
ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៨៨២ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

ពិព័រណ៍ Talking Texture   
របស់ សិល្បករ Home le ss   
រៀប ចំនៅឯ វិចិត្រ សាល 
ស្រអាត ...ទំព័រ  ១៣

ជីវិត កម្សាន្ត
ចិន ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម អាម្រ រិក  
អង់គ្ល្រស  និង កា ណា ដា  ជា ការ 
ឆ្លើយ តប នឹង វិធាន ការ ស៊ីនជាំង 
របស់ លោកខាងលិច ...ទំព័រ  ១១

អន្តរជាតិ
ទំនិញ  ៣១  ម៊ខ របស់ 
កម្ពជុា អាច នា ំទៅ វៀត- 
ណាម ដោយ មាន អត្រ 
ពន្ធសូន្យ ...ទំព័រ ៩

ស្រដ្ឋកិច្ច 

គ្រូ ជប៉៊នថា នឹ ង លះ បង់ គ្រប់ យ៉ាង  
ដើម្បីជួយ ឱ្យក្រ៊ម ជម្រើសជាតិ កម្ពុជាខា្លាំង

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

WHO ជំរុញបុគ្គលម្នាក់ៗចូល រួមអនុវត្តវិធាន
 រួម គ្នាក្នងុស្ថានភាពរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩កាន់តែអាកែក់

 មុំ  គ នា្ធា 
  
 ភ្នំ ពៃញៈ តំណាង អង្គការ 

សុខភាព ពិភព លោក  បាន 
ជំរុញ ឱ្យ បុគ្គល ម្នាក់ៗ ត្ូវ ត្ 
ចលូ រមួ អន ុវត្ត ឱយ្ បា ន មុងឺ ម៉ាត ់នូវ 
វិធាន ការ រួមគ្នា ឱ្យ បាន តឹ្ម តូ្វ   
បើ មិន ដូច្ន្ះ ទ្ នឹង ផ្តល់ នូវ ផល- 
វិបាក ន្ ការ ស្លាប់ កាន់ ត្ ច្ើន  

នៅ ក្នុង  ស្ថាន ភាព ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
ដ្ល មន សភាព កាន់ ត្ អា ក្ក់ 
ទៅ  នៅ ក្នុង ប្ ទ្ស កម្ពុ ជា ។ 

  លោក សី្   លី  អ្ ឡ្ ន  
តណំាង អង្គការ សខុ ភាព ពិភព-  
លោក   បាន សរស្រ លើ បណា្តាញ 
Twitter នៅ ថ្ង្ ម្សិល មិញ ថា  
ស្ថាន ភាព ន្ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅ 
ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា គឺ មិន ទាន់ 

មន ការ វិវត្ត ទៅ ជា ល្អ ប្សើរ 
នៅ ឡើយ  ត ្ស្ថាន ភាព វា កាន-់ 
ត្ អាក្ក់ ទៅ ៗ  ។  

 លោក ស្ី  ថ្ល្ង ថា៖  «  ខ្ញុំ សុំ 
ជំរុញ  ឱ្យ បុគ្គល ទំាង អស់ អនុវត្ត 
ឱ្យបាន មុឺងម៉ាត់ នូវ រាល់ វិធាន- 
ការរួមគ្នា ។  សូម ធ្វើ អ្វីដ្ល ត្ឹម- 
ត្វូ  ការ មនិ គោរព  អនលុោម តាម 
ច្បាប់ ត្ឹមត្ូវ   គឺ ជា ផល វិបាក 

ដ្ល នំាមក នូវ សោក នាដ កម្ម ន្ 
ការ ស្លាប់ កាន់ ត្ ច្ើន » ។  

 លោក ស្ី   បាន បន្ត ទៀត ថា  
ការ អនុវត្ត នូវ វិធាន ការ ច តា្តា ឡី ស័ក 
ឱ្យបាន ត្ឹមត្ូវ ព្ញ ល្ញ  
អាច ជួយ ការពារ ការ រីក រាល- 
ដាល ន្ វីរុស ន្ះ  ជួយ សង្គ្ះ 
អាយុ ជីវិត មនុស្ស   និង ធ្វើ ឱ្យ 
ប្ទ្ស មន...តទៅទំព័រ ៦

 រដា្ឋាភិបាលទិញ មន្ទរី-
ពែទែយឯក ជន មួយ
កន្លែង សមែប់ពែយា-
បាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩

អង្គការ១រកឃើញការ- 
ចែកចាយរូបអាសអា- 
ភាសកុមរនិងក្មែងសែី  
កើនឡើងតែមឹដើមឆ្នានំែះ

ការ បន្ត វិធានការរបស់ រដ្ឋ  ជួយ 
ឱែយ វិស័យ ឯកជនមន ទំនុក ចិត្ត 

 មុំ  គ នា្ធា 

ភ្នំពៃញ ៈ  រាជ រដា្ឋា ភិបាល បាន 
សម្ច ទិញ មន្ទីរ ព្ទ្យ ឯក ជន 
១កន្ល្ង ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ ព្ញ  
សម្ប់ ព្យាបាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  កយ្ ព ីមន្ទរី ពទ្យ្ រដ្ឋ ដល្ 
កំ ពុង ដំណើរ ការ ពុំ មន កន្ល្ង 
គ្ប់ គ្ន់ សម្ប់ ទទួល ពយ្ាបាល 
អ្នក ជងំ ឺថ្ម ី ខណៈ អ្នក មន វជិ្ជមន 
កូវីដ ១៩ ចំនួន ច្ើន ត្ូវ បាន រក 
ឃើញ  ជា រៀង រាល់ ថ្ង្។

 ទន្ទឹម គ្នា ន្ះ ដ្រ ឧកញ៉ា ល្បី 
ឈ្មោះ នៅ ក្នុង ...តទៅទំ ព័រ ៦

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ អង្គការ សកម្ម ភាព 
ដើម្បី កុមរ (APLE)ព្ួយ បារម្ភ 
ពកីារ កើន ឡើង នក្ារ ធ្វើអា ជវី កម្ម  
នងិ ចក្ ចាយ របូ ភាព អាស អាភាស   
របស ់កមុរ  ពសិស្ កមុរ ីនងិក្មង្-   
ស្ី តាម ប្ព័ន្ធ អុីនធឺណិត ក្នុង 
ប្ទ្ស  កម្ពុជា  បនា្ទាប់ ពីរក ឃើញ 
ត្ឹម ត្ីមស ទី១ ឆ្នាំ ន្ះ  មន ការ- 
កើន ឡើង ជាង  ៣០ ករណី  ខណៈ 
ដ្ល  ១ ឆ្នាំ មុន មន  ៦៥ ករណី។

លោក  សលំៀង  សលីា  នាយក- 
ប្តិ បត្ដិ  អង្គការ...តទៅទំព័រ ៤ 

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នំពៃញៈ វិស័យ ឯកជន បាន 
ស្វាគមន៍ វិធាន ការ ជា បន្ត របស់  
រដា្ឋាភ ិបាល ក្នងុ ការ ជរំញុកណំើន  
ស្ដ្ឋកិច្ច ដើម្បី ធ្វើ ឱ្យ ក្ុមហ៊ុន 
អាច រកស្ា លនំងឹ ក្នងុ អឡំងុ ពល្ 
ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ដល្ នៅ ត ្បន្ត ជា ពិស្សផល-  

ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ សរ  ព្ឹត្តិ- 
ការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។ 

កាល ព ីថ្ងទ្ ី២៥  ខម្នីា រដា្ឋា-
ភបិាល បាន ប្កាស ដាក ់ច្ញ   
វិធានការ បន្ថ្ម ជុំ ទី ៨  សម្ប់ 
វិស័យ កាត់ដ្រ វាយ នភណ្ឌ 
ស្ប្ក ជើង ផលិត ផល ធ្វើ ដំ-
ណើរ នងិ កាបបូ ដល្ រដា្ឋាភបិាល 
នឹង បន្ត ផ្ដល់... ត ទៅ ទំព័រ ១០

មន្ទរីពៃទៃយ ឯកជន ដៃល មាន ឈ្ម ះ ថា មន្ទរី ពៃទៃយ ស្តៃ ីនគរទៃព  ដៃល រដា្ឋាភិបាលគៃង នឹង ទិញ     កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន 



ជនំបួរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រស
អាម្ររិក និងចិននៅអាឡាស្កា
បានកា្លាយជាឈុតឆាកមួយន្រ
ការឈានទៅរកការប្រងច្រក
សណ្តាប់ធ្នាប់ពិភពលោកជា
២។ មានការព្រួយបារម្ភតាម
កម្រិតផ្រស្រងៗគ្នាថាភាពតាន-
តឹងទំាងន្រះអាចក្រប្រទំនាក់-
ទនំងពីការប្រកតួប្រជ្រងទៅជា
ទំនាក់ទំនងគូបដិបក្ខឬឈាន
ទៅដល់កម្រតិសង្គ្រមនៅក្នុង
ទម្រង់ឬសមរភូមិផ្រស្រង។
នៅព្រលដ្រលចិនបានប្រ-

កាសពីការបន្ធូរបន្ថយលក្ខ-
ខណ្ឌសម្រប់ភ្ញៀវបរទ្រស
ដ្រលបានចាក់វា៉ាក់សំងចិន
ចំណោទនឹងល្រចឡើងថា
ប្រសិនបើប្រទ្រសផ្រស្រងៗមាន
ការកំណត់លក្ខខណ្ឌខុសគ្នា
សម្រប់ប្រភ្រទវា៉ាក់សំងផ្រស្រងៗ
តើការបំផ្លាស់ទីរបស់មនុស្រស
ស្ររភីាពន្រជម្រើសវ្រជ្ជសស្ត្រ
ទនំាក់ទនំងធរុកចិ្ចឬក៏សញ្ជាតិ
របស់អ្នកដំណើរនីមួយៗអាច
នងឹទទលួរងផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះ
ពីការដាក់កម្រតិលក្ខខណ្ឌប្រប
ន្រះ?ការរីសអើងជាតិសសន៍
និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងជនជាតិ
អាសុីដ្រលកំពុងកើតឡើងនៅ
អាម្ររិកវាបានបង្កក្តីបារម្ភនិង
រំខានយ៉ាងខា្លាំងរួចទៅហើយ។
ផលប៉ះពាល់ខ្លះមានតាំង-

ពមីនុហ្នងឹទៅទៀតជាពសិ្រស
ទាក់ទងនឹងសង្គ្រមពាណិជ្ជ-
កម្មនិងបច្ច្រកវិទ្រយា។
នៅក្នុងវិស័យទាំងន្រះការ-

ប្រងច្រកពភិពលោកជា២រវាង
អាម្ររកិនងិចនិបានបង្កើតឱ្រយ

មានភាពស្មគុស្មាញយ៉ាងខា្លាងំ
សម្រប់ជម្រើសស្រដ្ឋកិច្ចនិង
ទីផ្រសារដោយយកល្រសមនោ-
គមន៍វិជា្ជាមកបិទបំាងហើយជាក់-
ស្ត្រងចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅ
មកឥតឈប់ឈរអំពីភាពអន់-
កម្រសាយន្របច្ច្រកទ្រស និង
បច្ច្រកវទិ្រយារបស់គបូដិបក្ខការ-
លួចបច្ច្រកវិទ្រយាការជំរុញការ-
ប្រកួតប្រជ្រងមិនស្មើភាពនិង
ការគំពារនិយមជាដើម។
បណ្តាប្រទ្រសជាច្រើនមាន

ការលំបាកក្នុងការជ្រើសរីស
យកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ន្របច្ច្រក-
វិទ្រយា5G។សម្រប់ប្រទ្រសថ្រទី-
ភា្នាក់ងារជរំញុស្រដ្ឋកចិ្ចឌជីីថល
(depa)និងក្រុមហ៊ុនHua-
weiបានបើកមជ្រឈមណ្ឌល-
នវានុវត្តន៍អ្រកូសុីស្ទ្រម 5G
របស់ថ្រនៅទីក្រងុបាងកកកាល
ពីខ្រកញ្ញាឆា្នាំ២០២០។សម្រប់
សិង្ហបុរីនៅខ្រមិថុនាឆា្នាំ២០២០

អាជា្ញាធរអភិវឌ្រឍ Infocomm
Media(IMDA)បានសម្រច
ចុះកិច្ចសន្រយាទទលួការផ្គត់ផ្គង់
ប្រព័ន្ធ5Gពីក្រុមហ៊ុនNokia/
Ericssonដោយចៀសវាង
ជ្រើសរីសក្រមុហុ៊នHuawei។
ករណីរបស់ថ្របានបងា្ហាញពី
ជម្រើសដ៏កា្លាហានហើយករណី
របស់សងិ្ហបរុីគជឺាជម្រើសដ្រល
មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅព្រល
ដ្រលក្រុមហ៊ុនHuaweiបាន
កា្លាយជាករណីល្រចធ្លាមយួន្រ
សង្គ្រមបច្ច្រកវិទ្រយារវាងអាម្រ-
រិកនិងចិន។
សម្រប់ការអភិវឌ្រឍហ្រដា្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធអាម្ររិកបានលើក
គនំតិផ្តចួផ្តើម“បណ្តាញចណំចុ
ពណ៌ខៀវ”(BlueDotNet-
work)ហើយជប៉ុនដ្រលជា
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាម្ររិកបាន
លើកគំនិតផ្តួចផ្តើម“ភាពជា
ដ្រគូដើម្របីហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ-

ប្រកបដោយគុណភាព”ដើម្របី
ប្រកតួតតាងំជាមយួនងឹ“គនំតិ
ផ្តួចផ្តើមខ្រស្រក្រវាត់និងផ្លូវ”
របស់ចិន។
ការអភិវឌ្រឍផ្លូវដ្រកល្របឿន

លឿនពីទីក្រុងហ្រសាការតាទៅ
ទីក្រុងបានឌុងរបស់ឥណ្ឌូន្រ-
សុគីឺជាករណីសកិ្រសាល្អមយួអពំី
ការប្រកតួយ៉ាងស្វតិស្វាញរវាង
ចិននិងជប៉ុនក្នុងការដ្រញថ្ល្រ
យកគម្រង។ឥណ្ឌូន្រសុីបាន
ប្តូរត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងរវាង
ចិននិងជប៉ុន មុននឹងសម្រច
ចុងក្រយជ្រើសរីសយកចិន
ក្នងុឆា្នា២ំ០១៦ប៉នុ្ត្រឥណ្ឌនូ្រសុី
បានចរចាយ៉ាងស្វតិស្វាញដើម្របី
ឱ្រយមានការធនាផ្តល់ការងារ
ដល់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូន្រសុីបូករួម
ទាំងកិច្ចសហការរួមគ្នាដើម្របី
ផ្ទ្ររបច្ច្រកវិទ្រយាដល់ប្រទ្រស
មា្ចាស់ផ្ទះ។
ក្នុងបរិបទន្រការប្រកួតប្រ-

ជ្រងភូមិសស្ត្រនយោបាយដ៏
ស្មគុស្មាញបើប្រទ្រសនមីយួៗ 
គ្រប់គ្រងបានល្អពួកគ្រនឹង
ទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើន
ត្របើគ្រប់គ្រងមិនបានល្អអាច
នឹងគ្រះថា្នាក់ឬកា្លាយជាផ្ទាំង-
សុីបន្រការវាយប្រហារនយោ-
បាយឥតឈប់ឈរ។ប៉ុន្ត្រ
សំណួរសួរថាតើនរណដ្រល
ជាអ្នកវិនិច្ឆយ័ខុសឬត្រវូនោះ?
តើប្រទ្រសថ្រខុសទ្រក្នុងការ-
ជ្រើសរសីការសហការជាមយួ
ក្រុមហ៊ុនHuaweiក្នុងការ-
អភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធ5Gរបស់ខ្លួន?
តើប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុីខុសទ្រ
ក្នុងការជ្រើសរីសដ្រគូចិនក្នុង
ការកសងផ្លវូដ្រកល្របឿនលឿន
របស់ខ្លួន?តើប្រទ្រសសិង្ហបុរី
ខុសទ្រក្នងុការជ្រើសរីសក្រុម-
ហុ៊នNokia/Ericssonធ្វើជាអ្នក
ផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធ5Gរបស់ខ្លួន?
បញ្ហានៅទនី្រះមនិម្រនត្រមឹ-

ត្រជាបញ្ហាជម្រើសទីផ្រសារឬ
ជម្រើសការអភិវឌ្រឍនោះទ្រ។
ចំណោទធំជាងន្រះគឺនៅព្រល
ដ្រលជម្រើសស្រដ្ឋកិច្ច និង
ការអភិវឌ្រឍរបស់ប្រទ្រសនី-
មួយៗបានកា្លាយជាការវ្រកញ្រក
រកកហំសុមនោគមនវ៍ិជា្ជាទៅវញិ
នោះទោះបីជាប្រទ្រសនមីួយៗ
ដឹងច្របាស់ថាជម្រើសស្រដ្ឋកចិ្ច
នងិការអភវិឌ្រឍគជឺាការសម្រច
ចិត្តអធិបត្រយ្រយផ្តាច់មុខរបស់
ប្រទ្រសមា្ចាស់ផ្ទះក៏ដោយ។
យើងអាចយល់បានចំពោះការ-
ដាក់កម្រិតមួយចំនួនដើម្របី
ការពារឧស្រសាហកម្មរបស់ប្រ-
ទ្រសមួយបុ៉ន្ត្របើការគំពារនោះ
ឈានដល់កម្រិតសកលនោះ
បានន័យថាប្រព័ន្ធមូលធន-
នយិមនងិស្រដ្ឋកចិ្ចទផី្រសារស្ររី
កំពុងត្រមានបញ្ហាហើយ។
ការកណំត់មនោគមនវ៍ជិា្ជាទៅ

លើការប្រកួតប្រជ្រងទីផ្រសារ
ស្ររីគជឺាអ្វដី្រលយើងត្រវូបារម្ភ
ព្រះវាបានបង្ខំឱ្រយប្រទ្រសនី-
មួយៗជ្រើសរីសមិនម្រនដោយ
យោងលើកតា្តាតម្ល្រ និងគុណ-
ភាពនិងស្ររីភាពទីផ្រសារនោះ
ទ្រ ប៉ុន្ត្រប្ររជាត្រូវខ្វល់ខា្វាយ
ទៅលើមូលដា្ឋាន“កំហុសនិង
ទណ្ឌកម្ម”ដោយផ្អ្រកលើមូល-
ដា្ឋានមនោគមន៍វិជា្ជា និងភូមិ-
សស្ត្រនយោបាយទៅវិញ។
ន្រះហើយគឺជាទិដ្ឋភាពជាក់-

ស្ត្រងដ្រលបងា្ហាញថាការប្រង-
ច្រកពិភពលោកជា២បានបង្ក
ជាឧបសគ្គរំខានដល់ការអភិ-
វឌ្រឍស្រដ្ឋកចិ្ច។នៅក្នងុករណខី្លះ
ប្រទ្រសតូចៗគ្មានជម្រើសអ្វី
ក្រត្រពីបញ្រឈប់គម្រងអភិ-
វឌ្រឍន៍របស់ខ្លួនដោយសរត្រ
ការភយ័ខា្លាចពីការធ្លាក់ចលូក្នងុ

អន្លង់សង្គ្រមប្រងច្រកពិភព-
លោកជា២ន្រះ។
ការរំខាននិងផលប៉ះពាល់គឺ

កាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរជាពិស្រសសម្រប់
ប្រទ្រសដូចជា កម្ពុជាដ្រល
ត្រវូបានគ្រចោទថាជារដ្ឋចំណុះ
របស់ចិន។
ឧទាហរណ៍ប្រសនិបើកពំង-់

ផ្រក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបាន
ជួសជុលក្រលម្អដោយជបុ៉ននោះ
មិនមានការលើកឡើងអ្វីទាំង-
អស់។ប៉ុន្ត្រនៅព្រលកំពង់ផ្រ
និងអាកាសយនដា្ឋានកំពុង
ត្រវូបានសងសង់ដោយចិននៅ
តារាសគរខ្រត្តកោះកុងការ-
រិះគន់គ្រប់ទិសទីបានបំពងសំឡ្រង
ឡើងរាប់តាំងពីបញ្ហាបរិស្ថាន
បញ្ហាពុករលួយនិងរហូតដល់
ការចោទប្រកានថ់ាជាការតាងំ-
ទីន្រអំណចយោធរបស់ចិន
ឬការគ្រប់គ្រងឧត្តមភាពយោ-
ធរបស់ចិនទៅលើតំបន់សមុទ្រ
ចនិខាងត្របងូទោះបជីាកពំង់ផ្រ
ន្រះស្ថតិនៅឯនាយស្រនឆា្ងាយ
ក្នងុឆ្ន្ររសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដ្រល
ស្ថតិក្នុងឈូងសមុទ្រថ្រក៏ដោយ
ហើយនរណក៏ដឹងដ្ររថាថ្រ
ជាប្រទ្រសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អា-
ម្ររកិទៅទៀត។ដូច្ន្រះតើមាន
ហ្រតុផលអ្វដី្រលចិនអាចពង្រងឹ
អំណចយោធនៅកំពង់ផ្រ
ដ្រលស្ថិតនៅលើឆ្ន្ររសមុទ្រ
តូចមួយរបស់កម្ពុជាដោយ
រំលងភ្ន្រករបស់ថ្របាននោះ?
វាពិតជាមិនអាចទៅរួចទ្រហើយ
ថ្រឬអាម្ររិកអាចវាយលកុចនិ
បានយ៉ាងងាយមុនព្រលដ្រល
ចិនអាចបញ្ឆ្រះយន្តហោះរបស់
ខ្លួនហោះទៅសមុទ្រចិនខាង-
ត្របូង។
យើងមនិអាចយលប់ានទ្រថា

តើន្រះគជឺាការគនគ់រូដ៏ត្រមឹត្រវូ
តាមបច្ច្រកទ្រសយោធឬក៏
ការស្រមើស្រម្រដ្រលកើត-
ច្រញពីការភ័យខា្លាចចនិហសួ-
ហ្រតុនោះ។ច្របាស់ហើយថា
កម្ពុជាគ្មានជម្រើសល្អដូច-
ជាថ្រនិងឥណ្ឌូន្រសុីឡើយ
ព្រះថារាល់ការសម្រចចិត្ត
ណមួយដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងចិន
កម្ពុជាប្រកដជានឹងទទួលរង
ការវាយប្រហាររិះគន់ពីប្រព័ន្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយគ្រប់ទិសទី។
បើជ្រើសរីសមិនស្រួលប្រ-

ទ្រសលោកខាងលិចនឹងប្រើ
ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីដ្រល
នៅក្រដ្រនដីក្រដ្រនសមត្ថ-
កិច្ចពីនាយសមុទ្រដើម្របីបងា្ហាញ
សច់ដុំនិងឥទ្ធិពលរបស់ពួក-
គ្រថ្រមទៀត។ការប្រងច្រកពិ-
ភពលោកជា២វាមនិឈប់ត្រមឹ
វិស័យស្រដ្ឋកិច្ចប៉ុណោ្ណោះទ្រត្រ
វាអាចជះ...តទៅទំព័រ ៣
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ឡុងគីមម៉ារីតា

សៀមរាបៈ អាជ្ញាធរជតិអប្ស-
រាបានឱយ្ដងឹថានាចងុរដវូប្ងំ
ឆ្នាំន្ះស្ះស្ង់ដ្លជស្ះ
ដ៏ធំមយួក្នុងតបំន់អង្គរអាចនងឹ
រងីស្ងតួព្ះកន្លងមកមិនបាន
បញ្ចលូទឹកដោយសារទុកលទ្ធ-
ភាពឱ្យអ្នកជំនាញជួសជុលនិង
សង់ប្សាទនៅចំកណ្ដាល
ស្ះឡើងវិញប៉ុន្ត្ការរីងស្ងួត
ន្ះនឹងមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់
គ្ឹះប្សាទដ្លនៅជុំវិញ
ស្ះន្ះទ្។ន្ះបើតាមការអះ-
អាងរបស់អាជ្ញាធរន្ះលើទពំរ័
ហ្វ្សបុ៊កពីថ្ង្ទី២៧ មីនា។
  អាជ្ញាធរជតិអប្សរាបាន
បញ្ជាក់ថា«សា្ថានភាពបច្ចបុប្ន្ន
គិតត្ឹមថ្ង្ទី២៧ខ្មីនាឆ្នាំ
២០២១ន្ះកម្ិតបរិមាណ
ទឹកក្នងុស្ះស្ង់ស្ថិតក្នុងកមិ្ត
ទាបបំផុត ហើយកម្ដៅថ្ង្នឹង
បន្តហួតទឹកដ្លនៅស្ស-
សល់បន្ដចិបន្តចួន្ះយ៉ាងឆប់-
រហ័សបំផុតបើគិតតាមរយៈ
អាកាសធាតុសព្វថ្ង្»។
ស្ះស្ង់គឺជស្ះដ៏ធំមួយ

មានទីតាំងនៅទល់មុខខាង
កើតប្សាទបនា្ទាយក្តីខាងត្បូង
ឆៀងខាងលិចន្បារាយណ៍
ខាងកើតមានបណ្ដាយ៧៨០
ម៉្ត្ និងទទឹង៣៨០ម៉្ត្
ត្វូបានដនូតាខ្មរ្ជកីឡើងនៅ
ចុងសតវត្សរ៍ទី១២និងដើម
សតវត្សរ៍ទី១៣ក្នុងរជ្ជកាល
ព្ះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧។
ស្ះន្ះមានរានហាលដ៏

ស្ស់សា្អាតសាងសង់ឡើងអំពី
ថ្មភក់នងិថ្មបាយក្ៀមដោយ
មានរាងកាកបាទមានបង្កាន់-
ដ្នាគនិងមានតោឈរយម
ផ្លូវផងដ្រ។ស្ះន្ះមានទឹក
ជប់ជនិច្ចនិងមានទ្សភាព
ស្ស់បំព្ងព័ទ្ធជុំវិញត្មិន-
មានប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹកចូលនោះ
ទ្។ស្ះន្ះពឹងទៅលើទឹក-
ភ្លៀងនិងទឹកក្មដីដ្លជ្ប
ចូលពីបារាយណ៍ខាងកើត។
បុ៉ន្ត្កាលពីរដូវបំ្ងឆ្នា២ំ០១៥
ស្ះន្ះក៏ធា្លាប់រីងស្ងតួស្ទើរទំាង-
ស្ុងផងដ្រ។
លោកឡុងកុសលអ្នកនាំ-

ពាកយ្អាជ្ញាធរជតិអបស្រាបាន
ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ពីម្សិលមិញ
ថាការដ្លស្ះន្ះអាចនឹង
មានការរីងស្ងួតជថ្មី ក៏ព្ះ

ត្កាលពីឆ្នាំ២០២០នារដូវ
វស្សាអ្នកជំនាញលើការគ្ប់-
គ្ងទឹកមិនបានបង្ហូរទឹកចូល
បន្ថម្ក្នងុស្ះស្ង់ឱ្យព្ញទ្។
ការមិនបានបញ្ចូលទឹកបន្ថ្ម
ន្ះក៏ព្ះត្ក្ុមអ្នកជួសជុល
ប្សាទប្ញាប់រួសរាន់ក្នុងការ
បង្ើយការងរជួសជុលប្សាទ
ន្ះឱ្យទាន់ព្លវ្លា។
យ៉ាងណលោកបញ្ជាក់ថា

បើទោះជស្ះន្ះ មិនមាន
ទឹកឬអាចរីងស្ងួតអស់ក៏មិន
បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គ្ឹះ-
ប្សាទដ្លនៅជុំវិញនោះ
ដ្រព្ះស្ះន្ះមិនមានមុខ-
ងរក្នុងការទប់លំនឹងប្សាទ
នោះទ្ខណៈស្ះន្ះនឹងមាន
ទកឹតឡ្ប់មកវញិនៅពល្រដវូ
វស្សាចូលមកដល់។

លោកបានបញ្ជាក់៖«ប្-
សាទនៅកណ្ដាលស្ះស្ង់ន្ះ
បានជួសជុលរួចរាល់ហើយបុ៉ន្ត្
ស្ះន្ះនឹងមិនមានទឹកទ្
ព្ះទឹកឆ្នាំមុនមិនបានចូល
ព្ញ។យើងមិនមានលទ្ធភាព
បូមបំព្ញស្ះន្ះទ្ព្ះ
ស្ះន្ះធំណស់ហើយជទូ-
ទៅយើងមិនអាចបូមទឹកយក
មកបំព្ញបានទ្»។
លោកឡុងកុសល រំពឹងថា

ការជូនដំណឹងជមុនពីការរីងស្ងតួ
ន្ស្ះន្ះគឺចង់ឱ្យបងប្អូន
និងភ្ញៀវទស្ចរបានដងឹជមនុ
ពីព័ត៌មានន្ការរីងស្ងួតន្ះ
កុំឱយ្មានការងឿងឆ្ងល់ព្ះអ្វី
ដល្អាជ្ញាធរជតិអបស្រាពយ្ាករ
ស្ះស្ង់អាចនឹងរីងស្ងួតក្នុង
ព្លឆប់ៗ ន្ះ៕
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តពីទំព័រ២...ឥទ្ធិពលដល់វិស័យ-
នយោបាយការទូតនិងវ្ទិកាពហុភាគី
ផងដរ្នៅព្លដ្លវទ្កិាពហុភាគី
គឺជចំណុចមានប្ៀបខា្លាំងរបស់ប្-
ទ្សលោកខាងលិច។
ដោយសារត្ការប្ងច្កពិភព-

លោកជ២ន្ះហើយទើបធ្វើឱ្យប្-
ទ្សដ្លមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ
ជមួយចិនច្ើនត្កា្លាយជផ្ទាំងសុីប
ន្ការវាយប្ហាររិះគន់លើបញ្ហាសិទ្ធ-ិ
មនុស្សនិងលទ្ធប្ិជធិបត្យ្យពីបណ្ដា
ប្ទ្សលោកខាងលិច ប៉ុន្ត្ពួកគ្
គ្មានការខា្មាសអៀនឡើយក្នងុការប្ើ-
ប្ស់ស្តង់ដាទ្វ្ចំពោះប្ទ្សណ
ដ្លមានទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្និង
មានប្យោជន៍ភូមិសាស្ត្នយោបាយ
ជមួយពួកគ្។

ជក់ស្ត្ងកម្ពជុត្ងត្កា្លាយជ
គោលដៅន្ការរិះគន់របស់សហភាព-
អឺរុ៉បស្តពីីសិទ្ធិមនុស្ស និងប្ជធិប-
ត្យ្យ។សហភាពអឺរុ៉បមានសមាជិក
២៧ប្ទ្សដូច្នះ្ពួកគ្ហាក់បីដូច-
ជមានគ្ប់កំាភ្លើង២៧គ្ប់ដើម្បី
បាញ់កម្ពជុត្មា្នាក់ឯងនៅក្នុងកុ្ម-
បឹ្ក្សាសិទ្ធិមនុស្សព្ះពួកគ្អាច
ប្ដរូវ្នគ្នាដើម្បីបរិហាររិះគន់កម្ពជុម្តង
មួយៗនៅព្លណក៏បាន។សម្ប់
ពួកគ្វាងយសួ្លណស់ក្នងុការវាយ
ប្ហារលើកម្ពុជទោះបីជដឹងថាកម្ពជុ
បច្ចប្ុបន្នកំពុងត្រវល់ប្យុទ្ធយ៉ាងស្វតិ-
សា្វាញប្ឆំងនឹងរោគរាតត្បាតកូ-
វីដ១៩ក៏ដោយ។
ក្នងុព្លថ្មីៗ ន្ះប្ទ្សហា្វាំងឡង់

បានរិះគន់យ៉ាងខា្លាំងចំពោះច្បាប់កូវីដ-

១៩របស់កម្ពជុនៅព្លដ្លហា្វាំង-
ឡង់ខ្លនួឯងធា្លាបប់ានបទិបទ្ស្នងិ
ដាក់ប្ទ្សក្នុងសា្ថានភាពអាសន្ន។
ការអនុវត្តស្ដង់ដាទ្វ្ប្បន្ះធ្វើឱ្យប្-
ទ្សកម្ពុជបាត់បង់សិទ្ធិអធិបត្យ្យ
របស់ខ្លនួក្នងុការសម្ចដោយខ្លនួឯង
ថាតើគួរត្ការពារអាយុជីវិតរបស់
ប្ជជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ត្ច?
គតិត្មឹថ្ងទ្២ី៥ខម្នីាឆ្នា២ំ០២១
ហា្វាំងឡង់មានករណីឆ្លងជង៧មឺុននាក់
នងិសា្លាប់ជង៨០០នាក់ខណៈកម្ពុជ
មានករណីសា្លាប់៧នាក់ពីជំងឺកូវីដ-
១៩។ការអតា្ថាធិប្បាយរបស់ហា្វាំងឡង់
គឺមិនបានជួយកម្ពុជទាល់ត្សោះ
ផ្ទយុទៅវញិវាគជឺការរខំានដល្គ្មាន
ការទទួលខុសតូ្វជពិស្សនៅព្ល
ដល្កម្ពុជកពំងុតស៊ូយ៉ាងខា្លាងំដើមប្ី
បង្ក្បនិងលុបបំបាត់ការឆ្លងរាត-
ត្បាតន្“សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
លើកន្ះហា្វាំងឡង់ គឺជអ្នកដើរតួ

ហើយនៅថ្ង្បនា្ទាប់សហភាពអឺរ៉ុប
នឹងអាចមានតួសម្តង្និងអ្នកនយិយ
ថ្មីដើម្បីប្មាថមើលងយកម្ពជុដោយ
ផ្អ្កលើទស្សនៈការប្ងច្កពិភព-
លោកជ២និងការអនុវត្តស្តង់ដាទ្វ្
សម្ប់ការប្ងច្កភូមិសាស្ត្
នយោបាយ។
ប្ទ្សកម្ពុជជផ្ទាំងសុីបដ្ល

ងយសួ្លនិងជគោលដៅដ្លគ្
ចលូចតិ្តវាយបហ្ារពពី្ះជក់ស្តង្
កម្ពជុគ្មានអំណចឬឥទ្ធិពលឬកមា្លាងំ
អ្វីដើម្បីវាយបកទៅគ្វិញទ្។
ការដាក់ទណ្ឌកម្មគជឺអាវធុការទតូ

និងស្ដ្ឋកិច្ចដ្លកំពុងព្ញនិយមនៅ
ក្នុងពិភពលោកដ្លប្ងច្កជ២។
ទាំងន្ះគឺជគ្ះថា្នាក់ជក់ស្ត្ង

ហើយដ្លកំពុងកើតមានរួចទៅហើយ
សម្ប់សណ្ដាប់ធា្នាប់ពិភពលោក
ដ្លប្ងច្កជ២។
ន្ះយើងមិនទាន់និយយដល់គ្ះ-

ថា្នាក់ន្ការកើតឡើងន្សង្គ្មជ
ប្ព្ណីផង។យើងពិតជមិនអាច
មើលរំលងពីលទ្ធភាពន្ការកើតឡើង
ន្សង្គម្ដោយតួអង្គតំណងបានទ្។
នៅក្នុងតំបន់របស់យើងយើងធា្លាប់រង-
ទុក្ខវ្ទនាដោយសារសង្គម្វៀតណម
និងសង្គ្មសុីវិលរបស់កម្ពុជដ្ល
បានអូសបនា្លាយរយៈព្ល៣០ឆ្នាំដ្ល
បានធ្វើឱយ្បាត់បង់ជវីតិបជ្ជនយ៉ាង-
ច្ើនរាប់ពុំអស់។
ដូច្ន្ះប្ទ្សនីមួយៗក្នុងពិភព-

លោកគួរខិតខំពិចារណរិះរកវិធីសាស្ត្
ក្នុងការបង្ការការបង្ចក្ពភិពលោក
ជ២មនិមន្ចលូរមួចាក់សាងំបន្ថ្ម
លើភ្លើងនោះទ្៕
សុឹម វីរៈ ទីប្រឹក្រសាយុទ្ធសាស្ត្រន្រ

វិទ្រយាសា្ថានទស្រសនៈអាសុី(AVI)
(ទសស្នៈដល្បានសម្តង្ខាងលើ

គជឺរបស់បគុ្គលហើយមនិតណំងឱយ្
ទស្សនៈសា្ថាប័ននោះទ្)

គ្រោះថ្នាក់ន្រោការប្រោងច្រោក...

មន្ត្រោ៖ីបើសង្រោស័យសពមានម្រោ- 
រោគកូវីដ គ្រោសួារត្រោវូសហការ 
ជាមួយនឹងមន្ត្រោសុីខាភិបាល
វ៉នដារា៉ា

ភ្នំព្រញៈមន្ត្ីក្សួងយុត្តិ-
ធម៌បានបញ្ជាក់ថាការគ្ប់គង្
និងចាត់ច្ងសាកសពដ្ល
មានផ្ទុកម្រោគកូវីដ១៩ជ
សមត្ថកចិ្ចកស្ងួសខុាភបិាល
ហើយប្សិនបើមានការសង្ស័យ
ថាសពមានផ្ទុកម្រោគកូវីដគឺ
គួ្សារតូ្វសហការជមួយមន្ត្ី
សុខាភិបាលចៀសវាងចាត់ច្ង
ខ្លួនឯងដ្លអាចប្ឈមនឹង
ការពិន័យនិងទោសព្ហ្មទណ្ឌ។
 ដោយបានសរស្រលើហ្វស្-
បុ៊កលោកផ្ទាល់ពីម្សិលមិញរដ្ឋ-
លខ្ាធកិារនងិជអ្នកនាពំាកយ្
ក្សួងយុត្ដិធម៌លោក គឹម
សន្ដភិាពបានលើកឡើងថាក្នងុ
ករណីសង្ស័យថាសពអាចមាន
ផ្ទុកម្រោគកូវីដ១៩គ្ួសារ
សពត្ូវផ្តល់កិច្ចសហការដល់
មន្្តីសុខាភិបាលដើម្បីយក
វត្ថុសំណកពីសពទៅវិភាគ។
លោកថា៖«ក្នងុអំឡុងព្ល

រង់ចំាលទ្ធផលន្ការវិភាគ-
សាកសពត្ូវស្ថិតក្មការ-
គ្ប់គ្ងជបណ្ដាះអាសន្ន
របស់ក្សួងសុខាភិបាលដោយ
សហការជមួយអាជ្ញាធរមាន
សមត្ថកិច្ច»។
លោកគឹមសន្តិភាពបន្តថា

ក្នងុករណីលទ្ធផលន្ការវិភាគ-
វត្ថុសំណកសពបង្ហាញថាគ្មាន
ផ្ទកុម្រោគកូវីដ១៩នោះក្សួង
សុខាភិបាលត្ូវប្គល់សព
ឱ្យគ្ួសារសពដើម្បីគ្ប់គ្ង

និងចាត់ច្ងបន្ត។
តាមអនុក្តឹយ្ស្ដពីីវធិានការ-

សុខាភិបាលដើម្បីទប់សា្កាត់ការ-
ឆ្លងរាលដាលន្ជំងឺកូវីដ១៩
និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និង
ប្កបដោយគ្ះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ
ផ្ស្ងទៀតត្ង់មាត្១៥និង
មាត្២៥បញ្ជាកថ់ាការគប្-់
គ្ងនិងចាត់ច្ងសាកសព
ដ្លមានផ្ទុកម្រោគកូវីដ១៩
ជសមត្ថកិច្ចរបស់ក្សួងសុខា-
ភបិាលដោយសហការជមយួ
អាជ្ញាធរថា្នាក់ក្មជតិមាន
សមត្ថកិច្ចដោយមិនអនុញ្ញាត
ឱ្យគួ្សារសពជអ្នកគ្ប់គ្ង
នងិចាត់ចង្ឡើយ។អនកុ្តឹយ្
ន្ះបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដ្លចាត់-
ច្ងសាកសពមានផ្ទុកម្រោគ
កវូដី១៩ល្មើសនងឹបទបប្ញ្ញត្ដិ
ត្ូវផ្ដនា្ទាទោសជពិន័យអន្តរ-
ការណ៍ពី៥លានរៀលទៅ២០
លានរៀលដោយមិនទាន់គិត
ពីទោសព្ហ្មទណ្ឌផ្ស្ងទ្។
កាលពីថ្ង្២៤មីនាលោក

ឃងួសង្អភិបាលរាជធាន-ី
ភ្នំព្ញបានថ្ល្ងថា ក្យ
បានការឯកភាពពីរដ្ឋបាលខត្្ត
កំពង់ស្ពឺក្ុមការងរលោកក៏
រៀបចំសង់ឈាបនដា្ឋានសម្ប់
បូជសពសា្លាប់ដោយកូវីដនៅ
ជើងភ្នំឱរា៉ាល់ចំនួន៤ទីតាំង
លើផ្ទ្ដី១០ហិកតា។
បើតាមក្សួងសុខាភិបាល

គិតតឹ្មពឹ្កម្សិលមិញកម្ពជុ
មានអ្នកសា្លាប់ដោយកូវីដ១៩
ចំនួន១០នាក់ហើយ៕

នៅចុងរដូវប្រោងំន្រោះទឹកនៅស្រោះស្រោង់អាច 
នឹងរីងស្ងតួ ត្រោមិនប៉ះពាល់គ្រោះឹប្រោសាទទ្រោ



គឹម សារុំ 

បាត ់ដបំងៈក្រមុយវុជនទនំើង
៤នាក់ដ្រលប្រើកំាភ្លើងក្រច្ន្រ
ចំនួន៧ដើមត្រវូបានតុលាការ
ខ្រត្តបាត់ដំបងសម្រចឃំុខ្លនួនៅ
ពន្ធនាគារខ្រត្តកាលពីថ្ង្រទី២៧
ខ្រមនីាបនា្ទាបព់ីត្រវូបានសមត្ថ-
កិច្ចចាប់ខ្លនួបាននៅភូមិអូរតាញា
ឃុំតាគ្រមស្រុកបាណន់។
លោក វរស្រនីយ៍ឯកឈឿង

គមឹសងុនាយការិយាល័យនគរ-
បាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រលន្រ
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខ្រត្តបាត់-
ដបំងឱ្រយដងឹពមី្រសិលមញិថាជន-
សង្រស័យដ្រលសុទ្ធត្រភ្រទប្រុស
ទី១-ឈ្មោះ សាន រក្រសាហៅ
ប្រុស អាយុ២៦ឆ្នាំ ទី២-ឡឹង
ល្រងអាយុ៣០ឆ្នាំ,ទី៣-ឈឿង
សុភ័ក្ត្រ អាយុ២៦ឆ្នាំ និង នៅ
ណាហៅជ្រូកអាយុ២៥ឆ្នាំ។
ពកួគ្រមានលនំៅក្នងុភមូិតាង៉្រន
ឃុំតាគ្រមស្រុកបាណន់។
លោកឈឿងគឹមសុងថ្ល្រង

ថា៖«លោកចៅក្រមសុើបសួរគឹម
ហ្រងបានច្រញដកីាឃុំពកួគ្រ។
ក្នុងដីកានោះចោទប្រកាន់់ពីបទ
ដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគា្មោនការ-
អនុញ្ញាតតាមមាត្រ៤៩០ន្រ
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ»។យោងមាត្រ

៤៩០ន្រះប្រសិនបើតុលាការ
រកឃើញថាជនទាំង៤នាក់
ពតិជាបានប្រព្រតឹ្តដចូការចោទ-
ប្រកាន់ម្រននោះនឹងត្រូវផ្ត្តនា្ទា-
ទោសដកព់ន្ធនាគារព៦ីខ្រទៅ
៣ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រក់ពី១លាន
ទៅ៦លានរៀល។
លោកតាន់វ៉ាន់នីអធិការ-

នគរបាលស្រុកបាណន់ថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញតាមសម្តីប្រជាពលរដ្ឋ
ថាក្រមុជនសង្រសយ័ទាងំ៤នាក់
ត្រងត្រកាន់កំាភ្លើងសម្ញ្រងដើរ
ក្នុងភូមិហាក់មិនក្រងញញើត
អ្វឡីើយខណៈអាជា្ញាធរភមូិ-ឃុំ
ត្រងផ្រសព្វផ្រសាយអបរ់ំពលរដ្ឋអពំី
គោលនយោបាយភមូិ-ឃុំមាន
សវុត្ថិភាព។មនិត្រប៉ណុ្ណោះជន
ទាងំ៤នាក់មនិត្រមឹត្របង្កភាព
អនាធិបត្រយ្រយនៅក្នុងភូមិ-ឃុំ
បុ៉ណ្ណោះទ្រត្រថ្រមទំាងនំាគា្នាចូល

បាញ់សត្វនៅក្នងុព្រសហគមន៍
ក្នុងស្រុកបាណន់ដ្រលជាព្រ
ហាមឃាត់ទៀតផង។លោកថា៖
«ពួកគាត់បាញ់សត្វរបៀបជា
ក្រុមអនាធបិត្រយ្រយហើយពកួ-
គាត់បាញ់សត្វនៅព្រសហ-
គមន៍ជាព្រគ្រហាមឃាត់ទៀត។
នៅក្នុងស្រុកបាណន់មាន២
ទៅ៣ព្រសហគមន៍ និងមាន
ឈ្មោះហៅផ្រស្រងៗគា្នា។ ព្រ-
សហគមន៍នោះគឺខាងមន្ទរីបរិ-
សា្ថានគ្រការពារថ្ររក្រសា»។
លោកវ៉ាន់នីបញ្ជាក់ប្រប់តាម

សម្តីពលរដ្ឋថា យុវជនទំនើង
ទំាង៤នាក់ន្រះ សុទ្ធត្រជាក្រុម
បោះបង់ការសកិ្រសាហើយត្រងត្រ
ដើរបង្កចលាចលក្នុងស្រុកក្នុង
ភមូិធ្វើឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋមានការ-
ភយ័ខា្លាច។ចពំោះកាភំ្លើងដ្រល
ពួកគ្រក្រច្ន្រចំនួន៧ដើមប្រើ

គ្រប់កំាកង់(គ្រប់ដ្រកបាដង)
ហើយថ្វីដ្របិតត្រកាំភ្លើងន្រះមិន
បាញ់គ្រប់កាំភ្លើងពិតក្តីត្របើ
បាញ់មនសុ្រសចំកន្ល្រងសខំាន់គឺ
អាចមានគ្រះថា្នាក់ដល់ជីវិតបាន
ព្រះវមានកមា្លាងំខ្រយល់ខា្លាងំ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងក្ម្រងៗប្រើកាំភ្លើង-

ក្រច្ន្រន្រះមិនម្រនមានត្រក្នុង
ស្រកុបាណន់ត្រមយួប៉ណុ្ណោះទ្រ
ត្រក៏មាននៅក្រងុបាត់ដំបងផង-
ដ្ររដ្រលក្ម្រងទនំើងកាន់កាភំ្លើង
ក្រច្ន្រដើរសម្ញ្រងរក្នុងភូមិចំការ-
សំរោង រាល់ថ្ង្រហើយមិនទាន់
មានសមត្ថកិច្ចណាឃាត់ខ្លនួទ្រ។
បើតាមមន្រ្តីនគរបាល១រូប

ដ្រលរស់នៅក្នងុភូមិចំការសំរោង
១ ឃុំចំការសំរោងបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉សុ្តិ៍ពមី្រសលិមញិដោយ
សំុមិនឱ្រយបញ្ច្រញឈ្មោះថាក្រមុ
ក្ម្រងទំនើងកំពុងត្របង្កការ-
ភ័យខា្លាចដល់អ្នកភូមិព្រះត្រ
ពួកគ្រ ប្រើប្រស់កាំភ្លើងក្រច្ន្រ
ន្រះ។មន្រ្តីនគរបាលរូបន្រះថ្ល្រង
ថា៖«ពួកក្ម្រងប្រើកាំភ្លើងក្រច្ន្រ
ន្រះខ្ញុបំានរាយការណ៍ទៅប៉សុ្តិ៍
ឃុំចំការសំរោងដ្ររត្រមិនទាន់
ឃើញកមា្លាំងចុះមក។ក្រុមគ្រ
ដើរកាន់កាំភ្លើងសម្ញ្រងរាល់ថ្ង្រ
ហ្នងឹ។បើឃើញពួកវហើយប្រ-
ជាពលរដ្ឋយើងភ័យដ្ររហ្នងឹ»៕

តពីទំព័រ ១...APLE ប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្ដិ៍កាលពីព្រលថ្មីៗន្រះថាសា្ថានភាព
បច្ចុប្របន្នការកើនឡើងនូវការប្រើប្រស់
អុីនធឺណិតរបស់កុមារនិងយុវវ័យមាន
ចំនួនច្រើន។ជាពិស្រសការភា្ជាប់ប្រព័ន្ធ-
អុនីធណឺតិតាមទរូសព័្ទដ្រកពំងុមានកណំើន
ខ្ពស់ដ្ររ។កតា្ដាន្រះជាការព្រយួបារម្ភមយួ
ដោយសារត្រកុមារនិងយុវវ័យ មិនទាន់
មានការយល់ដឹងច្របាស់លាស់ពីសុវត្ថិ-
ភាពន្រការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាដ្រលធ្វើ
ឱ្រយពួកគ្រប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យន្រ
គ្រះថា្នាក់ពីការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«នៅត្រីមាសទី១

ឆ្នាំន្រះ យើងទទួលបានជាង៣០ករណី
ហើយដ្រលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
ច្រកចាយនិងការធ្វើអាជីវកម្មរូបភាព
អាសអាភាសរបស់កមុារតាមប្រពន័្ធអុនី-
ធណឺតិ។ជាពសិ្រសករណីមានក្រមុដ្រល
បង្កើតក្រុមបណា្ដាញត្រឡ្រក្រមដើម្របី
ផ្រសព្វផ្រសាយលក់រូបថតនិងវីដ្រអូអាស-
អាភាសទាំងមនុស្រសធំនិងកុមារ»។
បើតាមលោកសលីាកាលពឆី្នាំ២០២០

អង្គការAPLEបានធ្វើទៅលើ៦៥ករណី
ដ្រលភាគច្រើនជាករណីច្រកចាយរូប-
ភាពអាសអាភាសរបស់កុមារ ឬរូបភាព
អាក្រតរបស់កុមារតាមបណា្ដាញសង្គម-
ហ្វ្រសប៊កុមនិសវូមានច្រតនាធ្វើអាជវីកម្ម
ឬលក់ដូរទ្រ។លោកថ្ល្រងថា៖«ប៉ុន្ដ្រដើម-
ឆ្នាំន្រះ យើងឃើញករណីមានការកើន-

ឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មទៅ
លើរបូភាព។មាននយ័ថាមានបង្កើតក្រមុ
ជាប្រពន័្ធទនំាក់ទនំងតាមបណា្ដាញសង្គម
[ហ្វ្រសប៊ុកត្រឡ្រក្រម]ក្នុងការផ្រសព្វផ្រសាយ
លក់ដូររូបភាពនិងវីដ្រអូអាសអាភាស»។
តាមរយៈការធ្វើការងារកន្លងមកលោក

សីលាឱ្រយដឹងថាករណីកុមារីដ្រលត្រូវ-
បានគ្ររំលោភបំពានផ្លូវភ្រទគឺតាមរយៈ
ការលងួលោមរបស់ជនល្មើស។ជនល្មើស
ប្រើប្រស់ព័ត៌មានមិនពិត និងការក្ល្រង
អត្តសញ្ញាណ(FakeProfile) ដើម្របី
បោកបញ្ឆោតលួងលោមអូសទាញឱ្រយ
កុមារី ឬក្ម្រងស្រីលង់ទៅនឹងទំនាក់ទំនង
នោះរហូតឈានដល់មានការដោះដូរជា
រូបថតអាក្រតនិងច្រញទៅរួមភ្រទនៅ
ក្រប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«រូបថតអាក្រត

ទាងំនោះត្រវូបានជនល្មើសយកទៅប្រើ-
ប្រស់ជាវត្ថុគំរាមកំហ្រង ដើម្របីបង្កើតនូវ
ទនំាក់ទនំងផ្លវូភ្រទធ្វើការរមួភ្រទនៅខាង
ក្រប្រពន័្ធអុនីធណឺតិនងិគរំាមទារប្រក់
ពីកុមារីឬក្ម្រងស្រី»។
លោកឱ្រយដងឹថាក្នងុព្រលថ្មីៗ សមត្ថកចិ្ច

បានផ្ដនា្ទាទោសជនជាតិខ្ម្ររមា្នាក់ជាគ្រូ-
បង្រៀនក្នុងសាលារៀន១ដ្រលបានប្រ-
ព្រតឹ្ដនវូការគរំាមកហំ្រងផ្លវូភ្រទតាមប្រពន័្ធ
អុីនធឺណិតទៅលើសិស្រសរបស់ខ្លួនដោយ
បានគំរាមថានឹងបង្ហោះរូបភាពទាំងអស់
នោះបើសិនជាជនរងគ្រះមនិផ្ដល់ប្រក់

ឱ្រយ។ករណីន្រះជនរងគ្រះក៏បានផ្ដល់
ប្រក់មួយចំនួនធំទៅឱ្រយជនល្មើស។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងឃើញថា

ករណីន្រះមានការព្រយួបារម្ភខា្លាងំណាស់
ចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់កុមារដ្រលកំពុង
ប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមឬក៏
ប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតន្រះឯងជាពិស្រសគឺ
កុមារីឬក្ម្រងស្រី»។
បើតាមលោក សីលា អង្គការAPLE

ត្រងត្រធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជនូករណីដ្រល
ទទលួបានទៅសមត្ថកចិ្ចដើម្របីសុើបអង្ក្រត
ប៉នុ្ដ្រចនំនួន្រការសុើបអង្ក្រតនងិការឆ្លើយ-
តបរបស់នគរបាល គឺមិនទាន់បានគ្រប់
ករណីទ្រ។ ករណីដ្រលកើតឡើងតាម-
ប្រពន័្ធអុនីធណឺតិន្រះជាករណីស្មគុសា្មោញ
លំបាកច្រើនលើការស្វ្រងរកភ័ស្តុតាង។

ដូច្ន្រះទាក់ទងនឹងលទ្ធផលន្រការសុើប-
អង្ក្រតនិងផ្ដនា្ទាទោសឃើញថាមិនទាន់
ទទួលបានជោគជ័យច្រើននៅឡើយទ្រ។
លោកឆយគឹមខឿន អ្នកនាំពាក្រយ

អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថាលោកមិនទាន់អាចបងា្ហោញ
របាយការណ៍បកូសរបុន្រការបង្ក្របជន-
ល្មើសអំពីការជួញដូរ និងការក្រងប្រវ័ញ្ច
ផ្លូវភ្រទតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតន្រះបានទ្រ
ព្រះត្រវូការព្រលបកូសរបុរបាយការណ។៍
ប៉ុន្ដ្រលោកអះអាងថា ក្រសួងមហាផ្ទ្រ
មាននាយកដ្ឋានជនំាញចនំនួ២គឺនាយក-
ដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆំងបទល្មើសបច្ច្រកវិទ្រយា
នងិនាយកដ្ឋានប្រឆំងការជញួដរូមនសុ្រស
និងការពារអនីតិជន។
លោកថ្ល្រងថា៖«នាយកដ្ឋានជំនាញ

ទាំង២ន្រះ គឺមានភារកិច្ចសំខាន់ទៅលើ
ការប្រយទុ្ធប្រឆងំការជញួដរូមនសុ្រសទាងំ
សកម្មភាពជួញដូរជាក់ស្ដ្រង និងការ-
ជួញដូរតាមប្រព័ន្ធអីុនធឺណិត»។
លោកស្រីញ្របសភុាពអគ្គល្រខាធកិារ

ន្រអគ្គល្រខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិ-
កម្ពុជាដើម្របីកុមារ(ក.ជ.ក.)ពីម្រសិលមិញ
ទូរស័ព្ទគា្មោនអ្នកទទួល។
ក្នងុព្រលថ្មៗី អង្គការApleបានផលតិ

វីដ្រអូ១បងា្ហោញពីបទពិសោធរបស់យុវតី
ដ្រលរងការចាញ់បោក និងរងការក្រង-
ប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទតាមបណា្ដាញអុីនធឺណិត។
ក្នុងវីដ្រអូន្រះបានលើកបងា្ហោញពីជីវិត
យុវតី១រូបដ្រលបានសា្គាល់បុរសមា្នាក់
តាមបណា្ដាញសង្គមហ្វ្រសប៊ុកហើយរូប-
នាងត្រូវបានបុរសនោះលួងលោមឱ្រយថត
ទីអាថ៌កំបាំងន្ររូបរាងកាយនាង។
ដោយសារការទុកចិត្ត នាងក៏ថត និង

ផ្ញើជនូបនា្ទាប់មករបូថតទាងំន្រះត្រវូបាន-
បុរសរូបនោះយកទៅគំរាមកំហ្រងយក
ប្រក់ពនីាងទៅវញិ។អពំើឆបោកន្រះបាន-
ធ្វើឱ្រយយុវតីរូបន្រះរងគ្រះកើតវិប្របដិសារី
រងការស្តីបនោ្ទាសពីគ្រួសារជាដើម។ទង្វើ
ន្រះជាទង្វើផ្ទយុនងឹច្របាប់ដ្រលអាណាព្រយា-
បាលឬពលរដ្ឋដឹងរឿងអាចរាយការណ៍
ដើម្របីជយួរកយតុ្តិធម៌ជនូជនរងគ្រះនងិ
ចាប់ជនល្មើសមកទទលួទោស។អាណា-
ព្រយាបាលឬពលរដ្ឋដ្រលបានដងឹពត័៌មាន
ពីការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទត្រូវទំនាក់ទំនង
ទៅអង្គការApleតាមទរូស័ព្ទល្រខ០៩២
៣១១៥១១ឬចូលទៅកាន់គ្រហទំព័រ
internethotlinecambodia.org៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រចន្ទទី២៩ែខមីនាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

អង្គការ១រកឃើញរូបភាព...

បុរសម្នាក់មើលរូបភាពស្ត្របីញ្ច្រញសាច់ក្នងុអនឡាញនៅភ្នពំ្រញ ពីចុងឆ្នាមុំន។រូបនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្រយា

យុវជនទំនើង៤នាក់ដែលបែើកំាភ្លើងកែច្នែតែវូតុលាការសមែចឃំុខ្លនួ

យុវជន ទំនើង ៤ នាក់ ដ្រល ត្រវូ ឃាត់ ខ្លនួ  និង អាវុធក្រច្ន្រ   ។ រូបថតនគរបាល



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

កម្ពជុាត្រវូដាក់បញ្ចលូជាប្រទ្រសជយលាភីស្តពីីទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ដោយសុវត្ថភិាព
នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុាតៃវូ បាន  ដាក ់បញ្ចលូ 
ក្នងុ បញ្ជ ីនៃ បៃទៃ ស ជយលាភ ីក្នងុការ 
អនុវត្ត កតិកា សញ្ញា ពិភព លោក ស្តីពី 
ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ ដោយ សុវត្ថិ  ភាព 
រៀប រ យ នងិ សៃប ចៃបាប ់ដោយ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ  ស្តពីី ទៃសន្តរ បៃវៃ  សន៍ 
ក្នងុ ចំណោម  បៃទៃស  សរុប ចំនួន១៨ 
លើ សកល លោ ក  បនា្ទាបព់ ីកម្ពជុា បាន 
ប្តៃជា្ញាចិត្ត និង បង្ហាញ ឆន្ទៈ ខ្ពស់ ចំពោះ 
ការ អនុវត្ត បាន យ៉ាង ខ្ជាប់ ខ្ជួន។

លោក សៃជី ូប៊នុ អៃង រដ្ឋលៃ  ខធកិារ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ និង ជា អនុ បៃធាន 
អចិនៃ្តយ៍នៃ គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង អំពើ ជួញ ដូរ មនុសៃស  
គ.ជ.ប.ជ បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ពី មៃសិលមិញ 
ថា ការសមៃច នៃះ  ជា កិត្តិយស និង  
ជា មោទនភាព របស់ កម្ពជុា កៃម ការ - 
ដឹកនាំ របស់ លោកហុ៊ន សៃន ដៃល 
បាន ពុះពារ គៃប់បៃប  យ៉ាង  ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា បៃឈម  នៃ ការ ធ្វើ ចំណា ក  - 
សៃកុឬ ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍រ បស់  ពល រដ្ឋ។

លោកសៃថី្លៃង ថា បញ្ហា ចំណា ក សៃកុ 
ឬ ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ រ បស់  ពលរដ្ឋ នា ពៃ ល 
បច្ចុបៃបន្ន នៃះបាន កា្លាយ ជាបៃធានបទ 
ដ៏ ក្តៅគគុក មួយ សមៃ ប់ ពិភពលោក 
ដៃល តៃូវ បៃឈម ដោះសៃយដោយ - 
សារតៃ ការ កើនឡើង នូវ បរិ មណនៃ 

ជន ធ្វើ ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ ទំាង សៃប ចៃបា ប់ 
នងិ មនិ សៃបចៃបាប់ ដៃល បាន បៃឈម 
នឹង ភាព រងគៃះកាន់ តៃ  ចៃើនឡើងនិ ង  
តៃូវ កា្លាយជា បន្ទុក បៃទៃស បៃភព និង 
បៃទៃស គោ ល ដៅ លើ ការងរ គៃបគ់ៃង 
ការ រ៉ាប់ រង នូវ សៃវា សន្តសុិខ សង្គមការ - 
ដោះសៃយ វិបត្តិ សៃដ្ឋកិច្ច ការ ដោះ- 
សៃ យ វិបត្តិ នៃ ការ រំលោភ បំពាន អំពើ 
ជញួដរូ មនសុៃស នងិ ការ  កៃងបៃវ័ញ្ច លើ 
មនុសៃស រហូត កា្លាយជា ទាសភាព ការ-
កើ ន ឡើង នូវ ឧកៃិដ្ឋកម្ម ឆ្លងដៃន គៃប់ - 
រូបភា ព។

លោកសៃី  បញ្ជាក់ ថា៖« ការប្តៃ ជា្ញា - 
ចិត្ត របស់ ពៃះរ ជាណា ចកៃ កម្ពុ ជា  
ក្នងុការ អនុវត្ត កតិកាសញ្ញា ពិភព លោក 
នៃះ មន សារៈ សំខន់  ក្នុង ការ ដោះ-

សៃយ បញ្ហា នានាឆ្លើ យ តប ទៅនឹង 
បញ្ហា បៃឈម របស់  ខ្លួន តាមរយៈ កិច្ច- 
ស ហបៃតិ បត្ត ិការ អន្តរជាតិ ដើមៃបី ទាញ- 
យក ឱកាស ព ីការធ្វើ ចណំាកសៃកុ  ឱៃយ 
កា្លាយជា កាលានុវត្តភាព សមៃ ប់ 
បៃជាជន និង បៃទៃស ជាតិ»។

បើ តាម លោកសៃី ជូ ប៊ុន អៃង  
ដោយ មន ការ  លើកទឹកចិត្តពី អង្គ  ការ 
ទៃសន្ត  របៃវៃសន៍ អន្តរជាតិ (IOM) 
ថា  បៃទៃស កម្ពុជា  គួរតៃ តៃូវបាន- 
ស្នើសុំ  ដាក់ បញ្ចូល  ជា បៃទៃស ជយ- 
លាភី ស្តីពី ទៃស ន្តរ បៃវៃសន៍ ដោយ 
សារ តៃ  កម្ពជុា បានធ្វើ កចិ្ចការងរ ចៃើន 
និង បា ន ខិតខំ បៃឹងបៃង ធ្វើ និង ដោះ- 
សៃ យ  បញ្ហា ទៃសន្តរបៃវៃសន ៍បានល្អ 
បៃសើរ។ ដូច្នៃះ បាន ជា លោក  ហ៊ុន 

សៃន បាន ធ្វើ   លខិតិស្នើ  សុ ំទៅ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ បង្ហាញ ពី ឆន្ទៈ ក៏ ដូច  
ជា ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ ខ្លួន ថា កម្ពុជា 
ពិតជា អាចធ្វើ បា ន លើ បញ្ហា ទៃសន្តរ- 
បៃវៃសន៍ ដោ យ   សុវត្ថិ ភាព រៀបរយ 
និង សៃប ចៃបា ប់។

 អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ បាន ផ្ញើ 
លខិតិ    ឆ្លើយតប មក កម្ពជុា កាលព ីខៃ 
កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១  ដោ យ  បាន សម្តៃង 
ការ អបអរសាទរ  ចំពោះ   កម្ពុជាដៃល 
បានបង្ហាញ នូវ សមិ ទ្ធ  ផល ជាចៃើន និង 
ឆ ន្ទៈនៅក្នងុ កា រ ធ្វើឱៃយ បញ្ហា ទៃស ន្ត បៃ-
វៃសន៍ តៃូវ បាន ដោះសៃយ បណ្តើរៗ 
បើ   ទោះ  បី កម្ពុជា ជួប បញ្ហា បៃឈម 
ទៅនងឹ ជងំ ឺក ូវដី១៩ កដ៏ោយ  ទើប គៃ 
ដាក់ ឱៃយ កម្ពុជា ជា បៃទៃស ជយលាភី 
ក្នងុ ចណំោម បៃទៃស ទាងំ ១៨ នៅ លើ 
ពិភព លោក ។ 

យ៉ាង ណា ក៏ដោយ លោក សៃី ប៊ុន- 
អៃង ពនៃយល់ថា បៃទៃស ជា ជយលាភី 
ដៃល ទទួលបាន នៃះ   មិនមៃន គៃ បៃគល់  
ពានរង្វាន់ ឬ ប ណ្ណសរ សើរ ទៃ។ ប៉ុន្តៃ 
គៃ គៃន ់តៃ ចង ់ឃើញ បៃទៃស នមីយួៗ 
បង្ហា ញ ពី ឆន្ទៈនិង ការប្តៃជា្ញា ចិត្ត របស់   
ខ្លួ ន ទៅតាម គោលដៅ ដៃល ខ្លួន បាន 
ជៃើ ស រីសហើយ កម្ពុជានឹង កា្លា យជា 
បៃទៃស គំរូ ដល់ បណា្តា បៃទៃ ស  ដទៃទៀត 
ក្នងុការ អនវុត្ត នងិ ការ ប្តៃជា្ញា ចតិ្ត ចពំោះ 
ការអនុវត្ត  បញ្ហា ទៃស ន្ត របៃវៃសន៍ នៃះ 

បាន យ៉ាង ល្អ។ 
លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃី កាលពី ខៃ 

មករ ដើមឆ្នាំ នៃះ បាន សរសៃរ លិខិត 
១ចៃបាបជ់នូ លោកAnto nio Vitorin o 
អគ្គលៃខ ធិការ អង្គការ អន្តរជាតិ 
សមៃប់ ទៃស ន្តរ  បៃវៃសន៍ បៃចាំ នៅ 
ទីកៃងុ ហៃសឺុណៃវ  ថា រជ ដា្ឋា ភិ បាល កម្ពជុា 
បាន ចា បអ់ារម្មណ ៍ក្នងុ ការដាក ់បញ្ច ូល  
បៃទៃ ស ជា ជយ លា ភី ដៃល ជាការ ឆ្លើយ- 
តប ទៅនងឹការរកី ចមៃើន ការប្តៃជា្ញាចតិ្ត 
របស់ ខ្លនួ ចំពោះ ការអនុវត្ត កតិកាសញ្ញា 
ពិភព លោក ស្តីពី ទៃសន្តរ បៃវៃសន៍ 
ដោយ  សុវត្ថិ ភាព រៀបរយ និង សៃប- 
ចៃបា ប់។ លិខិត របស់ លោក នាយ ក- 
រដ្ឋម ន្តៃ ីបាន សរសៃរ ថា រជរដា្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា  សា្វាគមន៍ ពោះ គំនិត ផ្តួច ផ្តើម 
ដាក់ឱៃយ ដំណើ រ  ការ បណា្តាញ អង្គការ 
សហ បៃជា  ជាតិ ស្តអំីពី ទៃ សន្តរ បៃវៃ សន៍ 
(UN NM)ដើមៃបី គាំទៃ ជា អាទិ ភា  ព   
ទៃ សន្តរ បៃវៃ ស ន៍ ជាតិ ចំពោះកិច្ច បៃជុំ 
អនុវត្ត កតិកា សញ្ញា ពិភព លោកស្តីពី 
ទៃសន្តរ បៃវៃស ន៍  ដោយ សុវត្ថិ ភាព 
រៀប រយនិង សៃប ចៃបាប់ (GCM) តាម- 
រយៈ ការអនុវត្ត យ៉ាងសកម្ម របស់ ខ្លួន  
នៃ ការចូល រួម សា្ថាបនា និង ផ្តល់ ជា អាទិ - 
ភាព ជាតិ អនុសញ្ញា Colom bo Proc ess 
ជាមួយ នឹង  ការ ផ្តៅ ត សំខ ន់  លើទៃ សន្តរ   - 
បៃវៃ សន៍ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌកិច្ច សហ  ការ  
ពហុភា គី និង តំបន់៕  

ឃុ ត សុភ ចរិយា

កណ្តាល ៈ កៃុមមន្តៃី ជំនាញ 
នៃ មជៃឈមណ្ឌល កំចាត់ មីន ក ម្ព ុជា 
ហៅ កាត់ ថា  សីុម៉ាក់ បាន  ទៅ 
បៃមូ ល  យក គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន - 
ទាន់ ផ្ទះុ ចំនួន ៤៣ គៃប់ ពី ទីតំា ង  
ការដា្ឋាន ជីក អាចម៍ដី  ១ កន្លៃ ង 
ស្ថតិនៅ កៃបៃរ វត្ត សា្អាង ភ្ន ំក្នងុភមូ ិ
ពាម សាលា ឃុំ សា្អាង ភ្នំ សៃុក 
សា្អាង  ទៅ រកៃសា ទកុ បនា្ទាបព់ ីកៃមុ 
អ្នកធ្វើ អាជីវកម្ម ជីក អាចម៍  ដី 
បាន បៃទះឃើញ និង រយការ ណ៍ 
ដល់ មន្តៃី ជំនាញ កាលពី ពៃឹក 

ថ្ងៃទី២៧ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២១ ។
លោក អូ៊ច អូន បៃធាន កៃមុ - 

ការងរ បោសសម្អាត មនី ចលត័ 
នៃ សុីម៉ាក់  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ-   
ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃអាទតិៃយ  មៃសលិ មញិ ថា  
គៃប ់ដៃល កៃមុ អ្នកធ្វើអាជវីកម្ម 
ជីក អាចម៍  ដី លក់ បៃទះឃើញ 
នោះ មន ចនំនួ សរបុ៤៣គៃប ់
ក្នុងនោះ បៃភៃទ គៃប់ ផ្លាង 
១០ ៥ មិល្ល ីម៉ៃតៃ ចំនួន ១៤ គៃប់ 
បៃភៃទ គៃប់ កំាភ្លើង មិន ធាក់ ថ យ  
១០៦មិល្លីម៉ៃតៃ ចំនួន ៨គៃប់ 
បៃភៃទ គៃប ់ កាភំ្លើង តៃបាល ់៨១ 
មលិ្ល ីម៉ៃតៃ ចនំនួ១៣ គៃប ់នងិ 

គៃប់  AN-M41 (បៃភៃទ 
គៃបប់ៃក ខ្នាតតចូ ទម្លាក ់ពលីើ 
យន្តហោះ ដៃលមន ទម្ងន ់២០ 
ផន ក្នងុ ១ គៃប់)ចំនួន ៨ គៃប់   ។

លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា៖« គៃ ប់ 
ទាងំនោះ ងយ នងឹ ផ្ទុះ នៅពៃល 
មនការ ប៉ះទង្គចិ ខ្លាងំ ជាមួយនឹង  
វត្ថុ រឹង»។ 

លោក បន្ថៃម ថា៖ « ពួកគៃ 
[កៃមុ ធ្វើ អា ជ ីកម្ម កាយ អាចម ៍ដ ី
លក់]ពិត ជា សំណាង ណាស់ 
ដៃល គៃប ់នោះ មនិ ផ្ទុះនៅ ពៃ ល 
ដៃល ពួកគៃ បៃើ គៃឿង ចកៃ កាយ 
ដី ប៉ះចំ លើ គៃប់ ទំាងនោះ»។

បើតាម លោក អូន គៃប់ យុទ្ធ - 
ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទះុ ទំាងនោះទំន ង  - 
ជា តៃូវបាន គៃ លាក់ទុក  តាំងពី 
សម័យ សង្គៃម រវាង កងទ័ព 
ពៃ ខ្មៃរ កៃហមនងិ កងទព័ រប ស ់
លោក សៃនា បៃមុខ លន់ ណុល ។  
ទោះ យ៉ាងណា នៅពៃល  នៃះ 
គៃប់ ទាំង នោះ តៃូវបាន កៃុម- 
ការងរ របស ់លោក នាយំក ទៅ 
រកៃសាទកុ នៅក្នងុ ឃ្លាងំ សវុត្ថ ិភាព 
ហើយ ដើមៃបី រង់ចាំ ដុត កម្ទៃច - 
ចោល នៅពៃល កៃយ៕

មន្ត្រីសីុម៉ាក់ទៅប្រមូលយកយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទះុ
៤៣គ្រប់ពីទីតំាងជីកអាចម៍ដីនៅក្រប្ររវត្តស្អាងភ្នំ

លោក សេ ីជូ បុ៊ន អេង (កណ្តាល)អនុបេធាន អចិនេ្តយ៍  គជបជ។ រូបថត NCCT

មន្តេពិីនិតេយ គេប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទះុ ដេល កាយ ពី   រណ្តា ដី ។ រូប នគរបាល 



តពីទំព័រ១...វិស័យឯកជនមួយ
ចំនួនបានប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់
ខ្លួនដើម្របីចូលរួមក្នុងការទិញមន្ទីរព្រទ្រយ
ដ្រលមានឈ្មោះស្ត្រីនគរទ្រពដ្រលរាជ-
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រចប្ដរូឈ្មោះមកជា
«មន្ទីរព្រទ្រយហ្លួងម៉្រ»។
លោកហ៊ុនស្រននាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្ល្រងទៅ
កាន់សារព័ត៌មានFNកាលពីថ្ង្រទី២៧
ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១ បានឲ្រយដឹងថា៖
«រាជរដ្ឋាភិបាលនងឹចរចទញិយកមន្ទរី-
ព្រទ្រយស្ត្រីនគរទ្រពហើយប្តូរឈ្មោះទៅ
ជាមន្ទីរព្រទ្រយហ្លួងម៉្របនា្ទាប់ពីទិញរួច-
រាល់។មា្ចាស់មន្ទរីព្រទ្រយស្ត្រីនគរទ្រពនងឹ
យកថវិកាពីការលក់ន្រះទៅសាងសង់
មន្ទីរព្រទ្រយស្ត្រីនគរទ្រពថ្មីមួយទៀត»។
លោកថាមន្ទរីព្រទ្រយស្ត្រីនគរទ្រពបាន

ចប់ផ្តើមទទលួព្រយាបាលអ្នកជងំឺកូវដី១៩
ហើយចប់ពីថ្ង្រទី២៧ខ្រមីនាតទៅ។
មន្ទីរព្រទ្រយស្ត្រីនគរទ្រពមានទីតាំង

ស្ថតិក្នងុសង្កាត់ព្រសខណ្ឌដង្ការាជ-
ធានីភ្នំព្រញត្រូវបានរៀបចំឱ្រយកា្លាយជា
មន្ទីរព្រទ្រយសម្រប់ព្រយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-
១៩។វាក៏ជាមន្ទីរព្រទ្រយធំទី២បនា្ទាប់ពី

នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយកអតីតសណា្ឋា-
គារអំាងទ្ររកង់ទីណង់តាល់ធ្វើជា
មន្ទីរព្រទ្រយព្រយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩
បនា្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនូវការឆ្លង
រាលដលជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
បនា្ទាប់ពីលោកហ៊ុន ស្រន បាន

ប្រកាសថានឹងប្រើប្រស់ថវិការដ្ឋដើម្របី
ទិញយកមន្ទីរព្រទ្រយស្ត្រីនគរទ្រពន្រះ
ឧកញ៉ាមួយចំនួនក៏បានចប់ផ្តើម
ប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជូន
លោកហ៊ុន ស្រនសម្រប់ទិញមន្ទីរ-
ព្រទ្រយន្រះផងដ្ររ។
ក្នុងនោះមានលោកឡ្រងណាវា៉ាត្រ

បានប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាចំនួន៣,៥
លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក។
លោកលីយុ៉ងផត់លោកពុងឃាវស្រ

និងក្រុមហ៊ុនជីពម៉ុងបរិច្ចាគចំនួន២
លានដុលា្លារសហរដ្ឋម្ររិកក្នុងមា្នាក់ៗ
និងលោកថោង សារា៉ាត់ចំនួន៥មុឺន
ដុលា្លារផងដ្ររ។
លោកឡ្រង ណាវា៉ាត្រ អគ្គនាយក

ក្រុមហ៊ុនបុរី ឡ្រងណាវា៉ាត្រ បាន
សរស្ររលើបណា្តាញសង្គមរបស់លោក

ថា៖«ខ្ញុំបាទនិងក្រុមគ្រួសារសូមជួយ
តាមរយ:សម្ដ្រចត្រជោដើម្របីទិញមន្ទីរ-
ព្រទ្រយស្ត្រីនគរទ្រពមកព្រយាបាលបងប្អនូ
កើតជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៣,៥លាន
ដុលា្លារ។ ខ្ញុំមិនអាចរស់នៅត្រឯងខ្ញុំ
កើតនៅកម្ពុជាសា្លាប់នៅកម្ពុជាជួយ
ប្រជាជនកម្ពុជាជាតួនាទីរបស់យើង
ទាងំអស់គា្នាសាមគ្គីភាពទើបមានភាព
រឹងមំាន្រះជាព្រលយើងត្រវូសាមគ្គីគា្នា»។
លោកហ៊ុនមា៉ាណ្រតអគ្គម្របញ្ជា-

ការរងកងយោធពលខ្រមរភមូនិ្ទនងិជា
ម្របញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបាន
ដឹកនាំកមា្លាំងពាក់ព័ន្ធ រៀបចំមន្ទីរព្រទ្រយ
ស្ត្រីនគរទ្រពមកជាកន្ល្រងសម្រប់
ព្រយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបានសរស្ររលើបណា្តាញ

សង្គមហ្វ្រសប៊ុករបស់លោកកាលពី
ថ្ង្រទី២៧ខ្រមនីាថា៖«១៧ថ្ង្រក្រយ
ពីបានទទួលបញ្ជារបស់សម្ដ្រចត្រជោ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឱ្រយរៀបចំមន្ទរីព្រទ្រយខ្នាត
ធំថ្មីមួយកន្ល្រងទៀតដើម្របីត្រៀមទទួល
ព្រយាបាលបងប្អនូអ្នកជងំឺកូវដី១៩។នៅ
ថ្ង្រ២៧ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១ន្រះអតីត
មន្ទីរព្រទ្រយស្ត្រីនគរទ្រព ត្រូវបានរៀបចំ
ប្រកា្លាយជាមន្ទរីព្រទ្រយព្រយាបាលជងំកឺវូដី-
១៩ រួចរាល់និងបានចប់ផ្ដើមទទួល
ព្រយាបាលអ្នកជំងឺ ដ្រលមន្ទីរសុខភិ-

បាលរាជធានីភ្នពំ្រញបានបញ្ជនូមកនា
ព្រឹកន្រះ»។
លោកហ៊ុន មា៉ាណ្រត បានថ្ល្រងថា

ការរៀបចំមន្ទីរព្រទ្រយន្រះមានការចូលរួម
ពីក្រុមការងររៀបចំមន្ទីរព្រទ្រយ និងអ្នក
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដ្រលបានធ្វើការ
ទាងំថ្ង្រទាងំយប់សហការគា្នាល្អក្នងុការ
រៀបចំហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បទដ្ឋាន
ការងរក៏ដចូជាការហ្វកឹហ្វនឺនងិបពំាក់
ដល់ក្រុមគ្រូព្រទ្រយជួរមុខ ស្រវាជួរមុខ
នងិក្រមុការងរតាមបណា្តាផ្ន្រកពាកព់ន័្ធ
ទាំងអស់របស់មន្ទីរព្រទ្រយដើម្របីអាច
ដំណើរការបានក្នុងរយៈព្រលដ៏ខ្លីន្រះ។
ទន្ទមឹនងឹន្រះដ្រររដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួស្រដ្ឋ-

កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនព័ន្ធមុនរ័ត្ន
កាលពីថ្ង្រទី២៤ ខ្រមីនា ឆ្នាំ២០២១
បានសម្រចបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរ
ក្រសួងចំពោះកិច្ចដើម្របីវាយតម្ល្រចរច
និងរៀបចំកិច្ចសន្រយាទិញ-លក់មន្ទីរ-
ព្រទ្រយស្ត្រីនគរទ្រពន្រះ ដោយមាន
សមាសភាពចំនួន១១នាក់ដ្រលមក
ពីក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុក្រសងួ
សុខភិបាល និងសាលារាជធានីភ្នំ-
ព្រញ។ គណៈកម្មការមានភារកិច្ច
ធ្វើការសិក្រសាលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំង
បច្ច្រកទ្រសនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង
កំណត់តម្ល្រដ្រលរដ្ឋត្រូវទិញយកមន្ទីរ-

ព្រទ្រយន្រះដោយគិតបញ្ចូលទាំងតម្ល្រ
អចលនវត្ថុ ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង
ឧបករណ៍សមា្ភារបរកិា្ខារផ្រស្រងៗពីមូលនិធិ
នគរទ្រព ដើម្របីឱ្រយរដ្ឋអាចធ្វើការគ្រប់គ្រង
ចត់ច្រងនិងប្រើប្រស់។
មន្ទីរព្រទ្រយស្ត្រីនគរទ្រពន្រះត្រូវបាន

សាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១១ ក្រម
មូលនិធិនគរទ្រព ដោយក្នុងនោះ
លោកស្រីអឹុងកនា្ថាផវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
កិច្ចការនារី គឺជាសហសា្ថាបនិក១រូប។
មន្ទីរព្រទ្រយន្រះមានផ្ទ្រដីទំហំ១ហិកតា
និង៥០អាដ្រលមានអគារទំហំ ២៥-
០០០ម៉្រត្រការ៉្រ កម្ពស់៥ជាន់ មាន
ប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងល្អដ្រលបំពាក់ដោយ
ប្រពន័្ធសទូ្របា(solar)នងិមានមា៉ាសុនី
ភ្លើងបម្រុងកមា្លាំង៣៥០KWAបំពាក់
ដោយមា៉ាសុីនផ្លាស់ប្ដូរភ្លើងដោយស្វ័យ-
ប្រវត្តិទៀតផង។
មន្ទីរព្រទ្រយន្រះដក់គ្រសម្រប់អ្នក-

ជំងឺបានប្រមាណ៥០០គ្រដ្រលអាច
រៀបចំទៅតាមតម្រូវការន្រផ្ន្រកផ្រស្រងៗ
ដូចជាផ្ន្រកសង្គ្រះបនា្ទាន់បាន៨០គ្រ
និងផ្ន្រកជំងឺធម្មតាបាន៤២០គ្រ។
មន្ទរីព្រទ្រយន្រះក៏មានបំពាក់គ្រឿងឧប-

ករណ៍វ្រជ្ជសាស្ត្រនងិឧបករណ៍ផ្រស្រងៗ
តាមស្តង់ដជាមន្ទីរព្រទ្រយសម្ពពនិង
ព្រយាបាលរោគស្ត្រីផងដ្ររ៕
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WHO ជំរុញ បុគ្គលម្នាក់ៗចូលរួម អនុវត្ត វិធាន រួម គ្នាក្នងុ ស្ថានភាព...

រដ្ឋា ភិបាល ទិញ មន្ទរីពេទេយ...

តពីទំព័រ១...សុវត្ថិភាព។
លទ្ធផលន្រការធ្វើត្រស្ត

អវជិ្ជមានជងំឺកូវដី១៩មនិម្រន
មានន័យថាបញ្រឈប់ការធ្វើចតា្តា-
ឡីស័ក១៤ថ្ង្រនោះទ្រត្រ
[យើង]កំពុងប្រឈមមុខនឹង
បញ្ហាប្រឈមទាងំន្រះក្នងុជវីតិ
ជាមួយគា្នា»។
លោកស្រីបានបន្ថ្រមថា៖

«សូមរក្រសាភាពអសា្ចារ្រយន្រកម្ពុជា
អច្ឆរិយន្រះឱ្រយមានសុវត្ថិភាព!
សូមកោតសរសើរអស់ពីចិត្ត
ចពំោះការប្ត្រជា្ញាចតិ្តនងិភាពជា
អ្នកដឹកនាំកម្រិតខ្ពស់បំផុតរួម
បញ្ចូលមានដូចជា វិធានការ
សុខភាពសាធារណៈ សកម្ម-
ភាពបុគ្គលនិងសាមគ្គីភាព
ដើម្របីការពារការនាំចូលនិង
បញ្រឈប់ការរីករាលដលន្រជំងឺ
វីរុសកូវីដ១៩ឆ្លងចូលសហ-
គមន៍ទៀត»។
ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០

កុម្ភៈ ជាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុង
សហគមន៍លើកទី៣ដ្រលមាន
រយៈព្រលយូរជាងគ្រនិងបាន
បង្កឱ្រយមានអ្នកឆ្លងរហូតដល់
ជាង១៧០០នាក់ក្នុងនោះវា
បានបង្កឱ្រយមានអ្នកសា្លាប់ដោយ-
សារជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជាចំនួន១០នាក់ហើយ
គិតត្រឹមថ្ង្រទី២៧ ខ្រមីនា ឆ្នាំ
២០២១។
ក្រសួងសុខភិបាលនៅថ្ង្រ

ម្រសិលមិញន្រះបានប្រកាសពី

ចនំនួអ្នកឆ្លងវរីសុកូវដី១៩ក្នងុ
ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០
កមុ្ភៈមានចនំួន៨៦នាក់ដ្រល
ធ្វើឱ្រយចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបក្នុង
ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះមានរហូត
ទៅដល់១៧០៨នាក់។
យោងតាមស្រចក្ដីប្រកាស

ព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខភិ-
បាលបានឱ្រយដឹងថា អ្នកដ្រល
ភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្នុង
ខ្រត្តព្រះសីហនុ ចំនួន ៤៣
នាក់រាជធានីភ្នពំ្រញ២៥នាក់
ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ ៣នាក់ខ្រត្ត
សា្វាយរៀង៣នាក់ខ្រត្តក្រច្រះ
៣នាក់ខ្រត្តព្រវ្រង ២ នាក់
ខ្រត្តកំពង់ចម ២ នាក់ខ្រត្ត
កណា្តាល២នាក់ខ្រត្តសៀមរាប
២នាក់ និងខ្រត្តក្របមា្នាក់។
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ង្រទី២៨ ខ្រមីនា
ឆ្នាំ២០២១ន្រះ កម្ពុជាមាន
អ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដសរុប ចំនួន
២២៣៣នាក់ ក្នុងនោះអ្នក-
ដ្រលបានព្រយាបាលជាសះ-
ស្របើយចំនួន ១១៦៦ នាក់
អ្នកកំពុងសម្រកព្រយាបាល
ចំនួន១០៥៤នាក់និងមាន
អ្នកសា្លាប់ចំនួន១០នាក់។
នៅថ្ង្រម្រសិលមិញន្រះដ្ររ

លោកហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីន្រកម្ពុជា បានផ្តល់ថវិកា
បន្ថ្រមចំនួន១០៧០លាន
រៀលទៅដល់ខ្រត្តចំនួន១៥
នងិផ្តល់នវូសមា្ភារ(ឃីត)មយួ
ចនំនួផងដ្ររទៅដល់ខ្រត្តចនំនួ

១២ទៀត សម្រប់រៀបចំនិង
ជួយឧបត្ថមដល់អ្នកដ្រល
កំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក ចប់ពី
ថ្ង្រទី២៨ខ្រមនីាដល់ថ្ង្រទី០៥
ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០២១។
យោងតាមលិខិតរបស់ក្រសងួ

សុខភិបាលដ្រលបានផ្រសព្វ-
ផ្រសាយឱ្រយដឹងថាលោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីបានផ្តល់ថវិកាសរុបចំនួន
១០៧០លានរៀលសម្រប់
ជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋដ្រលកំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ក្នុងខ្រត្តចំនួន១៥ខ្រត្តដ្រល
មានអ្នកកំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក
សរុបចំនួន១២៨២៣នាក់។
ខ្រត្តទាំងនោះមានខ្រត្តបាត់-

ដបំងបនា្ទាយមានជយ័ប៉្រលនិ
ពោធិ៍សាត់ ព្រះវិហារ ត្របូងឃ្មុំ
ក្រច្រះតាក្រវកពំង់ចមកពំង-់
ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ កំពង់ធំ ស្ទឹង-
ត្រង ព្រះសីហនុ និងខ្រត្ត
សៀមរាប។
ថវិកាដ្រលត្រូវបានផ្តល់

បន្ថ្រមទៅដល់ខ្រត្តទាំងន្រះ
មានចប់ពី១០លានរៀលទៅ
ដល់៣០០លានរៀល។
ជាមួយគា្នាន្រះ លោកហ៊ុន

ស្រនក៏បានផ្តល់នូវសមា្ភារសម្រប់
ប្រើប្រស់មួយចំនួនទៅដល់
ខ្រត្តចំនួន១២ខ្រត្តទៀតក្នុង
នោះមានខ្រត្តបាត់ដំបងបនា្ទាយ-
មានជ័យឧត្តរមានជ័យកោះ-
កុង ពោធិ៍សាត់ ព្រះវិហារ
ព្រវ្រងត្របូងឃ្មុំ កំពង់ឆ្នាំង

កំពង់ស្ពឺ កំពង់ធំ និងខ្រត្ត
សៀមរាបសម្រប់ជយួដល់អ្នក
កពំងុធ្វើចតា្តាឡីសក័សរបុចនំនួ
៩៥៨៦នាក់ដ្រលសមា្ភារទាងំ-
នោះមានកន្ទ្រលជ័រមុងភួយ
ខ្នើយស្រមខ្នើយសារុងនិង
ក្រមា។
ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសងួមហាផ្ទ្រលោកសខ្រង
បានច្រញស្រចក្តីណ្រនំាទៅដល់
គ្រប់អភិបាលរាជធានី-ខ្រត្ត
ទាំងអស់ត្រូវចូលរួមសហការ
ឲ្រយបានជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រី
សុខភិបាលក្នុងការអនុវត្ត
ការផកពិន័យអន្តរការណ៍

លើបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដ្រល
មិនអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចពាក់
មា៉ាស់និងកាតព្វកិច្ចរក្រសាគមា្លាត
សុវត្ថិភាពបុគ្គលស្របតាម
ច្របាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិ-
យុត្តជាធរមាន។
លោកស ខ្រង បានបញ្ជាក់

ថា៖ «នៅក្នុងការចត់ច្រង
អនុវត្តការងរជាក់ស្ត្រង
ប្រសនិបើមានជបួការលបំាកឬ
បញ្ហាប្រឈមណាមួយ គណៈ
បញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជ
ធានី-ខ្រត្តត្រូវរាយការណ៍ជូន
ក្រសួងសុខភិបាលនិងចម្លង
ជនូក្រសងួមហាផ្ទ្រជាបនា្ទាន់»។

អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងយុត្តិធម៌
លោកគឹម សន្តិភាព បានឱ្រយ
ដឹងនៅថ្ង្រម្រសិលមិញផងដ្ររថា
បុគ្គលដ្រលកំពុងស្ថិតនៅតាម
ទីសាធារណៈដ្រលមានមនសុ្រស
ច្រើនឬទីកន្ល្រងដ្រលមានការ-
ជួបជុំមនុស្រសចប់ពី២នាក់
ឡើងទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ច
ពាក់មា៉ាស់។លោកបានបញ្ជាក់
ថា កាតព្វកិច្ចពាក់មា៉ាស់ត្រូវ
បានលើកល្រងសម្រប់បុគ្គល
ដ្រលរស់នៅក្នុងលំនៅឋានឯក-
ជនជាមួយគា្នាក្នុងអំឡុងព្រល
ន្រការជួបជុំគា្នានៅក្នុងលំនៅ-
ឋាននោះ៕

លោកស្រីលីអ្រឡ្រនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្ល្រងទៅកាន់អ្នកកាស្រត។រូបថតហុងមិនា



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

កសិករក្នងុខេត្តសៀមរាបកំពុងដំាដំណំាតាមបេបបច្ចេកទេសទំនើប
ឃុ ត សុភ ចរិយា

សៀម រាបៈ បៃជា កសិករមយួ- 
ចំនួន  ក្នុង ខៃត្តសៀម រាប កំពុង 
ចាប់ផ្ដើម អនុវត្ត   ការ ដាំ ដុះ ដំណាំ 
តាម បៃប បច្ចៃក ទៃស ថ្មី  ជា មួយ 
ការធ្វើ ទំនើប កម្ម បៃព័ន្ធ សៃ ច- 
សៃព  ដៃលមាន លក្ខណៈ សនៃសំ - 
សចំៃ ទកឹ នងិ ជ ីដៃល   ធ្វើ ឱៃយ ដណំា ំ
មានគុណ ភាពល្អ បៃកប ដោយ 
ផាសុកភាព សមៃប់ អ្នក បរិភោ គ ។ 

ទំនើប កម្ម បៃព័ន្ធ សៃចសៃព 
ដៃល បៃជាកសិករ កំពុង នាំគ្នា 
អនុវត្ត សមៃប់ ការងារ ដាំ ដុះ លើ 
ដណំា ំហបូ ផ្លៃ នងិ បន្លៃ បងា្កា រ រមួផៃស ំ
ផៃសៃងៗ នាពៃល នៃះ មាន២ បៃព័ ន្ធ 
គឺ បៃព័ន្ធ តំណក់ទឹក និងបៃព័ន្ធ 
សាច ទឹកដៃលជា បច្ចៃក វិទៃយា ដ៏ - 
ទនំើប នងិ តៃវូ បាន ណៃនា ំដោយ 
កៃុម ជំនាញ ការ កសិកម្ម។

លោក ហតួ ឡមឹ អាយ ុ៥៦ ឆ្នា ំ
ជា កសកិរ នៅ ភមូ ិសា្វាយ ចៃក ឃុ ំ
សា្វាយចៃក សៃុក អង្គរធំ បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ការដាំដុះ ដំណាំ 
តាម លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស បុរា ណ 
ដៃល លោក  បាន រៀន ចៃះ ចាំ ត ពី 
ឪ ពុក មា្ដាយតំាងព ីកមុារភាព នោះ 
មិនអាច លើកស្ទយួ ជីវភាព គៃ ួសា រ 
របស់ លោក ឱៃយ មាន ភាពល្អ បៃសើរ 
បានទៃពៃះ បច្ចុបៃបន្ន ផ្ទៃដី កសិ - 

កម្ម របស់ គៃួសារ លោក  កាន់តៃ  
រួម តូច ខណៈ អាកាសធាតុ នា រដូ វ  - 
ក្ដា នៃះកំពុង បង្ក ឱៃយ មាន បញ្ហា 
កង្វះ ទឹក សៃចសៃព។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «នៅពៃលនៃះ 
កៃុម គៃួសារ ខ្ញុំ កំពុង អនុវត្ត វិធាន 
ដំា ដុះ ដំណំា តាមបៃប បច្ចៃក ទៃ ស 
ដោយ បៃើ បៃស់ បៃព័ន្ធ តំណក់ - 
ទឹក សៃចសៃព លើ គល់ ដំណាំ  
បន្លៃ ហូប ផ្លៃ  រួមមាន ល្ហុង ល្ពៅ 
តៃឡាច តៃសក់សៃូវ តៃប់ និង 
ប៉ៃងប៉ោះ។ ចំណៃក ដំណាំ បន្លៃ 

ហូប ស្លកឹ និង មើមដូចជា ស្ពៃ តៃកួ ន 
ឆៃថាវ នងិ ខ្ញ ីវញិ  គ ឺខ្ញុ ំបៃើ បៃពន័្ធ 
សាចទឹក សមៃប់ សៃចសៃព 
លើ  ដើម  និង ស្លឹក របស់ ពួកវា»។

បើតាម លោក ឡមឹ ការ អនវុត្ត 
វិធាន ដំា ដុះ តាម លក្ខណៈ បច្ចៃក - 
ទៃ ស វិទៃយាសាស្តៃដោយ បៃើ បៃ ស់ 
បៃព័ន្ធ សៃចសៃព បៃប ទំនើប - 
កម្ម ទំាង២ខាងលើនៃះបានធ្វើ ឱៃយ  
គៃួសារ របស់លោក  ដៃលមាន 
ផ្ទៃដី កសិកម្ម ទំហំ៥អា (៥០ ០ 
ម៉ៃតៃ) អាច ផលិត ដំណាំ បាន 

គៃប់ រដូវសមៃប់ លើកស្ទួយ ជីវ - 
ភាព គៃ ួសារបាន យ៉ោង ល្អជា ពិសៃ  ស 
ខណៈ បៃទៃស កម្ពជុា កំពុ ង ជួប 
បៃឈម វបិត្ត ិក ូវដី១៩ ដៃល មាន 
ការឆ្លង ជា សហ គមន៍ នៃះ។

ចំណៃក លោក សៃី ភ័ ណ្ឌ 
អាយុ៦២ឆ្នាំ ជា កសិករ នៅ ភូមិ-
ឃុំ ជីកៃង សៃុក ជីកៃង  ថ្លៃង ថា 
ការអនុវត្ត នូវ វិធាន ដាំ ដុះ ដោយ 
បៃើ បៃស់ បៃព័ន្ធ តំណក់ ទឹក និង 
បៃព័ន្ធ សាចទឹកមានការ ចំណា យ 
ធនធាន ចៃើន ដៃល គៃួសារ 

កសកិរ កៃកីៃ ដចូ លោក  មនិ អាច 
ធ្វើ បានទៃ។ ទោះ យ៉ោងណាលោ ក   
កោត ស រសើ រ ចំពោះ ការ ដាំដុះ 
តាម វិធាន បច្ចៃកទៃស ទំនើប 
ទទួលបាន ទិន្នផល ខ្ពស់ ជាង ការ - 
ដំាដុះ តាមបៃប បៃពៃណី បុរាណ ។ 
លោកថា៖«ខ្ញុំ ពុំ មាន បៃក់ គៃប់ - 
គៃន់ ដើមៃប ីទិញ ឧបករណ ៍សមា្ភារ 
បច្ចៃក ទៃសសមៃប់ រៀបចំ បៃព័ ន្ធ 
សៃចសៃព នោះទៃបុ៉ន្តៃខ្ញុ ំឃើ ញ  
បងប្អនូ អ្នកជតិខាង ខ្ញុ ំគគឺៃដា ំដុះ 
តាម វិធាន បច្ចៃកទៃស ទំនើប នោះ 
គឺ ដំណា ំគៃ ល្អ ទាងំ គុណភាព និង 
បរិមាណហើយ លក់បាន ថ្លៃ ទៀ ត  - 
ផង ពៃះ វា ជា បន្លៃ សុវត្ថភិាព ដៃ ល 
គ្មាន ការ បៃើ បៃស់ ថា្នាពុំល កសិក ម្ម 
នោះ ទៃ»។

លោក ទា គឹម សុទ្ធ បៃធាន 
មន្ទីរ កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង 
នៃសាទ ខៃត្តសៀម រាប ទទួល- 
សា្គាល់ថា ការ ដាំដុះ ដំណាំ បន្លៃ 
ហបូ ផ្លៃ ហបូ ស្លកឹ នងិ មើម តាម 
វធិាន បច្ចៃក ទៃសខាង លើនៃះ គ ឺ
ពិតជា តៃូវ ចំណាយ ទុន ចៃើន 
ពិតមៃន ដៃល គៃសួារ កសិករ កៃ ីកៃ 
មិនអាច មានលទ្ធភាព ធ្វើ បាន 
នោ ះ  ទៃ។ ការ ដាំ ដុះ  ដោយ បៃើ 
បៃព័ន្ធ តំណក់ទឹកឬសាចទឹក នៃះ 
គឺ តមៃវូ ឱៃយ មាន ការទិញ ឧបករ ណ៍ 
សមា្ភារ បច្ចៃក ទៃស មក ដំឡើង 

ដៃល ក្នុងនោះ រួមមាន មា៉ោសុីន - 
បូមទឹក ១ និងម៉ូ ទ័ រ បូមទឹក ១ 
ពៃមទំាង បំពង់ ទុយោនិង ខៃសៃ ទុយោ 
តូចៗបង្កប់ ក្នងុ ដី ជំុវិញ គល់  ដំណំា 
សមៃប់ បៃព័ន្ធ តំណក់ទឹក និង 
ទុយោតូចៗភា្ជាប់ វា៉ាន ផ្លិត ទឹក 
ដើមៃបី  សៃចសៃព លើ ស្លឹក  និង 
ដើម សមៃប់ បៃព័ន្ធ សាចទឹក។ 
មនិ តៃ ប៉ ុណ្ណោះ កសកិរ តៃវូ រៀបច ំ
បុក អណ្ដូងស្នប់ ១ និង ជីក សៃះ 
ទឹកតូច ១ថៃមទៀត។

ចំណៃក រង ដំណាំ បន្លៃ ហូប ផ្លៃ 
និង ដំណំា ហូប ស្លកឹ និង មើម មួយ - 
ចំនួនចំាបាច់ តៃូវ កៃល ថង់ ក - 
ស៊ ូគៃបពលីើ រងដើមៃបី ការពារ ស្មា 
កំុ ឱៃយ ដុះ ឬដក់ ទឹក ដៃល នំា ឱៃយ រលួ យ 
ឫ ស ដំណំានិងជួយ រកៃសា សំណើ ម ។ 
«ដើមៃប ីផ្ដល ់ផាសកុ ភាព ដល ់អ្នក 
បរ ិភោគកសកិរគ បៃបី ជៃើស វធិា ន 
ដា ំដុះ តាម លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស ឱៃយ 
បា ន  សម សៃបនិង ចៀស វាង បៃើ  - 
បៃ ស់ ថា្នាំ គីមី ពុល កសិកម្ម» ។ 
លោក  ថា បៃជា កសិករ ដៃល មា ន 
បំណង ចង់ ពងៃីក ចំណៃះដឹង នៃ 
ការធ្វើ កសិកម្ម ដំា ដុះតាម លក្ខ ណៈ-   
បច្ចៃ ក ទៃសទំនើប អាច មក ទាក់- 
ទង ផ្នៃ ក រដ្ឋបាល នៃ មន្ទរី កសិកម្ម 
ខៃត្តដើ មៃបី ស្នើសំុ ការ ផ្ដល់ បៃកឹៃសា 
បច្ចៃក ទៃ ស  ពី មន្តៃី  ជំនាញ បាន 
រៀងរាល់ ម៉ោង ធ្វើការ៕

 ឃុ ត  សុភ ចរិយា  

ព្រៃវ្រៃងៈ  អាជា្ញា ធរ សៃុក បា ភ្នំ   បាន 
បៃកាស ហាម បៃជា ពលរដ្ឋ មនិ ឱៃយ ចលូ 
ទៅ កាន់ តំបន់ អភិរកៃស បឹង ស្នៃហ៍ ទួល- 
ពាន់ តា ឡី  កៃយ ពី បាន រក ឃើញ 
មៃរោគ គៃុន ផា្ដាសាយ បកៃសី បៃភៃទ 
H5N1   នៅ លើ សត្វ សា្លាប ដៃល បាន 
ងាប់ ជា ចៃើន កៃបាល នៅ ក្នងុ តំបន់ នោះ ។ 

 លោក   ទៃព   ភា រុន  អភិ បាល សៃុក 
បា ភ្នំ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី 

មៃសិល មិញ ថា  មិន មាន ការ ជម្លៀស អ្នក- 
ភូមិ នោះ ទៃ  គៃន់ តៃ  ហាម ពួក គត់ 
ចលូ ទៅក្ន ុង  តបំន ់ដៃល មាន ការ ផ្ទុះ ជងំ ឺ
ផា្ដា សាយ បកៃសី នោះ ប៉ុ ណ្ណោះ    ។   

លោក  ភារុន  ថ្លៃង ថា៖ « យើង គ្មាន 
ផៃន ការ ជម្លៀស អ្នក ភូមិនោះ ទៃ  តៃ 
សូម ឱៃយ ពួកគត់ មាន ការ បៃុង បៃ យ័ត្ន  
នងិ សមា្អាត អនាមយ័ បរសិា្ថាន ជុវំញិ ផ្ទះ  
ពៃម ទាំង ហាម មិន ឱៃយ ពួកគត់ នាំភ្ញៀវ 
ចូល ទៅ ទសៃសនា សត្វ សា្លាបក្នងុ តំ បន់ដៃល 
ក ំពងុ ផ្ទុះ ជងំ ឺផា្ដាសាយ បកៃស ីនងិ មនិ តៃវូ 

ពៃ លៃង សត្វ ឱៃយ ដើររកសុ ីច ំណតីាម ដង 
ពៃ ជាប់តំ បន់ កំ ពុង ផ្ទះុជំ ងឺ ផា្ដាសាយ- 
បកៃសី នោះ»។

 បមៃម នៃះ   បាន ធ្វើ ឡើង កៃយ ពី   
លោក   វៃ ង   សាខុន  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
កសកិម្ម រកុា្ខា បៃមាញ ់នងិ នៃ សាទ   បាន 
ជូន ដំណឹង ទៅ លោក  សា យ  សំ អាល់   
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង បរិសា្ថាន    ដោយ បាន 
អះអាង   យោង តាម លទ្ធផល ពសិោធន ៍
លើ សំណាក សព សត្វ ចង្កៀល ខៃយង 
ចំនួន ៥ កៃបាល  ដៃល មន្តៃី ជំនាញ នៃ 
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន សុខ ភាព សត្វ និង   
ផលិត កម្ម សត្វ  បាន នាំ មកពី តំបន់ 
អភិរកៃស បឹង ស្នៃហ៍ ទួល ពាន់តា ឡី  ក្នុង 
ឃុំ ធា យ សៃុក បាភ្នំ  ខៃត្ត ពៃ វៃង នោះ  
គ ឺ« មាន វត្ត មាន វរីសុ គៃនុ ផា្ដាសា យ បកៃស ី 
ដៃល បង្ក ឡើង ដោយ វរីសុ ក្នងុ អន ុកៃមុ 
A | H5 N1 »   ។   

  លោក  វៃ ង  សាខនុ   ក ៏បាន អពំាវ នាវ   
ដល ់គៃប ់ភាគ ីពាកព់ន័្ធ ទាងំ អស ់ ចលូ- 
រួម ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដា ល ជំងឺ ឆ្លង 
សត្វ ដោយ តៃូវ ចាត់ វិធាន ការ បនា្ទាន់ 
មយួ ចនំនួ   ដចូ ជា បផំា្លាញ ចោល ចពំោះ 
បកៃសី ដៃល សងៃស័យ មាន ជងំ ឺ  សាក សព 
បកៃសី  និង ផលិត ផល បកៃសី ក្នុង តំបន់ ផ្ទុះ 
ជំងឺ តាម វិធាន បច្ចៃក ទៃស បសុ ពៃទៃយ  
និង តៃូវ ផា្អាក ជា បណ្តោះ អាសន្ន លើ 

ការ ចូល ចៃញ  ឬ ឆ្លង កាត់ ក្នុង រង្វង់ កាំ 
បៃវៃង ៣( ប ី) គឡី ូម៉ៃតៃ   ព ីចណំចុ ផ្ចតិ  
នៃ តំបន់ ផ្ទុះ ជំងឺ  និង ដាក់ តំបន់ នៃះ ជា 
តំបន់ តៃួត ពិនិតៃយ   និង តាម ដាន  សិកៃសា 
សៃវ ជៃវ បៃភព ជងំ ឺផា្ដាសាយ បកៃស ីក្នងុ 
រយៈ ពៃល ៣០ ថ្ងៃ  នងិ តៃតួ ពនិតិៃយ មើល 
ចលនា បកៃសី ជា បៃចាំ ក្នុង រង្វង់ ដៃល 
មាន កា ំបៃវៃង ១០ គឡី ូម៉ៃតៃ   ព ីចណំចុ 
ផ្ចិត តនៃ តំបន់ ផ្ទុះ ជំងឺ  និង តៃូវ រាយ- 
ការណ៍ ពី កន្លៃង បកៃសី ងាប់ ដល់ មន្ទីរ 
កស ិកម្ម   រកុា្ខា បៃមាញ ់ នងិ នៃសាទ ខៃត្ត 
ពៃវៃង   ដើមៃបី អនុវត្ត វិធាន បច្ចៃក ទៃស 
បសុ ពៃទៃយ ។   ជា មួយ គ្នា នោះ  រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត ពៃវៃង   ក៏ បាន ចៃញ សៃចក្ដី ជូន 
ដណំងឹ យ៉ោង បនា្ទាន ់ផង ដៃរ   ដោយ បាន 
ហាម ឃាត់ បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង តំបន់ 
នោះ  ការ រីស សត្វ ដៃល ងាប់ យក ទៅ 
ធ្វើ ម្ហបូ អាហារ   ដៃល នា ំឱៃយ មាន ការឆ្លង 
ជំងឺ ផា្ដាសា យ ប កៃសី  H5N1  នៃះ  ពី ស ត្វ 
សា្លាប ពៃ ទៅ សត្វ សា្លាប សៃុក   និង  
ដៃល អាច បង្ក គៃះថា្នាក់ ផៃសៃងៗ ទៀត  
ដល់ សុខ ភាព មនុសៃស  ។   

 កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃទី ២៥  ខៃមីនា   ឆ្នាំ   
២០២១   បៃជា សហ គមន៍ និង មន្តៃី 
ជំនាញ  បាន បៃមូល និង ដុត  ចោល 
សពសត្វ ចនំនួ ១៣៥ កៃបាល ថៃម ទៀត   
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ចំនួន សត្វ សា្លាប ដៃល ងាប់ 

នៅ ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស សត្វ សា្លាប បឹង- 
ស្នៃហ៍ ទួល ពាន់ តា ឡី កើន ឡើង ជិត 
ពាន់ កៃបាល   បើ គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១៧  
ខៃមនីា  ឆ្នា២ំ០២១ ។  នៃះ បើតាម ការ- 
អះអាង របស់ លោក   ពុទ្ធ   បូ   បៃធាន 
សហ គមន៍ អភិរកៃស  បឹង ស្នៃហ៍ ទួល- 
ពាន់តា ឡី  កាល ពី មៃសិល មិញ ។  

  លោក  ពុទ្ធ   បូ  បាន ថ្លៃង ថា ៖ « នៅ 
ពៃល នៃះ  អ្នក ភមូ ិយើង ខ្ញុ ំមាន ការ ភយ័ 
ពៃយួ ជា ខា្លាងំ បនា្ទាប ់ព ីកៃសងួ កសកិម្ម   
រកុា្ខា បៃមាញ ់នងិ នៃ សាទ  បាន បៃកាស 
ពី លទ្ធ ផល ពិសោធន៍ សំណាក សត្វ 
ដៃល ងាប់ នៅ ក្នុង តំបន់ នៃះ ថា  មាន 
វត្តមាន មៃរោគ គៃុន ផា្ដា សា យ បកៃសី 
H5N1 »  ។ 

 លោក   ពុទ្ធ   បូ  បាន ថ្លៃង បន្ត ថា  
យោង តាម គោល ការ ណណ៍ៃនា ំរបស ់
កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  និង 
នៃសាទ   អ្នក ភូមិ របស់ គត់ ទាំង អស់   
អាច នឹង បៃឈម ការ ជម្លៀស ចៃញ ជា 
បណ្តោះ អាសន្ន   ព ីតបំន ់ដៃល មាន ផ្ទុះ 
ជំងឺ ផា្ដាសាយ បកៃសី H5N1 នៃះ រយៈ- 
ពៃល ៣០ ថ្ងៃ ពៃះ ភូមិ ដៃល ពួក គត់ 
កំពុងរស់ នៅ មាន ចមា្ងាយ បៃមាណ 
តៃឹម តៃ ជាង ១ គីឡូ ម៉ៃ តៃ  ពី តំបន់ អភិ- 
រកៃស សត្វ សា្លាប បឹង ស្នៃហ៍ ទួល ពាន់តា- 
ឡី ប៉ុ ណ្ណោះ ៕   

បន្ល្រៃ ត្រៃសក់  ដ្រៃល ត្រៃវូ បាន ដំា  តាម ប្រៃប បច្ច្រៃក ទ្រៃស ថ្ម ី នៅ ក្នងុ ខ្រៃត្ត សៀម រាប ។ រូបថត កៃសួង ព័ត៌មាន 

មន្ត្រៃសុីខា ភិបាល ប្រៃ មូល សត្វ ស្លាបដ្រៃលងាប់ដុត ចោល  ។ រូបថត មន្ទីរ កសិកម្ម ខៃត្ត

អាជ្ញាធរបានហាមពលរដ្ឋចូលទៅតំបន់ផ្ទះុមេរោគH5N1ក្នងុសេកុបាភ្នំ
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េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

LAW TALK

ឃុ ត សុភ ចរិយា

ឧត្តរមាន ជ័យ ៈ នគរបាល មូល - 
ដ្ឋាន សៃកុ អន្លង់វៃង បាន បៃទះ ឃើ ញ 
សត្វ ខ្ទីង ញី ១ កៃបាល តៃូវ គៃបាញ់  
ងាប់ នៅក្នុង ពៃ  កៃបៃរ ជើងភ្នំ ជញ្ជាំង 
ស្ថិត ក្នុងភូមិ-ឃុំ លំ ទង  សងៃស័យ តៃូវ 
ពៃនពៃ បាញ់បៃហារ។

លោក ម៉ៃន មូល នាយរង នគរ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ ឃុំ លំ ទង  បៃប់ ភ្នំពៃញ-  
ប៉ុស្តិ៍   ពី មៃសិលមិញ ថា  កាល ពីមួយ 
សបា្ដាហ៍ មុន ក្នងុអំឡុងពៃល ចុះ លៃបា ត 
តាម ដងពៃ ដើមៃបី ការពារ និង ទប់ - 
ស្កាត់ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល គៃចវៃះ ពី 
ការធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ ក បនា្ទាប់ពី លួច ឆ្លង - 
ដៃន តៃឡប់ ពី បៃទៃស ថៃ កៃុម 
សមត្ថ  កិច្ច ក៏បាន បៃទះឃើញ សត្វ - 

ខ្ទងី ញ ី១ កៃបាល ងាប ់នៅក្នងុ ពៃ របោះ 
កៃបៃរ ជើងភ្នំ ជញ្ជាំងស្ថិត ក្នុង ភូមិ-ឃំុ  
លំ ទង សៃកុ អន្លង់វៃង។ «ស ត្វ ខ្ទីង ញី 
១ កៃបាល នោះ ទំនង ជា តៃូវ កៃុម 
ពៃនពៃ បាញ់ ឱៃយ តៃូវរបួស ពី កន្លៃង 
ណាមួយ ហើយ បាន រត់ មក ងាប់ 
នៅក្នុង ពៃរបោះ កៃបៃរ ជើងភ្នំ ជញ្ជាំង 
ពៃះ នៅ ផ្នៃក ខាងកៃម គុម្ព-
តៃចៀក ខាងស្ដា ំរបស ់វា មាន ស្នាម-
របួស»។ លោក  បានបន្តថា៖«វា 
ទំនងជា ងាប់៣-៤ថ្ងៃ មុនពៃល ពួក - 
យើង បាន បៃទះឃើញ ពៃះ សព 
រប ស់វា  មាន សភាព ហើម ស្អុយ។ 
ពួកយើង ក៏បាន សមៃច ជីកដី កប់ 
សព រប ស់វា នៅក្នុង ពៃ កៃបៃរ ទីតាំង 
ដៃល វា ងាប់»។

លោក ភួង លី ណា បៃធាន មន្ទីរ 

បរិស្ថាន ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជ័យ  ថ្លៃង   ថា 
តំបន់ ដៃល សត្វ ខ្ទីង នោះ ងាប់ មិន- 
ស្ថិតនៅក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក នោះ 
ទៃ។ បុ៉ន្តៃ តំបន់ នោះតៃវូបាន អ្នក ភូ មិ  
និង អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន  ធា្លាប់បាន បៃទ ះ 
ឃើញ ហ្វូង សត្វ ខ្ទីង បៃមាណ ១០ 
កៃបាល និង ហ្វូង សត្វ ទនៃសោង ជាង 
១០ កៃបាល ចូលទៅ រកសុី ស្មៅ នៅ 
ក្នងុ ចមា្ការកៅស៊ ូហើយ ពៃលខ្លះ ហ្វងូ  
សត្វ ខ្ទងី ទំាងនោះ ក៏បាន ចូល ទៅ ក្ន ុង 
ចមា្ការ ដឡំងូ មរី បស ់ អ្នក ភមូ ិ ផងដៃរ។ 
«យើង មានការ សោកស្ដាយ ណាស ់
នៅពៃល ទទួលដំណឹង ពី អាជា្ញាធរ 
មូលដ្ឋាន ថា  មាន សត្វ ខ្ទីង មួយ 
កៃបាល ងាប»់។ លោក បាន អពំាវនាវ 
ដល់ ពលរដ្ឋ និង អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន 
ក្នុង តំបន់ នោះសូម  ជួយ ការពារ និង 

អភិរកៃស ហ្វងូ សត្វពៃ ដ៏ កមៃ ទំាង នោះ 
ដោយ តៃវូ ចៃះ សហការគ្នា ទបស់្កាត ់
ឱៃយ បាន នូវ បទល្មើស បរបាញ់ ដក់ 
អនា្ទាក់ សត្វពៃ។ 

បើតាម លោក លី ណា  ខ្ទីង ជា 
បៃភៃទ សត្វ មាន ដោយ កមៃ  និង 
មាន ដង់សុីតៃ រស់នៅ កមៃិត ទាប។ 
គៃ កមៃ ឃើញ វា រស់ នៅតាម វាល- 
ទំនាប ណាស់ ពៃះ សត្វ នៃះ  មិន- 
ចូលចិត្ត កម្តាថ្ងៃ យូរពៃក ទៃ។ សត្វ - 

ខ្ទីង មាន មាឌធំ ខ្លួន ខ្មៅ  បូក កៃស់  
លាតសន្ធឹង រហូតដល់ ស្ទើរ ពាក់ - 
កណា្តាល ខ្នង។ ចំណៃកក ខ្លី បន្តិច 
រាង មំា ដោយមាន បូក នៅ ផ្នៃក ខាង - 
កៃម។ ជើង ទាំង ៤  របស់ វា ចាប់ពី 
ជង្គង់ ចុះកៃម ពណ៌ បៃផៃះ។ បច្ចបុៃប ន្ន   
សត្វ ខ្ទងី កំពុង បៃឈម ការរង គៃះ - 
ថា្នាក ់ដោយសរ ការបាតប់ង ់ទជីមៃក 
រសន់ៅ  ការ បរបាញ ់ដើមៃប ីយក សច ់
ស្នៃង ឆ្អឹង និង ការជួញដូរ ៕

គឹម សារុំ

ធម្ម តាកា រខ្ចី បៃ ក់  ភា គីទាំ ង ២តៃ ង 
មាន លក្ខ ខណ្ឌ ដៃល តៃវូ សង តៃឡប ់វញិ 
ហើយ បើមិ នគោ រព  នឹង តៃវូ ភាគី មា្ខាង ប្ដងឹ 
ទៅ សមត្ថ កិច្ច ឬ ទៅតុ លាកា រ។ ក៏ប៉ុន្តៃ 
ក្នងុ ករណជី ំពាក ់បៃក ់ដោយ សរ លៃង- 
លៃបៃង ខុស ចៃបាប់  តើភា គីមា្ខា ងអាច ប្ដឹង 
បានឬ ទៃ? ជុំវិ ញ បញ្ហា នៃះ លោក  ផុន  
ធារិន  ជា មៃធា វីនៅ ការិ យា ល័យ មៃធាវី  
ផុន  ធាវិន  នៅ បុរី ឌឺមៃ គង្គរ៉ូ យា៉ាល់ ផ្ទះ 
លៃខ ៧១ ផ្លវូ M08  ភមូ ិខ្ទរ  សងា្កាត ់ពៃក- 
លៀប  ខណ្ឌ ជៃយ ចងា្វារ  រាជ ធា នីភ្នំ- 
ពៃញ បា ន ឆ្លើយ តប សំណួរ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  
ដូច ខា ងកៃ ម ៖

ឧបមា ថា  លោក (ក) ជំពាក់ លុយ  
លោក (ខ)ដោយ សារ លេង លេបេង ជា- 
មួយ គ្នា តេ មិន បាន ធ្វើ កិច្ច សនេយា ទេ តេ 
លោក (ក)មិន ពេម សង លុយ ទៅ លោក 
(ខ) ទេ ។ ចំពោះ ករណី នេះ បើ លោក (ខ)
ប្តឹង ទៅ នគ របាល  តើយា៉ា ង ម៉េច ដេរ ?

ជា គោល ការណ៍ ចៃបាប់  ការ លៃង លៃបៃង 
សុ ីសង  គៃប ់បៃភៃទ  តៃវូ បាន ហាម ឃាត ់
នៅ គៃប់ ទី កន្លៃង ទូទាំង ពៃះ រាជា ណា- 
ចកៃ កម្ពុជា  លើក លៃង ទទួល បាន កា រ- 
អនុញ្ញាត ពី រដ្ឋាភិ បាល។ តាម អត្ថ ន័យ 
នៃះ លៃបៃង សុី សង មួយ ចំនួនតៃូវ បាន 
ចាត ់ទ ុកថា  ជា លៃបៃង សុ ីសង សៃប ចៃបាប ់
ដចូ ជា  ឆ្នាត ឡតូ ូ កាសុ ីណ ូ។ល។ ដៃល 
ទទួល បាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ ពី រដ្ឋាភិ បាល 
ចំពោះ អាជី វកម្ម ទាំង នៃះ។  ក្នុង ករណី 
ខាង លើ នៃះ បៃសិន បើ លោក(ខ)មាន 
អាជី វកម្ម លៃបៃង សុីសង  ដៃល ទទួល 
អាជា្ញា ប័ណ្ណ ពី រដ្ឋា  ភិ បាល ឬ លៃង សៃប ចៃបាប់ 
នោះ មាន ន័យថា   លោក (ក)តៃូវ មាន 
កាតព្វ កិច្ច ស ង បៃក់ ទៅ លោក (ខ)។ 

ឧទា ហរណ ៍លោក(ក)បាន ជាវ សន្លកឹ- 
ឆ្នាត កោស ព ីលោក(ខ)ចនំនួ ១ ០០០ 
សន្លកឹ  ដោយ មិន ទាន់ ទូ ទាត់ បៃក់ ដោយ 
ឆ្នាត ១ សន្លឹក  តម្លៃ ១ ដុលា្លារ អា មៃរិក 
នោះ  លោក (ខ) មាន សិទ្ធិ លើ បំណុល 
ចំនួន  ១ ០០០ ដុលា្លារ  អា មៃរិក ដៃល 
លោក(ក) ជំពាក់។ ដូច្នៃះ លោក(ខ)
មាន សិទ្ធិ ដក់ ពាកៃយ បណ្តឹង ទៅ អាជា្ញា ធរ 
មាន សមត្ថ កិច្ច ដើមៃបី ទាម ទារ បៃក់ 
ជំពាក់ នោះ ។ 

ដោយ ឡៃក  បៃសិន បើ ការ ជំពាក់ បៃក ់
ដោយ សរ ការ លៃង លៃបៃង សីុសង 
ខុសចៃបា ប់  ដូច ជា  លៃង កន្ទុយ លៃខ- 
ឆ្នាត វៀត ណាម ភា្នាល់ លៃបៃង បញ្ជល់- 
មាន់  លៃង បៀ  អាបោ៉ាង  ជាដើម នោះ 
បៃក់ ដៃល ទទួល បាន ពី អំពើ ខុស ចៃបាប់ 
ក ៏អាច ចាត ់ទកុជា បទ ល្មើស ដៃរ។ ដចូ្នៃះ 
បៃសនិ បើ លោក(ខ)ប្តងឹ ទៅ សមត្ថ កចិ្ច 
ដើមៃបី ទាម ទារ បៃក់ ពី លោក(ក)នោះ 
សមត្ថ កិច្ច នឹងមាន  ចំណាត់ ការ នីតិវិធី 

ទាំង លើ លោក(ខ)  និង លោក(ក) 
ដើមៃបី ពិនិតៃយ លើ ទាំង បទ ល្មើស ។

បើ នគរ បាល ទទលួ បណ្តងឹ បាន ឬ មនិ 
បាន តើ មលូ ហេ តអុ្វ?ី ពេះ ថា  វវិាទ នេះ 
កើត ឡើង ពី ការ លេងលេបេង  ហើយធម្មតា  
លេបេង ជា អំពើ ខុស ចេបាប់ ផង នោះ តើ 
ចេបាប់ រក ខុស រក តេូវ ឱេយ បេប ណា ?

រាល់ ពាកៃយ បណ្តឹង ទាំង ឡាយ  របស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ សណា្តាប់- 
ឆ្នាប ់សធារ ណៈឬ បទ ល្មើស ជា សមត្ថ- 
កិច្ច នគរ បាល តៃវូតៃ ទទួល ឬ មិន ទទួល 
តៃ តៃវូធ្វើ ការ ណៃនា ំឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ ទៅ 
ដក់ ពាកៃយ បណ្តឹង ឱៃយ តៃូវ សមត្ថ កិច្ច- 
ជនំាញ។ក្នងុ ករណ ីនៃះ  សមត្ថ កចិ្ច នគរ- 
បាល នឹង ទទួល ពាកៃយ បណ្តងឹ របស់ លោក 
(ខ)ដោយ សរ សមត្ថ កិច្ច នគ របាល 
យល់ ឃើញ ថា បណ្តងឹ ទាម ទារ បៃក់ នៃះ 
ជា ហៃត ុផល នៃ អពំើ លៃបៃង សុសី ងដៃល 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ សណា្តាប់ធា្នា ប់ សធារ ណៈ។  
សមត្ថ កិច្ច នគ របាល នឹង មាន ចំណាត់- 

ការតាមនតី ិវធិ ីដោយ កសង សណំុ ំរឿង  
និង បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ បន្ត នីតិ វិធី តាម 
ផ្លូវ ចៃបាប់ ។

ចពំោះ បណ្តងឹ ពាកព់ន័្ធ លេបេង សុ ីសង  
តើ  សមត្ថ កិច្ច នគរ បាល អាច ទទួល ដោះ- 
សេយ បាន ឬ យា៉ាង ណា? 

បណ្តឹង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង លៃបៃង សុីស ង 
ខសុ ចៃបាបស់មត្ថ កចិ្ច នគរ បាល  មនិ អាច 
ទទួល យក មក ដោះ សៃយ ជូន ភាគី 
បាន ឡើយ  ពីពៃះ ជា កម្មវត្ថុ បណ្តឹង 
ខសុ ចៃបាប។់  ដចូ ការ ប កសៃយ ខា ងលើ 
សមត្ថ កិច្ច តៃូវ ទទួល ពាកៃយ បណ្តឹង ដើមៃបី 
ទប ់ស្កាត ់ នងិ បង្កៃប អពំើ លៃបៃងសុ ីសង 
ខសុ ចៃបាប ់ ដៃល ប៉ះពាល ់ដល ់សណា្តាប-់ 
ធា្នាប់ សធា រណៈ ។  

បើ ពលរដ្ឋ ចង ់ប្តងឹ រឿង  អ្វមីយួ  តើ សា្ថា- 
បន័ ណាខ្លះ  ដេល ពលរដ្ឋ អាច ដាក ់ពាកេយ 
បណ្តឹង បាន?

ក្នុង ករណី បៃជាព លរដ្ឋ ចង់ ប្តឹង ពាក់- 
ព័ន្ធ រឿងក្តី ពៃហ្ម ទណ្ឌ(បណ្តឹង ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង  សណា្តាប់ ធា្នាប់ សធា រណៈ ឬ បទល្មើ ស) 
បៃជា ពលរដ្ឋ អាច ដក់ ពាកៃយ បណ្តឹ ង នៅ 
ប៉សុ្តិ៍ ន គរបាល រដ្ឋ បាល ឃុ/ំសងា្កា ត ់ អធ-ិ 
កា រដ្ឋាន  សៃកុ /ខណ្ឌ  ស្នង ការ ដ្ឋាន នគ រ- 
បាល  រាជធា នី/ ខៃត្ត   បញ្ជាកា រដ្ឋាន  កង-
រា ជអាវុធ ហត្ថ សៃុក /ខណ្ឌ   ប ញ្ជាការ- 
ដ្ឋាន កងរាជ អាវុធហ ត្ថ រាជធា នី/ ខៃត្ត 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ  និង តុលា ការ (អយៃយការ- 
 អម សលា ដំបូ ង រាជ ធានី /ខៃត្ត)។ ចំពោះ 
បណ្តឹង រដ្ឋ បៃបវៃណី(បណ្តឹង ដៃល ពាក់- 
ព័ន្ធ ផល បៃយោជ ន៍ ឯក ជន) តៃូវ ដក់ 
ទៅ សមត្ថ កិច្ច តុលា ការ រាជ ធានី/ ខៃត្ត 
ឬក៏ អាច ស្នើសុំ អន្តរា គម ន៍ទៅ អាជា្ញា ធរ 
មូល ដ្ឋាន ឃុំ/ សងា្កាត់ សៃុក/ខណ្ឌ រាជ- 
ធានី/ ខៃត្ត ឬ កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ៕

តើការជំពាក់ប្រាក់ដោយសារល្រាងល្រាប្រាងខុសច្រាបាប់ អាចប្ដងឹបានឬទ្រា?

នគរបាល  ប្រាទះ ឃើញ ខ្ទងី ១ក្រាបាល ត្រាវូ គ្រា បាញ់ ងាប់ 

លោក មេធាវី ផុន ធារិន កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

សត្វខ្ទងី  ដេល តេវូ គេបាញ  ់ងាប់ នៅ កេបេរ ជើង ភ្នជំញ្ជាងំ  ។ រូបថត នគរ បាល 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,800 16,780 16,980 16,760

2 GTI 4,100 4,120 4,180 4,020

3 PAS 13,100 13,020 13,160 13,000

4 PEPC 3,040 3,000 3,090 3,000

5 PPAP 13,100 13,100 13,100 13,060

6 PPSP 1,860 1,860 1,870 1,850

7 PWSA 6,340 6,320 6,360 6,280

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៦ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ  ផលិត ផល ខ្មេរ ជាង ៦០ មុ ខ 
នឹង មាន វត្តមាន ក្នុង ពិធី តាំង ពិព័រ ណ៍  
ពេឹត្តិ ការណ៍  Diplomatic Red 
Cross Bazzar លើកទី ៥៤ នៅ 
បេទេស ថេ រយៈ ពេល  ៣ថ្ងេ ដើមេបី រេ - 
អង្គាស ថវិកា សមេប់ គំាទេ មនុសេស ធម៌ ។

ផលិត ផល ទំាង នោះ នឹង តេវូ បាន នំា - 
យក ទៅ ចូល រួម កម្ម វិធី តាំង ពិព័រណ៍ 
នោះដោយ សា្ថាន ទូត កម្ពុជា បេចាំ នៅ 
បេទេស ថេ  ដេល ដាក ់បង្ហាញ ក្នងុ ពេតឹ្ត-ិ 
ការណ៍  Diplomatic Red Cross 
Bazzar លើកទី ៥៤នេះ កេមបេធាន- 
បទ « ទញិ ទនំិញ ពភិព លោក នៅ សា - 
ខា កាក បាទ កេហម ការ ទូត»(Shop 
the World at the Diplomatic 
Red Cross Bazaar)  កេម ពេះ- 
រាជា  ធិបតី ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ ពេះអង្គ មា្ចាស់ - 
កេសតេ ីមហា ចកេ ី សិរិនថន ដោយ ចាប់ -  
ព ីថ្ងេទ ី២៧ ដល ់២៩ ខេ មនីា នៅ ផេសារ 
ទំនើប  Siam  Paragon។

ពេតឹ្តកិារណ ៍នេះ មាន ស្តង ់នេ ផលតិ-  
ផល មក ពី បេទេស ចំនួន ៥៥ ដេល 
មាន មូល ដា្ឋាន នៅ បេទេស ថេ  រួម ទាំង 
កម្ពុជា ផង ដេរ។

សា្ថាន ទូត ខ្មេរ បេចាំ នៅ បេទេស ថេ 
ឱេយ  ដឹង ថា កម្ពុជា ចូល រួម ពេឹត្តិ ការណ៍ 
នេះ   ដើមេប ីរេ អង្គាស ថវកិា សមេប ់គាទំេ 
ដល ់សកម្ម ភាព មនសុេស ធម ៌របស់ ពេះ- 
រាជ វងេសានុវងេស កេម គមេង អង្គការ 
កាក បាទ កេហម ថេ ។ ផលិតផល ខ្មេរ 
ទាំង នោះ រួមមាន ផលិត ផល អាហារ 
សិបេបកម្ម និង គេឿង កេអូប  ជា ដើម។

សា្ថាន ទូត ខ្មេរ បន្ថេម ទៀតថា ថវិកា 
ដេល លក ់បាន ពពីេតឹ្តកិារ ណន៍េះ ទាងំអស ់
នងឹ តេវូ បាន ចណំាយ លើការ ទញិ ឧប-
ករណ៍ វេជ្ជសាស្តេ ជូន មន្ទីរ ពេទេយ  និង 
មណ្ឌល ថេទំា សុខភាព នៅ តំបន់ ដាច់ - 
សេយាលក្នុង បេទេស ថេ ពេម ទាំង 
ឧបត្ថម្ភ បេជាជន កេីកេ  ជួយ ពេយាបាល 
បបូរ មាត់ ឆេប  និង ជំងឺ ពិការ អវយវៈ 
ផេសេងៗ  នងិ កាត ់វ៉េន តា សមេប ់សសិេស 
សាលា នៅ តំបន់ ជន បទ។

សា្ថានទូត  ខ្មេរបាន ឱេយ ដឹងទៀតថា៖ 
«ដើមេបី  ចូលរួម ជំរុញ សេដ្ឋកិច្ច ការទូត  
ពាណជិ្ជ កម្ម  វនិយិោគ  ទេសចរណ ៍នងិ 
វបេបធម ៌ សា្ថានទតូ កម្ពជុា បេចា ំពេះ រាជា- 
ណា ចកេថេ  បាន នាំ យក ផលិត ផល 
ខ្មេរ ជាង  ៦០ មខុ ដាក ់តាងំ បង្ហាញ  នងិ 
លក់ នៅ ក្នុង ពេឹត្តិការណ៍ នេះ»។ 

សេចក្តី ជូន ដំណឹង របស់ ផេសារ ទំនើប  
Siam  Paragon  ឱេយ ដឹង ថា វាជា លើក- 
ដំបូង ដេល ពេឹត្តិការណ៍  Diplomatic 
Red Cross Bazzar បាន ផ្តល់ជូ ន 
ទាំង បទ ពិសោធ ទាំង នៅ នឹង កន្លេង 
ផ្ទាល់ នងិ តាម អន ឡាញ  ដេល សេប- 
តាម វធិានការ ការពារ ការ រកី រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

សេចក្តី ជូន ដំណឹង  បន្តថា នេះ ជា 
ឱកាស សមេប់ អ្នក ទិញ ទំនិញ   នៅ ជុំ - 
វិញបេទេស ថេចូល រួម ពិព័រណ៍ គេប់ ទី - 
កន្លេង គេប ់ពេល វេលា តាម រយៈ គេហ-
ទពំរ័  www.dpcredcrossbazaar.
com។

លោក តេ តាំង ប៉ បេធាន សម្ព័ន្ធ 
សមាគម សហគេស ធនុតចូ នងិមធេយម 
កម្ពុជា   បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ថា ផលិត - 
ផល  សមាជកិ  លោក បេមាណ ៤០មខុ 
ក ៏បាន ចលូ រមួ ក្ន ុង ការ  តាងំ ពពិរ័ណ ៍នេះ 
ដេរ ។ កេពី ចូល រួម មនុសេស ធម៌  ផលិត- 
ផល ខ្មេរ ក៏ តេូវ បាន ផេសព្វផេសាយ យា៉ាង- 
ទូលំទូលាយ  ក្នុង ពេឹត្តិ ការណ៍ នេះ ។

លោក តំាងប៉ ឱេយ ដឹង ថា៖ «រៀង រាល់ - 
ឆ្នាំ យើង បាន ចូល រួម ក្នុង ពេឹត្តិការណ៍ 
នេះ។ យើង ឃើញ ថា  ផលិត ផល ខ្មេរ 
មាន ការ គាទំេ ចេើន ពេះជា ផលតិផល  
មាន គុណភាព  និង ស្តង់ ដា ISO»។

ពេឹត្តិការណ៍  Diplomatic  Red  
Cross  Bazzar  តេវូ បាន បេរព្ធ លើក- 
ដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ  ១៩៦៧  ដេល បច្ចុបេបន្ន 
ពេតឹ្តកិារណ៍ នេះកំពុង ទទួល បាន ជោគ- 
ជយ័  នងិ ពេញ នយិម ក្នងុ ចណំោមបេ-
ជាជន ថេ  និង ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស។

 Diplomatic Red Cross Bazzar 
លើកទី ៥៣ កាលពី ឆ្នាំ២០២០ មាន 
បេទេស ចូល រួម ៥៩  ដោយ មាន  ផលិត - 
ផល ជា ចេើន បាន ចូល រួម ៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ទំនិញ កម្ពុជា  ៣១ មុខ នេ 
បនា្ទាត ់ពន្ធគយ តេវូ បាន អនញុ្ញាត ឱេយ នា ំ 
ទៅ   បេទេស វៀត ណា ម ក្នុង អតេ ពន្ធ 
សនូេយ កេម កចិ្ច សមេប សមេលួ ជរំញុ 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី  រយៈពេល ២ ឆ្នាំ។

ការ បើក ផ្លវូ  ការ នា ំចេញ របស ់បេទេស 
កម្ពុជា ទៅ រៀត ណា ម តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ភាគី ទាំង ២   ឯកភាព គា្នា បញ្ចប់ 
នីតិ វិធី ផ្ទេ ក្នុង សមេប់ បន្ត សុពលភាព 
«កចិ្ច សមេប សមេលួ ជរំញុ ពាណជិ្ជ កម្ម   
ទ្វេភាគី រវាង រដា្ឋាភិ បាល នេ ពេះ រាជា-
ណា ចកេ កម្ពុជា និង រដា្ឋាភិបាល នេ 
សាធារណរដ្ឋ សង្គម នយិម វៀតណាម 
សមេប់ ឆ្នាំ ២០២១-២០២២» ។ 

ការ បញ្ចប ់នតីវិធិ ីផ្ទេ ក្នងុ នេះ ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប ់ព ីភាគ ីទាងំ ២ បាន ជបួ ពភិាកេសា 
គា្នា ក្នុង កិច្ច បេជុំ គណៈ កម្មការ ចមេុះ 
(JC) កម្ពុជា - វៀតណាម  លើក ទី ១៨ 
ស្តពី ី« កចិ្ច សមេប សមេលួ ជរំញុពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី » កាល ពី ថ្ងេទី២២ ខេធ្នូ 
ឆ្នាំ ២០២០។

សេចក្តី ជូន ដំណឹង  កេសួង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម   កាល ព ីថ្ងេទ ី២៥ ខេមនីា ឱេយ ដងឹ ថា 
កម្ពុជា ទទួល បាន ភាព អនុគេះ ពន្ធ 
សូនេយ ភាគរយ ចំពោះ មុខ ទំនិញ ចំនួន 
៣១ នេ បនា្ទាត ់ពន្ធគយ ដេល មាន ដើម- 
កំណើត នៅ កម្ពុជា នាំ ចេញ ទៅកាន់ 
បេទេស វៀតណាម ។ ក្នងុ ចណំោម មខុ 
ទនំញិ ទាងំ ៣១ នេ បនា្ទាត ់ពន្ធគយនេះ  
ភាគ ចេើន ជា ផលិតផល កសិកម្ម។

ទន្ទឹម នឹង នេះ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម ក៏ 
បាន អពំាវនាវ ដលផ់លតិករ នងិ អ្នកនា ំ 
ចេញ ឱេយ មក ស្នើ សុ ំវញិ្ញាបន បតេ បញ្ជាក ់
ដើម កំណើត ទំនិញ ទមេង់ អេស  (Co 
Form S) តាមរយៈ គេហទំព័រ ht-
tps://co.moc.gov.kh ចំពោះ មុខ 
ទនំញិ ទាងំ ៣១ បនា្ទាត ់ពន្ធគយ ។ នេះ  
បើ តាម សេចក្តី ជូន ដំណឹង។

ដោយ ឡេក សមេប់ បរិមាណ មុខ- 
ទំនិញ អង្ករ និង សន្លឹក ថា្នាំជក់ ស្ងួត 
សមេប ់អនវុត្ត ឆ្នា ំ២០២១ សមូ ផលតិ ករ 
និង អ្នក នាំចេញ អាច ដាក់ ពាកេយ ស្នើ សុំ  

មក កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម ( នាយក ដា្ឋាន 
នាំចេញ - នាំចូល នេ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
សេវា ពាណិជ្ជកម្ម ) រៀង រាល់ ម៉ាង 
ធ្វើការ ចាប់ពី ថ្ងេជូន ដំណឹង នេះ រហូត 
ដល់ ថ្ងេទី ២៦ ខេឧសភា ឆ្នាំ នេះ ។ 

កម្ពជុា នងិ វៀតណាម បានយលព់េម 
លើ ការ អនុ គេះ ពន្ធ សមេប់ ផលិត-
ផល កសិកម្ម ឆ្លងកាត់ ពេំដេន ទំាង២ 
ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ២០១៦  រហូត មក ដល់ 
នា ពេល បច្ចុបេបន្ននេះ ។ 

អ្នកសេ ីបា៉ាន ់ចន្ទេ មា្ចាស ់រោងមា៉ាសុនី  
កិន សេូវ ថន ជា នៅ សេុក អូររាំងឪ 
ខេត្ត តេបងូឃ្មុ ំបេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា តាម 
រយៈ កិច្ច សមេប សមេួល ជំរុញ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ទ្វេភាគី នេះ នឹង ជួយ ជំរុញ ឱេយ តម្លេ 
សេូវ របស់ កសិករ ខ្មេរ មាន ទីផេសារ ល្អ 
ហើយ វា ក ៏នងឹ ជយួ លើក កម្ពស ់ជវីភាព 
ពួក គាត់ បាន មួយ កមេិត ទៀត ។ 

អ្នកសេ ីនយិាយ ថា ៖« ខ្ញុ ំគតិថា  វា នងឹ 
ជយួ ឱេយ តម្លេ សេវូ របស ់កសកិរ ខ្មេរ មាន 
ហាង ឆេង ល្អ ពេះ ឈ្មួញ វៀតណាម 
ហា៊ាន ទិញ ក្នុងតម្លេ ខ្ពស់ » ។ 

លោក លមឹ ហេង អន ុបេធាន សភា 
ពាណជិ្ជ កម្ម កម្ពជុា បាន ឱេយ ដងឹ ថា ការ- 
សមេច បាន កចិ្ច សមេប សមេលួ ជរំញុ 
ពាណជិ្ជកម្ម ទ្វេ ភាគ ីនេះ នងឹ ជយួ ពងេងឹ 
ទំនាក់ ទំនង សហ បេតិបត្តិការ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម រវាង បេទេស ទាំង២ កាន់ តេ ល្អ ។ 

លោកបាន  ថ្លេងថា ៖« វា នឹង ផ្តល់ 

បេយោជន៍  ចេើន ឱេយ គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក 
នេ ទនំាក ់ទនំង ពាណជិ្ជ កម្ម ហើយ វា ក ៏
នឹង ជួយ ជំរុញ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច របស់ 
ក ម្ព ុជា ផងដេរ » ។  លោក បានបន្ថេម ថា ៖ 
« យើង នាំ ចូល ទៅ វៀតណាម ដោយ 
 រួច ពន្ធ នេះ គឺ រឿង ល្អ បេសើរ មេន ទេន 
ពេះ  ផលិត ផល កសិ កម្ម យើង ភាគ- 
ចេើន តេូវបាន នាំ ចេញទៅ វៀតណាម 
នងិ ថេ  បើ យើង អត ់មាន ២ ចេក នេះ ទេ 
កសិផល យើង នឹង ចាល់ គា្មាន ទីផេសារ 
ពេះ វិស័យ ឯកជន  បេទេស យើង ពុំ 
ទាន ់មាន ដើមទនុ គេបគ់េន ់ដើមេប ីទញិ  
កសិផល សមេប់ ស្តុក ទុក នោះទេ » ។ 

លោក សា៊ា ង ថេ អ្នក នា ំពាកេយ កេសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម បាន ឱេយ ដឹង ថា តាម កិច្ច 
ពេម ពេៀង នេះ វៀតណាម បន្ត ផ្តល់ 
កូតា នាំចូល រួច ពន្ធ លើ សន្លឹក ថា្នាំជក់  
៣ ០០០តោន នងិ អង្ករ ៣០០ ០០០ 
តោន នៅ ឆ្នាំនេះ ។ 

 ទនិ្ននយ័ ព ីកេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម ឱេយ ដងឹ 
ថា កម្ពុជា  នាំ ចេញ ទំនិញ ទៅ  បេទេស 
វៀតណាម ក្នុង ទឹក បេក់   ៣៨៥,៧៩ 
លាន ដុលា្លារ កាលពី ឆ្នាំ ២០២០ កើន- 
ឡើង ១៤,៨៨ ភាគរយ បើ ធៀប នឹង  
៣៣៥,៨២ លាន ដុលា្លារ ឆ្នាំ ២០១៩។  
ចណំេក  ការ   នា ំចលូ ទនំញិ របស ់កម្ព ុជា  
ពី វៀតណាម  បាន ធា្លាក់ ៣,១០ ភាគ- 
រយ ព ីតម្លេ ២,៦៣៤ ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩៕ LA

កម្ពជុា  យក ផលិត ផល ជាង៦០   
ទៅបង្ហាញ ក្នងុ  ពិព័រណ៍ នៅ ថ្ 

ទំនិញ  ៣១ មុខរបស់ កម្ពជុា អាច នំា ទៅ 
វៀតណាម ដោយ មាន អត្ ពន្ធ សូន្យ 
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ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគ
ចនំនួ៥ដ្រោលមានតម្ល្រោសរបុ១
២៩៩,៧លានដុលា្លារនិង
បង្កើតការងារបាន២២៥០
កន្ល្រោងទោះបីជាប្រោទ្រោសដ្រោល
ជាសមាជិកអាស៊ានមួយន្រោះ
កពំងុប្រោយទុ្ធនងឹការឆ្លងរីករាល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។
យោងតាមបណ្តាញសង្គម

ផ្លវូការរបសក់្រោមុប្រោកឹ្រោសាអភវិឌ្រោឍន-៍
កម្ពជុា(CDC)ចងុសបា្តាហម៍នុ
CDCបានអនុម័តជាផ្លូវការនូវ
គម្រោងចំនួន៥ដ្រោលរួមមាន
គម្រោងវិនិយោគលើរោងចក្រោ
ផលិតថាមពលអគ្គិសនីប្រោើ
ធ្រោយងូថ្មអានភុាព៧០០ម្រោហ្គា-
វ៉ាត់តម្ល្រោ១២៨៣លានដលុា្លារ
របស់ក្រោុមហ៊ុនHuadianSi-
hanoukvillePowerGen-
erationCo., Ltdនៅតំបន់
ស្រោដ្ឋកិច្ចពិស្រោសក្រោុងព្រោះសី-
ហនុដ្រោលគម្រោងន្រោះបង្កើត
ការងារបាន៥២០កន្ល្រោងនិង
គម្រោងបង្កើតរោងចក្រោផលិត
អ្រោប៉ុងខ្នើយគ្រោសឡុងពូក
នងិគ្រោឿងសងា្ហារមិរបស់Fang
HuaPolyurethaneMate-
rial (Cambodia)Co.,Ltd
ស្ថតិក្នងុតបំន់ស្រោដ្ឋកចិ្ចពសិ្រោស
ក្រោុងព្រោះសីហនុមានទុនវិនិ-
យោគ១លានដុលា្លារ បង្កើត
ការងារបាន៤២០កន្ល្រោង។

ចំណ្រោកគម្រោង៣ទៀតរួម-
មានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រោ
ផលិតឱសថន្រោក្រោុមហ៊ុន Is-
landLaboratoireCo.,Ltd
ស្ថិតនៅខណ្ឌជ្រោយចងា្វាររាជ-
ធានីភ្នពំ្រោញមានទនុ៦,៣លាន
ដលុា្លារបង្កើតការងារបាន២៦០
កន្ល្រោង,គម្រោងបង្កើតរោងចក្រោ
ក្រោច្ន្រោ និងវ្រោចខ្ចប់ផលិតផល
កសកិម្មរបស់ក្រោមុហ៊នុHerba
(Cambodia)Co.,Ltdនៅ
តំបន់ស្រោដ្ឋកិច្ចពិស្រោសភ្នំព្រោញ
មានទុនវិនិយោគ៣,៦លាន
ដលុា្លារបង្កើតការងារបាន១២០
កន្ល្រោងនងិគម្រោងបង្កើតរោង-
ចក្រោផលិតសមា្ភារអគ្គិសនីនិង
គ្រោឿងផ្គុំអំពូលគ្រោប់ប្រោភ្រោទ
របស់ក្រោុមហ៊ុន Y.TPlastic
Co.,Ltdក្នុងតំបន់ស្រោដ្ឋកិច្ច
ពិស្រោសសនដុងសន់ស្រោល
ស្វាយរៀងមានទុនវិនិយោគ
៥,៨លានដុលា្លារនិងបង្កើត
ការងារបាន៩៣០កន្ល្រោង។
លោកហងុវណ្ណៈអ្នកស្រោវ-

ជ្រោវស្រោដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិន្រោវិទ្រោយា-
ស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រោ
កម្ពុជា(បណ្ឌិត្រោយសភាកម្ពុជា)
បានប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ង្រោទី២៨ខ្រោមីនាថាភាគច្រោើន
ន្រោគម្រោងវិនិយោគនៅព្រោល
ន្រោះគឺជារបស់វិនិយោគិនចិន
ហ្រោតុន្រោះតិចឬច្រោើនសុទ្ធត្រោ
ជាប់ទាក់ទងនងឹកចិ្ចព្រោមព្រោៀង
ពាណិជ្ជកម្មស្រោរីទ្វ្រោភាគីកម្ពុជា
ចិនដ្រោលចុះហត្ថល្រោខាកាល-

ពីឆ្នាំ២០២០។កិច្ចព្រោមព្រោៀង
ន្រោះក៏នងឹទាក់ទាញឱ្រោយក្រោមុវនិ-ិ
យោគិនបរទ្រោសផ្រោស្រោងទៀតចូល
មកបើករោងចក្រោផលិតនៅ
កម្ពុជាផងដ្រោរ។លោកបន្តថា
តាមរយៈកចិ្ចចរចាលើកចិ្ចព្រោម-
ព្រោៀងពាណិជ្ជកម្មស្រោរីទ្វ្រោភាគី
ដ្រោលកំពុងធ្វើជាមួយប្រោទ្រោស
មួយចំនួនទៀតវក៏នឹងជួយ
បង្កើនភាពទាក់ទាញវិនិយោ-
គនិបរទ្រោសឱ្រោយចលូមកបណ្តាក-់
ទុននៅកម្ពុជាផងដ្រោរ។
លោកនិយាយថា៖«ប្រោសិន

បើមនិមានកចិ្ចព្រោមព្រោៀងទាងំ-
អស់នោះទ្រោកម្ពុជាប្រោកដជា
នងឹជបួបញ្ហាក្នងុការទាក់ទាញ
វិនិយោគិនបរទ្រោសឱ្រោយចូលមក

បណ្តាក់ទុនវិនិយោគ»។
លោកបន្ថ្រោមថាបច្ចបុ្រោបន្នន្រោះ

រដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាក៏កពំងុធ្វើការ
ក្រោសម្រោួលនីតិវិធី និងបង្កើន
កិច្ចសហប្រោតិបត្តិការកាន់ត្រោធំ-
ទូលាយជាមួយបណ្តាប្រោទ្រោស
ជាច្រោើនលើពិភពលោក។
លោកសុខចិនា្តាសោភាអគ្គ-

ល្រោខាធិការCDCកាលពីខ្រោ
កមុ្ភៈក្នងុអឡំងុន្រោសកិា្ខាសលា
ស្តីពី«កាលានវុត្តភាពវនិយិោគ
ប្រោកបដោយចរីភាពនៅកម្ពជុា»
ដ្រោលរៀបចំឡើងដោយក្រោុម-
ប្រោឹក្រោសាធុរកិច្ចចក្រោភពអង់គ្ល្រោស-
អាស៊ានតាមរយៈប្រោព័ន្ធវីដ្រោអូ
បានឱ្រោយដឹងថាក្នុងឆ្នាំ២០២០
CDCបានអនុម័តលើគម្រោង

វនិយិោគ២៣៨ដ្រោលមានទនុ-
វនិយិោគសរបុ៨,២ពាន់លាន
ដលុា្លារថយចុះ១២ភាគរយបើ
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។លោក
បន្តថាទោះយា៉ាងណការធា្លាក់
ន្រោះស្ថិតក្នុងកម្រោិតដ្រោលអាច
ទទួលយកបាន។
លោកថ្ល្រោងថា៖«ការថយចុះ

ន្រោះស្ថិតក្នុងកម្រោិតមួយល្អប្រោ-
សើរនៅឡើយបើធៀបនឹងការ-
ព្រោយាកររបស់សន្និសីទអង្គការ
សហប្រោជាជាតិស្តីពីពាណិជ្ជ-
កម្មនិងការអភិវឌ្រោឍដ្រោលបាន
ព្រោយាករថារហំរូវនិយិោគផ្ទាលព់ី
បរទ្រោសនៅក្នងុពភិពលោកត្រោវូ
ថយចុះប្រោមាណ៤២ភាគរយ
ក្នុងឆ្នាំ២០២០»៕LA
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តពី ទំព័រ ១...ប្រោក់ឧបត្ថម្ភ៤០
ដលុា្លារក្នងុ១ខ្រោសម្រោប់កម្មករនយិោជតិ
១នាក់ដ្រោលបំព្រោញការងារក្នុងវិស័យ
ន្រោះសម្រោប់រយៈព្រោល៣ខ្រោបន្ថ្រោមទៀត
ពីខ្រោម្រោស-មថិនុាឆ្នាំ២០២១។មា្ចាស់
រោងចក្រោសហគ្រោសក្នុងវិស័យន្រោះ
ត្រោូវបន្ថ្រោមចំនួន៣០ដុលា្លារសម្រោប់
កម្មករនិយោជិត១នាក់(សរុបកម្មករ
នយិោជតិ១នាក់ទទលួបាន៧០ដលុា្លារ
ក្នុង១ខ្រោ)។
លោកខ្រោនលូអគ្គល្រោខាធិការន្រោ

សមាគមរោងចក្រោកាត់ដ្រោរកម្ពុជាបាន
សទរការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាល
ក្នងុការជយួដល់ឧស្រោសាហកម្មន្រោះដ្រោល
បានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសរ
ការរីករាលដលវីរុសកូរ៉ូណ។
លោកថ្ល្រោងថា៖«ការសម្រោចចិត្តបន្ត

ផ្រោនការ៤០ដលុា្លារសម្រោប់កម្មករដ្រោល
ផ្អាកការងារគឺល្អណស់។ការបន្តន្រោះ
នឹងជួយដល់កម្មករដ្រោលរងប៉ះពាល់
ក្នងុព្រោលដ៏ពបិាកកដ៏ចូជាការជយួដល់
ថៅក្រោផងដ្រោរ។ថៅក្រោដ្រោលបច្ចុប្រោបន្ន

មិនមានការបញ្ជាទិញអាចដក់ពាក្រោយ
សម្រោប់ការផ្អាកដំណើរការនិងប្រោើ-
ប្រោស់ព្រោលវ្រោលាក្នុងការព្រោយាយាមនិង
ទទួលបានឱកាសអាជីវកម្មថ្មីៗ»។
ទន្ទមឹនងឹន្រោះសម្រោប់វសិយ័ទ្រោសចរ-

ណ៍ រដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបន្តផ្ដល់ប្រោក់-
ឧបត្ថម្ភ៤០ដុលា្លារក្នុង១ខ្រោសម្រោប់
កម្មករ១នាក់សម្រោប់រយៈព្រោល៣ខ្រោ
ផងដ្រោរ។សហគ្រោសនងិអាជវីកម្មក្នងុ
វិស័យទ្រោសចរណ៍ត្រោូវរួមចំណ្រោកតាម
គោលការណ៍ស្ម័គ្រោចិត្ត និងតាមលទ្ធ-
ភាពជាកស់្ដ្រោងបន្ថ្រោមលើអ្វដី្រោលរដ្ឋាភ-ិ
បាលបានផ្ដល់ជូន។ចំពោះសណ្ឋាគារ
ផ្ទះសំណក់ភោជនីយដ្ឋាននិងក្រោុម-
ហ៊ុនភា្នាក់ងារទ្រោសចរណ៍ដ្រោលបានចុះ-
បញ្ជីនងឹបន្តលើកល្រោងការបង់ពន្ធប្រោចា-ំ
ខ្រោគ្រោប់ប្រោភ្រោទសម្រោប់រយៈព្រោល៣ខ្រោ
បន្ថ្រោមទៀតពីខ្រោម្រោស-មិថុនា។ ការ-
លើកល្រោងន្រោះអនវុត្តចពំោះសកម្មភាព
អាជីវកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្រោញខ្រោត្ត
សៀមរាបខ្រោត្តព្រោះសីហនុខ្រោត្តក្រោប
ខ្រោត្តកពំតក្រោងុបាវតិ(ស្វាយរៀង)នងិ

ក្រោុងប៉ាយប៉្រោត (បនា្ទាយមានជ័យ)។
អាជវីកម្មទាងំន្រោះនៅត្រោមានកាតព្វកចិ្ច
ដក់លិខិតប្រោកាសពន្ធអាករនិងប្រោើ-
ប្រោស់ប្រោព័ន្ធអនឡាញសម្រោប់គ្រោប់គ្រោង
អាករលើតម្ល្រោបន្ថ្រោម(E-VAT)ជារៀង-
រាល់ខ្រោក្នុងអំឡុងព្រោលលើកល្រោងន្រោះ។
លោកធួនសុីណនប្រោធានPATA

CambodiaChapterបានទទលួស្គាល់
ការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការ-
ជយួឧស្រោសាហកម្មទ្រោសចរណ៍ទោះបជីា
វមិនច្រោើនក៏ដោយ។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«យើងពិតជាកោតសរសើរការជួយពី
រដ្ឋាភិបាលសម្រោប់ឧស្រោសាហកម្មរបស់
យើង។ទោះបីយា៉ាងណយើងចង់ឱ្រោយ
រាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់មូលនិធិពិស្រោស
សម្រោប់វិស័យទ្រោសចរណ៍សម្រោប់
ក្រោយជងំឺកូវដី១៩ព្រោះអាជវីករភាគ-
ច្រោើនមនិទទលួបានប្រោក់ចណំលូទាល-់
ត្រោសោះដូច្ន្រោះយើងចង់ឱ្រោយរដ្ឋាភិបាល
ពិចារណសំណើរបស់យើងនៅព្រោល
ដ្រោលវីរុសកូរ៉ូណត្រោូវទប់ស្កាត់បាន»។
យោងតាមស្រោចក្ដីប្រោកាសន្រោះរដ្ឋាភ-ិ

បាលក៏បន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសច់-
ប្រោក់ជូនគ្រោសួរក្រោកី្រោនិងងាយរងគ្រោះ
ក្នុងអំឡុងព្រោលប្រោយុទ្ធប្រោឆំងនឹងកូវីដ-

១៩សម្រោប់រយៈព្រោល៣ខ្រោបន្ថ្រោមទៀត
ពីខ្រោម្រោស-ខ្រោមិថុនាឆ្នាំ២០២១។
ជាមយួគា្នាន្រោះរដ្ឋាភបិាលក៏បន្តណ្រោ-

នាំដល់ក្រោសងួស្ថាបន័រដ្ឋនងិអពំាវនាវ
ដល់បគុ្គលឯកជនដ្រោលជាមា្ចាស់អគារ
ទីតាំងអាជីវកម្ម និងរោងចក្រោជួយ
សម្រោួលដល់ភាគីអ្នកជួលដោយចៀស-
វងការបញ្រោឈប់កិច្ចសន្រោយាឬការបណ្ដ្រោញ-
ច្រោញក្នុងករណីដ្រោលភាគីអ្នកជួលមិន
មានលទ្ធភាពបង់ថ្ល្រោស្រោវជួលបាន
ទាន់ព្រោលវ្រោលា។
ស្រោចក្ដបី្រោកាសបានបន្តថា៖«រាជរដ្ឋា-

ភិបាលបន្តតាមដនជាប់ជាប្រោចាំនូវ
ស្ថានភាពន្រោជងំឺកូវដី១៩លើស្ថានភាព
សង្គមស្រោដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងក្រោប-
ខ័ណ្ឌសកលតំបន់និងប្រោទ្រោសដើម្រោបី
ពនិតិ្រោយនងិវយតម្ល្រោផលប៉ះពាល់ន្រោជងំឺ
កូវីដ១៩មកលើវិស័យសំខាន់ៗន្រោ
ស្រោដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាក្នងុទិសដៅធ្វើបច្ចបុ្រោបន្ន-
ភាពនិងត្រោៀមដក់ច្រោញនូវវិធានការ
ថ្មីៗ បន្ថ្រោមចាបំាច់នានាសដំៅស្ដារនងិ
ជរំញុកណំើនស្រោដ្ឋកចិ្ចក្រោមក្រោបខណ័្ឌ
ផ្រោនការយទុ្ធសស្ដ្រោស្តារស្រោដ្ឋកចិ្ចឡើង
វិញក្នុងអំឡុងព្រោលនិងក្រោយពីវិបត្តិ
ន្រោជំងឺកូវីដ១៩៕LA 

ការបន្តវិធានការរបស់រដ្ឋជួយ...

Totalបានបញ្ឈប់
ប្តិបត្តកិារឧស្មន័
ធម្មជាតិLNGនៅ
ក្នងុប្ទ្សមូ៉សំបិ៊ក

កេង៊ ចហូាន ់នេសេបើកៈTotal
ជាក្រោមុហ៊នុថាមពលឈានមខុ
គ្រោមយួរបស់ប្រោទ្រោសបារាងំបាន
សម្រោចផ្អាកប្រោតបិត្តិការផលតិ
ឧស្មន័របស់ខ្លនួនៅក្នងុប្រោទ្រោស
ម៉ូសបំ៊កិភាគខាងជើងបនា្ទាប់ពី
ទទលួរងការវយប្រោហរដោយ
ក្រោុមជីហតនៅក្រោប្រោរការដ្ឋាន
ផលតិកម្មរបស់ខ្លនួដោយបាន
បណ្តាលធ្វើឱ្រោយមានមនុស្រោសជា-
ច្រោើននាក់ស្លាប់។ន្រោះបើតាម
ក្រោុមហ៊ុនកាលពីថ្ង្រោអាទិត្រោយ។
ក្រោុមហ៊ុនប្រោងមួយន្រោះបាន

ឱ្រោយដឹងនៅក្នុងស្រោចក្ដីប្រោកាស
ព័ត៌មានមួយដោយយោងលើ
ស្រោចក្ដីជូនដំណឹងកាលពីថ្ង្រោ
ពធុអពំីការចាប់ផ្ដើមដណំើរការ
ការងារឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់
នោះថា៖«ការកៀរគរគម្រោង
ដ្រោលត្រោវូបានមើលឃើញកាល-
ពីដើមសបា្ដាហ៍ន្រោះពិតហើយ
នៅព្រោលន្រោះវត្រោូវបានផ្អាក
ដំណើរការហើយ»។
នៅក្នុងការវយប្រោហរនោះ

ក្រោមុជីវពលជីហតបានរឹបអូស
នងិគ្រោបគ់្រោងទកី្រោងុPalmaនៅ
ខ្រោត្តCaboDelgadoភាគខាង
ជើងបនា្ទាប់ពីការវយឆ្មកដ់្រោល
បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ង្រោពុធ។
មនុស្រោសប្រោមាណជិត២០០

នាក់ដ្រោលរួមមានទាំងកម្មករ
ឧស្ម័នបរទ្រោសផងត្រោូវបានគ្រោ
ជម្លៀសច្រោញភា្លាមៗពីសណ្ឋា-
គារដ្រោលជាកន្ល្រោងពួកគ្រោស្វ្រោង-
រកជម្រោកស្នាក់នៅ។យា៉ាងហោច-
ណស់មានមនសុ្រោស៧នាក់បាន
ស្លាប់ដោយសរត្រោអំពើហិង្រោសា
ន្រោះ។ន្រោះបើយោងតាមប្រោព័ន្ធ
ព័ត៌មានក្នុងស្រោុក។
ក្រោុមហ៊ុនTotalបានឱ្រោយដឹង

ថាមិនមានបុគ្គលិករបស់ពួក-
គ្រោណមួយដ្រោលធ្វើការនៅ
ឧបទ្វបីAfungiជាកន្ល្រោងដ្រោល
គម្រោងន្រោះស្ថិតនៅត្រោូវបាន
សមា្លាប់ក្នងុអឡំងុព្រោលការវយ-
ប្រោហរន្រោះទ្រោ។
ប៉នុ្ត្រោក្រោមុហ៊នុ«បានសម្រោច-

ចិត្តកាត់បន្ថយកមា្លាំងពលកម្ម
មកនៅត្រោមឹកម្រោតិអប្រោបបរមានៅ
ទីតាំងAfungi»។
ក្រោមុហ៊នុTotalបានបន្តទៀត

ថា៖«ក្រោុមហ៊ុនជឿជាក់លើ
រដ្ឋាភិបាលប្រោទ្រោសម៉ូសំប៊ិក
ដ្រោលកងមា្លាងំសន្ដសិខុសធារ-
ណៈរបស់ប្រោទ្រោសន្រោះបច្ចុប្រោបន្ន
កំពុងធ្វើការងារប្រោយុទ្ធដើម្រោបី
ដណ្ដើមយកតបំន់ន្រោះមកគ្រោប-់
គ្រោងវិញ»៕AFP/LA

CDCអនុម័តគម្ង៥តម្ល្ជិត$១,៣ពាន់លាន

គមេង វិនិយោគ លើ   ថាម ពល អគ្គសិនី ពី ពន្ល ីពេះ អាទិតេយ មួយ កន្លេង  នៅ ខេត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ ។ រូបថតហុឹនពិសី



WORLD

www.postkhmer.com

ចិនដាក់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកអង់គ្លេសនិងកាណាដាជា-
ការឆ្លើយតបនឹងវិធានការសី៊នជំាងរបស់លោកខាងលិច

សុខ វេងឈាង

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី២៧មីនា
បៃទៃសចិនបានបៃកាសដាក់-
ទណ្ឌកម្មលើមន្តៃីអាមៃរិកនិង
កាណាដាមួយចំនួនមួយថ្ងៃ
បនា្ទាប់ពីបានបៃកាសដាក់ទណ្ឌ-
កម្មលើអ្នកនយោបាយនិង
អង្គការអងគ់្លៃសមយួចនំនួដៃល
វធិានការទាងំនៃះគឺជាការឆ្លើយ-
តបនឹងទណ្ឌកម្មរបស់បៃទៃស
លោកខាងលចិដាក់លើមន្តៃីចនិ
ជុំវញិបញ្ហាសទិ្ធមិនសុៃសនៅតបំន់
សុីនជាំង(Xinjiang)។
ក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយ

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កៃសួងការបរ-
ទៃសចនិបាននយិាយថាបៃធាន
នៃគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមៃរកិ
លើសៃរភីាពសាសនាអន្តរជាតិ
លោកGayleMachinនឹង
តៃូវបានហាមឃាត់មិនឱៃយធ្វើ-
ដណំើរទៅកាន់ចនិដីគោកហងុ-
កុងនិងម៉ាកាវហើយតៃូវបាន
ហាមឃាត់មនិឱៃយធ្វើពាណជិ្ជកម្ម
ជាមួយសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចិន។
អនុបៃធានគណៈកម្មការនៃះ

គឺលោកTonyPerkinsក៏តៃវូ-
បានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្ម

ផងដៃររួមជាមួយនឹងសមជិក
សភាកាណាដាលោកMichael
Chongនងិអនុគណៈកម្មាធកិារ
សិទ្ធិមនុសៃសអន្តរជាតិនៃសភា
កាណាដា។
កៃសួងការបរទៃសចិនបាន

ចៃញសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍នោះ
ថា៖«ពួកគៃតៃូវតៃបញៃឈប់ឧ-
បាយកលនយោបាយលើបញ្ហា
ដៃលទាក់ទងនឹងសុីនជាំង
បញៃឈប់ការជៃៀតជៃកចូលកិច្ច-
ការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនតាមគៃប់
រូបភាពនិងចៀសវាងដើរតាម
ផ្លវូខុស។បើមិនដូច្នោះទៃពួកគៃ
អាចនឹងឆៃះមៃមដៃពួកគៃ»។
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស

សហរដ្ឋអាមៃរកិលោកAntony
Blinkenបាននយិាយថាការ-
ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់បៃទៃសចនិ
គឺ«គ្មានមូលដា្ឋាន»ហើយគៃន់-
តៃនំាឱៃយមនការពិនិតៃយពិច័យ
បន្ថៃមទៀតលើ«អំពើបៃល័យ-
ពូជសាសន៍»នៅសុីនជាំង។
លោកBlinkenបាននយិាយ

ក្នងុសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មយួថា៖
«ការប៉នុបង៉របស់ទកីៃងុប៉ៃកាងំ
ដើមៃបីបភំតិបភំយ័នងិបបំទិមត់
អ្នកដៃលនិយាយ ដើមៃបីសិទ្ធិ-

មនុសៃស និងសៃរីភាពជាមូល-
ដា្ឋានគឺគៃន់តៃជួយដល់ការ-
ឃា្លាំមើលអន្តរជាតិដៃលកំពុង
កើនឡើងនៃឧកៃដិ្ឋកម្មបៃលយ័-
ពូជសាសន៍និងឧកៃិដ្ឋកម្មបៃ-
ឆាំង មនុសៃសជាតិដៃលកំពុង
កើតមននៅសុីនជាំង»។
នាយករដ្ឋមន្តៃីកាណាដា

លោកJustinTrudeauបាន
និយាយថាទណ្ឌកម្មទំាងនៃះគឺជា

«ការវាយបៃហារទៅលើតម្លា-
ភាពនិងសៃរីភាពនៃការបញ្ចៃញ-
មតិ»។លោកTrudeauបាន
បង្ហាះសារទៅលើបណា្ដាញ
Twitterថា៖ «យើងនឹងបន្ត
ការពារសិទ្ធិមនុសៃសនៅជុំវិញ
ពិភពលោកជាមួយដៃគូអន្តរ-
ជាតិរបស់យើង»។
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស

កាណាដាលោកMarcGar-

neauបានចទបៃកាន់ទកីៃងុ
ប៉ៃកាងំថាបានបៃើយទុ្ធសាស្តៃ
ដៃធ្ងន់។លោកGarneauបាន
និយាយថា៖ «អ្នកយាយីគៃគឺ
មិនផ្លាស់ប្តរូទៃលុះតៃតៃអ្នកផ្ញើ-
សារយា៉ាងចៃបាស់ទៅពួកគៃ»។
កាលពីថ្ងៃសុកៃចិនបៃកាស

ដាក់ទណ្ឌកម្មដចូខាងលើចពំោះ
សា្ថាប័នអង់គ្លៃសចំនួន៤និង
បគុ្គលចនំនួ៩របូរមួមនសម-

ជិកសភាអង់គ្លៃសមួយចំនួន
ដៃលបានរិះគន់ទង្វើនានាបៃ-
ពៃឹត្តទៅលើជនជាតិភាគតិច
មូស្លីមអ៊ុយហ្គ័រនៅសុីនជាំង។
ក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយ

កៃសួងការបរទៃសចិនបាន
ឱៃយដងឹថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់
លោកខាងលិចគឺផ្អៃកទៅលើ
«ការកុហកនិងព័ត៌មនបៃឌិត»
ហើយ«ជៃៀតជៃកយា៉ាងពៃញ
ទហំងឹនៅក្នងុកចិ្ចការផ្ទៃក្នងុរបស់
បៃទៃសចនិនងិជាការធ្វើឱៃយខចូ
ទនំាកទ់នំងចនិ-អងគ់្លៃសយា៉ាង-
ធ្ងន់ធ្ងរ»។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងចិនបៃចំាទីកៃងុ

ឡុងដ៍លោកYangXiaoguang
បាននិយាយក្នុងសន្និសីទកា-
សៃតមយួថា៖«ចនិមនិបង្កបញ្ហា
ទៃប៉នុ្តៃចនិមនិភយ័ខា្លាចនៅពៃល
ដៃលបៃទៃសមួយចំនួនបង្ក»។
«ចនិមនិមៃនជាបៃទៃសដៃល

បាញ់មុនទៃបុ៉ន្តៃយើងក៏មិនមៃន
អសកម្មនងិចុះចលូចពំោះការ-
គរំាមកហំៃងពីខាងកៃដៃរ»។
លោកYangXiaoguangបាន
នយិាយបន្តទៀតថា៖«ពភិព-
លោកសព្វថ្ងៃ គឺមិនមៃនជា
ពិភព...តទៅទំព័រ ១២

បេក់ សាយ   

បៃមខុការពារជាតនិៃបៃទៃស
ជាចៃើនកាលពីថ្ងៃអាទតិៃយបាន
ធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះការ-
សម្លាប់រង្គាលមួយថ្ងៃមុននៃះ
នៅពៃលមនុសៃសយា៉ាងតិច៩០
នាក់នៅក្នុងនោះមនក្មៃងជា
ចៃើននាក់តៃូវបានគៃសម្លាប់
កៃយពៃលដៃលកងកម្លាំង

សន្តសិខុបានបើកការបាញប់ៃ-
ហារទៅលើកៃមុអ្នកតវា៉ាបៃឆាងំ
រដ្ឋបៃហារ។
បៃទៃសមីយា៉ាន់ម៉ាបានធា្លាក់

ចូលក្នងុភាពវឹកវរចាប់តំាងពីកៃមុ
ឧត្តមសៃនយី៍បានបណ្តៃញនងិ
ចា ប់មៃដឹកនាំសុីវិលលោកសៃី
អ៊ុងសានស៊ូជីឃុំខ្លួន ដោយ
បានបង្កឱៃយមនការតវា៉ាទៃង់-
ទៃយធំ ដើមៃបីទាមទារឱៃយវិល-

តៃឡប់ទៅរកលទ្ធិបៃជាធិប-
តៃយៃយឡើងវិញ។
រដា្ឋាភបិាលយោធាកាលពីថ្ងៃ

សៅរ៍បានបង្ហាញកម្លាំងមួយ
យា៉ាងធំសមៃប់ទិវាកងកម្លាំង
បៃដាប់អាវុធបៃចាំឆា្នោំរបស់ខ្លួន
ខណៈចនំនួអ្នកសា្លាប់ចាប់តាងំពី
រដ្ឋបៃហារថ្ងៃទី១កមុ្ភៈបានកើន
ឡើងយា៉ាងតចិ៤២៣នាក។់នៃះ
បើយោងតាមកៃុមឃា្លាំមើល
ក្នុងតំបន់។
រដ្ឋមន្តៃីការពារជាតិនៃបៃទៃស

ចនំនួ១២ក្នងុនោះមនអាមៃរកិ
ចកៃភពអង់គ្លៃសជប៉ុននិង
បៃទៃសអូស្តៃលីបានថ្កោល-
ទោសចំពោះការបៃើបៃស់កម្លាងំ
របស់យោធាមយីា៉ាន់ម៉ាបៃយទុ្ធ-
បៃឆាំងកៃុមជនសុីវិល។
សៃចក្តថី្លៃងការណ៍ដ៏កមៃនោះ

បានឱៃយដឹងថា៖«យោធាមនវិជា្ជា-
ជវីៈអនវុត្តតាមស្តងដ់ាអន្តរជាតិ

សមៃប់ការបៃតបិត្តិនងិទទលួ
ខុសតៃូវចំពោះការការពារមិន
ធ្វើឱៃយប៉ះពាល.់..បៃជាជនដៃល
ខ្លួនបមៃើ»។
«យើងជំរុញឱៃយកងកម្លាំង

បៃដាប់អាវុធមីយា៉ាន់ម៉ា បន្ធូរ-
បន្ថយអំពើហិងៃសានិងធ្វើការ-
សា្តរការគោរពនងិជនំឿទុកចតិ្ត
ជាមយួបៃជាជនមយីា៉ានម់៉ាឡើង
វិញដៃលកងកម្លាំងនៃះបាន
បាត់បង់តាមរយៈសកម្មភាព
របស់ខ្លួន»។
កៃុមអ្នកកាន់ទុក្ខតៃូវបានគៃ

រពំងឹថានងឹចៃញមកចលូរមួពធិី
បុណៃយសពនៅទូទាំងបៃទៃស
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយ កៃយពីថ្ងៃ
ដៃលមនមនុសៃសសា្លាប់ចៃើន
បផំតុចាប់តាងំពីរដ្ឋបៃហារបាន
កើតឡើង។
កៃុមអ្នកតវា៉ាដៃលកាន់ទង់-

ជាតិក្នងុដៃរបស់ពកួគៃបានចុះ

ទៅតាមដងផ្លូវនានានៅទីកៃុង
បាហ្គា ភាគឦសាននៃទីកៃុង
យា៉ាងំហ្គាននងិទបីៃជុំជនMoe
Kaung នៅក្នុងរដ្ឋកាឈីន
កាលពីពៃឹកថ្ងៃអាទិតៃយ។
សមគមជំនួយដើមៃបីអ្នក-

ទោសនយោបាយ(AAPP)
បាននយិាយថាអពំើហងិៃសាបាន
ផ្ទុះឡើងនៅទទូាងំបៃទៃសកាល-
ពីថ្ងៃសៅរ៍ ដោយយោធាបាន
បៃើបៃស់គៃប់ពតិនៅក្នងុតបំន់
ចំនួន៩ ក្នុងនោះមនទីកៃុង
យា៉ាំងហ្គានដៃរ។
នៅពៃលតៃមឹពៃះអាទតិៃយលចិ

AAPPបាននយិាយថាមនសុៃស
យា៉ាងតិច៩០នាក់តៃូវបានគៃ
សម្លាប់។ចំណៃកទូរទសៃសន៍
MRTVគៃបគ់ៃងដោយរដ្ឋបាន
ដាក់ចនំនួអ្នកសា្លាប់តៃមឹ១១៤
នាក់នងិមនសុៃសជាង៤៧០នាក់
តៃូវបានគៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃ

សៅរ៍។
យោធាមិនបានធ្វើការអធិ-

បៃបាយភា្លាមៗនោះទៃហើយក៏
មិនមនការអះអាងផ្លូវការអំពី
ចំនួនអ្នកសា្លាប់និងរងរបួសឡើយ។
មនការហៃកៃបួនកងទ័ពនិង

រថយន្តយោធានៅក្នុងទីកៃុង
ណៃពដីោកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាទី
ដៃលមៃដឹកនាំយោធាលោក
ឧត្តមសៃនយីM៍inAungHla-
ingបានថ្លៃងការពាររដ្ឋបៃហារ
និងប្តៃជា្ញាកាន់អំណាចកៃយ
ពីការបោះឆ្នោតថ្មីៗ ទៀត។
នៅពៃលជាមួយគ្នោនោះ

លោកឧត្តមសៃនយី៍ក៏បានចៃញ
ការគំរាមមួយដល់ចលនាបៃ-
ឆាងំយោធាដោយបានពៃមន
ថា សកម្មភាពនៃអំពើភៃរវកម្ម
ដៃលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តភិាព
និងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋមិនអាច
ទទួលយកបានទៃ៕

លោក Tony Perkins ថ្លេង នៅ ក្នុង ស ន្និសីទជាតិនៅ ក្នុង រដ្ឋ អូ ហេយ៉ូនា ពេល កន្លង ទៅ។ រូបថត  AFP 
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  សកម្ម ជន  Wai Moe Naing (កណ្តាល)  ថ្លេង ទៅកាន់កេមុ អ្នកតវ៉ា ។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ប្រទ្រសចិននិងអីុរ៉ង់ព្រមព្រៀង
លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈ-
ព្រល២៥ឆ្នាំ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ មីនា

បៃទៃសចិន និងអុីរ៉ង់បានចុះ-
ហត្ថលៃខាលើកិច្ចពៃមពៃៀងសហ-
បៃតិបត្តិការរយៈពៃល២៥ឆ្នាំរវាង
សម្ព័ន្ធមិត្តទាំង២។
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសចិន លោក

WangYiនិងបៃធានាធិបតីអុីរ៉ង់
លោកHassanRouhaniបាន
ជួបគ្នាមុនការចុះហត្ថលៃខាលើកិច្ច-
ពៃមពៃៀងនៃះដៃលរួមបញ្ចូលការ-
វិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យ
សំខាន់ៗដូចជាថាមពលនិងហៃដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធ។
លោក SaeedKhatibzadeh

អ្នកនាំពាកៃយកៃសងួការបរទៃសអុរីង៉់
បាននិយាយថាឯកសារនៃះគឺជា
ផៃនទីបង្ហាញផ្លូវសមៃប់កិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសៃដ្ឋកិច្ច
និងដឹកជញ្ជូនដោយផ្តោតជាពិ-
សៃសទៅលើវិស័យឯកជនពីភាគី
ទាំង២៕សុខ  ស្រី លុច

ប៉ាណាមា៉ាដាក់បម្រមលើអ្នក-
ដំណើរមកពីអាម្ររិកខាងត្របូង
បណ្តោះអាសន្ន
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទ២ី៧មនីារដ្ឋាភ-ិ

បាលបា៉ាណាម៉ា បាននិយាយថា
បៃទៃសខ្លួននឹងចាប់ផ្អាកអ្នកដៃល
ធា្លាប់ធ្វើដំណើរនៅអាមៃរិកខាងតៃបូង
ចលូបៃទៃសបា៉ាណាម៉ា។ការផ្អាកជា
បណ្តោះអាសន្ននៃះគធឺ្វើឡើងបនា្ទាប់
ពីអាជា្ញាធរសខុាភិបាលបៃទៃសមយួ
នៃះបានរកឃើញករណីកូវីដ១៩
ដៃលជាបៃភៃទវា៉ារៃយ៉ង់ពីបៃសុីល។
កៃសួងសុខាភិបាលបា៉ាណាម៉ា

បាននិយាយថាការរឹតតៃបិតនៃះនឹង
តៃូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ខៃមីនា
ហើយមនតៃបៃជាជនបា៉ាណា-
ម៉ាប៉ុណ្ណោះអនុញ្ញាតឱៃយចូលក្នុង
បៃទៃស៕សុខ  ស្រី លុច
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បង់កា្លាដ្រសដាក់ពង្រយឆ្មាំតាមព្រដំ្រនទប់ស្កាត់
ការតវ៉ាប្រឆំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណា្ឌា

សៅ សម្ភស្រស 

បៃទៃសបង់កា្លាដៃសថាសា្ថានភាព
ហាក់នៅបៃកៃតីនៅឡើយកៃយពៃល
មនការដក់ពងៃយឆ្មាំនៅតាមពៃដំៃន
ដើមៃបីជួយរកៃសាសណា្តោប់ធា្នាប់បនា្ទាប់ពី
មនការតវា៉ាដៃលបណា្តោលឱៃយមន
មនុសៃសសា្លាប់ធ្វើឡើងដោយកៃមុអិ៊សា្លាម
ជៃលុនិយមបៃឆំងនឹងដំណើរទសៃសន-
កិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមនៃ្តីឥណា្ឌាលោក
NarendraModiកន្លងមក។
អ្នកនំាពាកៃយកៃមុឆ្មាំពៃដំៃនបង់កា្លា-

ដៃសនឹងមនតួនាទីជាកម្លាងំយោធា-
បមៃងុផងនោះបាននិយាយថាដើមៃបី
ធានារកៃសាចៃបាប់និងសណា្តោប់ធា្នាប់សង្គម
កៃមុកម្លាងំយោធាបមៃងុទំាងនៃះបាន
ដក់ពងៃយកងទ័ព តំាងពីយប់ថ្ងៃ
សុកៃមកម្លៃះ៉។
លោកវរសៃនីយ៍ទោFayzurRah-

manបានមនបៃសាសន៍ថា៖«ដោយ
មនការណៃនំាពីកៃសួងមហាផ្ទៃនិង
ជំនួយរដ្ឋបាលសីុវិលកៃមុយោធាបមៃងុ
បានពងៃយខ្លួននៅតាមពៃំបៃទល់
សៃកុផៃសៃងៗគ្នាក្នងុបៃទៃស»។លោក
Rahmanបានបន្ថៃមថាមិនមនរបាយ-
ការណ៍ស្ដីអំពីអំពើហិងៃសាណាមួយឡើយ
កៃយការដក់ពងៃយកងកម្លាងំទំាង-
នៃះពោល«សា្ថានភាពនៅធម្មតា»។
ការតវា៉ាបៃឆំងនៃះបានចាប់ផ្តើម

កាលពីថ្ងៃសុកៃនៅវិហារអិ៊សា្លាមមួយ
នៅក្នងុរដ្ឋធានីដការួចក៏រីករាលដល
ដល់សៃុកសំខាន់ៗជាចៃើននៅក្នុង
បៃទៃសអាសីុខាងតៃបូង(មនបៃជាជន
ចំនួន១៦៨លាននាក់)ក្នងុនោះបណា្តោល
ឱៃយមនុសៃស៥នាក់សា្លាប់ និងជាចៃើន
នាក់រងរបួស។
មូលហៃតុដៃលបង្កឱៃយមនការតវា៉ា

បៃឆំងនៃះគឺដោយសារកៃុមសាស-
នកិជនអ៊សិា្លាមជាចៃើននៅបង់កា្លាដៃស
បានចោទបៃកាន់នាយករដ្ឋមន្តៃីModi

ពីបទរីសអើងស្អប់ខ្ពើមបៃជាជន-
មូស្លីមភាគតិចនៅឥណា្ឌាដៃលជា
បៃទៃសកាន់សាសនាហណិ្ឌូភាគចៃើន។
បៃទៃសទាងំ២បានចៃញសៃចក្តីថ្លៃង-
ការណ៍រួមមួយអបអរកិច្ចសហបៃតិ-
បត្តកិារនងិភាពជាដៃគូរបសព់កួគៃ។
យា៉ាងណាមញិរដ្ឋាភបិាលបងក់ា្លាដៃស
មនិបានធ្វើអតា្ថាធបិៃបាយស្ដីអពំីការតវា៉ា
នៃះទៃ។
យា៉ាងហោចណាស់មនអ្នកគំទៃ

កៃមុHefazat-e-Islamឬបៃថាកៃមុ
ការពារអិ៊សា្លាមចំនួន៤នាក់បានសា្លាប់
កាលពីថ្ងៃសុកៃសបា្ដាហ៍មុនបនា្ទាប់ពី
បូ៉លិសបានបើកការបាញ់បៃហារ
កៃយមនការចោទបៃកាន់ថាកៃមុ
បាតុករនៃះបានវាយបៃហារសា្ថានីយ
បូ៉លិសមួយនៅភាគអាគ្នៃយ៍នៃទីកៃងុ
Chittagong។ដោយឡៃកមនុសៃស
រាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នងុ
ទីកៃងុដកា្កាកាលពីថ្ងៃសុកៃកៃយ-

ពៃលបូ៉លិសបៃើគៃប់កំាភ្លើងកៅសូ៊
និងឧស្មន័បង្ហរូទឹកភ្នៃកដើមៃបីទប់ទល់
នឹងកៃមុបាតុករ។
១ថ្ងៃកៃយមកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍

សមជិកកៃុមការពារអី៊សា្លាមរាប់រយ
នាក់និងកៃមុដទៃទៀតបានបើកកៃបួនធ្វើ-
ដំណើរឆ្លងកាត់កៃងុChittagongនិង
Dhakaដើមៃបីធ្វើការតវា៉ាបៃឆំងនឹង
ការសា្លាប់របស់អ្នកគំទៃពួកគៃ។
លៃខាធិការរៀបចំកៃមុលោកAzi-

zulHaqueបានបៃប់បាតុករនៅកៃងុ
Chittagongថា៖«បូ៉លិសបាន
បើកការបាញ់បៃហារទៅលើកៃមុអ្នក-
គំទៃសន្តភិាពរបស់ពួកយើង។យើង
នឹងមិនធ្វើឱៃយឈាមរបស់បងប្អនូយើង
បាត់បង់ដោយទទៃៗ ឡើយ»។
ទោះជាយា៉ាងណាក្ដីកៃមុការពារអិ៊-

សា្លាមបានអំពាវនាវឱៃយមនកូដកម្មទូ-
ទំាងបៃទៃសបន្ថៃមទៀតកាលពីថ្ងៃ
អាទិតៃយដើមៃបីបៃឆំងនឹងការបង្កឱៃយមន

មនុសៃសសា្លាប់នៃះ។ជាមួយគ្នានៃះដៃរ
អង្គការលើកលៃងទោសអន្តរជាតិក៏
បានរិះគន់ចំពោះសកម្មភាពរបស់បូ៉-
លិសនៅChittagongដៃលបង្កឱៃយ
មនមនុសៃសសា្លាប់នៃះផងដៃរ។
អ្នកសៃវជៃវនៅអាសីុខាងតៃបូងនៃ

បៃទៃសសុ៊លតង់លោកMohammed
Zakariaបាននិយាយថា៖«សិទ្ធិក្នងុ-
ការតវា៉ាដោយសន្តវិិធីស្ថតិកៃមការ-
គំរាមកំហៃងជាពិសៃសក្នងុអំឡុងពៃល
មនជំងឺរាតតៃបាតដៃលជាហៃតុបង្កឱៃយ
មនការបង្កៃបដ៏សាហាវបៃបនៃះ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថា លោកModi

បានមកដល់ទីកៃុងដកា្កាកាលពីថ្ងៃ
សុកៃកន្លងទៅដៃលជាដំណើរទសៃសន-
កិច្ចអន្តរជាតិលើកដំបូងរបស់លោកចាប់-
តំាងពីមនការផ្ទះុឡើងនៃជំងឺរាតតៃបាត
មកដៃលការធ្វើទសៃសនកិច្ចនៃះគឺដើមៃបី
អបអរខួបលើកទី៥០នៃឯករាជភាព
របស់បង់កា្លាដៃស៕

តពីទំព័រ ១១...លោកកាលពី
១២០ឆ្នាំមុនទៃ។បៃជាជនចិន
នឹងមិនតៃូវបានគៃយាយី»។
នាយករដ្ឋមន្តៃីអងគ់្លៃសលោក

BorisJohnsonបានថ្កាល-
ទោសសកម្មភាពរបស់ទីកៃុង
ប៉ៃកាងំដោយនយិាយថាបគុ្គល
ដៃលតៃូវបានដក់ទណ្ឌកម្ម គឺ
«កំពុងបំពៃញតួនាទីដ៏សំខាន់
មួយដៃលបំភ្លឺពន្លឺទៅលើការ-
រំលោភសិទ្ធិមនុសៃសដៃលតៃូវ
បានបៃពៃឹត្តលើជនជាតិអ៊ុយ-
ហ្គរ័»។លោកJohnsonបាន
បង្ហាះសារទៅបណា្តោញTwit-
terថា៖«សៃរីភាពក្នងុការនិយាយ
បៃឆងំនងឹការរលំោភបពំានគឺ

ជាសិទិ្ធមូលដ្ឋានហើយខ្ញុំឈរ
យា៉ាងរឹងមំជាមួយពួកគៃ»។
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស

អង់គ្លៃសលោកDominic
Raabបាននយិាយថាទណ្ឌកម្ម
របស់ចិននឹង«មិនបញៃឈប់រដ្ឋា-
ភបិាលអងគ់្លៃសពីការនយិាយ
អពំីការរលំោភសទិ្ធិមនសុៃសដៃល
កំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់
សុីនជាំងនោះទៃ»។
លោកRaabបានទទចូដល់

អាជា្ញាធរចនិឱៃយអនញុ្ញាតតណំាង
អង្គការសហបៃជាជាតិចលូទៅ
ក្នុងតំបន់សុីនជាំងដើមៃបីធ្វើការ
«ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពតិ»បៃសនិបើ
ខ្លនួចង់បដសិៃធការចោទបៃកាន់

រលំោភសទិ្ធិ។ចនិបាននយិាយ
ថាមន្តៃីការទូតគឺសា្វាគមន៍នៅ
ក្នងុតបំន់នៃះប៉នុ្តៃធ្វើនៅកៃម
លក្ខខណ្ឌដៃលបានដក់ដោយ
ទីកៃុងប៉ៃកាំងប៉ុណ្ណោះ។
ការដក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចនិគឺ

ជាវិធានការចុងកៃយបង្អស់
នៅក្នងុជម្លាះជរូចត់កាន់តៃខា្លាងំ
ឡើងជុំវញិបញ្ហាសទិ្ធមិនសុៃសនៅ
តបំន់សុនីជាងំដៃលកៃមុសកម្ម-
ជនសទិ្ធិមនសុៃសនងិអ្នកជនំាញ
អង្គការសហបៃជាជាតិបាន
នយិាយថាយា៉ាងហោចណាស់
ជនជាតិអ៊យុហ្គរ័១លាននាក់តៃវូ
បានឃុំខ្លនួក្នងុជរំំអបរ់ំឡើងវញិ
នៅក្នុងតំបន់នៃះ។ ការចោទ-
បៃកាន់បានលើកឡើងថាបៃទៃស
ចនិបានបៃើទារណុកម្មនងិបង្ខំ

ឱៃយធ្វើការនៅជរំំទាងំនៃះហើយ
កពំងុបបំាត់សមត្ថភាពបន្តពជូ
របស់ជនជាតិអ៊យុហ្គរ័។កាណា-
ដនិងអាមៃរិកបានចាត់ទុក
សកម្មភាពរបស់ចិនទៅលើ
ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រថាជាអំពើ
បៃលយ័ពជូសាសន៍។ចនិបាន
ចៃនចោលការចោទបៃកាន់
ទាំងនៃះហើយនិយាយថាជំរំ
ខាងលើបានផ្ដល់ការបណ្ដុះ-
បណា្តោលវិជា្ជាជីវៈដល់ជនជាតិ-
ភាគតិចនិងចាំបាច់សមៃប់ការ-
បៃយទុ្ធបៃឆងំនងឹភៃរវកម្មនងិ
ភាពជៃុលនិយម។
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនដោយ

បៃើការចោទបៃកាន់ខាងលើ
អាមៃរិកអង់គ្លៃសកាណាដ
និងសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការ

ដក់ទណ្ឌកម្មលើមន្តៃីចិននៅ
សុីនជាំងចំនួន៤រូបនិងអង្គ-
ភាពផលិតកម្ម និងសំណង់
សុនីជាងំ(XPCC)ដៃលជាសា្ថា-
ប័នរដ្ឋចិនទទួលខុសតៃូវក្នុងការ-
អនុវត្តគោលនយោបាយសន្តិ-
សុខនិងគៃប់គៃងជំរំឃុំឃាំង
នៅសុីនជាំង។
នៅពៃលនោះចនិបានឆ្លើយ-

តបភា្លាមៗ ដោយការដក់ទណ្ឌ-
កម្មទៅលើមន្តៃីEUចំនួន១០
រូបដៃលរួមមនសមជិកសភា-
អរឺ៉បុមន្តៃីការបរទៃសនងិសា្ថាបន័
EUចំនួន៣ផងដៃរ។លោក
WangYiរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការ-
បរទៃសចិននិងជាសមជិក
កៃមុបៃកឹៃសារដ្ឋបាននយិាយថា៖
«ការដក់ទណ្ឌកម្ម(លោកខាង

លចិ)ផ្អៃកលើការកហុកគឺមនិ
អាចទទួលយកបានទៃ»។
ជម្លាះការទូតនៃះបានរីក-

សាយភាយចូលដល់ទីផៃសារ
ខោអាវនៅសបា្ដាហ៍នៃះនៅពៃល
ដៃលការសនៃយា ដៃលធ្វើឡើង
កាលពីឆ្នាំមុនដោយកៃុមហ៊ុន
លោកខាងលិចមយួចនំនួដើមៃបី
ធ្វើពហិការមិនបៃើសំឡីកបៃបាស
ដំនៅសុនីជាងំបានលៃចឡើង
មកវិញនៅក្នុងបណា្តោញសង្គម
Weiboធ្វើឱៃយបៃជាជនចាប់ផ្ដើម
ធ្វើពហិការខោអាវទាំងនោះ។
កៃមុហ៊នុទាងំនៃះរមួមនកៃមុ-
ហ៊ុនH&M របស់ស៊ុយអៃត
កៃុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់កីឡា
អាមៃរិកNikeនិងកៃុមហ៊ុន
Adidasរបស់អាល្លឺម៉ង់៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត ្រ ីណា រិន ្រដា មូ៉ឌី (ឆ្វ្រង ) សមភាគ បីង់ក្លាដ្រស  លោកស្រ ីShiekh Hasina ក្នងុ អំឡុងជំនួបរបស់ពួកគ្រ។ AFP

ចិនដាក់ទណ្ឌកម្មអាម្ររិក...



ក្រុងមូ៉ស្គូ : ក្រុម អ្នក សុើប អង្ក្រត 
ក្រុង ម៉ូស្គូ បាន ឱ្រយ ដឹង  ថា ពួកគ្រ បាន 
បង្ហាញ ភ័ស្ដុតាង ពិព័រណ៍ មួយ ដ្រល 
បង្ហាញ សព ជា ទម្រង ់សលិ្របៈ  ក្រយ ព ី
មាន ការ តវ៉ា ថា វ ជា ការបង្ក ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ អ្នក មាន ជំនឿ លើ សាសនា ។ 
 ពិព័រណ៍  ពិភព សព ត្រូវបាន រៀបចំ 
ឡើង ដោយ អ្នក កាយវិភាគសាស្ដ្រ 
អាល្លឺម៉ង់ Gunther von Hagens 
ហៅ « វ្រជ្ជបណ្ឌតិ ខ្មោច » ដ្រល បាន ធ្វើ 
ដំណើរ ជុំវិញ ពិភពលោក រយៈ ព្រល 
២០ ឆ្នា ំជាមយួ កម្មវធិ ីដ ៏ចម្រងូ ចម្រស  
ដោយ ការ តាងំពពិរ័ណ ៍សព  នងិ សររីៈ 
របស់ មនុស្រស ។ 

ញត្តិ ប្រឆំង ពិព័រ ណ៍ន្រះ ត្រូវ បាន 
ធ្វើឡើង តាមរយៈវ្របសាយ Change.
org ដ្រល ថា ការ តាំង បង្ហាញ ន្រះ 
បាន បផំ្លាញ ដល ់ក្រម សលីធម ៌ផ្លវូ ចតិ្ដ 
និង ដួង វិញ្ញាណ របស់ អ្នក បាន ច្រក- 
ឋាន ទៅ ដ្រល ប៉ះពាល់ ដល់ ច្របាប់ 
យុគសម័យ កណ្ដាល ។ 

វ្របសាយ  បាន ប្រម្រ ប្រមូល សា្នាម- 
ម្រដាយ ជាង៩០០ ។ អ្នកញាត ់គ ចលូ 
ក្នុង សត្វមានឆ្អឹង  មា៉ាហ្គារីតា ឆ្រកា 
បាន និយាយ ថា អ្នកស្រី ជា អ្នក គាំទ្រ 
ផ្កាប ់មខុ  ចពំោះ អ្នក កាយវភិាគ សាស្ដ្រ 
អាល្លឺម៉ង់ និង ត្រងត្រ សុបិន ចង់ មក 
ល្រង ពិព័រណ៍ ប្រ បន្រះ ។ 

កញ្ញា វយ័ ២៤ ឆ្នា ំរបូ ន្រះ បាន ប្រប ់
AFP ថា ៖ «ពិព័រណ៍ ន្រះ ជួយ ដល់ 
វ្រជ្ជបណ្ឌិត និង អ្នក ជំនាញ ផ្រស្រង ៗ  
បាន សិក្រសា រាងកាយ មនុស្រស »។ 

ពិព័រណ៍ ដំបូងស្ដីពី សព រក្រសា ទុក 
របស់ von Hagens ត្រូវបាន រៀបចំ 
ឡើងដបំងូ នៅ   ជប៉នុ ក្នងុឆ្នា ំ១៩៩៥។ 
មនសុ្រស រាប ់លាន នាក ់បាន មក ទស្រសនា 
ពិព័រណ ៍ន្រះ  នៅ ទូទាំង ពិភពលោក ។ 

សា្ថាបនិក ពិព័រណ៍ បានអះអាង ថា 
សពទាំងអស់ ត្រូវបានអនុញ្ញាត ពី 
មា្ចាសជ់នំយួ  ហើយ   របូ លោកក ៏ដចូនងឹ   
រាងកាយ ដាក់ តំាងបង្ហាញ ដូច គា្នា ព្រល 
លោក   សា្លាប់ ទៅ៕ AFP/HR អ្នកទស្រសនាពិព័រណ៍សពអប់ដ៏ចម្រូងចម្រសនៅរុស្រស៊ី។រូបថត AFP

រុស្សី៊សុើបអង្កត្ការប្ើសពអប់ក្នង៊ពិព័រណ៍សិល្បៈបង្ហាញសាធារណជន

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈគម្រង  ថ្មី របស់    
ក្រុម  សិល្រប ករ  Homeless    
រៀបចំ  ពិ ព័រ ណ៍  ក្រម    ប្រធាន - 
បទ    «Talking Texture»     
ដ្រល ជា ការ ប្រមូល ផ្តុ ំន្រ សា្នា ដ្រ- 
សិល្របៈ    សិល្របករ  ៣រូ ប តាម 
រយៈ សមា្ភារ  វយនភណ្ឌ និង  
ឧប ករណ៍ ផ្រស្រងៗគា្នា ដ្រល 
ស្ត្រង  ពី អារម្មណ៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន  និង 
ភាព  ស្និទ្ធ សា្នាល នោះ   នឹង  បន្ត 

តាំង  រហូត ទៅដល់ ថ្ង្រ ទី ៧ ខ្រ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១  នៅ វិចិត្រ - 
សាល  ស្រអាត។ 

បើ  តាម ស្រចក្តី ជូន ដំណឹង ពី 
វិចិត្រសា ល ស្រអាតបាន ឱ្រយ ដឹ ង   
ពី ការ រៀបចំ ពិព័រណ៍ ន្រះ  ថា៖  
«  ពិព័រណ៍    មាន  ឈ្មោះ    «Talking 
Texture»       ជា ការ ប្រមូល ផ្តុំ 
សា្នាដ្រ សលិ្របៈ របស ់សលិ្របករ  ៣ 
រូប គឺ   សូ សូទ្រ សុវណ្ណ គង់ 
(So Sothsovankong 
ឬ  KWAN23) សុីន មា៉ានី 

(Sin Many)  និង    ចាង សៀង- 
ហ្រ (Chang Shanghai)។ 
សា្នាដ្រ ន្រះ និយាយ  អំពី ផល-  
វិបាក  ន្រ ការ រាត  ត្របាត   នាព្រល 
បច្ចបុ្របន្ន ទៅ  លើ  ជវីតិ  របស ់ យើង  
ខណៈ ផល ប៉ះ ពាល់ ន្រ វិបត្តិ - 
សុខ   ភាព ន្រះ  បាន   ជះ ឥទ្ធិពល 
ដល់  អរិយធម៌  របស់ យើង នៅ 
គ្រប់    កម្រិត និង ក្នុង សង្គម  ។ 
សិល្រប ករ  មា្នាក់ ៗ  បាន សម្ត្រង  
តាម  របៀប  ផ្ទាល់ ខ្លួន  និងការ  - 
បង្ហាញ   ឥទ្ធិពល យា៉ាង ជ្រល      - 

ជ្រ  ន្រ ភាព ឯកោ  និង ការ-   
បង្ខាងំ   ខ្លនួ ឯង  បាន ជះ ឥទ្ធ ិពល   
ដល់ គំនិត  និង ការ ច្ន្រ ប្រឌិត   
របស ់ ពួក គ្រ  »។    

សលិ្របករ ស ូសទូ្រ សវុណ្ណគង ់
កើត   នៅ ឆ្នាំ ១៩៩៨ នៅ ខ្រត្ត 
បនា្ទាយ  មានជ័យ គឺ ជាវិចិត្រ ករ 
គំនូរ តាម ទី សាធារណៈ  ដ្រល 
បង្រៀន ដោយ ខ្លួន ឯង ដ្រល 
ច្រើន គរូ នៅ តាម ទ ីធា្លា បង្ហាញ ព ី
ខ្រស្រ  ភាព យន្ត  នងិ គនំរូ ផ្រស្រងៗ។  
ឆ្នា ំ ២០១៧ គាត ់បាន ធ្វើ ការ ជា 
ជំនួយ ការ វិចិត្រករ ន្រគម្រង 
ផ្រនធី នៅឯវិចិត្រសាល   Fac-
tory Phnom Penh និង ដើរ-  
តឯួក រឿង  «White Wall » ជា 
ខ្រស្រភាព យន្ត ខ្ល ីត្រវូ ចាក ់បញ្ចា ំង 
នៅ  មហោស្រព ភាព  យន្ត  ចតុ - 
មុខ  ឆ្នាំ ២០១៧ ។ លោកត្រូវ- 
បាន    ជ្រើសរីស ដោយ    Java 
Creative Cafe ជា   ការ ច្ន្រ - 
ប្រឌិត  ជំនាន់ ឆ្នាំ ២០១៨ និង 

បង្កើត សា្នាដ្រ  « Light at the 
End of the Tunnel»។ 

សលិ្របករ  សុនី មា៉ាន ី កើត នៅ 
ឆ្នាំ ១៩៩០ នៅ ខ្រត្ត បាត់ដំបង  
បាន  បញ្ចប់ ការ សិក្រសា បិរញ្ញា - 
បត ្រ ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត ្ថុពី 
សាកល វិទ្រយាល័យ បាត់ ដំបង  
និង ជា សិល្របករ  ដ្រល បង្រៀន 
ដោយ  ខ្លួន ឯង  មាន ទំនោរ - 
បង្កើត  សា្នាដ្រ ប្រប អរូបី ។  ឆ្នាំ 
២០១៨ លោក បាន ចូល  រួម 
តាងំ   ពពិរ័ណក៍្រមុ មាន  ឈ្មោះថា  
«Personnes and  Es-
pace» នៅ វិទ្រយាសា្ថាន បារាំង  
និង  ពិព័រណ៍ ទោល ដំបូង នៅ 
ចាវ៉ា កា  ហ្វ្រទលួ គោក ។ ថ្មីៗ  ន្រះ  
ឆ្នាំ  ២០២០ គាត់ មាន សា្នា ដ្រ 
ឈ្មោះ  Pisaot Residency 
ជាគម្រង សិល្របៈ ស-ស (Sa 
Sa Art Project)។  សុនី មា៉ាន ី
ចូល ចិត្ត ធ្វើ ការ ពិសោធសា្នាដ្រ- 
សលិ្របៈ លើ ការ ថត របូ  របូ ចមា្លាក ់ 

និង  ការ បោះពុម្ពអ្រក្រង់។ 
ឯ សិល្របករ  ចាង សៀងហ្រ 

កើត នៅ ឆ្នាំ ១៩៩៦ នៅ រាជ-  
ធាន ី ភ្នពំ្រញជា សលិ្របករ សម ័យ  
ថ្មី  ដ្រល បង្រៀន ខ្លួន ឯង  ដោយ 
មាន បរិញ្ញាបត្រផ្ន្រក រចនា - 
សិល្របៈ  និង ម៉ូដ។ ចាង សៀង- 
ហ្រ មាន បទ ពសិោធ នងិ គនំតិ 
ល្រចធ្លា ក្នុងការស្វ្រង រក គំនិត 
ប្រប មិនធម្មតា  និងប្រប  រា៉ាឌី - 
កាល់  តាម សិល្របៈ មូ៉ដ និង ការ- 
ដំឡើង។  ពិព័រណ៍ ទោល ដំបូង 
ឈ្មោះ «អ្នក របាំ នៅទី ងងឹត 
Dance In the Dark» នៅ  
ឆ្នាំ ២០១៧ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ 
ចាវ៉ាកាហ្វ្រទួល គោក ។ ការ- 
ពិសោធ ខ្ល ីដំបូង នោះគឺ មាន   -      
ចំ ណង ជើង ថា «មីល្រនកូលី-
Melancolie» នៅ ឆ្នា២ំ០១៨ 
បាន  ចាក់ បញ្ចាងំ   នៅ ក្នងុ មហោ    - 
ស្រព ភា ព យន្ត អន្តរជាត ិកម្ពជុា 
ឆ្នាំ២០១៨៕ 

ពិព័រណ៍«TalkingTexture»
របស់សិល្បករHomeless
រៀបចំនៅឯវិចិត្សាលស្អាត

ក្រមុសិល្របករHomelessដ្រលតំាងពិព័រណ៍ស្នាដ្រឈ្មោះ«TalkingTexture»។រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

សិល្របករលោកSinMany(អង្គយ៊)និងសិល្របករKWAN។រូបថត សហ ការី
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ក្រុង ប៉ារីស : សម្លៀកបំពាក់ 
រោម សត្វ អាច រួមរឹត ដោយ  
ធូលីដី  តៃ ១ ឆ្នាំនៃ ការ រឹត តៃបិត ដ៏ 
យូរ បំផុត  ក្នុង  រយៈ ពៃល ជាង 
១សតវតៃសរ៍ ចុង កៃយនៃះ  
យ៉ាង ហោច ណាស ់ម៉ាសុនី កនិ- 
សៃូវ  ដើរ ដោយ ថាមពល ខៃយល់ 
នៅ បង្ហាញ វត្ដមន ឯ  ទី កំណើត 
របាំ ខៃនខៃន នៅ មហោសៃព 
Moulin Rouge ដដៃល ។ 

អ្នកសៃី ជៃន-វីចទ័រ ក្លៃរីកូ 
ដៃល គៃួសារ បើ ក  រោង មហោ-

សៃព  បារាំង នៃះ បាន និយយ 
ថា ៖ « យ៉ាង ណាមញិ ពតិ ជា គរួ 
ឱៃយ សោក សា្ដាយ »។ 

 សា្លាប កង្ហា រខៃយល ់ តៃវូ បាន យក  
ចៃញ  តៃ អ្វ ៗី  ផៃសៃង ទៀត នៅ រកៃសា 
ដដៃល  តាំងពី ពិធី បុណៃយ របាំ 
ខៃនខៃន ចុង កៃយ តៃូវបាន 
សម្ដៃង កាល ពី ថ្ងៃទី១២ ខៃ 
មនីា ឆ្នា ំ២០២០ បាន បៃ កា្លាយ  
ជា  វសិៃសមកាល ដ ៏យរូ បផំតុ តាងំ- 
ពី មហោសៃព តៃូវបាន អគ្គិភ័យ 
ឆប ឆៃះ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩១៥។ 

ក្លៃរកី ូបាន ឱៃយ ដងឹថា ៖ « យើង 
មិន អាច នឹក សៃមៃថា ការ បិទ 
ទ្វារលើក នៃះ  មន រយៈ ពៃល យរូ 
បៃប នៃះ សោះ »។ 

 ចំពោះ  Mathilde Tutiaux 
សមជិក របាំ អាយុ ៣២ ឆ្នាំ វា 
បាន ធ្វើ ឱៃយ អ្នកសៃី ចំណាយ  
ពៃល ជា ចៃើន ខៃ នៃ ការ ហាត់- 
សម  របាំក្នុង អាផាតមិន កៃុង 
បា៉ារីស  ដោយ យក ចង្កៃន    ផ្ទះ 
បាយ ធ្វើ  ជា របា ពន់ ពៃន ខ្លួន ។ 

អ្នកសៃ ីបាន បៃប ់AFP ថា៖ 
« ការ បិទ បៃទៃស លើ ក ទី៣ ធ្វើ 
ឱៃយ មនុសៃស លៃង សូវមន ជំនឿ- 
ចិត្ដ តៃ យើង នៅតៃ  សងៃឃឹម  នឹង 
វិល មក កាន់ ឆក សម្ដៃងវិញ  »។ 

យ៉ាងហោចណាស់ ពួកគៃ 
តៃូវ បាន រដ្ឋ ជួយ ឧបត្ថម្ភ ដៃរ។ 

មហោសៃពដ៏លៃបី  Moulin 
Rouge បាន បើក ដំណើរ ការ  
ក្នុង សករាជ ដ៏ រុង រឿង Belle 
Epoque Paris ឆ្នាំ ១៨៨៩។ 
បច្ចុបៃបន្ន  វា នៅតៃ ជា ចំណូល- 
ចិត្ដ  របស់ ទៃសចរ ដៃល មន 
ចំនួន ពាក់ កណា្ដាល នៅ ពៃល 
ធម្មតា ៕ AFP/HRការ សម្ដ្រង របំ  មហោស្រព  Moulin Rouge មុនព្រលបិទ។ រូបថត AFP

មហោស្រពMoulinRougeទន្ទងឹ-
រង់ចំាឱកាសវិលមកសម្ដ្រងរបំាវិញ

ក្រុង ញូវដ្រលី : ខណៈ កៃុម 
សាវ័ក ពៃហ្មញ្ញ សាសនា ជា- 
ចៃើន នាក់ បាន នាំ គ្នា មក មុជ 
ទឹក ទន្លៃ គង្គាពិសិដ្ឋ Ganges 
បៃទៃស ឥណា្ឌា ក្នងុ ពធិ ីសាសនា 
មយួ  ដៃល ជឿ ថា វាជា ការ ធ្វើ ឱៃយ 
ដងួ វញិ្ញាណ បរសិទុ្ធ  កមុរា ម្នាក ់
បាន មុជទឹក ដើមៃបី ស្វៃងរក 
លាភ សកា្ការៈ ។ 

កមុរា រា៉ាហ៊លុ សុញី ជា អ្នក- 
រាវ រក កាក់ លុយ ម្នាក់ ដៃល 
បៃកបរប រ ចញិ្ចមឹ ជវីតិ ដោយ ការ- 
ទទួល លុយ កាក់ ដៃលតៃូវបាន 
បោះ ចូល ទឹក ពី សំណាក់ អ្នក- 

ធម្មយតៃ នៅ ភាគ ខាង ជើង 
ទីកៃុង ពិសិដ្ឋ ហារីដវា៉ា ។ 

រយៈ ពៃល ៦ ម៉ាង រៀងរាល់ 
ថ្ងៃ  កុមរា អាយុ ១៣ ឆ្នាំ បាន 
រាវ  ក្នុង ទឹក ជមៃ តៃឹម ទៃូង 
ដោយ បៃើ មៃដៃក ឆក់ ភា្ជាប់ ឈើ 
វៃង ខណៈ អ្នក បៃណិប័តន៍ 
ពៃហ្មញ្ញ សាសនា សូតៃ ធម៌ 
បោះ កាក់ លុយ ចូល ទន្លៃ ។ 

កុមរា សុីញ បាន បៃប់ 
AFP កៃយ រក បាន កាក់ ៣០ 
រូពី (១ ៥០០ រៀល ) បាន 
និយយ ថា ៖ « វា តៃូវ មន កិច្ច- 
ខិត ខំ បៃឹង បៃង ចៃើន តៃ ខ្ញុំ 

ចូលចិត្ដ ធ្វើ បៃប នៃះ »។ 
ឈរ មើល ក្មៃង បៃុស រូប នៃះ 

ស្វៃង រក លាភ សកា្ដារៈ  រា៉ាចា 
យ៉ាដាវ ដៃល កាល ពី អាយុ ៨ 
ឆ្នាំ  លោក  បាន មក ដល់ ទីកៃុង 
នៃះ ដោយសារ តៃ បាន ឮ ថា 
មន កំណប់ក្នុង ទន្លៃ ។ 

យុវជនឈ្មោះ  យ៉ាដាវ ហៅ 
ហុីនហា្គា ឬកំពឹស ចំពោះ ទៃព-
កោសលៃយ ហៃលទឹក  បាន រក 
ឃើញ ខៃសៃ ក  មស កាលពី ៦ ឆ្នាំ 
មនុ នងិ លក ់បានតម្លៃ ១ ៣០០ 
ដុលា្លារ ។ ពៃលនៃះ យ៉ាដាវ 
អាយុ ២២ ឆ្នាំ បាន ដឹក នាំ កៃុម 
រាវ កាក ់១៥ នាក ់រមួទងំ កមុរា 
សុីញ  ផង ដៃរ ។ 

ការ រឹត តៃបិត ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទូទំង បៃទៃស ឥណា្ឌា កាល ពី 
ឆ្នាំមុន បាន ធ្វើ ឱៃយ ទីកៃុង ពិសិដ្ឋ  
ហារដីវា៉ា មន សភាព ស្ងប ់សា្ងាត ់
ជា ចៃើន ខៃ ដោយ កៃុម រាវ កាក់ 
របស់ លោក យ៉ាដាវ ជួប ការ- 
លំបាក ចំពោះ ជីវភាព ។ 

ប៉ុន្ដៃ មិន ខុសពី អ្នក ធ្វើ ធម្ម-
យតៃ  ដទៃ ទៀត លោក យ៉ាដាវ 
មន ជនំឿ លើ អាទទិៃព លើ ដង- 
ទន្លៃ ពិសិដ្ឋ  ហើយ អ្នក ដំណើរ 
បាន មក កានទ់កីៃងុ នៃះ ជា ថ្ម ីនា 
ឆ្នាំ នៃះ ទោះ មន ការ រីក រាល - 
ដាល ខា្លាំង យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ។ 

លោក និយយ ថា ៖ « យើង 
តៃងតៃ ជឿ ថា ទន្លៃ Ganga គឺ 
ជា  ម្ដាយ របស់ យើង  ហើយ 
អាទិទៃព នឹង មិន ដៃល ឱៃយ កូន ៗ  
សៃក ឃ្លាន នោះទៃ »។ 

លោក បាននយិយ ទៀត ថា៖ 
«កៃុម  អ្នក ធម្មយតៃ តៃឡប់ 
មកវិញ ហើយ យើង ក៏ រីករាយ 
ក្នងុ ការ ជៃមជុ ទកឹ ស្វៃង រក លាភ 
ជាថ្មី ផង ដៃរ»៕ AFP/HR

ក្រមុ អ្នកធម្មយាត្រ វិលត្រឡប់មកវិញ ផ្ដល ់ក្ដសីង្រឃឹម ដល់ អ្នក ប្រមាញ់ កាក់ ពី ក្នងុ ទឹក ទន្ល្រ  ។ រូបថត AFP

កុមារាតោង ខ្រស្រ ចុះ ទឹក ទន្ល្រ រីស កាក់ ដ្រល គ្រ បោះ ចូល   ទឹក ។ រូបថត AFP

អ្នកប្រមាញ់កាក់បាតទន្ល្រពិសិដ្ឋ
ឥណ្ឌាមានឱកាសរកលាភជាថ្មី

អ្នក ប្រមាញ់កាក់  និង ឧបករណ៍  ខ្រស្រ ឆក់ លោហៈ ពី ទឹក ទន្ល្រ ។ រូបថត AFP
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GCCប្រកាសសម្ពោធជាផ្លវូការណឌីឃ្ររសម្រប់មា្ចាស់
គ្រហដ្ឋានបុរីណឌីនាឱកាសគម្រប់ខួប៥ឆ្នារំបស់ខ្លនួ

កៃមុហុ៊ន GCC កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខៃមីនា បានបៃកាសបើកសម្ពោធជាផ្លវូការ សៃវាកម្ម   ណាឌីឃៃរ 
សមៃប់ម្ចាស់គៃហដា្ឋានបុរី ណាឌី។  កម្មវិធី ដ៏អសា្ចារៃយនៃះ គឺជាសៃវាកម្មដៃល សមៃតិសមៃងំទៃបើងជាពិសៃស 
សមៃប់ម្ចាស់គៃហដា្ឋាន ដៃលរស់នៅក្នងុបុរី ណាឌី ហើយកម្មវិធីនៃះក៏តៃវូបានបៃកាសសម្ពោធជាផ្លវូការ
ពៃមជាមួយថ្ងៃគមៃប់ខួប៥ឆ្នា ំដៃល GCC បានបង្កើតឡើងនៅក្នងុបៃទៃសកម្ពជុាផងដៃរ។ កៃមុហុ៊ន GCC 
គឺជាកៃមុហុ៊នវិនិយោគ មនទីសា្នាក់ការកណា្ដាលនៅទីកៃងុហុងកុង ដៃលមនជំនាញលើ វិស័យ 
អភិវឌៃឍន៍អចលនទៃពៃយ  វិនិយោគដីធ្ល ី និងសៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ (trust and fund management)។ 
ចក្ខវិុស័យដ៏ធំបំផុតនៃ GCC គឺកា្លាយជាអ្នកអភិវឌៃឍន៍អចលនទៃពៃយ ផ្តល់ជូនសៃវាកម្មពៃញលៃញ  360° 
នៅក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា។ សមៃប់ព័ត៌មនបន្ថៃមអំពីគមៃងបុរី ណាឌីដោយជីសីុ សីុធីសូមចូលទៅកាន់គៃ-
ហទំព័រហ្វៃសបុ៊ក Borey Nadi by GC City : https://www.facebook.com/NADIBYGCC  ឬ     
ទំនាក់ទំនងតាមលៃខទូរស័ព្ទ និងតៃឡៃកៃម: (+855)  96 606 6688 ៕ 



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

មិនឱ្យគ្ប់បាល់ដល់Ronaldoជារឿងមិនសម
ក្រុងប្រលក្រដ: គៃូ បង្វឹក 

របស់ កៃុម ជមៃើស ជាតិ ព័រ ទុយ-
ហ្គាល់ លោក Fernando 
Santos  ថ្លៃង ថា វា មិន អាច ទៅ 
រួច ទៃ ដៃល គៃប់ បាល់ របស់  
Cristiano Ronaldo តៃូវ បាន 
បដសិៃធ ទំាង ដៃល បាល់ ចលូ ទ ី
ចៃបាស់ ណាស់ ហើយ ទី បំផុត 
កៃុម របស់ លោក បាន តៃឹម ស្មើ 
កៃុម ស៊ៃប៊ី អំឡុង ការ បៃកួត ក្នុង 
វគ្គ ជមៃុះ World Cup កាល ពី 
ថ្ងៃ សៅរ៍ បៃចាំ ពូល  A ។

ជាមយួ នងឹ លទ្ធផលកពំងុ ស្មើ 
គ្នា ២-២ ក្នុង  បៃកួត នា កៃុង 
បៃល កៃដនោះ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Ronaldo មាន អារម្មណ ៍ថា ខ្លនួ 
បាន ជួយ កៃុមឱៃយ  មាន ជ័យ ជម្នះ 
នៅ នាទីទី ៩០+៣ ពៃល មាន 
ឱកាស ស៊ុត បញ្ចូល ទី រាប ៗ  ។

តៃ ដោយ មិន មាន   ទំាងវី ដៃអូ 
ជំនួយ  ការ អាជា្ញា កណា្ដាល 
(VAR) និង បច្ចៃក វិទៃយាពិនិតៃយ 
ខៃសៃ បនា្ទាត់  (ហ្គាល ឡាញន៍) 
អាជា្ញាកណា្ដាល  សមៃច ថា មិន 
យកជា ការ  ដោយ យល់ ថា  ខៃសៃ- 
ការ ពារ   Stefan Mitrovic របស ់
កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ ស៊ៃប៊ី  រត់ មក ស្កាត់ 
បាល់ នោះ ទាន់ ពៃល បើ ទោះ ជា 
រូប ភាពយឺត ៗ  បង្ហាញ ថា បាល់ 
បាន ឆ្លង ផុត ចូល ខៃសៃ បនា្ទាត់ ខាង 
ក្នុង បាត់ ទៅ ហើយ ។

ដោយសរ ការ សមៃច របស់ 
អាជា្ញាកណា្ដាល  បាន នា ំឱៃយ សម-ី 
ខ្លនួ Ronaldo ទប់ អារម្មណ ៍មនិ 
បាន រហូត បញ្ចៃញ កាយ វិការ 

ខឹង សមៃបា ហើយ ពៃល សំឡៃង 
កញ្ចៃ ចុង កៃយ  បន្លឺ ឡើង  
កីឡាករ វ័យ ៣៦ ឆ្នាំ បាន ដើរ 
ចៃញ ពី ទីលាន ទាំង កំរោល 
ជាមួយ នឹង បោះ ស្លាក បៃធាន 
កៃុម ទៅ លើ សៅ្មៅ ។

« យើង ស៊ុត បញ្ចូល ទី គៃប់- 
បាល់ ដៃល មិន តៃូវ បាន ផ្ដល់ ឱៃយ 
ទាងំ បាល ់ ចលូ ទ ីទៅ ហើយ ។ នៅ 
ក្នុង ការ បៃកួត កមៃិត នៃះ រឿង 
នោះ  មិន គួ រ  កើត មាន ទាល់ តៃ 
សោះ » ។ នៃះ ជា ការ លើក ឡើង 
របស ់គៃបូង្វកឹ កៃមុ ពរ័ទយុហ្គាល ់ 
លោក  Santos ដៃល បៃប់ទៅ  
ទូរទសៃសន៍ RTP ។

កៃយ មក  កីឡាករ Ronal-
do បាន ផូស្ត នៅ លើ ផៃក In-

stagram របស់ ខ្លួន ថា ៖ « ខ្ញុំ 
តៃង ផ្ដល់ និង លះ បង់ គៃប់ យ៉ាង 
ដើមៃប ីបៃទៃស របស ់ខ្ញុ ំហើយ រឿង 
នោះ នឹង គ្មៅន ថ្ងៃ កៃ បៃ ជា ដាច់- 
ខាត ។ តៃ មាន ពៃល វៃលា ខ្លះ 
ពបិាកក្នងុ ការទៃ ំទៃ ជាមយួ ជា- 
ពិសៃស នៅ ពៃល យើង មាន 
អារម្មណ៍ ថា ជាតិ ទាំង មូល តៃូវ 
បាន គៃ បំផ្លាញ » ។    

សមៃប់ការ បៃកួត នៃះ កៃុម 
ព័រទុយហ្គាល់  ចាប់ ផ្ដើម យ៉ាង-
បៃសើរ ជាមួយ នឹង ការ តៃត 
បញ្ចូល ទី  ២ គៃប់   របស់ Diogo 
Jota ដៃល ជួយ ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ នាំ 
មុខ  នៅ វគ្គ ទី ១ ។

តៃ  វគ្គ ទី២ បៃមាណជា ជិត 
១នាទ ីAleksandar Mitrovic 

តៃត បានសមៃច  ជួយ កាត់- 
បន្ថយ ការ នាំ មុខ ហើយពៃល 
ការ បៃកួត ដំណើរការ ទៅ បាន 
១ម៉ាង   Filip Kostic ក៏ ស៊ុត  
សមៃចឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ ស៊ៃប៊ី 
តាម ស្មើ  ២-២ ហើយលទ្ធផល 
នោះ  បន្ត រហូត ដល់ ចប់ ការ 
បៃកួត ផ្លូវ ការ តៃ ម្ដង ។

សមៃប់  បៃកួត ទី ២ វគ្គ ជមៃុះ  
World Cup 2022 រវាង កៃុម 
ទាងំ ២  ម ុន នងឹ មាន រឿង ចមៃងូ- 
ចមៃសនៃ គៃប់ បាល់ របស់ 
Ronaldo ក៏ មាន ការ បណ្ដៃញ 
កឡីាករ   ស៊ៃប៊ ីមា្នាក ់ ដៃរ គ ឺខៃសៃ ការ- 
ពារស្ដាំ Nikola Milen ko vic 
នៅ  ១នាទី មុនចូលដល់  ម៉ាង   
បន្ថៃម បង្គៃប់ ៕ AFP/VN

   ឈន ណន 

ភ្នំព្រញៈ  គៃូ បង្វឹកជនជាតិ ជប៉ុន 
លោក Ryu Hirose បាន អះអាង ថា 
លោក នងឹ លះ បង ់ទាងំ ខ្លនួ បៃណ ឆន្ទៈ 
ពៃមទាងំ បៃើ បៃសន់វូ បទ ពសិោធ  ដៃល 
លោក មានទាងំ ប៉នុា្មៅន ដើមៃបី ជយួ បណ្តុះ- 
បណា្ដាល ឱៃយ កៃមុ បាល ់ទាតជ់មៃើសជាត ិ

កម្ពជុា  កា្លាយ ជា កៃមុ មយួ ដៃល មានការ 
រកីចមៃើន ទៅ មនុ នងិមាន សមត្ថ ភាព 
ខា្លាំង អាច  បៃកួត បៃជៃង ជាមួយ កៃុម 
នៅ ក្នុងតំបន់អាសុី និង ពិភព លោក។

ការ បង្ហាញ  នូវ ការ តាំង ចិត្ត  យ៉ាង 
មតុមា ំរបស ់លោក Ryu Hirose បាន 
កើត មាន ឡើង បនា្ទាប់ ពី  លោក ទទួល 
បាន ការ ទុក ចិត្តពី អ្នក ចាត់ ការទូទៅ 

លោក Keisuke Honda នងិ សហពន័្ធ 
កីឡា បាល់ ទាត់ កម្ពុជា (FFC) ឱៃយ 
ចូល បំពៃញ ការ ងរ ក្នុងនាម ជា គៃូ- 
បង្គាលឱៃយ  កៃុម ជមៃើសជាតិ  កម្ពុជា 
ជនំសួ គៃ ូបង្គាល ជនជាតអិាហៃសងទ់នី 
លោក Felix Dalmas ដៃល បាន 
សមៃច ចាក ចៃញ ដោយ សរ មូល- 
ហៃតុ ផ្ទាល់ខ្លួន។

សមៃប់ ការ ធ្វើ ដំណើរមក ដឹកនាំ 
កៃមុជមៃើសជាត ិកម្ពជុា ដើមៃបី ឆ្ពោះ ទៅ 
កាន់ ការ បៃកួត សុីហ្គៃម លើក ទី ៣២ 
ឆ្នា ំ២០២៣ នៃះ  លោក Ryu Hirose 
បាននិយយ ថា៖  «ខ្ញុំ ពិតជា សបៃបាយ 
រីក រាយ ដៃល បាន កា្លាយ ជា គៃូ បង្វឹក 
កៃមុ ជមៃើសជាត ិកម្ពជុា ហើយ ក្នងុនាម 
ជា គៃ ូបង្គាល  កៃមុ កម្ពជុា ខ្ញុ ំនងឹ ទទលួ 
ខសុ តៃវូ លើ បញ្ហា ដៃលកើត មាន ឡើង 
បើទោះបីជា មាន ភាព លំបាក ស្មុគ- 
ស្មៅញ យ៉ាណា ក៏ ដោយ»។ 

បន្ថៃម ទៅ លើការ ទទលួ ខសុ តៃវូ នៅ 
ចំពោះ មុខ ទៅ លើ ជោគ វាសនា របស ់
កៃមុ បាល ់ទាត ់ជមៃើសជាត ិកម្ពជុា នៃះ 
គៃ ូបង្វកឹ វយ័៦៥ ឆ្នា ំលោក Ryu Hirose 

បានអះអាង ថា លោក នឹង លះ បង់ 
គៃប់បៃប យ៉ាង ដើមៃបី ជួយ  កៃុម គោពៃ 
កម្ពជុា ឱៃយ កា្លាយ ជា កៃមុ មយួ ដៃល មាន 
កមៃតិ លៃង ខា្លាងំ សមៃប ់បៃកតួ បៃជៃង 
ជាមយួ កៃមុ នៅ ក្នងុតបំនអ់ាសុ ីនងិ នៅ 
លើ ពិភព លោកផងដៃរ។

លោក Ryu Hirose បាន បញ្ជាក់ 
តាម រយៈ  FFC ថា៖  « ចាប ់ព ីពៃល នៃះ 
ទៅ ខ្ញុ ំនងឹ លះបង ់ខ្លនួ បៃណ ឆន្ទៈ របស ់
ខ្ញុំ និង យក បទពិសោធ ដៃល បាន ពី 
អាជីព ជា គៃូ បង្វឹក បាល់ ទាត់ របស់ ខ្ញុំ 
ទាងំប៉នុា្មៅន ដើមៃប ីជយួ បណ្តុះ បណា្ដាលឱៃយ 
កឡីាករ មាន ការ អភវិឌៃឍ រកី ចមៃើន ទៅ 
មុខ និងកសង កៃុម មួយ ដៃលខា្លាំង 
សមៃប់ បៃកួត បៃជៃងជាមួយ កៃុម 
នៅក្នុង តំបន់ អាសុី និង ពិភព លោក 
ផងដៃរ»។

គួរ បញ្ជាក់ថា ក្នុង នាមជា គៃូ បង្វឹក 
បាល់ ទាត់អាជីព ដៃល កាន់ អាជា្ញា- 
ប័ណ្ណគៃូបង្វឹកកមៃិត AFC “A” Li-
cense លោក Ryu Hirose ធា្លាប់ 
ជាអតីត កីឡាករ របស់  កៃុម Teikyo 
Hight School-Chuo University  

នងិ  បាន វវិឌៃឍ ខ្លនួ ទៅជា គៃ ូបង្វកឹ ដោយ  
បាន ធ្វើជា នាយក កៃុម Teiyo Uni-
versity ព ីកមៃតិ ទ ី៣ ដល ់កមៃតិទ ី១ 
ហើយ ធា្លាប ់ដកឹនា ំកៃមុ មយួចនំនួ ទៀត 
នៅជប៉ុន។

កៃយ មក  លោក  Ryu Hirose 
បាន កា្លាយ ជា អ្នក ចាត់ ការ ទូទៅ កៃុម 
Kashima Gakuen មុនកាន់តួនាទី
ជានាយកបច្ចកៃទៃសសជាថ្ម ីជាមយួ 
កៃមុ សកល វទិៃយា លយ័ នៅករូ៉ៃ Seoul 
Digital University ហើយ លោក ក៏ 
ធា្លាប់ ជា គៃូ បង្វឹក កៃុម យុវជន របស់ 
ក្លបិយកៃស នៅ ចនិ Guangzhou R&F 
ផងដៃរ នងិ  ចងុ កៃយ លោក ជា ជនំយួ 
ការគៃូបង្វឹក ក្លិប នៅ លីគ កំពូល ថៃ 
Samut Prakan FC ក្នុង អំឡុង 
ឆ្នា២ំ០១៩ ប៉នុ្តៃ ពៃល នៃះ លោក  Ryu 
Hirose បាន កា្លាយជា គៃូ បង្គាល 
របសក់ៃមុ  កម្ពជុា ដៃល តៃវូ ដកឹនា ំទាងំ 
កៃុម U23 និង កៃុម ធំជមៃើសជាតិ 
ជាមួយ កីឡាករ ជា វីរបុរស របស់ ជប៉ុន 
Kiesuke Honda ដៃលជា អ្នក ចាត-់ 
ការទូទៅ រហូតដល់ ឆ្នាំ ២០២៣៕

Cancelo (កណ្ដាល) របស់ ព័រទុយហ្គាល់ លោត ជ្រង យក បាល់ ជាមួយ Milenkovic (ល្រខ ២០) របស់ស៊្របី៊។ AFP

លោក Ryu Hirose ជា គ្រ ូបង្គាល ថ្ម ីរបស់ ក្រមុ បាល់ ទាត់ ជម្រើសជាតិ កម្ពជុា។រូប FFC

គូ្ជបុ៉នថានឹងលះបង់គ្ប់យ៉ាងដើម្បីជួយឱ្យកុ្មជម្ើសជាតិកម្ពជុាខ្លាងំ

កុ្មខ្លាងំដូចអៀរឡង់ភា្លាត់ចាញ់
លុចសំបួវគ្គជមុ្ះWorld Cup

ក្រុងឌូប្ល៊ីន  : ជា រឿង គួ រឱៃយ   
ភា្ញាក ់ផ្អើល ណាស ់ដៃលកៃមុ ខា្លាងំ 
ជមៃើស សរ. អៀរ ឡង់ បាន រង 
បរា ជ័យ ក្នុង លទ្ធ ផល ១-០ 
កៃម ថ្វី ជើង កៃុម តូច លុច សំបួ 
អំឡុង ការ បៃកួត នៅ វគ្គជមៃុះ 
World Cup 2022 នា ទី កៃុង 
ឌូប្ល៊ីន កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ដោយ 
បៃធាន កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  បាន ហៅ 
ការ បរាជ័យ  ថា ជា ការ អាមា៉ាស់  
មួយ របស់ កៃុម ខ្លួន ។

ខៃសៃ បមៃើ  Gerson Rod-
rigues ដៃល លៃងឱៃយ Dyna-
mo Kiev  នៅអ៊ុយកៃន   ដាក់ 
ទោស កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ អៀរ ឡង់ឱៃយ 
ស្គាល់ រស ជាតិ ចាញ់លើក ទី ២ 
សមៃប់ ការ បៃកួត បៃចាំ ពូល A 
ជាមួយ នឹង ការ  ពៃយាយម ស៊ុត 
បញ្ចូល  ទីពី ចមា្ងាយ  យ៉ាង អស្ចារៃយ 
នៅ មុន ហ្គៃម ចប់  ៥ នាទី ។ 

បៃធាន កៃុម អៀរឡង់ Sea-
mus Coleman  បៃប់ បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃសាយ BBC ថា ៖ « វា ជា 
យប់  ដ៏ សៃន អាកៃក់  និង គួរ ឱៃយ 
ខា្មៅសអៀន បំផុត ។ យើង  បាន នូវ 
អ្វី ដៃល យើង សម នឹងបានបៃប 
ហ្នឹង ។ ខ្ញុំ  គិត ថា យើងមិន  បាន 
គប សង្កត់ ដើមៃបី គៃប់ គៃង បាល់ 
ឱៃយ បាន គៃប់ គៃន់ និងស៊ុត 
បញ្ចូល ទី ពួក គៃ ឱៃយ បាន លឿន 
តាម ដៃលអាច នោះ ឡើយ » ។  

កៃយ បញ្ចប់ ការបៃកួត លើក 
ទី ២ នៃះ  អៀរឡង់ ឈរ នៅ បាត 
ពលូ ជាមយួ នងឹ សនូៃយ ពនិ្ទ ុដោយ 

តាម  ៤ ពិន្ទុ ពី កៃយ កៃុម លៃខ 
១ និង លៃខ ២ ស៊ៃប៊ី និង 
ពរ័ទយុហ្គាល ់ដៃល បៃកតួ ស្មើ គ្នា 
២-២ នៅ ឯ ទី កៃុង បៃល កៃដ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ  លុចសំបួ 
កំពុង មាន ១ ពិន្ទុ តាម ពី កៃយ 
កៃុម នៅ ទី កំពូល ទាំង ២ បនា្ទាប់ 
ពី ដណ្ដើម បាន នូវ ជ័យ ជម្នះ ដ៏ 
កមៃ នឹង កើត មាន ក្នុង ការ លៃង  
នៅវគ្គ ជមៃុះ  World Cup 
សមៃប់ បៃទៃស ដ៏ តូច នៃះ ។ 

ការ ឈ្នះ  នៅ  កីឡដា្ឋាន Aviva 
នៃះ កើត ឡើង ដោយសរ ការ 
លៃង យ៉ាង ឆ្លាត ពី កីឡាករ Rod-
rigues វ័យ ២៥ ឆ្នាំ ដៃលពៃល 
នៃះ រក បាន ៦ គៃប់ ហើយ ឱៃយ 
កៃុម ជមៃើស ជាតិ ។ 

លុចសំបួ មិន ធា្លាប់ បាន សិទ្ធិ 
ទៅ លៃង  ពៃឹត្តិការណ៍ សំខាន់ ៗ   
ឡើយ  ហើយ ក៏មាន ឱកាស តិច 
តួច បំផុត  ដៃល អាច  បៃជៃង 
ឡើងផុត ពីពូល ក្នុង ចំណោម 
កៃមុ ទាងំ ៥ ដើមៃបី  ទៅ បង្ហាញ   ខ្លនួ 
នៅ  World Cup ជុំ ចុង កៃយ 
នៅបៃទៃស កាតា នោះ ។

តៃ ទោះ បី ទៅ ពី បៃទៃស  ដៃល 
មាន ចំនួន បៃជា ជន  តិច ជាង 
អតៃ  បៃជាជន  នៃ ទី កៃុង តាម 
បណា្ដា ខៃត្ត  មួយចំនួន នៅ អឺរ៉ុប ក្ដី 
ក៏ កៃុម របស់ លោក Luc Holtz  
បង្កើត នូវ រឿង ដ៏ គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល 
ដោយ ការ ផ្ដល ់មៃរៀន បរាជយ័ ដ ៏
ជូរ ចត់ ដល់ កៃុម លំដាប់ កំពូល 
ដូច អៀរឡង់ នៃះ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ នាព  េលថ្មីៗ  នេះ បង្កើតភាព  ភា្ញាកផ់្អើល 
ពី បេិយ មិត្ត អ្នកគាំទេ និង អ្នកលេង បណ្តាញ- 
សង្គម  ខណៈ  តារាសម្តេង សេីម៉ូដេល និង - 
ពធិកីារនិ ីវយ័ ២៤ ឆ្នា ំ របូឆោម សេស ់សាច ់សខ្ច ី
កូន កាត់ ជាតិ សាសន៍  អាស៊ី-អឺរ៉៊ប កញ្ញា ម៉េយ៉ា 
សេប់ តេ ហ៊ាន បេើ ពាកេយពេចន៍ ហៅ គូស្នេហ៍ ខ្លួន 
ថា ប្តី ពេញៗមាត់តេម្តង ។ 
គេ នៅ ចាំ បាន ថា តារាសម្តេង សេី កូនកាត់    រូប- 

ឆោម កាន់តេ  សេស់  កញ្ញា ម៉េយ៉ា បាន  បេកាស   
ស្វេងរក គូគាប់ មក ធ្វើ ជា មា្ចាស ់ បេះដូង ដោយ  
បង្ហើរ   សារ យ៉ាង  ខ្លីដេរ ថា ៖ « រង់ចាំ ពាកេយ  
ថា  ស្នេហ ៍!   ឆ្នា ំថ្ម ីហើយ តើ នរណ ជា គ ូ
អូន ? បង  នៅ ទី ណ ?» កាលពី ច៊ង-  
ឆ្នាំ ២០១៩ ហើយ ក៏ បាន បង្ហាញ 
មខ៊  មាត ់ពតិ គសូ្នេហ ៍ផង ដេរ ដោយ 
បរិយយ សារ ខ្លី ថា៖ «You are 
my everything!» ។
សេបត់េ នៅដើម ឆ្នា ំ

២០ ២១  សេប់ តេ 
ពិធី ការិនី   និង តារា- 
សម្តេង រូប សេស់- 
ឈ្មោះ ពេញ  កញ្ញា 
ខាហ្គឺ ម៉េយ៉ា សូរ៉េ - 
យ៉ាមា៉ា ថា ហៅ កញ្ញា  
ម៉េ យ៉ា បាន ពេលយ 
ពាកេយ  ពេចន៍ ដ ៏សេន- 
ផ្អេម ល្ហេម លើស ម៊ន  
នាថ្ងេ  ខ ួប   កណំើត  ខ្លនួ 
ដេល  មា្ចាស ់ ចិត្ត បាន-  
ជនូ  កាដ ូនងិ  នាទំៅ ញ៉ា ំ
អាហរ នៅ  កន្លេង  ថ្លេថា៖ 
«  តេឹម ជា មន៊សេស  ធម្មតា 
ត េបងផ្តល់ ក្តីស៊ ខឱេយ អូន  
ខួប  កំណើត អូនឆំ្នានេះ   ដូច 
ប្លេក ស៊ំ ស្វ៊ីត តេ ២ នាក់  បាន 
ហើយ  ព៊ំ មាន ការ ជួប ជ៊ំទេ  ពេះ  
COVID-19។ Thx  for  gift  I 
love you my Husband!»។ 

 យ៉ាងណ សម្ពន័្ធ ស្នេហ ៍  តារា សេ-ី 
សា្អាត  មាន ឈាមជ័រ កូន កាត់ 
ខ្មេរ-អឺរ៉៊ប រូប នេះ មិន ទាន់   បញ្ជាក   ់   
ពី គមេង ការ ចូល រោង ជ័យ ពេល- 
ណ ឬ យ៉ាងណនោះ ឡើយ 
ដោយ   សារ កញ្ញា  ម៉េ យ៉ា  ស៊ំ មិ ន-  
បរិយយរឿង នេះ  ។ 
កាល ពីម៊ន   កញ្ញា ម៉េយ៉ា បាន 

បង្ហាះ  រូប នេបនិតេយ ផ្អេមល្ហេម នឹង 
ប៊រស   រូប សង្ហា ខ៊សពី ធម្មតា មិន-  
មេន  ជា រូប ថត សម្តេង ក៊ន  ដោយ  
កញ្ញា   ហ៊ាន  បង្ហាញ មខ៊ មាត ់នោះ ក ៏
បង្កើត   ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ពី មហជន 

មួយ  រំពេច តេ  ម្តង ។    គេ ក៏ ឃើញ មាន អ្នក - 
ចូល  ច៊ច Like និង Comment ជា - 

ហរូហេ បេប ដចូជា ចអំន ់លេង ថា ៖   
« អីយ៉ាស ! ទំនង ជា កញ្ញា 

ជួបនឹង មា្ចាស់ ចិត្ត ដេល  
ធ្លាប់  បេកាស រក កាល-  
នោះ ហើយ ? ឬ មយួ 
គេន់ ជារូបភាព បំភ័ន្ត - 

ភ្នេក   មហជន ទេ ដឹង- 
ពេះ    ថា       អាច ជា រូបថត នឹង 

តារា បេ៊ស ថ្មី នៅក្នុង  ក៊ន ថ្មី ក៏ អាច 
ថា  បាន !» ។

កញ្ញា ម៉េយ៉ា  លេបី ថា  សមេបូរ កេ៊ម  
កន្លង់ ចោមរោម តាម   សំ៊  ស្នេហ៍ មិន  - 
តិច ចាប់ពី លំដាប់ ពី អ្នក  មាន ទេពេយ  - 
ស្តុក ស្តម្ភ រហូត   ដល់  ឧក ញ៉ា    ក៏  ធ្លាប់ 
បេប់ ភ្នំពេញ   ប៉៊ស្តិ៍  ថា ៖ « នេះ ជា  រឿង 

ពតិ !  មនិ មេន ជា ការ   នយិយ Drama 
លេង ទេ បង គ ឺខ្ញុ ំនយិយ  ពតិមេន !បរ៊ស 
ដេល   នាង ខ្ញុ ំ  ឧសេសាហ  ៍ថតរបូ បង្ហាះ មយួ-  
រយៈ    ចង៊ កេយ  នោះ  គ ឺពតិជា អ្នក     ខ្ញុ ំពេញ- 
ចិត្ត និង  ទើប តេ ចាប់ ផ្តើម មើល ចិត្ត ថ្លើម គា្នា 
បណ្តើរៗ ហើយ » ។
កញ្ញា ម៉េយ៉ា តារា សេ ី  មាន រាស ីឡើង កេតឺៗ 

បនា្ទាបព់ី កា្តាប់  តណំេង ជា តឯួក សេ ីក្នងុ កន៊ ភាគ 
រឿង « ហងេស បាកស់ា្លាប » កេយមក តណំេង ជា 
តួ ឯក  រឿង « ទាយទ អាគម » និង ក៊ន ភាគ រឿង 
« កញ្ញា អម្ពលិផ្អេម » នងិ ការថត សេបត៉ ពាណជិ្ជកម្ម 
នងិ សមា្អាង ការ   ផង ដេរ នោះ នាង បាន បកសេយ 
បេប ់ ភ្នំពេញ ប៉៊ស្តិ៍ បន្ត ទៀត ថា ៖ « ពេល នេះ ពួក-  
យើង  កំព៊ងតេ ស្ថិត  ក្នុង ដំណក់កាល មួយ តេូវ 
មើល  ចិត្ត ថ្លើម គា្នា នៅ ឡើយ ហើយ គាត់ ឈ្មោះ 
ពេជេ មាន មខ៊របរ ជា ពាណជិ្ជករ មា្នាក ់ដោយសារ 
គាត់  មកពី គេសួារ មាន អាជីព បេកប អាជីវកម្ម រក - 
ស៊ី  មិនមេន ជា អ្នកសិលេបៈ ដូច រូបនាង ខ្ញុំ ទេ »៕

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

កញ្ញា ម៉េយ៉ា បង្ហើរសារហៅគូស្នេហ៍ខ្លនួ ថា 
ប្តពីេញៗមាត់ ថ្ងេខួប កំណើត។ រូបថត ហ្វេសប៊៊ក

មហាជនភ្ញាក់ផ្អើលកញ្ញាម៉ៃយ៉ា
ហៅគូស្នៃហ៍ថាប្តពីៃញៗមាត់

កីឡាករ ជបុ៉ន Reiya (សា្តា)ំ ពេល បេជេង យក បល់ ជាមួយ ខេសេ ការពារ យុើ សាហ្វ ីរបស់ ភ្នពំេញ កេន។ កេន

គិរីវង់មិនឈឺចាប់នឹងការចាញ់
កៃនតៃស្តាយការបាត់ឱកាស
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ   កេម៊គិរីវង់ ស៊ខ សេន- 
ជ័យ  នៅតេ មិនអាច គេច ផ៊ត ពី 
ការ បរាជ័យ កេម  សា្នាដេ កេម៊ 
ភ្នំពេញ កេន ប៊៉ន្តេ ថា្នាក់ ដឹកនំា 
របស់ កេម៊ មាន មូល ដា្ឋាន នៅ ខេត្ត 
តាកេវ មួយ នេះ មិនបាន បង្ហាញ 
ការ ឈឺចាប់ ទៅ លើ ការ ចាញ់ តេមឹ 
២-១ នោះ ទេ ប៊៉ន្តេ ការ បាត់ បង់ 
ឱកាស រក បាន គេប់បាល់ នំា ម៊ខ   
របស់ ខេសេ បេយ៊ទ្ធ ជប៊៉ន Reiya 
Kinoshita នៅដើមតង់ ទី ១ បាន 
កា្លាយជា  រឿង ធ្វើ ឱេយ កេម៊គិរីវង់ មាន 
ការ សោកសា្តាយ ខា្លាងំ បំផ៊ត។
លោក ឯម តារា អគ្គ លេខាធិការ- 

រង  ក្លបិគិរីវង់ស៊ខសេនជ័យ បាន 
បេប់ ថា៖  «ភ្នពំេញ  កេន តេងតេ 
ដាក់ គោល ដៅលើក ពាន ដោយគេ 
បាន ពងេឹង កេ៊ម យ៉ាងបេសើរ 
ហើយ អ្នក ណ ក៏ ដឹងដេរ ថា ភ្នពំេញ 
កេន ជា កេម៊ ខា្លាងំ មួយ នៅលីគ 
កំពូលយើង ដេរ ហេត៊ នេះ សមេប់ 
យើង ការ លេង ចាញ់ ភ្នពំេញ កេន 
២-១ ជា លទ្ធផល  មិន អាកេក់ពេក 
ទេ  ប៊៉ន្តេ អ្វ ីដេល យើង សា្តាយបំផ៊ត 
នោះ គឺ ឱកាស គេប់ ទី ១ របស់ 
Reiya ដេល គាត់ស៊៊ត ទៅ ប៉ះ 
បង្គោល ទី រួច ឡង ទៅ ប៊កបង្គោល- 
ទីមា្ខាង ទៀត តេ អត់ ចូល។  បើ គេប់- 
បាល់នោះ ចូលវិញ គឺ អ្វីៗ  អាច នឹង 
បេ បេលួ ល្អ បេសើរជាង នេះ»។
 តាម រយៈការ បេកួត នៅកីឡដា្ឋាន 

គិរីវង់ កាល ពីថ្ងេសៅរ៍ កន្លង មក 
នេះ ភ្នពំេញ កេន ដេល បាន លត់ 
កេម៊ សូលទីឡូអង្គរ រហូត ដល់ 
៧-១ នា ការ បេកួត បើក ឆក នោះ 
បាន ដាក់ សមា្ពាធ  ទៅ លើ កេម៊ មា្ចាស់ 

ផ្ទះ គិរីវង់ ចេើន  តេ ការ អូស បាល់ 
រំលង តំបន់ការពារ រួច ស៊៊ត យ៉ាង 
ល្អ របស់ ខេសេ បេយ៊ទ្ធ ពាក់លេខ ៣១  
Reiya Kinoshita គួរណស់តេ 
អាច ជួយ ឱេយ គិរីវង់ មាន គេប់បាល់ 
នំា ម៊ខ ម៊ន ប៊៉ន្តេ ការ ស៊៊តកាច់ដាច់ 
ចង្កេះ របស់ Reiya បេរ ជាទៅប៉ះ 
បង្គោល  រួច ឡង ទៅ ប៊ក  បង្គោលទី 
មា្ចាង ទៀត និងភា្លាត់ ចេញ កេ ដ៏ 
គួរ ឱេយសោក សា្តាយ បំផ៊ត។
បន្ថេម ពីលើ ការ ខកចិត្តនេះ  

ការ លោតតេត បាល់  ទមា្លាក់ ម៊ខ 
ទី របស់ ខេសេបមេើ បេយ៊ទ្ធ កូឡំុបី៊ 
Andres Nieto  បាន ផ្តល់ឱកាស 
ឱេយខេសេការពារ ក៊ក បូរីស តេតបាល់ 
នោះ បន្ត បញ្ចលូទីបានសមេច 
ដើមេបី ជួយ ឱេយ ភ្នពំេញ កេន នំា 
ម៊ខ ១-០ នៅនាទីទី ៣៦ ហើយ 
កំហ៊ស នេ ការ ទប់បាល់ អស់ ជំហរ 
នៅ ម៊ខទី របស់បេធន កេម៊ ចាន់ 
ឧត្តម បាន ធ្វើ ឱេយខេសេ បេយ៊ទ្ធ ជន- 
ជាតិ  អ៊៊យ កេន Valerii Hryshyn 
រត់ទៅ ឆក់បាល់ នោះ រួច ស៊៊ត 
បញ្ចលូ ទី យ៉ាងសេលួ នៅនាទីទី 
៨០ គឺ ម៊ ន ពេល Reiya Kinos-
hita រក បាន ១ គេប់វិញ ឱេយ កេម៊ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ គិរីវង់ នៅនាទីទី  ៨៩។
ជាមួយការ ឈ្នះ  ២-១ នេះ បាន 

ធ្វើ ឱេយ កេម៊ ភ្នពំេញ កេន ទទួល- 
បាន៣ពិន្ទ ុបន្ថេម ដោយ ឈ្នះទំាង 
២ បេកួត ប៊៉ន្តេ  សមាជិក កេម៊ គិរីវង់ 
ស៊ខសេន ជ័យ បានសម្តេងការ- 
ខឹង និងអន់ចិត្ត ចំពោះ ការ ចាញ់ 
នៅ លើទឹក ដី ខ្លួន ឯង លើក នេះ 
សេបពេល ខេសេ បេយ៊ទ្ធ បេសី៊ល 
ទំាង ២ រូប  គឺ Osmar Fran-
cisco Morei និង Douglas 
Rosa Tardin ដេលបាន រួមគា្នា 

ជួយ ឱេយ គិរីវង់ ឈ្នះ កេម៊អាសី៊អឺរ៊៉ប 
៤-២ កាល  បេកួតបើក ឆក ម៊ន 
ពួកគេ ទៅចាញ់ កេ៊ម មា្ចាស់ផ្ទះ 
អង្គរថាយហ្គរឺ ២-០ នាការ បេកួត 
លើក ទី ២ នោះ គឺ មិន បាន ចូល រួម 
ជួយកេម៊ សមេប់ ការ បេកួត លើក 
នេះ ទេ។ 
លោក ឯម តារា  បាន បេប់ 

បន្ថេម ថា៖  «ពិតណស់ ការ បេកួត  
យើង ចង់ ឈ្នះ ប៊៉ន្តេ ការ ទទួល បាន 
លទ្ធផលបេបនេះ ក៏ យើង សបេបាយ- 
ចិត្ត និងទទួលយក ផងដេរ ពេះ 
ខ្ញុ ំ មើល ឃើញ ថា ការ លេង របស់ 
កូន កេម៊ យើង សី៊ចង្វាក់ គា្នា និង 
លេង អស់ពី សមត្ថ ភាព គេន់តេ 
យើង មាន  ផល លំបាក    នៅ ពេល  
ខេសេ បេយ៊ទ្ធ ជនជាតិ បេសី៊លទំាង 
២ នាក់របស់យើង អត់ បាន ចូល 
លេង ដោយសារ  មាន របួស ក្នងុ 
អំឡុងពេល ហ្វកឹហត់។
អគ្គលេខាធិការ រង រូបនេះ បាន 

បញ្ជាក់ ថា៖  «អ្វដីេល ជា កំហ៊ស- 
ឆ្គង មួយ ទៀត គឺ ខេសេ ការពារ ជា 
បេធន កេ៊ម ចាន់ ឧត្តម  បាន 
បង្កើតកំហ៊ស ជា លើក ទី ២ ដូច 
គា្នា ទៅនឹងពេល  បេកួតជាមួយ កេម៊ 
អង្គរ ថាយហ្គរឺ ដេរ ដេល កំហ៊ស  
នេះ មិនគួរ កើតមានទៀត  សោះ 
ហើយ   ការ សមេច ចិត្ត សា្ទាក់ស្ទើរ 
របស់គាត់នេះ ធ្វើឱេយ គូ បេកួត 
អាចស៊៊ត បាល់ បញ្ចលូទី  រក បាន 
គេប់បាល់ ទី ២ អី៊ចឹង នេះជា 
ចំណុច ខ្វះខាតលើ  ខេសេ ការពារ 
របស់យើង ដេល យើង ចំា បាច់ 
តេវូ ពិភាកេសា គា្នារក ដំណោះ សេយ 
ដើមេបីពងេងឹ តំបន់នេះ ឱេយបាន ល្អ 
បេសើរ វិញ សមេប់ តេៀម ការ- 
បេកួតជា បន្តទៀត»៕
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