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ការនំាចេញទំនិញពីកម្ពជុាទៅទីផេសារអាមេរិកកើនជិត២៣ភាគរយ
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ការ បន្ត អសូ បន្លាយ 
ពេល ជាង  ១ ឆ្នា ំនេ  ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល ជំងឺផ្តាសាយ សកល កូវីដ-  
១៩ មនិ បាន ធ្វើ ឱេយ ការ ន ំចេញ 
ពី  កម្ពុជា ទៅ  ទីផេសារ អាមេរិក ធ្លាក់ - 
ចុះ  ទេ ដោយ ទនិ្ននយ័ បង្ហាញ ថា 

រយៈ ពេល  ១២ ខេ   ឆ្នាំ ២០ ២០  
ការ  ន ំទនំញិ កម្ពជុា ទៅ  អាមេរកិ 
មាន តម្លេ   ជាង ៦,៥ពាន ់លាន 
ដលុា្លារ កើន ជតិ  ២៣ ភាគ រយ បើ 
ធៀប ទៅ នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ ខណៈ 
ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី មាន 
តម្លេ    ជិត ៧  ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ 
នេះ បើ  តាម ទិន្នន័យ ពី ការិយា - 

ល័យ  ពាណិជ្ជកម្ម អាមេរិក ។
ទនិ្ននយ័   ទើប ចេញ  ផេសាយ  ចងុ- 

សបា្តាហ៍ មុន បង្ហាញ ថា ចាប់ ពី 
ខេ  មករា ដល់ ដំណាច់ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២០ កម្ពុជា  នំ ចេញ ទំនិញ 
ទៅ   ទីផេសារ អាមេរិក នៅ ក្នុង តម្លេ 
សរបុ ៦ ៥៧៧,៧ លាន ដលុា្លារ 
កើន  ២២,៧៩  ភាគ រយ ព ីចនំនួ 

៥ ៣៥៦,៨ លាន ដលុា្លារ នៅ ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២០ ដេល ធ្វើ ឱេយ ទហំពំា- 
ណិជ្ជកម្ម សរុប    បេទេស  ទំាង២ 
មាន តម្លេ  ៦ ៩២១,៣ លានដ-ុ 
លា្លារ  កើន  ១៧,៨៩ ភាគ រយ ។

ទោះ យា៉ាង ណា   ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
ការ នំ ចូល ទំនិញ ពី អាមេរិក 
មក  កម្ពជុា មនិ បាន កើន ឡើង ទេ 

ដោយ មាន តម្លេ  តេមឹ ៣៤៣,៦ 
លាន ដលុា្លារ ធ្លាក ់ចុះ ៣៣,១៥ 
ភាគ រយ ពី ចំនួន ៥១៤ លាន 
ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩។

ទំនិញ ដេល  កម្ពុជា នំ   ទៅ  
ទីផេសារ អាមេរិក មាន  ភាគ ចេើន 
ជា ផលិត ផល សម្លៀកបំពាក់ 
សេបេកជើង...ត ទៅ ទំព័រ ៨

មន្តេីឧទេយានុរកេសចាប់-
ខ្លនួសកម្មជន៥នាក់
បញ្ជនូទៅតុលាការ
រឿងលួចចូលតំបន់
ដេនជមេកសត្វពេឡង់

 វ៉ន   ដា រ៉ា  

 ភ្នំ ពៃញៈ  អ្នក នំពា កេយ កេសួង 
បរសិា្ថាន បាន បញ្ជាក ់ថា សកម្ម- 
ជន ពេ ឈើទាងំ ៥ នក ់ដេល តេវូ 
បាន ឃាត់ ខ្លនួ ដោយ មន្តេ ីបរសិា្ថាន 
កាល ព ីចងុ សបា្ដាហក៍ន្លង មក  ជា 
សកម្ម ភាព ខុស ចេបាប់ដេល   កេុម 
ជន ល្មើស បាន  លួច ចូល តំបន់ 
ដេន ជមេក សត្វ ពេ ឡង់ ក្នុង ភូមិ- 
សាស្តេ ខេត្ត កេចេះ ហើយ បាន 
បញ្ជូន ទៅ កាន់ តុលាការ ខេត្ត 
កាល ពី មេសិលមិញ។

យោង តាម សេច ក្តី បេកាស 
ព័ត៌ មាន របស់ កា រិយា ល័យ អ្នក- 
នំពា កេយ កេសួង បរិសា្ថានកាល ពី 
មេសលិ មញិ បាន ឱេយ ដងឹ ថា៖ «មន្តេី 
ឧទេយា នុរ កេស នេ មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខេត្ត 
កេចេះ  បាន បញ្ជូន សំណុំ រឿង  
នងិ បេគល ់ជន សងេសយ័ទាងំ ៥ របូ 
ទៅ តុលា ការ   ដើមេបី ចាត់ ការ តាម 
នី តិ វិធី ចេបាប់ ។   កេុម ជន សងេស័យ 
បាន សារ ភាព ថា  ពិត ជា បាន 
លួច ចូល តំបន់...តទៅ ទំ ព័រ ២

លោកហុ៊នសេនចាត់ទុកការផ្តល់វ៉ាក់សំាង
កូវីដ៦០មឺុនដូសពីចិនថាជាការឆ្លះុបញ្ចាងំពីចំណងមិត្តភាពដេកថេបកម្ពជុា-ចិន

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ លោក នយក រដ្ឋ - 
មន្តេី ហ៊ុន សេន  បាន ចាត់ ទុក 
ជនំយួ វ៉ាកស់ាងំ  របស ់ចនិ លើក- 
ដំបូង ចំនួន ៦០ មុឺន ដូស  ដេល 
តេូវ  បាន ដឹក មក ដល់ ពេលាន - 

យន្ត ហោះ អន្ត រជាតិ ភ្នំពេញ 
កាល ពី មេសិល មិញថា ជា  សក្ខី - 
ភាព ថ្មដី ៏សខំានម់យួទៀតដេ ល  
ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ចំណង មិត្តភាព  
ដេក ថេប និង កិច្ច សហបេតិបត្ត ិ- 
ការ ដ៏ រឹងមាំ  រវង បេទេស  និង 
បេជាជន ទាងំ២ កម្ពជុា-ចនិ នៅ 

ក្នុង កេបខ័ណ្ឌ នេ ទំនក់ទំនង 
កិច្ច សហ បេតិ បត្តិការ ជាយុ ទ្ធ-
សាសេ្ត គេប់ ជេុង ជេយ និង ការ - 
កសាង សហគមន៍  វសន រួមគ្នា  ។

 លោក  ហ៊ុន សេន បាន ទៅ 
ទទួ ល  យក វ៉ាក់ សំាង ដោយ ផ្ទា ល់ 
នៅ ពេលានយន្ត ហោះអន្តរ ជា តិ -  

ភ្នំពេញ រួមនឹង ឯក អគ្គរដ្ឋ ទូត 
សាធរណរដ្ឋ បេជាមានិត ចិន  
បេចា ំកម្ពជុា លោក វ៉ាង វនិធន 
(Wang Wen Tian)ពេម ទំា  ង  
មនេ្តី ជាន់ ខ្ពស់ជាចេើន រូប ទៀត 
ផងដេរ។ យន្ត ហោះ ពិសេស 
របស់ បេទេស...តទៅទំព័រ  ៦

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ គណៈកម្មការ អន្តរ- 
កេសួង  ដើមេបី បេយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវី ដ -  
១៩ បាន សមេច មិនធ្វើ ការ- 
ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩   ដេល 
ជា ជំនួយ របស់ ចិនជូ ន អ្នក ដេ ល  
មាន អាយុ   លើស ពី  ៥៩ ឆ្នា ំ   អ្នក   - 
ឧសេសាហ៍ មាន ជំងឺ  អាល្លេក ហេសុី  
អ្នក ជំងឺ កន្ទាល តេអាក ជំងឺ តេ - 
អ ក អ្នក  មាន បញ្ហា  ផ្លវូ ដង្ហើម ជំងឺ   - 
ហឺត  និង  អ្នក មាន ជំងឺ ផេសេង ៗ  ជា- 
ចេើន បេភេទ ទៀត  នោះ ឡើយ ។ 
នេះ បើ តាម  លោក សេី ឱ វណ្ណ- 
ឌីន អ្នក នំ ពាកេយ កេសួង សុខា - 
ភិបាល។

លោក សេ ីវណ្ណ ឌនី បាន    ថ្លេង 
កាលពី ថ្ងេ ទី ៦  ខេ កុម្ភៈ  ថា មនុ សេស  
អាយ ុ៦០ ឆ្នា ំឡើង មនិ អាច ចាក ់ 
វ៉ាក់ សំាង សុីណូ ហ្វា៉ម  ដេល ជា 
ជនំយួ រ បស ់បេទេស ចនិ បានទេ  
ដោយ   តេវូធ្វើ  ការ    សកិេសា  សនិ  ថា 
តើ នៅពេល ដេល ចាក ់វ៉ាក ់សំាង 
កូវីដនេះ ហើយ តើ នឹង អាចប ង្កើ ត 
បាន នូវ កងការ ពារ ខា្លាំង កា្លាដូច 
ដេល បុគ្គល មាន អាយុ ១៨ ឆ្នាំ 
ដល់ ៥៩ ឆ្នាំ ដេរ ឬ ទេ?។ 

លោក សេ ី  បញ្ជាក់ ថា ៖ «យើ ង  
តេូវ បេុង បេយ័ត្ន ដោយ សារតេ 
វ៉ាក់សំាងនេះ    ជា បេភេទ វ៉ាក់ សំា ង 
ថ្មី ជាពិសេស យើង តេូវ គោរព 
ទៅ តាម គោល ការ ណ៍  របស់ គេ 
ឱេយ បាន តេមឹ តេវូ ។ គណៈកម្មការ 
អន្តរកេសួង  ដើមេបី បេយុទ្ធ នឹង 
ជំងឺកូវីដ ១៩បាន សមេច មិន - 
ធ្វើ ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩  ជូ ន  
អ្នក ដេល មាន...តទៅទំព័រ  ៤ 

គណៈកម្មការសមេច
មិនចាក់វ៉ាក់សំាងចិន
ជូនអ្នកមានអាយុលើស
ពី៥៩ឆ្នាំ,អ្នកឧសេសាហ៍
មានជំងឺអាលេ្លកហេសីុ

រាមនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍឱ្យក្លាយ
ជាទីក្រុងឈានមុខគ្រទី៣នៅ
ប្រទ្រសកម្ពុជានិងជាកំពង់ផ្រ
សមុទ្រទឹកជ្រ...ទំព័រ៨

សេដ្ឋកិច្ច

Bidenប្រកសថាអាម្ររិក
ត្រឡប់មកវិញហើយក្នុងសុន្ទរ-
កថាបញ្ជាក់អំពីគោលនយោ-
បាយករបរទ្រស...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

អង្គករសាអូរីដ្រលបង្រៀនជំនាញ
វិជា្ជាជីវៈនិងបង្កើតករងារជនពិករ
ទទូចចង់បានជំនួយពីសហគមន៍-
ជាតិនិងអន្តរជាតិ...ទំព័រ១២

ជីវិតកម្សាន្ត

វ៉ាក់សំាងដៃលជាជំនួ យរបស់ ចិន  ពៃល ដឹក មកដល់ ពៃលានយន្តហោះ អន្តរជាតិ ភ្នពំៃញ កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ  ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន
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តព ីទ ំពរ័ ១...ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ ឡង់ ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ ខៃត្ត 
កៃចៃះ   និង បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព 
ដោយ គ្មាន ការ អនុញ្ញាត   ហើយ 
បាន ធ្វើ កចិ្ច សនៃយា ចពំោះ មខុ មន្តៃ ី 
កៃសួ ង បរិសា្ថាន បញៃឈប់ សកម្ម- 
ភាព ចូល ក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្ម- 
ជាតិ ដោយ គ្មាន ការ អនុ ញ្ញាត 
គៃប់ រូប ភាព ដៃល ជា អំពើ ផ្ទុយ 
នឹង  ចៃបាប់ រដ្ឋ ជា ពិសៃស ផ្ទុយ នឹង 
ចៃបាប់ ស្ត ីពី តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ» ។   

សកម្ម ជន ពៃ ឈើ ចំនួន ៥ រូប   
រួម មាន   លោក   អ៊ូច   ឡៃង   លោក  
ហៃង  សៃស់   លោក  មា៉ាន  មា៉ាត់  
លោក   ហៃង រ៉ុន  និង លោក  តង  
ជាង  តៃូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន កាល ពី 
ថ្ងៃ ទ ី៥ ខៃកមុ្ភៈ នៅ ច ំណចុ អ ូរស៊ៃវ 
ភូមិ អាជៃន ឃុំ កំ ពុង ចាម សៃុក 
សំបូរ ខៃត្ត កៃចៃះ។

 លោក   សុងឹ   សៃន ករណុា  មន្តៃ ី

អង្កៃត ជាន់ ខ្ពស់ នៃ សមា គម 
ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស អាដ ហុក  
ដៃល កំពុង អង្កៃត រឿង នៃះ  នៅ 
ខៃត្ដ កៃចៃះ  បាន ឱៃយ  ដឹង ថា  មន្តៃី 
បរិ សា្ថាន ខៃត្ត កៃចៃះ បាន ឃាត់- 
ខ្លួន សកម្ម ជន ការពារ ពៃឈើ 
ទាំង នោះ  បន្ទាប់ ពី ពួកគៃ   និង 
បៃជា  សហ គមន៍ បៃមាណ  ៥ ន ក់ 
បាន  ធ្វើ យុទ្ធន ការ ការពារ ពៃ- 
ឈើ ដើរ បបួំស ដើម ឈើ  ន ិង ដាក ់
សា្លាក សញ្ញា  តាម ដើម ឈើ កុំ ឱៃយ 
មាន ការ កាប់ បំផ្លាញ ពៃឈើ   ស្ថ ិត 
នៅ  តំបន់  ពៃឡង់  ក្នុង ឃុំ កំពង់- 
ចាម  សៃុក សំបូរ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា  កាល ពី ដំបូង 
ឡើយ សមត្ថ កចិ្ច ឃាត ់ខ្លនួ សកម្ម- 
ជន បរិសា្ថាន ១០នក់   ប៉ុន្តៃ បាន  
ដោះលៃង ៥ នក ់វញិ  ដោយ  ឱៃយ ធ្វើ 
កចិ្ច សនៃយា បញៃឈប់ សកម្ម ភាព បន្ត 
ទៀត   ។  ដ ូច្នៃះ កៃមុ សកម្ម ជន  ពៃ- 
ឈើ ទាំង  ៥នក់  ដៃល តៃូវ បាន 
ដោះលៃង នោះ ពួក គត់ ក៏ មិន 

ហ៊ាន និយាយ អ្វី ជា មួយ អ្នក ណា 
ទៀត ដៃរ ។  

លោ ក  សៃន ករុណា  ថ្លៃង ថា ៖ 
« សមត្ថ កិច្ច បាន ឃាត់ ខ្លួន ពួក- 
គត់ ទាំង  ៥នក់ រហូត ដល់ គៃប់  
៤៨ ម៉ាង  នៅ អធិ ការ ដា្ឋាន នគរ បាល 
កៃុង កៃចៃះ ដើ មៃបី បង្គៃប់ នីតិ វិធី  
ទើប បញ្ជូន ពួក គត់ ទៅ តុលា- 
ការ។  ស កម្ម ជន ការពា រ ពៃ ឈើ   
៥ រូប  តៃូវ បាន មន្តៃី បរិសា្ថាន 
បញ្ជូន ខ្លួន ដល់ សាលាដំ បូង 
ខៃត្ត កៃ ចៃះ  នៅ វៃលា ម៉ាង ១២   
និង   ២៥ នទី   ថ្ងៃ ទី ៧  ខៃកុម្ភៈ   
២ ០ ២១   នៃះ» ។ 

 លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា  បច្ចុ បៃបន្ន 
កៃុម អង្គការ សង្គម សុីវិល  កំពុង 
តាម  អង្កៃត ផ្ទាល់ ចំពោះ  ការ- 
អនុវត្ដ នីតិ វិធី របស់ សមត្ថ កិច្ច  
និង តុលា ការ ។   ចំណៃក  អង្គ ការ 
លកីា ដ ូ  ក ៏បាន ចាត ់មៃ ធាវ ីឱៃយ មក  
ជយួ ដល ់សកម្ម ជន ពៃ ឈើ ទាងំ 
៥នក់   នៅ ពៃល បន្ត នីតិ វិធី 

ទៅតុលា ការ ដៃរ ។ 
លោក  សៃន ករុណា  ថ្លៃង 

ដោយ សម្ដៃង ការ សោក សា្ដាយ 
ចំពោះ ការ អនុវត្ដ នីតិ វិធី របស់ 
សមត្ថ កិច្ច ដៃល ឃាត់ ខ្លួន សកម្ម- 
ជន ពៃ ឈើ ដោយពកួ គត ់គៃន-់ 
តៃ ធ្វើ យុទ្ធ ន  ការ ការ ពារ ពៃ- 
ឈើ។  យោង តាម ចៃបាប់ ពៃ ឈើ   
មាន តៃ ជន បៃពៃតឹ្ត ល្មើស  បផំ្លាញ 
ពៃ ឈើ  ធន ធាន ធម្ម ជា តិ សត្វ- 
ពៃ ទៃ   ដៃល  តៃូវ សម ត្ថ កិច្ច ចាត់ 
វិធាន ការ   តៃ បៃ រ ជា ឃាត់ ខ្លួន  
ពល រដ្ឋ ការពារ ពៃ ឈើទៅ វិញ ។  
លោក ថា ៖« បើ សិន ជា ចោទ បៃកាន ់
ពួក គត់ ថា ចូល ក្នុង តំបន់ ហម-
ឃាត់ តាម ការ ពិនិតៃយ មើល សូមៃបី 
ពល រដ្ឋ ចូល ពៃដំៃន បៃទៃស  ផៃសៃង    
គៃ នៅ បញ្ជូន បៃជា ជន យើង មក 
វិញ  ចុះ នៃះ បៃជា ជន ឯង ក្នុង 
តំបន់ ខ្លួន ឯង  ហើយ ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព ក្នុង ន័យ សុចរិត ទៀត  មិន 
មៃន ជា ឧកៃិដ្ឋ ជន ឯ ណា » ៕

មន្ត្រ.ី..

ក្រសួងអប់រំឯកភាពក្រសម្រលួសៀវ-
ភៅសិក្រសាគោលសម្រប់មត្ត្រយ្រយសិក្រសា

 វ៉ន   ដា រ៉ា   

 ភ្ន ំពេញៈ  កៃសងួ អបរ់ ំ យវុជន   
និង កីឡា  បាន ឯក ភាព កៃ សមៃលួ 
សៀវ ភៅ សិកៃសា គោល សមៃប់ 
មត្តៃយៃយ សិកៃសា គៃប់ មុខ វិជា្ជា ទៅ 
តាម ទមៃង់ តៃ មួយ  និ ង ខ្លឹម- 
សាររួម  ដើមៃបី ឆ្លើយ តបដល់  
សម ភាព យៃន ឌ័រ រវាង ក្មៃង  សៃី  
និង ក្មៃង បៃសុ នៅ សាលា មត្តៃយៃយ 
សិកៃសា ទូទាំង បៃទៃស ។  នៃះ បើ 
តាម លោក   រស់   សុវា ចា  អ្នក នំ - 
ពាកៃយ កៃសួង អប់ រំ ថ្លៃង កាល ពី 
មៃសិល មិញ ។ 

 នៅ ក្នងុ  ពិធី បិទ វគ្គ សិកា្ខា សាលា  
ស្ដពីី ការ ពិនិតៃយ សៃចក្ដ ីពៃង ចុង- 
កៃយ សៀវ ភៅ សិកៃសា គោល 
សមៃប់ មត្តៃ យៃយសិកៃសា  ដៃល 
ដឹក នំ ដោយ  លោក   ហង់ ជួន   
ណារុ៉ន  រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសួង អប់រំ  កា លព ី
ថ្ងៃ ទី ៤  ខៃ កុម្ភៈ  បាន ឯក ភាព  កៃ- 
សមៃួល សៀវ ភៅ សិកៃសា គោល 
សមៃប់ មត្តៃយៃយ សិកៃសា គៃប់ មុខ- 
វិជា្ជា  ដើមៃបី បៃ កាស ដាក់ ឱៃយ បៃើ - 
បៃស់ ជា ផ្លូវ ការ សមៃប់ គណៈ - 
គៃ ប ់គៃង  លោ កគៃ ូ អ្នក គៃ ូ យក 
ទៅ អ នុ វត្ត ផ្ទាល់ ជា មួយ កុមារ- 
តូច នៅ តាម សា លា រៀន ។ 

 កៃ សងួ បញ្ជាក ់ថា  អង្គ សកិា្ខា- 
សាលា បាន ឯក ភាព កៃ សមៃលួ 
សៀវ ភៅ សិកៃសា គោល សមៃប់ 
មត្តៃយៃយ សិកៃសា គៃប់ មុខ វិជា្ជា  
តាម ទមៃង់ តៃ មួយ  និង បាន 
សមៃច លើ ខ្លឹម សារ ជា គោល- 
ការណ៍ រួម  និ ង បា ន ឯក ភាព 
កំណត់ ខ្លឹម សារ ក្នុង សៀវ ភៅ 
សិកៃសា គោល ។ 

 លោក សុវាចា  បញ្ជាក់ ថា  
សៀវ ភៅ សិកៃសា គោល សមៃប់ 
មត្តៃយៃយ សិកៃសា ដៃល កៃសួង 
បាន ឯក ភាព កៃ សមៃួល ទំាង- 
អស់ មាន   ១មុខ វិជា្ជា  ចិត្ត ចល ភាព  
២  មុខ វិជា្ជា  វិ ទៃយា សាស្តៃ   ៣ មុខ វិជា្ជា -  
សិកៃសា ស ង្គម   ៤ មុខ វិជា្ជា បុរៃ គណិត   
៥ មខុ វជិា្ជា ភាសា ខ្មៃរ ។   សៀវ ភៅ 
សិកៃសា គោល ទាំង នៃះ  នឹង 
បញ្ចូល ក្នុង ឆ្នាំ សិកៃសា ខាង មុខ 
ជា បន្ត បន្ទាប់  កៃយ មាន ការ- 
អនុ ម័ត លើ កិច្ច ការ បច្ចៃក ទៃស 
ពាក់ ព័ន្ធ ។  

 លោក  ហ ង់ ជួន  ណា រ៉ុន   រដ្ឋ - 
មនៃ្ដ ីកៃសងួ អបរ់ ំ វាយ តម្លៃ ខ្ពស ់ 
ចំពោះ ការ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង រប ស់ 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង 
ការ អភ ិវឌៃឍ អន ុវសិយ័ អបរ់ ំ កមុារ 
តូច នៃះ  ពិ សៃស អង្គ ការ ភ្លៃន 
អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា  ដៃល ជួយ 
គំទៃ ដល់ អនុ វិស័យ កុមារ តូច  
និង វិស័យ អប់រំ  ទូ ទៅ  ។   

 លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖« យើង 
ដឹង ហើយ ថា ការ រៀប ចំ សៀវភៅ 
សិកៃសា នៃះ គឺ បាន រៀប ចំ ជា - 
ចៃើន ដំណាក់ កាល  ហើយ អ្វី 
ដៃល យើង មាន  នៅ ក្នុង ដៃ - 
សៃប់ ក្នុង ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
គៃូ មត្ដៃយៃយ  សិកៃសា នៃះ ក៏ មាន 
លក្ខណៈ ល្អ បៃសើរ។   ប៉ុន្ដៃ នៅ 
មា ន ការ ចាំ បាច់ នៅ ក្នុង  ការ- 
បញ្ចលូ នវូ  ទសៃសន ទាន ថ្មីៗ  ដើ មៃប ី
បញ្ជាៃប នវូ វធិ ីសាសៃ្ដ បងៃៀន ថ្ម ី  
ដើមៃបី ឱៃយ លោក គៃូ អ្នក គៃមូាន 
ចំណៃះ ដឹ ង ទូលំ ទលូាយ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ការ អប់រំ  កុមារ តូច » ។   

 លោក រដ្ឋ ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពេញៈ គណៈ កមា្មាធិការ សិទ្ធិមនុសៃស 
កម្ពុជា(CHRC)ចាត់ទុក របាយការណ៍ របស់ 
អង្គការជាត ិនងិអន្តរ ជាតមិយួ ចនំនួ ដៃល បាន- 
ចោទ បៃកាន ់ រដា្ឋាភ ិបាល កម្ពជុា  នពៃល កន្លង មក  
ថា  បានរលំោភ សទិ្ធមិនសុៃស ធ្ងនធ់្ងរ នោះ  ជា ការ- 
ចោទដោយលម្អៀង  និង គ្មាន មូលដា្ឋាន ចៃបាស ់- 
លាស។់ ប៉នុ្តៃ មន្តៃសីទិ្ធ ិមនសុៃស ក្នងុ សៃកុ  សម្តៃង   
ការសោក សា្តាយ ចំពោះ ការលើកឡើង នៃះ។

CHRC នៅថ្ងៃទី៦  កុម្ភៈ បាន ចៃញ សៃច ក្តី- 
សង្ខៃបពត័ម៌ានចនំនួ៦ទពំរ័ស្ត ីព ីសា្ថាន ភាពសទិ្ធ-ិ    
មនសុៃស នងិ ការអនវុត្ត ចៃបាប ់កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០  
ដោយ លើក ឡើងថា  របាយការណ៍ ចោទ បៃកាន់  
ដោយ លម្អៀង  នងិ គ្មានមលូដា្ឋាន របសអ់ង្គការ 
សា្ថា ប័ន មួយ ចំនួន  ដៃល មាននិន្នាការ នយោ- 
បាយ បៃឆំង នឹង រដា្ឋាភិបាល មិនបាន ឆ្លុះ- 
បញ្ចាំង ពីការពិត នៅកម្ពុជា នោះ ទៃ។ ពៃះ  
របាយការណ ៍ទាងំនៃះ  គៃន ់តៃ ធ្វើ ការបៃមលូ  
បូកសរុប នូវពៃឹត្តិ ការណ៍ និងធ្វើការ សន្និដា្ឋាន 
តៃ លើរូបភាព ខាងកៃ តៃ ប៉ុណ្ណោះ  ពោល គឺ 
មនិបាន សកិៃសា លើ មលូហៃត ុលម្អតិ ដៃល ន ំឱៃយ 
កើត មាន ពៃឹត្តិ ការណ៍ នីមួយៗទិដ្ឋភាព  និង 
នីត ិវិធីចៃបាប់  អង្គហៃតុ នៃ បទល្មើស  និងអំពើ 
ដៃលជា ធាតុផៃសំ នៃបទល្មើស ដៃល នំឱៃយ មាន 
ការ ទទួល ខុសតៃូវ តាម ផ្លូវចៃបាប់ នោះ ទៃ។ 

CHRC បញ្ជាក់ថា ៖«ជា ទមា្លាប់ របស់ អង្គការ 
ទាំងនៃះកាលណា អាជា្ញាធរ អនុវត្ត ចៃបាប់  លើ 
កៃុម គោល ដៅ ដៃល គៃ មាន របៀបវារៈ ចៃបាស់- 
លាស់ ក្នុងការ ការពារ  ដូចជា សកម្មជន អតីត 
បកៃស  បៃឆងំ សកម្មជន អង្គការ សង្គមសុវីលិ  ដៃល   
មាននិន្នា ការបៃឆំង  គឺ ពួកគៃ តៃង តៃ ធ្វើ ការ- 
សន្និ ដា្ឋាន និង ចោទបៃកាន់ ថា  ជាការ រំលោភ សិទ្ធិ-   
មនសុៃស  ដោយ មនិខ្ច ីអើពើ  នងិ ធ្វើការ ពចិារ ណា 
លើទដិ្ឋភាព  នងិ នតីវិ ិធ ីចៃបាប ់ អង្គ ហៃត ុ អពំើ ដៃល  
ជា ធាតផុៃស ំនឱំៃយកើត ជាបទល្មើស  ហើយ ដៃល 
ន ំឱៃយមាន ការទទលួខសុ តៃវូ តាមផ្លវូ ចៃបាប ់នងិ 
ការចោទ បៃកាន់ តាមផ្លូវ តុលាការ នោះ ទៃ»។

CHRC សង្កត់ ធ្ងន់ថា ៖«ការចៃញ របាយ- 

ការណ ៍មនិ គៃបជ់ៃងុ ជៃយ លម្អៀង  នងិ មាន 
គោលដៅ វាយបៃហ រដា្ឋាភបិាល បៃប នៃះ អាច 
នំ ឱៃយមាន គៃះថា្នាក់  និង អស្ថិរភាព សង្គម 
ពៃះ ថា  របាយការណ ៍នៃះ ហក់ដូចជា ការ ពារ 
នងិ លើក ទកឹចតិ្ត ដលក់ៃមុ បៃឆងំ  ដៃល តៃង តៃ   
ធ្វើ សកម្មភាព កៃម រូបភាព ផៃសៃងៗ ដៃល 
រៀបច ំឧបត្ថម្ភ  នងិ ការគទំៃ ដោយ ចលន  នងិ 
អង្គការ ចាត់ តាំងខុស ចៃបាប់ ពី ខាង កៃ»។

CHRC ថា ៖«វិធាន ការ របស់ បៃទៃស  និង 
សា្ថាបន័ អន្តរជាត ិមយួចនំនួ មក លើ កម្ពជុា  មាន 
ភាព លម្អៀង  អយតុ្ត ិធម ៌ នងិ មានស្តង ់ដា២  ដៃល   
ធ្វើឡើង កៃម ហៃតផុល នយោបាយ  នងិយក 
បៃជាធិប តៃយៃយ  និង សិទ្ធិ មនុសៃស ធ្វើជា លៃស  
ដើមៃបី ជៃៀត ចូល កិច្ចការ ផ្ទៃ ក្នុង កម្ពុជា»។

ការចៃញ របាយការណ ៍អពំ ីសា្ថានភាព សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស នៅកម្ពុជា នពៃលនៃះ  ដើមៃបី ឆ្លើយតប 
ទៅនងឹ សង្គម សុវីលិ ក្នងុ សៃកុ  កដ៏ចូ ជា សហ- 
គមន៍ អន្តរជាតិដៃលជា រឿយៗ បានចោទ  
រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុាថា  បាន រលំោភ សទិ្ធមិនសុៃស 
ធ្ងន់ ធ្ងរ  ខណៈ កម្ពុជា បៃកាន់ ជំហរថា ការ-  
អនុវត្ត វិធាន ការ កន្លង មក ដើមៃបី រកៃសា ស្ថិរភាព 
ក្នុង បៃទៃស  និង ផ្អៃកទៅ លើ មូលដា្ឋាន ចៃបាប់។

ប៉ុន្តៃនយិកា បៃតិបត្តិ នៃ មជៃឈមណ្ឌល សិទ្ធិ- 
មនុសៃស កម្ពុជា  លោក សៃី ចក់ សុភាព  បៃប់ ភ្នំ-  
ពៃញ  ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិលមញិ  ដោយ សម្តៃងការសោក- 
សា្តាយ ចំពោះ របាយការណ៍ របស់ CHRC។ 
លោកសៃ ីចាត ់ទកុការលើកឡើងនៃះ  មនិ  ឆ្លុះ- 
បញ្ចាំង ពីការ បៃឹងបៃង របស់ អង្គការ ដៃល ជា 
ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ របស់ រដា្ឋាភិ បាល ក្នុង ការជំរុញ 
ឱៃយមានការគោរព សិទ្ធិមនុសៃស នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក សៃថី្លៃងថា ៖«ជារឿង មយួគរួ ឱៃយ សោក- 
សា្តាយ  ហកប់ ីដចូជា រដា្ឋាភិបាល មិនដៃល បាន- 
ចាត ់ទកុអង្គការ សង្គម សុវីលិ  ជាព ិសៃស អង្គ ការ   
ធ្វើការងារ លើ វិស័យ សិទ្ធិមនុសៃស ជាដៃគូ 
ស្មើភាព ទៃ  គត់ តៃងតៃ ចៃន ចោល។ ដូច្នៃះ 
រដា្ឋាភិបាល បាត់នូវ ដៃគូ មួយ  ក្នុងការ បំពៃញ 
នូវការងារ ខ្វះចនោ្លាះ របស់ រដា្ឋាភិបាល»។

ក្នងុ នម ជា គណៈ កម្មការ សទិ្ធមិនសុៃស លោក 
គួរតៃ បំពៃញ នូវ អាណត្តិ របស់ ខ្លួន ក្នុងការ- 

រាយការណ ៍នវូ ទដិ្ឋភាព ជាកស់្តៃង នៃ សា្ថាន ភាព 
សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា។ នៃះជា ការបញ្ជាក់ 
របស ់លោក សៃ។ី លោក សៃចីក ់សភុាព  ថ្លៃង 
ថា ៖«ខ្ញុ ំគតិថារដា្ឋាភបិាល គរួតៃ ពចិារណា ទៅ- 
លើ អនុសាសន៍ ទាំងឡាយ របស់ អង្គការ ក្នុង 
សៃកុ។ ជាព ិសៃស សហគមន ៍អន្តរជាត ិកម៏ាន 
ការឆ្លើយ តប ចៃើន ដៃរ។ ដចូ្នៃះ មនិមៃន សហ- 
គមន៍ អន្តរជាតិ រាយការណ៍ ពី សិទ្ធិ មនុសៃស    
សា្តាប ់ សង្គម សុវីលិ តៃមា្ខាង ទៃ  ពៃះ ពកួគត ់ក ៏
ធ្វើការ សន្ទន ជាមួយខាង រដា្ឋាភិបាល ដៃរ» ។

លោកសៃីបន្តថា ៖«យើង មើល ឃើញ ទាំង- 
អស ់គ្នា នៃ ការដៅមខុ សញ្ញា  នងិ ការ បៃើបៃស ់
នូវវិធាន ចៃបាប់ ដៃល មាន លក្ខណៈ រឹតបន្តឹង 
មកលើ សកម្មជន ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០។ ជាពសិៃស 
សកម្មជន បរិសា្ថាន ផ្ទាល់  និង យុវជន ជាអ្នក- 
បៃឈម ខា្លាំង ក្នុង ជួរមុខ នៃ ការចូលរួម ចំណៃក 
នៃ បុព្វហៃតុ បរិសា្ថាន  និង សិទ្ធិ មនុសៃស»។ 

លោកសៃ ីសរួថា  តើ វាជា បទល្មើស អ្វ ី នៅ ពៃល   
ដៃល សកម្មជន បរ ិសា្ថាន ខា្វាយខ្វល ់ព ីការប ំផ្លាញ   
ធនធាន ធម្មជាតិ?  ឬមួយ ក៏រដា្ឋា ភិ បាល តៃូវ 
ចំណាយ ធនធាន  និងពៃល វៃលា របស់ ខ្លួន 
ក្នុងការ ទប់ សា្កាត់ បទល្មើស ពៃឈើ ទៅវិញ។ 
កន្លង មក មានការ រាយការណ៍ ចៃើន  ប៉ុន្តៃ មិន 
ឃើញ មានឈ្មញួ  ឬ ជនដៃល បៃពៃតឹ្តបទ ល្មើស 
កាប់ ពៃ ឈើ បំផ្លាញ ធនធាន ធម្មជាតិ នំមក 
កាត់ ទោស ទៃ  តៃផ្ទុយ ទៅ វិញ គឺ សកម្មជន 
ទៅវិញ ទៃ ដៃល តៃូវបាន បៃឈម។ 

អ្នកនពំាកៃយCHRCលោកជនិ មា៉ាលនី  បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  រដា្ឋាភិបាល ក៏ខកចិត្ត ចំ ពោះ   
សង្គមសុវីលិ ដៃរ  ។ លោកថ្លៃង ថា ៖«សង្គម សុវីលិ   
ដើរត ួជា ដៃគ ូដស៏ ំខាន ់ របស ់រដា្ឋាភបិាលប៉នុ្តៃ បៃរ- 
ជា ធ្វើការ រិះគន់ គៃប់ បៃប យា៉ាង ដោយចាត់ ទុក 
រដា្ឋាភ ិបាល ជាសតៃវូ របស ់ ខ្លនួ។ យើង មើលការ- 
សន្នដិា្ឋាន របស ់គត ់ក្នងុនម ជា ដៃគ ូ ឬ មនិមៃន 
ជាដៃគូ។  ការ រិះគន់ របស់ គត់  គឺ មិន ផ្អៃក លើ 
មូល ដា្ឋាន ចៃបាប់  និង សា្ថានភាព ពិតជាក់ ស្តៃង។ 
ជាពិសៃស ការរិះគន់ ទៅលើ វិធាន ការចៃបាប់  
ដោយ មិនមាន មូល ដា្ឋាន ចៃបាប់  បានន័យ ថា 
ផ្អៃកលើ របូភាព  នងិ របៀប វារៈ នយោបាយ៕ 

CHRCចាត់ទុកការចោទពីអង្គការថារំលោភសិទ្ធមិនុស្រសគឺលម្អៀង
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មនុស្ស៣នាក់ស្លាប់
ដោយគ្ះថ្នាក់រថ-
យន្តធំបុកគ្នាលើផ្លវូ

 អោម   ប៊ុន ធឿន   
  
ក្រច្រះ : មនសុៃស ៣ នាក ់ស្លាប ់

ភ្លាមៗ នៅ កន្លៃង កើត ហៃត ុ ក្នងុ 
ហៃតុ កា រណ៍ គៃះ ថ្នាក់ ចរាច រ ណ៍  
រវាង រថយន្ដ សំ ងយ៉ុង ដឹក ឈើ  
បុក ជា មួយ រថយន្ដ ដឹក ទំនិញ 
ធុន ធំ ដឹក ដំឡូង មី  ស្ថិត ក្នុង ភូមិ 
អរូ ពៃះ   ឃុ ំអរូ គៃៀង  សៃកុ សបំរូ 
ខៃត្ត កៃចៃះ  កាល ព ីយប ់ថ្ងៃទ ី៥  
ខៃ កុម្ភៈ   ឆ្នាំ ២០២១ ។  

  លោក  ខឹម   ប៉ោ សៃង   អធិ ការ 
រង ទទួល បន្ទុក ផ្នៃក ចរា ចរណ៍ 
សៃុក សំបូរ  បាន ឱៃយ ដឹង ថ  
គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ នៃះ បង្ក 
ឡើង ដោយ រថយន្ដ សំ ងយ៉ុង 
ពណ៌ ស គ្មាន ស្លាក លៃខ  បើក- 
បរ ដោយ ខ្វះ កា របៃុង បៃយ័ត្ន វា៉ា 
ជៃង លើ ផ្លូវ កោង ក្នុង ទិស ដៅ  
ខាង តៃបូង ទៅ ជើង   ពៃល មក   
ដល់ ចំណុច កើត ហៃតុ   ក៏ បាន   
មក បុក រថយន្ត ម៉ោក ហីុយ៉ោន់ ដាយ  
ពណ៌ ស ពាក់ ស្លាកលៃខ   ភ្នំ- 
ពៃញ   3B - 30 33   ពៃញ ទំ ហឹង ។   

  របាយ ការណ ៍សមត្ថ កចិ្ច បាន 
ឱៃយ ដឹង ថ  ជន រងគៃះ ដៃល 
ស្លាប់ ក្នុង ហៃតុ ការណ៍ គៃះ- 
ថ្នាក់ នៃះ  មន ទី ១ ឈ្មាះ  កង 
រតនា  អាយ ុ២១ ឆ្នា ំ  មន  លនំៅ  
ភមូ ិកោះ ខ្ញៃរ  ឃុ ំអរូ គៃៀង  សៃកុ 
សំបូរ   ( អ្នក បើក បរ )  ទី ២ 
ឈ្មាះ  សុខ  ថ ល់ អាយុ ២៨ 
ឆ្នាំ  (  អ្នក រួ ម ដំណើរ )  និង ទី ៣  
ឈ្មាះ  សោម  ផល្លា  អាយុ ១៨ 
ឆ្នាំ ( អ្នក រួម ដំណើរ ) ។  ដោយ- 
ឡៃក អ្នក បើក រថ យន្ដ ដឹក 
ទំនិញ   ឈ្មាះ  ជា  សុជាតិ  អា យុ 
២៥ ឆ្នាំ   រត់ គៃច ខ្លួន ពី កន្លៃង 
កើត ហៃតុ  ។   

  លោក   ខមឹ   ប៉ោ សៃង  បញ្ជាក ់
ថ   ស ក សព ជនរង គៃះ ទាងំ 
៣ នាក់   តៃូវបាន សមត្ថ កិច្ច 
បៃគល ់ជ ូន កៃមុ គៃសួរ យក ទៅ 
ធ្វើ បុណៃយ តាម បៃពៃណី ។  ចណំៃក 
រថយន្ត ខូចខាត ធ្ងន់ធ្ងរ ទាំង ២ 
គៃឿង  គឺ រថយន្ត សំ ងយ៉ុង ដឹ ក 
ឈើ សិបៃប កម្ម រនូត គៃ  រីឯ រថ- 
យន្ត ធន ់ធ ំដកឹ ដឡំងូ ម ីស្ងតួ   តៃវូ 
បាន កម្លាំង ជំនាញ ចរា ចរណ៍ 
សៃុក អូស យកទៅ រកៃសាទុក នៅ 
ប៉ុស្ដិ៍ន គរ បាល រដ្ឋ បាល អូរ- 
គៃៀង ជា បណ្ដោះ អា សន្ន  ។   

  លោក   ខឹម   ប៉ោ សៃង  បៃប់ 
ថ សមត្ថ កិច្ច    នឹង អញ្ជើញ  
ម្ចាស់ រថ យន្ត ទាំង ២   ចូល មក 
ដើមៃបី សមៃប សមៃួល សំណង 
រដ្ឋ បៃបវៃ ណី នៅ កន្លៃង  រួច ហើ យ 
នឹង កសង សំណុំ រឿងបញ្ជូន 
ទៅ តុល ការ ៕   

នៀម ឆ្រង

ភ្នំព្រញៈ ស្ថាប័នឯកជនចំនួន ១ 
នងិរដ្ឋ ចនំនួ២  នងិ ស្ថា បន័ ទទលួ បាន 
ជយ លភី  ២ ពី កម្មវិធី បៃកួត បៃជៃង 
គមៃង នវានុវត្តន៍  ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
បញ្ហា អភិវឌៃឍ ជំនាញ លើកទី១  ដៃល 
ជា កម្មវធិ ីផ្ដចួ ផ្ដើម ដោយ កៃសងួការងារ  
នងិ បណ្ដុះ បណ្ដោ ល វជិា្ជាជវីៈ នងិ អង្គការ 
សហ បៃជាជា តិ បៃចំា កម្ពជុា។ នៃះ 
តាម សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌  មន របស់ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ បៃចាំ កម្ពុជា 
កាល ពី ថ្ងៃទី ៥  កុម្ភៈ។

ស្ថាប័ន ឯកជន ដៃល ទទួល បាន ជយ- 
លភី លៃខ ១ មន ទឹក បៃក់ ៥ មុឺន- 
ដុល្លារ គឺ  សល សណ្ឋា គរ  និង ទៃស- 
ចរ ណ ៍ប៉លូ ឌយុ បៃ៉លូ ដៃល ជា សល 
បងៃៀន ជំនាញ វិជា្ជា ជីវៈ ផ្នៃក បដិ សណ្ឋារ- 
កចិ្ច  នងិ ទៃសចរណ។៍ សល នងឹ ធ្វើ 
ឌជីថីល វបូ នយី កម្ម កម្ម វធិី សកិៃសា អា- 
ស៊ាន សមៃប ់ការ អប ់រ ំបណ្ដុះ បណ្ដោល  

បច្ចៃក ទៃស នងិ វជិា្ជា ជវីៈ ទៅលើ ជនំាញ 
បដិ សណ្ឋារ កិច្ច និង ទៃស ចរណ៍ ។ 

ស ល នៃះ ក ៏នងឹ  បង្កើត   បៃពន័្ធ  គៃប-់ 
គៃង ការ សិកៃសា  និង បង្កើត កញ្ចប់ វាយ- 
តម្លៃ ការ ទទលួ ស្គាល ់ការ សកិៃសា ពមីនុ 
នងិ រៀប ច ំឱៃយ មន ការ បណ្ដុះ បណ្ដោល 
គរុកោ សលៃយ បងៃៀន តាម បៃព័ន្ធ- 
អនឡាញ។

ជយ លភី លៃខ  ២ ដៃល មន  ទឹក- 
បៃកច់នំនួ៣មុនឺ ដលុ្លារ  បាន ទៅ លើ 
គណៈ កម្មា ធិការ ជាតិ អ្នក ជំនាញ- 
ទៃសចរណ៍ នៃ កៃសួង ទៃស ចរណ៍។ 
គណៈ កម្មាធកិារនៃះ នងឹ បង្កើត បៃពន័្ធ 
វាយ តម្លៃ ការ ទទួល ស្គាល់ ការ សិកៃសា 
ពី មុន តាម បៃប ចមៃុះ។ ចំណៃក  ឯ- 
ជយ លភ ីលៃខ៣ មន ទកឹ  បៃកច់នំនួ 
២មុនឺ ដលុ្លារ បាន ទៅ លើ នាយក ដា្ឋាន- 
ពត័ ៌មន ទផីៃសារ ការងារ  នៃ អគ្គ នាយក- 
ដា្ឋាន អបរ់ ំបណ្ដុះ បណ្ដោល បច្ចៃក ទៃស 
និង វិជា្ជា ជីវៈ។ 

បើ តាម អង្គការ សហ បៃជា ជាត ិ បៃចា ំ

កម្ពជុា កម្មវធិ ីបៃកតួ បៃជៃង នៃះ  ទទលួ- 
បាន ការ ឧបត្ថម្ភ ពី ទីភ្នាក់ ងារ ស្វ៊ីស 
សមៃប ់កចិ្ច អភវិឌៃឍ ន ៍នងិ សហ បៃត-ិ 
បត្តកិារ  ទីភ្នាក់ ងារ សហ បៃតិ បត្ត ិការ-       
អភិ វឌៃឍ ន៍អន្តរជាតិ ស៊ុយ អៃត  និង រដា្ឋា- 
ភបិាល នៃ សធា រណ រដ្ឋ បៃជា មនតិ- 
ចិន។  កម្មវិធី នៃះ   លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ 
ស្ថាបន័ នានា ក្នងុ ការ លើក ជា គមៃង 
ស្នើ នវានុវត្តន៍  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ចំពោះ 
បញ្ហា បៃឈម នានា ពាក់ ព័ន្ធ នងឹ ការ- 
អភវិឌៃឍ បៃពន័្ធ ឌជី ីថល ដៃល គៃឹះ  ស្ថាន 
អប ់រ ំបណ្ដុះ បណ្ដោល បច្ចៃក ទៃស  នងិ 
វជិា្ជា ជវីៈ កពំងុ ជបួ បៃទះ  នងិ ជយួ កម្ពជុា 
ក្ន ុង កា រស្តារ ឡើង វិ ញ កៃយ ដំ ណ ក់-   
កា ល វិ បត្តិ ជំ ងឺ កូវី ដ ១ ៩  ។

លោក  អុតិ សហំៃង  រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសងួ- 
ការ ងារ  និង បណ្ដុះ បណ្ដោល វិជា្ជា ជីវៈ 
មន បៃសសន៍ ថ៖ «ខ្ញុ ំជឿ ជាក់ យ៉ោង- 
មតុ ម ំថ គមៃង ជយ លភ ីទាងំ ៣នៃ 
កម្ម វិធី បៃកួត បៃជៃង គមៃង នវានុ- 
វត្តន៍ ដើមៃបី ដោះ សៃយ បញ្ហា អភិវឌៃឍ 

ជនំាញ  លើក ទ ី ១  នៅ កម្ពជុា នៃះ  នងឹ 
រួម ចំណៃក សមៃច បាន នូវ លទ្ធ ផល 
ដ៏ ធំធៃង សមៃប់ អភិវឌៃឍ វិស័យ អប់ រំ- 
បណ្ដះុ បណ្ដោល បចៃ្ចក ទៃស  និង វិជា្ជាជវីៈ  
ដៃល បាន ដើរ តនួា ទ ីយ៉ោង សខំាន ់ក្នងុ 
ការ អភវិឌៃឍ  សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ សង្គម របស ់
បៃទៃស ពៃម ទាងំ បង្កើត ឱកាស ការងារ 
សម រមៃយ និង លើក កម្ពស់ ជីវភព បៃ- 
ជាពល រដ្ឋ គៃប់ៗ  របូ ឲៃយ កាន ់តៃ បៃ សើរ 
ឡើង»។

តណំង   អង្គការ សហ បៃជា ជាត ិថ្លៃង 
ថ ការ ធានា សទិ្ធ ិទទលួ បាន ការ អបរ់ ំ
បៃកប ដោយ គណុ ភព គ ឺជា ការ តៃៀម 
រៀប ច ំដ ៏ល្អ បផំតុ  ដើមៃបី ឱៃយ  ពលរដ្ឋ អាច 
ទទួល បាន ភព ជោគ ជ័យ នៅ ក្នងុ ពិ- 
ភព ការ ងារ។ ទាងំ  អស ់ គ្នា ចា ំ  បាច ់ តៃវូ  
ស្វៃង  រក និង  លើក  កម្ពស់  ដំណះ - 
សៃយ  នវា នុវត្តន៍   ដៃល  រួម  ចំណៃក  
ដល់  ការ  ធ្វើ  ភ វូប  នីយ កម្ម  មតិ កា  
សមៃប ់ ការ  រៀន  សតូៃ  នងិ  ការ  បង្កើត  
ថ្នាល  សមៃប់  អភិ វឌៃឍ  ជំនាញ៕

អោម ប៊ុនធឿន

កោះកងុៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កោះ- 
កុង  គៃង កាត់ឆ្វៀល ដី តំបន់ 
អភិរកៃស  និង ដី តំបន់ ការពារ 
ធម្មជាតិ ផៃសៃងៗ បៃមណ ១៥- 
មុឺន ហិកតា នៅ ទូទាំង ខៃត្ត  ជូន 
បៃជា ពលរដ្ឋ  ជាង ៣មុឺន គៃួសរ  
ដៃល បានរស់ នៅ តំបន់ នោះ យូរ 
ឆ្នាំ មក ហើយ  ដើមៃបី ជួយ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា ដីធ្លី ជូន បៃជា ពល- 
រដ្ឋ  និង អាចឱៃយ ពលរដ្ឋ ទាំងនោះ 
មន សទិ្ធ ិគៃបគ់ៃន ់ក្នងុ ការ គៃប-់ 
គៃង អាសៃ័យ ផល។  

អភិបាល រង  និង ជាអ្នក នាំ- 
ពាកៃយ  រដ្ឋបាល ខៃត្ត កោះកុង  
លោក សុខ សុទ្ធី  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថ   ដ ីនៅ កោះកងុ  ជា ទទូៅ  
ភគ ចៃើន ជាង៩០ភគរយ គៃប- 
ដណ្តប់ ដោយ តំបន់ ការពារ។ 
ហៃតុ នៃះ  ការកាត់ ឆ្វៀល ដី ជូន 
បៃជាពលរដ្ឋ ទាងំនៃះ  គ ឺ ដើមៃបី កុ ំ
ឱៃយ មន ការចលូ កាប ់ទន្ទៃន ខសុ- 
ចៃបាប់ បន្ត ទៀត។  

លោក ថ្លៃងថ ៖«កាត់ ឆ្វៀល 
ជនូ  ពកួគត ់ទៅ  ពកួគត ់នងឹ លៃង-   
មនបញ្ហា ជាមួយ តំបន់ ការពារ 
ទៀត ហើយ។ ការ កាតឆ់្វៀល នៃះ   
មន ផ្ទៃដី ជាង ១៥មុឺន ហិកតា  
ហើយ ជាទូទៅ ផ្តល់ ជូន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ បៃហៃល ជាង ៣មុឺន  
គៃសួរ។ កៃ ពនីោះ  គ ឺទកុ បមៃងុ   
សមៃប ់ជាដ ីរដ្ឋ បាល ខៃត្ត  ដើមៃបី 

ផ្តល់ ជាដី សមៃបទាន សង្គម កិច្ច 
និង បមៃើ ជា សៃវា សធារណៈ» ។ 

បើ តាម អ្នកនាំពាកៃយ ដដៃល  
គមៃង កាត់ ឆ្វៀល ដី នៃះ  គឺជា 
មោទនភព មួយ  ដៃល កាលពី 
ថ្ងៃទី៣  ខៃកក្កដា  ឆ្នាំ ២០២០  
ក្នងុ កចិ្ចបៃជុ ំគណៈរដ្ឋមន្តៃ ី បាន- 
សមៃច និង កាត់ឆ្វៀល ដី ជូន 
បៃជាពលរដ្ឋ  ជាពសិៃស នៅក្នងុ 
ខៃត្ត កោះកុង ។ បៃជាពល រដ្ឋ 
ក្នុង ១គៃួសរ អាច នឹង ទទួល- 
បាន ដ ីជាមធៃយម បៃមណ ចនោ្លាះ 
ពី ៣ ទៅ ៥ហិកតា។ 

លោក ថោង ច័ន្ទតារា  អ្នក- 

សមៃប សមៃលួ សមគម ការពារ   
សិទ្ធិមនុសៃស  អាដហុក  បៃចាំ 
ខៃត្ត កោះកុង  ថ្លៃងថ  ការកាត់- 
ឆ្វៀល ដីនៃះ អាច បានទៅ ដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ដើមៃបី បៃើបៃស់ 
ជាបៃយោជន៍ បាន  លុះតៃតៃ 
ដំណើរការ ធ្វើ ការកាត់ដីនៃះ 
បៃកប ដោយ តម្លាភព។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«បើសិនជា 
ដំណើរការ ធ្វើ ហ្នឹង  វា ដោយ 
តម្លាភព  អាចបាន ដល់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ  ប៉ុន្តៃ យើង មើល ទៅ 
ហាក់បី ដូច ជា អត្ថបៃយោជន៍ 
ហ្នឹង បៃហៃលជា បានទៅ អ្នក- 

ផៃសៃង  ដូចជា អ្នកមន លុយ  
អ្នកមន ខ្នង  អ្នកមន អំណច  
ចៃើន ជាង»។ 

បៃធាន មន្ទរី បរសិ្ថាន ខៃត្ដ កោះ- 
កងុ  លោក មន៉ ផល្លា  ឱៃយដងឹថ  ក្នងុ   
ឆ្នាំ ២០២០  មន្តៃី ឧទៃយានុរកៃស នៃ  
មន្ទីរ បរិស្ថាន ខៃត្ត កោះ កុង បាន- 
ចុះ លៃបាត ទប់ស្កាត់ និង បង្កៃប  
បទល្មើស ធនធាន ធម្មជាតិ បាន 
ចំនួន ១ ០៨៣លើក  ដោយ 
បង្កៃប បទល្មើស បាន ៧៣៣- 
ករណី។ ក្នុង នោះ បាន កសង 
សំណុំរឿង បញ្ជូន ទៅ តុលការ 
បាន ៨៣ករណី  រួមមន បណ្តឹង 

អញ្ញាតជន ចំនួន ៦៩ ករណី  និង 
បណ្តឹង មន ជនសងៃស័យ ១៤- 
ករណ។ី រឯី ការពនិយ័ អន្តរការណ ៍ 
មន ៣១ករណ ី នងិ ធ្វើ កចិ្ច សនៃយា 
អប់រំ ១១៩ករណី។

លោក ថ្លៃង ថ៖ «អ្វី ដៃល លំ- 
បាក  បផំតុ ក្នងុពៃល មន្ដៃី ឧទៃយានុ-ុ 
រកៃស យើង ចុះបង្កៃប បទល្មើស 
ការកាប់ រានទន្ទៃន ដីពៃ ក្នុង 
តំបន់ ការពារ  គឺ ពួក ជនខិលខូច 
បាន បៃមូល ផ្ដុំគ្នា ជា កៃុមៗ មក 
តវា៉ា បៃឆំង នឹង ការអនុវត្ដ ចៃបាប់» ។ 

បនា្ទាបព់ ីរាជរដា្ឋាភបិាល ចៃញ- 
អនកុៃតឹៃយ ផ្លវូការ កាតឆ់្វៀល ដ ីជនូ 
បៃជាពលរដ្ឋ ដើមៃបី បៃើ បៃស់ 
សៃប ចៃបាប ់នៃះ  លោក សងៃឃមឹ ថ  
នងឹ មន ការថយចុះ  ក្នងុ ការចលូ 
ទនៃ្ទាន កាន់កាប់ ដី ធ្លី នៅ តំបន់ 
អភិរកៃស  ដោយសរ ពួកគត់ 
ទទលួបាន ដ ីសៃប ចៃបាប ់សមៃប ់
ការ រស់នៅ  និង ធ្វើ កសិកម្ម។ 
នៃះ ជា ការបញ្ជាក់ របស់ លោក 
ម៉ន ផល្លា។

បើ តាម  លោកមន៉  ផល្លា  បទ- 
ល្មើស  កាប់ រានទន្ទៃន ដីពៃ ក្នុង 
តំបន់ ការពារ  ក្នុង ទឹក ដី ខៃត្ដ 
កោះកុង  បាន កើតឡើង ស្ទើរ 
គៃប់ សៃុក។ ចំណៃក មន្តៃី ឧទៃយា- 
នុរកៃស ក្នុង ខៃត្ដ បច្ចុបៃបន្ន មនតៃ  
១១០ នាក់ ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ ផ្ទៃដី 
ដៃល តៃូវ ចុះ លៃបាត ទូទាំង ខៃត្ដ 
មន ទំហំ រហូត ដល់ ជិត ១លន 
ហិកតា ឯណះ៕ 

ស្ថាប័នឯកជន១និងរដ្ឋ២ទទួលបានជយលាភីពីការប្កួតគម្ងនវានុវត្តន៍

អាជ្ញាធរខ្ត្តកោះកុងគ្ងកាត់ដីតំបន់អភិរក្សនិង
ដីតំបន់ការពារធម្មជតិជូនពលរដ្ឋជង៣មឺុនគួ្សរ

អាជ្ញាធរចុះពិនិត្រយតំប ន់អភិរក្រសនៅឧទ្រយានជតិបទុមសាគរ ខ្រត្តកោះកុង កាលពីថ្ង្រទី៣១ ធ្ន ូ២០២០។ រូប រដ្ឋបាលសៃុកបទុមសគរ
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គឹម សា រុំ

ក្រច្រះ ៈ បុរស ជា គៃូ បងៃៀន 
ម្នាក់ តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច បញ្ជូន 
ទៅ សា លា ដំបូង ខៃត្ត ពី មៃសិល- 
មញិ  បន្ទាបព់ ីឃាត ់ខ្លនួ ព ីថ្ងៃទ៥ី  
កមុ្ភៈ  ករណី រលំោភ សៃព សន្ថវៈ 
ក្មៃង សៃ ីវយ័១៣ ឆ្នា ំ  នៅ ឃុ ំកោះ- 
ខ្ញៃរ  សៃុក សំបូរ  ខៃត្ត កៃចៃះ។

លោក សៃី  នៅ រតន ស្នង- 
ការរង  ខៃត្ត កៃចៃះ បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសលិ មញិ ថា ជនស ងៃស័យ 
ឈ្មោះ អ៊ ូរដ្ឋា អា យ៣ុ៣ ឆ្នា ំជា 
គៃ ូបងៃៀន ថា្នាក ់បឋម សកិៃសា នៅ 
ភមូ ិកោះ ចៃបារ  ឃុកំោះ ខ្ញៃរ សៃកុ 
សបំរូ  ខៃត្ត កៃចៃះ។ រឯី ក្មៃង សៃី 
រងគៃះ ឈ្មោះ ជ.ស.ន អាយុ 
១៣ឆ្នាំ ពួក គៃ រស់ នៅ ភូមិ-ឃុំ 
ខាង លើ។ការ ចាប់ខ្លនួ នៃះកៃយ 
 ពីម្តាយ ក្មៃង រង គៃះ ប្ដឹង។

លោក សៃ ី ថា៖«ករណី នៃះ ជន 
សងៃសយ័ បាន សារភាព បៃប ់យើង 
ថា គាត ់ពតិជា បាន បៃពៃតឹ្ត ទៅលើ 
ក្មៃង សៃី រងគៃះ មៃន។ ចម្លើយ 
ក្មៃងរ ងគៃះ ក ៏ឆ្លើយ ដចូគា្នា នងឹ 
ចម្លើយ ជន សងៃស័យ ដៃរ។ចម្លើយ 
នៃះ យើង ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ទៅ ដូចគា្នា»។ 
   បើតាម លោក សៃ ី រតន ដៃល 
សៃង់ សម្តី ម្តាយ ក្មៃ ងរង គៃះ 
បៃប ់ថា  កាលព ីម៉ោង៤រសៀល 

ថ្ងៃទ៥ី  កមុ្ភៈ ឆ្នានំៃះ  កនូ សៃគីាត ់
បាន  បៃប ់គាត ់ថា  កាលព ីលា្ងាច 
ថ្ងៃទី ២៨  ធ្នូ កន្លង ទៅ  នង បាន 
ដឹក កៃបី ទៅ ឱៃយ ផឹក ទឹក ទន្លៃ កៃយ 
ផ្ទះ  ហើយ តៃូវជន សងៃស័យ ចាប់ 
ឱប នង  តៃ នង  រត ់រចួ។ បន្ទាប ់
មក នៅ ថ្ងៃទី ២៩  ខៃ ឆ្នាំ ដដៃល 
នង បាន ទៅ  ងតូ ទកឹ ទន្លៃ កៃយ 
ផ្ទះ  ហើយ ពៃលដើរ មក ផ្ទះ វិញ  
ឈ្មោះ  អ៊ ូរដ្ឋា បានចាប ់ខ្ទប ់មត ់
បមៃុង សមៃត ខោ អាវ តៃ តៃូវ 
នង រីរត់ រួច។

លោក សៃ ីបន្តថា  លុះ ដល ់ថ្ងៃ 
ទ ី៣១ ធ្ន ូ ខណៈ ក្មៃង សៃ ីរងគៃះ 
ទៅ ងូតទឹក  ទ ន្លៃម្ដងទៀតក៏តៃូវ 
ជន សងៃស័យ ចាប់  រំលោភ បាន 
សមៃច  ១ លើក  និង ឱៃយ លយុ ៤ 
មុឺន រៀល រួច ហាម  បៃប់ គៃ បើ 
រឿង នៃះ លៃច ធ្លាយ គ ឺជនសងៃសយ័ 
នឹង សម្លាប់ នង ចោល ។ លុះ 
លាក់ រឿង នៃះ បៃហៃល ១ សបា្តាហ៍ 
ក្មៃង សៃ ីរងគៃះ ក ៏ដច ់ច ិត្ត បៃប ់
ម្តាយ នង នៅ ថ្ងៃទី៥  កុម្ភៈ។

លោក សៃ ីបន្ថៃម ថា  លុះ ដល ់
លា្ងាច ថ្ងៃទី ៥  កុម្ភៈ  ម្តាយ ក្មៃង 
រងគៃះ បាន ទៅ ប្តងឹ នគ របាល- 
ប៉សុ្តិ៍ កោះ ខ្ញៃរ។ កៃយ ពទីទលួ 
បណ្តឹង  លោក  មស សាម៉ន  
នយ នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍ ស្តីទី ក៏នំ 
កម្លាំង សា្ទាក់ ចាប់ ជ នសងៃស័យ 

បាន នៅ តាម ផ្លូវ ក្នុង ភូមិ  ខណៈ 
ជន នោះ កំពុង ជិះមូ៉តូ ម្នាក់ ឯង ។

លោក សៃី ស្នង ការរង បាន 
បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង បាន ផ្ទៀង- 
ផ្ទាត ់ចម្លើយ ទាងំ ជន សងៃស័យ នងិ 
ជនរង គៃះ ឃើញថា   សុចី ង្វាក ់
គា្នា ។ក្នងុ របាយ ការណ ៍សយំោគ 
របស់ យើង គឺ ពាក់ព័ ន្ធ រំលោភ- 
សៃព សន្ថវៈ »។

ដោយ ឡៃក  លោក ម ស សា- 
ម៉ន   បាន បៃប់ ពី មៃសិលមិញ ដៃរ 
ថា  ក្មៃងសៃ ីរងគៃះ មន ឪពកុ- 
ម្តាយ ជា អ្នក ធ្វើ សៃ ចម្ការ មន 
កូន បៃុស ៣ នក់  រីឯ ក្មៃងសៃី 
រងគៃះ ជា កូន ទី៤។ពីផ្ទះ ក្មៃង 
រងគៃះ ទៅ មត់ទន្លៃ មន ចម្ងាយ 
បៃមណ ជាង៥០ម៉ៃតៃ  តៃផ្លូវ  
សា្ងាត ់។ប៉នុ្តៃ ជា ទម្លាប ់ក្មៃងៗក្ន ុង 
ភូ មិ តៃងតៃ ដើរម្នាក់ៗ ឯង។

លោក សាមន៉ បាន បៃប ់តាម 
សម្ត ីជន សងៃសយ័ថា  នៅម៉ោង៨ 
យប់  ថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ  គៃ បាន ទៅ 
ដកម់ង ជតិ ផ្ទះ ក្មៃងសៃ ីរងគៃះ 
ហើយបើក ទូរស័ព្ទ ឃើញ នង 
ផ្ញើសារ ថា  ចង់ ជួប គៃ។ កៃយ 
ដក់មង រួច  គៃក៏ ទៅ ជួបគា្នានៅ 
មត់ទ ន្លៃ កៃយ ផ្ទះ នង និង បាន 
រមួភៃទ ជាមយួគ ្នា រចួ ដើរ ទៅ ផ្ទះ 
រៀងៗ ខ្លនួ ។លុះដល់ ថ្ងៃ៥ កុម្ភៈ  ក ៏
តៃូវ សមត្ថ កិច្ច ចាប់ខ្លួន តៃម្ដង៕

តពទីពំរ័ ១...អាយ ុ ចាប ់ព ី៦០ 
ឆ្នាំ ឡើង ទៃ»។ អ្នក នំពាកៃយ 
របូនៃះ បាន បញ្ជាក ់ថា អ្នក ដៃល 
មន  អាយពុ ី១៨ ឆ្នា ំដល់ ៥៩ឆ្នា ំ 
គឺអាច ចាក់ បាន តាម ការ ស្មគ័ៃ ចិត្ត 
ហើ យ  បន្ទាប់ ពី ចាក់ លើក ទី១  
រយ :ពៃល ចនោ្លាះ ព ី១៤ ថ្ងៃ ទៅ២៨ 
ថ្ងៃគឺតៃវូ  ចាក់ ដូស ទី២។   

បើ តាម លោក សៃ ីវណ្ណឌីន  មុខ - 
សញ្ញា ដៃល ហាម ដទៃ ទៀត  មន 
ដូច ជា ការ បៃតិកម្ម ជាមួយ នឹង 
សារធតុ នៅ ក្នុង វ៉ាក់សំាង គឺ អ្នក 
នោះ  ឧសៃសាហ៍ ទទួល រង នូវ អា ល្លៃក-    
ហៃសីុ (Allergic) ជំងឺ កន្ទាល តៃអា  ក 
(Urticaria)ជំងឺតៃអក (Ec-
zema) អ្នក ដៃល មន បញ្ហា  ផ្លូវ- 
ដង្ហើម (acute respiratory 
disease) ជងំ ឺហតឺ (asthma)
ការ ហើម  ឬ រលាក សរសៃ ឈាម 
(Angioedema) អ្នក ដៃល កំពុ ង  
មន ការ ឈឺ ចាប់ នឹង ជំងឺទាន់ ហ ន់   - 
ណាមួយ ជាពិសៃស ជំងឺរុំារ៉ៃ ធ្ងន់ - 
ធ្ងរ សៃ្ត ីមន ផ្ទៃពោះ នងិ សៃ្ត ី ដៃល 
បបំៅ ដោះកនូ  សៃ្ត ីដៃល មន ផៃន- 
ការ ពពោះក្នុង រយៈ ពៃល ៣ខៃ។

លោក នយករដ្ឋមនៃ្ត ីហុ៊ន សៃ ន  
បាន លុប ចោល គមៃង ដៃល 
លោ ក គៃង  ចាក់វ៉ាក់សំាង បៃឆំ ង    

កូវី ដ១៩     នៅ ថ្ងៃទី១០ ខៃ កុម្ភៈ  
បន្ទាបព់ ីការយិា លយ័  នៃ ទបីៃកឹៃសា 
សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ពាណិជ្ជ កម្ម  បៃចាំ 
សា្ថាន ទតូ  នៃ សាធ រណ រដ្ឋ បៃជា- 
មនិ តចិន បៃចាំ កម្ពុជា បៃកាស 
ថា វ៉ាក់ សំាង សុីណូ ហា្វា៉ម  ចាក់ 
បាន តៃ មនុសៃស មន អាយុ ពី  ១៨ 
ឆ្នាំទៅ ៥៩ ឆ្នាំ តៃ ប៉ុណ្ណោះ។

លោក ហ៊ុន សៃន បាន ពនៃយល់  
នៅ លើ បណា្តាញ សង្គម  កាល ពី 
លា្ងាច ថ្ងៃទី ៥ ខៃកុម្ភៈថា សមៃ ប់ 
លោក ដៃល មនអាយុ   ៦៨ ឆ្នាំ 
ឡើង ហើយ គឺ មិន ទាន់ អាច ចាក់ 
វ៉ាក់ សំាង កូវីដ បាន ទៃ។ លោក  
បញ្ជាក់ ថា ៖ «ដូ ច នៃះ គមៃង 
ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ដៃល គៃង ចាក់ 
នៅ ថ្ងៃទី ១០ ខៃ កុម្ភៈ នៅ មន្ទរី ពៃ ទៃយ  
កាល់ ម៉ៃត  នឹង តៃូវ លុប ចោ ល  
អាសៃ័យ ដោយ ទាំង ខ្ញុំ ទាំង មន្តៃី 
ជា ន់ខ្ពស់ ផៃសៃង ទៀត ភាគ ចៃើន  
មន អាយុ លើស ពី៦០ ឆ្នាំ ទៅ 
ហើយ  មិន អាច ចាក់ បាន ទៃ» ។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន បាន 
បន្តថា កៃ ពី នៃះ អ្នក ដៃល មន 
ជំងឺ បៃកាច់ ឬ កន្តៃក់ មន ជំងឺឆ្កតួ - 
ជៃកូ  ស្កន់ ឬ មន ជំងឺ សរសៃ បៃសា ទ 
រលាក សៃម ខួរ  មន ជំងឺ តំណ- 
ពូជ ឬអ្នក ដៃល ម ន បញ្ហា បៃព័ន្ធ 
សរសៃបៃសាទ (Guillain-
Barre Syndrome) អ្នក ដៃល 
មន កង្វះ ភាព សា៊ាំពី កំណើត 

(Im  mune deficiency) អ្នក-  
មន មៃរោគ ហុវី (HIV) អ្នក មន 
ជំងឺ មហារីក កូន កណ្តុរ (Lym-
phoma) អ្នក មន ជងំ ឺឈាម ស  
អ្នក មន ជំង ឺបៃះ ដងូ សរសៃ ឈាម 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ជំងឺ ថ្លើម ធ្ងន់ ធ្ងរ និង ជំងឺ 
ដុះដុំ សាច់ មហារីក ធ្ងន់ ធ្ងរ អ្នក 
ដៃល កពំងុ បៃើ បៃស ់ថា្នា ំពៃយាបាល 
ជំងឺ មហា រីក អ្នក ដៃល មន បៃវត្តិ 
ឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩មិន គួរ ចាក់ វ៉ាក់ - 
សំាង ទាំង នៃះ ទៃ ហើយ គៃូ ពៃទៃយ 
គឺ ជា អ្នក ពិនិតៃយ លើ អាការរបស់ 
អ្នក ដៃល តៃូវ ចាក់ ។ 

កៃ ពី នៃះលោក សៃ ីឱ វណ្ណឌី ន 
បាន លើក ឡើង  ថា៖«ការ ចាក់ - 
វ៉ាក់  សំាង គឺ ឈរលើ គោល ការ ណ៍   
ស្ម័គៃ ចិត្ត  ហើយ តៃូវ បៃើ បៃស់ 
តាម បៃពន័្ធ អនឡាញ  ដៃល នៅ 
ពៃល ខាងមខុ ឆប់ៗ នៃះរដ្ឋ មនៃ្ត ី 
កៃសងួ សខុាភបិាល លោក មម៉ 
បុ៊ន ហៃង នឹង បៃកាស ឱៃយ បៃើ បៃ ស់ 
ជាផ្លូវ ការនូវ បៃព័ន្ធ ចុះឈ្មោះ 
តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ របស់ យើ ង 
ដៃល យើង ហៅថា E-Regis-
tration ដើមៃបីឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ 
យើង មន បំណង ចង់ចាក់ វ៉ាក់ - 
សំាង អាច ចុះ ឈ្មោះ បាន »។

ចាប់ ពីថ្ងៃទី ៩ ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នា ំ២០ - 
២ ១  តទៅ កៃសងួ សខុា ភបិា ល 
នឹង បៃកាស ដក់ ឱៃយបៃើបៃស់ 
នូវ គៃហទំព័រ ថ្មី មួយ ជាផ្លូវ ការ 

ដៃលអាច ឱៃយ ព ល  រដ្ឋ ចូល ទៅ ចុះ - 
ឈ្មោះ តាម រយៈ វៃបសាយ នោះ 
បាន ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន បាន 
លើក  ឡើង  ទៀត ថា៖«កៃសួង 
សុខា ភិបាល កម្ពុជា បាន តៃៀម 
លក្ខណៈ រួច រាល់ជាសៃច នៅ 
ក្នងុ ការ ទទលួ យក វ៉ាកសំ់ាង នៃះ 
ដើមៃបីចាត់ ចៃង រៀប ចំ ចាក់ជូន 
ទៅដល់បងប្អូន ដៃល ស្ថិតក្នុង 
កៃុម អា ទិភាព ហើយ បាន ចុះ- 
ឈ្មោះ  ទទួល យក ដោយ ស្ម័ គៃ- 
ចតិ្ត នវូ វ៉ាកសំ់ាង សុណី ូហា៉ោ្វាម នៃះ 
ផង ដៃរ»។

បើ តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ - 
មន របស់  កៃសួង សុខាភិបាល  
ការចាក់វ៉ាក់សំាង កូវីដ សុីណូ - 
ហា្វា៉ម នៃះ  នឹង បៃពៃឹត្ត ទៅ នៅ   
តាម មន្ទីរ ពៃទៃយ រដ្ឋ (ថា្នាក់ ជាតិ 
ខៃត្ត  នងិ សៃកុ) ទៅ តាម ពៃល- 
វៃលា  ដៃល កៃសួង នឹង ធ្វើ ការ 
ជូន ដំណឹង នៅ ពៃល កៃយ- 
ទៀត ។ 

គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី ៧ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១ កម្ពុជា មន អ្នក-  
ឆ្លង  វីរុស កូវីដ ១៩ ចំនួន ៤៧៤ 
នក ់ក្នងុ នោះ មន អ្នក ដៃល តៃវូ 
បាន ពៃយា បាល ជា សះសៃបើយ 
ចំនួន ៤៥៤ នក់  និង អ្នក កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ 
មន ចំនួន ២០ នក់ ៕

បញ្ជនូគ្របូង្រៀនទៅតុលាការករណីរំលោភក្ម្រង១៣ឆ្នាំ

គណៈកម្មការ...
តពទី ំពរ័ ២...មនៃ្ដ ីលើក ឡើង 

ថា  ចពំោះ ការ កៃ សមៃលួ សៀវ- 
ភៅ សកិៃសា គោល សមៃប ់មត្តៃយៃយ- 
សិកៃសា លើ មុខ វិជា្ជា  ចិត្ដ វិទៃយា និង 
គរុ កោ ស លៃយ សមៃប់  សាលា - 
មត្ដៃ យៃយ   មន បៃ យោជន៍ អាច 
បញ្ជាៃប ផ្នៃក ខ្លះ ចូល ទៅ ក្នុង 
សៀវភៅ  អាច ផ្ដល ់ជា មលូ ដ្ឋាន 
គៃឹះ ដើមៃប ី ឱៃយ អ្នក ឯក ទៃ សនងិ លោក- 
គៃ ូអ្នក គៃបូាន យល ់។  តាម រយៈ 
សៀវ ភៅ នៃះ  លោក គៃូ  អ្នក គៃូ 
មនិ ចា ំបាច ់រៀន មខុ វជិា្ជា ចតិ្ដ វទិៃយា 
ទទូៅ ទៃ  គ ឺរៀន តៃ ផ្នៃក កមុរ តចូ  
ហើយ ដក សៃង់ ចំណ៊ាច  សំខាន់ ៗ   
ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ វិវត្ដ របស់ 
កមុរ  នងិ របៀប  រៀន របស ់កមុរ 
នោះ  នងឹ ធ្វើ ឱៃយ គណុ ភាព  សៀវ- 
ភៅ  សកិៃសា គោល សមៃប ់មត្តៃយៃយ- 
សិកៃសា កាន់ តៃ លៃច ឡើង   ។   

  អង្គ ការ ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា 
បា ន បៃកាស គាំទៃ យា៉ោង ស កម្ម  
ក្នុង ការ អនុវត្ត កម្ម វិធី អប់រំ កុមរ 
តូច របស់ កៃសួង អប់រំ នៅ ថា្នាក់- 
ជាតិ  និង  ថា្នាក់ កៃម  ជាតិ ទាំង 
ផ្នៃក ធន ធន ថវកិា   នងិ ធត ុចលូ 
ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស   ដើមៃបី ពងៃឹង 
គុណ ភាព សៃវ អប់រំ កុមរ តូច 
នៅ សហ គមន៍ ជា ពិ សៃស នៅ 
តំបន់ ដច់ សៃ យាល ។ 

 លោក សៃ ី  គ្វនី នៃត   វ៉ង  នយិ កា 
បៃ ចាំ បៃទៃស នៃ អង្គ ការ ភ្លៃន 
អន្តរ ជាត ិកម្ព ុជា  បាន ថ្លៃង អណំរ- 
គុណ  ចំពោះ កៃសួង អប់រំ  និង 
នយក  ដ្ឋាន អប់រ ំកុមរ តូច ដៃល 
បាន បើក ទទលួ យក គនំតិ ថ្ម ី នងិ 
សហ ការ យា៉ោ ង ស កម្ម ជា មួយ 
អង្គ ការតាម រយៈ  ការ អភិ វឌៃឍ កម្ម - 
វិ ធី សិកៃសា   និង សៀវ ភៅ គៃូ ដៃ ល 
បាន បញ្ចូល វិធី សាសៃ្ត បងៃៀន 
ដោយ ឆ្លើយ តប សម ភាព យៃន ឌ័រ 
ក្នុង គោល បំណង ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ  
ឡើង នូវ ការ អនុ វត្ត យៃន ឌ័រ នៅ 
ក្នងុ សាលា មត្តៃ យៃយ ទូ ទំាង បៃ ទៃស 
កម្ពុ ជា  ។  លោក សៃី បានថ្លៃង ថា ៖ 
« ភាព ជា ដៃគ ូនៃះ   កពំងុ គាទំៃ ដល ់
កុមរ ងយ រង គៃះ នៅ តំបន់ 
ដច់ សៃយាល ដើមៃបី ឱៃយ ពួក គៃ 
អភិ វឌៃឍ ធំ លូត លាស់ ពោ  រពៃញ  
ដោយ សកា្តា នុ ពល  របស់ ពួក គៃ» ។ 

 លោ ក សៃី  ថ្លៃងថា  តាម រយៈ 
សៀវភៅ ស ិកៃសា នៃះ  លោក គៃអូ្នក 
គៃូ នឹង មន ឧបករណ៍   និង វិធី- 
សាសៃ្ត បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី ជួយ 
សមៃប  សមៃួល ដល់ ការ រៀន- 
សូតៃ  និង ការ លៃង របស់ កុមរ 
បៃកប ដោយ សម ភាព ដើមៃបី កាត-់  
បន្ថ យ ផ្នត់ គំនិត យៃន ឌ័រ អវិជ្ជ- 
មន   នងិ វសិម ភាព យៃន ឌរ័ នៅ 
ក្នុង សាលា មត្តៃយៃយ នឹង ជួយ ឱៃយ 
កុមរ ធ ំលូត លាស់ ល្អ៕

ក្រសួង...
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 សួស្តី ឆ្នាំ ថ្មី ! ឆ្នាំឆ្លូវ ជូនពរ អ្នក- 
រាល់គ្នា រីករាយ ពិធីបុណៃយ ចូលឆ្នាំថ្មី 
នងិ ពធិជីបល់ៀង ដ ៏អស្ចារៃយ ! ស្វៃងរក 
មុខម្ហូប បៃប ចិន កា តាំង ដ៏ ឈ្ងុយ-
ឆ្ងាញ់ ដៃល តៃូវបាន រៀបចំឡើង 
យ៉ាង បៃណីត ដោយ មៃ ចុងភៅ ដ៏ លៃបី 
លោក លូ ម៉ៃង និង កៃុមការងារ 
ដៃល មុខម្ហូប ទាំងនោះ មាននៅ 
ភោជនយីដ្ឋាន យុ ី សង នងិ ភោជ-
នីយដ្ឋាន សៃ វីន  សុី ។ 

 ចំពោះមុខ ម្ហូប បៃចាំ ហាង នៅ ឆ្នាំ 
នៃះ លោក ល ូម៉ៃង នងិ កៃមុការងារ 
បាន ចំណាយពៃល ជាចៃើន ខៃ ដើមៃបី 
ស្វៃងរក គៃឿងផៃសំ ដៃល ល្អ បំផុត ទៅ 
តាម តំបន់ មិន ថា នៅ លើដី នៅក្នុង 
សមទុៃ ដៃលមាន ដចូជា សច ់គៃឿង 
សមុទៃ និង បន្លៃ សរីរាង្គ ក្នុងសៃុក 
ដើមៃបី រៀបចំ មុខម្ហូប ពិសៃស សមៃប់ 
ពិធីបុណៃយ ចូលឆ្នាំថ្មី បៃពៃណី ចិន ។ 
ម្ហូប ពិសៃសៗ ទាំងនៃះ មានតៃ នៅ 
ភោជនីយដ្ឋាន យុី  សង និង ភោជ- 
នីយដ្ឋាន សៃ វីន សុី តៃប៉ុណ្ណោះ ។ 

 ការជបួជុ ំពសិរ អាហារ ពៃល ល្ងាច 
ភាគចៃើន គឺ ផ្តោតលើ មុខម្ហូប ប្លៃកៗ 
ឬក៏ គៃឿង សមុទៃ ដៃលមាន តម្លៃ ថ្លៃ 

ហើយ ជា មុខម្ហូប ពិបាក ស្វៃងរក ។ 
ចំណៃក មនុសៃស មួយចំនួនទៀត 
ចូលចិត្ត ទទួលទាន ស៊ុប ឆ្នាំងភ្លើង 

ដៃល គៃ យលថ់ា តណំាង ឱៃយ ការជបួជុ ំ
គៃសួរ នងិ មតិ្តភក្ត ិជតិស្នទិ្ធ   នៅ ពៃល  
អង្គុយ ជុំវិញ តុ ។ 

 ចាប់ផ្តើម ជាមួយនឹង មុខម្ហូប ញ៉ាំ 
សលដ  តៃី សល ម៉ុ ន ឆៅ “ ឡូ វ- 
សង ”  ដ៏ ពៃញនិយម ដៃល គៃ ជឿ-
ជាក់ថា នឹង នាំ លភ  នាំ សុភមង្គល 
ចូលក្នុង កៃុមគៃួសរ រួម នឹង មុខម្ហូប 
ឆ្នាំងដី បង្កង នាគ ជៃូក ខ្វៃ នាំ លភ 
និង មានមុខ ម្ហូប ជាចៃើន ទៀត ដៃល 
មាន ការពៃញនិយម និងចូលចិត្ត ពី 
បៃជាជន ក្នុង តំបន់ ។ 

 ម្ហូប ដៃល មិនអាច ខ្វះ បាន មួយ 
ទៀត  គឺ ផុន ឆ យ ជា ម្ហូប ដៃលមាន 

គៃឿងផៃសំ ចមៃុះ ដូចជា បា៉ាវ ហុឺ ផៃសិត 
សច់ និង បន្លៃ ជាចៃើន មុខ ដៃល 
តៃូវបាន ចម្អិននៅក្នុង ឆ្នាំ ងដី ដៃល 
តំណាងឱៃយ ការជួបជុំ មូល មី រនៅក្នុង 
ឆ្នាំ ថ្មី នៃះ ។ 

រឯី បង្អៃម វញិ គយឺើង មាន នជំាល 
ដៃល ចិន ហៅថា នៀ ន កាវ ក៏ ជា 
ជមៃើស ដ៏ ពៃញនិយម ផងដៃរ ។ 

 ដូច្នៃះ មិន ថា អ្នក កំពុង អបអរ-
សទរ ឥឡវូនៃះ ឬ មនុ ថ្ងៃ ចលូឆ្នា ំចនិ 
ឬ សូមៃបីតៃ អំឡុងពៃល ១៥ថ្ងៃ នៃ 
ថ្ងៃបុណៃយ ចូលឆ្នាថំ្ម ីទៃ នៅចំា អី ទៀត ! 
សូម អញ្ជើញ មក ភ្លកៃស រសជាតិ មុខ 
ម្ហូប ពិសៃស ដ៏ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ បៃចាំ 

ហាង ដៃលមាន ចាប់ពីពៃលនៃះ 
តទៅ ។ លោកអ្នក អាចទាក់ទង មក 
ឥឡូវនៃះ ដើមៃបី ធ្វើការ កក់ ឬ ការ វៃច- 
ខ្ចប់ ឬ ដឹកជញ្ជូន ទៅដល់ គៃហដ្ឋាន 
របស់លោក អ្នក តៃម្តង ។ 

 លោកអ្នក អាច ទទលួទានមខុ ម្ហបូ 
ដ៏ ពិសៃស  ទាំងនៃះ នៅតាម សខា 
ភោជនីយដ្ឋាន ដូចជា នៅ ភោជ-
នីយដ្ឋាន យុី សង សុធារស / 
ភោជនីយដ្ឋាន យុី សង ទួលគោក 
/ ភោជនីយដ្ឋាន សៃ វិ ន សុី / ភោជ-
នីយដ្ឋាន វី ល ដយ នី ង បឹង ស្នា 
ចាបផ់្តើម ព ីពៃលនៃះ រហតូ ដល ់ ថ្ងៃទ ី
២៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១៕  

អបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្ន្ថំ្មីប្ព្ណីចិនជាមួយមុខម្ហបូពិស្ស
នៅ ភោជនីយដ្ឋាន យីុ សាង និង ភោជនីយដ្ឋាន សេ វីន  សីុ
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ឡាយ សាមាន

កំពង់ធំៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កំពង់ធំ  
តៃៀម ដី សមៃបទាន សង្គម កិច្ច ជិត 
២ពាន់ហិកតា  ដើមៃបី ចៃកជូន បងប្អូន 
អតីត យុទ្ធជន  ដៃល ខ្វះខាត ដី ធ្លី ពិត- 
បៃកដ និង មាន ដី តិច តួច។ ការបៃង- 
ចៃក ដី នៃះ គឺ ក្នុង គោល បំណង លើក- 
កម្ពស់ ជីវភាព បៃជាពលរដ្ឋ  ដើមៃបី ឱៃយ 
ពួកគត់ អាច បង្ក បង្កើន ផល កសិកម្ម 
ជាលក្ខណៈ គៃួសរ។

អភបិាល ខៃត្ត កពំងធ់ ំ លោក សខុ ល ូ 
និង កៃុម ការងារ  កាលពី សបា្តោហ៍ មុន  
បានចុះទៅ ពិនិតៃយ ទីតាំង ដី ជាក់ស្តៃង  
ដៃលស្ថិត នៅ ភូមិ តៃពាំង ឫសៃសី  ឃុំ- 
កៃយ  សៃកុសន្ទកុ  ខៃត្ត កពំងធ់ ំ ដើមៃប ី
រៀបចំ បៃងចៃក កំណត់ កៃបាល ដី  និង 
ចាប ់ឆ្នាត យក ដឡីតូ ៍ជនូ អតតី យទុ្ធ ជន  
នាពៃល ឆប់ៗ ខាងមុខ នៃះ។

លោក អភិបាល ខៃត្ត  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  ថា  លោក បានតៃៀម ដ ីសមៃបទាន- 
សង្គម កិច្ច បៃមាណជា ៣០០ហិក តា  
នៃ ផ្ទៃដី សរុប ទំហំ  ១ ៩៧៨ ហិកតា 
ដើមៃបី ចៃកជូន ដល់ អតីត យុទ្ធជន ក្នុង 
ដំណាក់ កាល ទី១។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង មានដី សមៃប- 
ទាន  សង្គមកិច្ច រួចហើយ  សមៃប់ 
តៃៀម  ចៃកជូន បងប្អូន អតីត យុទ្ធ ជន  

ដៃល អត់ ផ្ទះ  អត់ ដី។  តាម គមៃង 
ជាជហំាន ដបំងូ យើង នងឹ ចៃកជនូ ដល ់
១៥៣គៃួសរ  នៅលើ ផ្ទៃដី ជាង 
៣០០ហិកតា សិន»។ 

លោក បន្តថា ៖«ទមៃំ ឈាន ដល់ ដំ- 
ណាក់ កាលនៃះ  យើង បានធ្វើ ការងារ 
ចៃើន  កៃម ការចង្អុល បងា្ហាញ ពី ឯក- 
ឧត្តម  គន់ គីម  [អគ្គលៃ ខាធិការ 
សមាគម អតតី យទុ្ធជន កម្ពជុា]  កដ៏ចូជា 
សមាគម អតីត យុទ្ធជន»។ 

បើ តាម អភិបាល ខៃត្ត រូបនៃះ  ការ- 
បៃង ចៃក ចាប ់ឆ្នាត យក កៃបាល ដ ី អាច 
បៃពៃឹត្ត ទៅនៅ ខៃកៃយ នៃះ  ហើយ 
ក្នុង ១គៃួសរ ទទួល បាន ទំហំ ដី ស្មើៗ 
គ្នា។ ជាមយួ គ្នានៃះដៃរ  លោក កប៏ាន- 
កៃើន រឭំក ដល ់ពលរដ្ឋ  នងិ ឈ្មញួ ណា  
ដៃល នៅ តៃ បំពាន ទនៃ្ទាន យក ដី នៅ 
តបំន ់នោះ តៃវូ ដកខ្លនួ  ឬ បៃគល ់ជនូ រដ្ឋ 
វិញ ជា បនា្ទាន់។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«កន្លង មក  ដី 
នោះ  យើង បាន កណំត ់ជាដ ីសមៃបទាន- 
សង្គមកិច្ច ហើយ។ ប៉ុន្តៃ ដោយ សរ 
យើង មិនទាន់ បាន បញ្ជូន គៃឿង ចកៃ  
ដើមៃបី កាយ ពៃំដី  ក៏មាន បៃជា ពលរដ្ឋ 
មួយ ចំនួន  និង ឈ្នួញ ទន្ទៃន រំលោភ 
យក ដី ជាបន្ត បនា្ទាប់»។

លោក សុខ លូ បានគូស បញ្ជាក់ថា  
ការបៃងចៃក ដី សមៃបទាន សង្គមកិច្ច 

នៃះ មនិមៃន ជាលើក ទ១ី ឡើយ  ដោយ 
កន្លងមក  រដ្ឋ ក៏ បានផ្តល់ ដី សមៃបទាន 
សង្គម កិច្ច ជារឿយៗ  ចំពោះ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដៃល ខ្វះ ដ ីពតិបៃកដ  មនិមៃន 
ចៃកជូន តៃ អតីត យុទ្ធ ជន នោះ ទៃ។ 

មន្តៃ ីសមៃប សមៃលួ សមាគម ការពារ 
សិទ្ធិ មនុសៃស  អាដហុក  ខៃត្ត កំពង់ធំ  
លោក សុក រដ្ឋា  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា  
សមាគម តៃង តៃ គំទៃ គោល នយោ- 
បាយ  របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការដោះ- 
សៃយ ជីវភាព  និង ការកាត់ បន្ថយ 
ភាពកៃកីៃ របស់ បៃជាជន។  លោក ចាត-់ 

ទុក ការបៃងចៃក ដី សមៃបទាន សង្គមកិច្ច  
ជាកតា្តោ មួយ ដ៏ ល្អបៃសើរ  ដៃល រដ្ឋា- 
ភិបាល ធ្វើការ ដោយ យកចិត្ត ទុកដក់  
ក្នងុ ការ ដោះ សៃយ ចពំោះ បៃជាពលរដ្ឋ 
កៃីកៃ នៅ តាម មូល ដ្ឋាន។ 

លោក ថ្លៃថា ៖«ដ ីសមៃបទាន នៃះ ធ្វើឱៃយ 
ពកួគត ់[អតតី យទុ្ធជន] មាន ដ ីសង- 
សង់ លំនៅ ឋាន ពិតបៃកដ  ដើមៃបី 
ធ្វើសៃ  កសិកម្ម  សមៃប់ គៃួសរ  
ក៏ដូចជា ការចូលរួម អភិវឌៃឍនៅ មូលដ្ឋាន 
ផង ដៃរ»។ 

ទោះ យ៉ាងណា  លោក កជ៏រំញុ ឱៃយ រដ្ឋាភ-ិ 

បាល  កសង ហៃដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ នៅ  
តំបន់ ដីសមៃបទាន  ក៏ដូចជា ផ្តល់ ដី ដល់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ  ដៃល ខ្វះខាត  ពិត បៃកដ។ 

លោក បន្ថៃមថា ៖«រដ្ឋ គួរ បំពាក់ នូវ 
ហៃដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ  ភ្លើង  ទឹក  អគ- 
រដ្ឋបាល សធារណៈ  និង ប៉ុស្តិ៍ សុខភាព  
ប៉ុស្តិ៍ នគរបាល  ឱៃយបាន តៃឹមតៃូវ  ពៃះ វា 
ជាតមៃវូការ បៃចា ំថ្ងៃ ដៃល ពលរដ្ឋ ទៅរស-់ 
នៅ តំបន់ នោះ ពៃះ ពៃល ដៃល គត់ 
ខ្វះខាត ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ គៃប់គៃន់  
អ៊ីចឹង ពួកគត់ ទៅ រស់នៅ ក៏ ពិបាក ដៃរ។ 
យើង កម៏ាន ការបារម្ភ កៃងថា  មខុសញ្ញា 
ពលរដ្ឋ កៃកីៃ ពតិបៃកដ  មនិ ទទលួ បាន 
ដី សមៃបទាន សង្គមកិច្ច នោះ»។ 

បើ តាម លោក សុខ លូ  លក្ខខណ្ឌ 
ចពំោះ អ្នកដៃល ទទលួបាន ដសីមៃបទាន- 
សង្គមកិច្ច នៃះ  នឹង ទទួល បានបណ្ណ- 
កម្មសិទ្ធិ សៃប ចៃបាប់  លុះតៃ តៃ បងប្អូន 
បៃជាពលរដ្ឋ ទាងំ នោះ  ចលូទៅ រសន់ៅ  
និង អាសៃ័យ ផល លើដ ីនោះ ជាប់ លប់ 
រយៈ ពៃល ៥ឆ្នាំ ឡើង។ សមៃបទាន ដី- 
សង្គមកិច្ច  គឺជា យន្តការ ផ្ទៃរ ដី ឯកជន 
របស់ រដ្ឋ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់  ដើមៃបី ផ្តល់ ជូន 
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល ខ្វះខាត ដី សមៃប់ 
សង់ លំនៅឋាន  ឬ/ និង ធ្វើ កសិកម្ម 
ជាលក្ខណៈ គៃួសរ ពិតបៃកដ  ក្នុង 
គោល បំណង លើក កម្ពស់ជីវភាព រស់- 
នៅ របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ៕

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំ តេៀមដីជិត២ពាន់ហិកតា ដើមេបីចេកជូនអតីតយុទ្ធជនដេលខ្វះដីពិតបេកដ

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំចុះពិនិតេយដីសមេបទានសង្គមកិច្ចនៅសេកុសន្ទកុ ពីថ្ងេទី២ កុម្ភៈ។ រូប រដ្ឋបាលខៃត្តកំពង់ធំ
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វ៉ន ដារ៉ា 

សៀមរបៈ  អាជ្ញាធរ  ជតិ 
អបៃសរា អំពាវនាវ ដល់ បៃជ ពល រដ្ឋ  
ពសិៃស ភ្ញៀវ ទៃសចរ ជត ិមយួ- 
ចំនួន  ដៃល ធ្លាប់ ធ្វើ សកម្មភាព 
គូស វាស លើ ថ្ម បៃសាទ នានា  
ដៃល ជ សមៃបត្ដិ បៃតិកភណ្ឌ - 
ជតិ នៅ ក្នុង ខៃត្ដ សៀមរាប  ឱៃយ 
បញៃឈប ់សកម្ម ភាព នៃះ   ពពីៃះ 
វានាំឱៃយ ប៉ះ ពាល់   ទៅ ដល់ តម្លៃ 
របស់ បៃសាទ ។  

លោក  ឡុង  កុសល  អ្នក - 
នាំពាកៃយ អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា  
បាន  បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍  ថា  ទាក់ ទង 
នងឹ សកម្ម ភាព ការគសូ វាស នៅ 
លើ ថ្ម បៃសាទ បរុាណ នានា  នៅ  

ខៃត្ត សៀម រាប នៃះ  កន្លង មក 
មាន កើត ឡើង ចៃើន  ហើយ 
អាជ្ញាធរ  ជតិ អបៃសរា  ក៏បាន 
ហាមឃាត់ និង ឃាត់ ខ្លនួ ពល រដ្ឋ 
មួយ ចំនួន មក ធ្វើ ការ ណៃនំា ផង-   
ដៃរ ។ លោ កបាន  ថ្លៃង ថា ៖«យើ ង  
ធ្វើ ការ ណៃនាំ   និង អំពាវនាវ  
សូម  ឱៃយ បៃជពលរដ្ឋ  បញៃឈប់ 
សកម្មភាព  គសូ វាស  នៅ លើ ថ្ម 
បៃសាទ បុរាណ ដៃល ជកៃរ - 
ដណំៃល របស ់ដនូ តា ជសមៃបត្ដ ិ
បៃតិ កភណ្ឌ ជតិ »។  

លោក បញ្ជាកថ់ា  ការ គសូវាស 
លើ ថ្ម បៃសាទ បៃបនៃះ គឺ មិន- 
មៃនជ ការ ជួយ ថៃ រកៃសា  បៃសាទ  
ឬ  ជ ការ សៃ ឡា   ញ់  អភិរកៃស បៃ - 
សាទ ទៃ បុ៉ ន្ដៃ បាន ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពា ល់ 

ទៅ ដល់ តម្លៃ របស់ បៃសាទ-  
បុរាណ ។

បើ តាម លោកកុសល ទាក់ទ ង  
នឹង វិធន ការ ទប់  សា្កាត់ ការ គូស-  
វាស លើ ថ្ម បៃសាទ  នៃះ កន្លង- 
មក អាជ្ញាធរ អបៃសរា បាន ដាក់ 
ភា្នាក់ ងារ ទៃស ចរណ៍ នៅ តាម  
ទីតាំង មួយ ចំនួន  នៅតាម 
បៃសាទ ។ បុ៉ន្ដៃ បៃសាទ បុរាណ  
មាន ចៃើន ដចូ្នៃះ ការ តៃតួ ពនិតិៃយ 
របស ់ភា្នាកង់ារ អាច  មាន ការ ខ្វះ- 
ចន្លាះ។ លោក  មាន បៃសាសន ៍
ថា ៖«សូម  បង ប្អូន បៃជពលរដ្ឋ 
ដៃល បា ន ទៅ ទសៃសនា បៃសាទ  
សូម កុំ ទៅ គូស វាស លើ ថ្ម បៃ - 
សាទ  ទៀត » ។ 

លោក  កសុល លើក ឡើង  ថា  
ដើមៃបី ថៃរកៃសា  និង អភិរកៃស បៃ - 
សាទ   ឱៃយ  មាន  បៃសិទ្ធភាព បំផុត 
នះ គឺ តៃវូ មាន  ការ ចូលរួម រប ស់  
អ្នក ទៅ ទសៃសនា ជពិសៃស ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរជត ិ  ដោយ គៃប ់គ្នា  តៃវូ    
ចៀស វាង ការ ធ្វើ សកម្មភាព 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ទៅ ដល់  
បៃសាទ បុរាណ ដៃល ជ បៃតិក- 
ភណ្ឌ វបៃបធម៌  ជតិ។ 

លោក  តាំង  ឡៃង  ពល រដ្ឋ 
មា្នាក់ រស់ នៅរាជ ធនី ភ្នំពៃញ  
សោក សា្ដាយ កៃយ ពី ឃើញ 
ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន  នៅតៃ មាន 
ទមា្លាប់ មិន ល្អ ធ្វើ សកម្មភាព  

គូស វាស  សរសៃរ អកៃសរ នៅ លើ 
ថ្ម បៃសាទ បុរាណ បៃប នៃះ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ការសរសៃ រ 
ឈ្មោះ របស់ អ្នក នៅ លើថ្ម បៃ - 
សាទ  មិន អាច ជួយ ឱៃយ អ្នក មាន 
សណំាង ល្អ បាន ទៃ ។  វា ជ ទង្វើ 
មួយ ដ៏ សៃន អាកៃក់ »។

លោក ឡៃង សងៃឃឹម ថា  អាជ្ញា - 
ធរ  ជតិ អបៃសរា  និង  សមត្ថ កិច្ច 
ពាក់ ព័ន្ធ ក្នងុ រឿង នៃះ  នឹង  ចាត់ - 
វិធន ការ  ឱៃយ មាន បៃសិទ្ធ ភាព 
ដើមៃបី បញៃឈប់ សកម្ម ភាព បៃប 
នៃះ    តទៅ ទៀត។

លោក  ឈន  អា៊ាង  ពល រដ្ឋ 
រស់នៅរាជ ធនី ភ្នពំៃញ មា្នាក់ ទៀ ត   
ក៏ បាន លើក ឡើង ដៃរ  ថា  វបៃប ធម ៌
សរសៃរ អកៃសរ នៅ លើ ថ្ម បៃ - 
សាទ  នៃះ  គឺ បាន កើត ឡើង  ជ 
យរូ ឆ្នា ំមក ហើយ។   អ្នក សរសៃរ  
ភាគចៃើន  គឺ កៃុម យុវវ័យ អ្នក-  
មាន ស្នៃហា  ឬ មាន បំណង បៃ- 
ថា្នា អ្វីមួយ  ដោយ រំពឹង ថា ការ - 
សរសៃរ  អកៃសរ បៃប នៃះ  នងឹ អាច 
សមៃច តាម ក្ដី បៃថា្នាបាន  
ដៃល នៃះ  ជ អបិយ ជំនឿ  មិន-  
តៃឹម តៃូវ ។ លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
«  សកម្ម ភាព គូស វាស នៃះ  ធ្វើ 
ឱៃយ បាត់  បង់ ដល់សមៃស់ បៃ - 
សាទ បុរាណ  រលុប បាត់ អកៃសរ 
បុរាណ អស់  នៅ តៃ  អកៃសរ គូស- 
វាស ឡើង ថ្មី »៕

តពីទំព័រ  ១...ចិន បាន ដឹក ជញ្ជនូ វា៉ាក់ - 
សំាង បៃឆំង កូវីដ១៩ ពី បៃទៃស ចិន  
មក ដល់ ពៃលានយន្ត ហោះអន្តរជតិ 
ភ្នំពៃញ  នៅ ម៉ោង ៤រសៀល  មៃសិលមិញ។

នៅ ក្នុង ពិធីបៃគល់-ទទួល វា៉ាក់សំាង 
កូវីដ១៩នៅ ឯ ពៃលាន យន្ត ហោះ អន្តរ - 
ជតិ ភ្នំពៃញ  លោក ហ៊ុន សៃន បាន 
ថ្លៃងអំណរគុណ  ទៅ ដល់  រដា្ឋាភិបាល 
និង បៃជជន ចិន  ដៃល បាន ផ្តល់ នូវ វា៉ាក់ - 
សំាង កូវីដ១៩ មក ដល់ បៃទៃស កម្ពុជ 
ជលើក ដំបូង ចំនួន ៦០មុឺនដូស ។

លោក មានបៃសាសន៍ថា៖ «យើង 
ទទួល បាន វា៉ាក់សាំង ពី បៃទៃសចិន  
ដោយ សារ តៃយើងមាន  កិច្ច សហ បៃតិ - 
បត្តកិារល្អ បើគ្មោន កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត ិការ 
ល្អរវាង កម្ពជុ  នងិ ចនិ យើង នងឹ ពុទំទលួ- 
បាន វា៉ាក់សំាង  សមៃប់ បៃជជន យើង 
នៅ ថ្ងៃនៃះទៃ។ ខ្ញុ ំក ៏ បាន ស្នើសុ ំបន្ថៃមទៅ  
រដា្ឋាភិបាល ចិន    ក្នុង នាម រាជ រដា្ឋា  ភិបាល   
ហើយ ខ្ញុំសងៃឃឹមថា នឹង ទទួល បាន ជ 
ដំណាក់ៗ»។

បនា្ទាប់ ព ី  ពិធី បៃគល់-ទទួល វា៉ាក់សំាង 
រួចមក លោក ហ៊ុន សៃន បាន ធ្វើ សន្និ - 
សទីសារពត័ម៌ានមយួ  ដោយ លោកបាន 
ធ្វើ ការ ពនៃយល់ ពី មូល ហៃត ុដៃល លោក 
លុប ចោល នូវ ការ ចាក់វា៉ាក់សំាង កូវីដ ១ ៩  
នៅ ថ្ងៃ ទ១ី០ខាងមខុ។ លោកថា លោក  
បាន តមអាហារមួយ ចំនួន២ថ្ងៃរួច ហើ យ 
ដើមៃបីតៃៀម ចាក់វា៉ាក់សំាង នៃះ  បុ៉ន្តៃ  បនា្ទា ប់ ពី 

បាន ទទួល លិខិត ពី ការិយា ល័យ  នៃ 
ទបីៃកឹៃសា សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ ពាណជិ្ជ កម្ម បៃចំា 
សា្ថានទូត  នៃ សាធរណរដ្ឋ បៃជមានិត 
ចិនបៃចាំ កម្ពុជថា វា៉ាក់ សំាង នៃះ   មាន 
បៃសិទ្ធភាព សមៃប់ មនុសៃស  ដៃល មាន 
អាយុ ពី ១៨ទៅ ៥៩ ឆ្នាំ ហើយ សមៃប់ 
អ្នក មាន អាយុ៦០  ឆ្នាំ ឡើង លើ កំពុង 
សិកៃសា  តាម ដាន បៃសិទ្ធភាព។

ជមួយ គ្នា នៃះដៃរ លោក បាន  យល ់- 
សៃប ជមួយ នឹង ការ រៀបចំ ឱៃយ មានការ- 
ចាក ់វា៉ាក ់សំាង ជនូ កនូបៃសុ ទំាង៣របស់ 
លោក នងិ  កនូ មន្តៃ ីធំៗ    ពៃម ទាងំ រដ្ឋមនៃ្ត ី
ដៃល មាន អាយុ កៃម ៥៩ ឆ្នាំដូច ជ 
លោ ក ហង់ជួន ណារ៉ុន  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
អប់ រំ លោក សាយ សំអាល់ រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង បរិសា្ថាន និង លោកកើត រិទ្ធ  រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីកៃសួង យុត្តធិម៌  ពៃម ទំាង  មៃទា ហាន 
មួយ ចំនួន ដើមៃបី បងា្ហាញ នូវ ការ ទទួល- 
ខុស តៃវូ  របស់  រដា្ឋាភិ បាល ។ លោក បញ្ជា ក់  
ថា ៖ «ខ្ញុំឯកភាព  ឱៃយកូន បៃសុ ទំាង ៣ 
របស់ខ្ញុ ំ ទទួល ការ ចាក់វា៉ាក់ សំាង នងិ កនូ- 
បៃសា២នាក់ ទៀត  អាច ទទួ ល យក 
ការចាក់ វា៉ាក់សំាង នៃះ បាន និង នាយ- 
ទាហាន  ផងដៃរ។ នៃះជការ បងា្ហាញ 
នូវការ យក ចិត្តទុកដាក់ របស់ យើង »។

លោក ហ៊ុន សៃន ក៏ បាន លើកឡើង 
ផងដៃរថា កម្ពុជ  ក៏ កំពុង ស្វះ ស្វៃង  រក 
ការ ទញិ វា៉ាកស់ាងំ  ព ីបៃទៃស ផៃសៃងៗផង- 
ដៃរ ដចូជ បៃទៃស ឥណា្ឌា នងិ ថៃ ជ ដើម 
ហើយ នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ  ទី៨ ខៃ កុម្ភៈ នៃះ 
កម្ពុជ អាចនឹង ធ្វើ ការ ចរចាជមួយ នឹង  

សា្ថានទូត ឥណា្ឌា ទាក់ទង នឹង វា៉ាក់សំាង 
នៃះ ផង ដៃរ ។

លោក វា៉ាង វិនធន  បាន ថ្លៃង ក្នងុ ឱកា ស 
បៃគល់-ទទលួ នវូវា៉ាក ់សំាង កវូដី ១៩ ថា 
កម្ពុជ ស្ថិត នៅ ក្នុង ចំណោម បៃទៃស 
ដបំងូ គៃ  ដៃល ទទលួ វា៉ាក ់សំាង កវូដី ១៩ 
ពីបៃទៃស ចិន ។ អំណោយ វា៉ាក់សំាង 
កូវីដ ១៩ នៃះ  បាន បងា្ហាញ ឱៃយឃើញ ពី 
មន សញ្ចៃត នា ដ៏ពិសៃស  និង ជៃល- 
ជៃ នៃ បៃទៃស  និង កង ទ័ព ទាំង ២។ 

លោក   មាន បៃសាស នថ៍ា៖«ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ 
ថា វា៉ាក់ សំាង ទាំង នៃះ  នឹង រួម ចំណៃក 
យា៉ោង សកម្ម ក្នងុ ការជយួ បៃទៃស កម្ពជុ 
ទប់ សា្កាត់ វី រុស កូវីដ ១៩ ។  វី រុស កូវីដ ១៩ 
បន្ដ រីក រាល ដាល យា៉ោង ខា្លាំង កា្លា នៅ 
ទទូាងំ ពភិព លោក។   ការ សាម គ្គគី្នា  ក្នងុ 

ការ ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង វីរុស នៅ  តៃជ ភារ- 
កិច្ច ចមៃបង សមៃប់ សហគ មន៍ អន្ដរ ជតិ » ។

លោក វា៉ាង វនិធន  បញ្ជាក់ ថា ភាគី ចិន 
ក៏ បាន សមៃច ចិត្ត ផ្តល់ វា៉ាក់ សំាង ចំនួន 
១០លាន ដូសជូន ដល់ យន្តការ  COV-
AX សមៃប់ បំពៃញ  តមៃូវ ការ ជបនា្ទាន់  
ទៅ ដល ់ បៃទៃ ស កំពុង អភិវឌៃឍ ន៍ ។ នៃះគឺ 
ជ វិធន ការ ដ៏ សំខាន់ មួយ របស់  ចិន សមៃ ប់ 
ការ អនុវត្ត គំនិត ផ្តចួ ផ្តើម ស្ត ីអំពីការ កសា  ង 
សហគមន៍ សុខ ភាព មនុសៃស ជតិ ។ លោក  
បន្ត ថា ក្នុង ន័យ ខាង លើ នៃះ ភាគី ចិន  
បាន ផ្តល់ វា៉ាក់សំាង ជូន ដល់ ភាគី កម្ព ុជ 
លើក នៃះ  គឺជ សកម្មភាព ដ៏សំខាន់  
នៃការ អនុវ ត្ត  ទៅ តាម ការ បៃកាស របស់   
បៃធនា ធិបតី ចិនលោក   Xi Jinping ស្ត ី- 
អំពី  ការ ចាត់ ទុក វា៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ 

ជទំនិញ រួម របស់ ពិភព លោក ។
វា៉ាក់ សំាង   ចំនួន ៦០ មុឺន ដូស នៃះ  តៃូវ 

បាន ចៃក ជ២ គឺ ៣ ០ មឺុន ដូស  ផ្តល់ជូន 
កៃសួង សុខា ភិបា ល និង ៣០ មុឺន ដូស 
ទៀត ផ្តល់ ជូន កៃសួង ការពារ ជតិ។  

កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន រដា្ឋាភិបាល 
ឥណា្ឌា បា ន សមៃច ផ្តល់   វា៉ាក់ សំាង 
បៃឆំង ជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ១ សៃន ដូស  
ដល់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជ ។ សា្ថាន ទូត 
ឥណា្ឌា បៃចា ំនៅ កម្ពជុ  បាន បៃកាស នៅ 
ថ្ងៃទី ៥ ខៃ កុម្ភៈ តាម រយៈ លិខិតមួយ 
 ថា ៖« រដា្ឋាភិបាល ឥណា្ឌា  បាន  សមៃច 
ផ្តល់ ការ ផ្គត់ ផ្គង់  វា៉ាក់ សំាង បៃឆំង ជំងឺ 
កវូដី ១៩  ចនំនួ  ១០ មុនឺ  ដសូ ដលក់ម្ពជុ 
ក្នុង សា្ថាន ភាព បនា្ទាន់ ។

ការ ផ្តល ់ វា៉ាក ់សំាង នៃះ គជឺ ការ ឆ្លើយ- 
តប ចំពោះ សំណើរ បស់  លោក ហុ៊ន សៃ ន 
ទៅ កាន់ លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តីឥណា្ឌា  
ណា រិន ្រដា មូ៉ឌី សមៃប់ ផ្តល់ ជជំនួយ វា៉ាក់ - 
សំាង បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ សា្ថាន ទូត បន្ត 
ថា ការ  ផ្តល់ វា៉ាក់ សំាង នៃះ  តៃូវ  ធ្វើ ឡើង 
តាម រយៈ វិទៃយាសា្ថាន សៃរ៉ូម  នៃ បៃទៃស 
ឥណា្ឌា ទោះបី ជមាន ការ បៃកួត បៃជៃ ង 
និង សំណើជ ចៃើន ពីបៃទៃស ដៃគូ និង 
ការ ប្តៃជ្ញា ចិត្ត របស់ ឥណា្ឌាចំពោះ បៃជ  ជ ន  
ខ្លួន ក្នុង សៃុក ក៏ដោយ ។ «ការ សមៃច- 
ចិត្ត នៃះ គឺជ សក្ខ ីភាព បញ្ជាក់ ពីទឹ ក ចិត្ត 
រប ស់ ឥណា្ឌា ចំពោះ បៃទៃស កម្ពុជ ដៃល 
ជដៃ គូសំ ខាន់ និងជការ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ ចំពោះ សុខ ភាព  និង សុវត្ថិភាព 
សមៃប់ បៃជ ជន កម្ពុជ »៕

អាជ្ញាធរអប្សរាអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋបញ្ឈប់សកម្មភាពគូសវាសលើថ្មប្សាទ

ថ្មជញ្ជាងំ ប្រាសាទ ត្រាវូ បាន គ្រា សរស្រារ ឈ្មោះ ពី ឆ្នា ំមុន ។ រូបថត សហ ការី

លោកហុ៊នស្ន...

ពិធី ប្រាគល់  និង ទទួល វ៉ាក់ សំាង នៅ ព្រាលានយន្តហោះ ភ្នពំ្រាញ ពីម្រាសិល មិញ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



ចា ង��  ង និង អគ្គ ន យក 
លី �ៃសៃង

�េ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុ�េ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   គេហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមមា៉ោ រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា� ,
 សួស  យា៉ោ មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ោ , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េសមេ �លអក� � វ�រុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ ធា ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

�្ន េករចន �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន េក  ផេ� យ ពា ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

�េ ធា ន�េកចា យកា �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ ធា ន�េកចា យកា �េត

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

�េ ធា ន�្ន េករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

ន យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ ធា នគណនេយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរចន គេហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�យ ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK
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 មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ ដោយ បារម្ភ ពី ការ ប៉ះពាល់   
ដល់ សុខភាព  និង អាយុជីវិត របស់  បៃជា - 
ពលរដ្ឋ  ក្នងុ អំឡុង  ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នា ំបៃពៃ - 
ណី ជាតិខ្មៃរ  ខាង មុខ  និង ពិធីសៃន ដូនតា  
ផៃសៃងៗ កៃសួង សុខាភិបាល  បាន  ណៃនាំ 
ដល់  ពលរដ្ឋ ទំាងអស់ កំុឱៃយពិសា  ស ៃ ដៃ ល 
ផលិត  មិន តៃឹម តៃូវ តាម បច្ចៃក ទៃស។

លោក  ម៉ម ប៊ុន ហៃង រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង 
សុខាភិបាល  ថ្លៃង ថា សៃប ពៃលកៃសួង 
សុខាភិបាល   កំពុង យកចិត្ត ទុក ដាក់   ទប់ - 
សា្កាត់ ការ ចម្លង វីរុសកូវីដ១៩ ដៃល នៅ តៃ  
មាន ហានិភ័យ ធំនៅឡើយកៃសួង សុខា - 

ភិបាល  ក៏ មាន ការ បារម្ភ  អំពី ឱកាស ផ្ទុះ 
ជងំឆឺ្លង ផៃសៃងៗ ទៀត ដចូជា ការ ពលុ ចណីំ 
អាហារ ការពុល សៃ ដៃលតៃង តៃ កើត- 
មាន ឡើង  ។ លោក បន្ត ថា៖«កៃសួង សុខា - 
ភិបាល  សូម លើកទឹកចិត្ត គៃប់ៗគ្នា  ឱៃយ 
ចូលរួម អនុវត្ត នូវ វិធាន ការ បៃងុ បៃយ័ត្ន  រួម- 
ទាងំ ការការពារ ផ្ទាលខ់្លនួ នងិ កៃមុ គៃសួារ  
របស់ខ្លនួ ក្នងុ អំឡុង ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នា ំបៃពៃ - 
ណីខ្មៃរ និង ពិធីសៃន ពៃន នានា  ដើមៃបី 
ចៀស ផុត ពី បញ្ហា  ពុល ចំណីអាហារ ឬ 
ពុល  សៃជាដើម»។

លោក មម៉ ប៊នុ ហៃង អពំាវ នាវថា សមូ កំុ  
ពិសាសៃ ដៃល បិតឬលាយ គ្មាន បច្ចៃ ក - 
ទៃស តៃឹមតៃូវ និង គ្មា ន ការ តៃួត ពិនិតៃយ  

ហាម ដាច់ ខាត កំុ យក សារធាតុ មៃតា ណុ ល 
លាយ ធ្វើ សៃស  ដៃល បង្ក ឱៃយ ពុល  និង 
សា្លាប ់  ។ លោក  បន្ថៃមថា ៖ «អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
សៃុក កៃុង តៃូវ ចាត់តាំង កមា្លាំង គៃប់ គៃង 
ឃ្លាមំើល និង ទប់ សា្កាត់  ការ លក់ សៃ ផលិ ត 
ឬ លាយ គ្មាន បច្ចៃកទៃសតៃមឹ តៃវូ និង ណៃ    - 
នាំ បៃជាពលរដ្ឋ  ចៀស វាង យក សារធាតុ 
មៃតាណុល លាយ ធ្វើ សៃសដៃល  បង្ក ឱៃយ 
ពុល និង សា្លាប់ បាត់ បង់ ជីវិត»។

លោកអៀ ប៊ុនធឿន ស្នងការរង នគរ - 
បាល ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង   ជា ខៃត្ត ដៃល ធា្លាប់ 
កើត មាន ករណី ពល រដ្ឋ ពុល សៃ  ជា ង ១៣ ០ 
នាក ់នងិ សា្លាប ់ជាង ១០ នាក ់កាលព ីចងុ ឆ្នា ំ
មុន  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា នៅ  ក្នុង  សបា្តាហ៍ 

នៃ ះកង កមា្លាងំ នគរបាលខៃត្ត   នងឹ ចុះ ធ្វើ ការ 
អប់រំ  ផៃសព្វ ផៃសាយ ទៅ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ 
ទូទាំង ខៃត្ត ឱៃយ មាន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន និង     
កុំ ពិសាសៃស ដៃល  អាចធ្វើ ឱៃយ មាន ការ - 
ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និង អាយុជីវិត។

លោក  មាន បៃសាសន៍ថា ៖ «ក្នុង ពិធី 
បណុៃយ ចលូ ឆ្នាបំៃពៃណ ីចនិ   នងិ វៀត ណាម 
ខាងមុខនៃះ ខាង រដ្ឋបាល ខៃត្ត បាន ចៃញ 
សៃចក្តណីៃនំា រួ ចហើយ  ហើយ ខាង នគរ - 
បាល ក៏ នឹង ធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ទៅដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ផងដៃរ  ទាក់ទងនឹង ការ- 
ពិសាសៃស  ខណៈ ដៃល មិន មាន បៃជា - 
ពលរដ្ឋ មាន ការពុល សៃស នៃះ   កើត មាន 
ទៀតក៏ដោយ»៕

គឹម សារុំ

ជា ទទូៅ  ដណំើ រកា រន ីត ិវធិកី្ន ុង 
តុលា កា រគឺ ភា គីទំ នា ស់ តៃង 
 មា នមៃធា វីកា រពារសិទ្ធិ រៀង ៗ - 
ខ្លួន  ក៏ ប៉ុន្តៃ ក្នុ ង ដំណា ក់ កា ល 
ឃត់ខ្លួ នដំ បូងមា នក រណីខ្លះ  
ជ ន សងៃស័ យ ពុំ មា នមៃធា វី ទៃ។  
ច ង ់ដងឹ ថា តើ ដណំា ក ់កាល នៃះ 
ជ ន ស ងៃស័យមា នសិ ទ្ធិទ ទួ ល  
បា នមៃ ធា វីដៃរ ឬទៃ ?ជុំវិញ 
បញ្ហា នៃះ ភ្នំ ពៃញ  ប៉ុស្តិ៍  បា ន 
ស មា្ភា សជា មួ យ លោក មៃធាវី 
កយុ ដ ុលា្លា ជា សមា ជកិ នៃកៃមុ 
មៃធាវី  ធម្ម សាសៃ្ត  មាន ការិ យា- 
ល័យ  បមៃើ ការងា រនៅ អគរ  
លៃខ ៣៦  ជាន់ ទី ១០  បន្ទប់ 
លៃខP១០-P១១ ផ្លូវ លៃខ 
១៦៩ សងា្កាត់ វាល វង់  ខណ្ឌ    
៧មករា រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ដៃល 
មាន ខ្លឹម សារ ដូច ខាង កៃម៖

តើ ជនដេ លន គរ បាល ឃាត-់ 
ខ្លួន ដំបូង មាន សិទ្ធិ ទទួល បា ន 
មេ ធាវី ដេរ ឬទេ ?ហេតុ អ្វីបា ន 
ជា  តលុា ការ យក របា យកា រ  ណ៍ 
រ ប ស់ន គ រ បាល ធ្វើ ជាមូល ដ្ឋាន 
ក្នុ ងកា រជំ នុំជមេះ ក្តី ?

ជាគោ លកា រណ៍ នៅ ពៃល  
មាន កា រឃត់ ខ្លនួ បុគ្គល ណាមា្នាក ់ 
មនៃ្តីន គរ បាល យុត្តិធម៌  តៃូវ ជូន    
ដំណឹង ជា បនា្ទាន់   អំពីការ   សមៃច 
ឃត់ ខ្លួន ដល់ បុគ្គល ដៃល តៃូវ- 
បាន ឃត់ ខ្លួន  នោះ  និង  បៃប់ 
អំពី មូល ហៃតុ  នៃការ  ឃត់ ខ្លួន 
ផង ដៃរ ។លើស ពី នៃះទៀត  មនៃ្ត ី
នគ របាល យុត្តិធម៌ ជមៃប ជូន  
សាមី ខ្លនួ ថា  គត់ /នាង មាន សិទ្ធ ិ  
ក្នុងការ មាន ជំនួយ របស់  មៃធាវី 
នៅ ក្នុង ពៃល ឃត់ ខ្លួន។ ដើមៃបី 
មាន ភាព ចៃបាស់ លាស់  យើង សូម 

បងា្ហាញ នូវ បញ្ញត្ត ិចៃបាប់  មួយ ចំនួន 
ដូច ខា ងកៃម  ៖ 

-ជំនួយ របស់ មៃ ធាវី  នៅ ក្នុង 
ពៃល ឃត់ ខ្លួន  ឃើញ មាន ចៃង 
នៅ ក្នុង មាតៃ៩៨ នៃ កៃម នីតិ- 
វិធី ពៃហ្មទ ណ្ឌ  ដៃល មាន ខ្លឹម- 
សារ ថា“ ក្នងុ រយៈ ពៃល  ២៤ ម៉ោង 
បាន កន្លង ផុត ទៅ  តាំង ពី ពៃល 
ផ្តើម  នៃការ ឃត់ ខ្លួន មក នោះ 
បុគ្គល ដៃល ឃត់ ខ្លួន  អាច  សុំ   
សន្ទនា  ជាមយួ មៃធាវ ី ឬជា  មយួ 
ជន ណា មា្នាក់   ដៃល ខ្លួនជៃើ ស- 
រីស កុំ  ឱៃយ   តៃជន  នៃះ មាន ការ- 
ទាក់  ទិន    នៅ ក្នុង  រឿង ជាមួ យ ។ 
ជន នៃះ  តៃូវ បាន ទទួល ដំណឹង  
ពកីារស្នើ សុ ំ  ជៃើស រសី នៃះ តាម 
គៃប ់ មធៃយោ បាយ នងិ ជាប នា្ទាន ់។ 
ជន នៃះ   អាច ចូល  ទៅ កាន់   កន្លៃង  
ឃត់ខ្លួន    និង  ទាក់ ទង ជាមួយ  
បុគ្គល សាមី ខ្លនួ   បាន  ៣០ (សាម 
សិប)នាទី ក្នុង លក្ខ ខណ្ឌ  ធា នា 
កា រ សមា្ងាត ់នៃ ការ សន្ទ នា  នៃះ។ 
កៃយ    ការ សន្ទ នាជ ននៃះ  អាច 
ធ្វើ កំណត់ សមា្គាល់  ជា លាយ- 
លក្ខណ៍ អកៃសរ  ដៃល តៃូវ ភា្ជាប់    
ជា មួយ សំណុំ រឿង” ។

- មាតៃ ២  កថា ខណ្ឌ ១ នៃ 
ចៃបាប ់ស្តីព ីលក្ខន្តិកៈ  មៃធាវី ចៃ ង 
ថា៖“មៃធាវី  អាច តំណាង  កូន ក្តី  
តាម ការ យល់  ពៃម ពី កូនក្តី  ឬ 
ជួយ ការពារ កូន ក្តី  នៅ គៃប់ សា- 
លា  ជមៃះ ក្តី  និងគៃប់  ដំណាក់- 
កាល  នៃ  នីតិវិធី  លើក លៃង  តៃ 
មាន  បទ បៃបញ្ញត្តិ   ចៃបាប់   ចៃង ផ្ទុយ 
ពីនៃះ   ជា ពិសៃស  ក្នុង រឿង  រដ្ឋ- 
បៃបវៃ ណី   ពាណិជ្ជ កម្ម   រដ្ឋ បាល   
ការ ងារ   សង្គម កិច្ច ”។

- លិខិត  លៃខ ១៦១៧ ស.ជ.ណ 
ចុះ ថ្ងៃទ ី៦  ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០១៧  
របស់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  ពាក់ ព័ន្ធ 

នឹងកា រ  ណៃនាំ    អនុញ្ញាត   ឱៃយ  
មៃធាវី   អា ច អម កូន ក្តី   នៅ គៃប់- 
ដណំាក ់កាល នៃនតីវិ ិធ ី  រមួ ទាងំ  
ការ ស្នើសុំ  ពិនិតៃយ   និង ថត ចម្លង 
សំណុំរឿង ផង ដៃរ ។ 

ហៃតដុចូ្នៃះ ជន ដៃល តៃវូបាន 
ឃត់ ខ្លួន  មាន សិទ្ធិ   ពឹង ពាក់  
មៃធាវី  ដើមៃបី   ការពារសិទ្ធិ  និង 
ផល បៃយោ ជន៍  សៃបទៅ តាម 
ផ្លូវ ចៃបាប់ សមៃប់  ខ្លួន   និង អាច 
ស្នើសុំ  សន្ទនា ជា មួយ មៃធាវី 
បាន រយៈពៃ ល ៣០នាទី   ក្នុង 
លក្ខ ខណ្ឌ ធានាកា រ សមា្ងា ត់ នៃ 
ការ សន្ទ នានោះ    បនា្ទាប់ ពី   រយៈ- 
ពៃ ល  ២៤ម៉ោង  បាន កន្លង ផុត 
ទៅ គិត ចាប់ ពីពៃល នៃការ- 
ឃត់ ខ្លួន ។

កៃយ បញ្ចប់  បៃតិបត្តិ ការ 
រ បស់ ខ្លួន   មនៃ្តី នគរបាលយុ ត្តិ- 
ធម៌  ធ្វើ  របាយ ការណ៍  និង កំណត់- 
ហៃតុ ផៃសៃង ៗ  នៅ ក្នុង កិច្ច នីត ិវិធី 
របស់ ខ្លនួ ពៃម ទំាង កសាង សំណំុ- 
រឿង  ទៅ អយៃយ ការ អម សា លា- 
ដំបូង ខៃត្ត  /រាជធា នី។ទាក់ ទង 
នឹង  របាយ ការណ៍  នោះ ផង ដៃរ   

មនៃ្ត ីនគរ បាល យុត្ត ិធម៌ អាច ធ្វើ - 
ការ សន្ន ិដា្ឋាន អំពី រឿង អង្គ ហៃតុ។  
ឧទា ហរណ៍  ផ្អៃក តាម ការសុើ ប- 
អង្កៃត បឋម  ឬ សុើប អង្កៃត ជាក់- 
ស្តៃង បងា្ហាញ ថា  ពិត ជាមានអង្គ- 
ហៃ តុ លួច  បង្កដោយ  ជន សងៃស័យ  
“ក”បៃក ដមៃ ន ។ ប៉ុន្តៃ តាម ផ្លូវ- 
ចៃបាប ់ របាយ ការណ ៍នោះ  ទកុ ជា 
ព័ត៌ មាន ធម្មតា ប៉ុណ្ណោះ   ដៃល 
អាច   ឱៃយ  ពៃះ រាជ អាជា្ញា  ឬចៅកៃម- 
សុើប សួរ  ឬចៅកៃម ជំ នុំជមៃះ    
ធ្វើ ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់   របាយ  ការណ៍ 
របស់ មនៃ្តី នគរ បាល យុត្តិ ធម៌ 
ជាមួយ  ភ័ស្តុ តាង ផៃសៃងៗ ទៀត 
នៅ ក្នុង សំណុំ រឿង ថា តើ ពិត- 
ជាមាន អង្គហៃតុ នៃបទ ល្មើស 
ដៃរ ឬទៃ?តៃង់ ចំណុច នៃះ  យើង  
ពិនិតៃយ ឃើញ ថា   របាយ ការណ៍ 
មាន លក្ខណៈ ខុស គ្នា នឹង  កំណត់- 
ហៃត ុរបស ់មនៃ្ត ីនគរ បាល យតុ្ត-ិ 
ធម៌ ដៃល  តៃូវ ទុកជា  បនា្ទាល់  
"ឯកសា រ ដើម "ដៃល តៃវូជឿ រហូ ត 
ដល់ មាន ភ័ស្ត ុតាង  ផ្ទយុ ។ ចំណៃក 
ឯ   ភ័ស្តុ តាង  ផ្ទុយ  អាច  ដាក់ ជូន 
ចៅកៃម   បាន ដោយ សៃរី  និង 

តាម គៃប់ មធៃយោបាយ   ទៅ តាម  
ផ្ល ូវចៃបាប់ (នៃះ បើ យោង តាម ខ្លមឹ- 
សារ មាតៃ ១១០ នៃ កៃម នតីវិ ិធ ី
ពៃហ្ម ទណ្ឌ។   

ជា រឿយៗ គេស ង្កេត ឃើ ញ 
ថា ជ ន ដេល ន គរបា ល ឃាត់ ខ្លនួ 
ដំបូ ង មិនឃើ ញមាន វត្តមា នមេ- 
ធាវី ការពា រសិ ទ្ធ ិឱេយ ជ ននោះ ទេ។ 
ក្នងុក រណីនេះ តើន គរ បាល អនុ- 
វត្តខុ សចេបាប់ឬ យ៉ា ងណា? 

 ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ សង្កៃ តឃើញ  
ថា   ជនដៃល  មនៃ្តី នគ របាល- 
យុត្តិធម៌  ឃត់ ខ្លួន ដំបូង   មិន-  
ឃើញ មាន  វត្តមាន មៃធាវី ការ- 
ពារ សទិ្ធ ិឱៃយ ជន នោះទៃ  ខ្ញុ ំគតិថា  
អវត្ត មាន  មៃធាវី  ការ ពារ សិទ្ធិ ឱៃយ 
កូន ក្តជីា ជន សងៃស័យ នៅ ដំណាក់- 
កាល មនៃ្តីន គរបា លយុ ត្តិធម៌  
មិន មៃន កើត ឡើង ក្នងុ គៃប់ រឿង- 
ក្តទីា ំងអស ់នោះទៃ។  ករណ ីខ្លះ 
ក៏ ឃើញ មាន  មៃធាវី អម កូន ក្តី 
ដើ មៃប ីកា រពា រស ិទ្ធ ិផងដៃរ ។ ប៉នុ្តៃ 
យើង គបៃបី  ពិនិតៃយ  ទៅលើ  មូល- 
ហៃតុ អ្វី ទើប មិន ឃើញ មាន 
វត្តមា នមៃធាវី ។ ទី១   ករណីខ្លះ 
 អាច ថា  ជន សងៃស័យ ដៃល តៃូវ- 
បាន ឃត់ខ្លួន នោះ  ពុំ  បាន បៃើ  
សិទ្ធិ ពឹង ពាក់ មៃធាវី ដោយ សារ 
គត ់មាន ជវីភាព កៃកីៃ ជាដើម ។ 
ទ ី២  ជន សងៃសយ័ ពងឹ ពាក ់មៃធាវ ី  
ប៉នុ្តៃ បៃរ  ជា មនៃ្ត ីនគ របាល យតុ្ត-ិ 
ធម៌ ពុំ អនុញ្ញាត ឱៃយ មៃធាវី  ចូល 
អម កូនក្តី  ដើមៃបី ការពារ សិ ទ្ធិ 
ដៃលនៃះ គឺ ជា បៃពៃឹត្ត  ផ្ទុយ ទៅ 
នឹង  នីតិវិធី ចៃបាប់   និង សៃចក្តី 
ណៃនាំ   របស់ កៃសួង មហាផ្ទៃ 
ដៃល បាន បញ្ជាក់  នៅ ក្នងុ សំណួរ 
ទី១ អ៊ីចឹង  ។

(សូមរង់ចាំអានវគ្គបន្តនៅ 
ថ្ងេចន្ទ សបា្ដាហ៍កេយ)

ក្រសួងសុខាភិបាលណ្រនំាពលរដ្ឋកំុឱ្រយផឹកស្រដ្រលផលិតមិនត្រមឹត្រវូតាមបច្ច្រកទ្រស

តើព្រលឃាត់ខ្លនួជនសង្រស័យមានសិទ្ធទិទួលបានម្រធាវីឬទ្រ?

លោកមេធាវី កុយ ដុលា្លា សមាជិកកេមុមេធាវីធម្មសាសេ្ត។ រូបថត សហ ការី



តពីទពំរ័១...ស្ប្កជើង កា- 
បូប និង គ្ឿង  ផ្គុំអគ្គិសនី រីឯ 
ទំនិញ  អាម្រិក នាំមក កម្ពុជា 
វិញ  មាន ដូចជា រថយន្ត គ្ឿង 
អ្ឡិច ត្ូនិក និង ផលិត ផល 
សម្ច មួយ ចំនួន ទៀត ។

អ្នក នា ំពាកយ្ កស្ងួ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម លោក ប៉្ន សុវិជាតិ បាន 
ប្ប់   ថា ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម រវាង 
កម្ពជុា-  អាមរ្កិ បាន កើន ឡើង 
ច្ើន ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០។ ការ កើន-  
ឡើង  គ ឺដោយ សារ ការ នា ំចញ្ 
របស់ កម្ពុជា កើន ឡើង ខ្ពស់ បើ 
ធៀប  ឆ្នាំ ២០១៩។ មូល ហ្តុ 

សំខាន់ ព្ះ   តម្ូវ ការ ទីផ្សារ 
មាន ច្ើន ចំពោះ ទំនិញ  ផលិត  
ពីកម្ពុជា ដូចជា សម្លៀកបំពាក់ 
កង់ សមា្ភារ  អគ្គិសនី និង កាបូប 
ធ្វើដំណើរ ជា ដើម  ខណៈ ដ្ល  
ការ បញ្ជា ទិញ ក៏ នៅ មាន ជា បន្ត 
ទោះ ជា ក្នុង បរិបទ កូវីដ ក្តី។

លោក បប់្ ទៀត  ថា ជា រមួការ  
នា ំចញ្ របស ់កម្ពជុា ទៅ អាមរ្កិ  
ចំពោះ ទំនិញ ភាគ ច្ើន  យើង 
បង ់ពន្ធ នា ំចលូ តាម អត ្MFN 
ដោយ សារ កម្ពុជា ជា សមាជិក 
អង្គការ ពាណជិ្ជកម្ម ពភិពលោក។ 
លើស ព ីន្ះ  កម្ពជុា  ក ៏ជាបទ្ស្  

ដល្ទទលួ   បាន បព្ន័្ធ អនគុ្ះ  
ពន្ធ GSP  លើ ទនំញិ មយួ ចនំនួ 
ដូច ជា  កាបូប ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
អាម្រិក ផង ដ្រ ។

លោក ថ្លង្ ថា ៖ «  មាន កតា្តា ជា  
ច្ើន ដ្ល ធ្វើឱ្យ មាន កំណើន 
ន្ះ ប៉ុន្ត្   ក្នុង នោះ យើង ក៏ អាច 
សន្នដិ្ឋាន ថា មាន ចណំក្ ព ីការ- 
ទទលួ បាន  ភាពអនគុ្ះ GSP 
ដរ្ ។ លោក បន្ត ថា៖ «ជាការពតិ 
យើង មាន សុទិដ្ឋិ និយម ថា នឹង 
បាន ទទលួ    ភាព អនគុ្ះ GSP  
បន្ត  ទៀត អាស្័យ ដោយ  យើង 
នៅ ជា បទ្ស្  LDC នៅ ឡើយ  

ហើយ កម្ពជុា ក ៏ មាន ទនំាក ់ទនំង 
ល្អ ទំាង ការ ទូត និង ស្ដ្ឋកិច្ច  
ជា មួយ អាម្រិក ផង  » ។

លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក សវ្- 
ជ្វ ស្ដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ ន្ វិទ្យា- 
សា្ថាន ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ ន្ 
កម្ពុជា បាន ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ង ្ទ ី៧ ខក្មុ្ភៈ  ថា ទកឹ- 
ប្ក់ ដ្ល កម្ពុជា ទទួល បាន ពី 
ការ នាំ  ទំនិញ  ទៅ   អាម្រិក  បាន 
កើន  ខ្ពស ់ជា បន្ត បនា្ទាប ់ពសិស្ 
ក្នុង ឆ្នាំ  ២០២០ ដ្ល ជា ព្ល 
ពិភព លោក ជួបនឹង វិបត្តិ    ដោយ- 
សារ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ។ កណំើនន្ះ  
អាច និយាយ ថា  មាន ទំនាក់ទំ- 
នង    នឹង ការ ទទួល បាន ភាព  អនុ- 
គ្ះ ពន្ធ ពិស្ស ពី អាម្រិក  

GSP ដ្ល  ធ្វើឱ្យ   អ្នក វិនិយោគ 
ជា ច្ើន ឱយ្ ចលូ មក បណ្តាក ់ទនុ  
សាងសង់ រោង ចក្ និង ផលិត  
ទំនិញ   នៅ  កម្ពុជា ។ 

លោកអះអាង ថា៖  « ទោះ ក្នងុ 
វិបត្តិ កូវីដ ១៩ ក៏  ការ នាំ ច្ញ ពី 
កម្ពជុា ទៅ ទផីស្ារ អាមរ្កិ  នៅ ត ្
មាន ភាព វិជ្ជមាន ។ អាម្រិក  ជា  
ទផីស្ារ សខំាន ់សមប្ ់ផលតិ ផល    
កម្ពុជា ជា ពិស្ស ផលិត ផល 
ធ្វើ ដំណើរ និង វាយនភណ្ឌ»។ 

ទាក ់ទង  ការ ធ្លាក ់ចុះ បរមិាណ   
នាំចូល ពី អាម្រិក  លោកប្ប់   
ថា អាច បណ្តាល មក ពី ការ រីក- 
រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដ្ល 
ធ្វើ ឱ្យ រោង ចក្   ផលិត ជា ច្ើន 
នៅ អាម្រិក ត្ូវ បិទទា្វារ ។ 

សម្ប់ ឆ្នាំ ន្ះ លោក  វណ្ណៈ 
បាន  ប្ប់ ថា កំណើន  នឹង បន្ត 
ថ្មទៀត  ព្ះ   ទំនុក  ចិត្ត  ការ- 
វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា នៅ ត្ មាន 
ភាព ល្អ ប្សើរ  ទោះ បី ក្នុង រយៈ- 
ពល្ ជាង១ ខ ្មក ហើយ ដល្ 
អាម្រកិ នៅ មនិ ទាន ់បាន បក្ាស   
ព ីការ បន្តផ្តល ់GSP មក  កម្ពជុា 
(បញ្ចប់ កាល ពី ថ្ង្ ទី ៣១ ខ្ ធ្នូ 
ឆ្នាំ ២០២០)ក៏ ដោយ ។

យោង តាម ទនិ្ននយ័ ព ីការយិា-
ល័យ ពាណិជ្ជកម្ម អាម្រិក  ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០១៨ កម្ពជុា បាន នា ំចញ្ 
ទំនិញ ទៅ អាម្រិក  ក្នុង តម្ល្ 
ត្មឹ ត ្៣ ៨០៦,៥លានដលុា្លារ 
និង  នាំ ចូល មក វិញ  មាន តម្ល្  
៤៤៥, ៩ លាន ដុលា្លារ ៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្ញថ្ល្(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,000 17,000 17,040 17,000

2 GTI 3,300 3,300 3,300 3,300

3 PAS 13,780 13,840 13,860 13,500

4 PEPC 3,000 2,970 3,000 2,860

5 PPAP 11,680 11,800 11,800 11,680

6 PPSP 1,510 1,520 1,520 1,510

7 PWSA 6,080 6,100 6,100 6,080

កាលបរិច្ឆ្ទ: ថ្ង្ទ៥ី ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

រាមនឹង តូ្វ បាន អភិវឌ្ឍ ក្លាយជា ទី កុ្ង ឈាន មុខគ្ទី៣នៅ ប្ទ្ស កម្ពជុា 
ម៉ៃគុណមករា

ភ្នំពៃញៈ Canopy Sands De-
velopment  ជា សមាជកិ  ន្  Prince 
Holding Group ដ្ល    ជា ក្ុម ហ៊ុន 
១ ក្នងុ ចំណោម កុ្ម ហុ៊ន ពហុ ផលិត-  
ផល ឈាន មុខ គ្  នៅ កម្ពុជាបាន អនុ -  
ម័ត ផ្នការ ម្  របស់ ខ្លួន ដើម្បី    អភិវឌ្ឍ 
ទីក្ុង ថ្មី  មួយ នៅ តំបន់ ឆ្ន្រ សមុទ្  ក្នុង 
ខត្្ត ព្ះសហីន ុដល្ ហៅ ថា «ទីកុ្ង- 
រាម»  ក្នុង  តម្ល្ ១៦ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
ជា មួយ នឹង ក្តី រំពឹង   ប្ កា្លាយ ទី នោះ  ឱ្យ 
ទៅ  ជា  ទីក្ុងឈាន មុខ គ្ ទី៣  នៅ   
បទ្ស្ កម្ពជុា នងិ ជា  កពំងផ់ ្សមទុ ្
ទឹក ជ្ របស់ កម្ពុជា  ។

 សច្ក្ដ ីបក្ាស ពត័ ៌មាន  ពកី្មុហ៊នុ 
ឱ្យ ដឹង ថា ទីក្ុងរាម នឹង ត្ូវ អភិវឌ្ឍ 
ដោយ ក្ុមហ៊ុន Surbana Jurong 
Group ដល្ ជា ក្មុ ហ៊នុ ប្កឹស្ា យោ-
បល ់សវ្ា កម្ម  ទកី្ងុ  ហដ្្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  
នងិ ប្ឹក្សា ការ គ្ប់ គ្ង ស្វាកម្ម មាន 
ការយិា លយ័ កណ្តាល នៅ ក្នងុ បទ្ស្ 
សិង្ហបុរី  ខណៈ  ផ្នការ ម្ ន្ះ បញ្ជាក់ 
ព ីផន្ការ ប្ើ បស្ ់ដី សមប្ ់គម្ង  
ទហំ ំ  ៨៣៤ ហកិតា  ដល្ តម្វូ ឱយ្ មាន 
ការ វិនិយោគ សរុប តាម ការ បា៉ាន់  សា្មាន  
១៦ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

ក្មុ ហ៊នុ ឱយ្ ដងឹ ថា៖ « ទកី្ងុ រាម  នងឹ 
ដើរ តួនាទី ជា កាតាលីករ  សម្ប់ ចក្ខុ - 

វិស័យ កំណើន នៅក្នុង  តំបន់ (ក្ុង ព្ះ-  
សីហនុ ) ដ្ល ជា ទកី្ុង ឈាន មខុ គ្ 
ទ៣ី  របស ់ កម្ពជុា នងិ ជា កពំងផ់ ្សមទុ ្ 
ទឹក ជ្ របស់ ប្ទ្ស ន្ះ ផង ដ្រ »។  

លោក Yeo Choon Chong អគ្គ - 
នាយក(អាសា៊ាន)Surbana Jurong 
បាន ឱ្យ ដឹង ថា  កម្ពុជា បន្ត ទាក់ ទាញ 
លំហូរ ចូល ជា ប្ចាំ ន្ ការ វិនិយោគ 
ផ្ទាល់  ពី បរទ្ស។ ជាមួយ នឹង ដ្គូ 
របស់ ក្ុមហ៊ុន  លោក មើល ឃើញ 
សកា្ដា នុ ពល ដ៏ ធំ ក្នុង ការ ជំរុញ  កំណើន 
នៅ ក្នុង ទីផ្សារ ដ៏ សំខាន់ ន្ះ តាម រយៈ 
ការ ចូល រួម របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុ ង គម្ង 
ហ្ដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ  សំខាន់ៗ ។

លោក ថ្ល្ង ថា៖ « សំណើ ន្ះ គឺ ផ្ដល់ 
អាទិភាព ដល់ ការ ធ្វើ សមាហរណ កម្ម 
ធម្មជាតិ   ដើម្បី លើក កម្ពស់ ការ ថ្ រក្សា 
បរិសា្ថាន ។ ផ្ន្ក មួយ ដ៏ សំខាន់ របស់ 
ផន្ការ ន្ះ រមួ បញ្ចលូ ទាងំ ឆ្នរ្ ខស្ាច ់ដ ៏
ធំ   លាត សន្ធងឹ ជាង  ៦គីឡូ ម្៉ត្។  ផ្ន- 
ការ ន្ះ នឹង គាំទ្ ដល់ សកម្ម ភាព ឆ្ន្រ 
ដ៏ធំ  និង ធ្វើ ឱ្យ មាន ភាព រស់ រវីក ដល់ 
សហគមន៍ ផងដ្រ»។

លោកបន្ថម្  ថា៖ « ផ្ន ការ  ន្ះ ក៏ រួម- 
បញ្ចូល ការ លើក កម្ពស់ ហ្ដ្ឋា រចនា - 
សម្ព័ន្ធ ដល់ សហគមន៍  ដើម្បី គាំទ្ 
ហដ្្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ សុវីលិ  នងិ សហគមន ៍ 
ដចូ ជា សាលារៀន  សនួ ឧទយ្ាន  កន្លង្ 
ល្ង កីឡា ពហុ ព្យាបាល ដ្ឋាន  និង 

មជ្ឈ មណ្ឌល នៅ ជុំ វិញ ទី កន្ល្ង ន្ះ ។ 
នៅ ព្ល អភិវឌ្ឍ ព្ញ ល្ញ  ទីក្ុង 
រាម នឹង កា្លាយ ជា ទិស ដៅ គួរ ឱ្យ ភា្ញាក់ - 
ផ្អើល សម្ប់ ការ ញំា អាហារ ព្ល 
លា្ងាច  កន្ល្ង លក់ រាយ  កន្ល្ង ធ្វើ ការ  
ការ កម្សាន្ត  និង ការ រស់ នៅ »។ 

លោក  Khong Weng Fook 
នាយក គ្ប់ គ្ង កុ្ម ហ៊ុន  Canopy 
Sands Development បាន ឱ្យ ដឹង 
ថា ក្ុម ហ៊ុន បាន ទាក់ទង ជាមួយ 
Surbana Jurong ជាង ១ ឆ្នាំ មក 
ហើយ នងិ មាន សច្ក្ដ ីរកីរាយ ជាមយួ 
នឹង ផ្នការ ម្ ន្ះដ្ល ពួក គ្ បាន 
ស្នើ ឡើង សម្ប់ទី ក្ុង រាម ។

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ « ក្មុ ហ៊នុ  Sur-
bana Juronghas បាន ធ្វើ ឱ្យ អតិ-
ថិជន ជុំវិញ ពិភព លោក ចាប់ អារម្មណ៍ 
ជា ប្ចាំ  និង មាន ភាព ល្បី ខាង បទ- 
ពិសោធ ដ៏ទូលំ ទូលាយ របស់ ពួក គ្ 
ខាង ការ អភវិឌឍ្ ទកី្ងុ អាងហល្ ទកឹ 
គួរ ឱ្យ ទាក់ ទាញ លើ ពិភព លោក និង 
ការ គ្បដណ្ដប់ ដ៏ ទូលំ ទូលាយ លើ 
ពិភព  លោក  ខណៈ ពួក គ្ បាន អភិវឌ្ឍ  
ផ្ន ការម្ សម្ប់ គម្ង ធំៗ ផ្ស្ង ៗ    
នៅ ក្នុង ប្ទ្ស ជាង ៣០ »។ 

លោក បន្ថម្ ថា៖ «  យើង ទន្ទងឹ រង ់ចា ំ
ធ្វើ ការងារ ជាមួយ គា្នា ដោយ រីក រាយ   
ក្នុង ការ  ប្កា្លាយ ផ្នការ ប្ើ ប្ស់ ដី 

ដល្  បាន ស្នើ សុ ំរបស ់ពកួ គ ្ឱយ្ កា្លាយ- 
ជា ការ ពិត និង បង្កើត ដំណោះ ស្យ 
ប្កប ដោយ ចីរភាព សម្ប់ ការ រស់ - 
នៅ  និង  ការ ធ្វើ ឱ្យ ប្សើរ ឡើង របស់ 
ក្ុង ព្ះសីហនុ  និង ប្ជាជន ខ្ម្រ »។

យោង តាម សច្ក្ដ ីបក្ាស ពត័ម៌ាន 
គម្ង  «ទីក្ុង រាម»  គ្ង នឹង ប្ - 
កា្លាយ ក្ងុ ព្ះសហីន ុតាម រយៈ ការ ប្ើ 
ប្ព័ន្ធ អ្កូសុី ស្ដ្ម ប្កប ដោយ  ចីរ-
ភាព  ន ្សកម្ម ភាព ទស្ចរណ ៍ពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម  និង លំនៅឋាន   ដ្ល មាន សកា្ដា - 
នុ ពល សម្ប់ លំនៅឋាន រហូត ដល់ 
១៣០ ០០០ ខ្នង។ នៅ ព្ល បញ្ចប់  
ផ្នការ ម្ ន្ះ   នឹង ធ្វើ ឱ្យ មើល ឃើញ 
សំណង់ ទាក់ ទាញ លក្ខណៈ គ្ួសារ 
ខុនដូ លំនៅឋាន ផ្ទាល់ដី និង មាត់ - 
សមុទ្  និង អចលនទ្ព្យ លំនៅ ឋាន 
តម្ល្ សមរម្យ  ផ្សារ ទំនើប មាន ទីតាំង 
មជ្ឈមណ្ឌល អាជីវកម្ម  រមណីយដ្ឋាន 
ឆ្ន្រសមុទ្  សណ្ឋាគារ  ក្លិប ទូក និង 
មា៉ារនី កមស្ាន្ត ជា ដើម ។ ក្មុហ៊នុ  Sur-
bana Jurong ត្ូវ បាន ត្ង តាំង 
ដើម្បី អនុវត្ត ផ្នការ ម្ ន្ះ។ 

ចាប ់តាងំ ព ីឆ្នា ំ១៩៩៤ ខត្្ត មយួន្ះ  
បាន ទាកទ់ាញ ការ វនិយិោគ  តម្ល ្ជតិ ៤ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ នងិ ក្មុហ៊នុ បហ្ល្  
២០  ដ្ល អភិវឌ្ឍ ឆ្ន្រ និង កោះ  ទំហំ  
១១ ៦៣៧ ហកិតា ជាមយួ ទនុវនិ ិយោគ  
៣, ៩ ពាន់ លាន ដុលា្លារ៕  LA

រូបគមៃងប្លង់អភិវឌៃឍន៍«កៃងុរាម»តម្លៃ១៦ពាន់លានដុលា្លារ។រូបថត សហ ការី

ករ នំា  ច្ញទំនិញ  ពី កម្ពជុា  ទៅ  ទីផ្សារ អាម្រិក...
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សហគ្រនិស្ត្រីប្រឈមការទទួលបានហិរញ្ញប្របទានអាជីវកម្មដោយកត្តាច្រើន
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ មន្តៃ ីជាន ់ខ្ពស ់របស ់ធនាគារ- 
ជាត ិនៃ កម្ពជុា(NBC)បាន ថ្លៃង ថា  បញ្ហា 
កង្វះ ពត័ ៌មាន អពំ ីសៃវា នងិ ផលតិ ផល- 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  មិន មាន លទ្ធភាព ក្នុង ការ- 
បំពៃញតាម លក្ខខណ្ឌ តមៃូវ នានា និង ខ្វះ 
ការ យល់  ដឹង ផ្នៃក ហិរញ្ញ វត្ថុ គឺ ជា ឧបសគ្គ 
ចមៃបង ដៃល  បាន រារាំង  សហគៃិន ស្តៃី ក្នុង 
ការ ទទួល បាន ហិរញ្ញ បៃបទាន សមៃប់ 
ពងៃីក អាជីវកម្ម របស់ ពួក គៃ។

ការ ថ្លៃង បៃប នៃះ តៃូវ ធ្វើ ឡើង ដោយ 
លោក រ័ត្ន សុវណ្ណ នរៈ អគ្គ នាយក តៃួត- 
ពនិតិៃយ ធនាគារ ជាត ិនៃ កម្ពជុា ក្នងុ វៃទកិា 
បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសុី សហគៃិន ភាព កៃម 
បៃធានបទ «លទ្ធភាព ទទលួ បាន ហរិញ្ញ-
បៃប ទាន សមៃប ់សហគៃនិ ស្តៃ ីក្នងុ សមយ័-   
កាល កូ វីដ ១៩»  ដៃល បៃពៃឹត្ត ទៅ កាល- 
ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ សបា្តាហ៍ មុន កៃម កិច្ច- 
សហការ រៀបចំ ដោយ ធនាគារ ជាតិ នៃ 
កម្ពុជាសហ គៃិន ខ្មៃរ Swisscontact 
និង   Good Return។

លោក បាន ថ្លៃង ថា ទោះ បី ជា កមៃិត 
បរយិាបន័្ន ហរិញ្ញវត្ថ ុនៅ កម្ពជុាមាន កណំើន   
គរួ ឱៃយ កត ់សមា្គាល ់ក ៏ការ ជរំញុ បរយិាបន័្ន 
ហិរញ្ញវត្ថុ នៅតៃ ជួបបៃទះ បញ្ហា បៃឈម 
មយួ ចនំនួ ជា ពសិៃស ចពំោះ ស្តៃ។ី ទោះ- 
ជា ស្តៃ ីនងិ បរុស មាន លទ្ធ ភាព ស្មើ គា្នា ក្នងុ   
ការ ទទលួ បាន សៃវា ហរិញ្ញវត្ថ ុប៉នុ្តៃ ការ- 
បៃើបៃស ់សៃវា ហរិញ្ញវត្ថ ុរបស ់បរុស នងិ 
ស្តៃ ីនៅ តៃ មាន គមា្លាតគា្នា ។ ឧទាហរណ ៍នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា មលូនធិ ិUNCDF បាន 
រក ឃើញ ថា  គណន ីបៃក ់បញ្ញើ បៃមាណ  
៧០ ភាគ រយ  គ ឺជា គណន ីអសកម្ម ដៃល 
មាន សមតលុៃយ តចិ តចួ បផំតុ ហើយ ភាគ- 
ចៃើន នៃ គណនី ទាំង នៃះ គឺ ជា របស់ ស្តៃី។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « មាន ភ័ស្តុតាង ជា 
ចៃើន  បង្ហាញ ថា  លទ្ធភាព ទទួល បាន 
ឥណទាន  របស ់ស្តៃ ីនងិ បរុស មាន កមៃតិ 
បៃហាកប់ៃហៃល គា្នា ប៉នុ្តៃ ទហំំ ឥណទាន 
ជា មធៃយម  របស់ ស្តៃី មាន កមៃិត ទាប បើ 
ធៀប នឹង ទំហំ  ឥណទាន ជា មធៃយម របស់ 
បរុស។ ដើមៃប ីដោះសៃយ បញ្ហា បៃឈម 
ទាងំ នៃះ ការជរំញុ នវានវុត្តន ៍សៃវា ឥណ ទាន  
សមៃប់ សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម  
ការ លើកកម្ពស ់សទិ្ធ ិនងិ បង្កើន កចិ្ច ការពារ 
អតិថិជន  ពៃម ទាំង បង្កើន តមា្លាភាព ក្នុង 
វសិយ័ ហរិញ្ញវត្ថ ុតៃវូ បាន កណំត ់ជា សកម្ម- 
ភាព អាទិភាព  របស់ យើង»។

 លោកសៃ ីSabine Joukes បៃធាន 
គមៃង សហគៃិន នារី សកម្ម ឱៃយ ដឹង ថា 
អង្គការ លោកសៃ ីបាន ធ្វើ ការ ជា មយួ ដៃគូ  
ពាកព់ន័្ធ នានា ដើមៃប ីផ្តល ់ចណំៃះដងឹ ផ្នៃក 
សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ សហគៃិន ស្តៃី និង 
សិកៃសា អំពី តមៃូវការ របស់ ពួកគៃ។ 

លោក សៃី លើក ឡើង ថា៖ «យើង មាន 
គោល បំណង ក្នុង ការ ផៃសារ ភា្ជាប់ តួអង្គ 
សមាស ភាព ទំាង អស់ ដើមៃប ីពំា នំា ជមៃើស  
ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃល ឆ្លើយតប នឹង តមៃូវការ 
របស ់សហគៃនិ ស្តៃ ីហើយ ដើមៃប ីបៃកដ 
ថា  យើង អាច បពំៃញ ចន្លាះ ខ្វះ ខាត ដចូ- 
នៃះ សហគៃនិ ស្តៃ ីមាន ជមៃើស ដ ៏ល្អ ដៃល  
ឆ្លើយតប នឹង តមៃូវ ការ របស់ ពួក គាត់»។ 

លោក ឈាង វណ្ណ មុនិណ្ណ នាយក- 
បៃតិបត្តិ សហគៃស ខ្មៃរ បានឱៃយ ដឹងថា 
សហគៃនិ ខ្មៃរ បាន ចាប ់ផ្តើម បង្កើត កញ្ចប ់ 
ជនំយួ សមៃប ់ការ ចាប ់ផ្តើម ចនំនួ២ លើក  
សមៃប ់សហគៃស ទើ ប ចាបផ់្តើម ថ្ម ី នងិ  
សហគៃស ធនុ តចូ  នងិ មធៃយម ដៃល ជបួ 
ការលបំាក ក្នងុអឡំងុពៃល នៃ ការរកី រាល- 
ដាល ជំងឺ កូ វីដ១៩  ដោយ មាន អ្នក ដាក់ 
ពាកៃយ បៃហៃល ៣០០មកព ីខៃត្ត ១៩ នងិ  
សហគៃស ចនំនួ ២៧ បាន ទទលួ ជនំយួ។  
ក្នងុ ចណំោម សហគៃស ទាងំ២៧ ដៃល 

ទើប ចាប ់ផ្តើម ថ្ម ី នងិ សហគៃស ធនុ តចូ  
នងិ មធៃយមគ ឺ៦០ភាគ រយ នៃ សហគៃស 
ដៃល ឈ្នះ គៃប់គៃងដោយ  ស្តៃី។

លោក ថា៖«ការរាងំស្ទះ សមៃប ់អាជវីកម្ម 
ក្នុង សៃុក ការ ចាប់ ផ្តើម អាជីវ កម្ម និង ការ - 
រីក ចមៃើន របស ់សហគៃស ដំណាក់ កាល  
ដបំងូ គ ឺការ ទទលួ បាន ហិរញ្ញបៃបទាន សម- 
សៃប ។ ដូច្នៃះ វា គឺជា ការ ចាំ បាច់ ក្នុង ការ- 
ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នូវ ការ ទទួល បាន ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ តាម រយៈ កម្មវិធី គាំទៃ ភាពជា សហ-
គៃិន តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង តាម រយៈ ភាព- 
ជា ដៃគូ ក្នុង ចំណោម ដៃគូ គៃឹះស្ថាន- 
ហិរញ្ញវត្ថុ  និង វិនិយោ គិន។

បើ យោង តាម លោក សវុណ្ណនរៈ រដា្ឋា-
ភបិាល កម្ពជុា បាន ដាក ់ចៃញ នវូ យទុ្ធសស្តៃ 
ជាត ិស្តពី«ីបរយិាបន័្ន ហរិញ្ញវត្ថ ុឆ្នា ំ២០១៩-
២០២៥» កាលពី ថ្ងៃទី១២ ខៃ កក្កដា 
ឆ្នា២ំ០១៩ ដោយ បាន កណំត ់គោលដៅ 
«កា របង្កើន លទ្ធភាព ទ ទួល បាន សៃវា 
ហរិញ្ញវត្ថ ុផ្លវូការ ដៃល មាន គណុ ភាព កាត-់  
បន្ថយ អតៃ ស្តៃ ីដៃល មនិ ទាន ់ទទលួ បាន  
សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ ឱៃយ  បាន ពាក់ កណា្តាល ពី 
២៧ ភាគ រយ   មក ១៣ភាគ រយ  និង ពងៃីក  
ការ បៃើបៃស ់សៃវា ហរិញ្ញវត្ថ ុផ្លវូការ ព ី៥៩ 
ភាគ រយ  ទៅ ៧០ភាគ រយ  តៃមឹ ឆ្នា២ំ០២៥ 
ពៃមទាងំ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នវូ សខុមុាល- 
ភាព  គៃួសរ និង គាំទៃ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច។

លោក ថ្លៃងថា៖«ធនាគារ ជាតិ នៃ 
កម្ពុជា  បាន និង កំពុង សហការ ជាមួយ 
ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ នានា ក្នងុ ការ សកិៃសា លទ្ធភាព  
ក្នុង ការ ផ្តល់ ឥណទាន ដោយ មិនមាន 
ទៃពៃយ ធានា  នងិ រៀបច ំយទុ្ធនាការ ជា ចៃើន 
ទៀត ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ចំណៃះដឹង 
ផ្នៃក ហរិញ្ញ វត្ថ ុសមៃប ់ស្តៃ ី នងិ សហគៃនិ- 
ស្តៃី ក៏ ដូច ជា កិច្ច ការពារ អតិថិជនដៃល 
បៃើបៃស់  ហិរញ្ញវត្ថុ»៕

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
នឹង  សហការ ជាមួយ សមាគម 
លើក កម្ពស ់មៃច កំពត (KPPA) 
ដើមៃបី រៀបច ំផៃនការ យទុ្ធ សស្តៃ  
ថ្មីៗ  ក្នងុ ការ ជយួ បង្កើន ទនំកុ ចតិ្ត  
នងិ ស្វៃង រក ទផីៃសារ បន្ថៃម សមៃប ់
ផលតិ ផល មៃច កពំត ដៃល ជា 
ផលតិ ផល សមា្គាល់ ភមូសិស្តៃ 
មួយ របស់  កម្ពុជា ។  នៃះ បើ តាម 
លោក បា៉ាន សូរ ស័ក្តិ រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម។

នៅ ក្នងុ ជនំបួ ពភិាកៃសា ជា មយួ 
បៃធាន សមាគម លើក កម្ពស់ 
មៃច កពំត នងិ បៃធាន កៃមុហ៊នុ 
EU Land and Pepper In-
vestment កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៤ ខៃ 
កមុ្ភៈ  លោក បា៉ាន សរូ សក័្ត ិបាន 
នយិាយ ថា នៅ ក្នងុ បណំង ជយួ 
លើក កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ និង ទប់ ស្កាត់ 
ការ ក្លៃង បន្លំ មា៉ាក សមា្គាល់ ភូមិ-

សស្តៃ «មៃច កពំត » ពៃម ទាងំ 
ស្វៃង រក ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ ថ្មី ៗ  
បន្ថៃម  កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម នឹង 
ចូល រួម ជាមួយ សមាគម លើក- 
កម្ពស ់ មៃច កពំត ក្នងុ ការ រៀបច ំ
ផៃនការ ការងរ ឆ្នាំ ២០២១ 
ផៃន ការ យុទ្ធ សស្តៃ សមៃប់ 
ការ  គាំទៃ ក្នុង ការ រៀបចំ គៃហ-
ទំព័រ ពាណិជ្ជកម្ម អៃឡិចតៃូនិក 
បៃព័ន្ធ បណា្តាញ សង្គម រៀបចំ 
កៃុម ការ ងរ ទីផៃសារ និង កសង 
សមត្ថ  ភាព ជនំាញ ដល ់សមាជកិ  
សមា គម ដៃល រមួ មាន  ផលតិ- 
ករ បៃតិបត្តិ ករ និង អាជីវករ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ វៃច ខ្ចប់ ការ- 
គៃបគ់ៃង ហរិញ្ញ វត្ថ ុការធ្វើ ទផីៃសារ  
នងិ ការ បន្ថៃម តម្លៃ  ពៃមទាងំខតិ- 
ខំ ជំរុញ ឱៃយ មាន ការ ចូល រួម ដាក់ 
តាងំ មៃច កពំត ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍
ពិព័រណ៍ នានា។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « កៃសួង នឹង 
រៀបច ំសន្នសិទី បៃចា ំឆ្នា ំជាមយួ  

សហពន័្ធ មៃច កម្ពជុា នងិ សហ-  
គមន ៍មៃច ពភិពលោក (World 
Pepper Community) 
ដើមៃប ីជា ការ បើក ឱកាស សមៃប ់ 
អាជវីករ ក្នងុការ ផ្គផូ្គង អាជវីកម្ម 
នងិ ជនំបួ រវាង អ្នកទញិ នងិ អ្នក- 
លក់ ផង ដៃរ »។

លោក បាន លើក ឡើង ទៀត 
ថា មៃច កំពត ជា ផលិត ផល 
កសិកម្ម មួយ   នៅ ក្នុង ចំណោម 
ផលិត ផលកសិកម្ម កម្ពុជា  ៤ 
មុខ ដៃល កៃសួង បាន ចុះបញ្ជី 
ការ ពារ មា៉ាក សមា្គាល ់ភមូសិស្តៃ 
ទំនិញ  រួចមកហើយ  រួមមាន 
មៃច កំពត ស្ករត្នាត កំពង់ស្ពឺ 
កៃូចត្លុង កោះ ទៃង់ និង ទឹកឃ្មុំ- 
ពៃ មណ្ឌលគិរី។

បៃធាន សមាគម លើក កម្ពស ់
មៃច កំពត លោក ងួន ទៃបា  យ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ៧ ខៃ កុម្ភៈថា ការ សនៃយា 
ជយួ  រៀបច ំគោល នយោបាយ ព ី

សំណាក់ កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម 
នងឹ  ធ្វើ ឱៃយ មៃច កពំត  មាន ទផីៃសារ 
អន្តរ ជាតិ ល្អ បៃសើរ ។ លោក 
បន្ត  ថា បញ្ហា ទផីៃសារ គ ឺជារឿងស-ំ
ខាន ់សមៃប ់អ្នក ដាដំុះ ពសិៃស 
បៃជាកសិករ ខា្នាត តូច ។ 

លោក អះអាងថា៖ «នៅ ពៃល 
មាន ការ ផ្តល ់ យោបល ់បន្ថៃម វា 
នឹង ផ្តល់  ក្តី សងៃឃឹម កាន ់តៃ ចៃើន 
សមៃប ់អ្នក ដាដំុះ  ពសិៃស ការ- 
ដាដំុះ ខា្នាត តចូ ។  កៃសងួ ពាណ-ិ
ជ្ជ កម្ម នឹង ចូល ជួយ រៀបចំ យុទ្ធ-
សសៃ្ត សមៃប់ មៃច កំពត ឆ្នាំ 
២០២១-២០២៣» ។

យោង តាម លោក ងនួ ឡាយ 
រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ មាន 
កៃមុហ៊នុ ចនំនួ ៤២ បាន ចុះ កចិ្ច- 
សនៃយា ជួយ បៃមូល ទិញ មៃច 
កំពត  និង រក ទីផៃសារ ឱៃយ  បៃជា-
កសិករអ្នក ដាំ ដុះ ខា្នាត តូច។ 

កាលព ីឆ្នា ំ២០២០  មៃច កពំត  
បៃមាណ ៧០ តន តៃូវបាន 

ទិញ ដោយ កៃុមហ៊ុនបៃមូល 
ទិញ សមៃប់ នាំ ចៃញ ទៅ កាន់ 
ទផីៃសារ អន្តរ ជាត ិ ដោយ មៃចខ្មោ 
មាន តម្លៃ  ១៥ ដលុ្លារក្នងុ ១ គឡី-ូ  
កៃម  មៃច  កៃហម មាន តម្លៃ 
២៥ ដុល្លារ និង មៃចស  មាន 
តម្លៃ  ២៨ ដលុ្លារ ។  សព្វថ្ងៃ មៃច 
កំពត តៃូវបាន នាំចៃញ ទៅកាន់ 
បណា្តា បៃទៃស ជាង៥០ ដៃល 
ភាគចៃើន ស្ថិតនៅ ទ្វីបអឺរ៉ុប។ 
នៃះ បើតាម លោក ងួន ឡាយ។

បើតាម កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១០ ពៃលដៃល ចុះ- 
បញ្ជី ដំបូង កសិករ ផលិត មៃច 
កំពត មានចំនួន  ១១៨ គៃួ សរ 
ប៉ុន្តៃ ចំនួន នៃះ បាន បន្ត  ឡើង 
ដល់ ៤៥៥ គៃួសរ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ ហើយ ផ្ទៃដី ដាំ ដុះ   ក៏ 
បាន  កើន  ឡើង ពី១០ ហិកតា 
ដល់ ២៩០ ហិកតា ដៃល អាច 
បៃមលូ ផល បានបៃហៃល  ៨២,- 
៧៨ តន ក្នុង១ ឆ្នាំ៕ LA

លោក រ័ត្ន សុវណ្ណនរៈ អគ្គនាយក តៃតួពិនិតៃយ  ធនាគារ ជាតិ នៃ កម្ពជុា ។ រូបថត NBC

ក្រសួងនឹងជួយKPPAលើការរៀបចំផ្រនការដើម្របីស្វ្រងរកទីផ្រសារ

សិង្ហបុរីបញ្រឈប់១៤០
ក្រមុហុ៊នដោយសារ
ការរំលោភវិធានការ
សុវត្ថភិាពធ្ងន់ធ្ងរ

សងិ្ហបរុីៈ    កៃមុហ៊នុ ជតិ ១៤០ 
តៃវូ បាន បញ្ជា ឱៃយ បទិ បៃតបិត្តកិារ  
បនា្ទាប់ ពី ការ រំលោភ ធ្ងន់ធ្ងរ លើ  
វិធានការ គៃប់ គៃង សុវត្ថិភាព 
នៅ កន្លៃង ការងរ អំឡុង កូវីដ - 
១៩  ដៃល បាន ដាក ់ចៃញ  កាល- 
ពី ខៃ មីនា  ឆ្នាំ មុន។ 

កៃសងួ ការងរ (MOM) សងិ្ហបរុ ី  
បានលើក ឡើង កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍
ថា កៃុមហ៊ុន  ២៨០  តៃូវ បាន 
ពនិយ័  ចពំោះ ការ បរាជយ័ ចពំោះ  
ការ បៃកានខ់ា្ជាប ់ វធិានការ  បនា្ទាប ់
ការ ធ្វើ អធិការ កិច្ច លើ ទីតាំង ធ្វើ  
ការងរ ជាង  ៣៦  ០០០   ចាប់- 
តាំង  ពី ខៃ មីនា  ឆ្នាំ មុន។

អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង  MOM 
បាន ឱៃយ ដងឹ ថា៖« ការ រលំោភ បពំាន  
ទទូៅ បផំតុ  គ ឺ  កៃមុហ៊នុ ដៃល  មាន  
ភាគរយ ខ្ពស ់នៃ នយិោជកិ ដៃល 
រាយការណ៍ ទៅ កន្លៃង ការងរ 
សមៃប់ ពនៃយា រពៃល វៃល  ទោះបី 
ពកួគៃ  អាច ធ្វើ ការងរ  ព ីផ្ទះ របស ់ 
ខ្លួន  ក៏ដោយ»។ 

កៃុមហ៊ុន ខ្លះ ក៏ បរាជ័យ ដៃរ 
ដើមៃបី អនុវត្ត វិធានការ គមា្លាត 
សុវត្ថិ  ភាពនៅ កន្លៃង ការ ងរ  និង 
បន្ទប់ បៃជុំ  ដូច ជា រយៈ ចមា្ងាយ 
កៅអី មិន ដល់ ១ ម៉ៃតៃ ជាដើម។ 

 កៃុមហ៊ុន ទាំងអស់ តៃូវ បាន 
បៃប ់ឱៃយ បញៃឈប ់បៃតបិត្តកិារ  នងិ  
អាច បន្ត ឡើង វិញ ពៃល ពួកគៃ 
បញ្ជាក់ ពីការ កៃ សមៃួល។ 

ជាមយួ បណុៃយ ចលូឆ្នា ំចនិ ជតិ 
មក ដល ់  កៃសងួ ការងរ សងិ្ហបរុ ី
បាន កៃើន រំឭក ដល់ កៃុមហ៊ុន ជា - 
ចៃើន ដោយ មនិ ឱៃយ បៃរព្ធ កម្មវធិ ី
ជួប ជុំនះ ទៃ ។ 

កៃសួង MOM  ក៏ បាន ស្នើ ឱៃយ  
កៃមុហ៊នុ ទាងំ ឡាយ អាច បង្ហាញ   
នូវ ការ កោត សរសើរ  និងថ្លៃង 
អណំរគណុ  ចពំោះ បគុ្គលកិ ដោយ  
បញ្ជនូ ឱៃយ នវូ អណំោយ ក្ត ីសៃឡាញ ់ 
ឬ ក៏ បៃរព្ធ ការ អបអរ សទរ 
តាម រយៈ អនឡាញ។ 

កៃសងួ MOM បន្ត ៖«កាល ព ី
ខៃ  មនុ សងិ្ហបរុ ី រកឃើញ នវូ  ការ- 
កើត ឡើង នៃ ការ ឆ្លង កូវីដ ១៩ 
២ករណី នៅ កន្លៃង ការងរ ។ 
ការ ងើប ឡើង នៃ ករណី ឆ្លង ក្នុង 
សហគមន៍ បន្ត  និង សមា្ពាធ ឆ្លង 
ចៃើន ដ៏ មាន សកា្តានុពល  ធ្វើ ឱៃយ 
មាន ហានិភ័យ នៃ ការ ឆ្លង នៅ 
កន្លៃង ការងរ    នងិជា មលូ ហៃតុ   
សមៃប់ ការ ពៃួយ បារម្ភ»។ 

សិង្ហបុរី មាន បទពិសោធរក- 
ឃើញ ការ ឆ្លង ក្នុង រោងចកៃ ផលិត  
ចំណអីាហារ  និងទៅ កៃមុ គៃសួរ  
ពួកគៃ៕ ST-ANN/RR
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សុខស្រីលុច

ក្រសងួការបរទ្រសរសុ្រស៊ីបាននិយាយ
ថាអ្នកទំាង៣ដ្រលរួមមានអ្នកការទូតពី
ប្រទ្រសអាល្លម៉ឺង់សុ៊យអ្រតនិងបូ៉ឡូញ
ដ្រលបានចលូរមួក្នង៊បាតកុម្មខសុច្របាប់
នៅថ្ង្រទ២ី៣ខ្រមករា។បណ្តាប្រទ្រស
របស់អ្នកការទូតទំាង៣បានថ្កោល
ទោសចំពោះការបណ្ត្រញច្រញន្រះ។
គរួបញ្ជាក់ផងដ្ររថាកាលពថី្ង្រទ២ី៣

នងិ៣១មករាមានការធ្វើបាតកុម្មតវ៉ា
ក្នង៊ការគាទំ្រដល់លោកNavalnyនៅ
ទូទំាងប្រទ្រសរុស្រសី៊ដ្រលមានការចូល-
រួមមនុស្រសជាច្រើន។មនុស្រសរាប់ពាន់
នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នង៊អំឡ៊ង-
ព្រលបាតុកម្មនោះ។
ការបណ្ត្រញច្រញអ្នកការទតូទាងំ៣

ត្រូវបានប្រកាសត្រឹមត្រប៉ុនា្មានម៉ោង
បនា្ទាប់ពីប្រធានកិច្ចការបរទ្រសសហភាព
អឺរ៉ុបលោកJosepBorrellបានជួប

ជាមយួរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសរសុ្រសី៊លោក
SergeiLavrovនៅទីក្រុងម៉ូស្គូ។
អ្នកវិភាគមួយចនំនួបានលើកឡើង

ថាប្រទ្រសរុស្រសី៊អាចបណ្ត្រញអ្នកការ-
ទូតអឺរ៉ុបទាំងន្រះនៅថ្ង្រណមួយ។ការ-
តវ៉ារបស់អ្នកគំាទ្រលោកNavalnyគឺត្រវូ
បានធ្វើឡើងកាលពី២សបា្តាហ៍មុន។ប៉នុ្ត្រ
ក្រសួងការបរទ្រសរុស្រសី៊បានធ្វើស្រចក្តី
ប្រកាសន្រះអឡំង៊ព្រលលោកJosep
Borrellនៅក្រុងម៉ូស្គូប្រទ្រសរុស្រស៊ី។
ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថា

ការបណ្ត្រញច្រញន្រះគគឺា្មានហ្រតផុល
ត្រមឹត្រវូទ្រហើយបាននិយាយថាខ្លនួ
នឹងមិនមានចម្លើយតបទ្រប្រសិនបើ
ប្រទ្រសរុស្រស៊ីមិនពិចារណឡើងវិញ។
លោកBorrellនៅក្នង៊ស្រចក្តីថ្ល្រង-

ការណ៍កាលពីថ្ង្រទ៥ីមករាបាននយិាយ
ថា៖«នៅក្នង៊កិច្ចប្រជំុរបស់ខ្ញ៊ំនៅព្រកឹថ្ង្រ
ន្រះជាមយួរដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសSergei
Lavrov នៅទីក្រុងម៉ូស្គូខ្ញ៊ំបានដឹងថា

អ្នកការទតូអរឺ៉បុ៣នាក់នងឹត្រវូបណ្ត្រញ
ច្រញពីប្រទ្រសរុស្រស៊ី»។
លោកបាននិយាយបន្តថា៖«ខ្ញ៊ថំ្កោល-

ទោសយា៉ោងខ្លាងំចពំោះស្រចក្តីសម្រច
ន្រះហើយបានច្រនចោលការចោទ-
ប្រកាន់ដ្រលថាពកួគ្របានធ្វើសកម្ម-
ភាពដ្រលមិនស្របនឹងតំណ្រងរបស់
ពួកគ្រក្ន៊ងនាមជាអ្នកការទូតបរទ្រស។
ការសម្រចចតិ្តគរួត្រត្រវូបានពចិារណ
ឡើងវញិ។ខ្ញ៊បំានសង្កតធ់្ងន់លើសាមគ្គ-ី
ភាពរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយរដ្ឋ
ជាសមាជិកដ្រលពាក់ព័ន្ធ»។
បន្ថ្រមពីន្រះអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់

AngelaMerkelបាននយិាយថាការ-
ដ្រលរុស្រស៊ីបណ្ត្រញអ្នកការទូតអាល្លឺ-
មង៉ន់្រះនងឹមនិប៉ះពាល់ដល់គម្រង
Nordstrom2pipelineទ្រ ប៉ុន្ត្រ
ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់នឹងបន្តអនុវត្តការ-
ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនៅក្ន៊ង
ប្រទ្រសរុស្រស៊ី។

គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាNordstrom
2pipeline គឺជាប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរ
ឧស្មន័ធម្មជាតិនៅឯនាយសមទុ្រដ្រល
កំពុងដណំើរការនៅក្រមសមទុ្របាល-់
ទិកពីប្រទ្រសរុស្រស៊ីទៅប្រទ្រសអាល្លឺ-
ម៉ង់។គម្រងNordStreamន្រះ
ត្រវូបានជទំាស់ដោយសហរដ្ឋអាម្ររកិ
ក៏ដូចជាបណ្តាប្រទ្រសអឺរ៉ុបកណ្តាល
និងខងកើតមួយចំនួនដោយសារក្តី-
បារម្ភថាបំពង់បង្ហូរប្រងនឹងបង្កើន
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ការព្រួយបារម្ភថា ការរំលោភ-
បពំានកចិ្ចព្រមព្រៀងន្រះមាន-
នយ័ថាប្រទ្រសអុរីង៉ក់ពំងុខតិខំ
ប្រឹងប្រងដើម្របីមានលទ្ធភាព
ផលិតគ្រប់ប្រកបរមាណូខណៈ
ការបោះឆ្នាតប្រធានាធិបតី
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លោកប្រធានាធិបតីបារាំង
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ច្រើនជាងនៅព្រលកិច្ចព្រម-
ព្រៀងន្រះត្រូវបានចុះហត្ថ-
ល្រខនៅក្នង៊ទីក្រងុវយី្រននៅ
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កាន់អំណាចអំពីគោលនយោ-
បាយការបរទ្រសរបស់លោក។
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ថា៖ «អាម្ររិកត្រឡប់មកវិញ
ហើយការទូតត្រឡប់មករក
មុខមាត់ថ្មីវិញ»ហើយប្ដ្រជា្ញាជួស-
ជលុសម្ព័ន្ធភាពនានាតាមរយៈ
ការទូតនិងសា្ដារទីតាំងរបស់
ក្រុងវ៉ាសុីនតោនក្នុងឆាកអន្តរ-
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មួយម្រដឹកនាំន្រមិត្តភក្ដិជិត-
ស្នទិ្ធបផំតុរបស់យើងកាណាដា
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ផ្ដើមធ្វើកំណ្រទម្រង់ទមា្លាប់ន្រ
កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារនិងកសាង
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លោកដូចជា រដ្ឋប្រហារនៅមី-
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គួរត្របោះបង់អំណាចដ្រលពួក-
គ្របានដណ្ដើមដោះល្រងសកម្ម-
ជននិងមន្ត្រីដ្រលពួកគ្របាន
ឃុំខ្លនួដកការរតឹបន្តងឹលើប្រពន័្ធ
សារទរូគមនាគមន៍នងិចៀស-
វងអំពើហិង្រសា»។
លោកបានបន្តទៀតថា៖«ដចូ

ដ្រលខ្ញុំបាននយិយកាលពីដើម
សបា្ដាហ៍ន្រះយើងនឹងធ្វើការជា-
មយួដ្រគូរបស់យើងដើម្របីគទំ្រ
ដល់ការសា្តោរលទ្ធិប្រជាធបិត្រយ្រយ
និងនីតិរដ្ឋឡើងវិញនិងដាក់
ផលវិបាកលើអ្នកបង្ក»។
រីឯទាក់ទងជាមួយចិននិង

រសុ្រសុវីញិលោកBidenបានន-ិ
យយថា៖«ថា្នាក់ដកឹនាំអាម្ររកិ
ត្រូវប្រឈមនឹងសម្ទុះន្រការ-
ឈានទៅរកផ្ដាច់ការនិយមដ្រល
រួមមានមហិច្ឆតាដ្រលកំពុងកើន
ឡើងរបស់ចិនដើម្របីប្រកួតប្រ-
ជ្រងជាមួយសហរដ្ឋអាម្ររិក
នងិការប្ដ្រជា្ញារបស់រសុ្រសុីក្នងុការ-
បំផ្លាញនិងរំខានដល់លទ្ធិប្រ-
ជាធិបត្រយ្រយរបស់យើង»។
បុ៉ន្ត្រខុសពីរដ្ឋបាលលោកTrump

ដ្រលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រប្រឈម-
មុខដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រ-
ទ្រសទាងំ២ន្រះលោកBiden
បាននិយយថា លោកនឹង
ប្រើប្រស់យុទ្ធសាស្ត្រការទូត
វិញ។លោកបាននិយយថា៖
«តាមរយៈការនំាមុខជាមួយការ-
ទូតយើងក៏ត្រវូមានបំណងចូល-
រមួជាមយួសត្រវូនងិដ្រគូប្រកតួ-
ប្រជ្រងរបស់យើងតាមផ្លូវការ-
ទតូលើអ្វីដ្រលស្ថតិក្នងុប្រយោ-

ជន៍របស់យើងនិងជំរុញសន្តិ-
សខុរបស់ប្រជាជនអាម្ររកិ»។
លោកបានបន្តទៀតថា៖«ហ្រតុ
ដូច្ន្រះហើយកាលពីម្រសិលមិញ
សហរដ្ឋអាម្ររកិនងិរសុ្រសុីបាន
ព្រមព្រៀងបន្តសន្ធសិញ្ញាNew
STARTរយៈព្រល៥ឆា្នាំដើម្របីការ-
ពារសន្ធសិញ្ញាត្រមយួដ្រលនៅ
សល់រវងប្រទ្រសរបស់យើងក្នងុ
ការការពារស្ថរិភាពនុយក្ល្រអ៊្ររ»។
បើទោះជាយ៉ាងន្រះក៏ដោយ

លោកBidenបាននយិយថា៖
«ក្នងុព្រលជាមយួគ្នាន្រះខ្ញុំបាន
បញ្ជាក់យ៉ាងច្របាស់ទៅកាន់
លោកប្រធនាធិបតីPutinពី
ភាពខុសគ្នាពីអ្នកកាន់តំណ្រង
មនុរបស់ខ្ញុំថាថ្ង្រដ្រលសហរដ្ឋ-
អាម្ររិកមិនអើពើសកម្មភាព
អរភិាពរសុ្រសីុការជ្រៀតជ្រកក្នងុ
ការបោះឆ្នាតរបស់យើងការ-
វយប្រហារតាមអុីនធឺណិត
ការបំពុលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគឺ
ចប់ហើយ។យើងនងឹមនិសា្ទាក-់
ស្ទើរក្នុងការបង្កើនផលវិបាក
លើប្រទ្រសរុស្រសីុនិងការពារផល-
ប្រយោជន៍សខំានៗ់ នងិប្រជា-
ជនរបស់យើង»។
ស្រដៀងនឹងរុស្រសីុលោកBi-

denក៏បាននិយយទាក់ទងនឹង
ចិនថា៖«យើងនឹងប្រឈមមុខនឹង
ការរលំោភបពំានស្រដ្ឋកចិ្ចរបស់
ចិនប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពអរិ-
ភាពនិងបង្ខិតបង្ខំរបស់ពួកគ្រ
ច្រនចោលការវយប្រហាររបស់
ចិនលើសិទ្ធមិនុស្រសកម្មសទិ្ធិបញ្ញា
និងអភិបាលកិច្ចពិភពលោក»។
ប៉នុ្ត្រលោកបានបន្តថា៖«ប៉នុ្ត្រ

យើងបានត្រៀមខ្លនួរចួជាស្រច
ដើម្របីធ្វើការជាមួយទីក្រុងប៉្រ-
កាងំនៅព្រលដ្រលមានផលប្រ-
យោជន៍សម្រប់អាម្ររិកក្នងុការ-
ធ្វើដូច្ន្រះ»។
យ៉ាងណាមញិគោលនយោ-

បាយការបរទ្រសរបស់លោក
BidenនិងលោកTrumpគឺ
មានលក្ខណៈខសុគ្នាខា្លាងំត្រង់
ចំណុចថាលោកTrumpប្រើ
យុទ្ធសាស្ត្រប្រឈមមុខដោយ
ផ្ទាល់ជាមួយប្រទ្រសផ្រស្រង
ដោយមិនសហប្រតិបត្តិការពី
សម្ពន័្ធមតិ្តរឯីលោកBidenវញិ
គឺហាក់ដូចជាគ្រងនឹងរំពឹង
សម្ពន័្ធមតិ្តច្រើនជាងហើយអាច
សហការជាមួយដ្រគូប្រជ្រងផង
ដ្ររត្រគោលបំណងរបស់ប្រធ-
នាធិបតីទាំង២ន្រះគឺដូចគ្នា។
ដោយឡ្រកបើតាមព័ត៌មាន

រដ្ឋចិនXinhuanetវិញលោក
YangJiechiអ្នកការទតូជាន-់
ខ្ពស់របស់ចិនបានថ្ល្រងកាលពី
សបា្ដាហ៍មនុថាប្រទ្រសចនិបាន
ត្រៀមខ្លនួរួចជាស្រចដើម្របីសា្ដារ-
ទនំាកទ់នំងការទតូរវងអាម្ររកិ
និងចិនឡើងវិញ។
លោកបន្តថារដ្ឋបាលលើកមុន

បានធ្វើការវនិចិ្ឆយ័ដោយលម្អៀង
លើប្រទ្រសចិន“ពួកគ្រមើល-
ឃើញប្រទ្រសចិនដូចជាគូ-
ប្រជ្រងយទុ្ធសាស្រ្តធំមយួអ៊ចីងឹ
ថ្រមទាងំគតិថាយើងជាសត្រវូ
ពកួគ្រទៀត។ហ្រតនុ្រះហើយខ្ញុំ
ខា្លាចត្រជារឿងការគិតខុសជា
ប្រវត្តសិាស្រ្តជាមូលដា្ឋាននិង
ប្របយុទ្ធសាស្រ្តត្រម្ដង៕

លោកបេធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ថ្លេងអំពីគោលនយោបាយ ការបរទេស នៅកេសួងការបរទេស ។ AFP

Bidenប្រកាសថា«អាម្ររិកត្រឡប់
មកវិញហើយ»ក្នុងសុន្ទរកថាបញ្ជាក់
អំពីគោលនយោបាយការបរទ្រស



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ក្រុង  កំពង់ ឆ្នាំងៈ  ដោយសារ
ខ្លួនក៏ជាជនពិការតាំងពីក្មេង
រស់នៅខេត្តកពំងឆ់្នាំងមានបទ-
ពិសោធជាគេូបងេៀនក៏នៅ
ខេត្តកំពង់ឆ្នាងំនិងធ្លាប់ឆ្លងកាត់
ការសកិេសាវគ្គពសិេសសមេប-់
បណ្តុះបណ្តាលជនំាញវិជា្ជាជវីៈ
ជនពិការនៅបេទេសជប៉ុន-
ទើបជរំញុឱេយទកឹចតិ្តសេ្តីខ្មេរនៅ
កពំង់ឆ្នាងំរបូនេះខតិខំពុះពារ-
យ៉ាងខ្លាំងរហូតបង្កើតជាអង្គ-
ការឈ្មោះ «អង្គកា រសាអូរី»-
ដោយផ្តោតសំខន់លើការ-
បងេៀនតេបាញជាមួយនឹងកី-
តមេបាញសាអូរីរបស់ជប៉ុន។
កីតមេបាញសាអរូី(SAORI)

ដេលមានបេវត្តិមកពីបេទេស
ជប៉ុនហើយមានអត្ថន័យតាម
ពាកេយ២មា៉ាត់ គឺពាកេយថាSA
មាននយ័ថាផ្ទាល់ខ្លនួនងិពាកេយ
ORIមានន័យថាការតេបាញ។
ដចូ្នេះអង្គការសាអរូីដេលផ្តោត
សំខន់លើការជួយទៅដល់
ជនមានពកិារភាពតាមរយៈការ-
ជួយផ្នេកសតិបញ្ញានិងបណ្តះុ-
បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈគឺបងេៀនឱេយ-
ចេះតេបាញផលិតផលអនុសេសា-
វរីយ៍ជាកនេសេងតេបាញដើមេបី

បង្កើតជាសា្នាដេសិលេបៈផ្ទាល់-
ខ្លួននិងអាចលក់បានបេក់
កមេសមេប់ជីវភាពខ្លួនផង-
ដេរពេលសា្ទាត់ជំនាញ។
ពេលនេះអង្គការសាអរូីមាន

បណ្តាញទទលួជនពកិារដេល
មកទទួលការបណ្តុះបណ្តាល
ជំនាញវិជា្ជាជីវៈចំនួន២០នាក់
តេសមេប់អ្នកមកជាប់មានតេ
ចំនួន ៣-៤នាក់ប៉ុណ្ណោះ
ដោយសារអ្នកផេសេងៗទៀត
មានផលវិបាកក្នុងការធ្វើ-
ដំណើរមកកាន់អង្គការដូច្នេះ
ពួកគេអាចមកបានតេម្តងមា្កាល-
បុ៉ណ្ណោះហើយនៅក្នងុដំណក់-
កាលពេលមានវិបត្តិកូវីត១៩
ទៀតផងនោះក៏ធ្វើឱេយអង្គការ
សាអូរី កំពុងតេបេឈមនឹង
ភាពខ្វះខតនូវសមា្ភារតមេបាញ
បនា្ទាន់ផងដេរ។
លោកសេីអ៊ុំអមរារ័ត្ន(Um

Amraroth)នាយកិាបេតិបត្តិ
អង្គការសាអូរី  និងកំពុងតេ
បងេៀននៅវិទេយាល័យពេះបាទ
សុរាមេឹតបានឱេយដឹងថា៖ «ខ្ញុំ
នាយកិាបេតបិត្តិអង្គការសាអរូី
សមូអនញុ្ញាតជមេបថាដោយ-
សារជំងឺរាតតេបាតពីកូវីដ១៩
អង្គការសាអូរី មិនបានទទួល
ជំនួយមកពីខងកេអស់ជិត

៨០%ដេលស្ទើរតេឈានដល់
ដំណក់កាលធ្ងន់ធ្ងរមួយទៅ-
ហើយ។នៅពេលនេះជនមាន
ពិការភាពនៅអង្គការសាអូរី
មានការខ្វះខតអបំោះសមេប់
ការតេបាញសាអូរីដេលផ្តល់ជា
ជំនាញវិជា្ជាជីវៈសមេប់បង្កើន
បេក់ចំណូលក្នុងគេួសារនិង
សហគមន៍។ចំនួនទឹកបេក់
ដេលខ្វះខតសមេប់ទិញ
អំបោះ និងសមា្ភារតមេបាញគឺ

ចំនួន៥០០០ដុល្លារនាងខ្ញុំ
សូមទទូចស្នើសុំដល់បងប្អូន
នៅក្នុងសេុកកេសេុក និង
សបេបុរសជននានាសូមមេតា្តោ
ជួយបងប្អូនមានពិការភាព
នៅអង្គការសាអូរី»។
នាពេលកន្លងមកអង្គការ

ក៏ធ្លាប់មានដេគូជាអ្នកជួយ
ឧបត្ថម្ភនានាជួយទំនុកបមេុង
ផងដេរកាលពីពេលមានវិបត្តិ
កវូដី១៩នោះដោយលោកសេី

អ៊ុំ អមរារ័ត្ន ក៏បានរំឭកបេប់
ដេរថា៖«ជាក់ស្តេងពមីនុយើង
មានកតា្តោចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភ-
នានាដូចជាសមា្ភារកីតមេបាញ
បានការឧបត្ថម្ភពីអង្គកា រសា -
អូរីនៅជប៉ុនកេុមសបេបុរស-
ជនដេលចូលរួមឧបត្ថម្ភតាម
លទ្ធភាពការលក់សា្នាដេផលិត-
ផលជនពិការការចំណយ-
បេក់ផ្ទាល់ខ្លួននាងខ្ញុំដេល
បានពីការបងេៀនទំាងនៅវិទេយា-
ល័យនិងមហាវិទេយាល័យឯក-
ជនមកបូកផេសំគ្នា និងបានពី
ខងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដេរ
ពេះថាសាអូរី គឺជាអង្គការ
មួយមានកមេិតទទួលបាន
ជំនួយខ្នាតតូចនៅឡើយ»។
លោកសេីអ៊ុំអមរារ័ត្ន(Um

Amraroth)ជានាយិកាបេតិ-
បត្តិអង្គការសាអូរីដេលជាអង្គ-
ការទទួលសា្គាល់និងអនុញ្ញាត
ពីកេសងួមហាផ្ទេជាផ្លវូការនៅ
ឆ្នាំ២០១៩ដេលមានមលូដ្ឋាន
ស្ថិតនៅ ភូមិកណ្តាលសង្កាត់
កេុង និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិង
កំពុងតេបងេៀននៅវិទេយាល័យ
ពេះបាទសុរាមេឹត។
លោកសេីក៏បានបង្ហាញពីក្តី-

បេថា្នាធំនាពេលអនាគតនេ
គមេងរបស់អង្គការសាអូរី
ផងដេរថា៖«ចពំោះថ្ងេអនាគត
នោះយើងចងឱ់េយអង្គការសាអរូី
វិវឌេឍខ្លួន ទៅជាសាលអប់រំ
ពិសេសសមេប់ជនមានពិការ-

ភាព(specialschoolfor
peoplewithdisabilities)
ដេលនេះជាការបង្ហាញពីការ-
យកចិត្តទុកដក់ដល់ជនមាន
ពិការភាពឱេយមានក្តីសងេឃឹម-
ឡើងវិញខណៈដេលពួកគត់
ចេើនតេតេូវបានគេមើលរំលង
ឬមិនយកចិត្តទុកដក់នោះ
ពេះថាពួកគត់ក៏ជាមនុសេស
រស់នៅក្នុងដេនដីយើងដេរ»។
ដោយឡេកនារយៈពេល

១ឆ្នាំ គឺឆ្នាំ២០០៨-២០០៩
លោកសេី អ៊ុំ អមរារ័ត្នបាន
ទទួលអាហារូបករណ៍ទៅ
សិកេសានៅឯទីកេុងអូសាកា
បេទេសជប៉ុនគឺកម្មវិធីមួយ
មានឈ្មោះ 10thDuskin
LeadershipTraining។
តាមរយៈកម្មវិធីនេះក៏បាន

ជួយឱេយសេ្តីខ្មេររូបនេះទទួល-
បាននូវបទពិសោធកាន់តេ
ចេើនក៏ដូចជាការយល់ដឹង-
ចេើនបន្ថេមទៀតពីបរិបទនេ
ជីវិតរស់នៅរបស់បងប្អួុនជន-
មានពកិារភាពជាពសិេសផ្នេក
សតិបញ្ញានងិវធិីសាសេ្តបង្កើត
ចណំេះដងឹនងិខបំង្កើតជនំាញ
ជយួទៅដល់ជនមានពិការភាព
គេប់យ៉ាងតេម្តងដើមេបីលើក-
ទកឹចតិ្តនងិជយួពកួគេឱេយមាន
ពន្លឺជវីតិឡើងវញិនងិងើបផតុ-
ពីទុក្ខសោកទាំងឡាយដេល
រងនូវភាពរា៉ាំរ៉េដោយសារតេ
ពិការភាព៕
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អង្គការសាអូរីដែលបងែៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបង្កើតការងារ
ជនពិការទទូចចង់បានជំនួយពីសហគមន៍ជតិនិងអន្តរជតិ

បង ប្អនូ ជន មាន ពិការភាពដ្រល បន មក ទទួល ការ បណ្តះុ បណ្តាល ជំនាញ ត្របាញ សាអូរី នៅ  អង្គការ សាអូរី។ រូបថតសហការី

កុមារី សឿ ស្រណី្រ ដ្រល ពិការជើង  ព្រល រៀនត្របាញ។ រូបថតសហការី លោកស្រ ីអំុ៊ អមរារ័ត្ន និង កុមារា ស្រង ស្របុ៉ីច ។ រូបថតសហការី
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ក្រុង ប៉ារីស : ការ លក់ ឧបករណ៍ 
សិច  បាន ផ្ទុះ ឡើង ខ្លាំង  ខណៈ មនុសៃស 
រាប ់លាន នាក ់ជុវំញិ ពភិពលោក ស្វៃង- 
រក ឱកាស បង្កើត ភាព ពុះកញ្ជៃោល 
អំឡុង ពៃល ជាប់ បមៃម  ដោយ ការ បៃើ- 
បៃស់ ឧបករណ៍ បង្កើន ចំណង់ ថ្មី ៗ   
ហើយ ពលរដ្ឋ  នៅ បស្ចិម បៃទៃស ក៏ 
បាន បំបាត់ ការ វាយ តម្លៃមិន ល្អ ជុំវិញ 
បញ្ហា ចំណង់ ផ្លូវ ភៃទ ស្ដៃី ផង ដៃរ។ 

សហូ្វៀ (មនិមៃន ជាឈ្មោះ ពតិ) ជា 
នារី អត់ គូកន អាយុ ២៩ ឆ្នាំ រស់ នៅ 
ក្នុង ទីកៃុង បា៉ារីស   ដោះ សៃយ បញ្ហា  
«រនា ំង ចតិ្ដ សាស្ដៃ » ជាមយួ ឧបករណ ៍
សចិ ពៃល បៃទៃស តៃវូបាន បទិ អឡំងុ 
ខៃ  មីនា  ឆ្នាំមុន។ 

នាង បាន បៃប ់ AFP ថា ៖ « គៃនត់ៃ 
ចុច កុងតាក់ បន្ដិច ប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្ញុំ ដឹងថា 
វា ជា វៃលា ដ៏ សម គួរ  ដៃល យើង តៃូវ 
បោះ ជំហាន ចូល ដល់ សម័យ កាល  
ដ៏ លលា នៃះ អំឡុង ពៃល ដៃល ខ្ញុំ 
តៃវូបាន កាត ់ផ្ដាច ់ព ីទនំាកទ់នំង សង្គម  
និង សូមៃបី តៃ ជីវិត គូកន »។ 

កៃុមហ៊ុន មានមូលដ្ឋាន នៅ ទីកៃុង- 
ប៊ៃរឡាំង WOW បាន ឱៃយ ដឹង ថា ការ- 

លក ់នៅ ទូទំាង សកល លោក បាន កើន 
ឡើង ខ្លាងំ រយៈ ពៃល ១ឆ្នា ំចុង កៃយ  
នៃះ។ពួកគៃ បាន  លក់ ចៃញ នូវ ផលិត- 
ផល ពៃញ និយម បំផុត  ជាង ៤ លាន 
ឈុត នោះគឺ« អ្នក ផ្គាប់ ចិត្ដ នារី »។ 

កៃុមហ៊ុន LELO របស់ ស៊ុយអៃត 
បាន ឱៃយ ដងឹថា ការ លក ់ឧបករណ ៍សចិ  
កើន ឡើង  ១០ ភាគរយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
ទោះបីជា ហាង នានា តៃូវបាន បិទ ទា្វារ 

យ៉ាង ណាក៏ដោយ ។ 
របាយ ការណ៍ កាលពី ឆ្នាំ មុនពី 

Statista បាន បង្ហាញ ថា ទីផៃសារ 
សកល នឹង  កើន ឡើង ស្ទើរតៃ ទ្វៃ ដង ពី 
ការ លក ់តម្លៃ ២៨,៦ ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
ដល់ ៥២,៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង 
ចនោ្លាះ ឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២៦ ។ 

គៃីស្ដូព មា៉ានសៃយូ ជាអ្នក សៃវជៃវ 
ទីផៃសារ  Kantar បាន ឱៃយ ដឹងថា លទ្ធ-

ផល នៃះ កើត ឡើង ពី ការ បំបិទ សៃរីភាព  
ដោយ ចង្អុល ទៅការ   « កើន ឡើង នៃ 
សង្គម កាមតមៃក ដ៏ ឯកា »។ 

លោក  បៃបថ់ា ៖ « ពលរដ្ឋ នៅ  បស្ចមិ 
បៃទៃស បាន ដើរ ដល់ សករាជ ដៃល 
សុខភាព ផ្លវូ ភៃទ  ជា រឿង ធម្មជាតិ បំផុត។ 
ការ ទិញ ឧបករណ៍ សិច លៃង ជា ការ- 
វាយ  តម្លៃ ទាប ថោក អ្វី ទាំង អស់»។ 

ផលិតផល មាន ភាព ផ្លាស់ប្ដូរ ទៅ 

តាម  ចណំលូ ចតិ្ដ អតថិជិន ។ លងិ្គ បៃប 
បៃពៃណី លៃង សូវ   ពៃញ និយម  ប្ដូរមក 
ចំណូល ចិត្ដ បៃប ថ្មី ដៃល ស្ទួយ ចំណង់ 
បន្ថៃម និង ការ ឌីហៃសាញ បៃប ទំនើប 
ជាមួយ បច្ចៃកវិទៃយា បញ្ជា តាម ទូរស័ព្ទ 
សមៃប់ ផ្ដល់ ឱៃយ ដៃគូ ពីចមា្ងាយ។ 

  បៃវត្ដវិទិ ូVirginie Girod  ឱៃយ ដងឹថា  
ឧបករណ៍ សិច    តៃវូ បាន ចាត់ ទុក ជា វត្ថុ 
មាន  បៃយោជន៍ និង សាមញ្ញ ៕ AFP/HR

ឧបករណ៍សិច បច្ចបុ្របន្ន ត្រវូបន ឌីហ្រសាញខុសពីសណ្ឋានលិង្គ ពិត ។ រូបថត AFPទីផ្រសារ ឧបករណ៍សិច សកល កើន ពី  ២៨,៦ ពាន់ លាន  ដល់  ៥២,៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ រូបថត AFP

អរគុណកូវីដ!ឧបករណ៍សិចជួយបន្ទរូអារម្មណ៍តានតឹងនៅក្នងុពិភពដ៏ឯកា

ក្រុង ហាណូយ : នៅពៃល ថ្ងៃ អ្នក 
សៃី ឡៃ យ៉ៃន ឃ្វូយៃន ធ្វើ ជា អ្នក លក់ 
ឱសថ នៅ គ្លនីកិ សខុភបិាល មលូដ្ឋាន 
នៅ  ដី សណ្ដទន្លៃ មៃគង្គ នៃបៃទៃស 
វៀតណាម។ នៅ ពៃល យប ់អ្នកសៃ ីជា 
អ្នក ឡក ម៉ងុ សាយ នាគ នៅ លើ ចមៃងឹ- 
ដៃក  នាឱកាស បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី ។ 

អ្នកសៃ ីឃ្វយូៃន អាយ ុ២៧ ឆ្នា ំគជឺា 
ស្ដៃី ដំបូង មា្នាក់ ដៃល បាន ចូលរួម កៃុម 
ម៉ុងសាយ ទូអាញ ដួង    កៃុម សម្ដៃង 
ឡក តាម ចង្វាក់ សត្វ ដ៏ មាន អំណាច 
ដើមៃបី នាំ យក នូវ ង៉ូវ ហៃង  និង បណ្ដៃញ 
ខ្មោច ពៃយ បិសាច។ 

ពី មួយ លា្ងាច ទៅ មួយ លា្ងាច នៅ  ភាគ 
ខង តៃបូង ទីកៃងុ ខន ថូ អ្នកសៃ ីបន្ដ ការ- 
ហ្វកឹ ហាត ់ឱៃយ កាន ់តៃ ល្អ ឥត ខ្ចោះ អឡំងុ 
ពៃល បុណៃយ  ថៃត ដៃល ចាប់ ផ្ដើម នៅ 
សបា្ដាហ៍  នៃះ ។ 

កូន សៃី តូច របស់ ខ្លួន ដៃល តៃងតៃ 

ទៅ  ណា មក ណា តាម មា្ដាយ  និង ឈរ 
មើល សកម្មភាព មា្ដាយ គៃប់ ពៃលវៃលា។ 

អ្នកសៃី ឃ្វូយៃន ដៃល សា្វាមី ក៏ ជា 
កៃុម សម្ដៃង ម៉ុង សាយ   បៃប់ AFP 
ថា៖ « ដើមៃបី ពូកៃ សម្ដៃង ម៉ុងសាយ 
យើង តៃូវ តៃ ចៃះ អត់ ធ្មត់  និង បៃថុយ- 
បៃថាន ខ្លះ ដៃរ ។ វា ពិត ជា លំបាក នា 
ពៃល ដំបូង ។ ខ្ញុំ រង របួស ដៃ  និង ជើង 
មិន  លស់ ពៃល »។ 

ចំណុច ពិសៃស ជាង គៃ គឺ បង្គាល- 
ដៃក ចំនួន ២១ ដោយ  ខ្លះ មាន កម្ពស់ 
ជាង ២ ម៉ៃតៃ  ដៃល កៃុម រាំ តៃូវ ហក់  លើ 
បង្គាល តំណាង ឱៃយ ឧបសគ្គ ក្នុង ជីវិត 
ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ គោ ល ដៅ ជោគ ជ័យ ។ 

នៅ ចំកណា្ដាល ពួកគៃ  គឺជា បង្គាល 
កម្ពស់ ៧ ម៉ៃតៃ មួយ ជា កន្លៃង ដៃល 
កៃុម រាំ បង្ហាញ កៃបាច់ ពិសៃស ៗ ចំពោះ 
ជំនាញ ដ៏ ពូកៃ របស់ ពួកគៃ ។ 

ជា អ្នក គៃង ខៃសៃ កៃវាត់ ខ្មោ  តៃកា្វាន់ដូ  
អ្នកសៃ ី ឃ្វយូៃន មាន សមត្ថភាព កៃបាច់- 
គុន រហ័ស រហួន សៃប់ ទៅ នឹង ជំនាញ 
នៃការ ហក ់លោត  ដៃល តៃវូបាន អនវុត្ដ 
ជា ចៃើន សតវតៃសរ៍  ដោយ ភាគ ចៃើន ពី 
សណំាក ់កៃមុ បរុស  នៅ វៀតណាម នងិ 
ផ្នៃក  ផៃសៃង ៗ  ទៀត នៃ តំបន់ អាសុី ។ 

ប៉ុន្ដៃ ដើមៃបី ចូល រួម កៃុម អ្នកសៃី តៃូវ 
ជម្នះ  ចិត្ដ អ្នក រស់ នៅ ក្នុង សហគមន៍ 
ដៃល  ន ិយយថា វា ពិត ជា កិច្ចការ ដ៏ 
លំបាក សមៃប់ នារី ភៃទ ។ 

វា គឺជា ទៃពកោសលៃយ របស់ អ្នក សៃី  
ដៃល អាច បន្ទន់ ចិត្ដ ពួកគៃ ។ នៃះបើ 
តាម  ការ អះអាង របស ់អ្នកសៃ ីឃ្វយូៃន 
ដៃល បាន ឈ្នះ មៃដយ មាស ជា ចៃើន 

ទាំង ការបៃកួត  រាំ ឡក ម៉ុងសាយ នាគ 
ក្នុង សៃុក និង កៃ សៃុក ។ 

ជាមយួ សមាជកិ នារ ី២០ នាក ់អ្នក- 
សៃី  បាន បន្ថៃមថា ៖ « ខ្ញុំ មាន មោទន-
ភាព ដៃល កា្លាយ ជា បគុ្គលកិ  ដៃល លើក 
ទឹក ចិត្ដ ដល់ នារី ដទៃ »។ 

មា្នាក ់នោះ ឈ្មោះ ល ូធគីមី ធងួ អាយ ុ
១៧ ឆ្នា ំដៃល បាន ចុះ ឈ្មោះ ឱៃយ មតិ្ដភក្ដ ិ
៤ នាក ់ទៀត បើ ទោះប ីពកួគៃ ខ្លាច ខ្ពស ់
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ។ 

កញ្ញា ធងួ បាន នយិយថា ៖ « ពៃល 
ខ្ញុ ំហ្វកឹ ហាត់ ដំបូង ខ្ញុ ំពិត ជា ខ្លាច ណាស់  
ហើយ ខ្ញុំ មិន អាច ហក់ លោត ខ្ពស់ ៗ  
បាន  ឡើយ ។ ប៉ុន្ដៃ បន្ដិច ម្ដង ៗ  ខ្ញុំ អាច 

ហក់ ខ្ពស់ និង កាន់តៃ ខ្ពស់ ពី ១ ថ្ងៃ ទៅ  
១ថ្ងៃ ។ ខ្ញុ ំចំណាយ ពៃល ៣ ខៃ ដើមៃបី ហក់ 
ឡើង ដល់ បង្គាល ខ្ពស់ ៗ  »។ 

ការ ហ្វឹក ហាត់ រយៈ ពៃលពី ២ទៅ ៣ 
មោ៉ាង កៃយ បញ្ចប ់ការ សកិៃសា រៀង រាល ់
ថ្ងៃ កញ្ញា នយិយ ថា កញ្ញា បាន បង្កើត 
ទំនាក់ ទំនង ស្អិត ល្មួត ជាមួយ កៃុម 
សម្ដៃង ។ វា ពិត ជា សំខន់ ណាស់ 
សមៃប់ កីឡា បៃភៃទ នៃះ ។ 

កញ្ញា បាន បៃប់  AFP ថា ៖ « យើង 
តៃូវ សហការ គ្នា និង យល់ ចិត្ដ គ្នា ។ បើ 
មាន បញ្ហា អ្វី កើត ឡើង សមាជិក មា្នាក់ 
តៃូវ សៃក  បៃប់ គ្នា ខ្លះ ៗ  ។ ដូច្នៃះ យើង 
អាច កៃ សមៃួល បាន »៕ AFP/HR

 អ្នកស្រ ីឡ្រ យ៉្រនឃ្វយូ្រន គ្រង ខ្រស្រ ក្រវាត់ ខ្មៅ ត្រក្វាន់ដូ និង ក្លាយជា អ្នក ឡកមុ៉ងសាយ នាគ ស្ដ្រ ីក៏ កម្រ នៅវៀតណម ។ រូបថត AFP

ស្ដ្រវីៀតណាមកាន់ត្រព្រញនិយមក្នងុអាជីពឡកមុ៉ងសាយ

ក្រមុនារី មុ៉ងសាយវៀតណម ហ្វកឹហាត់ ហក់លោត លើបង្គោល ខ្ពស់ ៗ  ។ រូបថត AFP
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MBCC រៀបចំ ពិធី ជួបជុំ  បណ្តាញ នៅ សណ្ឋាគារ Sun and Moon 
 កៃមុបៃកឹៃសា ធុរកិច្ច ម៉ាឡៃសីុ បៃចំា កម្ពជុា (MBCC) កាលពី ថ្ងៃទី២៩ ខៃមករា កន្លងទៅ បានរៀបចំ ពៃតឹ្តកិារណ៍ 

បណ្តាញ មួយ នៅឯ សណ្ឋាគារ Sun & Moon Hotel Sky Bar ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ ។ ឯកអគ្គរាជទូត ម៉ាឡៃសីុ 
បៃចំា កម្ពជុា ឯកឧត្តម Eldeen Husaini Mohd Hashim មន្តៃកីារទូត មកពី ស្ថានទូត និង សមជិក បៃមណ 
២០ រូប បាន ចូលរួម នៅក្នងុ ពិធីជួប ជំុនោះ ។ លោក ឯកអគ្គរាជទូត បាន មនបៃសសន៍ថា  ស្ថានទូត នឹង បន្ត 
ផ្តល់ ការគំាទៃ ដល់ បៃជាជន ម៉ាឡៃសីុ និង បៃជាជន កម្ពជុា គៃប់ពៃលវៃលា ហើយ ជាពិសៃស នៅក្នងុ អំឡុងពៃល 
មន វិបត្ត ិជំងឺ រាតតៃបាត មួយ នៃះ ខណៈ ការធ្វើដំណើរ តៃវូបានរឹតតៃបិត ៕  



ក្រុងម្រនឆ្រស្ទ័រ: អ្នក ចាត់ ការ 
ក្រុម  Manchester United 
លោក  Ole Gunnar  ទទួល- 
ស្គាល ់ថា ក្រមុ របស ់លោក  ល្រង 
ចាត់ ទុក ជាក្រុម ប្រជ្រង ពាន 
ក្របខ័ណ្ឌ  Premier League 
អង់គ្ល្រស  ទៀត ហើយ បន្ទាប់ ពី 
បណ្ដោយ ឱ្រយ ឱកាស នំ មុខ ដល់ 
ទៅ ២ លើក ត្រូវ បាត់ បង់ អាស - 
ឥត   ការ ដោយ ចុង ក្រយ  បាន 
ត្រឹម ស្មើ នឹង ក្រុម Everton 
៣-៣ អំឡុង ការ ប្រកួត នៅ ផ្ទះ 
ខ្លួន ឯង កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ។ 

 ជយ័ ជម្នះ នងឹ ជយួ រកំលិ   Man 
United ឱ្រយមាន ៤៧ ពិន្ទុ ស្មើ  
នងឹ  ក្រមុ ល្រខ ១ Manchester 
City ត្រ ឥឡវូ ន្រះ ដោយ សរ ពកួ- 
គ្រ ឈ្នះ ត្រ ម្ដង គត់ ក្នុង ចំណម 
៤ ប្រកតួ ចងុ ក្រយ  វា បាន ធ្វើ ឱ្រយ 
ក្រុម គូប្រជ្រង ក្នុង ក្រុង ត្រ ១ 
មាន ផល ចណំ្រញ កាន ់ខ្លាងំ ក្នងុ 
ការ បន្ថ្រម គមា្លាត នំមុខកាន់ ត្រ 
ឆ្ងាយ នៅ ទីកំពូល តារាង ។ 

ក្រយ ក្រុម បិសច ក្រហម 
បាន ត្រមឹ ១ ពនិ្ទ ុ ធ្វើ ឱ្រយក្រមុ Man 
City មិន ត្រឹម ត្រ នំមុខ ២ពិន្ទុ 
ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ  ត្រ ថ្រម ទាំង នៅ 
សល់  ២ប្រកួត ក្នុង ដ្រ ទៀត ផង 
គ្រន់ ត្រ ថា ប្រកួត ទី១ ក្នុង 
ចំណម ប្រកួត ទាំង២ នឹង ត្រូវ 
ប៉ះ ក្រុម ជើង ឯក ចាស់    Liver-
pool នៅ កីឡដ្ឋាន Anfield ។

« យើង មនិ អាច នយិាយ ព ីការ- 
ឈ្នះ ពាន នោះ ឡើយ ដោយសរ 
ក្រុម របស ់យើង បាន ឃ្លាត ពី ផ្លូវ 
កាន់ ត្រ ឆ្ងាយ ហើយ » ។ ន្រះ ជា 

សម្ដី របស់ លោក Solskjaer 
ដ្រល  រដូវកាល មុន ក្រុម Man 
United របស់ លោក បញ្ចប់  
យុទ្ធនការដោយ តាម ពីក្រយ 
Liverpool ដល់ ទៅ ៣៣ពិន្ទុ ។

លោក Solskjaer  បន្ត ថា ៖ 
« យើង មនិ គរួ ត្រវូបាន ចាត ់ទុក ជា 
ក្រុម ប្រជ្រង ពាន ទៀត ទ្រ ។ នោះ 
មិន ម្រន ជា រឿង គួរ ភ្ញាក់ ផ្អើល 
សម្រប់ អ្នកទាំងអស់គ្នា (អ្នក-
សរព័ត៌មាន) ឡើយ។ យើង 
អភិវឌ្រឍបាន យា៉ាង ប្រសើរ ក្នុង 
នម ជាក្រុម មួយ ហើយ យើង 
នឹង ឃើញ ថា តើ យើង បញ្ចប់ នៅ 
ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី ប៉ុន្មាន ។ ការ ធ្វើ- 
ដណំើរ ទៅ មខុ របស ់ពកួ យើង ល្អ 
ឡើង ៗ  ត្រ ចា ំបាច ់ត្រវូ បញ្រឈបក់ារ- 
របូត គ្រប់ បាល់ ស្រួល ៗ  » ។

ការ តាម ស្មើ នៅ ចងុ ម៉ាង របស ់
Everton   បង្ហាញ ឱ្រយ ឃើញថា 
ពកួ គ្រ បន្លាយ ការ ល្រង មនិ ចាញ់ 
រហូត ដល់ ៧ ហ្គ្រម  ហើយរុញ 
ក្រុមរបស់ លោក Carlo Ance-
lotti ត្រឡប ់ទៅ ឈរ នៅ ចណំាត-់ 
ថា្នាក់ ទី ៦ វិញ ដោយ មាន គមា្លាត 
៣ ពិន្ទុ តាម ពី ក្រយ ក្រុម នៅ ទី 
កំពូល ទាំង៤ (Top4)។ 

 មនុ  ការ ប្រកតួ ចាប ់ផ្ដើម  ក ៏មាន 
ការ ដក់ កម្រង ផ្កាពី ប្រធាន ន្រ 
ក្រុម ទាំង២ ដើម្របី រំឭក ដល់ 
ហ្រតុការណ៍  ធា្លាក់ យន្ដ ហោះ  ន 
ក្រុងមុយនិច ដ្រល ក្នុង សោក- 
នដ   កម្ម កន្លងទៅ ៦៣ ឆ្នាំ នោះ  
មាន កីឡាករ របស់ ក្រុម  Man 
United បាត់ បង់ ជីវិត ៧រូប ។ 

សម្រប់ ប្រកួត ដ៏ គួរ ឱ្រយ ជក់ ចិត្ត 

នងិ ស្វតិ ស្វាញ ន្រះ ក្រមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ 
នំ មុខ លើក ទី១ ដល់ ទៅ ២-០ 
មនុ ចប ់វគ្គ ទ១ី ដ្រល ស៊តុ បញ្ចលូ-   
ទី ដោយ  Edinson Cavani 
និង Bruno Fernandes ។

ចូល ដល់ វគ្គ ទី២ ក្រុម ភ្ញៀវ 
ស៊តុ ២គ្របផ់្ទនួ ៗ    រយៈ ព្រល ត្រ 
៣ នទី  ដោយ  Abdoulaye 
Doucoure និង James Ro-
driguez ។ Man United នំ - 
មុខ ជា ថ្មី ដោយ សរ ការ ត្រត 
របស់ Scott McTominay ត្រ 
ក្នុង ម៉ាង បន្ថ្រមបង្គ្រប់ ពោល គឺ 
នទីទី ៩០+៥ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Do-
minic Calvert-Lewin  ធាក់  
បាល ់បញ្ចលូ ទ ី ជយួ ឱ្រយ  Everton 
ត្រឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ  ដោយ មាន 
១ពិន្ទុ ៕ AFP/VN

ថ្ង្រចន្ទ ទី៨ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងម្រលប៊ន: កីឡាករ វាយ 
កូន បាល់ (តិន្នីស) អាជីព No-
vak Djokovic មិន បាន ធ្វើ ឱ្រយ 
អ្នក គំ ទ្រ ព្រញ ចិត្តទាំងស្រុង ទ្រ 
ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ន្រះ ខណៈកីឡាករ 
ដ្រល ត្រូវបាន ស្គាល់ ថា ជា ស្ដ្រច 
នៅ កម្ម វិធី Australian Open 
រូបន្រះ នឹង ជួប ឧបសគ្គ ខ្លះ ៗ   
ព្រល កំពុង ប៉ុន ប៉ង  ឈ្នះ ពាន  
Grand Slam នៅ អសូ្ត្រលនី្រះ 
ជា លើក ទី៩ ។

Djokovic  កា្លាយ ជា  ជើង ឯក 
ពាន ធំៗ   ១៧ លើក ដោយ សរ  
ឆ្នាំ មុន យកឈ្នះ ទាំង ប្រផុត- 
ប្រផើយ ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ ន្រ 
កម្មវីធី ន្រះលើ កីឡាករ របស់ 
អូទ្រីស Dominic Thiem 
ដ្រល អឡំងុ ការ ប្រកួត នោះ បាន 
នំ មុខ ២-១សិត  មុន នឹងចុង- 
ក្រយ ចាញ់កីឡាករ សញ្ជាតិ 
ស៊្រប៊ី ៣-២សិត វិញ ។  

ជ័យ ជម្នះ ៨ ដង ក្នុង ចំណម 
ការ មក ទីន្រះ ១៦ លើក របស់ 
Djokovic វ័យ  ៣៣ ឆ្នាំ  បាន 
បង្ហាញ ការ មាន ប្រៀប របស់ គ្រ 
ក្នងុ ព្រតឹ្តកិារណ ៍នៅទលីាន Rod 
Laver Arena ន ក្រងុ ម្រល ប៊ន 
ជា កន្ល្រង ដ្រល រូប គ្រ  អាច លើក 
ពាន  Grand Slam ដំបូង ក្នុង 
ជីវិត  កាលពី ឆ្នាំ ២០០៨ ហើយ 
ជា កន្ល្រង  ដ្រល គ្រ ជាមា្ចាស ់ជយ- 
លាភី ៧ លើក  ក្នុង ចំណម យុទ្ធ- 
នការ ១០លើក ចុង ក្រយ ។

 ឆ្នាំ ន្រះ កីឡាករ អ្រស្រប៉ាញ 
Rafael Nadal និង Thiem 
ទំនង កា្លាយ ជា គូ ប្រជ្រង ដ៏ ធំ បំផុត 
របស់ Djokovic ខណៈ កីឡាករ 

ថ្វ ីដ្រ មនិ ធម្មតា មា្នាក ់ផ្រស្រង ទៀត គ ឺ  
Roger Federer របស់ ស្វ៊ីស 
ដ្រល បានគ្រង ពាន  Australian 
Open ន្រះ ដល់ ទៅ ៦ សម័យ- 
កាល ដ្ររនោះ មិន បាន ចូល រួម 
ឡើយ ដោយសរ មិន ទាន់ រឹង មាំ 
១០០ ភគ រយ ពី ការ វះ កាត់ 
ជង្គង់ ចំនួន ២ ដង ។

Australian Open គឺជា 
ព្រតឹ្តកិារណ ៍ដ្រលទទលួ បាន ការ-  
ចាប ់អារម្មណ ៍ ខ្លាងំ  សម្រប ់ដើម- 
រដូវកាល ឆ្នាំ ២០២០ ចំពោះ 
កីឡាករចំណាត់ ថា្នាក់ ល្រខ១ 
ពិភព លោក Djokovic ដ្រល 
បាន ឈ្នះ ពានទាំង តូច ទាំង ធំ ពី   
៤ កម្មវិធីផ្រស្រង ៗ  គ្នា  ក្នុង  ១ឆ្នាំ ។

Djokovic  និយាយ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ការ មក ប្រទ្រស អូស្ត្រលី 
ថា ៖« ពតិ ជាមាន អារម្មណ ៍ដចូ  ផ្ទះ 
ខ្លនួ អ៊ចីងឹ  ព្រល មក អសូ្ត្រល ី ក្នងុ 
ក្រុង ម្រលប៊ន ន្រះ  ជា ពិស្រស  
ទីលាន Rod Laver ត្រ ម្ដង » ។ 

Djokovic  បន្ត ថា ៖ « នោះ ជា 
ទលីាន  ដ្រល ខ្ញុ ំទទលួ បាន ជោគ- 
ជ័យ បំផុត ក្នុង អាជីព  ។ មាន ការ- 
ចង ចាំដ៏ ជ្រល ជ្រ  ខ្លះ  កាល ពី 
១៥ ឆ្នាំ មុន ហើយ អ្នក មាន ចាំ ទ្រ 
ខ្ញុំ ឈ្នះ ពាន Grand Slam 
លើក ទី១ កាល ពី ឆ្នាំ ២០០៨ ។

សមូ បញ្ជាក់ថា សម្រប់ កម្មវធីិ 
ដណ្ដើម ពាន Grand Slam 
ប្រចា ំឆ្នា ំដបំងូ គ្រ គ ឺ Australian 
Open 2021 ន្រះ គ្រង នឹង 
ដំណើរ ការ ពី ថ្ង្រ ទី៨ ដល់ ថ្ង្រ ទី 
២១ ខ្រ កមុ្ភៈ ន្រះ បើ ទោះ ជា មាន 
ការ រំខន ដោយ ជំងឺ កូវីដ១៩  ក៏ 
ដោយ ចុះ៕ AFP/VN

យឺនពន្លក

ភ្នពំ្រញៈ  គណៈ កមា្មាធិការ ជាតិ 
អូឡាំពិក កម្ពុជា  (NOCC) 
ក្រសួង ទ្រស ចរណ៍ ,  រដ្ឋបាល 
សលា ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ  ព្រម ទំាង 
សហព័ន្ធ ខ្ម្ររ កីឡា ទោចក្រយាន  

បាន រួមគ្នា បង្កើតព្រតឹ្តកិារណ៍  កីឡា 
លក្ខណៈ ទ្រស ចរណ៍ថ្មី មួយគឺ 
«ជិះកង់ន្រ ក្ត ីស្រឡាញ់» ហើយ 
ព្រតឹ្តកិារណ៍ ដ្រលត្រវូ ធ្វើ នៅ តំបន់ 
ឆ្ន្ររ ខ្រត្ត ព្រះសីហនុ ន ថ្ង្រទី ១៤ 
ខ្រ កុម្ភៈ ន្រះ គឺ មាន គោល បំណង 
ចង់  ក្រ ប្រ ការ គិត  ខុស របស់   យុវ- 

ជន  ខ្ម្ររ  មួយចំនួន ដ្រល យក ថ្ង្រ 
ន្រះ ជា ថ្ង្រ ត្រវូ លះ បង់ ព្រហ្មចារីយ៍ 
ជូនគូ ស្ន្រហ៍ ទៅវិញ គឺ ប្រសចាក 
ពី ប្រព្រណី ជាតិ។ 

លោក វា៉ាត់  ចំរីន  រដ្ឋ ល្រខធិការ 
ក្រសួង ទ្រសចរណ៍  និង ជា អគ្គ- 
ល្រខធិការ  NOCC បាន ថ្ល្រង 
ថា៖  «ន្រះ ជា ព្រតឹ្តកិារណ៍ ថ្ម ីមួយ  
ទៀត  ដ្រល  ក្រសួងទ្រសចរណ៍  
NOCC ព្រមទំាង  សហព័ន្ធ ខ្ម្ររ 
កីឡា ទោចក្រ យាន  និង រដ្ឋបាល 
ខ្រត្ត ព្រះ សី ហនុ  បាន ឯក ភព គ្នា 
បង្កើត ឡើង  ក្នងុ គោល  បំណង 
កីឡា  និង ទ្រស ចរណ៍  ព្រម ទំាង 
យក ថ្ង្រ ១៤  កុម្ភៈ  ជា ថ្ង្រន្រ  ក្តី- 
ស្រឡាញ់  ឱ្រយ យុវជនងក  មក ចាប់ - 
អារម្មណ៍ ល្រង កីឡា  និង កម្រសាន្ត 
វិញ ព្រះ   កន្លងមក  មាន យុវវ័យ 
មួយ ចំនួន  បាន យល់ ច្រឡំ ថា  ថ្ង្រ- 
បុណ្រយ ន្រ ស្រចក្ដ ីស្រឡាញ់  គឺ ជា 

ព្រល  ដ្រលពួកគ្រ  ត្រវូ លះបង់ នូវ 
ព្រហ្មចារី យ៍ ដល់ គូស្ន្រហ៍ របស់  ខ្លនួ  
ដ្រល ផ្ទយុ ពី ការ ពិត   និង ប៉ះ ពាល់ 
ដល់  ប្រព្រ ណី ជាតិ ខ្ម្ររ» ។

បន្ថ្រម លើ ការ បង្វ្ររ ផ្នត់ គំនិត 
យុវជន ខ្ម្ររ ឱ្រយ យល់ច្របស់ ពី 
អត្ថន័យ ពិត ថ្ង្រ ន្រ ក្ត ីស្រឡាញ់ 
១៤កុម្ភៈ ដោយ សំដៅ ទៅ ល ើ 
ការ គោរព ស្រឡាញ់ ចំពោះ ឪពុក- 
មា្តយ ក្រមុ គ្រសួរ និង មិត្ត ភក្ដិ  
ន្រះ គឺជិះកង់ន្រក្ត ីស្រឡាញ់ ក៏ ធ្វើ 
ឡើង ក្នងុ គោល បំណង  បង្ហាញ 
ពី សកា្តនុ ពល ថ្ម ីន្រ ហ្រដ្ឋា រចន- 
សម្ពន័្ធ ផ្លវូ សណា្ដោប់ ធា្នាប់ អនម័យ 
ថ្ម ីន្រទី ក្រងុ គោលដៅ ទ្រសចរណ៍  
តំបន់ ឆ្ន្ររ  ខ្រត្ត ព្រះសីហនុ ដ្ររ។

លើក ពីន្រះ ទៀត  តាម រយៈ ការ- 
ជិះ កង់ ន្រះ  នឹង នំឱ្រយ យុវជន និង 
មហាជន  បាន ចូល រួម  ក្នងុ សកម្ម- 
ភព កីឡា ដើម្របី សុខភព មិត្ត- 

ភព និង សមគ្គ ីភព ព្រម ទំាង 
ទាក់ ទាញ ឱ្រយ មហា ជន ជួយ លើក- 
កម្ពស់  ដល់ វិស័យ ទ្រសចរណ៍  
នៅ តំបន់ ឆ្ន្ររ សមុទ្រ  ទៀត ផង 
ហើយ  គណៈ កម្មការ រៀបចំ គ្រង 
រៀបចំ កន្ល្រង បោះ តង់ តាម ឆ្ន្ររ- 
សមុទ្រ សម្រប់ អ្នក ចូលរួម ទំាង- 
អស់  ដោយ សុវត្ថភិព សណា្ដោប់-  
ធា្នាប់ និង អនម័យ ខ្ពស់។

ចំពោះ វិញ្ញាស ប្រកួត លោក  
នូ  ចំរីន  អគ្គ ល្រខ សហព័ន្ធខ្ម្ររ 
កីឡា ទោចក្រយាន បាន  ប្រប់ ថា   
មាន ៣ វិញ្ញាស   ទី ១  វិញ្ញាស 
សម្រប់ អ្នក  ជិះ កង់ អាជីព   ចមា្ងាយ 
៤០ គីឡូម៉្រត្រ  ដ្រល នឹង  ចាប់ផ្ដើម 
ច្រញ ដំណើរ ពី ឆ្ន្ររ អូ ឈើទាល  
ឆ្ពោះ ទៅ ឆ្ន្ររ រាម   បន្ទាប់  មក ត្រឡប់- 
មក ឆ្ន្ររ  អូ ឈើទាល វិញ   ទី ២  Fun 
Ride   គឺ ជិះ កង់ កម្រសាន្ត  ឆ្ន្ររ សមុទ្រ 
ថ្ម ី  ចមា្ងាយ ២៥ គីឡូម៉្រត្រ  ដោយ 

ច្រញ ដំណើរ ពី ឆ្ន្ររ អូ ឈើ ទាល  
ឆ្ពោះ ទៅ ឆ្ន្ររ អូរត្រះ  ហើយ ត្រ  ឡប់- 
មក ឆ្ន្ររ អូរ ឈើទាល វិញ។

ចំណ្រកទី ៣  Family Couple  
Ride គឺ ការ ជិះ កង់ ជា ក្រមុ គ្រសួរ  
និង គូ ស្ន្រហ៍  ចមា្ងាយ ១៥ គីឡូម៉្រត្រ  
តាមផ្លវូ ក្នងុ ទីក្រងុ ថ្ម ី និង ឆ្ន្ររ សមុទ្រ  
មិន គិត ពី ថិរវ្រលា  ហើយ គិត មក 
ដល់ ព្រល ន្រះ មាន អ្នក ចុះ ឈ្មាះ 
ចូល រួម ជិត ២០០ នក់ ហើយ។ 
ទោះ យា៉ាង ណា គណៈកម្មការ- 
រៀបចំ តាម រយៈ  លោក ស្រម 
ផលា្លា បាន សំណូមពរ ដល់ អ្នក 
ដ្រល មិនទាន់បានចុះ ឈ្មាះ ចូល- 
រួម គឺ សូម មក  ចុះ ឈ្មាះ ឱ្រយ បាន 
រួស រាន់ ដើម្របី ផ្តល់ ភព ងយ ស្រលួ  
ដល់ គណៈ កម្មការ ក្នងុ ការ ផ្តល់ 
ស្លាក ល្រខ ប្រកួត  ជូន ដល់ អ្នក- 
ចុះ ឈ្មាះ ក៏ ដូច ជា ផ្តល់ ភព ងយ- 
ស្រលួ  ក្នងុ ការ រៀបចំ៕        

Wan-Bissaka(ឆ្វ្រង)របស់ManUtdផ្ដលួខ្លនួស្កាត់យកបាល់ពីRicharlisonរបស់Everton។AFP

ការប្រណំាងកង់ប្របទ្រសចរណ៍នៅកម្ពជុាកន្លងមក។រូបថត សហ ការី

Solskjaer ទទួលស្គាល់ថា Man Utd  
មិន មែន ជា កែុម អាច បែជែង ពាន ទៀត ទែ

Djokovi កំពុងសម្លងឹ ការឈ្នះ   
Australian Open  លើកទី ៩

ជិះកង់នែក្តសីែឡាញ់ នឹង តែវូ ធ្វើ ឡើង ដើមែបី បង្វែ រការគិត ខុស របស់យុវជនខ្មែរ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នៅទីបំផុតតារាចម្រៀងស្រីមាស
សុខសោភាសារភាពប្រប់ផ្ទាល់ហើយថានឹង
ចូលទ្រនំថ្មីផលិតកម្មរាមបន្ទាប់ពីអូសបន្លាយ-
ព្រលអស់១ឆ្នាំដោយមិនបរិយាយប្រប់មហាជន
អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនអំពីពន្លឺទ្រនំថ្មីនោះឡើយ
ពោលគឺចាប់ពីបានឈប់ពីទ្រនំចាស់ថោនមក។
ក្រយពីបានសម្ពោធហាងជាផ្លវូការតណំាង

ច្រកចាយមាសសុខសោភាសម្រស់ធម្មជាតិ
ដ្រលមានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ចាក់អង្រ-
ក្រមនព្រឹកថ្ង្រទី២៩ខ្រមករាឆ្នាំ២០២១
កន្លងមកនោះស្រប់ត្រកញ្ញាមាសសខុសោភា
បានបង្ហោះសារភាពការពិតមួយបន្ថ្រមទៀត-
ភា្លាមឱ្រយមហាជនបានដឹងពីទ្រនំថ្មីដ្រលគ្រង
នឹងប្រកាសជាផ្លូវការនិងថ្ង្រត្រូវបញ្ច្រញបទ-
ចម្រៀងដបំងូរបសខ់្លនួនៅទ្រនំថ្មីនោះផងដ្ររ។
មាសសុខសោភាបានសរស្ររសារ១ឃ្លាថា៖
«បងប្អនូអ្នកគាទំ្រជាទគីោរពស្រឡាញ់ថ្ង្រន្រះ
នងខ្ញុំសូមបកស្រយនូវចម្ងល់របស់បងប្អូន
ថា តើនងខ្ញុំនឹងចូលផលិតកម្មមួយណា?
នងខ្ញុំមាសសុខសោភាសូមបញ្ជាក់ជូនថា
នងខ្ញុំបានសម្រចចលូផលតិកម្មរាមជា
ផ្លវូការហើយព្រតឹ្តិការណ៍សា្វាគមន៍ វត្ត-
មានរបសន់ងខ្ញុំនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ង្រទី
១៩ខ្រកុម្ភៈនៅTHEPREMIER
CENTRESENSOKក៏ជាថ្ង្រដ្រល
នងខ្ញុំនងឹបង្ហោញបទចម្រៀងថ្មរីបស់
នងខ្ញុំដូចគា្នា។សូមបងប្អូនរង់ចាំ
ទស្រសនព្រតឹ្តិការណ៍នថ្ង្រទ១ី៩ខ្រ
កុម្ភៈខាងមុខន្រះ ដ្រលយើងខ្ញុំ
បានត្រៀមការសម្ត្រងដ៏អសា្ចារ្រយ
មួយសម្រប់បងប្អូនដើម្របីជា
ចំណងដ្រ និងអនុស្រសាវរីយ៍
ដ្រលមិនអាចបំភ្ល្រចបាន
សម្រប់នងខ្ញុំកដ៏ចូជាបងប្អនូ
ដ្រលជាអ្នកគាំទ្រ»។
គ្រនៅចាំបានថាកាលពីខ្រចុង-

ឆ្នាំ២០២០ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រ
សឹងត្រគ្រប់ស្រទាប់ស្រងកចិត្ត
នឹងរឿងចាំអ៊ុតមើលថាតើតារា
ចម្រៀងស្រីអតីតឈរនៅទ្រនំ
ផលិតកម្មថោនជិត១០ឆ្នាំ
មាសសុខសោភានឹងបង្ហោញ
ទ្រនំថ្មីខ្រធ្នូត្រត្រូវពន្រយារព្រល
មកដល់ដើមឆ្នាំ២០២១ន្រះ
កញ្ញាហាក់ចាប់ផ្តើមបង្ហើប
មហាជនបណ្តើរៗកាន់ត្រ
ច្របាស់ដ្ររថាមា្ចាស់ថ្មី និង
ផលិតកម្មថ្មីដ្រលត្រៀម-
ចូលទំនងផលិតកម្មរាម
របស់ថៅក្រផលិតផល-
សម្រស់ធម្មជាតិ។

ចាប់តាំងពីមានប្រភពមួយ
បានទមា្លាយថាតារាចម្រៀង
ស្រីល្របីរ្រកណ្តឹងកញ្ញាមាស
សុខសោភានឹងមិនជ្រកនៅ
ផលតិកម្មហង្រសមាសកម៏និនៅ

ផលិតកម្មហា្គាឡាក់សុី-
ដោយគ្របានព្រលយ
ថាកញ្ញាចូលទ្រនំថ្មី
សន្លាងមួយគឺផលិត-
កម្មរាមដ្រលត្រូវ-
បញ្ជាក់នៅខ្រធ្នូចុង-
ឆ្នាំ២០២០នោះត្រ
ប្ររជាសា្ងាត់រហូត-
មកដល់ខ្រកម្ភៈឆ្នាំ
២០២១ន្រះទើប
បានច្រញសា រភាព
បញ្ជាក់វិញ។
រីឯបទចម្រៀង
វិញនោះកញ្ញា-
មាសសុខសោភា

ក៏នៅ ត្របន្តច្រញបទ-
ថ្មីនៅផលិតកម្មផ្ទាល់
ខ្លួនឈ្មោះCamtrax
ជាមួយបទថ្មីចុង-
ក្រយមានចំណង-
ជើងថា«រាំរាំរាំ»-
ហើយក៏ធ្លាប់ច្រញ
បទថ្មីដំបូងមាន-
ចណំងថា«ស្រណោះ
ដ្រប្តី»កាលពីបាន
ឈប់ពីផលិតកម្ម-
ទ្រនំចាស់ថោន-
ផងដ្ររ៕
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ទីបំផុត តារា ចមេៀង សេ ីមាស សុខសោភា  សេប់តេ សារ - 

ភាព ពី ទេនំ ថ្ម ីរបស់ ខ្លនួ គឺ ផលិត កម្មរាម។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក

លោក ផារេច ្រហ្គ ូ ហេ្គន (ពី ឆ្វេង) ម៉ន សេជីី និង លោក ស្កតុ នីសិន ថតជំុ គ្នា  កេយបេគល់ពាន។ ឈនណន

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈជាក្ម្រងស្រីមា្នាក់ដ្រល
ត្រវូរា៉ាប់រងទំាងការល្រងនៅតំបន់
ការពារបម្រើនិងជាខ្រស្រប្រយុទ្ធ
ផងនោះម៉នស្រជីីត្រវូបានលោក
ផរ្រច្រហ្គូហ្គ្រនសា្ថាបនិកបាល់-
ទាត់រីករាយកម្ពុជាអូស្រ្តាលី
(HFCA)និងលោកស្កតុនីសិន
ជាសា្ថាបនិកនិងជានយកប្រតិ-
បត្តិអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពជុា
(CCF)ចាត់ទុកថាជាយុវនរី
មា្នាក់ដ្រលមានការតសូ៊ខា្លាងំនិង
មានទ្រពកោសល្រយផ្ន្រកបាល់-
ទាត់ហើយន្រះជាអ្វដី្រលស្រជីី
ត្រវូបានជ្រើសរីសជាប្រក្ខភាព
ត្រវូឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់
នរីស្កតុនីសិនឆ្នាំ២០២០។
នៅក្នងុពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់

ដ្រលទើបបានធ្វើកាលពីថ្ង្រសៅរ៍
ម៉នស្រជីីបាននិយាយទំាងរំភើប
ថា៖«ថ្ង្រន្រះខ្ញុំពិតជាសប្របាយចិត្ត
ណាស់ព្រះខ្ញុំមិននឹកសា្មោនថា
ខ្ញុំទទួលបានពាននោះទ្រហើយ
ការទទួលបានពានន្រះធ្វើឱ្រយខ្ញុំ
មានមទនភាពចំពោះខ្លនួឯង
ថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពនិងមាន
កមា្លាងំចិត្តដើម្របីបន្តល្រងបាល់-
ទាត់ទៀត»។
កីឡាការិនីវ័យ១៩ឆ្នាំរូបន្រះ

បន្តថា៖«ទម្រំបានកាន់ពានន្រះ
គឺការចូលល្រងបាល់ទាត់៤ឆ្នាំ
ន្រះខ្ញុំប្រងឹខា្លាងំណាស់។បើទោះ-
បីជាមិត្តរួមក្រមុCCFរបស់ខ្ញុំ
ប្រមាណ៣០ទៅ៤០នក់បាន
ឈប់សល់ត្រមឹ៣ទៅ៤នក់បុ៉ន្ត្រ

បា៉ាស្កតុបានផ្តល់កមា្លាងំចិត្តឱ្រយខ្ញុំ
ច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំនិងគ្រសួារ
ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់កីឡាន្រះដ្ររហ្រតុ
ន្រះខ្ញុំបានបន្តខំប្រងឹហ្វកឹហាត់
និងល្រងដើម្របីបា៉ាស្កតុហើយការ-
ល្រងបាល់ទាត់ន្រះវាអត់លំបាក
ទ្រគឺប្រសុៗអាចធ្វើបានខ្ញុក៏ំអាច
ធ្វើបានដ្ររ»។
លោកស្កតុនីសិនដ្រលជា

អ្នកផ្តល់ឱកាសឱ្រយម៉នស្រជីីបាន
សិក្រសារៀនសូត្រនិងបានល្រង
បាល់ទាត់នោះថ្ល្រងថា៖«ស្រជីី
ត្រងត្រជាសិស្រសសា្ងាត់ស្ងៀមមា្នាក់
ក្នុងចំណោមនិស្រសិតនៅCCF
បុ៉ន្ត្រព្រលដំបូងដ្រលនងឈាន
ជើងចូលទីលានបាល់ទាត់គឺនង
មានភាពរស់រវីកបង្ហោញពីភាព-
ជឿជាក់និងភាពរហ័សរហួន
ដ្រលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញ។
បន្ថ្រមលើន្រះព្រលវ្រលាល្រង
និងការបណ្តះុបណា្តាលរបស់ស្រជីី
ជាមួយHFCAបានផ្តល់នូវ
ជំនញបាល់ទាត់ហើយភាព-
ជឿជាក់បានរីកដុះដលនៅក្នងុ
ជីវិតប្រចំាថ្ង្ររបស់ស្រជីី»។
ចំណ្រកលោកផរ្រច្រហ្គហូ្គ្រន

បានសរសើរពីសមត្ថភាពរបស់
ស្រជីីថា៖«ស្រជីីពិតជាសមនឹង
ទទួលពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់
នរីស្កតុនីសិនឆ្នាំ២០២០ព្រះ
នងខិតខំហ្វកឹហាត់យា៉ាងខា្លាងំ
និងជាគំរូដ៏អសា្ចារ្រយដល់មិត្តរួម
ក្រមុក្នងុព្រលប្រកួត។នងពិត
ជាមានជំនញល្អណាស់ក្នងុការ-
ប្រើប្រស់ជើងទំាងសងខាងនិង
ជាខ្រស្រប្រយុទ្ធដ៏គួរឱ្រយអសា្ចារ្រយដ្រល

អាចជម្នះខ្រស្រការពារដើម្របីសុ៊ត
បាល់បញ្ចលូទីបាន»។
សា្ថាបនិកHFCAរូបន្រះបន្ថ្រម

ថា៖«យើងសង្រឃឹមថាស្រីជីនឹង
បន្តដំណើរជាមួយបាល់ទាត់ច្រើន
ឆ្នាំទៅមុខទៀតព្រះនងមាន
លក្ខណសម្របត្តិគ្រប់គ្រន់ក្នងុការ-
ប្រកួតនូវកម្រតិខ្ពស់បំផុតន្រកីឡា
បាល់ទាត់នៅកម្ពជុាហើយដោយ
មានការគំាទ្រយា៉ាងព្រញទំហឹង
ពីHFCAអ្នកឧបត្ថម្ភនិងមា្ចាស់
ជំនួយរបស់យើងស្រជីីអាចនឹង
កា្លាយជាតារានព្រលអនគត។
ទោះយា៉ាងណាអ្នកមានទ្រព-
កោសល្រយដូចជាស្រជីីត្រវូការ
ការលើកទឹកចិត្តនិងការគំាទ្រ
ហើយHFCAនឹងប្រងឹប្រងឱ្រយ
អស់ពីសមត្ថភាពសម្រប់ផ្តល់
ឱ្រយនងនូវរាល់ឱកាសដើម្របីទទួល
បានជោគជ័យ»។
ជាមួយគា្នាន្រះស្រជីីក៏មានក្តី

ស្រម្រចង់ល្រងតំណាងឱ្រយកម្ពជុា
នៅលើឆកអន្តរជាតិដ្ររ។ស្រជីី
បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំធ្លាប់គិតនិងមាន
ក្តសី្រម្រថានឹងអាចបានល្រង
តំណាងឱ្រយកម្ពជុាហ្រតុន្រះបើ
មានក្លបិណាចង់បានរូបខ្ញុំគឺខ្ញុំ
រីករាយចូលរួមជាមួយគាត់ព្រះ
ខ្ញុចំង់បង្កើនកមា្លាងំនិងមានព្រល
ហ្វកឹហាត់ឱ្រយបានកាន់ត្រច្រើន។
បើទោះបីជាខ្ញុំមានសង្រឃឹមត្រមឹ
៣០ភាគរយក្នងុការទទួលបាន
ឱកាសល្រងតំណាងឱ្រយកម្ពជុា
បុ៉ន្ត្រខ្ញុំនឹងព្រយាយាមបន្ថ្រមទៀត
ដើម្របីអាចឈានទៅសម្រចគោល
បំណងមួយន្រះ»៕

ម្ចាស់ពានបាល់ទាត់ស្កតុនីសិនមន
ក្តីស្រម្រចង់ល្រង តំណាងឱ្រយកម្ពជុា

ទីបំផុតតារាចម្រៀងស្រីមស
សុខសោភាប្រប់ពីទ្រនំថ្មីរាម

តារា ចមេៀងសេ ីអតីត នៅ ទេនំ ថោន ដេល  ទើប តេ 
បេកាស ថ   ខ្លនួ ចូល ទេនំ ថ្ម ីរាម ។ រូបថតហុងមិន
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