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អ្នកប្រដាល់គុនខ្ម្ររជើងខ្លាំង
៣នាក់សុទ្ធត្រញញើតធន់
ចាន់តាក់ព្រលប្រកួតដណ្ដើម
ប្រក់លាន...ទំព័រ១៥

ព័ត៌មានកីឡា

សហរដ្ឋអាម្ររិកនិងអីុរ៉ង់
យល់ព្រមលើផ្លូវមួយដើម្បី
ត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀង
នុយក្ល្រអ៊្ររវិញ...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

បណ្ណាល័យបញ្ញវន្តបង្កើតស្រវាកម្ម
ស្វ្រងរកសៀវភៅនិងប្រមូលឯក-
សារប្រើព្រលខ្លីអាចរកសៀវភៅ
បានរាប់ពាន់ចំណងជើង...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

លោកហុ៊នសែនពែមានថាមន្តែីរាជការដែលគែចវែះមិនពែម
មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញ ៈ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន
ស្រនបានព្រមានថាមន្រ្តីរាជការដ្រល
គ្រចវ្រះមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សំាងការពារ
ម្ររោគកូវីដ១៩ ប្រហ្រលមិនអាច
អនុញ្ញាតឱ្រយចូលកន្ល្រងធ្វើការ ឬអាច
បាត់បង់ការងារត្រម្តងដោយសារអ្នក-

ដ្រលបានចាក់វ៉ាក់សំាងរួចបារម្ភពី
ការឆ្លងម្ររោគពីអ្នកដ្រលមិនបាន
ចាក់វ៉ាក់សាំង។
យោងតាមសារសំឡ្រងពិស្រសមួយ

របស់លោកហ៊នុស្រននៅយបថ់្ង្រទ៦ី

ខ្រម្រសាលោកបានប្រកាសទៅដល់
មន្រ្តីនៅតាមក្រសួងសា្ថាប័នទាំងអស់
ថាថ្មីៗន្រះដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង
បាននិងកំពុងចាក់ជូនមន្រ្តីរាជការ
នៅថា្នាក់ជាតិនិងថា្នាក់ក្រមជាតិហើយ

នៅក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងន្រះ
លោកឃើញមានមនុស្រស២ប្រភ្រទ
បានកើតច្រញ។ប្រភ្រទទី១គឺអ្នក-
ដ្រលចង់ចាក់វ៉ាក់សំាងយ៉ាងឆាប់
តាមដ្រលអាចធ្វើទៅបានដោយសារ

កង្វល់អត់មានវ៉ាក់សាំងចាក់ហើយ
មន្រ្តីប្រភ្រទទី២គឺជាមន្រ្តដី្រលគ្រចវ្រះ
ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រម្តង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់

ជូនថាពិតម្រនត្រវ៉ាក់សំាងចាក់លើ
គោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តត្រព្រលខាង-
មុខគឺច្របាស់ណាស់ថាវ៉ាក់សំាងកា្លាយ-
ជាវ៉ាក់សាំង...តទៅទំព័រ  ៤

ចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដបែហែលមិនអាចអនុញ្ញាតឱែយចូលធ្វើការឬបាត់បង់ការងារ

អ្នកចែញចូលខែត្ត-
កែងុមានតិចតួច
បន្ទាប់ពីនយករដ្ឋ-
មន្តែចីែញបមែម

ផលនែសាទនៅ
តែមីាសទី១ឆ្នានំែះ
ធ្លាក់ចុះតែមានការ-
បង្កែបចែើនករណី

ឡាយ សា មាន 

ភ្នពំៃញៈ  ចលនាពលរដ្ឋធ្វើ
ដំណើរឆ្លងកាត់ច្រញ-ចូលពីខ្រត្ត
១ទៅខ្រត្ត១នៅមានចំនួនតិច-
តួចបនា្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលច្រញ
បម្រមហាមឃាត់ការឆ្លងកាត់
ច្រញចូលខ្រត្ត-ក្រងុខណៈ
ថា្នាក់ដឹកនំាខ្រត្តទូទំាងប្រទ្រស
កំពុងរឹតបន្តងឹនៅតាមគោលដៅ
ដើម្របីកាត់ផ្តាច់ការឆ្លងន្រជំងឺកូ-
វីដ១៩។ន្រះបើតាមថា្នាក់ដឹកនំា
ខ្រត្តប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ម្រសិលមិញ។
លោកនាយក...តទៅទំព័រ ២

ឡុង  គីម មា៉ា រីតា 

ភ្នពំៃញៈ ក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខា-
ប្រមាញ់និងន្រសាទបានឱ្រយ
ដឹងថាទិន្នផលត្រីដ្រលទទួល
បាននៅក្នុងត្រីមាសទី១ដើម-
ឆា្នាំ២០២១ន្រះទាំងផលត្រី
ទឹកសាបនិងសមុទ្រគឺមាន
ចំនួនជាង៩៦មុឺនតោនដ្រល
មានការថយចុះជាងឆា្នាំមុនបើ
ធៀបនឹងរយៈព្រលដចូគ្នាខណៈការ
បង្ក្របបទល្មើសជលផលនៅ
ទូទាំងប្រទ្រសមានជាង៦០០
ករណីដ្រលមានការកើនឡើង។
តាមរបាយការណ៍ស្តពីីសភាព-

ការណ៍កសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់
និងន្រសាទប្រចាំត្រីមាសទី១
ឆា្នាំ២០២១នងិទសិដៅអនវុត្ត
បន្តដ្រលចុះហត្ថល្រខាដោយ
លោកវ្រងសាខុន រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងន្រះកាលពីថ្ង្រទី៥ម្រសា
បានបញ្ជាក់ថា៖«សំណុំរឿង
បង្ក្របទល្មើសជលផលគឺមាន
ចំនួន៦៤៨ករណីប្រៀបធៀប
ត្រីមាសទី១ឆា្នាំ២០២០កើនឡើង
ចំនួន៤៩ករណី។...តទៅទំព័រ ៦

ABCនិងCMAចែញវិធនការ៦ចំណុចដើមែបីបន្តជួយអតិថិជន
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ សមាគមធនាគរនៅ
កម្ពុជា(ABC)និងសមាគម
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា(CMA)
កាលពីថ្ង្រពធុបានច្រញស្រចក្ត-ី

ថ្ល្រងការណ៍រមួគ្នាមយួដើម្របីបន្ត
ជយួសម្រលបន្ទកុដល់អតថិ-ិ
ជនក្នុងអំឡុងព្រលការរីករាល-
ដលជងំឺកវូដី១៩ជាពសិ្រសគឺ
ការអូសបនា្លាយន្រព្រឹត្តិការណ៍
២០កុម្ភៈដ្រលកំពុងប៉ះពាល់

ដល់សកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ច និង
ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួមរបស់

សមាគមហិរញ្ញវត្ថុន្រះបានធ្វើ
ឡើង១ថ្ង្រ បនា្ទាប់ពីអង្គការ
សង្គមសុវីលិចនំនួ១០៣បាន

ស្នើសុំជាថ្មីឱ្រយរដ្ឋាភិបាលដក់
ច្រញវធិានការណ្រនាំដល់គ្រឹះ-
សា្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាទាំង-
អស់ឱ្រយផ្អាកការបង់ប្រក់កម្ចី
និងការប្រក់យ៉ាងតិច៣ខ្រ
ដល់អ្នកខ្ចីក្នុងអំឡុងព្រលរាត-

ត្របាតជំងឺកូវីដ១៩។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍របស់បណា្តា

អង្គការសង្គមសុវីលិទាងំន្រះក៏
បានឱ្រយដងឹថាការរៀបចំឥណទាន
ឡើងវិញក្នុងរយៈព្រលជាង១
ឆា្នាំកន្លងមក... ត ទៅ ទំព័រ ៩

សមត្ថកិច្ច ដាក់ រនំង ហាម ឃាត់ បៃជាពលរដ្ឋ មិនឱៃយធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង ពីខៃត្ត ១ទៅ ខៃត្ត១ នៅ ខណ្ឌជៃយចង្វារ ជាយរាជធានីភ្នពំៃញ  ពីមៃសិលមិ ញ។ រូបហុងមិនា



ឡាយ សា មាន 

ភ្នំពេញ ៈ អង្គបុរេជំនុំជមេះនេ
អង្គជំនំុជមេះវិសាមញ្ញក្នងុតុលា-
ការកម្ពជុា(អ.វ.ត.ក)ហៅកាត់
សាលាក្តីខ្មេរកេហមកំពុងពិចារ-
ណាទៅលើសំណុំរឿង០០៣
របស់លោកមាសមុតអតីត
មេបញ្ជាការកងទព័ជើងទកឹខ្មេរ-
កេហម ពីបទឧកេិដ្ឋកម្មបេឆាំង

មនុសេសជាតិថាតើគួរលើកលេង
ការចោទបេកាន់ឬបញ្ជនូសណំុំ
រឿងទៅជនំុំជមេះខណៈចៅកេម
សុើបអង្កេតជាតិនិងចៅកេម-
សុើបអង្កេតអន្តរជាតិខ្វេងគំនិតគ្នា
ក្នងុការចេញដីកាដំណោះសេយ។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានរបស់

អ.វ.ត.កកាលពីមេសិលមិញបាន
ពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍
បេឆាងំដីកាដំណោះសេយរបស់

សហចៅកេមសុើបអង្កេតក្នុង
សំណំុរឿង០០៣។តេក្នងុសេចក្តី-
បេកាសនោះពំុទាន់មានលទ្ធផល
ឡើយ។ក្នុងសេចក្តីបេកាស
លើកឡើងថា៖«កាលពីថ្ងេទី២៨
ខេវិច្ឆិកាឆា្នា២ំ០១៨សហចៅកេម
សុើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចេញ
ដីកាដំណោះសេយ(ដីកាបញ្ជូន-
រឿងទៅជនំុជំមេះ)ដោយបញ្ជនូ
មាសមុតទៅជំនំុជមេះ។ដោយ-
ឡេកនៅក្នុងថ្ងេតេមួយនេះដេរ
សហចៅកេមសុើបអង្កេតជាតិ
បានចេញដីកាសមេចលើក-
លេងការចោទបេកាន់បេឆាំង
មាសមុត(ដីកាសមេចលើក-
លេងចោទបេកាន់)»។
លោកនេតេភក្តេអ្នកនាំពាកេយ

សាលាក្តីខ្មេរកេហមបេប់ភ្នពំេញ-
ប៉សុ្តិ៍ថាជាធម្មតាចៅកេមសុើប-
អង្កេតជាតិនិងចៅកេមសុើប-
អង្កេតអន្តរជាតិតេវូចេញដំណោះ-
សេយរួមគ្នាទៅលើសំណុំរឿង
នេះបុ៉ន្តេការចេញដីកា២ផេសេងគ្នា
គឺជាការខ្វេងគំនិតគ្នា។លោក
បញ្ជាក់ថា៖«ទី១ចៅកេមនេ
អ.វ.ត.ក ទាំងអស់សមេចថា
ការចេញដីកាដំណោះសេយ២
ផ្ទយុគ្នារបស់សហចៅកេមសុើប-
អង្កេតជាតិនងិអន្តរជាតិជាការ-
ខុសចេបាប់ដោយរំលោភទៅលើ
កេបខ័ណ្ឌគតិយុត្តរបស់សាលា-
ក្តីខ្មេរកេហម»។លោកបន្តថា៖
«ទី២ បេកាសថាអង្គបុរេជំនុំ-

ជមេះមិនអាចរកសំឡេងគំទេ
ពីចៅកេម៤របូលើ៥យ៉ាងតិច
(ចៅកេមសុើបអង្កេតជាតិ៣រូប
និងអន្តរជាតិ២រូប)ដើមេបីចេញ
សេចក្តីសមេចមួយទៅលើអង្គ-
សេចក្តីដោយផ្អេកលើសំអាង-
ហេតុរួមមួយបានឡើយ»។
បើតាមលោកភក្តេ បណ្តឹង

ឧទ្ធរណ៍ដេលថាបញ្ជូនសំណុំ-
រឿងលោកមាសមុតទៅជំនុំ-
ជមេះឬក៏តេូវទមា្លាក់ចោលនោះ
គឺរកសំឡេងមិនបានទេ អ៊ីចឹង
សំណំុរឿងនេះមិនបញ្ជនូទៅជំនំុ-
ជមេះហើយក៏អត់ទមា្លាក់ចោល
ដេរ។លោកបន្តថា៖«ចំណុច
សខំាន់ទ៣ីសេចក្តីសមេចនេះ
បិទផ្លូវតវ៉ាមានន័យថាបើរក-
សំឡេងគំទេលើសលប់មិនបាន
ទេគឺបញ្ចប់តេមឹអង្គបុរេជនំុំជមេះ
តេម្តង។ខ្ញុំក៏មិនទាន់អតា្ថាធិបេបាយ
បានថាតើសំណុំរឿងនេះនឹង
ទៅណានោះទេ»។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានរបស់

សាលាក្តីបន្តថាបនា្ទាប់ពីពិនិតេយ-
មើលលើសំណំុរឿងរួចមកអង្គបុរេ-
ជនំុជំមេះបានសមេចថាបណ្តឹង
ឧទ្ធរណ៍របស់សហពេះរាជអាជា្ញា
ជាតិនិងសហពេះរាជអាជា្ញាអន្តរ-
ជាតិអាចទទលួយកបាន(កថា-
ខណ្ឌ៥១និង៥៣នេសេចក្តី-
ពិចារណា)ចំណេកបណ្តងឹឧទ្ធរ-
ណ៍របស់សហមេធាវីការពារក្តី
មាសមុតតេវូបានបេកាសថាមិន-

អាចទទួលយកបាន។ជាបញ្ហា
បឋមអង្គបុរេជំនុំជមេះបាន-
ពិចារណាថាការចេញពេមគ្នានូវ
ដីកាដំណោះសេយ២ដេលផ្ទុយ-
គ្នារបស់សហចៅកេមសុើបអង្កេត
គឺជាការខុសចេបាប់ដោយរលំោភ
បំពានទៅលើកេបខ័ណ្ឌគតិយតុ្ត
របស់អ.វ.ត.កនិងសមេច
បិទផ្លូវតវ៉ា។
បើតាមសាលាក្តីខ្មេរកេហម

នេមតិរបស់ចៅកេមជាតិបាន
ឱេយដឹងថាផ្អេកតាមការបេកាស
ជាឯកច្ឆន្ទរបស់អង្គបុរេជនំុជំមេះ
អំពីអនីតេយានុកូលភាពពាក់ព័ន្ធ
ការចេញដីកាដំណោះសេយ២
ដេលផ្ទយុគ្នានងិការពតិដេលថា
សហចៅកេមសុើបអង្កេតមិន-
បានបញ្ជូនការខ្វេងយោបល់គ្នា
ក្នងុសំណំុរឿងបច្ចបុេបន្នទៅអង្គបុរេ
ជំនំុជមេះចៅកេមជាតិបានពិចា-
រណាថាដីកាដំណោះសេយ
ទំាង២របស់សហចៅកេមសុើប-
អង្កេតមានតម្លេស្មើគ្នាតេវូតម្កល់-
ទុកជាបានការដូចគ្នាមានសុពល-
ភាពដូចគ្នា។បន្ថេមលើនេះចៅ-
កេមជាតិនេអង្គបុរេជំនុំជមេះ
បានពចិារណាថាសហចៅកេម
សុើបអង្កេតទាំង២មានឋានៈ
ស្មើគ្នានិងបើតាមគោលការណ៍
សច្ចធារណន៍េនិរទោសមិនមាន
ការអនញុ្ញាតឲេយអង្គបុរេជនំុំជមេះ
សមេចថា កិច្ចរបស់សហចៅ-
កេមសុើបអង្កេត១រូបណាមាន

ឧត្តមភាពនោះទេ។ «ហេតុ-
ដូច្នេះចៅកេមជាតិយល់ឃើញ
ថាដីកាដំណោះសេយទាំង២
នៅតេមានតម្លេស្មើគ្នាហើយ
សណំុំរឿង០០៣បេឆាងំមាស
មុតគួររកេសាទុកនៅក្នុងបណា្ណា-
សាររបស់អ.វ.ត.ក»។
ចំណេកមតិរបស់ចៅកេម

អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធបណ្តងឹឧទ្ធរណ៍
របស់សហពេះរាជអាជា្ញាអន្តរ-
ជាតិចៅកេមអន្តរជាតិនេអង្គបុរេ
ជំនុំជមេះបានសមេចតម្កល់
មលូដ្ឋានបណ្តងឹឧទ្ធរណ៍ចនំនួ២
ទាក់ទងនឹងកំហុសអង្គចេបាប់
របស់សហចៅកេមសុើបអង្កេត
ជាតិដេលមិនបានពិចារណា
ដោយចេតនានូវភ័ស្តុតាងដេល
បានដក់ក្នងុសំណំុរឿង។«ចៅ-
កេមអន្តរជាតិយល់ឃើញថាជា
លទ្ធផលដីកាសមេចលើកលេង
ចោទបេកាន់តេូវទុកជាមោឃៈ
ដោយសារតេជាឯកសារនីតិវិធី
ដេលមិនពេញលេញនិងបាន
បេកាសថាមូលដ្ឋានបណ្តឹង
ឧទ្ធរណ៍ដេលនៅសល់ របស់
សហពេះរាជអាជា្ញាអន្តរជាតិ
កា្លាយជាអសារឥតការ។
បើតាមលោកភក្តេដំណើររឿង

នេះគឺចៅកេមសុើបអង្កេតជាតិ
ស្នើឱេយទមា្លាក់ការចោទបេកាន់ខណៈ
ចៅកេមសុើបអង្កេតអន្តរជាតិ
ស្នើឱេយបញ្ជូនសំណុំរឿងលោក
មាសមុតទៅជំនុំជមេះ៕

តពីទំព័រ១...រដ្ឋមន្តេី ហុ៊ន
សេនកាលពីថ្ងេទី៦ខេមេសា
បានចេញសេចក្តីសមេចស្តពីី
ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិង
ការបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍
នៅទូទំាងបេទេសជាបណោ្តោះ-
អាសន្នដើមេបីទប់សា្កាត់ការឆ្លង
រាលដលនេជំងឺកូវីដ១៩ រយៈ-
ពេល១៤ថ្ងេ គិតចាប់ពីមោ៉ាង
សូនេយនេថ្ងេទី៧ខេមេសា រហូត
ដល់ថ្ងេទី២០ខេមេសាឆា្នាំ
២០២១។
អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោក

វីុសំណាងបេប់ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍
កាលពីមេសិលមិញថាជារួមលោក
សង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋដេល
សមេកុចេញឬសមេកុចូលក្នងុ
ទឹកដីរបស់ខ្លនួមានចំនួនតិចតួច
បុ៉ណោ្ណាះ។លោកថា៖ «ជាការ-
កត់សមា្គាល់ដូចជាពេកឹមិញ
មានតេករណីតិចតួចដេលគត់
ចេញទៅខេត្តផេសេងបេហេលជា
គត់ពំុទាន់ទទួលបានព័ត៌មាន
បុ៉ន្តេបនា្ទាប់ពីយើងណេនំាគត់
ក៏តេឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅ»។
លោកឱេយដឹងដេរថាកេយពី

ទទួលបានសេចក្តីសមេចភា្លាម

គឺគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្ត
បានអនុវត្តតំាងពីមោ៉ាងសូនេយនេ
យប់ថ្ងេទី៧មេសា។ក្នងុនោះ
គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្ត
បានដក់បុ៉ស្តិ៍តេតួពិនិតេយ២៤
មោ៉ាងលើ២៤មោ៉ាង ចំនួន៤
កន្លេងនៅតាមពេំបេទល់ជាប់
ខេត្តនីមួយៗ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ទី១

បុ៉ស្តិ៍គោលដៅតេតួពិនិតេយនៅ
សំរោងទង(ម្តុំថ្នល់ទទឹង) ទី២
ដក់នៅពេជេនិលនៅភូមិសាស្តេ
ឃំុតេងតេយឹងសេកុភ្នសំេចួ
ទី៣ដក់នៅឃំុបសេដ្ឋសេកុ
បសេដ្ឋ ពេបំេទល់ជាមួយសេកុ
តេំកក់ខេត្តតាកេវ និងទី៤ គឺ
ដក់បុ៉ស្តិ៍តេតួពិនិតេយកេបេរសាលា-
សេកុឧដុង្គ»។
សេដៀងគ្នានេះដេរអភិបាល

ខេត្តកណា្តោលលោកគង់សោ-
ភ័ណ្ឌបានលើកឡើងដូចគ្នានឹង
អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដេរខណៈ
ពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានស្ត-ី
ពីបមេមនេះលឿនដូច្នេះពំុសូវ
មានពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចេញ-
ចូលខេត្តឡើយ។
លោកបានឱេយដឹងថា៖«គេន់

តេផ្លវូជាតិលេខ១ម្តុំសា្ពានអ្នក-
លឿងមានពលរដ្ឋធ្វើដំណើរ

ចេើនជាងគេកេពីនេះគោល-
ដៅផេសេងមានពលរដ្ឋធ្វើដំណើរ
ចេញចូលខេត្តមួយៗ ធម្មតាពេះ
បងប្អនូពលរដ្ឋមិនសូវធ្វើដំណើរ
ចេញចូលទេពេះគត់បារម្ភសុខ-
ភាពរៀងៗខ្លនួមិនឈូឆរអីទេ»។
ជាមួយគ្នានេះលោកបានឱេយដឹង
ថាគណៈបញ្ជាការឯកភាព-
ខេត្តក៏បានរឹតបន្តងឹនៅតាម
គោលដៅចេញចូលខេត្តផង-
ដេរ។លោកថា៖«យើងដក់
គោលដៅភាគចេើននៅតាម
ពេបំេទល់ដូចជាផ្លវូជាតិលេខ១

ម្តុំសា្ពានអ្នកលឿងផ្លវូជាតិលេខ៤
ពេបំេទល់កំពង់ស្ពពឺេំបេទេល់
ខេត្តតាកេវផ្លវូជាតិលេខ២ផ្លវូជាតិ
លេខ៣និងពេបំេទល់ខេត្តកំពង់-
ចាមផ្លវូជាតិលេខ៦យើងដក់
បុ៉ស្តិ៍តេតួពិនិតេយនៅទីនោះដើមេបី
កំុឱេយបងប្អនូឆ្លងចេញឆ្លងចូល
ដេលផ្ទយុពីបមេម»។
លោកហុ៊នសេនបានលើក-

ឡើងក្នងុសេចក្តីសមេចដដេល
នេះដេរថាក្នងុរយៈពេល២សបា្តាហ៍
នេះគណៈអភិបាលរាជធានី-
ខេត្តតេវូចាត់វិធានការចំាបាច់

នានាក្នងុភូមិសាស្តេរាជធានី-
ខេត្តរបស់ខ្លនួសំដៅគេប់គេង
និងធានាសន្តិសុខសុវត្ថភិាព
និងសណា្តោប់ធា្នាប់សាធារណៈ
ឱេយបានល្អបេសើរ។
អ្នកនំាពាកេយរដ្ឋបាលខេត្តពេះ-

សីហនុលោកឃាងភារមេយ
ដេលជាខេត្តពលរដ្ឋធា្លាប់សមេកុ
ទៅលេងនាឱកាសបុណេយចូល-
ឆា្នាំបានថ្លេងថាតាមពិតទៅខេត្ត
ពេះសីហនុបានបិទចេកចេញ-
ចូលខេត្ត ចំនួន៤គោលដៅ
តំាងពីថ្ងេទី៤ខេមីនាមកម្លេះ៉
ដូច្នេះពលរដ្ឋយល់ដឹងចេើន
ដោយមិនធ្វើដំណើរចេញចូល
ឡើយ។លោកបន្តថាចំណេក
សេចក្តីសមេចរបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាលដេលបានដក់ចេញថ្មីៗ ស្តី
ពីការហាមធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្ត
សមត្ថកិច្ចគេន់តេរឹតបន្តងឹទៅ
លើការអនុវត្តដេលមានសេប់
ខណៈខេត្តពេះសីហនុក៏បានបិទ
រមណីយដ្ឋាននៅទូទំាងខេត្ត
ផងដេរ។
លោកថា៖«បេជាពលរដ្ឋ

មិនមានកេញ្ជាេលចេញ-ចូល
ខេត្តខា្លាងំទេមានតេសកម្មភាព
ដឹកជញ្ជនូទំនិញការធ្វើដំណើរ
ករណីបងប្អនូកម្មករ-កម្មការនីិ

រថយន្តពេទេយ ចេញ-ចូលតេ
បុ៉ណោ្ណាះ»។
ទាក់ទងសេចក្តណីេនំាហាម

មិនឱេយធ្វើដំណើរពីខេត្ត១ទៅ
ខេត្ត១អ្នកនំាពាកេយស្នងការ-
នគរបាលរាជធានីភ្នពំេញលោក
សានសុខសីហាបានថ្លេងថា៖
«បនា្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្ត-ី
ណេនំារបស់រដ្ឋាភិបាលភា្លាម
គឺយើងបានអនុវត្តភា្លាមៗសេប
ពេលសមត្ថកិច្ចកំពុងអនុវត្ត
បមេមគោចរអី៊ចឹងយើងដក់
កមា្លាងំបន្ថេមចេកចេញ-ចូល
កេងុទំាងអស់ដើមេបីរឹតបនឹ្តងការ-
តេួតពិនិតេយ»។
យោងសេចក្តីសមេចរបស់

រដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកលេង
ចំពោះការដឹកជញ្ជូនទំនិញ
គេប់បេភេទពីខេត្ត១ទៅខេត្ត១,
ការធ្វើដំណើររបស់មន្តេីរាជការ-
សាធារណៈទំាងថា្នាក់ជាតិ និង
ថា្នាក់កេមជាតិក្នងុគោលដៅ
បំពេញការងារបេចំាថ្ងេដោយ
តេវូបងា្ហាញដល់កងកមា្លាងំមាន
សមត្ថកិច្ចតេតួពិនិតេយនូវបណ្ណ-
សមា្គាល់ការងាររបស់ខ្លនួ និង
រថយន្តសង្គេះបនា្ទាន់របស់មន្ទរី-
ពេទេយរដ្ឋនិងឯកជនក៏ដូចជារថ-
យន្តពន្លត់អគ្គភ័ិយជាដើម៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេពេហសេបតិ៍ទី៨ែខមេសាឆា្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

អ្នកចេញចូល...

សកម្មភាពតេតួពិនិតេយអ្នកចេញចូលខេត្ត-កេងុនៅផ្លវូជាតិលេខ៦ 
កាលពីមេសិលមិញ  ។ រូបថតហុងមិនា

សាលាក្តីខ្មេរកេហមកំពុងពិចារណាលើសំណំុរឿងលោកមាសមុតថាតើគួរលើកលេងឬបន្តរឿងក្តី



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៨ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ក្រសួងនឹងប្រើប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្រយាថ្មីដកពិន្ទពីុបណ្ណបើកបរអ្នកល្មើសច្របាប់ចរាចរណ៍
 ឡុង   គីម ម៉ា រីតា  
 
ភ្ន ំពេញ ៈ កៃសួង សាធារ ណ ការ  

និង ដឹក ជញ្ជូន បាន កំ ពុង រៀប ចំ 
បៃពន័្ធ ពត័ម៌ាន វទិៃយាថ្ម ីដោយ បៃើ 
កម្ម វធិ ីស្កៃន លើ បណ្ណ បើក បរអ្នក 
បើក បរ ដើមៃប ីចាប ់យក របូ រថ យន្ត 
ដៃល កំ ពុង បើក បរ នៅ លើ ដង-  
ផ្លវូ ដោ យ ល្មើស ចៃបាប ់ចរាចរណ ៍
ផ្លវូ គោក  ដើមៃបី កាត ់ពនិ្ទ ុព ី បគុ្គល 
អ្នក បើក បរ   ដៃល បាន បៃ ពៃឹត្ត 
ល្មើស ចៃបាប់  មុន ឈាន ទៅ 
ដល់ការ ដក បណ្ណ បើក បរ ទំាង- 
សៃងុ។  កម្ម វធិ ីនៃះ អាច នងឹ ចាប-់ 
ផ្ដើម អនវុត្ត សាក លៃបង ក្នងុ ឆ្នានំៃះ  
នៅ ពៃល រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង មហា ផ្ទៃ 
ពិនិតៃយ  និង សមៃច ជា ផ្លូវ ការ ។ 

 ទោះ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  មន្តៃី  
នៃ កៃសួង សាធារណ ការ  និង 
ដកឹ ជញ្ជនូ  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  ចនំនួ 
ពនិ្ទ ុដៃល តៃវូកាត ់ចៃញ ព ីបណ្ណ- 
បើក បរ នឹង កំ ណត់ លម្អិត ទៅ 
តាម បៃ ភៃទ បទ ល្មើស ដៃល បាន 
ចៃង នៅ ក្នុង ចៃបាប់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវ- 
គោក  ដៃល កៃសួង នឹង ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ជា សាធារ ណៈ  នៅ ពៃល 
មាន ការ សមៃច ជា ផ្លូវ ការ ។ 

  នៅ  ថ្ងៃ ទី ៦  ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ 
២០២១  លោក   ស៊នុ   ចាន ់ថលុ  

រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សាធារណ ការ  
នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ  បាន ជបួ ពភិាកៃសា 
ការងារ នៃះ ជា មយួ គណៈ បៃត ិភ ូ
ធនា គា រ អភិ វឌៃឍន៍ អាសុី  តាម 
បៃពន័្ធ វដីៃ អ ូព ីចមា្ងាយ  ដោយ មាន 
ការ ចូល រួម ដោយ ផ្ទាល់ ពី ថា្នាក់- 
ដឹក នាំ ទទួល បន្ទុក លើ ជំនាញ 
ពាក ់ពន័្ធ កៃម ឱ វាទ ជា ចៃើន របូ 
នៅ ទី ស្តី ការ កៃសួង ។

ក្នុង ឱកាស នោះ  លោក  ស៊ុន   
ចាន់ ថុល  ថ្លៃង ថា  អតៃ នៃ 
គៃះថា្នាក់ ចរាចរណ៍  បាន ធ្វើឱៃយ 
ប៉ះពាល ់ យ៉ាង ខ្លាងំ ដល ់ជវីភាព 
រស់នៅ របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ។  
ដចូ្នៃះ  កៃសងួ បាន រៀបច ំបៃពន័្ធ 
ពត័ម៌ាន វទិៃយា មយួ ថ្ម ីទៀត ក្នងុ ការ 
ចាប ់យក របូភាព យនយន្ត ដៃល 
បើក បរ ល្មើស នឹង ចៃបាប់   ដោយ 
បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង ព័ត៌ មាន នៃះ  
មាន កម្ម វធិ ីស្កៃ ន លើ បណ្ណ បើក- 
បរ ដើមៃបី កាត ់បន្ថយ ពនិ្ទ ុទៅ តាម 
សា្ថាន នៃ បទ ល្មើស  បណំង ដើមៃបី 
កាត ់បន្ថយ អតៃ គៃះ ថា្នាក ់នៅ 
លើ ដង ផ្លូវ ។  

 លោក   ស៊ុន   ចាន់ ថុល   ថ្លៃង 
ថា ៖  « កៃមុ ការងារ ពត័ ៌មាន វទិៃយា   
(IT)  របស់ កៃសួង កំពុង ជំរុញ 
ការងារ រៀប ច ំបៃពន័្ធ នៃះ ឱៃយ បាន 
ចប់ ស ព្វ គៃប់   ដើមៃបី យក ទៅ ធ្វើ 

បទ បងា្ហាញ ជូន   លោក  ស   ខៃង  
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង មហាផ្ទៃ  និង ជា 
បៃធាន គណៈ កមា្មាធិ ការ  ជាតិ 
សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក  
មុន នឹ ង សមៃច ឈាន ទៅ អនុ វត្ត  
ជាក ់ស្តៃង » ។  « បៃពន័្ធ ពត័ម៌ាន- 
វទិៃយា ថ្ម ីនៃះ  គ ឺទទលួ បាន ការ គាទំៃ 
ព ីធនា គារ អភ ិវឌៃឍន ៍អាសុ ី ដៃល 
បានផ្តល ់កចិ្ច សហ ការ ល្អ ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់   ខណៈ ការ គាំ ទៃ របស់ 
សា្ថាប័ន នៃះ នាពៃល កន្លង មក   
បាន ធ្វើ ឱៃយ កម្ពជុា  អនវុត្ត គមៃង 
នា នា សមៃច បាន ជោគ ជ័យ » ។ 

 លោក  ហា៊ាង  សទុា្ធា យ ុត្ត ិ អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង សាធារណ ការ  

នងិ ដកឹ ជ ញ្ច ូន  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីមៃសលិម ិញ ថា  ដោយ 
ហៃត ុកន្លង មក  មាន អ្នក បើក បរ 
មយួ ច ំននួ   មនិ មាន ការ រាង ចាល 
នោះ ទៃ   បើ ទោះ បើក បរ ល្មើស 
ចៃបាប់   ទទួល នូវ ការ ផក ពិន័យ 
ក ៏ដោយ ។   បៃពន័្ធ ថ្ម ីនៃះ  គ ឺជា ការ 
ទកុ ឱកាស ឱៃយ អ្នក បើក បរ  ដៃល 
បា ន  ល្មើស ចៃបាប ់ ហើយ បញៃឈប ់
សកម្ម ភាព ល្មើស របស់ ខ្លួន 
ចៀស វាង មនិ អាច បន្ត ការ បើក- 
បរ ត ទៅ ទៀត   ពៃះ  សមត្ថ កិច្ច   
ដក ហូត បណ្ណ បើក បរ។

លោក   សុទា្ធា យុត្តិ  ថ្លៃង ថា ៖ 
« យើង រៀបច ំជា នតី ិវធិ ី  ដើមៃប ីឱៃយ 

សមត្ថ កិច្ច  គាត់  ពិន័យ  ហើយ 
កត់ តៃ ទុក  ក្នុង ករណី ដៃល 
ការផក ពិន័យ បៃប នៃះ   តើ តៃូវ 
ដក ប៉ុនា្មាន ព ិន្ទុ ?  គឺ យើង ដកៗ  
រហតូ  ដល ់ធា្លាក ់ដល ់០    គ ឺយើង 
ដក បណ្ណ បើកបរ គាត់  ហើយ 
ផ្អាក ការ បើក បរ របស់ គាត់   តៃ 
បើ គាត់ នៅ តៃ បើក បរ   គឺ ខុស 
ចៃបាប់ ហើយ » ។  

  លោក  សទុា្ធា យ ត្ត ិ  បាន អះអាង 
ថា   បៃព័ន្ធ ថ្មី នៃះ  នឹង អាច ដាក់ 
ឱៃយ អនុវត្ត សាកលៃបង នៅ ចំណុច 
គោល ដៅ ចនោ្លាះ ពី  ១០០  ទៅ 
២០០   កន្លៃង   កៃយ ឆមាស ទី 
១  ឆ្នា ំ ២០២១  បនា្ទាប់ ព ីទទួល 
បាន ការ ឯក ភាព យល់ ពៃម   ពី 
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង មហា ផ្ទៃ ។    

លោក   បញ្ជាក់ ថា ៖  « ការ សាក- 
លៃបង នៃះ  យើង អាច ធ្វើឡើង 
តាម បៃពន័្ធ  mobile app  បញ្ចនូ 
ទៅ មន្តៃី នគរបាល   ដើមៃបី ឱៃយ ពួក- 
គាត់ ងាយ សៃួល បៃើ ។  យើង 
បងៃៀន ព័ត៌ មាន ដល់ គាត់ ទំាង អស់   
ដើមៃបី ឱៃយ គាត់ ក ត់ តៃ  ឬ ចម្លង 
ចូល ក្នុង  បៃព័ន្ធ នៃះ ភា្លាមៗ   នៅ 
ពៃល មាន ការ ផក ពិន័យ » ។

លោក  គង ់  សវុណ្ណ  ជា ទ ីបៃកឹៃសា 
ជំនាញ   និង ជា អនុ បៃធាន កៃុម 
កម្មវធិ ីសវុ ត្ថ ិភាព ចរាចរណ ៍សហ- 

គមន៍ នៃ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ផ្លូវ ជន- 
បទ ជំហាន ទី ២   របស់ កៃសួង 
អភ ិវឌៃឍន ៍ជន បទ បាន ថ្លៃង ដោយ 
បងា្ហាញ ការគា ំទៃដល ់គមៃង ថ្ម ី
របស់ កៃសួង សាធារ ណ ការ  
ដៃល បាន បង្កើត បៃពន័្ធ ពត័ម៌ាន- 
វិទៃយា ថ្មី មួយ នៃះ ។   បៃព័ន្ធ នៃះ គឺ 
ជា បៃពន័្ធ តមៃង ់ទសិ មយួ  ដៃល 
នាំ ឱៃយ អ្នក បើក បរ ចូលរួម គោរព 
ចៃបាប ់ចរាចរណ ៍ឱៃយ បាន ខ្ជាប ់ខ្ជនួ 
ជាង មុន  គឺ សំ ដៅ ធ្វើ យ៉ា ង ណា 
ឱៃយ អ្នក បើក បរ   ផ្លវូ  នងិ យ ន យន្ត 
ទំាងអស់   ឡើង ដល់ កមៃតិ  ផ្កាយ ៥  
ឬ គៃប់ លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស ។   

  លោក បាន បន្ថៃម ថា ៖ «  ការ- 
រៀប ចំ បៃព័ន្ធ ក្នុង ការ ដក ព ិន្ទុ ជា 
រឿង មយួ ដៃល ល្អ ដៃល បៃទៃស 
ផៃសៃងៗ  ធ្វើបាន ជោគ ជយ័ ដចូ ជា 
បៃទៃស អូស្តៃលី   និង អឺរ៉ុប ជា- 
ដើម ។  ចំណុច មួយ ដ៏ សំខន់ គឺ 
តៃូវ សិកៃសា តាម លក្ខណៈ វិទៃយា - 
សាស្តៃ ថា  តើ នឹង មាន បញ្ហា 
បៃឈម អ្វខី្លះ ?  បើ មនិ អ៊ចីងឹ ទៃ  
នឹង ជួប ការ បៃទាំង បៃទើស   
ចៃើន   ហើយ កចិ្ច ខតិ ខ ំបៃងឹ បៃង 
នៃះ  នឹង តៃវូ បាន អសា របង់ ទៅ 
វិញ ។  ខ្ញុ ំជឿជាក ់ថា   កៃ សងួ លោក 
បាន សិកៃសា ល្អិត ល្អន់ ហើយ   
សមៃប់ រឿង នៃះ » ៕ 

អោម  ប៊ុន ធឿន

ឧ ត្ត រ មន ជ័ យៈ  អាជា្ញាធរ ខៃត្ត ឧ ត្ត រ- 
មាន ជយ័ សមៃច បញៃឈប ់ពលរដ្ឋ ដៃល 
ធ្វើ សកម្ម ភាព រុករាន ដី ដើមៃបី អាសៃ័យ 
ផល នៅសា្ថា នយី សា្តរ ពៃ ឈើ ក្នងុ កៃងុ 
សំរោង និង សៃុក ចុងកា ល់ដៃល មាន 
ទំហំជាង ៧ ពាន់ ហិក តាត ទៅទៀ ត 
ហើយ  ដោយ សារ តំបន់ នោះ ជាទ ីតាងំ 
ដៃល តៃូវ សា្ដា រ ឡើ ងវិ ញ តា ម គោល - 
កា រណ៍ រ ប ស់រា ជ រ ដា្ឋា ភិបាល ។ 

លោក  សូតៃ  សុី សុខ ឃាង  បៃធាន 
មន្ទរី កស ិកម្ម រ កុា្ខា បៃមាញ ់នងិ នៃសាទ 
ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ ថ្លៃង កាល ពីថ្ងៃទី ៦ 
មៃសា ថា ដី ដៃល មាន  ពៃំបៃទល់ ជាប់ 
ឃំុ ចំនួន ៤ គឺឃំុ ពងៃ  ឃំុ ចុង កាល់  សៃកុ - 
ចុង កាល់ និង សងា្កាត់ សំរោង  សងា្កាត់ 
កូន កៃៀល កៃងុ សំរោង  តៃវូបាន កៃសួង 
កសិកម្ម សហ ការ ជាមួយ កៃុ មហ៊ុន  
សា ន្តហា៊ាង ដើមៃបី សា្តរ ពៃឈើ ឡើង- 
វញិ តាម គោល ការណ ៍រាជរដា្ឋាភ ិបាល 
កម្ពុជា។  ប៉ុន្តៃ មាន ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន 
ចាញ់ បោក ជន ខិល ខូច  ហើយ បាន 
ចូលទៅ អាសៃយ័ ផល លើដ ីនោះ  ហៃត-ុ 
នៃះ អាជា្ញា ធរ បាន ជូន ដំណឹង ពៃម ទាំង 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ឱៃយ ពួក គាត់ ឈប់  អា សៃ័យ 
ផល នៅ ទីនោះ បន្ត ទៀត ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖  «បៃសិន បើ ពលរដ្ឋ 
ពិត ជា គា្មាន ដីយើង ឱៃយ ពួក គាត់ ស្នើ សុំ 
តាម រយៈ អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន ជា សមៃប- 

ទាន សង្គ មកិច្ច  ប៉ុន្តៃ យើង មិន ទមា្លាប់ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ ចូលទៅ ចាប់ដី អនា ធិប- 
តៃយៃយ ទៅ លើ ដី រដ្ឋ ទៃ។យើង បានធ្វើ 
បា៉ាណ ូផៃសព្វ ផៃសាយ បទិ លើ ទតីាងំ ដ ីនោះ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ ដឹង  ប៉ុន្តៃ វា មាន អ្នក នៅ ពី 
កៃ យខ្នង ខ្លះ បង្កើត រឿង ធ្វើ ឱៃយ ស្មគុ- 
សា្មាញ ដើមៃបី បំផុស ឱៃយ មាន រូប ភាព 
ផៃសៃងៗ អ៊ីចឹង» ។ 

អភិ បាល រង ខៃត្ត ឧត្ដរ មាន ជ័យ លោ ក 
វា៉ា ត់ បា៉ារា៉ានី ន បាន ថ្លៃង ថា អាជា្ញាធរ បាន 
កា ត ់ឆ្វៀល ផ្តល ់ដជី ូន ពលរដ្ឋ រ ួចហើយ  
តៃ មាន ពលរដ្ឋ ខ្លះ បាន ទៅនៅលើ ដី 
កៃុម ហ៊ុន ដៃល កំពុង រៀបចំ ដាំ ដើម 
ឈើ។  មុន ពៃល កៃុម ហ៊ុន ចូល មក 
អភិវឌៃឍ តំបន់ នោះមាន ពលរដ្ឋ មួយ 
ចំនួន បាន អាសៃ័យ ផល ហួស ដី ដៃល 
អាជា្ញា ធរ ធា្លាប់ បាន ផ្តល់ ជូន ពួក គាត់  ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖  «មាន បងប្អូន មួយ 
ចំនួន មើលឃើ ញ ដី នៅ តំបន់ ហ្នឹង រាង 
ទំនង ក៏ ធ្វើសៃ លើ ហ្នឹង ទៅ  ហើយ 
ចំណៃក បងប្អូន មួយ ចំនួន ទៀត ដៃល 
ធ្វើ ចមា្ការ នៅ ទីនោះ  ធ្វើ យូរៗទៅមើល 
ឃើញ ដី កៃបៃរ ហ្នឹង ទំនង ដៃរ ក៏ ភ្ជួរ រំលង 
ចូលទៅ ដី នៅ កៃបៃរ ហ្នឹង ទៅ ។ យ៉ាង- 
ណា យើ ង បាន សមៃប សមៃលួ ជាមយួ 
ពលរដ្ឋ ដៃល បានធ្វើ លើដី រដ្ឋ ហ្នឹង ឱៃយ 
តៃឡប់ ទៅ  អាសៃ័យ ផល លើដី ដៃល 
បាន ផ្តល់ ជូន ពួក គាត់ ពីមុន ហ្នឹង ទៅ   
ឯ ដី រដ្ឋ យើង រកៃសាទុក ដើមៃបី ដាំ ដើ មឈើ 
ឡើ ងវិញ ជាមួ យ កៃុម ហ៊ុន»។ 

លោក  គន្ធ  សរំតិ បៃធាន សហ គមន ៍
ទួល ពងៃ បាន ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី៦  មៃសា 
ដៃរ ថា កៃុមហ៊ុន បាន ដាក់ គៃឿង ចកៃ 
ចូល ទៅ កាយ ដី កៃវាត់ ពៃំ ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ ពលរដ្ឋ ជាចៃើន គៃួសារ ។ ពួក- 
គាត ់ជា ពលរដ្ឋ នៅ មនិ ទាន ់ទទលួ បាន 
ការ ដោះ សៃ យ រួចរាល់ នៅ ឡើ យ ទៃ 
តាំង កាល ពី កៃុម ហ៊ុន មុន[ស្ករ អំពៅ] 
ដៃល មក ធ្វើ សមៃប ទាន នៅ តំបន់ នៃះ ។ 

លោក ថា៖ «កៃយ ព ីកៃុមហ៊នុ ស្ករ- 
អំពៅ បាន ដក ចៃញ ទៅ មាន កៃុម ហ៊ុន 
ថ្ម ីហ្នងឹ ចលូ មក អភវិឌៃឍក ៏បាន ប៉ះ ពាល ់
បង ប្អូន ពលរដ្ឋ នៅ ទី ហ្នឹង ចំនួន បៃ- 
មាណ ៩០ គៃសួារ  មនិ ទាន ់បាន ដោះ- 
សៃយ អ ីចងឹ ពៃល កៃមុ ហ៊នុ ថ្ម ីនៃះ ចលូ 
មក វា បង្កើត ជា បញ្ហា ជាន់ លើ បញ្ហា»  ។

 បើ តាម លោក  សំរិត  កន្លង មក 
អាជា្ញាធរ កប៏ាន ដោះ សៃយ ជនូ ពលរដ្ឋ 
បាន មួយ ចំនួន ហើយ  ប៉ុន្តៃ នៅ មាន 
ពលរដ្ឋ មយួ ចនំនួ   មនិ ពៃម ទទលួ យក 
តាម ការ សមៃប សមៃួល ណៃនាំ របស់ 
អាជា្ញា ធរទៃ។«ការ ដោះសៃ យ ហ្នងឹ អ្នក 
 ខ្លះ គាត់ ដោះ ពីនៃះ  ទៅ ជាន់ដី អ្នក នៅ 
ទីនោះអ៊ីចឹ ង ទៅ ជាហៃតុ ធ្វើ ឱៃយ ពួក- 
គាត់ មិន ទទួល យក មាន ន័យ ថា ដី តំបន់ 
ហ្នឹង ធា្លាប់ ដោះដូរ ឱៃយ ពលរដ្ឋ ទៅយ ក 
នៅ កន្លៃង ផៃសៃង ហើយ តៃ ពៃល គាត់ 
ទៅយក ក៏បាន ជាន់គា្នា ជាមួយ អ្នក ផៃសៃង 
ទៀតអ៊ីចឹង គាត់ ក៏ មក យក ដី កន្លៃង 
ចាស់ គាត់ វិញ បាទ»។ 

យ៉ាង ណា ក្ដ ីលោក បា៉ា រា៉ានី ន បាន អះ- 
អា ងថា  ដីសៃកុ ចុង កាល់ និង កៃងុ សំរោង  
តៃង់ ចំណុច ៤ ឃុំ នោះនៅ ឆ្នាំ២០២១ 
នៃះ កៃសួង កសិកម្ម បាន សហកា រ ជា- 
ម ួយ កៃ ុមហ៊នុ សាន្ត ហា៊ាង ដើមៃបី ដា ំដើម- 
ឈើ ឡើង វញិ ហើយក្នងុ ពៃលថ្ម ៗី កៃមុ- 
ហ៊ុន ក៏បាន ដាក់ គៃឿង ចកៃ ដើមៃបី សា្តរ 
ពៃំ ឡើង វិញ ធ្វើជា ផ្លូវ សមៃប់ ងាយ - 
សៃួ ល ក្នុង ការដាំ ដើម ឈើ ផង ដៃរ។

លោក ថា៖  «ពលរដ្ឋ ដៃល ទទួល បាន 
ការ កាត់ ឆ្វៀល ហើយ អាសៃ័យ ផល 
នៅ ទីនោះ គាត់ សបៃបាយ ចិត្ត ពៃះ បាន 
ផ្លវូ បាន អីចឹង ទៅ គាត់ ងាយ សៃលួ ចៃញ- 
ចូល តៃ បង ប្អូន ដៃល បាន រុក រាន នោះ 
គាត់ មិន សបៃបាយ ចិ ត្ត ទៃ»។ 

លោក  សៃី  ណា រៃ ន អ្នក សមៃប- 
សមៃួល សមា គម អាដ ហុក ខៃត្ត ឧ ត្ត រ- 
មាន ជយ័ថ្លៃ ង ថា កន្លង មក ពលរដ្ឋ នៅ 
តំបន់ នោះ មួយ ចំនួន បាន ទទួល យក 
ដ ីសមៃបទា ន សង្គម កចិ្ច រចួ ហើយ។ប៉នុ្តៃ 
នៅមាន បៃមាណ ៩០ គៃួសារ ទៀត  
មនិ ទា ន ់ទទលួ បាន  ហៃតនុៃះ ពកួ គាត ់
ក៏បាន ទៅ អា សៃ័យ ផល លើដី តំបន់ 
នោះ ជា បណ្តោះ អា សន្ន ទៅ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ពលរដ្ឋ បាន ដាក់ 
ពាកៃយ ស្នើសុំ ដី សង្គម កិច្ច ហើយ  ប៉ុន្តៃ 
រហូត មកទ ល់ពៃ លនៃះ មិន ទាន់ បាន 
ទៃ  អ៊ីចឹង ពួក គាត់ មួយ ចំនួន បាន ចូល 
ទៅ អា សៃ័យ ផល លើ ដី ហ្នឹង គៃន់ តៃ 
យក ផល ដើមៃបី ចិញ្ចឹម ជីវិត ទៃ»៕  

សកម្ម ភាព នេការធ្វើចរាចរ ណ៍រថយន្តក្នងុ រាជធានី ភ្ន ំពេញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន 

ទិដ្ឋភាពទីតំាងដីនៅឧត្ដរមនជ័យដេលតេវូស្ដារឡើងវិញ។ រូបថត កៃសួងកសិកម្ម

អាជ្ញាធរសម្រចបញ្រឈប់មិនឱ្រយពលរដ្ឋបន្តអាស្រយ័ផលលើដីដ្រលត្រវូស្ដារឡើងវិញ



តពីទំព័រ១...កាតព្វកិច្ចតែម្តង។
ជាពិសែសជំហានដំបូងនែះក្នុងកង-
កម្លាំងបែដាប់អាវុធនិងមនែ្តីរាជការ-
សុីវិលរបស់យើងទាំងអស់តែម្តង»។
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំសូមជមែបដល់

មនែ្តរីាជការដែលមនិចង់ចាកវ់៉ាក់សំាង
ឱែយបានជែបថានៅពែលណាមយួដែល
សា្ថាប័នចាក់វ៉ាក់សំាងបានពី៧០%ឡើង
មនែ្តដីែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សំាងបែហែល
ជាមិនអាចចូលធ្វើការមិនបាច់ចូលរួម
បែជុំទែសុំដែកផ្ទះចុះ។ពែះគែន់តែ
វ៉ាក់សំាងចាក់ដើមែបីការពារជីវិតខ្លួនឯង
និងចូលរួមការពារបែយុទ្ធនឹងកូវីដ១៩
ធ្វើមិនបានផងតើចាំបាច់បន្តធ្វើជាទា-
ហានជាប៉ូលិសឬជាមនែ្តីរាជការធ្វើអ្វី
តទៅទៀតវមិនមនការចាំបាច់ទែ»។
វ៉ាក់សាងំមនិមែនជាថា្នាំពែទែយឬទនំិញ

ដែលរីសតាមផែសារតាមឱសថសា្ថាន
បានទែហើយរាជរដា្ឋាភិបាលកំពុងតែ
យកចតិ្តទកុដាក់ចាក់វ៉ាកសំ់ាងជនូមនែ្តី
រាជការនិងកងកម្លាងំបែដាប់អាវុធហើយ
បែសនិបើពុមំកចាកដ់ោយការស្មគ័ែចតិ្ត
ទែថ្ងែកែយមនែ្តីទំាងនែះនឹងគ្មានឱកាស
ចូលរួមបែជុំ និងចូលទៅកាន់កែសួង
ទៀតដែរ។លោកហ៊នុសែនបានស្នើឱែយ
រដ្ឋមនែ្តីគែប់កែសួងទាំងអស់គែប់គែង
ពនិតិែយនងិបកូសរបុចនំនួមនែ្តីរបសខ់្លួន
មនប៉ុន្មានភាគរយដែលបានចាក់រួច
ហើយហើយនៅសល់បុ៉ន្មាននក់បន្ទាប់ពី

ចាក់ដូសទី២។លោកហុ៊នសែនក៏បាន
ដាក់កំហិតចំពោះគែប់កែសួងផងដែរ
ចំពោះលក្ខខណ្ឌនែការជែើសរសីមនែ្តី
ថ្មីក៏តែូវតមែូវជាចាំបាច់ថាតែូវតែចាក់-
វ៉ាក់សាំងរួចហើយទើបឱែយជែើសរីសឬ
បែឡងចូលកែបខ័ណ្ឌកែសួង។ជាមួយ-
គ្នានែះដែរទាក់ទងនឹងមនែ្តីដែលមិន
អាចចាក់វ៉ាក់សំាងបានគឺលុះតែតែមន
ការបញ្ជាក់ពីកែមុគែូពែទែយថាបគុ្គលនោះ
មិនអាចចាក់វ៉ាក់សំាងបានទែ។
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា៖«ដើមែបីចៀសវង

ការឃុបឃិតរវងគែូពែទែយនិងអ្នកមិន-
ចាក់វ៉ាក់សាំងមនែ្តីនៅថា្នាក់ខែត្តតែូវតែ
មនការបញ្ជាក់ពីមន្ទរីសខុាភបិាលទើប
អាចជឿជាក់ថាគ្មានការឃុបឃិតគ្នា
ហើយដូចគ្នាដែរសមែប់កែសួងនិង
សា្ថាប័ននៅរាជធានីភ្នំពែញ»។លោកក៏
បានពិនិតែយផងដែរ នៅពែលខាងមុខ
កែពីមនការបញ្ជាក់ពីសា្ថាប័នសុខា-
ភបិាលហើយក៏គួរតែមនបណ្ណសម្គាល់
ណាមយួថាបគុ្គលនោះពតិជាបានចាក់
វ៉ាក់សំាងការពារកូវីដរួចហើយដែរ។
លោកហ៊នុសែនថា៖«បញ្ហាទាងំនែះ

គមឺនិមែនជាការរីសអើងរវងអ្នកដែល
បានចាក់វ៉ាក់សំាងនិងអ្នកមិនបានចាក់ទែ
តែអ្វីទាំងអស់នែះគឺសំដៅចង់ឱែយអ្នក
ទាំងអស់គ្នា រួមចំណែកដើមែបីទប់សា្កាត់
កវីូដ១៩ហើយមនិតែវូឱែយអ្នកណាមយួ
អន្តរាយខ្លួនដោយមិនបានដាស់តឿន

នោះទែ»។នយករដ្ឋមនែ្តីក៏បានបញ្ជា
ឱែយគែប់កែសួងទាំងអស់រាយការណ៍ពី
ចំនួនមនែ្តីដែលបានចាក់វ៉ាក់សំាងហើយ
ទៅកែសួងមុខងារសាធារណៈហើយ
កែសួងមខុងារសាធារណៈតែវូបកូសរុប
អំពីចំនួនមនែ្តីដែលបានចាក់វ៉ាក់សំាង
រចួហើយមកនយករដ្ឋមនែ្តីដើមែបីគែប-់
គែងជាព័ត៌មនសមែប់ការធ្វើជំរឿនធ្វើ
បច្ចបុែបន្នភាពដើមែបីស្វះស្វែងរកវ៉ាក់សំាង
បន្ថែមទៀត។បើតាមលោកនយករដ្ឋ-
មនែ្តីមកដល់ពែលនែះកងកម្លាងំបែដាប-់
អាវុធជាពិសែសកងយោធពលខែមរ-
ភូមិន្ទដែលបានដឹកនំនិងបញ្ជាផ្ទាល់ក្នុង
ដណំើរការចាក់វ៉ាកស់ាងំដោយរដ្ឋមនែ្តី
ការពារជាតិលោកទៀបាញ់ដែលលទ្ធ-
ផលមកដល់ពែលនែះកងទ័ពស្ទើរតែ
១០០%ដែលបានចាក់វ៉ាក់សំាងនូវ
ដូសទី១ហើយបែហែលជាជិត៧០%
ទៅ៨០%បានទទួលនូវដូសទី២។
លោកពែំុសុខា រដ្ឋមនែ្តីកែសួងមុខងារ-

សាធារណៈបានផ្ញើលិខតិទៅកាន់គែប់
ថា្នាក់ដឹកនំកែសួងសា្ថាប័នអង្គភាព
នននៅថា្នាកជ់ាតិនងិថា្នាក់កែមជាតិ
រួមនឹងអភិបាលរាជធានី-ខែត្តស្នើសុំ
ផ្តល់ជាបន្ទាន់នូវចំនួនមនែ្តរីាជការសីុវិល
និងមនែ្តីជាប់កិច្ចសនែយាដែលមិនទាន់
បានចាក់វ៉ាក់សំាងកវូដី១៩ឱែយបានមនុ
ថ្ងែទី១២ខែមែសាឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ។
លោកពែំុសខុាបញ្ជាក់ក្នងុលខិតិនែះ

ថា៖«តាមមតិណែនំរបស់សម្តែចតែ-
ជោហ៊ុនសែនខ្ញុំសូមជមែបថាដើមែបី
អនុវត្តតាមមតិណែនំនែះកែសួង

មខុងារសាធារណៈស្នើសុំផ្តលជ់ាបន្ទាន់
នូវចំនួនមនែ្តីរាជការសីុវិល និងមនែ្តីជាប់-
កចិ្ចសនែយារបស់កែសងួសា្ថាប័នអង្គភាព
រដ្ឋបាលរាជធានី-ខែត្តដែលនៅមិន-
ទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយគិតតែឹម
ថ្ងែទី១១ខែមែសានែះ»។
លោកហែងសួរអ្នកនំពាកែយកែសួង

ការងារ និងបណ្តះុបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈបែប់
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍មែសិលមិញថាមនែ្តីរាជការ
នែកែសួងការងារលើស១០០%បាន
ចាកវ់៉ាក់សំាងការពារកូវដី១៩រចួហើយ
លើកលែងតែមនែ្តីចំណាស់១រូបដែល
កពំងុរងច់ាំចម្លើយពកីែមុគែូពែទែយថាតើ
គត់អាចចាក់វ៉ាក់សំាងបានឬអត់?។
បែធានវិទែយាសា្ថានបែជាធិបតែយែយកម្ពុជា

លោកបា៉ាចន្ទរឿនថ្លែងពីមែសិលមិញថា
លោកស្នើឱែយរដា្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជា្ញាធរ
ពាកព័់ន្ធគួរតែបែើវធិានការតែជាក់សនិ
ដោយធ្វើការផែសព្វផែសាយអប់រំ និងផ្តល់
ព័ត៌មនឱែយបែជាពលរដ្ឋពីសារៈសំខាន់
នែការចាក់វ៉ាក់សំាងឱែយបានទូលំទូលាយ-
សិន។លោកបញ្ជាក់ថា៖«រដា្ឋាភិបាល
និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែបងា្ហាញនូវ
ពត័ម៌នដែលគួរឱែយទុកចិត្តបានពីបែភព
ផែសែងៗជាលក្ខណៈបច្ចែកទែសពីសុវត្ថិ-
ភាពនិងបែសិទ្ធភាពនែវ៉ាក់សំាងដែល
បែជាពលរដ្ឋនឹងទទួលដើមែបីឱែយពួកគត់
ស្ងប់ចិត្ត ក្នុងការទទួលវ៉ាក់សំាងនែះ
ដែលជាមធែយាបាយក្នុងការកាត់ផ្តាច់
ការរីករាលដាលនែជំងឺកូវីដ១៩នែះ»។
លោកបា៉ាចន្ទរឿនបន្តថាបែសិនបើ

រដា្ឋាភបិាលបែើបែសវ់ធិានការក្តាដែល

ឈានរហូតដល់ការបណ្តែញចែញពី-
ការងារឬមិនផ្តលក់ារងារដល់អ្នកដែល
មិនបានចាក់វ៉ាក់សំាងនៅពែលនែះគឺ
ពតិជាប៉ះពាល់ដល់សទិ្ធសិែរភីាពរបស់
បែជាពលរដ្ឋដែលមនការគំពារពីរដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញហើយអង្គការសុខភាពពិភព-
លោកក៏បានចែងផងដែរ ពីការចាក់វ៉ាក់-
សំាងនែះគឺជាការស្ម័គែចិត្ត មិនមន
ការបង្ខំនោះទែ។
ជាមួយគ្នានែះដែរនៅថ្ងែទី៧មែសា

កែសងួការងារបានចាប់ផ្តើមយទុ្ធនការ
ចាក់វ៉ាក់សំាងជូនដល់កម្មករ-និយោជិត
ដែលកែសួងរំពឹងថាថ្ងែដំបូងអាចនឹង
ចាក់បានដល់៣៨០០នក់។លោកហែង
សរួថ្លែងថា៖«នៅថ្ងែសកុែខាងមខុនែះ
យើងនឹងបើក៤គោលដៅទៀតសមែប់
ចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកម្មករដែលយើងក៏
រំពងឹថា នឹងបានចំនួន ៣៨០០នក់
ទៀតក្នុង៤គោលដៅនែះ...»។
លោកគឹមសន្តិភាពអ្នកនំពាកែយកែសួង

យតុ្តធិម៌លើកឡើងថាជាគោលការណ៍
ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩
តែូវធ្វើឡើងដោយស្ម័គែចិត្ត ប៉ុន្តែការ-
ចាក់វ៉ាក់សំាងអាចតែវូធ្វើឡើងជាចំាបាច់
ចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដោយផ្អែកលើ
សា្ថានភាពនែការងារឬសា្ថានភាពនែមុខ-
របររបស់បុគ្គលនោះតាមការកំណត់របស់
កែសួងសុខាភិបាលយោងតាមមតែ១៦
នែអនុកែឹតែយស្តីពីវិធានការសុខាភិបាល
ដើមែបីទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនែជំងឺ
កូវដីនិងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងបែកប-
ដោយគែះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផែសែងទៀត៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងែពែហសែបតិ៍ទី៨ែខមែសាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

លោកហុ៊នសែន...



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៨ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ត្រមីាសទី១ឆ្នានំ្រះ កបប រកឃើញបទល្មើសលក់អាល់កុល និងជ្រលក្ល្រងក្លាយមានករថយចុះ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  ក្នងុ តៃមីាស ទ១ី ឆ្នា ំនៃះ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន ការពារ អ្នក បៃើ បៃស់ 
កិច្ចការ បៃកួត បៃជៃង  និង បង្កៃប ការ-
ក្លៃង បន្លំ « ក.ប.ប.» សង្កៃត ឃើញ បទ-  
ល្មើស ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ លក់  អាល់ កុល  
និង ជៃល ក្លៃង កា្លាយ មាន ការ ថយចុះ គួរ 
ឱៃយ កត ់សមា្គាល ់បើ បៃៀប ធៀប នងឹ ឆ្នា ំមនុ 
ហើយ ការ យល់ ដងឹ ពហីា នភិយ័ ពាក ់ពន័្ធ 
អាល់ កុល  និង ជៃល ក្លៃង កា្លាយ របស់ 
អាជីវករ មាន ការ កើន ឡើង ។

លោក ផាន អូន  អគ្គ នាយក នៃ អគ្គ- 
នាយ ក ដ្ឋាន« ក.ប.ប.» នៃ កៃសួងពា- 
ណជិ្ជ កម្ម   បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ព ីមៃសិលមញិ 
ថា ក្នុង តៃី មាស ទី១ ឆ្នាំ នៃះ  មនៃ្តី សុើប- 
អង្កៃត នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប. បាន- 
ចុះ  សុើប អង្កៃត តាម ទីតាំង   លក់ និង ចៃក-  
ចាយ អាល់ កលុ  នងិ ជៃល នៅ តាម ទផីៃសារ 
នងិ ឱសថសា្ថាន នានា  ដោយ បាន យក គរំ ូ  
នៃ អាលក់លុ  នងិ ជៃល ចនំនួ ៧៨ គរូំ  ដៃល   
បាន បៃមូល វិភាគ ក្នុង នោះ មាន តៃ ២គំរូ 
ប៉ុណ្ណោះ ដៃល ជា អាល់ កុល ក្លៃង កា្លាយ។ 

លោក ថ្លៃងថា  ក្នុង ចំណម អាល់កុល  
នងិ ជៃល ក្លៃង កា្លាយ ទាងំ នៃះ មាន  បរមិាណ   
ចណំុះ៤៥,៥០លតីៃតៃវូ បាន មនៃ្ត ីនៃ អគ្គ-  
នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  របឹ អសូ នងិ កម្ទៃច- 
ចោល  ហើយ បាន ឱៃយ មា្ចាស់ ធ្វើ កិច្ច សនៃយា 
បញៃឈប ់សកម្មភាព ខលិ ខចូ បៃបនៃះ បន្ត- 
ទៀត  (ពៃះ ជា ករណី លើក ទី១ )។ 
ដោយ ឡៃក  កាលពី ឆ្នាំ ២០២០  មនៃ្តី នៃ 

អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  រឹប អូស  និង 
កម្ទៃច ចោល អាល់ កុល និង ជៃល ក្លៃង- 
កា្លាយ ជាង៩៤ តោន  និង សំណុំរឿង មួយ 
ចំនួន បាន បញ្ជូនទៅ តុលាការ។

លោក ផាន អនូ ថ្លៃង ថា ៖« យើង សង្កៃត-   
ឃើញ ថា បទ ល្មើស ពាក់ព័ន្ធ នឹង អាល់-
កុល និង ជៃល មាន ការចុះថយ គួរ ឱៃយ កត់-  
សមា្គាល ់ បើ បៃៀបធៀប ជា មយួ ឆ្នា ំកន្លង មក  
ហើយ ការ យលដ់ងឹ ពហីា នភិយ័ ពាក ់ពន័្ធ 
អាល ់កលុ នងិ ជៃល ក្លៃង កា្លាយ របស ់អា- 
ជីវករ ក៏ មាន ការ យល់ ដឹង កើន ឡើង។  
បច្ចុបៃបន្ន ការ ដក់ តាំង លក់ ជា ទូទៅ  គឺ 
មាន សា្លាក សញ្ញា  ដៃល ផ្ទុយ សៃឡះ ទៅ 
នឹង ពៃល មុន បងៃ្កាប»។

យោង តាម របាយ ការណ ៍អំព ីយុទ្ធ នា  ការ   
នៃ ការ ចុះ តៃតួ ពនិតិៃយ គណុ ភាព អាលក់លុ 
នងិ ជៃលក្លៃង កា្លាយ  ក្នងុ តៃមីាស ទ១ី ឆ្នា ំនៃះ  

បាន ឱៃយដឹង ថា  ចំពោះ តំបន់ ដៃល ពុំទាន់ 
មាន ការ ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ចូល ក្នុង សហ- 
គមន៍  មនៃ្តី នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  
បាន បន្ត ចុះ ទៅ   ដល ់ទតីាងំ លក ់នងិ ចៃក- 
ចាយ អាល ់កលុ  នងិ ជៃល  នៅ តាម ទផីៃសារ  
ឱសថសា្ថាន ផា្ទាល់ ដើមៃបី តៃួត ពិនិតៃយ នូវ 
គុណ ភាព អាល់ កុល  និង ជៃល។

ចំណៃក ទីតាំង កំពុង មាន ការ ផ្ទុះឡើង 
កូវីដ ១៩  ចូល ក្នុង សហ គមន៍  មនៃ្តី  នៃ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប. ក៏បានចុះ ឃ្លា ំមើលទី- 
តាងំ ដៃល ធ្លាប ់បាន បងៃ្កាប ដល ់ឫស គល ់
នា ឆ្នា ំកន្លង ទៅ។  ក.ប.ប.ឃ្លាមំើល ពនិតិៃយ 
ទីតាំង ថ្មី បន្ថៃម ទៀត  រួម ទាំង នៅ បន្ត តាម 
អង្កៃត តាម ទីផៃសារ ឱសថ សា្ថាន នានា ផង 
ដៃរ ដើមៃប ីបង្ការ ទប់ សា្កាត់ ការ កើត ឡើង វញិ  
នូវ បទ ល្មើសការ ចរាចរ អាល់ កុល  និង 
ជៃល ក្លៃង កា្លាយ នៅ លើ ទីផៃសារ កម្ពុជា។

លោក  បញ្ជាក់ថា ៖« ទាំង នៃះ ជា ផ្នៃក 
មួយ យ៉ាង សំខាន់ នៃ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ  និង 
អនុវត្ត ចៃបាប់ យ៉ាង មុឺង មា៉ាត់  ធ្វើ ឡើង ជា- 
បៃចាំ  ដោយ អគ្គនាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.។  
ពិសៃស  កៃម   ការ ចង្អុល បង្ហាញ ដ៏ 
ឈ្លាស  វៃ  នងិ ការគតិ គរូ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់
ខ្ពស់ អំពី សុខុមាល ភាព របស់ អ្នក បៃើ- 
បៃស ់ព ី សណំាក ់ឯកឧត្តម  បា៉ាន  សរូ សក័្ត ិ
រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម»។

បើតាម លោក  ផាន អូន  បនា្ទាប់ពី 
កម្ពជុា មាន ការ ផ្ទុះ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក្នងុ សហ- 
គមន ៍ឡើង វញិ  ពល រដ្ឋ បន្ត មាន ការ ពៃយួ-  
បារម្ភ នងិ តៃវូការ សមា្ភារ ការពារ ខ្លនួ  ដចូ ជា   
អាល់កុល  ជៃល លាង ដៃ  និង មា៉ាស់ 
សមៃប់ ពាក់ ការពារ  តាម ការ ណៃនំា 
របស់ កៃសួង សុខា ភិបាល ជាខា្លាំង។  ក៏ 
ប៉ុន្តៃ តមៃូវ ការ នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ ជន ឆ្លៀត- 
ឱកាស មយួ ចនំនួ បាន លក ់សមា្ភារ ទាងំ នៃះ   
ដឡំើង តម្លៃ  នងិ   ក្លៃង បន្ល ំសារធត ុអាលក់លុ  
និង ជៃល ជារបស់ ក្លៃង កា្លាយ គ្មាន គុណ-  
ភាព  ។ ដូច្នៃះ ដើមៃបី ជា មូលដ្ឋាន ទប់ សា្កាត់   
ទង្វើ របស់ ជន ខិល ខូច អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  
ក.ប.ប.  បាន ណៃ នាំ ឱៃយ មន្តៃី  ក.ប.ប.  
គៃប ់សាខា  រាជធន-ី ខៃត្ត ចុះ តៃតួ ពនិតិៃយ 
គណុភាព  នងិ តម្លៃ នៅ តាមទផីៃសារ រចួ រាយ- 
ការណ៍ មក អគ្គ នាយកដ្ឋាន ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ។

អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  បន្ត អពំាវនាវ  
នងិ  សណំមូពរ ដល ់អាជវីករ កុ ំឆ្លៀត ឱកាស   
លក់ ផលតិផល មា៉ាស ់ អាលក់លុ  សមៃប ់  
លាង សមា្អាត ដៃ  កិបកៃង យក ផល ចំ ណៃញ   
ហួសហៃតុ និង អំពាវនាវ ដល់ ពល រដ្ឋ កុំ 

ទញិ ផលតិផល អាល ់កលុ  ជៃល លាង ដៃ 
ដៃល គ្មាន សា្លាក សញ្ញា  នងិ បៃភព ចៃបាស-់ 
លាស់  ដើមៃបី ចៀសវាង ផលិតផល ក្លៃង- 
កា្លាយ  គ្មាន គុណភាព  ហើយ ពៃល បៃើ 
នាំឱៃយ ប៉ះ ពាល់ សុខភាព  និង អាយុជីវិត ។

លោក មៀច សុផាន់ណា  រដ្ឋលៃ ខា- 
ធិការ  និង ជាបៃធន គណៈកមា្មាធិការ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ផលិតផល ក្លៃងកា្លាយ  
(គ.ប.ផ.ក)  នៃ កៃសួង មហាផ្ទៃ  ថ្លៃង ពី 
មៃសិល មិញថា  គ.ប.ផ.ក  បាន សហការ 
ជាមួយ កៃសួង  និង សមត្ថ កិច្ច ពាក់ព័ន្ធ 
ក្នងុ ការ អង្កៃត  នងិ បងៃ្កាប ការ ចរាចរ លក-់ 
ដរូ ផលតិ ផល ក្លៃង កា្លាយ  ដចូជា  អាល ់កលុ  
និង ជៃល ក្លៃង កា្លាយ នៃះ  ពិសៃ ស ក្នុង 
ពៃល ដៃល បៃជាពលរដ្ឋ កពំងុ មាន តមៃវូ- 
ការ បៃើ បៃស់ នៅ សមា្ភារ សមៃប់ ការពារ 
មៃរោគ កូវីដ ១៩ នៃះ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«កន្លង មក  គ.ប.ផ.ក.  
បាន ធ្វើការ សមៃប សមៃួល  ជាមួយ  គៃប់ 
កៃសួង  សា្ថាប័ន ទាំង អស់ ដើមៃបី ធ្វើ ការ- 
បងៃ្កាប ការ ចរាចរ លក់ ដូរ  ផលិត ផល 
អាល ់កលុ  នងិ ជៃល ក្លៃង កា្លាយ  ខសុ ស្ដង-់ 
ដ នៃះ។ យើង ដឹង ហើយ ថា  ផលិត ផល 
កៃម ស្ដង់ ដ  គឺជា ផលិត ផល គ្មាន 
បៃសិទ្ធភាព  នាំឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ការ បៃើ- 
បៃស់ របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ»។

លោក បាន ឱៃយដឹងថា  ក្នុង តៃីមាស 
ទី១  ឆ្នាំ នៃះ  កង កមា្លាំង នៃ  គ.ប.ផ.ក.  
បាន បង្កៃប បទ ល្មើស ចរាចរណ ៍លក-់ 
ដរូ អាល ់កលុ  នងិ ជៃល ក្លៃង កា្លាយ នៃះ 
បៃមាណ ២០ករណី៕

ទឹកអាល់កុលដេលសមត្ថកិច្ចថាក្លេងក្លាយ និងរឹប អូសពីឆ្នាមុំន នៅរជធានីភ្នពំេញ។ រូប កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម

បុរសមា្នាក់ស្លាប់ដោយករបាញ់ប្រហារពីសន្តសុិខ  បណ្ដាលមកពីជម្លាះដ្រញវ៉្រគា្នា
គឹម សា រុំ

ភ្នំពេញៈ បុរស មា្នាក់ សា្លាប់ ភា្លាមៗ  
នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ  ដោយសារ 
ការបាញ់ បៃហារ ពី សន្ដិសុខ ដៃល 
យម ធនាគរ  ABA  ក្នុង ជម្លាះ 
ដៃញ វាយ គ្នា  កាល ពី យប់ ថ្ងៃទី៦ 
មៃសា នៅ សង្កាត់ ទឹកថា្លា  ខណ្ឌ-  
សៃនសខុ  ហើយ ព ីមៃសលិ មញិ   មន្តៃ-ី   
នគរ បាល រូបនោះ  កំពុង តៃូវ បាន 
សមត្ថ កិច្ច សួរ ចម្លើយ  និង គៃង 
បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ថ្ងៃ នៃះ។

លោក ហរួ ម៉ៃង វា៉ាង  អធកិារ នគរ-  
បាល ខ ណ្ឌ សៃន សខុ  បៃប ់ព ីមៃសលិ-  
មញិ ថា  ជនសងៃស័យ ឈ្មាះ  ហឿន 
វរីៈ  អាយ ុ៣៦ឆ្នា ំ ជា មន្តៃនីគរបាល 
នៅ អង្គភាព តមៃួត បទ បញ្ជា   នៃ 
អគ្គស្នងការ ដ្ឋាន នគរ បាល ជាត។ិ  
ជន សងៃស័យ ជា សន្តសិុខ យម នៅ 
ធនាគរ  ABA  ក្នុងភូមិ សាស្តៃ 
សង្កាត់ ទឹកថា្លា  ខណ្ឌ សៃន សុខ  
រាជ ធនី ភ្នំពៃញ។ លោក គៃង 
បញ្ជូន ជនសងៃស័យ ទៅ តុលាការ 
ថ្ងៃ  ទី៧ មៃសា   តៃ បើ  នីតិវិធី មិន 
ទាន ់ ចប ់គ ឺអាច បញ្ជនូ ជន សងៃសយ័   
ទៅ តុលា ការ នៅ ថ្ងៃ ទី៨ មៃសា។ 

លោក ថា ៖«ជនសងៃស័យ គត់ 
អង្គយុ យម នៅមខុ ធនាគរ ទៃ  តៃ 

ជនរងគៃះ ឈ្លាះ គ្នា ជាមយួ បរុស   
មា្នាក់  ហើយ ដៃញ វាយ   បុរស មា្នាក់ 
នោះរ តទ់ៅ ឱៃយ គត ់ជយួ។ បនា្ទាប ់មក    
ជនរងគៃះ ដក កាំបិត ដៃញ ចាក់  
ហើយ ជនសងៃសយ័ ក ៏បាញ ់ទៅ។ គត ់  
បាញ់ តៃូវ ជន រង គៃះ ២គៃប់» ។

បើតាម លោកអធកិារបៃប ់តាម- 
សម្ត ីសាកៃស ី  នងិ តាមរយៈ ឆៃក មើល 
ក្នុង កាមៃរា៉ា សុវត្ថិ ភាព បំពាក់ នៅ 
មខុ ធនាគរ  ABAនោះ  បង្ហាញថា  
មនុ កើតហៃត ុ បរុស រងគៃះ បាន- 
ឈ្លាះ គ្នា ជាមយួ បរុស មា្នាក ់ទៀត។  
បនា្ទាប ់មក ជន រងគៃះ បាន រត ់ដៃញ   
បរុស មា្នាក ់ ហើយ បរុស នោះ បានរត ់   
សំដៅ មក ជនសងៃស័យ ដៃល កំ ពុង 

ឈរ យម នៅមុខ ធនាគរ  ABA 
បំណង ឱៃយ ជួយ។ ប៉ុន្តៃ បនា្ទាប់ពី 
ជនរងគៃះ ដៃញ វាយ បុរស  ដៃល 
ជា  គទូនំាស ់នោះ មនិបានក ៏បៃរមក   
វាយ  នងិ ចៃន ជនសងៃសយ័ វញិ  ហើយ    
ជន រងគៃះ បាន កាន់ កាំបិត  ចុង- 
សៃួច សំដៅ ជន សងៃស័យ តៃម្តង។

លោកថា ៖«ខណៈ បរុស រងគៃះ   
ភ្ជង់ កាំបិត  និង ដើរ សំដៅ ទៅ ជន- 
សងៃសយ័  គៃនោះ ជន សងៃស័យ បាន- 
បាញ ់ចនំនួ៣ គៃប ់ ហើយ តៃវូច ំខ្លនួ   
ចនំនួ ២គៃប ់បណា្តាល ឱៃយ ដលួ សា្លាប ់
នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ តៃម្តង » ។

លោក បន្តថា  កៃយ កើត ហៃតុ   
បាញ ់បៃហារ នៃះ   សមត្ថកិច្ច បាន- 

ចុះ ទៅដល ់កន្លៃង កើតហៃត ុ ដោយ   
មានលោក ម៉ូវ មា៉ានិត  អភិបាល- 
ខណ្ឌ សៃន សុខ  រួម ដំណើរ ជាមួយ 
លោក ផង  រីឯ ជនសងៃស័យ ក៏ មិន- 
បាន រត់គៃច ខ្លួន ដៃរ។  ជនសងៃស័យ 
បៃប ់សមត្ថកចិ្ច ថា  គត ់គ្មាន បណំង   
បាញ់សមា្លាប់ ជនរង គៃ ះ  ទៃ  ដំបូង 
គត់ គៃន់ តៃ ភ្ជង់ កាំ ភ្លើង ខ្លី ដើមៃបី កំ- 
ញើញ ជន រង គៃះ តៃ ប៉ុណ្ណោះ  
ប៉ុន្តៃ ដោយ ជន រងគៃះ ស្ទុះ  មក  
គត់ ក៏ បាញ់ ដើមៃបី ការពារ ខ្លួន ទៅ ។

មន្តៃីនគរបាល ខណ្ឌសៃន  សុខ 
មា្នាកស់ុ ំមនិ ឱៃយ បញ្ចៃញ ឈ្មាះ បៃប ់ 
ថា  កៃយ កើតហៃតុ  សមត្ថ កិច្ច   
បាន ចុះ ឆៃក  មើល ក្នងុ កាមៃរា៉ា សវុត្ថ-ិ 
ភាព  បង្ហាញថា   ហៃតុ ការណ៍ នៃះ 
បង្កឡើង ដោយ ក្មៃង២កៃមុ ឈ្លាះ 
គ្នា ។ ប៉ុន្តៃ អ្វីដៃល គៃ ឃើញ ក្នុង 
កាមៃរា៉ា  គ ឺជនរងគៃះ  នងិ យវុជន 
មា្នាក់  រត់ សំដៅ ទៅរក សន្តិសុខ [ជន - 
សងៃស័យ] យម ធនាគរ ឱៃយ ជួយ  
ហើយ គៃ ឃើញ ជនរងគៃះ វាយ  
សន្តិសុខ  រួច កាន់ កាំបិត ដើរ  ចូល 
ទៅ បុរស សន្តិសុខ នោះ មុន។

មន្តៃ ី របូនោះ ថា ៖«បើ តាម អ្វ ីដៃល    
បានឃើញ ក្នងុ កាមៃ រា ៉ា សវុត្ថភិាព  គ ឺ  
ជនរងគៃះ ជា អ្នក បង្ក មនុ ទើប បរុស   
សន្តិ សុខ នោះ បាញ់ គត់ ទៅ»៕

សន្ដិសុខ យាមធនាគារ  បាញ់បុរសម្នាក់សា្លាប់ពីថ្ងេទី៦មេសា នៅខណ្ឌសេនសុខ។ រូប FB

មន្ត្រ ីជំនាញ សីុមា៉ាក់ ចាប់ ផ្តើម បង្វកឹ សុនខ ១០ 
ក្របាល ឱ្រយ ច្រះហិត  ក្លនិ រក អ្នក ផ្ទកុ ម្ររោគ កូវីដ

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ មន្តៃី ជំនាញ  មជៃឈ - 
មណ្ឌ ល សកម្មភាព កំចាត់ មីន- 
កម្ពជុា(CMAC) បាន ចាប់ ផ្តើ ម  
បង្វកឹ ថា្នាក ់មលូ ដ្ឋាន ដល ់សនុខ 
ចនំនួ១០កៃបាល ឱៃយ ចៃះ ហតិ ក្ល ិន 
រក អ្នកមាន  ផ្ទកុ មៃរោគ កវូដី ១៩ 
បនា្ទាប់ ពី បាន  ទទួល  ជំនួយ សមា្ភារ  
សិបៃបនិមិ្មត   ដើមៃបី បង្វឹក សុនខ 
ទាំង នៃះ ពី បៃទៃស ស្វ៊ីស។

លោក ហៃង រតនា អគ្គនា - 
យក  CMAC បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
ពី មៃសិលមិញ ថា ជំនួយ សមា្ភារ 
សមៃប ់បៃើ  បៃស ់សៃង ់ក្លនិ ជងំ ឺ
កូ វីដ របស់ បៃទៃស ស្វ៊ីស បាន 
ម ក  ដល់ កម្ពជុា កាលពី យប់ ថ្ងៃ ទី 
៥ ខៃមៃសា ឆ្នា ំ២០២១  ដើមៃប ី 
តៃៀមបង្វកឹ  សុនខ ឱៃយមាន សម ត្ថ    - 
ភាព។ ទោះជា យ៉ាង ណា លោ ក 
រតនា មិន អាចធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបាយ 
ឱៃយបាន លម្អិតនៅ ឡើយ ទៃ ពី 
ជនំយួ សមា្ភារ ដៃល ទទលួបាន  ព ី
បៃទៃស ស្វ៊ីស នៃះ។ 

លោក ហៃង រតនា ថ្លៃង ថា៖ 
«  ខ្ញុ ំបាន ទទលួ សមា្ភារ មយួ ចនំនួ 

ព ីបៃទៃស ស្វ៊សី រចួ ហើយ  ដើមៃប ី
បៃើ បៃស់ សៃង់ ក្លិន»។ បើ តាម 
លោករតនា មន្តៃី ជំនា ញ របស់ 
សុ ីមា៉ាក ់បាន ចាប ់ផ្តើម ហ្វកឹហ្វនឺ 
ថា្នាក់ មូល ដ្ឋាន  ដល់ សុនខ ទំាង នៃះ 
ជាបណ្តើរៗ ឱៃយ វា ចៃះ សា្តាប់ បង្គា ប់ 
និងមិនទាន់ ឈនចូល ឱៃយ ហិត 
វីរុ ស កូ វីដនៅឡើយ ទៃ ដោយ រង់ - 
ចំាតៃ អ្នក វិទៃយាសាស្តៃ សុខា ភិបា ល 
កំពុង ពិភាកៃសាគ្នា  ជំុវិញ ការប ពំា ក់ 
ជំនាញ បៃភៃទ ក្លនិ ឱៃយ វា បុ៉ណ្ណោះ ។ 

ឆ្លើយតប ទៅនឹង ការ ពៃយួបា រម្ភ 
ពី ការឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩ ទៅសុន ខ 
លោក រតនា បញ្ជាក់ ថា បនា្ទាប់ ពី  
សុមីា ៉ាកស់ៃវជៃវ ពត័ម៌ាន មយួ-
ចំនួន បង្ហាញថា នៅក្នុង អំឡុង- 
ពៃល នៃ ការហ្វកឹហ្វនឺ នៃះគឺមា ន  
សវុត្ថភិាព១០០ % ពៃះ មនិ- 
ធ្វើ ជាមួយនឹង មៃរោគ ទៃ គឺ ធ្វើ 
ជាមួយនឹងសមា្ភារ សិបៃប និម្មិត 
ពៃះ  សនុខ ហតិ តៃ ខ្លនិ រក អ្នក- 
ផ្ទុក ជំងឺ កូ វីដ១៩ មិនមៃន យក 
មៃរោគ អ្នកជំងឺ យកមក ឱៃយ វា 
ហិត នោះទៃ។ «យើងឱៃយ ហិត ក្ល ិន 
អ្នក មិនមាន ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ១០ ០ 
នាក់ហើយឱៃយ ...តទៅទំព័រ  ៦ 



តពីទំព័រ១...ក្នងុនោះបទល្មើស
ទឹកសាបមានចំនួន៦៣២ករណី
និងបទល្មើសសមុទ្រចំនួន១៦
ករណី»។
ដោយឡ្រកចំពោះការន្រសាទ

ទកឹសាបដោយដាយត្រគីឺទទួល
បានទិន្នផល១៣១០តោន
បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី១
ឆ្នាមំនុបានថយចុះចនំនួ១៩០
តោន។ចណំ្រកការន្រសាទប្រប
គ្រួសារនៅក្នុងទឹកសាបទទួល
បានទិន្នផលចំនួន៥៦៨០០
តោនបើប្រៀបធៀបត្រីមាស-
ទី១ឆ្នាមុំនបានថយចុះ១២-
៦០០តោន រីឯការន្រសាទ
លក្ខណៈគ្រួសារតាមវាលស្រ
ទទលួបានទនិ្នផល១២៨០០
តោនស្មើនឹង៨,៨៣ភាគរយន្រ
ផ្រនការចំនួន១៤៥០០០តោន
ប្រៀបធៀបនងឹត្រមីាសទ១ីឆ្នាំ
មនុមានថយចុះចនំនួ៤៧០០
តោន។ន្រះបើតាមរបាយ-
ការណ៍ដដ្រល។
របាយការណ៍ន្រះបានបញ្ជាក់

ថា«អាជីវកម្មន្រសាទត្រសីមុទ្រ
អនុវត្តបាន ២៥៧៨០តោន
ដ្រលស្មើនងឹ១៩,៨៣ភាគរយ
ន្រផ្រនការ១៣០០០០តោន
បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី១



ឆ្នា២ំ០២០ បានថយចុះចំនួន
៨០តោន»។
ក្រពីន្រះរបាយការណ៍របស់

ក្រសួងកសិកម្មក៏បានឱ្រយដឹង
ដ្ររថាចពំោះផ្ន្រកវារីវប្របកម្មន្រ
ការចិញ្ចឹមត្រី និងបង្គាក្នុងត្រី-
មាសទ១ីឆ្នានំ្រះគឺទទលួបាន
ទិន្នផល៤៤៨០០តោនបើធៀប
នឹងរយៈព្រលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ
មុនគឺថយចុះ៧០០០តោន។
លោកវ្រងសាខុន រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់និង
ន្រសាទបានលើកឡើងក្នុង
របាយការណ៍ន្រះថាក្នុងរយៈ-
ព្រល៣ខ្រន្រះការចូលរួមទប់-
សា្កាត់បទល្មើសជលផលនិងបទ-
ល្មើសខុសច្របាប់ដទ្រទៀតត្រវូ-

បានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធ-
ភាពក្រមកចិ្ចសហការជាមួយ
គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង។
ជាមួយគ្នាន្រះ លោកក៏បាន

ដាក់ច្រញវិធានការចាំបាច់នា-
នាដើម្របីជំរុញឱ្រយអាជា្ញាធរពាក់-
ព័ន្ធបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្របាប់
ស្តីពីជលផលឱ្រយបានតឹងរុឹង
បំផុតផងដ្ររ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ពង្រងឹ

កិច្ចសហការជាប់ជាប្រចាំជា-
មួយអាជា្ញាធរដ្រនដី គណៈ-
បញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជ-
ធានីខ្រត្តក្រុងស្រកុខណ្ឌដើម្របី
ទប់សា្កាត់បទល្មើសជលផល
ជាពិស្រសការយកចតិ្តទកុដាក់
អនវុត្តឱ្រយបានហ្មតច់តន់វូស្រច-

ក្តីសម្រចរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ
អន្តរក្រសួងដើម្របីទប់សា្កាត់និង
បង្ក្របបទល្មើសន្រសាទនៅ
បឹងទន្ល្រសាប»។
លោក ចក់ ជឿនប្រធាន

សហគមន៍ន្រសាទដូនស្តើងនៅ
ឃុំពាមបាងស្រកុស្ទោងខ្រត្ត-
កំពង់ធំបានថ្ល្រងថាការធា្លាក់-
ចុះទិន្នផលត្រី ក៏ព្រះត្រកតា្តា
ធម្មជាតិប្រប្រួលហើយឆ្នានំ្រះ
ក៏រងនូវគ្រះរាំងស្ងួតដ្រលធ្វើ
ឱ្រយត្រីមិនសូវសម្របូរ។
លោកថា៖ «នៅព្រលដ្រល

ប្រជាន្រសាទមិនអាចរកត្របីាន
ដូចមុនគឺនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំ
ផ្ទោល់គឺមានការលំបាកណាស់
ព្រះយើងមិនសម្របូរអាហារ
ហូបចុករាល់ថ្ង្រ។ពីមុនយើងធា្លាប់
ន្រសាទបានច្រើន៨ទៅ៨គីឡូ
ក្នងុ១ថ្ង្រត្រព្រលន្រះចង់រកត្រី
ហូបមិនបានផង»។
ចំពោះបទល្មើសន្រសាទ

វិញ លោកចក់ ជឿនថ្ល្រងថា
សមត្ថកិច្ចមានការចូលរួមទប់-
សា្កាត់បានយ៉ាងតឹងរឹុងប៉ុន្ត្រ
លោកនៅត្រស្នើឱ្រយមានវិធាន-
ការមុឺងមា៉ាត់បន្ថ្រមទៀតជា
ពិស្រសគឺបទល្មើសន្រសាទ
ខុសច្របាប់ដើម្របីរក្រសាធនធាន
ត្រីឱ្រយសម្របូរឡើងវិញ៕
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មន្ត្រីជំនាញសី៊ម៉ាក់...
តពីទំព័រ  ៥...អ្នកជំងឺកូវីដ-

១៩មា្នាក់ឬ២នាក់ដើម្របីឱ្រយ
សនុខមានភាពសាុាទំៅនងឹក្លនិ
របស់វានៅព្រលដ្រលវារកឃើញ
មនុស្រស២នាក់នោះសុនខវាមាន
សមត្ថភាពរបស់វាក្នងុការហតិ
រកអ្នកផ្ទកុជំងឺកូវីដ១៩ហើយ»។
ការប្រើប្រស់សនុខសម្រប់

ហិតរកអ្នកផ្ទកុជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ
ធ្វើឡើងដូចទៅនឹងប្រទ្រស
មួយចំនួននៅលើពិភពលោក
រួមមានប្រទ្រសអាល្លម៉ឺង់ហា្វាងំ-
ឡង់អសូ្តា្រលីនងិរសុ្រសុីជាដើម
ដ្រលបាននិងកំពុងប្រើប្រស់
សនុខជាជនំយួហតិរកអ្នកផ្ទកុ
វីរុសកូរ៉ូណា។
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍មនិអាចទាកទ់ង

សំុការអតា្ថាធិប្របាយពីលោកម៉ម
ប៊ុនហ្រងរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីឱ
វណ្ណឌីនអ្នកនំាពាក្រយក្រសួង
សុខាភិបាលនិងសាស្តា្រចារ្រយ
ន្រសាកលវិទ្រយាល័យ វិទ្រយា-
សាស្ត្រសុខាភិបាលបានទ្រ
កាលពីម្រសិលមិញ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន

កាលពីចងុខ្រកមុ្ភៈឆ្នា២ំ០២១
បានអនុញ្ញាតឱ្រយក្រសួងសុខា-
ភិបាលនិងមជ្រឈមណ្ឌលសកម្ម-
ភាពកំចាត់មីនកម្ពជុារៀបចំកម្ម-
វិធីសិក្រសាស្រវជ្រវ និងអភិវឌ្រឍ
សុនខជាជំនួយហិតរកអ្នកផ្ទកុ
វីរុសកូរូ៉ណាដើម្របីចូលរួមទប់សា្កាត់
និងប្រឆំងទៅនឹងការរីករាលដាល
ជំងឺឆ្លងន្រះក្នុងសហគមន៍៕

ផលន្រសាទ...

ការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសន្រាសាទពីថ្ង្រាទី៥ ម្រាសា។ រូបថតក្រសួងកសិកម្ម

អ្នក ជំនាញ កំពុង បង្វកឹ សុនខ ឱ្រាយ ហិត ក្លនិ រក ម្រារោគ កូវីដ   ។ រូបថតសុីមា៉ាក់
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

ប្រៃ � ន� ្រៃ ប់�្រៃ ង  កា រ� និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្រៃ � ន �្រៃ ប់�្រៃ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

ប្រៃ � ន �្រៃ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន ស្រៃដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន ស្រៃដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវិតកម្រៃ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កម្រៃ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�្រៃ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រ�និពន�   �្រៃហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

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

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

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

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

សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
�� ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ប្រៃ � ន�្ន ្រៃករដ� បា ល និង ធន� នមនុស្រៃ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រៃករដ�បា ល  និងធន� នមនុស្រៃ�
 �ុិល សោ ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រៃ � នគណ�្រៃយ្រៃ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្រៃ�  និងរចនា �្រៃហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យ�្រៃត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រៃ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យសៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ចំនួនសត្វស្លាបងាប់នៅបឹងស្នេហ៍ថយចុះបន្ទាប់ពីងាប់ជាង១៥០០កេបាល
ឃុ ត សុភ ចរិយា

ព្រៃ វ្រៃង ៈ ចនំនួ សត្វ សា្លាប ងាប ់ 
នៅ តំបន់ អភិរកៃស សត្វ សា្លាប បឹង- 
ស្នៃហ៍  ទួល ពាន់តា ឡី ក្នុង សៃុក 
បាភ្នំ ដៃល តៃូវ បាន រក ឃើញ ថា 
មាន វត្តមាន វីរុស គៃុនផ្ដា សាយ- 
បកៃសី បាន ចាប់ ផ្ដើម ថយចុះ បន្តចិ - 
វញិ បន្ទាប ់ព ី មាន ភ្លៀង នងិ បន្ទាប ់
ពី បាន  ងាប់ ជា បន្ត បន្ទាប់ យ៉ាង- 
ហោច ណាស់ រហូត ដល់ ជាង  ១ 
៥ ០០ កៃបាលចាប់ តាំង ពី ពាក់ - 
កណា្តាល ខៃ មីន  ឆ្នា ំ២០២១ មក ។

លោក ពុធ បូ បៃធាន សហ- 
គមន៍ អភិរកៃស បឹង ស្នៃហ៍ ទួល ពាន់ -  
តា ឡី បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ 
ថ្ងៃ  ទី ៦  ខៃ មៃសា ថា ចំនួន សត្វ - 
សា្លាប ងាប់ ក្នងុ តំបន់ អភិរកៃស សត្វ - 
សា្លាប បឹង ស្នៃហ៍ ទួល ពាន់តា ឡី 
បានចាប់ ផ្ដើម ធា្លាក់ចុះ មកវិញ គួរ - 
ឱៃយកត់ សមា្គាល់ ចាប់តាំងពី មាន 
ភ្លៀង ធា្លាក៣់-៤មៃ ក្នងុ រយៈ ពៃល 
ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ មុន នៃះ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«ចាបព់ ីថ្ងៃទ ី១ 
ខៃមៃសា មក ទល់ពៃល នៃះចំនួ ន 
សត្វ សា្លាប ងាប់ ក្នុង ១ ថ្ងៃៗ មាន 
ចំនួន ចន្លាះ ពី៣៥ កៃបាល ដល់ 
៥៧ កៃបាល ។ ចនំនួ នៃះ មាន ការ- 
ថយចុះ បៃមាណ ជាង១៥០ កៃបា ល 
បើ ធៀប កាលពី ថ្ងៃទី ២១  និង ២ ២  
ខៃមីនដៃល មាន ការ ងាប់ ចៃើ ន 
រហូត ដល់ ជាង ២០០ កៃបាល ក្នុង 
១ ថ្ងៃ»។

បើតាម លោក ពុធ បូ នៅ ថ្ងៃទី 
៦   ខៃ មៃសា  កៃុមការងារ របស់ 
លោក បាន ចុះ បៃមលូ សត្វ សា្លាប  
ដៃល ងាប់ នៅតាម មាត់បឹង និង 
ដងពៃ ជាប់មាត់ បឹង  នៃ តំបន់ 
អភ ិរកៃស សត្វ សា្លាប បងឹ ស្នៃហ ៍ទលួ- 

ពាន់តា ឡី នៃះ បាន ចំនួន ៥៧ 
កៃបាល  ខណៈ កាលពី ថ្ងៃទី ៥ 
ខៃមៃសាបាន រក ឃើញ មាន ងា ប ់
៤៥ កៃបាល និងថ្ងៃ ទី ៤មាន ងា ប់ 
៣៥ កៃបាល ថ្ងៃទី ៣ មាន ងាប់ 
៥៥ កៃបាល និង ថ្ងៃទី២ មាន ងាប់ 
៥០ កៃបាល។ សត្វ ដៃល ងាប់ 
នះតៃូវបាន បៃមូល ដុត កម្ទៃច - 
ចោ ល  នៅក្នងុ រណ្តា ដី ដៃល តៃវូ - 
បាន ជីក តាម លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃ ស 
ដៃល មន្តៃ ីជនំញ  បសសុត្វ សៃកុ 
បាភ្ន ំរៀបចំ  និង ចាត់ចៃង ឱៃយ ធ្វើ នៅ  
ចមា្ងាយ បៃមាណ ៥០០ ម៉ៃតៃ ពី 
ពៃ របោះ ដៃល សត្វ សា្លាប រស់ នៅ ។

ករណី សត្វ សា្លាប ងាប់ នៅក្នុង 
តំបន់ អភិរកៃស សត្វ សា្លាប បឹង ស្នៃ ហ៍- 
ទួល ពាន់តា ឡី បាន កើតឡើង កា ល- 
ពី ថ្ងៃទី១៧ ខៃមីន ឆ្នាំ ២០ ២១ 
ដៃល នៅពៃលនះ  កៃមុ អ្នកភមូ ិ 
និង មន្តៃី ជំនញ មួយចំនួន បាន 
ផ្ដាត ការសងៃស័យ ទៅលើ ការ បំពុ ល - 
ទឹកដៃល ផ្ដើម ចៃញ ពី កសិ  ករ មួ យ- 

ចនំនួ បៃើ បៃស ់ថា្នាពំលុ កសកិម្ម 
នៅក្នុង ដីសៃ របស់ ពួកគៃ ដៃល 
ស្ថិត នៅជាប់ តំបន់ អភិរកៃស  ឬ 
បណា្តាល មកពី វ័យចាស់ ជរា រប ស់  
សត្វ ទំាង នះ នងិអាច ឆ្លង ជងំ ឺព ី
តំបន់ ផៃសៃង។ កៃសួងកសិកម្ម 
រកុា្ខាបៃមាញ ់ នងិ នៃសាទ នៅ ថ្ងៃទី 
២៤ ខៃ មីន ឆ្នា ំ២០២១បាន បៃកា   ស  
អំពី លទ្ធផល ពិសោធន៍  ទៅ  លើ 
សំណាក សត្វ ចង្កៀល ខៃយល ដៃ ល  
ងាប់ ក្នុង តំបន់ នះថា មាន«វត្ត - 
មា ន  វីរុស គៃនុផ្ដាសាយ បកៃសីដៃ ល 
បង្កឡើង ដោយ វរីសុ ក្នងុ អន ុកៃមុ  
A|H5N1»។ លោក ពធុ ប ូថ្លៃង 
ថា ៖«វា ពតិជា សំណាង ដៃរ ដៃល 
ចាប់ តាំងពី ពៃល នះមក ដល់ 
ពៃល នៃះ សត្វ ចិញ្ចឹម របស់ បៃជា- 
សហ គមន៍ យើង ខ្ញុដូំច ជា មាន់ ទា 
ជៃូកមិន មាន ការឆ្លង ជំងឺ នៃះ» ។

ជាមួយ គ្នា នៃះលោក កង ធឿ  ន 
បៃជា ការពារ ភមូ ិកពំង ់ស្លៃង នងិ 
ជា សមាជិក កៃុម ការងារ សហ- 

គមន ៍អភរិកៃស បងឹ ស្នៃហ ៍បាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ចាបព់ ីមាន ករណ ី
ផ្ទុះ ជងំ ឺគៃនុ ផ្ដាសា យ បកៃសីនៅក្ន ុង   
តបំន ់នះ បៃជា សហគមន ៍ បា ន 
នំគ្នា ស្ម័គៃ ចិត្ត ជួយ ដើរ បៃមូល 
សត្វ ដៃល ងាប់ យកទៅ ដុត កម្ទៃ ច  - 
ចោលដើមៃបី កាតប់ន្ថយ អតៃ ឆ្ល ង  
ដល់ សត្វ សា្លាប ពៃ ដទៃ ទៀត 
ពិសៃ ស ការពារ កំុ ឱៃយ មាន ឆ្លង ដ ល់ 
សត្វសៃុក ដៃល អ្នក ភូមិ ចិញ្ចឹម។

លោក  និយយថា៖« កៃមុការ - 
ងារ  យើង មាន ២០ នក់ ជា រៀង - 
រាល់ថ្ងៃ កៃពី ដើរ បៃមូល សត្វ 
ដៃ ល ងាប់ យកទៅ ដុត កម្ទៃច 
ចោ ល យើ ង បាននគំ្នា ដា ំកនូ- 
ឈើ បៃភៃ ទ ផ្ចឹក សុ កៃំ អងា្កាញ់ 
និងដើម រាំង បៃមាណ ជាង 
២០០ ដើម បន្ថៃម ទៀត នៅក្នុង 
តំបន់ អភិរកៃស សត្វ សា្លាប បឹង- 
ស្នៃហ ៍ ទលួ ពានត់ា ឡ ីដើមៃប ីទកុ 
ឱៃយ សត្វ ទំជៃក»។

នៅ ក្នុង ការដើរ បៃមូល សត្វ - 

សា្លាប ដៃល ងាប់ នះ  បៃជា ការ- 
ពារ  និង បៃជា សហគមន៍ បាន ទទួ ល 
សមា្ភារ មួយចំនួន ដៃល រួមមាន 
សៃបៃកជើង ឃ្លបុ  កវៃង មា៉ាស់ សៃ  ម- 
ដៃ និង បៃង ១កាន ពី មន្ទីរ- 
បរិសា្ថាន និង ទទួលបាន ការ ឧប ត្ថម្ភ 
ជា បៃង១កាន បន្ថៃម ទៀត  ពី  
រដ្ឋ បាល សៃុក បាភ្នំ។ 

លោក ទៃព ភា រុន អភិបាល 
សៃុក បាភ្នំ  បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
ការចូលរួម របស់ បៃជា សហ គម ន៍ 
នៅក្នងុ ការទប់សា្កាត់ ការរីក រាល - 
ដាល នៃ ជំងឺ គៃុន ផ្ដាសាយ បកៃសី 
បានធ្វើ ឱៃយ ចំនួន សត្វ សា្លាប ពៃ 
ងាប់ នៅក្នុង តំបន់ អភិរកៃស ខាង - 
លើនៃះ  មានការ ថយចុះ ជាបន្ត-  
បន្ទាប់ ដៃល អាច នឹង ឈាន ទៅ 
រក ភាព បៃកៃតី ឡើង វិញ ក្នុង 
ពៃល ឆប់ៗ ខាង មុខ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«ឥឡូវ នៃះ 
ចំនួន សត្វ ដៃល ងាប់ ក្នុង១ថ្ងៃ 
មាន  មិន ដល់ ៦០ កៃបាល នះទៃ ។ 
បើ យោង របាយ ការណ៍ ដៃល 
យើង បៃមូល បានគិត ចាប់ពី ថ្ងៃ 
១៧ ខៃមីន ដល់ ថ្ងៃ១ ខៃ មៃ សា 
ឆ្នាំ ២០២១ សត្វ ដៃល បាន ងាប់ 
សរុប ១ ៣៦៩ កៃបាល បើ បូករួម 
រយៈពៃល ៥ ថ្ងៃ(ពីថ្ងៃ ទី ២-៦ ខៃ 
មៃសា) នៃះ បន្ថៃម ទៀត នះ 
ចំនួន សត្វ សា្លាប ដៃល ងាប់ មាន 
ចំនួន ១ ៥៥៦ កៃបាល»។

លោក  បន្តថា៖« ទោះ យ៉ាង ណា  
តួលៃខ នៃះ យើង រាប់ តៃ ចំនួន 
សត្វ ដៃល ងាប់  និង បៃមូល មក 
ដុត កម្ទៃច ចោល ក្នងុ ភាព ជា ក់  ស្ដៃង   
ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តៃ វា អាច មានចៃើន 
ជាង នៃះ ពៃះ នៅក្នុង ពៃ ជៃ 
កៃុម ការ ងារ យើង  មិន បាន 
ចុះទៅ ដល់ នះ ទៃ»៕

អោម ប៊ុនធឿន

សៀមរាបៈ បៃជាពលរដ្ឋ ៦១ 
គៃួសារ  នៅក្នុង ភូមិ មណ្ឌល៣ 
សងា្កាត់ ស្លកៃម កៃុង សៀមរាប 
បាន តវា៉ា បៃឆំង ការ ដំឡើង អង់ - 
តៃន សៃវា ទូរស័ព្ទ កៃុមហ៊ុន មិត្ត - 
ហ្វ ូនដោយហៃត ុផល ថា  នងឹ មា ន  
វិទៃយុសកម្ម ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
សុខភាព របស់  ពួកគត់  ដៃល  
រស់ នៅ ជុំវិញ នះ។ 

បៃជាពលរដ្ឋ មា្នាក ់ ក្នងុចណំម 
អ្នក តវា៉ា ទំាង៦០គៃួសារដៃល 
បាន ធ្វើ ការ តវា៉ា កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៥ 
មៃសា បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ក្នងុ 
លក្ខខណ្ឌ សុំ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះ 
ពី មៃសិលមិញ ថា ការដំឡើង អង់ តៃ ន 
ទរូសព័្ទ កៃមុហ៊នុ មតិ្ត ហ្វ ូន  នៅក្នងុ 
ទីបៃជំុ ជននៃះ វា បានធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពា ល់  
យ៉ាងខា្លាងំ សមៃប់ ការរស់នៅ រប ស់ 

ពលរដ្ឋ  ពៃះ អង់ តៃ ន ទូរ ស័ព្ទ 
គឺជា ទីបៃជំុ រលក សំឡៃង ដ៏ ធំវា  ផ្ទ ុក 
ទៅដោយ ធាតុ វិទៃយុ ស ក ម្ម ដៃល  
ប ណា្តាល ឱៃយគៃះថា្នាក់ យ៉ា ង ធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល់ សុខភាព អ្នករស់នៅ កៃបៃរ នះ  
ជាពិសៃសស្តៃ ីដៃល មាន ផ្ទៃពោះ។ 

អ្នក តវា៉ា របូ នៃះ  បន្តថា កន្លងមក 
អាជា្ញាធរ បាន ពនៃយល់ ណៃនំ បៃ ជា     - 
ពលរដ្ឋ  ជំុវិញ បញ្ហា វិទៃយុសកម្ម ដៃ ល 
យក សំអាង ពី ខាង អង្គការ សុខ - 
ភាព ពិភពលោក បុ៉ន្តៃ លើកយក - 
តៃ ចំណុច វិជ្ជមាន មក បញ្ជាក់ បុ៉ណ្ណោះ 
មិនបាន លើកយក ពី ចំណុច  អវិជ្ជ - 
មាន  និង ផលប៉ះពាល់  នៃ  វិទៃយុ ស  ក ម្ម 
បៃប់ ពលរដ្ឋ ឡើយ ហើយ នៅ  
ពៃលពលរដ្ឋ តវា៉ា បៃ រជា ដាកប់ន្ទកុ 
បៃជាពលរដ្ឋ ថា  មិន គោរព តាម 
ការណៃន ំធ្វើ ឱៃយ ពលរដ្ឋ មានការ- 
ពៃួយបារម្ភ លើ បញ្ហា ផ្លូវចៃបាប់។  
«អាជា្ញាធរ ធ្វើអី៊ ចឹង គឺ ចង់ ឱៃយ កៃមុ - 

ហ៊ុន បាន ចំណៃញ លុយ ចៃើន។ 
នៅ សៃកុ គៃ គៃ រត់ ខៃសៃ អី៊ចឹង ហៃតុ - 
អី នៅ សៃុក ខ្មៃរ អត់ មាន រត់ ខៃសៃ 
ដូច គៃ ហើយ ដាក់ តៃ អង់ តៃ ន? 
ធ្វើអី៊  ចឹ ង មានន័យថា ចង់ ឱៃយ កៃមុ - 
ហ៊ុន ចំណៃញ ចៃើន ដោយ គ្មាន 
គិតពី សុខទុក្ខ រាស្តៃ អត់ មាន អ្នក - 
ណា ខ្វល់ ពី សុខភាព របស់ បៃជា - 
ជន ទៃ គឺ ខ្វល់ តៃ រឿង លុយ  ចូល 
ហោប៉ា ខ្លួនឯង»។ 

ប៉ុន្តៃអភិបាលរង និង ជា អ្នក - 
នំពាកៃយ រដ្ឋបាលខៃត្ត សៀមរាប 
លោកល ីសរំទិ្ធថ្លៃងថា មនុ ពៃ ល 
ចៃញ ចៃបាប់ អនុញ្ញាត ឱៃយ ដំឡើង 
អង ់តៃ ន ទរូ សព័្ទមន្តៃ ីជនំញ បា ន  
ពិនិតៃយ រួចរាល់ ហើយ  គឺ មិនមាន 
វិទៃយុសកម្ម អ្វី ទៃ។ បៃទៃស កម្ពុជា 
មានការ ដឡំើង អង ់តៃ ន  ជា ចៃើន 
កន្លៃង បើ មាន វិទៃយុសកម្ម ដៃល មា ន  
ផលប៉ះពាល់ មៃន នះ វា នឹង ប៉ះ - 

ពាល់ ស្ទើ រគៃប់កន្លៃង ទៅហើយ ។  
បើតាម លោក សំរិទ្ធ បញ្ហា ដៃល 
គួរ បារម្ភ គឺ ទីតំាង ដៃល តៃវូ ដំឡើ ង  
តៃូវមាន ទំហំ ដី គមា្លាត ជើង ទមៃ 
និ  ង គៃឹះ សមសៃប ចំណៃក វិទៃយុ - 
សកម្ម នះ  មិនមៃនជា បញ្ហា គួរ 
បារម្ភ ឡើយ។ លោក ថា ៖«យើង 
នឹង ចាត់ចៃង ឱៃយ មន្តៃី ទៅ ពនៃយល់ 
ពួកគត់ បុ៉ន្តៃ បើ ករណី ដៃល កៃមុ - 
ហ៊ុន គៃ ធ្វើបាន តៃឹមតៃូវ ហើយ 
ពលរដ្ឋ នៅតៃ រារំាង  មិន ឱៃយ គៃ 
ដំឡើង អាហ្នឹង គឺ បៃឈម នឹង 
ផ្លូវចៃបាប់ ហើយ ពៃះ មុន ដំឡើង 
អង់ តៃ ន គឺ គៃ មាន អាជា្ញា បណ្ណ ពី 
កៃសងួ បៃ សណ ីយ ៍នងិ មានការ- 
អនុ ញ្ញាត ពី អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន» ។ 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិនអាច  ទាក់ ទង 
សុំ  ការបំភ្លឺ ពី កៃុមហ៊ុន មិ ត្ត ហ្វូ ន  
បានទៃ កាលពី មៃសិលមិញ។ 

យ៉ាងណាក្ត ីលោក តលុ ញ៉ាក ់

អគ្គនយក បៃសណីយ៍ និង ទូរ - 
គមនគមន៍ ថ្លៃងថា អង្គការ សុខ - 
ភាព ពិភពលោក បាន បញ្ជា ក់ 
យ៉ាងចៃបាស់ ថា រលក  េ្រហ្វកង់ 
វិទៃយុ  ឬទូរស័ព្ទ មិន បង្ក ឱៃយ មាន ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខភាព របស់ អ្នក - 
រស់នៅ ជំុវិញ ទៃ។ ការ សាយ ភា យ 
រលក  េ្រហ្វ កង់  វិទៃយុ ពី សា្ថានីយ អង់-  
តៃន  មិនមៃន ជាការ សាយ ភាយ 
រលក វិទៃយុសកម្ម ឡើយ។ 

លោក ថា៖«គៃប់ បៃទៃ ស លើ 
ពភិពលោកកប៏ាន សាងសង ់ ន ិង 
បៃើបៃស ់សា្ថានីយ អង់ តៃន ដើមៃបី 
ផ្តល់ សៃវា ទូរគមនគមន៍ ដូច 
កម្ពុជា ដៃរ។ បៃសិនបើ មិនមាន 
សា្ថានីយ អង់ តៃ ន ក៏ មិន អាច មា ន 
សៃវា ទូរ ស័ព្ទចល័ត ដៃរ ហើយ 
បៃសិនបើ មាន ផល ប៉ះ ពា ល់ ដល់ 
សុខភាព បៃទៃស ទំាងអស់  ក៏ នឹ ង 
គ្មាន សា្ថានីយ អង់ តៃ ន ដៃរ»៕  

សត្វ ស្លាប ដ្រៃល ងាប់ ត្រៃវូ បាន ប្រៃមូល យក ទៅ ដុត កម្ទ្រៃច ចោល កាលពី ថ្ង្រៃទី ២៣  ខ្រៃ មីនា ។ រូបថត កៃសួង ព័ត៌មាន 

ពលរដ្ឋ៦១គេសួរនៅសងា្កាត់ស្លកេមតវ៉ាបេឆំាងនឹងការដំឡើងអង់តេនទូរស័ព្ទ
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,680 16,660 16,760 16,660

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

3 PAS 13,000 13,080 13,080 12,920

4 PEPC 3,040 3,080 3,080 3,040

5 PPAP 13,080 13,100 13,200 13,000

6 PPSP 1,880 1,890 1,900 1,880

7 PWSA 6,620 6,640 6,640 6,580

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី៧ ែខមេសា ឆ្នាំ២០២១ 

កម្ពជុា  នឹង ស្នើចិន បង្កើន កូតា នំាច្ញ អង្ករ ១០មឺ៉នតោន ទៀត 
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ  រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា នងឹ  
ស្នើសុ ំ រដ្ឋាភបិាល ចនិ បង្កើ ន កតូា  
នាំចូល  អង្ករ ពី កម្ពុជា ចំនួន ១០  
មុឺន តោន បន្ថេម   ដេល ធ្វើ ឱេយ 
បរិមាណ  កូតា  ឡើង ដល់  ចំនួន 
៥០មុឺន តោន  ក្នុង មួយ ឆ្នាំ ។ 
យោង  តាម អ្នក នាំ ពាកេយ កេសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម  ខណៈ  អ្នក  បេកប 
ធរុកចិ្ច ក្នងុ វសិយ័សេវូ អង្ករ កប៏ាន 
សា្វាគមន៍   ចំពោះ បំណង  ស្នើ សុំ 
បង្កើន កូតានាំចេញ   នេះ  ដេល 
នឹង រួម ចំណេក  ជួយ ជំរុញ ការ- 
នាំ ចេញ អង្ករ   របស់ កម្ពុជា ។

  លោក សា៊ាង ថេ  អ្នក នា ំពាកេយ 
កេសងួ ពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុា បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពីថ្ងេ 
មេសិលមិញថា កេសួង កំពុង 
ពន្លឿន ការ ចរចា  ដេល គេ រំពឹង 
ថា នឹង សមេចបាន នៅចុង ឆ្នាំ 
នេះ ដោយ បង្ហាញ ថា សមត្ថភាព  
កិន កេច្នេ របស់ កម្ពុជា សមេប់ 
ផ្គតផ់្គងទ់ផីេសារ ចនិ នងឹ មាន លើស  
ពី ៥០មុឺនតោន ក្នុង ១ឆ្នាំ ។ 

លោកបន្ថេមថា  បច្ចបុេបន្ន មាន 
រោង មា៉ាសុនី ចនំនួ ៤៤ របស ់កម្ពជុា  
ដេល ទទលួ សា្គាល ់ដោយ អគ្គរដ្ឋ- 
បាល គយ ចិនលើ សមត្ថភាព  
បទដ្ឋាន ស្តង់ដសុវត្ថិភាព ចំណី  
អាហារ របស់ បេទេស ចិន ។ 

លោកថ្លេងថា ៖«កេរ្តិ៍ឈ្មោះ 
អង្ករ កម្ពុជា  បាន និង កំពុង មាន 
កិត្តិនាម ល្អ នៅ ក្នុង បេទេស ចិន 
ដេល ជាក ់ស្តេង កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម  
បាន យក ចិត្ត ទុកដក់ ផ្តល ់អាទ-ិ
ភាព  លើការ ផេសព្វផេសាយ អង្ករ កម្ពជុា  
នៅ ក្នុង ទីផេសារ បេទេស ចិន»។

លោក សុង សារ៉ន បេធាន 
សហពន័្ធ សេវូ អង្ករ កម្ពជុា (CRF) 
បេប ់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ថា បេសនិ បើ  
រដ្ឋាភិបាល ចិន យល់ ពេម ផ្តល់ 
កូតា ១០មុឺន បន្ថេម ទៀត នោះ  
បរមិាណ  នា ំចេញ នងឹ រមួ ចណំេក  
ជំរុញការ នាំចេញ អង្ករ របស់ 
កម្ពជុាឱេយ បាន១លាន តោន ទៅ 
កាន់ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ។  

លោក ថ្លេងថា៖ «យើង អាច 
សមេច បាន ការ នាចំេញ ១លាន  
តោន  យើង គតិ ជា សេច ថា ចនិ 

នឹង រួម ចំណេក ទីផេសារ ក្នុង រង្វង់ 
បេហេល  ៣៥  ទៅ ៥០ មុនឺ តោន  
ក្នុង ១ ឆ្នាំ  ដូច្នេះ ការ បង្កើន ការ-  
បញ្ជា ទិញ អង្ករ របស់ ចិន គឺជា 
ការរំពឹង របស់ សហព័ន្ធ សេវូ អង្ករ 
កម្ពជុា  ដេល ថា ការ នាចំេញ បាន  ១ 

លាន តោន នឹង ដើរ ទៅ មុខ» ។
លោក  សារ៉ន  បានពេយាករថា  

វិបត្តិ ដឹកជញ្ជូន ដេល បង្ក ជា 
ឧបសគ្គ   ដល់ ការនាំ ចេញ ដេល 
ធ្វើ ឱេយ បរិមាណ នាំ ចេញ អង្ករ 
ធា្លាក់ ចុះ ជាង ៣៣ភាគរយ ក្នុង 

តេីមាសទី១  នឹង ធូរសេល មក  
វញិ នៅ ក្នងុ តេមីាស ទ២ីឆ្នានំេះ។ 

លោកនិយាយថា៖«យើង  គិត 
ថា   វិបត្តិ ដឹក ជញ្ជូន នឹង មិន អូស 
បនា្លាយ រហតូ ដល ់ចងុ ឆ្នា២ំ០២១  
ទេ  ដចូ្នេះ ក្នងុ ខេ កក្កដ  នងិ សហីា  

នេ តេីមាស ទី២  ការ ដឹក ជញ្ជូន 
នងឹ  មាន ភាព ធរូសេល ។ យើង 
រំពឹង ថា  កា រ នាំចេញ អង្ករ   ទៅ 
កាន់ ទីផេសារ អឺរ៉ុប នឹង ងើប ឡើង 
វិញ ក្នុង ឆមាស ទី២»។

បេទេស ចនិ បាន យលព់េម ផ្តល ់ 
កតូា នាចំលូ អង្ករ ព ីកម្ពជុា កើនឡើង   
ជាបន្តបនា្ទាប ់ចាប ់ព ី២០ មុនឺ តោន 
ក្នងុ ឆ្នា  ំ២០១៧ ដល  ់ ៤០មុនឺ តោន  
នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៩ សហពន័្ធ សេវូ 
អង្ករ កម្ពជុា   បាន រៀប ច ំសកិា្ខា សា-
លា ពគិេះ យោបល  ់លើ ផេនការ   
យទុ្ធសាស្តេ សមេប ់ឆ្នា ំ ២០២០-
២០២៣ ដោយ  ដក់ទិសដៅ 
នា ំចេញ អង្ករ១លានតោន តេមឹ 
ឆ្នាំ ២០២២។ 

ទិន្នន័យ នាំចេញអង្ករ  បាន 
បង្ហាញថា  ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា 
នាចំេញ អង្ករ  ៦៩០ ៨២៩  តោន 
កើន ឡើង ១១, ៤០ ភាគរយ ធៀប   
ឆ្នាំ ២០១៩  ដោយ ទីផេសារ ចិន 
សេូប យក ២៨៩  ៤៣៩ តោន  
ស្មើនឹង  ៤១,៩០  ភាគរយ នេ ការ- 
នាំចេញ  អង្ករ  ពី   កម្ពុជា៕LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ កេសងួ សាធារណការ នងិ 
ដកឹ ជញ្ជនូ បាន ស្នើ ឱេយ ធនាគារ អភវិឌេឍន៍  
អាសុ ី(ADB) ជយួ រៀបច ំយទុ្ធ សាសេ្ត 
អភវិឌេឍ នគ៍មេងផ្លវូ  រថភ្លើង  Mono Rail 
និង  រថភ្លើង កេម ដី នៅ រាជ ធានី ភ្នពំេញ ។

ការ ស្នើសុ ំនេះ តេវូ ធ្វើ ឡើង នៅក្នងុ ជនំបួ  
ពិភាកេសា រវាង លោក  សុ៊ន  ចាន់ថុល  រដ្ឋ - 
មន្តេី កេសួង សាធារណការ  និង ដឹក- 
ជញ្ជូន ជាមួយ គណៈ បេតិភូ ធនាគារ 
អភិវឌេឍន៍ អាសុី (ADB) ដឹកនាំ ដោយ 
លោក  Alexander   D.  Nash  អ្នក- 
ឯក ទេស អភិវឌេឍន៍ ទីកេុង  (Urban  
Development  Specialist)  តាម 
បេព័ន្ធ វីដេអូ ពី ចមា្ងាយ  នៅ ទីស្តី ការ 
កេសួង កាលពី ទីថ្ងេ ៦  ខេមេសា។ 

លោក  ចាន់ថុល  ថ្លេង ក្នុង កិច្ច បេជុំ 

នេះថា ការ សិកេសា គមេង អភិវឌេឍន៍ 
រថភ្លើង  Mono   Rail  ទកីេងុ ភ្នពំេញតេវូ 
បាន កេមុហុ៊ន ចិន មួយ សិកេសា ចប់ សព្វ - 
គេប ់ហើយ ។ ចណំេក ការ សកិេសា គមេង  
អភវិឌេឍន ៍ផ្លវូ រថភ្លើង កេម ដនីងឹ  បញ្ចប ់
ក្នុង  ខេ ឧសភា  ខាង មុខ នេះ។ 

លោក ថ្លេងថា ៖«ខ្ញុំសូមឱេយ ធនាគារ  
អភិវឌេឍន៍ អាសុី ជួយ ពិនិតេយ ឡើង វិញ 
លើ  លទ្ធ ផល នេ  ការ សិកេសា គមេង 
ទាងំ ២នេះ នងិជយួ រៀប ច ំយទុ្ធសាស្តេ 
អភវិឌេឍ ន។៍  បេសនិ បើ គមេង ទាងំនេះ 
មាន ការ ចូល រួម វិនិយោគ ពី កេុមហ៊ុន 
ឯកជន  វា នងឹ ជយួ កាត ់បន្ថយ ការ កក- 
ស្ទះ ច  រាចរណ ៍ នងិលើក កម្ពស ់មខុមាត់ 
ទីកេុង ភ្នំពេញ បាន មួយ កមេិតធំ  និង 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការអភិវឌេឍរបស់ 
បេទេស ជាតិ »។ 

ទន្ទឹមនឹងនេះ  លោក រដ្ឋមន្តេី ក៏ បាន 

ស្នើ ឱេយ  ធនាគារ  ADB ជួយ តមេង់ ទិស 
នេ ការ អភិវឌេឍ ទៅ លើ តំបន់ ឆ្លង កាត់ 
ពេដំេន នានា របស ់កម្ពជុា (Cross  Bor-
der  Facilities)  ដើមេបី លើក កម្ពស់ 
វិស័យ ភ័ស្តុភារ កម្ម  និង ការដឹក ជញ្ជូន 
នៅ កម្ពជុាក្នងុ ទសិ ដៅ ពងេកី ទហំពំាណ-ិ
ជ្ជ កម្ម  នងិបង្កើន ការ ចលូ ទៅកាន ់ទផីេសារ  
ក្នុង តំបន់  ពិសេស ទីផេសារ មហា អនុ - 
តំបន់ ទន្លេ មេគង្គ (GMS)ក៏ដូចជា 
តំបន់ អាសា៊ាន។ 

លោកថ្លេងទៀតថា៖ «យើង ចង់បើក- 
ផ្លូវ ចូល ទៅកាន់ ពេំដេន ដោយ ផ្ទាល់  
នងិ ការឆ្លង កាត ់ក្នងុ តបំន ់ ដេលជា ការ- 
ធ្វើឱេយ បេសើរ ឡើង ដល់ ការ បេកប របរ 
ចិញ្ចឹម ជីវិត របស់ បេជាជន កម្ពុជា »។ 

 លោក Alexander D. Nash បាន 
ឆ្លើយតបថា ADB នឹង ពិនិតេយ  និង 
សមេប សមេួល តាម ការ ស្នើ សុំ  ដេល 

បានលើក ឡើង ក្នុង កិច្ច បេជុំ កន្លងមក 
នេះ ។  នេះបើ តាម លោក រដ្ឋមន្តេី ។ 

កាល ពី ដើម ខេមិថុនា  ឆ្នាំ ២០១៨  
លោក  ស៊នុ  ចានថ់លុ   ធា្លាប ់បាន នយិាយ  
ថា គមេង សា្ថាបនា ខេសេ រថភ្លើង  លើ 
អាកាស ក្នងុ រាជធាន ីភ្នពំេញ មនុ  ដបំងូ 
គេ នឹង អនុវត្ត ចាប់ ពី សា្ថានីយ  នៅ ផេសារ ធំ -  
ថ្ម ីឆ្ពោះ ទៅ ពេលាន យន្តហោះ អន្តរជាត ិ 
ភ្នំពេញ ដោយ មាន បេវេង សរុប   ១៨  
គីឡូម៉េតេ  ហើយ ក៏  នឹង មាន គមេង 
សាងសង់ ខេសេ រថភ្លើង  លើ អាកាស នៅ 
តាម បណ្តោយ វិថី សំខាន់ៗ   មួយ  ចំនួន 
ដូច ជា មហាវិថី ពេះ  មុនីវងេស  កម្ពុជា- 
កេម  ហេសាលដឺ ហោ្គាល  ពេះ មុនីរ៉េត  
និង វេងសេង ជា ដើម ។ 

ដើមេបី ដោះ សេយ បញ្ហា កកស្ទះ 
ចរាចរណ៍ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ  រដ្ឋា ភិ-
បាល បាន អនុញ្ញាត ឱេយ កេុមហ៊ុនចិន 

សិកេសា  លើ គមេង អភិវឌេឍន៍  រថភ្លើង  
Mono Rail និង រថភ្លើង កេម ដី  
ហើយ គមេង រថភ្លើង ស្វ័យ បេវត្តិ    
AGT  តេវូ  សិកេសា ដោយ ទីភា្នាក់ងរ សហ- 
បេតបិត្តិ្កការ អន្តរជាត ិជប៉នុ (JICA)។ 
បនា្ទាប់ពី  គមេង ទាំង៣  នេះ  សិកេសា 
ចប ់ កេសងួ នេះ នងឹ ដកជ់ ូ នទៅ បេមខុ 
រដ្ឋា ភិបាល ដើមេបី ពិនិតេយ  និងសមេច ។ 
នេះ បើ តាមកេសួង នេះ ។

កន្លងមក  មន្តេជីានខ់្ពស ់របស ់កេសងួ  
សាធារណការ និង ដឹកជញ្ជួន ក៏ ធា្លាប់ 
បាន បេបអ់្នកសារពត័ម៌ាន អពំ ីផេនការ   
សិកេសា  លទ្ធភាព  សាង សង់ ផ្លូវ រថភ្លើង  
តភា្ជាប ់ទៅ ពេលានយន្តហោះ ភ្នពំេញ ថ្ម ី
វិនិយោគ  ដោយ កេុមហ៊ុន OCIC តម្លេ 
សរបុ ១,៥ ពានល់ាន ដលុា្លារ នៅ ក្នងុ សេកុ  
កណ្តោលស្ទងឹ  ខេត្ត កណ្តោល    ភាគខាង- 
តេបូង  រាជធានីភ្នំពេញ៕ LA

កម្មករ  ក្នងុរោងម៉ាសី៊ន AMRU RICE កំព៊ង ទ៊កដាក់ អង្ករ ទើបកិនរួច  ដើមេបី តេៀមដឹក ទៅកាន  ទី់ផេសារ។ ហេង ជីវ័ន

លោកស៉៊ន ចាន់ថ៉ល ស្នើ   ធនាគារ  អភិវឌ្ឍន៍ អាសី៉ សិក្សា  គម្ង អភិវឌ្ឍន៍ រថភ្លើង Mono Rail



តពីទពំរ័១...មនិបានពេញ-
លេញសមេប់កម្ចីឥណទាន
ខ្នាតតចូបេមាណ១០ភាគរយ
ដេលតេវូបានរាយការណ៍ដោយ
វសិយ័មកីេហូរិញ្ញវត្ថុគឺមនិគេប-់
គេន់ដើមេបីដោះសេយនងឹទហំំ
នេវិបត្តិនេះទេ។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍រួមរបស់

ABCនងិCMAចេញផេសាយថ្ងេ
ពធុឱេយដងឹថាគេឹះស្ថានធនាគារ
នងិមកីេហូរិញ្ញវត្ថុសង្កេតឃើញ
ថាចាប់តាងំពីពេតឹ្តកិារណស៍ហ-
គមន៍២០កមុ្ភៈការរកីរាលដាល
នេជងំឺកូវដី១៩បានបង្កឱេយមាន
ផលប៉ះពាល់ជាថ្មីបន្ថេមទៀត
ដោយចនំនួអ្នកឆ្លងនងិអ្នកបេ-
ឈមការឆ្លងមានចនំនួកាន់តេ
កើនឡើង។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍សរសេរ

ថា៖«ដោយយើងសង្កេតឃើញ
អពំីផលប៉ះពាល់នេះគេឹះស្ថាន
ធនាគារនងិហរិញ្ញវត្ថុតាមរយៈ
សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា
(ABC)នងិសមាគមមកីេហូ-ិ
រញ្ញវត្ថុកម្ពជុា(CMA)គេឹះស្ថាន
សមាជកិទាងំអស់តេវូបន្តអន-ុ
វត្តឱេយបានពេញលេញនូវវិធាន-
ការនានារបស់រាជរដា្ឋាភិបាល

ជាពសិេសគោលការណ៍ក្នងុការ
រៀបចំឥណទានឡើងវញិដេល
បានដាក់ចេញកាលពីខេកុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០២០ដោយធនាគារជាតិ
នេកម្ពជុាដើមេបីធានាថាអតថិ-ិ
ជនរបស់ខ្លួនទទួលបាននូវការ-
គាពំារនងិអនគុេះក្នងុអឡំងុ-
ពេលដ៏លំបាកនេះ»។
ដើមេបីចូលរួមជួយគាំទេ និង

សមេួលដល់អតិថិជនក្នុងគេ
ដ៏លំបាកនេះសមាគមទាំង២
បានដាក់ចេញនវូគោលការណ៍
បន្ថេមដចូជា១.សមេប់អតថិ-ិ
ជនដេលឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩លើក-
លេងការបង់ការបេក់នងិរាល់
ការផាកពិន័យទាំងអស់រយៈ-
ពេលយ៉ាងតិច១ខេពេមទាំង
ទទលួបានការរៀបចឥំណទាន
ឡើងវញិដោយស្វយ័បេវត្តិ(បើ
អតិថិជនយល់ពេម) រួមទាំង
ការពនេយារការបង់បេក់ដើមរយៈ-
ពេល៣ខេ។រាល់អតថិជិនដេល
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩តេូវបង្ហាញ
លទ្ធផលតេស្តវជិ្ជមានកូវដី១៩
ចេញដោយអាជា្ញាធរមានសមត្ថ-
កចិ្ច២.សមេប់អតថិជិនដេល
ជាប់ធ្វើចតា្តាឡីស័កផ្តល់ការ-
រៀបចំឥណទានឡើងវញិដោយ

ស្វ័យបេវត្តិ(បើអតិថិជនយល់-
ពេម)រួមទំាងពនេយារការបង់ទំាង
បេក់ដើមនិងការបេក់រយៈ-
ពេល១ខេនិងលើកលេងការ-
ផាកពនិយ័ទាងំអស់៣.បន្តធ្វើ
ការផ្តល់ជនូការរៀបចំឥណទាន
ឡើងវញិឱេយបានឆប់រហស័នងិ
បង្កលក្ខណៈងយសេលួសមេប់
អតថិជិនដេលរងផលប៉ះពាល់
ពីជំងឺកូវីដ១៩។៤.បញ្ចេញ
ឥណទានសង្គេះបនា្ទាន់ឬ
បន្ថេមដោយបន្ធរូបន្ថយលក្ខ-
ខណ្ឌពេមទាងំកាត់បន្ថយអតេ
ការបេក់ដើមេបីជយួបន្តនងិស្តារ
ឡើងវិញនូវសេដ្ឋកិច្ចគេួសរ
និងអាជីវកម្មមុននិងកេយ-
ពេលមានវបិត្តិ។៥.ធ្វើការរៀប-
ចំឥណទានឡើងវញិពេមទាងំ
លើកលេងរាល់ការផាកពិន័យ
ទំាងអស់សមេប់អតថិជិនដេល
ទិញផ្ទះផា្ទាល់ខ្លួនទី១សមេប់
រស់នៅ។៦.ផ្តល់នូវការអនុ-
គេះសមេប់អតិថិជនដេល
ទទួលមរណភាពដោយជំងឺកូ-
វដី១៩តាមលទ្ធភាពជាកស់្តេង
របស់គេឹះស្ថាននីមួយៗ។
លោកសយសូនីនាយក-

បេតិបត្តិគេឹះស្ថានមីកេូហិរញ្ញ-
វត្ថុបេសក់យល់សេបចំពោះ
ចំណាត់ការដេលធ្វើឡើងក្នុង
សេចក្តីបេកាសរួមរវាងABC

និងCMAដេលឆ្លើយតបទៅ
នឹងស្ថានភាពជាក់ស្តេង។
លោកនិយយថា៖«ខ្ញុំយល់

ឃើញថាអតិថិជនគឺពិតជាតេវូ-
ការការរៀបចំឥណទានឡើង
វញិដេលសមសេបទៅនងឹបេក់
ចណំលូរបស់ពកួគាត់នៅពេល
នេះ។ជាមយួគា្នានេះពកួគាតក់៏
អាចនឹងតេវូការទុនឬឥណទាន
បន្ថេមទៀតផងដេរសមេប់ការ-
រកេសាអាជវីកម្មរបស់ពកួគាត់បន្ត
ដំណើរទៅមុខទៀត»។
«គេប់គេឹះស្ថានធនាគារនិង

ហរិញ្ញវត្ថុមានរចនាសម្ពន័្ធគេប-់
គេងបេភពទនុបេហាក់បេហេល
គា្នាគឺទុនផា្ទាល់របស់ភាគទុនិក
បេមាណ១៥ភាគរយទុនមក
ពីកម្ចីរយៈពេលវេងក្នុងសេុក
នងិបរទេសបេមាណ១៥ភាគ-
រយ(ធនាគារក៏ជាកនូបណំលុ
ផងដេរ)និងទុនបានពីអតិថិ-
ជននិងសធារណជនដាក់
បេក់បញ្ញើសនេសំបេមាណ៧០
ភាគរយ»។នេះបើយោងតាម
សេចក្តីថ្លេងការណ៍រួមនេះ។
គិតតេឹមដំណាច់ខេកុម្ភៈឆ្នាំ

២០២១មានអតិថិជនបេ-
មាណ៣៤មុនឺនាក់ទទលួបាន
ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ
ក្នុងទំហំឥណទានបេមាណ៤
ពាន់លានដុលា្លារ៕LA

ហ៊ឹនពិសី

ភ្នំពេញៈការបន្តអូសបនា្លាយពេល
ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើ-
ឱេយទផីេសារជលួលក់រាយ(Retail)នៅ
ភ្នំពេញក្នុងតេីមាសទី១ឆ្នាំ២០២១
បានបង្ហាញសញ្ញាអវិជ្ជមានជាបន្ត-
បនា្ទាប់ទាំងតម្លេជួលអតេបេើបេស់
និងអតិថិជន។នេះបើតាមកេុមហ៊ុន
អចលនទេពេយCBRECambodia។
របាយការណ៍សេវជេវរបស់CBRE

Cambodiaដេលភ្នំពេញប៉សុ្តិ៍ទទលួ
បានកាលពីថ្ងេ៧ខេមេសបានឱេយ
ដឹងថាក្នុងតេីមាសទី១ឆ្នាំ២០២១
មានគមេងកន្លេងជួលសមេប់លក់
រាយ(RetailProject)ចនំនួ៤បាន
បញ្ចប់ការសងសង់និងដាក់ចូល
ទផីេសារដេលធ្វើឱេយផ្ទេកេឡាកន្លេងលក់
រាយក្នងុកេងុភ្នពំេញកើនដល់ជតិ៥០
មុឺនម៉េតេការ៉េ។ កំណើននេការដាក់
ចូលទីផេសារនេះបានធ្វើឱេយតម្លេជួល
មានការបេបេលួខ្លះដចូជាកន្លេងជលួ
លក់រាយបេភេទPrimeHighStreet
(ហាងលក់ទនំញិតាមផ្លវូធំៗ )បច្ចបុេបន្ន
មានតម្លេជលួមធេយម២៣,៦១ដុលា្លារ
ក្នុង១ម៉េតេការ៉េរយៈពេល១ខេធា្លាក់-
ចុះ១០ភាគរយបើធៀបតេីមាសទី៤

ឆ្នាំ២០២០បេភេទPrimeShop-
pingMallនិងPrimeRetailPo-
diumមានតម្លេនៅថេរគឺ២៨,៤៦
ដលុា្លារនងិ២៤,៥០ដុលា្លារនិងបេភេទ
CommunityMallតម្លេ២២,៣១
ដុលា្លារកើនឡើង៤,២ភាគរយ។
របាយការណ៍ឱេយដងឹទៀតថាក្នងុតេ-ី

មាសទី១អតេបេើបេស់កន្លេងជួល
លក់រាយធា្លាក់ចុះ៨,៦ភាគរយមកនៅ
តេមឹ៧៤,៩ភាគរយខណៈចនំនួអ្នក-
ទញិទនំញិនៅកន្លេងលក់រាយធា្លាក់ចុះ
យ៉ាងចេើន។
អ្នកនាងគឹមគិនកេសអ្នកគេប់-

គេងជាន់ខ្ពស់នេកេុមហ៊ុនCBRE
Cambodiaបានបេប់ថានៅដើមឆ្នាំ
២០២១ទីផេសារRetailក្នុងរាជធានី-
ភ្នំពេញមិនល្អទេជាពិសេសបនា្ទាប់ពី
មានពេឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ
ដេលធ្វើឱេយការជួលអតេបេើបេស់
នងិការចេញចលូរបស់អតថិជិនធា្លាក-់
ចុះយ៉ាងគំហុក។ការធា្លាក់ចុះនេះនឹង
អាចអសូបនា្លាយពេលយរូទៅមខុបន្ថេម
ទៀត។អ្នកនាងបន្តថាយោងតាម
ទិន្នន័យរបស់GoogleMobility
TrackerការចេញចលូRetailរបស់
អតថិិជននៅក្នងុពាក់កណា្តាលខេមនីា
ឆ្នាំនេះបានធា្លាក់រហូតដល់៤៧ភាគ-

រយបើធៀបទៅនឹងតេីមាសទី១ឆ្នាំ
២០២០។ចំនួននេះកើនឡើងពីជាង
២០ភាគរយនៅមុនពេលមានពេឹត្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ។
អ្នកនាងថ្លេងថា៖«តាមការពេយាករ

ទផីេសារRetailនងឹបន្តរងឥទ្ធពិលអវជិ្ជ-
មានបន្តទៀតក្នុងតេីមាសទី២ នេះ
បនា្ទាប់ពីការដាក់ចេញវិធានការមួយ-
ចំនួនរបស់រដា្ឋាភិបាលដើមេបីទប់ស្កាត់
ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។

យ៉ាងណាមិញ វិធានការទាំងនេះវា
ពិតជាមានសរៈសំខន់ណាស់នៅ
ក្នុងការបញេឈប់ការឆ្លងរាលដាលក្នុង
សហគមន៍លើកនេះទាំងសេុង ដើមេបី
ចៀសវាងផលប៉ះពាល់រយៈពេលវេង
ក្នុងវិស័យផេសារលក់រាយនៅកម្ពុជា»។
លោកសំសុខនឿនបេធានសមា-

គមអចលនទេពេយសកលបានបេបថ់ា
តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងជំងឺកូវីដ១៩
ស្ថានភាពទីផេសារ Retailនៅកម្ពុជា

មនិមានភាពល្អបេសើរទេប៉នុ្តេអ្វីដេល
ធ្វើឱេយកាន់តេអាកេក់បន្ថេមទៀតនោះ
គឺការផ្ទុះឡើងនេពេឹត្តិការណ៍សហ-
គមន៍២០កុម្ភៈដេលធ្វើឱេយចលនានេ
ការជួលទីតាំងលក់ទំនិញធា្លាក់ចុះ
យ៉ាងគហំកុ។ការធា្លាក់ចុះនេះអាចនងឹ
តេូវបេើពេលយូរបើការឆ្លងរាលដាល
នៅតេមានហើយការចាក់វា៉ាក់សំង
មិនទាន់បានចេើនដល់បេជាជន។
លោកបានបន្ថេមថា៖«ទីផេសារនេះ

នឹងមានភាពល្អបេសើរឡើងវិញនៅ
ពេលណាដេលជងំកឺវូដី១៩អាចគេប-់
គេងបានហើយនៅពេលនោះមិនតេមឹ-
តេអតិថិជនក្នុងសេុកទេសូមេបីភ្ញៀវ-
ទេសចរបរទេសមកកម្ពុជាក៏នឹងមាន
ចេើនឡើងវិញដេលនឹងធ្វើឱេយRetail
ស្ទុះងើបឡើងវិញ»។
បើយោងតាមCBRECambodia

គមេង៤ដេលដាក់ចូលក្នុងទីផេសារ
ក្នងុតេមីាសទី១រមួមានTheGreen
AvenueSenSokទំហំ៦៨៦៤
ម៉េតេការ៉េ,TKCentralToulKork
ទំហំ៣៥៤០ម៉េតេការ៉េ, View
ParkMailDaunPenhទំហំ៥
៤៨៥ម៉េតេការ៉េនងិBoeungSnor
FoodVillageChbarAmpovទហំំ
១២០០០ម៉េតេការ៉េ៕LA
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Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ABC និង  CMA ចេញវិធាន ...

ទីផេសារ កន្លេង លក់ រាយ  បាន ធា្លាក់ ចុះ ខ្លាងំ ក្នងុ ពេតឹ្តកិារណ៍ ២០ កុម្ភៈ 

ទិដ្ឋភាពនៅក្នងុផេសារទំនើបAeonMall2នាពេលកន្លងមក។រូបថតហុងមិនា

SME សិង្ហបុរី  បង្ហាញ ទំនុក ចិត្ត  ខ ្ពស់   
លើ  ដំណើរការឡើងវិញនេសេដ្ឋកិច្ច
សងិ្ហបរ៊ីៈការស្ទងម់តិមយួដេល

ចេញផេសាយកាលពីថ្ងេពធុទ៧ី
ខេមេសបានបង្ហាញថាសតិ-
អារម្មណ៍អាជវីកម្មក្នងុចណំោម
សហគេសធុនតូចនិងមធេយម
(SME)បានឈានដល់
កមេិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពី
មានការរាតតេបាតជំងឺកូវីដ១៩
បានផ្ទុះឡើងដោយកេុមហ៊ុន
ជាចេើនកំពុងសម្លឹងមើលទៅ
ក្នងុអនាគតលើសពីការរស់រាន
ដើមេបីចាប់យកឱកាសថ្មីៗ។
ការស្ទង់មតិនេះតេូវបានធ្វើ

ឡើងនៅចនោ្លាះថ្ងេទី១៨ខេមករា
ដល់ថ្ងេទ២ី៦ខេកមុ្ភៈក្នងុចណំោម
សហគេសធុនតូចនិងមធេយម
ក្នុងសេុកចំនួនជាង២១០០។
សន្ទសេសន៍ចំណាប់អារម្មណ៍
សមេប់តេមីាសទ២ីដល់តេមីាស
ទី៣នេឆ្នាំនេះបានឈានដល់
៤៩,៩ ដេលជាការកើនឡើង
លើសពី៤៨,២ក្នុងតេីមាសមុន។
នេះជាតលួេខខ្ពស់បផំតុចាប-់

តាំងពីការរីករាលដាលនេជំងឺ-
កូវីដ១៩បានវាយបេហារក្នុង

តេីមាសទី១ឆ្នាំ២០២០។
ជាទិន្នន័យស្ទង់មតិចងកេង

ដោយសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី
(SBF)នងិExperianសន្ទសេសន៍
នេះគេបដណ្តប់កេមុហ៊នុនានា
ក្នងុវសិយ័សខំន់ៗ ចនំនួ៦ក្នងុ
បេទេសសិង្ហបុរីចំពោះទសេសន-
វិស័យរបស់ពួកគេសមេប់
រយៈពេល៦ខេបនា្ទាប់រហតូដល់
ខេកញ្ញា។
លោក LamYi Young

នាយកបេតិបត្តិរបស់ SBF
បញ្ជាក់៖«នេះជាទិន្នន័យបេសើរ
ឡើងក្នុង២តេីមាសជាប់គា្នា
បង្ហាញថាសតិអារម្មណ៍អាជវីកម្ម
ក្នងុចណំោមសហគេសធនុតចូ
និងមធេយមកំពុងកើនឡើង»។
លោកបន្តថា៖«ការបើកឡើង

វិញបណ្តើរៗនេសេដ្ឋកិច្ចរបស់
យើងការបន្ថយការរឹតតេបិតលើ
អាជវីកម្មនងិវធិានការថវកិាចេើន
បេបដេលបានបេកាសនៅដើម
ឆ្នាំនេះបានផ្តល់នវូការជរំញុដេល
តេវូការខ្លាងំដល់ទនំកុចតិ្តរបស់
SMEs»៕ST-ANN/RR
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ប្រាក់   សាយ 

លោកប្រធានាធិបតីអាល់-
ហ្រស្ររី Abdelmadjid Teb-
bouneកាលពីថ្ង្រអង្គារបាន
ព្រមានក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិ-
ប្រជាធិបត្រយ្រយHirakជុំវិញ
សកម្មភាពមានបំណងមិនល្អ
ខណៈអាជា្ញាធរនយិាយថាចល-
នាន្រះកពំងុត្រវូបានគ្រគ្របគ់្រង
នៅមុនការបោះឆ្នោត។
លោកTebbouneបានព្រ-

មានប្រឆាងំនងឹសកម្មភាពមាន
បំណងមិនល្អដ្រលបានព្រយា-
យាមបង្កការរំាងស្ទះដល់ដំណើរ-
ការលទ្ធបិ្រជាធបិត្រយ្រយក្រយ
ពីជំនួបន្រក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិសុខ

ជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទ្រសន្រះ។
លោកប្រធានាធិបតីបានអំ-

ពាវនាវឱ្រយមានការបោះឆ្នោតនៅ
ថ្ង្រទី១២មិថុនា ជាកិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រងមួយដើម្របីឆ្លើយតប
ទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយនិង
ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមប៉ុន្ត្រក្រុមអ្នក
គាំទ្រចលនាHirakបានប្រ-
កាសការបោះឆ្នោតនោះថាជា
ការក្ល្រងបន្លំ។
ចលនាតវ៉ាHirakបានចាប-់

ផ្តើមឡើងកាលពីថ្ង្រទី២២ខ្រ
កុម្ភៈឆា្នោំ២០១៩ក្នងុគោលបំណង
បដិស្រធកិច្ចប្រឹងប្រងរបស់
អតតីប្រធានាធបិតីAbdelaziz
Bouteflikaដើម្របីកាន់តណំ្រង
អាណត្តិទី៥របស់លោក។

បុរសខ្លាំងដ្រលកំពុងឈឺរូប
ន្រះត្រូវបានបង្ខំឱ្រយចុះច្រញ្រពី
តណំ្រងរយៈព្រលប៉នុា្មានសបា្តាហ៍
ក្រយមកប៉ុន្ត្រចលនាHirak
ន្រះបានបន្តធ្វើបាតុកម្មដោយ
បានទាមទារឱ្រយក្រប្រប្រព័ន្ធ
គ្របគ់្រងមយួដ្រលមានតាងំពី
ប្រទ្រសអាលហ់្រស្ររីទទលួបាន
ឯករាជ្រយពីបារាំងនៅក្នុងឆា្នោំ
១៩៦២និងទាមទារឱ្រយកាត់
ទោសមនសុ្រសដ្រលជាបទ់ាក់ទនិ
នឹងអំពើពុករលួយ។
ចាបតំ់ាងពខីបួន្រចលនាតវ៉ា

នៅថ្ង្រទ២ី២ខ្រកមុ្ភៈឆា្នោ២ំ០២១
មនុស្រសរាប់ពាន់នាក់ បានបន្ត
ផ្គើននងឹបម្រមទៅលើការជបួជុំ
ដោយសារជងំឺរាតត្របាតកវីូដ១៩

នងិបានចុះទៅតាមដងផ្លវូនានា
ដើម្របីធ្វើការតវ៉ារៀងរាល់សបា្តាហ៍
ដ្រលត្រវូបានពន្រយារព្រលជតិ១
ឆា្នោំពីព្រះត្រវិបត្តិសុខភាព។
អាជា្ញាធរនិយាយថា ចលនា

Hirakកពំងុត្រវូបានជ្រៀតចលូ
ដោយក្រុមសកម្មជនអ៊ិសា្លាម
និយមដ្រលកំពុងទាញចលនា
ន្រះឱ្រយកា្លាយទៅជាអំពើហិង្រសា។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មយួបាន

ឱ្រយដឹងថាកងសន្តិសុខអាល់-
ហ្រស្ររីកាលពីថ្ង្រអង្គារបានតាម-
ដានទង្វើវិទ្ធង្រសនានិងចលនា
ខសុច្របាប់នានាអាចឈានទៅរក
អំពើភ្ររវកម្មដ្រលទាញយកផល-
ប្រយោជន៍ពីការហ្រក្របួនប្រចាំ
សបា្តាហ៍របស់ចលនាHirak។

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ដដ្រល
បានលើកឡើងអំពីការហាម-
ប្រមចលនាដើម្របសី្វយ័ភាពន្រ
តំបន់Kabylie(MAK)ជាតំបន់
ជ្រលួច្របល់ជាយូរយារមកហើយ
នៅភាគឦសាននិងចលនា
Rachadជរំញុទកឹចតិ្តអ៊សិា្លាម
អភរិក្រសនយិមជាគណបក្រសមយួ
ដ្រលមិនមានមូលដា្ឋានស្របច្របាប់
នៅក្នុងប្រទ្រសអាល់ហ្រស្ររី។
កាលពីថ្ង្រអង្គារក្រមុអ្នកគាទំ្រ

Hirakបានហ្រក្របួននៅក្នុង
រដ្ឋធានីអាលហ់្រស្រនៅក្នងុបាតកុម្ម
ប្រចាំសបា្តាហ៍ ដឹកនាំដោយ
និស្រសិតដ្រលបានប្រព្រឹត្តទៅ
ដោយសន្តិវិធី។
ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រកបន្ទរ

ទាមទារឱ្រយដោះល្រងអ្នកដ្រល
ជាប់ឃុំឃាំងនិងបានគ្រវីបដា
មានរូបថតអ្នកគាំទ្រន្រចលនា
មនិមានម្រដកឹនាំនងិគា្មានរចនា
សម្ព័ន្ធនយោបាយនោះ។
អ្នកដ្រលត្រវូឃុំខ្លនួន្រចលនា

Hirakបានរាប់បញ្ចូលមនុស្រស
២៤នាក់ដ្រលត្រវូបានដាកគ់កុ
កាលពីថ្ង្រចន្ទជុវំញិការចោទប្រ-
កាន់ពីបទបផំ្លាញសន្តសិខុជាតិ
ក្រយពីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅ
ក្នុងអំឡុងការហ្រក្របួនចលនា
Hirakនៅក្នងុទកី្រងុអាលហ់្រស្រ។
ន្រះបើយោងតាមក្រមុឃា្លាមំើល
សទិ្ធិមនសុ្រសរបស់គណៈកមា្មាធ-ិ
ការជាតិ ដើម្របីរំដោះអ្នកជាប់-
ឃុំឃាំង(CNLD)៕
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អាមេរិកនិងអីុរ៉ង់យល់ពេមលើផ្លវូមួយដើមេបី
តេឡប់ទៅរកកិច្ចពេមពេៀងនុយក្លេអ៊េរវិញ
សុខ  វ្រាងឈាង

កាលពីថ្ង្រអង្គារ ទី៦មីនា
អាម្ររិកនិងអុីរ៉ង់ បានយល់
ព្រមតាមរយៈអន្តរការីក្នុងការ-
ចរចាប្រយោលដើម្របីការបង្កើត
ក្រុមការងរ២ ដើម្របីពិភាក្រសា
ការដកទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុង-
វ៉ាសុនីតោននងិការត្រឡប់ទៅ
អនុលោមតាមការដាក់កម្រិត
លើកម្មវធិីនយុក្ល្រអ៊្រររបស់ក្រងុ
ត្រអ្ររ៉ង់ ខណៈភាគីទាំង២
ព្រយាយាមធ្វើឱ្រយកិច្ចព្រមព្រៀង-
នយុក្ល្រអ៊្ររ២០១៥ដណំើរការ
ឡើងវិញ។
មន្ត្រីតំណាងសមាជិកបច្ចុ-

ប្របន្នន្រកិច្ចព្រមព្រៀងដ្រលរួម-
មានអុរីង៉់អងគ់្ល្រសចនិបារាងំ
អាល្លឺម៉ង់រុស្រសុីនិងសហភាព-
អឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំនៅទីក្រុង
វីយ្រនប្រទ្រសអូទ្រីស។មន្ត្រី
តំណាងសហរដ្ឋអាម្ររិកមិន
បានចូលរួមការជួបប្រជំុន្រះទ្រ
ប៉ុន្ត្រភាគីអឺរ៉ុបដ្រលជាប្រធាន
ន្រគណៈកម្មការចម្រុះកចិ្ចព្រម-
ព្រៀងបានដើរតួជាអន្តរការីនាំ
សាររវងអុីរ៉ង់និងអាម្ររិកក្នុង
ការចរចាប្រយោលន្រះ។
ភាគីទាងំអស់បានយលព់្រម

ក្នុងការបង្កើតក្រុមការងរមួយ
ធ្វើការពិភាក្រសាលើវិធីដើម្របីឱ្រយ
សហរដ្ឋអាម្ររកិវលិត្រឡប់មក
រកកចិ្ចព្រមព្រៀងវញិដោយដក

ទណ្ឌកម្មស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលត្រូវ-
បានដាក់ឡើងវិញឬដាក់
បន្ថ្រមបនា្ទាប់ពីអតីតប្រធានា-
ធិបតីអាម្ររិកលោកDonald
Trumpដកខ្លួនច្រញពីកិច្ច-
ព្រមព្រៀងកាលពីឆា្នោំ២០១៨។
ក្រុមការងរមួយទៀតនឹង

ផ្ដោតទៅលើវធិសីាស្ត្រដើម្របីឱ្រយ
អុីរ៉ង់ត្រឡប់ទៅអនុលោមតាម
ដ្រនកំណត់ន្រកិច្ចព្រមព្រៀង
ជុំវិញកម្រិតន្រការបន្រសុទ្ធ និង
ស្តុកទុកសារធាតុអ៊ុយរា៉ានីញ៉ូម។
បើតាមលោកMikhailUly-

anovឯកអគ្គរដ្ឋទតូរសុ្រសុបី្រចាំ
គណៈកម្មការចម្រុះន្រផ្រនការ-
សកម្មភាពរួម(JCPOA)
ក្រុមការងរទាំង២ បានចាប់
ផ្ដើមធ្វើការរបស់ពកួគ្រហើយ។
លោកUlyanovបាននយិាយ
ថាការប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះ
កាលពីថ្ង្រអង្គារថាជាការទទលួ
បានជោគជ័យដំបូងមួយ។
«ការជួសជុលJCPOAនឹង

មនិកើតឡើងភា្លាមៗ ទ្រ។វនងឹ
ត្រូវចំណាយព្រលខ្លះ។ រយៈ-
ព្រលប៉ុនា្មាន?គា្មាននរណាដឹង
ទ្រ»លោកUlyanovបាន
សរស្ររប្របន្រះនៅលើបណា្ដាញ
សង្គមTwitterហើយបន្តទៀត
ថា៖ «អ្វីដ្រលសំខន់បំផុត
បនា្ទាប់ពីកចិ្ចប្រជុំគណៈកម្មការ-
ចម្រុះថ្ង្រន្រះគឺថាការងរជាក-់
ស្ត្រងឆ្ពោះទៅរកការសម្រច

គោលដៅន្រះ បានចាប់ផ្ដើម
ហើយ»។
អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំ

របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក
EnriqueMoraបានបង្ហោះ
សារនៅបណា្ដាញTwitterថា៖
«ការប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះ
ប្រកបដោយការសា្ថាបនាមាន
សាមគ្គភីាពនិងមហិច្ឆតាសម្រប់
ដណំើរការការទតូរមួគា្នោជាមយួ
នងឹក្រមុជនំាញ២ធ្វើការលើការ-
អនុវត្តវិធានការនុយក្ល្រអ៊្ររនិង
ការដកទណ្ឌកម្ម»។
លោកបានបន្ថ្រមទៀតថា៖

«ខ្ញុំនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងដាច់
ដោយឡ្រកនៅទីន្រះក្នងុទីក្រងុ
វយី្រនជាមយួគ្រប់ភាគីពាកព់ន័្ធ
រួមទាំងសហរដ្ឋអាម្ររិក»។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងការបរ-

ទ្រសអាម្ររិកលោកNed
Priceបានប្រប់អ្នកយក
ព័ត៌មាននៅទីក្រុងវ៉ាសុីនតោន
ថា៖ «វជាជំហានសា្វាគមន៍
មួយវជាជំហានសា្ថាបនាមួយ។
វគឺជាជំហានដ្រលអាចមាន
ប្រយោជន៍»បើទោះបីជា
លោកបាននយិាយម្តងទៀតនវូ
ការរំពឹងទុករបស់អាម្ររិកថា
កិច្ចពិភាក្រសាដោយប្រយោល
នឹង«ពិបាក»។
កាលពីឆា្នោំ២០១៨លោក

ប្រធានាធិបតី Trumpបាន
ដកសហរដ្ឋអាម្ររិកច្រញពី

JCPOAនិងដាក់ទណ្ឌកម្ម
ចាស់លើអុីរ៉ង់ឡើងវិញហើយ
បន្ថ្រមទណ្ឌកម្មថ្មីជាច្រើនទៀត
ធ្វើឱ្រយចំនួនទណ្ឌកម្មសរុបកើន
ឡើងដល់ជាង១៦០០។
លោកបានធ្វើប្របន្រះដោយ
អះអាងថាJCPOAដ្រលចរចា
និងព្រមព្រៀងដោយរដ្ឋបាល
BarrackObamaគឺជា«កចិ្ច-
ព្រមព្រៀងអន់បផំតុ»ពោរព្រញ
ទៅដោយលក្ខខណ្ឌខ្រសាយ
ហើយការដាក់សមា្ពោធស្រដ្ឋកចិ្ច
គឺដើម្របីជំរុញឱ្រយអុីរ៉ង់ធ្វើការ-
ចរចាជាថ្មី។ជាការឆ្លើយតប
នឹងសកម្មភាពអាម្ររិកអុីរ៉ង់
បានចាប់ផ្ដើមបន្រសុទ្ធសារធាតុ
អ៊ុយរា៉ានីញ៉ូមលើសកម្រិត
ដ្រលបានច្រងក្នុងកិច្ចព្រម-
ព្រៀងហើយចាប់ផ្ដើមការ
សាកល្របងមីសុីលឡើងវិញ។
អ្នកស្នងតំណ្រងពីលោក

TrumpគឺលោកBidenបាន
បង្ហោញគោលបំណងចង់ឱ្រយ
អាម្ររិកចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀង
ន្រះឡើងវញិប៉នុ្ត្របានទទចូថា
ទីក្រងុត្រអ្ររ៉ង់ត្រវូត្រវិលត្រ-
ឡប់ទៅរកការអនុលោមតាម
កិច្ចព្រមព្រៀងឱ្រយព្រញល្រញ
ជាមុនសិនខណៈព្រលដ្រល
អុីរ៉ង់និយាយថាការចរចានឹង
កើតឡើងនៅព្រលដ្រលទណ្ឌ-
កម្មត្រូវបានដកច្រញ។
កាលពីដើមខ្រមុនអុីរ៉ង់បាន

បដិស្រធសំណើរបស់សហ-
ភាពអឺរ៉ុបឱ្រយបើកកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់
មួយជាមួយអាម្ររិកដើម្របីធ្វើ
ការចរចាដោយផ្ទាល់។ការ-
ពន្រយារព្រលន្រះគឺហាក់ដូចជា
ឆ្លុះបញ្ចាំងពីជម្លាះផ្ទ្រក្នុងន្រ
រដា្ឋាភិបាលអុីរ៉ង់រវងក្រុមដ្រល
សង្រឃមឹបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្ម
ឱ្រយបានឆាប់ៗ និងក្រុមអភិរក្រស
និយមនៅក្នុងវិស័យយោធា
និងក្នុងចំណោមបព្វជិតដ្រល
ទាមទារសំណងចំពោះការ
ខចូខតដ្រលបង្កដោយការដក
ខ្លួនដោយលោកTrump។
ក្រុមការងរទាំង២ត្រូវបាន

គ្ររំពឹងថានឹងរាយការណ៍អំពី
ស្រចក្ដីសន្និដា្ឋានរបស់ពួកគ្រ
នៅលើផ្រនទីបង្ហោញផ្លវូសម្រប់
ភាគីត្រឡប់ទៅរកការអនុ-
លោមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបនា្ទាប់
ន្រគណៈកម្មការចម្រុះនៅថ្ង្រ
សុក្រខងមុខន្រះ។
យា៉ាងណាមិញគោលដៅ

កំពូលន្រកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះគឺ
ដើម្របីបង្ការអុីរ៉ង់ពីការបង្កើត
គ្រប់ប្រកនុយក្ល្រអ៊្ររដ្រលជា
ការចោទប្រកាន់មួយក្រុង

ត្រអ្ររ៉ង់បានទទូចថាខ្លួនមិន
ចង់ធ្វើទ្រ។មន្ត្រីសហរដ្ឋអា-
ម្ររិកឥឡូវន្រះបានបា៉ាន់សា្មាន
ថាព្រលវ្រលាចាំបាច់សម្រប់
អុីរ៉ង់ដើម្របីប្រមូលផ្តុំសារធាតុ
អ៊យុរា៉ានញី៉មូគ្របគ់្រន់សម្រប់
ផលតិអាវធុនយុក្ល្រអ៊្ររ១គ្រប់
គឺបានធា្លាក់ចុះត្រមឹត្រប៉នុា្មានខ្រ
ប៉ុណោ្ណោះ។
ថ្មីៗ ន្រះកម្មវិធីនុយក្ល្រអ៊្ររ-

សុីវិលរបស់អុីរ៉ង់បាននិយាយ
ថាក្រុមមន្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើ
ការសាកល្របងមា៉ាសុីនបន្រសុទ្ធ
សារធាតុនុយក្ល្រអ៊្ររថ្មីមាន
ឈ្មាះថាIR-9ដ្រលមានអាច
ធ្វើការបន្រសទុ្ធលឿនជាងមា៉ាសុនី
ដ្រលអនុញ្ញាតក្នុងកិច្ចព្រម-
ព្រៀងរហូតដល់ទៅ៥០ដង។
ដំណោះស្រយបញ្ហោនុយ-

ក្ល្រអ៊្ររន្រះអាចជយួបន្ធរូបន្ថយ
ភាពតានតឹងនៅមជ្រឈិមបូពា៌ាជា
ពិស្រសរវងអុីរ៉ង់ និងអុីស្រ-
អ្រលក៏ដូចជាជាមួយសម្ពន័្ធមិត្ត
អារា៉ាប់និកាយស៊ុននីរបស់អា-
ម្ររិកដូចជាអារា៉ាបី៊សាអូ៊ឌីតជា-
ដើមដ្រលភយ័ខ្លាចថាអុរីង៉់អាច
បង្កើតអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ៕

លោកNed Priceទទួលសំណួ រ    ពី អ្នកកាស្រាតក្នងុ អំឡុង សន្នសីិទសារព័ត៌មាន ។AFP

បេធានាធិបតីអាល់់ហេសេរីពេមានអ្នកគំាទេលទ្ធបិេជាធិបតេយេយជុំាវិញសកម្មភាពក្នងុបំាណងមិនល្អ



សៅ សម្ភស្ស 

ប្រទ្រសរសុ្រសី៊បាននយិាយកាលពីថ្ង្រអង្គារ
ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទ្រសមយីា៉ានម់៉ា
ពីសំណាក់ប្រទ្រសលោកខាងលិចកាន់ត្រធ្វើ-
ឱ្រយប្រទ្រសមីយា៉ាន់ប្រឈមនឹងហានិភ័យ
សង្គ្រមសីុវិលខណៈសហភាពអឺរុ៉បត្រៀមនឹង
ដាក់វធិានការថ្មីបន្ថ្រមទៀតដើម្របដីាកស់ម្ពាធ
ដល់ម្រដឹកនាំរបបយោធាបន្ថ្រមទៀត។
រសុ្រសីបានលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្ម

ប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរមីយា៉ាន់ម៉ា គឺគ្មានប្រ-
យោជន៍និងកាន់ត្របន្តឱ្រយមនគ្រះថា្នាក់
ដល់ប្រទ្រសមីយា៉ាន់ម៉ាកាន់ត្រខា្លាងំឡើង។
ក្រសួងការបរទ្រសរុស្រស៊ីបានឱ្រយដឹងនៅ

ក្នង៊ទីភា្នាកង់រសារពត័៌មនInterfaxថា៖
«ការធ្វើដចូន្រះកាន់ត្រធ្វើឱ្រយភាគីទាងំសង-
ខាងពាក់មុខយក្រសដាក់គ្នាថ្រមហើយ
ចងុក្រយអាចនងឹជរំញុប្រជជនប្រទ្រស
ន្រះក្ដៅក្រហាយថ្រមហើយបង្កឱ្រយមន
សង្គ្រមសុីវិលថ្រមទៀតផង»។
ប្រទ្រសរសុ្រសី៊ដ្រលជប្រទ្រសផ្គតផ់្គង់អាវធុ

ដ៏សំខាន់ដល់ប្រទ្រសមីយា៉ាន់ម៉ានិងអនុរដ្ឋ-
មន្រ្តីក្រសួងការពារជតិនៅឯរដ្ឋធានីញូវដ្រលី
កាលពីខ្រមុនត្រវូទទួលរងការរិះគន់ពីសកម្ម-
ជនសិទ្ធិមនុស្រសដ្រលបានចោទប្រកាន់ទីក្រងុ
ម៉សូ្គូថាបានផ្ដល់អណំាចដល់របបយោធា
បន្ថ្រមទៀត។
ដោយឡ្រកវ្រជ្ជបណ្ឌតិSasaជសមជកិ

ជនខ់្ពស់ន្រសម្ពន័្ធភាពជតិដើម្របីលទ្ធបិ្រជ-
ធិបត្រយ្រយបានឱ្រយដឹងថាក្រយមនភាព-
ចលាចលនងិអពំើហងឹ្រសាសងឹរាល់ថ្ង្រក្រយ
រដ្ឋប្រហារថ្ង្រ១កុម្ភៈមកប្រទ្រសន្រះអាច
នឹងធា្លាក់ចូលក្ន៊ងសង្គ្រមសុីវិល។
លោកបានមនប្រសាសន៍ថា៖«ប្រសនិបើ

កម្លាងំប្រដាបអ់ាវុធរបសប់្រទ្រស(ដ្រលគរួ-
ត្រការពារប្រទ្រសមីយា៉ាន់ម៉ា)នៅត្របន្តវាយ-
ប្រហារប្រជជនមយីា៉ានម់៉ាអាចនងឹបង្កឱ្រយ
មនគ្រះថា្នាក់ដល់ប្រទ្រសពោលគឺអាច

ធ្វើឱ្រយប្រទ្រសន្រះនងឹធា្លាក់ចលូក្នង៊សង្គ្រម-
សុវីលិដធ៏ំបផំតុដ្រលយើងមនិធា្លាបឃ់ើញ
ពីមុនមក»។
ជមយួគ្នាន្រះដ្ររកងកម្លាងំគទំ្រលទ្ធបិ្រ-

ជធបិត្រយ្រយនៅមយីា៉ានម់៉ាបាននយិាយថា
បើគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជតិលើរបប-
យោធាទ្រប្រទ្រសន្រះអាចនឹងធា្លាក់ចូល
ក្ន៊ងសង្គ្រមសុីវិលជក់ជមិនខាន។
ប្រភពដដ្រលបានប្រប់កាស្រតThe

GlobeនងិMailថាកងកម្លាងំគទំ្រលទ្ធ-ិ
ប្រជធបិត្រយ្រយកពំងុស្ថតិក្នង៊ដណំើរការន្រ
ការកសាងកងទ័ពបង្រួបបង្រួមជតិមួយ
ដ្រលអាចនងឹលបំាកក្នង៊ការកសាងហើយ
អាចនឹងត្រូវរំលាយចោលហើយជំនួស
ដោយកងកម្លាំងយោធាដ្រលមនស្រប់
របស់ប្រទ្រសឈ្មាះថាTatmadaw។
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រសបារាំងលោក

JeanYvesLeDrianបាននិយាយថា
សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្ម
លើក្រមុហ៊នុមយួចនំនួទៀតដ្រលបម្រើឱ្រយ
របបយោធាទាំងក្ន៊ងនិងក្រប្រទ្រស។
លោកLeDrianបានប្រប់សមជិក

សភាថា៖«យើងនឹងបន្ថ្រមទណ្ឌកម្មស្រដ្ឋ-
កចិ្ចប្រទ្រសចនំនួ២៧នៅសហភាពអរឺ៉បុ

(EU)ដ្រលជបទ់ាកទ់ងនងឹរបបយោធា
ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថ្រមន្រះនឹងត្រូវ
អនុម័តឆាប់ៗតាមត្រអាចធ្វើបាន»។
គរួបញ្ជាកផ់ងដ្ររថាកាលពីខ្រមនុសហ-

ភាពអរឺ៉បុបានដាកទ់ណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីមយួ-
ចំនួនរួចមកហើយដ្រលជប់ទាក់ទងនឹង
របបយោធាក៏ដូចជការចាត់វិធានការជ-
បន្តបនា្ទាប់ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុន
ណាដ្រលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធា។
ការតវា៉ាដ្រលគ្រងធ្វើនៅថ្ង្រពុធ បាន

អពំាវនាវឱ្រយមនការដតុបផំ្លាញទនំញិផលតិ
នៅប្រទ្រសចនិ។ក្រមុអ្នកតវា៉ាជច្រើនបាន
តវា៉ាប្រឆាំងនឹងប្រទ្រសចិនដ្រលជអ្នក-
វនិយិោគដធ៏ំមយួនៅក្នង៊ប្រទ្រសមយីា៉ានម់៉ា
ដោយចោទប្រកាន់ថាប្រទ្រសន្រះគំទ្រ
របបយោធា។
ក្រុមតស៊ូមតិ របស់សមគមអ្នកទោស

នយោបាយ (AAPP)បាននិយាយថា
មនសុ្រសប្រហ្រល៥៧០នាក់រមួទាងំកុមរ
រាប់សិបនាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយ
កងទ័ពនិងប៉ូលិសនៅក្ន៊ងការប្រឆាំងតវា៉ា
ស្ទើរត្ររាលថ់្ង្រចាបត់ាងំពីរដ្ឋប្រហារខណៈ
មនុស្រសជិត ៣៥០០នាក់ទៀត ត្រូវបាន
ចាប់ខ្លួន៕

ព័ត៌មានខ្លីៗ
មន្ត្រីសុខាភិបាលសហភាពអឺរុ៉ប៖មានតំណភា្ជាប់ច្របាស់-
លាស់រវាងវា៉ាក់សំាងAstraZenecaនិងការកកឈាមកម្រ
កាលពីថ្ង្រអង្គារទី៦ម្រសាមន្ត្រីជន់ខ្ពស់របស់ទភីា្នាកង់រឱសថ
អឺរ៉ុប (EMA)បាននិយាយក្ន៊ងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថា មន
ការទាក់ទងគ្នារវាងការចាក់វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩របស់ក្រុមហ៊ុន
AstraZenecaនិងករណីកកឈាមដ៏កម្រប៉ុន្ត្រគ្រនៅត្រ
មិនទាន់រកឃើញមូលហ្រតុបង្កនៅឡើយទ្រ។
លោកMarcoCavaleriប្រធានក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រវា៉ាក់សំាង
របស់ EMAបានប្រប់កាស្រតអុីតាលី IlMessageroថា៖
«តាមមតិរបស់ខ្ញ៊ំឥឡវូន្រះយើងអាចនយិាយបានថាវាច្របាស់
ណាស់ថាមនការតំណភា្ជាប់រវាងការកកឈាមជមួយនឹង
វា៉ាក់សំាង។ទោះជយា៉ាងណាក៏ដោយ យើងនៅត្រមិនដឹងថា
តើអ្វីបណា្ដាលឱ្រយមនប្រតិកម្មប្របន្រះទ្រ»។
លោកCavaleriមិនបានផ្ដល់ភ័ស្ត៊តាងណាមួយដើម្របីគំទ្រ
ការអតា្ថាធិប្របាយរបស់លោកទ្រ។
ក្រយមកEMAបាននយិាយនៅក្ន៊ងស្រចក្ដថី្ល្រងការណ៍មយួ
ថាការពិនិត្រយឡើងវិញន្រវា៉ាក់សំាងន្រះគឺកំពុងបន្តនៅឡើយ
ហើយគ្ររំពឹងថានឹងប្រកាសពីការរកឃើញនៅថ្ង្រពុធឬថ្ង្រ
ព្រហស្របតិ៍។ពួកគ្រ បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថា
អត្ថប្រយោជន៍របស់ AstraZenecaគឺខ្ពស់ជងហានិភ័យ
ខណៈព្រលដ្រលពួកគ្រសុើបអង្ក្រតករណីកកឈាមក្ន៊ងខួរ-
ក្របាលដ៏កម្រចនំនួ៤៤ក្នង៊ចណំោមមនសុ្រស៩,២លាននាក់នៅ
ក្ន៊ងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបដ្រលបានទទួលវា៉ាក់សាំងន្រះ៕សុខ 
វ្ងឈាង

ប្រទ្រសអូស្ត្រលីនឹងស្នើសំុវា៉ាក់សំាងពីសហភាពអឺរុ៉ប
ម្តងទៀត
កាលពថី្ង្រពធុទ៧ីម្រសាប្រទ្រសអសូ្រ្តាលីបានប្រកាសថានងឹ
ស្នើសុំវា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩របស់AstraZenecaចំនួនជង៣
លានដូស។
នាយករដ្ឋមន្រ្តីអូស្ត្រលីលោកScottMorrisonមន
ប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបឥឡូវន្រះ បង្ហាញពី
ឆន្ទៈរបស់ខ្លនួក្នង៊ការនាចំ្រញវា៉ាកស់ាងំកវូដី១៩លោកនងឹស្នើ-
សុំវា៉ាក់សំាងម្តងទៀតដ្រលមនចំនួន៣,១លានដូស។
ចំនួន៣,១លានដូសត្រូវបានគ្រងនឹងទៅដល់ប្រទ្រស
អសូ្ត្រលីនៅចងុខ្រម្រសា។លោកក៏បាននយិាយថាសហភាព-
អឺរ៉ុបធា្លាប់ស្នើឱ្រយអូស្ត្រលីដកពាក្រយសុំលិខិតអនុញ្ញាតនាំ-
ច្រញវា៉ាក់សាំង។ន្រះបើតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មន
ChannelNewsAsia។
កាលពីខ្រមនុសហគមន៍អរឺ៉បុបានរារាងំការដកឹជញ្ជនូវា៉ាកស់ាងំ
របស់ក្រុមហ៊ុនAstraZenecaចំនួន២៥០០០០ដូសទៅ
អូស្ត្រលីដោយលើកឡើងពីកង្វះវា៉ាក់សាំងនៅអឺរ៉ុប៕
សុខ  ស្ីលុច

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៨ែខម្រសាឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

រុស្រសី៊ថាសា្ថានភាពមីយ៉ាន់មា៉ាអាចនំាឱ្រយមានសង្គ្រម-
សីុវិលខណៈសហភាពអឺរុ៉បត្រៀមវិធានការបន្ថ្រម

ទាហានជួបជ ុគំ្នានៅ ក្នងុ ភូមិ១នៅ ក្នងុ  សុ្ក Dooplayaន្រដ្ឋ ការ ៉ន្ ភាគខាងកើតន្ប្ ទ្សមីយ៉ាន់ម៉ា។ AFP
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បណ្ណាល័យបញ្ញវន្ត បង្កើតសេវាកម្មស្វេងរកសៀវភៅ និងបេមូល 
ផ្តុឯំកសារ បេើពេលខ្លអីាចរក សៀវភៅបានរាប់ពាន់ចំណងជើង 

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ដោយសារ  តែ មាន 
គោល  បំណង  និង   គំនិត ចង់ 
ចែក រំលែក ធនធានចំណែះ ដឹង    
តាម រយៈការ អាន  សៀវ ភៅ-   
ដែល     មាន ចំណែះដឹង ផែសែងៗ  
ជា   ការ លើកស្ទួយ  និង ផែសព្វ - 
ផែសាយ  ឱែយបាន ទូលំទូលាយ  
បំផុស   សា្មារតី ដល់   សា ធារណ - 
ជន  ជាពសិែស សសិែសានសុសិែស 
និសែសិត  យុវជនកម្ពុជា តាម 
សាលា ឬ  សា្ថាប ័ន នានា   ឱែយ មាន 
ទមា្លាប់   អាន  និង  ផ្លាស់ប្ដូរ នូវ   
បទ ពិសោធរវាងគ្នា និង  គ្នា  
កែមុការ ងារ  បណ្ណា លយ័   បញ្ញ វន្ត  
បង្កើត   គមែង សែវា កម្ម  ទិញ 
សៀវភៅ ឱែយ បណ្ណា ល័យ ឬ ជា  - 
សែវា កម្ម      ស្វែងរកសៀវភៅ និង    
បែមូល  ផ្តុំឯកសារ  ប ែើ  រ យៈ-     
ពែល    ខ្លី តែ អាចរក បាន សៀវ  - 
ភៅ ដល់ ទៅ   រាប់  ពាន់ ចំណង-       
ជើង និង មាន លទ្ធ ភាព អាច  រក 
បាន      ដល់ ទៅ ចំនួន មុឺន ចំណង 
ជើង   ដែរ  បែកបទៅ  ដោយ-   
បែសិទ្ធ ភាព  ខ្ពស់ ។ 

លោក សុខ ឡាក់ (Sok 
Lak) គឺជា សហសា្ថាបនិកនែ - 
បណ្ណា   លយ័ បញ្ញវន្ត (Scholar 
Library)  មាន  វយ័ ជាង ៣០  ឆ្នា ំ
ដែល មាន សែុក កំណើត  នៅ 
រាជធាន ីភ្នពំែញ បាន  បញ្ចប ់ការ-   
សិកែសា  ថ្នាក់ បរិញ្ញា  បតែចំនួន ២ 
គឺផ្នែក អកែសរសាសែ្ត ភាសា   អង ់- 
គ្លែស  នៅសាកល វិទែយាល័យ   

កម្ពុជា និង បរិញ្ញា បតែ ផ្នែក    
សែដ្ឋ កចិ្ចអភវិឌែឍ  នៅឯ  សាកល-  
វទិែយា  លយ័   ភមូនិ្ទ នតីសិាសែ្ត នងិ 
វិទែយាសាសែ្ត សែដ្ឋ  កិច្ច។ 

សហសា្ថាបនិក នែ បណ្ណា-  
លយ័   បញ្ញវន្ត លោក សខុ ឡាក ់
បង្ហើប  ឱែយ ដងឹ ព ីសែវា កម្ម   ស្វែង- 
រក  សៀវ ភៅ និង បែមូល ផ្តុំ ឯក- 
សារ (Acquisitions or Li-
brary Acquisitions )    របស់ 
កែមុ ការ ងារ បណ ្ណា លយ័ បញ្ញវន្ត   
ថ៖ « សមែប់ សែវា កម្ម មួយ-  
នែះ យើង   ទើប តែ បាន ដំណើរ 
ការ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ 
យើង អាច មាន  លទ្ធ ភាព ស្វែង 
រក សៀវ ភៅ  សមែប ់  ការ  អាន  ឬ  
រៀបចំ សៀវភៅ  នៅ ក្នុង បណ្ណា 
ល័យ នែ សាលា រៀន នានា   ទាំង 
រដ្ឋ និង ឯក ជន ឬ តាម  សា្ថាប័ន 
ផែសែងៗ  ដោយ អាច រក  បាន-        
ចំនួន  រាប់ រយ ចំណង ជើង   តែ  
ប៉ណុ្ណាះ។ តែ សព្វ ថ្ងែ នែះ  យើង 
អាច ស្វែង រក សៀវភៅ បាន រាប់ 
ពាន ់  ចណំង ជើង  បាន  ក្នងុ រយៈ- 
ពែល  ខ្លី និង  អាច  រក បាន ដល់   
មុឺនចំណង  ជើង នែ សៀវ ភៅ    
ផង ដែរ »។ 

លោក សុខ ឡាក់ ក៏ បាន ឱែយ 
ដឹង  ពី សែវា កម្ម នែ  ការ រៀប ចំ 
បណ្ណា ល័យ ដែរ ថ៖ «ខ្ញុំ  និង-  
កែុម   សហ សា្ថានិក ៣ រូប ផែសែង 
ទៀត  ពែយាយា ម ខិតខំ  រកវិធី - 
សាស  ែ្ត ក្នុង ការ ទាក់ ទាញ  ដល់ 
អ្នក  អាន គែប់ៗរូប   ទៅ តាម 
មធែយា បាយ  ដូចជា បែើបែស់ 

ចំណែ ះ ជំនាញ សា្ថាបតែយកម្ម 
របស ់  សា្ថា ប និក   ក្នុង ការ រចនា 
បណ ្ណា លយ័  ឱែយ មាន  ភាព សែស ់
សា្អាត  ច្នែបែឌិត  និង មាន ផ- 
សុក ភាព  នៅ ពែល បាន    ចូល   
ក្នុង   បណ្ណាល័យ មាន អារម្មណ៍    
កក់ ក្ដៅ  អារម្មណ៍ ចង់សិកែសា  
ដែល  ធនធាន  បែកប ទៅ ដោយ 
បរិ យា  កាស   វិជ្ជមា ន និង ភាព- 
ធម្ម ជាត ិ នងិ     ធន ធាន  សម   សែប 
តាម   បទ ដ្ឋាន  ន ែ បណ្ណា ល័យ 
 រួម មាន សមា្ភារសិកែសា  តុ កន្លែង 
អាន  ទូ សៀវភៅ  គែប់   គែន់  ក៏ 
ដូច  ជា  ការ រៀបចំ  បែង ចែក  - 
តាមបែភែទ មុខវិជា្ជា សៀវ ភៅ  
សំណៅ    ឯក សារ នានា  បែកប- 
ដោយ  ភាព ងាយ   សែួល»។  

 លោក បាន បន្តថ៖«លើស  
ពីនែះ ក៏ជាការ បណ្ដុះ  សា្មារត ី 
អ្នក  អាន ជំនាន់  ថ្មី  ក៏ជា វិធី - 
សាស ែ្ត មួយ សំខាន់ គួរ  ឱែយ កត់- 
សមា្គាល់ មួយ  ផង ដែ រពែះ     
យុវ ជន   មួយចំនួន គួរ សិកែសា 
ស្វែង   យល់  ឱែយ បាន ចែើន ឡើង  
ដើមែបី បណ្ដុះ ចំណែះ ដឹង  ក្នុង - 
ការ អាន  សៀវភៅ   បែកប    ដោយ 
បែសទិ្ធ ភាព  ដោយ     បណ្ដុះ គនំតិ  
បណ្ដុះ សា្មារត ី ឱែយ មានលក្ខណៈ- 
ពែញ លែញ  ហើយ កជ៏យួ ធ្វើឱែយ 
សែវា កម្ម   អាន  កាន់ តែ មាន  
ភាពទូលំ ទូលាយ ចែើន ឡើងៗ »។

 បើ តាម ការ រៀបរាប់ ឱែយ ដឹង ពី 
សហ  សា្ថាបនិក  រូប នែះ សមែប់ 
រៀបច ំសៀវ  ភៅ    មាន ធាតផុ្គុ ំ៣គ ឺ
ធាតុទ ី១ហៅថ សៀវ ភៅងាប់ 

សំដៅ ទៅលើ សៀវ ភៅ ដែល    
អាចកាន់ បាន  អានបាន គឺ  
ជាផ្នែកមួយ ន ែ បណ្ណា ល័យ 
យើងតែង តែ ហៅ ថ  មជែឈ- 
មណ្ឌល ឯកសារ ដែល ពី ដើម 
រហូត  ដល់បច្ចុបែបន្ន  មាន សៀវ-  
ភៅ  និងឯក សារ  បែមាណ ជិត 
៤ ពាន់កែបាល  ដែល មាន ជាង   
១០០  បែភែទ នែ សៀវភៅ  
សណំៅ   ឯកសារ  នងិចែកចែញ 
ជា ៣ ភាសា គឺភាសាខ្មែរ  
ភាសា  អង់គ្លែស និង ភាសា-  
ចិន។  ធាតុ ទី២  សៀវ   ភៅ   ពាក់- 
កណ្ដាល សមែច គមឺនិមែន ជា 
សៀវភៅទែ តែ សដំៅ ទៅ បគុ្គល 
ឬ  យុវ ជន យុវនារីកម្ពុជា  ដែល 
គត់  សែកឃ្លានចំណែះដឹង-  
ចង ់ សិកែសា អភិវឌែឍ សមត្ថភាព 

របស់ ខ្លួន ហើយ បណ្ណា ល័យ-  
បញ្ញវន្ត នឹងចងកែង យុវ ជន 
ទាងំ អស ់នោះ  កា្លាយ ជា ទនុ ក្នងុ  
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ចំណែះ ដឹង មក ជា 
សកម្ម ភាព  សិកែសាស្វែងយល់  
ហើយ ជំរុញ លើក ទឹកចិត្ត  និង 
បណ្ដុះប ណ្ដាល ឱែយ ពួកគត់ 
អាច  បែើបែស់ នូវ ចំណែះដឹង 
របស ់ខ្លនួ ឱែយទលូទំលូាយ  ដើមែបី 
អភ ិ វឌែឍ ខ្លួន ឯង  និង សង្គម - 
ជាតិ។

  ចំណែក  ធាតុ ទី ៣ សៀវ ភៅ 
រស់ សំដៅ  ទៅលើកែុម មនុសែស   
ដែល មាន  ចណំែះដងឹខ្ពស ់  មាន 
ជំនាញ  បទ ពិសោធចែើន  និង  
មានចិត្តចង់ចែករំលែក  ផ្ទែរ 
ចណំែះដងឹ  នងិ បែកឹែសា យោបល ់
អំពី ការសិកែសា ការ ងារ  និង - 

អាជីវកម្ម ផែសែងៗ  ទៅ តាម - 
មធែយា បាយនានា   ដចូជា  សកិា្ខា- 
សាលា   ពែតឹ្តកិារណ ៍ផែសែងៗ នងិ 
សៀវ ភៅ  ដែល  ពួក គត់ បាន 
ចង កែងទុកផងដែរ។

សមែប់ ព័ត៌មាន លម្អិត ស្តី ពី   
សែវា កម្ម ស្វែង រក សៀវ ភៅ និង 
បែមូលផ្តុំ ឯកសារ (Acquisi-
tions or Library Acquisi-
tions )     លោក អ្នកអាច ទំនាក់- 
ទនំង  ជាមយួ  សហ សា្ថាបនកិ  នែ 
បណ្ណាលយ័បញ្ញវន្ត  របសល់ោក 
សុខ ឡាក់ ដែល មាន  ឈ្មាះ 
ហ្វែស ប៊ុ កថ   Sok Lak (សុខ 
ឡាក)់ ឬអា ច សាកសរួ នា ំបាន  
តាម រយៈ បែព័ន្ធ   ទូរ ស័ព្ទ  ដែល-  
មាន   លែខ ០៧៧   ៩៨៨- 
៨២៦៕ 

លោក សុខ ឡាក់ សហស្ថាបនិក នេ បណ្ណាល័យ បញ្ញវន្ត ។ រូបថត សហ ការី ការ រៀបចំ បណ្ណាល័យ ដ៏ មានផាសុកភាព  របស់ កេមុ បណ្ណាល័យ បញ្ញវន្ត   ។ រូបថត សហ ការី

បណ្តុ ំសៀវភៅ  រាប់ពាន់ ចំណងជើង ដេល កេមុ បណ្ណាល័យ បញ្ញវន្ត អាចបេើពេលខ្លរីក បន ។ រូបថត សហ ការី
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ក្រងុ ស្រអ៊លូ : នៅ លើ វាល សៃ មយួ 
ក្នងុ បៃទៃស ករូ៉ៃ ខា ងតៃបូង  យវុជន ម្នាក ់
ដៃល  ជា ជើង ឯក បៃណាំង   ្រដូន ពិភព-
លោក កំពុង តៃៀម រៀប ចំ ការពារ 
តំណៃង ជើង ឯក របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ- 
បៃកួត    ្រដូន លឿន បំផុត  លើ ផៃនដី  ។ 

ប៉ុន្ដៃ ចំពោះ យុវជនវ័យ ១៨ ឆ្នាំ 
លោក  កាង ឆង យឿន បារម្ភ ថា ខ្លួន 
ឆប់ ឡើង កមៃិត កំពូល ពៃក ។

ពៃល ឃើញ សញ្ញ ចាប់ផ្ដើម លោក 
កាង និង កៃុម ការងារ  ៣ នាក់ ទៀត 
បាន បញ្ជូន យាន តូច របស់ ពួកគៃ 
សកំាងំ លើ វៃហាស ៍ នងិ បោះ ពយួ ឆ្លង- 
កាត់ ឧបសគ្គ នានា ដៃលតៃូវបាន 
រៀបចំ ឡើង លើ របា រដី នៅទីកៃុង 
Hwaseong បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ។ 

មន តៃ ចលនាកាយវិការ មនុសៃស 
ប៉ុណ្ណោះ ដៃល អាច មើល ដឹងពៃល 
កំពុង កាច់ និង ចុច ឧបករណ៍ បញ្ជា  
ដោយ ពកួគៃ ពាក ់ឧបករណ ៍ចក្ខ ុទសៃសន ៍
ដើមៃបីតាម ដាន ដំណើរ យាន របស់ ខ្លួន ។

លើ ចម្ងាយ ៣ជុំ និង រយៈ ពៃល១ 
នាទី កៃយ មក ការបៃណាំង បាន 
បញ្ចប់  ហើយ ការ វិភាគ បៃប បច្ចៃក-

ទៃស បាន ចាប ់ផ្ដើម នៅ ក្នងុ តង ់ ដោយ 
អ្នក បញ្ជា  គៃ ូបង្វកឹ នងិ អ្នក បច្ចៃកទៃស  
ក៏ដូចជា ឪពុក ម្ដាយ កំពុង តាម ដាន ពី 
ការ វិភាគ ទិន្នន័យ ហោះ ហើរ យា៉ាង 
យកចិត្ដ ទុក ដាក់ ។ 

មិន ខុសពី ការ បៃណាំង Formula 
One ការ បៃកួត បង្ហោះ  ្រដូន អាសៃ័យ 
លើ ទៃពកោសល និង ជំនាញ របស់ 
អ្នក បញ្ជា ។  ្រដូន បៃណាំង តៃូវបាន 
ផលិត ឡើង យា៉ាង ពិសៃស ដោយ កៃុម 

បៃកួត បៃជៃង និង កៃុម ការងារ របស់ 
ពកួគៃ  ដៃល វា អាច មន លៃបឿន កំពូល  
១៧០ គីឡូម៉ៃតៃ ក្នុង ១ម៉ាង ។

ប៉ុន្ដៃ ការ បៃកួត មន រយៈ ខ្លី តៃឹម 
ប៉ុនា្មាន ពាន់ វិនាទី ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក ថា វាជា ហ្គៃម របស់ ក្មៃង ៗ  ។ 
យោងតាម លោក កាង បាន ឱៃយ 

ដឹងថា ភាព រហ័ស រហួន ភ្នៃក មុត និង 
ការហ្វកឹ ហាត ់ជា ចៃើន ម៉ាង គជឺា គន្លឹះ 
ជោគ ជ័យ សំខាន់ ។ 

លោក បាន និយាយ ថា លោក ស្ទើរ 
តៃ កា្លាយជា គោ ចាស់ ទៅហើយ  ពៃល 
ក្មៃង ៗ  ជំនាន់ កៃយ ឡើង ទីលាន 
បៃកួត  ដោយ អ្នក ខ្លះ នៅ ជា សិសៃស 
បឋម នៅ ឡើយតៃ  សា្នាដៃ មិនណយ ។ 

ពីឡុត បញ្ជា្រដូន មុខ ស្ងួត រូបនៃះ 
បាន និយាយ ថា ៖ « ជំនាញ ដ៏ បុិន- 
បៃសប់ បាន កើន ដល់ ចំណុច កំពូល 
មនសុៃស ចន្លាះ  ពដីើម ទៅ ពាក ់កណា្ដាល 
វ័យ ជំទង់ »។ 

លោក កាង បាន និយាយ ថា ភាព 
រហស័ រហនួ របស ់លោក រាង ចុះ ខៃសោយ 
ពី ១ ឆ្នាំ ទៅ ១ឆ្នាំ ហើយ យុវជន រូប នៃះ 
មនិ ចង ់ចលូ នវិត្ដន ៍មនុ ពៃល អាយ ុ ២០ 
ឆ្នាំឡើយ ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ថា ៖ « វា ពិ តជា 
ពបិាក បន្ដចិ ពៃល បៃកតួ ជាមយួ ពកួគៃ 
ក្នុង ពៃល ខ្ញុំ កា្លាយ ជា មនុសៃស ពៃញ វ័យ 
នៃះ ។ ខ្ញុំ គិត ថា ខ្ញុំ មិន អាច ឈ្នះ នៅ ឆ្នាំ 
នៃះ ឡើយ »៕ AFP/HR

យុវជន វ័យ ១៨ឆ្នាំ កាង ឆងយឿន ក្នុង ការ ប្រកួត ប្រណាំង  ្រដូន។ រូបថត AFP អ្នក   ប្រណាំង  ្រដូន  ថ្នាក់ រៀន បឋម សិក្រសា ក៏មានសមត្ថភាព មិនអន់ដ្ររ។ រូបថត AFP

ជើងឯកប្រណំាង្រដូនពិភពលោកអាយុ១៨ឆ្នាំកោតសរសើរស្នាដ្រក្ម្រងៗ ថ្នាក់បឋម

ក្រុង ស៊ាងហ្រ : ចាប់ ពី បន្ទប់ ការិ-
យាល័យ តូច ក្នុង កៃុង សា៊ាងហៃ  អ្នក 
បៃឹកៃសោ អាពាហ៍ពិពាហ៍  ហ៊ៃសូ សៃនយ៉ុង 
បាន ផ្ដល់ យោបល់ តាម ទូរស័ព្ទ ដល់ 
អតិថិជន  បំណង ថៃរកៃសោ សម្ព័ន្ធ ភាព 
ស្នៃហា របស់ ពួកគៃ ។ 

ពាកៃយ ស្លាក ពៃយួ រលើ ជញ្ជាំង ថា « ចូរ 
កុំ បណ្ដាយ ឱៃយ អាពាហ៍ពិពាហ៍ បៃ ជា 
គ្មាន សុភមង្គល » ប៉ុន្ដៃ ក្នុង សង្គម 
សុីវីល័យ ពិត របស់ ចិន អតៃ នៃការ- 
លះ លៃង កំពុង តៃ កើន ឡើង ខា្លាំង 
ហើយ សៃវាកម្ម របស់ លោក ហ៊ៃសូ ក៏ 

មនតមៃូវការ ខ្ពស់ ផង ដៃរ ។ 
បុរស   មិន ចៃះ នឿយ ហត់ ក្នុង វ័យ 

៤៤  ឆ្នាំ ដៃល ពាក់ មួកកន្តឹប អំឡុង 
ពៃល ផ្ដល់ បៃឹកៃសោ តាម ការ ផៃសោយ ផ្ទាល់ 
លើ អនឡាញ ថា ៖ « មន ចនំនួ តចិ តចួ 
ដៃល ពិចារណា លៃង លះ តៃ ចង់ ផ្ដល់ 
បៃកឹៃសោ ដល ់ពកួគៃ ថា តើ គរួ ធ្វើ បៃប មៃច៉ 
ទើប ល្អ »។ 

កាល ពី ដើម ឆ្នាំ លោក ហ៊ៃសូ ទទួល 
បាន បៃជា បៃិយ ភាព ខា្លាំង  កៃយ 
អះអាង ថា លោក រក ចំណូល បាន  ១ 
លាន យន័ (១៥៤  ០០០ ដលុា្លារ ) ក្នងុ 

១ឆ្នាំ ។ ប៉ុន្ដៃ លោក ក៏ ជា អ្នក ដៃល 
ពៃយាយាម ជួយ សមៃប សមៃួល តាម 
មធៃយាបាយ តៃជាក់ បំផុត អំឡុង ពៃល 
ចំណង ស្នៃហា តៃូវ បាន កាត់ ផ្ដាច់ 
ដោយ គួរ គិត គូរ ដល់ កូន ៗ  ។ 

យោងតាម ទនិ្ននយ័ រដា្ឋាភបិាល បាន 
បងា្ហោញ ថា ចំនួន អ្នក ចុះ ឈ្មាះ លៃង-
លះ ក្នុង បៃទៃស ចិន បាន កើន ដល់  
៨,៦ លាន នាក ់ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ស្ទើរតៃ 
ទ្វៃពី ឆ្នាំ ២០១៩ និង ចំនួន អ្នក ចុះ 
អៃតាសុីវិល ធ្លាក់ ទាប ជា លើក ដំបូង ។ 

កៃយ ដាក់ ចៃញ នូវ  « គោល- 
នយោបាយ កូន មួយ » អស់ រយៈ ពៃល 
ជា ចៃើន ទសវតៃសរ៍ ចិន បៃឈមបញ្ហោ 
វិសមភាព យៃនឌ័រ ដោយ បុរស ចៃើន  
ជាង ស្ដៃី ៣០ លាន នាក់ ។ ជាមួយ 
អតៃ កំណើត ទាប  វិបត្ដិ បៃជាសាស្ដៃ 
កំពុង តៃ បង្ក ជា បញ្ហោ ។ 

សម្ពាធ គៃសួារ ឱៃយ ឆប ់រៀប ការ ជវីតិ 
ដ៏ បៃកួត បៃជៃង ក្នុង ទីកៃុង តម្លៃ ផ្ទះ 
ខ្ពស់ កប់ ពពក ការបីបាច់ កូន មិន គៃប់ 
គៃង និង កង្វះ ការ គំពារ ចំពោះ ម្ដាយ 
ទាំង អស់ នៃះ កំពុង តៃ កា្លាយ ជា វិបត្ដិ 
ចំណង អាពាហ៍ពិពាហ៍  ជាពិសៃស 
ក្នុង ចំណម ប្ដីបៃពន្ធ វ័យ ក្មៃង ដៃល 
មនគំនិត  ផ្ដល់ អាទិភាព លើ សៃរីភាព 
ខ្លួន ឯង ជា ចមៃបង ។ 

លោក ហ៊ៃសូ បាន និយាយ ថា ៖ 
«ដោយ  គិត ពី ទសៃសនៈ វិជ្ជមន ការ- 
លៃង លះ ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ព ីសង្គម សុវីលីយ័  
និង ជា ការ យល់ ដឹង របស់ ស្ដៃី ។ បញ្ហោ 
លយុ កាក ់នងិ សម្ពន័្ធភាព ស្នៃហា ក ៏ជា 
ដើម ចម សំខាន់ ដៃល អាច ឈាន ដល់ 
ការ លៃង លះ ផង ដៃរ »។ 

កៃុម មៃធវី កាលពី ឆ្នាំមុន បាន 
ណៃនាំ ឱៃយ មន រយៈ ពៃល ផៃសះ ផៃសោ 

៣០ ឆ្នាំមុ ន ពៃល ឈាន ដល់ ដំណាក់ 
កាល លៃង លះគ្នា ដៃល កន្លង មក   
តៃូវ ដោះ សៃយ ភា្លាម ៗ  តៃឹម តៃ១ថ្ងៃ 
ប៉ុណ្ណោះ ។ 

សមៃប់ អ្នកសៃី វីវៀន អាយុ ៣១ 
ឆ្នា ំដៃល បាន រៀប ការ កៃម ហៃតផុល 
សៃ្នហា កាំ រន្ទះ បាន លៃង លះ ដោយ 
គ្មាន អ្វី តៃូវ គិត ចៃើន  តៃ ជាផ្លូវ ស្វៃង រក 
សៃរីភាព ខ្លួន ឯង ។ 

អ្នកសៃី បាន និយាយ ថា ៖ « ផ្នត់- 
គំនត់  មនុសៃស ចាស់ គិត ថា ការ លៃង 
លះ មន ន័យ ថា  គ្មាន នរណា ម្នាក់ តៃូវ 
ការ យើង  តៃ មនុសៃស ជំនាន់ នៃះ គិត ថា  
វា គៃនត់ៃ ជា ជមៃើស បគុ្គល ប៉ណុ្ណោះ ។ 
យើង មិន គិត ថា វា ជា រឿង អាម៉ាស់ទៃ 
តៃ ផ្ទយុ ទៅវញិ យើង ស្ញប ់ស្ញៃង ចពំោះ 
អ្នក ដៃល បាន លៃងលះ ដោយ ជោគ-
ជ័យ »៕ AFP/HR

លោក ហ្រសូ៊ ផ្ដល់ស្រវា ប្រឹក្រសា ដល់ គូស្វាមី ដ្រល ដើរ ដល់ ផ្លូវទ័ល មានបំណង ចង់ ល្រង  លះ  ។ រូបថត AFP

ចំនួន ល្រង លះ នៅចិន បាន កើនដល់ ៨,៦ លាន នាក់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០។ រូបថត AFP

ស្ន្រហ៍ធ្លាក់ដល់សូន្រយ!
ស្រវាប្រឹក្រសាល្រងលះ
នៅចិនកំពុងត្រកាក់កប



   យឺន ពន្លក 

    ភ្នពំេញៈ អ្នក ប្រដាល់ គុន ខ្ម្ររ ចាស់- 
វស្រសា  ដ្រល មាន សមត្ថ ភាព ល្អ ធន់ 
ចាន់តាក់, គង់ សំបូរ, សូត្រ ខ្រវិន និង 
រឿម បុ៊នរួន (ស្រក គឹមរួន) សុទ្ធត្រ 
មាន ភាព មោះមុតក្នងុការ ប្រកួត មា៉ារ៉ាតុង 
ដណ្តើម ប្រក់ លាន ក្នងុ ទម្ងន់ ៦៣,៥ 
គីឡូក្រម នៅ លើ សង្វៀន ថោន នា 
ថ្ង្រអាទិត្រយន្រះ បុ៉ន្ត្រ  ទំាង ភាគី ខ្រវិន, 
ស្រក  គឹម រួន  និង  គង់  សំបូរ សុទ្ធត្រ   
ញញើត  កណ្តាប់ ដ្រ   ធន់  ចាន់ តាក់។

កីឡាករ គង់  សំបូរ បាន  និយាយ ថា៖  
«ខ្ញុ ំមាន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ ខ្ពស់  ដល់ ទៅ ៨០ 
ភាគ រយ បុ៉ន្ត្រ ខ្ញុ ំញញើត ត្រ  ធន់  ចាន់- 
តាក់  មា្នាក់ គត់  ដ្រលមាន  ជំនាញ កណ្តាប់- 
ដ្រ  និង ចូល វាយ សម្រកុ មិន ច្រះ ដក ថយ  
ព្រះ ខ្ញុ ំធ្លាប់ ជា សិស្រស រួម គ្រ ូ រួម ក្លបិ ជា- 

មួយ   ចាន់ តាក់  និង ដ្រក ហ្វកឹ ហាត់ ជា- 
មួយ គ្នា ខ្ញុ ំអី៊ចឹង ខ្ញុ ំដឹងច្របាស់។  ចំណ្រក  
ស្រក  គឹម រួន  និង  សូត្រ  ខ្រវិន  ខ្ញុ ំធ្លាប់ 
ឈ្នះ  ច្រើន ដង មក ហើយ  មិន សូវ ព្រយួ- 
បារម្ភ នោះ ទ្រ  គឺ អាច យក ឈ្នះ បាន  
គ្រន់ ត្រ តឹង ត្រង បន្តចិ ដ្ររ» ។

ចំណ្រក លោក  សួន  បុ៊ន សូត្រ  គ្រ-ូ  
បង្វកឹ និងជាឪពុក  ខ្រវិន   ប្រប់  ថា ៖ 
«ខ្រវិន  ធ្លាប់ ចាញ់  សំបូរ  និង ឈ្នះ  ស្រក  
គឹម រួន  បុ៉ន្ត្រ មិន ដ្រល ជួប ចាន់ តាក់  ទ្រ។  
តាម ការ ប្រងឹ ហាត់ មួយ រយៈ ន្រះ  ខ្ញុ ំមាន 
ល្របិច កល ខ្លះ  ដើម្របី យក ឈ្នះ  គង់  សំបូរ  
និង   គឹម រួន  ឱ្រយ បាន  ក្នងុ ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់   
៨០ ភាគ រយ  បុ៉ន្ត្រ បើ ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ   ចាន់- 
តាក់  គឺ លំបាក ប្រ កួត ណស់   ព្រះ វា វ៉្រ 
មិន ច្រះ ស្ទាប ស្ទង់ ទ្រ  ចូល ទៅ ដឹង ត្រ 
សម្រកុ ផ្តាច់ ត្រ ម្តង។  ទោះយា៉ាង ណ  ខ្ញុ ំ
នឹង ជួយ ផ្តល់ បច្ច្រកទ្រស ឱ្រយ  ខ្រវិន  វ៉្រ ឱ្រយ 

បាន ប្រក់ លាន លើក ន្រះ » ។ 
ចំពោះ ស្រក  គឹម រួន វិញ  និយាយ ថា៖ 

« ខ្ញុ ំឡើង ទៅ  ដឹង ត្រ វ៉្រ អស់ ពី សមត្ថភាព  
បុ៉ន្ត្រ  មិន ហា៊ាន អះអាង ឈ្នះ បុ៉នា្មាន ភាគ- 
រយ ទ្រ  ព្រះ គ្រ សុទ្ធ ត្រ ជា ជើង ចាស់ 
ខ្លាងំៗ ក្នងុ ទម្ងន់ ន្រះ ។  ខ្ញុ ំសង្រឃឹម ឈ្នះ ត្រ 
៥០ ភាគ រយ បុ៉ណ្ណោះ  ហើយ បើ ប៉ះ  ធន់  
ចាន់ តាក់  វគ្គ ជម្រះុ វិញ  ដូច ជា ញញើត  
ខ្លាច គត់ ដ្ររ   ព្រះ មួយ រយៈ ន្រះ  ខ្ញុ ំមាន 
សុខភាព មិន សូវ ល្អ  ហាត់ មិន បាន ល្អ  
ប្រ កួត ចាញ់ ញឹក ញាប់ ដ្ររ  ដោយ សរ 
កមា្លាងំ ធ្លាក់ ចុះ» ។ 

ចំណ្រក លោក  ធន់  សុភា  គ្រ ូបង្វកឹ  
ធន់  ចាន់ តាក់  បាន និយាយ ថា ៖ «ពួក- 
គ្រ ទំាង ៤ នាក់ ន្រះ  ជើង ចាស់ ដូច គ្នា  មិន 
ងាយ ឈ្នះ ចាញ់ ផុយៗ ទ្រ  គឺ តឹង ត្រង 
ណស់ ។  តាម ខ្ញុ ំមើល  ធន់  ចាន់ តាក់  
មិន ល្អ លើស កីឡាករ ៣ នាក់ ទៀត ន្រះ 

ទ្រ  បុ៉ន្ត្រ វា មាន ចិត្ត ធំ  ចូល វាយ មុន  មិន 
ប្រ ចំា ដ្រ គូ  ត្រ បើ វ៉្រ តាម បច្ច្រកទ្រស មួយៗ 
វិញ  គង់  សំបូរ  ល្អ ជាង   ព្រះ សំបូរ  និង  

ចាន់ តាក់  ធ្លាប់ ជា កូន សិស្រស ក្នងុ ក្លបិ ត្រ 
មួយ  ហើយ ក្រយ មក ទើប ប្រក ទៅ នៅ 
ក្លបិ ផ្រស្រង ពី គ្នា» ៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី៨ ែខម្រស ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

បេក្ខភាព ទំាង ៤ នាក់ ដេល តេវូ  បេកួត ដណ្តើម បេក់លាន នៅ សប្តាហ៍ នេះ។ រូប សហ ការី

ជើងខ្លាងំ៣នាក់សុទ្ធតែញញើតធន់ចាន់តាក់ពែលបែកួតដណ្តើមបែក់លាន

Fodenផ្ដល់ភាពចំណែញ
ឱែយMan Cityនៅចុងម៉ោង

កេុងមេន ឆេស្ទ័រ : លោក Pep 
Guardiola បានពោល ថា ក្រុម 
Manchester City (City) 
មាន សមា្ពាធ ពី ការ រំពឹង ចង់ឈ្នះ 
នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ UEFA Cham-
pions League (UCL) ព្រល 
ពួក គ្រត្រូវ ពឹង លើ គ្រប់ បាល់ 
ជ័យ ជម្នះ  នៅ នាទីទី ៩០ របស់  
Phil Foden ដើម្របី ធ្វើ ការ នា ំមខុ 
ប្រផុត ប្រផើយ ២-១ លើ ក្រុម  
Borussia Dortmund ពី ការ- 
ប្រកួត ជើង ទី១ ន្រ វគ្គ ៨ ក្រុម 
ចុង ក្រយ កាល ពី ថ្ង្រ អងា្គារ ។

ការ ឈ្នះលើក ទី២៧  ក្នុង 
ចំណម ២៨ ហ្គ្រម ចុង ក្រយ 
របស់ ពួក គ្រ ពី  ការ ប្រកួត នៅ 
គ្រប់ កម្មវិធី ទាំង អស់    ធ្វើ ក្រុម  
City នៅ ត្រ ស្ថិត លើ ផ្លូវឆ្ពាះ ទៅ 
រក ការ ឈ្នះ ពាន ដល់ ទៅ ៤ 
ជាប្រវត្តិសស្ត្រ មាន ដូច ជា 
UCL, Premier League, FA 
Cup និង League Cup ។

ត្រ ពួក គ្រ បរជ័យ  ម្ដង ហើយ 
ម្ដង ទៀត  ក្នងុ ការ ឆ្លង មនិ ផតុ ព ីវគ្គ 
៨ ក្រមុ ចុង ក្រយ  នៅ  UCL ន្រះ 
ក្រម  ការ ដឹក នាំ របស់ លោក 
Pep ៤ រដូវកាល កន្លង មក ។

លោក Pep  ថ្ល្រង ថា ៖ « យើង 
ទទួល អារម្មណ៍ រង សមា្ពាធ ថ្ង្រ 
ន្រះ ក្នងុ ការ ប្រកតួ ន្រះ នៅ ទកឹ ដ ី
របស់ យើង ដោយ យើង មិន ដឹង 
ថា តើ ត្រវូ តប ត ដចូ ម្ដ្រច?  ។ ការ- 
ឈ្នះ គឺប្រសើ រ ជាង ស្មើ ត្រ ទោះ  
លទ្ធផល ១-១ ក៏ យើង សល់  
៩០ទៀត ដើម្របី យក ឈ្នះ » ។ 

ក្រុម ទំាង២ នឹង ជួប គ្នា ម្ដង 
ទៀត នៅ អាល្លឺម៉ង់ នា ថ្ង្រ ទី ១៤ 
ខ្រ ម្រស ដោយ ក្រុម ដ្រល បាន 
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ វគ្គ ៤ ក្រុម ចុង- 

ក្រយ នឹង ប្រឈម ក្រុម  ដ្រល 
ឈ្នះ រវាង Bayern Munich 
និង Paris Saint-Germain។ 

Dortmund កំពុង ស្ថិត ក្នុង 
ហានិភ័យ  ក្នុង ការ បាត់ វត្តមាន 
នៅ  UCL រដូវកាល ក្រយ 
ដោយសរ ព្រល ន្រះ មាន គមា្លាត 
ដល់ ទៅ ៧ ពិន្ទុ ពី ក្រុម ទាំង៤ 
ដ្រល ឈរ នៅ ទ ីកពំលូ  ក្នងុ តារង 
ក្រប ខ័ណ្ឌ Bundesliga ។

ត្រ យា៉ាង ណ ក្ដី  ក្នុង ប្រកួត ន្រះ 
ក្រុម ភ្ញៀវ ចាប់ ផ្ដើម បាន យា៉ាង ល្អ 
ម្រន ទ្រន រហតូ ដល ់ការ កើត មាន  
កំហសុ របស ់ Emre Can ដ្រល 
ធ្វើ ឱ្រយ Riyad Mahrez អាច 
បង្កើត ឱកាសបញ្ជូន បាល់ ឱ្រយ 
Kevin De Bruyne ស៊ុត 
បញ្ចលូទ ីឱ្រយ ក្រមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ  នា ំមខុ  
នៅ នាទីទី ១៩ ។  

ខ្រស្រ ប្រយទុ្ធ  Erling Haaland  
ត្រវូ បាន ចាប ់អារម្មណ ៍យា៉ាង ខ្លាងំ   
នៅ មុន ការ ប្រកួត ដោយ សូម្របី 
City ក៏ ជា ក្រុម ១ ក្នុង ចំណម 
ក្រុម លំដាប់ កំពូល ៗ  ជា ច្រើន 
ដ្រល ចាប ់អារម្មណក៍ឡីាករ ឆ្នើម 
របស់ ក្រុម Dortmund រូប ន្រះ 
ខណៈ ក្នុង ហ្គ្រម  ន្រះ កីឡាករ 
សញ្ជាតិ ន័រវ្រស រក គ្រប់ បាល់ 
មិន បាន ឡើយ។

ត្រ សមត្ថភាព ពិស្រស របស់ 
កីឡាករ វ័យ ២០ ឆ្នាំ  មិន ថា 
កមា្លាំង  ល្របឿន  និង ភាព វ្រ ឆ្លាត  
បាន រួមចំណ្រកជួយ  ឱ្រយ ប្រធន 
ក្រុម Marco Reus មាន 
ឱកាស  ទម្លុះ សំណញ់ ទីឱ្រយ ក្រុម 
តាម ស្មើបាន នៅ នាទទី ី៨៤ មនុ 
នឹង  Foden ស៊ុត គ្រប់ ជ័យ- 
ជម្នះ ឱ្រយ ក្រុម របស់ លោក Pep 
នៅនាទីទី ៩០ ៕ AFP/VN

រឿង៣យ៉ោងដែលយើងបានដឹងពី
ការបែកួតរវាងRealនិងLiverpool

កេុង ម៉ា ្រឌីដ: ក្រុម អធិរជ ស 
Real Madrid យក ឈ្នះ ក្រុម 
ហង្រស ក្រហម Liverpool ក្នងុការ- 
ប្រកួត  ជើង ទី១ ន្រ វគ្គ ៨ក្រុម ចុង- 
ក្រយ នៅក្រប ខ័ណ្ឌ Cham-
pions League កាល ព ីយប ់ថ្ង្រ 
អងា្គារ ។ AFP ផ្ន្រក កីឡា  សម្លឹង 
ឃើញ រឿង ៣ យា៉ាង ដ្រល យើង  
ដឹង ពី ការធ្វើ សង្គ្រម លើ វាល-  
ស្មា រវាង ក្លបិ យក្រស២ នៅ អរឺ៉បុ នា 
ប្រទ្រស អ្រស្របា៉ាញ  ន្រះ។

គ្មានការសង សឹក   តេ  Salah 
ឱេយ  Liverpool មន សងេឃឹម :

Mohamed Salah បាន 
ពើប ប្រទះ នូវ ព្រល វ្រលា ដ៏  ឈឺ- 
ចាប់ បំផុត ន្រ អាជីព  អំឡុង ការ-  
ប្រកួត  ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ នៅ 
Champions League ន្រះ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ដ្រល  Liver-
pool ចាញ់  Real ៣-១។

ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ អ្រហ្រសុីប 
Salah បាន ដើរ ច្រញ ពី ទីលាន 
ទាំង ទឹក ភ្ន្រក ព្រះ  ត្រូវ ប្ដូរ ច្រញ 
ដោយ សរ ភា្លាត ់ស្មា បនា្ទាប ់ព ីការ- 
ជ្រង  ធ្ងន ់ធ្ងរ ព ី ខ្រស្រ ការពារ  Sergio 
Ramos  របស់ Real ។

ដូច្ន្រះ ព្រល  Liverpool មាន 
ឱកាស ជួប គូ សត្រូវចាស់ Real 
លើក ដំបូង គិត តាំង ពី រត្រី ដ៏ 
ជូរចត់ នៅ ក្រុង កៀវ ប្រទ្រស 
អ៊យុក្រន នោះ វា គ ឺជា រឿង ចៀស 
មិន រួច ទ្រ ដ្រល ការ ប្រឈម គ្នា  
ន្រះ នឹង កា្លាយ ជា ការ ប្រកួត 
សង សឹក សម្រប់  Salah។

ត្រ ការ អវត្តមាន របស់ប្រធន 
ក្រុម Ramos  ដោយសរ របួស 
ធ្វើ គម្រង ផ្រន ការ ន្រះ អត់ ទៅ 
តាម ការ គិត ទុក ហើយ អម 

ដោយ  ទម្រង់ ល្រង ធ្លាក់ ចុះរបស់ 
Liverpool ផង បងា្ហាញ  យា៉ាង 
ច្របាស់ ថា នឹង គ្មាន ការ សងសឹក  
សម្រប់ Salah ឡើយ។

យា៉ាង ណ ក៏ ដោយ ព្រល ក្រុម 
ហង្រស ក្រហម ត្រូវ ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
នា ំមខុ ២-០ Salah  វយ័ ២៨ ឆ្នា ំ 
បាន ផ្ដល់ ក្ដី សង្រឃឹម ដ៏ ស្ដួច ស្ដើង 
សម្រប់ ក្រុម  នៅ នាទីទី ៥១ 
ដោយ  ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ១ 
គ្រប់ ដ្រល ជា  គ្រប់ បាល់  ក្រ 
ទឹក ដី ដ៏ មាន តម្ល្រ  សម្រប់ យក 
ទៅ ត ទល់  នៅ ជើង ទី២ ។ 

កេុម Real តបស្នងចំពោះ 
ការ ទុក ចិត្ត របស់ Zidane: 

អ្នក ចាត ់ការ ក្រមុ Real លោក 
Zinedine Zidane មិន ក្រ ប្រ 
ក្រមុ របស ់លោក ដ្រល ទទលួ ការ- 
រិះ គន់ ទាំង មិន សម ហ្រតុ សម- 
ផលព្រញ ១ រដូវកាល  ខណៈ 

ក្រុម នៅមាន សង្រឃឹម  នៅ ឡើយ 
ក្នុង ការ ឈ្នះ ទាំង ពាន La Liga 
និង Champions League ។

 ទោះ   Real មិន ម្រន ជា ក្រុម ដ៏ 
មាន ថាម ពល ដ្រល ពួក គ្រ មាន 
ក្នុង ថ្ង្រ ដ៏  ជោគ ជ័យ កាល ពី 
ជំនាន់    Cristiano Ronaldo ក៏ 
ដោយ ក៏ លោក Zidane នៅ ត្រ  
ទុក ចិត្ត លើ កីឡាករ របស់ លោក 
ដោយ និយាយ  នៅ សបា្ដាហ៍ ន្រះ 
ថា ៖ «នៅ ទី បំផុត យើង សម នឹង 
បាន ទទួល នូវ ការ ជឿ ជាក់ » ។

លោក Zidane បាន បន្ថ្រម ថា ៖ 
« តាម រយៈ ប្រវត្ត ិសស្ត្រ  ក្រមុ ន្រះ  
ក្រ ប្រ គ្រប់ យា៉ាង ដ្រល ត្រូវ បាន 
និយាយ ។ យើង មិន បោះ បង់ 
ដាច់  ខត ។ ព្រល មាន ឱកាស 
យើង  ត្រ ង ខំ ប្រយុទ្ធ ជានិច្ច » ។ 

ការ បេថយុ ដាក ់Keita គ ឺខសុ 
ទាំង សេុង:

ការ សម្រច របស់ លោក Jur-
gen Klopp ក្នុង ដាក់ ឱ្រយ Naby 
Keita ល្រង ជម្រើស ដបំងូ ជនួំស 
Thiago Alcantara ជា រឿង 
ខុស យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ទោះ  អ្នក ចាត់- 
ការ ក្រុម Liverpool បាន  ប្ដូរ ខ្រស្រ- 
បម្រើ សញ្ជាតិ ហ្គីណ្រ ច្រញវិញ   
មុន ចប់ វគ្គ ទី១  ក៏ដោយ ។

Keita វ័យ ២៦ ឆ្នាំ ដ្រល  
បងា្ហាញ ខ្លួន ជា លើក ទី២ នៅ 
អឺរ៉ុប  នារដូវ កាល ន្រះ មិន សូវ 
បាន ល្រង ទៀង ទាត ់ឡើយ តាងំ- 
ព ីមក ចលូ រមួ ជាមយួ Liverpool 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨ ដោយ ចាក ច្រញ 
ពី   RB Leipzig ត្រ លោក 
Klopp យល់ ថា  សមត្ថភាព 
បណ្តើរ  បាល់ និង កមា្លាំង របស់ គ្រ 
នងឹ មាន ប្រយោជន ៍ ក្នងុ ការ ទប-់ 
ទល់ នឹង តាក់ ទិក ល្រង ការ ពារ 
របស់ ក្រុម Real ៕ AFP/VN

Firmino (កណ្ដាល) របស់ Liverpool បេជេង យក បល់ ជាមួយ Casemiro (ឆ្វេង) និង Militao របស់ Real។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាពេលថ្មីៗនេះសេប់តេលេច
ព័ត៌មានថា តារាសម្តេងសេីជើងចាស់ដេល
មហាជនបេសិទ្ធនាមថា តារាទឹកភ្នេកអ្នកនាង
ស្វេងសុជាតាបានបេកាសលក់ផ្ទះ១ល្វេង
ជាបនា្ទាន់ ដើមេបីដោះសេយជីវភាពគេួសារ
ដោយសារតេជបួវបិត្តិកវូដី១៩នៅបន្តរាតតេបាត
មិនទាន់ធូរសេបើយនោះ។
បើតាមសារបង្ហោះនៅក្នុងហ្វេសប៊ុកបាន

បង្ហើរថា៖ «នាងខ្ញុំតេូវការលក់ផ្ទះជាបនា្ទាន់
ក្នុងតម្លេថោកបំផុតក្នុងករណីកូវីដនេះ តម្លេ
៦០០០០$ទតីាងំបរុីលមឹឈាងហាក់អដូមឹផ្លវូ
ចូលកេបេររបងរោងចកេសាន់នី ទំនាក់ទំនង
លេខទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំផ្ឋ្ទាល់។០៨៨៨១១១១
៣៦។បញ្ជាក់ប្លង់រឹងបង់បុរីដាច់ហើយ»។
តារាសម្តេងសេីជើងចាស់អុ្នកនាងស្វេង

សុជាតាដេលមានសា្វាមីជាគេូផេសំថា្នាំឱសថ-
បុរាណខ្មេរ និងទើបតេបានបេកាសបើកអាជីវ-
កម្មផ្ទាល់ខ្លួនកេសិលេបៈកាលពីឆ្នាំមុនបាន
បញ្ជាក់ពីមូលហេតុនាំឱេយខ្លួនសមេចចិត្ត
បេកាសលក់ផ្ទះ១ល្វេងនោះថា៖«ដោយ-
សារតេសា្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគេួសារកើត
ឡើងនៅអំឡុងពេលមានវិបត្តិកូវីដ១៩
នេះឯងទើបខ្ញុំតេូវសមេចលក់ផ្ទះ១
ល្វេងដេលជាផ្ទះ១ផេសេងទៀតកេពីផ្ទះ
នាងខ្ញុំកំពុងរស់នៅ ដើមេបីយក
បេក់មកដោះ-
សេយបញ្ហោ
កពំងុជាបគ់ាងំ
ក្នុងការបេកប-
របរអាជីវកម្ម
នាងខ្ញុំជាពសិេស
ដើមេបីដោះសេយ
បញ្ហោជាមយួនងឹ
ធនាគារ។ផ្ទះ
ដេលនាងខ្ញុំ
លក់នោះស្ថតិ-
នៅក្នុងបុរី-
លឹមឈាង-
ហាក់នៅតបំន់អដូមឹនេខណ្ឌ
ពោធិ៍សេនជ័យដោយមាន
ទំហំ កេបាល៤ម៉េតេ និង
បណ្តោយ ១៦ម៉េតេ និង
សល់នៅកេយនិងមុខផ្ទះ
ជាង១ម៉េតេទៀតផង។
ចំពោះតម្លេខ្ញុំលក់៦មុឺន
ដុល្លារដេលជាតម្លេលក់-
បនា្ទាន់ហើយអាចចុះតចិតចួ
ទៀតដេរ»។
សមេប់ទីផេសារសលិេបៈរបស់

តារាសម្តេងសេីសមេបូរនូវទេព-
កោសលេយរូបនេះកាលពីមិនទាន់មាន

វបិត្តិកវូដី១៩គេសង្កេតឃើញថា
អុ្នកនាងស្វេងសុជាតាចាប់-
បានសុទ្ធតេទីផេសារថតកុន-
លំដាប់អន្តរជាតិដូចជាបាន
ថតរឿងជាមួយតារាសម្តេង
បេុសជើងចាស់និងផលិត-
ករចិនហុងកុងដ៏លេបីលោក
អេរកីតាងំ(EricTsang)

នៅសេុកខ្មេរ និងធ្លាប់
ថតកុនជាមួយនឹង
ការដឹកនាំសម្តេង
តារាសម្តេងសេី
លដំាប់ហលូវីដូអ្នក-
នាងអេនជេលីណា
ជោលីទៀតផង។តេ
ពេលបច្ចុបេបន្ននេះ
ដោយសារតេសា្ថាន-
ភាពជងំឺកវូដី១៩មនិ-

ទាន់សេកសេន្តនោះទើប
រាល់ការថតកុននានា ក៏-
តេូវលុបចោលអស់។
អ្នកនាងស្វេងសុជា-
តាបង្ហើបថា៖«ពេល
នេះរាល់ការហៅ
ថតកុនជាចេើន-
នោះតេវូលបុចោល
ទាំងអស់ពេះ-
បញ្ហោកូវីដដូច្នេះ
ហើយបាននាងខ្ញុំ
តេវូសមេចចតិ្តលក់
ផ្ទះ១ល្វេងនោះ
ដើមេបីដោះសេយ-
ជីវភាព»៕

   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈកេមុពេះខ័នរាជសា្វាយ-
រៀងនិងអង្គរថាយហ្គរឺសុទ្ធតេ
ដណ្តើមបាន៣ពិន្ទុបន្ថេមសមេប់
ការបេកួតនៅកេទឹកដីកាលពី
ថ្ងេពុធមុនពេលលីគកំពូលកម្ពជុា
តេវូសមេក១សបា្តាហ៍ដើមេបីទុក
ពេលឱេយកេមុទំាងអស់បានចាក់
វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដនៅថ្ងេទី
៩និងទី១០ខេមេសានេះ។
យ៉ាងណាក៏ដោយការឈ្នះ

របស់កេមុសា្វាយរៀងទៅលើកេមុ
មា្ចាស់ផ្ទះអាសីុអឺរុ៉បគឺទទួលបាន
ដោយភាពតានតឹងនិងមានផ្ទះុ
នូវភាពចមេងូចមេសនៅពេល
កេមុមា្ចាស់ផ្ទះអាសីុអឺរុ៉បបាននំា
គា្នាដើរចេញពីទីលននៅក្នងុតង់ទី
១ដើមេបីបង្ហោញពីការមិនពេញចិត្ត
ទៅលើការកាត់ក្តីរបស់អាជា្ញា-
កណា្តោលនៅលើទីលននោះ។
វបានកា្លាយជារឿងភា្ញាក់ផ្អើល

នៅពេលខេសេបេយុទ្ធGbenga
អាចសុ៊តទម្លះុសំណាញ់ទីទៅ
លើកេមុខ្លាងំសា្វាយរៀងបានមុន
ដើមេបីជួយឱេយអាសីុអឺរុ៉បនំាមុខ
១-០នៅតេឹមនាទីទី៧នោះ។
បុ៉ន្តេភាពក្តាកេហាយក៏បានកើត
មានឡើងចំពោះកេមុមា្ចាស់ផ្ទះនៅ
ពេលអាជា្ញាកណា្តោលបានបណ្តេញ
បេធនកេមុឡាយរស្មីដោយការ-
ពិន័យកាតកេហមនៅនាទីទី៣៧
នោះ។
ជំុវិញការពិន័យកាតនេះតេវូ

បានកេមុអាសីុអឺរុ៉បចោទថាជា

ការចាប់កំហុសខុសរបស់អាជា្ញា-
កណា្តោលទៅលើឡាយរស្មីពេះ
បាល់សុ៊តដោយខេសេបេយុទ្ធPri-
vatនោះមិនបានប៉ះដេទេគឺតេវូ
ដើមទេងូឡាយរស្មីបុ៉ន្តេអាជា្ញា-
កណា្តោលនៅតេបេកាន់ជំហរ
លើការពិន័យនេះនិងបានផ្តល់
បាល់១១ម៉េតេឱេយកេមុសា្វាយរៀង
ហើយខេសេបេយុទ្ធMikaសុ៊ត
២លើកទើបបានសមេចខណៈ
ការសុ៊តមិនចូលលើកទី១អាជា្ញា-
កណា្តោលមិនរាប់ជាសាច់ការ។
នៅកេយភាពចមេសូចមេស

នេះអាសីុអឺរុ៉បកាន់តេមានភាព-
ពុះកញ្ជេោលក្នងុការលេងហើយ
ពួកគេទទួលបានបាល់ពិន័យ
១១ម៉េតេវិញនៅនាទីទី៤៥+២
ហើយAbeeជាអ្នកធ្វើបាន
សមេចបុ៉ន្តេបេក់មុន្នីឧត្តម
បានសុ៊តបាល់មិនទាន់ធ្លាក់ដល់ដី
បញ្ចលូទីយ៉ាងល្អដើមេបីជួយឱេយ
សា្វាយរៀងតាមស្មើ២-២ជា
លើកទី២នៅនាទីទី៤៦។
ទោះយ៉ាងណាកេមុនៅសល់

សមាជិកតេមឹ១០នាក់នៅលើទី-
លនអាសីុអឺរុ៉បនៅតេធ្វើបាន
ល្អដោយពួកគេរកបានគេប់បាល់
នំាមុខជាលើកទី៣ដេលជាការ-
សុ៊តបញ្ចលូទីរបស់Abeeនៅ
នាទីទី៥៩បុ៉ន្តេការរកបានមា្នាក់
១គេប់របស់ខេសេបេយុទ្ធPrivat
នៅនាទីទី៦៤និងMikaនៅ
នាទីទី៦៥បានជួយឱេយកេមុសា្វាយ-
រៀងទទួលបានជ័យជម្នះ៤-៣
ទំាងលំបាកបន្ថេមទៅលើការ-

ឈ្នះកេមុអគ្គសិនីកម្ពជុា៦-១
និងការឈ្នះកេុមណាហា្គាវីល
៣-១កន្លងមកនេះ។
ជាមួយគា្នានេះកីឡាករIago

BentoFernandesបានសុ៊ត
១គេប់នៅនាទីទី២១ដើមេបីជួយ
ឱេយកេមុអង្គរថាយហ្គរឺយកឈ្នះ
កេមុមា្ចាស់ផ្ទះនគរបាលជាតិ១-០
នៅកីឡដា្ឋានអគ្គសិនីកម្ពជុាកាល-
ពីថ្ងេពុធនោះដេរហើយការទទួល-
បាន៣ពិន្ទុបន្ថេមទៅលើការឈ្នះ
២និងស្មើ១កន្លងមកនេះបាន
ជួយឱេយអង្គរថាយហ្គរឺឡើងទៅ
ឈរនៅកំពូលតារាងជាបណ្តោះ-
អាសន្នលើកទី២ដោយមាន
១០ពិន្ទុលើភ្នពំេញកេននិង
កេមុសា្វាយរៀងដេលមាន៩ពិន្ទុ
ពេញដូចគា្នា។
ដោយឡេកសមេប់ការបេកួត

លីគកំពូលបេចំាសបា្តាហ៍ទី៦នៅ
ថ្ងេសៅរ៍និងថ្ងេអាទិតេយនេះតេវូបាន
លើកពេលជាបណ្តោះអាសន្ន
ដើមេបីឱេយកេមុទំាងអស់បានឈប់-
សមេកនិងចូលរួមការចាក់
វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ១៩ដេល
គណៈកម្មការបេកួតបាល់ទាត់-
ជាតិកម្ពជុា(CNCC)បានទទួល
វ៉ាក់សំាងនេះពីកេសួងសុខ-
ភិបាលតាមការស្នើសំុសមេប់
ចាក់ជូនមនេ្តី និងកីឡាករនេក្លបិ
បាល់ទាត់អាជីពចំណេកការ-
ចាក់វ៉ាក់សំាងនេះនឹងតេវូធ្វើនៅថ្ងេ
ទី៩និងទី១០ខេមេសានេះ។
នេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់
មនេ្តីCNCC៕
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ស្វាយរៀង និងថាយហ្គរឺ សុទ្ធតែឈ្នះ
មុនពែលឈប់សមែក ចាក់វ៉ាក់សំង

ស្វែងសុជាតាបែកាសលក់
ផ្ទះបន្ទាន់ពែះតែវិបត្តកូិវីដ

តារា សម្តេង សេជីើងចាស់អ្នកនាង ស្វេង សុជាតា 
បេកាសលក់ផ្ទះបនា្ទាន់ ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

តារា សម្តេងសេ ីដេល  សមេបូរ 
ទេព កោសលេយ អ្នកនាង ស្វេង 
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