
មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ ជំនួយជាវ៉ាក់សាំង
ស៊ីណូហ្វាម (Sinopharm)
ក្នងុជហំនទី២ពីសាធារណរដ្ឋ-
ប្រជាមានិតចិនចំនួន៧០ម៊ឺន
ដូសបន្ថ្រមទៀតនឹងដឹកមកដល់
ប្រទ្រសកម្ពជុានៅថ្ង្រទី៣១ខ្រ

មីនាឆ្នាំ២០២១ន្រះដ្រលចំនួន
ន្រះនឹងត្រវូប្រងច្រកជា២គឺ៤០
មឺ៊នដូសដល់ក្រសួងស៊ខាភិបាល
និង៣០ម៊ឺនដូសដល់ក្រសួង
ការពារជាតិ។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀ
បាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ
បានឱ្រយដឹងថាក្រសួងការពារ-
ជាតិនឹងទទួលបានវ៉ាក់សំាង
ស៊ីណូហ្វាមន្រះចំនួន៣០ម៊ឺន

ដូសសម្រប់ចាក់ជូនដល់កង-
កមា្លាំងនិងក្រ៊មគ្រួសារកងទ័ព
ដ្រលមិនទាន់បានចាក់។
លោកលើកឡើងថា៖ «នៅ

ថ្ង្រទី៣១ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១

ខាងម៊ខន្រះ រដ្ឋាភិបាលសាធា-
រណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាមរយៈ
ក្រសងួការពារប្រទ្រសនងឹផ្តល់
ជនូវ៉ាកសំ់ាងស៊ណីហូ្វាមបង្ការ
ជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលជាជំនួយ

ឧបត្ថម្ភលើកទ២ីចនំនួ៧០ម៊នឺ
ដសូជនូក្រសងួការពារជាតិន្រ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដ្រល
ជនំយួឧបត្ថម្ភន្រះនងឹដកឹតាម-
យន្តហោះរបស់កងទ័ពជើង-
អាកាសសាធារណរដ្ឋប្រជា-
មានិតចិន»។
ការបញ្ជាក់...តទៅទំព័រ ៦

 នៅ  សុីវុត្ថា 

ភ្ន ំពេញៈគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀប-
ចំការបោះឆ្នាត(គ.ជ.ប)គ្រងនងឹ
រៀបចំការបោះឆ្នាតសាកល្របងនៅថ្ង្រ
ទី២៣ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០២១ ដើម្របី
ពិនិត្រយលើស៊ក្រឹតភាពន្របញ្ជីឈ្មាះ
គណបក្រសនយោបាយ បញ្ជីប្រក្ខជន
ឈរឈ្មាះបោះឆ្នាត...តទៅទំ ព័រ ៤

ឡាយ សា មាន 

ភ្នំពេញៈក្រសួងយ៊ត្តិធម៌នឹងបើក-
កចិ្ចប្រជ៊ំនៅរសៀលថ្ង្រន្រះដើម្របីពនិិត្រយ
និងវយតម្ល្រលើបញ្ជីឈ្មាះទណ្ឌតិ
ចំនួន៥៤២នាក់ដ្រលត្រូវបានស្នើស៊ំ
ឱ្រយបន្ធូរបន្ថយទោស...តទៅទំព័រ  ២

ថ្ងេពុធ ទី៣១ ែខមីន ឆ្នាំ២០២១ លេខ ២៨៨៤ / តម្លេ  ១២០០    រៀល

អាមេរិកព្យួរការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ារហូតដល់
ការវិលតេឡប់របស់រដ្ឋាភិបាល
បេជាធិបតេយ្យ...ទំព័រ១២

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីក្នុងការកេច្នេ
សេស្វាយផ្តល់នូវពន្លឺជោគ-
ជ័យជាមួយនឹងរសជាតិជូរ-
អេម...ទំព័រ១៣

ស្ថានីយទូរទស្សន៍ស៊ីអិនស៊ី
(CNC)និងគោជល់រួមគ្នា
បង្កើតពេឹត្តិការណ៍ថ្មីឱ្យកាន់
តេប្លេក...ទំព័រ១៥

អន្តរជាតិ ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

ជំនួយវ៉ាក់សំាងសី៊ណូហ្វាមលើកទី២ពីប្រទ្រសចិន
ចំនួន៧០មឺ៊នដូសទៀតនឹងមកដល់កម្ពជុានៅថ្ង្រព៊ធន្រះ

គ.ជ.បគ្រងរៀបចំបោះ-
ឆ្នោតឃំ៊-សង្កាត់សាកល្របង
ប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានវិទ្រយា
ក្នងុឃំ៊-សង្កាត់២៥ក្នងុខ្រឧសភា

រដ្ឋមន្ត្រីយ៊ត្តធិម៌ប្រជំ៊ពិនិត្រយ
បញ្ជីទណ្ឌតិ៥៤២នាក់ដ្រល
ត្រវូបានស្នើសំ៊បន្ធរូបន្ថយ-
ទោសនិងលើកល្រងទោស

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ ក្រ៊មហ៊៊នSmartAxiata
ដ្រលគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគិនមា៉ា-
ឡ្រស៊ីនងិជាក្រម៊ហ៊ន៊បត៊្រសម្ពន័្ធរបស់

ក្រម៊ហ៊ន៊ម្រAxiataGroupបានវនិ-ិ
យោគ៩០លានដ៊លា្លារបន្ថ្រមទៀត
ដើម្របីវិនិយោគលើហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ទរូសព័្ទចលត័របស់ខ្លនួក្នងុឆ្នាំ២០២១
ន្រះតាមរយៈការពង្រកីនងិធ្វើឱ្រយប្រ-

សើរឡើងនវូបណា្ដាញទនំាក់ទនំងខ្លនួ
ដើម្របីធានាឱ្រយបាននូវស្ថិរភាពនិង
ល្របឿនន្របណា្ដាញអីន៊ធណឺតិសម្រប់
អតិថិជនទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា។
យោងតាមស្រចក្ដីប្រកាសពត័ម៌ាន

របស់ក្រម៊ហ៊ន៊កាលពីថ្ង្រទី៣០ខ្រមនីា
ការវិនិយោគន្រះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅ
លើកម្មវិធីក្រលម្អហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
បណា្ដាញទនំាក់ទនំងឆ្នាំ២០២១នងិ
ពង្រឹងបណា្ដាញ... ត ទៅ ទំព័រ ១០

នេសាទតេី
ប្រជាពលរដ្ឋន្រសាទត្រីនៅតាមដងទន្ល្រសាបខណ្ឌជ្រយចង្វាររាជធានីភ្នំព្រញកាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ។រូបថតហ៊ងមិនា

Smartបន្ថ្រម$៩០លានអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទូរស័ព្ទ



អ្នកទិញជ្រកូលក់តាមព្រដំ្រនសំុអាជ្ញាធរជួយសម្រលួខណៈមានការរារំាងនំាចូលពីថ្រ
ឃុតសុភចរិយា

បន្ទាយមានជយ័ៈក្រុមអាជវីករទញិ
ជ្រូកពីថ្រមកលក់នៅតាមព្រំដ្រនជា
លក្ខណៈគ្រួសារនៅតាមព្រំដ្រនខ្រត្ត
បន្ទាយមានជ័យប្រមាណជិត៥០នក់
បានប្រមលូផ្ដុគំ្នានៅមខុសាលាឃុំអរូ-
៣ជាន់កាលពថី្ង្រទ២ី៩មនីដើម្របីស្នើ
ឱ្រយអាជា្ញាធរជួយរកដំណោះស្រយជា-
មួយតំណាងក្រុមហ៊ុននំចូលជ្រូកពី
ថ្រមយួដ្រលបានរារាងំពកួគត់មនិឱ្រយ
ដឹកជ្រូកតាមម៉ូតូមកកាប់លក់ក្នុង
ស្រុកជាប់់ព្រំដ្រន។
លោកត្រគមឹឡងុតណំាងអាជវីករ

លក់សាចជ់្រូកនៅឃុំអូរ៣ជាន់ស្រុក
អូរជ្របានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ពីថ្ង្រ២៩
មីនថាពួកគត់ជាអាជីវករលក់សាច់-
ជ្រកូតចូតាចដើម្របីចញិ្ចមឹជវីតិមនិម្រន
ជាអ្នកមានធនធានរហូតបើកក្រមុហុ៊ន
នំចូលជ្រូកពីថ្រមកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក
ដូចគ្រនោះទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្នុង១សបា្ដាហ៍ខ្ញុំ

បានចូលទៅទិញជ្រកូពីកសិករថ្រចំនួន
២លើកក្នុង១លើកខ្ញុំទិញពី១ក្របាល
ទៅ២ក្របាលតាមជ្រូកតូចឬធំដោយ
ដឹកតាមមូ៉តូមកកាប់លក់និងផ្គត់ផ្គង់
ដល់អាជីវករក្នុងផ្រសារអូរ៣ជាន់»។
បើតាមលោកគឹមឡុងកន្លងមក

អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានត្រងយោគយល់ដល់
ពួកគត់ក្នុងការកាប់ជ្រូកលក់ ប៉ុន្ត្រ
មួយរយៈចុងក្រយន្រះមានមន្ត្រី
យោធាជាន់ខ្ពស់មា្នាក់នៅស្រកុសា្វាយ-

ច្រកបានជិះរថយន្តពាក់សា្លាកល្រខ
ខ.ម មកដ្រញចាប់ពួកគត់ដ្រលទិញ
ជ្រកូពីកសិករថ្រតាមព្រំដ្រនមកកាប់
លក់ក្នុងស្រកុដោយអះអាងថាគត់
ជាតំណាងក្រុមហ៊ុនដ្រលមានអាជា្ញា-
ប័ណ្ណនំសត្វជ្រូកចូលពីថ្រ។
លោកបានបន្តថា៖«ព្រះត្រករណី

ន្រះទើបពកួយើងមកពងឹពាក់អាជា្ញាធរ
មូលដ្ឋានឱ្រយជួយសម្របសម្រួលជា-
មួយមន្ត្រីយោធាដ្រលថាជាតំណាង
ក្រមុហុ៊ននោះដើម្របីឱ្រយពួកយើងអាច
រកសុីបានខ្លះផងព្រះមខុរបរយើងខ្ញុំ
ន្រះបានចំណ្រញតិចតួចគ្រន់ដោះ-
ស្រយជវីភាពគ្រសួារមនិមានបានជា
ដុំកំភួនដូចគ្រនោះទ្រ»។
ជុវំញិករណនី្រះលោកតលុសារនិ

ម្រឃុំអូរ៣ជាន់បានឱ្រយដឹងថាក្រុម

អាជីវករកាប់ជ្រូកនិងលក់សាច់ជ្រូក
នៅទូទាំងឃុំចំនួន៤៧នក់បានមក
ដក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឱ្រយលោក
ជួយសម្រួលឬឱ្រយលោករាយការណ៍
ជនូអាជា្ញាធរស្រកុអូរជ្រឬខ្រត្តបន្ទាយ-
មានជ័យដើម្របីឱ្រយជួយដោះស្រយ។
លោកថា៖«ក្រមុអាជវីករលើកឡើង

ថាកន្លងមកពួកគត់ត្រងត្រងរកសុី
ទិញលក់ជ្រកូមានតូចមានធំពីថ្រតាម
ខ្រស្របន្ទាត់ព្រំដ្រនជាលក្ខណៈគ្រួសារ
ដោយខ្លះដឹកទៅលក់ឱ្រយគ្រទិញយក
ទៅចិញ្ចឹមបន្ត និងខ្លះយកទៅកាប់
លក់តាមទីជនបទ ពិស្រសតាមភូមិ
ស្រុកជាប់ព្រំដ្រនដើម្របីដោះស្រយ
ជីវភាពគ្រសួារនិងបង់បំណុលធនគរ។
ករណនី្រះខ្ញុំក៏មនិអាចដោះស្រយជនូ
ពកួគត់បានទ្រប៉នុ្ត្រខ្ញុំនងឹបញ្ជនូញត្តិ

ទៅរដ្ឋបាលស្រកុឱ្រយជួយដោះស្រយ»។
  បើតាមលោកសារិនមន្ត្រីយោធា
ដ្រលថាជាតណំាងក្រមុហ៊នុនំជ្រកូពី
ប្រទ្រសថ្រនោះឈ្មោះយឿងប៉ក់ជា
ម្របញ្ជាការវរៈ២សកឹរងខ្រត្តបន្ទាយ-
មានជ័យប្រចំាទិសស្រកុសា្វាយច្រក។
យ៉ាងណាក្ដីលោកយឿងបក៉់បាន

ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ពមី្រសលិមញិថាការ-
ពិតគត់មិនដ្រលចាប់អ្នកដឹកជ្រូក១
ក្របាល២ក្របាលតាមម៉ូតូនោះទ្រ។ត្រ
គត់ចាប់ត្រជ្រកូនំចូលពីថ្រខុសច្របាប់
ប៉ុណោ្ណោះគឺចាប់ឱ្រយពួកគ្រប្រគល់ជូន
មន្ត្រីជនំញត្រតួពនិតិ្រយនងិផាកពនិយ័
តាមច្របាប់រដ្ឋព្រះបារម្ភសត្វជ្រកូដ្រល
ពួកគ្រនំចូលមានជំងឺដ្រលអាចឆ្លង
ដល់សត្វចិញ្ចមឹរបស់កសិករក្នងុស្រកុ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ការពតិការប្រមលូ-
ផ្ដុំរបស់ក្រមុអាជវីករចាប់ជ្រកូមកកាប់
លក់ក្នងុស្រកុទំាងនោះគឺពួកគ្រចាញ់
បោកឧបាយកលរបស់ក្រុមម្រខ្រយល់
រកសុីនំជ្រកូចលូពីថ្រខសុច្របាប់ដ្រល
ដឹកតាមឡានរាប់សិបក្របាលដោយ
គ្រចពន្ធនិងគ្មោនការត្រួតពិនិត្រយសុខ-
ភាពសត្វពីក្រុមមន្ត្រីជំនញបសុសត្វ
ធ្វើឱ្រយបាត់ចណំលូពន្ធរដ្ឋនងិប៉ះពាល់
ដល់ក្រុមហ៊ុនស្របច្របាប់»។
ជាមួយគ្នាន្រះលោកបានឱ្រយដឹងដ្ររ

ថាក្រពីការងារក្នុងជួរកងកមា្លាំង
លោកក៏ជាតំណាងឱ្រយក្រុមហ៊ុនលឹម
សុវីមុីប្រចាខំ្រត្តបន្ទាយមានជយ័ផង-
ដ្ររ។លោកថា ក្រុមហ៊ុនន្រះទទួល
បានសទិ្ធិឬអាជា្ញាបណ័្ណនចំលូជ្រកូរស់

ពីថ្រសម្រប់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជាពីក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់
និងន្រសាទនិងមិនដ្រលអនុវត្តផ្ទុយ
ពីគោលការណ៍របស់ក្រសងួនងិអគ្គ-
នយកដ្ឋានសខុភាពសត្វនងិផលតិ-
កម្មសត្វនោះទ្រ។
ទាក់ទងនឹងករណីន្រះលោកហ៊ុន

សារា៉ាត់អនុប្រធាននយកដ្ឋាន
សុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វន្រ
ក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រ-
សាទបានថ្ល្រងកាលពីម្រសិលមិញថា
សកម្មភាពរបស់លោកយឿងប៉ក់
ដ្រលជាអ្នកតំណាងក្រមុហុ៊នលឹមសីុវមីុ
គឺជាការចូលរួមទប់សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺ
ប៉្រស្តជ្រូកអា្រហ្វិកពីក្រប្រទ្រសដ្រល
អាចចម្លងដល់សត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រុក។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ការនចំលូ

ជ្រូកពីក្រប្រទ្រសដោយខុសច្របាប់
មិនគ្រន់ត្រធ្វើឱ្រយបាត់ចំណូលពន្ធរដ្ឋ
ទ្រថ្រមទាំងបង្កនូវហានិភ័យចំពោះ
សុខភាពផងដ្ររព្រះសត្វទាំងនោះ
គ្មោនលិខិតបញ្ជាក់ពីសុខភាពដ្រល
ច្រញដោយមន្ត្រីជំនញន្រប្រទ្រស
ដ្រលនំសត្វច្រញនោះទ្រ»។
ជាមយួគ្នាន្រះលោកបានអពំាវនវ

ដល់ពលរដ្ឋនិងអាជីវករលក់សាច់-
ជ្រូកនៅតាមព្រំដ្រនថ្រត្រូវបញ្រឈប់
ការនំចូលជ្រូករស់ដោយខុសច្របាប់
និងគ្មោនការត្រួតពិនិត្រយសុខភាពសត្វ
ពីមន្ត្រីជំនញព្រះវាអាចបង្កហានិ-
ភ័យផ្រស្រងៗដល់សុខភាពសត្វនិង
មនុស្រសនៅក្នុងស្រុក៕

តពីទំព័រ១...និងលើកល្រង-
ទោសនឱកាសបុណ្រយចូលឆ្នាំ
ប្រព្រណីខ្ម្ររនព្រលខាងមុខ។
រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងយុត្តធិម៌

លោកគឹមសន្តិភាពបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថានៅ
រសៀលថ្ង្រពុធន្រះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
យុត្តិធម៌លោកកើត រិទ្ធ នឹង
ដឹកនំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ
ថា្នាក់ជាតិតាមប្រព័ន្ធ ZOOM
ដើម្របីពិនិត្រយបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិត
ដ្រលត្រវូបានស្នើសុំបន្ធរូបន្ថយ-
ទោសនិងលើកល្រងទោសក្នុង
ឱកាសពិធីបុណ្រយចូលឆ្នាំប្រព្រ-
ណីជាតិខ្ម្ររនៅក្នុងខ្រម្រសាឆ្នាំ
២០២១។
កិច្ចប្រជុំន្រះ ធ្វើឡើងតាម

សំណើសុំពីគណៈកម្មការរាជ-
ធានី-ខ្រត្តដ្រលមានពន្ធនគរ
ចំនួន២៣និងគណៈកម្មការ
ក្រសួងមហាផ្ទ្រ (មណ្ឌលអប់រំ
ក្រប្រទាំង៤)សរុបមាន
ទណ្ឌិតចំនួន៥៤២នក់ (ស្រី
៦៨នក)់ក្នងុនោះស្នើសុំលើក-
ល្រងទោសចនំនួ៧០នក់(ស្រី
៩នក់) និងស្នើសំុបន្ធរូបន្ថយ-

ទោសចំនួន៤៧២នក់(ស្រី
៥៩នក់)។
លោកបានគូសបញ្ជាក់ថា

ការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកល្រង-
ទោស ក៏អាចត្រវូបានអនុវត្តផង-
ដ្ររក្នងុហ្រតុផលមនុស្រសធម៌ចំពោះ
ទណ្ឌិតដ្រលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្នុង
ពន្ធនគរទណ្ឌតិជាស្ត្រីដ្រលមាន-
ផ្ទ្រពោះឬមួយមានកូននៅជាមួយ
ទណ្ឌតិដ្រលវិកលចរិតនិងទណ្ឌិត
ដ្រលមានភាពចាស់ជរាជាដើម។
ប៉ុន្ត្រលោកថាទណ្ឌិតដ្រលអាច
ទទួលបានការបន្ធរូបន្ថយទោស-
បានលុះត្រត្រទណ្ឌតិនោះបាន
អនុវត្តទោសចំនួន១/៣ន្រទោស
ជាប់ពន្ធនគរដ្រលតុលាការ
បានកំណត់។ទោះបីយ៉ាងណា
គណៈកម្មការថា្នាក់ជាតិនឹងពិនិត្រយ
ទៅលើព្រយសនកម្មដ្រលទណ្ឌិត
បានប្រព្រឹត្ត ក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើ
សកម្មភាពថាគួរឬមិនគួរលើក-
ល្រងទោសនិងបន្ធរូបន្ថយទោស។
លោកគឹមសន្តិភាពបានថ្ល្រង

ថា៖«ពាក់ព័ន្ធសា្ថានភាពទណ្ឌិត
មួយចំនួនគណៈកម្មការថា្នាក់-
ជាតិនឹងមិនផ្តល់ការអនុគ្រះ

ទ្រឧទាហរណ៍ថាម្រខ្លាងគ្រឿង-
ញៀនករណីរលំោភស្រពសន្ថវៈ
ឧទាហរណ៍ឪពុករំលោភកូន
បង្កើតជីតារំលោភចៅនិងអំពើ
ឃាតកម្មមួយចំនួនដ្រលមាន
ភាពសាហាវយង់ឃ្នងក្នុងការ
ប្រព្រឹត្តបទល្មើស»។
ក្រយពីការពិនិត្រយនិងវាយ-

តម្ល្របញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតក្រសួង
យុត្តធិម៌នឹងរៀបចំលទ្ធផលដក់-
ថា្វាយព្រះមហាក្រសត្រ ព្រះបាទ
សម្ត្រចព្រះបរមនថនរោត្តម
សហីមនុីតាមរយៈលោកនយក-
រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនដើម្របីពិនិត្រយ
នងិសម្រច។ប៉នុ្ត្រកាលបរចិ្ឆ្រទ
ពិតប្រកដលោកមិនទាន់អាច
ជម្របជូនបានទ្រដោយរង់ចាំ
លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំសិនពីព្រះ
ឯកសារពាក់ព័ន្ធទណ្ឌិតមួយ-
ចំនួនដ្រលបានផ្ញើមកនៅមិន-
ទាន់គ្រប់នៅឡើយ។
លោកអំសំអាតនយករង

អង្គការសទិ្ធិមនសុ្រសលកីាដូបាន
ថ្ល្រងថាការបន្ធរូបន្ថយនិងលើក-
ល្រងទោសទណ្ឌិតមួយរយៈចុង-
ក្រយន្រះមានការកាត់បន្ថយ

ភាពមិនប្រក្រតីច្រើនបើប្រៀប-
ធៀបកាលពីព្រលមុនក្រយពី
មានបទបញ្ជាតឹងរុឹងពីលោក
នយករដ្ឋមន្ត្រីទាក់ទងករណី
ន្រះ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ក្រយ
ពីមានបទបញ្ជានិងទណ្ឌកម្ម
តឹងរុឹងពីសម្ត្រចនយករដ្ឋមន្ត្រី
កាលពីប៉នុ្មោនឆ្នាមំនុយើងឃើញ
ថាមានភាពល្អប្រសើរបើពីមុន-
មកការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយលើក-
ល្រងទោសម្តងៗច្រើនណាស់
រាប់រយរាប់ពាន់នក់។ បុ៉ន្ត្រនៅ-
ព្រលមានបទបញ្ជាការបន្ធរូបន្ថយ
លើកល្រងទោសធា្លាក់មកនៅ
កម្រតិមយួតចិដ្រលត្រវូឆ្លងកាត់
ច្រើនដំណាក់កាល»។
ទោះជាយ៉ាងណាក្នុងនម

សង្គមសុីវិលលោកនៅត្រទទូច
ឱ្រយសា្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគួរ
អនុវត្តច្របាប់ឱ្រយបានត្រមឹត្រវូតមា្លា-
ភាពនងិយតុ្តធិម៌ចពំោះទណ្ឌតិ
ផ្រស្រងទៀតដ្រលខតិខំក្រប្រខ្លនួ
អំឡុងព្រលនៅក្នុងពន្ធនគរ
ដើម្របីកំុឱ្រយមានការរិះគន់ពីសាធា-
រណជន។
យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្រយថ្មី

ដ្រលមាន៦ជំពូកនិង១៩មាត្រ
ដ្រលឡាយព្រះហស្តល្រខា
ដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ត្រច
ព្រះបរមនថនរោត្តមសហីមនុី
ពិធីបុណ្រយដ្រលអាចស្នើសុំឱ្រយ
មានការបន្ធូរបន្ថយទោសនិង
លើកល្រងទោសចពំោះទណ្ឌតិ
គឺមានចំនួន៥ដងក្នុង១ឆ្នាំ។
ពិធីបុណ្រយទំាងនោះរួមមាន

ដចូជា ទវិាជយ័ជម្នះ៧មករាពធិី
បុណ្រយចូលឆ្នាំខ្ម្ររ ពិធីបុណ្រយ
ពិសាខបូជាពិធីបុណ្រយឯករាជ្រយ-
ជាតិនងិព្រះរាជពធិីបណុ្រយអុទំកូ

បណ្ត្រតប្រទីបអកអំបុកនិង
សំពះព្រះខ្រ។
ព្រះរាជក្រតឹ្រយបញ្ជាកថ់ា៖«ការ-

បន្ធរូបន្ថយទោសនងិការលើក-
ល្រងទោសចំពោះទណ្ឌិតក្នុង
គោលបំណងដើម្របីធ្វើសមាហ-
រណកម្មទណ្ឌិតនោះឱ្រយចូលទៅ
រួមរស់ក្នងុសង្គមវិញឬក្នងុគោល-
បំណងផ្ន្រកមនុស្រសធម៌ហើយ
អាចអនវុត្តបានត្រចពំោះទណ្ឌិត
ដ្រលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដក់-
ពន្ធនគរដោយសាលក្រមឬ
សាលដីកាសា្ថាពរប៉ុណោ្ណោះ»៕

ក្រមុអ្នកទិញជ្រកូពីថ្រមកលក់តាមព្រដំ្រនព្រលតវ៉ាកាលពីថ្ង្រទី២៩មីន។រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

ជនជាប់ចោទត្រវូបានដឹកមកជំនំុជម្រះនៅតុលាការក្រងុពីឆ្នាំ២០១៩។រូបជីវ័ន

រដ្ឋមន្ត្រីយុត្តធិម៌ប្រជំុពិនិត្រយបញ្ជីទណ្ឌតិ៥៤២នាក់...
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ក្រសួង និងOHCHRឯកភាពរៀបចំក្រមុការងារធ្វើកំណ្រទម្រង់ច្របាប់
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កៃមុ ការងារ កៃសងួ- 
យុត្ដ ិធម៌  និង ការិ យា ល័យ ឧត្តម- 
ស្នង ការ ទទួល បន្ទកុ សិទ្ធ ិមនុសៃស 
បៃចាំ កម្ពុជា  (OHCHR)បាន 
ឯក ភាព គ្នា រៀប ចំ កៃុម ការងារ- 
បច្ចៃក ទៃស ចមៃះុ ដើមៃបី ធ្វើ កំណៃ- 
ទមៃង់ វិស័យ ចៃបាប់  និង បៃព័ន្ធ 
យុត្ដិ ធម៌ នៅ កម្ពុជា  សមៃប់ 
អនុវត្ដ កម្ម វិធី កំណៃ ទមៃង់ ក្នុង 
ឆ្នាំ នៃះ  និង ពិភាកៃសា គ្នា លើ កិច្ច- 
សហ បៃតិ បត្តិ ការ គ្នា នៅ ក្នុង 
បរិបទ កូវីដ ១៩ នៃះ ។ 

លោក ជនិ  ម៉ាលនី  រដ្ឋ លៃខា- 
ធិ ការ  និង ជា អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង 
យតុ្ដ ិធម ៌ ថ្លៃង បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ 
ពីមៃសិល មិញ ថា   លោក បាន ដឹក- 
នាំ កៃុម ការ ងារ ជួប បៃជុំ តាម 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញ(Skype)ជា - 
មយួ  លោក  Pradeep Wagle  
បៃធាន ការិ យា ល័យ ឧត្តម  ស្នង- 
ការ ទទួល បន្ទុក សិទ្ធិ មនុសៃស 
បៃចំា កម្ពុជា កាល ពី ថ្ងៃទី ២៩  
ខៃ មនីា  ដោយ បាន ពភិាកៃសា លើ 
របៀប វារៈ ចំនួន ២  គឺ ១ ពិនិតៃយ  និង 
កៃ សមៃលួ ឡើង វិញ នូវ កិច្ចសហ - 
បៃតិ បត្តិ ការ ក្នុង វិស័យ កំណៃ- 
ទមៃង់ ចៃបាប់  និង យុត្តិ ធម៌  ដើមៃបី 
ឱៃយ សៃប តាម  និង អាច អនុ វត្ត 
បាន ក្នុង បរិ បទ កូវីដ ១៩  ។

ចណំៃក ទ២ី  គ ឺពភិាកៃសា តៃៀម 

រៀប ចំកិច្ច បៃជំុ កៃមុ ការងារ បច្ចៃក- 
ទៃស ចមៃុះ កំណៃ ទមៃង់ ចៃបាប់ 
និង បៃព័ន្ធ យុត្តធិម៌ (TWG) ជា - 
មួយ ដៃ គូអភិ វឌៃឍន៍  និង សង្គម - 
សុវីលិ ដៃល គៃង ធ្វើ នៅ ក្នងុ ខៃ 
មៃសា  ខាង មខុ នៃះ  តាម បៃពន័្ធ 
អន ឡាញ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« យើង ពិនិតៃយ ឡើង  វិញ ទៅលើ 
សកម្ម ភាព ដៃល យើង ធ្វើ ជាមួយ  
គ្នា ដោយ កៃ សមៃួល កិច្ច សហ- 
បៃត ិបត្ដ ិការ ខ្លះ  ដើមៃប ីធ្វើ ម៉ៃច ឱៃយ 
យើង អាច អនុ វត្ដ បាន សៃប ទៅ 
តាម បរិ បទ នៃ កូវីដ ១៩ »។

លោក  ជិន  ម៉ាលីន  បាន បន្ត 
ថា ៖« យើង បាន ឯក ភាព គ្នានឹង 

រៀបចំ កៃុម ការងារ បច្ចៃក ទៃស 
ចមៃុះ កំណៃ ទមៃង់ ចៃបាប់  និង 
បៃពន័្ធ យតុ្ដធិម ៌ដៃល មន ខ្ញុ ំនងិ 
លោក  Pradeep Wagle  ជា 
សហ បៃធាន ដឹក នាំ  និ ង មន 
ការ ចលូរមួ ព ីដៃ គអូភ ិវឌៃឍន ៍ នងិ 
សង្គម សុីវីល ទាំង មូល ដើមៃបី ពិ- 
ភាកៃសា គ្នា ពី ការ ចូល រួម របស់ ដៃគូ 
នងិ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ ក្នងុ ការ អនវុត្ដ 
កម្ម វិធី កំណៃ ទមៃង់ ចៃបាប់  និង 
បៃព័ន្ធ យុត្តិ ធម៌ ឆ្នាំ ២០២១ ។  
យើង គៃង នឹង រៀបចំ កិច្ច បៃជុំ 
នៃះ  នៅ ពាក ់កណ្ដាល ខៃ មៃសា 
ខាង មុខ » ។

លោក  Pradeep Wagle  
ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 

មៃសិល មិញថា ជំនួប រវាង ការិ- 
យាល័យ ឧត្តម ស្នង ការ ទទួល 
បន្ទុក សិទ្ធិ មនុសៃស បៃចាំ កម្ពុជា 
និង កៃសួង យុត្ដិ ធម៌ នៃះ  គឺ ក្នុង 
ឋានៈ ជា សហ បៃធាន នៃកៃុម- 
ការងារ បច្ចៃក ទៃស ចមៃុះ  ធ្វើ 
កំណៃ ទមៃង់ ចៃបាប់   និង បៃព័ន្ធ 
យុត្ដិធម៌ នៅ កម្ពុជា។ កៃុម- 
ការងា រ នៃះ  មន សមស ភាព 
រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  ដៃគអូភវិឌៃឍន ៍ 
នងិ អង្គ ការ សង្គម សុវីលិ ជបួ គ្នា 
ដើមៃបី ផ្លាស់ ប្តូរ ព័ត៌ មន ពាក់ - 
ព័ន្ធ នឹង កំណៃ ទមៃង់ ចៃបាប់ និង 
បៃព័ន្ធ យុត្ដិ ធម៌ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« កចិ្ច បៃជុនំៃះ 
ក៏គៃប ដណ្តប់ លើ ផ្នៃក ផៃសៃងៗ 

ដៃល  OHCHR  និង កៃសួង 
យុត្តិធម៌ អាច ធ្វើការ ជា មួយ គ្នា 
ជា ពសិៃស ការ បណ្តុះ បណ្ដាល 
លើ  ផ្នៃក សិទ្ធិ មនុសៃស ក្នុង តុលា- 
ការ  និង ពងៃឹង ការ គៃប់ គៃង 
ទិន្នន័យ តាម ករណី បទ ឧកៃិដ្ឋ 
ដៃល មន សៃបន់ៅ តាម តលុា- 
ការ ដៃល OHCHR បាន សហ- 
ការ គំទៃ  តំាង ពីឆ្នា២ំ០១៥  
រហូត មក»។

លោក  អំ  សំអាត  នាយករង 
អង្គការ លកីាដ ូបានថ្លៃង កាល- 
ពីមៃសិល មិញ ថា  ការ ធ្វើ កំណៃ- 
ទ មៃង ់ចៃបាប ់ នងិ បៃពន័្ធ យតុ្ដ ិធម ៌
នៅ កម្ពជុា ជាទិសដៅ និង ជា 
យ ន្តការរបស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
បាន សនៃយា ជា យូរ មក ហើយ។ 
ក៏ប៉ុន្ដៃ ការ ធ្វើ កំណៃទ មៃង់ នោះ 
ហាក់ បី  ដូច ជា នៅ មន ភាព យឺត- 
យា៉ាវ នៅឡើយ  ដៃល មិន ទាន់ 
បាន ឆ្លើយ តប ទៅន ឹង សា្ថាន ភាព 
ជាក់ ស្ដៃង នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «ដូច្នៃះ 
ហើយ ទើប មន ការ រិះគន ់ចៃើន 
ទាក់ ទង ទៅនឹង បញ្ហា បៃព័ន្ធ- 
យុត្ដ ិធម៌ នៅ កម្ពជុា ។យើង ឃើ ញ 
ហើយ   ថា OHCHR ជា ពសិៃស 
អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសៃស ផ្នៃក  
សិទ្ធិ មនុសៃស  របស់  OHCHR 
បៃចំា កម្ពជុា បាន ផ្ដល់ អនុ សាសន៍ 
ជា បន្ត បនា្ទាប់  ទាក់ ទង នឹងការ - 
កំណៃ ទមៃង់ បៃព័ន្ធ ចៃបាប់  និង 

បៃព័ន្ធ យុត្តិ ធម៌ នៅ កម្ពុជា នៃះ 
ដើមៃបី ជា ជំនឿចិ ត្ដ ដល់ ពលរដ្ឋ  »។

យា៉ា ងណ ក្ដី លោក សំអាត  
បានគទំៃ ចពំោះ ជនំបួ ពភិាកៃសា 
រវាង កៃុម ការងារ កៃសួង យុត្ដិ- 
ធម៌ និ ងOHCHR បៃចាំ កម្ពុជា 
លើ ការ កំណៃ ទមៃង់ បៃព័ន្ធ  ចៃបាប់ 
នងិ បៃពន័្ធ យុត្ដ ិធម ៌បៃចាំ កម្ពជុា 
រវាង ភាគី ទាំង ២។ 

លោក ថ្លៃង ថា ថ្វីបើ ដំណើរ- 
ការនៃះ មន ភាព យតឺ យា៉ាវ  ប៉នុ្ដៃ 
កៃយពៃ ល រដ្ឋ  មនៃ្ដី  កៃសួង- 
យុត្ដ ិធម៌ ថ្ម ីបាន ឡើង កាន់ តំណៃង 
កាល ពឆី្នាមំនុ  ការ កណំៃ ទមៃង ់
ថ្មីៗ មួយ ចំនួន បាន កើត ឡើង 
ដូចជា  យុទ្ធ នាកា រ ដោះសៃយ 
ការកកស្ទះសំ ណុំរឿ ង តាម 
សាលា ដ ំបងូ រា ជធាន-ីខៃត្ដ នងិ 
ការ កសាង គោល នយោ បាយ 
ការ  ដោះសៃ យ វវិាទ កៃ បៃពន័្ធ 
តុលាការ ជាដើម ។ 

លោ ក បាន ថ្លៃង ថា ៖ «បនា្ទាប់ 
ពីរដ្ឋ មនៃ្ដី ថ្មី ឡើង កាន់ តំណៃង 
យើង សង្កៃត ឃើញមនៃ្ដី យុត្ដិ- 
ធម៌ មន ការ ពន្លឿន នីតិវិធី នៅ 
តា ម សាលា ដបំងូ នងិ មន ការ- 
បង្កើត គណៈ កម្មការ ជាចៃើ ន 
ក្នុ ង ការ កំណៃ ទមៃង់ ។ដូច្នៃះ 
យើង ឃើញ ថា ស កម្មភាព ទាងំ- 
នៃះ  ទើប តៃ ជា ការ ចាប់ ផ្ដើម គឺ 
នៅមិន ទាន់ម ន ជារូប រាង 
ចៃបាស់ លាស់ ទៃ  »៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ បនា្ទាប់ ពី លោក នាយក - 
រដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន សៃន  ស្នើ ឱៃយ អភិ-
បាល  ខៃត្ត ទាងំអស ់រៀប ច ំកន្លៃង- 
សា្នាក ់នៅ សមៃប ់គៃពូៃទៃយ ស្មគ័ៃ ចតិ្ត   
ចុះ ចាក់ វា៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ ជូន 
ពលរដ្ឋ នៅ ទូទាំង បៃទៃស ក្នុង 
ពៃល ឆប់ៗ  ខាងមខុ នៃះ  នៅ តាម-  
ខៃត្ត នមីយួ ៗ ក ៏បាន ចាប ់ផ្តើម រៀប ច ំ
បណ្តើរៗ ផង ដៃរ  ប៉នុ្តៃ ខៃត្ត ខ្លះ មន 
ធនធាន គៃពូៃទៃយ  និង កន្លៃង សា្នាក់ នៅ 
សៃប់  ដោយ មិន តៃូវ ការ តៃៀម 
កន្លៃង សា្នាក់ នៅ នោះ ឡើយ។

លោក ឌ ីរា៉ាដ ូ អភបិាល រង ខៃត្ត- 
ឧត្តរមនជ័យ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  
ពីមៃសិលមិញ ថា  ថា្នាក់ដឹក នាំ ខៃត្ត  
បាន រៀបចំ ទីកន្លៃ ង សា្នាក់   នៅ 
សមៃប់ គៃូពៃទៃយ ស្ម័គ ៃ ចិត្ត រួច- 
ហើយ ក្នងុ កៃងុ  នងិ សៃកុ ធំៗ    ចនំនួ 
៣ ដោយ សារ កន្លៃង   ផៃសៃង មនិ មន 
ផ្ទះ សំណក់  និង សណ្ឋា គរ ។

លោក បៃប់ថា ៖«នៅ ក្នុង ខៃត្ត- 
ឧត្តរមនជ័យ នៃះ គឺ យើង រៀប ចំ 
កន្លៃង សា្នាក់ នៅ ក្នុង កៃុង សំរោង  
សៃុក អន្លង់វៃង  និង សៃុក តៃពាំង- 
បៃសាទ។ ដោយ ឡៃក សមៃប់ 
សៃកុ ចងុ កាល ់នងិ សៃកុ បនា្ទាយ- 

អពំលិ មនិទាន ់មន សណ្ឋាគរ  នងិ   
ផ្ទះ សណំក ់ទៃ។ ប៉នុ្តៃ កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ 
អាច ធ្វើដំណើរ ទៅមក សា្នាក់ នៅ  
ក្នងុ កៃងុ សរំោង វញិ បា ន បនា្ទាប ់ព ី
បំពៃញ ការងារ ចប់ ដោយសារ 
មិនសូវ ជាឆ្ងាយ ប៉ុនា្មាន ទៃ»។

លោក ឌី រា៉ាដូ  បន្ថៃមថា  លោក 
មនិ ទាន ់ទទលួ បាន របាយការណ ៍
ព ីថា្នាកជ់ាត ិនៅឡើយ ថា  តើនងឹ មន    
កៃុ ម គៃូពៃទៃយ ស្ម័គៃ ចិត្ត ទៅ ចាក់- 
វា៉ាក់សំាង ក្នុង ខៃត្ត ឧត្តរ មនជ័យ 
ប៉ុនា្មាន នាក់ នោះ ទៃ។

ចំណៃក លោក  ឃាង ភារមៃយ  
អ្នកនាពំាកៃយ សាលា ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុ
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ 
ដៃរថា  សមៃប់ ខៃត្តនៃះ ក៏ បាន- 
រៀប ចំ រួចរាល់ ហើយ ដៃរ ទីកន្លៃង- 
សា្នាក់ នៅ សមៃប់ កៃុម គៃូពៃទៃយ 
ស្ម័គៃ ចិត្ត  ដៃល នឹង ចុះ ជួយ ចាក់- 
វា៉ាក់សាំង ជូន ពល រដ្ឋ ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ- 
សហីន ុ។អ្នកនាពំាកៃយ របូ នៃះ មនិ ទាន ់  
អាចបញ្ជាក់ ពី ចំនួន ទី តាំង   នៅ 
ពៃល  នៃះបាន នៅ ឡើយ ទៃ  ដោយ 
លោក នឹង បៃប់ តាម កៃយ  ទៀត ។

អភិបាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  
លោក គចួ ចរំនី   ស្នើ ឱៃយ អភបិាល- 
សៃកុ ក្នងុ ខៃត្ត នៃះ សៃង ់បញ្ជ ីឈ្មាះ   

អ្នក បៃកប របរ រត ់ម៉តូ ូឌបុ  ម៉តូកូង ់៣  
តាក់សុី  និង អ្នក ផ្តល់ សៃវា កម្ម  ដឹក- 
ជញ្ជនូ ភ្ញៀវ ផៃសៃងទៀត ដៃល ស្មគ័ៃ-
ចិត្ត ចាក់ វា៉ាក់សំាង ការពារ កូវីដ ។ 

លោក គួច ចំរីន  បញ្ជាក់ ក្នុង 
លខិតិ  ថា ៖«ដើមៃប ីការពារ សខុភាព 
ជូន បងប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ  ពិសៃស 
អ្នក បៃកប មខុ របរ ទាងំ នៃះ មន ការ-   
បៃឈម ខា្លាងំ ព ីការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩  
ដោយ តៃវូ ចាកវ់ា៉ាកសំ់ាង ការពារ  ជងំ-ឺ   
កូវីដ១៩ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ដល់  ពួក-   
គត ់ក្នងុ យទុ្ធនាការ ចាក ់វា៉ាកសំ់ាង 
នៅពៃល ឆប់ៗ ខាងមុខ នៃះ»។

ជាមួយ គ្នានៃះ  អភិបាល ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ  លោក វុី  សំណង  បៃប់ 
ឱៃយ ដឹង ដៃរថា  សមៃប់ ខៃត្ត របស់ 
លោក មិន មន បញ្ហា ទាក់ ទង នឹង 
កន្លៃង សា្នាក ់នៅទៃ  ដោយសារ ខៃត្ត  
នៃះ មនគៃូពៃទៃយ ចៃើន សមៃប់   
ចលូរមួ ជយួ ចាក ់វា៉ាក ់សំាង កវូដី ១៩   
ជូន ពលរដ្ឋ ទូទាំង ខៃត្តកំពង់  ស្ពឺ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង មិន បាច់ 
រក ទតីាងំ សណ្ឋាគរ  ឬ ផ្ទះ សណំក ់  
សមៃប់ ឱៃយ កៃុម គៃូពៃទៃយ ទៅ ពី 
ថា្នាក់ជាតិ ទៃ  គឺ ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ មន 
កៃមុ គៃពូៃទៃយ គៃប ់គៃន ់សមៃប ់ធ្វើ 
លើ ការងារ នៃះ ហើយ»។

បើ តាម លោក វុី សំណង  ខៃត្ត- 
កពំង ់ ស្ពមឺន ទតីាងំ សមៃប ់ចាក-់ 
វា៉ាក់ សំាង កូវីដ១៩ ចំនួន ៩ កន្លៃង 
ដៃល កន្លៃង ទាំង នៃះ ក៏ មន ឧប- 
ករណ៍ គៃប់ គៃន់ សមៃប់ ជួយ- 
សង្គៃះ ពួក គត់  នៅ ពៃល ដៃល   
មន បៃតិកម្ម ណមួយ កើត ឡើង  
បនា្ទាប់ ពី ចាក់ វា៉ាក់សាំង នៃះ រួច។

លោក ថា ៖«គៃពូៃទៃយ ដៃល យើង 
បាន តៃៀម សមៃប់ ចាក់ វា៉ាក់សំាង 
នៃះ  មន ចនំនួ ៩០ នាក ់ ដោយ យើង   
បានធ្វើ ការបៃង ចៃក ជា ១០ កៃុម  
ដៃល ក្នុង ១កៃុម មន គៃូពៃទៃយ 
ចំនួន ៩នាក់ ហើយ ១ ថ្ងៃ យើង 
គៃង ចាក់ ឱៃយ បាន យា៉ាងហោច- 
ណស់  ២ ០០០ នាក់»។

នៅ ថ្ងៃទី២៩ មីនា  លោក ហ៊ុន 
សៃន  បាន បៃកាស ពី យុទ្ធនាការ 
ចាក់ វា៉ាក់សាំង ទៃង់ ទៃយ ធំ ជូន 
ពលរដ្ឋ នៅ ទូទាំង បៃទៃស ឱៃយបាន 
១លាន ដូស ក្នុង រយៈពៃល ១ខៃ។  
លោក បានស្នើ ទៅ គៃប់ អភិបាល- 
ខៃត្ត តៃូវ រៀបចំ កន្លៃង សា្នាក់នៅ 
សមៃប់ កៃុម គៃូពៃទៃយ ស្ម័គៃចិត្ត  
ដៃល  នឹង ចុះទៅ  គៃប់ បណ្ដា ខៃត្ត 
ដើមៃបី ចាក់ វា៉ាក់ សំាង ជូន ពលរដ្ឋ  ។

ពីមៃសលិមិញ  កៃសងួ សខុាភិបាល 

ឱៃយ ដងឹថា  មនសុៃស ចនំនួ ១០៥នាក ់
ទៀតតៃូវ បាន រក ឃើញ  វិជ្ជមន  
វរីសុ កវូដី១៩។ ក្នងុ នោះ  ១០៤នាក ់
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍ សហ គមន ៍   
២០កុម្ភៈ  ខណៈមន អ្នក ជា សះ- 
សៃបើយ  តៃ ចំនួន ៤នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

របាយ ការណ៍ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល ឱៃយដឹង ថា  អ្នកវិជ្ជមន វីរុស 
កូវីដ ១៩ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ សហ- 
គមន ៍នៃះ មននៅ រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
ចំនួន ៤៥នាក់  ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
៣៤នាក ់ ខៃត្ត សា្វាយរៀង  ២០នាក ់ 
ខៃត្ត កពំងច់ាម ២នាក ់ ខៃត្ត ពៃវៃង  
១នាក់  ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ១នាក់  និង 
ខៃត្ត តាកៃវ ចំនួន ១នាក់។

ចំនួន អ្នកឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ  មក ដល់ ថ្ងៃ 
ទ ី២៩មនីា ២០២១បា ន ឡើង ដល ់   
១ ៨៥១ នាក់ ក្នុងនោះ អ្នក បាន-   
ពៃយាបាល ជាសះសៃបើយ  ៦៦២ នាក ់  
ក្នុង រយៈពៃល ជាង ១ខ ៃ មក នៃះ ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី៣០ ខៃមីនា  ឆ្នាំ 
២០២១  កម្ពុជា មន អ្នកឆ្លង  កូវីដ 
១៩  សរុប  ២ ៣៧៧នាក់  អ្នក ជា- 
សះ សៃបើយ ចំនួន ១ ១៧៦នាក់ 
អ្នក  កំពុង ពៃយាបាល   ចំនួន១ ១ ៨៦ 
នាក់  និង  អ្នកសា្លាប់ ១១ នាក់៕

កិច្ចបេជំុតាមបេព័ន្ធSkype រវាងលោកជិន ម៉ាលីន និងលោក Pradeep Wagle កាលពីថ្ងេ២៩ មីន។ រូបថត កៃសួងយុត្តិធម៌

បុរសម្នាក់  ចាក់ វា៉ាក់ សំាង កូវីដ នៅ មន្ទរី ពេទេយ ខេត្ត កំពង់ ស្ព ឺ ។ រូប រដ្ឋបាល ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ 

ខ្រត្តមួយចំនួនរៀបចំកន្ល្រងស្នាក់នៅ សម្រប់គ្រពូ្រទ្រយចុះចាក់វ៉ាក់សំងកូវីដរួចហើយ ក្រយការស្នើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី



តពីទំព័រ១...បញ្ជីឈ្មោះអ្នកមាន
សិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការ
រាប់សន្លកឹឆ្នោតតាមបៃពន័្ធបច្ចៃកវទិៃយា
ពត័៌មានវទិៃយាដើមៃបីអនវុត្តសមៃប់ការ-
បោះឆ្នោតកៃុមបៃឹកៃសាឃុំ-សង្កាត់និង
បោះឆ្នោតជៃើសតាំងតំណាងរាស្តៃ
ក្នុងឆ្នោំ២០២២និង២០២៣។
លោក សោមសូរិដាអគ្គលៃខា-

ធកិាររងគ.ជ.បបានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍
ឱៃយដឹងថាសមៃប់ការបោះឆ្នោត
សាកលៃបងនាពៃលខាងមុខនៃះគ.ជ.ប
បានកំណត់ការិយាល័យបោះឆ្នោត
ចំនួន២នៅក្នុងឃុំ-សង្កាត់១ដៃល
តៃូវបានជៃើសរើសនៅក្នុងរាជធានី-
ខៃត្តនីមួយៗ  ដៃលនឹងតៃូវមានការ-
បោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំ-សង្កាត់សរុប
ចំនួន២៥នៅទូទាំងបៃទៃសនឹងមាន
ការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន៥០
ការិយាល័យ។
លោកសោមសូរិដាថ្លៃងថា៖«គ.ជ.ប

នឹងយកឈ្មោះបៃជាពលរដ្ឋដៃល
បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នៃះ
ទាំងអស់ដើមៃបីបង្កើតជាបញ្ជីបោះ-
ឆ្នោតសាកលៃបង។ ការបោះឆ្នោត
លើកនៃះគ.ជ.បនងឹបញ្ចលូទនិ្ននយ័
ទៅក្នងុបៃព័ន្ធកំុពៃយូទ័រ ឱៃយកំុពៃយូទ័រគណ-
នាការបូកសរុបលទ្ធផលដោយ
ខ្លួនឯងចាប់តាំងពីថា្នោក់ឃុំសង្កាត់
រហូតដល់គ.ជ.ប»។
ទោះយា៉ាងណាក៏ដោយគ.ជ.បមនិ

ទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើនឹងមាន
គណបកៃសយនយោបាយប៉ុនា្មោននឹង
ចូលរួមការបោះឆ្នោតសាកលៃបងនៃះ

នៅឡើយទៃ។
លោកសោមសូរិដាបានថ្លៃងថា

គោលបំណងនៃការបោះឆ្នោតសាកលៃបង
នៃះនឹងបៃើបៃស់កម្មវិធីចុះឈ្មោះរបស់
គណបកៃសនយោបាយនិងបញ្ជីបៃក្ខ-
ជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបៃព័ន្ធ
បច្ចៃកវិទៃយាព័ត៌មានវិទៃយា ដៃលមាន
ន័យថាការរៀបចំបោះឆ្នោតលើក-
កៃយនៃះមិនមៃនជាការរៀបចំ
ដោយដៃនោះទៃ។
លោកថាការបោះឆ្នោតសាកលៃបង

លើកនៃះក៏នឹងតៃួតពិនិតៃយបូកសរុប
លទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមបៃព័ន្ធកំុពៃយូទ័រ
ដៃលកាលពីមុនគ.ជ.បសៃង់ដោយ
ដៃទាងំអស់ប៉នុ្តៃការបោះឆ្នោតសាក-
លៃបងនៃះគ.ជ.បនឹងបញ្ចលូទនិ្ននយ័
ទៅក្នងុបៃពន័្ធកុំពៃយូទរ័ឱៃយកុំពៃយទូរ័គណ-
នាការបូកសរុបលទ្ធផលដោយខ្លួន
ឯងចាប់តាំងពីថា្នោក់ឃុំសង្កាត់រហូត
ដល់ គ.ជ.ប ។ កៃពីនៃះគ.ជ.ប
ចង់ដឹងពីបៃសទិ្ធភាពនៃការបៃើបៃស់
តៃគំនូសគំាទៃដល់គណបកៃសនយោបាយ
នៅលើសន្លឹកឆ្នោត ជំនួសឱៃយប៊ិក
សមៃប់គូសសញ្ញាគាំទៃដល់គណ-
បកៃសនយោបាយដោយសារកន្លងមក
នៃះ ការគូសសញ្ញាគាំទៃដល់គណ-
បកៃសនយោបាយនៃះបានធ្វើឱៃយជជៃក
គា្នោ ឬ មន្ទលិទៅលើភាពសមា្ងាត់លើ
ការបោះឆ្នោត។
មៃយា៉ាងវញិទៀតការបោះឆ្នោតសាក-

លៃបងនៃះ ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល
នៃការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺកូវើដ១៩ ដៃល
គ.ជ.បបានតៃៀមបង្ការនិងទប់សា្កាត់

នៅក្នុងការរិយាល័យបោះឆ្នោត
ពីពៃះគ.ជ.បមើលឃើញថាឥទ្ធិ-
ពលនៃការឆ្លងនូវជំងឺកូវើដ១៩នៃះ
មនិអាចបញ្ចប់ក្នងុរយៈពៃលដខ៏្លីខាង
មខុនៃះទៃដៃលឥទ្ធពិលរបស់វាអាច
នឹងបន្តរហូតដល់ឆ្នោំ២០២២ដៃល
ជាឆ្នោំដៃលបោះឆ្នោតជៃើសរើសកៃមុ-
បៃកឹៃសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៥ហើយ
ក៏អាចនងឹរាលដាលដល់ឆ្នោំ២០២៣
ដៃលជាឆ្នោំបោះឆ្នោតជៃើសតាំង
តំណាងរាស្តៃអាណត្តិទី៧ ដៃលនៃះ
គ.ជ.បតៃូវតៃតៃៀមទុកជាមុន។
លោក សោម សូរិដា ថ្លៃងថា៖

«នៃះគឺជាការល្អមួយនៅក្នុងបរិបទ
កូវើដ១៩នៃះយើងក៏ឃើញនៅក្នុង
បៃទៃសឥណា្ឌាដៃរកាលពីឆ្នោំ២០២០
គឺឥណា្ឌាមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុង
បរិបទកូវើដ១៩ យើងបានបទពិ-
សោធពីគៃផង និងធ្វើខ្លួនឯងផង
រួមជាមួយនឹងវិធានការនិងទប់សា្កាត់
នៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតដើមៃបី
យកទៅអនវុត្តការបោះឆ្នោតនាពៃល-
ខាងមុខ»។
ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ លោក

សោម សូរិដា មើលឃើញពីជំហរ
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលមិនបង្អាក់ការ-
បោះឆ្នោតនៅឆ្នោំ២០២២ ទៃ ដូច្នៃះ
គ.ជ.បដាក់ចៃញវធិានការសមសៃប
មួយដោយធ្វើយា៉ាងណា សមៃចឱៃយ
បាននូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតដ៏ល្អ
សមៃប់ការបោះឆ្នោតសាកលៃបងនៃះ
រួមជាមួយនឹងវិធានការទប់សា្កាត់ការ
ឆ្លងនូវជំងឺកូវើដ១៩។

លោកពៃជៃយសៃស់បៃធានគណ-
បកៃសយុវជនកម្ពុជាថ្លៃងថារហូតមក
ដល់ពៃលនៃះ គណបកៃសរបស់លោក
មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីការ-
បោះឆ្នោតសាកលៃបងនៃះទៃប៉នុ្តៃទោះ-
ជាយា៉ាងណាគណបកៃសរបស់លោក
នឹងចូលរួមបោះឆ្នោតនៃះផងដៃរ។
លោកថ្លៃងថា៖«នៃះគឺការល្អមួយ

ដៃល គ.ជ.ប បានរៀបចំឱៃយមាន
ការបោះឆ្នោតសាកលៃបងនៃះដើមៃបីដើរ
ឱៃយទាន់សភាពការណ៍និងសម័យឌីជីថល
បើអាចធ្វើបានយើងធ្វើពៃះវាមាន
សុកៃឹតភាពនិងមិនមានអ្នកបន្លំ
ហើយយើងនឹងតៃៀមខ្លួនក្នុងការចូល-
រួមបោះឆ្នោតនៃះ»។
លោកកនសាវាងៃស អ្នកសមៃប-

សមៃួលផ្នៃកអង្កៃត និងតស៊ូមតិនៃ

អង្គការខុម ែ្រហ្វលបានថ្លៃងដោយ
បង្ហាញឆន្ទៈ គាំទៃចំពោះការរៀបចំ
ការបោះឆ្នោតសាកលៃបងចំពោះការ-
បៃើបៃស់បៃព័ន្ធបច្ចៃកវិទៃយានិងការ-
តៃតួពិនិតៃយលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
នាពៃលខាងមុខនៃះគឺជាការល្អ-
បៃសើរថ្មីមយួនងិទាន់សភាពការណ៍
ជាក់ស្តៃង។
ទោះបីជាយា៉ាងណា លោកកន

សាវាងៃស ថ្លៃងថា៖ «ខ្ញុំយល់ឃើញថា
គ.ជ.បគរួតៃមានការបើកចហំឱៃយមាន
ការចូលរួមជជៃកនិងផ្តល់ជា
យោបល់ពៃមទាំងបៃមូលធាតុចូល
ពីភាគីពាក់ព័ន្ធឱៃយបានទូលំទូលាយ
បន្ថៃមទៀតដើមៃបីឱៃយមានភាពជឿជាក់
បន្ថៃមទៀតចំពោះដំណើរការនៃការ-
បោះឆ្នោតសាកលៃបងនៃះ៕
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បាត់ដំបងៈ នគរបាលពៃហ្ម-
ទណ្ឌខៃត្តបាត់ដំបងពីមៃសិលមិញ
បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូន
បុរសមា្នោក់ទៅសាលាដំបូងខៃត្ត
បាត់ដំបងបនា្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួន
កាលពីថ្ងៃទី២៩មីនាដៃលជន
សងៃស័យរស់នៅភូមិគគីរឃំុភ្នំពៃកឹ
សៃុកភ្នំពៃឹកខៃត្តបាត់ដំបង។
លោក លឹម ពុទ្ធីឡាស្នង-

ការរងទទួលផៃនការងរនគរ-
បាលពៃហ្មទណ្ឌខៃត្តបានឱៃយ
ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ដងឹកាលពីថ្ងៃមៃសិល-
មិញថា ជនសងៃស័យឈ្មោះហួន
បូរើភៃទបៃុសអាយុ៣២ឆ្នោំរស់-
នៅភូមិគគីរឃុំភ្នំពៃឹកសៃុកភ្នំ-
ពៃឹក ខៃត្តបាត់ដំបង។ ជនមា្នោក់
នៃះតៃូវសមត្ថកិច្ចរបស់លោក
ចាប់បញ្ជូនបន្តទៅសាលាដំបូង
ខៃត្តបាត់ដំបងនៅរសៀលថ្ងៃទី
៣០មីនា។
លោកស្នងការថ្លៃងបន្តថា

ជនសងៃស័យមា្នោក់នៃះកាលពីថ្ងៃទី
២៩មីនាបានបៃើបៃស់គណនី
ហ្វៃសបុ៊កដោយបៃើឈ្មោះបូរើ
ហើយជនសងៃស័យមិនតៃឹមតៃ
ដាក់រូបរបស់សម្តៃចនាយករដ្ឋ-
មន្តៃីហ៊ុនហៃនទៃតៃរូបគៃថៃម
ទាងំបានសរសៃរសារអមដោយ
ខ្លឹមសារជៃរបៃមាថធ្ងន់ធ្ងរដល់
អាជា្ញាធរសៃុកភ្នំពៃឹកពិសៃស
សម្តៃចនាយករដ្ឋមន្តៃីហ៊នុសៃន
តៃម្តង។
បនា្ទាប់ពីបានឃើញនិងតៃួត-

ពិនិតៃយតាមគណនីហ្វៃសប៊ុក
ឈ្មោះបរូើនោះមកលោកស្នងការ-
រងសុំយោបល់ពីលោកសាត
គឹមសានស្នងការនៃស្នងការដា្ឋាន
នគរបាលខៃត្តបាត់ដបំងនងិសុំ
គោលការណ៍ពីលោក ប៊ុណា្ណារា៉ា
ពៃះរាជអាជា្ញាអមសាលាដំបូង
ខៃត្តបាត់ដំបងចុះចាប់ខ្លួនជន-
សងៃស័យដល់មូលដា្ឋានរបស់គៃ
ដៃលកំពុងរស់នៅតៃម្តង។
លោកថ្លៃងថា...តទៅទំព័រ៥
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បន្ទាយមានជ័យៈអយៃយការ
អមសាលាដំបូងខៃត្តបនា្ទាយ-
មានជយ័កពំងុសាកសរួមនៃ្តីជា
សមាជិកកៃុមបៃឹកៃសាសង្កាត់-
បោ៉ាយប៉ៃតមា្នោក់ ពីមៃសិលមិញ
បនា្ទាប់ពីកមា្លាងំកងរាជអាវធុហត្ថ
កៃងុបោ៉ាយប៉ៃតឃាតខ់្លនួជននៃះ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំមនុសៃសចំនួន
៥នាក់ឆ្លងដៃនចូលបៃទៃសថៃ
បៃពៃឹត្តនៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យ
សង្កាត់-កៃុងបោ៉ាយប៉ៃតកាលពី
ថ្ងៃទី២៩មីនា។
លោកពៃហ្មថៃងបៃធានមន្ទរី

យតុ្តធិម៌នៃបញ្ជាការដា្ឋានកងរាជ-
អាវុធហត្ថខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ
បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិលមិញ
ថាជនសងៃស័យឈ្មោះយឹមនៅ
អាយុ៤៧ឆ្នោំជាសមាជិកកៃុម-
បៃឹកៃសាសង្កាត់បោ៉ាយប៉ៃត មាន
លំនៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យ
សង្កាត់-កៃុងបោ៉ាយប៉ៃត។ជន-
សងៃស័យកំពុងតៃូវបានពៃះរាជ-
អាជា្ញាសាកសួរ ពីមៃសិលមិញមុន
នឹងបញ្ជូនជននៃះទៅចៅកៃម-

សុើបសួរ។
លោកថ្លៃងថា៖«ករណីនៃះ

ខាងពៃះរាជអាជា្ញាបន្តសាកសួរ
គាត់នៅឡើយហើយបនា្ទាបព់ីសរួ
ចបត់ៃវូបញ្ជនូទៅចៅកៃមសុើបសរួ
ទៀតទើបដឹង។តៃដល់រសៀល
ថ្ងៃនៃះ[ថ្ងៃទ៣ី០មនីា]មនៃ្តីខ្ញុំមនិ
ទាន់តៃឡប់ពីតុលាការវិញទៃ»។
បើតាមលោកពៃហ្មថៃង

ដៃលទទួលបានចម្លើយពីជន-
សងៃស័យនោះគឺ ជនសងៃស័យ
ឈ្មោះយឹមនៅមានក្មួយសៃី
បង្កើតចំនួន៣នាក់។ក្មួយសៃី
របស់គាត់មា្នោក់ក្នុងចំណោម
៣នាក់មានប្តីជាជនជាតិថៃនងិ
មានប្អូនថ្លៃជាជនជាតិថៃមា្នោក់-
ទៀតដៃលសរុបមនុសៃសទាំង-
អស់៥នាក។់មនសុៃសទាងំ៥នាក់
នោះបានទៅសា្នោក់នៅផ្ទះរបស់
គាត់ហើយពកួគៃចង់តៃឡប់ទៅ
បៃទៃសថៃវញិ។ប៉នុ្តៃបើទៅតាម-
ចៃកអន្តរជាតិបោ៉ាយប៉ៃត គឺទៅ
មិនបានទៃ ពៃះពួកគៃគា្មោន
លិខិតឆ្លងដៃន។
ដោយយល់ឃើញថាពួកគៃ

ជាសាច់ញាតិផងនោះជន-

សងៃស័យឈ្មោះយឹមនៅ ក៏ឱៃយ
ពួកគៃជិះរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនបៃ-
ភៃទCamryរបស់គាត់នងិដកឹ
ទៅដាក់នៅពៃំដៃនចៃករបៀង
ស្ថិតក្នុងភូមិសាមគ្គីមានជ័យ
សង្កាត់-កៃុងបោ៉ាយប៉ៃតខៃត្ត-
បនា្ទាយមានជ័យហើយក៏រត់ឆ្លង-
ដៃនចូលទឹកដីថៃបាត់ទៅ។
លោកពៃហ្មថៃងបន្តតាមសម្តី

ជនសងៃស័យថានៅពៃលដល់ចៃក-
របៀងនោះឈ្មោះយមឹនៅបាន-
ឈប់រថយន្តដើមៃបីឱៃយក្មួយៗរបស់
គាត់ឆ្លងដៃនចូលទឹកដីថៃ។ប៉ុន្តៃ

ភា្លាមៗនោះតៃវូបានកមា្លាងំសមត្ថ-
កិច្ចអាវុធហត្ថ ដៃលលៃបាតតាម-
ចៃករបៀងឃើញក៏រត់សំដៅមក
រកគាត់[ជនសងៃស័យ]ដើមៃបីចាប់-
មនុសៃសទាំង៥នាក់នោះ។ក៏ប៉ុន្តៃ
ដោយសារពួកគៃឃើញសមត្ថ-
កិច្ចមុនក៏នាំគា្នោរត់ចូលទឹកដីថៃ
បាត់អស់ទៅ សូមៃបីតៃសាក់កាដូ
សម្លៀកបំពាក់ក៏ពួកគៃយកទៅ
មិនទាន់ផង។ រើឯជនសងៃស័យ
ឈ្មោះយមឹនៅក៏តៃវូបានសមត្ថ-
កិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនបាននៅពៃល
នោះតៃម្តងទៅ៕

ពលរដ្ឋមកបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នោំ២០១៨ក្នងុខណ្ឌសែនសុខ។ រូបថតហៃងជីវ័ន

អ្នកឆ្លងដែនចូលដីថែភ័យខ្លាចសមត្ថកិច្ចភ្លែចកាបូបពីថ្ងែទី២៩មីននៅបោ៉ោយប៉ែត។រូបប៉ូលិស

គ.ជ.ប គ្រោង រៀប ចំការបោះ ឆ្នោត...

សមាជិកក្រោមុប្រោកឹ្រោសាសង្កាត់មា្នោក់កំពុងត្រោវូបានតុលាការសាកសួរករណីនំាមនុស្រោសឆ្លងដ្រោន បុរសមា្នោក់ ត្រោវូ ចាប់ ខ្លនួបញ្ជនូទៅ តុលាការរឿង
ជ្រោរ ប្រោមាថអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រោី
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ខេមបូចា រកឃើញអ្នកកាសេតខ្លះ  រងការបេើអំពើហិងេសានៅ ពេល បំពេញ ការងារ 
ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពេញៈ សមាគម សម្ព័ន្ធ- 
អ្នកសារព័ត៌មាន កម្ពុជា (ខៃម- 
បូចា) បានរក ឃើញថា  នៅ ឆ្នាំ 
២០២០  អ្នកសារពត័ ៌មាន យ៉ាង- 
ហោច ចនំនួ ៣១របូ តៃវូបាន ចាប-់  
ឃុំខ្លួនក្នុង ចំណោម អ្នក សារ ព័ត៌- 
មាន  ៧២នាក ់ដៃលតៃវូ បាន យយ ី 
ដោយ សា្ថាបន័ មាន សមត្ថ កចិ្ច នងិ 
រង ការបៃើ អំពើ ហិងៃសា នៅពៃល 
បំពៃញ ការងារ។

ខៃមបូចា  កាលពី មៃសិលមិញ  
បានចៃញ ផៃសាយ របាយការណ៍ 
ដំបូង របស់ ខ្លួន អំពី "សា្ថានភាព អ្នក-  
សារព័ត៌ មាន កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ ”  
ដៃល មាន ២៨ទពំរ័  បាន លើក ឡើង 
ថា  ភាពញឹក ញាប់ នៃ ការយយី 
បៃឆំង នងឹ អ្នក សារ ពត័ម៌ាន  ដៃល 
ជា រឿយៗតៃូវបាន គៃ ដៅ ដោយ 
អយុត្តិធម៌ ចំពោះ ការ អនុវត្ត សិទ្ធិ 
សៃបចៃបាប់  និង សៃរី ភាព របស់ 
អ្នកកាសៃត នៅក្នុង ការរាយ- 
ការណ៍ ព័ត៌មាន។ 

របាយ ការណ៍  បានបន្តថា ៖ 
« ខៃមបូ ចា  បាន កត់តៃ  នូវ ការយ- 
យី  ចំនួន ៣៥ករណី  បៃឆំង នឹង 
អ្នកសារពត័ម៌ាន  ចនំនួ ៧២ នាក ់
ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០។ បៃភៃទ នៃ ការ- 
យយី បៃឆំង នឹង អ្នកសារ ព័ត៌- 
មាន ដៃលបាន កើត មានឡើង 

ចៃើនជាង គៃ គឺការឃុំខ្លួន ក្នុង ពន្ធ - 
នាគារ  និង ការបៃើ អំពើ ហិងៃសា» ។ 

«យ៉ាង តិចណាស់ មាន អ្នក- 
សារ ព័ត៌មាន ចំនួន ៣១នាក់ 
តៃូវបាន ចាប់ ឃុំខ្លួន (ស្មើ នឹង 
បៃមាណ ៤៣ភាគរយ នៃ ករណី 
សរុប) និង ២២នាក់ ទៀត បាន- 
ទទួល រង ការវាយ ដំ លើ រូប រាង- 
កាយ  ឬ រង ការគំរាម បៃើ អំពើ- 
ហិងៃសា  នៅពៃល កំពុង បំពៃញ 
ការងារ»។ នៃះ បើ តាម របាយ- 
ការណ៍ បញ្ជាក់។

នាយក បៃតិបត្តិ សមាគម 
សម្ព័ន្ធ  អ្នកសារព័ត៌មាន កម្ពុជា  
លោក ណុប វី  ថ្លៃងក្នុង  របាយ- 
ការណ៍ថា  ការរក ឃើញ  នៃះ 
បងា្ហាញថា  អ្នក សារ ពត័ម៌ាន ដៃល 
ចុះផៃសាយ  និង រាយការណ៍ អំពី 
ផល បៃយោជន ៍របស ់មន្តៃយីោធា  
និង អ្នក មាន អំណាច នៅតៃ តៃូវ- 
បាន គៃ ធ្វើ ទកុ្ខបកុម្នៃញ តាមរយៈ  
បៃព័ន្ធ តុលាការ ដៃល បៃើចៃបាប់ 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ ជនំសួ ចៃបាប ់ស្តពី ីរបប- 
សារ ព័ត៌ មាន  ហើយ តៃូវបាន គៃ 
វាយដំ  និង ទទួល រង នូវ អំពើ- 
ហិងៃសា ជា បន្ត បនា្ទាប់។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង សូម 
អំពាវនាវ ដល់ រាជរដ្ឋាភិបាល  
ធានា នវូ សវុត្ថភិាព នងិ សន្តសិខុ 
របស ់អ្នកសារពត័ម៌ាន ទាងំ អស ់
ដើមៃបីឱៃយ ពួកគៃ អាច អនុវត្ត សិទ្ធិ 

របស ់ពកួគៃ ក្នងុ ការរាយ ការណ ៍
ព័ត៌មាន ដោយ សៃរី  និង ដោយ 
គា្មាន ការភ័យ ខ្លាច» ។ 

អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង ព័ត៌មាន  
លោក មាស ភណ័្ឌ ចាតទ់កុ របាយ- 
ការណ៍  ដៃលខៃមបូចា  បានរក- 
ឃើញ នោះមាន ចរតិ ចោទ  បៃកាន ់
ទៅលើ សា្ថាបន័ អនវុត្ត ចៃបាប ់ ដោយ 
មិន ឈរ លើ គោលការណ៍ ចៃបាប់ 
នៅ កម្ពុជា។ លោក ថា  ការអនុវត្ត 
វធិានការ របស ់សា្ថាបន័ មាន សមត្ថ-  
កចិ្ច កន្លង មកដោយសារ អ្នក សារ- 
ព័ត៌មាន មួយចំនួន បាន បៃពៃឹត្ត 

ផ្ទុយ នឹង ចៃបាប់ នៅ កម្ពុជា ។ 
មន្តៃី នាំពាកៃយ រូបនៃះ ថ្លៃងថា ៖ 

« កន្លង មកនៃះ សា្ថាបន័ អនវុត្ត ចៃបាប ់
បានអនុវត្ត នូវ សំណុំរឿង នានា  
ដោយ ផ្អៃក លើ អង្គ ហៃត ុនងិ អង្គ- 
ចៃបាប ់។ ដចូ្នៃះ ការ អនវុត្ត  ចៃបាប ់លើ 
អ្នកសារ ព័ត៌ មាន ដៃល បៃពៃឹត្ត 
ផ្ទយុ នងឹ ចៃបាប ់ពុមំៃន ជាការ យយ ី 
ឬ ការធ្វើទុក្ខ បុកម្នៃញ  ឬ បំភិត បំ-  
ភ័យ ដល់ អ្នកសារព័ត៌មាន ទៃ»។ 

លោក បន្ថៃមថា ៖«មាន ន័យ 
ថា  បៃសិនបើ អ្នកសារ ព័ត៌ មាន 
អនុវត្ត ដោយ វិជា្ជាជីវៈ  បៃកប- 

ដោយ ភាពតៃឹមតៃូវ  កៃមសីល- 
ធម៌  គឺ គាត់ អាច បំពៃញ តួនាទី 
របស់ គាត ់នៅ កម្ពុជា ដោយ សៃរី  
ដោយ គា្មាន ការទទលួ ខសុតៃវូ  ឬ 
បៃឈម មុខ ផ្លូវ ចៃបាប់ ឡើយ»។ 

បៃធាន សហភាព សហព័ន្ធ 
អ្នក សារព័ត៌មាន កម្ពុជា ហៅ- 
កាត់ ថា  ស .ស. ស. ក.  លោក  
ហ៊ុយ វណ្ណៈ  យល់សៃប ទៅនឹង 
ការរក ឃើញ នៃ របាយការណ៍ 
នៃះ។ ប៉ុន្តៃ លោក ថា  បញ្ហា បៃ- 
ឈម ភាគចៃើន កើត លើ អ្ន ក- 
សារព័ត៌មាន ដៃលពុំ មាន កៃម- 

សីលធម៌  និង វិជា្ជាជីវៈ តៃឹម តៃូវ។ 
លោក ហ៊ុយ វណ្ណៈ   បញ្ជាក់ ថា ៖ 

«យើង ទទួលសា្គាល់ ថា  មាន 
បញ្ហា   អ្នកកាសៃត  ដៃល  បៃឈម 
នៅក្នុង ផ្លូវ ចៃបាប់  តុលាការ  ប៉ុន្តៃ 
ភាគ ចៃើន អ្នកសារព័ត៌មាន អន- 
ឡាញ (ពុំ មានចៃបាប់ តៃឹមតៃូវ)។ 
ប៉ុន្តៃ បើ អ្នកសារព័ត៌មាន  មាន 
សា្ថាប័ន តៃឹមតៃូវ  មាន វិជា្ជា ជីវៈ 
មិនសូវ បៃឈម ទៃ»។ 

លោក បន្តថា ៖«ទី១  បើ យើង 
មើល មួយ ភ្លៃត  ដូច អាជា្ញាធរ ឃោរ- 
ឃៅ អ៊ីចឹង  ដោយ សារ បាតុភាព 
របស់ អ្នកកាសៃត មួយចំនួន ខ្វះ 
សលីធម ៌ ទ២ី ធ្វើឱៃយ គៃ វាយតម្លៃ រមួ  
ប៉ះពាល់ ដល់ អ្នកកាសៃត ដៃល 
មានវិជា្ជា ជីវៈ ទៅ វិញ»។ 

ខៃមបូចា ចាត់ទុក ថា  ការបន្ត 
ចាប ់ឃុ ំខ្លនួ  ការឃុឃំំាង  នងិ ការ- 
គំរាម កំហៃង ជាបន្តបនា្ទាប់ លើ 
អ្នកសារព័ត៌មាន  ធ្វើឱៃយ ខូច ដល់ 
តនួាទ ីរបស ់បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ក្នងុ 
សង្គម បៃជាធិបតៃយៃយ  និង  ធ្វើឱៃយ 
មានការភយ័ ខ្លាច ចពំោះ អ្នក ដៃល 
ចុះ ផៃសាយ រឿងរា៉ាវ  ឬ ករណ ីពាក ់ពន័្ធ   
នងឹ មន្តៃ ីអ្នក មាន អណំាច។ ក្នងុ នោះ 
កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ នៅតៃ ជាឧប- 
ករណ៍ ចៃបាប់ ដ៏មាន ឥទ្ធិពល មួយ 
ដៃល តៃវូបាន គៃ បៃើ ជាញកឹញាប់ ់
ដើមៃបី បំភិត បំភ័យ  និង ចាប់ អ្នក- 
សារ ព័ត៌មាន ដក់ ពន្ធនា គារ៕

កេមុអ្នកកាសេត ចុះយកព័ត៌មាន នៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នពំេញ កាលពីឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

 នៅ សុី វុត្ថា

កំពតៈ លោក នាយ ករដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន 
សៃន  បាន សមៃច បង្កើ តតបំន ់បកូគោ 
នៃ ខៃត្ត កំពត ជា កៃុង បូក គោ ថ្មី  ដោយ 
តៃូវកាត់ យក ឃុំ ចំនួន ៣ចៃញ ពី សៃុក 
ទកឹ ឈ ូ ខៃត្ត កពំត  គ ឺឃុ ំបងឹ ទកូ ឃុ ំកោះ- 
តូច និង ឃុំ ពៃក ត្នាត ដើមៃបី ឱៃយមាន 
ភាពងាយ សៃួល ក្នុង ការ គៃប់ គៃង  និង 
ការអភវិឌៃឍ ឱៃយ កាន ់តៃ មាន ការ រីក ចមៃើន 
បន្ថៃម ទៀត ។

យោង តាម អនុ កៃតឹៃយ លៃខ ៣៨. 
អនកៃ.បក ចុះហត្ថ លៃខ ដោយ លោក 
នាយក ដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន   ពី ថ្ងៃទី១៦ 
ខៃម ីនា ឆ្នា២ំ០២១ តៃង ់មាតៃ ៣ ដៃល 
ទាក់ ទង នឹង ការ បង្កើត កៃុង នៃះ  បាន ឱៃយ 
ដ ឹងថា ការរៀបច ំរចនា សម្ពន័្ធ នងិ បៃពន័្ធ 
គៃប់ គៃង រដ្ឋបាល កៃុង បូក គោ តៃូវ អនុ- 
លោម តា ម ចៃបាប់ស្តីពី ការ គៃប់ គៃង រដ្ឋ- 
បាល រាជ ធានី ខៃត្ត កៃងុ សៃកុ ខណ្ឌ ។  

ចំណៃកមាតៃ៤បានចៃង ថា ការ- 
កំណត់ ចំនួន សមាជិក កៃុម បៃឹកៃសា កៃុង 
បកូ គោ ន ិង កៃមុ បៃកឹៃសា សៃកុ ទកឹ ឈ ូតៃវូ 
អនុ លោម តាម មាតៃ១ ៨ថ្មីនៃ ចៃបាប់ 
ស្តពី ីការ គៃប ់គៃងរដ្ឋ បាល រាជ ធាន ីខៃត្ត 
កៃងុ សៃកុ ខណ្ឌនងិ មាតៃ ៣ថ្មនីៃ ចៃបាប ់ 
ស្តពី ីការ បោះ ឆ្នាតជៃើស រីស កៃមុ បៃកឹៃសា 

រាជ ធានី កៃមុ បៃកឹៃសា ខៃត្ត កៃមុ បៃកឹៃសា កៃងុ 
កៃុម បៃឹកៃសា សៃុក កៃុម បៃឹកៃសា ខណ្ឌ ។ 

លោក វិត វ ឌៃឍ នា អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត កពំត បាន សា្វា គមន ៍ នងិ គំាទៃ 
ចំពោះ ការសមៃច បង្កើត កៃុង បូកគោ 
ពី បៃមុខ នៃ រាជ រដ្ឋាភិ បាល  ពៃះ វាគឺជា 
ការល្អ មួយ សមៃប់ ខៃត្ត កំពត និង បង្ក 
ភាព ងាយ សៃួល ក្នុង ការ គៃប់ គៃង ភូមិ - 
សាស្តៃ និង ជំរុញ លៃបឿន នៃ ការ អភិវ ឌៃឍ។ 
   លោក វិត វ ឌៃឍ នា  បាន បញ្ជាក់ ថា៖  
«គោល ដៅ ដៃល ថា្នាក ់ដកឹ នា ំបង្កើត កៃងុ 
នៃះ ក្នងុ  គោល ដៅ អភវិ ឌៃឍន ៍ ពៃះ តបំន ់
នៃះមាន ការ វិនិយោគ ចៃើន និង ធ្វើ ឱៃយ 
សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ ក្នងុ តំបន់ នៃះ រីក ចមៃើន 

លឿន ទៅ មុខ »។
លោក  វិត វ ឌៃឍ នា បាន បន្តថា រដ្ឋ បាល 

ខៃ ត្តនិង រាជ រដ្ឋា ភិបាល ក៏បាន តៃៀម 
បមៃុង រួចហើយ នូវ កញ្ចប់ ថវិកា សមៃប់ 
យក ទៅ អភវិឌៃឍ ហៃដ្ឋារ ចនា សម្ពន័្ធ កៃងុ 
នងិ សាលា កៃងុនៅ ក្នងុ កៃងុ ថ្ម ីមយួ នៃះ។ 
ទោះបីជា យ៉ាងណា លោក មិន បាន 
បញ្ជាក់ ពី ទំហំ កញ្ចប់ ថវិកា នោះ ថា មាន 
ប៉ុ នា្មា ន សមៃប់ អភិ វឌៃឍ នោះ ទៃ ។

បើតាម លោក វតិ វ ឌៃឍ នា  នៅក្នងុ មលូ- 
ដ្ឋាន ខៃត្តកំ ពត កាលពី មុន នៃះ  មាន ៨ 
កៃុង សៃុក(កៃុង១ និង សៃុក ៧)  ប៉ុន្តៃ 
ប ច្ចុ បៃប ន្ន ខៃត្ត មាន កៃុង ចំនួន ២ និង 
សៃុក ចំនួន ៦៕ 

ទិដ្ឋភាពផ្លវូឡើងទៅកាន់ភ្នបូំកគោ នាពេលបច្ចបុេបន្ន។ រូបថត សហ ការី

លោកនាយករដ្ឋមន្តេសីមេចបង្កើតកេងុបូកគោថ្មី

ជន សងេស័យបេ មាថថ្នាក់ដឹក នំា បង្ហាញ ខ្លនួ ក្នងុ ការិយាល័យ នគរបាល។ រូបថត នគរបាល

បុរសម្នាក់តេវូ ចាប់ ខ្លនួ...
តពីទំព័រ ៤...ថា ៖« តាម ពិត ទៅ ជន- 

សងៃស័យ មា្នាក់ នៃះ តៃូវ សមត្ថ កិច្ច យើង 
ហៅ មក ធ្វើការ អប់រំ ម្តង មក ហើយ ដោយ-  
សារ កាល ពី លើក ទី ១ គាត់ បាន សរសៃរ 
សារ រិះគន់ ថា្នាក់ ដឹកនាំ បៃទៃស  និង 
អាជា្ញាធរ សៃកុ តៃ គាត់ បៃើពាកៃយ សៃលៗ 
ទៃ ។  តៃ លើក នៃះ គាត់ ជៃរ តៃម្តង  អ៊ីចឹង 
យើង តៃូវតៃ ចាប់ គាត់ » ។   

 លោក បញ្ជាក់ បៃប់ ថា  កៃយ ចាប់- 
ខ្លួន  ជន សងៃស័យ បាន សារ ភាព បៃប់ 
សមត្ថ កិច្ច ថា  រូ ប គៃ ពិត ជា បាន សរ សៃរ 
សារ រិះគន់   និង ជៃរ បៃមា ថ ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
បៃទៃស ពិត បៃកដ មៃន ។  ដោយ យោង 
ទៅ លើ ការសារ ភាពរ បស់ ជន ស ងៃស័ យ 
ហើយ មៃយ៉ាង ទៀត ដោយ សារ តៃ ជន- 
សងៃស័យ មាន កំហុស ម្តង ហើយ តៃ មិន- 
ពៃម កៃ ខ្លនួ ទើប សមត្ថ កិច្ច  សមៃច អនុវត្ត 
តាម ចៃបាប់ តៃ ម្តង ។  

  លោក   សឹង  សៃន ករុណា  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ សមាគម ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស 
អាដហកុ   បៃប់ ពី មៃសលិ មិញ ថា  តាម ពិត 
ការ បញ្ចៃញ មតិ អ្វមួីយ នៅ ក្នងុ បណា្តាញ 
សង្គម ហ្វៃ ស បុ៊ ក  ដៃល ជា ការ រិះគន់ តៃូវ 
តៃ មាន មលូ ដ្ឋាន  ហើយ បើ ការ បញ្ចៃញ- 
មតិ នោះ  បៃកប ដោយ រឿង មិន ពិត គឺ 
លោក មិន គំាទៃ ទៃ ។  បុ៉ន្តៃ បើ ការ បញ្ចៃញ- 
មតិ រប ស់បុ គ្គល នោះ បៃរជា មិនមាន អ្វី 
កើត ឡើង គឺ ជា បញ្ហា របស់ បុគ្គល នោះ 
ពៃះ គាត់ មិន គួរ ណា សរសៃរ សារ បៃប 
ហ្នឹង ទៃ ។   លោក ថា ៖ « តាម ពិត ការ - 
បញ្ចៃញ មតិ វា ចៃះតៃ មាន ហើយ ក៏ ប៉ុន្តៃ 
ជា ការ បញ្ចៃញ មតិ មួយ ដៃល ធ្វើ ឡើង 
ក្នុងការ រិះគន់ ដើមៃបី សា្ថាបនា  តៃ យើង 
មិនគួរ បង្កើត រឿង មិន ពិត ហើយ ធ្វើ ឱៃយ 
មាន បញ្ហា ទៃ ។  យើង ក៏ មិន ចង់ ឱៃយ មាន 
វិធាន ការ ផ្លូវចៃបាប់ ទៃ  អាច គៃន់តៃ ជា 
ការ អប់រំ គាត់ អំពី បញ្ហា ទាំងអស់ នោះ 
ទៅ  គួរ កុំ បៃើ វិធាន ការ ផ្លូវ ចៃបាប់ »៕ 
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ជំនួយវ៉ាក់សំាង...
តពទីពំរ័ ១...របស់ លោក ទៀ 

បាញ ់នៃះ ដចូ គ្នា នងឹ លោក វ៉ាង 
វិនធាន ឯក អគ្គ រដ្ឋទូត ចិន បៃចាំ 
នៅ កម្ពុជា  កាល ពី ថ្ងៃទី២៦ 
ខៃមីនា ក្នុង ពិធី បៃគល់ និង 
ទទួល វ៉ាក់សាំង សុីណូវ៉ាក់ ចំនួន 
១,៥ លាន ដូស ដៃល កម្ពុជា 
ទិញ ពី បៃទៃស ចិន ថា វ៉ាក់សំាង 
បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ១៩ ចំនួន ៧០ 
មុឺន ដូស ជា ជំហាន ទី២ នឹង មក 
ដល់ រាជធានី ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃទី 
៣១ ខៃមីនា។

 លោក  វ៉ាង វិនធាន  ថ្លៃង  ថា ៖ 
« ទាំងនៃះបាន បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ 
យ៉ាង ចៃបាស់ លាស់ ពី ចំណង មិត្ត -  
ភាព  យ៉ាង វិសៃស វិសាល  រវង 
បៃទៃ ស ចិន និង កម្ពុជា   ហើយ ខ្ញុំ 
សងៃឃមឹដោយ ស្មោះថា  វ៉ាក ់សំា ង 
ចិន នឹង អាច បង្កើត ជា ជញ្ជាំង  
ការពារ សុខភាព ដ៏ រឹង មាំមួយ  
សមៃប ់បៃជាជន កម្ពជុា ក្នងុ ការ- 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង កូវីដ១៩»។

លោក  វ៉ាង វិនធាន  បន្តថា 
រហូត មក ដល់  បច្ចុបៃបន្ននៃះ នៅ 
ទទូាងំ ពភិពលោក   មាន ជាង ៦០ 
បៃទៃស បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ វ៉ាក់ សំា ង 
ចនិ ចុះ ឈ្មោះ លើ ទផីៃសារ ឬដាក ់ឱៃយ 
បៃើ បៃស់ ជាបនា្ទាន់  ហើយ ភាគី  
ចិន កំពុង  ផ្តល់ ជំនួយ វ៉ាក់សំាង 
ដល់ បៃទៃស ចំនួន ៨០  និង អង្គ - 
ការ  អន្តរ ជាតិ ចំនួន ៣ ផង ដៃរ។

លោក ទៀ បាញ់ បាន បញ្ជាក់ 
ថា បើ ទោះជា កម្ពុជា បាន ទទួល 

វ៉ាក់សំាង ការពារ ជំងឺ កូវី ដ១៩ 
ជាបន្ត បនា្ទាប ់ហើយ បាន នងិ ក ំព ុង 
ចាក់ ជូន មន្តៃី រាជ ការ កង កមា្លាំង 
បៃដាប់ អាវុធ បៃជា ពលរដ្ឋ ជា - 
រៀង រាល់ ថ្ងៃ ក៏ការ គំរាម កំហៃង  
នៃ ជំងឺ កូវីដ នៅតៃ មាន កមៃតិ ខ្ពស់ 
ដោយ ហៃត ុថា ពៃតឹ្ត ិការណ ៍សហ- 
គមន ៍២០ កមុ្ភៈ មនិ ទាន ់បាន បទិ 
បញ្ចប់ នៅ ឡើយ ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា ជំនួយ 
វ៉ាកសំ់ាង ព ីភាគ ីចនិ ក្នងុ ជហំានទ ី 
១ ចំនួន ៦០ មុឺន ដូសបាន មក 
ដល់ កម្ពុជា កាល ពីថ្ងៃទី ៧  ខៃ 
កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ។ សរុ ប មក- 
ទល ់ពៃល នៃះ  វ៉ាក ់សំាង ដៃល ជា 
ជំនួយ របស់ ចិន ផ្ដល់ ជូន កម្ពុជា  
មាន ចំនួន ១លា ន ៣សៃន ដូស  
ខណៈ ដៃល រដា្ឋាភិបា ល កម្ពុជា  
បាន ទិញ វ៉ាក់សំាង សុីណូវ៉ាក់ ពី 
បៃទៃស ចិន ចំនួន ១,៥លាន ដូ ស  
និង បានដឹក មក ដល់ រួច រាល់ - 
ហើយផង ដៃរ។

លោក  ហៃង សំរិន បៃធាន 
រដ្ឋសភា ក ៏បាន អំពាវនាវ ទៅដល ់ 
ជ នរួម ជាតិ ទាំង អស់ ឱៃយចូលរួម 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង កូវីដ១៩ ដោយ 
ការ ទទួល ខុស តៃូវ ខ្ពស់ បំផុ ត ។

លោក  សរសៃ លើ  ហ្វៃសប៊ុក  
របស់ លោក ពី  ថ្ងៃមៃសិលមិញថា៖ 
«នៅក្នុ ងការទ ប់សា្កាត់  កុំឱៃយ ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ ប ន្តរាត តៃបា ត  សុខុ មាល - 
ភា ពសង្គ មជា តិ ទៅមុខ ទៀត  
រាជ រដា្ឋាភ ិបាលបា នកពំ ុងកៀរ គរ 

គៃប់ម ធៃយោបាយ ដើមៃបី ទទួ លបា ន 
វ៉ាក់ សំាង មក ចាក់ជូ នប ងប្អូន 
បៃជាព លរដ្ឋ  ទាំង ការទ ទួល     
ជំ នួយពី បៃទៃស ជាមិ ត្ត សា្ថា ប័ន 
ដៃ  គអូ ន្តរ ជាត ិ នងិកា របញ្ជា ទញិ 
ជាដើម»។ 

លោកហៃង សំរិន  បាន វយ- 
តម្លៃខ្ព ស់ចំពោះ ឆន្ទៈដ៏មោះ មុតរប ស់ 
រាជ រដា្ឋាភិបា លនៅ ក្នុងគ មៃង - 
កា រចាក់ វ៉ាក់សំា ងជូ នបៃ ជាពលរ ដ្ឋ 
ឱៃយបា នរហ ូតដល ់ជាង ១០ លាន 
នា ក់  ក្នុង ចំណោម បៃជាព លរដ្ឋ 
ទូទំាងបៃ ទៃស ។ ចា ប់ពីពៃ លនៃះ   
ទៅ រដា្ឋាភិបាល បើកយុ ទ្ធនាកា រ 
ចា កវ់៉ា កស់ា ំងជ ូនព លរ ដ្ឋឱៃយបាន 
យ៉ាងតិ ច១ លាន ដូស នៅក្ន ុង ១  
ខៃ ដៃល ពតិជា មាន សា រៈស ំខាន ់
ដើមៃបីទ ប់សា្កាត់ ការ រីក រាល ដាល 
ជំ ងឺ  កូវីដ  ១៩។

ជាមួយ គ្នានៃះដៃរ លោកសៃី 
Pauline Tamesis បៃធាន អង្គ - 
ការ សហ បៃជាជាតិ បៃចំា បៃទៃ ស 
កម្ពជុា បាន ថ្លៃង អំណរ គុណ យ៉ា ង 
ជៃល ជៃ ចពំោះ រាជ រដា្ឋាភិបាល  
កម្ពជុា ដៃល បាន បញ្ចលូ បគុ្គលកិ 
របស់ អង្គការ សហបៃជាជាតិ នៅ 
ក្នុង ផៃន ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ - 
១៩ នៃះ  តាម ការ ស្នើ សុំ របស់  
អគ្គ លៃខា ធិការ អង្គការ សហ - 
បៃជា ជាតិ ។ លោ កសៃ ី   លើក ឡើ ង 
ថា៖«បុគ្គលិក របស់ អង្គការ សហ - 
បៃជាជាត ិនៅ បៃទៃស កម្ព ុជា តៃវូ 
ធ្វើ តាម ត ួនាទ ីរបសខ់្លនួ ក្នងុ ការ- 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺកូវីដ១៩  ហើយ 
នៃះ រាប់ បញ្ចលូ ទំាង ការ ចាក់ វ៉ាក់ - 
សំាង  ដើមៃបី ការពារ ខ្លនួ  របស់ យើ ង  
កៃុម គៃួសារ របស់ យើង   សហ-  
គ មន ៍របស ់យើង  នងិ សហ គមន៍ 

ដៃល យើង ធ្វើ ការ ជា មួយ»។
លោក សៃី Pauline Tame si s 

បាន បន្តថា [យើង]អាច ចា ប់ ផ្តើម 
កសាង ឡើង វិញ ឱៃយ កាន់  តៃ - 
បៃសើរ  លុះតៃ  តៃ អាច គៃប ់គៃង  
ជំងឺ រាតតៃបាត ជាសក ល នៃះ បាន ។ 
«យើង ចូល រួម ចាក់វ៉ាក់សាំង 
ការពារ ដើមៃបី ឱៃយ យើង អាច បន្ត 
កិច្ច ការងរ របស់ យើង បាន»។

បើ តាម របាយការណ៍ របស់ 
កៃសួង សុខាភិបាល   គិត  ចាប់ ពី 
ថ្ងៃទី ១០ ខៃកុម្ភៈ មក ដល់ ថ្ងៃ ទី 
២៩ ខៃមីនា ឆ្នាំ ២០២១ មាន- 
អ្នក ទទួល បាន ការ  ចាក់ វ៉ាក់សំា ង 
សរុបចំនួន ៣៩១ ៤៥៦នាក់ 
ដៃល ក្នុងនោះ មាន  នៅ កៃសួង 
ការពារ ជាតិ ចំនួន ១៣៣ ៨៣ ១ 
នាក់ និង កៃសួង សុខា ភិបាល 
ចំនួន  ២៥៧ ៦២៥ នាក់៕

ឃុ ត សុភ ចរិយា

បន្ទាយ មាន ជ័យ ៈ សាលា ដំបូង ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ កាល ពីមៃសិល មិញ 
បាន ធ្វើ ការ ចោទ បៃកាន់  បុរស  ៣ នាក់ 
ពីបទ «ចោរកម្ម» និង «ទទួល ផល ចោរ - 
កម្ម» បនា្ទាប់ ពី តៃូវ បាន កមា្លាំង កងរាជ-  
អាវុធហត្ថ កៃុង ប៉ាយប៉ៃត  ចាប់ ឃាត់ - 
ខ្លនួ នៅ មុន ពៃល  និង ក្នងុ ពៃល   ចុះ បង្កៃ ប 
ទតីាងំ   ទទលួផល ចោរកម្ម ១កន្លៃង ក្នងុ 

សង្កាត ់ប៉ាយប៉ៃត ដោយ របឹអសូ វត្ថតុាង 
មូ៉តូ ចមៃះុ បៃភៃទ ចំនួន៤១ គៃឿ ង នងិម៉តូ ូ
រុឺ ម៉ក កង់ ៣ ចំនួន ៧ គៃឿង។ 

លោក នួន នី ណា រ៉ូ មៃបញ្ជាការ កង - 
រាជអាវធុហត្ថ កៃងុ ប៉ាយប៉ៃតបាន បៃប ់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ ថា ការចុះ- 
បង្កៃប ទតីាងំ ទទលួផល ចោរកម្ម ខាង- 
លើ នៃះ បាន ធ្វើឡើង  បនា្ទាប់ពី កៃុម- 
សមត្ថកិច្ច ជំនាញ  បាន ចាប់ ឃាត់ខ្លួន  
យុវជន  មា្នាក់ ឈ្មោះ កៃវ កុសល អាយុ 

១៨ឆ្នាំ ដៃល បានធ្វើ សកម្មភាព លួច 
ម៉ូតូ របស់ បៃជាពលរដ្ឋ មា្នាក់ ក្នុង សង្កាត់ 
ប៉ាយប៉ៃត កាលពី យប់ ថ្ងៃទី២៦ ខៃ 
មីនា ឆ្នាំ២០២១ តៃ មិនបាន សមៃច ។

លោក នី ណា រ៉ូ បាន បញ្ជាក់ថា៖           
« បនា្ទាប់ពី សារភាពជនសងៃស័យ  បាន នាំ - 
កមា្លាងំ សមត្ថកិច្ច  ទៅ ចាប់ ឃាត់ខ្លនួ មុខ - 
សញ្ញា ជនសងៃសយ័២នាក ់ទៀត ដៃលជា 
អ្នកបៃមូល ទិញ ផល ចោរកម្ម មក កៃច្នៃ 
ដើមៃបី លក់ បន្ត»។ លោក បាន បន្ថៃមថា  
ជន សងៃសយ័ ក្នងុ អពំើ ទទលួផល ចោរកម្ម 
ទាំង២នាក់ នោះ  រួមមាន ឈ្មោះ ឡាយ 
សាន អាយុ៤៩ ឆ្នាំ និង ឈ្មោះ ពៃញ 
វសនា អាយ២ុ៥ ឆ្នា។ំ អ្នក ទាងំ២ មាន 
ទី លំនៅ ក្នុង សង្កាត់ ប៉ាយ ប៉ៃត កៃុង 
ប៉ាយ ប៉ៃត។

បើតាម លោក នី ណា រូ៉ បនា្ទាប់ ពី សាក សួរ   
ជនសងៃសយ័ ទាងំ៣នាក ់តៃវូបាន បញ្ជនូ 
ទៅកាន់ បញ្ជាការដា្ឋាន កង រាជ អាវុធ ហត្ថ 
ខៃត្តបនា្ទាយ មាន ជ័យ ដើមៃបី ចំណាត់ - 
ការបន្ត តាម នតីវិធិ។ី ដោយឡៃក វត្ថតុាង 
ម៉ូតូ ចមៃុះ បៃភៃទ ចំនួន៤១គៃឿង និង 
ម៉ូតូ រុឺ ម៉ក កង់៣ ចំនួន ៧ គៃឿង តៃូវបាន 
បៃមូល ដឹក យកទៅ រកៃសាទុក នៅ បញ្ជា - 
ការដា្ឋាន កងរាជអាវុធហត្ថ កៃងុ ប៉ាយប៉ៃ ត 

ជា បណោ្ដោះ អាសន្ន។
ជុំវិញ ករណីនៃះ លោក  ប ន ប៊ិន 

មៃបញ្ជាការ កងរាជ អាវុធហត្ថ ខៃត្ត បនា្ទា យ  
មាន ជ័យបាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា ជន - 
សងៃស័យ ទាំង៣  នាក់ តៃូវបាន មន្តៃី នៃ 
មន្ទីរ យុត្តិធម៌ កងរាជអាវុធហត្ថ ខៃត្ត 
កសាង សណំុរំឿង  ចោទបៃកាន ់ចនំនួ ២ 
បទ ល្មើស ផៃសៃង គ្នា ក្នងុនោះ ជនសងៃសយ័ 
ឈ្មោះ កៃវ កុសល តៃវូ បាន ចោទ បៃកា ន់  
ពីបទ«ចោរ កម្ម»ចំណៃក ឈ្មោះ ឡាយ 
សាន និង ឈ្មោះ ពៃញ វ សា នា តៃវូ បា ន 
ចោទ ពីបទ «ទទួលផល ចោរកម្ម» ហើ យ 
ពួកគៃ ទំាង៣ តៃវូបាន បញ្ជនូ  ទៅ កា ន់ 
សាលា ដបំងូ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័ដើ មៃប ី 
ចំណាត់ ការបន្ត តាម នីតិវិធី ចៃបាប់ ។

លោក តៃង សាម៉ៃ  អ្នកនំាពាកៃយ អយៃយ ការ 
អម សាលាដំបូង ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ 
ថ្លៃ ងព ីលា្ងាច  មៃសលិ មញិ ថា៖«ជន សងៃសយ័ 
តៃវូ បាន តុលាការ សមៃច ឃំុខ្លនួ បណោ្ដោ  ះ- 
អា សន្ននៅ ពន្ធនាគរ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័ យ  
ក្នងុ នោះ ជន សងៃសយ័ មា្នាក ់តៃវូ  ចោទ ពបីទ  
ចោរកម្ម  តាម ប ញ្ញត្តិ មាតៃ ៣៥៦  នៃ 
កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ និង២នាក់ ទៀត តៃវូ ចោ ទ 
ពីបទ ទទួល ផល ចោរ កម្ម តាម បញ្ញត្តិ 
មាតៃ ៤០០ នៃ កៃមពៃ ហ្ម ទណ ្ឌ»៕

គ្រឿង ចក្រ កំពុង ដឹក វ៉ាក់ សំាង សីុណូវ៉ាក់  នៅ ព្រលាន យន្តហោះ អន្តរ ជាតិ ភ្នពំ្រញ ពី ថ្ង្រ  ទី ២៦  មីន  ។ រូប ហៃង ជីវ័ន

ជន ជាប់ ចោទ ទំាង ៣ នក់ និង មូ៉តូ នៅ បញ្ជាការ ដ្ឋាន កង  រាជ អាវុធហត្ថ ។ រូបថត កង រាជ អាវុធ ហត្ថ 

បុរស៣នាក់ត្រវូតុលាការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធករណីលួចមូ៉តូនិងទិញមូ៉តូពីចោរ

បុរសម្នាក់រងរបួស
ដល់សន្លប់ដោយ-
សារសត្វទន្រសោង
១ក្របាលដ្រញវ័ធ

ឡាយ សា មាន

ក្រច្រះៈ បុរស វ័យ ៦២ឆ្នា ំមា្នា ក់   
រស់នៅ ឃំុ កំពង់ចាម សៃកុ សំបូរ 
ខៃត្តកៃចៃះ តៃវូបាន សត្វ ទនៃសា ង 
១ កៃបាល ដៃញ វ័ធ  បណា្ដោល ឱៃយ 
មាន របួស រហូត ដល់ សន្លប់ ខណៈ  
បុរស រូប នៃះ  បាន  ទៅរក ឃ្មុំ នៅ 
ក្នុង តំបន់ ពៃ ឡង់ នៅ រសៀល  
ថ្ងៃ ទី ៣០  ខៃ មីនា ។

លោកឈិ ត ណន មៃឃំុ កំព ង់- 
ចាម បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  ពី មៃសិល - 
មិញ ថា ហៃតុការណ៍ នៃះ  បាន -  
កើត ឡើង  នៅ ចំណុច ពៃ ជប់ 
ភូមិ យវ ឃុំ កំពង់ចាម ខណៈ 
លោក ដូង ឃ ន អាយុ៦២ឆ្នាំ 
ដៃលជា ជនរងគៃះ បាន ដើររក 
ឃ្មុំ ក្នុង តំបន់ ពៃ ឡង់។ លោក 
រៀប រាប់ថា ៖«នៅ ពៃល គត់ ចៃ ញ 
ពី ពៃបានតៃូវ  ទនៃសាង ដៃញ វ័ធ 
គត ់នងិ ម៉តូបូ៉នុ្តៃ គត ់អាច ជិះ- 
មូ៉ តូ បាន លុះដល់ កន្លៃង មន្តៃ ីបរិ - 
សា្ថានក៏ បាន  ដួលសន្លប់ តៃម្តង ។ 
គត់ រងរបួស ដោយរ យះ  ពោះ 
ខាងឆ្វៃង ឥឡវូ បញ្ជនូទៅ ពៃទៃយ 
បង្អៃក ខៃត្តកៃចៃះ ហើយ»។

បុរសរងគៃះ  គឺ ជា កសិករ  
បុ៉ន្តៃ ដោយសារ ការខ្វះខាត ខា ង   - 
ជវី ភាពគត ់បាន ឆ្លៀត  ដើររក ឃ្មុ ំ 
ក្នុងពៃ  ដើមៃបី  រក បៃក់ បន្ថៃម ។

លោក សុខ ណា រា៉ាត់ នាយ បុ៉ ស្ដិ៍ 
រ ដ្ឋ បាល កំពង់ចាម សៃកុ សំបូរ 
ថ្លៃងថា មូលហៃតុ ដៃល សត្វ 
ទនៃសាង កាច អាច បណា្ដោ លមក- 
ពី អាកាសធាតុ ក្តៅឬ ខា្លាច មនុ សៃស 
ដណ្តើម ចំណី របស់ វ។

លោកបញ្ជាក ់ ថា៖«កន្លងមក 
ខ្ញុំ ធា្លាប់ ជួប ទនៃសាង ដៃរ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ 
ឈរ ឃា្លាត ពី វ បៃវៃង ៤០ ទៅ៥ ០ 
ម៉ៃតៃ ពគី្នា ដចូ មនិ អ ីទៃ វ ដើររក 
ចំណី របស់ វ ទៅ យើង ដើរ តាម - 
ផ្លវូ តៃ យើងទៅ ។ បុ៉ន្តៃ ដល់ ឃើ ញ 
ទនៃសាង កាច អ៊ីចឹ ង ខ្ញុំ អត់ ដៃល 
ជបួ ដៃរ អាចមកព ីអាកាសធាត ុ
ក្តៅ ឬ វ សា្មោនតៃ យើង ទៅ ដណ្តើ ម 
ចំណី វ»។ បើតាម លោក សុខ 
ណា រា៉ាត់ ជារឿយៗពលរដ្ឋ បា ន- 
ឃើញ សត្វ ទនៃសាង ចៃើន ជាង - 
គៃ នៅ តបំន ់ពៃ ឡងក់ៃ ព ីនោះ  
មាន សត្វឈ្លូស និង សត្វ ខ្ទីង ។ 

អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួងបរិសា្ថាន 
លោក នៃតៃ ភក្តៃ ធា្លាបប់ាន ឱៃយ 
ដងឹថា  កម្ពជុា ជា បៃទៃស ដៃល 
សមៃបូរ ទៅដោយ ជីវចមៃុះ និង 
មាន បៃភៃទ រុក្ខជាតិ សត្វជិត- 
ផុតពូជ ឬ មាន  សត្វ ដោយ កមៃ 
នៅ ក្នងុ ពិភពលោក៕
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ឃុ ត សុភ ចរិយា

ព្រះ សីហនុ/កោះ កុងៈ អាជ្ញា ធរ 
សៃកុ ស្ទងឹហាវ បាន កាយ អាចម ៍ដ ី
ដៃល  តៃូវ បាន គៃ  ចាក់ លុប ចូល 
ទៅក្នងុ សមុទៃ កាលពីដើម ខៃ  មីនា  
នោះ ចៃញ វញិ អស ់ហើយ ខណៈ 
នៅឯ ខៃត្ត កោះ កុងអាជ្ញា ធរ  បាន 
ទុក  ពៃល ១សបា្ដ ហ៍ ទៀត ដល់ 
អ្នកសៃីលាង ហុីម ដៃល  ចៃ ញ- 
មខុ ទទលួ ខសុ តៃវូ ក្នងុ ការ កាយ 
អាចម៍ ដី ដៃល បាន ចាក់ លុ ប   ពៃ - 
កោង កាង ក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក- 
ស ត្វ ពៃ ពាម កៃសោ បនោ ះ  វិញ ។

លោកឆយ សុគន្ធ ដា  អភិបា ល 
សៃកុ ស្ទងឹហាវ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា នៅពៃលនៃះ អាចម៍ ដី 
ដៃល ជន អ នា មឹកបាន លួច ចាក់ 
លបុ ចលូទៅក្នងុ សមទុៃ ក្នងុ ទហំ ំ
៦០គុណ៤០ម៉ៃតៃ  នៅ ចំណុច 
មុខ កៃមុហុ៊ន កម្ពជុ តៃ លា (TE -  
L A ) ស្ថិតនៅ ភូមិ៤ ឃុំ អូរតៃះ 
កាលពីដើម ខៃមីនា កន្ល ង ទៅ តៃវូ- 
បាន រដ្ឋបាល សៃកុ ស្ទងឹហាវ កា យ  
ចៃញ វិញ អស់ហើយ។ 

លោក  ថ្លៃងថា៖  «មក ទល់ ពៃល 

នៃះ យើង នៅ មិនទាន់ ស្គាល់ អត្ត - 
សញ្ញាណ ជន បៃពៃឹត្ត បទល្មើស 
នៅឡើយ ទៃ។ ករណីនៃះ ជន- 
បៃពៃតឹ្ត មិនមៃនជ ពលរដ្ឋឬ អ្នក- 
ជំនួញ នៅក្នងុ មូលដា្ឋាន សៃកុ ស្ទ ឹង - 
ហាវ យើង ទៃ»។ បើតាម លោក 
សុគន្ធ ដា នៅពៃលនៃះ រដ្ឋបាល 
សៃ ុក ស្ទងឹហាវកំពុង បន្ត សៃវ ជៃវ  
រក អត្តសញ្ញាណ ជន បៃពៃតឹ្ត បទ - 
ល្មើស ចាក ់ដ ីលបុ ឆ្នៃរ សមទុៃនៃះ  
ដើមៃបី ចងកៃង សំណំុ ឯកសរ បញ្ជ ូន 
ទៅ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះសហីនុ នងិ 
គណៈ កម្មា ធិការ ការពា រ តំបន់ ឆ្នៃរ 
ចាត់វិ ធាន ការតាម នីតិវិធី ចៃបាប់ ។

សកម្មជន បរិស្ថានលោក ស ន់ 
ម៉ា ឡា បាន ជំរុញ ឱៃយ អាជ្ញា ធរស្វៃ ង- 
រក ឲៃយ ឃើញ នូវ   កៃុម ជន បៃពៃឹត្ត 
បទល្មើស ចាក់ដី លុប ចូល ឆ្នៃរ   
នៅ    ចំណុច ទីតាំង ខាងលើ ដើមៃបី  
ចាត់វិធានការ ទៅតាម នីតិវិធី - 
ចៃបាប់។ លោកថា ៖«បៃសិន បើ 
អាជ្ញា ធរមន សុ ឆ ន្ទៈពិតបៃកដ 
នោះ ករណីនៃះជន បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើ ស  
គៃច មិន រួច ពី សំណាញ់ ចៃបាប់ 
ឡើយ  ពៃះ អាចម ៍ដ ីដៃល ពកួគៃ 
បាន ចាក់ លុប នៅក្នុង តំបន់ នោះ 

មិនមៃន ១០ ទៅ ២០ឡាន នោះ 
ទៃ គឺ រាប់រយ ឡាន ឡើងទៅ ដូច្នៃះ 
មិនអាច បិទបំាង ភ្នៃក តៃចៀក អ្នក - 
ភូមិឬអាជ្ញាធរ មូល ដា្ឋាន នោះ ទៃ» ។

ប៉ុន្តៃ លោក សុគន្ធ ដា បាន 
ថ្លៃងថា កន្លងមក រដ្ឋបាល សៃុក 
ស្ទឹងហាវធា្លាប់បាន ចុះ សៃវ ជៃ វ 
ដ ល់ ទីតំាង នោះ ចំនួន២ដង តៃ 
មិនឃើញ វត្តមន កៃុម អ្នក លួច 
ចាកដ់ ីនៅលើ ទតំីាង នោះ ហើយ 
សមត្ថកិច្ច ក៏ ធា្លាប់បាន សកសួរ  
កៃមុ អ្នកម៉ាការ សងសង ់ផ្លវូ នៅ 
កៃបៃរ តំបន់ នោះ ផងដៃរ តៃ គ្មាន 
អ្នកណាម្នាក ់ដងឹ ឡើយ។ បើតាម 
ការសន្នដិា្ឋានរ បស់ សមត្ថកិច្ច  ពួក- 
អ្នក លចួ ចាកដ់ ីនៅក្នងុ តបំន ់នោះ  
ទំនងជ ធ្វើ សកម្មភាព ពៃល យប់ ។ 

ដោយឡៃក ការចាក់ដី លុប  ចូ ល   
ចំណី ពៃក និងគៃប លើ ពៃកោង - 
កាង  ក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ - 
ពៃ ពាម កៃ សោម ក្នុង ខៃត្ត កោះ- 
កុង វិញ មន ស្តៃ ីជ ពាណិជ្ជករ ម្នា ក់ 
បាន ចៃញ មុខ ទទួល ខុស តៃវូ និ ង  
កំពុង អនុវត្តតាម កិច្ចពៃមពៃៀង 
ជមួយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កោះ កុងក្ន ុង  - 
ការកាយ អាចម ៍ដ ីឲៃយ អស់ ចៃញព ី

តំបន់ នោះ ពៃម ទំាង ដំា កូន កោង- 
កាង ឡើងវិញ ផងដៃរ។ បុ៉ន្តៃ មក- 
ទល់ ពៃល នៃះ ដំណើរការ កាយ 
អាចម៍ ដី ចៃញ វិញ នោះ នៅ មិន- 
ទាន់ អស់ នៅ ឡើយ ទៃ។

លោក សខុ ស ុទ្ធ ីអភបិាល រង  
ខៃត្ត កោះកុង  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា យោងតាម កិច្ចពៃមពៃៀង អ្នក- 
សៃលីាង ហីុម ដៃល បាន ទទួ ល - 
ស្គាល់ថាបាន ចាកដ់ ីលយ ចលូ ដី  
ចំណី ពៃក និង គៃប លើ ពៃ កោ ង- 
កាង ក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ - 
ពៃ ពាម កៃសោប ក្នុង ទំហំ ជង 
៣ ៣០០ម៉ៃតៃការ៉ៃ  នោះ គឺ តៃូវ 
កាយ អាចម ៍ដ ីចៃញព ីតបំន ់នោះ 
ឱៃយ អស់ ក្នុង រយៈ ពៃល  ១ សបា្ដហ៍ 

ប៉ុន្តៃ នៅពៃលនៃះ កៃុមការងារ 
របសគ់ត់ នៅ មិនទាន់ កាយ អ ស ់ 
នោះទៃ។ លោក សុ ទ្ធី  ថ្លៃងថា ៖ 
« ជការ ពិត កៃមុ គណៈកម្មការ ចមៃះុ 
នៃ រដ្ឋបាល ខៃត្តកោះកុងរ បស់ 
យើ  ង បាន ពិនិតៃយឃើញថា គត់ 
ពិតជ បាន អនុវត្ត យ៉ាងសកម្ម 
នៅក្នងុ ការកាយ អាចម ៍ដ ីចៃញព ី
តំបន់ នោះ វិញ ប៉ុន្តៃ ដោយសរ 
គត់ មន គៃឿង ចកៃ កាយ ដី តៃ - 
១គៃឿង ដូច្នៃះ គត់ មិនអាច 
ធ្វើបាន សមៃច តាម កិច្ចពៃម- 
ពៃៀ  ង នោះ ទៃ។ យើង បាន ទុក 
រយៈ ពៃល១ សបា្ដហ ៍បន្ថៃមទៀត 
ដើមៃប ីឲៃយ គត់ កាយ ដី ឲៃយ អស ់ដើមៃប ី
រៀបចំ ដាំ  កោង កាង  ឡើង វិញ»។

អ្នកសៃី លាង ហុីម មិនអាច  
ទាក់ ទង សុំ ការពនៃយល់ បានទៃ ។ 
បុ៉ន្តៃ តាមរយៈ លោកសៃគឹីម សុ - 
ភៃ ម មៃឃំុ គគីរ នៃ សៃកុ មណ្ឌ ល -  
សីមថ្លៃង ថា កៃពី ការងារ ជីក- 
កាយ អាចម៍ ដី ចៃញ វញិ នោះកៃ ុម 
ការងារ របស់ អ្នកសៃី ហុីម បាន 
ចុះ ដើររក បៃមូល ទិញ កូនដើម 
កោង កាងព ីបៃជ សហគមន ៍ក្ន ុង  
តំបន់ នោះ ផងដៃរ ប៉ុន្តៃ អ្នកភូមិ 
មិនបាន បណ្ដុះ វា ទុក នោះទៃ។  
« កូ  នដើម កោង កាង ភាគចៃើន 
គៃ បណ្ដុះ វា នៅ ខៃកក្កដា ឬ 
សីហា ពៃះ ដល់ ខៃ នោះ ទើប 
មន ផ្លៃ វា ទុំ ជៃុះ អាច រើស មក 
បណ្ដុះ បាន»៕

ព្រ កោង កាង  នៅ តំបន់ ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ ពាម ក្រសោប  ដ្រល ទើប ត្រវូ បាន គ្រ ចាក់ ដី លុប។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក 

អាជ្ញាធរស្រកុស្ទងឹហាវកាយដីគ្រចាក់ចូល-
សមុទ្រច្រញវិញអស់ហើយនៅត្រខ្រត្តកោះកុង
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�េ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន្ធ  
សូ វិសា ល

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

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

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ្ព ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមម៉ា រីតា ,ឡា យ សា ម ន, 

 សួស  �៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ ន៉ ដា រា� , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌី�៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េសមេ �លអក� រ វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និងបោ ះពុម្ព 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� 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
�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

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

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

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

�េ ធា ន�្ន េករដ� � ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

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

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

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុី�៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត សៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ក្រសួងនៅត្របន្តដោះស្រយបញ្ហាកកស្ទះសំណំុរឿងថ្វបីើមានកូវីដ
 វ៉ន  ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  ទោះបី ការ រីក រាល- 
ដាល នៃ វីរុស កូវីដ ១៩  នៃ ពៃឹត្ដិ- 
ការណ៍ សហ គមន៍ ២០ កុម្ភៈ 
កពំងុ បន្ត រកី រាល ដាល ខ្លាងំ  ប៉នុ្ដៃ 
កៃុម ការ ងារ អនុវត្ដ យុទ្ធ នាការ 
ដោះ សៃយ ការ កក ស្ទះ សំណុំ- 
រឿង នៅ តាម សា លាដំ បូង រាជ- 
ធានី-ខៃត្ត  នៅតៃ បន្ត អនុវត្ដ យុទ្ធ- 
នាការ នៃះ  ដោយ គៃង  បញ្ចប់ 
នា ខៃ ឧសភា  ខង មុខ ដដៃល ។ 
នៃះ បើតាម លោក  ជិន  ម៉ាលីន  
អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង យុត្ដិ ធម៌ ។

លោក  ជិន  ម៉ា លនី  បាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា យុទ្ធ- 
នាការ ដោះ សៃយ ការ កកស្ទះ 
សំណុំ រឿង  គឺ នៅតៃ ដំណើរការ  
ជា ធម្មតា  តាម ផៃន ការ របស់ 
ខ្លួនគឺ តៃូវ អនុវត្ដ រយៈ ពៃល ១ ឆ្នាំ  
ដោយ គិត ចាប់ ពី ខៃ ឧសភា  ឆ្នាំ 
២០២០  ហើយតៃូ វ បិទ បញ្ចប់ 
នៅ ខៃ ឧស ភា  ឆ្នាំ ២០២១  ខង 
មុខ នៃះ  ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖« ក្នុង 
តំបន់ រីក រាល ដាល កូវីដ ១៩   
សវនា កា រតៃូវ ពនៃយា រពៃល ខ្លះ  
ក៏ប៉ុន្ដៃ មិន មៃន តៃូវ ពនៃយារ ពៃល 
គៃប់ សវនា កា រទៃ ។សំណុំ រឿង 
ណាដៃល អាទិ ភាព  ចាំបាច់ 
បនា្ទាន ់គ ឺតៃវូ ដោះ សៃយ ដដៃល  

ប៉ុន្ដៃ តៃូវ អនុវត្ដ ដោយ ផ្អៃក លើ 
វិធាន ការ សុខ ភិបាល  និង 
សុវត្ថភិាព ដោយ មធៃយ័ត »។

លោក ជិន  ម៉ាលីន  បញ្ជាក់ ថា៖ 
« យើង ពនៃយា រពៃល មៃន  ប៉នុ្ដៃមនិ 
ឱៃយមន ទំនាស់ ខុស ទៅ នឹង 
នីតិវិធី ចៃបាប់ ដៃល មន ជា ធរ- 
មន ទៃ។  យើង ពនៃយារ ដោយ 
ករណី និង ដោយ កន្លៃង តៃ បុ៉ណ្ណោះ 
មនិ មៃន ពនៃយារ គៃប ់កន្លៃង ទាំង- 
អស់ នោះ ទៃ ។ យើង គៃង បិទ- 
បញ្ចប់ យុទ្ធនា ការ នៃះ តាម 
ផៃន ការ របស់ យើង ដដៃល» ។ 

ក្នងុ រយៈពៃ ល ២២២ ថ្ងៃ  បនា្ទាប-់ 
ពី បៃកាស អនុវត្ត យុទ្ធនាកា រ 
ដោះ សៃយ ការក កស្ទះ សំណុំ - 
រឿង នៅ តាម សា លា ដំបូង រាជ- 
ធានី- ខៃត្ត  របស់ កៃសួង យុត្ដធិម៌ 
គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី១៨ ខៃ ឧសភា  ឆ្នា ំ
២០២០   កៃមុ ការងា របាន ដោះ- 
សៃយ សំណុំរឿង ពៃហ្មទណ្ឌ 
ដៃល កក ស្ទះ ជាង  ៣៥ ១០០ 
សំណុំ រឿង  ដៃល ស្មើ នឹង ៨៩ 
ភាគ រយនៃ សំណំុ រឿង ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ ដៃល កក ស្ទះ សរុប ៣៩ 
១៥២  សណំុ ំរឿង នងិ បាន ជយួ 

កាត ់បន្ថយ នវូ ភាព ចង្អៀត ណៃន 
ក្នុង ពន្ធនា គារ ដោយ សារ តៃ 
មន ការដោះលៃ ង ជន ជាប់ ឃុំ 
បៃមណ ២៦  ១០០ នាក់ ។  

តាម រយៈ យុទ្ធ នាការ នៃះ ក៏ 
បាន ដោះ សៃយ សំណុំ រឿង 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ ដៃល ចូល ថ្មី ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០  បាន ចំនួន ជាង  ៣៦ 
៥០០ សំណុំ រឿង ផង ដៃរ ។  នៃះ 
បើ តាម កៃ សួង យុត្ដិ ធម៌ ។

តាម រយៈ បទ ពិសោធ នៃ ការ- 
អនុវត្ដ យុទ្ធ នា ការ នៃះ  លោក  
កើត រទិ្ធ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ យតុ្ត ិធម ៌

កាលពី ថ្ងៃទី ២៦  ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ-  
មុន ក៏ បាន សមៃច បង្កើត កៃុម 
ការ ងារ បច្ចៃក ទៃសប ង្កើត គោល- 
នយោបាយ  ដោះ សៃយ ទនំាស ់
កៃ បៃពន័្ធ តលុា ការ បន្ថៃមទៀត 
ផង ដៃ រ ដើមៃបី ជា និរន្ត រភាព ក្នុង 
ការ បង្ខិត សៃវា យុត្តិ ធម៌ ឱៃយ ទៅ- 
ជតិ បៃ ជា ពលរដ្ឋ  នងិ កាត ់បន្ថយ 
ការ កកស្ទះ សំណុំរឿង នៅ តាម 
សា លាដំ បូង រាជ ធានី-ខៃត្ដ 
ដើមៃបី បង្កើត នូវ ភាព សុខ ដុម- 
រមនា ដល់ ពល រដ្ឋ នៅ តាម  សហ- 
គ មន៍ ។

លោក  អំ សំអាត  នាយក រង 
អង្គ ការ  លកីាដ ូ បាន ថ្លៃងកាល- 
ពីមៃសិលមិញថា តា មកា រសង្កៃត  
កន្លង មក  បៃជា ពល រដ្ឋ ក៏ដូច ជា 
អ្នក មន ឥទ្ធិ ពល មួយ ចំនួ ន  
តៃង តៃបៃើ  បៃស់ តុលា ការ  
ដើមៃបី ស្វៃង រក ដំណះ សៃយ  
បើទោះ បី ជាករណី វិវាទ ខ្លះ អាច 
មន លទ្ធ ភាព បញ្ចប់ ជម្លាះ 
ដោយ  ការ ដោះ សៃយ កៃ បៃ- 
ពន័្ធ តលុា ការ  ឬ វិវាទ ដៃលមនិ គរួ 
កើត ឡើងក៏ ដោយ ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖« បញ្ហា 
ទាំងអ ស់ នៃះហើយ  ដៃលបាន 
ចូល  រួម ចំណៃក បង្ក ឱៃយ មន ការ- 
កក ស្ទះ សណំុ ំរឿង នៅ តលុាការ 
និង បង្ក ឱៃយ មន ការ  បាត់ បង ទំនុក- 
ចិត្ត លើ បៃព័ន្ធ យុតិ្ត ធម៌ »៕

នៅ សុី វុត្ថា 

ភ្នំពេញៈ គណៈ កម្មការ បោះ ពុម្ពផៃសាយ 
នៃ សមគម អ្នកនិពន្ធ ខ្មៃរ  បាន និង កំពុង 
សើរ ី សៀវភៅ  ដៃល តៃវូ បាន បោះ ពមុ្ព នៅ 
ក្នងុ  ទសវ តៃសរ៍៦០ ដល់៧៥ ចំនួន ៤ ចំណង- 
ជើង ធ្វើ ការ បោះ ព ុម្ព  ឡើងវញិ   ដើមៃបី  ចលូ- 
រួម លើក កម្ពស់ អកៃសរ សាស្តៃ ជាតិ និង 
ជំរុញ ការអាន ។

លោក ឡឹ ក ជំនោរ បៃធាន សមគម 
អ្នកនិពន្ធ ខ្មៃរ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  នៅ ថ្ងៃ ទី 

២៩ មនីា  ថា  សមៃប ់ឆ្នានំៃះ សមគម នងឹ 
បោះ ពុ ម្ព សៀវ ភៅ  ៤ចំណង ជើង  គឺរឿង 
«នាង រ៉ៃ ន ណៃន» បៃលោម លោក ពាន- 
រងា្វាន់ ឥន្ទៃ ទៃវី ឆ្នាំ១៩៧២ និពន្ធ ដោយ 
អុឹម ឆុំ បោះ ពុ ម្ព ជា ភាសា ខ្មៃរ និង រឿង 
«មលា ដួង ចិត្ត» និពន្ធ ដោយ នូ ហាច  
(ជា ភាសា ខ្មៃរ ថៃ)។ កៃពី នៃះ ក៏មន 
កមៃង កំណាពៃយ «អនិចា្ចា ជីវិត» ជា ពាន-  
រងា្វាន់ កវីនិពន្ធ អាសុី អាគ្នៃយ៍ S.E.A. 
Write Award, 2019  និពន្ធដោយ 
កវីនិពន្ធ វ៉ៃន សុន និងបៃលោម លោក 

ពាកៃយ កាពៃយ រឿង «អបៃសរា» ពាន រងា្វាន់ ពៃះ- 
សហីន ុរាជ ឆ្នា ំ២០០១ នពិន្ធ ដោយ ប៉លុ 
ពិសី។ សមគម ក៏ នឹងបន្ត បោះ ពុ ម្ពសៀវ - 
ភៅ ដៃល ទទួល បាន ពាន រងា្វាន់ និង សា្នាដៃ 
ផៃសៃងៗ ទៀត ដៃល បាន ជៃើស រីស យកម ក  
បោះ ពុ ម្ព បន្ថៃមដើមៃបី បៃយោជន៍ រួមផង ដៃរ។

លោក ថ្លៃងថា៖ «គោល បំណង  នៃ ការ- 
បោះ ព ុមុ្ពនៃះគ ឺដើមៃប ីផៃសព្វផៃសាយ សា្នា ដៃ ឆ្នើម 
ឱៃយ សាធារណជន បានដឹង និង ជៃួត ជៃប  
និង លើក ស្ទួយចូលរួម ជំរុញ ការអាន នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ឱៃយបាន ទូលំ ទូលា យ 
ជាមួយ  នឹង សៀវភៅ ដៃលមន ស្តង់ ដា 
មួយ សមៃប់ អ្នក អាន ទូទៅ»។  

លោក ឡ ឹក ជនំោរ  ថ្លៃង បន្ត ថា មយួ វញិ 
ទៀត ការបោះ ពុ ម្ព សៀវភៅ ឡើង វិញ នៃះ  
អាសៃ័យ លើ ធន ធាន មនុសៃស តៃូវការ អាន 
ជា ចំាបាច់ ហើយ កន្លង មក នៃះគៃប់ សា្ថា ប័ន  
និង គៃឹះសា្ថាន បោះ ពុ ម្ព បាន ជំរុញ កា របោះ- 
 ពុ ម្ព សៀវភៅ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ដល់ ការ - 
អាន នៅ កម្ពុជា ឱៃយបាន ចៃើន។

បើតាម លោក ឡឹ ក ជំនោរ សៀវភៅ 
ដៃល បាន បោះ ពុ ម្ភ នៃះ នឹងតៃវូ ចៃកចាយ 
តាមរយៈ  ការលក់ នៅតាម បណា្ណោគារ និង 
ចៃកចាយ នៅតាម បណា្ណោល័យ សា ធារ ណៈ 
និង សា្ថាប័ន ជាតិ ឱៃយបាន ទូលំទូលាយ។

លោក ឡឹ ក ជំនោរ រំពឹង ថា ការបោះ ពុ ម្ព 

សា្នាដៃសៀវ ភៅ ដៃល ធា្លាប់ បោះ ពុ ម្ពពី  
ទសវតៃសរឆ៍្នា៦ំ០ មកដល ់៧៥  នងិ សា្នាដៃ 
ថ្មីៗ ដៃល នឹងតៃូវ បោះ ពុម្ព ឡើង វិញនៃះ 
នឹង មន ការ គំាទៃ ចៃើន ពៃះសា្នាដៃ មួយ - 
ចំនួនបាន ដាក់ បញ្ចលូ ទៅក្នងុ កម្មវិធី សិកៃសា  
រួចហើយ ដៃរ។ កៃ តៃពី ជំរុញ ការអាន  
សមគម បាន បពំៃញ ភារកចិ្ច មយួ ក្នងុការ- 
រៀបចំ សៀវភៅ  ដៃលមន ស្តង់ដា និង  
កៃបួ ន ខ្នាត តៃមឹតៃវូ ក្នងុ គោលដៅ លើ កកម្ពស ់
អកៃស រសាស្តៃ ជាតិ ឱៃយបាន កាន់តៃ ទូលំ - 
ទូលាយ បន្ថៃមទៀត។

លោក រស ់សវុាចា អ្នកនា ំពាកៃយ កៃសងួ 
អប់រំ យុវ ជន និង កីឡា ថ្លៃង ថា កៃសួង 
អប់រំ សា្វា គមន៍ និង ថ្លៃង អំណរ គុណ 
ចំពោះ កិច្ច សហ ការ ពី កៃសួង-សា្ថាប័ន 
ពាក់ ព័ន្ធ រួម មន គណៈ កម្មការ បោះ ពុម្ព 
ផៃសាយ នៃ សមគម អ្នក នពិន្ធ ខ្មៃរ  ក្នងុ ការ- 
ចលូ រមួ ចណំៃក លើក កម្ពស ់អកៃសរ សាស្តៃ- 
ជាតិ និង ជំរុញ ការ អាន   ដៃល សៃប នឹង 
ផៃន ការ យុទ្ធ សាសៃ្ត វិស័យ អប់រំ   ឆ្នាំ២០ - 
១៩ -២០២៣ និង គោល បំណង នៃ ទិវា- 
ជាត ិអណំាន ។ លោកថ្លៃង ថា៖«ការ សើ រ ី
សា្នា ដៃ ដៃល ធា្លាប់ បោះ ពុម្ព  នៅ ទសវ តៃសរ៍ 
៦០ ដល់ ឆ្នា១ំ៩៧៥ ដើមៃបី បោះពុម្ព  ឡើង- 
វិញ ជា ការ ដាស់ ពៃលឹង មួយ ដើមៃបី ចូល រួម 
ជំរុញ  វបៃបធម៌អំណាន នៅ កម្ពុជា»៕

កេមុអ្នកជាប់ពន្ធនាគារពេលនំាមកជំនំុជមេះនៅសាលាដំបូងរជធានីភ្នពំេញ កន្លងមក។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

សៀវភៅ  ដេល នឹង តេវូ បោះ ពុម្ព ឡើង វិញ ដើមេបី លើក កម្ពស់ ការអាន   ។ រូប សមគម អ្នក និពន្ធ ខ្មៃរ

សៀវភៅក្នងុទសវត្រសរ៍៦០-៧០ចំនួន៤នឹងត្រវូបោះពុម្ពឡើងវិញដើម្របីលើកកម្ពស់ការអាន
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,680 16,760 16,800 16,000

2 GTI 4,060 4,060 4,060 4,000

3 PAS 13,060 13,080 13,080 13,000

4 PEPC 3,060 3,060 3,060 3,010

5 PPAP 13,080 12,900 13,100 12,900

6 PPSP 1,920 1,890 1,920 1,880

7 PWSA 6,440 6,400 6,440 6,380

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៣ី០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ 
ភ្នពំេញៈ  អតថិជិន ជា ចេើន នាក ់ដេល  

ដាក់ បេក់ វិនិយោគ ជាមួយ កេុម ហ៊ុន  
ហ្គោល អេហ្វអិកស៍ អុីនវេសមុិន ឯក 
(GoldFX Investment Co., Ltd) 
ដេល  ជា ឈ្មួញ ជើង សាឧបករណ៍ 
និសេសន្ទ ពេមាន ប្តឹង កេុម ហ៊ុន នេះ ទៅ 
តលុាការ ដោយ ចោទ ថា កេមុហ៊នុ បោក 
បេក់  បេមាណ ២៧ លាន ដុលា្លារ។

ឧបករណ៍ និសេសន្ទ គឺ ជា កិច្ច សនេយា 
ដេល ផ្តល ់សទិ្ធ ិឬ កាតព្វ កចិ្ច នេ មលូបតេ- 
ដើម ទៅ ឱេយ បុគ្គល ណា មួយ ដោយ រាប់ 
បញ្ចលូ ទាងំ សទិ្ធ ិឬ កាតព្វ កចិ្ចទញិ-លក ់
ឬ ដាក ់ពាកេយ សុ ំទញិ មលូបតេ ក្នងុ ពេល 
អនាគត ដោយ មិន គិត ថា បុគ្គល នេះ 
មាន បំណង បេើ សិទ្ធិ ឬ មិន បេើបេស់ 
សទិ្ធ ិនេះ ក ៏ដោយ។ ហើយ វា ជា ឧបករ-
ណ៍  ហិរញ្ញវត្ថុ  ដេលមាន តម្លេ ដោយ- 
សារ បេសិទ្ធ ភាព នេ ទេពេយ សកម្ម ការ- 
បេក់ អតេ ប្ដូរ បេក់ ឬ សន្ទសេសន៍។ 

ទាក់ទិន នឹង ការ ពេមាន ប្តឹង នេះ តេូវ 
បាន ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប ់ព ីកេមុហ៊នុ មយួ នេះ  
បាន បេកាស ផ្អាក បេតបិត្តកិារ កេមុ ហ៊នុ  
ជា បណ្តោះ អាសន្ន ចាប ់ព ីថ្ងេទ ី២៩ ខេ 
មីនា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ ។  នេះ បើ តាម 
លិខិត ផ្ញើ ជូន អគ្គ នាយក និយតករ មូល- 
បតេ កម្ពុជា ចុះ ថ្ងេ ទី ២៩ ខេមីនា។

លខិតិ   បញ្ជាក ់ថា៖«  កាល ព ីពេល  ថ្ម ៗី    
នេះ ដោយ សងេស័យ លើ បេតិបត្តិ ការ 
និង បេព័ន្ធ ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ ក្នុង កេុម ហ៊ុន  
យើង ខ្ញុំ បាន តេួត ពិនិតេយ ឯកសារ ឡើង 
វញិ  នងិ បាន ធ្វើ សវនកម្ម ក្នងុ កេមុ ហ៊នុ 
ទើប ដងឹ ចេបាស ់ថា  គណៈ គេប ់គេង មយួ 
ចនំនួ  ក្នងុ កេមុហ៊នុ បាន កបិ កេង បេវញ័្ច 
បេក់  កេុមហ៊ុន  និង បេក់ របស់ អតិថិ-
ជន យ៉ាង ចេើន ដេល កេុមហ៊ុន កំពុង 
ចាត់  ការ ដោះ សេយ តាម យុតា្តាធិការ»។ 

លិខិត នេះ បន្ត ថា៖ « ដើមេបី រកេសា និង 
កមេិត ផល ប៉ះពាល់ ដល់ អតិថិជន 
កេមុហ៊នុ បាន សមេច ផ្អាក បេតបិត្ត ិការ  
ចាប់ ពី ថ្ងេទី២៩ ខេ មីនា  នេះ តទៅ 
រហូត ដល់ មាន ការ សមេច ជា ថ្មី »។

អតិថិជន ១ រូប បាន ឱេយ ដឹង ថា គិត 
តេមឹ ថ្ងេទ ី៣០ ខេ មនីា នេះ ពកួ គេ បាន 
រក ឃើញ អតថិជិន យ៉ាង ហច ណាស ់

១ ០០០ នាក ់ដេល បាន ដាក ់វនិយិោគ 
ជាមួយ កេុមហ៊ុន នេះ ដេល មាន  បេក់  
សរុប បេមាណ ២៧លាន ដុលា្លារ ។ 

អ្នក សេ ី ឱេយ ដងឹ ថា អតថិ ិជន ទាងំ អស ់
គេង ដាក់ ពាកេយ បណ្តឹង   ទៅ និយតករ 
មលូ បតេ កម្ពជុា (SERC) ឬ តលុាការ 
ដើមេបី ទាម ទា របេក់ មក វិញ។

អតថិជិន  ១ របូ   ទៀត ដេល បាន ដាក ់
បេក់  ៥ ០០០ដុលា្លារ ដេរ  បាន ឱេយ ដឹង 
ថា ការ សមេច ផ្អាក បេតបិតិ្ត ការ របស ់
កេុម ហ៊ុន  គឺ ជា ការ គេចវេះ មិន ចង់ 
ដោះ សេយ ជា មួយ អតិថិជន ។

អ្នកសេី   បេប់  ថា៖ «ចំពោះ លិខិត 
កេុមហ៊ុន ពួក ខ្ញុំ យល់ ថា   ជា ការ  លាងខ្លួន - 
ឯង ឱេយ សា្អាត  បនា្ទាប់ មក បិទ ទា្វារ និងលេង 
ទទលួ ខសុ តេវូ លើ លយុ  ២៧ លានដ-ុ
លា្លារ  ដេល យើង បាន វនិយិោគ ជាមយួ 
គ្នា ។ ពួក ខ្ញុំ ចង់ ឱេយ កេុម ហ៊ុន ចេញ មុខ 
ដោះ  សេយ ដោយ កណំត ់ពេល  ឱេយ បាន  
ជាកល់ាក ់ហើយ ចង ់ឱេយ កេមុ ហ៊នុ  បង្វលិ 
បេក់ ជូន អតិថិជន វិញ ទាំង អស់»។

អតថិជិន ទាងំ អស ់នេះ បាន អះអាង 
ថា ពកួ គេ នងឹ មនិ ចលូ រមួ ជាមយួ កេមុ- 
ហ៊ុន  ដើមេបី ប្តឹង ជន បរទេស  រស់ នៅ កេ - 
បេទេស ដេល កេមុហ៊នុ នេះ អះអាង ថា 
ជន បរទេស ទាំង  ៣ នាក់ នោះ បាន កិប- 
កេង បេក់  កេុម ហ៊ុន  និង អតិថិជន ។

អាជា្ញា បណ័្ណ របស ់កេមុហ៊នុ  GoldFX 
Investment តេូវ បាន ចេញ ដោយ 
និយតករ មូល បតេ កម្ពុជា ចុះថ្ងេទី ១៩ 
ខេ វចិ្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២០ ។  នយិតករមលូ-  
បតេ កម្ពុជាបានជូន ដំណឹង ពី មេសិល មិញ   
ដល់ វិនិយោគិន ដេល មាន បំណង ចង់ 
ដាក់ ពាកេយ បណ្តឹង   សូម ដាក់ ពាកេយ   
បណ្តឹង នៅ     និយត ករមូលបតេ កម្ពុជា។

ទិន្នន័យ របស់  SERC បាន បង្ហាញ 
ថា ទំហំ ជួញ ដូរ ឧបករណ៍ និសេសន្ទ នៅ 
កម្ពជុាបាន កើន  ព ី ៨៤ លាន ដលុា្លារ ក្នងុ   
ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់  ១៦០,៦៨លានដុ-
លា្លារ តេមឹ តេមីាសទ៤ី  ឆ្នា ំមនុ។  បច្ចបុេបន្ន 
ទផីេសារ ឧបករណ ៍នសិេសន្ទ មាន សមភាគ ី
កណា្តោល ចំនួន ៥  ឈ្មួញ ជើងសា 
ឧបករណ ៍នសិេសន្ទ  ២២  កេមុហ៊នុ គេប-់ 
គេង  មូល និធិ ចំនួន៥ និង កេុម ហ៊ុន 
ធានា ទុក ទេពេយ ចំនួន ៥៕  LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ កេុមហ៊ុន  PLDT Global 
ជា បេតិបត្តិករ ក្នុង វិស័យ បច្ចេកវិទេយា 
របស់ បេទេស ហ្វីលីពីន បាន បេកាស 
ភាព ជា ដេគ ូថ្ម ីជាមយួ  កេមុហ៊នុ  SINET 
ដេល បាន បង្កើតឡើង កាល ឆ្នា ំ២០០៩  
នងិ  មាន មលូដា្ឋាន នៅ  កម្ពជុា  ដើមេបី ពងេកី  
ទីតាំង  ឈរ ជើង ក្នុង តំបន់  ដោយ ផ្ដល់ 
ដណំះសេយ បច្ចេក វទិេយា ដល ់កេមុហ៊នុ  
នេះ  ជយួ ដល ់អតថិជិន កានត់េ រលនូ ។ 
នេះ បើយោង តាម កេមុហ៊នុ បាន ឱេយដងឹ 
កាល ពី ថ្ងេ ទី ១៩  ខេ មីនា។

SINET  ដេល ជា កេុមហ៊ុន ផ្ដល់ សេវា 
បណា្តោញ  អុីនធឺណិត    និង ទូរគមនាគមន៍   
នៅ  កម្ពុជា  បានកា្លាយ ជា កេុមហ៊ុន ដេ គូ 
ថ្មី  អន្តរជាតិ មួយ របស់  កេុមហ៊ុន  PLDT 
Global Corporation ដេល  មាន 
ទតីាងំ ឈរ ជើង នៅ   ១០០ បេទេស នៅ  
ទូទាំង តំបន់ អាសុី  អឺរ៉ុប  និង អាមេរិក ។

ការ សិកេសា កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០  ដេល 
បាន ចេញ ផេសាយ ដោយ បេពន័្ធ ពត័ម៌ាន  
Media Partners Asia បាន ឱេយ ដឹង 
ថា ការ ចាក់ ផេសាយ វីដេអូ អនឡាញ ជា - 
ចេើន នាទ ីនៅក្នងុ តបំន ់បាន កើន ឡើង 
៦០ ភាគរយ។  ការណ៍ នេះ បញ្ជាក់ ពី 
តមេវូការ កានត់េ ចេើន សមេប ់កេមុហ៊នុ  
ផ្ដល់ សេវា បណា្តោញ  ដើមេបី  បង្កើន ការ- 
បេកួត បេជេង កាន់តេ ខ្ពស់ ក្នុង ការ- 
រកេសាការ តភា្ជាប ់បេជាជន នងិ អាជវីកម្ម  
និង ដឹកនាំ ពិភព លោក ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ 
ភាព   កាន់តេ សាមញ្ញ ។  

លោក Albert V. Villa-Real បេធាន 
ផ្នេកពាណិជ្ជកម្មនៅកេុមហ៊ុន PLDT 
Global បានថ្លេងថា៖«  សមេបក់េមុហ៊នុ  
PLDT Global បាន ប្ដេជា្ញា ចិត្ត ថា  នឹង 
វនិយិោគ លើ ដណំះសេយ នវា នុវត្តន៍  
ដើមេប ីសមេច បាន បេសក កម្ម មយួ នេះ។  
យើង  មាន សេចក្ដរីកីរាយ បផំតុ  ក្នងុ ការ- 
ធ្វើ ដេគ ូជាមយួ កេមុហ៊នុ SINET ដើមេបី 
ពងេឹង ទីតាំង ឈរ ជើង របស់ យើង នៅ 
អាសុី  ខណៈ ដេល វត្តមាន  បណា្តោញ ចេក- 
ចាយ មាតកិា (CDN) របស ់យើង នៅ ក្នងុ  
បេទេស កម្ពុជា  មាន ការ រីក ចមេើន»។

លោក បន្ត  ៖«ភាពជា ដេគូនេះ នឹង ធ្វើ 
ឱេយយើង ជា កេុមហ៊ុន ឈានមុខ គេ លើ 
ការ ផ្តល់ នវា នុវត្តន៍   និង ជា កេុមហ៊ុន 
ផ្ដល ់សេវា បច្ចេកវទិេយា ពភិព លោក  ដេល  
បំពេញ តមេូវការ មិន គេន់តេ ចំពោះ 
កេុម ហ៊ុន ហ្វីលីពីន ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តេ 
ថេមទាងំ ដល ់ សហគេស  អន្តរជាត ិ នានា  
ដេល តេវូការ  សេវា កម្ម បច្ចេក វទិេយា កានត់េ 
ទូលំទូលាយ បន្ថេម ទៀត»។ 

កេសួង បេសណីយ៍  និង ទូរគមនា- 
គមន៍ កាល ពី ថ្ងេទី ២៣  ខេ មីនា   ឆ្នាំ 
២០២១  បាន អំពាវនាវឱេយ បេតិបត្តិករ 
ទូរ គមនា គមន៍   នៅ កម្ពុជា  តេូវ ពងេឹង 
គុណ ភាព សេវា ទូរស័ព្ទ  ចល័ត  និង 
អុីនធឺណិត    ឆ្លើយ តប នឹង  ចំនួន  អ្នក- 
បេើបេសដ់េល កើន ឡើង ខ្លាងំ  ចពំេល 
ការ រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

កេសងួ បាន កត ់សមា្គោល ់នៅ ក្នងុ សេចក្ដ ី 
បេកាស ពត័ ៌មាន មយួ ថា  ទំហ ំនេ លទ្ធភាព  
ការ បេើបេស ់អុនី ធណឺតិ  មាន ការកើន 
ឡើងគរួ  ឱេយ កត ់សមា្គោល ់ ចាបតំ់ាង ព ីការ- 
ផ្ទុះ ឡើង ក្នងុ សហគមន ៍ ២០  កមុ្ភៈ  ដោយ 
ការ ផ្លាស់ប្តូរ អុីនធឺណិត ក្នុង ចំណម 
គេឹះសា្ថាន រដ្ឋ  និង ឯកជន ។

កេមុហ៊នុ  PLDT  បាន  កត ់សមា្គោល ់ថា 
បណា្តោញ  Content Delivery Net-
works  ធានា ថា ការ បេើបេស ់មាតកិា 
ឌជីថីល  កានត់េ លឿន ជាង មនុ ឬ បេពន័្ធ  
ព័ត៌មាន តាម រយៈ កុំពេយូទ័រ មេ របស់  គេហ - 

ទំព័រ ដេល  នាំយក មាតិកា ជា ចេើន ទៅ  
កាន់តេ ជិត អ្នកបេើបេស់ ជាក់ ស្ដេង ។

គនំតិ ផ្តចួ ផ្ដើម នេះ គ ឺជា ផ្នេក មយួនេ 
យទុ្ធនាការ ដ ៏ទលូទំលូាយ របស ់កេមុហ៊នុ   
PLDT  ដេល ជា ទរូគមនាគមន ៍រមួ បញ្ចលូ  
គ្នា ឈាន មខុគេ របស ់បេទេស ហ្វលីពីនី  
ដើមេបី អាច ឱេយ កេុម ហ៊ុននានា ផ្លាស់ប្តូរ  
នងិ បេតបិត្តកិារ ឌជីថីល ទោះបជីា មាន  
បញ្ហា បេឈម ដេល បង្ក ឡើង ដោយ  
វិបត្តិ សុខភាព ពិភព លោក ក៏ដោយ ។

លោក  គង ់ដៀប បេធាន ផ្នេក បច្ចេក- 
ទេស  នៅ កេមុហ៊នុ SINET  បាន មើល- 
ឃើញ ពី ការ បេបេួល  ចុង កេ យនេះ។ 

លោក   ថ្លេង ថា៖«ក្នងុ រយៈពេល ២-៣ 
សបា្ដាហ ៍ប៉ណុ្ណោះ យើង  បាន កត ់សមា្គោល ់ 
ឃើញ  មាន ការ រកី ចមេើន គរួ ឱេយកត ់សមា្គោល ់ 
ក្នុង ការចរាចរដោយ សារតេ ការ ចរា-
ចររបស់  PLDT CDN  ដេល បន្ត កើន 
ឡើង ។ សងេឃឹម ថា យើង នឹង អាច 
សហការ កាន់តេ ចេើន និង ធ្វើ ដំណើរ 
ជាមួយ គ្នា លើ ផ្លូវ មួយ នេះ »។ 

ទនិ្ននយ័ បាន ព ីនយិតករ ទរូ គមនាគមន ៍
កម្ពុជា(TRC) បង្ហាញ ថា  ចំនួន  អ្នក- 
បេើ អុនីធណឺតិ ចលត័ នៅ    កម្ពជុា    មាន ចនំនួ  
១៤ ៨៦៣ ៤៣៥ គិតតេឹម ខេ  ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២០ ចំណេក អ្នកបេើ អុីនធឺណិត 
មាន ខេសេ នៅក្នុង  កេុមហ៊ុន ផ្ដល់ សេវា 
ទាំង ៣៧  កើន ឡើង  ៣៣,  ០៧ ភាគ-
រយ  ដល់ ២៤៩ ១៣២   ៕  LA 

អតិថិជន  គ្ង ប្តងឹ GoldFX 
បន្ទាប់ ពី  ប្កាសផ្អាក បណ្តោះ អាសន្ន 

កុ្មហុ៊ន ផ្តល់ស្វាបច្ចក្វិទ្យា   ២  
សាងភាពដ្គូពងី្ក  ទីតំាង ឈរជើង 

អ្នកបេើបេស់  ទូរស័ព្ទទំនើប   តាមដានកម្មវិ  ធី  ផេសេង ៗ   ដោយ ភ្ជាប់ អីុនធឺណិត។ ហុង មិនា
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Onion T1 ដំឡើង ដោយ រោង ចក្រ ក្នងុ ស្រកុ  បង្ហាញ  រូប រាង ជា ផ្លវូ ការ 
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ តៃីចកៃ យាន យន្ត 
បៃើ  ថាមពល អគ្គិសនី Onion 
T1  ដៃល មាន រោង ចកៃ ដំឡើង 
មនុ   គៃ នៅ កម្ពជុា របស ់កៃមុ ហ៊នុ  
Onion Mobility Co., Ltd 
បាន ចាប់ ផ្តើម បង្ហាញ រូប រាង ជា 
ផ្លវូ ការ ហើយ កាល ព ីសបា្តាហ ៍មនុ 
ខណៈ កៃុមហ៊ុន បញ្ជាក់ ថា នឹង 
បញ្ចៃញ លក់ ជា ផ្លូវ ការ  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ ។

Onion Mobility Co.,Ltd 
គឺ  ជា កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ   របស់ 
កៃមុហ៊នុ MVLLABS Pte Ltd 
(MVL) មាន មលូ ដ្ឋាន នៅ   ក្នងុ 
បៃទៃស សងិ្ហបរុ។ី កាល ព ីដើម- 
ខៃ  កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ កៃុមហ៊ុន 
Onion Mobility Co.,Ltd បាន 
ទទលួ   ការ អនមុត័   ព ីកៃមុ បៃកឹៃសា- 
អភវិឌៃឍន ៍កម្ពជុា  (CDC)  ដើមៃបី  
សង ់រោងចកៃ ផ្គុ ំដឡំើង ទោ  ចកៃ- 
យាន យន្ត នងិ តៃចីកៃ យានយន្ត  
បៃើ ថាមពល អគ្គិសនី ស្ថិត នៅ 
តបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស សវុណ្ណ-
ភមូ ិខៃត្ត កណ្តាល កៃម ទនុវនិ-ិ  
យោគ ២០ លាន ដុលា្លារ។

កៃ ព ី Onion Mobility Co., 

Ltd បច្ចបុៃបន្ន MVL កម៏ានកៃមុ-  
ហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ MVL TADA 
(Cambodia) Co., Ltd ដៃល 
កំពុង បៃតិបត្តិការ លើ សៃវាកម្ម 
(TADA App) សមៃប់ កក់ 
យាន ជំនិះ ធ្វើ ដំណើរ នៅ កម្ពុជា 
ផងដៃរ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់  
Onion Mobility Co., Ltd ឱៃយ 
ដឹង ថា Onion T1 គឺជា តៃី ចកៃ- 
យាន យន្ត អគ្គសិន ីដ ៏ទនំើប នងិ 
មាន ផាសកុភាព ដៃល អាច បើក 
បាន ចមា្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ៃតៃ 
នៅ ពៃល សាក អាគុយ ពៃញ ឬ 
ជា មធៃយម  ចំណយ បៃហៃល  ២ 
ដុលា្លារ សមៃប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
១០០ គឡីមូ៉ៃតៃ។  ការ ចណំយ 
នៃះ គ ឺទាប ជាង ២០ ភាគ រយ បើ 
ធៀប នឹង តៃី ចកៃ យាន យន្ត    ប ៃើ- 
បៃស់ ឧស្ម័ន LPN ដៃល  កំពុង 
ចរាចរចៃើន នៅ កម្ពុជា។ 

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន ឱៃយ 
ដឹង ទៀត ថា កៃ ពីមាន រូប រាង 
សា្អាតទលូាយ មនិ មាន សឡំៃង 
រំខាន និង សនៃសំ សំចៃ  Onion 
T1 ក៏បាន ចូល រួម ចំណៃក ក្នុង 
ការ ការ ពារ បរិសា្ថាន ផង ដៃរ ។

លោក ជមី ប៉លូ ីបៃធានគៃប-់  

គៃង ទទូៅ កៃមុហ៊នុ MVL TADA 
(Cambodia) Co., Ltd បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃទី 
៣០ ខៃមីនា ថា បនា្ទាប់ ពី ឆ្លង- 
កាត ់ការ សាក លៃបង   ដោយ ជោគ- 
ជយ័  កៃមុហ៊នុ Onion Mobil-
ity Co.,Ltd  បាន ដក់ បង្ហាញ 
តៃី ចកៃយាន  អគ្គិសនី  Onion 
T1 ជា សាធារណៈ ហើយ កាល- 
ព ីថ្ងៃ ទ ី២៨ ខៃ មនីា ។ លោក បន្ត 

ថា គៃន់ តៃ ដក់ បង្ហាញ ភា្លាម 
Onion T1 ទទួល បានការ ចាប-់ 
អារម្មណ៍  ចៃើន  ។  ទោះ យា៉ាង ណ  
វា   គៃន់ តៃ ជា ការ   តាំង   ប៉ុណ្ណោះ 
ដោយ កៃមុហ៊នុ មនិ ទាន ់បៃកាស  
ដក់ លក់ នោះ ទៃ។

លោក ថ្លៃង ថា៖  « នៃះ គជឺាការ- 
ដក់ បង្ហាញ របូ   ពិត របស់  Onion 
T1 ឱៃយ សាធារណជន បាន ឃើញ  
តៃ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ សកម្ម ភាព 

នៃ ការ ដំឡើង ទៃង់ទៃយ ធំ ដើមៃប ី 
ដក់ លក់ លើ ទីផៃសារ  គឺ មិន ទាន់ 
ចាប់ ផ្តើម ទៃ ពៃះ កៃុមហ៊ុន 
តៃូវ ការ ពៃល វៃលា សិកៃសា លម្អិត 
ថៃម   ទៀត ទៅ លើ តម្លៃ  និង តមៃូវ - 
ការ ទីផៃសារ ជាក់ ស្តៃង»។ 

លោក បន្ថៃម ទៀត ថា Onion 
T1 នងឹ រមួ ចណំៃក បង្កើន បៃក-់ 
ចំណូល ដល់ អ្នក បើកបរ ជា ពិ - 
សៃស វា នងឹ កា្លាយ ជា យាន ជនំិះ 

ដៃល មាន ផាសុកភាព សមៃប់ 
សហគមន៍ ទាំង មូល។ 

យោង តាម លោក ប៉ូលី នៅ 
ពៃល នៃះ    កៃមុហ៊នុ ក ៏កពំងុ រៀប- 
ច ំ  កន្លៃង តាងំ បង្ហាញ (Show-
room) និង សា្ថានីយ សមៃប់ 
សាក អាគយុ មយួ ចនំនួ ក្នងុរាជ-
ធានី ភ្នំពៃញ ផង ដៃរ។

លោក Kay Woo នាយក- 
បៃត ិបត្ដ ិកៃមុហ៊នុ MVL បានឱៃយ 
ដងឹថា នៃះ ជា ការ នា ំយក មក នវូ 
ភាព ពៃញ នយិម  នៅ ក្នងុ ការ បៃើ- 
បៃសក់ង៣់អគ្គសិន ីនៅ   កម្ពជុា 
តាម រយៈ ការ ផលិត យាន ជំនិះ 
ដៃល មាន សៃវាកម្ម បៃកតួ បៃជៃង  
ភា្ជាប់ ជាមួយ មធៃយោ បាយ កក់ ការ - 
ធ្វើ ដំណើរ តាម រយៈ TADA។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «  យើងកំពុង  
បង្កើត ឱៃយ មាន បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសុី 
មួយ ដៃល អាច ជួយ ផ្នៃក សៃដ្ឋ-
កិច្ច ដល់ អ្នក បើក កង់ ៣ » ។

  របាយការណ ៍បកូសរបុ លទ្ធ-
ផល ការងរ ឆ្នាំ ២០១៩ របស់ 
កៃសងួ សាធារណការ  នងិ ដកឹ- 
ជញ្ជនូ  ឱៃយ ដងឹ ថា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ 
នៅ កម្ព ុជា មាន តៃចីកៃ យាន យន្ត  
( ម៉ូតូកង់៣) មក ចុះ បញ្ជី សរុប 
៣៥ ២១៨ គៃឿង ៕  LA

ត ពី ទំព័រ ១... បៃព័ន្ធ 4G LTE 
សមៃប់ អ្នក បៃើ បៃស់ ទូទាំង បៃទៃស 
ពៃម ទាងំ ធានា ថា បណ្តាញ ទនំាកទ់នំង  
បាន តៃៀម រួច រាល់ នៅ ពៃល មាន ការ  - 
រៀបចំ ដំឡើង បៃព័ន្ធ  5G ដ៏ ធំ មួយ នៅ 
ពៃល ខាង មុខ ខណៈ រដ្ឋា ភិបាល បាន 
ផ្ដល់ ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើ  បច្ចៃក វិទៃយោ ដ៏ 
ថ្មី បំ ផុត នៃះ ដៃល នឹង ផ្ដល់ គុណភាព 
នៃ លៃបឿន អីុនធឺណិត កាន់ តៃ បៃសើរ ។ 

សៃចក្ដ ីបៃកាស បន្ត ថា បៃពន័្ធ ទរូ គម- 
នាគមន ៍ចលត័ ពតិ ជា មានសារៈសខំាន ់
ណស ់ពសិៃស  ការ លើក កម្ពស ់សៃដ្ឋ- 
កិច្ច  កម្ពុជា  ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ យុគ សម័យ 
ឌីជីថល។  ការ បៃើ  បៃព័ន្ធ  4G មាន 
សារៈ សំខាន់ សមៃប់ អតិ ថិជន ពៃះ 
វា  អាច ផ្ដល់ ឱៃយ ពួក គៃ នូវ ព័ត៌ មាន ថ្មី អំពី 
ជងំ ឺកវូដី១៩ ជយួ ដណំើរ ការ បៃតបិត្ត-ិ 
ការ អាជីវ កម្ម របស់ ពួក គៃ ការ សិកៃសា 
តាម  អន ឡាញ ធ្វើ បៃតិបត្តិការ ទូទាត់ 
លើ  ទរូសព័្ទ ចលត័ និង ភា្ជាប ់ទនំាក ់ទនំង  
ជា មួយ  មិត្តភកិ្ដ និង កៃុមគៃួសារ។

លោក  Thomas Hundt នាយក- 
បៃតបិត្ត ិកៃមុ ហ៊នុ  Smart Axiata ឱៃយ 
ដឹងថា ការ វិនិយោគ លើ ហៃដ្ឋា រចនា - 
សម្ព័ន្ធ សំខាន់ៗ និង ការ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ 
ឡើង នូវ សៃវា កម្ម របស់ កៃុម ហ៊ុន ជា - 
បៃចាំ សមៃប់ អតិថិជន  គឺ តៃង តៃ ជា 
គោល សំខាន់ៗ នៃ បៃតិបត្តិ ការ អាជីវ - 
កម្ម របស់ កៃុម ហ៊ុន  Smart។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ឆ្នាំ នៃះ មិន ខុស  ពី 
ឆ្នា ំមនុៗ ឡើយ  ថ្វ ីដៃបិត មាន បញ្ហាបៃឈម  
ជាមួយ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ក៏ បញ្ហា បៃឈម 
ទាំង នៃះ  ជំរុញ ឱៃយ យើង ធានា  បាន ថា 
អតិថិ ជន របស់ យើង អាច ពឹង ផ្អៃក លើ 
បណ្តាញ ទំនាក់ ទំនង  យើង  ដើមៃបី រកៃសា 
ទំនាក់ ទំនង យា៉ាង សកម្ម ជាមួយ អ្នក- 
ដទៃ  ទោះ បី  ពួក គៃ កំពុង អនុវត្ត វិធាន- 
ការ រកៃសា គមា្លាត សុវត្ថិ ភាព ក្នុង គៃ ដ៏ 
លបំាក នៃះក ៏ដោយ»។ លោកបន្ត  ថា៖ 
« ក្នងុ រយៈពៃល ប៉នុា្មាន ខៃ ខាង មខុ ទៀត 
អតថិជិន  នងឹ ឃើញ មាន ការ រកី ចមៃើន 
គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់  នៅ ក្នុង បណ្តាញ ទំ-
នាក ់ទនំង របស ់ពកួ យើង  ហើយ កៃមុ- 
ហ៊ុន នឹង អាច ផ្ដល់ ជូន នូវ បទ ពិសោធ 
អីុនធឺណិត កាន់ តៃ ល្អ បៃសើរ ជាង មុន  
សមៃប់ ការ សិកៃសា តាម អន ឡាញ  
ការ លៃង ហ្គៃម  វីដៃអូ និង តន្ដៃី »។ 

ទនិ្ននយ័ ចងុ កៃយ   ព ី TRC បង្ហាញ 
ថា គិត តៃឹម ខៃ ឧសភា ចំនួន ការ ជាវ 
អីនុធណឺតិ តាម ទរូសព័្ទ ចលត័ ដ ៏សកម្ម 
របស់  បៃតិបត្តិការ ទាំង  ៦ នៅ   បៃទៃស 
កម្ពុជា គឺ  ២០ ៤៨១ ០៥១ ធា្លាក់ ចុះ 
០,០៨ ភាគ រយ ធៀប នឹង រយៈ ពៃល  
ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ ចំនួន នៃ ការ ជាវ 
អីុនធឺណិតលើតុ  និង អីុនធឺណិត ខៃសៃ 
មាន ចំនួន  ៥២ ៤៨០ ប៉ុណ្ណោះ គិត 
តៃឹម ចុង ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ធា្លាក់- 

ចុះ  ២១, ៦២ ភាគ រយ  ធៀប នឹង   ចុង ខៃ 
ឧស ភា  ឆ្នាំ ២០១៩ ។  

បច្ចុបៃបន្ន កៃុម ហ៊ុន Smart មាន 
សា្ថានយី ជាង  ៣ ០០០  ទតីាងំ នៅទទូាងំ  
បៃទៃស កម្ពជុា  ដៃល អនញុ្ញាត ឱៃយ អត-ិ
ថិ  ជន  ៨ លាន នាក់ ទទួល បាន បទ ពិ-
សោធឌីជីថល ពិសៃស លើ បណ្តាញ 
4G LTE ដៃល ផ្ដល់ សៃវា ជូន បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ចនំនួ ៩១,៥ ភាគរយ នៃ ចនំនួ 
បៃជាជន ។

គិត តៃឹម ចុង ឆ្នាំ ២០២១ កៃុមហ៊ុន 
Smart Axiata គៃង  សង់ សា្ថានីយ- 
បណ្តាញ ចំនួន ៣៥០ កន្លៃង បន្ថៃម 
ទៀត ដើមៃប ីបពំៃញ តមៃវូការ  បៃើបៃស ់
សៃវា អីុនធឺណិត ចល័ត ដៃល កំពុង 
កើន  ឡើង យា៉ាង ខា្លាំង ក្នុង ការ តភា្ជាប់ 
ទំនាក់ ទំនង។  លើស ពី ការ សាងសង់ 
សា្ថានយី បណ្តាញ ថ្ម ី កៃមុ ហ៊នុ ក ៏មានប-ំ  
ណង អភវិឌៃឍ សា្ថានយី ដៃល មាន សៃប ់ 
ផង ដៃរ ។ ក្នុង ខណៈ ដៃល អតិថិជន  
Smart បាន ចាប់ ផ្ដើម ការ បៃើ បៃស់ 
4G យា៉ាង រហ័ស កៃុម ហ៊ុន ក៏ នឹង មាន 
គមៃង បញៃឈប់ បណ្តាញ សៃវា  3G 
របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ ដោយ ផា្លាស ់ប្តរូ 
វិសាល គមន៍  េ្រហ្វកង់វិទៃយុ  ដៃល នៅ  
សល់ ពី បណ្តាញ  3G ទៅ ជា 4G។

គិត តៃឹម ចុងឆ្នាំ  ២០២០ កៃុម ហ៊ុន 
Smart បាន វិនិយោគ ទឹក បៃក់ ចំនួន 
១, ៨៨ ពាន់ លាន ដុលា្លារ នៅ កម្ពុជា   
ខណៈ  កៃុម ហ៊ុន  បាន បង់ ពន្ធ ចំនួន  
៥៦២ លាន ដុលា្លារ និង កមៃ និយត - 
កម្ម ដល់ រតនាគរ កម្ពុជា ៕   LA 

តេចីកេយានយន្តបេើ ថាម ពល អគ្គសិនី Onion T1 របស់ Onion Mobility Co., Ltd។ រូបថត សហ ការី

Smart បន្ថ្រម   $៩០ លាន... អាម្ររិក បង្ហាញ ផ្រនការ   វិនិយោគ 
ក្រស់ ក្រល លើ ថាមពលខ្រយល់ 

ទីកេុងវ៉ាសុីន តោនៈ  រដ្ឋាភិបាល អា- 
មៃរិក   កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ បាន បង្ហាញ នូវ  
ផៃន ការ  ជំរុញ   គមៃង ថាមពល   ខៃយល់  
នៅតំបន់ ឆ្នៃរ  ជាមួយ គោល បណំងនៃ 
ការ ផ្គត់ផ្គង់ ថាមពល   ដល់លំនៅឋាន  
ជាង ១០ លាន  ខ្នងតៃឹមឆ្នាំ ២០៣០ 
ដៃល ជា ផ្នៃក នៃ កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង 
របស ់បៃធានាធបិតី Joe Biden  ដើមៃប ី
បៃយុទ្ធ នឹង  ការ បៃបៃួល អាកាសធាតុ។ 

  វត្ថុបំណង  នៃ ការ ផ្តួច ផ្តើម   ដៃល នឹង 
តៃូវ អនុវត្ត  ដោយ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម   
កៃសងួ  មហាផ្ទៃ  កៃសងួ  ដកឹជញ្ជនូ នងិ 
កៃសងួ ថាមពលនៃះ  គ ឺដើមៃបី ផលតិ ថាម-
ពល  ពី ខៃយល់ មាន អានុភាព ៣០ ជីហា្គាវា៉ាត់ 
នៅ  ក្នុង បៃទៃស   នៃះ តៃឹម ពៃលនោះ។ 

ការ សមៃច បាន នូវ គោល បំណង 
នោះ នឹង   តមៃូវ  ឱៃយ មាន បៃក់ វិនិយោគ  
ចៃើន ជាង  ១២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ក្នុង 
១ឆ្នាំ តាមបណ្តាយ  ឆ្នៃរ  អាត្លង់ ទិក និង 
បា៉ាសុីហ្វិក និងតៃូវ បានគៃ រំពឹង   បង្កើត    
ការ ងរ រាប់ សិបពាន់ កន្លៃង ។

សៃតវមិាន បាន នយិាយ ថា   រឿងនៃះ 
គរួតៃ  កាត ់បន្ថយ  ការ បភំាយ ឧស្មន័  កាបនូ   
ឌីអុកសុី  ដបៃមាណ ៧៨ លាន តោន។ 

រដ្ឋាភបិាល  មាន ផៃនការ  រៀបច ំតបំន ់

អភវិឌៃឍនខ៍ៃយល ់  តាម ឆ្នៃរ  ក្នងុ រដ្ឋ   New York 
និង New Jersey។  តំបន់ នោះ នឹង 
តៃវូ បានផ្តល ់ សមៃប ់បៃតបិត្តកិារ   តៃមឹ 
ចុង ឆ្នាំ ២០២១  និង ដើម ឆ្នាំ ២០២២។ 

បច្ចុបៃបន្ន មាន គមៃង  ឈ្មាះ «the 
Block Island Wind Farm»  ដៃល 
បាន បញ្ចប់ នៅ ចុង  ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ រដ្ឋ   
Rhode Island និង មាន សមត្ថភាព  
ផលិត   ថាមពល   ៣០មៃហា្គាវា៉ាត់  បាន 
ដំណើរការ ពៃញ លៃញ ។ 

   គមៃង ថាម ពលខៃយល់ សាកលៃបង   
នៅ ឆ្នៃរសមទុៃ រដ្ឋ  Virginia  ដៃល មាន 
សមត្ថភាព ផលិត  ថាមពល  ១២ 
មៃហា្គាវា៉ាត់    បាន បញ្ចប់ ដំណក់ កាល 
ដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០។  ទីតាំង ចុង- 
កៃយ   នឹង តៃូវ បញ្ចប់  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២៦  
និងអាច ផ្គត់ផ្គង់ ថាម ពល  ដល់ ផ្ទះ 
៦០០ ០០០  ខ្នង ។ 

រដ្ឋបាល  លោក  Biden មាន ផៃនការ  
ផ្តល ់ ទកឹបៃក ់២៣០ លាន ដលុា្លារ ដល ់
កំពង់ផៃ ដើមៃបី ធ្វើទំនើបកម្ម និងគំទៃ  
គមៃង  ថាមពលខៃយល់  នៅតំបន់ ឆ្នៃរ  
កានត់ៃ ងយ សៃលួ ។ រដ្ឋបាល នៃះ នងឹ 
ផ្តល ់កម្ច ី រហតូ ដល ់ ៣ ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
ដល់ កៃមុហុ៊ន ក្នងុ វិស័យនៃះ ៕ AFP/RR
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សៅ សម្ភស្ស 

មហាសន្នបិាតគណបកស្របួ-
រមួជាតិម៉ាឡ្ស៊ីUMNOសមប្់
ឆ្នា២ំ០២០បានយល់ពម្ផ្តល់
សទិ្ធិអណំាចដល់បធ្ានគណ-
បក្ស និងក្៊មប្ឹក្សាជាន់ខ្ពស់
ដើម្បីកំណត់ថាគួរត្ដកការ-
គាំទ្រដ្ឋាភិបាលជនជាតិភាគ-
តិចPerikatanNasional
(PN)ព្លណា។
ការសមច្ចតិ្តន្ះត្វូបាន

ធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងព្លថ្ល្ង
ស៊ន្ទរកថារបស់ប្ធានគណ-
បក្សUMNOលោកAhmad
ZahidHamidiបានស្នើឱ្យ
គណៈប្តិភូសម្ចចិត្តលើ
បញ្ហាន្ះ នៅច៊ងបញ្ចប់ន្
សន្នបិាតដល្ធ្វើឡើងនៅមជឈ្-
មណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
កាលពីច៊ងសបា្ដាហ៍កន្លងទៅ។
បធ្ានអចន្ិ្តយ៍របស់គណ-

បក្សUMNOលោកTanSri
BadruddinAmiruldinក៏បាន
ស៊ំចម្លើយពីគណៈបត្ភិូថាតើ
យល់ឬមនិយល់សប្នងឹសំណើ
ន្ះ។ជាលទ្ធផលគណៈបត្ភិូ

បានយល់ព្មនឹងសំណើន្ះ។
លោកAhmadZahidបាន

និយាយថា៖«ដូច្នះ្ប្តិភូទំាងអស់
សទ៊្ធត្យល់ព្មហើយថានឹង
ប្គល់សិទ្ធសិម្ចន្ះទៅឱ្យ
ប្ធាននិងឧត្តមក៊្មបឹ្ក្សាដើម្បី

កំណត់ការដកខ្លួនរបស់យើង
ច្ញពីរដ្ឋាភិបាលជនជាតិភាគតិច
(PN)នៅព្លណាមួយប្សិន
បើពកួគ្មនិមនបង្ហាញពីកចិ្ច-
ខិតខំប្ឹងប្ងស្ដីពីការរៀបចំ
បោះឆ្នាតនាព្លខាងម៊ខទ្»។

លោកបានបន្ថម្ថាសច្ក្ដ-ី 
សម្ចន្ះនឹងអាស្័យលើ
សមជិកសភានិងគណៈរដ្ឋ-
មន្្តីទាំងអស់ក្នុងការសម្ច
ថាតើគួរឱ្យគណបក្សនះ្ដក
ការគាទំច្ញ្ពរីដ្ឋាភបិាលPN

ឬអត់?។លោកបានបន្ថ្មថា
ការបោះឆ្នាតថា្នាក់ជាតិអាច
នឹងត្ូវបានធ្វើឡើងនៅព្ល
ដ្លចប់អាណត្តិទី១៤ពោល
គឺនៅឆ្នាំ២០២៣។
យា៉ាងណាមិញការសម្ច

ប្បន្ះបង្កឱ្យមនការមិនព្ញ-   
ចិត្តពីមន្ត្ីមួយចំនួនផងដ្រ។
លោកTanSriAnnuarMusa
ជាមន្ត្ីម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោម
ម្ដឹកនាំគណបក្សUMNO
ផ្ស្ងទៀតបច្ចុប្បន្នជា រដ្ឋមន្្តី
ដ្នដីសហព័ន្ធដ្លគ្ជឿ-
ជាក់ថាជាមន្ត្ីដល្គ្កណំត់
គោលដៅចង់ដកតំណ្ងបាន
ចោទបក្ាន«់រដ្ឋមន្្ត»ីម្នាក់ថា
ជាមន្ត្ីក្បត់ក្យខ្នង ខណៈ
មន្ត្ីនោះកំព៊ងបង្កឱ្យមនអ្នក
មើលម៊ខគា្នាមិនចំក្នុងគណបក្ស។ 
គួរបញ្ជាក់ផងដ្រថា លោក

AnnuarMusaត្ូវបានគ្
ស្គាល់ថាជាមន្ត្ីមួយរូបដ្ល
ស្ថិតក្នុងចំណោមម្ដឹកនាំ
គណបក្ស UMNOផ្ស្ងទៀត
ដ្លគំាទ្រដ្ឋាភិបាលPNហើយ
ក៏ត្ងព្យាយាមជំរ៊ញ ឱ្យមន
កិច្ចសហប្តិបត្តិការជាមួយ
គណបក្សជនជាតិភាគតិច
Bersatuដរ្។ប៉ន៊្ត្ចង៊កយ្
លោកត្ូវបានគ្ដកច្ញពី
តណំង្ដោយឱយ្លោកកានត់-ំ
ណ្ងត្ឹមជាអគ្គល្ខាធិការ
គណបក្សUMNOវិញ៕

ប្ក់ សាយ 

ប្អូនស្ីដ៏មនឥទ្ធិពលរបស់
ម្ដឹកនាំកូរ៉្ខាងជើងលោក
គីម ជ៊ងអ៊៊ន កាលពីថ្ង្អង្គារ
បានរិះគន់ប្ធានាធិបតីកូរ៉្-
ខាងត្បូងថាជាសត្វស្ក១
ក្បាលដ្លអាម្រិកចិញ្ចឹម
កយ្ពីលោកបានរិះគន់ការ-
បាញ់ត្ស្តមីស៊ីលរបស់ទី-
ក្៊ងព្យុងយា៉ាង។
បទ្ស្ករូ៉ខ្ាងជើងបដ្ប-់ 

ដោយអាវ៊ធន៊យក្ល្អ៊្រមន
ប្វត្តិជាយូរហើយក្នុងការប្ើ
ការធ្វើត្ស្តអាវ៊ធដើម្បីបង្កើន
ភាពតានតឹង ហើយកាលពី
សបា្តាហ៍មន៊ន្ះបានធ្វើការបង្ក- 
ហ្ត៊យា៉ាងធំជាលើកដំបូង
របស់ខ្លួន ចាប់តាំងពីលោក
ប្ធានាធិបតីអាម្រិកចូ ប្-
ដិនស្បថចូលកាន់តំណ្ង។
អាម្រិកនិងប្ទ្សជប៉៊ន

បាននយិាយថាអាវធ៊ដល្ត្វូ
បានបាញ់គឺជាមីស៊ីលបាលី-
ស្ទិកដ្លត្ូវបានហាមនៅ
ក្មស្ចក្តីសម្ចរបស់
ក្៊មប្ឹក្សាសន្តិស៊ខអង្គការ-
សហប្ជាជាតិខណៈដ្ល
ទីក្៊ងព្យុងយា៉ាងបានបញ្ជាក់
ថាមីស៊ីលទាំងនោះ គឺជា
ប្ភ្ទអាវ៊ធប្ើសម្ប់វាយ-
បហ្ារទៅលើសមរភមូិបយ្ទ៊្ធ
ដ្លនៅឆ្ងាយៗ ។
លោកបធ្ានាធបិតីករូ៉ខ្ាង-

ត្បូងមូន ជ្អ៊ីន ដ្លបាន
គាំទ្ដល់ការទំនាក់ទំនងជា-
មួយទីក្៊ងព្យុងយា៉ាងជាយូរ
មកហើយនោះបានថ្លង្សន៊្ទរ-
កថាយា៉ាងលម្អតិដោយប្ង៊ប-្
យត័្នកាលពីថ្ង្សក៊្នៅព្ល
ប្ទ្សកូរ៉្ខាងត្បូងបាន
បរ្ព្ធខបួការវាយបហ្ារចនំនួ
៣លើកបណា្តាលឱ្យមន៊ស្ស
ស្លាប់ច្ើន ដោយប្ទ្ស

កូរ៉្ខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ
១៩៩៩ដោយមិនបាននិ-
យាយសំដៅទៅលើការធ្វើ
ត្ស្តមីស៊ីលទ្។
លោកមូនបាននិយាយថា

កូរ៉្ខាងត្បូងកូរ៉្ខាងជើងនិង
អាម្រិកគួរត្ខិតខំប្ឹងប្ង
ដើម្បីបន្តការចរចាឡើងវិញ។

 លោកបាននយិាយថាវធិាន-
ការជាច្ើនដ្លស្ថិតក្នុងផ្លូវ
ទៅការបន្តការចរចារវាងទកី្ង៊
ព្យុងយា៉ាង និងទីក្៊ងវា៉ាស៊ីន-
តោនមិនទាន់មនការឯក-
ភាពគា្នាទ្។
សម្តីរបស់លោកបានជំរ៊ញ

ឱយ្មនការរិះគន់ពីទីក្ង៊ពយ្ងុ-
យា៉ាងដោយលោកស្ីគីម
យ៉ូច៊ងទីប្ឹក្សាផ្ទាល់បងប្៊ស
លោកស្ីបានហៅសម្តីនោះ
ថាជា«ភាពឥតអៀនខា្មាស
កម្ិតខ្ពស់»។
លោកស្ីបានហៅសម្តី

របស់លោកមនូថាមនិត្មឹត្វូ
សម្ប់ការព្មព្ៀងជាមួយ
អាម្រិក ដ្លបានថ្កោល-
ទោសការត្ស្តមីស៊ីលហើយ
បាននិយាយថាកម្មវិធីន៊យ-
ក្ល្អ៊្រ និងមីស៊ីលបាលីស្ទិក
របស់ប្ទ្សកូរ៉្ខាងជើង
បន្តគំរាមកំហ្ងយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់សន្តិភាពនិងសន្តិស៊ខ
អន្តរជាតិ។
នៅក្នុងស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍

មួយដ្លទីភា្នាក់ងរសរព័ត៌-
មនKCNAផ្លូវការ បាននិ-
យាយថាលោកស្ីបានថ្ល្ង
ទាំងអួលដើមកដោយបាន
នយិាយសដំៅទៅលោកមនូថា
ជាបម្ខ៊បត្បិត្តិរបស់បទ្ស្
កូរ៉្ខាងត្បូង ហើយមិនបាន
នយិាយពីឈ្មាះរបស់លោកឬ
ងរអ្វីនោះទ្។
ដោយបានហៅលោកមនូថា

ជាសត្វស្ក១ក្បាល ដ្ល

អាម្រិកចិញ្ចឹមលោកស្ីបាន
ថ្លង្ថាលោកកពំង៊ធ្វើចរតិដចូ
ជាក្ម្ងទំនើងរបស់អាម្រិក។
ចំណ្កប្ទ្សកូរ៉្ខាង

ជើងកាលពីថ្ង្ស៊ក្បាន
និយាយថាខ្លួនបានបាញ់
មីស៊ីលបាលីស្ទិកចម្ងាយជិត
បភ្ទ្ថ្មីដល្លោកបធ្ានា-

ធិបតីអាម្រកិចូបដិ្ននិយាយ
ថាការបាញ់ត្ស្តន្ះ បាន
រំលោភបំពានស្ចក្តីសម្ច
របស់ក្៊មប្ឹក្សាសន្តិស៊ខអង្គ-
ការសហបជ្ាជាតិប៉ន៊្ត្លោក
នៅត្បើកចំហឱ្យមនទំនាក់-
ទំនងការទូតជាមួយប្ទ្ស-
កូរ៉្ខាងជើង៕

គណបក្សUMNOម៉ាឡ្សី៊ផ្តល់ភ្លើងខៀវដល់ក៊្មបឹ្ក្សារដ្ឋាភិបាល
សម្ចថាតូ្វដកការគំាទ្រដ្ឋាភបិាលជនជាតិភាគតិចនៅព្លណា

ប្អនូស្ម្ីដឹកនំាកូរ្៉ខាងជើងរិះគន់ប្ធានាធិបតីកូរ្៉ខាងត្បូងថាជាសត្វស្ករបស់អាម្រិក

ប្ធាន គណ បក្សUMNO  លោក  Ahmad Zahid Hamidi ថ្លង្ ទៅកាន់កុ្ម អ្នកសា រព័ត៌មាន នៅ ក្នងុ ទីកុ្ង គូឡាឡំាពួ នា ព្ លកន្លងទៅ។ AFP

ប្អនូសី្ រប ស់ម្ដឹកនំា កូរ្៉ខាងជើងលោកស្  ី គីម  យូ៉ ចុង ។ រូបថត AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ព្រែកជីកសុ៊យអ្រែបើកដំណើរការ
ឡើងវិញបន្ទាប់ពីនវាដឹកទំនិញ
ជាប់កឿងត្រែវូដកច្រែញ
កាលពីថ្ងៃចន្ទទី២៩មីនាពៃក-

ជីកស៊ុយអៃ(SuezCanal)បើក
ដំណើរការឡើងវិញបនា្ទាប់ពីកៃុម-
ជួយសង្គៃះ បានទទួលជោគជ័យ
ក្នុងការដកនាវាទំនិញដ៏ធំមួយជាប់
កឿងនៅកណ្ដាលពៃកធ្វើឱៃយបញ្ចប់
វិបត្តិកកស្ទះផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់មួយ
របស់ពិភពលោក។
កៃុមនាវាដោយមានជំនួយពី

ជនំោរទកឹបានទាញនាវាទនំញិខា្នាត
ធំMVEverGivenចៃញពីចៃំង
ខៃសាច់នៃពៃកជីកដៃលជាទីកន្លៃង
នាវានៃះជាប់កឿងតាំងពីថ្ងៃទី២៣
មនីាមកម្លៃ៉ះ។លោកឧត្ដមសៃនយី-៍
ឯកOsamaRabeiបៃធានអាជា្ញាធរ
ពៃកជីកស៊ុយអៃបាននិយាយថា
ចរាចរណ៍ឆ្លងបានចាប់ផ្ដើមឡើង-
វិញនៅម៉ោង៦ល្ងាចដោយនាវា
ដំបូងឆ្លងកាត់ពៃកនៃះគឺជានាវា
ដឹកជញ្ជូនសត្វពាហនៈ។
យា៉ោងហោចណស់មាននាវា

៣៦៧គៃឿងដៃលដឹកជញ្ជូនអ្វីៗ 
គៃប់យា៉ោងពីបៃងឆៅរហតូដល់សត្វ
ពាហនៈបានបោះយុថា្កានៅមាត់
ពៃកដើមៃបីរង់ចាំធ្វើការឆ្លងកាត់។
នាវាផៃសៃងទៀតបានធ្វើដំណើរតាម
ផ្លវូវាងដ៏វៃងឆ្ងាយនៅជុវំញិCapeof
GoodHopeនៅភាគខាងតៃបូងនៃ
ទ្វបីអា្រហ្វិកដៃលជាផ្លវូមានចមា្ងាយ
៥០០០គីឡូម៉ៃតៃដៃលនឹងបន្ថៃម
ការចណំយបៃក់រាប់ពាន់ដលុ្លារទៅ
លើថ្លៃបៃងឥន្ធនៈនិងចំណយ
ផៃសៃងទៀត៕សុខ វេងឈាង

ម្រែដឹកនំន្រែប្រែទ្រែសចំនួន២៣
គំាទ្រែការបង្កើតសន្ធសិញ្ញាជំងឺ
រាតត្រែបាតសម្រែប់ភាពអាសន្ន
នព្រែលអនគត
មៃដឹកនំានៃបៃទៃសចំនួន២៣និង

អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពី
ថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញការគំាទៃគំនិតនៃ
បង្កើតសន្ធសិញ្ញាអន្តរជាតិមួយដៃល
នឹងជួយពិភពលោកក្នងុការដោះ-
សៃយបញ្ហាសុខភាពនាពៃលអនា-
គតដូចជាជំងឺកូវីដ១៩ដៃលកំពុងតៃ
រាលដាលពាសពៃញពិភពលោក។
បៃធានកៃមុបៃកឹៃសាអឺរុ៉បលោកChar-

lesMichelបានចៃញគំនិតនៃះក្នងុ
កិច្ចបៃជំុកំពូលG20កាលពីខៃវិច្ឆកិា។
កិច្ចពៃមពៃៀងបៃភៃទនៃះនឹងធានាការ
ចៃកចាយវា៉ាក់សំាងថា្នាំពៃយាបាលនិង
ឧបករណ៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័ជាសកល
និងដោយសមធម៌។
មៃដឹកនំាបៃទៃសហ្វជីី ព័រទុយ-

ហ្គាល់រូមា៉ោនីអង់គ្លៃសរ្វា៉ន់ដាកៃនយា៉ោ
បារំាង អាល្លម៉ឺង់កៃកិ កូរ៉ៃខាងតៃបូង
សីុលី កូសា្តារីកាអាល់បានីអា្រហ្វកិ-
ខាងតៃបូង ទៃនីីដាដ និងតូបាហោ្គា
ហូឡង់ ទុយនីសីុសៃណៃហ្គាល់
អៃសៃប៉ោញ ន័រវៃសស៊ៃបី៊ឥណ្ឌនូៃសីុ
អុ៊យកៃននិងអង្គការសុខភាពពិភព-
លោកបានផ្ដល់ការគំាទៃគំនិតនៃះ
កាលពីថ្ងៃអង្គារ៕សុខ វេងឈាង
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សុខ វេងឈាង

កាលពីថ្ងៃចន្ទទី២៩មីនាកៃុងវា៉ា-
សុីនតោនបានបៃកាសពៃយួរការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មជាមួយមីយា៉ោន់មា៉ោ រហូត
ដល់ពៃលរដា្ឋាភបិាលជាប់ឆ្នាតតៃឡប់
មកកាន់អណំចវញិដៃលការពៃយួរនៃះ
ធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីមានការសា្លាប់កៃុម-
បាតកុរចៃើនបផំតុក្នងុ១ថ្ងៃតាងំពីពៃល
ដៃលយោធាបានធ្វើរដ្ឋបៃហរកាលពី
ខៃមុន។
ក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយ ខុទ្ទ-

កាល័យតំណងពាណិជ្ជកម្មអាមៃរិក
លោកសៃីKatherineTaiបាននយិាយ
ថាការផ្អាកការចលូរមួរវាងរដា្ឋាភបិាល
និងរដា្ឋាភិបាលកៃមកិច្ចពៃមពៃៀង
កៃបខណ័្ឌពាណជិ្ជកម្មនងិវនិយិោគឆ្នាំ
២០១៣(TIFA)«នឹងនៅតៃមាន
បៃសទិ្ធភាពរហតូដល់ការវលិតៃឡប់
របស់រដា្ឋាភបិាលដៃលបានជៃើសរសី
តាមរបៀបបៃជាធិបតៃយៃយ»។កៃម
កិច្ចពៃមពៃៀងខាងលើអាមៃរិកបាន
សហការជាមយួមយីា៉ោនម់ា៉ោលើពាណជិ្ជ-
កម្មនិងការវិនិយោគដើមៃបីគាំទៃដល់
ការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់បៃទៃស
នៃះទៅក្នុងសៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។
«សហរដ្ឋអាមៃរិកគាំទៃបៃជាជន

ភមូាក្នងុការខតិខំដើមៃបីសា្តាររដា្ឋាភបិាល
ដៃលបានជាប់ឆ្នាតតាមរបៀបបៃជា-
ធិបតៃយៃយដៃលជាមូលដា្ឋានគៃឹះនៃការ-
លតូលស់នងិកណំៃទមៃង់សៃដ្ឋកចិ្ច
របស់ភមូា»លោកសៃីTaiបាននយិាយ
បៃបនៃះហើយបន្តទៀតថា៖«សហរដ្ឋ-
អាមៃរកិថ្កាលទោសយា៉ោងខា្លាងំចពំោះ
អពំើហងិៃសាឃោរឃៅរបស់កងសន្តសិខុ
ភមូាបៃឆងំនងឹជនសុវីលិ។ការសមា្លាប់
អ្នកតវា៉ានិសៃសិតកម្មករមៃដឹកនាំកម្មករ
ពៃទៃយ និងកុមារបានធ្វើឱៃយមនសិការ
សហគមន៍អន្តរជាតិមានការភា្ញាក់-
ផ្អើល។សកម្មភាពទាំងនៃះគឺជាការ-
វាយលកុដោយផ្ទាល់ទៅលើការផ្លាស-់
ប្តរូរបស់បៃទៃសនៃះទៅកាន់លទ្ធបិៃ-
ជាធិបតៃយៃយនិងការខិតខំរបស់បៃជាជន
ភូមាដើមៃបីទទួលបានអនាគតបៃកប
ដោយសន្តិភាពនិងវិបុលភាព»។
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី២៧មីនាដៃល

ជាថ្ងៃទវិាកងយោធាមយីា៉ោនម់ា៉ោបៃទៃស
នៃះបានកត់តៃចនំនួសា្លាប់ចៃើនបផំតុ
តាំងពីការបាតុកម្មតវា៉ារបបយោធា
ចាប់ផ្ដើមដោយមានមនសុៃស១១៤នាក់
បានសា្លាប់ភាគចៃើននៅទីកៃុងYan-
gonនិងMandalay។យោងតាម
របាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងចំណោម
អ្នកសា្លាប់យា៉ោងហោចណស់មានកមុារ
ចំនួន៦នាក់ដៃលមានអាយុចនោ្លាះពី
១០ទៅ១៦ឆ្នាំ។កៃមុបាតកុរបានហៅ
ជនរងគៃះទំាងនៃះថា«ផ្កាយធា្លាក់»។
អង្គការកៃរដា្ឋាភិបាលសមាគម

ជំនួយដើមៃបីអ្នកទោសនយោបាយ

(AAPP)បានរាយការណ៍ថាមាន
មនុសៃស១៤នាក់បានសា្លាប់នៅថ្ងៃចន្ទ
ធ្វើឱៃយចំនួនជនសុីវិលដៃលតៃូវបាន
សា្លាប់តាំងពីរដ្ឋបៃហរថ្ងៃទី១ខៃកុម្ភៈ
កើនដល់ជាង៥០០នាក់។
ការកើនឡើងនៃការសា្លាប់ដោយសារ

ការបង្កៃបនៃះបានធ្វើឱៃយមានការ-
ថ្កាលទោសពីបរទៃស។
«វាជារឿងដ៏គរួឱៃយភយ័ខា្លាចវាមនិគរួ

ឱៃយជឿ»បៃធានាធបិតីសហរដ្ឋអាមៃរកិ
លោកJoeBidenបាននយិាយបៃប
នៃះហើយបន្តទៀតថា៖ «ផ្អៃកតាម
របាយការណ៍ខ្ញុំទទលួបានថាមនសុៃស
ជាចៃើនតៃូវបានសមា្លាប់ដោយមិនចាំ
បាច់»។
មន្តៃីការទូតកំពូលសហភាពអឺរ៉ុប

លោកJosepBorrellបានទាមទារ
ឱៃយមៃដកឹនាំយោធាចុះចៃញពីតណំៃង
ដោយសារអ្វីដៃលលោកហៅថាជា
«ផ្លវូឥតនយ័»នៃការអពំើហងិៃសាបៃឆងំ
នឹងបៃជាជនរបស់ពួកគៃ។លោក
Borrellបាននយិាយនៅក្នងុសៃចក្ដ-ី
ថ្លៃងការណ៍មួយថា៖ «យើងនឹងបន្ត
បៃើយន្តការរបស់សហភាពអរឺ៉បុដៃល
រមួមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដើមៃបីកណំត់
គោលដៅទៅលើជនល្មើសនៃអំពើ
ហងិៃសានៃះនងិអ្នកដៃលទទលួខសុតៃវូ
ក្នុងការងកចៃញពីមាគា៌ាបៃជាធិប-
តៃយៃយ និងសន្តិភាពរបស់មីយា៉ោន់-
មា៉ោ»។
អគ្គលៃខាធកិារអង្គការសហបៃជា-

ជា តិលោកAntonioGuterresបាន
ទទចូទៅយោធាមយីា៉ោនម់ា៉ោឱៃយឈប់ការ-
សមា្លាប់និងការបង្កៃបកៃុមបាតុករ។
បៃភពការទូតបាននិយាយកាលពី

ថ្ងៃចន្ទថាចកៃភពអង់គ្លៃសបានកោះហៅ
កចិ្ចបៃជុំបនា្ទាន់នៃកៃមុបៃកឹៃសាសន្តសិខុ
អង្គការសហបៃជាជាតិដើមៃបីពភិាកៃសា
សា្ថានភាពក្នុងបៃទៃសមីយា៉ោន់មា៉ោ។
សមាជិកទំាង១៥នៃកៃមុបៃកឹៃសានៃះនឹង
បើកសម័យបៃជុំបិទទា្វារនៅថ្ងៃពុធ
ដោយពួកគៃនឹងសា្ដាប់សៃចក្ដីរាយ-

ការណ៍ពីលោកសៃី Christine
SchranerBurgenerដៃលជា
បៃសិតពិសៃសរបស់អង្គការសហ-
បៃជាជាតិបៃចាំមីយា៉ោន់មា៉ោ។
កាលពីមុន កៃុមបៃឹកៃសាសន្តិសុខ

អង្គការសហបៃជាជាតិបានថ្កាល-
ទោសចពំោះអពំើហងិៃសានៃះហើយបាន
អពំាវនាវឱៃយមានការសា្ដារលទ្ធិបៃជាធបិ-
តៃយៃយឡើងវិញប៉ុន្តៃមិនទាន់បានពិ-
ចារណលើការទណ្ឌកម្មនៅឡើយ
ដៃលនឹងតមៃូវឱៃយមានការគាំទៃពី
សំណក់បៃទៃសជិតខាងនិងរបស់
មីយា៉ោន់មា៉ោគឺបៃទៃសចិន។
អ្នកនាំពាកៃយកៃសងួការបរទៃសចនិ

លោកZhaoLijianបាននយិាយថា៖
«អពំើហងិៃសានងិការប៉ះទង្គចិបង្ហរូឈាម
គឺមនិបពំៃញផលបៃយោជន៍របស់ភាគី
ណមយួទៃ។ជនរងគៃះគឺជាបៃជាជន
មីយា៉ោន់មា៉ោ»។កៃុមអ្នកវិភាគបាននិ-
យាយថាការថ្កាលទោសរបស់កៃមុ-
បៃឹកៃសាសន្តិសុខមិនទំនងនឹងបៃទៅ
ជាសកម្មភាពដចូជាការដាក់ទណ្ឌកម្ម
ទៃខណៈពៃលដៃលកៃុងប៉ៃកាំងបាន
ចំណយពៃលជាចៃើនសបា្ដាហ៍ដើមៃបី
ជរំញុឱៃយមានការពភិាកៃសានងិដណំោះ-
សៃយក្នុងសៃុក។
យា៉ោងណមញិខណៈពៃលដៃលបៃ-

ទៃសមីយា៉ោន់មា៉ោកំពុងមានភាពចៃបូក
ចៃបល់កៃមុបៃដាប់អាវធុជនជាតិភាគ
តចិនៅខាងជើងនងិខាងកើតបៃទៃស
ដៃលបានបៃយុទ្ធជាមួយរដា្ឋាភិបាល
កណ្ដាលអស់ជាចៃើនទសវតៃសរ៍ដើមៃបី
ទទលួស្វយ័ភាពកាន់តៃចៃើនបានចាប-់
ផ្ដើមបង្កើនសកម្មភាពរបស់ពកួគៃបើ
ទោះបីកៃមុជាចៃើនបានពៃមពៃៀងជា
មយួនងឹបទឈប់បាញ់ក៏ដោយ។កាល-
ពីសបា្ដាហ៍មុនសហភាពជាតិការ៉ៃន
(KNU)ដៃលជាកៃមុបៃដាប់អាវុធមួយ
នៅជតិពៃដំៃនបៃទៃសថៃបានធ្វើការ-
លកុលយុប៉សុ្តិ៍យោធាមយួនៅជតិពៃ-ំ
ដៃននងិបានសមា្លាប់មនសុៃស១០នាក។់
យោធាមីយា៉ោន់មា៉ោ បានឆ្លើយតបវិញ

ដោយធ្វើការវាយបៃហរតាមអាកាស
នៅយប់ថ្ងៃអាទតិៃយធ្វើឱៃយបៃជាជនរាប-់
ពាន់នាក់ភៀសខ្លួនទៅបៃទៃសថៃ។
ការបៃយុទ្ធគា្នាមួយទៀតក៏បានផ្ទុះ-

ឡើងផងដៃរកាលពីថ្ងៃអាទតិៃយជាមយួ
កៃុមបៃដាប់អាវុធមួយទៀតឈ្មោះថា
កងទ័ពឯករាជៃយកាឈនី(KIA)នៅតំ-
បន់ជកីរ៉ៃតៃបងូថ្លើមថ្មឬថ្មហ្គចិខាងជើង
បៃទៃស។
នៅថ្ងៃអង្គារកៃមុបៃដាប់អាវធុជនជាតិ

ភាគតិចចំនួន៣គឺកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្ត
បៃជាធបិតៃយៃយជាតិមយីា៉ោនម់ា៉ោ(MND-
AA)កងទព័អារា៉ាកាន់(AA)កងទព័
រដំោះជនជាតិតាអាងំ(TNLA)បាន
ធ្វើការទាមទារក្នងុសៃចក្ដថី្លៃងការណ៍
មយួឱៃយយោធាបញៃឈប់ការសមា្លាប់កៃមុ
បាតុករនិងដោះសៃយបញ្ហានយោ-
បាយ។
បើមនិដចូ្នាះទៃពកួគៃបាននយិាយ

ថាពួកគៃនឹងសហការជាមួយកៃុម
ជនជាតិភាគតិចទាំងអស់ដៃលកំពុង
ចូលរួមបដិវត្តន៍និទាឃរដូវរបស់មី-
យា៉ោនម់ា៉ោដើមៃបីការពារខ្លនួ។អ្នកនាពំាកៃយ
AAបានបៃប់សារព័ត៌មានReuters
ថា៖«ការសមា្លាប់ជនសុីវិលស្លូតតៃង់
បៃបនៃះគឺមិនអាចទទួលយកបាន
នោះទៃ»។
យោធារបស់បៃទៃសមីយា៉ោន់មា៉ោបាន

ធ្វើរដ្ឋបៃហរនៅថ្ងៃទ១ីខៃកមុ្ភៈដោយ
និយាយថាការបោះឆ្នាតកាលពីខៃ
វិច្ឆិកាដៃលគណបកៃសរបស់លោកសៃី
ស៊ូជីទទួលជ័យជម្នះគឺតៃូវលួចបន្លំ
ដៃលជាការអះអាងមួយចៃនចល
ដោយគណៈកមា្មោធកិាររៀបចំការបោះ-
ឆ្នាត។លោកសៃីស៊ជូីនៅតៃស្ថតិក្នងុ
ការឃុំឃាំងនៅទីតាំងសមា្ងាត់មួយ
ហើយសមាជកិជាចៃើនទៀតនៃគណ-
បកៃសរបស់លោកសៃីក៏ស្ថតិក្នងុការឃុ-ំ
ឃាំងផងដៃរ។
ទោះបជីាមានការសមា្ដាធពីសណំក់

រដា្ឋាភិបាលលោកខាងលិចក្ដីកាលពី
សបា្ដាហ៍មនុរដា្ឋាភបិាលយោធាមយីា៉ោន-់
មា៉ោបានរពំងឹថានងឹមានការវនិយិោគពី
ដៃគូនានាមកពីជុំវិញតំបន់អាសុីនិង
បៃទៃសក្នងុតបំន់កៃបៃរខាង។នៃះបើតាម
ការផៃសាយរបស់សារពត៌មានBloo-
mbergដកសៃង់សម្ដីលោកAung
NaingOo រដ្ឋមនៃ្តីសហជីពទទួល
បន្ទុកការវិនិយោគនិងទំនាក់ទំនង
សៃដ្ឋកចិ្ចបរទៃសលោកមានបៃសាសន៍
តាមទរូសព័្ទថា៖«ទោះបីជាមានសា្ថាន-
ភាពបច្ចបុៃបន្នយើងរពំងឹថានងឹមានវនិ-ិ
យោគិនបៃបបៃពៃណីនឹងបន្តធ្វើការ-
រកសុនីៅទនីៃះ។ការវនិយិោគរបស់រដា្ឋា-
ភបិាលរៀងៗខ្លនួរបស់គៃមនិបានបៃប់
កៃមុហ៊នុនានាមនិឱៃយវនិយិោគឬធ្វើជ-ំ
នួញនៅក្នុងបៃទៃសមីយា៉ោន់មា៉ោអីផង
ដចូ្នៃះយើងរពំងឹថានងឹមានអ្នកវនិយិោគ
ពីបៃទៃសទំាងនៃះនឹងបន្តមកនៃះ»៕

អ្នក កា ន់ទុក ្ខលើកសញ្ញាមេមដេ៣ នៅ ក្នងុ អំឡុង ពេលចូលរួមបុណេយសព របស អ់្នកតវ៉ា។ AFP

សហរដ្ឋអាម្រែរិកព្រែយួរការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយមីយ៉ាន់មា៉ា
រហូតដល់ការវិលត្រែឡប់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រែជាធិបត្រែយ្រែយ
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ហុង រស្មី  

 ត្បូង ឃ្មុំ: វា មិន មែន ជា ពែល- 
វែលា តែវូ បាន ដាក់ ឱែយ ធ្វើ ចត្ដាឡី- 
ស័ក នោះទែ ទឹក ពណ៌ លឿង 
ក្នុង  ប៊ីដុង ទឹក សុទ្ធ តែូវបាន អប់ 
ទុក រយៈ ពែល ១៤ ថ្ងែ ដើមែបី 
ផលិត ជា សែ ស្វាយ  ជា គំនិត 
ផ្ដួច  ផ្ដើម ថ្មី ក្នុង ការ កែច្នែ កសិ-
ផល កំពុង តែ ជោរជន់ ខ្លាំង ។ 

បែជាសហគមន៍ កសិកម្ម 
សមគ្គី តំបែរចំនួន១១ គែួសរ 
ចំណោម ៧០គែួសរ  ដែល ដាំ 
ស្វាយ   ៣ មុឺន ដើម ស្ថិត  ក្នុង ភូមិ 
សែខែសាច ់ឃុសំែដា  សែកុ តបំែរ 
ខែត្ត តែបូងឃ្មុំ  បាន  ផលិត សែ 
ស្វាយ សក លែបង ១៣ ប៊ីដុង 
កែម ការ បង្ហាត ់បង្ហាញ បច្ចែក-
ទែស ព ីសស្ដាែចារែយ ភមូនិ្ទ កស-ិ
កម្ម ។ ពកួគែ    រង ់ចា ំអ៊តុ លទ្ធផល 
យ៉ាង អន្ទះស នែ ការ អប់ សែ 
រយៈ ពែល ១៤ ថ្ងែ។ 

លោក អុំ សុភា ជាបែធាន 
សហគមន៍   បាន សរសែរ  លើ  
Telegram របស់ សហគមន៍ 
ថា ៖ « ទឹក សែ ស្វាយ ចែះ មក 
ចែញ ពណ៌នែះ (លឿង) រស-
ជាតិ ជូរ អែមៗ ។ លា្ងាច នែះ   សុំ 
សែវឹង សែ ស្វាយ  ហើយ »។ 

ដោយ បាន បង្ហាញ កែវ សែ 
ស្វាយ ដែ ល មាន ពពុះ តចិៗ នៅ 
ផ្ទែ ខង លើ  សមាជិក សហ-
គមន៍  មា្នាក់ ឈ្មោះ មូល សុធី   
សរសែរ បន្ដថា៖ « ចា! ចំពោះ 
រសជាតិ  គឺជូរ អែម ៗ  »។

  ទោះបជីា កន្លង ផតុ រយៈ ពែល 
១៤ ថ្ងែ និង រំលែច រសជាតិ ជូរ- 
អែម ដ៏ គួរ ឱែយ កែប យ៉ាង ណា -   
ក ៏ដោយក ៏សែ ស្វាយ អ្នក សហ-

គមន៍ កសិកម្ម សមគ្គី តំបែរនៅ 
មិន ទាន់តែូវបាន ចាត់ ទុក ជា 
ផលិត ផលជោគ ជ័យ នៅ ឡើយ ។ 

លោកសុភា បាន ឱែយ ដឹងថា ៖ 
« យើង មិន ទាន់ ជោគជ័យ ទែ ។ 
ប៉ុន្ដែ នៅ ប៉ុន្មោន ថ្ងែខង មុខ នែះ 
(បញ្ហា កូវីដ បាន រសយ ) លោក 
គង់  ថុង ពែទឹ្ធ បុរស កសិកម្ម ចំការ- 
ដូង  នឹង មក បង្ហាត់ បងែៀន ម្ដង 
ទៀត  ។ យើង អាច រង ់ចាពំ ី១ ទៅ 
២សបា្ដាហ៍ ទៀត»។ 

 ដោយ ឃើញព ីការ លបំាក  រក   
ទីផែសារក្នុង វិបត្ដិ កូវីដ   តម្លែ  ផ្លែ - 
ស្វាយ បាន ធា្លាក ់មក តែមឹ  ២០០ 
រៀល ក្នុង ១ គីឡូកែម រហូត  
ដល ់បែជាកសកិរ ទកុ វា ទុ ំរលយួ 
ចោល លើដើម  សហគមន៍ ក៏ 
ដចូជា មន្ទរី កសកិម្ម  រកុា្ខាបែមាញ ់
និង នែសទខែត្ដ តែបូង ឃ្មុំ   នឹក 
ឃើញ វិធី សស្ដែ កែច្នែ  ផលិត- 
ផល  ពី ស្វាយ ជា ចែើន ទៀត ។ 

លោក  បែប់ ភ្នំពែញ ប៉ុស្ដិ៍ថា៖  
« តម ពិត យើង មាន បំណង 
ចង់  កែច្នែ ផលិត ផ្លែ ស្វាយ មិន 
ថា តែ សែ ស្វាយ នោះទែ ប៉ុន្ដែ  
បច្ចុបែបន្ន យើង   ផលិត ភែសជ្ជៈ   
ចាហួយ  និង តំណាប់ ហើយ 
យើង  រង់ ចាំ តែ សែស្វាយ ១ 
ទៀត ប៉ុណោ្ណោះ ។ បើ វា ទទួល 
ជោគជ័យ មួយ រយ ភាគរយ 
យើង នឹង  លក់ ពែម គ្នា   »។ 

 ផ្ដើម ពី ថ្ងែទី៩ ខែមីន ឆ្នាំ 
២០២១   ចំណោម សែ ស្វាយ 
សកលែបង ទាំង   ១១ ប៊ីដុង 
(ចំណុះ ២០លីតែ ១ បី៊ដុង ) 
ដែល ស្មើចំនួន បែជាសហគមន៍ 
១១គែួសរ  បូក បន្ថែម ២ប៊ីដុង 
របស់ លោក ពែឹទ្ធ បុរស ផ្ទាល់ ។  

ពួកគែ  បែើ បី៊ដុង  ទឹក សុទ្ធ ចំណុះ 

២០ លតីែ    ចោះ គមែប  នងិដាក ់
វា៉ាល់ ម៉ូតូ ថ្មី ភា្ជាប់  ទុយោទឹក តូច 
បែវែង ២ ចំអាម  សមែប់ បង្ហូរ 
ចហំាយ ចែញ ព ីគមែប  ទៅកាន ់
កូន ដប ទឹក សុទ្ធ មួយ ទៀតរំុជាប់ 
ធុង ធំ  ដោយ ដាក់ ទឹក កន្លះ ដប។ 

លោក សុភា បាន បញ្ជាក់ ថា  
ការ  ធ្វើ បែប នែះ ដើមែបី អាច មើល 
ដឹងថា តើ វា មាន ពពុះ ទៅតម 
ការ កំណត់ ឬទែ ?

 ១ប៊ីដុង បែើ សច់   ស្វាយ ចិត  
រួច   ៧,៥ គីឡូកែម ដាំ កូរ ឱែយ ពុះ 
ល្អ ទកុ ឱែយ តែជាក ់បន្ដចិ រចួ ដាក ់
ចូល ប៊ីដុង  ដែល បាន ដាក់ ទឹក  
៧,៥ លតីែផង ដែរ  ដោយ បន្ថែម  
មែ សែ  មុន ពែលលាយ  ស្ក រស 
២,៥ គីឡូកែម និង កូរ ឱែយ សព្វ 

លែបាយ ។ 
លោក អះអាង ថា ៖ « យើង 

មួល គមែប បិទ ជិត ល្អ រួច ទុក 
រយៈពែល១៤ថ្ងែ ទើប សមែច 
ផល  ជា សែ ស្វាយ ។  បើ ទកឹ ក្នងុ 
ដប ទឹក សុទ្ធ តូច មាន ពពុះ ភុច ៗ    
មានន័យ ថា វា ដំណើរ ការ ល្អ»។

ពែល សួរ ថា តើ ការ ផលិត 
សែ ស្វាយ   ជា ក្ដី រំពឹង របស់ 
សហគមន៍  នឹង ទទួល   ជោគ - 
ជ័យ ឬទែ ខណៈ មាន ពន្លឺ វិជ្ជ-
មាន ខ្លះៗ នែះ  លោក  សុភា  
ឆ្លើយ លាយ សណំើច តចិៗ ថា៖ 
«  ខ្ញុ ំសងែឃឹម ថា វា នឹង ជោគ ជ័យ ។ 
បើ វា ដំណើរ ការ រលូនបែកដ 
មែន ខ្ញុ ំពិត ជា ចង់ ធ្វើ ផលិតផល 
ស្វាយ នែះ មែន ទែន »។ 

 បែធាន សហគមន៍ វ័យ ៤២ 
ឆ្នាំ រូប នែះ   លើក ឡើង ថា ៖ « បើ 
វា សមែច លទ្ធផល ជោគជ័យ 
យើង នងឹ ផលតិ សែ ស្វាយ នែះ 
លក់ ក្នុង សែុកឱែយ ទូលំទូលាយ  

ដោយ មាន ការ ទទួល ស្គាល់ ពី 
កែសួង ពាក់ ព័ន្ធ ។ យើង ជួយ 
ទិញ ស្វាយ ពី កសិករ ក្នុង ខែត្ដ    
បាន មួយ ចំនួន  ដែល មិន ទាន់ 
ចូល ស្ដង់ដា  នំ ចែញ» ។ 

 លោក បន្ដថា  ឧទាហរណ ៍បើ 
ស្វាយ ១០០ តោន ពួកគត់ 
តែវូ  បោះចោល ព ី១៥ ទៅ ២០ 
តោន នោះសហគមន៍  នឹង ទិញ 
ក្នុង តម្លែ ថោក សមរមែយ ។

លោក ក ៏មនិចែបាស ់ថា តើ បែភែទ 
ស្វាយ អ្វីដែល អាច បែើ សមែប់ 
ផលតិ ជា សែ ស្វាយ នោះទែ តែ 
ចំពោះ ការ អនុវត្ដ ជាក់ស្ដែង  
លោក  បែើ ស្វាយ កែវ រមៀត ។

លោក សុភា   ឱែយ ដឹង ថា៖ 
«យើង ធ្វើ ភែសជ្ជៈ ទឹក ស្វាយ 
ចែញ  ជា លទ្ធផល ហើយ ហើយ 
យើង យក  ឱែយ ខង ឃុំ សក ភ្លកែស 
រសជាតិ ទឹក ស្វាយ។ ពួកគត់ 
លាន់ មាត់ ថា ឆ្ងាញ់ ផ្អែម និង 
សុំ បន្ថែម ទៀត។ 

លោក បន្ថែម ថា ៖ « យើង មិន 
ទាន់ គិត ដល់ ការ វែច ខ្ចប់  និង 
ការ ចុះ បញ្ជី ទែ ។ ប៉ុន្ដែ សំខន់  
ធ្វើ ឱែយ ចែញ ជា លទ្ធផល សិន ។ 
តម ពិត ខ្ញុ ំសែមែ ឃើញ រហូត 
ដល់ រូប រាង ដប  សែ  សមែប់ ដាក់  
តម តុ មង្គល ការ ថែម ទៀត » ។ 

ដោយ សរតែ គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម  
បាន ទទួល ការ ចាប់ អារម្មណ៍ 
ខ្លាងំ លោក សុភា  ក៏ បាន បារម្ភ 
ចំពោះ លទ្ធផល ជាក់ ស្ដែង  ដែល  
អាច ឱែយ ផែន ការ    បរាជ័យ ។ 

លោក   សរភាពថា ៖ « ប ើធ្វើ 
អត់ កើត ខ្ញុំ   ខ្មោស គែណាស់ 
ដោយសរ តែមាន កាសែត ចុះ 
ពែង ពែត  ។  វា មិន ទាន់ ចែញ 
ជា លទ្ធផល ផ្លូវ ការទែ»។ 

សហគមន ៍ទើប ចាប ់កណំើត 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០    នៅ  ខ្វះ   ចំពោះ  
សមា្ភារ  និង ធនធាន មនុសែស។ 

លោក  សភុា    ថា ៖ « យើង តែវូ 
ការ ដែគូ ក្នុង ការ អភិវឌែឍ រួម គ្នា  
ជា ពិសែសកែុមហ៊ុន ឯកជន  
ដែល មាន ធនធាន ថវិកា  ចង់ 
បាន យីហោ សហគមន៍ »។ 

លោក ភិន ខ្លែង  សមាជិក 
សហគមនប៍ាន សរសែរ នៅក្នងុ  
Telegram អំពី ជំនឿ ចិត្ដ  ថា៖ 
«បង ប្អូន ខ្មែរ   នឹង កែ បែ វបែបធម៌ 
រស់ នៅ តម រយៈ ការ ហូប ចុក  
ដែល  ផ្ដើម ពី សហគមន៍ យើង 
ចំពោះ ការ ទទួល ទាន សែ  ជា 
ផលតិ ផល ស្នាដែ  យើង     ជនំសួ 
សែ នៅ លើ ទីផែសារ វិញ  »៕

 ផលិត ផល ចាហួយស្វាយ និង ស្ស្វាយ ។ រូបថត សហ ការី

លោក អំុ សុភា (រូបឆ្វង្) និង មន្ត្ន្ីមន្ទរីកសិកម្ម រុក្ខាប្មាញ់ និង ន្សទ ខ្ត្ដ ត្បូង ឃ្មុ ំ(រូបកណ្ដាល) ផលិត ស្ ស្វាយ សក ល្បង   ។ រូបថត សហ ការី

 ប្ជាសហគមន៍ ចិត ស្វាយ ទំុ តូច ៗ  ខុស ស្ដង់ដានំាច្ញ ដើម្បី ផលិត ជា ស្ស្វាយ   ។ រូបថត សហ ការី

ស្រាស្វាយផ្ដល់ពន្លឺជោគជ័យជាមួយរសជាតិជូរអ្រាម
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ក្រុង ស្រអ៊ូល : នៅ ក្នុង  បន្ទប់ ឃ្លាំង 
ច្នៃ ពិសៃស យ៉ាង សៃស់ ស្អាត នៅ ជាន់ 
ដំបូល នៃ អាផាតមិន របស់  អ្នក ម្ដាយ 
ក្នុង កៃុង សៃអ៊ូល  លោក គីម មិន កៃយូ 
លៃង វីដៃអូ ហ្គៃម រយៈ ពៃល ១៥ ម៉ាង 
ក្នុង ១ ថ្ងៃ  និង រក ចំណូល ពី អ្នក គាំទៃ 
រាប ់ពាន ់នាក ់ដៃល បាន មើល របូ លោក 
កំពុងតៃ មមញឹក ។ 

ស្ទូឌីយោដ៏ តូច មិន ស័ក្ដិសម ជាផ្ទះ 
សមៃប់អ្នក តៃៀម ខ្លួន ឡើង ជា  សៃដ្ឋី 
ឡើយ តៃ ជើង ខ្លាងំ លៃង ហ្គៃម វយ័ ២៤ 
ឆ្នាំ នៃះ បាន បៃើ បៃស់ ជំនាញ ឆ្លើយ- 
តប សំណៃរ ភ្លាម ៗ  និង អត្ដចរិតសម- 
សនួ  ជា អ្នក រៀន កមៃតិ វទិៃយាលយ័ មន 
សមត្ថភព រក បៃក់ ចំណូល បៃមណ 
៥ មុឺន ដុល្លារ  ១ខៃ ។ 

នៃះ ជា អតៃ ចណំលូ ខ្ពស ់បផំតុ មយួ 
ក្នុង ចំណោម តៃ ១ភគរយ សមៃប់ 
ពលរដ្ឋ ករូ៉ៃ ខង តៃបងូ  តៃ មនិ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ របៀប របប នៃ ការ រស់ នៅ 
របស់ លោក ឡើយ ។ 

យវុជន គមី ដៃល ទទលួ ទានអាហារ 
ដំណៃក ងូតទឹក និង ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង 
បរវិៃណ ទ ីធ្លាដ ៏តចូ ចង្អៀត តៃមយួ  បាន 
និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន ចាប់ អារម្មណ៍ 
រថយន្ដ ឬ ក៏ចូលចិត្ដ ចំណាយ បៃក់  

ឥត បៃយោជន៍  នោះទៃ »។ 
កៃុម  Livestreamers ដៃល 

ហៅថា «  Broadcast Jockeys» ឬ 
«BJs» នៅ កូរ៉ៃ ខង តៃបូង បាន បៃ- 
កា្លាយ ជា វបៃបធម៌ បច្ចៃកវិទៃយា សមៃប់ 
យវុជន ។ ពកួគៃ បៃើ បៃស ់កុពំៃយទូរ័ ជា- 
ចៃើន ម៉ាង  ជាមួយ នឹង  សកម្មភព 
ផៃសៃង ៗ  រួម គា្នា  ដូចជា ការ សរសៃរ សរ 
លៃង ហ្គៃម រា ំតន្ដៃ ីទទលួ ទាន ផកឹ សុ ី
ឬ ថៃមទាំង ដៃក ទៀត ផង ។ 

លោក គីម មិនកៃយូ រក លុយ ពី ការ- 

បរិចា្ចាគ របស់ អ្នក គាំទៃ   បុគ្គល   ឬ ក៏ 
កៃុមហ៊ុន ជួយ ឧបត្ថម្ភ  ដៃល ជួន កាល 
ទទួលទាន ភៃសជ្ជៈ ប៉ូវ កម្លាំង អំឡុង- 
ពៃល លៃង នងិ ផៃសព្វផៃសាយ តាម យធូបូ 
ជា ទីដៃល លោក មន អ្នក គាំទៃ ជាង 
៤០ មុឺន នាក់ ។ 

យូធូប បាន ឱៃយ ដឹង ថា ខ្លួ នបាន 
ឃើញ មន ការ កើន ឡើង នូវបៃជាបៃយិ   
livestreamers ជាមួយ ចំនួន អ្នក 
ចូល ទសៃសនា កាលពី ឆ្នាំមុន រួមទាំង 
នៅ កូរ៉ៃ ខង តៃបូង ផង ដៃរ ។ 

ចូស័រ អាញ ដៃល ដឹក នាំ កៃុមហ៊ុន 
ក្នងុ សៃកុ Starfish Entertainment 
បាន នយិយ ថា ៖ « ថ្វដីៃបតិតៃ   ជបួ គៃះ 
ពីពៃះ វិបត្ដិ កូវីដ ១៩ យ៉ាង ណា ក៏- 
ដោយ ក៏ កៃុមហ៊ុន ហា៊ាន និយយ ថា 
កៃមុហ៊នុ នៅ តៃមើល ឃើញ ព ីកណំើន 
BJs ដដៃល »។ 

សហគៃិន ផ្នៃក កមៃសាន្ដ បៃើ រថយន្ដ 
Maserati អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ បាន គៃប់- 
គៃង អ្នក ផៃសាយ ផា្ទាល ់livestreamers 
កំពូល ៗ  ជា ចៃើន នាក់ និង បាន ផលិត 
កម្មវិធី ប្លៃក ៗ  សមៃប់ លក់ ឱៃយ ស្ថានីយ 
ទរូទសៃសន ៍ ធ ៗំ  បៃចា ំបៃទៃស មយួចនំនួ 
ថៃម ទៀត ៕ AFP/HR

ក្រុង ហូជីមិញ : ខៃត្ដ ភគ កណា្ដាល 
បៃទៃស វៀតណាម តៃូវបាន ដាក់ 
បញ្ចូលទៅ  ក្នុង បញ្ជី គោល ដៅ មិនសូវ 
ពៃញ និ យម ទាំង៧ ក្នុង ពិភព លោក 
ដៃល ភ្ញៀវ ទៃសចរ គរួ ពចិារណាកៃយ 
បញ្ចប់ វិបត្ដិ កូវីដ១៩។ នៃះ បើ យោង 
តាម បណា្ដាញ ព័ត៌មនដ៏ លៃបី លៃបាញ 
របស់  អាមៃរិក CNBC។ 

ជាមយួនងឹ  តបំន ់បៃតកិភណ្ឌ ពភិព-
លោករបស ់អង្គការ  UNESCO ចនំនួ 
គោលដៅ ទៃសចរណ៍ រួមទាំងតំបន់ 
បៃវត្ដសិស្ដៃ                                      ហ៊យុអាន អតតី រាជធន ី 
ហ៊ ូ ក្នងុ ខៃត្ដ                ធធួៀនហ៊ ូនងិ                            ដៃនជមៃក  
មីសុន នៅ ក្នុង ខៃត្ដ កា្វាង ណាម ភគ 

កណា្ដាល បៃទៃស វៀតណាម ជា ទតីាងំ 
លៃបីលៃបាញ លើ ផៃនទី ទៃសចរណ៍ 
តាំង ពី  យូរ យរ សៃប់ ហើយ។ 

លើស ព ីនៃះ ទកីៃងុ កា្វាយ ញនុ ដៃល 
មន ឆ្នៃរ សមទុៃ លត សន្ធងឹរហតូ ដល ់                  
៤២ គីឡូម៉ៃតៃ ដៃលជាប់  រហសៃសនាម 
ជា  «ម៉ាល់ឌីវ វៀតណាម » បច្ចុបៃបន្ន 
កា្លាយ ទៅ ជា តារា រះ ថ្មី លើ ផៃន ទី 
ទៃសចរណ៍  របស់  វៀតណាម ។ 

ល្អាង សុន ដូង ភគ កណា្ដាល ខៃត្ដ 
កា្វាងប៊ិញ តៃូវបាន បា៉ាន់ បៃមណ ថា 
មន អាយុ កាល ចនោ្លាះ ពី ៤០០ ទៅ 
៤៥០ លន ឆ្នាំ                 តៃទើប តៃូវបាន រក 
ឃើញ ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៩ ។ ល្អាង នៃះ  

ដៃល មន បៃវៃងសរុប ៩ គីឡូម៉ៃតៃ 
តៃូវបាន បៃកាស ជា ល្អាង ធំ បំផុត ក្នុង 
លោក និង បាន បើក ទា្វារ ទទួល ភ្ញៀវ 
ទៃសចរ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៣ ពោល គ ឺ៤ ឆ្នា ំ
កៃយ ព ីសមជកិ សមគម               សៃវ ជៃវ 
ល្អាង  ចកៃ ភព អង់គ្លៃស  បាន បញ្ចប់                 
ការ រុក រក ។ 

ទូរទសៃសន៍  CNBC ខង លើ បាន 
បញ្ចូល គោល ដៅ ដទៃ ទៀត ដៃល គួរ- 
តៃទៅ លៃង កៃយវិបត្ដិ កូវីដ បក់ ផាត់ 
ទៅ  ដូចជា Normandy បៃទៃស 
បារាំង Kagawa បៃទៃស ជប៉ុន 
Dandenongs បៃទៃស អូស្ដាៃលី 
ជាដើម៕ VNS/HR

ក្រុង ប៉ារីស : រដា្ឋាភិបាល   ឱៃយ ដឹង 
កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃថា  បារាងំ បាន ជៃើស- 
រសី នបំុង័ វៃង  (បាហ្គៃត ) ជា បៃក្ខភព 
ចុះ បញ្ជី បៃតិកភណ្ឌ វបៃបធម៌ អរូបិយ  
UNESCO  ដៃល ពៃយាយម ស្វៃង រក 
ការ ទទួល ស្គាល់ ជា និមិត្ដរូប ដ៏ សំខន់ 
បំផុត  បៃចាំ បៃទៃស បារាំង ។ 

ខណៈ មួក កន្តឹប និង ខៃសៃ កខ្ទឹម ស 
អាច ជា បញ្ហា នៃការ រីសអើង ជា ជាង 
សភព ពតិ នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន  នបំុង័ វៃង 
នៅ តៃ តៃូវបាន មើល ឃើញ ជនជាតិ 
បារាំង និយម ទទួល ទាន សមៃប់ ជា 
អាហារ បៃចាំ ថ្ងៃ ។ 

យោងតាម ទនិ្ននយ័ របស ់វៃបសយ 
Planetoscope   បង្ហាញ ថា នបំុង័  វៃង 
បៃមណ ១០ ពាន ់លន ដើម  តៃវូបាន 
ទទួល ទាន រៀង រាល់ ឆ្នា ំនៅ   បារំាង  ដៃល 
ស្មើ  ៣២០ ដើម រៀង រាល់ វិនាទី ។ 

ពៃល បារំាង ស្ថតិ ក្នងុ ដំណាក់ កាល រឹត-  
បន្តងឹ ការ ធ្វើ ដំណើរ ខ្លាងំ បំផុត កាល ពី 
រដូវ ស្លឹក ឈើ ជៃុះ ឆ្នាំ មុន បៃទៃស នៃះ 
នៅតៃ តៃូវ បើក ទា្វារ ហាង នំ ដោយ សរ 
វាជា ជំនួញ ដ៏ ចាំ បាច់ បំផុត ។ 

ដូច្នៃះ វា បៃហៃល ជា បាន ជំរុញ ឱៃយ 
កៃសួង វបៃបធម៌ ធ្វើ ការ ដាក់ ស្នើ នំ បុ័ង- 
វៃង ( បាហ្គៃត ) សមៃប់ ការ ចុះ បញ្ជី 
បៃតកិភណ្ឌ វបៃបធម ៌អរបូយិ  UNESCO 

ដៃល នឹង បៃកាស ជាផ្លូវការ  នៅ ចុង ឆ្នាំ  
២០២២ ។ 

ក្នុង សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ  បង្ហាញ 
ថា ៖ « សណំៃរព ីសមសធត ុធ្វើ ន ំបុង័- 
វៃង នឹង ធ្វើ ឱៃយ មហាជន កោត សរសើរ 
អពំ ីការនតិវិធិ ីនៃការ ផលតិ ន ំ ដៃល ជា 
ផ្នៃក មួយ នៃ ជីវិត បៃចាំថ្ងៃ  ដោយ វា ជា 
អាហារ របស ់មនសុៃស ភគចៃើ ន នងិ ការ- 
ចុះ បញ្ជី ជាសមៃបត្ដិ  បៃតិកភណ្ឌចំពោះ 
កៃរដំណៃល របស់ ខ្លួន »។ 

យ៉ាង ណាមិញ កៃសួង  ទាក់ ទាញ 
ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចំពោះ ការ ធ្លាក់ ចុះ 
ជា លំដាប់ នៃ ចំនួន ហាង នំ នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស  ជាពិសៃស នៅ ទី ជន បទ ។ 

កៃសងួ   ឱៃយ ដងឹថា ៖ « ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៧០ 
មន ហាង នំ បៃមណ ៥៥ ០០០ កន្លៃង  
(ហាង ១ក្នងុ ចំណោម ពលរដ្ឋ ៧៩០ 
នាក់ ) បើ ធៀប នឹង បច្ចុបៃបន្ន ៣៥  
០០០ ទតីាងំ ( ១ក្នងុ ចណំោម មនសុៃស 
២ ពាន់ នាក់ ) ដៃល រមៃងហាង លក់  
នំ បុ័ង វៃង »។ 

ទោះបីជា រសនិយម មិន សប សូនៃយ 
ក្នងុ សង្គម បារំាង   ក៏ នំ ប័ុងវៃង ទើប ទទួល-  
បាន ឈ្មោះផ្លវូការ ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩២០  ពៃល 
ចៃបាប់ ថ្ម ីបាន បញ្ជាក់ ចៃបាស់ អំពី ទម្ងន់ 
អបៃបបរម  ៨០ កៃម និង បៃវៃង 
អតិបរម  ៤០ សង់ទីម៉ៃតៃ៕ AFP/HR  លោក គីម មិនក្រយូ ចំណាយ ព្រល ១៥ ម៉ាង  ក្នងុ  ១ ថ្ង្រល្រងហ្គ្រម   ។ រូបថត AFP

 យុវជន វ័យ  ២៤ រូប ន្រះ រក ចំណូល បន ប្រមាណ ៥ មឺុន ដុល្លារ  ក្នងុ ១ខ្រ   ។ រូបថត AFP

យុវជនកូរ៉េខាងតេបូងអាចរកចំណូល
យ៉ាងកេស់ពីបច្ចេកវិទេយាផេសាយផ្ទាល់

ខ្រត្ដ ភាគកណា្ដាល វៀតណាម ជា គោលដៅ ទ្រសចរណ៍ ស្ងប់ស្ងាត់  ១ក្នងុចំណោម៧   ។ រូបថត VNS

ខេត្ដភាគកណ្ដាលវៀតណមជាគោលដៅទេសចរណ៍ស្ងប់ស្ងាត់កេយចប់កូវីដ

នំប័ុងវេងបារំាងតេៀមចុះបញ្ជី
ក្នងុបេតិកភណ្ឌវបេបធម៌អរូបិយ

 ពលរដ្ឋ បរំាង ទទួលទាន នំប័ុងវ្រង ១០ ពាន់ លន ដើម  ក្នងុ១ ឆ្នា ំ  ។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពុធ ទី៣១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

CNC និងគោជល់រួមគ្នាបង្កើតព្រតឹ្តកិារណ៍ថ្មីកាន់ត្រប្ល្រក
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  កៃយ  ទទួល បានជោគ- 
ជយ័ នៅ ក្នងុការ  បៃកតួបៃដាលគ់នុខ្មៃរ 
«ជើង ឯក ប៉ះ គ្នា» កាលព ីពៃល ថ្មីៗ នៃះ 
ស្ថានីយទរូទសៃសន៍ សុអីិនសុី (CNC) 
និង ដៃគូឧបត្ថម្ភ កៃុម ហ៊ុនភៃសជ្ជៈ- 
គោជល ់  កៃមការ សហការព ីសហពន័្ធ 
កឡីា បៃដាលគ់នុខ្មៃរ បាន រមួគ្នា បង្កើត 
ពៃឹត្តិការណ៍ ថ្មី មួយ ទៀត ដៃល កាន់តៃ 
ប្លៃក នងិ មានកា រទាកទ់ាញ ខ្លាងំ ឈ្មោះ 
ថា «អ្នក តស៊គូនុខ្មៃរ កពំលូ ជើង ឯក» 
ដៃលនឹង ចាប់ ដំណើរ ការ បៃកួត នៅ 
លើ សង្វៀន CNC ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ៣ 
ខៃមៃស ខង មុខ នៃះ តទៅ។

ចពំោះ ពៃតឹ្តកិារណ ៍«អ្នក តស៊គូនុខ្មៃរ 
កំពូល ជើង ឯក»  នៃះ បាន បន្ថៃមនូវ  
លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ បៃកតួកាន់តៃពសិៃស   
ប្លៃក ជក់ ចិត្ត  រំភើប និងមានឆក-  
បៃយទុ្ធកានត់ៃ សៃចួ សៃល ់ពៃមទាងំ  
មាន បៃក ់រង្វានក់ានត់ៃ ធជំាង ការ បៃកតួ 
«ជើង ឯកប៉ះ គ្នា» ទៅ ទៀត ពៃះ  
ពៃឹត្តិការណ៍ បៃកួត ថ្មី នៃះ មានទាំង 
ការបៃកតួ ជមៃុះ ដណ្តើម យកខៃសៃ កៃវាត ់
ថ្ម ីនងិការ បៃកតួដាក ់ ខៃសៃ កៃវាត ់គ ឺមាន 
នយ័ ថា កឡីាករ មា្នាក ់អាចនងឹ ដណ្តើម 
បានខៃសៃ កៃវាត ់ចនំនួ ២ រមួជាមយួ បៃក ់
រង្វាន ់សរបុ ១ មុនឺ ដលុ្លារ បើ សនិជាអ្នក- 
នោះ  មាន សមត្ថ ភាព  អាច ឈ្នះ  ការ - 

បៃកួតទាំង ២ ដំណាក់កាល នោះ។
លោក មា៉ា សុថីៃត អ្នក គៃប ់គៃង កឡីា 

បៃដាល់ បៃចាំ នៅ សង្វៀន CNC បាន  
និយាយ ថា៖ «សមៃប់ ពៃឹត្តិការណ៍ 
បៃកួត ថ្មី នៃះ យើង ជៃើស រើសយក  
កឡីាករ ៨នាក ់ដោយចៃកការ បៃកតួជា 
២ ពូល ហើយ ក្នុង ពូលនីមួយៗ តៃូវ 
បៃកតួ សនៃសំ ពនិ្ទ។ុ បនា្ទាបម់ក យើង យក 
អ្នក លៃខ ១ និងលៃខ ២ នៃ ពូលទំាង 
២ ឡើង ទៅបៃកួតខ្វៃង ឬ វគ្គ ពាក់- 
កណា្តាល ផ្តាច់ ពៃ័តៃ  ហើយអ្នក ឈ្នះ 
នឹង តៃូវ ឡើង ទៅ បៃកួត  ផ្តាច់ពៃ័តៃ 
ដណ្តើម យក ខៃសៃ កៃវាត់ អមជាមួយ 
បៃក់រង្វាន់ ចំនួន ៥ ០០០ ដុល្លារ»។

លោក បាន  បញ្ជាក់  ថា៖  «បន្ថៃម ពី 
លើ ការ ឈ្នះ បានខៃសៃ កៃវាត់ និង លុយ 
៥ ០០០ដុល្លារនៃះ គឺ មា្ចាស់ជើង ឯក 
របូ នោះ នងឹ តៃវូ ឡើង ទៅ បៃកតួ ដាកខ់ៃសៃ- 
កៃវាត់ជាមួយ ឃីម បូរ៉ា ដៃលជា អ្នក- 
ឈ្នះខៃសៃ កៃវាតអ់្នកតស៊គូនុខ្មៃរ   គោជល ់
វគ្គ មនុ ហើយ  អ្នក ឈ្នះ នងឹ ទទលួ បាន 
បៃក់ រង្វាន ់ចនួំន  ៥ ០០០ដលុ្លារ ឯ  អ្នក- 
ចាញ ់  ទទលួ បាន២ ០០០ដលុ្លារ អ៊ចីងឹ  
មានន័យ ថា បើ សិនជា អ្នក នោះ អាច 
បន្ត យក ឈ្នះ ឃមី បរូ៉ា ទៀត គគឺតន់ងឹ 
ទទួល បានបៃក់រង្វាន់ ទាំង លើក ទី ១ 
នងិ លើក  ទ ី២ សរបុចនំនួ  ១មុនឺ ដលុ្លារ 
ខណៈ ការ បៃកួត ចំណាយ ពៃល តៃឹម 
៣ខៃ ប៉ុណ្ណោះ»។

តាម ខ្លមឹ សរ ដៃល តៃវូ បាន បៃកាស 
នៅ ក្នងុ សន្នសិទីកាសៃត កាលពី ថ្ងៃទ ី
២៧ ខៃមីនា កន្លង មក នៃះ បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា អ្នក បៃដាល់ ជើង ខ្លាំង ចំនួន ៨នាក់ 
តៃូវបាន ជៃើសរើស រួច ហើយ សមៃប់ 
តៃៀម ការ បៃកួត «អ្នក តស៊ូគុនខ្មៃរ 
កំពូល ជើង ឯក» នៃះ ដោយក្នុង នោះ 
ពូល A  មាន  សូតៃ វាសនា, ឈុត 

សៃរើវា៉ានថ់ង, មុនឺ មៃឃា នងិ ឡងុ ជនិ 
រើឯ   កៃុមពូល B មាន អ្នក បៃដាល់ ចិត្ត ធំ 
ចាន ់សអំាត, សោម វឆិយ័, វៃង សភុក័ៃ 
និង តាញ់ មករ។

ចំពោះ ការ បៃកួតនៃះ នឹង  តៃូវ ធ្វើ 
រៀងរលថ់្ងៃសៅរ ៍ចាបព់ ីល្ងាច ម៉ាង ៦ 
ត ទៅ នៅ លើ សង្វៀន CNC ដើមៃបី រក 
បៃក្ខភាព លៃខ ១ និង លៃខ ២ នៅ 

តាមពូលទាំង ២ ឡើងទៅ បៃកួត វគ្គ 
ខ្វៃង រួច បន្ត ទៅ បៃកួត ផ្តាច់ពៃ័តៃ និង 
បៃកតួ ដាកខ់ៃសៃ កៃវាតជ់ាមយួជើងខ្លាងំ 
ឃមី បរូ៉ា ហើយ សមៃបក់ារ បៃកតួបើក 
ឆក នៅ ថ្ងៃសៅរ៍ នៃះ  កីឡាករ មុឺន 
មៃឃា  តៃូវ ជួប សូតៃ វាសនា ចំណៃក 
ឡងុ ជនិ តៃវូ បៃឈមជាមយួ ជើងខ្លាងំ 
វ័យក្មៃង ឈុត សៃរើវា៉ាន់ ថង៕ 

បេក្ខភាព ទំាង ៨នាក់ ដេល តេវូ ដាក់ ឱេយបេកួត ជមេះុតាម ពូល ដើមេបី រក ជើង ឯក ឡើងទៅ បេកួតដាក់ខេសេ កេវាត់ ជាមួយ ឃីម បូរ៉ា។ CNC

អ្រស្រប៉ាញនិងកូសូវូ៉កំពុងអាប់អួដោយជម្លោះការទូត
កេុង ម៉ា ្រឌីដ: ការ បៃកួត  វគ្គ-  

ជមៃុះ World Cup 2022 
របស់ កៃុម  អៃសៃប៉ាញ  ទល់ នឹង 
កសូ ូវ៉ ូនៅ ថ្ងៃ ពធុនៃះ គ ឺមនិ មៃន 
ជា ការ បៃកួត បាល់ ទាត់ ធម្មតា 
នោះ ឡើយ ពៃះការ ជួប គ្នា 
នៅ កៃុង សៃវើល (Seville)  
នៃះ ក៏ កំពុង ស្ថិត  ក្នុង ភាព- 
អាប់អួ ដោយសរមាន ជម្លាះ 
ការ ទូត របស់បៃទៃស ទាំង២ 
ផង ដៃរ ។
ភាព ចមៃងូ ចមៃស នោះ កើត 

ចៃញ ពី ការ ពណ៌នា ថា កូសូវ៉ូ 
គៃន់ តៃជា ខៃត្ត ១  ដោយ  
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ អៃសៃប៉ាញ 
(RFEF) ពៃលខ្លួន ធ្វើ ការ  
បៃកាស ព ីគ ូ បៃកតួ នៅ វគ្គ  ជមៃុះ 
World Cup របស់ កៃុម គោ- 
ជល់ អៃសៃប៉ាញ នៅ ក្នុង ពូល 
ដៃល រមួ មាន ផង ដៃរ   ស៊យុអៃត 
កៃិក និង ហៃស៊កហៃសុី ។
បាន ន័យ ថា ការ លើក ឡើង 

នោះ មិន បាន រប់ បញ្ចូល កៃុម 
កូសូវ៉ូ ដៃល ជា អតីត ខៃត្ត របស់ 
បៃទៃស ស៊ៃប៊ី ដោយ មាន 
បៃជាជន ១,៨លននាក់  
ហើយ បាន បៃកាស ឯករជៃយ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៨ ។

ជា ការ ឆ្លើយ តប សហព័ន្ធ 
បាល់ ទាត់កូសូវ៉ូ (FFK)  បាន 
ឱៃយ ដងឹ ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស របស ់
ខ្លួន ថា កូសូវ៉ូ គឺ ជារដ្ឋ ឯក រជៃយ 
មយួ ហើយ គរំម នងឹ មនិ ធ្វើ ការ 
បៃកួត បៃសិន បើ មិន តៃូវ បាន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើ ទង់ ជាតិ និង 
ភ្លៃង ជាតិ របស់ ខ្លួន ទៃ នោះ ។  
« យើង តៃៀម ខ្លួន រួច ជាសៃច 

ហើយ ក្នុង ការ មិន ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ បៃទៃស   អៃសៃប៉ាញ ដោយ- 
សរ  បរិ បទ នយោបាយ  ចំពោះ 
ការ សមៃច នៃះ » ។ នៃះ ជា 

បៃសសន៍ របស់ អគ្គ លៃខ ធិការ 
FFK លោក Eroll Salihu 
ដៃល បៃប់ មក កាន់ AFP ។
 បៃទៃសកូសូវ៉ូ ទទួលបាន 

ការអនុញ្ញាតឱៃយ ចូល ជា សមា - 
ជិក ពៃញ សិទ្ធិ របស់ សហព័ន្ធ 
បាល់ ទាត់អឺរ៉ុប (UEFA) និង 
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ អន្តរជាតិ 
(FIFA)  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ 
ហើយ លៃច មុខ ក្នុង ការ  បៃកួត  
វគ្គ ជមៃុះ ជាលើក ដំបូង កាល ពី  
World Cup 2018 ។
បៃទៃស មហា អណំាច លោក- 

ខង លិច ភាគ ចៃើន ទទួល- 
ស្គាល ់ភាព ជា រដ្ឋ របស ់កសូវូ៉ ូតៃ 
ស៊ៃប៊ី និង សម្ព័ន្ធ មិត្ត សំខន់ ៗ  
របស់ ខ្លួន គឺ ចិន និង រុសៃសុី មិន 
ទទួល ស្គាល់ ឡើយ ។
ទាងំអៃសៃប៉ាញ នងិ  កៃកិ ពៃម- 

ទាំង កៃុម គូ បៃជៃង របស់ ពួក គៃ 
ផៃសៃង ទៀត តៃវូ តទល ់គ្នា នៅ លើ 
ទីលន  ដើមៃបី ដណ្តើ មសិទ្ធិ ទៅ 
បៃទៃស កាតា រ ឆ្នាំ ២០២២ ។
អៃសៃប៉ាញ និង កៃិក រួម នឹង 

ស្លូវា៉ាគី រូមា៉ានី និង សុីប ជា រដ្ឋ 
សមាជិ ក ៥ នៃ សហភាព អឺរ៉ុប 
ដៃល កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន តៃូវ 
បាន ជរំញុ ឱៃយ ទទលួ ស្គាល ់កសូវូ៉ ូ
ដោយ សភា សហភាព អឺរ៉ុប ។ 
សមាជិក នៃ ស ភា សហ ភាព- 

អរឺ៉បុ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា ៖ «ឯក រជៃយ 
របស់ កូសូវ៉ូ ជា រឿង មិន  អាច 
ផ្លាស់ ប្ដូរ បាន ឡើយ ។ ការ- 
ពៃមទទួល ស្គាល់ ដោយ រដ្ឋ ជា 
សមាជិក សហភាព អឺរ៉ុបផៃសៃង 
ទៀត  ដៃល ជា បៃយោជន៍ ដល់ 
ការ ធ្វើ ឱៃយមាន ភាព ធម្មតា  ឡើង 
វិញ នូវ ទំនាក់ ទំនង រវាង កូសូវ៉ូ 
និង ស៊ៃប៊ី នឹង ធ្វើ ឱៃយ កាន់ តៃ 
បៃសើរ និង រឹង មាំ នូវ ស្ថិរ ភាព   
ក្នុង តំបន់ » ៕ AFP/VN

 Sauceda (លេខ ២) របស់ អេសេប៉ាញ បេជេងជាមួយកីឡាករ របស់ហេស៊កហេសី៊។ AFP

Agueroនឹងចាកច្រញពីម្រឃខៀវ
ប៉ារីស : ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ  

អាហៃសង់ ទីន Sergio Aguero 
បាន បៃប់ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា ខ្លួន 
មាន មទ ន ភាព ចំពោះ ពៃល- 
វៃល នៅ ជាមួយ កៃុម មៃឃ ខៀវ 
Manchester City បនា្ទាប់ ពី 
បាន បៃកាស ពី ការ ចាក ចៃញ 
ពៃល កុង តៃ របស់ ខ្លួន ផុត 
កំណត់ នៅ ខៃ កក្កដា នៃះ ។

កឡីាករ Aguero មក ចលូ រមួ 
ជាមួយ  Man City ដោយ ការ- 
ចាក ចៃញ ពី Atletico Madrid 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១១ ហើយ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី បាន ២៥៧ គៃប់ ក្នុង 
ការ ចលូ លៃង ចនំនួ ៣៨៤ ហ្គៃម   
ចាប់ តាំង ពី ពៃល នោះ មក ដៃល 
សមទិ្ធ ផល នៃះ  ធ្វើ ឱៃយ គៃ កា្លាយ ជា 
អ្នក ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីបាន ចៃើន ជាង 
គៃ ក្នុងកំណត់ តៃ របស់ កៃុម ។

គៃប់ បាល់ ដ៏ សំខន់ របស់ 
កីឡាករ វ័យ ៣២ ឆ្នាំ ដៃល គៃប់- 
គ្នា បំភ្លៃច មិន បាន គឺ ១គៃប់  
ដៃល  ជួយ ឱៃយ   ឈ្នះ  QPR ៣-២ 
ពៃះ វា ជាគៃប់ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ កៃុម 
មៃឃ ខៀវ កា្លាយ ជា ជើង ឯក កៃប- 
ខ័ណ្ឌ Premier League 
រដូវកាល ២០១១-២០១២ 
ទោះ ពៃល នោះមាន  ៨៩ ពនិ្ទ ុស្មើ 
កៃុមគូបៃជៃង  Manchester 

United ដោយសរ មាន គៃប់- 
បាល់ ចំណៃញ ចៃើន ជាង ។

Aguero បាន ផូស្ត សរ តាម 
បណា្តាញ សង្គម ថា ៖ « ពៃលកង់ 
វដ្ដចកៃ វិល គៃប់ជុំ  អារម្មណ៍ ជា - 
ចៃើន បានចាប់ ផ្ដើម លៃច ឡើង 
បណ្តើរ ៗ  ។ ខ្ញុ ំមាន អារម្មណ ៍ពៃញ- 
ចិត្ត និង មទ ន ភាព យា៉ាង ខ្លាំង 
ចំពោះ ខ្លួន ឯង ដៃល  បាន លៃង 
ជាមួយ  Manchester City 
រយៈ ពៃល ១០  រដវូ កាល ។ ខ្ញុ ំនងឹ 
បន្ដ បៃងឹបៃង ឱៃយ អស ់ពីលទ្ធភាព 
សមៃប់  រដូវកាល  នៅ  សល់ នៃះ 
ដើមៃបីជួយកៃុម និង នាំ ភាព រើក- 
រយ ឱៃយ  អ្នក គំ ទៃ បន្ថៃម ទៀត » ។

លោក Khaldoon Al Mu-
barak បៃធាន ក្លិប Man City   
ថ្លៃង ថា ៖ « ការ រួម ចំណៃក របស់ 
Sergio ជាមួយ  Manchester 
City រយៈ ពៃល ១០ ឆ្នាំ  នៃះ មិន 
អាច តៃូវ  និយាយ ឱៃយ ហួស ពី ការ- 
ពិត ឡើយ ។ មិន មៃន ពៃល វៃល 
ក្នុងការ និយាយល គ្នា នោះទៃ។  
ជាមួយគ្នា នៃះ ខ្ញុំ មាន ក្ដី រើក រយ 
ជា ពន់ ពៃក ក្នុង ការ បៃកាស ឱៃយ 
ដឹង ថា យើង នឹង ឱៃយ វចិិតៃករ សង 
រូប សំណាក  ដើមៃបីឱៃយ Sergio  
មាន ជីវិត នៅ  កីឡដា្ឋាន Etihad 
រៀង រហូត » ៕ AFP/VN
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ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 

ភ្នំពេញ : គ្រង នូវ ឈុត បុរាណ ពណ៌ ស្លាប 
កំភ្រម   ប្រកបដោយ ក្របូរ ក្របាច់រចនា  កុមារី សុខ 
គីមហ័ង ហៅ  ល្អហួស ដ្រល មាន ក្ដី ស្រម្រ 
ធំឡើង ចង់ ធ្វើ ជាបវរកញ្ញា តំណាង ជាតិ  បាន 
រលំ្រច កាយវកិារ ល្វតល្វន ់ សក័្ដសិម ទៅ នងឹ ក្របាច ់
ចមា្លាក់ ប្រង្គ  ប្រសទ បុរាណ ខ្ម្ររ  ។ 

នៅ ក្នុង ទំព័រហ្វ្រសប៊ុក លោក គឹម សន ត្រូវ 
ជា  ឪពុកមា របស់ នាង  កម្រង រូបថត របស់  កុមារី 
មានរបូឆោម លោមពណ ៌ស្រសស់ោភា  ល្អហសួ 
បាន ទាក់ទាញ ចំណា ប់ អារម្មណ៍  អ្នក  ប្រើប្រស់ 
បណា្ដាញ  សង្គម  ឱ្រយ ធ្វើ ការ  ច្រក រំល្រក ជាង  
២ ៥០០ ដង (គិត ត្រឹម ថ្ង្រ អ ង្គារ ម្រសិលមិញ) 
នឹងមាន  បញ្ច្រញ មតិយោបល ់គាំទ្រ   នាង 
ដ៏ ច្រើន សន្ធឹក។

ប៉ុនា្មាន  ឆ្នាំ  កន្លងមកន្រះ   ល្អ- 
ហួស ដ្រល ជា កូនស្រី  អ្នកនាង 
ចោម ចន័្ទ នងិ ត្រវូ ជា ក្មយួ របស ់ 
តារា សិចសុី  កញ្ញា  ដ្រននី កា្វាន់ 
ត្រូវ បាន គ្រ សមា្គាល់ពី សមត្ថ-
ភាព សិល្របៈពហុជំនាញ ទំាង  
បុរាណ និង សម័យ  របាំ  ច្រៀង 
សម្ដ្រង និង បង្ហាញម៉ូដ  ។

ភា្ជាប់ នឹង កម្រង រូបថត  កុមារី 
ល្អហួស គ្រង ឈុត  បុរាណ  ដ្រល 
ទទួលបានការ គាំទ្រ  ខ្លាំង នោះ 
លោក គមឹ សន ជា ឪពកុមា 
ក៏  បាន បញ្ជាក់ បន្ថ្រម ពី 
ប្រវត្តិរូប  និង ទ្រពកោ-
សល្រយ  នាង ផង ដ្ររ។

លោករៀបរាប់ ពី រូប 
សម្របត្ត ិរបស ់ នាង ថា៖ 
«កុមារីល្អហួស មាន 
អាយុ១២ឆ្នាំ កម្ពស់ 
១,៥៦ សង់ទីម៉្រត្រ 
ទម្ងន់ ៣៦គីឡូក្រម 
សម្របុរ ស្រអ្រម»។

 កើត ក្នុង  គ្រួសរ   មាន 
កូន  ៣នាក់  នៅទឹកដី  ខ្រត្ត 
ព្រះ វិហារ   កុមារី ល្អ ហួស    
ជា កូនពៅ ជា សិស្រស ថា្នាក់ទី 
៧នៅ សលា វ្រសស្ទើន អន្តរ-
ជាតិ និង អាច និយាយ បាន  
៣ភាស គឺ ភាស ជាតិ អង់-
គ្ល្រស និង ថ្រ  បាន យា៉ាង ល្អ។

ចពំោះ ទ្រពកោសល្រយ សលិ្របៈ 
វិញ ឪពុក មា  របស់នាង ក៏ បាន 
រៀបរាប់ថា៖ «ល្អ ហួស មាន 
សមត្ថភាព ផ្ន្រក សលិ្របៈ ខង របា ំ
បុរាណ ខ្ម្ររ។ នាង អាច រាំ របាំ 
បុរាណ ខ្ម្ររ បាន  ៧ របាំ យា៉ាង 
ស្អាត និង ស្ទាត់ ជំនាញ ដូចជា 

របាំអប្រសរា  របាំថា្វាយព្រះពរ របាំជូនពរ របាំ 
នារជីាជរួ របាឈំយួឆយ របាភំងួនារ ីនងិ 

របាំ នាគ បួងសួង»។
  ដំណើរ លើ វិថី សិល្របៈ  ល្អ ហួស 

ធ្លាប់ច្រញ បទ ចម្រៀង «នាង 
សំរាម» ស្ដីពី ជីវិត   កុមារី  កម្រសត់  
តស៊ូ ដើរ រីស សំរាម  ចិញ្ចឹម ជីដូន  
ពិការ  ចាស់ជរា ដ្រល សម្ដ្រង  

ដោយ   អ្នកនាង ស្វ្រង  សុជាតា។
លោក  គឹម សន ក៏ បាន បង្ហើប 

ផង ដ្ររ    ថា៖ « ល្អ ហួស  កំពុង ត្រ 
ទទលួ  បាន ការ បង្វកឹ ព ីគ្រ ូដើរ  បង្ហាញ  

ម៉ូដ ដ៏ ល្របីក្នុង រយៈ ព្រល ន្រះ រហូត ដល់  
៦  ឆ្នាំ ក្រយ។ ក្តី ស្រម្រ របស់ ក្ម្រង - 

ស្រ ីតូច មា្នាក់ ន្រះ  ចង់ កា្លាយ ជា បវរ- 
កញ្ញាតំណាង ឱ្រយ ប្រទ្រស  កម្ពុជា 
នា ព្រល ខង មុខ ន្រះ»។ 

សម្រប ់កមុារ ី ល្អ ហសួ ផ្ទាល ់ 
ទោះជា នាងលះបង ់ព្រលវ្រលា  
ហ្វឹកហាត់ សិល្របៈ ច្រើន ត្រ 
នាង នៅត្រ អះអាង ថា  សមត្ថ-
ភាព  ចំណ្រះដឹង និងការ- 
សិក្រសា គឺ សំខន់ណាស់  ក្នុង 
ដំណើរ ឆោ្ពោះ ទៅ កាន់ វិថី លើក 
មកុដ បវរកញ្ញា។

កមុារ ីរបូស្រស ់  ច្រះ ក្របាច ់រា ំ 
ឥណា្ឌា កូរ៉្រ និង ខ្ម្ររ គ្រប់ 
ចង្វាក់ រូបន្រះ  ធ្លាប់ បាន 
ប្រកាស ដ្ររ   ថា៖ «នាងខ្ញុំ  
ស្រឡាញ់ សិល្របៈ ត្រ នាង 
ខ្ញុ ំមនិ ភ្ល្រច ការ សកិ្រសា នោះ 
ទ្រ។ សូម កុំ វាយ តម្ល្រ  
នាង  ខ្ញុ ំដោយ ត្រមឹ ត្រ ការ- 
ឃើញ នាង ខ្ញុំ រាំ ច្រៀង 
សម្ត្រង។ នាងខ្ញុំ គ្រន់ 
ត្រ ចង ់ឱ្រយ ពកុ ម៉្រ បង ប្អនូ 
បាន សប្របាយ រីករាយ 
កម្រសាន្ត អារម្មណ៍ ត្រ 
ប៉ុណ្ណោះ»៕

ល្អហួស ហាត់សិល្បៈច្ើនទម្ង់
រាប់ឆ្នាំដើម្បីសម្ចសុបិនបវរកញ្ញា

អូ៊ច ធារិទ្ធ (កេហម) បានទាត់ទៅ លើគូ បេកួត ពេល បេកួត បេដាល់ គុនខ្មេរ នៅលើ សង្វៀន PNN កន្លងមក។

ធារិទ្ធ ដាក់ចិត្តខំហាត់ ត្ៀមប្កួត
តំណាងជាតិ បុ៉ន្ត្ខ្វល់រឿងជីវភាព
   យឺន ពន្លក 

 ភ្នពំេញៈ  អ្នក ប្រដាល់ វ័យ ក្ម្រង  
អូ៊ច  ធរិទ្ធ របស់  ក្លបិ អា ណា ចក្រ- 
គុន ខ្ម្ររ  ដ្រល ឈ្នះ ម្រដាយ មាស  
ពី ការ ប្រកួត ថា្នាក់ជាតិប្រ ដាល់ 
សកល  ចំនួន ៣ ឆ្នា ំជាប់ៗ គា្នា  ក្នងុ  
ទម្ងន់ ៥៧ គីឡូក្រម នោះ នឹង  ចូល 
ហ្វឹក  ហាត់ ប្រ មូល ផ្តុំ   ក្នុង  ក្រុម 
ប្រដាល់ សកលជម្រើសជាតិ 
នាព្រលឆប់ៗន្រះ ដើម្របី  ត្រៀម 
ខ្លនួ ចូល រួមការ ប្រកួត សីុហ្គ្រម នៅ 
ប្រទ្រស វៀតណាម ចុង ឆ្នា ំ២០២១ 
ន្រះ  ស្រប ព្រល ដ្រល ទី ផ្រសារ ប្រ កួត  
ប្រដាល់ គុន ខ្ម្ររ  រក ប្រក់ ចំណូល 
បាន ល្អ  បុ៉ន្ត្រ ក្លបិ  របស់គ្រ  ត្រវូ បាន 
ផ្អាក បណ្ដាះ អាសន្ន ដោយ បញ្ហា 
កូវីដ ១៩  កំពុង  ផ្ទះុ ឡើង ខ្លាងំ ។

 អូ៊ច  ធរិទ្ធ   បាន កសង ឈ្មាះ 
ល្របី ល្របាញ  ទំាង ការ ប្រកួត  ប្រដាល់ 
គុន ខ្ម្ររ  និង សកល អស់  រយៈ ព្រល 
៥ ឆ្នាមំក ហើយ ដោយ ទទួល បាន 
លទ្ធផល ល្អ  ហើយ គ្រ ជា អ្នករក 
ចំណូល មក  ទ្រ ទ្រង់ ជីវភាព ក្នងុ 
គ្រួសរ  ដ្រល មាន ឪពុក មា្តាយ 
ចាស់  និង ប្អូន ស្រី ២ នាក់ កំពុង 
សិក្រសា នៅ ឡើយ ។

 កីឡាករ ដ្រល បាន ចូល ហាត់ 
ប្រដាល់ ក្នងុ វ័យ ១៨ ឆ្នា ំអូ៊ច  ធរិទ្ធ  
បាន   ប្រប់ថា ៖« ខ្ញុ ំបាន ឈប់ រៀន  
នៅ ត្រមឹ ថា្នាក់ ទី ១២  ដោយ សរ 
ជីវភាព លំបាក ព្រក ហើយ ក៏ 
សម្រច ចិត្ត ចូល ហ្វកឹ ហាត់ ប្រ- 
ដាល់  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៥  ។  ស្នាដ្រ  
នៅ លើ សង្វៀន ប្រ ដាល់  ខ្ញុ ំទទួល 
បាន ឈ្មាះ ល្របី  ដោយសរ  លោក 

គ្រ ូ ធី  ណារិទ្ធ  ជួយ បណ្តះុ បណា្ដាល  
អប់ រំ ណ្រ នំា  និង លើក ទឹក ចិត្ត  
ដោយ  រយៈ ព្រល  ៥ ឆ្នានំ្រះ  ខ្ញុ ំប្រកួត 
បាន ១០៣ ដង  ឈ្នះ ៧៤   ចាញ់ 
២៥   ស្មើ ៤ និង ធ្លាប់  ផ្តលួ ដ្រ គូ ឱ្រយ 
សន្លប់  ៣៩ ដង ហើយ  ខ្ញុ ំ ធ្លាប់  ចូល 
ប្រ កួត ដណ្តើម ខ្រស្រ ក្រវាត់  ទម្ងន់ ៥៧ 
គីឡូក្រម បាន ម្តងដ្ររ  បុ៉ន្ត្រ ចាញ់ 
កីឡាករ ថ្រ  និងបាន   ធ្លាក់» ។

 យា៉ាង ណា ក៏ដោយ  អូ៊ច  ធរិទ្ធ  
សង បាន ភាព ល្របី ល្របាញ  និង  
ធ្លាប់បាន  ឈ្នះ ប្រក់ រង្វាន់ ធំ ៗ  ជា 
ច្រើន ហើយ ចុងក្រយ រូបគ្រ បាន 
ឈ្នះ  ប្រក់ លាន នៅ  សង្វៀន ថោន  
បនា្ទាប់ពី  ឈ្នះ  ជើង ខ្លាងំ វា៉ាន់  វឿន  
ក្នងុ វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ ។   ធរិទ្ធ បាន  
បន្ថ្រម ថា ៖ «ក្នងុ រយៈ ព្រល ៥ ឆ្នាំ 
ន្រះ  ខ្ញុ ំនៅ ត្រ ឡើង ប្រ កួត ប្រដាល់ 
សកល  ព្រះ ខ្ញុ ំជាប់ ជម្រើស ជាតិ 
ប្រ ដាល់ សកល  ប្រភ្រទទម្ងន់ 
៥៧គីឡូក្រម ចំនួន ៣ ឆ្នា ំ និង ឆ្នា ំ
ន្រះ  ហាត់ ត្រៀម  សម្រប់ សីុ ហ្គ្រម 
នៅ វៀត ណាម ទៀត »។ 

ទោះបីជា យា៉ាងណា   ការ បិទ 
ក្លបិ  ប្រដាល់ បាន ធ្វើ ឱ្រយ  អូ៊ច  ធរិទ្ធ  
កំពុង ជួបការ ខ្វះខត ខ្លាងំ។ « ខ្ញុំ 
កំពុង ត្រ លំបាក ខ្លាងំ ណាស់   ព្រះ 
មា្តាយ ខ្ញុ ំខ្ច ីលុយ ធនាគារ  មក ធ្វើ ផ្ទះ  
ហើយ ខ្ញុ ំជា អ្នក  រា៉ាប់ រង ការ បង់ ប្រក់ 
នោះ  បុ៉ន្ត្រ  ឥឡូវ ក្លបិ បិទ  មិន ដឹង 
ថា  យា៉ាង ណា នោះ ទ្រ  ដ្របិត អី ខ្ញុ ំជា 
អ្នក រា៉ាប់ រង ទំាង អស់ ក្នងុ គ្រ ួសរ ។  
ហ្រតុន្រះ ខ្ញុ ំនឹង សំុ ការ អនុញ្ញាត  
ពី សហព័ន្ធ ទំាង ២   ដើម្របី សំុ ឡើង 
ប្រ កួត យា៉ាង ហោច ណាស់ ១ខ្រ 
ឱ្រយ បាន ម្តង  ដើម្របី ជីវភាព  ហើយ 

ខ្ញុ ំក៏នឹង ខិត ខំ ហាត់ប្រដាល់  សកល 
ឱ្រយ ខ្លាងំ  ដើម្របី ចូល រួម សីុហ្គ្រម  នៅ 
វៀត ណាម » ។ 

លោក បុ៊យ  សុភ័ណ្ឌ  អគ្គ ល្រខ-  
ធិការ សហព័ន្ធកីឡា  ប្រ ដាល់ 
សកល កម្ពជុា បាន ប្រប់ ថា  អូ៊ច 
ធរិទ្ធ ជា ប្រក្ខជន ជម្រើស ជាតិ 
ប្រដាល់សកល មា្នាក់ ក្នងុចំណម 
ប្រក្ខភាពទំាង ១៣ នាក់ (ស្រ២ី 
នាក់) ដ្រល ត្រវូ ត្រៀម  សីុហ្គ្រម  
នៅ វៀត ណាម ។ 

បុ៉ន្ត្រទោះ យា៉ាង ណា លោក   បុ៊យ  
សុភ័ណ្ឌ បាន បញ្ជាក់ថា៖ «ចំពោះ 
ការ ប្រ មូល ផ្តុ ំរបស់ ប្រដាល់ សកល  
សហព័ន្ធ មិន ម្រន តឹង ត្រង ព្រក ទ្រ  
គឺ អនុញ្ញា តឱ្រយ កីឡាករ ច្រញ ប្រ កួត  
គុន ខ្ម្ររ  បាន ខ្លះ ព្រះ ទីផ្រសារ  ប្រកួត 
ប្រដាល់ សកល  គា្មាន អ្នក ស្ពនស័រ  
ហ្រតុ ន្រះ  ការ ច្រញ ឱ្រយ ប្រ កួត ខ្លះ  
ក៏ ល្អដ្ររ ដើម្របី ពង្រងឹ សមត្ថភាព  
និង រក បាន  ប្រក់ ចំណូល ផង ដ្ររ  
បុ៉ន្ត្រ មិន ឱ្រយ ញឹក ញាប់ ព្រកទ្រ  នំា 
ឱ្រយ ប៉ះ ពាល់ដល់  កមា្លាងំ» ។ 

ចំណ្រក លោក  ធី  ណា រិទ្ធ  គ្រូ 
បង្វកឹ   អូ៊ច  ធរិទ្ធ  បាន និយាយ ថា ៖   
«បញ្ហាជំងឺ  កូវីដ ១៩  ផ្ទះុ ឡើង បង្ខ ំ
ឱ្រយ យើង បិទ  និង ផ្អាក ការ ហាត់ 
សិន  ដើម្របី បំប្រក គា្នា ទៅ ផ្ទះ   បុ៉ន្ត្រ 
ចំពោះ  ធរិទ្ធ  បើ គាត់ ចំា បាច់  ត្រវូ 
ប្រ កួត  គឺ គាត់ អាច មក ហាត់ មា្នាក់ 
ឯង ជា មួយ ខ្ញុ ំបាន   ព្រះ គាត់ រា៉ាប់- 
រង ជីវភាព គ្រសួរ ទំាង ស្រងុ  អី៊ចឹង  
យើងហាត់ ដោយ  រក្រសា តាម ការ 
ណ្រ នំា របស់ ក្រសួង ជំនាញទៅ   
ដ្របិត អី  អូ៊ច ធរិទ្ធ  រស់ នៅ  ម្តុ ំ ចោម- 
ចៅ  ជិត ក្លបិ  ខ្ញុ ំស្រប់» ៕

កុមារី ល្អ ហួស អាយុ ១២ឆ្នា ំមានក្ដ ីសុបិន ចង់ ធ្វើ ជា 
បវរកញ្ញា តំណាង បេទេសកម្ពជុា។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក
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