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លោកហុ៊នសែនបញ្ជាឱែយអាជ្ញាធរសមែលួឱែយពលរដ្ឋ
នំាផលិតផលទៅបែទែសជិតខាងខណៈអ្នកឆ្លងកូវីដក្នងុពែតឹ្តកិារណ៍២០កុម្ភៈកើនដល់១៣៧នាក់

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ លោក នាយករដ្ឋ - 
មន្រ្តីហ៊ុន ស្រន បាន បញ្ជា ទៅ 
អភិបាល ខ្រត្ត  នៅ  ជាប់ ព្រំ ដ្រន  
ន្រ  ប្រទ្រស ថ្រ វៀតណាម និង 
ប្រទ្រសឡាវ រួមទាំង ស្ថាប័ន  
ពាក់  ព័ន្ធ ត្រូវបន្ត  ជួយ សម្រួល  
និង ខិតខំឱ្រយប្រជាជនកម្ពុជា  

អាចនាំច្រញផលិតផលពី ក្នុង 
ស្រុក ទៅ កាន់ ប្រទ្រស ជិត ខាង 
ឱ្រយ បាន កាន់ត្រ ច្រើន កាន់ត្រ ល្អ 
ខណៈ អ្នក ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ក្នងុ ព្រតឹ្ត ិ- 
ការណ៍ សហគម ន៍ ២០ កុម្ភៈ   
បាន កើន ឡើង រហូត ដល់ចំនួន  
១៣៧ នាក់។

យោង តាម សរ ជា  សំឡ្រង 
របស់ លោក ហុ៊ន ស្រន ផ្ញើ ទៅ - 

កាន់ បណា្តាអភិបាល ខ្រត្ត  នៅ 
ជាប់ព្រ ំដ្រននៅ ថ្ង្រ ទី ២៤ ខ្រកុម្ភៈ 
ឆ្នា ំ២០២១ បនា្ទាប ់ព ីលោក បា ន 
ទទួល  ដំណឹង ថា អគ្គនាយ ក-  
ដ្ឋាន អន្តោ ប្រវ្រសន៍  មាន ការ - 
ដក់ បទ បញ្ជា ទៅ តាម ខ្រត្ត ជាប់ - 
ព្រំដ្រន កម្ពុជា  ជាពិស្រសនៅ 
ច្រក ប៉្រលិន ថា  មិន ឱ្រយ ពល រដ្ឋ  ខ្ម្ររ    
ដកឹ កសផិល  ទៅព្រ ំដ្រ ន ថ្រ ដចូ 

ពីមុន ទៀត ទ្រ ដោយ ចាប់ អនុ-
វត្តពី ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី២៥  ខ្រ 
កុម្ភៈ  តទៅ ។ លោកថ្ល្រង ថា៖     
« យើង ត្រូវ ធ្វើការ ពង្រឹង ការ ធ្វើ 
ចតា្តោឡី ស័ក ពង្រងឹ លើការ គ្រប់ - 
គ្រង របស់ ប្រជា ជន  នៅ តាម 
តបំន ់ព្រដំ្រន  ដើម្រប ីចៀស វាង នវូ 
ការ ហូរចូល  ន្រ ជំងឺ ពីក្រ ប្រទ្រ ស  
ប៉ុន្ត្រ ចំពោះ...តទៅទំព័រ  ២

មន្តែសុីខាភិបាល
បដិសែធព័ត៌មាន
អំពីការលក់វ៉ាក់-
សំាងការពារកូវីដ

កម្ពជុរំពឹងអាច
នំាសា្វាយសែស់
ទៅបែទែសចិន

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមែរិក
សរសើរកែសួងការងារ
អនុវត្តបានល្អក្នងុការ-
ធានានិរន្តរភាពការងារ

មុំ គ ន្ធា

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋ ល្រខា ធិកា រ និ ង ជា 
អ្នក នា ំពា ក្រយ ក្រសងួ ស ុខា ភបិា ល  
លោកស្រី   ឱ វណ្ណឌី ន បា នបដិ- 
ស្រធ  និង ថ្កោលទោ ស ចំពោះ 
ការ ផ្រស ព្វផ្រសាយ ដ្រល ថា  ក្រសួង 
បាន លចួ លក់ វា៉ាកសំ់ង កូ វីដ១៩ 
សុ ីណ ូហ្វា ម  នៅម ន្ទរី ព្រទ្រយ កាល-់ 
ម៉្រត  នងិ ថា ការ ចាក ់វា៉ាកស់ងំន្រះ 
ក៏មិ នត ម្រវូ ឱ្រយ បង់ ប្រក់ ដ្ររ  ខណៈ  
ការ ចាក់ វា៉ាក់ ...តទៅទំព័រ ៤

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ  ក្រសួង កសិកម្ម រុកា្ខា- 
ប្រមាញ់ និង ន្រសទ  រំពឹង ថា 
កស ិដ្ឋាន ដ ំស្វាយ កម្ពជុា   ចនំនួ 
៣០ និង រោង ចក្រ ប្រព្រឹត្តិ កម្ម 
សមា្លាប់ ពង រុយ ចោះ ផ្ល្រ ស្វាយ 
ចនំនួ ៤ នងឹ ត្រវូ  ប្រទ្រស ចនិព-ិ 
នតិ្រយ  នងិ  អនញុ្ញាត ឱ្រយនាចំ្រញផ្ល្រ-   
ស្វាយ ស្រស់ ពី កម្ពុជា ទៅ កាន់ 
ប្រទ្រស ចនិ ។  ន្រះ បើយោង តា ម 
ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន ។ 

ការ រពំងឹ ន្រះ ត្រវូ បាន ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ពី អគ្គ នាយក ដ្ឋាន កសិ-
កម្ម  បាន ផ្ញើ លខិតិ អពំ ីកសដិ្ឋាន 
ដ ំស្វាយ ដ្រល ចុះ បញ្ជ ី ចនំនួ  ២ 
លើក រួច មក ហើយ ដ្រល លើក 
ចងុ  ក្រយ មាន កសដិ្ឋាន ចនំនួ 
២៥ នងិ រោង ចក្រ សមា្លាបស់មាស- 
ភាព ចង្រ លើ   ផ្ល្រ ស្វាយ  ចំនួន  
៣ កាលព ីថ្ង្រទ ី១២ ខ្រ កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ
ន្រះ ទៅ ភាគី ចិន ដើម្របី ផ្តល់ ការ- 
អនុញ្ញាត នាំ ច្រញ ។ 

ទន្ទឹម នឹង ន្រះ ក្រសួង ក៏ បាន 
អំពាវនាវ ជា ថ្មី  ទៅ ដល់ អ្នក ដំ  
ស្វាយ ឱ្រយ  មក ចុះ បញ្ជ ីចមា្កោរ ស្វាយ 
សម្រប ់នា ំច្រញ ទៅ កាន ់ទផី្រសារ 
អន្តរជាត ិ ខណៈ ព្រល  តម្ល្រ ស្វាយ   
បាន ធ្លាក ់ចុះ យ៉ាង ខា្លាងំ នៅ ដើម 
រដូវ ប្រមូល ផល ឆ្នាំ ន្រះ។ 

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន    បាន 
ឱ្រយ  ដងឹ  ថា ៖ « ដើម្រប ីរក្រសា បាន  ស្ថរិ-
ភាព តម្ល្រ  សម ស្រប នងិ មានទ-ី
ផ្រសារ  ក្រសួង ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត សហ - 
រដ្ឋ អាម្ររិក  សរសើ  រកិច្ច ខិត  ខំ ប្រ ឹង  - 
ប្រង របស់ ក្រសួង ការងារ  និង 
បណ្ដុះ បណា្តាល វិជា្ជា ជីវៈ ដ្រល  
អនុវត្ត បាន ល្អ ក្នុង ការ ចូល រួម 
ធ នា នូវ និរន្ត រភាពន្រ ដំណើរ ការ  
អាជី វកម្ម ផលិត កម្ម និង ពា ណិ ជ្ជ - 
កម្ម តាម រយៈ ...តទៅទំព័រ  ៦

ក្រុមជើងឯកចាស់BayernMunich
ឈានជើងម្ខាងចូលវគ្គ៨ក្រុម

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មនកីឡា

យុទ្ធនការ ភូមិគ្មាន ផៃសៃង 
អ្នកភូមិចូលរួម នៅ ក្នុង ពិព័រណ៍ចម្អិន ម្ហូប ភូមិគ្មាន  ផ្រស្រង ដ្រល ប្ររព្ធធ្វើឡើង នៅ ក្នុង ឃុំ ព្រះ ខ្រ ស្រុកបស្រដ្ឋ ខ្រត្តកំពង់ ស្ពឺ  

កាលពីថ្ង្រទី២៣  ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ ទំព័រ ៧)។ រូបថត ហុង មិនា

តម្រូវការឃ្លាំងជួលមនភាព-
ប្រហាក់ប្រហ្រលឆ្នាំ២០២០
ត្រនឹងមនសម្ទុះលឿននៅ
ចុងឆ្នាំន្រះ...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

ម៉ាឡ្រសុីនិរទ្រសជនជាតិមី-
យ៉ាន់ម៉ាជាង១០០០នាក់ទៅ
ប្រទ្រសវិញទោះបីមនបញ្ជា
ឱ្យផ្អាកពីតុលាការ...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

អ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានធ្វើពិធី
បំបួសដើមឈើដើម្បីឃុំគ្រង
ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងរំឭក
គុណធម្មជាតិ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
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ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពេញៈ អគ្គនាយកដ្ឋាន- 
ពន្ធនាគារ  នៃ កៃសួង មហាផ្ទៃ  
សមៃច ផ្អាក ការចលូ សរួសខុទកុ្ខ  
របស ់គៃសួារ  ឬ សាចញ់ាត ិអ្នក- 

ជាប់  ឃុំ ជា បណ្តោះ អាសន្ន នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស  ខណៈ សាលា- 
ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ សមៃច 
លើក ពៃល សវនាការ ទាំងអស់  
រយៈ ពៃល ២សប្តាហ ៍ដចូ គា្នា  ដើមៃបី 
ចូលរួម ជាមួយ រាជរដ្ឋាភិបល 

ក្នងុ ការទប ់សា្កាត ់ការរកី រាលដល 
ជំងឺ កូវីដ១៩  ក្នុង សហគមន៍។

អ្នក នាំពាកៃយ អគ្គនាយកដ្ឋាន- 
ពន្ធនាគារ នៃ កៃសងួ មហាផ្ទៃ  លោក 
នុត សវនា  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសលិ មញិ ថា ដោយ សារ ការ រកី រាល-  
ដលជងំ ឺកវូដី  កានត់ៃ ធ្ងនធ់្ងរ  ទើប 
អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច សមៃច ផ្អាក  
ចលូ សរួ សខុទកុ្ខ ជា បណ្តោះ អាសន្ន 
ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី១  រយៈពៃល 
២សប្តាហ។៍ លោក ថា ៖«ដណំាក-់ 
កាល ដបំងូ យើង ផ្អាក ២សប្តាហ ៍សនិ  
ជា គោលការណ ៍រមួ  ចាប ់ព ីថ្ងៃទ២ី៣  
កមុ្ភៈ។ បើ កវូដី នៅ បន្ត រកីរាលដល  
ក្នងុ ១ថ្ងៃ ៣០ ទៅ៤០នាក ់ យើង នងឹ   
ពិនិតៃយ មើលតាម សា្ថានភាព ជាក់- 
ស្តៃង បន្ត ទៀត។  ឥឡវូ នៃះ យើង កពំងុ   
តាមដន សភាពការណ ៍ នងិ ពងៃងឹ 
តាម គោល ដៅ ទាំង អស់»។

លោក បន្តថា ក្នុង កាលៈទៃសៈ 
នៃះ   មនិតៃមឹ តៃ ផ្អាក ការសរួ សខុទកុ្ខ 
ប៉ណុ្ណោះ ទៃខាង មនៃ្ត ីមាន សមត្ថ កចិ្ច 
ក ៏បន ពងៃងឹ បន្ថៃម សវុត្ថភិាព ក្នងុ 
ពនា្ធាគារ  និង រឹតបន្តឹង ការសុំ ចៃបាប់ 
របស់ មនៃ្តី ពន្ធនាគារ ផង ដៃរ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«កន្លង មក យើង 
ធ្វើ ជាបៃចាំ ហើយ  គៃន់តៃ យើង 
ណៃនាំ ពងៃឹង។ លើក នៃះ ពងៃឹង 
ជាង លើក ណាៗ ទាងំអស ់ដោយ- 

សារ វរីសុ បៃភៃទ ថ្ម។ី សមូៃបី តាម ខៃត្ត  
សុំ ចៃបាប់  ទៅ ភ្នំពៃញ  ឬ ទៅ កន្លៃង 
ផៃសៃង  ដៃល មិន ចាំបច់ យើង មិន 
អនញុ្ញាត ទៃ។  បើ គាត ់ដើរ ហើរ ទៅ 
ឆ្ងាយហើយ ពៃល តៃឡប់ ចូល ធ្វើ-  
ការ វិញ  បើ មាន ផ្ទុក កូវីដ មៃន ឆ្លង 
គៃ ឆ្លង ឯង ហើយ។ អ៊ីចឹង ហើយ  
យើង បៃយ័ត្ន ទាំង អស់ គា្នា»។

ទោះយ៉ាងណា  ក្នងុ ករណ ីចា ំបច ់ 
ខាង មនៃ្ត ីពន្ធនាគារ នងឹ អនញុាត 
ឱៃយ សាច់ញាតិ ចូល សួរ សុខទុក្ខ  
ប៉ុន្តៃ លុះ តៃតៃ មាន ហៃតុ ផល 
សមរមៃយ។ នៃះ ជា ការ បញ្ជាក ់របស ់
លោក នុត សវនា។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ដោយ សារ   ជា 
ការងារ ពាកព់ន័្ធ សន្តសិខុ  អ៊ចីងឹ បៃពន័្ធ   
ទរូសព័្ទ បទិ ទាងំ អស។់ ប៉នុ្តៃ បើសនិ- 
ជា សាច់ញាតិ មាន ករណី ចាំបច់ 
សមូ   ស្នើ មក នាយកដ្ឋាន ពន្ធនា គារ 
ដោយ មាន ហៃតផុល ចៃបាស់ លាស ់
និង ចាំបច់ ទើប ឱៃយ ជួប បន» ។

បៃធាន ពន្ធនាគារ ខៃត្ត កណា្តោល 
លោក ចាត សុនីាង  បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  ថាបច្ចបុៃបន្ន មនៃ្ត ីពន្ធនាគារ ខៃត្ត  
បន រឹតបន្តឹង សន្តិសុខ នៅ ជុំវិញ 
ពន្ធនាគារ ខៃត្ត កណា្តោល  និង មិន 
អនុញ្ញាត ឱៃយសាច់ ញាតិ ចូល សួរ- 
សុខទុក្ខ អ្នក ជាប់ ឃុំ ឡើយ  រហូត 
មានការ ជូន ដំណឹង ពី ថា្នាក់ លើ។  

លោក ថ្លៃងថា ៖«នៅពៃល សាច-់ 
ញាតិ គាត់ មក  យើង តមៃូវ ឱៃយ ផ្ញើ 
អវី៉ាន ់ ហើយ យើង ទទលួ យក មក  
នងិ បញ ់អាល ់កលុ សមា្លាប ់មៃរោគ  
ទើប យើង ចាត ់មនៃ្ត ីយក ទៅឱៃយ អ្នក- 
ជាប់ ឃុំ។ បង ប្អូន យើង ដូច ភា្ញាក់- 
រឭក  ពៃឹក មិញ សាច់ញាតិ មក  
សួរសុខទុក្ខ អ្នកជាប់ ឃុំ មិន ដល់ 
១០នាក់ ផង ទៃ»។

លោក បន្តថា ៖«រីឯ អ្នកទោស 
ដៃល ចលូមក មាន កម្តា លើស ព ី
៣៧អងៃសា យើង ដក់ គាត់ ឱៃយ នៅ 
បន្ទប់ ដច់ ដោយ ឡៃក។ យើង តៃវូ 
បៃយត័្ន ខា្លាច ឆ្លង។ មយួ ទៀត យើង 
ពងៃងឹ សត ិអារម្មណ ៍គាត ់ដៃរ  កុឱំៃយ 
មាន បញ្ហា តក ់ស្លតុ  ជៃលួ ចៃបល ់  
ហើយ យើង ណៃនា ំឱៃយ អ្នក ជាបឃ់ុ ំ
តៃវូ លាងដៃ ជាមយួ សាប៊ ូជាបៃចា ំ 
និង ការធ្វើ អនាម័យ ផៃសៃងៗ»។

ទាក ់ទង ករណ ីនៃះ ដៃរ   សាលា- 
ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  កប៏នផ្អាក  
សវនាការ ទំាងអស់ ដៃលបន- 
គៃងទុក នៅ ចន្លាះ ពី ថ្ងៃ ទី២៤  
កមុ្ភៈ  ដល ់ថ្ងៃ ទ១ី២  មនីា  ឆ្នា២ំ០២១  
ទៅ ពៃល កៃយ  ដើមៃបី ចូលរួម 
ជាមយួ រាជរដ្ឋាភបិល ក្នងុ ការទប-់ 
សា្កាត់ ការរកី រាលដល ជំងឺ កវូដី១៩  
ក្នុង សហ គមន៍។

សៃចក្ត ីជនូដណំងឹ របស ់សាលា- 

ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញស្តពី ីការលើក- 
ពៃល សវនាការ  ចុះថ្ងៃ ទ២ី៣  កមុ្ភៈ  
ឱៃយដងឹថា  ដោយ សារ សា្ថានភាព នៃ 
ការចម្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ ក្នុង «ពៃឹត្តិ-
ការណ ៍សហគមន ៍២០កមុ្ភៈ» មាន 
ការរីករាល ដល ក្នុង សហគមន៍ 
យ៉ាង ឆប់ រហ័ស  និង ស្មុគសា្មាញ 
ជាង ពៃតឹ្តកិារណ៍ សហគមន ៍មនុៗ  
សាលា ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  សមៃច  
«លើក ពៃល សវនាការ» ដៃល បន- 
គៃង ទកុ ចាបព់ ីថ្ងៃទ២ី៤  កមុ្ភៈ  ដល ់  
ថ្ងៃទ១ី២ មនីា  ឆ្នា២ំ០២១ទៅ ពៃល 
កៃយ វញិ  ដើមៃប ីចលូរមួ ទបស់ា្កាត ់
ការរីករាល ដល បន្ថៃម ទៀត។ 

ក្នងុ សៃចក្ត ីជនូដណំងឹ  បនគសូ- 
បញ្ជាកថ់ា  សាលា ដបំងូ  នងឹ កណំត ់
កម្មវធិ ីសវនាការ ឡើងវញិ កៃយព ី
សា្ថានការណ ៍ជងំ ឺកវូដី១៩ ក្នងុ ពៃតឹ្ត-ិ  
ការណ ៍២០ កមុ្ភៈ បន ធរូ សៃល។  
សាលា ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  ឱៃយដងឹ 
ដៃរថា  ចំពោះ ការងារ រដ្ឋបល បៃចំា 
ថ្ងៃ  (ទទលួ ពាកៃយ បណ្តងឹ) នងិ ផ្តល ់
សៃវ ជនូ បៃជាពលរដ្ឋ នៅ ដណំើរការ 
ជា ធម្មតា។

បើ តាម លោក នុត សវនា អ្នក- 
ជាបឃ់ុ ំក្នងុ ពន្ធគារ នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន 
មាន ជាង ៣៩ ២០០នាក។់ រឯី   អ្នក-    
ជាប ់ឃុ ំនៅ ពន្ធនាគារ ខៃត្ត កណា្តោល 
មាន ជាង ២ ៦០០នាក់៕

តពីទំព័រ ១...ការ ដឹក ទំនិញ 
រកសុី ជាមួយ គា្នា រវ ង បៃទៃស 
ជិត ខាង  នៅតៃ បន្តធ្វើ ធម្មតា ។ 
សំុ សា្តាប់ខ្ញុ ំឱៃយបន ចៃបាស់ លើរឿ ង  
នៃះ »។ លោក ហុ៊ន សៃន  បញ្ជា ក់  
ថា ៖ «បៃសនិ បើមាន ការហាម- 
ឃាត ់ការ ដកឹ ទនំញិ ទៅបៃទៃស 
ថៃ មៃន  ខ្ញុ ំសុ ំឱៃយ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ 
សម្តៃច កៃឡា ហោម ស ខៃង  
កដ៏ចូជា អគ្គនាយក ដ្ឋាន អន្តា- 
បៃវៃសន៍ ដក នូវបទ បញ្ជានៃះ 
ចៃញ វិញ  ដើមៃបី សមៃលួ ឱៃយ បៃជា - 
ជន  នៅ តាម ពៃដំៃន រកសុធីម្មតា 
ហើយ តៃូវ ខិត ខំ ឱៃយ បៃជាជន  
អាច នាំ ចៃញ ផលិត ផល បន 
កាន់តៃចៃើន កាន់ តៃល្អ»។ 

លោកនាយក រដ្ឋមនៃ្តី បន 
បញ្ជាក់ ឡើង វិញនូវ អ្វី ដៃល ជា 
គោល បំណង របស់ រាជ រដ្ឋា ភិប ល    
គឺគៃប់ គៃង បៃជាពលរដ្ឋ  ដើមៃបី 
ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក ឱៃយ បន តៃឹមតៃូវ  
ក៏ ប៉ុន្តៃ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម  នៅ 
តាម ពៃំដៃន  នៅ តៃ បៃពៃឹត្ត ជា 
ធម្មតា។ លោក មាន បៃសាសន ៍
ថា ៖ «ខ្ញុំ សុំ ឱៃយ បណា្តោខៃត្ត  នៅ 
តាម ពៃដំៃន ទាងំអស ់ យក ការ- 
ទទលួ ខសុ តៃវូ ដើមៃប ីចាត ់វធិាន- 
ការ ធ្វើ យ៉ាង ណា ឱៃយ បៃជាជន  
នៅ តៃអាច បន្ត រកសុី ជាមួយ 
បៃទៃ ស ជិត ខាង បន  ហើយ 
មាន ការ ជួយ សមៃលួ ពី អាជា្ញាធ រ  

របស់ យើង ផង។  កូវីដ បន បំផ្លា ញ 
យើង ហើយ មិន អាចឱៃយ មាន 
ការ បំផ្លាញ ខាង សៃដ្ឋកិច្ច បន្ថៃម-  
ទៀត ទៃ »។

លោ ហ៊នុ សៃន  ក ៏បន ស្នើ ឱៃយ 
លោកស ខៃង  ស្វៃង រក  ថា តើ 
អគ្គនាយក ដ្ឋាន អន្តាបៃវៃសន៍ 
បន ចៃញ បញ្ជាបៃប នៃះ ទៅ - 
កាន ់ កន្លៃង ណាខ្លះ ហើយ សុ ំឱៃយ 
ដក បទ បញ្ជា នះ វិញ។ លោក 
សង្កត ់ធ្ងន ់ថា ៖ «ការចៃញ បទ- 
បញ្ជា ណាមួយ ដៃល ទាក់ ទង  
នឹង ពៃំដៃន  សុំមៃតា្តា  ឱៃយ ខ្ញុំបន- 
ដឹង ផង  ពៃះ ខ្ញុំទទួល ខុស តៃូវ 
ទៅ លើបញ្ហា កិច្ចការ នយោ ប យ  
ក្នុង បៃទៃស  និង នយោ បយ 
កៃ  បៃទៃស ។ នៃះគឺជា រឿង 
ដៃល តៃវូ ចាត់ ការ ជាបនា្ទាន់ ហើយ 
សុឱំៃយ ខៃត្ត ដៃល នៅ ជាប ់ពៃដំៃន  
យកការទទួល ខុស តៃូវ  ហើយ 
សុរំាយការណ ៍តៃង ់មក ខ្ញុ ំតៃម្តង 
បៃសិន ជាមាន បញ្ហា ទាក់ទិន 
ជាមួយ នឹង ការ រអាក់  រអួល លើ 
បញ្ហា ពាណិជ្ជ កម្ម នៅតាម ពៃ ំដៃន »។

ដោយ ឡៃក ទាក់ទង ករណី 
នៃ  អ្នក ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩  ក្នុង 
ពៃតឹ្តកិារណ៍ សហគម ន៍ ២០ កុម្ភៈ 
មាន អ្នក ឆ្លង  កើន ឡើង រហូត 
ដលច់នំនួ  ១៣៧ នាក ់ គតិ ព ីថ្ងៃ 
ទី២០  ដល់  ទី ២៣ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០ ២១ដៃលភាគ ចៃើន ជាជន- 

ជាតិ ចិន ។ កៃសួង សុខាភិបលនៅ  
តៃបន្ត អំពាវ នាវ ទៅដល់ បៃជា- 
ព លរដ្ឋ ទំាងអស់  ឱៃយ បង្កើ ន ការ បៃងុ-
បៃយ័ត្នកំុចៃញ កៃ ផ្ទះ បើ មិន មាន    
ការ ចំាបច់  និង អនុ  វត្តតាមវធិាន 
សុខាភិបល ឱៃយ បន តៃឹម តៃូវ។

កៃសួង សុខា ភិបល បន 
បៃកា ស នៅ ថ្ងៃមៃសិល មិញ ថា 
នៅ ថ្ងៃទី ២៣ ខៃកុម្ភៈ ករណី   
វជិ្ជមានកវូដី១៩  មាន ចនំនួ ៤០ 
នា ក់ ដោយ ក្នុងនះ   អ្នក ដៃល 
បន ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ សហ - 
គមន៍ ២០ កុម្ភៈ  មានរហូត ដល់ 
៣៨ នាក់និង ២នាក់ ទៀតជា អ្ន ក -  
ធ្វើដំណើរ មកពី កៃ បៃទៃ ស  ។ 
អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល បន ឆ្លង 
ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍២០ 
កុម្ភៈ បន កើន ឡើង រហូ តដល់ 
១៣៧ នាក់ ក្នុង នះ មាន សៃី 
ចំនួន ៧១ នាក់ គិត តៃមឹ តៃ រយៈ - 
ពៃល ៤ ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ ។

ជាមួយ គា្នានៃះ កៃសួង សុខា - 
ភិបល   ក៏ បនបញ្ជាក់  នៅថ្ងៃ 
មៃសិលមិញ  ផងដៃរថា ដោយ 
កៃសួង ទទួល បន លទ្ធផល វិភា  គ  
វិជ្ជមាន វីរុស កូវីដ១៩  ពី មន្ទីរ - 
ពិសោធន៍ វិទៃយាសា្ថាន ប៉ាស្ទ័រ 
កម្ពុជា នាវៃលា ម៉ាង ៣ទៀប- 
ភ្លឺថ្ងៃ ទី២៤ ខៃ កុម្ភៈ ដូច្នៃះ កៃុម 
ការងារ កពំងុ តៃ ធ្វើ ការ ចាត ់ ចៃង 
ទំនាក់ ទំនង រក អ្នក ជំងឺ ចំនួន 
១៥ នាក់  ដើមៃបី ដក់ ឱៃយ សមៃក 
ពៃយាបល ។ កៃសងួ  បញ្ជាក ់ថា ៖ 
«កៃមុ ការ ងារ កពំងុ ទាក ់ទង ទៅ 
ពួក គាត់ ហើ យ នៅ ពៃល មាន 
ព័ត៌មាន ជាក់លាក់ លើ ករណី 
អ្នក ជំងឺ ទំាង ១៥ នាក់ នៃះ កៃសួ ង  
នឹង រាយ ការណ៍ ជា បន្តទៀត » ។

ចំណៃកសៃ្តជីន ជាតិ ចិន ចំនួ ន  
២ នាក់ នៅ ខៃត្ត ពៃះសី ហនុដៃ ល  
ជា អ្នក ដំណើរ ចូល មក កម្ពុជា 
ហើយ មាន បំណង វិល តៃឡប់ 

ទៅ កាន ់បៃទៃស ពកួ គៃវញិ ប ន  
ធ្វើ តៃស្ត ដើមៃបី សុំ វិញ្ញាបនបតៃ 
បញ្ជាក់ សុខភាព  កាល ពី ថ្ងៃទី 
២២ ខៃកុម្ភៈ  ហើយ លទ្ធផល 
តៃស្ត មាន វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩    
និង តៃូវ បន ដក់ ឱៃយ សមៃក 
ពៃយាបល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក 
ខៃត្ត ពៃះសីហ នុ  ។

យោង តាម តួលៃខ សរុប គិត- 
តៃឹម ថ្ងៃទី ២៤ ខៃកុម្ភៈ កម្ពុជា 
មាន អ្នក  វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ ចំនួន 
៦៣៣ នាក់ ក្នុង នះអ្ន ក ដៃល 
បន ពៃយាបល ជាសះ សៃបើយ 
មាន  ចំនួន ៤៧ ៦ នាក់ និ ង អ្នក- 
កំពុង សមៃក ពៃយាបល នៅមន្ទរី- 
ពៃទៃយ  មាន ចំនួន ១៤ ២ នាក់ 
ដោយ មិន  បន រាប់ បញ្ចលូ ជាមួ យ 
នងឹ អ្នក ជងំ ឺចនំនួ ១៥ នាក ់ ដៃ ល  
កៃមុ ការងារ កៃសួង កំពុង ទំនា ក់    - 
ទំនង មក ពៃយាបល នះ ឡើយ ។ 

ដោយ ឡៃក  អភិបល ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ លោក គួច ចំរីន 
បន ជូនដំណឹង ទៅ មា្ចាស់ស ណា្ឋា - 
គារ ជីនបុីទាំង ៣ សាខានិង អគា រ  
សា្នាក់ នៅ  រួម របស់ បុគ្គ លិ ក កៃុម- 
ហ៊ុន ជីន បុី ស្ថិ តក្នុង កៃុង ពៃះ- 
សីហ នុ  ឱៃយ  ផ្អាក អាជីវកម្ម សណា្ឋា   - 
គារ  និង អគារ សា្នាក់ នៅ រួម នៃះ 
ជា បនា្ទាន់ ។ ការ បញ្ជាឱៃយ ផ្អាក 
នៃះ ធ្វើឡើ ង  បនា្ទាប ់ ពមីាន  ករ ណ ី 
សៃី្ត ជន ជាតិចិន ២នាក់ ដៃល 
មាន អាយុ ៣៥ឆ្នាំ  និង ២២ឆ្នាំ  
ដៃល បនធ្វើតៃស្ត   វជិ្ជមាន កវូដី- 

១៩។ លោកគួច ចំរី នបន ឱៃយ 
ដឹងថា ៖ «ដើមៃបី  ទប់ សា្កាត់  ការ- 
រីករាល ដល នៃជំងឺកូវីដ១៩  
ចូល  ក្នុង សហគមន៍  តមៃូវឱៃយ 
លោក  ផ្អាក អា ជវី កម្ម សណា្ឋាគារ 
ជីនបុី ទាំង ៣សាខា និង អគារ 
សា្នាក ់រមួ របស ់បគុ្គ លកិ កៃមុ ហ៊នុ 
ជីនបុី  ដោយ មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
មាន ភ្ញៀវ ថ្មី ចូល សា្នាក់ នៅ  
ហើយ ក៏ មិនអនុញ្ញាត ឱៃយ ភ្ញៀវ 
ដៃល កំពុង សា្នាក់នៅ ក្នងុ សណា្ឋា - 
គារ ចាក ចៃញ កៃ ដោយ គា្មាន 
ការ អនុញ្ញាត ពី អាជា្ញាធរ មាន 
សមត្ថកិច្ច ឡើយ»។ លោក 
អភិបល ខៃត្ត    បញ្ជាក់ ទៀត  ថា 
កៃមុ ការងារ ឆ្លើ យ   តបបនា្ទាន់ នៃ 
មន្ទរី សខុា ភបិល ខៃត្ត នឹង ចុះទៅ 
ពិនិតៃយ យក សំណា ក ពី ភ្ញៀវ  និង 
បុគ្គលិក បមៃើ ការ នៅ ក្នុងនះ 
ដើមៃប ីធ្វើតៃស្ត រកកវូដី ១៩។ ក្នងុ 
ករណីដៃល មា្ចាស់ ទីតំាង មិន អនុ - 
វត្តតាម ការណៃ នំា នៃះរដ្ឋបល 
ខៃត្ត នឹង ចុះ អនុ វត្ត  វធិាន ការ តាម 
នីតិវិធី ចៃបាប់ ជា ធរ មាន ។

កាល ពី ថ្ងៃទី ២៣ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១ លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌនី 
អ្នកនំា ពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិប ល 
បន រឭំក ថា អ្វដីៃល គៃប ់គា្នា តៃវូ 
ផ្តា ត ការយក ចិត្តទុក ដក់ នៅ - 
ពៃ ល នៃះ គ ឺតៃវូ តៃរមួ សាមគ្គគីា្នា 
ជួយ គា្នាទៅវិញទៅមក  ដោយ 
ធ្វើ ឱៃយ  ពៃឹត្តិ ការណ៍  សហគមន៍  
២០កុម្ភៈ   ឆប់ បិទ បញ្ចប់ ៕

ជន បរទេស តមេង់ ជួរ រង់ ចំា ធ្វើ តេស្តរក កូវីដ ពី ថ្ងេ ទី ២១  កុ  ម្ភៈ។ រូបថត ជីវ័ន

លោកហុ៊នសែនបញ្ជា...
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 វ៉ន   ដា រ៉ា   

 ភ្នំ ពេញៈ  លោក  ហង់ ជួន  
ណារុ៉ន  រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសួង អប់រំ  យុវ ជន  
និង កីឡា  កាល ពមីៃសលិ មញិ បាន 
ចាត ់ វិធាន ការ ដល ់អង្គ ភាព កៃម 
ឱវាទ កៃសងួ អបរ់ ំ   គៃប ់ល ំដាប-់  
ថ្នាក់ ផ្អាក  រាល់ បៃស កកម្ម ក្នុង 
បៃទៃស   ហើយ  កចិ្ច បៃជុ ំ សិកា្ខា- 
សា លា  វ គ្គ បបំន៉  នងិ  វគ្គ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល  ទាំង អស់ តៃូវ ធ្វើ តាម 
អន ឡាញ រយ ៈពៃល ២ សបា្ដាហ ៍ 
ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២៤  ខៃ កុម្ភៈ ត ទៅ ។    

 លោ ករដ្ឋ មនៃ្ត ីបាន ថ្លៃង តាម រយៈ 
សៃច ក្ដ ីណៃ នា ំ ថ  វធិាន ការ នៃះ  
គឺ ដើមៃបី ចូលរួម បង្ការ  និង ទប់- 
សា្កាត់ ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ពី អ្នក ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ពៃឹត្ដិ- 
ការណ៍ សហ គមន៍   ២០  កុម្ភៈ  
ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ   និង ខៃត្ដ 
កណា្ដាល  ទៅ ខៃត្ដ ដទៃ ទៀត  នងិ 
អនុវត្តតាម ការ ណៃនាំ របស់ 
រាជរដា្ឋា ភិបាល ។   

 លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី បញ្ជាក់  ថ ៖ 

« រាល់ បៃស កកម្ម ក្នុង បៃទៃស 
តៃូវ ផ្អាក រយៈ ពៃល ២ សបា្ដាហ៍  
ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទទួល បាន សៃច ក្ដី-  
ណៃ នាំ នៃះ តទៅ   ( ២០   កុម្ភៈ )  
លើកលៃង តៃ ករណ ីចាបំាច ់បផំតុ  
នងិ តៃវូ មាន ការ យល ់ពៃម ព ី ឯក- 
ឧត្ដម បណ្ឌតិ សភា ចារៃយ រដ្ឋ មនៃ្ដ ី។  
រាល់ កិច្ច បៃជុំ  សិកា្ខា សាលា វគ្គ 
បំប៉ន   និង វគ្គ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
ទាំង អស់   តៃូវ អនុ វត្ដ តាម អន- 
ឡាញ ទាំង សៃុង » ។  

លោក បាន ណៃ នា ំថ  អង្គ ភាព 
ថ្នាក ់ជាត ិ  ថ្នាក ់កៃម ជាត ិទាងំ- 
អស់  តៃូវ តាម ដាន  និង រាយ- 
ការណ៍ ជា បៃចាំ អំពី សា្ថាន ភាព  
សុខ ភាព មនៃ្ដី របស់ ខ្លួន   ក្នុង 
ករណ ីបគុ្គ លកិ អបរ់ ំណា មាន ការ- 
សងៃស័យ  ឬមាន រោគ សញ្ញា 
សៃដៀង នឹង ជំងឺ កូវ ីដ១៩  តៃូវ 
ទរូសព័្ទ ជា បនា្ទាន ់ទៅ លៃខ   ១១៥   
ដើមៃប ីពគិៃះ យោបល ់  នងិ ផ្ដល ់
ពត័ ៌មាន មក អង្គ ភាព ដើមៃប ីរាយ- 
ការណ ៍មក កៃមុ ការងរ ទប ់សា្កាត ់
ការ រកី រាល ដាល នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩  

របស់ កៃសួង អប់រំ ។   
 លោក   រស់   សុវា ចា  អ្នក នាំ- 

ពាកៃយ កៃសួង  អប់រំ  យុវ ជន  និ ង 
កី ឡា  បាន ថ្លៃង កាល ពីមៃសិល- 
 មិញ ថ  ចំពោះ មុខ នៃះ  កៃសួង 
អបរ់ ំបន្ត តាម ដាន   នងិ វាយ តម្លៃ 
សា្ថាន ការណ៍ ជា ក់ស្តៃង នៃកូ វី ដ- 
១៩  បៃកប ដោយ ការ យក ចិត្ត-  
ទុក ដាក់ កមៃិត ខ្ពស់ បំផុត សៃប 
នងឹ កចិ្ច សហ ការជា មយួ កៃ សងួ 
សុខាភិ បាល   និង ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ។   

 លោក ថ្លៃង ថ ៖ « កៃ សួង  នឹង 
ជមៃប បន្ថៃម ជនូ សាធា រ ណ ជន 
នៅ ពៃ  ល មាន ការវវិត្តថ្ម។ី   ជា រមួ 
អង្គ ភាព កៃម ឱវាទ កៃសងួ អបរ់ ំ 
ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹ ត្តិការណ៍ 
សហ គមន ៍២០ កមុ្ភៈ   បាន ចាត-់ 
ចៃង អនុ វត្ត វិធាន ការ តាម ការ-  
ណៃ នាំ របស់ កៃសួង សុខា- 
ភបិាល យ៉ាង ខា្ជាប ់ខ្ជនួ ។   លទ្ធផល  
តៃស្ត កូវីដ ១៩  របស់ អ្នក ពាក់- 
ពន័្ធ ស្ថតិ ក្នងុ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ របស ់
កៃសួង សុខា ភិបាល » ។  

 លោក បាន បញ្ជាក ់ថ ៖  « ចពំោះ 

សាលា រៀន ពាក់ ព័ន្ធ កៃសងួ អបរ់ ំ 
យុវ ជន  និង កីឡា  បាន ផ្អាក 
ដំណើ រការ សិកៃសា ក្នុង ថ្នាក់ រៀន 
ជា បណ្ដាះ អាសន្ន  និង បន្ត      
ការ   សិកៃសា តាម អន ឡាញ តាម 
ទិដ្ឋភាព ជាក់ ស្តៃង » ។ 

 លោក   ចាន់   ថ  អភិ បាល រង 
ខៃត្ដ ពៃវៃង បាន ថ្លៃង កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថ  ខៃត្ដ ពៃវៃង មាន 
ការ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ករណ ីពៃតឹ្ដ ិការណ ៍ 
ឆ្លង កូវីដ   ២០   កុម្ភៈ  ដោយ 
បៃយោល  តាម រយៈ សៃ្ដី មា្នាក់ 
នៅភ្នំ ពៃ ញ បាន ទៅ ចូល រួម ពិធី 
មង្គល ការ នៅ  ភូ មិ ទួល សង្កៃ ទ ទឹង 
ឃុ ំជា ច  សៃកុ កចំាយ មារ  កាល- 
ពី ថ្ងៃទី ១៧ ខៃ កុម្ភៈ  ហើយ សៃ្ដី 
របូ នៃះ មាន ប្ដ ីជា ជន ជាត ិចនិ មាន 
វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩  និង បាន ធ្វើ 
តៃស្ត ឃើញ វជិ្ជ មាន កវូដី ១៩  នៅ 
ថ្ងៃ ទី ២១  ខៃ កុម្ភៈ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថ  តាម រយៈ ករណ ី
ពាកព់ន័្ធ ដោយ បៃយោល ជា មយួ 
សៃ្ដ ីរបូ នៃះ  ក្នងុ ខៃត្ដ ពៃវៃង មាន 
អ្នក ពាក ់ពន័្ធ ចនំនួ  ៤១ នាក ់បាន 

តៃវូ បាន អាជា្ញា ធរ ខៃត្ដ សៃវ ជៃវ 
រក ឃើញ និង យក សំណាក ទៅ 
ពិនិតៃយ  និង នាំ យក ទៅ ធ្វើ ចតា្តា- 
ឡីស័ ក រួច ហើយ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថ ៖ « អ្នក ពាក ់ពន័្ធ 
ដោយ បៃយោល មា្នាក់ ជាគៃូ- 
បងៃៀន   យើង ក៏បាន នាំយក 
គាត ់មកធ្វើ ចតា្ដា ឡសី ័ក   នងិ យក 
សំ ណាក  មក ពិនិតៃយ រួច ហើយ   
ប៉នុ្ដៃ លទ្ធផល អវជិ្ជមាន  សាលា 
បឋម សិកៃសា ដៃល ពាក់ព័ន្ធ មួយ  
យើង បាន ផ្អាក បណ្ដាះ អាសន្ន ។ 
យើ ង  កំពុង បន្ត ធ្វើ ចតា្ដា ឡី ស័ក 
ចំពោះ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់   
ហើយ លទ្ធ ផល តៃស្ត ជំហាន- 
ដំបូង គឺ អវិជ្ជមាន ទាំង អស់ » ។  

 កៃ សួង សុខាភិ បាល កាល 
ពមីៃសលិ មញិ បាន បៃកាស ថ   នៅ 
ថ្ងៃទី ២៣  ខៃ កុម្ភៈ  សៃ្ដី ជនជាតិ 
ចិន  ២នាក់ ធ្វើ តៃស្ត ឃើញ វិជ្ជ- 
មាន កូវីដ ១៩   ពួក គៃ កំពុង តៃូវ 
បាន ដាក់ ឱៃយ សមៃក ពៃយាបាល 
នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ ។   
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ករណី សៃ្ដី ជន ជាតិ   

ចនិ ទាងំ ២នាក ់នៃះ   រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ 
ពៃះ សីហនុ កាល ពីមៃសិល មិ ញ  បាន 
អពំាវ នាវ ឱៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ  ដៃល  
ធា្លាប់ ចៃញ ចូល នៅ សណា្ឋា គារ 
ជីន  បុីទាំង   ៣ សាខា  និង អគារ 
សា្នាក់ នៅ រួម របស់បុ គ្គលិក 
កៃុមហ៊ុន ជីន បុី  ចាប់ ពី យប់ ថ្ងៃ 
ទី១៦  ខៃកុ ម្ភៈ   និង  សណា្ឋា  គារ 
ហ័ង ហ្គ័ន ជា យី  ក្នុង កៃុង ពៃះ-    
សី ហ នុ   ចាប់ ពី យប់ ថ្ងៃ ទី២០  
ខៃកុម្ភៈ   ដៃរ  ឬ ដឹង ថ  បាន ប៉ះ- 
ពាល់ ជា មួយ អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩   
ដៃល ជា ជន ជាតិ ចិន ទំាង ២នា ក់ 
នៃះ តៃូវ មក ធ្វើ តៃស្ត រក មៃរោគ 
កូវីដ ១៩ ។ 

 លោក   ឃាង   ភារមៃយ   អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ ពៃះសី ហនុ 
ថ្លៃង ថ ៖  «ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ 
សាលារៀន  និង កន្លៃង ផៃសៃង-  
ទៀត  គឺ មិន ទាន់  មាន គោល ការ ណ៍ 
ទៃ ។   ជា ក់ ស្ដៃង ចំពោះ មុខ អ្វី 
ដៃល យើង តៃវូ ធ្វើ គ ឺយើង បៃមលូ   
ស្វៃង រក អ្នក ដៃ ល មាន ការ ប៉ះ- 
ពាល់ ផ្ទាល់   និង បៃយោល»៕

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង យុត្តិធម៌  
លោក កើត រិទ្ធ  មាន គោល បំណង 
រៀបចំ វគ្គ បណ្ដុះ បណា្ដាល ជំនាញ វិជា្ជា- 
ជីវៈ ជូនដល់ ទណ្ឌិត  ដៃល កំពុង ជាប់- 
ពន្ធនាគារ នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  ដើមៃប ី
ឱៃយ ពួកគៃ មាន ជំនាញ ចៃបាស់ លាស់ 
មយួ  ដៃល អាច បង្កើត មខុរបរ  សមៃប ់
ចិញ្ចឹម ជីវិត  បនា្ទាប់ពី ពួកគៃ ចៃញ ពី 
ពន្ធនា គារ។ គមៃង នៃះតៃូវបាន- 
បង្ហាញ ដល់ អង្គការ សហបៃជាជាតិ 
(UN) រួច រាល់ ហើយ។

លោក គឹម សន្តិភាព  អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសួង យុត្តិធម៌  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសិលមិញ ថ  អ្វី ដៃល លោក រដ្ឋមនៃ្តី 
កើត រទិ្ធ   ចង ់បង្កើត ឱៃយមាន ការបណ្ដុះ- 
បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ ជូន ទណ្ឌិត  ដៃល 
កពំងុ ទទលួរង នវូ ការអនវុត្ត ទោស នៅ 
ក្នុង ពន្ធនាគារ  ដើមៃបី ឱៃយ ពួកគៃ មាន 
អាជីព មួយ ដៃល អាច បៃកប មុខរបរ  
កៃយពី ពួកគៃ ចៃញពី ពន្ធនាគារ 
វិញ។ ទោះ យ៉ាងណា  លោក មិនទាន់ 
បញ្ជាក់ ពី ពៃលវៃលា នៃ ការបង្កើត 
វគ្គបណ្ដុះ បណា្ដាល នៃះ ទៃ  ដោយថ  
នឹង តៃូវ រង់ ចាំ ពិភាកៃសា ជាមួយ សា្ថាប័ន 
ពាក់ព័ន្ធ ឱៃយរួច រាល់ សិន។

បើ តាម លោក គឹម សន្តិភាព  មូល- 
ហៃតុ ដៃល ចង់ឱៃយ មាន ការបណ្ដុះ- 
បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ នៅ ក្នុង ពន្ធនាគារ នៃះ  
គឺ ដើមៃបី កុំឱៃយ ទណ្ឌិត ទាំង នោះ  ពៃល 
សមាហរណ កម្ម ចូលទៅ ក្នុង សង្គម- 
ជាត ិវញិ គាត ់បៃពៃតឹ្ត បទល្មើស ឡើង វញិ   
ខណៈ ដៃល ពួកគៃ ពុំមាន លទ្ធភាព  និង 

អាជីព  ឬ មុខរបរ ផៃសៃងៗដើមៃបី រក បៃក់- 
ចំណូល ចិញ្ចឹម ជីវិត។ ផៃនការ នៃះតៃូវ- 
បាន បង្ហាញ ដលអ់ង្គការ សហ បៃជា ជាត ិ  
ដើមៃបី សហការ ជាមួយ កៃសួង យុត្តិធម៌   
អគ្គនាយក ដា្ឋាន ពន្ធនា គារ  និង កៃសួង- 
ការងរ  និង បណ្ដុះបណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ  
ដៃល អាច បើក វគ្គ បណ្ដុះបណា្ដាល មួយ 
នៅ ក្នុង ពន្ធនាគារ។

លោក គឹម សន្តិភាព  ថ្លៃងថ ៖«នៅ 
ពៃល ដៃល ពួកគៃ មាន មុខរបរ ចិញ្ចឹម 
ជវីតិ  នងិ ទទលួ បៃកច់ណំលូ  ឱកាស 
នៃ ការបៃពៃឹត្ត បទល្មើល  គឺ មិន មាន 
នោះ ទៃ  និង ជាវិធានការ ថ្មី មួយ ក្នុង 
ការទប់សា្កាត់  សៃបពៃល ដៃល យើង  
ធ្វើសមាហរណ កម្មទណ្ឌិត ចូលទៅ 
ក្នងុ សង្គម  គ ឺធ្វើ យ៉ាងណា ឱៃយ គាត ់មាន 
អាជីព វិជា្ជាជីវៈ មួយ តៃឹម តៃូវ»។

 បៃធាន រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា 
លោក សុខ ទូច  ថ្លៃងថ  ការបណ្ដុះ- 

បណា្ដាល វជិា្ជាជវីៈ  ជនូ ដល ់ទណ្ឌតិ ដៃល 
កំពុង ជាប់ ឃុំ នៅ ក្នុង ពន្ធនាគារ  គឺជា 
រឿង ចាំបាច់ ដៃល តៃូវតៃ ធ្វើ ពៃះ 
បើមិន ធ្វើទៃ  នៅពៃល ដៃល ពួកគៃ 
ចៃញ មក វញិ  គា្មាន ជនំាញ  នងឹ ធ្វើឱៃយ គៃ 
បៃពៃឹត្ត បទល្មើស ឡើង វិញ  ដៃល 
ប៉ះពាល់ ដល់ សន្តិសុខ  សណា្ដាប់ ធា្នាប់ 
សង្គម កាន់តៃ ខា្លាំង។

លោក សុខ ទូច   បញ្ជាក់ថ  ទណ្ឌិត 
ដៃល ជាប ់ទោស ក្នងុ រយៈពៃល ខ្ល ី គរួតៃ 
បណ្ដុះ បណា្ដាល ទៅលើ ការដាំ បន្លៃ- 
បង្ការ  ហើយ ចំពោះ ទណ្ឌិត ដៃល ជាប់  
ក្នុង រយៈពៃល យូរ  គឺ គួរតៃ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល វជិា្ជាជវីៈ ផៃសៃងៗ ដើមៃប ីឱៃយ ពកួគៃ 
មាន ជនំាញ  នងិ អាច បៃក បរបរ បាន។ 
នៅ ពៃល ដៃល ទទួល ផល ចំណៃញ  
គាត់ នឹង ទុក ថវិកា នោះ  សមៃប់ គាត់ 
ពៃល ចៃញ វិញ  គឺ មាន ដើម ទុន ក្នុង 
ការបង្កើត មុខរបរ បាន។

លោក សុខ ទូច  ថ្លៃងថ ៖«នៅក្នុង 
គុក ហ្នឹង តៃូវ រៀបចំ ឱៃយគាត់ រៀន ដាំ បន្លៃ   
និង បណ្ដុះបណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ ជូន គាត់  
មិនមៃន គាត់ ជាប់ គុក ហើយ គាត់ ដៃក 
គង អនា្ទាក់ ខា្លា នោះ ទៃ  និង គុក នីមួយៗ 
គួរតៃ ធ្វើ ឱៃយ ធំ ពៃះ សៃុក យើង សមៃបូរ 
ដ ីណាស ់ ដៃលអាច មានលទ្ធភាព ក្នងុ 
ការរៀបចំ ជាកន្លៃង ដាំបន្លៃ ឱៃយ បាន- 
ចៃើន  ដើមៃប ីលក ់ចៃញ បាន  នងិ រៀបឱៃយ 
មាន កន្លៃង បណ្ដុះ បណា្ដាល  ដូចជា 
តៃបាញ  ឆ្លាក់  និង ធ្វើម្ហូប ជា ដើម»។ 

ថ្លៃង ក្នងុ កចិ្ចបៃជុ ំស្តពី ីការផៃសព្វ ផៃសាយ 
ពៃះរាជកៃតឹៃយ បន្ធរូបន្ថយ ទោស  លើក- 
លៃង ទោស  និង ការពងៃឹង ការងរ 
ស្នើសុំ អនុគៃះ ទោស  កាល ពីថ្ងៃ ទី 
១៧  កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១  លោក កើត រិទ្ធ  
បញ្ជាកថ់  ពន្ធនាគារ  គជឺា កន្លៃង មយួ 
សមៃប់ អប់រំ កៃបៃ មនុសៃស  ឱៃយមាន 
ការរាង ចាល និង លៃង បៃពៃឹត្ត បទ- 
ល្មើស បន្ត ទៀត។ ប៉ុន្តៃ ទន្ទឹម គា្នា នៃះ  
តៃូវមាន ការបណ្ដុះ បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ 
មួយ ដល់ ពួកគៃ  ពៃះ កម្ពុជា មិន មាន 
ចៃបាប់ បៃហារ ជីវិត នោះ ទៃ។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«ខ្ញុំ បាន ជជៃក ជា- 
មួយ នឹង  UN  រួច ហើយ។ ពន្ធនាគារ  
គជឺា កន្លៃង ដៃល តៃវូ រៀបច ំឱៃយមាន វគ្គ- 
បណ្ដុះ បណា្ដាល វិជា្ជា ជីវៈ  សមៃប់ គាត់  
មាន មុខ របរ មួយ   ហើយ កន្លៃង នៃះ  ខ្ញុំ 
នងឹ ជជៃក  បន្ថៃម ទៀត ជាមយួ នងឹ មន្តៃ ី
ជំនាញ របស់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ»។ 

លោក នុត សវនា  អ្នក នាំពាកៃយ 
អគ្គនាយកដា្ឋាន ពន្ធនាគារ នៃ កៃសួង- 
មហាផ្ទៃ  បានឱៃយ ដឹង ដៃរ ថ  កម្មវិធី 
បណ្ដុះ ណា្ដាល វិជា្ជា ជីវៈ ជូន ដល់ ទណ្ឌិត  

មាន នៅ ក្នុង គៃប់ ពន្ធនាគារ ទាំងអស់ 
នៅ បៃទៃស កម្ពុជា  ប៉ុន្តៃ  វា អាសៃ័យ 
ទៅលើ ពន្ធនាគារ នោះ តូច  ឬ ធំ។ 

ដោយ ឡៃក ចពំោះពន្ធនាគារ តៃពាងំ-  
ផ្លុង ក្នុង ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ  កម្មវិធី សា្ដារ នីតិ - 
សមៃបទា  មាន រោង សបិៃបកម្ម ផលតិ ទកឹ សទុ្ធ  
សិបៃបកម្ម កៃច្នៃ គៃឿង សង្ហារិម ពី ឈើ  
នងិ ដៃកនងិ ជនំាញ បច្ចៃកទៃស នៃ ការ-  
ដា ំ ដុះ បន្លៃ  បង្ការ  នងិ ការចញិ្ចមឹ សត្វ។ 
នៃះ ជាការឱៃយ ដឹង ពី លោក នុត សវនា ។

លោក សវនា បាន បញ្ជាក់ថ ៖«ជា 
ផៃនការ យុទ្ធសាស្តៃ  យើង ចាំបាច់ 
បង្កើតឱៃយ មាន កម្មវធិ ីទាងំនៃះ  នៅ គៃប ់
ពន្ធនាគារ ទាំងអស់   អាសៃ័យ ទៅ លើ 
ទំហំ នៃ ទីតាំង ពន្ធនាគារ នីមួយៗ»។

លោក សុឹង សៃនករុណា  មន្តៃី អង្កៃត 
ជាន់ខ្ពស់ ផ្នៃក សិទ្ធិ មនុសៃស នៃ សមាគម 
(ADHOC) សា្វាគមន៍ នូវ គំនិត ផ្តួចផ្តើម 
ឱៃយ មាន វគ្គបណ្ដុះ បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ ដល់ 
ទណ្ឌិត ដៃលកំពុង ជាប់ ពន្ធនា គារ។ 
លោក ជំរុញ ឱៃយ ឆប់ ចាប់ ផ្តើម ពិភាកៃសា ពី 
ផៃនការ នៃះ  នងិ ស្វៃងរក ជនំយួ ព ីសា្ថាបន័ 
ពាក់ព័ន្ធ យក មក អនុវត្ត ឱៃយបាន លឿន  
ដើមៃបី ឱៃយ ទណ្ឌតិ  ឬ ពរិទុ្ធជន ទាងំ នោះ មាន 
ជំនាញ វិជា្ជាជីវៈ អាច បៃកប មុខរបរ បាន 
ពៃល ចៃញ មក វិញ។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«វាជា រឿង ល្អ  ខ្ញុ ំឃើញ 
ពន្ធនាគារ មួយចំនួន មាន វគ្គបណ្ដុះ- 
បណា្ដាល រចួ ហើយ  ប៉នុ្តៃ មយួចនំនួ ទៀត  
មនិមាន នោះ ទៃ។ ខ្ញុ ំមនិ ដងឹថ មាន មលូ-  
ហៃតុ អ្វី ទៃ  បញ្ហា ថវិកា  ឬក៏ បញ្ហា អ្វីទៃ 
ក្នុង ការបង្កើត វគ្គ បណ្ដុះ បណា្ដាល នៃះ  
បាន ធ្វើឱៃយ មានការខ្វះ ចនោ្លាះ  ក្នុងការ- 
ផ្តល់ ជំនាញ វិជា្ជា ជីវៈ ជូន គាត់»៕ 

ទណ្ឌតិសេចបន្លេក្នងុបរិវេណពន្ធនាគារនៅខេត្តពេះសីហនុ ពីថ្ងេទី២៥ មករ។រូប អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធនាគារ

វគ្គបណ្តះុបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ទណ្ឌតិច្រាញពីពន្ធនាគារនឹងត្រាវូពិភាក្រាសាបន្តក្រាយជជ្រាកជមួយUN

ក្រាសួងអប់រំឱ្រាយអ្នកពាក់ព័ន្ធបើកសិក្ខាសាលានិងអ្នកបណ្តះុបណ្តាលត្រាវូធ្វើករតាមអនឡាញ២អាទិត្រាយ



តពទីពំរ័១...សាងំពដីបំងូគឺ
ធ្វើឡើងសម្រាបត់្រាក្រាមុមនសុ្រាស
ស្ម័គ្រាចិត្តតាមការប្រាកាសពី
ក្រាសួងសុខាភិបាល។
លោកស្រាីបានបញ្ជាក់កាល-

ពមី្រាសិលមិញថា៖«ខ្ញុំសុំប្រាកាស
ច្រានចោលទាំងស្រាុងហើយ
ក៏សូមថ្កោលទោសចំពោះជន
ដ្រាលបំពុលសង្គមដ្រាលប្រាឌិត
បង្កើតនូវពាក្រាយ និងព័ត៌មាន
ដ្រាលមិនពិតន្រាះឡើងដោយ-
សារយើងមិនមានការចាក់
ដោយតម្រាូវឱ្រាយមានការបង់-
ប្រាក់ទ្រា ហើយបច្ចុប្រាបន្នន្រាះ
ក៏មិនមានវ៉ាក់សាំងណាដ្រាល
ប្រាកាសចាក់ដោយមានការបង់-
ថ្ល្រាដ្រារ ពីព្រាះវ៉ាក់សាំងយើង
មានកំណត់»។
ជាមួយគ្នាន្រាះ លោកស្រាី

បានស្នើឱ្រាយអាជា្ញាធរចាត់វិធាន-
ការទៅលើសា្ថាប័នសារព័តម៌ាន
ដ្រាលបានផ្រាសាយមិនពិតពីរឿង
ន្រាះផងដ្រារ។
កាលពីម្រាសិលមិញន្រាះដ្រារ

សា្ថានទូតចិនប្រាចាំនៅកម្ពុជា
បានច្រាញស្រាចក្តីជនូដំណងឹជា
ភាសាចនិដោយអំពាវនាវដល់
ជនរួមជាតិរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា
ឱ្រាយប្រាយ័ត្នចំពោះការលក់វ៉ាក់-
សាំងខុសច្រាបាប់។
តាមស្រាចក្ដីជូនដំណឹងន្រាះ

សា្ថានទូតចិនប្រាចាំនៅកម្ពុជា
បានលើកឡើងថា ថ្មីៗន្រាះ
សា្ថានទូតបានទទួលរបាយ-

ការណ៍ពីពលរដ្ឋចិនមួយចំនួន
នៅកម្ពុជាថា មានអ្នកខ្លះបាន
ផ្ញើសារជាភាសាចិន តាមទូរ-
ស័ព្ទដ្រារបស់ពួកគ្រាដោយអះ-
អាងថាគ្រាន់ត្រាត្រាូវបង់ថ្ល្រា
ស្រាវចំនួន១២០ដុល្លារអាម្រា-
រិកដល់ពួកគ្រាក្នុងការណាត់
ដើម្រាបីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩។
មានមនុស្រាសមួយចំនួនទៀត
បានផ្រាសព្វផ្រាសាយជាសាធារណៈ
តាមបណា្តាញសង្គមពីការលក់
វ៉ាក់សំាងកូវដីរបស់ប្រាទ្រាសចនិ
ក្នុងតម្ល្រា៤៥០ដុល្លារ ដ្រាល
ធ្វើឱ្រាយប្រាជាជនចិនក្នុងប្រាទ្រាស
កម្ពុជាមានការសង្រាស័យជាខា្លាំង។

សា្ថានទូតចិន បានរំឭកថា៖
«យោងតាមការយល់ដងឹរបស់
យើងរដ្ឋាភិបាលនិងយោធា-
កម្ពុជាទទួលខុសត្រាូវចំពោះ
ការរក្រាសាទុក និងចាក់វ៉ាក់សាំង
ជនំយួរបស់ចនិ។ពាក្រាយសុំចាក់
វ៉ាក់សាំងត្រាូវស្ថិតក្រាមនីតិវិធី
អនមុត័យ៉ាងតងឹរុងឹបផំតុ។មនិ
អាចមានវ៉ាក់សាងំន្រាះចលូក្នងុ
ទីផ្រាសារបានទ្រា។រាល់ការផ្រាសាយ-
ពាណិជ្ជកម្មនានាទាក់ទងនឹង
ការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩របស់
ប្រាទ្រាសចិនគឺជាការក្ល្រាងបន្លំ
ដូច្ន្រាះសូមម្រាតា្តាប្រាងុប្រាយ័ត្ន»។
ជាមួយគ្នាន្រាះលោកស្រាីឱ

វណ្ណឌីនក៏បានសុំការអធ្រាយា-
ស្រា័យចំពោះអ្នកដ្រាលមាន
បំណងចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-
១៩ផងដ្រារដោយសារចំនួន
វ៉ាក់សំាងមានកម្រាិតដ្រាលត្រាូវ
រក្រាសាទុកសម្រាប់ចាក់លើក
ទី២ដល់អ្នកដ្រាលបានចាក់
លើកទី១រួចហើយ។
លោកស្រាីបានបន្តថាអ្នក-

មិនស្ថិតក្នុងក្រាុមមនុស្រាសដ្រាល
មានការប្រាកាសរបស់ក្រាសួង
សខុាភបិាលសុំកុំទាន់មកចាក់
វ៉ាក់សាំងដោយរង់ចាំមើល
តាមស្រាចក្តីប្រាកាសព័ត៌មាន
របស់ក្រាសួងសុខាភិបាលនៅ

ព្រាលដ្រាលទទួលបានវ៉ាក់សំាង-
កូវីដ១៩ជាបន្តបនា្ទាប់ទៀត។
រីឯសា្ថានទូតអូស្តា្រាលីប្រាចាំ

កម្ពុជាក៏បានបង្ហោះសារលើ
បណា្តាញសង្គមរបស់ខ្លនួកាល
ពីម្រាសិលមិញដ្រារថារាជរដ្ឋាភិ-
បាលកម្ពជុាបានបញ្ជាក់ថាជន-
បរទ្រាសទាំងអស់ដ្រាលកំពុង
រស់នៅឬធ្វើការនៅកម្ពុជានឹង
អាចទទួលបានវ៉ាក់សំាងប្រាឆំាង
នឹងជំងឺកូវីដ១៩ ស្រាបតាមកម្ម-
វិធីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូ-
វីដ១៩របស់ប្រាទ្រាសកម្ពុជា។
សា្ថានទតូបានបន្តថា៖«រាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់
ថាការចាក់វ៉ាក់សំាងនឹងត្រាវូផ្តល់
ជូនដោយឥតគិតថ្ល្រាហើយ
ព័ត៌មានលម្អិតន្រាកម្មវិធីចាក់-
វ៉ាក់សំាងន្រាះនឹងត្រាូវផ្តល់ជូន
តាមព្រាលវ្រាលកំណត់។យើង
នឹងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថ្រាម
ទៀតនៅព្រាលយើងទទួល
បានព័ត៌មានបន្ថ្រាម»។
យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកនាំ-

ពាក្រាយក្រាសងួសុខាភិបាលមនិបាន
បញ្ជាក់ពដីំណើរការន្រាការចាក-់
វ៉ាក់សាំងប្រាឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-
១៩ជូនដល់ជនបរទ្រាសនឹងចាប់
ផ្តើមនៅព្រាលណានោះទ្រា។
ដោយឡ្រាកនៅថ្ង្រាទី២៥ខ្រា

កុម្ភៈន្រាះមន្ទីរសុខាភិបាល
ខ្រាត្តបាតដ់បំងនងឹអនវុត្តកម្មវធិី
ចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩លើក-
ទី១ដល់មន្ត្រាីនគរបាលខ្រាត្ត

មន្ត្រារីាជការសខុាភបិាលទទូាងំ
ខ្រាត្តនងិនសិ្រាសតិសាលមធ្រាយម-
សិក្រាសាសុខាភិបាលភូមិភាគ
បាត់ដំបង។
តាមការឱ្រាយដឹងរបស់រដ្ឋបាល-

ខ្រាត្តបាត់ដំបង ការចាក់វ៉ាក់-
សាំងន្រាះនឹងចាប់ផ្តើមពីម៉ាង
៨ព្រាឹកដល់ម៉ាង១២ថ្ង្រាត្រាង់និង
ពីម៉ាង២ដល់ម៉ាង៥រសៀល។
ការចាក់ន្រាះនឹងធ្វើនៅក្នុង
ទីតាំងចំនួន៦គឺ មន្ទីរព្រាទ្រាយ-
បង្អ្រាកខ្រាត្តបាត់ដំបង,មន្ទីរ-
ព្រាទ្រាយបង្អ្រាកមងប្ញស្រាសី, មន្ទីរ-
ព្រាទ្រាយបង្អ្រាកសំពៅលូន,មន្ទីរ-
ព្រាទ្រាយបង្អ្រាកថ្មគោល,មន្ទរីព្រាទ្រាយ
បង្អ្រាកបវ្រាល និងមន្ទីរព្រាទ្រាយ
បង្អ្រាកឯកភ្នំ។
ចណំ្រាកនៅក្នងុខ្រាត្តបនា្ទាយ-

មានជ័យការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ-
១៩បានចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រាម្រាសិល-
មិញដោយក្នងុនោះមានពីថា្នាក់-
ដឹកនាំ និងមន្ត្រាីរាជការទូទាំង
ខ្រាត្តបានចូលរួមយុទ្ធនាការ
ចាក់វ៉ាក់សំាងបង្កោរជំងឺកូវីដ-
១៩ន្រាះនៅមន្ទីរព្រាទ្រាយមិត្តភាព
កម្ពុជា-ជប៉ុនស្រាុកមង្គលបុរី។
រឯីទតីាំងចាក់វ៉ាក់សាងំបង្កោរ

ជំងឺកូវីដ១៩សម្រាប់ខ្រាត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យគឺមានចំនួន៤កន្ល្រាងគឺ
មន្ទរីព្រាទ្រាយមិត្តភាពកម្ពជុា-ជបុ៉ន
ស្រាកុមង្គលបុរី,មន្ទីរព្រាទ្រាយបង្អ្រាក
ស្រាុកថ្មពួក,មន្ទីរព្រាទ្រាយបង្អ្រាក
ប៉ាយប៉្រាតនងិមន្ទរីព្រាទ្រាយបង្អ្រាក
ព្រាះន្រាត្រាព្រាះ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រាព្រាហស្រាបតិ៍ទី២៥ែខកុម្ភៈឆា្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

ឃុ ត សុភ ចរិយា

ភ្នំពេញៈសមត្ថកិច្ចជំនាញ
កំពុងរៀបចំបំព្រាញប្រាបបទដើម្រាបី
បណ្ត្រាញបរុសជនជាតិបារាងំមា្នាក់
ច្រាញពីកម្ពជុាបនា្ទាប់ពីកមា្លាងំនគរ-
បាលអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍ន្រាស្នងការដ្ឋាន
នគរបាលរាជធានីភ្នពំ្រាញចាប-់
ឃាតខ់្លនួពាកព់ន័្ធករណីសា្នាកន់ៅ
ដោយខសុច្រាបាប់ប្រាើប្រាស់អាវធុ
ខុសច្រាបាប់និងបង្កការអុកឡុកវយ-
បំផ្លាញទ្រាព្រាយសម្រាបត្តិអ្នកដទ្រា។
ន្រាះបើតាមលោកសានសុខ-
សហីាអ្នកនាពំាក្រាយស្នងការដ្ឋាន
នគរបាលរាជធានីភ្នពំ្រាញកាលពី
ថ្ង្រាពុធ។
លោកសខុសហីាប្រាប់ភ្នពំ្រាញ-

ប៉ុស្តិ៍ថាបុរសជនជាតិបារាំង
ឈ្មោះBAUDRYSEBASTIEN
អាយុ៤៣ឆា្នាំត្រាូវបានកមា្លាំង
សមត្ថកចិ្ចចាប់ឃាត់ខ្លនួកាលពី
ថ្ង្រាទ២ី៣ខ្រាកមុ្ភៈឆា្នា២ំ០២១នៅ
ចណំចុបរវិ្រាណក្នងុបរុីសភុមង្គល
ដ្រាលមានទីតំាងស្ថតិនៅក្នងុសង្កោត់
ខណ្ឌជ្រាយចង្វារ រាជធានីភ្នំ-

ព្រាញបនា្ទាប់ពីគត់បានផកឹស្រា
ស្រាវងឹហើយបង្កការអកុឡកុវយ
បំផ្លិចបំផ្លាញសមា្ភារមួយចំនួន
នៅក្នងុគ្រាហដ្ឋានដ្រាលគត់បាន
ជួលសា្នាក់នៅ។លោកបន្តថា
ក្រាយព្រាលចាបខ់្លនួក្រាមុកមា្លាងំ
នគរបាលអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍បាន
សហការជាមយួកមា្លាងំអធកិារដ្ឋាន
នគរបាលខណ្ឌជ្រាយចង្វារធ្វើការ
ឆ្រាកឆ្រារផ្ទះដ្រាលគត់សា្នាក់នៅ
រកឃើញនិងរឹបអូសវត្ថតុាងមួយ-
ចំនួន រួមមានស្លឹកកញ្ឆាក្រាៀម
ដ្រាលជាប្រាភ្រាទរុក្ខជាតិញៀននងិ
ត្រាូវបានហាមឃាត់ដោយច្រាបាប់
កម្ពុជាចំនួន៣កញ្ចប់តូចអាវុធ
វ្រាងខ្លី២ដើមនិងកាំភ្លើងបាញ់
សត្វ១ដើម។
មិនត្រាបុ៉ណ្ណោះ ទិដ្ឋាការសា្នាក់-

នៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពជុារបស់គត់
បានផុតសុពលភាពតាំងពីខ្រា
វិច្ឆិកាឆា្នាំ២០២០មក។លោក
សុខសីហា បញ្ជាក់ថា៖«គត់
ត្រាូវបានកមា្លាំងនគរបាលអនោ្តា-
ប្រាវ្រាសន៍កសាងសំណំុរឿងចោទ-
ប្រាកាន់ពីបទសា្នាក់នៅកម្ពុជា

ខុសច្រាបាប់ប្រាើប្រាស់សារធាតុ
ញៀននិងអាវុធខុសច្រាបាប់ និង
បទបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រាព្រាយសម្រាបត្តិ
អ្នកដទ្រា។នៅព្រាលន្រាះក្រាមុមន្ត្រាី
ជំនាញកំពុងរៀបចំប្រាបបទនិង
នីតិវិធីបណ្ត្រាញច្រាញពីកម្ពជុា»។
ចំណ្រាកលោកទិត វិសិដ្ឋ

ស្នងការរងទទួលបន្ទកុផ្ន្រាកសុើប-
អង្ក្រាតនិងអនុវត្តនីតិវិធីន្រាផ្រាន
ការងរអនោ្តាប្រាវ្រាសន៍បានថ្ល្រាង
ថាបុរសជនជាតិបារាំងរូបនោះ
ធា្លាប់ត្រាវូបានសមត្ថកចិ្ចឃាតខ់្លនួ
ធ្វើការអប់រំណ្រានាំម្ដងរចួមកហើយ
ពាក់ព័ន្ធករណីបង្កការអុកឡុក
វយបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រាព្រាយសម្រាបត្តិ
អ្នកដទ្រាកាលពីអំឡុងពាក់កណា្តាល
ឆា្នាំ២០២០។
លោកវិសិដ្ឋថ្ល្រាងថា៖«ដោយ-

សារគត់ធា្លាប់ប្រាព្រាឹត្តបទល្មើស
ហើយទិដ្ឋាការសា្នាក់នៅកម្ពុជា
របស់គត់បានផុតសុពលភាព
ទៅហើយនោះដចូ្ន្រាះយើងចាបំាច់
ត្រាូវរៀបចំនីតិវិធីបណ្ត្រាញគត់
ច្រាញពីកម្ពុជាត្រាម្ដង»។
បើតាមលោកវិសដិ្ឋសមត្ថកចិ្ច

បានជូនដំណឹងអំពីករណីបុរស
ជនជាតិបារាងំឈ្មោះBAUDRY
SEBASTIENទៅកាន់សា្ថានទតូ
បារាងំប្រាចាំកម្ពជុាកាលពីរសៀល
ថ្ង្រាអង្គារ។លោកបន្តថា៖«ខាង
សា្ថានទតូបារាងំប្រាចាំកម្ពជុាកប៏ាន
គំទ្រាឱ្រាយសមត្ថកិច្ចយើងអនុវត្ត
នីតិធីទៅតាមច្រាបាប់កម្ពុជា»។
តំណាងសា្ថានទូតបារាំងប្រាចាំ

កម្ពជុាពមី្រាសិលមញិបានបដសិ្រាធ
ធ្វើអតា្ថាធិប្រាបាយលើបញ្ហោន្រាះ។
លោកវិសិដ្ឋក៏បានប្រាប់ឱ្រាយដឹង-

ទៀតថាតាមរយៈលទ្ធផលន្រា
ការធ្វើត្រាស្តទកឹនោមBAUDRY
SEBASTIENមានវិជ្ជមានសារ-
ធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួនហើយ
ព្រាលន្រាះមន្ត្រានីគរបាលជនំាញ
បានបញ្ជនូគត់ទៅវទិ្រាយាសា្ថានជាតិ

សខុភាពសាធារណៈដើម្រាបីធ្វើត្រាស្ត
រកម្រារោគកូវីដ១៩មុនព្រាល
បណ្ត្រាញច្រាញពីកម្ពុជា។
លោកបន្តថាបច្ចុប្រាបន្នលោក

BAUDRYSEBASTIENកពំងុ
ត្រាវូបានឃុខំ្លនួជាបណ្តាះអាសន្ន
នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ
ជ្រាយចង្វារដើម្រាបីចាត់ការបន្ត
តាមនីតិវិធីច្រាបាប់៕

សមត្ថកិច្ចកំពុងបំពេញបេបបទបណ្តេញបុរសបារំាងម្នាក់ចេញពីកម្ពជុាពីបទស្នាក់នៅខុសចេបាប់

ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សំាងការពារកូវីដ១៩ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កាលពីមេសិលមិញ។ រូបថតរដ្ឋបាលខ្រាត្ត

បុរស ជន ជាតិ បារំាង ដេល តេវូ សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លនួ   ។ រូបថតនគរបាល

មន្តេសុីខាភិបាលបដិសេធព័ត៌មនអំពីការលក់វ៉ាក់សំង...
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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រញផ្រនការថ្មីរយៈព្រល១ឆ្នាំក្នងុការប្រយុទ្ធប្រឆំងគ្រឿងញៀន

ម្រធាវី៖បន្ទប់ពិគ្រះយោបល់នៅក្នងុ
គុកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នពំេញៈ លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី
ហ៊ុន សៃន បាន ដាក់ចៃញ នូវ 
ផៃនការ  ស្តពីី យុទ្ធ នាការ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង គៃឿង ញៀន ខុសចៃបាប់ 
លើក ទ ី៦ រយៈ ពៃល១ឆ្នាចំាប-់ 
ព ីថ្ងៃទ១ីខៃ មករាដល ់ថ្ងៃទ៣ី ១ 
ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២១បន្តទៀតបនា្ទា ប់ 
ពី មើលឃើញ ពី ស្ថានភាព នៃ បទ- 
ល្មើស   គៃឿង ញៀន  នៅ មនិទាន ់
មាន សញ្ញា ណាមួយ ថម ថយ 
នៅ  ឡើយ។

យោង តាម ផៃន ការ លៃខ ០១ 
ផ ក ចុះហត្ថលៃខា  ដោយ លោក 
ហ៊នុ សៃន កាលព ីថ្ងៃទ១ី៩ ខៃ 
កមុ្ភៈឆ្នា២ំ០២១  បាន បញ្ជាក ់ថា 
ស្ថិត នៅក្នុង ស្ថានភាព ដៃល 
ពភិពលោក ទាងំមលូ  ទទលួ រង 
នូវ ការវាយបៃហារ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ង រ  
ដោយសរ ការឆ្លង នៃ វីរុស កូ វីដ- 
១៩ដៃល ធ្វើឱៃយ សកម្ម ភាព វិនិ - 
យោគ ពាណជិ្ជ កម្ម ឧសៃសាហកម្ម 
កសកិម្ម សៃវាកម្ម វបៃប ធ ម ៌។ល។ 
មួយ ចំនួន ធំ តៃវូបាន ផ្អាក សកម្ម - 
ភាព ប៉ុន្តៃ ស្ថាន ភាព បទ ល្មើស 
គៃឿង ញៀន នៅ មនិមាន សញ្ញា 
ណា ថម ថយ ឡើយ។ 

ពិសៃសកំណើននៃ គៃឿង ញៀ ន 

សំយោគ (ATS) ដូចជាមៃ តំ - 
 ហ្វៃ តា មីន (ICE) អុិច ស្តា សុី 
(MDMA) កៃ តា មីន (Keta-
mine) ដៃល បៃភៃទ សរ ធាតុ 
ញៀន ទាំង នៃះ គឺជា គោលដៅ 
ងាយ លួចលាក់ ផលិត កៃច្នៃ 
ដោយ ពកួ ឈ្មញួ ទចុ្ចរតិ ក្នងុ ការ 
ជញួ ដ ូរគៃឿង ញៀននងិ មាន ទផីៃសារ 
ទូលំ ទូលាយ ក្នងុ ពៃល បច្ចបុៃបន្ន ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីថ្លៃងថា៖ 
«ស្ថានភាព បៃបនៃះកប៏ាន ជះ- 
ឥទ្ធិពល មកលើ បៃទៃស កម្ពុជា 
ផងដៃរ ដោយ ឧកៃដិ្ឋ ជន គៃឿង   - 
ញៀន បាន ឆ្លៀ ត ឱកាស លបលចួ 
ធ្វើ សកម្មភាព នាសំរ ធាត ុញៀន 
ដកឹជញ្ជនូ ឆ្លងកាត ់បៃទៃស កម្ពជុា 
ក្នងុ គោលបំណង នំាចៃញ ទៅ កា ន់  
បៃទៃស ដទៃ  និង បមៃើ ឱៃយ ទីផៃសារ 
ក្នុងបៃទៃស កម្ពុជា ផង ដៃរ » ។ 

បើតាម លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី 
ការអនុវត្ត ផៃនការ យុទ្ធនា ការ 
លើក ទ៥ីឆ្នា ំ២០២០ កន្លង មក 
សមត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ បាន បើក បៃតិ - 
បត្តកិារ យ៉ាង សកម្ម បង្កៃបបាន 
ចំនួន ១០ ៤៦១ ករណី ឃាត់ - 
ខ្ល ួន ជន សងៃស័យ ចនំនួ ២១ ៥៦៦ 
នាក់ ចាប់យក សរ ធាតុ ញៀន 
គៃប ់បៃភៃទ សរបុមាន ទម្ងន ់៣ 
៨៧៥,៩០គឡីកូៃមនងិ សរ-  

ធាតុគីមី ផៃសំ ទម្ងន់ ៤ ៤២៥ 
គីឡូកៃម រួមទាំង មធៃយោ បាយ 
សមា្ភារ នងិ វត្ថតុាង មយួ ចនំនួធ ំ
ដៃល ក្នងុនោះករណី ជួញដូ គៃឿ ង 

ញៀន ធំៗមាន ចំនួន៧៧ ករណី។ 
នៅ ក្នងុ ផៃនការ បៃយទុ្ធបៃឆងំ 

គៃឿង ញៀន ខុសចៃបាប់ លើក ទី 
៦នៃះលោកហ៊នុ សៃនជ ំរញុ ឱៃយ  
សមត្ថកិច្ចបង្កើន សកម្មភាព សៃវ  -  
ជៃវ សុើប អង្កៃត និង បងា្ការ ទប់ - 
ស្កាត់បង្កៃប ឱៃយបាន នូវ ការ នំា ចូ ល 
ឆ្លងកាត ់ជញួដរូ នងិ បៃើបៃស ់
គៃឿង ញៀន ជាពិសៃស តាម 
គោលដៅ ងាយ នឹង កើត បទល្មើ ស  
គៃឿង ញៀន។ 

ព ន្លឿ ននតី ិវធិ ីក្នងុការ ចាតច់ៃង 
វត្ថុតាង  និង ទៃពៃយ សមៃបត្តិ នា នា  
ពាក់ព័ន្ធ នឹង បទល្មើស គៃឿង ញៀ ន 
ដៃល តៃវូបាន របឹអសូ នងិ បង្កក 

ដើមៃបី យកមក គាំទៃ ក្នុង សកម្ម - 
ភាព បៃយុទ្ធបៃឆំង បទល្មើស 
គៃឿងញៀន។ ទន្ទមឹគា្នានៃះ តៃវូ 
ខិតខំ ឱៃយ អស់ពី សមត្ថភាពក្នងុ -  
ការ សៃវ ជៃវសុើប អង្កៃតរក ឱៃយ - 
ឃើញ និង រឹបអូស នូវ ហិរញ្ញបៃប - 
ទាន ពាក់ព័ន្ធ បទ ល្មើស គៃឿង ញៀ ន 
សដំៅ រមួចណំៃក ក្នងុការ បៃឆងំ 
សកម្មភាព សមា្អាត បៃក់ និង 
ហិរញ្ញ បៃប ទាន ភៃ រវ កម្ម។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីក ៏បានឱៃយ 
សមត្ថកិច្ច ប ន្ត ពងៃឹង និង ជំរុញ 
សកម្មភាព អនុវត្ត វិធា ន ការពៃយោ - 
បាលស្តារ នីតិ សមៃបទា និង សមា   -  
ហ រណកម្ម ដោយ តៃូវមាន យន្ត-    
ការ ដឹកនាំ និង សមៃប សមៃួល 
ចៃបាស់លាស់ នៅ ថា្នាក់ឃំុ-សងា្កាត់ ។ 
ជាមួយគា្នានៃះ តៃូវ ខិតខំ លើ ក - 
ក ម្ពស ់សមត្ថភាពគណុភាព នងិ 
ពងៃឹង សៃវា បនៃសាប ពៃយោបាល 
ដោយ ផ្អៃកលើ សហគមន៍ នៅ 
តាម ឃុ ំ-សងា្កាត ់ដៃល ជា គោល-  
ដៅ អាទិភាព ឈានទៅ ពងៃឹង 
វិ ស លភាព គៃប ដណ្តប់បាន ឃំុ - 
សងា្កាត ់នៅ ទទូាងំបៃទៃស  នងិ 
តៃូវ ជំ  រុញ ការងារ សងសង់ 
មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ ផ្តល់ សៃវា ពៃយោ  - 
បាល ដោយ ស្ម័គ ៃចិត្ត និង ផ្អៃក 
លើ សហគមន៍ ឱៃយបាន រួចរាល់ 

ពៃម ទាំង បន្ត កសង មណ្ឌល 
បណ្តោះ អាសន្ន សមៃប់ ពៃយោ  បា ល 
នងិ ស្តារ នតី ិសមៃបទា តាម រាជធាន-ី 
ខៃត្ត ដៃលមាន អំណយផល 
ចាបំាច ់នងិ ពនិតិៃយ ឡើង វញិ អពំ ី
គុណ ភាព នៃ មណ្ឌល ឯកជន 
កដ៏ចូ ជា អង្គការ ដៃគ ូនានា ដើមៃប ី
ចលូរមួ ពៃយោបាល ឱៃយ កាន ់តៃមាន 
បៃសិទ្ធភាព។

លោក ហៃង សយ ហងុ មន្តៃ ី
សមៃប សមៃលួ ផ្នៃក សទិ្ធ ិមន ុសៃស 
នៃ អង្គការ លីកាដូ បៃចាំខៃត្ត 
បាត់ ដំបង បាន មើល ឃើញ ថា  
ក្នងុ រយៈពៃល កន្លង មក នៃះ កមា្លាងំ 
សមត្ថ កិច្ច ខៃត្ត បាន ខិតខំ បៃឹង- 
បៃង បង្កៃប និង ដាក់ ចៃញ នូវ 
វធិានការ ផៃសៃងៗ ក្នងុ ការ ឃាតខ់្លនួ 
នងិ ទប ់ស្កាត ់ចពំោះ អ្ន កបៃើ បៃស ់
នងិ អ្នក  ជញួដរូ គៃឿង ញៀន នៅ 
ក្នងុ ខៃត្ត នងិ នៅ  តាម តបំន ់ ពៃដំៃន 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ ដៃល នៃះ គឺជា 
សញ្ញា ល្អ មួយ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«មយួ រយៈ នៃះ 
ខ្ញុ ំមើល ឃើញ ថាបទល្មើស គៃឿង - 
ញៀន ដូចជា មានការ ធា្លាក់ ចុះចៃើន 
វា មនិ ដចូ មនុៗ នោះ ទៃ...ដោយ- 
ស រ  តៃមាន វិធានការ របស់ សមត្ថ -   
កិច្ច នៅក្នុង ខៃត្ត យើង ឥឡូវ   
លៃង សូវ មាន ហើយ»៕

 គឹម   សា រុំ  

ភ្នពំេញៈ  បន្ទប់ ពិ គៃះ យោ បល់ 
នៅ តា ម ពន្ធនា គារ ទទូាងំ បៃ ទៃស 
រវាង មៃធាវី និង ជន ជាប់ ឃុំ បាន 
ផ្តល់ សុវត្ថិ ភាព និង រកៃសា បាន នូវ 
ការ សមា្ងាត់ តាម វិជា្ជា ជីវ ៈមៃធាវី 
ដៃល បន្ទប់ នៃះ តៃូវ បាន មៃធាវី 
កំពុង បៃើ បៃស់ ជួ ប កូ ន ក្តី មុន 
ពៃល ឡើង ជំនុំ ជមៃះ បនា្ទាប់ ពី 
សង់ រួច កាល ពី ខៃ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២ ០ 
កន្លង មក ។ 

លោក មៃធា វី ផុន  ធារិន  បាន 
បៃប ់ភ្ន ំពៃញ  ប៉សុ្តិ៍  ពមីៃសិល មញិ 
ថា  ដើម ឡើយ កចិ្ច ការ របស ់មៃធាវ ី
ក្នងុ ការ ជួប កូន ក្ត ី នៅ តា ម ពន្ធ នា-  
គារ ហាក់ ដូច ជា ជួប ផល វិបាក  
ដោយ ហៃតុ មិន អាច ធ្វើ ការ- 
ពគិៃះ យោ បល ់ផ្នៃក ចៃបាប ់បាន 
ទូលំ ទូលាយ  ហើយ ហាក់ ដូច- 
ជា មិន ទទួល បាន ការ រកៃសា ការ- 
សមា្ងាត ់ជនូ ក ូន ក្ត ីបាន ដោយ ផ្អៃក 
តាម កៃម វិជា្ជា ជីវៈ របស់ គណៈ- 
មៃធាវី ឡើយ   ។  

លោក បន្ត ថា  កាល ព ីមនិ ទាន់ 
មាន បន្ទប ់នៃះ គ ឺពៃល លោក ជបួ 
កូន  ក្តី  ក្នុង ពន្ធ នា គារ ម្ដងៗ គា្មាន 
បន្ទប់ ជជៃក គា្នា ដើ មៃបី រកៃសា ការ- 

សមា្ងាត់ ឯក ជន ឡើយ ។  កូន ក្តី 
ហា ក់ ដូច ជា មិន ហា៊ាន និយយ 
ឬ មនិ ចង ់បងា្ហាញ អពំ ីភាព អាថ-៌ 
កំ បាំង របស់ ខ្លួន នៅ បរិ វៃណ   
( ពន្ធនា គារ )  នោះ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
មៃធាវី ពិបាក ក្នុង ការ សិកៃសា លើ 
សណំុ ំរឿង ក្ត ី។  តៃ កៃយ ព ីបាន 
ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ពី គណៈមៃ-  
ធាវី នៃ ពៃះរា ជា ណាចកៃ កម្ពុជា  
នងិ ដោយ មាន ការ គា ំទៃ ព ីបៃមខុ 
រាជ រដា្ឋាភ ិបាល មក គឺ បន្ទប់ ពិគៃះ 
យោ បល់ រប ស់ គណៈ មៃធាវ ី តៃវូ 
បាន សង សង់ នៅ ក្នុង បរិ វៃណ 
ពន្ធនា គារ នៅ តាម រាជ ធាន ីខៃត្ត 
និង កៃុង ។  នៅ ក្នងុ បរិវៃណ បន្ទប់ 
ពិគៃះ យោបល់ នោះ  បំពាក់ 
ដោយ មា៉ា សុនី តៃជាក ់ កងា្ហារ  នងិ 
គៃឿង បរកិា្ខារ តកុៅ អ ីដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
ការ ជបួ ពភិា កៃសារ វា ង មៃធាវ ី និង 
កូន ក្តី មាន បរិយកាស ល្អ  និង 
រ កៃសា បាន ការ សមា្ងាត់ ជូន កូន ក្តី 
ទៀត ផ ង ។ 

 លោក មៃធាវី ថា ៖  « ប ន្ទប់ ជួប 
ពិគៃះ យោបល់ នៃះ បាន ផ្ដល់ 
ផល បៃ យោជន៍ យ៉ាង សំខាន់ 
ដល់ មៃធាវី និង កូន ក្តី ជាប់ ពន្ធ- 
នាគារ ក្នងុ ការ ជួប ពិគៃះ យោ បល់ 
គា្នា និង ទទួល ...តទៅទំព័រ ៧

គេឿង  ញៀន  ដេលសមត្ថ កិច្ច ចាប់ បាន នៅ ខេត្ត ពេះ សី  ហនុ  ពី ថ្ងេ ៦ កុម្ភៈ។ រូបថត នគរបាល

សា្ថាន ភាព បេប 
នេះ ក៏ បាន ជះឥទ្ធិពល 
មក លើ បេទេស កម្ពុជា 
ផងដេរ ដោយ សារ ឧកេដិ្ឋ- 
ជន គេឿង ញៀន  បាន 
ឆ្លៀត ឱកាស លប លួច ធ្វើ 
សកម្ម ភាព នាំ ចូល ...
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ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកសរសើរ...
តពទីពំរ័ ១...ការ ដាក ់ចៃញ នវូ 

វិធាន ការ សៃចក្តី ណៃ នាំ និង 
តាម ដាន តៃួត ពិនិតៃយ មើល ការ- 
អនុ វត្ត របស់ រោង ចកៃសហ គៃ ស 
គៃឹះ ស្ថាន  ពៃម ទាំង ការ ចូល រួម 
ដោះ សៃយ  បញ្ហាពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ ពៃយួរ ឬ បិទ រោង ចកៃ។

រដ្ឋ មន្តៃីកៃសួង ការងារ  និង 
បណ្ដុះ បណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ លោក 
អុិត  សំហៃង បាន ជួប ពិភាកៃសា 
ជមួយ ឯក អគ្គរដ្ឋ ទូត សហ រដ្ឋ 
អាមៃរិក លោក Patrick  Mur-
phy ស្ដី ពី    កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ  
លើ ការ អន ុវត្ត គោល នយោ បាយ 
ផៃសា រភា្ជាប់ ពាណិជ្ជ កម្ម ទៅ នឹង បទ - 
ដា្ឋាន ការងារ អន្តរ ជតិ ។ ជំនួប 
នៃះ ធ្វើ ឡើង កាល ព ីថ្ងៃ  ទ ី២៣ ខៃ 
កុម្ភៈ នៅ កៃសួង ការ ងារ ។

 លោកអិុត  សំហៃង បង្ហាះ- 
សរ លើ ហ្វៃសប៊ុក របស់ លោក 
ថា លោក Murphy  បាន វាយ- 
តម្លៃ ខ្ពស់  ចំពោះ កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង - 
បៃង របស់ កៃសួង ការងារ  និង 
បណ្ដុះ បណ្ដាល វិជ្ជា ជីវៈ ដៃល 
បាន ដាក់  ចៃញ  នូវ  វិធាន  ការ  
សៃចក្ត ីណៃ នំា  និង តាម ដាន តៃតួ- 
ពិនិតៃយ មើល ការ អនុវត្ត របស់ 
រោងចកៃ សហគៃស គៃះឹ ស្ថាន ។ 
លោក ក៏ កោត សរសើ រដល់   ការ-   

ទូទាត់  អត្ថ  បៃយោជន៍  និង បៃក់ - 
ឧបត្ថម្ភ ជូន  កម្មករ និយោ ជិត  
ពៃល  រោង ចកៃពៃយួរ ការ ងារ និង 
ដោះ សៃយ ទូ ទាត់ បៃក់ អត ីតភាព 
ការ ងារ  និង អត្ថ បៃយោជន៍ ពៃល 
រោង ចកៃ បិទ ទា្វារ ឬ រោង ចកៃ 
កៃស័យ ធន ឬ ម្ចាស់ រត់ ចោល។

លោក អិតុ សហំៃង បាន   ថ្លៃង 
អំណរ  គុណ    ដល់ សហ រដ្ឋ អា - 
មៃរិក ដៃល ទទលួ ស្គាល ់នវូ វឌៃឍន- 
ភាព នៃ ការ អនុវត្ត សិទិ្ធ សៃរី ភាព  
អង្គ ការ វជិ្ជា ជវីៈ ការ ធានា បាន នវូ 
លក្ខខណ្ឌ ការងារ សៃប តាម បទ - 
ដា្ឋាន ការងារ អន្តរ ជត ិ។ លោក ថា  
នៃះ    ជ  កតា្តា  ស្នូល សមៃប់ ភា គី  
សហ រដ្ឋ អាមៃរិក  បន្ត ផ្តល់ ភាព- 
អន ុគៃះ ពា ណជិ្ជ កម្ម ដល ់កម្ពជុ  
រហូត មក ទល់ បច្ចុបៃបន្ន។

លោក បន្ត ថា បច្ចបុៃបន្ន  កៃសងួ 
ការងារ និង បណ្ដុះ បណ្ដាល វិជ្ជា - 
ជីវៈ និង កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម  
កំពុង ជំរុញ ការ ពងៃីក វិសល-   
ភាព គមៃង រោង ចកៃ កាន់ តៃ 
បៃសើរ ឡើង នៅ កម្ពុជ ទៅ លើ  
រោង ចកៃ ផលិត ផលិត ផល ធ្វើ- 
ដំណើរ  និង កាបូប(TGB)បនា្ទា ប់  - 
ពី  មើល ឃើញ ថា គមៃង នៃះ  
បាន ធ្វើ ការ វាយ  តម្លៃ បៃកប- 
ដោយ តម្លាភាព  នូវ លក្ខខ ណ្ឌ 

ការងារ នៅ ក្នុង វិស័យ កាត់ ដៃរ 
សម្លៀក បំពាក់ និង ផលិត សៃបៃក- 
ជើង។

លោកងុយ រិទ្ធ អនុរដ្ឋ លៃខា - 
ធិការ  កៃសួង ការងារ បាន ថ្លៃង 
នៅ កៃយ ជំនួប នោះ ថា ដោយ - 
សរ   កិច្ច សហបៃតិបត្តកិារ ល្អ រវា ង 
បៃទៃស ទាំង ២ ធ្វើ ឱៃយកំណើន នៃ 
ការ នំា ចៃញ ផលិត  ផល សម្លៀក - 
បំពាក់  សៃបៃក ជើង សម្ភារ ធ្វើ- 
ដណំើរ  នងិ កាបបូ បាន កើន  ឡើង 
២៣ ភាគ រយ  នៅ ឆ្នាំ ២០២០ 
ដៃល មន ទំហំពាណិជ្ជកម្ម នាំ - 
ចៃញ ជង ៦ពាន់ លាន ដុលា្លារ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«តួលៃខ ទាំង- 
អស់ នៃះ  បងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ពី អ្វី 
ដៃល ជ ការ ខិត ខំ អនុវត្ត បាន ល្អ 
តៃឹម តៃូវ របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជ ដៃល យើង មន គោល- 
នយោ បាយ យ៉ាង ចៃបាស់ លាស់ 
តំាង ពី យើង ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀងជ-  
មួយ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ក្នុង ការ ផៃសារ- 
ភា្ជាប់ លក្ខខណ្ឌ ការងារ  ទៅ នឹង 
ពាណជិ្ជកម្ម អន្តរជត ិដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
វស័ិយ ឧសៃសាហកម្ម ខាង កាត ់ដៃរ 
សម្លៀក បំពាក់ និង  សៃបៃក ជើង 
របស់ យើង បន្ត ដណ្ដើម បាន 
ទីផៃសារ ដ៏ធំ នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក»។

បើ តាម លោក ងុយ រិទ្ធ ថ្មីៗ នៃ ះ  

កម្ពជុ  ទទួល បាន បៃព័ន្ធ អនុ គៃះ  
ពន្ធ ខាង ផ្នៃក សម្ភារ ធ្វើ ដំណើរ 
និង កាបូប ដៃល ធ្វើ ឱៃយ  កម្ពុជ  
អាច បង្កើន   រោង ចកៃ ផលិត សម្ភា រ  
ធ្វើ ដំណើរ  និងកា បូប ដល់ទៅ 
១២៥ រោង ចកៃ ហើយ   ពងៃីក 
ទំហំ នាំ ចៃញ  និង បង្កើត ការងារ 
បាន យ៉ាង ចៃើន។

លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថា៖ «ដោយ- 
សរតៃយើង បាន អនុវត្ត បាន ល្អ 
នៃះ គឺ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  បន្ត 
គាំទៃ ដល់ បៃទៃស កម្ពុជ  ផ្ដល់ 
ភាព អនុគៃះ  ដើមៃបី ឱៃយ យើង 
អាច នាំ ផលិត ផល របស់ យើង  
ទៅ កាន់ ទីផៃសារ សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
បាន ហើយ យើង មន កិច្ច ការ ជ- 

ចៃើន ទៀត  ដៃល យើង តៃូវ បន្ត 
ជមួយ គា្នា  ដោយ សរ តៃ យើង 
បាន ធ្វើ ការ ក្នុង ភាព ជ ដៃ គូ ដ៏ ល្អ 
ជមួយសហរដ្ឋ អាមៃរិក  ហើយ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  បាន ពៃញ ចិត្ត 
និង ការ ខិត ខំ របស់ យើង»។

អ្វី ដៃល ភាគី ទាំង ២ កំពុង បន្ត 
ធ្វើ ការ ជមួយ គា្នា តទៅ ទៀត  នៅ 
ក្នុង វិស័យ កាងារ  ដូច ជ  ធ្វើ ឱៃយ 
បៃសើ រឡើង  ដូច ជ បញ្ហា ជួញដូរ 
កម្លាំង ពលកម្ម ការ លុប បំបាត់ 
ពលកម្ម កុមរ និង ការ ផ្ដល់ កិច្ច- 
គំាពារ ដល់ ពលករ ទៃសន្តរ បៃ- 
វៃស ន៍ ជ ដើម។ 

លើស ពីនៃះ ទៀត ភាគី ទំាង ២ 
នឹង ធ្វើ ការ រួម គា្នា ក្នុង ការ ពងៃឹង 

សមត្ថភាព មន្តៃី អធិ  កា រ កិច្ច  ការ - 
ងារ ពី សហរដ្ឋ អា មៃរិ ក។  នៃះ បើ 
តាម លោក ងុយ រិទ្ធ។

ឯក អគ្គរដ្ឋទូត សហ រដ្ឋ អាមៃរិ ក  
លោក  Murphy បាន ថ្លៃង នៅ 
លើ  បណ្ដាញ ធ្វីធើររបស់ លោក  
ថា ៖ «ជំនួប បៃកប ដោយ ផ្លៃ ផ្កា 
ជមួយ រដ្ឋ មន្តៃី ការងារ  លោក 
អុិត សំហៃង យើង បាន ពិភាកៃសា 
អំពី សរៈ សំខាន់  នៃ ការ អនុវត្ត 
ចៃបាប់ ដៃល ដោះសៃយ លើ ការ - 
កៃង បៃវ័ញ្ច ពលកម្ម  និង ជួញដូរ 
កម្លាងំ ពលកម្ម នងិ ធ្វើ ការ ជម ួយ  
គា្នា  ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ បៃសើ រឡើង សៃរី -  
ភាពសមគម និង តម្លៃ ស្នូល នៃ 
ការងារ នៅ កម្ពុជ»៕

លោក អិុត សំហេង និង លោក  Patrick Murphy នៅ ក្នងុ ជំនួប កាលពីថ្ងេទី ២៣ ខេកុម្ភៈ។ រូប កៃសួងការងារ
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�្ � ន �្ ប់�្ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិស ល

អនុ�្ � ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស� ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន �្ដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន �្ដ�  កិច�  
រា� ន់ �ីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម្� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌ម នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   �្ហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ្ព ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

�្ � នផ្ន ្កផលិត កម�  និង� ះពុម្ព 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
ផ្ន ្ករចនា ទំព័រ

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

ផ្ន ្ករចនា �្  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

ផ្ន ក្  ផ្� យ � ណិជ� កម� 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�្ � នផ្ន ក្រដ� � ល និង ធន� នមនុស្ស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រផ្ន ក្រដ�� ល  និងធន� នមនុស្ស
 �ុិល � ភា 

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

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្�  និងរចនា �្ហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស�  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

កំពង់ស្ពឺៈ ឃុំ ពៃះ ខៃដៃល ស្ថិត ក្នុងសៃុ ក 
បសៃដ្ឋ  ខៃត្តកំ ព ង់ស្ព ឺ គឺជា ឃំុ ១ ក្នងុចំណោ ម  
ឃុ ំដទៃ ទៀត ដៃល អនវុត្ត បាន ជោ គជយ័ ព ី
បញ្ហា បង្គន់ អនា ម័យ១ ០០ភាគរ យ។ អ្នក - 
ភមូ ិក្នងុ ឃុ ំនៃះ មាន បង្គន ់អនា មយ័ គៃប ់ផ្ទះ 
ដោយ លៃង ឱៃយ មាន ការ បន្ទោ បង់ ពាសវា ល- 
ពាសកា ល ដូច ពី មុន ទៀតហើ យ។  

ជា មួយ នឹង  ជោគ ជ័យ នៃះ ពលរដ្ឋ រស់- 
នៅក្ន ុង ឃុ ំដៃល មានចមា្ងាយ បៃមាណ១០០ 
គី ឡូម៉ៃ តៃពី ភ្នពំៃញ ក៏ កំពុង រួមគ្នា ធ្វើ យុទ្ធនា ការ  
ភមូ ិគ្មាន ផៃសៃង  ដោយ ការ ចលូ រមួ កាតប់ ន្ថយ 
ការបៃើចង្កៃន ដតុ អសុ  តា មបៃប បៃពៃណ ី
និង មាន ផៃសៃង ខ្លាងំ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ សុខ- 
ភាព។ការរ ួមគ្នា ធ្វើ យទុ្ធនាកា រ  ភមូ ិគ្មាន ផៃសៃង 
នៃះគឺ  អ្នកភូ មិបា ន ប្តៃជា្ញា កៃបៃ ឥរិ យាបថ  
ចំនួន  ៤ ចំណុច  ដើមៃបី ធ្វើ  ឱៃយ ភូមិ របស់ខ្លួន  
កា្លា យជា  ភូមិ គំរូ មួយ នៅ ក្នុង បៃទៃស  ដើមៃបី 
ចូលរួម  កាត់ប ន្ថយ ផៃសៃង បំពុ លប រិស្ថាន ។  

ឥ រិយា បថ ចំនួន ៤ចំ ណុ ច ដៃល ពលរដ្ឋ 
ប្តៃជា្ញា កៃបៃ នះ រួម មាន ទី១ ការ ដាក់ 
កមុារ ឱៃយ នៅ ឆ្ងាយ ព ីផៃសៃង  ទ២ី  ការ ចម្អនិ ម្ហបូ 
នៅផ្ទះ បាយ ដៃលមាន ខៃយល់ ចៃញ ចូល ល្អ 
ទី៣ ការ បៃើបៃស់  អុស ដៃល បាន ហាល 
ស្ងួត ល្អ និង ទី៤ គឺ ការ បៃើបៃ ស់ ចង្កៃន 
ដៃល គ្មាន ផៃសៃង ។ 

អ្នកសៃី  សៅ លី ជា ស្តៃី  មៃផ្ទះនិ ង មាន 
មុខរ បរ ជាក សិ ក រ ផង នះ  បាន បៃ ប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ក្នងុអឡំងុ  ពៃលដៃ ល អ្នក ភមូ ិបៃមា ណ 
ជិត១០០ នាក់ ម ក ចូលរួម ពិព័រណ៍ ចម្អិន 
ម្ហូប ភូមិ គ្មាន ផៃសៃង  ក្នុង ឃុំ ពៃះ ខៃ  ពី ថ្ងៃទី 
២ ៣  កុម្ភៈ  ថា ផ្ទះ អ្នក សៃ ីបាន ប្ដរូ មក បៃើចង្កៃន 
ហា្គាស បៃ មាណ ជា៣ខៃ មក ហើយ ។   

ស្តៃី សមៃបុរ សៃអៃម អា យុ ជាង៤០ឆ្នាំ  
រូបនៃះបាន បន្តថា ការ ប្ត ូរ មក បៃើ ចង្កៃន ហា្គាស 
ក ៏ពៃះអ្នក សៃ ីបានយ ល ់ព ីសរៈ សខំ ន ់នៃ 
ការ បៃើច ង្កៃ ន គ្មាន ផៃសៃងដៃល មិន ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ សុខភា ពនិង ចំណៃញ ពៃល ។

អ្នក សៃី បាន ថ្លៃងថា៖« ពី ដើម មក ខ្ញុំ 
បៃើបៃស់ ចង្កៃន ដុត អុស វា លំបាក ដៃរ 
ដតុ ទៅ ផៃសៃង ហយុ ចកុ ពៃញ ផ្ទះ។ សខុ  ភាព 
ខ្ញុនំងិ អ្នក ផ្ទះចៃះតៃ ឈ ឺហើយ បើ បៀ ប ធៀប 
នងឹ ចង្កៃន ហា្គាស គ ឺសៃលួ  បៃើ ជាង ចង្កៃន 
អុសពៃះ បៃើចង្កៃន ហា្គាស    វាចំ ណៃញ 
ពៃល ចៃើន មិ ន ហត់ ដុស ឆ្នាំង ដុស ចាន 

ពៃល ចម្អិន ម្ហូប នឹង ច ង្កៃន ហា្គាស ហើ យគឺ 
ស្អាត ដដៃល។ នៅពៃល  យើង ដុ ត អុស 
គឺអាច ខ្មា ឆ្នាំង ចាន»។

មនិ ខសុ គ្នាទៃ  អ្នកសៃ ីជា មា៉ាច ជា អ្នកភមូ ិ
តៃពាងំវៃ ង  ស្ថ ិតក្នងុ ឃុ ំពៃះ ខៃ បាន នយិាយ 
ថា  គៃសួរ អ្នកសៃបីាន  ផ្លា សប់្ត ូរទមា្លាប ់ម ួយ 
ចំនួន ក្ន ុងចំ ណោម  ឥ រិ យា បថ  ទំាង ៤  ដោយ 
ងាកមក បៃើចង្កៃន គ្មាន ផៃសៃង ជាបៃចាំ ថ្ងៃ 
ជំនួស ឱៃយការ បៃើចងៃ្កា ន ដុត អុស វិ ញ។ អ្នកសៃ ី
បន្តថា គៃសួរ អ្នក សៃ ីតៃៀម ជាសៃ ចថា   
នៅពៃល មាន តមៃូ វ កា រនៃ ការ បៃើ អុ សម្ត ង 
មា្កា លគឺគៃួ សរ អ្ន កសៃី   តៃងតៃ   បៃើអុស  
ដៃ ល  ហា ល  បានស្ងតួ  ចៀ សវាង បង្ក ទៅជា 
ផៃសៃង ខ្មួ លខ្មាហុយ ចូល ពៃញ ផ្ទះ ។

ស្តៃ ីមៃផ្ទះវ័យ៦០ឆ្នា ំរូបនៃះ បាន បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ក្នងុភមូ ិខ្ញុ ំឥឡវូ កពំងុ អភវិឌៃឍ មក បៃើ ចង្កៃន 
គ្មាន ផៃសៃង ចៃើន ហើយ ពៃះ ក្នងុ ១ឆ្នា ំ ២ឆ្នានំៃះ  
គឺ ពួកគត់ បោះបង់ ចង្កៃន ដុត អុស តាមបៃប  
បៃពៃណី ន ិ ង មាន  ផៃសៃង ខ្លាំង ចៃើន មៃន - 
ទៃ ន។ ដំបូ ង ខ្ញុ ំធ្លាប់ គិត ថា ច ង្កៃន ដុត អុសដំា 
បាយ ឆ្ងាញ ់ជាង ចង្កៃន ហា្គាស  តៃ បៃើយ ូរៗ 
ទៅ ដូច តៃ គ្នាទៃ  ហើយ មិន ហត់ តៃូវ ទៅរក 
អុស ហើយ ខ្ញុំក៏ មា នពៃ លចៃើ ន ធ្វើអ្វី ផៃសៃង ៗ  
បា នចៃើ នជាង មុ ន» ។ 

លោក  ឡោ ងួនឡៃង បៃធន កៃុម - 
បៃ ឹកៃសាឃំុ ពៃះ ខៃ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា ពី 
មុ ន  ពលរដ្ឋ ជាចៃើនក្នងុ ភូមិ ទំាង៩ នៃឃំុ  ពៃះ   
ខៃ មាន ទមា្លាប ់បៃើ ចង្កៃន  ដតុ អសុដៃលមាន 
ផៃសៃង ខ្លាងំ  ដោយ ស រ មាន ទមា្លាប ់ព ីដនូ តា។ 
ក៏ប៉ុន្តៃ ពៃល នៃះ អ្ន កភូ មិបា នប្តូ  រឥ រិយា បថ  
បនា្ទោប់ ពី មានការយល់ដឹង ពី   ផលប៉ះពា ល់ 
នៃ ផៃសៃង  សៃប ពៃល  ដៃល មើ លឃើ ញពី អត្ថ- 
បៃ យោជ ន៍ នៃ កា របៃើចងៃ្កា នគ្មា ន ផៃសៃ ង ។

 លោក បានឱៃយដឹងដៃរថា  ឃំុរ បស់ លោ ក  
ក៏បា នទ ទួ ល ជោគជ័ យ១០០ ភាគ រយ 
ជុំវិញ បញ្ហាប ង្គន់ អ នាម័យ  នៅតា មផ្ទះ 
របស់បៃ ជាព ល រ ដ្ឋ  ផង ដៃ រ ។ 

លោកថា៖«បង្គន់ អនាម័ យពីដើ ម ដៃល 
យើ ងមិនទា ន់ ផៃសព្វ ផៃសា យ  គត់ដើ របន្ទោ ប ង ់
ពាសវាលពាលកា ស ។តៃ ឥឡូ  វនៃះ  ពួ កគ ត់  
មា ន ប ង្គន់ បៃើ ទំាងអស់គ្នា ។ទំាងនៃះពា ក់-  
ព័ន្ធ នឹ ង សុខ ភា ពគ ត់ ដៃ រ ហើ យ កា រកា ត់ - 
ប ន្ថយផៃសៃង នៃះ  បើ កា តប់ាន ១០  ភា គរ យ  
គឺ រឹតតៃ ល្អ ។  

តាមរយៈ ការចុះ មក អប់រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ អំពី 
អត្ថបៃយោជន៍ នៃ ភូមិ គ្មាន ផៃសៃង លោក  

ស ង្កៃត  ឃើញថា  ឥរិ យា ប ថអ្នកភូមិ ហាក់  
មានការ ផ្លា ស់ប្តូ រ ចៃើន បើទោះជា មិន បាន 
គៃប់ ឥរិយាបថ ទាំង៤ ចំណុចក៏ដោយ  ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ពលរដ្ឋ ខ្លះ មានល ទ្ធ- 
ភាព គត ់ចៃះតៃ ទញិ បន្ត ទញិ ចង្កៃនហា្គាស 
ចង្កៃន គ្មាន ផៃសៃង អី ទៅបៃើនៅតាម ផ្ទះ។ 
ពៃល នៃះមា ន  កំណើន  កើនឡើ ង  ជាង មុន ចៃើន 
ខ្ញុជំឿថា បៃហៃល ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២១នៃះ គត ់
លៃង បៃើ អសុ  ហើយ ដោយស  រតៃ បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ  គត់ ក៏ ពិបាក រក អុសយក ម ក ដុត ដៃរ» ។ 
   បើតាម លោក ឡោ ងួន ឡៃង  ពលរដ្ឋ 
ជាង ១ ៧០០គៃួស រ ដៃលរសន់ៅក្នងុឃុំ 
ពៃះ ខៃ គឺមានគៃួស រនៅបន្ត បៃើ អុស ក្នុង 
ពៃល បច្ចុបៃបន្នមាន បៃមាណ២ ០ភាគ រយ 
ប៉ុណោ្ណោះ  ខណៈ៨០ ភាគ  រយ ទៀត បាន ប្តូរ 
មក បៃើចង្កៃន ដៃល គ្មានផៃសៃង ចង្កៃន 
ហា្គាស  ឬ  ចង្កៃន អគ្គិសនី  ជំនួស  វិញ ។

 យុទ្ធ នា ការ ភូមិ គ្មាន ផៃសៃង របស់ ពលរដ្ឋ 
នៅឃុំ ពៃះខៃ គឺជា យុ ទ្ធនា ការ មួយដៃល 
ធ្វើឡើ ង ដំណាល គ្នា  ជាមួយ  ភូមិ ដទៃ ទៀត 
បៃមាណ១០០ភូ មិ ក្នុង ឃុំ ចំនួន៩ ដៃល 
ស្ថិតក្នុង ខៃត្តកំព ត  ខៃត្តសៀ មរា ប និង 
ខៃត្តបា ត់ដំ បង។ យុទ្ធនា កា រ នៃះ  មាន 
គោលប ំណង កៀរគរ ការផ្លា សប់្ត ូរ បៃក បដោយ  
ចរីភា ព ទៅ រកការ ចម្អនិ ម្ហបូ បៃប ទនំើប  នងិ 
តាម បច្ចៃក វិទៃយា បើ ទោះ បីជា នៅ មាន វបៃបធ ម៌ 
និង សង្គម បៃប បៃពៃ ណី និង ការ រឹត តៃបិត នៃ 
ការបៃើ បៃងឥ ន្ធ នៈ  នងិ  ធនធ ន ក ៏ដោយ ។  
នៃះ  បើ តា ម អង្គកា រអភិ វឌៃឍ ន៍  ហូ ឡង់។ 

លោក  Bastiaan Teune អ្នក នាំមុខ 
ផ្នៃក វសិយ័ ថាមពល នៅ កម្ព ុជា នងិ ជា អ្នក- 
សមៃ បស មៃ ួល ចង្កៃន ពិភព លោក   នៃ អ ង្គ- 
កា រ   អភិវឌៃឍន៍ ហូ ឡង់ (SNV) បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ការ ចម្អនិ អាហារ បៃប បៃពៃ- 
ណមីា ន ផល ប៉ះពា ល ់ជា  អវជិ្ជ មាន ដចូជាឡើង 
កម្តៅ លើ ផៃនដ។ី  ការដតុ អសុ សមៃប ់ចម្អនិ 
អាហារ គឺ បាន បញ្ចៃ ញ  នូវ ឧស្ម័ន  ផ្ទះ កញ្ចក់ 
ក្នុង ទមៃង់ កាបូនឌីអុកសុីត និង សរធ តុ 
បំពុល បរិ យាកា ស   ផៃសៃងៗទៀត ។  

 លោក  បន្តថា ការ បញ្ចៃញ ឧស្មន័ ប ញ្ច ូល 
គ្នា ពី ចង្កៃន តូចៗទំាងអស់ ក្នងុ ពិភពលោក 
គមឺា ន គៃះថា្នាក ់ ដចូឧ សៃសហកម្ម អា កាស- 
ចរណ៍ ទាំងមូល ផងដៃរ។បន្ថៃម ពីនៃះ ការ  
ច ម្អ ិន អាហារ ដៃល ដតុ ព ីអសុក ៏បង្ក ឱៃយ បពំលុ 
បរិយា កាស ខៃយល់  ក្នុង ផ្ទះបាយ ផងដៃ រ។  

លោក ថា៖«អ្នក ចម្អិន អាហារ  និងកូ នៗ 
របស់ ពួក គៃគឺ បៃឈ ម ទៅនឹង ផៃសៃង ដៃល 
ស្មើនងឹ ការជកប់ារ ី១០ ដើ ម ក្នងុ ១ថ្ងៃ។ ការ- 
បពំលុ នៃះ មានការ ប៉ះពាល ់ដល ់ផ្លវូដង្ហើម  
និង បង្ក ឱៃយ មាន ជំងឺ ធ្ងន់ ធ្ង រ នានា ដូច ជា  ជំងឺ 
រលាក សតួ  ជងំ ឺរបៃង នងិ ជងំ ឺផ្លវូដង្ហើម រារំ៉ៃ។ 
នៅពៃលសុខភាព ខៃសាយ  ក៏ បណា្តា លឱៃយ 
មាន ភាព ងាយ ទទលួរង គៃះ ខ្ពស ់ចពំោះជងំ ឺ
Covid ១៩ ផង ដៃរ»។

តាម របាយ ការណ ៍អង្គការ សុខ ភាព ពិភ- 
ពលោ កបាន  ឱៃយ ដងឹ ថា នៅ កម្ពជុា  មា នគៃសួរ 
បៃហៃល២,៥ លាន គៃសួរ នៅ តៃ  បៃើចង្កៃន 
ចម្អិន បៃប បៃពៃណី ជាមួយនឹ ង  ជីវមា៉ាស់  រឹង 
ដ ូចជា អសុ ធៃយងូ នងិ សណំ លព់ ីកសកិម្ម។    
ការ ចម្អនិ បៃប នៃះបៃ ជា ជន  កម្ពជុា បៃមា ណ 
១៥ ០០០ នាក់ បាន ស្លាប់ មុន អាយុដោយ- 
ស រកា រ បំពុ ល   ខៃយល់ ក្នុង ផ្ទះ ក្នុ ង១ ឆ្នាំ ៕

ឃំុ១ធ្វើយុទ្ធនាការភូមិគ្មានផ្ស្ងបនា្ទាប់ពីជោគជ័យលើបង្គន់

អ្នក ភូមិ ចូល រួម នៅ ក្នងុ យុទ្ធនាការ  ភូមិ គ្មាន ផ្ស្ង  កាលពី ថ្ង ្ទី ២៣  ខ្ កុម្ភៈ។ រូបថត ហុង មិនា 

ម្ធាវី...
តពីទំព័រ ៥...បាន ការ រកៃសា កា រ 

សមា្ងាត ់សៃប តាម កៃម សលី ធម ៌
បៃកប វិជា្ជា ជីវៈ មៃធវី ។  ធ្វើ ឱៃយ  
កនូ ក្ត ីមាន ជនំឿ ជឿ ជាក ់ក្នងុ ការ- 
ទទួល បាន ការ ពគិៃះ យោ បល ់
ដៃល សៃប តាម ផល បៃ យោជន ៍
របស់ កូន ក្តី » ។ 

 ដោយ ឡៃក  លោក  ញ៉  ញៃន  
បៃប់ ពី មៃសិល មិញ ដៃរ ថា  នៅ 
ពន្ធនា គរ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង ក ៏មាន 
បន្ទប់ ពិគៃះ យោ បល់ ជា មួយ 
ជន ជាប ់ឃុ ំដៃរ ។  បន្ទ ប ់នៃះ លោក 
មនិ បាន ដងឹ ចៃបាស ់ថា  មាន ទហំ ំ
បៃវៃង ប៉ុនា្មាន ពិត បៃកដ ទៃ ។  
ប៉នុ្តៃ បៃហៃល ជា មាន បណោ្តាយ 
ជាង  ៤ ម៉ៃតៃ គុណ ៤ ម៉ៃតៃ និង 
មាន បន្ទប់ ទឹក ១ មាន មា៉ាសីុន តៃ ជាក់ 
១ គៃឿង  មាន ត ុ១ នងិ មាន កៅ អ ី
ចំនួន ៣ ទៅ ៤ ។  កន្លង មក នៅ 
ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង គ្មាន បន្ទប ់សមៃប ់
មៃធវី ជួប កូ ន ក្តី ទៃ  ហើយ នៅ 
ពៃល តៃូវ ការ ជួប កូន ក្តី ម្តងៗ គឺ 
អង្គយុ ពភិាកៃសា គ្នា ខង កៃ បន្ទប ់
ឃុំ ឃំាង  សភាព បៃប នៃះ  មាន 
ការ ពិបាក ក្នុង ការ ពិភា កៃសា ជា- 
មួយ កូន ក្ត ីពៃះ មាន មនៃ្ត ីអនុ រកៃស 
ឈរ យាម នៅ កៃបៃរ កូន ក្តី   ដៃល 
ពៃល និយាយ អាច ឮ ដល់ មនៃ្តី 
អនុ រកៃស នះ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា៖  « ពៃល នះ  
ទ ីតាងំ ល្ហល្ហៃ វ  មាន សឡំៃង រខំន 
ពី ខង កៃ ពិសៃស គឺ មាន ការ- 
ពិបាក ក្នុង ការ ធនា ឱៃយបា ន នូវ 
ការ សមា្ងាត់ ក្នុង កា រផ្តល់ បៃឹកៃសា- 
យោ បល ់ដល ់ក ូន ក្ត ី។  នៅ ពៃល 
បាន បន្ទ ប ់ថ្ម ីនៃះ មាន ការ បទិ ជតិ  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ទាំង កូ ន ក្តី ក៏ ដូច ជា 
មៃ ធ វី ធ នា បាន នូវ កា រសមា្ងាត់ 
ក្នុ ង ការ បៃឹកៃសា យោបល់ ជា មួយ 
កូន ក្តី រីឯ កូន ក្តី ក៏ គ្មាន អារម្មណ៍ 
ថា មាន មនុ សៃស ស្តៅប់ ឮ ការ សន្ទនាគ្នា  
ដចូ្នៃះ ហើយ ធ្វើ ឱៃយ គត ់(កនូ ក្ត)ី 
មាន ទំនុក ចិត្ត ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប 
នូវ អ្វី ដៃល យើង ចង់ បា ន»  ។   

  លោក   សៃ ី  លមឹ   ចន័្ទ ល ីដា   ជា 
បៃធន គណៈ កម្មការ  សង សង ់
នៃ គណៈ មៃធវ ីបាន បៃប ់  ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ ថា  សំណង់ 
បន្ទប់សមៃប់ មៃធវី  នៅ តាម 
ពន្ធនា គរ ទូទាំង ខៃត្ត - រាជ ធនី 
តៃវូ បាន សម្ពោធ ឱៃយ បៃើបៃស ់ព ី
ខៃ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ ដោយ  លោក  
សួន  វិសល  ជា អតីត បៃធន 
គណៈ មៃ ធវ ីមាន គនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម 
ក្ន ុង ការ កសង បន្ទប់ នៃះ ឡើង ។  

 លោក សៃី ថា ៖ «  មៃធវី គត់ 
អាច បៃើ បៃស់ បន្ទប់ ហ្នឹង ដៃល 
មាន លក្ខណៈ មយួ សម សៃប នងឹ 
វជិា្ជា ជវី ៈ នងិ ការរ កៃសា ការ សមា្ងាត ់
រាល់ ការ ពិគៃះ យោបល់ រវាង 
មៃធវ ីនងិ កនូ ក្ត។ី   កៃម សលី ធម ៌
នៃះជាលក្ខន្តិកៈ  តមៃូវ ឱៃយ មៃធវី 
នងិ កនូ ក្ត ីមាន ការ សន្ទនាគ្នា ដៃល 
មិន តៃវូ បាន អ្នក ទី ៣ ស្តៅប់ » ៕
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,900 16,900 16,900 16,880

2 GTI 3,280 3,290 3,290 3,250

3 PAS 13,360 13,500 13,500 13,360

4 PEPC 2,980 2,950 2,980 2,870

5 PPAP 13,200 11,880 13,200 11,880

6 PPSP 1,590 1,550 1,600 1,550

7 PWSA 6,060 6,060 6,060 6,060

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៤ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ទីក្រុងអូតាវ៉ាៈ រដ្ឋាភិបាល 
កាណាដ  បាន ឱេយ ដងឹ  កាល ព ីថ្ងេ 
អង្គារ បន្ទាប់ពី  ការ សន្ទន  រវាង 
ថ្នាក ់ដកឹន ំ នេ បេទេស ទាងំ២ គ ឺ
កាណា  ដ   និង   អូស្តេលី ថ 
នយក រដ្ឋមន្តេី   លោក Justin 
Trudeau នេ បេទេសកាណាដ  
និង សមភាគី អូសេ្តាលី    លោក   
Scott Morrisonមាន  ផេន ការ  
សមេបសមេួល នូវ កិច្ច ខិតខំ 
បេឹង  បេង  របស់ ពួកគេ  ដើមេបី ឱេយ 
កេុមហ៊ុន បច្ចេកវិទេយា បណា្តាញ 
សង្គម  ធ ៗំ   បង ់បេក ់ដល ់កេមុហ៊នុ  
ផេសព្វផេសាយ សមេប ់កម្មវិធ ី (con-

tents) របស់ ពួកគេ ។  
សេចក្ត ីថ្លេងការ  ណ ៍ព ីការយិា-

ល័យ    នយករដ្ឋមន្តេី  កាណាដ 
បានឱេយ ដងឹ ថ៖  « នយក រដ្ឋមន្តេ ី
ទាងំ ២បាន កត ់សមា្គាល ់ នវូ កចិ្ច- 
សហបេតបិត្តកិារ កពំងុ រកី ចមេើន  
រវាង កាណាដ នងិអសូេ្តាល ីលើ  
បទ បេបញ្ញត្តិ នេ ថ្នាល អនឡាញ»។ 

 សេចក្តី ថ្លេ ងការណ៍  បន្ត ថ៖ 
«នយក  រដ្ឋមន្តេ ីទំាង ២បានយល់- 
ពេម បន្ត សមេបសមេលួ   កចិ្ចខតិខំ   
ដើមេបី ដោះសេយ គេះ ថ្នាក ់ តាម  
អនឡាញ   និង ធាន  នូវ បេក់- 
ចណំលូ  ព ី កេមុហ៊នុ  ធំៗ  តេវូ ចេក- 

រំលេក  ដោយ យុត្តិធម៌  ជាមួយ អ្នក-  
បង្កើត  និងបេព័ន្ធ ផេសព្វផេសាយ»។ 

ការ សន្ទន របស ់  នយក រដ្ឋមន្តេ ី
ទាងំ ២ដេល បាន ធ្វើ ឡើង កាល- 
ពីថ្ងេ ចន្ទ កើត  ឡើង បន្ទាប់ ពី 
កេមុហ៊នុ  ហ្វេសប៊កុ បាន បទិ  អ្នក-  
បេើបេស ់ អសូេ្តាល ី ព ីការ ទទលួ- 
បាន  មាតិកាព័ត៌មាន នៅ លើ 
កម្មវិធី របស់ ខ្លួន ដេល ជា ការ- 
ឆ្លើយ តប  ទៅ នឹង ចេបាប់ បញ្ញត្តិ 
ដេល តេូវ បាន គេ យល់ ថ ស្ថិត នៅ 
ក្នុង រដ្ឋសភា របស់ បេទេសនេះ។

កេមុហ៊នុ បណា្តាញ សង្គម ដធ៏ ំ
របស ់អាមេរកិ នេះ  បាន បេកាស 

កាល ព ីថ្ងេអង្គារថ  ខ្លនួ នងឹ លបុ- 
ចោល  នូវ បមេម ផ្នេក ព័ត៌មាន   
បន្ទាប់ ពីការ ផ្លាស់ប្តូរ នេះ បាន 
រាលដល ក្នងុ បេទេស អសូ្តេល ី
និង អន្តរជាតិ។

ចេបាប់  អូសេ្តាលី  ដេល ជា ចេបាប់ 
ដំបូង បំផុត ក្នុង ពិភពលោក 
ទាក់ ទង នឹង រឿង បេបនេះ   តេូវ 
បាន បេឆំង យា៉ាងខ្លាំង  ដោយ 
កេមុហ៊នុបច្ចេក វទិេយា ដោយសារ 
តេ បទបេបញ្ញត្ត ិគេបគ់េង លើ ទនំក-់ 
ទនំង  ហរិញ្ញវត្ថ ុតាម អនឡាញ   រវាង  
កេុមហ៊ុន  និង បេព័ន្ធ ផេសព្វផេសាយ។

កាណាដ  សហភាព អឺរ៉ុប   និង  

បេទេស ដទេ ទៀត ក ៏រក វធិ ីបង្កើត  
ការ គេប់ គេង   ដល់ កេុមហ៊ុន ធំ ៗ  
ក្នុង វិស័យ  បច្ចេកវិទេយា ពិសេស   
កេុមហ៊ុន Google កេុមហ៊ុន 
Amazon កេុមហ៊ុន  Face-
book និង កេមុហុ៊ន  Apple រួម-  
ទាំង  តាមរយៈ របៀបយកពន្ធ  
បច្ចេកវិទេយា  ឆ្នាំ ២០១៩ របស់ 
បេទេស បារាំង។ 

 អង្គការ  សហបេតិបត្តិការ 
សេដ្ឋកចិ្ច  នងិ អភវិឌេឍន ៍(OECD)  
បាន ដឹក នំ កិច្ច ខិតខំ បេឹងបេង 
នេះ ដើមេបី បង្កើត ពន្ធ នៅ កមេិត 
អន្តរជាតិ ៕ AFP/RR

ធូវិរៈ

ភ្នំព្រញៈកេុម ហ៊ុន Arev Na-
notec Brands Inc  ដេល មាន 
មូល ដ្ឋាន នៅ ទីកេុង VANCOU-
VER បេទេស កាណាដ បាន 
បេកាស ថ  កេមុ ហ៊នុបតុេ សម្ពន័្ធ 
របសខ់្លនួ  «AREV Cambodia 
Brands Inc»បាន ផ្តួច  ផ្ដើម 
ក្នុង ជំហាន ដំបូង ដើមេបី បង្កើត  
បេតិបត្តិការ   ផលិត វត្ថុធាត ុដើម  
លើ  ផ្ទេដ ីទហំ ំ២០ ហកិតា នៅ ជតិ  
ទកីេងុ ភ្នពំេញ  ដើមេបី ផ្គតផ់្គង ់ ដល ់
អាហារ បបំន៉ដេល នងឹ មានវត្តមាន  
លើទីផេសារ  នៅ តេីមាស ទី៣  ឆ្នាំនេះ ។ 

វត្ថុធាតុដើម គឺ សរសេ ផេសិតផ្អួរ  
(Mycelium)ជា បេភព ដ ៏សខំន ់
មួយ នេ បេូតេអុីន បេកប  ដោយ 
នរិន្តរ ភាព  ដេល គេមនិ បាន គតិ 
ដល់  ក្នុង ការ អភិវឌេឍ នេ រូបមន្ត  
RUTF  ផេសេងទៀត ដេល បច្ចបុេបន្ន  
បាន ចេកចាយ នៅ បរមិាណ ចេើន  
នៅ ក្នងុ  ការ កណំត ់ បេភព  ធនធាន   
ដេល កេខេសត់  ដោយ ទី ភា្នាក់ងរ  
លទ្ធកម្ម អាហារបំប៉ន  សុខភាព 
សាធារណៈ ជាចេើន។  តាម សេចក្ត ី
បេកាសព័ត៌មាន កាល ពីថ្ងេចន្ទ។ 

លោក  Mike Withrow អគ្គ- 
នយក កេមុហ៊នុ  Arev Nanotec 
Brands Inc  បានថ្លេង ថ៖«  ការ-  
អភិវឌេឍ របស់ យើង ជាមួយ នឹង  
គនំតិ ផ្តចួផ្ដើម កសកិម្ម នៅ ទ ីកេងុ  
ភ្នពំេញ ដើមេប ីដ ំផេសតិ ផ្អរួ សមេប ់
ការ បេើបេស ់លើទ ីផេសារ   នេ អាហារ-  
បបំន៉  SUS-TAINN នងឹ ធាន ថ  
បេភព វត្ថធុាត ុដើម  មនិ ស្ថតិ កេម   
ការបេបេលួ តម្លេ ខ្លាងំ  ដេល បាន  
បង្ហាញ ជា បេចាំ នៅក្នុង ទីផេសារ 
អាហារ បំប៉ន អន្តរ ជាតិ »។ 

ទោះយា៉ាងណា កេុមហ៊ុន នេះ 
មនិ បាន បង្ហាញ ពទីតីាងំ ជាកល់ាក ់
និង ផេនការ លម្អិតទេ៕ LA

ម៉្រគុណមករា

ភ្នពំ្រញៈ លោក Jong Weon 
Ha  អនុ បេធាន កេុម ហ៊ុន ផេសារ- 
មូលបតេ កម្ពុជា  បាន ឱេយ ដឹង ថ 
ការ ផ្ទុះ ឡើង  នេ ការ ឆ្លង កវូដី ១៩ 
ក្នុង សហគមន៍ លើក ទី ៣  នៅ 
ពេល នេះ  ដេល ហៅ ថ « ពេឹត្តិ-
ការ ណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ» 
មនិ  ធ្វើ ឱេយ ប៉ះ ពាល ់អវជិ្ជ មាន លើ 
តម្លេ ភាគ ហ៊ុន នោះ ទេ។

លោក នយក រដ្ឋ មន្ដេី ហ៊ុន 
សេន កាល ពី ថ្ងេទី ២០ ខេ កុម្ភៈ  
បាន បេកាស ព ីការ ផ្ទុះ ឡើង ការ- 
ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩  ក្នងុសហគមន ៍
ជា លើក ទី៣ បន្ទាប់ ពី មនុសេស 
៣២ នក់  បាន ធ្វើ តេស្ដ វិជ្ជ មាន 
ក្នងុ រយៈពេល ជាង ១០ម៉ាង តេ 
ប៉ណុ្ណោះ។  នៅ   ថ្ងេទ ី២៤ ខេ កមុ្ភៈ 
កេសងួ សខុភបិាល បាន រាយ-
ការណ៍ ពី ករណី រក ឃើញ ការ- 
ឆ្លង  ជងំ ឺកវូដី ១៩  ចនំនួ ៤០នក ់
បន្ថេម ទៀត ដោយ ក្នុង  នោះ 
៣៨   នក់ មាន     ពាក់ព័ន្ធ នឹង ពេឹត្តិ- 
ការណ៍  សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។ 

លោក  Jong Weon Ha 
បាន  ឱេយ ដឹង ថ មាន ការ ជួញ ដូរ 
រយៈ ពេល  ២ ថ្ងេ ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ 
ពី  ព័ត៌មាន  ថ មាន ការ រីករាល- 

ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ជា ចង្កោម 
ផេសេង ទៀត ។ មក ដល ់ពេល នេះ  
តម្លេ ភាគ ហ៊ុន នៅ   CSX នៅ តេ 
មាន ស្ថិរភាព   និង មិន មាន ការ- 
បេបេួល ខ្លាំង នោះ ទេ ។

លោក ថ្លេង ថ៖ « យើង នឹង 
តេូវ   រង់ចាំ មើល  ក្នុង រយៈ ពេល 
ជា  ចេើន ថ្ងេ ខង មុខ ។  ករណី 
វិជ្ជមាន ដេល រក ឃើញ ថ្មី រហូត 
មក ដល់ ពេល នេះ  ហាក់ ដូច ជា 
មនិ មាន ផល ប៉ះពាល ់ខ្លាងំ ដល ់ 
ទីផេសារ ភាគ ហ៊ុន  នៅ ឡើយ ទេ។ 
ទោះ យា៉ាង ណា  បើ និន្នាការ នេះ 
បន្ត  និង កា្លាយ ជា មិន អាច គេប់- 
គេង បាន   ផល ប៉ះពាល ់ នងឹ កើត 
ឡើង ជា មនិខន ដោយ សារ តេ 
ទីផេសារ ភាគ ហ៊ុន មួយ នេះ វា ឆ្លុះ- 
បញ្ចាំង សេដ្ឋកិច្ច របស់ បេទេស 
ទាងំ មលូ  នងិ គ្មាន បេទេស ណា 
មួយ ដេល មាន ភាព សា៊ាំ និង ផល-  
ប៉ះពាល់  ក្នុង អំឡុង ពេល ការ-  
រីក រាល ដល បេប នោះ ទេ »។ 

លោក ក ៏បាន  បង្ហាញ ថ រហតូ 
មកដល់ ពេល នេះ  ក៏ មិន មាន 
ការ ធា្លាក់ ចុះ ខ្លាំង នេ សកម្មភាព 
ជួញដូរ នៅ  ទីផេសារ ហ៊ុន ទេ   ។ 

លោក ថ្លេង ថ៖ «  យើងនៅមនិ  
បាន មើល ឃើញ សកម្មភាព 
ជួញ ដូរ មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ ទេ ។   

ម៉េយាង ទៀត  យើង ក៏  កំពុង រៀបចំ  
« ការ បេកួត បេជេង ការ ជួញ ដូរ 
ភាគ ហ៊ុន » ដេល មាន បំណង 
បង្កើន ការ យល់ ដឹង របស់ សា-
ធារណ  ជន  លើ ទីផេសារ ភាគ ហ៊ុន  
និង ជំរុញ ឱេយ សាធារណជន យល់- 
ដឹង អំពី ការ វិនិយោគ លើ ភាគ- 
ហ៊ុន ផងដេរ »។ 

ទិន្នន័យ របស់ CSX   បង្ហាញ 
ថ បច្ចុបេបន្ន មាន  កេុម ហ៊ុន ១៣ 
ចុះ បញ្ជី នៅ ក្នុង  បេទេស កម្ពុជា 

ក្នុង ចំណម នោះ កេុម ហ៊ុន  ៧ 
ចុះ បញ្ជី មូលបតេ កម្មសិទ្ធិ និង 
៦ ផេសេង ទៀត ជា សញ្ញា បណ្ណ- 
សាជវីកម្ម ។ កេមុ ហ៊នុ ទាងំ ១៣ 
នេះ បាន បេមូល មូលនិធិ  រួមគ្នា 
ចំនួន ២៥៣ លាន ដុលា្លារ  គិត 
តេឹម ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា  ឆ្នាំ មុន 
និង សន្ទសេសន៍ ភាគ ហ៊ុន  បាន 
កើន ឡើង  ៥៨, ៣៧ ភាគរយ 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ
២០១៨ ធា្លាក ់មក នៅ តេមឹ  ១៤, 

៩៣ ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០២០។

 ទិន្នន័យ ជួញដូរ បាន ពី CSX   
ការ បិទ ការ ជួញដូរ កាល ពីមេសិល- 
មិញ (ថ្ងេទី  ២៤) សន្ទសេសន៍  
CSX បាន កើន ០,៤១ ភាគរយ 
ចនំនួ  ៦៤១, ៨៨ពនិ្ទ ុ ធៀបនងឹ 
ការ បើក ដណំើរ ការ  ៦៣៩,២៨ 
ពនិ្ទ ុ ក្នងុ ទហំ ំជញួដរូ    ៥៥  ២៦៨ 
ភាគ ហ៊នុ  ដេលមាន តម្លេ  ១៣៩ 
៧៩៣ ០០០ រៀល ៕ LA

កាណាដា  និង អូស្តលី្ នឹង សហប្តិបត្តកិារ លើ  បទប្បញ្ញត្ត ិបច្ចក្វិទ្យា

កុ្មហុ៊ន នៅ កាណាដា   
បង្ហាញ ផ្នការបង្កើត  
ទីតំាង ផលិត  វត្ថ ុធាតុ- 
ដើម   នៅ ជាយ ភ្នព្ំញ

Ha ៖ សកម្ម ភាព ផ្សារ ភាគហុ៊ន កម្ពជុា នៅ មាន ភាព ល្អ ប្សើរ  

លោកJongWeonHaអនុប្រធានក្រមុហុ៊នផ្រសារមូលបត្រកម្ពជុាCSX។រូបថត ហេង ជីវ័ន
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Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ត ពីទំព័រ ១...កសិកម្ម  សូម 
អំពាវ នាវ ម្តង ហើយ ម្តង ទៀត 
ដល ់អ្នក ដា ំដណំា ំស្វាយ សមូធ្វើ   
ការ ចុះ បញ្ជី កសិដា្ឋាន ដាំ ស្វាយ 
សមៃប ់នំាចៃញ នៅ អគ្គ នាយក- 
ដា្ឋាន កសិកម្ម »។ 

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន បន្ត 
ថា  ការ ចុះ បញ្ជី នៃះ កសិករ នឹង 
ទទលួ បាន ការ បណ្តុះ បណា្តាល 
បច្ចៃក ទៃស នៅ ក្នុង ការ បង្កើន 
ផលិត ភាព  និង គុណភាព ផ្លៃ- 
ស្វាយ សៃប តាម ស្តង់ ដា ពៃម- 
ទាងំ ការ រៀបច ំចងកៃង ជា បណ្តុ ំ
អាជីវ កម្ម សមៃប់ ភា្ជាប់ ទំនាក់- 
ទនំង ជាមយួ កៃមុហ៊នុ ទាងំ ក្នងុ 
សៃកុ  នងិ កៃ សៃកុ ដើមៃបីចុះកចិ្ច- 
សនៃយា បៃមូល ទិញ ស្វាយ ធ្វើ - 
ការ កៃ ច្នៃ  និង នាំ ចៃញ ។

លោក អ៊ុំ  សរឿន បៃធាន 
សមាគម កសិកម្ម ស្វាយ កៃវ - 
រមៀត គិរីរមៃយ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ថា សមាជកិ លោក ចនំនួ៧ 
នាក ់ក្នងុ ចណំោម សមាជកិ  ៤៥ 
នាក់ បាន ស្នើ សុំ ចុះ បញ្ជី កសិ - 
ដា្ឋាន ដំណាំ ស្វាយ នៅ អគ្គ នា-
យក ដា្ឋាន កសិកម្ម  ក្នុង នោះ 
ចមា្ការ ស្វាយ  ២ តៃវូ បាន អនមុត័ 
ផ្តល ់វញិ្ញាបន បតៃ ។ លោក រពំងឹ 
ថា នងឹ មាន សមាជកិ បន្ថៃម ទៀត  
ដាក់ ពាកៃយស្នើ សុំ ចុះបញ្ជី ចមា្ការ 
ស្វាយ នៅកៃសួង កសិកម្ម ។ 

លោក បានថ្លៃង ថា៖ « បនា្ទាប់ 
ទទួល វិញ្ញា បនបតៃ ហើយ យើង  
សងៃឃឹម ថានឹង មាន កៃុម ហ៊ុន  
បៃមលូ ទញិ ផ្លៃ ស្វាយ ព ីយើង នា ំ
ចៃញ ទៅ ទីផៃសារ បៃទៃស ចិន »។ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បាន 
បន្ថៃម ថា  តម្លៃ ស្វាយ នៅ រដូវ 
បៃមលូ ឆ្នានំៃះ បាន ធា្លាក ់ថ្លៃ ចាប-់ 
ពី  ដើម ខៃ កុម្ភៈ  មក ដល់ ពៃល 
បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ដោយ ហៃត ុថា រដវូ 
បៃមលូ ផល ផ្លៃ ស្វាយ នៅកម្ពជុា  
នងិ បណា្តា បៃទៃស ផៃសៃង ៗ  ទៀត 
បៃមូល ដំណាល  គ្នា ដៃល នាំ ឱៃយ 
បរិ មាណ ជន់ លើស តមៃូវការ 

ទីផៃសារ  សៃប ពៃល សកម្ម ភាព 
សៃដ្ឋកចិ្ច ទទូៅ កពំងុ រង ឥទ្ធពិល 
ជា អវិជ្ជ មាន ពី ការ ឆ្លង  កូវីដ ១៩ ។ 

យោង តាមគៃហទពំរ័  www.
globalprice.info សព្វ ថ្ងៃ  
តម្លៃ ផ្លៃ ស្វាយ សៃស ់នៅ បៃទៃស  
ចិន បានធា្លាក់ចុះ  ថ្លៃ នៅ ចនោ្លាះ  
១,១០ ទៅ ១,២០ ដុល្លារ ក្នុង 
១គីឡូ កៃម ។

លោក សរឿន ឱៃយ ដឹង ថា 
តម្លៃ ស្វាយ បាន ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង 
គំហុក គឺ  ២០០ រៀលក្នុង ១ គី-
ឡកៃម ប៉ណុោ្ណោះនៅ តបំន ់របស ់
លោក ។  លោក  បាននិយយ ថា ៖  
« តម្លៃ នៃះ មិន អាច ទូទាត់ រួច ថ្លៃ  
ឈ្នួល បៃះ និង ដឹក ជញ្ជូន  ទៃ  
ដូច្នៃះ ស្វាយ អា ច មាន ទីផៃសារ 
ទាល់ តៃមាន រោង ចកៃ សមៃប់ 
កៃ ច្នៃដៃល យើង ឃើញ កៃសួង 
កំពុង ខិត ខំ ទាក់ ទង ការ បង្កើត 
រោង ចកៃ នៅ សៃុក យើង  »។ 

កៃសួង កសិកម្ម  ឱៃយ ដឹង ទៀត 
ថា ក្នុង គោល ដៅ   រួម ចំណៃក 
លើក កម្ពស់ តម្លៃ ផលិត ផល ផ្លៃ 
ស្វាយ  នងិ បង្កើន បៃក ់ចណំលូ 
ដល ់អ្នក ផលតិ កៃសងួ   បាន   ស្វះ- 
ស្វៃង រក ទីផៃសារ  តាម រយៈ ការ- 
ចរចា លើ វធិាន បច្ចៃក ទៃស អនា-  
ម័យ  និង ភូត គម អនា ម័យជា- 
មួយ បៃទៃស មួយ ចំនួន ។ 

កាលពី ខៃ មករា ឆ្នាំ២០២០ 
កម្ពជុា  នងិ ករូ៉ៃ  សមៃច បាន កចិ្ច- 
ពៃមពៃៀង ស្តពី ីលក្ខខណ្ឌ តមៃវូ 
ភូត  គម អនាម័យ  សមៃប់ នាំ- 
ចៃញ ទៅ  ករូ៉ៃ ។ បនា្ទាប ់មក ក្នងុខៃ   
មថិនុា កម្ពជុា  សមៃច បាន កចិ្ច- 
ពៃម ពៃៀង   ជាមួយ បៃទៃស ចិន 
ដោយ  អាច នា ំចៃញ  ស្វាយ សៃស ់  
៥០ មុឺន តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ។ 

បច្ចុបៃបន្ន កម្ពុជា មាន ផ្ទៃដី ដាំ 
ស្វាយ  ១២៤ ៣១៩ ហិកតា  
ផ្តល ់ផល ជា មធៃយម  ១៥,៥តោន  
ក្នងុ  ១ ហកិតា សមៃប ់ ១  រដវូ-
កាល ខណៈ ១  ឆ្នាំ គៃ អាច បៃ-
មូលផល បាន  ២  ដង៕ LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ តមៃូវ ការ និង តម្លៃ 
ឃ្លាងំ ជលួ ដើម ឆ្នា ំ២០២១  នៃះ 
បាន រកៃសា ភាព បៃហាក ់បៃហៃល 
ឆ្នាំ ២០២០ ខណៈ  យុទ្ធ នាការ 
ចាក់ វ៉ាក់សំង កូវីដ ១៩ របស់ 
បៃទៃស ជា ចៃើន លើ ពភិព លោក  
រមួ ទាងំ កម្ពជុា កពំងុ ផ្តល ់ពន្ល ឺជា 
វិជ្ជមាន សមៃប់ ទីផៃសារ  នៃះ។ 
នៃះ បើ  តាម អ្នក ជំនាញ វិស័យ 
អចលន ទៃពៃយ នៅ កម្ពុជា ។

លោកសៃ ីតាងំ ហរួ នាយកិា 
បៃតបិត្ត ិកៃមុហ៊នុ អចលន ទៃពៃយ 
Amatak Property Service 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃពធុ ថា តមៃវូ ការ ឃ្លាងំជលួនា 
ដើម ឆ្នាំ នៃះគឺ នៅ មាន ភាព ល្អ - 
បៃសើរ ទាំង ការ ជួល ឃ្លាំង  ធ្វើ 
ជា កន្លៃង ស្តុក ទំនិញ  បើក ភោ-
ជនយី ដា្ឋាន នងិ ធ្វើ ជាកន្លៃងលក ់
យន   យន្ត ជា ដើម ។ លោក សៃី 
បន្ត ថា ជា មយួ គ្នា នៃះ តម្លៃ របស ់
វ ក៏ មិន មាន ការ បៃ បៃួល  ទៃ 
នា ពៃល នៃះ បើ  ធៀប  ទៅ នឹងដើ ម -   
ឆ្នា ំ ២០២០។  លោកសៃ ីថ្លៃង ថា 
៖ « ទោះ ជា ទផីៃសារ នៃះ នៅ តៃ រកៃសា 
បាន នូវ ដំណើរ ការ ល្អ បៃសើរ ក៏ 
ប៉ុន្តៃ ក៏ មាន  មា្ចាស់ ឃ្លាំង មួយ 
ចនំនួ បាន ធ្វើ  ការ បញ្ចុះ តម្លៃ លើ 
ការ ជួល ខ្លះៗ  ដៃរ » ។

បើយោង តាម លោកសៃ ី តាងំ 
ហួរ មូល ហៃតុ ដៃលទីផៃសារ នៃះ 
មិន សូវ ទទួល រង ផល ប៉ះ ពាល់ 
ខ្លាំង ដូច  ទីផៃសារ ខុនដូ និង អា-
ផាត  មិន  ពៃះ វ មិន ពឹង ផ្អៃក 
ខ្លាំង  លើ ចំនួន ភ្ញៀវ  បរទៃស  ធ្វើ - 
ដំណើរ មក កម្ពុជា ទៃ  ។

បច្ចុបៃបន្ន នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ  
ឃ្លាំង ជួល មាន តម្លៃ ជា  មធៃយម   ពី 
២ ទៅ  ៥ ដុល្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ 

សមៃប់ រយៈ ពៃល ១ ខៃ  ដោយ 
អាសៃយ័ ទៅ លើ ទតីាងំ ផ្លវូ  នងិ 
ស្ថាន ភាព  ឃ្លាងំ នមីយួៗ ។  ការ- 
ធ្វើ កិច្ច សនៃយា ជួល អាច  មាន រយៈ - 
ពៃល ជា មធៃយម ៥ ឆ្នាំ ។  នៃះ បើ - 
តាម  លោកសៃី តាំង ហួរ។ 

លោក សៃី េ្រហ្គស រចនីហ្វុង 
អគ្គនាយិកា រកៃមុហុ៊ន អចលន- 
ទៃពៃយ Century 21 Cambo-
dia   និយយ ថា ទីផៃសារ ឃ្លាំង 
ជួល នៅ  ភ្នំពៃញ នា  ពៃល នៃះ គឺ 
ល្អ បៃសើរ ជា ធម្មតា ប៉ុន្តៃ អាច 
មាន ការ ធា្លាក់ តម្លៃ ខ្លះ នៅ តាម 
បណា្តា ខៃត្ត ។ លោក សៃី បន្ត ថា 
ស្ថាន ភាព  នៃះ ធៀប នងឹ ដើម ឆ្នាំ 
២០២០ គឺ មិន មានអ្វី បៃ បៃួល 
ទៃ ប៉ុន្តៃ វ នឹងមាន សម្ទុះ  ឡើង  
វិញ នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ ។ 
លោក សៃ ីបន្ត     ថា ជា ទទូៅ  ឃ្លាងំ 

ដៃល មាន តមៃូវ ការ ខ្ពស់ គឺតៃូវ 
មាន   ទហំ ំចាប ់ព ី ១ ០០០ ម៉ៃតៃ 
ការ៉ៃ ឡើង ទៅ ។ 

លោក សៃនីយិយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិ  
ថា ទីផៃសារ នៃះ  នឹង មាន ភាព- 
មមាញកឹ ចាប ់ព ីតៃ ីមាស  ទ ី៤ ឆ្នា ំ
២០២១ នៃះ ពៃះ ការ ចាក ់វ៉ាក-់  
សំង កូវីដ ១៩  នឹង ធ្វើ ឱៃយ ចំនួន 
វិនិយោគិន ពី បៃទៃស នីមួយៗ 
កើន ឡើង។ នៅ ពៃល មាន 
កំណើន វិនិ យោគ តមៃូវ ការ 
ឃ្លាំង នឹង កើន ឡើង  »។ 

អ្នក សៃវជៃវ សៃដ្ឋកចិ្ច អន្តរ-
ជាតិ នៃ វិទៃយា ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង 
អន្តរ ជាត ិនៃ កម្ពជុា(រាជ បណ្ឌតិៃយ  
សភា កម្ពជុា)លោក ហងុ វណ្ណៈ 
ធា្លាប់ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ នា - 
ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ថា ការ ចាប់ ផ្តើម 
ចាក់ វ៉ាក់ សំង កូវីដ ១៩ របស់ 

បៃទៃស ជា ចៃើន លើ ពភិព លោក 
រួម ទាំង កម្ពុជា កំណើន នៃ ការ- 
អនុម័ត គមៃង វិនិយោគ របស់ 
កៃមុ បៃកឹៃសា អភវិឌៃឍន ៍កម្ពជុា ការ- 
ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
សៃរទី្វៃភាគ ីជា មយួ នងឹបៃទៃស 
ដៃគូ  និង ការ ស្ថាបនា ហៃដា្ឋា-
រចនា សម្ព័ន្ធ ថ្មីៗ រួម ទាំង កំពង់- 
ផៃ ទឹក ជៃ(ខៃត្ត ពៃះសីហនុ) 
នឹង ធ្វើ ឱៃយ កម្ពុជា មាន តមៃូវ ការ 
កន្លៃង ស្តុក ទំនិញ កាន់ តៃ ចៃើន  
ពសិៃស ចាប ់ព ីពាក ់កណា្តាល ឆ្នា ំ
២០២១ ។  លោក និយយ ថា៖ 
«គៃប ់គមៃង វនិយិោគ សទុ្ធ តៃ 
តៃវូ ការ កន្លៃង ស្តកុ ទនំញិ ហៃត-ុ 
នៃះ ទផីៃសារ នៃះ នងឹ មាន កណំើន 
តមៃូវ ការ ចៃើន ពិសៃស ពៃល  
ស្ថាន ភាព  កូវីដ ១៩ តៃូវ បាន 
គៃប់ គៃង ទាំង សៃុង » ៕ LA

កម្ពជុារំពឹងអាចនំាផ្លែ...តមែវូការឃ្លាងំជួលមានភាពបែហាក់បែហែល
ឆ្នាំ២០២០តែនឹងមានសម្ទះុលឿននៅចុងឆ្នាំ

ឃ្លាងំ ជួល  បេើ បេស់ ជា កន្លេង ដាក់តំាង លក់ រថយន្ត បាន កើន ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប់ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ ។ ហា៊ាន រងៃសី

 ចាប់តាំងពី ការកើនឡើង ដល់ តម្លៃ ខ្ពស់-
បំផុត ជាង ២ ០០០ ដុល្លារ ក្នុង ១ អោន ស៍ 
កាលពី ខៃសីហា ឆ្នា ំ២០២០ មាស តៃវូបាន ជួញ 
ដូរ នៅក្នុង ទំនោរ ធា្លាក់ ចុះ  ជាមួយនឹង តម្លៃ-
បៃបៃួល បៃចាំ ថ្ងៃជា មធៃយម ៣០ដុល្លារ ។ 
លោក George Black បៃធាន ទីបៃឹកៃសា 
ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ កៃុមហ៊ុន ហ្គោល ដៃ ន អៃ ហ្វ -  
អកិស ៍លងី ឃៃ ភ ីថ ល បាន ចៃករលំៃក កតា្តា 
ដៃល ជះឥទ្ធិពល ដល់ ទិសដៅ ខងមុខ 
របស់ មាស និង របៀប ដៃល អ្នកជួញដូរ      
អា ចទ ទួលបាន បៃក់ចំណៃញ លើ ការបៃ-
បៃួល នៃះ ។ 

 ចណំចុ ដបំងូ ដៃល តៃូវ ពចិារណា គ ឺអតផិរ-

ណា  ដៃលជា ការចុះ ខៃសាយ នៃ តម្លៃ រូបិយ- 
ប័ណ្ណ ។ យោងតាម សៃដ្ឋវិទូ ជាន់ខ្ពស់ នៅ the 
Research Division of the Federal 
Reserve Bank បាន បញ្ជាក់ថា អតៃ 
អតិផរណា សមៃប់ រយៈពៃល ១០ ឆ្នាំ បច្ចុ-
បៃបន្ននៃះ គឺ ស្ថិតនៅក្នុង កមៃិត ខ្ពស់ រយៈពៃល 
៥ ឆ្នាំ ហើយ ។ 

 នៃះ មានន័យថា តួអង្គ ទីផៃសារ មានការ- 
រំពឹងថា នឹងមាន អតិផរណា ខ្ពស់ ក្នុង រយៈ-
ពៃល១០ ឆ្នាំខងមុខ ។ ជាក់ស្ដៃង៤០ ភាគ-
រយ នៃ បៃក់ ដុល្លារ អាមៃរិក ដៃលមាន សៃប់ 
តៃវូបាន បោះពមុ្ព ក្នងុ រយៈពៃល តៃ១២ខៃ  ចងុ- 
កៃយនៃះ ប៉ុណោ្ណោះ ដៃលជា ចំនួន ទឹកបៃក់ 

ចៃើន បំផុត ដៃល មិន ធា្លាប់មាន ពីមុនមក នៃ 
ការបោះពុម្ព លុយ ហើយក៏ ជា ផលប៉ះពាល់ 
ដៃល នឹង ជៃប ចូលក្នុង វិស័យសៃដ្ឋកិច្ច 
ជាចៃើន ។ 

 គួរបញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា មាស គឺជា ទៃពៃយ មាន 
តម្លៃ បៃើ សមៃប់ ការពារ បៃឆំងនឹង ផល- 
ប៉ះពាល់ នៃ អតិផរណា ដូច្នៃះ វ ជា កតា្តា មួយ 
ដៃល នឹង រួមចំណៃក ដល់ ស្ថិរភាព មាស ក្នុង 
កមៃិត តម្លៃ ខ្ពស់ជាង នៃះ ។ 

 មៃយា៉ាងវិញទៀត មាស មិនតៃូវ ការចំណាយ 
ការបៃក់ ឡើយ ហើយ ទិន្នផល រតនាគរ 
អាមៃរិក កំពុងតៃ កើនឡើង  ដៃល បណា្តាលឱៃយ 
វនិយិោគនិ មយួចនំនួ ផ្ទៃរបៃក ់ព ីទៃពៃយសមៃបត្ត ិ

ជា មាស ទៅជា សញ្ញាបណ្ណ អាមៃរិក ។ នៅ- 
ពៃល សៃដ្ឋកិច្ច អាមៃរិក ងើបឡើង វិញ វិស័យ 
សៃដ្ឋកិច្ច កាន់តៃ រឹងមាំ  ទន្ទឹមនឹង ការបន្ត 
ថយចុះ នៃ ចំនួន ករណី ថ្មី នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
នឹងដាក់ សមា្ពាធ ការលក់ កាន់តៃខ្លាំង ។ 

 មុំ ល្អ បំផុត ដើមៃបី រកបៃក់ ចំណៃញ នៅក្នុង 
លក្ខខណ្ឌ ទាំងនៃះ គឺ តាមរយៈ ការជួញដូរ 
មាស នៅ ចនោ្លាះ តម្លៃ មធៃយម បៃចាំថ្ងៃ ។ លោក 
George បានផ្ដល់ យោបល់ ឱៃយ ទិញ មាស នៅ 
តម្លៃ ១ ៦៩០ ដុល្លារ ក្នុង ១ អោន ស៍ ដោយ 
កំណត់ មុខងារ យកបៃក់ ចំណៃញ នៅ តម្លៃ   
១ ៨៣០ ដលុ្លារ នងិ មខុងារ បញៃឈប ់ហានភិយ័ 
នៅ តម្លៃ ១ ៦៥០ ដុល្លារ  ៕ 

Ad
ve
rt
o
ri
Al

របៀប អ្នកវិនិយោគ មាស ទទួលផល ចំណ្រញ ពី ស្ថានភាព ស្រដ្ឋកិច្ច សហរដ្ឋអាម្ររិក

 វិភាគ ដោយ ៖  លោក George Black  
បេធាន បេកឹេសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនេ កេមុហុ៊ន 
ហ្គោល ដេ ន អេ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃេ ភី ថ ល ។
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សុខវេងឈាង

កាលពីថ្ងៃអង្គារទី២៣កុម្ភៈ
បៃទៃសម៉ាឡៃសុីបាននរិទៃស
ជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាជាង១០០០
នាក់ទៅបៃទៃសដើមកំណើត
វិញបើទោះបីជាមនការបញ្ជា
ឱៃយផ្អាកពីតុលាការក៏ដោយ។
ជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនៃះ

ដៃលសកម្មជននិយយថា
ភាគចៃើនជាជនភៀសខ្លួន
កំពុងស្វៃងរកសិទ្ធិជៃកកោន
តៃវូបានគៃដកឹជញ្ជនូតាមឡាន-
កៃុងទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធា
ម៉ាឡៃសុីមយួហើយបានចាក-
ចៃញពីបៃទៃសនៃះក្នុងនាវា
កងទ័ពជើងទឹកមីយ៉ាន់ម៉ា
ចំនួន៣បញ្ជូនដោយរដ្ឋាភិ-
បាលយោធាដៃលទើបតៃចូល
កាន់អំណាចកៃយពីធ្វើរដ្ឋ-
បៃហារកាលពីដើមខៃនៃះ។
សកម្មភាពនៃះធ្វើឡើងប៉ុ-

នា្មានម៉ាងបនា្ទាប់ពីតលុាការនៅ
ទីកៃុងគូឡាឡាំពួបានបញ្ជាឱៃយ
ផ្អាកការនិរទៃសជនភៀសខ្លួន
ទាំងអស់ចំនួន១០៨៦នាក់
ដើមៃបីទុកពៃលធ្វើការស្ដាប់-
ចម្លើយនិងធ្វើការសមៃចនៅ
ថ្ងៃពុធ។អាជា្ញាធរម៉ាឡៃសុីមិន
ផ្ដល់ការពនៃយល់ថាហៃតុអ្វីបាន
ជាការបញ្ជារបស់តុលាការមិន
តៃូវបានគៃធ្វើតាម?

ក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយ
លោក KhairulDzaimee
Daudអគ្គនាយកនៃនាយក-
ដ្ឋានអន្តោបៃវៃសន៍ម៉ាឡៃសុី
បាននិយយថាគ្មានជនជាតិ
រ៉ូហុីងយ៉ាឬអ្នកស្វៃងរកសិទ្ធិ-
ជៃកកោននៅក្នុងកៃុមដៃល
បានបញ្ជូនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញ
ទៃ។លោកបានបន្តទៀតថា៖
«អ្នកដៃលបានវិលតៃឡប់ទៅ
វញិទាងំអស់បានយល់ពៃមទៅ
វិញដោយស្ម័គៃចិត្តដោយមិន
តៃវូបានបង្ខំដោយភាគីណាមយួ
ឡើយ»។តៃលោកមិនបាន
បញ្ជាក់ថា ហៃតុអ្វីការបញ្ជា
របស់តុលាការមិនតៃូវបាន
គោរព?
កៃមុអង្គការសទិ្ធិមនសុៃសបាន

មនការសងៃស័យលើការអះ-
អាងរបស់អាជា្ញាធរថា គ្មានអ្នក-
ស្វៃងរកសទិ្ធិជៃកកោនស្ថតិនៅ
ក្នុងចំណោមអ្នកដៃលតៃូវបាន
បញ្ជនូតៃឡប់ទៅវញិទៃខណៈ
អង្គការសហបៃជាជាតិមិន
បានធ្វើការវាយតម្លៃដោយ
តៃឹមតៃូវនៅឡើយមុនពៃលធ្វើ
មតុភូមិនិវត្តន៍។
មន្តៃីម៉ាឡៃសុីបាននិយយ

ថាអ្នកដៃលតៃវូបានបញ្ជនូទៅ
វញិបានបៃពៃតឹ្តបទល្មើសអន្តោ-
បៃវៃសន៍ ដូចជាការស្នាក់នៅ
ហួសកំណត់ទិដ្ឋាការហើយ

ការនិរទៃសនៃះគឺជាផ្នៃកមួយ
នៃកម្មវធិីទៀងទាត់របស់ពកួគៃ
ក្នុងការធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ជន-
ចំណាកសៃុកមកពីតំបន់កៃីកៃ
នៃទ្វីបអាសុី។ជនបរទៃស
បៃហៃល៣៧០០០នាក់តៃូវ
បានធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ចៃញពី
ម៉ាឡៃសុីកាលពីឆ្នាំមុន។
តៃសមៃប់ការនរិទៃសលើក-

នៃះកៃមុសកម្មជនសទិ្ធមិនសុៃស
បានដក់បណ្ដឹងតវា៉ានៅតុលា-
ការពៃះមនការពៃយួបារម្ភថា
ជនអន្តោបៃវៃសន៍ទាំងនៃះ គឺ
ងយរងគៃះដោយសរបញ្ហា
ផ្ទៃក្នុង កំពុងកើតឡើងក្នុង
បៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ា។
អង្គការ Amnesty Inter-

national ដៃលក្នុងចំណោម
កៃុមសិទ្ធិមនុសៃសដក់ពាកៃយ-
បណ្ដឹងតវា៉ា បាននិយយថា
ការជំរុញការធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍
បៃឆងំនងឹបញ្ជារបស់តលុាការ
គឺ «អមនុសៃសធម៌»។នាយក-
បៃតិបត្តិនៃការិយល័យម៉ា-
ឡៃសុីរបស់កៃុមនៃះលោកសៃី
Katrina JoreneMalia-
mauv និយយថា៖«សៃចក្ដី-
សមៃចដៃលគរំាមកហំៃងដល់
អាយុជវីតិនៃះបានជះឥទ្ធិពល
ដល់ជវីតិមនសុៃសជាង១០០០
នាក់ និងកៃុមគៃួសររបស់
ពួកគៃហើយបនៃសល់ទុកនូវ

ស្នាមបៃឡាក់ដៃលមិនអាច
លុបបានលើកំណត់តៃសិទ្ធិ-
មនុសៃសរបស់បៃទៃសម៉ាឡៃសុី»។
លោកPhil Robertson

នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសទិ្ធ-ិ
មនុសៃស (HumanRights
Watch)បៃចាំអាសុីបាននិ-
យយថាម៉ាឡៃសុីបាន«បញ្ជនូ
ពួកគៃទៅក្នុងកណា្ដាប់ដៃរបស់
យោធាដៃលតៃវូបានគៃស្គាល់
ថាបានធ្វើទុក្ខបុកម្នៃញអ្នក-
ដៃលរត់គៃចចៃញពីបៃទៃស
ដោយសរហៃតុផលនយោ-
បាយ»។
ចាប់តាំងពីការដណ្ដើមអំ-

ណាចនៅដើមខៃកុម្ភៈនៃះរួច
មក រដ្ឋាភិបាលយោធាបាន
បង្កើនការបៃើបៃស់កម្លាំងក្នុង
ការបង្កៃបកៃុមបាតុករបៃឆំង
រដ្ឋបៃហារដៃលមកដល់ពៃល
នៃះបានធ្វើឱៃយមនុសៃសចំនួន៣
នាក់ស្លាប់។
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិ-

យយថាខ្លួនបានឡើងកាន់
អំណាចពីពៃះការបោះឆ្នាត
កាលពីខៃវិច្ឆិកា២០២០គឺ
ពោរពៃញទៅដោយភាពមិន-
បៃកៃតីជាចៃើនដៃលការ-
អះអាងនៃះ តៃូវបានចៃន-
ចោលដោយគណៈកម្មការរៀប-
ចំការបោះឆ្នាតរបស់រដ្ឋ។
លោកសៃីអ៊ុងសនស៊ូជី

ដៃលបានឈ្នះការបោះឆ្នាត
នះជាមួយមន្តៃីរដ្ឋាភិបាល
សុីវិលផៃសៃងទៀតតៃូវបានឃុំ-
ខ្លួនដោយយោធា។
យោធាបាននិយយថាខ្លួន

នឹងគៃប់គៃងបៃទៃសក្នុងរយៈ-
ពៃល១ឆ្នាំកៃមការដក់
បៃទៃសក្នុងគៃអាសន្នហើយ
បនា្ទាប់មកនងឹធ្វើការបោះឆ្នាត
ថ្មីម្ដងទៀតកៃមការគៃបគ់ៃង
របស់គណៈកម្មការរៀបចំការ-
បោះឆ្នាតថ្មីដៃលសមជកិតៃវូ
បានផ្លាស់ប្ដូរទាំងសៃុង។
កាលពីថ្ងៃអង្គារកៃុមបៃជា-

ជាតិ មហាអំណាចទាំង៧
(G7)ដៃលមនបៃទៃស-
កាណាដបារាំងអាល្លឺម៉ង់
អុីតាលីជប៉ុន ចកៃភពអង់-
គ្លៃសសហរដ្ឋអាមៃរិកនិង

សហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោល-
ទោសអំពើហិងៃសាដៃលបាន
បៃពៃឹត្តដោយកងកម្លាំងសន្តិ-
សុខមីយ៉ាន់ម៉ាហើយទាមទារ
ឱៃយពកួគៃធ្វើដោយអតធ់្មត់សៃប
តាមស្តងដ់អន្តរជាតិស្ដីពីសទិ្ធ-ិ
មនុសៃស។អាមៃរិកកាលពីថ្ងៃ
ចន្ទបានដក់ទណ្ឌកម្មលើមន្តៃី
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមួយចំនួន
ដោយសរអំពើហិងៃសាទំាងនៃះ។
តៃទោះជាយ៉ាងណាក្ដីបៃទៃស-

ម៉ាឡៃសុីមនិធា្លាប់បានចុះហត្ថ-
លៃខាលើសន្ធិសញ្ញាការពារ
ជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ១៩៥១នៃ-
អង្គការសហបៃជាជាតិនះទៃ
ដៃលវាមនន័យថាវាជាសិទ្ធិ-
នៃបៃទៃសនៃះក្នុងការបញ្ជូន
ជនភៀសខ្លូនទៅបៃទៃសកំ-
ណើតពួកគៃវិញ៕

បេក់សាយ

អ្នកតវា៉ាសុីបរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើ
បាតុកម្មកាលពីបុ៉នា្មានសបា្តោហ៍កន្លងទៅ
ដោយសរកំហឹងនៃការបិទបៃទៃស
រយៈពៃលជាចៃើនខៃ វិបត្តិសៃដ្ឋកិច្ច
រឿងអាសៃវូអំពើពុករលួយរួមជាមួយនឹង
ការបង្កៃបដ៏កមៃរបស់បូ៉លិសផងន ះ។
មៃធាវីខាងសិទ្ធិមនុសៃសលោកAchil-

leasDemetriadesបាននិយយថា៖
«មនការមិនពៃញចិត្តជាទូទៅហើយ
ខ្ញុំយល់ថាបរិយកាសនៃះពិតជា
គៃះថា្នាក់ណាស់»។
«បៃជាជនជាចៃើនបានបាត់បង់

ជំនឿទុកចិត្តលើរដ្ឋ»។
លោកបានថ្លៃងកៃយពីអាជា្ញាធរ

បានដក់ពងៃយប៉ូលិសបៃឆំងកុប-
កម្មបៃដប់ដោយដំបង និងកាណុង
បាញទ់កឹនៅក្នងុរដ្ឋធានីនកីសូុីកាល-

ពីដើមខៃនៃះដើមៃបីបំបៃកហ្វូងជួបជុំ
ដោយសន្តិវិធីបៃឆំងរដ្ឋាភិបាល។
នាងAnastasiaDemetriadou

ជាអ្នកលៃងភ្លៃងម្នាក់បាននយិយថា
ខណៈដៃលការឆ្លងរាតតៃបាតនៃជំងឺ
កូវីដ១៩បានញាំញីសៃដ្ឋកិច្ចរបស់
កោះកមៃសាន្តនៃះការខ្វះការគំទៃ ពី
រដ្ឋាភបិាលបានបណា្ដាលមនសុៃសភាគ-
ចៃើនធ្វើការជៃើសរីសរវាងការទិញ
នំបុ័ងនិងការសនៃសំបៃក់។
នារីមនវ័យ២៥ឆ្នាំរូបនៃះ បាន

កា្លាយជានិមិត្តរូបនៃការតវា៉ា កៃយពី
តៃវូរបួសនៅក្នងុការបៃឈមនឹងកាណុង
បាញទ់កឹនៅកន្លៃងធ្វើបាតកុម្មកាលពី
ថ្ងៃទី១៣ខៃកុម្ភៈ ដោយនាំឱៃយនាង
បៃឈមនងឹការវះកាត់ជាបនា្ទាន់ដើមៃបី
ជួយសង្គៃះភ្នៃកឆ្វៃងរបស់នាង។
វិធានការក្តោរបស់ប៉ូលិសបានបង្ក

ឱៃយផ្ទុះកហំងឹទទូៅជុំវញិអ្វីដៃលមនសុៃស

ភាគចៃើនមើលឃើញថាជាការឆ្លើយ-
តបមនិបានតៃមឹតៃវូនិងធ្វៃសបៃហៃស
ចំពោះជំងឺរាតតៃបាតនៃះដោយកោះនៃ-
សមុទៃមៃឌីទៃរា៉ាណៃបច្ចុបៃបន្ននៃះតៃូវ
បានបិទជាលើកទី២ចាប់តាំងពីខៃ
មីនាឆ្នាំ២០២០មក។
លើសពីនៃះទៀតនះ ក៏នៅមន

ការខឹងសមៃបាជុំវិញអ្វីដៃលគៃហៅថា
គមៃងលខិតិឆ្លងដៃនពណម៌សនៅ
កៃមបៃទៃសសុីបដៃលបានចៃញ
លិខិតឆ្លងដៃនរាប់ពាន់ឱៃយកៃុមវិនិ-
យោគិនជាថ្នូរនឹងទឹកបៃក់វិនិយោគ
២,៥លានអឺរ៉ូ(៣លានដុលា្លារ)។
ការមិនពៃញចិត្តនឹងគមៃងដៃល

មនិតៃវូបានឯកភាពដោយសហភាព-
អឺរ៉ុបនះបានឈានដល់ចំណុចក្តោ
មួយដៃលបៃធានសភាតៃូវបាន-
ចាប់ខ្លួនជុំវិញការចោទបៃកាន់ថា
បានពៃមពៃៀងជួយសមៃួលលិខិត

ឆ្លងដៃនសមៃប់អ្នកជំនួញក្លៃងកា្លាយ
ដៃលតាមការសន្និដ្ឋានមនរបាយ-
ការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផៃសៃងៗ។
ចាប់តាងំពីពៃលនះមកគមៃង-

លិខិតឆ្លងដៃនតៃូវបានលុបចោល
ហើយលោកបៃធានសភាDemetris
Syllourisបានលាលៃងពីតំណៃង
នៅក្នុងខៃតុលា។
បុ៉ន្តៃសរព័ត៌មនPhile-leftheros

បានរាយការណ៍ថាលោកនឹងទទួល
បានបៃក់សុទ្ធ១០មឺុនអឺរ៉ូ និងបៃក់-
សោធននិវត្តន៍បៃចាំខៃ៥ពាន់អឺរ៉ូរួម
ទាំងបៃក់ឈ្នួលសមៃប់លៃខាម្នាក់
និងរថយន្ត១គៃឿងទៀត។
សមៃប់បៃជាជនដៃលតស៊ូដើមៃបី

ចិញ្ចឹមជីវិតឱៃយគៃប់តៃ១ថ្ងៃនះ រឿង
អាសៃូវទាំងអស់នៃះបានកា្លាយជា
សញ្ញានៃអំពើពុករលួយនិងភាព-
គ្មានទោសពៃរ៍នៅក្នុងបៃទៃសនៃះ។

នាងDemetriadou បានបៃប់
សរពត័ម៌នAFPថា៖«មនអពំើពកុ-
រលួយចៃើនណាស់នៅក្នុងបៃទៃស-
សុីបដោយបានបន្ថៃមថានាងភា្ញាក់-
ផ្អើលយ៉ាងខា្លាំងចំពោះរឿងអាសៃូវ
ទាក់ទងគមៃងលិខិតឆ្លងដៃននះ។
«បៃជាជនមនិទៅបោះឆ្នាតដោយ-

សរពួកគៃលៃងមនទំនុកចិត្តលើរដ្ឋា-
ភិបាលតទៅទៀតហើយ»។
នៅកន្លៃងការតវា៉ាលើកដំបូងនៅថ្ងៃ

ទី១៣ខៃកមុ្ភៈមនសុៃស២០០-៣០០នាក់
បានផ្គើននឹងការបមៃមលើការជួបជុំ
ដើមៃបីតវា៉ានៅសួនឧទៃយានNicosia។
នៅក្នុងការតវា៉ានះ កៃុមបាតុករ

បានសម្តៃងការមិនពៃញចិត្តចំពោះ
អពំើពកុរលយួការរលំោភបពំានសទិ្ធ-ិ
សៃរភីាពនងិការបទិបៃទៃសទបស់្កោត់
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ដៃលបានបង្កឱៃយ
ប៉ះពាល់បៃជាជនរាប់ពាន់នាក់៕

ម៉ាឡេសី៊និរទេសជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាជាង១០០០នាក់ទៅ
បេទេសវិញទោះបីមនបញ្ជាឱេយផ្អាកពីត៊លាការ

អំពើេព៊ករលួយការបិទបេទេសនិងអំពើហិងេសារបស់បូ៉លិសជាកត្តបង្កឱេយផ្ទះុកំហឹងនៅក្នងុបេទេសសី៊ប

រថយន្តដឹកជនចំណាកសេកុមីយ៉ាន់ម៉ាពីម៉ាឡេសីុតេឡប់ទៅវិញ។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ធនាគារពិភពលោកគំរាមផ្អាកជំនួយហិ-
រញ្ញប្បទានវ៉ាក់សំាងដល់ប្ទ្សលីបង់
ធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី២៣កុម្ភៈបានគំរាម

ផ្អាកការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញបៃបទានសមៃប់ទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ
១៩ដល់បៃទៃសលបីង់ខណៈពកួគៃធ្វើការសុើបអង្កៃតទៅលើ
ភាពលម្អៀងក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទាំងនោះដោយមានការ-
ចោទបៃកាន់ថាសមាជិកសភាបៃទៃសនៃះបានចាក់វ៉ាក់សាំង
នៃះដោយមិនមានការអនុញ្ញាត។
នាយកបៃចាំតំបន់របស់ធនាគារពិភពលោកលោកSaroj

KumarJhaបានសរសៃរក្នុងបណ្ដាញសង្គមTwitterថា៖
«ធនាគារពិភពលោកអាចផ្អាកការផ្តល់ហិរញ្ញបៃបទានសមៃប់
វ៉ាក់សំាងនិងការគាំទៃសមៃប់ការឆ្លើយតបនឹងកូវីដ១៩នៅ
ទូទាំងបៃទៃសលីបង់!!»។លោកបានបន្តទៀតថា៖ «ខ្ញុំសូម
អពំាវនាវដល់មនសុៃសទាងំអស់ដោយមនិគតិពីតនួាទីរបស់អ្នក
សូមចុះឈ្មោះហើយរង់ចាំវៃនរបស់អ្នក»។
លោកAbdulRahmanBizriដៃលជាបៃធានគណៈ-

កមា្មោធិការតៃួតពិនិតៃយលើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំាងបានទាម-
ទារការពនៃយល់ពីអង្គនីតិបៃបញ្ញត្តិ និងរួមទាំងគំរាមលាលៃងពី
តំណៃងនៅថ្ងៃអង្គារផងដៃរតៃបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវិញនៅពៃល
លោកនយិាយថាគណៈកមា្មោធកិាររបស់លោកនងឹបើកកចិ្ចបៃជុំ
មួយនៅថ្ងៃពុធដើមៃបីតាមដានករណីនៃះ៕សុខ វេងឈាង

Bidenត្ៀមដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្សី៊ជំុវិញ
ការចាប់ខ្លនួNavalnyនិងការវយប្ហារ
តាមអីុនធឺណិត
រដ្ឋបាលលោកBidenកពំងុតៃៀមដាក់ទណ្ឌកម្មលើបៃទៃស-

រុសៃសុីក្នុងពៃលប៉ុនា្មោនសបា្តាហ៍ខាងមុខនៃះជុំវិញការបំពុលនិង
ការចាប់ខ្លួនមៃដឹកនាំបៃឆាំងលោកAlexeiNavalnyដាក់
ពន្ធនាគារនិងការវយបៃហារតាមអុីនធឺណិត។នៃះបើយោង-
តាមមន្តៃីរដ្ឋបាល២រូប។
សកម្មភាពទាំងនៃះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុសៃសីជាលើក-

ដំបូងដោយរដ្ឋបាលBidenហើយនឹងសមា្គាល់ភាពខុសគា្នា
យា៉ាងចៃបាស់ពីយុទ្ធសាស្តៃរបស់រដ្ឋបាលDonald Trump
ដៃលមនិបានអនវុត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការបពំលុនៃះហើយ
បានគៃចចៃញពីការបៃឈមមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយរុសៃសុីជុំវិញ
សកម្មភាពរបស់ពួកគៃ។
លោកJosepBorrellអ្នកតំណងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាព

អឺរ៉ុបបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃស
អាមៃរិកលោកAntonyBlinkenបានស្នើសុំការសមៃប-
សមៃួលសកម្មភាពបៃឆាំងនឹងបៃទៃសរុសៃសុីជុំវិញករណីNav-
alny៕សុខ វេងឈាង

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី២៥ែខកុម្ភៈឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សៅ សម្ភសេស 

រដា្ឋាភបិាលហងុកងុនឹងរៀប-
ចំចៃបាប់មួយថ្មីនៅចុងសបា្តាហ៍
នៃះដៃលនងឹតមៃវូឱៃយកៃមុបៃកឹៃសា
ថា្នាក់សៃកុប្តៃជា្ញាធ្វើសចា្ចាបៃណ-ិ
ធានចពំោះហងុកងុនងិប៉ៃកាងំ
បើមិនដូចោ្នាះនឹងបៃឈមនឹង
ការដកសិទ្ធិ និងហាមឃាត់រយៈ-
ពៃល៥ឆា្នាំ ក្នុងការឈរឈ្មោះ
សមៃប់ការបោះឆ្នាតឡើងវញិ
ដៃលចៃបាប់នៃះកានត់ៃធ្វើឱៃយមាន
ការបៃឆាងំពីសណំក់អ្នកបៃជា-
ធិបតៃយៃយកាន់តៃខា្លាំងថៃមទៀត។
លៃខាធកិារទទលួបន្ទកុកចិ្ច-

ការនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចិនដីគោក
លោកErickTsangបាននិ-
យាយថាអ្នកនយោបាយដៃល
គៃគតិថាមនិស្មោះតៃង់នងឹតៃវូ
ហាមឃាត់មិនឱៃយកាន់មុខតំណៃង
ឡើយ។ ដោយឡៃកសមៃប់
ការសមៃចយា៉ាងណនោះនឹង
តៃវូលើកយកមកពភិាកៃសាបន្ថៃម
នៅខៃមីនាខាងមុខ។
លោកTsangបានឱៃយដឹងទៀត

ថា៖«បៃសិនបើអ្នកអះអាងថា
ជាអ្នកស្នៃហាជាតិហើយអ្នក
មិនគោរពឬពៃយាយាមបំផ្លាញ
លក្ខណៈមូលដា្ឋាននៃបៃព័ន្ធយើង
(បៃព័ន្ធដឹកនំាដោយសាធារណ-
រដ្ឋបៃជាមានតិចនិ)នោះយើង
មិនអាចទទួលយកបានទៃ។អ្នក
មិនអាចនិយាយថាបានទៃថា
“ខ្ញុំស្នៃហាជាតិប៉នុ្តៃខ្ញុំមនិគោរព

គណបកៃសកុម្មុយនីស្តចិនដៃល
ដឹកនាំបៃទៃស«អ៊ីចឹងកើតទៃ»។
ការបៃកាសនៃះធ្វើឡើង១

ថ្ងៃបនា្ទាប់ពីមនៃ្តជីាន់ខ្ពស់ទកីៃងុ
ប៉ៃកាងំមា្នាក់លើកឡើងថាការ-
ផ្លាស់ប្តរូសខំាន់ៗ នងឹកើតឡើង
ដើមៃបីធានាថាទីកៃុងហុងកុង
នងឹមាន«អ្នកស្នៃហាជាត»ិកាន់
តំណៃង។
លោកសៀបានបញ្ជាក់យា៉ាង

ចៃបាស់នៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់
លោកថា វិធានការដៃលមាន
បៃសទិ្ធភាពតៃវូតៃធ្វើឡើងដើមៃបី
ការពារកុំឱៃយតួលៃខ«មិនមាន
ឥរិយាបថ»ឡើងកាន់អំណច
នយោបាយនៅហុងកុង។
ប៉ុន្តៃការកំណត់ថាអ្នកណ

ស្នៃហាជាតិពតិមៃនឬអតន់ោះ
ចំពោះលោកXiaBaolong
បៃធានកៃុមបៃឹកៃសារដ្ឋការិយា-
ល័យកិច្ចការហុងកុងនិងការិ-
យាល័យមា៉ាកាវបានកំណត់
និយមន័យថា អ្នកដៃលមាន
ទំនោរទៅខាងLaamCaau
(យទុ្ធសាស្តៃបផំ្លាញគា្នាទៅវញិ-
ទៅមក)ដៃលកើតចៃញពីការ-
តវ៉ាបៃឆាំងនឹងរដា្ឋាភិបាលឆា្នាំ
២០១៩ធា្លាប់វយបៃហារទីកៃងុ
ប៉ៃកាំងតាម«របៀបស្លូតបូត»
ការតស៊ូមតិឯករាជៃយការបផំ្លាញ
សហគមន៍ហងុកងុសហគមន៍
ការអំពាវនាវឱៃយមានទណ្ឌកម្មបរ-
ទៃសឬសន្តិសុខជាតិដៃលធ្វើ
ឱៃយប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ

សុទ្ធតៃជាអ្នកមិនស្មោះតៃង់។
ទោះយា៉ាងណក្ដី គៃនៅមិន

ទាន់ដងឹថានយិមនយ័«ស្នៃហា-
ជាតិ»នៃះនឹងមានន័យទូលំ-
ទូលាយដល់កមៃិតណឬ
អ្នកណនឹងទទួលខុសតៃូវ
ចំពោះការកំណត់និយមន័យ
ទាំងនោះនៅឡើយទៃ។
លោកRonnyTongKa-

wahសមាជកិកៃមុបៃកឹៃសាបៃត-ិ
បត្តិបានមានបៃសាសន៍ថា៖
«អ្នកស្នៃហាជាតិ»ក្នងុន័យនយោ-
បាយអាចតៃវូបានកណំត់ដោយ
សៃបចៃបាប់។ «ពាកៃយនៃះ គឺ
សំដៅដល់អ្នកធ្វើសមៃបថហើយ។
នៃះបើយោងតាមការធ្វើវិស-
ធនកម្មរបស់រដា្ឋាភបិាលកាលពី
ថ្ងៃអង្គារលើមាតៃ១០៤នៃចៃបាប់
ជាមលូដា្ឋាននៃការធ្វើសចា្ចាបៃណ-ិ
ធាននិងការធ្វើសៃចក្ដីបៃកាស។
សៃចក្ដីលម្អិតទាក់ទិននឹង

ចៃបាប់នៃះតៃសួៗរមួមានចពំោះ
អ្នកដៃលតៃវូបានគៃរកឃើញថា
បានរំលោភលើសមៃបថនឹងតៃវូ
រង់ចាំការកាត់ក្ដីពីតុលាការថា
តើតៃូវដកហូតសិទ្ធិអំណចឬ
អត។់បៃសនិបើតៃវូជាដកហតូ
បុគ្គលនោះនឹងមិនអាចឈរ

ឈ្មោះក្នងុតណំៃងក្នងុរយៈពៃល
៥ឆា្នាំ (ដៃលជារយៈពៃលមួយ
អាចធ្វើឱៃយបៃក្ខជនខកខានអា-
ណត្តិបោះឆ្នាតដល់ទៅ២ដង)។
ដោយឡៃកសមៃប់អ្នកដៃល

តស៊ូមតិ ឬគាំទៃឯករាជភាព
ហងុកងុឬបដសិៃធមនិទទលួ-
សា្គាល់អធបិតៃយៃយភាពរបសច់និ
លើហុងកុងឬចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត
អធិបតៃយៃយភាពបៃបនៃះអាច
តៃវូបានដកហតូតណំៃងតៃម្ដង
បើយោងតាមការធ្វើវិសធន-
កម្មដៃលបានស្នើឡើង។
ចៃបាប់នៃះក៏បានហាមឃាត់

ផងដៃរនវូសកម្មភាពនានាដៃល
រួមមានការបៃឆាំងនឹងចៃបាប់
របស់រដា្ឋាភិបាលដោយមិនគិត
ពីទំនោរខាងណការជំរុញឱៃយ
បៃធានកៃុមបៃឹកៃសាណមួយឱៃយ
ចុះចៃញពីតំណៃងនិងរៀបចំ
«ក្លៃងសន្លឹកឆ្នាត»ជាដើម។
បន្ថៃមពនីៃះទាកទ់និនងឹការជៃរ-
បៃមាថឬបៃមាថទង់ជាតិហុង-
កុងនិងចិនបទចមៃៀងជាតិ
ឬនិមិត្តសញ្ញាជាតិណមួយ
ផៃសៃងទៀតករ៏ាប់ជាការរលំោភ-
បំពានដៃលបង្កឱៃយមានការ-
ដកហូតតំណៃងដៃរ៕

  លោកសេបីេមុខបេ តិបត្ត ិកេងុហុងកុង  Carrie Lam ធ្វើសន្នសីិទកាសេត។ AFP

រដា្ឋាភិបាលហុងកុងៈតមូ្វ
ឱ្យអ្នកនយោបាយធ្វើសម្បថ
ស្មោះស្មគ្័ចំពោះកុ្ងប្៉កំាង



រ័ត្ន សុជាតា

ក្រច្រះ : មនុស្ស ជាច្ើន បាន នាំគ្នា 
អង្គុយ បត់ជើង លើ កដ្ ប្ណម  សំពះ  
ខណៈ  ព្ះសងឃ្   ៥  អង្គ គង ់នៅ ខាង មខុ  
សូត្ធម៌  ឱ្យ   ពុទ្ធបរិស័ទ ត្ងត្ប់ សូត្  
តាម  មនុនងឹ លាត តដ្ាង សប្ង ់ចវីរ ឱយ្  
អ្នក ចូលរួមទំាង អស់ កាន់  ជាជួរ រួច ទើប    
យក ទៅ ចង  ជំុ វិញ ដើមឈើ ១ដើម ដ៏ ធំ 
ខ្ពស់ សន្លឹម ស្ថិត ក្នុង តំបន់ ព្ឡង់    
ន ្  ទឹកដី ខ្ត្ត ក្ច្ះ។

 បនា្ទាប់មក ព្ះត្ជ គុណ សូ សីុណាត  
បាន បន្ត សូត្ មន្ត ប្សិទ្ធ ីដល់ រុក្ខជាតិ 
ដ៏ ចំណាស់ ដ្លត្ូវបាន ចង បំពាក់  
ស្បង់ ចីវរ   ក្នុង ពិធី បំបួស ដើមឈើ នា 
ទិវា ន្ក្ដីស្ឡាញ់ កាលពី  ថ្ង្ ទី១៤  
ខ្កុម្ភៈ   កន្លង ទៅន្ះ។

គោលបំណង  ការប្រព្ធ ពិធី  បំបួស 

ដើម ឈើ គឺជា ការ ពងឹ្ង  ការគ្ប់គ្ង 
ធនធាន ធម្មជាតិ ឱ្យ បន្ត គង់វង្ស សម្ប់  
អនាគត  នងិ ជា ការសាបព្ះ   សច្ក្ដ-ី 
ស្ឡាញ់ ចំពោះ ធម្មជាតិ     តាមរយៈ 
ប្ធានបទ  «ថ្ង្ ន្ក្ដីស្ឡាញ់ យើង 
ស្ឡាញ់ ព្ឡង់»។ 

នៅទិវាន្ ស្ចក្ដីស្ឡាញ់  លោក 
នត្ ្ភក្ត ្ រដ្ឋលខ្ាធិកា រ និង ជា អ្នក 
នំាពាក្យ ក្សួង បរិសា្ថាន  បាន ដឹកនាំ  
មនសុស្  បម្ាណ  ៣០០ នាក ់បោះ ជរំ ំ និង  
ធ្វើ ពិធី បំបួស ដើមឈើ នៅ ឃំុជ្យ- 
បនា្ទាយ សុ្ក ព្កប្សព្វ ខ្ត្ត ក្ច្ះ។

 លោក មាន  ប្សាសន៍ថា៖«ថ្វដ្ីបិត- 
ថា   យើង  ធ្វើ នៅទីន្ះ ម្ន ត្ តាម រយៈ  
ប្ព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ យើង សង្ឃឹម  ថា  វា 
នឹង  ទៅ ដល់ បង ប្អនូ  ផ្ស្ង ទៀត ឱ្យ ច្ះ 
ស្ឡាញ់ ធម្មជាតិ  ការពារព្ឈើ  ការ- 
ពារ  ធនធាន   យើង មាន ក្នុង ព្» ។

លោក បន្ត   ថា៖ «តាម រយៈ  រូបភាព 
ដ្ល ច្ញ ពី កន្លង្ ន្ះ គ្ នឹង បាន 
ឃើញ ថា សកម្មភាព របស់ យើង  ក្យ   
អំពី ព្ល   មាន សុខ សន្តភិាព ហើយ  
យើង  មាន ឱកាស ការពារ   និង អភិរក្ស 
ធនធាន ធម្មជាតិ របស់ យើង ។   ថ្ង្ ទី 
១៤  ន ្ក្ដ ីសឡ្ាញ ់ វាជា របូភាព ដើមប្ ី
បណ្ដុះសា្មារតី  ការស្ឡាញ់ ធនធាន- 
ធម្មជាត ិដល ់បងប្អនូខ្មរ្ ជាច្ើន លាន  
នាក់ ថ្ម ទៀត »។

ដោយសារ   ការ ឈ្លានពាន  លើ តំបន់  
ការពារធម្មជាតិ ដ្ល ស្ថិត ក្ម ការ 
គ្ប់ គ្ង របស់ ក្សួងបរិសា្ថាន   មន្្តី 
ក្សួងបរិសា្ថាន គ្ប់ជាន់ថា្នាក់ បាន រួប-  
រួម គ្នា ច្ញ វិធីសាស្្ត ថ្មីៗ ដើម្បី គ្ប់- 
គ្ង  រក្សាព្ឈើ ឱ្យ មាន និរន្តរភាព។ 
ក្នុងនោះ ការបំបួសដើមឈើតាមរយៈ 
សាសនា  គឺជា វិធីសាស្្ត មួយ ។

 តាម សម្ដី របស់ អ្នកស្ី ភោគ ហុង 
គណៈកម្មការព្ឡង់ ខ្ត្ត ព្ះវិហារ 
តាមរយៈ វ្បសាយ ក្សួង បរិសា្ថាន  
បាន   ឱ្យដឹង ថា ៖ «គោលបំណង ដ្ល 
រៀបចំ ឱ្យ មាន ការបំបួសដើមឈើ ន្ះ   
ជា ការរកស្ា បព្ណ្ ីសាសនា ជនជាត ិ
ដើម ភាគតិច  និង ការ រំឭកគុណ ព្- 
ឈើ  ដល្ បាន ជយួ ថរ្កស្ា  នងិ ចញិ្ចមឹ 
ដល់ ប្ជាពលរដ្ឋ  ក៏ ដូចជា ការជំរុញ 
ឱ្យ  ប្ជាពលរដ្ឋ  ចូលរួម ថ្រក្សា ព្ ឈើ  
ការពារធនធាន ជីវ ចម្ុះ នៅក្នុង ដ្ន 
ជមក្ សត្វ ព ្ ពឡ្ង ់កានត់ ្បស្ើរ 
ថ្ម ទៀត »។

តាមបភ្ពដដល្ លោក  ខៀវ បរូនិ   
អគ្គនាយក ន្ អគ្គនាយកដា្ឋាន សហ-
គមន៍ មូលដា្ឋាន   ន្ ក្សួង បរិសា្ថាន 
បាន  ឱ្យដឹង ថា  ពិធី បំបួស ដើមឈើ ជា 
ប្វត្តិសាស្្ត  ន្ះ  បាន រៀបចំ ឡើង ជា 
លើកទី១  កាលពី ឆ្នាំ២០១៩។ 

ព្ះតជ្ គណុ ស ូសុណីាត  ពអីារាម  
នៅ ខ្ត្ត ក្ច្ះ  និង  ត្ូវ បាន និមន្ត  មក 

ធ្វើ ពិធី បំបួសដើមឈើ   នៅ  ព្ឡង់   មាន   
សង្ឃដីកា ប្ប់  ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ដ្រ ថា ៖  
«តាមពិតទៅ  ការបំបួស ដើម ឈើ  វា 
ទើប ត្ ត្ូវបាន គ្ ប្រព្ធ ឡើង ប៉ុនា្មាន 
ឆ្នាំ ក្យ ន្ះ ប៉ុណ្ណោះ  ដោយ វា កើត 
ច្ញ ចាប់ ពី ព្ល ដ្ល  មនុស្ស ចាប់ ផ្ដើម  
មាន ទឹក ចិត្ត ស្ឡាញ់  និង យល់ ពី អត្ថ-  
ប្យោជន៍ ន្ការរក្សា ធនធាន ធម្មជាតិ   
ដើម្បី ឱ្យ កា្លាយជា សម្បត្តិ   រដ្ឋ ផង និង     
សាសនា   ផង និងជា ជម្ក សម្ប់   
មនុស្ស ផង  និង សត្វ ផង »។

ផស្ារភា្ជាប ់   ជនំឿ សាសនា នងិ  សមប្ត្ត ិ
ធម្មជាតិ   ព្ះ អង្គ    បន្ដថា ៖ «កាល ពី 
សម័យ   ពុទ្ធកាល  ព្ះអង្គ ទ្ង់ រៀនរស់- 
នៅ ក្ម ដើមឈើ   ជួនកាល លោក 
បាន ប្តិបត្តិ នូវ ធម៌ ទាំងឡាយ ទាំង- 
ពួង  នៅ ទីព្ ឈើ ។ ព្ះអង្គ យក ដើម 
ឈើ ជា ជមក្  ដចូ្ន្ះ   វា ជា សមប្ត្ត ិមយួ 
សម្ប់ សាសនា ។ ដូច្ន្ះ សូម ឱ្យ 
យើង   ជួយ ដាំ ដើមឈើ សម្ប់ ជា ម្លប់ 
ដល់ សាសនា ផងដ្រ »។

ព្ះចៅអធិកា រមានសង្ឃដីកាថា  
ការ  បំបួសដើមឈើ  អាច រួម ចំណ្ក 
ថ្រក្សា  ក្រដំណ្ល ធម្មជាតិ និង 
បញ្ជាក់  ថា   មនុស្ស ច្ះ ស្ឡាញ់   

ធម្មជាតិ  ដ្ល មិន គួរ     បំផ្លាញ     ។
ព្ះត្ជ គុណ  បន្ថ្មថា៖  «មនុស្ស 

យើងមាន ជំនឿ ថា  កាលណា ឃើញ 
សប្ង ់ គប្ដណ្ដប ់លើ ពឈ្ើ  ពកួគត ់
មនិហា៊ាន ប៉ះពាល់ ទ្ ដ្ល គត ់ឃើញ 
ស្បង់ ហ្នឹង ដូចជា ព្ះ »។

 ការបំបួស ដើមឈើ មិន សំដៅ   លើ 
រកុ្ខជាត ិ បភ្ទ្ ណា នោះ ទ ្ ប៉នុ្ត ្ភាគ- 
ច្ើន  ពធិ ីចង សប្ងច់វីរ ត្វូបានធ្វើឡើង 
លើ ដើមឈើ ធំៗ  ដ្ល ជា ម្លប់ ដូចជា 
ឈើទាល ជាដើម ។

ព្ះត្ជគុណ សុីណាត បាន រំឭក  
ថា  ន្ះគឺ ជា លើកទី២  ហើយ ដ្ល 
ព្ះអង្គ ត្ូវ បាននិមន្តចូលរួម កិច្ចការ  
អភិរក្ស ព្ឈើ ជាមួយ ក្សួង បរិសា្ថាន  
ដោយ លើក ដំបូង ក៏ មានកម្មវិធី   ល្ង   
សត្វ សា្វា  នៅ  ជម្ក  ព្ ធម្មជាតិ វិញ  ។ 

ព្ះ ចៅអធិការ      អំពាវ នាវ   ថា ៖ «មិន 
ថា   ខាង ក្សួង   បរិសា្ថាន  ឬ  ប្ជាជន ខាង    
សាសនា  ក្ដ ី ខាង អាណាចក  ្  ក្ដ ី ដ្ល  ជា 
កនូខ្មរ្ ទាងំ អស ់ គ្នា  ត្វូ ជយួ គ្នា រកស្ា នវូ 
សមប្ត្ត ិធម្មជាត ិ នងិ ពឈ្ើ    នងិ នាគំ្នា 
ដាំ ដើម ឈ ើ បន្ត ទៀត ជំនួស ទៅលើ 
ដើម  ណា ដ្ល វា ដល់ អាយុកាល ក្នុង 
ការកាប់ យក ទៅ ប្ើប្ស់»៕
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អ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាន
ធ្វើពិធីបំបួសដើមឈើ
ឃុំគ្រងពីការបំផ្លាញ
និងរំឭកគុណធម្មជាតិ

ព្រះត្រជគុណ សុីណាត និង លោក ន្រត្រ ភក្ត្រ ក្នុង ពិធីបំបួស ដើមឈើ  ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

អ្នកចូលរួម   សម្ដ្រងការ គោរព ដើមឈើ  គ្រងស្របង់ចីវរ   ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

អ្នក  ចូលរួម ថត រូប ជាមួយ រុក្ខជាតិ ត្រូវ បំបួស។ រូបថត សួស ចន្ធី



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ក្រោយ ព ី ការ ប្រោកតួ 
បវរ កញ្ញា ភ្រោទទី ៣  កម្ពុជា ឆ្នាំ 
២០២០  (Miss Queen 
Cambodia 2020)  ទទួល- 
បាន  ជោគជយ័  ន្រោ  ដណំាក ់កាល  
ប្រោកួត នៅ ក្នុង ប្រោទ្រោស  ដ្រោល 
បញ្ចប់ កា ល ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន 
ន្រោះ      រក ឃើញ ជយ  លាភី កំពូល  
ទាំង ៥ (Top5) ដោយ  ម្ចាស់ 
មកុដ បាន ទៅលើកញ្ញាឯក 
ភ្រោទទី ៣  ឈ្មោះកញ្ញា សុខ 
ប៉ូលីន ហៅ   Sai Fhon។ 

ចំពោះ បវរកញ្ញាភ្រោទទី៣ 
កម្ពជុា ប្រោចាឆំ្នា២ំ០២០   កញ្ញា 
សខុ ប៉លូនី ឬ ហៅ Sai Fhon   
សព្វថ្ង្រោ មន វយ័  ២២ឆ្នា ំកម្ពស ់
១,៧៧ម៉្រោត្រោ ហើយ ក៏ មន មុខ - 
របរបើក គ្ល ី នកិ ផ្ន្រោក សម្រោស ់ មន 
ឈ្មោះ ថា  Queen S Beauti-
ful & Academy ផង ដ្រោរ ។ 

ជយ លាភបីវរកញ្ញាភ្រោទទ៣ី 
កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ ជា ម្ចាស់-  
មកុដ  បាន បាច់ផ ្កា ពិ ស្រោសពី 
Jolie Boutique  ទទួល បាន 
រង្វាន ់ ពកី្រោមុ ហ៊នុ Obsidian  ព ី
ក្រោមុ  ហ៊នុ Proda  ពកី្រោមុ ហ៊នុ-  
Elixir Cambodia ដ្រោល ជា 

Voucher  ទឹកប្រោក់ ៣  ០០០ 
ដលុា្លារ សម្រោប ់ថ ្រោ រក្រោស  សម្រោស ់
នៅ  U2BE បាន ព នកតិ្តយិស 
ខ្រោស្រោ   ឆៀង  នងិ  មកដុ មន តម្ល្រោ ១  
មុឺន ដុលា្លារពីហាង លក់ គ្រោឿង-   
អល ង្ការឈ្មោះ  CSN.J។ 
ចំពោះ  តំណ្រោង   រង ទ ី១  ទទួល- 
បាន  បាច់ ផ ្កាពិស្រោស ពី  Jolie 
Boutique ទទួល  បាន រង្វាន់ ពី 
ក្រោមុ  ហ៊នុ Obsidian  ក្រោមុ ហ៊នុ 
Proda ក្រោមុ ហ៊នុ Elixir Cam-
bodia  បាន ខ្រោស្រោឆៀង និង 
បាន  មកុដ   ពី ហាង លក់គ្រោឿង-   
អលង្ការ     CSN.J ។ ចំណ្រោក ឯ 
តំណ្រោង រង ទី ២ រង ទី ៣ និង រង  
ទ  ី៤ ទទលួ បាន បាច ់ផ្កាពសិ្រោស 
ព ីJolie Boutique ទទលួ បាន 
រង្វាន ់ ព ីក្រោមុ  ហ៊នុ Obsidian  ព ី
ក្រោុម ហ៊ុន Proda និងពីក្រោុម- 
ហ៊ុន  Elixir Cambodia  បាន   
ខ្រោស្រោ ឆៀង និង មកុដ ។ 

ខណៈ ក្រោុម អ្នករៀប ចំ កម្មវិ ធី  
Miss Queen Cambodia  ក ៏
បានបង្ហាញ ពីភាព រីក រាយ និង 
សប្រោបាយ ចិត្ត ដោយ  ការ ប្រោកួត 
បវរ  កញ្ញា ភ្រោទ  ទ៣ី  កម្ពជុា ដបំងូ 
ទទួល  បា ន  ផ្ល្រោ ផ្កា  លើសពីការ- 
រំពឹង ទុក   នោះ  លោក ម៉្រោន 
និមល រតន៍   អ្នករៀបចំ កម្ម វិធី   

Miss Queen  Cambodia   
បញ្ជាក់ថា៖   «យើង  មិន រំពឹង ថា  
អាច    មន  លទ្ធផល ខ្ពស់ ប្រោប-  
ន្រោះ ទ្រោ ព្រោះ អគី្រោន ់ត្រោ ប្រោកាស 
រៀប ចំភា្លាម ផ្ទុះ កូវីដ១៩ ភ្ល្រោត 
ធ្វើ  ឱ្រោយ ខ្ញុំ ស្រោងក ចិត្ត ជា  ខ្លាំង។  
ត្រោ   ទោះយ៉ាង ណា   យើង ពិត ជា 
សប្រោបាយ ចិត្ត ដោយ ឃើញ  អ្នក- 
ឈ្នះ   ក្នងុកម្មវធិនី្រោះ  សទុ្ធ សងឹត្រោ 
ជា អ្នកមន សមត្ថ  ភាព ខ្ពស់ ។ 
ចំពោះ  ការ រៀបចំ  ការ ប្រោកួតបវរ - 
កញ ្ញាភ្រោទទី៣ ដំបូងន្រោះ  ខ្ញុំ ក៏  
ព្រោយួ បារម្ភ  ដ្រោរ   ដោយ សារ  ខ្លាច  
រង     ការ រីស អើង  នានា ត្រោ ទី -  
បំផុត   ការ រៀបចំ របស់  យើង ប្រោរ -  
ជា   ទទួល  បាន ការគាំទ្រោ ច្រោើន  
ទៅ  វិញ ។ ព្រោះ សា្ថាន ភាពកូវីដ 
១៩ នា ព្រោល   ន្រោះ  ការ ប្រោកួត     
អន្តរ  ជាត ិ  ក ៏យើង នៅ ពុ ំទាន ់ទទលួ-
បាន  ការ  កំណត់ ពី ខង អ្នក រៀប ច ំ 
អន្តរជាតិ នៅ ឡើយ ដ្រោរ »។  

ម្ចាស់ ជយលាភី  បវរ កញ្ញា   
ភ្រោទ  ទី ៣  កម្ពុជា ឆ្នាំ  ២០២០  
ទាំង ៣ រូប   គឺ មន   ជយ លាភី  
ល្រោខ   ១   បាន ទៅលើ  កញ្ញាឯក 
ភ្រោទ    ទី ៣ ឈ្មោះ  កញ្ញា Sai 
Fhon  ខណៈ ជយ  លាភ ី  រង ទ ី១   
កញ្ញា Hani ចណំ្រោក   ជយ លាភ ី
រង  ទ ី ២  កញ្ញា  Anna ។ ខណៈ    

ជយ លាភី កំពូល ទាំង  ៥រូប   ក៏ 
នឹង  ចុះ ហត្ថ ល្រោខនៅលើ កិច្ច-  
សន្រោយា       ជា មួយ  ក្រោុមហ៊ុន CAM-
BODIA INTERNATIONAL-
MODELS សម្រោប់ រយ ៈ ព្រោល   
២ ឆ្នាំ ។  

 ក្រោយ ព ីការ រៀប ចលំើកទ១ី 
ឆ្នាំ ២០២០ ដ្រោលទើប ត្រោ បាន 
ប្រោគល់  ពន រង្វាន់  កាល ពី ថ្ង្រោ ទី 
១៩ ខ្រោកមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១ កន្លង   
មក នោះ កម្មវិធ ីប្រោកួត បវរ-  
កញ្ញាភ្រោទទី៣ លើកទី២ នៅ 
ឆ្នាំ  ២០២១  ក៏ កំពុង ត្រោ រៀបចំ  
ប្រោកាស ជ្រោើស  រីស  ទទួល  យក 
ប្រោក្ខភាព   នៅ តាម តបំន ់ខ្រោត្ត- 
ក្រោុងនានាផង ដ្រោរ ។ 

អ្នក រៀប ចំ កម្មវ ិធ ី  
ប្រោកតួ ប្រោជ្រោង Miss  
Queen  Cambo-
dia រូបន្រោះ ក៏បាន - 
បង្ហើប  ឱ្រោយ ដងឹ ព ីដណំើរ- 
ការ ជ្រោើសរីស ប្រោក្ខភាព 
នៅ ក្នងុរដវូ កាល ទ ី២  ន្រោះ 
ថា ៖ « យើង កំពុង ចាប់ ផ្តើម 
ទទួល    ប្រោក្ខភាព ជា បណ្តើរៗ  - 
ហើយ ខណៈគម្រោង សម្រោប់  
ឆ្នាំ ២០២១ ន្រោះ យើង នឹង ធ្វើ 
តាម  រ បៀបរក្រោសគម្លាត គា្នា ដោយ  
ជ្រោើស  យក  ១០រូបម្តង។  ប្រោក្ខ  - 

នារី  ភ្រោទទី៣ទាំងអស់ នឹងត្រោូវ 
ផូស្ត រ ូប បនា្ទាប់ពីជ្រោើសវ គ្គ ទី១   
តាម រយៈ  រូបថត    ដាក់ ពក្រោយ   រួច - 
ហើយ   ត្រោូវ ឆ្លង កាត់  វគ្គទី ២  គឺ ការ- 
ប្រោកួត  រូ៉ប លើ៤ឈុ តផ្រោស្រោង  គា្នា  
ដើម្រោប ីVote  តាម Facebook 
និង  កា រ ដាក់ពិន្ទុពីគណ: - 
កម្មកា រ  ទើប អាច ជា ប ់ ទៅ 
វគ្គ  ពក់ កណា្តាល ផ្តាច ់ - 
ព្រោ័ត្រោ  ខណៈ ការ ប្រោ កួត   
ចុង  ក្រោ  យ  គ្រោង  នឹង  ធ្វើ់ - 
នៅ ចុង ឆ្នាំ ត្រោ ម្តង»។   

សម្រោប ់ 
ការទំនាក់-  
ទំនង   
ដាក់ - 
ពក្រោយ - 
ប្រោកួត 
តាម - 

ឆត  Inbox មកកាន់  FB 
Page: Miss Queen Cam-
bodia និង សាកសួរ ព័ត៌ មន  
មក តាម  ល្រោខ ទូរ ស័ព្ទ ០៧០ 

៥៩១ ៧៧៧៕ 

ការប្រកួតបវរកញ្ញាភ្រទទី៣កម្ពជុាMissQueenCambodia
រដូវកាលទី២ចាប់ផ្តើមប្រកាសជ្រើសរើសប្រក្ខភាពប្រកួតប្រជ្រង

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រោព្រោហស្រោបតិ៍ ទី២៥ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

កេមុ គណៈកម្មការ ផ្តល់ ពិន្ទ ុនេ ការ បេកួត បវរ កញ្ញាភេទទី ៣ កម្ពជុាឆ្នា ំ២០២០(Miss  Queen Cambodia 2020) កាលពី ថ្ងេទី ១៩ ខេ កុម្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១   ។ សហ ការី

កេមុ  បវរកញ្ញា ភេទទី៣កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ ពេល បង្ហាញ សមត្ថភាពបេកួត   ។ រូបថត សហ ការីជយលាភី បវរកញ្ញា ភេទទី ៣ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ កំពូលទំង៥ (Top5) ។ រូបថត សហ ការី

កញ្ញា Sai Fhon ជា  
បវរកញ្ញា្ឯក ភេទ  ទី ៣ 
កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០។ 

រូបថត សហ ការី



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៥ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុង ប៊ុយ ការ៉្រស : ការ ស៊ុត 
បក កៃយ យ៉ាង អស្ចារៃយ របស់ 
Olivier Giroud មិន តៃឹម តៃ 
បំបៃក ភាព រឹង មាំ របស់ កៃុម 
Atletico Madrid ថៃម ទាំង 
ជួយ ឱៃយ កៃុម តោ ខៀវ Chelsea 
បាននូវ គៃប់ បាល់ កៃ ទឹក ដី ដ៏ 
សំខាន់ ទៀត ផង កៃយវា ជា  
គៃប់ បាល់  ដៃល ផ្ដល់ ជ័យ ជម្នះ 
១-០ សមៃប់ កៃុម របស់ លោក 
Thomas Tuchel ក្នុងការ-  
បៃកួត កៃប ខ័ណ្ឌ Champions 
League វគ្គ ១៦កៃុមចុង- 
កៃយ ជើង ទី១ ។  

ការ ស៊ុត បាល់ បៃប អត្ត ពលិក 
កាយ សម្ព័ន្ធ  របស់ Giroud    នៃះ 
ដំបូង ឡើយ  តៃូវ បានបដិសៃធ 
ដោយសរ គិត ថា ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
សញ្ជាតិ បារាំង ស្ថិត ក្នុង ជំហរ 
អកហៃសឺ តៃ ចុង កៃយ ក៏  ផ្ដល់ ឱៃយ 

ជាផ្លូវការ បន្ទាប់ ពីការ ពិនិតៃយ 
វីដៃអូ ជំនួយ ការ  អាជា្ញាកណ្ដាល 
(VAR) បាន បង្ហាញ ថា Mario 
Hermoso របស់  Atletico ប៉ះ 
បាល់ មុន ទើប មាន ការ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី ជាកៃយ  ។

កៃយ ការបៃកួត បញ្ចប់ ទៅ 
Giroud  នយិយ ថា ៖ «ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ 
ថា តៃវូគតិ ព ីការ ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីអ្វ ី
នោះ ទៃ ពោល គឺ ខ្ញុំ តៃឹម តៃ ផ្ដោត 
លើ ការ ទាត ់ឱៃយ ច ំបាល ់ប៉ណុ្ណោះ ។ 
ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត ការ ទាត់ បក កៃយ 
ហើយ ខ្ញុំ សបៃបាយ ចិត្ត  ពៃល 
ឃើញ បាល ់ក្នងុ សណំញ ់ទ ី។ ខ្ញុ ំ
មិន មាន សញ្ញា ដឹង  ថា ខ្លួន ឯង 
អក ហៃសឺ ឬ អត់ ទៃ? » ។ 

កៃុម របស់ លោក Diego 
Simeone  បង្ហាញ ពី ទមៃង់ នៃ 
ការ ការពារយ៉ាង ល្អ រហូត ដល់ 
មាន គៃប់បាល់ នោះ តៃ ការ ឆក់ 

ឱកាស ដ៏ វៃ ឆ្លាត របស់ Giroud 
បាន ន័យ ថា  កៃុម លំដាប់ កំពូល 
របស់ អៃសៃបា៉ាញ  នឹង តៃូវ តៃ រក 
គៃប់ ឱៃយ បាន ពៃល បៃកួត ជើង ទី 
២ នៅ កៃុង ឡុង ដ៍ ន ថ្ងៃ ទី ១៧ 
ខៃ មីន  បើ  មិន ចង់ ធ្លាក់ ពី កៃប- 
ខ័ណ្ឌ អឺរ៉ុប យ៉ាង ឆប់ ទៃ នោះ ។    

ការធ្លាក់ ទមៃង់ លៃង ដ៏ គួរ ឱៃយ 
បារម្ភ ក៏ នៅ តៃ មាន បន្ត សមៃប់ 
Atletico ដៃល ការ មាន ពិន្ទុ នំ - 
មុខ  នៅ  La Liga កំពុង រង ការ - 
គំរាម កំហៃង ផង ដៃរ កៃយ ពី 
ឈ្នះ តៃ ម្ដង គត ់ក្នងុ ចណំម ការ- 
បៃកួត ៤ លើក ចុង កៃយ ។

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Atletico 
លោក Simeone  ថ្លៃង ថា ៖ « បើ 
អ្នក  និយយ ជាមួយ ខ្ញុំ ក្នុង ខៃ 
កញ្ញា យើង បាន ចាញ ់១-០ ក្នងុ  
បៃកួត ជើង ទី១ ហើយ ឈរ 
ទីកំពូល តារាង ពិន្ទុ របស់ លីគ   

ចៃបាស់ ណស់  ខ្ញុំយល់សៃប 
ជាមយួ។ លទ្ធផល នៃះ  មនិ បាន 
ធ្វើ ឱៃយយើង  ពៃញ ចិត្ត ទៃ ដូច្នៃះ 
យើង តៃូវ បៃឹង បៃង  បៃឹង បៃង  
បៃឹង បៃង និង បៃឹង បៃង » ។

Chelsea  ឆ្លង ផតុ ការ ធ្វើ តៃស្ត 
ដ ៏ធ ំបផំតុ តាងំ ព ីលោក Tuchel 
តៃូវ បាន តៃង តាំង  នៅ ចុង ខៃ 
មករា ដោយ ការ គាំ ទៃ ឱៃយ មាន 
ដំណើរ ផ្លូវ រឹង មាំ  ដៃល ពួក គៃ មិន 
សូវ លៃចធ្លា  នៅ     Premier 
League ជាមយួ នងឹ ការ បង្ហាញ 
ទមៃង ់លៃង គ ួរឱៃយ ទាក ់ទាញ  ទល ់
នឹង កៃុម ដ៏លៃបី ១ របស់ អឺរ៉ុប ។ 

កីឡាករ Giroud វ័យ ៣៤ ឆ្នាំ 
បាន បន្ថៃម ថា ៖ « យើង ដងឹ ចៃបាស ់
ពី កមា្លាំង របស់ ពួក គៃ ហើយ ដឹង 
ព ីវិធី ដោះ សៃយ ដើមៃបី ទប់ ទល់ 
ជាមួយ ពួក គៃ » ។

គៃប់ បាល់ នទីទី ៦៨ របស់ 

Giroud គឺ  គៃប់ ទី៣ ដៃល   
Atletico  របូត  ក្នុង ចំណម ការ - 
បៃកួត នៅ ផ្ទះ ១៤ ដង ក្នុង វគ្គ 
ចាញ់ ធ្លាក់ នៅ Champions 
League កៃម ការ ដឹក ន ំរបស ់
លោក Simeone ទោះ បៃកួត 
នៃះ តៃូវ ធ្វើ នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង 

តៃឹម តៃ ឈ្មោះ ក៏ ដោយ ។
ការ រឹត បន្តឹង របស់រដា្ឋាភិបាល 

អៃសៃបា៉ាញ មាន នយ័ ថា ហ្គៃម  នៅ  
កៃុង មា៉ា ្រឌីដ តៃូវ លើក ទៅ កៃុង 
ប៊យុ ការ៉ៃស ខណៈ  ជើង ទ ី២ នៅ 
តៃ ធ្វើក្នុង កីឡដា្ឋាន Stamford 
Bridge ដដៃល៕ AFP/VN

Giroud (ឆ្វ្រង) ទាត់បក ក្រយឱ្រយ Chelsea ឈ្នះ Atletico ១-០។ AFP

១គ្រាប់ដោយប្រាើក្រាបាច់ទាត់បកក្រាយរបស់Giroudជួយឱ្រាយតោខៀវឈ្នះAtletico

DeChambeauរំជួលចិត្ត
នឹងគ្រាះថ្នាក់របស់Woods

វ៉ាសុីន តោន : អ្នក វាយ កូន- 
គោល ទាំង អស់ទូ ទាំង ពិភព- 
លោក បាន ធ្វើ ការ បួង សួង 
សមៃប ់ Tiger Woods កាល- 
ពី ថ្ងៃ អង្គារ   បន្ទាប់ ពី មា្ចាស់ ជើង- 
ឯក ពាន ធំ ១៥សម័យ កាល 
បាន នងិ កពំងុ ទទលួ ការ វះ កាត ់
កៃយ មាន ពីជួប គៃះ ថា្នាក់ 
ចរា ចរណ៍ រថយន្តតៃ មា្នាក់ ឯង 
កៃបៃរ កៃុង ឡូសអៃនជឺលៃស ។

ពៃល បានឮ ដណំងឹ  គៃះថា្នាក ់
ចរាចរណ ៍ របសល់ោក  Woods 
នៃះ មា្ចាស់ ជើង ឯក ពានកម្មវីធី 
US Open កីឡាករអាមៃរិក 
Bryson DeChambeau 
បាន សរសៃរ នៅ លើ  គណនី 
Twitter របស ់ខ្លនួ ថា៖ «ពតិ ជា 
មាន ការ រំជួល ចិត្ត និង រន្ធត់ 
ដៃល ឮ ពី ដំណឹង គៃះ ថា្នាក់ 
របស់  @TigerWoods ន ថ្ងៃ 
នៃះ ។ ខួរ កៃបាល  និង ការ បួង- 
សងួ របស ់ខ្ញុ ំគសឺុ ំឱៃយ គាត ់ជាសះ- 
សៃបើយ ពៃញ បរបិរូណ ៍ឡើង វញិ 
ឱៃយ បាន ឆប់ ៗ  » ។  

កីឡាករសញ្ជាតិ អាមរិក 
ចំណត់ ថា្នាក់ លៃខ៣ ពិភព-
លោក Justin Thomas ភាងំ 
នៅ ពៃល បាន ឮ ពីការ មាន 
របួស ធ្ងន់ធ្ងរ របស់មិត្តរួម ជាតិ 
Woods វយ័ ៤៥ ឆ្នា ំដៃល ការ- 
ឈ្នះពី ការ បៃកួត ក្នុង កម្មវិធី 
US PGA ចំនួន ៨២  ដង  គឺ 
មាន កមៃិតស្មើ ជាមួយ នឹង 
កំណត់ តៃ  លៃខ១ របស់ អតីត - 
កីឡាករ Sam Snead ក្នុង 
បៃវត្តិសស្តៃ កីឡា វាយកូនគោល   ។

កីឡាករ Thomas បាន 
បៃប់ ថា ៖ « ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា Tiger 
អត់ អី ។ មៃន ហើយ ខ្ញុំ មាន 
អារម្មណ៍ មិន ស្ងប់ សោះ ។ អ្នក 
ដឹង ទៃ វា ពិត ជា មាន ការ ឈឺ- 
ចាប់ ពៃល ឃើញ នរណ មា្នាក់ 
ដៃល ឥឡូវ នៃះ ជាមា្នាក់ ក្នុង 
ចណំម មតិ្ត ស្នទិ្ធ ស្នាល របស ់ខ្ញុ ំ
មានគៃះ ថា្នាក់ ។ ខ្ញុំ គៃន់ តៃ 
សងៃឃឹម ថា គាត់ នឹង មិន មាន 
បញ្ហា អី ។ អ្នក ដឹង ទៃ ខ្ញុំ មាន ការ- 
បារម្ភ ពី កូន ៗ  របស់ គាត់។ ខ្ញុំ 
បៃកដ ថា ពួក គៃកំពុង បៃឹង- 
បៃង តស៊ូ យ៉ាង ខា្លាំង » ។  

មន្ដៃី អ្នក ចៃបាប់ ដៃល បាន 
បៃទះឃើញ  Woods បាន 
នយិយ ថា ជា សណំង ណស ់
ដៃលរូប គៃ នៅ មាន ជី វិត ក្នុង  
គៃះ ថា្នាក ់ចរា ចរណម៍យួ ដៃល 
គៃ ឃើញ  ឡានរបស ់គាត ់ហោះ 
ចៃញ ពី  ផ្លូវរហូត  កៃឡាប ់ ជា 
ចៃើន  ដង មុន នឹង ឈប់ ស្ងៀម 
មយួ កន្លៃង ហើយ មើលឃើញ ថា  
គាត់ បាន  រង របួសជើង ទាំង២ 
ជា ទម្ងន់ ។ គា្មោន រថយន្ត  ឬ អ្នក- 
ដំណើរ ដទៃ  ទៀត មាន ពាក់ ព័ន្ធ  
នឹង ហៃតុការណ៍នៃះ ឡើយ ។

បើតាម ពត័ម៌ាន ថ្ម ីចងុ កៃយ 
ដៃល អ្នក តំណង របស់ អត្ត- 
ពលិករូប នៃះ បាន ឱៃយ ដឹងតាម- 
រយៈ គណនី   Twitter របស់   
Woods ផ្ទាល ់ថា អ្នក វាយ កនូ- 
គោល ដ៏ ឆ្នើម រូប នៃះ ដឹង ខ្លួន 
ឡើង វិញ ហើយ  បន្ទាប់ ពី ការ វះ- 
កាត ់តៃ តៃវូ ការ តាមដាន ស្ថាន- 
ភាព បន្ត ទៀត ៕ AFP/VN

Bayern ឈានជើងម្ខាងចូលវគ្គ៨ក្រាមុ
ក្រុងរ៉ូម : កៃុម ជើង ឯក ចាស់ 

Bayern Munich បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ទមៃង់ លៃង  ដ៏ អន់  កាលពី 
បៃកតួក្នងុសៃកុ  ថ្ម ៗី  នៃះ រលាយ 
បាត់ ជាមួយនឹងការ បញ្ចៃញ 
សញ្ញា ពៃមាន  ដល់ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Champions League 
ដោយការ យក ជ័យ  ជម្នះ ៤-១ 
លើកៃមុមា្ចាសផ់្ទះ  Lazio អឡំងុ  
បៃកួត ជើង ទី១ វគ្គ ១៦កៃុម 
ចុង កៃយ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 
ដើមៃបី បោះ ជំហាន ដ៏ ធំ ឆ្ពោះ ទៅ 
វគ្គ  ៨ កៃុម ចុង កៃយ ។

Robert Lewandowski 
បាន  ជួយឱៃយ Bayern នំ មុខ 
មុន ពៃល កីឡាករ Jamal 
Musiala វ័យ ទើប ១៧ ឆ្នាំ 
អាច រកឃើញ គៃប ់បាល់ ដបំងូ  
នៅ Champions League  
ក្នុង  ថ្ងៃ បង្ហាញ ខ្លួន លើក ទី៤ 
របស់ គៃ នៅអឺរ៉ុប។

Musiala ដៃលមាន កណំើត  
នៅ កៃុង Stuttgart បៃទៃស 
អាល្លឺម៉ង់ និង ដៃល ចូល ដល់ 
វយ័ ១៨ ឆ្នា ំនៅ ថ្ងៃ សកុៃ  ឥឡវូ- 
នៃះ  កា្លាយ ជាអ្នក ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី 
សញ្ជាតិ អង់ គ្លៃស វ័យ ក្មៃង 
បំផុត ក្នុង បៃវត្តិ សស្តៃ របស់ 
Champions League ។

ខៃសៃ បមៃើ ស្លាប  Leroy Sane 
ជួយ ឱៃយ  Bayern នំ មុខ ៣-០ 
មុន សមៃក វគ្គ ទី១ នៃ  ការ- 
បៃកួត  នកីឡដា្ឋាន Stadio 
Olimpico។ វគ្គ ទី២ បៃមាណ 
ជា  ២ នទី កៃុម ភ្ញៀវ បាន នំ- 
មុខ ដល់ ទៅ  ៤ គៃប់ ពៃល ខៃសៃ- 
ការ ពារ Francesco Acerbi 

របស់ កៃុម  Lazio ស្កាត់ បាល់ 
ភា្លាត់ ចូលទី ខ្លួន ឯង ។

« យើង បាន ឈាន ១ជំហាន 
យ៉ាង ធ ំ កៀក នងឹ វគ្គ  ៨ កៃមុ ចុង- 
កៃយ ហើយ » ។ នៃះ ជា សម្ដី 
របស់ គៃូបង្វឹក របស់  Bayern 
លោក Hansi Flick ដៃល 
បៃប់ ខ្លី ៗ  ទៅ ទូរទសៃសន៍ Sky ។

ចំណៃក ខៃសៃ បមៃើ Leon 
Goretzka កៃយ ពី មាន វត្ត- 
មាន លើក ដំបូង ឱៃយកៃុម  គិត 
តាំង ពី ធ្វើ តៃស្ត វិជ្ជមាន  នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩  និយយថា ៖ «យើង  
ធ្វើ ការ វាយ សមៃុក តាំង ពី  ផ្ដើម- 
ដំបូង ហើយធ្វើការ គៃប់ គៃង  
ពៃញ តង់ តៃ ម្ដង ។ ខ្ញុំ សបៃបាយ-  
ចិត្ត  ដៃល បាន ចូល លៃង  ក្នុង 
ហ្គៃម ដ៏ អស្ចារៃយ បៃប នៃះ បន្ទាប់ 
ពី  តាន តឹង ជា ចៃើន សបា្ដោហ៍ » ។

តៃយ៉ាង ណ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Joaquin Correa ក៏ មាន 
ឱកាស ធ្វើ សមៃច  ១គៃប់ វិញ 
ដៃរ ដើមៃបី ផ្ដល់ ភាព ល្អ បៃសើរ 
ផ្នៃក ផ្លូវ ចិត្តខ្លះ ៗ  សមៃប់ កៃុម   
Lazio របស់ លោក Simone 
Inzaghi ដៃល សងៃឃឹម ថា  នឹង 
មាន  អព្ភូត ហៃតុ កើត ឡើង ក្នុង   
បៃកួត ជើង ទី២ នៅ កៃុង មុយ- 
និច ន ថ្ងៃ ទី ១៧ ខៃ មីន ដើមៃបី 
បាន ឡើង ទៅ វគ្គ ៨ កៃុម ។

លោក  Inzaghi បាន បៃប់ 
ថា ៖ « កៃមុ Bayern គ ឺជា ជើង- 
ឯក ពិភពលោក ហើយចៃបាស់ 
ណស់ ពួក គៃ មិន ចាំ បាច់ យក 
ចណំៃញ លើ កហំសុ របស ់យើង 
ដើមៃប ីធ្វើ ឱៃយ ពកួ គៃ កាន ់តៃ ងយ- 
សៃួ ល នោះ ឡើយ » ។

អ្នក ចាត់ ការរបស់ កៃុម យកៃស 

អាល្លឺម៉ង់ លោក Flick ដៃល 
ទើប ខក ចិត្តដោយសរ ចាញ់ 
កៃុម Eintracht Frankfurt 
២-១ ក្នុង បៃកួតនៃ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Bundesliga បាន ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល    ជាមួយ នឹង  ការ- 
ដាក់ Musiala ឱៃយ លៃង ជំនួស 
តំណៃង របស់  Thomas Mu-
eller ដៃល តៃវូ ដក ឈ្មោះ ចៃញ  
ដោយ សរ តៃស្ត វិជ្ជមាន នៃ ជំងឺ  
កូវីដ១៩  ។

ដូចគា្នាដៃរ ខៃសៃ ការ ពារ  Ben-
jamin Pavard ក៏មិនបាន រួម 
ដណំើរ ជាមយួ កៃមុ ដោយសរ 
ឆ្លង វរីសុ ករូ៉ណូ ខណៈ ខៃសៃ បមៃើ 
Corentin Tolisso និង 
Serge Gnabry អវត្តមាន ដចូ 
គា្នា  ដោយសរ ទាំង ២នក់ 
មាន របួស ភ្លា ៕ AFP/VN

Lewandowski (ស្ដា)ំ យារជើង សុ៊ត បាល់ បញ្ចលូទីឱ្រយ   Bayern នំា មុខ Lazio ១-០ អំឡុងប្រកួត Champions League។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាពេល ថ្មីៗ នេះ 
បង្កើត  ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើលទៅ ដល់  
មហាជន  ខណៈ  កីឡា ការិនី     
កម្ពស់ ខ្ពស់  ១,៨៣ ម៉េតេ -  
ដេល  ជា ម្ចាស់ មេដាយ  មស នេ 
ពេតឹ្ត ិការណ ៍បេកតួ កឡីា Asian 
Games ឆ្នាំ ២០១៤ និងជា   
វីរ នារី  កីឡា តេកា្វាន់ ដូ នេ កម្ពុជា  
កញ្ញា ស៊ន សៀវម៉ី  សេប់ តេ 
ផូស្ត     រូប ថត   កេប ផ្ទឹម  ប៉៉នា្មាន 
សន្លឹក  របស់ ខ្លួ ន និង គូ ដណ្តឹង -  
នៅក្នុង  ពិធី សេនពេន  ជំនួស 
ពិធី  មង្គល  ការ ដេលតេូវ ពនេយារ 
ពេល  ទៅ ដល ់ ច៉ង ឆ្នាំ វិញ នោះ ។ 

គេន់ តេ   រូបថត  ២-៣ សន្លឹក   
ក្នងុ   ឈត៉  ស្លៀក ពាក ់ពណស៌ ទាងំ បេស៉ នងិ ទាងំ 
សេី  គឺ កញ ្ញា ស៊ន សៀវម៉ី  និង គូ ដណ្តឹង 
ឈ្មាះលោក  កេវ ដាវីត ដេល មន វត្ត មន បង- 
សេី  បង្កើតអ្ន កនាង ស៊ន ដាវី និង បង  ថ្លេកីឡា ករ- 
បេដាល់លោក  វន វីវ៉ា ចង ដេ   បង្ហោះនៅ  តាម 
ហ្វេស ប៊៉ក     ភា្លា ម នោះ  ក៏ បង្កើត ភា្ញាក់ ផ្អើល យ៉ា ង 
ខ្លាំង ដោយ មន កា រ អះអាង ថា  ជា ពិធី សេ ន-  
ពេនជំនួស ពិធី  មង្គល ការ កាល ពី ថ្ងេ ទី ២២ 
ខេ ក៉ម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ដើម សប្តាហ៍ នេះ ។ 

រំពេចនោះ ក៏ មន កា រ លើក ឡើង ដោយ 
ពាកេយ សរសើរ  ក្នុង នាមជា  អ្នក គាំទ េ ដល់ 
កីឡា ការិនី  ដេលលេបី ខង បេើ ស្នៀត-  
ក េបាច់ គ៉ន តេ កា្វាន់ដូ  វ័យ ក្មេង របស់  ខ្មេរ   
ស៊ន សៀវម៉ី   ភា្លាមថា៖ « ពិត ជា គួរ  ឱេយ  
សរសើរ ណាស ់ ដេល កឡីា ការនិ ីទើប  
ទទួល ងារជា ជំទាវ  ថ្មីៗសោះ    បេរ ជា 
ជេើស យក ពិធី សេន ពេន ដ៏ សាមញ្ញ  
សមេប ់ថ្ងេ ពសិេស នេ ពធិ ីមង្គល ការ ខ្លនួ 
ទៅ វិញ !»។  

ដោយ ឡេក ភ្នំពេញ ប៉៉ស្តិ៍ ទទួល បន 
ការ   បញ្ជាក់ ពី  អ្នកនាង ស៊ន ដាវី ជា  បង- 
សេ ី បង្កើត របស ់កញ្ញា សន៊ សៀវម៉ ីតាម 
ទរូ សព័្ទ កាល ព ីមេសិល មញិ ថា៖ «តាម ពតិ ទៅ ពធិ-ី 
សេន  ពេនកាល ពី ថ្ងេ ទី ២២ ខេ ក៉ម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១ កន្លង មក នោះគឺ គេន់ តេជា 
ពិធី  ជំនួស បង្គេប់ កិច្ច នេ ការ មក-  
ដល់   កំណត់ នេ វេលា រៀបចំ 
ពិធី មង្គល ការ- 

របស ់ ប្អនូ សេ ីសៀវម៉ ីប៉ណ៉្ណោះ ដោយសារ តេ ពធិ ី
ប៉ះ ចំ  នៅ អំឡុង ពេ ល មន ការផ្ទុះ 

ការ  ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ ម្តង-  
ទៀត  ដូច្នេះ យើង ក៏ ធ្វើពិធី 
សេន ពេន នេះ  ជំនួស វិញ ។ 
ចពំោះ ពធិ ីមង្គល ការ  នងឹ តេវូ 
ពនេយារពេល រហតូ ដល ់ចង៉ ឆ្នា ំ
២០២១  តេ យើង ក ៏មនិ ទាន ់

កំណត់ ថ្ងេ នៅ ឡើយ» ។  
គួរ រំឭក ដេរ ថា កញ្ញា 

ស៊ន សៀវម៉ី ជា សម- 
ជិក     កេ៉ម ជមេើស-  

ជាតិ  កម្ពុជានេ-  
កឡីា   តេ កា្វាន ់ដ ូ  
មន កម្ពស់- 

១,៨៣ម៉េតេ 
វយ័  ២៥  ឆ្នា ំ    បន សាង  

សា្នា ដេ ជូន ជាតិ ជា ចេើន   
ដូចជាឈ្នះ  មេដាយ   - 
មស   ឆ្នាំ ២០១៣  ឆ្នាំ 
២០១៤ កីឡា  Asian  
Games នៅ  កូរ៉េ ខង - 
តេបូង និង   មេដាយ មស 
ឆ្នាំ ២០១៧ និង   ច៉ង- 
កេយ    ឆ្នាំ ២០១៩  
នៅ  ហ្វីលីពីន និង 
ទទួល  ងារ ជា ជំទាវ    
កាល ពី ដើម ខេ - 
ក៉ម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២១  
នេះផង ដេរ ៕  
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កីឡាការិនី ស៊ន សៀវមីុ   ធ្វើពិធីសេនពេនជំនួស ពិធី មង្គល ការ ដេល 
គេង  រៀបចំ នៅ ថ្ងេទី២២ ខេកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១។ រូបថត ហ្វេសប៊៉ក 

កីឡាការិនី តេកា្វាន់ដូ កញ្ញា ស៊ន សៀវមីុ  ដេល ជា 
ម្ចាស់  មេដាយមស នៅ ក្នងុ ពេតឹ្តកិារណ៍ បេកួត  កីឡា   

បេចំា ទ្វបី អាសីុ Asian Games ឆ្នា២ំ០១៤ ។ 

រូបថត ហ្វេសប៊៉ក 

បេក្ខភាព ទំង ៤ នាក់ ដេល តេវូ បេកួត ដណ្តើម បេក់ លាន នៅ លើ សង្វៀន ថោន បេចំា សប្តាហ៍នេះ។ សហ ការី

   យឺន ពន្លក

   ភ្នពំេញៈ  អ្នក បេដាល ់ទម្ងន ់
ធ្ងន ់ ឈឿង  ល្វេ   របស ់សមគម 
បេ ដាល់ កេសួង មហា ផ្ទេ  តេូវ 
បន ផ្គូ ផ្គង ឱេយ  ឡើង បេ កួត ជា- 
មយួ អ្នក បេដាល ់ទម្ងន ់ធ្ងន ់៧២ 
គីឡូកេម ចំនួន ៣ នាក់ ទៀត  
មន កីឡាករ  ធី  ត៉ង ហ៉ី ,លួន  
សខ៉ ខេង  នងិ  ថេ  រទិ្ធ ី ក្នងុ កម្ម វធិ ី
បេកួតម៉ារ៉ាត៉ង ដណ្តើម បេក់- 
លាន   នៅ លើ  សង្វៀន   ថោន  នា 
យប់ ថ្ងេ អាទិតេយ  នេះ។

សមេប ់អ្នក ទាងំ ៤ នេះ តមេវូ 
ឱេយ ធ្វើ ការ ចាប់ ឆ្នាត  ម៉ន ការ-  
បេកតួ ជមេ៉ះ ៣ ទកឹ ហេតន៉េះ គេ 
នៅ មិន ទាន ់ដឹង ថា អ្នក ណា 
តេូវជួបជាមួយ អ្នក ណា ទេ 
ប៉ន៉្តេ ចពំោះ អ្នក លេង កណា្តាប ់ដេ 
ធ្ងន់ ថេ រិទ្ធី មន ការ ជឿជាក់ 
ខ្ពស់  ថា នឹង ឈ្នះបន  បេក់- 
លាន បេចាំ សប្តាហ៍ នេះ ពេះ 
សូមេបី តេ ឈឿង ល្វេ ក៏ ហាក់ 
ញញើត ដេរ ប៉៉ន្តេ ឈឿង  ល្វេ  
បន ពេលយ ពាកេយ ថា  បើ ចាប់- 
ឆ្នាត ប៉ះ  ធី  ត៉ង ហ៉ី  ឬ ក៏  លួន  
ស៉ខ ខេង  គឺ រូបគេ ធានា  ឈ្នះ 
១០០ ភាក រយ។  ខណៈ  ការ- 
បេកួត កីឡា បេដាល់ គ៉នខ្មេរ 
ជេើស រីស  ជើង ឯក ជាតិ  កន្លង 
មក  ឈឿង  ល្វេ ទទួល បន 
លេខ ២ ដោយ  ចាញ់ តេ   ឡៅ  
ចន្ទេ  ម្នាក់ ប៉៉ណ្ណោះ ។ 

ទាក់ ទងទៅនឹងការ  ជេើស- 
រីស កីឡាករ ទម្ងន់ ធ្ងន់បេកួត 
ដណ្តើម បេក់លាន នេះ លោក  

ជួប  វ៉តា្ថា  អ្នក ផ្គូ ផ្គង ការ បេ កួត 
បេចាំ សង្វៀន ថោន   បន បេប់  
ថា ៖ «កីឡាករ ទម្ងន់ ធ្ងន់ ជាង 
៧២ គីឡូកេម នេះ  ពិត ជា 
លំបក រក ដេ គូ ឱេយ  បេហាក់- 
បេហេល គា្នា ណាស ់  ពេះ យើង 
បត់ បង់  និង អវត្តមន កីឡាករ 
បេភេទ នេះ ចេើន  ហើយ នៅ ក្នងុ 
ចំណម អ្នក បេដាល់ ទាំង ៤ 
នេះ  យើង មើល ឃើញ ថា ថេ  រទិ្ធ ី 
នងិ  ឈឿង  ល្វេ  មន សមត្ថភាព 
លេច ធ្លា ជាង គេ  ចំណេក  ធី  
តង៉ ហ៉ ី នងិ  លនួ  សខ៉ ខេង ទោះ 
ជា ធា្លាប់ ជា កីឡាករ  លំដាប់ ខ្លាំង 
និង មន បទ ពិសោធ  នៅ លើ 
សង្វៀន   ជិត ២០ ឆ្នាំក្ដី ប៉៉ន្តេ   ការ - 
បេកួត   របស់ អ្នក ទាំង ២ មួយ 
រយៈនេះ   ទំនង ធា្លាក់ ច៉ះ នូវ 
កម្លាំង ។

តាម រយៈ ការ សម្ភាស ព ីបេ វត្ត ិ
បេ កួត  លួង  ស៉ខ ខេង  ចាស់ 
វសេសា ជាង គេ ដោយ   បេ កតួ បន 
ចំនួន ១៣៣ ដង  ឈ្នះ ១០០  
ចាញ់ ៣១   ស្មើ ២ដង ក្នុង នោះ 
ផ្តលួ ដេ គ ូឱេយ  សន្លប ់បន  ៣៦ ដង 
ចំណេក ធី  ត៉ង ហ៉ី  ធា្លាប់ បេ កួត 
បន   ៦៦ ដង ឈ្នះ ៥២   ចាញ់ 
១២   ស្មើ ២ ដង  ក្នងុ នោះ ផ្តលួ ដេ 
គូ  សន្លប់   ៣២ ដង  ហើយ  ថេ  រិទ្ធី  
បេ កួត បន  ៥៦ ដង ឈ្នះ ៤២   
ចាញ់ ១២   ស្មើ ២ដង  ក្នុង នោះ 
ផ្តលួ ដេ គ ូ សន្លប ់ ៣៤ ដង  ខណៈ  
ឈឿង  ល្វេ  ជា អ្នក បេ ដាល់ វ័យ 
ក្មេង ជំនាន់ កេយ  ធា្លាប់ បេ កួត 
បន  ៤០ ដង ឈ្នះ ៣០  ចាញ ់៨   
ស្មើ ២ ដង ក្នុង នោះ ផ្តួល គូ តស៊ូ 

ឱេយ  សន្លប់ បន  ១១ ដង ។ 
ទោះ ជា យ៉ាង ណា  ឈឿង  

ល្វេ  មិន ដេល ញញើត ជើង- 
ចាស ់ណា ម្នាក ់ឡើយ  ហើយ ក្នងុ 
កម្ម វិធី  ដណ្តើម បេក់លាន  នៅ 
ថោន នេះ  របូគេ ធា្លាប ់ចលូ បេ កតួ 
បន  ២ លើក ។  ឈឿង  ល្វេ  បន 
បេប់ ថា ៖«  បើជួប   ថេ  រិទ្ធី  ខ្ញុំ 
សងេឃឹម ឈ្នះ  តេ ៦០ ភាគ រយ 
ប៉ណ៉្ណោះ   ប៉ន៉្តេ បេ សនិ  ចាប ់ឆ្នាត 
ប៉ះ ច ំកឡីាករ  លនួ  សខ៉ខេង  ឬ  
ធី  ត៉ង ហ៉ី  គឺ សងេឃឹម  ឈ្នះ ១០០ 
ភាគរយ» ។ 

ចំណេក  ថេ  រិទ្ធិ  ដេល ជា   
កីឡាករ ឆ្នើម បេចាំ សង្វៀន  
ថោន  ដោយ  បេ កួត មិន ធា្លាប់ 
ចាញ ់នោះ  បន នយិយ ថា ៖ «ខ្ញុ ំ
មន ទំន៉ក ចិត្ត ឈ្នះ ៩០ ភាគ- 
រយ  ប៉៉ន្តេ តឹង តេង  បេសិន ប៉ះ   
ឈឿង  ល្វេ »។  សមេប់  ធី  ត៉ង 
ហ៉ី  និង  លួន  ស៉ខ ខេង បន  
និយយ សេដៀង  គា្នា ថា  ជួប   
កីឡាករ  វ័យ ក្មេងៗ  យើង មន 
បញ្ហោ ផ្នេក កម្លាងំ  ហេត ៉នេះ ការ- 
បេ កួត តាំង ចិត្ត យក ឈ្នះ  ប៉៉ន្តេ 
មិន សងេឃឹម ឈ្នះ ខ្ពស់ ទេ  ចាំ 
មើល បេ កួត ជាក់ ស្តេង សិន  ។ 

ចំពោះ លោក  ធន់  ស៉ភា  គេូ- 
បង្វឹក   ថេ  រិទ្ធី  និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ  
មើល ឃើញ ថា   ថេ រទិ្ធ ី មន ការ- 
លបំក  នៅ ពេល បេ កតួ ជាមយួ  
ឈឿង  ល្វេ   តេ ទោះបជីា យ៉ាង- 
ណា រិទ្ធី  មន បេៀប ផ្នេក ទាត់ 
កណា្តាប់ ដេ និង កម្លាំង ល្អ ជាង  
អ៊ីចឹង  ខ្ញុំ មន សងេឃឹម ដល់ ទៅ 
៩០ ភាគ រយ» ៕  

ឈឿង  ល្វៃ  ហាក់ ញញើត  ថៃ  រិទ្ធី  
បុ៉ន្តៃ មិនខ្លាច សុខខៃង និង តុងហីុ

បងសៃ ី កញ្ញា   ស៊ន សៀវមីុ  បញ្ជាក់ 
រឿង  ពិធី សៃន ពៃនជំនួស ថ្ងៃ ការ
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