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Renaissance
Mineralsរំពឹង
ទាញយករ៉ែមាស
នៅក្នងុឆមាសទី១

កម្ពជុាអាចគែប់គែងពែតឹ្តិការណ៍ឆ្លងកូវីដ
ចូលក្នងុសហគមន៍២៨វិច្ឆកិាបានហើយ

លោកហុ៊នសែនសមែចឱែយសិសែស
គែងបែឡងថ្នាក់ទី១២ជាប់ទំាងអស់

អង្គបោះឆ្នាតបញ្ជាក់ជាផ្លវូការថលោក
Bidenបានឈ្នះការបោះឆ្នាតបែ-
ធានាធិបតីចំណែកលោកTrumpចាញ់

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ Renaissance Mi- 
nerals (Cambodia) Ltd 
គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់
ក្រុមហ៊ុនEmeraldResou-
rcesNLដ្រលចុះបញ្ជីនៅផ្រសារ- 
ហ៊ុនប្រទ្រសអូស្ដ្រលីបានឱ្រយ
ដឹងថាបច្ចុប្របន្នក្រុមហ៊ុនខ្លួន
កំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសាង-
សង់រោងចក្រក្រច្ន្រក្នងុគម្រង
រ៉្រមាសអរូខ្វាវខ្រត្តមណ្ឌលគរិ។ី
បើទោះបីការរីករាលដាលជំងឺ
កវូដី១៩បានបង្កឱ្រយមានបញ្ហា
ប្រឈមមួយចំនួនក៏ដោយក៏
ក្រុមហ៊ុនន្រះរំពឹងថានឹងអាច
ទាញយករ៉្រមាសបាននៅក្នុង
ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២១។
លោកBernieClearyប្រ-

ធានផ្ន្រកប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន
Renaissance Minerals 
(Cambodia)Limitedបាន
សរស្ររមក...ត ទៅ ទំព័រ ៩

មុំ គន្ធា

កណ្តាល ៈ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ហ៊ុនស្រនបានថ្ល្រងថាកម្ពុជា
អាចគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លង-
កូវីដចូលក្នងុសហគមន៍២៨វិច្ឆិកា 
បានហើយបុ៉ន្ត្រនៅមិនទាន់អាច
ប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍
ន្រះបាននៅឡើយទ្រដោយត្រវូ-
ការព្រលវ្រលាដើម្របីតាមដាន
អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាបន្តទៀត។

លោកហ៊ុនស្រនបានថ្ល្រង
កាលពីម្រសិលមិញ ក្នុងឱកាស
ដ្រលលោកថ្ល្រងសារជូនជនរួម-
ជាតិអពំីសា្ថានភាពកវូដី១៩និង 
ការទិញវ៉ាក់សំាងការពារកូវីដ-
១៩ពីគ្រហដា្ឋានរបស់លោក
នៅក្រុងតាខ្មៅខ្រត្តកណ្តាល
ថាលោកមានមលូហ្រតុសខំន់
ចំនួន៥ដ្រលធ្វើឱ្រយលោកមិនអាច 
ប្រកាសបិទបញ្ចប់ន្រព្រតឹ្តកិារណ៍
សហគមន៍...តទៅទំព័រ  ៦

 វ៉ន   ដា រា៉ា   

  ភ្នំពៃញៈ លោក ហ៊ុន ស្រន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណ-
ចក្រកម្ពជុាកាលពីម្រសលិមញិបាន 
សម្រចឱ្រយសិស្រសានុសិស្រសជា
ប្រក្ខជនប្រឡងថា្នាក់ទី១២ដ្រល
គ្រងនឹងចូលរួមប្រឡងនៅថ្ង្រ
ទី១១ខ្រមករាឆ្នាំ២០២១ត្រូវ
ជាប់ដោយមិនចាំបាច់ប្រឡង
ដោយហ្រតុរាជរដា្ឋាភិបាលមិន
ទាន់អាចបញ្ចប់បាននូវព្រឹត្តិ-

ការណ៍២៨ វិច្ឆិកា ដ្រលជាថ្ង្រ
ដំបូងដ្រលជំងឺកូវីដ១៩បាន
ចាប់ផ្ដើមឆ្លងចលូក្នងុសហគមន៍
នៅក្នុងប្រទ្រស។ ការសម្រច-
ចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើ
ឡើងនៅថ្ង្រទី១៥ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០  
នៅព្រលដ្រលលោកថ្ល្រងសារ
ដល់ជនរួមជាតិទូទាំងប្រទ្រស
ឱ្រយបានដឹងអំពីសា្ថានភាពន្រ
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។
លោក ហ៊ុនស្រនថ្ល្រងថា៖ 

«វជាការលើក...តទៅ ទំ ព័រ ៤

សុខ  វៃងឈាង

កាលពីថ្ង្រចន្ទ ទី១៤ ខ្រធ្នូ
អង្គបោះឆ្នាត(Electoral
College)បានជួបប្រជុំគ្នា
ហើយបានបោះឆ្នាត ៣០៦-
២៣២ បញ្ជាក់ជាផ្លូវការថា
លោកJoeBidenបានឈ្នះ
ការបោះឆ្នាត៣វិច្ឆិកាហើយ

នឹងកា្លាយជាប្រធានាធិបតី
សហរដ្ឋអាម្ររិកទី៤៦។
ការជួបប្រជុំអង្គបោះឆ្នាតគឺ

ធ្វើទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗនិងរដ្ឋ-
ធានីវ៉ាសីុនតោនដោយបានចាប់-
ផ្ដើមនៅម៉ោង១០ព្រឹកនៅរដ្ឋ
Vermontនិងរដ្ឋNewHamp-
shireដ្រលអង្គបោះឆ្នាតបាន
ជួបជំុគ្នានៅក្នងុ...តទៅទំព័រ ១២

ចំនួន១លានដូសពីCOVAXសមែប់មនុសែស៥០មឺុននាក់ដំបូង
នៀម ឆៃង

កណ្តាលៈ បើទោះបីជាវ៉ាក់-
សាងំប្រឆងំកវូដី១៩មនិទាន់
ត្រូវបានប្រកាសទទួលសា្គាល់
ជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាព
ពភិពលោកក្តីក៏ប្រទ្រសកម្ពជុា
បានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សំាងប្រឆំង

ជំងឺន្រះរចួហើយពីមជ្រឈមណ្ឌល
COVAXរបស់អង្គការសខុភាព
ពិភពលោក។ន្រះបើតាមការ-
បញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហ៊នុស្រនដ្រលបានថ្ល្រង
ទៅកាន់ជនរមួជាតិកាលពីថ្ង្រទី
១៥ធ្នូម្រសិលមិញ។
លោកហ៊ុនស្រនបានមាន

ប្រសាសន៍ដចូ្ន្រះថា៖«អ៊ចីងឹខ្ញុំ
អាចបញ្ជាក់ជូនបានថាយើង
បានរៀបចំតាមរយៈយន្តការ
COVAXសម្រប់២០ភាគរយ
ធ្វើលិខិតសា្នាមរួចអស់ហើយ
ទញិថ្រមតាមរយៈCOVAX១
លានដសូក៏បានបញ្ជាទញិរចួ-
ហើយ។ត្រត្រង់ថាមកដល់ព្រល-

ណខ្ញុំឆ្លើយអត់ទាន់បានព្រះ
សុំបញ្ជាក់ថាកម្ពជុាទទលួទញិ
ត្រវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទ្រសណ
ដ្រលមានការទទួលសា្គាល់
ដោយអង្គការសុខភាពពិភព-
លោកត្រប៉ុណ្ណោះ។
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា៖«កម្ពជុា

នឹងមិនយក...តទៅទំព័រ  ៧

ចាន់ រតនា ថា ការជួប កីឡាករ ចិន 
Xie Wei នៅ ONE នឹងមានអ្នកសន្លប់

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

ឧបករណ៍កៃច្នៃរ៉ៃដៃលនឹងតៃវូដំឡើងក្នងុគមៃងរ៉ៃមាសអូរខ្វាវរបស់កៃមុហុ៊ន Renaissance Minerals 
(Cambodia)   មានទីតំាងនៅខៃត្តមណ្ឌលគិរី។ រូបថតសហការី
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 មុំ  គន្ធា

ភ្នពំេញៈ រាជ រដ្ឋាភិ បាល  កម្ពជុា 
បា ន សមៃច បន្តឧបត្ថម្ភបៃក់ 
ជនូជន កៃ ីកៃ នងិ ងាយ រងគៃះ 
ដោយ វិបត្តិកូវីដ ១៩   ក្នុង ជុំទី ៤ 
រយៈ ពៃល ៣ ខៃទៀត  គ ឺខៃ មករា  
កុម្ភៈ  និង ខៃមីនា  ឆ្នាំ ២០២១  
ខណៈថ វកិា ដៃល តៃៀម  បមៃងុ- 
ទុក មាន   ២០០ លាន ដុលា្លារសមៃប់  
ដោះ សៃយ បញ្ហា នៃះ ។  

លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី  ហ៊ុន  
សៃន  បាន បៃកាស ក្នងុ ការថ្លៃង- 
សារ ជូនជន រួម ជាតិ មៃសិលមិញ 
ថា កម្មវិធី ផ្តល់ សាច់ បៃក់ ជូន 
គៃសួារ កៃ ីកៃ នងិ ងាយ រងគៃះ 
ក្នុង  ជុំទី៣  លើក ទី ២  នឹង តៃូវ 
បញ្ចប់ នៅ ថ្ងៃ ទី ៣១ ខៃធ្នឆូ្នា ំនៃះ។  
ប៉នុ្តៃដោយ លោក មើល ឃើញ ព ី 
សា្ថាន ភាព នៃ ការ រីក រាល ដល 
នៃ ជំងឺកូ វីដ ១៩   មិន ទាន់ មាន 
ការ ធូរ សៃល នោះ រាជ រដ្ឋាភិ- 
បាល   ក៏    សមៃច បៃកាស  ផ្តល់- 
ជំនួយ ជា សាច់ បៃក់ ជូន ជន- 

កៃីកៃ និង ងាយ រង គៃះ  នៅជុំ- 
ទី៤ បន្តទៀត ។

លោក បាន បញ្ជាកដ់ចូ្នៃះ ថា  ៖ 
«រាជ រដ្ឋា ភិបា លក ម្ពុជា  មិន 
ដៃល ពៃងើយ កន្តើយ ណាមួយ 
ចំពោះ ជន កៃី កៃរបស់  យើងទៃ  
តៃូវ ចាំ ឱៃយ បាន ថា ហ៊ុន  សៃន  
មិន បណ្តោយ ឱៃយ មនុសៃស ណា 
សា្លាប់ ដោយ អត់បាយ ដោយ 
យើង មិន បាន ដឹង  និង មិន បាន 
ដោះ សៃយ នោះទៃ»។

រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពជុា បាន ចាប់- 
ផ្ដើម ឧបត្ថម្ភ បៃក់ជូន គៃួសារ 
កៃកីៃ  នងិ ងាយ រងគៃះ ដោយ- 
សារ វិបតិ្ត កូវីដ ១៩  តាំងពី  ថ្ងៃទី 
២៥ មិថុ នាម ក  ដោយ ដំ ណើរ- 
ការ នៃះ បាន និង កំពុ ងធ្វើ ជា- 
ដណំាកក់ា លៗ   ។នៅជុ ំទ១ីក្ន ុង 
ខៃ មិថុនាតា ម រយៈ កៃសួង សង្គម- 
កិ ច្ច និ ង អតីត  យុទ្ធជន   រាជ រដ្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជា បាន  ផ្តល់ សាច់- 
បៃក ់ជនូ  កៃមុ គៃសួារ កៃកីៃ  នងិ 
ងាយ រងគៃះដោយ សារកវូដី- 
១៩  បាន  ៥៣៨ ៣៨០ គៃសួារ  

គិត ជាទឹ ក បៃក់ អ ស់ ជិ ត ៩៥ 
ពាន ់លានរៀ លឬ បៃហៃល ២៥ 
លា ន  ដុ លា្លារ  និង ក្នុង  ខៃ កក្កដ 
បាន ផ្តល់ ជូន  ៥៩៨  ៥១២ គៃួ- 
សារ  អស់ ទឹក បៃក់ ជាង ១០៦ 
ពាន់ លាន រៀលឬ បៃហៃល  ជិត 
៣០ លាន ដុលា្លារ ។ ជុំទី ២ ក្នុង  
ខៃ សីហា  ផ្តល់ ជូន ដល់ ៦៤៤- 
៦៦៥ គៃួសារ  អស់ទឹ ក បៃក់ 
ជាង ១១៥ ពាន់ លា នរៀ ល ឬ 
បៃហៃ លជិត ៣០ លាន ដុលា្លារ  
និងក្ន ុងខៃ កញ្ញា ផ្តល់ ជូន  ៦៦ ១- 
៦៨ ៤គៃួ សារ  អស់ ទឹក បៃក់ 
ជាង ១១៨ ពាន់ លាន រៀល។ 
រីឯក្នុង ជុំទី ៣ គឺ ក្នុង ខៃ តុលា 
ផ្តល់ជូ ន  ៦៧៤  ១៤៦ គៃ ួសារអ ស់  
ទឹក បៃ ក់ ១២០ ពាន់ លា នរៀល 
ឬ ៣០ លាន ដុលា្លារ  និង ក្នុង ខៃ 
វិច្ឆិកា ផ្តល់ជូ ន  ៧០៣  ៥៩២  
គៃសួារ  អស ់ទកឹ បៃក ់បៃហៃល 
១២៦ ពា ន់លា នរៀល   ឬជាង 
៣០ លាន ដុលា្លា រ ។ 

លោក   ហុ៊ន  សៃន  បាន ថ្លៃង 
ថា៖«តាម របាយ ការណ៍ តួលៃខ  

របស់ រ ដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង  សង្គម កិច្ច 
និង អតី តយុទ្ធ ជ ន លោក  វង 
សូត បាន សរុប ថវិកា   តំាងពី ការ- 
ចាប ់ផ្តើម ៦៧៤ ពាន ់លាន រៀល 
ឬបៃហៃ លជា  ១៦០ លានដុលា្លារ។ 
ដូ ចនៃះ អ្នក ដៃល បាន និយា  យ 
បងា្កាច់ បង្ខូច រាជ រដ្ឋាភិ បាល  ថា 
មិន ជួយ ជន កៃ ីកៃ ទាល់ តៃ សោះ 
សុំចៃ ញមុ ខម ក» ។

 លោ កបាន បញ្ជាក ់ថា រដ្ឋាភ-ិ 
បាលកំ ពុង  បន្ត ធ្វើកិ ច្ចកា រនៃះ  
សមៃប ់ខៃធ្ន ូនៃះ  ហើយព ល រដ្ឋ 
ដៃល ធ្លាប ់បាន ទ ទ ួលក ៏កុ ំទាន-់ 
អ ស់ស ងៃឃឹម។ រាជ រដ្ឋាភិបា ល 
ចៃញ បញ្ជា ក្នងុ នាម  ជា នាយ ក- 
រ ដ្ឋមនៃ្ត ីលោក មានស ិទ្ធអិា រកា ត ់
ដើមៃបី ធ្វើ នូវ កិច្ចកា រងារនៃះ ដោយ 
ផ្តល់ជូន ៣ខៃបន្ត ទៅ ទៀតគឺ 
ខៃមក រា កុម្ភៈ និង ខៃមីនា។ 
តៃបើ  ដល់ខៃ មីនា សា្ថាន ភាព  មិន- 
ទាន់ សៃក សៃន្ត លោក  នឹងតៃៀម  
ធ្វើ បន្ត ទៀត ដោយ ថវិកា បមៃុង 
ទុក មាន២០០ លាន ដុលា្លារ ។  

លោក   បា៉ា  ច័ន្ទរឿន  បៃធ ន- 

វិទៃយា សា្ថាន បៃជាធិ បតៃយៃយ កម្ពជុា 
បាន សាទរ ចំពោះ ការ បន្ត ផ្តល់ 
សាច់ បៃក់ ជូន ជនកៃីកៃ និង 
ងាយ រងគៃះ ដោយ កូវីដ១៩ 
នៃះ  ខណៈ សា្ថា ន ភាព ជំងឺនៃះមិន  
ទាន ់សៃក សៃន្ត  ជាព ិសៃស គ ឺ
ពល រដ្ឋ ដៃ ល នៅពី កៃ ម និង 
កៃបៃ របនា្ទាត់ កៃីកៃ ដៃល បៃឈ ម 
មុខ ខ្លាំង ជាង គៃ  ។

លោក បាន បញ្ជាក់បៃប់ ភ្នំ-
ពៃ ញប៉សុ្តិ៍ មៃសលិ មញិថា ៖«ខ្ញុគំ ិត 
ថា នៃះជាច ំណាត ់កា រមយួ ដល៏្អ 

ក្នុង ការ ជួយ ពួក គាត់ ដើមៃបី ប ន្ត  
អាច  រស់  រាន មាន ជីវិត  មាន អាទិ-  
ភាព បៃកប កិច្ច ការងារ ក្នុង ការ- 
ជួយ ដោះ សៃយ ជីវភាព របស់ 
ខ្លួន ឯង បន្ត ទៀត»។

ទោះ ជាយា៉ាង ណា  លោក  បា៉ា 
ច័ន្ទ រឿន  បាន សំណូ មពរ ឱៃយ 
ការផ្តល់ បៃក់ឧ បត្ថ ម្ភនៃះ  ធ្វើឡើង  
ដោយ  តមា្លាភា ព  គ ណនៃយៃយ- 
 ភាព និង សម ធម៌  ជា ពិសៃស 
កុំ ឱៃយ  រីស អើង ពលរដ្ឋ  ដោយ- 
សារ  និនា្នា ការ នយោ បាយ   ៕ 

ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហ គមន៍ ២៨ 
ខៃវចិ្ឆកិា គជឺា ការ ចាប ់ផ្តើម ចម្លង- 
ជងំ ឺកវូដី ១៩  ចលូ ក្នងុ សហគមន ៍
ដៃល ចាប់ ផ្តើម ពី សមាជិក កៃុម 
គៃសួារ មក ដៃ គបូ្ត ីបៃពន្ធ បង ប្អនូ 
ឆ្លង ទៅ អ្នក ធ្វើការ ជា មួយ គា្នាចៃ ញ 
ពីបុគ្គ លិក មក ចម្លង ភ្ញៀវ ដៃល 
ចូល ហាង ។ ចម្ល ង ចៃញ ពីភ្ញៀវ 
ទៅ មិត្ត ភក្តិ ដូច ករណី យុវជន 
អាយុ ៣៥ ឆ្នាំបាន ចម្ល ង ទៅ មិត្ត - 
ភក្តិ សៃី របស់ ខ្លួន អាយុ ២៦  ឆ្នាំ 
ដៃល ចៃញ ដើរ កមៃសាន្ត ជាកៃុម 
ទៅសា្នាក់ នៅ សៃកុ ស្នលួ ខៃត្ត កៃចៃះ 
ហើយ ទៅ លៃង នៅខៃ ត្ត មណ្ឌល- 
គិរី ដៃល នៃះ  គឺ ជាលទ្ធផល នៃ 
សកម្មភាព ដៃល បាន  និង កំពុង 
រុក រក អ្នក ដៃល ប៉ះ ពាល់ ផ្ទាល់ 
និង មិន ផ្ទាល់ ទៅ នឹង អ្នក ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នោះ (Contact tracing) 
ដោយ មន្តៃី សុខ ភិបាល និង 
អាជា្ញា ធរ មាន សមត្ថ កិច្ច។  

ករណី ចម្លង ចុង កៃយ  រក ឃើ ញ 
ដៃល ចាបផ់្តើម ចម្លង ក្នងុ ចណំម 
យុវជន បៃប នៃះ  ធ្វើ ឱៃយ មានការ- 
ពៃួយ បារម្ភ យា៉ាង ខ្លាំង  ចំពោះ ឥរិ-
យា បថរបស់ យុវ វ័យ  ដៃល សបៃបា យ 
ភ្លៃច ខ្លួន  មិន ពាក់ មា៉ាស់ ជាបៃចាំ 
ដោយ គតិថា អត ់អីៗ  ជាពសិៃស 
យុវវ័យ  ដៃល មាន គូសងៃសារ ឬ ក៏ 
កំពុង  តៃចាប់ ផ្តើម មាន ស្នៃហា ។

បើ ទោះបី ជាពួក គៃមិន ទាន់ 
ឈាន ដល់កា រ រួម ភៃទ ទុំមុន 

សៃគាល ក៏ដោយ តៃ ពួក គៃអា ច 
ចាប់ ផ្តើម ពីភាព ស្និទ្ធ  សា្នាល នៅ 
ផ្អៃម ល្អៃម  នៅ កៀក កើយ គា្នា 
ខ្លះឈាន ដល់ ការ ឱប ថើប គា្នា   
ដោយ មិន ពាក់ មា៉ាស់ឬ ក៏ពាក់ មា៉ា ស់ 
ដៃរ តៃ ទាញ ចុះ កៃម (Mas  k 
undone) ។ នៅ ពៃល ដៃល មាន 
ករណី ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ក្នងុ ចំណ ម 
យុវ វ័យ ភា្លាម ឪពុក មា្តាយ ទំាង សង- 
ខង របស់ យុវ ជន និង យុវតី ចាប់ - 
ផ្តើម សួរ រក បៃភព ឆ្លង ពីណាមក  
ឬ ក៏ចោទ បៃកាន់ គា្នាទៅ វិញ ទៅម ក  
តៃនៅពៃ លកនូៗ ដៃល ជា យវុវយ័ 
ដើរ លៃង កមៃសាន្ត ជា មួយ គា្នា  ឪពុក- 
មា្តាយ មិន សូវ សួរ រក ទៃ  ទោះ បី 
ជាក្នុង បរិបទ ជំងឺកូវីដ ១៩ នៃះ 
ក៏ដោយ ។ 

ដូច ករណី នៅ បៃទៃស អឺរ៉ុប 
និង  នៅ សហ រដ្ឋអា មៃរិក មួយ- 
ចនំនួ  យវុ វយ័ ម ិន ជឿបៃរ ជានាគំា្នា 
មិន ខ្លាច ជំងឺ កូវីដ ១៩ នោះ ទៃ តៃ 
នាំ គា្នាដើរ ហើរផឹកសុី ពៃញ បារ៍ 
និង កន្លៃង កមៃសាន្ត ខ្លះ មាន រហូត 
ដល ់ទៅរៀប ច ំពធិ ីជប់ លៀង ជងំ-ឺ 
កូវីដ ១ ៩ នៃះ ទៀត (COVID-19 
party)។ យវុជន មា្នាក ់អាយ ុ៣០ 
ឆ្នាំ  នៅ រដ្ឋ តិច សាស ់នៃ សហរដ្ឋ 
អាមៃរិក  ដៃល បាន ចូល រួម ពិធីកូវី ដ- 
១៩ នោះ បាន ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ហើយ បាន សា្លាប់ ដោយ សារ តៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ  ហើយ បាន ផ្ញើ-
សារ សា្តាយ ខ្លួន ខុស ជាកៃយ 
មុនម រណៈ  (KNOE, 12 July 
2020)។បើតាម ទនិ្ន នយ័ នៃ ការ- 
ឆ្លង ដបំងូៗ នៅ បៃទៃស អីតុាល ីគ ឺ

១ភាគ៤ នៃ អ្នក ជងំ ឺកវីូ  ដ១៩ មា ន  
អាយុ( ១៩ ទៅ៥០ ឆ្នាំ)នៃ អ្នក- 
ជំងឺ សរុប ទាំងអ ស់  ២៨ ០០ ០ 
នាក ់(FORTUNE, 19 March 
2020)។  យុវ វ័យ ១ គូ  ដៃល ឆ្លង 
មៃរោគ កូរីដ ១៩ នៅ ទីកៃងុ ញូវយ៉ ក  
នៃ សហរដ្ឋ អាមៃរិក បាន ជាសះ- 
សៃបើយ ហើយ ផ្ញើសារ ទៅ កាន់ 
សាធ រណជ ន និង រំឭក ដល់  
យុវ វ័យ មនុសៃស ពៃញ វ័យ មាន 
កមា្លាងំ មំាមួន ក៏នៅតៃ មាន ហានិ- 
ភ័  យ ខ្ពស់  ក្នុង ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ដៃរ។ នៃះ បើតាម សារ ព័ត៌ - 
មាន  ABC News ដៃល បាន 
ចុះផៃសាយ កាល ពីថ្ងៃទី ៣០ ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០២០។ 

មៃយា៉ាង វិញ ទៀត នៅ រដ្ឋមួយ ចំនួ ន 
នៃ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ មាន ការកើន- 
ឡើង ខ្លាងំ នវូ ការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ក្នងុខៃ មិថុនា និង ខៃកក្កដ  ឆ្នានំៃះ 

ក្នុង ចំណមមនុសៃស  អាយុពី ២០ 
ទៅ៤ ០ឆ្នាំ  ដល់ទៅ ៦០ ភាគ រយ 
ជាមធៃយម នៃអ្នក ឆ្លងស រុបតាម រដ្ឋ 
នមីយួ ៗ  ហើយ ពកួ គៃអាច ចម្លង 
ទៅ មនុសៃស ចាស់ ជាកៃមុ ងាយ រង- 
គៃះធ្លាក់ ខ្លួន ឈឺសា្លាប់ បាន 
(Vox,  18 July 2020)។  

មក ទល់ ពៃល នៃះ កម្ពជុា ពំុ មា ន  
នរណា មា្នាក់ សា្លាប់ ដោយ សារ តៃ 
ជងំ ឺកវូ ីដ ១៩នៅ ឡើយ ទៃ តៃ មាន 
អ្នក ឆ្លង ជងំកឺវូដី ១៩   សរបុ ៣៦២  
នាក ់មាន អ្នក ជាសះ សៃបើយ ដល ់ 
៣១២នាក់។ ជារួម សា្ថាន ភាព 
ជំងឺកូវីដ ១៩ បច្ចុបៃបន្ន ភាព នៃះ គឺ 
កម្ពជុា នៅតៃ បន្ត  ស្វៃង រកអ្នក ពា ក់  - 
ព័ន្ធ ទៅនឹង ពៃតឹ្ត ិការណ៍ សហគម ន៍ 
២៨ វិច្ឆិកា ដើ មៃបីមក ធ្វើតៃ ស្ត និង 
ទប ់ទ ល ់ទៅនងឹ ការ រីក រាល ដល 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ចូល ក្នុង សហ- 
គមន៍។  បៃសិន បើបាន ទទួ លថា្នាំ 

វ៉ាក់ សំា ង  បងា្ការ ការពារ ជំងឺ កូវី ដ ១ ៩  
ក៏ដោ យ មិន មៃន បាន ន័យ ថា  
មាន  សីល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ចូល មិន 
ចុះនោះ ទៃ ពៃះការច ម្លង នៅ តៃ 
មាន ឱកាស អី៊ចឹង ចំពោះ ថា្នាបំងា្កា រ  
កូវីដ  ១៩ មិន ទាន់ មាន កៃុម ហ៊ុ ន 
ណាមួយ បញ្ជាក់ ថា ទប់ ទល់ បា ន 
១០០ ភាគ រយ នៅ ឡើយ ទៃ 
យា៉ាង  ចៃើន បាន តៃ ៩៥ ភាគ រយ 
ទៃ  គឺកៃមុ ហុ៊ន Moderna រប ស់ 
សហរដ្ឋ  អាមៃរិក អី៊ចឹង នៅ សល់ ៥ 
ភាគ រយ ទៀត នៅតៃមា នឱកាស 
ឆ្លង បៃសិន បើបៃព័ន្ធ សា៊ាកំ្នងុ សារ- 
ពាង្គកា យ យើង ចុះខៃសាយ នោះ។ 
តៃទោះ យា៉ាង ណា រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
និង សបៃបុរស ជន  កំពុង តៃដុត ដៃ 
ដុត ជើង ជួយ ជាថវិកា យា៉ាងសសៃក- 
ស សៃ ំ ដើមៃបីទញិ វ៉ាក់ សំាងបងា្ការ- 
 ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ ដៃល មក ទល់ 
ពៃល នៃះទទួល បា ន បៃមា ណ ជិត 
៥០លាន ដុលា្លារ ហើយ ។ 

សមៃប់ ការ ចូលរួម  របស់ យុវ - 
វ័យ ក្នុង បញ្ហា ទប់សា្កាត់ ជំងឺកូវីដ- 
១៩ នៃះ  គឺ  តៃូវ ធ្វើ កិច្ច ការ ងាយ ៗ  
សាមញ្ញៗ  ដូច ជា ការ ដក់ វិន័យ 
ខ្លួន ឯង  ក្នុង ការពាក់ មា៉ាស់ និង 
លាង ដៃជាមួយ នឹងអាល់ កុល 
ឬក៏ ជៃលជា បៃចាំ រកៃសា គមា្លាត- 
សង្គម មិន ចូល រួមក្នុង ការ បៃគំ- 
តន្តៃីធំៗ  ឬ ក៏កន្លៃង ដៃល មាន 
មនុសៃស ចៃើន  ណៃន ណាន់ តាន់ - 
តាប់ រកៃសា គមា្លាត សុវត្ថ ិភាព បើទោ ះ   - 
បីជា សងៃសារ នឹងគា្នា ក៏ដោយ។  

បើមាន ស្នៃហា គួរ ចៀស វង 
ការ ឱប ថើប គា្នា ការ គៃង ជាមួយ- 

គា្នា ក្នងុ បន្ទប់ បទិ ជតិ នងិ ការហបូ 
គៃឿង សៃវឹង បៃើ កៃវ ចូ ល គា្នានោះ 
ជាដើម ។ រឯីឪ ពកុ មា្តាយ នៅ ពៃល 
នៃះ  ក៏គួរ យក ចិត្ត ទុក ដក់ មើល 
កូន ចៅ ដៃល ជាយុវវ័យ  ពីពៃះ 
អាច ងាយ រង គៃះជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៃះ ដោយ សារ តៃមាន ការចម្លង 
ពីមិត្ត ភក្តិ ឬ សងៃសារ របស់ ពួកគៃ  
ហើយ បើមិន ចាំបាច់ ទៃ មិន គួរ 
អនុញ្ញាត ឱៃយ កូន ចៃញ កៃដើរ 
រកៃត រកូត នោះទៃ  នៅក្នងុ បរិប ទ  
ជំងឺកូវី ១៩ នោះ។   

ជាង នៃះ ទៅទៀត  គឺការ ផ្តល់- 
បៃឹកៃសា ពីគៃូពៃទៃយ  ឱៃយ បាន ចៃបាស់ - 
លាស់ ដល់ អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ បនា្ទា ប់  
ពចីាក ចៃញ ពមីន្ទរី ពៃទៃយ រចួ ហើយ 
ថា  តើពួក  គៃ គួរ តៃនៅ ផ្ទះធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក ១៤ ថ្ងៃទៀត ? ឬក៏ 
នៅ ពៃល ដៃល អនុញ្ញាត ឱៃយដើរ- 
ចៃញ តៃូវ អនុវត្ត វិធន ការ សុខ - 
ភិបាល ឱៃយ បាន ហ្មត់ចត់ ? ដើមៃបី 
ចៀស វង ការលាប់  ជំងឺ ឡើង វិញ 
ដូច ករណី យុវជ ន និង ស្តៃវ័ីយ ក្មៃ ង 
២ នាក់ ដៃល តៃូវ បា នកៃសួង 
សុខ ភិបាល រក ឃើញ ថា  ជាបៃភ ព 
ចម្លង នៃ ពៃឹត្តិការណ៍ សហ គមន៍ 
ថ្ងៃទ ី២៨  ខៃវចិ្ឆកិា ដោយ គាត ់ដើរ 
ពៃញ ទឹក ពៃញ ដី ដោយ មិន ពាក់ - 
មា៉ាស់ ពៃល ចូល ហាង បិទ ជិត ដៃ ល  
ចម្លង ចូល សហគមន៍ ដល់ យុវ - 
ជន ផៃសៃងៗ ទៀត  ដោយ មិន ដឹង 
ខ្លួន នោះ៕  

ចូល រួ ម ផ្តល់ យោ បល់ តាម- 
រយៈ  soprach.ton g@
phnompenhpost.com
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្ជ្ញ



ក្រសួងប្រកាសថា អាកាសធាតុត្រជាក់នឹងកើតឡើង២-៣ថ្ង្រ ចាប់ពីចុងសប្តាហ៍ន្រះ

វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ  គ្រប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ 
ដ្រល បាន ចូល រួម   វ្រទិ កា អន្តរ- 
ជាតិ  ស្តី ពីការ ច្រក រំល្រក បទ- 
ពិសោធក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ 
ភាព ក្រីក្រ តាម ប្រព័ន្ធ វី ដ្រអូ  
កាល ពី ម្រសិល មិញ  បាន សម្ត្រង 
ការ ប្ត្រ ជា្ញា ចិត្ត  និង បន្ត ធ្វើការ 
រួមគ្នា  ដើម្របី  ពន្លឿន   ដំណើរ ការ 
ន្រ ការ កាត់ បន្ថ យ ភាព ក្រីក្រ ជា 
សកល ។ ក្នុង វ្រទិកា ន្រះ ដ្ររ  
លោក អ៊កុ រ៉ាប៊នុ  រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសងួ 
អភិ វឌ្រឍន៍ ជន បទ  បាន អះ អាង 
ថា  កម្ពជុា បាន កា្លាយ ជា ប្រទ្រស 
ឈាន មុខ គ្រ មួយ ក្នុង ការ កាត់ - 
បន្ថយ ភាព ក្រីក្រ ក្នុង រយៈ ព្រល 
២៥ ឆ្នាំ ចុង ក្រយ  ដោយ ផ្អ្រក 
លើ ការ អភិ វឌ្រឍ ហ្រដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ជន បទ  និង ការ កសាង 
សមត្ថ ភាព របស ់រជ រដ្ឋាភ ិបាល  
កម្ពុជា ។ 

 លោក  អ៊ុក  រ៉ាប៊ុន បាន ថ្ល្រង 
នៅ ក្នងុ ស្រចក្ដ ីប្រ កាស ពត័ម៌ាន  
បាន ឱ្រយ ដឹង ថា  វ្រទិកា អន្តរ ជាតិ 
ន្រះ  រៀប ចំឡើង ដោយ ការិយា ល័យ 
ដកឹ នា ំន្រ ក្រមុ ប្រកឹ្រសា រដ្ឋ ចនិ  នងិ 
ការិយា ល័យ ព័ត៌ មាន ក្រុម- 
ប្រឹក្រសា រដ្ឋ ន្រ  ប្រទ្រស ចិន  ក្រម 
ប្រធាន បទ  « ការ លើក កម្ពស់  
ការ កាត់ បន្ថយ  ភាព ក្រីក្រ ជា - 
សកល  និង ការ កសាង សហ គមន៍ 
អនា គត រួម គ្នា  ជា សកល »  កាល- 
ពីថ្ង្រ ទី ១៤ - ១៥  ខ្រ ធ្នូ  ដោយ  
មាន ការ ចូល រួម ពី ថា្នាក់ ដឹក នាំ  
ថា្នាក់ រដ្ឋ មន្ត្រី  ពី បណ្តា ប្រទ្រស 
នានា  សា្ថា ប័ន របស់ អង្គការ 
សហ ប្រជា ជាតិ  ដ្រ គូអ ភិវឌ្រឍន៍  
អង្គ ការ សង្គម សុវីលិ  នងិ សា្ថាបន័ 
ស្រវ ជ្រវ ផង ដ្ររ ។ 

 លោក  រ៉ាប៊នុ  ថ្ល្រង ថា ៖ « រជ- 
រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា ក្រម ការដកឹ-  
នាំ របស់ សម្ត្រច ត្រជោ នាយក- 
រដ្ឋ មន្ត្រ ី ប្រទ្រស កម្ពជុា  កា្លាយ ជា 
ប្រទ្រស ឈាន មុខ គ្រ មួយ ក្នុង 
ការ កាត់ បន្ថយ ភាព ក្រី ក្រ ក្នុង 
រយៈ ព្រល ២៥ ឆ្នា ំចុង ក្រយ » ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា  សាធា រណ- 
រដ្ឋ ប្រជា មានិត ចិន  បាន គំទ្រ 
ក្នុង ការ អភិ វឌ្រឍ ហ្រដ្ឋា រចនា- 
សម្ពន័្ធ ជន បទ  ជាព ិស្រស វសិយ័ 
ផ្លូវ ជន បទ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក  ការ - 
សមា្អាត   និង អនាម័យ ជន បទ  
កដ៏ ូច ជា ការ កសាង សមត្ថ ភាព 
របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា ផង ដ្ររ ។

 យោង ស្រច ក្ដ ីប្រកាស ពត័ម៌ាន 
បានឱ្រយ ដឹង ថា គោល បំណង 
សំខាន់ ន្រវ្រទិកាន្រះ  គឺដើ ម្របី កៀរ គរ 
គ្រប ់ភាគ ីពាកព់ន័្ធ ទាងំ អស ់ រមួ- 
គ្នា ពង្រឹង នូវ ទំនុក ចិត្ត រវាង គ្នា 
នងិ គ្នា  ក្នងុ ការ កាត ់បន្ថយ ភាព- 
ក្រីក្រ ជា សកល  ដ្រល ជា ការ រួម- 
ចំណ្រក យា៉ាង សំខាន់  ក្នុង ការ- 
សម្រច ឱ្រយ បាន នវូ គោល ដៅ ន្រ 
ការ អភ ិវឌ្រឍ ប្រកប ដោយ ចរីភាព 
ឆ្នាំ ២០៣០ ។   វ្រទិកា ន្រះ  ក៏ នឹង 
ឆ្លើយ តប ផង ដ្ររ ទៅ នឹង សា្ថាន- 
ភាព បនា្ទាន់  និង តម្រូវ ការ របស់ 
សហ គមន៍ អន្តរ ជាតិ  ដោយ 
ប្រកាន់ ខា្ជាប់ នូវ គោល ការណ៍ 
ពហ ុភាគ ីការ ពារ សន្ត ិភាព  នងិ 
ស្ថិរ ភាព ក្នុង ការ លុបបំ បាត់ ជំងឺ 
រតត្របា ត កូវីដ ១៩  ក៏ដូច ជា 
ពន្លឿន ដំណើរ ការ ន្រការ កាត់- 
បន្ថយ ភាព ក្រីក្រ ជា សកល ។

លោក  ថ្រង បញ្ញា ធន  ប្រតភិ-ូ 
រជ រដ្ឋាភ ិបាល ទទលួ បន្ទកុ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន ផ្រន ការ ថ្ល្រង ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ម្រសិល មិញ 
ថា ត្រមឹ ឆ្នា ំ២០១៤  កម្ពជុា មាន 
អត្រ ភាព ក្រកី្រ១៣,៥ ភាគ រយ 
ន្រ ប្រជា ជន សរបុ ប្រមាណ ១ ៥ 
លាន នាក ់។    ក្រយ  មក  ត្រមឹ  ឆ្នា ំ
២០១៦ - ២០១៧  មាន អត្រ 
ភាព ក្រកី្រ ក្រម ១០ ភាគ រយ។

 លោក ថ្ល្រង ថា ៖ « លទ្ធផល 
ជំរឿន  ប្រជា ជន សម្រប់ ឆ្នាំ 
២០១៩  ទោះ បី ជា មិន ទាន់ 
ប្រកាស ជា ផ្លូវ ការ ក៏ ដោយ  គឺ 
យើង ឃើញ ថា  ប្រជា ជន កម្ពជុា 
យើង សរបុ មាន ចនំនួ រង្វង ់ ១៦ 
លាន នាក់ ។ សម្រប់ ឆ្នាំ ២០១៩ - 
២០២០  យើង មិន ទាន់ បាន ធ្វើ 
ការ ព្រយាករទ្រ»៕

ថ្ង្រពុធ ទី១៦ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣
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កណ្តាលៈ សាលា ដំបូង ខ្រត្ត កណ្តាល 
ប្រកាស ដក់ លក់ ឡាយឡុង ជាសា ធារណៈនូវ 
ចលន ទ្រព្រយ  របស ់រោងចក្រ ចនំនួ២គ ឺរោងចក្រ  
ឌឹកនី ធើរ  លីមីធីត  និង រោងចក្រ  អុីខូ  ប្រស  
ហ្វ្រកធើរី  ដ្រល មាន ទីតាំង នៅ ភូមិ ព្រក- 
តាព្រីង  សង្កាត់ សិត្របូ  ក្រុង តាខ្មៅ  ខ្រត្ត- 
កណ្តាល  ក្នុង តម្ល្រ ១៧៧៧ ០០០ ដុលា្លារ 
អាម្ររកិ។ ន្រះ បើ តាម ស្រចក្ត ីជនូដណំងឹ របស ់
សាលា ដំបូង ខ្រត្តកណ្តាល  ពីថ្ង្រ ទី១៤  ធ្នូ។

ស្រចក្តី ជូនដំណឹង  ដ្រលចុះ ហត្ថ ល្រខា  
ដោយ លោក យឹម ក្រតធី  អាជា្ញា សាលា  ន្រ 
សាលាដបំងូ ខ្រត្ត កណ្តាល កាលព ីថ្ង្រទ១ី៤  ធ្ន ូ 
ឆ្នា២ំ០២០  ហើយ ដ្រល ភ្នពំ្រញប៉សុិ៍ ទទលួ បាន   
ពី ម្រសិលមិញ  ឱ្រយដឹងថា  វិធី ន្រ ការលក់ ឡាយឡុង 
ធ្វើឡើង ដោយ ផ្ទាល់ មាត់  ឬដោយ ដក់ ស្រម- 
សបំតុ្រ ដ្រល នងឹ ប្រព្រតឹ្ត ទៅ នៅថ្ង្រ ទ២ី៩  ខ្រធ្ន ូ 
នៅ វ្រលាម៉ាង ៩ព្រឹក  នៅ បន្ទប់ សវនាការ- 
បឋម ន្រ សា លា ដំបូង ខ្រត្ត កណ្តាល។

ស្រចក្តី ជូនដំណឹង បន្តថា ៖«អំឡុង ព្រល 
សម្រប ់ឱ្រយ សាធារណជន មើល អពំ ី “ឯកសារ 
លម្អតិ ន្រ ចលនវត្ថ ុ នងិ របាយ កាណ ៍ស្ត ីព ីការ- 
វាយ តម្ល្រ  និង ការចុះ ពិនិត្រយ មើល ចលនវត្ថុ 
ជាកស់្ត្រង នៅក្នងុ រោងចក្រ”គ ឺចាបព់ ីថ្ង្រ ប្រ កាស   
ផ្រសាយ សាធារណៈ ន្រះ  រហូត ដល់ មុន រយៈ- 
ព្រល ៣ថ្ង្រ  ន្រ កាលបរិច្ឆ្រទ ន្រ ការលក់»។ 

លោក ស ូសារនិ   អ្នក នាពំាក្រយ សាលា ដបំងូ 
ខ្រត្ត កណ្តាល  បញ្ជាកថ់ា  មលូហ្រត ុដ្រល មាន 
ការប្រកាស ដក់លក់ ឡាយ ឡុងនូវ ចលនវត្ថុ 
ក្នងុ រោងចក្រ ទាងំ២ ន្រះ   បនា្ទាបព់ ីមាន ស្រចក្ត-ី 
សម្រច របឹអសូ ព ីសាលា ដបូំង ខ្រត្ត  ដើម្របី សង 
ដល ់មា្ចាស់ បណុំលដ្រល ជា កម្មករ  នងិ កម្មកា រិន ី 
ដ្រលបាន ប្តឹង។ ប៉ុន្ត្រ អ្នក នាំពាក្រយ រូបន្រះ  មិន 
បាន បញ្ជាក់ ពី ចំនួន កម្មករ និង កម្មការិនី  
ដ្រលបាន ដក់ ពាក្រយប្តឹង នោះ ទ្រ  ដោយសារ 
មិនមាន ឯកសារ  និង សំណុំរឿង នៅ ក្នុង ដ្រ។

លោក ថ្ល្រងថា ៖«បនា្ទាប់ពី ទទួលបាន ថវិកា 
ពី ការលក់ ឡាយ ឡុង ន្រះ  នឹង យក ទៅ សង 
មា្ចាស់ បំណុល»។ 

បើ តាម លោក សូ សារិន  សំណុំរឿង ន្រះ   
លោក មនិបាន ដងឹ ព ីព្រលវ្រលា ជាកល់ាក ់ ន្រ 
ការប្តឹង ពី មា្ចាស់ បំណុល នោះទ្រ  ព្រះ មាន 
សណំុរំឿង ច្រើន ចលូមក សាលា ដបំងូ ខ្រត្ត។ 
ប៉ុន្ត្រ លោកថា  បញ្ហា ន្រះ អាច ថៅក្រ ន្រ 
រោងចក្រ ទាំង២  មិន បាន បើក ប្រក់ ឈ្នួល 
ជូន ដល់ កម្មករ -កម្មការិនី។

លោក បន្ថ្រមថា ៖«បើ គ្មៅន មលូ ហ្រត ុ កម្មករ  
និង កម្មការិនី  លោក មិនអាច ប្តឹងឱ្រយ មាន 
ការរឹបអូស ទ្រព្រយសម្របត្តិ បាន ទ្រ។ ចំពោះ 
ករណី ន្រះ  គឺ លក់ ទៅតាម នីតិវិធី ច្របាប់  ដ្រល 
មាន គណៈកម្មការ  ដ្រល មាន  សាលា ដំបូង 
ខ្រត្ត កណ្តាល  និង អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ  ចូលរួម 
ក្នុង ការដោះ ស្រយ ជូន ដល់ មា្ចាស់ បំណុល 
ដ្រលជា កម្មករ  និង កម្មការិនី»។ 

លោក បា៉ាវ សុីណ  ប្រធាន សម្ព័ន្ធ សហជីព 
ចលនា កម្មករ  និយាយថា  តាម អ្វី ដ្រល លោក 
ដឹង  កន្លង មក  ថៅក្រ រោង ចក្រ ទាំង២ បាន- 
រត់ចោល ដោយ មិនបាន បើក ប្រក់ឈ្នួល  និង 
ផ្តល់ អត្ថប្រយោជន៍ ផ្រស្រងៗ ជូន ដល់ កម្មករ - 
ការនិ ីដ្រលធ្វើ ឱ្រយ មាន ការ ទាមទារ អស ់ជាច្រើន 
ខ្រ។  លោកថា  អ្វីដ្រល សាលា ដំបូង ខ្រត្ត 
កណ្តាល សម្រច ដក់ លក់ ឡាយ ឡុងចល ន វត្ថុ  

របស់ រោង ចក្រ ទាំង២ ន្រះ  ដោយ សារ  មា្ចាស់ 
រោងចក្រ  មនិច្រញ មខុ មក ទទលួ ខសុ ត្រវូ ក្នងុ 
ការ ដោះ ស្រយ ដើម្រប ីបានលយុ ខ្លះ សង សណំង   
ជូន ដល់ កម្មករ-ការិនី។ ប៉ុន្ត្រ លោក មិន មាន 
តួល្រខ កម្មករ ប៉ុនា្មៅន នាក់ នោះទ្រដ្រល មិន    
បានទទួល សំណង និង តវា៉ា កន្លង មក ន្រះ។

ទោះ ជាយា៉ាង ណបើ តាម លោក សុណី  ការ- 
ដោះស្រយ តាមរយៈ ការលក់ ឡាយឡុង  ន្រះ  
វា គ្រន់ត្រ ជាការ ជួយ សម្រល ទុក្ខ ជូន ដល់ 
កម្មករ -ការិនី មួយ កម្រិត តូច ប៉ុណ្ណោះ។ វា 
មិនអាច ធានា បាន នូវ ការទូទាត់ គ្រប់គ្រន់ 
ស្របតាម ផ្លូវច្របាប់  ដ្រលបាន ច្រង ពី ការផ្តល់- 
សំណង  និង អត្ថប្រយោជន៍ ផ្រស្រងៗ  ជូន ដល់ 
កម្មករ -ការិនី បានច្រើន នោះ ទ្រ។

លោក ថ្ល្រងថា ៖«ការសម្រច លក់ ឡាយ- 
ឡុង ន្រះ  នឹង ធ្វើឱ្រយ រោងចក្រ មួយចំនួន ទៀត  
អាចនឹង យក គំរូ តាម  ដោយ គ្រច វ្រះ ពី ការ- 
ទទលួ ខសុត្រវូ របស ់ខ្លនួ  ហើយ មនិ ខ្វលខ់ា្វាយ 
ព ីការដោះ ស្រយ  ប្ររជា រតច់ោល  ហើយ ទកុ- 
លទ្ធភាព ឱ្រយ តុលាការ ជា អ្នក សម្រច។ ន្រះ វា 
មិនល្អ នោះ ទ្រ នា ព្រល ខាងមុខ  ហើយ បើ 
ករណី ន្រះ បន្ត កើតឡើង វា នឹង ធ្វើឱ្រយ បាត់បង់ 
អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើន របស់ កម្មករ»៕

លោកអុ៊ករ៉ាបុ៊នក្នងុវេទិកាអន្តរជាតិតមអនឡាញ។ រូបថត ក្រសួង 

ឃុតសុភចរិយា

ភ្នពំេញៈ ចាប ់ពថី្ង្រ ទ២ី០ 
ធ្ន ូ ចងុ សបា្ដាហន៍្រះ ដល ់ថ្ង្រ 
ទ២ី២ធ្ន ូដើម សបា្ដាហ ៍ក្រយ   
សីតុណ្ហាភាព នឹង ធា្លាក់ចុះ 
មក នៅ  កម្រតិ ១៧ អង្រសា ស្រ  
ឬទាប ជាងន្រះ សម្រប់ 
បណ្តាខ្រត្ត  នៅ ជាប់ តំបន់ 
ជរួ ភ្នដំង រ្រក នងិ តបំន ់ខ្ពង ់រប    
ឦសាន  ន្រ ប្រទ្រស កម្ពជុា ។ 
ន្រះ បើ តាម ការព្រយាករ អា- 
កាសធាតុ របស់ ក្រសួង 
ធន ធាន ទកឹ  នងិ ឧតនុយិម  
កាលពី ថ្ង្រទី១៥  ខ្រ ធ្នូ។ 

ការព្រយាករ ន្រះ ធ្វើ ឡើង  
បនា្ទាប ់ព ីក្រសងួ ធនធាន ទកឹ  
បានពិនិត្រយ ឃើញ ជ្រលង- 

សមា្ពាធ ខ្ពស់ ពី ប្រទ្រស ចិន  
កពំងុ រកំលិ ចុះ ក្រម  ខណៈ   
ខ្រយល ់មសូងុ ឦសាន  កពំងុ 
បង្កើន ល្របឿន បក់បោក 
មកលើ ប្រទ្រស កម្ពុជា។ 

បើ តាម ក្រសួង ធនធាន- 
ទកឹ នងិឧតនុយិម  ឥទ្ធពិល 
ទាំង២ ន្រះនឹងធ្វើ ឱ្រយ សីតុ- 
ណ្ហា ភាព នៅប្រទ្រស កម្ពជុា  
ធា្លាក ់ចុះ មក  ក្នងុ កម្រតិ ១៧ 
អង្រសាស្រ  ឬ ទាប ជាង ន្រះ  
ចាប់ពី ថ្ង្រទី២០ -២២  ខ្រធ្នូ  
ឆ្នា២ំ០២០។ ពសិ្រស បណ្តា   
ខ្រត្ត នៅ ជាប ់តបំន ់ជរួ ភ្នដំង- 
រ្រក  នងិ តបំន ់ភាគឦ សាន។ 
ក្នងុ អឡំងុ ព្រលន្រះ  បណ្តា 
ខ្រត្ត មួយ ចំនួន ក្នុង តំបន់ 
វាល ទំនាប កណ្តាល ភាគ- 

ខាង ត្របងូ ន្រ ប្រទ្រស កម្ពជុា  
និង តំបន់ មាត់ សមុទ្រ  នឹង 
មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ក្នុង កម្រិត 
ពីតិច ទៅ ច្រើន។ 

ក្រសងួ បញ្ជាក ់ថា ៖«ក្នងុ 
អំឡុង ព្រល អាកាស ធាតុ 
ត្រជាក ់ប្របន្រះប្រជា ពល- 
រដ្ឋ  នងិ វរីកងទព័ ដ្រល កពំងុ 
រសន់ៅ នងិ ឈរ ជើង  នៅត-ំ 
បន ់ជរួ ភ្ន ំដងរ្រក  នងិ ខ្ពង ់រប 
ភាគ ឦសាន សូម បង្កើន 
ការ យក ចតិ្ត ទកុដក ់ថ្រ រក្រសា   
សុខភាព ឱ្រយបាន ល្អ» ។ 

លោក ចាន់ ប៊ុនធឿន  
ប្រធានមន្ទីរ ធនធានទឹក 
នងិ ឧតនុយិម  ខ្រត្ត រតនគរិ ី 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ថា  កាល ព ី   
ដើម ខ្រធ្ន ូ កន្លង ទៅ ថ្មីៗ  ន្រះ  

សតីណុ្ហាភាព នៅខ្រត្ត ភាគ- 
ឦសាន សម្របរូ ដោយ គម្រប   
ព្រឈើ មយួន្រះ  បានធា្លាក-់ 
ចុះ  មក នៅ  កម្រតិ ១៧ អង្រសា-   
ស្រ ប៉នុ្ត្រ ការចុះ ត ្រជាក ់នោះ   
មានត្រ ២ថ្ង្រ ប៉ុណ្ណោះ ។  
កាល ពពី្រកឹ ថ្ង្រ ទ ី១៥  ខ្រធ្ន ូ 
ឆ្នាំ២០២០  សីតុណ្ហាភាព 
នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត ន្រះ  បានងើប- 
ឡើង ដល់ ២២ អង្រសា ស្រ។ 

លោក ថា ៖« សតីណុ្ហា  ភាព   
១៧ អង្រសាស្រ  សម្រប់ ប្រ- 
ជាពលរដ្ឋ ក្នុង ខ្រត្ត រតន គិរី  
យើង ខ្ញុ ំគ ឺធម្មតាមនិ ត្រ ជាក ់ 
ឬ រង នោះ ឡើយ។  ព្រះ 
កាលពី ខ្រធ្នូ  ឆ្នាំមុន  សីតុ- 
ណ្ហា ភាព នៅ ក្នុង ខ្រត្ត របស់ 
យើង បានធា្លាក់ ចុះដល់ 

១៣អង្រសា ស្រ»។
ចណំ្រក លោក ចាប កយុ  

ប្រធាន មន្ទីរ ធនធាន ទឹក  
និង  ឧតុនិយម ខ្រត្ត ព្រះ- 
វិហារ   លើក ឡើង ស្រដៀង 
គ្នា ន្រះ ដ្ររ។ លោក ថ្ល្រង 
ថា ៖«ខ្ញុំ គិតថា រដូវ រងនៅ 
ឆ្នាំ ន្រះ  ទំនងជា គ្មៅន ទ្រ  
ព្រះ សីតុណ្ហាភាព ក្នុង 
កម្រិត ១៧-១៨អង្រសាស្រ  
វា មិន ធ្វើ ឱ្រយ ប្រជា ពលរដ្ឋ 
នៅក្នុង ខ្រត្ត ជាប់ ជួរ ភ្នំដង- 
រ្រក យើង ខ្ញុំ រង ឡើយ»។     

បើ តាម លោក ចាប កយុ  
នៅ ព្រលន្រះ  ខ្រត្ត ព្រះ- 
វិហារ  មាន សីតុណ្ហា ភាព  
២៣អង្រសា ស្រ  និង មិន មាន 
ភ្លៀង ធា្លាក់ នោះ ទ្រ៕

រដ្ឋមន្ត្រ៖ី កម្ពជុា ឈានមុខគ្រក្នងុ ការ-
កាត់ បន្ថយ ភាព ក្រ ីក្ររយៈព្រល២៥ឆ្នាំ

តុលាការប្រកាសលក់ឡាយឡុងចលនទ្រព្រយក្នងុរោងចក្រ ២ 
មានតម្ល្រ ជាង$១លាន៧ស្រន ដើម្របីយកលុយសងកម្មករ

ទិដ្ឋភាពមុខរោងចកេថ្ងេទី១៥ធ្នូដេលតេវូបានតុលាការរឹបអូសចលនទេពេយលក់ឡុាយឡុងនៅខេត្តកណ្តាល។រូប ហា៊ាន រង្រសី
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តពីទំ ព័រ ១...ទឹក ចិ ត្ដ មួយ នៃ 
ការ រួមគ្នា បៃយុទ្ធ បៃឆំង កូ វីដ- 
១៩  តាម រយៈ សិសៃសា នុសិសៃស 
យុវ ជន  ពៃះ នៃះ ជា កា ត ព្វ កិ ច្ច នៃ 
អ្នក កាន់ សិទ្ធិ នយោ បាយ  ដើមៃបី 
ធានា ដល់ សៃចក្ដី សុខ របស់ បៃ- 

េទស » ។  « ដូច្នៃះ ខ្ញុំ ថា  ឆ្នាំ សិកៃសា 
២០១៩ - ២០២០  បាក់ ឌុប ឱៃយ 
ជាប់ ទំាង អស់ នៃះ ឆប់ ចប់  ហើយ 
ក្មៃងៗ គឺ ថា  បៃឹង រៀន ចាប់ ផ្ដើម 
ទៅ រក ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង ការចូល- 
មហា វិទៃយា ល័យ ណា មួយ » ។   

 លោក   ហុ៊ន   សៃន   បញ្ជាក់ ថា ៖   
« ការ ឱៃយ ពិ ន្ទុ  ជាប់ ឬ ធា្លាក់  និយាយ 
តាម មួយ បៃប  យើង តៃូវ ទទួល 
យក នវូ អ្វ ីដៃល បាន កើត សមៃប ់
បៃទៃស រប ស់ យើង   សមៃប់ 
ពភិព លោក  គណុ ភាព វា ធា្លាក ់ចុះ 
ប ន្តិច  ហើយ  ហើយ ខ្ញុំ ពិត ជា 
ឃើញ ការ ល ំបាក នៃ ការ មនិ បាន 
បៃឡង   បៃរ ជា អ្នក នៃះ បាន ធា្លាក់  
អ្នក នៃះ បាន ជា ប់  ខ្ញុំ ឃើញ ការ 
លំបាក  បើ ការ លំ បាក អ៊ីចឹង  ឱៃយ 
ជាប់ ទាំង អស់ គ្នា តៃ ម្ដង ទៅ វា 
ឆប់ ចប់  ឱៃយ ជាប់ ទាំង អស់ គ្នា 
តៃម្ដង ទៅ ឱៃយ ក្មៃងៗ សបៃបាយ  កុំ 
ឱៃយ ក្មៃងៗ មយួ ថ្ងៃៗ  ភយ័  ( ព ីការ- 
ឆ្លង កូវីដ ១៩ )  បៃឡង ក៏ មក 
បៃឡង មិន ជាប់ ដៃរ  ហើយ ខ្លះ 
មិន មក ចូល បៃឡង ទៃ  កូន គៃ វា 
ភ័យ   ពៃះ យើង វា អត់ មាន 
ជមៃើស អ្វ ីឱៃយ វា ល្អ ជាង នៃះ ឥឡវូ 

នៃះ ។   បៃឡង រួម ធ្វើ វា មិន កើត   
បៃឡង តាម វទិៃយា លយ័ នមីយួៗ ក ៏
ធ្វើ មនិ កើត   ពៃះ ខ្ញុ ំមនិ អនញុ្ញាត 
ឱៃយ ធ្វើ ទៃ »។   

 លោក   រស់   សុ វា ចា  អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កី ឡា   ថ្លៃង កាល ពី មៃសិល មិញ  
ថា ៖« កៃសួង អប់រំ   យុវជន  និង 
កីឡា គោរព ទទួល អនុ សាសន៍ 
របស់ សម្តៃច តៃ ជោ នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី សមៃប់ ពិភាកៃសា ផ្ទៃ ក្នុង 
កៃសួង  រួច នឹង ជមៃប ជូន ពី 
ករណី នៃះ ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ » ។ 

 យោង តាម របាយ ការណ ៍រប ស ់
កៃសួង អប់រំ ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  
ទទួល បាន  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  បៃក្ខ- 
ជន បៃឡង បាក់ ឌុប ឆ្នាំនៃះ មាន 
ចំនួន សរុប   ១២១  ១០៨  នាក់   
ដៃល មាន បៃក្ខ ជន នៅ ក្នងុ សាលា 
រដ្ឋ ចនំនួ   ១១៣  ០៨០  នាក ់ ក្នងុ 

ចំ ណោម នៃះ មាន សៃ ី៥៩  ៨០៤  
នាក់ ។    បៃក្ខ ជន មក ពី សាលា  
ឯក ជន មាន ចំ នួន  ៨  ០២៨  - 
នាក់  ក្នុង ចំ ណោម នៃះ មាន សៃី  
៤ ១ ០៤ នាក់ ។  

 លោក  បុិច   បូ ឡៃ ន  បៃធាន 
កៃុម បៃឹកៃសា ភិបាល សហ ព័ន្ធ- 
សៃវា អប់រំ នៅ កម្ពុជា  បាន ថ្លៃង 
ដោយ បង្ហាញ ការ គំ ទៃ ចំ ពោះ 
ការ សមៃច ចិ ត្ដ របស់ លោក  
នាយក រដ្ឋ មន្ដៃី  ពៃះ អាច កាត់- 
បន្ថយ ទាំង ការ ចំណាយ  និង 
ហានិភ័យ ផៃសៃងៗ ក្នុង ពៃល 
លំបាក ដោយ សារ បញ្ហា ជំងឺ កូ វីដ-  
១៩ នា ពៃល បច្ចុ បៃបន្ន ។  

 លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ការ- 
បៃឡង បាក ់ឌុប ក៏ មិនមៃន ជា ការ- 
កំណត់ ចំណៃះ ដឹ ង ការ សិកៃសា  
និង  ការងរ រប ស់ សិសៃស ទៃ ។  
ដូច្នៃះ បើ ឱៃយ សិសៃស បៃឡង ជាប់  

អាច ឱៃយ ពួក គត់ មក បន្ត ការ 
សកិៃសា នៅ កមៃតិ មហា វទិៃយា លយ័   
ឬ ការ បណ្ដុះ បណា្តាល បច្ចៃក- 
ទៃស វិជា្ជា ជីវៈ ទៀ ត បាន » ។   

 សិសៃស សៃី មា្នាក់ ឈ្មោះ  ឡា សុី  
មា៉ា ណា  ដៃល នងឹ  តៃវូ បៃឡង ថា្នាក ់
ទី ១២  នា ពៃល ខាង មុខ នៃះ  
បាន បង្ហាញ នូវ ការ សបៃបាយ ចិត្ត  
ចំពោះ ការ អនុ ញ្ញាត ឱៃយ បៃក្ខ ជន 
ទាំង អស់ បាន ជាប់ ដោយ មិន 
បាច់ បៃ ឡង ។   យុវ តី រូប នៃះ  ថ្លៃង  
ថា ៖  « ឱៃយ តៃ ជាប់ៗ  ទៅ គ ឺល្អ ហើយ 
ថា្នាក់ ទី ១២នៃះ  អ្វី ដៃល សំខាន់  
គ ឺយើង មាន កា រងរ  នងិ បាន រៀន 
បន្ត នៅ មហា វិទៃយា ល័យ ។   ប៉ុន្ដៃ 
ចំពោះ អ្នក ដៃល គិត ថា មិន ល្អ  
ពៃះ គៃ មនិ បាន បញ្ចៃញ សមត្ថ- 
ភាព គៃ ។  សមៃប់ ខ្ញុ ំគិត ថា  សិសៃស 
ភាគ ចៃើន គិត ថា  ឱៃយ ជាប់ តៃ ម្ដង 
បៃប នៃះ គឺ ល្អ » ៕ 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ មជៃឈមណ្ឌល ឱកាស ខ្ញុ ំ
បាន  សមៃច ផ្អាក ជា បណោ្តាះ - 
អាសន្ន  ក្នុង ការ ទទួល  យក ជន- 
រងគៃះ    ដៃល  តៃូវ គៃ បញ្ជូន  ឱៃយ 
ទៅ  សមៃក ពៃយាបាល និង សា្តារនី តិ  - 
សមៃបទា   ដោយ សារ តៃ មាន ការ- 
ចង្អៀតណៃន  ខា្លាងំ ខណៈ  បច្ចបុៃប ន្ន 
មាន ជន រង គៃះ កំពុង សមៃក 
ពៃយា បាល និង សា្តារ នីតិ សមៃបទា   
រហូត ដល់ ជាង  ២ ០០០ នាក់ ។

លោកសៃ ីមុ ំ ចានដ់ាន ី បៃធាន 
មន្ទីរ សង្គម កិច្ច រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
និង ជា បៃធាន មជៃឈមណ្ឌល ឱកាស-  
ខ្ញុំ បាន   ឱៃយ ដឹង  នៅ ថ្ងៃ ទី ១៤  ធ្នូ ថា 
ការ ផ្អាក ទទួល ជន  រងគៃះ ដោ យ- 
សារធាតុ ញៀន ជាបណោ្តា ះ អាស ន្ន 
នៃះ គឺ ដោយ សារ ការ ចង្អៀត- 
ណៃន មិន មាន កន្លៃងសមៃក 
គៃប់ គៃន់  ហើយ មួយ វិញ ទៀត 
លោកសៃី ចង់ ឱៃយ ជន រងគៃះ 
ដោយ សារ ធាតុ ញៀននៃះទៅ 
ទទួល យក សៃវា ពៃយាបាល  នៅ 
តាម មណ្ឌល សខុភាព  មន្ទរី ពៃទៃយ 
បង្អៃក នានា  ដៃល មាន នៅ តាម 
រាជ ធានី-ខៃត្ត ។

លោក សៃី ចាន់ ដានី ថ្លៃង ថា៖ 
«ប៉នុ្តៃ ក្នងុ ករណ ីចាបំាច ់ណាមយួ  
ដៃល សមត្ថកិច្ច បញ្ជនូជន រង គៃះ 
មក ក្នងុ ភាព បនា្ទាន់ ណាមួ យ ខ្ញុ ំនឹ ង  
ធ្វើ ការ ពិចារណា  ក្នងុ ការ ទទួល បុ៉ ន្តៃ 
ពួក គត់ តៃូ វ ដាក់ ក្នុង បន្ទប់ ដាច់- 
ដោយ ឡៃក  រយៈ ពៃល ១៤ ថ្ងៃ» ។

លោកសៃី ចាន់ ដានី  នឹង សុំ 
គោល ការណ៍ ធ្វើសមាហ រណ ក ម្ម  
អ្នក ដៃល បាន ពៃយាបាល ជាសះ- 

សៃបើយ   ឱៃយ បាន វិល តៃឡប់ ទៅ 
ផ្ទះវិញ   ហើយ មួយ វិញទៀត 
លោកសៃី  នឹង ចាំមើលពី វិធាន 
សុខាភិបាល  ថាតើ ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហគមន ៍២៨  វចិ្ឆកិា  មាន ភាព- 
បៃសើរ ឡើង វិញ ឬយា៉ាង ណា ?

 មជៃឈមណ្ឌល ឱកាសខ្ញុំ   បាន 
អញ្ជើញ អាណា ពៃយាបាល ឱៃយ ទៅ  
ទទួល  យក កូនៗ របស់ ពួក   គៃ ដៃ ល 
មាន សុខភាព ល្អបៃសើរ  តៃឡប់ 
ទៅ ផ្ទះ  វញិ ដោយ មាន  ការណៃនា ំ 
ដល់  ឪពុកមា្តាយ អំពី របៀប អប់ រំ  
ន ិង ណៃ នាកំនូ ពកួ គត ់នៅ ពៃល 
ទៅ ដល់ ផ្ទះ  ។

បើតាម លោកសៃី ចាន់ ដានី  
មជៃឈមណ្ឌល ឱកាសខ្ញុំ    នៅ មាន 
ការ ខ្វះខាត  ទីក ន្លៃង សមៃប់ ជន 
រងគៃះ សា្នាក់នៅ  ដោយ សារ 
ចំនួន  អ្នកកំពុង សា្នាក់នៅ បនៃសាប 

សារធាតុ ញៀនមាន ចំនួន ចៃើន ។
លោកសៃី  បន្ត ថា៖«ខ្ញុំបាន 

ធ្វើសំណើ រាយ ការណ៍ ទៅ ដល់ 
អភបិាល រាជ ធានភី្នពំៃញ  ដោយ 
ខ្ញុ ំចង ់បាន អគរ  នងិបន្ទប ់បន្ថៃម  
ជាពសិៃសខ្ញុ ំចង ់ធ្វើការ បៃង ចៃក 
ចៃញ ពី គ្នា  រវាង អ្នក មាន អាការ 
ធ្ងន់ និង សៃល  ដោយ សារជន- 
រង គៃះ បៃើ បៃស់ សារធាតុ - 
ញៀន  កមៃតិ សខុភាព របស ់គត ់
ខុសៗគ្នា»។ 

លោក សៃ ីបន្ថៃម ថា លោកសៃ ី
ចង់ បាន បន្ទប់ និង ទីធា្លា ធំទូលា យ  
ដើមៃបី ឱៃយ ពួកគត់ មាន ទីធា្លា សមៃ ប់  
ដំាបន្លៃនិង ជា ពិសៃស បន្ទប់ ដៃ ល 
មាន ជំនាញ បំណិន ជីវិត ដោយ 
ក្នុងនោះ  មាន អង្គការដៃគូចៃើន  
បាន ជួយ គំទៃ ដោយ មិន គិត 
បៃក ់ ប៉នុ្តៃ បន្ទប ់បណ្ដុះបណា្តាល  

មាន ភាព តចូ ចង្អៀត ដៃល បៃៀប 
ទៅ នឹង ជន រងគៃះផ្តល់ ការ- 
បណ្ដុះ បណា្តាល បំណិត ជីវិត  គឺ 
បាន តៃ១០%ប៉ុណោ្ណោះ ។ លោក- 
សៃី បន្ត ថា បៃសិន បើ សា្ថាន ភាព 
ជន រងគៃះ នៅ តៃមាន ចៃើន 
ចូល មក រហូត  មណ្ឌល នៃះ គឺ ចំា - 
បាច ់តៃវូ ការ  នវូ អគរ បៃហៃល ជា 
៣អគរបន្ថៃម ទៀត  ដៃល ស្មើ 
នឹងបៃមាណជា ២០បន្ទប់សម ៃ ប់ 
សា្នាក់នៅ  និង រៀន នូវ វិជា្ជា ជីវៈ 
ជំនាញផៃសៃង ៗ ។ 

លោក  មាន  ចាន់ យា៉ាដា អភិ - 
បា ល រង  រាជ ធានភី្នពំៃញ  បាន ផ្ញើ 
លខិតិ ជនូ  លោកសៃ ីមុ ំចាន ់ដាន ី
ដៃល ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន 
កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៤  ខៃ ធ្ន ូដោយ បាន 
អនញុ្ញាត  ឱៃយ   មជៃឈមណ្ឌល ឱកាស- 
ខ្ញុំ ផ្អាក ទទួល យក ជនរង គៃះ 
ដោយ សារ ធាតុ ញៀន ជា បណោ្តា ះ -  
អា សន្ន ។

លោក   មាន  ចាន់ យា៉ាដា បាន 
បញ្ជាក់ ក្នុង លិខិត ថា ៖ «ចំពោះ 
សំណើ សុំ គោលការណ៍ ផ្អាក 
ជាបណោ្តាះអាសន្ន នូវ ការ ទទួល 
ជន រងគៃះ ដៃល បញ្ជូន មក 
ពៃយាបាល  និងសា្តារនីតិសមៃបទា 
នៅមណ្ឌល សុខភាព ឱកាស ខ្ញុំ 
ដោយ សារ បច្ចបុៃបន្ន មជៃឈមណ្ឌល 
មាន ជន រងគៃះ  កំពុង សា្នាក់នៅ  
សរុប ចំនួន  ២ ០៧៤ នាក់ ក្នុង 
នោះសៃី ចំនួន ១១៣ នាក់ ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ បន្ទប់ សា្នាក់ នៅ នីមួយៗ 
របស់ ជន រងគៃះ មាន លក្ខណៈ 
ចង្អៀត ខា្លាំងនោះ  រដ្ឋ បាល រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ ឯក ភាព ជាគោល- 
ការណ៍ » ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

បន្ទាយមានជ័យៈ សា្លាក សញ ្ញា  
មនី  នងិ ខៃសៃ កៃហម ពទ័្ធ ទតីាងំ មាន 
មនី បៃមាណ ជតិ១០០សា្លាក  ដៃល   
មន្តៃី មជៃឈមណ្ឌល សកម្មភា ព 
កមា្ចាត  ់មនី ថៃ (TMAC) ដាក ់ពងៃយ   
ចនោ្លាះ បង្គោល ពៃដំៃន លៃខ៣២-
៣៣ នៅ ភូមិ សាមគ្គី ឃុំ គោក- 
រមៀត  សៃុក ថ្ម ពួក  ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ  តៃូវបាន មន្តៃី យោធា 
កម្ពុជា ចុះទៅ រុះរី នាថ្ងៃទី១២ ធ្នូ  
ដោយ អះអាងថា  ទីតាំង នោះ 
មិនទាន់ ឯកភាពគ្នា នៅ ឡើយ។

លោកសៃង ធារនិ  មៃបញ្ជា ការ រង  
និង ជា នាយ សៃនាធិការ យោធ- 
ភមូិ ភាគ ទ៥ី  បៃប់ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  ព ី
មៃសិលមិញ ថា  មន្តៃី យោធា កម្ពុជា  
បាន ចុះទៅ រុះរី សា្លាក សញ្ញា មីន  
នងិ ខៃសៃ កៃហម ពទ័្ធ ទតីាងំ មាន មនី 
បៃមាណ ជិត១០០សា្លាក  ដៃល  
TMAC បាន ដាក់ ពងៃយ នៅ 
ចនោ្លាះ បង្គោល ពៃដំៃន លៃខ៣២-
៣៣  ស្ថតិ ក្នងុ ភមូសិាស្តៃ ខាងលើ  
ក្នងុ អឡំងុ ខៃធ្ន ូ ខណៈ តបំន ់ទាងំ នៃះ   
មិនទាន់ តៃូវបាន គណៈ កម្មការ-  
បច្ចៃក ទៃស កិច្ចការ ពៃំដៃន នៃ បៃ- 

ទៃស ទាំង២ ឯកភាពគ្នា នៅ ឡើយ ។
លោក បញ្ជាក់ថា ៖«កន្លង មក 

គត ់តៃងតៃ មាន គនំតិ ចង ់ដោះ មនី   
តាម បណោ្តាយ ពៃដំៃន ហ្នងឹ  កៃម 
ហៃតផុល ថា  គត ់មនិ ចង ់ឱៃយ មាន 
គៃះថា្នាក់ ដល ់បៃជាជន នៃ បៃទៃស   
ទាំង២។ ប៉ុន្ដៃ រាល់ សំណើ របស់ 
ភាគី  ថៃ  គឺ យើង សុំ គោលការណ៍ 
ព ីថា្នាកល់ើ ឱៃយ ផ្អាក សនិដើមៃប ីពនិតិៃយ  
ថា  តើ ទីតាំង ដៃល គត់ ស្នើ មក 
ហ្នឹង តៃូវបាន ឯកភាព គ្នា ហើយ ឬ 
នៅ? ជាក់ស្ដៃង ទីតាំង ហ្នឹង មិន 
ទាន់ ឯកភាព គ្នា ទៃ  គឺ យើង សុំឱៃយ 
រកៃសា ភាព ដើម សិន»។

លោក ថា  បើ កម្ពជុា អនញុ្ញាតឱៃយ 
ភាគី ថៃ បោះ សា្លាក សញ្ញា មីនឬ ធ្វើ-   
សកម្មភាព អ្វ ីនៅលើ តបំន ់មនិ ទាន ់
ឯកភាពគ្នា នៃះ  គ ឺវា ស្មើនងឹ កម្ពជុា 
ទទលួសា្គោល ់ដ ីតបំន ់នោះ ជា របស ់
បៃទៃស ថៃ។ ដចូ្នៃះ កម្ពជុា ក ៏ស្នើ ទៅ-    
វញិដើមៃបីឱៃយ រកៃសា ទតីាងំ នោះ ឱៃយ នៅ  
ដដៃល ដោយយោង ទៅ តាម-    
អនសុៃសរណៈ យោគយល ់គ្នា កាល- 
ព ី ឆ្នា២ំ០០០  ហើយ រងច់ា ំគណៈ- 
កម្មការ បច្ចៃកទៃស កចិ្ច ការ ពៃដំៃន 
បៃទៃស ទាំង២ ឯកភាព គ្នា។

ទោះ ជា យា៉ាងណា ...តទៅទំព័រ ៥

សិសេសានុសិសេស តមេង់ ជួរ ចូល បេឡង ថ្នាក់ ទី ១២ឆ្នាមុំន ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ស្លាកសញ្ញាមីន ថ េដាក់នៅពេដំេន  មិនទាន់ឯកភាពនៅសេកុថ្មពួក រុះរើនៅថ្ងេទី១២ធ្ន។ូរូប FN

មជេឈមណ្ឌល បនេសាប គេឿងញៀន ឱកាស ខ្ញុ ំ  ។ រូបថត សហ ការី

មណ្ឌលឱកាសខ្ញុំផ្អាកទទួលជនញៀនគ្រឿងញៀន
ដ្រលត្រវូគ្របញ្ជនូទៅព្រយាបាលដោយសារចង្អៀតណ្រន

កម្ពជុារុះរើសា្លាកសញ្ញានិងខ្រស្រក្រហមព័ទ្ធទីតំាង
មានមីនជិត១០០សា្លាកនៅព្រដំ្រនដ្រលថ្រពង្រយ

លោកហុ៊នស្រនសម្រចឱ្រយសិស្រសគ្រងប្រឡងថ្នាក់ទី១២ជាប់ទំាងអស់
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តពទីពំរ័៤...លោក សៃង ធា រនិ  
បៃបថ់ាក្នងុអឡំងុពៃល ចុះ ទៅ រុះរើ 
ស្លាក សញ្ញា មនី នៃះ មនិ មាន ភាព- 
តានតឹង  ឬ បង្ក ទំនាស ់ ជាមួយ 
ភាគ ី ថៃ ទៃ។ បនា្ទាប ់ព ីដោះ រចួរាល ់ 
មន្តៃ ីយោធា កម្ពជុា នៅតៃ បន្ត ឃ្លា-ំ 
មើល គៃប់ពៃលវៃលា   ដើមៃបី កុំ ឱៃយ 
ភាគី ថៃ ឆ្លៀត ឱកាស ដើរ បោះ- 
ស្លាក  សញ្ញា ទាំង នៃះ ម្ដង ទៀត ។

អភបិាល ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជយ័  
លោក  អ៊ុំ រាតៃី  ពី មៃសិលមិញ បាន- 
បដិសៃធ ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ ជុំវិញ 
ករណីនៃះ  ដោយ លោក អះអាង 
ថា  កំពុង ជាប់រវល់ បៃជុំ មិនអាច 
និយាយ ទូរស័ព្ទ បាន ទៃ។

តណំាង មជៃឈមណ្ឌល សកម្ម ភាព  
កមា្ចាតម់នី ថៃ TMAC ព ីមៃសលិមញិ 
មនិទាន ់អាច ស្វៃងរក បៃភព ទាក ់ទង   
សុំ ការបញ្ជាក់  ករណី នៃះ បាន ទៃ ។ 

រើឯ តណំាង ស្ថានទតូ បៃទៃស ថៃ 
បៃចាំ កម្ពុជា បានឱៃយដឹង តាមរយៈ 
សរ អៃឡចិតៃនូកិ ព ីមៃសលិមញិ ថា  
មន្តៃី ជំនាញ នៃ អាជា្ញាធរ ថៃ កំពុង 
សៃវជៃវនងិ សុើបអង្កៃត ឱៃយ បាន- 
ដឹង ការពិត សិន  ដើមៃបី ចៀស វាង 
ការយល់ ចៃឡំ ទៅលើ ទំនាក់- 
ទំនង នៃ បៃទៃស ទាំង ២។

តំណាង ស្ថានទូត ថៃ បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ខ្ញុ ំគតិថាយើង គរួតៃ រងច់ា ំការ សៃវ-  
ជៃវ រក ពត័ម៌ាន ចៃបាសក់ារ សនិ ទៅ  

ហើយ កុ ំទាន ់តក ់កៃហល ់បកូ សរបុ   
ពត័ម៌ាន ផ្ដៃសផ្ដាស  ឬ ធ្វើការ សន្ន-ិ 
ដ្ឋាន ណាមយួ ដៃល អាចធ្វើ ឱៃយមាន 
ការយ ល់ ចៃឡំ ទំនាក់ទំនង រវាង 
កម្ពុជា  និង ថៃ»។

បើតាម លោក សៃង ធា រនិ  លោក   
និង អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធបានជូន- 
ដណំងឹ ទៅ អាជា្ញាធរ ថៃ បៃញាប ់រុះរើ 
ស្លាក សញ្ញា ដោះ មីន ឱៃយ អស់ តៃឹម 
ថ្ងៃទី៩  ខៃធ្នូ។ ប៉ុន្ដៃ មិនទាន់ មាន 
ការឆ្លើយតប  ឬ ជូនដំណឹង អ្វី មក 
ភាគី កម្ពុជា វិញ ទៃ  ទើប នៅ លា្ងាច 
ថ្ងៃទ១ី២  ខៃ ធ្ន ូ កម្ពជុា បាន សមៃច 
ចុះទៅ រុះរើ ចៃញ ដោយ ផ្ទាល់។

លោក វា៉ា គមឹហងុ  បៃធាន អាជា្ញា- 
ធរ ជាត ិទទលួបន្ទកុ កចិ្ចការ ពៃដំៃន 
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា  លោក មិន- 
ទាន ់ បាន ទទួល ដំណឹង នៃះ នៅ 
ឡើយ  ដោយ លោក អះអាងថា  
លោក នឹង ចាត់ មន្តៃី ជំនាញ ចុះ- 
សៃវជៃវ ឱៃយបាន ចៃបាស់ លាស់។

លោក បានបញ្ជាក់ថា ៖«គឺ 
រងច់ា ំមើល  ខ្ញុ ំបានទទលួ របាយ- 
ការណ ៍ពមីន្តៃ ីអាជា្ញាធរ នៅ មលូ- 
ដ្ឋាន សិន។ កៃយ មកទៀត  
ទើប យើង ចាត់ មន្តៃី ជំនាញ 
យើង ចុះទៅ សៃវជៃវ ឱៃយ ចៃបាស-់ 
លាស់ ពៃះ ខ្ញុំ ចាំ មិន ចៃបាស់ ថា  
នៅ ចន្លាះ បង្គោល ពៃ ំដៃន លៃខ 
៣២-៣៣ ហ្នឹង  យើង បាន 
ឯកភាព គ្នា  ឬ នៅទៃ  គ ឺយើង នងឹ 
សៃវជៃវ សិន»៕

រដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រមុការងារត្រតួពិនិត្រយការធ្វើផ្លវូនៅសៀមរាប
នៅ សុីវុត្ថា

សៀម រាបៈ គណៈ កម្មការ អន្តរ- 
កៃសួង បាន បង្កើត កៃុម ការងារ 
បច្ចៃក ទៃស ចមៃុះ ចំនួន ៩កៃុម 
ដើមៃបី ចុះតៃតួ ពនិតិៃយ តាម ដន លើ 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស សង សង់ 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធផ្លូវ ទាំង ៣៨ 
ខៃសៃ នៅ ក្នងុ កៃងុ សៀម រាប ដោយ 
ចុះ ពនិតិៃយ ផ្ទាល ់ជា បៃចា ំនៅ តាម 
ទ ីកន្លៃង សង សង ់នមីយួៗ ដើមៃប ី
ឱៃយ អង្គភាព សង សង ់អនវុត្ត តាម 
លក្ខខណ្ឌតមៃវូតាមគោល ការ ណ៍ 
នងិ ស្តង់ ដ លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស 
ដៃល បាន កំណត់ ។

លោក គង់ វិមាន អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសួង សធា រណការ និង ដឹក- 
ជញ្ជនូ បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍  នៅ ថ្ងៃទ-ី  
១៤ ធ្ន ូថា កៃមុ ការ ងារ បច្ចៃក ទៃ ស  
ចមៃុះ នីមួយ ៗ តៃូវ ធ្វើ ការ រាយ - 
ការណ៍ ជាបៃចាំ រៀង រាល់ ២ 
សបា្តាហ៍ ម្តងជូន កៃមុការ ងារ តៃតួ- 
ពិនិតៃយ  និង វាយ តម្លៃ និង គណៈ - 
កម្មការ អន្តរ កៃសួង ផង ដៃរ។

លោក បន្ថៃម ថា៖ « កៃមុការ ងារ 
បច្ចៃក ទៃស ទាងំ៩ កៃមុ នៃះ មាន 
១ កៃុមជា កៃុមការ ងារ សំណង់ 
នងិ សរុយិាដ ី ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ធ្វើ 
ប្លង់ គោល សមៃប់ បៃើបៃស់ នៅ 

ក្នុង កៃុង សៀម រាប ទាំង មូល »។
លោក បិុច ពិសី បៃធាន អង្គកា រ  

តមា្លាភាព កម្ពុជា( IT)ថ្លៃង ថា 
កៃមុ  ការ ងារ បច្ចៃក ទៃស ដៃល តៃវូ 
បាន បង្កើត ឡើង នៃះ តៃវូ តៃ បៃង- 
ចៃក តួនា ទី និង ភារ កិច្ច ឱៃយ បាន 
ចៃបាស់ លាស់ដើមៃបី ធ្វើ យា៉ាង ណា ឱៃយ  
ការ តៃួត ពិនិតៃយ មាន ភាព រលូន ។ 
លោក ថ្លៃង ថា៖«បើ កៃុម ការងារ 
ចៃើន ពៃក វាអាច ប៉ះ ពាល់ដល់ 
ចងា្វាក់ នៃការ បញ្ជាការ ងារ  បៃៀប- 
ដូច ជាគ្នាចៃើន អនៃសមខ្លាច។ អី៊ចឹ ង   
ទៃគួរ តៃប ង្កើត តៃ២ ឬ៣កៃុម 
ហើយ មាន កនូ កៃមុតចូៗ ក្នងុ ការ- 
ចុះ តៃួត ពិនិតៃយ»។ 

កៃ ព ីនៃះ លោក បុចិ ពសិ ី ក ៏
ចង់ ឱៃយ មាន គណនៃយៃយ ភាព  និង 
តមា្លា ភាព ក្នងុ ការ បៃើ បៃស ់ថវកិា 
លើការ អនវុត្ត គមៃង សង សង ់
ផ្លូវ ទាំង ៣៨ ខៃសៃនៅ ក្នុង កៃុង 
សៀមរាប នៃះផង  ដៃរ។

លោកទៃសរដ្ឋ មន្តៃ ីស៊នុ ចាន-់ 
ថ ុលរដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ សធា ណ ការ 
និង ដឹក ជញ្ជូន  បាន ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី 
១៤ ខៃធ្នូ ថា  ក្នុង ចំណោម កៃុម 
ការ ងារ បច្ចៃក ទៃស ចមៃុះ ទាំង ៩ 
កៃមុ នះកៃ ពី កៃមុ ការ ងារ តៃតួ- 
ពិនិតៃយ លើ គុណភាព ផ្លវូតៃ ួតពិ និ តៃយ  
តាម ដន លើ គមៃង សង សង់ 

ផ្លូវ តៃួត ពិនិតៃយ តាម ដន គមៃង 
ស្ថាបនា បណា្ដាញ លូទឹក ភ្លៀង 
និង លូទឹក កខ្វក់កៃមុការ ងារ តៃតួ- 
ពនិតិៃយ តាម ដន គមៃង ស្ថាប នា 
បំពាក់ សមា្ភារ កាមៃរា៉ា សុវត្ថិ ភាព 
អំពូល ភ្លើង បំភ្លឺ ផ្លូវ បរិកា្ខារ ភ្លើង 
សញ្ញា ចរាច រណ ៍នងិការ ដំដើម- 
ឈើ ក៏ មាន កៃុម ការងារ សិកៃសាពី 
នគរូប នីយកម្ម ផ្លវូ គូរ ប្លង់ ស្ថាប តៃយ  - 
កម្ម ផ្លវូ លម្ហស ធារណៈ នងិរចនា 
កម្មវត្ថុ ស្ថាបតៃយ កម្មនានា ដៃល 
ទាក់ ទង នឹង គមៃង ផង ដៃរ ។

គមៃង កៃ លម្អ ហៃដ្ឋា រចនា - 
សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ក្នុង ទីកៃុង សៀម រាប 
ចំនួន ៣៨ ខៃសៃ នៃះ មាន បៃវៃង 
សរុប ១០៨,៧៤ គីឡូម៉ៃតៃគៃ ង 
បៃើ បៃស់ ថវិកា ជាតិ សរុ បបៃមា ណ 

ជាង១៤០ លាន ដលុា្លារនងិ ថវកិា 
បៃមាណ ជាង ៩លាន ដុលា្លារ 
ទៀត សមៃប ់ការងារ ចាបំាច ់ក្នងុ 
ការ រៀបចំ ស្ថាប នា បៃព័ន្ធ បង្ហូរ- 
ទឹក ភ្លៀង និង ទឹក កខ្វក់ ដៃល នៅ 
កៃ គមៃង សង សង់ ផ្លូវទាំង 
៣៨  ខៃសៃនៃះ។  ការ សង សង់ ផ្លូវ 
ទាំង នៃះ គៃង បៃើបៃស់ រយៈ- 
ពៃល សង សង់ ចំនួន១៣ ខៃ 
ដៃល គៃង នឹងប ញ្ចប់ នៅចុង- 
ឆ្នាំ២ ០២១។ រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ 
ទំាង ៣៨ ខៃសៃ នៃះតៃវូ បាន បៃង ចៃ ក 
ជាបៃភៃទ ផ្លវូ ស្ថតិ ក្នងុ តបំន ់ដៃល 
មាន ភ្ញៀវ  ទៃសចរ ធ្វើ ដណំើរ ចៃើន 
បៃភៃទ ផ្លវូ មិន ស្ថតិ នៅ តំប ន់  មាន 
ភ្ញៀវ ទៃសចរធ្វើ ដំណើរ ចៃើ ន 
បៃភៃទ ផ្លូវវា ង កៃុង ជា ដើម ៕ 

គ្រឿង ចក្រកំពុង កាយ ដី ធ្វើ ផ្លវូ នៅ  ក្រងុ សៀម រាប   ។ រូបថត កៃសួង សធារណការ

កម្ពជុារុះរើស្លាក...



តពីទំព័រ១...២៨វិច្ឆកិានេះបាន
គឺមិនទាន់ដឹងអស់ពីកន្លេងណា
ផេសេងទៀតដេលអ្នកជងំឺបានទៅ
ដល់ឬភ្លេចកន្លេងទៅដល់នោះ
រយៈពេល១៤ថ្ងេ មុនពេលរក-
ឃើញ។លោកលើកឡើងថាតើ
អាចមានអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ឬ
បេយោលដោយមិនមកបង្ហាញ
មុខពេះខ្លាចការធ្វើតេស្ត?អ្នក-
ប៉ះពាល់មយួចនំនួមនិទាន់ដល់
ថ្ងេធ្វើតេស្តលើកទី២ឬទី៣នៅ
ឡើយពេះទើបដងឹថាខ្លនួបាន
ប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-
១៩។កេពីនេះអ្នកដេលតេូវ
ធ្វើចត្តាឡីស័កចាប់តំងពីថ្ងេទី២៩
ខេវិច្ឆិកាដល់ថ្ងេទី១៤ខេធ្នូនៅ
មិនដឹងថាបានធ្វើចត្តាឡីស័ក១៤
ថ្ងេឬធ្វើតេស្ត៣ដងដេរឬទេនិង
ចំណុចចុងកេយគឺនៅតមខេត្ត
មយួចំននួដេលអ្នកជងឺំទៅដល់
មុនពេលរកឃើញជំងឺតើបានរក-
ឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធអស់ឬទេ?
លោកហ៊ុនសេនបញ្ជាក់ថា៖

«ខ្ញុំសូមបេកាសឡើងវិញថា
ពេតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២៨វចិ្ឆកិា
គេប់គេងបានហើយតេមនិទាន់
អាចបិទបញ្ចប់បានទេហើយ
សមូឱេយបេជាពលរដ្ឋបន្តការរកេសា
ស្ថានភាពដចូនេះបន្តទៀតដើមេបី

សុវត្ថភិាពទំាងអស់គ្នា។ការបេ-
កាសបញ្ចប់ពេតឹ្តកិារណ៍នេះមិន-
អាចបញ្ចប់មនុថ្ងេទ១ី១ខេមករា
បានទេ។ការបេកាសបញ្ចប់ពេតឹ្តិ-
ការណ៍អាចនឹងកើតឡើងកេយ
ថ្ងេ២០មករាឯណោះ»។
ជាមួយគ្នានេះដេរលោកហ៊ុន

សេនក៏បានបន្តអំពាវនាវឱេយ
បេជាពលរដ្ឋបន្តអនុវត្តនូវវិធាន
មួយចំនួន ក្នុងការបង្ការនូវការ-
ឆ្លងជងំឺកវីូដ១៩នេះដចូជាតម-
ដានអ្នកដេលនៅសេសសល់
មិនទាន់បានធ្វើចត្តាឡីស័កឱេយ
បានគេប់គេន់ដោយអាជា្ញាធរ
តេវូតមដានមើលអនុវត្ត៣ការ-
ពារ(ពាក់មា៉ាស់លាងដេ រកេសា
គមា្លាតសុវត្ថភិាពសង្គម និងសុវត្ថិ-
ភាពបុគ្គលលើសពី១ម៉េតេកន្លះ)
បន្តអនវុត្ត៣កុ(ំកុចំលូទៅកន្លេង
ដេលបទិជតិគ្មានខេយល់ចលូនងិ
បេើមា៉ាសុីនតេជាក់ខ្លាំងពេកកុំ
ទៅកន្លេងដេលមានមនុសេសចេើន-
កុះករនងិកុំប៉ះពាល់គ្នាកុចំាប់ដេ
គ្នាកំុកៀកស្មានិងឱបគ្នាជាដើម)
និងនៅតមផេសារនិងតមទីកន្លេង
នានាតេូវមានការរៀបចំឱេយមាន
ការវាស់កម្ដៅពាក់មា៉ាស់ រកេសា
គមា្លាតនិងសមា្អាតអនាម័យឱេយ
បានល្អហើយគេប់រាជធាន-ីខេត្ត
តេវូបទិជាបណោ្តោះអាសន្នកន្លេង
ណាដេលមិនមានការអនុវត្ត
វិធានការកេសួងសុខភិបាល។

លោកហ៊នុសេនក៏បានតេៀម
លក្ខណៈទុកជាមុនសមេប់ឆ្នាំ
២០២១នងិទៅមខុទៀតផងដេរ
ដេលអាចមានការឆ្លងទេង់ទេយ
ធំក្នងុសហគមន៍ដោយលោកថា
តេវូចាត់ទុកថាវាអាចមានបេសើរ
ជាងថាមនិអាចកើតមានដោយ
តេូវបំពាក់ឧបករណ៍បន្ថេមនៅ
តមមណ្ឌលសុខភាពទបស់្កាត់
ការនាំចលូពខីងកេទបស់្កាត់
ការឆ្លងចលូសហគមន៍សហការ
ជាមួយនឹងមន្ទីរពេទេយឯកជន
បណ្តះុបណា្តោលពងេងឹសមត្ថភាព
គេូពេទេយ ពងេីកមន្ទីរពិសោធន៍
ទាំងនៅភ្នំពេញខេត្តសៀមរាប
ពេះសីហនុនិងខេត្តបាត់ដំបង
ផ្គត់ផ្គង់សមា្ភារបរិកា្ខារពេទេយទៅគេូ-
ពេទេយតមមន្ទរីពេទេយដើមេបីការពារ
តេៀមកន្លេងធ្វើចត្តាឡីស័ក ឱេយ

បានគេប់គេន់ដោយមានអ្នក-
យាមកាមឱេយបានហ្មត់ចត់បំផុត។
ពាក់ព័ន្ធនឹងពេតឹ្តកិារណ៍សហ-

គមន៍២៨វិច្ឆកិានេះកេសួងសុខ-
ភិបាលបានចេញបេកាសពីការ-
ពេយាបាលជាសះសេបើយអ្នកជំងឺ
ចំនួន៣នាក់ទៀតដោយក្នុង
នោះមានបរុសជនជាតិខ្មេរអាយុ
៥៧ឆ្នាំស្នាក់នៅបរុបី៉េងហតួផ្លវូ
៦០ម៉េតេជាអគ្គនាយកពន្ធនាគរ
សេ្តីជនជាតិខ្មេរអាយុ៣០ឆ្នាំស្នាក់-
នៅសង្កាត់និរោធខណ្ឌចេបារអំពៅ
ជាសមាជិកគេួសររបស់អ្នក-
បើកបរឱេយអគ្គនាយកពន្ធនាគរ
និងអ្នកជាសះសេបើយមា្នាក់ទៀត
គឺសេ្តីជនជាតិខ្មេរអាយុ៣៤ឆ្នាំ
ស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធខណ្ឌចេបារ-
អំពៅធ្វើការនៅកេសួងមហាផ្ទេ
ដេលជាអ្នកប៉ះពាល់នឹងអគ្គ-

នាយកពន្ធនាគរ។អ្នកទាំង៣
តេូវបានអនុញ្ញាតឱេយចេញពីមន្ទីរ-
ពេទេយហើយ។
បើតមលោកនាយករដ្ឋមន្តេី

ចាប់ពីខេមករាមកដល់ពេលនេះ
អ្នកយកសំណាកតេស្តរកវីរុស
កូវីដ១៩មានជិត២៥មឺុនសំណាក
ដេលជាអតេខ្ពស់ក្នុងចំណោម
បេទេសធ្វើតេស្តកូវីដ១៩។លោក
ក៏បានណេនាំឱេយកេសួងសុខ-
ភិបាលតេូវតេស្វេងរកអ្នកពាក់-
ព័ន្ធបន្តទៀត។
នៅថ្ងេមេសិលមិញដេរកេសួង

សុខភិបាលបានបេកាសរកឃើញ
មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន
៣នាក់ទៀតដោយ២នាក់ជាអ្នក-
ដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងមា្នាក់
ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងពេឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆិកាជាកុមារា
អាយុ១ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ
ខណ្ឌចេបារអំពៅតេូវជាកូនបេុស
របស់សេ្តីជនជាតិខ្មេរអាយុ៣០ឆ្នាំ
ដេលកំពុងសមេកពេយាបាលនៅ
មន្ទីរពេទេយមិត្តភាពខ្មេរ-សូវៀត។
ករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ដេល

ជាអ្នកដំណើរនោះកើតលើសេ្តី
ជនជាតិខ្មេរ-អាមេរិកអាយុ៦៦
ឆ្នាំស្នាក់នៅសណា្ឋាគរមយួក្នងុ
កេងុភ្នពំេញជាអ្នកដំណើរមកពី
អាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅ
កូរ៉េខងតេបូងមកដល់កម្ពជុានៅ
ថ្ងេទី១៣ខេធ្នូ និងបានដាក់ឱេយ

សមេកពេយាបាលនៅមណ្ឌល-
សខុភាពចាក់អងេឯអ្នកដំណើរ
១០៤នាក់មានតេស្តអវិជ្ជមាន
តេូវបានដាក់ឱេយធ្វើចត្តាឡីស័ក
ចំនួន១៤ថ្ងេ។
ឯសេ្តជីនជាតិជប៉នុអាយុ៣៤

ឆ្នាំស្នាក់នៅសណា្ឋាគរមួយនៅ
ភ្នំពេញធ្វើដំណើរពីបេទេសជបុ៉ន
បន្តជើងហោះហើរនៅកូរ៉េខង-
តេបូងមកដល់កម្ពជុាថ្ងេទី១៣ខេ
ធ្នូនិងបានធ្វើតេស្តវជិ្ជមានកវូដី។
ចំណេកអ្នកដំណើររមួយន្តហោះ
៦៤នាក់ផេសេងទៀតតេស្តអវិជ្ជមាន
តេូវបានដាក់ធ្វើចត្តាឡីស័កនៅ
សណា្ឋាគរ២ផេសេងគ្នា។គិតតេឹម
ថ្ងេមេសលិមញិកម្ពជុាមានអ្នកមាន
ជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៣៦២នាក់
ក្នុងនោះពេយាបាលជាសះសេបើយ
ចំនួន៣១២នាក់និងអ្នកកំពុង
សមេកពេយាបាលចំនួន៥០នាក់។
ទន្ទឹមនឹងនេះដេរនៅថ្ងេមេសិល-

មិញរដ្ឋលេខធិការកេសួងមហា-
ផ្ទេលោកសក់សេដា្ឋាបាន
អនុញ្ញាតឱេយមានការចេញ-ចូល
បមេើការងរឡើងវិញជាធម្មត
ក្នងុបរិវេណកេសួងមហាផ្ទេបនា្ទាប់
ពីបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាឡីស័កនិង
បានធ្វើរោគវនិចិ្ឆយ័រកវរីសុកវូដី-
១៩លើកទី៣ចំពោះថា្នាក់ដឹកនាំ
កេសួងនិងមនេ្តីរាជការសុីវិល
ទំាងអស់រួចរាល់ជាមួយនឹងលទ្ធ-
ផលអវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩៕
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កម្ពជុាអាច...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រ�និពន� ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

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

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

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

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

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

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

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

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

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដា រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

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

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

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

ផន សុខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

�េ � ន�េក� យកា សេតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យកា សេត

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

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

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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តពីទំព័រ  ១ ...ពលរដ្ឋ របស់ 
ខ្លួន  ធ្វើ តៃស្ត វ៉ាក់សំាងសមៃប់ 
កៃមុហុ៊ន ឬ បៃទៃស ណា នោះ ទៃ 
ហើយ រឿង នៃះ ជា គោល ជំហរ- 
ដាច់ ខាត របស់ ហ៊ុន  សៃន» ។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីបញ្ជា ក់ 
ថា កម្ពជុា មាន  តមៃវូ ការវ៉ាក់    សំា  ង 
ចំនួន ២៦ លានដូស តៃ សមៃប ់
ដណំាក ់កាល ដបំងូ កម្ពជុា  អាច 
ទទួល បាន តៃ ៦លាន  ៤សៃន 
ដូស ប៉ុណ្ណោះ តាម នីតិវិធី របស់ 
COVAX។ នៅ ពៃល ទទួល បា ន 
វ៉ាក់សំាង ទំាង នៃះ នឹង តៃវូ រកៃសា - 
ទកុ នៅ ក្នងុ ឃ្លាងំ ដៃល ពៃល នៃះ  
កំពុងស្ថតិ កៃម ការ  រៀបចំ ដៃ ល  
នឹង មាន កមៃតិ សីតុណ្ហ ភា ពរ ហូ ត  
ដល់   ៨០ អងៃសារ កៃមសូនៃយ។ 
បនា្ទាប់ មក វ នឹង តៃូវ ចាក់ជូន 
ពលរដ្ឋ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ។

តាម គោល ការណ៍មជៃឈមណ្ឌ ល  
COVAX ដៃល ជា ផ្នៃក មួយ 
គំាទៃ ដោយ  អង្គការ សហបៃជា - 
ជាត ិនងឹ  ផ្ដល ់វ៉ាកសំ់ាងសមៃប ់ 
២០ភាគ រយ នៃបៃជាជន សរុប 
ក្នុង   បៃទៃស សមាជិក មួយ។ 
បៃសិន បើ  COVAX ផ្ដល់ ឲៃយ 
កម្ពជុា ២០ ភាគ រយ នោះ កម្ពជុា 
នឹង មាន  វ៉ាក់សំាង   សមៃប់ ពលរ ដ្ឋ   
៣ លាន ២ សៃននាក់។ ទោះ - 
យ៉ាង ណា COVAX អាច ផ្ដល់ 
ឲៃយ បាន តៃ ៣ ភាគ រយ ប៉ុណ្ណោះ   
នៅ ដណំាក ់កាល ដបំងូ។ ដចូ្នៃះ 
ហើយ ទើប កម្ពុជា បញ្ជា ទិញ 
បន្ថៃ  ម ១ លាន ដសូ ទៀត។ នៃះ 
បើ តាម លោក ហ៊ុន សៃន។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «ខ្ញុំ 
ចាត់ ទុក ថា  នៃះ មិន មៃន ជា លៃបៃ ង  
ទិញ តៃី តាម ផៃសារ ទៃ។ តៃ ភាព - 

ហ្មត ់ចត ់របស ់កម្ពជុា គ ឺវ យ៉ាង- 
ដូច្នៃះ។ ឥឡូវ នៃះ យើង អត់ - 
ទាន់ ដឹង  ថា  តើវ៉ាក់សាំង នៅ  
បៃទៃស ណា ខ្លះ  ដៃល គៃ នឹង 
ទទួល សា្គាល់។ បៃហៃល ជា បើ - 
តាម ព័ត៌មាន អាច ក្នុង ខៃ មករា 
ទើប មាន ការ ទទួល សា្គាល់»។

លោក ហ៊នុ សៃន បញ្ជាក ់ថា  
កម្ពជុា តៃវូ ការ វ៉ាកស់ាងំ ១លា ន 
ដសូ ដបំងូ សមៃប ់មនសុៃស  ៥០ 
មុនឺ នាក ់។ ក្នងុ ចណំម មនសុៃស 
៥០ មុនឺ នាក ់មាន  ៤១ មុនឺ នាក ់
ស្ថិត ក្នុង  បញ្ជី អាទិភាព រួម មាន 
អ្ន ក បៃមូល សំរាមអនាម័យ ទីកៃ ុ ង 
អ្នក បើក បរ ដឹក ជញ្ជូន ដូច ជា  
តាកស់ុ ីកង ់៣ បព្វជតិ សាសនា 
កីឡាករ-ការិនី កង ទ័ព នគរ បា ល 
មន្តៃី អប់រំ សុខាភិបាល មន្តៃី 
ពន្ធដារ មន្តៃី គយ រដា្ឋាករ មន្តៃី 
ផ្នៃក តុលាការ មៃធាវី។

អ្នកដៃល ស្ថិត ក្នុង បញ្ជី អា-
ទិភា ព ផៃសៃង ទៀត រួម មាន  មន្តៃី 
ពន្ធនាគារ ឧទៃយានរុកៃស រដ្ឋបាល- 
ពៃ ឈើ រដ្ឋ បាល ជល ផល មន្តៃ ី

អគ្គ នាយក ការពារ អ្នក បៃើ - 
បៃស់  កិច្ច ការ បៃកួត បៃជៃង 
និង ក្លៃង បន្ល ំមន្តៃ ីអគ្គសិនី កៃមុ - 
បៃកឹៃសាខៃត្ត គណៈ អភិបាល ខៃត្ត 
កៃមុ បៃកឹៃសា កៃងុ សៃកុ ខណ្ឌ ឃំុ - 
សង្កាត ់សមាជកិ ភមូ ិ វទិៃយាសា្ថាន 
និង មជៃឈមណ្ឌល បណ្ដុះ បណា្ដា ល 
វិជា្ជា ជីវៈ និង គៃឹះ សា្ថាន ឧត្តម - 
សិកៃសា។

 កម្ពជុា មាន តមៃវូ ការ ចាក់ វ៉ាក់ - 
សំាងលើ បៃជាជន ពី ៨០ ភាគ- 
រយ ឡើង ទៅ ដើមៃបី ឲៃយ ពលរដ្ឋ 
ក្នុង បៃទៃស នៃះ   មានភាព សា៊ាំ- 
នឹង ជំងឺ។ ដូច្នៃះ កម្ពុជា តៃូវ ចាក់ 
វ៉ាក់សាំង លើ ពលរដ្ឋ បៃមាណ 
១៣  លាននាក់  ចាប់ ពី អាយុ១ ៥ 
ឆ្នាំ ឡើង ទៅ   ដោយ ពួក គៃ នឹង 
ទទួល បាន វ៉ាក់សំាង ដោយ ឥត-  
គិត ថ្លៃ។

នៅ ពៃល និយយ ដល់ ថវិកា 
សមៃប ់ទញិ វ៉ាកស់ាងំ កវូដី១៩ 
លោក ហុ៊ន សៃន ថ្លៃង ថា  លោ ក 
ពៃឺរោម នៅ ពៃល ឃើញ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ គៃប់ សៃទាប់ វណ្ណៈ  ចូល - 

រួម បរិចា្ចាគ ថវិកា សមៃប់ ទិញ 
វ៉ាកស់ាងំ នៃះ ដោយ លោក មនិ- 
បាន អំពាវ នាវ អ្វី ឡើយ។

លោក មាន បៃសាសន៍ ដូច្នៃះ 
ថា៖ «ខ្ញុ ំអត់ សា្មាន ថា  បញ្ហ វ៉ាក់ - 
សាងំ  បានកា្លាយ ទៅ ជា ចលនា- 
ជាតិ ដ៏ ធំ ហើយ បានកា្លាយ ទៅ - 
ជា ខឿន ការពារ សុខភាព របស់ 
បៃជាជន ដៃល ជា យុទ្ធសាស្តៃ 
ដ៏ ទូលំ ទូលាយ និង សុីជមៃ 
នៅ ក្នងុ ជាត ិសាសន ៍របស ់យើង 
ចៃើន យ៉ាង ណាស់ ជា ពិសៃស 
គឺ សា្មារតី សាមគ្គីភាព ឯកភាព- 
ជាតិ ក្នុង ចំនួន ដ៏ ចៃើន លើស- 
លប់»។

លោក ហ៊ុន សៃន   បន្ត ថា៖  
« ទកឹ   ចតិ្ត របស ់បង ប្អនូ ធ ំទលូា យ 
មហាសាល់ ហើយ មាន តាំង ពី 
គៃប់ សៃទាប់ វណ្ណៈ កម្មករ  កសិ ករ 
បង ប្អូន ជន ពិការ អាជី វ ករ 
សិលៃបករ សិលៃបការិនី គៃប់- 
មជៃឈដា្ឋាន ទំាង អស់»។

បើ តាមលោក ហ៊ុន សៃន  
គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី១៤ធ្នូ សបៃបុរ ស- 
ជន ចំនួន ៣៨ ៤១១ នាក់បា ន  
បរិចា្ចាគ  ថវិកា សរុប  ជាង ៤៨ 
លាន ដុលា្លារ និង បៃក់ រៀល ជា ង 
៣ ៩០០ លាន រៀល(ជិត១- 
លាន ដុលា្លារ)សមៃប់ ទិញវ៉ាក់ - 
សាំង កូវីដ១៩។ ថវិកា នៃះ តៃូវ  
រកៃសា ទុក ដោយ ឡៃក ដោយ 
កៃសួង សុខាភិបាល មិន ស្ថិត 
កៃមការ គៃប់ គៃង របស់  កៃសួ ង  
សៃដ្ឋកិច្ច ទៃ។ 

លោក បន្ត ថា កម្ពជុា នឹង បញ្ចៃ ញ 
ថវិកា រដ្ឋពី  ១០០ លាន ទៅ 
២០០ លានដលុា្លាររមួ ទាងំ  ថវកិា  
របស់ សបៃបុរសជន ៤៨ លាន- 

ដុលា្លារនៃះ ដើមៃបី បញ្ជា ទិញ វ៉ាក់- 
សាំង ដោយ មិន រង់ ចាំ ជំនួយ ពី  
COVA X  នោះ ទៃ ។

បើ តាម លោក  ហ៊ុន សៃន 
កម្ពុជា មាន  សាច់ បៃក់ នៅ ក្នុង 
ដៃ ចំនួន  ៥៣៨ លាន ដុលា្លារ 
សមៃប់  បៃើ បៃស់ ក្នងុ កៃប ខ ណ័្ឌ  
បៃយុទ្ធបៃឆំង នឹង កូវីដ ១៩ ក៏ 
ដូច ជា ការ សា្ដារ ឡើង វិញ នូវ 
សៃដ្ឋកចិ្ច ។ ថវកិា ទាងំ នៃះ  បាន 
ពីកម្ចី  ធនាគារ អភិវឌៃឍ ន៍អាសុី  
(ADB) ចំនួន ២៥០ លាន- 
ដុលា្លារពី ទីភា្នាក់ងរ សហ បៃតិ - 
បត្តកិារ អន្តរ ជាត ិជប៉នុ(JIC A) 
២៣៨ លាន ដុលា្លារ និង ថវិកា 
ពីមូល និធិ សហ បៃតិបត្ត ិ ការ- 
អភិវឌៃឍ ន៍សៃដ្ឋ កិច្ច (EDCF) 
របស់  កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ចំនួន ៥០ 
លាន ដុលា្លារ។ ចំនួន នៃះ មិន - 
ទាន់ គិត ពី បៃក់ បមៃុង  ទុក ឬ 
បៃក ់សនៃស ំរបស ់រដា្ឋា ភបិាល នៅ 
ឡើយ ទៃ។

លោក ឡៅ មុ៉ងហៃ អ្នកវិភាគ- 
នយោបាយ ថ្លៃង ថា លោក ជឿ - 
ជាក់ លើ អ្នក ជំនាញ សុខា ភិបា ល  
ហើយ លោក ធ្វើ តាម  ការ ណៃ នា ំ
យ៉ាង ហ្មត ់ចត ់ ដើមៃប ីការពារ ខ្លនួ 
ពី មៃរោគ នៃះ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុ ំក ៏ជឿ 
លើ ពួក គាត់ (អ្នក ជំនាញ សុខា  - 
ភិបាល) ជាជាង ជឿ លើ អ្នក 
មិន មាន ជំនាញនៅ ពៃល និយ យ   
ពី ផៃន ការ យុទ្ធសាស្តៃ វ៉ាក់សំាង ។ 
ខ្ញុ ំនឹង មាន ទំនុក ចិត្ត បៃសិ ន  បើ 
អ្នក ជំនាញ ទំាង នោះ ធ្វើ សៃចក្ដ ី- 
សមៃច អំពី រឿង  វ៉ាក់ សាំង នៃះ 
ហើយ បៃកាស ឲៃយ ដឹង ជាសា - 
ធារណៈ» ៕

 អោម  ប៊ុន ធឿន 

ខេត្ត ប៉េលិនៈ ពល រដ្ឋ ជិត ១០០ នាក់ 
បាន ជបួ ជុគំា្នា  នៅ មខុ សា លាខៃ ត្ត ប៉ៃលនិ 
កា លពី ថ្ងៃទី ១៤  ខៃធ្នូ ដើមៃបី  ស្នើសុំ ឲៃយ 
អាជា្ញា ធរខៃត្ត ជួយ អន្ត  រាគមន៍ កុំឱៃយមា ន 
ការ ចាប់ខ្លនួ  បនា្ទាប់ពី ពួក គាត់ ទទួល ដីកា 
សមៃច រកៃសា ការពារដៃល ចៃញ ដោយ 
តលុា ការ ក្នងុ សណំ៊ារំឿ ង វវិទ ដធី្ល ី ទហំ ំ២ 
ហិកតា នៅភូមិ ផៃសារ ពៃំ ឃុំ ស្ទឹង កាច់ 
សៃុក សាលា កៃ។ 

លោក  ធូ ភា  អភិបា លរង និង ជា អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត  ប៉ៃលិ នបា នថ្លៃង 
កា លពី មៃសិ លមិញ  ថា ព លរដ្ឋ បាន មក 
ស្នើ សុំ ឲៃយ អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត ជួយ អន្តរា គមន៍ 
ទៅ តុលា ការ កុំ ឲៃយ មាន ការ ចា ប់ខ្លួ នឬក៏ 
ការរុះរីផ្ទះ របស់ ពួកគា ត់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ដីកា សមៃច រកៃសា ការពារ របស់  សាលា - 
ដំ បូង ខៃត្ត ចំពោះ ពលរដ្ឋ ដៃល កំពុង រស់- 
នៅ លើដី ទំនា ស់ ចំនួន ៤៤ គៃួសា រ។ 

ជា ការ ឆ្លើយ តប ទៅ កាន់ ពលរដ្ឋ នៃះ 
លោក  ធូ ភា បាន ឱៃយដឹ ងថា  អាជា្ញាធ រ 
ខៃត្ត ប៉ៃលិន ថា នឹ ង តាម ឃ្លាមំើល ពី ភាព- 
យុត្តិ ធម៌ របស់ តុលា ការ ដៃល មាន ចំ- 
ណាត់ ការ លើ រឿង វិវទ ដីធ្ល ីនៃះ  បុ៉ន្តៃបា ន 
លើក ទឹក ចិត្ត ឲៃយ ពលរ ដ្ឋដា ក់ពា កៃយ ប្ដឹង  
ជំ ទា ស់នឹងការសមៃចនៃះ ។     

 លោក  ធូ ភា បាន ឲៃយ ដឹង ថា  បញ្ហ ដី 
វវិទ នោះ  មា នពា កព់ន័្ធ ន ឹងភាគចី ំននួ ៣ 
ហើយ ក្នុងករ ណី ដីកាសមៃច រកៃសា ការ- 
ពារ  របស់ តុលា ការ នៃះគឺ តាមរ យៈ បណ្តងឹ 
របស ់អ្នក សៃ ី វ ិន ផៃង ដៃល ជា ភាគ ីមយួ 
ក្នុង ចំណម ភាគី ទំនាស់ ទាំង  នោះ ។ 

លោក ភា  ប ន្តថា កន្លង មក ពលរដ្ឋ ធា្លាប ់
បាន ប្តងឹ ទៅ កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី  នគរូ ប- 
នី យកម្ម  និងសំ ណង់ ដើមៃបី ជួយ អន្តរាគ មន៍ 
ចៃញ បណ្ណ កម្ម សទិ្ធ ិដ លព់ ួក គា ត ់តៃមនិ 
ឃើញ មាន លទ្ធ ផល ទៃ។ រីឯ អាជា្ញាធ រដៃ ន- 
ដី មិនទាន់ អាច ដោះ សៃយ ជូន បានដោយ - 
សារ របៀប  រស់នៅ  របស់ ពលរដ្ឋ នៅ មិន- 

ទាន់ មាន រច នាស ម្ព័ន្ធ តៃឹម តៃូវ ។  
លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ «ពលរដ្ឋ ខ្លះ 

មាន ដី តៃ២ ម៉ៃតៃ ៤ ជៃុង អ្នក ខ្លះ ២- 
គុណ៣ ម៉ៃតៃ អីចឹង ទៅ ហើយ មិនទា ន់ 
មាន ផ្លវូ ចលូ  មាន បៃពន័្ធ បង្ហរូ ទកឹ  អ ីហរូ- 
ហៃ អ៊ចី ឹង ទៅ យើ ង ពបិាក ដោយ សារ តៃ 
ការចូ លទៅ  រស់នៅ របស់ ពួកគាត់ ហ្នឹង 
វមាន ចំណៃក ដី តូច ផង  ធំ ផង  ចៃះតៃ  
បៃជៃៀ ត គា្នា នៅ»។ 

អ្នកសៃី  ហម សៃី នាង អាយុ៥០ ឆ្នាំ 
ជា តំណាង  ពលរដ្ឋ ទំាង ៤៤ គៃសួារ  បា ន 
ឲៃយ ដ ឹងថា ដ ីវវិទ នោះ មាន ទហំ ំ២ហ ិកតា 
ដោយ ពួក គាត់ បាន ទៅ រស់នៅ ទី តំាងនោះ 
តាំងពី ឆ្នាំ១ ៩៩៨ មក ម្លៃ៉ះ  តាម  រយៈ 
 កា រដោះដូររ ប ស់អា ជា្ញា ធរ ហើយ នៅ 
ពៃ លនោះ  មិន ទាន់ ឃើញ មាន  ឈ្មាះ 
វិ  ន ផៃ ង  នោះទៃ ។  

អ្នកសៃ ី សៃ ីនាង  ថ្លៃ ងថា ៖«កៃយមក 
ឈ្មាះ វិ ន ផៃង  ហ្នងឹ  មកសំុ ដី ពួក ខ្ញុ ំដើមៃបី 
ធ្វើ ផ្ទះ ឲៃយ កូន នៅ ដល់ ពៃល  នៅ យូរ ទៅ 

សៃប់តៃ មក ប្តងឹ  ថា ដី ហ្នងឹ ជា ដី គាត់ ទៅ- 
វិញ រឿង តៃ ប៉ុណ្ណឹង ទៃ  គាត់ មា្នាក់ ឯង ប្តឹង 
ពួក ខ្ញុំ រហូត ដល់ ៤ ៤គៃួសារ» ។ 

បើ តាម អ្នក សៃី សៃី នាង ព លរដ្ឋ នឹង 
យក ពាកៃយ បណ្តឹង ជំទាស់ ទៅ ដា ក់នៅ 
តុលា ការ នៅ ថ្ងៃទី១៦ ខៃធ្នូនៃះ  ដោយ  
អះអាង ថា  សៃចក្ដីស មៃច រកៃសា ការពារ 
របស់ តុ លាកា រ បា នធ្វើ ឲៃយ  ប៉ះពាល់  ដល់ 
ផលបៃ យោជ ន ៍ន ិង កម្មស ិទ្ធ ិសៃប ចៃបាប ់
របស់ ពួក គាត់ ជា ខា្លាំង ។ 

ពាក ់ ពន័្ធ នងឹ បញ្ហ ដ ីនៃះ  អ្នក សៃី  សៃី- 
នាង  បាន ឱៃយដឹង ថា  កន្លង មក ពលរដ្ឋ 
ទំាង អស ់គា្នា  ធា្លាបប់ា ន សុ ំអន្ត រាគ មន ៍ទៅ 
លោក អភិបា ល ខៃត្ត  ដើមៃបី ជួយ ដោះ- 
សៃយ  ប៉ុន្តៃ មិន ទាន់ មាន ដំណះ- 
សៃយ នៅ ឡើយ ទៃ។

 យ៉ា ង   ណា ក្ដី   ភ្នំ ពៃញ ប៉ុ ស្ដិ៍ នៅមិ ន ទាន់ 
អាច ស្វៃង រ ក បៃភព ទាក់ ទង អ្នក សៃី វិ ន 
ផៃង  ដៃ ល ជាដើ មបណ្តឹង ដើមៃបី សុំកា រ- 
អ តា្ថា ធិ បៃបាយ បា ន ទៃ  កាលពីមៃសិ លមិ ញ ៕

កម្ពជុាបញ្ជាទិញវ៉ាក់សំាងកូវីដចំនួន១លានដូស...

ពលរដ្ឋសំុឱ្យអាជា្ញាធរអន្តរាគមន៍ខណៈមានដីការក្សាការពាររឿងវិវទដី

លោក ហុ៊ន សេន នៅ ពេល ថ្លេង ទៅ កាន់ ជន រួម ជាតិ មេសិល មិញ   ។ រូបថត SPM
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ភ្នពំេញ: សមាគម មកី្រ ូហរិញ្ញ- 
វត្ថ ុកម្ពជុា  (CMA) បានឱ្រយដងឹថា 
ចំនួន អ្នក ស្នើ សុំ រៀប ចំ ឥណ-
ទាន ឡើង វិញ  នា ព្រល ន្រះ បាន 
បន្ត  ថយ ចុះ គួរ  ឱ្រយ កត់ សមា្គាល់ 
ជា  មួយ  ក្តី រំពឹង ថា នឹង មិន មាន 
ការ បន្ត រៀបចំ ឥណទាន ឡើង- 
វិញ ទៀត ទ្រ។ 

កាលពី ខ្រ មុន ធនាគារ ជាតិ 
ន្រ   កម្ពុជា (NBC) បាន ជូន ដំ-
ណឹង ឱ្រយ គ្រឹះ ស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុទាំង  -  
អស់ ត្រូវ បន្ត រៀប ចំ ឥណទាន 
ឡើង វិញ ដល់ អតិថិជន របស់ 
ខ្លួន  រហូត ដល់ ពាក់ កណ្តាល ឆ្នាំ 
២០២១ ខាង មុខ ។ 

ប្រធាន នាយក ដ្ឋាន ទំនាក់ - 
ទនំង ន្រ សមាគម មកី្រ ូហរិញ្ញវត្ថ ុ
កម្ពុជា  លោក កាំង តុងងី បាន 
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ ទី 
១៥ ខ្រ ធ្ន ូ  ថា គតិ ត្រមឹ ដណំច-់ 
ខ្រ  វចិ្ឆកិា មាន អតថិជិន ជាង២៩ 
មុឺននាក់  ដ្រល រង ផល ប៉ះ ពាល់ 
ដោយ សរ ជំងឺ កូវីដ១៩  បាន 
ស្នើ  រៀបច ំឥណទាន ឡើង វញិ ព ី
គ្រឹះ ស្ថាន មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ  ដ្រល 
ជា  សមាជិក របស ់សមាគម ទាងំ  

១០៣ ស្ថាបន័ ។  ក្នងុ នោះ អតថិ-ិ  
ជន ជាង ២៧ មុឺន នាក់ ត្រូវ បាន 
គ្រឹះ ស្ថាន មកី្រ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុសម្រច  
អនុម័ត រៀបចំ ឥណទាន ឡើង- 
វិញ ដ្រល មាន ឥណទាន សរុប 
ជាង ១,៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «យើង ឃើញ 
ថា នៅក្នងុ រយៈ ព្រល ចងុក្រយ 
ន្រះ ចំនួន អតិថិជន ដ្រល ស្នើ 
រៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ ហាក់- 
ដូចជា  មិន  កើន ឡើង ទ្រ ដោយ 
បាន ថយ ចុះ ជា ប្រចា ំ ប៉នុ្ត្រ លើក- 
ល្រង ត្រ នៅក្នងុ រយៈ ព្រល២-៣ 
សបា្តាហ៍ ចុង ក្រយ ន្រះ ចំនួន 
ដក ់ពាក្រយ ស្នើ សុ ំនៅ ថ្ររ ក្នងុ រង្វង ់ 
១ ០០០ នាក់ក្នុង ១ សបា្តាហ៍ »។ 

លោក  តុងងី  ឱ្រយ ដឹង ទៀតថា 
គិត ត្រឹម ខ្រតុលា ឥណទាន 
ដ្រល ប្រឈម ហានិភ័យ ក្នុង 
វិស័យ គ្រឹះ ស្ថាន មីក្រូ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ក៏ បាន ធា្លាក់ចុះ  ដ្ររ ដោយ មក 
នៅ ត្រឹម  ២,២ ភាគ រយ ។  ជា 
ស្តង់ ដ ទូទៅ ឥណទាន ដ្រល 
ប្រឈម ហានិភ័យ  ក្រម  ៥ 
ភាគ រយ  គឺ ស្ថិត ក្នុង កម្រិ ត ល្អ ។ 

លោក  បន្ថ្រមថា៖«យើង គិត 
ថា គោល ការណ៍ រៀប ចំ ឥណ-
ទាន ឡើង វញិជនូ អតថិ ិជន  ន្រះ  

ពិតជា បាន ជួយ ពួក គ្រ ក្នុង ការ - 
បន្ធូរ បន្ថយ ការ លំបាក ក្នុងការ- 
បង ់សង ត្រឡប ់ ជា ពសិ្រស ក្នងុ 
អំឡុង ព្រល ពួក គាត់ រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដោយ សរ ជំងឺ កូវីដ១៩  
ដ្រល ន្រះ ជា ការ រមួ ចណំ្រក មយួ 
ធ្វើ ឱ្រយ ឥណទាន ដ្រល ប្រឈម 
ហានិភ័យ ធា្លាក់ ក្នុង កម្រិត ទាប 
ជាង ការ រំពឹង ទុក  »។ 

លោក សយ សូនី នាយក- 
ប្រតិបត្តិ គ្រឹះ ស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញ-
វត្ថុ  ប្រសក់ បាន និយាយ ថា 
ននិា្នាការ  ស្នើ សុ ំរៀប ច ំឥណទាន 
ឡើង វិញ របស់ អតិថិ ជន កំពុង 
ថយ ចុះ ជា លំដប់  បើ ធៀប នឹង 
ក្នុង ដំណក់ កាលដំបូង  ហើយ 
គ្រឹះ ស្ថាន មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ  របស់ 
លោក  នឹងរៀប ចំ ឥណ ទាន  ឡើង  

វញិ ជនូ អតថិជិន ទៅ   តាម លទ្ធ-
ភាព ជាក ់ស្ត្រង របស ់ គ្រ មា្នាក ៗ់   ។  
លោក ថ្ល្រង ថា៖ « យើង នៅ ត្រ 
បន្ត រៀប ចំ កម្ចី ជូន អតិថិ ជន ជា 
ធម្មតា ដោយ ផ្តល ់អាទភិាព ទៅ 
លើ អតិថិជន ចាស់»។ 

លោក ប៊ុន មុនី  អគ្គនាយក 
គ្រឹះស្ថាន មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថ ុ វិថី ក ៏
បាន ប្រប ់ដ្ររ  ថា ការ ស្នើ សុ ំរៀប- 

ចំ ឥណទាន ឡើង វិញ មាន ការ- 
ថយ ចុះ ពតិ ប្រកដ ម្រ ន នៅក្នងុ 
រយៈ ព្រល ប៉ុនា្មាន ខ្រ ចុង ក្រយ 
ដ្រល ន្រះ បង្ហាញ ថា ការ ប្រកប- 
របរ របស់ ប្រជាជន   ហាក់ មាន 
ភាព ប្រក្រតីឡើង វិញ  ធម្មតា ។

លោក បានបញ្ជាក ់ថា៖  «យើង 
មើល ទៅ ស្ថាន ភាព ន្រ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  គឺ គ្រ កំពុង រក ឃើញ  វ៉ាក់-
សំង ការ ពារ  ជា ហូរ ហ្រហើយ  
ដចូ្ន្រះ វ នងឹ អាច កាត ់បន្ថយ ក្នងុ 
ការ រៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ 
ក្នុង បរិមាណ ច្រើន ថ្រម ទៀត។ 
ខ្ញុំ គិត ថា  ប្រហ្រល ជា មិន មាន 
ការ បន្ត ឱ្រយ រៀប ច ំឥណទាន ឡើង  
វិញ ទៀត ទ្រ»។

បើ តាម  លោក តងុង ីសព្វ ថ្ង្រ 
ប្រក់ កម្ចី សរុបក្នុង វិស័យ ន្រះ 
ដ្រល រមួ មាន គ្រឹះ ស្ថាន មកី្រហូរិ- 
រញ្ញវត្ថ ុ ក្រមុហ៊នុ ភត ិសន្រយា នងិ 
ប្រតិបត្តិករ ឥណទាន ជនបទ  
មាន ចំនួនសរុប  ជាង ៧ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ ស្មើ នឹង   អតិថិជន 
ជាង ២,១ លាន នាក់  ខណៈ 
ប្រក់  បញ្ញើ សរុប មាន ចំនួ ន  ៣ 
៨ ០០ លាន ដុលា្លារ  ដោយ មាន 
អតថិជិន ដក ់ប្រក ់បញ្ញើ ចនំនួ 
២,៨ លាននាក់ ៕ LA
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ភ្នំពេញៈ សហ ព័ន្ធ អាល្លឺម៉ង់  
នងឹ  ផ្តលក់ម្ចសីម្របទាន  ក្នងុ ទកឹ- 
ប្រក ់៣០ លាន អរឺ៉ ូបន្ថ្រម  សម្រប ់  

ប្រសិទ្ធ ភាព ថាម ពល និង ការ- 
ផ្គត ់ផ្គង ់អគ្គសិន ីនៅ តាម ជនបទ  
នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា។ យោង  
ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន របស់ 
ស្ថានទូត អាល្លឺម៉ង ់   នៅកម្ពុជា។ 

ស្រចក្ដ ីប្រកាស ពត័ ៌មាន   នោះ  
បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា  កចិ្ច សហ ប្រតបិត្ត-ិ
ការ អភវិឌ្រឍន ៍អាល្លមឺង៉ ់ បាន សន្រយា  
ផ្ដល ់ប្រក ់កម្ច ីសម្របទាន កាត ់បន្ថយ  
ការ ប្រក ់ថ្ម ីសម្រប ់ប្រសទិ្ធ ភាព 
ថាម ពល និង ការ ផ្គត់ ផ្គង់ អគ្គិ-
សន ី នៅ តាម ជនបទ ។

ស្រចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន ន្រះ 
កត ់សមា្គាល ់ថា ការ វនិយិោគ ៣០  
លាន អឺរ៉ូ  ក្នុង ការ ធ្វើ ឱ្រយ ប្រសើរ- 
ឡើង  នងឹ ពង្រកី បណ្តាញ អគ្គសិន ី
នៅ តាម ជនបទនៅ កម្ពុជា រួម- 
ចំណ្រកសម្រច  គោល ដៅ ធំៗ 
របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា ក្នុង ការ- 
កាត ់បន្ថយ ការ ភាយ ច្រញ ឧស្មន័  
ផ្ទះ កញ្ចក ់ព្រមទាងំ ការ  ទទលួ- 
បាន ថាម ពល ប្រើ ប្រស ់ជា សកល  
នៅ ឆ្នាំ ២០៣០ ។

ស្ថាន ទតូ អាល្លមឺង៉ ់បាន អះអាង 
ថា ការ វិនិយោគ ថ្មី ន្រះ ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប ់ព ីប្រក ់កម្ច ីកាត ់បន្ថយ ការ  
ប្រក ់ចនំនួ ៣០លាន អរឺ៉ ូ ដ្រល 
បាន សន្រយា ផ្ដល ់នៅ ឆ្នា ំ២០១៨ 

ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ការ វិនិយោគ របស់ 
អាល្លឺម៉ង់ទៅ លើ ប្រសិទ្ធភាព 
ថាម ពល នៅ កម្ពជុា មាន សរបុ ចនំនួ  
៦០ លាន អឺរ៉ូ។

លោក  Christian Berger 
ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទតូ អាល្លមឺង៉ ់ប្រចា ំនៅ  
កម្ពជុា  បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា គោលដៅ  
ន្រ ការ វិនិយោគ របស់ អាល្លឺម៉ង់ 
គឺការទទួល បាន អគ្គិសនី ប្រើ-
ប្រស  ់ ប្រសើរ ជាង មនុ  ថាមពល 
មាន តម្ល្រ ទាប ជាង មនុ  ការ ផ្គតផ់្គង ់ 
ថាម ពល ដ្រល អាច ទុក បាន 
ជាង មុន  ការ ភាយ ច្រញ ឧស្ម័ន 
ផ្ទះ  កញ្ចក់ តិច ជាង មុន។ 

លោក បន្ត ថា៖«បណ្តាញ 
ថាម ពល ប្រសើរ ជាង មុន គឺ ល្អ 
សម្រប់ ប្រជាជន  ល្អ សម្រប់ 
ស្រដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ជា រមួ គ ឺល្អ សម្រប ់
ភពផ្រនដី»។

លោក វិចទ័រ ហ្រសូនា អគ្គ - 
នាយក  ថាម ពល  ន្រ ក្រសួង រ៉្រ 
នងិ ថាម ពល  ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ 
ថា កម្ច ីន្រះ នឹង ជួយ អភិវឌ្រឍ  ហ្រ-

ដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ថាម ពល របស់   
កម្ពុជា កាន់ ត្រ ប្រសើរ ឡើង ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖« ជា ការ ពិត   
ចំនួន ទឹកប្រក់   ន្រះ នឹង ចូល រួម 
ចណំ្រក ក្នងុ ការ អភវិឌ្រឍ ប្រទ្រស 
ជាត ិ ដោយ សរ វ  មាន លក្ខណៈ  
សម្របទាន  ដោយ មាន អត្រ ការ- 
ប្រក់ ទាប  ដ្រលជា ផ្រន ទី បង្ហាញ  
ផ្លូវ មួយ សម្រប់ អភិវឌ្រឍថាមពល  
ប្រកប ដោយ និរន្តរភាព  និង 
សុវត្ថិភាព ថាមពល  ដ្រល នឹង 
ត្រូវ  ច្រក ចាយ ថា មពល នៅ 
ព្រល អនាគត »។ 

លោក ហ្រសូនា  បានឱ្រយ ដឹងថា 
សព្វ ថ្ង្រ  ការ ច្រក ចាយ ថាមពល 
អគ្គិសនី ស្ទើរ គ្របដណ្តប់ ស្ទើរ 
គ្រប់ ភូមិ ទាំង អស់ ហើយ នៅ ឆ្នាំ 
២០២០ន្រះ ស្មើនឹង ៩៧,៥ 
ភាគ រយន្រ ភូមិសរុប ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖« ការ ច្រក- 
ចាយ ថាមពល នៅសល់ ២,៥ 
ភាគ រយ ទៀត យើង នឹង បន្ត 
អនុវត្ត នៅ ឆ្នាំ បនា្ទាប់ ទៀត»។

ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ ឱ្រយដឹង ថា 
លទ្ធផល ពី ការ វិនិយោគ កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១៨ រួម មាន ការ កាត់ - 
បន្ថយ ការ ភាយ ច្រញ ឧស្ម័ន 
កាបូនិក  ២ មុឺន តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ  
ការ បញ្ចូន ថាម ពល សុទ្ធ កើន- 
ឡើង ២០ ភាគរយជា មួយ នឹង 
បណ្តាញ អគ្គិសនី ប្រសើរ ជាង- 
មុន និង ជួយ ឱ្រយ គ្រួសរ ចំនួន  
១៥ ០០០ ថ្រម ទៀត ឱ្រយ មាន 
អគ្គិសនី ប្រើប្រស់ ។

កចិ្ច សហ ប្រតបិត្តកិារ អភវិឌ្រឍន ៍
អាល្លឺម៉ង់  ក្នុង ព្រល កន្លងមក បាន 
គាំទ្រ ដល់ កម្ពុជា ក្នុង ការ ជំរុញ ឱ្រយ 
មាន ភាព ជឿន លឿនផ្ន្រក   អភិវឌ្រឍ- 
ន ៍ជនបទ សខុ ភាព សធារណៈ 
វិមជ្រឈការ និង ស្ដង់ដការងរ ។

ស្ថានទតូអាល្លមឺង៉ ់បញ្ជាកថ់ា  
នៅ ឆ្នាំ២០២០ន្រះ ប្រទ្រស 
អាល្លមឺង៉់ បាន ផ្ដល់ ថវកិា បន្ថ្រម 
ចំនួន ៩, ៥លានអឺរ៉ូដល់ ការ - 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា ៕LA

ការស្នើរៀបចំឥណទានឡើងវិញនៅCMAចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះ

អាល្លម៉ឺង់ផ្តល់កម្ចីសម្បទាន៣០លានអឺរូ៉ដើម្បីបង្កើនប្សិទ្ធភាពន្ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គសិនី

បុគ្គលិក របស់ គេះឹស្ថាន មីកេហិូរញ្ញវត្ថ ុរាប់ បេក់  ដេល ទទួល បាន ពី ការ សង របស់ អតិថិជន ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

អ្នក ជំនាញ  កំពុង តភ្ជាប់ បណ្តាញ អគ្គសិនី    នៅ ជាយ រាជធានី ភ្នពំេញ។ ជីវ័ន



តពីទំពរ័១...កាន់ភ្នពំេញប៉សុ្ដិ៍
ថាថ្មីៗនេះកេុមហ៊ុនបាននាំ-
ចលូឧបករណ៍សមេប់រោងចកេ
កេច្នេដេលរួមមានឧបករណ៍
ឯកទេសបេើបេស់ក្នុងការរុក-
រករ៉េ ឧបករណ៍កាយដីធុនធ្ងន់
ឧបករណ៍កម្ទេចថ្ម និងទាញ
យករ៉េមាស។
លោកសរសេរថា៖«រោងចកេ

រ៉េបេភេទនេះគឺជាលើកដំបូង
ដេលតេវូបានកសាងនៅកម្ពជុា
បនា្ទាប់ពីរយៈពេលជាចេើនឆ្នាំ
នេការរកុរកនងិការអនវុត្តតាម
ដំណើរការដ៏ហ្មត់ចត់នេការវាយ-
តម្លេលម្អតិលើផលប៉ះពាលប់រ-ិ
សា្ថាននងិសង្គមតេវូបានបញ្ចប់
ដើមេបីធានាមនិមានការខាតបង់
ចពំោះបរសិា្ថានឬផលប៉ះពាល់

អវិជ្ជមានលើសហគមន៍»។
លោកថ្លេងថា៖«គមេងនេះ

ទទួលបានការអនុញ្ញាតផ្នេក
បរិសា្ថានពេញលេញពីកេសួង
បរិសា្ថានក្នុងឆ្នាំ២០១៧និង
អាជា្ញាបណ័្ណរកុរករ៉េឧសេសាហកម្ម
ជាបន្តបនា្ទាប់ពីកេសួងរ៉េ និង
ថាមពលក្នុងឆ្នាំ២០១៨កិច្ច-
ពេមពេៀងវិនិយោគរ៉េកាលពី
ចងុឆ្នាំ២០១៩ជាមយួកេសងួ
រ៉េ និងថាមពលនិងកេសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ»។
លោកMorganHartបេធាន

ផ្នេកគេប់គេងកេមុហ៊នុEmer-
aldបានឱេយដឹងនៅក្នុងរបាយ-
ការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុចងុខេកញ្ញាថា
ក្នុងអំឡុងតេីមាសទី៣កេុម-
ហ៊ុនបានបន្តជំរុញសកម្មភាព

អភិវឌេឍន៍នៅគមេងរ៉េអូរខា្វាវ
ជាមួយការរីកចមេើនក្នុងការ-
ពនិតិេយដេកថេបគេឿងបង្គុំមេកា-
នកិនងិអគ្គសិនីសខំាន់ៗ បន្ថេម
លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីតាំង
សេបនងឹការកណំត់ពេលវេលា
ការអភិវឌេឍគមេងនេះ។
លោកលើកឡើងថា៖ «ការ

អភិវឌេឍរ៉េមាសអូរខា្វាវតេូវបាន
កំណត់ពេលវេលាទាក់ទងនឹង
ការបេបេួលអាកាសធាតុតាម
រដូវ។ការអភិវឌេឍគមេងនេះ
បានរកីចមេើនគរួឱេយកត់សមា្គាល់
សេបនងឹការរពំងឹទកុក្នងុអឡំងុ
«រដូវវសេសា»ចាប់ពីខេមិថុនា
ដល់ខេតុលា»។
លោកថ្លេងថា តុលេយភាពនេ

សកម្មភាពការសាងសង់តាម
រយៈការអនុវត្តការងារនិងការ
ផលិតរ៉េមាសលើកដំបូងនឹង
តេូវបញ្ចប់ជាមួយនឹងអត្ថបេ-

យោជន៍បន្ថេមនេការកើតឡើង
ក្នុងអំឡុងពេល«រដូវបេំង»។
លោកបានបន្តថា៖«ស្ដងដ់

ពិសេសដេលកេុមរបស់យើង
ខិតខំបេឹងបេងនឹងកំណត់នៅ
ក្នងុបេទេសនេះទាក់ទងនងឹពធិី
សារសមរមេយដើមេបីធានាបាន
នវូសខុមុាលភាពរបស់បគុ្គលិក
កេមុហ៊នុម៉ៅការនងិភាគីពាក-់
ព័ន្ធជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុង
ពេលបញ្ហាបេឈមជំងឺកូវីដ
ទូទាំងពិភពលោកគឺជាកតា្តាដ៏
សំខាន់ចំពោះកេុមហ៊ុនEm-
eraldក្នុងការអនុលោមតាម
គោលការណ៍របស់យើង»។
យោងតាមលោកBernie

អណ្ដងូរ៉េនេះនងឹផលតិរ៉េមាស
បាន១០៦០០០អោនស៍
ក្នុង១ឆ្នាំ និងរយៈពេលរុករក
រ៉េមាសដបំងូជាង៧ឆ្នាំនងឹបង់
ពន្ធនងិសយួសារដល់រាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជា។
យោងតាមរបាយការណ៍ហិ-

រញ្ញវត្ថុកេមុហ៊នុEmeraldបាន
បញ្ចប់កាលពខីេកញ្ញាគមេង
រ៉េមាសអូរខា្វាវបានទទួលបាន
មូលនិធិពេញលេញចំនួន៩៨
លានដុលា្លារអាមេរិកសមេប់
ការអភិវឌេឍរ៉េមាសបន្ត «តាម
ពេលវេលាតាមថវិកា»នងិការ-

ផ្ដល់សាច់បេក់ជារមួកាលពីថ្ងេ
ទី៣០ខេកញ្ញាឆ្នាំ២០២០មាន
បេហេល១០៩លានដុលា្លារ
អូស្ដេលី។ របាយការណ៍នេះ
បន្តថា៖«កេុមហ៊ុនEmerald
នៅតេទទួលបានមូលនិធិពេញ-
លេញដើមេបីអភិវឌេឍគមេង
រ៉េមាសអូរខា្វាវនេះជាមួយនឹង
យថាភាពបន្ថេម»៕LA
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ភ្នពំេញៈវបិត្តិសុខភាពសកលដេល
បណ្តាលមកពីការអសូបនា្លាយពេលនេ
ការឆ្លងរកីរាលដលជងំឺកវូដី១៩បាន
ធ្វើឱេយវសិយ័ទេសចរណ៍ក្នងុឆ្នាំ២០២០
នេះនៅគេប់បេទេសលើពិភពលោក
ទទលួរងផលប៉ះពាលយ់៉ៅងខា្លាងំស្ទើរ
ដល់ចំណុចសូនេយ។ផ្តើមចេញពីក្តពីេយួ-
បារម្ភនេះបានធ្វើឱេយចនំនួភ្ញៀវទេសចរ
បរទេសដេលធ្វើដណំើរមកកម្ពជុាក្នងុ
ពេល១០ខេឆ្នាំ២០២០នេះមានចនំនួ
តេឹមជាង១,២៦លាននាក់ប៉ុណ្ណោះ
ធា្លាក់ចុះ៧៦,១ភាគរយបើធៀបនឹង
រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៩ដេល
មានចំនួនជាង៥,២៦លាននាក់។
ក្នុងសា្ថានភាពដ៏លំបាកនេះលោក

ហុនឹពសិីអ្នកយកពត័ម៌ាននេកាសេត
ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍បានជួបសមា្ភាសលោកសេី
ឆាយសុវីលនីបេធានសមាគមទភីា្នាក-់
ងារទេសចរណ៍កម្ពជុា(CATA)ដើមេបី
ពភិាកេសាពីផលប៉ះពាលយ់ន្តការឆ្លើយ-
តបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នងុការជួយសេច-
សេង់ដល់បេតបិត្តកិរនៅក្នងុវសិយ័នេះ
និងការរំពឹងទុកនេវិស័យនេះសមេប់
ឆ្នាំ២០២១ខាងមខុបនា្ទាបព់វីា៉ាកស់ាងំ
បេឆំងនឹងកូវីដ១៩កំពុងតេូវបានបេ-
ទេសជាចេើនចាប់ផ្តើមបេើបេស់។

តើវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាក្នុងឆា្នាំ
២០២០នេះមានស្ថានភាពបេបណា
បើធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៩?
វិបត្តិការរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩

ដេលបានផ្ទុះឡើងដបំងូកាលពីចងុឆ្នាំ
២០១៩នៅបេទេសចិនបានធ្វើឱេយ
ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរលើ
ពិភពលោកតេូវធា្លាក់ចុះយ៉ៅងដំណំ។
បើយោងតាមកេសួងទេសចរណ៍គតិ
តេមឹរយៈពេល១០ខេដើមឆ្នាំ២០២០
នេះភ្ញៀវទេសចរបរទេសដេលធ្វើដំ-

ណើរមកកម្ពជុាបានធា្លាកច់ុះរហតូដល់
កេបេរ៨០ភាគរយបើធៀបទៅនងឹរយៈ-
ពេល១០ខេឆ្នាំ២០១៩ខណៈការធ្វើ-
ដំណើររបស់ភ្ញៀវក្នងុសេកុក៏បានធា្លាក់-
ចុះយ៉ៅងចេើនផងដេរ។
តើលោកសេីអាចធ្វើការវាយតម្លេពី

ឥទ្ធពិលនេការរកីរាលដាលជងំឺកវូដី-
១៩មកលើវសិយ័ទេសចរណ៍កម្ពជុា
បានដេរឬទេ?
មនុពេលមានការផ្ទុះឡើងរបស់ជងំឺ

កវូដី១៩វសិយ័ទេសចរណ៍នៅកម្ពជុា
មានកំណើនជាបន្តបនា្ទាប់ដោយនៅ
ពេលនោះបើតាមខ្ញុំដងឹនៅកម្ពជុាមាន
កេុមហ៊ុននិងទីភា្នាក់ងារទេសចរណ៍
បេមាណជិត៧០០ទីតាំង។ដោយ-
សារតេជងំឺកវូដី១៩បន្តអសូបនា្លាយ-
ពេលចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកនោះវា
បានធ្វើឱេយមានកេុមហ៊ុនទេសចរណ៍
មយួចនំនួធំតេវូបទិទា្វារពេះមនិមាន
ភ្ញៀវទេសចរចេញចូលក្នងុបេទេសជា-
ហេតុធ្វើឱេយគ្មានបេតិបត្តិការគ្មានទុន
សមេប់ទេទេង់បេតបិត្តិការពេមទាំង

មានកេុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងជាប់
បំណុលទៀតផង។
តើការដាក់ចេញវធិានការមួយចំនួន

របស់រដា្ឋាភិបាលឆ្លើយតបទៅនឹងផល-
ប៉ះពាល់នេះបានកមេិតណាដេរ?
នៅក្នងុគោលបណំងដើមេបីជយួដល់

វសិយ័ទេសចរណ៍រហតូមកដល់ពេល
នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដក់ចេញ
នូវវិធានការចំនួន៦ជុំរួចមកហើយ
ដេលរួមមានការបន្តឧបត្ថម្ភបេក់
ចនំនួ៤០ដលុា្លារសមេប់បគុ្គលកិមា្នាក់ៗ 
ក្នុង១ខេការបន្តលើកលេងពន្ធបេចាំ-
ខេគេប់បេភេទក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
ការបន្តពនេយារពេលការបង់កាតព្វកិច្ច
របបសន្តិសុខសង្គមលើផ្នេកសោធន
ការលើកលេងការបង់ពន្ធបា៉ៅតង់រហតូ
ដល់ដំណច់ខេធ្នូឆ្នាំ២០២០នេះ។
បន្ថេមពីលើនេះរដ្ឋក៏នឹងលើកលេង
លើការបង់អាជា្ញាប័ណ្ណទេសចរណ៍
សមេប់ឆ្នាំ២០២១ផងដេរ។
យើងពិតជារីករាយណស់ចំពោះ

វិធានការដេលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់

ដល់វសិយ័ទេសចរណ៍នាពេលកន្លង-
មកប៉ុន្តេទោះបីយ៉ៅងណ វិធានការ
ទាំងអស់នោះនៅមិនទាន់គេប់គេន់
សមេប់រកេសានូវនិរន្តរភាពវិស័យទេ-
សចរណ៍បាននៅឡើយទេពេះជាក់-
ស្តេងវិបត្តិនេះបានអូសបនា្លាយរយៈ-
ពេលជិត១ឆ្នាំមកហើយដេលធ្វើឱេយ
អាជីវកម្មទេសចរណ៍តេូវអស់ទុន-
បមេងុពេមទំាងធនធានដេលធា្លាប់រក-
បានកន្លងមកដើមេបីយកទៅចំណយ
សមេប់ការរកេសាទុកបុគ្គលិកជំនាញ
តម្លេបេតិបត្តិការតម្លេភ្លើងអគ្គិសនី
(កុងទ័រមួយចំនួនដំណើរការខុស
បច្ចេកទេសប៉នុ្តេគ្មានដណំះសេយ)
ការទាមទារធ្វើសវនកម្មធំនេបេតបិត្ត-ិ
ការឆ្នាំចាស់ៗការរឹតបន្តឹងការទារបំ-
ណុលពន្ធដេលបានផាកពិន័យនេឆ្នាំ
ចាស់។ថ្វីដេបិតជាបំណុលនេឆ្នាំចាស់
ក៏ប៉ុន្តេក្នុងរយៈពេលជិត១ឆ្នាំមកនេះ
យើងបានបញ្ចេញបេក់អស់ហើយ
តើមានអ្វីយកទៅសងបណំលុចាស់ៗ 
ដេលខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរបាន
ទុកគររហូតដល់ទៅ៣-៤ឆ្នាំទើបធ្វើ
សវនកម្មម្តងនោះ។
ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឱេយវិស័យ

ឯកជនតើលោកសេីគតិថារដា្ឋាភបិាល
គួរតេមានយន្តការអ្វីបន្ថេមទៀតទេ
ដោយសរមានបេតិបត្តិករជាចេើន
បានបិទទ្វារអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ?
ក្នងុនាមតណំងឱេយអាជវីកម្មទេស-

ចរណ៍យើងពិតជាចង់បានការជួយ
បន្ថេមទៀតពីរាជរដ្ឋាភិបាលលើការ
លើកលេងនវូបណំលុពន្ធនេឆ្នាំចាស់ៗ 
ដើមេបីជយួទេទេង់ឱេយអាជវីកម្មទេសចរ-
ណ៍អាចបន្តនិរន្តរភាពទៅមុខជាបន្ត-
ទៀតនងិសមូឱេយរដ្ឋជយួទមា្លាក់កញ្ចប់
ថវិកាមួយចំនួនជាបេក់កម្ចីក្នុងអតេ
ការបេក់ទាបជាងធនាគរឯកជន
ដេលអាចជួយឱេយមា្ចាស់អាជីវកម្មបន្ត
ការរកេសាទកុនវូអ្នកជនំាញទេសចរណ៍

ដេលមានការបណ្ដះុបណ្តាលនិងបទ-
ពិសោធរាប់សិបឆ្នាំពេះវិស័យនេះ
អាចរកីចមេើននងិអាចបេកតួបេជេង
លើឆកអន្តរជាតិបានលុះតេតេមាន
អ្នកជនំាញទេសចរណ៍ដេលមានជនំាញ
នៅក្នងុការរចនាខេសេទសេសនកិច្ចបេកប-
ដោយភាពបុិនបេសប់និងទាក់ទាញ
ខា្លាងំពេមទាងំផ្តល់ការបមេើសេវាកម្ម
បដសិណ្ឋារកចិ្ចល្អឥតខ្ចាះទើបយើង
អាចដណ្តើមបានការចាប់អារម្មណ៍ពី
បេទេសដេលរីកចមេើន។
ទោះបីកូវីដ១៩បានប៉ះពាល់យ៉ាង-

ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ុន្តេថ្មីៗនេះ
រដា្ឋាភបិាលបានសមេចកសងហេដា្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗនៅខេត្តពេះសីហនុ
និងខេត្តសៀមរាប។តើលោកសេីយល់
យ៉ាងណាដេរសមេប់វិស័យទេសចរ-
ណ៍កម្ពុជានៅឆា្នាំ២០២១?
សមេប់ឆ្នាំ២០២១ខាងមខុខ្ញុំគតិ

ថា វិស័យទេសចរណ៍អាចនឹងងើប
ឡើងវិញខ្លះបេសិនបើបេជាជននៅ
លើពភិពលោកអាចទទលួបាននវូការ-
ចាក់វា៉ាកស់ាងំការពារភាគចេើន។យើង
ដឹងហើយថាទេសចរណ៍ជាវិស័យ
ដេលផុយសេួយនិងងាយទទួលរង
ផលប៉ះពាល់ជាងគេពេះការចេញ
ធ្វើទេសចរណ៍តេវូការកតា្តាចមេបង៣គឺ
សេដ្ឋកិច្ចសុវត្ថិភាពនិងសុខភាព។
ជាការពិតណស់ការកសាងហេដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅ
ខេត្តពេះសីហនុនិងសៀមរាបនឹង
អាចរួមចំណេកយ៉ៅងចេើនក្នុងការ
ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសមក
កម្ពុជាបនា្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩តេូវ
បានបញ្ចប់។
ខ្ញុំគិតថាវិស័យទេសចរណ៍នៅបេ-

ទេសកម្ពុជាតេូវការរយៈពេលយ៉ៅង-
តិច៥ឆ្នាំទៀតដើមេបីអាចទទួលបាន
កណំើនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដចូកាល
ឆ្នាំ២០១៩ឡើងវិញ៕

លោកសេីឆាយសីុវលីនបេធានសមាគមទីភា្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពជុា។ហុងមិនា

Renaissance Minerals  ...

កេមុកម្មករថតពីមុខគេឿងចកេរបស់គមេងរ៉េមាសអូរខ្វាវ។សហការី
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ទីក្រុងសាន ្រហ្វានសុីស្កូៈ 
គណៈកម្មការ ពាណជិ្ជកម្ម សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក នៅថ្ងៃ ចន្ទ បាន បញ្ជូន 
សៃចក្ត ីបង្គាប ់បញ្ជា  ដល ់កៃមុហ៊នុ 
Amazon Facebook Twitter 
YouTube និង កៃុមហ៊ុន អុីន- 
ធឺណិត ធំៗ ដទៃទៀត   ដោយ 
ទាម ទារ  ឱៃយ បង្ហាញ  អពំ ីការ បៃមលូ  
ទិន្នន័យ ការ អនុវត្តការ ផៃសាយ 
ពាណិជ្ជកម្ម  និង ការ ចូលរួម 
របស់ អ្នក បៃើបៃស់ ។

 ការ បញ្ជា  ទទលួ បាន ការ យល-់  
ពៃម ដោយសមាជិក ៤ រូប ក្នុង 
ចំណោម ៥ រូប នៃ គណៈកម្មការ 
ពាណិជ្ជកម្ម សហព័ន្ធ  តៃូវ បាន  
គៃ បញ្ជូន មក កៃម អំណាច នៃ 
ចៃបាប់ សហព័ន្ធ ដៃល អនុញ្ញាត 
ឱៃយ ទីភ្នាក់ងរ នៃះ ធ្វើការ សិកៃសា 
សមៃប់ អ្នក តាក់តៃង ចៃបាប់ នៅ 
នឹង ដៃ នៅ ពៃល ដៃល បង្កើត 

ចៃបាប់ ពាក់ព័ន្ធ ។
គណៈកម្មការ ពាណិជ្ជកម្ម 

សហព័ន្ធ  បាន ចៃញ បញ្ជា ដល់  
កៃមុហ៊នុ បណា្តាញសង្គម ៩ នងិ  
កៃមុ ហ៊នុ ដណំើរការ កម្មវធិ ីវដីៃអ ូ  
ដោយ ទាម ទារ ឱៃយ ផ្តល ់ នវូ ទនិ្ននយ័  
អំពី របៀប ដៃល ពួក គៃ បៃមូល 
បៃើបៃស់  និង បង្ហាញ ព័ត៌មាន 
ផ្ទាល់ខ្លួន  ការ ផៃសព្វផៃសាយ និង ការ  - 
អនុវត្តការ ចូលរួម របស់ អ្នក បៃើ-
បៃស ់និង របៀប ដៃល ការ អនវុត្ត  
របស់ ពួកគៃ ជះ ឥទ្ធិពល ដល់ 
កុមារ  និង មនុសៃស វ័យ ជំទង់ ។

កៃុមហ៊ុន ទាំង នោះ មាន ដូច- 
ជា Amazon ByteDance 
ដៃល មាន ដំណើរការ កម្មវិធី  
TikTok  កៃុមហ៊ុន Discord 
កៃុមហ៊ុន Facebook កៃុម- 
ហ៊ុន  Reddit កៃុមហ៊ុន Snap 
កៃុមហ៊ុន Twitter, កៃុមហ៊ុន 

WhatsApp និង កៃុមហ៊ុន  
YouTube។ 

យោងតាម FTC បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា កៃុមហ៊ុន Amazon តៃូវ 
បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង បញ្ជី នោះ  
ដោយសារ តៃ សៃវាកម្ម ទរូ ទសៃសន ៍ 
Prime Prime ដ៏ពៃញ និយម 
របស់ ខ្លួន ។

គណៈកម្មការ នោះ បាន ឱៃយ ដងឹ  
តាម សៃចក្តី បៃកាស ថា៖« ការ- 
សិកៃសា របស់ គណៈកម្មការ នឹង 
ជយួ លើក ស្ទយួ បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ  
សង្គម នងិ កៃមុហ៊នុ ផៃសាយ វដីៃអ ូ
ដើមៃបី សិកៃសា លើការ ផៃសព្វផៃសាយ  
របស់ ពួកគៃបៃកប ដោយ  ការ-
បៃងុបៃយ័ត្ន »។ ។

ទីភ្នាក់ងរ បាន និយាយ ថា៖  
« គណៈ កម្មការ ចង់ យល់ អំពី 
របៀប ឥទ្ធិពល គំរូ អាជីវកម្ម  
ជះ ឥទ្ធពិល លើ អ្វ ីដៃល ជនជាត ិ

អាមៃរកិ សា្តាប ់ឮនងិ មើល ឃើញ 
ដៃល ពកួគៃ នយិាយ នងិ ពត៌័មាន  
អ្វី ដៃល ពួកគៃ ចៃក រំលៃក »។

បៃធានបទ នៃ ការ តៃតួ ពនិតិៃយ 
នឹង រួម បញ្ចូល នូវ អ្វី ដៃល បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម និង សៃវាកម្ម  
វីដៃអូ ធ្វើ ជាមួយ ព័ត៌មាន អំពី 
អ្នក បៃើបៃស់ ក៏ដូច ជា របៀប 
ដៃល ពួកគៃ កំណត់ ថា តើ ការ- 
ផៃសាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ណា ដៃល 
មនុសៃស ឃើញ  និង យុទ្ធសាស្តៃ 
របស់ ពកួគៃ សមៃប ់លើក កម្ពស ់ 
ការ ចូលរួម ។ យោង តាម ការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ របស់ គណៈកម្មការ ។ 

លោក  Noah  Joshua Phil-
lips ជា សមាជិក គណៈកម្មការ   
បាន នយិាយ នៅ ក្នងុ ការ មនិ ឯក-
ភព  របស់ គាត់ថា  បទ បញ្ជា គឺ 
«មនិ មាន ជនំាញ គៃបគ់ៃន ់ក្នងុ 
បៃធាន បទ ជាចៃើន ដៃល ខ្លះ ទាក-់ 

ទងទៅ នឹង ការ ផ្តាត អារម្មណ៍  
នៃ ការ សុើប អង្កៃត នៃះ »។

លោក  Phillips  បាន អះអាង 
ថា ៖  «ការ បញ្ជា ទាំងនៃះ គឺ មាន 
ទំហំ ធំ ទូលាយ  និង ពាសវាល-
ពាសកាល  នងិ  កានត់ៃ ធ ំទលូាយ  
ដូច្នៃះ ពួកគៃ ទំនង ជា បង្ក ការ - 

លបំាក ដល ់ FTC  ក្នងុ ការ ស្វៃង 
យល ់ ពី គំនិត ដៃល នឹង តៃូវ បៃើ 
សមៃប់ សភ ឬ អ្នក ដទៃ ទៀត»។

កៃមុហ៊នុ នមីយួ ៗ  តៃវូ បាន គៃ 
បៃប់ ឱៃយ ឆ្លើយ តប នឹង បទ បញ្ជា 
នៃះ ក្នងុ រយៈពៃល ៤៥ថ្ងៃ បនា្ទាប ់
ពី ទទួល បាន៕ AFP/RR

ទីក្រុងហណូយៈ តមៃូវការ 
កាហ្វៃ ក្នងុសកលលោក   នងឹ បន្ត 
កើន ឡើង  សមៃប ់រយៈពៃល  វៃង 
ត  ទៅមខុ ទៀត  ប៉នុ្តៃ វៀតណាម  គរួ 
តៃ ផ្តាត  លើ ការ  ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ 
ឡើង នវូ តម្លៃ នៃ កាហ្វៃ របស ់ខ្លនួ  
ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ  ក្នងុ 
ទីផៃសារ អន្តរជាតិ និងកាន់កាប ់
ទីផៃសារ កាហ្វៃលៃខ ១។ 

 លោក Luong Van Tu 
បៃធាន កៃុមបៃឹកៃសា  នៃ សមាគម 
កាហ្វៃ  និង កាកាវវៀតណាម 
(VICOFA) បាន   និយាយ នៅ 
ក្នងុ  សន្នសិទី  លើក កម្ពស ់ពាណជិ្ជ-
កម្ម និងការវិនិយោគ អន្តរជាតិ 
ដៃល រៀបចឡំើង  ដោយ  សមាគម  
កាល ពីសបា្តាហ៍ កន្លងទៅ ថា៖ 
 « កៃ ពី គៃប់ កាហ្វៃ   អ្នក នំាចៃញ  
កាហ្វៃ របស់ វៀតណាម  ក៏បាន 
លើក ស្ទយួ ការនាចំៃញកាហ្វៃលងី  
នងិ កាហ្វៃ វៃចខ្ចបស់ៃច (instant 
coffee) ក្នុង ឆ្នាំ ថ្មីៗ នៃះ»។ 

លោក  បន្ថៃម ថា៖  « វៀតណាម  
កប៏ាន  លើក កម្ពស ់ ការ បៃើបៃស ់ 
កាហ្វៃ   ក្នងុ ទផីៃសារ ក្នងុសៃកុ។ ការ-  
កើន ឡើង យា៉ាង រហ័ស  នៃ ចំនួន 
ផលតិ កម្ម កាហ្វៃ  បាន ជរំញុ ការ- 
បៃើ បៃស ់ដល ់ជាង ១០ ភគរយ  
នៃ ទិន្នផល កាហ្វៃ សរុប»។ 

 ឧសៃសាហកម្ម នៃះ បាន ទទួល 
ផល បៃយោជន៍ ចៃើន ពី  កចិ្ច ពៃម-
ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី ដៃល 
បៃទៃស នៃះ បាន ចុះ ហត្ថលៃខា   
រមួ ទាងំ  កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម   
សៃរ ី អរឺ៉បុ-វៀតណាម  ដើមៃប ីជរំញុ  

ការនាំ ចៃញ ទៅ កាន់  ទីផៃសារ ធំៗ 
ទាំង អស់ នៃះ។ 

 លោកសៃី  Le Hoang Diep 
Thao អនុបៃធាន  VICOFA  
និង ជា នាយក បៃតិបត្តិ នៃ កាហ្វៃ 
យីហោ King Coffee  និង ជា 
សហ មា្ចាស ់នៃកាហ្វៃមា៉ាក  Trung 
Nguyen បាន និយាយ  ថា៖  
« វៀតណាម កពំងុ ជបួ បៃទះ ឱកាស   
ដក៏មៃ ដើមៃប ីឆ្លង កាត ់នងិកា្លយ- 
ជា  អ្នក មាន អណំាច  លដំាប ់ លៃខ 
១  ក្នុង វិស័យ កាហ្វៃ»។ 

លោក បន្តថា៖ « បៃសនិបើ យើង  
បង្កើន  តម្លៃ ឧសៃសាហកម្ម  កាហ្វៃ 
វៀតណាម  យើង នងឹ មាន ឱកាស  
ទទួល បាន នូវ រឿង សំខាន់ ២ គឺ  

ជយួ  ការ នា ំចៃញ កាហ្វៃ បៃហៃល 
១០ ភគរយ  ឱៃយ ទៅ ជា ការ នា ំចៃញ  
ផលតិផល កាហ្វៃ  តម្លៃ ខ្ពស ់នងិ 
បង្កើន  ការ បៃើបៃស់ កាហ្វៃ ក្នុង 
ទីផៃសារ ក្នុងសៃុកពី ១,៦៨  គីឡូ-
កៃម  ក្នងុ ១នាកន់ៅ ឆ្នា ំ២០១៩ 
ដល់ បរិមាណ ៣ គីឡូកៃមនៅ 
ឆ្នាំ ២០ ២៣ »។  

អ្នក សៃី  និយាយថា៖« នៅ  
ពៃលវៃលា ដៃល មានភព រងឹ មា ំ  
និងស្ថិរភព ផ្ទៃ ក្នុង គៃប់ គៃន់ 
ក្នងុ ទផីៃសារ ក្នងុសៃកុ   កាហ្វៃ វៀត-
ណាម នឹង មាន ឱកាស ទទួល 
បាន ការ  បៃើ បៃស ់ដោយ ពៃញ- 
ចិត្ត ហើយកសិករ វៀតណាម 
និង អ្នក ផលិត នឹង ទទួលបាន 

តម្លៃ តៃឹម តៃូវ»។ 
លោក Xiong Xiangren  

បៃធាន  សមាគម កាហ្វៃ អាសុ ីនងិ 
ជា នាយក បៃតិបត្តិ នៃ កៃុមហ៊ុន 
កាហ្វៃ Dehong Hogood  បាន  
នយិាយ ថា  នៅ ឆ្នា ំនៃះ ការ បៃើ- 
បៃស ់ កាហ្វៃ របស ់ចនិ  មាន ចនំនួ  
៣៥០ ០០០ តោនដៃល មាន តម្លៃ  
៣៨,២ ពាន់ លាន ដុលា្លរ កើន 
ឡើង  ៣០ ភគរយ ធៀប ឆ្នា ំមនុ។ 

លោកបញ្ជាក៖់ «កាល ព ីឆ្នា ំមនុ 
បៃទៃស ចិន បាន នាំ ចូល កាហ្វៃ  
១១០ ០០០ តោន ព ី៨៤ បៃទៃស   
ដោយ ការ នាំចូល ពី បៃទៃស 
វៀតណាម ចៃើន ជាង ៣០ ភគ- 
រយ  »៕ VNS_ANN/RR

ទីក្រុង ឡុងដ៍ៈ ទិន្នន័យ ផ្លូវ- 
ការ  របស់ រដា្ឋាភិបាល អង់គ្លៃស 
បាន បង្ហាញ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារឱៃយ 
ដងឹ ថា អតៃ អត ់ការងរ ធ្វើ របស ់
បៃទៃស អងគ់្លៃស បាន កើន ឡើង  
ដល់ ៤,៩ ភគរយ  ដោយសារ  
ចនំនួ ការងរ  តៃវូ បាន កាត ់ចោល  
បណា្តាល ម ក ពី ផល ប៉ះពាល់ 
លើ អាជីវកម្ម  ជា ចៃើន ដៃល បង្ក 
ដោយ ការ រីក រាល ដាល វីរុស 
កូរ៉ូណា នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក ។ 

  ការយិាលយ័ ស្ថតិជិាត ិ(Office 
for National Statistics)  បាន  
ឱៃយ ដឹង ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ ៍  
របសខ់្លនួ ថា របាយ ការណ ៍  សមៃប ់ 
រយៈពៃល ៣ខៃ  ដៃល បាន គិត 
ដល់  ដណំាច ់ខៃ តលុា  បៃៀប ធៀប  
ជាមួយ អតៃ គា្មោន ការងរ ធ្វើ  
៤,៨ ភគរយ សមៃប់ ខៃ កក្កដា   
ដល់ ខៃ កញ្ញា។ 

ចាប់ តាំង ពី ការ ចាប់ ផ្តើម នៃ 
ការ រកី រាល ដាល ជងំកឺវូដី ១៩ នៅ  
ចកៃភព អង់គ្លៃស ក្នុង ខៃ មីនា  
ចនំនួ បគុ្គលកិ បើក បៃក ់ខៃ  បាន 
ធា្លក់ចុះ  ៨១៩  ០០០ នាក់ 
ដោយ ចៃើន ជាង ១ ភគ៣នៃ 
ការ ធា្លក់ ចុះ នៅ ក្នុង វិស័យ បដិ-
សណា្ឋា រកិច្ច ដៃល រំខាន ដោយ 
ការ រីករាលដាល មៃរោគ។

ការិយាល័យ ស្ថិតិជាតិ បាន 
សង្កត ់ ធ្ងន ់ថា  ទោះប ីជា យា៉ាងណា   
ការ ធា្លក់ ចុះ ដ៏ ចៃើន នៃ បុគ្គលិក 

បើក បៃក់ខៃ តៃូវ បាន គៃ មើល 
ឃើញ  នៅ ពៃល ចាប ់ផ្តើម នៃ វបិតិ្ត  
កូវីដ ១៩ ដ៏ផ្តាច់ ផ្តិល នោះ។

 ទន្ទឹម នឹង នៃះ ចំនួន នៃ  ភព- 
គា្មោន ការងរ ធ្វើ នៅ ចកៃភព- 
អង់គ្លៃស បាន កើន ឡើង ខ្ពស់ 
ដោយ  មាន ចំនួន  ៣៧០ ០០០  
នាក ់ ក្នងុ រយៈ ពៃល ៣ខៃ ដល ់ខៃ 
តុលា   ទោះ បី ជា មាន ភព ធូរ- 
សៃលខ្លះ    នៅ ក្នងុ ខៃ ចងុកៃយ 
នៃ រយៈពៃល   នៃះ  ក៏ដោយ ។

លោក  Darren Morgan  
នាយក  ស្ថិតិ សៃដ្ឋកិច្ច នៃ ការិ-
យា លយ័  ស្ថតិជិាត ិ បាន នយិាយ  
ថា៖« ជារមួ  យើង ឃើញ ភព បន្ត  
នៃ ទនិា្នាការ [ បាតប់ង ់ការងរ ] នា 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន  ដោយសារ  ភព 
ចុះខៃសាយ បន្ថៃម ទៀត ក្នុងតមៃូវ-
ការ  ទីផៃសារ ការងរ»។ 

តលួៃខ ពន្ធ បៃចំា ខៃ ចងុ កៃយ  
បង្ហាញ ព ីបគុ្គលកិ  ៨០០ ០០០ 
នាក ់ក្នងុ ការ បើក បៃកខ់ៃ ក្នងុ ខៃ 
វិច្ឆិកា តិច ជាង ខៃ កុម្ភៈ ដោយ ការ - 
វិភគ  ថ្មី បាន រក ឃើញ ថា ជាង ១  
ភគ៣នៃ ការ ដួល រលំ នៃះ កើត 
ចៃញ ពី វិស័យ បដិ សណា្ឋារ កិច្ច ។ 

លោក បន្ថៃម ថា៖« ទន្ទឹម នឹង 
នោះ ដៃរ មាន ការ កត់តៃ ផៃសៃង 
កើន ឡើង នវូ ការបាតប់ងក់ារងរ  
ក្នុង រយៈពៃល ៣ ខៃ ចុងកៃយ   
ជា រមួ  ពកួគៃ ចាប ់ផ្តើម ធរូ សៃល  
ក្នុងខៃតុលា»៕ AFP/RR

និមិត្តសញ្ញា របស់ក្រមុហុ៊ន  Twitter និង Facebook។ រូបថត AFP

ក្រវផ្ទកុគ្រប់ កាហ្វ្រ ដ្រលគ្រ ប្រទះឃើញ ក្នងុហង លក់ កាហ្វ្រ ក្នងុទីក្រងុហណូយ ក្នងុ ព្រលកន្លងមក។ AFP

វៀតណាមផ្តោតលើការបង្កើនតម្លៃនិងម៉ាកសញ្ញា
កាហ្វៃដើមៃបីគៃប់គៃងទីផៃសារកាហ្វៃអន្តរជាតិ

អតៃគ្មានការងារធ្វើរបស់
ចកៃភពអង់គ្លៃសកើនឡើង
ដល់កំណត់តៃថ្មី៤,៩%

គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអាមៃរិកបានបញ្ជាកៃមុហុ៊នបណា្តាញសង្គមធំៗផ្តល់ទិន្នន័យ
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 សៅ សម្ភស្ស

របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេត
របស់វេបសាយ Bellingcat
បានបង្ហាញថា មនេ្តីមកពី
អង្គភាពចារកម្មសម្ងាត់រ៊សេស៊ី
ដេលមនជំនាញផ្នេកសារធាត៊-  
ព៊លបានតាមដានមេដឹកនំាបកេស- 
បេឆាំងរ៊សេស៊ី លោក Aleksei
A.Navalnyអស់រយៈពេល៣
ឆា្នាំ ហើយក៏ជាអ្នកដាក់ថា្នាំ-
បំព៊លលោកស្ទើរសា្លាប់ កាល-
ពីខេសីហាកន្លងទៅដេរ។
តាមបេភពដដេលនេះ កេ៊ម

ប៊គ្គលិកមកពីសេវាសន្តិស៊ខ 
សហព័ន្ធរ៊សេសី៊(FSB)បានចាប់-  
ផ្តើមតាមដានលោកNavalny
តាងំពឆីា្នាំ២០១៧មកបនា្ទាប់ពី
បានឮលោក Navalnyបេ-
កាសថាលោកនឹងឈរឈ្មោះ
ធ្វើជាបេក្ខជនបេឆាំងនឹង
បេធានាធិបតីVladimirPu-
tinនៅក្នង៊ការឈរឈ្មោះបោះ-
ឆ្នាតបេធានាធិបតីអាណត្តិ
កេយ។សមជិកនេអង្គភាព
ឯកទេសខាងជាតិព៊លនិងភា្នាក់-

ងរសរសេបេសាទបានតាម-
ដានលោកNavalnyធ្វើដំណើរ
តាមយន្តហោះជាង៣០ដង។
យោងតាមរបាយការណ៍

ដដេលមន្តេី៣រូបមកពីសេវា
សន្តស៊ិខសហព័ន្ធរ៊សេសី៊(FSB)
និងទីភា្នាក់ងរស៊ើបការណ៍-
សម្ងាត់ក្នង៊សេក៊រស៊េស៊ីបានតាម
លោកNavalnyទៅកាន់បេ-
ទេសស៊ីបេរីកាលពីខេសីហា
កន្លងទៅខណៈដេលមេដកឹនាំ
គណបកេសបេឆាំងរូបនេះកំព៊ង
ជួបជាមួយអ្នកគាំទេម៊នការ-
បោះឆ្នាតក្នង៊តបំន។់អ្នកទាងំ- 
នេះបានតាមដានគាត់ទៅកេង៊
Tomskបេទេសស៊ីបេរីពាក់-
កណ្តាលអ្រធាតេថ្ងេទី២០ខេ
សីហានេះបើតាមការឱេយដឹងពី
ទិន្នន័យតាមទូរស័ព្ទបានបង្ហាញ
ពីបេតបិត្ដិការមយួនៅមនិឆា្ងាយ
ពីសណ្ឋាគារមួយដេលជាកន្លេង
លោក Navalny និងកេ៊ម
ការងរគាត់បានសា្នាក់នៅ។
មនិបានប៉ន៊ា្មោនម៉ោងបនា្ទាប់ពី

លោកNavalnyឡើងលើយន្ត-
ហោះគេងនឹងហោះហើរពី

ទកីេង៊Tomskទៅទីកេង៊មូស៉្គូ
ក៏មនសំឡេងសេកនៅក្ន៊ង
បន្ទប់ទឹកក្ន៊ងយន្តហោះម៊ន
ពេលសន្លប់ថា លោកតេូវថា្នាំ-
ព៊លហើយបង្ខំឱេយយន្តហោះច៊ះ-  
ចតជាបនា្ទាន់។នៅពេលគាត់
មកដល់មន្ទីរពេទេយនៅទីកេ៊ង
អូមក់ គាត់បានសន្លប់បាត់
សា្មោរតីរួចទៅហើយ។
បច្ច៊បេបន្នលោកNavalny

កំព៊ងសមេកពេយាបាលនៅ
ទីកេ៊ង ប៊េរឡាំង។រដា្ឋាភិបាល
លោកខាងលិចបាននិយាយ
ថា លោកតេូវបានគេដាក់ថា្នាំ
ទាក់ទិនសរសេបេសាទបេើ-
បេស់ ក្ន៊ងសម័យសូវៀត
ឈ្មោះថាNovichokដេលជា
សារធាត៊ដូចគា្នាតេូវបានបេើ
នៅក្ន៊ងការវាយបេហារមួយ
នៅក្ន៊ងបេទេសអង់គ្លេស
ក្ន៊ងឆា្នាំ២០១៨ក្ន៊ងគោល-
បំណងសម្លាប់ អតីតចារកម្ម
រស៊េស៊លីោកSergeiSkripal។
យា៉ោងណមញិសហគមន៍អរឺ៉ប៊
ក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដកឹ-
នាំសេវាសន្តសិខ៊សហព័ន្ធរស៊េស៊ី

(FSB)លោក Alexander
Bortnikov និងមន្តេីជាន់ខ្ពស់
វមិនកេមឹឡាងំជ៊វំញិការវាយ-
បេហារនេះ។
មន្តេីសន្តិសខ៊ជានខ់្ពស់របស់

អាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ព័ត៌មន
លម្អតិនៅក្នង៊របាយការណ៍ចេញ
ដោយវេបសាយ Bellingcat
នេះមនភាពតេឹមតេូវបេកដ
ណស់។ មន្តេីនោះបាននិ-
យាយក្ន៊ងលក្ខខណ្ឌអនាមិក
ថារបាយការណ៍នេះ«វាគេប-
ដណ្តប់លើអ្វីៗ ទាងំអស់ដេល
យើងបានដងឹ»។មន្តេីអាល្លមឺង៉់
បាននយិាយថារដា្ឋាភបិាលអា-
ល្លឺម៉ង់បានដឹងរឿងនេះ អស់
រយៈពេលជាចេើនខេមកហើយ
ថាតើអ្នកណពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
ដាក់ថា្នាំបំព៊លនេះ។
មន្តេីសន្តស៊ិខលោកខាងលិច

បាននិយាយថាមិនបាច់សងេស័យ
អ្នកណកេពីរដា្ឋាភបិាលរស៊េស៊ី
ចំពោះរឿងដាក់ថា្នាំបំព៊លនេះ
ឡើយ។សកម្មភាពនយោបាយ
របស់លោកNavalnyបូកជា- 
មួយនឹងការស៊ើបអង្កេតយា៉ោង

ទូលំទូលាយស្ដី អំពីអំពើព៊ក-
រលួយរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំរ៊សេសី៊
បានធ្វើឱេយមន្តេីជាន់ខ្ពស់វិមន
កេមឹឡំាងក្ដៅកេហាយ។បនា្ទាប់
ពីរារាងំមនិឱេយកេម៊របស់លោក
Navalnyនាគំាត់ទៅពេយាបាល
នៅកេបេទេសច៊ងកេយទើប
សមេចឱេយគេបញ្ជូនលោកទៅ
ពេយាបាលនៅទីកេ៊ងប៊េរឡាំង។
គាតស់ន្លប់បាត់សា្មោរតីអស់ជតិ
១ខេតេសំណងល្អមិនបាន
បាត់បង់ជីវិត។
យា៉ោងណមិញលោកNav-

alnyបាននិយាយនៅក្នង៊វីដេអូ
មួយ ដេលតេូវបានបង្ហាះលើ
គេហទំព័រយូធូបថា កន្លងមក
កេ៊មភា្នាក់ងរសេវាសន្តិស៊ខ

សហព័ន្ធរ៊សេស៊ី FSB ធា្លាប់ពេយា-
យាមដាក់ថា្នាំបំព៊លលោក២
ដងយា៉ោងតិចដោយបេើបេស់
សារធាត៊ព៊លNovichokដេល
ការដាកថ់ា្នាំបពំល៊នេះគឺជាការ- 
ធ្វើឡើងកេមបញ្ជា របស់
លោកPutin។
លោក Navalny បាន

និយាយថា កាលដាក់ថា្នាំ ២
ដងលើកម៊ននោះមិនទទួល-
បានជោគជ័យ ក៏ពេះកមេិត
បេើគឺតូចពេក។លោកបាន
ពេមនថាអ្នកដេលដាក់ថា្នាំ
លោកតេូវបេយ័ត្នបេយេងផង
ក៊ំបេើជាតិព៊លចេើនពេក 
ពេះបើលោកសា្លាប់ភា្លាមៗ
គេនឹង...តទៅទំព័រ ១២

សុខ  វ្ង ឈាង

កាលថ្ងេអាទិតេយទី១៣ធ្នូ បេទេស
បារ៉េនដេលស្ថតិនៅតបំន់មជេឈមិបពូា៌ា
និងឈូងសម៊ទេពេរេស បានអន៊ញ្ញាត
ឱេយបេើបេស់ជាទូទៅនូវវា៉ាក់សំាង
BBIBP-CorVដេលវា៉ាក់សំាងនេះគឺ
ផលិតដោយកេ៊មហ៊៊នរបស់រដ្ឋចិន
Sinopharm/BeijingInstituteof

BiologicalProducts។
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍របស់អាជា្ញាធរ

និយតកម្មស៊ខាភិបាលជាតិបារ៉េន
វា៉ាក់សំាងនេះ តេូវបានអន៊ញ្ញាតឱេយ
បេើបេស់ដោយផ្អេកលើទិន្នន័យ
ការសាកលេបងដណំក់កាលទ៣ីរបស់
បេទេសអារា៉ាប់រួមដេលបង្ហាញថា
បេសទិ្ធភាព៨៦%នងិមនិមនផល-
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ។

 រីឯកេសួងស៊ខាភិបាលបារ៉េនវិញ
បានបេកាសថាពកួគេបានបង្កើតការ-
ច៊ះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតសមេប់
ពលរដ្ឋនងិជនមនសទិ្ធិរសន់ៅដេល
មនអាយ៊លើសពី ១៨ឆា្នាំដើមេបី
ទទួលបានវា៉ាក់សាំង។
កាលពីខេកក្កដាអារា៉ាប់រួមបាន

ពងេីកការធ្វើការសាកលេបងដំណក់-
កាលទី៣របស់ពួកគេទៅកាន់បារ៉េន
ហេស៊កដានី និងអេហេសី៊ប។ អារា៉ាប់រួម
បានអន៊ញ្ញាតឱេយបេើបេស់វា៉ាក់សំាង
នេះក្ន៊ងគេអាសន្នកាលពីខេកញ្ញា
ហើយបានអន៊ញ្ញាតឱេយបេើបេស់
ពេញលេញនៅថ្ងេទី៩ខេធ្នូកេយពី
បានរកឃើញថាមនបេសិទ្ធភាព៨៦%។ 
មកដលព់េលនេះមនតេបារ៉េននងិ

អារា៉ាប់រួមទេ ដេលបានអន៊ញ្ញាតឱេយ
បេើបេស់វា៉ាកស់ាងំនេះពេញលេញ។
បេទេសចិនបានអន៊ញ្ញាតឱេយបេើបេស់
ក្នង៊គេអាសន្នប៊៉ណ្ណោះហើយមិនទាន់
បានអន៊ញ្ញាតពេញលេញនៅឡើយ។
ការបេកាសឱេយបេើបេស់នៅបារ៉េន

គឺកើតឡើងសេបពេលនឹងការបេកាស

របស់រដា្ឋាភិបាលប៉េរូថានឹងផ្អាកការ-
សាកលេបងវា៉ាក់សំាង Sinopharm
កេយពីអ្នកស្ម័គេចិត្តម្នាក់បានបេតិ-
កម្មមិនល្អនឹងវា៉ាក់សំាងនេះ ដោយ
មនរោគសញ្ញាបាត់បង់កម្លាំងនៅ
ជើង និងរោគសញ្ញាជាចេើនទៀត។
ដោយសារSinopharm មនការ-
សាកលេបងវា៉ាក់សំាងចំនួន២នៅពេល
តេមយួដេលវា៉ាកស់ាងំ១ទៀតផលតិ
ជាមួយWuhanInstituteofBio-
logicalProducts ហើយរួមជាមួយ
រដា្ឋាភបិាលប៉េរូមនិបានធ្វើការបញ្ជាក់
ធ្វើឱេយគេមិនទាន់ដឹងថាជនស្ម័គេ-
ចិត្ត១រូបនេះទទួលវា៉ាក់សំាងមួយ
ណទេ។
កេសួងស៊ខាភិបាលប៉េរូបានសរ-

សេរក្ន៊ងសេចក្ដីថ្លេងការណ៍មួយថា៖
«ការសមេចចិត្តផ្អាកការសាកលេបង
ជាបណ្តាះអាសន្នគឺជាវិធានការ
ស៊វត្ថិភាពដេលបានចេងនៅក្ន៊ង
បទបេបញ្ញត្តិសមេប់ការសាកលេបង
និងពិធីសារដេលបានបង្កើតឡើង
ដើមេបីការពារស៊ខភាពរបស់ជនស្មគ័េ-

ចិត្តសេវជេវ»។
កេសួងស៊ខាភិបាលប៉េរូក៏បានបេ-

កាសថាពេតឹ្តកិារណ៍នេះគឺស្ថតិកេម
ការស៊ើបអង្កេតដើមេបីកំណត់ថា តើ
មនទាក់ទងនឹងវា៉ាក់សាំង ឬមន
ហេត៊ផលអ្វីផេសេងទៀត។
យា៉ោងណមិញកេពីវា៉ាក់សំាង Si-

nopharm បារ៉េនក៏បានអន៊ញ្ញាត
ឱេយបេើបេស់វា៉ាក់សាំងរបស់Pfizer/
BioNTech ពេញលេញផងដេរ។
បេទេសជិតខាងរបស់បារ៉េនអារា៉ាប៊ី-
សាអ៊ឌូតីក៏បានអនញ៊្ញាតឱេយបេើបេស់
វា៉ាក់សាំងនេះពេញលេញ។ នៅពេល
បច្ចប៊េបន្នវា៉ាក់សំាងPfizerគឺជាវា៉ាក់សំាង
ពេញនិយមជាងគេដេលរួមមនទាំង
បេទេសខាងលើ អាមេរិកកាណដា
ម៊ិកស៊ិកចកេភពអង់គ្លេស គ៊យវ៉េត
និងថ្មីៗនេះសិង្ហប៊រី។នៅសហរដ្ឋអា-
មេរិកការចាក់វា៉ាក់សំាងដំបូងបាន
បេពេឹត្តទៅនៅថ្ងេចន្ទទី១៤ធ្នូដោយ
ផ្ដល់អាទិភាពដល់វេជ្ជបណ្ឌិត និង
ប៊គ្គលិកស៊ខាភិបាលដេលបេឈម
ម៊ខនឹងហានិភ័យឆ្លងខ្ពស់៕

របាយការណ៍ៈមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្សី៊ជាអ្នកនៅ
ពីក្យការដក់ថ្នាបំំពុលម្ដឹកនំាគណបក្សប្ឆំាង

បា៉ារ្៉នអនុញ្ញាតឱ្យប្ើវ៉ាក់សំាងSinopharmរបស់ចិនខណៈប៉រូ្ផ្អាកការសាកល្បងក្យអ្នកស្មគ័្ចិត្តម្នាកម់នប្តិកម្ម

ម្ ដឹកនំាបក្សប្ឆំាងរុស្សី៊   លោក Aleksei A. Navalny (ឆ្វ្ង) និង 
លោក ប្ធានាធិបតី  វ៉ ្លា ឌីមៀរ ពូទីន។ រូបថត  AFP

អ្នកធ្វើ ការ ផ្នក្សុខ ភា ព  រៀបចំចាក់វ៉ក សំ់ាង Sinopharmរប ស់ ចិនឱ្យអ្នកស្ម ័គ្ចិត្ត  ។ AFP
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តពីទំព័រ ១...អគារ សភា 
របស់  រដ្ឋ  និង បាន ផ្ដល់ សំឡៃង 
ឆ្នាត ទាំងអស់ របស់ ពួកគៃ ដល់ 
លោក Joe Biden។ 

កៃយ មក រដ្ឋ សខំាន់ៗ   ដៃល 
លោក  Donald Trump  
បានដាក ់ពាកៃយ បណ្ដងឹ តវ៉ា លទ្ធ-
ផល ឆ្នាត ដូចជា  Arizona, 
Georgia, Michigan, Ne-
vada, Pennsylvania, និង 
Wisconsin  បាន ផ្ដល ់សឡំៃង 
ឆ្នាត ពួកគៃ ទាំងអស់ ឱៃយ លោក  
Biden។ 

ដល់ ពៃល រសៀល រដ្ឋ  Cali-
fornia  បាន ផ្ដល់ សំឡៃង ទាំង  
៥៥  របស ់ពកួគៃ ទៅ កាន ់លោក  
Biden  ដៃល ធ្វើឱៃយ លោកឆ្លង ផុត   
ចំណុច សំឡៃង  ២៧០  ដៃល តៃវូ  
ការ សមៃប់ ទទួល ជ័យ ជម្នះ។ 
រដ្ឋ Hawaii  គឺ ជា រដ្ឋកៃយ គៃ 
ដៃលបាន ធ្វើ ការបៃជុ ំ ដោយរដ្ឋ 
នៃះបាន ផ្ដល់ សំឡៃង ទាំង ៤  
របស់ ពួកគៃ ឱៃយ លោក  Biden  
បង្គៃប ់សឡំៃង  ៣០៦  ដចូការ- 
ពៃយាករ តាំងពី ដើម ខៃវិច្ឆិកា។

កៃយ ពី ចៃញ លទ្ធផលនៃះ 
លោក  Biden  បានធ្វើ ការ ថ្លៃង 
សនុ្ទរ កថា នៅឯរដ្ឋ  Delaware 
ថា៖ «ជា ថ្មមី្ដង ទៀត នៅ អាមៃរកិ  
ចៃបាប់ នីតិរដ្ឋ  រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ របស់ 
យើង និង ឆន្ទៈ របស់ បៃជាជន 
បាន យក ឈ្នះ។  លទ្ធ ិបៃជាធបិ- 
តៃយៃយ របស់ យើង  ដៃល តៃូវគៃ 
បាន រុញចៃន  សាកលៃបង  និង 
គរំាម កហំៃង បាន បង្ហាញថា  នៅ 
មាន ភាពធន់  តៃង់ និង រឹងមាំ»។

លោក  Biden  ក ៏បាន នយិាយ  
ថា ៖ «ដចូ ដៃល ខ្ញុ ំបាន នយិាយ 
ក្នុង យុទ្ធនា ការ បោះឆ្នាត នៃះ  
ខ្ញុំនឹង កា្លាយ ជា បៃធានា ធិបតី 
សមៃប ់បៃជាជន អាមៃរកិ ទាងំ- 

អស់។ ខ្ញុំ នឹង ខិតខំ ធ្វើការ ជូន 
អ្នក  ដៃល មិន បាន បោះឆ្នាត 
ឱៃយខ្ញុំ  ដូច ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ សមៃប់ អ្នក- 
បាន បោះឆ្នាត ឱៃយខ្ញុំ »។

លោក Biden  ក៏ បាន កត់- 
សមា្គាល់  ការ បរាជ័យ របស់ 
លោក  Trump  នៅ តុលាការ 
កំពូល  ដោយ បាន និយាយ ថា៖ 
«សកម្ម ភាព ផ្លូវ ចៃបាប់នៃះ គឺជា 
កិច្ចខិត ខំបៃឹងបៃង របស់ មនៃ្តី 
ជាប់ឆ្នាត  និង រដ្ឋមួយកៃុម 
ដើមៃបី ពៃយាយាម ធ្វើឱៃយ តុលាការ 
កពំលូ លបុចោល សឡំៃង ឆ្នាត 
របស់ បៃជាជន អាមៃរិក ជាង  
២០ លាននាក់ នៅ រដ្ឋផៃសៃង- 
ទៀត  នងិ បៃគល ់តណំៃងបៃធា-
នា ធិបតី ទៅ បៃក្ខជន ដៃល បាន 
ចាញ់  Electoral College  
បាន ចាញ ់ការបោះឆ្នាត បៃជា- 
បៃិយ  និង រដ្ឋនីមួយៗ  ដៃល ពួក- 
គ ៃ ពៃយាយាម តៃឡប់ លទ្ធផល 
បោះឆ្នាត។  នៃះ គឺជា ជំហរ 
ជៃុល  និយម  ហើយមិន ដៃល 
មាន ពី មុនមក។  គួរ ឱៃយ អរគុណ 
តលុាការ កពំលូ ជា ឯកច្ឆន្ទ បាន 
ចៃន ចោល កចិ្ចខតិ ខបំៃងឹបៃ ង 
នៃះ  ភា្លាមៗ  និង ទាំងសៃុង »។

លោក បាន បន្ត ទៀតថា ៖ 
«យើង   បៃជាជនយើង បាន 
បោះឆ្នាត  ដោយ មាន ជនំឿ លើ 
សា្ថាបន័ របស ់យើង។  ភាព តៃមឹ- 
តៃវូ នៃ ការបោះឆ្នាត របស ់យើង  
គឺ រកៃសា នៅ ដដៃល។ ដូច្នៃះ ហើយ  
ឥឡូវនៃះ ដល់ពៃល ដៃល តៃូវ 
បើក ទំព័រ ថ្មហីើយ  ដើមៃបី បងៃបួ-
បងៃួម  ដើមៃបី ពៃយាបាល »។

លោក  Trump  តាំងពី ថ្ងៃ 
ចៃញ  លទ្ធផល បឋម បាន បៃកាន ់ 
យក ជំហរថា  លោក បាន ឈ្នះ 
ការ បោះ ឆ្នាត នៃះ ហើយ បាន 
ធ្វើការ ចោទ បៃកាន់ ដោយ មិន- 

មាន ភស័្តតុាង ថា ប កៃស បៃជាធបិ- 
តៃយៃយ បាន លចួ ជយ័ជម្នះ របស ់
លោក តាមរយៈ ការ ក្លៃង សន្លកឹ- 
ឆ្នាត ផ្ញើ តាម បៃអប់ សំបុតៃ។  
កៃុម មៃធាវី លោក  Trump  និង 
សមាជិក បកៃស សាធារណរដ្ឋ 
បាន ដាក់ ពាកៃយបណ្ដឹង តវ៉ា 
លទ្ធផល ការ បោះឆ្នាត ជាង  
៤០ នៅ រដ្ឋ សខំាន់ៗ   ចនំនួ៦ តៃ 
បាន ទទួល បរាជ័យ សឹង ទាំង-
អស់។ កាល ពីសុ កៃទី១១  តុលា- 
ការ កំពូល អាមៃរិក បាន ចៃន 
ចោល ពាកៃយបណ្ដងឹ តវ៉ា ឱៃយ  ពនៃយារ  
ការ ជួប បៃជុំ នៅ រដ្ឋទាំង ៦  នៃះ 
ដៃល ពាកៃយ បណ្ដឹង គឺ ផ្ដួច ផ្ដើម 
ដោយ អគ្គរដ្ឋ អាជា្ញា រដ្ឋ Texas 
និង បាន ចូលរួម ដោយ អ គ្គរដ្ឋ- 
អាជា ្ញារដ្ឋ១៧ផៃសៃង ទៀត  លោក 
Trump  និង សមាជិក សភា តំ- 
ណាង រាស្តៃ មក ពី បកៃស សា ធារ- 
ណ រដ្ឋ ចំនួន  ១២៦រូប។

កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  លោក  
Trump  បាន វយ បៃហារ រដ្ឋ  
Swing State សំខាន់ៗ  តាម 
រយៈ បណា្ដាញ សង្គម  Twitter 
ថា៖ « រដ្ឋ  Swing State ដៃល 
បាន  រកឃើញ ថា  មាន ការ ក្លៃង 

អ្នកបោះ ឆ្នាត ទាំងអស់ នៃះ  គឺ 
មិន អាច បញ្ជាក់ ដោយ សៃប- 
ចៃបាប់ ថា  សន្លឹកឆ្នាត ទាំងនៃះ  
ពៃញលៃញ  និង តៃឹម តៃូវ បាន 
ទៃ។  អ្នករាល ់គា្នា ដងឹថា  មនសុៃស 
សា្លាប ់ ជន នៅ កៃម អាយ ុ ជន- 
អន្តោបៃវៃសន៍ ខុសចៃបាប់ ហត្ថ- 
លៃខា ក្លៃងកា្លាយ អ្នកទោស  នងិ 
អ្នក ផៃសៃងទៀត ជាចៃើន បាន 
បោះឆ្នាត ដោយ ខុសចៃបាប់។  
ជា មយួ នងឹមា៉ាសុនី  «ដណំើរ ការ 
ខុស បៃកៃតី»(ពាកៃយ១ ផៃសៃង 
ទៀត សមៃប ់ការ ក្លៃងបន្ល)ំ ការ- 
បៃមូល សន្លឹកឆ្នាត អ្នក បោះ- 
ឆ្នា ត ដៃលមនិ មាន សទិ្ធ ិរសន់ៅ  
សន្លឹក ឆ្នាត ក្លៃងកា្លាយ «ការ- 
បំពៃញ ហឹប ឆ្នាត» ការ សូក- 
បា៉ាន ់ អ្នក បោះឆ្នាត  ការ ប៉ះទង្គចិ 
ជា មួយ អ្នក ឃ្លាំមើល មណ្ឌល 
បោះឆ្នាត និង  ពៃល ចំនួន 
សន្លឹក ឆ្នាត ចៃើន ជាង ចំនួន 
អ្នក បោះឆ្នាត  បាន កើត ឡើង 
នៅ ទកីៃងុ  Detroit, Philadel-
phia, Milwaukee, Atlanta, 
Pittsburgh,  នងិ កន្លៃង ផៃសៃង- 
ទៀត។ ក្នុង ករណី ទាំង អស់ នៃ 
រដ្ឋ  Swing State  មាន សឡំៃង 

ឆ្នាត ចៃើន ជាង អ្វីដៃល ចាំបាច់ 
ដើមៃប ីឈ្នះឆ្នាត រដ្ឋ និង ការ បោះ-
ឆ្នាត ទាំងមូល។  ដូច្នៃះ សន្លឹក- 
ឆ្នាត គឺ មិន អាច បញ្ជាក់ បាន 
ទៃ។ ការ បោះឆ្នាត នៃះ គឺ ស្ថិត 
នៅ  កៃម ការតវ៉ា !»។

លោក Trump  គឺ មិនទាន់ 
បាន បៃតិកម្ម ទៅនឹង លទ្ធផល 
នៃ  ការ ជួបបៃជុំ អង្គ បោះឆ្នាត  
នៅឡើយ  តៃ លោក បាន បៃកាស  
ការ  ចៃញ របស់ អគ្គរដ្ឋ អាជា្ញា 
សហ រដ្ឋអាមៃរិក លោក  Wil-
liam «Bill» Barr  ទៅវិញ។  
ការ  ចាក ចៃញ របស ់លោក  Barr  
កើតឡើង ច ំពៃល មាន ភាពតាន- 
តងឹ រវង បរុស ទាងំ២ជាបទ់ាក-់ 
ទង  នឹង ពាកៃយ បណ្ដឹង តវ៉ា លទ្ធ- 
ផល បោះឆ្នាត របស់ លោក  
Trump ជា ពិសៃស បនា្ទាប់ ពី 
ការថ្លៃង របស់ លោក  Barr  
ក្នុងខៃ នៃះថា  កៃសួង យុត្តិធម៌ 
រក មិនឃើញ ភ័ស្តុតាង ដៃល 
បង្ហាញថា  មាន ការ ក្លៃង បន្ល ំការ- 
បោះឆ្នាត ។

យា៉ាងណាមិញ  ការ ជួបបៃជុំ 
របស ់អង្គ បោះឆ្នាត  ដៃល តមៃវូ 
ឱៃយធ្វើ ដោយ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ  ជា- 
ធម្មតា តៃវូ បាន គៃគតិថា  គៃន-់ 
តៃ ជា បៃប បទផ្លូវការ ប៉ុណ្ណោះ  
តៃ ដោយសារ ការ ប្ដឹងតវ៉ា ជា- 
ចៃើន ដោយ លោក  Trump ធ្វើ 
ឱៃយ ការ ជួប បៃជុំឆ្នាំ នៃះ តៃូវ បាន 
គៃយល់ ថា បាន ផ្ដល់ ភាព សៃប-
ចៃបាប់ ដល់ ជ័យ ជម្នះ របស់ លោក 
Biden។  លទ្ធផល ការ បោះ- 
ឆ្នាត  នៃ អង្គ បោះឆ្នាត គឺ តៃូវ 
បាន បញ្ជូន ទៅ សភា អាមៃរិក  
ហើយ នៅ ថ្ងៃទី ៦  ខៃ មករា  ឆ្នាំ 
២០២១  សម័យ បៃជុំ រួម នៃ 
សភា អាមៃរកិ នងឹ ធ្វើ ការ បញ្ជាក ់
លទ្ធផល នៃះ៕ 

តពទីពំរ័១១...ងយសៃលួ- 
សុើប អង្កៃត ណាស់ ។

កាល ពីខៃក ញ្ញា  មុន ការ បោះ- 
ឆ្នាត បៃធានាធិបតី អាមៃរិក  
លោក  Donald Trump  និង 
អនុ បៃធានាធិបតី  លោក  Joe 
Biden  បានផ្តល់ បៃតិកម្ម ខុសៗ  
គា្នា ចំពោះ ការ បំពុលនៃះ ។

លោក Trump  បាន បៃប់ 
អ្នកយកព័ត៌មាន នៅ ឯ សន្និ- 
សីទ សារព័ត៌ មាន មួយថា៖ « វ 
គួរឱៃយ ចាប់ អារម្មណ៍ ណាស់  
ដៃល មនុសៃស គៃប់គា្នា តៃងតៃ 
និយាយ អំពី បៃទៃស រុសៃសុីថា ជា 
អ្នកនៅ ពី កៃយ រឿងនៃះ ។ ខ្ញុំ 
មិនបៃកាន់ ថា  អ្នកចោទថា ជា 
បៃទៃសរុសៃសុី  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំគិត ថា 
បៃហៃល ជា បៃទៃស ចនិ  ដៃល- 
ជា បៃជាជាតិ មួយ ដៃល គៃគួរ 
សងៃស័យ ជាង បៃទៃស រុសៃសុី»។

 ចំណៃ កឯ លោក  Biden  
បាន និយាយថា៖ «ជា ថ្មីម្តង- 
ទៀត  វិមាន កៃឹមឡាំង បាន បៃើ 
អាវុធ សំណព្វ ចិត្ត  ជា សារ ធាតុ 
គីមី  Novichok  ក្នុង កិច្ច បៃឹង-
បៃង  ដើមៃប ីបបំទិមាត ់គបូៃជៃង 
នយោបាយ ១ រូប។ នៃះគឺ ជា 
សញ្ញា សមា្គាល់ នៃរ បបរុសៃសុី  
មិនមាន ភាព អត់ធ្មត់ ចំពោះ  
ការ រិះគនឬ់ ការ បៃឆងំ ណា មយួ  
បាន ឡើយ »។

យា៉ាង ណាមិញ  វិមាន កៃឹម- 
ឡាំង  មិនបាន ធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបាយ 
ភា្លាមៗ លើ របាយ ការណ៍នៃះ 
ទៃ។  កាល ពី មុន មនៃ្តី រុសៃសុី  បាន 
បដិសៃធ យា៉ាង ដាច់ខាត ថា  
រដា្ឋាភិបាល មិនមាន តួនាទី អ្វី 
ក្នងុការ បពំលុ លោក  Navalny 
ឡើយ និង បាន ទមា្លាក់ ទៅឱៃយ 
រដា្ឋាភិបាល អាល្លឺម៉ង់ ទទួល 
ខុស តៃូវ វិញ៕

លោក Biden ថែ្លង អំពីកា របញ្ជាក់លទ្ធផល រប ស់ អង្គ បោះឆ្នោត ។ AFP 

អង្គបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ជាផ្លវូការថាលោកBidenបានឈ្នះការបោះឆ្នោត... របាយការណ៍ៈ...
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ហុង រស្មី 

  សៀមរាប : សម្លៀកបំពាក់  
ដែល តែូវ បាន ពែយួរ តាម ជញ្ជាំង 
លើកៅអ ីនងិ សាឡងុ កដ៏ចូជា 
ក្នុង ទូ ឈើ  នែ បន្ទប់ គែង របស់ 
ស្ដែី សុទ្ធតែ ឆ្លុះ បញ្ចាំង  តថភាព  
ពិត របស់ ជន រង គែះពី  អំពើ 
រំលោភ បំពាន និង បៀត បៀន 
តាម  រយៈ ការ ស្លៀកពាក ់នាង ។ 

កែ ពី យុទ្ធនាការ « មិន មែន 
កំហុស នាង» អង្គការ ជីវិត នៅ 
កម្ពជុា (TLC)  លើក ទកឹចតិ្ដ ឱែយ 
ស្ដែី នៅ កម្ពុជា ហ៊ាន លាត តែ- 
ដាង  រឿង រ៉ាវអាម៉ាស   ក៏ដូចជា 
អំពើ ហិងែសា  ឬ រំលោភ បំពាន 
ផែសែង ៗ  ដែល ខ្លួន ជួប បែទះ 
តាម រយៈ វែទិកា អនឡាញ ។ 

ឆ្នាំ នែះ TLC បាន ច្នែ បែឌិត 
បច្ចែកវិទែយា ថ្មី នែ ពិព័រណ៍ អន-
ឡាញ ដែល អ្នក ទសែសនា អាច 
ស្វែង យល់ កាន់តែងាយ សែួល 
ចំពោះ បញ្ហា កើត ឡើង លើ ស្ដែី  
និង បន្ថែម ទៅ ក្នុង យុទ្ធនាការ 
បញែឈប់ អំពើ ហិងែសា និង បៀត- 
បៀន ផែសែង ៗ ។ 

លោក Billy Gorter នាយក- 
បែតបិត្ដ ិអង្គការ   លើក ឡើង   ថា៖ 
« យើង រំពឹង ថា  វា នឹង មនអ្នក- 
ទសែសនា    ចែើន  ដែល អាច ឱែយ យើង  
បញ្ជាែប សារ នូវ  សម្លៀកបំពាក់ 
របស់ ស្ដែី   ពែល ពួកគែ កា្លាយ ជា 
ជន រង គែះ ដោយ អពំើ រលំោភ- 
បំពាន ផែសែង ៗ  » ។

ដោយ មនការ រៀបរប់ អំពី 
ដំណើរ រឿង  ស្ដែី តែូវ បាន ស្នើ សុំ 
ឱែយ បញ្ចលូ   របូថត  ឬ បទ ពពិណ-៌
នា ចំពោះ សម្លៀក បំពាក់ ដែល 

ពួកគែ ពាក់ កាល ពី ទទួល រង នូវ 
ការ បែមថ នោះ ។ 

អ្នកសែី ហ៊ូ មុនីន្ទ បុគ្គលិក  
ទំនាក់ ទំនង ជាន់ ខ្ពស់ របស់ 
TLC បាន ឱែយ ដងឹ ថា ៖ « មនសុែស- 
សែី ជា ចែើន ដែល ខ្ញុំ សា្គាល់ រួម- 
ទាំង រូប ខ្ញុំ ផង នោះ ធ្លាប់ បាន ឆ្លង- 
កាត់ ការ អាម៉ាស និង ទង្វើ បៀត- 
បៀន ផែសែង ៗ  ។ ដោយ មិន បាន 
ចែក រំលែក ហែតុ ការណ៍ នោះ 
យើង បែរជា មនការ ភ័យ ខ្លាច 
ដែល តែូវ  គែ វាយ តម្លែ  ហើយ 
កាន ់តែ អាកែក ់ថែម ទៀត  ករណ ី
ទាំង នោះ មិន តែូវ បានចាត់ទុក 
ជា បញ្ហា ធ្ងន់ ធ្ងរ »។ 

អ្នកសែ ីបន្ដថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថា វា 
ពិត ជា សំខន់ ដែល យើង តែូវ 
ជជែក បើក ទូលាយ ដើមែបី បងា្ហាញ  
ថា យើង មនិ នៅ ឯកា  នងិ ជរំញុ  
មន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ក្នុង សង្គម »។ 

អង្គការ មូលដា្ឋាន នៅ សៀម-
រប  នែះ បាន បែមែ បែមលូ រឿង រ៉ាវ 
នានា និង ជែើស រើស  ២៤ រឿង   
តំណាង ឱែយ សា្ថាន ភាព នានា ។ 
រឿង  រ៉ាវ  នោះ តែវូ បាន បែើ សមែប់    
ជា ពិព័រណ៍ ពណ៌នា អនឡាញ  
ដែល   រៀបចំឡើង ក្នុង តថភាព 
ទាំង ពែល ថ្ងែ និង ពែល យប់ ។ 

ភ្ញៀវ អាច ចូល កាន់ ពិព័រណ ៍ 
តាម រយៈ វែបសាយ  : https://
thislife.ngo/notherfault/ 
ដែល អាច ទសែសនា តថភាព ផ្ទះ  
និង ស្វែង យល់ សម្លៀកបំពាក់ 
ស្ដែី នៅ ទីតាំង ជា ចែើន ។ 

ពួកគែ អាច ស្វែង យល់ ព័ត៌-
មន ផែសែង ៗ  តាម រយៈ សម្លៀក- 
បំពាក់ និង របស់ របរ បែើ បែស់  
ពែមទាំង អាន ឬ សា្ដាប់ ដំណើរ- 

រឿងជា ភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លែស ។ 
Kasia Sumislawska ជា 

បណា្ណាសា រពពិរ័ណ៍ តែវូបាន ដក- 
សែង់ សម្ដីដោយ បាន និយាយ 
ថា ៖ «   នែះ គឺជា  ពិព័រណ៍ ដំបូង 
បំផុត នៅ កម្ពុជា »។ 

ជាង ថត   ៣៦០ ដកឺែ Julien 
Thomas   ថា ៖ « ពតិ ជា អសា្ចារែយ 
ដែល មន ឱកាស  បាន ចូលរួម 
ក្នងុ  បុព្វ ហែតុ ដ៏ មន តម្លែ នែះ »។ 

TLC ចង់ ឱែយ អ្នក ទសែសនា 
ចណំាយ ពែល មើល   ជុវំញិ បន្ទប ់ 
និង ស្វែងរក វត្ថុ ផែសែង ៗ  ដែល 
រៀប រប់ អំពី ដំណើរ រឿង របស់ 
ជន  រង គែះ ។

អ្នកសែី មុនីន្ទ   ឱែយ ដឹង ថា ៖ 
«អ្នក ខ្លះ អាច រក ឃើញ រឿង រ៉ាវ 
ទាំង អស់  អ្នក ខ្លះ ឃើញ មួយ 
ចំនួន ហើយ អ្នក ខ្លះ ទៀត បាន 
ចាក ចែញ ពី តថភាព ក្នុង បន្ទប់ 
ដោយ មិន បាន អាន ឬក៏ សា្ដាប់ 
រឿង ណាមួយ ឡើយ »។ 

អ្នកសែ ីបន្ដថា ៖ « មនសុែស គែប ់
រូប រមែង មន ចំណាប់ អារម្មណ៍ 
ខសុ ៗ  គ្នា ចពំោះ បញ្ហា របស ់ស្ដែ ី
ជាជន រង គែះ  ហើយ សំខន់ 
ពួកគែ អាច ចូល អាន ឬ សា្ដាប់ 
ចែើន លើក ចែើន សា  »។ 

កម្មវិធី « ជីវិត នែះ គ្មាន អំពើ 
ហិងែសា» តែវូបាន ដាក់ ឱែយ ដំណើរ- 

ការ ដើមែបី កាត ់បន្ថយ អពំើ ហងិែសា 
លើ ស្ដែ ីនងិ កមុរ នៅ កម្ពជុា  នងិ 
បញ្ហា ប៉ះពាល់ ដល់ ស្ដែី  កុមរើ 
កមុរ   គែសួារ កដ៏ចូជា សហគមន ៍
ទាំង មូល ។ 

រយៈ ពែល ១២ឆ្នា ំចងុ កែយ 
TLC បាន សាក សួរ សហគមន៍ 
កម្ពុជា  ពី បញ្ហា បែឈម ធំ បំផុត  
ហើយ អំពើ ហិងែសា ក្នុង គែួសារ 
រមែង ជា បញ្ហា ដ៏ ចមែបង មួយ ក្នុង 
ចំណោម បញ្ហា ធំ ៗ  ៣ ទៀត ។ 

យោងតាម របាយ ការណ៍ របស់ 
TLC  បងា្ហាញ ថា ៖ « អត់ មន អ្វី 
ភា្ញាក់ ផ្អើល ឡើយ ។ បុរស ម្នាក់ 
ក្នុង ចំណោម ៣ នាក់ សារភាព 

ថា ពួកគែ ធ្លាប់ បែើ អំពើហិងែសា 
លើ ដែគូ ។ ក្នុង ចំណោម ស្ដែី រង- 
គែះ ពែះ អពំើហងិែសា   តែ ២៤ 
ភាគរយ  ស្វែង រក ជំនួយ ទំនង  
ជា ដោយសារ   តែ ៨ ភាគរយ  ដងឹ 
ថា វាជា អំពើ ឧកែិដ្ឋ »។ 

លោក ហុង សារិទ្ធ ជាអ្នក- 
សមែប សមែួល គមែង ជីវិត 
នែះ  គ្មាន អំពើ ហិងែសា  និយាយ 
ថា៖ «  យើង ធ្វើ ការ ជាមួយ មែ- 
ដឹក នាំ សហគមន៍  និង អាជា្ញាធរ  
រួមទាំង សមត្ថកិច្ច  ដែល ពួកគែ 
បាន តែៀម ខ្លនួ ជា សែច ក្នងុ ការ- 
ជួយ គែួសារ ដោះ សែយ បញ្ហា 
អំពើ ហិងែសា  »៕ 
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កនូខ្ម្រោរកពំងុត្រោមានករព្រោញ-
និយមពាក់នៅស្រោុកខ្ម្រោរ និង
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ជាធម្មតា ។ចំព ះបញ្ហោស្ន្រោហ វិញគូស្ន្រោហ៍មាន
អធ្រោយាស្រោ័យគ្នាបានល្អប្រោសើរនិងសុខសាន្ត។    

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រសីមធ្រោយម។ថ្ង្រោន្រោះលភសក្ការៈ
ផ្រោស្រោងៗនឹងបានមកដោយក្តីនឿយ-
ហត់ច្រោើន។ស្រោចក្តីស្ន្រោហខ្វះភាព-
ផ្អ្រោមល្ហ្រោមនិងមិនសូវច្រោះយល់ចិត្ដ

គ្នាឡើយ។លោកអ្នកច្រោើនត្រោតម្រោវូតាមចិត្តខ្លនួ-
ឯងមិនសូវខ្វល់ខា្វាយអំពីទឹកចិត្តអ្នកដទ្រោប៉ុនា្មោន
នោះឡើយ។ករប្រោកបរបររកទទលួទានផ្រោស្រោងៗ
គួរត្រោមានករពិចារណា និងពិភាក្រោសាគ្នាឱ្រោយបាន
ច្រោើនជាមុនសិនចំាឈានដល់ករសម្រោចចិត្ត។

រសីឡើងខ្ពស់។រល់ករបំព្រោញ-
ករងារផ្រោស្រោងៗ រម្រោងទទួលផល-
តបស្នងគួរជាទីព្រោញចិត្ត។ ចំពះ
ករធ្វើដំណើរទៅកន់ទីជិតឆ្ងាយ

ប្រោកបដោយសុវត្ថិភាព។ រីឯករនិយាយស្តីប្រោកប-
ដោយឧត្តមគតិ សុខភា ពផ្លវូចិត្តមានសភាពល្អ
ពលគឺចិត្តប្រោកបដោយស្រោចក្តីម្រោតា្តករុណា
ចំពះមនសុ្រោសនិងសត្វ។ករទទួលដំណឹងនានា
សុទ្ធសឹងជាដំណឹងល្អនិងមានស្រោចក្តសុីខ។

រសីឡើងខ្ពស់ត្រោដ្រោត។សុខភាពផ្លវូកយ
និងផ្លវូចិត្តគ្មោនផលប៉ះពាល់អ្វទី្រោ។ចំពះ
ករប្រោកបរបររកទទួលទានផ្រោស្រោងៗ នឹងបាន
នូវផលចំណ្រោញតបស្នងនឹងករខិតខំប្រោងឹ-

ប្រោងរបស់អ្នកខណៈដំណឹងដ្រោលទទលួបានធ្វើឱ្រោយលោក-
អ្នកមា នក្តីសោមនស្រោសរីករយ។ចំណ្រោកឯករធ្វើដំណើរ
ទៅកន់ទជិីតឆ្ងាយវិញរម្រោងមានសុខសុវត្ថភិាព។ រីឯ
ល ភសក្ការៈវិញទទួលបានផលដោយរលូន។ចំពះ
ករធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយរម្រោងមានសុខសុវត្ថភិាព។

រសីល្អបង្គរួ។ រីឯករប្រោកបរបររក-
ទទួលទា នផ្រោស្រោងៗ នឹងបានផលកក់-
កបជាធម្មតា។ចំពះករធ្វើដំណើរ
ទៅកន់ទីជិតឆ្ងាយនានាវិញនោះក៏

ទទួលបានសុវត្ថភិាពល្អត្រោទឹកចិត្តរម្រោងប្រោប្រោលួ
ទៅតា មបរិយាកសផងដ្រោរ។ប្រោសិនបើមានបញ្ហោ
ណាមួយកើតឡើងចំព ះលោកអ្នកគួរត្រោព្រោយាយាម
ដោះស្រោយដោយសន្រោសឹមៗ បើពំុនោះទ្រោនឹងបង្កជា
បញ្ហោធំមិនខានឡើយសម្រោប់សុខសុវត្ថភិាព៕      

រសីឡើងខ្ពស់។រល់ករបំព្រោញ-
ករងារផ្រោស្រោងៗ រម្រោងទទួលបានផល-
តបស្នងគួរជាទីព្រោញចិត្ត។ករធ្វើ-
ដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយប្រោកបដោយ
សុវត្ថិភាពល្អ។ រីឯករនិយាយស្តី

ប្រោកបដោយឧត្តមគតិខណៈសខុភាពផ្លវូចតិ្តមាន
សភាពល្អព លគឺទឹកចិត្តប្រោកបដោយក្តីម្រោតា្តនងិ
ករុណា។ចំណ្រោកឯបញ្ហោស្ន្រោហគូស្ន្រោហ៍យល់-
ចិត្តគ្នាធម្មតាមិនមានក្តីខ្វល់ខា្វាយអ្វីឡើយ។

រសីមធ្រោយម។ក រព លពាក្រោយសម្តីធ្វើ-
ឱ្រោយអ្នកផងយកចតិ្តទុកដាក់សា្តប់
មានសមត្ថភាពក្នងុករបំព្រោញករ-
ងារប្រោកបដោយសា្មោរតីប្រោងុប្រោយ័ត្ន

ធ្វើឱ្រោយបានផលគួរជាទីព្រោញចិត្ត។ករធ្វើដំណើរទៅ 
ទីជិតឆ្ងាយបា នសុខសប្រោបាយត្រោក៏គួរត្រោប្រោងុប្រោ-
យ័ត្នដ្រោរ។ រីឯលភសក្ការៈវិញគឺទទួលបានផល
បង្គរួប៉ុណោ្ណោះ។ ចំព ះបញ្ហោស្ន្រោហវិញនឹងមាន
ករអធ្រោយាស្រោយ័និងច្រោះយ គយល់គ្នាផងដ្រោរ។        

រសីមធ្រោយម។ករបំព្រោញករងារ
ផ្រោស្រោងៗមា នឧបសគ្គច្រោើនត្រោទឹក-
ចិត្តប្រោកបដោយភាពសា្វាហប់ក្នុង
កចិ្ចករ។ចពំះស្រោចក្តសី្ន្រោហគរួ-

ត្រោមានករយគយល់និងអធ្រោយាស្រោ័យគ្នាទើប
ជាករប្រោសើរ។ថ្ង្រោន្រោះលភសក្ការៈផ្រោស្រោងៗនឹង
បានមកដោយសារត្រោផលបុណ្រោយរបស់លោក-
អ្នកពជីាតមិនុ។ដោយឡ្រោកទកឹចតិ្តច្រោើនត្រោមាន
ទំនោរទៅរកករបំព្រោញបុណ្រោយកុសលផ្រោស្រោងៗ។

 រសឡីើងខ្ពសត់្រោដ្រោត។ករនយិាយ-
ស្តីប្រោកបដោ យឧត្តមគតិពលគឺ
រល់ពាក្រោយសម្តីដ្រោលនិយាយច្រោញ-
មកត្រោវូវិភាគឱ្រោយច្រោបាសល់ស់មនុនងឹ

មានករហស្តីច្រោញទៅក្រោ។ស្រោចក្តីស្ន្រោហពរ-
ព្រោញដោយភក្តីភា ព និងភាពផ្អ្រោមល្ហ្រោមល្អូកល្អិន
នឹងគ្នា។រីឯករប្រោកបរបររកទទួលទាននានាបាន
ផលចំណ្រោញគួរជាទីគ ប់ចតិ្តធ្វើឱ្រោយអ្នកមានទកឹចតិ្ត
បំព្រោញនូវកិច្ចករនា នាបានទ្វ្រោឡើងថ្រោមទៀត។

-  

 រសីស្រោុតចុះ។នៅក្នុងចិត្តអាច
មានបញ្ហោស្មុគសា្មោញខ្លះៗ លោក-
អ្នកគ្មោនស្វ័យភាពគ្រោប់គ្រោន់ក្នុង-
ករសម្រោចចតិ្តនានាឡើយគប្រោបីរក

មនុស្រោសគួរឱ្រោយទុកចិត្តដើម្រោបីប្រោកឹ្រោសាយបល់ទើបជា-
ករប្រោសើរ។ចពំះករប្រោកបរបររកទទលួទាន
ផ្រោស្រោងៗគឺមិនសូវជាបានផលល្អប៉ុនា្មោនឡើយ។
ស្រោចក្តីស្ន្រោហអា ចនឹងផ្តល់នូវករថា្នាំងថា្នាក់
ស្មុគសា្មោញច្រោើនដល់ទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នក។

រសីឡើងខ្ពស់ត្រោដ្រោត។ករប្រោកប-
របររកទទួលទាននានាបានផល-
ល្អប្រោសើរត្រោសុខភាពផ្លវូកយអាច
នឹងត្រោវូយាយីដោយជំងឺ។រីឯលភ-

សក្ការៈច្រោើនបានដោយធម៌មានសមត្ថភាពដោះ-
ស្រោយបញ្ហោឬធ្វើករសម្រោចចិត្តផ្រោស្រោងៗ បានល្អ
ក្នងុថ្ង្រោន្រោះ។ ចំពះស្រោចក្តីស្ន្រោហវិញ គូស្ន្រោហ៍
យល់ចិត្តគ្នាបានល្អ និងមានភាពផ្អ្រោមល្ហ្រោម។រីឯ-
ករធ្វើដំណើរកម្រោសាន្តត្រោងត្រោមានជោគជានិច្ច។  

រសីស្រោតុចុះ។ករធ្វើដំណើរទៅកន់ទី
ជិតឆ្ងាយដើម្រោបីបំព្រោញករងារផ្រោស្រោងៗ 
អាចជួបនូវភាពបរជ័យដ្រោលធ្វើឱ្រោយមាន
ករធ្លាក់ទឹកចិត្តជាខា្លាងំ។ ចំពះករ-

និយាយស្តីមា នភាពរអាក់រអួលមិនគប់ចិត្តអ្នកសា្តប់
ខណៈបញ្ហោស្ន្រោហវិញគូស្ន្រោហ៍គ្មោនករយល់ចិត្តគ្នាគ្មោន
ករអធ្រោយាស្រោយ័ជាហ្រោតុនំាឱ្រោយមានករប្រោកបាក់គ្នា។
ចំណ្រោកឯលភសក្ការៈពិបាករកបានផលណាស់។ រីឯ
បញ្ហោសុខភាពវិញគឺមិនល្អទំាងផ្លវូកយនិងផ្លវូចិត្ត។

នាឡិកាដេម៉ាក «ពូ» មូ៉ដេលថ្មមីនរចនាជាលេខខ្មេរ   ។ សហករី
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   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ ជើងខ្លាំង 
គុនចមៃុះ លៃខ ១ របស់កម្ពុជា  
ចាន់ រតនា បាន  អះអាង ថា ការ - 
បៃកតួ ជាមយួ អ្នក បៃដាល ់របស ់
ចិន Xie Wei ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 
NOE: Collision Course  នៅ 
កឡីដា្ឋាន Singapore Indoor 
Stadium លើទឹក ដី បៃទៃស 
សងិ្ហបរុ ីនា រាតៃ ីថ្ងៃ សកុៃ ខងមខុ 
នៃះ នឹង មិនអាច ឈាន ដល់ 
៣ទឹកពៃញ នោះ ទៃ គឺនឹងមាន 
អ្នក ណា សន្លប់ជា មិន ខន។

 អ្នក បៃយទុ្ធ មានជនំាញ ចៃើន 
បៃភៃទកីឡា ចាន់ រតនា បាន 
ពៃយាយាម ហ្វកឹ ហាត ់ជាង កន្លះ ឆ្នា ំ
មក ហើយ ដើមៃបី  តៃៀមការ  បៃកតួ 
ជាមួយ កីឡាករ ចិន Xie Wei 
នារាតៃី ដ៏ សំខន់ ខងមុខ នៃះ 

ប៉ុន្តៃ តាម ការ សិកៃសា ផ្ទាល់ ទៅ 
លើចំណុច ខ្លាំង របស់ កីឡាករ 
ចិន រូបនៃះ រតនា បានមើល- 
ឃើញ ថា ជំនួប នៃះនឹងមាន   
អ្នក សន្លប់ គឺ បើ មិន Xie Wei 
សន្លប់ មាន តៃ រូបគៃផ្ទាល់ជា 
អ្នកសន្លប់។ 

តាម រយៈសមា្ភាស ផ្ទាល់ ជា 
មួយកៃុម ការងារ របស់ ONE 
Championship (ONE) 
ចាន់ រតនា បាន និយាយ ថា៖  
«ខ្ញុ ំឃើញ ចណំចុ ខ្លាងំ របស ់គាត ់ 
(Xie Wei) ២  សខំន ៗ់   ដៃល 
នឹង លំបាក សមៃប់ ខ្ញុំ  គឺ គាត់ 
ពូកៃ គៃប់ គៃង លើ ដៃ គូ ពៃល 
បៃឈម ដៃ គូ នៅ លើ សង្វៀន  
ហើយ គាត ់មាន ចលនា លឿន។ 
កៃបាច ់ ការពារ របស ់គាតល់្អ   ដៃល 
មិន ងាយ ឱៃយ ដៃ គូដាក់ គំនាប ឬ 
គាប សង្កត ់លើ គាត ់បាន ងាយ- 

សៃលួ នោះទៃ ជា ពិសៃស កៃបាច់ 
កៃម»។

កឡីាករវយ័ ៣៥ឆ្នា ំចាន ់រតនា 
ដៃល កំពុង តៃៀម ខ្លួន យា៉ាង ល្អ 
នៅ លើ ទឹក ដីបៃទៃស សិង្ហបុរី 
សៃប់ ដើមៃបីតតាំង ជាមួយ អ្នក 
បៃដាល់ វ័យ ២៤ ឆ្នាំ Xie Wei 
នោះ បាន  នយិាយសង្កត ់ធ្ងន ់ ថា  
៖ «ការ បៃកតួ នៃះ  នងឹ មាន មា្នាក ់
សន្លប់! បើ មិន គៃ ទៃ គឺ យើង 
ពៃះ Xie Wei ជា កីឡាករ 
អន្ទះ  សាមា្នាក ់គ ឺគៃន ់តៃសឡំៃង 
កណ្តងឹ រោទឡ៍ើង ភ្លាម គាត ់ចៃបាស់ 
ជា រុលសមៃកុ ចូល វ៉ៃ ហើយ»។

យា៉ាង ណា ក ៏ដោយ ចាន ់ រតនា 
ដៃល មាន  ជំនាញ កីឡា បៃយុទ្ធ 
ជា ចៃើន បៃ ភៃទ  ដចូជា ហាប ់គដី ូ 
ចំបាប់  តៃកា្វាន់ ដូ  បៃ ដាល់គុន- 
ខ្មៃរ   វ៉ូ វី ណាម មុន ចូល ហាត់ 
គុនចមៃុះ MMA ដើមៃបី បាន 

បៃកតួ នៅលើសង្វៀន គនុចមៃុះ 
ពភិព លោក ONE នោះ  ក ៏មាន 
បំណង ឱៃយការ បៃកួត លើកនៃះ 
បញ្ចប់ មុន ៣ទឹក ពៃញ ដៃរ។

មា្ចាស ់ក្លបិ សលិៃបៈ គនុ ខ្មៃរ ដៃល 
ទទួល បាន កៃបខ័ណ្ឌ ជា មន្តៃី 
នគរបាល ជាតិ   ចាន់ រតនា 
បាននយិាយបន្ថៃម ដោយទនំកុ- 
ចិត្ត ថា៖  «ដូច បំណង ខ្ញុំ ដៃរ  ខ្ញុំ 
អត ់ចង ់ឱៃយ ការ បៃកតួ នៃះ  ចប ់ ៣ 
ទឹក ទៃ។ ខ្ញុំ ចង់ ឱៃយ ការ បៃកួត      
ជា មយួ  Xie Wei ចប ់ បាន លឿន 
បំផុត អ៊ីចឹង  ភគ រយ ខ្ពស់ បំផុត  
សមៃប ់ការ បៃកតួ ខង មខុ នៃះ  
គឺ អត់ ចប់ ៣ ទឹក ទៃ»។

ចាន ់រតនា ដៃល   មាន កណំត់-  
តៃបៃកួត គុន ចមៃុះ បាន ១០ 
ដង   ឈ្នះ៧ ដង  នងិចាញ ់៣ ដង 
ពិតជា មានមហិច្ឆតា ចង់ ឈ្នះ 
កីឡាករ ធ្លាប់បៃកួតគុនចមៃុះ 

៨លើក ឈ្នះ ៥ នងិចាញ ់៣ដង 
Xie Wei ដើមៃបី រកៃសា កំណត់- 
តៃការ  ឈ្នះ ជាលើក ទ ី៤ជាប់ៗ  
គា្នា នៅ សង្វៀន ONE។

កឡីាករ ចាន ់រតនា  បានបៃប ់
ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ មុន ចាកចៃញ ទៅ 
បៃទៃស សងិ្ហបរុ ីកាលព ីថ្ងៃសៅរ ៍ 
ទី១២ ខៃធ្នូ ថា ៖ «  ខ្ញុំ រំពឹង  ឈ្នះ 

ខ្ពស១់០០ភគ រយ   ពៃះ ហ្វកឹ- 
ហាត់ បាន ល្អ  និង មានការ  តាំង - 
ចិត្ត ខ្ពស់   ឈាន ទៅ រកការ ឈ្នះ 
ជា លើក ទ ី៤ជាប់ៗ  គា្នា នៅ ONE   
សមៃប់ ការ  បៃកួត  ចុង កៃយ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  ដើមៃប ីកា្លាយ- 
ជា អ្នក ខ្លាំងដៃល មាន តម្លៃ ខ្លួន 
បៃ កួត កាន់ តៃ កើន ឡើង» ៕ 

ចាន់ រតនា តេវូ បេកួតជាមួយ Xie Wei នៅ ថ្ងេសុកេ ។ រូប សហ ការី

ចាន់ រតនា ថា ការ ជួបកីឡាករចិន Xie Wei នៅ ONE  នឹង មាន អ្នក សន្លប់

អតីត គ្រូបង្វឹក  Liverpool
លាចាកលោក ក្នងុវ័យ ៧៣ ឆ្នាំ

កេុង ប៉ារីស : លោក Gerard 
Houllier គៃូ បង្វឹក សញ្ជាតិ 
បារាំង ដៃល បាន ធ្វើ ឱៃយ កៃុម 
Liverpool វិល តៃឡប់ ទៅធ្វើ 
ដំណើរ លើ ផ្លូវ ជោគ ជ័យ វិញ 
ទាំង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League អង់គ្លៃស និង អឺរ៉ុប 
បាន លា ចាក លោក នៃះ  ហើយ 
ក្នុង ជនា្មាយុ៧៣ ឆ្នាំ ។

លោក Houllier ដៃល ដឹក 
នា ំកៃមុយកៃស នា ទកឹ ដ ីAnfield 
ពី ឆ្នាំ ១៩៩៨ ដល់ ឆ្នាំ ២០០៤ 
បាន ទទួល មរណ ភព នៅ 
រំលង អ្រធតៃឆ្លង ចូល ថ្ងៃ ចន្ទ 
បនា្ទាប់ ពី បានធ្វើ ការ វះកាត់ 
បៃះដូង ។

នៅមនុនៃះ  អាជពី របស ់គាត ់
តៃូវ បាន បំផ្លាញ ដោយ សារ 
បញ្ហា សុខ ភព ហើយ គាត់ តៃូវ 
ឈប់ សមៃក ក្នុងអំឡុង ពៃល 
ដៃល គាត់ដឹក នាំ  Liverpool 
ដើមៃបីឱៃយ បញ្ហា បៃះ ដូងមាន   
ភព បៃសើរ ឡើង វិញ ។

បុរស សញ្ជាតិ បារាំង ដៃល 
ធ្លាប់ ដឹក នាំ កៃុម Aston Villa 
ដៃរ ក្នុង អាជីព ជា គៃូ បង្វឹក ចុង- 
កៃយ របស់ គាត់ បាន ដឹក នាំ 
កៃុម ហងៃស កៃហមឱៃយ ឈ្នះ ពាន 
ដល់ ទៅ ៣ ក្នុង ឆ្នាំ ២០០១ 
មាន ដចូ ជា FA Cup, League 
Cup និង UEFA Cup ដៃល 
នោះគៃន់តៃបងា្ហាញតៃួសៗ 
នូវសមិទ្ធផលធំ ក្នុងរយៈ ពៃល 
៦ ឆ្នាំ នៃតួនាទីរបស់ គាត់ ។

គាត ់បាន ឈ្នះ ពាន កៃប ខណ័្ឌ 
Ligue 1 របស់ បារាំង  ជាមួយ 

កៃុម   Paris-Saint Germain 
និង Lyon ហើយ គាត់ក៏ ធ្លាប់ 
បានធ្វើ ជា អ្នក ចាត់ការ កៃុម 
ជមៃើស ជាតិ បារាំងដៃរ ពី ឆ្នាំ 
១៩៩២ ដល់ឆ្នាំ  ១៩៩៣ 
ដៃល  ពៃល នោះ  កៃមុ មាន ់គោក 
អត់ បាន ឡើង ទៅ លៃង ជុំ ចុង- 
កៃយ  ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍World 
Cup 1994 ដៃលធ្វើនៅសហ- 
រដ្ឋ អាមៃរិក ឡើយ។

បើ ទោះ ប ីគាត ់មនិ បាន ដកឹ នា ំ
ឱៃយ កៃុម Liverpool ឱៃយ ឈ្នះ 
ពាន លគី កពំលូ របស ់អងគ់្លៃស 
ពោល គឺ  តៃូវ រង់ ចាំ រហូត ដល់ 
ឆ្នាំ២០២០ នៃះ កៃម ការ ដឹក 
នាំ របស់អ្នកចាត់ការ ទូទៅ 
លោក Jurgen Klopp ក៏ 
ដោយ ក ៏លោក  Houllier បាន 
កា្លាយ ជា មនុសៃស សំណព្វរបស់ 
អ្នក គាំ ទៃ នៃ ក្លិប នៅ ទឹក ដី An-
field មក រហូត ដៃរ ។   

កៃយដឹងដំណឹង ការ លា 
គា្មានថ្ងៃតៃឡប់នៃះ Liverpool  
សរសៃរ  តាម បណា្ដាញ សង្គម 
Twitter ថា ៖ «យើង កំពុង ធ្វើ 
ការ កាន ់ទកុ្ខ ចពំោះ ការ សា្លាប ់នៃ 
អ្នក ចាត់ ការ ដៃល នាំ ឱៃយ កៃុម 
ឈ្នះ ពាន ៣ ក្នុង ១  រដូវកាល  
គឺ លោក Gerard Houllier ។ 
គៃប់ គា្នា នៅ ក្នុង ក្លិប បាល់ ទាត់ 
Liverpool សមូ ចលូ រមួ សោក- 
សា្ដាយ ជាមួយ កៃុម គៃួសារ និង 
មិត្ត ភក្តិរបស់លោក Houllier 
ផង ។ សូម ទៅ កាន់ សុគតិភព 
Gerard Houllier (១៩៧៤-
២០២០ ) » ៕ AFP/VN

PSG ប៉ះ  Barca  វគ្គ ១៦ ក្រមុ  នៅ UCL
កេុងប៉ារីស : កៃុមជើងឯករង 

រដូវកាលមុន Paris Saint-
Germain (PSG) នងឹ បៃឈម 
ជាមួយកៃុមគូសតៃូវចាស់  Bar-
celona ក្នុង វគ្គ ១៦កៃុម ចុង- 
កៃយ សមៃប់ ការ បៃកួតនៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ UEFA  Champi-
ons League (UCL) កៃយ 
ការ ចាប់ ឆ្នាត កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។ 

កៃុម ជើង ឯក លីគ កំពូល នៅ 
បារាំងរបស់ Neymar នឹង 
ទទួល  បាន ឱកាស ម្ដង ទៀត 
ដើមៃបី  សង សឹក  កៃុម យកៃស កាតា- 
ឡាន់របស់អតីត មិត្តចាស់ Li-
onel Messi  ដៃល បាន ធ្វើ 
ឱៃយខ្លនួ ឈ ឺចាប ់ក្នងុ វគ្គ ដចូ គា្នា នៃះ  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ ។  Barca ចាញ់  
៤-០ ជើង ទី១ នា កៃុង បា៉ារីស  
តៃ  ជើង ទ២ី នា កឡីដា្ឋាន Camp 
Nou  អាច វាយ បក យក ឈ្នះ  វញិ 
៦-១ ក្នុង នោះ  Neymar ខ្លួន- 
ឯង ស៊ុត   ២គៃប់ ។ 

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ បៃសុីល 
ប៉ុនា្មាន សបា្ដាហ៍ កៃយ ក៏  ផ្លាស់- 
មក  PSG ក្នងុ តម្លៃ ខ្លនួ ជា កណំត-់ 
តៃ របស់ ពិភព លោក តៃ នៅ មិន 
ទាន់ បានលើក ពាន  ដ៏ ធំ របស់ 
អឺរ៉ុបជាមួយ កៃុមថ្មីនៃះ ឡើយ ។ 

កៃុម ជើង ឯក ចាស់ Bayern 
Munich របស់ អាល្លឺម៉ង់ នឹង 
តៃូវ ជួប Lazio របស់ អីុតាលី 
ដៃល ឆ្លង មក វគ្គ នៃះលើក ដំបូង 
រយៈ ពៃល ជាង  ២ទសវតៃសរ៍ ។

នាយក កីឡា របស់ កៃុម  Bay-
ern លោក Hasan Saliha-
midzic  និយាយ ថា ៖ « ពួក គៃគឺ 
ជា កៃុមដ៏ រឹង មាំ   ដោយ  យើង បាន 

ឃើញ ពកួ គៃ បៃកតួ ជាមយួ កៃមុ  
Borussia Dortmund ក្នុង វគ្គ 
Group Stage។ វា តៃ ង តៃ 
លំបាក ជានិច្ច ពៃល តៃូវ បៃឈម 
នឹងកៃុម អុីតាលី ។ តៃ ក៏  គួរ ឱៃយ រីក- 
រាយ  ដៃលបាន ទៅ កៃុង រ៉ូម » ។

កៃុម Manchester City 
របស់ លោក Pep Guardiola 
(Pep) ដៃល មនិ ទាន ់ ឈ្នះ ពាន  
UCL សូមៃបី ម្ដង   ទោះ ជា បាន 
ចណំាយ លយុ  ចៃើន  តៃវូ  ឆ្លង កាត ់
កៃុម របស់អាល្លឺម៉ង់  Borussia 
Moenchengladbach ដៃល 
ធ្លាប់ ឡើង ដល់ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ 
កាល ពី ឆ្នាំ ១៩៧៧ ។

លោក  Pep ដៃល ធ្លាប់  ដឹក នាំ  
Bayern  នយិាយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំ ធ្វើ ការ 
សិកៃសា ពៃល  ខ្ញុំនៅ អាល្លឺម៉ង់ ថា 
តើ កៃុម Gladbach គឺ ជា កៃុម ធំ 

និង មាន ឥទ្ធិពល ពៃម ទាំង 
បៃវត្តសិាស្តៃ ដចូ ម្ដៃច ខ្លះ ? ខ្ញុ ំចង ់
ទៅ ទី នោះ ជាមួយ សា្ថាន ភព  ល្អ- 
បំផុត។ យើង ចង់ បៃជៃង  ក្នុង 
សា្ថាន ភព ល្អ បំផុត តាម ដៃល 
អាច ហើយ ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត » ។ 

ចណំៃក លោក Frank Lam-
pard  និយាយ ថា កៃុម  Chel-
sea ដៃល ជា ជើង ឯក ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១២ តៃូវ បាន ចាប់ ឆ្នាត ចំ    
គ ូបៃកតួ ដ ៏ខ្លា ងំបផំតុគ ឺកៃមុ របស់ 
អៃសៃបា៉ាញ  Atletico Madrid។

លោក Lampard  បានបៃប់ 
ថា ៖ « មនុសៃស ភគ ចៃើន នឹង 
និយាយ ថា វា ជា ការ ចាប់ ឆ្នាត 
ជបួ គបូៃកតួ ដ ៏ខ្លាងំ បផំតុ។ យើង 
តៃូវ តៃ ជឿលើ ខ្លួន យើង ហើយ 
តៃូវ តៃ ឈ្នះ កៃុម ខ្លាំង ៗ  បៃប នៃះ 
បើ  ចង់ កា្លាយ ជា ជើង ឯក  »។

កីឡាករ  Cristiano Ronal-
do និង កៃុមយកៃស អុីតាលី Ju-
ventus នឹង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
ព័រទុយហា្គាល់ ដើមៃបី ជួប  Porto 
ដៃល ឈ្នះ ពាន  ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៤ 
ខណៈ  Real Madrid របស់ 
អៃសៃបា៉ាញ តៃូវ ប៉ះ Atalanta 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយគៃបគ់ា្នា សៃឡាងំ កាងំ  
រដូវកាល មុន ដោយ ការ ឡើង 
ដល់ វគ្គ ៨ កៃុម ចុង កៃយ ។ 

កៃុម Liverpool របស់លោក 
Jurgen Klopp នឹង តៃូវ តៃ 
បៃយ័ត្ន បៃយៃង ចំពោះ  តំបន់ 
បៃយុទ្ធ ដ៏មុតសៃួច នៃ កៃុម នៅ 
អាល្លឺម៉ង់  RB Leipzig  ពៃះ 
សូមៃបី  កៃុម រួម លីគ Manches-
ter United ក៏ តៃូវ បាន  បំផ្លាញ 
ឱកាស ក្នងុការ ឆ្លង ផតុ ពវីគ្គ សនៃស ំ
ពិន្ទុ តាម ពូលដៃរ៕ AFP/VN

Neymar (កណ្ដាល) របស់  PSG បណ្ដើរបល់គេច ពីកីឡាកររបស់ Basaksehir អំឡុងការបេកួតនៅ UCL។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ក្រុម តារា ចម្រៀង ប្រុស ស្រី  
ប្រចាំ ន  ផលិត កម្ម ថោន  សុទ្ធសឹង ត្រ កំពុង 
ត្រៀម  បទ ចម្រៀង រៀងៗ ខ្លនួ ដើម្រប ី ច្រញ  សម្រប ់
សមិទ្ធ ផល រួម គ្នា រវាង កិច្ច សហ ការ របស់ ផលិត- 
កម្ម  ថោន និងផលិតកម្ម    GMM របស់  ថ្រ  នោះ 
ស្រប ់ត្រ តារា ចម្រៀង  ស្រ ី រាង ស្រលនូ  សាច ់សខ្ច ី
កញ្ញា រា៉ាប៊ី ហាក់  មាន ភាព រារ្រក ចំពោះ ការ ច្រញ 
បទ  ចម្រៀង របស់ ខ្លួន ទៅ វិញ។ 

ក្រយ ព ីមាន កចិ្ច សហការ គ្នា  ដ្រល ការ ចុះកចិ្ច- 
ព្រម  ព្រៀង  ពង្រីក ទី ផ្រសារ សិល្របៈ រវាង ផលិត កម្ម 
ថោន  របស់ ខ្ម្ររ និង ផលិត កម្ម     GMM របស់ ថ្រ  
កាល  ពី ថ្ង្រ ទី ៣ ខ្រ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង 
មក   នោះ គ្រក ៏ឃើញ តារា ចម្រៀង  ស្រ ី
និង  ប្រសុ  ខ្ម្ររ ដំបូង គ្រ ប្រចំា ផលិត- 
កម្ម  ថោន  បាន ច្រញ ចម្រៀង  ដបំងូ  
បទ  «ជំនូន»    ជា ការ បក ស្រយ  
ដោយ កញ្ញា ស៊ូ សុីរីកា និង 
លោក ប៊អីបូ៊ ី ខណៈ តារា- 
ចម្រៀង  តូច ច្រឡឹង 
កញ្ញា សុវត្ថិ ឌី ធារីកា 
ក៏  ត្រៀម  បទ ទោល 
របស់ ខ្លួន ផង ដ្ររ ។ 
ត្រ   តារា ចម្រៀង ស្រី 
ដ្រល ផុស  ភាព ល្របី 
ខ្លាំង ជា មួយ នឹង 
បទ «មាន ់ស្រ»   
កញ្ញា រា៉ាប៊ី ដូចជា 
បាន បង្ហាញ នូវ  
ចំណាប់ អារម្មណ៍  
ខុស  ប្ល្រក ពីគ្រ បន្តិច 
ចំពោះ  រឿង ន្រះ  ដោយ 
កញ ្ញា បាន ព្រលយ ថា៖ 
«ដោយ សារ នាងខ្ញុំ មាន  
ឈ្មោះ   បោះ សំឡ្រង ដំបូង  
ជា មយួ    បទ អរូជី ីណល ហើយ 
ថ្មីៗ ន្រះ  នាព្រល ផលិត កម្ម  
ថោន  និង ផលិត កម្ម  GMM  
មាន   កិច្ច សហ ការ គ្នា ក្នុង គោល- 
ដៅ  ពង្រីក ទី ផ្រសារ សិល្របៈ នោះ 
ហើយ  នាងខ្ញុំ  បាន សង្ក្រត ឃើញ 
ថា អ្នក គទំ្រ មយួ ចនំនួ គត ់ហាក ់
ន ពុំ ទាន់ បាន ប្រង ច្រក ដាច់ ន 
ឡើយ រវាង ពាក្រយ ថា   ចម្លង គ្នា 
(Copy ) និង សហ ការ  ផលិត  
ទើប ឃើញ  ល្រច  ច្រញ នូវ មតិ រិះ- 
គន ់  ថា គឺ ជា ការ ចម្លង   ទៅ  វិញ ។ 
ដូច្ន្រះ សម្រប់  រូប នាង ខ្ញុំ  
គិត  ថា នឹង រង់ ចាំ មើល 
សា្ថាន  ភាព បន្តិចទៀត   
សិន  ឬ អាច ចាំមើល  ឱ្រយ  
សា្ថាន  ភាព ន្រ ជងំ ឺកវូដី ១៩ មាន 

ភាព  ល្អ ប្រសើរ  ទើប បាន 
ច្រញ  បទ ចម្រៀង   ខ្លួន  ឯង  
ឬ  អាច នយិាយ  ថា នងឹ   មនិ 
ច្រញ  បទ ផង ក៏ មិន  ដឹង  

សម្រប់ ថ្ង្រ ខង  មុខ 
នោះ »។ 

បើ ទោះ បីជា ន្រះ  
គឺ ជា កិច្ច សហការ 
រវាង   ផលិតកម្ម 

ថោនរបស់ ខ្ម្ររ  និង 
ផលិត កម្ម   GMM 

របស ់ថ្រ  ដោយមើល ទៅ 
ហាក់ដូចជា មាន   តម្រូវ ឱ្រយ 

ក្រុម សិល្របករ-សិល្របការិនី ទាំង ខ្ម្ររ 
នងិ ថ្រ  ត្រវូ ច្រញ បទ ចម្រៀង របស ់ខ្លនួ  

ដើម្របី ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  ព ីសលិ្របៈ របស ់ប្រទ្រស 
ទាងំ ២ ម្រន ក្ត ីត្រ សម្រប ់អ្នក ចម្រៀង ស្រ ី  

ដ្រល កពំងុ ត្រ  ឡើង កដូ  ខ្លាងំមាន  ឈ្មោះពតិ 
កញ្ញា  ផាន  វីរា៉ាទី ហៅ   កញ្ញា រា៉ាប៊ី ហាក់ មិន 
បាន ខ្វល ់ ខ្វាយ   ឬ បារម្ភ រឿង ខ្លនួ មនិ បាន ច្រញ 
បទ នោះ ទ្រ។ 

គរួ បញ្ជាក ់ថា កញ្ញា រា៉ាប៊ ី មាន ភាព  ល្រប ីសុះ-  
សា យ  រហូត មាន គ្រយក ទៅ រាំ cover ន  
ក្រ  ប្រទ្រស តាម រយៈ  បទ «មាន់ស្រ» ត្រូវ - 

បាន   ច្រញ ផ្រសាយន  លើ YouTube Town 
Production  កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨ ចំណ្រក    ប ទ 
«អ្នក បម្រើ 007» បាន  ច្រញផ្រសាយ កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៧៕
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កញ្ញា រ៉ាបី៊ តារចមេៀងសេ ីកំពុង លេច ធ្លោ 
នៅ  ទេនំថោន ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក

តារ ចមេៀង សេ ីរងស្អាត  និង សច់សខ្ចី
នៅទេនំថោនកញ្ញា រ៉ាបី៊   ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

លោក Colum Curtis បនសរសើរពី គុណ ភាព លេង របស់ ធារី ដេល នឹងមានឥទ្ធពិលល្អដល់វិសខា ។ សហ ការី

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  គ្រូបង្វឹក ជនជាតិ 
អៀរឡង ់លោក Colum Cur-
tis បានមើល ឃើញ ថា  គុណ- 
ភាព ល្រង របស់ កីឡាករ ខ្ម្ររ-
បារាំង ធារី ចនា្ថាប៊ីន នឹង មាន 
ឥទ្ធពិល ល្អ  មក លើ ក្រមុវសិាខ 
សម្រប់ការ  ត្រៀម  ប្រកួតរដូវ- 
កាលថ្មី  ឆ្នាំ ២០២១ ខង មុខ 
ន្រះ។ ចណំ្រក គ្រ ូបង្វកឹ ជនជាត ិ
ជប៉ុន លោក Koji Gyotoko 
បាន បង្ហាញ ពី ផល ប៉ះ ពាល់ ន្រ 
វិបត្តិជំងឺ កូវីដ១៩ ទៅ លើ ការ- 
តាម ដាន និង ភាព រីក ចម្រើន 
របស់ ក្រុម ជម្រើសជាតិ កម្ពុជា 
ក្រម១៩ ឆ្នាំ ដ្រល ត្រូវ ត្រៀម 
ការ ប្រកតួ ពានរង្វាន ់AFC U19 
Championship 2020 ន 
ប្រទ្រសអ៊ូសប្រគីសា្ថាន។

លោក Colum Curtis ដ្រល 
ទើប ដកឹនា ំក្រមុ វសិាខ ឱ្រយ ឈ្នះ 
ពាន រង្វាន់ សម្ត្រច ហ៊ុន ស្រន 
ឆ្នាំ ២០២០ ជា លើក ដំបូង ក្នុង 
នាម ជា គ្រ ូបង្វកឹ ដ្រល ក្ម្រង ជាង 
គ្រ នោះ ពតិ ជារកី រាយ ខ្លាងំ ដ្រល 
ក្លបិ វសិាខ បាន សម្រច នា ំយក  
ធារ ីចនា្ថាប៊នី មកកានក់ឡីដា្ឋាន 
ព្រីនស៍ នា រដូវកាលថ្មីន្រះ។

គ្រូ បង្វឹក វ័យ ៣១ឆ្នាំ លោក 
Colum Curtis  បានលើកឡើង  
ថា៖  «ការ នំា  ធារី មក ចូល រួម 
ជាមួយ យើង គឺ ជា គោលដៅ 
ចម្របងរបសយ់ើង។ ពតិ ណាស ់
អ្នកទាំង អស់គ្នា បាន សា្គាល់  
ច្របាស់ ពី គុណ ភាព របស់គត់ 

ន លើទី លាន គឺ គត់ យល់ពី 
ការ ប្រកួតបាន ល្អ អាចបញ្ជូន 
បាល ់បាន ល្អ នងិអាច ល្រងបាន 
មនិ ថា ន តបំន ់បម្រើ ឬ ការពារ 
កណា្តាល ហើយ អ្វ ីដ្រល សខំន ់
សម្រប់ខ្ញុំ គឺ ភាព ជាកីឡាករ 
អាជីព និង ភាព ជា អ្នក ដឹកនាំ 
របស់ គត់»។

លោក Colum Curtis បាន 
បញ្ជាក ់ថា៖  «ខ្ញុ ំបាន មើល ចណំចុ 
ល្អ ទាំង ន្រះ  ទោះបី ខ្ញុំទើប បាន 
ធ្វើ ការ រយៈព្រល ខ្លី ជាមួយ គត់ 
ហើយខ្ញុ ំដងឹ ថា គណុ ភាព របស ់
គតទ់ាំង ន្រះ នឹង មាន ឥទ្ធិពល 
ល្អ មក លើ ក្រុម និង កីឡាករ 
យុវជន របស់ យើង ដ្រល ចង់ 
កា្លាយ ខ្លនួ ជា កឡីាករ អាជពី។ ខ្ញុ ំ
រីក រាយ ណាស់ ដ្រល បាន នាំ 
គត់ មក ចូល រួម ក្រុម ហើយ ខ្ញុំ 
ច្របាសថ់ា គតប់្រកដ ជា ជោគ- 
ជ័យ ន ទី ន្រះ»។

គួរ បញ្ជាក់ថា ធារី ចនា្ថាប៊ីន 
បានកា្លាយជា សមាជិក ថ្មី ទី ២ 
បនា្ទាប់អ្នក ចាំទី ក្រុម សា្វាយរៀង 
អោម ឧត្តម ដ្រល ក្លិប វិសាខ 
បាន ចុះ កុងត្រ សម្រប់ត្រៀម 
ការ ប្រកតួរដវូ កាល ឆ្នា ំ២០២១ 
ខង មុខន្រះ ហើយ វិសាខ 
ក៏បាន បន្ត កុងត្រ ជាមួយខ្រស្រ- 
ការពារ អា្រហ្វកិខង ត្របូង Khan 
Mohamed រួមទាំង កីឡាករ- 
ឆ្នើម ក្នុងស្រុក ក្រវ សុខផ្រង, 
ច្រឹង ពលរដ្ឋ និង អុិន វិច្ឆ័យ 
ផងដ្ររ ប៉នុ្ត្រ ក្លបិន្រះ បាន បញ្ចប ់
កុងត្រ ជាមួយ កីឡាករ គឹម 
ឆ្រយា៉ា, អ្នក ចាទំ ីជា វណ្ណសាក,់ 

មា៉ាត់ សាក់រវី, សាន គឹមហ្រង, 
Mihaljevi Filip និង គ្រូ ចាំទី 
លោក សួង ភីរម្រយ។

ដោយឡ្រក គ្របូង្វកឹ ជន ជាត ិ
ជប៉ុន លោក Koji Gyotoko 
បាន លើក ឡើង ថា ការ ផា្អាកការ- 
ហ្វឹក ហាត់ ដោយ សារ វិបត្តិជំងឺ 
កវូដី ១៩ មាន ផល ប៉ះ ពាលខ់្លាងំ 
ដល់ការតាម ដានលើ ភាព រីក- 
ចម្រើន និងសមត្ថ ភាព របស់ 
កីឡាករ មា្នាក់ៗ ន ក្នុងក្រុម 
U19ជម្រើសជាតិ កម្ពុជា ដើម្របី 
ស្វ្រង រក កីឡាករទាំង ២៣នាក់  
សម្រប់បញ្ជី ឈ្មោះ ចងុក្រយ 
ត្រៀម ការ ប្រកតួ ពានរង្វាន ់AFC 
U19 Championship 2020 
ដ្រល ត្រូវ លើក ព្រល  ទៅ ធ្វើ ន 
ខ្រមីនា ឆ្នាំ ២០២១។

លោក Koji Gyotoko បាន 
លើក ឡើង ថា៖  « ការ ផា្អាក ការ- 
ហ្វកឹ ហាតម់យួ រយៈ ដោយវបិត្ត ិ
កវូដី ១៩ ន្រះ មាន ផល ប៉ះពាល ់
ខ្លាំង ដល់ ការ ហ្វឹក ហាត់ និងការ - 
តាម ដាន ភាព រីក ចម្រើន និង 
សមត្ថ ភាព កីឡាករ មា្នាក់ៗ ក្នុង 
ការ  ស្វ្រង រក កីឡាករ  សម្រប់ 
បញ្ជី ឈ្មោះ ចុង ក្រយ»។

លោកបាន  នយិាយបន្ថ្រម ថា៖  
«ខ្ញុំ មិនទាន់ មាន គម្រងអ្វី ទ្រ 
ជាមយួ  កឡីាករ ក្នងុអឡំងុ ព្រល 
ផា្អាក ការ ហ្វកឹ ហាតន់្រះ  ដោយទកុ 
ឱ្រយកីឡាករ ហ្វឹក ហាត់ បង្កើន 
សមត្ថ ភាព ខ្លួនឯង ជាមួយ នឹង 
ក្លិបរបស់ ពួកគ្រ ហើយ រង់ចាំ 
ការអនញុ្ញាត ប្រមលូ ផ្តុ ំហ្វកឹ ហាត ់
ឡើង វិញ»៕ 

គ្រអូៀរឡង់ថា គុណភាពរបស់ ធារី 
នឹងមានឥទ្ធពិលល្អដល់ក្រមុ វិសាខា

រ៉ាបី៊ មិន ទាន់ ប្រកដ ច្រញ បទថ្ម ីក្នងុ   
កិច្ច សហ ការ រវាង   ថោន និង  GMM
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