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សួន ប៊ុនសូត្រ មិន ល្បី លើ សង្វៀន  
ត្របង្វឹកកូនៗឱ្យក្លាយ ជា អ្នក ខ្លាំង 

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

GMAC ត្រវូ បានស្នើ  
ឱ្រយ ជួយ សម្រប សម្រ ួល   
 ម្ចាស់ រោង ចក្រ  ចូល -  
រួម ក្នងុ យុទ្ធនា ការ ចាក់ - 
វ៉ាក់ សំាង កូវីដជូន កម្មករ 

ក្រសួងអប់រំសហ-
ការបង្កើតបណ្ណា- 
ល័យទំនើបនៅតំ- 
បន់ដាច់ស្រយាល

វិស័យ ឯកជន នឹង  
ពិចារណ   សំណើ   
របស់ រដ្ឋ ចំពោះ ការ 
បង់ ប្រក់ទិញ ផ្ទះ  

មុំ គ នា្ធា

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ
និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
លោកអុិតសំហ្រងបានស្នើឱ្រយ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដ្ររនៅ
កម្ពុជ(GMAC)ជួយសម្រប-
សម្រលួជមយួមា្ចាស់ឬនាយក
រោងចក្រក្នងុការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះ
គ្រូព្រទ្រយប្រចាំរោងចក្រដើម្របី
ចូលរួមក្នងុយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់-
សាំងកូវីដ១៩ជូនកម្មករដ្រល
មានប្រមាណ...តទៅទំព័រ  ៦

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈក្រសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡាសហការជមួយអង្គ-
ការសកម្មភាពសម្រប់ការអប់រំ
នៅកម្ពុជដ្រលមានការគាំទ្រពី
មូលនិធិ(KinchanFounda-
tion)កំពុងបង្កើតបណ្ណាល័យ
ទំនើបភា្ជាប់ដោយប្រព័ន្ធអុីន-
ធឺណិតនៅតាមសាលារៀនក្នុង
រាជធានីភ្នពំ្រញនងិខ្រត្ដចនំនួ៩
នៅកម្ពុជពិស្រសនៅតំបន់
ដាច់ស្រយាលដើម្របីជំរុញការ-
អានដល់សិស្រស។
លោកសៅវណ្ណានាយកប្រតិ-

បត្ដិអង្គការសកម្មភាពសម្រប់
ការអប់រំនៅកម្ពុជ(KAPE)
ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ពមី្រសលិមញិថា
តាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោ-
បាយអប់រំកម្មវិធីសិក្រសាសាលា-
រៀនជំនាន់ថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំ
និងដោយមាន...តទៅទំព័រ ៤

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈអ្នកនៅក្នុងវិស័យ
លំនៅឋានបានឱ្រយដឹងថាពួក-
គ្រនឹងពិចារណលើលទ្ធភាព
ជក់ស្ត្រងចំពោះការអំពាវនាវ
របស់រដា្ឋាភិបាលដ្រលស្នើឱ្រយ
មា្ចាស់គម្រងវិនិយោគលំនៅ-
ឋានតាមបុរីនិងអគារសហកម្ម-
សទិ្ធិ(ខនុដូ)ធ្វើការបន្ធរូបន្ថយ
លក្ខខណ្ឌបង់ប្រក់និងនីតិវិធី
មយួចនួំនចពំោះអតថិជិនដ្រល
កំពុងទទួលផលប៉ះពាល់ផ្ន្រក
ហិរញ្ញវត្ថុ...ត ទៅទំព័រ ១០

ក្រសួងសុខាភិបាលកំ ណត់កាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់
និងកាតព្វកិច្ច រក្រសាគម្លាតសុវត្ថភិាព ក្នងុ អំ ឡុង ព្រលន្រ ការឆ្លង រាលដាលកូវីដ ១៩ក្នងុ សហគមន៍

 ឡាយ   សា មាន 

ភ្ន ំពៃញៈលោកម៉មបុ៊នហ្រង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
បានសម្រចកំណត់អំពីបុគ្គល
ដ្រលមានកាតព្វកចិ្ចពាក់មា៉ាស់
និងកាតព្វកិច្ចរក្រសាគមា្លាតសុវត្ថិ-
ភាពនងិទីកន្ល្រងដ្រលតម្រវូឱ្រយ
ពាក់មា៉ាស់ ដើម្របីទប់សា្កាត់ការ-

ឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩
ក្រយពីព្រតឹ្តិការណ៍សហគមន៍
កាលពីថ្ង្រទី២០ខ្រកុម្ភៈ។
កាលពីថ្ង្រទី២២ខ្រមីនាឆ្នាំ

២០២១លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
សុខាភិបាលបានចុះហត្ថល្រខា
លើប្រកាសស្ដពីីកាតព្វកចិ្ចពាក់
មា៉ាស់នងិកាតព្វកចិ្ចរក្រសាគមា្លាត
សុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងព្រលន្រ

ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវី១៩
ក្នុងសហគមន៍ដ្រលបានច្រង
១៦ប្រការនិងបានសរស្ររ
យា៉ាងលម្អតិអំពីបុគ្គលទីកន្ល្រង
និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រដ្រលត្រូវ
អនវុត្តកាតព្វកចិ្ចពាក់មា៉ាសន់ងិ
កាតព្វកិច្ចរក្រសាគមា្លាតសុវត្ថិភាព។
ប្រកាសន្រះក៏បានឱ្រយដឹង

ផងដ្ររចំពោះបុគ្គលដ្រលមិន

អនុវត្តកាតព្វកិច្ចន្រការពាក់-
មា៉ាស់ ឬកាតព្វកិច្ចន្រការរក្រសា
គមា្លាតសុវត្ថិភាពត្រូវទទួល
ទណ្ឌកម្មតាមអនុក្រឹត្រយស្ដីពី
វធិានការសខុាភិបាលដើម្របីទប់-
សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺ
កូវីដ១៩។ ការព្រមាននិងការ-
ណ្រនំាដល់បុគ្គលដ្រលមិន
អនុវត្តកាតព្វកិច្ចន្រការពាក់-

មា៉ាស់ ឬកាតព្វកិច្ចន្រការរក្រសា
គមា្លាតសុវត្ថិភាព ត្រូវធ្វើឡើង
ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬ
អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
ប្រកាសន្រះបានឱ្រយដឹងថា៖«ការ

សម្រចដាក់ពនិយ័អន្តរការណ៍
ចំពោះការបំពានកាតព្វកិច្ចន្រ
ការពាក់មា៉ាស់ ឬកាតព្វកិច្ចន្រ
ការរក្រសា...តទៅទំ ព័រ ៧

ដាក់ឱៃយដំណើរ ការ សា្ពាន ស្ទងឹ តៃង់-កៃចូឆ្មារ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន
ទិដ្ឋភាពសា្ពានស្ទឹងត្រង់-ក្រូចឆ្មោរ។សា្ពានន្រះត្រូវបានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដាក់ឱ្រយដំណើរការជបណ្តាះអាសន្ន
កាលពីម្រសិលមិញដើម្របីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋ...(ព័ត៌មាន ពិសា្ដារ ទំព័រ ៣)។រូបក្រសួងសាធារណការ
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ភាពជាដៃគូរវាងតំបន់ទន្លៃមៃគង្គនិងសហរដ្ឋអាមៃរិក៖ការប្តៃជា្ញាចិត្តដើមៃបីដោះសៃយបញ្ហានៃការបៃបៃលួអាកាសធាតុ

ការបៃ បៃលួ អាកាស ធាតុ ស្ថ ិត  
នៅ ក្នុង ចំណោម បញ្ហា បៃឈម 
ធជំាងគៃ នៅ សតវតៃស រន៍ៃះ ចពំោះ 
សខុមុាលភាព របស់ មនសុៃស នៅ 
ទទូាងំ ពភិព លោក ដោយ រួមទាងំ 
នៅ សហរដ្ឋអាមៃរកិ នងិ បៃទៃស 
កម្ពជុា ផងដៃរ។ ផលវិបាក ទំាង នៃះ 
ធ្វើ ឱៃយ គៃ ចាបអ់ារម្មណ ៍រតឹតៃ ខ្លាងំ 
នៅ សបា្តាហ៍ នៃះ ក្នុង ពៃល យើង 
បៃរព្ធ ទិវា ទឹក ពិភពលោក និង 
ទិវា ពៃឈើ អន្តរ ជាតិ។ 

នៅ បៃទៃស កម្ពុជា មាន តំបន់ 
ពៃសខំន់ៗ  បផំតុ ដៃល មនិទាន ់
រង ផលប៉ះពាល់ នៅ អាសីុ អាគ្នៃ យ៍ 
ហើយ មាន បឹង ទឹកសាប ធំជាង គៃ  
នៅក្នងុ តំបន់ នៃះ។ បឹង នៃះ កើត - 
ឡើង ដោយ សារ ទន្លៃមៃគង្គ ដ៏ ធំ 
និង ទន្លៃសាបដៃលមាន លក្ខ ណ- 
ពិសៃស។ ក្នងុនាម ជា ឯក អគ្គរដ្ឋ - 
ទូត សហរដ្ឋ អាមៃរិក ខ្ញុំ មាន - 
សំណាង បានធ្វើ ដំណើរ ទៅគៃប់ - 
ខៃត្ត នៃ ពៃះរាជា ណាចកៃ កម្ពុជា 
ហើយ បាន ឃើញ កន្លៃង ធម្មជាត ិ
ដ៏ អសា្ចារៃយ ទំាងនៃះដៃលមាន សារៈ- 
សំខន់ សមៃប់ ការបៃកប របរ 
ចិញ្ចឹមជីវិត និង សន្តិសុខ សៃបៀង 
សមៃប់ បៃជាជន កម្ពុជា។ 

ខ្ញុំ មានការ ស្ញប់ ស្ញៃង  ចំពោះ 
សមៃស់និង ភាព ចមៃះុ គ្នា នៃ បៃទៃ ស 
កម្ពជុា រាប់ ពីស ត្វ ជាទី ចាប់ អារម្ម ណ៍ 
នៅ ដៃនជមៃកសត្វពៃ ភ្នំ ត្នាត-
ភ្ន ំពកនងិ កោះ ក្នងុ សមទុៃ ដ ៏សា្អា ត 
ដល់ ពៃឈើ ដៃលមាន អាយុ កា ល  
ដ៏ ចាស់នៅ ភ្នំ កៃវាញ និង ទៃស - 
ភាព ដ៏ ជាទី ចាប់អារម្មណ៍នៅ សួ ន  
ឧទៃយាន ជាតិ កៃប។ 

ខ្ញុ ំបានឃើញ ដោយ ផ្ទាល ់ផង- 
ដៃរ នូវ សមា្ពាធ ដ៏ ចៃើន ដូចជា ការ- 
បៃបៃលួ អាកាស ធាត ុដៃលមាន 
ទៅលើ ធនធាន ធម្មជាត ិទាងំនៃះ 
ដៃល តៃវូបាន ការពារ តៃ ស្ថតិក្នងុ 

សា្ថានភាព ងាយ បាត់បង់។ ជីវ - 
សា ស្តៃ ចមៃុះ ដ៏ មានតម្លៃ របស់ 
ពៃះ រាជា ណាចកៃ កម្ពជុា កពំងុតៃ 
ស្ថតិក្នងុ គៃះថ្នាក់ នៃ ការ បាត់ ប ង់ 
ដៃល ជាការ គំរាមកំហៃង ដល់ 
វិបុលភាព និង ការអភិវឌៃឍបៃក ប   - 
ដោយ និរន្តរភាព នៃ បៃទៃស កម្ពជុា ។ 
យើង អាចហើយ តៃវូតៃ ខិតខំ ថៃ ម- 
ទៀត ក្នងុការ ការពារ កំុ ឱៃយ មាន រឿ ង 
បៃបនៃះ កើត ឡើង។ 

ខ្ញុ ំមាន មោទន ភាព ជាខ្លាងំដៃ ល  
សហរដ្ឋ អាមៃរិក យកចិត្ត ទុក ដា ក់ 
ខ្លាងំ បំផុត លើ ការបៃបៃលួ អាកា ស - 
ធាតុនៅក្នងុ កិច្ច ការទូតនិង គោ ល - 
នយោ បាយ ការបរ ទៃស របស់ - 
ខ្លនួ។ នៅក្នងុ ចំណោម សកម្ម ភា ព  
ដំបូងៗ របស់ លោក បៃធានា ធិប តី 
Biden ពៃល ចូលកាន់ តំណៃង 
គឺ ការ ចូលរួម ឡើងវិញ ក្នុង កិច្ច - 
ពៃម  ពៃៀង អាកាស ធាតុ កៃងុបា៉ារី ស 
ហើយ បៃកាស ថ សហរដ្ឋ អាមៃរិ ក 
នងឹធ្វើ ជា មា្ចាសផ់្ទះ រៀបច ំកចិ្ចបៃជុ ំ
កំពូល ស្តីពី អាកាស ធាតុ នៅ ខៃ 
កៃយ នៅ ទិវា ផៃនដី ពិភព លោ ក 
ដើមៃបី “លើកកម្ពស់ មហិច្ឆតា នៃ 

បៃទៃស ទំាង អស់ រួមទំាង មហិច្ឆ តា  
របស់ យើង ផងដៃរ ក្នុងការ កាត់- 
បន្ថយ ឱៃយ បាន ឆប់ បំផុតនូវ ការ - 
បញ្ចៃញ ផៃសៃង ពុល ទៅក្នងុ បរិយា - 
កាសនៅក្នងុ ពិភពលោក។ 

ទន្ទ ឹម នឹងនៃះសហរដ្ឋអាមៃរិក 

បាន សនៃយា បន្ត ជួយ ដៃគូ នៅ ជំុ វ ញិ 
ពិភពលោក ដោយ រួមទាំង ដៃគូ 
នៅ តំបន់ ទន្លៃមៃគង្គ ផងដៃរ នៅ 
ក្នងុ ការ បន្ធរូ បន្ថយ ផល ប៉ះពាល ់
នៃ ការ បៃ បៃួល អាកាស ធាតុ។ 

តៃ ការបៃបៃួល អាកាសធាតុ 
មិនមៃន គៃន់តៃ ជា បញ្ហា បៃឈ ម  
តៃមយួ ប៉ណុោ្ណោះ ទៃ ដៃល បៃទៃស 
កម្ពជុា នងិ បៃទៃស ដទៃទៀត នៅ 
ក្នងុ តំបន់ ទន្លៃមៃគង្គ បៃឈម ជា -  
ម ួ យ នៅក្នងុ ការការពារ ធ ន ធាន 

ធម្មជាត ិនៅក្នងុ តបំន។់ គមៃង 
ទំនប់ វា រី អគ្គិសនី ដៃលមាន ភាព 
មិន ចៃបាស់ លាស់ នៅ តំបន់ ខៃសៃ ទឹ ក  
ខងលើ ការធ្វើ អាជីវកម្ម ខៃសាច់ 
ការបំផ្លាញ ពៃឈើ ការកៃបៃ 
តបំនដ់សីើម អំពើពកុ រលួយ និង 

ការបំពុល គឺជា បញ្ហា បៃឈម ចំពោ ះ - 
មុខ និង បង្កដោយ មនុសៃស ដៃល 
បណា្តាល ឱៃយ មានការ ធា្លាក់ចុះ យា៉ា ង  - 
លឿន នៃ កមៃិត ទឹកទន្លៃ មៃគង្គ 
និង ទន្លៃសាប ប៉ះពាល់ ដល់ តៃី 
ហើយ គំរាមកំហៃង សន្តិសុខ 
សៃបៀ ង នៃ បៃទៃស កម្ពុជា។ 

វា ជា ការគួរ ឱៃយ ភា្ញាក់ផ្អើល ដៃល 
គៃន់តៃ នៅក្នុងពៃល ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ 
មកនៃះ សោះ កមៃិត ទឹក នៃ ទន្លៃ 
ទាំង២មានការ ធា្លាក់ចុះ ចំនួន ២ 

ភាគ៣  ហើយ ផល នៃសាទ មាន 
ការ ធា្លាក់ចុះ ចំនួន ៧០%។ 

សហរដ្ឋអាមៃរិក មាន កិច្ច សហ  - 
ការ ជា ដៃគូ ដ៏ យូរ មកហើយ និង 
មានតម្លៃ ជាមួយ តំបន់ នៃះ នៅ 
ក្នងុ ការដោះសៃយ បញ្ហា ទំាងនៃះ។ 
កិច្ចសហការ គ្នា ជា ដៃគូ រវាង តំប ន់ 
ទន្លៃមៃគង្គ នងិ សហ រដ្ឋអាមៃរកិ 
(MUSP) ដៃល តៃូវបានធ្វើ ឱៃយ 
មាន ឡើង កាលព ីឆ្នាទំៅ ឈរលើ 
កៃបខ័ណ្ឌ ដ៏ មាន ជោគជ័យ នៃ 
គមៃង ស្តីពី គំនិត ផ្តួចផ្តើម នៅ 
តំបន់ មៃគង្គ កៃម(LMI) ដៃ ល  
តៃវូបាន បង្កើតឡើងដើមៃបី ដោះ សៃ យ 
ការ គំរាមកំហៃង ទាំងនៃះ។

ក្នុងនាម ជា អ្នកការទូត ជាន់ - 
ខ្ពស់ មា្នាក់ នៅ ទីកៃុង Wash-
ington និង នៅ ទូទាំង តំបន់ 
អាសុអីាគ្នៃយ ៍ខ្ញុ ំមាន មោ ទន ភាព  
ក្នងុ ការចូលរួម ក្នងុការ ខិតខំ រប ស់ 
យើង កាល ពី១ទសវតៃសរ៍ មុន 
ដើមៃបី បង្កើត កៃបខ័ណ្ឌ នៃះ ឡើង 
ដៃល តាមរយៈ នៃះ សហរដ្ឋ អា - 
មៃរកិ បាន ផ្តល ់ថវកិា ចនំនួ ៣,៥ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ជា ជំនួយ សមៃ ប់  
បៃទៃស ចំនួន ៥ ជា ដៃគូ នៅ 
តំបន់ ទន្លៃមៃគង្គ ដៃល ក្នុងនោះ 
មាន បៃទៃស កម្ពុជា ផងដៃរ។ 

MUSP ថ្ម ីនៃះ គទំៃ គនំតិ ផ្តចួ- 
ផ្តើ ម ក្នុងការ ចៃក រំលៃក ទិន្នន័យ 
ដូចជា Mekong Dam Monitor 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បៃតិបត្តិការ នៃ ទំនប់ 
វា រ ី អគ្គសិន ីនៅ ទទូាងំ តបំន ់អាង 
ទន្លៃមៃគង្គ មាន តមា្លាភាព។ គំនិ ត  
ផ្តចួផ្តើម Monitor នៃះ គឺជា គំនិ ត  
ផ្តួចផ្តើម ស្តីពី ទិន្នន័យ ដៃល បាន 
ពី បៃភព បើកចំហដៃល សា ធារ ណ - 
ជន អាច ទទួលបាន ដោយ សៃរី 
ហើយ បៃើ រូបភាព ពី ផ្កាយរណប 
ដោយ មាន បច្ចៃកវិទៃយា វាស់  ស្ទង់ 
ពី ចមា្ងាយ ដើមៃបី ផ្តល់ ព័ត៌ មាន 
ភា្លាមៗ ស្តីពី កមៃិត ទឹក និង 
កិច្ចដំណើរការ នៃ ទំនប់ វា រី អគ្គ-ិ 

សនី។ ការ នៃះ ផ្តល់ ឱៃយ បៃទៃ ស នៅ 
ខៃសៃទឹក ខងកៃម ដូចជា បៃ- 
ទៃ  ស កម្ពុជា នូវ ព័ត៌មាន ចាំ បាច់ 
សមៃប់ ដោះសៃយ បញ្ហា បៃ- 
ឈម ទាក់ទង នឹង ទឹក។ 

តាមរយៈ កិច្ច សហការ ជាមួយ 
បៃទៃស ទាំង៥ នៅ តំបន់ ទន្លៃ- 
មៃគង្គ MUSP ថៃមទាំង ជំរុញ 
ការការពារ បរិសា្ថានរួមទាំង ការ - 
គៃប់ គៃង ធនធាន ធម្មជាតិ និង 
ទឹក បៃកប ដោយ និរន្តរភាព។ 
តាម ពតិ ទៅគៃនត់ៃ ក្នងុ សបា្តា ហ ៍ 
កន្លង ទៅ នៃះ MUSP បាន កោះ - 
បៃជុំ តំណាង ក្នុង តំបន់ ដៃល 
មកពី រដា្ឋា ភិបាល ដៃគូ វិស័យ ឯក - 
ជន និង អង្គការ មិនមៃន រដា្ឋា ភិបា ល 
ដើមៃបី ស្វៃងរក ដំណោះសៃយ 
ចំពោះ បញ្ហា បៃឈម ផ្នៃក ថមព ល 
ហៃដា្ឋារ ចនា សម្ព័ន្ធ សន្តិ សុខ ថ្មី 
និង អភិបាល កិច្ច ផ្នៃក ទឹក។

ទិវា ទឹក ពិភព លោក ទិវា ពៃ ឈើ  
អន្តរជាតិ និង ទិវា ភពផៃនដី សុទ្ធ - 
តៃមាន សារៈសំខន់ នៅលើ បៃកៃ - 
តីទិន។ តៃ វា មាន សារ ៈសំខន់ 
លុះតៃតៃ វា ជំរុញ ទឹកចិត្ត របស់ 
យើង ឱៃយ ធ្វើ សកម្មភាព ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា រួម នៃ ការ បៃ -  
បៃួល អាកាស និង បរិសា្ថាន តៃ - 
ប៉ុណោ្ណោះ។ MUSP និង កម្មវិធី 
ដទៃទៀត ដៃល គំទៃ ដោយ 
សហ រដ្ឋអាមៃរិក ដៃល រួមទាំង 
តាមរយៈ សមាគម អាសា៊ានស្តៃ ង  
ឱៃយ ឃើញ ការប្តៃ ជា្ញាចិត្ត របស់ 
យើង ចំពោះ បៃទៃស កម្ពុជា និង 
បៃទៃស ក្នងុ តបំន ់ទន្លៃមៃគង្គ ក្នងុ 
ការធ្វើការងារ នៃះ។ យើង តៃូវតៃ 
ធ្វើការ ងារ នៃះ ដើមៃបី សុខភាព 
របស់ បៃជាជន យើង សៃដ្ឋកិច្ច 
យើង សន្តិសុខ យើង និង ផៃនដី 
របស់ យើង៕

ដោយ លោក W. Patrick 
Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ សហរដ្ឋ- 
អាមេរិក បេចំា បេទេស កម្ពជុា

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ បៃជាពលរដ្ឋ បៃមាណជា 
៤០ ០០០គៃួសារ  នៅ តាមបណា្តា- 
សងា្កាត ់ជាយ កៃងុ ភ្នពំៃញ  នងឹ ជបួ បៃទះ 
នវូ ការ ខ្វះទកឹបៃើ បៃស ់ក្នងុ រដវូបៃងំ នៃះ  
ទោះ យា៉ាងណា  រដា្ឋាករ ទកឹ ស្វយត័ កៃងុ- 
ភ្នំពៃញ  ក៏បាន តៃៀម នូវ ការ រៀបចំ ផ្តល់ 
ទកឹ ជនូ ដល ់ពលរដ្ឋ ទាងំនោះ ផង ដៃរ។ 
នៃះ បើតាម មន្តៃី ជាន់ខ្ពស់ រដា្ឋាករ ទឹក 
ស្វយ័ត កៃុង ភ្នំពៃញ  ពី មៃសិលមិញ។ 

តាម រយៈ ហ្វៃសប៊ុក  របស់ រដា្ឋាករ-
ទឹកស្វយ័ត កៃុង ភ្នំពៃញ  នៅ ថ្ងៃទី២៣  
ខៃមនីា  លោក  សុមឹ សុថី  អគ្គនាយក- 
រដា្ឋាករ ទកឹ ស្វយត័ កៃងុ ភ្នពំៃញ បានឱៃយ- 

ដឹងថ  រដា្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត កៃុ ងភ្នំពៃញ 
បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃ ជា ពលរដ្ឋ  ដៃល នៅ  
ឆ្ងាយ  អាច មក យក ទកឹ នៅ តាម បណា្តា- 
បំពង់ ទឹក រមួ  ដៃល មានចនំនួ ១៦ ទតីាងំ  
នៅតាម ជាយ កៃុង។  មិន តៃ  ប៉ុណោ្ណោះ 
ពួកគត់ ក៏ អាច មក យក ទឹក បាន នៅ 
តាម បំពង់ ឡាន ពន្លត់ អគ្គិភ័យ ផង ដៃរ ។

លោក បញ្ជាក់ថ ៖«យើង ក៏ បាន- 
តៃៀម  នូវ រថយន្ត មួយចំនួន  ដោយ 
មាន  ការសហការ ជាមួយ នឹង សាលា- 
រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  ក្នងុ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទកឹ 
ចៃកជូន ពួកគត់ ក្នុង ការដោះ សៃយ 
នៅ ពៃល កំពុង មាន ការខ្វះខត នៃះ។ 
ទាងំនៃះ ជាការ តៃៀម បងា្ការ ដៃល យើង 
បានគៃង ទុក និង តៃូវធ្វើ  ហើយ ទឹក 

ដៃល យើង តៃៀម ចៃក ជូន ពួកគត់ 
នោះ  គឺ យើង មិន គិត បៃក់ ទៃ»។

បច្ចុបៃបន្ន  រដា្ឋាករទឹក ស្វយ័ត កៃុង- 
ភ្នំពៃញ  មាន សមត្ថភាព ក្នុង ការ ផលិត 
ទឹកសា្អាត ក្នុង រង្វង់ ៦០មុឺន ម៉ៃតៃ គុប ក្នុង 
១ថ្ងៃ  ខណៈ តមៃូវការ បៃើ បៃស់ ទឹក  
របស់ បៃជាពលរដ្ឋ  មាន បៃមាណ ជា  
ជាង ៧០មុឺន ម៉ៃតៃគុប ក្នុង ១ ថ្ងៃ។  ការ- 
ខ្វះ ទឹក  ឬ សមា្ពាធ ទឹក ខៃសាយ នៃះ បាន ធ្វើ- 
ឱៃយ មាន ការប៉ះពាល់ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល តៃូវ រង់ចាំ ទឹក មិន គៃប់ ចូល ទៅក្នុង 
អាង ស្តកុទកឹ របស ់ពកួ គត ់មយួចនំនួ  ឬ 
តាម តបំន ់មយួ ចនំនួ ដៃល នៅ ឆ្ងាយ តាម-  
ជាយ កៃងុ ដៃល គត ់អាច មាន ទកឹ ចៃញ 
នៅ តៃ ពៃល យប់។...តទៅទំព័រ ៣

ទិដ្ឋភាព ទន្លេមេគង្គ និង ភូមិ អ្នក សេកុ  នៅ កម្ពជុា  ។ រូបថត គណៈ កមា្មាធិការ ទន្លៃមៃគង្គ 

សេ្តមី្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកក់ ខណ្ឌទួលគោកកំពុងបេើទឹកនៅថ្ងេទី២កុម្ភៈ ផ្គត់ផ្គង់ដោយរដ្ឋាករទឹក។រូប  ហៃង ជីវ័ន

ពលរដ្ឋបៃមាណ៤០០០០គៃសួារនៅសង្កាត់មួយចំនួនជាយកៃងុភ្នពំៃញនឹងខ្វះទឹកបៃើនារដូវបៃងំនៃះ

ខ្ញុំ មនការ ស្ញប់ ស្ញេង  ចំពោះ សមេស់និង 
ភាព ចមេុះគ្នា  នេ បេទេស កម្ពុជា រាប់ ពី សត្វ ជា ទី- 
ចាប់ អារម្មរណ៍ នៅ ដេន ជមេក សត្វ ពេ ភ្នំត្នាត-  
ភ្នំពក   និង កោះ ក្នុង សមុទេ ដ៏ស្អាត  ដល់ ពេ ឈើ 
ដេល មន អាយុកាល ដ៏ ចាស់នៅភ្នំកេវាញ ...
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ក្រសួងដាក់ដំណើរការស្ពានស្ទងឹត្រង់-ក្រចូឆ្មារជាបណ្ដោះអាសន្ន
ឡាយ សា មាន

កំពង់ ចាម- ត្បួ ង ឃ្មុៈំ  កៃសួង សា ធា- 
រណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជូន កាល ពី មៃសិល- 
មិញ បាន  ដាក់ ឱៃយ ដំណើរ ការ ជាបណ្តោះ-  
អាសន្ន នូវ សា្ពាន ស្ទងឹ តៃង់-កៃចូ ឆ្មារ ដៃល 
ឆ្លង កាត ់ទន្លៃមៃ គង្គដើ មៃបី បង្កល ក្ខណៈ- 
ងាយ សៃួល ដល់ ការធ្វើដំណើ រ  រ បស់ 
ពល រដ្ឋ  ជា ពិសៃ ស ក្នុង អំឡុ ងពៃល 
ចូល ឆ្នាំ បៃពៃ ណី ខ្មៃរ ។

ក្នងុ ដណំើរ ចុះ តៃតួ ពនិតិៃយ សា្ពាន មតិ្ត- 
ភាព កម្ពុជា-ចិន ស្ទឹង តៃង់-កៃូច ឆ្មារ 
កាល ពី មៃសិលមិ ញរ ដ្ឋមន្តៃី កៃ សួ ង សា- 
ធា រណ កា រ នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ  លោក ស៊នុ 
ចាន់ ថុល  បាន ថ្លៃង ថា៖ «ពៃល យើង 
ចូលឆ្នាំ បៃពៃ ណី ខ្មៃរ ខាង មុ ខនៃះ  នឹ ង 
មាន ការ កក ស្ទះ(ឆ្លង សៃ ឡាង)យើង 
មិន ចង់ ឱៃយ គាត់ បៃើ សៃឡាង  ទៀត ទៃ គឺ 
ពលរដ្ឋ អាច បៃើ សា្ពាន នៃះ បាន អ៊ីចឹង 
សម្តៃច តៃ ជោ លោក បាន ឯ កភាព ថា 
ឱៃយ  បើក សា្ពាន នៃះ ធ្វើ ដំ ណើរ បណ្តោះ- 
អា សន្ន ចា ប់ពី ថ្ងៃនៃះ  តទៅ »។ 

លោក ឱៃយ ដឹង ដៃរ ថា លោ កនា យ ក- 
រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន  សៃន  នឹង អញ្ជើញ 
ស ម្ពាធ ដាក់ ឱៃយ បៃើបៃ ស់ ជា ផ្លូវការ 
សា្ពាននៃះនៅ ពៃល  វៃ លា សមសៃ ប 
ណា មួ យ ។  

 បើតាម លោក ស៊ុន ចាន់ ថុល 
គមៃង សា្ពាន នៃះ  តៃូវ ប ញ្ចប់  នៅ 
ខៃឧស ភាឆ្នា ំ ២០២១ ប៉នុ្តៃ ដោយសារ 
កៃុមហ៊ុន ព ន្លឿ ន ការសាង សង់ ក៏បាន 
បញ្ចប់ មុន កាល កំណ ត់ ដៃ ល ជួ យ  

សមៃលួ ដល ់ការ ធ្វើដណំើ រ  របស ់ពល- 
រដ្ឋ ឆ្លង កាត់ ក្នងុ ឱកា ស ពិធី បុណៃយ ចូ លឆ្នា ំ
ខ្មៃរ ដៃល ខិត ជិត ចូល មក ដល់។ ចពំោះ 
សៃ ឡាង ដៃល ធា្លាប់ ចម្លង នៅ ស្ទឹង- 
តៃ ង់- កៃូចឆ្មារ  នឹង បង្វៃរ ទៅចម្លង នៅ 
ខៃត្តកពំង ់ឆ្នាងំ  ដៃល ពុទំាន ់មាន សា្ពាន 
ឆ្លង កាត់ វិញ។ 

 អ ភិបា ល ខៃត្ត  កំពង់ ចាម  លោក 
លោក អ៊ុន ចាន់ ដា បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
មៃសិល មិញ ថា សា្ពាន ចម្ល ង ស្ទឹងតៃង់-
កៃូចឆ្មា រ នៃះ គឺជា សមិទ្ធ ផល ថ្មី មួយ 
ទៀត សមៃប់ ខៃត្តកពំង់ ចាម និង ខៃត្ត 
តៃបូងឃ្មុំ ដៃល  នឹង ជួយ ជំរុញ សៃដ្ឋកិច្ច  
នៅ តំបន់ ទំាង ២ ជា ពិសៃ ស រួម ចំ ណៃ ក 
កា ត ់បន្ថយ ការ ចណំាយ បៃចា ំថ្ងៃ របស ់

ពល រដ្ឋ ។ 
លោក ថា៖«សា្ពាន នៃះ គឺជា សមិទ្ធ- 

ផល  ថ្មី មួយទៀ ត  គឺជា បៃវត្តិសា ស្តៃ 
សមៃប់ ខៃត្តកំព ង់ចា ម និ ង  ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុ ំ
ដៃលជា ការ ផៃសារ ភា្ជាប់ នូវ សៃដ្ឋ កិច្ចក៏ 
ដូច ជា គម នាគ មន៍ ដៃល នឹង បង្ក នូវ 
លក្ខណៈ ងាយ សៃួល ជូន ដល់ បងប្អូន 
បៃជា ពលរ ដ្ឋ នៅ តំបន់ នៃះ» ។

លោក ឱៃយដឹ ងដៃ រ ថា ចំពោះ សៃ ឡាង 
(២ គៃឿង)ដៃល ធា្លាប់ ចម្លង បៃចាំ ថ្ងៃ 
តៃូ វបា ន បញៃឈប់ សកម្ម ភាព ដឹក ជញ្ជូន 
ពី ពៃល នៃះ ផង ដៃរ  នៅពៃល  ដាក់ ឱៃយ 
ដំណើរ ការ សា្ពាន ប ណ្តោះអាស ន្ន 
ខណៈ ពលរដ្ឋ បាន ងាក ម កបៃើ បៃស់  
សា្ពាន នៃះ  ដោយ សារ ចំណៃញ ពៃល- 

វៃលា  ថវិ កា ការ ដឹកជ ញ្ជូន កសិផល  
បា ន ចៃើននិ ងទា ន់ ចិត្ត ។

  ជា មួយ គា្នានៃះ លោក  អ៊ុន ចាន់ ដា 
បាន គូសប ញ្ជាក់ ថា ដើមៃបី ចូលរួ មថៃ- 
រកៃសា  សា្ពានថ្មី នៃះឱៃយ មាន បៃសិទ្ធ ភាព 
បៃើបៃ ស ់បានយ ូរ  អធកិារ សៃកុ ស្ទងឹ- 
តៃ ង់ នឹង ដាក់ កមា្លាំង សន្តិសុ ខ នៅ 
ទីនោះ ដើមៃបី ឃ្លាំមើល  រថយន្ត ដឹក 
លើស ទម្ងន់  ដៃល នាំឱៃយ ប៉ះពា ល់ ដល់ 
គុណ ភាព  សា្ពាន ។ 

លោក  បាន ថៃ្លង ថា៖«កមា្លាំង សន្តិ- 
សុខ របស់ សៃុក នៅ ទីនោះ  នឹង ពិនិតៃយ 
មើល រាល់ ការ ធ្វើដំ ណើរ គៃប់ បៃភៃទ 
យាន យន្ត ទាំងអ ស់ ហើយបើ ពិនិតៃយ 
ឃើញថា មាន យាន យន្ត ធុន ធ្ងន់ ដឹក 
លើស ទម្ងន់ ដៃល ធ្វើឱៃយ ប៉ះពា ល់ ដល់ 
សា្ពាន នៃះ  យើង មិន  អនុ ញ្ញាតឱៃយ ធ្វើ-
ការ ឆ្លង កាត់ សា្ពាន ទៃ »។

សា្ពាន  ស្ទឹង តៃង់-កៃូច ឆ្មារ  ស្ថិតនៅ 
តៃង់  ចំណុច  ភូមិ បឹង ដៃង  ឃុំ  ពៃកក ក់ 
សៃ ុក ស្ទងឹតៃ ង់  ខៃត្តកំ ពង់ចា ម ឆ្ល ងកា ត់  
ទន្លៃ មៃគង្គ ទៅ តៃើយ ខាងកើ ត ក្នងុ ភមូ ិ
ក្តុល លើ ឃុំ ទៃ សៃុក កៃូចឆ្មារ  ខៃត្ត 
តៃបូងឃ្មុំ ។ សា្ពាន នៃះ មាន បៃវៃង សរុប 
១ ១៣ ១ម៉ៃតៃ  និង ទទឹង១៣,៥០ 
ម៉ៃតៃ ជា បៃភៃទ សា្ពានបៃ តុង អា មៃ 
ដៃ ល តៃូវបា ន បើក ការ ដា្ឋា នសា ង - 
ស ង់កា ល ពី   ថ្ងៃទី១  ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ២ ០១៧ 
ជា គមៃង  ជំនួយ ឥត សំណង របស់ 
រដា្ឋាភិ បាល ចិន ជូន ចំពោះ  ភាគីកម្ពជុា 
 ដៃល តាម គមៃង តៃូវ ចំណាយ ថវិកា 
បៃមា ណ ៥៦, ៩៩៨ លា ន ដុលា្លារ ៕

នៅ សុីវុត្ថា

កំពង់ចាមៈ បើ មិនមាន អ្វី បៃបៃួល 
នោះ ទៃ  កៃុម បៃតិបត្តិការ រុករក គៃប់ 
មិនទាន់ ផ្ទុះ នៅក្នុង នាវា  លិច ក្នុង ទន្លៃ- 
មៃគង្គ  ដៃល ស្ថតិ នៅ ភមូ ិវាល  ឃុ ំមាន ជយ័  
សៃុក សៃី សន្ធរ  ខៃត្ត កំពង់ចាម  ដៃល 
សល់ ពី សម័យ សង្គៃម សុីវិល នៅ បៃ- 
ទៃស  កម្ពុជា  នា ទសវតៃសរ៍៧០ នោះ  នឹង 
តៃូវ បញ្ចប់ ទំាងសៃុង នូវ ការរុករក នៃះ នា 

ចុង ខៃមីនា  ហើយ នឹង សៃង់ នាវា ចមៃបំាង 
នៃះ ចៃញ ពី ក្នុង ទឹក នៅ ដើម ខៃ មៃសា។ 

លោក មុី សុភា  មៃបញ្ជាការ បោស- 
សមា្អាត គៃប ់មនិទាន ់ផ្ទុះ  នៃ មជៃឈមណ្ឌល- 
ជាតិ គៃប់គៃងកងកមា្លាំង រកៃសា សន្តិភាព  
បោស សមា្អាត មីន  និង កាក សំណល់ 
សង្គៃម (NPMEC) បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  
ពី មៃសិលមិញ ថា  កៃុម ជំនាញ របស់ លោក  
កំពុងតៃ សិកៃសា ជាមួយ កៃុង ការងារ ជំ- 
នាញ របស់ កំពង់ ផៃ ស្វយ័ត ភ្នំពៃញ  ក្នុង 

ការ ស្វៃងរក លទ្ធភាព  នងិ នតីវិធិ ីណាមយួ 
សមសៃប ក្នុង ការសៃង់ យក នាវា ចមៃបាំង 
ចៃញ ពី ទន្លៃ នៃះ។ ពៃះ នាវា នៃះ  មាន 
សភាព ចាស់ ទៃុឌទៃម  និង ធ្លុះធា្លាយ 
ជាចៃើន កន្លៃង។

បើ តាម លោក មុ ីសភុា   តាម ការណៃ នា ំ
របស ់ លោក ស ខៃង  ឧបនាយក រដ្ឋមន្តៃ ី 
រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ មហាផ្ទៃ  គ ឺចង ់ឱៃយ រកៃសា ទកុ 
ក្នុង ទៃង់ទៃយ ដើម ដើមៃបី យកទៅ ដាក់- 
តាំង ក្នុង សារមន្ទីរ ទុក ជូន ក្មៃងៗ ជំនាន់- 
កៃយ បានសកិៃសា រៀនសតូៃ  ខណៈ បច្ចបុៃបន្ន  
កំពុង រៀប ចំ កសាង សារមន្ទីរ ថ្មី មួយ 
សមៃប ់ផ្ទកុ  នងិ ដាក ់តាងំ យទុ្ធភណ្ឌ មនិ 
ទាន់ ផ្ទុះ ផៃសៃងៗ ទៀត។ លោក បន្ថៃមថា  
កៃុម ការងារ កំពុង រុករក នូវ ទីតាំង ចំនួន 
៤ទៀត នៅក្នុង ទន្លៃ មៃគង្គ នៃះ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ឥឡវូ នៃះ យើង ធ្វើ កចិ្ច- 
សហ បៃតបិត្តកិារ ជាមយួ នងឹ កពំង ់ផៃ ស្វ យត័    
ភ្នំពៃញ ពៃះ បច្ចៃកទៃស សៃង់ នាវា     
ដចូ ជា សមា្ភារ ឧបករណ ៍ទនំើប ក្នងុ ការ សៃង ់  
នាវា កៃម ទឹក  គឺ ខាង កំពង់ផៃ ស្វយ័ត- 
ភ្នពំៃញ  គ ឺមាន សមា្ភារ គៃបគ់ៃន។់ ខាង យើង  
ខាង បច្ចៃកទៃស យក គៃប់ ពី ក្នុង ទឹក»។ 

លោក នាង ផាត  រដ្ឋលៃខា ធកិារ បៃចា ំការ   
កៃសួង ការពារ ជាតិ  ថ្លៃង ក្នុង កិច្ចបៃជុំ 

ស្តីអំ ពីនីតិវិធី សៃង់ នាវា ចមៃបាំង ដៃល 
មាន  គៃប ់យទុ្ធភណ្ឌ មនិទាន ់ផ្ទុះ ជាចៃើន 
តោន  ក្នងុទន្លៃ ខៃត្ត កពំងច់ាម  កាលព ីថ្ងៃ 
ទ២ី២  ខៃមនីា  ថា  នាវា ចមៃបាងំ នៃះ  បាន- 
លិច កប់ ក្នុង បាត ទន្លៃ មាន ជមៃ រហូត 
ដល ់២៧,៥ម៉ៃតៃ  ពៃមទាងំ គៃប ដណ្តប ់
ដោយ ដី ខៃសាច់ នៅលើ យា៉ាង ចៃើន ផង ដៃរ ។ 

លោក នាង ផាត  ថ្លៃងថា ៖«នាវា ចមៃបាងំ   
[នៃះ] សល់ ពី សម័យ សង្គៃម សុីវិល នៅ 
កម្ពជុា  កាលព ីទសវតៃសរ ៍ ឆ្នា១ំ៩៧២  ហើយ   
មាន សភាព ចាស់ ទៃុឌ ទៃម ខា្លាំង  និង 
មាន សា្នាម ធ្លុះធា្លាយ ជាចៃើន កន្លៃង ដោយ 
ការបាញ់ ពន្លិច  ក្នុង ពៃល បៃយុទ្ធ គា្នា»។ 

បើ តាម របាយការណ៍  គឺ ចាប់ពី 
ខៃតុលា  ឆ្នាំ២០២០  ដល់ ដើម ខៃមីនា  
ឆ្នា២ំ០២១ នៃះ  កៃមុ ការងារ សៃង ់បាន 
គៃប ់យទុ្ធ ភណ្ឌ មនិទាន ់ផ្ទុះ សរបុ ចនំនួ 
១៥ ២៨២គីឡូ កៃម  ពៃមទំាង 
បំណៃក ឆ្អឹង សព មនុសៃស ចំនួន ៦ និង 
សមា្ភារ សឹក មួយ ចំនួន ទៀត។  នៅ ចុង- 
ខៃមីនា នៃះ  កមា្លាំង ជំនាញ នឹង សៃង់ 
គៃប ់យទុ្ធភណ្ឌ ក្នងុ នាវា ចមៃបាងំ រចួរាល ់ 
ហើយ នៅ សបា្តាហ៍ ទី១  ខៃមៃសា  
ឆ្នាំ២០២១  នឹង បញ្ចប់ ទាំង សៃុង នូវ 
ការសៃង់ នាវា យក មក លើ គោក៕

សា្ពានឆ្លងទន្លស្្ទងឹត្ង់-កូ្ចឆ្មារដ្លទើបបើកឱ្យឆ្លងកាលពីម្សិលមិញ។ រូបថត កៃសួងសាធារណការ

កមា្លាងំជំនាញកំពុងរៀបចំដឹកជញ្ជនូគ្ប់នាខ្ន្ះដ្លរកឃើញពីនាវាលិចក្នងុទន្លម្្គង្គ។ រូប សហ ការី

ការរុករកគ្រប់មិនទាន់ផ្ទះុពីនាវាលិចក្នងុទន្ល្រម្រគង្គ នឹងបញ្ចប់ចុងខ្រន្រះ និងស្រង់នា វាពីទឹកនៅខ្រម្រស

ពលរដ្ឋប្រមាណ 
៤០ ០០០គ្រសួរ...

តពីទំព័រ ២...បើ តាម មន្តៃីរូប នៃះ  
ជាទូទៅ សមា្ពាធ ទឹក ខា្លាំង ពៃញ  គឺ នៅ 
កណា្តោល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ហើយ ទឹក 
ដៃល ខៃសាយ  គឺ នៅ តាម ឃុំ  ឬ សងា្កាត់  
ដៃល នៅ តាម ជាយ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  
ដៃល អាចនងឹ រងការ ប៉ះពាល ់ដល ់បៃ ជា- 
ពលរដ្ឋ បៃមាណជា ៤០ ០០០ គៃួសារ ។

លោក បានថ្លៃងថា ៖«ចំពោះ ការងារ 
នៃះ  យើង បាន គិត គូរ  និង មាន ផៃនការ- 
មៃ ចៃបាសល់ាស ់ ពី ការបៃើ បៃស ់ទឹក  នៅ 
ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  និង ទីកៃុងតាខ្មា។ 
យើង មាន ផៃនការ រយៈ ពៃល វៃង ផងដៃរ  
ដោយ យើង ក ៏បាន សហការ ជាមយួ នងឹ 
ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ តាម រយៈ រាជ រដា្ឋាភិបាល  
តាម រយៈ កៃសួង អាណា  ពៃយាបាល  រក- 
ទុន វិនិ យោគ ដើមៃបី សាងសង់រោង ចកៃ- 
ទឹក សា្អាត បន្ថៃម ផងដៃរ»។

លោក សុឺម សុីថា  បានឱៃយ ដឹងថា  
ថ្មីៗ នៃះ រដា្ឋាករ ទកឹ ក ៏បាន បើក សម្ពាធ 
ការដា្ឋាន សាងសង់ ទឹក សា្អាត ១ នៅ 
បាក ់ខៃង  ដៃល គមៃង នៃះ  នងឹ បញ្ចប ់
១ជហំាន នៅ ពាកក់ណា្តោល ឆ្នា ំ២០២២  
និង ១ជំហាន ទៀត នៅ ពាក់កណា្តោល 
ឆ្នាំ ២០២៣  ផងដៃរ។ 

លោក សុីថា  បញ្ជាក់ថា ៖«ដូចនៃះ  
នៅ ចនោ្លាះ ឆ្នាំ ២០២៣  ទៅ  ២០២៥  
គឺ យើង អាច ដោះសៃយ បាន នូវ 
កង្វល់របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល មាន 
ការខ្វះ ខាតទឹក បៃើបៃស់  ក៏ដូចជា 
ការអនុវត្ត នូវ គោល នយោបាយរាជ- 
រដា្ឋាភបិាល ឱៃយ បាន ទកឹសា្អាត បៃើ បៃស ់
ឱៃយ បាន ១០០% នៅ ឆ្នាំ ២០២៥»។

លោក បាន បញ្ជាក់ថា  រដា្ឋាករទឹក 
ស្វយ័ត កៃុង ភ្នំពៃញ  ក៏ មាន គមៃង 
សាងសង ់រោង ចកៃ ថ្ម ី១ទៀត នៅ កៃងុ- 
តាខ្មា កៃម ជំនួយ ឥណទាន របស់ 
ហិរញ្ញ បៃបទាន ឥតសំណងរបស់ រាជ- 
រដា្ឋាភបិាល ជប៉នុ  ដៃលកពំងុ តៃ រៀបច ំ
ឯកសារ ដៃញ ថ្លៃ ។ ឯ គមៃង សាង- 
សង់ រោង ចកៃ១ ទៀត នៅបឹង ធំ ជិត 
ទំនប់ ទឹក ៧ មករា  ក្នុង ខណ្ឌដង្កា  
ដៃល ជា ជំនួយ ឥត សំណង របស់ 
បៃទៃស ឆៃក។ កៃមុ បច្ចៃកទៃស កពំងុ 
សិកៃសា គូរប្លង់ ទៅ តាម បច្ចៃកទៃស  
ដៃល គមៃង ទាងំ២ នៃះ គៃង បញ្ចប ់
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២៤។

គួរ បញ្ជាក់ដៃរ ថា  រដា្ឋាករ ទឹក ស្វយ័ត 
កៃុង  ភ្នំពៃញ បាន ស្នើសុំ ដល់ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ដៃល រស់ នៅ កណា្តោល ទីកៃុង ភ្នំពៃញ 
បៃើ បៃស់ ទឹក ដោយ សនៃសំ សំចៃ  ដើមៃបី 
ទុក លទ្ធភាព ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល រស់ - 
នៅ តបំន ់ជាយ កៃងុ ភ្នពំៃញ  អាច មាន ទកឹ 
បៃើ បៃស់ គៃប់ គៃន់ ក្នុង រដូវ កាល ខ្វះ- 
ខាត ទកឹ។ នៃះ ដោយ សារ សមា្ពាធ ទកឹ មាន   
ការ ថម ថយ នងិ ខ្វះ ទកឹ បៃើបៃស ់ក្នងុ រដវូ-  
បៃំង នៃះ  ពិសៃស សមៃប់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ដៃល រស់នៅ ប៉ៃក ខាងលិច នៃ រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ  ដូចជា សងា្កាត់ កំបូល  ភ្លើង ឆៃះ-  
រទៃះ  ឃ្មួញ  កៃំងធ្នង់  គោករកា  កនោ្ទោក  
ស្នារ  តៃពាំង កៃសំាង  និង សងា្កាត់- 
សំរោង កៃម  ជាដើម៕



តពទីពំរ័១...ការគាទំ្រពីមលូ-
នធិិ(KinchanFoundation)
អង្គការ(KAPE)កំពុងបន្តសហ-
ការជាមួយក្រសួងអប់រំ អនុវត្ដ
គម្រងកុមារកម្ពុជារីករាយ
(HCC)។ក្នុងនោះមានការ-
បង្កើតបណ្ណាល័យទំនើបចំនួន
៤៧នៅតាមរាជធានភី្នំព្រញនិង
ខ្រត្តដាច់ស្រយាលចំនួន៩ គិត
ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨រហតូមកទល់
ឆ្នាំ២០២១ន្រះដើម្របីជំរុញការ-
អាននិងការសិក្រសាដល់សិស្រស។
លោកថ្ល្រងថា៖«បណ្ណាល័យ

ត្រវូបានសាងសង់ដោយប្រើប្រស់
គ្រឿងសង្ហារមិដ្រលមានមខុងរ
ច្រើននងិមានការរចនាឯកទ្រស
សម្រប់សកម្មភាពជាក់លាក់
មយួចនំនួដចូជាការនិទានរឿង
និងការអាន។បណ្ណាល័យន្រះ
បានទាក់ទាញចណំប់អារម្មណ៍
ពសីហគមន៍នងិគ្រូបង្រៀនក្នងុ
មូលដា្ឋាននិងលើកទឹកចិត្តយា៉ាង-
ខ្លាំងដល់កុមារក្នុងការអាននិង
ការចូលរៀន»។
លោកបានបន្តថាបច្ចុប្របន្ន

ការបណ្តុះបណ្តាលបណ្ណារក្រស
កំពុងដំណើរការក្នងុគោលបំណង
ធានាឱ្រយមានអត្រខ្ពស់ក្នុងការ-
ប្រើប្រស់បណ្ណាលយ័នងិទទលួ

ការថ្រទាំបានល្អ។
បើតាមលោកវណ្ណាបច្ចុប្របន្ន

បណ្ណាលយ័ទនំើបន្រះមានភា្ជាប់
ដោយប្រពន័្ធអុនីធណឺតិនៅតាម
សាលារៀនដាច់ស្រយាលចំននួ
១៦នៅក្នងុខ្រត្តរតនគរិីក្រច្រះ
និងត្របូងឃ្មុំ។អង្គការ(KAPE)
ទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាប្រ-
មាណ១លានដុលា្លារក្នុង១ឆ្នាំ
ពីមូលនិធិKinchanFounda-
tionដើម្របីរៀបចំបង្កើតបណ្ណា-
ល័យទំនើបដ្រលរចនាឡើង
ក្រមសា្នាដ្រកូនខ្ម្ររទាំងស្រុង។
លោករស់សុវាចាអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងអប់រំ យុវជននិង
កីឡាបានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាដើម្របី

ពង្រឹងគុណភាពបណ្ណាល័យ
តាមសាលារៀនក្រសួងអប់រំបាន
សហការជាមយួក្រសងួសា្ថាបន័
ពាក់ព័ន្ធនិងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍រួមមាន
មលូនធិិKinchanFoundation
និងអង្គការKAPEជាដើម។
លោកថ្ល្រងថា៖«បណ្ណាល័យ

ទំនើបន្រគម្រងកុមារកម្ពុជា
រីករាយបានចូលរួមលើកកម្ពស់
ការអានរបស់កុមារដោយមាន
ការភា្ជាប់ប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតនៅ
តាមសាលារៀនដាច់ស្រយាល
ចំនួន១៦នៅតាមបណ្តាខ្រត្ត
ដូចជាខ្រត្តរតនគិរីខ្រត្តក្រច្រះ
ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ»។
លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រម-

គម្រងន្រះបណ្ណាល័យត្រវូបាន
សាងសង់ក្នងុកម្មវិធីសាលាជំនាន់
ថ្មីរបស់អង្គការ KAPEដោយ
ប្រើប្រស់គ្រឿងសង្ហារិមដ្រល
មានមុខងរច្រើននិងមានការ-
រចនាឯកទ្រសសម្រប់សកម្ម-
ភាពជាក់លាក់មួយចំននួដចូជា
ការនិទានរឿងជាដើម។
លោកសុវាចាបានបន្ថ្រមថា

ការលើកកម្ពស់គុណភាពបណ្ណា-
ល័យតាមសាលារៀនជាអាទិភាព
មួយរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន
និងកីឡាដោយសារអំណន
បន្ថ្រមក្នុងបណ្ណាល័យអាចជួយ
ពង្រឹងបំណិនអាននិងម្ររៀន
របស់សិស្រសតាមម្ររៀននីមួយៗ ។
ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររក្រសួងអប់រំ
បានពង្រឹងវិធីសាស្ត្រអំណន
និងវិធីសាស្ត្របង្រៀនល្រខ
នព្វន្តនៅបឋមសកិ្រសានិងពង្រងឹ
វិធីសាស្ត្របង្រៀននៅមធ្រយម-
សកិ្រសាតាមរយៈការបណ្តុះទមា្លាប់
អាននៅក្នងុថា្នាក់រៀននងិនៅក្នងុ
បណ្ណាលយ័ការប្ររព្ធទិវាជាត-ិ
អណំនការក្រលម្អបណ្ណាលយ័
នៅតាមគ្រះឹសា្ថានសិក្រសានិងការ-
បង្កើតបណ្តាញបណ្ណាល័យ
ឌីជីថលនៅគ្រះឹសា្ថានឧត្តមសិក្រសា
និងសាលាគរុកោសល្រយ។ន្រះ
បើតាមលោករស់សុវាចា។
បើតាមលោកសៅ វណ្ណា

អង្គការខ្រប(KAPE)បានដើរ
តនួាទីយា៉ាងសខំន់ដើម្របីបង្កើន
ការយកចិត្តទុកដាក់លើការអប់រំ
ពីចមា្ងាយ និងតាមឌីជីថលក្នុង
បរិបទជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលបាន
ជះឥទ្ធិពលយា៉ាងខ្លាងំលើប្រព័ន្ធ-
អប់រំនៅកម្ពុជា។កាលពីឆ្នាំ
២០២០អង្គការន្រះមានគម្រង
ចំននួ២០ដ្រលបានប្រតិបត្តិការ
ក្នងុ១៣រាជធានី-ខ្រត្ដនងិបាន
ផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់កុមារ និង
យវុជនជាង១២០០០០នាក។់
ក្រពនីោះខ្របក៏បានបោះពមុ្ព-
ផ្រសាយសៀវភៅបច្ច្រកទ្រសនិង
ឯកសារក្របខ័ណ្ឌមួយចំនួនធំ
ដើម្របីផ្តល់ជាគំនិតច្ន្រប្រឌិតថ្មី
នងិបានបន្តប្រមលូផ្តុំកម្មវធិីអបរ់ំ
ថ្មីជាច្រើនដ្រលបានជយួអភិវឌ្រឍ
ដល់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា៕
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កម្ពជុាបានទទួលជោគជ័យយ៉ាង-
ខ្លាងំក្នងុការងារកម្ចាត់ជំងឺរបេង

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហុ៊នស្រនច្រញសារលិខិតចូល-
រមួអបអរសាទរទវិាពភិពលោក
កមា្ចាតរ់ោគរប្រងថ្ង្រទ២ី៤ខ្រមនីា
ឆ្នាំ២០២១ខណៈលោកគូស-
បញ្ជាក់ថាកម្ពជុាបានទទួលជោគ-
ជយ័យា៉ាងខ្លាងំក្នងុការងរកមា្ចាត់
ជំងឺរប្រងដ្រលធ្វើឱ្រយអត្រសា្លាប់
ដោយជំងឺន្រះមានការធា្លាក់ចុះ
ប្រមាណ៦០ភាគរយ។
ទិវាពិភពលោកកមា្ចាត់រោគរប្រង

ថ្ង្រទី២៤ខ្រមីនាក្នងុឆ្នាំ២០២១ន្រះ
ត្រូវបានរដា្ឋាភិបាលលើកយក
ប្រធានបទ«នាឡិការោទិ៍ដល់ព្រល
យើងរួមគា្នារក្រសាកិច្ចសន្រយាប្ដ្រជា្ញា-
ចិត្តដើម្របីបញ្ចប់ជំងឺរប្រង»ក្នុង-
គោលបំណងបន្តជំរុញនិងយក-
ចតិ្តទកុដាក់បន្ថ្រមទៀតក្នងុការ-
លើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ប្រជា-
ជនឱ្រយកាន់ត្រទូលំទូលាយនិង

បំផុសការយល់ដឹងការយកចិត្ត-
ទុកដាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ
រប្រងជាមួយពិភពលោក។
លោកហុ៊នស្រនបានសង្កត់-

ធ្ងន់ក្នងុសារលខិតិថាការប្រយទុ្ធ
នឹងជំងឺរប្រងក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្មាន
ឆ្នាំកន្លងមកន្រះកម្ពជុាបានកា្លាយ-
ជាប្រទ្រសគំរូមួយសម្រប់ពិភព-
លោកចំពោះការងរកមា្ចាត់ជំងឺ-
រប្រងយា៉ាងសកម្មនិងប្រកបដោយ
ប្រសទិ្ធភាពខណៈដ្រលកាលពី
២០ឆ្នាមំនុប្រទ្រសកម្ពជុាបាន
ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទ្រសដ្រល
មានអត្រអ្នកកើតជំងឺរប្រងខ្ពស់-
ជាងគ្រក្នុងពិភពលោក។
លោកបន្តថាសមិទ្ធផលទំាងន្រះ

គឺបានមកដោយសារត្រការខិតខំ
ប្រងឹប្រងរបស់រដា្ឋាភិបាលក្នងុការ-
ពង្រីកស្រវាពិនិត្រយនិងព្រយាបាល
ជងំរឺប្រងតាមយទុ្ធសាស្ត្រដូតស៍
នៅគ្រប់មន្ទរីព្រទ្រយមណ្ឌលសុខ-
ភាពទូទាំងប្រទ្រស។បន្ថ្រមពី-
ន្រះលោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងក៏
បានធ្វើការស្រវជ្រវនិងការ-
ព្រយាបាលជំងឺរប្រងជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ដោយឥតគិតថ្ល្រដ្រលកិច្ចការ
ន្រះមានការរីកចម្រើនគួរឱ្រយកត់-
សមា្គាល់នងិជាហ្រតុធ្វើឱ្រយអត្រ
ឈឺនិងសា្លាប់ដោយជងំរឺប្រងក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពុជាយើងមានការ-
ធា្លាក់ចុះយា៉ាងខ្លាំងច្រើនជាង

ប្រទ្រសដទ្រ»។
តាមរយៈសារលិខិតដដ្រលបាន

ឱ្រយដឹងថាអត្រសា្លាប់ន្រជំងឺរប្រង
បានថយចុះពី៤២ករណីក្នុង-
ចណំោមប្រជាជន១០មុនឺនាក់
នៅឆ្នា២ំ០០០មកត្រមឹ១៧ករណី
ក្នងុចំណោមប្រជាជន១០មឺុននាក់
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ដ្រលមានការ
ធា្លាក់ចុះស្មើនឹង៦០ភាគរយ។
ចំណ្រកអត្រកើតមានជំងឺថ្មីបាន
ធា្លាក់ចុះពី៥៧៩ករណីក្នងុចំណោម
ប្រជាជន១០មុឺននាក់នៅឆ្នាំ
២០០០ចុះមកដល់២៨៧ករណី
ក្នុងចំណោមប្រជាជន១០មុឺន
នាកន់ៅឆ្នា២ំ០១៩ដ្រលស្មើនឹង
៥០ភាគរយ។
បើទោះជាទទួលបានលទ្ធផល

ប្របន្រះកល៏ោកហ៊នុស្រនមនិ
បានព្រញចិត្តចំពោះភាពជោគ-
ជ័យន្រះនោះទ្រដោយលោក
នៅត្រទទួលសា្គាល់ថាកម្ពជុាមាន
អត្រឈឺ និងសា្លាប់ដោយសារ
ជំងឺរប្រងខ្ពស់នៅឡើយបើប្រៀប-
ធៀបនឹងបណ្តាប្រទ្រសមួយចំនួន-
ទៀតនិងមានមនុស្រសច្រើននៅ
ឡើយដ្រលនៅពំុទាន់ទទួលបាន
ស្រវាថ្រទាំនិងព្រយាបាល។
លោកជំរុញយា៉ាងដូច្ន្រះថា៖

«បញ្ហាន្រះតម្រវូឱ្រយយើងត្រវូបង្កើន-
ល្របឿនន្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រង
បពំ្រញកចិ្ចការបន្ថ្រមទៀតដើម្របី
កាត់បន្ថយឱ្រយបានកាន់ត្រច្រើន
ថ្រមទៀតនូវអត្រឈឺនិងសា្លាប់
ដោយសារជំងឺរប្រងស្របតាម
គោលដៅអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចិរ-
ភាពន្រកម្ពជុានិងពិភពលោក»។
តាមការបា៉ាន់សា្មាននៅក្នងុពិភព-

លោកក្នងុមួយឆ្នាំៗ មានប្រជាជន
ប្រមាណ១០លាននាក់បាន
កើតជំងឺរប្រងបុ៉ន្ត្រក្នងុនោះអ្នក-
ជំងឺប្រហ្រល៣លាននាក់ក្នុង
មួយឆ្នាំៗមិនបានទទួលស្រវា
ថ្រទាំនិងព្រយាបាលជំងឺន្រះនោះ
ឡើយខណៈជំងឺន្រះបានឆក់យក
អាយុជីវិតមនុស្រសក្នុងមួយឆ្នាំៗ
ប្រមាណ១លាន៤ស្រននាក់។
ន្រះបើតាមសារលិខិតរបស់លោក
ហ៊ុនស្រន។លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រី ក៏រំពឹងដ្ររថាយុទ្ធនាការ
ទិវារប្រងពិភពលោកឆ្នា២ំ០២១
ន្រះនឹងបន្តបំផុសឱ្រយមនុស្រសទំាង-
ឡាយនៅលើសកលលោកឱ្រយ
មានការយល់ដឹងបន្ថ្រមនិងធ្វើ
សកម្មភាពរមួគា្នាមានលក្ខណៈ-
សកម្មជាងមុនដើម្របីឱ្រយអ្នក-
សង្រស័យកើតជំងឺរប្រងគ្រប់គា្នា
ទទួលបាននូវការធ្វើរោគវនិចិ្ឆយ័
ទាន់ព្រលវ្រលានិងព្រយាបាល
ជាសះស្របើយឈានទៅរកថ្ង្រ
អនាគតដ្រលពិភពលោកគា្មាន
ជំងឺរប្រងនិងគា្មានអ្នកសា្លាប់
ដោយសារជំងឺរប្រង៕

កេសួងអប់រំ...

បណ្ណាល័យទំនើបដេលកេសួងអប់រំសហការគ្នាបង្កើតឡើងនៅតំបន់ដាច់សេយាល។ រូបថតក្រសួងអប់រំ

យើង ក៏ បាន ធ្វើ ការ- 
សេវ ជេវ  និ ង ធ្វើការ ពេយា -  
បា ល ជំងឺ  របេង ជូន បេជា - 
ពល រដ្ឋ ដោយ ឥតគិត ថ្លេ ...
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មន្ត្រ៖ីការផ្រសាយទូរទស្រសន៍តាមឌីជីថលផ្ដល់ភាពសម្របូរប្រប ត្រត្រវូដោះស្រយបញ្ហាខ្លះ
អោម  ប៊ុន ធឿន

 ភ្នំពេញៈ លោក  ផុស  សុវណ្ណ 
បៃតិភូ រាជ រដ្ឋាភិ បាល ទទួល បន្ទកុ  
អគ្គ នាយ ក ពត័ ៌មាន  នងិ សោត- 
ទសៃសន៍ បាន ឱៃយ ដឹង ថា កា រផ្លាស់- 
ប្តរូ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ទូ រទសៃសន៍  
ពី អាន់ ណា ឡូ ក ទៅ ឌីជី ថល  
នឹ ង ផ្តល់ ភាព សមៃបូរ បៃប នៃ បៃ- 
ព័ន្ធផៃសព្វ ផៃសាយ សមៃប់ ពលរដ្ឋ 
ទូ ទៅ ប៉ុន្តៃ ក៏មាន ផល ប៉ះពា ល់ 
មយួច ំននួ ដៃល តៃវូ ដោះ សៃយ 
ផង ដៃរ ។  

លោក  ផុស  សុវណ្ណ  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពីថ្ងៃ ២២  
មីនា ថា  បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ទូរ- 
ទ សៃសន៍ ដៃល កំពុង បៃើ បៃស់ 
សព្វថ្ងៃ ហៅ ថា  ទមៃង់ អាន់ ណា- 
ឡ ូក  ហើយ មា៉ាសុនី ផៃសាយ ដៃល 
បៃើ បៃស់ ជា ទមៃង់ នៃះ  ពិបាក 
ក្នុង ការ ពនៃយល់ ឱៃយ បាន ចៃបាស់ 
ពៃះ ជា លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស។ 
ប៉ុន្តៃ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ បៃព័ន្ធ នៃះ ទៅ 
ជា បៃពន័្ធ ឌជី ីថលនងឹ ផ្ដល ់ពត័-៌ 
មា ន កាន់តៃ សមៃបូ របៃប គៃប់ពៃល-  
វៃលា  គៃប ់ទ ីកន្លៃង លឿន រហស័  
ទាងំ របូ ភាព  នងិ សឡំៃង ចៃបាស ់ 
បៃកប ដោយ គុណ ភាព ។ 

លោក បាន បន្ត ថា៖ «ការ- 
ផៃសាយ ទូរ ទសៃសន៍ នៅ ជា ទមៃង់ 
អាន់ ណា ឡូ ក  មាន ន័យ ថា ១  
ប៉ុស្តិ៍ អាច ផៃសាយ បាន តៃ១ ក ម្ម- 

វិធី ទៃ ឧទា ហរ ណ៍ ថា ទ ទក  បុ៉ស្តិ៍ 
លៃខ ៧ អី៊ចឹង  មើល បានតៃ   
ទទ ក១  ក្នងុ ទហំ ំ១ទៃ  ប៉នុ្តៃ ពៃល 
ប្តូរ ទៅជា ឌីជីថល  ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៧ 
មយួ ហ្នងឹ  យើង អាច ផៃសាយ បាន 
៤ ទៅ៥ កម្មវិធី ទៅតាម ទំហំដៃល  
យើង ចង់ បាន។ឧបមា ថា យើង 
ចង ់ផៃសាយ ឱៃយ វា ចៃបាស ់ភ្ល ឺថា្លាអ៊ ីច ឹង 
ទៅ យើង យក កមៃតិ ណា តៃបើ 
យើង ចង់ ផៃសាយ គៃន់ តៃ ឱៃយ មើល 
ឃើញ ធម្មតាៗ យើង អាច កមៃតិ 
ណា មួយ ទៀត អ៊ីចឹ ង ទៅ»។  

យ៉ាង ណា ក្ដី លោក  ផុស 
សវុណ្ណ  បញ្ជាក ់ថា  ការ ផ្លាស ់ប្តរូ 

បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ទូរទ សៃសន៍ 
បៃប អាន ់ណា ឡ ូក  ទៅ ឌជីថីល 
មាន ផល ប៉ះពា ល់ មួយ ចំនួន 
ដៃល តៃវូ សកិៃសា  និង ដោះ សៃយ 
ទី១ គឺ បញ្ហា ការ បៃើ បៃស់ ទូរ- 
ទសៃសនរ៍ បស ់បៃជា ពលរដ្ឋ ទទូៅ  
ទ២ី ការ សាង សង ់សា្ថាន ីយ នងិ 
ទី៣  គឺបញ្ហា េ្រហ្វកង់ នៅ តាម 
តំបន់ ពៃំ ដៃន ។ 

លោក  សុវណ្ណ  បាន លើក 
ឡើង ថា ចំពោះ បញ្ហា ទី១ ការ- 
ប៉ះពា ល់ ដល់ ការបៃើ បៃស់ ទូរ- 
ទ សៃសន៍រ បស់ ពលរដ្ឋ ទូទៅ នៅ 
ពៃល ប្តូរ ទៅ ជា បៃព័ន្ធ ឌីជី ថល  

ដោយ សារ តៃ ទូរទ សៃសន៍ ដៃល 
ពលរដ្ឋ បៃើ បៃស់ សព្វ ថ្ងៃ មាន 
បៃព័ន្ធ ទទួល ដើរ ដោយ បៃព័ន្ធ- 
អាន់ ណា ឡូ ក ហៃតុ នៃះ មន្តៃី- 
ជំនាញ ចំា បាច់ តៃវូ រក វិធី សមៃលួ 
ដល ់ការ បៃើ បៃស ់ឱៃយ បាន គៃប-់ 
បៃភៃទ ទូរ ទសៃសន៍ ។  

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖  «នៅ 
ពៃល ប្តរូ ទៅ ផៃសាយ ជា បៃព័ន្ធ ឌីជី- 
ថល  យើង កំពុង គិត ថា  តៃូវ ឱៃយ 
គាត់ បោះ ទូរទ សៃសន៍ ចាស់ ហ្នឹង 
ចោល  ហើយ ទញិ ថ្ម ីដក ់ចលូ ឬ 
ក៏ យើង ដោះ សៃយ ថា អា ទូរ- 
ទ សៃសន៍ ចាស់ ហ្នឹង តៃូវ ថៃម ឧប- 

ក រណ ៍អ ីដើមៃប ីឱៃយ គាត ់អាច មើល 
បាន»។ 

បញ្ហា មួយ ទៀត គឺ ការ សាង- 
សង់ សា្ថានីយ ទូរទសៃសន៍   ដៃល 
បញ្ហា នៃះ  តៃវូ ពិនិតៃយ ទៅលើ កា រ- 
បៃើបៃ ស ់េ្រ ហ្វកងត់ាមស្តង ់ដ 
សមសៃប តាម សា្ថានភា ពបៃទៃស  
កម្ពុជា។«ការ បង្កើត សា្ថានី យ 
ហ្នឹង ចង់ និយយ ថា ការបៃើ-
បៃ ស់   េ្រហ្វកង់  អា យ ធី យូ គៃ 
កំណត់ មក មាន ចៃើន ម៉ូ ដៃល  
យើង តៃវូ សិកៃសា មើល ការ ប៉ះពា ល់  
ខ្លាំង ឬ ខៃសាយ យ៉ាង ណា ទៅ 
តាម សា្ថាន ភាព បៃទៃស យើង ។

ចំណុច ចុង កៃយ  ដៃល តៃូវ 
គិត គូរ នៅពៃល ប្តូរ ទៅជា ឌីជី- 
ថ លគឺ តៃវូ សិកៃសា ឡើង វិញ ពី បញ្ហា 
េ្រហ្វកង់ ដៃល កម្ពុជា ធ្លាប់ បៃើ- 
បៃស់ នៅ តាម បណា្តា ពៃដំៃន ក្នងុ 
ពៃល កន្លង មក ជាមួយ បណា្តា 
បៃទៃស ជិ តខង។ លោក ថា៖ 
«នៅ តំបន់ កណា្តាល មិន អី ទៃ 
ប៉នុ្តៃ អ្នក នៅ ខងៗ ដចូ ជា  កោះ- 
កុង  ប៉ៃលិន  បនា្ទាយ មាន ជ័យ  
ឬ បាវិត  សា្វាយ រៀង តើ យើង បៃើ- 
ម៉ៃច?ពៃះ បើ បៃើ មិន សៃួល  
វា ប៉ះ ពាល ់ជា មយួ គៃ គៃ ក ៏មើល 
មិន ឃើញ  យើង ក៏ មើលមិ ន 
ឃើញ  ដំឡើង សា្ថានី យ អស់ 
លយុ ទទៃ  អចីងឹ យើង តៃវូ ចរចា 
គា្នាពី ការ បៃើបៃ ស់  េ្រហ្វកង់ កុំ 
ឱៃយ ជាន់ គា្នា» ។  

លោក ផុស  សុវណ្ណ  ឱៃយដឹង 
ដៃរ ថា តាម គមៃង  កៃសួង 
គៃង ធ្វើឱៃយ  បាន រួ ចរាល់ ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ៣ ឆ្នា ំ ដោយ គតិ ចាបព់ ីឆ្នា ំ
២០២០  ប៉ុន្តៃ រហូតម  កទល់  
ពៃ ល នៃះ មិ ន ទាន់ មាន  សកម្ម- 
ភាព ណា មួយ តៃូវ បាន អនុវ ត្ត 
នោះទៃ  ពោល គឺកំ ពុង  ស្ថិតក្នុ ង  
គមៃ ង នៅ ឡើយ   ដោយ សារ 
បញ្ហា កូវី ដ១៩ ។   

លោក ថា៖  «គមៃង ផ្លាស ់ប្តរូ 
បៃព័ន្ធ ទូរទសៃសន៍ ពី អាន់ ណា - 
ឡូ កទៅជា បៃព័ន្ធ ឌីជីថល នៃះ 
យើង គៃងធ្វើ ឱៃយ រួច រាល់ នៅ  
ឆ្នាំ ២០២៣ ខង មខុ នៃះ ។តាម 
គមៃង  តៃូវ ចំណា យ ថវិកា ជិត 
៣ ០០លា ន ដុលា្លា រ បុ៉ ន្តៃដណំាក-់ 
កាល ដំបូង យើង គៃង គិត តៃ 
ថា្នាល មួយ សិន ទៃដៃ ល គៃង 
ចំណាយ ថវិកា បៃមាណ ជិ ត 
១០០ លាន ដុលា្លារ  នៅ គោល- 
ដៅ ២ ៨ទីតាំង ទូទាំ ង រាជ ធនី - 
ខៃត្ត»  ។

ក៏ ប៉ុន្តៃ កា រផ្លាស់ប្តូរ នៃះ មិន 
មៃន មានន័ យថា  ទូ រទ សៃសន៍អាន់- 
ណា ឡូ ក ទាំងអស់   តៃូវ បិទ 
ភា្លា មៗ នោះទៃ គ ឺ បន្ត ដណំើរ ការ 
ទន្ទមឹ ជា មយួ ទរូទ សៃសន ៍ឌ ីជថី ល 
ទៅតាម កមៃិតណា មួយ ផៃសៃង 
ទៀត។នៃះ បើតាម ការ ផៃសាយ 
របស់ កៃសួង ព័ត៌មាន កាលពី 
ថ្ងៃទី២ ២មី នា ៕ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ទៃស ចរណ ៍សមៃច 
ផ្ដល ់រយៈពៃល អនគុៃះ លើក លៃង ការ- 
ពិន័យ អន្តរការណ៍ ជា បៃក់ ចំពោះ ការ-
ស្នើសុំ អាជា្ញា ប័ណ្ណ  ទៃស ចរណ៍ ដៃល 
មាន  ភាពយឺត យ៉ាវ និង មិន ទាន់ បាន 
ស្នើសំុ អាជា្ញា ប័ណ្ណ នៃះ រហូតដល់ ដំណា ច់  
ឆ្នា ំ២០២១  ខណៈ អាជវីកម្ម ទៃសច រណ ៍
៣០ភាគរយ ទូទាំង បៃទៃសបាន ដក់ - 
លិខិត មក កៃសួង ជាផ្លូវ ការ ពីការ បិទ ឬ 
ផ្អាក  ដំណើរ ការ អាជីវ កម្ម របស់ ខ្លួន។

សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹង រប ស់ កៃសួង ទៃស - 
ចរណឱ៍ៃយដងឹ   ថា ដោយ សារ សា្ថានភាព វបិត្ត ិ
ជងំ ឺក ូវដី១៩  នៅ ពុទំាន ់បានបញ្ចប ់នងិ 
ដើមៃបី ចូលរួម សមៃួល ដល់ ការបៃកប- 
អាជី  វ កម្ម សៃវាកម្ម ទៃសចរណ៍ ផង នោះ  
គៃប ់អាជវីកម្ម ទៃសចរណ ៍ទាងំអស ់នៅ 
ក្នុង បៃទៃស ដៃល មិន ទាន់បាន បន្ត ឬ 
ស្នើសំុ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ទៃស ចរណ៍នឹង តៃវូ បា ន 
លើក លៃង ការពិន័យ អន្តរការណ៍ ដៃល 
គិត ជា បៃក ចំនួន ២លាន រៀល។

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ ដដៃល  បញ្ជាកថ់ា ៖  
«មា្ចាស់ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ទៃសចរណ៍ឬ បៃតិ - 
បត្តិ ករ ទៃសចរណ៍ ដៃល ពុំទាន់ មាន 

អាជា្ញា ប័ណ្ណ ទៃសចរណ៍ ឬ អាជា្ញា ប័ណ្ណ 
ទៃសចរណ៍ ហួស សុពលភាព តៃូវ រួស - 
រាន់ មក ដក់ ពាកៃយ ស្នើសុំ ថ្មីឬ បន្ត អាជា្ញា - 
បណ័្ណ ទៃសចរណ ៍នៅ កៃសងួ ទៃស ចរណ ៍
ឬ រដ្ឋបាល ថា្នាក់ កៃម ជាតិ»។

លោកឈុន មករា បៃធន នាយក ដ្ឋា ន 
គៃប់គៃង ទីភា្នាក់ងារ ដឹកជញ្ជនូ និង មគ្គ ុទៃ ស ក៍ 
ទៃស ចរណ ៍នៃ កៃសងួ ទៃសច រណ៍ បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា ការ ពនៃយារ 
ពៃល ពិន័យ ជា អន្តរការណ៍ នៃះ គឺមាន 
គោលបំណង ជួយ ដល់ អាជីវ កម្ម  ក្នងុ វិស័ យ  
ទៃសចរណ៍ ទំាងនោះ ឱៃយអាចបន្ត ដំណើ រ- 
ការទៅមុខបាន បនា្ទាប់ពីមាន អាជីវកម្ម 
ជា   ចៃើនបាន ផ្អាក សកម្ម ភាព ក្នុងអំឡ ុង-  
ពៃលនៃះ។ លោក បញ្ជាក់ថា៖ «ការលើក- 
លៃង ការពិន័យ អន្តរការណ៍ ជា បៃក់  
ចពំោះ ការស្នើសុ ំអាជា្ញា បណ័្ណ ទៃសចរណ ៍
នៃះយើង ផ្តោត ទៅលើ សៃវាកម្ម សា្នាក់ នៅ 
សៃវាកម្ម ម្ហបូអាហារ សៃវាកម្ម ទីភា្នាក់ងារ- 
ទៃសចរណ៍ សៃវាកម្ម រមណី យដ្ឋា ន ទៃសច- 
រណ៍ សៃវា កីឡា ទៃស ចរណ៍ និង សៃវា- 
កម្មម គ្គុ ទៃស ក៍ទៃស ចរណ៍ ជាដើម»។

បើ តាម លោក ឈុន មករា បច្ចុបៃបន្ន 
កៃសួងទៃសចរណ៍ បានទទួល ការ ស្នើ សំុ  
បិទ និង ផ្អាក អាជីវកម្ម ជា ផ្លូវការ ពី មា្ចាស់ 

អាជីវ កម្ម  ក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍ នៃះ 
មាន បៃមា ណ៣០ភាគរយ ខណៈ ចនំនួ 
ផ្អាក និង បិទ បណ្តាះអាសន្ន នូវ អាជីវ ក ម្ម 
ជាក ់ស្តៃង អាចមាន ចៃើនជាង នៃះ ប៉នុ្តៃ 
មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ទំាងនោះមិនបាន ស្នើ មក  
កៃសួង ដើមៃបី បិទឬ ផ្អាក ជា ផ្លវូការ នោះទៃ ។

លោកសៃី ឆយ សុីវ លីន បៃធន 
សមាគម ទីភា្នាក់ងារ ទៃសចរណ៍ កម្ពុជា 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍   ពីមៃសិល មិញ ថា 
ការលើកលៃង ការពនិយ័ អន្តរការណ៍ ជា 
បៃក់  ចំពោះ ការស្នើសំុ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ទៃស - 
ចរណ៍ គឺជា ការជួយ ដល់ អាជីវកម្ម ក្នុង 
វិស័យ ទៃសចរណ៍ដៃល អាច បន្ត និរន្តរ - 
ភាព របសខ់្លនួ ក្នងុ ពៃលនៃះ។ លោកសៃ ី
បន្តថា សា្ថានភាព ជាកស់្តៃងនៃ វ ិប ត្ត កិ ូវដី 
១៩ បាន បន្ត អូស បនា្លាយ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
ដំណើរការ ក្នងុ វិស័យនៃះ ស្ទើរតៃ ដំ កៃបា ល  
ចុះ ទាងំ សៃងុ  ហើយ ការជយួ ជៃម ជៃង 
និង លើក លៃង នូវ លក្ខខណ្ឌ មួយចំនួន  
ព ីសណំាក ់រដ្ឋាភបិាលក្នងុ ពៃលនៃះគ ឺជា  
ផ្នៃក មួយ ដ៏ សំខន់ សមៃប់ ពួកគៃ។

លោកសៃ ី បញ្ជាក ់ថា៖«ការលើកលៃង 
នៃះ ក៏ ជួយ ឱៃយ ពួកគាត់ កាត់ បន្ថយ ការ - 
ចណំាយ   ពៃះ មនិ មាន ចណូំល ជាង ១ 
ឆ្នា ំហើយ។ ដចូ្នៃះ បើ រដ្ឋ ឱៃយគាតច់ណំាយ 

ទៅលើ ហ្នឹង ទៀត គឺ គាត់ នឹងមិន មាន 
លទ្ធភាព ក្នុងការ ចំណាយ ទៃ ពៃះថា 
អាជីវកម្ម ឬ កៃុមហ៊ុន ទៃសចរណ៍ ខ្លះ ក៏ 
គាត ់ជយួ ចញិ្ចមឹ អ្ន កជនំាញ ទៃសចរណ ៍
ដៃរ »។ បើ រដ្ឋ អាច សមៃល បន្ទកុ នានា 
បាន នោះ កៃមុ ហ៊នុ ឬ អាជវីកម្ម ទាងំនោះ 
អាចជយួ ចញិ្ច ឹម អ្នកជនំាញ ទៃសចរណ ៍
បាន ខ្លះក្នងុ ការ បន្ត   ដង្ហើម តទៅ មុខទៀ ត  
បាន។ ពៃះ នៅពៃលណា ដៃល សា្ថាន - 
ការ ណ៍ បាន ធូ រសៃល យើង អាច នៅ 

មាន អ្នក  ជំនាញ មក បៃតិបត្ត ិក្នងុ វិស័យ 
ទៃស ចរ ណ៍  នៃះ បាន ភា្លាម។

ចាប់ពី ខៃមករា  ដល់ ខៃមីនា ឆ្នា២ំ០ ២ ០ 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ អន្តរជាតិ  ចូល កម្ពុ ជាមាន 
១,១៦លាន នាក់ បើ បៃៀប ធៀប នឹង រយ ៈ - 
ពៃល ដូចគា្នា កាលពី ឆ្នាំ២០១៩ មាន ការ- 
ថយចុះ ៣៨ភាគរយ ខណៈ ក្នងុ អំឡុង  
តៃមីាស ទី២ ឆ្នា ំ២០២០ចំនួ ន  ភ្ញៀវ ទៃស ចរ  
មានការ ធ្លាក ់ចុះ ខ្លាងំ ដល ់ទៅ ៩០ ភាគ- 
រយ ។ នៃះ បើតាម  កៃសួង ទៃស ចរណ៍ ៕

សកម្មភាពនេការផេសាយរបស់ទូរទសេសន៍ជាតិកម្ពជុា កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

ភ្ញៀវ ទេសចរ កំពុង ទទួល ទាន អាហា រ នៅ ភោជនីយដ្ឋាន ១ក្នងុ កេងុ សៀម រាប ។ រូប មិនា

ក្រសួង ទ្រស ចរណ៍ ផ្តល់ ការ អនុគ្រះ  លើក ល្រងការ ពិន័យ អន្តរការណ៍  ចំពោះការ ស្នើ សំុអាជ្ញាប័ណ្ណ ទ្រស ចរណ៍



តពីទំព័រ១...ជាង៧៥មឺ៉ននាក់។
លោកអ៉ិតសហំេងលើកឡើង

ក្នងុលិខិតដេលបានផ្ញើទៅលោក
វ៉ាន់ស៊ូអៀងបេធានGMACពី
ថ្ងេមេសិលមិញដោយស្នើសំ៉ឱេយមាន
ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះគេូពេទេយ
បេចាំរោងចកេចំនួន១រូបក្នុង១
រោងចកេដើមេបីចូលរួមយ៉ទ្ធនាការ
ចាក់វ៉ាក់សំាងការពារពីជំងឺកូវីដ-
១៩។លោកថ្លេងថា៖«ដើមេបីការ-
ពារស៉ខភាពជូនបងប្អូនកម្មករ
និយោជិត ក៏ដូចជាផលបេយោ-
ជន៍របស់រោងចកេពីការឆ្លងជងំឺ
កូវីដ១៩រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំ
យ៉ទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ដោយឥតគិតថ្លេ ដល់កម្មករនិ-
យោជិតតាមរោងចកេសហគេស
នាពេលឆាប់ៗដ៏ខ្លីខាងម៉ខនេះ»។
ដោយមូលហេត៉នេះហើយ

ទើបលោកអិ៉តសំហេងបានស្នើ
ឱេយខាងសមាគមរោងចកេកាត់ដេរ
នៅកម្ពុជាជួយសមេបសមេួល
ជាមួយនឹងមា្ចាស់ឬនាយករោង-
ចកេ រៀបចំបញ្ជីឈ្មោះគេូពេទេយ
បេចាំរោងចកេដើមេបីចូលរួមក្នុង
យ៉ទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ដេលតេវូបញ្ជនូមកកេសួងឱេយបាន-
ម៉នថ្ងេទី២៦ខេមីនាឆា្នា២ំ០២១។
លោកអ៉ិតសំហេងបានបញ្ជាក់

ថា៖«តេៀមរៀបចំឱេយមានបន្ទប់
ឬទីកន្លេងសមសេបសមេប់ការ-
ចាក់វ៉ាក់សំាងនិងធានាថាកម្មករ
និយោជិតច៉ះឈ្មោះក្នុងបញ្ជី
ស្មគ័េចតិ្តចាក់វ៉ាកសំ់ាងកូវដី១៩
តេវូបានអន៉ញ្ញាតឱេយមកចាក់វ៉ាក់-
សំាងតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់
និងតេៀមរៀបចំឱេយមានបន្ទប់ឬ
ទីកន្លេងសមសេបសមេប់កម្មករ
នយិោជតិសមេកនងិតាមដន

ស៉ខភាពរយៈពេល៣០នាទី
កេយពេលចាក់វ៉ាក់សំាងរួច»។
លោករដ្ឋមន្តេីក៏បានស្នើឱេយ-

មានការចាត់ចេងនូវរដ្ឋបាល
រោងចកេ១របូឬ១កេម៉សមេប់
សហការសមេបសមេលួក្នងុការ
ចាក់វ៉ាក់សាំងនិងណេនាំ រំឭក
ដល់កម្មករនិយោជិតដេលស្មគ័េ-
ចិត្តមកចាក់វ៉ាក់សំាងឱេយមកទទួល
ការចាក់វ៉ាក់សំាងទាំង២លើក
តាមកាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លេង-
កំណត់ជាកំហិត។ «មា្ចាស់ឬ
នាយករោងចកេតេវូអន៉ញ្ញាតឱេយ
កម្មករនិយោជិតឈប់សមេក
១ថ្ងេដោយមានបេក់ឈ្នលួកេយ
ចាក់វ៉ាក់សំាង១លើក»។
អគ្គលេខាធិការសមាគមរោង-

ចកេកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោក
ខេនលូបានបេប់ភ្នំពេញប៉៉ស្តិ៍
ពីមេសិលមិញថាសមាគមរបស់
លោកបានជូនព័ត៌មានទៅសមា-
ជកិរបស់សមាគមរចួរាល់ហើយ
បនា្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតពីកេ-
សួងការងារ។លោកបេប់ថា៖
«នេះគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ល្អ
របស់រដ្ឋាភិបាល។ វិស័យរបស់
យើងគឺពឹងផ្អេកខា្លាងំទៅលើកមា្លាំង
ពលកម្មហើយវសំខាន់ណាស់
ដេលយើងតេវូការការពារកម្មករ»។
លោកខេនលូក៏បានថ្លេងអំណរ-
គណ៉ដល់រាជរដ្ឋាភបិាលក្នងុការ
យកចិត្តទ៉កដក់ដល់កម្មករ
និយោជិតផងដេរ។
នៅក្នុងសារដេលសមាគម

រោងចកេកាត់ដេរផ្ញើសារទៅកាន់
សមាជិករបស់ខ្លួនបានសរសេរ
ថា៖«ដើមេបីចលូរមួចណំេកគំាទេ
ដល់រាជរដ្ឋាភបិាលក្នងុកចិ្ចការដ៏
សំខាន់នេះរោងចកេទាំងអស់

តេូវបានតមេូវឱេយចូលរួមដោយ
បញ្ជូនគិលាន៉បដ្ឋាក-គិលាន៉-
បដ្ឋាយិកាចំនួន១នាក់ដើមេបី
ចូលរួមក្នងុកេម៉ការងារចាក់វ៉ាក់-
សំាងដេលដឹកនំាដោយនាយក-
ដ្ឋានពេទេយការងារនេកេសួងការ-
ងារនិងបណ្តះុបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ»។
គលិាន៉បដ្ឋាក-គលិាន៉បដ្ឋាយកិា
ទំាងអស់នងឹតេវូទទលួបានការ-
បណ្តុះបណា្តាលបច្ចេកទេសចាក់
វ៉ាក់សំាងនេះជាម៉នដេលនឹង
បេពេឹត្តទៅនៅថ្ងេទី២៦ខេមីនា
ឆា្នា២ំ០២១។វគ្គបណ្តុះបណា្តាល
នេះនឹងរៀបចំឡើងតាមបេព័ន្ធ
អនឡាញហើយកេសងួការងារ
នឹងធ្វើការណេនាំពីនីតិវិធីនេ
ការចូលរួមនេះកេយពីទទួល-
បានបញ្ជីឈ្មោះគិលាន៉បដ្ឋាក-
គិលាន៉បដ្ឋាយិកានិងព័ត៌មាន
ទំនាក់ទំនង។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថាកម្មករ

និយោជិតសរ៉បទំាង៣វិស័យដេល
មានវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
សេបេកជើងនិងផលិតផលធ្វើ-
ដណំើរ(កាតាប)មានបេមាណ
ជាង៧៥ម៉នឺនាក។់តាមផេនការ
គឺរដ្ឋាភិបាលនឹងចាក់ជូនវិស័យ
កម្មន្តសាលផេសេងទៀតផងដេរ
ដោយមិនកមេតិតេមឹតេ៣វិស័យ

នេះទេ។
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៉៊នសេន

ធា្លាប់បានបេកាសឱេយមានការចាក់-
វ៉ាក់សំាងការពារកូវីដ១៩ទៅដល់
កម្មករនិយោជិតទាំងក្នុងបេព័ន្ធ
និងកេបេព័ន្ធ។
បេធានសហភាពចលនាកម្មករ

កម្ពុជាលោកបា៉ាវស៉ីណាថ្លេង
ពីមេសិលមិញថាខណៈនេះជាឱកាស
និងជាពេលវេលាដេលកម្មករ
និយោជិតទទួលបានវ៉ាក់សាំង
ដើមេបីការពារពីជំងឺកូវីដ១៩នេះ
ដោយសារមានកម្មករនៅរោង-
ចកេចំនួន២ហើយដេលបាន
ឆ្លងកូវីដធ្វើឲេយកម្មករផេសេងទៀត
មានការបារម្ភ។លោកថា៖«ខ្ញុំ
យល់ថានេះជាឱកាសនិងជាពេល
វេលាដ៏តេឹមតេូវដេលកម្មករតេូវ
បានអន៉ញ្ញាតចាក់វ៉ាក់សំាងនេះ។
ប៉៉ន្តេអ្វដីេលសំខាន់គឺការសមេច-
ចតិ្តរបស់ពកួគាត់ថាតើពកួគាត់
ស្មគ័េចិត្តចាក់ឬមិនចាក់ខ្ញុំមិនដឹង
ដេរតេខ្ញុំថាវជាឱកាសដេល
ពួកគាត់តេវូចូលរួម»។លោកបា៉ាវ
ស៉ណីាបន្ថេមថាដើមេបីសវ៉ត្ថភិាព
ទំាងអស់គា្នាគរួតេចលូរមួទទួល
វ៉ាក់សំាងទំាងអស់គា្នាប៉៉ន្តេបេសិន-
បើស៉ខភាពរបស់ពួកគាត់មិនទាន់
អណំោយផលទេគឺមនិបាច់បង្ខំ

ចិត្តក្នងុការទទួលយកវ៉ាក់សំាងទេ។
នៅថ្ងេទី២៦ខេមីនាឆា្នា២ំ០២១

កម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សំាង
សី៉ណូវ៉ាក់(Sinovac)ចំនួន១,៥
លានដូសពីសាធារណរដ្ឋបេជា-
មានិតចិន។
នៅថ្ងេមេសិលមិញស្តេជីនជាតិ

ខ្មេរអាយ៉៦២ឆា្នាំមា្នាក់បានសា្លាប់
ដោយសារជំងឺកូវដីដេលនេះជា
ករណីសា្លាប់លើកទី៥ដោយសារ
ជងំឺនេះដេលឆ្លងក្នងុពេតឹ្តិការណ៍
សហគមន៍២០ក៉ម្ភៈ ក្នុងរយៈ-
ពេលតេជាង១ខេប៉៉ណោ្ណោះ។
តាមរបាយការណ៍ពីមន្ទរីពេទេយ

មតិ្តភាពខ្មេរ-សូវៀតនៅថ្ងេទី២០
ខេមីនាឆា្នាំ២០២១ស្តេីរូបនេះ
មានអាការហត់ហើយបានចូល
សមេកពេទេយនៅមន្ទីរពេទេយមិត្ត-
ភាពខ្មេរ-សូវៀតបនា្ទាប់មកបាន
រកឃើញថាមានវិជ្ជមានវីរ៉សកូ-
វីដ១៩នៅពេកឹថ្ងេទី២១ខេមីនា 
ឆា្នា២ំ០២១។ស្តេីរបូនេះមានការ
រលាកសួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរ
ខា្លាងំនងិខេសោយសតួខា្លាងំដោយ
មានអាការហត់២-៣ថ្ងេម៉ន
ចលូមកមន្ទរីពេទេយនេះពេមទាងំ
មានជងំឺធាត់កមេតិ១ផងដេរ។
កេម៉គេពូេទេយកេពីផ្តល់ការពេយា-
បាលតាមបច្ចេកទេសក៏បាន
បេើបេស់មា៉ាសី៉នជំនួយការដក-
ដង្ហើមបន្ថេមនៅថ្ងេទី២១ខេមីនា
ឆា្នា២ំ០២១។តេសួតគាត់កាន់-
តេខេសោយទៅៗដេលជាអក៉សល
មិនអាចជួយសង្គេះបានហើយ
គាត់ក៏បានធ្វើមរណកាលនៅ
ថ្ងេទី២៣ខេមីនាឆា្នាំ២០២១
ទៅ។នេះបើតាមសេចក្តីបេកាស
របស់កេសួងស៉ខាភិបាល។
ទាក់ទងនឹងសពអ្នកជំងឺកូវីដ-

១៩លោកសេីឱវណ្ណឌីនអ្នកនំា-
ពាកេយកេសួងស៉ខាភិបាលបាន
បេប់យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងេមេសិលមញិថា

ការចាត់ចេងទ៉កដក់សពគឺមន្ទរី-
ពេទេយ សហការជាមួយអាជា្ញាធរ
ក្នុងការយកសពទៅបូជាតាម-
ចេបាប់ដេលមានជាធរមាន។
ជាមួយគា្នានេះដេរកេសួង

ស៉ខាភិបាលបានរកឃើញអ្នក-
ឆ្លងវីរ៉សកូវីដនៅថ្ងេមេសិលមិញ
ចំនួន៣៥នាក់ដេលក្នុងនោះ
អ្នកដេលមានការពាក់ព័ន្ធនឹង
ពេតឹ្តកិារណ៍សហគមន២៍០កម៉្ភៈ
មានចំនួន៣៣នាក់និង២នាក់
ជាអ្នកដណំើរមកពីកេបេទេស
ខណៈមានអ្នកជាសះសេបើយចំនួន
៣២នាក់។យោងតាមសេចក្តី-
បេកាសបានឱេយដឹងថាករណីឆ្លង
ក្នុងពេឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០
ក៉ម្ភៈនេះកើតមាននៅក្នុងខេត្ត
ពេះសហីន៉ចំនួន១៧នាក់រាជ-
ធានីភ្នំពេញចំនួន១៤នាក់និង
ខេត្តសៀមរាបចំនួន២នាក់។
គតិតេមឹពេកឹថ្ងេទ២ី៣ខេមនីា

ឆា្នា២ំ០២១កម្ពុជាមានអ្នកវិជ្ជមាន
វីរ៉សកូវីដ១៩សរ៉បចំនួន១៧៨៨
នាក់ក្នុងនោះអ្នកដេលបានឆ្លង
ក្នុងពេឹត្តិការណ៍សហគមន៍មាន
១២៦៦នាក់អ្នកដេលបានជា-
សះសេបើយ៩៩៩នាក់អ្នកកំពង៉
សមេកពេយាបាលនៅមន្ទីរពេទេយ
៧៨៣នាក់និងមានអ្នកសា្លាប់
ដោយសារកូវីដចំនួន៥នាក់។
ជាមយួគា្នានេះរាជរដ្ឋាភបិាល

បានសមេចផ្តល់ថវិកាចំនួន១-
៦០០លានរៀលបន្ថេមទៅដល់
ខេត្តចំនួន១១សមេប់ធ្វើការ-
ផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ពលករខ្មេរដេល
បានវលិតេឡប់មកពីបេទេសថេ
និងតេូវបានដក់ឱេយធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កនៅសេក៉កំណើតរបស់ពួក-
គេដេលមកដល់ពេលនេះមាន
ពលករចំនួន១១០១០នាក់
កពំង៉ធ្វើចតា្តាឡីសក័នៅក្នងុខេត្ត
ទាំងនេះ៕
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GMAC ត្រវូ បាន ...

គ្រពូ្រទ្រយ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង  ជូន ស្ត្រ ីម្នាក់ ក្នងុ ខណ្ឌ   ពោធិ៍ ស្រន ជ័យ ម្រសិលមិញ។ជីវ័ន

កម្ពជុា នឹង មាន ភ្លៀង លាយឡំខ្រយល់ កន្ត្រក់ និង ផ្គរ រន្ទះ ពី ថ្ង្រ ទី ២៤ ដល់ ថ្ង្រ ទី៣០មីនា  
ឃុ ត សុភ ចរិយា

ភ្នពំ្រញៈកេសងួធនធានទកឹ
និងឧត៉និយមកាលពីមេសិលមិញ
បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង
មួយថាចាប់ពីថ្ងេទី២៤ដល់
ថ្ងេទី៣០ខេមីនាឆា្នាំ២០២១
កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងលាយឡំ
ខេយល់កន្តេក់និងផ្គររន្ទះកើតឡើង
ក្នងុកមេតិពីតិចទៅចេើនពិសេស
ក្នងុតំបន់វលទំនាបកណា្តាល។
ការពេមានអំពីបាត៉ភូតធម្មជាតិ

ខាងលើនេះបានធ្វើឡើងបនា្ទាប់-
ពីកេម៉មន្តេីជំនាញផ្នេកអាកាស-
ធាត៉បានពិនិតេយអង្កេតអំពីការ-
វិវត្តនេទេន៉ងសមា្ពាធខ្ពស់បា៉ាសី៉ហ្វិក
និងជេលងសមា្ពាធទាបពីបេទេស
ឥណ្តូនេសី៉ដេលកំព៉ងមានឥទ្ធិ-
ពលគេបដណ្ដប់លើបណា្តាខេត្ត

មយួចនំនួនៅភាគឦសាននងិ
ភាគនិរតីនេបេទេសកម្ពុជា។
តាមរយៈការពិនិតេយអង្កេតនេះ

កេ៉មពេយាការីផ្នេកអាកាសធាត៉

បានពេយាករថាតំបន់វល-
ទំនាបកណា្តាលនិងតំបន់មាត់-
សម៉ទេនឹងមានភ្លៀងធា្លាក់ដោយ
អន្លើក្នុងកមេិតពីតិចទៅចេើន

ពេមទាងំមានខេយល់កន្តេក់នងិ
ផ្គររន្ទះកើតឡើងផងដេរ។
ចំណេកតំបន់ជួរភ្នំដងរេក

និងខ្ពង់រាបភាគឦសានមាន-
ភ្លៀងធា្លាក់តិចតួចប៉៉ណោ្ណោះ។
ទន្ទឹមជាមួយគា្នានេះកេសួង

ក៏បានអំពាវនាវដល់បេជាពល-
រដ្ឋដេលរស់នៅតាមទីទំនាប
ដច់សេយលនេតបំន់ខាងលើ
នេះសូមបង្កើនការបេង៉បេយ័ត្ន-
ខ្ពស់ចំពោះបាត៉ភូតភ្លៀងលាយ-
ឡំខេយល់កន្តេកន់ងិផ្គររន្ទះដេល
អាចនឹងបង្កគេះថា្នាក់ជាយថា-
ហេត៉។
យ៉ាងណាក៏ដោយអាកាស-

ធាត៉នៅក្នុងតំបន់មាត់សម៉ទេ
កាលពីថ្ងេអងា្គារមេសិលមិញ គឺផ្ទេ-
មេឃសេឡះល្អនិងមិនមាន
ខេយល់បក់បោកខា្លាំងគួរឱេយកត់-

សមា្គាល់នោះទេ។
លោកហេងស៉ភណ្ឌរិទ្ធបេធាន

មន្ទរីធនធានទកឹនងិឧតន៉យិម
ខេត្តពេះសីហន៉បានបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉ស៉្តិ៍ថាសា្ថានភាពអាកាសធាត៉
នៅក្នុងលម្ហសម៉ទេនាខេត្ត
ពេះសហីន៉មានសភាពស្ងប់ជា
ធម្មតា។លោកបានថ្លេងថា៖
«ទោះជាបេបណាក៏ដោយចាប់-
ពីថ្ងេពធ៉នេះរហតូដល់ថ្ងេអងា្គារ
សបា្ដាហ៍កេយទៅបេជានេសាទ
សម៉ទេនឹងមិនតេវូបានអន៉ញ្ញាត
ឱេយចេញទូកនេសាទនៅទីឆា្ងាយៗ 
ពីតំបន់ដេននេសាទសម៉ទេដេល
ស្ថិតនៅខេសេទឹកខាងកេក្នុង
លម្ហសម៉ទេនោះទេពេះអាច
បេឈមចំពោះពេយុះភ្លៀងនិង
រលកសម៉ទេធំៗកើតឡើង
ជាយថាហេត៉»។

ជំ៉វិញករណីនេះបេជានេសាទ
ក្នងុភូមិកោះខេយងឃំ៉អូរជេសេ៉ក
ពេនប់លោកគឹមឈ៉នបាន
បេប់ភ្នំពេញប៉៉ស្តិ៍ថានៅពេល
មានអាកាសធាត៉អួអាប់ខា្លាំង
បេជានេសាទ មិនចេញទូក
នោះទេ។ប៉៉ន្តេបេសិនបើផ្ទេមេឃ
សេឡះហើយមានភ្លៀងធា្លាក់
តចិតចួនោះអ្នកភមូិរបស់គាត់
នៅតេចេញទូកនេសាទតាម
ធម្មតាដោយគា្មោនក្ដីបារម្ភខា្លាច
នោះឡើយ។លោកថ្លេងថា៖
«តាមធម្មតានៅពេលផ្ទេមេឃ
សេឡះបេបនេះទោះមានភ្លៀង
ធា្លាក់តិចតួចក្ដីវមិនបង្កគេះ-
ថា្នាក់នោះទេគឺគេនត់េមនិអាច
ចាប់តេីបានចេើនប៉៉ណោ្ណោះ
ពេះតេីវអាចហេលទៅក្នុង
ដេនទឹកជេ»៕

ម្រឃ រក កលភ្លៀង នៅ ភ្នពំ្រញ កាលពីខ្រកក្កដា ឆ្នា ំ  ២០២០។ រូបថតមិនា
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ក្រសួងសុខាភិបាល...
តពីទំ ព័រ ១...គម្លាត សុវត្ថិ - 

ភាព   ជា សមត្ថ កចិ្ច របស ់កៃសងួ 
សុខា ភិ បាល » ។ 

 ទោះ យ៉ាង ណា ក៏ដោ យ   លោក   
គឹម  សន្តិ ភាព  រដ្ឋ លៃខាធិ ការ 
កៃសួង យុត្តិធម៌  បាន ថ្លៃង ឱៃយ 
ដឹង ថា  បៃកាស នៃះ ជា ការ ជូន- 
ដណំងឹ ដល ់   អ្នក ពាក ់ពន័្ធ ឱៃយ បា ន 
តៃៀម ខ្លនួ ទកុ ជា មនុ  នងិ បង្កើន 
ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ចៀស វា ង 
រង ការ ផាក ពនិយ័  នងិ ទណ្ឌ កម្ម 
ដោយ មិន ដឹង ខ្លួន ។   

  លោក   ថ្លៃង ថា ៖   «  បៃកាស 
នៃះ ជា  (  ការ ) ណៃនា ំ ប៉នុ្តៃ មនិ- 
មៃន បាន ន័យ ថា ចាប់ ផ្តើម អនុ វត្ត 
ទៃ  ការ អនុវត្ត នឹង មន ការ ជូន- 
ដំណឹង ១ ទៀត ចៃញ ពី កៃសួ ង  
សខុា ភបិាល   ថា តើ ខៃត្ត ណា ខ្លះ  
សហ គមន៍ ណា ខ្លះ ផ្ទុះ ការឆ្លង- 
រាត តៃបាត ក ូវដី កមៃតិ សហ គមន ៍ 
អី៊ចឹង បើ ចៃញ សៃចក្ត ីជូន ដំ ណឹ ង 
លើក កៃយ ហើយ ( ឆប់  ៗនៃះ )   
មន នយ័ ថា  បៃសទិ្ធភាព នៃ ការ- 
អនុវត្ត ចៃបាប់  ចាប់ ផ្តើម តៃ ម្តង » ។  

 លោក   គមឹ   សន្ត ិភាព  បាន ឱៃយ 
ដងឹ នៅ លើ ទពំរ័ ហ្វៃ ស ប៊ ុក របស ់
លោក ថា ៖ « កាតព្វ កិច្ច ពាក់ - 
ម៉ាស  ់នងិ កាតព្វ កចិ្ច រកៃសា គម្លាត 
សុវត្ថិ ភាព ដូច មន ចៃង ក្នុង 

ជំពូក ទី ២  និង ជំពូក ទី ៣ នៃ 
បៃកាស នៃះ  តៃវូ អនុវត្ត ក្នងុ ភូមិ - 
សាស្តៃ ដៃល មន ការឆ្លង រាល- 
ដាល នៃ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ក្នងុ សហ- 
គមន៍   ដៃល តៃូវ កំណត់ តាម ការ- 
ជូន ដំណឹង រប ស់ កៃសួង សុខា- 
ភិ បាល   ហៃ តុ នៃះ សូម រង់ចាំ ការ- 
ជូន ដំណឹង របស់ កៃសួង សុខា- 
ភិ បាល អំពី ភូមិ សាស្តៃ ដៃល មន 
ការឆ្លង រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ក្នងុ សហ គ មន៍  ទើប កំណ ត់ 
បាន អពំ ីតបំន ់ណា ខ្លះ ដៃល តៃវូ 
ឱៃយ អនុវត្ត ជា កាតព្វ កិច្ច ចំពោះ 
ការពាក់ ម៉ាស់  និង ការរកៃសា គម្លា ត  
សុវត្ថិ ភាព » ។  

 បៃកាស បាន សមៃច តមៃូវ 
ឱៃយ បុគ្គល ដៃល ស្ថិត នៅ តាម 
ទសីា ធារ ណៈ ដៃល ម ន មនសុៃស 
ចៃើន   ឬ ទ ីកន្លៃង ដៃល មន ការ- 
ជួប ជុំ មនុសៃស ចាប់ ពី   ២ នាក់ 
ឡើង ទៅ  តៃូវ ពាក់ ម៉ាស់  ប៉ុន្តៃ 
តៃវូ បាន លើក លៃង ចពំោះ កមុរ 
អាយុ កៃម ៦ ឆ្នាំ  ដៃល មិន- 
មៃន ជា បគុ្គល ដៃល មន វជិ្ជ មន 
ក ូវដី ១៩ ។    បៃកាស នៃះ បាន ឱៃយ 
ដឹងថា បុគ្គល ដៃល មន កាតព្វ - 
កិច្ច ពាក់ ម៉ាស់  រួម មន   បុគ្គល 
ដៃល មន វជិ្ជមន ក ូវដី ១៩  ក្នងុ 
ពៃល ជួប ផា្ទាល់ ជា មួយ មន្តៃី 

សុខា ភិបាល   ឬ មន្តៃ ីមន សមត្ថ - 
កិច្ច ផៃសៃង ទៀត ។   

 -បុគ្គល ដៃល មន កាតព្វ កិច្ច 
ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក  លើក លៃង តៃ 
បុគ្គល នោះ ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅ 
ក្នងុ បន្ទប់   ដាច់ ដោយ ឡៃក តៃឯ ង   
និង មិន ជួប ផា្ទាល់ ជា មួយ អ្នក- 
ដទៃ ។   - អ្នក បើក បរ យន គៃប់ - 
បៃភៃទ ដៃល ជា មធៃយោ បាយ ធ្វើ - 
ដំ ណើរ រួម   ឬ មធៃយោ បាយ ដឹក- 
ជញ្ជនូ សមៃប់  បមៃើ ឱៃយ សាធារ ណ - 
ជន   អ្នក ដំណើរ តាម មធៃយោ - 
បាយ ធ្វើ ដំណើរ រួម   ឬ មធៃយោ - 
បាយ ដឹក ជញ្ជូន សមៃប់ បមៃើ 
ឱៃយ  សាធារ ណ ជន ។  

- អ្នក ផ្តល់ សៃវា ផា្ទាល់ ដល់ អតិ - 
ថិជន  រួម មន  បុគ្គលិក ជួរ មុខ 
នៅ តាម សហ គៃស  ឬ គៃះឹសា្ថា ន   
ឬទីតាំង អាជីវ កម្ម នានា     - មន្តៃី 
និង បុគ្គលិក សុខាភិ បាល។ 
-  អ្នក ផ្តល់ សៃវា ពៃយោបាល ដោយ 
ចលនា។  - បុគ្គល ដៃល បមៃើ - 
ការ នៅ ក្នុង ភោជនី យដា្ឋាន ឬ 
អាហារ ដា្ឋា ន។   - បុគ្គលិក ផ្ទះ- 
សំណាក់   ឬ សណា្ឋា គា រ។   - បុគ្គ - 
លិក ដៃល ផ្តល់ សៃវា ម៉ាសៃសា 
កោស ជប់  និង បុគ្គល ផៃសៃង - 
ទៀត  ដៃល ផ្តល់ សៃវា ផា្ទាល់ ជា - 
មួយ អតិថិ ជន   និង បុគ្គល ផៃសៃង- 
ទៀត ដៃល កំពុង ស្ថិត នៅ តាម 
ទសីាធា រ ណៈ ដៃល មន មនសុៃស 
ចៃើន   ឬ ទី កន្លៃង ដៃល មន ការ- 

ជួប ជុំ មនុសៃស ចាប់ពី   ២នាក់  
ឡើង ទៅ ។ 

 បៃកាស នៃះ លើក លៃង ផង- 
ដៃរ  ចំពោះ សិលៃបករ   និង សិលៃប - 
ការិនី ដៃល តៃូវ សម្តៃង ក្នុង 
កម្មវិធី សិលៃបៈ ដៃល តៃូវ បាន 
អនុញ្ញាត ដោយ អាជា្ញា ធរមន- 
សមត្ថ កិច្ច   ឬ បុគ្គល ដៃល តៃូវ 
បញ្ចៃញ មតិ ក្នុង កម្ម វិធី ឬ កិច្ច - 
បៃជុំ ផ្លូវការ នានា  ដោយ លើក - 
ឡើង ថា   ការ ពាក់ ម៉ាស់ ជា ឧប- 
សគ្គ សមៃប់ ការ និ យយ បញ្ចៃញ 
សំឡៃង ។   - ករណី លើក លៃង   
សមៃប ់កឡីាករ   នងិ កឡីា ការនិ ី
ក្នងុ អឡំងុ ពៃល កពំងុ ហាត ់សម  
ឬ ពៃល កំពុង បៃកួត កីឡា  ក្នុង 
ពៃឹត្តិ ការណ៍ កីឡា ផ្លូវ ការ   ក្នុង 
កាលៈ ទៃសៈ ដៃល មន ការ- 
តមៃូវ ឱៃយ ដោះ ម៉ាស់ ជា ចាំ បាច់  
ដើមៃបី បង្ហាញ អត្ត សញ្ញាណ  
បុគ្គល   ឬ នៅ ពៃល បរិភោគ 
អាហារ   និង ភៃស ជ្ជៈ   ឬ នៅ 
ពៃល ថតរូប សមៃប់ បៃើបៃស់ 
ដើមៃប ីសម្គាល ់អត្ត សញ្ញាណ ក្នងុ 
ឯក សារ ផ្លូ វកា រ ។   

  - ចំពោះ ទីកន្លៃង ដៃល តមៃូវ 
ឱៃយ មន ការពា ក់ ម៉ាស់  និង  ទី - 
កន្លៃង ដៃល តមៃវូ ឱៃយម ន ការរកៃសា 
គម្លាត សុវត្ថិ ភាព រួ ម មន  រាល់ 
សហ គៃស ឬ គៃឹះ សា្ថាន ឯក ជន   
ឬ ម្ចាស់ អាជីវ កម្ម  រួម មន ជា អាទិ៍  
ភោជន ីយ ដា្ឋាន  អាហា រដា្ឋា ន  ផ្ទះ- 

សំណាក់ សណា្ឋា គារ   គ្លី និក   ឬ 
មន្ទីរ សមៃក ពៃយោបាល ជំងឺ   
ឱសថ សា្ថាន  ផៃសារ ទនំើប  ហាង- 
លក់ ទំនិញ  គៃឹះ សា្ថាន  ធនាគារ   
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ   រោង ចកៃ  សិ បៃប - 
កម្ម   ឬ ទកីន្លៃង ធ្វើការ  ឬ ទកីន្លៃង 
អាជីវ កម្ម ដទៃ ទៀត   តៃូវ តៃួត- 
ពនិតិៃយ  នងិ ណៃនាំ បគុ្គលកិ នងិ 
បុគ្គល គៃប់ រូប   ដៃល ចូល ទៅ ទី - 
កន្លៃង របស់ ខ្លួន ឱៃយ ធ្វើ ការ ពាក់ - 
ម៉ាស់   ហើយ មិន តៃូវ  អនុ ញ្ញាត 
ឱៃយ បុគ្គល ដៃល មិន ពាក់ ម៉ាស់ 
ចូល ទៅក្នុង ទីក ន្លៃង របស់ ខ្លួន 
ឡើយ   លើក លៃង តៃ ចំពោះ 
បុគ្គល ដៃល តៃូវបាន អនុញ្ញាត 
ឱៃយ រួច ផុតពី កាតព្វ កិច្ច ពាក់ ម៉ាស់ ។  

  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច   និង 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុ លោក  អនូ   ពន័្ធ មនុ ីរត័្ន  
នងិ រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ សខុាភ ិបាល  
លោក មម៉  ប៊នុ ហៃង  កាល ព ីថ្ងៃ 
ទី ១៩  ខៃ មីនា  ក៏ បាន ចៃញ បៃកា ស 
អន្តរ កៃសួង រួមគា្នា ផៃសៃង ទៀត   
ស្តីពី ការ ពិន័យ ជា បៃក់   ចំពោះ 
បុគ្គល  ឬ នីតិ បុគ្គល ដៃល បៃពៃ ឹត្ត 
អំពើ ល្មើ សនឹង វិធានការ សុខាភិ - 
បាល   ដោយ បាន កំណត់ បុគ្គល 
ដៃល មិន អនុវត្ត នូវ កាតព្វ កិច្ច 
ពាក់ ម៉ាស់ ដូច ដៃល មន ចៃង 
នៅ ក្នងុ អនុ កៃតឹៃយ តៃវូ ពិ ន័យ អន្តរ - 
ការណ៍ ជា បៃក់ ដោយ កៃសួង 
សុខាភិ បាល ចំនួន  ២ សៃ ន 
រៀល ទៅ ១ លាន រៀល ។   

   ចំណៃក អ្នក ទទួល ខុស តៃូវ 
ក្នុង ការ រៀបចំ ការ ជួប ជុំ មនុសៃស   
ឬ សកម្ម ភាព សង្គម ដទៃទៀ ត   
ដៃល មិន គោរព វិធាន ការ រកៃសា 
គម្លាត សុវត្ថ ិភាព សង្គម តៃវូ ផាក- 
ពិន័យ ពី ១ លាន រៀល  ទៅ   ៥ 
លាន រៀល ។   

 កៃ ពី នោះ  កៃសួង ក៏ ផាក- 
ពិន័យ ទៅ លើ ករណី ល្មើស 
ផៃសៃងៗ ទៀត ដៃល មន ចៃង ក្នងុ 
អន ុកៃតឹៃយ  ស្តពី ីវធិាន ការ ក្នងុ ការ- 
ទប ់សា្កាត់ ក ូវដី ១៩  ដចូ ជា  អំពើ 
គៃច វៃះ ពី ការ ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក  
រារាំង សមត្ថ កិច្ច ក្នុង ការ អនុវត្ត 
អ្នក ផ្តើម គំនិត   ដឹក នាំ   ណៃ នាំ  
ញុះ ញង់  ឬ បញ្ចុះ បញ្ចូល ពាក់ - 
ព័ន្ធ ការ ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក  ជា ដើម ។  

យោង តាម សៃចក្ដី  បៃ កាស- 
រួម របស់ កៃសួង ទាំង ២នៃះ 
បាន ឱៃយ ដឹង ផង ដៃរ ថា  បៃសិន- 
បើ បុគ្គល  ឬ នីតិ បុគ្គល ដៃល 
បៃពៃតឹ្ត អំពើ ល្មើស មិនបាន ដាក់ - 
ពាកៃយ ប្តឹង តវា៉ា   ឬ មិន បង់ បៃក់- 
ពនិយ័ អន្ត រការណ ៍ក្នងុ រយៈ ពៃល 
៣០ ថ្ងៃ  គតិ ចាប ់ពថី្ងៃ ដៃល បាន 
ទទួល បង្កាន់ ដៃ ពិន័យ  នោះ 
មន្តៃ ីសុខា ភិ បាល ដៃល មន នីតិ - 
សមៃប ទា ជា នគរ បាល យុត្តិ ធម៌   
តៃូវ កសាង សំណុំរឿង បញ្ជូន 
ទៅ សាលា ជ មៃះ ក្តី ដៃល មន 
សមត្ថ កិច្ច   ដើ មៃបី ចាត់ ការ តាម 
នីតិ វិធី ជា ធរ មន ៕ 
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

ប្រៃ � ន� ្រៃ ប់�្រៃ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្រៃ � ន �្រៃ ប់�្រៃ ង � រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុប្រៃ � ន ក្រៃ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស� ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន ស្រៃដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន ស្រៃដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

� រីនិពន�    ជីវិតកម្រៃ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវិត កម្រៃ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រៃ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រីនិពន�   �្រៃហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

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

អ្ន កបក�្រៃ  
 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រៃស�្រៃ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

ប្រៃ � ន�្ន ្រៃកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រៃករចន ទំព័រ

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

�្ន ្រៃករចន �្រៃ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រៃក  ផ្រៃ� យ ពា ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768

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

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

ប្រៃ � ន�្រៃក� យ� �្រៃតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រៃ � ន�្រៃក� យ� �្រៃត

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

ប្រៃ � ន�្ន ្រៃករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រៃ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រៃករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រៃ�
 �ុិល សោ ភា 

ន យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រៃ � នគណ�្រៃយ្រៃ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទ្រៃ�  និងរចន �្រៃហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

� រិយា ល័យ�្រៃត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រៃ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិយា ល័យសៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មន្ត្រីកំពុងរកមូលហ្រតុបណ្តាលឱ្រយសត្វស្លាបងាប់នៅតំបន់បឹងស្ន្រហ៍
ឃុ ត សុភ ចរិយា

ព្រៃ វ្រៃងៈ កៃុមមន្តៃី ជំនាញ នៃ 
មន្ទីរ បរិស្ថាន ខៃត្តពៃវៃង កំពុង 
ចុះ សៃវជៃវ  និង បៃមូល សំណា ក- 
សត្វ ស្លាប ពៃ ដៃល ងាប ់នៅក្នងុ 
តំបន់ អភិរកៃស សត្វ ស្លាប បឹង ស្នៃ ហ៍ 
ទួល ពាន់តា ឡី  ដើមៃបី យកទៅ 
ពិសោធ ស្វៃងរក ការពិតបនា្ទាប់ ពី 
មាន ការ  រាយការណ៍ ថា មាន សត្វ   - 
ស្លាប ជាចៃើន រយ កៃបាល  ក្នងុ តំប ន់ 
នោះបាន ងាប់ ជា បន្តបនា្ទា ប់  ។ 

លោក តចូ វ៉ា រដ្ឋា បៃធាន មន្ទរី 
បរិស្ថាន ខៃត្តពៃវៃង បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  នៅ ថ្ងៃ  ទី ២២ មីនា ថា  
តាម សៃចក្ដរីាយការណ៍ ពី បៃជា - 
ពលរដ្ឋ និង អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន 
ករណ ីសត្វ ស្លាប ពៃ ងាប ់នៅក្នងុ 
តំបន់ អភិរកៃស សត្វ ស្លាប បឹង ស្នៃ ហ៍ 
ទួល ពាន់តា ឡី បានកើត ឡើង  
ជិត  ១សបា្ដាហ៍ មក ហើ យ ដោ យ 
ខ្លះ តៃវូបាន បៃទះឃើញ ងាប ់នៅ 
តាម ដងពៃ កៃបៃរ មាត់ទឹក និង ខ្លះ 
ទៀត ងាប់ នៅតាម វលសៃ រប ស់ 
បៃជាកសកិរ ដៃល ស្ថតិ នៅជាប ់
តំបន់ អភិរកៃស នោះ។ 

លោក វ៉ា រដ្ឋា  បញ្ជាកថ់ា៖«ផ្អៃក 
តាម ការចុះពិនិតៃយ ភាព ជាក់ ស្ដៃ ង  
នៅក្នុង តំបន់ នោះ នា ពៃឹក ថ្ងៃទី 
២២ មីនា   កៃមុការងារ យើងសនិ្ន - 
ដ្ឋា ន ក្នងុ ជំហាន ដំបូង ថា ការ ស្លា ប់ 
របស់ សត្វ ទំាងនោះអាច បណា្ដា ល 
មកពី អាកាសធាតុ ក្ដា ខ្លាំងពៃក 
ឬ ដោយសរ វ័យ ចំណាស់ របស់ 
វឬអាច បណា្ដាលមកពី ការ បំពុ ល 
ដោយ មនុសៃស»។ លោក  បន្ថៃម 
ថា៖«ឥឡវូនៃះយើង បាន បៃម ូល 
យក សំណាក សត្វ ស្លាប ដៃល 

ងាប់ និងទឹក នៅក្នងុ វលសៃ ដៃ ល 
អ្នកភមូ ិអះអាងថា  វ បាន ចុះមក 
ផឹក ហើយ បៃកាច់ ងាប់ នោះយ ក 
ទៅ ពិសោធ ដើមៃបី ស្វៃងរក 
ការពតិ »។ ជាមយួគ្នានៃះ លោក 
បាន អំពាវនាវ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល រស់នៅ កៃបៃរ តំបន់ នោះសូម កំុ  
បៃមូល សត្វ ស្លាប ដៃល ងាប់  ទំាង -  
នោះ យកទៅ បរភិោគ ដៃល អាច 
នងឹ បៃឈម គៃះថា្នាកប់ៃសនិ បើ  
ពួកវ ងាប់ ដោយ ជំងឺ ឬការបំពុ ល  
ដោយ ថា្នាំ គីមី ពុល កសិកម្ម។

ក្នុង បៃតិបត្តិ ការចុះ សៃវជៃវ  
និង បៃមូល សំ ណា ក សត្វ ដៃល 
ងាប ់នៅក្នងុ តបំន ់នោះ កៃមុ មន្តៃ ី
បរិស្ថាន បៃជា  សហគមន៍ និង 
អាជា្ញាធរ មលូដ្ឋាន បាន រក ឃើញ 
សត្វ  ងាប់ ៨៥កៃបាលដៃល ភាគ - 
ចៃើន ជា សត្វ ចង្កៀលខៃយង។ 

លោក ពុទ្ធ បូ បៃធាន សហគ - 
ម ន ៍អភរិកៃស បងឹ ស្នៃហ ៍ទលួ ពានត់ា ឡ ី

បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍   ថា ដោយ 
គតិ ចាបត់ាងំព ីថ្ងៃទ១ី៧ ខៃមនីា 
ឆ្នា២ំ០២១មក បៃជាកសកិរ នៅ 
ក្នងុ សហគមន ៍របសល់ោក  បាន 
បៃមលូ សត្វ  ដៃល ងាប ់យមក ដតុ 
បំផ្លាញចោល អស់ ចំនួន ជាង 
៣០ ០កៃបាល មកហើយ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«នៅ ថ្ងៃ ដំបូង  
គឺ  បៃជា សហគមន៍ យើង បាន បៃទះ- 
ឃើញ ពួកវ ងាប់ នៅតាម ដងអូរ 
វលសៃមាត់បឹង  និង តាម ដង ពៃ  - 
របោះ។ ប៉នុ្តៃ មាន ចនំនួ មនិ ចៃើន 
នោះទៃ ប៉នុ្តៃ២ថ្ងៃ ចងុ កៃយនៃះ 
យើង បាន បៃទះឃើញ មាន ងាប ់
កាន់ តៃ ចៃើន ឡើង ដៃល គួរ ឱៃយ 
បារម្ភ»។ បើតាម លោក ពុទ្ធ បូ 
បៃជាកសិករ នៅក្នុង សហគមន៍ 
របស់លោកពុំមាន គៃួសរ ណា - 
មយួបៃើ ថា្នា ំគមី ីពលុ កសកិម្ម នៅ  
ដីសៃ ឬ ចមា្ការ របស់ខ្លួន ឡើយ 
បើទោះជា ដីសៃ នៅក្នងុ ភូមិ   សមៃបូរ 

ទៅដោយ បៃភៃទ ខៃយង សៀ ម 
ដៃល អាច កាត់ បំផ្លាញ ដំណាំ - 
សៃូវ ក៏ដោយ ពៃះ ពួកគត់ ជឿ - 
ជាក់ ទៅលើ បៃភៃទ សត្វ ចង្កៀល - 
ខៃយង ដៃលមាន តួនាទី ជា ភា្នាក់ - 
ងារ ការពារ សុវត្ថិភាព ដល់ ដំណាំ - 
សៃូវ របស់ ពួក គត់។ ប៉ុន្តៃ បៃជា - 
កសិករ នៅក្នុង ភូមិ ផៃសៃងទៀត 
ពកួគៃ អាច បៃើបៃស ់ថា្នា ំគមី ីពលុ 
កសិកម្ម សមៃប់ បំផ្លាញ សត្វ- 
ខៃយង សៀម ទាំងនោះ។

ជាមួយគ្នានៃះលោកកង ធឿ ន 
អាយុ ៥២ឆ្នាំ ជា បៃជា កសិករ 
នៅ ភមូ ិទលួ តា ឡ ីឃុ ំធា យ សៃកុ 
បាភ្នំ បាន សម្ដៃង ក្ដី ពៃួយបារម្ភ 
អំពី ការឆ្លង ជំងឺ ពីស ត្វ ដល់ មនុ សៃស  ។ 
លោក ថ្លៃងថា៖«បើ សត្វ ស្លាប ពៃ  
ទាងំនោះ ងាប ់ដោយ ថា្នា ំគមី ីពលុ 
កសកិម្ម ឬព ីអាកាសធាត ុវ ន ឹង 
មិន បង្ក គៃះថា្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ 
មនុ  សៃស ទៃ តៃបើ ពួកវ បាន ឆ្លង 

ជំងឺផ្ដាសយបកៃសី បៃភៃទ ថ្មី ពី 
តំបន់ ណាមួយ ហើយ ហើរ មក 
ងាប់ នៅក្នុង តំបន់ នៃះ នោះ វ 
នងឹ បង្ក ការឆ្លង រកី រាលដល ដល ់
មនុសៃស យើង ទៀត»។

បើតាម  លោក កង ធឿន សត្វ- 
ស្លាប ពៃ នៅក្នងុ តបំន ់នោះ បាន 
ស៊ា ំទៅ នឹង មនុសៃស វ មិន ផ្អើល ទៃ 
ពៃះ អ្នកភូមិ នៅក្នងុ តំបន់ នោះ 
គ្មាន នរណាមា្នាក់ ធ្វើ សកម្មភាព 
យាយី ដល់ ពួកវ ឡើយ ហើយ 
ពួកវ ក៏ មិន បំផ្លាញ ផលដំណាំ 
របស់ អ្នក ភូមិដៃរ។ កៃពី ការ ដំ- 
ដុះ ដំណាំ សៃូវ និងដំណាំ រួមផៃសំ 
បៃជាកសិករ នៅក្នុង តំបន់ នោះ 
បាន រកបៃក់ ចំណូល ប ន្ថៃ ម ទៀត  
តាមរយៈ ការនាំ ភ្ញៀវ ទសៃសនា សត្វ 
ស្លាប ពៃ ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស សត្វ 
ស្លាប បឹង ស្នៃហ៍ ទួល ពាន់តា ឡី នៃះ  
ផងដៃរពិសៃស នៅ ក្ន ុង រដូវវសៃសា។ 

តំបន់ អភិរកៃស សត្វ ស្លាប បឹង- 
ស្នៃហ៍ ទួល ពាន់តា ឡី មាន ទំហំ 
៨៣ ហកិ តា  ស្ថតិនៅ ភមូ ិបងឹ ស្នៃហ ៍
ឃុំ ធា យ  សៃុក បាភ្នំ  ខៃត្ត ពៃ-
វៃង។ តំបន់ នៃះ មាន សត្វស្លាប 
ជាចៃើ ន  បៃភៃទ រស់នៅ ដូចជា 
សត្វ កកុ ខ្វៃក ក្អៃកទកឹ ចង្កៀល-
ខៃយង ទុង  និង សត្វកៃសរ ផងដៃរ។ 

លោក កង ធឿនបាន  ឱៃយ ដងឹ ថា 
កាលពីមុន តំបន់  អភិរកៃស សត្វ  ស្លាប  
បឹង ស្នៃហ៍ នៃះ  មានការ ទាក់ ទាញ   
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ជាតិ និង អន្តរជាតិ ទៅ  
ទសៃសនា កមៃសា ន្ត  ជា  ហូរហៃ បុ៉ន្តៃ  
ចាប់ តំា ង ពី  ផ្ទុះ ការរីក រាលដល 
នៃ ជំងឺ  កូ វីដ ១៩ ឆ្លង ចូល   សហ- 
គមន៍ ២ ០  កុម្ភ: មក  ភ្ញៀវ ទៃស ចរ 
ក៏ បា  ន  អាក់ ខន ទៅ ទសៃសនា 
សត្វ ស្លាប ក្នងុ តំបន់ នោះដៃរ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

កពំតៈ អាជា្ញាធរបាន បញ្ជា ឱៃយ គៃឿងចកៃ 
បញៃឈប់ ការកាយ យក អាច ម៍ដី  នៅក្នុង 
អាង ទំនប់ទឹក អូ រចៃនៀងនៅក្នងុ ឃំុ កំព ង់ - 
តៃច ខងលិច សៃកុ កំពង់តៃចជា បណ្ដាះ  -  
អាសន្ន សិន បនា្ទាប់ពី មាន បៃជាពលរដ្ឋ 
ជាង១០ គៃសួរ បាន តវ៉ា ថា  ការកាយ ដី នៃះ 
បានធ្វើ ឱៃយប៉ះពាល់ ដីធ្លី របស់ ពួក គត់ 
ដៃល ធា្លាប់ អា សៃ័យ ផល។

កាលពី ថ្ងៃទី២១ មីនា មាន អៃ ស្កា វ៉ាទ័រ  
នងិ ឡាន ដកឹ ដ ីបៃមាណ ១០គៃឿង បាន 
ចុះ កាយ ដី ក្នងុ អាង ទំនប់ទឹក អូ រចៃនៀង ដៃ ល 
អាជា្ញាធរ  អះអាងថា ជា ការកាយ ដើមៃបី 
ស្តារ ទំនប់ដៃល បាន រីងស្ងតួ គ្មាន ទឹក បៃើ - 
បៃស់នៅ ក្នុងរដូវ បៃំង  និង មានទឹក ជន់- 
លិច ខ្លាំង នៅក្នុងរ ដូវ វសៃសា។  ពលរដ្ឋ មា្នាក់ 
ដៃល បាន ចលូរមួ ការតវ៉ា នៃះ លោក ម៉ៃន 
សភុាព អាយ៣ុ៧ឆ្នា ំរសន់ៅ ក្នងុភមូ២ិ ឃុ ំ
កំពង់តៃច  បៃប់ អ្នកកាសៃត ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល តវ៉ា ថា បៃជាពលរដ្ឋ ជាចៃើន គៃសួរ 

បានចៃញ មុខមក តវ៉ា រឿង គៃឿងចកៃ 
ជាចៃើន ចុះ កាយ ដី ក្នុង ទំនប់ទឹក ធ្វើ ឱៃយ 
ពល  រដ្ឋ មានការ ខឹងសមៃបា រឿង ពួកគត់ 
បាន បាតប់ង ់ដធី្ល ីដៃល ធា្លាប ់អាសៃយ័ ផល 
នៅក្នងុ  ទនំប ់នៃះ ។ អ្នកសៃកុ បាន ចោទ ថា 
ការ មក កាយ យក អាច មដ៍ី នៃះ គធឺ្វើឡើង 
ដើមៃបី យក ដី នៃះ ទៅ លក់ ដៃល បាន  ធ្វើ   លើដ ី
ពួកគត់ ឱៃយ កា្លាយជា រណ្ដា អស់។ «បៃជា - 
ពលរដ្ឋ មកពី ភូមិ ដើម ចារ និង ភូមិ អូ រចៃនៀ ង 
ក្នងុ ឃុ ំកពំងត់ៃច ខងលចិ មាន ដ ីនៅក្នងុ 
អាង ទំនប់ទឹក នៃះ ចំនួន២៥ហិកតា ហើ យ 
ដ ីទាងំនោះ ជា ដ ីបង្កបង្កើនផល សៃវូ។ សុំ 
ឱៃយ អាជា្ញាធរ កណំត ់ពៃ ំឱៃយ បាន ចៃបាស់ ពៃះ 
គៃឿ ងចកៃ ចុះមក កាយ ដី ហាក់ដូច អនា - 
ធិបតៃយៃយ »។

ចំណៃក លោក សន តៃី អាយុ ៥២ ឆ្នាំ 
ជា បៃជាពលរដ្ឋ   រស់នៅ ភូមិ ដើម ចារថ្លៃង ថា 
គៃឿងចកៃ ចុះមក កា យ  ដ ីក្នងុ អាង ទនំបទ់កឹ 
នៃះ  ដោយ ម្ដង កាយ ចណំ៊ាច នៃះ ម្ដង កាយ 
ចំណ៊ាច នោះធ្វើ ឱៃយ អ្នកភូមិ បាត់បង់ ដី សមៃ ប់ធ្វើ 
កសិកម្ម។  «ដី នៅក្នុង អាង ទំនប់ ទឹក នៃះ 

មិនមាន ប្លង់ កម្មសិទ្ធិ សៃបចៃបាប់ ទៃ តៃ 
ពួកគត់ កាន់  កាប់  តាំងពី ដូនតា មក»។ 

លោក ចៃ ន តាន់ មៃឃំុ កំពង់តៃច ខង - 
លចិ ថ្លៃង  ថា ដោយសរ តៃ កន្លងមក អាង- 
ទំនប់ ទឹកអ ូរចៃនៀង នៃះបាន រងីហើយ គ្មាន 
ទឹក បៃើបៃស់  នៅ រដូវបៃំង និង មាន  ការ- 
ជន់ លិច ខ្លាំង នៅ រដូវវសៃសា  ទើប  អាជា្ញាធរ 
សៃកុ និង មានការ ចូលរួម ពី រដ្ឋបាល ឃំុ ផង-  
នោះ បានអនុញ្ញាត ឱៃយ គៃឿងចកៃ ទាងំនៃះ 
ធ្វើការ ស្តារ។ ការស្តារ នៃះគឺមាន គោល - 
បំណងធ្វើ យា៉ាង ណាឱៃយ អាង ទំនប់ទឹក អូ រ- 
ចៃនៀង នៃះអាច រកៃសា ទឹកបាន ចៃើន សមៃ ប់ 
ផ្គត់ផ្គង់ ដល់ អ្នក សៃុក ។ លោក បញ្ជាក់  ថា ៖ 
«គណៈ សៃកុ នងិ ឃុ ំ ពភិាកៃសា ជាមយួ គ្នា ថា 
បើ យើង មិនបាន ស្តា  រទំនប់ ឡើង ទៃ នៅ  តៃ 
ទឹក ហ្នឹង បៃើ មិន គៃប់ អ៊ីចឹ ង ខៃវសៃសា លិច 
ទឹកខៃបៃំង អត់ ទឹក បៃើ ហើយ អ៊ីចឹ ង  
យើង កប៏ាន ពិភាកៃសាថា  ឥឡ ូវ បើ យើង ទុក 
ឱៃយ កៃសួងធន ធានទឹក ស្តារ នោះកៃសួង 
មិន មាន លុយ ស្តារ ទៃ។ យើង ក៏ សមៃច 
ឱៃយ ឯកជនយក អាច ម៍ ដី នៃះ ទៅ ចាក់ បំពៃ ញ 

ផ្ទះ អ្នកភូមិដើមៃបី បាន ក មៃហើយ យើង ដោះ - 
ដូរដើមៃបី បាន រណ្ដា ហ្នងឹយក ទឹក បៃើ វិញ » ។

ទោះ យា៉ាងណា លោកថា ដោយ សរ តៃ 
មាន បៃជា ពលរដ្ឋ តវ៉ា ជទំាស ់នងឹ ការស្តារ 
នៃះអាជា្ញាធរបាន ផ្អាកឱៃយ គៃឿងចកៃ បញៃឈ ប់  
ការកាយ រណ្ដា ដ ីជា បណ្ដាះ អាសន្ន សនិ 
ដើមៃបី រង់ចំា ការ សមៃច ដោះសៃយ ពី ថា្នាក់ - 
លើហើយ ពលរដ្ឋក៏បាន បញៃឈប់    ការតវ៉ា ។

លោក យន់ ផល្លី អ្នក សមៃប សមៃួល   
អង្គការសិទ្ធ ិមនុសៃស អាដ ហុក បៃចំាខៃត្ត កំ ព  ត 
និង កៃប បាន លើកឡើងថា វ គឺជា រឿង 
តៃមឹ តៃវូ បើ អាជា្ញាធរ ធ្វើការ ស្តារ ទនំប ់នៃះ 
ឱៃយបាន ជៃ ដើមៃបី ធានា រកៃសា ទឹក ទុក សមៃ ប់ 
បៃើបៃស់ គៃប់ រដូវ ដៃល ក្នងុនាម ជា បៃជា - 
ពលរដ្ឋ គួរ ណាស់ តៃ ចូលរួម មិនគួរណា 
មករា រំាង សកម្មភាព នៃ ការស្តា ទំនប់ នោះ - 
ទៃ។ « បៃជាពលរដ្ឋ គត់ អាសៃយ័ ផល នៅ 
លើដី រដ្ឋ ពៃលណា ដៃល រដ្ឋ តៃូវការ យើង 
តៃូវតៃ បៃគល់ សិទ្ធិ ឱៃយ  រដ្ឋ  អភិវឌៃឍ...  រដ្ឋ តៃូវ 
ការស្តា របឹងស្តារ បៃឡាយ យើង តៃូវ  ចូល - 
រួម ដោយ គ្មាន ការ ជំទាស់ »៕

ក្រៃមុ មន្ត្រៃ ីចុះ ប្រៃមូល សត្វ ស្លាប ដ្រៃល កំពុង ត្រៃ ងាប់ ជាបន្ត បន្ទាប់ នៅ បឹង ស្ន្រៃហ៍   ទួល ពាន់ តាឡី   ។ រូបថត កៃសួង ព័ត៌មាន 

អាជ្ញាធរបញ្រឈប់ការកាយយកអាចម៍ដីនៅអាងទំនប់អូរច្រនៀងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋតវ៉ា
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,700 16,680 16,720 16,680

2 GTI 4,060 4,000 4,140 4,000

3 PAS 13,260 13,100 13,280 13,100

4 PEPC 3,100 3,130 3,200 3,100

5 PPAP 12,940 13,100 13,100 12,780

6 PPSP 1,900 1,940 1,950 1,880

7 PWSA 6,380 6,340 6,400 6,300

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៣ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ រោង ចកេ ផលតិអគ្គ-ិ  
សនី ពី ពន្លឺ ពេះ អាទិតេយ អនុភាព 
៦០ មេហ្គាវ៉ាត់ នៅ ខេត្ត បាត់ដំ-
បង តេវូ បាន ដាក ់ឱេយ ដណំើរការ 
ហើយ កាល ព ីសបា្តាហ ៍មនុ ដេល 
នា ំឱេយ ថាមពល អគ្គសិន ីព ីសឡូា 
តភា្ជាប់ មក បណ្តាញ ជាតិ កើន 
ដល់ ៣២០ មេហ្គាវ៉ាត់ ។

សា្ថានីយ ផលិត  អគ្គិសនី ពី 
សូឡា នេះ ស្ថិត នៅ ឃុំ អន្លង់ រុន  
សេុក ថ្មគោល  ខេត្ត បាត់ដំបង   
វនិយិោគ ដោយកេមុ ហ៊នុ Risen 
Energy ដេល មាន មូល   ដា្ឋាន 
នៅ បេទេស ចិន ។

លោក  កេវ  រតនៈ អគ្គ នាយក 
អគ្គសិន ីកម្ពជុា (EDC) បានឱេយ 

ដងឹ ថា សា្ថានយី ផលតិ ថាម ពល  
សូឡា កមា្លាំង  ៦០ មេហ្គាវ៉ាត់ ថ្មី 
នេះ បាន ភា្ជាប ់ចលូ   បណ្តាញ ជាតិ  
តាម រយៈ   អនុសា្ថានីយ តង់ សេយុង 
ខ្ពស់  ២៣០ គីឡូវ៉ុល តាម ខេសេ 
បញ្ជូន តង់ សេយុង ខ្ពស់  ១១៥គី-
ឡវូ៉លុ  ដេល មាន បេវេងប េមាណ  
២០ គីឡូ ម៉េតេ។ នេះ ជា ផ្នេក 
មយួ នេ ផេនការ  ថាមពល សឡូា 
សរបុ  ៤៥០ មេហ្គាវ៉ាត ់ដេល តេវូ 
តភា្ជាប ់ទៅ ក្នងុ បណ្តាញ ជាត ិក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២២។

លោក ឱេយ ដងឹ ថា៖«នេះ គ ឺជាកា រ 
ប្តេជា្ញា ចតិ្ត របស ់រាជ រដា្ឋាភបិាល ក ៏
ដូច ជា អគ្គិសនី កម្ពុជា ក្នុង ការ 
បង្កើន លេបាយ ថាម ពល កកើត 
ឡើង វញិ ផលតិ ចេញ ព ីពន្ល ឺពេះ- 
អាទិតេយ ឱេយ មាន ភាគ រយ កាន់ តេ 

ចេើន យ៉ាង តចិ  ៤៥០ មេហ្គាវ៉ាត ់
នៅ មុន ដាច់ ឆ្នាំ ២០២២ ។  នេះ 
គ ឺជា ការ ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ឱេយ ឃើញ ថា 
ផេន ការ អនាគត របស ់យើង នងឹ 
ដាក់ ពងេយ ថាម ពល សា្អាត ឱេយ 
បាន កាន់ តេ ចេើនចូល ទៅ ក្នុង 
បេព័ន្ធ បណ្តាញ ជាតិ »។

លោក ឱេយ ដឹង ទៀត  ថា ថាម - 
ពល សូឡា  ៦០ មេហ្គាវ៉ាត់ នេះ 
នងឹ ផ្តល ់បេភព ផ្គតផ់្គង ់អគ្គ ិសន ី
បេកប ដោយ និរន្ត រភាព គុណ - 
ភាព កាន់ តេ បេសើរ ជាង មុន 
ពិសេស នៅ ក្នុង សេុកថ្ម គោល  
សេុក បវេល  និង ទីបេជុំ ជន នៅ 
ក្នុង ខេត្ត បាត់ ដំបង។

លោកថ្លេង   ថា៖ «ជា លក្ខណៈ 
សង្គម  រោង ចកេ នេះ នឹង ជួយ 
បង្កើត ការងារ រាប់ រយ កន្លេង ឱេយ 

បេជាពល រដ្ឋ ដើមេបី មាន លទ្ធភាព  
រក បេក់ ចំណូល បន្ថេម អំឡុង 
ពេល ការរាត តេបាត ជងំ ឺកវូដី ១៩  
ហើយ វ ក ៏នងឹ ជយួ ទេទេង ់សេដ្ឋ-
កិច្ច ឱេយ មាន ការ រីក ចមេើន បន្ត 
ទៀត  ពសិេស វសិយ័ ឧសេសាហ-
កម្ម ដេល នៅ ពេល អនាគត នឹង 
ចាបំាច ់តេវូ ការ លេបាយ ថាមពល 
សា្អាត ដើមេបី គាំទេ ដល់ ដំណើរ-  
ការ ផលិត កម្ម របស់ ខ្លួន »។

កេុម បេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា 
(CDC) បាន អនុម័ត ឱេយ កេុម-
ហ៊នុ Risen Energy វនិយិោគ 
សាង សង់ រោង ចកេ ថាម ពល 
សឡូា កមា្លាងំ ៦០ មេហ្គាវ៉ាត ់នៅ 
ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង  កេម ទុន-
វិនិយោគ  ៥០,៩ លាន ដុលា្លារ  
កាល ពី ខេឧសភា ឆ្នាំមុន។ 

លោក វិចទ័រ ហេសូនា អគ្គនា - 
យក នេ អគ្គនាយកដា្ឋាន ថាម- 
ពល  នេ កេសួង រ៉េ និង ថាមពល 
បេប ់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ កាល ចងុ ខេ ធ្ន ូ 
ថា កេុមហ៊ុន  Risen Energy 
តេវូ បាន រដា្ឋាភបិាល អនញុ្ញា តឱេយ 
វិនិយោគ លើគមេង ថាមពល 
សឡូា ៦០ មេហ្គាវ៉ាត ់នេះ  កាល 
ពី ខេ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុង 
សម័យ បេជុំ ពេញអង្គ នៅ ទីស្តី- 
ការ គណៈ រដ្ឋមន្តេី ។

លោក បន្ថេម ថា គមេង នេះ 
ស្ថិត កេម រូបភាព សាងសង់ 
កាន ់កាប ់បេតបិតិ្ត ការ ដេលមាន  
សមេបទាន ក្នុង រយៈពេល ២០  
ឆ្នាំ ជាមួយ  អគ្គិសនី កម្ពុជា។

លោក បញ្ជាកថ់ា៖« កេមុ ហ៊នុ 
នេះ ក៏បាន ចុះ កិច្ច ពេម ពេៀង 

ទិញ-លក់ រួចរាល់ ហើយ ជាមួយ  
អគ្គិសនី កម្ពុជា ក្នុង តម្លេ ៧,៦ 
សេន ដុលា្លារ ១  គីឡូវ៉ាត់ ម៉ាង 
ជាមួយ អគ្គិសនី កម្ពុជា » ។

បើ តាម លោក ហេសនូា កម្ពជុា 
មាន សមត្ថភាព គេបគ់េន ់ក្នងុ- 
ការ ផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី   ឆ្នាំ នេះ  ។ 
កម្ពុជា មាន សមត្ថភាព ផ្គត់ ផ្គង់ 
អគ្គិសនី បាន ៣ ០០០ មេហ្គា-
វ៉ាត់ នៅ រដូវវសេសា និង ២ ២០០  
មេហ្គា វ៉ាត់ នៅ រដូវបេំង ។

លោក បន្ថេមថា ៖ « យើង នឹង 
មិន មាន បញ្ហា កង្វះ ការ ផ្គត់ផ្គង់ 
ទេ ពេះ ការ ផ្គតផ់្គង ់របស ់យើង 
បាន លើស ផេនការ ហើយ  បើ 
មាន តមេវូការ លើស ព ីនេះ យើង 
នងឹ អាច នាចំលូ ព ីបេទេស ជតិ- 
ខាង បន្ថេម » ៕  LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ កេម ហ៊ុន តំបន់សេដ្ឋកិច្ច 
ពិសេស ភ្នំពេញ (PPSP) ដេល ចុះ 
បញ្ជ ី នៅ កេមុហ៊នុ ផេសា រ មលូ ប តេ កម្ពជុា 
(CSX) បាន ទិញ ភាគហ៊ុន  នៅ សល់ 
៤០  ភាគរយ មានតម្លេ  ១ ១៧២ ៥១៥ 
ដុលា្លារ ពី កេុម ហ៊ុន   Saha E&C Co., 
Ltd បនា្ទាបព់ ីកេុមហ៊ុន មយួ នេះ ទទលួ 
បាន  ការ យល់ ពេម ពី និយត ករ ផេសា រ 
មូល  បតេ កម្ពុជា កាលពី ថ្ងេទី ១៨  ខេ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

 យោងតាម សេចក្ដ ីជនូ ដណំងឹ ដេល 
ផ្ញើ ទៅ CSX កាលពី ថ្ងេទ ី២២ ខេមនីា 
កេុមហ៊ុន Phnom Penh SEZ Plc 
ជូនដណំងឹ ដល ់សាធារណជន ថា កេមុ- 
ហ៊ុន PPSP បាន ទិញយក ភាគហ៊ុន 
របស ់កេមុហ៊នុ Saha E&C Co.,Ltd 
ដេលជា កេុមហ៊ុន បុតេ សម្ព័ន្ធ របស់ 
កេុម ហ៊ុន PPSP កានក់ាប ់ ៦០ ភាគ- 
រយ និង ៤០ ភាគរយ ផេសេងទៀត កាន់- 
កាប ់ដោយ កេមុហ៊នុ LCH ស្ថតិ កេម 
ការអនញុ្ញាត ព ីនយិត ករ ផេសា រមលូ ប តេ 
កម្ពុជា កាលពី ថ្ងេ ទី  ១៨  ខេមីនា ។ 

« គោលបំណង នេ ការ កាន ់កាប ់ នេះ 

គឺ ដើមេបី កាន់  ភាគ ហ៊ុន  នៅសល់ ចំនួន  
៤០ ភាគ រយ ដេល មនិមេនជា កម្មសទិ្ធ ិ
របស់ កេុមហ៊ុន PPSP ។ Saha E & 
Co., Ltd គឺ ជា កេុមហ៊ុន ដេល ចូលរួម 
ជា  ចមេបង រាល់ ការងារ សាង សង់ និង 
សំណង់  វិស្វកម្ម ការ រច នា លទ្ធកម្ម 
ការ គេប ់គេង គមេង នងិ ការថេទា ំ» ។  
នេះ បើ  តាម សេចក្ដីជូនដំណឹង ។ 

 នាយក គេបគ់េង កេមុហ៊នុ PPSEZ 
លោក Hiroshi Uematsu  និយយ 
ថា SAHA E&C តេវូបាន បង្កើតឡើង 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧ ក្នងុ គោល បណំង ដើមេប ី 
ទទួលបាន គមេង ពី ខាងកេ តំបន់ 
សេដ្ឋកចិ្ច  ពសិេស ភ្នពំេញ  កដ៏ចូជា នៅ 
ក្នុង តំបន់ របស់ខ្លួន ។ 

 លោក ថ្លេងថា ៖« យើង បាន គិតថា 
យើង  អាច ពងេីក សេវ កម្ម  យើង នៅ 
កេ តបំន ់ដើមេប ីឆ្លើយតប  នងឹ តមេវូការ 
នេ វិស័យ ឧសេសាហកម្ម ។ តាមរយៈ 
ការធ្វើ ដូច្នេះ យើង អាច បង្កើន បេក់- 
ចំណូល ពី SAHA E&C»។ 

 លោក Jong Weon Ha អនុបេ-
ធាន  កេុមហ៊ុន ផេសា រមូល បតេ កម្ពុជា 
(CSX) បាន ឱេយ ដឹង ថា ការកាន់កាប់ 
ភាគហ៊នុ របស ់កេមុហ៊នុ Saha E&C 

ចង្អុល បងា្ហាញ ពី ការប្ដេជា្ញាចិត្ត ក្នុងការ- 
ពងេីក អាជីវកម្ម របស់  PPSP។

 លោក និយយថា ៖« ការទិញ ភាគ- 
ហ៊ុន កេុមហ៊ុន ដេល ទទួល បាន  បេក់ 
ចំណេញ នេះ គឺ ជា ព័ត៌មាន ដ៏ អសា្ចារេយ 
សមេប់ កេុម វិនិ យោគិន ដោយសារ 
កេមុហ៊នុ រពំងឹថា នងឹ ទទលួបាន បេក ់
ចណំេញ កាន់តេចេើន ហើយក ៏នងឹធ្វើ 
ឱេយ ភាគលាភ កាន់ តេ ចេើន   ផងដេរ  » ។ 

 លោក លើកឡើងថា ៖ « ក្នុង អំឡុង 
សបា្ដាហ៍ កន្លង មក សកម្ម ភាព ជួញដូរ 
កំពុង លេចធ្លា ដោយ  តម្លេ បាន កើន 
ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់ និង ជា ភាគហ៊ុន 
ដេល  បាន ជួញដូរ ចេើន បំផុតនៅ ក្នុង 
ចណំោម កេមុហ៊នុ ចុះបញ្ជ ីទាងំអស ់។ 
ជា មួយនឹង ព័ត៌មាន បេប នោះ យើង 
រំពឹងថា និនា្នា ការ   នេះ នឹង បន្ត » ។ 

 យោងតាម សេចក្ដបីេកាស ពត័ ម៌ាន 

ដោយសារ កេុម ហ៊ុន Saha E&C គឺ 
ជា កេមុហ៊នុ ទទលួបាន បេក ់ចណំេញ  
តាម រយៈ  ការទិញ ភាគហ៊ុន ដេល នៅ 
សល ់ ៤០ ភាគរយ មនិមេនជា កម្ម សទិ្ធ ិ
រ បស់ កេុមហ៊ុន PPSP ដូចនេះ កេុម-
ហ៊នុ នងឹ អភវិឌេឍ ឱេយ កានត់េ បេសើរឡើង 
ទាងំ នៅក្នងុ រយៈ ពេល ខ្ល ីនងិ រយៈពេល 
វេង។ ដូចដេល បាន មើលឃើញ ពី 
តារាង តុលេយ ការ ដេល បាន ពិនិតេយ ឡើង  
វិញ កាល ពី  ថ្ងេទី ៣០  ខេកញ្ញា  ឆ្នាំ មុន 
ដោយ សវន ករ ឯករាជេយ   គ ឺBaker Tilly 
ដំណើរ ការដេល តេូវ បង់ បេក់ និង 
ទទួល  យក ដោយ ភាគី ទាំង ២ គឺ មាន 
តម្លេពិត គណនី របស់ខ្លួន ១ ១៧២- 
៥១៥  ដុលា្លារ  សមេប់ ភាគ ហ៊ុន ៤០ 
ភាគរយ ដេល មិន ទាន់  ជា កម្មសិទ្ធិ ។ 

 សេចក្ដីបេកាស ព័ត៌មានបន្ត  ទៀត  
ថា  ៖ « ដចូ្នេះ ការទញិ តេវូ បង ់បេក ់  ជា ២ 
ដណំក ់ កាល  គ ឺនៅ ពេល ចុះ ហត្ថ លេខា  
លើ កចិ្ចពេម ពេៀង លក ់ភាគហ៊នុ ចនំនួ 
៥០០ ០០០ ដុលា្លារ កាល ពី  ថ្ងេ ទី ១៨   
ខេ  មីនា  ឆ្នាំ ២០២១ និង ការ ទូទាត់ 
ចុងកេយ  ៦៧២ ៥១៤,៨២ ដុលា្លារ 
ដេល  តេវូ បង ់នៅ មនុ ថ្ងេទ ី១៤   ខេ មេសា  
ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខ នេះ »៕ LA

ថាម ពល អគ្គសិនី ពី ពន្លព្ឺះអាទិត្យ នៅ ក្នងុ   បណ្តាញ ជាតិ កើន ដល់ ៣២០ ម្ហ្គាវ៉ាត់ 

PPSP ទិញ ភាគ ហុ៊ន ៤០ ភាគ រយ ពីកុ្មហុ៊ន  Saha E&C Co.,Ltd

តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេសភ្នពំេញ ដេល ស្ថតិ នៅ ផ្លវូ ជាតិ លេខ ៤។ រូបថត ហុង មិនា
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ក្រមុហុ៊នផ្តល់ស្រវា
5Gរងការប្តងឹទាមទារ
សំណងព្រះស្រវាអន់

ទីក្រុង ស្រអ៊ូលៈ  កៃុម អ្នក- 
បៃើបៃស ់បណ្តាញ  ទរូសព័្ទ  5G 
នៅ  បៃទៃស ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ  កពំងុ  
ជំរុញ  ការ  ដាក់ ពាកៃយ ប្តឹង   បៃឆំង   
កៃុមហ៊ុន ទូរគមនាគមន៍   ចំនួន  
៣ ជុំវិញ  គុណភាព នៃ សៃវា កម្ម។ 

ដោយការ ហៅ ខ្លួន ឯង ថា ជា  
« ជន រងគៃះ នៃ5G» កៃុម នៃះ  
មានបំណង ទាក់ ទាញ  បុគ្គល    
ឯកជន  ចនំនួ ១ លាន នាក ់  ដើមៃបី 
ចលូរមួ សកម្ម ភាពប្តងឹនៃះ   ដើមៃបី 
សៃ្វង រក  សណំង  ក្នងុចនំនួ ណ- 
មួយដៃល មិន តៃូវ បាន ដឹង 
 ភា្លាម ៗ   ។ ពាកៃយ បណ្តឹង នឹង តៃូវ 
ដាក់  តាម រយៈ កម្មវិធី   វិវាទ រួម  
ដៃល មាន  ឈ្មោះ ថា  «អ្នកខឹង  
(  Angry People)»។ 

 កៃុមអ្នក រៀប ចំតវា៉ា ប្តឹង នោះ 
បាន លើកឡើង ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង- 
ការណ៍៖ «ការ បង្កើត ឱៃយ មាន 
បៃព័ន្ធ 5Gនៅ ទូទាំង បៃទៃស តៃូវ   
បាន  ពនៃយារដៃល សខំាន ់ សមៃប ់ 
សៃវាកម្ម  5G មាន លៃបឿន លឿន 
នងិគណុភាព ខ្ពស ់នងិ ក្នងុ នយ័  
នៃះ យើង ឃើញ នវូ ការ ពៃងើយ- 
កន្តើយនៃ ការ អនវុត្ត ភារកចិ្ច  ក្នងុ 
កៃមុហ៊នុទរូគមនាគមន»៍ ដោយ   
យោងទៅ  កៃុមហ៊ុន   បៃតិបត្តិការ  
ទូរស័ព្ទ៣របស់ បៃទៃស នៃះ គឺ 
កៃមុហ៊នុ SK Telecom កៃមុហ៊នុ  
KT និង កៃុមហ៊ុន LG Uplus។ 

ពួកគៃ  បាន អះអាងថា រដា្ឋា-
ភិបាល ក៏ មាន ចំណៃក  សំខាន់ 
ដៃរ ក្នុង រឿង នៃះ ។ 

កៃុមអ្នក តវា៉ា បាន អះអាងថា 
អាជា្ញាធរ  បាន ដងឹ អពំ ីភាព បរាជយ័   
របស ់កៃមុហ៊នុ   ដើមៃប ីផ្តល ់សៃវា  
ដៃល សមគ្នា នងឹ  តម្លៃ  ដៃល ពកួគៃ 
គតិ ថ្លៃ ព ីអ្នក ដៃល បាន បៃើបៃស ់
បៃពន័្ធ  5G ប៉នុ្តៃ  រដា្ឋាភបិាល បាន  
អនញុ្ញាត  ឱៃយ ពកួគៃ ទមា្លាក ់ចោល  
នូវ ផៃនការ   ពងៃីក ។ 

នៅ ឆ្នាំ២០១៨ នៃះ  កៃសួង 
វិទៃយាសាស្តៃ  និង បច្ចៃក វិទៃយា 
ពត័ម៌ាន  ICT   បាន  ដាក ់ ដៃញ  ថ្លៃ    
បៃកង ់ ៣.៥GHz  នងិ ២៨GHz 
ដល ់កៃមុហ៊នុ ផ្តល ់សៃវា ទរូគម-
នាគមន ៍ទាងំ៣។  សៃវាកម្ម 5G  
ដៃល  បាន បើក ដំណើរការ ទាំង 
៣ដោយ បៃើ បៃកង ់៣.៥ GHz 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស ករូ៉ៃ កា្លាយ ជា 
ដំបូង លើ ពិភពលោក ដៃល ធ្វើ 
ពាណជិ្ជកម្ម សៃវាកម្ម 5Gដល ់អត-ិ
ថិជន ក្នុង ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ចំនួន  នៃ អ្នក ជាវ  បៃើបៃស់ 
បៃពន័្ធ  5Gបាន កើនដល ់ទៅ ១២ 
លាន   កាល ព ីខៃ មនុ   មាន  ១៧ ភាគ-
រយ នៃ គមៃង  ទូរស័ព្ទ ទាំងអស់ ៕ 
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ត ព ីទំព័រ ១...នៅ ក្នងុ អឡំងុ- 
ពៃល នៃ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ ។

កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច និង ហិរញ្ញ-
វត្ថុ និង ធនាគរជាតិ នៃ កម្ពុជា 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២២ ខៃមីនា  បាន 
ចៃញ សៃចក្ត ីបៃកាស រមួ គ្នា មយួ 
ដោយ  អំពាវ នាវ ឱៃយ កៃុមហ៊ុន 
អភវិឌៃឍ អចលនវត្ថ ុទាងំអស់ ធ្វើ 
ការ បន្ធូរ បន្ថយ ដល់ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ  ទញិ ផ្ទះនៅ តាម បរុ ីនងិ អគរ 
សហកម្ម សទិ្ធ(ិខនុ ដ)ូ នៅ ក្នងុ 
បរិបទ ការរីក រាលដាល  កូ វីដ-
១៩ រហតូ ដល ់ ដណំច ់ខៃ មនីា 
ឆ្នាំ ២០២២។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បាន 
សរសៃរ ថា « នៅក្នុង សា្ថានភាព 
បច្ចុបៃបន្ន នៃ ការរីក រាលដាល នៃ 
ជងំ ឺក ូវដី១៩ ដៃល បាន ប៉ះពាល ់ 
យ៉ាង ខា្លាំង ដល់ ជីវភាព របស់ 
បៃជាពល រដ្ឋ នងិ ដើមៃប ីជយួ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា សម្ពោធ ហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ជា អ្នក ទិញ 
អចលនវត្ថ ុនៅតាម បរុ ីនងិ អគរ  
សហកម្មសិទ្ធិ នានា ធនាគរ- 
ជាត ិនៃ កម្ពជុា នងិ កៃសងួ សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុអពំាវនាវ នងិ 
លើកទកឹចតិ្ត ដល ់កៃមុហ៊នុអភ-ិ

វឌៃឍ អចលនវត្ថ ុទាងំ អស ់ចលូ រមួ 
សមៃួល ដល់ បញ្ហា មួយ ចំនួន 
ដចូ  ជា  ការ ពនិតិៃយ លទ្ធភាព បន្ធរូ- 
បន្ថយ លក្ខ ខណ្ឌ បង់ រំលស់ ទៅ 
តាម សា្ថានភាព របស ់អតថិជិន, 
ការ លើកលៃង ការ ផាក ពិន័យ 
ចំពោះ អ្នក ទិញ បង់ បៃក់ យឺត-
យ៉ាវ នងិ មនិ តៃវូ មាន ការ ពនិយ័  
ចំពោះ ភាព យឺតយ៉ាវ  ជា ដើម ។

លោក ហ៊យុ វណ្ណា អគ្គលៃខា- 
ធិការ នៃ សមាគម អ្នក អភិវឌៃឍន៍ 
លនំៅឋាន កម្ពជុា ដៃលបានជបួ  
បៃជុ ំជា មយួ ថា្នាក ់ដកឹ នាំ កៃសងួ 
សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង 
ធនា គរ ជាត ិនៃ កម្ពជុា   តាមរយៈ 
បៃពន័្ធ អន ឡាញ កាល ព ីពៃកឹ ថ្ងៃ 
អង្គារ ទ ី២៣ ខៃ មនីា  បាន បៃប ់
ថា លិខិត នៃះ  គៃន់ តៃ ជា ការ- 
អំពាវនាវ របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល 
ចំពោះ វិស័យ ឯកជន ឱៃយ ជួយ 
សមៃួល ចំពោះ អតិថិជន ដៃល 
មាន បញ្ហា ហរិញ្ញវត្ថុ តៃ ប៉ណុ្ណាះ 
គឺ មិន បាន តមៃូវ ឱៃយ អនុវត្ត នោះ 
ទៃ ។ លោក អះអាង ថា៖ « ការ- 
ចលូ រមួ នៃះ គ ឺអាសៃយ័ ទៅ តាម 
ការ ស្ម័គៃចិត្ត របស់ កៃុមហ៊ុន 
នីមួយៗ តៃ ប៉ុណ្ណាះ»។

លោក បៃប់ ទៀត ថា ដោយ- 

សារ លិខិត នោះគៃន់ តៃ ជា ការ- 
អំពាវ នាវ  ហៃតុនៃះ សមាគម 
នឹង មិនធ្វើ  លិខិត ផ្លូវ ការ  ផ្ញើ ទៅ 
កាន ់កៃមុហ៊នុ ដៃល ជា សមាជកិ 
សមាគម   នោះ ទៃ ។ 

លោក គមី ហ៊ាង បៃធានកៃមុ- 
ហ៊នុ អចលន ទៃពៃយ  KW Cam-
bodia នងិ ជា មា្ចាស ់គមៃង  បរុ ី
ខៃអៃស រ៉ៃសុីដៃន ដៃល ស្ថិត 
នៅ  ផ្លូវ ជាតិ  លៃខ ១ បាន បៃប់ 
ថា ការ អំពាវ នាវ របស់ អាជា្ញាធរ 
វា ពិត ជា នឹង ជួយ សមៃួល ទៅ 
ដល់ អ្នក ទិញ លំនៅឋាន ដៃល 
កំពុង រង ផល ប៉ះ ពាល់ បៃក់ ចំ-
ណូល ក្នុង អំឡុង  វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ប៉ុន្តៃ ទន្ទឹម នឹង នៃះ វា ក៏ នឹង 
ជះ ឥទ្ធិពល អវិជ្ជមាន ខា្លាំង ទៅ 
ដល់ មា្ចាស់ អភិវឌៃឍន៍ បុរី ឬខុនដូ 
នងិ វសិយ័ សណំង ់ផង ដៃរ ពៃះ 
ដើមៃបី អភិវឌៃឍន៍ គមៃង បុរី ឬ 
ខនុដ ូ មា្ចាស ់គមៃង តៃង  តៃ បៃើ   
បៃក់ កម្ចី មួយ ចំនួន ពី ធនាគរ 
ឬ ក៏   បញ្ជា ទិញ សមា្ភារ សំណង់  
ដោយ សនៃយានឹង  សងបៃក់  ទៅ 
ធនាគរ ឬ មា្ចាស ់សមា្ភារ សណំង ់
វិញ ជា ដំណក់ ៗ ។ លោក បន្ត 
ថា  បើ ការ បង់ បៃក់ ពី អតិថិជន 
មាន បញ្ហា ឬ កាត់ បន្ថយ  ដូច្នៃះ 
ការ បង់ បៃក់ សង តៃឡប់ របស់ 
មា្ចាស់ បុរី ឬ ខុនដូ ទៅ ធនាគរ 
ឬ  មា្ចាស ់បណំលុ ផៃសៃង ទៀត ពៃម- 
ទាងំ បៃក ់ឈ្នលួ ពលកម្ម  កម្មករ  

ក៏នឹង មាន បញ្ហា ដៃរ ។
លោក ថ្លៃង ថា៖ «ការ អភិវឌៃឍ 

បុរី ឬ ខុនដូ គឺ សុទ្ធ តៃ  មាន បៃើ- 
បៃស ់លយុ បង្វលិ  ដៃលមយួច-ំ  
ណៃក ជា ទៃពៃយ ផា្ទាល ់របស ់មា្ចាស ់
បុរី ឬ ខុនដូ និង មួយ ចំណៃក 
ទៀត  ជា បៃក ់ទទលួ បាន ព ីការ- 
បង ់  របស ់អតថិជិន  ហៃត ុនៃះ បើ 
រង្វលិ លយុ មាន បញ្ហា ការ សាង- 
សង់ ក៏មាន បញ្ហា ដៃរ »។ 

លោក ពនៃយល ់ថា  សមៃប ់ការ- 
បន្ធូរបន្ថយ លើ លក្ខខណ្ឌ បង់ 
បៃក់ នៃះ គឺវា នឹង ប៉ះ ពាល់ ទៅ 
តាម  អតៃ នៃ កមៃិត បង់ បៃក់។ 
បើ សិនការ បង់ បៃក់ ទៅ ឱៃយ បុរី 
ឬ ខនុដ ូ ចៃើនរចួ មក ហើយ នោះ  
គឺ មិន សូវ មាន បញ្ហា ទៃ ប៉ុន្តៃ បើ 
គមៃង ដៃល អនុញ្ញាត ឱៃយ អតិ-
ថជិន បង ់ រលំស ់១០០ ភាគ រយ  
នឹង មាន បញ្ហា ចៃើន   ។ 

ទោះ យ៉ាង ណ លោក បញ្ជាក ់
ថា៖ «ដោយ សារ តៃ លខិតិ នោះ  
គៃន់  តៃ ជា ការ អំពាវ នាវ របស់ 
រដា្ឋាភបិាល  ដចូ នៃះ មា្ចាស ់គមៃង 
អភិវឌៃឍន៍ បុរី ឬ ខុនដូ នីមួយៗ 
អាច ធ្វើ ការ សិកៃសា ពី លទ្ធ ភាព 
រៀង ៗ  ខ្លួន ដើមៃបី ចូល រួម ជា មួយ 
រដា្ឋាភិបាល និង បៃជាជន ក្នុង 
ដំណក់ កាល ដ៏ លំបាក នៃះ »។

បៃធាន កៃមុហ៊នុ អចលន ទៃពៃយ 
Khmer Foundation Ap-
praisals នងិ ជា មា្ចាស ់គមៃង 

អភិវឌៃឍន៍ បុរី កៀន សា្វាយ   ផាក 
លោក នួន រិទ្ធី បាន និយយ ថា 
ក្នុង បរិបទ នៃ ការ រីក រាល ដាល  
កូវីដ ១៩ ពិសៃស ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ  វា បាន នងិ 
កំពុង ធ្វើ ឱៃយ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ 
យ៉ាង ចៃើន ទៅ ដល់ សា្ថានភាព 
ហរិញ្ញវត្ថ ុរបស ់បៃជាជន  គៃប ់ របូ 
ពិសៃស អ្នក ដៃល  ជាប់ កាតព្វ - 
កិច្ច បង់ បៃក់ ពី ការ ទិញ ផ្ទះ ។

 លោក បន្ត ថា ដើមៃបី  ឱៃយ ការ ងរ 
នៃះ អាច សមៃច ទៅ បាន ដោយ 
ជោគ ជ័យ  គឺ ទាម ទារ ឱៃយ មាន 
ការ ចូល រួម ពី ផ្នៃក ពាក់ ព័ន្ធ ជា- 
ចៃើន   រាប់ ចាប់ តាំង ពី អ្នក ទិញ 
លំនៅឋាន  មា្ចាស់ គមៃង អភិ-
វឌៃឍន៍ កៃុមហ៊ុន សាងសង់ និង 
ជា ពសិៃស កចិ្ច អន្តរា គមន ៍របស ់
ធនាគរ ជាតិ ទៅ ធនាគរ ឯក-
ជន ទាក ់ទង នងឹ ការ សងតៃឡប ់
របស់ កៃុមហ៊ុន អភិវឌៃឍន៍ បុរី ឬ 
ខុនដូ ។  លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ជា 
ធម្មតា លហំូរ សាច ់បៃក ់គ ឺមាន 
ភាព បន្ត គ្នា ជា លំដាប់  បើ ផ្នៃក- 
ណ ជាប់ គំង វា អាច នឹង ធ្វើ ឱៃយ 
គំ ងគមៃង ទាំង មូល »។ 

យោង តាម គោល នយោបាយ  
លនំៅឋាន ជាត ិរបស ់រដា្ឋាភបិាល 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៤ កម្ពុជា  តៃូវ 
ការ ផ្ទះ បន្ថៃម ចំនួន ជាង ១,១  
លាន  ខ្នង ដើមៃប ីបពំៃញ   តមៃវូ ការ 
រហូត ដល់ ឆ្នាំ២០៣០ ៕  LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំព្រញៈ វៀត ណម   បន្ត ផ្តល់ 
កតូា ថា្នា ំជក ់រចួ ពន្ធ៣ ០០០ តោន 
ឱៃយ កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ ដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប តមៃវូ ការ ទផីៃសារ ។  នៃះ 
បើ យោង តាម មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ នៃ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម ។

លោក សា៊ាង ថៃ អ្នក នា ំពាកៃយ 
កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម  បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា ការ បន្ត កូតា ថ្មី   បាន ធ្វើ ឡើង 
ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំគណៈ កម្មការ ចមៃុះ  
(JC) កម្ពជុា -វៀត ណម  លើក 
ទ១ី៨  កាល ព ីថ្ងៃទ ី២២ ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ
២០២០។  តាម កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
នៃះ វៀត ណម   បន្ត ផ្តល់ កូតា  
នាំ ចូល រួច ពន្ធ លើ សន្លឹក ថា្នាំ ជក់  
៣ ០០០ តោន  និង អង្ករ ៣០០- 
០០០ តោន នៅ ឆ្នាំ នៃះ ។

លោក  ថ្លៃង ថា៖« ផ្អៃក តាម 
លទ្ធ ផល កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ ភាគ ីទាងំ  
២  បាន ឯកភាព គ្នា ក្នុងការ បន្ត 
សពុល ភាព កិច្ច សមៃប សមៃលួ  
ជរំញុ ពាណជិ្ជកម្ម ទ្វៃ ភាគ ីដោយ 
អនវុត្ត បន្ត សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២១-
២០២២ ដៃល មាន សពុលភាព 
ពី ថ្ងៃទី១ ខៃ មករា ឆ្នាំ២០២១»។

លោក បន្ថៃម ថា ភាគី កម្ពុជា 
តាម រយៈ កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម  ក ៏

បាន យល ់ពៃម ជា គោលការណ ៍
ព ីរដា្ឋាភបិាល ឱៃយ បន្ត សពុល ភាព    
រយៈ ពៃល២ ឆ្នាំ (ឆ្នាំ ២០ ២១-
២០២២) នៃកចិ្ច ពៃម ពៃៀង កចិ្ច 
សមៃប សមៃួល ជំរុញ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ទ្វៃ ភាគី  នៃ បៃទៃស ទាំង ២ ។

លោក នយិយ ថា៖ «ដើមៃបី បន្ត  
សុពលភាព  ការ អនុវត្ត កិច្ច ពៃម - 
ពៃៀង នៃះ ភាគី ទំាង ២  តៃវូ រៀប-  
ចំ  នីតិវិធី ផ្ទៃ ក្នុង  ហើយ ភាគី វៀត -  
ណម នងឹ ជនូ ដណំងឹ មក កម្ពជុា 
វញិ នៅ ពៃល ដៃល បញ្ចប ់នតីវិធិ ី
ផ្ទៃ  ក្នុង  រួច រាល់ »។

កម្ពុជា និង វៀតណម  បាន 
យល ់ពៃម លើ ការ អនគុៃះ ពន្ធ 
សមៃប់ ផលិតផល កសិកម្ម 
ឆ្លង  កាត់ ពៃំដៃន ទាំង ២  កាលពី 
ឆ្នាំ  ២០១៦។

ទិន្ន ន័យ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម   
ឱៃយ ដឹង ថា កម្ពុជា បាន នាំ ចៃញ 
សន្លកឹ ថា្នា ំជក ់ស្ងតួ ទៅ វៀត ណម  
១ ៣៧៧ តោនដៃល  មាន តម្លៃ 
ជតិ  ៤,២លាន  ដលុា្លារ  កាលពឆី្នា ំ
២០២០ ធា្លាក ់ ៣៤,៣៦ភាគរយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១៩។ 

អ្នក សៃី  នោ រី កសិករ ថា្នាំ ជក់  
នៅ ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា នៅ ថ្ងៃ អង្គារ  (ថ្ងៃ ទ ី២៣ 
ខៃ មនីា)សន្ល ឹក ថា្នា ំស្ងតួ មាន តម្លៃ  

១០ ០០០ រៀល ក្នងុ ១គឡីកូៃម  
ដៃល តម្លៃ នៃះ បៃហក ់បៃហៃល    
ឆ្នាមំនុ  ។  អ្នកសៃ ីរពំងឹ ថា  ឆ្នា ំនៃះ 
គត់  នឹង   អាច បៃមូល ផល បាន 
ចនោ្លាះពី ៣  ទៅ  ៤ តោន ។

អ្នកសៃី និយយ ថា ៖ «ទីផៃសារ 
ថា្នាំជក់ ល្អ គៃន់ បើ ឆ្នាំនៃះ មាន 
ប៉នុា្មោន តោន គៃ បៃមលូ ទញិ ទាងំ 
អស ់ តៃ តម្លៃ មនិ ខសុ គ្នា ទៅនងឹ 
ឆ្នាំ មុន នោះ ទៃ »។

ទនិ្ននយ័ ព ីលោក វៃង សាខនុ 

រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាបៃ- 
មាញ ់នងិ នៃសាទ  បាន បង្ហាញ 
ថា កម្ពុជា បាន នាំ ចៃញ ថា្នាំជក់ 
៥ ៨២០,៨២  តោន កាល ពី ឆ្នាំ 
២០២០  ធា្លាក់  ១៤,០២ ភាគ-
រយ  ធៀប   ឆ្នា២ំ០១៩។ ចណំៃក 
បៃក ់  ទទលួ  បាន មាន ១៧, ៤៦ 
លាន    ដលុា្លារ   ធា្លាកច់ុះ  ២៨,៣៤ 
ភាគរយ   ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ ២០១៩។  
ស្លឹក ថា្នាំ ជក់ ស្ងួត តៃូវ បាន នាំ ទៅ 
បៃទៃស វៀតណម  ហុងគៃី 

ឥណ្ឌនូៃសុ ី អារា៉ាបរ់មួ  បៃលហៃសុកិ  
អា ្រហ្វិក ខាងតៃបូង  កៃិក  សិង្ហបុរី  
និង អាលឺ្លម៉ង់ ។

ទនិ្ននយ័  ព ីកៃសងួ កសកិម្ម ឱៃយ 
ដឹង  ថា  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  ផ្ទៃ ដី ដាំ   
ថា្នាំ ជក់ មាន  ៥ ១៧៥  ហិកតា  
ក្នុង នោះ ផ្ទៃ ដី បៃមូល ផល   មាន  
៤ ៨៧៥  ហកិតា។ ការ បៃមលូ 
ផល    បាន  ៦ ១៣២ តោន ធា្លាក់- 
ចុះ   ១ ភាគ រយ បើ ធៀប  នឹង ឆ្នាំ 
២០១៩៕ LA

វិស័យឯកជននឹងពិចារណា...

កម្ពជុាបន្តទទួលបានកូតានំាថ្នាំជក់ទៅវៀតណាម៣ពាន់តោន

កសិករ កំពុងដើរ ពិនិត្រយ មើល ស្លកឹ ថ្នា ំជក់ ដ្រល ខ្លនួ   ដំា ក្នងុ ចម្ការ ។ រូបថត ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍
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សៅសម្ភស្ស

កាលពីថ្ងៃចន្ទកន្លងទៅរដ្ឋា-
ភបិាលថៃចាបផ់្តើមសាកលៃបង
វ៉ាក់សាំងផលិតក្នុងសៃុកលើ
មនសុៃសហើយដោយរពំងឹថានងឹ
ដក់ឱៃយបៃើបៃស់នៅឆ្នាំកៃយ
ក្នុងបំណងផ្តល់នូវសៃរីភាព
ទទួលបានវ៉ាក់សំាងសៃបទៅ
តាមគោលនយោបាយវ៉ាកស់ាងំ
របស់បៃទៃសខ្លួន។
គមៃងចាក់វ៉ាកស់ាងំនៃះគឺ

ផ្តោតសំខាន់ទៅលើការចាក់វ៉ាក់-
សាំងជូនមនុសៃសពៃញវ័យជាង
ពាកក់ណ្តាលបៃទៃសនៅចងុ-
ឆ្នានំៃះដោយបៃើបៃស់វ៉ាកស់ាងំ
របស់កៃមុហ៊នុAstraZeneca
ចនំនួ៦១លានដសូដៃលគៃង
នឹងផលិតក្នុងសៃុកចាប់ពីខៃ-
មិថុនានៃះតទៅ។
វ៉ាកស់ាងំផលតិក្នងុសៃកុនៃះ

តៃូវបានផលិតឡើងដោយ
កៃុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់រដ្ឋ
គឺអង្គការឱសថរដ្ឋាភិបាល
(GPO)សហការជាមួយនា-

យកដ្ឋានឧសថតៃូពិក(Tro-
picalMedicineDepart-
ment) នៃសាកលវិទៃយាល័យ
Mahidolនងិអង្គការកៃរដ្ឋា-
ភិបាលរបស់អាមៃរិកមួយផង
ដៃរហើយវនឹងបៃើវីរុសអស-
កម្មមួយដើមៃបីរំញោចភាពសា៊ាំ
ក្នុងរាងកាយមនុសៃស។
លោកវៃជ្ជបណ្ឌិតPiyasa-

kolSakolsatayadornបៃធាន
កៃុមបៃឹកៃសាសាកលវិទៃយាល័យ
Mahidolបានបៃប់សន្និសីទ
សារពត័ម៌ានថា៖វ៉ាកស់ាងំដៃល
ផលិតដោយជនជាតិថៃគឺសមៃប់
តៃបៃជាជនថៃប៉ុណ្ណោះហើយ
យើងរំពឹងថានឹងតៃូវដក់ឱៃយ
បៃើបៃស់នៅឆ្នាំកៃយ។
វឌៃឍនភាពនៃការផលិតវ៉ាក់-

សំាងរបស់បៃទៃសថៃនៃះធ្វើ
ឡើងកៃយបណ្តាបៃទៃសរួម
មានជប៉ុននិងតៃវ៉ាន់ បង្កើន
លៃបឿនកម្មវធិីអភវិឌៃឍន៍វ៉ាក់សំាង
ក្នុងសៃកុខណៈពៃលពភិពលោក
កពំងុពៃយួបារម្ភបញ្ហាកង្វះការ
ផ្គត់ផ្គង់នងិវ៉ារៃយង៉់វរីសុករូ៉ូណថ្មី

(ការបំប្លៃងខ្លួនថ្មី)ដៃលកំពុង
តៃកើនឡើងផងដៃរ។
ទន្ទមឹនងឹនៃះដៃរបៃទៃសវៀត-

ណមកាលពីសបា្តោហ៍មនុបាន
និយាយថាបៃទៃសខ្លនួនងឹអាច
ផលិតវ៉ាក់សំាងក្នុងសៃុកនិង
អាចដក់ឱៃយបៃើបៃស់ជាផ្លវូការ
នៅតៃីមាសទី៤ឆ្នាំ២០២១នៃះ។
រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងសុខាភិបាល

AnutinCharnvirakulបាន
និយាយថា៖យើងរំពឹងថា នឹង
ចាប់ផ្ដើមផលិតវ៉ាក់សាំងនៃះ
នៅឆ្នាំកៃយនិងរំពឹងថាអាច
ផលិតបានចន្លោះពី២៥ទៅ
៣០លានដូសជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ផងដៃរ។
លោករដ្ឋមនៃ្តីជឿជាក់ថាភាព

ជោគជយ័នៃការផលតិវ៉ាកសំ់ាង
ក្នងុសៃកុដោយខ្លនួឯងនៃះនងឹ
អាចជួយបៃទៃសថៃក្នងុការគៃប់-
គៃងយទុ្ធសាស្តៃចាកវ់៉ាក់សំាងរបស់
ខ្លួនឱៃយកាន់តៃមានបៃសិទ្ធភាព។
ពៃឹទ្ធបុរសនៃសាកលវិទៃយា-

លយ័MahidolលោកBang-
jongMahaisavariyaបាន

និយាយថាអ្នកស្ម័គៃចិត្តចំនួន
៤៦០នាក់នឹងតៃូវមកទទួល
វ៉ាក់សំាងសាកលៃបងក្នងុចំណម
នះអ្នកស្ម័គៃចិត្ត២១០នាក់
នឹងតៃូវចាក់សាកលៃបងនៅដំ-
ណក់កាលដបំងូ។ដោយឡៃក
ដំណក់កាលទី២តៃូវបានគៃ
រំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមនៅខៃ
កក្កដហើយនងឹចៃញលទ្ធផល
ថា អាចបៃើបៃស់បានឬអត់
នៅដំណច់ឆ្នាំនៃះ។
លោកAnutinបានបន្តថា៖

ទោះបជីាយើងអាចផលតិវ៉ាក-់
សាំងនៅក្នុងបៃទៃសក៏ដោយ
ប៉នុ្តៃនៃះគឺជាការផ្ទៃរបច្ចៃកវទិៃយា
ពីកៃុមហ៊ុនបរទៃសនិងស្ថិត
កៃមការគៃប់គៃងរបស់កៃុមហ៊ុន
វ៉ាក់សាំងដើមនៅឡើយ។ប៉ុន្តៃ
បើថ្ងៃនៃះយើងទទលួបានជោគ-

ជយ័យើងអាចកណំត់បៃតបិត្ត-ិ
ការទៅដោយខ្លួនឯងហើយ។
ដោយឡៃកវ៉ាក់សាំងផលិត

ក្នុងសៃុក១បៃភៃទផៃសៃងទៀត
កពំងុតៃវូបានផលតិឡើងដោយ
សាកលវទិៃយាលយ័Chulalong-
kornនងិបៃើបៃស់បច្ចៃកវទិៃយា
MessengerRNA(mRNA)
ហើយគៃរពំងឹថានងឹចាបផ់្តើម
ការសាកលៃបងលើមនុសៃសនា
ពៃលឆប់ៗនៃះដៃរ។
លោកKiatRuxrungtham

អ្នកសៃវជៃវនៅមជៃឈមណ្ឌល
សៃវជៃវនៃសាកលវទិៃយាលយ័
ជូឡាឡុងកន (Chulalong-
korn)នាទីកៃុងបាងកកបាន
នយិាយថាវ៉ាកស់ាងំនៃះទទលួ
បានជោគជ័យក្នងុការសាកលៃបង
ជាមយួសត្វកណ្តរុនងិសត្វសា្វា

ហើយក៏គៃងនឹងធ្វើតៃស្តលើ
មនសុៃសនៅចងុខៃមៃសាឬដើម
ខៃឧសភាខាងមុខនៃះ។
សមៃប់ដណំក់កាលសាក-

លៃបងលើមនសុៃសនៃះផងដៃរកៃមុ
អ្នកសៃវជៃវនឹងស្វៃងរកអ្នក-
ស្ម័គៃចិត្តចំនួន៧២នាក់ក្នុង
ដំណក់កាលដំបូងនិងចន្លោះ
ពី៣០០ ទៅ៦០០នាក់ក្នុង
ដំណក់កាលទី២។
ជហំានថ្មនីៃះធ្វើឡើងកៃយ

មានការរិះគន់ថាយុទ្ធសាស្តៃ
ចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់បៃទៃសថៃ
មានភាពយតឺយា៉ាវនងិពងឹផ្អៃក
ខា្លោងំលើវ៉ាកស់ាងំAstraZene-
caដៃលផលតិដោយកៃុមហ៊នុ
ផលិតក្នុងសៃុក SiamBio-
science (ជាកម្មសិទ្ធិរបស់
ស្តៃចថៃ)៕

ប្ក់សាយ

សហភាពអរឺ៉បុ(EU)នងិអា-
មៃរិកកាលពីថ្ងៃចន្ទបានដក់
ទណ្ឌកម្មមៃបញ្ជាការយោធា
នងិប៉លូសិកពំលូៗ ដៃលទាក-់
ទនិទៅនងឹរដ្ឋបៃហារកាលពីខៃ
មុននៅក្នុងបៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ា
ខណៈដៃលកៃមុបាតកុរបានវលិ
តៃឡប់ឡើងទៅតាមដងផ្លវូនានា
ជាការផ្គើនទៅនឹងការបង្កៃប
ដោយហិងៃសាទៅលើការតវ៉ា។
រដ្ឋាភបិាលយោធាកពំងុបង្កើន

កមា្លោងំដើមៃបីបង្កៃបទៅលើកៃមុ
សកម្មជនដៃលបានងើបឡើង
បៃឆំងយោធាដៃលបានបណ្តៃញ
មៃដកឹនាំសុវីលិលោកសៃីអ៊ងុ-
សានស៊ូជី ចៃញពីអំណច
កាលពីថ្ងៃទី១ខៃកុម្ភៈ។
នៅក្នងុកិច្ចបៃងឹបៃងមួយដើមៃបី

បៃមលូផ្តុំសមា្ពាធអន្តរជាតិដក់
ទៅលើរបបនៃះសហភាពអរឺ៉បុ
កាលពីថ្ងៃចន្ទបានបង្កកទៃពៃយ-
សមៃបត្តិបៃមខុរដ្ឋាភបិាលយោធា
លោកឧត្តមសៃនីយ៍MinAung
Hlaingនងិដក់បមៃមទដិ្ឋាការ
នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅ។
ទសៃសនាវដ្តីផ្លូវការរបស់ខ្លួន

បាននិយាយថាលោកMin
AungHlaing«ទទលួខសុតៃវូ
ចំពោះការបផំ្លោញលទ្ធបិៃជាធបិ-
តៃយៃយនងិនតីរិដ្ឋនៅក្នងុបៃទៃស
មីយា៉ាន់មា៉ា»។
EUក៏បានដក់បមៃមធ្វើដ-ំ

ណើរនងិបង្កកទៃពៃយសមៃបត្តិមន្តៃី
យោធាជាន់ខ្ពស់៩នាក់ថៃម-
ទៀតនងិបៃធានគណៈកម្មការ
រៀបចំការបោះឆ្នាតរបស់បៃ-
ទៃសមយីា៉ានម់ា៉ានៅក្នងុការឆ្លើយ
តបរបស់កៃុមបៃទៃស២៧ចំ-

ពោះរដ្ឋបៃហារថ្ងៃទី១កុម្ភៈ។
នៅក្នងុទកីៃងុវ៉ាសុនីតោនកៃ-

សងួរតនាគារបានដក់ទណ្ឌកម្ម
ទៅលើបៃមខុប៉លូសិមយីា៉ានម់ា៉ា
នងិមៃបញ្ជាការកចិ្ចបៃតបិត្តិការ
យោធាពិសៃសដោយបាននិ-
យាយថាពកួគៃទទលួខសុតៃវូ
ចពំោះការបៃើបៃស់កមា្លោងំបៃ-
ឆំងកៃុមបាតុករ។
ទណ្ឌកម្មទាងំនះក៏បានរាប់

ឈ្មៅះកងថ្មើរជើងចនំនួ២ដៃល
ទាក់ទិនក្នងុការបង្កៃបការតវ៉ា។
រហូតមកទល់ពៃលនៃះមិន

ទាន់មានការឆ្លើយតបពីរបប
យោធាទៅនងឹការថ្កោលទោស
ពីអន្តរជាតិជុំវិញសកម្មភាព
របស់ខ្លួននះទៃ។
មនសុៃសជាង២៦០០នាកត់ៃវូ

បានចាប់ខ្លនួនងិ២៥០នាក់តៃវូ
បានសា្លោប់ដោយកងកមា្លោងំសន្ត-ិ

សុខក្នុងកិច្ចបៃឹងបៃងបង្កៃប
ទៅលើការតវ៉ាគំាទៃលទ្ធិបៃជាធិប-
តៃយៃយរយៈពៃលជាចៃើនសបា្តោហ៍
នៅក្នងុទីបៃជំុជននិងទីកៃងុនានា
នៅទូទំាងបៃទៃស។នៃះបើយោង
តាមសមាគមជំនួយដើមៃបីអ្នក-
ទោសនយោបាយ(AAPP)។
កៃុមសាកៃសីនងិរបាយការណ៍

ពត័ម៌ានបាននយិាយថាមនសុៃស
៣នាក់បានសា្លោប់នៅក្នងុទីកៃងុធំ
ទី២របស់បៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ាគឺទី-
កៃងុមា៉ានដឡាយនៅក្នងុភាព-
ចលាចលកាលពីថ្ងៃចន្ទក្នងុនះ
មានក្មៃងបៃសុអាយុ១៥ឆ្នាមំា្នាក់។
ទោះបីជាមានការអះអាងឬ

លើកឡើងបៃបណក៏ដោយក៏
យោធាបាននិយាយថាខ្លនួបាន
ឡើងកាន់អណំចកៃយពីការ-
ចោទបៃកាន់របស់ខ្លួនថាមាន
ការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នាត

កាលពីថ្ងៃទី៨វចិ្ឆកិាដៃលគណ-
បកៃសរបស់លោកសៃីអ៊ុងសាន
សូ៊ជីបានឈ្នះនះតៃវូបានបដិ-
សៃធដោយគណៈកម្មការរៀបចំ
ការបោះឆ្នាត។ខ្លនួ(យោធា)

បានសនៃយានងឹរៀបចកំារបោះ-
ឆ្នាតថ្មីមួយប៉ុន្តៃមិនទាន់បាន
កណំត់កាលបរិច្ឆៃទនៅឡើយ
និងដក់បៃទៃសក្នុងសា្ថានភាព
គៃអាសន្ន៕

ប្រទ្រសថ្រៈវ៉ាក់សំាងផលិត
ក្នងុស្រកុចាប់ផ្តើមសាកល្របង
ជាមួយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហើយ

មន្ត្រយីោធាកំពូលៗ មីយ៉ាន់ម៉ារងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីពីអាម្ររិកនិងអឺរុ៉បជំុវិញបញ្ហារដ្ឋប្រហារ

ទង់ជាតិថ្នៅមុខកុ្មហុ៊នផលិតវ៉ាក់សំាងSiamBioScienceក្នងុកុ្ងបាងកក។AFP

ម្ទ័ពភូមាលោកMinAungHlaing។រូបថតAFP
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សុខ  វេងឈាង

កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  ទី ២២ មីនា  
សហរដ្ឋ អាមៃរកិ សហភាព អរឺ៉បុ  
ចកៃភព អងគ់្លៃស  នងិ កាណាដា 
ក្នុង ពៃល តៃ មួយ បាន បៃកាស 
ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ មន្តៃី ចិន មួយ 
ចំនួន ជុំវិញ ការ រំលោភ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស នៅតំបន់ភាគពាយពៃយ 
សុនីជាងំ  ដៃល នៃះ គ ឺជា សកម្ម-
ភាព រួម គ្នា ដំបូង របស់ បៃទៃស 
លោក ខាង លចិ បៃឆងំ នងឹ កៃងុ 
ប៉ៃកាំង  កៃម បៃធានា ធិបតី 
អាមៃរិក ថ្មី  Joe Biden ។

រដា្ឋាភិបាល លោក ខាង លិច 
ទាងំ នៃះ  គ ឺកពំងុ ពៃយាយាម ធ្វើ ឱៃយ 
កៃុង ប៉ៃកាំង ទទួល ខុស តៃូវ ចំ-
ពោះ ការ ឃុំ ខ្លួន ជនជាតិ មូស្លីម 
អ៊ុយហ្គ័រ នៅ តំបន់ ស្វយ័ត 
សុីនជាំង( Xinjiang) ។ កៃុម 
សកម្មជន សទិ្ធ មិនសុៃស  នងិ អ្នក- 
ជនំាញ អង្គការ សហ បៃជាជាត ិ
បាន និយាយ ថា  យា៉ាង ហោច 
ណាស ់ជនជាត ិអ៊យុហ្គរ័  ១ លាន 
នាក ់តៃវូ បាន ឃុ ំខ្លនួ នៅជរំ ំអបរ់ ំ
ឡើង វិញ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ- 
លៃច ឡើង ការ ចោទ បៃកាន់ បៃ-
ទៃស ចនិ ថា  បាន បៃើ ទារណុកម្ម 
បង្ខំ ឱៃយ ធ្វើ ការ និង កំពុង បំបាត់ 
សមត្ថភាព បន្ត ពជូ របស ់ជនជាតិ 
នៃះ ។  កាណាដា  និង អាមៃរិក 
បាន ចាត់ ទុក សកម្មភាព របស់ 
ចិន ទៅ លើ ជនជាតិ អ៊ុយហ្គ័រ ថា 
ជា អំពើ បៃល័យ ពូជ សាសន៍ ។ 
ចិន បាន ចៃន ចោល ការ ចោទ - 
បៃកាន ់ទាងំ នៃះ  ហើយ នយិាយ 
ថា  ជំរំ ខាង លើ បាន ផ្ដល់ ការ- 
បណ្ដុះ បណា្ដាល វជិា្ជាជវីៈ ដលជ់ន- 
ជាត ិភាគ តចិ  នងិ ចាបំាច ់សមៃប ់
ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ភៃរវកម្ម  
និង ភាព ជៃុល និយម ។

នៃះ  គ ឺជា ទណ្ឌកម្ម ដបំងូ ដៃល  
ចកៃភព អងគ់្លៃស  នងិ  EU បាន 
ដាក់ លើ ចិន  តាំង ពី ការ អនុម័ត 
ការ ហាម ឃាត ់ការ ជញួ ដូរ អាវុធ 
កាល ព ីឆ្នា ំ១៩៨៩  ដៃល ជាការ- 
ឆ្លើយ តប នឹង ការ បង្កៃប បាតុ-
កម្ម នៅ ទីលាន ធាន អាន មៃន 
(Tiananmen Square)  
ដៃល ពៃល នោះ ទាហាន បាន 
បើក ការ បាញ់ បៃហារ ទៅ កាន់ 
កៃុម បាតុករ ។ ការ ហាម ឃាត់ 
ការ ជញួ ដូរ អាវធុ នៃះ គឺ នៅ អនវុត្ត 
រហូត មក ដល់ សព្វ ថ្ងៃ ។

សហភាព អរឺ៉បុ  អងគ់្លៃស  នងិ 
កាណាដា បាន ដាក់ វិធានការ 
ដចូជា ការ ហាម ឃាត ់មនិ ឱៃយ ធ្វើ- 
ដំណើរ និង បង្កក ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
ទៅ លើ មន្តៃ ីចនិ ចនំនួ  ៤ របូ នងិ 

នីតិ បុគ្គល មា្នាក់ រួមមាន លោក 
Chen Mingguoបៃធាន 
ការិយាលយ័ សន្តសិខុ សាធារ- 
ណ ៈសុីនជាំង  លោក Wang 
Mingshanសមាជកិ នៃ គណៈ- 
កម្មការ អច ិៃនៃ្តយ ៍បកៃស កមុ្មយុនសី្ត 
សុីនជាំង លោក Wang Jun 
zheng  លៃខា បកៃស បៃចាំ អង្គ-
ភាព ផលិតកម្ម  និង សំណង់ 
សុនីជាងំ  (XPCC) នងិ លោក  
Zhu Hailun អតតី អន ុលៃខា- 
គណបកៃស កុម្មុយនិស្ត សុីនជាំង 
នងិ នតីបិគុ្គល  XPCC ក ៏តៃវូ បាន 
ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ដៃរ ដោយ សារ អង្គ- 
ភាព របស់ រដ្ឋ ចិនមួយ នៃះ បាន 
ចលូ រមួ អនវុត្ត គោល នយោបាយ 
សន្តសិខុ នៅ សុនីជាងំ  នងិ គៃប-់ 
គៃង ជរំ ំឃុឃំំាង ។ អាមៃរកិ បាន 
អនុវត្ត ទណ្ឌកម្ម លើ មន្តៃី ចិន តៃ 
២របូ គ ឺលោកChen Mingguo 
និង លោក  Wang Junzheng។

រដ្ឋមន្តៃី ការបរទៃស អាមៃរិក 
លោក  Anthony Blinkenបាន 
នយិាយ ក្នងុ សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការ ណ ៍ 
ថា ៖«ខណៈ ពៃល ដៃល ការ ថ្កោល- 
ទោស ពី អន្តរជាតិ កាន់ តៃ កើន- 
ឡើង  បៃទៃស ចិន នៅ តៃ បន្ត 
បៃពៃតឹ្ត អពំើ បៃលយ័ ពជូ សាសន ៍ 
និង ឧកៃិដ្ឋកម្ម បៃឆំង មនុសៃស-
ជាតិ នៅ សុីនជាំង »។

លោក  Blinkenបាន បន្ត ទៀត 
ថា ៖ «សហរដ្ឋ អាមៃរិក បញ្ជាក់ 
ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត នូវ ការ អំពាវ នាវ 
របស ់ខ្លនួ ដល ់ចនិ ឱៃយ បញ្ចប ់ការ- 
បង្កៃប លើ ជនជាតិ អ៊ុយហ្គ័រ 
ដៃល  ភាគ ចៃើន ជា ជន មូស្លីម  
និង ជនជាតិ ភាគតិច ដទៃ ទៀត 
នៅ  សីុនជំាង  ដោយ ការ ដោះ លៃង   
អ្នក ដៃល តៃូវ បាន ឃុំ ខ្លួន តាម 
អំពើ ចិត្ត នៅ ជំរំ ឃុំឃាំង » ។

រដ្ឋមន្តៃី ការបរទៃស អងគ់្លៃស 
លោក  Dominic Raabបាន 

និយាយ ថា  ការ រំលោភ បំពាន 
ជនជាតិ អ៊ុយហ្គ័រ គឺ ជា «វិបត្តិ 
សទិ្ធ ិមនសុៃស ដ ៏អាកៃក ់បផំតុ មយួ 
នៅ ក្នុង ជំនាន់ របស់ យើង »។  
លោក Raabបាន បៃប ់សមាជកិ 
សភា អង់គ្លៃស ថា ៖ «ខ្ញុំ គិត ថា 
តាម រយៈ ការ ធ្វើ សកម្មភាព ជា- 
មយួ ដៃ គ ូរបស ់យើង ដៃល សរបុ 
មាន ៣០ យើង កំពុង ផ្ញើ សារ 
យា៉ាង ចៃបាស ់បផំតុ ទៅ រដា្ឋាភបិាល 
ចនិ ថា  សហគមន ៍អន្តរជាត ិ នងឹ 
មិន បិទ ភ្នៃក ចំពោះ ការ រំលោភ 
សិទ្ធិ មនុសៃស មូលដា្ឋាន ជា បៃព័ន្ធ 
នងិ ធ្ងនធ់្ងរ បៃប នៃះ  ហើយ យើង 
នងឹ ធ្វើ ការ រមួគ្នា ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយអ្នក- 
បង្កហៃតុ ទទួល ខុស តៃូវ » ។

កៃសងួ ការបរទៃស កាណាដា 
បាន សរសៃរ ក្នុង សៃចក្ដី ថ្លៃង - 
ការណ៍ មួយ ថា ៖ «ភ័ស្តុតាង 
បង្ហាញ អំពី ការ រំលោភ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស ដៃល ដឹកនាំ ដោយ 
អាជា្ញាធរ ចិន» ។

លោក  Blinkenលោក  Raab 
និង រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង ការ បរទៃស 
កាណាដា លោក Marc Gar-
neau បាន នយិាយ ក្នងុ សៃចក្ដ ី
ថ្លៃង ការណ៍ រួម ១ថា  បៃទៃស 
ទាំង ៣បាន រួបរួម គ្នា ក្នុង ការ- 
ទាមទារ ឱៃយ រដា្ឋាភិបាល កៃុង ប៉ៃ-
កាំង បញៃឈប់ «ការ បៃតិបត្តិ ដ៏ 
ឃោរឃៅ» នៅ សុីនជាំង ។ 
ពកួគៃ បាន បន្ត ទៀត ថា  ភស័្តតុាង 
នៃ ការ រំលោភ បំពាន គឺ មាន 
«ចៃើន លើស លប់» ដៃល រួម 
មាន របូភាព ផ្កោយ រណប ចម្លើយ 
របស់ សាកៃសី និង ឯកសារ ផ្ទាល់ 
របស់ រដា្ឋាភិបាល ចិន ។

រឯី បៃទៃស អសូ្តៃល ី នងិ នវូៃល- 
សៃឡង់  ដៃល ជា សមាជិក 
សម្ពន័្ធភាព ភ្នៃក ៥ ( The Five 
Eyes or FVEY) ជា មួយ នឹង 
អាមៃរកិ  កាណាដា នងិ អងគ់្លៃស  

មនិ ធ្វើ ការ ដាក ់ទណ្ឌកម្ម លើ ចនិ 
ទៃ  តៃ បាន ចៃញ សៃចក្ដី ថ្លៃង- 
ការណ៍ រួម មួយ សម្ដៃង «ការ- 
ពៃួយ បារម្ភ យា៉ាង ខា្លាំង អំពី ការ- 
កើន ឡើង នវូ ចនំនួ របាយការណ ៍
គរួ ឱៃយ ទកុ ចតិ្ត នៃ ការ រលំោភ សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស ធ្ងន់ធ្ងរ បៃឆំង នឹង ជន- 
ជាតិ ភាគតិច អ៊ុយហ្គ័រ និង 
ជនជាត ិភាគតចិ មសូ្លមី ដទៃ ទៀត 
នៅ សុនីជាងំ» ហើយ សា្វាគមន ៍
វិធានការ ថ្មី ទាំង នៃះ ។

កាលពី សបា្ដាហ៍ មុន កៃយ 
មាន  ការ រាយការណ៍ ថា  សហ-
ភាពអឺរ៉ុប កំពុង ពិចារណា ដាក់ 
ទណ្ឌកម្ម លើ ចិន  ឯក អគ្គរដ្ឋ-
ទូតចិន បៃចាំ សហភាព អឺរ៉ុប 
លោក Zhang Ming បាន ផ្ដល ់
ការ ពៃមាន ជា មុន ថា  នឹង មាន 
វិធាន ការតប វិញ  ដៃល រួម មាន 
វិធានការ បៃឆំង នឹង អង្គការ 
ទាំង នោះ ដៃល ផៃសព្វផៃសាយ ការ- 
«កុហក» អំពី សា្ថានភាព នៅ 
សុីនជាំង ។

ដចូ ដៃល បាន សនៃយា  ចនិ បាន 
ឆ្លើយ តប នឹង ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម 
លោក ខាង លចិ  ជា មយួ ការ ដាក ់
វធិានការ លើ មន្តៃ ីEU ចនំនួ ១០ 
របូ ដៃល រមួ មាន សមាជកិ សភា- 
អឺរ៉ុប មន្តៃី ការ បរទៃស  និង កៃុម 
គៃសួារ មយួ ចនំនួ ។ កៃងុ ប៉ៃកាងំ 
ក ៏បាន ដាក ់វធិានការ លើ សា្ថាបន័  
EU ចំនួន ៣ទៀតផង ដៃរ ។

កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  ទី២៣ មីនា 
ចនិ បាន កោះ ហៅ ឯក អគ្គរដ្ឋ ទតូ 
សហភាព អរឺ៉បុ បៃចា ំកៃងុ ប៉ៃកាងំ 
លោក Nicolas Chapuisដើមៃប ី
ធ្វើ ការ តវ៉ា  នងិ ការ ដាក ់ទណ្ឌកម្ម 
នងិ ទាមទារ ឱៃយ ប្លកុ នៃះ កៃ កហំសុ 
របស ់ខ្លនួ  ដើមៃបី ការពារ កុ ំឱៃយ មាន 
ការ ខូចខាត ដល់ ទំនាក់ ទំនង 
បន្ថៃម ទៀត ។

លោក Wang Yi រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង ការ បរទៃស ចិន  និង ជា 
សមាជិក កៃុម បៃឹកៃសា រដ្ឋ បាន និ-
យាយ អំឡុង សន្នសីិទ កាសៃត ជា- 
មួយ រដ្ឋមន្តៃ ីការ បរទៃស រុសៃសីុ ដៃល  
កំពុង ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច ថា៖ «ការ  ដាក់  
ទណ្ឌកម្ម ផ្អៃក លើ ការ កុហក  គឺ 
មិន អាច ទទួល យក បាន ទៃ »។

ហូឡង ់បាន កោះ ហៅ ឯក អគ្គ- 
រដ្ឋទូត ចិន បៃចាំ ទីកៃុង ឡា អៃ 
បនា្ទាប់ ពី កៃុង ប៉ៃកាំង  បាន 
បៃកាស វិធានការ របស់ ខ្លួន លើ 
មន្តៃ ីអរឺ៉បុ ចនំនួ ១០នាក ់ខណៈ 
ដៃល  សហភាព អឺរ៉ុប រួម ជា មួយ 
រដ្ឋមន្តៃី ការ បរទៃស អាល្លឺម៉ង់ 
ហូឡង់ និង បៃលហៃសុិក បាន 
ចៃន ចោល ការ ឆ្លើយ តប របស់ 
ចិន ៕

លោកBlinkenថ្លេង ទៅកាន ប់េព័ន្ធផេស ព្វផេយាយ     កេយ ការ ចរចារវាងអាមេរិក និ ងចិន។AFP

អាមេរិកនិងសម្ពន័្ធមិត្តលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌ-
កម្មលើចិនជំុវិញការរំលោភសិទ្ធមិនុសេសនៅសីុនជំាង

ព័ត៌មានខ្លីៗ

សហរដ្ឋអាមេរិក:ការបាញ់បេហារនៅរដ្ឋ
Coloradoបង្កឱេយមានអ្នកស្លាប់១០នាក់

កាល ព ីថ្ងៃចន្ទ  ទ២ី២  មនីា  ការ បាញ ់បៃហារ នៅទ ីកៃងុ  Boul-
der រដ្ឋ Colorado  សហរដ្ឋ អាមៃរិក បង្ក ឱៃយ មាន អ្នក សា្លាប់ ១០ 
នាក់ដៃល ក្នុងចំណោម អ្នក សា្លាប់នោះ មាន មា្នាក់ជា ប៉ូលិស។ 
ប៉ូលិស បាន និយាយ ថា  ជន សងៃស័យមា្នាក់ តៃូវបាន ចាប់ខ្លួន  
បនា្ទាប់ ពីមាន ការ បាញ់ បៃហារនៃះ កើត ឡើង ។ 

ការ បាញ់ បៃហារ នៅរដ្ឋ  Colorado  កើត ឡើងមិន ដល់  ១ 
សបា្តហ៍    បនា្ទាប់ ពី មាន ការ បាញ់ បៃហារ ជា បន្ត បនា្ទាប់ នៅ តំបន់  
Atlanta  ដៃលមាន មនុសៃស ៨នាក់ បាន សា្លាប់ដោយ មានទំាងខា្មាន់- 
កំា ភ្លើង រួមទាំង ស្តៃីជន ជាតិ អាសុី ៦នាក់ ផងដៃរ ។

ការ បាញ ់បៃហារ នោះ បាន ធ្វើ ឱៃយ សហគមន ៍អាសុ ី-អាមៃរកិ នៅ 
ទូទាំង សហ រដ្ឋអា មៃរិក  មាន ការ ភ័យខា្លាច  អំឡុង ពៃលមាន ការ- 
កើន ឡើង នូវ បទល្មើស  និង ការ វយបៃហារ បៃឆំង នឹង បៃជា- 
ពល រដ្ឋមាន ដើម កំណើត អាសុី ៕   សុខ  សេី លុច

បេធានាធិបតីរុសេសី៊ចេនចោលការរិះគន់អំពី
វ៉ាក់សំងដេលផលិតនៅរុសេសី៊

កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ  ទី២២  មីនា  បៃធា នា ធិបតី រុសៃសីុ បាន ចៃន ចោល 
ការ រិះគន់ របស់ បរទៃស ទៅលើ វ៉ាក់សំាង  SputnikV  របស់ រុសៃសីុ ។

វ៉ាក់សាំង  SputnikVតៃូវ បាន ឧបត្ថម្ភ ដោយ រដ្ឋ រុសៃសុី  ប៉ុន្តៃ 
មិនទាន់ តៃូវ បាន អនុម័ត ឱៃយ បៃើ បៃស់ នៅ តាម បណា្ដា បៃទៃស 
លោក ខាងលិច នៅឡើយទៃ។រុសៃសីុ នៅ តៃ ទទូច ថា វ៉ាក់ សំាង របស ់
ខ្លួន មាន សុវត្ថិភាព  និង មាន បៃសិទ្ធភាព ក្នុង ការ បៃើ បៃស់ ។

កៃុម អ្នករិះគន់ នៅ បស្ចិម បៃទៃស  បាន លើក សំណួរ ចោទ អំពី 
វ៉ាក់សាំង ដៃល ផលិត ដោយ រុសៃសុីនោះ  ហើយ បាន ចោទ បៃកាន់ 
រុសៃសុី ថា បាន បៃើ វ៉ាក់សាំង នោះ ជា ឧបករណ៍ ឃោសនា ន - 
យោបាយ។ ប៉ុន្តៃ លោក ពូទីន  បាន ហៅការ អតា្ថា ធិបៃបាយ របស់ 
កៃុម អ្នករិះគន់ នៃះថា  ជា រឿង ចម្លៃក ៕  សុខ  សេី លុច

អាសីុចាប់ផ្ដើមពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សំង
AstraZenecaខណៈអឺរុ៉បនៅសងេស័យ

បណា្ដា បៃទៃស អាសុីជា ចៃើន កំពុង ពន្លឿន កា រចាក់ វ៉ាក់សំាង  
AstraZeneca ខណៈ ខាង ប៉ៃក អឺរ៉ុប ហាក់ នៅ មិន ទាន់ មាន  
ទំនុកចិត្ត លើសុវត្ថិភាព របស់ វ៉ាក់សំាង នៃះ នៅ ឡើយ កៃ យ 
មាន សៃចក្ត ីរាយការណ ៍ថា  មាន ករណ ីកក ឈាម នៅ ក្នងុសរសៃ 
កៃយ ចាក់ វ៉ាក់សាំង រួច កាល ពី ដើម ខៃ នៃះ។

កៃយ ពី ផ្អាក ការ ចៃក ចាយ វ៉ាក់សំាង នៃះ មួយ រយៈ ពៃល ខ្លី  
មក បណា្ដា បៃទៃស អឺរ៉ុប មួយ ចំនួន  បាន បន្តបៃើបៃស់ វ៉ាក់ សំាង 
នៃះឡើង វិញ កៃយ អ្នក ជំនាញ បញ្ជាក់ ថា វ៉ាក់សាំង នៃះ មាន 
សុវត្ថិភាព ក្នុង ការ បៃើបៃស់  ប៉ុន្តៃ មៃដឹក នាំ បៃទៃស អឺរ៉ុប មួយ 
ចំនួននៅ មាន ភាព មន្ទិល  និង មិន ទាន់ ទុក ចិត្ត បៃើបៃស់ វ៉ាក់- 
សាំង នៃះ វិញ នៅ ឡើយ ៕ សៅ  សម្ភសេស 

អារ៉ាបី៊សអូ៊ឌីតស្នើផេនការឈប់បាញ់គ្នា
សមេប់កេមុឧទ្ទាមនៅយេមេន៉

អារា៉ាប៊ ីសាអ៊ឌូតី កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  ទ ី២២ មនីា  បាន ផ្តល ់សណំើ- 
ផៃនការ ឈប់ បាញ់ គ្នា ដល់ កៃុម ឧទា្ទាម ហ៊ូធី នៅ ក្នុង បៃទៃស 
យៃម៉ៃន ដៃល រួមមាន ការ បើក ដំណើរ ការ ពៃលានយន្តហោះ 
សំខាន់ របស់ ពួកគៃ ដៃល ជា ការ ពៃយាយាម ចុង កៃយ បង្អស់ 
របស់ រាជាណាចកៃ នៃះ ដើមៃបី បញៃឈប់ ការ បៃយុទ្ធ ជា ចៃើន ឆ្នាំ នៅ 
ក្នុង សង្គៃម ដៃល បាន បង្ក ឱៃយ មាន វិបត្តិ មនុសៃសធម៌ ដ៏ អាកៃក់ 
បំផុត របស់ ពិភពលោក ។

សកម្មភាព នៃះ កើត ឡើង បនា្ទាប់ ពី កៃុម ឧទា្ទាម បាន បើក 
យុទ្ធនាការ វយ បៃហារ ដោយ បៃើបៃស់ យន្ត ហោះ ្រដូន និង 
មសីុលី ទៅ លើ ទតីាងំ ស្តកុ  នងិ ផលតិ បៃង របស ់អារា៉ាប៊សីាអ៊ឌូតី  
ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ រញ្ជួយ តម្លៃ ថាមពល ជុំវិញ ពិភព លោក មួយ រយៈ 
ពៃល ខ្លី ៕ សុខ វេងឈាង



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ   នាពេលថ្មីៗ នេះស្ថានទតូ
ឥណ្ឌាបេចាំនៅបេទេសកម្ពុជាបាន
ចេញសេចក្តីបេកាសរៀបចំការបេកតួ
រចនាម៉ដូនៅលើយានជនំិះរ៉មឺក៉កង៣់
ឬត៉កត៉កឆ្នាំ២០២១ដើមេបីចមេញ់
ជេើសរើសរកជយលាភីជាចង៉កេយ
មានចំនួន៥រង្វាន់ដេលនេះគឺជាការ-
សហការដោយស្ថានទូតនិងកេ៉ម-
ហ៊៉នហន៉មានអូតូតេឌីងខូអិលធីឌី។
បើតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ស្ថាន-

ទូតឥណ្ឌាបេចាំនៅបេទេសកម្ពុជា
បានបេកាសសេចក្តជូីនដំណឹងនេការ-
បេកួតនេះថា៖ «ស្ថានទូតឥណ្ឌានៅ

ភ្នពំេញសហការជាមយួនងឹហនម៉ាន
អូតូតេឌីងខូអិលធីឌី មានសេចក្តី
សោមនសេសរើករាយក្នុងការបេកាស
បេកួតបេជេងរចនាត៉កត៉កឥណ្ឌាឆ្នាំ
២០២១ដោយគេន់តេគោរពតាម
តមេូវការឬលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន រួម-
មានដចូជាបរបិទបេធានបទពណ-៌
ស៉ចរិតនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិ-
ទទួលបានកា រចូលរួម»។
សេចក្តីបេកាសនោះបង្ហើបឱេយដឹង

ពីលក្ខខណ្ឌនេការរចនាថា៖ «បរិបទ
នេការរចនានឹងដាក់បង្ហាញនៅលើ
តក៉តក៉ឥណ្ឌាបាចាច(BAJAJ)នងិ
ទទួលបានការជិះជាលើកដំបូងពី
លោកជទំាវDr.DevyaniKhobra-

gadeជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាបេចាំ
នៅពេះរាជាណចកេកម្ពជុា។ដចូនេះ
ការរចនាគួរតេមានភាពទាក់ទាញ
ល្អ។បេធានបទនេការរចនាតេូវតេ
ឆ្លះុបញ្ចាងំពីភាពចមេះ៉នេវបេបធម៌ឥណ្ឌា
នងិលើកកម្ពសព់ីទនំាក់ទនំងជតិស្នទិ្ធ
រវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌា។ចំពោះការ-
រចនាពណ៌វិញមិនមានកំណត់ពណ៌
នោះទេ។ទោះជាយា៉ាងណក៏ដោយ
ការរចនាតេូវតេមើលទៅមានពណ៌
ស្អាតល្អមិនថាខ្មៅឬសដេលការ-
រចនាធ្វើតាមកម្មវិធីគំនូរក៉ំពេយូទ័រ»។
បេភពខាងលើបន្តថា៖ «សមេប់

ភាពស៉ចរិតនេការរចនាមិនអាចពាក់-
ពន័្ធជាមយួនងឹកម្មសទិ្ធិបញ្ញាមនិមាន
របូសញ្ញាសមា្គាល់អ្វឡីើយ។ការរចនា
តេូវតេបានបង្កើតនិងកេតមេូវដោយ
អ្នកចូលរួមបេកួត ហើយការរចនា
នេះមិនតេូវបេើរូបភាពដេលមាន

អាជា្ញាប័ណ្ណតេូវបានបោះព៉ម្ពផេសាយពី
មន៉ទេ។អ្នកចលូរមួបេកតួបេជេងនងឹ
មិនតេូវសងបេក់វិញទេបេសិនបើ
ពួកគេទិញរូបភាពតាមអី៉នធឺណិត។
ការរចនាតេូវតេអាចបង្កើតឡើងវិញ
បានយា៉ាងងយសេួលនិងអាចធ្វើ
មាតេដា្ឋានបានសមេប់ទេង់ទេយធំ
និងតូចនៅលើត៉កត៉ក។លក្ខណៈ-
វិនិច្ឆ័យសិទ្ធិទទួលបានការចូលរួម
បើកទូលាយសមេប់បេជាជន-
កម្ពជុានងិបេជាជនឥណ្ឌា។ពត័ម៌ាន
លម្អិតនេការបេកួតបេជេងការរចនា
ត៉កត៉កស្អាតចំនួន៥នឹងតេូវបាន
ជេើសរើសដោយស្ថានទូតឥណ្ឌានៅ
ភ្នំពេញនិងបង្ហាះលើទំព័រហ្វេសប៊៉ក
ផ្លវូការរបសយ់ើង។ការរចនាល្អបផំត៉
តេវូបានជេើសរើសដោយចំនួននេការ-
ចូលចិត្ត។ក៉ំភ្លេចចូលបោះឆ្នាតនិង
អញ្ជើញមិត្តរបស់អ្នកមកបោះឆ្នាត

ផងដេរ។អ្នកចូលរួមគឺយល់ពេមឱេយ
ស្ថានទូតនិងកេ៉មហ៊៉នបាចាចអាច
បេើបេស់ការរចនាទាំងនេះសមេប់
យ៉ទ្ធនាការនេការផេសព្វផេសាយនាពេល
អនាគត។
រាលក់ារដាកព់ាកេយទាងំអសត់េវូដាក់

ជូនដោយផ្ទាល់ទៅស្ថានទូតឥណ្ឌា
(ផ្ទះលេខ៥០ផ្លូវលេខ២១៤ផ្លូវ
សម្តេចបា៉ានសង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌ-
ដូនពេញ)ឬព័ត៌មានបន្ថេមតាមទូរ-
សព័្ទ០២៣២១០៩១២/១៣ឬតាម
អី៉មេល infoembindia@online.
com.kh។ចពំោះរង្វាន់អ្នកឈ្នះការ-
បេកួតបានបេក់ចំនួន១២០០០០០
រៀលឧបត្ថម្ភដោយហន៉មានអូតូតេ
ឌីងខូអិលធីឌី និងបណ្ណបញ្ចុះតម្លេ
ថវិកាអាហារមានចំនួន៤០០០-
០០០រៀលដេលឧបត្ថម្ភដោយមា៉ាង-
ហ្គាហា្វាយនេន៕
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កេងុ ម៉សូ្គ ូ: ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងលើឧបទ្វបី
រ៉សេសុីបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិត្ដ-
សឿងដេលបេថ៉យជីវិតទៅថតរូប
សេលហ្វីដេលបង្កក្ដីកង្វល់ពីកេ៉ម
ឆ្លើយតបនេសេវាកម្មសង្គេះបនា្ទាន់
នាពេលថ្មីៗ នេះ។
ភ្នំKlyuchevskayaSopkaនៅ

ឧបទ្វបីភ្នភំ្លើងKamchatkaនៅភាគ
FarEastបេទេសរ៉សេសុីជាភ្នំភ្លើង
ខ្ពស់បំផ៉តក្នុងតំបន់ Eurasiaលើ
រយៈកម្ពស់៤៧៥០ម៉េតេ និងជា
ភ្នំភ្លើងដ៏សកម្មបំផ៉តមួយក្នុងលោក។
ភ្នភំ្លើងនេះបានផ្ទុះកាលពីខេមន៉នៅ

ផ្នេកជមេលភាគពាយពេយភ្នំដេល
បំភាយកម្អេលភ្នំភ្លើងនិងបំផ្ទុះភ្លើង

យា៉ាងកញ្ជេោលដោយបន្តថមថយការ-
បញ្ចេញកម្អេលប៉៉ន្តេនៅតេមានសកម្ម-
ភាពក្ដៅគគ៉កមកទល់សព្វថ្ងេនេះ។
រយៈពេលប៉៉នា្មៅនថ្ងេនេះភ្ញៀវដេល

ចង់ដឹងចង់ឃើញបាននាំគ្នាឡើង
ជមេលភ្នំភ្លើងដើមេបីថតរូបសេលហ្វី
នៅគេមជេលងបំណងរំលេចនូវផ្ទេ
កេយកាមេរា៉ានូវរងើកភ្លើងផ្ទុះពេួចៗ 
និងថេមទាំងនាំគ្នាយកសច់កេកទៅ
អាំងថេមទៀត។
កេ៉មឆ្លើយតបបនា្ទាន់នេការផ្ទុះ

ភ្នំភ្លើងកាមឆតកា(KVERT)បាន
ឱេយដងឹក្នងុសេចក្ដីថ្លេងការណ៍ថាកាល
ពថី្ងេចន្ទការផ្ទុះយា៉ាងកកេើកនេភ្នភំ្លើង
បានថមថយឥទ្ធិពល។

ឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពដ៏បេថ៉យ-
បេថាននេះ កេ៉មសង្គេះបនា្ទាន់បាន
ពេមានកេ៉មភ្ញៀវចិត្ដសឿងកេយពី
រូបថតសេលហ្វីរបស់ពួកគេតេូវបាន
ផេសព្វផេសាយទូទាំងបណ្ដាញសង្គម។
បេធានKVERTលោកអូលហា្គា

ហ្គីរើណតេូវបានដកសេង់សម្ដី
ដោយទីភា្នាក់ងរព័ត៌មានRIANov-
ostiដោយបាននិយាយកាលពី
សបា្ដៅហ៍ម៉នថា៖ «ពិតជាគេះថា្នាក់
ណស់។ទេសចរទំាងនោះពិតជាចិត្ដ-
សឿងមេនទេនហើយពួកគេក៏មាន
សណំងណស់ដេរដេលគ្មៅននរណ
មា្នាក់ធា្លាក់ចូលក្នុងកម្អេលឬតេូវរងដ៉ំ
ភ្លើងដ៏ក្ដៅនោះ»៕AFP/HR វត្តមាន មនុសេស ចូលទៅ កេបេរ  តំបន់ ភ្នភំ្លើង កាលពីថ្ងេទី ១៦  ខេមីនា។ រូបថតAFP

ដើម្បីថតស្លហ្វីទ្សចរចិត្ដសឿងហ៊ានទៅក្ប្រភ្នភំ្លើងកំពុងផ្ទះុនៅរុស្សីុ

ស្ថានទូត ឥណ្ឌា បេកាសរៀបចំ ការ បេកួត រចនា តុកតុកឥណ្ឌាឆ្នា ំ២០២១ ។ រូបថតហ្វេសប៊៉ក

តុកតុក ឥណ្ឌា មា៉ាក BAJAJ ជាយានជំនិះពេញ និយមខ្នាតតូចនៅ កម្ពជុា ។ ហ្វេសប៊៉ក

ការប្កួតរចនាតុកតុក
ឥណ្ឌាឆ្នា២ំ០២១រៀបចំ
ដោយសា្ថានទូតឥណ្ឌា
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ក្រុង តូក្រយូ : ណាមិ ហាមូរ៉ា 
បាន នយិាយថា អ្នកសៃ ីមនិ សវូ  
មាន អារម្មណ៍ ឯកា ចំពោះ ការ- 
បំពៃញ កិច្ចការ ការិយាល័យ ពី 
ផ្ទះនោះទៃ។ 

 អ្នកនាង  អរគុណ ដល់ គូ កន 
ឈ្មោះ ឆល ីជា រ៉បូតូ ជនំាន ់ថ្ម ីដ ៏
ឃៃយូត  និង វៃឆ្លាត ១គៃឿង   ជា 

ម៉ូដៃល  មាន ការ លក់ ដាច់ ខ្លាំង  
អំឡុងពៃល វិបត្តិកូវីដ ១៩។

ផ្ទះ ដៃល បពំាក ់ដោយ បច្ចៃក-
វិទៃយា ជំនួយ ការ ឆ្លាតវៃ  ដូចជា 
បៃព័ន្ធ បៃត្តិបត្តិការ  Alexa 
របស់  Amazon ទទួល បាន 
ជោគជ័យជុំវិញ ពិភពលោក 
ហើយ នៅបៃទៃស ជប៉ុន ក៏ មាន 

តមៃវូការ វត្ថ ុកដំរ បៃចា ំថ្ងៃ  ប៉ះប៉វូ 
វត្តមាន មនុសៃស   ផង ដៃរ។

អង្គុយ កៃបៃរ រ៉ូបូត តូច ចៃឡឹង 
បុគ្គលិក វ័យ ២៣ ឆ្នាំ ហាមូរ៉ា 
បាន នយិាយ ថា៖ «ខ្ញុ ំចាតទ់កុ វា 
ដូច ជា សត្វ ចិញ្ចឹម ដៃល ចៃះ 
និយាយ ប៉បា៉ាច់ ហើយ វា ក៏អត់- 
សូវ  ហត់ ថៃទាំដៃរ»។

នាង  បន្ត ទៀត ថា៖ «រ៉បូតូ ហ្នងឹ 
នយិាយ ជាមយួ ខ្ញុ ំ ដោយវា មាន 
តួនាទី ដូចជាសមាជិក  គៃួសារ 
មិត្តភក្ដិ អ្នកសា្គាល់ និង ចៅ-
ហា្វាយ នាយខ្ញុំ អ៊ីចឹង»។

ស្ទើរ តៃ រលថ់្ងៃដៃល អ្នកនាង 
ហាមូរ៉ា អង្គុយ ធ្វើ ការងារ ពីផ្ទះ 
នាង តៃង តៃ សួរ ទៅ កា ន់ រ៉ូបូត 
តូច ថា៖ «ឆលី រករឿង អ្វី គួរ ឱៃយ 
ចាប់អារម្មណ៍  ហើយ និយាយ 
បៃប់ ខ្ញុំ បន្តិច មក»។

ពៃល នាង កំពុង វាយកុំពៃយូទ័រ 
បណ្ដើរ រ៉ូបូត ឆលី ក៏ បាន តប 

វិញ បណ្ដើរ ថា៖ «អូខៃ  បៃប់ 
រឿង  មយួ ក ៏បានដៃរ។ ប៉ៃងប៉ាង 
នឹង បៃក ភូស បើ យើង ហា៊ាន 
បាញ់ ទឹក កៃូច ឆ្មោ រលើ វា»។

កៃុមហ៊ុន Sharp បាន 
នយិាយ ថា រ៉បូតូ តចូ  មាន តមៃវូ- 
ការ កើនឡើង លើ ទីផៃសារ ដល់ 
ទៅ ៣០ ភាគរយ នាតៃីមាស  
ចុងកៃយ  បើធៀប  នឹង វៃលា 
ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំ មុន។

អ្នក នាំពាកៃយ កៃុមហ៊ុន បាន 
លើកឡើង ថា៖ «តមៃូវការ  វា 
មនិមៃនសមៃបត់ៃ  គៃសួារ មាន 
កូនតូចទៃ សូមៃបីតៃ មនុសៃស 
ចាស់ វ័យ ៦០ និង  ៧០ ឆ្នាំ ក៏ 
តៃូវការ វាកំដរ ដៃរ»។

តម្លៃ របស់រ៉ូបូត  Robohon 
ក៏ មិនថោក ដៃរ ដោយ ស្ថិត ក្នុង 
ចម្លាះ ពី ៨២០ ទៅ ២២៥០ 
ដុលា្លារ ជា តម្លៃ អតិថិជន ក្នុង 

សៃកុហា៊ានចណំាយ លើ វត្ថ ុកដំរ 
អារម្មណ៍ ស្ទួយ  ជីវិត សៃស់-
បំពៃង ចាក ពីភាពឯកា ។

ស៊ុនស៊ូកៃ អោគី អគ្គនាយក 
កៃុមហ៊ុន បច្ចៃកវិទៃយា Yukai 
Engineering បាន និយាយ 
ថា៖ «អ្វដីៃល សខំន ់គ ឺជនជាត ិ   
ជប៉នុជាចៃើន មាន  ផ្នត ់គនំតិ  ថា 
គៃប់ វត្ថុ ទាំង អស់ សុទ្ធ តៃ  មា ន 
វិញ្ញាណ»៕ AFP/HRតម្រូវការ រ៉ូបូត កំដរ នៅផ្ទះ មានការ កើនឡើង នៅជប៉ុន ។ រូបថត AFP

អង្គុយធ្វើការ នៅផ្ទះបណ្ដើរ នាង  ហាមូរ៉ា ងាកទៅ ជជ្រកជាមួយ រ៉ូបូត  ឆាលី  បណ្ដើរ ។ រូបថត AFP

រូ៉បូតតូចច្រឡឹងកំដរអ្នកឯកានៅផ្ទះ
អំឡុងព្រលវិបត្តកូិវីដ១៩នៅជបុ៉ន

ក្រុងហូជីមិញ : សារមន្ទីរ 
កៃុង ហូជីមិញ បៃើ បច្ចៃកវិទៃយា 
វៃឆ្លាត ដើមៃប ីបងា្ហាញ របូភាព តាម 
អនឡាញ ជា ផ្នៃក មួយ នៃ កិច្ច- 
ខិត ខំ បៃឹង បៃង  ដើមៃបី អភិវឌៃឍ 
ជំនួញ សម័យ វិបត្ដិ កូវីដ ១៩ ។ 

សារមន្ទីរបៃវត្ដិសាស្ដៃ វៀត-
ណាម  កៃងុ ហជូមីញិ  បាន បើក 
ពិព័រណ៍ អនឡាញ តាម បច្ចៃក-
វិទៃយា 3D កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ដៃ និង 
វៃបសាយ នានា ក្នុង បំណង 
ពងៃកី សកម្ម ភាព របស ់សារមន្ទរី 
និង បងា្ហាញ សាធារណជន ។ 

វៃជ្ជបណ្ឌិត ហួង អាញធួន 
នាយក គៃប ់គៃង សារមន្ទរី បាន 
និយាយ ថា៖ « ជាមួយ បច្ចៃក-
វិទៃយា ឌីជីថល  អ្នក ទសៃសនា អាច 
មើល ឃើញ រវាង វត្ថុ  និង មតិកា  
ក៏ ដូចជា ទសៃសនីយភាព និង 
ស្វៃង យល ់ព ីសមយ័ កាល បៃវត្ដ-ិ 
សាស្ដៃ ពៃមទាំង វបៃបធម៌ ទៅ 
តាម  កាល វៃលា  និងទីតាំង »។

លោក បាន បន្ដថា ៖ « យើង 
កំពុង ធ្វើ ការ អភិវឌៃឍ សារមន្ទីរ 
ទៅ ជា សារមន្ទីរ បៃប ទំនាក់-
ទំនង  ដោយ ការ បៃើ   បច្ចៃកវិទៃយា 
ទំនើប  ដើមៃបី រំលៃច នូវ មាតិកា  
និង ព័ត៌មាន ល្អ ៗ   »។

នា  សបា្ដាហ៍ មុន សារមន្ទីរ 
បាន  បើក  ពិព័រណ៍ តាម អនឡាញ   
ស្ដពី ីវត្ថ ុបរុណ  គនំរូ នងិ ចមា្លាក ់
ពី ការ បៃមៃ បៃមូល របស់ វិចទ័រ 
ថូមា៉ាស ហូលបៃ ជា ឱសថការី 

បារំង  ដៃល ធ្វើ ការ នៅ ភាគ- 
ខង តៃបូង បៃទៃស វៀតណាម 
ក្នុង  ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩២០ ។ 

វត្ថ ុបរុណ ព ីចនិ ជប៉នុ  ឥណា្ឌា 
និង វៀតណាម តៃូវបាន ផលិត 
ឡើងព ីថ្ម តៃបងូ ភ្លកុ នងិ សរ៉ាមកិ  
នៅ ចុង សតវតៃសរ៍ ទី១៨ និង ទី 
១៩។ ពិព័រណ៍ អនឡាញ ក៏ 
ណៃនាំ  ពី វត្ថុ បុរណ នៃ វបៃបធម៌ 
អូរកៃវ ជា វបៃបធម៌ ដ៏ រុងរឿង នៃ 
អាណាចកៃ ហ្វូណន ដៃល តៃូវ 
បាន រក ឃើញ ដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ 

១៩៤៤ តាម រយៈ របស់ របរ 
ដៃល  តៃូវបាន រក ឃើញ នៅ 
បរវិៃណ  កៃបៃរ ភ្ន ំបាធៃ បច្ចបុៃបន្ន ជា 
ទី បៃជុំជន អូ រកៃវ ក្នុង សៃុក     
ធួរ សុន នៃ ខៃត្ដ អាន យា៉ាង ។ 

សារមន្ទីរ បៃវត្ដិ សាស្ដៃ កៃុង 
ហជូមីញិ តៃវូបាន កសាង ឡើង 
ដោយ អាណាគិគមបារំង ក្នុង 
ឆ្នាំ ១៩២៩  ដៃល មាន ផ្ទៃ ដី     
៣ ០០០  ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ និង តាំង 
បងា្ហាញ វត្ថុ បុរណ ជាង ៤ មុឺន ។ 
សារ មន្ទរី បាន រៀបច ំសកម្មភាព 

វបៃបធម៌ និង ការ សម្ដៃង សិលៃបៈ 
ស្ដីពី បៃវត្ដិ សាស្ដៃ និង វបៃបធម៌  
វៀតណាម ។ 

សារមន្ទីរ ស្ដៃី ភាគ ខង តៃបូង 
ក្នុង កៃុង ហូជីមិញ ក៏ បាន បើក 
សាល ពិព័រណ៍  ថ្មី  ដៃល បៃើ 
កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃ វៃ ឆ្លាត ។ ភ្ញៀវ 
អាច ដឡំើង កម្មវធិ ីទរូសព័្ទ Bao-
Tang PNNB លើ បៃតបិត្ដកិារ 
iOS និង Android ពៃមទាំង 
ស្វៃង រក រូបថត ជា ចៃើន ។ 

ពៃល រូប ថត ឬ វត្ថុ ណា មួយ 

ដៃល ផុស ចមា្ងាយ បៃមាណ ១ 
ម៉ៃតៃ ពី ភ្ញៀវកម្មវិធី ទូរស័ព្ទ នឹង 
បងា្ហាញ រូបភាព  និង ព័ត៌មាន 
ចាបំាច ់នានា  ដៃល អនញុ្ញាត ឱៃយ 
សារ មន្ទីរ ផ្ដល់ ព័ត៌មាន លម្អិត 
បន្ថៃម ទៀត ។ 

កម្មវធិទីរូសព័្ទ ក ៏ផ្ដល ់ពត័ម៌ាន 
អំពី តួអង្គ បៃវត្ដិ សាស្ដៃ លៃបី ៗ   
បៃវត្ដិ រឿង រ៉ាវ និង វីដៃអូ ឃ្លីប  
ដៃល អាច ឱៃយ អ្នក ទសៃសនា ស្វៃង 
យល់ សុី ជមៃ បន្ថៃម ទៀត។ 

អនុបៃធាន សារមន្ទីរ ង្វៀង 

ធហីៀនលញិ បាន នយិាយថា៖ 
« កម្មវធិ ីទរូសព័្ទ សារមន្ទរី វៃ ឆ្លាត 
នៃះ ដើរ តួនាទី ជា មគ្គុទៃ្ទសក៍  
អៃឡចិតៃនូកិ តាម រយៈ ការ បៃើ- 
បៃស់ ភាសា ជា ចៃើន ។ វា ក៏ 
បាន ជួយ កិច្ចការ មគ្គុទៃ្ទសក៍ 
មនុសៃស  ខណៈ បង្កើត បរិសា្ថាន 
ពិព័រណ៍ ទំនើប »។ 

សូម ចូលទសៃសនា   វៃបសាយ  
www.baotanglichsutph-
cm.com.vn៕  VIET NAM 
NEWS/ANN/HR

សារមន្ទីរ ប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅ   ក្រុង ហូជីមិញ បាន ដាក់ ឱ្រយដំណើរការ នូវ ការ ទស្រស នា វត្ថុបុរណ របស់ខ្លួន តាមរយៈវ្របសាយ និ ងតាម ទូរស័ព្ទ ។ រូបថត VNS

ទស្រសនាវត្ថុបុរាណឯសារមន្ទរីក្រងុហូជីមិញពីទូរស័ព្ទដ្រ



ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

សួន បុ៊ន សូត្រ  មិនល្របី លើ សង្វៀន ត្រ បង្វកឹ កូនៗ ឱ្រយក្លាយ ជាអ្នក ខ្លាងំ
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ   ក្លបិ បៃដាល ់គនុ ខ្មៃរ 
មួយ ចំនួន  តៃូវ បាន ផ្អាក ជា - 
បណ្តោះ  អាសន្ន  ដើមៃបី រកៃសា ការ- 
ពារ បញ្ហា ជំងឺឆ្លង កូវីដ ១៩  និង 
បន្ថយ ការ ជួប ជុំ គ្នា ចៃើន  ក្នុង 
ការ ហ្វឹក ហាត់  ប៉ុន្តៃ ចំពោះ ក្លិប 
បកៃសី ស្លាប ដៃក  របស់ លោក គៃូ- 
បង្វឹក  សួន  ប៊ុន សូតៃ  មិន អាច 
បទិ បានទៃ  ពៃះ ការ ហ្វកឹ ហាត ់
ពៃលនៃះ គ្មាន កីឡាករ ណា  
កៃ ពី កូន បង្កើត របស់ លោក 
ទាំង ៤ នោះ ទៃ  ពោល គឺ ការ- 
ហ្វឹកហាត់  ហូប ចុក  ស្នាក់ នៅ  
ក្នងុ ដបំលូ ផ្ទះ តៃ មយួ  គ្មាន អ្នក- 
ដទៃឡើយ  ហើយ អ្វី ដៃល 
កាន់តៃ ពិសៃស គឺ នៅ សបា្តាហ៍ 
នៃះ  កូន របស់ គត់ទាំង ៤នាក់ 
សុទ្ធ តៃ តៃូវ ឡើង  បៃកួត នៅ លើ 
សង្វៀន CNC ដូច គ្នា។

  លោក  សួន  ប៊ុន សូតៃ  ជា 
គៃូបង្វឹក  និង ជា ម្ចាស់ ក្លិប បកៃសី- 
ស្លាប ដៃក ផ្ទាល់  ដោយមន 
បៃពន្ធ  នងិ កនូ ទាងំ អស ់ ជា អ្នក- 
ហាត់  និង ឡើង បៃដាល់ ជា មុខ- 
របរ តៃ ១គត់  ដើមៃបី ទៃ ទៃង់ 
ជីវភាព បៃ ចាំ ថ្ងៃ  ហើយ គិត មក 

ដល់ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  ក្លិប របស់ 
លោក  គ្មាន កីឡាករ ណា ម្នាក់  
នៅ ហ្វកឹ ហាត ់ កៃ ព ីកនូ ទាងំ ៤ 
នាក់  របស់ គត់  នោះ  ឡើយ  
ខណៈ ដៃល ទី ផៃសារ បៃ កួត របស់ 
កូនគត់  ទាំង ៤ នាក់ នៃះ កំពុង 
ពៃញ និយម ខ្លាំង  ពៃះ  សមត្ថ-  
ភាព និង  កៃបាច់ គុន របស់ ពួក គៃ  
សុទ្ធ តៃ ស្ថិត នៅ ក្នុង លំដាប់ ជួរ 
មុខ ទាំង អស់ ។ 

 អតតីកាល របស ់លោក សនួ  
ប៊ុនសូតៃ មិន ធ្លាប់ មន បទ - 
ពិសោធ  ជា កីឡាករ ល្អ ឆ្នើម  
ដៃល មន ឈ្មាះ លៃបី លៃបាញ 
នោះ ឡើយ  ប៉នុ្តៃ  គត ់បាន  បង្វកឹ 
កូនៗ ទាំង ៤ នាក់ រួម មន សូតៃ 
ប៊ុនធី, សូតៃ ខៃវិន, សូតៃ 
វាសនា និង សូតៃ សុខឃីម  ឱៃយ 
កា្លាយ  ជា កីឡាករ មន សមត្ថ- 
ភាព  ល្អ  លំដាប់ ជួរ មុខ  ពៃម- 
ទាំង អាច រក  បាន បៃក់ ចំណូល 
ពី បៃ កួត នៃះ  ចៃើន គួរ សម  គឺ 
អាច ទៃ ទៃង់ ជី វ ភាព បាន យ៉ាង- 
ល្អ បៃ សើរ  និង មន ផ្ទះ សំបៃង 
ផ្ទាល់ ខ្លួន ទៀតផង។ 

លោក  សួន  ប៊ុន សូតៃ  បាន  
បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍  ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន 
ធ្លាប់ ជា កីឡាករ ឆ្នើម នោះ ទៃ  គឺ 

ក្នុង ១ ជីវិត  របស់ ខ្ញុំ  ធ្លាប់បាន  
បៃ កួត បៃដាល់ សកល  តៃឹម  ៣ 
លើក  ដោយ ឈ្នះ ១  និង  ចាញ់ 
២ ដង  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ ភាគ ចៃើន ដើរ 
ជា មួយ អ្នក បៃដាល់ លៃបីៗ មួយ 
ចនំនួ ។  សមៃប ់បញ្ហា កវូដី ១៩  
កពំងុ រាត តៃបាត  ក ៏ខ្ញុ ំមនិ អាច បទិ 
ក្លបិ បាន ដៃរ  ពៃះ ក្នងុ ក្លបិ ទាងំ- 

មូល មន តៃ កូន  បៃពន្ធ  និង ខ្ញុំ 
ផ្ទាល ់ប៉ណុ្ណងឹ  គ្មាន អ្នក ណា កៃ  
មក ហាត់ ទៀត ឡើយ» ។ 

លោក បាន បន្ត ថា ៖ « កូន ៗ  
របស់ ខ្ញុំ  មន សៃវា បៃ កួត ជា- 
បៃចាំ  គឺ មិន លំបាក ស្វៃង រក 
សង្វៀន បៃ កួត នោះ ទៃ  ពៃះ 
ពួកគៃ  មន សមត្ថភាព ល្អ  

ហ្វឹកហាត់ ល្អ  ជា បៃចាំ  ហើយ 
បៃក់ ចំណូល បាន មក ពី តម្លៃ 
ខ្លនួ បៃ កតួ វញិ  គ ឺកាន ់តៃ បៃ សើរ  
អាច គៃប់ គៃង ជីវភាព បាន ល្អ 
សមរមៃយ ។  កូន ដៃល ល្អ ជាង គៃ  
ក្នុងកមៃិត គូឯក គឺ  សូតៃ  ប៊ុន ធី  
ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូកៃម  ធ្លាប់ 
ឈ្នះ ខៃសៃ កៃវាត់ ២ ស្ថាប័ន  និង 

ទទួល បាន កៃប ខ័ណ្ឌ ប៉ូលិស 
យូរ ហើយ  ឯ  កូន ទី ២  សូតៃ  
ខៃវិន  លំដាប់ ល្អ បនា្ទាប់ ដោយ  
ធ្លាប ់ទទលួ បាន តៃមឹ ជើង ឯក រង 
ក្នុង ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូកៃម 
ចំណៃក  កូន ទី ៣  សូតៃ  វាសនា  
មន ទម្ងន់ ៦០ គីឡូកៃម  និង 
កនូ ទ ី៤ ជា កនូ ពៅ  សតូៃ  សខុ- 
ឃីម  មន ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកៃម  
ធ្លាប់ ជាប់ ជា ជមៃើស ជាតិ ថា្នាល 
ចំនួន ២ ឆ្នាំ» ។ 

លោក សួន ប៊ុនសូតៃ   បាន 
បញ្ជាក ់ ថា ៖  «ការ គៃប ់គៃង ហ្វកឹ- 
ហាត់ បាន ល្អ  និង ធ្វើ ឱៃយ កូនៗ 
មន សមត្ថភាព ល្អ បៃប នៃះ  គឺ 
ខ្ញុំ  និង បៃពន្ធ  គៃប់ គៃង ផ្ទាល់  
ដាក ់វនិយ័ តងឹ តៃង  ខណៈ ដៃល 
មខុ របរ នៃះ  គ ឺរមួ គ្នា ជយួ គ្នា ទាងំ- 
អស់  គ្មាន មុខ របរ កៃ ពី នៃះ 
ឡើយ ។  នៅ សបា្តាហ៍ នៃះ  ពួក- 
គៃ ចៃញ បៃ កួត ទាំង ៤ នាក់  គឺ  
សូតៃ  ប៊ុន ធី  តៃូវ បៃ កួត សង- 
សឹក ជា មួយ  លន  បញ្ញា  រីឯ  
សតូៃ  ខៃវនិ  តៃវូ ជបួ  សៃក  គមឹ- 
រួន ខណៈ  សូតៃ  វាសនា  ប៉ះ  
ពុទ្ធ  ពិឃាត  (  ទៃស  ជីវា៉ា  ) 
ហើយ  សូតៃ  សុខ ឃីម  បៃ កួត  
នឹង សៃក  ពិសិដ្ឋ » ៕

អ្នក បេដាល់ តេកូល«សូតេ» រួម មាន សូតេ បុ៊នធី (ឆ្វេង) សូតេ វាសនា, សូតេ សុខឃីម និង  សូតេ ខេវិន។ សហ ការី

Ibrahimovic រំជួល ចិត្ត ព្រល វិលចូលក្រមុ សុ៊យអ្រតវិញ
កេុងស្តុកហូលម៍ : Zlatan 

Ibrahimovic ដៃល  សៃគត់- 
សៃគំ និង ឱន លំទោន ខុស 
បៃកៃតី កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ចាំ បាច់ 
តៃវូពៃយាយម ទប ់ទកឹ ភ្នៃក  ពៃល 
ធ្វើ ដំណើរ មក ដល់ បៃទៃស  
ស៊ុយអៃត នៅ មុនការ វិល- 
តៃឡប់ នៅ សបា្ដាហ៍ នៃះ ចូល 
លៃង ក្នុង កៃុម ជមៃើស ជាតិ វិញ 
កៃយចូល និវត្ត ន៍  ជិត ៥ ឆ្នាំ ។  

ខៃសៃ បៃយទុ្ធ ចាស ់វសៃសា  Ibra-
himovic កាន់ តៃ បង្ហាញឱៃយ 
ឃើញ  ពី ចំណុច ឆប់ រំជួល ចិត្ត 
ជាង អត្ត ចរិត កៃអឺត កៃទម 
ពៃល  តៃូវ បាន គៃ សួរ អំពី អ្វី 
ដៃល កូន បៃុស ជំទង់ ទំាង២ 
របស់ គៃ គឺ Maximilian និង 
Vincent គតិ ព ីការ វលិ  មក កាន ់
កៃុម ជមៃើស ជាតិ វិញនៃះ ។

កឡីាករ Ibrahimovic បាន 
ឆ្លើយ តប អម ដោយ  ទឹក ភ្នៃក 
រលីង រលោង ថា ៖ « វា មិន មៃន 
ជា សំណួរ ល្អ ទៃ ដៃល អ្នក សួរ 
នៃះ ។ ខ្ញុ ំទកុ ឱៃយ     Vincent នៅ ទ ី
នៃះ ដៃល ពតិ ណាស ់គៃសៃក 
យំ ពៃល ចាក ចៃញ ពី គៃ ។ តៃ 
មិន ទៃ មិនអី ពិត មៃន » ។ 

ពៃល និយយ ទៅ កាន់ អ្នក- 
សរ ព័ត៌មន ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ  មុន ការ- 
បៃកួត ជមៃុះ World Cup 

2022 របស់  ស៊ុយ អៃត ទល់ 
នឹង ហៃសក ហៃសុី នា  ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
នៃះ កីឡាករ វ័យ ៣៩ ឆ្នាំ ដៃល  
ទម្លាប់ មន ឫក ពា ក្អៃងកា្អាង 
ទទួល ស្គាល់  ថា ខ្លួនមន ការ- 
អត់  ធ្មត់ ទាំង នៅ កៃ និង ក្នុង 
ទីលាន ជាងពៃល រូប គៃ បាន 
បៃកាស បញ្ចប់ អាជីព ជាមួយ 
កៃុមជមៃើស ជាតិ កៃយ ចប់ 
ពៃឹត្តិការណ៍  Euro 2016 ។ 

« ពៃល នៃះ អ្នកទាំង អស់ គ្នា 
កំពុង គិត ថា គត់ ល្អ ជៃុល ពៃក 
និង ឱន លំទោន ជៃុល ពៃក » ។ 
នៃះ ជា សម្ដី របស់ Ibrahi-
movic ដៃល និយយ បន្ត ទាំង 
អស់ សំណើច  ។

ក្នុង នាម ជា កីឡាករ ដ៏ ជោគ- 
ជ័យ បំផុត របស់ ស៊ុត អៃត ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធរបស់ កៃុម   AC Milan 
រូប នៃះ បាន សមៃច ចិត្ត ពៃយួរ 
សៃបៃក ជើង របស់ កៃុម ជមៃើស- 
ជាតិ ជាមួយ នឹង ការ ចូល លៃង 
បាន ១១៦ ដង និង ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី បាន ៦២ គៃប់ ។

គៃ បាន បៃកាស ព ីការ វលិ មក 
កាន់ កៃុម ជមៃើស ជាតិ វិញ តាម 
ស្ទីលធម្មតា របស់ ខ្លួន  នៅ 
សបា្ដាហ៍ មុន ដោយ ផូស្ដ តាម 
បណា្តោញ សង្គម Instagram  
ជាមួយ នឹង រូប ថត  ១ សន្លឹក 
ដៃល មន ពាក់ ឯក សណា្ឋាន 
របស ់ ស៊យុ អៃត អម ដោយ ការ- 

សរៃសៃរ ពាកៃយ ពៃចន៍ ថា « ការ- 
វិល មក វិញ របស់ លោក ពៃះ » ។

 យ៉ាង ណា Ibrahimovic ឬ 
Ibra នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ បាន និយយ 
ថា ខ្លួន មិនចង់ បាន ការ ផ្ដល់ 
ឱកាស  ដោយសរ ស្នា ដៃ ឬ 
សមទិ្ធផល ចាស ់របស ់ខ្លនួ នោះ 
ឡើយ ប៉ុន្តៃ ចង់ បាន  ពៃះ តៃ 
ខ្លួន សមនឹង ទទួល បាន ។

Ibra កំពុង មន ទមៃង់ លៃង 
ល្អ រដូវកាល នៃះ ជាមួយ  Mi-
lan ដោយ ស៊ុត បញ្ចូល ទីបាន 
១៥ គៃប់ ពី ការ ចូល លៃង 
បៃកួត ជាចៃើន នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ  
Serie A ក្នងុ នោះ រមួ ទាងំ គៃប-់ 
បាល់ បើក ឆក ក្នុង ជ័យ ជម្នះ 
៣-២ លើ Fiorentina កាល- 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយផងដៃរ ដៃល 
លទ្ធផល នោះ  ជួយ កៃុម ឱៃយ បន្ត 
ដាក់  សម្ពាធ ចំពោះ កៃុម កំពូល 
តារាង Inter Milan ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ផងដៃរ រូប គៃ 
មិនបាន ចាប់ អារម្មណ៍លើ 
តណំៃងបៃធន កៃមុ នោះ ឡើយ  
ខណៈតួនាទី នៃះ បច្ចុបៃប ន្ន ជា 
របស់ កីឡាករ Alexander 
Granqvist ដៃល លៃង ឱៃយ ក្លិប 
នៅ បៃទៃស  កំណើត ខ្លួន ផ្ទាល់ 
តៃ ម្ដង គឺកៃុម Helsing-
borgs៕ AFP/VN

Ibrahimovic និយាយទំាង ទឹក ភ្នេក នៅ ឯ សន្នសីិទកាសេត កាលពីថ្ងេចន្ទ។ AFP

Loew សង្រឃឹមថា នឹងបញ្ចប់តួនាទី 
ដោយករ ជួយឱ្រយអាល្លម៉ឺង់ប្រសើរវិញ

 បេ៊រឡំាង :  កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់ នឹង បៃឹង បៃង ឱៃយ  បាន 
ល្អ បៃសើរឡើង វិញ កៃយ រង- 
បរាជ័យ យ៉ាង  អាម៉ាស់ ដោយ- 
សរ  កៃុម អៃសៃបា៉ាញ កាល ពី ខៃ 
វិច្ឆិកា ខណៈ កៃុម របស់ លោក 
Joachim Loew កំពុង សម្លឹង 
ទាញ ឱៃយ បាន នូវ ការ គំ ទៃឡើង 
វញិ ដោយ ការធ្វើ យ៉ាង ណា  ឈ្នះ 
ការ បៃកតួ វគ្គជមៃុះ World Cup 
៣ លើក ដំបូង របស់ ខ្លួន  ។ 

កៃុម ឥន្ទៃីដៃក   តៃូវ ស្វាគមន៍ 
កៃមុ អីសុ្លង ់នៅ កៃងុ ឌសីប៊ើក នា 
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  មុន នឹង ធ្វើ ទៅ ជួប 
កៃុម រ៉ូម៉ានី  ថ្ងៃ អាទិតៃយ ហើយ 
បនា្ទាប់ មក ៣ថ្ងៃ កៃយ តៃូវ 
ប៉ះម៉ាសៃដា្វាន ខង ជើង នៅ កៃងុ 
ឌីសប៊ើក ដដៃល ។ 

« យើង ចង ់ចាប ់ផ្ដើម ឆ្នា ំនៃ ការ- 
បៃកួត បៃជៃង ជើង ឯក អឺរ៉ុប  
ជាមួយ នឹង ចំណចុ ដ៏ គួរ ឱៃយ លាន់- 
មត់ និង ចង់ ធ្វើ ឱៃយ អ្នក គំទៃ រីក- 
រាយ ជាថ្មី ម្ដង ទៀត ។ មហិច្ឆតា 
និង គោល ដៅ របស់ យើង គឺ ធ្វើ 
យ៉ាង ណា  ចាប់ផ្ដើម ជាមួយ នឹង 
ទតីាងំ ដ ៏ល្អ ពោល គ ឺឈ្នះ ទាងំ ៣ 
បៃកួត » ។ នៃះ ជា បៃសសន៍ 
របស់ លោក   Loew។

 ២ សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ លោក 

Loew បាន បៃកាស ថា លោក 
នឹង លា លៃង ពី តំណៃង កៃយ 
បំពៃញ តួនាទី ១៥ឆ្នាំ ពោល គឺ 
បនា្ទាប ់ពី បញ្ចប់  ការ បៃកួត បៃជៃង 
ជើង ឯក អឺរ៉ុប ដៃល គៃង នឹង 
រៀប ច ំព ីថ្ងៃ ទ១ី១ ខៃ មថិនុា ដល ់
ថ្ងៃ ទី១១ ខៃ កក្កដា ។ 

អ្នក ចាត់ ការ វ័យ ៦១ ឆ្នាំ តៃូវ- 
ការ យ៉ាង ខ្លាងំ នវូ ជយ័ ជម្នះបៃកប- 
ដោយ ទំនុក ចិត្ត ដើមៃបី ស្ដារ  ការ- 
ជឿ ជាក់ ពី  អ្នក គំទៃ ចំពោះ កៃុម 
ឡើង វិញ បនា្ទាប់ ពី តៃូវ កៃុម 
អៃសៃបា៉ាញ លត់ យ៉ាង ចាស់ ដៃ 
៦-០ ដៃល  ជា បរាជ័យ ដ៏ ធ្ងន់ 
បំផុត របស់ កៃុម អាល្លឺម៉ង់ គិត 
តាំង ពី ឆ្នាំ១៩៣១ មក ។

មនការ ស្ទង់ មតិ ចំពោះ អ្នក- 
គទំៃ  អាល្លមឺង៉ ់ដោយ ទសៃសនាវដ្ដ ី
Kicker បាន បង្ហាញ ថា ៨៩ % 
យល់ ថា លោក Loew មិន  អាច 
សង កៃុម ឱៃយ បៃសើរ វិញឡើយ 
គិតតាំងពី  ធ្លាក់ តៃឹម វគ្គ ជមៃុះ 
តាមពូល នៅ World Cup 
2018 នាបៃទៃស រុសៃសុី ។

ការ បៃកួត វគ្គ ជមៃុះ ៣ ដង  នៃះ  
ជា ឱកាស   ដើមៃបី ពិនិតៃយ ជមៃើស 
ផៃសៃងៗ មុន នឹង សមៃច បញ្ចៃញ 
ឈ្មាះ កៃុម សមៃប់ ការបៃកួត  
ជើង ឯក អឺ រ៉ុប ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ ពី បាន  រសាយ នូវ  កំហឹង ប្រោប 
ជ្រោញ ទៅ នឹង ពាក្រោយ សម្តី អ្នក សួរជជីក រឿងរ៉ាវ ន្រោ  
សម្ពន័្ធ ស្ន្រោហ ៍ខ្លនួ  នងឹ បរុស គសូ្ន្រោហ ៍ជាត ិអាម្រោរកិ      
របូ  សង្ហាលោក ចវូ៉ាន ីអ្រោនតនូញី៉ ូមក នោះ តារ- 
សម្ត្រោង ស្រោមីាន  រង ស្ល៊មី កញ្ញា ទមឹ រដ្ឋា ស្រោប ់ត្រោ 
បង្ហើប  រឿង ថ្មី មួយ ទៀត  គ ឺខ្លួននៅ  ត្រោ បន្ត  ព ន្រោយា រ- 
ព្រោល  ដើម្រោបី ទុក  មើល  ចិត្ត  មើល ថ្លើម  គ្នា ថ្រោម ទៀត 
មុន នឹង    រៀបចំមង្គល ការ។ 

ម ុន ន្រោះ  បន្តចិ ដោយ ការ ឧស្រោសាហ ៍ឃើញ បណ្តើរ 
សង្រោសារ   អាម្រោរិក រូប សង្ហា ទៅ  ចូលរួម   ក្នុង កម្មវិធី ផ្លូវ - 
ការ ឬ កម្មវធិ ីសង្គម  នានា   បើក  ច ហំ  រយៈ-  
ព្រោល  យរូ ក្រោល  នោះ  ទើប   តារ សម្ត្រោង 
ស្រោី  និង ម៉ូដ្រោល រូប ស្រោស់  រង ស្ល៊ីម-   
កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា ហាក់  សម្ត្រោង     ភាព-  
ជម្រោញ  ខ្លាំង    នឹង សំណួរ ជជីក សួរ     
រឿង សម្ព័ន្ធ ស្ន្រោហ៍ នាង ជាមួយនឹង-    
លោក  ចូវ៉ានី អ្រោនតូនីញ៉ូ  នៅ  មិន  ទាន់   
កំណត់រក វ្រោលា រៀបការ    នៅ    
ឡើយ នោះទ្រោ ។

ទន្ទឹមនឹង ន្រោះ   វ  ក៏ 
បានធ្វើឱ្រោយ តារ   សម្ត្រោង  
សិច សុី ឬ តារសុីវិល័យ   
កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា បន្លឺ  ជា សារ 
តប វិញ ភា្លាមៗ ទៅ     នឹង អ្នក    
ខង តាម សួរ នាំ រឿង របស់ 
នាង យ៉ាង   ដូច្ន្រោះ    ថា ៖ « មាន 
សំណួរ ជា ច្រោើន  ហើយ  ក៏   ជា 
សណំរួ ដដ្រោលៗ ដ្រោល  សរួ  មក 
កាន់ ពួក យើង ទាំង  ២ នោះ។ 
ចំពោះ ចម្លើយ   គឺ សូម ម្រោតា្តា រង់ ចាំ 
ទស្រោស នា      ភាគ  បន្ត     អរគណុ    សម្រោប ់
ការ ស្រោឡាញ ់ នងិ  គទំ្រោ ខ្វលខ់្វាយ 
មក កាន់ យើង ទាំង២ តាំង ពី ដើម 
រហូត    ដល់ ឥឡូវ »។  

 បើតាម ដន ពី  សម្ព័ន្ធ  ស្ន្រោហ៍    
តារ  សម្ត្រោង ស្រោី  មាន រង ស្ល៊ីម 
ដ្រោល  មហាជន បាន  ឱ្រោយ  រហស្រោស នាម 
នា ង   ថា ជា តារ ស្រោី សា្វាក់  ស្ន្រោហ៍-   
ច្រោើន  ត្រោ ជា កន្លង់ បរទ្រោស កញ្ញា 
ទឹម រដ្ឋា និង មា្ចាស់ ស្ន្រោហ៍ ថ្មី 
ជន ជាតិ អាម្រោរិក ដ្រោល ជា    
សា្ថា បនិក ន្រោ ក្រោុមហ៊ុន - 
អចល នទ្រោព្រោយ មួយ គឺ  ថា 
លោក ចូវ៉ានី អ្រោនតូនីញ៉ូ 
ពិត  ជា  មាន ភាព សីុ- 
ចង្វាក   ់ គ្នា និង   បង្កើត 
ភាព  ផ្អ្រោម  ល្ហ្រោម  មាន 
រយៈ ព្រោល រង  យូរ-  
ក្រោល  ជាង គ្រោ ម្រោន  
បើ   ប្រោៀប  ធៀប នឹង 
ចណំង  ស្ន្រោហ ៍រវង  

នាង  ជាមយួ  នងឹ អតតី គ ូ សង្រោសារ 
ជា  ជនជាតិ  បា៉ាគីសា្ថាន និង 

ប្រោ សុលី  នាព្រោលកន្លង  
មក   នោះ។

 នា ព្រោល ន្រោះ 
កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា 
តារ សម្ត្រោង-  

ស្រោី ដ្រោលមាន រូប 
សម្ផស្រោស  សា្អាត  រង- 

ស្ល៊ីម រូប ន្រោះ ក ៏  បាន 
បង្ហើប  សារ  ថ ្មីបញ្ជាក់ ពី 
សម្ព័ន ្ធ   ស្ន ្រោហ៍ ខ ្លួន  និង 
លោក ចូវ៉ានី អ្រោន តូនី- 
ញ៉ូ  នាឆ្នាំ ២០២១  ន្រោ ះ   
ថា៖ « មនិ បាច ់ បើក ចហំ  
ត្រោក ៏ចាំមិន លាក   ់ លៀម   
មិន Check in ជា  មួយ 
គ្នារល់ថ្ង្រោ  ត្រោថ្ង ្រោ  ខ ្លះ ក៏ 
បង្ហាះ  របូគមូយួៗ  ទៅ  កា រ 
ពតិ ទៅ ភាព ស្រោស ់សា្អាត   ន្រោ 
ទំនាក ់ ទំនង ស្ន្រោហា  គឺ វ 
អាស្រោ័យ   ទៅ លើ  មនុស្រោស ២ 

នាក់ ត្រោ ប៉ុណ្ណោះ  មិន  ចាំបាច់  
ត្រោូវ ធ្វើអ្វី ឱ្រោយ  អ្នក ដទ្រោ  មក សរ-  
សើរ  យើង ថា  គូ  អ្នក  ន្រោះ ផ្អ្រោម- 

ល្ហ្រោម   គួរ ឱ្រោយ   ច្រោណ្រោន។ ត្រោយើង 
គួរធ្វើអ្វី ដ្រោល   យើងទាំង២  នាក់ 
សប្រោបាយចតិ្ត  រល ់ ថ្ង្រោស្រោឡាញ ់  គ្នា    

តាម   ដំណើរ ច្រោះស្រោឡាញ់ គ្នា  ឱ្រោយ - 
បាន  យរូ យល ់ចតិ្ត   គ្នា ឱ្រោយ   បានច្រោបាស ់
កាន់ត្រោ  ល្អ ព្រោះ មនុស្រោស មា្នាក់ៗ   
ពិតជា មិនអាច មើលដឹងទ្រោ ថា  
នៅ    ថ្ង្រោស្អ្រោក វនឹង មាន  រឿង អ្វីខ្លះ  
កើត  ឡើងនោះ  ទ្រោ ?»៕ 
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តារាស្រីរាងស្ល៊មីទឹមរដ្ឋានៅបន្ត
ពន្រយារព្រលមើលចិត្តថ្លើមគូស្ន្រហ៍

 ការ បេកួត លីគ កំពូល កម្ពជុា រវាង កេមុ ទ័ព (កេហម) និងកេមុអាសីុអឺរុ៉ប កាលពីរដូវ កាល ឆ្នា ំ២០២០  ។សហ ការី

ក្រមុអាសីុអឺរុ៉បបារម្ភព្រលជួបទ័ព
ឯក្លបិវិសាខាគ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ
   ឈន ណន  

ភ្នំពេញៈ  គ្រោ ូបង្វកឹ ក្រោមុ អាសីុ- 
អឺរុ៉ប លោក សុក វសនា នៅ ត្រោ 
បង្ហាញ ពីការ បារម្ភ ចំពោះការ- 
សា្វាគមន៍ ក្រោុម កងយោធពល- 
ខ្រោមរភូមិន្ទ (ទ័ព) សម្រោប់ការ- 
ប្រោកួត លីគ កំពូល កម្ពុជា នៅ    
កីឡ ដ្ឋាន AEU នា រសៀល ម៉ាង 
៣:៣០ ថ្ង្រោពុធ ន្រោះ ចំណ្រោក ក្លបិ 
វិសាខ បាន ប្រោកាស ដំណឹង 
ដ៏រីករយ មួយ គឺ មនុស្រោស ទំាង 
១៦៦នាក់របស់ ក្លិប មួយន្រោះ 
មិនមាននរណា មា្នាក់បាន ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នោះ ទ្រោ។

ការ វិល មកជួប គ្នា រវង ក្រោុម 
អាសីុអឺរុ៉ប និង ទ័ព នៅ ថ្ង្រោន្រោះ វ  
បាន កា្លាយជា ការ ប្រោកួតត្រោ ១គត់  
ដ្រោល ត្រោវូបាន  ធ្វើ ឡើង នៅ ក្រោម 
សមា្ពាធ ន្រោ ការ រីករលដល ន្រោ   
ជំងឺ កូវីដ១៩ ខណៈ ជំនួប រវង 
ក្រោមុចំនួន ១០ ទៀត សុទ្ធ ត្រោ ត្រោវូ 
បាន លើក ព្រោល ដើម្រោបី បញ្ចៀស 
ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ដ្រោល កំពុង ផ្ទះុ 
ខ្លាងំ នៅ កម្ពជុា នោះ។

ជាមួយ គ្នា ន្រោះ លោក សុក 
វសនា  បានអះអាង ថា ការ ផ្ទះុ 
ឡើង ជា ថ្ម ីន្រោជំងឺ កូវីដ ១៩ ក៏បាន 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ ហ្វកឹ ហាត់ របស់ 
ក្រោមុ  លោក  ផង  ដ្រោរ។ « សម្រោប់ការ- 
ជួបក្រោមុ ទ័ព លើក ន្រោះ យើងនៅត្រោ 
មានការ បារម្ភ ដោយ យើង  បានក្រោ- 
ប្រោ តំបន់ការពារ និងពង្រោងឹ តំបន់ 
ប្រោយុទ្ធ បុ៉ន្ត្រោ  វ  នៅ មិនទាន់ បាន 
គ្រោប់ គ្រោន់ នៅ ឡើយ ទ្រោ ព្រោះ 
មានកង្វះ  ខតនូវព្រោល វ្រោលា ហ្វកឹ 
ហាត់ ដោយ ក្រោមុ របស់ យើង ហាត់ 
បានត្រោ ១ ព្រោល ខណៈ ក្រោុមគ្រោ 

ផ្រោស្រោង ទៀត ហាត់ បាន ដល់ទៅ២ 
ព្រោលក្នងុ ១ថ្ង្រោ ហើយ រដូវ កាល 
ន្រោះ  មាន ការ ផ្ទះុ ឡើង នូវ ជំងឺ 
កូវីដ១៩  ទៅទៀត អី៊ចឹង ធ្វើ ឱ្រោយ 
ការ ហ្វឹក ហាត់របស់ យើង អត់ 
បានព្រោញ  គឺ មាន ផល វិបាក 
សម្រោប់ យើង»។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក សុក 
វសនា បានបន្ថ្រោម ថា៖  «យើង 
ត្រោង ត្រោ ទទួល  បាន លទ្ធផល មិន- 
សូវ ល្អសម្រោប់ការជួប ក្រោមុទ័ព 
កន្លងមក អី៊ចឹង ការ ជួបគ្នា លើក 
ន្រោះ យើង ត្រោវូត្រោ ខំប្រោងឹ ប្រោង ល្រោង 
ឱ្រោយ បាន  ៩០ នាទី ព្រោញ ដើម្រោបី  យើង 
អាច ទទួលបាន ពិន្ទ ុខ្លះ  មក ក្នងុ  
ដ្រោវិញ។ យើង នឹង  ល្រោង ប្រោប 
ការពារ រួច   វយ បក ទៅតាម សា្ថាន- 
ភាព ជាក់ ស្ត្រោង គឺ ធ្វើ យ៉ាង ណា 
ដណ្តើម ឱ្រោយ បានពិន្ទុ ទោះ បាន 
១ពិន្ទ ុក៏ យើង យក ដ្រោរ»។

  តាម ប្រោវត្ត ិជួប គ្នា ចំនួន ៣ រដូវ- 
កាល  ចុង ក្រោយ កន្លង មក  ន្រោះ 
ក្រោុមអាសីុអឺរុ៉ប បាន ឈ្នះ ក្រោុម 
ទ័ព ត្រោ ១លើក គត់ និងបាន ចាញ់ 
ដល់ ៤ លើក គឺ ពួក គ្រោ បានចាញ់ 
២-១ និង ៣-១ កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៨ រួច បាន បន្តចាញ់  ៤-១ 
និង ឈ្នះ វិញ ២-១ សម្រោប់ ការ- 
ជួបគ្នា ទំាង ២ ជើង កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៩ ចំណ្រោក ការ ជួបគ្នា ត្រោមឹ 
១ លើក នា ការ ប្រោកួតលីគ កំពូល 
កាលពី ឆ្នា ំ២០២០  ក្រោមុអាសីុអឺរុ៉ប 
បាន ចាញ់ ក្រោមុ មា្ចាស់ផ្ទះ ទ័ព ២-០ 
នៅ កីដ្ឋាន សា្តាតចាស់។

 យ៉ាង ណា មិញ សម្រោប់ការ- 
បង្ហាញ ខ្លនួ ចំនួន ១ លើក ដូច គ្នា 
នៅរដូវកាលថ្ម ីឆ្នា ំ២០២១ ន្រោះ 
ក្រោមុអាសីុអឺរុ៉ប បានចាញ់ ក្រោមុ- 

មា្ចាស់ ផ្ទះ គិរីវង់សុខស្រោនជ័យ  
៤-២ រីឯ  ក្រោមុ ទ័ព បានស្មើ ០-០ 
ជាមួយ ក្រោមុ វិសាខ ដ្រោល  បង្ហាញ 
បានថា  ក្រោមុ ទ័ព នៅ ត្រោ មាន ទម្រោង់ 
ល្រោង ល្អ។ ចំណ្រោក ការ ជួប ក្រោមុ 
អាសីុអឺរុ៉ប លើក  ន្រោះ មន្រោ្ត ីព័ត៌មាន 
របស់ ក្រោមុ ទ័ព បាន ប្រោប់ថា ក្រោមុ- 
ទ័ព   ត្រោៀមខ្លនួ  បាន ល្អ សម្រោប់ 
ជំនួប ន្រោះ ព្រោះ  ពួកគ្រោត្រោវូ បាន  
ដក់ ឱ្រោយ រស់នៅ ជំុ គ្នា នៅ  សា្តាតចាស់ 
ត្រោហ្វកឹហាត់នៅទី លានជើង ទឹក 
ដ្រោបិតអី  កីឡដ្ឋាន សា្តាតចាស់ ព្រោល 
ន្រោះ កំពុង ជួស ជុល។

 ដោយ ឡ្រោក ថា្នាក់ ដឹកនំា បុគ្គលិក 
គ្រោ ូបង្វកឹ និង កីឡាករ ទំាង អស់ 
របស់ ក្លិប វិសាខ សរុបចំនួន  
១៦៦នាក់   ដ្រោល បាន  ធ្វើ ចតា្តា- 
ឡីស័ក តាម គោលការណ៍ របស់ 
ក្រោសួង សុខភិបាល តំាង ពី ថ្ង្រោទី 
៨ ខ្រោមីនា មកនោះ គឺ  បាន  ធ្វើ 
សំណាកជា លើក ទី ២ ហើយ 
ដោយ ទទួល បាន លទ្ធផល អវិជ្ជ- 
មាន ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទំាង អស់។

ក្លបិ វិសាខ បានបញ្ជាក់ តាម 
ស្រោចក្ត ីជូន ដំណឹង របស់ខ្លនួថា៖  
« ជា លទ្ធផល  ដោយ មន្ទីរ- 
ពិសោធន៍  ន្រោ ក្រោសួង សុខភិបាល 
នៅ ថ្ង្រោទី ២២ ខ្រោមីនា ឆ្នា ំ២០២១  
បាន បញ្ជាក់ថា ការ ធ្វើ ត្រោស្ត 
សំណាក លើក ទី ២ គឺ អវិជ្ជមាន 
ទំាង ចំនួន ១៦៦នាក់ ដ្រោល មាន 
ន័យ ថា ក្រោយ ធ្វើ ត្រោស្ត សំណាក 
ចំនួន ២លើក និងការ ធ្វើ ចតា្តា- 
ឡីស័ក  រយៈព្រោល ១៤ថ្ង្រោ  ថា្នាក់ 
ដឹកនំា បុគ្គលិក គ្រោូ បង្វឹក និង 
កីឡាករ ទំាង អស់ របស់  យើង គឺ 
មិន មានករណី ឆ្លង ជំងឺ ដ៏កាច- 
សាហាវ ន្រោះ ឡើយ»៕

តារា សេ ីទឹម រដ្ឋា និង គូស្នេហ៍ អាមេរិក  លោក  

ចូវា៉ានី អេនតូនីញ៉ូ។ រូបថត អុីនសា្តាុក្រោម 

តារា មូ៉ដេល និង 
សម្តេង សេ ីរាង 
ស្ល៊មី  កញ្ញា ទឹម 

រដ្ឋា   ។ រូប ហុង មិនា 
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