញ្ជី នៅ 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ សៃប តាម  កថា- 
ខណ្ឌ ទី២  មាតៃ៩  មាតៃ១៨ 
ថ្មី  និង មាតៃ ២០នៃ ចៃបាប់ ស្ដី ពី 
គណ បកៃស នយោ បយ ។

យោង  តាម មាតៃ ៩ កថា ខណ្ឌ 
ទី២ គណ បកៃស នយោ បយ ដៃល 
បង្កើត ថ្មី  តៃូវ បោះ ឆ្នាត ជៃើស- 
តាងំ គណៈ កមា្មាធ ិការ បណ្ដាះ- 
អាសន្ន  ដៃល មាន សមា ជិកយ៉ាង-  
តិច ៧ រូប សមៃប់ រៀប ចំ បៃប- 
បទ  និង បំពៃញ លក្ខ ខណ្ឌ នៃ ការ- 
សំុ ចុះ បញ្ជ ីគណ បកៃស នយោបយ។   
មាតៃ១៨ ថ្ម ីចៃង  ថា  ថា្នាក ់ដកឹ- 
នាំ បកៃស   មិន តៃូវ   ជា បុគ្គល ដៃល 
ជា ទណ្ឌិត  ជាប់ ពន្ធ នា គារ បទ- 
ឧកៃដិ្ឋ ឬ បទ មជៃឈិម  ដោយ គា្មាន 

ការ ពៃយួរ ទោស ឡើយ។ ចំណៃក 
មាតៃ ២០  ចៃង អពំ ីការ បពំៃញ 
បៃប បទ និង លក្ខ ខណ្ឌ សុំ ចុះ- 
បញ្ជី គណ បកៃស នយោ បយ ។

លោក  អ៊ ូ ចន័្ទ រត័្ន ដៃល ជា អ្នក- 
ផ្ដួច ផ្ដើម គំនិត បង្កើត គណ បកៃស 
នៃះ  ថ្លៃង ថា ពាកៃយស្លា ក ដៃល 
លោក បន ដក់ ស្នើ សំុ ចុះ បញ្ជ ីនៃះ  
មិន មាន អ្វី ខុស ឆ្គង ទៃ  ពៃះជា 
ពាកៃយ ខ្មៃរ  ដៃល ខ្មៃរ គៃប់ រូប អាច 
បៃើ បន។  បុ៉ន្តៃ លោក មិនជំទាស់  
នឹង ការ ដៃល កៃសួង ស្នើ ឱៃយ ដូរ 
ពាកៃយ នៃះ ទៃ។

 លោក បន្ត ថា  គណ បកៃស របស ់
លោក នៅ ខ្វះ ឯក សរ មួយ ចំនួន 
ទៀត ដើមៃបី ធ្វើ សកម្ម ភាព នយោ- 
បយ បន  រួម មាន   ស្នាម មៃដៃ 
សមា ជិក ចំនួន  ៤ ០០០ នាក់ 
គោល នយោ បយ បកៃស  លក្ខ ន្តកិៈ  
និង គណ នីធនា គា រ ជា ដើម។  
ប៉ុន្តៃ កិច្ច ការ នៃះ មិន ចំ ណាយ 

ពៃល ចៃើន ទៃ។
លោក ថ្លៃង ថា៖ «អ្វី ដៃល សំ- 

ខន់  គឺ កៃសួង លោក អនុញ្ញាត 
ហើយ មិន មាន បញ្ហា អ្វី ទៀត ទៃ 
អ្វី ដៃល ជា កិច្ច កា របនា្ទាប់ គឺការ- 
ផ្ដិត មៃដៃ សមា ជិក ឱៃយ បន  
៤ ០០០ នាក់  ដើមៃបី ដក់ ទៅ 
កៃសួង  លក្ខ ន្តិកៈ និង បៃប បទ 
ផៃសៃង ទៀត បៃ ហៃល ជា ក្នងុ រយៈ-  
ពៃល ៣ ខៃ»។

អ្នកវិភាគ នយោ បយ  លោក 
សៃង  សរ ី ថ្លៃង ថា  វាលឿន ពៃក 
ក្នុង ការ វាយ តម្លៃ ថា គណ បកៃស 
របស់ លោក អ៊ូ  ច័ន្ទ រ័ត្ន  អាច នឹង 
ទទួលបន ការ គាំទៃ ឬ យ៉ាង- 
ណា នោះ ។គណ បកៃសនយោបយ  
មួយ ជោគ ជ័យ អា សៃ័យ លើ 
គោល នយោ បយ បកៃស សមាស- 
ភា ព ថា្នាក់ ដឹក នាំ  និង សមា ជិក 
ដៃល មក ព ីគៃប ់ទដិ្ឋ ភាព។ កៃ- 
ពីនៃះ  គណ បកៃស  នៃះ ក៏ នឹង តៃូវ 
ហៃល ឆ្លង ពាកៃយ រិះ គន់ ជា ចៃើន 
ជា ពិសៃស ពី ក្នុង ចំណម អ្នក- 
គាំទៃ អតីត គណ បកៃស បៃ ឆំង ។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖  «បើ ក្នងុ  
ករណី ដៃល គាត់ ឆ្លង កាត់ ពៃយុះ- 
ភ្លៀង  ការ លប ពណ៌ ការ បៃមាថ  
ការ ដៀល ត្មះនៃះ បន នៃះ ជា 
គណុ សមៃបត្ត ិនៃ អ្នក នយោ បយ  
មា្នាក់ ដៃរ  ដៃល អាច ឆ្លង បន។ 
អ្នក ន យោ បយ គឺ ជា បុគ្គល ស- 
ធារណៈ ដៃល ពលរដ្ឋ អាច រិះ គន់ 
បន។ បើ គាត់ ឆ្លង កាត់ ដំណាក់- 
កាល ទាំង នៃះ បន  ខ្ញុំ គិត ថា 
គាត់ ជា អ្នក នយោ បយ ដៃល 
មាន ការ អត់ ធ្មត់ ខ្ពស់» ៕

តពីទំព័រ៣...ស្ថាន ភាព ជាក់- 
ស្តៃង  និង ការ សមៃប សមៃួល 
ពិនិតៃយ ពីស ម្តៃច តៃ ជោ នាយក- 
រដ្ឋម ន្តៃី) ។  

លោក ឈួ សុ បញ្ញា បន ឱៃយ 
ដ ឹងថា  សមៃប ់ការ ឧបត្ថម្ភ ដល ់
ជន កៃីកៃ តៃូវបន ចៃក ចៃញ ជា 
៣ បៃភៃទ  គឺ ជន កៃកីៃ នៅ ទី បៃជំុ- 
ជន ក្នងុ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ ជ នកៃ-ី 
កៃ ទីបៃជំុ ជន កៃ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  
នងិ ជនកៃ ីកៃ នៅ ជន បទ  ខណៈ 
គៃសួរ នមីយួ ៗ នងឹ ទទលួ បន 
សច ់បៃក ់ទៅ តាម ទហំ ំគៃ ួសរ  
និង ជន ងាយ រ ងគៃះ។  

លោក ថា៖ « យើង ឱៃយ តាម បៃ- 
ភៃទ នៃ គៃួសរ ទីបៃជុំ ជន ក្នុង 
ភ្នំពៃញ ផៃសៃង ទី បៃជុំ ជន កៃ 
ភ្នំពៃញ ផៃសៃង  និង ជន បទ ផៃសៃង 
គាត ់មាន សមា ជកិ ប៉នុា្មាន  យើង 
ឱៃយ គាត ់ប៉ណុ្ណងឹ ១កញ្ច ប ់កៃ យ 
ម ក យើង ពិនិតៃយ មើល ទៀត ថា 
តើ នៅក្នងុ កញ្ចប ់ហ្នងឹ គាត ់មាន 
សមា ជកិ ជន រង គៃះ ៤ បៃភៃទ 
ទៃ ទី១កុមារ កៃម៥ឆ្នាំ មនុសៃស - 
ចស់ ចប់ ពី ៦០ ឆ្នា ំឡើង ទៅ ជន-  
ពកិារ នងិ គៃសួរ ដៃល មាន ផ្ទកុ 
មៃរោគ  អៃដស៍  អី៊ចឹ ង ក្នងុ ១គៃ-ួ 
សរ ទទលួ បន បៃក ់មនិ ស្មើគា្នា 
ទៃ គឺ អាសៃ័យ លើ ការ គណ នា 
ជាក់ ស្តៃង » ។

យ៉ាង ណាក្ដី  លោ ក  បន គូស 
ប ញ្ជាក់ ថា ជាមធៃយ  ម ក្នងុ ១គៃសួរ 
នឹង ទទួល បន បៃក់ ២០ មុឺន 
រៀល សមៃប ់ជន កៃកីៃ នៅ តាម 
ជ ន បទ  ន ិង៨០ ដលុ្លារ  សមៃប ់ 
ជនកៃកីៃ  នៅ ទីបៃ ជំុជន   ភ្នពំៃ ញ ។ 
   លោក  ថា៖  «ជា  មធៃយ ម នៅ  
ជនបទ ទទួល បន២ ០មឺុ នរៀល  
ក្នុង ១ខៃ  សមៃប់ ១គៃួសរ 
ចណំៃ ក អ្នក នៅ ទកីៃងុ ជា មធៃយម 
៨០ ទៅ១ ០០ ដុល្លារ  ការ ដៃល 
ផ្តល ់នៃះ  មនិមៃន សុខ ៗ យើ ង ឱៃយ 
សច់ បៃក់ ខុសគា្នា ទៃ ផ្តល់ នៃះ  
ផ្អៃក លើ  មូលដ្ឋាន នៃ ការសិ កៃសា 
លើ បៃក ់ចណំលូ ការ សកិៃសា នៃះ 
មានការ  ចូល រួម ពី(ធនា គារ ពិភព- 
 លោ ក)និង (ធនា  គារអភិវឌៃឍន៍- 
អាសុី)»។ 

កៃសួង សង្គមកិច្ចឱៃយដឹង ដៃរ 
ថា ចំពោះ គៃសួរ ដៃល បន ផ្ទៀង- 
ផ្ទាត ់នៅ ជុ ំទ១ីជុ ំទ២ីជុ ំទ៣ី នងិ 
ជុំ ទី៤លើក ទី១រួច ហើយ  សូម  
ទៅ បើកបៃក់ នៅតាម បញ្ជរ វី ង 
ណាមួយ ដោយ មិនតមៃវូ ឱៃយមក 
សល ឃំុ    សងា្កាត់ជាថ្ម ី  ទៃ។ ប៉នុ្តៃ 
ចំពោះ គៃួសរ មាន បណ្ណសម- 
ធម៌  មាន សុពល ភាព  ហើយ មនិ 
ទាន់ បន ផ្ទៀងផ្ទា ត់ ក្នុង ជុំ ទី១ 
ដល ់ជុ ំទ៤ីលើក ទ២ី នងិ គៃសួរ 
កៃកីៃ ដៃល ទើប បន បណ្ណថ្ម ីសូម 
ទៅ ផ្ទៀងផ្ទាត់  នៅ  តាមឃំុ   សងា្កាត់ 
ដើ មៃបី ទទួល បន ការ ឧបត្ថម្ភ សច់- 
បៃក់ ក្នុង ជុំ ទី៤ លើក ទី២ ៕

ស្តេ ីម្នាក់ ពរកូន  ដើរ ចូល មន្ទរី ពេទេយ គន្ធបុប្ជា នៅ កេបេរ វត្ត ភ្ន ំ ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

មន្តេឃំុី ចេកបណ្ណសមធម៌  ជូនជនកេកីេពីថ្ងេ៨ មីនា។ រូបថត កៃសួងសង្គមកិច្ច

លោក អូ៊ ច័ន្ទរ័ត្ន នៅក្នងុសន្នសីិទកាសេត កន្លងមក ។ រូបថត ហុង មិនា

ក្រសួងមហាផ្ទ្រឱ្រយមន្ត្រអីតីតបក្រសសង្គ្រះជាតិ 
បើកគណបក្រសថ្ម ីត្រស្នើឱ្រយប្ដរូបាវចនាចាស់

រដ្ឋាភិបាលបន្ត...

ការ ឧបត្ថម្ភ ថវិកា សម្រប់ មូល និធិ គន្ធ បុបា្ជា ក្នងុ ខ្រ កុម្ភៈមាន ការ ថយ ចុះ ខ្លាងំ
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គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចក្នងុក្របខ័ណ្ឌទូទំាងប្រទ្រស...
តពីទំព័រ ១...កាល ពី យប់  

ថ្ងៃ ទី១៦  ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២១  
ស្តីពី ការបង្កើត គណៈ កម្មការ 
ចំពោះកិច្ច នៃះដើមៃបី  ទទួល-   
បន្ទុក រ៉ាប់រង ក្នុង ការចាក់ វ៉ាក់- 
សាំង  ទាំង នៅក្នុង ផ្នៃក ស៊ីវិល  
កងទ័ព  និង ផ្នៃកនគរបាល។  
ក្នុង នោះ លោកនាយករដ្ឋមន្តៃី 
បាន សមៃច តៃង តាំង លោក- 
សៃី  ឱ វណ្ណឌីន  អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសងួ សខ៊ាភបិាល  ជាបៃធាន 
គណៈកម្មការ ចំពោះ កិច្ច ទទលួ- 
បន្ទកុ គៃបគ់ៃង  ដកឹនា ំការ ចាក-់ 
វ៉ាក់សាំង ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ ទូទាំង- 
បៃទៃស  ដោយ រៀបច ំផៃនការ- 
មៃ សមៃប់ រៀបចំ បន្ត ពី ជំហាន 
ដៃល កៃសួង បាននិង កំព៊ង ធ្វើ 
សព្វ ថ្ងៃ នៃះ។

លោក ហ៊៊ន សៃន  បានមាន- 
បៃសាសនថ៍ា ៖«នៅ ពៃល ខាង មខ៊  
វ៉ាក់សាំង  នឹង អាចមក ដល់ ជា- 
បន្តបនា្ទាប ់ ដៃល ចាបំាច់ តៃវូ មាន   
ផៃន ការ មៃ មួយ ជាក់ លាក់។  
បើសនិជា យើង មនិ ធ្វើ ដចូ្នៃះ ទៃ  
ការងារ នៅ សំាញ៉ា ំហើយ ចលត័   
មនិ រហស័។ យើង មាន អង្គភាព 
ដៃល តៃូវ រៀបចំ អង្គភាព មួយ 
គឺជា អង្គភាព ដៃល ដឹកនាំ ធ្វើ - 
លទ្ធកម្ម សមៃប់ ការទិញ ការ- 

រក  ជនំយួ ផៃសៃងៗ  ដៃល ស៊យំោ- 
បល់ ខ្ញុំ ជាបន្ត បនា្ទាប់  រប់ទាំង 
ការស៊ំ យោបល់ ខ្ញុំ នៅ ថ្ងៃនៃះ  
ដៃល តៃូវ ទទួល ទិញ បន្ថៃម 
ចំនួន ៤លាន ដូស»។

ជាមួយ គ្នានៃះដៃរ  លោក- 
នាយករដ្ឋមន្តៃី  ហ៊៊ន សៃន  ក៏ 
បានសមៃច ឱៃយមាន ការ ចាក់- 
វ៉ាក់សំាង សមៃប់ គៃូបងៃៀន 
ក្នងុ ភាព ជាបនា្ទាន ់មយួ សមៃប ់
នៅ ទកីៃង៊ ភ្នពំៃញ  ខៃត្ត កណ្តាល  
ខៃត្ត ពៃវៃង  ខៃត្ត កោះក៊ង  និង 
ខៃត្ត ពៃះសីហន៊។ 

លោក ហ៊៊ន សៃន  សង្កត់ធ្ងន់ 
ថា ៖«យើង មនិមាន អាថក៌បំាងំ 
អ ីជាមយួ នងឹ បៃជាពលរដ្ឋ យើង 
ទៃ  គ ឺយើង តៃវូចាក ់វ៉ាកសំ់ាង ឱៃយ 
បៃជា ពលរដ្ឋ យើង ក្នុង រង្វង់ ពី 
១០ ទៅ ១៣លាន នាក់  ហើយ 
ឥឡវូ យើង បានច៊ះ កង៊តៃ ទញិ 
វ៉ាក់សាំង រួច ហើយ»។

លោក បន្ថៃមថា ៖«តាម ការ- 
ដៃល  យើង បានទទួល ព័ត៌មាន  
វ៉ាក់សំាង នឹង មកដល់ ចំនួន 
១,៥ លាន ដសូ  នៅពៃល ខាង- 
ម៊ខ  នៃះ  ហើយ ជាបន្ត បនា្ទាប់ 
ទៀត ក៏នឹង មក ដល់។ យើង 
កស៏្វះស្វៃង ដើមៃប ីទញិ វ៉ាកស់ាងំ 
Johnson&Johnson  របស់ 

អាមៃរកិ ផង ដៃរ។ ដចូនៃះ ស៊ឱំៃយ 
មានការទទួល ខ៊សតៃូវ ជាក់- 
លាក់  លើ បញ្ហា នៃះ តៃ ម្តង»។

លោក នាយករដ្ឋម នៃ្ត ី កប៏ាន- 
បៃប់ឱៃយ កៃ៊ម ការងារ  តៃូវ រៀបចំ 
យន្តការ រៀបចំ កមា្លាំង សរ៊ប 
ឱៃយអស់ លទ្ធភាព  ដើមៃបី រៀបចំ 
ការចាក ់វ៉ាក ់សាងំ។ រៀបច ំវ៉ាក-់ 
សាំង ទៅដល់ បៃជាជន ឱៃយ បាន 
កាន់តៃ ឆប់ ដើមៃបី រួមចំ ណៃក 
ទប់សា្កាត់ ការរីករល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩។

យោង តាម របាយការណ ៍របស់ 
កៃសួង ស៊ខាភិបាល   បានឱៃយ ដឹង 
ថា  ចាប់ ពី ថ្ងៃទី១០  ខៃក៊ម្ភៈ  ដល់  
ថ្ងៃទី១៦  ខៃមីនា  ឆ្នាំ ២០២១  
កៃសួង បានចាក់ វ៉ាក់សំាង កូវីដ- 
១៩ ស៊ីណូហា្វាម  និង កូវីសៃល 
(Covishield) របស់ កៃ៊ម ហ៊៊ន 
AstraZeneca) ដល ់ជន ស៊វីលិ 
ទទូាងំ បៃទៃស បាន ចនំនួ ១៧០- 
៦៥៩នាក់។ ចំណៃក កៃសួង 
ការពារ ជាតិ  បាន ចាក់ វ៉ាក់សំាង 
លើក ទី១ ដល់ កងកមា្លាំង មាន ចំ- 

នួន ១០៩ ៣២៤នាក់  ឯអ្នក- 
ចាក់ លើក ទី២  បាន ចំនួន ៥៩- 
៤២៤នាក់។

ដោយឡៃ កកម្ពជុា បាន រកឃើញ 
អ្នក ឆ្លង វីរ៊ស កូវីដ១៩ ក្នុង ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ សហគមន៍ ២០ ក៊ម្ភៈ 
បន្ថៃម  ទៀត ចនំនួ ៧៥នាក ់ ខណៈ 
មាន អ្នកដៃល បានពៃយាបាល ជា- 
សះ សៃបើយ ចំនួន ២២នាក់ ផង- 
ដៃរ។ នៃះ បើ យោង តាម របាយ- 
ការណ៍ របស់ កៃសួង ស៊ខាភិ- 
បាល នៅ ថ្ងៃ ទី១៧  ខៃមីនា។

របាយ ការណ៍ បានបញ្ជាក់ថា  
ករណី ឆ្លង ថ្មីនៃះ មាន ក្នុង រជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ មាន ចំនួន ៥០នាក់  
ខៃត្តកណ្តាល ២២នាក់  ខៃត្ត- 
ពៃវៃង ចំនួន ២នាក់  និង ខៃត្ត- 
តាកៃវ ចំនួន មា្នាក់។ ចំនួន ឆ្លង 
ថ្មនីៃះ ធ្វើឱៃយ ចនំនួ សរប៊ នៃ អ្នកឆ្លង 
ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍សហគមន ៍២០- 
ក៊ម្ភៈ  បាន កើន ឡើង រហូត ដល់ 
៩៩០នាក់។ 

កៃសួង ឱៃយដឹង ថា  ពី មៃសិលមិញ  
អ្នក ដៃល បានពៃយាបាល ជាសះ- 
សៃបើយ មាន ចំនួន ២២នាក់  ក្នុង 
នោះ មាន អ្នកជំងឺ ដៃលបាន ឆ្លង 
ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០- 
ក៊ម្ភៈ មាន ចំនួន ២១នាក់។ ចំនួន 
សរ៊ប នៃ អ្នកឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ លើក ទី៣នៃះ តៃូវ- 
បាន ពៃយាបាល ជាសះសៃបើយ មាន 
ចំនួន ៣៤០នាក់ ហើយ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី១៧  ខៃមីនា  
ឆ្នាំ២០២១  កម្ពុជា មាន អ្នក- 
មាន វីរ៊ស កូវីដ១៩  សរ៊ប ចំនួន 
១ ៥០៥នាក់  ក្នុងនោះ អ្នក- 
ដៃល បាន ពៃយាបាល ជាសះ- 
សៃបើយ មាន ចំនួន ៨៤០នាក់  
អ្នក កំព៊ង សមៃក ពៃយាបាល 
មាន ចំនួន ៦៦២នាក់  និង អ្នក- 
សា្លាប់ ចំនួន មា្នាក់៕
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ សា៊ា ងលី

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

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

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកីឡា    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកីឡា   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,ឡា យ សា មា ន, 

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

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម្ព 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

សួន  សា វា ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

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

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

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

�េ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យកា �េត

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

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

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

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហ៊ា ង តា ំង�៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី ស�្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

នៅ  សុី វុត្ថា

ភ្នពំេញៈ  មន្តៃ ីជាន់ ខ្ពស់ កៃសួង បៃ ស - 
ណយី ៍ នងិ ទ ូរ គមនា គមន ៍បាន ឱៃយដងឹ ថា 
នៅ ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការរីក រាល ដាល 
នៃ ជំ ងឺកូ វីដ១៩  នៃះ  កំណើន នៃ ការ- 
បៃើបៃ ស់ បៃព័ន្ធ អីុន ធឺណិ ត  នៅ ក្នងុ បៃ- 
ទៃស កម្ព ុជាមាន ការ កើនឡើង គួ រឱៃយកត់- 
សមា្គាល់  ដោយ សារ មាន កំណើន តមៃវូ-  
ការ លើ ការប ញ្ជាទិ ញ ទំនិញ  ការ សិកៃសា 
អា ជីវក ម្ម និង ការ បៃើ បៃស់ បៃចាំ ថ្ងៃ ។  

លោក  តលុ  ញ៉ាក ់ អគ្គ នាយក បៃស- 
ណយី ៍ នងិ ទរូគ មនាគ មន ៍បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ កាល ពថី្ងៃ ១៦  មនីា ថា  នៅ ក្នងុ វបិត្ត ិ
នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៃះ ពលរដ្ឋ មិន អាច ចៃញ 
ទៅ កៃ បាន  សិសៃស រៀន តាម បៃព័ន្ធ អន- 
ឡាញ  និង មន្តៃ ីរាជ ការ នៅ តាម សា្ថា ប័ន  ក៏ 
តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយធ្វើ ការ ពី ផ្ទះ  ដៃល  
ធ្វើ ឱៃយការ បៃើបៃ ស ់អុនី ធណឺ ិត មាន ការ- 
កើន ឡើង  ប៉ុន្តៃលោកមិនបានបញ្ជាក់ 
ពីតួលៃខនៃកមៃិតកើនឡើងនោះទៃ។

លោក  តុល  ញ៉ាក់  បាន បន្ត ថា  មៃយ៉ាង 
វិញ ទៀ ត នៅ ក្នុង វិបត្តិ នៃះ  ពលរដ្ឋ ទាំង 
វិស័យ រដ្ឋ និង ឯក ជ នបាន បើក កិច្ច បៃជុំ 
តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ ក៏ កើន ឡើង ចៃើន 
ផង ដៃរ ។ជាមយួគ្នានៃះ ពលរដ្ឋ ជាចៃើន 
មនិ អាច ចៃញទៅ ណា មកណារចួ ហើយ 
បា នចូលរួម ជា មួយ នឹង រាជ រដា្ឋា ភិបាល 
ក្នុងការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ នងិ អន ុវត្តតា ម ការណៃ នាឬំ គោល- 
កា រណ៍ របស់ កៃសួង សុខា ភិបា ល ហើយ  
បាន បញ្ជា ទិញ ទំនិញ ពី ទីផៃសារ ។

លោក  តុល  ញ៉ាក់  ថ្លៃង ថា៖  «លក្ខណៈ 
ទាំង អស់ នៃះ  មាន ការ បៃបៃួ ល ចៃើន  
ដៃល តួនាទី បច្ចៃក វិទៃយ ឌីជីថលក្នងុបរិបទ  
នៃ កូ វីដ ១៩  មាន ការ លូត លាស់ ទៅ លើ  
App  ក៏ កើត ចៃើន។ អាច និយាយ បាន 
ថា  នៅ ក្នុង បញ្ហា បៃឈម នៃះ បាន និង 
កំពុង បង្កើត ជា ឱកាស » ។ 

បើ តាម លោក  តុល  ញ៉ាក់  ទន្ទឹម នឹង 
មាន ឱកាស កម៏ាន បញ្ហា បៃឈម ខ្លះ ដៃរ 
នៅ ក្នងុ សៃវា អន ឡាញនៃះ  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
សៃវា  និង សន្តិ សុខ បច្ចៃក វិទៃយ ក៏បាន 
កើន ឡើង ផង ដៃរ ។ ដើមៃបី ធានា  បាន នូវ 
សុវត្ថិ ភាព កៃសួង  បាននិង កំពុង រៀ បចំ 
ធ្វើ ចៃបាប់ Cyber Security។

លោក ជា  វា៉ាន់ ដៃ ត  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង- 
បៃសណីយ៍  និង ទូរ គមនា គមន៍ បៃប់ 

បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ របស់ កៃសួង ព័ត៌មាន 
កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៦  ខៃមនីា ថា  ក្នងុ បរបិទ- 
កូ វីដ ១៩ នៃះ   ពលរដ្ឋ បៃើបៃស់ អុីន ធឺ- 
ណ ិត មាន ការ កើនឡើ ងដៃ លមាន រហតូ 
ដល់ ១៥ លាន៥ សៃន នាក់  គឺ ជា អ្នក- 
បៃើបៃស់ អុីនធឺ ណិត  តាម ទូរ ស័ព្ទ ដៃ 
មាន ន័យ ថា  បៃជា ពលរដ្ឋ បៃើបៃ ស់  
3G ឬ4G សមៃប់ សៃវា អុី ន ធឺណិ ត។ 

ដោយ ឡៃក អ្នក បៃើបៃស់ សៃវា អុី ន- 
ធឺណិ ត នៅ តាម ផ្ទះ  អគរ និង កៃុម ហ៊ុន 
ដៃល អូស ខៃសៃកាប្លិ៍ កៃម ដី  កៃម ទឹក 
និង លើ អា កាស មាន ចំនួន ជិត ១ លាន 
កន្លៃង ។

លោក  ជា  វា៉ាន់ ដៃ ត  ថ្លៃងថា៖  «ក្នុង 
ពៃល មាន ការ កើន ឡើង នៃះ ដៃរ ក៏មាន 
បញ្ហា បៃឈម មួយ ចំនួន ដៃល ធ្វើឱៃយ 

អ្នកបៃើ បៃស់ បាន ត្អូញ ត្អៃ រពី សៃវា អុី ន- 
ធឺណិ ត មាន ការ យឺត យា៉ាវ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ដំណើរ ការ អនុវត្ត កា រងារ 
បៃចាំថ្ងៃ  ក៏ដូច ជា  ការ សិកៃសា តាម អន- 
ឡាញ របស់ ក្មួយៗ សិសៃសា នុ សិសៃស ក្នុង 
បរិ បទ នៃះ» ។

ក៏ប៉ុន្តៃ លោក  វី  កៃ យា៉ា សិទ្ធ  អ្នក គៃប់- 
គៃង ធន ធាន មនុសៃស របស់ កៃុម ហ៊ុន  
អន ឡាញ NHAM24 បាន ថ្លៃង កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា  ក្នុង អំឡុង ពៃល ផ្ទុះ ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩  នៅ ក ម្ពុជានៃះ   ការ បញ្ជា ទិញ 
ទំនិញ តាម អន ឡាញ រប ស់កៃុម ហ៊ុន 
លោក មា នការកើន ឡើងតៃឹមតៃ ចនោ្លោះ  
ពី៥  ទៅ១០ ភាគ រយប៉ុណ្ណោះ ពោល គឺ 
ស្ថិតក្នុ  ងក មៃិ តតិ ច  តួច នៅ ឡើយ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖«បៃព័ ន្ធអន ឡាញ  
ឬ  App សមៃប់ បញ្ជា ទិញ ដៃល កៃមុ ហុ៊ន  
ខ្ញុំ បង្កើ ត ឡើង នៃះ គឺ ដើមៃបី បង្ក ភាព- 
ងា យសៃួ ល ដល់អតិថិ ជន ជា ពិសៃស 
នៅ ក្នុង អំឡុង ពៃល កូវីដ នៃះ ដៃល មិន 
អាច ចៃញ ទៅ កៃបា ន  គឺ ពួក គត់ អាច 
រក ទិញ អី វា៉ាន់ បន្លៃ និ ងម្ហូ បផៃសៃ ងៗ »។ 

យា៉ាងណា ក្ដី លោក វី  កៃ យា៉ា សិទ្ធ  
បានបញ្ជាក់ ថា ការ បៃើ បៃស់ App  និង 
បច្ចៃកវិ ទៃយផៃសៃង តាមប ណា្តាញ អុីន- 
ធឺណិត សមៃប់ បញ្ជា ទិញ ទំនិញ រប ស់  
ពលរដ្ឋ កម្ពុជា នាពៃ លប ច្ចុបៃប ន្ន គឺ មិន 
ទាន់ បាន ទូលំ ទូលាយ នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃនៅ 
ពៃល  មាន ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ពី កៃុម ហ៊ុន  
ជា ចៃើន នៅ ក្នងុ បៃទៃស  ព ី១ថ្ងៃ ទៅ ១ ថ្ងៃ 
វា នឹង អាច កើន ឡើង កាន់ តៃ ចៃើន នា- 
ពៃល អនា គត ៕

នៅ សុី វុត្ថា

កំពង់ស្ពឺៈកៃ ពី បាន ចៃញ 
ដីកា  សមៃច ដកហូត  អតី ត ដីពៃ - 
ឈើ ចំនួន ៩  ទី តំាង មាន ផ្ទៃ ដី  សរុ ប 
ចនំនួ ២៦៦,៣១ហិកតា ទកុ ជា 
សមៃបត្ត ិរដ្ឋ វញិ  នៅ ក្នងុភមូ ិសាស្តៃ 
ឃុំ តា សាល និងឃុំ តៃពាំង ជោរ 
សៃុក ឱ រា៉ា ល់ រដ្ឋបាលខៃត្ត កំពង់ - 
ស្ពឺកាលពី ថ្ងៃទី១៦ ខៃមីនា រដ្ឋ -   
បាល ខៃត្ត ក៏ កំពុង ស្វៃងរក ជន- 
ល្មើស  ដៃល បាន ចូលទៅ កាប់- 
ទន្ទៃន រាន យក ដពីៃ  រដ្ឋ  ទាងំ នៃះ  

យក មក ផ្តនា្ទា ទោស ផង ដៃរ ។
លោក វុី សំណាង អភិបាល 

ខៃត្ត  កំពង់ស្ពឺ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ពី មៃសិលមិញ ថា  មូល ហៃតុដៃល 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត ដកហូត  អតីត ដីពៃ - 
ឈើ យកមក ធ្វើជា សមៃបត្ត ិរដ្ឋ វញិ 
នៃះដោយសារ មាន ជន មិន សា្គា ល់  
អត្តសញ្ញាណ បាន ចូលទៅ កាប់  - 
ទន្ទៃន កាន់កាប់ យក ធ្វើជា កម្ម - 
សិទ្ធិ  ដោយ ខុស ទៅនឹង ចៃបាប់។ 
បើទោះប ីពៃលនៃះ រដ្ឋបាលខៃត្ត  
បាន ដកហតូ ដពីៃ យកមក ធ្វើជា 
សមៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ ក្តី ប៉ុន្តៃសមៃប់ 

ជនល្មើស រដ្ឋបាល ខៃត្តមិន លើ ក - 
លៃង នោះទៃ គឺ តៃូវតៃ ស្វៃងរក 
ជនល្មើស នោះ និងបុគ្គល ទាំ ង - 
ឡាយណា  ដៃល ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹ ង 
ករណីនៃះដើមៃបី ឃាត់ ខ្លួន និង 
បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ អនុវត្តតាម 
និតិ វិធី ចៃបាប់ ជា ធរ មាន។

ទោះជា យា៉ាង ណា លោក វុី 
សំណាង បាន បញ្ជាក់ ថា រហូត- 
មកទល់ ពៃលនៃះ រដ្ឋបាលខៃត្ត 
មិន ទាន់ បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញា ណ 
បគុ្គល ណាមា្នាក ់ ឬ កៃមុ ណាមយួ  
ដៃល ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ករណី  កាប់- 
ទន្ទៃន ដីពៃ នៃះនៅឡើយ ទៃ។

លោ កបានបញ្ជាក់ ថា៖«យើង 
កំពុង សៃវជៃវ ស្វៃង រក ជន- 
ពាក់ព័ន្ធ ទន្ទៃន ដី នៃះ ទាំងអស់ 
ចាប់ពី ថ្ងៃ ដៃល ជូនដំណឹង តទៅ ។  
ការសៃវជៃវ នៃះ គ ឺមនិ ចប ់ឥឡវូ 
ទៃ គ ឺនងឹ នៅតៃ បន្ត ស្វៃងរក រហតូ 
ដល ់១០ ឆ្នាកំៃយ ទៀត   ដើមៃបី 
ស្វៃង រកមុខ ជនល្មើស ឱៃយឃើញ 
ដើមៃបី បញ្ជូនទៅ តុលាការ អនុវត្ត 
វិធី ចៃបាប់។ យើង អត់ លៃង ទៃ» ។ 

លោក រ័ត្ន ថា វី មន្តៃី សមៃប- 
សមៃួល សមាគម  ការ ពារ សិទ្ធិ - 

មនុសៃស អាដហុក  បៃចាំខៃត្ត 
កពំងស់្ព ឺបាន សា្វាគមន ៍នងិ គទំៃ 
ចពំោះ ចណំាតក់ារ របស់ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត ដៃល បាន ដកហតូ ដពីៃ ឈើ 
ពី ជន មានអំណាច យកមក  ធ្វើ  - 
ជា សមៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ នៃះ ។ ប៉ុន្តៃ 
លោក  ថ្លៃង ថា ឱៃយតៃ ការដកហូត 
នៃះ សៃប ទៅតាម ចៃបាប់ និង ដក 
យក មក ទុក ជា សមៃបត្តិ រដ្ឋ  ពិត- 
បៃកដ កុំឱៃយ ដក  ពី អ្នកនៃះ រួច ឱៃយ 
ទៅ អ្នកនោះ វញិ លោក មនិ គទំៃ 
នោះទៃ  នងិ មនិអាច ទទលួ យក 
បា ន ទៃ ។ 

យា៉ាង ណា ក៏ដោយ លោក រ័ត្ន 
ថា វី ថ្លៃង ថា លោក ពិបាក កំណ ត់ - 
ចណំា ំដ ីនៅក្នងុ ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺនៃះ 
ពៃះ អាជា្ញាធរ មនិបាន បងា្ហាញ ជា 
សាធា រណៈ ថា តើ ដី ណា ជា ដី 
សាធារណៈ របស់ រដ្ឋ  ដ ីណា ជា ដី  
ឯក ជន របស់ រដ្ឋ ឬជា ដីឯកជន 
នោះទៃ។  បុ៉ន្តៃលោក បាន ទទួល-  
សា្គាល់ ថា នៅក្នុង ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ 
នៃះ ពតិជា មានការ ចលូទៅ  កាប-់ 
ទន្ទៃន ដី រដ្ឋ ដៃល ភាគចៃើន 
អាចជា អ្នកមាន លុយ ឬ អ្នក - 
មានអំណាច ។ លោក រ័ត្ន ថា វី 

បញ្ជាក់ថា៖ «បើ អាជា្ញាធរ យក ដី 
របស់ បៃជាពលរដ្ឋ បៃក ដ ណា ស់  
នឹងមាន ការតវា៉ា ហើយ។ ប៉ុន្តៃ បើ 
ដី នោះ ជា ដី របស់ ឈ្មួញ ឬ អ្នក- 
មាន អំណាច ចូលទៅ ទន្ទៃន 
យក កាន់កាប់ ដោយ ខុសចៃបាប់   
អ្នក នោះ មិន ហ៊ាន ចូលខ្លួន ប្តឹង- 
តវា៉ា ទៃ ។  យា៉ាងណា ការ ដក ហតូ 
ដី ពី ន រណា មា្នាក់ គៃ ទុក ពៃល ឱៃយ 
មាន ការ ប្តឹង ជំទាស់ ដៃរ»។ 

 ជា មយួ គ្នា នៃះ លោក  រត័្ន ថា- 
វី បាន អំពាវនាវ ឱៃយ អាជា្ញាធរ 
ស្វៃងរក ចាប់ ជនល្មើស ឱៃយបាន- 
ឆប់  ដើមៃបី ផ្តនា្ទាទោស ទៅតាម- 
ចៃបាប់ពៃះ ករណនីៃះ មិន ពិបា ក 
រក នោះ ទៃ ។ លោក ថ្លៃងថា៖ «បើ 
អាជា្ញាធរ បងា្ហាញ ឆន្ទៈ ក្នងុការ ស្វៃ ង  - 
រកគឺ មិនយូ នោះទៃនឹង ចាប់ ជ ន - 
ល្មើស យក មក អនុវត្តតាម និតិ វិធី - 
ចៃបាប់។ ប៉ុន្តៃ បើ អាជា្ញា ធរមាន  
ចៃ តនា ក្នងុការ លាក់បំាង ជន ល្មើ ស 
ឬ ពនៃយ រពៃល ក្នុងការ ស្វៃង នឹង 
ធ្វើ ឱៃយ ជន ល្មើស បានចតិ្ត នងិ បន្ត 
ឱៃយ មាន បទ ល្មើស កើតឡើង ថៃម 
ទៀ ត បើ មិនបាន ចាប់ យក មក 
ផ្តនា្ទា ទោ ស  តាម ចៃបាប់»៕

មន្ត្រ៖ីអំឡុងព្រលមានកូវីដ ការប្រើអីុនធឺណិតមានការកើនឡើង

រដ្ឋបាល ខ្រត្ត កំពង់ ស្ព ឺដក ហូត អតីត ដីព្រ ឈើ ជាង ២៦០ ហិកតា  និង កំពុង តាម ចាប់ អ្នក កាប់ រាន ដី ន្រះ

បុរសម្នាក់ពេលកំពុងឆេករកព័ត៌មនតមអនឡាញកាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

លោក  វីុ សំណាង អភិបាល ខេត្ត កំពង់ ស្ព ឺ  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,680 16,700 16,700 16,660

2 GTI 3,900 3,410 3,900 3,410

3 PAS 13,080 13,280 13,280 13,080

4 PEPC 2,940 2,900 2,940 2,880

5 PPAP 12,460 12,600 12,820 12,440

6 PPSP 1,720 1,640 1,740 1,640

7 PWSA 6,380 6,200 6,400 6,200

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី៧ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

GDT ស្នើឱ្យ សភា ពាណិជ្ជ កម្ម អន្តរជាតិ  យក ចិត្ត ទុក ដាក់  កាតព្វកិច្ច សារពើ ពន្ធ 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ លោក  គង់ វិបុល 
អគ្គ នាយក នេ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន 
ពន្ធដរ  (GDT) បាន បដិសធ 
ការ ស្នើ របស់ សភា ពាណិ ជ្ជ កម្ម 
អន្តរជាត ិក្នងុ ការ ពនេយា រពេល  ការ 
ដក់ លខិតិ បេកាស ពន្ធ លើ បេក ់ 
ចំណូល បេចាំ ឆ្នាំ (TOI) ដេល 
នឹង  ផុត កំណត់ នៅ ថ្ងេ ៣១ ខេ 
មីនា នេះ ដោយ ជំរុញ ឱេយ បេើ- 
បេស ់បេពន័្ធ អនឡាញ សមេប ់
ការ បេកាស ពន្ធ លើ បេក ់ចំណលូ  
បេចា ំឆ្នា ំ(TOI E-Filing)  ដើមេប ី
ធានា ថា រដ្ឋា ភបិាល ទទលួ បាន 
ការ បេមលូ ចណំលូ បេកប ដោយ 
និរន្តរ ភាព ក្នុង អំឡុង ពេល ការ- 
រីករាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

កាល ពី ថ្ងេទី ១១ ខេ មីនា  
សភា ពាណជិ្ជ កម្ម អន្តរជាត ិបាន 
ដក់ លិខិតមួយ    សុំ ពនេយា រពេល  
សមេប ់ការ ដក ់លខិតិ បេកាស 
ពន្ធ លើ បេក់ ចំណូល បេចាំ ឆ្នាំ 
(TOI)  និង ផ្អាក ដំណើរ ការ ជា 
បណ្ដោះ អាសន្ន កចិ្ច បេជុ ំដោយ 
ផ្ទាល ់នានា ដោយ ហេត ុថា  ការ- 
ផ្ទុះ  ជងំ ឺកវូដី១៩ នេ ពេតឹ្តកិារណ ៍

២០ កុម្ភៈ  បាន ធ្វើ ឱេយ មាន ភាព- 
យតឺ  យ៉ាវ   ការងារ នងិ ការ ធា្លាក ់ចុះ   
ផលិត ភាព ពលកម្ម ដោយ  សារ 
បុគ្គលិក ភាគ ចេើន ធ្វើ ការ ពី ផ្ទះ។ 

លិខិត  ពី GDT និង តេូវ បាន 
ចុះ ហត្ថលេខា ដោយ លោក  គង ់
វបិលុ   នៅ ថ្ងេទ ី១៥ ខេ មនីា បាន 
លើកឡើងថា ដើមេបី បន្ធូរ បន្ថយ 
បន្ទកុ របស ់អ្នក ជាប ់ពន្ធ ក្នងុ ការ- 
បពំេញ លខិតិ បេកាស ពន្ធ  GDT 
កំពុង អភិវឌេឍ បេព័ន្ធ អនឡាញ  
ដេល រួម មាន បេព័ន្ធ គេប់ គេង 

ការ ដក ់លខិតិ បេកាស ពន្ធ បេចា ំ 
ខេ  (E-Filling)  បេព័ន្ធ គេប់- 
គេង ការ ដក ់លខិតិ បេកាស ពន្ធ 
លើ បេក ់ចណំលូ បេចាឆំ្នា ំ(TOI 
E-Filling) បេពន័្ធ ទទូាត ់បេក ់
ពន្ធ  តាម អន ឡាញ (E-Pay-
ment)  នងិ បេពន័្ធ ទទលួ លខិតិ 
បេកាស ពន្ធ តាម សេវា កម្ម អន- 
ឡាញ (E-Uploader) ដេល 
ជឿ ជាក់ ថា បេព័ន្ធ ទាំង នេះ នឹង 
ដើរ តនួាទ ីដ ៏សខំាន ់ក្នងុ ការ កាត-់ 
បន្ថយ ហានិភ័យ កូវីដ១៩ ។ 

លិខិត នេះ បាន   លើកឡើ ង ថា ៖ 
«ដោយ បាន  ពិចារណា  ហេតុ- 
ផល ខាង លើ  វា ចេបាស ់ណាសថ់ា 
អ្នក ជាប់ ពន្ធ មិន តមេូវ ឱេយ ធ្វើ ដំ-
ណើរ មក បេសេយ័ ទាក់ទង ជា-  
មួយ នឹង មន្ដេី ពន្ធដរ ដើមេបី ដក់ 
លិខិត បេកាស ពន្ធ  ទេ  ហើយ  
GDT បេកដ ថា ពេល វេលា 
កំណត់ សមេប់ ការ ដក់ លិខិត 
បេកាស ពន្ធ លើ បេក់ ចំណូល 
បេចាំ ឆ្នាំ មិន តេូវ  ពនេយារ ពេល  ទេ»។  

«អាសេ័យ ហេតុ នេះ ក្នុង 
គោល  ដៅ ធានា បាន នូវ និរន្តរ-
ភាព នេ ការ បេមូល ចំណូល ពន្ធ  
ដើមេបី គាំទេ ដល់ ការ ចំណាយ ចាំ- 
បាច ់នានា របស ់រដ្ឋ នងិ ធានា នវូ 
ស្ថិរភាព នេ ការ អនុវត្ត ការងារ 
របស់ រាជរដ្ឋា ភិបាល ពេម ទាំង 
ចៀស វាង ហាន ិភយ័ ការ ឆ្លង ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩  GDT សូម ជំរុញ និង 
លើក ទឹក ចិត្ត ឱេយ សមាជិក សភា  
ពាណិជ្ជ កម្ម អន្តរជាតិ នេ កម្ពុជា  
យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់បពំេញ កាតព្វ-
កចិ្ច សារពើ ពន្ធ របស ់ខ្លនួ  ដោយ 
បេើ បេស់ បេព័ន្ធ TOI E-Fil-
ing ជា ជាង ការ មក ធ្វើ ការងារ 
ជា មួយ មន្ដេី ពន្ធដរ  ឬ កាន់ 

លិខិត បេកាស ពន្ធ មក ដោយ 
ផ្ទាល ់ ឱេយ បាន ទាន ់ពេល វេលា មនុ  
ថ្ងេទី ៣១  ខេ មីនា  ឆ្នាំ ២០២១ 
និង សូម ស្នើ សុំ ការ យោគ យល់ 
ចំពោះ ការ មិន អាច ពនេយា រពេល 
ដក ់លខិតិ បេកាស ពន្ធ លើ បេក ់ 
ចណំលូ ជា ទទូៅ តាម សណំើ សុ ំ
បាន ទេ ពេះ មាន សហគេស 
មយួ ចនំនួ ធ ំបាន រៀបច ំរចួ រាល ់
នវូ ការ ដក ់លខិតិ បេកាស ពន្ធ លើ 
ចំណូល បេចាំ ឆ្នាំ នេះ រួច ហើយ  » ។  
នេះ បើ យោង តាម លិខិត។ 

លោក Anthony Galliano 
បេធាន  AmCham កាល ពី 
ថ្ងេទី ១៧ បាន សម្ដេង ការ ពេញ- 
ចិត្ត ចំពោះ លោក អគ្គ នាយក  
GDT ដេល បាន ពិចារណា ពី 
ការ បារម្ភ របស់ សភា ពាណិជ្ជ - 
កម្ម អន្តរ ជាត ិទាងំ ៩ ភា្លាមៗ នងិ 
បាន ឆ្លើយតប  យ៉ាង រហ័ស ។

លោក ថ្លេង ថា៖ « នេះ បងា្ហាញ 
ពកីារ ចលូរមួ របស ់  រដ្ឋ នងិ វសិយ័  
ឯកជន  និង បើក ចំហ ការ ពិភា-
កេសា  ហើយ ក្នងុ ឱកាស នេះ  មាន 
ការ សន្ទនា ដេល មាន លក្ខណៈ- 
សា្ថាបនា ។ ខ្ញុំ ជឿ  ថា ការ ឆ្លើយ- 
តប នេះ ល្អ បំផុត អាច តេូវ បាន 

ហៅ ថា ជា ការ អនុវត្ត ជាក់ ស្ដេង 
ដល់ កមេិត  ដេល រដ្ឋា ភិបាល ចាំ- 
បាច ់តេវូ រកេសា ការ បេមលូ ពន្ធ  នៅ 
ពេល នេ សមា្ពាធ ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង 
ចេបាស់ ណាស់ តាម ចក្ខុ វិស័យ 
របស់  GDT ក្នុង នាម ជា បេភព 
ការ បេមូល បេក់ ចំណូល របស់ 
រដ្ឋាភិបាល  គឺ យើង ពិត ជា  មាន 
ការ យោគ យល់ គា្នា »។ 

លោក  ពនេយល់ ថា សភា ពា-
ណិជ្ជ កម្ម ទាំង អស់ បាន ចង្អុល 
បងា្ហាញ ពី តម្លេ  ឬ សារៈ- សំខាន់ 
របស់ បេព័ន្ធ   E-filing និង បាន 
បង្កើត ឡើង ដោយ  GDT ដើមេបី 
ជួយ សមេួល ទៅ ដល់ អ្នក ជាប់ 
ពន្ធ។  លោក បាន ឱេយ ដឹង ទៀត 
ថា លោក នងឹ ជរំញុ  ឱេយ សមាជកិ 
របស់ លោក បេើ បេស់ បេព័ន្ធ  
e-filing ជា យន្តការ ការ ដក់ 
លិខិត បេកាស ពន្ធ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ ជឿ ថា 
អគ្គ  នាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ  បាន 
លើក  ឡើង រចួ អស ់ហើយ ដចូ្នេះ 
សភា  ពាណិជ្ជ កម្ម អាច សងេឃឹម 
ថា នងឹ មាន ការ ផ្លាស ់គនំតិ  ជា- 
ពសិេស  បេសនិ បើ សា្ថានការណ ៍
កាន់ តេ ធ្ងន់ធ្ងរ »៕ LA 

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា បាន នា ំចេញ 
សន្លកឹ ថា្នា ំជក ់ស្ងតួ ជាង ៥,៨ពាន ់ 
តោន ទៅ កាន់ បេទេស ចំនួន ៩ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០  ដេល មាន 
តម្លេ  ជាង ១៧,៤៦ លាន ដលុា្លារ  
ធា្លាក ់ចុះ   ២៨  ភាគ រយ ធៀប នងឹ 
ឆ្នា ំ២០១៩។ នេះ បើ យោងតាម 
ទនិ្ន នយ័ ព ីកេសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា- 
បេមាញ់  និង នេសាទ។

ទនិ្ននយ័ ដេល បាន ផ្តល ់ដោយ   
លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្តេី កេ-
សួង កសិកម្ម រុកា្ខា បេមាញ់ និង 
នេសាទ បងា្ហាញ ថា កម្ពជុា បាន 
នា ំចេញ ថា្នា ំជក ់សរបុ  ៥ ៨២០, 

៨២ តោន កាល ព ីឆ្នា ំមនុធា្លាកច់ុះ  
១៤,០២ ភាគ រយ  ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ
២០១៩ ដេល មាន ចំនួន  ៦- 
៧៦៩, ៩៧ តោន។ ក្នងុនោះទកឹ- 
បេក ់ដេល ទទលួ បាន មាន តម្លេ 
១៧ ៤៦២ ៤៦០  ដលុា្លារ ធា្លាក-់ 
ចុះ ២៨,៣៤ ភាគ រយ បើ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ដេល មាន  
ចនំនួ  ២៤ ៣៧១ ៨៧៤, ៧២  
ដុលា្លារ។

ទនិ្ននយ័ នេះ បន្ថេម ថា កម្ពជុា 
បាន នាំ ចេញ ស្លឹក ថា្នាំ ជក់ ស្ងួត 
ទៅ បេទេស  វៀត ណាម ហុងគេី 
ឥណ្ឌូ  នេសុី អារា៉ាប់រួម បេល-
ហេសុិក អា ្រហ្វិក ខាង តេបូង  កេិក  
សិង្ហ បុរី  និង អាលឺ្លម៉ង់។

កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៦ បេទេស  
កម្ពុជា និង    វៀត ណាម  បាន 
យល ់ពេម លើ ការ អនគុេះ ពន្ធ 
សមេប ់ ផលតិផល កសកិម្ម ឆ្លង   
កាត ់ពេដំេន  ទាងំ  ២។  ស្ថតិកេម   
កិច្ច ពេមពេៀង នេះ  កម្ពុជា តេូវ 
បាន អនញុ្ញាត ឱេយ នា ំថា្នា ំជក ់ស្ងតួ  
៣ ០០០ តោន  ទៅ វៀត ណាម  
ដោយ រួច ពន្ធ រយៈ ពេល  ១ ឆ្នាំ។ 

បច្ចបុេបន្ន នេះ ដណំា ំថា្នាជំក ់តេវូ 
បានដំ ចេើន នៅ  ខេត្ត  តេបូង ឃ្មុំ  
កំពង់ចាម និង ខេត្ត កេចេះ និង 
មួយ   ចំនួន  នៅ  ខេត្ត កណា្ដោល ។ 
ជា  ធម្មតា  ការ បេមលូ ផល ថា្នា ំជក ់ 
តេវូ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នងុ អឡំងុ ដើម 
ខេ មីនា ដល់ ចុង ខេ មេសា។ 

លោក ហេង ពិសិដ្ឋ បេធាន 
មន្ទីរ កសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និង 
នេសាទ ខេត្ត តេបូងឃ្មុ ំបាន បេប ់
ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍  ថា ផលថា្នាជំកដ់េល 
បេមលូ បាន នៅ ខេត្ត តេបងូឃ្មុ ំតេវូ 
បាន ឈ្មួញ នាំ  ទៅលក់ បន្ត នៅ 
បេទេស វៀត ណាម  ប៉ុន្តេ លោក  
មនិ ដងឹ ថា ការ នំា ចេញ  ទៅ វៀត-  
ណាម នោះ មាន ការ ផ្តល់ កូតា 
បេប ណា នោះ ទេ។ 

លោក និយយ   ថា៖ « ខ្ញុំ គេន់ 
តេ ដឹង ថា ថា្នាំ ជក់  មួយ ចំនួន តេូវ 
បាន នាំ ចេញ ទៅ បេទេស វៀត - 
ណាម ប៉ុន្តេ សមេប់ បរិមាណ 
ប៉ុនា្មាន នោះ ខ្ញុំ មិន ដឹង ទេ »។ 

លោក  ពិសិដ្ឋ  បន្ថេម ថា  សព្វ- 

ថ្ងេនេះ ថា្នា ំជក ់នៅ ខេត្តតេបងូ ឃ្មុ ំក ៏
មាន ឈ្មួញ ជន ជាតិ ចិនមក  បេ-
មលូ  ទញិពបីេជាកសកិរ   ផងដេរ 
ប៉នុ្តេ លោក មនិ ដងឹ ថា គេ នា ំទៅ 
ទី ណា នោះ ទេ ។

ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ ខេត្ត តេបូង ឃ្មុំ 
មាន ផ្ទេដ ីដ ំថា្នាជំក ់៦៨០ ហកិ-
តា ដោយ ផ្តល ់ទនិ្នផល  ជា មធេយម 
១,៧០ តោន ក្នុង ១ ហិកតា។ 
គិត  តេឹម ថ្ងេ ទី១៦ មីនា ការបេ- 
មលូ ផល ថា្នា ំជក ់នៅ ខេត្ត តេបងូ ឃ្មុ ំ
សមេច បាន  ៦៨  ភាគ  រយ ។ 

អ្នក សេ ីមា៉ាត ់សកុកេ ីកសកិរ 
ដ ំថា្នា ំជកល់ើ ផ្ទេ ដ ី ២,៥ ហកិតា 
នៅ ខេត្ត តេបូង ឃ្មុំ  បាន ឱេយ ដឹងថា 
ពេល នេះ ដល ់ពេល បេមលូ ផល  

ស្លកឹ ថា្នា ំជក ់ហើយ  ដោយ រពំងឹ ថា 
នឹងទទួល បាន ទិន្ន ផល ចនោ្លាះ 
ពី ៥ ទៅ  ៦ តោននៅ ក្នុង  រដូវ បេ-
មូលផល ឆ្នាំនេះ ។

អ្នកសេី សុកកេី បាន បន្ថេម 
ថា  ឆ្នាំនេះ តម្លេថា្នាំ ជក់  ស្ងួត មាន 
គណុ ភាព ល្អ  ចនោ្លាះ ព ី៨ ៥០០ 
រៀល ទៅ ១០ ០០០ រៀល ក្នុង 
១ គឡី ូកេម  ដេល តម្លេ នេះបាន  
ពឹង ផ្អេក តេពីឈ្មួញ ក្នុង សេុក 
ប៉ណុ្ណោះ ។  អ្នក សេ ីនយិយ ថា ៖ 
« សមូ ឱេយ ឈ្មញួ មក ទញិ ឱេយ តម្លេ 
សម រមេយ ជាង នេះ បន្តចិ មក  អ្នក- 
ចមា្ការ ចណំាយ លុយ ចេើន ណាស់  
លើ កម្ម ករ  បើ តម្លេ ទាប ពេក 
យើង  មិន រួចខ្លួន ទេ»៕LA

លោក គង់ វិបុល អគ្គនាយក នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ   ។ ហេង ជីវ័ន

កម្ពជុា   នំា ច្ញ សន្លកឹ ថ្នាជំក់ ស្ងតួ ទៅ  ៩ ប្ទ្ស មាន តម្ល ្សរុប ជាង $១៧ លាន



ទកី្រងុហាណយូៈ  តម្រវូ ការ ធ្លាក ់ចុះ 
ទាប ប្រឈម នឹង  ការ ផ្តត់ផ្គង់  អគ្គិសនី   
លើស    នៅ ព្រល ន្រះ បាន បង្ខ ំឱ្រយ អាជ្ញាធរ  
កាត ់បន្ថយ សមត្ថភាព ផលតិ ថាមពល 
ពី   រោង ចក្រ ថាមពល កើត ឡើង វិញ  
ដើម្រប ីចៀសវាង  ការ  ប៉ះពាល ់បណ្តាញ  
អគ្គិសនី   ជតិ។ ន្រះ បើយោង តាម 
ក្រសួង ឧស្រសាហកម្ម  និង ពាណិជ្ជកម្ម 
(MoIT)វៀតណម ។ 

ការ វិនិយោគ លើ ប្រភព ថាម ពល 
យ៉ាង ច្រើន ពី ប្រភព   នានា    នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស វៀតណម បាន ប្រមូលផ្តុុំ   ទៅ 
លើ  ការ អភិវឌ្រឍ ថាមពល កកើត ឡើង 
វិញ ជក់ ស្ត្រង ដូច ជ ថាមពល ពន្លឺ- 
ព្រះអាទិត្រយ  ក្នុង ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង ក្រយ 
ន្រះ។ ន្រះ បើ យោង តាម ក្រសួង។ 

ការ កើន ឡើង  នូវ គម្រង  ថាមពល 
កកើត ឡើង វិញក្នុង សមត្ថភាព ខ្ពស់ 
ដោយ ភាគ ច្រើន  នៅ ភាគ កណ្តាល  នងិ 
ភាគ ខាង ត្របូងន្រ ប្រទ្រស វៀតណម។ 

 ក្រសងួ បាន នយិយ នៅ ក្នងុ ឯកសារ   
ដ្រល បាន បញ្ជូន ទៅ គណៈកម្មាធិការ 
រដ្ឋ សភា សម្រប ់វទិ្រយាសាស្ត្រ បច្ច្រក វទិ្រយា  
នងិ បរសិា្ថាន  នងិ កចិ្ចការ ស្រដ្ឋកចិ្ច  នងិ 
ការយិលយ័ រដ្ឋាភបិាល  ដោយ ពន្រយល ់
ពី ជំហរ  របស់ ខ្លួន លើការ កាត់ បន្ថយ  
សមត្ថភាព ថាមពល កកើតឡើង វិញ  ។ 

តម្រូវ ការ ថាមពល នៅ ក្នុង ប្រទ្រស 
ន្រះ បាន ធ្លាក់ ចុះ ក្រម កម្រិត ធម្មតា  
ដោយសារ ផល ប៉ះពាល់  ន្រ កូវីដ ១៩  
ដ្រល បណ្តាល  ឱ្រយ មន ការ ផ្គត់ផ្គង់ 
អគ្គសិន ីលើស ចនំនួ  អឡំងុ ព្រល វ្រលា 
ដូច ជ  ថ្ង្រ ឈប់ សម្រកចុងសបា្តាហ៍  
និងព្រល ថ្ង្រ ត្រង់ ជដើម។ 

យោង តាម ក្រសងួ ន្រះ  វា ជ សា្ថានភាព  
គ្រះថា្នាក់ បំផុត ដ្រល ប៉ះពាល់ ខា្លាំង 
ដល ់ប្រតបិត្តកិារ ប្រកបដោយ សវុត្ថភិាព  
ន្រ បណ្តាញ  អគ្គិសនី ជតិ។ 

ទោះបី យ៉ាងណ  មជ្រឈមណ្ឌល ផ្ទុក 
ថាម ពល ថា្នាក់ជតិ បាន កាត់ បន្ថយ 
ការ  ផលិត ថាម ពល ដល់ កម្រិត អតិ- 
បរម  ហើយ  ការ ផ្គត់ផ្គង ់លើស នៅត្រ 
កើត មន  ដូច ន្រះ  មជ្រឈមណ្ឌល ត្រូវ ត្រ 
កាត់ បន្ថយថាមពល ពី ប្រភព  ផ្រស្រងៗ 
ទៀត ដ្រលរួម ទាំង សមត្ថភាព  ផលិត  
ថាមពល កកើត ឡើង វិញ ដើម្របី ទប់- 
សា្កាត់ ពី ការ ដួល រលំ។ 

ក្រសួង ឧស្រសាហកម្ម និងពាណិជ្ជ-
កម្មបាន បញ្ជា ឱ្រយ អាជ្ញាធរ អគ្គិសនី 
វៀតណម  (EVN)ត្រូវ គណនាការ- 
ថយចុះ សមត្ថភាព ផលតិ ថាមពល នៅ 
តាម រោងចក្រ ថាមពលកកើតឡើង 
វិញទាំងអស់ប្រកបដោយតម្លា ភាព 
នងិយតុ្តធិមដ៌ោយមនិគតិព ីវនិយិោគនិ 
របស់ពួកគ្រ៕ VNS-ANN/RR

តពីទំព័រ១...ដ្រល មន គម្រង 
ដីឡូត៍  លក់ នៅ ផ្លូវ ជតិ ល្រខ៣ និង  ៤ 
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ ១៧ 
ខ្រ មនីា ថា ព្រតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍២០ 
កមុ្ភៈ  បាន ធ្វើ ឱ្រយ ការ លក ់របស ់ក្រមុហ៊នុ   
ធ្លាក ់ចុះ  ព ី ៣០-៥០  ភាគ រយ។  ការលក ់
ធ្លាក ់ចុះ ព្រល ន្រះ  អាច បណ្តាល មក ព ី
កតា្តា ធំៗ ២ គឺ ក្តី បារម្ភ ពី ការ បាត់ បង់ 
ប្រភព ចំណូល ពីប្រក់ ខ្រ ឬអាជីវកម្ម 
និង ការ បារម្ភ ពី   ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៅ  ព្រល ច្រញ ក្រ ផ្ទះ។ លោក បន្ត ថា 
ជ  ធម្មតា ការ ទិញ ដី ត្រង ត្រូវ ការ ប្រក់ 
ច្រើន គរួ សម ឬ មន ស្ថរិ ភាព ល្អ (បង-់ 
រលំស)់ ហ្រត ុន្រះ  នៅ ព្រល មន ការ ផ្ទុះ 
កវូដី ១៩ ក្នងុ សហគមន ៍អតថិជិនត្រង  
ប្រយ័ត្ន ប្រយ្រង លើ ការ ចំណយ  ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « មុន ព្រល កូវីដ ផ្ទុះ 
ឡើង ក្នុង សហគមន៍  លើក ទី ៣ មន 
អតិថិជន  ជ ច្រើន បាន ខល មក ណត់ 
ទៅ មើល ដី  ប៉ុន្ត្រ គ្រន់ ត្រ កូវីដ ១៩ ផ្ទុះ 

ឡើងភា្លាម  ការ ណត ់ស្ទើរ ទាងំ អស ់ត្រវូ 
បាន គ្រ លុបចោល  វិញ»។

ទោះ យ៉ាង ណ លោក  ឈុនហៀត 
លើក ឡើង ថា នៅ  ក្នុង ដំណក់ កាល 
ន្រះ  ប្រសិន បើ អ្នក ដ្រល មន បំណង 
ចង់ វិនិ យោគលើ ដីឡូត៍ គ្រ គួរ ត្រ ទិញ 
ព្រល ន្រះ ព្រះ វា  ជឱកាស ឱ្រយ គ្រ ទញិ 
បាន   ក្នុង តម្ល្រ ទាប និង អាច មន លក្ខ-
ខណ្ឌ  ល្អ ប្រសើរ ទៀត ផង  ។  

បុគ្គលិក ផ្ន្រក លក់ ម្នាក់ ន្រ ក្រុមហ៊ុន 
សាវធុ អចលន ទ្រព្រយ ដ្រល មន ដ ីជង  
៣០  ហកិតា កពំងុពុះ    ឡ ូតល៍ក ់  នៅតាម 
ផ្លូវ ជតិ ល្រខ៥១ ជិត សួន ឧស្រសាហ-
កម្ម    កាណឌយី៉ា ប្រប ់ថា ការ ធ្លាក ់ ចុះ 
យ៉ាងគំហុក សកម្ម ភាព  ទិញ -លក់ ដី- 
ឡូត៍ គឺ ចាប់ តាំង ពី ការ ផ្ទុះ   ព្រឹត្តិ  ការណ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។ លោកបន្ត ថា  
មុន   ថ្ង្រព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ ក្រុម ហ៊ុន 
លោក អាច  លក់ បាន រហូត ដល់ ២០ 
ឡតូ ៍ប៉នុ្ត្រ  ព្រល ន្រះ     ក្នងុ ១ ថ្ង្រ   ក្រមុហ៊នុ  

លក់ បាន ត្រ ៣-៤ ឡូត៍ ប៉ុណ្ណោះ។ 
លោក និយយ ថា៖ « ការ លក់ នៅ 

ព្រល ន្រះ មិន ល្អ ទ្រ ដោយ ក្នុង ១ ថ្ង្រៗ 
មិន  សូវ មន អ្នកមក មើល ទីតាំង ច្រើន 
ដូច មុន ឡើយ ហើយ  អតិថិជន ដ្រល 
សន្រយា ថា នឹង  មកមើល  ដី ក៏បាន  បដិ-
ស្រធ  វិញ ស្ទើរ ទាំង អស់ ផង ដ្ររ»។

លោក   ប្រប់ ទៀត ថា ទន្ទឹម នឹង ការ- 
លក ់ធ្លាក ់ចុះ ន្រះ ក ៏មន  អតថិជិន មយួ 
ចំនួន បាន   មក សុំ ឱ្រយ ក្រុមហ៊ុន ជួយ 
ពន្រយា  រព្រល បង់ ប្រក់ ផង ដ្ររ ដោយ ពួក- 
គាត់ លើក ឡើង   ថា មិន មន ប្រក់ គ្រប់- 
គ្រន់   ។  លោកបន្ត   ថា៖ « នៅ ព្រល ន្រះ 
មន អតថិ ិជន  ប្រហ្រល ជតិ  ៥០ ភាគ- 
រយ បាន សុំ ឱ្រយ ក្រុមហ៊ុន ជួយ សម្រួល 
វធិី សាស្រ្ត បង់ ប្រក ់ខណៈ ដ្រល ក្រុម- 
ហ៊ុន ក៏ បាន ជួយ  សម្រួល  ដល់ ពួក គ្រ 
ខ្លះៗ ផង ដ្ររ »។

ទោះ ប ីយ៉ាង ណ លោក មន សទុដិ្ឋ-ិ 
និយម ថា  បើ ព្រឹត្តិការណ៍  សហគមន៍ 
២០ កមុ្ភៈ ឆប ់ចប ់ដណំើរ ការ ទញិ -លក់ 
អាច នឹង មន ភាព ល្អ ឡើង វិញ   ។ 

លោក គមឹ សឿន បគុ្គលកិ ក្រមុហ៊នុ 

ឯកជន មួយ នៅ ក្នុង រាជធនីភ្នំព្រញ 
ដ្រលកំពុង   បង់ រំលស់ ដី ១កន្ល្រង នៅ 
ជយ ក្រុង ភ្នំព្រញ បាន ប្រប់ ថា  ព្រល 
ន្រះ  លោក  ចាប ់ផ្តើម ជបួ បញ្ហា កង្វះប្រក ់  
សម្រប់   បង់ ឱ្រយក្រុមហ៊ុន លក់  ដី ជ 
បណ្តើរ ៗ  ហើយ ព្រះ   ប្រក ់ចណំលូ ព ី 
ប្រភព មយួ ចនំនួ ដ្រល   ធ្លាប ់ទទលួ បាន 
ត្រូវ   បាត់ បង់ ទាំង ស្រុង  ក្នុង ព្រល  ន្រះ។ 
លោក បន្ត ថា នៅ មុន ព្រល មន    ព្រឹត្តិ-
ការណ៍  សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ក្រពីចំ- 
ណូល ពី ប្រក់ ខ្រ លោក ត្រង  ទៅ ជួយ 
ទៅ លក់ ទំនិញ ឱ្រយ បង ប្អូននៅ ព្រល 
ទំន្ររ ពី ការ ងារ ដោយ គ្រ បាន  ផ្តល់ឱ្រយ   
ប្រក់ ខ្លះ ៗ  ដ្ររ ប៉ុន្ត្រ នៅ ព្រល ន្រះ ការ - 
លក់ ត្រូវ បាន ផ្អាក មួយ រយៈ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ់ ថា៖ « ពីមុន ខ្ញុំ អាច រក 
ចណំលូ បាន ខ្លះ  ព ី ការ ងារ ក្រ   ក្រមុហ៊នុ  
ប៉ុន្ត្រ ព្រល ន្រះ ចប់ អស់ ហើយ ព្រះ ខ្ញុំ 
មិន ហ៊ាន ទៅ កន្ល្រង ណ ក្រ ពី កន្ល្រង 
ធ្វើ  ការ  ទ្រ។   បើ សា្ថាន ភាព  ន្រះ នៅ បន្ត  
យរូ  ទៀត (១ ខ្រ) ខ្ញុ ំប្រហ្រល ជ នងឹ ទៅ 
ជួប ក្រុម ហ៊ុន ដើម្របី ឱ្រយ គ្រ ជួយ សម្រួល  
ឬ ពន្រយា រព្រល បង់ ប្រក់ ខ្លះ »៕ LA

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១៨ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ធូវិរៈ

ភ្នពំ្រញៈវនិយិោគនិ ចនិ សម្លងឹ មើល 
ឱកាស វនិ ិយោគ បង្កើត រោងចក្រ កាត-់ 
ដ្ររ សម្លៀក បំពាក់  និង ស្រប្រក ជើង 
យ៉ាង ហោច ណស់ ២០រោង ចក្រ នៅ 
ក្នងុ ខ្រត្ត កពំង ់ស្ព ឺ ស្របព្រល ដ្រល ខ្រត្ត 
ន្រះ  មនសកា្តានពុល លើកម្លាងំ ពលកម្ម  
និងទីតាំង ភូមិសាស្រ្ត ។  ន្រះបើ តាម  
លោក វុី សំណង  អភិ បាល    ខ្រត  ្តកំពង់- 
ស្ព ឺ បនា្ទាប ់ព ីមន ជនំបួ ជមយួ  វនិយិោគនិ  
ចិនក្នុងព្រល ថ្មី ៗ ន្រះ។ 

លោក វុី សំណង បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ-  
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ង្រ ម្រសិលមិញ ថា ដំណើរការ  
ចាក ់វា៉ាក ់សំាង ការពារ ជងំ ឺកវូដី ១៩  ទាងំ 
ក្នងុ តបំន ់ នងិ  សកល លោក  នងឹ រមួ ចណំ្រក 
បង្កើន ទំនុកចិត្ត វិនិយោគិន ឱ្រយ ដំណើរ- 
ការ  គម្រង អាជីវកម្ម របស់ខ្លួន ។ 

អភិបាល ខ្រត្តរូបន្រះ  ក៏បាន បងា្ហាញ 
ក្តី សង្រឃឹម ថា ខ្រត្ត កំពង់ស្ពឺ នឹង ទទួល 
សា្វាគមន ៍រោង ចក្រ ថ្ម ីយ៉ាង ហោចណស ់
២០ ដ្រល វនិយិោគ ដោយ ក្រមុ វនិយិោគនិ  
ចនិ   ហើយ  រោង ចក្រ ន្រះ  អាច ចាបផ់្តើម 
ដំណើរការ ចងា្វាក់ ផលិតកម្ម   នៅ ព្រល 
សា្ថានភាព កូវីដ ១៩ ស្ងប់ សា្ងាត់។ 

លោក ថ្ល្រង ទៀត ថា៖« ដោយ សារ 
ការ រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ធ្វើ ឱ្រយ អ្នក វិនិយោគ ចូលមក ប្រទ្រស  
យើង  អត ់បានបន្ត កចិ្ច ការ  ហើយកចិ្ច ការ 
ន្រះរអាករ់អលួ ត្រ  យើង នងឹ ខតិ ខ  ំជរំញុ  
កិច្ចការ ន្រះ បន្ថ្រម ទៀត»។

អភិបាល ខ្រត្តរូប ន្រះ បាន ពន្រយល់ថា 
មន កតា្តា   មួយ ចំនួន ដ្រល បណ្តាល ឱ្រយ 
ខ្រត្ត កពំង ់ស្ព ឺ មន ប្រៀប  ក្នងុ ការ ទទលួ- 
បាន ឱកាស វិនិ យោគ ច្រើន ពី បណ្តា 

វនិយិោគនិ បរទ្រស   គ ឺកតា្តា  ទតីាងំ ភមូ-ិ 
សាស្ត្រ ដ្រលស្ថិតនៅចន្លាះ រាជធនី 
ភ្នពំ្រញ នងិខ្រត្តព្រះសហីន ុដ្រល មន 
កំពង់ផ្រ  សមុទ្រ ងាយស្រួល ក្នុង ការ- 
ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ នាំ ច្រញ ទៅ ទីផ្រសារ- 
អន្តរជតិ។ កតា្តា ផ្រស្រង ពី នះ  មន   
ហ្រដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ ល្អ នងិ កម្លាងំ ពល-
កម្ម មន សកា្តា នុពល  ។

លោក វី សំណង បាន ឱ្រយ ដឹងថា 
នៅ ព្រល ដ្រល រោង ចក្រ ទាងំ២០នះ  
ត្រូវ បាន ដំណើរ ការ   ពួក គ្រ នឹង មន 
តម្រូវការ កម្លាំង ពល កម្ម ប្រហ្រល ៥ 
មុឺន នាក ់  ដើម្របី បំព្រញការងារ នៅ ទីនះ ។ 

ប្រឈម នឹងសកា្តានុពល   ទាក់ ទាញ  
រោង ចក្រ  សហគ្រស ថ្មី ៗ   ចូល ទៅ 
កាន់មូលដ្ឋាន របស់ ខ្លួន ខ្រត្តកំពង់ ស្ពឺ 
ក៏កំពុង  ខ្វ ះ កម្លាំងពលកម្ម ។ ន្រះ បើ 
តាម ការ អះអាង របស់ លោក សំណង។ 

លោក បញ្ជាក់៖«ប៉ុន្ត្រ សព្វថ្ង្រ  យើង  
កពំងុ មន បញ្ហា ប្រឈម នងឹ កង្វះ កម្លាងំ  
ពល កម្ម ប្រមណ ៧ ០០០នាក ់ក្នុង 
វិស័យ ឧស្រសាហ កម្ម កាត់ ដ្ររសម្រប់ 
ខ្រត្ត យើង »។ 

គតិ មក ដល ់ព្រល ន្រះ ខ្រត្ត កពំង ់ស្ព ឺ
មន រោង ចក្រ សហគ្រស សរុប   
៧  ៥០០ រោង ចក្រ កំពុង ប្រតិបត្តិការ  
ក្នុង នះ រោងចក្រ  សហគ្រស ធំៗ 
ចំនួន  ៣៣៥រោងចក្រ។ សព្វ ថ្ង្រ រោង- 
ចក្រ សម្លៀក បំពាក់ ចំនួន ១៥៣ 
ដ្រល ក្នុង នះ  រោង ចក្រ ៤៣ បាន 
ផលិត សម្រប់  នាំ ច្រញ ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ 
អាម្ររកិ នងិ ក្រ ពនីះ ផលតិសម្រប ់
ការ  នាំ ច្រញ  ទៅ ទិស ដៅ ផ្រស្រង ទៀត ។ 
ន្រះ បើ តាម លោក អភិបាល ខ្រត្ត ។ 

កាល ពី ខ្រ មករា  លោក  ហ្រង សួរ 

អ្នក នាំ ពាក្រយ ក្រសួង  ការងារ  នងិ បណ្តុះ- 
បណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ  បាន ឱ្រយ ដឹង  ថា  រោងចក្រ 
សហគ្រស ចនំនួ១២៩ ត្រវូ បានបទិ-  
ទា្វារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារ  ត្រ ការ- 
រីករាលដល ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅក្នុង 
ប្រទ្រស នងិ នៅលើ សកល លោក បាន 
ធ្វើឱ្រយ កម្មករ និយោជិត  ចំនួន  ៧១ 
២០២នាក់ ( ស្រី ៥៧ ៧៩៤នាក់ )  
រង ផល ប៉ះពាល់ ។

លោក  ហ្រង សួរ បញ្ជាក ់ទៀត ថា  
ទន្ទឹម នឹង ការ បិទ រោងចក្រ ១២៩  ន្រះ  
ក ៏មន រោងចក្រ កាតដ់្ររ ថ្ម ីចនំនួ  ១១២  
រោងចក្រ បាន បើក ដំណើរ ការ ផង ដ្ររ 
ដ្រល រោងចក្រ ថ្មី ទាំងន្រះ បាន បង្កើត 
ការងារ ដល ់កម្មករនិយោជិត ចំនួន ២៣  
២០៨នាក់( ស្រី១៧ ៦៣៨  នាក់ )។

ការ វនិយិោគ ផ្ទាល ់ព ីបរទ្រស (FDI)  

នៅ កម្ពជុ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ មនតម្ល្រ ជង 
៣  ៥០០ លាន ដុលា្លារ កើនឡើង ជិត 
១២ ភាគរយ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨  
ដ្រល ចំនួន ជិត ពាក់ កណ្តាល បាន មក 
ពី ការ បណ្តាក់ទុន របស់ វិនិយោគិន- 
ចិន ។ ន្រះ  បើ យោង តាម របាយការណ៍ 
របស់ ធនាគារ ជតិ ន្រ កម្ពុជ(NBC) ។

យោងតាម NBC ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ 
លំហូរ ទនុ វិនយិោគ ផ្ទាល ់ព ីបរទ្រស មក  
កម្ពុជ មន តម្ល្រ សរុប ៣ ៥៨៨លាន 
ដុលា្លារ មន កំណើន  ១១,៧ ភាគរយ ពី 
ចនំនួ ៣ ២១២ លាន ដលុា្លារ កាលព ីឆ្នា ំ 
២០១៨  ដោយ ទនុវនិយិោគ មកព ីចនិ 
មន ៤៣ភាគរយ  កូរ៉្រ ខាងត្របូង ១១  
ភាគរយ  វៀត ណម៧ ភាគរយ  សងិ្ហបរុ ី
៦ភាគរយ  ជប៉ុន៦ភាគរយ និង  ២៧  
ភាគរយ  ពី ប្រទ្រសផ្រស្រងៗ៕LA

ទីផ្សារដីឡូត៍ធ្លាក់យ៉ាងគំហុកក្នងុ...

លោកវីុសំណាង៖រោងចក្២០នឹងតូ្វដំណើរការនៅកំពង់ស្ពឺ វៀតណាមតមូ្វ
ឱ្យកាត់បន្ថយការ-
ផលិតថាមពល

ទិដ្ឋភាពក្នងុរោងចក្រកាត់ដ្ររសម្លៀកបំពាក់សម្រប់នំាច្រញទៅបរទ្រស។ ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ 
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សុខវេងឈាង

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៧មីនា
នាយករដ្ឋមន្តៃីថៃលោកបៃយធុ
ចាន់-អូចាជាមួយនឹងសមាជិក
គណៈរដ្ឋមន្តៃីរបស់លោកបាន
ចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩របស់
កៃុមហ៊ុន AstraZenecaក្នុង
បៃទៃសថៃខណៈបៃទៃសអឺរ៉ុប
មួយចំនួនពៃយួរការចាក់វ៉ាក់សំាង
នៃះរង់ចាំលទ្ធផលនៃការសុើប-
អង្កៃតករណីកកឈាមបនា្ទាប់ពី
ការចាក់។
«មានមនុសៃសដៃលមានការ-

ពៃួយបារម្ភ»លោកបៃយុធនិ-
យាយបនា្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាកស់ាងំ
ហើយបន្តទៀតថា៖«បុ៉ន្តៃយើងតៃវូ-
តៃជឿលើកៃុមគៃូពៃទៃយជឿលើអ្នក-
ជនំាញវៃជ្ជសាស្តៃរបស់យើង»។
លោកក៏បានបន្ថៃមទៀតថាលោក
និងរដ្ឋមន្តៃី១៥រូបទៀតមិនទទួល
រងផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សំាងនៃះហើយ
មានសភាពធម្មតាទាំងអស់។
កាលពីសបា្ដាហ៍មនុបៃទៃសថៃ

គឺជាបៃទៃសដបំងូគៃនៅកៃទ្វបី
អរឺ៉បុដៃលបានផ្អាកបៃើវ៉ាកសំ់ាង
AstraZenecaជាបណ្ដោះអា-
សន្ន។បៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីបាន
សមៃចផ្អាកដៃរកាលពីថ្ងៃចន្ទ
នៃះដោយនយិាយថាពកួគៃកពំងុ
រង់ចាំរបាយការណ៍ពៃញលៃញពី
អង្គការសខុភាពពភិពលោកទាក-់
ទងនឹងផលប៉ះពាល់ដៃលអាច
កើតមាន។
ប៉ុន្តៃអាជា្ញាធរសុខាភិបាលថៃ

បានសមៃចធ្វើការចាក់វ៉ាក់សំាង
AstraZenecaវញិដោយលោក
បៃយុធនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋ-
មន្តៃីរបស់លោកជាបុគ្គលដៃល
ទទួលវ៉ាក់សំាងនៃះដំបូងគៃក្នុង
បៃទៃសថៃ។
បៃទៃសមួយចំនួនធំនៅអឺរ៉ុប

ដៃលរួមមានអាល្លឺម៉ង់បារាំង
អុីតាលីនិងអៃសៃប៉ាញបានផ្អាក
ការចាក់វ៉ាកស់ាងំAstraZene-
caបនា្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍
អពំីការកកឈាមដៃលមានគៃះ-
ថា្នាក់នៅក្នុងអ្នកបានទទួលមួយ
ចំនួនតូច។ការផ្អាកនៃះធ្វើឡើង
បើទោះបីជាកៃុមហ៊ុន Astra
Zenecaនងិនយិតករអន្តរជាតិ
ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភព-
លោក(WHO)និងទីភា្នាក់ងរ
ឱសថអរឺ៉បុ(EMA)នៃសហភាព-
អរឺ៉បុនយិាយថាទនិ្ននយ័មនិបាន
បង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនៃះបាន
បណ្ដោលឱៃយមានកំណកឈាម
ហើយបៃជាជនគួរតៃបន្តទទួល
វ៉ាកសំ់ាង។EMAនងឹរៀបចំកចិ្ច-
បៃជុំនៅថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ដើមៃបីធ្វើ-
ការពិភាកៃសាលទ្ធផលនៃការ-
សុើបអង្កៃតរបស់ពួកគៃ។
បៃទៃសផៃសៃងទៀតនៅក្នងុតបំន់

អាសុ-ីបា៉ាសុហី្វកិក៏បានឱៃយដងឹផង-
ដៃរថាពួកគៃនឹងបន្តទៅមខុទៀត
ជាមួយនឹងយុទ្ធនាការចាក់
វ៉ាក់សំាងAstraZeneca។
នៅបៃទៃសហ្វីលីពីនអ្នកនាំ-

ពាកៃយបៃធានាធបិតីលោកHarry
Roqueបាននយិាយថាបៃទៃស

របស់លោកមិនបញៃឈប់ការបៃើ-
បៃស់វ៉ាក់សាំងនៃះទៃ ពីពៃះ
អត្ថបៃយោជន៍មានចៃើនជាង
ហានិភ័យ។រហូតមកដល់ពៃល
នៃះបៃទៃសហ្វលីពីនីបានទទលួ
វ៉ាក់សំាងAstraZenecaចំនួន
៥២៥០០ដូសកៃមកម្មវិធី
COVAXរបស់WHOហើយចាក់
បានចំនួន១២៧៨៨ដូស។
«នៅមិនទាន់មានទិន្នន័យ

ចៃបស់លាស់ដៃលបង្ហាញថាការ-
កកឈាមគឺបណ្ដោលមកពីAs-
traZeneca។បៃសនិបើទនិ្ននយ័
បៃបនៃះនឹងចៃញមកបៃហៃល
ជាយើងក៏នឹងបញៃឈប់ការបៃើ-
បៃស់ AstraZenecaដៃរ»
លោកRoqueបាននយិាយបៃប-
នៃះហើយបន្តទៀតថា៖«រហូត
មកដល់ពៃលនៃះអ្នកជនំាញរបស់
យើងកំពុងនិយាយម្ដងទៀតថា
អត្ថបៃយោជន៍ដៃលយើងទទលួ-
បានពីការបៃើបៃស់ Astra-
Zenecaគឺធំជាងផលប៉ះពាល់

នៃវ៉ាក់សាំងនៃះ»។
រដ្ឋមន្តៃីសុខាភិបាលអូស្តៃលី

លោកGregHuntបាននយិាយ
ថាបៃទៃសរបស់លោកនឹងមិន
បញៃឈប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងទៃ។
រហូតមកដល់ពៃលនៃះបៃទៃស
អូស្តៃលីបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៃះ
ដល់បៃជាជនបៃមាណ២០០០០០
នាក់ហើយគៃងនងឹនាចំលូនងិ
ផលិតវ៉ាក់សំាងនៃះចំនួន៧០
លានដូស។
លោកHuntបានបៃប់រដ្ឋ-

សភាអូស្តៃលីថា៖«រដ្ឋាភិបាល
ដច់ខាតគាំទៃការចៃកចាយ
វ៉ាកសំ់ាងAstraZenecaហើយ
មូលហៃតុគឺសាមញ្ញណស់គឺ
ដោយសារវ(វ៉ាក់សំាង)ជួយ
សង្គៃះជីវិតនិងការពារអាយុ-
ជវីតិហើយការសមៃចចតិ្តបៃប-
នៃះគឺធ្វើឡើងដោយផ្អៃកលើ
យោបល់វៃជ្ជសាស្តៃ។
អ្នកបៃើបៃស់វ៉ាកសំ់ាងAstra-

Zenecaធំជាងគៃគឺបៃទៃស

ឥណ្ឌា។ក្នុងចំណមបៃជាជន
ជាង២៥,៦លាននាក់នៅក្នុង
បៃទៃសឥណ្ឌាដៃលបានទទួល
វ៉ាក់សំាងយា៉ាងហោចណស់១
ដងនោះមានមនសុៃសជាង២៣,៤
លាននាក់បានទទួលការចាក់
វ៉ាក់សំាងAstraZenecaនៃះបើ
យោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋា-
ភិបាល។
មន្តៃីសុខាភិបាលឥណ្ឌាបាន

និយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមាន
ពៃឹត្តិការណ៍បៃតិកម្មមិនល្អសរុប
ចំនួន២៣២ករណីបនា្ទាប់ពីកា-
ទទួលវ៉ាក់សំាងក្នុងនោះមាន
ករណីសា្លាប់៧១ករណីប៉នុ្តៃមនិ
មានភ័ស្តតុាងថាវ៉ាក់សំាងបានបង្ក
ឱៃយមានហៃតុការណ៍ទំាងនៃះទៃ។
កៃមុហ៊នុAstraZenecaបាន

បង្កើតមូលដ្ឋានសមៃប់ផលិត
វ៉ាកសំ់ាងយា៉ាងធំនៅតបំន់អាសុ-ី
បា៉ាសុីហ្វិក។
កៃមុហ៊នុAstraZenecaបាន

ធ្វើកចិ្ចសនៃយាជាមយួនងឹវទិៃយាសា្ថាន
សៃរ៉ូមឥណ្ឌាដៃលជាកៃុមហ៊ុន
ផលិតវ៉ាក់សំាងធំជាងគៃបើគិត
តាមបរមិាណផលតិដើមៃបីផលតិ
វ៉ាក់សំាងពួកគៃចំនួន១ពាន់
លានដូសសមៃប់នាំចៃញទៅ
បៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍។គិតតៃមឹ
ថ្ងៃទី៤ខៃមីនាវិទៃយាសា្ថានសៃរ៉ូម
ឥណ្ឌាបាននាំចៃញវ៉ាក់សំាង
AstraZenecaជាង៤៨,១លានដូស
ដៃលក្នងុនោះមាន១១,៩លាន
ដូសផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ COVAX
នងិ២៨,៨លានដសូផៃសៃងទៀត

ជាការនាំចៃញពាណិជ្ជកម្ម។
វ៉ាក់សាំងរាប់រយលានដូសទៀត
គឺនឹងផលិតនៅអូស្តៃលី ជប៉ុន
ថៃនិងកូរ៉ៃខាងតៃបូង។
យា៉ាងណមិញ រដ្ឋាភិបាលថៃ

បានបញ្ជាទញិវ៉ាកសំ់ាងAstra-
Zenecaចំនួន៦១លានដូស
ដៃលភាគចៃើននឹងផលិតក្នុង
សៃុកដោយកៃុមហ៊ុន Siam
Bioscienceរបស់ពៃះមហាកៃសតៃ
ថៃ។តៃវ៉ាកសំ់ាងផលតិក្នងុសៃកុ
នៃះមិនតៃវូបានគៃរពឹំងថានឹងមាន
សមៃប់ការចាក់រហូតដល់ខៃមិថុនា
នៅពៃលដៃលបៃទៃសថៃគៃង
នងឹចាប់ផ្ដើមយទុ្ធនាការចាក់ខា្នាត
ធំរបស់ខ្លួន។វ៉ាក់សំាងចាក់ជូន
លោកបៃយុធគឺជាផ្នៃកមួយនៃ
ការនាំចូលវ៉ាក់សាំងAstra-
Zenecaចំនួន១១៧៣០០
ដូសកាលពីដើមខៃនៃះសមៃប់
ការបៃើបៃស់ក្នុងគៃអាសន្ន។
កៃពីAstraZenecaបៃទៃស

ថៃក៏បានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សំាង
Coronavacរបស់កៃុមហ៊ុនចិន
ចំនួន២លានដូសផងដៃរ។មក
ដល់ពៃលនៃះបៃទៃសថៃបាន
ទទួលវ៉ាក់សំាងចិននៃះចំនួន
២០០០០០ដសូដោយវ៉ាកសំ់ាង
ចនំនួ៨០០០០០ដសូទៀតនងឹ
មកដល់ចងុខៃនៃះហើយ១លាន
ដូសទៀតនឹងមកដល់នៅខៃ
មៃសា។កាលពីចុងខៃកុម្ភៈរដ្ឋ-
បាលម្ហបូអាហារនងិឱសថថៃបាន
អនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់វ៉ាក់សាំង
Coronavacក្នងុគៃអាសន្ន៕

បេក់សាយ

អង្គការសហបៃជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារ
បានថ្កោលទោសចពំោះការសា្លាប់កានត់ៃ
កើនឡើងនៅក្នងុបៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ា ចាប់-
តាំងពីរដ្ឋបៃហារថ្ងៃទី១កុម្ភៈមកដោយ
បានពៃមានថាកៃុមអ្នកតវ៉ាដៃលតៃូវ-
បានគៃឃុំខ្លួនកំពុងបៃឈមការធ្វើទា-
រុណកម្មនិងមនុសៃសរាប់រយនាក់ផៃសៃង
ទៀតបានបាត់ខ្លួន។
អ្នកនាំពាកៃយការយិាលយ័UNលោក-

សៃីRavinaShamdasaniបានថ្លៃង
បៃប់អ្នកសារព័ត៌មានថា៖«ចំនួនអ្នក-
សា្លាប់បានកើនឡើងលើសពីសបា្តហ៍មនុ
នៅក្នងុបៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ាជាទីដៃលកង-
កមា្លាងំសន្តសុិខកំពុងបៃើបៃស់កមា្លាងំបៃ-
យុទ្ធបៃឆំាងកៃមុអ្នកតវ៉ាដោយសន្តវិិធី»។
លោកសៃីបាននយិាយថាការយិាលយ័

នៃះបានអះអាងថាចំនួនមនុសៃសសរុប
១៤៩នាក់បានសា្លាប់នៅក្នងុការបង្កៃប
ទៅលើការតវ៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១កុម្ភៈ
ប៉នុ្តៃលើកឡើងថាចនំនួពតិបៃកដអាច
ចៃើនជាងនៃះ។
យោងតាមសមាគមជំនួយដើមៃបី

អ្នកទោសនយោបាយ(AAPP)បាន
ឱៃយដឹងថាមនុសៃសជាង១៨០នាក់ តៃូវ
បានគៃសមា្លាប់ក្នងុនោះ៧៤នាក់សា្លាប់
នៅថ្ងៃអាទិតៃយតៃ១ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។
បន្ថៃមទៅលើចនំនួអ្នកសា្លាប់ទាងំនោះ

លោកសៃីShamdasaniបានពៃមាន
ថាកងសន្តសុិខកំពុងបន្តការចាប់ខ្លនួទំាង
បំពាន និងឃាត់ខ្លួនមនុសៃសនៅទូទាំង-
បៃទៃសដោយមនសុៃសយា៉ាងតចិ២០៨៤
នាក់បច្ចុបៃបន្នកំពុងតៃូវបានគៃឃុំខ្លួន។
លោកសៃីបាននយិាយថាការយិាល័យ

បានបញ្ជាក់ថាមនុសៃសយា៉ាងតិច៥នាក់

បានសា្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃំាងកាលពី
ប៉ុនា្មានសបា្តហ៍ថ្មីនៃះដោយបានបន្ថៃម
ទៀតថា សាកសពរបស់ជនរងគៃះ
យា៉ាងតចិ២នាក់បានបង្ហាញពសីញ្ញានៃ
ការរំលោភលើរាងកាយដោយចង្អុល
បង្ហាញថាពួកគៃតៃវូគៃធ្វើទារុណកម្ម។
លើសពីនៃះទៅទៀតនោះមនុសៃសរាប់-

រយនាក់ដៃលតៃូវបានគៃឃុំខ្លួនដោយ
ខសុចៃបប់នៅមនិតៃវូបានគៃរាប់បញ្ចលូ
នងិមនិទាន់ទទលួសា្គាល់ដោយអាជា្ញាធរ
នៅឡើយ។
ការអធិបៃបយរបស់លោកសៃីបានកើត-

ឡើងកៃយពីកងកមា្លាងំសន្តសិខុបាន
បង្កើនការបៃយុទ្ធបៃឆាំងកៃុមអ្នកតវ៉ា
បៃឆំាងរដ្ឋបៃហារទោះបីជាមានការអំពាវ-
នាវពីអន្តរជាតិឱៃយមានការអត់ធ្មត់ក្តី។
ចំណៃកពិធីបុណៃយសាសនាដុតទៀន

តៃវូបានបន្តធ្វើនៅពៃលយប់នៅក្នងុផ្នៃក

ខ្លះនៃទកីៃងុយំុាងហោ្គាននងិទកីៃងុមា៉ាន-
ដឡាយនងិទីបៃជុជំនដទៃទៀត។នៃះ
បើយោងតាមរបាយការណ៍របសប់ៃព័ន្ធ
ផៃសព្វផៃសាយ និងរូបថតនៅលើបណ្ដោញ
សង្គម។
AAPPបាននិយាយថាមនុសៃសបៃហៃល

២១៧៥នាក់តៃូវបានចាប់ខ្លួនចោទ-
បៃកាន់ឬកាត់ទោសចាបត់ាងំពីយោធា
បានរឹបអូសយកអំណចនិង១៨៥៦
នាក់នៅជាប់ឃុំឃំាងនៅឡើយ។
សង្កោត់ចំនួន៦នៃទីកៃុងយំុាងហោ្គាន

បច្ចបុៃបន្ននៃះស្ថតិនៅកៃមចៃបប់អាជា្ញា-
សឹក ដោយសារអំពើហិងៃសា កាលពីថ្ងៃ
អាទិតៃយដៃលមានន័យថាអ្នកដៃលតៃូវ
បានចាប់ខ្លនួនៅទីនៃះបៃឈមនងឹការ-
កាត់ទោសនៅតុលាការយោធាចៃើន-
ជាងនៅតុលាការសុីវិល។ ទោសមាន
ចាប់ពីធ្វើការងរពិបាករយៈពៃល៣ឆា្នាំ

រហូតដល់បៃហារជីវិត។
កៃុមឧត្តមសៃនីយ៍ ក៏បានបៃឹងបៃង

រឹតបន្តឹងទៅលើការបៃើបៃស់ទិន្នន័យ
ទូរស័ព្ទដោយបង្កការលំបាកដល់បៃជា-
ជននៅកន្លៃងតវ៉ាធ្វើការចៃករលំៃករបូថត
និងវីដៃអូនៃអ្វីបានកើតឡើង។
ទោះបជីាមានការអះអាងឬលើកឡើង

បៃបណក៏ដោយក៏យោធាបាននិយាយ
ថាខ្លួនបានឡើងកាន់អំណចកៃយពី
ការចោទបៃកាន់របស់ខ្លួនថា មានការ-
លួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នាតកាលពីថ្ងៃទី
៨វិច្ឆិកាដៃលគណបកៃសរបស់លោកសៃី
អ៊ុងសានស៊ូជីបានឈ្នះនោះតៃូវបាន
បដិសៃធដោយគណៈកមា្មាធិការរៀបចំ
ការបោះឆ្នាត។ខ្លួន (យោធា) បាន
សនៃយានឹងរៀបចំការបោះឆ្នាតថ្មីមួយ
ប៉នុ្តៃមនិទាន់បានកណំត់កាលបរចិ្ឆៃទនៅ
ឡើយ៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រចាក់វ៉ាក់សំាងAstraZenecaខណៈប្រទ្រសអឺរុ៉បមួយចំនួនព្រយួរការចាក់

UNៈចំនួនអ្នកសា្លាប់កាន់ត្រកើនឡើងនិងមនុស្រសរាប់រយនាក់បាត់ខ្លនួដោយសារភាពចលាចលនៅមីយ៉ាន់ម៉ា

លោកបេយុធចាន់-អូចាទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សំាងAstraZeneca។AFP
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សៅ  សម្ភស្ស 

កៃុមហ៊ុន ផលិត ឧបករណ៍ វៃជ្ជសាសៃ្ត 
ជប៉ុន២ រួមគ្នា បង្កើត សុីរ៉ាំង  ដៃល បឺត យក 
វ៉ាក់សំាងកូវីដ បាន ម្ដង ៧ដូស  ពី ដប វ៉ាក់-
សំាង  កៃយ បៃទៃស នៃះ ជួប បៃទះ បញ្ហា 
កង្វះ សីុរ៉ាងំ ចាក់ វ៉ាក់សំាង កូវីដ ១៩  ខណៈ 
ពៃល កំពុង  ចៃក ចាយ វ៉ាក់សំាង ដល់ បៃ- 
ជាជន នៅ ទូទាំង បៃទៃស។ 

ជាទូទៅ ដបវ៉ាក់ សាំង កូវីដ ដូច ជា វ៉ាក់- 
សាងំ   Pfizer មាន ផ្ទកុ វ៉ាក ់សាងំ បៃមាណព ី 
៥ ទៅ  ៦ដូស ប៉ុណ្ណោះ ។

កៃសួង សុខាភបិាល  ពលកម្ម   នងិ សុខ-ុ
មាល   ភាព ជប៉ុន  បាន អនុម័ត ឱៃយ បៃើ បៃស់ 
សុីរ៉ាំង នៃះ ហើយ  ខណៈ កៃុមហ៊ុន ទាំង២ 
គៃង  នឹង ផ្គត់ផ្គង់សុីរ៉ាំង ថ្មីនៃះ សរុប  
ជាង  ៤០លាន សុីរ៉ាំង នៅ ដំណាច់ ឆ្នាំ  
២០២១ នៃះ ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា  សមៃប់ វ៉ាក់សំាង 
Pfizer-BioN Tech តៃូវ បាន គៃ ដាក់ ក្នុង 
ដប  វ៉ាក់ សំាង មាន ចំណ៉ាះ បៃមាណ២,២៥  
មលិ្ល ីលតីៃ ដោយ ១ដសូ  តៃវូ បាន គៃ កមៃតិ 
បៃើ បៃមាណ ០,៣ មលិ្លលីតីៃ ប៉ណុ្ណោះ  ដើមៃប ី
ចាក់ ដល់ បៃជា ជន ។ 

ជាទៃឹស្តី វ៉ាក់ សំាង  ១ដប មាន ចំនួន ៧ 
ដូស  បៃសិន បើ បូម អស់ពីដប ។ ប៉ុន្តៃ ជា 
ទទូៅគៃ បមូ បានតៃ  ៥ដសូ ប៉ណុ្ណោះ បើ បៃើ 
សុីរ៉ាំង ធម្ម តា ពីពៃះ តំណក់ ខ្លះ នៅសល់ 
ក្នុង ដប  ខណៈ ម្ជុល មិន អាច ទៅ ដល់ ចុង 
ដប។ សូមៃបីតៃ  សុីរ៉ាំង ពិសៃស  ក៏ មិន មាន 
សមត្ថភាព បូម អស់ លើស  ៦ដូស ក្នុង១ 
ដប ដៃរ។ 

សុីរ៉ាំងថ្មី មួយ  ដៃល តៃូវ បាន ប ង្កើ ត ឡើង  
ដោយ កៃមុ ហុ៊ន  Top Corp., មាន មូល ដា្ឋាន   
នៅ ទីកៃុង តូកៃយូ  តៃូវ បាន អនុម័ត  ដោយកៃ-
សួង សុខាភិបាល  ពល កម្ម  និង សុខុមាល ភាព  

ជប៉នុ  កាល ព ីខៃកមុ្ភៈ  ដៃល ធ្លាប ់បាន គៃ ធ្វើ 
តៃស្ត ថា អាច បូម ដល់ ទៅ ៧ ដូស ពីដប។

កៃុមហ៊ុនTop Corp., គៃង នឹង ចាប់- 
ផ្តើម ចៃក ចាយ សុីរ៉ាំង ថ្មី នៃះ នៅដើម ខៃ  
ឧសភាហើយ រពំងឹថា  នងឹ អាច ផ្គត ់ផ្គង ់ដល ់
២០ លាន សុរី៉ាងំនៅចងុឆ្នា ំ២០២១។កៃមុ- 
ហុ៊ន នៃះ  ក៏ គៃង នឹង បង្កើន បរិមាណ ចៃក- 
ចាយ ដល់ ទៅ ៥០-៦០លាន សុីរ៉ាំង ជា- 
រៀង រល់ ឆ្នាំ  ចាប់ ពី ឆ្នាំ  ២០២២ទៅ ។

កៃមុហ៊នុ Terumo Corp  ក ៏បាន ទទលួ 
ការអនុម័ត ពី កៃសួង  កាលពី ថ្ងៃ ទី៥ ខៃ 
មីនា ដៃរ ចំពោះ បៃភៃទសុីរ៉ាំង ដៃល អាច  
បូម បានដល់ ទៅ ៧ដូសក្នុង ១ដប ។ កៃុម- 
ហ៊ុន ដៃល មាន មូលដា្ឋាន នៅ ទីកៃុង តូកៃយូ 
មយួ នៃះ  នងឹ ចាប ់ផ្តើមផលតិ នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ផលិត ផល ខ្លួន ដោយ គៃងនឹង ផ្គត់ផ្គង់  
ពី ២០ លានសីុរ៉ាងំ នៅក្នងុ អំឡុង ឆ្នា២ំ០២១   
នៃះ ដៃរ។

ដោយ ឡៃក កៃុមហ៊ុន  Nipro Corp.
ដៃល  មានមូ លដា្ឋា ន នៅខៃត្ត  អូសាកា  ក៏ 
កំពុង ធ្វើការ ផលិត សុីរ៉ាំង ថ្មី  ដៃល មាន 

សមាសភាព បៃហាក់ បៃហៃល នឹង សុីរ៉ាំង  
ចៃញ ព ីកៃមុហ៊នុ ទាងំ  ២  ខាងលើ  នងិ កពំងុ 
ពចិារណា ផ្ដើម ផលតិកម្ម ដ ៏ធ ំមយួរបស ់ខ្លនួ 
នៅឆ្នាំនៃះ ដូច គ្នា ។

គួរបញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា កាល ពី ប៉ុនា្មាន ខៃ 
កន្លងទៅ  បៃទៃស ជប៉ុន បាន ខិត ខំរកៃសា 
ចនំនួ សុរី៉ាងំ ពសិៃស  ដោយ ធ្វើ យ៉ាង ណា  កុ ំ 
ឱៃយ ខ្ជះ ខា្ជាយ ចំនួន ដូស  ក្នុង វ៉ាក់ សាំង  ១ ដប  
ប៉ុន្តៃ រោងចកៃ នៅ បៃទៃស ជប៉ុន ពិបាក ក្នងុ 
កា រផលិត ផលិត ផល ខ្លនួ ឱៃយ ទាន់ តមៃវូការ- 
បង្កឱៃយ មាន ការ បារម្ភថា  អាច នឹ ងមាន ការ- 
ខ្ជះ ខា្ជាយ ចំនួន វ៉ាក់សំាង រប់ លាន ដូស  
ដៃល បូម មិន អស់ ចៃញពី ដប វ៉ាក់សាំង។ 

ដោយមាន ចំនួន បៃជាជន សរុប ១២៦ 
លាន នាក់  បៃទៃស ជប៉ុន  កាល ពី ខៃមុន 
បាន ចុះ កិច្ច សនៃយា ជា មួយ កៃុម ហ៊ុន ផលិត 
វ៉ាក់សាំង Pfizer  ដើមៃបី ផ្គត់ ផ្គង់ វ៉ាក់សាំង 
ចំនួន ១៤៤ លាន ដូស  គៃប់គៃន់ សមៃប់ 
បៃជាជន៧២លាននាក់  ដោយ ចាប់ ផ្ដើម 
យទុ្ធនាការ ចាក ់វ៉ាកស់ាងំ ខ្លនួ កាល ព ីពាក-់ 
កណា្ដាល ខៃ កុម្ភៈ  កន្លង ទៅ៕

គូ្ព្ទ្យ ជបុ៉ន ម្នាក់កំពុង ប្ើសីុរុាងំបូម  វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩  Pfizer-BioNTech។ រូបថត AFP

ក្រមុហុ៊នជបុ៉នផលិតសីុរុាងំពិស្រសដើម្របី
កាត់បន្ថយកង្វះសីុរុាងំចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩

ព័ត៌មានខ្លីៗ
ប្រធានាធិបតីប្រសីុលBolsonaroត្រងតំាងរដ្ឋមន្ត្រី
សុខាភិបាលទី៤ខណៈវិបត្តិកូវីដ១៩កាន់ត្រពិបាក
បៃធនាធបិត ីបៃសុលី លោក  JairBolsonaroបាន តៃង តាងំ 

រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង សុខាភិបាល ថ្មី គឺ  MarceloQueirogaដៃល 
លោក គឺ ជា រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង សុខាភិបាល ទី ៤  របស់ លោក  
Bolsonaroនងិ ជា ការ ផ្លាស ់ប្ដរូ លើក ទ ី៣ ក្នងុ រយៈ ពៃល តចិ ជាង 
១ឆ្នាំ  ខណៈ ពៃល ដៃល វិបត្តិ កូវីដ១៩ នៅក្នុង បៃទៃស បៃសុីល 
កាន់ តៃ ពិបាក ។
លោក Queiroga ដៃល ជា បៃធន សហគមន៍ ជំងឺ បៃះដូង 

បៃសុលី នងឹ ស្នង តណំៃង ព ីលោក  Eduardo Pazuelloដៃល 
ទើប ទទួល តំណៃង នៃះ កាល ពី ខៃ ឧសភា ២០២០។ លោក 
Pazuelloជា ឧត្ដមសៃនីយ៍ កងទ័ព ១ រូប  ដៃល មាន ជំនាញ ក្នុង 
ភ័ស្តុភារកម្ម តៃ មិន មាន ជំនាញ ក្នុង វិស័យ សុខាភិបាល ទៃ។
រដ្ឋមន្តៃី សុខាភិបាល ចំនួន២ដៃល កាន់ តំណៃង មុន លោក  

Pazuelloតៃវូ បាន បណ្ដៃញ ចៃញ ព ីតណំៃង  បនា្ទាប ់ព ីមាន ជម្លាះ 
ជា មួយ លោក  Bolsonaroជំុ វិញ វិធនការ បង្ការ ការ ឆ្លង  និង ការ- 
ធ្វើ សាកលៃបង ថា្នាំ ពៃយាបាល /វ៉ាក់សាំង ៕ សុខ វ្ងឈាង

លោកXiJingpingអំពាវនាវជាថ្មីឱ្រយមានការបង្ក្រប
ទៅលើក្រមុហុ៊នបច្ច្រកវិទ្រយាចិន
បៃធនាធិបតី ចិន លោកXi Jingping បាន អំពាវ នាវ ដល់ 

និយតករ ចិន នៅ សបា្ដាហ៍ នៃះ  ឱៃយ បង្កើន ការ បង្កៃប របស់ ពួកគៃ 
ទៅ លើ កៃុមហ៊ុន បច្ចៃកវិទៃយា និង ពងៃីក ការ តៃួត ពិនិតៃយ លើ គៃប់ 
វិស័យ បៃតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុ ។
សារព័ត៌មាន  Xinhua បាន រយការណ៍ ថា  ក្នុង កិច្ច បៃជុំ - 

មៃដកឹនា ំចនិ មយួ កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  លោក Xi Jinping បាន សង្កត-់ 
ធ្ងន ់លើ ភាព ចា ំបាច ់ដើមៃប ីគៃបគ់ៃង កៃមុហ៊នុ «វៃទកិា» ដើមៃប ីរកៃសា 
ស្ថរិភាព សង្គម ។ ឃ្លា «កៃមុហ៊នុ វៃទកិា» នៅ ក្នងុ បៃទៃស ចនិ ជា 
ធម្មតា សំដៅ ទៅ លើ អាជីវកម្ម ដៃល ផ្ដល់ សៃវកម្ម តាម អុីនធឺ-
ណិត សមៃប់ អតិថិជន ៕ សុខ វ្ងឈាង

មន្ត្រីអាម្ររិក៖កូរ៉្រខាងជើងអាចបង្ហោះសាកល្របងមីសីុល
មូ៉ដ្រលICBMរបស់ខ្លនួនាព្រលឆាប់ៗ
បៃមុខ បញ្ជាការ ផ្នៃក យោធ ភាគ ខាងជើង អាមៃរិក  បាន 

នយិយ នៅ ថ្ងៃ អង្គារ នៃះ ថា  បៃទៃស ករូ៉ៃ ខាង ជើង  អាច ចាបផ់្តើម 
សាកលៃបង បង្ហាះ សាក មីសុីល ផ្លាង ឆ្លងទ្វីប របស់ ខ្លួននា ពៃល 
អនាគត  ដើមៃបី សាក លៃបង គុណភាព  និង ការរចនា ។
ជហំាន ថ្មនីៃះ នងឹ កានត់ៃធ្វើ ឱៃយ សា្ថាន ភាព បៃទៃសករូ៉ៃ ខាងជើង 

និង កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង  កាន់តៃ តឹង តៃង ឡើង។ ការលើ កឡើង របស់ 
អាមៃរិក ផ្អៃក លើកា រ ប ង្ហាញ របស់កូរ៉ៃ ខាងជើង  នៅឯ ពិធី ពៃយុហ-
យ តៃ របស់ខ្លួន កាលពីខៃ តុលាឆ្នាំ ២០២០ ហើយ ម៉ូដៃល 
ICBMជា ម៉ូដៃល មីសុីល ដ៏ ធំ បំផុតរ ប ស់ខ្លួន៕  សៅ  សម្ភស្ស
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ក្រុង  សៀមរាបៈ ប្រសិន បើ  
ល្រង  មាន ការ រីក រាល   ដាល-  
ដោយ ជងំ ឺឆ្លង កវូដី១៩    ឬ  ស្ថាន- 
ភាព មាន សុវត្ថិ ភាព សម្រប់  
ការ  ចូល ទស្រសនា នោះ ភ្ញៀវ-  
ទ្រសចរ  ពិត ជា អាចនឹង  មាន 
ឱកាស ចូល  ថត រូប ស្រល ហ្វ៊ី-  
តាម  ចិត្ត ចង់ មិន ខាន ឡើយ   
នៅ ក្នុង  តំបន់ រមណីយ ដា្ឋាន      
ក្រ ច្ន្រ ១កន្ល្រង ជា បណ្តុ ំសលិ្របៈ-  
ចមា្លាក់ ដី  មាន វិសល ភាព លើ 
ផ្ទ្រ ដ ីសហគមន ៍ទហំ ំ ៥ ហកិតា 
ឯណោះ ស្ថិត នៅ ភូមិ គោកតឹង 
ឃុំ  ចាន់ស  ស្រុក សូទ្រ និគម 
ខ្រត្ត សៀមរាប។  

បណ្តុំ រូប ភាព   ចមា្លាក់ ដោយ- 
ការ ជីក ដី ១ កន្ល្រង មាន ទម្រង់  
ជា  បន្ទប់ គ្រង   មាន គ្រ គ្រង   តុ 
កៅអី ឧទ្រយាន មាន កំព្រង  ប្រប  
បុរាណ សំណង់ ប្រសទ ដី-   
និង   រូប ចមា្លាក់ ផ្រស្រងៗទៀត  ត្រូវ 
បាន   ក្រុម ការ ងារ   បង្កើត  វីដ្រអូ   
ប្ល្រកៗ  មាន ឈ្មោះ   Channel 
ថា  Leurt Wilderness     និង 
Building Technology ទើប 
រក បាន  កន្ល្រង ថ្មី  និង កំពុង  ត្រ - 
បង្កើត ក្របាច់ ចមា្លាក់   ជីក    ដី នោះ 
បានចំនួន    ១២-១៣  កន្ល្រង  
កម្រសាន្ត  ហើយ នៅ លើ ផ្ទ្រ ដ ីមយួ 
ភាគ ប្រមាណ  ១ហិកតាត្រ 
ដោយ  សរ  ស្ថាន ភាព ន្រ ការ ឆ្លង 
ជងំ ឺកវូដី១៩ មនិ  ទាន ់ ធរូ ស្របើយ   

នោះ   ទើប មិន ទាន់ អនុញ្ញាត ឱ្រយ 
ទ្រស  ចរ  ចូល  ទស្រសនា នាព្រល 
ន្រះ ឡើយ  ។ 

លោក ពាញ ស្រដា្ឋា        ដ្រល ពី     
មុន   មាន មុខ   រ បរ     ជា គ្រូ  បង្រៀន    
ហើយ  ក ៏ដរូ មក    ជា  អ្នក រចនា នងិ 
ដឹកនាំ  ក្រច្ន្រ     បង្កើត   វី ដ្រ អូ -  
(Video  Creator) បង្ហោះ    
តាម  Channel  ទាំង ២  ខាង- 
លើ  បាន បង្ហើប   ថា៖«កុ ំត្រ ស្ថាន- 
ភាព  ន្រ ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ 

កូវីដ  ១៩ មិន ទាន់ បាន ស្របើយ 
នោះ កន្ល្រង កម្រសាន្ត ជា បណ្តុំ 
ចមា្លាក់ជីក ដី  ដ្រល បច្ចុប្របន្ន-  
យើង បាន ធ្វើ រួចរាល់ សម្រប់ 
គម្រង ដំបូងនៅ លើផ្ទ្រ ដី ១ 
ហកិតា  មាន   ១២-១៣ កន្ល្រង  
សម្រប ់ កម្រសាន្ត នោះនងឹ បើក ឱ្រយ  
បង ប្អូន ខ្ម្ររ ឬ ទ្រសចរ នានា  
ចលូ ទស្រសនា  ក្នងុ ឱកាស បណុ្រយ 
ចលូ ឆ្នា ំខ្ម្ររ ជាបណ្តើរៗ មនិ ខាន  
ឡើយ។ ត្រ ស្ថាន ភាព ព្រល ន្រះ 

យើង ត្រូវចូល រួម ការ ពារ  ការ -  
រីក រា ល  ដាល  ន្រជំងឺ កូវីដ១៩  
ទាំង   អស់ គ្នាសិន  ហើយ នៅ - 
ព្រល  ស្ថាន ភាព  បាន ល្អប្រសើរ 
និង ទទួល បាន ការ អនុញ្ញាតពី 
ខាង  អាជា្ញាធរ នោ ះ យើង នឹង 
បើក  ជូនទៅ ដល់បង ប្អូន ខ្ម្ររ ឬ 
ទ្រស  ចរ ចូល ទស្រសនាភា្លាម»។  

គរួ រឭំក ផង ដ្ររ ថា   ក្រមុ បង្កើត 
វដី្រអ ូ ប្ល្រកៗ ជាមយួ     Channel 
ឈ្មោះ  ថា  Leurt Wilderness 

(ផ្ទះដីលឿត)  ន្រះ  មាន  - 
គម្រង       ភាគ    ច្រើន  ជា      ប្រភ្រទ 
វីដ្រអូ    បងា្ហោញ ពី   ការ   សង់ លំនៅ- 
ឋាន របស់   សត្វ     ដោយ ក្រុម  - 
មនុស្រស ព្រ  ឬ មនុស្រស    បុរាណ   
តាម រយៈ Channel ២ ផ្រស្រង គ្នា 
ដ្រល    លោក ពាញ ស្រដា្ឋា បាន  
បញ្ជាក់  ថា  មាន  ២ គឺ  Chan-
nel ធំមាន ឈ្មោះ Building 
Technology    ដ្រល  មាន ស្នា - 
ដ្រ        ចំ នួន ជាង ៧០វីដ្រអូ  និង  

Channel តចូ     ឈ្មោះ ថា  Leurt 
Wilderness មាន  ចំនួន ជាង   
៣០វីដ្រអូ ។  ចំណ្រកឯ ការ- 
បង្កើត  នូវ ភាព    ល្របី  ល្របាញ  ន្រ 
គម្រង ចមា្លាក់ ជីក  ដី  នៅ ក្នុង 
ខ្រត្ត សៀមរាប   របស់ លោក 
ព្រញ ស្រដា្ឋា  ជាមយួ នងឹ    ប្អនូ ថ្ល្រ  
ប្រសុ  លោក តាន ់ម៉លូ ី    ជា  អ្នក- 
ជំនាញ   ផ្ន្រក ព័ត៌ មាន     វិទ្រយា   បាន  
បង្កើត  អស ់ព្រល ជតិ   ៤ ឆ្នា ំ  មក- 
ហើយ   ផង ដ្ររ ៕ 

រមណីយដ្ឋានបណ្តុំចម្លាក់ដីនៅទីតំាងថ្មីធំជាងមុននៅខេត្តសៀមរាប
នឹងបើកឱេយភ្ញៀវចូលទសេសនាកេយពីលេងមនការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

ក្រមុ ផ្ទះដី លឿត ក៏ ធ្វើ ចម្លាក់ រូប សត្វ  នានា មន ក្នងុ  រឿង គំនូរជីវចលផង ដ្ររ   ។ រូបថត សហ ការី តំបន់ ឧទ្រយាន កម្រសាន្ត ដ្រល មន ប្រសាទ បុរាណ ខាង ក្នងុ និង កំព្រង ព័ទ្ធជំុវិញ។ រូបថត សហ ការី

សកម្មភាព ក្រមុ ការ ងារ ផ្ទះដីលឿត ឆ្លាក់ ដី ជា រូប បន្ទប់គ្រង រំល្រច ក្របាច់ក្របូរ បុរាណ  និង ការ បង្កើត សំណង់ ប្រសាទ ដី មន ក្របាច់ ក្របូរ ប្រប ចម្រះុ រចនាប័ទ្មខ្ម្ររ បុរាណ ។ រូបថត សហ ការី
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រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នំពេញ : បញ្ចប់ បរិញ្ញាបតៃ 
សិកៃសា ពី ផ្នៃកពាណិជ្ជកម្ម  និង 
ការរចនា  នៅ ទកីៃងុឡងុដព៍ ី ឆ្នា ំ
២០១៧ កញ្ញា ទីតា ប៊ុត បាន 
តៃឡប់ មក  បើកហាង វីដៃអូ 
ហ្គៃម  មួយ នៅ ខៃត្តកំពត មុន 
នឹង  បៃ ខៃសៃ ជីវិត ដ៏គួរ ឱៃយភ្ញាក់- 
ផ្អើល  ដោយ ចាប់ កាន់ កាមៃរ៉ា 
វិវឌៃឍ ជា សិលៃបការិនី ថត   រូប   ។ 

អ្នក ថត រូប ទីតា ប៊ុត   ដៃល 
តៃូវ  បានគៃ ស្គាល់ថា «ទីតា- 
អាត»   បាន បៃប់ ថា  តាមពិត 
ការ ថត រូប  ជា ក្ដីសុបិន របស់ 
កញ្ញា តាំង ពី  វ័យ  ១៥ ឆ្នាំ  នៅ 
ពៃល  ខ្លួន មាន កាមៃរ៉ា   ដំបូង ។ 

ដោយស្ថិត ក្នុង វ័យក្មៃង ខ្ចី  
កាលនោះ  កញ្ញា មនិ បាន ដងឹ  អ្វ ី
ចៃើនព ី  ការ ថត របូទៃ  ដចូ្នៃះ ទើប 
កញ្ញា ជៃើសរីស  ការ សិកៃសា 
ជំនាញ ផៃសៃង នៅ  អង់គ្លៃស ។ 

អ្នកថ ត រូប ដៃល មាន បទ 
ពិសោធ ដាក់តាំង ស្នាដៃ នៅ 
វិចិតៃសល លៃបីៗ    រូបនៃះ បាន 
លើកឡើង ថា៖ «ហាង ដៃល  ខ្ញុំ 
បើក នៅ ខៃត្តកំពត វា ជា កន្លៃង 
រីករយ  និង សៃស់ស្អាត ។ ខ្ញុំ ក៏ 
ចលូចតិ្ត ក្នងុ ការបមៃើ អតថិជិន 
របស់ ខ្ញុំ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ ដឹងខ្លួន ថា វា 
នៅតៃ មិនមៃន ជា អ្វី ដៃល ខ្ញុំ 

សបៃបាយចិត្ត ជាមួយ។ បើ ទោះ 
ជា ទៅរៀន មខុជនំាញ ពាណជិ្ជ-
កម្ម  និង ការរចនា នោះ ចិត្ត ខ្ញុំ ក៏ 
នៅតៃ ជាមួយ ការថតរូប »។

អំឡុងពៃល កញ្ញា នៅ មើល 
ការ ខុស តៃូវ អាជីវកម្ម ឯ ទឹកដី  
កំពត  ក៏ មាន មិត្តភក្តិ ខ្លះ ហៅឱៃយ 
ជួយ ថតរូប  ដោយ មិនមាន ការ 
គិត បៃក់ទាំងអស់    ។

រហតូដល ់ថ្ងៃមយួ កញ្ញា មាន 
ឱកាស ធ្វើ ជា ជាងថតរូប ឱៃយ 
ស្វាមីភរិយា ជនជាតិ អង់គ្លៃស 
១គូ ហើយ នោះ ជា បៃក់ ដំបូង  
ដៃល កញ្ញា ទទលួបាន ព ីកចិ្ចការ  
ថតរូប ។ 

ទីតា បាន រំឭក  បៃប់ថា៖ «ខ្ញុំ 
រីករយ មៃនទៃន ហើយ ក៏ ចាប់ 
ផ្ដើម  យល់ ថា  តាមពិតទៅ ខ្ញុំ 
អាច  រក លុយ បាន តាម រយៈ អ្វី  
ដៃល ខ្ញុំ សៃឡាញ់  ពៃះ កន្លង 
មក ខ្ញុំ បានតៃ គិត ថា  វាអាច 
គៃន់ តៃ ជា ចំណង់ចំណូលចិត្ត 
ពៃលទំនៃរ របស់ ខ្ញុំ »។

កញ្ញាក៏ បាន សមៃចចិត្ត 
តៃឡប់ មក រជធានី ភ្នំពៃញ   វិញ 
កាលព ីឆ្នា២ំ០១៩  ទាងំ ពុ ំទាន ់
មាន ភព ជឿជាក ់អត ់ អតថិជិន 
ទាក់ទង ស្ទើរ បទពិសោធ  
ការងារ  ហើយ បណ្ដុំស្នាដៃ 
រូបថត ក៏ មិនទាន់ មាន។ 

រហូតដល់ ដើម ឆ្នាំ២០២០ 

អ្នក ថត   រូប វ័យ២៤ ឆ្នាំ រូប នៃះ 
ចាប់ផ្ដើមមាន អតិថិជនហៅ    ឱៃយ 
ធ្វើ  ការងារ គមៃង ធំៗ ។ ពៃល 
នោះ  ហើយ  ដៃល  ទីតា   ចាប់- 
ផ្ដើម ជឿជាក់ ថា  ខ្លួន មាន 
អាជពី ជា ជាងថតរបូ ពតិ 
បៃកដ ។ 

ពៃលនៃះ កញ្ញា មាន 
ស្ទូឌីយោ តូច មួយ នៅ 
អាផាតមនិ  សមៃប ់ការ-
ងារ  តចូៗ តៃ កញ្ញា ក ៏នៅតៃ 
ទទួល ថតរូប កៃ ម៉ោង។ 

ឈានដល ់ចណំចុ នៃះ  
ទីតា  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
ពៃះ  តៃ ទទួល បាន  
គំរូពី អ្នកម្ដាយ 
ដៃល     តស៊ូ  ធ្វើការ 
តំាងពី នៅ វិទៃយា-

ល័យ 
ដើមៃបី 
ផ្គត់ផ្គង់ 
គៃួសរ 

។ 

កញ្ញាបាន  
និយាយ ថា៖  
«មា៉ោក់ខ្ញុំ ជា 
សៃ្ត ីដៃល រងឹ- 
មាំ។ គាត់- 
តៃ ង  តៃ  

ទនូា្មាន ឱៃយខ្ញុ ំតស៊ ូហើយ គាត ់បាន 
បំពៃញ តួនាទី ជា មា្ដាយ  មា្នាក់ 
តាម  ដៃល អាច ធ្វើបាន ដល់ 
កូនសៃី ។ ខ្ញុំ រំភើបចិត្ត ដៃល 
ពៃលនៃះ  ខ្ញុ ំអាច ធ្វើឱៃយ មា៉ោក ់មាន 
មទនភព ចំពោះ ខ្ញុំ »។

ជា អ្នកថតរូប នៃះ កញ្ញា បៃប់ 
ថា  អ្វី ដៃល ពិបាក នោះ គឺ នៅ 
ពៃល  ដៃល ទទួល ការងារ មួយ 
តៃូវ ចំណាយពៃល ចៃើន ក្នុង 
ការសិកៃសា សៃវជៃវ  និង កតា្តា 
អាកាសធាតុ  ពៃះ រូប របស់ 
កញ្ញា  ថតឡើង ដោយ បៃើ ពន្លឺ 
ធម្មជាតិ ចៃើន  តៃ កញ្ញា ចង់ ធ្វើ 
ឱៃយ ល្អ បំផុត សមៃប់ អតិថិជន ។

ផ្ទុយមកវិញ រងា្វាន់ នៃ ការ-
បៃឹងបៃង នៃះ តៃូវបាន ទីតា   
រៀបរប់ ថា៖ «វា បាន បងា្ហាញ 
ការច្នៃបៃឌិត  និង សមត្ថភព 
ក្នុង ការបកបៃ គំនិត អរូបី របស់ 
ខ្ញុំ ទៅជា អ្វី ដៃល មាន លក្ខណៈ 
ជាក់ស្តៃង »។ 

កញ្ញា បាន បន្ត ទៀត ថា៖ «ខ្ញុំ 
សបៃបាយចិត្ត ពៃល ដៃល ឃើញ 
ថា  រូបភព ដៃល ខ្ញុំ ថត អាច នាំ 
ភព រកីរយ ទៅកាន ់អ្នក ដៃល ខ្ញុ ំ
ថតរូប ជូន »។

កញ្ញា ទីតា  បាន ធ្វើការ តាំង 
ពិព័រណ៍  ចំនួន ៤ដង   រួមទាំង 
នៅវិចិតៃសល នៃ សណា្ឋាគារ 
លំដាប់ខ្ពស់ រ៉ូសវូដ ភ្នំពៃញ  
កាលពី ឆ្នាំ មុន ផង ដៃរ។

ក្នងុ ចណំោម ស្នាដៃ កន្លង មក   
ផា្ទាំងរូបភព ២  ដៃល កញ្ញា 

ពៃញចិត្ត បំផុត នោះគឺ រូប ភព 
លោក យាយស  និង រូប ញ្ញាណ 
សរីរង្គ ។

លោក យាយស  គជឺា របូ ដៃល 
កញ្ញា ទីតា  បាន តាំង នៅ ការ-
ពិព័រណ៍ Eternal  នៃ 
វិចិតៃសល សៃអាត ។

 ទតីា  បាន ជបួ  លោក យាយស  
ដៃល មាន ជំងឺ ភឿក  និង  មាន 
ជីវភព កៃីកៃ លំបាក នៅក្នុង 
ផៃសារ កំពង់តៃច  ពៃលគាត់ 
កំពុង សុំទាន ។

ទីតា  បាន សូម លោកយាយ 
ថត  ដោយ ឱៃយ លោកយាយ កាន ់
ស៊ុត ៥ គៃប់ តំណាង ពី ជីវិត ៥  
ដំណាក់កាល របស់ មនុសៃស ។ 
រីឯ រូបផៃសិត នៅលើ ឆ្នួត កៃបាល 
កៃណាត់  បា៉ោក់ពណ៌ស ជា 
តំណាង ការគោរព ដល់ ពៃះ-
ពុទ្ធសសនា ។

ជាអ្នកដទៃ សុទ្ធសធ តៃ   
អ្នក ថត  រូប វ័យ ក្មៃង រូបនៃះ  មាន 
ចំណាប់អារម្មណ៍ ផា្ទាល់ ខ្លួន ថា  
ពៃល បាន សំណៃះសំណាល 
ជាមួយ លោក  យាយ ស កញ្ញា 
ហាក់ មាន  និសៃស័យនឹង លោក 
យាយ    បី ដូចជា  មនុសៃស ស្គាល់ 
គា្នា តាំងពី យូរ មក ហើយ ។

នៃះ ក៏ជា ចំណុច មួយ ដៃល 
កញ្ញា  ទីតា  សបៃបាយចិត្ត ក្នុង 
កិច្ចការ ជា អ្នក ថត រូប ដោយ 
កញ្ញា អាច ទទលួដងឹ  នងិ ស្វៃង- 
យល់ ពី រឿងរ៉ាវ ជីវិត របស់  អ្នក- 
ដទៃ  ផង ដៃរ ៕

រៀនចប់បរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្មពីប្រទ្រសអង់គ្ល្រសវិវឌ្រឍ
ខ្លនួក្លាយជាអ្នកថតរូបសិល្របៈដ៏ច្ន្រប្រឌិតដោយមិនដឹងខ្លនួ

រូបភាពចំណងជើងថា God Mode ពីពិព័រណ៍ Eternal និង រូបថត លោក យាយស  ដេល កញ្ញា ពេញចិត្ត ជាង គេ ។ រូបថត Tytaart

អ្នកថត រូប វ័យ ២៤ឆ្នាំ កញ្ញា ទីតា ប៊ុត។ រូបថត សហ ការី

បណ្ដុំ រូបថត សិលេបៈ ឈ្មោះថា Organic Senses។ រូបថត Tytaart
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   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  បើ ទោះបីជាសង្វៀន 
បៃដាល់មួយចំនួន បាន សមៃច 
ផ្អាក ការ បៃកួត ជា បណ្តោះអាសន្ន 
បនា្ទាប់   ពី រក ឃើញ ថា បុគ្គលិក 
របស់ ខ្លនួបាន ឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ 
ដៃលកំពុងតៃ មានការ រីករាល- 
ដាល ខ្លាងំ នៅ ក្នងុ  បៃទៃស កម្ពជុា 
ពិសៃស នៅរាជធានី ភ្នពំៃញ ខៃត្ត 
កណ្តោល ពៃ វៃង និងកៃងុ ពៃះសី- 
ហនុ បុ៉ន្តៃ សង្វៀ ន បៃដាល់ គុនខ្មៃរ 
ធំទំាង ២ គឺ CNC និង បាយ័ន 
នៅតៃ បើក ឱៃយ មានការ បៃកួតជា 
ធម្មតា នៅ ចុងសបា្តាហ៍នៃះ។

នៅ មុន នៃះ សង្វៀន ហងៃស មាស 
បាន សមៃច ផ្អាក ការ បៃកួត 
ភ្លាមៗ ចំនួន ២សបា្តាហ៍ បនា្ទាប់ ពី 
រក ឃើញ ថា កៃុមអ្នកសិលៃបៈ 
មួយចំនួន នៅ ស្ថានីយទូរទសៃសន៍ 

ហងៃសមាស បាន ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ 
ចំណៃក នៅ សបា្តាហ៍នៃះ សង្វៀន 
ថោន ក៏ បាន សមៃច ផ្អាក ការ 
បៃកួត ចំនួន ១សបា្តាហ៍ ផងដៃរ 
កៃយ ពៃល  អ្នក គៃប់ គៃង ផ្នៃក 
កីឡា មា្នាក់ គឺលោក ហាក់  សុខ- 
ហៃង បាន  រក ឃើញ លទ្ធផល 
វិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩។

លោក  ជួប  វុតា្ថា  អ្នក ផ្គូ ផ្គង 
កីឡាករ របស់  សង្វៀន ថោន បាន  
បៃប់ ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍  ថា ៖« សង្វៀន 
ថោន  បាន ផ្អាកការ បៃកួត បៃដាល់  
ជា បណ្តោះ អាសន្ន  ចំនួន ១ 
សបា្តាហ៍ សិន ហើយ បើ   មានការ- 
បៃបៃួល យ៉ាងណ ទៀត នោះ 
យើងនឹង  ជូន ដំណឹង ជា ថ្ម ី  តាម 
ការ ណៃ នំា របស់ ថា្នាក់ ដឹក នំា  និង 
ស្ថាប័ន ជំនាញ »។ 

ផ្ទុយពីនៃះ សង្វៀន  CNC  
ដៃល មាន  ការ បៃ កួត នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ 

និង  ថ្ងៃ អាទិតៃយ  នូវ  កម្ម វិធី ចំនួន ៤ 
ហើយ សរុបមាន  កីឡាករ ចំនួន 
១៩ គូ  ស្មើ នឹង ៣៨ នាក់  តៃ មិន 
ទាន់ គិតពី  ចំនួន គៃ ូបង្វកឹ  អ្នក ឱៃយ  
ទឹក  ឬ មន្តៃ ីបច្ចៃកទៃស  គណៈ- 
កម្មការ  បមៃើ  ការ បៃ កួត នោះ 
នៅតៃ ដំណើរ ការ បៃកួត ធម្មតា 
ចំណៃក  សង្វៀន បាយ័ន  ដៃល 
មាន ការ បៃកួតនៅ  សុកៃ ថ្ងៃ សៅរ៍  
និងថ្ងៃ  អាទិតៃយ  មាន ៥ កម្មវិធី 
ហើយ សរុប កីឡាករ មាន ចំនួន 
២៧ គូ  ស្មើ នឹង ៥៤ នាក់  ( មិន 
ទាន់ បូក បញ្ចលូ គៃ ូបង្វកឹ  អ្នក ឱៃយ  
ទឹក  និង  មន្តៃ ីបច្ចៃកទៃស )  នោះ  
នៅតៃ បន្តបើក ការ បៃកួតជា ធម្ម- 
តា ដូច គ្នា។

លោក ឧត្តម សៃនីយ៍ ឯក  តៃម  
មឺុន  បៃធាន សហព័ន្ធ កីឡាបៃ- 
ដាល់ គុន ខ្មៃរ  និង ជា បៃធាន 
មជៃឈមណ្ឌល កីឡាកង យោធពល- 

ខៃមរភូមិន្ទ មាន បៃសសន៍ ថា ៖  
«គិត មក ដល់ ល្ងាច ថ្ងៃ ពុធ នៃះ  ខ្ញុ ំ
ទទួល បាន ថា  នៅ មាន សង្វៀន 
បៃដាល់ ចំនួន ២  គឺ  សីុ អិន សីុ  និង 
បាយ័ន  នៅ បៃ កួត  ហើយ យើង 
មិន អាច ពៃយាករ ថា  សង្វៀន ទំាង 
២ នៃះ  បន្ត  ឬ ផ្អាក សិន  នៅ ពៃល 
ណ ទៃ   ពៃះ អាសៃយ័ លើ ភព- 
ជាក់ ស្តៃង  និង ការ ណៃ នំា របស់ 
កៃមុ អ្នក ជំនាញ  បុ៉ន្តៃ ខ្ញុ ំបាន ជំរុញ  
ឱៃយ  ខង គៃពូៃទៃយ បៃចំា សហព័ន្ធ  
និង ខង ស្ថានីយនីមួយៗ  ខិត ខំ 
អនុវត្ត និង រកៃសា អនាម័យ តាម 
បទ បញ្ជា របស់ កៃ សួង សុខ- 
ភិបាល  ឱៃយ  បាន តៃមឹ តៃវូ» ។

ចំពោះ ស្ថាន ភព ទូ ទៅ កៃ ពី 
នៃះ  លោក  តៃម  មឺុន  បាន បញ្ជាក់ 
ថា ៖« កៃមុ អត្តពលិក ជមៃើស ជាតិ 
គុន ខ្មៃរ  រួម ទំាង គៃ ូបង្វកឹ  ឬ មន្តៃី 
ពាក់ ព័ន្ធ  បាន ចាក់ វ៉ាក់ សំង រួច 

រាល់ អស់ ហើយ ។ បន្ថៃម ពី លើ 
នៃះ  កីឡាករ  និង មន្តៃ ីបច្ចៃកទៃស  
ដៃល បានជាប ់ពាក ់ពន័្ធ ទៅ នងឹ 
សង្វៀន  ហងៃស មាស  និង សង្វៀន 
ថោន  កំពុង តៃ យក សំណក  ទៅ 
ពិនិតៃយ  ហើយ ពួក គត់ មួយ ចំនួន 
មិន ទាន់ រក ឃើញ មៃរោគ  ជា 

វិជ្ជមាន នៅ ឡើយ  បុ៉ន្តៃ  កំពុង ដាក់ 
ឱៃយ   ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ 
សិន  អី៊ចឹង សមៃប់ កីឡាករ និង  
មន្តៃ ីសហព័ន្ធ កីឡា បៃ ដាល់ គុន- 
ខ្មៃរ  មិន ទាន់ មាន នរណ មា្នាក់  
មាន ផ្ទុក មៃរោគ កូវីដ ១៩  នៅ 
ឡើយ ទៃ » ៕

ការ បេកួតបេដាល់ នៅសង្វៀនថោន តេវូ ផ្អាក ១សប្តាហ៍ ។ រូប សហ ការី

សង្វៀនCNCនិងបាយ័ននៅតែបន្តការបែកួតតែសង្វៀនថោនសមែចផ្អាក

Ibrahimovicវិលមកពាក់
ឯកសណ្ឋានកែមុជមែើសជាតិ

កេងុស្តកុហលូម ៍: លោក Janne 
Andersson គៃូ បង្វឹក   កៃុម 
ជមៃើស ជាត ិស៊ុយ អៃត បាន ឱៃយ 
ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា Zlatan 
Ibrahimovic នឹង វិល តៃឡប់ 
មក ជួយ កៃុម វិញ បនា្ទាប់ ពី បាត់ 
មុខ ជិត ៥ ឆ្នាំ ដៃល ទំនងអាច  
ចូល  លៃង ក្នុង វគ្គ ជមៃុះ World 
Cup នៅ ចុង ខៃ មីនា នៃះ។

កីឡាករ ដៃល តៃូវ បាន គៃ 
ស្គាល់ ថា ជា មនុសៃស មិន ចៃះ 
បនា្ទាប ខ្លួន ក៏ បាន បៃកាស ពី ការ 
វិល តៃឡប់ របស់ ខ្លួន វិញ ដៃរ 
ដោយ បង្ហោះ របូ ខ្លនួ លើ បណ្តោញ 
សង្គម Instagram ក្នុង ឈុត 
របស់កៃុម  ស៊ុយ អៃត អម ដោយ 
ពាកៃយ សរសៃរ ថា « ការ តៃឡប់មក 
វិញ របស់ លោក ពៃះ » ។

ការ បៃកាស  ដៃល  ទំនងជា 
កើត  ឡើង  នៃះ តៃូវបាន ធ្វើ  តៃ ៣ 
ខៃ ប៉ណុ្ណោះ មនុ ការ បៃកតួ បៃជៃង 
ដណ្ដើម ពាន រង្វាន់ បៃចាំ តំបន់ 
អឺរ៉ុប ក្នុងខៃ មិថុនា-កក្កដា ។ 

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ វ័យ ៣៩ឆ្នាំ ដៃល 
បច្ចុបៃបន្ន បៃកប អាជីព នៅ កៃុម 
AC Milan បាន ចូល និវត្តន៍ ពី 
កៃុម ជមៃើស ជាតិ ស៊ុយ អៃត 
កៃយ បញ្ចប់ ការ បៃកួត បៃជៃង 
ជើង ឯក អឺរ៉ុប ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ 
ជាមួយ នឹងស្ថិតិ  ចូល លៃងបាន 
១១៦បៃកួត រកបាន  គៃប់ បាល ់
៦២ គៃប់ ។

បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌មាន 
ធ្វើសៃចក្ដីរាយការណ៍ ពី ការ វិល 
តៃឡប់  ដៃល អាច កើត មាននៃះ  
តៃ សហពន័្ធ បាល ់ទាត ់ស៊យុ អ៊ៃត  

បដិសៃធ មិន អធិបៃបាយ អ្វី  រហូត 
មក ដល់ ថ្ងៃ អង្គារ  ទោះ រូប គៃ តៃូវ 
បាន បៃកាសមាន ឈ្មោះ ក្នុង 
ចំណម កីឡាករ ដៃល នឹងមាន 
វត្តមាន លៃង  វគ្គ ជមៃុះ  World 
Cup  ទល់ នឹង  ហៃសកហៃសុី នា ថ្ងៃ 
ទ២ី៥ ខៃ មនីា នងិ កសូវូ៉ ូនា ថ្ងៃ ទ ី
២៨ ខៃ មីនា ពៃម ទាងំ បៃកួត មិត្ត 
ភព ជាមយួ អៃស្តនូ ីនា ថ្ងៃ ទ ី៣១ 
ខៃ មីនា  ក៏ ដោយ ។

Ibrahimovic ពៃលនៃះ 
កំពុង ពៃយាបាល របួស សច់ដុំ តៃ 
សងៃឃឹម ថា នឹង តៃឡប់ មក កាន់ 
ទីលន វិញ  ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ពៃល 
Milan ជួបកៃមុ ចាស ់របស ់គៃ គឺ 
Manchester United ក្នុង 
ជំនួប  នៅកៃប ខ័ណ្ឌ Europa 
League វគ្គ ១៦ កៃុម ចុង- 
កៃយ ជើង ទី ២។

លោក Andersson បាន 
បៃប់ អ្នក សរព័ត៌មាន កាល ពី 
ថ្ងៃ អង្គារ ថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថា  យើង នងឹ 
កា្លាយ ជាកៃុម១ ដៃល បៃសើរ 
ជាង នៃះ ពៃល មាន Zlatan 
(Ibrahimovic) នោះ ហើយ 
ជា មូល ហៃតុ  ដៃល របូ គៃ តៃវូ បាន 
ជៃើស រីស » ។

ពៃឹត្តិការណ៍ Euro 2020 
ដៃល តៃូវ បាន លើក យក មក ធ្វើ  
ក្នុង ខៃមិថុនា-កក្កដា ឆ្នាំនៃះ 
ដោយសរ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ១៩  
ស៊ុយ អៃត ស្ថិត នៅ ក្នុង ពូល E 
ជាមួយអៃសៃបា៉ាញ ប៉ូឡូញ និង 
ស្លូវ៉ាគី ហើយ លោក Anders-
son   នងឹ បៃកាស ឈ្មោះ កឡីាករ 
ក្នុង ឧសភ ៕ AFP/VN

មែឃខៀវសងែឃឹមឆ្លងផុតវគ្គ៨កែមុលើកទី១
កេុងប៊ុយ ដាប៉េស : លោក 

Pep Guardiola បាន បៃប់ 
កីឡាករ  ក្នុង កៃុម Manches-
ter City របស់ គត់ ថា កុំ ឱៃយ 
ភ្លៃច ពី បរាជ័យ នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ 
UEFA Champions 
League (UCL)  កន្លង មក 
បនា្ទាប់ ពី បាន ឡើង ទៅ  វគ្គ៨  
កៃុម ចុង កៃយ ជាមួយ  នឹង  
ជ័យ ជម្នះ លើ កៃុម Borussia 
Moenchengladbach  ទាងំ 
២ជើង  ឈ្នះ ៤-០។

ការ បៃកួត បៃជៃងដណ្ដើម 
ពាន រង្វាន់  នៅ UCL  នៅ  តៃ ជា 
កិច្ច ការ ដ៏ ពិបាក សមៃប់ លោក 
Pep ក្នងុ អឡំងុ ពៃល៥ ឆ្នា ំរបស ់
លោក នៅ កៃុងមៃនឆៃស្ទ័រ 
ដោយ កៃមុ Man City  មនិ ធា្លាប ់
ឆ្លង ផុត ពី វគ្គ ៨កៃុមចុងកៃយ 
នោះឡើយ កៃម ការ ដឹក នាំ 
របស់ បុរសទៅ ពី តំបន់ កាតា- 
ឡាន ់ រូប នៃះ។

ប៉ុន្តៃ កៃុមដៃលកំពុង នាំ មុខ 
ដាច់ ឆ្ងាយ ក្នុង តារាងពិន្ទុ នៃ 
កៃប ខណ័្ឌ Premier League 
នឹង ទទួល បាន ឱកាស ដើមៃបី 
ទម្លុះ រនាំង នៃះ នៅខៃ កៃយ 
ខណៈ  ពួក គៃបង្ហោញ ឱៃយ ឃើញ 
ថា ហៃតុ អ្វី ដៃល  ពួក គៃតៃូវ 
បាន ចាត់ ទុក ជា កៃុម មាន សិទ្ធិ 
ខ្ពស ់សមៃប ់ការ បៃកតួ បៃជៃង 
នៃះជាមួយ នឹង ទមៃង់ លៃង 
បៃកប ដោយ គុណ ភព ខ្ពស់ 
អំឡុង ការ បៃកួត   ជើង ទី២ វគ្គ 
១៦ កៃុម កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ នា 
កៃុង ប៊ុយ ដា ប៉ៃស ដៃលទទួល 
រៀប ចំ ការ បៃកួត ទាំង ២លើក   

ដោយ សរ មាន ការ រឹត បន្តឹង 
នូវការ ធ្វើ ដំណើរ រវង បៃទៃស 
អង់គ្លៃស និង អាល្លឺម៉ង់ ។

គៃប់ បាល់ នៅ ដើម តង់ ទី ១ 
ពី Kevin De Bruyne និង 
Ilkay Gundogan បាន 
បំផ្លាញ ក្ដី សងៃឃឹម ទាំង សៃុង 
ដៃល ចង់ ធ្វើការវយ បក  របស់ 
កៃុម អាល្លឺម៉ង់ Gladbach 
ខណៈ  កៃុម យកៃស អង់គ្លៃស ធ្វើ 
បាន កំណត់ តៃ ឈ្នះ ២៤ ដង 
ព ីការ បៃកតួចនំនួ ២៥ លើក ចងុ 
កៃយ  របស ់ខ្លនួនៅ គៃប ់កម្ម វធិ ី
ទាំង អស់ ។

« អ្វីដៃល  កើត ឡើង  កាល ពី 
អតីត គឺ ជា រឿង អតីត » ។ នៃះ 
ជា បៃសសន ៍របស ់លោក Pep 
ដៃល ធា្លាប ់ឈ្នះ ពាន Champi-
ons League ២ដង ក្នុង នាម 

ជា គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Barce-
lona តៃ មិន អាច រក ជោគ ជ័យ 
នោះ ពៃល មក ដឹក នាំ កៃុម 
Bayern Munich និង Man 
City បាន ឡើយ ។ 

គៃូបង្វឹក សញ្ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ    
វ័យ ៥០ ឆ្នាំ  បាន បន្ត ថា ៖ « ក្នុង 
ហ្គៃម ដ៏ អាកៃក់  ១ នៅ វគ្គ 
៨កៃុម ពៃល វៃល មិន ល្អ តៃ 
ប៉នុា្មោន នាទ ីអាច ដាក ់ទោស អ្នក 
បាន ។ ពៃល នៃះ  គឺ ជា កៃុម ល្អ 
បំផុតនៅ អឺរ៉ុប។ គុណ ភព  
កាន់ តៃ បៃសើរ ឡើង គៃប់ ពៃល 
ហើយ សងៃឃមឹ ថា យើង អាច បន្ត 
រកៃសា បរិយ កាស បៃប នៃះ ទៅ 
មុខ ទៀត » ។

វិបត្តិ នៅ តំបន់ ការ ពារបាន 
កា្លាយ ជា ដើមហៃតុ ដៃល នាំ ឱៃយ 
កៃុម  Man City ខ្ទាត ចៃញ ពី 

ការ បៃកួត បៃជៃង នៅ Cham-
pions League កាល ពី ពៃល 
កន្លង មក កៃម ការ ដឹក នាំ 
របស់ លោក Pep ។

ពួក គៃ បាន របូត គៃប់ បាល់ 
ដល់ ទៅ ៦គៃប់ ពៃល លៃង 
ទល់ នឹង កៃុម នៅ បារាំង Mo-
naco ២ជើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ 
របូត ៥ គៃប់ ពៃល ប៉ះ កៃុម គូ- 
បៃជៃង រមួ លគី Liverpool នៅ 
ឆ្នាំ បនា្ទាប់ របូត ៤ គៃប់ ពៃល 
ជួប  Tottenham Hotspur 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ ពៃម ទាំងបាន 
ចាញ់ យ៉ាង គួរ ភ្ញាក់ ផ្អើល ៣-១  
កៃម   ថ្វី ជើង របស់ កៃុម បារាំង 
Lyon កាល ពី រដូវកាល មុន 
អំឡុង ការ បៃកួត  តៃ១ ជើង 
នាកៃុង លីសបោននៃបៃទៃស 
ព័រទុយហា្គាល់ ៕ AFP/VN

Silva (ស្ដា)ំ របស់ Man City លើក ជើង បេជេង បល់ ជាមួយ Gladbach (កណ្ដាល) អំឡុង បេកួត នៅ UCL។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាពេលថ្មីៗនេះបេិយមិត្តធ្លាប់ជាអ្នក-
គាំទេនិងបោះឆ្នោតឱេយនាពេលបេឡងចមេៀង
លំដាប់ពិភពលោកមួយកាលពីឆ្នោំ២០១៩នៅ
ប៉ុស្តិ៍ទូរទសេសន៍ហងេសមាសនោះមានការភ្ញាក់-
ខ្លាំងដោយស្ងាត់ៗ ក៏លេចវត្តមានកញ្ញា វឿន
ជីវ៉ាក្នុងផលិតកម្មចមេៀងថ្មីសនា្លាងមួយឈ្មោះ
DavitraMediaជាមួយបទចមេៀងមាន-
ចំណងជើងថា«ហាមយំពេលខ្ញុំមិននៅ»។
កញ្ញាវឿនជីវ៉ា អតីតជាបេក្ខនារីបេឡង-

បេជេងចមេៀងលំដាប់ពិភពលោកកម្មវិធី X
FactorCambodiaរដូវកាលទី១កាលពីឆ្នោំ
២០១៩ខណៈបច្ចបុេបន្នវយ័២១ឆ្នោំជាអ្នកមាន
សេុកកំណើតនៅសេុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់-
ចាម។តារាចមេៀងកញ្ញារូបសេស់នេះ មាន
ឈាមជរ័វសិយ័សលិេបៈតពីជតីាដោយកញ្ញាមាន
លោកតាធ្លាប់ជាអ្នកកតូទេខ្មេរខណៈឪពកុមា្តាយ
មិនមា ននិសេស័យសិលេបៈឡើយទើបតេដុះពន្លក
ថ្មីតេឹមខ្លួននេះឯង។
ពេះតេមានចណំលូចតិ្តចេៀងតាងំពីក្មេងវយ័

និងមានដុងសិលេបៈ ក៏ជំរុញឱេយយុវតី វឿនជីវ៉ា
បានដាក់ពាកេយបេឡងចមេៀងដំបូងក្នុងកម្មវិធី
ឈ្មោះSpyដេលរៀបចំដោយទរូទសេសន៍MyTv
ឆ្នោំ២០១៥និងចូលបេឡងចមេៀងលំដាប់
ពិភពលោកកម្មវិធីXFactorCambodia
រដូវកាលទី១ឆ្នោំ២០១៩។កញ្ញាវឿនជីវ៉ា
បានបង្ហើបឱេយដឹងថា៖«ខ្ញុំធ្លាប់បេឡងកម្មវិធី
ឈ្មោះ Spyដេលរៀបចំដោយទូរទសេសន៍
MyTvដេលកាលនោះខ្ញុំជាប់លេខ៣។
ចំណេកកម្មវិធី XFactorCambodia
រដូវកាលទី១នៅប៉ុស្តិ៍ទូរទសេសន៍ហងេស-
មាសនាងខ្ញុំបានចូលដល់តេឹមវគ្គ-
TheSixChairsChallenge
ដោយកាលនោះខ្ញុំមានកំហុស-
ចេៀងភ្លេចបា៉ារូ៉ល»។
យ៉ាងណាសេីសេស់ជាបុបា្ផា-

មកពីខេត្តកពំងច់ាមទើបតេចលូ
ចេៀងនៅផលិតកម្មDavitra
Mediaទើបតេបាន ៤-៥ខេ
ប៉ុណ្ណោះហើយមិនទាន់បានចុះ-
កុងតេជាមួយនឹងផលិតកម្មឡើយ
ដោយសរស្ថានភពវមិនទាន់-
អំណយផលល្អនិងគាប់ជួនចំពេល
កំពុងមានវិបត្តិកូវីដ១៩។កញ្ញាវឿន
ជីវ៉ា បញ្ជាក់ថា៖«ដោយសរតេស្ថាន-
ភពនេវិបត្តិកូវីដ១៩ផងនិងមានការ-
មមាញឹកការងារកេសិលេបៈផងនោះ
ទើបនាងខ្ញុំ មិនទាន់ហា៊ានចុះកុងតេ
ចេៀងនៅផលិតកម្មDavitraMedia
ពេះខ្លាចមិនមានពេលគេប់សមេប់
ការថតជាមួយផលិតកម្ម។ដូច្នេះក៏-
សមេចថតបទចមេៀងទៅតាមពេល-

វេលាទំនេររបស់ខ្លួនសិនហើយរឿងចុះកុងតេ
នោះចាំមើលដល់ពេលចប់ជំងឺកូវីដផងដេរ»។
តារាចមេៀងសេីសេស់សំឡេងផ្អេមសេទន់

វ័យ២១ឆ្នោំកញ្ញាវឿនជីវ៉ាបាន
បន្តថា៖«នាងខ្ញុំទើបតេបានចលូ
ចេៀងនៅផលិតកម្មDavitra
Mediaថ្មីៗឥឡូវៗនេះដេរទេ
ដោយមានចមេៀង៤បទ
ផងដេរដើមេបីបពំេអារម្មណ៍
បេិយមិត្តអ្នកស្តាប់ ក្នុង
នោះមានបទចមេៀងបេប
មនោសញ្ចេតនាចំនួន៣
បទនិងបទបេបកន្ទេឹម១
បទ»៕
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កញ្ញា វឿន ជីវ៉ា លេច វត្តមាន ចេៀង នៅ ផលិត កម្ម ថ្មី 
សន្លាង  Davitra Media។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

កីឡាករ ខេម ចាន់ បន ទត់ទៅ លើ វ៉ាន់ វឿន សមេប់ ការ បេកួត នៅ លើ សង្វៀន ថោន កន្លងមក។ សហការី

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ កីឡាករជើងខ្លាំង
វ៉ាន់វឿនបានបងា្ហាញនវូអារម្មណ៍
សោកស្តាយទៅលើការបាតប់ង់
ឱកាសដ៏ពសិេសនៅក្នងុអាជពី
បេដាល់របស់ខ្លួនគឺការគា្មោន
វត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកេុម
ជមេើសជាតិបេដាល់គុនខ្មេរ
សមេបក់ារតេៀមបេកតួសុហី្គេម
នៅឆ្នោំ២០២១នេះបើទោះបជីា
រូបគេធ្លាប់បានឈ្នះមេដាយ-
សរំទឹ្ធទាងំ២លើកសមេបក់ារ-
បេកតួសុហី្គេមកាលឆ្នោំ២០១៧
និងឆ្នោំ២០១៩ក៏ដោយ។
អ្នកបេដាល់វ៉ាន់ វឿនធ្លាប់

បានជាប់ជាកឡីាករជមេើសជាតិ
បេដាលគ់នុខ្មេរចនំនួ៤ឆ្នោំជាប់ៗ 
គា្នោប៉ុន្តេសមេប់ការបេមូលផ្តុំ
កេុមជមេើសជាតិតេៀមការ-
បេកួតសុីហ្គេមនៅបេទេស
វៀតណាមចងុឆ្នោំ២០២១នេះ
វ៉ាន់វឿនគា្មោនឈ្មោះនៅក្នុង
បញ្ជនីោះទេហើយរបូគេក៏គា្មោន
វត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេ
កេមុជមេើសជាតិកឡីាបេដាល់
ឃិកបុកសុិងដេលទើបបាន
បង្កើតឡើងនោះដេរ។
ទាកទ់ងទៅនងឹបញ្ហានេះវ៉ាន់

វឿនបាននយិយថា៖«ខ្ញុំសោក-
ស្តាយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តេការបាត់-
បងឱ់កាសនេះមកពីខ្ញុំមនិបាន
ចលូរមួការបេកតួជមេើសជើង-
ឯកថា្នោក់ជាតិឆ្នោំ២០២០ដោយ-
សរកាលនោះខ្ញុំឈឺខ្លួនផង

ទើបតេបេកួតនៅតាមប៉ុស្តិ៍រួច
ហើយថ្មីៗ ហើយម៉េយាងទៀតនៅ
ក្នុងមួយបេភេទទម្ងន់៥៧-
គឡីកូេមនេះគេកណំតឱ់េយដាក់
បានតេមា្នោក់ក្នងុ១ខេត្ត-រាជធនី
ឬ១ស្ថាបន័ហេតនុេះខ្ញុំមនិដងឹ
ថាទៅបេកួតឱេយខងណាបើ
ក្លបិឃ្លាងំមឿងខេត្តពោធិ៍សត់
របស់ខ្ញុំ មិនបានមកចូលរួម
បេកួតផងនោះ»។
អ្នកបេដាល់ជាកនូកពំេដេល

កពំងុទទលួបានជោគជយ័តាម-
រយៈការបេកតួនៅតាមសង្វៀន
ឯកជនវ៉ាន់វឿនបានបញ្ជាក់
ថា៖«ការមនិបានជាប់ជមេើស-
ជាតិនៅឆ្នោំនេះគខឺ្ញុំសោកស្តាយ
ខ្លាំងណាស់ពេះវធ្វើឱេយខ្ញុំ
បាតប់ងឱ់កាសដ៏ពសិេសគឺការ-
បេកួតតំណាងឱេយបេទេសជាតិ
នៅសុហី្គេម។តេទោះបជីាយ៉ាង-
ណាខ្ញុំនៅតេពេយាយមបេកួត
នៅតាមសង្វៀននានាដើមេបី
ពងេងឹសមត្ថភពខ្លនួឯងបន្ថេម
ទៀតគឺមិនទាន់អស់សងេឃឹម
នោះឡើយ»។
ដោយឡេកនៅថ្ងេសៅរ៍នេះ

វ៉ាន់វឿនតេវូបានដាក់ឱេយបេកតួ
ដណ្តើមបេកល់ានជាមយួខេម
ចាន់នៅលើសង្វៀនCNC
ហើយនេះក៏ជាជំនួបលើកទី៦
របស់ពកួគេផងដេរខណៈការ-
បេកតួ៥លើកកន្លងមកវ៉ាន់វឿន
បានឈ្នះ៤និងចាញ់តេ១ដង
ទេចណំេកការជបួគា្នោលើកចងុ-
កេយកាលពីថ្ងេទី៧ខេមីនា

នៅសង្វៀនថោនវ៉ាន់វឿនបាន
ឈ្នះដោយពិន្ទុ។
ជុវំញិជនំបួលើកនេះវ៉ាន់វឿន

បានបេប់ថា៖«ការបេកួត
ដណ្តើមបេក់លានលើកនេះក៏
ដូចជាការបេកួតសងសឹកដេរ
អ៊ចីងឹខ្ញុំមនិអាចបេហេសឬបន្ធរូ-
ដេនោះទេពេះស្នៀតទាត់នងិ
កេបាច់លេងជង្គង់មតុសេចួដចូ-
គា្នោ។យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមាន
ទនំកុចតិ្តតេមឹ៥០ភគរយពេះ
ការឈ្នះខេមចាន់កន្លងមក
ពិតជាតឹងតេងខ្លាំងណាស់គឺ
មានតេ១លើកប៉ុណ្ណោះដេល
ខ្ញុំបានផ្តួលឱេយគាត់សន្លប់ក្នុង
ទឹកទី១»។
ចំណេកខេមចាន់នៅតេ

មនិញញើតវ៉ាន់វឿនបើទោះប-ី
ជាធ្លាប់បានភ្លាត់ស្នៀតចាញ់
ដោយសន្លប់ទឹកទី១កាលពី
ថ្ងេសៅរ៍ទ២ី៧កមុ្ភៈឆ្នោំ២០២១
ក៏ដោយ។កីឡាករខេមចាន់
និយយថា៖«ខ្ញុំគិតថាការ-
បេកួតលើកនេះវធម្មតាៗ !
ទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់បានចាញ់គាត់
ចេើនដងប៉ុន្តេខ្ញុំមិនញញើត
គាត់នោះទេពេះស្នៀតចេញ
មានផ្លេប្តូរគា្នោទៅវិញទៅមក
គេន់តេគាត់គេចលឿនរហ័ស
រឯីកេបាច់ជង្គង់ខ្ញុំមនិញញើតទេ
អាចប្តូរគា្នោបាន។ខ្ញុំហាត់បាន
ល្អតេសងេឃឹមឈ្នះ៥០ភគ-
រយទេចណំេកបញ្ហាបច្ចេកទេស
វ៉េខ្ញុំសុំមនិនយិយទេពេះជា
លេបិចរៀងៗខ្លួន»៕

វ៉ាន់ វឿន សោកស្តាយលើរឿងសំខាន់
១ មុនពេលជួប ខេមចាន់លើកទី៦

ស្ងាត់ៗលេចវត្តមានតារាចមេៀង
វឿនជីវ៉ានៅផលិតកម្មDavitra

អតីត បេក្ខនរី បេឡង កម្ម វិធី  X Factor Cambodia 
នៅ  ឆ្នា ំ២០១៩ សេសីេស់ វឿន ជីវ៉ា ។ រូបថតសហការី
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