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អ្នកប្រដាល់ជើងថ្មីសំអាន
ថាការផ្ដួលជើងចាស់ឱ្យសន្លប់
យកប្រក់លានលើកន្រះដូច-
ជាស៊ីផ៊យ...ទំព័រ១៥

ព័ត៌មានកីឡា

ប្រទ្រសតួកគីសម្រចចាប់
ខ្លួនម្របញ្ជាការចូលនិវត្តន៍
ចំនួន១០នាក់ក្រយរិះគន់
រដា្ឋភិបាល...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ

ហ្វារពន្លឺសិល្បៈសម្រចផ្អាក
សកម្មភាពសម្ដ្រងសិល្បៈ
ដើម្បីទប់ទល់វិបត្តិជំងឺឆ្លង
កូវីដ១៩...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ អភិបាល រាជ ធានី ភ្នំពេញ  
លោក ឃួង សេង បាន ចេញ បមេម 
សមេប ់ពធិ ីបណុេយ ចលូ ឆ្នា ំខ្មេរ ខាង មខុ 
ដោយ  ឱេយ ពល រដ្ឋ ចៀស វាង  ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ  ចេញ  កេ  លំនៅ ឋាន ឬ ទី - 

សំណាក់ដេល មិន ចាំបាច់ និង តេូវ 
ចៀស វាង  ការ ធ្វើ ដំណើរ កមេសាន្ត ទៅ 
កាន់ ខេត្ត ផេសេង ខណៈ ដេល  កេសួង 
សខុាភបិាល   អាច នងឹ ស្នើ ឱេយ មាន ការ- 

បន្ត  ដាក់ បមេម គោចរ  ១ ឬ ២ សបា្តាហ៍ 
បន្ថេម ទៀត  ដើមេបី កាត់ ផ្តាច់ ចរន្ត នេ  
ការ ចម្លង មេរោគ កូវីដ ១៩។

លោក ឃួង សេង អភិបាល  រាជ- 

ធានី ភ្នពំេញ កាលពីមេសិល មិញបាន ចេ ញ 
នូវ សេចក្តី ណេនាំ ស្តី ពី ការ រឹត បន្តឹង   
ការ អនវុត្ត វធិាន ការ  សន្តសិខុ សវុត្ថភិាព 
សណា្តាប់ធា្នាប់  និង របៀប រៀប រយ  និង 

វិធានការ បង្ការ ទប់ស្កាត់ ការ រាត តេបាត 
នេ ជំងឺកូវីដ១៩ នៅ ក្នុង  ឱកាស ឈប់ 
សមេក នេ ពិធីបុណេយ ចូលឆ្នា ំថ្ម ី បេពេ - 
ណីជាតិ ខេ្មរ   ដេល នឹង បេរព្ធឡើង ចាប់ - 
ពី ថ្ងេទី ១៤ដល់១៦ ខេមេស ឆ្នា ំ២០ - 
២១ ខាង មុខ។ លោក ឃួង សេង   
បាន ហាម ដាច់ ខាត...តទៅទំព័រ ៦ 

ឃុ ត សុភ ចរិយា 

បន្ទាយ មាន ជ័យ ៈយ៉ាង ហោ ច-  
ណាស់ មាន មនុសេស ៥នាក់ រង - 
របួ  ស សេល និង តូប លក់ដូរ 
បេមាណ២០០តូប ក្នុង ផេសារ 
ចំនួ ន២ នៅ កេងុ ប៉ាយ ប៉េត បា ន 
រង ការខូចខាត ខណៈ ផ្ទះ  ចំនួន 
១៦ខ្នងបាន ដួលរលំដោយ សរ  
ភ្លៀង លាយឡ ំនងឹ ខេយល ់កន្តេក ់ 
បាន បកបក់ យ៉ាង ខា្លាងំ កាល ពី 
រសៀល ថ្ងេអា ទិតេយ។ 

លោក គាត ហ៊ុល អភិបាល 
កេងុ ប៉ាយ ប៉េត បេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ ស្តិ៍  
ពី មេសិល មិញ ថា៖« ភ្លៀង ខេយល់ 
មេសិលមិញ ...តទៅទំព័រ  ២

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ អង្គ ទូត បរទេស ជា- 
ចេើនបាន កោតសរសើរ កម្ពុជា  
ដោយ ចាតទ់កុ កម្ពជុា  ជា បេទេស 
ដំបូង គេ បង្អស់  ដេលបាន ផ្តល់ 
វា៉ាក ់សងំ បង្ការ ជងំ ឺកវូដី១៩  ដល ់
សហគមន៍ ការទូត នៅ បេទេស 
កម្ពជុា។  ស្ថាន ទតូទាងំ នោះ បាន-  
សរសេរ លិខិត ថ្លេង អំណរ គុណ 
ដល់ លោក នាយក រដ្ឋមនេ្តី ហ៊ុន 
សេន  ដេល បាន ផ្តល់ ការ ចាក់- 
វា៉ាក់សំង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ១៩  
Covishield  របស់ កេុម ហ៊ុន  
AstraZeneca ដល់ មន្តេី ទូត។

តាម រយៈ លខិតិ ចុះ ហត្ថលេខា  
កាលពី ថ្ងេទី១  ខេមេស  របស់ 
លោក  បេក ់សខុនុ  រដ្ឋមនេ្ត ីកេសងួ-   
ការបរទេស នងិ សហ បេត ិបត្តកិារ 
អន្តរជាត ិ ផ្ញើ ជនូ លោក នាយករដ្ឋ-  
មនេ្ត ីហ៊នុ សេន  ដេល ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍  
ទទួលបាន  ពី មេសិល មិញ  បេមុខ- 
ការ ទតូ របូនេះ  ជមេប ព ីការថ្លេង- 
អំណរ គុណ ពី សំណាក់ អង្គទូត 
នានា នៅ បេទេស កម្ពុជា  ចំពោះ 
ការយក ចិត្ត ទុក...តទៅទំព័រ ៤

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ បេក់ ចំណូល ដេល 
កម្ពជុា ទទលួ បាន ព ីការ នា ំចេញ  
មា៉ាសុីន បរិធាន  (Electrical 

Equipment) នងិ សមា្ភារ អគ្គ-ិ 
សនី ទៅ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ កើន ឡើង     ជាង  ៣១ 
ភាគ រយធៀប  នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩។ 
នេះ បើ យោង តាម ទិន្នន័យ ពី 

កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា។
ទិន្នន័យ ឱេយ ដឹង  ថា នៅ ក្នុង  ឆ្នាំ 

២០២០ កម្ពជុា  នាចំេញមា៉ាសុនី 
បរិធាន និង សមា្ភារ អគ្គិសនីក្នុង 
តម្លេ   សរបុ  ៧៥៥,៣៤ លានដ-ុ

លា្លារ កើន  ៣១,៤៩ ភាគ រយ ពី 
ចំនួន ៥៧៤,៤៤ លាន ដុលា្លារ 
ក្នុង  ឆ្នាំ ២០១៩។  បេក់ ដេល 
ទទលួ បាន ព ីការ នា ំចេញ មា៉ាសុនី  
បរធិាន នងិ សមា្ភារ អគ្គសិន ីមាន  

ចណំេក ទផីេសារ បេមាណ ៤,៣៨ 
ភាគ រយ នេ ការ នាំ ចេញ សរុប 
របស ់កម្ពជុា  នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
ដេល មាន   ១៧ ២១៥,៣៧ 
លាន ដុលា្លារ។... ត ទៅ ទំព័រ ៩

មនុស្ស៥នាក់រងរបួស
ខណៈតូបលក់ដូរនិង
ផ្ទះជាង២០០ខូចខាត
ដោយសារភ្លៀងខ្យល់

សា្ថានទូតជាច្ើនសរសើរ
និងអរគុណកម្ពជុាដ្ល
បានចាក់វ៉ាក់សំាងបង្ការ
ជំងឺកូវីដដល់មន្ត្រីបស់ខ្លនួ

អភិបាលរាជធានីភ្នព្ំញច្ញបម្មឱ្យពលរដ្ឋចៀសវង

កម្ពជុានំាច្ញសម្ភារអគ្គសិនីកើនជាង៣១ភាគរយក្នងុឆ្នា២ំ០២០

ធ្វើដំណើរទៅកាន់ខ្ត្តផ្ស្ងក្នងុអំឡុងព្លចូលឆ្នាំខ្មរ្

ជិះសីុក្ល!ូ
បេជាពលរ ដ្ឋ ជិះ សុី ក្លូនៅ តាម ដង ផ្លូវ ១ក្នុងខណ្ឌដូន ពេញ  រាជធានីភ្នំពេញ  កាលពីសបា្ដាហ៍មុន   ដោយ បេកាន់ខា្ជាប់ នូវ ការ ពាក់-  

មា៉ាស់ ដើមេបី ការ ពារការ ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩   ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន 
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ក្រសួងចាត់មន្ត្រឱី្រយអង្ក្រតករណី 
ចោទលោកជា ហ៊ាន លក់ដីព្រ

ឡុង  គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈកៃសងួ បរសិា្ថាន បាន 
ប ញ្ចូ ន មន្តៃី ១កៃុម ឱៃយ ចុះ អ ង្កៃត 
និង សៃវជៃវ លើ ចំណុច និយាម- 
កា ចំនួន ២ កន្លៃង មាន ផ្ទៃដី ជាង  
១០០ ហកិតា នៅ ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ករណ ីលោក  ឈនុ 
ឈៀ ហៃង  អតីត នាយក រង 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នំ ឱ រ៉ា ល់ 
ចោទ បៃកាន់ លោក  ជា  ហ៊ាន 
ថា ចាប់ ទន្ទៃន ដី ពៃ លក់  
កាល ពី ឆ្នាំ ២ ០០៨ ។ 

តាម លិខិត បញ្ជា បៃស ក កម្ម 
ចុះ ហត្ថ លៃខា ដោយ លោក  ពៃំ 
ស ុភ ីអនរុដ្ឋ លៃខា ធកិារ កៃសងួ- 
បរិសា្ថាន ពី ថ្ងៃទី២  មៃសា  បាន 
ចាត ់ឱៃយ មន្តៃី ជនំាញ ៤របូ ដកឹនាំ 
ដោយ លោក  អ៊ា សុខា បៃធាន 
នាយក ដ្ឋាន អធិការ កិច្ច និង 
ពងៃងឹ ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ចុះ អង្កៃត 
និង សៃវ ជៃវ រយៈ ពៃល ៥ថ្ងៃ 
ចាប់ពី ថ្ងៃទី ៥ ដល់ ថ្ងៃទី៩  
មៃសា  នៅ ចំណុច កើត ហៃតុ ។

លិខិត នោះបាន បញ្ជាក់ ថា 
«សូម កៃសួង សា្ថាប័ន មានសមត្ថ - 
កចិ្ច អង្គភាព ពាក ់ពន័្ធ នងិ អជា្ញា- 
ធរ ដៃនដី  សហការ និង ជួយ 
សមៃប សមៃលួ បៃសក កម្ម នៃះ 
ឱៃយ សមៃច បាន ជោគ ជ័យ» ។

លោក  នៃតៃ ភ ក្តៃ អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន កាល ពី 
មៃសិល មិញ មិនបាន បក សៃយ 
អ្វី  ទៃ ជុំវិញ ការចុះ អង្កៃត  និង 
សៃវ ជៃវ នៃះ ដោយ គៃន់ តៃ 
អះអង ថា ទុក ភារ កិច្ច នៃះឱៃយ 
មន្តៃី ជំនាញ សៃ វជៃវ ជាមុ ន 
សិន មុន នឹង ឆ្លើយ តប ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើងខ្ញុ ំមិន 
ទាន់ ធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបាយ លើ បញ្ហា 
នៃះ ទៃ និង ទុក ជូន មន្តៃី ជំនាញ 
បំពៃញ តួនាទី របស់ ខ្លួន» ។

កាល ព ីឆ្នា ំ២០០៨  លោក ជា 
ហ៊ាន បៃធាន អង្គការ បៃឆំង អំពើ 
ពកុរ លួយ ទប ់សា្កាត់ ការ បផំ្លាញ 
ធន ធានធ ម្មជាតិ  និង ការពារ 
សិទ្ធ ិពលរដ្ឋ(ACNCIPO)ធា្លាប់ 
បាន ជាប់ ពន្ធនា គា រ៣៤ ខៃ និង 
១៧ថ្ងៃ បនា្ទា ប់ពី លោក  ឈុន 
ឈៀ ហៃង និង មន្តៃី មួយ ចំនួ ន 
ទៀត  ប្តឹង ទៅ តុលា ការ ថា  បាន 
ចាប់ ទន្ទៃន ដីពៃ លក់។  ប៉ុន្តៃ 
ករណីនៃះ តៃូវបាន លោក  ជា 
ហ៊ាន បដិសៃធ  និង ស្វៃង រក 
កិច្ច អន្តរ គមន៍ ជា បន្ត បនា្ទា ប់។

លោក ឈុន  ឈៀ ហៃង  អតតី 
នាយ ករង ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  
ភ្ន ំឱ រ៉ា ល ដៃល បច្ចបុៃបន្ន ជា បៃធាន 
កា រិយា ល័យ ផៃសព្វ ផៃសាយ នៅ មន្ទរី 
បរិសា្ថាន ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ មិន អច 
សំុ ការ អតា្ថាធិ បៃបាយ បាន ទៃ កាល 
ពី មៃសិល មិញ ដោយ លោក បាន 

បដិ សៃធ ផ្តល់ បទ សមា្ភាស។
លោក  ជា ហ៊ាន  បាន បៃប់ 

ភ្នំពៃញ បុ៉ស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ ថា 
លោក បានទ ទួល ព័ត៌មាន ថា  
កៃុម អធិ ការ នៃកៃសួង បរិសា្ថា ន 
បាន ចុះ មក ដល់ ខៃត្ត កំព ង់ស្ពឺ 
ហើយ និងបាន សួរ  លោក  ឈុន 
ឈៀហៃង និង អ្នកពា ក់ព័ន្ធ ពី 
ថ្ងៃ ចន្ទ។ ចំណៃក កា រសួរ រូប- 
លោក  មន្តៃ ីបាន ឱៃយ ដឹង ថា គឺ នឹង 
ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃទី ៨ ខៃ មៃសា ម ុន 
កៃមុ អធកិា រកចិ្ច ចុះទៅ  ទតីាងំ ដ ី
ទំាង ២ក ន្លៃង នៅ ថ្ងៃ៩ មៃ សា។ 

លោក ថា ៖«ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ ថា កៃមុ 
អធិ ការកិច្ច នៃះនឹង សុើបអ ង្កៃត 
ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់ ដើមៃបី រយ- 
កា រណ៍ ជូន ឯកឧ ត្តម រដ្ឋមន្តៃ ីឱៃយ  
បាន ចៃបាស់  និង បក សៃយ ឱៃយ 
បាន ចំ  ពៃះ និយាម កា មាន 
ហើយ។ អ៊ីចឹង យើង អត់ មាន អី 
តៃវូ ពបិាក កណំត ់អត្ត សញ្ញាណ 
ជន បៃពៃឹត្ត បទល្មើស ទៃ...» ។

លោក ថា៖«ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា រដ្ឋ- 
មន្តៃ ីនឹង ដក ហូតដី ទំាង២ ទីតំាង  
នៃះ ដៃល គៃ ចោទ ខ្ញុំ ថា បាន 
ចាប់ ទន្ទៃន ទុក ជា សមៃបត្ត ិរដ្ឋ វិញ  
ហើយ តៃូវ ដក់ ពិន័យ មន្តៃី រូប 
ណា ដៃល បៃឌិត អង្គ ហៃតុ ចោទ 
បៃកាន់ ខ្ញុំយក ទៅ ដក់ ទោស 
តាម ផ្លូវ ចៃបាប់...» ។

កៃ ពីនៃះ លោក  ជា  ហ៊ាន  
បាន អះ អង ទៀត ថា ពៃល កៃមុ 
អធិ ការកិច្ច នៃ កៃសួង បរិសា្ថាន 
បិទ បញ្ចប់ ការចុះ អង្កៃត  លោក  
នឹង បន្ត ដក់ សំណើ ទៅ កៃសួង 
រៀបចំ ដៃន ដី  នគរូបនីយកម្ម នងិ 
សំណង់  កៃសួង យុត្តិធម៌ រួ ម- 
ទំាង កៃសួង មហ ផ្ទៃ ដើមៃបី ឱៃយចុះ- 
អ ង្កៃត ទីតាំង ដី ជាក់ ស្តៃង  និង 
ធ្វើ អធិ ការ កិច្ច លើ កៃុមអ ធិការ- 
កិច្ច នៃ កៃសួង បរិសា្ថា ន នៃះ។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា៖«ខ្ញុ ំនៅ 
តៃ បដិសៃធ មកលើ ការចោទ- 
បៃកាន ់មក លើ ខ្ញុ ំហើ យ បើ កៃមុ 
អធិ ការកិច្ច រកឃើញ ថា ទី តាំង 
ដី ដៃល បៃឌិត អង្គហៃតុ ដើមៃបី   
ចោទ ខ្ញុំ នៃះគឺ ជា ដី របស់ខ្ញុំ នោះ 
ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ លិខិត ១ ចៃបាប់ ទៅ បៃ- 
ធានរ ដ្ឋស ភា ដើមៃប ីអនមុត័ ចៃបាប ់
កាត ់ទោស ខ្ញុបំៃហរ ជវីតិ ជា សា- 
ធារណៈ ហើយ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ខ្ញុំ 
ទំាង អស់តៃវូ រឹប អូស ចូល រដ្ឋ» ។

តាម លោក ជា  ហ៊ាន ទតីាងំដ ី
២ ក ន្លៃងដៃល គៃ ចោទ  លោ កថា   
លក់នោះគឺ ១ កន្លៃង មា  ន ទំហំ 
បៃមាណ ១០០ ហិកតា  នៅ 
ខាង លិច ស្ទឹង អូរ អ ញ្ចា  ភូមិ ជាំ 
ឃុំ តា សាល១ និង ១កន្លៃង  
ទៀត នៅ ខាង តៃបូង កោះ ភ្ញៀវ  
ភូមិ ចៃក ទៀក  ឃុំ តៃពាំង ជោរ  
មាន ទហំ ំកៃបាល ៥០ ម៉ៃតៃ គណុ- 
នឹងបណ្តោយ ១៣ ០មៃ៉តៃ ៕

មនុស្រស ៥ នាក់ រង របួស  តូប លក់ ដូរ និង ផ្ទះ ...
តពីទំព័រ  ១...(ថ្ងៃ អទិតៃយ) 

នៃះ គឺ បក់បោក ខា្លាងំ គួរ ឱៃយ ខា្លាច ។ 
មនុសៃស៥នាក់ រងរបួស សៃ ល 
តៃ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ រង ការខូចខាត 
ចៃើន ក្នងុនោះ តបូ លកដ់រូ ចនំនួ 
២០០ ក្នងុ ផៃសារ សា្តា វ ីហ្គ នងិ ផៃសារ 
រតៃ ីខូចខាត ទំាងសៃងុ ពៃមទំា ង   
ដួលរលំ ផ្ទះ ពលរដ្ឋ ចំនួន ១៦ 
ខ្នង ផង ដៃរ»។ នៅពៃលនៃះ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ 
បាន បញ្ជូន កមា្លាំង  និង សមា្ភារ 
មយួ  ចនំនួ រមួមាន សង័្ក ស ីឈើ 
ចុះ ទៅ  ជួយ អន្តរគមន៍ ជួសជុ ល  
ផ្ទះ ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ រងគៃះ 
ឡើង វិញនិង បោសសមា្អាតក ម្ទៃច - 
កម្ទ ីដៃល បាក ់បៃក ដោយ ភ្លៀង 
និង ខៃយល់ កន្តៃក់ នោះ ចៃញ ដើ មៃបី 
ចៀស វាង គៃះថា្នាក់ ផៃសៃងៗ 
ជាយថា ហៃតុ។

ខណៈ កំពុង ចុះ អន្តរគមន៍ 
ជួយ ជួសជុលផ្ទះ ជូន គៃួសារ 
ពល រដ្ឋ  រងគៃះ ដោយ ខៃយល់ - 
កន្តៃ ក់ ក្នងុភូមិ សាមគ្គ ីមាន ជ័ យ 
លោក ភោគ លន ចៅសងា្កាត់ 
បោ៉ោយប៉ៃត  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា នៃះ ជា គៃះធម្មជាតិ 
ភ្លៀង លាយឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់ ដ៏ 
ខា្លាំង បផំតុ មនិ ធា្លាបម់ាន  នៅក្នងុ 
សងា្កាត់ បោ៉ោយប៉ៃត។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖«សងា្កាត ់
បោ៉ោយ ប៉ៃត របស់ យើង ធា្លាប់តៃ 
រង ការ ជន់ លិច កៃយ មាន 
ភ្លៀង ធា្លាក់ ខា្លាំង ប៉ុន្តៃ បច្ចុបៃបន្ន 
យើង បាន អភិវឌៃឍ  និង ធ្វើ 
បណា្តោញ លូ រំដោះ ទឹកភ្លៀង 
ឈប ់មានការ ជន ់លចិសៃប ់តៃ   
មកជួប ខៃយល់ កន្តៃក់ បក់ បោ ក  - 
ខា្លាងំ មិន ធា្លាប់មាន  ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពា ល់ 
និង ខូចខាត លំនៅឋាន  និង 

ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិបៃជា ពលរដ្ឋ  យើង 
យា៉ោង ធ្ងន់ ធ្ងរ តៃម្ដង »។

បើ តាម លោក  ភោគ  លន  
កមា្លា ំង សមត្ថកិច្ច ចមៃះុ ដៃល រួម - 
មាន កមា្លាំងយោធា សឹករង ខៃត្ត 
បនា្ទាយមានជយ័ កមា្លាងំយោធា 
នៃ អង្គភាព វរៈ ៥១៣ និង វរៈ 
៥១៤ ពៃមទាំង កមា្លាំង បៃជា - 
ការ ពារ ភូមិបៃមាណ ៥០នាក់ 
បាន រួម គា្នាជួស ជុល និង សាង ស ង់ 
ផ្ទះជូន គៃសួារ បៃជា ពលរដ្ឋ រង - 
គៃះបាន ចំនួន១០ខ្នង ផ្ទះ ហើ យ 
គិត តៃមឹ លា្ងាច ថ្ងៃទី៥ ខៃ មៃសា 
ឆ្នាំ២០២១។ 

លោក   ភោគ លន  បានថ្លៃង  
បន្ត ថា៖ «នៅ  ពៃកឹ ថ្ងៃ អងា្គរ នៃះ 
កៃមុ ការ  ងារ នឹង បន្ត ចុះជួយ ជួស -  
ជុលផ្ទះ ជូន គៃួសារ រងគៃះ 

ទាំងអស់ ដោយ មិន គិត និនា្នា ការ 
នយោ បា យ  អ្វី ឡើយ»។ 

កៃពី ជួយ ជួសជុលផ្ទះ ជូន 
ពល រដ្ឋ  អជា្ញាធរ កៃុង និង ខៃត្ត 
ក៏បាន នំាយក នូវ អំណយ មួយ - 
ចនំនួ ជយួ ដល ់គៃសួារ រងគៃះ 
ផងដៃរ ដៃល ក្នងុ១គៃសួារ ទទួ ល 
បាន មី១កៃស ទឹកតៃី ១ យួរ 
ទឹក សុីអុីវ ១ យួរ និង អង្ករ ២៥ 
គីឡូកៃម។

ដោយឡៃក នៅឯ ខៃត្ត ឧ ត្ត រ- 
មានជ័យ ក៏មាន ករណី ភ្លៀងខៃយ ល់   
បោក បក់  បាន ធ្វើ ឱៃយ បុើង របើក 
ដំបូលផ្ទះ៨ខ្នង ក្នងុ  ឃំុ អំពិល និ ង   
ឃុ ំបៃង ក្នងុ សៃកុ បនា្ទាយ អពំលិ 
ផងដៃរកាលពី រសៀល ថ្ងៃទី ៤ 
ខៃមៃសា ប៉នុ្តៃ គា្មាន អ្នក  ភមូ ិណា 
មា្នា ក់មាន គៃះ ថា្នា ក់ នោះទៃ។ 

នៃះ បើតាម   លោក ឃុន ភិន 
អធិការ សៃុក បនា្ទាយ អំពិល ។ 
លោក បានថ្លៃង ពមីៃសិល មញិ ថា៖      
« នៅ ពៃលនៃះ អជា្ញាធរ មលូដ្ឋាន 
និង បៃជា ពលរដ្ឋ នៅក្នុង ភូមិ 
បាននាគំា្នា ជយួ ជសួ ជលុ ផ្ទះ ជនូ 
គៃួសារ រង គៃះ ដោយ ខៃយល់ - 
កន្តៃក់ នោះ ឡើងវិញ ហើយ» ។

លោក សៀក វិចិតៃ អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ គណៈកមា្មាធកិារ ជាត ិគៃប-់ 
គៃង គៃះ មហន្តរយ បាន បៃ ប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ខៃត្ត ដៃល រង- 
គៃះ ធ្ងន់ធ្ងរ ជាងគៃដោយ បា តុ- 
ភូត គៃះ ធម្មជាតិ ភ្លៀង លាយ - 
ឡ ំខៃយល ់កន្តៃក ់នងិ ផ្គរ រន្ទះ នៅ 
ដើមឆ្នា២ំ០២១ នៃះគឺខៃត្ត បនា្ទា យ- 
មាន ជ័យ បាត់ ដំបង និងខៃត្ត  
ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ៕

 កង កម្លាងំ កំពុង រៀប ចំ ជួស ជុល ផ្ទះ ពល រដ្ឋ  ដេល រលំ នៅ កេងុ ប៉ាយ ប៉េត ឡើង វិញ   ។ រូបថត កង កមា្លាំង អន្តរគមន៍



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ទំនាក់ទំនងរវាង
លោកកឹមសុខា អតីតមេបកេស
បេឆាំង និងលោកយ៉ងសំាង-
កុមារ មន្តេីជាន់ខ្ពស់គណបកេស
បេជាធបិតេយេយមលូដ្ឋាន(GDP)
នោះ ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកេសកាន់-
អណំាចមនិទាន់មានចណំាតក់ារ
អ្វីទេដោយសារករណីលោកកឹម
សខុាស្ថតិក្នងុដេតលុាការហើយ
ថការផេសព្វផេសាយពីជនំបួរវាងអ្នក
នយោបាយទាងំ២ជាការស្ទង់មើល    
ជហំរតលុាការ។នេះបើតាមមន្តេី
នាំពាកេយបកេសកាន់អំណាច។
មនេ្ដីនាំពាកេយគណបកេសបេជា-

ជនកម្ពជុាដេលជាបកេសកាន់អណំាច    
លោកសុខ ឥសាន អះអាងពី
មេសិលមញិថថ្នាក់ដកឹនាំគណបកេស   
បេជាជនមនិទាន់មានចណំាតក់ារ
អ្វីទេចំពោះការលើកឡើងរបស់
មេធាវីលោកកមឹសខុាអំពីទនំាក-់ 
ទនំងរវាងលោកកមឹសខុាអតតី
បេធាននេអតតីគណបកេសសង្គេះ- 
ជាតិនិងលោកយ៉ងសំាងកុមារ
បេធានគណៈកមា្មាធកិារនាយកនេ
គណបកេសបេជាធបិតេយេយមលូដ្ឋាន  
ពេះរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធី
របស់តុលាការ។
លោកសុខ ឥសាន បេប់ភ្នំ-

ពេញប៉ុស្ដិ៍ថ ការផេសព្វផេសាយជា
សាធារណៈរបស់លោកចាន់ចេន  
មេធាវីលោកកមឹសខុាអំពីទនំាក-់
ទំនងរបស់លោកកឹម សុខា
ជាមួយលោក យ៉ង សំាងកុមារ
គឺជាការចង់ស្ទង់មតិមើលថ តើ
តុលាការមានបេតិកម្មយ៉ាងម៉េច
បនា្ទាប់ពីការលើកឡើងនេះ។
លោកថ្លេងថ៖«ខ្ញុំមនិទាន់មាន

ព័ត៌មានថថ្នាក់ដឹកនាំគណបកេស
(កាន់អំណាច)លោកមានចំ-
ណាត់ការអ្វីទេ។ប៉ុន្ដេជាការ-
បណ្ដោយឱេយលោកកឹមសុខាធ្វើ-  
សកម្មភាព។បើមិនទាន់មាន
ការចោទពីតលុាការទេគណបកេស
មិនទាន់មានយោបល់ទេ ពេះ
ស្ថិតនៅក្នុងដេតុលាការ»។
លោកឥសានបញ្ជាកថ់៖«សទិ្ធិ

មេធាវី គឺមានសិទ្ធិហើយ ប៉ុន្ដេ
ការបញ្ចេញមតិរបស់មេធាវីមាន
អាណត្តិរបស់លោកកឹមសុខាវា
ចូលទៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌបមេម
របស់តលុាការ។អ្វីដេលខ្ញុំមានមតិ 
គឺថកាលណាដេល[កមឹសខុា]
ធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្ទុយអំពីបមេម
របស់តលុាការនោះវាចលូកាន់តេ
បង្កើនពិរុទ្ធ...តទៅទំព័រ ៤

ថ្ងេអង្គារទី៦ែខមេសាឆា្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រនិីងភរិយាផ្ដល់ថវិកា៣មឺ៉នដ៉ល្លារជូនកាកបាទក្រហមកម្ពជុា
នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុន
សេននងិភរយិបានផ្តល់ថវកិាចនំនួ៣
មុឺនដុលា្លារអាមេរិកជូនដល់កាកបាទ-
កេហមកម្ពជុាក្នងុឱកាសខួបទី១៥៨ទិវា 
ពិភពលោកកាកបាទកេហមនិងអឌេឍ-
ចន្ទកេហម៨ឧសភាឆា្នាំ២០២១ខណៈ 
ដេលសបេបុរសជនជាចេើនទៀតក៏បាន 
ផ្ញើថវិកាចូលរួមសមេប់សកម្មភាព
មនុសេសធម៌នេះផងដេរ។
លោកសេីពុំចន្ទីនីអគ្គលេខាធិការ 

និងសហការីកាកបាទកេហមកម្ពុជាបេប់
ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងេទី៤មេសាថកេពី
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុនសេននិង
ភរយិដេលជាបេធានកាកបាទកេហម 
កម្ពជុាក៏នៅមានសបេបុរសជនមកពីគេប-់ 
ទិសទីបានចូលរួមបរិចា្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លនួ
ជូនដល់កាកបាទកេហមកម្ពជុាផងដេរ។ 
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសេីពំុចន្ទីនី
បញ្ជាក់ថរហតូថ្ងេនេះ(ទ៤ីខេមេសា)
គឺមិនទាន់បានបូកសរុបលទ្ធផលពីចំនួន
ថវិកាដេលសបេបុរសជនបានចូលរួមវិភាគ-
ទាននៅឡើយទេពេះកាកបាទកេហម
កម្ពុជាទើបតេចាប់ផ្តើមផេសព្វផេសាយឱេយ
សបេបុរសជនចូលរួមវិភាគទានថវិកា
កាលពីអាទិតេយមុននេះ។
លោកសេីបានថ្លេងថ៖«ថវិកាដេល

សបេបុរសចូលរួមវិភាគទានមានទាំង
តូចមានទាំងធំមានទាំងការផ្ញើក៏មាន 
ដេរពេះសបេបុរសជនមិនហ៊ានមកផ្ទាល់

ទេខា្លាចឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ហើយយើងក៏
មិនចង់ប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងសបេបុរស- 
ជនប៉ុន្តេយើងនៅទទួលជួបមួយៗ 
ដេរ។យើងបានបើកAccountនៅធនា-
គារទាំងAccountលុយខ្មេរ និង
Accountលុយដុលា្លារសមេប់ឱេយសបេបុ- 
រសជនទមា្លាក់ចូល»។
បើតាមលោកសេី ពុំ ចន្ទីនី រំពឹងថ

ចណំលូពីសបេបុរជននៅក្នងុឆា្នានំេះអាច
ថនឹងធា្លាក់ចុះចេើនជាងឆា្នាំមុនដោយ- 
សារសបេបុរសជនមួយចំនួនបានចូល
ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាក្នងុការ-
បេយុទ្ធបេឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ដេល
កំពុងរីករាលដលនៅក្នុងបេទេស។

ប៉ុន្តេ ក៏មានសបេបុរសជនមួយចំនួន
នៅតេបង្ហាញទឹកចិត្តក្នុងការផ្តល់ថវិកា
របស់ខ្លនួជូនដល់កាកបាទកេហមកម្ពជុា
ដេរបើទោះបីបានចូលរួមជាមួយនឹង 
រាជរដ្ឋាភិបាលរួចហើយក៏ដោយ ដើមេបី 
ឱេយកាកបាទកេហមមានលទ្ធភាពក្នុង
ការរួមចំណេកជួយបេជាជនកេីកេនិង 
ទុរគតជននិងជនដេលងយរងគេះ
នៅទូទាំងបេទេស។
លោកគតិម៉េងអគ្គនាយកកេមុហ៊នុ

RoyalGroupកាលពីថ្ងេទី៤មេសា 
បានបេកាសចូលរួមវិភាគទានចំនួន៥០ 
មុឺនដុលា្លារ ជូនកាកបាទកេហមកម្ពុជា
ដើមេបីអបអរសាទរខបួលើកទី១៥៨នេ

ទិវាពិភពលោកកាកបាទកេហម និង
អឌេឍចន្ទកេហម៨ឧសភា២០២១នេះ។ 
  លោកគិតម៉េងថ្លេងថវិភាគទាន
នេះធ្វើឡើងដើមេបីគាទំេដល់បេសកកម្ម
និងចលនាសំខាន់ៗរបស់កាកបាទ-
កេហមកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសេី
ប៊ុនរា៉ានីហ៊ុនសេនដេលតេងតេបោះ- 
ជំហនទៅមុខជានចិ្ចក្នងុការផ្តលជ់ំនយួ
សង្គេះបនា្ទាន់ដេលមានតមេូវការចាំ-
បាច់ក៏ដូចជាការគាំទេផ្នេកសា្មារតីដល់
ជនរងគេះនេគេះមហន្តរាយនានា
ដើមេបីធានាថជនងយរងគេះទាំង- 
នោះមានសុខភាពល្អទទួលបានការ-
ហូបចុកគេប់គេន់និងមានទីជមេកសា្នាក់
អាសេ័យកេមពាកេយស្លាកថ«ទីណា
មានទុក្ខលំបាកទីនោះមានកាកបាទ-
កេហមកម្ពុជា»។
លោកគិតម៉េងបានបញ្ជាក់ថ៖«ខ្ញុំ

សូមអះអាងថការចូលរួមវិភាគទាន
បេចាំឆា្នាំរបស់យើងនឹងជួយសមេល
ទកុ្ខលបំាកនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ
របស់សហគមន៍យើង។ខ្ញុំជឿជាក់ថ
សកម្មភាពមនសុេសធម៌ដើរតនួាទីសខំាន់
បំផុតនៅក្នុងគេលំបាក»។
កាកបាទកេហមកម្ពជុាបានផ្អាករៀប- 

ចំទិវាពិភពលោកកាកបាទកេហមនិង
អឌេឍចន្ទកេហម៨ឧសភា រយៈពេល
២ឆា្នាំជាប់ៗគា្នានេះពោលគឺនៅឆា្នាំ២០២០
នងិ២០២១នេះដោយសារកម្ពជុាបាន
ទទលួរងនវូផលប៉ះពាល់ពីជងំឺកូវដី១៩
នៅក្នុងបេទេស៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  លោកនាយករដ្ឋមន្តេី
ហ៊ុនសេននៅថ្ងេទី៥ខេមេសា
បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរលោក
ង្វៀង សួនហ៊្វុក ដេលតេូវបាន
តេងតំាងជាបេធានាធិបតីថ្មីរបស់
បេទេសវៀតណាមហើយជាមួយ-
គា្នានេះលោកនាយករដ្ឋមនេ្ដី
បានប្ដេជា្ញាបន្តធ្វើការយ៉ាងជិត-
ស្នទិ្ធជាមយួនងឹអ្នកបន្តវេនដើមេបី
លើកកម្ពស់ភាពជាដេគូយូរអង្វេង  
រវាងបេទេសទាំង២។
លោកនាយករដ្ឋមនេ្ដីបានថ្លេង

តាមរយៈលិខិតថ៖«ខ្ញុំជឿជាក់
ថទោះបីជានៅក្នងុពេលបច្ចបុេបន្ន
នេះយើងមានតួនាទីផេសេងគា្នា
ក៏ដោយទំនាក់ទំនងដ៏ស្នទិ្ធសា្នាល
របស់យើងនឹងនៅតេរឹងមាំនិង
បន្តជាកតា្តាជំរុញកិច្ចសហបេតិ-
បត្តិការរវាងបេទេសយើងទាំង-
២ឱេយកាន់តេមានវិសាលភាព
ធធំេងជាងមនុ»។លោកថ្លេងថ
ការទទួលបាននូវតំណេងថ្មីនេះ
បានបង្ហាញអំពីជំនឿជឿជាក់និង
ទំនុកចិត្តយ៉ាងខា្លាំងរបស់បកេស
កុម្មុយនីស្ត និងបេជាជនវៀត-
ណាមទាំងមូលមកលើភាពជា-

អ្នកដឹកនាំដ៏វាងវេរបស់លោក
ង្វៀងសួនហ៊្វុក។
លោកនាយករដ្ឋមនេ្ដីជឿជាក់

ថកេមការគេប់គេងនិងការ-
ដឹកនំាដ៏ឈ្លាសវេរបស់លោកង្វៀង  
សួនហ៊្វុកសាធារណរដ្ឋសង្គម-
នយិមវៀតណាមនងឹបន្តទទលួ-
បាននូវការរីកចមេើនផ្នេកសេដ្ឋ-
កិច្ចនិងសង្គមកាន់តេធំធេងថេម-
ទៀតឈនទៅសមេចបាននូវ
គោលដៅកា្លាយទៅជាបេទេស
អភិវឌេឍន៍នៅឆា្នាំ២០៤៥នងិបន្ត
បំពេញតួនាទីដ៏សកម្មទាំងនៅ
លើឆាកតំបន់និងអន្តរជាតិ។
លោកហ៊នុសេនបានសម្តេង

នូវអំណរអរគុណ ចំពោះលោក
ង្វៀងសនួហ៊្វកុដេលបានថេរកេសា
ពូនផ្តុំនូវចំណងមិត្តភាពជាបេពេ-
ណីនិងធ្វើឲេយកាន់តេសមេបូរបេប
នូវកិច្ចសហបេតិបត្តិការ ដ៏ជិត-
ស្នទិ្ធរបស់បេទេសទំាង២នៅក្នុង
អាណត្តិលោកសួនហ៊្វកុជានាយក- 
រដ្ឋមន្តេី។លោកបន្ដថ៖«ខ្ញុំសូម
អះអាងជាថ្មីនូវការប្តេជា្ញាចិត្តដ៏មុត-
មំានឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយ
នឹងអ្នកបន្តវេន របស់ឯកឧត្តម
ដើមេបីលើកកម្ពស់ភាពជាដេគូយូរ-
អង្វេងផ្អេកលើសា្មារតីភាពជាអ្នក-

ជិតខាងល្អសាមគ្គីភាពការយោគ-
យល់គា្នានិងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ
ដេលមានផលបេយោជន៍ទៅ-
វិញទៅមកជាពិសេសការជម្នះ
បាននវូបញ្ហាបេឈមនានាដេល
មនិធា្លាប់បានជបួបេទះកន្លងមក
បណា្ដោលមកពីការរាតតេបាតនេ
ជំងឺកូវីដ១៩»។
លោកនាយករដ្ឋមនេ្ដីបញ្ជាក់ថ

ការប្ដេជា្ញានេះគឺដើមេបីរួមចំណេក
ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិ-
វឌេឍបេកបដោយចីរភាពនិងវិបុល-  
ភាពរបស់បេជាជាតិនេបេទេស
ទាំង២តំបន់និងសកលលោក
ទាំងមូល។
លោកង្វៀងសួនហ៊្វុកអតីត

នាយករដ្ឋមនេ្តីវៀតណាមតេវូបាន
សភាវៀតណាមបោះឆ្នាតជេើស-
តំាងជាបេធានាធបិតីវៀតណាម
នៅថ្ងេទី៥ខេមេសាឆា្នាំ២០២១
បនា្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់តំណេង
ជានាយករដ្ឋមនេ្តី។ ការបោះ-
ឆ្នាតនេះបានធ្វើឡើងក្នងុសម័យ-
បេជុំលើកទី១៤នេរដ្ឋសភាវៀត-
ណាម។ នេះយោងតាម AFP
ចេញផេសាយកាលពីមេសិលមិញ។
លោកគិនភាបេធានវិទេយាសា្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេរាជ-
បណិ្ឌតេយសភាកម្ពុជាលើកឡើង
ថទំនាក់ទំនងរវាងបេទេសកម្ពុជា
និងវៀតណាមចាប់ពីកេយឆា្នាំ
១៩៧៩មកគឺជាទំនាក់ទំនង

បេបបេពេណីនិងបេវត្ដិសាសេ្ដ
នេអ្នកជិតខាងល្អ។បុ៉ន្ដេក្នងុនាម
ជាបេទេសជិតខាងគឺតេវូគោរព
អធបិតេយេយភាពនងិបរូណភាព
ទឹកដីគា្នាទៅវិញទៅមក។លោក
ថ្លេងថ៖«យើងឃើញថតាម-
រយៈឯកសារនិងការអះអាងផ្លវូ-
ការគេប់ជំនាន់នេមេដឹកនាំរវាង
បេទេសកម្ពជុានិងវៀតណាមទំាង 
កេបខ័ណ្ឌបកេសនិងកេបខ័ណ្ឌរដ្ឋ
គឺថ្នាក់ដឹកនំានេបេទេសទំាង២
តេងតេប្ដេជា្ញាចិត្ដបេឹងរឹតចំណង
មិត្ដភាពនិងកិច្ចសហបេតិបត្ដិការ
នេបេទេសទាំង២ឱេយកាន់តេរឹង-
មាំសុីជមេគេប់ជេុងជេយ»។
លោកគិនភាសង្កេតឃើញថ

ទំនាក់ទំនងរវាងបេទេសកម្ពុជា
និងវៀតណាមគា្មានសញ្ញាណា-
មយួធា្លាក់ចុះជាអវជិ្ជមាននោះទេ
គឺនៅរកេសាភាពរងឹមាំដដេលថ្វបីើ
បេទេសទំាង២ជួបបេទះបញ្ហាមិន-
បេកេតីខ្លះទៅលើបញ្ហាតំបន់។
លោកបានបញ្ជាក់ថ៖«កម្ពជុា

តេងតេចាត់ទុកបេទេសជិតខាង
ជាបេទេសដេលមានកិច្ចសហ-
បេតិបត្ដិការល្អទាងំនយោបាយ
សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសទំនាក់ទំនង
រវាងបេជាជននិងបេជាជន»៕

លោកហុ៊ន  សេន និងភរិយា កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថតFreshNews

លោក ហុ៊ន សេន និង លោក ង្វៀង សួន ហ៊្វកុ ។ រូបថតកេសួងព័ត៌មាន

លោកហ៉៊នស្រនអបអរលោកង្វៀងសួនហ៊្វកុត្រវូត្រងតំាងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាម

មន្ត្របីក្រសកាន់អំណាច
ចាត់ទ៉កការផ្រសាយពីជំនួប
រវាងលោកកឹមស៉ខានិង
មន្ត្រីGDPជាការស្ទង់



តពីទំព័រ ១...ដាក់  និង ការផ្តល់ នូវ 
ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ដល់ មន្រ្តី របស់ ខ្លួន។

លោក ប្រក់ សុខុន  បានឱ្រយ ដឹងថា ៖ 
« សា្ថានទូត ប្រ៊ុយ ណ្រ ប្រចាំ កម្ពុជា 
ដ្រលជា ប្រធាន អង្គទូត ប្រចាំ កម្ពុជា  
និង អង្គទូត នានា  ដូច ជា  បារាំង  វៀត- 
ណាម  ឥណ្ឌ ូន្រសុ ី នងិ ម៉ាឡ្រសុ ី បាន- 
សម្ត្រង នូវ អំណរ គុណ ដ៏ ជ្រល ជ្រ 
ជូន ចំពោះ សម្ត្រច ត្រជោ នាយក- 
រដ្ឋមន្រ្តី  និង រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា  
ដ្រល បាន អនុញ្ញាត ឱ្រយ សហគមន៍ 
ការទូត ប្រចាំ កម្ពុជា  ទទួល បាន ការ- 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ប្រភ្រទ  AstraZeneca (Cov-
ishield)»។

តាម រយៈ កណំត ់ទតូ របស ់សា្ថាន ទតូ 
ប៊្រយុ ណ្រ ប្រចា ំកម្ពជុា បាន លើក ឡើង 
ថា  សា្ថានទូ ត ប៊្រុយ ណ្រ  ជឿជាក់ ថា  
កម្ពជុា  ជា ប្រទ្រស ដបំងូ គ្រ បង្អស ់ដ្រល 
ផ្តល់ វ៉ាក់សំាង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ១៩ ប្រ- 
ភ្រទ  AstraZeneca  ដល់ សហគមន៍ 
ការទតូ  ខណៈ ដ្រល វ៉ាកស់ាងំ ន្រះ មន 
តម្រូវ ការ ខ្ពស់ ហើយ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ នៅ 
មនកម្រតិ នៅ ឡើយ។ ន្រះ បើ តាមការ- 
បញ្ជាក់ របស់ លោក ប្រក់  សុខុន  ក្នុង 
លិខិត ផ្ញើជូន លោក ហ៊ុន ស្រន។

យោង តាម សា្ថានទតូ ប៊្រយុណ្រ ប្រចា ំ
ប្រទ្រស កម្ពុជា  ដ្រល ផ្ញើលិខិត ទៅ 
ក្រសួង ការបរទ្រស  និង សហ ប្រតិ- 
បត្តកិារ អន្តរជាតិ  ចុះ ថ្ង្រ ទ២ី៤  ខ្រមនីា 
បាន សម្ត្រង នវូ អណំរគណុ ដល ់លោក 

នាយក រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន ស្រន  ដ្រល បាន- 
ផ្តល់ នូវ ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ការពារ 
កូវីដ១៩  របស់ ក្រុម ហ៊ុន  Astra-
Zeneca  ដល់ សហគមន៍ ការទូត ក្នុង 
ប្រទ្រស កម្ពុជា។

សា្ថានទូត ន្រះ បញ្ជាក់ថា ៖«គ្មាន 
នរណា ម្នាក់ មន សុវត្ថិភាព បាន ទ្រ  
ដរាបណា មនុស្រស គ្រប់គ្នា មិនមន 
សុវត្ថិភាព។ ក្នុង អំឡុង ព្រល ដ៏ពិបាក 
ន្រះ ហើយ ជាការពតិ ចំពោះ ប្រសាសន៍  
របស់ ឯកឧត្តម (លោក ហ៊ុន ស្រន) 
ដ្រល បាន ថ្ល្រងថា  ប្រទ្រស កម្ពុជា 
ជាប្រទ្រស តូច មួយ  ត្រ មន ប្រះដូង 
ធំ។ យើង ពិត ជា អរគុណ ណាស់»។

ចំណ្រក ឯកអគ្គ រដ្ឋទូត ម៉ាឡ្រសុី 
ប្រចាំ ព្រះរាជា ណាចក្រ កម្ពុជា  លោក  
ELDEEN HUSAINI MOHD 
HASHIM  បាន សរស្ររ លខិតិ ១ច្របាប ់
ជនូ លោក មម៉ ប៊នុហ្រង  រដ្ឋមន្រ្តកី្រសងួ 
សុខាភិបាល ផង ដ្ររ  ដោយ បាន ថ្ល្រង 
អំណរគុណ អស់ ពី ដួង ចិត្ត និង យ៉ាង 
ជ្រលជ្រ ចពំោះ លោក មម៉ ប៊នុហ្រង 
រដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួ សខុាភបិាល  នងិ ក្រសងួ-  
ការបរ ទ្រស និង សហ ប្រតិ បត្តិការ 
អន្តរជាតិ ចំពោះ រាល់ ជំនួយ ក្នុង ការ- 
ចាក់  វ៉ាក់សំាង ដល់ មន្រ្តី សា្ថានទូត ម៉ា- 
ឡ្រ  សុ ីនងិ សមជកិ គ្រសួារ របស ់ពកួ គ្រ   
កាល ពី ថ្ង្រទី២៤  មីនា  ឆ្នាំ២០២១។

លោក លើក ឡើងថា ៖«ដំណើរការ 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង បានប្រព្រឹត្ត ទៅ យ៉ាង- 
រលូន  និង រៀបចំ បាន ល្អ។ ខ្ញុំ ពិត ជា 

សូម កោតសរ សើរ ចំពោះ កិច្ចសហ- 
ប្រតិបត្តិការ ដ៏សប្របុរស របស់ លោក  
ហើយ យើង ទន្ទងឹ រងច់ា ំទទលួ ការចាក-់ 
វ៉ាក់សំាង ន្រះ ក្នុង ដូស ទី២ ទៀត តាម- 
ការ កំណត់»។

សា្ថានទូត សាធារណរដ្ឋ ឥណ្ឌូន្រសុី  
បាន សម្ត្រង នូវ អំណរគុណ ដល់ លោក 
ហ៊ុន ស្រន  និង ក្រសួង ការបរទ្រស 
ចពំោះ ការ រៀបច ំនងិ ការសម្រប សម្រលួ   
ឥត ឈប់ឈរ នៅ ទូទាំង ដំណើរការ     
ន្រ ការចាក់ វ៉ាក់សំាង ការពារ កូវីដ១៩  
សម្រប់ បុគ្គលិក ការទូត  ទីភា្នាក់ងរ 
អង្គការ សហប្រជាជាត ិប្រចា ំនៅ កម្ពជុា  
រួមទាំង សមជិក គ្រួសារ  និង បុគ្គលិក 
មូលដា្ឋាន ផង ដ្ររ។

លិខិត សា្ថានទូត សរស្ររថា ៖« សា្ថាន- 
ទូត សូម កោត សរសើរ  ចំពោះ ការផ្តល់ 
វ៉ាក ់សំាង ន្រះ ដ្រល ឆ្លុះបញ្ចាងំ ព ីការ ខតិ ខ ំ  
ប្រឹង ប្រង ពិតប្រកដ របស់ រាជរដា្ឋា-

ភបិាល កម្ពជុា ក្នងុ ការប្រយទុ្ធ ប្រឆងំ នងឹ 
រោគ រាតត្របាត កូវីដ១៩  តាមរយៈ កិច្ច- 
សហ ប្រតិបត្តិ ការ អន្តរជាតិ។  តាម រយៈ 
ការផ្តល់ ការចាក់ វ៉ាក់សាំង ន្រះ  ប្រទ្រស 
កម្ពុជា បានធ្វើ ជាគំរូ ដ៏ល្អ មួយ ដ្រល 
សហគមន ៍អន្តរជាត ិគរួត្រ សហការ នងិ 
ធ្វើការ រមួគ្នា ដើម្រប ីប្រយទុ្ធ ប្រឆងំ នងឹ ជងំ ឺ
រាត ត្របាត»។

ជាមួយគ្នា ន្រះ  ក្នុង យុទ្ធនាការ ចាក់- 
វ៉ាក់សំាង ការពារ កូវីដ១៩  នៅ ទូទាំង- 
ប្រទ្រស ក្នងុ គោលការណ ៍ស្មគ័្រចតិ្ត  នងិ 
ដោយ ឥត គតិ ថ្ល្រ ចាប ់ព ីថ្ង្រទ១ី  ដល ់ទ៤ី  
ខ្រម្រសា ក្រសួង សុខាភិបាល បាន ឱ្រយ 
ដងឹថា  មនសុ្រស ចនំនួ ១៤០ ៧៧៣នាក ់ 
បាន ទទួល ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ការពារ 
កូវីដ១៩  សុីណូ ហ្វាក់។

ទាក់ទង នឹង យុទ្ធនាការ ចាក់ វ៉ាក់- 
សាំង  ន្រះ ដ្ររ  លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន  
អ្នក នាំពាក្រយ ក្រសួង សុខាភិបាល  និង 

ជា ប្រធាន គណៈ កម្មការ ចំពោះ កិច្ច 
សម្រប់ ការចាក់ វ៉ាក់សំាង ការពារ 
កូវីដ១៩ នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស (គ.វ.ក-
១៩)  បានណ្រនាំ និង បញ្ជា ដាច់ ខាត 
ទៅ ដល់ ប្រធាន អនុគណៈកម្មការ 
ចំពោះកិច្ច នៅ តាម ក្រសួង នីមួយៗ  
មិនត្រូវ អនុញ្ញាត យក បុគ្គលិក ផ្រស្រង 
ក្រព ីមន្រ្ត ីរាជការ សុវីលិ ដ្រល ស្ថតិ ក្នងុ 
ក្រសួង សាមីមក ចាក់ វ៉ាក់សំាង ទ្រ ។ 

លោក ស្រីឱ វណ្ណឌីន  បញ្ជាក់ថា ៖ 
«ដចូ ក្រសងួ ដ្រនដ ីនគរបូនយីកម្ម  នងិ 
សំណង់  បានចាក់ លើស ចំនួន  ដ្រល 
ក្រសួង ន្រះ បាន ស្នើសុំ មក  ដ្រលន្រះ 
ជាបញ្ហា  ដ្រល យើង មនិ មន វ៉ាកស់ាងំ 
សម្រប់ ផ្តល់ជូន អ្នកចាក់ លើកទី ២។ 
ប្រសនិ បើ ក្រសងួ នមីយួៗ ច្រះត្រ យក 
បុគ្គល ផ្រស្រង ដ្រល មិនម្រន ជាបុគ្គលិក 
របស់ ខ្លួន មកចាក់ នោះ  ធ្វើឱ្រយ ចំនួន 
វ៉ាក់សាំង ដ្រល យើង គ្រង ផ្តល់ ឱ្រយ 
មន្រ្តី រាជការ នោះ មិនមន វ៉ាក់សំាង 
គ្រប់ ចំនួន ទ្រ»។

លោក ស្រ ីបន្តថា  វជារឿង ធ ំណាស ់ 
ដ្រល ប្រធាន អនុគណៈ កម្មការ ទាំង- 
អស់ ត្រូវ យក ចិត្ត ទុក ដាក់  ដោយ សារ 
វ៉ាកសំ់ាង មន ត្រ១,៥លាន ដសូ  ដ្រល 
គោលដៅ ត្រូវ ចាក់  គឺ សម្រប់ ត្រ    
៧៤៥ ០០០នាក់ ទ្រ។

លោក ស្រីថា ៖«ប្រសិន បើ ប្រធាន 
សា្ថាប័ន មិន អនុវត្ត ទៅតាម គោលដៅ 
ដ្រលបាន ដាក់ ច្រញ  គឺ សុំប្រធាន 
អនុគណៈ កម្មការ នីមួយៗ ន្រះ ត្រូវ 
ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ មុខ នាយក រដ្ឋ- 
មន្រ្ត ីព្រះ យើង មនិត្រវូ ច្រះត្រ យក អ្នក 
ន្រះ  ឬ អ្នក នោះ មក ចាក់ នោះ ទ្រ»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រអង្គារ ទី៦ ែខម្រសា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

ស្ថានទូតជាច្រើនកោតសរសើរ...

គ្របូង្រៀនទទួលការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដនៅសាលារៀនកុលាប១ ខណ្ឌដូនព្រញ ពីថ្ង្រទី១ ម្រសា។ រូប ហុង មិនា

គ្រប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទះុស្រង់ពីទន្ល្រម្រគង្គ១,៦តោនត្រវូដុតកម្ទ្រចចោល
នៅ សុី វុត្ថា 

កំពង់ ចាមៈ មន្ត្រ ីជំនាញ បាន- 
ដុត កម្ទ្រច ចោល នូវគ្រប់ យុទ្ធ - 
ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទះុ ចំនួន១,៦ តោ ន  
ស្មើនឹង១០ភាគ រយ ក្នងុ ចំណោ  ម  
គ្រប ់ចនំនួ ជាង១៦តោនដ្រ ល 
ត្រវូបាន ស្រង់ ច្រញពី នាវ ចម្របំា ង  
ដ្រល លិច  ក្នុង ទន្ល្រ  ម្រគង្គ  នៅ 
ខ្រត្តកំពង់ ចាម កាល ពី សម័យ 
សង្គ្រម ខណៈ នៅសល់ ពីន្រះ 
នឹង ត្រូវ យកទៅ ដោះ បន្រសាប 
សម្រប់ ត្រៀម រក្រសាទុក នៅក្នុង 
សារមន្ទីរ។

លោក មុី សុភា ម្របញ្ជា ការ  
បោសសម្អាត គ្រប ់មនិ ទាន ់ផ្ទុះ 
ន្រ មជ្រឈមណ្ឌល  ជាតិ គ្រប់ គ្រង 
កង កម្លាងំ រក្រសាសន្ត ិភាព បោស - 
សម្អាត មីន និង កាក សំណល់ 
សង្គ្រម (NPMEC) ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ម្រសិល មិញ 
ថាគ្រ ប់  ដ្រល ត្រវូបាន ដុត  កម្ទ្រ ច  
ចោល ន្រះ ជា ប្រភ្រទ គ្រប់ 
ដ្រល ចាស ់ពកុ  នងិ មន ច្រះ- 
ចាប់ ហើយ មិនអាច ទុក យូ រ- 
បាន ។ លោក  មុី សុភា  ថ្ល្រងថា 
គ្រប់ ដ្រល ត្រូវបាន កម្ទ្រច ន្រះ 
ជា ប្រភ្រទ គ្រប់ ចម្រុះ ដូចជា 

គ្រប ់ផ្លាង គ្រប ់ត្របាល ់  គ្រប ់
អាវុធ ធុន តូច និង គ្រប់ ប្រភ្រទ 
ផ្រស្រងៗទៀតដ្រល គ្រប់ ទំាង អ ស់ 
ន្រះ ប្រមូលយក ច្រញពី នាវ 
លិច នៅក្នុង ទ ន្ល្រ។ 

លោកបញ្ជាក់ ថា៖«រហូត មក - 
ដល់  ព្រលន្រះ ការប្រមូល- 
គ្រប ់ច្រញព ីនាវ  ល្រច នៅក្នងុ 
ទន្ល្រ បានសម្រច១០០ ភាគ រយ    
ហើយ បុ៉ន្ត្របើ អាច សល់ គឺ ស ល់ 
តិចតួច បំផុត ដ្រល ស្ថិតនៅ 
ក ្រម បាត នាវ។ បុ៉ន្ត្រ យើង នឹ ង 
បញ្ចប់ នៅក្រយ  ព្រល ចូល ឆ្នា ំ- 
ខ្ម្ររ  បនា្ទាប់ពី លើក នាវ ច្រញពី  

ក្នុង ទឹក»។ 
លោក អៀម វណ្ណ អនបុ្រធាន 

ក្រុមការងរ កង បោសសម្អាត 
គ្រប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទុះ  
ក្រ  ម ទកឹ  បាន ថ្ល្រង នៅក្នងុ ពធិ ី
ដុត កម្ទ្រច  គ្រប់ កាលពី ម្រសិ ល - 
មិញថា គ្រប់ ខូចគុណភាព ចំនួ ន 
១០% ត្រូវ ធ្វើការ កម្ទ្រច ចោល 
ចាប់ តំាង  ពីថ្ង្រ ទី៣១  ខ្រ មីនា ដ ល់ 
ថ្ង្រទី ៧ ខ្រ ម្រសា ឆ្នាំ២ ០ ២១ 
(រយៈ ព្រល ៨ថ្ង្រ) ស្ថតិក្នងុ ភូមិ - 
សាស្ត្រ ភូមិ ពោធិ៍ ឃុំ សា្វាយ- 
ពោធិ៍ ស្រកុ ស្រ ីសន្ធរ ខ្រត្ត កំពង់ - 
ចាម។ លោកអៀម វណ្ណ បាន  

ថ្ល្រងបន្តថា ដោយឡ្រក ចំនួន 
គ្រប់៩០ ភាគ រយ  ដ្រលមន 
ទ្រង់ទ្រយ ល្អ មន សុវត្ថិ ភាព 
និង ត្រូវ ធ្វើការ ដោះ បន្រសាប 
ចាប់ពី ថ្ង្រទី៣១ ខ្រមីនា ឆ្នាំ 
២០ ២១ ដល់ ថ្ង្រទី១៩ ខ្រ 
ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រយៈព្រល 
(៤៣ថ្ង្រ) ដើម្រប ីបញ្ចប ់ផ្រនការ 
សម្រប់  ការ ទុកដាក់ តាំង  គ្រប់ 
ទាំង ន្រះ នៅ ក្នុង សារ មន្ទីរ។ 
ទីតាំង ដោះ បន្រសាប គ្រប់ ទាំង 
ន្រះ   គ ឺនៅ ទបីញ្ជា ការ Golden 
west ស្ថិត នៅ ក្នុង ខ្រត្ត កំពង់ - 
ឆ្នាំង និង នៅ ទីបញ្ជាការ កង- 
សុនខ ហិត មីន។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន 
ស្រន កាល ពី ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រ សីហ 
ឆ្នា២ំ០២០ បាន សម្រច បង្កើត 
ក្រុម ការងរ អន្តរ ក្រសួង  ដើម្របី 
ចុះ សិក្រសានិង ដោះស្រយ ករ ណី  
រកឃើញ គ្រប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិន ទា ន់ - 
ផ្ទុះ  ក្នុង នាវ  ដ្រល លិច ក្នុង  ទឹក 
ទន្ល្រ ម្រគង្គ ស្ថិត នៅ ភូមិ វល 
ឃុំ មនជ័យ ស្រុក ស្រី សន្ធរ 
ខ្រត្ត  កំពង់ចាម  ក្នុង គោលដៅ  
ធ្វើ យ៉ាង ណា មិនឱ្រយ មន គ្រប់ 
យុទ្ធភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ នៅក្នុង 
ប្រទ្រស ៕

កន្ល្រង កម្ទ្រច គ្រប់  ដ្រល ស្រង់ ច្រញ ពី ទន្ល្រ   ។ រូបថត FN

មន្ត្របីក្រសកាន់អំណាច...
តពី ទំព័រ៣...ភាព ទៅ ទៀត។ 

ដចូ្ន្រះ ខ្ញុ ំនយិយ ជា ទ្រសឹ្ដ ីភាគ ច្រើន  
និង និយយ ពី រឿង គោល ការណ៍ 
ច្របាប់ និង បម្រម របស់ តុលាការ» ។

បើ តាម លោក  ឥសាន  ការលើក- 
ឡើង របស់ ម្រធាវី របស់ លោក កឹម 
សខុា  គ្រន ់ត្រ ជា   គនំតិ នងិ ទ្រសឹ្ដ។ី  
បើ សិន ជា ការ ចងសម្ព័ន្ធ ភាព ជាក់- 
ស្ដ្រង ទើប ខុស ។ 

លោក  ថា ៖«ខ្ញុំ និយយ  ខ្ញុំ មិន- 
មន ទៅ បំពាន តុលាការ ឯណា  ខ្ញុំ 
និយយ ទៅតាម គោល ការណ៍ 
ច្របាប់ ទ្រ។ បើ កាល ណា ពួកគត់ 
បំពាន បម្រម តុលាការ អាហ្នឹង វ 
ខុស ហើយ។ បើ ធ្វើក្រ ពី បម្រម 
តុលាការ  អត់មន ពាក់ព័ន្ធ អ ីដូច ជា   
គត(់កមឹ សខុា) ចុះ ជបួ មហជន  
អាហ្នងឹ វ អត ់អ ីទ្រ។  កុ ំឱ្រយ ត្រ នយិយ    
ពីរឿង នយោបាយ  កៀរគរ កម្លាំង  
អាហ្នឹង  វ ខុស។ 

លោក ចាន់  ច្រន  ម្រធាវី  លោក  
កឹម សុខា  បាន សរ ស្ររ សារ លើ 
ហ្វ្រស ប៊កុរបស ់លោក  ដោយ មន  
របូថត លោក  កមឹ  សខុា  នងិ លោក  
យ៉ង  សំាងកុមរ  រួម នឹង សហការី  
កាល ព ីថ្ង្រទ៣ី០  មនីា  ឆ្នា២ំ០២១ 
ថា ៖« ឈាម រត់ រក ឈាម កូន កសកិរ   
រត ់រក កសកិរ។  អ្នក ប្រជា ធបិ ត្រយ្រយ   

ពិត ប្រកដ ដ្រល ស្មាះ ត្រង់ នឹង 
ជាត ិ ដចូ គ្នា  គ ឺនៅ បន្ត រមួ សខុ  រមួ ទកុ្ខ   
ជា មយួ គ្នា មនិ រត ់ចោល គ្នា  ទោះ ប ី 
សា្ថាន ភាព លបំាក ឬ គ្រ មន អា សន្ន-  
អន្ធ ក្រ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ» ។

លោក សរស្ររ ថា ៖« លោក  កឹម 
សុខា  និង លោកបណ្ឌិត  យ៉ង  
សំាង កមុរ [អ្នក ជនំាញ ខាង កស-ិ 
កម្ម]ព្រម ទាងំ សហ ការ ី បានជបួ គ្នា  
លើ ទកឹ ដ ីខ្រត្ត មណ្ឌល គរិ ីនា ព្រល 
កន្លង មក ដើម្របី ស្វ្រង យល់ អំពី 
ដំណាំ កសិកម្ម[កាហ្វ្រ ត្រ  ផា សិន ]  
និង ជីវ ភាព ប្រជា ពល រដ្ឋ ខ្ម្ររ»។

ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍  មិន អាច ទាក់ទង 
លោក  ចាន ់ច្រន  ដើម្រប ីបកស្រយ 
ជុំវិញ រឿងន្រះ បានទ្រពី ម្រសិលមិញ  
ដោយ ទូរស័ព្ទ គ្មាន អ្នក ទទួល។ 

លោក យ៉ង សំាងកុមរ   ប្រប់ ថា  
រូប ថត ដ្រល លោកចាន់  ច្រន  
បង្ហាះ លើ ហ្វ្រស ប៊ុក  គឺជារូប ថត 
ដ្រល ថត ជាមួយ លោក កឹម សុខា   
ពី ឆ្នាំមុន នៅ ខ្រត្ដ មណ្ឌល គិរី ព្រល 
ចុះ ស្វ្រង យល់ ពី ដំណាំ កសិកម្ម ។ 

លោ កថា ៖«ខ្ញុ ំមនិ អាច ធ្វើ ការ អ្វ ី
ជាមួយ គត់ បានទ្រ  ព្រះ គត់ 
អត់ មន ស្ររីភាព នយោបាយ។ 
ដចូ្ន្រះ យើង អត ់បាន មន ជាស កម្ម-  
ភាព អ្វី ជា មួយ គត់ ទ្រ។  គត់ 
ក៏អត់ ចង់ ដ្ររ  ព្រះ ខា្លាច ប៉ះពាល់ 
ទៅដល់ បញ្ហា របស់ គត់»៕
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ឡាយ សា មាន 

ភ្នពំេញៈ គិត តៃមឹ យប់ ថ្ងៃទី៤ ខៃ មៃសា  
សមត្ថកិច្ច    បាន ឃាត់  ខ្លួន មនុសៃស ចំនួន  
១ ២នាក់ និង ឃាត់ យានយន្ត ចំនួន១៦ ៥ 
គៃឿងដៃល ល្មើស  នងឹ បមៃម គោចរ  ក្នងុ 
ភូមិ សាស្តៃ រាជធានី ភ្នពំៃញ  ដៃល សមៃ ច 
ផ្អាក ជា បណ្តោះ អាសន្ន នូវ សកម្មភាព 
ចរាច រណ៍ និង អាជីវកម្ម នានាចាប់ពី ម៉ោ ង 
៨យប ់ដល់ ម៉ោង ៥ ពៃកឹ   គតិ ចាប ់តាងំ ព ី
ថ្ងៃ ទី ២  ខៃ មៃសា មក ។

លោក ហៃម ដា រិ ទ្ធិ អភិបាលខណ្ឌ 
ពោ ធិ៍ សៃន ជ័យ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសិល មិញ ថា អាជា្ញាធរ បានចុះ បង្កៃប 
និង បិទ ទីតំាងស្ទ ីម ម៉ោសៃសា សូ ណាយី ហោ 
«ផ្ទះ សុខភាព» នៅ ភូមិ តៃពាំង ថ្លឹង៣ 
ក្នងុ  សង្កាត ់ចោម ចៅទ១ី ពៃមទាងំ ឃាតខ់្លនួ 
មនុសៃសចំនួន ១២នាក់ ដៃល ធ្វើ សក ម្ម - 
ភាព ផ្ទុយ នឹង បមៃម គោចរ។ លោក 
បន្ថៃមថា អ្នក ទំាង១២នាក់តៃវូបាន បញ្ជ ូន 
ទៅ អធិការដា្ឋាន នគរបាល ខណ្ឌ ពោធិ៍ - 
សៃន ជ័យ ដើមៃបី សាក សួរ និង កសាង 
សំណំុរឿង ចាត់ការ បន្ត តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ ។ 
លោក ថា៖«គៃូពៃទៃយ នឹង ចុះ ទៅយក 
សំណាក តៃស្តរ កកូ វីដ១៩ ទំាង១២ នា ក់ 
បនា្ទាប់ពី យក សំណាក រួច យើង បញ្ជូន 
គាត់ ទៅធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅ ពៃក ព្នា  
កៃយព ីធ្វើ ច តា្តា ឡ ីសក័១៤ថ្ងៃ ហើយ ឬ 
តៃស្ត កូ វីដ អវិជ្ជមនទើប បញ្ជនូទៅ តុលា - 
ការ»។ តៃ លោក បញ្ជាកថ់ា  បគុ្គល ដៃល 
នឹង តៃូវ  បញ្ជូនទៅ តុលាការ គឺ អ្នក ដៃល 

ចលូ ទៅរក សៃវា ម៉ោសៃសា នងិ ម្ចាស់ ហាង 
បុ៉ណ្ណោះ ខណៈ អ្នក បមៃើ ការងរ នៅ ទីនោះ 
សមត្ថកិច្ច គៃន់តៃ ធ្វើការ អប់រំ នឹង បញ្ជ ូន  
តៃឡប់ទៅផ្ទះ វិញ។ 

បើតាម លោក ដា រិ ទ្ធិ អាជា្ញាធរ មូល - 
ដា្ឋាន  ធា្លាប់បាន ចុះ ណៃនំា ដល់ ម្ចាស់ ហា ង 
ពាក់ព័ន្ធ វិធានការ របស់ កៃសួង សុខា - 
ភិបាល រួម នឹង បមៃម គោចរ ដៃរ ប៉ុន្តៃ 
ម្ចាស់ ហាង  ហាក់បីដូចជា មិន អើពើ 
ទើប ឈានដល់ ការបិទ ហាង នៃះ។

ទន្ទឹម នឹង ការអនុវត្ត បមៃម គោចរ នៃះ 
ដៃរ អ្នកនាពំាកៃយ ស្នងការ ដា្ឋាន  នគរបាល 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ លោកសាន សខុ សហីា 
បាន ឱៃយដឹង ថា នៅ យប់ ថ្ងៃទី៤ មៃសា 
សមត្ថកិច្ច បាន ឃាត់ យាន យន្ត ចំនួន 
១០គៃឿង ខណៈ ពលរដ្ឋ ភាគចៃើន  បាន  
យល់ ដឹង ពី បមៃម នៃះ។ លោក  ថា៖ 
«នៅ យប ់ថ្ងៃទ៤ី មៃសា  អ្នកបើកបរ ល្មើ ស   
បមៃម គោចរ  មន តិចតួច មៃនទៃន 
បានន័យថា  បៃជាពលរដ្ឋ ភាគចៃើន បា ន  
យល់ដឹង សរុប រួម មក សមត្ថកិច្ច ឃាត់ 
យាន យន្ត មនតៃ១គៃឿង ទៃ រថយ ន្ត ៦ 
គៃឿង នងិ ម៉តូ ូ៤គៃឿង អ៊ចី ឹង រយៈ ពៃល 
៣ថ្ងៃ ឃាត់ បាន យាន យន្ត១៦៥ គៃឿង» ។ 

លោក សខុ  សហីា បន្ថៃម ថា ក្នងុករ ណ ី
សមត្ថកិច្ច ឃាត់ យានយន្ត អ្នក ល្មើស 
បមៃម គោចរ ម្ចាស់ យាន យន្ត នោះ  អា ច  
ទរូសព័្ទ ហៅ សាច ់ញាត ិមក ទទលួ ពកួគៃ 
បាន ដោយ ករណីនៃះ  អា ចរាប់ ថា  ជា 
ករណី ចាំបាច់។ លោក ថា៖« ទាក់ ទង 
ចណំ ុច នៃះ  យើង កម៏ន ការលើកលៃង- 

ដៃរបៃសនិបើ គាត ់បញ្ជាក ់ចៃបាស ់ថា  គា ត ់
តៃវូ ទៅយក សាច់ ញា តិរបស់ គាត់ បៃព ន្ធ   
កនូ បងប្អនូ គាត ់ដៃល កពំងុតៃ តៃវូបាន 
អាជា្ញាធរ ធ្វើការ ដក ហូត  យាន យន្តដោ យ  - 
សារ ល្មើស បមៃម គោចរ ដចូជា មនិម ន  
បញ្ហា អ ីទៃ តៃ គាត ់តៃវូ បៃប ់សមត្ថកចិ្ច ថា 
ទៅ យក សាច់ញាតិ នៅ គោល ដៅ ណា» ។

យោងតាម សៃចក្តី សមៃច របស់ រដ្ឋ - 
បាល រាជធានី ភ្នំពៃញ  ស្តីពី ការអនុវត្ត 
វិធានការ រដ្ឋបាល បណ្តោះអាសន្ន ដើមៃបី 
ទប ់សា្កាត ់ការឆ្លង រាលដាលជងំ ឺក ូវីដ ១ ៩ 
ចៃញ ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃទី១ ខៃមៃសា ឆ្នាំ 
២០ ២១ បាន ហាម ការធ្វើ ចរាចរណ ៍ជា 
បណ្តោះអាសន្ន នៅ ក្នុង ភូមិសាស្តៃ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  ចាប់ពី ចនោ្លាះម៉ោង ៨ 
យប់ ដល់ម៉ោង ៥ទៀបភ្លឺ រយៈ ពៃល ២ 
សបា្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៤ 
ខៃ មៃសា ២០២១។

ដោយ ឡៃកសមត្ថកចិ្ច ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នា ំង 
រួម នឹង មន្តៃី សុខាភិបាលនឹង ចុះ អនុវ ត្ត 
ចៃបាប ់ករណី កនូ របស ់ អ្នករត ់កង ់៣ រារាងំ 
មិនឱៃយ គៃូពៃទៃយ នាំ ឪពុក របស់ខ្លួន  ដៃល 
ពា ក់ព័ន្ធ អ្នក វិជ្ជមន កូ វីដ១៩ ទៅធ្វើ - 
ច តា្តា ឡី ស័ក។ លោក ឆយ ខៃម រ័ត្ន 
អធកិារ កៃងុ កពំងឆ់្នាងំ  ថ្លៃង  ថា នៅ ពៃកឹ 
ថ្ងៃទី៥ មៃសា កៃុម ការ ងរ បាន ចុះ ទៅ 
យក អ្នករត់ កង់ ៣ម្នាក់  អាយុ ៣៦ឆ្នាំ 
រស់នៅ ភូមិ ម៉ុង បារាំង សង្កាត់ ប្អៃ រ កៃុង 
កំពង់ឆ្នាំង ទៅធ្វើ   ច តា្តា ឡី ស័ក បនា្ទាប់ពី 
រក ឃើញថា  ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ដោយ បៃយោ ល  
ជាមួយ អ្នក វិ ជ្ជ មនកូ វីដ១៩ ប៉ុន្តៃ តៃូវបាន 

កនូ សៃ ីរបសគ់ាត ់រារាងំ មនិ ឱៃយនាខំ្លនួ ទៅ 
ទៃ។ លោក ថា៖«យើង ចុះ ទៅយក ទំាង 
ប្ត ីបៃពន្ធ តាមពិត គាត់ ប៉ះពាល់ ដោ យ 
បៃយោល ជាមួយ អ្នក វិជ្ជមន កូ វី ដ ប៉ុន្តៃ 
កៃុមការងរ សំណូមពរ ឱៃយ គាត់ ទៅធ្វើ - 
ច តា្តា ឡី ស័ក នៅ មណ្ឌល ដៃល ម ន ចម្ងា យ 
ឆ្ងាយ ពី ទី រួម ខៃត្ត ប៉ុន្តៃ មនកូន សៃី គាត់ 
ម្នាក់ រារាំង មិនឱៃយ ឪពុក ទៅ ដោយ  គាត់ 
ថា  នៅផ្ទះ អត់ មន អ្នក មើល ថៃកូនៗ 
នៅផ្ទះ»។ លោក បញ្ជាក ់ថា  កៃមុការងរ 
បាន ឆ្លងទៅ សា្ថាប័ន មួយ ចំនួន  និង ឆ្លង 
ទៅ  កៃសួង សុខាភិបាល ដើមៃបី សំុ គោល - 
ការណ៍ និង អភិបាល កៃុង កំពង់ឆ្នាំង 
ដើមៃបី ធ្វើ កំណត់ ហៃតុ ឈ្មោះ កូន  ដៃល 
រារាំង ដើមៃបី អនុវត្ត តាម នីតិវិធី។

លោកខៃម រត័្នឱៃយដងឹថា ក្នងុករ ណ ីនៃះ 
សមត្ថកិច្ច នឹង ចុះ អនុវត្តតាម នីតិវិធី នៅ 

តៃឹម លា្ងាច ថ្ងៃទី៥មៃសា បើសិន កូនសៃី 
របស់ អ្នករត ់កង ់៣នៅតៃ រារាងំ សមត្ថ កចិ្ច  
នោះ តៃូវ  បៃឈម នឹង ផ្លូវចៃបាប់ ផងដៃរ។ 

យោង ចៃបាប់ ស្តីពី វិធានការ ទប់សា្កាត់ 
ការឆ្លង រាលដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ និង 
ជំងឺឆ្លង កាច សាហាវ  និង បៃកប ដោយ  
គៃះថា្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ផៃសៃងទៀត ក្នុងមតៃ 
១១ ចៃងថា «បទ រារាំង ដល់ ការអនុវត្ត 
វិធាន ការ ដៃល  បាន ដាក់  ចៃញ ដោយ 
អាជា្ញា ធរមន សមត្ថកិច្ច  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង  និង ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង រាលដាល 
នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ តៃូវ ផ្តនា្ទាទោស ដាក់ 
ពន្ធនាគារ ពី២ទៅ៥ឆ្នាំ និង ពិន័យ ជា 
បៃក់ ពី ៥លាន រៀល ទៅ២០លាន រៀល 
បើ បណា្តោល ឱៃយ មន ការចម្លង ជំងឺ កូ- 
វីដ១៩ ដល់ អ្នកដទៃ ឬ ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល់ សុខភាព សាធារណៈ»៕

នៅ សុី វុត្ថា

មណ្ឌលគិរីៈ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី បាន បៃប់ ពលរដ្ឋ 
មកពី ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ ដៃល បាន 
ទន្ទៃន រាន យក ដីពៃ ធ្វើជា កម្ម - 
សិទ្ធ ិជាចៃើន ហិកតា នៅ ចំណុច 
ពៃ ខៀវ ស្ថតិនៅ ភូមិរ វា៉ា ក់ ឃំុរ យ៉ 
សៃកុ កោះ ញៃក ឱៃយ បញៃឈប់  សកម្ម - 
ភាព និង  វិល តៃឡប់  ទៅកាន់ សៃ ុក - 
កំណើត របស់ខ្លនួ វិញ ជាបនា្ទាន់។

លោក នាង វណ្ណៈ អ្នកនំា ពាកៃយ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត មណ្ឌលគិរីបៃប់ ភ្ន ំ- 
ពៃញ បុ៉ស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ ថា ព ល  រដ្ឋ 
មកពី ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុ ំបាន ចូល មក 
កាប់ ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ដី ថ្ម ី នៅក្នងុ 
ចំណុច ពៃ ខៀវ ដោយ ពួកគៃ បាន 
ទិញ ដី នៅក្នងុ តំបន់ នៃះ  តាមរយៈ 
មៃខៃយល់ ដៃល បានរៀបចំ ដី ឱៃយ 
ពួកគៃ និង បាន សាងសង់ រោង 
និង ខ្ទម នៅលើ ដី ដៃល ខុស ចៃបាប់  
នៃះ។ លោក ថ្លៃង ថា ដី ដៃល ពល រដ្ឋ 
បាន ទិញ នៃះ តៃវូបាន គៃ ពុះ ជា ឡូ ត៍ 
ក្នងុ ទំហំ កៃបាល៥០ម៉ៃតៃ គុណ ១ 
០ ០  ០ម៉ៃតៃ ដៃលមន តម្លៃ ១ 
លាន រៀល ពី មៃ ខ្លាង ឬមៃខៃយល់ 
ហើយ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 

កំពុង សៃវ ជៃវ ស្វៃង រកមៃខ្លាង 
និង អ្នក នៅ ពីកៃយ យកមក 
អនុវត្ត ទៅតាម ចៃបាប់។ លោកនា ង 
វណ្ណៈ ថ្លៃងថា៖ «នៅ ពៃល ដៃល 
យើង ចុះទៅ ពិនិតៃយ ជាក់ស្តៃង ទីតំា ង 
នៃះ គឺ ឃើញ បៃជា ពលរដ្ឋ បាន 
និង កំពុង សាង សង់ រោង និង ខ្ទម   
នៅលើ ដី ដៃល ខុស ចៃបាប់ នៃះឯក -  
ឧត្តមអភិបាលខៃត្ត បាន ណៃ  នា  ំដ ល់ 
បងប្អនូ បៃជា ពលរដ្ឋ បៃប់ ពលរដ្ឋ 

ថា ការធ្វើ នៃះ វា ខុសចៃបាប់ និង ឱៃយ 
បញៃឈប់ សកម្មភាព ជា បនា្ទា ន់»។

ទោះជា យា៉ោង ណា លោក នាង 
វណ្ណៈ ថា បច្ចបុៃបន្ន នៃះ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត មិន ទាន់ បាន បូក សរុប ពី ទិន្ន - 
ន័យ ដី និង ពលរដ្ឋ ដៃល តៃវូ បាន 
ទន្ទៃន រាន យក  ដី ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ 
នោះទៃ បុ៉ន្តៃបើតាម ការ សាក សួរ  
បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ ទីនោះ ជាក់ ស្តៃង 
គឺ  ដី ដៃល គាត់ (មៃ ខៃយល់) បៃង- 

ចៃក មន ជាង ១០០ឡូ ត៍ ហើយ 
ដោយ បៃជា ពល ដ្ឋ ខ្លះ មន ២ ឬ 
៣ឡូ ត៍ ក្នងុ  ១ គៃសួារ។

បើតាម លោកនាង វណ្ណៈ តំប ន់ 
ពៃ ខៀវ នៃះ មន ព លរដ្ឋ រស់នៅ 
ជាង១ ០០០គៃសួារ ដៃល បាន 
កា ប់រាន ពីមុន និង បច្ចបុៃបន្ន នៃះ 
ហើយ ដី ដៃល តៃវូបាន ទន្ទៃន ថ្មី 
នៃះគឺ ស្ថតិនៅកៃម ការ គៃប់ គៃង 
របស់ រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «បើ ឱៃយ គាត់ 
ចៃះតៃ ដើរ កាប់ឆ្ការ ធ្វើជា កម្មសិទ្ធ ិ
បៃបនៃះ មិន ដឹង នរណា គៃប់គៃង 
ន រណា ទៃ ហើយ យើង បាន ណៃនំា 
ឱៃយ ពួក  គាត់ បញៃឈប់ សកម្ម ភាព 
និង ឱៃយ គាត់ ទៅ រស់នៅក្នងុ សៃកុ- 
កំណើត គាត់ វិញ ពៃះ រស់នៅ 
ទីនៃះ ខុស ចៃបាប់»។ ទោះ យា៉ោង - 
ណា លោក វណ្ណៈ លើក ឡើង ថា 
បើ ពលរដ្ឋ ទំាងនោះ អត់ មន ដី អា - 
សៃយ័ ផល ពិតបៃកដ មៃនពល  រដ្ឋ 
ទំាងនោះ  អាចដាក់ ពាកៃយ ស្នើសំុ 
ដី សមៃបទាន សង្គមកិច្ច  នៅ ខៃត្ត 
ដៃល ខ្លនួ រស់នៅ តាម រយៈ ភូមិ ឃំុ 
និង ខៃត្ត ស្នើ មក ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី 
មក ខៃត្ត អាច ពិចារណា ចាត់ចៃង 
ជូន បាន។ 

លោក បូ រ៉ៃត កំ ពី ជំនួយការ 
សមគម អាដហុក បៃចំា នៅ ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី ថ្លៃងថា នៅក្នងុ ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី នៃះ  គឺមន សកម្មភាព 
រុករានកាប់ ទន្ទៃន យក ដី រដ្ឋ ធ្វើ ជា  
កម្មសិទ្ធ ិពី សំណាក់ បៃជាពលរដ្ឋ 
ស្ទើ រតៃ គៃប់ ទី កន្លៃង មិន ថា នៅ 
ចំណុច ពៃ ខៀវ។ បៃជា ពលរដ្ឋ 
មួយ ចំនួន មន គំនិត ខូច ខា្លាងំ ណា ស់   
ដោយបាន ចូល ទន្ទៃន កាន់កាប់ 
ដី រដ្ឋ ដោយ ខុសចៃបាប់ និង មួយវិញ - 
ទៀតគឺមន ឈ្មញួ ឬ មៃខៃយល់ បៃមូ ល 
ឈ្មោះ បៃជាពលរដ្ឋ ទៅ ទន្ទៃន 
យក  ដី រដ្ឋ ដោយ សហការ ជា មួយ 
នឹង មន្តៃ ីមូលដា្ឋាន ជា ថ្នរូ ទៅនឹង 
ការ បាន លុយកាក់ ខ្លះ ដូច ទៅនឹង 
ករណី នៅ ចំណុច ពៃ ខៀវ នៃះ- 
ដៃរ។ លោកបញ្ជាក់ ថា បើ អាជា្ញា - 
ធរមន សមត្ថ កិច្ចមិនមន វិធា ន - 
ការ សម សៃប ឬអនុវត្ត ចៃបាប់ ឱៃយ 
បាន តឹងរឹុង ទៃ វា នឹងធ្វើ ឱៃយមន 
អនា ធិបតៃយៃយ ទៅលើ ការគៃប់ - 
គៃង ដី រដ្ឋ នៃះជាពិសៃស វា នឹង ធ្វើ - 
ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ធនធាន ធម្មជា  តិ 
និងដី សាធារណៈ របស់ រដ្ឋ។

លោក ថ្លៃងថា៖ «ខ្ញុ ំមិន គំាទៃ ទៃ 
ចំពោះ បៃជាពលរដ្ឋ ក៏ ដូ ចជា អាជា្ញា ធរ 

ដៃល បាន ចូលទៅ ទន្ទៃន រាន យ ក  
ដី រដ្ឋ ធ្វើជា កម្មសិទ្ធ ិនៃះ ពៃះនៃះ 
ជា ដី រដ្ឋ ឬដីពៃ របស់ រដ្ឋ ជា របស់ 
យើង ទំាង អស់គា្នា មិនមៃន បុគ្គល 
ម្នាក់ឬ២នាក់ អាច ទៅ ចង្អលុ នៃះ 
ជា ដី រប ស់អញ នោះ ជា ដី របស់ 
អញ ។ ធ្វើ អី៊ចឹង វា មិនតៃវូ ទៃ អា ជា្ញា- 
ធរ គួរតៃ មន វិធាន ការ ហើ យ  »។

លោកសា្វាយ សំ អា៊ាង អភិបា ល 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី កាលពី ថ្ងៃទី៣ 
ខៃ មៃសា បាន ចុះ ពិនិតៃយមើល 
សា្ថានភាព ការកាប់ រុករាន ដីពៃ 
យក  ដី ធ្វើជា កម្មសិទ្ធ ិនៅ ចំណុច 
ពៃ ខៀវ ស្ថតិនៅ ភូមិរ វា៉ា ក់ ឃំុរ យ៉ 
សៃកុ កោះ ញៃក ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ 
លុប បំបាត់ និង បង្កៃប ការកាប់  - 
រាន ដុត ឈូស ឆយ និង ហុ៊មព័ទ្ធ 
ដីពៃ ឈើ ធ្វើជា កម្មសិទ្ធ។ិ

លោក សា្វាយ សំ អា៊ាង បាន 
ណៃនំា ដល់ មន្តៃ ីជំនាញ តៃវូ ចុះ- 
ពិនិតៃយ សិកៃសា សៃវជៃវ និង បង្កៃ ប 
បទល្មើស ដីពៃ ឈើ គៃប់ បៃភៃទ 
ជាពិសៃស តៃវូ ចំណាត់ ការ ឱៃយ បា ន 
មឺុងម៉ោត់ ចំពោះ មៃខៃយល់ និង មៃ ខ្លា ង 
ដៃល រៀបចំ ឱៃយ មន ចល នា នៃ ការ - 
កាប់ រាន ដុត ឈូស ឆយ និង ហុ៊ ម - 
ព័ទ្ធ យក ដីពៃ ខុសចៃបាប់ ៕

សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លនួមនុស្ស១២នាក់និងយានយន្ត១៦៥គ្ឿងដ្លល្មើសនឹងបម្មគោចរ

អាជ្ញាធរខ្ត្តមណ្ឌលគិរីប្ប់ពលរដ្ឋមកពីខ្ត្តត្បូងឃ្មុំឱ្យឈប់កាប់រានដីព្

អាជ្ញា ធរ ខេត្ត មណ្ឌល គិរី  ចុះ ពិនិតេយ ទីតំង ដី  ពល រដ្ឋ កា ប់ រាន ។ រូបថត កៃសួង មហា ផ្ទៃ  

សមត្ថកិច្ច ពិនិតេយ លិខិត សា្នាម ចំពោះ អ្នក បើកបរក្នងុ អំឡុង ពេល បមេមគោចរ ។ រូប រងៃសី



តពីទំព័រ១...នូវការលេង-
លេបេងស៊ីសងគេប់បេភេទនិង
ការលេងបាញ់ទឹកឬជះទឹក
ចៀសវាងការធ្វើដំណើរចេញ
កេលំនៅឋានឬទីសំណាក់ដេល
មិនចំាបាច់និងតេូវចៀសវាង
ការធ្វើដណំើរកមេសាន្តឬធ្វើដណំើរ
ទ កានខ់េត្តផេសេងៗ។នៅឆ្នាំនេះ
ដេរក៏មិនមានការរៀបចំនូវសង្កេន្ត
វត្តភ្នំនិងការរៀបចំសង្កេន្តតាម
បណា្តាខណ្ឌទាំង១៤នោះទេ។
នៅក្នុងពេលច៊ះពិនិតេយមើល

ការចាក់វា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩នៅ
កេសួងព័ត៌មានកាលពីមេសិលមិញ
លោកសេីឱ វណ្ណឌីនបេធាន
គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វា៉ាក់-
សំាងកវូដី១៩នៅទទំូាងបេទេស
និងជាអ្នកនំាពាកេយកេសួងស៊ខា-
ភបិាលថ្លេងថាការដាក់បមេម-
គោចររបស់សាលារាជធានីភ្នំ-
ពេញនិងបណា្តាខេត្តមួយចំនួន-
ទៀតគឺជាវិធានការមួយដេល
ចលូរមួចណំេកក្នងុការកាត់ផ្តាច់
នូវខេសេចម្លងវីរ៊សកូវីដ១៩ពីប៊គ្គល
មា្នាកទ់បគ៊្គលមា្នាក់ដេលនេះជា
ចំណុចសំខាន់ណាស់។
លោកសេីមានបេសាសន៍

ថា៖«យើងចាបំាច់ណាស់តេវូតេ

រិះរកនូវគេប់វិធីទំាងអស់ធ្វើយ៉ាង-
ណាដើមេបីកាត់ផ្តាច់ឱេយបាននូវការ-
ចម្លងពីប៊គ្គលមួយទប៊គ្គលមួយ
ហើយខ្ញុំគិតថានេះជាវិធានការ
មួយដ៏សមសេបហើយយើង
សង្កេតឃើញថាមានបេសិទ្ធភាព
ប៉ន៊្តេយើងនងឹតាមដានមើលនៅ
ក្នងុរយៈពេល២សបា្តាហ៍កេយ»។
អ្នកនាពំាកេយរបូនេះបន្ថេមថា៖

«បេសិនបើករណនីេការឆ្លងវីរ៊ស
កូវីដ១៩នៅតេរកឃើញខ្ពស់
អ៊ចីងឹ!ខ្ញុនំងឹគោរពស្នើស៊ំដទ៏ទចូ
នូវការបន្តអន៊វត្តបមេមគោចរ
នេះបេហេលនឹងតេវូបន្តក្នងុរយៈ-
ពេល១ឬ២សបា្តាហ៍ទៀតដើមេបី
កាត់ផ្តាច់ការចម្លងឱេយបាន»។
ទោះយ៉ាងណាលោកសេីវណ្ណ-

ឌីននៅមិនទាន់អាចវាយតម្លេ
បានទេនៅពេលនេះដោយសារ
ការអន៊វត្តបមេមគោចរទើបតេ
ធ្វើបានរយៈពេលខ្លប៊៉ីណ្ណោះដេល
លោកសេីតេូវរង់ចាំមើលនៅ
សបា្តាហ៍កេយថាតើការឆ្លងរីក-
រាលដាលនេះអាចកាត់ផ្តាច់បាន
ឬវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល-
ណាមួយ។ជាមួយគ្នានេះដេរ
លោកសេីបានលើកឡើងដេរថា
បេទេសកម្ពជុាមិនទាន់ដល់ពេល

បទិបេទេសនៅឡើយទេដោយ-
សារសា្ថានភាពនេការកើតឡើង
ជំងឺកូវីដគឺមានទតាមតំបន់
និងកន្លេងផេសេងៗគ្នាដេលធ្វើឱេយ
ការអន៊វត្តក៏តេវូធ្វើទតាមទីកន្លេង
និងតំបន់នោះដេរ។ «យើងមិន
អាចឈានដល់ការបិទនៅទូទំាង-
បេទេសបានទេ»។
ចំណេកអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ

លោកស៊ខលូក៏បានចេញសេចក្តី-
ណេនាំនាឱកាសប៊ណេយចូលឆ្នាំ
ខ្មេរផងដេរដេលជាវិធានការរដ្ឋ-
បាលជាបណ្តាះអាសន្នរយៈពេល
៩ថ្ងេគឺចាប់ពីថ្ងេទ១ី០ដល់ថ្ងេទី
១៨ខេមេសាឆ្នាំ២០២១ដើមេបី
ទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ
កូវដី១៩។លោកលើកឡើងថា៖
«ក្នុងគោលបំណងធានាការ-
ពារអាយជ៊វីតិរបស់បេជាពលរដ្ឋ
ស៊ខភាពសាធារណៈនិងសណា្តាប់-
ធា្នាប់សាធារណៈពេមទាំងកាត់-
បន្ថយឱេយបានជាអតិបរមានូវ
ការឆ្លងនេវរ៊ីសកវូដី១៩រដ្ឋបាល
ខេត្តកំពង់ធំស្នើឱេយមានការផ្អាក
ជាបណ្តាះអាសន្ននវូសកម្មភាព
អាជីវកម្មចំពោះអាហារដា្ឋានភោជ-
នីយដា្ឋានហាងកាហ្វេហាងភេសជ្ជៈ
និងភោជនីយដា្ឋាននៅតាមសណា្ឋា-
គរប៉៊ន្តេអាចវេចខ្ចប់បាន»។
លោកថាមិនឱេយមានការកមេសាន្ត

ឬការបេមូលផ្តុំណាមួយឡើយ

នៅរមណីយដា្ឋានធម្មជាតិ-បេវត្តិ-
សាសេ្ត និងកេច្នេឡើយហើយ
គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាល
កេង៊សេក៊តេវូរឹតបន្តងឹការធ្វើដំណើរ
ឬការដឹកជញ្ជូនមន៊សេសដេល
មានចំនួនចេើន។
លោកស៊ខលូបន្តថា៖«ចំពោះ

បេជាពលរដ្ឋតេឡប់មកលេង
សេ៊កកំណើតដេលមកពីតំបន់
មានការរកីរាលដាលខា្លាងំនេជងំឺ
កូវីដ១៩ដេលកំណត់ដោយ
កេសួងស៊ខាភិបាលតេវូធ្វើចតា្តា-
ឡសីក័រយៈពេល១៤ថ្ងេនៅតាម

លំនៅឋានរៀងៗខ្លួនឬតាម
មណ្ឌលចតា្តាឡីស័កកេ៊ង-សេ៊ក
ឬខេត្តតាមការជាក់ស្តេង»។
យោងតាមរបាយការណ៍កេសួង

ស៊ខាភិបាលនៅថ្ងេមេសិលមិញ
កេសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ
ចនំនួ៦៣នាក់បន្ថេមទៀតដេល
ស៊ទ្ធតេជាអ្នកឆ្លងក្នងុពេតឹ្តិការណ៍
សហគមន៍២០ក៊ម្ភៈខណៈមាន
អ្នកជាសះសេបើយរហូតដល់
៩៤នាក់។ករណីឆ្លងថ្មីនេះមាន
នៅភ្នពំេញ៣០នាក់ខេត្តសា្វាយ-
រៀង២២នាក់ខេត្តពេះសហីន៊៦

នាក់ និង៤ខេត្តផេសេងទៀតមាន
អ្នកឆ្លង១ករណីៗដូចគ្នាគឺខេត្ត
កណា្តាលខេត្តពេវេងខេត្តកោះ-
ក៊ងនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
គិតតេមឹពេកឹថ្ងេទី៥ខេមេសា

ឆ្នាំ២០២១កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង
វីរ៊សកូវីដ១៩សរ៊បចំនួន២៧៥២
នាក់ក្នុងនោះអ្នកឆ្លងក្នុងពេឹត្តិ-
ការណ៍២០កម៊្ភៈមានចនំនួ២២-
២២នាក់អ្នកជាសះសេបើយទូទំាង
បេទេសចំនួន១៧៤៧នាក់អ្នក-
កំព៊ងពេយាបាលចំនួន៩៧៩នាក់
និងអ្នកសា្លាប់ចំនួន២១នាក់៕
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អភិបាលរាជធានី...

កម្លាងំនគរបាលកំពុងត្រតួពិនិត្រយអ្នកបើកបរមូ៉តូនៅម្តុំក្របាលថ្នល់កាលពីយប់ថ្ង្រទី៣ម្រសា។រូបថតហា៊ានរងេសី
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

�្រ � ន ក្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ សា� ងលី

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន ស្រដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន ស្រដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រើយ 

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

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

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា�  ,
�ុង គឹមមា៉ា រើតា ,ឡា យ សា មា ន, 

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

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

សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រា វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម្ម 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល ស ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណន្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យខ្រត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ� �វ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ� �វលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ក្រសួង និងអាជ្ញាធរខ្រត្តក្រច្រះរៀបចំជ្រើសរើសម្រភូមិទើបបង្កើតថ្មចំីនួន ៣៧ភូមិ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ក្រច្រះ  ៈ  កៃសួង មុខ ង រសា- 
ធារ ណៈ និង កៃុម ការងរ ខៃត្ត 
កៃ ចៃះកពំងុ  ស ហការ រៀបច ំការ- 
ជៃើស រើស អ្នក ដកឹ នា ំភមូ ិថ្ម ីចនំនួ 
៣៧ភូ មិ ស្ថ ិតក្នងុ  ឃំុ-សង្កាត់ 
ចំនួន ១៧  នៃ សៃកុ-កៃងុ ចំននួ ៥  
ដៃល កៃសួង មហាផ្ទៃ សមៃច  
ឱៃយ បង្កើត តាម តមៃូវការ ចាំបា ច់ 
កា លពីដើម ខៃមី នា ខណៈ ការ- 
ជៃើសរើ សអា ច តៃូវ បញ្ចប់ នៅ 
ចុង សបា្តាហ៍ កៃយ ។

កាល ពី ថ្ងៃទី៣  មៃសា លោក 
ពៃុ ំសខុា រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ មខុងរ- 
សា ធារណៈ  និង ជា បៃធាន កៃុម 
ការងរ ខៃត្ត កៃចៃះ អ មដំណើរ 
ដោយ អ្នក តណំាង រាស្តៃ មណ្ឌល 
ខៃត្ត កៃចៃះ  នងិ ថ្នាក ់ដកឹ នា ំពៃម- 
ទាំង សមា ជិក កៃុម ការងរ សៃុក 
ពៃក បៃសព្វ បាន ចុះ ជួប តំណាង 
ពលរដ្ឋ បៃមាណ ៥០នាក់  នៅភូមិ  
អរូ ជៃ ជា ភមូ ិទើប បង្កើត ថ្ម ី ដៃល 
បំបៃក ចៃញពី ភូមិ ពៃក បៃសព្វ- 
លើនៃ ឃំុ ពៃក បៃសព្វ  សៃកុពៃក  
បៃសព្វ  ស្ថតិ ក្នងុ បរវិៃណ វត្ត ពៃះ- 
ធម្ម គង្គា  ហៅ វត្តភ្នំ រអិល ។

តាម ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុក របស់ កៃ- 
សួង មុខ ងរ សា ធារណៈ ពី ថ្ងៃទី៣  
ខៃមីនា  បាន ឱៃយ ដងឹ ថ ជនំបួ នៃះ 
គដឺើមៃប ី សា្ទាប ស្ទង ់មត ិរបស់ ពល- 
រ ដ្ឋដើមៃបី ជៃើសរើស   អ្នក មាន 
លក្ខណ សមៃបត្តិ ដៃល អាច ធ្វើជា 
បៃក្ខ ជន សមៃប់ ការ បោះ ឆ្នាត 
របស់ កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ  ក្នុង ការ- 
ជៃើស រើស បៃធាន ភូមិ ថ្មី ។ 

ទពំរ័ ហ្វៃ ស ប៊កុ ដដៃល បាន ឱៃយ 
ដឹង ថ « បនា្ទាប់ ពី ការ ថ្លៃង មតិ 
សំណៃះ សំណាល របស់ ឯក ឧត្តម 
រដ្ឋម ន្តៃ ីពៃុ ំសុខា ដៃល បាន ផ្តល់- 
សារៈ សំខាន់ ទៅ លើ ការ ចូល រួម 
របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុងការ ជៃើស- 
រើស អ្នកដឹក នាំ ភូមិ រួច មក ការ- 

បោះឆ្នាត ដើមៃបី សា្ទាបស្ទង់  មតិ 
លើ មុ ខសញ្ញា ៦នាក់ ក៏ បាន ដំណើ រ- 
ការ ទៅ ដោយ រលូន រហូត ដល់ 
ពៃល បញ្ចប់ ពិធី»។ 

កៃសួង មុខ ងរ សា ធារ ណៈ 
បាន បញ្ជាក់ ថ  ការរៀបចំ សា្ទាប- 
ស្ទង់ មតិ បៃប នៃះគឺជា គំរូ សមៃប់  
ភូមិ បង្កើត ថ្មី ដទៃទៀ ត ក្នុងសៃុក 
ពៃក បៃសព្វ ទាំង មូល រួម ទាំង 
ការ ជៃើសរើ ស មៃភូមិ ថ្ម ីទំាង  ៣៧ 
ភូមិ ទូទាំង ខៃត្ត ។

លោក  វ៉ា  ថន  អភិបាល ខៃត្ត 
កៃចៃះ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ពីមៃសិល មិញ ថ  ដំណើរ ការ ជៃើស- 
រើស មៃភូមិ នៃះគឺ នៅ បន្ត ធ្វើ នៅ 
ឡើយ  ខណៈ ឃុំ មួយ ចំនួន បាន 
ជៃើស រើស អ្នក តំណាង រួច រាល់ 
ដោយ ក្នុង១ ភូមិ  មាន អ្នក ឈរ- 
ឈ្មោះ យ៉ាង តិច  ចំនួន ៦ នាក់។ 
បើតាម ផៃន ការ  កា រជៃើស រើស 
នៃះ  អាច នឹង បញ្ចប់ នៅ ចុង ស បា្តា ហ៍- 
កៃយ ដោយ តួនាទី នៃ ការ- 
ជៃើស រើស  គជឺា កាត ព្វ កចិ្ច របស ់
កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ សង្កាត់ ជា អ្នក- 
បោះ ឆ្នាត ជៃើស តាំង ។

លោក បញ្ជាក ់ថ៖ «ជា គោល- 

ការណ៍ ពៃល ណា យើង ជៃើស- 
រើស មុខ សញ្ញា អ្នក ដៃល មាន 
លក្ខណ សមៃបត្តិ នៅ តាម ភូមិ- 
នីមួយៗ  គឺ បៃគល់ សិទ្ធិ នោះ ឱៃយ 
កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ  ហើយ និង អភិ- 
បាល សៃុក ជា បន្ត កា រង រ  ពៃះ 
នៃះ  គៃន់ តៃជា របៀប នៃ ការ- 
ចាប់ ផ្តើម ជៃើស មៃភូមិ ល្អ បមៃើ 
បៃជា ជន ស្មោះ តៃង់ និង ដឹង សុខ- 
ទុក្ខ បៃជា ជន» ។ 

បើ តាម លោក វ៉ា ថន  ចំពោះ 
មុខ សញ្ញា អ្នក ដៃល មាន លក្ខណ- 
សមៃបត្ត ិជៃើស រើស សមៃប់ តំណៃង 
ជា មៃភូ មិ ថ្មី ទាំង នៃះ  គឺ សុទ្ធ តៃ 
មាន អាយុ ចាប់ ពី ៣០ ឆ្នា ំ និង មនិ 
មាន អាយុ លើស ពី ៥០ ឆ្នាំ នោះ 
ទៃហើយ ពកួ គៃក ៏ សទុ្ធ ជា មនសុៃស 
មាន សមត្ថ ភាព ដៃល នា ំឱៃយ ពល- 
រដ្ឋ សៃឡាញ់  និង គាំទៃ។

លោក  យក់  ប៊ុន ណា  អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង មុខ ងរ សា ធា- 
រ ណៈ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
មៃសិល មិញ ដៃរ ថ នៅពៃល ដំណើរ 
នៃ ការជៃើស រើស អ្នក មាន លក្ខណ- 
សមៃបត្តិ ទាំង ៣ ៧ភូមិ រួចរាល់  
កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ សង្កាត់នឹង ពិ- 

ភាកៃសា គា្នាដើមៃបី ជៃើស តាំង បៃក្ខ- 
ភាព  អនុបៃ ធាន ភូមិ  និង សមា- 
ជិក ភូមិ ចំនួន ៣ រូប តាម រយៈ  
ការ បោះឆ្នា ត។

លោក បញ្ជាក់ ថ ៖«នីតិវិធី បន្ត  
នៅពៃល យើង ជៃើសរើស  បាន 
មៃភមូ ិហើយ នោះ មៃភមូ ិនងឹ ស្នើ 
បៃក្ខភាព  អនុបៃ ធាន ភូមិ និង  
ស មាជិក ភូមិដើមៃបី ឱៃយ កៃមុ បៃកឹៃសា 
ឃុំ  សង្កាត់  បោះ ឆ្នា ត បន្ត។ តាម- 
រយៈ នីតិវិ ធី ជៃើស តាំង សមៃប់ 
ភូមិ ថ្មី នៃះ គឺ ចុង កៃយ យើង 
នឹង បាន មៃភូមិ  អនុ បៃធានភូមិ  
នងិ សមា ជកិ ភមូ»ិ ។ តាម លោក  
យក់  ប៊ុន ណា  មក ទល់ បច្ចុបៃបន្ន  
ការងរ ជៃើស តាំង មៃភូមិ ថ្មីនៃះ 
កំពុង ដំណើរ ការ នៅ តាម តំបន់ 
ដៃល តៃវូបាន បង្កើត ភូមិ ថ្ម ីហើយ  
មា ន កន្លៃង ខ្លះ បាន រៀបចំ ការ - 
សា្ទាប ស្ទង ់មត ិព ីពល រដ្ឋ រចួ ហើយ  
ហើយ ឈាន ទៅដ ល់ ដំណាក់- 
កាល នៃ ការ រៀបចំ បញ្ជី សមៃប់ 
ជូន ទៅ កៃុម បៃឹកៃសា បោះ ឆ្នាត។ 
ចំណៃក កន្លៃង ខ្លះ ទៀត ក៏ កំពុង 
បន្ត រៀប ចំ ទទួល មតិ យោប ល់ ពី 
ពល រដ្ឋដើមៃបី រើស បៃក្ខ ភាព មៃ- 

ភូមិ ថ្មី ដៃល ពួក គាត់ ពៃញ ចិត្ត ។ 
បើ តាម កៃសងួ មខុ ងរ សាធា- 

រណៈ ម កទល់ បច្ចបុៃបន្ន ខៃត្ត កៃចៃះ  
មាន សៃុក -កៃុង ចំនួន ៦  ឃុំ-
សង្កាត ់ ចនំនួ ៤៧  នងិ ភមូ ិចនំនួ 
២៥៨។  ក្នុង ចំណោម ភូមិ ទាំង- 
អស់ នៃះ  មាន ឧប សម្ពន័្ធ ជា រចនា- 
សម្ពន័្ធ គៃប់ គៃង រដ្ឋបាល បណោ្ដោះ- 
អា សន្ន ឬ ហៅ ថ ភមូ ិឧបស ម្ពន័្ធ 
ចំនួន ១២។  ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ 
ភូមិ ឧប សម្ព័ន្ធ ទាំង អស់ នោះ 
មាន ពលរដ្ឋ រស់ នៅ  ២២  ៦២០ 
គៃួសារ ក្នុងនោះ ចំនួន មនុសៃស 
៨៧ ០៧៦នាក់ ហើយ អ្នក ដៃល 
មាន អាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង 
មាន ចំនួន  ៤៦ ៨៣៥ នាក់ និង 
បាន ចុះ ឈ្មោះ បោះ ឆ្នាត ចំនួន 
៣២ ៦៣៨នា ក់។ 

លោក  បុចិ ពសិ ីនាយក បៃត-ិ 
បត្ត ិអង្គការ តមា្លាភាព កម្ពជុា បាន 
សា ទរ ចំពោះ ដំណើរ ការ នៃ ការ- 
រៀបចំ ភូមិ ថ្មីដើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ 
នឹ ង តមៃវូកា រ ជាក់ ស្តៃង នៃ កំណើន 
ពលរដ្ឋ ក្នុង តំបន់។ការ រៀប ចំ 
រ ចនាស ម្ព ័ន្ដ ដឹកនំា ភូមិ ជាក់ លាក់ 
គឺ តៃូវការ ថ្នាក់ដឹ ក នាំ ដៃលមា ន 
សមត្ថ ភាពហើយ ការផ្តល់ ឱកាស 
ដល់ យុវ ជនក៏ ជា រឿង មួយ ដៃល 
ចាំ បាច់ ផង ដៃរ ។

លោក ថ៖ «ការផ្ត ល់សៃវ  
បៃ កប ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព គឺជា 
គោល ដៅ សំខាន់ របស់ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ នងិ កៃសងួ មខុងរ សា- 
ធា រណៈដៃល ដឹក នាំ ក្នុង ការ ធ្វើ   
កំណៃ ទមៃង់ សៃវ សាធា រណៈ។ 
មក ទលព់ៃ លនៃះ  ខ្ញុគំ ិតថ  ទោះ 
ភមូ ិឃុ ំថ្ម ីឬ ភមូ ិឃុចំាស ់ កដ៏ោយ 
ក៏ តៃូវ ជៃើស រើស ថ្នាក់ ដឹក នាំ 
ដៃលមា  ន សមត្ថ ភាព ហើយ ក្មៃងៗ  
ដៃល មាន ចនំនួ ចៃើន លើសល ប ់
ជាពិ សៃស ស្តៃី ហ្នឹង គួរតៃ មាន 
ឱកាស ក្នុង ការ ចូល រួម ដឹកនាំ 
មូល ដ្ឋាន របស់ ពួក គាត់ »៕

អោម ប៊ុនធឿន 

សៀមរាបៈ  បុរស មា្នាក់បានសា្លា ប់នៅ  
ក ន្លៃងកើ ត ហៃត ុ ដោយសា របា កច់ៃងំ អរូ 
សង្កត់ ពីលើ ខណៈ គាត់កំពុ ងគៃប សំ- 
ណាញ់ហើយ  រាវ ចា ប់តៃី ក្នុង អូរ ១ កន្លៃង   
នៅភូមិ រហាល  ឃំុ តាសៀ ម សៃកុ សា្វាយ លើ 
ខៃត្តសៀម រាបពី លា្ងាច ថ្ងៃទី៤  ខៃ មៃសា។ 

អធិកា រន គរបា លសៃកុ សា្វាយ លើ លោក 
ស៊ុន អៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ពី មៃសិលមិ ញ 
ថ កៃយ កមា្លាំង ជំនាញ បាន ចុះ ទៅ 
ពិនិតៃយ ជាក់ ស្តៃង ឃើញ ថ ពិ តជា មាន 
ករណី បាក់ ចៃំង អូរស ង្កត់ មនុសៃស មា្នា ក់ 
សា្លាប់ មៃន ។

 លោក ថ្លៃងថ ៖«ជ ន រង គៃះ  បាន 
ប ងស់ណំាញ ់ ហើយ ចុះទៅ សង្គៃប ់តៃ ីនៅ 

កៃម ចៃងំ អ ូរ ដៃល មានគល់ ឫសៃស ីហើយ 
ចៃងំកប៏ានបាក ់សង្ក តធ់្វើ ឱៃយជ នរង គៃះ 
សា្លា ប់តៃម្ត ង រឿ ងមាន តៃ ប៉ុណ្ណឹង ឯ ង»។  

លោក  អុឹម ឡាំ មៃ ប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋបា លឃុំ 
តាសៀ មបាន បៃប់ ដៃរ ថ ជនរ ងគៃះ 
ឈ្មោះ ចក់ ចៃម  អាយុ ២១ ឆ្នាំ ជាពលរដ្ឋ 
រស់ នៅភូមិ រហាល ឃុំ តា សៀម សៃុក 
សា្វាយ លើ ខៃត្ត សៀមរា ប។ មុន កើត ហៃត ុ
ពលរដ្ឋចៃើ ន នាក់ បាន ទៅប ង់សំ ណាញ់ 
នៅទីនោះពី ម៉ាង បៃមាណ  ១  និង ៣០ 
នា ទីរសៀ ល រហ ូតដ ល់ម៉ាង ៥ លា្ងាច  ទើប 
ចៃក តៃីគា្នារួចតៃឡ ប់ទៅផ្ទះវិ ញ  ។ 

លោក ថ៖«មុនពួ ក គាត់ បង់តៃី គាត់ 
បាន កាបឫ់ សៃសដីៃ លបាន បាកស់ៃ បច់ ូល 
ក្នុង អូរ  កៃយ កាប់ ចុងឫ សៃសី អស់់ក៏ នាំគា្នា 
យក សំណាញ់ គៃ បដើមៃបីចា ប់តៃី កៃម 

ចៃ ំងអូរ ដៃល មាន គល់ឫ សៃសីហ្ន ឹង។ បនា្ទាប់ 
ពី បាន តៃី ចៃក គា្នា ហើយ  អ្នក ខ្លះក៏ ទៅផ្ទះ  
ខ្លះក៏ នៅ  ឯជន រង គៃះក៏នៅ ដៃរ តៃ អ្នក 
ផៃសៃងៗគៃឡើង អស់ ហើយ សល់ តៃគាត់ 
មា្នាក់ ឯងនៅ រាវ ចាប់ តៃីពៃះសា្តា យ» ។  
   បើតាម លោក  អុឹម ឡាំ  ដៃលបា នសៃ ង់ 
សម្ដ ីឪ ពុ កជនរ ងគៃះបញ្ជា ក់ថនៅម៉ាង 
៥  និង៣០នាទីលា្ងាច  ជន រង គៃះបាន យក 
សំ ណាញ់ ទៅ គៃប នៅ ចៃំង កៃម គុម្ព-  
ឫ សៃសី។លុះពៃលមុជ ទឹករាវ រកតៃី សៃប់- 
តៃបា ក់ ចៃំងសង្ក ត់  លើ តៃម្ត ង។  ឪពុក 
ជន រងគៃះ បាន រាយកា រណ៍ មកស មត្ថ- 
កិច្ច និងបាន ហៅ អៃសា្កាវ ទ័រ មក កាយ 
យក កូន គាត់ ចៃញ ពីក្នុ ងទឹ ក ។

បើ តាម លោក ឡំា  ការ ពិនិតៃយ ពីជំនា ញ 
បច្ចៃក ទៃសឃើ ញថស ពមាន សា្នាម ដច-់ 

រ លាត ់លើ ភ្នៃកនងិខ្ទង ់ចៃមុះ បណា្ដោ លមក 
ពី ចៃំងសង្កត់ គឺគា្មោន ពាក់ ព័ន្ធរឿង ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ ផៃសៃង ទៃ ហើយករណីនៃះសមត្ថ- 
កិច្ចក៏បា នធ្វើលិ ខិតបៃ គល់ស ព ជូន កៃុម 
គៃួសា រយ កទៅ ធ្វើ បុណៃយ តៃម្ដង៕

លោក ព្រុ ំសុខា ព្រលជួបជាមួយពលរដ្ឋនៅខ្រត្តក្រច្រះ ដើម្របីស្ទាបស្ទង់មតិជ្រើសរីសម្រភូមិកាលពីថ្មីៗ ន្រះ។ រូបថត Fresh News

បាក់ច្រងំសង្កត់បុរសម្នាក់ស្លាប់ព្រលកំពុងចាប់ត្រនីៅក្នងុសំណាញ់

សកម្មភាពកាយយកសពដ្រលច្រងំបាក់ 
សង្កត់ស្លាប់ពីថ្ង្រ៤ម្រស។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,700 16,700 16,700 16,640

2 GTI 4,080 4,020 4,080 4,000

3 PAS 13,020 13,080 13,080 12,980

4 PEPC 3,040 3,050 3,050 3,040

5 PPAP 13,080 13,080 13,080 13,080

6 PPSP 1,910 1,920 1,920 1,880

7 PWSA 6,660 6,620 6,660 6,560

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី៥ ែខមេសា ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ក្នងុ ឱកាស បេរព្ធ ទវិា ជាត ិលើក- 
កម្ពស ់ផលតិ ផល ខ្មេរ លើក ទ ី៤ ឆ្នា ំ២០២១ 
រដ្ឋា ភិបាល បាន អំពាវនាវឱេយវិស័យ ឧសេសា-
ហកម្ម កេច្នេ ក្នុង សេុក ឱេយ បន្ត ជំរុញ ការ បេើ- 
បេស់ ផលិត ផល នៅ ក្នុង សេុក ដើមេបី កាត់- 
បន្ថយ អតុលេយភាព ជញ្ជីង ពាណិជ្ជ កម្ម។

ការ អំពាវ នាវ នេះ តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
ឱកាស បេរព្ធ ទិវា ជាតិ លើក កម្ពស់ ការ បេើ- 
បេស់ ផលិត ផល ខ្មេរ  ៩ មេសា  លើក ទី ៤ 
ឆ្នា ំ២០២១  កេម បេធាន បទ  «រមួ គ្នា ទញិ 
និង បេើ បេស់ ផលិត ផល ខ្មេរ  គឺ រួម គ្នា លើក- 
កម្ពស់ កិតេយា នុភាព ជាតិ»។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេន  ដេល 
បាន ថ្លេង សារ លិខិត អបអរ សាទរ ទិវា នេះ 
កាល ព ីថ្ងេទ ី១ ខេ មេសា  ឱេយ ដងឹ ថា ទវិា នេះ 
បង្កើត ឡើង ក្នុង គោល បំណង ដើមេបី បំផុស 
និង លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ បេជាពល រដ្ឋ ខ្មេរ ឱេយ 
បន្ត ជំរុញ គំទេ  និង យក ចិត្ត ទុក ដក់ ក្នុង 
ការ លើក កម្ពស់ ផលិត ផល ក្នុង សេុក ដេល 
ជា ការ រួម ចំណេក ដល់ ការ អភិវឌេឍ សង្គម- 
ជាតិ  ឱេយ រីក ចមេើន។

ក្នុង នាម  ជា បេធាន កិត្តិយស គណៈ កម្មា- 
ធកិារ ជាត ិជរំញុ ចលនា ភមូ ិមយួ ផលតិ ផល 
មយួ លោក បាន ឱេយ ដងឹ    ថា  ដោយ សារ ការ- 
បន្ត រកី រាល ដល  កវូដី ១៩  ទវិា នេះ នងឹពុតំេវូ 
រៀប ច ំពេតឹ្តកិារ ណ ៍ដោយ ផ្ទាល ់នៅ ទ ីសាធា-  
រណ  ៈទេ ប៉នុ្តេ រដ្ឋាភបិាល នៅ តេ ចាត ់ទកុ ថា 
ទិវា  នេះ មន តួនាទី សំខាន់ ជួយ ដល់ ផលិត- 
ករ ក្នុង សេុក ឱេយ គិត គូរ ពីការ លើក កម្ពស់ 
គុណ តម្លេ បន្ថេម នេ ផលិត ផល របស់ ខ្លួន 
តាម រយៈ ការ ពងេីក គុណភាព  សុវត្ថិ ភាព 
ផលិត ផល  ការ វេច ខ្ចប់ បេកប ដោយ សោ-
ភណភាព និង តម្លេ សម រមេយ  ដើមេបី  បេកួត- 
បេជេង ក្នុង ទីផេសារ ក្នុង  និង កេ សេុក ។ 

លោកបាន ថ្លេង ក្នុង សារ លិខិត  ថា៖ «ខ្ញុំ 
សូម ឱេយ ការ អបអរ ទិវាជាតិ លើក កម្ពស់ ការ 
បេើ បេស ់ផលតិ ផល ខ្មេរ លើក ទ៤ី នេះ គជឺា 
ការ ទងូ ស្គរ ដស ់សា្មារត ីបេជាពល រដ្ឋ កម្ពជុា 
គេប ់របូ នំា គ្នា លើក កម្ពស់ បេើ បេស ់និង ទិញ  
ផលិត ផល ខ្មេរ ក្នុង សា្មារតី ខ្មេរ ជួយ ខ្មេរ »។

លោកសេ ីកេវ មុ ំ បេធាន សមគម សហ- 
គេិន សេ្តី កម្ពុជា(CWEA)  បាន បេប់ ភ្នំពេញ  - 

ប៉ុស្តិ៍ ថា ផលិត ផល ក្នុង  វិស័យ សហគេស 
ធនុ តចូ  នងិ មធេយម មន តនួាទ ីសខំាន ់ណាស ់  
ក្នងុ ការ លើក ស្ទយួ កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច ជាត។ិ  
លោក សេ ីបាន បន្ត ថា ដើមេប ីឱេយ ឧសេសាហកម្ម 
ក្នុង សេុក រីក ចមេើន ទៅ បាន  ទាល់ តេ មន 
ការ គំទេ ពី បេជាពល រដ្ឋ ក្នុង ការ បេើបេស់ 
ផលិត ផល ក្នុង សេុក ទើប ធ្វើ ឱេយ សេដ្ឋកិច្ច 
ជាតិ  មន ការ រីក លូតលាស់។ 

លោក សេី និយាយថា៖ «ខ្ញុំ សូម ចូល រួម 
អបអរ សាទរ ជា មួយ   រដ្ឋា ភិបាល ដេល តេង 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ គិតគូរ ដល់ វិស័យ សហ - 
គេសធនុ តចូ នងិ មធេយម ក្នងុ សេកុ រហតូមក  
ហើយ ការ បេរព្ធ ទវិា នេះ គ ឺជា ផ្នេក មយួ ក្នងុ 
ការ ជំរុញ ផេសព្វ ផេសាយ  ផលិត ផល ខ្មេរ »។ 

លោក សា៊ាង ថេ អ្នក  នា ំពាកេយ កេសងួពា-
ណជិ្ជកម្ម  បាន ឱេយ ដងឹ ថា ដើមេប ីជរំញុ ឱេយ មន 
ការ បេើបេស ់ផលតិ ផល ក្នងុ សេកុ កេសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម បាន បង្កើត ផេសារ សហគមន៍ ចុង- 
សបា្តាហ ៍នៅ តាម បណា្តា ខេត្ត ចនំនួ ១៦ មក 
ហើយ សមេប់ ឱេយ អាជីវករ យក ផលិត ផល 
មក ដក់ តាំង លក់ បន្លេ ផ្លេឈើ តេីសាច់ 
ដេល កសិករ ផលិត បាន  ដោយ មន ចំនួន 
២ថ្ងេ ក្នុង ១សបា្តាហ៍ ។ 

លោក បន្ថេម ថា ផេសារ ចុង សបា្តាហ៍ គឺជា 
ផ្នេក មួយ នេ គមេង ជំរុញ ទីផេសារ សមេប់ 
កសិកម្ម ខា្នាត តូច (AIMS)  ដេល អនុវត្ត 
ដោយ កេ សួង ពាណិជ្ជ កម្ម  កេម ជំនួយ 
ហិរញ្ញបេប ទាន  ពី មូលនិធិ អន្តរជាតិ សមេប់  

ការ អភិវឌេឍ កសិកម្ម IFAD របស់ អង្គការ 
សហបេជា ជាតិ  តាម រយៈ កេសួង សេដ្ឋកិច្ច ។

លោក ឱេយ ដងឹ ថា៖ «ក្នងុ រយៈ ពេល ជាង ១ 
ឆ្នា ំកន្លង មក នេះ  ការ ដក ់ឱេយ ដណំើរ ការ ផេសារ 
ចងុ សបា្តាហ ៍ យើង សង្កេត ឃើញ ថា  បងប្អនូ  
ផលិតករ  គត់ ទទួល បាន ចំណូល ចេើន។ 
លើស ពី នេះ គត់ អាច ចាប់ ដេគូ អាជីវ កម្ម 
បាន ជា មយួ អាជវីករ  នងិ ផេសារ ទនំើប នៅភ្ន-ំ
ពេញ ក្នុងការ បោះដុំ បន្លេ  និង មន់ សេ ទៅ 
ឱេយ អាជីវករ  និង ផេសារ ទាំង នោះ »។

ដើមេប ីឆ្លើយ តប នងឹ បេធាន បទនេះ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តេី ក៏ បាន អំពាវ នាវ ដល់ គណៈ- 
កម្មាធកិារ ជាត ិជរំញុ ចលនា ភមូ ិមយួ ផលតិ- 
ផល  នងិ កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម  ពេម ទាងំ ផ្នេក 
ពាក ់ពន័្ធ តេវូ សហការ  គ្នា ដើមេប ី រៀប ច ំទផីេសារ 
តាម បច្ចេក វិទេយា អនឡាញ ផង ដេរ ។ 

លោក បន្ថេម ទៀតថា គណៈកម្មាធិការ 
ជំរុញ ចលនា ភូមិ មួយ ផលិត  ផលមួយ រាជ- 
ធាន ី ខេត្តទំាង២៥តេវូ  បន្ត សហការ គ្នា   រៀបច ំ 
ចង កេង ផលិត  ផល ក្នុង សេុក ដេល មន 
កតា្តា នុពល នៅ តាម មូល  ដ្ឋាន របស់ ខ្លួន 
ដោយ បញ្ជលូ ជា ផលតិ  ផល ភមូ ិមយួ ផល ិត ផល 
មយួ ដើមេប ីតាម ដន  នងិ វាយ តម្លេ វឌេឍនភាព 
ការ ងារ ហើយ តេូវ  ខិត ខំ កៀរគរ ការ- 
វិនិយោគ នានា លើ ផលិត  ផល ក្នុង សេុក 
សេប តាម គោល នយោ បាយ ជាត ិស្តពី ីការ- 
ជំរុញ ចលនា ភូមិ មួយ ផលិតផល មួយ ឆ្នាំ 
២០១៦-២០២៦៕ LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ ការ ធ្វើ កំណេ ទមេង់ 
បាន ធ្វើ  ឱេយ បេក់ ចំណូល បេចាំ 
ឆ្នា ំ២០២០ របស ់កេសងួពាណជិ្ជ- 
កម្ម    ធា្លក់ ចុះ ជាង  ៥០ ភាគ រយ  
បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ  ២០១៩ ។  នេះ 
បើតាមរបាយ ការណ៍ បេចាំ ឆ្នាំ 
របស់ កេសួង  ។

របាយ ការណ៍  ឱេយ ដឹង ថា ការ- 
សមេច អនុវត្ត បេព័ន្ធ ថ្មី  និង ការ- 
បញ្ចុះ កមេ  សេវា ចុះ បញ្ជី មួយ- 
ចំនួន ដើមេបី សមេួល ដល់ ការ  ធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម បាន ធ្វើ ឱេយ ចំណូល 
របស ់កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ សមេច បាន  ១២,៧ 
លាន ដលុា្លរ   ធា្លក ់ចុះ ៥០,៨៣ 
ភាគ រយ  ធៀប  ឆ្នាំ២០១៩   មន 
ចំនួន ២៦,៦០លាន ដុលា្លរ ។

របាយការណ ៍ ឱេយ ដឹង ទៀត  ថា  
ក្ន ុង ចណំោម ចណំលូ ជាង  ១២ 
លាន  ដលុា្លរ នេះ រួម មន ចណំលូ  
ទទួល បាន ពី ការ ចុះ  បញ្ជី ពាណិជ្ជ - 
កម្ម  ជាង ៤,៧៥ លាន ដុលា្លរ 
និង ចំណូល ពី ការ ផ្តល់ វិញ្ញា បន- 
បតេ បេភព ដើម ទំនិញ  និង ការ- 
ចេញ អាជា្ញាប័ណ្ណ  និង សេវា ពាក់- 
ព័ន្ធ  ៥,៧៩ លាន ដុលា្លរ។

ជា មួយ គ្នា នេះ កេសួង ក៏ បាន 
ទទលួ   ចណំលូ ជាង ២ លានដ-ុ 
លា្លរ ព ីការ ចុះ បញ្ជ ី ម៉ាក  នងិសេវា  
ពាក់ ព័ន្ធ និង  ចំណលូ ពី ការតម្កល ់ 
លខិតិ ជនូ ដណំងឹ នេ បេតបិត្ត ិការ  
ដេល មន  កិច្ច ធានា ចំនួន ជាង  
៧៦ ៩៣២ ដុលា្លរ។

ដោយ ឡេក ចំណូល ពី សេវា 
របស ់ អគ្គនាយក ដ្ឋាន  ការពារ អ្នក-   
បេើ បេស ់កចិ្ច ការ បេកតួ បេជេង 
និង បងេ្កាប ការ ក្លេង បន្លំ (ក.ប. 
ប) មន២១ ៨០៧   ដលុា្លរ នងិ 
ចណំលូ ព ីកចិ្ចការ ពពិរ័ណ ៍ចនំនួ 
១០ ៤៩២ ដុលា្លរ។

លោក សា៊ាង ថេ អ្នក  នា ំពាកេយ 
កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម  បានបេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ការ ធា្លក់ ចុះ ចំ-

ណូល បេចាំ ឆ្នាំ ២០២០  ពេះ 
កេសួង បាន ដក់ ឱេយ អនុវត្ត នូវ 
បេព័ន្ធ ថ្មី  និង ការ បញ្ចុះ កមេ- 
សេវា ចុះ បញ្ជី មួយ ចំនួន។  

លោកបន្ថេម  ថា កេសួង បាន 
សមេច លបុ ចោល នវូ ការ ចេញ 
វញិ្ញា បន បតេ បញ្ជាក ់ដើម កណំើត  
ទនំញិ  (CO)  សមេប ់បេទេស 
មនិ មន តមេវូ ការ នា ពេល  កន្លង- 
មក ។ លោក ថ្លេង ថា៖ «  ថ្មីៗ  នេះ 
កេសួង មិន តមេូវ ឱេយ កេុម  ហ៊ុន  
នា ំចេញ មក សុ ំ CO  ទៀត ទេ  បើ 
បេទេស នាំចូល គេ មិន តមេូវ ឱេយ  
មន  CO។   នេះ ជា និនា្នាការសកល  
ក្នងុ ការ លបុបបំាត់ ឯកសារ មនិ 
ចាំបាច់ មួយ ចំនួន»។

លោក បាន បន្ថេម ទៀត ថា ការ  
អនុ វត្ត ពេញ លេញ  ការ ចុះ បញ្ជី 
អ្នក  នាំ ចេញ តាម បេព័ន្ធ  REX 
របស ់សហភាព អរឺ៉បុគ ឺ កេមុ ហ៊នុ 
នងិ រោង ចកេ ដេល បាន ចុះ ឈ្មាះ  
ជា អ្នក នាំចេញ  អាច ស្វ័យ បេ-
កាស  ព ីដើម កណំើត ទនំញិ  នងិ 
នាំ ចេញ ទំនិញ បាន ដោយ មិន 
តមេូវ ឱេយ សុំ  CO  ពី កេសួង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ទៀត ឡើយ។ 

អ្នក   នាំ ពាកេយ រូប នេះ បាន ឱេយ 
ដងឹ  ទៀត ថា ចណំចុ ទាងំ ២ ខាង 
លើ នេះ បាន ធ្វើ ឱេយ ចំនួន CO 
ដេល កេសងួ ចេញ ជនូ កេមុហ៊នុ 
មន ការ ធា្លក់ ចុះ ។

ទន្ទមឹ នងឹ នេះ  ការ បញ្ចុះ កមេ 
សេវា  ចុះ បញ្ជ ីពាណជិ្ជ កម្ម ចនំនួ 
៣   បេភេទ ក ៏រមួ ចណំេក នាឱំេយច-ំ  
ណលូ របស ់កេសងួ ធា្លក ់ចុះ ផង  
ដេរ ។  ការ បញ្ចុះ កមេ សេវា នេះ  
រមួ មន  កមេ សេវា ចុះ បញ្ជ ីកេមុ- 
ហ៊នុ ថ្ម ីតេវូ បាន បញ្ចុះ ព ី១ ៦៨០- 
០០០ រៀល មក តេមឹ ១ ០១០- 
០០០ រៀល  កមេ សេវា ចុះ បញ្ជ ី
សហគេស ថ្ម ីចុះ ព ី៣០០ ០០០ 
រៀល មក  ១៨០ ០០០  រៀល 
និង កមេ សេវា ពិនិតេយ នាមករ-
ណ៍ ចុះ ពី  ៤០ ០០០ រៀល មក 
២៥ ០០០ រៀល៕ LA

រដ្ឋាភិបាលជំរុញ   និង លើក ទឹក ចិត្ត ឱ្យ បង្កើន 
ការ ប្ើ ប្ស់ ផលិត ផល នៅ ក្នងុ  សុ្ក បន្ថម្

ការ ដាក់ បង្ហាញ  ផលិត ផល ខ្មេរ មួយ ចំនួន ក្នងុ ពេល តំាងពិព័រណ៍  នៅ កោះពេជេ ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

កំណ្ទម្ង់ ធ្វើ ឱ្យ ចំណូល 
ក្សួង ធ្លាក់ ចុះ ជាង ៥០ %
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ទកី្រងុ ស្រអ៊លូៈ កៃមុហ៊នុ LG 
អៃឡចិតៃនូកិ ដៃល ជា កៃមុហ៊នុ   
ផលិត សម្ភារ អៃឡិច តៃូនិក ធំ 
បំផុត លំដាប់ លៃខ ២ របស់ កូរ៉ៃ 
ខាង តៃបងូ បាន បៃកាស បទិ  អាជវី-
កម្ម   ទរូសព័្ទ ចលត័របស ់ខ្លនួ  បន្ទាប ់ 
ពី ផ្នៃក ផលិត កម្ម ទូរស័ព្ទ ខាត- 
បង់ រាប់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ 

 កៃមុហ៊នុ តៃវូ បាន គៃ ចាត ់ទកុ  
ថា ជា អ្នក តៃសួតៃយ  នៃ បៃពន័្ធ  
ដណំើរការ ដោយ កម្មវធិ ីAndroid  
ដោយសហការ ជាមយួ កៃមុហ៊នុ  
Google លើ ទូរស័ព្ទ ស៊ៃរី Nex-
us នៅ ដើម ទសវតៃសរ៍  ២០១០។ 

ប៉នុ្តៃ កៃមុហ៊នុ នៃះ បាន កៃញ 
ននៀល ដើមៃបី បង្កើន ការ លកច់លូ 
ទៅ កាន់ទីផៃសារ កៃយ គៃ និង 
បៃឈម  ការ បៃកួតបៃជៃង ដ៏ 
តានតឹង ពី កៃុម ហ៊ុន គូបៃជៃង 
របស់ ចិន ដៃល មន តម្លៃ ថោក  
ដូច ជា ម៉ាក Huawei។ 

ផ្នៃក ទូរស័ព្ទ ចល័ត របស់  LG   
ស្ថិត ក្នុង ចំណោម អ្នក ផលិត 
ទូរស័ព្ទ សា្មាតហ្វូន កំពូល ទាំង 
១០  ប៉ុន្តៃ យោង តាមទិន្នន័យ 
ចុង កៃយ   កៃុមហ៊ុន នៃះ មន 
កំណត់តៃ ក្នុង ចំណៃក ទីផៃសារ  
សកលលោក តៃមឹតៃ ៣ ភាគរយ  
ឬក៏ ចៃើន ជាង បន្តិច នៅ ក្នុង  តៃី- 
មស ទី២ ឆ្នាំ ២០១៨។ 

ផ្នៃក ទរូសព័្ទ ចលត័  បាន កតត់ៃ  
នវូ ការ ខាត បង ់ ជា ចៃើន តៃមីស 
ជាប់ ៗ  គ្នា   ចំនួន ២៣ ភាគរយ  
ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៥  ដោយ  
ឱនភាព បាន ឈាន ដល ់បៃហៃល  
៥ ពាន ់ពាន ់លាន វុន (៤,៤ ពាន ់ 
លាន ដុលា្លារ)  តៃឹម ដំណាច់ ឆ្នាំ 
កន្លងទៅ នៃះ។ 

កៃមុហ៊នុ បាន លើក ឡើង ក្នងុ 
សៃចក្ត ីថ្លៃងការណថ៍ា  ផ្នៃក ផលតិ  
ទរូសព័្ទ ចលត័  បាន បរាជយ័ ផលតិ  
ចៃញ ជា លទ្ធផល   ចពំោះ អ្វ ីដៃល  
មន   ការ បៃកតួ បៃជៃង  តម្លៃ កានត់ៃ 
តានតឹង ឡើង  ក្នុង ចំណោម  
កៃុមហ៊ុនអ្នក  ផលិត ទូរស័ព្ទដៃ 
ធំៗ  នៅ ក្នុង ទីផៃសារ ។  

កៃមុហ៊នុ នៃះ បាន អះអាង ក្នងុ 
សៃចក្ត ីបៃកាសថា ការ សមៃច-  
ចតិ្ត នៃះ ធ្វើ ឲៃយ កៃមុហ៊នុ   ផ្តោត លើ 
ធនធាន  ក្នុង ផ្នៃកដៃល មន 
កណំើន  ដចូ ជា  រថយន្ត អគ្គសិន ី 
រ៉ូបូត និង សម្ភារផ្ទះ ឆ្លាត វ ៃ។ 

កៃុមហ៊ុន LG តៃូវ បានគៃ រាយ- 
ការណ ៍ថា បាន ជជៃក  គ្នា ជាមយួ  
កៃុមហ៊ុន Vingroup របស់ 
បៃទៃស វៀតណាម ជុវំញិ  ការ លក់  
ប៉នុ្តៃ ពកួគៃ មនិតៃវូ គ្នាជុវំញិ  តម្លៃ។ 
យោង តាម សៃចក្តីរាយការណ៍ 
ក្នុង សៃុក៕ AFP/RR

ត ពី ទំព័រ ១...យោង តាម ទិន្ន- 
នយ័ ខាង លើ  ការ  ន ំចៃញម៉ាសុនី   
បរធិាន នងិ សម្ភារ អគ្គសិន ីបាន  
ឈរ នៅ លៃខ រៀង ទ ី៤ នៃ ការ ន ំ
ចៃញ សរុប របស់ កម្ពុជានៅ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល នំ មុខ ដោយ 
ផលតិ ផល សម្លៀក បពំាក ់  មន 
តម្លៃ  ៧ ៤២០,២៨ លានដលុា្លារ 
(៤៣ ភាគ រយ) ផលិត ផល  
សៃបៃកជើង មនតម្លៃ   ១ ១១៦,- 
៧៣ លានដុលា្លារ (៦ ភាគ រយ ) 
និង សម្ភារ ធ្វើ  ដំណើរ មន តម្លៃ 
៩៦៤,៧ លាន ដលុា្លារ ( បៃហៃល 
៦ ភាគ រយ)។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ន របស ់
កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី
២៩ ខៃ មីន ឱៃយ ដឹង ថា ទោះបី 
កម្ពជុា នងិ ពភិពលោក  ស្ថតិ   ក្នងុ 
កាលៈ ទៃសៈ បៃឈម   ការ រំខាន 
ដោយ សារ ការ រាត តៃបាត ជំងឺ 

កូវីដ ១៩ ដៃលរាំង ស្ទះ ខ្លះ ពី 
ទផីៃសារ គោល ដៅ ក ៏ការ ន ំចៃញ  
របស ់កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ មនិ 
បាន ធា្លាក់ ចុះ នោះ ទៃ ។ 

លោក លមឹ ហៃង អនបុៃធាន 
សភា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
៥ ខៃ មៃសាថា កំណើន ការ នំ- 
ចៃញ ម៉ាសុនី បរធិាន នងិ សម្ភារ 
អគ្គសិន ីព ីកម្ពជុា ទៅ ទផីៃសារ អន្តរ- 
ជាតកិ្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ គ ឺមនជាប ់
ទាក ់ទង នងឹ  ជម្លាះ ពា ណជិ្ជ កម្ម 
រវាងមហាអណំាច សៃដ្ឋកចិ្ច ចនិ 
នងិ អាមៃរកិ ដៃល ជម្លាះនៃះជ-ំ 
រញុ ឱៃយ រោង ចកៃ  នៅ បៃទៃស  ចនិ 
មួយ ចំនួន ប្តូរ ទីតាំង មក  កម្ពុជា  
ដៃល ជា បៃទៃស មន លក្ខណៈ  
អំណោយ ផល ចៃើន សមៃប់ 
ការ វនិយិោគ  នងិ ការ ន ំចៃញ ។  
លោក បន្ត ថា  កម្ពជុា ជា បៃទៃស 

ដៃល មន ចៃបាប ់វនិយិោគល្អបៃ-
សើរ   សមៃបរូ កម្លាងំ ពលកម្ម នងិ 
ទទួល បាន ភាព អនុ គៃះ ពន្ធ 
លើ ការ នំ ចៃញ ទំនិញ ទៅ កាន់ 
បៃទៃស ជា ចៃើន  ។

លោក អះអាង ថា៖ « នៃះ ជា 
កតា្តោ ចមៃបង ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ការ នំ 
ចៃញ  ម៉ាសុនី បរធិាន នងិ សម្ភារ 
អគ្គសិន ី ព ីកម្ពជុា ទៅ កាន ់ទផីៃសារ 
អន្តរ ជាត ិកើន ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប ់
ខណៈ និន្នាការ នៃ ការ ចូល មក 
បណា្តាក ់ទនុ លើ រោង ចកៃ ផលតិ 
សម្ភារ ទាងំ អស ់នៃះ ក ៏ កពំងុ កើន  
ឡើង ដៃរ »។

លោកលើក ឡើង ថា កណំើន 
នៃះ យើង អាច ឃើញ តាម រយៈ 
ការ អនមុត័ របស ់កៃមុបៃកឹៃសា អភ-ិ 
វឌៃឍន៍ កម្ពុជា (CDC )។

យោង តាម បណា្តាញ សង្គម 
ផ្លវូ ការ របស ់CDC  ក្នងុ តៃមីស 

ទី ១ ឆ្នាំ ២០២១ មន គមៃង 
វិនិ យោគ លើ រោងចកៃ ផលិត 
សម្ភារអគ្គិសនី និង អៃឡិច តៃូ-
នកិ  ជតិ ១០កៃមុហ៊នុ  តៃវូ បាន 
CDC អនុម័ត ។  គមៃង ទាំង- 
នោះ មន ដចូ ជា គមៃង សាង- 
សង់ រោងចកៃ ផលិត សម្ភារ អគ្គិ- 
សនី គៃឿង បង្គុំ អំពូល ភ្លើង 
គៃឿង  បង្គុំ សម្ភារ អៃឡិច តៃូនិក 
ផ្ទាំង កញ្ចក់  សូឡា និង ផលិត 
សម្ភារ បរិកា្ខារ សមៃប់ ចង្កៃន 
BBQ ជា ដើម។ 

លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក សៃវ- 
ជៃវ សៃដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ នៃ វិទៃយា- 
សា្ថាន ទំនក់ ទំនង អន្តរជាតិ នៃ 
កម្ពុជា(  បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា) 
បាន នយិាយ ថា កណំើន  ការន-ំ  
ចៃញ  ម៉ាសុនី បរធិាន នងិ សម្ភារ 
អគ្គិសនី គឺ ជា ពិពិធកម្ម ថ្មី មួយ 
ទៀត នៃ   ការ ន ំចៃញ របស ់កម្ពជុា  

ដៃលកណំើន នៃះ នងឹ  រមួ ចណំៃក  
ដល់ ការ លើក តម្កើង សៃដ្ឋ កិច្ច 
ជាត ិតាម រយៈ ការ បង្កើត ការងារ  
ក៏ ដូច ជា ជំនញ ថ្មីៗ សមៃប់ 
ពលករ កម្ពុជា  ។  លោក បន្ត ថា 
បច្ចបុៃបន្ន រោង ចកៃ ផលតិ  ម៉ាសុនី 
បរិធាន និង សម្ភារ អគ្គិសនី គៃ 
ឃើញ កើន ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប់ 
នៅ កម្ពុជា  ពិសៃស នៅ   តំបន់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស ។ 

លោក អះអាង ថា៖  «  បើ  ការ- 
ផលិត ក្នុង វិស័យ នៃះ កាន់  តៃ រីក- 
ចមៃើន ហើយ កៃុម ហ៊ុន ដៃល 
ចូល មក  វិនិយោគ  សុទ្ធ តៃ ជា 
កៃមុហ៊នុ  មន កៃរ្តិ៍ ឈ្មាះ លដំាប ់ 
អន្តរ ជាតិ  នោះ ខ្ញុំ រំពឹង ថាការ នំ-  
ចៃញ ផលតិ ផល ក្នងុ វសិយ័ នៃះ 
នឹង មន ភាព រីក ចមៃើន និង 
អាច  ពងៃីក ខ្លួន បាន កាន់ តៃ ធំ 
នៅ ពៃល អនគត»៕ 

ម៉្រ គុណ មករា 

ភ្នពំ្រញៈ កៃមុ ហ៊នុ មន មលូដា្ឋាន  
នៅ បៃទៃស ម៉ាឡៃសុ ី ដៃល គៃប-់
គៃង ភាគហ៊ុន ២១ ភាគ រយ នៅ  
កៃមុ ហ៊នុ  Cambodia Airports  
គឺ MUHIBBAH Engineering 
Bhd រពំងឹ ថាខ្លនួ នងឹ ទទលួ បាន  
កណំើន  កានត់ៃ ខ្ពស ់ព ី អាជវី កម្ម 
របស ់ខ្លនួ នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  
ក្នុង រយៈពៃល ២ ឆ្នាំ កៃយ នៃះ  
ខណៈ ដៃល  ការចាក់ វា៉ាក់ សាំង 
បៃឆងំ នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធ្វើ 
ឡើងនៅ  ទូទាំង ពិភព លោក។

យោង តាម បៃពន័្ធ ពត័ ៌មន អន-
ឡាញ  Malaysia Reserve 
ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១ ខៃ 
មៃសា ថា  កម្ម វិធី ចាក់ វា៉ាក់ សាំង 
បៃឆំង នឹង វីរុស កូរ៉ូណា ទូទាំង-  
ពភិព លោក បៃកប ដោយ ជោគជយ័  
នងឹ ជយួ កណំត ់អតៃ ការ ស្ទុះ ងើប   
ឡើង ទហំ ំការ ធ្វើ ចរាចរណ ៍តាម 
ផ្លវូ អាកាស  ដៃល អាច បង្កើន បៃក ់
ចណំលូ  របស ់កៃមុហ៊នុ មយួ នៃះ  
ពី អាជីវកម្ម សមៃបទាន របស់ ខ្លួន 
នៅ បៃទៃស កម្ពុជា។ 

បៃពន័្ធ ព័ត៌មន នៃះ លើក ឡើង  
ថា៖« យើង មន ទសៃសនៈ ថា ចក្ខ-ុ 
វសិយ័ កានក់ាប ់២១ ភាគរយ  នៃ 
ពៃលាន យន្តហោះ របស ់កម្ពជុា  
ដៃល  មន ចនំនួ លើស លប ់រហតូ  
ដល ់៧០ ភាគរយ នៃ បៃក ់ចណំលូ  
របស ់កៃមុហ៊នុ  នងឹ ស្ទុះ ងើប ឡើង  
វិញ ជា បណ្ដើរ ៗ  ក្នុង រយៈពៃល 

២ឆ្នា ំកៃយ  ដោយសារ តៃ ការ- 
បង្កើន លៃបឿន  ការចាក ់វា៉ាកសំ់ាង 
បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩  ជំរុញ 
ឱៃយ មន ការ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ 
ពិភព លោក  ជា ពិសៃស បៃទៃស  
ចិន  អាមៃរិក និង អាសុី អាគ្នៃយ៍»។ 

 កៃុមហ៊ុន មួយ នៃះ សងៃឃឹម ថា  
នៅពៃល ពៃំដៃន ទាំងអស់ បើក 
ចហំ ឡើង វញិ  នងឹ មន ការ កើន- 
ឡើង ការ ធ្វើ ដណំើរ តាម ផ្លវូ អាកាស  
ជា អន្តរជាតិ  ជា ពិសៃស អ្នក ដំណើរ  
ជា ជន ជាតិចិន។

កៃុមហ៊ុន នៃះ បន្ត ថា៖«យើង  
សន្នដិា្ឋាន ថា  បាតភុតូ នៃះ  ទនំង 
ជា នឹង ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នូវ 
ទំហំ ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ តាម ផ្លូវ 
អាកាស សមៃប ់កៃមុហ៊នុ Cam-
bodia  Airports របស ់បៃទៃស 
កម្ពុជា ។  យើងកត់ សម្គល់ ថា  
បៃហៃល ជា  ១ ភាគ ៣ នៃ អ្នក- 
ដំណើរ ទៅ ពៃលាន យន្តហោះ  
គឺ ជាជន ជាតិ ចិន។  អាសៃ័យ 
ហៃត ុនៃះ  សម្ទុះ នៃ ការ ស្ទុះងើប 
ឡើង វិញ នៃ បៃក ់ចណំលូ  សមៃប ់ 
កៃុមហ៊ុន តៃូវ បាន មើល ឃើញ  
នងឹ មន ភាព វជិ្ជមន ឆ្ពោះ ទៅ មខុ   
ដោយ ពងឹ ផ្អៃក លើ ការ ស្ទុះ ងើប 
ឡើង វញិ ក្នងុ កណំើន តម្លៃ សបំតុៃ  
យន្តហោះ នៅ ក្នងុ តបំន ់ នងិ ទហំំ 
ការ ធ្វើចរាចរណ ៍នៅ ក្នងុ ពៃលាន  
យន្ត ហោះ របស់ កម្ពុជា»។ 

 លោក  ខៃក  នរិន្ទ ដា នយក 
ផ្នៃក ទរូ គមនគមន ៍ នងិ ទនំក-់ 
ទនំង សាធារណៈ  នៅ ក្នងុ កៃមុហ៊នុ  

Cambodia Airports បាន ឱៃយ 
ដងឹ  ថា វា ជា ការ ឆបព់ៃក ក្នងុ ការ  
វាយ  តម្លៃ អំពី ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ 
តាម ផ្លូវ អាកាស នពៃលនៃះ 
ដោយ សារតៃ ការ រីករាល ដាល 
ជងំ ឺកវូដី ១៩  មនិ ទាន ់គៃបគ់ៃង 
បាន  ខណៈ ដៃល ករណ ីឆ្លង  នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  នៅ ពៃល- 
នៃះ កំពុង កើន ឡើង។

លោក បញ្ជាក់ ៖«វា ឆប់ ពៃក 
មិន អាច មន ការវាយ តម្លៃ ចៃបាស់- 
លាស ់មយួ អពំ ីការ ធ្វើ ចរាចរណ ៍
តាម ផ្លវូ អាកាស  នៅ ក្នងុ ពៃលាន  
យន្តហោះ អន្តរ ជាតិ ទំាង ៣ បាន  
ទៃ  ក្នងុ រយៈពៃល ជាចៃើន ខៃ ខាង  
មខុ នៃះ ។ សា្ថាន ការ ជងំ ឺកវូដី ១៩  
មន ភាព បៃបៃួល រហ័ស បំផុត  
លើ ពភិព លោក  ជា ពសិៃស នៅ 

ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  ដៃល មន 
ការ កើត ឡើង ថ្មីៗ   នងិ ការ ចាប-់ 
ផ្ដើម ការ ចាក ់វា៉ាក ់សំាង គសឺ្ថតិ  ក្នងុ  
ដំណាក់ កាល ដំបូង ប៉ុណោ្ណោះ  ។ 
នៅ ពៃល នៃះ  ការរតឹ បន្តងឹ តាម 
ពៃដំៃន  នងិ ការ តមៃវូ ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តោ-
ឡសីក័  បាន រារាងំ ការ ធ្វើ ដណំើរ 
តាម ផ្លូវ អាកាស »។ 

លោក បន្ថៃម ៖ «ជារមួ  ក្នងុនម  
ជា កៃមុហ៊នុ មយួ មន ចក្ខ ុវសិយ័  
រយៈពៃល វៃង  យើង នៅតៃ ជឿ-
ជាក់ លើ ឱកាស អាជីវកម្ម  និង 
ទៃសចរណ៍ ដៃល បាន ផ្ដល ់ដោយ  
បៃទៃស កម្ពុជា  ហើយ នោះ ជា 
មលូ ហៃត ុដៃល យើង បាន ធាន 
ថា ការ វិនិយោគ របស់ យើង  គឺ 
សៃប ទៅ តាម សកា្ដានពុល អភវិឌៃឍ  
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា»។  

លោក  សុិន ចាន់សៃរី វុតា្ថា  
អ្នក នពំាកៃយ រដ្ឋលៃខាធកិារ ដា្ឋាន 
អាកាស ចរសុីវិល (SSCA)   
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ខៃ មនុ ថា ទោះប ីជា មន យទុ្ធនការ  
ចាក់វា៉ាក់ សំាង បៃឆងំ ជំងឺ កូវដី ១៩   
ក៏ដោយ  ក៏  អ្នកដំណើរ នៅលើ 
ពភិពលោក នៅ  តៃ មន ភាព បៃងុ-  
បៃយ័ត្ន  និង សា្ទាក់ ស្ទើរ ក្នុង ការ - 
ធ្វើ ដំណើរ តាមយន្ត ហោះ។

លោក ថ្លៃង ៖« វសិយ័ អាកាស-
ចរណ ៍ មិនទាន់ មន ភាពល្អ បៃសើរ  
នៅ ឡើយ ទៃ ដោយ សារតៃ ការ- 
បារម្ភ ការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩។  ដចូ្នៃះ  
ភាព មិន ចៃបាសល់ាស ់នៅតៃ មន 
ហើយ យើង សងៃឃឹម ថា បៃសនិ- 
បើ ការចាក ់វា៉ាកស់ាងំ បៃឆងំ ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ បងា្ហាញ  បៃសិទ្ធភាព  
ឧសៃសាហ កម្ម មួយ នៃះ នឹង បងា្ហាញ  
ការ រកី ចមៃើន គរួ ឱៃយ កត ់សម្គល ់
ជា មិនខាន»។  

យោង តាម ទិន្នន័យ បាន ពី 
កៃសងួ ទៃសចរណ ៍ ចនំនួ ភ្ញៀវ-  
ទៃសចរ បរ ទៃស ដៃល ធ្វើ ដណំើរ   
តាម ផ្លវូ អាកាស  ឆ្លង កាត ់ពៃលាន  
យន្តហោះ  អន្តរជាតិ ទាំង ៣ 
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា  រួមមន 
ពៃលាន យន្តហោះ ភ្នំពៃញ អន្តរ- 
ជាតិ ខៃត្តសៀមរាប និងខៃត្ត 
ពៃះសហីន ុ បាន ធា្លាកច់ុះ យា៉ាង- 
ខា្លាងំ ចនំនួ ៨២ ,៨ ភាគរយ  កាល- 
ពី ឆ្នាំ ២០២០ដៃល មន   ជាង  
៧៥មុនឺនកធ់ៀបនងឹ  ជាង   ៤,៤  
លាន នក់ នៃ ឆ្នាំ២០១៩ ៕LA

ក្រមុហុ៊ន LG បិទ
បញ្ចប់ អាជីវកម្ម 
ទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វនូ 

កម្ពជុា នំា ច្រញសម្ភារអគ្គសិនី កើន ៣១ ភាគរយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០...

ក្រមុហុ៊ន វិនិយោគ លើ ព្រលាន យន្តហោះនៅកម្ពជុា  បង្ហាញ   
សុទិដ្ឋនិិយមចំពោះ  ការ ងើបឡើងវិញ  ន្រ អ្នកដំណើរ

ការទទួលអ្នកដំណើរចិនហុងកុង   ព្រល ភ្ជាប់ការហោះដំបូង ឆ្នា ំ២០១៦។ ហៃង ជីវ័ន



ឈានឆ្ពោះទៅមុខជាមួយសាលារៀនអូស្ត្រាលីអន្តរជាតិភ្នំព្រាញ

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com១០

 ការអប់រំwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 សាលារៀន អូស្តៃលីអន្តរជាតិ- 
ភ្នំពៃញ បានដាក់ ដំណើរការ នូវ កម្ម-
វិធីសិកៃសា ដៃល បៃកបដោយ ភាព- 
ច្នៃបៃឌិត  ដោយមាន ការសហការ ជា- 
មួយ ដៃគូ សាកលវិទៃយាល័យ ឈាន-
មុខ ជាចៃើន នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក ។ 

 ក្នុងអំឡុងពៃល ប៉ុន្មាន ទសវតៃសរ៍ 
ចងុកៃយ នៃះ មាន ការជជៃក ពភិាកៃសា 
ជាចៃើន ពី សំណាក់ មាតាបិតា និង 
អ្នកអាណាពៃយាបាលសិសៃស អំពី ការ-
សកិៃសា នងិ ការរៀបច ំអនគត ជនូ បតុៃ 
ធីតា របស់ ពួកគាត់ ន ថ្ងៃ អនគត ។ 
ការលើកឡើង នៃះ  សំដៅ ដល់ ការ- 
ទទួលសា្គាល់ ថា  កុមារ មា្នាក់ៗ មាន 
បុគ្គលិក  លក្ខណៈពិសៃស ផៃសៃង ពីគា្នា 
ហើយ កម្មវិធីសិកៃសា តៃមួយ បៃភៃទ ពុំ 
អាច សក័្តសិម សមៃប ់សសិៃសានសុសិៃស 
ទាំងអស ់បាន នោះទៃ  ហើយ នៃះ ក ៏ជា 
ទសៃសនៈ ដៃល សាលារៀន អូស្តៃលី- 
អន្តរជាតិភ្នំពៃញ  មាន ផងដៃរ ។ 

 សៃប ពៃលដៃល សិសៃសានុសិសៃស 
មានការ អភិវឌៃឍ តាមរយៈ ការអប់រំ 
នៅក្នងុ សាលារៀន ព ីថា្នាកប់ឋមសកិៃសា 
ដល់ ថា្នាក់  វិទៃយាល័យ  ការតៃៀមខ្លួន 
សមៃប់ ជមៃើស មុខជំនញ នៅ ថា្នាក់ 
សាកលវិទៃយាល័យ អាច នឹងមាន ការ- 
រួម តូច ។ ជាទូទៅ  សាលារៀន មួយ- 
ចនំនួ ធ ំផ្តលជ់នូ នវូ មាគា៌ា សកិៃសា ១  ឬ ២ 
តៃប៉ុណ្ណោះ សមៃប់ ឱៃយ សិសៃសា នុ-
សិសៃស ឆ្ពោះទៅរក ការបញ្ចប់ ថា្នាក់ 
វិទៃយាល័យ ហើយ បន្ត ទៅកាន់ កមៃិត 
សាកលវទិៃយាលយ័ ។ ប៉នុ្ដៃ មាគា៌ា សកិៃសា 
ទាងំនៃះ តមៃវូឱៃយ សសិៃសានសុសិៃស មាន 
សមត្ថភាព និង ជំនញសិកៃសាខ្ពស់ ។ 
បើ ទោះជា មាគា៌ា សិកៃសា នៃះ ស័ក្តិសម 
សមៃប់ សិសៃសានុសិសៃស មួយចំនួន 
ប៉ុន្តៃវា ក៏ មិនមៃនជា មាគា៌ា ដ៏ មាន 
បៃសិទ្ធភាព សមៃប់ សិសៃសានុសិសៃស 
គៃប់គា្នា នោះឡើយ ។ 

 តាមរយៈ ការយល់ដឹង អំពី តមៃវូ ការ 
សិកៃសា ផ្ទាល់ខ្លនួ របស់ សិសៃស នីមួយ ៗ   ពី 
ថា្នាក់ វិទៃយាល័យ ដល់ សាកល វិទៃយា ល័យ 
សាលារៀន អូស្តៃលីអន្តរជាតិភ្នពំៃញ 
បាន និង កំពុង សហការ ជា មួយ នឹង 
សាកលវិទៃយាល័យ លៃបី កមៃតិ ពិភពលោក     
ជាចៃើនក្នងុ ការ  សហការ ជា ដៃគ ូ  ដើមៃបី 
ផ្តល់ ជមៃើស សិកៃសា ដ៏ សមៃបូ រ បៃប ជូន 
ដល់ សិសៃសានុសិសៃស របស់ យើង ។  វា ជា 

លើកដំបូង នៅក្នងុ ពៃះរាជាណា ចកៃ- 
កម្ពុជា ដៃល សិសៃសា នុសិសៃស មាន 
ជមៃើស  ក្នងុការ ចុះឈ្មាះ ចូលរៀន ២ 
កម្មវិធីសិកៃសា  ដៃល អនុញ្ញាតឱៃយ សិសៃសា-
នុសិសៃស របស់ យើង ចាប់ផ្តើម សិកៃសា 
មុខវិជា្ជា ស្នលូ នៅ ថា្នាក់ មហាវិទៃយាល័យ 
សៃប ពៃលដៃល ពួកគៃ កំពុង បញ្ចប់ 
ថា្នាក់ វិទៃយាល័យ នៅ AISPP ។ មាគា៌ា 
សិកៃសា មួយ នៃះគឺជា មាគា៌ា សិកៃសា មួយ 
ដៃល អាចឱៃយ សិសៃសានុសិសៃស របស់ យើង 
ទទួលបាន នូវ បទពិសោធ សិកៃសា បៃកប- 
ដោយ ជំនញ ខ្ពស់ ។ 

 សាលារៀន អូស្តៃលីអន្តរជាតិ- 
ភ្នពំៃញ បាន ចុះ កចិ្ចពៃមពៃៀង ជាមយួ 

នឹង មហាវិទៃយាល័យ Savannah 
Collage of Art & Design 
(SCAD) ដៃលជា មហាវិទៃយាល័យ 
ឈាន មុខ គៃ ក្នុង ជំនញ សិលៃបៈ  និង 
រចន លើ សកលលោក នងិ សាកល-
វិទៃយាល័យ Embry Riddle Aero-
nautical University(ERAU) 
ដៃលជា សាកលវិទៃយាល័យ ធំជាងគៃ 
បំផុត លើ សកលលោក ក្នុង ជំនញ 
អាកាសចរណ៍ និង អវកាស ។ កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង ជាមួយនឹង សាកលវិទៃយា-
ល័យ ទាំង២ នៃះ នឹង អនុញ្ញាតឱៃយ 
សិសៃសានុសិសៃស របស់ យើង ចាប់ផ្តើម 
សិកៃសា នៅ ថា្នាក់ សាកលវិទៃយាល័យ 

សៃប ពៃលដៃល ពួកគៃ កំពុង សិកៃសា 
ថា្នាក់ វិទៃយាល័យ នៅឡើយ ។ 

 សិសៃសានុសិសៃស នៅ សាលារៀន 
អូស្តៃលីអន្តរជាតិភ្នំពៃញ នឹងមាន 
ឱកាស ចូលរួម សិកៃសា ជាមួយនឹង 
និសៃសិត ឆ្នាំ ទី ១ នៃ សាកលវិទៃយាល័យ 
ដៃគូ តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិចតៃូនិក ហើយ 
ពួកគាត់ នឹង ចំណាយពៃល បៃមាណ 
៥០% នៃ កាលវិភាគ របស់ ពួកគាត់ 
សិកៃសា ជាមួយ សាស្តៃចារៃយ លៃបីៗ ជា- 
ចៃើន លើ ពិភពលោក ។ តាមរយៈ 
ការជៃើសរើស មុខវិជា្ជា សិកៃសា ដ៏ តៃឹម-
តៃូវ និង រកៃសា នូវ ពិន្ទុ មធៃយមភាគ ល្អ 
(GPA) សិសៃសានុសិសៃស របស់ យើង 
នឹង  អាច បញ្ចប់ ការសិកៃសា ឆ្នាំ ទី ១ នៅ 
ក្នុង សាកលវិទៃយាល័យ ខណៈដៃល 
ពកួគៃ កពំងុ សកិៃសា ក្នងុ ថា្នាក ់ទ ី១១ នងិ 
ទី ១២ ។ ហើយ កម្មវិធីសិកៃសា ២ ក្នុង 
ពៃល តៃ១ នៃះ នឹង ជួយ ឱៃយ សិសៃសា នុ-
សិសៃស ចំណៃញ ពៃលវៃលា សិកៃសា នៅ 
សាកលវិទៃយាល័យ មួយឆ្នាំ ពៃញ និង 
ជួយ សនៃសំសំចៃ ការចំណាយ របស់ 
មាតាបិតា ទៅលើ ថ្លៃ សិកៃសា និង ការ- 
សា្នាក់នៅ របស់ ពួកគាត់ ក្នុង ចំនួន 
បៃមាណ ៥០ ០០០ ដុលា្លារ អាមៃរិក 
ទៀតផង ។ 

 ចំពោះ សិសៃសានុសិសៃស ដៃលមាន 
គោលដៅ អាជពី ការងរ ក្នងុ ឧសៃសាហ-

កម្ម សិលៃបៈ និង ការ រចន ( មានដូច- 
ជា ៖ រចន កៃហ្វិក (Graphic De-
sign) រចន លើ បទពិសោធអ្នកបៃើ-
បៃស ់(User Experience) រចន 
ក្នងុ វសិយ័ ឧសៃសាហកម្ម (Industrial 
Design) វិចិតៃសិលៃបៈ ( Fine 
Arts) រចន ម៉ូដ ( Fashion De-
sign) ផ្នៃក ផៃសព្វផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម  
និង ទីផៃសារ ( Advertising & Mar-
keting) ។ ល ។ មហាវិទៃយាល័យ 
SCAD នឹង ផ្តល់នូវឱកាស ដ៏ ល្អ មួយ 
នៃះ សមៃប់ ពួកគៃដើមៃបី សមៃច 
គោលដៅ អាជីព ការងរ ទាំងនោះ ។ 
តយួ៉ាង ដចូដៃល មាន ចុះផៃសាយ នៅក្នងុ 
ទសៃសន វ ដ្តី Forbes ថ្មីៗ នៃះ បាន 
លើកឡើងថា «សិសៃសានុសិសៃស នៃ 
មហាវិទៃយាល័យ SCAD គឺជា ធនធាន 
ដ៏  មាន សមត្ថភាព និង ទៃពកោសលៃយ 
ក្នុងការ លើកតម្កើង លើ វិស័យ សិលៃបៈ 
និង រចន នពៃល អនគត» ។ 

 សមៃប់ សិសៃសានុសិសៃស ដៃលមាន 
បំណង បៃកបការងរ ក្នងុ ឧសៃសាហកម្ម 
អាកាសចរណ៍ សាកលវិទៃយាល័យ 
Embry Riddle ជា ជមៃើស ដ៏ ល្អ មួយ 
ដៃល មិនអាច រំលង បាន ដោយ សាក-
លវិទៃយាល័យ មួយ នៃះ តៃវូបាន ចាត់ថា្នាក់ 
ចូល ជា សាកលវិទៃយាល័យ កំពូល ក្នងុ 
ពិភពលោក នៅក្នុង វិស័យ អាកាស-
ចរណ៍ ហើយក៏ តៃវូបាន គៃ ចាត់ថា្នាក់ ជា 
សា្ថាប័ន អប់រំ តាម បៃព័ន្ធ អៃ ឡិ ចតៃ ូនិក  
ល្អ បំផុត លើ សកលលោក ។ 

សាកលវិទៃយាល័យ ERAU ផ្តល់នូវ 
កម្មវិធី ជាចៃើន នៅក្នងុ ជំនញ វិស្វកម្ម 
អាកាសយនិក អាកាសចរណ៍ និង 
ធុរកិច្ច អាកាសចរណ៍ ផងដៃរ ។ ជាមួយ 
គា្នានៃះដៃរ វិស័យ អាកាសចរណ៍ តៃវូ 
បាន អ្នកជំនញ មើលឃើញថា  ជា 
វិស័យ  ដៃល នឹងមាន ការខ្វះខាត លើ 
ធនធានមនុសៃស បៃមាណ ជា ៣០០- 
០០០ នក់  ក្នងុ រយៈពៃល ១០ ឆ្នា ំខាង- 
មុខ ដូច្នៃះ វិស័យ មួយ នៃះ ជា វិស័យ 
ពោរពៃញ ដោយ សកា្តនុព ល សមៃប់ 
សិសៃសានុសិសៃស ក្នងុពៃល បច្ចបុៃបន្ន ។ 

 សមៃប់ ព័ត៌មាន លម្អិត អំពី កម្មវិធី-
សិកៃសា នៃះ សូម ទាក់ទង នយក គៃប់-
គៃង ផ្នៃក វិទៃយាល័យ នៃសាលារៀន 
អូស្តៃលី អន្តរជាតិភ្នំពៃញ លោក 
Jonathan Cox  តាមរយៈ អីុមៃ ល 
jonathan@aispp.edu.kh ៕ 

សមៃប់ ព័ត៌មាន កម្មវិធីសិកៃសា ទូទៅ សូម ទាក់ទង មកកាន់ ការិយល័យ ផ្នៃក 
ទទួល ចុះឈ្មាះ ចូលរៀន និង ផ្តល់ព័ត៌មាន  តាមរយៈ ៖ 
ទូរ ស័ព្ទ ៖ +៨៥៥ (០) ៩២ ១១១ ១៣៦/ ១៥ ៧២៩ ០០៧
 អុី មៃល ៖ admissions@aispp.edu.kh
 គៃហទំព័រ ៖ www.aispp.edu.kh

  សកម្មភាពរបស់សិស្សានុសិស្សន្សាលាអន្តរជាតិ AISPP ក្នងុថ្នាក់ Design។ រូបថត Supplied 

សិស្សសាលាអន្តរជាតិ AISPP ថ្នាក់ Art។ រូបថត Supplied
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ហ្ស៊កដានីចោទប្កាន់ព្ះអនុជព្ះមហាក្សត្ថាធ្វើការទាក់ទង
ជាមួយ«ភាគីបរទ្ស»ក្នងុឧបាយកលបង្កអស្ថរិភាពក្នងុប្ទ្ស

សុខ វេងឈាង

កាលពីថ្ងៃអាទតិៃយទី៤មៃសា
រដ្ឋាភបិាលហៃស៊កដនីបានធ្វើការ-
ចោទបៃកាន់ទៅលើពៃះអង្គ-
ម្ចាស់HamzabinHussein
ដៃលជាពៃះអនជុ(ម្ដាយផៃសៃង-
គ្នា)របស់ពៃះមហាកៃសតៃ Ab-
dullahថាបានធ្វើទនំាក់ទនំង
ជាមយួនងឹ«ភាគីបរទៃស»ក្នងុ
ឧបាយកលធ្វើឱៃយបៃទៃសមន
អស្ថិរភាពនិងបានស្ថិតនៅ
កៃមការសុើបអង្កៃតមយួរយៈ-
ពៃលមកហើយ។
លោកAymanSafadi

ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃីនិងរដ្ឋមន្តៃី
កៃសួងការបរទៃសហៃស៊កដនី
បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទ
សារព័ត៌មនមួយកាលពីថ្ងៃ
អាទិតៃយថាកៃុមមន្តៃីសន្តិសុខ
បានឃ្លាំមើលការបៃសៃ័យ
ទាក់ទងគ្នារវាងពៃះអង្គម្ចាស់
Hamzaនិងរង្វង់បុគ្គលជំនិត
របស់ពៃះអង្គ រួមទាំងភាគីបរ-
ទៃសអំពីផៃនការដៃលលោក
Safadiបាននយិាយថានងឹធ្វើ
ឱៃយអន្តរាយដល់ស្ថិរភាពនិង
សន្តិសុខរបស់បៃទៃស។

លោកSafadiបានពោលថា
៖«ការសុើបអង្កៃតបានឃ្លាំមើល
ការជៃៀតជៃកនិងការបៃ-
សៃ័យទាក់ទងជាមួយភាគីបរ-
ទៃសជុំវិញពៃលវៃលាតៃឹមតៃូវ
ដើមៃបីធ្វើឱៃយបៃទៃសហៃស៊កដនី
មនអស្ថិរភាព»។
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ កងយោធា

ហៃសក៊ដនីបាននយិាយថាពកួគៃ
បានចៃញសៃចក្ដីពៃមនដល់

ពៃះអង្គម្ចាស់ឱៃយបញៃឈប់សកម្ម-
ភាពដៃលប៉ះពាល់«សន្តិសុខ
និងស្ថិរភាព» របស់បៃទៃស។
ពៃះអង្គម្ចាស់Hamzaកៃយ-
មកបាននយិាយថាពៃះអង្គកពំងុ
ស្ថតិនៅក្នងុការឃុឃំងំក្នងុផ្ទះ។
មនសុៃសចនំនួ១៦នាក់ផៃសៃងទៀត
ដៃលរួមមនអតីតរដ្ឋមន្តៃីនិង
សមជកិរាជវងៃសានវុងៃសក៏តៃវូបាន
ឃុំខ្លួនផងដៃរ។

លោកSafadiបាននយិាយ
ថាពៃះអង្គម្ចាស់Hamzah
បានចូលរួមនៅក្នុង «សកម្ម-
ភាពនងិចលនាថ្មៗី »ដៃលមន
គោលបណំងញុះញង់បៃជាជន
ឱៃយបៃឆាំងនឹងរដ្ឋ។ការចោទ-
បៃកាន់ក៏រមួមនការចោទបៃកាន់
ថា ភរិយារបស់ពៃះអង្គម្ចាស់
Hamzaបានទាក់ទងជាមួយ
ទភីា្នាកង់ារចារកម្មបរទៃសដើមៃបី

រៀបចំយន្តហោះសមៃប់ចាក-
ចៃញពីហៃស៊កដនី។
លោកSafadiបានរៀបរាប់

ថា៖«ការសុើបអង្កៃតដបំងូបាន
បងា្ហាញថាសកម្មភាពនងិចល-
នាទាំងនៃះបានឈានដល់ដំ-
ណាក់កាលមួយដៃលជះឥទ្ធិ-
ពលដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខ
និងស្ថិរភាពនៃបៃទៃសប៉ុន្តៃ
ពៃះមហាកៃសតៃបានសមៃចថា
ជាការល្អបផំតុដៃលតៃវូនយិាយ
ដោយផ្ទាល់ជាមយួពៃះអង្គម្ចាស់
Hamzaដើមៃបីធ្វើការដោះ-
សៃយក្នុងគៃួសារ»។
លោកSafadiមនិបានបញ្ជាក់

ពត័ម៌នជាក់លាក់អំពីផៃនការ
បង្កអស្ថិរភាពឬអត្តសញ្ញាណ
នៃ«ភាគីបរទៃស»នៃះទៃហើយ
មនិបានបញ្ជាកថ់ាពៃះអង្គម្ចាស់
Hamzaតៃូវបៃឈមនឹងការ-
ចោទបៃកាន់ពីបទឧកៃិដ្ឋដៃរឬ
ទៃ។ប៉នុ្តៃលោកបាននយិាយថា
អ្នកពាកព់ន័្ធចនំនួ១៤ទៅ១៦
នាក់តៃវូបានឃុំខ្លនួដៃលរមួមន
BassemAwadallahអតីត
រដ្ឋមន្តៃី១រូបនិងSharifHas-
sanbinZaidសមជិកនៃ
រាជវងៃសានុវងៃស។

ក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍ជា
វដីៃអូផ្ញើទៅសារពត័ម៌នBBC
ពៃះអង្គម្ចាស់Hamzaបាន
ចោទបៃកាន់វណ្ណៈកាន់អណំាច
ថាបៃពៃតឹ្តអពំើពកុរលយួនងិរា-
រាងំសៃរីភាពក្នងុការបញ្ចៃញមតិ។
ពៃះអង្គម្ចាស់បានបដិសៃធថា
ពៃះអង្គមនិមៃន«ជាផ្នៃកនៃការ-
ឃបុឃតិណាមយួឬអង្គការមនិ
ស្មោះតៃង់ ឬកៃុមគំទៃដោយ
បរទៃសទៃ»ហើយបានចៃន-
ចោលការចោទបៃកាន់ថាពៃះ-
អង្គបានសមគនំតិបៃឆាងំរដ្ឋាភ-ិ
បាលថា«ការអះអាងនៅទីនៃះ
សមៃប់អ្នកដៃលនិយាយវា
ចៃញមក»។
ពៃះអង្គម្ចាស់បាននយិាយថា៖

«ខ្ញុំនៅក្នងុផ្ទះតៃម្នាក់ឯងជាមយួ
បៃពន្ធខ្ញុំ កូនតូចរបស់យើង
ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការថតទុកនៃះ
ដើមៃបីឱៃយពិភពលោកដឹងចៃបាស់
ថាអ្វីដៃលអ្នកបានឃើញនិង
ឮទាក់ទងនឹងខៃសៃផ្លូវការគឺ
មិនមៃនជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពី
តថភាពជាក់ស្ដៃងទៃ»។
ការប៉ះទង្គចិគ្នាជាសាធារណៈ

បៃបនៃះរវាងសមជកិជាន់ខ្ពស់
នៃរាជវងៃសានុវងៃស...តទៅទំព័រ ១២

បេក់ សាយ 

កៃសួងការបរទៃសទីកៃុង
កង់បៃរា៉ាបានឱៃយដឹងកាលពីថ្ងៃ
ចន្ទថាជនជាតិអូស្តៃលី២នាក់
ដៃលតៃវូបានចាប់ឃំុខ្លនួនៅក្នងុ
បៃទៃសមីយា៉ាន់ម៉ាកាលពីចុង-
ខៃមុនតៃវូបានដោះលៃង និង
បានចាកចៃញទីកៃងុយុំាងហោ្គោន

ហើយ។
ទីបៃឹកៃសាផ្នៃកជំនួញលោក

MatthewO'Kaneនិងលោក
ChristaAvery ជាជនជាតិ
អូស្តៃលីដើមកំណើតកាណាដ
តៃូវបានគៃឃំុខ្លួននៅក្នុងផ្ទះ
កៃយពីបានពៃយាយាមចាកចៃញ
ពីបៃទៃសតាមជើងហោះហើរ
ជួយសង្គៃះនៅខៃមីនា។

អ្នកនំាពាកៃយកៃសួងការបរទៃស
និងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថា
មន្តៃីអូស្តៃលីបានផ្តល់ជំនួយ
របស់កុងសុ៊លដល់អ្នកទំាង២
នៅក្នងុអំឡុងការឃំុខ្លនួ និង
ដោះលៃងពួកគៃ។
អ្នកនំាពាកៃយរូបនោះបានថ្លៃង

នៅក្នងុសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយ
ថា៖«យើងបានជួយពួកគៃឱៃយ
ចាកចៃញពីទីកៃងុយំុាងហោ្គោន
កាលពីថ្ងៃទី៤ខៃមៃសា»។
«យើងសា្វាគមន៍ដល់ការដោះ-

លៃងពួកគៃ»។
ពួកគៃទំាង២នាក់បានបើក

រកសីុផ្តល់ការបៃកឹៃសាទាក់ទងនឹង
ជំនួញទៅតាមតមៃវូការរបស់
អតិថិជននៅក្នងុទីកៃងុយុំាង-
ហោ្គោន។
សៃដ្ឋវិទូអូស្តៃលីទី៣ម្នាក់

ទៀតគឺលោកSeanTurnell
ទីបៃកឹៃសាមៃដឹកនំាសីុវិលលោកសៃី

អុ៊ងសាន សូ៊ជី ដៃលតៃវូបាន
ចាប់ខ្លនួ១សបា្តហ៍កៃយពី
រដ្ឋបៃហារនោះនៅជាប់ឃំុនៅ-
ឡើយ។
សៃដ្ឋវិទូ និងជាសាស្តៃចារៃយ

សាកលវិទៃយាល័យ គឺជាជនជាតិ
បរទៃសទី១ដៃលតៃវូបានចាប់-
ខ្លួនបនា្ទាប់ពីរដ្ឋបៃហារថៃ្ងទី
១កុម្ភៈដៃលបានបណ្តៃញម្ចាស់
ណូបៃលសន្តភិាពពីអំណាចនិង
បានរុញបៃទៃសមីយា៉ាន់ម៉ាឱៃយ
ធា្លាក់ចូលក្នងុភាពវឹកវរ។
គត់កំពុងតៃវូបានសុើបអង្កៃត

ដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាជំុវិញ
បញ្ហាអនោ្តបៃវៃសន៍ដៃលគៃ
សងៃស័យ និងការរំលោភបំពាន
ចៃបាប់សម្ងាត់របស់រដ្ឋ។
ទីកៃងុកង់បៃរា៉ា បានពៃយួរកិច្ច-

សហបៃតិបត្តកិារយោធាជាមួយ
ទីកៃងុណៃពិដោនិងណៃនំាដល់
ពលរដ្ឋរបស់ខ្លនួឱៃយចាកចៃញពី

បៃទៃសនៃះដើមៃបីសុវត្ថភិាព។
ចំណៃកសម្តៃចបា៉ាប្រហ្វង់សីុស

វិញបានសម្តៃងសាមគ្គភីាពជា-
មួយកៃមុយុវជនរបស់បៃទៃស
មីយា៉ាន់ម៉ានៅក្នុងថ្ងៃបុណៃយ
Easterខណៈដៃលកៃមុបាតុករ
បៃឆំាងរដ្ឋបៃហារនៅក្នងុបៃទៃស
នៃះបានតុបតៃងលម្អពងមន់
ពងទាកាលពីថ្ងៃអាទិតៃយ។
កងកម្លាងំសន្តសុិខបានខិតខំ

បៃងឹបៃងបង្កៃបការបះបោរទៃង់-
ទៃយធំហើយចំនួនអ្នកសា្លាប់
បានកើនឡើងរហូតដល់៥៦៤
នាក់គិតតៃមឹលា្ងាចថ្ងៃអាទិតៃយ។នៃះ
បើយោងតាមកៃមុឃ្លាមំើលក្នងុ
តំបន់នៃសមគមជំនួយដើមៃបីអ្នក-
ទោសនយោបាយ(AAPP)។
នៅថ្ងៃបុណៃយEaster  សុ៊ត

ដៃលមនការតុបតៃងយា៉ាងល្អ
បានកា្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃការ-
តសូ៊ខណៈដៃលអ្នកតវា៉ាជាចៃើន

បានលាបសារនយោបាយនៅ
លើសុ៊តទំាងនោះហើយដក់
សុ៊តទំាងនោះនៅលើកំាជណ្តើរ
មត់ទា្វាររបស់អ្នកជិតខាង។
រូបភាពជាចៃើនដៃលគៃបង្ហាះ

នៅលើបណា្តាញសង្គម បាន
បងា្ហាញឱៃយឃើញសុ៊តដៃលតៃវូ
បានតុបតៃងដោយមនរូបរបស់
លោកសៃីអុ៊ងសាន សូ៊ជី និង
សញ្ញាមៃមដៃ៣ជាកាយវិការ
តវា៉ាខណៈដៃលសុ៊តដទៃមន
សរសៃរថា«សូមជួយសង្គៃះ
បៃជាជនរបស់យើង និងលទ្ធិ-
បៃជាធិបតៃយៃយ»។
សារព័ត៌មនគៃប់គៃងដោយ

រដ្ឋMyawadyបានរាយការណ៍
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយថារដ្ឋាភិបាល
យោធាបានអះអាងថាកងកម្លាងំ
សន្តសុិខ«កំពុងបៃើបៃស់ការអត់-
ធ្មត់ខា្លាងំបំផុត»ខណៈដៃលពួក-
គៃឆ្លើយតបទៅនឹងការតវា៉ា៕

អូស្តលី្ថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លនួ២នាក់តូ្វបានដោះល្ងពីការឃំុឃំាងនៅក្នងុប្ទ្សមីយ៉ាន់ម៉ា

លោករដ្ឋមន្តេកីារបរ ទេស Ayman Safadi (ឆ្វេង ) និង   សមភាគីអា ល្លម៉ឺង់ Heiko Mass ធ្វ ើសន្នសីិទកាសេតរួមគ្នា ។ AFP

បាតុករកាន់សុ៊ តនិង លើក សញ្ញាមេមដេ៣  នៅ ក្នងុ អំឡុង ការ តវ៉ា។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ប្រមុខការពារជាតិហ្វលីីពីន៖ចិនមានបំណង
កាន់កាប់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្របូងបន្ថ្រមទៀត
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយទី៤មៃសា បៃមុខការពារជាតិហ្វីលីពីន

នយិាយថាចនិមានបណំងកានក់ាប់តបំន់សមទុៃចនិខាងតៃបងូ
បន្ថៃមទៀត។រដ្ឋមន្តៃីការពារជាតិលោកDelfinLorenzana
បាននយិាយនៅក្នងុសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មយួថា៖«វត្តមានរបស់
កងជីវពលសមុទៃចិននៅក្នុងតំបន់នៃះ បង្ហាញពីចៃតនា
របសព់កួគៃក្នងុការកាន់កាបប់ន្ថៃមទៀតនៅក្នងុតបំនន់ៅសមទុៃ
ហ្វីលីពីនខាងលិច»។នៃះបើតាមការរាយការណ៍របស់សារ-
ព័ត៌មានReuters។
សា្ថានទូតចិនបៃចាំនៅទីកៃុងមា៉ានីលបានឆ្លើយតបនឹងការ-

អតា្ថាធិបៃបាយរបស់លោកLorenzanaថាវត្តមាននាវានៃសាទ
ចិននៅទីនោះគឺជារឿងធម្មតាទៃពៃលខ្លះនាវាទាំងនោះចត
នៅទីនោះដោយសារតៃអាកាសធាតុមិនអំណោយផល។
តុលាការអន្ដរជាតិបានបដិសៃធការទាមទាររបស់ចិននៅ

ឆ្នាំ២០១៦ដោយបៃទៃសចិនទាមទារ ៩០ភាគរយនៃដៃន-
សមុទៃចិនប៉ុន្តៃទីកៃុងប៉ៃកាំងមិនទទួលសា្គាល់សៃចក្តី-
សមៃចនៃះទៃហើយបានសាងសង់កោះសិបៃបនិម្មិតនៅក្នុង
ដៃនទកឹដៃលមានជម្លោះដៃលបពំាក់ដោយរា៉ាដាកាជំៃចួមសីុលី
និងផ្ទាំងថ្មសមៃប់យន្តហោះចមៃបាំង៕សុខស្រីលុច

ប្រទ្រសប្រសីុលស្វ្រងរកជំនួយបរទ្រសដើម្របី
ទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រអាមា៉ាហ្រសូន
កាលពីថ្ងៃចន្ទទី៥មៃសា រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងបរិសា្ថានបៃសុីល

បៃកាសស្វៃងរកជំនួយបរទៃស១ពាន់លានដុលា្លោរអាមៃរិកពី
បណ្តាបៃទៃសនានាដើមៃបីជួយកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លោញពៃ-
ឈើនៅក្នុងតំបន់អាមា៉ាហៃសូន។
រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងបរិសា្ថានលោក RicardoSallesបានផ្តល់

កិច្ចសមា្ភាសន៍ឱៃយសារព័ត៌មានEstadodeSaoPaulo
ថា៖«ផៃនការនៃះមានទឹកបៃក់១ពាន់លានដុលា្លោរអាមៃរិក
ដោយបៃើបៃស់ក្នងុរយៈពៃល១២ខៃ។បៃសនិបើថវកិានោះបៃើ
ដើមៃបីបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងការកាប់បំផ្លោញពៃឈើនៅពៃអាមា៉ា-
ហៃសូនយើងអាចកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លោញពៃឈើចនោ្លោះ
ពី៣០ភាគរយទៅ៤០ភាគរយក្នុងរយៈពៃល១២ខៃ»។
លោកSallesបាននិយាយថាថវិកាចំនួន១ភាគនឹងតៃូវបៃើ

ដើមៃបចីាត់វធិានការដើមៃបីបៃយទុ្ធបៃឆងំនងឹការកាប់បផំ្លោញពៃ-
ឈើដោយផ្ទាល់។លោកបានបន្ថៃមទៀតថាលោកបានស្នើសំុថវិកា
ពីសហរដ្ឋអាមៃរិកនិងបៃទៃសន័រវៃសផងដៃរ៕សុខស្រីលុច

បូ៉លិសទីក្រងុឡុងដ៍ចាប់ខ្លនួបាតុករជាង១០០នាក់
ក្នងុបាតុកម្មប្រឆំាងស្រចក្ដពី្រងច្របាប់សន្តសុិខ
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយទី៤មៃសាប៉ូលិសទីកៃុងឡុងដ៍ចាប់ខ្លួន

បាតុករជាង១០០នាក់ដៃលបានចូលក្នុងបាតុកម្មបៃឆំង
សៃចក្ដីពៃងចៃបាប់សន្តិសុខថ្មីដោយបទល្មើសចំពោះបុគ្គល
ទាំងនៃះ រួមមានការរំលោភលើសន្តិភាពការវាយបៃហារលើ
ប៉ូលិសនិងការរំលោភវិធានការកូវីដ១៩។
បាតុកម្មនៃះ គឺបង្កឡើងដោយសៃចក្ដីពៃងចៃបាប់ថ្មីស្ដីពី

ប៉លូសិឧកៃដិ្ឋកម្មការផ្ដនា្ទាទោសនងិតលុាការដៃលគៃងនងឹ
ផ្ដល់សទិ្ធអណំចសមៃប់ប៉លូសិក្នងុការដាក់លក្ខខណ្ឌដចូជា
ពៃលចាប់ផ្ដើមពៃលចប់នងិកមៃិតសំឡៃងលើការធ្វើបាតកុម្ម
អហិងៃសា។
រដា្ឋាភបិាលនងិប៉លូសិបានការពារសៃចក្ដីពៃងចៃបាប់នៃះថា

ចាបំាច់សមៃប់ធ្វើការបង្កៃបបាតកុម្មរបៀបបាតកុម្មរបស់កៃមុ
ExtinctionRebellionនៅឆ្នាំ២០១៩ដៃលបានធ្វើការបិទ
ផ្លូវនិងសា្ពាននៃទីកៃុងធំៗ ។
អតីតមៃដឹកនាំបកៃសបៃឆំងលោក JeremyCorbynបាន

និយាយទៅកាន់កៃុមបាតុករថា សៃចក្ដីពៃងចៃបាប់នៃះគឺជា
«ជមៃលរអិលគៃះថា្នាក់ណស់»។
យា៉ាងណមញិប៉លូសិបាននយិាយថាបាតកុរភាគចៃើនបាន

រកៃសាគមា្លោតសង្គមហើយបានតៃឡប់ទៅវិញដោយសន្តិវិធី៕
សុខវ្រងឈាង

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃអង្គារទី៦ែខមៃសាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

ប្រទ្រសតកួគីសម្រចចាបខ់្លនួម្របញ្ជាការចូល-
និវត្តន៍ចំនួន១០នាក់ក្រយរិះគន់រដ្ឋាភិបាល
សៅសម្ភស្រស

កាលពីថ្ងៃចន្ទកន្លងទៅ អាជា្ញាធរតួកគី
បានសមៃចឃុំខ្លួនអតីតឧត្តមនាវីចំនួន
១០នាក់កៃយមានកៃុមនាយទាហាន
ជើងទឹកចូលនិវត្តន៍ជាង១០០នាក់នៃះ
បានចៃញសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយចោទ-
បៃកាន់ថាមនៃ្តីរដា្ឋាភិបាលតួកគីមានជាប់
ពាក់ព័ន្ធនឹងបៃវត្តិរដ្ឋបៃហារនៅតួកគី។
ទភីា្នាកង់រពត័ម៌ានរបស់រដ្ឋបានឱៃយដងឹថា

អតីតឧត្តមនាវីទំាង១០នាក់តៃវូបានឃំុខ្លនួ
ជាបណោ្តាះអាសន្នខណៈរដា្ឋាភិបាលកំពុង
សុើបអង្កៃតលើសៃចក្តីបៃកាសដៃលចៃញដោយ
អគ្គពៃះរាជអាជា្ញានៅទីកៃុងអង់ការា៉ា។
នាយទាហានជើងទឹកចូលនិវត្តន៍សរុប

១០៣នាក់បានចុះហត្ថលៃខាលើសៃចក្ត-ី
បៃកាសនៃះដោយបង្ហាញពីក្ដីពៃួយបារម្ភ
ចំពោះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីការ-
គៃប់គៃងការដឹកជញ្ជូនតាមចៃកសមុទៃ
BosporusនងិDardanellesដៃលភា្ជាប់
សមទុៃមៃឌទីៃរា៉ាណៃទៅសមទុៃខ្មៅ។ជន-
សងៃស័យបៃមាណ១៤នាក់តៃវូបានគៃជឿជាក់
ថាជាអ្នករៀបចំសៃចក្ដីបៃកាសនៃះ។
សៃចក្តថី្លៃងការណ៍នៃះតៃវូបានធ្វើឡើង

ក្នងុអឡំងុពៃលមានការជជៃកដៃញដោលគ្នា
ថាតើបៃធានាធិបតីតួកគីលោកRecep
TayyipErdoganដៃលទើបដកតួកគី
ចៃញពីអនសុញ្ញាអន្តរជាតិការពារស្តៃីកាល-
ពីខៃមនុអាចនងឹដកបៃទៃសតកួគីចៃញពី
សន្ធសិញ្ញាម៉ងុតៃឺ(TreatyofMontreux)
ឆ្នាំ១៩៣៦ស្ដីអំពីការធ្វើនិយតកម្ម
ចៃកឆ្លងកាត់ពៃដំៃនសមទុៃនងិសន្ធសិញ្ញា
អន្តរជាតិផៃសៃងៗទៀតដៃរឬយា៉ាងណ?
ជាមួយគ្នានៃះដៃរគមៃងរបស់លោក

Erdoganក្នងុការកសាងផ្លវូទកឹជនំសួនៅ
ភាគខាងជើងនៃទីកៃុងអុីស្តង់ប៊ុលដៃល
នងឹឆ្លងកាត់ដៃនសមទុៃBosporusក៏បាន
បង្កឱៃយមានការជជៃកវៃកញៃកអំពីសន្ធិ-
សញ្ញាម៉ុងតៃឺនៃះផងដៃរ។
សៃចក្តបីៃកាសរបស់កៃមុមន្តៃចីលូនវិត្តន៍

បានឱៃយដងឹថា៖«ការដៃលរដា្ឋាភបិាលលើក
យករឿងតួកគីពិចារណដកខ្លួនចៃញពីអន-ុ

សញ្ញាម៉ុងតៃឺនិងសិទ្ធិក្នុងការចាកចៃញពី
សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ មកពិភាកៃសាក្នុងកិច្ច-
ពភិាកៃសាស្តពីីការសាងសង់ពៃកជកីអុសី្តង-់
ប៊ុលគឺជាអ្វីដៃលយើងពៃួយបារម្ភ»។
គួររំឭកផងដៃរថា អនុសញ្ញាម៉ុងតៃឺ

តៃវូបានធ្វើឡើងក្នងុគោលបណំងធានាការ-
ឆ្លងកាត់ដោយសៃរីតាមរយៈចៃកសមុទៃ
BosphorusនងិDardanellesទាងំពៃល
មានសន្តិភាពនិងសង្គៃម។ សន្តិសញ្ញា
នៃះ ក៏ជាការកំណត់ឱៃយមានការបៃើចៃក-
សមុទៃដោយនាវាយោធាមកពីរដ្ឋដៃល
មិនមៃននៅក្នុងតំបន់សមុទៃខ្មៅផងដៃរ។
ផ្លូវទឹករវាងអឺរ៉ុប និងអាសុីកាត់តាម

ចៃកទាងំ២នៅតកួគីតៃវូបានរាងំស្ទះតាម
ផ្លូវសមុទៃហើយគៃសង្កៃតឃើញមាន
គៃះថា្នាក់ចរាចរណ៍ជាចៃើនក្នុងប៉ុនា្មៅន
ឆ្នាំថ្មីៗនៃះ។
អ្នកនាពំាកៃយបៃធានាធបិតីលោកIbrahim

Kalinបាននយិាយនៅលើបណ្តាញសង្គម
Twitterថា៖«កៃុមឧត្តមនាវី គួរតៃដឹង
ហើយថារដា្ឋាភបិាលបៃកដជាមនិអនញុ្ញាត
ឱៃយមានបញ្ហាបៃបទាងំនៃះកើតឡើងចពំោះ
បៃជាជនរបស់ខ្លួនទៃ»។

កៃសងួការពារជាតិតកួគីកប៏ាននយិាយ
ថា«សៃចក្ដបីៃកាសនៃះគ្មៅនគោលបណំង
អ្វីកៃពីធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធបិៃជាធបិ-
តៃយៃយរបស់យើងនោះទៃ។
សៃចក្តថី្លៃងការណន៍ៃះបានធ្វើឱៃយមានការ-

ថ្កោលទោសយា៉ាងខា្លោងំពីសណំក់គណបកៃស
កានអ់ណំចនងិមន្តៃីរដា្ឋាភបិាលដៃលមនិ
ពៃញចតិ្តនងឹសៃចក្ដថី្លៃងការណច៍ោទបៃកាន់
ថាមនៃ្តីរដា្ឋាភបិាលតកួគីមានជាប់ពាកព់ន័្ធ
នឹងបៃវត្តិរដ្ឋបៃហារនៅតួកគី។
យា៉ាងណមិញទីភា្នាក់ងរព័ត៌មានរបស់

រដ្ឋបានឱៃយដឹងថាអតីតឧត្តមនាវីតៃូវបាន
គៃឃាត់ខ្លួនសិនក្នុងដំណក់កាលសុើប-
អង្កៃតពីបទ«កិច្ចពៃមពៃៀងដៃលមានគោល-
បណំងបៃពៃតឹ្តឧកៃដិ្ឋកម្មបៃឆងំនងឹសន្តសិខុ
របស់រដ្ឋនិងបទបញ្ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថាបៃទៃសតួកគីធា្លោប់

បានជួបបៃទះរដ្ឋបៃហារនៅឆ្នាំ១៩៦០,
១៩៧១ និង១៩៨០និងអន្តរាគមន៍
យោធាឆ្នាំ១៩៩៧ដៃលបណ្តាលឱៃយរដា្ឋាភ-ិ
បាលចមៃុះដឹកនាំអ៊ិសា្លោមលាលៃងពីតំ-
ណៃង។នៅឆ្នា២ំ០១៦រដ្ឋបៃហារបណ្តាល
ឱៃយមនុសៃសជាង២៥០នាក់បានសា្លោប់៕

លោកRecepTayyipErdoganធ្វើសន្នសីិទកាស្រតក្រយជំនួបនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រ៕ីAFP

តពីទំព័រ១១...គឺមិនដៃលមាន
ទៃក្នុងបៃទៃសហៃស៊កដានីហើយវា
នឹងប៉ះពាល់ដល់រូបភាពរបស់
បៃទៃសហៃសក៊ដានីជាបៃទៃសមាន
ស្ថរិភាពនៅតបំន់មជៃឈមិបពូា៌ាដៃល
ពោរពៃញទៅដោយភាពចៃបូក-
ចៃបល់។
បៃឈមនឹងនិទានកថាផ្ទុយគ្នា

បៃទៃសក្នងុតបំន់មជៃឈិមបពូា៌ាដៃល
រួមមានអៃហៃសុីបតួកគីអារា៉ាប់រួម
បារ៉ៃនកាតាអូម៉ង់ គុយវ៉ៃតនិង
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ឌូតីបានសម្ដៃងការ-
គទំៃដល់ពៃះមហាកៃសតៃAbdul-
lahនងិរដា្ឋាភបិាលបនា្ទាប់ពីពៃតឹ្តកិារណ៍

នៃះ។សហរដ្ឋអាមៃរិកដៃលជា
សម្ពន័្ធមតិ្តជាមយួបៃទៃសហៃសក៊ដានី
ក្នងុយទុ្ធនាការបៃឆងំនងឹកៃមុភៃរវ-
កម្មរដ្ឋអ៊សិា្លោម(IS)បានពណន៌ា
ថាពៃះមហាកៃសតៃគឺជាដៃគូសខំាន់
ដៃលមានការគំទៃយា៉ាងពៃញទំ-
ហឹងពីអាមៃរិក។
ពៃះមហាកៃសតៃAbdullahនិង

ពៃះអង្គមា្ចាស់Hamzahគជឺារាជ-
បតុៃរបស់ពៃះមហាកៃសតៃHussein
ដៃលនៅតៃជាឥសៃសរជនពោរពៃញ
ទៅដោយបៃជាបៃយិភាពក្នងុរយៈ-
ពៃល២ទសវតៃសរប៍នា្ទាប់ពីការសោយ-
ទវិង្គតរបស់ពៃះអង្គ។បនា្ទាប់ពីឡើង

គៃងរាជៃយនៅឆ្នា១ំ៩៩៩ពៃះមហា-
កៃសតៃAbdullahបានតៃងតាងំពៃះ-
អង្គមា្ចាស់Hamzahជារជ្ជទាយាទ
ប៉នុ្តៃ៥ឆ្នាកំៃយមកបានដកហតូ
តណំៃងនៃះវញិ។ខណៈពៃលដៃល
អ្នកទាំង២តៃូវបានគៃនិយាយថា
មានទនំាកទ់នំងល្អជាទទូៅហើយ
ពៃះអង្គមា្ចាស់Hamzahគឺហាក-់
ដូចជាមានបៃជាបៃិយភាពចៃើន
ជាងពៃះមហាកៃសតៃកំពុងគៃងអំ-
ណចបច្ចបៃបន្នហើយពៃះអង្គមា្ចាស់
អង្គនៃះបាននិយាយបៃឆំងនឹង
គោលនយោបាយរបស់រដា្ឋាភិបាល។
ថ្មីៗ នៃះពៃះអង្គមា្ចាស់Hamzah
បានបង្កើតទនំាក់ទនំងជាមយួនងឹ
ជាមយួមៃដកឹនាំកលុសម្ពន័្ធជនជាតិ
ភាគតចិដៃលមានជហំរបៃឆងំនងឹ

រដា្ឋាភបិាល។ការធ្វើបៃបនៃះតៃវូបានគៃ
យល់ឃើញថាជាការគរំាមកហំៃង
ដលក់ារកាន់អណំចនងិបៃជាបៃយិ-
ភាពរបស់ពៃះមហាកៃសតៃមៃដកឹនាំ
កលុសម្ពន័្ធទាងំនៃះដៃលជាសមា-
ជិកនៃកៃមុដៃលគៃសា្គាល់ថាHerak
ថ្មីៗ នៃះបានទាមទារឱៃយមានការធ្វើ
បាតកុម្មបៃឆំងនងឹអពំើពកុរលយួ
ខណៈបៃទៃសកពំងុរងវបិត្តិសៃដ្ឋ-
កចិ្ចបណ្តាលមកពីការរកីរាលដាល
ជងំឺកវូដី១៩។កហំងឹចពំោះអាជា្ញា-
ធរជុវំញិកមៃតិជវីភាពដៃលកាន់តៃ
យា៉ាប់យុឺននាពៃលកន្លងមកបង្ក
ឱៃយមានចលាចលសង្គមធៗំ ។បៃ-
ទៃសហៃស៊កដានី បានទទួលរងនូវ
វបិត្តិសៃដ្ឋកចិ្ចដ៏អាកៃក់បផំតុដោយ-
សារការរាតតៃបាតកូវីដ១៩៕

ហ្រស៊កដនីចោទប្រកាន់...
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ក្រុងតូក្រយូ :អាហារលើយន្ដហោះ
ទំនងជាវត្ថុចុងក្រោយបំផុតដ្រោល
មនុស្រោស នឹកនាអំឡុងព្រោលជួបវិបត្ដិ
កវូដីសកលន្រោះត្រោក្រោមុហ៊នុអាកាស-
ចរណ៍ជប៉នុ១បានផ្ដល់ឱ្រោយអតថិជិននវូ
បទពិសោធទទួលទានប្រោបប្រោណីត
លើយានចតជាប់ដី។
ម្ហូបសាច់កា្ដាមនិងសាច់គោវ៉ាឃ្រោយូ

Foiegrasស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីមុខម្ហូប
លើយន្ដហោះពីភោជនីយដ្ឋានអា-
កាសចរណ៍AllNipponAirways
របស់ជប៉ុនសម្រោប់តម្ល្រោ៥៤០ដុល្លារ។
អាកាសចរណ៍ន្រោះបានបើកដណំើរ

ការ«ភោជនីយដ្ឋានលើយាន»ត្រោ១
ថ្ង្រោក្នងុ១សបា្ដាហ៍គនឺៅរៀងរាល់ថ្ង្រោពធុ

ត្រោដោយតម្រោូវការមានការកើនឡើង
ខ្លាំងក្រោុមហ៊ុនគ្រោងបន្ថ្រោមស្រោវកម្ម
របស់ខ្លួនទៀត។
ភោជនីយដ្ឋានបើកបម្រោើអតិថិជន

នូវអាហារទាំងប្រោភ្រោទថ្នាក់វីអាយភី
ថ្នាក់ជំនួញដ្រោលធ្លាប់ទទួលភ្ញៀវលើ
យន្ដហោះស្រោប់ដោយអតិថិជនត្រោូវ
ឡើងជិះយន្ដហោះធនុBoeing777
នៅអាកាសយានដ្ឋានហាណ្រោដ
ទីក្រោុងតូក្រោយូដ្រោលត្រោូវកាន់សំបុត្រោ
ស្រោដៀងនឹងសំបុត្រោយន្ដហោះ។
យោងតាមក្រោមុហ៊នុបានបង្ហាញថ

ភ្ញៀវនងឹទទលួបាននវូបទពសិោធដចូ
នៅលើយន្ដហោះទាំងស្រោុងដោយ
ម្ហបូអាហារត្រោវូបានបម្រោើនៅលើកៅអី

យន្ដហោះផ្ទាល់ថ្វីដ្រោបិតត្រោមិនត្រោូវឱ្រោយ
ពាក់ខ្រោស្រោក្រោវត់សុវត្ថិភាព។
តម្រោូវការអាហារលើយន្ដហោះ

នៅត្រោខ្ពស់ទោះបីជាតម្ល្រោប្រោភ្រោទ
វីអាយភី៥៩៨០០យ្រោន(៥៤០
ដលុ្លារ)នងិ២៩៨០០យ្រោន(២៧០
ដុល្លារ)សម្រោប់ថ្នាក់ជំនួញក្តី។
ស្ដ្រោីអ្នកនាំពាក្រោយក្រោមុហ៊នុបានប្រោប់

AFPថ៖ «សំបុត្រោម្ហូបយន្ដហោះ
ត្រោូវបានលក់ច្រោញអស់ៗ ហើយ
ក្រោុមហ៊ុនគ្រោងបន្ថ្រោមកាលបរិច្ឆ្រោទ
ចំនួន១១ព្រោលថ្រោមទៀត»។
ភោជនយីដ្ឋានប្រោើកៅអីត្រោ៦០នៅ

លើយន្ដហោះដើម្រោបីរក្រោសាគមា្លាតសុវត្ថិ-
ភាពរវងគ្នា៕AFP/HR ទោះសំបុត្រអាហារថ្ល្រពី២៧០ទៅ៥៤០ដុល្លារត្រតម្រវូការនៅត្រខ្ពស់។រូបថតAFP

អាកាសចរជបុ៉នផ្ដល់បទពិសោធដល់អតិថិជននឹកនាអាហារលើយន្ដហោះ

ប៉ាន់រិទ្ធា

ក្រុងបត់ដំបងៈបញ្ហាការរាតត្រោបាត
ន្រោជងំឺកវូ១ី៩ដ្រោលច្រោះត្រោបន្តឆ្លងក្នងុ
សហគមន៍ន្រោប្រោទ្រោសកម្ពុជា ពី១ថ្ង្រោ
ទៅ១ថ្ង្រោ មិនត្រោឹមត្រោបានកា្លាយជា
ឧបសគ្គនិងហានិភ័យន្រោការបណ្តុះ-
បណ្តាលវិស័យសិល្រោបៈសម្រោប់ឆ្នាំ
២០២១ន្រោះទ្រោថ្រោមទាំងបានបង្ខំឱ្រោយ
សាលហា្វារពន្លឺសិល្រោបៈសម្រោចផ្អាក
សកម្មភាពសម្ត្រោងសលិ្រោបៈនងិការងរ
រយៈព្រោល១ខ្រោជាបណ្តុះអាសន្នទៀត-
ផងនៅខ្រោម្រោសាន្រោះ។
ទោះបជីាសាលហា្វារពន្លឺសលិ្រោបៈន្រោ

ខ្រោត្តបាត់ដំបងបានបើកដំណើរការ
បង្ហាត់បង្រោៀនជំនាញសិល្រោបៈចម្រោុះ
ដល់សិស្រោសតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៤មកក្តី
ត្រោការបណ្តុះបណ្តាលមានកម្មវិធី-
សកិ្រោសាថ្នាក់សលិ្រោបៈជនំាញទើបត្រោមាន
សិស្រោស៣ជំនាន់ប៉ុណ្ណោះ បើគិតមក
ត្រោឹមឆ្នាំ២០១៨។សាលហា្វារពន្លឺ-
សិល្រោបៈបណ្តុះបណ្តាលសិល្រោបៈលើ៣
កម្មវិធីធំៗគឺ ទី១ បណ្តុះបណ្តាល
ផ្ន្រោកសិល្រោបៈ ទី២ ផ្ន្រោកអប់រំ និងទី៣
ផ្ន្រោកសង្គម។ផ្ន្រោកសលិ្រោបៈប្រោងច្រោកជា
២សាលគឺទី១សាលផ្ន្រោកសូនរូប
រមួមានគនំរូរចនាម៉ដូនងិគនំរូជវីចល
ចំណ្រោកទី២ផ្ន្រោកទស្រោសនីយភាពមាន

ការសម្ត្រោងសៀក របាំ ភ្ល្រោងសម័យ
ភ្ល្រោងបុរាណភ្ល្រោងការភ្ល្រោងពិណពាទ្រោយ
និងល្ខោន។
កញ្ញាថងផល្លីណជាជំនួយការ

ផ្ន្រោកសិកា្ខោសាលនិងព្រោឹត្តិការណ៍ន្រោ
សាលហា្វារពន្លឺសលិ្រោបៈបានបង្ហើបឱ្រោយ
ដឹងពីដើមចមន្រោការផ្អាកសកម្មភាព
សិល្រោបៈគ្រោប់ទម្រោង់របស់សាលហា្វារ
ថ៖«ដោយសារត្រោវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩
គឺជាបញ្ហាដ៏ចម្រោបងន្រោការសម្រោចចិត្ត
ផ្អាកកចិ្ចការសម្ត្រោងសលិ្រោបៈគ្រោប់ទម្រោង់
នានាការសិក្រោសានិងការងរបុគ្គលិក
រយៈព្រោល១ខ្រោដើម្រោបីជួយការពារ
សហគមន៍របស់យើងនៅក្នងុការទប-់
សា្កាត់ការរកីរាលដលឆ្លងន្រោជងំឺកវូដី-
១៩យោងតាមសាររបស់រដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា។យើងនឹងធ្វើការបិទទា្វារ-
សាលដដ្រោលចាបព់ថី្ង្រោន្រោះរហតូដល់
ចុងខ្រោម្រោសា»។

កញ្ញាថងផល្លីណបន្តឱ្រោយដឹងពី
បញ្ហាប្រោឈមនានារបស់សាលហា្វារ
ពន្លសឺលិ្រោបៈដ្រោរថ៖«ក្រោយពីសាល
ហា្វារអស់ជំនួយពីក្រោប្រោទ្រោសដ្រោល
ជាមា្ចាស់ជំនួយធំមកនោះសា្ថានភាព
ហរិញ្ញវត្ថុនៅសាលក៏ធ្លាកច់ុះសងឹត្រោ
ស្មើសូន្រោយហើយការរងវិបត្តិកូវីដ១៩
ទៀត រឹតត្រោធ្វើឱ្រោយសា្ថានភាពសាល
កាន់ត្រោដុនដបសម្រោប់ការទ្រោទ្រោង់។
ហើយក្រោុមសិល្រោបករ-សិល្រោបការិនី
របស់សាលហា្វារ ក៏មិនមានសកម្ម-
ភាពសម្ត្រោងសលិ្រោបៈទៀតព្រោះត្រោខ្លាច
ឆ្លងជំងឺ ក៏ដូចជាខ្វះអ្នកគំទ្រោដ្រោល
បានចូលមកទស្រោសនាផ្ទាល់ជាហ្រោតុ-
នាំឱ្រោយយើងមានត្រោការចណំយហើយ
មិនមានប្រោក់ចំណូលបានពីការ-
សម្ត្រោងសលិ្រោបៈដចូកាលមនុព្រោលមាន
វិបត្តិកូវីដ១៩ឡើយខណៈរយៈព្រោល
ពីមួយខ្រោទៅមួយខ្រោមានត្រោការ-

ចំណយត្រោប៉ុណ្ណោះ។ដូច្ន្រោះហើយ
បានជានាព្រោលថ្មីៗន្រោះសាលហា្វារ
សម្រោចផ្អាកការសម្ត្រោងសិល្រោបៈគ្រោប់
ទម្រោង់ជាបណ្តាះអាសន្ន១ខ្រោសនិគឺ
នៅខ្រោម្រោសាន្រោះដើម្រោបីកាត់បន្ថយ
ការចំណយនានា។មិនត្រោប៉ុណ្ណោះ
សាលហា្វារក៏បិទទា្វារសាលបង្រោៀន
សិល្រោបៈក៏ដូចជាផ្អាកការងរបុគ្គលិក
១ខ្រោសិនផងដ្រោរ។ចំពោះខ្រោក្រោយ
(ឧសភា)នងឹត្រោវូរង់ចាំមើលទៅតាម
ភាពជាក់ស្ត្រោង»។
គួររំឭកដ្រោរថថ្មីៗន្រោះសាលហា្វារ

ពន្លឺសិល្រោបៈបានបង្កើតភាពអសា្ចារ្រោយ
មួយគឺការបំប្រោកកំណត់ត្រោហ្គីន-
ណ្រោសពភិពលកគឺការសម្ត្រោងសៀក
យូរបំផុតគឺ១ថ្ង្រោព្រោញដ្រោលបាន
ធ្វើនៅចនោ្លាះថ្ង្រោអាទិត្រោយ ទី៧ខ្រោមីនា
នៅម៉ោង៨យប់ដល់ថ្ង្រោចន្ទទី៨ខ្រោ
មីនាម៉ោង៨:០១នាទីព្រោឹក៕

សកម្មភាពសម្ត្រងសិល្របៈសៀករបស់ក្រមុសិល្របៈន្រសាលហា្វារពន្លឺសិល្របៈនាព្រលកន្លងមក។រូបថតសហការី

ការសម្ត្រងសិល្របៈទស្រសនីយភាពរបស់ក្រមុសាលហា្វារពន្លសិឺល្របៈ។រូបថតសហការី

ហា្វារពន្លសិឺល្បៈសម្ចផ្អាក
សកម្មភាពសម្តង្សិល្បៈ
ដើម្បីទប់ទល់វិបត្តកូិវីដ១៩
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ក្រងុ មុកិសុកី ូ: បាឡៃន ពណ ៌បៃផៃះ 
យកៃស ១កៃបាល  មាន សត្វ សណ្ឋាន ខ្ចៅ 
ខៃយង តោង ពៃញ ខ្លួន បាន បងា្ហាញ ខ្លួន  
នៅ កៃបៃរ ទកូ ទៃសចរ តចូ មយួ ក្នងុ ដៃន- 
សមុទៃ នៃឆក  បាចា កាលីហ្វ័រនីញ៉ា 
ភាគ ពាយពៃយ បៃទៃស មុិកសុិក ។ 

ដំណើរ  របស់ថនិកសត្វ  បណ្ដើរ កូន 
ក្នងុ ទកឹ   សៃប ពៃល មាន ការ ថមថយ នៃ 
ការ រីករាល ដាល ជំងឺ ឆ្លង សកល បាន 
ជួយ សា្តារ  កំណើន ទៃសចរណ៍  ដៃល 
កំពុង តៃ តៃដាប តៃដួស នៃះ ។ 

សមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ  ឱកាស បាន 
ប៉ះ   សត្វ ធ ំ បផំតុ មយួ លើ  ភព ផៃនដ ី នៃះ 
បីដូច ជា ការ បៃះ ពៃំ ដ៏ រីករាយ ខណៈ  
វបិត្ដ ិ កវូដី   បាន សមា្លាប ់មនសុៃស ជាង ២០ 
មុឺន នាក់ នៅ មុិកសុិក ជា តួលៃ ខ ខ្ពស់ 
បំផុត លំដាប់លៃខ៣   ក្នុង ពិភព លោក ។ 

លោក វលីប៊តឺ ជាភ្ញៀវ ទៃសចរ មុកិ-
សុិក ដៃល ធ្វើ ដំណើរ ពី រដ្ឋភាគខាង 
តៃបូង  អូសាសៃយា ទៅកាន់ ដៃន ជមៃក 

សត្វ  ពៃ នៃ តបំន ់ឆ្នៃរ ឯឆក បាចា កាល-ី
ហ្វ័រនីញ៉ា ។ រៀង រាល់ ឆ្នាំ បាឡៃន 
បៃផៃះ បា នធ្វើ ដណំើរ បៃមាណ ៩ ពាន ់
គីឡូម៉ៃតៃ ពី តំបន់ រង អាកាសធាតុ រដូវ 
ក្ដៅ  នៃ ឆ្នៃរ អាឡាសា្កា ដើមៃបី មក បងា្កាត់ 
ពូជ  និង ផ្ដល់ កំណើត កូន នៅភាគ 
ពាយពៃយ  បៃទៃស មុិកសុិក ។ 

ជាមួយ ទំហំ មាឌ បៃហាក់ បៃហៃល 
នឹង បាឡៃន ខ្នង គម វា មាន  បៃវៃង ខ្លួន 
រហតូ ដល ់១៥ ម៉ៃតៃ នងិ ទម្ងន ់ចន្លាះ 
ពី ៣០ ទៅ ៤០ តោនឯណោះ  ។ 

មុិកសុិក គឺជា គោលដៅ ទៃសចរណ៍ 
ដៃល មនិ បាន បទិ ពៃដំៃន ឬ តមៃវូ លទ្ធ-
ផល តៃស្ដ អវជិ្ជមាន កវូដី១៩ មនុ ពៃល 

ចូល បៃទៃស ខ្លួន ឡើយ ។ 
យ៉ាងណមិញ   អ្នក នៃសាទ និង ជា 

មគ្គុទៃសក៍ ទៃសចរ មា្នាក់  ណមៃន 
ដមូងីហ្គៃស  បាន នយិយ ថា ៖ « ពៃល 
នៃះ មាន ភ្ញៀវ តៃមឹតៃ ព ី៦ ទៅ ៧ នាក ់
ក្នុង ១ ទូក  ដោយសារ យើង តៃូវរកៃសា 
គមា្លាត  សុវត្ថិភាព »។ 

អង្គុយ នៅ ក្នុង ទូក តូច មាន បាឡៃន 
ហៃល  កៃវៃល  ទៃសចរ មុកិសុកិឈ្មោះ   
ក្លាឌៀ ហ្គៃតាន បាន និយយ ថា ៖ 
«យើង អាច កាន ់សា្ទាប ពកួវា នងិ មើល 
មៃ របស ់វា ហៃល បណ្ដើរ កនូ ។ បាឡៃន 
២កៃបាល កំពុង លៃង យ៉ាង សបៃបាយ 
ជាមួយ យើង »៕ AFP/HR

ម្របាឡ្រនពណ៌ប្រផ្រះ បណ្ដើរ កូន ហ្រល ក្រវ្រលទូ ក ទ្រសចរ ណ៍ ។ រូបថត AFP ភ្ញៀវ ទ្រសចរ មានឱកាស  ស្ទាប ក្របាល បាឡ្រន ពណ៌ ប្រផ្រះ ។ រូបថត AFP

ទេសចរមិ៉កសិ៉កមានឱកាសប៉ះបាឡេនបេផេះបន្ធរូភាពតានតឹងវិបត្តិកូវីដ

ក្រុងហាណូយ : កៃ ពី តំបន់ ឆ្នៃរ 
ដៃល មាន ផ្ទៃ ទឹក ខៀវ សៃងាត់  និង 
គៃប ់ខៃសាច ់ពណ ៌សកៃបុស  ដៃល ដៃន កះ 
ភគូកុ (កះ តៃល ់) តៃងតៃ លៃបលីៃបាញ 
វៀតណម នៅ មាន គោលដៅ ទៃស-
ចរណ៍ កសិដា្ឋាន និង ពៃ ភ្នំ ជា ចៃើន 
ទៀត  បង្អួត ភ្ញៀវ ទៃសចរ បរទៃស ។ 

កសដិា្ឋាន ចញិ្ចមឹ ឃ្មុ ំភគូកុ គជឺា ទឋីាន 
ដ៏  ល្អ ឯក មួយ លើ ដៃន កះ  ដៃល 
អនញុ្ញាត ឱៃយ ទៃសចរ ទសៃសនា ជវីតិ សត្វ- 
ឃ្មុំ កាន់តៃ កៀក កិត ជិត បង្កើយ ។ 
កសិដា្ឋាន នៃះ តៃូវបាន រៀបចំ ឡើង 
យ៉ាង សាមញ្ញ  ព័ទ្ធ ជុំវិញ ដោយ ពៃ 
តៃូពិក  បឹង បួ និង ដំណំ ហូប ផ្លៃ ជា- 
ចៃើន ទៀត  ដូចជា ទុរៃន សា្វាយ 
សាវមា៉ាវ ប៊័រ និង ខ្នុរ ជាដើម ។ 

លោក តៃន ខា្វាងអាញ ជា សហ-
សា្ថានកិ  នងិ មា្ចៅស ់កសដិា្ឋាន  បាន បៃប ់
ទីភា្នាក់ងារ ព័ត៌មាន វៀតណម ថា ៖ 
«គោល បំណង របស់ យើង គឺ កសាង 
កសិដា្ឋាន មួយ និងបញ្ចូល អៃកូទៃស-
ចរណ៍  ក៏ដូចជា ការ អប់រំ តាម រយៈ 
ដំណើរ រឿង តួនាទីសំខាន់របស់ សត្វ- 
ឃ្មុំ ដ៏ គួរ ឱៃយ ចាប់ អារម្មណ៍ នៅ ក្នុង បរិ-
សា្ថាន រស់ នៅ របស់ មនុសៃស »។ 

កសិដា្ឋាន បានរៀបចំ បងា្កាត់ ពូជ ឃ្មុំ 
ផៃសៃង ៗ  ចន្លាះ ពី  ២០ ទៅ ៦០ សមៃបុក 
អាសៃ័យ លើ អាកាស ធាតុ នៅ លើ ផ្ទៃ 
សរបុ  ៤ពាន ់ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ។ ភាគ ចៃើន  វា 
ជា ពូជ ឃ្មុំ អុីតាលី  ហើយ កសិដា្ឋាន នៃះ 
ក ៏បាន តៃៀម បមៃងុ ដ ីដើមៃប ីទកុ ដាក ់ឃ្មុ ំ
ក្នុង សៃុក ភូគុក នៃះ ផង ដៃរ ។ 

ដោយ បើក ដំណើរ ការ  ជា ផ្លូវ ការ 
កាល ពី ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ កសិ-
ដា្ឋាន  ឃ្មុំ ចាប់ ផ្ដើម បើក ទ្វារ ទទួល ភ្ញៀវ 
ទៃសចរ   ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ចន្លាះ ម៉ាង 
៩ ពៃឹក ដល់ ម៉ាង ៥ ល្ងាច ។ 

លោក អាញ បាន និយយ ថា 
សកម ្មភាព សំខាន់ ៗ  របស់ ពួកគៃ គឺ  
ការ អប់រំ មនុសៃស  ជា ពិសៃស កុមារ អំពី 
កិច្ចការពារ សត្វ ឃ្មុំ ។ 

លោក បាន ឱៃយ ដឹងថា ៖ « យើង បាន 

បញ្ចុះ បញ្ចូល បៃជាជន ឱៃយ កាត់ បន្ថយ  
និង ឈប់ ទិញ  ក៏ ដូចជា បៃើ បៃស់ 
ផលិត ផល ទឹក ឃ្មុំ ពៃ   បង្កើត ឱៃយ មាន 
កៃុម បៃមាញ់ ជា ចៃើន  ដៃល បំផ្លាញ 
សមៃបកុ ឃ្មុ ំរាប ់ពាន ់ រមួ ទងំ ការ ដតុ ពៃ 
និង បំផ្លាញ បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសុី នៅតាម 
ទីតាំង ជាចៃើន លើ ផ្ទៃ បៃទៃស »។ 

លោក  អាញ បាន នយិយ ថា កស-ិ
ដា្ឋាន ឃ្មុំ ធា្លាប់ បាន សា្វាគមន៍ ភ្ញៀវ មក ពី 
៦៥ បៃទៃស និង ដៃនដី ។ 

ផម ង៉ុក កា្វាង ជា ភ្ញៀវ មា្នាក់ មក ពី 
ហាណូយ មិន អាច លក់ លៀម 
អារម្មណ៍ ពិត ពៃល បាន ដើរ កមៃសាន្ដ 
សួន កសិដា្ឋាន ឃ្មុំ នៃះ ឡើយ ។ 

លោក បាន និយយ ថា ៖ « កសិដា្ឋាន 
នៃះ ពិត ជា មាន ផលិតផល ល្អ  ឯក  
ដៃល ខ្ញុំ បាន ទិញ ផ្ញើ ភរិយ ខ្ញុំ  នះ គឺ 
កៃម បបរូមាត ់សររីាង្គ  ផលតិ ព ីកៃមនួ- 
ឃ្មុំ ។ ខ្ញុំ មិន បាន ឃើញ មាន លក់ នៅ 
កន្លៃង ផៃសៃង ឡើយ »៕ VNS/HR

បច្ចុប្របន្ន កសិដ្ឋាន បានរៀបចំ បង្កាត់ ពូជឃ្មុំ ចន្លោះពី ២០ ទៅ ៦០ សម្របុក ដ្រល  ភាគ ច្រើន ជា ពូជ ឃ្មុំ អីុតាលី   ។ រូបថត VNS

កសិដ្ឋាន ចិញ្ចមឹ ឃ្មុ ំត្រវូ  បាន  រៀបចំឡើង យ៉ាង សមញ្ញព័ទ្ធ ជំុវិញ ដោយព្រ ។ រូបថត VNS កសិដ្ឋាន ឃ្មុំ ធ្លោប់បាន ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ មក ពី ៦៥ ប្រទ្រស និង ដ្រនដី។ រូបថត VNS

កសិដ្ឋានឃ្មុំលើដេនកោះ
តេពិូកដ៏តេជាក់តេជំ៉ផ្ដល់
ចំណេះដឹងអំពីបរិស្ថាន
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   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  អ្នក បៃដាល់ ជើង ថ្មី 
កំពុង បានសាង ភាព លៃបី របស់  ក្លបិ 
បញ្ជា ការ ដា្ឋាន ទ័ព ពិសៃស  សំ 
អាន បានផ្តលួកីឡាករ ជើងចាស់ 
ទំាង ២ រូបគឺ សៃន កុសល នៅ 
វគ្គជមៃះុ និង គង់ ហូវ ក្នងុ វគ្គ ផ្តាច់ - 
ពៃត័ៃ ដើមៃបី យក បៃក់រងា្វាន់  ៣,៤ 
លាន រៀល ពីការ បៃកួត ដណ្តើម  
បៃក់លាន នៅ សង្វៀន ថោន ជា 
លើក ទី ២ កាល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ។

ចំពោះ ការ ទាត់ឱៃយ  សៃន កុសល 
ឡើង គៃ ំគៃ និង  តៃវូបាន អាជា្ញា- 
កណ្តាល រាប់ រហូត សមៃច  បោះ-  
បង់ចោល   កៃយ ទឹកទី ២ បាន 
បញ្ចប់ នៅវគ្គ ជមៃះុ រួមទំាង ការ- 
បន្ត វាយ កៃងសា្តា ំបណ្តាល ឱៃយ គង់ 
ហូវ សន្លប់ក្នងុទឹក ទី ២ នៅវគ្គ- 

ផ្តាច់ពៃត័ៃ ដើមៃបី កា្លាយ ជា ម្ចាស់- 
ជើងឯក នៃះ តៃវូបាន សំ អាន 
អះអាង ថា ជា ជ័យជម្នះ ដៃល 
ទទួលបាន ដោយការសីុផុយ គឺ 
មិន តាន តឹង ដូចពៃល រូបគៃ ឈ្នះ 
បៃក់លាន នៃះ កាល បៃកួត  លើក 
ទី ១នោះទៃ។

សំ អាន បាន និយាយ  កៃយ 
ការ បៃកួត ថា៖  «ការ បៃកួត លើក 
នៃះ ខ្ញុ ំសីុ រាង ផុយ ជាង ការ បៃកួត 
មុនៗ ដោយសារ ខ្ញុ ំហ្វកឹ ហាត់បាន 
ពៃញ ល្អ។ សមៃប់ សៃន កុសល 
គាត់រាង ធន់ ដៃរ បុ៉ន្តៃ គាត់ ចូល 
របស់ខ្ញុ ំ ធ្ងន់ៗ ពៃក ចំណៃក គង់ 
ហូវ នៅ ទឹក ទី ១ និងដើមទឹក ទី ២ 
គាត់ ចាប់ កៃបាច់ ខ្ញុ ំបាន បុ៉ន្តៃ  នៅ 
ចុងទឹក ទី ២ ខ្ញុ ំបានពៃយាយាម  ប្តរូ 
កៃបាច់ មិនឱៃយ គាត់ ចាប់ កៃបាច់ខ្ញុំ 
បានទៀត ទៃ ហើយ គាត់ បាន ចូល  

ចំ ចុង កៃងសា្តា ំរបស់ ខ្ញុ ំបណ្តាល 
ឱៃយសន្លប់តៃ ម្តង»។

ចំណៃក ជើង ខ្លាងំ ជំនាញ ស្នៀត 
ទាត់  គង់  ហូវ  ដៃល  បាន ពិន្ទ ុ សៃក  
ថាវរី  ទំាង វៃទនា ខ្លនួ នៅ វគ្គ ជមៃះុ 
នោះ បាន ទទួល សា្គល់ ចំពោះ  
ការ ចាញ់ ដោយ  សន្លប់ កៃម កៃង 
របស់ សំ អាន នៅវគ្គ ផ្តាច់ពៃត័ៃ 
នៃះ។  គង់  ហូវ បាន  និយាយ ថា ៖ 
« ខ្ញុ ំពិត ជា ចាញ់ ដោយ អស់ ចិត្ត   
ពៃះ កម្លាងំ វ៉ៃ ចៃញ របស់  សំ  អាន  
នៃះ  គឺ សនា្ធាប់ ខ្លាងំ ណស់  ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ ខ្ញុំ  គា្មាន ឱកាស បៃើ ស្នៀត 
ទាត់បាន   ពៃះ កណ្តាប់ ដៃ  និង 
ស្នៀត កៃង របស់ គាត់  វាយ ចៃញ  
មក លឿនៗ ពៃក  លំបាក ទប់  ឬ 
គៃច ណស់ »។ 

គង់  ហូវ ដៃល ទទួលបាន 
បៃក់រងា្វាន់ ១,៨ លាន រៀល បាន  

បន្ថៃម ថា ៖ « ខ្ញុ ំទទួល សា្គល់ ថា  
ខៃសោយ កម្លាងំ តំាង ពី វគ្គ ដំបូង  ដៃល 
កីឡាករ សៃក  ថាវរី  ប្តរូ កណ្តាប់ ដៃ 
ជា មួយ ខ្ញុ ំ សឹង តៃ អស់ ខៃសល់ និង  
សន្លប់ ម្តងៗ ទៅ ហើយ  ហើយនៃះ 
ក៏ជា ការ ចាញ់ លើក ទី ៤ ជាប់ៗ 
គា្នា របស់ ខ្ញុ ំផងដៃរ គឺ មួយ រយៈនៃះ  
ខ្ញុ ំ មិន ទាន់ មន លទ្ធភាព ឈ្នះ ទៃ  
បុ៉ន្តៃ ខ្ញុ ំមិន បោះ បង់ មុខ របរ បៃ ដាល់ 
នៃះ ឡើយ   ពៃះ ការ ចាញ់ បៃប 
នៃះ  មក ពី ខ្ញុ ំហ្វកឹ ហាត់  មិន បាន 
ល្អ  ធ្លាក់ កម្លាងំ  ហើយមៃយា៉ាង ខ្ញុ ំក៏ 
បាន ងាកមក ធ្វើ  ការ ងារកៃ  បន្ថៃម  
ដើមៃបី បៃក់ ចំណូល ជួយ គៃសួារ 
ដៃល ឪពុក ម្តាយ ចាស់ៗ នៅ ក្នងុ 
បន្ទកុ ផង »។ 

ចំណៃក  សៃន  កុសល  ដៃល 
កន្លង មក មន  សមត្ថភាព  លំដាប់ 
ខ្លាងំ មួយ រូប នោះ គឺ  ដូច  ជា ធ្លាក់ ចុះ   

មៃន ទៃន   ដោយ គា្មាន សមត្ថភាព    
តដៃ ជា មួយ  សំ  អាន  សោះ  ហើយ 
បៃ ភព ពី មន្តៃ ីសហព័ន្ធ  បៃដាល់  
បាន បៃប់ ថា ៖ « សៃន  កុសល  
មន ឈ្មាះ បមៃុង  ជា កីឡាករ 
ជមៃើស ជាតិ ឃីក បុកសិុង  បុ៉ន្តៃ 

តាម រយៈការ  បៃកួត បៃប នៃះ គៃ  
មិន អាច យក បាន ទៃ» ។  សៃន  
កុសល  កៃយ ពៃល បៃ កួត  មិន 
អាចសំុ សម្ភាស បាន ទៃ  ដោយ 
រូបគៃ បាន តៃមឹ ដើរ គៃច ចៃញ  និង 
គៃវី កៃបាល ៕

គង់ ហូវ (កេហម) បាន ពេយាយាម ទប់ សំ អាន មុន ពេលសន្លប់។សហ ការី

សំ  អាន ថា ការ  ផ្តលួ ជើង ចាស់ឱ្យ សន្លប់   យក ប្ក់លាន លើកន្ះ ដូចជាសី៊ផ៊យ 

Solskjaer  ប្ើ សម្ដ ីខ្លាងំ ៗ  
ដើម្បី បញ្ឆះ្ឱ្យ បិសាច ក្ហម 
 វាយ បក Brighthon បានវិញ 

កេុងមេនឆេស្ទ័រ : លោក  Ole 
Gunnar Solskjaer  អះ អាង 
ថា លោក តៃូវ  ដាស់ កៃុម Man-
chester United របស់ លោក 
ឱៃយ ភា្ញាក ់ព ីការ លង ់លក ់ រហតូ ធ្វើឱៃយ 
កៃមុ បិសាច កៃហម  វាយ បក យក 
ឈ្នះ   Brighton & Hove Al-
bion ២-១ បាន វិញ  អំឡុង  ការ- 
បៃកួត នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Danny Wel-
beck តៃត បញ្ចូល ទី កៃុម ចាស់ 
ឱៃយ កៃុមថ្មី Brighton នាំ មុខ មុន 
ខណៈ កៃុម ភ្ញៀវ គៃប សង្កត់ ស្ទើរ 
ទាំង សៃុង សមៃប់ ការ បៃកួត 
នៅ តង់ ដំបូង នា កីឡដា្ឋាន   Old 
Trafford    នៃះ។

តៃ យា៉ាង ណ វា ជាលើក ទី ៨ 
សមៃប់យុទ្ធនាការ នៅ លីគ នា 
រដូវកាល នៃះ ដៃល កូន កៃុម 
របស់ លោក  Solskjaer អាច 
វាយ បក ពី ការ នាំ មុ ខ បាន វិញ 
ដើមៃបី បងៃួញ គម្លាត នាំ មុខ  របស់  
កៃុម កំពូល តារាង Manches-
ter City ឱៃយ នៅ តៃឹម ១៤ ពិន្ទុ 
ខណៈ គៃប ់បាល ់ជយ័ ជម្នះ នោះ 
កើត ឡើង នៅ វគ្គ ទី២ ដៃល ធ្វើ 
បាន សមៃច ដោយ    Marcus 
Rashford និង Mason 
Greenwood ។

លោក Solskjaer  ថ្លៃង ថា៖ 
« យើង  រក មិនឃើញ ចងា្វាក់ នៃ ការ-  
លៃង បាន ឡើយ ។ យើង តៃូវ ការ 
ពៃល ១តង់ ដើមៃបី គៃប់គៃង 
អារម្មណ ៍របស ់យើង ។ ញកឹ ញាប់ 

កៃយពីការ សមៃក ដើមៃបី 
បៃកួត កៃុម ជមៃើស ជាតិ វា តៃូវ 
ការ ពៃល វៃលា ហើយ បៃហៃល 
ជាការ ស្ដី បនោ្ទោស ចាំ បាច់ តៃូវ 
តៃមន កៃយវគ្គ ទី១ » ។

លុះ តៃ ណ តៃ កើត មន  វិបត្តិ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ  ក្នុង កៃុម  Manchester 
City នោះ ទើប កៃុម របស់ លោក 
Pep Guardiola មិន អាច ឈ្នះ 
ពាន លីគ កំពូល របស់ អង់ គ្លៃស 
លើក ទី៣ ក្នុង រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នាំ 
បាន ខណៈ  កៃុម កំពុង មន ពិន្ទុ 
នា ំមុខ ដាច់ ឆ្ងាយ  តៃវូ ការ តៃ  ១១ 
ពិន្ទុទៀត ប៉ុណ្ណោះ ពី ការ បៃកួត  
ដៃល នៅ សល់ ៧ដង។

តៃ លោក Solskjaer អាច 
ធនាបាន នូវ  ការ បញ្ចប់ រដូវកាល 
ល្អ បំផុតនៅ លីគ របស់ កៃុម  
Man United   គិត តាំង អតីត 
អ្នក ចាត់ ការ ឆ្នើម លោក Alex 
Ferguson ចូល និវត្តន៍ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៣ ដោយ ការ ដឹក នាំ កៃុម 
ឱៃយ ឈរ នៅ លៃខ២ ។

ជ័យ ជម្នះ នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ  
បិសាច កៃហម  នា ំមុខ ដាច់ចំនួន 
៤ ពនិ្ទ ុលើ កៃមុលៃខ ៣  Leices-
ter ខណៈ កៃុម របស់ លោក 
Solskjaer មនគម្លាត ១១ ពនិ្ទ ុ
ពី កៃមុ លៃខ ៥ និង លៃខ ៦ Tot-
tenham និង Liverpool ដៃល 
អាច ធនា ថា ពួក គៃ កំពុង កៀក    
នឹង ការ  បាន សិទ្ធិ ទៅ លៃង ក្នុង 
កៃប ខ័ណ្ឌ  Champions 
League របស់ អឺរ៉ុប រដូវកាល 
កៃយ  ហើយ  ៕ AFP/VN

Quartararo ឈ្នះ កម្មវិធី Doha MotoGP  
ខណៈអ្នក ល្ខ១ និង ល្ខ២ ស៊ទ្ធត្បារំាង

កេុងដូហា : Fabio Quar-
tararo របស ់កៃុម Monster 
Energy Yamaha កាល ព ីថ្ងៃ 
អាទិតៃយ បាន ឈ្នះ ការ បៃណំង 
ពី កម្មវិធី Doha MotoGP នៅ 
បៃទៃសកាតា ដៃល ជា  ដំណក-់ 
កាល ទី២ នៃ ការ បៃណំង ម៉ូតូ 
អាជពីបៃចា ំឆ្នា២ំ០២១  ហើយ 
មិត្ត  រួម ជាតិ បារាំង Johann 
Zarco ដៃល ជា សមជកិ របស ់
កៃមុ Ducati-Pramac បញ្ចប ់
នៅ ចំណត់ ថា្នាក់ លៃខ២។

ចំណៃកឯអ្នក បៃណំង ថ្មី-
ថោ្មាង Jorge Martin ដៃល ជា 
មិត្ត រួម កៃុម របស់ Zarco មក 
ដល ់ទពីៃត័ៃ  លដំាបទ់៣ី ខណៈ 
ពៃល    ចាប់ ផ្ដើមចៃញដំណើរ 
អត្ត ពលិក   សញ្ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ  
មន   ទី តាំងនៅ មុខ គៃ ។

នៃះជា លើក ទី១ ដៃល អ្នក- 
កាច ់ចង្កតូ ម៉តូ ូបៃណងំជនជាត ិ
បារាំង ២ របូ បាន ឡើង ទៅ ឈរ 
លើ វៃទិកា ជយ លាភី ជាមួយគា្នា 
ក្នុង លំដាប់ អ្នក នាំ មុខ គៃ  របស់ 
កឡីានៃះ គតិ តាងំ ព ីឆ្នា ំ១៩៥៤ 
ដោយ ពៃល នោះ អតីត អ្នក- 
បៃណំង  Pierre Monneret 
លៃខ១ ហើយ Jacques 
Collot លៃខ៣ អំឡុង ការ- 
បៃណំង  នៅ បៃទៃស កំណើត 
ខ្លួន ឯង នា កៃុង Reims ។

កៃយ ដណ្តើម បាន ជ័យ- 
ជម្នះ នៃះ Quartararo វ័យ 
២១ ឆ្នាំ បាន និយា យ បៃប 
កំប្លៃង លៃង យា៉ាង សុភាព រាប-
សា ថា រូប គៃនឹង មន ក្ដី សុខ 

ជាមយួ រាតៃ ីដស៏ៃន រកី រាយ នៅ 
ហាង McDonald ។

« វា ជារឿង ងាយ សៃួល ក្នុង 
ការ និយាយ ថា ខ្ញុំ មិន បាន ឈ្នះ 
ការ បៃណំង ចៃើន មក ហើយ 
តៃ ឥឡូវ នៃះ វា៉ាវ! (អសា្ចារៃយ 
ណស់ )។ នៃះ ជា ការនិយាយ 
បន្ត របសក់ឡីាករ  Quartararo 
ដៃល ការ បៃណំង បើក ឆក 
រដូវកាល នៅ បៃទៃស កាតារ 
ដដៃល នៃះ ក្នុង កម្មវិធី Qatar 
MotoGP  បញ្ចប់ នៅ ចំណត់- 
ថា្នាក់ លៃខ ៥ ។

កឡីាករ Quartararo  បាន 
បន្ថៃម  ទៀត  ថា ៖ «ខ្ញុ ំចាប ់ផ្ដើម ព ី
លំដាប ់លៃខ៨ ដៃល លៃបឿន 
និង ផ្លូវ  គឺ ខុស គា្នា ដាច់ សៃឡះពី 
ការ បៃណងំ  សាក លៃបង លើក ទ ី

៤ ។ ខ្ញុំ តៃង សៃមៃ ចង់ ឈ្នះ នៅ 
បៃទៃស កាតារ តៃ គរួ ឱៃយ សោក- 
សា្ដាយ ដៃល ខ្ញុំ មិន មៃន ជា អ្នក- 
លៃខ១ (រដូវកាល នៃះ) » ។ 

ជាមួយ នឹង ការ បៃណំង 
ដៃល មន ទាងំ អស ់២២ជុ ំកង-់ 
ម៉ូតូ របស់ Quartararo  វិល 
មក ជាន់ ខៃសៃ បនា្ទោត់ ជ័យ ជម្នះ 
ក្នុង ថិរ វៃលា ៤២:២៣,៩៩៧  
នាទី ពោល គឺ មុន អ្នក ទី២ 
Zarco ១,៤៥៧វនិាទ ីនងិ មនុ 
អ្នក មក ដល់ ទី៣ Martin 
១,៥០០០វិនាទី ។

ការ បញ្ចប ់នៅ ចណំត ់ ថា្នាក ់ទ ី
២ របស ់កឡីាករ Zarco គៃប-់ 
គៃន់ ឱៃយ អ្នក បៃណំង វ័យ ៣០ 
ឆ្នា ំឈរ នៅ លៃខ១ ក្នងុ តារាង- 
ពិន្ទុ សរុប ដោយ មន ៤០ ពិន្ទុ 

កៃយ បញ្ចប់ បាន ២ដំណក់- 
កាល នៃះ ខណៈ   Quartararo  
តាម ព ីកៃយ ៤ ពនិ្ទ ុនៅលដំាប ់
លៃខ២ ។

រីឯអ្នក បៃណំងចាស់ វសៃសោ 
Valentino Rossi ដៃល ជា 
ម្ចាស់ជើង ឯក ពិភពលោក 
MotoGP ៧ សម័យ កាល មក 
ដល់ ទី ពៃ័តៃ ជាមួយ នឹង ម៉ូតូ នៃ  
កៃុម Petronas Yamaha 
SRT របស់ ខ្លួនក្នុង ចំណត់- 
ថា្នាក ់ទ១ី៦ ខណៈ ទតីាងំ ចៃញ- 
ដណំើររបស ់គៃ ស្ថតិក្នងុ លៃខ- 
រៀង ទី២១ ដៃលវា  ជា ការ- 
ដណ្តើមបាន សិទ្ធិ យក ទី តាំង 
ចៃញ ដណំើរ   អាកៃក ់បផំតុ របស ់
អ្នក បើកបរសញ្ជាត ិអីតុាលវីយ័  
៤២ឆ្នាំ៕ AFP/VN

Quartararo (ស្ដា)ំ របស់កេមុ Monster Energy Yamaha បើកបរពីមុខគូបេជេង ក្នងុកម្មវិធីបេណំាង Doha MotoGP។ AFP



ស្រសី្រស់ សាន្ត កុសុមៈ គ្រង មកុដ  
ជាកញ្ញាធីតា ឯក  សង្ក្រន្ត ឆ្នា២ំ០២១ 
ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយពីឆ្លងកាត់
ការប្រោឡងជម្រោុះជាច្រោើនវគ្គន្រោ
កម្មវធិ«ីធតីាឯកសង្រោ្កាន្ត»រដវូ-
កាលទ២ីឆ្នាំ២០២១ន្រោះតារា
ស្រោីស្រោស់ជាតឯួកក្នងុកនុរឿង
«នគរមាស»និងរឿង «ដើម-
រលួសមាស»កា្លាយជាអ្នកគ្រោង-
មកុដន្រោកញ្ញាធីតាឯកសង្ក្រោន្ត
ឆ្នាំ២០២១។
គួរបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីប្រោកួត-

ជ្រោើសរើសធីតាឯកសង្រោ្កាន្ត
ត្រោូវរៀបចំបង្កើតឡើងដោយ
ក្រោុមហ៊ុនហ្វឺសយូណាយ-
ណ្រោតវើកអ្រោនធើធិនមុិន-
(FUNEntertainment)
ដោយមានការសហការ និង-
គាទំ្រោពខីាងក្រោសងួវប្រោបធម៌នងិ
វិចិត្រោសិល្រោបៈក្រោសួងព័ត៌មាន
និងអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្រោសន៍
ជាតិកម្ពុជាដ្រោលបានដំណើរ-
ការមាន២ រដូវកាលហើយ
មកដល់ឆ្នាំ២០២១ន្រោះ។
កញ្ញាសាន្តកុសុមៈធ្លាប់-

មានបទពសិោធជាតារាសម្ត្រោង
គឺជាតួឯកស្រោីនៅក្នុងកុនភាគ
រឿង «នគរមាស»និងរឿង
«ដើមរលួសមាស»នៅឯប៉ុស្តិ៍
ទូរទស្រោសន៍សុីធីអិនដ្រោលជា
ធីតាឯកសង្ក្រោន្តឆ្នាំន្រោះ នឹង
កា្លាយជាអ្នកតំណាងទ្រោពធីតា
ន្រោបុត្រោីទី៤ កបិលមហាព្រោហ្ម
មានព្រោះនាម«មណា្ឌាទ្រោវើ»-
យាងចុះមកគ្រោប់គ្រោងជម្ពូទ្វីប
នាឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំ២០២១ន្រោះ។
កញ្ញាសាន្តកុសុមៈថ្ល្រោងពី

អារម្មណ៍ខ្លនួថា៖«នាងខ្ញុដំងឹថា
ព្រោលន្រោះមនិម្រោនជាឱកាសល្អ
ក្នុងការអបអរសាទរទ្រោ ប៉ុន្ត្រោ
គ្រោន់ត្រោចង់ថ្ល្រោងអំណរគុណ
ទៅដល់បងប្អូនតាមបណា្ដាញ-
សង្គមfacebookនងិមា៉ាក់បា៉ា
បងប្អនូសាច់ញាតិនាងខ្ញុំទាងំ-
អស់ដ្រោលត្រោងត្រោគាទំ្រោជ្រោម-
ជ្រោងលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ក្តី-
ស្រោឡាញ់មកដល់រូបនាងខ្ញុំជា-
ច្រោើនកន្លងមក។ការគាទំ្រោនងិ
កមា្លាំងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់-
គា្នាគឺជាថាមពល ដ្រោលធ្វើឱ្រោយ
នាងខ្ញុំខិតខំប្រោឹងប្រោងកាន់ត្រោ
ខា្លាំងដើម្រោបីទទួលបានតំណ្រោង
មយួន្រោះ។ជាពសិ្រោសសមូថ្ល្រោង

អំណរគុណទៅដល់ក្រោុមហ៊ុន
FUNEntertainment និង
សា្ថានីយទូរទស្រោសន៍ជាតិកម្ពុ-
ជា(ទទក)ដ្រោល
បានបង្កើតកម្មវធិី
មួយន្រោះ-
ឡើង -
សម្រោប់-
ជាប្រោយោ-
ជន៍ដល់
សង្គមនិងផ្ដល់-
ឱកាសដល់យុវតី
ខ្ម្រោរដើម្រោបីបញ្ច្រោញនូវ-
សមត្ថភា ពនិងយល់-
ដឹងពីវប្រោបធម៌ខ្ម្រោរ»។
សម្រោប់គោលបណំង

បង្កើតកម្មវិធីប្រោកួត-
ជ្រោើសរើស«ធីតាឯក-
សង្ក្រោន្ត»ន្រោះត្រោូវបាន
អ្នករៀបចំកម្មវិធីឱ្រោយដឹង-
ថាគឺដើម្រោបីចលូរមួអបអរ
សាទរក្នងុឱកាសបុណ្រោយ-
ចូលឆ្នាំប្រោព្រោណីជាតិ-
ខ្ម្រោរនិងចង់បញ្រោ្ជាបនូវ
ចំណ្រោះដឹង អំពីវប្រោប-
ធម៌អរិយធម៌ប្រោវត្តិ-
សាស្រោ្តទាក់ទងនឹង-
បុត្រោីទាំង៧អង្គ របស់-
កបិលមហាព្រោហ្មដ្រោលនឹង
យាងចុះមកគ្រោប់គ្រោងជម្ពូទ្វីប
មានយានជនំិះជាសត្វត្រោមនិ-
ម្រោនជាសត្វតំណាងឱ្រោយឆ្នាំទាំង
១២ឡើយព្រោះបុត្រោីកបិល-
មហាព្រោហ្មមា នត្រោ៧អង្គ៕
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ខេសេ បមេើជបុ៉ន Yamazaki Kenta របស់បឹងកេត ពេយាយាម រារំាង Nieto របស់ភ្នពំេញ កេន។ រូបថតក្រោន

គ្រ ូភ្នពំ្រញ ក្រន ថា បឹង ក្រត ល្អ 
ត្រ យើងក៏ ស្រក ឃ្លានជ័យជម្នះ
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈគ្រោូបង្វកឹក្រោមុភ្នពំ្រោញ-
ក្រោនលោកOlegStarynskyi
ព្រោមទំាងសមាជិកទំាងអស់របស់
ក្រោុមសិង្ហក្រោហមមួយន្រោះបាន
និងកំពុងផ្តោតអារម្មណ៍ខា្លាងំទៅ
លើការជួបក្រោមុមា្ចាស់ផ្ទះបឹងក្រោត
នៅកីឡដ្ឋានខ្រោមបូឌាអ៊្រោរវ៉្រោនា
រសៀលម៉ាង៣:៣០ថ្ង្រោអង្គារន្រោះ
ចំណ្រោកក្រោមុគិរើវង់សុខស្រោនជ័យ
ត្រោូវសា្វាគមន៍ក្រោុមខ្រោត្តព្រោវ្រោង
ហើយអគ្គសិនីកម្ពជុាត្រោវូប៉ះក្រោមុ
ណាហា្គាវើលនៅថ្ង្រោន្រោះដ្រោរ។
សម្រោប់ការជួបគា្នា២រដូវកាល

កន្លងមកន្រោះភ្នពំ្រោញក្រោនមិន
ធ្លាប់បានឈ្នះបឹងក្រោតម្តងសោះ
គឺពួកគ្រោបានចាញ់៣-២មុនព្រោល
ស្មើបឹងក្រោត៤-៤សម្រោប់ការ-
ជួបគា្នា២លើកកាលពីឆ្នាំ២០១៩
ចំណ្រោកការជួបគា្នា២លើកកាលពី
ឆ្នាំ២០២០ភ្នពំ្រោញក្រោនបាន
ចាញ់៣-១និងស្មើ១-១នៅ
ក្នងុការប្រោកួតជើងទី២។
ការស្មើគា្នា១-១នាការប្រោកួត

បិទរដូវកាលឆ្នាំ២០២០នោះ
ក៏បានធ្វើឱ្រោយភ្នពំ្រោញក្រោនមាន
ការក្តោក្រោហាយទៅនឹងក្រោមុ-
អាជា្ញាកណា្ដាលផងដ្រោរដោយពួក-
គ្រោចោទថាបានពន្រោយារល្រោងយូរ
រហូតខ្រោស្រោប្រោយុទ្ធBataរកបាន
គ្រោប់បាល់តាមស្មើឱ្រោយបឹងក្រោត
នៅនាទីទី៩០+៧ហើយបាន
កា្លាយជាមា្ចាស់ជើងឯកដោយ
មាន៤១ពិន្ទុស្មើជាមួយក្រោមុ-
ព្រោះខ័នរាជសា្វាយរៀងត្រោមាន
ប្រោៀបត្រោង់ថាបឹងក្រោតបានយក
ឈ្នះក្រោមុសា្វាយរៀង៤-២ក្នងុ

ជើងទី១មុនព្រោលស្មើគា្នា១-១
ក្នងុជើងទី២។
យា៉ាងណាមិញសម្រោប់ការវិល

មកជួបគា្នាលើកន្រោះលោកOleg
Starynskyiដ្រោលទើបវិលមក
ដឹកនំាក្រោមុភ្នពំ្រោញក្រោនក្នងុនាម
ជាគ្រោូបង្គាលក្នងុរដូវកាលន្រោះ
នៅត្រោចាត់ទុកថាបឹងក្រោតជា
ក្រោមុមួយដ្រោលមានទម្រោង់ល្រោង
ល្អ បុ៉ន្ត្រោលោកបានអះអាងថា
ភ្នពំ្រោញក្រោនក៏ត្រោវូការជ័យជម្នះ
និងពានរង្វាន់ដូចគា្នា។
គ្រោូបង្វកឹអុ៊យក្រោនលោកOleg

Starynskyiត្រោវូបានក្រោមុព័ត៌មាន
របស់ក្លបិភ្នពំ្រោញក្រោនផ្ទាល់ដក
ស្រោង់សម្តីថា៖«ន្រោះជាការប្រោកួត
ដ៏ធំមួយដ្រោលកីឡាករទំាងអស់
បានត្រោៀមខ្លនួរួចរាល់ហើយគឺ
ពួកគ្រោព្រោយាយាមប្រោកួតប្រោជ្រោងគា្នា
ដើម្រោបីបានល្រោងនៅក្នងុការប្រោកួត
ន្រោះ។បឹងក្រោតជាក្រោមុមួយដ្រោល
ល្អនៅលីគកំពូលកម្ពជុាព្រោះ
ពួកគ្រោទើបត្រោទទួលបានពាន-
រង្វាន់ន្រោះបុ៉ន្ត្រោយើងក៏ស្រោកឃ្លាន
ជាមួយនឹងជ័យជម្នះនិងពាន
រង្វាន់ដូចគា្នា»។
ចំណ្រោកលោកគឹមភក្តីគ្រោ-ូ

បង្វកឹក្រោមុបឹងក្រោតមិនអាចទាក់-
ទងសមា្ភាសបានទ្រោសម្រោប់ការ-
ជួបភ្នពំ្រោញក្រោនលើកន្រោះបុ៉ន្ត្រោ
អតីតគ្រោូបង្វកឹក្រោមុបឹងក្រោតលោក
ប្រោក់សុវណា្ណារា៉ានិងអតីតខ្រោស្រោ-
ប្រោយុទ្ធឃួនឡាបូរា៉ាវើបានធ្វើការ-
វាយតម្ល្រោថាបឹងក្រោតមានប្រោៀប
ឈ្នះបើទោះបីជាក្រោមុមួយន្រោះ
ទើបចាញ់ក្រោមុណាហា្គាវើល១-០
ហើយភ្នពំ្រោញក្រោនបានឈ្នះ
ក្រោមុសូលទីឡូអង្គរ៧-១និងបន្ត

ឈ្នះក្រោុមគិរើវង់សុខស្រោនជ័យ
២-១សម្រោប់ការប្រោកួតទំាង២
របស់ពួកគ្រោក៏ដោយ។
លោកប្រោក់សុវណា្ណារា៉ាបាន

ថ្ល្រោងក្នងុកម្មវិធីជជ្រោកគា្នាពីកីឡា
មួយថា៖«កាលពីរដូវកាលឆ្នាំ
២០២០បឹងក្រោតជាក្រោមុដ្រោល
មិនធ្លាប់សា្គាល់ការចាញ់សោះគឺ
មានត្រោឈ្នះនិងស្មើគា្នាអី៊ចឹងអាច
និយាយបានថាគុណភាពការពារ
របស់បឹងក្រោតអាចនឹងរក្រោសានៅ
បានដដ្រោលព្រោះកីឡាករក៏មិន
មានការផ្លាស់ប្តរូច្រោើនដ្រោរហ្រោតុ-
ន្រោះការយល់ចិត្តគា្នានិងការសីុ-
ចង្វាក់សព្វប្រោបយា៉ាងហ្នងឹគឺគាត់
នៅអាចរក្រោសាបានល្អដដ្រោលគឺ
ក្រោមុទំាងមូលគាត់ខា្លាងំ»។
អតីតគ្រោូបង្វឹកជម្រោើសជាតិ

កម្ពុជារូបន្រោះបានបន្ថ្រោមថា៖
«ចំណ្រោកភ្នពំ្រោញក្រោនដ្រោល
ល្រោងបាន២ប្រោកួតហើយនោះគឺ
យើងឃើញថានៅមានចនោ្លាះ
ប្រោហោងច្រោើនដ្រោលមានន័យថា
ក្រោុមហ្នឹងផ្តោតអារម្មណ៍ទៅ
លើការប្រោយុទ្ធខា្លាងំ អី៊ចឹងអាច
នឹងធ្វើឱ្រោយគូប្រោកួតរកបានគ្រោប់
បាល់មកវិញហ្រោតុន្រោះបើយើង
ប្រោៀបធៀបក្រោមុទំាង២ហ្នងឹខ្ញុំ
គិតថាបើសិនជាភ្នពំ្រោញក្រោន
នៅត្រោរក្រោសាការល្រោងប្រោបន្រោះ
ហើយបូកផ្រោសំនឹងគុណភាពប្រោយុទ្ធ
របស់បឹងក្រោតគឺបឹងក្រោតអាច
មានប្រោៀបច្រោើនជាងហើយម្រោយា៉ាង
បឹងក្រោតក៏កំពុងត្រោពុះកញ្ជ្រោោល
ព្រោះទើបចាញ់ការប្រោកួតបើក
ឆកផងអី៊ចឹងទ្រោត្រោវូត្រោមានការ-
តំាងចិត្តនិងត្រោវូត្រោខា្លាងំហើយ
ដើម្រោបីទទួលបាន៣ពិន្ទ»ុ៕

កញ្ញា សាន្ត កុសុមៈ ជាតួឯកសេកី្នងុ កុន 
រឿង  «នគរមាស» ។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក
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