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 មន្ត្រីរៀបចំដ្រនដី៣៦១  
រូបត្រវូបានសម្រច
ផ្តល់នីតិសម្របទាជា
នគរបាលយុត្តធិម៌

ក្រសួងអប់រំ-ការងារជំរុញ
កម្មវិធីសិក្រសាសមមូល
អប់រំកម្រតិមូលដ្ឋានដល់
យុវជនបោះបង់ការសិក្រសា

នៅ សី៊ វ៊ត្ថា

ភ្នពំៃញ ៈ ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី
នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និង
ក្រសួងយុត្តធិម៌បានច្រញស្រចក្តី-
ប្រកាសអន្តរក្រសួងសម្រច
ផ្តល់នីតិសម្របទាជានគរបាល
យុត្តធិម៌ដល់មន្ត្រីរបស់ក្រសួង
រៀបចំដ្រនដីនគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់ ចំនួន៣៦១ រូប
ដើម្របីអនុវត្តមុខងារនិងភារកិច្ច
របស់ខ្លនួស្របតាមច្របាប់ស្តពីី
សំណង់ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ
និងបទប្របញ្ញត្តិជាធរមានន្រ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា។
យោងប្រកាសអន្តរក្រសួង

ល្រខ០៥៤...តទៅទំព័រ  ៤

 វ៉ន  ដារ៉ា   

 ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួអបរ់ំយវុជន
និងកីឡា និងក្រសួងការងារ
និងបណ្ដះុបណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈបាន
បន្តជរំញុនងិលើកកម្ពស់កម្មវធិី
សិក្រសាសមមូលអប់រំកម្រតិ
មូលដ្ឋានតាមអីុនធឺណិត (បី៊ប)
សម្រប់យុវជនដ្រលបោះបង់
ការសិក្រសានឹងអាចបន្តចូលរៀន
នៅគ្រឹះស្ថានអប់រំ បណ្ដុះ-
បណា្ដាលបច្ច្រកទ្រស និង
វិជា្ជាជីវៈ ឬវិទ្រយាល័យចំណ្រះ-
ទូទៅនិងបច្ច្រកទ្រស។កម្មវិធី
សិក្រសាប៊ីបគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើម
រួមគ្នារវាងក្រសួងអប់រំ និង
ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះ-
បណា្ដាលវិជា្ជា...តទៅទំ ព័រ ២

ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រចយករាជធានី-ខ្រត្ត៥កំណត់ជា
ភូមិសាស្ត្រន្រការឆ្លងជំងឺកូវីដក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈនិងរឹតបន្តងឹឱ្រយពលរដ្ឋត្រវូត្រពាក់ម៉ាស់

ឡាយ សាមាន និង  ម៊ំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈក្រសងួសខុាភបិាល
សម្រចយករាជធានីភ្នពំ្រញនងិ
ខ្រត្តចំនួន៤ សម្រប់កំណត់ជា
ភមូិសស្ត្រដ្រលមានការឆ្លងរាល-
ដលន្រជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
នៅតបំន់ន្រភមូសិស្ត្រទាងំនោះ
មានការរតឹបន្តងឹខា្លាងំដោយតម្រវូ-

ឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវត្រមានការ-
អនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់មា៉ាស់ និង
កាតព្វកិច្ចរក្រសាគមា្លាតសុវត្ថិភាព។
ពីម្រសិលមិញនោះដ្ររលោក-

នាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុនស្រន ក៏
បានផ្ញើសរថ្ល្រងអណំរគណុដល់
ប្រជាពលរដ្ឋទំាងអស់ដ្រលបាន-
អនវុត្តតាមការណ្រនារំបស់ក្រសងួ
សខុាភបិាលក្នងុការទបស់្កាត់ការ-
រកីរាលដលន្រជងំឺកវូដី១៩ដ្រល

កំពុងវាយលុកក្នុងសហគមន៍។
យោងតាមស្រចក្តីជូនដំណឹង

របស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី
ភូមិសស្ត្រដ្រលត្រូវអនុវត្ត
កាតព្វកចិ្ចពាកម់ា៉ាស់នងិកាតព្វ-
កិច្ចរក្រសាគមា្លាតសុវត្ថិភាពចុះ-
ហត្ថល្រខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួ
សខុាភបិាលលោកមម៉ប៊នុហ្រង
នៅថ្ង្រទី២៤មីនាក្រសួងគូស-
បញ្ជាក់ថា ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច

ពាក់មា៉ាស់និងរក្រសាគមា្លាតសុវត្ថិ-
ភាពបុគ្គលន្រះ ត្រូវចាប់ផ្តើម
អនុវត្តចាប់ពីថ្ង្រជូនដំណឹង(ពី
ម្រសិលមិញ)ន្រះតទៅរហូតដល់
មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។
ក្រសងួសខុាភបិាលបញ្ជាកថ់ា៖

«ភូមិសស្រ្តរាជធានីភ្នំព្រញ
ខ្រត្តព្រះសីហនុខ្រត្តកណា្ដាល
ខ្រត្តព្រវ្រង និងខ្រត្តសៀមរាប
ត្រវូបានកណំត់យកជាភមូសិស្ត្រ

ដ្រលមានការឆ្លងរាលដលន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២០កមុ្ភៈដ្រលតម្រវូ-
ឱ្រយមានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច
ពាក់មា៉ាស់ និងកាតព្វកិច្ចរក្រសា
គមា្លាតសុវត្ថិភាព»។
រាជរដ្ឋាភបិាលកាលពីថ្ង្រទ១ី២

ខ្រមីនា បានច្រញអនុក្រឹត្រយថ្មី
ស្ដពីីវធិានការសខុាភបិាលដើម្របី
ទប់ស្កាត់ការឆ្លង...តទៅទំព័រ ៦

ធូ វិរៈ និង  ឡុង គីមមា៉ារីត

ភ្នពំៃញៈក្រសងួប្រសណយី៍
និងទូរគមនាគមន៍បានអំពាវ-
នាវជាថ្មីឱ្រយប្រតបិត្តកិរទគូមនា-
គមន៍ពង្រងឹគណុភាពស្រវាទរូសព័្ទ
ចល័តនិងស្រវាអីុនធឺណិតឱ្រយ

បានកាន់ត្រប្រសើរដើម្របីឆ្លើយ-
តបទៅនឹងកំណើនន្រអ្នកប្រើ-
ប្រស់ក្នុងអំឡុងព្រលន្រការ-
រីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩។
ស្រចក្តីណ្រនាំរបស់ក្រសួង

ដ្រលផ្រសព្វផ្រសាយកាលពីថ្ង្រទី
២៣ខ្រមីនាឱ្រយដឹងថាទំហំន្រ

ការប្រើប្រស់ស្រវាអីុនធឺណិត
បានកើនឡើងគរួឱ្រយកត់សមា្គាល់
ចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២០កមុ្ភៈ។ក្នងុនយ័
ន្រះក្រសួងសូមណ្រនាំដល់
ប្រតិបត្តិករផ្តល់ស្រវាទូរស័ព្ទ
ចលត័នងិប្រតបិត្តកិរផ្តល់ស្រវា

អីនុធណឺតិ(ISP)ទាងំអសត់្រវូ
ពង្រឹងគុណភាពស្រវាទូរគម-
នាគមន៍របស់ខ្លនួដើម្របសីម្រលួ
ដល់ការប្រើប្រស់ឱ្រយបានគ្រប់-
គ្រន់ចៀសវាងភាពរអាករ់អលួ
ក្នុងការទំនាក់ទំនងសង្គមការ
សកិ្រសានងិការបពំ្រញការងារពី

ចមា្ងាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
ជាដើម។
ស្រចក្តីណ្រនាំបានបញ្ជាក់ថា៖

«អាស្រ័យហ្រតុន្រះសូមប្រតិ-
បត្តកិរទរូគមនាគមន៍ទាងំអស់
អនុវត្តតាមការណ្រនាំខាងលើ
ប្រកបដោយ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ក្រសួងអំពាវនាវឱ្រយប្រតិបត្តកិរទូរគមនាគមន៍ពង្រងឹគុណភាពស្រវាកម្ម

ពៃះ សងៃឃទូង ស្គរ នៅ វត្ត បាក់ខៃង (វត្តបទ៊ម គង្គា) ក្នងុ សង្កាត់ពៃក លៀប ខណ្ឌ ជៃយ ចង្វារ រជធានីភ្្នពំៃញ  ពីថ្ងៃមៃសិលមិញ  ដើមៃបី ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ បៃង៊បៃយ័ត្ន ពីការឆ្លងជំងឺ កូវីដ ។ រូបមិនា
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ក្រសួងអប់រំ-ការងារ...
តពីទំ ព័រ ១...ជីវៈ  ដោយ 

ទទលួ បាន ការ សហកា ជាមយួ  
អង្គការ យូណៃ ស្កូ  ដើមៃបី ពងៃីក 
ការ ទទួល បាន ការ អប់រំ ជា មូល ដ្ឋាន 
សមៃប់ យុវ ជន ដៃល បោះ បង់ 
ការ សិកៃសា  និង ចូល រួម ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា បោះ បង់ ការ សកិៃសា 
ខ្ពស់ របស់ យុវ ជន នៅ កមៃិត 
មធៃយម សិកៃសា បឋ ម ភូមិ  ឱៃយ ទទួល- 
បាន នូវ ចំណៃះ ដឹង មូល ដ្ឋាន   នងិ 
មាន ឱកា សអា ច បន្ត ការ សិកៃសា 
នៅ គៃះឹ ស្ថា ន អប់ រំ បណ្តះុ បណ្តាល 
បច្ចៃក  ទៃស  និង វិជា្ជា ជីវៈ ឬ នៅ  
វិទៃយា ល័យ ចំណៃះ ទូទៅ  និង 
បច្ចៃក ទៃស ។

លោក  រស់  សុវា ចា  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ ថ្លៃង បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុ ស្ដិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ 
ថា  អន្តរ កៃសួង បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ការ អនុវត្ដ សក លៃបង កន្លង មក  
កៃសងួ អបរ់ ំ នងិ កៃសងួ ការងារ  
បាន មើល ឃើញ នូវ ភាព ជោគ ជ័យ 
នៃ កម្ម វិធីនៃះ កៃម កិច្ច សហការ 
ជា មួយ អង្គការ យូណៃស្កូ។

 របា យ ការណ៍ សង្ខៃប អំពី កម្ម- 
វិធី បី៊ប របស់ កៃសួង អប់រំ  បងា្ហាញ 
ថា  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  ការ អនុ វត្ត 
កម្ម វិធី ប៊ីប គឺ បាន សម្ពោធ ដក់ 
ឱៃយដំ ណើរ ការ មណ្ឌល សិកៃសា 
ចំនួន ២១ កន្លៃង  ក្នុង ១១ រាជ- 
ធានី -ខៃ ត្ត។   ក្នងុ នោះ មាន រាជ-  
ធានី ភ្នំពៃញ  ខៃត្ត សៀម រាប  
បាត់ ដំប ង កោះកុង  កណ្តាល  
តៃបូងឃ្មុ ំ  បនា្ទាយ មាន ជ័យ  កំពង់ ស្ព ឺ 
តាកៃវ  កំពង់ ឆ្នាំង  និង ខៃត្ត 
កំពង់ ធំ  ក្នុង នោះ មាន ១០ 
មណ្ឌល សិកៃសា ស្ថិតកៃម ការ - 
គៃប់ គៃងរ បស់ កៃសួង អប់រំ ។   

 កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ យុវជន 
ដៃល បោះបង់ កា រសិកៃសា ដៃល 
បាន មក ចុះ ឈ្មោះ ចលូ រៀន  នងិ 
កំពុង រៀន  តាម កម្មវិធី សិកៃសា 
ប៊ីប នៃះ មាន ចំនួន ៧១៨ នាក់  
( សៃី ៣៩២ នាក់ )   ក្នុង នោះ  
សិសៃស ចំនួន  ១៣១ នាក់  ( សៃី 
៥៤ នាក់ )   ចុះ ឈ្មោះ ចូល រៀន  
និង រៀន នៅ ម ណ្ឌល សិកៃសា 
កៃម ការ គៃប់ គៃង របស់ កៃ- 
សួង អ ប់រំ ។ 

 របាយ ការណ៍ បាន ឱៃយដឹង ថា 
ក្នុង តៃីមាស ទី១  ឆ្នាំ ២០២១ 
នៃះ មាន យុវជន ដៃល បោះបង់ 
ការ សិកៃសា បាន ចុះ ឈ្មោះ ចូល- 
រៀន និង រៀន កម្ម វិធី ប៊ីប  សរុប 
ចំនួន  ១០៩ នាក់  សៃី ចំនួន  
២៧ នាក់  ក្នុង នោះ សិសៃសដៃល 
ទទួល បាន ការ សិកៃសា កៃម  
កៃសួង អប់រំ  មាន ចំនួន  ៥៩  
នាក់  សៃី  ២៦ នាក់ ។  បាន រៀប- 
ចំកា របៃឡង បញ្ចប់ ចំនួន  ៤ 
លើក មាន បៃក្ខ ជន ចំនួន  ៤២នា ក់  
សៃ ី១៥ នាក ់ បៃឡង ជាប ់ស្ថាពរ 
មាន ចំនួន  ៣៨ នាក់  សៃី ២៤ 
នាក់  បាន បញ្ជូន ឱៃយ បន្ត ការ - 

សិកៃសា នៅ សលា បច្ចៃ ក ទៃស  
JV C ចំនួន ១០ នាក់ ។  ទទួល កា រ- 
ងារ   និង កំពុង បន្ត សិកៃសា ចំនួន   
២ នាក់ ។  

 តាម រយៈ សៃច ក្ដី បៃកាស 
អន្តរ កៃសួ ង កាល ពីថ្ងៃទី ១៧  
ខៃ មនីា  ឆ្នា ំនៃះ  ស្ដពី ីការដក ់ឱៃយ 
បៃើបៃស ់កម្មវធិ ីសកិៃសា សមៃប ់
យុវជន បោះ បង់ ការ សិកៃសា នៃះ 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  បៃទៃស កម្ពុជា 
បាន ពងៃកី សៃវា អប ់រ ំនៅ បឋម- 
សិកៃសា បៃកប ដោយ ជោគ ជ័យ  
ក្នុង រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មោ ន  ឆ្នាំ ក ន្លង 
មក នៃះ ដោយ ជា មធៃយ ម មាន 
អតៃ ពតិ នៃ ការ សកិៃសា ៩២% ។   
ប៉ុន្តៃ អតៃ បោះបង់ ការសិកៃសា 
ខ្ពស ់  នៅ ថា្នាក ់ទ៧ី ថា្នាក ់ ទ៨ី  នងិ 
ថា្នាក់ ទី៩  ដៃល នាំឱៃយ អតៃ 
បញ្ចប់ ការ សិកៃសា តៃមឹ  ៤៥ ,២៦%    
នៅ កមៃិត មធៃយម សិកៃសា បឋម- 
ភូមិ ។  សៃច ក្ដី បៃកា ស បាន 
ឱៃយដឹង ថា  កម្ម វិធី សម មូល អប់រំ 
ប៊ីប នៃះ   គឺ ជា គំនិត ផ្តួច ផ្តើម រួម- 
គ្នារ វាង កៃសួងអ ប់រំ  យុវជន  
និង កីឡា  កៃ សួង ការងារ  និង 
បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ  និង 
អង្គកា រ យូ ណៃ ស្កូ  ដើមៃបី ពងៃីក 
ការ ទទួល បាន ការអប់ រំ  ជា មូល ដ្ឋាន  
សមៃប់ យុវជន  និង ចូល រួម 
ដោះ សៃយ បញ្ហា បោះ បង់ ការ- 
សិកៃសា ខ្ពស់ របស់ យុវ ជន នៅ 
កមៃិត ម ធៃយម សិកៃសា បឋម ភូមិ  
ឱៃយ  ទទួល បាន នូវ ចំណៃះ ដឹង 
មូល ដ្ឋាន  និង មាន ឱកាស អាច 
បន្ត ការ សកិៃសា នៅ គៃឹះ ស្ថាន អប់រំ 
បណ្តះុ បណ្តាល បច្ចៃក ទៃស  នងិ 
វជិា្ជា ជវីៈ ឬ នៅ វទិៃយា លយ័ ចណំៃះ- 
ទូ ទៅ  និង បច្ចៃក ទៃស ។ 

លោក ថា   កម្ម វិធី សិកៃសា នៃះ  
ជួយ ឱៃយ យុវជន បញ្ចប់ ការ អប់រំ 
កមៃិត មូល ដ្ឋាន តាម បៃព័ន្ធ 
ចមៃុះដៃ លមា ន ភាព បត់ បៃន 
និង ទន់ ភ្លន់ ដោយ  អ្នក សិកៃសា 
អាច រៀន ដោយ ខ្លួន ឯង  ឬ 
ទ ទួល បាន ការ សមៃប សមៃលួ 
នៅតា ម មណ្ឌល សិកៃសា។

 លោក   សៅ  វណ្ណា  នាយក- 
បៃតិ បត្ដិ អង្គ ការ សកម្ម ភាព 
សមៃប់ ការ អប់រំ នៅ កម្ពុជា  
(KAPE)  ថ្លៃងថា  ការ អនុវត្ដ 
កម្មវធិ ីអបរ់ ំសមៃប ់សសិៃស ដៃល 
បោះបង់ ការ សិកៃសា នៃះ  គឺ ជា 
ការ អនុវត្ដ គោល នយោបាយ 
ដើមៃបី ផ្ដល់ ការ អប់រំ ដល់ គៃប់ គ្នា ។ 

លោក ថា កម្មវ ិធបី៊បី  គ ឺជាកម្ម- 
វធិ ីសកិៃសា តាម បៃពន័្ធ អីនុ ធណឺតិ  
សដំៅ ជយួ ដល់ យុវជ ន  ដៃល មាន 
អា យុ ចា ប់ពី១៤ ឆ្នា ំឡើង ទៅ  ជា- 
ពសិៃស អ្នក បោះប ង ់ការ សកិៃសា 
នៅក មៃិត មធៃយម សិកៃសា បឋម- 
ភូមិ  និង បញ្ចប់ កមៃិត បឋម- 
សិកៃសា  អាច បញ្ចប់ កា រអប់រំ  
កមៃិត មូល ដ្ឋាន របស់ ពួក គៃ 
តា មរ យៈវ គ្គ សិកៃសា តា ម អីុន- 
ធឺណិត  និ ងមិ ន មាន ផលប៉ះ- 
ពាល់ ការងាររបស់ពួកគៃ៕

សមត្ថកិច្ចរៀបចំបញ្ជនូបុរសម្នាក់ទៅតុលាការនៅថ្ង្រ- 
ន្រះ ករណីផ្រសាយព័ត៌មនមិនពិតរឿងចាក់វ៉ាក់សំាង

ឡាយ សា មាន 

ភ្នំពេញៈ សមត្ថកិច្ចនៃស្នង- 
កា រ ដ្ឋាននគ របាល ជាត ិរាជធា ន ី
កា លពី មៃសិល មិញ បាន សហ- 
ការឃាត់ ខ្លនួ បុរស  មា្នា ក់  ពាក់ព័ន្ធ  
នងឹការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ពត័ ៌មាន មនិ- 
ពិត  ទាក់ ទង ករណី ចាក់ វា៉ា ក់ - 
កូវីដ ១៩  និង បាន បំ ផុស កុំ ឱៃយ 
ក ម្ម ក រចូ ល រួ មចា ក់ វា៉ា ក់សំ ង   
ហើ យ តៃូវប ញ្ជូ ន ទៅតុ លា កា រ 
នៅ ថ្ងៃ នៃះ ។  

ការឃា ត់ ខ្លួន នៃះ បាន ធ្វើ 
ឡើង  បនា្ទា ប់ពី បុរ សរូ បនៃះ បា ន 
បង្ហាះ សរ ជា វីដៃអូ នៅលើ 
បណ្តាញ សង្គម (TikTok)
ដោយ បាន នយិាយ ថា៖ «(វដីៃ- 
អូ នៃះ ផ្ញើជូន កម្មករ រោង ចកៃ 
ទាងំ អសប់ៃសនិ បើ  យើង ទទលួ 
ចាក់ វា៉ាក់ សំង នៃះ (Sino - 
pha rm)២-៣ឆ្នាំ កៃយម ក  
គឺ ស្លាប់ ហើយ អ៊ីចឹង បងប្អូន 
អ្នកធ្វើការរោងចកៃ មិនបាច់ 
ចាក់ ទៃ ជឿតាម ខ្ញុំ មិនបាច់ 
ចាក់  ទ ៃ  វា៉ាក់សំង ចិន»។

ស្នងការ នគ របាល រាជធានី 
ភ្នំពៃញ លោក ស  ថៃ ត  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃ ញ ប៉ុ ស្តិ៍ ពី មៃសិ លមិ ញ 
ថា ការ ឃា ត់ខ្ល ួន នៃះបានធ្វើ ឡើង 
នៅ ក្ន ុង ទឹក ដី ខៃ ត្ត កំ ពង់ ឆ្នា ំង និង 
បា នប ញ្ជ ូនម កស្ន ងកា រដ្ឋា នរាជ- 
ធា នីភ្នំ ពៃញដើមៃបីប ញ្ជូ នបន្ត 
ទៅ ត ុលា កា រ កៃងុ ភ្ន ំពៃ ញ នៅ ថ្ងៃ 
(ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍)នៃះ។

យោង តាម  របាយកា រណ៍ រប ស់ 
អ គ្គស្នង កា រ ដ្ឋាន គ របាលជាតិ 

ឱៃយ ដ ឹង ថា បរុស មា្នាក ់ នោះឈ្មោះ   
តោ  ច ន្នី មុខរបរ បើក រ ថយន្ត 
ដឹកទំ និ ញ តៃូវបាន សមត្ថ កិច្ច 
ឃាត់ ខ្លនួ នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃទី២៤  មីនា  
និងបាន បញ្ជនូ មក ស្ន ង ការដ្ឋាន   
នគរបាល រាជ ធានី ភ្នពំៃ ញដើមៃបី 
សក សួរ បន្ថៃម  មុននឹ ងក សង 
សំណំុរឿង បញ្ជនូទៅសលាដបំងូ  
រាជធានី ភ្នំពៃ ញ។

ទាក់ ទងនឹ ង បទ ល្មើ សបៃបនៃះ  
អ្នកនាំ ពាកៃយ  កៃសួ ងយុ ត្តិធម៌ 

លោក គឹម ស ន្តិភា ព បាន សរ- 
សៃរលើហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ លោក 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា៖«បុគ្គល 
ណ ដៃល បាន រារាំង តាម គៃប់- 
មធៃយា បាយ ក្នុង ចៃតនា មិន ឱៃយ 
បុគ្គល ដទៃ ទៅ ទទួល ការចាក់- 
វា៉ាក់ សំង គឺជា អំពើ ល្មើស ចៃបាប់ 
ដៃល កណំត ់បានជា បទ ល្មើស" 
រារំាង ដល់ ការអ នុវត្ត វិធានកា រ" 
តាម  បញ្ញត្តិ  ក្នុង មាតៃ ១១នៃ  
ចៃបាប់ ស្តពីី វិធាន ការ ទប់ស្កាត់ការ- 

ឆ្លង រា លដ ល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩  
និង ជំងឺ ឆ្លង កាច ស ហាវ  និង 
បៃកប ដោយ គៃះ ថា្នាក់ ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ផៃសៃង ទៀតតៃូ វ ផ្តនា្ទា ទោស ដក់ 
ពន្ធ នាគរ ព៦ី ខៃ ទៅ៣ ឆ្នា ំន ិង 
ពិន័យ ជា បៃក់ ពី ២ ០០០ ០០០ 
(ពី រលាន)រៀ លទៅ១០ ០០០- 
០០០(ដប់ លាន) រៀល» ។ 

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះដៃ រ លោ ក ហៃង 
សរួ អ្នកនា ំពាកៃយ  កៃសងួ ការងារ 
និ ង បណ្តុះប ណ្តាល វិជា្ជាជី វៈ និង 
ជា បៃធាន  អនុគណៈក ម្មការ 
ចំពោះ កិច្ច បៃចាំកៃសួងនៃះ 
សមៃប់ ចាក់ វា៉ាក់ សំង កូ វីដ ១៩ 
បាន អំពា វនាវ ដល់ ក ម្មករ  និង 
ជនរួម ជាតិឱៃយ  ចូលរួម ចាក់ 
វា៉ាក   ់ សំង ទាំងអ ស់ គ្នា។ 

 លោក ថា៖ «សូម ប ងប្អូន 
ជឿជា ក់ លើ វិទៃយាស ស្តៃ និង  
វា៉ាកស់ ំង គៃប ់បៃភៃទ ដៃល រាជ- 
រ ដ្ឋាភិ បាល បាន ខិត ខំ ស្វៃងរក 
មក  ខ្ញុំ និ ង មិត្ត ភក្តិ បាន ចាក់ 
វា៉ាក់សំង ទំាងនោះ រួចហើយ  និង 
មិនឃើ ញ មាន ផល ប៉ះពាល់ អ្វី 
ដល់ សុខភាព  យើង ខ្ញុំ  ទៃ»។

 តាម របាយ ការណ៍ កៃសួងសុ - 
ខាភិ បាល បាន ឱៃយដឹងថា  ចំនួន 
អ្នក ស្ម័គៃចិ ត្ត ចាក់ វា៉ាក់សំ ង 
(Sin oph ar m) គិ តពី ថ្ងៃទី 
១០ ខៃកុម្ភៈ ដល់ ថ្ងៃទី ២៣ ខៃ 
មីនា នងិវា៉ាកសំ់ង(COISHIELD)  
ពថី្ងៃ ទ៤ី ខៃមនីា ដល ់ថ្ងៃទ ី២៣ 
ខៃមី នា ឆ្នា២ំ ០២១ គឺមាន  
ចំនួន សរុបចំនួន ២៤១ ៥៩៣ 
នា ក់ ក្នុង នោះមា នសៃីចំនួន  
៨៤ ៤៦៤ នាក់ ៕

  ជនសងេស័យ(កណ្ដាល)កេយពេលចាប់ខ្លនួពីមេសិលមិញ។ រូបថត ប៉ូលិស



ឃុតសុភចរិយា

មណ្ឌលគិរីៈ ម្ដាយ  ក្មេង សេី 
ម្នាក់   ក្នុង អំពើ រំលោភបំពាន 
ផ្លូវភេទ  បាន ជំរុញ ឱេយ តុលាការ 
ខេត្តមណ្ឌលគិរី ព ន្លឿ ន នីតិវិធី 
លើ សំណុំ រឿងក្ដី «ប្ដី ចុង ចាប់- 
រំលោភ កនូសេ ី»របស ់គាត ់ដើមេប ី
ស្វេងរក យុត្ត ិធម៌ ជូន កូនសេ ី ខណៈ  
ជនជាប់ ចោទ ដេល  នៅ កេ ឃុំ 
បាន បដិសេធ បទ ចោទ នេះ  ។ 

អ្នកសេី លឹម សាមឿន អាយុ 
៥៣ ឆ្នាំ មន លំនៅ ភូមិ ពូ តេុំ៤ 
សង្កាតរ់ មនា កេងុ សេន មនោ រមេយ 
ឱេយដឹង  ពី មេសិលមិញ ថា អស់ រយៈ - 
ពេល បេមណ៣ឆ្នាំ មកហើយ 
ដេល  អ្នក សេ ី នងិ កនូសេ ីរងគេះ 
ក្នុង អំពើ រំលោភ ផ្លូវភេទ បេពេឹត្ត 
ដោយ ប្ដី ចុង របស់ អ្នក សេី  បាន 
រង់ចំា យុត្តធិម៌ ពី តុលាការ។ «កា ល - 
ពី ថ្ងេទី ១៧ ខេមីនា ឆ្នាំ២០២១  
ខ្ញុនំងឹ សាកេសី មយួចនំនួបាន នា ំគា្នា 
ទៅ តុលាការ ដើមេបី ចូលរួម សវនា - 
ការ លើ សណំុរំឿង ហងិេសា បេពេតឹ្ត 
ដោយ អ នីតិ សង្វាស ជន  ប៉ុន្តេ 
ពេល ខ្ញុ ំទៅដល់  មន្តេ ីតុលាការ ម្នា ក់ 
បាន បេប់ ថា តុលាការ បា ន 
សមេ  ច លើក ពេល សវនា ការ 
គេប់ រឿងក្តី  ទាំង អស់ ដើមេបី បង្ការ 
ទប់ សា្កាត់ ការឆ្លង រីក រាល ដាល  
នេ ជំងឺ កូ វីដ១៩»។

បើតាម អ្នកសេី សាមឿន 
សណំុរំឿង«ហងិេសា បេពេតឹ្ត ដោយ 

អ នីតិ សង្វាស ជន» នេះជន ជាប់ - 
ចោទ  គឺជា ប្ដី ចុង អ្នក សេី  ឈ្មោះ 
ឯក រស្មី អាយុ ៤០ ឆ្នាំ ចំណេក 
ជន រង គេះ គឺជា កូនសេី ប្ដី មុន 
របស់ អ្នក សេី ។

លោក មស បេសុ អ្នក នំា ពា កេយ 
សាលាដំបូង ខេត្ត មណ្ឌល គិរី  
ថ្លេង ថា សំណុំរឿង ក្ដី នេះ កំពុង 
ស្ថិតកេម ចំណាត់ការ នីតិវិធី 
របស ់តលុាការ ហើយ។ «ខ្ញុ ំយ ល ់
ថា  ស្តេី រងគេះ និង ម្ដាយ គួរតេ 
យល់ អំពី សា្ថានភាព នាពេល បច្ច ុ- 
បេបន្ន ដេល កំពុង បេឈម ខ្លាំង 
ជាមួយ ជំងឺឆ្លង កូ វីដ។ តុលា ការ 
នងឹមនិ ទកុ សណំុ ំរឿង នេះ ចោល 
នោះ ទេ។ សូមមេតា្តា រង់ចំា តុលា - 
ការ នឹង ស្វេងរក យុត្តធិម៌ ជូន ពួក- 
គាត ់តាមរយៈ សវនាការ ជនំុ ំជមេះ 
លើ អង្គសេចក្ដី កេយ ករណី     
កូ វីដ ១៩ បាន ស្ងប់ សា្ងាត់ »។ 

បើ តាម  អ្នកសេ ីសាមឿន កេ យ 
ពី ប្ដី ដើម របស់ អ្នក សេី  ជួប គេះ - 
ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ សា្លាប់ មក នៅ   ឆ្នាំ 
២០១១  អ្នក សេី  បាន នាំ កូនសេី 
អាយុ ១០ ឆ្នាំ និង កូនបេុស អាយុ 
៦ឆ្នាំ មក  រស់នៅ ភ្នំពេញ ហើយ 
បាន ជួប ប្តី ចុង រូប នេះ និង បាន  
រួមរស់ជាមួយ គា្នា ដល់ ចុងឆ្នា ំ២០ - 
១៨។ អ្នក សេី អះ អាង ថា  នៅ 
ពេល អ្នក សេ ីទៅ លេង សេកុ ប្ត ីចុ ង   
បាន  ឆ្លៀតឱកាស ចាប់រំលោភ 
កូន សេី របស់ អ្នក សេី  រហូតដល់ 
បានសមេច ចំនួន២លើក និង 

បាន គំរាម សម្លាប់ កូន របស់ អ្នក- 
សេី ទាំង២នាក់ ចោល ថេមទៀត 
បេសនិបើ ធ្វើ ឱេយ រឿងនេះ ដងឹ ដល ់ 
អ្នក សេី ឬសាច់ញាតិ ណា ម្នាក់ ។

នៅ ដើម ឆ្នាំ ២០១៩ អ្នក សេី 
កូន ៗ  និង ប្ត ីចុង បាននំាគា្នា មក រ ស់   - 
នៅសេកុកំណើត ក្នងុ ខេត្ត មណ្ឌ ល -  
គិរីជួបជុំ សាច់ញាតិ ។   នៅ ពេល 
កេយ មក  កូន សេ ីរប ស់ អ្នក សេី 
ក៏ បាន ទម្លាយ ពី រឿង អាសេវូ  ចាប់-  
រំលោភនេះ ហើយ កេយពេល 
ដឹង រឿង ដ៏ អាសេវូ នេះ  អ្នក សេ ី  រួម - 
ទាំង អ្នក ភូមិមួយ ចំនួន បាន ទៅ 
ដាក ់ពាកេយប្តងឹ ង នៅ ស្នង ការ ដា្ឋាន 
នគរបាល ខេត្ត មណ្ឌលគិរីនា ថ្ងេ 
ទី៦  ខេឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ។

បុ៉ន្តេ លោក ឯក រស្ម ីបាន បេ ប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ដោយ ចេន ចោល 
ការចោទបេកាន់ ពី អ្នក សេី លឹម 
សាមឿន ។ លោក ថា ករណីនេះ   
សមត្ថកិច្ច នគរ បាល  នេ ការិយា - 
ល័យ ពេហ្មទណ្ឌ ក៏បាន ហៅ លោ ក  
ទៅ សាកសួរ ជា ចេើនដង  មក- 
ហើយ   ដេរ ។ មិនតេ បុ៉ណ្ណោះ តុលា - 
ការ ក៏បាន កោះហៅ  លោក  ឱេយ 
ចូល  បំភ្ល ឺជាចេើន ដង បុ៉ន្តេ ការ ជំនំុ - 
ជមេះ តេូវបាន លើក ពេល ម្ដង 
ហើ យ ម្ដង ទៀត ដោយសារ កូ វីដ ។ 
«បេសិនបើ ករណីនេះ  ជាការ- 
ពិតមេន នោះ ខ្ញុ ំបេហេលជា តេវូ - 
បាន សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ញាត់ គុក 
បាត់  ទៅ ហើយ មិន មេន នៅ ដល់ 
ពេល នេះ ទេ »៕

អោមប៊ុនធឿន

ពោធិ៍សាត់ៈ បទល្មើស ពេឈើ  
និង ការកាប់ រាន ដីពេ  នៅតេ 
កើតមន ចេើន ក្នុង ដេនជមេក 
សត្វពេ ភ្នឱំរា៉ាល ់ នងិ តបំន ់អភរិកេស 
ជួរភ្នំ កេវាញ ក្នុង ខេត្ត ពោធិ៍សាត់  
ប៉ុន្តេ បញ្ហា នេះ មន្តេី បរិសា្ថាន មិន- 
សូវ យកចិត្ត ទុកដាក់ ក្នុង ការចុះ- 
បង្កេប ។ នេះ បើ តាម សកម្មជន- 
ពេឈើ  លោក ជា ហ៊ាន។ 

បេធាន អង្គការ បេឆងំ អពំើ ពកុ-  
រលួយ  ទប់ សា្កាត់ ការ បំផ្លាញ ធន-
ធានធម្មជាតិ  និង ការពារ សិទ្ធិ- 
ពលរដ្ឋ  លោក  ជា ហ៊ាន  ថ្លេង ពី 
មេសិលមិញ ថា  លោក កំពុង ចុះទៅ 
អង្កេត បទល្មើស ធនធាន ធម្មជាត ិ
ដេនជមេក សត្វពេ ភ្នំ ឱរា៉ាល់  និង 
តំបន់ អភិរកេស ជួរ ភ្នំកេវាញ  ខេត្ត- 
ពោធិ៍សាត។់ ជា លទ្ធផល  បទល្មើស  
នៅ តេកើត ឡើង ជាក ់ស្តេង  មន គោ-  
យន្ត ដឹកឈើ  មន រថយន្តនិង ម៉ា- 
សុីន  រ៉េ មួយចំនួន ដាក់ក្នុង តំបន់ 
ដេន ជមេក សត្វពេ ភ្នំឱរា៉ាល់ ប៉ុន្តេ 
ម ន្តេី បរិសា្ថានមិន ចុះ បងេ្កាប ។ 

សកម្មជន ពេឈើ រូបនេះ ថ្លេង 
ថា  ៖«បើ តាម ការសង្កេត ខ្ញុំ ឃើញ 
ថា តបំន ់អភរិកេស ជរួ ភ្នកំេវាញ កដ៏ចូ- 
ជា តបំន ់ដេនជមេក ពេល ចលូ ដល ់  
ក្នងុពេ ទើប ដងឹថា ម៉ាសុនី អារឈើ 
បញ្ចេញ សំឡេង ពេញ ពេ។ តេ 
មន្តេី អភិរកេស ដេល បេចាំការ នៅ 
គោលដៅ ដូចជា មិន មន ការ- 

យកចតិ្ត ទកុដាក ់ក្នងុ ការទបស់ា្កាត ់
បទល្មើស ទេ  នៅតេ ក្នុង បន្ទប់ 
ម៉ាសុនី តេជាក ់ ហើយថា អត ់មន 
បទល្មើស ពេឈើ»។

 លោក  បន្តថា  ជនល្មើស បាន- 
លាក ់ ទកុ ឈើ រាយបា៉ាយ នៅកន្លេង 
ជាចេើន  ជាមួយ គា្នានោះ ក៏ មន 
ការ រកឃើញ ការកាប ់រាន ពេ ផង- 
ដេរ។ ប៉ុន្តេ នៅ មិនទាន់ ដឹង ចេបាស់ 
ថា  មនឈើ ចំនួន ប៉ុនា្មោន តេូវបាន 
គេ កាប់  និង ពេឈើ ប៉ុនា្មោន ដេល 
តេូវគេ រាន នោះ ទេ។ 

លោកថា ៖«ពកួគេ ដាក ់ពងេយ 
ឈើ ១កន្លេង ១០ ទៅ ២០ ឬ ៣០ 
សន្លឹក។ អ៊ីចឹង យើង មិនទាន់ បូក- 
សរុប ដឹង ថា  មន ចំនួន ប៉ុនា្មោន 
ម៉េតេ គុប នៅឡើយ ទេ ពេះ កំពុង 
បន្ត រកុរ កទៀត។ ចពំោះ ការរានពេ  
បើ តាម ការបា៉ាន់ បេមណ គឺ មន 
ចេើន  ប៉ុន្តេ យើង ក៏មិន ទាន់បាន- 
សរបុ ដេរ  រង់ចា ំដល ់ដំឡើង ផេនទី 
ហើយ សនិ  ទើប ខ្ញុ ំបញ្ចេញ របាយ- 
ការណ៍ ទាំងអស់ គឺ នៅ ពេល ដេល 
ចប់ បេស កកម្ម នេ ការអង្កេត នេះ»។  

 លោក ជា ហ៊ាន  បន្តថា  នៅពេល    
ឱេយ មន្តេី ឧទេយានុរកេស ចុះទៅ ជាមួយ 
មិនអាច រកឃើញ បទ ល្មើស  ទេ  
ដោយ សារតេ បេក ព័ត៌មន។ 
ហេតុ នេះ  ការចូល ទៅ ដោយ 
មិនឱេយ មន្តេី បរិសា្ថាន ដឹង ទើប អាច 
បេមលូ ភស័្តតុាង បាន។ ទោះយា៉ាង- 
ណា លោក បញ្ជាក់ថា  នៅតេ បន្ត 
មនកចិ្ច សហការ ជាមយួ មន្តេ ីឧទេយា-  

នុរកេស  កេយ បេមូល ភ័ស្តុតាង  
បទល្មើស គេប់គេន់ នឹង អញ្ជើញ 
មន្តេី ជំនាញ ទៅ ពិនិតេយ ជាក់ ស្តេង។  

 លោក ជា ហ៊ាន  សំណូមពរ ឱេយ 
កេសួង បរិសា្ថាន  បើក ទូលាយ 
ចពំោះ អង្គការ  កដ៏ចូជា  សហ គមន៍  
ពេះសងេឃ  នងិ ពលរដ្ឋ  ដើមេបី ពកួគេ 
អាច ចលូ   រមួ ក្នងុ ការទប ់សា្កាត ់បទ- 
ល្មើស ធនធាន ធម្មជាតិ ។ 

លោក ថ្លេងថា ៖«កុំ យក មតេ 
ចេបាប ់ មយួចនំនួ  ដេល ចេងថា  តបំន ់  
ការពារ ពុមំន បគុ្គល ណា ម្នាក ់អាច   
រំ លោភ បំពាន។ អា ហ្នឹង ខ្ញុំ យល់ 
ហើយ  ថា ការបពំាន ជា ទង្វើ ខសុ- 
ចេបាប។់ ប៉នុ្តេ គរួ ចេងឱេយ បាន ចេបាស ់
ថា  មិនមេន អាងតេ មតេ ចេបាប់  
ហើយ ទៅចាប់ ចង អ្នក សកម្មជន 
ការពារ ពេឈើ នោះ ទេ»។   

លោក គង់ ពុទ្ធីរា៉ា  បេធាន មន្ទីរ 
បរសិា្ថាន ខេត្ត ពោធិ៍សាត ់ បដសិេធ 
អធិបេបាយដោយ ថាជាប់ រវល់ បេជុំ។ 

លោក នេតេ ភក្តេ  ជាអ្នក នាំ- 
ពាកេយ កេសួង បរិសា្ថាន  ថ្លេងថា ៖« អ្វី 
ដេល សំខន់ យើង គិតគូរ  ទី១  គឺ 
សុវត្ថិ ភាព របស់ ពួកគាត់ ដោយ- 
សារ ជនល្មើស ក៏មន អាវុធ ដេល 
អាច នឹង បេឈម ទៅដល់ ពកួ គាត ់ 
អ៊ចីងឹ ហើយ បានជា ចាបំាច ់ឱេយ សហ- 
ការ ជាមយួ មន្តេ ីឧទេយានរុកេស។ ទ២ី  គ ឺ  
ពកួ គាត ់មនិមេន ជា មន្តេ ីនគរបាល- 
យតុ្តធិម ៌ទេ  ការចលូ ទៅ បង្កេប ក្នងុ  
ដេន សមត្ថកចិ្ច របស ់មន្តេ ីឧទេយា ន ុរកេស  
ជា ការ អនុវត្ត ខុស ចេបាប់»៕ 

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ទី២៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ចិននឹងបញ្ជនូបរិក្ខារតេស្ដវីរុសកូវីដខ្នាតធំមកកម្ពជុានៅខេកេយ ដើមេបីពន្លឿនលទ្ធផល
ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈសា្ថាន ទូត ចិន បេចាំ កម្ពុជា 
បា ន  ឱេយដងឹ ថា ប រកិា្ខារ តេស្ត រក ជងំ ឺវរីសុ- 
កូ វីដ១៩ខ្នាត ធំ ១ គេឿង  ដេល ជា ជំនួយ 
ឥត សំណង របស់ រដា្ឋាភិ បាល ចិន នឹង 
មក ដល់ ខេត្ត ពេះសី ហនុ នា ដើម ខេ 
មេសា ខង មុខនេះ ដើមេបី ជួយពន្លឿន 
លទ្ធផលធ្វើតេស្ត ខណៈ កម្ពជុា គេង 
ដំឡើង ម៉ាសុីន តេស្ត  រក មេ រោគ នេះ  
ចំនួន ៣ បន្ថេម ទៀត  ក្នុង តំបន់ ដេល 
មន ការ បេ ឈម ចេើន។

ដោយ បាន សរ សេរ បង្ហាះ នៅ លើ 
ទពំរ័ ហ្វេ ស ប៊កុ ជា ផ្លវូ ការ កាល ព ីមេសលិ- 
មញិ  សា្ថាន ទតូ ចនិ បេចា ំកម្ពជុាបាន ឱេយ 
ដឹង ថា  កេពី ម៉ាសីុន តេស្ត នេះ  ភាគី ចិន 
ក៏ នឹង បញ្ជូន កេុម អ្នក ជំនាញ របស់ ខ្លួន 
មក កាន់ បេទេស កម្ពុជា ផងដេ រ  ដើមេបី 
ជួយ សមេលួ ដល់ មន្ទរី ពេទេយ បង្អេក ខេត្ត 
ពេះសី ហនុ  ក្នុង ការ ដំឡើង រៀប ចំ     
និង បណ្ដុះ បណា្ដាល ជូន ដល់ បុគ្គលិក  
ពាក់ព័ ន្ធ ។ 

សា្ថាន ទូត នេះ បាន បញ្ជាក់ ថា៖«បនា្ទាប់ 
ព ីដាក់ឱេយ បេើ បេស់ សំ ណាក  តេស្ត រក 
វីរុស របស់ ខេត្ត ពេះ សីហនុ  ខេត្ត កេប 
ខេត្ត កំពត  និង ខេត្ត មួយ ចំនួន  ដេល 

នៅ កេបេរ នោះ នឹងតេូវបានបញ្ជូនមក 
កាន់ទីនោះ នេះនឹង អាច ជួយ ដល់ 
ភាគ ីកម្ពជុា ក្នងុ ការ បង្កើន លេបឿន តេស្ត 
រក ជំងឺ វីរុស ជួយ សនេសំ ថវិកា ទប់ សា្កាត់នឹង  
ជងំ ឺវរីសុ  ហើយ កចិ្ច បេយទុ្ធ បេ ឆងំ នងឹ 
ជំងឺ វីរុស អាច អនុ វត្ត កាន់ តេ ល្អ បេ សើ រ» ។

លោក សេី  យក់  សមេប ត្ដិ  រដ្ឋ លេខ- 
ធិ កា រ កេសួង សុខ ភិ បាល បាន ថ្លេង 
កាល ពី ថ្ងេទី២៣  មីនា ថា កេសួ ងសុ- 
ខភ ិបាល នងឹ ដាក ់ដណំើរ ការ ម៉ាសុនី 
PCR  សមេប់ ធ្វើ តេស្ដ រក មេ រោគ  

កូ វីដ១៩ និង មេរោ គផេសេ ងៗចំ នួន ៣ 
បន្ថេ មទៀត នៅ ខេ មេសា  ខង មុ ខ។

លោក សេ ី បាន បញ្ជាក ់ថា៖  «កេម 
ការ ជំរុញ  និង ចូលរួម ពី អង្គការ ដេគូ- 
ម៉ា សីុនធំ ៗ ចំនួ ន២ សមេប់ តេស្ដ សំ- 
ណាក រ ក មេរោគ ក ូវដី ១៩  នងឹ មក ដល ់
កម្ពជុា ក្នងុ ពេល ឆប់ៗខ ងមុ ខនេះ  
ដោយ ម៉ាសុីន ១ គេឿង ដំបូង នឹង មក 
ដល ់នៅ សបា្ដាហ ៍កេយ នេះ ដេ ល នងឹ 
ដាក់ ដំឡើ ង នៅ ក្នុង មជេឈមណ្ឌ ល ជាតិ 
ផ្ដល់ ឈាម។ ដោយ ឡេ ក ម៉ាសុីន  ១ 

គេឿង ទៀត ន ឹង មក ដល ់ ខេ មេសា  ថ្ងេទី 
១៩  ដេល នឹង បំពាក់នៅ វិទេយា សា្ថាន - 
សុខ ភាព សា ធារ ណៈ» ។

លោក សេី បន្ត ថា  ចំណេក ម៉ាសុីន ទី 
៣ សមេប ់ដឡំើង នៅ ខេត្ត ពេះសហីន ុ
គឺ  ជា ជំ នួយ  របស ់ចិនដេលនឹង អាច 
មន សមត្ថ ភាព ធ្វើ តេស្ដ សំណាក ពី 
អ្នក សងេស័យ នៅ ខេត្ត ជំុវិញនោះ ឱេយ កាន់ 
តេ ឆប់រ ហ័ស។រីឯ នៅ ថ្ងេទី ២៩  មីនា 
ខង មខុ នេះ កេមុ អ្នកជនំាញ ចនិ នងឹ មក 
កម្ពុជា ដើមេបី ជួយ ដំឡើង ម៉ាសុីន នេះ។ 

លោក ហេ ន  ភារៈ  វេជ្ជបណ្ឌិត ផ្នេក  
ផ្លូវ ដង្ហើម ដេល មន បទពិសោ ធ ជាង 
២០ឆ្នា ំបាន បេប់ ភ្នពំេញ  បុ៉ស្តិ៍ពី មេសិល- 
ម ិញ ថា ការ ជយួ របសប់េទេស ជា ដេ គ ូ 
ជា ពសិេស  ចនិគជឺា សញ្ញា វជិ្ជម ន មយួ 
សេប ពេល ដេល កម្ពុជា នៅមន  ការ- 
ខ្វះខត នូវ បរិកា្ខារ ទាំង នេះ នៅឡើ យ។ 
បន្ថេម ពីនេះ លោក ថា  បេទេស  ចិនគឺ ជា 
បេទេស មួយ ដេល ដឹង ចេបាស់ ពី របៀប 
នេ ការ ចម្លង និង ការ ទប់ សា្កាត់ បាន ល្អ។ 
ដូ ច្នេះកា រជួយ របស់ រដា្ឋា ភិបាល នេះគឺ 
ធ្វើ ឱេយ កម្ពុជា អាច ស្វេង រក បេភព ចម្លង 
និង ទប់ សា្កាត់ បាន ទាន់ ពេល វេលា។ 

លោករៀបរាបថ់ា៖«បេទេស ចនិ គេ 
អាច ដឹង ពី ទំហំ ប៉ុនណា គេ អាច ដឹង 

មនុ ដចូ្នេះបើ លទ្ធផល តេស្ត យើង យតឺ 
នោះ ការ គេប់ គេងគឺ ពិបាក ណាស់។ 
ក្នងុ ពេលនេះ យើង តេវូតេ ធ្វើយា៉ាងណា 
ឱេយ ការធ្វើ តេស្តដឹង លទ្ធផល ឱេយ បាន 
លឿន នងិ ចេើន ទតីាងំ ទើបបេសើរ»។ 
  ឆ្លើយតប ទៅនងឹ ការរកី រាលដាល ឆ្លង 
ចលូ សហគមន ៍នេះ លោក ហេ ន ភារៈ 
បានលើកឡើងថា កម្ពជុាគរួបង្កើត នវូ 
មន្ទីរពិសោធន៍ដេលមនសមត្ថភាព 
ឱេយ បាន គេប់ ខេត្ត-កេុង តាម ដេល 
អាចធ្វើបាន ដើមេបីធានាថា ការ- 
ទទួលសំណាកនិង លទ្ធផល ចេញ  បាន 
ឆប់រហ័ស ងយសេួលរក វិធានការ 
ទប់សា្កាត់ បានទាន់ពេលវេលា។

លោកបាន បញ្ជាក់ថា៖«បើតាម ទិន្ន- 
ន័យ ដេល កេសួង បេកាស ពី១ថ្ងេទៅ១ 
ថ្ងេគ ឺឃើញថា បេទេស យើងអាច គេប-់ 
គេង សា្ថានការណ ៍បានល្អ ជាង បេទេស 
នានា ផងគមឺនិ អ ីទេ។ តេ បន្ត មកទៀត 
យើង តេូវ អនុ វត្តចេបាប់ ឱេយ តឹង រុឹងតេម្តង 
មិនតេវូ ធូរ រលុង ទេ ពេះ បើ យើងរ យីក- 
រយាក គឺ ផ្ទុះ ខ្លាំង មេនទេន។ វា គឺជា 
ជំងឺឆ្លង ឬ អាសន្នរោគ យើង មិនអាច 
បា៉ាន់ បេមណជាមុន បានទេ យើង តេវូ- 
តេ បេឹង ឱេយ អស់ពី លទ្ធភាព ពេះ ឆ្លង 
លឿន ណាស់»៕

ទីតំាងសមេប់ទុកធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ១៩នៅខេត្តពេះសីហនុ។រូបថត សា្ថានទូតចិន

ម្តាយ ក្មេង សេ ីជំរុញ ឱេយតុលាករ ពន្លឿន នីតិវិធី  រឿង ក្ត ី«ប្ត ីចុង រំលោភ កូន» សកម្មជនថា បទល្មើសពេឈើនៅតេកើតមននៅភ្នឱំរ៉ាល់និងកេវាញ
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មន្ត្រីរៀបចំដ្រនដី៣៦១រូប...
តពីទំព័រ  ១...ក យ.ដន ស. 

បៃក /២១ ដៃល ចុះហត្ថ លៃខា 
ដោយ លោក ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្តៃ ី
កៃសួង រៀ បចំដៃន ដី នគរូបនី យក ម្ម 
និង សំណង់ និងលោក  កើត រិ ទ្ធ 
រដ្ឋ មន្តៃកីៃសួង យុត្តធិម៌ កាល ពី 
ថ្ងៃទី១៨ ខៃកុម្ភៈ ឱៃយដឹងថា មន្តៃី 
ទំាង ៣៦១ រូបនោះ  មកពី 
អគ្គនាយក ដ្ឋាន សំណង់ នាយក- 
ដ្ឋាន សៃវជៃវ  បច្ចៃកទៃស សំណ ង់  
នាយកដ្ឋាន សិកៃសា គមៃង ប្លង់  
នាយកដ្ឋានរៀបចំ ដៃន ដី និង 
នគរូបនីយកម្ម  សំណង់ នាយក - 
ដ្ឋាន សៃវ ជៃវ នីតិបៃបញ្ញត្ត ិនា យក -  
ដ្ឋាន នគរូបនីយកម្ម នាយ ក ដ្ឋាន 
រៀបចំ ដៃនដី អគ្គនាយក លំនៅ- 
ឋាន និង មន្ទរី រៀបចំ ដៃនដី នគរូប- 
នីយកម្ម សំណង់ និង សុរិ  យោដី 
រជធានី -ខៃត្ត ទូទំាង បៃទៃ ស ។ 

បៃការ២ នៃ បៃកាស អន្តរ កៃសួ ង 
ចៃងថា មុននឹង បំពៃញ មុខងារ 
មន្តៃ ីដៃល ទទួលបាន នីតិ សមៃបទា 
ជា នគរបាល យុត្តធិម៌ ដូច មានចៃ ង 
ក្នងុ បៃការ១ខាងលើដៃល មិន - 
ទាន់បាន បំពៃញ នីតិ វិធី សៃបថ តៃវូ 
ធ្វើ សមៃបថ  នៅ ចំពោះមុខ សាលា - 
ដំបូង សៃបតាម បញ្ញត្ត ិមាតៃ  
៨២ នៃ កៃម នីតិ វិធី ពៃហ្ម ទ ណ្ឌ។

បៃការ ៣ ចៃងថា មន្តៃដីៃល 
ទទួល បាន នីតិ សមៃបទា ជា នគរ - 
បាល យុត្តធិម៌ ដូច មានកំណត់ 
ក្នងុ មាតៃ១ ខាងលើមាន សមត្ថ - 
កិច្ច ដៃន ដី នៅលើ វិសាល  ភាពនៃ 
មណ្ឌលរដ្ឋបាល ដៃល មន្តៃ ីនោះ 
តៃវូបាន ចាត់តំាង ឱៃយ ទៅ បមៃើ ការ - 
ងារ ហើយ តៃវូ អនុវត្ត  មុខងារ និង 
ភារកិច្ច រប ស់ខ្លនួ សៃបតាម ចៃបាប់ 
ស្តពីី  សំណង់ កៃម នីតិ វិធី ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ និង បទ បៃបញ្ញា ត្ត ិជាធរមាន 
នៃ ពៃះរ ជា ណាចកៃ កម្ពជុា។ 

លោក សៃង ឡូត អ្នកនំាពាកៃយ 
កៃសួង រៀបចំ ដៃន ដី នគ រូ នីយ ក ម្ម 
និង សំណង់ មិន អាច ទាក់ ទង សំុ 
ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ បានទៃ កាលពី 
មៃសិលមិញ ដោយ  ទូរស័ព្ទ លោក 
មិន មាន អ្នក ទទួល ។ 

ទោះជា យ៉ាងណា  លោក ជិន 
មា៉ា លីន អ្នកនំាពាកៃយ កៃសួង យុ តិ្ត - 
ធម៌ ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថាការ បៃកា ស 
អន្តរកៃសួង នៃះ គឺ យោងតាម ចៃបា ប់ 
ដៃល បាន កំណ ត់ ដៃល បាន ចៃង 
ថា អ្នក ដៃល អាច ទប់សា្កាត់ និង 
បង្កៃប បទល្មើស ពៃហ្មទណ្ឌ បា ន 
លុះតៃតៃ ជា មន្តៃ ី  នគរបាល យុត្ត ិ- 
ធម៌។ «អី៊ ចឹង សា្ថាប័ន ជំនាញ  ដៃ ល  
តៃវូ បង្កៃប បទល្មើស ពៃហ្ម ទ ណ្ឌ 
ពិសៃស នៅ ក្នងុ  វិស័យ របស់ខ្លនួ  
តៃវូតៃ ស្នើសំុ នីតិ សមៃបទា ជា មន្តៃី 
នគរ បាល យុត្តធិម៌ ពី កៃសួង យុត្ត ិ- 
ធម៌»។ បើតាមលោកជិន មា៉ា លីន 
កៃសួងយុត្តធិម៌ កន្លងមក បាន 
ផ្តល់ ជូន ដល់ មន្តៃ ីអង្គភាព មួយ  - 

ចំនួន  ដៃល តៃវូមាន សមត្ថកិច្ច  
ប ង្កៃប បទល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ  
ពិសៃ ស នៅក្នងុ វិស័យ របស់ ខ្លនួ 
រួមមានកៃសួងសុខាភិបាល កៃសួ ង 
ការងារ បណ្តះុ បណ្តះុ បណា្តាល 

វិជា្ជា  ជីវៈ រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ រដ្ឋបា ល  
ជលផល និង នៃសាទ និង វិស័យ 
ជំនាញ ផៃសៃងៗ ក៏មានដៃរ។ 

មក  ទល់ពៃលនៃះ តាមចៃបាប់ 
ស្តពីី វិស័យ សំណង់មន្តៃ ីមួយ ចំនួ ន  
នៅក្នងុ កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី នគរូ ប - 
នី យកម្ម និង សំណង់ ក៏តៃវូ មាន 
នីតិ សមៃបទា ជា មន្តៃីនគរបាល 
យុត្តិ ធម៌ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ និង 
បង្កៃប បទ ល្មើស ពៃហ្មទណ្ឌ 
ពិសៃស នៅក្នងុ វិស័យ សំណង់ ។

លោក ជិន មា៉ា លីន បញ្ជាក់ថា 
មន្តៃ ីដៃល ទទួលបាន នីតិ សមៃបទា  
ជា មន្តៃនីគរបាល យុត្តធិម៌ នៃះ 
តមៃវូឱៃយមាន ការចូល សៃបថ ទៅ - 
តា ម  នីតិ វិធី ដោយ ចៃបាប់ ដើមៃបី 
បងា្ហាញ នូវ ឆន្ទៈ នៃ ការគោរព និង 
អនុវត្ត ទៅតាម បទ បៃបញ្ញត្ត ិចៃបាប់ 
ដៃលមាន និង តម្កល់ ផល បៃយោ - 
ជន៍ ជាតិ សន្តសុិខ សង្គម និង 
សាធារណៈ ជាធំនៅក្នងុ វិស័យ 
របស់ខ្លនួ។

លោក ឃាង ពុ ទ្ធ ីបៃធាន កៃមុ - 
បៃកឹៃសាភិបាល នៃ សមាគម អ្នក - 
ជំនាញ អចលនទៃពៃយ កម្ពជុា  បាន 
សម្តៃង ការគំាទៃ ចំពោះ រជ រដ្ឋា - 
ភិបាលជាពិសៃស កៃសួ ង  ពាក់ - 
ព័ន្ធ  ដៃល បានចៃញ បៃកាស អន្តរ-   
កៃសួង ក្នងុការ រឹតបន្តងឹ នូវ ការ - 
តៃតួពិនិតៃយ លើ បទដ្ឋាន និង លក្ខ - 
ណៈ បច្ចៃក ទៃស ចំពោះ ការសាង - 
សង់ សំណង់ និង គុណ ភាព សំណ ង់ 

នៅ ក្នងុ បៃទៃស។ លោក ឃាង 
ពុ ទ្ធ ីថ្លៃងថា កន្លង មក នៃះ មាន 
បាតុភាព មិនល្អមួយ ចំនួនពាក់- 
ព័ន្ធ ការ រលំ បាក់ អគារ នៅក្នុង 
កៃងុ ពៃះសីហនុ និង កៃងុ កៃ ប 

ហើយនៃះ គឺ ការល្អ មួយ របស់ 
រដ្ឋាភិបាល តា មរយៈ អន្តរកៃសួង 
ក្នងុការ រឹត  បន្តងឹ ដៃល វា នឹង ធ្វើឱៃយ 
គុណភាព អគារ សំណង់ ផៃសៃងៗ 
នៅ ទូទំាង បៃទៃស មាន គុណ ភា ព 
និង កាន់ តៃ មាន គុណ ភាពពៃម - 
ទំាង កាន់ តៃ មាន ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់។

លោកបាន ថ្លៃងថា៖«នៅពៃល 
ខាងមុខ វា កាន់ តៃមាន អគារ 

ខ្ពស់ៗ កាន់តៃចៃើន ដៃល ទាមទារ 
ឱៃយមាន ការតៃួតពិនិតៃយ ឱៃយបាន 
ដិតដល់ ហើយនឹង ដក់ទោស- 
ទណ្ឌ ដល់ បុគ្គល ទំាងឡាយណា  
ដៃល បៃពៃតឹ្ត ផ្ទយុទៅនឹង ចៃបាប់  ឬ 
អ្នក អភិវឌៃឍន៍ មួយចំនួន លួច កៃង - 
ចំណៃញ ដៃល ធ្វើឱៃយ គុណ ភាព 
សំណង់ មិនល្អ  និង មិន បៃើបៃស់ 
បានយូ រអង្វៃង»។

ចៃបាប់ ស្តីពី សំណង់ តៃូវ បាន 
បៃកា ស ឱៃយបៃើ ដោយ ពៃះរ ជកៃ ម  
លៃខ នស/រកម/១១១៩/១៩ 
ចុះ ថ្ងៃទី២ ខៃវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៩ 
ក្នងុ គោលបំណង កំណត់ គោល - 
ការណ៍ បទបញ្ជា បច្ចៃកទៃស 
សាងសង់ វិធានការ នីតិវិធី សមៃ ប់  
ការគៃប់គៃង វិស័យ សំណង់ នៅ 
កម្ពជុា។ អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថកិច្ច 
ដៃលជា អ្នកគៃប់គៃង វិស័យ 
សំណង់ នៅ កម្ពុជា គឺ កៃសួង 
រៀបចំ ដៃនដី នគរូបនីយកម្ម និង 
សំណង់ (MLMUPC)៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ គៃូពៃទៃយ មា្នាក់ ដៃល 
តៃូវបាន អភិបាលខៃត្ត ប៉ៃលិន  
បណ្ដៃញ ចៃញពី កៃបខ័ណ្ឌ រដ្ឋ 
បនា្ទាបព់បីង្ហាះ សារ ព ីភាព អស- 
កម្ម ដៃល ខ្លនួ បាន ជបួបៃទះ បាន 
ដក ់ពាកៃយបណ្ដងឹ តវា៉ា មក  កៃសងួ 
សខុាភបិាល នងិ កៃសងួ មខុងារ 
សា ធារ ណៈពី មៃសិល មិញ ដើ  មៃបី  
ស្នើ ឱៃយ សា្ថាប័ន ទំាង២ នៃះជួយ រក- 
យុត្តិធម៌ ។

គៃពូៃទៃយ នៅ ខៃត្ត ប៉ៃលនិ លោក 
ខឹម មុនី កុសលតៃវូបាន លោក សៃ ី
បាន សៃមំុី អភិបាលខៃត្ត ប៉ ៃ លិ ន 
ចៃញ លិខិត បណ្ដៃញ ចៃញពី កៃប - 
ខ័ណ្ឌ រដ្ឋ កាលព ីថ្ងៃ ទី១៩ មីនា 
ដោយ សំអាងថា គៃពូៃទៃយ  រូប នៃះ   
បាន បៃពៃតឹ្ត កំហុស និង ការ ឆ្គា ំឆ្គង  
ក្នងុ វិជា្ជាជីវៈ។ ការដក ចៃញពី កៃប - 
ខ័ណ្ឌ នៃះ កើតមានឡើង កៃយ 
ពី ពៃល លោក  ខឹម មុនី កុសល  
បង្ហាះ សារ លើ ហ្វៃ ស បុ៊ កថា« មន្តៃ ី
សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ដៃល ចុះ បៃចាំ - 
ការ  នៅ មណ្ឌល ច តា្តា ឡីស័ក នៅ 
មន្ទរី បកៃស ខៃត្ត ប៉ៃលិន មិន ជួយ ធ្វើ - 
ការងារ គៃូពៃទៃយ ខ្លះ នោះទៃ ប៉ុន្តៃ 
នាំគា្នា អង្គុយលៃង Facebook 
ក្នុង តង់ និង ថតរូប បង្អួត គៃឯង 
ទៅ វិញ»។ លោក សរសៃរ រៀប- 
រប់ ទៀតថា ការងារ ទាំងឡាយ- 
ទាំ ងពួងគឺ កៃុមគៃូពៃទៃយ ជា អ្នក- 
ទទួ   លបន្ទកុ ទំាងអស់សូមៃបី ការ រៀ  ប - 
ចំ បាយ ម្ហបូ ឱៃយ អ្នកធ្វើ ច តា្តា ឡី  ស័ក ។

បនា្ទាប់ពី បានដក់ ពាកៃយ  បណ្ដ ឹង  
មក  កៃសួង សុខាភិ បាលនិង កៃសួ  ង 
មុខងារ សាធារណៈ លោ ក ខឹម 
មុនី កុសល  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
មៃសិលមិញ ថា ការដៃល លោក 
បង្ហាះ សារ លើ ហ្វៃស បុ៊ក គឺ គៃន់ - 
តៃ  ជា ការ បញ្ចៃញមត ិនងិ បងា្ហាញ 
អារម្មណ៍ ដៃល បាន ជួបបៃទះដើ មៃប ី
ស្វៃង រកដណំោះសៃយ  ។ លោក 
រំពឹងថា ដូច្នៃះ លោ  ក សងៃឃឹម ថា 
កៃសួង ទាំង២ នឹង ផ្តល់ យុត្តិធម៌ 
ដល់ រូបលោក វិញ ខណៈ លោក 
កប៏ាន ធ្វើលខិតិ សុទំោស  ចពំោះ 
ការបងា្ហាញ សារ ទាំងនៃះ ដោយ 
អ ចៃតនា ផងដៃរ។ «ខ្ញុ ំដក់ពាកៃយ - 
បណ្ដឹង នៃះ គឺ គៃន់ សុំ យុត្តិធម៌ 
សមៃប់ ខ្ញុំ មកវិញ ពៃះ ការដក 
យើង ចៃញពី កៃបខ័ណ្ឌ នៃះដូច ជា  
មិន តៃឹមតៃូវ ទៅ  តាម ចៃបាប់ ទៃ។ 
យើង សូម ឱៃយ អ្នកជំនាញ  ដៃល 
មាន វិជា្ជាជីវៈ ទាំង២ កៃសួង នៃះ 
លោក ជយួ ពនិតិៃយមើល នងិ ផ្តល ់
កៃប ខ័ណ្ឌ មក ឱៃយ ខ្ញុំ វិញ»។

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  បាន ទាក់ ទង សុំ - 
អតា្ថា ធិបៃបាយលើ  បញ្ហា នៃះពី លោ ក- 

សៃី  បាន  សៃីមុំ ប៉ុន្តៃ លោក សៃី  
បៃប់ ថា កំពុង ជាប់ រវល់ បៃជុំ។ 
ចំណៃក លោក សៃី ឱ  វណ្ណឌីន 
អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ សខុាភបិាល  
មិនអាច  ទាក់ ទងបាន ទៃ ។

ទោះ យ៉ាង ណា លោក ឈឿន 
បុ៊ណា្ណា រ័ត្ន អ្នកនំាពាកៃយនិង ជា រដ្ឋ - 
លៃខាធិការ កៃសួង មុខងារ សា - 
ធារណៈ  ថ្លៃង  ថា កៃសួង នឹង ពិនិ តៃយ 
លើ ឯកសារ ដៃល គៃពូៃទៃយ រូបនៃះ 
បានដក់ ចូលមក កៃសួងហើ យ 
នឹង សមៃច នៅ ពៃល កៃយ។

ប៉ុន្តៃ លោកមិនបាន បញ្ជាក់ ទៃ 
ថាតើ ការបណ្ដៃញ គៃូពៃទៃយ មា្នាក់ 
នៃះ ចៃញព ីកៃបខណ័្ឌ ព ីសណំាក ់
អភបិាលខៃត្ត  ប៉ៃ លនិ តៃមឹតៃវូ ឬ 
យ៉ាងណា នោះ ទៃ  ដោយ  លោក 
គៃនត់ៃ  បញ្ជាក ់ថា កៃសងួ រងច់ា ំ
ពិនិតៃយ ឯកសារ ផា្ទាល់ ជាមុន សិន ។ 
«ខ្ញុំ អាច ជមៃប បាន ថា កិច្ចការ- 
ងារ  នៃះ គឺ ស្ថិត លើ សមត្ថកិច្ច 
របស់ រដ្ឋ បាល ថា្នាក់កៃម ជាតិ 
ហើយ ឥឡូវនៃះ ខ្ញុំ មិនទាន់បាន 
ឃើញលិខិត ជា ផ្លូវការ ណាមួយ 
នោះទៃ។ ខ្ញុ ំនឹង សួរនំា ផ្នៃក រដ្ឋបា ល  
របស់ខ្ញុ ំហើយ បើ មាន ពាកៃយ បណ្ដ ឹង 
ខាង កៃសួង នឹងមាន  ចំណាត់ ការ ។ 
ប៉ុន្តៃ លទ្ធផល យ៉ាងណា នោះ 
មិនទាន់ អាច ឆ្លើយ បានទៃ»។

លោកយិន ម៉ៃង លី មន្តៃ ីសមៃ ប  - 
សមៃួល សមាគម កា រពារ សិទ្ធិ - 
មនុសៃស អាដហុក ខៃត្ត បាត់ ដំបង  
និង ប៉ៃលិន ថ្លៃង  ថា ការ បង្ហាះ- 
សារ រិះគន់ អាជា្ញាធរ នៅក្នងុ ហ្វៃ ស- 
ប៊ុ ក របស់ គៃូពៃទៃយ នៃះ ពុំមៃន ជា 
កា រ បៃពៃតឹ្ត ខុសចៃបាប់ អ្វ ីឡើយ ពៃះ 
នៃះ គឺជា ការសម្ដៃង មតិ របស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ដោយ សៃបចៃបាប។់ 
បើ ទោះ បី គៃូពៃទៃយ មា្នាក់ នៃះបាន 
បៃពៃឹត្ត កំហុស ដៃល  អាជា្ញា ធរ 
ខៃត្តមិន ពៃញចិត្ត បុ៉ន្តៃ ការ ដក់ - 
ទណ្ឌកម្ម ក៏ មិន សមាមាតៃ ទៅ - 
នងឹ កហំសុ ដៃល គៃពូៃទៃយ បានធ្វើ 
នោះដៃរ។ « គៃន់តៃ គា្នា បង្ហាះ - 
សារ បុ៉ណ្ណងឹ តើ វា ចំាបាច់ ក្នងុការ - 
ចាត់វិធានការ ទៅ  លើ រូបគាត់? 
ថា  តើ អាជា្ញាធរបាន សៃវជៃវ ថា 
សារ ដៃល គាត់ បាន បង្ហាះ នៃះ 
គឺជា ការពិត ឬ អត់? នៃះ គឺជា 
មូលហៃតុជា ការ ញុះញង់ ដៃរ ឬ - 
ទៃ ?»។ កៃពី លើក ឡើង ដូច្នៃះ 
លោក ម៉ៃង   លី រំពឹងថា កៃសួង 
ទាងំ២ ដៃល គៃពូៃទៃយ រូប នៃះ  បាន 
ស្វៃង រក កិច្ច អន្តរ គម ន៍នឹង ជួយ 
ផ្តល ់យតុ្តធិ មដ៌ល់ គាត់ ឱៃយ ទទួល-  
បាន កៃប  ខ័ ណ្ឌ វិញ ដោយ មន្តៃី 
ជនំាញ នៃ កៃសងួ ទាងំ២នៃះនងឹ 
ចុះ សៃវជៃវ  ដើមៃប ីផ្តល ់ យតុ្តធិម ៌
ដល់ ជនរង គៃះ៕

មន្តេ ីមន្ទរី រៀប ចំ ដេន ដី  ខេត្ត បន្ទាយ មន ជ័យ ចុះ ពិនិតេយ សំណង់ ដេល កំពុង សាង សង់ ពី ឆ្នា ំមុន ។ រូបថត មន្ទីរ ដៃន ដី 

គ្រពូ្រទ្រយម្នាក់ត្រវូអភិបាលខ្រត្តប៉្រ-
លិនបណ្ត្រញច្រញពីក្របខ័ណ្ឌ-
រដ្ឋសូមឱ្រយក្រសួងជួយរកយុត្តិធម៌

អ៊ីចឹង សា្ថាប័ន ជំនញ ដេល តេូវ បង្កេប 
បទល្មើស ពេហ្មទណ្ឌ ពិសេស នៅ ក្នុង 

វិស័យ របស់ ខ្លួន តេូវ តេ ស្នើ សុំ នីតិសមេបទា ជា មន្តេី 
នគរបាល យុត្តិធម៌ ពីកេសួង យុត្តិធម៌។



អោម ប៊ុនធឿន 

កំពង់ស្ពឺៈ អាជ្ញាធរ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ  
នៅតេ បន្ត ការផេសព្វផេសាយ  និង ណេនាំ 
បេជពលរដ្ឋ ឱេយ ឈប ់ចលូ កាប ់ទន្ទេន 
ពេ ឧទេយាន ជតិ ពេះ សុរាមេិត កុសមៈ 
«គិរីរមេយ»  ពេមទាំង អនុវត្ត វិធានការ 
ចេបាប់ ជបេចាំ។ ប៉ុន្តេ ការទន្ទេន  នៅ 
តេ បន្ត កើតមាន  ខណៈ លខិតិ បដសិេធ 
លើ លខិតិ សមា្គាល ់សទិ្ធ ិកានក់ាប ់ដ ីតេវូ 
បាន អាជ្ញាធរ បេកាស ជបន្ត បនា្ទាប់។ 

នៅ ថ្ងេទី១៥  ខេមីនា  ឆ្នាំ២០២១  
រដ្ឋបាល ឃុំ ចំបក់  សេុក ភ្នំសេួច  បាន 
បដិសេធ រាល់ លិខិត សមា្គាល់ សិទ្ធិ- 
កាន់កាប់ ដីធ្លី ដេលខ្លួន បានចេញ ជូន 
បេជពលរដ្ឋ ក្នងុ ពេល កន្លង មក។ មនុ 
ចេញ លិខិត បដិសេធ នេះ  រដ្ឋបាល ឃុំ 
ចំបក់ ក៏បាន ចេញ សេចក្តី  ជូនដំណឹង 
មួយ ទៀត នៅ ថ្ងេទី១៩  ខេ មិថុនា  
ឆ្នាំ២០២០  ពី ការណេនាំ ពលរដ្ឋ ឱេយ 
ឈប់ ទន្ទេន ដី ឧទេយាន ជតិ គិរីរមេយ។  

លោក ជ័យ ហុឹម  ជមេឃុំ ចំបក់  
កាលពី ថ្ងេទី២៣  ខេមីនា  បាន បដិ-
សេធ  ផ្តល់ យោបល់ ជុំវិញ ការចេញ 
លិខិត សមា្គាល់ សិទ្ធិ កាន់ កាប់ ដីធ្លី ជូន 
បេជ ពល រដ្ឋ ក្នុង ពេល កន្លង មក។ 
លោក ជ័យ ហុឹម  ថ្លេង យ៉ាង ខ្លីថា ៖ 
«រឿង នេះ  ហេតុអី សួរ ខ្ញុំ ទៅវិញ  សូម 
សួរទៅ កាន់ ខេត្ត ទៅ»។ 

លោក កេវ គុជសី  នាយក រដ្ឋបាល 

ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ  ថ្លេង កាលពី ថ្ងេទី២៣  
មីនា  ថា  ឯកសារ ដេលបាន ដកហូត 
ក្នងុពេល កន្លង មក  គ ឺបានមក ព ីបេជ- 
ពលរដ្ឋ ដេល ធា្លាប់ រុករាន ទន្ទេន ដី 
ឧទេយាន ជតិ គិរីរមេយ។ ទោះយ៉ាង ណា  
លោក  ថា  មនិបាន ចងចា ំចនំនួ ពល រដ្ឋ 
មាន ចំនួន ប៉ុនា្មាន គេួសារ  និង ផ្ទេដី 
ប៉ុនា្មាន នោះ ទេ។ 

លោក ថ្លេងថា ៖«យើង មិនមាន 
ការដក ហូត លិខិត សមា្គាល់ សិទ្ធិ អី ទេ  
គេន ់តេ ថា  អ្នកដេល ទៅរកុ រាន ទន្ទេន 
ហ្នឹង គឺ  យើង ដក ហូត កន្លេង នោះ មក 
ជ សមេបត្តិ រដ្ឋ វិញ  ហើយ កន្លង មក ក៏ 
មនិមាន ការចេញ បណ្ណ កម្ម សទិ្ធ ិ ចេញ 

អី ឱេយ ពួកគាត់ ដេរ»។ 
អភិបាល ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ  លោក វុី 

សំណាង  ថ្លេង កាលពី ថ្ងេទី២៣  មីនា  
ដេរ  ថា  ជបន្តបនា្ទាប់  រដ្ឋបាល ខេត្ត 
បានធ្វើការ ចុះ ទៅ បង្កេប ការចូល 
ទន្ទេន កាន ់កាប ់ដពីេ  ក្នងុដេន ឧទេយាន- 
ជតិ ពេះសុរា មេិត កុសមៈ  «គិរីរមេយ»។  
ប៉ុន្តេ ទោះយ៉ាង ណា  នៅតេ មាន ជន- 
ខិលខូច លួច ទន្ទេន  ទោះ  បី អាជ្ញាធរ 
ពាកព់ន័្ធ ទាងំអស ់ធ្វើការ ចុះ ទៅ បង្កេប 
ជរៀងរាល់ ថ្ងេ ក៏ ដោយ។  

លោក អភបិាល ថ្លេងថា ៖«វធិានការ 
របស ់យើង  កេព ីបង្កេប ហ្នងឹ  ក ៏យើង 
នៅតេ បានផេសព្វផេសាយ ពនេយល់ ណេ នាំ 

ពកួគាត ់ទាក ់ទង នងឹ ការអនវុត្ត ចេបាប ់អ ី
អ ីហ្នងឹ។ គ ឺយើង បានផេសព្វផេសាយ សព្វ- 
សារពើ អស ់ហើយ  តេ វា នៅតេ មានជន- 
ខិលខូច លួច លាក់ ទៅ ទន្ទេន  តេ 
យ៉ាង  ណា យើង មិន ចុះ ចាញ់ ទេ  យើង 
នៅត េ ធ្វើការ ការពារ រហូត  យើង 
ដកហូត  យើង អ៊ីចឹង ទៅ»។ 

ពាក ់ពន័្ធ ករណ ីនេះលោក អោម មា៉ាក-់ 
ធារ ី បេធាន មន្ទរី បរសិា្ថាន ខេត្ត កពំងស់្ព ឺ
ថ្លេងថា  ពាក់ព័ន្ធ ការរស់ នៅ អាសេ័យ 
ផល  គឺ មន្តេី ជំនាញ អនុវត្ត តាម អនុ-
សាសន៍ របស់ នាយក រដ្ឋមន្តេី  ដោយ 
អនញុ្ញាត ឱេយ ពលរដ្ឋ អាច ធ្វើការ រសន់ៅ 
អាសេ័យផល បាន ធម្មតា។ ប៉ុន្តេ បេ-
ជពលរដ្ឋ មិន មាន សិទ្ធិ លក់ដូរ  ឬ 
ពងេីក បន្ថេម នូវ ទីតាំង នោះ ទៀត ទេ។ 
ប៉ុន្តេ លោក បានបញ្ជាក់ថា  សមេប់ 
អ្នកដេល កាប់ រាន ថ្មីៗ យក ដី រដ្ឋ ធ្វើ ជ 
កម្មសិទ្ធិ ភ្លាមៗ មន្តេី ជំនាញ តេូវតេ 
ចាត់ ការ ទៅ តាម ចេបាប់។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង បានដាក់ 
មន្តេី ឧទេយានុរកេស  របស់ យើង  ដើមេបី 
យម ការ ពារ    នៅ ទីនោះ រាល់ ថ្ងេ។  បើ 
មាន អ្នក ណា ទៅ ដាក់ បោះ បង្គាល អី 
មន្តេី យើង ចុះទៅ ដក ចេញ។ យើង រឹត- 
បន្តងឹ រហតូ  បើ មាន ការទន្ទេន គ ឺយើង 
ចាត់ការ ភ្លាមៗ តេម្តង ដើមេបី កុំ ឱេយ មាន 
បញ្ហា ពិបាក ដោះសេយ នៅ ពេល 
កេយ»។  

ចំណេក លោក ហន ពិសិដ្ឋ  អភិ- 

បាល សេុក ភ្នំសេួច  ឱេយដឹង ថា  ពលរដ្ឋ 
ដេលទៅ ទន្ទេន ដី អាសេ័យផល  នៅ 
ឧទេយាន ជតិ គិរីរមេយ  ដើម ឡើយ មាន 
ចនំនួ ២ភមូ ិ គ ឺភមូ ិថ្ម ី នងិ ភមូ ិចកំារ តេ។ 
ភូមិ ទាំង២ នេះ  មិននៅ ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ 
របស់ អាជ្ញាធរ សេុក ឡើយ  ហើយ 
រដ្ឋបាល ខេត្ត កម៏និ អនញុ្ញាត ឱេយ ទទលួ- 
សា្គាល់ ភូមិ ទាំង២ នោះ ដេរ។ ពេះ ដី 
នោះ បេជពលរដ្ឋ អាច បេើបេស់ បាន 
សមេប់ តេ អាសេ័យ ផល ប៉ុណ្ណោះ។ 

លោក អភបិាល សេកុ ថ្លេងថា ៖«អ្នក 
នៅ ហ្នឹង  ដើម ឡើយ មាន ៤៤គេួសារ  
តេ កេយមក មាន ការកើន ឡើង បន្ត- 
បនា្ទាប់ រហូត ដល់ ១៧៨គេួសារ  ដេល 
ពាក់ព័ន្ធ នៅ តំបន់ ហ្នឹង។ ដល់ កេយ 
មក ទៀត យើង អត់ អាចដឹង ចេបាស់ ថា  
មាន ចំនួន [ប៉ុនា្មាន]គេួសារ ទេ  ពេះ 
មាន អ្នក ឡើង ទៅ ទន្ទេន អនា ធិប- 
តេយេយ  អាជ្ញាធរ យើង អត់ ចេបាស់ ទេ  
ពេះ តំបន់ ហ្នឹង គេប់គេង ដោយ 
បរិសា្ថាន»។ 

បើ តាម លោក ពិសិដ្ឋ  មកដល់ បច្ចុ-
បេបន្ន  រដ្ឋបាល សេុក  នៅតេ បន្ត ណេនាំ 
ឱេយ រដ្ឋបាល ឃុំ ទប់សា្កាត់ ការទន្ទេន ដី  
ខណៈ រដ្ឋបា ល ខេត្ត  និង កេសួង ពាក់- 
ព័ន្ធ ក៏បាន បន្ត ចេញ ការណេនាំ បន្ថេម 
ទៀត  ប៉នុ្តេ  ទោះជ អាជ្ញាធរ ខតិខ ំយ៉ាង- 
ណា ក៏ដោយ  លោក ថា  ការរំ លោភ 
បំពាន ដី នៅតេ កើតមាន បន្តបនា្ទាប់ 
ដដេល៕

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ទី២៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ គណនី បណា្តាញ- 
សង្គម ហ្វេសប៊ុក ចំនួន ៤  តេូវ- 
បានកេសងួ សខុាភបិាល  ហាម 
ធ្វើការ  ផេសព្វ ផេសាយ   លក់ ផលិត- 
ផល  របស ់ខ្លនួ បន្ត ទៀត  ដោយ- 
សារ ផលិត ផល ទំាង នោះ  មិន-  
មាន  លេខបញ្ជិកា និងចេបាប់- 
អនុញ្ញាត ឱេយ មាន ការ ផេសព្វ ផេសា យ   ព ី
កេសួង។ នេះ បើ យោង  តាម 

សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ របស ់កេស ួង 
សុខាភិបាល   នៅ ថ្ងេទី២៣ ខេ 
មីនា ឆ្នាំ ២០២១។

កេសួង សុខាភិបាល  បាន 
បេកាស ឈ្មាះ គណនី បណា្តា ញ  - 
សង្គម ហ្វេសប៊ុក ទាំង ៤នេះ 
មាន  Our Health And 
Beauty ដេល   ផេសាយ លក់ ផលិ ត  -  
ផលឱសថ  Huatuozhic 
huanggao,គណនីឈ្មាះ 
GET ONE ដេល ផេសព្វផេសាយ 

លកផ់ល ិតផ ល បបំន៉សខុ ភព  
SirulinaChherein (GET 
CE), គណនីឈ្មាះ Thy Na 
Boty Sun Card នងិ Thy Na 
Organic Skin Car e ដេល 
ផេសព្វផេសាយ លក់ ផលិតផល 
គេឿង សមា្អាង ។

សេចក្តី បេកាស  បញ្ជាក់ ថា៖ 
« ផលិត ផល ដេល គណនី 
ហ្វេសប៊ុក ទាំង នេះ  បាន កំពុង 
ធ្វើការ ផេសព្វផេសាយ  គឺ មិន មាន 

លេខ បេវេទន ៍   នងិ លេខ បញ្ជកិា 
ពីកេសួង សុខា ភិបាល ឡើយ » ។

អនលុោម តាម ចេបាប ់ស្ត ីព ីការ- 
គេប់ គេង ឱសថ និង ចេបាប់ ស្តី ពី 
វិសោធន កម្ម ចេបាប់ ស្ត ីពី ការ គេប់ - 
គេង ឱសថ តមេូវ ឱេយ រាល់ ការ- 
ចរាចរ ឱសថឬ ផលិត ផល បំប៉ ន 
សុខភព គេប់ បេភេទ  ក្នងុ បេទេ ស 
កម្ពជុ តេវូ មាន លេ ខ ទដិា្ឋាការ ឬ 
បញ្ជិកា ពី កេសួង សុខាភិបា ល  
ហើយ រាល់ ការ ផេសព្វ ផេសាយ ផលិ ត -  
ផល ទាំង នេះ តេូវ មាន ការ អនុ -  
ញ្ញាត ពី កេសួង សុខា ភិបា ល ។

កេសួង សុខាភិបាល  ឱេយ ដឹង 
ថា៖«ដើមេបី ចៀស វាង ការ ខាតបង ់
បេក់កាស  និង ប៉ះពាល់ ដល់ 
សុខ ភព អ្នក បេើ បេស់ ទៀត 
នោះបងប្អនូ បេជ ពលរដ្ឋ ទំាង អស់  
តេវូ បញេឈប ់ការ បេើ បេស ់ឱសថ 
និង ផលិត ផល បំប៉ន សុខ ភព 
ដេល គា្មាន លេខទិដា្ឋាការ ឬ បញ្ជ ិ- 
កាព ីកេសងួ សខុាភបិាល   ពេះ 
ផលតិ ផល ទាងំ នេះ គា្មាន បេភព 
ចេបាស់ លាស់ ដេល មិន អាច 
ធានា បាន នូវ  គុណភព  និង 
សុវត្ថិភពឡើយ»។

កេសួង សុខាភិបាល នឹង មាន-  

វិធាន ការ តឹងរឹុង ទៅ តាម ផ្លវូ ចេបា ប់ 
ចំពោះ មា្ចាស់ គណនី ហ្វេ ស ប៊ុក 
ទាំងនេះ  ដេល ផេសព្វ ផេសាយ លក់ 
ផលិត ផល របស់ខ្លួន  ទៅតាម   
ចេបាប់ វិសោធន កម្ម ចេបាប់ ស្ត ីពី  
កា រ    គេប់ គេង ឱសថ ជធរ មាន ។

លោក សួន សុវណា្ណោរិទ្ធជអ្ន ក -  
លក់អន ឡាញ   នេ គណនី ហ្វេស  - 
ប៊កុឈ្មាះ  Our Health And 
Beauty ដេលមានការ ផេសព្វ - 
ផេសាយ លក់ ផលិតផល  បេភេទ 
គេ ីម ពេយាបា លឫ ស ដូងបាត បា ន  
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ មេសិលមិញ ថា 
លោក នងឹ ផ្អាក លក ់ផលតិ ផល 
របស់  លោក  មួយ រយៈ សិន 
ដោយ លោក នឹង ធ្វើ ការ ជមួយ 
នឹង កេសួង សុខាភិបាល  និង សា្ថា   - 
ប័ន ពាក់ ព័ន្ធដើមេបី ធ្វើ  ឱេយ សេប- 
ទៅ  តាម ចេបាប់  ក្នងុការ លក់ ផលិ ត- 
ផល។ លោក  បេបថ់ា៖ «តាម-  
ពិត ផលិត ផល ដេល ខ្ញុ ំកំពុង ល ក់  
នេះគឺ ខ្ញុំ ចង់ យក មក លក់ ផ្តាច់ - 
មខុ សមេបត់េកេមុ ហ៊នុ ខ្ញុ ំប៉នុ្តេ 
ខ្ញុំមិនអាច ធ្វើ បាន ដោយ សារ 
មាន  អ្នក លក់ផលិត ផល នេះ 
ចេើន មិន មេន តេខ្ញុំមា្នាក់ ឯង។ 
ខណៈ នេះ ខ្ញុំមិន ទាន់  ដឹង ថាតើ 

តេូវ  ធ្វើ យ៉ាងណា ទៀតទេ តេខ្ញុំ 
នឹង ផ្អាក លក់ ផលិត ផល នេះ 
មួយ រយៈសិន»។

លោក សួន សុវណា្ណោរិទ្ធ បាន 
លកផ់លតិ ផល Huatuozhi-
chuanggao ដេល នេះ  មិន ទា ន់ 
បាន ១ ឆ្នាទំេ ហើយ ផលិ ត ផ ល 
នេះ ជ ផលិត ផល ដេល លោក 
នាំ ចូល ពី បេទេស ចិន។ លោក  
បញ្ជាក់ថា៖ «វាពិត ជពិបាក 
សមេប់ខ្ញុំ នៅ ពេល នេះ។ បើខ្ញុំ 
មិន លក់ទៀតខ្ញុនឹំង គា្មាន ចំណូ ល   
ដេល ចណំលូ នេះ មនិ បាន ចេើ ន 
ទេ គខឺ្ញុលំក ់បាន តេ ១០ទៅ ២ ០ 
ដុលា្លារ បុ៉ណ្ណោះ ក្នងុ ១ថ្ងេ សមេ ប់  
ជួយ ដល់ ជីវភពបេចំា ថ្ងេ ខណ ៈ     - 
ដេល យើង កំពុង មាន វិបត្តិ ពី ការ- 
រីក រាល ដាល នេជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ហើយ បើ ខ្ញុំលក់  កេសួង នឹង 
ចាត់វិ ធាន ការ តាម ចេបាប់»។

អ្នក លក់អន ឡាញរូប នេះថា 
អតថិ ិជន របស ់លោក ដេល បាន 
ទិញ ផលិត ផល យកទៅ បេើ - 
បេស់ កន្លង មក  មិន ដេល មាន 
បញ្ហា សុខភព ឬ មក តវា៉ា ជ មួ យ  
នឹង លោក ពាក់ព័ន្ធ  ផលិត ផល 
នេះទេ ៕ផលិត ផល គ្មាន ចេបាប់ អនុញ្ញាត  ដេល កេសួង សុខាភិបាល  ហាម ផេសព្វ ផេសាយ លក់  តាម ហ្វេស បុ៊ក   ។ រូបថត សហ ការី

គណនីហ្វេសបុ៊កចំនួន៤តេវូកេសួងសុខាភិបាលហាមផេសព្វផេសាយលក់ផលិតផលមិនមានចេបាប់អនុញ្ញាត

អាជ្ញាធរបន្តណេនំាពលរដ្ឋឱេយឈប់ចូលទន្ទេនដីពេឧទេយានជតិគិរីរមេយ

អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ព ឺលោកវុី សំណាង និងមន្តេ ីចុះពិនិតេយឧទេយានជាតិគិរីរមេយ   នឆ្នា២ំ០១៧។ រូប សហ ការី



តពទីពំរ័ ១...កវីូដ១៩នងិជំងឺឆ្លងកាច-
សាហាវផ្ស្ងទៀតដ្លមាន៩ជំពូក
និង៣៩មាត្ព្មទាំងបាននិរាករណ៍
អនុក្ឹត្យចាស់។អនុក្ឹត្យន្ះច្ង
លម្អិតអំពីវិធានការនានា រាប់ចាប់ពី
ការធ្វើអនាម័យការវាស់កម្ដៅការពាក់
មា៉ាស់ការរក្សាគមា្លាតការយកសំណាក
ទៅពិនិត្យ ការធ្វើចត្តាឡីស័ក ការព្យា-
បាល ការចាក់វា៉ាក់សាំង ការគ្ប់គ្ង
និងការចាត់ច្ងសពជាដើម។
តមមាត្១៩ន្អនុក្ឹត្យន្ះ

ចង្ថាបគុ្គលដល្មនិពាក់មា៉ាស់នៅ
កន្លង្ចាបំាច់ដល្កស្ងួសខុាភិបាល
បានណន្ាំនងឹត្វូរងការផាកពនិយ័
ពី២ស្នរៀល ទៅ១លានរៀល
ប្សិនបើបុគ្គលនោះ មិនធ្វើតម-
ការព្មានលើកទី១។
ស្នងការនគរបាលខ្ត្តព្ះសីហនុ

លោកជួនណារិន្ទប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ពី
មស្លិមញិថាកន្លងមកក្មុកមា្លាងំសន្តិសខុ
បានអនុវត្តជាបន្តបនា្ទាប់នូវវិធានការ
របស់ក្សួងសុខាភិបាល។ទន្ទឹមនឹង
ស្ចក្តីជូនដំណឹងថ្មីន្ះលោកថានឹង
ដាក់កមា្លាងំបន្ថម្ដើមប្ីឃ្លាមំើលសកម្ម-
ភាពមិនប្ក្តីផ្ស្ងៗ។លោកថា៖
«វិធានការទាំងចាស់ទាំងថ្មីយើងអនុវត្ត
ជាបច្ាំហើយវធិានការចប្ាប់ន្ះយើង
នឹងអនុវត្តបទបញ្ជា របស់ឯកឧត្តម
អភិបាលខ្ត្ត[ព្ះសីហនុលោកគួច

ចំរីន]ជាប្ធានគណៈបញ្ជាការខ្ត្ត
ដោយប្ើបស្់កមា្លាងំសរបុដើមប្ីអនវុត្ត
បន្តឹងវិធានការច្បាប់ន្ះ»។
ដោយឡ្កលោកហ៊ុនស្នបាន-

សរសរ្នៅលើបណា្តាញហ្វស្ប៊កុរបស់
លោកពីមស្លិមញិថា៖«អរគណុបងប្អនូ
ជនរមួជាតិដល្បានធ្វើតមការណ្នាំ
របស់ក្សួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់-
សា្កាត់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ១៩និង
អរគុណចំពោះការយោគយល់របស់
បងប្អូនក្នុងព្លដ្លប្ទ្សជាតិ
យើងកំពុងស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពប្ុង-
ប្យ័ត្នខ្ពស់»។
លោកក៏បានរំឭកជាថ្មីដល់ប្ជា-

ពលរដ្ឋកុំច្ញក្ផ្ទះប្សិនបើគ្មាន
ការចាំបាច់ ប៉ុន្ត្ត្ូវត្ពាក់មា៉ាស់ដាច់-
ខាតនងិតូ្វឧសស្ាហ៍ដសុលាងសមា្អាត
ដ្ជាមយួសាប៊ូជល្ឬទកឹអាល់កលុ។
ប្សិនបើចាំបាច់ត្ូវជួបមនុស្ស នៅ
ខាងក្ តូ្វរក្សាគមា្លាតយ៉ាងហោច-
ណាស់១ម៉ត្្កន្លះ។លោកហ៊នុសន្
បញ្ជាកថ់ាចពំោះអ្នកធ្វើចត្តាឡីសក័ត្វូ
ធ្វើឱ្យបានត្ឹមត្ូវហ្មត់ចត់បំផុតតម-
ការណ្នាំរបស់ក្សួងសុខាភិបាល។
ទន្ទមឹនងឹន្ះដរ្លោកនាយករដ្ឋមន្្តី

ហ៊ុនស្ន ក៏បានស្នើឱ្យគ្ប់វត្តអារាម
ទាំងអស់ វាយគង ជួង រគំង ទូងស្គរ
ព្មៗគ្នាទាំងអស់ចំនួន៥ដងក្នុង១ថ្ង្
ដើម្បីជាសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់

ប្ជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទ ឱ្យបង្កើន
ការបុ្ងប្យ័ត្នដោយអនុវត្តនូវវិធាន-
ការ ៣ការពារនិង៣កុំ។អនុវត្តតម-
អនសុាសន៍ណ្នាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្ី
កស្ងួធម្មការនងិសាសនាបានច្ញ-
សារាចរណ្នាំមួយនៅថ្ង្ទី២៣ មីនា
ស្តីពីការវាយគងជងួរគងំទងូស្គរតម-
វត្តអារាមដើមបី្ចលូរមួទប់សា្កាត់ការរាល-
ដាលន្ជំងឺកវូដី១៩ក្នងុសហគមន៍ន្
ព្តឹ្តិការណ២៍០កមុ្ភៈដល្ចុះហត្ថលខ្ា
ដោយលោករដ្ឋមន្្តីឈិតសុខុន។
កស្ងួធម្មការលើកឡើងថា៖«ដោយ-

សារសា្ថានភាពន្ជំងឺកូវីដ១៩មានការ-
រាតត្បាតក្នុងសហគមន៍កាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរ-
ឡើងសមូបធ្ានមន្ទរីធម្មការនងិសាសនា

នៅគប្់រាជធាន-ីខត្្តសហការជាមយួ
គ្ប់វត្តអារាមទាំងអស់នៅទូទាំង
ប្ទ្សឱ្យវាយគងជួងរគំងទូងស្គរ
ពម្ៗគ្នាទាងំអស់ជាសញ្ញាផស្ព្វផស្ាយ
ព័ត៌មានដល់ប្ជាពលរដ្ឋ ពុទ្ធបរិស័ទ
ឱ្យបង្កើនការប្ុងប្យ័ត្នដោយអនុវត្ត
នូវវិធានការ៣ការពារនិង៣កុំ»។
ការវាយគងជងួរគងំទងូស្គរពម្ៗ

គ្នាន្ះនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើពីថ្ង្ទី២៤
ខ្មីនាតទៅរហូតដល់ចប់ព្ឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២០កុម្ភៈ។ការវាយន្ះត្ូវ
ធ្វើឱ្យបាន៥ដងក្នុង១ថ្ង្ តមព្ល-
វ្លាកំណត់ គឺលើកទី១ នៅម៉ាង
៥:០០ព្កឹលើកទ២ីនៅម៉ាង១១:០០-
ព្កឹលើកទ៣ីនៅម៉ាង២:០០រសៀល

លើកទី៤នៅម៉ាង៥:០០លា្ងាច និង
លើកទី៥នៅម៉ាង៨:០០យប់។
ព្ះវបិលុសត្ថារីសាតព្ះចៅអធិការ

វត្តក្សរារាមក្នុងក្ុងសៀមរាប បាន-
មានថ្រដីកាថា ជាទំនៀមទមា្លាប់ខ្ម្រពី
បុរាណមកដល់បច្ចុប្បន្ន ការវាយជួង
នងិទងូស្គរតមវត្តអារាមនានានៅត្ជា
ជំនឿមួយដ្លពះ្សង្ឃ និងប្ជាពុទ្ធ-
បរសិទ័តង្ត្ជឿនងិអនវុត្តតៗមកដើមប្ី
ពញ្ញាក់សា្មារតីអ្នកភូមិសុ្កបានដឹងពី
ហ្តុភ្ទមិនល្អគ្ះភ័យចោរចូលភូមិ។
ព្ះអង្គមានថរ្ដកីាថា៖«ការធ្វើន្ះ

គឺដើម្បីជាសញ្ញាបណ្ត្ញនូវឧបទ្ព
ចង្ផ្ស្ងៗ រួមទាំងការអបអរសាទរ
នូវសមិទ្ធផលនានា ឬក៏ជោគជ័យ
ផ្ស្ងៗក្នុងមូលដា្ឋានស្ុកភូមិ និងទី-
អារាមនានាផងដ្រ»។
នៅថ្ង្ម្សិលមិញក្សួងសុខាភិ-

បាលបានប្កាសរកឃើញអ្នកឆ្លង
ជងំឺកវូដី១៩ចនំនួ២៩នាក់បន្ថម្ទៀត
ក្នុងនោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្ឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២០កុម្ភៈ មានចំនួន២៧-
នាក់។គិតត្ឹមព្ឹកថ្ង្ទី២៤ខ្មីនា
ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-
១៩សរុប១៨១៧នាក់ក្នុងនោះអ្នក-
ឆ្លងក្នុងព្ឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០
កុម្ភៈមានចំនួន១២៩៣នាក់។អ្នក-
ដ្លត្ូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ
ចំនួន១០៣៣នាក់។អ្នកជំងឺកំពុង
សម្កព្យាបាល ចំនួន៧៧៧នាក់
និងមានអ្នកសា្លាប់ចំនួន៥នាក់៕
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ក្រសួងសុខាភិបាល សម្រចយក...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផា ក់ សា� ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

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

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

� រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រីនិពន�   គេហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា� 

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

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមមា៉ោ រីតា ,ឡា យ សា មា ន, 

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

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

ខឿន ឌីយា៉ោ , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និងប ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

 ចា ប ណ 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

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

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

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

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

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

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� គេហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិ� ល័យ�ៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អង្គការភ្លែនសហការជាមួយកែសួងអប់រំរៀបចំវែទិកាស្តពីីការអប់រំកុមារចំណាកសែកុ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ អង្គការ ភ្លៃន អន្តរ - 
ជាតិ កម្ពុជា  សហ ការ ជាមួយ 
កៃសួ ង អប់ រំ   អង្គការ ដៃគូ និង 
កៃុម  បណ្តាញ កុមារ និង យុវជន 
រៀប ចំ កម្ម វិធី វៃទិ កាកុមារ និង 
យុវជនថ្នាក់កៃមជាតិស្ដពីី«កា រ-  
ទទួល បាន ការ អប់រំ របស់ កុមារ  
ដៃល ធ្វើ ចណំក សៃកុ »កៃយ ព ី 
រក ឃើញថកុមារ កម្ពជុានៅ ពៃ ល  
តៃឡប់ ពី ចំណក សៃុក  នៅ 
បៃទៃស ថៃ វិញ មាន ការ លំបាក 
ក្នុង ការ បន្ត ការ សិសៃសា ។

លោកឈឹម ផាន់ ណ  អ្នក ឯក- 
ទៃស កចិ្ច ការពារ កមុារ នៃ អង្គការ 
ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា  ថ្លៃង បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទ ី២១  ខៃ មនីា 
ថ វៃទកិា នៃះ  មាន គោល បណំង 
លើក កម្ពស់ ការ យក ចិត្ត ទុក  ដាក់   
ពី អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ លើ បញ្ហា ចំណក- 
សៃុក របស់ ឪពុក មា្តាយដៃល  នាំ 
ឱៃយ   មាន ការល ំបាក ដល ់កនូៗ ក្នងុ 
បន្ទកុ ជាពិសៃស ការ សិកៃសារប ស់  
កនូៗ នងិ ជរំញុ ឱៃយ មាន ការ យក- 
ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ លើ សៃវា នានា  ជយួ  
ដល់ កុមារ ដៃល  បាន ចំណក សៃ ុក 
ជាពិ សៃស ការ ទទួល  បាន ការ- 
អប់រំ ពៃញ លៃញ នៅ គៃប់ ទី កន្លៃ ង  ។ 
លោក ថ្លៃង ថ ៖«តាមរយៈ វៃទកិា 
នៃះ បាន ជំរុ ញលើ ការ អនុវត្ត សា ក - 
លៃបង នៃការ បងៃៀន ពី ចមា្ងាយ  
លើ ផ្នៃក ភាសាខ្មៃរ សមៃប់  កុមា រ    
ក្នងុ សៃកុ  ក្លងយ៉ៃ ពី សាលា  គោ លដៅ 
ក្នុង សៃុក  មណ្ឌល សីមា ខៃត្ដ 
កោះកុង   ដោយ មាន ការគាំ ទៃ 
បច្ចៃក ទៃសពី កៃមុ ការងារ  បច្ចៃក- 
ទៃស របស់ គមៃង ដៃល  បាន 
សហ ការ  ជា មួយ កៃសួង អប់រំ  
យុវ ជន  និង កីឡា  អង្គ ការ ភ្លៃន 
អន្តរ ជាត ិ នងិ អង្គការ  Cambo-
dia Acts»។ 

លោក ឱៃយដឹង ថ  បច្ចបុៃបន្ន វៃទិ កា  
នៃះ  ទើប ចាប ់ផ្តើម ធ្វើ  ដោ យ មាន 
ការ សមៃប សមៃលួ  ពី អង្គ ការ ដៃ គូ 
របស់ អង្គ ការភ្លៃន អន្តរ ជាតិ កម្ព ុជា  
ដូច ជា  អង្គការ Cambodia Act s 
អង្គការ Banteay Srei អង្គការ 
CRC-Cambodia ជា មួយ 
បណ្តា ញ  កុមារ ថ្នាក់ ជាតិ Child 
Advocate Network (CAN) 
ដឹក នាំ សមៃប សមៃួល ជា មួយ 
កៃមុ បណ្តាញ កមុារ នៅថ្នាក់ ខៃត្ត  
ដូច ជា ខៃត្ត សៀម រាប  និង ខៃត្ត  
បា ត់ ដបំង ដៃល ជា ខៃត្ត គោល ដៅ 
នៃ គមៃង ។

បើតាម  អង្គការ ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ 
កម្ពជុា  នងិ អង្គ ការភ្លៃន អន្តរជាត ិ
ថៃឡង់ បាន អនុ វត្ត រួម គា្នា លើ គមៃ ង  
ស្តីពី ការ បញៃឈប់ ការ កៃង បៃវ័ញ្ច 
តាម រយៈ ការ ពងៃឹង សៃវា កម្ម 
ឆ្លើយ តប ដៃល សម សៃបដោ យ 
មាន ការ គំាទៃ ថវិកាពីបៃទៃ ស សុ៊ យ -   
អៃត រយៈពៃល ៣  ឆ្នា ំ ដៃល  បាន 
បញ្ចប ់កាលព ីឆ្នា ំ២០២០ ។  តាម 
រយៈ គមៃង នៃះ កាល ពីចុង ឆ្នាំ 

២០២០  អង្គការ ក្នុង សៃុក មួយ  
នៃ បៃទៃសថៃ ឈ្មោះ ថ FRY 
ដៃល ជា អង្គការ ដៃ គូ ជា មួយ អង្គ - 
ការភ្លៃនអន្តរជាតិថៃឡង់ បាន ដឹ ក  - 
នាំ ធ្វើ ការ សិកៃសា សៃវជៃវ ស្តី ពី 
ការ សិកៃសា របស់ កុមារ កម្ពជុា ដៃ ល  
បាន ធ្វើ ចំណក សៃកុ ទៅ បៃទៃ ស  
ថៃ  ជា មួយ ឪពុក មា្តាយ  និង ខ្លះ 
បាន កើត នៅ ទីនោះ ផង ដៃរ ។

តាម រយៈ ការ សិកៃសា នៃះ  បាន 
រក ឃើញ ថ  មាន កុមារ កម្ពុជា 
ចនំនួ ១ ៣២២ នាក ់ កពំងុ សិកៃសា 
នៅ  បៃទៃស ថៃក្នុង ខៃត្តក្លង  យ៉ៃ  
ជាប ់ពៃ ំបៃ ទល ់នងឹ ខៃត្ត កោះ កុង ។  
ក្នងុ ចំណោម សិសៃស ១ ៣ ២ ២ នាក់ 
(មាន ចំនួន  ៥០០ នាក់  កំពុ ង 
សិកៃសា ថ្នាក់ ទី ៤និង ទី៩នៃ សា លា  - 
រដ្ឋ របស់ បៃទៃស ថៃ ឡង់ )។  ក៏បុ៉ ន្តៃ 
ចំនួន នៃះ  មាន ការថយ ចុះ នៅ ពៃ ល 
ដៃល កុមារ កម្ពជុា មាន អាយុ ចៃើ ន 
ដោយ សារ តៃវូ  តៃឡប ់មក កម្ពជុា 
វញិជា មយួ ឪពកុ មា្តាយ  កៃយ ព ី 
ផុត សិទ្ធិ  ធ្វើ ការ ក្នុង បៃទៃ ស  ថៃ។

លោក  ឈមឹ ផាន ់ណ បញ្ជាក ់

ថ ៖«បញ្ហា នៅ តៃង់ ថ ពៃល 
កមុារ  តៃឡប ់មក កម្ពជុា វញិ កមុារ 
មាន ការ លំបាក ក្នុង ការ បន្ត ការ 
សិសៃសា  ក្នងុ កមៃតិ   ថ្នាក់ ស្មើគា្នាដោ យ  - 
សារ កុមារ  មិន អាច និយា យ ភា សា 
ខ្មៃរបាន ឬ កម្មវិធី សិកៃសា ផៃសៃង គា្នា ។ 
ដូច្នៃះ កុមារ ចំណក សៃុក ដៃល 
តៃ ឡប់ មក វិញនោះ   តៃូវ បាន  ឱៃយ  
រៀន ថ្នាក់ ទាប ជាង កមៃិ ត  ដៃល 
បាន សិកៃសា នៅ បៃទៃ ស  ថៃ»។

លោករស់ សុវាចាអ្នកនំាពា កៃយ  
កៃសួង អប់រំ យុវ ជន និងកីឡា 
កាល ពីមៃសិល មិញ បានថ្លៃង សា្វា- 
គ មន៍ និងអរ គុណ ចំពោះ កិច្ច- 
សហ ការ ក្នងុ ការ ចលូ រមួ ចណំៃក  
លើក កម្ពស់ គណុ ភាព អបរ់ ំ ដៃ ល 
តៃូវ ការ កា រ ចូល រួម ពី គៃប់ តួ អង្គ 
ពាក់ ព័ន្ធ រួម ទាំង មាតា បិតា  និង 
អាជា្ញា ធរ  មូលដា្ឋាន ផង។ 

លោក  ថ្លៃង ថ ៖«ខណ: សា លា -  
រៀនផា្អាក ជា បណោ្តាះ អាសន្ន ដោ យ - 
សារ ពៃឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភ: លោក- 
គៃ ូអ្នក គៃ ូបាន និង កំពុង ដើរ តួនា ទី 
សំខាន់ មួយ ក្នុង ការ ចូល រួម បន្ត 

ផ្ត  ល់ការរៀន សូតៃ តាម អនឡា ញ 
និង យន្ត ការ លើក ទឹក ចិត្ត អ្នក សិកៃសា 
ឱៃយ បន្ត រៀន សតូៃ ។ ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ 
ឯក ឧត្តម បណ្ឌតិ សភាចារៃយ ហង-់ 
ជនួ ណរ៉នុ រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ អបរ់ ំ
បាន ស្នើ ឱៃយ គណៈ អភិ បាល ខៃត្ត 
កៃុង សៃុក ឃុំ ភូមិ ជួយចាត់ - 
វធិាន ការ បន្ថៃម ក្នងុ ការ គៃប ់គៃង 
និ ង តាម ដាន ជន ចំណូល សៃកុ »។

យុវតីហួ បុបា្ផាបៃធាន កៃមុ គំា ទៃ  
កុមារ និង យុវជន នៃ អង្គការ 
សម្ព័ន្ធ សិទ្ធិកុមារ កម្ពុជា បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  នៅ ថ្ងៃ ទ ី២៣ ខៃ មនីា 
ថ កៃុម  បណ្តាញ ដៃល ដឹកនាំ 
ដោយ កុមារ និង យុវជន កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ២០-២១  ខៃមីនា  បាន រៀប ចំ 
កម្មវិធី វៃទិកា កុមារ  និង យុវជន 
ថ្នាក់ កៃមជាតិ នៅ ខៃត្ដ បាត់- 
ដំបង និង សៀម រាប  តាម រយៈ 
អន ឡាញ  (Zoom Meeting) 
ស្ដីពី «ការ ទទួល បាន ការ អប់រំ 
របស់ កុមារ ដៃល ធ្វើ ចំណក- 
សៃុក  »  ដើមៃបី លើ ក កម្ពស់ ការ- 
យល់ ដឹង ដល់ សាធារណជន 
ជាពិសៃស អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន 
អាណ ពៃយា បាល និង កុមារ  អំពី 
សារៈ សំខាន់ នៃ ការ ទទួល បាន 
ការ អប់រំ របស់ កុមារ ដៃល ចំណ ក  - 
សៃុក។ យុវតីរូបនៃះ បៃប់ ថ៖ 
« បនា្ទាបព់ ីបញ្ចប ់វៃទកិានៃះ នៅ ថ្ងៃ 
ទី ១៩ខៃ មៃសាខាងមុខយើង នឹ ង   
ជួប ជុំគា្នា ធ្វើ សៃច ក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ 
កុមារ ទាក់ ទង ជាមួយ នឹង ការ 
ចំណ ក សៃុក  របស់ កុមារ កម្ពុជា 
ឆ្លង ទៅ បៃទៃស ថៃ។ បនា្ទាប់ពី ធ្វើ 
សៃច ក្ដ ីថ្លៃង ការណន៍ៃះ យើង នងឹ 
យក សំណូមពរ និង អនុសា - 
សន៍នៃះ ទៅធ្វើ កិច្ច ពិភាកៃសាជា - 
មួ យ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ដៃល ពួក គាត់ 
មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ធ្វើការងារ លើ 
ផល វិបាក របស់ កុមារ ចំណក- 
សៃុក នៃះ »៕

គឹម   សា រុំ 

មណ្ឌលគរិីៈ  បរុស សងៃស័យ ២ នាក ់តៃវូ 
តុលាការ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ឃុំខ្លួន កាលពី 
ថ្ងៃទ ី២៣  មនីា  បនា្ទា ប ់ព ីមន្តៃ ីការពារ ក្នងុ 
តំបន់ នោះ ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃទី ២២  
មីនា  នៅ ពៃល ដៃល  កៃមុ ជន សងៃស័យ 
កពំងុលចួ  អា រដើម សៃឡៅ ៣ ដើម ដៃល 
ពួកគៃ លួច ចូល កាប់ ក្នុង តំបន់ ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សីមា ។  

 លោក   ពៃំ   វិបុល រតនៈ   បៃធាន ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សមីា នៃ ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល- 
មិញ ថ ជន សងៃស័យ ដៃល ឃុំខ្លួន ឈ្មោះ  
សៃឿង   នី រ៉ូ  ភៃទ បៃុស  មាន អាយុ  ៣៦ 

ឆ្នា ំរ ស ់នៅ ភមូ ិអរូ អាម  ឃុ ំសៃ ខ្ទ ុម សៃកុ 
កៃវ សីមា  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី   និង   ឈ្មោះ  
ជា  ឬ សៃយា  ភៃទ បៃុស  អាយុ ២១ ឆ្នាំ 
រស់នៅ ភូមិ អូរ អាម ឃុំ សៃ ខ្ទុ ម សៃុ កៃវ- 
សីមា   ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ។  

 លោក  វបិលុរតនៈ បាន ថ្លៃង បន្ត ទៀត 
ថ ៖« លោក   ទៀង  សថុ  ចៅកៃ ម សុើប- 
សួរ ចៃញ ដីកា ឃុំខ្លួន និង តៃូវ ចោទ តាម 
មាតៃ ៥៦ និង មាតៃ ៦០ នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី 
តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ  »  ។ 

 លោក  វិបុល រតនៈ បាន ឱៃយ ដឹង  ថ   
កមា្លាងំ របស ់លោក មាន គា្នា ៥ នាក ់បាន នំា 
គា្នា ដើរ លៃបាត ក្នងុ តំបន់ ដៃន ជមៃក ស ត្វ ពៃ 
កៃវ   សមីា  រហតូ ដល ់វៃលា ម៉ោង ជតិ ១២ 
យប់ ថ្ងៃទី ២២  មីនា   សៃប់ តៃ ឮ សំឡៃង 

អា រឈើ ។  ពៃលនោះ កមា្លាងំ របស ់លោក 
ដៃល មាន កមា្លាំង កងរាជ អាវុធ ហត្ថ លើ 
ផ្ទៃ បៃទៃស មា្នាក ់ចលូរមួ ផង នោះ បាន ដើរ 
សដំៅ ទៅ បៃភព សឡំៃង  ហើយ ក ៏ឃើញ 
ដើម ឈើ ចនោ្លាះ ពី ២ ទៅ ៣ ដើម ដៃល 
មាន មុខ កាត់  ០,៣៥  ម៉ៃតៃ  និង ៣ តឹក 
កន្លះ តៃូវបាន ជន សងៃស័យ ទាំង ២ នាក់ 
លួច ផ្តួល រំលំ  អារ ទៅហើ យ ។  គៃ នោះ 
ដោយ កៃុម ជន សងៃស័យ ដឹង ថ  កមា្លាំង 
សមត្ថ កិច្ច របស់ លោក ទៅ ទាន់ ហើយ 
ពួក គៃ ក៏នាំគា្នា រត់ គៃច ពី កមា្លាំង របស់ 
លោក ។   

  លោក  វិបុល រតនៈ ថ្លៃង បន្ត ថ  ពៃល 
នោះ លោក បាន បៃងចៃក កមា្លាំង ៣ នាក់ 
នាំគា្នា ដៃញ ចាប់ កៃុម ជនសងៃស័យ ហើយ 

កមា្លាំង អាវុធ ហត្ថ មា្នាក់  និង មន្តៃី របស់ 
លោក មា្នាក់ ចាំ យាម រថយន្ត កៃច្នៃ ១ 
គៃឿង របស់ កៃុម ជន សងៃស័យ ដៃល ពួក- 
គៃ យក មក ដឹក ឈើ ។  

លោក ថ ចពំោះ វត្ថតុាង ដៃល របឹអសូ 
បាន មាន រថយន្ត កៃច្នៃ ១ គៃឿង  រឯី រណរ  
ពួក ជន សងៃស័យ បាន គៃវៃង ចោល បាត់ 
រក មិន ឃើញ ទៃ ។  លោក បញ្ជាក់ បៃប់ 
ថ ៖ « ពី កន្លៃង កៃុម យើង ដើរ  និង កន្លៃង 
ដៃល ពួកគៃ កាប់ ឈើ បៃហៃល ជា ១ គីឡូ-  
ម៉ៃតៃ។  យើង រត់ ឆ្លង កាត់ អូរ  ដោយ ដើរ 
នឹង ជើង  ហើយ យើង មានការ បៃុង- 
បៃយ័ត្ន មៃន ទៃន ទើប ចាប់ ពួកគៃ បាន ។  
គា្នា យើង មាន តិច គា្នា ណស់ មាន តៃ ២ 
ទៅ៣ នាក់ ទៃ » ៕

ពល ករ ចំណាក សេកុ និង កូន ៗ  របស់ ពួកគេ ពេល វិល មក ពី ថេ តាម ចេក ប៉ោយ ប៉េត ពី ដើម ឆ្នា ំមុន ។ រូបថត ប៉ូលិស

បុរស២នាក់តែវូបានចាប់ខ្លនួពែលកំពុងអារឈើក្នងុដែនជមែកសត្វពែកែវសីមា



ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា  នងិ ថៃ  បាន ឯកភាព 
គ្នា បើក ឱៃយ ដំណើរ  ការ ចៃក ទ្វារ ពៃំដៃន 
ថ្នាក់ តំបន់ ចំនួន៣ កន្លៃង ក្នុង ខៃត្ត 
បាតដ់បំង  ឡើង វញិ  ដើមៃបី សមៃលួ ដល ់
ការ ដោះ ដូរ ទំនិញទ្វៃភាគី ។

លោក  សឿម  ប៊ុនរិទ្ធ អភិបាល រង 
ខៃត្ត  បាតដ់បំង បានបៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ ថ បៃទៃស ទងំ ២ បាន 
បើក ដំណើរ ការ សកម្ម ភាព ដឹក ទំនិញ 
ឆ្លង កាត ់ចៃក ពៃដំៃន ថ្នាក ់តបំន ់ទងំ ៣ 
នៃះ កាល   ពី ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៣ ខៃ មីនា។

លោក  ឱៃយ ដឹង ថ  ចៃក ទ្វារ ថ្នាក់ តំបន់ 
ទំង  ៣    រួម មាន ចៃក ពៃំដៃន អូរ អន្លក់ 
ស្ថិតនៅ សៃុក កំរៀង និង ចៃក អូរ រំដួល 
ស្ថតិ ក្នងុសៃកុ ភ្នពំៃកឹ ជាប ់ទៅ នងឹ សៃកុ 
សយ ដាវ  ខៃត្ត ចាន់ បុរី ( ថៃ) និង ចៃក 
ទ្វារ  ៤០០ ស្ថិត ក្នុង  សៃុក សំឡូត  ជាប់ 
នឹង  សៃុក បរ៉ៃ ខៃត្ត តៃត។

លោក ថ្លៃង ថ៖ « យើង បើក ចៃក  នៃះ 
គឺ អនុញ្ញាត ឱៃយ   កសិផល របស់   កសិករ 
ខ្មៃរ   ដៃល ផលិត បាន  ដូចជា ដំឡូងមី 
ស្វាយ កៃវរមៀត  នងិ ពោត កៃហម  អាច  
ដកឹ ជញ្ជនូ ទៅ បៃទៃស ថៃ ។   ការ បើក ឱៃយ 
មាន ចរា ចរណ៍  នៃះនឹង ជួយ ទៃទៃង់ 
ជីវភាព បៃជាពល រដ្ឋ នៅ តាម តំបន់ ពៃំ- 
ដៃន តាម រយៈ បើក ទីផៃសារ ឱៃយ គត់ »។

 លខិតិ របស ់អភបិាល ខៃត្ត បាត ់ដបំង  
លោក  ងនួ  រតនៈ  ចុះ ថ្ងៃទ ី១៩ ខៃ មនីា 
បាន  បញ្ជាក ់ថ  ចៃក ពៃ ំដៃន នៃះដាកឱ់ៃយ  
ដំណើរការ សមៃប់ ការដោះ ដូរ ទំនិញ 
គ្នា តៃ ប៉ុណ្ណោះ  ដោយ អនុញ្ញាត ឱៃយ តៃ 
រថយន្ត ក្នុង ១ គៃឿង មាន មនុសៃស ២ 
នាក ់  នងិ តមៃវូ ឱៃយ គោរព តាម វធិានការ 
ការ ពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

 លិខិត បញ្ជាក់  ថ ៖ «ទីតាំង ដោះដូរ 
ទនំញិ នងិ លើក ដាក ់ទនំញិ តៃវូ ធ្វើ ក្នងុ 
បរិវៃណ ចៃកទ្វារ ពៃំដៃន នី មួយៗ ។   
ការ ដឹក ទំនិញឆ្លងកាត់ ចៃកទ្វារគឺ ចាប់ 
ពី ម៉ោង៨ពៃឹក ដល់  ម៉ោង៥  ល្ងាច» ។ 

ទនិ្ន នយ័ ព ីកៃសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម ថៃ  ឱៃយ 
ដឹង ថ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី កម្ពុជា-ថៃ  
សមៃច បាន ៧ ២៣៦ លន ដុល្លារ  
កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០ ធា្លាក ់ចុះ ២៣,១៧  
ភាគរយ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩៕ LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដៃញថ្លៃ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

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

2 GTI 4,100 4,060 4,100 4,060

3 PAS 13,260 13,300 13,420 13,140

4 PEPC 3,150 3,100 3,150 3,000

5 PPAP 13,180 13,000 13,300 13,000

6 PPSP 1,840 1,900 1,900 1,790

7 PWSA 6,360 6,380 6,400 6,320

កាលបរិច្ឆៃទ: ថ្ងៃទ២ី៤ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

PPCBank ក្លាយ ជា ស្ថាប័ន ទី ១ ទូទាត់ បំណុល ឱ្យ កម្ម សិទ្ធកិរ 
ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ ធនាគរ Phnom Penh 
Commercial Bank Plc (PPC 
Bank) បាន បៃកាស ទទូត ់ការ បៃក ់
លើក ទី ១ លើ មូល បតៃ បំណុល ជូន 
ដល់  កម្មសិទ្ធិករ កាន់ កាប់ មូល បតៃ 
បណំលុ របស់ ខ្លនួ នៅ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល 
ដៃល  សៃដ្ឋកិច្ច បៃទៃស កម្ពុជាកំពុង 
ទទួល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី   ការ រីក រាល- 
ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 យោងតាម ឯកសរ ដៃល PPCBank 
ផ្ញើ ទៅ កៃុមហ៊ុន ផៃសារ មូល បតៃ កម្ពុជា 
(CSX) កាលពី ថ្ងៃទី ២៤  ខៃមីនា គឺ 
វិនិយោគិន ទំង អស់ ដៃល កាន់កាប់ 
សញ្ញា បណ្ណ ធម្មតា មាន អាទិភាព ខ្ពស់ 
ជាមួយនឹង ចំនួន ការបៃក់ សុទ្ធ សរុប 
១ ២៨៤ ៧៣៤ ១២១ រៀល ។ 

ឯកសរ នៃះ បាន បន្តថ ៖ « ធនាគរ 
Phnom Penh Commercial Bank 
Plc (PPCBank) មាន កិត្តិយស 
សូម  ជមៃប ជូន ដំណឹង ដល់ វិនិយោ - 
គិន ទំង អស់ ថ ធនាគរ ភ្នំពៃញ ពា-
ណិជ្ជ ម . ក បាន ទូទត់ ការបៃក់ លើក  
ទី ១ លើ មលូ ប តៃ បណំលុ ជនូ ដល ់កម្ម- 
សិទ្ធិករ ដៃល តៃូវ ផ្ទៃរ ទៅក្នុង គណនី 
របស់ វិនិយោគិន នៅ ថ្ងៃទី ២២  ខៃមីនា  

ឆ្នាំ ២០២១» ។ 
PPCBank គឺជា  ធនាគរ ពាណិជ្ជ 

ដំបូង គៃដៃល បាន បោះ ផៃសាយ  មូល - 
បតៃ បំណុល សជីវកម្ម   នៅលើ កៃុម- 
ហ៊ុន ផៃសា រមូល ប តៃ កម្ពុជា (CSX) 
កាល ព ីថ្ងៃទ ី២០  ខៃមៃស ឆ្នា ំ២០២០ 
ដោយ បៃមលូ មលូនធិ ិបាន  ១០ លន 
ដុល្លារ នៅ ជុំ ទី ១ និង បៃមូល មូល និធិ 
បាន   ១០ លន ដុល្លារ ផៃសៃងទៀត នៅ  
ជុំ ទី ២  កាលពី ខៃតុល ។ 

លោក Jong Weon Ha អន ុបៃធាន 

CSX បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាលពី 
ថ្ងៃទី ២៤  ខៃមីនា  នៃះ ថ ការ ទូទត់ 
ការ បៃក់   នៃះ មិន មៃន មានតៃ ធនាគរ 
PPCBank ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ ក៏មាន 
ធនាគរ ផៃសៃងទៀត ផងដៃរ ។  លោក 
ថ្លៃង ថ ៖ « នៃះ ជាការ អភិវឌៃឍ គួរ ឱៃយ 
រកីរាយ ដោយ ផ្ដល ់នវូ ការ ធ្វើ ពពិធិ កម្ម 
ផៃសៃង  ទៀត ដល ់វនិយិោគនិ ។ កៃមុ ហ៊នុ 
ចៃញ មូល ប តៃ  បំណុល ជាពិសៃស 
ធនាគរ PPCBank គឺជា គំរូ ដ៏ ល្អ 
សមៃប់ កៃុមហ៊ុន ផៃសៃង ទៀត ដៃល 

ស្វៃង  រក ការ ពងៃីក អាជីវកម្ម របស់ 
ពួកគៃ ដោយ បៃើបៃស់ បៃក់ របស់ 
វិនិយោគិន ផៃសៃងទៀត  » ។ 

 បច្ចុបៃបន្ន មាន កៃុមហ៊ុន ចំនួន ៦ ចុះ 
បញ្ជី សញ្ញាបណ្ណ សជីវកម្ម លើ CSX 
ចាប់តាំងពី ទីផៃសារ មូល ប តៃ បំណុល 
មួយ នៃះ ចាប់ផ្ដើម ដំណើរការ កាលពី 
ឆ្នាំ ២០១៧ ។ 

លោក Ha បាន ឱៃយ ដឹងថ ទីផៃសារ 
មូល ប តៃ បំណុល នៅ កម្ពុជា ផ្ដោត លើ 
វិនិយោ គិន ជា ស្ថាប័ន តៃ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ- 
សរ ហៃតុផល ២ យ៉ោង  គឺទី ១ ភាគ- 
ចៃើន នៃ មូល ប តៃ បំណុល តៃូវ បាន 
ចៃញ ស្ថតិ នៅ កៃម កៃបខណ័្ឌ នៃ ការ- 
ចៃញ មលូប តៃ បណំលុ ពហ ុ របូយិ បណ័្ណ  
អា ស៊ាន បកូ ៣ (AMBIF)  ដៃល បាន 
តៃ  វនិ ិយោគនិ ជា ស្ថាបន័   ចណំៃក កតា្តា 
ទី ២ គឺ ជា ការ ចៃញ ដៃល អាច កៃតមៃូវ 
បាន ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅ នឹង តមៃូវការ 
ទីផៃសារ ផងដៃរ ។ 

លោក បន្ថៃមថ ៖ « យើង កពំងុ ជរំញុ 
ឱៃយ   កៃុមហ៊ុន បោះផៃសាយ ផ្តាត ទៅ លើ 
វិនិយោ គិន សធារណៈផង ដៃរ ដោយ 
ជឿ    ថ វនិយិោ គនិនងឹ ចាប ់ផ្ដើម សម្លងឹ 
មើល ការ វិនិយោគ លើ ឧបករណ៍ ហិ-
រញ្ញវត្ថុ មាន ហានិភ័យ ទប ដូចជា  
មូល ប តៃ បំណុល សជីវកម្ម »៕LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ កៃុមហ៊ុន Goldwell Ca-
pital Co., Ltd និង កៃុមហ៊ុន First 
Asia Merchants Bullion Limited 
បាន ចុះ អនសុៃសរណៈ នៃ ការ យោគ យល ់
គ្នា (MoU) ស្ដីពី « យុទ្ធសស្ដៃ នៃ  ការ 
ចៃក រំលៃក ពត័ម៌ាន នៅ ក្នងុ ទផីៃសារ នងិ 
ការ លើក កម្ពស់ ការ អប់រំ ដល់ វិនិយោ- 
គិន » ដៃល ជា វិធានការ មួយ ក្នុង ការ- 
លើក កម្ពស់ ទីផៃសារ ឧបករណ៍ និសៃសន្ទ 
ទោះ  បី ជា ការ រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ កំពុង បន្ត រំខាន ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច 
ពិភព លោក និង តំបន់ ក៏ដោយ ។ 

MoU នៃះ តៃវូបានធ្វើ ឡើង តាមរយៈ 
បៃព័ន្ធ អនឡាញ កាលពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ 

មីនា ដោយ មាន លោក ស៊ូ សុជាតិ អគ្គ- 
នាយក និយ័ត ករ ផៃសា រមូល ប តៃ កម្ពុជា 
(SERC) ជា អធិបតី    ។  នៃះ បើ   តាម 
សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន  SERC ។ 

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បាន បន្តថ ៖  
« MoU នៃះ តៃូវ បាន បង្កើតឡើងដើមៃបី 
ជរំញុ សកម្ម ភាព អបរ់ ំ វនិយិោ គនិ ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ និង ចៃករំលៃក ព័ត៌មាន 
ទផីៃសារ ឱៃយ គ្នា ទៅ វញិ ទៅ មក ក្នងុ គោល ដៅ 
លើក កម្ពស ់កមៃតិ គណុភាព សៃវាកម្ម 
ឱៃយ  មាន ស្ដង់ដាវិជា្ជាជីវៈ ស្ថិរភាព និង 
បៃកប ដោយ ភាព ច្នៃបៃឌិត សមៃប់  
វិនិយោគិន ក្នុង ការ ទញ យក នូវ ផល- 
ចំណៃញ ជា អតិបរមា ពី ទីផៃសារ នៃះ » ។ 

លោក ស៊ូ សុជាតិ បាន ឱៃយ ដឹង  ក្នុង 
អឡំងុ ពធិ ីចុះ ហត្ថលៃខា នៃះ ថ កៃមុ-

ហ៊នុ ឧបករណ ៍នសិៃសន្ទ ដៃលទទលួបាន  
អាជា្ញាបណ័្ណ ព ីនយិត ករ មលូ ប តៃ កម្ពជុា 
កពំងុ ធ្វើ ឱៃយ ទផីៃសារ ឧបករណ ៍នសិៃសន្ទ នៅ 
កម្ពុជា មាន ការ រីក ចមៃើន គួរ ឱៃយ កត់- 
សមា្គាល ់តាម រយៈ ការ កើន ឡើង  ចនំនួ 
កៃុមហ៊ុន ដៃល ទទួល បាន អាជា្ញាប័ណ្ណ 
និង កើន ឡើង ជា លំដាប់ នៃ ទំហំ ជួញ- 
ដូរ  ពី១ ឆ្នាំទៅ ១ឆ្នាំ ។ 

លោក ថ្លៃង ថ ៖ « ការ រីក ចមៃើន នៃ 
ទីផៃសារ ឧបករណ៍ និសៃសន្ទ នៅ កម្ពុជា ពិត- 
ជា មនិ អាច កាត ់ផ្ដោច ់បាន ព ីការ ចលូ រមួ 
ចំណៃក  ពី សំណាក់ កៃុមហ៊ុន ឈ្មួញ 
ជើង សរ ឧបករណ៍ និសៃសន្ទ ដៃលជា 
តួអង្គ ធ្វើ បៃតិបត្តិការ ផ្ទាល់ ជាមួយ វិនិ- 
យោ គិន  ក្នុង ទីផៃសារ បាន ឡើយ »។

លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថ ជាក់ ស្ដៃងនៅ 

ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ ដៃលជា ឆ្នាំ ដាក់ ឱៃយ 
ដណំើរការ លើក ដបំងូ នៃ ទផីៃសារ ឧបករ-
ណ៍ និសៃសន្ទ មាន កៃុមហ៊ុន ទទួល បាន 
អាជា្ញាប័ណ្ណ ធ្វើ អាជីវកម្ម លើ ឧបករណ៍ 
និសៃសន្ទ តៃឹម តៃ  ៦ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ 
ចនំនួ នៃះ បាន បន្ត កើន ឡើង រហតូ ដល ់ 
៣៣ កៃុមហ៊ុន នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ។ 
ដោយ ឡៃក ចំពោះ ទំហំ ជួញដូរ សរុប 
វិញ មាន បៃមាណ តៃឹម តៃជាង ៥ លន 
ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ ប៉ុន្តៃ  
ទហំ ំនៃះ បាន កើន ឡើង ដល ់ជតិ ៦០០ 
លន ដុល្លារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ បើ ទោះ  បី 
ជា ពភិពលោក ទងំ មូល រមួ ទងំ បៃទៃស 
កម្ពុជា ផង ដៃរ នោះបាន ទទួល រង នូវ 
ឥទ្ធិពល ពី ជំងឺ រាតតៃបាត ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ក៏ដោយ៕LA 

ទីស្នាក់ ការ នេ កេមុហុ៊ន ផេសារ មូល បតេ កម្ពជុា (CSX)។ រូបថត ហុង មិនា

កុ្មហុ៊ន ចំនួន ២ ចុះ MoU ដើម្បី ជំរុញ ទីផ្សារ ឧបករណ៍ និស្សន្ទ

កម្ពជុា   -ថ្ បើក ច្ក 
ថ្នាក់ តំបន់ ចំនួន ៣
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ត ពីទំព័រ ១...ស្មារតី ទទួល 
ខុស តៃូវ ខ្ពស់»។

លោក តលុ ញ៉ាក ់អគ្គនាយក  
នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន បៃស ណយី ៍
និង ទូរ គមនាគមន៍ បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ការ ណៃនា ំជា ថ្ម ី
នៃះ  គឺ ដើមៃបី កៃើន រំឭក ទៅដល់ 
បៃតិបត្តិករ ទូរគមនាគមន៍ តៃូវ 
បន្ត យកចិត្ត ទុក ដក់លើ ការ- 
ពងៃងឹ គណុភាព សៃវា អីនុធណឺតិ 
និង សៃវា ទូរស័ព្ទ ចល័ត។

លោក ថ្លៃងថា៖ « កៃសងួយល ់ 
ថា  ក្នងុ ដណំាកក់ាល នៃះ  សៃវា 
ទូរគមនាគមន៍ បាន និង កំពុង 
ដើរ  តនួាទ ីយ៉ាង សខំាន ់ក្នងុ ការ- 
ចូល រួម យុទ្ធនាការ ទប់ស្កាត់ 
រីក រាល ដល ជំងឺកូវីដ ១៩»។

លោកសៃ ីសខុ ចនិា្តា បៃធាន 
នាយក បៃតបិត្ត ិកៃមុហ៊នុ Ang-
kor Data Communication 
Group Co Ltd (Mekong-
Net) ដៃល ជា កៃុមហ៊ុន មួយ 
ក្នងុ ចណំោម កៃមុហ៊នុ ផ្ដល ់សៃវា  
អីនុធណឺតិ (ISPs) បាន ស្វា-
គមន៍  និង បន្ត សហការ ជាមួយ 
កៃសងួ ក្នងុ ការ ពងៃងឹ គណុភាព 
សៃវា អីុនធឺណិត។

លោក សៃ ីនយិយ ថា ៖ «យើង 
បាន ចូល រួម សហការ ជាមួយ 
កៃសួង មិន មៃន  ទើប តៃ   ថ្មី ៗ   នៃះ 
ទៃ  គឺ ជា ចៃើន ឆ្នាំ មក ហើយ។ 
ឧទាហរ ណ៍ តាម បណា្តា សលា- 
រៀន ធនាគារ និង កៃុម ហ៊ុន 
យើង   ខ្ញុំបានបន្ថៃម  ទំហំលៃបឿន 
អីុនធឺ ណិត ដល់ ពួក គាត់ ដើមៃបី 
អាច ដំណើរ ការ បងៃៀន តាម 
អន ឡាញ បាន រលូន ល្អ»។

លោក ជា វា៉ាន់ដៃត រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង បៃសណយ៍ី និង ទូរគម- 
នាគមន៍  បាន បៃប់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ-   
ផៃសាយ របស់ កៃសួង ព័ត៌ មាន  
កាល  ព ីថ្ងៃទ ី ១៦ ខៃមនីា ថា ក្នងុ 
បរបិទ កវូដី ១៩ នៃះ បៃជា ពល- 

រដ្ឋ បៃើបៃស់ អីុនធឺណិត មាន 
ការ កើន ឡើង   រហតូ ដល ់ ១៥,៥  
លាន  នាក់ គឺជា អ្នក បៃើ បៃស់ 
អីនុធណឺតិ តាម ទរូសព័្ទ ដៃ មាន 
នយ័ ថា បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល បៃើ- 
បៃស ់ 3G ឬ  4G សមៃប ់សៃវា 
អីុនធឺណិត ។

ដោយ ឡៃក អ្នក បៃើបៃស់ 
សៃវា  អីុនធឺណិត នៅ តាម ផ្ទះ 
អគារ និង កៃុមហ៊ុន ដៃល អូស 
ខៃសៃកាប្លិ៍ កៃម ដ ីកៃម ទកឹ នងិ  
អាកាស  មាន ចនំនួ ជតិ  ១  លាន 
កន្លៃង ។

លោក វា៉ានដ់ៃត បាន ថ្លៃង ថា៖ 
« ក្នុង ពៃល មាន ការ កើន ឡើង  
នៃះ ដៃរ ក៏មាន បញ្ហា បៃឈម 
មួយ ចំនួន ដៃល ធ្វើ ឱៃយ អ្នក បៃើ-  
បៃស់  ត្អូញ ត្អៃរ ពី សៃវា អីុនធឺ-
ណិត មាន ការ យឺត យ៉ាវ ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ដំណើរការ 
អនវុត្ត ការងារ បៃចា ំថ្ងៃ ក ៏ដចូជា 
ការ សិកៃសា តាម អនឡាញ របស់ 
ក្មួយៗ សិសៃសានុ សិសៃស នៅ ក្នុង 
បរិបទ  នៃះ »។

ចនំនួ ការ ជាវ ទរូសព័្ទ ចលត័ ដ ៏
សកម្ម  ក្នុង បៃតិបត្តិករ ទាំង  ៦   
នៅ កម្ពុជា មាន ចំនួន  ២០ ៤៨១- 
០៥១  គិត តៃឹម ចុងខៃ ឧសភា  
ឆ្នាំ ២០២០ ធា្លាក់ចុះ  ០,០៨  
ភាគរយ ធៀប នងឹ កាលព ីចងុខៃ 
ឧសភា  ឆ្នាំ  ២០១៩ ។ នៃះ បើ 
យោង តាម ទិន្នន័យ   ពី TRC។

ចំនួន នៃ ការ ជាវ សៃវា អីុនធឺ-
ណិត ចល័ត នៅក្នុង កៃុមហ៊ុន 
ផ្ដល់ សៃវា ទាំង  ៧  របស់ កម្ពុជា 
បាន កតត់ៃ ការ ធា្លាក ់ចុះ  ២,៣៦ 
ភាគរយ  នៅតៃឹម  ១៤ ៨៦៣- 
៤៣៥ ចំណៃក ការ ជាវ សៃវា 
អីុនធឺណិត លើ តុ នៅ កៃុមហ៊ុន 
ផ្ដល ់សៃវា អីនុ ធណឺតិ ទាងំ  ៣៧  
នៅ កម្ពជុា បាន កត ់តៃ ការ កើន- 
ឡើង  ៣៣,០៧  ភាគរយ  ដល់ 
២៤៩ ១៣២៕ LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ អគារ «Financial 
building» ដៃល មាន តម្លៃសង - 
សង់ បៃមាណ ៥០ លាន ដុលា្លារ 
នៅ ក្នងុ គមៃង អភវិឌៃឍន ៍ទកីៃងុ 
Olympia City របស ់កៃមុ ហ៊នុ 
OCIC បាន បើក ការដ្ឋាន សង- 
សង់ ហើយ កាល ពី ដើម ខៃ កុម្ភៈ 
កន្លង មក ដោយ គៃង នឹង 
បញ្ចប់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២៤។

«Financial building» 
ដៃល មាន ទតីាងំ  ជាប ់របង ពហ-ុ 
កីឡ ដ្ឋាន ជាតិ អូឡាំពិក កម្ពុជា 
នងឹ សង សង ់ឡើង ជា លក្ខណៈ 
អគារ បៃើ បៃស ់ចមៃុះ មាន ដចូ ជា 
ហាង លក់ ទំនិញ ភោជនីយ- 
ដ្ឋាន នងិមន្ទរី សមៃក ពៃយាបាល 
ជាដើម។ អគារ នៃះ នឹង ចៃក- 
ចៃញ ជា ២៧ ល្វៃង ដោយ ល្វៃង 
នីមួយៗ មាន ទទឹង ៨,២ម៉ៃតៃ 
បណោ្តាយ ២៤មៃ៉តៃ និង មាន 
មយួ ចនំនួ កម្ពស ់១០ជាន ់នងិ 
ខ្លះ ទៀត កម្ពស ់៨ជាន ់ចណំៃក 
នៅ កៃម ដី ១ ជាន់ (លក្ខណៈ 
ឯកជន) នងិ ចនំនួ ២ ជានទ់ៀត 
បៃើ បៃស់ ជា ចំណត រួម។

លោក ម៉ៃង ចំរីន បៃធាន 
គៃប ់ គៃង នៃ គមៃង Olympia 
City បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នា   
ថ្ងៃទី ២៤ ខៃ មីនា ថា ទោះ បី ជា 
ស្ថានភាព នៃ ការ រីក រាលដល 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ កពំងុ បន្ត រកីរាល- 
ដល ខា្លាំង នៅ កម្ពុជា ក៏ សកម្ម - 
ភាព   សង សង់ នៅ ក្នុង គមៃង 
អភិវឌៃឍន៍ Olympia City មិន 
បាន ផ្អាក សកម្ម ភាព នោះ ទៃ។ 
ជាក់ ស្តៃង កាល ពី ដើម ខៃ កុម្ភៈ 
នៃះ កៃមុ ហ៊នុ បាន ចាប ់ផ្តើមសង ់ 
អគារ ដ៏ ទំនើប មួយ ទៀត   មាន 
ឈ្មាះ ថា «Financial build-
ing»។ លោក បន្ត ថា អគារ នៃះ 

នឹង មាន លក្ខណពិសៃស ពៃះ   
គៃន ់តៃ ការ សង សង ់កៃមុហ៊នុ 
គៃង នឹង ចំណាយ  បៃមាណ 
៥០ លាន ដុលា្លារ ខណៈ តម្លៃ ដី 
មិន តៃូវ   បូក បញ្ចូល នោះ ទៃ។ 

លោក បាន បៃប ់   ថា៖ «តមៃវូ-
ការ ទផីៃសារ បាន ជរំញុ ឱៃយ កៃមុហ៊នុ 
OCIC ធ្វើ ការ សង សង់ អគារ 
Financial building  ឡើង ។ 
អគារ នៃះ នឹង មាន លក្ខណពិ-
សៃស ពៃះ វា តៃូវ   រចនា ឡើង 
សមៃប់ ការ បៃើបៃស់ ចមៃុះ»។

លោក បន្ថៃម   ថា អគារ នៃះ 
នឹង មាន បំពាក់ នូវ ជណ្តើរ យន្ត 
ឧបករណ៍ បងា្ការ គៃះ អគ្គិភ័យ 
និង បៃព័ន្ធ សុវត្ថិ ភាព ជា ចៃើន ។ 
តាម ផៃនការ  ការ   សង ់អគារ នៃះ 
អាច នឹង តៃូវ ការ ពៃល  សរុប  
ចំនួន  ៤២ ខៃ  ។

ទាក់ ទង  ការ អភិវឌៃឍទីកៃុង 
Olympia City ទាងំ មលូ លោក 
ចរំនី បាន បៃប ់ ថា ក្នងុ ការដ្ឋាន 
គមៃង Olympia City ទាងំ- 
មូល បច្ចុបៃបន្ន មាន កៃុម កម្មករ 
បៃមាណ ជាង ២០០ នាក់ ជា 
រៀង  រាល ់ថ្ងៃ។ ចនំនួ នៃះ  ទាប ជាង 
មុន បន្តិច ដោយ សរ  កៃុម ហ៊ុន 
ចង់ ចូល រួម ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល 
ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាល- 
ដល ជំងឺ កូវីដ១៩ ដៃល កំពុង 
កើន ឡើង ខ្ពស ់នៅ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារ-  
ណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។

Olympia City គ ឺជា គមៃង 
វនិយិោគ ដ ៏ធ ំមយួ របស ់កៃមុហ៊នុ 
OCIC ស្ថិត នៅ ភាគ ខាង ជើង 
នៃ ពហុ កីឡដ្ឋាន ជាតិ អូឡាំពិក 
លើ ផ្ទៃដី ជាង ៧ ហិកតា។ នៅ 
ក្នងុ គមៃង នៃះ មាន អគារ សរបុ 
១២ ដៃល រួម មាន អគារ ខុនដូ 
ផៃសារ ទំនើប អគារ ពាណិជ្ជកម្ម 
អគារ ការយិ លយ័ នងិ សណា្ឋា-
គារ ជា ដើម។ ចាប់ ផ្តើម សង- 

សង់ នៅ ក្នុង អំឡុង ឆ្នាំ២០១២ 
បច្ចុបៃបន្ន មាន អគារ ខុនដូ ចំនួន 
៤ អគារ ការិយល័យ ចំនួន ២ 
សណា្ឋារគារ ចនំនួ ១ សលារៀន 
ចំនួន ១ និង ផៃសារ ទំនើប ចំនួន 
១ បាន បញ្ចប់ ការ សង សង់ 
និង  បើក ដំណើរការ  ហើយ។

លោក ស ំសខុ នឿន បៃធាន 
សមាគម អចលន ទៃពៃយ  សកល 
បានបៃប់ ថា Olympia City 
គឺ  ជា គមៃង ដៃល មាន ទីតាំង 
ល្អ បំផុត ក្នុង រាជធានីភ្នំពៃញ 
នងិ  ទទលួ បាន ជោគជយ័ ជា បន្ត-  
បនា្ទាប់ មក ដល់ ពៃល នៃះ ។ នៅ 
ក្នុង គមៃង  Olympia City  
មាន សៃវាកម្មចមៃុះ ជា ចៃើន 
ដៃល បង្ក នូវ ភាព ងាយ សៃួល 
សមៃប ់ការ រស ់នៅ  នងិ ធ្វើការ។ 
លោក បន្ថៃម ថា ម៉ៃយាង ទៀត តម្លៃ 
ទិញ លក់ និង ជួល ក៏  មិន មាន 

កមៃតិ ខ្ពស ់នោះ ទៃ បើ ធៀប នងឹ 
គមៃង មួយ ចំនួន ទៀត ។ 

លោក អះអាង ថា៖ « លក្ខណៈ 
អំណោយផល នៃ ទីតាំងនៅ 
ចំកណា្តាល កៃុង  គឺ ជា ចំណៃក 
យ៉ាង សខំាន់ ធ្វើ ឱៃយ គមៃង នៃះ 
ទទួល បាន ការ គាំទៃ ពី អតិថិ- 
ជន  គៃប់ សៃទាប់ »។ 

លោក លើក ឡើង ទៀត ថា 
Olympia City ដោយ សរ នៅ 
ជាប ់ជា មយួ   ពហកុឡីដ្ឋាន ជាត ិ
Olympia City  ក៏ ជា កន្លៃង  
មាន ខៃយល់ អាកាស ល្អ ផង ដៃរ។ 

យោង តាម អគ្គនាយករង 
កៃុមហ៊ុន OCIC លោក ទូច 
សំណាង ក្នុង គមៃង Olym-
pia City ទាំង មូល កៃុមហ៊ុន 
OCIC គៃង ចំណាយ បៃក់ 
បៃហៃល ៥០០ លាន ដុលា្លារ 
លើ ផ្នៃក សងសង់ ៕ LA

OCIC ចាប់ ផ្តើម សង់ 
Financial building  

ក្រសួង អំពាវនាវឱ្រយ ប្រតិបត្តកិរ 
ទូរគមនាគមន៍ ពង្រងឹ គុណភាព...

ទិដ្ឋភាព នេ ការដ្ឋាន  សាងសង់អគារ Financial Building។ សហការី

 មួយរយៈ កន្លងមកនៃះ វិនិយោគិន ហាក់ 
មានការ ចាប់អារម្មណ៍ ជាខា្លាំង ទៅលើ 
ការទិញ បណ្ណ បំណុល សហរដ្ឋអាមៃរិក 
ដោយ តម្លៃ នៃ បណ្ណ បំណុល រយៈពៃល ១០ 
ឆ្នា ំរបស់ សហរដ្ឋអាមៃរិក បាន កើនឡើង   
ពី ០.៩១៧% នា ដើមខៃ មករា ដល់ 
១.៧២៦% ក្នងុ ខៃមីនា នៃះ ។ សូចនាករ 
១នៃះ បានធ្វើឱៃយ តម្លៃ មាស បៃបៃលួ លើ 
ទំនោរ ធា្លាក់ចុះ ជា បន្តបនា្ទាប់ តំាងពីដើម 
តៃីមាស ទី ១ នៃ ឆ្នាំ ២០២១ ហើយ 
ស្ថិតនៅ ក្នុងការ រំពឹងថា វា នឹង ធា្លាក់ចុះ 
បន្ដទៀត ។  យោងតាម សរព័ត៌មាន Reu-
ters ដៃល បានចៃញ ផៃសាយ កាលពី ថ្ងៃ 

អងា្គារ ទីផៃសារ បណ្ណ បំណុល របស់ សហរដ្ឋ-
អាមៃរិក កំពុង តៃមាន សុទិដ្ឋនិិយម ខ្ពស់ 
សៃបពៃល ដៃល លោក Joe Biden 
បានទទួល ជោគជ័យ លើ ការអនុម័ត 
កញ្ចប់ ថវិកា ស្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក និង គោលនយោបាយ សរពើពន្ធ 
មួយចំនួន ពី រតនាគារ សហរដ្ឋអាមៃរិក ។ 

 សមៃប់ អតៃ ការបៃក់ វិញ បៃធាន 
ធនាគារកណា្តាល សហរដ្ឋ អាមៃរិក លោក 
Jerome Powell បាន បញ្ជាក់ថា  ធនា-
គារកណា្តាល សហរដ្ឋ អាមៃរិក (FED) នឹង 
រកៃសា វា ឱៃយនៅ កៃបៃរ ០% រហូតដល់ ឆ្នាំ 
២០២៣ នៃះ បើ យោងទៅ តាម សន្នសីិទ 

កាសៃត  កាលពី សបា្តាហ៍ មុន ស្តអំីពី ការ-
សមៃច ចិត្ត របស់ FED ទៅលើ គោលន-
យោបាយ អតៃ ការបៃក់ ដៃល តៃវូបាន 
ចៃញផៃសាយ ដោយសរ ព័ត៌មាន CNBC ។ 

 ជាមួយគា្នានៃះដៃរ ការបន្ត រកៃសាទុក មាស 
មិនមៃនជា ជមៃើស ដ៏ ល្អ ទៀត នោះទៃ 
នៅពៃល ដៃលមាន ឧបករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ 
មួយទៀត កំពុងតៃ កើនឡើង លើ តម្លៃ 
(អតៃ ការបៃក់ ) ខណៈដៃល ការរកៃសា 
ទុក មាស  មិន ទទួលបាន អតៃ ការបៃក់ 
និង តៃូវ ចំណាយ លើ ការបង់ថ្លៃ ថៃរកៃសា 
ទៀត ផង ។ កតា្ដា នៃះ នឹង ធ្វើឱៃយ វិនិយោគិន 
គិតគូរ លក់ មាស ចៃញ ដើមៃបី យកបៃក់ 
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Netanyahuបានអះអាងថា
បានទទួល«ជ័យជម្នះដ៏ធំធេង»
លើកេមុឆ្វេងនយិមនងិកណា្ដាល- 
និយមដេលពេយោយាមផ្ដួលរំលំ
លោកបើទោះបីការពេយោករបាន
បង្ហាញថា មិនមានអ្នកឈ្នះចេបាស់- 
លាស់ក៏ដោយ។លោកមនិបាន
ធ្វើការអះអាងនេះម្ដងទៀតទេ
ក្នងុសនុ្ទរកថានៅយបថ់្ងេបោះ-
ឆ្នាតដោយគេន់តេនយិាយថា
ការឈ្នះអាសនៈចំនួន៣០គឺ
ជា«សមទិ្ធផលដ៏អស្ចារេយ»ហើយ
លោកសងេឃឹមថានឹងបង្កើត
«រដា្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមដេល
មានស្ថិរភាព»។
ការបោះឆ្នាតនេះតេវូបានគេ

មើលឃើញថាជាការធ្វើបេជា-
មតិលើការដឹកនំរបស់លោក
Netanyahuបច្ចបុេបន្នមានវយ័
៧១ឆ្នាំហើយលទ្ធផលបឋមបាន  
បង្ហាញថាបេទេសនេះនៅតេ
មានការបេកបាក់គ្នាយា៉ាងខា្លាងំ
ដោយមានគណបកេសនិកាយ-
សសនតូចៗ ជាចេើនកំពុង
ដណ្ដើមការតេតួតេលើសភា។
លទ្ធផលនេះក៏បានបង្ហាញ

សញ្ញានេការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្ត-

បន្ទាប់របស់អ្នកបោះឆ្នាត
អុីសេអេលឆ្ពោះទៅរកគណ-
បកេសស្តាំនិយមដេលគំទេការ- 
តាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិ
អុីសេអេលនៅWest bank
និងបេឆំងនឹងសមេបទានក្នុង
កិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយ
បា៉ាឡេស្ទីន។និន្នាការនេះតេូវ
បានគសូបញ្ជាក់ដោយការកើន
សំឡេងឆ្នាតសមេប់គណ-
បកេសសសននិយមជាតិ-
និយមនិងបេឆំងជនជាតិ
អារា៉ាប់។
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នាតមិន

មានអ្នកឈ្នះចនំនួ៣លើកក្នងុ

រយៈពេល២ឆ្នាំលោកNetan-
yahuបានសងេឃឹមថានឹង
ទទួលបានជ័យជម្នះដេលនឹង
អនុញ្ញាតឱេយលោកបង្កើតរដា្ឋា-
ភិបាលមួយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត
ជាតិនយិមនងិសសននយិម
ដើមេបីស្វេងរកអភ័យឯកសិទ្ធិពី
ការចោទបេកាន់ពុករលួយ។
ដោយតេូវការអាសនៈចំនួន

៦១សមេប់សឡំេងភាគចេើន
ដាច់ខាតនៅក្នុងសភាដេល
មាន១២០អាសនៈគេអាចតេវូ
ធ្វើចេើនថ្ងេដើមេបីបង្កើតរដា្ឋាភិ-
បាលថ្មី។បេសិនបើកិច្ចពិភា-
កេសាអំពីការកសងសម្ព័ន្ធភាព

គេប់គេងដើមេបីបំបេកការជាប់-
គំងបានបរាជ័យអីុសេអេល
អាចនងឹឈានទៅរកការបោះ- 
ឆ្នាតជាលើកទី៥បន្ទាប់ពីការ-
ជាប់គំងកាលពីឆ្នាំ២០១៩។
ដើមេបីទទួលសំឡេងភាគ-

ចេើនសម្ពន័្ធភាពទាងំសងខាង
ទនំងជានងឹតេវូពេយោយាមបញ្ចុះ-
បញ្ចូលលោកNaftali Ben-
nettមានវ័យ៤៨ឆ្នាំដេលជា
អតីតសម្ព័ន្ធមិត្ត និងអតីតរដ្ឋ-
មន្តេីការពារជាតិលោកNeta-
nyahuតេឥឡូវមានទំនក់-
ទំនងតានតឹងជាមួយនឹងន-
យករដ្ឋមន្តេីរបូនេះ។គណបកេស
ស្ដាំនិយមYamina របស់
លោកBennettតេូវបានពេយោ-
ករថាឈ្នះអាសនៈចំនួន៧។
នៅក្នុងសុន្ទរកថាទៅកាន់

អ្នកគំទេលោកBennett
បានបដិសេធមិនបេកាសថា
លោកនឹងចូលរួមជាមួយភាគី
ណាមួយទេហើយបានប្តេជា្ញា
ថានឹងលើកស្ទួយគុណតម្លេ
ខាងស្ដាំ។លោកBennett
បាននិយាយថាបើសិនលោក
ចូលរួមក្នុងការបង្កើតរដា្ឋាភិ-
បាល លោកនឹងទាមទារតំ-
ណេងរដ្ឋមន្តេីជាន់ខ្ពស់។

សរបុមកលោកNetanyahu 
និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកតេូវ
បានពេយោករថា នឹងគេប់គេង
អាសនៈចំនួន៥៣ទៅ៥៤
ខណៈគណបកេសផេសេងៗ ទៀត
អាចគេប់គេង៦០ទៅ៦១
អាសនៈដោយអាសនៈកេពី
នេះគឺគេប់គេងដោយលោក
Bennett។
ការបោះឆ្នាតកាលពីថ្ងេ

អង្គោរបានបេពេតឹ្តឡើងបន្ទាបព់ី
ការបេកបាក់រដា្ឋាភិបាលអា-
សន្នមួយដេលបានបង្កើត
ឡើងកាលពីខេឧសភាឆ្នាំ
២០២០កន្លងទៅរវងលោក
Netanyahuនិងគូបេជេង
របស់លោកនៅពេលនោះ។
សម្ព័ន្ធភាពនេះគឺពោរពេញទៅ
ដោយជម្លាះផ្ទេក្នងុហើយការ-
បោះឆ្នាតតេវូបានបង្ខំធ្វើបន្ទាប់ 
ពីពួកគេមិនបានយល់ពេម
អនុម័តថវិកាជាតិកាលពីខេធ្នូ។
គូបេជេងរបស់លោកNetan-

yahuបានចោទបេកាន់លោក
ថាបានបង្កឱេយមានការជាប់-
គងំដោយចេតនក្នងុក្ដីសងេឃមឹ
ថានឹងនំមកនូវសភាថ្មីដេល
ផ្ដល់អភយ័ឯកសទិ្ធិដល់លោក
ពីការផ្ដន្ទាទោស៕

អាមេកិ-កូរ៉េខាងតេបូងៈកូរ៉េខាងជើងបាញ់តេស្តមីសី៊ល២គេប់លើកដំបូងនៅកេមរដ្ឋការលោកចូបេដិន

ការបោះឆ្នោតអី៊សេអេលៈNetanyahuបេឈមនឹងការជាប-់
គំាងនយោបាយបន្ថេមខណៈមិនទាន់មានអ្នកឈ្នះចេបាស់លាស់

លោក Netanyahu  គ្រាវី ដ្រាទៅកាន ក់្រាមុ អ្នក  គំាទ្រា។  រូបថត AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ហុងកុងបញ្ឈប់ការច្កចាយវ៉ាក់សំាង
Pfizer/BioNTechបណ្តោះអាសន្ន
ដោយសារបញ្ហាវ្ចខ្ចប់

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៤ មីនា  អាជ្ញាធរ ហុងកុង បាន បញៃឈប់ ការ- 
បៃើបៃស ់វ៉ាកសំ់ាង កវូដី១៩ ដៃលផលតិ ដោយ កៃមុហ៊នុ Pfizer/ 
BioNTech។ ការ បញៃឈបក់ា រ បៃើបៃស់ គ ឺដោយ សារ មាន បញ្ហា 
វៃចខ្ចប់ ដៃល ទំនង បង្ក ឡើង ដោយ ការ ពន្លឿន តមៃវូ ការ វ៉ាក់សំាង ។

នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ ដៃល ចៃញផៃសាយ របស់ ទី កៃុង 
ហុងកុង កាល ពីថ្ងៃទី២៣ មីនាថា  ទី កៃុងហុងកុង បាន ទទួល 
ដំណឹង ពី កៃុមហ៊ុន Fosun Industrial (ហុងកុង) ទាក់ទង 
នឹង បញ្ហា វៃចខ្ចប់។ កៃុមហ៊ុនFosun Industrial (ហុងកុង)  
ដៃល ជ អ្នក ចៃកចាយ វ៉ាកស់ាងំ Pfizer/ BioNTech នៅ ហងុកងុ  
និង មា៉ាកាវ  បាន និយាយ ថា កៃុមហ៊ុន បាន រកឃើញ កង្វះ វៃច ខ្ចប់ 
នៅ បណ្តុំ វ៉ាក់សាំង ដៃលបាន ដឹ កជញ្ជូន មក លើក នៃះ។ 

រដ្ឋា ភិបាល ហុងកុង បាន និយាយថា៖ «កៃុមហ៊ុន BioN-
Tech និងFosun Pharma  មិនបាន រក ឃើញ ហៃតុផល 
ណាមួយ ដៃលថា  វ៉ាក់សាំង នោះ មិនមាន សុវត្ថិភាព ឡើយ។ 
ទោះយា៉ាង ណា ការចៃក ចាយ បណ្តុ ំវ៉ាកសំ់ាង Pfizer/BioNTech 
ចំនួន២ តៃូវបាន ផ្អាក រហូត ដល់ មាន ការ ជូន ដំណឹង បន្ថៃម»៕  
សុខ ស្រីលុច

នាយករដ្ឋមន្្តអូីស្តលី្បានធ្វើការសំុអភ័យ-
ទោសទៅកាន់សា្ថាប័នសារព័ត៌មានក្យពី
មានការបដិស្ធចំពោះការធ្វើអត្ថាធិប្បាយ
របស់លោក

កាលព ីថ្ងៃអង្គារ  ទ២ី៣  មនីា  នាយករដ្ឋ មនៃ្ត ីអសូ្តៃល ីបានធ្វើ- 
ការ សុំទោស ចំពោះ ការ លើកឡើង របស់ លោក ទាក់ទង នឹង 
ករណី បំពាន ផ្លូវ ភៃទ នៅ សា្ថាប័ន ព័ត៌មានមួយ។

នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី អូស្តៃលី លោក  Scott Morrisonតៃូវ បាន 
គៃចោទ ថា បានពៃយា យាម បង្វៃរ សំណួ ររបស់ អ្នកសារ ព័ត៌មាន 
ដៃលបាន ចោទ សួរ ទាក់ទង នឹង វបៃបធម៌ ការងរ នៅក្នងុ សភា។លោក 
Morrisonបាន ឆ្លើយតប ទៅ អ្នក សារ ពត័ម៌ាន នោះថា៖ «អ្នកតៃវូ 
ដឹងថា  នៅ ក្នុង សា្ថាប័ន របស់ អ្នក  មានអ្នក ដៃល បាន ដក់ ពាកៃយ- 
បណ្តងឹ ព ីការ យាយសី្តៃ ីនៅក្នងុ បន្ទប ់ទកឹ ហើយ បញ្ហានោះ កពំងុ 
តៃវូ បាន សៃវជៃវ ដោយ នាយកដ្ឋាន ធនធាន មនុសៃស របស់ អ្នក» ។

កៃយ ពី លោក បានឆ្លើយ តបទៅ អ្នកសារ ព័ត៌មាន រូបនោះ 
ហើយ  បៃធាន សា្ថាប័ន សារព័ត៌មាន News Corp លោក Mic-
hael Miller  បាន បដិសៃធ ការលើក ឡើង របស់ លោក  Morri-
son ដៃលថា  មាន បណ្តឹងពី ការ យាយី ស្តៃីនៅ ក្នុង បន្ទប់ទឹក នៅ 
សា្ថាប័ន សារព័ត៌មាន។  សុខ ស្រីលុច

តុលាការកំពូលប្សីុលលុបចោលភ័ស្តតុង
ក្នងុសំណំុរឿងពុករលួយអតីតប្ធានាធិបតី

តុលាការ កំពូល បៃសុីល  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  បាន សមៃច ថា 
អតតី បៃធានាធបិត ីលោក  Luiz Inacio Lula da Silva គ ឺតៃវូ 
បាន ផ្ដនា្ទាទោស ដោយ ចៅកៃម មនិ អពៃយាកៃតឹ ក្នងុ សណំុ ំរឿង ពកុ- 
រលយួ  ដៃល ការ សមៃច នៃះ បាន ពងៃងឹ ឱកាស របស ់លោក ក្នងុ 
ការ ឈរ ឈ្មោះ បៃឆំាង នឹង លោក បៃធានាធិបតី Jair Bolsonaro 
នៅ ក្នុង ការ បោះឆ្នោត ឆា្នោំ កៃយ ។

អង្គ ចៅកៃម តលុាការ កពំលូ បាន រក ឃើញ ថា  ចៅកៃម Sergio 
Moro បាន ធ្វើ ការ សមៃច ចតិ្ត ដោយ លម្អៀង ក្នងុ ការ តៃតួ ពនិតិៃយ 
ការ សុើប អង្កៃត អំពើ ពុក រលួយ។ តុលាការ បាន សមៃច ថា 
ភ័ស្តុតាង បាន មក ពី ការ សុើប អង្កៃត  ដៃល អាច តៃូវ បាន បៃើ 
បៃឆាំង នឹង  Lula da Silva គឺ តៃូវ ចាត់ ទុកជ មោឃៈ ។

សៃចក្ដ ីសមៃច របស ់តលុាការ កពំលូ ក ៏អាច ជ គរំ ូសមៃប ់អ្នក- 
នយោបាយ នងិ មៃដកឹនា ំជនំញួ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល ជប ់ពន្ធនាគារ 
ដើមៃបី លបុចោល ភស័្តតុាង បៃឆាងំ នងឹ ពកួគៃ ដៃល បាន បៃមលូ ផ្ដុ ំ
នៅ ក្នុង ការ សុើប អង្កៃត ពុក រលួយ  រយៈ ពៃល ៧ឆា្នោំ នៃះ ។

សុខ វ្រងឈាង
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សៅ  សម្ភស្រស 

យោធា មីយា៉ាន់មា៉ា  បាន ចោទ- 
បៃកាន ់ថា  កៃមុ អ្នកតវ៉ា បាតកុម្ម 
បៃឆំាង នឹង របប យោធា បង្ក ឱៃយ 
មាន ការ បៃើបៃស់ អាវុធ និង 
អំពើហិងៃសា ហើយ បណា្ដាល ឱៃយ 
មាន មនុសៃស សា្លាប់ ជចៃើន 
នាក់ទៀត។ ការ ចោទបៃកាន់ 
នៃះ  ធ្វើ ឡើង  កៃយ ពៃល 
បៃទៃស លោក ខាង លិច  ដក់ 
ទណ្ឌកម្ម បន្ថៃមទៀត លើ បគុ្គល  
និង កៃុម ដៃល ជប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
របប យោធា។ 

អ្នក នាំពាកៃយ របប យោធា 
លោក Zaw Min Tun  បាន 
និយាយ ថា  បាតុករ  ១៦៤ 
នាក់បាន បាត់បង់ ជីវិត ហើយ 
លោកក ៏ បាន សម្តៃង ការ សោក- 
សា្តយ ចំពោះ ការ សា្លាប់នៃះ 
ផងដៃរ ។ លោកបាន ថ្លៃង នៅ 
ក្នងុ សន្នសិទី សារពត័ម៌ាន មយួ 
នៅ រដ្ឋ ធានី Naypyidaw 
កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ៖«ពួកគៃ ក៏ជ 
ពល រដ្ឋ របស់ យើង ដៃរ» ហើយ 
បាន បន្ថៃម ថា  កង កមា្លាំង យោ- 
ធា នងឹ បៃើ កមា្លាងំតចិ បផំតុ  តាម 
តៃ អាចធ្វើ ទៅ បាន ដើមៃប ីបង្កៃប 
អំពើ ហិងៃសា ក្នុង ពៃល បាតុ កម្ម 
នោះ ។

កៃុម សកម្ម ជន សមាគម 
ជំនួយ ដើមៃបី អ្នក ទោស នយោ- 
បាយ (AAPP) បាន និយាយ 
ថា  មនុសៃស យា៉ា ង ហោច ណាស់  
២៦១ នាក់  បាន សា្លាប់ នៅក្នុង 
ការ បង្កៃប ដ៏ ឃោរឃៅ របស់ 
កងកមា្លាំង យោធា របស់ រដ្ឋា- 
ភិបាល ។ សាកៃសី  និង សៃចក្តី- 
រាយការណ ៍បានឱៃយ ដងឹ ថា  មាន 
មនុសៃស ៣ នាក់ បាន សា្លាប់ក្នុង 
ពៃល បាតកុម្ម ក្នងុ ទ ីកៃងុ Man- 
dalayបៃទៃស  មីយា៉ាន់មា៉ា ក្នុង 
នោះ  មាន ទាំង ក្មៃងបៃុស ជំទង់ 
មា្នោក់ ផង ដៃរ  កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
កន្លង ទៅ ។

លោក Zaw Min Tun បាន 
ចោទ កៃុម អ្នកតវ៉ា ថា បាន បង្ក 
ឱៃយ មាន បាតុ កម្ម រហូត បណា្ដាល 
ឱៃយ មាន អពំើហងិៃសា  នងិផ្ទុះអាវធុ 
ហើយ បាននិយាយថា  កង - 
កមា្លាងំ សន្តសិខុ ៩នាក ់តៃវូបាន 
សា្លាប ់ក្នងុ បាតកុម្ម នៃះ ផងដៃរ ។ 
លោក បាន បង្ហាញ វីដៃអូ រោង - 
ចកៃ ឆៃះ  ហើយ និយាយ ថា 
«នៃះ  ឬ ការ តវ៉ា ដោយ សន្តវិធិ?ី 
តើ បៃទៃស  ឬ អង្គការមួយ ណា 
ដៃលចាត់ ទុកអំពើ ហិងៃសា បៃប 
នៃះថា  ជ ការ តវ៉ា សន្តិភាព?»។ 

លោក ក៏ បាន បន្ថៃម ថា ការ- 
ធ្វើកូដកម្ម  និង មន្ទីរពៃទៃយ ដៃល 
មនិ បាន ដណំើរ ការ ពៃញ លៃញ 
បាន បង្កឱៃយ មាន ករណី សា្លាប់ 
កើត ឡើង ដោយ នោះក៏ រួម- 
បញ្ចូល ទាំង ការ សា្លាប់ ដោយ- 
សារ ជំងឺកូវីដ១៩ផងដៃរ។ 
លោក បាន ហៅ កៃុម អ្នកធ្វើ 
បាតុកម្មថា «គា្មោនមៃតា្ត  និង 
គា្មោន វិជ្ជាជីវៈ »។

មន្តៃី ដដៃលនៃះ  ក៏ បាន ចោទ- 
បៃកាន់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយថា 
ពួកគៃ រួម ចំណៃក ផៃសាយ «ព័ត៌- 
មាន ក្លៃងកា្លាយ » នងិ ធ្វើឱៃយ មាន 
ការ ជៃួល ចៃបល់  និង បង្កឱៃយ 
មាន ភាព វឹក វរ ក្នុង បៃទៃស ។ 
លោក បាន បន្ថៃម ទៀតថា អ្នក- 
យក ពត័ម៌ាន នងឹ អាច តៃវូ ជប-់ 
ទោស បៃសិន បើ រដ្ឋា ភិបាល រក- 
ឃើញ ថា អ្នក ទំាង នោះ មាន 
ទនំាក ់ទនំង ជ មយួ កៃមុ បៃជ- 
ធិប តៃយៃយ  CRPH  ថៃម ទាំង 
បាន បៃកាស ថា សា្ថាប័ន បៃជ- 
ធិប តៃយៃយ CRPH  មួយ នៃះ  គឺ 
ជ អង្គការ ខុស ចៃបាប់។ 

នៅក្នុង សន្និសីទ សារព័ត៌- 
មាន រយៈពៃល ជង  ៣ មោ៉ាង 
លោក Zaw Min Tun  ក៏ បាន 
នយិាយផង ដៃរ ថា  «កងកមា្លាងំ 
យោធា គោរព បៃពន័្ធផៃសព្វផៃសាយ 
ណាស ់ ពោល គ ឺបើ រាយការណ ៍
អពំ ីពៃតឹ្ត ិការណ ៍តវ៉ា គ ឺពកួ យើង  
អនុញ្ញាត  ប៉ុន្តៃ បើ ជ អ្នក ជំរុញ 
ឱៃយ មាន ការ តវ៉ា នៃះ គឺ ជ បទ - 
ឧកៃិដ្ឋ»។

គួរ បញ្ជាក់ផង ដៃរ ថា  កាល ពី  
ថ្ងៃចន្ទ  កន្លងទៅ  សហភាព- 
អរឺ៉បុ  នងិ សហ រដ្ឋអាមៃរកិ  បាន 
សមៃច ដក់ ទណ្ឌកម្ម បៃឆាំង 
នងឹ បគុ្គល ណា  ដៃល ជប ់ទាក-់ 

ទង នឹង រដ្ឋ បៃហារ  និង កង- 
កមា្លាំង  ដៃល បង្កៃប បាតុ- 
ករផងដៃរ ។   មនុសៃស ១១នាក់  
ដៃល តៃវូ បាន គៃ កណំត ់គោល- 
ដៅ  ដៃល ក្នុង នោះ រួម បញ្ចូល 
ទំាង   នាយ ឧត្តម សៃនីយ៍ Min 
Aung Hlaing  មៃ បញ្ជាការ 
យោធា មីយា៉ាន់មា៉ា  និងជ មៃដឹក- 
នា ំរបបយោធា ដៃល កពំងុ កាន-់ 
អំណាច ផង ដៃរ  ។  សហភាព- 
អឺរ៉ុប  ធា្លាប់ បានដក់ទណ្ឌកម្ម 
សពា្វាវុធ ទៅ លើ មីយា៉ាន់មា៉ា រួច 
ហើយ  និង បាន កំណត់ គោល- 
ដៅ ទៅ លើ  មនៃ្តី យោធា ជន់- 
ខ្ពស់ មួយ ចំនួន  ចាប់តាំង ពី ឆា្នោំ  
២០១៨  មក មៃ្ល៉ះ ។

រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង ការ បរទៃស 
អាល្លឺម៉ង់  លោក Heiko Ma- 
as  បានបៃប ់អ្នកយក ពត័ម៌ាន 
ថា៖ « ការ បង្កៃប របស់យោធា  
មីយា៉ាន់មា៉ា  «បានឈាន ដល់ 
កមៃិត មួយ  ដៃល មិនអាច ទទួល- 
យ កបា នឡើយ »។ បន្ថៃម ពីនៃះ 
កៃមុ  អ្នក ការទតូ សហភាពអរឺ៉បុ  
ក៏ បាន និយាយថា  វិធានការ 
បន្ថៃម ផៃសៃងៗ អាច នងឹតៃវូ ដក ់
បន្ថៃម លើ បៃទៃស មីយា៉ាន់មា៉ា 
បន្ថៃម ទៀត   ដោយ ដៅ ទៅរក 
អាជីវកម្ម ដៃល គៃប់គៃង ដោយ 
បុគ្គល ជប់ ទាក់ ទង នឹង របប 
យោធា ។

ដោយឡៃក ទី កៃុងវ៉ាសុីន- 
តោន ក៏ បាន ដក់ទណ្ឌ កម្មលើ 
លោក  Min Aung Hlaing  
រចួហើយ ហើយ វធិាន ការ  ដៃល 
បាន បៃកាស កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ នងឹ 
តៃូវ ពងៃីក បន្ថៃម ទៀត។ សមៃប់  
ការ ដក់ ទណ្ឌកម្ម ពី អាមៃរិក  
គឺដៅ លើ ប៉ូលិសជន់ខ្ពស់ គឺ 
លោក Than Hlaing នងិ មនៃ្ត ី

យោធា Aung Soe ក៏ ដូចជ 
កងពល របស់ កងទ័ព មីយា៉ាន់- 
មា៉ា ចំនួន២  គឺ កងពល ថ្មើរ ជើង 
លៃខ៣៣  និង៧៧  ផងដៃរ ។

រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង ការ បរទៃស 
អាមៃរិក លោក Anthony 
Blinken  បាន និយាយថា 
ស មាជិក នៃ កងពល ធំ ទី៣៣ 
បានបាញ់ ជុ ំផ្ទាលទ់ៅ កានហ់្វងូ 
មនុសៃស នៅទី កៃុង  Mandalay។ 
លោក បានមាន បៃសាសន៍ ថា 
អង្គភាព   ទាំង២ គឺ ជផ្នៃក មួយ 
នៃ«ផៃនការ ជ បៃពន័្ធ របស ់កង- 
កមា្លាំង សន្តិសុខ ដើមៃបី បង្កើន  
កា របៃើ បៃស់ កមា្លាំង យោធា 
ដ៏កាច សាហាវ បន្ថៃម ទៀត» ។ 

យា៉ាងណាមិញ មិន ទាន់ 
ឃើញ មាន ការ ឆ្លើយតប ជ - 
បនា្ទាន់ ពីសំណាក់ មន្តៃី យោធា 
ណាមយួ  ដៃល បង្ហាញ សញ្ញាណ 
នៃ ការ ភ័យ ពៃួយ បារម្ភ ចំពោះ 
ការ ថ្កោលទោស ពី អន្តរជតិ 
ចពំោះ សកម្មភាព របស ់ខ្លនួ នៅ 
ឡើយ ។

សមៃប់ បៃទៃសជិត ខាង 
មីយា៉ាន់មា៉ា  ទៀត សោត  ក៏បាន  
និ ង  កំពុង ងើប ឈរ  និង សម្ដៃង 
ការ មិន ពៃញ ចិត្ត ចំពោះ ការ បៃើ 
អំពើ ហិងៃសា ចំពោះ បាតុករ ផង- 
ដៃរ។ ទោះ យា៉ាង ណាក្ដី  របប 
យោធា បាន អះអាង ថា ខ្លួន  
បាន  និង កំពុង ធ្វើ សហ បៃតិ- 
បត្តកិារ ជ មយួ បៃទៃស ជតិ ខាង 
ចំនួន៥  មាន  បង់កា្លាដៃស  ចិន 
ឥណា្ឌា  ឡាវ  និង ថៃ រួមទាំង  
បៃទៃស ណា ដៃល គោរព ស្ថិរ- 
ភាព របស់ មីយា៉ាន់មា៉ា   ដៃល រដ្ឋា- 
ភិបាល មីយា៉ាន់មា៉ា  តៃង ឱៃយ តម្លៃ  
និង គោរពពាកៃយ សម្តី បៃទៃស 
ទាំង នោះ៕ 

អ្នកកាន  ់ទុក្ខកាន់រូបថតអ្នកតវ៉ា ឈ្មោះ Aung Kaung Htet នៅ ពិធី បុណ្រយសពរបស់លោក ក្នងុទីក្រងុ យុាងំហ្គោន   ។ AFP

យោធាមីយ៉ាន់មា៉ាចោទកុ្មបាតុករថាបង្ក
ឱ្យមានករណីមនុស្សសា្លាបជ់ាច្ើននាក់
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អ្នកច្នៃមូ៉ដអលង្ការបារំាងឱៃយតម្លៃតៃបូងខ្មៃរនិងទឹកដៃក្នងុសៃកុ
រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នពំេញ : បទពសិោធធ្វើដណំើរនងិ
បម្រើការតាមបណ្ដាប្រទ្រសជាច្រើន
អ្នកជំនាញត្របូងនិងរចនាគ្រឿង
អលង្ការជនជាតិបារាងំកញ្ញាអ្រលសី
វីរីនី(AliceVirini)បានបើកហាង
អលង្ការផ្ទាល់ខ្លនួដោយផ្ដោតលើការ-
ជ្រើសរីសទាំងវត្ថុធាតុដើម ជាងទង
និងការផលិតក្នុងស្រុកទា ំងអស់។
កញ្ញាអ្រលីសបានលើកឡើងថា៖

«ខ្ញុំអាចចណំ្រញបានច្រើនដោយការ-
នាំយកគ្រឿងអលង្ការធ្វើរួចស្រចពី
ប្រទ្រសថ្រនិងចិនប៉ុន្ត្រតើធ្វើអ៊ីចឹង
មានគុណតម្ល្រអី?ខ្ញុំជឿលើចង្វាក់
ផលិតកម្មក្រប្ររខ្លួននិងសិប្របកម្មធ្វើ
ដោយដ្រហើយន្រះជាអ្វីដ្រលយើង
កំពុងធ្វើ។ដូច្ន្រះហើយទើបគ្រឿង
អលង្ការរបស់យើងទាំងអស់សុទ្ធត្រ
មានភាពពិស្រសខុសៗគ្នាព្រះ
យើងអត់ចង់កំណត់ស្ដង់ដាត្របូង
កម្ពុជានោះទ្រ»។
អ្នកជំនាញត្របូងនិងរចនាគ្រឿង

អលង្ការជនជាតិបារាំងបន្តទៀតថា៖
«រតនសម្របត្តិនៅកម្ពុជាពិតជាស្អាត
ហើយអ្នកផ្គតផ់្គងត់្របងូឱ្រយខ្ញុំពកួគ្រជាវ
ផ្ទាល់ពីគ្រួសរដ្រលប្រកបរបររុករក
និងច្ន្រត្របូងដោយផ្ទាល់»។
ស្ថតិនៅកន្ល្រងហាងAliceVarini

Jewelryលើដងវិថី២៤០ចិញ្ចៀន
ត្របូងខៀវរតនគិរីរាងពងក្រពើពណ៌ផ្ទ្រ
ម្រឃតចូល្មមត្រវូបានច្ន្រដាក់អមសង
ខាងត្របងូរបូរាងពីធម្មជាតិដោយប្រើ-
ប្រស់ក្រចាប់មាសរលំ្រចនវូលក្ខណៈ
សមញ្ញត្រទំនើបទាន់សម័យ។
ចិញ្ចៀន១វង់ន្រះត្រូវបានច្ន្រម៉ូដ

ដោយកញ្ញាអ្រលីសដ្រលនាងបាន
ដាក់ឈ្មោះវាថាលីស(Lisa)
ដ្រលគ្រន់ត្រជាម៉ូដ១ក្នុងចំណោម

ម៉ូដស្រស់ស្អាតជាង៥០ទៅ៦០ម៉ូដ
ទៀតដ្រលសុទ្ធត្រធ្វើពីដ្រផ្ទាល់ក្នុង
បន្ទប់តាំងបង្ហាញរបស់អ្រលីស។
មុននឹងឈានដល់ការបើកហាង

អលង្ការផ្ទាល់ខ្លនួកញ្ញាអ្រលសីបាន
មកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ
២០១៤ដោយបម្រើការជយួសបិ្របករ
ខ្ម្ររច្ន្រគ្រឿងអលង្ការធ្វើសិកា្ខាសលា
និងស្វ្រងរកទីផ្រសារនៅសៀមរាប។
កញ្ញាបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ថា៖

«ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយArtisans
Angkorនៅសៀមរាបរយៈព្រល៣
ឆ្នាំ។បនា្ទាប់ពីនោះដោយឃើញថា
ក្រុមហ៊ុនអាចដំណើរការទៅបានល្អ
ហើយសិប្របករក៏អាចច្ន្រម៉ូដបានពូក្រ
ខ្ញុំក៏សម្រចចិត្តឈប់ព្រះខ្ញុំចង់ទៅ
ធ្វើអ្វីដ្រលអាចឱ្រយខ្ញុំរៀនអ្វីថ្មីបន្ថ្រម»។

កញ្ញាដ្រលបានចណំយព្រល៨ឆ្នាំ
ក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្រសារពីផ្ន្រកត្របូង
នងិរចនាម៉ដូគ្រឿងអលង្ការនៅទកី្រងុ
បា៉ារីសន្រHauteEcoledeJoaill-
erieនិងNational institute of
Gemologyបានសម្រចក្ដីសុបិន
បើកបន្ទប់ដាក់តាំងបង្ហាញគ្រឿង-
អលង្ការ AliceVarini Jewelry
រួចរាល់នៅខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន។
នៅទីនោះមានត្របូងចម្រុះរួមមាន

ពណ៌ខៀវពណ៌ប្រតងក្រហមលឿង
ស្វាយដាំរចនានៅលើចញិ្ចៀនកងដ្រ
ក្រវិលនិងខ្រស្រកដ៏ស្អាតប្ល្រកភ្ន្រក។
កញ្ញាវយ័៣១ឆ្នាំរបូន្រះបានឱ្រយដងឹ

ថានាងយកវាមកពីខ្រត្តផ្រស្រងៗនៅ
កម្ពុជាដូចជាខ្រត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរី
ព្រលចុះតាមបណ្ដាខ្រត្តទាំងនោះ។

ត្របងូខ្លះត្រវូបានទញិពីអ្នកជតិដតិនៅ
ភ្នំព្រញដ្រលកញ្ញាអាចទុកចិត្តថាជា
ត្របូងក្នុងស្រុកពិតប្រកដ។
អលង្ការរបស់កញ្ញាអ្រលីសទាក់-

ទាញអតថិជិនគ្រប់ជាតសិសន៍មាន
ទាំងបារាំង រុស្រសុី អូស្រ្តាលីអាម្ររិក
និងបណ្ដាប្រទ្រសដទ្រទៀត។
អ្នកជនំាញមើលត្របងូនងិច្ន្រគ្រឿង-

អលង្ការរូបន្រះបានបញ្ជាក់ថា៖
«រាល់ម៉ូដដ្រលខ្ញុំច្រញមកគឺមាន
ចំនួនកំណត់យ៉ាងច្រើនមានត្រ៥ទៅ
១០ម៉ដូប៉ណុោ្ណោះហើយបើទោះអតថិ-ិ
ជនចង់បានម៉ូដត្រមួយក៏ខ្ញុំច្ន្រយ៉ាង-
ណឱ្រយវាមានលក្ខណពិស្រសប្របវា
ព្រះ មនុស្រសយើងមានភាពពិស្រស
ខសុគ្នាខ្ញុកំ៏ចង់ឱ្រយគ្រឿងអលង្ការរបស់
ខ្ញុំពសិ្រសដចូគ្នាដ្ររ។ខ្ញុំចង់ឱ្រយគ្រឿង-

អលង្ការ១សម្រប់ត្រមនុស្រសមា្នាក់»។
គ្រឿងអលង្ការដ្រលកញ្ញាលក់ដាច់

ជាងគ្រគឺចិញ្ចៀនហើយកញ្ញាបាន
ឱ្រយដងឹថាម៉ដូដ្រលលក់ដាច់បផំតុនោះ
គឺម៉ូដលីសបុបា្ផានិងអាដាណ។
ចិញ្ចៀនទាំង៣វង់ធ្វើមកពីត្របូងខៀវ
រតនគិរីត្រវាមានម៉ូដខុសៗគ្នា។
គ្រឿងអលង្ការរបស់AliceVarini

Jewelryមានតម្ល្រពី១៥ដុលា្លារទៅ
៥០០ដុលា្លារ។យូរៗម្ដងកញ្ញាក៏មាន
ធ្វើគ្រឿងអលង្ការតម្ល្រពី៣០០០ទៅ
៥០០០ដុលា្លារផងដ្ររ។
ទន្ទឹមនឹងដំណើរការល្អមានភ្ញៀវ

ចម្រុះសសន៍ព្រញចិត្តគំទ្រទឹកដ្រ
កញ្ញាបានបន្តថាកញ្ញាចង់មានព្រល-
វ្រលាច្រើនសម្រប់អភិវឌ្រឍខ្លួន។
កញ្ញាអ្រលីសប្រប់ថា៖ «ខ្ញុំចង់

មានព្រលច្ន្រប្រឌិតបន្ថ្រមទៅលើ
គ្រឿងអលង្ការទាងំម៉ដូនងិការអភវិឌ្រឍ
គុណភាព។ខ្ញុំក៏គិតថា ចង់មាន
ជំនួយការមា្នាក់មកជួយការងរ និង
ស្វ្រងរកទំនាក់ទំនងជាមួយទីផ្រសារ
បានកាន់ត្រប្រសើរ»។
នៅថ្ង្រ២៥ម្រសខាងមខុអ្រលសី

និងរៀបចំសិកា្ខាសលាចំនួន២វគ្គគឺ
១.ការរៀនយលដ់ងឹពីត្របងូនៅកម្ពជុា
និងរបៀបមើលត្របូងពិតនិងត្របូង
មិនពិតនិង២.ការរៀនច្ន្រគ្រឿង-
អលង្ការដោយខ្លួនឯង។
កញ្ញាប្រប់ពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ត្របូង

នៅកម្ពុជាដូច្ន្រះថា៖«នៅកម្ពុជាមាន
ត្របងូស្អាតនងិកម្រច្រើនណស់ដចូជា
ត្របូងដ្រលមានត្រនៅកម្ពុជានោះគឺ
ត្របូងរតនគិរីដ្រលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុត។
មនុស្រសមួយចំនួនអាចនឹងមិនបាន
ស្គាល់ទ្រ។ដូច្ន្រះអ្នកមានចំណប់-
អារម្មណ៍អាចមកល្រងខ្ញុំបាន»។
ពត័ម៌ានបន្ថ្រមមាននៅទពំរ័ហ្វ្រស-

ប៊ុក@alicevarinijewelry៕

កញ្ញា អេលីស បានសិកេសារយៈពេល ៨ ឆ្នាំលើ   ជំនាញ ផ្នេកតេបូង  និង រចនាម៉ូដ  អលង្ការ នៅទីកេុង បា៉ារីស ។ រូបថតសហការី

 ចិញ្ចៀន តេូវបានរចនា តាម ទមេង់តេបូង   និងរំលេច រូបរាង ចេញពី  ទឹកដេ ជាង ក្នុង សេុក ។ រូបថតសហការី តេបូង  និង គេឿង អលង្ការ នីមួយៗ មាន ភាព ពិសេស  ខុសៗគ្នា  ។ រូបថតសហការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុង បាងកក :  ពីទីស្ងប់ សុខ  ចុង- 
កៃយ រហូត ដល់ ទីលាន ហក់ លោត  
អ្នក ផលិត មឈូស ថៃ ម្នាក់ បាន បៃើ- 
បៃស់  បដិមរូប ពៃះ ពុទ្ធ សាសនា 
ចំពោះ សិលៃបៈ នៃការ តុបតៃង មឈូស   
មក រចនា ជា កា្ដារ ស្គី រំអិល ។ 

ដោយសារ បៃជាបៃិយភាព លៃបៃង 
កា្ដារស្គី ផ្ទុះ ខ្លាំង ក្នុង សង្គម ថៃ និង មន 
តម្លៃ ហក់ ឡើង ខ្ពស់ លោក អានុសន 
យងុយៀន បាន សមៃច ចតិ្ដ ចាប ់ផ្ដើម 
កៃច្នៃ មឈូស ឈើ ខ្លះ ៗ   ដៃល លោក 
ដាក់ តាំង នៅ ជុំវិញ រោង ជាង  ។

យុវជន អាយុ ៣០ ឆ្នាំ រូប នៃះ បាន 
និយាយ ថា ៖ « ខ្ញុំ ចង់ ឱៃយ ក្មៃង ៗ  ដៃល 
មិន សូវ មន ឱកាស ក្នុង ឆក ជីវិត មន 
ឱកាស បាន លៃង កា្ដារ ស្គ ីនៃះ ។ ខ្ញុ ំក ៏មនិ 
ចង់ ឱៃយ ពួកគៃ សុំ លុយ ឪពុក ម្ដាយ 
ដោយសារតៃ ឧបករណ ៍កឡីា នៃះ មន 
តម្លៃ ថ្លៃ »។ 

១ ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៃះ យុវជន ថៃ 
ចូល ចិត្ដ លៃង កា្ដារ ស្គី នៅតាម បរិវៃណ 
អ៊ូអរ មួយ ចំនួន ដូចជា បារ៍ និង កន្លៃង 

ហាត ់បៃណ ដៃល បាន បទិ ជា ចៃើន ខៃ 
ដោយសារ តៃ ការ រតឹ បន្តងឹ ការ រកីរាល- 
ដាល នៃ ជំងឺ ឆ្លង ។ 

ឃ្លាំង របស់ លោក អានុសន មន 
មឈសូ ដៃល រចនា ឡើង យា៉ាង សៃស-់ 
សា្អាត បន្ថៃម កៃបាច់ កៃបូ រពណ៌ មស និង 
ថៃមទាំង រូប ចម្លាក់ ផុស ទៀតផង ។ 

ប៉នុ្ដៃ ចពំោះ កា្ដារ ស្គ ីរបស ់លោក អាន-ុ
សន លោក បាន សមៃចចិត្ដរកៃសា ទុក 
នូវ ទមៃង់ កៃបាច់ រចនា ដដៃល នៅ ផ្នៃក 
ខង បាត នៃកា្ដារ  ដៃល លោក បាន 
អះអាង ថា វាជា អត្ដសញ្ញាណ ផលតិ- 
ផល របស់ លោក ។ 

លោក បាន បៃប់ AFP ថា ៖ « វិធី ធ្វើ 

កា្ដារ ស្គី ទាំង នៃះ មិន ខុស ពី ការ ធ្វើ 
មឈូស ឡើយ ។ យើង បាន បដិមរូប 
ទៃវតា ថៃ  និង ស៊ុម រចនា ប័ទ្ម បៃពៃណី 
ថៃ នៅ តាម គៃម កា្ដារ ស្គី »។ 

កា្ដារ ស្គី ចំនួន១០ ដៃល ច្នៃ ពី កា្ដារ- 
មឈូម នឹង បរិចា្ចាគ ដល់ គៃួសារ កៃីកៃ 
ថ្វដីៃបិតតៃលោក បានសារភាព ថា ការ- 

ធ្វើ កា្ដារ ស្គី ឱៃយ បាន សា្អាត ល្អ មិន មៃន ជា 
កិច្ចការ សៃួល នោះទៃ ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ថា ៖ « កុមរ ខ្លះ 
អត់ ធ្លាប់ ឮកា្ដារ ស្គី ពី មុន មក ទៃ។ ដូច្នៃះ 
យើង ចង់ ផលិត កា្ដារ ស្គី មឈូស ឱៃយ ដូច 
កា្ដារ ស្គ ីមៃនទៃន  ហើយពកួគៃ អាច លៃង 
យា៉ាង រីករាយ ផង ដៃរ »៕ AFP/HR

ការតុបត្រង លម្អ ប្រប មឈូស ត្រូវបានរក្រសា ដដ្រល លើកា្ដារស្គី  ។ រូបថត AFP កា្ដារស្គី ធ្វើដោយដ្រពីការក្រច្ន្រ មឈូស នៅ ទីក្រុង បាងកក  ។ រូបថត AFP

យុវជនថៃច្នៃក្ដារស្គពីីមឈូសឱៃយកុមារកៃកីៃមានឱកសជិះលៃងកមៃសាន្ត

ក្រុង ស្រអ៊ូល : ស្ដៃី ចំណាស់  យួន 
យ ូជងុ (Youn Yuh-jung) ជា តារា 
ភាពយន្ដ កូរ៉ៃ ខង តៃបូង ដំបូង  បំផុត 
ដៃល  បាន ជាប ់បៃក្ខភាព បៃកតួ បៃជៃង 
ពាន រង្វាន់ អូសា្ការ មន បទពិសោធ 
សម្ដៃង  សព្វ គៃប់ អត្ដចរិត តួអង្គ អស់ 
រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ទសវតៃសរ៍    ចាប់ ពី 
ទាយាទ ដ៏ ឆ្នាស ឆ្នើម រហូត ដល់ នារី រក- 
សុី ផ្លូវ ភៃទ  ដៃល ពុះពារ នឹង បញ្ហា 
សង្គម ទាំង អាជីព ការងរ និង ជីវិត ។ 

តអួង្គ ក្នងុ ភាពយន្ដ    « Minari» បៃប 

គៃួសារ ស្ដីពី ជន អនោ្ដាបៃវៃសន៍កូរ៉ៃ 
ខងតៃបូង ទៅ អាមៃរិក អ្នកសៃី កាន់តៃ 
ងយ សៃួល ក្នុង ការ សម្ដៃង ជា តួ ជីដូន 
ជាមួយ ចៅ បៃុស របុិល រប៉ូច ក្នុង ការ- 
សមៃប ខ្លួន រស់ នៅ ក្នុង ទីជន បទ នៃរដ្ឋ  
Arkansas ។ 

ភាពយន្ដ នៃះ បាន ជាប់ ក្នុង បញ្ជី 
បៃកួត បៃជៃង  Academy Award 
ចនំនួ ៦ រចួ ទៅហើយ កាលព ីសបា្ដាហ ៍
មុន  រួមទាំង រូបភាព ល្អ  ផលិតករ ល្អ 
និង តារា សម្ដៃង ឆ្នើម ផង ដៃរ ។ 

នៃះ ស របញ្ជាក់ ថា វា ជា ភាពយន្ដ ទី 
២ ដៃល ឈាន ដល់ វគ្គ ដណ្ដើម ពាន- 
រង្វាន់  អូសា្កា រសមៃប់ ជា បៃភៃទ ភាព-
យន្ដ  និយាយ ភាសា កូរ៉ៃ ក្នុង រយៈ ពៃល 
ជា ចៃើន ឆ្នាំ  កៃយ ពីរឿង « Para-
site» កា្លាយ ជា ភាពយន្ដ  គៃង តំណៃង 
របូភាព ល្អ បផំតុ  ដៃល ជាភាពយន្ត មនិ 
និយាយ ភាសា អង់គ្លៃស ដំបូង បំផុត 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

អ្នកសៃ ីយនួ  ធ្វើ ឫកហាកដ់ចូមនិសវូ  
ខ្វាយ ខ្វល់ នឹង   ឱកាស បង្កើត បៃវត្ដិ-
សាស្ដៃចំពោះ ពិធី នា ខៃ កៃយនៃះ ទៃ   
ដោយ បាន នយិាយថា ៖ « ខ្ញុ ំមនិ រកីរាយ 
នឹង ការ បៃកួត បៃជៃង ទៃ ។ នៃះ មិន 
មៃន  ជា ការ បៃកួត បៃជៃង  របស់ តួ- 
សម្ដៃង និង ចាត់ ចំណាត់ ថា្នាក់ ពួកគៃ 
នោះ ទៃ ។ ខ្ញុំ ចាត់ ទុក ការ បញ្ចូល 
បៃក្ខភាព បៃកួត បៃជៃង នៃះ គៃន់- 

តៃមន តម្លៃ ស្មើ នឹងការ ទទួល បាន 
ពាន មៃន ទៃនប៉ុណ្ណោះ »។ 

អាសៃ័យ លើ បទពិសោធ ផ្ទាល់ ខ្លួន 
របស់ ផលិតករ Lee Isaac Chung 
កាល ព ីធ ំធត ់ក្នងុទសវតៃសរ ៍ឆ្នា ំ១៩៨០ 
ភាពយន្ដ «Minari» បាន រៀបរាប់ ពី 
ជីវិត ឪពុក ជនជាតិ កូរ៉ៃ ម្នាក់ ដៃល នាំ 
គៃួសារ ទៅ រស់ នៅ ក្នុង ទីកៃុង ជនជាតិ 
សៃបៃក ស ឯ ទ ីជនបទ នៃ រដ្ឋ Arkansas 
ដើមៃបី ស្វៃង រក ពន្លឺ ជីវិត ថ្មី ។ 

បៃសូត ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៤៧ នៅតំបន់  
Kaesong បច្ចុបៃបន្ន ស្ថិត ក្នុង បៃទៃស 
ករូ៉ៃ ខង ជើង អ្នកសៃ ីបាន ចៃញ សម្ដៃង 
រឿង ដំបូង របស់ ផលិតករ គីម គីយ៉ុង 
ឆ្នាំ ១៩៧១ នូវ រឿង « Woman of 
Fire» ជា ស្ដៃី បមៃើ ក្នុង ផ្ទះ វណ្ណៈ 
កណា្ដាល ដៃល មន ផ្ទៃពោះ ដោយសារ 
ឪពុក ជាមៃ  គៃួសារ នោះ ។ 

នៅ ឆ្នាំ ២០១៦ អ្នកសៃី ទទួល បាន 
ការ  កោត សរសើរ ចំពោះ សមត្ថភាព 
សម្ដៃង តួអង្គ សង្គម ស្អប់ខ្ពើម ដូចជា 
ក្នុង  ភាពយន្ដ  « The Bacchus 
Lady» របស់ ផលិតករ  អ៊ី ជៃ យុង ជា 
នារ ីរក សុ ីផ្លវូភៃទ វយ័ ចណំាស ់ ជា អ្នក- 
កំដរ តណា្ហា ដល់ ទាហាន អាមៃរិក  នៅ 
ភាគ ខង តៃបូង  ដៃល មន ការ ជាប់ 
ពាក់ ព័ន្ធការ សា្លាប់ របស់ អតីត ភ្ញៀវ ។ 

លោក Jason Bechervaise 
សាស ្ដាៃចារៃយ នៅ សាកលវិទៃយាល័យ  
Korea Soongsil Cyber Univer-
sity បាន និយាយ ថា អ្នកសៃី យួន គឺ 
ជា តារា ឈាន មុខ ម្នាក់ កាល ពី ជំនាន់ 
របស ់ អ្នកសៃ ីដៃលបាន ទទលួ ការងរ 
ក្នងុ វសិយ័ ភាពយន្ដ ករូ៉ៃ ជា ហរូ ហៃ ក្នងុ 
តំណៃង តួអង្គ ប្លៃក ៗ នា អំឡុង ២ 
ទសវតៃសរ៍ ចុង កៃយ ៕ AFP/HR 

តារាភាពយន្ត ជើង ចាស់កូរ៉្រ ខាង ត្របូង អាយុ ៧៤ ឆ្នាំ ជាប់ជា ប្រក្ខជន ដណ្ដើម ពាន រង្វាន់អូស្ការ ។ រូបថត AFP

តារាជើងចាស់ យួន យូជុង ក្នុង ឈុត ឆក ន្រ ភាពយន្ត រឿង Minari ។ រូបថត AFP

តារាភាពយន្ដកូរ៉ៃជើង-
ចាស់ជាប់ជាបៃក្ខជន
ដណ្ដើមពានរង្វាន់អូស្ការ



   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករជម្រើសជាតិ
ទម្ងន់៥៤គីឡូក្រម រិនដាវីត
ដ្រលកំពុងមានសមត្ថភាពល្រច-
ធ្លោខ្លោងំក្រយដណ្តើមបាន
ខ្រស្រក្រវាត់មាសនៅសង្វៀនPNN
និងដណ្តើមបានពានល្រខ១នៅ
បុ៉ស្តិ៍ល្រខ៥នោះបានប្ត្រជា្ញាចិត្ត
ថានឹងខំប្រងឹដណ្តើមឱ្រយបានប្រក់-
លានពីការប្រកួតមា៉ារ៉ាតុងនៅ
លើសង្វៀនថោនដ្រលទើបបើក
ឱ្រយមានការប្រកួតជាថ្មីវិញនៅ
ថ្ង្រអាទិត្រយន្រះដើម្របីយកប្រក់នោះ
ទៅទិញមូ៉តូខណៈមូ៉តូរបស់គ្រ
ត្រវូបានចោរលួចបាត់កាលពីថ្ង្រ
ចន្ទកន្លងមកន្រះ។
ជើងខ្លោងំវ័យក្ម្រងរិនដាវីតបាន

ទទួលស្គាល់ថាប្រក្ខភាព៣នាក់

ទៀតមានភួនឡំាងកូសីុន,ហឹុម
គឹមរៀងនិងជីឆ្រលីសុទ្ធត្រជា
ជើងខ្លោំងដ្រលពិបាកនឹងយក
ឈ្នះបុ៉ន្ត្រគ្របានអះអាងថា៖«អ្នក
ទំាង៣នាក់ន្រះសុទ្ធត្រជាជើង-
ខ្លោងំលំបាកយកឈ្នះបុ៉ន្ត្រខ្ញុំត្រវូ-
ការឈ្នះប្រក់លានន្រះម្តងទៀត
ដើម្របីទិញមូ៉តូព្រះកាលពីថ្ង្រចន្ទ
ចោរបានគាស់ផ្ទះនិងលួចមូ៉តូខ្ញុំ
បាត់ទៅហើយដោយមូ៉តូន្រះបាន
មកពីការឡើងប្រកួតសន្រសំលុយ
ក្រពីហូបចុកក្នងុគ្រសួរទើបត្រ
ទិញបានឥឡូវបាត់ទៅគា្មានអ្វីជិះ
ធ្វើដំណើទ្រ»។
កីឡាករដ្រលបានបោះបង់ការ-

សិក្រសាមកចាប់អាជីពប្រដាល់
ដោយសរត្រគ្រសួរក្រក្រីខ្លោងំ
រិនដាវីតបានបន្តថា៖«ក្នុង
ចំណោមអ្នក៣នាក់ន្រះខ្ញុំធ្លោប់

ឈ្នះត្រភួនឡំាងកូសីុន១ទ្រ
ចំណ្រកហឹុមគឹមរៀងខ្ញុំធ្លោប់ចាញ់
៣ដងនិងជីឆ្រលីខ្ញុំធ្លោប់ចាញ់
១ដងបុ៉ន្ត្រជំនួបលើកន្រះខ្ញុំ
សង្រឃឹមវ៉្រសងសឹកដោយឈ្នះឱ្រយ
បានគឺសង្រឃឹម៩០ភាគរយអី៊ចឹង
ប្រក់រង្វាន់ប្រចំាសបា្តាហ៍ន្រះខ្ញុំ
ត្រវូខំវ៉្រដណ្តើមឱ្រយបាន»។
រិនដាវីតបានបញ្ជាក់ថា៖«ជី

ឆ្រលីមានកណ្តាប់ដ្រធ្ងន់លំបាក
យកឈ្នះណស់ចំណ្រកហឹុម
គឹមរៀងខ្ញុំគា្មានញញើតទ្រទោះ-
ជាធ្លោប់ឈ្នះខ្ញុំ៣លើកក៏ដោយ
ព្រះការឈ្នះនោះដោយសរគ្រ
មានខ្រស្រធំបុ៉ណោ្ណោះអី៊ចឹងហើយ
នៅព្រលយើងវ៉្រគ្រមិនសន្លប់គឺ
គ្រនៅត្រមានប្រៀបនិងមានឱ-
កាសបានឈ្នះយើងដោយបក្ខ-
ពួក។ត្រទោះបីជាយ៉ាងណការ-

កាត់ក្តីនៅសង្វៀនថោនន្រះគឺ
មានយុត្តធិម៌ល្អ»។
ចំណ្រកលោកស្វាយសុខុន

គ្រូបង្វកឹរិនដាវីតបាននិយយ
ថា៖«ដាវីតកំពុងហាត់ត្រៀមបាន
ល្អណស់គឺត្រៀមការប្រកួតន្រះ
ដើម្របីដណ្តើមប្រក់លានឱ្រយបាន
ព្រះទើបត្របាត់មូ៉តូអី៊ចឹងវាចង់
បានលុយទិញមូ៉តូឡើងវិញ។
ដាវីតជាក្ម្រងល្អហាត់ល្អគោរព
វិន័យល្អនិងប្រកួតបានល្អហ្រតុ-
ន្រះខ្ញុំរំពឹងឈ្នះ៩០ភាគរយ»។
លោកធន់សុភាគ្រូបង្វកឹជី

ឆ្រលីបាននិយយថា៖«ឆ្រលី
មានក្របាច់ទាត់និងច្រញកណ្តាប់-
ដ្រធ្ងន់និងធ្លោប់ឈ្នះ រិនដាវីត
បុ៉ន្ត្រពិតជាលំបាកទប់ទល់ដាវីត
ត្រង់ក្របាច់ជង្គង់អី៊ចឹងការប្រកួត
លើកន្រះខ្ញុំសង្រឃឹមមិនច្រើនទ្រ

ត្រមឹ៥០ភាគរយព្រះគ្រខ្លោងំៗ
ត្រធនាវ៉្រអស់ពីសមត្ថភាព»។
ចំណ្រកលោកសន់សៅ-

យ៉ាន់គ្រូបង្វកឹរបស់ឡំាងកូសីុន
បានប្រប់ថា៖«ក្នងុចំណោមអ្នក-
ប្រដាល់៣នាក់ន្រះពិតជាលំបាក
ប្រកួតព្រះវាមានក្របាច់ប្រកួត

ល្អដូចគា្នាដោយសមត្ថភាពអាច
នឹងលើសគា្នាបន្តចិបន្តចួហើយ
ការចាញ់ឬឈ្នះអាស្រយ័លើ
កមា្លោងំនិងល្របិចព្រលប្រកួត។ខ្ញុំ
ធនាឱ្រយឡំាងកូសីុនវ៉្រអស់ពី
សមត្ថភាពត្រសង្រឃឹមឈ្នះ៦០
ភាគរយបុ៉ណោ្ណោះ»៕

កីឡាករ  ទើបបាត់មូ៉តូ រិន ដាវីត ប្តេជ្ញាដណ្តើម   បេក់ លានឱេយបាន  ដើមេបី ទិញ មូ៉ តូថ្មី

Gibbs យល់ ពេម លេង ឱេយ  
កេុម Inter Miami ២ ឆ្នាំ

កេុងម៉េ អាមី:ខ្រស្រការពារ
KieranGibbs របស់ក្រុម
WestBromwichAlbion
កំពុងត្រៀមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅ
ក្របខ័ណ្ឌMajor League
Soccer (MLS) របស់
សហរដ្ឋអាម្ររិកបនា្ទាប់ពីបាន
ព្រមព្រៀងចុះហត្ថល្រខក្នុង
កងុត្ររយៈព្រល២ឆ្នាំជាមយួ
ក្រុម InterMiami របស់
លោកDavidBeckham។
ន្រះបើតាមការប្រកាសឱ្រយដឹង
ពីសំណក់ក្លិបនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដា
កាលពីថ្ង្រអង្គារ។
ខ្រស្រការពារស្លោបឆ្វ្រងGibbs

វ័យ៣១ឆ្នាំរូបន្រះដ្រលបាន
ចណំយព្រលដោយភាគច្រើន
ន្រអាជីពរបស់ខ្លួនជាមួយ
ក្រុមកាំភ្លើងធំ Arsenalមុន
ទៅពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់
ក្រុមរហស្រសនាម«Baggies»
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នោះនឹងទៅ
ចូលរួមជាមួយក្រុមMiami
នៅព្រលដ្រលកុងត្របច្ចុប្របន្ន
របស់គ្រជាមួយក្រុមWest
Bromផុតកំណត់នៅថ្ង្រទី១
ខ្រកក្កដាខងមុខន្រះ។
«Kieran(Gibbs)គឺជា

កីឡាករដ៏គ្រះថា្នាក់មា្នាក់។
តចិនកិបទពសិោធនងិគណុ-
ភាពការងររបស់គ្រនឹងមាន
តម្ល្របផំតុសម្រប់ក្រមុនៅផ្ន្រក
ខងឆ្វ្រង»។ន្រះជាសម្ដីរបស់
លោកChrisHenderson
ដ្រលជាប្រធនបាល់ទាត់និង
ជានាយកផ្ន្រកកីឡារបស់ក្រុម

InterMiami។
លោកHendersonបាន

បន្តថា៖ «គ្រមានអាជីពមួយ
ដ្រលឈានដល់កម្រិតខ្ពស់
បំផុត ហើយយើងជឿថាគ្រ
អាចបន្តនាំយកកម្រិតដូចគា្នា
ហ្នឹងមកកាន់ក្រុមInterMi-
amiនិងក្របខ័ណ្ឌMLSនៅ
រដូវក្ដៅន្រះ»។
សម្រប់សមិទ្ធផលខ្លះៗ 

ដ្រលកីឡាករGibbsធ្លោប់
សម្រចបានគឺការឈ្នះពាន
FACup៣ដងជាមួយក្រុម
Arsenalហើយធ្លោប់បង្ហាញ
ខ្លួនជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិ
អងគ់្ល្រសបាន១០ដងចនោ្លោះ
ឆ្នាំ២០១០និង២០១៥។
កីឡាករGibbsដ្រលកុង-

ត្រជាមួយក្រុមថ្មីមានរហូត
ដល់ឆ្នាំ២០២៣បាននិយយ
ថា៖ «ខ្ញុំពិតជារំភើបម្រនទ្រន
ក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំណក់កាល
ថ្មីន្រអាជីពរបស់ខ្ញុំជាមួយក្រុម
InterMiamiនារដូវក្ដៅខង
មខុន្រះ។ខ្ញុំកពំងុទន្ទងឹរងច់ាំនវូ
ការប្រឈមជាមួយនឹងវប្របធម៌
ថ្មី និងការប្រកួតប្រជ្រងថ្មី
នៅទឹកដីហ្វ្លរីដាភាគខងត្របូង
របស់សហរដ្ឋអាម្ររិក»។
ជាមួយគា្នាន្រះGibbsនឹង

បានរួមការងរជាមួយគ្រូបង្វឹក
លោកPhilNevilleដ្រលជា
អតីតមិត្តរួមក្រុមManches-
terUnitedនិងក្រុមជម្រើស-
ជាតិអង់គ្ល្រសរបស់លោក
Beckham៕AFP/VN

Leverkusen សមេចបណ្តេញ  Bosz 
រួចបេគល់តួនាទីឱេយ Wolf បណ្ដោះអាសន្ន

កេុង ប៊េរឡាំង:ក្រុមBayer
Leverkusenកាលពីថ្ង្រអង្គារ
បានបណ្ត្រញគ្រូបង្វឹកលោក
PeterBoszហើយប្រគល់
តនួាទីឱ្រយលោកHannesWolf
ដោយសង្រឃឹមថានងឹអាចបញ្រឈប់
ការធ្លោក់ចុះក្នងុតារងក្របខណ័្ឌ
Bundesligaដ្រលពួកគ្រធ្លោប់
បានឡើងទៅឈរនៅទីកំពូល
កាលពីខ្រធ្នូ។
លោកBoszវយ័៥៧ឆ្នាំត្រវូ

បានដាក់ជំនួសដោយអតីតគ្រូ-
បង្វឹកក្រុមអាល្លឺម៉ង់អាយុក្រម
១៨ឆ្នាំលោកWolfដ្រលនឹង
ធ្វើជាគ្រូបង្វឹកបណោ្តាះអាសន្ន
រហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាលន្រះ
ជាមយួនងឹLeverkusenកពំងុ
ស្ថិតនៅលំដាប់ទី៦ក្នុងតារង
ក្របខ័ណ្ឌកំពូលអាល្លឺម៉ង់។
លោកWolfវយ័៣៩ឆ្នាំបាន

ឈ្នះពានក្របខ័ណ្ឌទី២ជាមួយ
ក្រុមStuttgart រដូវកាល
២០១៦-២០១៧ប៉នុ្ត្រត្រវូបាន
បណ្ត្រញច្រញក្រយចណំយ-
ព្រល ១រដូវកាលជាមួយក្រុម
Hamburgដោយសរមនិអាច
ជួយនាំពួកគ្រឱ្រយត្រឡប់មក
ល្រងនៅBundesliga វិញ
រដូវកាល២០១៨-២០១៩។
នាយកផ្ន្រកកីឡារបស់ក្រុម

LeverkusenលោកSimon
Rolfes ថ្ល្រងថា៖ «ដោយមាន
គ្រូបង្វឹកថ្មីយើងចង់ក្រប្រគ្រប់-
យ៉ាងហើយត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លូវ
ជោគជ័យម្ដងទៀត។ទោះគាត់

ជាគ្រូបង្វឹកក្ម្រងខ្ចីក៏ដោយក៏
លោកHannesWolfទាក់-
ទាញនូវការចាប់អារម្មណ៍ជា-
ច្រើនពីក្លិបធំហើយជាពិស្រស
សមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្រយដ្រលគាត់
ជួយឱ្រយ VfBStuttgartឡើង
មកBundesliga»។
ហ្គ្រមបើកឆករបស់លោក

Wolfនឹងត្រូវប៉ះជាមួយក្រុម
បាតតារងSchalke04ក្រ
ទឹកដីនៅថ្ង្រទី៣ខ្រម្រស
ហើយកចិ្ចការដបំងូសម្រប់ការ-
ប្រកតួក្នងុលគីដ្រលនៅសល់៨
លើកទៀតនោះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាង-
ណបំព្រញចនោ្លោះដ្រលមាន
គមា្លោត៧ពិន្ទុពីចំណត់ថា្នាក់
សម្រប់តំណ្រងទៅល្រងនៅ

ChampionsLeague។
ក្រយពីសន្និសីទកាស្រត

កាលពីថ្ង្រអង្គារលោកWolfឱ្រយ
ដឹងថា៖ «វាអាស្រ័យលើពួក-
យើងថាតើទាញយកផលខ្ពស់
បំផុតពី៨ហ្គ្រមដ្រលនៅសល់
សម្រប់BayerLeverkusen
បានកម្រិតណ។មានលក្ខណៈ
ប្ល្រកបន្តចិព្រះបើសនិរដវូកាល
ន្រះប្រៀបដូចការរត់ប្រណំង
មា៉ារ៉ាតុងនោះព្រលវ្រលានៅ
សល់ដចូការរត់ប្រណំងចមា្ងាយ
៨០០ម៉្រត្រអ៊ីចឹង»។
ក្រមការដឹកនាំរបស់គ្រូ-

បង្វឹកចាស់សញ្ជាតិហូឡង់
លោកBoszដ្រលចលូមកដកឹ-
នាំកាលពីខ្រធ្នូឆ្នាំ២០១៨

Leverkusenឈ្នះបានត្រ៣
ដងប៉ុណោ្ណោះពីការប្រកួត
១៣លើកក្នុងលីគគិតតាំងពី
ចាញ់ក្រុមBayernMunich
មុនថ្ង្របុណ្រយគ្រិស្តស្មាស់ដ្រល
ព្រលនោះខ្លនួជាក្រមុនៅលើគ្រ
ក្នុងតារងពិន្ទុ។
ការបរជ័យក្នុងលទ្ធផល

៣-០កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយក្រម
ថ្វីជើងរបស់ក្រុមដ៏យ៉ាប់យឺុន
HerthaBerlinដ្រលកពំងុប្រងឹ
តស៊ូដើម្របីបានគ្រចឱ្រយផតុពីការ-
ត្រូវកាត់ចោលគឺជាការចាញ់
លើកទី១០ក្នុងចំណោម១៧
ហ្គ្រមពកីារប្រកតួនៅគ្រប់កម្មវធិី
ទាងំអស់គតិតាងំពីចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ
ថ្មី២០២១៕AFP/VN

លោក Bosz អង្គយុ សេងូតសេងាត់ ពេល  Leverkusen ចាញ់ Hertha ៣-០ កាល ពី ថ្ងេអាទិតេយ ។ AFP 

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី២៥ែខមីនាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥



លោក Felix Dalmas (ឆ្វេង) និង Keisuke Honda ពេល បង្វកឹកេមុកម្ពជុា រួមគ្នាកន្លងមក។ រូប សហ ការី

Honda យកគ្រូជបុ៉នមកពង្រងឹក្រមុ
ជម្រើសជាតិកម្ពជុាជំនួសគ្រូអាហ្រសង់ទីន
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  ខ្ស្ បម្ើដ៏ មានទ្ព- 
កោសល្យ របស់ ជបុ៉ន Keisuke 
Honda តូ្វ បាន សហព័ន្ធ កីឡា 
បាល់ ទាត់ កម្ពជុា (FFC) ប្កាស 
ពីការ ព្ម ព្ៀង បន្ត កុង ត្  ថ្មី 
ក្នងុការ បន្ត ដឹកនំា កុ្មជម្ើស- 
ជាតិកម្ពជុា ទំាងកុ្ម ធំ និង អាយុ 
ក្ម ២៣ឆ្នាំ រហូត ដល់ ឆ្នាំ 
២០២៣ គឺ មាន ន័យ ថា Honda 
និង កុ្មសហការី  របស់ លោក   មាន 
តួនាទី  ជាអ្នករ៉ាប់រង ទៅ លើ  ការ- 
ពងឹ្ង គុណ ភាព ល្ង របស់  កុ្ម 
កម្ពជុា ឱ្យ បាន កាន់ ត្  ល្អ  ដើម្បីឱ្យ 
កុ្ម ន្ះអាច  ឈាន ទៅ រក ការ- 
សម្ច គោល ដៅ សំខាន់ ក្នងុការ- 
ប្កួត សីុហ្គម្ លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ 
២០២៣ នៅ  កម្ពជុា។

ជាមួយកុង ត្ថ្ម ីHonda  បាន 
សម្ច ជ្ើសរីស យកគូ្ បង្គោល  
ជន ជាតិ  ជបុ៉នមា្នាក់ ព្មទំាង គូ្- 
ជំនួយ មួយចំនួន ទៀត ដើម្បី ចុះ 
មក បង្វកឹ និងដឹកនំា កុ្ម  កម្ពជុា 
ដោយ ផ្ទាល់ ជំនួស គូ្ បង្គោល 
ជនជាតិអាហ្សង់ ទីន លោក Felix 
Dalmas ដ្ល បាន  ចាក ច្ញ 
ដោយសារ មាន លក្ខខណ្ឌ ន្ ការ- 
ទាម ទារខ្លះ អត់ បាន បំព្ញ ឱ្យ 
គ្នាទៅ វិញ ទៅ មក ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ថា្នាក់ ដឹក នំា 
FFC នៅ ត្ ផ្តល់ការ ជឿជាក់ ទៅ 
លើ Honda និង គូ្ បង្វកឹ ថ្ម ីដ្ល 
កំពុង ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក ហើយ បនា្ទាប់- 
ពី បញ្ចប់ការ ធ្វើចត្តាឡី ស័ករួច 

ហើយ គូ្ បង្គោល ជបុ៉ន ន្ះ រួម 
ទំាង កុ្មគូ្ជំនួយនឹង  តូ្វ ចូល រួម 
បំព្ញ ការងារ  ទៅតម តួនាទី នៅ 
ក្នងុកុ្មជម្ើសជាតិ កម្ពជុា ព្ះ 
អ្នកចាត់ការ ទូទៅ Honda នៅ ត្ 
មិនទាន់អាច មក ដឹក នំា កុ្មកម្ពជុា 
ដោយ ផ្ទាល់ ដដ្ល។

លោក ក្វ សារ្៉ត អគ្គ ល្ខា- 
ធិការ FFC បាន ប្ប់ ពី ថ្ងពុ្ធ 
ថា៖ « លោក Honda នៅ មិនទាន់ 
មានឱកាស មក ដល់ ដឹកនំា កុ្ម 
កម្ពុជា  ដោយ ផ្ទាល់  ដោយសារ 
បញ្ហា វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ បុ៉ន្ត ្ចំពោះ គូ្- 
បង្គោល និង  កុ្ម គូ្ជំនួយ របស់ 
គត់  បាន មកដល់ ប្ទ្ស កម្ពជុា 
យើង ត្ គត់ ជាប់ ធ្វើ ចត្តាឡី ស័ក 
នៅ ភ្នព្ំញ ឱ្យ គ្ប់ ១៤ ថ្ង ្ទៅ តម 
គោលការណ៍ របស់ ក្សួង សុខា- 
ភិបាល សិន អី៊ចឹង យើង នៅ មិន 
ទាន់ បាន ជជ្ក និង  ពិភាក្សា ពី  ផ្ន- 
ការ លម្អតិន្ ការ ដឹកនំា  របស់ពួក- 
គត់នៅ  ឡើយ ទ្»។

លោក  បន្ថម្ ថា៖  «ត្ ទោះបីជា 
យ៉ាង ណា គូ្ បង្វកឹ ថ្មជីាជន ជាតិ 
ជបុ៉ន  ន្ះ ជា គូ្ កមិ្តកំពូល 
មួយរូប  ដ្រ នៅ ជបុ៉ន  អី៊ចឹង ហើយ 
បាន ជា Honda ព្ញ ចិត្ត ហើយ   
បាន នំា  យករូប គត់ មក  បង្វកឹ កុ្ម 
ជម្ើសជាតិ កម្ពជុា។   ចំណ្ក 
លោក Felix មិន ម្ន  Honda 
កាត់ចោលទំាង សុ្ង នោះ ទ្ បុ៉ន្ត ្
ដោយសារ មាន លក្ខខណ្ឌ ខ្លះ  ដ្ល 
ការ ទាម ទារ អត់ បាន បំព្ញ ឱ្យ 
គ្នាទៅ វិញ ទៅ មក ទើបមិនអាចធ្វើ 
ទៅបាន»។

នៅព្លសួរ ពីមូល ហ្តុ ដ្ល 
FFC សម្ច បន្ត កុងត្ ជាមួយ 
Honda  ដល់ ឆ្នាំ ២០២៣ នោះ 
លោក ក្វ សារ្៉ត   បញ្ជាក់  ថា៖  
«តម លទ្ធផល ក្មការ ដឹកនំា 
របស់ គត់ឃើញ ថា កុ្ម ជម្ើស- 
ជាតិ កម្ពជុា  មានការរីក ចម្ើន ដ្រ 
ដ្ល  ជួយ ឱ្យ កុ្ម  យើងបាន ចូល 
ទៅ ដល់ជំុ ទី ២ ន្ ការ ប្កួត ជមុ្ះ 
World Cup ពិស្ស គត់បាន 
ដឹកនំា កម្ពជុា ឱ្យ ឡើង ដល់ ការ- 
ប្កួត វគ្គ ពាក់ កណា្តាល ផ្តាច់ ព័្ត្ 
នៅសីុហ្គម្ ឆ្នា ំ២០១៩  ហើយ 
ន្ះជា សា្នាដ្ ដ្ល យើង បាន 
ឃើញ ទំាង អស់ គ្នា គឺ  គត់ មាន 
ទស្សនវិស័យ ចង់ ជួយ ឱ្យ  កុ្ម- 
ជម្ើសជាតិ កម្ពជុា មានការ រីក- 
ចម្ើន ទៅ មុន ហ្តុ ន្ះ ហើយ 
ទើប សហព័ន្ធ បាន សម្ច ចិត្ត 
រៀបចំ កុង ត្ ថ្ម ីជាមួយ គត់ រហូត  
ដល់ ឆ្នា ំ២០២៣។ 

គួរ បញ្ជាក់ ថា លោក Honda 
និងគូ្ បង្គោល Felix Dalmas 
បានមកដឹកនំាកុ្ម ជម្ើស ជាតិ 
កម្ពជុា កាល ពីខ្ សីហា ឆ្នា២ំ០១៨ 
និង បាន ផុត កិច្ចសន្យា កាល ពី ខ្ 
សីហា ឆ្នា២ំ០២០។ ក្នងុអំឡុង 
ព្លនោះ ប្ធាន FFC លោក 
សៅ សុខា    ធា្លាប់ បាន ថ្ល្ង៖              
«  គោលដៅ របស់  កុ្ម យើង  នៅ 
សីុហ្គម្  ឆ្នា ំ២០២៣ គឺ ដើម្បី លើក 
ពាន » ហើយ  ចំពោះ គោលដៅ 
ដ្លបានដាក់ ច្ញ នោះ លោក 
ក្វ សារ្៉ត បាន បញ្ជាក់ជាថ្ម ីថា 
អត់ មានការ ប្ បួ្លនោះ  ទ្៕

ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍  

ភ្នំពេញ : មានទាំង  អាជីព 
សិល្បៈ សម្ដ្ង និង ចំណូល 
ក្   វិថី តរា យ៉ាងណាក្ដី តរា- 
ភាពយន្ត    ស្ ីរបូ សស្ ់ច្ះ ទាងំ 
ក្បាច់ គុណ បុរាណ ខ្ម្រ កញ្ញា 
ព្ជ្ ចរណ្ នៅត្ សកម្ម នឹង 
ការ  អភិរក្ស ល្បុក្កតោ ខ្ម្រ និង   
ឈឆឺ្អាល ដល ់ សខុទកុ្ខ នងិ ការ-   
លះបង ់របស ់លោក គ្តូ កម្ា 
មាស   សាន គឹមសា៊ាន។

តរាស្ី វ័យ ២៥ ឆ្នាំ រូបន្ះ 
បាន   រៀប រាប ់ ថា៖ «គ្មាន នរណា  
អាច ឆ្លង កាត់ វាល វដ្ត សង្សារ 
ដោយ  មនិ មាន ការ លះ បង ់ នោះ 
ទ្ គ្ន់ ត្ មនុស្ស ខ្លះ លះបង់ 
តិច   បាន ផល ច្ើន ឯ អ្នក ខ្លះ 
លះ បង់ ច្ើន ហើយ នៅ មិន ទាន់   
ឃើញ ផល ទៀត ដចូជា លោក-
គ្ ូ ត កម្ា មាស សាន គមឹសា៊ាន ជាដើម លោក  
តឡ្ប ់មក ព ីសហរដ្ឋ វញិ ដើមប្ ីជយួ អភវិឌឍ្  លប្កុ្ក- 
តោ រហូត ដល់ ក្ រក អង្ករ ច្ក ឆ្នាំង មិន បាន»។

លោក គ្ូត ក្មាមាស   តូ្វបាន កញ្ញា  ព្ជ្ 
ចរណ្ ដ្ល ជា កូន កំព្ ឪពុក និង ធា្លាប់ ជ្ក- 
កោន  នៅមណ្ឌល កុមារ កំព្ ចាត់- 
ទុក រូប លោក ជា អ្នក មាន គុណ  
ទី២ របស់ នាង។

តមរយៈការ   ពន្យល់ បងា្ហាត់ 
បង្ៀន ពី បុរស ដ្ល នាង 
ចាត ់ទកុ ថា ជាឪពកុ ទ២ី   ឱយ្ ច្ះ  
ដឹង កាន់ត្ច្បាស់ ពី ក្បាច់ គុន 
ល្បុក្កតោ  តរាសម្ដ្ង  ស្ី រូបន្ះ 
មាន   ឧបនិស្ស័យ នឹងក្បាច់  គុន  
បុរាណ  បុព្វបុរស ខ្ម្រ ។ 

តរាស្ី ដ្ល ធា្លាប់ហ្ល 
ឆ្លង  ការ វះកាត់  ប្ះដូង   រួច 
ជីវិត  ពី  មច្ចុរាជកាលពី ឆ្នាំ 
២០១៨  ក ៏បាន សម្ដង្ ការ- 
ខក  ចិត្ត  ដ្ល   លោក គ្ូត 
ក្មាមាស  ជាមនុស្ស 
នាង ចាត់ទុក ជា ឪពុក- 
ទី២នោះ រង នូវ ទង្វើ  
មិន សម ប្ក ប។

 កញ្ញា   លើក ឡើង ថា៖ 
«ខ្ញុំ បាន ដឹង  និង បាន 
ឃើញ នូវ ភាព អយុ-
ត្តិធម៌ ន្ះ ច្បាស់ 
ពិត  ជា លំបាក  ទ្ំ 
ណាស ់ហើយ អ្នក- 
និយយ ប្ប់ ឱ្យ  គត់  
ទ្ ំត  ទៀត  ច្ះ នយិយ 
ច្ញ ពី មាត់ ទៅ កើត! យ៉ាង- 

ណា ក៏ ត្ូវ យល់ ថា លោកគ្ូ ត ចាស់ ហើយ 
ហើយ  មិន ដ្ល បាន ស្ណុក ទ្ តើ ចង់ ឱ្យ  គត់ 
ទ្ំ ដល់ ណា ទៀត ទៅ?»។

តរាសម្ដង្ របូន្ះ ក ៏បាន បប្ព់ ីបណំង  ព្ទឹា្ធា-
ចារ្យ ក្មាមាស  ផង ដ្រថា លោកគ្ន់ ត្ ចង់ 

ឃើញ ភាព ល្បីល្បាញ របស់ ល្បុក្កតោ លោក  
លា ត្ឡប់ ទៅ រក ធម្មជាតិ វិញ ប៉ុណ្ណោះ។

តរាស្ី ដ្លត្ង ឆ្លៀត  ឱកាស ធ្វើ  
ការងារ  មនសុស្ធម ៌របូន្ះ បាន បន្ត ទៀត 

ថា៖ «   ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា មហាគ្ួសារ 
លប្កុ្កតោ នងឹ  ចលូរមួ ជាមយួ ខ្ញុ ំដើមប្ ី
អភរិកស្  នងិ អភវិឌឍ្ កប្ាច ់គនុ ដល្ 

ដូនត បាន បន្សល់ ទុក 
ដ្ល  មាន លោកគូ្ តអ្នក    
ស្នង បាន គស់ កកាយ  
ឱ្យ បាន រស់ រាន មាន 
ជីវិត  ឡើង វិញ»។

ក្នុង នាម ជា កូន 
ខ្ម្រ មា្នាក់ កញ្ញា 
ក៏ បាន ប្កាស   

ជំហរ មុត មាំ   ថា៖ 
«ខ្ញុំ សូម ការពារ ឱ្យ 

ខាន  ត្ បាន ទោះ បី 
ក្នុង  តម្ល្  ណា ក៏ ដោយ 

មិន បណ្តាយឱ្យ ក្បាច់ គុន 
ដូនត  ន្ះ ត្ូវ រលាយ បាត់-
បង់ ទៅ វិញ ជា ដាច់ ខាត។ 
សូម ជួយ គ្នា ពង្ឹង នូវ 
ជាតិ  និយម ឡើង វិញ រាប់ 
បញ្ចូល ទាំង ការ ផ្តល់ នូវ 
តម្ល្ របស់ ជាតិ សាសន៍ 
យើង នងិ ផលតិ ផល របស ់
យើង ផលិត ផង ដ្រ»៕

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

តារាសម្ដេង កញ្ញា ពេជេ ចរណេ និង  លោក គេូតា កេមា មាស ដេល 
នាង ចាត់ទុក ដូច ជា អ្នក មានគុណទី២។ រូបថត ហ្វ្សប៊ុក

ព្រជ្រចរណ្រប្រកាសឆន្ទៈ
ប្ដរូផ្ដាច់អភិរក្រសល្របុក្កតោខ្ម្ររ
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