
ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៨៨៥ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

រដ្ឋាភិបាលចេញអនុ-
កេតឹេយស្ដពីីវិធានការ
រដ្ឋបាលដើមេបីទប់-
ស្កាត់ការឆ្លងរាល-
ដលនេជំងឺកូវីដ១៩

មុំ គ ន្ធា

ភ្នពំៃញៈ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា  
បានចេញ នូវ អនុកេតឹេយ មួយ ដោយ 
ក្នងុនោះ ផ្តោត សំខាន់ ទៅលើ 
វិធានការ រដ្ឋបាល ក្នងុ ការ  រឹត តេបិត 
លើ ការធ្វើ ...តទៅទំព័រ  ២

រាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់
វ៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ជូនបេជាពលរដ្ឋទូទំាងបេទេសនៅថ្ងេទី១មេសនេះ

 មុំ   គ ន្ធា 
 
ភ្នំ ពៃញៈ បេជា ពលរដ្ឋ កម្ពុជា 

បេមាណ ជាង ៧០ មុឺន នាក់ នឹង 
ទទួល បាន ការចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
ការពារ ជំងឺ ឆ្លង កូ វីដ ១៩  ដោយ 
ការ ស្ម័គេ ចិត្ត ចាប់ ពី ថ្ងេ ទី ១  ខេ 
មេសា នៅ ទទូាងំ បេទេស  កេយ 
ព ីវ៉ាក ់សំាង ចនំនួ ១ លាន ៥ សេន 
ដូ ស  ដេល រាជ រដ្ឋាភិ បាល បាន 
បញ្ជា ទញិ ព ីចនិ បាន ដកឹ មក ដល ់

កម្ពុជា កាល ពី ចុង ស បា្ដា ហ៍មុន ។  
 លោក សេី   ឱ  វណ្ណ ឌី ន  អ្នក នាំ -    

ពាកេយ កេសងួ សខុាភ ិបាល នងិ ជា 
បេធាន គណៈ កម្មការ ចំពោះ កិច្ច 
ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង ក ូវដី ១៩  បាន ថ្លេង 
នៅ ក្នុង សេចក្ដី បេកាស ព័ត៌ មាន 
ថា   កេសួង សុខា ភិបាល បាន 
កំណត់ កេុម គោល ដៅ ដេល តេូវ 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង សរបុ ចនំនួ ៧៤៥-  
០០០ នាក់  សមេប់ ចំនួន ដូ ស ទី ១ 
នេ ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង សុី ណូ វ៉ា ក់  

(Sinovac)  ទៅ ដល់ បេជា- 
ពលរដ្ឋ ដេល មាន អាយុ ចាប់ ពី 
១៨ ឆ្នាំ  ឡើង ទៅ   ដើមេបី ការពារ  
ខ្លនួ ឯង ផ្ទាល ់ ការពារ កេមុ គេសួារ 
ខ្លួន ឯង   និង ការពារ សហ គមន៍ 
ទាំង មូល ។ 

 លោក សេី   វណ្ណ ឌី ន  ថ្លេ ង ថា ៖ 
« វ៉ាក់ សំាង កូ វីដ ១៩  ជា ឧបករណ ៍
ថ្ម ីមួយ បន្ថេម លើ វិធាន ការ សុខាភិ - 
បាល ដេល មាន សេប់ សមេប់ 
ទប់ សា្កាត់ ការរីក រាល ដល  និង 

សង្គេះ ជីវិត មនុសេស  ដោយ ជួយ 
បគុ្គល មនិ ឱេយ ឈ ឺធ្ងនធ់្ងរ នៅ ពេល 
ឆ្លង ជំងឺ នេះ  និង កាត់ បន្ថយ ការ- 
ពេយាបាល នៅ មន្ទីរ ពេទេយ ។  វ៉ាក់- 
សំាង កូ វីដ ១៩  ដេល កំពុង 
បេើបេស ់នៅ ពេះរាជា ណាចកេ- 
កម្ពជុា   ជា វ៉ាក ់សំាង ដេល បាន ធ្វើ 
តេស្ត ពី សុវត្ថិ ភាព  និង បេសិទ្ធ- 
ភាព ហ្មតច់ត ់  នងិ កពំងុ បេើបេស ់
នៅ តាម បណា្តា បេទេស នា នា ក្នងុ 
តំបន់  និ ង ក្នុង...តទៅទំ ព័រ  ៤

កម្ពជុាចេនចោល
របាយការណ៍អា-
មេរិកជុំវិញបញ្ហា
រំលោភសិទ្ធមិនុសេស

សហគមន៍ធុរកិច្ច
អំពាវនាវឱេយមាន
ការពនេយារបង់បេក់
ទំាងដើមទំាងការ

ឡាយ  សា មាន 

ភ្នំពៃញៈ  អ្នក នាំ ពាកេយ រាជ រដ្ឋា-
ភិ បាល កម្ពុជា ចេន ចោល ការ- 
អះអាង របស់ សហ រដ្ឋ អាមេ រិក 
ដេល ថា  រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា បាន 
រំលោភ សិទ្ធ ិមនុសេស នា ឆ្នា ំ២០២០ 
ហើយ បាន ហៅ របាយ ការណ៍ 
ដេល ទើប ចេញ ផេសាយ ថា បាន 
បង្កប ់នយ័ នយោ បាយ  ដេល មនិ 
បង្ហាញ ពី ភាព ជាក់ ស្តេង នៅ កម្ពជុា 
ខណៈ រដ្ឋាភិ បាល...តទៅទំព័រ ៦

 ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ សេប ពេលដេល   រដ្ឋា-
ភបិាល កពំងុ បេយទុ្ធ បេឆងំ ដើមេបី  
ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាតតេបាតកូវីដ- 
១៩ ដេល   កើត ចេញ ព ីពេតឹ្តកិារណ៍  
សហគមន ៍២០ កមុ្ភៈ ទៅរ ក ភាព 
ធម្មតា វញិ ស្ទើរតេ គេប ់វសិយ័  នងិ  
បេជាជន កពំងុ ជម្នះ   បន្ត រស  ់នៅ 
ក្នុង អំឡុងពេល ដ៏ពិបាក បំផុត 
នេះ ។  សហគមន ៍អាជវីកម្ម មយួ- 
ចំនួន កំពុង អំពាវនាវ ដល់ គេប់ 
គេឹះសា្ថាន  ហរិញ្ញ វត្ថ ុឱេយ ផ្អាក ការ- 
បង់ទាំង បេក់ ដើម និង អតេ 
ការបេក ់រយៈពេល ២-៣ខេ ដើមេប ី 
ចូលរួម ចំណេក សេចសេង់ 
សា្ថានការណ៍ ដ៏ អាកេក់ នេះ។

រដ្ឋា  ភបិាល បាន ចេញ វធិានការ  
អន្តរាគមន៍ ជុំ ទី៨ រួច មក ហើយ  
ចាបត់ាងំ ព ីវរីសុ ករូ៉ណូា បាន ផ្ទុះ 
ឡើង  កាល ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៩  
ដើមេបី ជួយ ដល់ វិស័យ ដេល រង- 
ផល ប៉ះពាល់   និង រកេសា ដំណើរ- 
ការ អាជីវ កម្ម ទៅ មុខ។ 

លោក Anthony  Galliano 
អគ្គ នាយក កេមុហ៊នុ  Cambo-
dian Investment Man-
agement  បាន ឱេយ ដឹងថា 
«ពេឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ » អាច ពិពណ៌នា បាន ថា  
ជា ការ បផំ្លចិ បផំ្លាញ  ទាងំ សេដ្ឋ- 
កិច្ច និង សង្គម...តទៅទំព័រ ៨

ជើងចាស់គង់ហូវនិងកុសលបារម្ភនឹង
ជើងថ្មីពេលវ៉េដណ្ដើមបេក់លាន

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

កេុងបូកគោនឹងធ្វើឱ្យមាន
កំណើនទីផ្សារអចលនទេព្យ
និងការវិនិយោគបន្ថេមទៀត
នៅខេត្តកំពត...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

កេុមបេដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិច
និយាយថាជម្លោះកំពុងកើនឡើង
នៅមីយា៉ាន់មា៉ាអំពាវនាវសំុជំនួយ
ពីអន្តរជាតិ...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ

កេមុអ្នកគតិគរូបរិស្ថានជរំញុ
បេជាជនចូលរួមជួសជុលរបស់
ខូចៗដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុក
សំរាមលើផេនដី...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

គៃពូៃទៃយ ចាក់ វ៉ាក់សំាង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ មន្ទ ីរ ពៃទៃយ មួយ  ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ នពៃល កន្លងមក ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន



តពីទំព័រ១...ចរាចរណ៍ និង 
បម្រាម គោចរ  រាល់ ការធ្វើដំណើរ  
ដោយ ហាម ពី ចន្លោះ ម៉ោង៨យប់ 
ដល់ ម៉ោង ៥ ព្រាកឹ។

អនុក្រាតឹ្រាយដ្រាល ចុះ ហត្ថ ល្រាខា 
ដោយ លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រា ី ហុ៊ន 
ស្រាន ចុះ ថ្ង្រាទី៣១ ខ្រាមីនា ឆ្នាំ 
២០២១  ដ្រាលមាន ៧ ជំពូក  
និង២៣ មាត្រា ស្តពីី វិធានការ 
រដ្ឋបាល  ដើម្រាបី ទប់ស្កាត់ ការឆ្លង- 
រាលដាល ន្រា ជំងឺ កូ វីដ១៩ និង 
ជំងឺឆ្លង កាច សហាវ  និង ប្រាកប- 
ដោយ គ្រាះថ្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ផ្រាស្រាងទៀត 
ដ្រាល កំណត់ អំពី វិធានការ រដ្ឋបាល 
សំដៅ ការពារ អាយុជីវិត រប ស់ ប្រាជា-  
ពលរដ្ឋ សុខភាព សធារណៈ និង 
សណ្តាប់ធា្នាប់ សធារណៈ ព្រាម - 
ទំាង កាត់បន្ថយ ឱ្រាយ បានជា អតិ- 
បរ មា នូវ ផលប៉ះពាល់ ន្រា ការឆ្លង 
ជំងឺ ន្រាះ ចំពោះ វិស័យ សង្គម និង 
ស្រាដ្ឋកិច្ច នៅក្នងុ ព្រាះរាជាណចក្រា- 
កម្ពជុា។

ក្នងុ មាត្រា៤ ន្រា អនុក្រាតឹ្រាយ ន្រាះ  
បានច្រាង ពី ការ រឹតត្រាបិត ឬ ការហាម- 
ឃាត់  ការធ្វើដំណើរ ដ្រាល ការធ្វើ - 
ដំណើរ ច្រាញពី លំនៅឋាន  ឬ ទី - 
សំណក់ បច្ចបុ្រាបន្ន អាច ត្រាវូបាន 
រឹតត្រាបិត ឬ ហាមឃាត់ លើកល្រាង - 
ត្រា ក្នងុករណី ចំាបាច់ ដូចជាការធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ បំព្រាញការងារ ឬ ប្រាកប- 
មុខរបរ ឬ អាជីវកម្ម ដ្រាល មិន មាន 
ការ រឹតត្រាបិត ឬ ហាមឃាត់និង ដោយ 
មាន ភា្ជាប់ លិខិត បញ្ជាក់ អំពី ការងារ 
មុខរបរ ឬ អាជីវកម្ម។

មាត្រា ដដ្រាល បាន បន្តថ ៖  
« ការធ្វើដំណើរ ទៅ ស្វ្រាងរក គ្រាឿង - 
ឧបភោគ បរិភោគ និង សមា្ភារ 
ប្រាើប្រាស់ ចំាបាច់ ប្រាចំាថ្ង្រា ការធ្វើ-
ដំណើរ ទៅ មន្ទរីព្រាទ្រាយ មណ្ឌល - 

សុខភាព សម្ភព ទីកន្ល្រាង ព្រាយាបាល 
ឬ ឱសថស្ថាន ដោយ  មូលហ្រាតុ 
សុខភាព បនា្ទាន់...គឺ មិន ត្រាវូបាន 
ហាមឃាត់ ឬ រឹតត្រាបិត ទ្រា»។

ចំពោះ មាត្រា៨ ន្រា អនុក្រាតឹ្រាយ ន្រាះ 
បាន ច្រា ងផងដ្រារថ  រាល់ ការធ្វើ- 
ដំណើរ ដ្រាល ត្រាវូបាន អនុញ្ញាត គឺ 
មិនត្រាវូ ធ្វើឡើង នៅ ចន្លោះ ពី ម៉ោង 
៨យប់ ដល់ ម៉ោង ៥ព្រាកឹលើក- 
ល្រាង ចំពោះ ការធ្វើដំណើរ ដោយ 
មូលហ្រាតុ សុខភាព បនា្ទាន់, មូល - 
ហ្រាតុ ចំាបាច់ និង បនា្ទាន់ ក្នងុ គ្រាសួរ, 
ការដឹកជញ្ជនូ ទំនិញ, ការបំព្រាញ- 
កាតព្វកិច្ច ដ្រាល បម្រាើ ផល ប្រាយោ - 
ជន៍ សធារណៈ, ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
ទីកន្ល្រាង បំព្រាញការងារ នៅក្នងុ 
សហគ្រាស គ្រាះឹស្ថាន ឬ ទីតំាង 
អាជីវកម្ម ដ្រាលត្រាវូបាន លើកល្រាង 

ឱ្រាយ បើក ដំណើរការ និង ករណី 
ចំាបាច់ ដទ្រាទៀត ដោយមាន ការ 
អនុញ្ញាត ពី អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថ - 
កិច្ច។

មាត្រា ដដ្រាល ន្រាះ សង្កត់ធ្ងន់ 
ថ ៖ «រាល់ គ្រាះឹស្ថានសធារណៈ 
សហគ្រាស ឬ គ្រាះឹស្ថាន ឯកជន ឬ 
ទីតំាង អាជីវកម្ម ដ្រាល ត្រាវូបាន 
អនុញ្ញាតឱ្រាយនៅ បើក ដំណើរការ  ត្រាវូ 
ផ្អាក ប្រាតិបត្តកិារ របស់ខ្លនួ ចាប់ពី 
ម៉ោង៨យប់ ដល់ ម៉ោង ៥ ព្រាកឹ 
សម្រាប់ ទទួល អតិថិជន ដោយ - 
ផ្ទាល់ លើកល្រាង ចំពោះ ស្រាវា 
សង្គ្រាះបនា្ទាន់ ស្រាវា សុខាភិបាល 
ឱសថ ស្ថាន ស្ថានីយប្រាងឥន្ធនៈ 
និង ស្រាវាសធារណៈ ចំាបាច់ ដទ្រា - 
ទៀត ដោយមាន ការ អនុញ្ញាត ពី 
អាជា្ញា ធរមានសមត្ថកិច្ច»។ 

ចំណ្រាក  មាត្រា១១ ជំពូក ទី៣ 
បាន លើក ឡើង ថ ការដាក់ច្រាញ 
វិធាន ការបិទ ខ្ទប់ រាជធានី ឬ ខ្រាត្ត 
និង ការដាក់ ច្រាញ វិធានការ រដ្ឋ-
បាល  ផ្រាស្រាងទៀត ដ្រាលមាន វិសល - 
ភាព  អនុវត្តន៍ លើសពី ដ្រានដី ន្រា 
រាជធានី ឬ ខ្រាត្ត មួយឬ មាន វិស ល - 
ភាព អនុវត្ត នៅ ទូទំាង ប្រាទ្រាស 
ត្រាវូធ្វើឡើង តាម ស្រាចក្តសីម្រាច 
របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាល។

មាត្រា ដដ្រាល បន្តថ គណៈ- 
អភិបាល រាជធានី-ខ្រាត្ត ត្រាវូបាន 
ប្រាគល់ សមត្ថ កិច្ច ក្នងុការ សម្រាច 
ដាក់ច្រាញ វិធានការ រដ្ឋបាលណ - 
មួយ ដ្រាល មាន វិសលភាព អនុវត្ត 
សម្រាប់ ផ្ន្រាក ខ្លះ ឬ ទីកន្ល្រាង ខ្លះ  ក្នងុ 
ដ្រានដី ន្រា រាជធានី ខ្រាត្ត ឬ មាន 
វិសលភាព អនុវត្ត ទូទំាង រាជធានី 
ឬ ខ្រាត្ត របស់ខ្លនួ  ដ្រាល មាន ការឆ្លង- 
រាលដាល ន្រា ជំងឺ កូ វីដ១៩។

មាត្រា ១២  ន្រា អនុក្រាតឹ្រាយ ន្រាះ បាន 
ច្រាង ថ ៖ «ការដាក់ ច្រាញ វិធានការ 
រដ្ឋបាល ណមួយ  ស្រាបតាម 
អនុក្រាតឹ្រាយ ន្រាះ ត្រាវូធ្វើ ឡើងជា - 

បណ្តាះ អាសន្ន  សម្រាប់ ថិរវ្រាលា  
មិនឱ្រាយ លើសពី២សបា្ដាហ៍ ។ ថិរ - 
វ្រាលា ន្រាះ  អាច ត្រាវូបាន សម្រាច 
បន្ត ឬ បញ្ចប់ មុន ថិរវ្រាលា កំណត់ 
ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ ដូចគ្នា  នឹង ការ - 
សម្រាច ដាក់ច្រាញ វិធានការ រដ្ឋ- 
បា ល ស្រាបតាម មាត្រា១១ ន្រា 
អនុក្រាតឹ្រាយ ន្រាះ»។ 

ចំពោះ ទោស ប្រាបញ្ញត្ត ិវិញ នៅ  
ក្នងុ មាត្រា១៤បាន ច្រាងថ ការ- 
សម្រាច ដាក់ ពិន័យ អន្តរការណ៍ 
ចំពោះ ការបំពាន វិធានការ រដ្ឋបា ល 
ជា សមត្ថកិច្ច របស់រ ដ្ឋ បាល ថ្នាក់- 
ក្រាម ជាតិ។ ប្រាបបទ នីតិវិធី 
លម្អតិ  សម្រាប់ ការ ដាក់ពិន័យ 
អន្តរ ការណ៍ ត្រាវូ កំណត់ ដោយ 
គណៈ អភិបាល រាជ ធានី-ខ្រាត្ត។ 
ទម្រាង់ ប្រាបបទ ន្រា បងា្កាន់ដ្រា ពិន័យ 
និង ការគ្រាប់ គ្រាង ប្រាក់ ដ្រាល បាន 
មកពី ការ ពិន័យ អន្តរការណ៍ ត្រាវូ 
កំណត់ដោយ ប្រាកាស អន្តរ ក្រាសួ ង  
របស់ រដ្ឋ មន្ត្រា ីក្រាសួង មហាផ្ទ្រា និង 
រដ្ឋមន្ត្រាកី្រាសួង ស្រាដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

អ្នកនំាពាក្រាយ ក្រាសួងយុត្តធិម៌ 
លោក គឹម សន្តភិាព បាន ប្រាប់ 
ភ្នពំ្រាញ បុ៉ស្តិ៍ នៅ យប់ ថ្ង្រាទី៣១ 
ខ្រាមីនា ថ រាល់ វិធានការ រដ្ឋបាល 
ដ្រាល មានច្រាង ក្នងុ អនុក្រាតឹ្រាយ ន្រាះ គឺ 
មិនទាន់ អនុវត្ត ក្នងុ ក្រាបខ័ណ្ឌ ភូមិ - 
សស្ត្រា ឬ តំបន់ ណមួយ ន្រា រាជ - 
ធានី ខ្រាត្ត ណមួយ នះ នៅឡើយ 
ទ្រា នាព្រាលន្រាះ។ 

លោក  បាន គូស  បញ្ជាក់ថ៖ 
« វិធាន ការ រដ្ឋបាល  ណមួយ នឹង 
អនុវត្តន៍ លុះណត្រា មាន ស្រាចក្ត ី- 
សម្រាច របស់ គណៈ អភិបាល 
រាជធានី-ខ្រាត្ត សម្រាប់ ផ្ន្រាក ខ្លះ  ឬ 
ទីកន្ល្រាង ខ្លះ  ក្នងុ ដ្រានដី ន្រា រាជធានី - 
ខ្រាត្ត ឬ មាន វិសលភាព អនុវត្ត 
ទូទំាង រាជធានី ឬ ខ្រាត្ត របស់ខ្លនួ 
ត្រាបុ៉ណ្ណោះ»៕

គឹមសារុំ

បាត់ដំបងៈយ៉ោ ង ហោ ចណស់   
 មាន មនុស្រាស ៤ នាក់ បានស្លោប់  
ដោយសរ ក្រាឡាប់ រថយន្ត ធុន 
ធំដឹក អង្ករ ១គ្រាឿង  បណ្តាល  
ម កពីរ អិ ល ព្រាលចុះ ចំណ ត 
កាល ពី ថ្ង្រាទី៣០  មីនា  នៅក្នុង 
ភមូ ិថ្នល ់បត ់ឃុ ំអរូ រដំលួ  ស្រាកុ- 
ភ្នំព្រាឹក  ខ្រាត្ត បាត់ ដំបង ។

លោក  សុង សុ ភ័ ក្ត្រា អភិ បាល 
ស្រាកុ ភ្នពំ្រាកឹ បាន ប្រាប់ ភ្នពំ្រាញ បុ៉ស្តិ៍ 
 ពី ម្រាសិលមិ ញថ តាម របា យការ- 
ណ៍ ពី លោក  ហ្រាង  បារាំង អធិ- 
ការ នគរបាល ស្រាុក ភ្នំព្រាឹក បាន 
បញ្ជាក់ ថ  ជន រងគ្រាះ ទាំង៤ 
នាក់ សុទ្ធ ប្រាុសទាំ ងអស់  ដ្រាល  
ទី១-ឈ្មោះ  សួន  សុជា អាយុ 
១៧ ឆ្នាំ  រស់ នៅ ភូមិ ឃា្លោំង សំង 
សងា្កាត់ ឫស្រាសី ក្រាវ  ខណ្ឌ ឫស្រាសី ក្រាវ 
រាជធានី ភ្នំព្រាញ,ទី២-ឈ្មោះ  
ឧ ត្ត ម អា យ២ុ ៥ឆ្នា ំរ សន់ៅ ខ្រាត្ត 
ព្រាវ្រា ង  ទី៣- ឈ្មោះ ម៉ោ  អាយុ 
៣៣ ឆ្នាំ រស់ នៅខ្រា ត្តកំព ង់ស្ពឺ  
នងិទ៤ី ឈ្មោះ សហីា  អាយ ុ២៤ 
ឆ្នាំ  រស់នៅ ស្រាុក សំឡូត  ខ្រាត្ត 
បាត់ដំ បង។

លោក ប្រាប់ ថ៖«តាម មន្ត្រាី 
ជំនាញ ចរាចរណ៍ ខ្រាត្ត ដ្រាលបាន  
ពិនិ ត្រាយ រថយ ន្ត នះមិនឃើញ  
មាន បញ្ហា បច្ច្រាកទ្រា ស អ្វី ទ្រា  ត្រា 
គ្រាះ ថ្នាក់ ន្រាះ បណ្តាល មកពី 
រថយន្ត នះ ដកឹ ធ្ងន ់ ហើយ ចុះ- 
ចំណត ពីលើ ភ្នំព្រាឹក។  ដូច្ន្រាះ 
ព្រាល រថយន្ត ដឹក ធ្ងន់  ហើយ ចុះ- 
ចណំត ផង នះ  ប្រាហ្រាលមក 
ពីអ្នកបើ កប រ ជាន់  ្រហា្វ ំងអត់សុី »។ 
   បើតា ម លោក  សុ ភ័ ក្រា្ត ដ្រាល 
បាន ចុះ ដល់ កន្ល្រាងកើ ត ហ្រាតុ 
ឱ្រាយ ដងឹ តាមរយៈ សក្រាស ីថ  កាល- 
ពី វ្រាលា ម៉ោងជាង ២រ សៀល  
ថ្ង្រាទី ៣០  មីនា  គ្រា បាន ឃើញ 
រថយន្ត ១ គ្រាឿង  មា៉ោក ហុីយ៉ោ ន់- 
ដា យ ព ណ៌ ទឹកប្រាក់ ពាក់ ស្លោក- 
ល្រាខ ត្រាបូងឃ្មុំ  3A-0409 ដ្រាល 
មា ន ដឹក អង្ករ ព្រាញ ទ្រាុង ពីខ្រាត្ត 
តាក្រាវ សំដៅ ទៅ ស្រាុក ភ្នំព្រាឹក 
ខ្រាត្តបា ត់ដំ បង។ លុះ មក ដល់ 
ចំណុច កើត ហ្រាតុស្រាប់ ត្រារ ថ- 
យន្ត បាន ចុះ ចំណត ពីលើ ភ្នំ- 
ព្រា ឹក ហើយ រ្រា ចង្កតូរចួកក៏្រាឡា ប ់  

ផ្ងារជើ ង ត្រាម្ត ង។ ចំពោះ មនុស្រាស ៤ 
នាក់ ដ្រាល នៅក្នងុ កាប៊ីន រថយន្ត  
អាច តក់ក្រា ហល់ ព្រាក ក៏លោត 
ច្រាញមិនទា ន់  ហើយ ក្រាបាល រថ - 
យន្ត  បុក ដី ទើប បានកៀប ស្លោប់ ។ 

លោក បានបន្ត ថ ក្រាយ 
កើត ហ្រាតុ  រូបលោក និងលោក 
អធិកា  រ នគរ បាល ស្រាុក ភ្នំព្រាឹក 
បាន ចុះ ដល់ កន្ល្រាង កើតហ្រា តុ 
និ ង បាន នាំគ្នា ជួយ គស់ ដ្រាក 
កាប៊ីន រថយន្ត ទាញយក សព 
ច្រាញ ដើម្រាបី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ  
ជនរ ងគ្រាះ   ស្វ្រាង រក គ្រាួ ស រ ។

ដោយឡ្រា ក លោកផន់ ស្រាល់ 
នាយ នគរបា ល បុ៉ស្តិ៍ អូរ រំដួល 
បានឱ្រាយ ដឹង ពី ម្រាសិល មិញ ដ្រារ ថ 
បើ តាម លោក សួរ ក្រាុម គ្រាួសរ 
ជនរ ងគ្រាះមា្នា ក់  ក្នុងចំ ណម 
នះ បាន ប្រាប់ថ រថ យន្ត ន្រាះ 
បាន ដកឹ អង្ករ ច្រាញព ីខ្រាត្តតា ក្រាវ 
ដើម្រាបី យក  មក ដាក ់ស្តង ់នៅ ផ្រាសារ 
កាប៊ីននៅ  ទីរួមស្រាុក ភ្នំព្រាឹក ។ 
ប៉ុន្ត្រា ដោយស រ អ្នកបើ កបរមិន 
ស្គាល់ ផ្លូវ  គត់ ក៏បើក តាម ផ្លូវ  
វាង ។ដូច្ន្រាះ ដើម្រាបី ទៅដល់ ស្រាុក 
ភ្នពំ្រាកឹ បាន  ត្រាវូត្រា បើក ឆ្លងកាត ់
ផ្លូវ ចំណតហើយដោយ សរ 
ក្រាុម ជនរងគ្រាះ មិន ស្គាល់ 
ភូមិសស្ត្រា  ផង ទើប ជួប គ្រាះ- 
ថ្នា ក់ ប្រាប ន្រាះ។

លោក ប្រាប់ ថ៖ «ឥឡូវន្រាះ 
ផ្លូវ ទើប ធ្វើ ចាក់ កៅស៊ូ រួច  រាង 
គ្រាន់ បន្តិច ត្រាបើ កាលពីនៅ 
ផ្លវូដ ីវញិ គ ឺចោតម្រានទ្រាន  សមូ្រាបី 
ត្រា ឡាន ថ្រា ក៏ បើក ធា្លោក់ ផ្លូវ នះ 
ដ្រារ រាល ់ត្រា ឆ្នា ំហ្នងឹ។ បើ គ្រា ធា្លោប ់
ឆ្លងកាត់ ផ្លូវ នះគ្រា ដឹង មុន គឺ   
គ្រា សង ល្រាខ ពីលើ ចំណត 
ទុក ឱ្រាយ ហើយ»។

លោក បន្ត ថ  នៅព្រា ល យ ប់ 
ក្រាយ កើត ហ្រាតុ  គឺ មាន ក្រាមុគ្រា-ួ 
សរ ជនរ ងគ្រាះទំាង៤នាក់នះ 
មកពី ខ្រាត្ត  កំពង់ស្ព ឺព្រាវ្រាង 
ភ្នពំ្រាញ  និង ស្រាកុ សំឡូត  ខ្រាត្ត 
បាត់ដំ បង បាន ទៅយ ក សព អស់  
ហើយ។ ប៉ុន្ត្រា លោក មិនទាន់  
ឃើញ មា្ចាស់ រថយន្ត  និង មា្ចាស់- 
អង្ករ មក ដោះ ស្រាយ នៅឡើ យ 
ទ្រា  រហតូដ ល ់ថ្ង្រាទ៣ី១  មនីា  រឯី 
រថយន្ត ក៏ មិនទាន់ បានស្ទ ួច យក 
  ទៅ ណ  ដ្រារ ៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រាព្រាហស្រាបតិ៍ ទី១ ែខម្រាស ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

អាជ្ញាធរខេត្តកេបវាស់កម្តៅអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លវូកាលពីថ្ងេទី២៦ខេមីនា។រូបថត រដ្ឋបាល ខ្រាត្ត ក្រាប

ទិដ្ឋភាពនៅកន្លេងរថយន្តកេឡាប់កាលពីថ្ងេ៣០មីនា។រូបថត ហ្វ្រាសប៊ុក

រដ្ឋាភិបាលចេញអនុកេតឹេយស្ដពីីវិធានការ... កេឡាប់រថយន្តពេលចុះចំណោត
ស្លាប់មនុសេស៤នាក់នៅបាត់ដំបង



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

មន្ទរីពេទេយកុមារអង្គរអំពាវនាវឱេយពលរដ្ឋបរិច្ចាគឈាមខណៈមានតមេវូការចេើន
អោម  ប៊ុនធឿន

សៀម រាបៈ  មន្ទីរ ពៃទៃយ កុមារ 
អង្គរ បាន អំពាវ នាវ ឱៃយ ពលរដ្ឋ 
ចលូរ ួម ទៅ បរចិ្ចាគ ឈាម  ខណៈ 
មន្ទី រពៃទៃយ នៃះ  កំពុង ខ្វះ ខាត 
ឈាម ដោយ សារ បញ្ហា កូ វីដ១៩ 
 ជា ហៃត ុធ្វើ ឱៃយ បគុ្គលកិ ពៃទៃយ មនិ 
អាច ចៃញ ទៅ ទទួល យក ការ- 
បរិច្ចាគឈាម ពី កន្លៃង ផៃសៃងៗ 
បា ន សៃប ពៃល ដៃល មួយ រយៈ- 
ពៃល ចុង កៃយ នៃះ  មាន តមៃវូ- 
ការ ឈាម ចៃើន  សមៃប់ ពៃយា- 
បាល កមុារ ដៃល ខ្វះ គៃប ់ឈាម- 
កៃហម  ។   

លោក វៃជ្ជ បណ្ឌិត  អោ  ពុត- 
ឆត  បៃធាន មន្ទីរ ពិសោធ ន៍នៃ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ កុមារ អង្គរ ថ្លៃងថា  
មន្ទី រពៃទៃយ កុមារ អង្គរ បាន ជួប 
បញ្ហា ខ្វះ ឈាម  ដោយ សារ តៃ 
កត្តា មួយ ចំនួន ដូច ជា  បញ្ហា ជំងឺ- 
កូ វីដ១៩ ដៃល មិន អំណោយ ផល 
ឱៃយ បុគ្គ លិក មន្ទរី ពៃទៃយ អាច ចៃញ 
ទៅ ទទួល យក ការ បរិច្ចាគឈាម 
ពី តម បណ្តា ទីកន្លៃង ផៃសៃងៗ  
ដូច ជា  សណ្ឋា គារ ឬ សា លារៀន 
ផៃសៃងៗ  និង បញ្ហា មួយ ទៀត គឺ 
មិន មាន អ្នក ផ្តល់ ឈាម មក បន្ត ។ 

    លោក បាន ថ្លៃង ថា៖  «តម 
គោល ការណ៍ របស់ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
តៃវូមាន អ្នក មក សង ឈាម  ប៉នុ្តៃ 
មយួរ យៈ នៃះ គ ឺមនិ មាន ទៃ មាន 
ន័យ ថា  អ្នក ជំងឺ ទទួ លបាន ឈាម 
(Free Free)អត់ មាន អ្នក- 
សង ឈាម។  មយួ វញិ ទៀត អ្នក 
ចក់ វ៉ាក់ សំាង កូ វី ដ ដៃល មក 
បរិច្ចាគឈាម យើង មិន អាច 
យក បាន ទៃ បៃសិន បើ ពួក គាត់ 

ចក់ វក់ សំាង ហើយ មិន ទាន់បាន  
២៨ ថ្ងៃ  អ៊ចីងឹ ពៃល ពកួ គាត ់មក 
យើង ឱៃយ គាត់ ទៅ វិញ  ហៃតុ នៃះ 
វ នាំ ឱៃយ មាន ការ ខ្វះ ឈាម» ។ 

បើ តម លោក វៃជ្ជបណ្ឌតិ ពតុ- 
ឆត  មន្ទី រពៃទៃយ កុមារ អង្គរ មាន 
តមៃូវ ការ ឈាម ជា មធៃយម ក្នុង 
ក្នុង ១ ខៃ  ចន្លោះ បៃមាណ ពី 
៩០ សាក់ [ប្លោក]  ទៅ ១៥០ 
សាក់។លោក បន្ត ថា អ្នកជងំ ឺខ្វះ 

គៃប់ ឈាម កៃហម  បៃសិន បើ 
មិន មាន ឈាម ផ្តល់ ឱៃយ គៃប់- 
គៃន់ ទៃ នះ អ្នក ជំ ងឺនឹង កាន់- 
តៃ ស្លៃក សា្លោំង  ហើយ អាច នឹង 
បាត់ បង់ ជីវិត តៃ ម្តង ។ 

ទន្ទឹម នឹង នៃះ លោក វៃជ្ជ- 
បណ្ឌិត  ក៏ បាន បញ្ជាក់ ដៃរ ថា 
មលូ ហៃត ុមយួ ទៀត ដៃល មន្ទរី- 
ពៃទៃយ អំពាវ នាវ ឱៃយ មហា ជន 
ចលូរមួ បរចិ្ចាគឈាម  គ ឺដោយ- 

សារ តៃ មន្ទីរ ពៃទៃយ មានកា រ ចំ- 
បាច់  ដើមៃបី ទទួល បាន ឈាម 
សមៃប់ ស្តកុ ទុក ការ ពារ កៃ ង 
មាន អ្នក ជំងឺ  ដោយសា រក រណី 
គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ កើ តឡើង 
ក្នុង អំឡុង បុណៃយចូ លឆ្នាំ ខាង 
មុខ នៃះ ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖  «ក្នុង 
មន្ទីរពិ សោធន៍ តៃូវ មាន ឈាម 
[បមៃុង ]ទៅ តម គៃប់ បៃភៃទ 
កៃុម ឈាម ចប់ពី ៣០ ទៅ៤០ 
សាក ់នៅ ពៃល មាន ពធិ ីបណុៃយ- 
ជាតិធំ ៗ ដៃលជា ការ បង្ការ ទុក 
មុន  ដើមៃបី ងយ សៃួល ដោះ- 
សៃយ ក្នងុ ការ ពៃយា បាល  បើ មាន 
អ្នក ជំងឺ គៃះ ថា្នាក់ ចរាច រណ៍ ឬ 
បញ្ហា ណ មួយ កើត ឡើង» ។ 

យោង តម សៃចក្ដី អំពា វនាវ 
របស់ មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ អង្គរ លើ 
បណ្តាញ សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ុ កកា ល- 
ពី ថ្ងៃទី១៩  ខៃមីនា  បានស រសៃរ 
ថា  មួយ រ យៈ ចុង កៃយ នៃះ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ អង្គរ  មាន ការ បៃើ- 
បៃស ់ឈាម ចៃើន ទៅលើ  កមុារ 
ដៃល មាន ជងំ ឺកង្វះ គៃប ់ឈាម-  
កៃហម និង ជំងឺ វះ កាត់ មួយ 
ចំ នួន ។  អ្នក ជំងឺ ភាគ ចៃើន ពុំ 
មាន លទ្ធភា ព ក្នងុការ ផ្តល់ ឈាម 

ជំនួស វិញទៃ  ដូចនៃះ  ធ្វើឱៃយ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ មានកា រ ខ្វះ ឈាម សមៃប ់
ជួយ សង្គៃះ អាយុ ជីវិត កុមារ 
នងិ សមៃប ់បមៃងុ នៅ ថ្ងៃប ុណៃយ 
ចូល ឆ្នាំ ខ្មៃរ ខាង មុខ នៃះ។ 

 សៃចក្ដីអំ ពាវ នាវនៃះ បាន 
បញ្ជា ក់ថា «ជំនួសមុខ  ឱៃយ បន្ទប់- 
បូម ឈាមនៃ មន្ទីរពៃទៃយ កុមារ 
អង្គរ ខៃ ត្តសៀ មរាបសូម អំពាវ- 
នាវ ដល់ ស បៃបុរ សជន ទាំងអស់ 
មៃត្តា បរិច្ចាគ ឈាម  ដើមៃបី ជួយ - 
សង្គៃះ អាយុជី វិត កុមារ ដៃល  
កំពុង រង់ចំ ការជួយ  សង្គៃះ ពី 
សបៃបុរ សជន »។ 

សមៃប់ អ្នក ដៃល ចង់ បរិច្ចាគ- 
ឈាម  អាច ទាក់ ទង ទៅ កាន់  
មន្ទី រពៃទៃយ កុមារ អង្គរ  ខណៈ 
ដ ំណើរការ បរចិ្ចា គ ឈាម តៃវូធ្វើ 
ឡើង  រៀង រាល់ ថ្ងៃ ចន្ទ  ដល់ ថ្ងៃ 
សុកៃ  ចប់ពី ម៉ោង ៨ពៃឹ ក ដល់ 
ម៉ោង ៤ រសៀល និង ថ្ងៃ សៅរ៍ 
ម៉ោង  ៨ពៃ ឹក  ដល់ ម៉ោង  ១២ 
ថ្ងៃតៃង់  ក៏ប៉ុន្តៃ មន្ទីរ ពៃទៃយ អង្គរ 
បាន បញ្ជាក់ ថា  សមៃប់ អ្នក 
ដៃល បាន ចក់ វ៉ាក់ សំាង កូ វីដ 
១៩ តៃូវ រង់ចំ យ៉ោង តិច  ២៨ 
ថ្ងៃសិន  ទើប អាច ផ្តល់ ឈាម 
បាន ៕  

សកម្មភាពជួយព្យាបាលកុមារនៅមន្ទីរព្ទ្យកុមារអង្គរ នៅក្នុងឆ្នាំន្ះ។ រូបថត មន្ទីរពៃទៃយកុមារអង្គរ

មន្ទរីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបេកាសរកជំនួយជួយកុមាររស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍២១១នាក់
ឡុង គីម មា៉ា រីតា

បាត់ ដំបងៈ មន្ទីរ សុខាភិបាល ខៃត្ត 
បាតដ់បំងបាន បៃកាស ស្វៃងរក ជនំ ួយ 
សបៃបុរសធម៌  ពី សាធារណជន ដើមៃបី 
ជួយឧបត្ថម្ភ ដល់ កុមារ ដៃល កំពុង រស់ - 
នៅ ជាមយួ មៃរោគ អៃដស ៍ជាង២១១នាក ់
ខណៈ កុមារ ទាំងនះ កំពុង ទទួលរង  
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ សារ ការរីក រាល - 
ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ក្នុង សហ គ មន៍  
មកលើ ជីវភាព រស់នៅ ការសិកៃសា និង 
ការថៃទាំ សុខភាព បៃចំថ្ងៃ។

ការបៃកាស ស្វៃងរក ជំនួយ សបៃបុរ ស - 
ធម៌ នៃះ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី មានការ ថយ - 
ចុះ នៃ ការ ផ្តលជ់នំយួ ថវកិា  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
អង្គការ ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍  មានលទ្ធភាព 
ធ្វើ សកម្មភាព  បាន តិចតួច ក្នុងការ- 
គាំទៃ លើ គមៃង នានា បនា្ទាប់ពី 
គមៃង ទាំង  នះ តៃូវបាន ផ្អាក 
រយៈពៃល ៣ខៃ មកហើយ។

លោក ស៊ូ សានិ ត អនុបៃធាន មន្ទីរ 
សខុា ភបិាល ខៃត្ត បាត ់ដបំង បាន ថ្លៃង 
ថា ដោយ មើលឃើញ ពី ការលំបាក 
នងិ ការខ្វះខាត របស ់កមុារ ផ្ទកុមៃរោគ- 
អៃ ដ ស ៍ដៃល មក ទទលួ សៃវ ពៃយាបាល 
នៅតម មន្ទរីពៃទៃយបង្អៃក ជា រៀង រាល់ - 
ថ្ងៃ ជាពិសៃស នៅ អំឡុងពៃល មាន 
ការរកី រាលដាល  នៃ ជងំ ឺក ូវដី១៩ ដៃល 
បានធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល ់កានត់ៃខា្លោងំ ទៅលើ 

ជីវភាព រស់នៅ និង ការសិកៃសា  រៀន- 
សូតៃ របស់ ពួកគៃ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«មន្ទរី សុខា ភិ បា ល-  
ខៃត្តបាន ឯកភាពគា្នា ក្នងុ ការរៀបចំ កម្ម - 
វធិ ីមនសុៃសធម ៌ ដើមៃបី កៀរគរ ថវកិា យក 
ទៅ ទិញ ជា អង្ករ សម្លៀកបំពាក់ សមា្ភារ- 
សិកៃសា គៃឿង បៃើ បៃស់ ផៃសៃងៗ ទៀត 
តម លទ្ធភាព ថវិកា ដៃល ទទួលបាន 
ដើមៃបី ជួយឧបត្ថម្ភ ដល់ កុមារ ដៃល កំពុ ង  
រស់នៅ ជាមួយ មៃរោគ អៃ ដស៍ ចំនួន 
២១១នាក់ដៃល កំពុង ជួប បញ្ហា បៃឈ ម  
ជាចៃើន នៅក្នុង ខៃត្តបាត់ដំបង»។

លោក លឹម គឹម សៃង មន្តៃី កម្មវិធី 
អៃដស៍ នៃ គមៃង EpiC នៃ អង្គការ 
FHI360 និង  ជា តំណង ឱៃយ សមាជិក 
ដៃល បាន ចូលរួម ផ្តចួផ្តើម កម្មវិធី សបៃបុ -  
រ ស ធ ម៌នៃះ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលព ីមៃសិលមញិ ថា បនា្ទាបព់ ីបៃកាស 
ស្វៃងរក ថវិកា តំងពី ពាក់កណ្តាល ខៃ 
មនីាមក កៃមុការងរ បាន ទទលួ ថវកិា 
ពី សបៃបុរ សជន ទាំង ក្នុង  បៃទៃស  និង 
ទាំង នៅ  កៃ បៃទៃ ស បៃមាណ ជិត ៥ 
ពាន់ ដុលា្លោរ និង ជា លុយ ខ្មៃរ បៃមាណ 
ជាង ៣លាន ២សៃន រៀល។ 

លោកថ្លៃង  បន្តថា ការទទួល ជំនួយ 
ព ីសបៃបរុស ជន  គ ឺនៅតៃ បន្ត ដរាបណ 
គមៃង នានារបស់ អង្គការ សង្គម- 
សុវីលិ នៅតៃ មនិទាន ់ទទលួបាន ថវកិា  
បន្ត ក្នងុ ការជយួ គាទំៃ ដល ់កមុារ មាន- 
ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍  ទាំងនៃះ ខណៈ 
ជំនួយ មនុសៃសធម៌ នៃះ  នឹង អាចជួយ 
ដល់ ពួកគៃ បាន មួយ រយៈ ពៃល ក្នុង 
អំឡុង ជួបបៃទះ ការ លំបាក នៃះ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«គៃួសារ កុមារ 
មាន ផ្ទ ុក  មៃរោគ អៃដស ៍កន្លងមកពកួ- 
គៃមានការ លំបាក សៃប់ ទៅហើ យ 
ដល់ពៃល សម័យ កូ វីដ ទៀត ជីវភាព 
ឪពុកមា្តាយ ពួកគាត់ កាន់តៃ លំបាក 
ថៃមទៀត ពៃះ ឪពុកមា្តាយ មិនអាច 
ចៃញទៅ រក អ្វ ីបាន។ នៅពៃល មនិមាន 
បៃក ់ចណំលូ ឪពកុ មា្តាយ នងិ មនិ មាន 
លទ្ធភាព ផ្គត់ផ្គង់ អាហារ គៃប់គៃន់ 
ដល់ ក្មៃង មាន ផ្ទុក មៃរោគ សៃបពៃល 
កុមារ ទាំង នះ តៃូវការ អាហា រូបត្ថម្ភ 
គៃប់គៃន់ ជា ចំបាច់»។

បើតម លោក លឹម គឹម សៃង ថវិកា 
ដៃល  ទទលួ បាន ព ីសបៃបរុស ជន គ ឺបាន   
ជួយ ដល់ កុមារ ដៃល កំពុង រស់ នៅ ជា - 
មួយ មៃរោគ អៃដស៍  ជំងឺ អៃដស៍ នៅ 
ក្នងុ  ខៃត្តបាត់ដំបង ខណៈ ជំនួយ ទំាង - 
នៃះ គឺ បាន ចូលរួម គាំទៃ ឱៃយ ពួកគៃ ឱៃយ 
អាច បន្ត មក ទទួល ការពៃយាបាល បាន 
ជា ទៀង  ទាត់ ហើយ មិន បះបង់  

ការពៃយាបាល ដៃលអាច  ធ្វើ ឱៃយ ពួកគៃ 
បៃឈម នឹង បញ្ហា សុខភាព ពី ជំងឺ 
អៃដស៍។

លោក បាន បន្ថៃមថា៖«ក្នុង អន្តរ - 
កាល នៃះ គឺ យើង ពៃយាយម អំពាវនាវ 
មនិ ថា អ្នកណ នះទៃ គអឺាច ចលូរមួ 
ជួយ ពួកគាត់ បាន ទៅ  តម លទ្ធភាព 
រហូត ដល់ពៃល អង្គកា រ ដៃគូ នានា 
មាន ថវកិា ដើមៃប ីបន្ត គមៃង ជយួ កមុារ 
ទាងំនៃះ។ កមុារ ដៃល រាបប់ញ្ចលូ ដើមៃប ី
ទទួលបាន ជំនួយ គឺ យើង រាប់ ចប់ពី 
កុមារ មាន អាយុ ១ឆ្នាំ ដល់១៥ឆ្នាំ 
ដៃល ពួកគាត់ តៃូវ មក ទទួល សៃវ 
ពៃយាបាល ជា ទៀង  ទាត់»។

បើ តម អង្គការ FHI360 ដៃល 
ធ្វើការ ផ្តាតលើ អ្នកមាន ផ្ទុក មៃរោគ- 
អៃដស ៍នៅក្នងុ ខៃត្តបាតដ់បំង បាន ឱៃយ 
ដឹងថា នៅ ក្នុង ខៃត្ត នៃះ មាន អ្នក ផ្ទុក 
មៃរោគ អៃដស ៍បៃមាណ ៥ ០០០នាក ់
រាប់ ទាំង ចស់ ទាំង ក្មៃង ដោយ ពួកគៃ 
តៃងតៃ មក ទទួល សៃវ បៃឹកៃសា និង 
ពៃយាបាល  នៅតម មណ្ឌល សុខភាព 
ទាងំ ៦ របស ់ខៃត្ត។ ចណំៃក មន្ទរីពៃទៃយ 
ចនំនួ ៤ ដៃល កមុារ តៃងតៃ ទៅ ទទលួ 
សៃវ ពៃយាបាល មាន ចំនួន ៤ ក្នុង នះ 
រួមមាន មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្តបាត់ - 
ដំបង មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក  ឃុំ រកា សៃុក 
មង ឫសៃសី និង មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក សៃុក 
សំពៅ លូន៕

កុមារ ដ្ល រស់ នៅ ជា មួយ ម្រោគ អ្ដស៍ ក្នុង ឃុំ រកា ពី ឆ្នាំ ២០១៤  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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តពទី ំពរ័  ១...ពភិព លោក ដៃល បណ្តា 
បៃទៃស មួយ ចំនួន បាន និង កំពុង តៃ 
ដំណើរ ការ ចាក់ បាន រាប់សិប លាន នាក់ 
រួច ទៅ ហើយ ដៃរ » ។ 

 លោក  ហ៊ុ ន   សៃន  នាយក រដ្ឋ មន្តៃី នៃ 
ពៃះ រាជា ណចកៃ កម្ពុជា   បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
នៅក្នងុ ការ ទបស់ា្កាត ់ការ រាតតៃបាត នៃ ជងំ ឺ
កូ វីដ ១៩ រាជ រដ្ឋាភិ បាល   បាន សមៃច 
ធ្វើ ការ បញ្ជា ទិញ វ៉ាក់ សំាង   សុី ណូ វ៉ា ក់ 
ជំហាន ដំបូង ក្នុង ចំនួន  ១ លាន ៥ សៃន 
ដូ ស ពី សាធារ ណ រដ្ឋ បៃជា មានិត ចិន   
ដៃល កម្ពុជា ទើប ទទួល បាន នៅ ថ្ងៃទី 
២៦  ខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០២១  បនា្ទាប់ ពី 
ទទួល បាន ជំនួយ មនុសៃស ធម៌ ដ៏ ថ្លៃថា្លា ពី 
សាធារ ណ រដ្ឋ បៃជា មានិត ចិន នូវ វ៉ាក់- 
សំាង សីុ ណូ ហា្វា ម   (Sinopham)  ចំនួន  
១ លាន ដូ ស  ដៃល កន្លង មក កម្ពុជា 
ទទួល បាន ចំនួន   ៦០ មឺុន ដូ ស រួច ហើយ ។   

 ក្នុង កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ ល្អ ជា មួយ 
ដៃគូ អន្តរ ជាតិ នានា បាន ធ្វើ ឱៃយ កម្ពជុា  អាច 
ឈាន ទៅ ទទលួ បាន ជា ដបំងូ ផង ដៃរ  នូវ 
វ៉ាក់ សំាង កូ វី សៃ ល   (Covishield) ដៃល 
ជា វ៉ាក់ សំាង ទទួល បាន អា ជា្ញា ប័ណ្ណ ផលិត  
នៅ ឥណ្ឌា ដោយ កៃមុ ហុ៊ ន AstraZeneca 
ផ្តល់ ជា ជំនួយ តាម  រយៈ យន្ត ការ មជៃឈ- 
មណ្ឌល កូ រា៉ា ក់  ( Covax Facility)  
ដោយ  មាន ការ សមៃប សមៃលួ ព ីអង្គការ 
សុខ ភាពពិភព លោក   (WHO)  និង 
អង្គការ យ ូន ីសៃ ហ្វ  (UNICEF)  ដៃល 

កពំងុ តៃ ដណំើរ ការ ចាក ់ជនូ កៃមុ មនសុៃស 
អាយុ៦០ ឆ្នាំ ឡើង ហើយ នឹង មាន វ៉ាក់- 
សំាង មក ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា ជា បន្ត- 
បនា្ទាប ់ នា ពៃល ខាង មខុ នៃះ  ដៃល គណៈ- 
កម្មការ ចំពោះ កិច្ច ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូ វីដ- 
១៩     បាន និង កំពុង តៃ ចាត់ ចៃង  រៀប ចំ 
ការ ចាក ់ ជនូ បៃជា ជន តាម កៃមុ គោល ដៅ 
អាទិភាព ដៃល តៃូវបាន កំណត់ ដោយ 
រាជ រដ្ឋាភិ បាល ។   

  សៃច ក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន ដដៃល នៃះ 
បាន ឱៃយដឹង ថា  កៃមុ មនុសៃស ដៃល មិនទាន់ 
បាន ចាក់ ពីមុន និង ដល់ វៃន ចាក់ វ៉ាក់ សំាង  
នៅពៃល នៃះ មាន   កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ   បុគ្គលកិ   
និង មន្តៃី សុខាភិ បាល ជួរ មុខ  ទាំង សៃវ 
រដ្ឋ នងិ សៃវ សុខាភបិាល ឯកជន សៃប-
ចៃបាប ់ រដ្ឋ សភា  ពៃទឹ្ធស ភានងិ កៃមុគៃសួារ   
អ្នក សារព័ត៌ មាន   កង កមា្លាំង   និង មន្តៃី 
មូល ដ្ឋាន គៃប់ លំដប់ ថា្នាក់  មន្តៃីរាជ ការ 
សុីវលិ  រួម ទាំង បគុ្គលិក កចិ្ចសនៃយា ទាំង អស់  
នៅ គៃប់ កៃសួង  សា្ថាប័ន  នៅ ថា្នាក់ ជាតិ  
និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  រួមទាំង សាស្តៃ - 
ចារៃយ  និង គៃូ បងៃៀន នៅ តាម គៃឹះសា្ថាន 
បណ្តុះ បណ្តាល នា នា ទូទាំង បៃទៃស  
មន្តៃ ីបគុ្គលកិ បមៃើ ការ នៃ អគ្គសិ ន ីកម្ពជុា 
ទូទំាង បៃ ទៃស   អាជា្ញា ធរ ជាតិ   គណៈ- 
មៃធាវ ី  សាលា ក្ត ី ខ្មៃរ កៃហម   រដ្ឋាលៃខា- 
ធិការ ដ្ឋាន អាកាស ចរសុីវិល   និង កៃុម- 
ហ៊ុន អាកាសចរ ណ៍នានា   កៃុម ហ៊ុន 
រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប   កាណ ឌី យ៉ា គៃុប  និង 

កម្មករ - កម្មកា រិនី នៅ តាម រោង ចកៃ មួយ 
ចំនួន   មាន បញ្ជី ឈ្មោះ តៃឹមតៃូវ ដៃល     
ពុំ ទាន់ បាន ចាក់ ពី មុន ។  

 លោក សៃ ី  ឱ   វណ្ណ ឌី ន បាន លើក ឡើង  
បន្ថៃម ថា   កៃ ពី កៃុម មនុសៃស  ដៃល 
មាន   ការ សមៃប សមៃួល តៃឹមតៃូវ ពី 
កៃសួង សា្ថាប័ន សាមី   ពី អង្គភាព  និង 
ពីសា មី អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន ដើមៃបី ទៅ 
ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង  នៅ តាម ទតីាងំ  នងិ តាម 
វៃន កំណ ត់រៀងៗ ខ្លួន នោះ  តៃូវ រង់ ចាំ 
ដល់ វៃន របស់ ខ្លួន នៅពៃល ដៃល វ៉ាក់- 
សាងំ មក ដល ់លើក កៃយ ទៀត  ដើមៃប ី
កុឱំៃយ មាន ការ កក ស្ទះ  កុះករ ពៃក  ដៃល 

ជា ហានិ ភ័យ នៃ ការ ចម្លង វីរុស កូ វីដ ១៩ ។  
 ដោយ ឡៃក  វ៉ាក់ សំាង សីុ ណូ ហា្វា ម ចំនួន  

៧០ មឺុន ដូ ស ដៃល ភាគី ចិន ផ្តល់ជូន រាជ-
រដ្ឋា ភិបាល កម្ពជុា ក្នងុ ជំហាន ទី ២ តៃវូបាន 
ដឹក មក ដល់ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ កាលពី 
យប់ ថ្ងៃទី ៣១   ខៃ មីនា មៃសិល មិញ នៃះ ។  

 សា្ថាន ទូត ចិន បៃចាំ កម្ពុជា បាន សរ-
សៃរ លើ បណ្តាញ សង្គម ហ្វៃ ស បុ៊ ក របស់ 
ខ្លួន ថា  ជំនួយ ឥត សំណង រប ស់ភា គី 
ចនិ ជា វ៉ាកស់ាងំ ក ូវដី ជហំាន ទ ី២ ដៃល 
មាន ចំនួន ៧០ មុឺន ដូ ស នឹង មក ដល់ 
បៃទៃស កម្ពុ ជានា ថ្ងៃទី ៣១  ខៃ មីនា ។  

 លោក   ទៀ  បាញ់   ឧប នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី

រ ដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ការ ពារ ជាតិ នៃ ពៃះរាជា- 
ណច កៃ កម្ពុជា  និង លោក  Wang  
Wentian ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត ចិន បៃចាំ 
កម្ពុជា បាន អញ្ជើញ ចូល រួម ទទួល ក្នុង 
អាកាស យន ដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ ភ្នំ ពៃញ ។ 

 លោក សៃី ឱ  វណ្ណឌី ន  ថា  រាជ រដ្ឋាភិ- 
បាល កម្ពជុា  តាម រយៈ កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច 
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ រួមគ្នា ជា មួយ កៃសួង សុ- 
ខា ភ ិបាល  នងិ កៃសងួ ការ បរទៃស   នងិ 
កិ ច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ អន្តរ ជាតិ   កំព ុង 
ខិតខំ ស្វះ ស្វៃងរក ការទិញ វ៉ាក់សាំង 
បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃបី ចាក់ ជូន បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ទៅ តាម ផៃន ការ ១០ លាន នាក់ ៕

នៅ សុី វុត្ថា
ភ្នំពេញៈ  កៃសួង អប់រំ យុវជន 

នងិ កឡីា បាន ស្នើ  ឱៃយ លោក ឃ ួង 
សៃង អភបិាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
ជយួ អន្តរា គម ន ៍នងិ ដោះសៃយ 
ចំពោះ  មា្ចាស់  ផ្ទះ ល្វៃង និង សំណ ង ់ 
មិន រៀប រយ នៅជាប់ របង ពហុ - 
កីឡដ្ឋាន ជាតិ អូឡំា ពិក ដៃល  បា ន 
បង្ហូរ កាក សំណល់  ចូល ក្នុង លូ 
រំដោះ ទឹក ភ្លៀង   បង្ក ឱៃយ មាន ក្លិន- 
ស្អុយ ដល់ ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ ។

យោង តាម លិខិតចុះហត្ថ លៃខា 
ដោយ លោក ស សុខា រដ្ឋលៃខា - 
ធិការ កៃសួង អប់រំ កាល ពី ថ្ងៃទី ៣ ០ 
ខៃមីនា ឆ្នា២ំ០២១ ផ្ញើជូន លោ ក 
ឃួ ង សៃងបាន សរសៃរ រៀប រាប់ 
ថា នៅ ឆ្នា២ំ០១៨ រដ្ឋ បាល រាជ - 
ធានី ភ្នពំៃញ ធា្លាប់ បាន ចៃញ លិខិ ត  
អន្តរាគ មន៍ ចំនួន២លើកដច់ - 
ដោយ ឡៃក ពីគ្នា ប៉ុន្តៃ មកដល់ 
ពៃល នៃះ មិនទាន់ ឃើញ មាន 
អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាននិង សា្ថាប័ន ពា ក់-  
ព័ន្ធ ចុះជួយ អន្តរា គមន៍ សម សៃ ប 
ណមួយ នៅ ឡើយ។ លោក ស 
សុខា ថា អនុ លោម តាម គោល- 
នយោ បាយ រាជរដ្ឋា ភិបាលក្នុង - 
ការ យកចិត្ត ទុក  ដក់ លើ ការ លើ ក - 

កម្ពស់ សុខុមាល ភាព បៃជា ជន 
និង ដើមៃបី តៃៀម លក្ខណៈ រៀបចំ 
ធ្វើជា មា្ចាស់ ផ្ទះនៃ ការ បៃកួត កីឡា  - 
ជាតិនិង អន្តរ ជាតិ ផៃសៃងៗកៃស ួង  
អប់រំ មាន ភារកិច្ច ធ្វើការ រៀបចំ 
សណ្តាប់ ធា្លាប់ និង អនា ម័យ នៅ 
ក្នុង បរិវៃណ ពហុ កីឡដ្ឋាន ជាតិ 
ទំាង មូល។ «បច្ចបុៃបន្ន នៃះនៅ ជា ប់  - 
របង ពហ ុកឡីដ្ឋាន ជាតតិៃ ូវបាន 
មា្ចាស់ ផ្ទះល្វៃងជំុវិញបាន បង្ហរូ កាក - 
សំណល់ បន្ទប់ ទឹកនិង កាក សំណ ល់ 
ផៃសៃងៗ  រំលោភ ចូលក្នងុ លូ រំដោះ- 
ទកឹ ភ្លៀងធ្វើឱៃយ ជះ ក្លនិ មនិល្អដ ល ់
បរិសា្ថាន ក្នងុ ពហុ កីឡដ្ឋាន ជាតិ ជា  - 
ពិសៃសមក លើ សាធារ ណជ ន ដើរ 
ហាត់ បៃណ និង លៃង កីឡា »។

លោកឃួ ង សៃង   បៃប់ ភ្នពំៃ ញ- 

បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញថា លោក មិន ទា  ន់ 
ទ ទួ ល បា ន លិខិត ពីលោ  កស សុខា  
នៅ ឡើយ ទៃពៃះ ពៃល នៃះកម្ព ុជា 
កពំងុ បៃឈម នងឹ ការផ្ទុះ ឡើង នវូ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ ហៃតុ  ដូច្នៃះ លិខិត 
នៃះអាច ថា យឺត បន្តចិ។ ទោះ ជា  - 
យ៉ាង ណ លោក ឃួ ង សៃង  
បាន គូស បញ្ជាក់  យ៉ាងខ្ល ីថា លោ   ក 
នឹង ដោះសៃយ បញ្ហា នៃះ។

លោករស ់ស ុវចាអ្នក នាពំា កៃយ 
កៃសួង អប់រំ ក៏បាន អំពាវនាវ សុំ 
អន្តរា គមន៍ ពី សំណក់ គណ: - 
អភបិាល រាជធាន ីភ្នពំៃញសមូ ឱៃយ 
ដោះសៃយ ករណី ខាងលើ នៃះ ឱៃយ 
បា ន  លឿន ផង ដៃរ ដើមៃប ីបន្ត ចលូរមួ 
លើក កម្ពស់ បរិសា្ថាន សុខ ភាព ផ្លវូ  - 
កាយ ផ្លូវចិត្ត  របស់ ពល រដ្ឋ ៕

រាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើម...

ក្រសួងអប់រំស្នើសាលាក្រងុដោះស្រយករណី
បង្ហូរកាកសំណល់ស្អយុចូលក្នងុបរិវ្រណសា្តាត

គេពូេទេយចាក់ វ៉ាក់សំាង ការពារជំងឺ កូវីដ១៩ ជូន ពលរដ្ឋ នាពេល កន្លង មក។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

បេជាពលរដ្ឋ  ហាត់បេណនៅ ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ អូឡំាពិក ។ រូប ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍
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រដូវប្រាងំឆ្នានំ្រាះពលរដ្ឋ
មិនខ្វះទឹកប្រាើដូចឆ្នាំមុនទ្រា

 ឃុ ត   សុភ ចរិយា  
 
ភ្នំ ពេញៈ បៃជា កសិករ  និង 

អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ ក្នងុ ខៃត្ត បន្ទាយ- 
មាន ជ័យ  បាត់ ដំបង  និង បណ្ដា - 
ខៃត្ត មួយ ចំនួន ទៀត បាន អះអាង 
ថា  រដូ វបៃងំ ឆ្នានំៃះ មាន ភាព ល្អ - 
បៃសើរ ជាង ឆ្នាំមុនៗ  ដោយ 
មាន  ភ្លៀង ក ក់ ខៃ ធ្លាក់ ជា បន្ត - 
បន្ទាប់  អនុគៃះ ដល់ ការងារ 
បង្ក បង្កើន ផល របស់ ពួក គាត់   
ជា ពសិៃស មនិ បង្ក ឱៃយ មាន បញ្ហា 
កង្វះ ទកឹ បៃើបៃស ់ នងិ សៃច- 
សៃព ដូច បណ្ដា ឆ្នាំ មុនៗ ទៃ ។  

ជា មួយ គា្នា នៃះ  កៃសួង  និង 
មន្ទរី ជនំញ ពាកព់ន័្ធ មយួ ចនំនួ   
ពៃម ទាំង អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន   
បាន  ចុះ អន្តរា គមន៍ ជួសជុល 
សា្ដារ ឡើង វិញ នូវ បៃព័ន្ធ សៃច - 
សៃព ដៃល រួមមាន បៃឡាយ  
ស្ទងឹ   ពៃក   និង សៃះ ទឹក ជា ចៃើ ន 
កន្លៃង ផង ដៃរ  នៅ ក្នងុ មលូ ដ្ឋាន   
ធ្វើ ឱៃយ  ពល រដ្ឋ  លៃង មាន បញ្ហា 
ខ្វះ ទឹក បៃើបៃស់ ដូច ឆ្នា ំមុនៗ ។  

លោក  បក៉ ់ អតិ  អាយ ុ៥៨ ឆ្នា ំ 
ជា បៃជា កសកិរ នៅ ភមូ ិ- ឃុ ំសឿ  
សៃុក មង្គល បុរី  ខៃត្ត បន្ទាយ-  
មាន ជ័យ   បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ថា ៖ 
« នៅ រដូវបៃំង ឆ្នាំមុន   ដោយ- 
សារ បញ្ហា ខ្វះ ទឹក  អ្នកភូមិ ខ្ញុំ 
ភាគ  ចៃើន មិនបាន បង្កបង្កើន- 
ផល សៃូវ  ឬ ដំ ដំណំ ហូប ផ្លៃ 
ផៃសៃង ទៀត នោះទៃ   ប៉ុន្តៃ ឆ្នាំ នៃះ 
ពួក យើង ខ្លះ ដំ ឪឡឹក ល្ពៅ  តៃ ស  ក់ - 
ផ្អៃម  ហើយ ខ្លះ ធ្វើ សៃវូបៃងំ  ទៅ 
តាម សា្ថាន ភាព ដី រៀងៗ ខ្លួន   
ពៃ ះ  រដូវ បៃងំ ឆ្នា ំនៃះ មាន ភ្លៀង - 
កក់ ខៃ ជា បន្តបន្ទាប់ ហើយ បៃភ ព 
ទឹក មួយ ចំនួន នៅ មាន ទឹក ដក់ 
គៃប់គៃន់ សមៃប់ សៃច សៃព »  ។  

 លោក បា៉ាង  វណ្ណា សៃដ្ឋ  បៃធ ន 
មន្ទរី កសិកម្ម   រុកា្ខា បៃមាញ់  និង  
នៃសាទ  ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ  
ថ្លៃង ថា  ថ្វ ីបើ តំបន់ ខ្លះ គា្មាន បៃភព- 
ទឹក និង ស្ថិត នៅ ឆ្ងាយ ពី បៃព័ន្ធ 

ខៃសៃ បណ្ដាញ ធរា សាស្តៃ  ប៉ុន្តៃ 
ដោយ សារ អាកាស ធតុ នៅ ឆ្នាំ 
នៃះ អំណោយ ផល ជាង ឆ្នាំមុន   
ពិសៃស មាន ភ្លៀង កក់ខៃ ធ្លាក់ 
ជា បន្ត បន្ទាប់  បាន ធ្វើ ឱៃយ ផល- 
ដំណំ របស់ បៃជា កសិករ លូត- 
លាស់ បាន ល្អ ។   

លោក ហួត  ច័ន្ទ តារា រិ ទ្ធ ិ បៃធ ន 
ការិយា ល័យ រដ្ឋ បាល នៃ មន្ទីរ 
ធនធន ទឹក ខៃត្ត បាត់ដំបង បា ន  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  ថ្វើ បើ ពៃ ល 
នៃះ  បៃពន័្ធ ធរា សាស្តៃ ជា ចៃើន 
តៃវូ បាន ជួសជុល សា្ដារឡើង វិញ  
និង មាន សមត្ថភាព ស្តកុ ទឹក បា ន 
ចៃើន ជាង មុន ក៏ដោយ  បុ៉ន្តៃ តំប ន់ 
មួយ ចំនួន ក្នងុ សៃកុ មោ ងឫសៃសី   
និ ង សៃកុ គាស ់កៃឡ  ពុមំាន បៃភព- 
ទឹក គៃប់គៃន់   ហើយ បៃព័ន្ធ 
សៃច សៃព ក៏ គា្មាន នោះ ដៃរ។   

  លោក  ហួត   ច័ន្ទ តារា រិ ទ្ធ ិ កៃមុ -  
ការងារ កង វិស្វ កម្ម នៃ មន្ទីរ ធន - 
ធន ទឹក ខៃត្ត បាត់ ដំបងថ្លៃង ថា    
បៃព័ន្ធ បៃឡាយ មៃ និង បៃព័ន្ធ 
សៃច សៃព ជា ចៃើន ខៃសៃ  សមៃ ប់ 
នំ ទឹក ពី ទំនប់ ដូន ទៃ ី និង សំ ណ  ង់  
សា្ទាក់ ទឹក រាម គុណ  ពៃម ទាំង 
ទំន ប់ ក ង្ហ តទៅ កាន់ តំបន់ ភាគ - 
ខាង លើ នៃ សៃុក មោង ឫសៃសី និង 
សៃកុ គាស់ កៃឡ  តៃវូ បាន សា្តារ ។  

   លោក   វុី  សំណង  អភិបាល 
ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ  ថ្លៃង ថា  ព ីមយួ ថ្ងៃ 
ទៅ មួយ ថ្ងៃ  ទំនប់ ធរា សាស្តៃ  
នងិ បៃពន័្ធ ធរា សាស្តៃ  ជា ចៃើន 
នៅ ទទូាងំ ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺតៃវូ បា ន 
អភ ិវឌៃឍន ៍  កសាង  នងិ ជសួជលុ 
ឡើង វញិ  ដើមៃបី ឆ្លើ យ តប ទៅ តាម  
តមៃវូ ការ ចំា បាច់ របស់  ក សិករ ។   

  លោក ថា ៖ « តបំន ់ខ្លះ នៅក្នងុ 
សៃកុ ថ្ពង ធ្លាប ់មាន បញ្ហា ខ្វះ ទកឹ  
នៅ  រដូវបៃំង  ប៉ុន្តៃ ឆ្នាំ នៃះ អាកាស- 
ធតុ មាន អំណោយ ផ ល  ល្អ មាន 
ភ្លៀង កក់ខៃ ធ្លាក់ ជា បន្ត បន្ទាប់  
ដៃល មកទ ល ់ពៃល នៃះ នៅ មនិទាន ់
មាន អ្នក ភូមិ ណ មា្នាក់ រាយ ការណ៍ 
ពី បញ្ហា ខ្វះ ទឹក នោះ ទៃ ៕

គេឿង ចកេកំពុង កាយ បេឡាយ ទឹក ក្នងុ សេកុ ថ្មពួក   ។ រូបថត កៃសួងធនធន ទឹក 
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តពីទំព័រ១...បាល ខិតខំ លុប បំបាត់ 
និទ្ទណ្ឌ ភាព  និង សា្តារ សិទ្ធិ មនុសៃស។

ការ ឆ្លើយ របស់ កម្ពុជា នា ពៃល នៃះ 
បនា្ទាប់ ពី កៃសួង ការ បរទៃស អាមៃរិក 
បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ របាយ ការណ៍ បៃចាំ ឆ្នាំ 
លើក ទី ៤៥ របស់ ខ្លួន  កាល ពីថ្ងៃ ៣០ 
មីនា  ស្តី ពីការ អនុវត្ត សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 
ទូទាំង ពិភព លោក សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០ 
ក្នុង នោះបាន អះ អាង ថា  ខ្លួន បាន រក- 
ឃើញ អំពើ និទ្ទណ្ឌ ភាព  បន្ត កើត មាន  នងិ 
រកី រាល ដាល ក្នងុ សង្គម កម្ពជុា។ ជា មយួ 
នៃះបាន ចោទ រដា្ឋា ភិ បាល កម្ពុជា ថា បន្ត 
រំលោភ និង រឹត តៃបិត សិទ្ធិ សៃរី ភាព ជា មូល- 
ដា្ឋាន និង សិទ្ធិ នយោ បាយ របស់ ពលរដ្ឋ។

អ្នក នា ំពាកៃយ រដា្ឋាភ ិបាល កម្ពជុា  លោក 
ផៃ  សុី ផាន បាន ថ្លៃ ងកាល ពីមៃសិល មិញ 
ថា  របាយ ការណ៍ របស់ កៃសួង ការ បរ- 
ទៃស អា មៃរិក នៃះ គឺ មាន និនា្នា ការ នយោ- 
បាយ ដោយ មិន ឆ្លុះ បញ្ចាំង ការ ពិត នៅ 
កម្ពុជា ឡើយ ។លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«រដា្ឋាភ ិបាល កម្ពជុា ខបំៃងឹ ណាស ់ចពំោះ 
ការ លុ បបំបាត់ និទ្ទណ្ឌ ភាព  ប៉ុន្តៃ យើង 
ឈរ ទៅលើ ការ អនវុត្ត តាម នតីរិ ដ្ឋ ចៃបាប ់
ដចូ្នៃះ ហើយ ទើប យើង មាន កណំៃ ទមៃង ់
ចៃបាប់  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ភាព ថ្លៃ ថ្នូរ 
នៃ មនុសៃស ជាតិ សៃរី ភាព សិទ្ធិ មនុសៃស 
ជា មូល ដា្ឋាន» ។ 

ចពំោះ ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់នា ឆ្នា ំ២០២០ 
កន្លង មក នៃះ  ដៃល មនិ អនញុ្ញាត ឱៃយមាន 
ការ បៃមូល ផ្តុំ  និង ជួប ជុំ លោក  ផៃ សុី- 
ផាន  បាន ពនៃយល់ ថា ទំាង នៃះ ដោយ សារ 
កម្ពជុា បាន គិត គូរ ពី សុខុមាល ភាព  សុខ- 

ភាព សា ធា រណៈ ជា ចមៃបង  ខណៈ រដា្ឋា ភិ- 
បាល កំពុង បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ រាត- 
តៃបាត កូ វីដ ១៩ ។

សៃដៀង គ្នា នៃះ ដៃរ អ្នក នំា ពាកៃយ គណៈ- 
កមា្មាធ ិការ សទិ្ធ ិមនសុៃស កម្ពជុា លោក  ជនិ 
មា៉ា លីន បាន លើក ឡើង ថា ការ ចៃញ 
របាយ ការណ ៍របស ់អាមៃរកិ រិះគន ់បញ្ហា 
សិទ្ធ ិមនុសៃស ក្នងុ រដ្ឋ អធិប តៃយៃយ មួយ  វា ជា 
រឿង ធម្មតា  និង អាច ទទួល យក បាន បើ 
ការ រិះគន់ នោះ  ធ្វើឡើង ដោយ ផ្អៃក លើ 
ទិដ្ឋភាព បច្ចៃក ទៃស នៃ សិទ្ធិ មនុសៃស។ 
បញ្ហា សទិ្ធ ិមនសុៃស គ្មាន បៃទៃស ណា មយួ 
អនវុត្ត បាន ល្អ ឥត ខ្ចាះ នោះ ទៃ ហើយក ៏
គ្មាន បៃទៃ ស ណាមយួ អាច ធ្វើជា គៃ ូ នងិ 
ជា គំរូ សមៃប់ បៃទៃស ដទៃ ទៀត បាន 
ដៃរ ដោយ សារ តៃ បរិ បទ ខុស គ្នា។  

លោក បា នបញ្ជាក់ ដូច្នៃះ ថា៖ «សូមៃបី តៃ 
អា មៃរិ កខ្ល ួន ឯ ងក៏ មា ន បញ្ហា រំលោ ភសិ ទ្ធ ិ- 
មនុ សៃសមិ ន តិច ដៃរ  ហើយ តៃូ វបាន បៃ- 
ទៃស ដទៃ ទៀតរិះ គន់យ៉ា ងចា ស់ដៃក្នុង 
កិ ច្ចបៃ ជុំ កៃុម បៃឹកៃសា សិ ទ្ធិម នុសៃសរ បស់ 
អ ង្គការ សហ បៃជា ជាតិ ក ន្ល ង មក។

លោក បា ន បន្ត ថា ៖ «បើ ការចៃ ញ 
រ បា យការណ៍ រិះគ ន់នៃះ ធ្វើឡើ ង ដោយ 
គ្មា ន មូ លដា្ឋាន ប ច្ចៃក ទៃ សនៃ សិទ្ធ ិមនុ សៃស  
និង ដើមៃបី តៃ ធ្វើន យោ បាយ ភា រូប នី យ- 
ក ម្មលើ បញ្ហា សិទ្ធិម នុសៃស ក្នុង រដ្ឋអ ធិ ប- 
តៃយៃយ មួយ  ដើមៃបី សមៃច បាននូ វមហិ- 
ច្ឆតា  និង ផល បៃយោជ ន៍ភូមិសា សៃ្ត 
នយោ បាយ តំប ន់រ ប ស់ ខ្ល ួននោះ រដ្ឋ អ ធិប- 
តៃយៃយ ដទៃ ទៀត គៃនឹ ង មិនអា ចទ ទួល 
យកបាន នោះទៃ »។

 យ៉ាង ណាក្ដ ី នាយ ក រង អ ង្គការ លីកា ដូ  
លោក  អំ  សំអាត  បាន មើល ឃើញថា  
ជារឿ យ ៗ រ ដា្ឋាភិ បាល ក ម្ពុជាតៃ ង ចៃ ន- 
ចោ លរបា យកា រណ៍ រប ស់សហគ មន៍ 
អ ន្តរ ជាតិ ដៃល បាន រក ឃើញ ប ញ្ហារំលោ ភ 
សិ ទ្ធិមនុ សៃសនៅ កម្ពុ ជា  ខណៈ ដៃល 
ករណី នៃះ គួ រតៃទ ទួល យ កម តិរិះ គន់ 
ដើមៃប ីសា្ថាប នា  នងិ ធ្វើឱៃយ សា្ថាន ភា ព សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស កាន់តៃ បៃសើ រឡើ ង ។ 

លោក បាន កត ់សមា្គាល ់ថា  បញ្ហា ស ិទ្ធ ិ
មនុ សៃសកម្ពុ ជាមាន ការធា្លា ក់ចុះ កាល ពី 
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ មុន  ជា ពិសៃស កា លពី ឆ្នាំ 
២០២០  ដៃល មាន ការ រឹតតៃប ិតសៃ រីភាព 
ជាមូ លដា្ឋាន របស់ ពល រដ្ឋ  ក្នុង ការជួ បជុំ 
និង សម្តៃង ម តិ ។  

លោ ក ថា ៖«ក្នងុ ពៃល អឡំ ុងកវូដី ១៩ 
សា្ថា នភា ពសិទ្ធិ មនុសៃសមា នការ ធា្លាក់- 
ចុះបន្ថៃ មទៀ ត ហើយ អ្វីដៃ លស ហ- 
រ ដ្ឋអា មៃរិ ក បាន លើក ឡើ ង ទាក់ ទង 
នឹងកា រផ្ត ល់ភា ពយុ ត្តិធ ម៌ ដល់ ជនរង- 
គៃះ នងិ ការ សុើបអ ង្កៃត រក ជន ដៃដ ល ់
មួយ ចំនួ ននៅមិ នទាន់ បាន បង្ហាញ លទ្ធ- 
ផល នៅ ឡើយ ទៃ»។

ដោយ ឡៃក ករណីចា ប់ ខ្លនួ  និង ឃុខំ្លនួ 
សក ម្មជ នប រសិា្ថា ន  នងិស កម្ម ជ ន អត ីត 
គ ណបកៃស បៃឆំ ងក ន្លង មក  លោក  អំ  
សំអាត បាន ថ្លៃង ថា ករណីនៃះហាក់- 
ដូច ជា មិ នស មហៃ តុ ផលនិង ធ្វើឱៃយ ប៉ះ- 
ពា ល់សិទ្ធិសៃ  រីភា ពមូ ល ដា្ឋាន ពល រដ្ឋ។

លោ កថា៖ « ចំណុច នៃះអា ជា្ញាធ រក ម្ពជុា  
តៃងប ញ្ជាក់ថា  កា រចា ប់ឃុំ ខ្លួន នៃះគឺ 
អនុវ ត្តទៅ តាម ចៃបាប់ កម្ពុជា ប៉ុន្តៃ បើ 

មើល ទៅ លើអ្ន កជំនាញ សិទ្ធ ិមនុ សៃស នងិ 
បណា្តា បៃទៃស សៃរី មួយ ចំ នួនគៃមើ ល 
ទៅ ថា ជា ការ រំលោភ បំពា នទៅ លើ សៃ រី- 
ភា ពជា មលូ ដា្ឋានព លរ ដ្ឋដៃ លមា នចៃ ង 
ក្នងុ បទ ដា្ឋាន អន្ត រជាតិ ស្តពីី សិទ្ធមិ នុសៃស 
ដៃ លក ម្ពុជា បា នផ្ត ល់សចា្ចា ប័ន ដៃល 
មាន ចៃ ងក្នុ ងរ ដ្ឋធ ម្មនុញ្ញ» ។ 

សូមជ មៃប ថា កាលពី ខៃកុម្ភៈ  ឆ្នាំ 
២ ០២១ គណៈ កមា្មា ធិការ សិទ្ធមិ នុសៃស 
កម្ពុជាក៏បាន ចៃញសៃ ចក្តីបៃ កា ស 
ព ័តម៌ា នអពំ ីសា្ថាន ភាព សទិ្ធមិ នសុៃស  នងិ 
ការអ នុវត្ត ចៃបាប់ នៅក ម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា២ំ ០២០ 
ផងដៃរ ដើមៃប ីឆ្លើយ តបទៅ នងឹកា រ រិះគន ់
និ ងរ បា យ ការណ៍ ដៃល បាន ចោទ- 
បៃកាន់ មក លើរ ដា្ឋា ភិបាល ក ម្ពុ ជា។

សៃ ចក្តីបៃ កា សព័ ត៌មាននៃះ បានលើ ក- 
ឡើង ថា របា យកា រណល៍ម្អៀង  នងិ គ្មាន 
មូលដា្ឋា ន របស់ កៃុម  និង អង្គ ការ សា្ថាប័ ន 
មួ យចំ នួនដៃលមា ននិ នា្នា ការបៃ ឆំង 
នឹងរ ដា្ឋាភិ បាល មិនបា នឆ្លុះ ប ញ្ចាំងពី 

កា រពិត នៅ កម្ពុជា នោះទៃ។ របា យកា រ- 
ណ៍ ទាំង នៃះ គៃន់ តៃបៃ មូល បូកសរុ ប 
នូ វពៃឹត្តិ ការណ៍  និង ធ្វើកា រស ន្និដា្ឋាន 
តៃលើ រូប ភាព ខាង កៃតៃប៉ុ ណ្ណោះ 
ពោល គឺមិ នបា ន សិកៃសា លើមូ លហៃតុ- 
លម្អតិ ដៃល នំាឱៃយ កើ ត មាន ពៃ ឹត្តកិា រណ៍   
នី មួយ ៗ  លើទិដ្ឋ ភាព  និងនី តិវិ ធីចៃបាប់ 
និង អង្គ ហៃតុ នោះ ទៃ ។  

គ ណៈក មា្មាធិ កា រសិ ទ្ធិមនុសៃស កម្ពុ ជា 
បានគូ សប ញ្ជាក់ ថា ទោះបីជា ដឹង 
យ៉ាងចៃបា ស់ថា  វិធាន ការរ បស់ បៃទៃស 
និង សា្ថាប័ នអ ន្តរ ជាតិមួយ ចំនួន មក លើ 
កម្ពជុា មាន ភា ព លម្អៀង អយតុ្ត ិធមម៌ាន 
ស្ត ង់ដា ២  មកលើ កម្ពុជា យ៉ាង ណា ក៏- 
ដោយ  ក៏ កម្ព ុជា នៅ តៃបន្តកិ ច្ចស ហបៃតិ- 
បត្តិ ការ ជាមួ យគៃប់ យន្តកា រអ ន្តជា តិ 
និ ងគៃ ប់ភាគី ពា ក់ព័ន្ធ ទាំ ងអ ស់ ដោយ 
បៃកា ន់ ខា្ជាប់នូ វគោ លនយោ បាយ ការ- 
ប រទៃ សមិន ជៃៀត ជៃ កចូល កិច្ច ការ 
ផ្ទៃក្នុ ងរ ប ស់រដ្ឋ ដទៃ ៕

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាល ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ 
បានបញ្ជា ឱៃយ មន្តៃី  ចុះ សិកៃសា កំណត់ 
អត្តសញ្ញាណ លើ ការដាំដុះ ដំណាំ ជាក់- 
ស្តៃង នងិ ការទន្ទៃន កាន ់កាប ់ដដីុះ របស ់  
បៃជាពលរដ្ឋ  ស្ថិតនៅ ភូមិជៃយ អំ- 
ពលិ១  សង្កាត ់កៃបាលកោះ  ខណ្ឌ ចៃបារ អពំៅ  
រយៈពៃល ៣ថ្ងៃ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី៣១  ខៃមីនា  
ដល់ ថ្ងៃទី២  ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ២០២១។

យោង តាម សៃចក្ត ីជនូដណំងឹ ចុះហត្ថ- 
លៃខា  ដោយ លោក ចៃង មនុរីា៉ា  អភ ិបាល    
ខណ្ឌ ចៃបារអពំៅ  កាលព ីថ្ងៃទ៣ី០  ខៃ មនីា  
ឱៃយដឹងថា  ការចុះ សិកៃសា សៃវជៃវ នៃះ  
ផ្អៃក តាម មាតៃ១៨២  នៃ កៃមរដ្ឋបៃបវៃណ ី 
ឆ្នាំ២០០៧  ដៃលបាន បញ្ជាក់ថា  ដីដុះ  
តៃូវជា កម្ម សិទ្ធិ របស់ រដ្ឋ។ 

ផ្អៃក លើ កៃម រដ្ឋបៃបវៃណ ីនៃះ  រដ្ឋបាល- 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ  បានណៃនាឱំៃយ រដ្ឋបាល- 
ខណ្ឌ ចៃបារអំពៅ  ចាត់ វិធានការ ទប់សា្កាត់ 
ការទន្ទៃន កានក់ាប ់ដដីុះស្ថតិ នៅ ទតីាងំ 
ខាងលើ [នៅ កៃយ វត្ត ចំបា៉ា]  ឱៃយមាន 
បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់។  ពាក់ព័ន្ធ នឹង ទីតាំង 
ដដីុះ នៃះ  រដ្ឋបាល ខណ្ឌ  បាន ពនិតិៃយ ឃើញ  
ថា  មាន ផ្នៃកខ្លះ  បងប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ 
មយួចនំនួបានធ្វើ ការដា ំដុះ បង្កបង្កើនផល   

នៅ រដូវ ទឹក សៃក  និង ចំណៃក ដី ខ្លះ ទៀត  
មាន អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ខិលខូច មួយ ចំនួន 
បានទន្ទៃន កាន់ កាប់។ នៃះ បើ តាម- 
ការបញ្ជាក់  របស់ លោក ចៃង មុនីរា៉ា។

លោក អភិបាល ខណ្ឌ  អះអាងថា  
ករណីនៃះ  រដ្ឋបាល ខណ្ឌ តៃូវតៃ ធ្វើការ- 
សកិៃសាល ម្អតិ  ហើយ ផតុ រយៈពៃល កណំត ់  
នៃ ការ ចុះ សកិៃសា សៃវជៃវ  ក្នងុ រយៈពៃល  
៣ថ្ងៃ នៃះ។ កៃពី នៃះ រដ្ឋបាល ខណ្ឌ ពុំ 

ទទួល សា្គាល់ ការដាំដុះ ដំណាំ ផៃសៃងៗ  
លើ ដី ដុះ របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ឡើយ។ 

លោក ចៃង មុនីរា៉ា  បៃប ់ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  
ពី មៃសិលមិញ ថា  មន្តៃី របស់ លោក កំពុង 
ចុះ ធ្វើ អត្ត សញ្ញាណ កម្ម  រយៈពៃល ៣ថ្ងៃ  
ព ីចនំនួ បៃជាពលរដ្ឋ មាន ប៉នុា្មាន គៃសួារ  
ដៃល បានទន្ទៃន លើ ដីដុះ  និង ដាំ ដុះ 
ជាក់ស្តៃង  នៅ ក្នុង តំបន់ នៃះ។

លោក ចៃង មុនីរា៉ា  ថ្លៃងថា ៖«ការ- 

កំណត់ អត្តសញ្ញាណកម្ម នៃះគឺ ពិនិតៃយ 
ទៅលើ ពលរដ្ឋ  ដៃល ពលរដ្ឋ បង្កបង្កើន- 
ផល របៀប ម៉ៃច  នងិ កានក់ាប ់យ៉ាងម៉ៃច  
ទើប យើង ស្នើសុំ គោលការណ៍  ទៅ 
ឯកឧត្តម  អភិបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ   
ឃួង សៃង  ជា បៃធាន គណៈកមា្មាធិការ 
គៃប់គៃង ដីរដ្ឋ  ដើមៃបី ដោះ សៃយ»។

លោក សៃី ម៉ុត មា៉ាលី  មៃភូមិ ជៃយ អំ- 
ពលិ១  ថ្លៃងថា  គ្មាន បៃជាពលរដ្ឋ ណា មយួ   
បានចលូ ទៅ ទនៃ្ទាន ដដីុះ  នងិ ធ្វើ ជា កម្ម-  
សទិ្ធ ិ នោះ ទៃ។ បៃជាពលរដ្ឋ រសន់ៅ ទនីៃះ   
បានកាន់កាប់ បង្កបង្កើន ផល ដាំ ដំណាំ 
នៅលើ ដីដុះ នៃះ ចាប់តាំង ពី ឆ្នាំ២០០៩ ។ 

ទោះ យ៉ាងណា  លោក សៃ ីម៉តុ មា៉ាល ី ក ៏  
បាន  ចូលរួម ជាមួយ នឹង មន្តៃី រដ្ឋបាលខណ ្ឌ-   
ចៃបារអំពៅ  ក្នុង ការចុះ វាស់វៃង និង តៃួត-  
ពនិតិៃយ ដដីុះ នៃះប៉នុ្តៃ មនិទាន ់មាន លទ្ធ ផល   
យ៉ាង ណានោះ ទៃ ពៃះ កៃមុ មន្តៃ ីទាងំ  នោះ 
គៃន់តៃ បោះបង្គាល  និង បោះ ពៃំដី។ 

ជាមយួ គ្នានៃះ  លោកសៃ ីក ៏មនិមាន 
ព័ត៌មាន ពី ចំនួន គៃួសារ  និង ដីដុះ 
ប៉ុនា្មាន  ហិកតា  ដៃល ពលរដ្ឋ បាន និង 
កពំងុ  អា សៃយ័ ផល លើ ដដីុះ នៃះ ដៃរ។ 
ប៉នុ្តៃ លោក សៃ ី ថា  មាន ពលរដ្ឋ ខ្លះ បាន 
ដាំ ដំណាំ ១០ ម៉ៃតៃ  និង អ្នក ខ្លះ ទៀត 
១៥ ម៉ៃតៃ  ដៃល បាន ដា ំប៉ៃង បោ៉ាះ  ស្ទងូ 

សៃវូ នងិ ផ្លៃ ឃ្លាក  តៃឡាច  នងិ ដណំា ំ
រួម ផៃសំ ផៃសៃង ទៀត។

លោក សៃថី្លៃងថា ៖«ពលរដ្ឋ មនិទាន ់មាន    
ការតវា៉ា ទៃ  រហតូ មកដល ់ពៃល នៃះ   ពៃះ  
ពកួគត ់ដងឹខ្លនួ ថា  ពកួគត ់បាន កាន ់កាប ់  
ដី នោះ តាំង ពី ឆ្នាំ២០០៩  និង ២០០៨» ។

លោក សៃ ីសខុ ផាណៃ  ពលរដ្ឋ រស ់នៅ   
ក្នុង ភូមិ ជៃយ អំពិល១  និយយ សៃ- 
ដៀង  គ្នា  ដៃរថា  បៃជាពលរដ្ឋ នៅ ទីនោះ  
បាន អាសៃយ័ ផល ដា ំដណំា ំផៃសៃងៗ  នៅ លើ   
ដ ីដុះ នោះ  តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០០៩  ដោយ មនិ មាន   
ពលរដ្ឋ ណាមួយ ចូល ទៅ ទន្ទៃន ដូច 
ការចោទបៃកាន់ របស់ អាជា្ញាធរ ឡើយ។

លោកសៃ ីនយិយថា ៖«ដនីៃះ  គជឺា ដ ី
នៅក្នុង កៃុង  មិននៅ ក្នុង ពៃ ទៃ  និង 
ពលរដ្ឋ អាសៃយ័ ផល យរូ ឆ្នា ំហើយ។ ចុះ 
ហៃត ុអ្វ ីអាជា្ញាធរ ចោទ ពលរដ្ឋ ថា  ចលូទៅ 
ទន្ទៃន ដូច្នៃះ។ ខ្ញុំ មិន យល់ ទៃ!»។ 

ទោះជា យ៉ាងណា  លោកសៃ ីបញ្ជាកថ់ា  
ដី ដៃល ពលរដ្ឋ អាសៃ័យ ផល នៃះ មាន 
ចំនួន ជាង ៣០ហិកតា ដៃល មិន មាន 
បណ្ណ  កម្មសិទ្ធិ ទៃ  និង ពលរដ្ឋ អាសៃ័យ 
ផល ជាក់ស្តៃង ចំនួន ១៥០គៃួសារ។ 
លោក សៃ ីស្នើឱៃយ អាជា្ញាធរ ធ្វើ បណ្ណ កម្ម សទិ្ធ ិ
ជូន ពលរដ្ឋ  កុំ ឱៃយ អ្នក នៃះ  ឬ  អ្នក នោះ 
ចោទ  ឬ មាន បញ្ហា នៅ ថ្ងៃ កៃយ៕ 

លោក ផេ សីុផាន អ្នកនំាពាកេយរាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថត ហុង មិនា

បុរសម្នាក់បង្កបង្កើនផលលើដីដុះដេលអាជ្ញាធរថាជដីរដ្ឋ នៅសង្កាត់កេបាលកោះ ពីមេសិលមិញ។រូបហុង មិនា

កម្ពជុាច្រានចោលរបាយការណ៍...

អាជា្ញាធរខណ្ឌច្រាបារអំពៅប្រាបឲ់្រាយមន្ត្រាីចុះពិនិត្រាយការកាន់កាប់ដីដុះរបស់ពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ក្រាបាលកោះ
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ចា ងហា�  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រ� និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រ�និពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុ�្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� នជ តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រជ តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� នជ ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

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

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

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដ រា៉ា , មុំ គន�  , រ័ត្ន  សុជ តា  

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហ៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រ វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចនា ទំព័រ

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

�្ន ្រករចនា �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ ពា ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

�្រ � ន�្រកចា យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រកចា យកា �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� បា ល និង ធន� នមនុស្រស 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធន� នមនុស្រស
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិក 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្រ�  និងរចនា �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យខ្រត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជ ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី សម្ត ៃច

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

រដ្ឋបាលព្រៃឈើបញ្ជនូសំណំុរឿងដីធ្លីវាយព្រៃះរាជអាជ្ញាទៅតុលាការ
អោម ប៊ុន ធឿន 

ព្រះវិហារៈ រដ្ឋបាល សៃុក 
គូលៃន កំពុង សៃវ ជៃវ បញ្ហា  
ដី ធ្លី នៅភូមិ ក្តាក់ ឃុំ តៃបៃង ពីរ 
សៃុកគូ លៃន បន្ទាប់ពី មាន ករ- 
វាយ ទៅ លើពៃះរាជ អាជ្ញារ ង អម 
សាលា ដំបូង ខៃត្ត ក្នុង ពៃល 
ដកឹន ំកមា្លាងំ ចុះទៅ បង្កៃប ករ- 
កប់ ទន្ទៃន ដីពៃ សៃង     កល- 
ពីថ្ងៃទី ២៤ ខៃ មីន  ខណៈ ដៃល 
រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ  បាន បញ្ជូន 
សំណុំ រឿង នៃះ ទៅ តុលាករ ។ 

 លោកបា៉ាង យៀក អភិបាល 
សៃកុគូ លៃន  ថ្លៃង ថា ជុំវិញ 
បញ្ហារឿង រា៉ាវ ដៃល ពៃះរា ជអា- 
ជ្ញារង អម សាលា ដបំងូ លោក វធុ 
សារី និង លោកចក់ សមៃបត្ត ិ ចុះ 
ទៅ បង្កៃប បទល្មើស ពៃ ឈើ 
ដៃល កើត ឡើង នៅ ភូមិ ក្តា ក់ ឃុំ 
តៃបៃង ពីរ លោក មិន ទាន់ អាច 
ផ្តល់ បទសមា្ភាសថា យ៉ាង ណា 
នោះ ទៃពៃះ លោ  ក មិន បាន ចុះ- 
ផ្ទាល់ នៅ ពៃលកើត ហៃតុ នោះ។  
លោកបានប ញ្ជាក់ថា  ពៃលនៃះ 
លោ ក កំពុង ឱៃយ មន្តៃ ីរបស់លោ ក 
ចុះ ពិនិតៃយ សៃវ ជៃវ ករណី កប់- 
រាន ដី ពៃ នៅ ទីនោះ ។

 លោក ថ្លៃង យ៉ាង ដូច ច្នៃះថា៖ 
«បញ្ហា ដី ពៃ នៅ ទីនោះ មាន 
បញ្ហា ស្មុគ សា្មាញ ណាស់ ខ្លះ 
ឆ្លើយ ថា  អ៊ចីៃះ ខ្លះ ទៀត ឆ្លើយ ថា  
អ៊ីចុះ  វាពាក់ ព័ន្ធ ដីជិត ភូមិ ។ ខ្ញុមិំន 

ទាន់ ហ៊ាន បក សៃយ ទៃ ចាមំើល 
ឱៃយកៃុមករ ងារខ្ញុំ ចុះ ទៅសៃវ- 
ជៃវ មើ ល បៃវត្តដិ ីហ្នងឹ យ៉ាងម៉ៃច 
សិន ហើយ ចំណៃក រឿង ហិងៃសា 
បង្ក របួស សា្នាម យ៉ាង ណា លើ 
ពៃះរាជ អាជ្ញារ ង នោះ ទាល់ តៃ 
សួរ ទៅ មា្ចាស់ ខ្លួន គៃ ផ្ទាល់ ខ្ញុំមិន 
ដឹង ទៃ» ។ 

លោក ឡាញ់ លីសុីវ ឡៃង  
អធកិរ សៃកុ គលូៃន  ថ្លៃង ថា ក្នងុ 
ថ្ងៃ កើតហៃ តុលោក ក៏មិន បាន 
ចុះទៅ ផ្ទាល់  ដៃរ ដោយ សារ ជប់ - 
រវល់ តៃ បើតាម ករ ឱៃយ ដឹង ពី 

កមា្លាំង មូលដ្ឋាន របស់ លោក  
ដៃល បាន ចុះ ទៅបាន ឱៃយដឹ ងថា  
កៃយ ពៃល ចុះ ទៅ ដល់   ខាង 
អយៃយករ បាន ឱៃយ កមា្លាំង ដក 
តៃឡប ់ទៅ វញិ ហៃត ុនៃះ មនិ ដងឹ 
រឿងរា៉ាវ  ពិត បៃកដ កើតឡើង 
យ៉ាង ណា ទៃ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«ខាង មន្តៃី 
ប៉ុស្តិ៍មូលដ្ឋាន បាន ចុះ ទៅ ប៉ុន្តៃ 
ទៅ មិន ទាន់ គៃ ដៃ រ  ពៃះ ខាង 
មៃពៃ និង សា្ថាប័ន អយៃយករ   គៃ 
ទៅ ដល់ មនុ  ហើយ មាន រឿង បាន 
គៃហៅ យើង ។ អី៊ចឹង យើង ទៅ 

កៃយ ក្តាប់ ព័ត៌ មា ន អត់ ចៃបាស់ ទៃ 
ពៃះ កៃយ ពៃល មាន បញ្ហា  
យើង ទៅដល់ គៃឡើង ឡាន 
តៃឡប ់ទៅ វញិ កមា្លាងំ យើង កដ៏ក 
ទៅ វិញដៃ រ ទៅ »។  

លោក នួន សុខុម នយ- 
ខណ្ឌរដ្ឋ បាល ពៃ ឈើពៃះ វិហរ 
ថ្លៃង ថា កៃយ ពី ករ ចុះតៃួត- 
ពិនិតៃយ និង កំណត់ ផៃន ទី ទិន្ន- 
ន័យ   ជក់ ស្តៃង នៅក្នុង ទីតាំ ង 
ដពីៃ ដៃល កៃមុឈ្មញួ បៃើ បៃស ់
គៃឿង ចកៃឈូស បំផ្លិច  បំផ្លាញ 
ពៃនោះ  មាន ទហំំ បៃមាណ ជ ៧ 

ហកិតា ដៃល ជ បៃភៃទ ពៃ សៃង 
គៃប់ គៃង ដោយ រដ្ឋ បាល ពៃ- 
ឈើខៃត្ត ពៃះ វិហរ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា មនៃ្ត ីជំនញ 
បាន កំណ ត់ មុខ សញ្ញា ជន សងៃស័ យ  
អស់ ហើយ ចំពោះ កៃុម ឧកៃិដ្ឋ- 
ជន ដៃល នៅ ពី កៃយ ខ្នង នៃ 
បទ ល្មើស បំផ្លិច បំផ្លាញ ពៃ ឈើ 
នៅ ទីតាំង ខាង លើ នៃះ ហើយ 
សំណំុ រឿង លោក បញ្ជ ូន ទៅ តុលា- 
ករ នៅ ថ្ងៃទី ២៩ ខៃ មីន។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« ចំពោះ រឿង 
ហៃតុ ជក់ ស្តៃង លោក អាច ទាក់- 
ទង ទៅ  លោ ក ពៃះរា ជ អាជ្ញារ ង 
ដៃល ចុះផ្ទា ល់ ។ ថ្ងៃនោះ ខ្ញុ ំពំុបាន 
ចុះផ្ទាល់ ទៃ ពៃះជប់ បៃជំុ ជ មួ យ  
អង្គករ  RECOFTC គឺ បាន ចាត់ 
ឱៃយ  កមា្លាងំ សងា្កាត់ ចូល រួម »។  

ពៃះរាជ អាជ្ញារង នៃ អយៃយករ 
អ ម សាលា ដំបូង ខៃត្ត ពៃះវិហរ  
លោក វុធ សារី  ថ្លៃ ង កល ពី 
ថ្ងៃមៃសិល មិញ ថា លោក កំពុង 
ពិនិតៃយ សំណុំរឿង មិ នទាន់ អាច 
បញ្ជា ក់ ថា មាន ករសមៃច 
យ៉ាងណា នោះទៃ ។ លោកថា៖ 
«សូម អធៃយា សៃយ័លោក អាច ចំា 
ទាក់ ទ ង សួ រ  ទៅ ខាង អ្នក នំំ ពាកៃយ 
នៅពៃល កៃ យ » ។ 

ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍មិន អាច ទាក់ ទង  
លោក ចក់ សមៃបត្ត ិ ពៃះរាជ អាជ្ញា 
អម សាលា  ដំបូ ង  ខៃត្ត ពៃះវិហរ 
ដើមៃបី សុំ បំភ្លឺ ជុំវិញ បញ្ហា នៃះ បាន 
ទៃ  កលពី មៃសិល មិញ ៕  

វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះសីហនុៈ  សមត្ថ កិច្ច នគរ- 
បាល ខៃត្ត ពៃះសី ហនុ  កំពុង បន្ត 
សាក សួរ ជន សងៃស័យ ២ នក់ ពី 
មៃសិលមិញ  ដៃល បាន លួច កត់ 
ខៃសៃ ភ្លើង បំភ្លឺ ផ្លូវ សាធារណៈ  ក្នុង 
គមៃង នៃ ករសា្ថាប នផ្លូវ ៣៤- 
ខៃសៃ ក្នងុ ខៃត្ដ នៃះ អស ់ជ ចៃើន កន្លៃង  
ស្ថិត នៅ ភូមិ គគីរ  ឃុំបិត តៃំង  
សៃុក ពៃនប់ ។ 

លោក  កុល ផល្លី  ស្នង កររង 
នៃ ស្នង ករ ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ដ- 
ពៃះសហីន ុ បាន ថ្លៃង ព ីមៃសិលមញិ 
ថា  កមា្លាំង សមត្ថ កិច្ចនៃ អធិ ករ- 
ដ្ឋាន នគរបាល កៃុង ពៃះ សីហនុ  
សហករ ជ មួយ អធិករ ដ្ឋាន 
នគរ បាល សៃកុ ពៃនប ់ នងិប៉ ុស្ត-៍ិ 
នគរ បាល ឃុំ បិត តៃំង  បង្កៃប 
ករណីលួច ខៃសៃ ភ្លើង បំភ្លឺផ្លូវ សា- 
ធារណៈដៃលជ គមៃង នៃ ករ- 
សា្ថាប នផ្លវូ ៣៤ខៃសៃ ក្នងុ ខៃត្ត  ដោយ   
បាន រៀបចំ ឡើង បៃប ទំនើប កប់ 
នៅក្នុង ដី។ ករណី នៃះ សមត្ថ កិច្ច 
បាន ឃាត់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ ចំនួន 

២ នក់  កល ពី ថ្ងៃ ទី៣០  ខៃមីន 
ស្ថិត នៅ ភូមិ គគីរ  ឃុំ បិត តៃំង  
សៃុក ពៃនប់  ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ។ 

លោក បាន ឱៃយដងឹ ថា ជន សងៃស័យ    
បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព លួច កត់ ខៃសៃ 
ភ្លើង ប ំភ្ល ឺផ្លវូ សាធារណៈ  ដៃល ទើប   
ដក់ ថ្មី នៅ តាម ផ្លូវ ជតិ លៃខ ៤  
កៃបៃរ ផ្លូវ ចូល តំបន់ កៃបាល ឆយ  
ក្នុង សងា្កាត់ លៃខ ១  និង តាម ផ្លូវ 
បំបៃក ទៅ វត្ត អូរតៃះ ស្ថិត ក្នុង 
សងា្កាត់ លៃខ ៤  កៃុង ពៃះ សីហនុ  
ចាប់ តាំង ពីថ្ងៃទី ២៧  រហូត ថ្ងៃ 
ទី២៩  ខៃមីន  ឆ្នាំ២០២១។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«បច្ចុបៃបន្ន ជន- 
សងៃសយ័ ទាងំ ២ នក ់ កពុំង ឃាត-់ 
ខ្លួន នៅ អធិករដ្ឋាន នគរ បាល 
កៃុង ពៃះ សីហនុ  ដើមៃបី ចាត់ ករ 
បន្ត ទៅ តាម នីតិ វិធី ។ សមត្ថកិច្ច 
យើង នៅ បន្ត សាកសួរ ពួកគាត់ 
នៅ ឡើយ »។

យោង តាម របាយករណ ៍របស ់
មនៃ្ដី នគរបាល ខៃត្ដ  ជនសងៃស័យ 
ទាងំ ២នៃះ  ១  ឈ្មាះ សចុ  ចានឌ់ ី 
ភៃទ បៃុស  អាយុ១៨ ឆ្នាំ មុខ របរ 
មិន ពិត បៃកដ។  ២  ឈ្មាះ សុច  

ចាន ់ធនួ  ភៃទ បៃសុ  អាយ២ុ១ ឆ្នា ំ 
មុខ របរមិន ពិតបៃកដ ។  ជន- 
សងៃស័យ ទាំង ២ សា្នាក់ នៅ ភូមិ 
គគីរ  ឃុំ បិតតៃំង  សៃុក ពៃនប់  
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ។

 របាយករណ ៍ដដៃល ឱៃយ ដងឹ ថា  
វត្ថតុាង ដៃល ដក ហតូ បាន  រមួ មាន  
សមៃបក ខៃសៃភ្លើង  និង បន្ទះ លួស រុំ 
ខៃសៃ ភ្លើង មួយ ចំនួន ធំ  ពូថៅ ដៃ 
ចនំនួ២ (តចូ១)  រណារអារ ដៃក ១  
កបំតិ ផ្គាក ់ចនំនួ ២  ចមា្ពា ម កៅ ស៊ ូ

សមៃប់ បាញ់ គៃប់ ដៃក ចំនួន ១  
ម៉តូ១ូ គៃឿង មា៉ាក Exicter  ពណ-៌  
ខ្មា  គា្មាន សា្លាកលៃខ  សា្ពាន់ ខៃសៃ- 
ភ្លើង បៃភៃទ  Thipha  Cable 
2020  ចំនួន  ៣ បាវ។

តាម រយៈ ចម្លើយ សារភាព 
ពីជន សងៃស័យ ទាំង ២ន ក់ មនៃ្ដី- 
នគរ បា ល ក៏ បាន បន្ត ចុះ ទៅតៃួ ត-  
ពនិតិៃយ សៃវជៃវ នៅ ទ ីតាងំ ទទលួ   
ផល ចោរ កម្ម ដៃល ស្ថិត នៅ ភូមិ- 
គគីរ  ឃុំ បិត តៃំង  សៃុក ពៃនប់ 

ដៃល មាន មា្ចាស់ ផ្ទះ ឈ្មាះ ឡុញ  
សឿ  ភៃទ បៃសុ  អាយ ុ៥២ ឆ្នា ំមខុ- 
រប រ ទិញ លក់ អៃត ចាយ ស្ថិត នៅ 
ភូមិ គគីរ  ឃុំ បិតតៃំង  សៃុក- 
ពៃនប់ នៃះ ដៃរ  ដើមៃបី នំខ្លួន មក 
សាកសួរ បន្ត ។

លោក ឃាង ភារមៃយ  អ្នកនំ- 
ពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ  
ថ្លៃង  ថាកន្លង មក ករណ ីជន ល្មើស 
លចួ កត ់ខៃសៃភ្លើង សមត្ថ កិ្ចច បាន-  
ឃាត់ ខ្លួន  និង បញ្ជូន ជន សងៃស័យ 
ទៅ កត ់ទោស តាម នតីវិធិ ីតលុា ករ    
មយួ ចនំនួ ហើយ។ ប៉នុ្ដៃ ក្នងុ ពៃល 
ថ្មីៗ នៃះ  មាន កើតឡើង ករណី ថ្មី  
ទើប សមត្ថកិច្ច សៃវ ជៃវ រហូត 
ឈាន ដល ់ឃាត ់ខ្លនួ ជន សងៃសយ័ 
បាន ចំនួន ២នក់ ខាង លើ នៃះ។ 

លោក បន្តថា ៖«ជន សងៃសយ័ ទាងំ 
២ នក ់នៃះកពំងុ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ នតី-ិ
វធិ ីនៃ ករ សាកសរួ របស ់សមត្ថ  កចិ្ច   
នៅឡើយ ។ ចពំោះ សកម្មភាព លចួ   
កត់ ខៃសៃ ភ្លើង បំភ្លឺ ផ្លូវ សាធារណៈ 
នៃះ  កន្លង មកសមត្ថ កិច្ច ឃាត់ខ្លួន 
បាន ជ បន្ត បន្ទាប ់ ទាងំ អ្នក បៃ ពៃតឹ្ដ  
និង អ្នក ទទួល ផល ចោរកម្ម»៕

អាជ្ញា ធរ ពាក់ ព័ន្ធ  ចុះ ពិនិត្រយ ដី ធ្ល ីនៅ ឃំុ ត្រប្រង ពីរ ស្រកុគូល្រន  កាលពី ថ្ង្រ ទី ២៤  ខ្រ មីនា ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក

ជនសង្រៃស័យ២នាក់លួចកាត់ខ្រៃស្រៃភ្លើងបំភ្លផឺ្លវូនៅខ្រៃត្តព្រៃះសីហនុកំពុងត្រៃវូបានសមត្ថកិច្ចសួរចម្លើយ

បុរស២នាក់លួចកាត់ខ្រស្រភ្លើងត្រវូ បាន ចាប់ខ្លនួនៅថ្ង្រ៣០ មីនា   នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ។ រូប ប៉ូលិស



តពីទំព័រ១...និងបានបង្កើន
ហានភិយ័សខុភាពប្រទ្រសជាតិ
យ៉ាងខ្លាងំ។វសិយ័ដ្រលប៉ះពាល់
ធ្ងនធ់្ងរខ្លាងំជាងគ្រគឺវសិយ័ទ្រស-
ចរណ៍បដិសណ្ឋារកចិ្ចកាតដ់្ររ
និងសំណង់។
លោកថ្ល្រងថា៖«ធនាគារនានា

នឹងត្រូវប្រឈមនឹងការពិបាក
បើពកួគ្របន្តការរៀបចំឥណទាន
ឡើងវញិជាមយួនងឹការពន្រយារ
ព្រលបង់ប្រក់បន្ថ្រមទៀតសម្រប់
អាជវីកម្មនៅក្នងុស្ថានការណដ៍៏
អាក្រក់ន្រះ។ដំណោះស្រយ
ល្អបផំតុគឺការចាកវ់៉ាក់សងំឱ្រយ
បានច្រើនក្នុងល្របឿនរហ័ស
បផំតុតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន
ដ្រលនងឹនាំឱ្រយមានការផ្លាស់ប្តរូ
ដធ៏ំមយួភា្លាមៗ នងិត្រសួត្រយ
ផ្លូវសម្រប់ការងើបឡើងវិញ»។
លោកចាន់សុខឃាំងអនុ-

ប្រធានសហពន័្ធស្រវូអង្ករកម្ពជុា
(CRF)នងិជាប្រធាននាយក-
ប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនSigna-
turesofAsiaCoLtdបាន
ឱ្រយដងឹថាចាបត់ាងំពីការផ្ទុះឡើង
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់
ស្រដ្ឋកចិ្ចខណៈវិសយ័ភាគច្រើន
នងិប្រជាជនកពំងុជម្នះក្នងុការ-
បន្តរស់ជាពិស្រសដោយសរការ-
ផ្ទុះឡើងនៅព្រលថ្មីៗន្រព្រឹត្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ការរីករាល-

ដាលជងំឺកវូដី១៩កពំងុប៉ះពាល់
ដល់ស្ទើរគ្រប់វសិយ័។យើងសមូ
អពំាវនាវដល់គ្រឹះស្ថានហរិញ្ញ-
វត្ថ(ុFIs)ត្រវូពចិារណមធ្រយា-
បាយដ្រលអាចបត់ប្រនបានដើម្របី
ជួយដល់ប្រជាជនរបស់យើង
នងិអាជវីកម្មក្នងុអឡំងុព្រលដ៏
ពិបាកន្រះ»។
លោកបានបន្តថាទោះបីជា

វសិយ័ស្រវូអង្ករមនិរងផលប៉ះ-
ពាល់ខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្ត្រវិស័យ
ន្រះបានទទួលរងប៉ះពាល់ដោយ-
សរត្រកង្វះកុងតឺន័រសម្រប់
ការនំាច្រញបានទាន់ព្រលវ្រលា
ដ្រលប៉ះពាល់ដល់លំហូរសច់-
ប្រក់ដ្រលបណ្ដាលឱ្រយមាន

ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការទូទាត់
ដល់ធនាគារ។
លោកធនួសុណីនប្រធាន

សមាគមទ្រសចរណ៍អាសុីបា៉ាសុ-ី
ហ្វកិ(PATA)បានផ្ដល់យោបល់
ដល់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាត្រវូ
ច្រញស្រចក្ដីប្រកាសដ៏ច្របាស់-
លាសម់យួដើម្របីស្វ្រងរកមធ្រយា-
បាយសម្រប់FIsក្នុងការផ្អាក
ការសងប្រក់ទាងំប្រក់ដើមនងិ
អត្រការប្រក់ក្នងុរយៈព្រល២
ឬ៣ខ្រតាមរយៈការពន្រយារព្រល
បន្ថ្រមលើការសងប្រក់កម្ចី។
លោកលើកឡើងថា៖«យើង

មនិបដសិ្រធទ្រថាFIsទាងំនោះ
កពំងុរៀបចំឥណទានឡើងវញិ
ជនូអតថិជិននោះទ្រប៉នុ្ត្រប្រជាជន
នៅត្រត្រវូការបង់អត្រការប្រក់
ខណៈFIsមយួចនំនួផ្រស្រងទៀត
ផកពនិយ័សម្រប់អ្នកដ្រលបង់
ប្រក់យឺតយ៉ាវ»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ខ្ញុំផ្ដល់

យោបល់ដល់ធនាគារនងិគ្រឹះ-
ស្ថានមកី្រូហរិញ្ញវត្ថុត្រវូត្រច្រក-
រលំ្រកការឈចឺាប់ន្រះនៅព្រល
ន្រះ។ប្រសនិបើFIsទាងំនោះ
អាចពន្រយារព្រលបាននឹងមានក្ដី-
សង្រឃឹមកើតមានឡើងសម្រប់
ពួកយើងក្នុងការរស់ឡើងវិញ
ហើយវក៏អាចជួយប្រជាជន
របស់យើងអាចដកដង្ហើមបាន
ផងដ្ររ។ពិតហើយខ្ញុំដឹងថា
ធនាគារជាច្រើនកត៏្រវូការរកប្រក-់
ចណំ្រញប៉នុ្ត្រធនាគារទាងំនោះ
ត្រូវត្រដឹងថាក្នុងស្ថានការណ៍
បច្ចុប្របន្នស្រដ្ឋកិច្ចរបស់យើង
បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង»។
លោកសយសនូីប្រធានប្រត-ិ

បត្តិន្រគ្រឹះស្ថានប្រសក់បាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ថាគ្រឹះស្ថាន
របស់លោកបន្តអនវុត្តវធិានការ
ទាងំអស់ដើម្របីគាទំ្រដល់អាជវី-
កម្មរបស់អតិថិជនតាមរយៈការ-
បន្តផ្ដល់កម្ចីដល់អតថិជិនដ្រល
ត្រូវការជំនួយក្នុងការចាប់ផ្ដើម
អាជីវកម្មពួកគ្រជាថ្មីព្រមទាំង
វិនិយោគជាថ្មីផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់៖«ដោយមើល

ឃើញបញ្ហាប្រឈមន្រះយើង

កំពុងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
ជាមយួអតថិជិនរបស់យើងថា
តើបនា្ទាប់មកត្រវូការប្រក់បន្ថ្រម
ឬអត់ឬថាតើយើងរៀបចំឥណ-
ទានឡើងវញិឬពកួគ្រអាចបង់
ផ្ដាច់់ និងទទួលយកកម្ចីថ្មីនៅ
ព្រលស្ថានការណ៍ត្រឡប់ទៅ
រកភាពធម្មតាវិញ»។
លោកបន្តថា ប្រសក់បាន

រៀបចំឥណទានឡើងវិញដល់
អតិថិជនជាង៣៤០០០នាក់
ដ្រលមានសចប់្រក់៣៤៤លាន
ដលុា្លារប្រហ្រល១១,៥ភាគរយ
ន្រផលបត្រឥណទានសរបុគតិ
ត្រឹមខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១។
លោកអុិន ចាន់នី ប្រធាន

នាយកប្រតបិត្តិធនាគារអ្រសុលីដីា
បានពន្រយល់ថាធនាគារណមយួ
ប្រតបិត្តកិារនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា
ឬលើពិភពលោកមានរចនា-
សម្ព័ន្ធមូលនិធិរបស់ពួកគ្រស្រ-
ដៀងគា្នាវមនិមានបញ្ហានោះទ្រ
ប្រសិនបើពួកគ្រគឺធនាគារក្នុង
ស្រកុឬធនាគារបរទ្រសដចូជា
១៥ភាគរយបានពីការបង់ប្រក់
១៥ភាគរយបានពីបំណុលរយៈ-
ព្រលវ្រង(ពីគ្រឹះស្ថានហរិញ្ញវត្ថុ
ឬធនាគារអន្តរជាតិ)និង៧០
ភាគរយបានមកពីប្រក់សន្រសំ
ក្នុងស្រុកនិងប្រក់បញ្ញើមាន
កាលកំណត់ថ្ររ។
លោកបន្តថា៖«ប្រសិនបើ

ធនាគារត្រវូបានស្នើសុំឱ្រយពន្រយារ
ព្រលបង់ប្រក់ទាំងប្រក់ដើម
នងិប្រកក់ារតើនរណទទលួ-
ខុសត្រូវសម្រប់ការសងប្រក់
ការសម្រប់ប្រក់សន្រសំនងិអ្នក
ដាក់ប្រក់សន្រសំ(ពកួគ្រត្រវូការ
ធនាគារបង់ប្រក់ត្រឡប់ទៅ
ពួកគ្រវិញទាំងប្រក់ការនិង
ប្រកដ់ើមនៅព្រលពកួគ្រដល់
ព្រលវ្រលាត្រវូបង់)ហើយអ្នក
ដ្រលផ្ដល់ប្រក់កម្ចីដល់ធនាគារ
តម្រវូឱ្រយធនាគារសងត្រឡប់វញិ
ដល់ពកួគ្រទាងំប្រក់ការបកូនងឹ
ប្រក់ដើមនៅព្រលដល់ព្រល
ត្រវូបង។់ធនាគារឬFIក៏មាន
បណំលុនងិកាតព្វកចិ្ចបង់ប្រក់
ដល់ពួកគ្រផងដ្ររ»៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,660 16,700 16,700 16,600

2 GTI 4,040 4,100 4,100 4,040

3 PAS 13,040 13,060 13,060 13,000

4 PEPC 3,060 3,160 3,160 3,050

5 PPAP 13,000 13,100 13,100 13,000

6 PPSP 1,930 1,920 1,930 1,910

7 PWSA 6,480 6,440 6,520 6,440

កាលបរិច្ឆ្រទ:ថ្ង្រទី៣១ែខមីនាឆ្នាំ២០២១

វិធានការ អន្តរាគមន៍  របស់ រដ ្ឋាភិ-
បាល មានទឹក ប្ក់ ជិត $២ពាន់លាន 

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈលោក វង្រសី វិស្រសុត
រដ្ឋមន្រ្តីប្រតភិូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី
និងជារដ្ឋល្រខធិការប្រចាំការ
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ឋនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បានលើកឡើងថា រដា្ឋាភិបាល
កម្ពជុាបានរៀបចំចណំយមាន
ទឹកប្រក់ប្រមាណជិត២ពាន់
លានដុលា្លារក្នុងការទប់ស្កាត់
ការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវីដ១៩
នងិគ្របគ់្រងផលប៉ះពាល់មក
លើវសិយ័សខំនៗ់ ន្រស្រដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាតាមរយៈការដាក់ច្រញ
នវូវធិានការអន្តរាគមនច៍នំនួ៨
ជុំរួចមកហើយ។
ការលើកឡើងរបស់លោក

វសិ្រសុតបានធ្វើឡើងក្នងុកចិ្ចប្រជុំ
រដ្ឋមន្រ្តីហរិញ្ញវត្ថុអាស៊ានលើក
ទី២៥(25thAFMM)កិច្ច-
ប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុ និង
ទ្រសភបិាលធនាគារកណ្ដាល
អាស៊ានលើកទី៧(7thAFM-
GM)នងិកចិ្ចប្រជុំពាក់ពន័្ធនៅ
ថ្ង្រទី៣០ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១
តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដ្រអូ។
លោកបានលើកឡើងអំពី

ការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្ត
គោលនយោបាយកណំ្រទម្រង់
នានាសដំៅបង្កើនភាពប្រកតួ-
ប្រជ្រងរបស់កម្ពុជានិងបង្កើត
បរយិកាសអណំោយផលសម្រប់
វសិយ័ឯកជនក្នងុការធ្វើអាជវី-
កម្ម និងការវិនិយោគទាំងក្នុង
ប្រទ្រសនិងឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន។
លោកថ្ល្រងថា៖«រាជរដា្ឋាភិ-

បាលកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តវិ-
ធានការទបស់្កាត់ការរាតត្របាត
ន្រជំងឺកូវីដ១៩និងគ្រប់គ្រង
ផលប៉ះពាល់មកលើវិស័យ
សខំនៗ់ ន្រស្រដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាតាម-
រយៈការដាក់ច្រញនូវវិធានការ
អន្តរាគមនច៍នំនួ៨ជុំដ្រលសរបុ

ជាទឹកប្រក់ប្រមាណ១១៦៤
លានដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០២០ និង
៧១៩លានដុលា្លារចាប់ពី
ដើមឆ្នាំ២០២១មក។
កាលពីថ្ង្រទី២៥ខ្រមនីារដា្ឋាភ-ិ

បាលបានប្រកាសដាក់ច្រញនវូ
វិធានការបន្ថ្រមជុំទី៨សម្រប់
វសិយ័កាតដ់្ររវយនភណ្ឌស្រប្រក-
ជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិង
កាបូបដ្រលរដា្ឋាភិបាលនឹងបន្ត
ផ្ដលប់្រក់ឧបត្ថម្ភ៤០ដលុា្លារក្នងុ
១ខ្រសម្រប់កម្មករនិយោជិត
១នាកដ់្រលបពំ្រញការងារនៅ
ក្នងុវសិយ័ន្រះសម្រប់រយៈព្រល
៣ខ្របន្ថ្រមទៀតពីខ្រម្រស
ដល់ខ្រមថិនុាឆ្នាំ២០២១។មា្ចាស់
រោងចក្រសហគ្រសក្នងុវសិយ័
ន្រះត្រូវបន្ថ្រមចំនួន៣០ដុលា្លារ
សម្រប់កម្មករនិយោជិត១នាក់
(ជាសរុបកម្មករនិយោជិត១នាក់
ទទួលបាន៧០ដុលា្លារ១ខ្រ)។
លោកAnthonyGalliano

នាយកប្រតបិត្តិក្រមុហ៊នុវនិយិោគ
ហរិញ្ញវត្ថុខ្រមបឌូាគ្របុបានមាន
ប្រសសន៍ថាដោយមានការគាទំ្រ
ជាបន្តបនា្ទាប់ពីរដា្ឋាភិបាលពិត-
ជាបានចូលរួមចំណ្រកធ្វើឱ្រយ
អាជីវកម្មតូចៗនៅមានដំណើរ-
ការទៅមុខយ៉ាងសន្រសឹមៗ ។
លោកបន្តថា៖«យើងសង្ក្រត

ឃើញថារដា្ឋាភបិាលនៅត្របន្ត
ដាក់ច្រញនូវវិធានការជាបន្ត-
បនា្ទាប់ដើម្របីគាទំ្រដល់អាជវីកម្ម
ខ្នាតតូចនៅក្នុងបរិយកាស
ធុរកិច្ចដ៏លំបាកដ្រលមិនធា្លាប់
មានន្រះ។ទន្ទឹមនឹងការផ្តល់
សច់ប្រក់ងាយស្រលួ(Liquid-
ity)ដល់អាជីវកម្មដ្រលកំពុង
ជួបការលំបាកតាមរយៈប្រក់-
កម្ចីធានាគឺមានប្រយោជន៍
ណស់ក្នងុការលើកទកឹចតិ្តពន្ធ
បន្ថ្រមគឺពិតជាចាំបាច់ណស់
សម្រប់វិស័យដ្រលទទួលរង
ផលប៉ះពាល់»។
បើយោងទៅតាមលោកវង្រសី

វិស្រសុត រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កពំងុរៀបចំដាកច់្រញនវូផ្រនការ
ស្តារស្រដ្ឋកិច្ចក្រយវិបត្តិជំងឺ
កវូដី១៩ឆ្នាំ២០២១-២០២៣
ដោយផ្តាតសខំន់លើអភកិ្រម
ចនំនួ៣គឺ១ការងើបឡើងវញិ
នងិការរសរ់ាន(Revivaland
Survival)ទី២ការក្រទម្រង់
(Reform)ផ្តាតលើការប្រ-
កា្លាយវបិត្តិទៅជាកាលានវុត្តភាព
ដោយផ្តាតលើការធ្វើពពិធិកម្ម
និងពង្រឹងការប្រកួតប្រជ្រង
ស្រដ្ឋកចិ្ចនងិទ៣ីការលើកកម្ពស់
ភាពធន់(Resilience)របស់
កម្ពជុាទប់ទល់នឹងវិបត្តិ៕LA

លោក វងៃសី វិសៃសុត ពៃល ចូលរួម ក្នុង វៃទិកាសាធារណៈកន្លងមក ។ ហ្រងជីវ័ន
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Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ តបំន ់ជា ប ់មាត ់សមទុៃ  នងិ 
ឧទៃយាន ជាត ិពៃះ មនុវីងៃស (បកូ គោ) ខៃត្ត  
កំពត នឹង ក្លាយ ជា កៃុង មាត់ សមុទៃ  ថ្មី 
មយួ ដៃល មាន ករ រកី ចមៃើន លើ គៃប-់ 
វិស័យ  បន្ទាប់ ពី រដ្ឋាភិបាល  សមៃច 
កត់  យក ឃុំ ចំនួន៣  នៃ សៃុក  ទឹក ឈូ 
ទៅ បង្កើត «កៃុង បូកគោ»។

រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា កល ពី ថ្ងៃទី 
១៦ ខៃ មីន ឆ្នាំ ២០២១ បាន ចៃញ 
អនុ កៃឹតៃយ ១ សមៃច បង្កើត «កៃុង បូក- 
គោ» នៃ ខៃត្ត កពំត ដោយ កត ់យក ឃុ ំ
បងឹទកូ កោះតចូ នងិ ឃុពំៃកត្នាត ពី 
សៃុក ទឹក ឈូឱៃយ ទៅ ស្ថិត កៃម ករ គៃប់- 
គៃង របស់ រដ្ឋ បាល« កៃុង បូកគោ» ។ 
ចំណៃក ទីតាំង រដ្ឋបាល  កៃុង បូកគោ 
នឹង  ស្ថិត ក្នុង សង្កាត់ បឹង ទូក។

លោក ជាវ តាយ អភបិាលខៃត្តកពំត 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កល ពី ថ្ងៃ  ពុធ 
ថា លោក សា្វាគមន ៍ចពំោះ ករ សមៃច 
របស់  រដ្ឋាភិ បាល ក្នុង ករ បង្កើត  កៃុង ថ្មី 
មយួ បន្ថៃមនៅ ខៃត្ត កំពត ដៃល  កៃុង ថ្ម ី
នៃះ មាន ទតីាងំ នៅ  តាម បណ្តោយ មាត ់
សមុទៃ ។  លោក បន្ត ថា តាម ពិត ទៅ 
ពាកៃយ    «កៃុង បូកគោ » នៃះ មាន តាំង ពី 
សមយ័ សង្គម រាសៃ្ត នយិម មក ម្លៃ៉ះ ប៉នុ្តៃ  
នៅ ទីនោះ មិន មាន តំបន់ រដ្ឋបាល ទៃ ។ 
ករ សមៃច របស ់រដ្ឋាភ ិបាល នងឹ ធ្វើ  ឱៃយ 
ករ អភវិឌៃឍ ទ ីនោះ មាន លៃបឿន ជាង មនុ 
និង បៃកប ដោយ សក្តានុ ពល។

លោក បន្ថៃម ថា ដោយ សារ រដ្ឋាភិ - 
បាល ទើប ចៃញ អនុ កៃឹតៃយ ហៃតុ នៃះ  ករ- 
អភវិឌៃឍ ហៃដ្ឋារចន សម្ពន័្ធ នៅ មនិ ទាន ់
មាន អ្វ ីចៃើន ទៃ ។  ទោះ យ៉ាង ណា លោក 
បញ្ជាក ់ថា៖ « ពាកៃយ ថា (កៃងុ)វា នឹងមាន  
ករ អភិវឌៃឍ លឿន ទាំង  ហៃដ្ឋា រចន - 
សម្ព័ន្ធ និង បៃព័ន្ធ រដ្ឋបាល»។

លោក សំ សុខនឿន បៃធាន សមា-
គម អចលន ទៃពៃយ សកល បាន បៃបថ់ា 

តបំន ់មាត ់សមទុៃ  ខៃត្ត កពំត អាច ចាត-់ 
ទុក ថា ជា កន្លៃង មាន អំណយផល 
ខ្លាំង សមៃប់ ករ វិនិយោគ លើ គៃប់- 
វិស័យ បន្ទាប់ ពី ខៃត្ត ពៃះសីហនុ។ ករ- 
បៃ ក្លាយ តំបន់ មាត់ សមុទៃ  កំពត ឱៃយ 
ទៅ ជា  «កៃុង បូកគោ»  នឹង   ក្លាយ ជា 
មៃដៃក មួយ   ក្នុង ករ ឆក់ ទាញ វិនិយោ-
គិន បរទៃស ឱៃយ  ទៅ បណា្តោក់  ទុន ។

លោក លើក ឡើង ថា ដោយ សារ 
បច្ចុបៃបន្ន នៅ ទីតាំង ខង លើ មិនសូវ 
មាន បៃជាជន រស់ នៅ ចៃើន និង   នៅ 
ជាប់ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ហៃតុ នៃះ វា នឹង 
ទាក់ ទាញ បាន នូវ គមៃង វិនិយោគ 
ធំៗ  ជា ចៃើន ពី សំណាក់ វិនិយោ គិន 
បរទៃស ពិសៃស ជន ជាតិ ចិន។

លោកអះអាង  ថា៖ « នៃះ គ ឺជា ទសៃសន- 
វិស័យ វៃង ឆ្ងាយ មួយ របស់ រដ្ឋាភិបាល 
ក្នងុ ករ ទាក ់ចណំាប ់អារម្មណ ៍វនិយិោ- 
គិន ឱៃយ បៃរ ឆ្ពោះ ទៅ  ទី នោះ ។ ទីនោះ  
មិន តៃឹម តៃ មាន សក្តានុពល សមៃប់ 
វសិយ័ ទៃសចរណ ៍នោះ  ទៃ តៃ សមៃប ់
ករ សាងសង ់កពំងផ់ៃ ទនំញិ អន្តរ ជាត ិ
ផង ដៃរ ។ ទតីាងំ នៃះ នងឹ មាន ភាព ទាក-់ 
ទាញ ខ្លាំង សមៃប់ វិនិយោគិន ចិន»។

យោង តាម លោក សខុនឿន បច្ចបុៃបន្ន  
នៃះ ដី នៅ ជាប់ មាត់ សមុទៃ ក្នុង ទីតាំង 
« កៃងុ បកូគោ» អាច មាន តម្លៃ ជា មធៃយម 
១០០ ដុល្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ករ៉ៃ។ 

លោក ននួ រទិ្ធ ីអគ្គនយក កៃមុហ៊នុ 
អចល នទៃពៃយ KFA បាន និយយ ថា 
ករ បង្កើត  កៃងុ បកូគោ  នងឹ ផ្តល ់នវូភាព- 
វជិ្ជមាន ជា ចៃើន ។ សមៃប ់រដ្ឋាភបិាល 
ករ បង្កើត កៃងុ ថ្ម ី គ ឺមនិ តៃមឹ តៃ ធ្វើ ឱៃយ រដ្ឋ  
មាន លទ្ធ ភាព កន ់តៃ ចៃើន ក្នងុ ករ ផ្តល ់ 
សៃវា សាធារណៈ កសាង    ហៃដ្ឋា រចន- 
សម្ព័ន្ធ  និង ករ បង្កើត  ប្លង់  មៃ អភិវឌៃឍន៍  
ចៃបាស ់លស ់ប៉ណុ្ណោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ វា ក ៏អាច 
បង្កើន ភាព ទាក់ ទាញ  វិនិយោគិន ឱៃយ   
មក បណា្តោក់  ទុន និងធ្វើ  ឱៃយ  អចលន - 
ទៃពៃយ មាន ទីផៃសារ កន់ តៃ ល្អ  ។ លោក 
បន្ត ថា ជា មួយ គ្នា នៃះ  វិនិយោគិន ក៏ 
អាច ទទលួ បាន  ភាព ងយ សៃលួ  ចៃើន 
និង  បៃកប ដោយ ទំនុក ចិត្តទៀត ផង ។

លោកនយិយ   ថា៖ « ករ  បង្កើត  កៃងុ 
បកូគោ ជា កលនវុត្តភាព ថ្ម ីមយួ ទៀត 
របស់ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក្នុង ករ សៃូប  
ទាញ   កណំើន វនិយិោគនិ នងិ បៃភពច-ំ
ណូល សមៃប់ បៃទៃស ជាតិ »៕LA

ធូ វិរៈ 

មណ្ឌល គិរីៈ គមៃង វិនិយោគ ពៃលន- 
យន្ត ហោះ ថ្ម ីខ្នាត តំបន់ នៅ ខៃត្ត មណ្ឌ ល   - 
គិរី  មាន តម្លៃ ៨០ លន ដុល្លារ កំពុង ឆ្ពោះ  
ទៅ  រក ករ អភិវឌៃឍអៃកូ ទៃស ចរណ៍ ។

លោក ម៉ា ហាវណា្ណោល់ រដ្ឋមន្តៃទីទួល  - 
បន្ទុក រដ្ឋ លៃខ ធិករ ដ្ឋាន អាកស ចរ- 
សីុវិល កល ពី ថ្ងៃទី ៣០ មីន បាន ដឹក- 
នំ កិច្ច បៃជុំ ជាមួយ  តំណាង កៃុមហ៊ុន 
Powerchina International 
Group (PIG) ដើមៃបី ផ្តល់ ធាតុ ចូល 
បន្ថៃម លើ របាយករណ៍ សង្ខៃប ស្តី ពី 
ករ សកិៃសា សមទិ្ធ ិលទ្ធភាព ពៃញ លៃញ 
សមៃប ់ករ អភវិឌៃឍ អាកស យន ដ្ឋាន 
មណ្ឌល គិរី ថ្មី និង តំបន់ ឧសៃសាហកម្ម 
រណប អាកស យន ដ្ឋាន ។ 

 ក្នងុ ឱកស នោះ  លោក ហាវណា្ណោល ់
បាន ផ្តល់ អនុ សាសន៍  ២  ចំណុច ដល់ 
កៃុមហ៊ុន គឺ តៃូវ   យក ចិត្ត ទុក ដក់ លើ 
ករ   ដក់ បញ្ចូល បន្ថៃម នូវ សកម្មភាព 
អភវិឌៃឍ នទ៍ៃសចរណ ៍ នងិ សៃដ្ឋកចិ្ច តបំន ់ 
ដើមៃបី ឱៃយ សៃប តាម គោល នយោបាយ   
របស់ កៃសួង  ទៃសចរណ៍  និង តៃូវ រក វិធី- 
សាសៃ្ត ថ្មីៗ ដើមៃបី ទាក់ ទាញ កៃុមហ៊ុន 
អាកស ចរណ ៍ឱៃយ ធ្វើករ ហោះហើរ ទៅ 
តំបន់ នោះ បាន ចៃើន ។

លោក  សុនិ ចានស់រិវីតុា្ថា  អ្នក នពំាកៃយ  
រដ្ឋ លៃខធិករ ដ្ឋាន អាកសចរ សុីវិល  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កលពី ថ្ងៃ ពុធ ថា 
នៃះ ជា កិច្ច បៃជុំ ដើមៃបី ពិនិតៃយ  និង ផ្តល់ 
ធាតុ ចូល បន្ថៃម ទៅ លើ របាយករណ៍ 
សិកៃសា ចុង កៃយ នៃ សមិទ្ធ ិ លទ្ធ ភាព 
ពៃញ  លៃញ  នៅ តំបន់  កៃុង រណប ឱៃយ 
អាកស យនដ្ឋាន ។ លោកថ្លៃងថា  ៖ 
«យើង បាន ផ្តល់ អនុសាសន៍ ដល់   អ្នក  - 
ពគិៃះ យោ បល ់ឯករាជៃយ ឱៃយ គត ់ពចិារ- 
ណា ដក់ បញ្ចូល បន្ថៃម ទៀត ទៅ លើ  
ករ អភិវឌៃឍ រួម តាម ប្លង់ គោល នៃ ផៃន -  
ករ មៃ ស្តី ពី ករ អភិវឌៃឍវិស័យ ទៃសច- 
រ ណ៍ នៅ  ក្នុង ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី របស់ 
កៃសួង ទៃសចរណ៍ »។

លោក  បានឱៃយ ដងឹថា រដ្ឋា ភបិាល ចង ់
អភិវឌៃឍ តំបន់ នៃះ ដោយ យក គំរូ តាម ករ-  
អភិវឌៃឍ  ក្នុង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ដៃល មាន 
សកម្ម ភាព ទៃសចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម  
វិនិយោគ  និង  ដឹក ជញ្ជូន ខ្លាំង ក្លា។  កំ-
ណើន ចរាចរណ៍ ហោះ ហើរ នៅ ពៃលន-  
យន្ត អន្តរជាតិ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន 
ហក់ ឡើង  ៣០០ ភាគ រយ  ចាប់ ពី ឆ្នាំ 
២០១៧ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៩។ 

លោក បន្ថៃមថា ៖«យើង គតិ ថា នៅ 
ពៃល អាកស យនដ្ឋាន នៃះ   សាងសង់- 
រួច  សៃប តាម ស្តង់ ដអន្តរ  ជាតិ ហើយ 
គឺ  តៃូវ ធ្វើ យ៉ាង ណា   ឱៃយ មាន ករ ហោះ- 
ហើរ ជា បៃកៃតី  ចៃញ ចូល ចៃើន  ដូច្នៃះ 
ដើមៃបី មាន ភាពទាក ់ទាញ បាន ទាល ់តៃ 
តបំន ់នោះ មាន ផលតិផល ទៃស ចរណ ៍
ថ្ម ៗី  ដៃល គៃ អាច ដើរ កមៃសាន្ត  ហើយ ថា  
តើ តបំន ់នៃះ  មាន សកម្ម ភាព សៃដ្ឋកចិ្ច 
អ្វី   ខ្លះ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មនុសៃស ចង់ ទៅ បង្កើត 
អាជីវកម្ម  ហើយ ផលិត ផល កសិ - 
ឧសៃសាហកម្ម អ្វី ខ្លះនឹង តៃូវ ដឹកជញ្ជូន 
តាម ផ្លូវ អាកស? »។

លោក ជឿថា៖ « បើ តបំន ់នោះ ពុមំាន 
សកម្ម ភាព ទៃសចរណ៍ សៃដ្ឋកិច្ច ពា-
ណិជ្ជ កម្ម និង ករ វិនិយោគ  ករសៃូប- 
ទាញក រ ហោះ ហើរអ្នក ដណំើរ  នងិករ 
ដកឹជញ្ជនូ ទនំញិ រវាង ខៃត្ត នៃះនងិ តបំន ់ 
ផៃសៃង មិនមាន សកម្ម ភាព ដៃរ ដូច្នៃះ 
អាកស យនដ្ឋាន នៃះ រីក ចមៃើន ទៅ - 
បាន ទាល់ តៃ  សកម្ម ភាព ទៃស ចរណ៍ 
ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ  និង កសិកម្ម  
អាច  ដំណើរ ករ ទាន់ពៃល  តៃ មួយ »។ 

លោក  ងិន  សុវិមាន បៃធាន មន្ទីរ 
ទៃស ចរណ៍ ខៃត្ត មណ្ឌលគិរីបាន កត់ - 
សមា្គាល់ ថា  រយៈ ពៃល ចុង កៃយ នៃះ  
មាន គមៃង អភវិឌៃឍ នត៍បំន ់អៃក ូទៃស-
ចរណ ៍ជា ចៃើន កន្លៃ ង នៅ ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី ។ ជាក់ ស្តៃង កលពី ថ្ម ីៗ នៃះ កៃមុ ហុ៊ ន 
១ បាន បង្ហាញ គមៃង មក វនិយិោគ ជា 
តំបន់ អៃកូ ទៃសចរណ៍ លើ ផ្ទៃដីទំហំ  
១០ ហកិតា  ប៉នុ្តៃ លោក មនិ ទាន ់ដងឹ ថា 
មាន ករ វិវត្ត  ដល់   ណានោះទៃ ៕ LA

រង្វង់ មូល ទុរេន ដេល ស្ថតិ ក្នងុ កេងុ កំពត ខេត្ត កំពត។ រូបថត ហុង មិន

«ក្រងុបូកគោ»នឹងធ្វើឱ្រយមានកំណើន
ទីផ្រសារអចលនទ្រព្រយនិងការវិនិយោគ

អាជ្ញាធរជំរុញPIGឱ្រយយកចិត្ត-
ទុកដាក់ទៅលើអ្រកូទ្រសចរណ៍

 តម្លៃ បៃង ឆៅ បាន ធា្លាក់ចុះ ចាប់តំាងពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ សបា្តាហ៍ នៃះ ដោយ បៃបៃលួ ក្នងុ ចនោ្លាះ 
តម្លៃ ពី ៥៩,៦០ ទៅ ៦១ ដុល្លារ ក្នងុ ១ បារ៉ៃល 
ខណៈពៃលដៃល បៃទៃស សៃដ្ឋកិច្ច សំខន់ 
មួយចំនួន នៅ អឺរុ៉ប តៃវូបាន បន្ដ បិទ បៃទៃស 
របស់ខ្លួន ដើមៃបី គៃប់គៃង សា្ថានភាព នៃ 
ផលប៉ះពាល់ នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ រលក ទី ៣ 
ហើយ ករ អនុវត្ដ នៃះ បាននិងកំពុង ជះ-
ឥទ្ធពិល យ៉ាងខ្លាងំ  ទៅ លើ ករជំរុញ សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ ពួកគៃ ។ 

 យោងតាម អត្ថបទ ចៃញផៃសាយ ដោយ 
OilPrice.com កលពី ថ្ងៃទី ២៣ ខៃមីន 
ករបិទ បៃទៃស នៅ អឺរុ៉ប បាន ជំរុញឱៃយមាន 

ករពៃយួបារម្ភ អំពី ករបៃមូល ផលិតផល និង 
តមៃវូករ បៃង  សមៃប់ រយៈពៃល បុ៉ន្មាន 
សបា្តាហ៍  ខងមុខនៃះ ។ ករកើន ឡើង នូវ ចំនួន 
ករណី ឆ្លង វីរុស កូ រូ៉ ណា នៅលើ ពិភពលោក និង 
ផលប៉ះពាល់ នៃ រលក ទី ៣ នៅក្នងុ តំបន់ អឺរុ៉ប 
បាន កត់បន្ថយ ឱកស នៃ ករសា្តារ សៃដ្ឋកិច្ច 
ឱៃយបាន ឆប់រហ័ស និង មានករ បៃើបៃស់ 
ថាមពល កមៃតិ ទាប នៅក្នងុ តំបន់ ។ 

 ជាក់ស្ដៃង បៃទៃស អាល្លម៉ឺង់ ដៃលជា បៃ-
ទៃស មាន សៃដ្ឋកិច្ច ធំជាងគៃ នៅ អឺរុ៉ប  កំពុង 
បន្ដ បិទ បៃទៃស របស់ខ្លនួ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១៨ 
ខៃមៃសា ។ ដូចគ្នា ដៃរ រដ្ឋាភិបាល  បារំាង ក៏ 
បានពងៃងឹ ករអនុវត្ត វិធាន ករ តឹងរឹុង ជាង មុន 

ដើមៃបីឱៃយ ផលប៉ះពាល់ កើតមាន ទាប បំផុត ។ 
បុ៉ន្ដៃវិធាន ករបិទ បៃទៃស នៃះ  នឹង ធ្វើឱៃយ 
តមៃវូករ បៃង ធា្លាក់ចុះ នៅ អឺរុ៉ប និង អាចជា 
ក្តកីង្វល់ ដល់ទី ផៃសារ សមៃប់ រយៈពៃល វៃង ។ 

 នៅ ថ្ងៃទី ១ ខៃមៃសា កិច្ចបៃជុំ OPEC-
JMMC បាន ពិភាកៃសា អំពី បញ្ហា ជាចៃើន 
ទាក់ទង នឹង ទីផៃសារ ថាមពល ជាពិសៃស 
បរមិាណ បៃង ដៃល ពកួគៃ នងឹ ផលតិ ហើយ 
តៃវូបាន គៃ រពំងឹថា អង្គករ OPEC នងឹ គៃប-់
គៃង ផលិតកម្ម បៃង របស់ខ្លួន ឱៃយបាន ល្អ ។ 
ប៉ុន្ដៃ ករប្ដៃជា្ញា នៃះ បានតៃឹមតៃ ធ្វើឱៃយ ពា-
ណិជ្ជករ បៃងឈរ នៅ មា្ខាង សិន និង ឃ្លាំ 
ចាមំើល សញ្ញា ដៃល អាច ផ្តល ់ជា តមៃយុ ដល ់

យុទ្ធសាស្តៃ របស់ អង្គករ OPEC នៅ 
ពៃលដៃល កៃុម នៃះ ពៃយាយម រកៃសា ទីផៃសារ 
ឱៃយមាន តុលៃយភាព និង តម្លៃ នៅ កមៃិត ល្អ 
បំផុត ។ 

 សមៃប់ ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស វិញ តម្លៃ បៃង 
បាន បៃបៃលួ ក្នងុ ចនោ្លាះ ៥៧,៣០ ទៅ ៦២ 
ដុល្លារ ក្នុង ១បារ៉ៃល ក្នុង ខៃ នៃះ ។ ជា - 
មួយនឹង តម្លៃ ជា មធៃយម បៃចាំថ្ងៃ បៃហៃល 
៣,២០ ដុល្លារ អ្នកជួញដូរ គួរ លក់ បៃង នៅ 
តម្លៃ ៦២ ដុល្លារ ដោយ កំណត់ មុខងរ យក 
បៃក់ ចំណៃញ នៅ តម្លៃ ៦០,៨០ ដុល្លារ និង 
មុខងរ បញៃឈប់ ហានិភ័យ នៅ តម្លៃ ៦២,៨០ 
ដុល្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល ៕  
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ផលប៉ះពាល់ ដោយ រលក ទី ៣ន្រ ជំងឺ កូ វីដ ១៩នៅ អឺរុ៉ប ធ្វើឱ្យ តម្រវូការ ប្រង ឆៅ ថយចុះ

លោក ឈា ឆាយ ហេង បេធាន ផ្នេក បេកឹេសា 
យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនេ កេមុហុ៊ន ហ្គោល ដេ ន  
អេ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃេ ភី ថ ល
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ប្រាក់ សាយ 

ក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិសុខអង្គការសហ-
ប្រជាជាតិកាលពីថ្ង្រអង្គារបាន
ជួបប្រជុំគ្នា ដើម្របីពិភាក្រសាអំពីការ-
បាញ់មីសុីលនាព្រលថ្មីៗរបស់ប្រ-
ទ្រសកូរ៉្រខាងជើង ប៉ុន្ត្រមិនបានចាត់
វិធានការភា្លាមៗទ្រទោះបីជាអាម្ររិក

បាននិយាយថា អង្គការពិភពលោក
មយួន្រះកពំងុពចិារណាអពំីវធិានការ
ថ្មីៗទៀតក្តី។
មនិមានស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍បានកើត

ច្រញពីក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តសិខុឬពីបណា្តា
ប្រទ្រសអរឺ៉បុទ្រក្រយពីជំនបួបទិទ្វារ
រយៈព្រលកន្លះម៉ោងជាការផ្ទយុទៅនងឹ
១ឆ្នាំកន្លងទៅនៅព្រលប្រទ្រសអឺរ៉ុប

ចនំនួ៥បានថ្កោលទោសការធ្វើត្រស្ត
អាវុធថ្មីៗន្រះថាជាការបង្កហ្រតុ។
អ្នកការទូតមា្នាក់ បាននិយាយថា

មានការព្រួយបារម្ភនានាដ្រលត្រូវ
បានសម្ត្រងដោយសមាជកិភាគច្រើន
នៅក្នុងអំឡុងជំនួបកាលពីថ្ង្រអង្គារ
និងបានបន្តការអំពាវនាវឱ្រយមានការ-
លុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្ល្រអ៊្រររបស់
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើង ទោះបីជាមិន
មានស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ណាមួយត្រូវ
បានគ្រធ្វើឡើងក៏ដោយ។
ប្រទ្រសករូ៉្រខាងជើងបានបដសិ្រធ

ជំនួប ដ្រលត្រូវបានអំពាវនាវ ដោយ
ចក្រភពអង់គ្ល្រសអ្រត្រយូពីបារំង
អៀរឡង់និងប្រទ្រសន័រវ្រស។
នៅក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយ

ដ្រលទីភា្នាក់ងរសារព័ត៌មានKCNA
របស់កូរ៉្រខាងជើងបានឱ្រយដឹងថា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទ្រស
កូរ៉្រខាងជើង បានចោទប្រកាន់ក្រុម
ប្រឹក្រសាន្រះថាមានស្តង់ដា២និងរំ-

លោភបំពានអធិបត្រយ្រយភាពរបស់
ខ្លួននិងបាននិយាយថាប្រទ្រសជា-
ច្រើននៅជុវំញិពភិពលោកកពំងុបាញ់
មីសុីលប្រភ្រទខុសៗគ្នា។
កាលពីសបា្តាហ៍មុនប្រទ្រសកូរ៉្រ-

ខាងជើងបានបាញ់មីសុីល២គ្រប់
និងមីសុីលផ្រស្រងទៀតដ្រលត្រូវវាយ-
តម្ល្រដោយអាម្ររិកថាជាមីសុីល
បាលីស្ទិកចមា្ងាយជិតដ្រលត្រូវបាន
ហាមឃាត់នៅក្រមស្រចក្តីសម្រច
របស់ក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិសុខអង្គការ
សហប្រជាជាតិ។
អាម្ររកិមានការប្រងុប្រយត័្ននៅក្នងុ

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍របស់ខ្លួនជុំវិញ
បញ្ហាប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើង ដោយ
លោកប្រធានាធិបតីចូប្រដិនព្រមាន
អំពីផលវិបាកនានាប៉ុន្ត្រលោកបាន
និយាយថា ទីក្រុងព្រយុងយា៉ោងអាច
ជ្រើសរើសយកផ្លូវការទូតបាន។
ដើម្របជីនំយួឱ្រយការស្វះស្វ្រងរកជនំបួ

ក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិសុខទីក្រុងវា៉ាសុីន-

តោនបានបង្វ្ររការបាញម់សីុលីនោះ
ទៅឱ្រយគណៈកមា្មាធកិារទណ្ឌកម្មរបស់
ខ្លួនដើម្របីធ្វើការវាយតម្ល្រ។
លោកស្រី Linda Thomas-

Greenfieldឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាម្ររិក
ប្រចានំៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាន
ថ្ល្រងប្រប់ក្រមុអ្នកសារពត័ម៌ានកាល-
ពីថ្ង្រចន្ទថា៖«យើងបានរៀបចំជំនួប
គណៈកមា្មាធិការមួយស្តីពីទណ្ឌកម្ម
ហើយយើងកំពុងសម្លឹងមើលវិធាន-
ការបន្ថ្រមទៀតដ្រលយើងអាចនឹង
ចាត់ឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក។
លោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ច្របាស់ពី

វិធានការណាមួយនោះទ្រ។ ប្រទ្រស
កូរ៉្រខាងជើងបានទមទរឱ្រយដកទណ្ឌ-
កម្ម ជាបញ្ហាដ្រលបានបំផ្លាញជំនួប
លើកទី២រវាងលោកគីមជុងអ៊ុននិង
អតតីប្រធានាធបិតីអាម្ររកិដណូាល់
ត្រំដ្រលបានធ្វើការសម្រចចិត្តជា
ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្របីជួបបុរសខា្លាំងកូរ៉្រ
ខាងជើងន្រះ៕
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តៃវ៉ាន់បង្កើនកម្លាងំយោធាទ្វៃដងនៅសមុទៃចិន
ខាងតៃបូងដោយខា្លាចមនការវយលុកពីទីកៃងុប៉ៃកំាង

សៅ សម្ភស្រាស 

អ្នកវភិាគយលថ់ាយោធាត្រ-
វា៉ាន់បានពង្រងឹការបណ្តះុបណា្តាល
កងទព័នងិបន្ថ្រមអាវធុការពារ
នៅលើផ្ទ្រកោះនៅសមុទ្រចិន
ខាងត្របូងដើម្របីត្រៀមប្រសិន-
បើមានការវាយប្រហារណាមយួ
ពីសំណាក់ទីក្រុងប៉្រកាំង។
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ

លោកChiuKuochengបាន
ប្របស់ភាថ្ង្រទ១ី៧ខ្រមនីាថា
ប្រទ្រសចនិមាន«សមត្ថភាព»
អាចនឹងវាយប្រហារមកលើតំបន់
ត្រភីងហើយកោះន្រះក៏បានត្រៀម
ខ្លួនរួចស្រចផងដ្ររក្នុងការទប់-
ទល់នឹងការយាយីណាមួយ។
ប្រទ្រសចិនបានផ្ដល់ជា

សញ្ញាឱ្រយកោះត្រវា៉ាន់ចាបត់ាងំ-
ពីពាក់កណា្តាលឆ្នា២ំ០២០មក
ម្ល្រ៉ះតាមរយៈការបញ្ជូនយន្ត-
ហោះយោធាស្ទើរត្ររលថ់្ង្រជុវំញិ
តបំន់ការពារដ្រនអាកាសរបស់
កោះត្រវា៉ាន់។យា៉ោងណាមិញកាល-
ពីថ្ង្រសុក្រ កន្លងទៅក្រសួង
ការពារជាតិបានប្រទះឃើញ

យន្តហោះចនំនួ២០គ្រឿងហោះ
ក្រឡឹងតំបន់នោះដ្រលន្រះជា
ចំនួនខ្ពស់ខុសពីធម្មតា។
ក្រមុអ្នកវភិាគខ្លះបាននយិាយ

ថាកោះត្រភងី(ជាកោះដាចគ់្រ
មយួឬហៅឈ្មាះមយួទៀតថា
ItuAba)ចំពោះប្រទ្រសចិន
មានភាពងយស្រួលក្នុងការ-
វាយលកុបើប្រៀបធៀបទៅនងឹ
កោះត្រវា៉ាន់ពីព្រះវាមានផ្ទ្រដី
ត្រឹមត្រ៤៦ហិកតាប៉ុណ្ណោះ។
ក្រុមស្រវជ្រវន្រកិច្ចការបរ-

ទ្រសបាននិយាយនៅក្នងុរបាយ-
ការណ៍ពសិ្រសមយួថា៖«ដើម្របី
ធ្វើឱ្រយនាវកិត្រវា៉ាន់លបំាកក្នងុការ-
ធ្វើដំណើរប្រទ្រសចិនអាចនឹង
លកុលយុនៅលើកោះតចូមយួ
ន្រះ ឬកោះនៅឯនាយសមុទ្រ
ណាផ្រស្រងទៀតដ្រលគ្រប់គ្រង
ដោយត្រវា៉ាន់។
ដើម្របីពង្រឹងសមត្ថភាពការ-

ពារកោះត្រវា៉ាន់រដា្ឋាភបិាលកោះ
ន្រះក៏បានចុះហត្ថល្រខាលើ
អនសុ្រសរណៈន្រការយោគយល់
គ្នាស្តពីីកចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារឆ្មា-ំ
សមទុ្រជាមយួសហរដ្ឋអាម្ររកិ

កាលពីសបា្តាហ៍មុនផងដ្ររ។
ភាគីទំង២បានសហការគ្នា
បង្កើតក្រុមការងរមួយ ដើម្របី
កសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
នងិច្រករលំ្រកពត័ម៌ានរវាងគ្នា។
ជាមួយគ្នាន្រះ កោះត្រវា៉ាន់ ក៏

បានដាក់ឆ្មាំឆ្ន្ររសមទុ្រនៅកោះ
តាភីងដើម្របីការពារការលុក-
លុយណាមួយទៀតផង។
បន្ថ្រមពនី្រះរដា្ឋាភបិាលសហ-

រដ្ឋអាម្ររកិក៏បានលក់អាវធុទ-ំ
នើបៗទៅឱ្រយកោះត្រវា៉ាន់ផងដ្ររ

ដើម្របីការពារប្រសនិបើមានការ-
វាយប្រហារណាមួយ។ក្រុងវា៉ា-
សុនីតោនទទលួសា្គាល់ក្រងុប៉្រ-
កាំងត្រក្នុងផ្លូវការទូតប៉ុណ្ណោះ
ប៉នុ្ត្រចំពោះសម្ពន័្ធភាពក្រផ្លវូ-
ការអាម្ររកិនៅត្រជាសម្ពន័្ធមតិ្ត

រឹងមំារបស់កោះត្រវា៉ាន់ជានិច្ច។
ជាមយួគ្នាន្រះដ្ររមន្ត្រជីាន-់

ខ្ពសត់្រវា៉ាន់មយួរបូបាននយិាយ
កាលពីថ្ង្រចន្ទថាកងទ័ពអា-
កាសត្រវា៉ាន់ល្រងព្រួយបារម្ភ
រល់ព្រលដ្រលយន្តហោះចិន
ហោះនៅតបំន់ការពារដ្រនអា-
កាសរបស់ខ្លនួទៀតហើយបន្ថ្រម
ពីន្រះខ្លួនក៏អាចតាមដានអ្នក-
បើកបរបានដ្ររដោយប្រើមីសីុល
ដ្រលមានមូលដា្ឋាននៅលើដី
ជនំសួវញិដើម្របីជយួសន្រសំធន-
ធានបានច្រើនទៀតផង។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាយន្ត-

ហោះយោធាចិនចំនួន២០គ្រឿង
បានហោះចលូក្នងុតបំន់ការពារ
ដ្រនអាកាសរបស់កោះត្រវា៉ាន់
(ADIZ)កាលពីថ្ង្រសុក្រសបា្តាហ៍
មុន។បើទោះបីជាពួកគ្រមិន
បានហោះហើរនៅលើកោះត្រ-
វា៉ាន់យា៉ោងណាក្ដី ប៉ុន្ត្រទង្វើន្រះ
បានបង្កើនសមា្ពាធទងំផ្ន្រកហ-ិ
រញ្ញវត្ថុ និងកមា្លាំងកាយរបស់កង-
កមា្លាងំអាកាសដើម្របីត្រៀមខ្លនួ
រចួជាស្រចក្នងុករណមីានការ-
វាយប្រហារណាមួយ៕

លោករដ្ឋមន្រា្តី ក្រាសួង ការពារជាតិ Chiu Kuo cheng ចូលរួម សន្និ សីទសារព័ត៌មាន  នា ព្រាល កន្លងមក ។ AFP

បុរសមា្នាក ដ់ើរឆ្លង អ្រា ក្រាង ទូ់រទស្រាស ន៍  ដ្រាលចាក់ផ្រាស យការ បាញ់មីសីុល របស់កូរ៉្រាខាងជើង។AFP

កៃមុបៃកឹៃសាសន្តសុិខUNជួបបៃជំុគ្នាពិភាកៃសាអំពីការបាញ់តៃស្តមីសីុលរបស់កូរ៉ៃខាងជើងដោយគ្មានចំណាត់ការ



ព័ត៌មានខ្លីៗ
អាមេរិកនិងបេទេសចំនួន១៣
បង្ហាញការពេយួបារម្ភអំពីរបាយ-
ការណ៍បេភពកូវីដ១៩របស់WHO
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី៣១មនីាសហ-

រដ្ឋអាមៃរិកនិងបៃទៃសចំនួន១៣
ផៃសៃងទៀតបានចៃញសៃចក្ដថី្លៃងការណ៍
រួមមួយដើមៃបីបង្ហាញការពៃួយបារម្ភ
អពំីរបាយការណ៍បៃភពជងំឺកវូដី១៩
របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។
«យើងសម្ដៃងការពៃយួបារម្ភរមួគ្នា

ថាការសកិៃសារបស់អ្នកជនំាញអន្តរជាតិ
លើបៃភពនៃវីរុសSARS-CoV-2
តៃវូបានពនៃយារយ៉ាងខ្លាងំនិងខ្វះលទ្ធ-
ភាពទទលួបានទនិ្ននយ័ដើមនងិស-ំ
ណាកគរំូ»កៃមុបៃទៃសបាននយិយ
ក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍រួម។
សៃចក្ដថី្លៃងការណ៍នៃះតៃវូបានចុះ

ហត្ថលៃខដោយរដ្ឋាភបិាលអសូ្តៃលី
កាណាដសាធារណរដ្ឋឆៃកដណមឺ៉ាក
អៃស្តូនីអុីសៃអៃលជប៉ុនឡៃតូនី
លីទុយអានីន័រវៃសសាធារណរដ្ឋ-
កូរ៉ៃស្លូវៃនី ចកៃភពអង់គ្លៃសនិង
សហរដ្ឋអាមៃរិក។
ការសម្ដៃងការពៃួយបារម្ភនៃះធ្វើ

ឡើងបនា្ទាប់ពីអគ្គនាយកអង្គការ
សខុភាពពភិពលោកលោកTedro-
sAdhanomGhebreyesusបាន
នយិយថាទនិ្ននយ័ដើមមនិតៃវូបាន
បង្ហាញទៅកាន់កៃមុអ្នកសុើបអង្កៃត
ដៃលបានធ្វើដំណើរទៅបៃទៃសចិន
ដើមៃបីសៃវជៃវពីបៃភពដើមនៃរោគ
រាតតៃបាតនៃះ៕សុខ វេងឈាង

កាណាដានិងទីកេងុអាល្លម៉ឺង់
ចំនួន៣ផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សំាង
AstraZenecaដោយពេយួ-
បារម្ភគេះថ្នាក់កកឈាម
កាលពីថ្ងៃចន្ទទ២ី៩មនីាគណៈ-

កម្មការបៃកឹៃសាជាតិការចាក់វ៉ាកស់ាងំ
កាណាដ(NACI)បានផ្ដល់អនុ-
សាសន៍ផ្អាកការចាក់វ៉ាកស់ាងំកវូដី-
១៩របស់កៃមុហ៊នុAstraZeneca
សមៃប់មនសុៃសអាយុតចិជាង៥៥ឆ្នាំ
ដោយសារការពៃយួបារម្ភគៃះថា្នាក់
កកឈាមខណៈទីកៃុងប៊ៃរឡាំង
មុយនិចនិងប៊ៃេនដៃនប៊ឺហ្គឺរនៅបៃ-
ទៃសអាល្លឺម៉ង់ បានផ្អាកការចាក់-
វ៉ាក់សាំងនៃះសមៃប់មនុសៃសអាយុ
កៃម៦០ឆ្នាំ។
សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយរបស់

រដ្ឋាភិបាលកាណាដបាននិយយ
ថា៖«NACIបានណៃនំាថាវ៉ាក់សំាង
កវូដី១៩AstraZenecaមនិគរួតៃវូ
បៃើចំពោះមនុសៃសពៃញវ័យដៃល
មនអាយុកៃម៥៥ឆ្នាំនៅពៃល
នៃះខណៈពៃលដៃលសញ្ញានៃជំងឺ
Vaccine-InducedProthrom-
boticImmuneThrombocyto-
penia(ជំងឺកកឈាមបង្កដោយ
បៃតកិម្មបៃពន័្ធសា៊ាំទៅនងឹវ៉ាកស់ាងំ)
បនា្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩
AstraZenecaតៃវូបានសុើបអង្កៃត
បន្ថៃមទៀត»៕សុខ វេងឈាង
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កេមុបេដាបអ់ាវុធជនជាតិភាគតិចនិយាយថជម្លោះ
កំពុងកើនឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវសំុជំនួយពីអន្តរជាតិ

សុខ វេងឈាង

កៃុមបៃដប់អាវុធជនជាតិភាគតិចដ៏ធំមួយបាន
និយយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៣០មីនាថា ជម្លាះដ៏ធំ
មួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាកំពុងកើនឡើង
ហើយអពំាវនាវសុំជនំយួពីអន្តរជាតិទៅលើជនភៀស-
ខ្លួនពីការបង្កៃបរបស់កងយោធា។
បៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតក្នុងភាពចៃបូកចៃបល់

តាងំពីពៃលកងទព័បណ្ដៃញរដ្ឋាភបិាលជាប់ឆ្នាតដៃល
ដកឹនាំដោយលោកសៃីអ៊ងុសានស៊ជូីចៃញពអីណំាច
កាលពីថ្ងៃទ១ីខៃកមុ្ភៈហើយបានឃុំខ្លនួលោកសៃីនងិ
ដក់បៃទៃសកៃមការគៃប់គៃងយោធាឡើងវិញ។
ខណៈពៃលដៃលទីកៃុងនិងទីបៃជុំជននានានៅ

ទទូាងំបៃទៃសបានពោរពៃញទៅដោយការធ្វើបាតកុម្ម
បៃឆងំរដ្ឋាភបិាលយោធាការបៃយទុ្ធគ្នាក៏បានផ្ទុះឡើង
រវងកងទ័ព និងកៃុមបៃដប់អាវុធជនជាតិភាគតិច
នៅតបំន់ពៃំដៃនហើយធ្វើឱៃយជនភៀសខ្លនួសាយភាយ
ទៅបៃទៃសជិតខង។
កៃុមបៃដប់អាវុធសហភាពជាតិការ៉ៃន (KNU)

ដៃលមនមូលដ្ឋាននៅពៃំដៃនខងកើតជាមួយនឹង
បៃទៃសថៃបាននយិយថាពកួគៃកពំងុតៃៀមទបទ់ល់
នឹងការវយលុកដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាល។
«ឥឡូវនៃះកងទ័ពជើងគោកយោធាភូមរាប់ពាន់

នាក់បានចលូមកក្នងុទកឹដីរបស់យើងពីគៃប់ទសិ»កៃមុ
បៃដប់អាវធុKNUបាននយិយបៃបនៃះក្នងុសៃចក្ដថី្លៃង
ការណ១៍។ពកួគៃបានបន្តថា៖«យើងមនិមនជមៃើស
ផៃសៃងទៀតទៃកៃពីបៃឈមមុខនឹងការគំរាមកំហៃង
ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទំាងនៃះដៃលបង្កឡើងដោយកងទព័របស់របប-
យោធាខុសចៃបាប់ដើមៃបីការពារទឹកដីរបស់យើង»។
KNUបានអពំាវនាវដល់សមគមអន្តរជាតិជាពសិៃស

បៃទៃសថៃឱៃយជយួជនជាតិការ៉ៃនដៃលបានភៀសខ្លនួ
ពី«ការវយបៃហារយ៉ាងសាហាវ»ហើយបានអពំាវនាវ
ឱៃយបៃទៃសនានាកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយរបប-
យោធាដើមៃបីបញៃឈប់អំពើហិងៃសាទៅលើជនសុីវិល។
បើយោងតាមកៃមុឃ្លាំមើលសមគមជនំយួសមៃប់

អ្នកទោសនយោបាយមនសុៃសជាង៥០០នាក់បានសា្លាប់
ដោយសារការបង្កៃបរបស់យោធានៅទូទាំងបៃទៃស
មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការធ្វើបាតុកម្មបៃឆំងនឹងរដ្ឋបៃហារ។
ខណៈដៃលអំពើហិងៃសា បានកើនឡើងកៃុមបៃដប់-
អាវុធជាចៃើនបានថ្កោលទោសរបបយោធាថា
«ខុសចៃបាប់»និងប្ដៃជា្ញាឈរជាមួយនឹងកៃុមបាតុករ។
កៃុមអ្នកបៃឆំងនឹងរដ្ឋបៃហារបានទាមទារឱៃយមន

ការបង្កើតរណសិរៃសរួបរួមជាមួយនឹងកៃុមបៃដប់អាវុធ
ដូចជាKNUដើមៃបីបៃឆំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធា។
KNUបាននិយយថាពួកគៃបានឆ្លើយតបនឹងការសុំ
ជនំយួរបស់កៃមុអ្នកបៃឆងំរដ្ឋបៃហារដោយបានបញ្ជនូ
អ្នកបៃយុទ្ធទៅការពារកៃុមបាតុករ។កាលពីសបា្ដាហ៍-
មនុទាហានKNUបានធ្វើការវយបៃហារទៅលើទតីាងំ
កងទព័មយី៉ានម់៉ានងិកាត់ផ្ដាច់ផ្លវូផ្គតផ់្គង់ធ្វើឱៃយទាហាន
មីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងហោចណាស់១០នាក់សា្លាប់។KNU
បាននិយយថាការវយបៃហារនៃះគជឺាការឆ្លើយតប
នឹងការឈា្លានពានទៅលើទឹកដីពួកគៃ។
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានឆ្លើយតបនឹងការវយបៃហារ

នៃះនៅថ្ងៃអាទិតៃយដោយបញ្ជូនយន្តហោះចមៃបាំងទៅ
ធ្វើការវយបៃហារទម្លាក់គៃប់បៃកនៅតំបន់គៃប់គៃង
ដោយKNUធ្វើឱៃយជនសុីវិលយ៉ាងហោចណាស់
៣០០០នាក់ភៀសខ្លួនទៅបៃទៃសថៃ។
កាលពីថ្ងៃចន្ទកៃមុសកម្មជនបានចោទបៃកាន់បៃទៃស

ថៃថាជនភៀសខ្លួនតៃូវបានគៃបង្ខំឱៃយវិលតៃឡប់ទៅ
វិញ។បៃទៃសថៃបានបដិសៃធការចោទបៃកាន់នៃះ

ប៉នុ្តៃមន្តៃីថៃម្នាក់នៅតាមពៃដំៃនបានបៃប់សារពត័ម៌ន
Reutersថាកងទព័កពំងុបញ្ជនូជនភៀសខ្លនួភាគចៃើន
ទៅវញិពីពៃះពកួគៃបានយល់ឃើញថាមនសវុត្ថភិាពនៅ
ពៃំដៃនខងមីយ៉ាន់ម៉ា។យោធាថៃបាននិយយថាជន-
ភៀសខ្លនួទំាងនៃះបានតៃឡប់ទៅវិញដោយស្មគ័ៃចិត្ត។
នៅថ្ងៃអាទតិៃយការបៃយទុ្ធគ្នាក៏បានផ្ទុះឡើងក្នងុតបំន់

ជកីរ៉ៃតៃបូងថ្លើមថ្មឬថ្មហ្គចិខងជើងបៃទៃសរវងទាហាន
រដ្ឋាភបិាលយោធានងឹកៃមុបៃដប់អាវធុកងទព័ឯករាជៃយ
កាឈនី(KIA)។កាលពថី្ងៃអង្គារកៃមុបៃដប់អាវធុ៣
ផៃសៃងទៀតដៃលរួមកងទ័ពអារា៉ាកាននៅរដ្ឋរា៉ាក់ឃីន
(Rakhine)ភាគខងលចិបៃទៃសបានប្ដៃជា្ញាចលូរមួ
អ្វីដៃលពកួគៃហៅថា«បដវិត្តនន៍ទិាឃរដវូ»(Spring
Revolution)បៃសិនបើការសម្លាប់មិនបញៃឈប់។
សមជកិសភាជាប់ឆ្នាតដៃលភាគចៃើនកពំងុលាក់

ខ្លនួបានបៃកាសផៃនការសមៃប់បង្កើត«រដ្ឋាភិបាល
របួរមួជាតិ»នៅថ្ងៃ១មៃសាដោយមខុតណំៃងសខំន់ៗ 
មយួចនំនួនងឹបពំៃញដោយមៃដកឹនាំជនជាតិភាគតចិ
ហើយកពំងុធ្វើកចិ្ចពភិាកៃសាតាមអុនីធណឺតិអពំីចលនា
តស៊ូរួមគ្នាបៃឆំងនឹងរបបយោធា។
លោកSasaបៃសិតអន្តរជាតិនៃសមជិកសៃស-

សល់នៃរដ្ឋាភបិាលសុវីលិបាននយិយថារដ្ឋធម្មនញុ្ញ
សហពន័្ធបណ្ដោះអាសន្នមយួតៃវូបានពៃងជាមយួកៃមុ
ជនជាតិភាគតចិនងិសង្គមសុវីលិហើយមនផៃនការ
សមៃប់បង្កើត «កងទ័ពសហព័ន្ធ»សមៃប់ជំនួស
កងទ័ពបច្ចុបៃបន្ន។
លោកSasaបាននយិយថា៖«បៃសនិបើ(សហគមន៍

អន្តរជាត)ិបរាជយ័ក្នងុការចាត់វធិានការនោះសង្គៃម
សុវីលិគឺមនិអាចចៀសវងបានទៃហើយថ្ងៃបង្ហរូឈាម
សបា្ដាហ៍បង្ហូរឈាមនិងខៃបង្ហូរឈាមបន្ថៃមទៀតគឺ
កំពុងរង់ចាំយើង»។
នៅក្នងុបៃពន័្ធផៃសព្វផៃសាយរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារមៃដកឹនារំដ្ឋា-

ភបិាលយោធាលោកឧត្ដមសៃនយី៍MinAungHla-
ingបាននយិយថាកៃមុបៃដប់អាវធុជនជាតិភាគតចិ
ទំាងនៃះគឺកំពុង«រំាតាមចង្វាក់ភ្លៃង»របស់គណបកៃសដៃល
តៃវូបណ្ដៃញចៃញពីអំណាចនិងគូបៃជៃងអន្តរជាតិ។
បណា្ដោបៃទៃសលោកខងលិចបានថ្កោលទោសការ-

ធ្វើរដ្ឋបៃហារនិងអំពើហិងៃសាហើយបានអំពាវនាវឱៃយ
មនការដោះលៃងលោកសៃីស៊ូជីដោយបៃទៃសខ្លះ
បានដក់ទណ្ឌកម្មមនកមៃិត។
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃសសហរដ្ឋអាមៃរិកលោក

AntonyBlinkenបាននិយយថាបៃទៃសនិងកៃុម-
ហ៊នុបរទៃសមយួចនំនួដៃលមនការវនិយិោគធំៗ នៅ
ក្នងុសហគៃសដៃលគទំៃដល់យោធារបស់មយី៉ានម់៉ា
គួរតៃពិចារណាឡើងវិញនូវភាគហ៊ុនទាំងនោះដើមៃបី

ដក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភបិាលយោធា។លោកបាននយិយ
ថា៖ «ពួកគៃគួរតៃពិនិតៃយមើលការវិនិយោគទាំងនោះ
ហើយគរួតៃចាត់ទកុ្ខវជាមធៃយាបាយបដសិៃធការគទំៃ
ផ្នៃកហរិញ្ញវត្ថុសមៃប់យោធាដៃលតៃវូការដើមៃបីទៃទៃង់
ខ្លួនបៃឆំងនឹងឆន្ទៈរបស់បៃជាជន»។
សហរដ្ឋអាមៃរកិនៅថ្ងៃអង្គារនៃះបានបញ្ជាបគុ្គលកិ

សា្ថានទូតមិនចំាបាច់នងិកៃមុគៃសួារពកួគៃឱៃយចាកចៃញ
ពីមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារមនការពៃួយបារម្ភអំពីភាព
ចលាចលក្នងុសង្គម។អ្នកនាំពាកៃយកៃសងួការបរទៃស
អាមៃរិក១រូបបាននិយយថា៖«កៃសួងការបរទៃស
បានធ្វើការសមៃចចិត្តក្នុងការអនុញ្ញាតឱៃយមនការ-
ចាកចៃញពីបៃទៃសភមូពីពៃះសវុត្ថភិាពនងិសន្តសិខុ
របស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមៃរិកនិងអ្នកនៅ
ក្នុងបន្ទុកពៃមទាំងបៃជាជនសហរដ្ឋអាមៃរិកគឺជា
អាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់កៃសួង»។
បៃទៃសឥណ្ឌូនៃេសុីដៃលបានដឹកនាំកិច្ចខិតខំ

បៃងឹបៃងរបស់សមជិកនៃបៃទៃសទំាង១០នៃបៃជា-
ជាតិអាសា៊ានដើមៃបីជំរុញឱៃយមនការចរចារកដំណះ-
សៃយបានធ្វើការរិះគន់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល
យោធាបើទោះបីមនកិច្ចពៃមពៃៀងមិនឱៃយអធិបៃបាយ
អំពីកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សមជិកផៃសៃង។
«ឥណ្ឌនូៃសុីសមូថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាងំចពំោះទង្វើ

បៃបនៃះ។វមិនអាចទទួលយកបានទៃ» រដ្ឋមន្តៃី
ការបរទៃសឥណ្ឌូនៃសុីលោកសៃី RetnoMarsudi
បាននយិយបៃបនៃះហើយបានបន្តទៀតថា៖«ខណៈ
ពៃលដៃលគោរពគោលការណ៍មិនជៃៀតជៃកជា
បន្តចាប់តាំងពីដើមមកអាសា៊ានបានផ្ដល់ជំនួយដល់
បៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ា»។
លោកសៃីបាននយិយថាសវុត្ថភិាពនងិសខុមុល-

ភាពរបស់បៃជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាគឺសំខន់បំផុតដោយ
បន្ថៃមថា៖«ការសន្ទនាគរួតៃតៃវូបានស្វៃងរកដើមៃបីនាំ
លទ្ធិបៃជាធបិតៃយៃយសន្តភិាពនងិស្ថរិភាពតៃឡប់មក
វិញនៅក្នុងបៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ា»។
គួរបញ្ជាក់ថាកៃុមបៃដប់អាវុធសហភាពជាតិកា-

រ៉ៃន(KNU)ជាកៃុមដៃលតៃងតៃបៃកាសទាមទារ
អធបិតៃយៃយភាពរបស់កៃមុខ្លនួពរីដ្ឋាភបិាលមយី៉ាន់ម៉ា
តាំងពីបៃទៃសនៃះទទួលឯករាជៃយពីចកៃភពអង់គ្លៃស
មកម្លៃ៉ះហើយជាញកឹញាប់កៃមុKNUរាយការណថ៍ា
កៃមុរដ្ឋាភបិាលមយី៉ានម់៉ាធ្វើការវយបៃហារនងិសម្លាប់
ជនជាតិភាគតចិការ៉ៃនផងដៃរ។បើតាមការរាយការណ៍
កន្លងមកកៃមុសហភាពជាតិការ៉ៃន(KNU)ធា្លាបម់ន
សមជកិទព័របសខ់្លនួជាង១៤០០០នាកដ់ើមៃបីទបទ់ល់
នឹងការវយបៃហារនិងនៅក្នុងជម្លាះរវងយោធា
កន្លងមក៕

បេ ជាជន ការ៉េន  ដេល បាន ឆ្ល ងទន្លេ Salweenចូលទៅ ក្នងុ ទឹកដី ថេ ដើមេបី ស្វេងរកទីជមេក កេយពីមានការ វាយបេហារផ្លវូ អាកាស។ AFP



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : បណ្ដាទូទាំងពិភពលោក
រួមទាំងកម្ពុជាសុទ្ធតែបែឈមនឹង
បញ្ហាសរំាម។យោងតាមសម្ដីអ្នកនាង
សែនឌីខតូាន់(SandyKotan)ជា
ជនជាតិអាមែរកិហើយក៏ជាស្ថាបនកិ
និងអ្នកគែប់គែងសហគែិនសង្គម
OnlyOnePlanetការសែវជែវ
រយៈពែល៥០ឆ្នាំកន្លងមកមកទល់
ពែលនែះផលប៉ះពាល់ពីប្លាស្ទិកនិង
ធាតុគីមីបនធ្វើឱែយលទ្ធភាពសែ្តីមាន
គភ៌សល់តែឹមតែ៥០%ប៉ុណ្ណោះ។
ស្តែីដែលបនរស់នៅកម្ពុជារយៈ-

ពែល៦ឆ្នាំមកហើយនិងបនបង្កើន
សហគែសសង្គមក្នងុគោលដៅស្វែង-
រកជមែើសកាតប់ន្ថយនងិកែច្នែសរំាម
ប្លាសិ្ទករូបនែះបនផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុង
ការបង្កើតពិព័រណ៍ថ្មីមួយឈ្មោះថា
Cambodia'sFirst Repair Fair
ដើមែបីសបពែះចំណែះដឹងជួសជុល
របសរ់បរខចូៗក្នងុគោលដៅបញ្ចៀស
កុំឱែយមានសំរាមចែើននៅលើភព-
ផែនដី ក៏ដូចជាគាំទែសិបែបកម្មតូចៗ
របស់បែជាជនខ្មែរផងដែរ។
សហគែិនវ័យ៥៦ឆ្នាំរូបនែះបន

រឭំកពីគនំតិដែលនាឱំែយកញ្ញាចាបផ់្ដើម
ពិព័រណ៍នែះឡើងថា៖ «ខ្ញុំបនឃើញ

កែមុក្នងុគែហទពំរ័ហ្វែសប៊កុមយួមាន
ឈ្មោះថាPhnomPenhMinimal-
istandFreecycleវាជាគែហទំព័រ
មួយដែលសមាជិកតែងបង្ហាះពី
ការចែកចាយរបស់ដែលខ្លនួឈប់បែើ
ឬក៏របស់ចាស់ៗខូចៗទៅអ្នកដែល
មានចណំបអ់ារម្មណ៍ចង់បែើបែស់ឬ
យកទៅកែច្នែបន្ត»។
អ្នកនាងបនលើកឡើងថា៖ «ខ្ញុំ

យល់ថាពួកគាត់អាចនឹងគា្មោនពែល
សមែប់យកទៅជួសជុលពិបកក្នុង
ការដើរផែសាររកកន្លែងធ្វើរាល់វត្ថុដែល
ខូច។ខ្ញុំក៏កើតមានគំនិតរៀបចំ
ពិព័រណ៍ជួសជុលនែះឡើង»។
គុណសមែបត្តិនែការរៀបចំនែះគឺ

សមែប់អ្នកដែលមានសមា្ភារខូចៗ
ពកួគាត់អាចបែមលូយកមកធ្វើក្នងុថ្ងែ
តែ១ហើយកន្លែងតែ១បនពែះនៅ
ថ្ងែនោះនងឹមានវត្តមានជាងជសួជលុ
ជំនាញខុសៗគា្នានៅក្នុងសួនឧត្តម
(OdomGarden) រួមទាំងអ្នកធ្វើ
សមា្ភារកែច្នែផងដែរ។
អ្នកនាងបនឱែយដឹងថា គិតតែឹមថ្ងែ

នែះចំនួនជាងមាន ១៤នាក់ក្នុង
ជំនាញជួសជុលសែបែកជើងនាឡិកា
គែឿងអលង្ការទរូសព័្ទកាតាបនងិវត្ថុ
ផែសែងៗទៀត។អ្នកចលូរមួនងឹទទលួ-
បនការជួសជុលការបងែៀនជួស-

ជុលពីសមា្ភារសមញ្ញៗការបងែៀន
ដាំបន្លែនៅតាមផ្ទះលើរានហាល
ផ្ទាល់ខ្លួននិងសកម្មភាពគិតគូរបរិ-
ស្ថានដទែទៀត។
អ្នកចលូរមួមនិតមែវូឱែយមានការបង់

បែក់ទៅលើការជសួជលុណមយួទែ
កែពីតមែវូឱែយមានការបង់តែ១ដលុ្លារ
សមែប់ផ្លូវចូលតែប៉ុណ្ណោះហើយ
កុមារមិនតែូវបនគិតថ្លែទែ។
ក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមពិព័រណ៍

នែះ ស្នួខោអាវClotheslineRe-
saleBoutiqueជាហាងបើកលក់
អីវា៉ាន់បែើបែស់បន្ត និងទទួលការ-
បរិចា្ចាគសមា្ភារផែសែងៗដែលបើក-
ដំណើរការកាលពី៥ឆ្នាំមុនដោយ
មានស្ថាបនិកជាកញ្ញាយុិនចនិា្តានិង
កញ្ញាអែមីវនដែស។
កញ្ញាយុិនចិនា្តារៀបរាប់ពីចំណប់-

អារម្មណ៍ចលូរមួពពិរ័ណ៍នែះថា៖«ជា
ផ្នែកមួយនែពិព័រណ៍ជួសជុលយើង

ពតិជារកីរាយណស់។យើងសែឡាញ់
សហគមន៍ហើយយើងផ្ដើមគិតអំពី
បរិស្ថានរបស់យើង»។
កញ្ញាបន្តថា៖«តាមរយៈការចលូរមួ

ពពិរ័ណ៍នែះយើងអាចយើងអាចកាត-់
បន្ថយការជសួជលុនងិការបែើបែស់
ឡើងវិញរួមទាំងភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង
ជាមយួមនសុែសដែលមានគនំតិដចូគា្នា
ដើមែបីគាំទែគា្នាក្នុងការធ្វើឱែយមានការ-
យល់ដឹងពីបរិស្ថានបន្ថែម»។
រីឯសហស្ថាបនិកស្នួខោអាវ កញ្ញា

អែមី វនដែស ក៏បនបន្ថែមដែរថា៖
«យើងនឹងនាំយករបស់របរដែល
យើងមានបច្ចបុែបន្នបកូរមួនងឹរបសរ់បរ
ថ្មីៗដែលទើបបនជួសជុលទៅដាក់
បង្ហាញ។សមូចលូរមួគាទំែបែសកកម្ម
សង្គមរបស់យើងហើយកុំភ្លែចយក
សមា្ភារដែលចង់បរិចា្ចាគទៅផងដែរ!
យើងនឹងជួបគា្នាឆប់ៗ!»។
ពពិរ័ណ៍នែះមនិបនផ្ដោតរមួទៅលើ

ប្លាស្ទិកនោះទែ តែវាជាការជំរុញចិត្ត
ដែលអាចបង្ហាញមនុសែសពីចែើន
របៀបជួសជុលកែច្នែបែើបែស់
សមា្ភារឡើងវិញ ជាជាងបោះវាចោល
ឬក៏អាចឱែយអ្នកដទែបែើបែស់បន្ត។
ដែបិតថានែះជាពិព័រណ៍លើកដំបូង

ដែលពិបកស្មោនដឹងនូវលទ្ធផលតែ
អ្នកនាងសែនឌី ទទូចឱែយបែជាជន
រមួគា្នាថែរកែសាបរសិ្ថានពែះវាមនិតែមឹ-
តែជាបញ្ហាសំរាមនោះទែ វារឹតតែ
ប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សុខភាព។
សហគែិនសង្គមរូបនែះបនលើក-

ឡើងថា៖«យើងសងែឃឹមថាពិព័រណ៍
លើកនែះជោគជ័យហើយបើយើង
ទទួលបនលទ្ធផលល្អយើងនឹង
រៀបចំវាឱែយបន២ដងក្នុង១ឆ្នាំ»។
សមែប់ព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងការ-

ចលូរមួជាមយួពពិរ័ណជ៍សួជលុសមូ
តាមដាននៅក្នុងគែហទំព័រហ្វែសប៊ុក
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ក្រមុអ្នកគិតគូរបរិស្ថាន
ជំរុញប្រជាជនជួសជុល
របស់ខូចៗកាត់បន្ថយ
បន្ទកុសំរាមលើផ្រនដី

សកម្មភាព កេុមអ្នកស្ម័គេ ចិត្ត សហគមន៍ ជួយ រៀបចំ សម្លៀក បំពាក់ បរិច្ចាគ ឱេយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់។ រូបថតសហការី

ជាង   សមា្ភារផេសេងៗ នឹង បងេៀន វិធីជួសជុល  ដល់ អ្នកចូលរួម កាត់បន្ថយការ បោះចោល ។ រូបថតសហការី ស្នួខោអាវ ជាង  ហាង  លក់ខោអាវ និង អីវ៉ាន់១ទឹក  ទទួល បានពីការ បរិច្ចាគ ។ រូបថតសហការី
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Time to Rise រវាង  អ្នក...

ក្រមុចម្រៀង អូប៉្ររ៉ា  ខំ ប្រងឹ ជម្នះ ស្រក ច្រៀង ក្រម ស្រទាប់ម៉ាស់

តពទីពំរ័ទ ី១៦ ...ថា ៖ «គាត ់តៃក- 
អរ និយាយ អី អត់ចៃញតៃម្ដង។ គាត់ 
មិន សា្មាន ដល់ ថា បទចមៃៀង នៃះ ផ្ទុះ 
ខ្លាងំ  បៃប នៃះ ។   អរគណុ ខ្លាងំ មៃន ទៃន 
ទៅ កាន់ កៃុម ហ៊ុន សៃលកាត និង 
ផលិតកម្ម បារមី »។ 

បទចមៃៀង Time to Rise តៃូវ 
បាន ចំណាយ ពៃល ផលិត រយៈ ពៃល  
៥ ខៃ  តាំងពី ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ មិន 
យូរ ប៉ុន្មាន កៃយ ពី  វណ្ណដា កា្លាយ ជា 
អ្នក តំណាង កៃុមហ៊ុនសៃលកាត ។ 

ដោយសារតៃ បទចមៃៀង នៃះ ជា ការ-  
បញ្ចូល គា្នា រវាង សិលៃបៈ ចមៃៀង ចាបុី- 
ដងវៃង និង សម័យ  ការ ស្នើ សុំ ពី 
កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃ សិលៃបៈ ក៏ 
ដូចជា នយកដា្ឋាន ភាព យន្ដ ក៏ តៃូវ 
បាន  ធ្វើ  ដើមៃបី ទទួល បាន ការ អនុញ្ញាត 
ទាំង លើ អត្ថន័យ នៃ បទចមៃៀង និង 
ការ ថតនៅ ក្នុង សារមន្ទីរ ជាតិ ។ 

លោក ភីតធ័រ អាយុ ២៤ ឆ្នាំ   ឱៃយ ដឹង 
ថា ៖ «  យើង ចង់ ថៃ រកៃសា កៃរដំណៃល- 
បុរាណ យើង នៅ ក្នុង វីដៃអូ ចមៃៀង 
បុរាណ លាយ  សម័យ នៃះ ។  យើង ក៏ 
ចង ់ឱៃយ បៃជាជន ខ្មៃរ   ដងឹ ពវីបៃបធម ៌ យើង 
កាន់តៃ ចៃើន  ជាពិសៃស យុវវ័យ  ដៃល  
បច្ចបុៃបន្ន  ខ្លះមនិ សវូ ខ្វាយ ខ្វល ់ពាក ់ ពន័្ធ 

ជាមួយ សិលៃបៈ បុរាណ ប៉ុន្មានទៃ »។ 
លោក  បញ្ជាក់ ពីសារ ៈសំខន់ ក្នងុ បទ-  

ចមៃៀង របស់  វណ្ណដា ដៃល ជា អ្នក 
ចូល ចិត្ដ ចមៃៀង តាំងពីតូច ជាមួយ  
ចង្វាក់ ភ្លៃង បៃប  Hip hop Trap  ថា៖   
«អ៊ចីងឹ យើង ចង ់ដាស ់តឿន ពកួគាត ់ឱៃយ 
គិត រឿង វបៃបធម៌ របស់ យើង ផង ដៃរ »។ 

លោកបន្ដថា បទចមៃៀង ដៃល 
និពន្ធ ដោយ វណ្ណដា ផ្ទាល់ នៃះ ក៏ គិត   
អំពី ទសៃសនៈ ផៃសៃង ៗ  ជុំវិញ ការ បញ្ចូល 
ទមៃង ់  ចាបុ ីដង វៃង ក្នងុ បទចមៃៀង រ៉ៃប 
យុវវ័យ នៃះផង ដៃរ  ទើប កៃុម ការងរ    ធ្វើ- 
ការ ជាមួយ ខង នយកដា្ឋាន ភាពយន្ដ 
និង កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃសិលៃបៈ។ 

 ភីតធ័រ    អះអាងថា ៖ « យើង តៃវូ សំុ ការ-  
អនុញ្ញាត ដោយ ការ ឆ្លង   គាត់ ទំាង អស់ 
ទំាង  បា៉ារូ៉ល និង អូឌីយូ៉ ក៏ ដូចជា ប្លង់ ថត»។ 

 ខសុ សៃឡះ  ក្ដបីារម្ភ រលក រិះ គន ់ បទ- 
ចមៃៀង ចាបុី ដង វៃង លាយ នឹង ចង្វាក់ 
កន្ដៃក់ អារម្មណ៍ ដៃល ចៃៀង ដង្ហោយ 
ឱៃយ យុវវ័យ ចាប់ អារម្មណ៍ ចំពោះ ទមៃង់ 
សិលៃបៈ បៃពៃណី ក្នងុ ទិដ្ឋភាព សារមន្ទរី- 
ជាត ិបន្ថៃម របូ ភាព ចាស ៗ់  បាន ទាក-់ 
ទាញ ចតិ្ដ អ្នក បៃើ  ហ្វៃសប៊កុ ឱៃយ សរសៃរ 
ការ កោត សរសើរ របស់ ខ្លួន ។ 

អ្នក បៃើ ហ្វៃសប៊ុក Kann Pech   

សរសៃរ ថា ៖ « ពៃល បាន ឮសំឡៃង 
ចាបុី  ដងវៃង និងខ្លុយ  ធ្វើ ឱៃយ ខ្ញុំ ឡើង ពៃឺ 
រោម ។ ខ្ញុ ំពតិ ជា មាន ក្ដ ីរភំើប ដៃល បាន 
ឃើញ វីដៃអូ នៃះ ។ យើង ដឹង ចៃបាស់ ថា 
តន្ដៃី  យើង មាន ការ រីក ចមៃើន ខ្លាំង  
ហើយ  ពិ តជា កោត សរសើរ ចំពោះ តារា- 

ចមៃៀង  និង មាន មោទនភាព ចំពោះ 
កា្លាយ ជា តារា រ៉ៃប កំពូល នៅ កម្ពុជា »។ 

អ្នក បៃើ ហ្វៃសប៊ុក មា្នាក់ ទៀត Slick  
បន្ថៃម ថា ៖ « អរគុណ ចៃើន វណ្ណដា 
សមៃប់ ជំនន់ ថ្មី នៃះ ដៃល ចូលរួម 
ដោយ លោក តា ពៃទឹា្ធាចារៃយ ចាបុ ីដងវៃង 
គង់ ណៃ បូក បន្ថៃម ជាមួយ ឧបករណ៍ 
តន្ដៃ ីបុរាណ ខ្មៃរយើង  រួម នឹង វីដៃអូ តន្ដៃ ីដ៏ 
ល្អ  រស់ រវីក  បង្ហោញ ពី សមៃបត្ដ ិវបៃបធម៌ 
និង អរិយធម៌ដ៏ ថ្កុ ំថ្កើងរបស់ ជាតិ »។ 

 វណ្ណដា  ដៃលបាន ចាក ចៃញ ពី សៃុក- 
កំណើត នៃ ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ មក ស្វៃង 
រក ក្ដី សៃមៃ នៅរាជធានី ភ្នំពៃញ  មក 
សា្នាក់ នៅ ក្នុង វត្ដ អារាម  និង អាសៃ័យ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ជាមួយ មិត្ដភក្ដិ ។ 

យុវជន វ័យ ២៣ ឆ្នាំរូប នៃះ ចៃះ 
និពន្ធ ចមៃៀង តាំងពី ឆ្នាំ ២០០៩ និង 
ចាប់ ផ្ដើម បៃឡូក ក្នុង វិស័យ សិលៃបៈ ឆ្នាំ 
២០១៦ ហើយ បទ Hip hop Trap 
ដំបូង របស់  វណ្ណដា គឺ   « J+O ជោរ» 
ដៃល មាន អ្នក ទសៃសន រាប់ លាន ដង ។ 

យា៉ាងណាមញិ ការ ចៃៀង បញ្ចលូ គា្នា 
រវាង ទមៃង់ សិលៃបៈ ២សម័យ នៅ ក្នុង 
បទ ចមៃៀង តៃ ១មិន មៃន ជា កិច្ច-
ការងយ សៃួល ប៉ុន្មានទៃ  ដោយ តៃូវ 

ពឹង អាសៃ័យ ចៃើន លើ បច្ចៃកទៃស 
កាត់ ត និង តាក់ ទិក ភ្លៃង ។ 

 ភតីធរ័  បាននយិាយលាយ សណំើច 
តចិៗ  ថា ៖  «ទាកទ់ង នងឹ ចណំចុ នៃការ- 
ចៃៀង និង ថត រួម គា្នា រវាង  វណ្ណដា និង 
លោក គៃូ គង់ ណៃ ដោយ សារ លោក  
ជា តារា ជើង ចាស់ ហើយ ពាកៃយ ពៃចន៍  
គាត់ មាន អត្ថ ន័យ បង្កប់ ចៃើន។ យើង 
អាច នយិាយ ថា លបំាក ក ៏បាន ហើយ 
អាច ថា អត់ លំបាក ក៏ បាន ដៃរ ដោយ- 
សារ  គាត់ អាច បត់ បៃន តាម យើង  » ។ 

លោក បន្ដថា ៖ « ចំពោះ ការ កាត់ ត 
យើង ពងឹទៅ លើ  producer  ក្នងុ ការ- 
បញ្ចៃញ បញ្ចូល តាម បច្ចៃកទៃស »។ 

អ្នក ចាត់ ការ ទូទៅ រូប នៃះ  បញ្ជាក់ ពី 
សកា្ដានុពលទៅលើការ ទសៃសន វីដៃអូ 
ចមៃៀង  Time to Rise នៃះ ថា    
ចំពោះ  ការ ទសៃសន នៃះ វាមាន បញ្ហោ 

រអាក់ រអួល។  
លោក  បៃប់ ថា ៖ « យើង មាន បញ្ហោ 

ជាមួយ ខង YouTube ដោយសារ 
បៃវត្ដិ សាស្ដៃ យើង អត់ មាន វីដៃអូ ណា 
មាន អ្នក ទសៃសន  ១ លាន ដង រយៈ- 
ពៃល ២៤ មោ៉ាង បៃប នៃះ ។ YouTube 
តៃូវ ការ តៃួតពិនិតៃយ មើល ដៃល មាន ការ - 
កាត ់ចនំនួទសៃសន  ដោយសារថ្ងៃ ដបំងូ 
មាន អ្នក ទសៃសន ជាង ១ លាន ដង  តៃ 
គាត់ កាត់ នៅ សល់ជាង 600k»។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «   មោ៉ាង ៨ យប់- 
មិញ [ថ្ងៃទី៣០ ] យើងបាន  ១,៦ 
លាន  រួចហើយ តៃ  YouTube កាត់ 
នៅ  សល ់តៃមឹ ១ លាន វញិ  ហើយ ឥឡវូ 
យើងបាន  ១,៣ លាន ដង វិញ »។ 

កៃពី ចៃៀង លើក ស្ទយួ ទមៃង់ សិលៃបៈ 
បុរាណ Time to Rise ក៏ លើក ពី វីរភាព 
តារា ចមៃៀង រៀម ចៃបង ផង ដៃរ៕

ក្រុង ប៉ារីស : ពៃល ដៃល កៃុម 
ចមៃៀង អូប៉ៃរា៉ា កៃុង បា៉ារីស  ឡើង ឆក  
Bastille opera house កាល ពី ចុង- 
សបា្ដាហ៍ សមាជិក ចមៃៀង  ៧០ នក់  
តមៃូវ ឱៃយ  បញ្ចៃញ សំឡៃង សៃក ចៃៀង  
កៃម សៃទាប់ មា៉ាស ់ពៃទៃយ។

ការ ចៃៀង ដោយ ពាក់មា៉ាស ់ពិត ជា 
ឧបសគ្គ ដ៏ធំ មួយ សមៃប់ សិលៃបករ 
ចមៃៀង អូប៉ៃរា៉ា ដៃល តៃូវការ  បើក 
ចលន   មាត់  បញ្ចៃញ សម្លៃង។

អ្នក នង សុីលវី ដឺឡូណៃយ៍ ដៃល 
ជាសមាជិក កៃុម ចមៃៀង អូប៉ៃរា៉ា 
អស់រយៈពៃល ២០ ឆ្នាំ បាន ត្អូញថា៖ 
«ចៃៀង ពាក់ មា៉ាស់ ពិត ជា ពិបាក 
បញ្ចៃញ សំឡៃង ខ្លាំងណាស់»។

អ្នកនង បាន ពនៃយល់ថា៖ «ពៃល 
យើង ចៃៀង អូប៉ៃរា៉ា យើង តៃូវការ ដក- 
ដង្ហើម ចៃញចលូ វៃងៗ ហើយ បើ យើង 
ពិបាក ដក ដង្ហើម  យើង នឹង ងយ ហត់  
ចៃៀង មិន បានល្អនោះទៃ»។

អ្នក ចៃៀង ជា កៃុម   បាន ជៃើសរីស 
មា៉ាស់  ពណ៌ ខ្មា ជំនួស ឱៃយ មា៉ាស ់ពៃទៃយ  ដ៏  
ហប់ ដល់  ការ ដក  ដង្ហើម   រីឯ  អ្នក ចៃៀង 
តៃ ឯង អាច មិន  ពាក់ មា៉ាស់ ប៉ុន្តៃ តៃូវ ធ្វើ 
តៃស្ត ជំងឺ កូវីដ១៩ ជា រៀង រាល់ថ្ងៃ។

កៃពី ការ ពាក់ មា៉ាស់ គោលការណ៍ 
រកៃសា គមា្លាត  បុគ្គល ក៏ជា ឧបសគ្គមួយ 
ដល់កៃុមចមៃៀង អូប៉ៃរា៉ា ផងដៃរ។

អ្នកនង ដឺឡូណៃយ៍ បាន លើក 
ឡើង  ថា៖ «យើង ឈរ ឃ្លាតៗ ពីគា្នា  

ហើយ ពបិាក  សា្ដាបគ់ា្នា ឮណាស។់ យើង 
អាច សា្ដាប់ ឮ អ្នក ឈរ ជិត យើង  តៃ 
សំឡៃង រួម កៃុមឮ ខៃសាយ មិន ចៃបាស់។ 
អ្វីៗ ពិត ជា ខុស ពីមុន ឆ្ងាយណាស់»។

លោក គៃ ូអបូ៉ៃរា៉ា ចសូ ល្វសី បាសស ូ
បាន និយាយ ថា៖ «កិច្ចការ របស់ កៃុម 
ចមៃៀង  អូប៉ៃរា៉ា  គឺ ការ បញ្ចៃញ សំឡៃង 
ឱៃយ ចៃបាស់  និង បន្លាយ សូរ ឱៃយ  វៃង »។

យា៉ាងណា លោក នៅ តៃ គាំទៃ ការ- 
សម្ដៃង   ថា៖ «លទ្ធផលនៃការសម្ដៃង  
ចៃញមក  គឺ មិនអន់ទៃ»។

អគ្គនយក អូប៉ៃរា៉ាកៃុង បា៉ារីស ដឹង  ពី 
ផល លបំាក នៃការ ពាកម់ា៉ាស ់ចៃៀង តៃ 
លោក ទទចូ ថា៖ «បើ  មនិ សម្ដៃង   យើង  
នឹង រលាយ រូបរាង  »៕ AFP/HR

អ្នក ច្រៀងចាបីុដងវ្រងជើងចាស់ និង ក្រមុ ហីុបហប របស់ វណ្ណដា។ រូបថត សហ ការី

ក្រុមចម្រៀង អូប៉្ររ៉ា ក្រុង ប៉ារីស តម្រូវ ឱ្រយ ពាក់ ម៉ាស ់ច្រៀងដ៏ លំបក  ។ រូបថត AFP

វណ្ណដា  គ្រង សម្លៀកបំពាក់ ប្រប ប្រព្រណី   ក្នងុ បទចម្រៀង Time to Rise។ រូបថត សហ ការី

សុំ និយាយ ពាក្រយ ក្នុង  
ចិត្ត មួយ!   អ្នក គាំទ្រ 
តន្ត្រី្តី ខ្ញុំ អស្ចារ្រយ ខ្លាំង 
ណាស់។ អរគុណ !

«



   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អ្នក ប្រដាល់ ជើង ចាស់ 
មាន បទ ពិសោធ ច្រើន   គង់  ហូវ  
និង   ស្រន កុសល  ហាក់ មាន ការ- 
ព្រួយ បារម្ភ ទៅ នឹង សមត្ថ ភាព 
របស់ ជើង  ថ្ម ីកំពុង ល្រច ធ្លោ   ស្រក  
ថាវរី  និង   សំ  អាន  នៅព្រលអ្នក 
ទំាង ៤ ត្រូវបានដាក់ឱ្រយ ប្រកួត 
មា៉ារ៉ាតុង ដណ្តើម ប្រក់លាន ទម្ងន់ 
៦០ គីឡូក្រម ប្រចា សំបា្តាហ៍ ទី 
៦៨ នៅ លើ សង្វៀន  ថោន ថ្ង្រ 
អាទិត្រយន្រះ។

កីឡាករ  ស្រន  កុសល ដ្រល  
ធ្លោប់ ជា ជើង ខ្លោងំ  ក្នងុ ទម្ងន់ ៥៧ 
និង  ៦០ គីឡូក្រម គឺ   បាន មក ស្នាក់ 
និង ហ្វកឹ ហាត់  ជាមួយ លោក គ្រូ  
ធន់  សុភា  ចំណ្រក   កីឡាករ លំដាប់ 
ខ្លោងំ   គង់  ហូវ  ក៏ បាន មក ស្នាក់ នៅ  

និង ហ្វកឹ ហាត់ ជា  បណ្តោះ អាសន្ន 
ជា មួយ លោក គ្រ ូ ជា  រិទ្ធ ផងដ្ររ  
បុ៉ន្ត្រ អ្នកទំាង ២ ន្រះ គិត ថា បើសិន 
ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ  សំ អាន និង ស្រក 
ថាវរី ពិត ជា លំបាក ឈ្នះ ណាស់ 
ព្រះ គ្រ កមា្លោងំ ថ្ម ី  វ៉្រ សម្រកុ ខ្លោងំ  
មិន ញញើត នោះ ទ្រ ។ 

លោក  ធន់  សុភា     ប្រប់ ថា ៖ 
«កុសល  មក ហាត់ ត្រៀម ជា មួយ 
ខ្ញុ ំ ហើយ ស្ថាន ភាព ដូច ជា មិន សូវ 
បាន ល្អ  និង លំបាក ឈ្នះ ជើង ថ្ម ៗី  
ណាស់   ព្រះ បើ ប៉ះ ជា មួយ ជើង- 
ថ្ម ីដូច ជា កីឡាករ  សំ  អាន  ពិត ជា 
ឧបសគ្គ ធំ ហើយ   ហើយ បើ ប៉ះ   
ស្រក  ថាវរី  ក៏ មិន ងាយ ស្រលួ ដ្ររ  
ព្រះ ជើង ថ្ម ីជំនាន់ ក្រយ ទំាង ២ 
នាក់ ន្រះ  ហាត់ ល្អ  ប្រ កួត ល្អ ណាស់  
និង បាន ឈ្នះ ជើង ចាស់ មួយ ចំនួន 
ផង មក ដ្ររ» ។

 អតីត អ្នកល្រងកណា្តោប់ ដ្រ ធ្ងន់ 
ធន់ សុភា បាន បន្ថ្រម ថា ៖« តាម 
ខ្ញុ ំពិនិត្រយ  ទៅ លើ សមត្ថភាព របស់  
ស្រន  កុសល  និង ដ្រ គូ ទំាង ៣ 
នាក់ ទៀត  គឺ យ៉ាប់ ឈ្នះ គ្រ  ព្រះ 
យើងអាច  ចាញ់ ប្រៀប ផ្ន្រក កម្ពស់  
ពិស្រស កមា្លោងំ   ហ្រតុ ន្រះ រំពឹង  ឈ្នះ  
មិន លើស ៥០ ភាគ រយ ទ្រ» ។ 

កីឡាករ  គង់  ហូវ  និយយ ថា  
ហ្វកឹ ហាត់ មិន សូវ បាន ល្អ ជាប់- 
លាប់ ទ្រ  ដោយ ជីវភាព ខ្វះខត  
ឆ្លៀត ព្រល ដើរ ព្រ រក ឃ្មុ ំលក់  នៅ 
ស្រកុ សន្ទកុ   ខ្រត្ត  កំពង់ធំ ។  គង់ 
ហូវ បាន  បន្ត ថា៖« ក្នងុ បន្ទកុ គ្រសួរ  
ខ្ញុ ំមើល ថ្រ ទំា ចិញ្ចមឹ ឪពុក មា្តាយ 
ចាស់ ផង  មាន ប្រពន្ធ  និង កូនផង  
ហ្រតុ ន្រះ ព្រល វ្រលា ហ្វកឹ ហាត់ 
បាន តិច តួច  ហើយ មួយ រយៈ ន្រះ  
ប្រ កួត មិន សូវ បាន ល្អ »។

 គង់  ហូវ  ដ្រល ទើប ចាញ់ ទូច 
ដ្រវីដ, អ្រ អំាមា៉ារីន និង រឿម វណ្ណៈ 
បាន ទទួល ស្គាល់ ថា ៖« ខ្ញុ ំមិន ដ្រល  
ប្រ កួត ជា មួយ សំ អាន និង ស្រក 
ថាវរី  ទ្រ  គឺ ពួក គ្រ ខ្លោំង ជំនាន់- 
ក្រយ ហ្រតុ ន្រះ  ខ្ញុំ មិន ហា៊ាន 
និយយ មុន ទ្រ  បុ៉ន្ត្រ  ស្រន  កុសល  
ខ្ញុ ំធ្លោប់ ប្រ កួត ៤ លើក  ឈ្នះ ២  និង  
ចាញ់ ២ លើក ។  ខ្ញុ ំសង្រឃឹម ឈ្នះ ៥០ 
ភាគ រយ  និង ធានា ៃវ៉អស់ ពី 
សមត្ថភាព »។

  ចំពោះ លោក  ឡៅ  សីុ ណាត  
គ្រ ូជំនួយ កីឡាករ  សំ អាន បាន  
និយយ ថា ៖ «សំ អាន  ហាត់ ឡើង 
វ៉្រ បាន ២ ឆ្នា ំ បុ៉ន្ត្រ សមត្ថភាព ល្អ  
ហើយ  នៅ ក្នងុ ចំណម កីឡាករ 
ទំាង ៤ នាក់ ន្រះ  ខ្ញុ ំមើល ឃើញ ថា  
សមត្ថភាព វា កំពុង ល្អ ខ្លោងំ  អាច 
មាន លទ្ធភាព យក ឈ្នះ ជើង ចាស់ 

ទំាង នោះ បាន ។ សំ អាន  មាន 
កណា្តោប់ ដ្រ ធ្ងន់   កមា្លោងំ ល្អ  និង ធន់ 
ទៅ នឹង ការ វ៉្រ លុក របស់ ដ្រ គូ ដូច្ន្រះ  
ខ្ញុ ំសង្រឃឹម ឈ្នះ ៨០ ភាគ រយ   ខណៈ  
កន្លង មក សំ អាន  ធ្លោប់ ឈ្នះ 
ប្រក់ រងា្វាន់ ន្រះ ម្តង ហើយ» ។ 

យ៉ាងណា មិញ ស្រក  ថាវរី   មិន 
អាច ទាក់ ទង សមា្ភាស បាន  បុ៉ន្ត្រ 

លោក  ជួប  វុតា្ថា  អ្នក ផ្គ ូផ្គង កីឡាករ 
នៅ សង្វៀនថោន បាន  និយយ 
ថា ៖« ខ្ញុ ំមើល ឃើញ បុ៉នា្មាន ប្រ កួត 
ចុង ក្រយ ន្រះ ស្រក ថាវរី ប្រកួត 
ល្អ  ហើយ សមត្ថភាព របស់ គ្រ  
ប្រហាក់ ប្រហ្រល ជា មួយ  សំ  អាន  
ដ្ររ  ហ្រតុ ន្រះ ការ ចាញ់ ឈ្នះ  នឹង 
តឹង ត្រង »៕

ជើងចាស់គង់ហូវនិងកុសលបារម្ភនឹងជើងថ្មីពេលវ៉េដណ្តើមបេក់លាន

Lewandowskiអវត្តមាន
បេមាណជាជិត៤សបា្ដាហ៍

កេុងប៊េរឡំាង : Robert 
Lewandowski នឹង អវត្ត មាន 
ពី ការ ប្រកួត  ទាំង ២ ជើង  នៅ 
ក្រប ខ័ណ្ឌ UEFA Champi-
ons League (UCL) របស់ 
ក្រុម មា្ចាស់ ជើង ឯក ចាស់ Bay-
ern Munich ទល់ នឹង Paris 
Saint-Germain (PSG) 
បនា្ទាប់  ពីត្រូវមាន ឈ្មាះនៅក្រ 
ក្រមុ រយៈព្រល ជិត ១ ខ្រ ដោយ- 
សរ មាន របួស ជង្គង់។ ន្រះ បើ 
តាម  ក្លិប យក្រស  នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ 
Bundesliga អាល្លឺម៉ង់ ឱ្រយដឹង 
កាល ពី ថ្ង្រ អងា្គារ ។

« ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ របស់ យើង នឹង 
នៅ ក្រ ទីលាន ប្រមាណ ជា ៤ 
អាទិត្រយ » ។ ន្រះ បើ តាម ការ ឱ្រយដឹង 
របស់   Bayern តាម រយៈ  ស្រចក្ដី- 
ប្រកាស របស់ ខ្លួន ដ្រល អះ អាង 
ពី ការ មាន របួស សរស្រ នៅ ជង្គង់ 
ខង ស្ដាំ របស់  Lewandowski 
បនា្ទាប់ ពី ស៊ុត បញ្ចូល ទី  ២គ្រប់ 
ជយួ ឱ្រយ ក្រមុ ជម្រើសជាត ិប៉ឡូញូ 
ឈ្នះ អង់ដូរ៉ា ៣-០ កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ អំឡុង ការ ប្រកួត ក្នុង វគ្គ 
ជម្រុះ  World Cup 2022 
ប្រចាំ តំបន់ អឺរ៉ុប ។

កឡីាករ វយ័ ៣២ ឆ្នា ំក ៏នងឹ ខក- 
ខន ផង ដ្ររ ក្នងុ ការ ចលូ រមួ ល្រង 
សម្រប់ ការ ប៉ះ គ្នា  រវាង ក្រុម ២ 
ដ្រល ឈរ នៅ ទី កំពូល តារង 
Bundesliga ដោយ ក្រុម ល្រខ 
១ Bayern ដ្រល កំពុង នាំ មុខ 
៤ ពិន្ទុ ត្រូវ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ផ្ទះ ក្រុម 
ល្រខ២ RB Leipzig ។

នៅ UCL ក្នុង វគ្គ ៨ក្រុម ចុង- 
ក្រយ Bayern នឹង ស្វាគមន៍ 

ក្រុម នៅ បារំង PSG សម្រប់ 
ប្រកួត ជើង ទី១ នៅ ថ្ង្រ ទី៧ ខ្រ 
ម្រស មុន នឹង ធ្វើ ដំណើរទៅ 
កីឡដា្ឋាន Parc des Princes  
សម្រប់ ការ ល្រង ហ្គ្រម ទី ២ នៅ 
ថ្ង្រ ទី ១៣ ខ្រ ម្រស ។

ដោយ មិន មាន វត្ត មាន របស់  
Lewandowski  ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ 
Eric Maxim Choupo-Mot-
ing ឬ ខ្រស្រ បម្រើ ស្លោប សញ្ជាតិ  
អាល្លមឺង៉ ់Serge Gnabry អាច 
នឹង ល្រង នៅ តំបន់ ខង លើ ន្រះ 
សម្រប់ ក្រុម Bayern ។

កឡីាករ អន្តរ ជាតបិ៉ឡូញូ ទម្លុះ 
សំណាញ់ ទី បាន ៣៥ គ្រប់ ពី 
ការ ចូល ល្រង ២៥ ហ្គ្រម នៅ 
លគី នារដវូកាល ន្រះ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ 
រូប គ្រ កាន់ ត្រ កៀក នឹង កំណត់- 
ត្រ ចំនួន ៤០ គ្រប់ នៅ Bun-
desliga  របស់ អតីត កីឡាករ 
Gerd Mueller ដ្រល ធ្វើ បាន 
ក្នុង  ត្រ ១រដូវកាល ប៉ុណ្ណោះ។

ត្រ ទោះ ជា  Lewandowski 
អវត្តមាន យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ 
ក្រុម Leipzig បាន អះ អាង ថា 
ខ្លួន នឹង មិន អាច  មើល ស្រល 
ក្រុម Bayern បាន ឡើយ ។

«Bayern  នឹង នៅ ត្រ ជា ក្រុម 
ខ្លោងំ មយួនៅ លើ ទលីាន  សមូ្រប ីអត ់ 
មាន Lewandowski» ។ ន្រះ 
ជា ការ លើក ឡើង របស់ នាយក 
កីឡា របស ់ក្រមុ Leipzig លោក 
Markus Kroesche ដ្រល 
បាន ប្រប់ ទៅ កាស្រត ប្រចាំ ថ្ង្រ 
Bild មុន ព្រល មាន ការ សរុប 
ពីបញ្ហារបួស របស់ Lewand-
owski ៕ AFP/VN

Ronaldoរកឃើញគេប់ដំបូងនៅវគ្គជមេះុ
ដោយការជួយឱេយព័រទុយហ្គាល់ឈ្នះលុចសំបួ

កេុង ប៉ារីស : Cristiano 
Ronaldo ស៊ុត បញ្ចូល ទី ១ 
គ្រប់ ដើម្របី រួម ចំណ្រក ជួយ ឱ្រយ 
ក្រុម ព័រទុយហា្គាល់ ឈ្នះ ក្រុម 
ប្រឡារូសយ៉ាង ប្រកៀក ប្រកិត 
៣-១ កាល ពី ថ្ង្រ អងា្គារ ខណៈ  
ន្រះ ជា គ្រប់ ដំបូង របស់ គ្រ 
សម្រប់ ការ ចូល ល្រង ក្នុង 
យុទ្ធនាការ វគ្គ ជម្រុះ World 
Cup 2022។

ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Ronaldo របស់ 
ក្រមុ នៅ អីតុាល ីJuventus រក 
បាន គ្រប់ ទី១០៣ ឱ្រយ ក្រុម 
ជម្រើស ជាតិ នៅ នាទីទី ៥ 
បនា្ទាប់ ពី សម្រក   ១៥នាទី 
ដើម្របី ជួយ ការ ពារ ក្រុម  ពី ការ - 
ប្រជ្រង របស់ ក្រុម លុចសំបួ 
ដ្រល ទម្រង ់ល្រង បច្ចបុ្របន្ន របស ់
ពួក គ្រ បាន ផ្ទុយ  ស្រឡះ ពី 
ប្រទ្រសមួយ ដ្រល មាន  កម្រិត 
ល្រង  បាល់នៅ ទាប  និង ចំនួន 
ប្រជាជន  ដ៏ តិច តួច ។

Ronaldo ត្រវូ បាន បដសិ្រធ 
យ៉ាង ចម្រងូ ចម្រស នវូអ្វ ីដ្រល 
មើល ទៅ ទំនង ទទួល បាននូវ 
គ្រប ់បាល ់ជយ័ ជម្នះ ក្នងុ ម៉ាង 
បន្ថ្រម មាន របួស ព្រល ល្រង 
ទល់ នឹង ក្រុម ស៊្រប៊ី នៅ ក្រុង 
ប្រល ក្រដ កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ត្រ 
លើក ន្រះ រូប គ្រ មិន ជួប បញ្ហា 
ហ្នឹង ទៀត ទ្រ នៅ ព្រលឱកាស  
ស៊ុត បាន សម្រច ១គ្រប់  ពី 
ការ បញ្ជូន បាល់ កាត់ចូល ក្នុង 
ប្រអប់ គ្រះ ថា្នាក់ របស់ ខ្រស្រ- 
ការពារ Joao Cancelo ។

នៅ មុន ន្រះ លុចសំបួ បាន 
យក ឈ្នះ ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះស.
អៀរឡង់ ហើយ លទ្ធផល ដ៏ គួរ 
ឱ្រយ ភា្ញាក់ ផ្អើល  ទំនង អាច  កើត 
ឡើង ម្ដង  ទៀត ព្រល  Gerson 
Rodrigues ត្រត ឱ្រយ ក្រមុ មា្ចាស ់
ផ្ទះ នាំ មុខ មុន អំឡុង  ការ ប្រកួត 
ប្រចាំ ពូល A នា កីឡដា្ឋាន 
Stade Josy Barthel ដំណើរ - 
ការ ទៅ ប្រមាណ  កន្លះ ម៉ាង ។

ត្រ មុន ចប់ វគ្គ ទី១ Diogo 
Jota ជយួ ឱ្រយ ក្រមុ ជើង ឯកអរឺ៉បុ 
តាម ស្មើ វញិ មនុ នងឹ មាន គ្រប-់ 
បាល់ នាំ មុខរបស់  Ronaldo 
នៅ ដើម តង ់ទ២ី នងិ គ្រប ់របស ់
Joao Palhinha ដ្រល ជា ជយួ 
ធនា ឱ្រយ ព័រទុយហា្គាល់  មាន ៣ 

ពិន្ទុ ពីការប្រកួត ទី៣ របស់ ខ្លួន 
ន្រះ។ 

ជ័យ ជម្នះ ន្រះ  នាំ ឱ្រយ ព័រ ទុយ- 
ហា្គាល់ ឈរ ល្រខ១ ក្នុង ពូល 
A ដោយ មាន ៧ ពិន្ទុ ស្មើ ក្រុម 
ល្រខ២ ស៊្រប៊ី ដ្រល យក ឈ្នះ  
ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ អាស៊្រ ប្រ ហ្រសង់ 
២-១។ លុច សំបួ មាន ៣ពិន្ទុ 
នៅ ល្រខ៣ ហើយ ក្រុម បាត 
ពូល  ទាំង២ ស.អៀរឡង់ និង 
អាស៊្រប្រហ្រសង់ មាន សូន្រយ ពិន្ទុ 
ដូចគ្នា ខណៈ ទាំង ៣ក្រុម ន្រះ 
ទើប ល្រង បាន ២ហ្គ្រម  ។ 

សម្រប់ កីឡាករ Ronaldo 
វ័យ ៣៦ ឆ្នាំ ឥឡូវន្រះ នៅ ខ្វះ 
៦គ្រប់ ទៀត  ដើម្របី តាម ស្មើ 
កំណត់ ត្រ ចំនួន  ១០៩ គ្រប់ 

របស់អតីតកីឡាករ Ali Daei 
ដ្រល ស៊ុត បញ្ចូល  ទី ឱ្រយ ក្រុម 
ជម្រើស ជាតិ អុីរ៉ង់ ។

គ្រូបង្វឹក របស់ ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
លុចសំបួ   លោក Luc Holtz 
បាន ថ្ល្រង ទាំងមានអារម្មណ៍ 
សោកស្ដាយ ថា ៖ « គ្រប់ បាល់ 
មុន ចប់ វគ្គ ទី១ កើត ឡើង ក្នុង 
ព្រល វ្រលា ដ៏ អាក្រក់ បំផុត ។ 
នោះ  ជា ចំណុច ដ្រល នាំឱ្រយ 
របូភាព  របសហ់្គ្រម  ផ្លោស ់ប្ដរូ។ ខ្ញុ ំ
ចង់ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ បន្ទប់ ផ្លោស់ 
សម្លៀក បំពាក់  ជាមួយ នឹង ការ- 
នា ំមខុ  ១-០ ។ បនា្ទាប ់មក គណុ- 
ភាព ដ៏ ពិស្រស របស់ ក្រុម នឹង 
ធ្វើ ឱ្រយ មាន លទ្ធផល ខុស ពី ន្រះ  
ជា មិន ខន » ៕ AFP/VN

Ronaldo សុ៊ត បញ្ចលូ ទី ឱេយ ព័រ ទុយហ្គាល់នំា មុខលុច សំបួ ២-១ អំឡុងការ បេកួត ជមេះុ World Cup 2022។ AFP
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លោក Keisuke Honda បានប្រាប់ ទៅ កីឡាករ កម្ពជុា ក្នងុ ព្រាល ប្រាកួតអន្តរជាតិ នា ព្រាល កន្លង មក។ សហការី

Honda ថា កម្ពជុានឹងព្យាយាម
យកឈ្នះកុ្មខ្លាងំៗនៅសីុហ្គម្
   ឈន ណន

ភ្នពំ្រាញៈអ្នកចាត់ការទូទៅក្រមុ
បាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា
លោកKeisukeHondaបាន
ប្រប់ពីគោលដៅដ៏សំខាន់ដ្រល
រូបលោកផ្ទាល់រួមទំាងក្រមុសហ-
ការីនិងក្រមុជម្រើសជាតិកម្ពជុា
ត្រវូត្រធ្វើដើម្របីបង្ហាញភាពខា្លាងំ
នៅលើឆាកអន្តរជាតិពិស្រសការ-
ព្រយាយាមយកឈ្នះឱ្រយបានទៅលើ
ក្រមុខា្លាងំៗនៅព្រលកម្ពជុាធ្វើជា
ម្ចាស់ផ្ទះសីុហ្គ្រមលើកទី៣២ឆា្នាំ
២០២៣។
តាមរយៈការបង្ហាញពីចំណាប់-

អារម្មណ៍តាមវីដ្រអូខ្លីមួយហើយ
ត្រវូបានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់
កម្ពជុា(FFC)យកមកបង្ហាះ
កាលពីថ្ង្រពុធខ្រស្របម្រើដ៏ឆ្នើម
របស់ជបុ៉នKeisukeHonda
បានបង្ហាញពីភាពរីករាយសម្រប់
ការបន្តកុងត្រដឹកនំាក្រមុជម្រើស-
ជាតិកម្ពជុារហូតដល់ឆា្នាំ២០២៣
ហើយចំពោះគោលដៅដ្រលក្រមុ
កម្ពុជាត្រូវធ្វើ គឺព្រយាយាមយក
ឈ្នះក្រុមខា្លាំងៗនៅក្នុងតំបន់
អាស៊ានដ្រលកម្ពុជានឹងត្រូវ
ប្រឈមនៅក្នងុការប្រកួតសីុហ្គ្រម
ពិស្រសសីុហ្គ្រមឆា្នាំ២០២៣។
អ្នកចាត់ការទូទៅក្រមុជម្រើស-

ជាតិកម្ពជុាKeisukeHonda
បាននិយាយថា៖«គោលដៅរបស់
យើងគឺការប្រកួតកីឡាសីុហ្គ្រម
ឆា្នាំ២០២៣ហើយដូចគ្រប់គ្នា
បានដឹងហើយថាមនក្រុម

ជម្រើសជាតិជាច្រើនដ្រលខា្លាងំ
ជាងយើងបុ៉ន្ត្រយើងនឹងព្រយាយាម
យកឈ្នះក្រមុទំាងនោះគឺយើងនឹង
ព្រយាយាមធ្វើវា»។
ជាមួយគ្នាន្រះHondaបាន

អរគុណដល់អ្នកគំទ្រកម្ពុជា
និងប្រជាជនកម្ពជុាដ្រលត្រងត្រ
គំទ្រដល់រូបលោកនិងក្រមុសហ-
ការីសម្រប់ការដឹកនំាក្រមុកម្ពជុា
អស់រយៈព្រល២ឆា្នាំកន្លងមកន្រះ
ហើយHondaបានសន្រយាថា
លោកនឹងមកជួបគ្នាឆាប់ៗនៅក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពជុា។
ការបង្ហាញពីគោលដៅដ្រល

ក្រុមកម្ពុជាត្រូវធ្វើនៅសីុហ្គ្រម
របស់Hondaគឺស្របទៅនឹង
ផ្រនការយុទ្ធសស្រ្តដ្រលFFC
បានដាក់ច្រញព្រះលោកសៅ
សុខាធ្លាប់បានថ្ល្រងនៅក្នុង
មហាសន្នបិាតកាលពីឆា្នាំ២០២០
ថាគោលដៅរបស់ក្រមុកម្ពជុាគឺ
ឈានទៅរកការលើពាននៅ
សីុហ្គ្រមឆា្នាំ២០២៣។
ប្រធនសហព័ន្ធលោកសៅ

សុខាបានថ្ល្រងថា៖«គោលដៅ
របស់យើងនៅសីុហ្គ្រមឆា្នាំ២០២៣
គឺដើម្របីលើកពានព្រះកីឡាករ
ដ្រលត្រវូប្រកួតនៅឆា្នាំ២០២៣
សម្រប់បាល់ទាត់គឺអាយុក្រម
២២ឆា្នាំអី៊ចឹងមនន័យថាកីឡាករ
បណា្តាប្រទ្រសផ្រស្រងដ្រលមក
ប្រកួតជាមួយកម្ពជុាគឺមនអាយុ
ប្រហ្រលគ្នាដ្រលត្រវូកើតនៅឆា្នាំ
២០០១ឬឆា្នាំ២០០២ហ្រតុន្រះ
ការអភិវឌ្រឍក្នងុព្រលដូចយើងទ្រ

ហើយមនុស្រសដូចត្រគ្នាទ្រគឺអត់
បញ្ហានោះឡើយ»។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖«បញ្ហា

លើកពានន្រះឱ្រយត្រយើងមន
ការរួមទំាងអស់គ្នាទៅដឹងត្រ
សង្រឃឹមនិងយកបានហើយគឺ
ពានមួយន្រះគ្មានទៅណារួចពី
ដ្រយើងទ្រ។យើងត្រវូត្រយកពាន
ហ្នងឹដើម្របីឱ្រយស័ក្តសិមក្នងុនាមជា
ម្ចាស់ផ្ទះព្រះរាជរដា្ឋាភិបាលនិង
សម្ត្រចត្រជោហុ៊នស្រនបាន
ខិតខំប្រងឹប្រងណាស់អី៊ចឹងយើង
ត្រវូត្រខិតខំទំាងអស់គ្នាដើម្របីជាតិ
យើងបានរុងរឿង»។
ចំណ្រកលោកRyuHirose

ដ្រលHondaបាននំាយកមក
ធ្វើជាគ្រូបង្គោលថ្មីរបស់ក្រមុកម្ពជុា
ក៏បានប្ត្រជា្ញាចិត្តជួយកម្ពុជាឱ្រយ
កា្លាយជាក្រមុខា្លាងំផងដ្ររ។គ្រ-ូ
បង្វកឹជនជាតិជបុ៉នរូបន្រះបាន
ថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថា៖«ក្នងុ
នាមជាគ្រូបង្គោលក្រមុកម្ពជុាខ្ញុំ
នឹងទទួលខុសត្រវូលើបញ្ហាដ្រល
កើតមនឡើងបើទោះបីជាមន
ភាពលំបាកស្មគុស្មាញយា៉ាងណា
ក៏ដោយ។ខ្ញុំនឹងលះបង់ខ្លនួប្រណ
ឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំនិងយកបទពិសោធ
ដ្រលបានពីអាជីពជាគ្រូបង្វឹក
បាល់ទាត់របស់ខ្ញុំទំាងបុ៉នា្មានដើម្របី
ជួយបណ្តះុបណា្តាលឱ្រយកីឡាករ
មនការអភិវឌ្រឍរីកចម្រើនទៅមុខ
និងកសងក្រមុមួយដ្រលខា្លាងំ
សម្រប់ប្រកួតប្រជ្រងជាមួយក្រមុ
នៅក្នងុតំបន់អាសីុនិងពិភពលោក
ផងដ្ររ»៕

 ហុង រស្មី  

ភ្នំព្រាញ :ផ្ដើមពីសំឡ្រងអុឺនយា៉ាងគ្រលួចនូវ
សនំៀងខ្ម្ររលាយអងគ់្ល្រសថា«អើយ!!!Time
toRise»បន្ទរដោយសំឡ្រងចាបុីដងវ្រងមុន
ព្រលបន្ថ្រមពាក្រយព្រចន៍ណ្រនាំបង្ហាញពីក្ដី-
ស្រម្ររបស់សិល្របករ-សិល្របការិនីជំនាន់ថ្មី
ដ្រលសុំបន្ដស្នាដ្រពីគង់ណ្រ។
សំឡ្រងឧបករណ៍ខ្លុយចាប់ផ្ដើមបន្ទរអម

សំឡ្រងចាបុីរហូតដល់តន្ដ្រីចាប់ផ្ដើមរនា្ថាន់
កញ្ឆក់អារម្មណ៍ហើយភា្លាមៗ ន្រះសំឡ្រង
ចម្រៀងរ៉្របចាប់ផ្ដើមបន្លឺឡើងពីតារារ៉្រប
វណ្ណដាគ្រងឈុតបុរាណប្រព្រណី អង្គុយ
ខាងក្រមក្រប្ររគ្រលោក-
គ្រូចាបីុដងវ្រងគង់ណ្រ។
វីដ្រអូចម្រៀង«Time

toRise»ជាសំនៀង
រួមគ្នារវាងអ្នកច្រៀង
ចាបុីដងវ្រងជើង-
ចាស់ជាមយួតារា
រ៉្របវ័យក្ម្រងទើប
រះដ្រលផ្ដតិយក
ទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់-
ស្អាតនៅក្នងុសរ-
មន្ទរីជាតិបានទទួល
ការគំទ្រខា្លាងំរហូត
ដល់ក្រមុអ្នកផលិតនងិ
តារាចម្រៀងខ្លួនឯង
រំភើបចង់គំង។
«TimetoRise»

ត្រូវបានបង្ហាះនៅ
លើបណា្តាញសង្គម
YouTubeនៅយប់
ថ្ង្រទី២៨ខ្រមីនាឆា្នាំ

២០២០បានទទួលការទស្រសនាជាង១លាន
ដងក្នុងរយៈព្រលក្រម២៤ម៉ាង។
ទំព័រហ្វ្រសប៊ុករបស់វណ្ណដាVannda -

វណ្ណដាបានសរស្ររថា៖«សុំនិយាយពាក្រយក្នុង
ចិត្តមួយ! អ្នកគំទ្រតន្រ្តីខ្ញុំអស្ចារ្រយ

ខា្លាំងណា ស់។អរគុណ!»។
ដោយមនកិច្ចសហការ
ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន
ស្រលកាតនិងផលិតកម្ម
បារមី Time toRise
បានកើតច្រញជារូបរាង

ក្រមការខិតខំប្រឹងប្រង
រយៈព្រល៥ខ្រ។
លោកឡុងភីតធ័រជាអ្នក-
ចាត់ការទូទៅរបស់តារាចម្រៀង

វណ្ណដា ប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉សុ្ដិ៍ថា៖«មនុដបំងូ
យើងអត់សូវគិត
ប៉ុនា្មានទ្រថាវាល្របី
ខា្លាងំកម្រតិន្រះទ្រ។
ទោះបីជាយើងដឹង
ថាក្រុមអ្នកគំទ្រ
វណ្ណដាមនចំនួន
ច្រើនស្រប់យា៉ាង-
ណាក៏ដោយក៏
យើងអត់ធ្លាប់គិត
ថាវាផ្ទុះលឿនដល់
ថា្នាក់ន្រះឡើយ។
វាផ្ទុះលឿនម្រន-
ទ្រន!»។
លោកនិយាយ

ដោយពាំនាំពាក្រយ-
ព្រចន៍ វណ្ណដា....
តទៅទំព័រ ១៤

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

រូបភាពវីដ្រាអូចម្រាៀង រវាង លោកតា គង់ ណ្រា និង  វណ្ណដា នៅ ក្នងុ សារមន្ទរីជាតិ   ។ រូបថតសហការី

TimetoRiseរវាងអ្នកច្ៀង  
ចាបីុជើងចាស់និងតារារ្៉បរះថ្មី
រំឭកយុវវ័យអំពីតម្ល្វប្បធម៌ខ្មរ្
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