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វីរសិល្បករចាប៉ីដងវែង២រូប
លោកតាគង់ណែនិងស្មៀន
ប៉ែទទួលបានការឧបត្ថម្ភ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
ចិនបែប់ជប៉៉នថាកំ៉ធ្វើតាម
អាមែរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្ម
ជ៉ំវិញបញ្ហាស៉ីនជាំង...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
អគ្គិសនីកម្ពុជាបង្កើនការ-
ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់តំបន់
ពោធិ៍ចិនត៉ង...ទំព័រ៩

សែដ្ឋកិច្ច

ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ មរតក តៃជោ 
ទិដ្ឋភាពពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោមើលពីចម្ងាយ។ពហុកីឡដ្ឋានដេលសាងសង់ជិតរួចជាសា្ថាពរនេះមនទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ពេកតាសេក

ខណ្ឌឫសេសីកេវរាជធានីភ្នំពេញតេូវបានសាងសង់ឡើងដើមេបីតេៀមរៀបចំក្នុងការបេកួតកីឡាសុីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣។រូបថតហុងមិនា

លោក ហុ៊ន សែន ស្នើឱែយ កែមុ ការងារអន្តរកែសួង រៀបចំ
 មុំ   គ ន្ធា 

ភ្នំ ពៃញ ៈ លោកហ៊ុន សេន

នាយករដ្ឋមន្តេីនេបេទេសកម្ពជុា
បានស្នើឱេយកេុមការងរអន្តរ-
កេសួងរៀបចំកេមបេតិបត្តិ
ពេយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩

នៅតាមផ្ទះដើមេបីតេៀមទុក
ជាមុនឱេយរួចរាល់ក្នុងករណី
ដេលអ្នកជងំឺមនិថមថយដេល
អាចនឹងនាំឱេយមន្ទីរពេទេយពេញ

មិនអាចដក់អ្នកជំងឺបន្ថេម
ទៀតបាន ទាំងអ្នកជំងឺសេល
និងធ្ងន់។
យោងតាមសារសំឡេង

របស់លោកហ៊នុសេននៅថ្ងេទី
៦ខេមេសាឆ្នាំ២០២១បាន
ថ្លេងឱេយដងឹថាកម្ពជុាគរួតេយក
ការរៀបចំមួយដេលយកវិធី-

សាស្តេតាមបណ្តាបេទេស
ដេលមនអ្នកជំងឺចេើនដូចជា
នៅអាមេរិក បារាំង អឺរ៉ុប និង
បេទេសមួយចំនួនទៀតដេល

មនអ្នកជងំឺចេើនលើសពីចនំនួ
ពេទេយដេលអាចទទួលបាន។
លោកនាយករដ្ឋមន្តេី បាន

មនបេសាសន៍ថា៖«ក្នុងការ-
បេជុំអន្តរកេសួងកាលពីពេល-
មុន ឯកឧត្តមម៉មប៊ុនហេង
បានស្នើពីការ...តទៅ ទំ ព័រ ២

កែម បែតិបត្តពិែយាបាល អ្នក ជំ ងឺកូវីដ១៩នៅ តាមផ្ទះ បើការឆ្លង មិនថមថយនិងមន្ទរីពែទែយពែញ

កែសួង បដិសែធ វត្តមាន  តំណាង ចែកចាយ រថយន្ត TESLA នៅ កម្ពជុា 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ អ្នកនាំពាកេយកេសួងពាណិជ្ជ-
កម្មលោកប៉េនសុវិជាតិបានបេប់
ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងេអង្គារថាកេសងួ

ពុំទាន់បានទទលួការស្នើសុំណមយួពី
កេមុហុ៊នផលិតរថយន្តអគ្គសិនីTESLA
របស់អាមេរិកបោះទីតាំងនៅបេទេស
កម្ពុជានៅឡើយទេ។
ការអះអាងនេះបានធ្វើឡើងប៉ុនា្មាន

ថ្ងេបនា្ទាប់ពីមនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍
នៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊កុទាក-់
ទងនងឹវត្តមនរបស់ការយិាលយ័តាងំ
បង្ហាញ(Showroom)ដោយមន
ដក់របូរថយន្តTeslaនៅតាមមហា-

វិថីសហព័ន្ធរុសេសុី ទល់មុខនឹងកេសួង
ពាណិជ្ជកម្ម។
លោកប៉េនសុវិជាតិបានថ្លេងថា៖

«ចំពោះករណីដេលលេចឮព័ត៌មន
ក្នុងសង្គមហ្វេសប៊ុក... ត ទៅ ទំព័រ ៩

MRC ដាក់ ចែញ នូវ យុទ្ធ - 
សាស្តែ ដើមែបី បង្កើត តុលែយ -   
ភាព  នែការ គែប់ គែង  និង 
អភិវឌែឍអាង ទន្លែមែគង្គ 

ការ បង្កបង្កើន ផល សែវូ - 
រដូវ បែងំ ឆ្នា ំនែះ មានការ- 
កើនឡើង   តែការ នំា ចែញ 
ទៅ កែ បែទែស ធ្លាក់ ចុះ 

ឡាយ សា មាន

ភ្នំពៃញៈ គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ
(MRC)បានដក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្តេ
រយៈពេល១០ឆ្នា(ំBDS)នងិផេនការ
៥ឆ្នាំ(SP)ដើមេបីបង្កើតតលុេយភាពនេ
ការគេប់គេងនិងអភិវឌេឍអាងទន្លេ
មេគង្គសំដៅជួយឱេយបេទេសនៅតាម
អាងទន្លេមេគង្គដោះសេយបញ្ហា
បេឈមដេលកើតមន...តទៅទំព័រ  ៤

ឡុង គីម មា៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ ក្នុងតេីមសទី១ដើមឆ្នាំ
២០២១នេះការងរបង្កបង្កើនផល
នងិការដដំុះដណំំនារដវូបេងំមន-
ការកើនឡើងគួរឱេយកត់សម្គាល់ជាពិសេស
សេូវរដូវបេំងប៉ុន្តេ...តទៅទំព័រ ៦
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លោក ហុ៊ន សែន ស្នើអន្តរកែសួង រៀប ចំ កែម បែតិបត្ត.ិ..
តពទី ំពរ័ ១...រៀប ច ំពៃយាបាល 

តាម ផ្ទះ  ឥឡវូ នៃះ យើង តៃវូ ពៃយា- 
ករជា មុន ពី សមត្ថ ភាព ទៃទៃង់ 
បានពី មន្ទីរ ពៃទៃយ របស់ យើង  
បៃសិន បើ ជំងឺ មិន ថមថយ ទៃ 
នោះ  មន្ទីរ ពៃទៃយ របស់ យើង នឹង 
ពៃញ ហៀរ  ជោរជន់ ដោយ អ្ន ក- 
ជំងឺ ទំាង សៃល  ទំាង ធ្ងន់ » ។ 

 លោក ហ៊ុន   សៃន   បាន បន្ត 
ថា៖   « តៃូវ ពិនិតៃយ ពី លទ្ធភាព 
របស់ គៃូពៃទៃយ ដៃល តៃូវ ទទួល 
យកមក ពៃយាបាល នៅ ក្នុង មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ  និង ទុក សមៃប់ ការ - 
ពៃយាបាល នៅ តាម ផ្ទះ ។  យើង 
មនិ អាច ទទលួ អស ់បានទៃ  ក្នងុ 
ករណី ដៃល មាន ការ កើន ឡើង 
ថៃម ទៀត នូវ អ្នក ជំងឺ ។  អ្នក ជា 
តិច   អ្នក ឈឺ ចៃើន   ទោះ បី ជា 
យើង រៀប ចំ មន្ទីរ ពៃទៃយ ប៉ុន្មាន 
ទៀត ក៏ មិន គៃប់ ដៃរ » ។  

 លោក ហុ៊ន   សៃន   បាន បញ្ជាក ់
បន្ថៃម ទៀត ថា  វិធី ដោះ សៃយ 
គឺមាន តៃ ទុក អ្នក ដៃលមាន  
វិជ្ជមាន កូ វីដ ១៩ ដៃល មាន 
សា្ថាន ភាព សៃល នៅ សមៃក 
ពៃយា បាល នៅផ្ទះ  ប៉ុន្តៃ តៃូវមាន 
ការ វិនិច្ឆ័យ ឱៃយបាន ចៃបាស់   ក្នុង 
នោះ  អ្នក ជំងឺ អ្នក អាច សមៃក 
ពៃយាបាល នៅផ្ទះ គឺ អ្នក នោះ 
តៃូវតៃ ជា អ្នក ដៃល មាន ជំងឺ 
សៃល   ហើយ មានផ្ទះ សមរមៃយ 
ដៃល អាច ពៃយាបាល បាន  ប៉ុន្តៃ 
បៃសនិ បើ អ្នក នោះ មាន ជងំ ឺធ្ងន ់  
គឺ តៃូវ យក មក មន្ទីរ ពៃទៃយ  ។  

  លោក នយ ក រដ ្ឋ មន្តៃី មាន 
បៃ សាសន៍  ថា ៖   « បៃសិន បើ ផ្ទះ 
របស់ ពួកគាត់ មាន ទំហំ តូច 
ដៃល អាច ធ្វើ ឱៃយ ឆ្លង ដល់ កៃុម 
គៃសួារ  តៃវូ តៃ យក គាត ់មកកាន ់
មន្ទីរពៃទៃយ ដៃរ ។   ខ្ញុំ គិត ថា យ៉ាង 
ហោច ណាស់ មាន ៥០% នៃ 
អ្នក ជំងឺ ដៃល មាន លទ្ធភាព 
ពៃយាបាល នៅផ្ទះ  ហើយ ចង់ 
ពៃយាបាល នៅ តាម ផ្ទះ ដៃរ » ។  

 ក្នុង ការ រៀបចំ កៃម បៃតិបត្តិ 
ដាក់ អ្នក ជំងឺ ពៃយាបាល នៅ តាម 
គៃហដា្ឋាន នៃះ  លោក ហ៊ុន   
សៃន  បាន លើក ឡើង ជា អនុ- 
សាសន៍ ថា  កៃម បៃតិ បត្តិ នៃះ 
តមៃូវ ឱៃយ អ្នក ជំងឺ តៃូវធ្វើ យ៉ាង 
ណា ឱៃយ គាត់ នៅ មួយ កន្លៃង  
ហើយ អ្នក ផ្ទះ ដៃល នៅ ជា មួយ 
តៃូវ ធ្វើយ៉ាង ណា សហ គមន៍   
អាជា្ញា ធរ មលូ ដា្ឋាន តៃវូ ជយួ មើល 
ថៃ គាត ់យ៉ាង ម៉ៃច ដើមៃប ីកុឱំៃយ អ្នក 
ជំងឺ ចៃញ ពីផ្ទះ  ហើយ កៃុម- 
គៃពូៃទៃយ ដៃល ពៃយាបាល គាត ់តៃវូ 
ធ្វើ យ៉ាង ណា  រួម ទាំង វិធាន ការ 
មួយ ចំនួន ទៀត ។  

  លោក  ហ៊ុន   សៃន  បាន មាន 
បៃ សាសន៍ ថា៖  « ខ្ញុ ំគិត ថា  យើង 
នឹង ឈាន ទៅ ដល់ ដំណាក់- 
កាល នោះ  ក្នុង ករណី ដៃល 

ពៃឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ នៃះ មិន 
មាន ការ ថមថយ  ជា ពិសៃស 
នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ  និង ខៃត្ត 
កណា្តាល   ពៃះ វា ទៅ ហួស 
លទ្ធភាព ដៃល យើង អាច ធ្វើ ទៅ 
បាន   ហើយ បញ្ហា នៃះ មិន មៃន 
តៃ កម្ពុជា ទៃ  តៃ ក៏មាន ដូច 
បៃទៃស ជឿន លឿន ផៃសៃង ដៃរ 
ដូចជា បៃទៃស អាមៃរិ ក   បារាំង 
និង អឺរ៉ុប   ដៃល មិន អាច យក  
អ្នក ជំងឺ កូ វីដ ដាក់ ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយ 
ទាំង អស់ បាន ដៃរ » ។   

 សមៃប់ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
ដៃល មាន អ្នក ឆ្លង វរីសុ ក ូវដី ១៩ 
ចៃើន  ប៉ុន្តៃ មន្ទីរ ពៃទៃយ សមៃប់ 
ពៃយាបាល អ្នក ជងំ ឺមាន តៃ ប៉នុ្មាន 
កន្លៃង ប៉ុណ្ណោះ  មូល ហៃតុ នៃះ 
ហើយ ដៃលនំ ឱៃយ   លោក នយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី ស្នើឱៃយ  រៀប ចំ នូវ កៃម- 
បៃតិបត្តិ ឱៃយ បាន ឆប់ ដើមៃបី 
ការពារ ទុក ជា មុន ។  

 ជា មួយ គា្នា នឹ ង ការ សមៃក 
ពៃយាបាល នៅផ្ទះ  លោកនយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី   ហ៊ុន  សៃន  ក៏ អាច នឹង 
សមៃលួ ផ្តលន់វូ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ដល ់
កៃុម គៃួសារ អ្នក ជំងឺ នោះ ដៃរ  
កៃ ពី ការ ពៃយា បាល ដូច ជា 
ការផ្តល់ ថវិកា១ ថ្ងៃ ២ មុឺន រៀល 
ដើមៃបី ឱៃយ អ្នក ផ្ទះ ជួយ រៀបចំ     
ម្ហូប អាហារ សមៃប់ បំប៉ន ការ- 
ពៃយាបាល   ទោះ ប ីជា កៃមុ គៃសួារ 
មាន លទ្ធភាព ជួយ ក៏ ដោយ ។  

  លោកនយក រដ្ឋ មន្តៃី មាន បៃ- 
សាសន ៍ថា ៖   « តៃវូ មាន គៃពូៃទៃយ 
ចល័ត សមៃប់ ពៃយាបាល ពី 
ផ្ទះមយួ ទៅផ្ទះ មយួ ទៀត  ហើយ 
បើ អាច ធ្វើ ទៅ បាន អ្នក ដៃល 
ពៃយាបាល នៃះ គួ រ តៃ ជា ពៃទៃយ ក្នុង 
មូល ដា្ឋាន តាម ខណ្ឌ នីមួយៗ 
និង ផ្តល់ កមៃ ទៅ ដល់ កៃុម គៃូ- 
ពៃទៃយ ស្មគ័ៃ ចតិ្ត ទាងំ នៃះ  ដោយ- 
សារ យើង មិន អាច ដក ពៃទៃយ ពី 
ក្នុង ពៃទៃយ ទៅ ពៃយាបាល តាម ផ្ទះ 

ទៃ » ។   លោក  ហ៊ុន   សៃន  បាន 
ស្នើឱៃយ លោក  ម៉ម  ប៊ុន ហៃង   រដ្ឋ- 
មន្តៃ ីកៃសងួ សខុាភ ិបាល ដកឹន ំ
រៀបចំ កៃម បៃតិបត្ត ិការពៃយា បាល 
អ្នក ជំងឺ កូ វីដ  តាម គៃ ហដា្ឋាន នៃះ ។  

លោក ម៉ម ប៊ុនហៃង រដ្ឋ មនៃ្តី 
កៃ សងួ សខុា ភ ិបាល នងិ ជា បៃ-  
ធាន គណៈ កម្ម ការ អន្តរ កៃ សួង 
ដើមៃបី បៃ យុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩  
កាលពីមៃសិលមិញ បាន  ស្នើ ឱៃយ 
គៃប ់អភ ិបាល រាជ ធាន-ីខៃត្ត  តៃវូ 
តៃៀម បមៃុង បង្កើត កៃុម គៃូ- 
ពៃទៃយ ថៃ ទាំ និង ពៃយា បាល នៅ 
តាម ផ្ទះ សមៃប់ អ្នក ជំងឺ កូវីដ។

យោង តាម  លខិតិ  របស ់លោ ក   
ម៉ម ប៊ុនហៃង នៅ ថ្ងៃ ទី៦ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២១  បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា  ដើមៃបី ជួយ សមៃល បន្ទុក 
មន្ទរី ពៃទៃយរដ្ឋ ននក្ន ុងរាជ ធាន-ី
ខៃត្ត  កៃស ួង ស្នើ ឱៃយ តៃៀ ម បមៃងុ 
បង្កើ តកៃុម គៃូ ពៃទៃយ ថៃទាំ  និង 
ពៃយា បាល នៅ តាម ផ្ទះ សមៃ ប់ 
អ្នក ជំ ងឺ កូវីដ ១៩ ដៃ ល គា្មាន 
រោគ ស ញ្ញា និង ករណជំី ងឺ សៃ ល  
ក្នុង លក្ខ ខណ្ឌ ដៃល មាន ការ 
រា តតៃបាត ធ្ងន់ធ្ង រជាយ ថា ហៃតុ  
ដៃល ហួសពី ចំណុះនៃ  មន្ទីរ- 
ពៃទៃយរ ដ្ឋឬកន្លៃ ងពៃយាបា លដៃល 
តាមរាជ ធានី-ខៃត្ត បាន រៀបចំ 
រួចជា សៃចហើយ ។ 

លោក ម៉ម ប៊ុនហៃង ថា៖ 
«ការ តៃៀមបមៃងុនៃះ  តៃូវយ ក 
កៃុមគៃូ ពៃទៃយនៅ តាមមូ ល ដា្ឋាន 
សុខាភិបា លផ្ទាល់ របស់ ខ្លួន  
ដោយរៀ បច ំជា កៃមុ  នងិ ដ ឹក ន ំ
ដោ យ បៃធា នការិ យល័ យ 
សុខាភិ បាល សៃុ កបៃ តិ បត្តិ»។

រដ្ឋមនៃ្តី រូបនៃះ បាន បន្ថៃមថា 
កៃស ួងនងឹ ធ្វើ ការប ណ្តុះ បណា្តា ល  
កៃុម គៃូ ពៃទៃយ ទំា ង នោះ ដោ យ 
អ នុវត្តតាម នីតិវិ ធីបៃតិប ត្តិ   
ស្តង់ ដា  (SOP) ដៃល កៃ សួង 
នឹ ងរៀប ចំ ជូន ។

 បើ តាម របាយ ការណ៍រ បស់ 
កៃសួង សុខាភិ បាល   គិត តៃឹម 
ថ្ងៃទី ៦  ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ ២០២១ 
នៃះ  កម្ពុ ជា មាន អ្នក ឆ្លង វីរុស  
កូ វីដ ១៩ សរុប ទូទាំង បៃទៃស 
ចំនួន ២ ៨២៤នក់   ក្នុង នោះ 
អ្នក បាន ពៃយាបាល ជា សះសៃបើ យ  
ចំនួន   ១ ៧៩៤ នក់  អ្នក កំពុង 
ពៃយាបាល ចំនួន   ១ ០០៣ នក់   
និង អ្នក សា្លាប់ ចំនួន ២២ នក់ ។  

  ដោយ ឡៃក   នៅ ថ្ងៃ មៃសលិ មញិ 
នៃះ ដៃរ   លោក សៃី   ឱ  វណ្ណឌី ន  
អ្នក នំ ពាកៃយ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល បាន កៃើន រឭំក ចងុ កៃយ 
ទៅ ដល់ គៃប់ មា្ចាស់ សៃវា ពិនិតៃយ 
ពៃយាបាល ជំងឺ ឯក ជន ទាំង អស់ 
នៅ ក្នងុ ពៃះ រាជា ណាចកៃ កម្ពជុា 
ចូល រួម សហ ការ ពងៃឹង បន្ថៃម 
ទៀត  ក្នុង ការ អនុវត្ត វិធាន ការ 
ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ ការឆ្លង រាល- 
ដាល នៃ វីរុស កូ វីដ ១៩   ទៅ ក្នុង 
សហ គមន៍  កៃសួង មិន អនញុ្ញាត 
ឱៃយ ធ្វើការ ពិនិតៃយ ពៃយាបាល អ្នក- 
ជងំ ឺសងៃស័យថា ជា ជងំ ឺក ូវដី   ធ្វើ តៃស្ត 
រក មៃរោគ កូ វីដ  និង ចាក់វា៉ាក់ សំាង 
បង្ការ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ជា ដាច់ ខាត    
(  លើក លៃង តៃ មាន ការ អនុញ្ញាត  
ពី កៃសួង សុខាភិបាល ) ។   

  ក្នុង ចំណម គោល ការណ៍ 
ជា ចៃើន ទៀត  កៃសួងសុខា- 
ភិបាល  ក៏ បាន ស្នើឱៃយ  មា្ចាស់ សៃវា 
ពិនិតៃយ ពៃយាបាល ជំងឺ ឯកជន ទាំង- 
អស់  តៃូវ ជួយ អប់រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
អំពី វិធាន ការនៃ ការ ចម្លង ជំ ងឺ  
កូវីដ  ទៅ ដល់ បុគ្គលិក អ្នក ជំងឺ  
និង កៃុម គៃួសារ អ្នក ជំងឺ  ពៃម- 
ទាំង ឱៃយ គាត់ ចូលរួម សហ ការ 
ទប់ សា្កាត់ ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩  ដោយ ការ លាងដៃ ជា- 
មយួ ទកឹ  នងិ សាប៊ ូ ឬ អាល ់កលុ 
ឱៃយ បាន ញឹក ញាប់  និង ពាក់ 
មា៉ាស់ រួម នឹង វិធាន ការ ចាំ បាច់ 
មួយ ចំនួន ទៀត ៕ 

លោក ហុ៊ន សែន នាយក រដ្ឋ មន្តែ ីនែ ពែះ រាជាណាចកែកម្ពជុា ថ្លែងសារកន្លងមក ។ រូបថត SPM

បុរសម្នាក់ អាយុ៣០ ឆ្នាតំែវូ បាន ចាប់ខ្លនួ
កែយ ពី សងែស័យ សម្លាប់ ក្មែងបែសុម្នាក់

 គឹម   សា រុំ 

ភ្ន ំពែញៈ  បរុស មា្នាក ់អាយុ ៣០ 
ឆ្នាំ តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន  នៅ ភូមិ 
ជៃយ អំពិល  សង្កាត់ កៃបាល- 
កោះ ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ  កាល ពី 
ថ្ងៃទី ៥  ខៃ មៃសា  កៃយ ពី 
សងៃស័យ ថា បាន សមា្លាប់ ក្មៃង 
បៃុស អាយុ ១០ ឆ្នាំ មា្នាក់ កាល ពី 
ថ្ងៃទី ២ ខៃ ដដៃល នៃះ ។ 

 លោក   ម៉ា  សឿ ត  អធិការ នគរ បាល 
ខ ណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ  បាន ឱៃយ ដឹង ពី 
មៃសិល មិញ ថា ការ ចាប់ ខ្លួន នៃះ 
តៃវូ បាន នគរ បាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃ 
ស្នង ការដា្ឋាន នគរ បាល រាជ ធាន-ី 
ភ្នពំៃញ សហ ការ ជា មួយ នយក ដា្ឋាន 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ កៃសួង មហាផ្ទៃ   និង 
នគរ បាល ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ ។  

 លោក   ម៉ា  សឿត   បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា   ជន សងៃស័យ ឈ្មាះ  អុន   ភា មុ៉ ន   
ភៃទ បៃុស  អាយុ ៣០ ឆ្នាំ  គា្មាន 
មុខរបរ  និង រស់នៅ ភូមិ ជៃយ- 
អំពលិ សង្កាត ់កៃបាល កោះ  ខណ្ឌ 
ចៃបារ អំពៅ  តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច 
ចាប់ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃទី ៥  មៃសា ។  

 លោក បៃប់ ថា  ៖ « ខ្ញុំ កំពុង តៃ 
សាក សួរ ជន សងៃស័យ ហើយ 
គៃង បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ដើមៃបី 
ចាត់ ការ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ នៅ 
ពៃល ដៃល យើង សាក សរួ ហើយ 
ជន សងៃស័យ មនិ មៃន សមា្លាប ់ក្មៃង 
ប្លន ់យក អ ីទៃ  មលូ ហៃត ុខងឹ ក្មៃង 
វ៉ៃ កៃបាល គាត់ » ។ 

 លោក បន្ត ថា  យោង តាម 
ចម្លើយ ជន សងៃស័យ បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា ជន សងៃស័យ តៃវូ ជា ព ូសាច ់ ថ្លៃ 
របស់  ក្មៃង រង គៃះ ។  នៅ មុន 
លា្ងាច កើត ហៃតុ ថ្ងៃទី ២  មៃសា គឺ 
ជន សងៃស័យ បាន ជិះ ម៉ូតូ មា៉ាក  

MSX ពណ ៌ស  ឌបុ ក្មៃង រង គៃះ 
បំណង ទៅ ទិញ បៃហិត ញុំ នៅ 
វត្ត ជៃយ អពំលិ ។ ប៉នុ្តៃ ពៃល ជន- 
សងៃស័យ និង ក្មៃង រង គៃះ កំពុង 
ជិះ ម៉ូតូ តាម ផ្លូវ សៃប់ តៃ ក្មៃង រង- 
គៃះ យក ដៃ ទះ កៃបាល ជន សងៃសយ័ 
ពី កៃយ តៃ ក៏ តៃវូបាន ជន សងៃសយ័ 
បៃប់ កុំ ឱៃយ ទះ កៃបាល គៃ ទៀត 
ពៃះ មាន គៃ ូកាន ់។    បន្ទាប ់ពី ជន- 
សងៃស័យ ហាម ក្មៃង រង គៃះ ម្តង 
ហើយ នោះ គឺក្មៃង រង គៃះ បាន 
ទះ កៃបាល ជន សងៃស័យ ជា លើក ទី 
២ ទៀត ធ្វើ ឱៃយ ជន សងៃស័យ ខឹង 
ហើយ ក៏ ឌុប ក្មៃង រងគៃះ ទៅ 
សមា្លាប់ ចោល នៅ កៃបៃរ ពៃតៃង 
ស្ថិត នៅ ដី ឡូ ដ៍១ កន្លៃង ក្នុង ភូមិ 
របោះ អង្កាញ់ ១  សង្កាត ់ពៃកឯង   
ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ។   

 លោក បន្ដថា  តាម កំណត់ ហៃតុ 
កោសលៃយ វិច័យ របស់ ការិយ ល័យ 
បច្ចៃក ទៃស វទិៃយា សាស្តៃ នៃ ស្នង- 
ការ ដា្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ និង អង្គការ   CPU  រួមនឹង 
លោក នង   សុ វណា្ណោ រ័ត្ន ដៃលជា 
គៃពូៃទៃយ  កោសលៃយ វ ិចយ័ រាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ  បាន ពិនិតៃយ សព ក្មៃង 
រងគៃះ ឃើញ មាន សា្នាម រហៃក 
សន្ទះ អញ្ចាញ  ធ្មៃញ ខាង មុខ    
និង បាក់ ធ្មៃញ ខាង កៃម ទាំង 
សង ខាង ។  

 ពាក់ ព័ន្ធ ការ ចាប់ ជន សងៃស័យ 
នៅ ក្នុង អំ ពើ ឃាត កម្ម នៃះ តៃូវ 
បាន លោក  ជា   ពន្ន កា  ដៃល ជា 
ឪពុក ក្មៃង រងគៃះ បៃប់ ពី មៃសិល- 
មិញ ថា៖« ខ្ញុំ មិន ទាមទារ អី ពី ជន- 
សងៃស័យ ទៃ គឺ ទុក ជូន ចៃបាប់ ចាតក់ារ 
ទៅ តាម អំពើ ដៃល ជន សងៃស័យ 
បាន បៃពៃឹត្ត មក លើ កូន របស់ ខ្ញុំ 
តាម តៃ ចៃបាប់ ទៅ » ៕ 
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គ្របូង្រៀននិងបុគ្គលិកអប់រំ១៦មឺុន៨ពាន់នាក់បានស្មគ័្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  លោក គៃ ូ អ្នក គៃ ូ បុគ្គ - 
លិក បមៃើ ការ  ក្នុង វិស័យ អប់រំ  
គៃប់ ជាន់ ថ្នាក់ ទាំង ក្នុង វិស័យ 
សាធា រណៈ និង ឯក ជន សរុប ចំនួ ន   
១៦មុឺន  ៨ពាន់ នាក់ នៅ ទូទាំង 
២ ៥ ខៃត្ត -រាជ ធានី  បាន ស្ម័គៃ - 
ចិត្ត ចាក់ វ៉ាក់ សំាងបៃឆំង កូវីដ ១ ៩  
ខណៈ ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង មាន- 
ដំណើរ ការ រលូន ទូទាំង បៃទៃស  
ចាប់ តំាង ពីថ្ងៃ ចាប់ ផ្ដើម ចាក់ មក ។ 

លោក  រស់  សុវចា  អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា  ថ្លៃង  ពីមៃសិល មិញថ  តាម- 
គោល ការណ៍របស់ រាជ រដ្ឋា ភិ បា ល 
កៃសួង អប់រំ បាន ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ   - 
ការ ការ  ចាក ់វ៉ាក ់សំាង  សុណីវូ៉ាក ់ 
(Sinovac)  ពថី្ងៃទ១ី  ខៃ មៃសា  
២០២១  ជូនដល់ បុគ្គ លិក អប់រំ 
សាធា រណៈ  និង ឯក ជន  ដៃល 
បាន ស្ម័គៃ ចិត្ត   សរុប  ១៦មុឺន  ៨  
ពាន់ នាក់ នៅទូទាំង  ២៥ ខៃត្ត - 
រាជ ធា ន ី។ លោក ថ្លៃង ថ ៖«តាងំ- 
ពី  ថ្ងៃទី ១  ខៃ មៃសាដល់ ថ្ងៃ មៃសិល -   
មិញ  មិន មាន ហៃតុ ការ ណ៍គួរឱៃយ 
កត់  សមា្គាល ់ទៃ ។  ការ ចាក ់ វ៉ាក ់សំាង  
មាន ដំណើរ ការ រលូន ទូ ទំាង- 
បៃទៃ ស  »។ គិត តៃមឹ ថ្ងៃ មៃសិល មិ ញ   
មិន ទាន់មាន ទិន្ន ន័យ សរុប  នៃ 
អ្នក បាន ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ដូស ទី១ 

នៅ ឡើយ ទៃ ។  ប៉ុន្ដៃ លោក បាន 
ឱៃយ ដឹង ថ  នៅ  ភ្នំពៃញ មាន បុគ្គ - 
លិក អប់រំ ស្មគ័ៃ ចិត្ត ចាក់ សរុប ចំនួ ន  
៣៤ ៧៣១នាក់   ហើយ បើ  គិត 
តៃឹម ថ្ងៃទី ៥  ខៃ មៃសា  ចាក់ បាន 
៥៨ %។ កៃសួង អប់រំ មាន ផៃន- 
ការ   ចាក់វ៉ាក់ សំាង  ដូស ទី១ ចាប់  - 
ព ីថ្ងៃទ ី១  ខៃ មៃសា ដល ់ថ្ងៃទ ី១០ 
ខៃ  មៃសា  ។  រីឯ ផៃនការ  ចាក់ ដូស 
ទី២ ចាប់  ពី ថ្ងៃទី ១ ៥  ខៃ មៃសា ដ ល់  
ថ្ងៃទី ២៤  ខៃមៃសា  ឆ្នាំ ២០២ ១   ។

បើ តាម  កៃសួង អប់រំ  ដំណើរ- 
ការ ផ្តល់ វ៉ាក់  សំាង បាន បៃពៃតឹ្ត ទៅ   

ដោយ រលូន និង ដោយ សា្មារតី 
អន ុគៃះ កមៃតិ ខ្ពស់  ដោយ មាន 
គោល  ដៅ ធានា សុខ ភាព សុខុ- 
មាល ភាព  និង សុវត្ថិ ភាព ជូន 
បុគ្គ លិក អប់រំ កម្ពុជា ទាំង អស់ គ្នា ។

កៃសួង អប់រំ បាន អំពាវ នាវ 
ដល់  លោក គៃូ- អ្នក គៃូ  បុគ្គ លិក- 
អបរ់ ំ បគុ្គ លកិ បមៃើការ ក្នងុ វសិយ័ 
អប់រំ  គៃប់ ជាន់ ថ្នាក់  ទំាង ក្នងុ វិស័ យ 
សាធារណៈ  និង ឯក ជន  ដៃល 
មាន ឈ្មាះ ក្នុង បញ្ជី ទទួល វ៉ាក់ - 
សំា  ង  ឱៃយ ចុះ ឈ្មាះ ក្នុង កម្ម វិធី 
ទូរស័ព្ទ ដៃ  Android Khmer-

Vacc  ឬ តាម វៃបសាយ  ht-
tps://cambodia-vaccine.
gov.kh/patient/create  
ហើយ រង់ ចាំ ទទួល កម្ម វិធី ផ្តល់ 
វ៉ាក់ សំាង  តាម ការ រៀប ចំ របស់ 
កៃសួង  ឬ មន្ទីរ អប់រំ  ។

អង្គការ យូណៃស្កូ នៅ  ថ្ងៃទី៦ 
ខៃមៃសា បាន ចៃញ ផៃសាយ អត្ថ - 
បទ សៃវ ជៃវ មយួ ដោយ បង្ហាញ 
ថ បៃទៃសកម្ពុជា  គឺ ស្ថិត ក្នុង  
ចំណោម បៃទៃសចំនួន ១៧ ផៃសៃ ង  - 
ទៀត ក្នុង ពិភព លោក ដៃលបាន  
ផ្តល់ អាទិ ភាព ចំពោះ ការ ចាក់ វ៉ាក់ - 

សំាង សមៃប់ គៃូ បងៃៀន ។  
 យូណៃស្កូ បាន ឱៃយដឹង ថ ក្នុង  

ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២១នៃះ  គឺ រយៈ- 
ពៃល១ ឆ្នាំ វិបត្តិនៃ ការ រីក រាល- 
ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ អង្គការ យូ - 
ណៃស្ក ូនងិ កៃមុ ការងរ អន្តរ ជាត ិ
ស្ត ីពី គៃ ូសមៃប់ ការអប់រំឆ្នា២ំ០ - 
៣០ បាន ធ្វើ ការ ស្ទង់មតិ មួយ 
អំពី  បៃទៃស ដើមៃបី សួរ ថ តើបៃ - 
ទៃស នានា បាន ផ្តល់ អាទិភាព 
ដល់  គៃូ នៅ ក្នុង ផៃន ការជាតិ 
យ៉ាង ដចូ ម្តៃច។ ផ្អៃក លើ ទនិ្ននយ័ 
ពីបៃទៃស ចំនួន១៥០  រួមមាន 
ទិន្នន័យ ពីការ ស្ទង់ មតិរបស់ 
យណូៃស្ក ូ យនូសីៃហ្វ  ធនាគរ- 
ពិភព លោក ស្តីពី   ការឆ្លើយ តប 
ការ  អប់រ ំថ្នាក់ជាតិ ចំពោះ ការ បិទ 
សាលារៀន ក្នុង ពៃល នៃ ការ រីក- 
រាល ដល កូវីដ ១៩។ 

ការ សៃវ ជៃវ បាន រក ឃើញ  ថ   
មានតៃ បៃទៃស ចំនួន១៧  បាន  
ផ្តល់  អា ទិ ភាព ដល់ គៃ ូនៅ ក្ន  ុងក ៃ ុម 
ទី១ សមៃប់ ការ ចាក់វ៉ាក់ សំាង 
ក្នងុ នោះ  រួមមានបៃ ទៃស កៀ ហៃសីុ - 
សុីសា្ថាន តាហៃសុីគីសា្ថាន និង អ៊ូស- 
បៃគី សា្ថាន និង បណ្តា បៃ ទៃស 
ដៃល មាន បៃក់ ចំណូល មធៃយម 
នងិ ទាប  មយួ ចនំនួ ទៀតរមួ មាន 
បៃទៃស កម្ពុជា វៀត ណម និង 
ហ្គំប៊ី រវ៉ាន់ដ និងអ៊ូហ្គង់ ដ។

 យូណៃស្ក ូបាន ជំរុញ ឱៃយ បៃទៃ ស 

ទាំង អស់  ផ្តល់ អាទិ ភាព ដល់ 
គៃបូងៃៀនក្នងុផៃនការចាក់ វ៉ាក់ - 
សំាងបៃយុទ្ធបៃឆំង នឹង កូវីដ- 
១៩ ដើមៃប ីធានា ថ  ការ អប់រ ំអាច 
បន្ត ដោយ សុវត្ថិ ភាព ហើយ 
សាលា រៀន នៅតៃ បើក ចំហ។

លោក សៃ ីអ៊កុ ឆយ៉ាវ ីបៃធាន 
សមាគម គៃូប ងៃៀន កម្ពុជា ឯក- 
រាជៃយបាន ឱៃយដឹង ថ លោក សៃមិីន 
បាន ចុះ ឈ្មាះ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ទៃ 
ពៃះមា នបញ្ហា ជំងឺទឹកនោម- 
ផ្អៃម ធ្ងន ់ធ្ងរ។ ប៉នុ្ដៃលោក សៃអីះ- 
អាង ថ លោក គៃ-ូអ្នក គៃ ូនិង បុគ្គ - 
លិក អប់រំ គឺ បាន ស្ម័គៃ ចិត្ដ ចុះ - 
ឈ្មាះ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ដោយ ខ្លួន- 
ឯង ដោយ មនិ មាន ការ បង្ខតិ បង្ខ ំ
ឡើយ។ លោក សៃី  បញ្ជាក់ ថ៖ 
«លោក គៃូ អ្នក គៃូភាគ ចៃើន គឺ 
បា ន ចុះឈ្មាះ ចាកវ់៉ាក ់សំាងចៃើន 
គ្នា ហើយ  អ្នក ដៃល មិន បាន ចុះ- 
ឈ្មាះ  ចាក់ វ៉ាក់សំាង  គឺមាន តៃ 
អ្នក មាន ជំងឺ មាន ផ្ទៃ ពោះ និង 
មាន កូន កំពុង បំបៅដោះ ជា - 
ដើម»។ លោក សៃ ីបាន ឱៃយដឹង ថ 
កៃយ ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង  លោក- 
គៃូ  អ្នកគៃូ បាន ផ្ដល់ ព័ត៌មាន 
តាម  បណ្តាញ កៃុម តៃឡៃ កៃម 
ថ គ្មាន បញ្ហា មិន បៃកៃតី ចំពោះ 
សុខ ភាព ណមួយ កើត ឡើង 
បនា្ទាប ់ព ីចាក ់វ៉ាក ់សំាង សុណីវូ៉ាក ់
នៃះ ទៃ៕

    ឃុត  សុភ ចរិយា 

បាតដ់ ំបងៈ  មនសុៃស ២ បាន សា្លាប ់ នងិ 
ផ្ទះ ១៨ ខ្នង បាន រង ការ ខូចខាត យ៉ាង 
ដណំ ំ បនា្ទាប់ ពី មាន ភ្លៀង លាយ ឡំ ខៃយល់- 
កន្តៃក់  និង ផ្គរ រន្ទះ  បាន វយ បៃហារ ទៅ 
លើ សៃុក ចំនួន ៤ ក្នុង ខៃត្ត បាត់ ដំបង  
ក្នុង រយៈពៃល ២ ថ្ងៃ ជាប់ គ្នា នៃះ ។ 

 លោក   មូល   ធន   នាយក រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត បាត ់ដបំង  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
នៅ ថ្ងៃ អង្គា រថ  ភ្លៀង ខៃយល់  និង ផ្គរ រន្ទះ  
កាលពី ថ្ងៃទី ៤ និង  ទី ៥  ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ 
២០២១  បាន បង្ក ឱៃយ ពលរដ្ឋ ២ នាក ់នៅ 
សៃកុ ភ្នពំៃកឹ សា្លាប ់ នងិ ងប ់គោ ២ កៃបាល 
នៅ សៃុក បាណន់ ពៃម ទាំង បង្ក ការ- 
ខចូខាត ផ្ទះ បៃជា ពលរដ្ឋ សរបុ ១៨ ខ្នង  
ក្នុង នោះ ២ ខ្នង នៅ សៃុក ភ្នំពៃឹក  ៨ ខ្នង 
នៅ សៃុក គស់ កៃឡ  ៧ ខ្នង នៅ សៃុក 
បាណន់  និង ១ ខ្នង ទៀត នៅ សៃុក 
ថ្ម គោល ។  

  លោក ថ្លៃង ថ ៖ « យើង បាន ផៃសព្វផៃសាយ 
អប់រំ ជារឿយៗ អំពី សា្ថាន ភាព គៃះថ្នាក ់ 
នៅ មុន ពៃល  និង អំឡុង ពៃល មៃឃ 
កំពុង ភ្លៀង ។ ប៉ុន្តៃ បៃជា កសិករ យើង 
ភាគ ចៃើន   គត ់រកីរាយ នងឹ ការងរដ-ំ  
ដុះ នៅ ពៃល មៃឃ កំពុង ភ្លៀង  ទោះបី 

ជា មាន ខៃយល់ បក់បោក  និង ផ្គរ រន្ទះ គួរ 
ឱៃយ ខា្លាច បៃប ណ ក៏ ដោយ » ។   

  យោង តាម របាយ ការណ៍ របស់ 
សមត្ថ កចិ្ច នគ រ បាល សៃកុ ភ្នពំៃកឹ  ដៃល 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ  កុមារី អៀង   លី ណ  អាយុ ១២  
និង អ្នក សៃី   ង៉ៃត  ហឿន  អាយុ ៥២ ឆ្នាំ  
ដៃល អ្នក ទាំង ២ មាន ទី លំនៅ ភូមិ ភ្នំ- 
តូច ឃុំ ពៃជៃ ចិនា្ដា  សៃុក ភ្នំពៃឹក   បាន 
សា្លាប់ ដោយ ករណី រន្ទះ បាញ់   កាល ពី 
រសៀល ថ្ងៃទី ៥   ខៃ មៃសា  ឆ្នា ំ២០២១ ។ 

 បន្ថៃម ពី លើ របាយ ការណ៍ នៃះ  
លោក   សុង  សុ ភ័ កៃ អធិ ការ សៃុក 
ភ្នពំៃឹក  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថ  ជន- 
រងគៃះ ទំាង ២ បាន សា្លាប់ ក្នងុ សា្ថានភាព 
នងិ ទតីាងំ ដច ់ដោយ ឡៃក ព ីគ្នា។  ក្ន ុង 
នោះ  កុមារី រង គៃះ  អៀង  លី ណ  
តៃូវបាន រន្ទះ បាញ់ សា្លាប់ នៅ ច មា្ងា យ 
បៃមាណ ១០០ ម៉ៃតៃ  ពី ផ្ទះ របស់ នាង 
ក្នុង ភូមិ ភ្នំ តូច  គៃ ដៃល កំពុង ជិះ កង់ 
តៃឡប ់ព ីទៅ តាម ហៅ មា្ដាយ នៅឯ សៃ  
មុនពៃ ល មាន ភ្លៀង ខៃយល់  និង ផ្គរ រន្ទះ 
កើត ឡើង ។  

ចំណៃក អ្ន ក សៃី  ង៉ៃត  ហឿន  តៃូវ 
បាន រន្ទះ បាញ់ សា្លាប់ នៅ ចំណុច ចមា្ការ 
ដឡំងូ ម ីស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិភ្ន ំតចូ   ខណៈ គត ់

និង ប្ដី ពៃម ទាំង កូនៗ  របស់ គត់ ៥ 
នាក់ទៀត កំពុង នាំគ្នា កាយ ដី ពូន គុម្ព 
ដំឡូង ក្នងុ អំឡុង ពៃល មៃឃ កំពុង ចាប់-  
ផ្ដើម ធា្លាក់ ភ្លៀង ។  

  លោក បាន ថ្លៃង ថ ៖ « វ ជា ករណី 
រន្ទះបាញ់ ដំបូង នៅ ក្នុង ឆ្នាំនៃះ  ដៃល 
បង្ក ឱៃយ មាន ជនរង គៃះ ២ នាក់ សា្លាប់ 
នៅក្នុង ភូមិសាស្តៃ របស់ យើង ខ្ញុំ » ។  

  បើ តាម លោក សុ ភ័ កៃ  កៃ ពី ករណី 
រន្ទះបាញ់  ក៏ មាន ខៃយល់ កន្តៃក់ កើត- 
ឡើង  ដៃល យ៉ាង ហោច ណស់ ផ្ទះ អ្នក- 
ភូមិ ចំនួន ២ ខ្នង តៃូវ បាន បុើង របើក 
ដំបូល ផង ដៃរ ។  ទោះ ជា យ៉ាង នៃះ 
ក៏ដោ យ  បៃជា ក សិករ នៅ ក្នុង សៃុក 
ភ្នំពៃឹក ហាក់ ដូច ជា មិន ភ័យ ពៃួយ  ឬ 
ខា្លាច រអា ចំពោះ បាតុ ភូត ទាងំ នៃះ ឡើយ ។  
អ្នក ភូមិ នៅ តៃ បន្តធ្វើ ការងរ ដំ ដុះ  
នៅ ពៃល មាន ភ្លៀង ធា្លាក់  និង ផ្គរ រន្ទះ  
ដដៃល ។ 

 ថ្វី បើ អ្នក ភូមិ   មិន ភ័យខា្លាច ចំពោះ 
បាតភុតូ ធម្ម ជាត ិទាងំ នៃះ  ប៉នុ្តៃ  កៃសងួ 
ធនធាន ទឹក  និង ឧតុនិ យម  នៅ ថ្ងៃ 
មៃសិល មិញ   នៅតៃ បន្ត អំពាវ នាវ   ឱៃយ 
បៃជា ពលរ ដ្ឋ   បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន   
ចំពោះ បាតុ ភូត ផ្គរ  រន្ទះ  និង ខៃយល់- 
កន្តៃក ់ដៃល អាច កើត មាន ក្នងុ អឡំងុ- 

ពៃល មៃឃ រក កល ់ភ្លៀង  នងិ  កពំងុ ធា្លាក ់
ភ្លៀង   ដោយ កៃសួង បញ្ជាក់ ថ  ចាប់ ពី 
ថ្ងៃទី ៧- ១៣  ខៃ មៃសា  ខាងមុ ខ នៃះ 
នឹងមា ន ភ្លៀង ខៃយល់   និង ផ្គរ រន្ទះ កើត- 
ឡើង ចៃើន  ជា ពិសៃស ខៃត្ត នៅ ភាគ 
ពាយពៃយ នៃ បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 យោង តាម សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង   ចុះ 
ថ្ងៃទ ី៦  មៃសា  ២០២១  ដៃល ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ បានទទលួ   បាន ឱៃយ ដងឹ ថ   កៃសងួ 
ធនធាន ទឹក  និង ឧតុនិ យម   នៅ បាន  
គូ សបញ្ជាក ់ថ   ចាប ់ព ីថ្ងៃទ ី ៧- ១៣  ខៃ 

មៃសា នៃះ  កម្ពុជា  នឹង ទទួលរង 
ឥទ្ធិពល  ពី ជៃលងសមា្ពាធ ទាប ឥណ្ឌា  
និង ខៃយល់ អាគ្នៃយ៍  បក់ ពី សមុទៃ ចិន 
ខាង តៃបូង  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បណ្តា ខៃត្ត  នៅ 
តំបន់  វ ល ទំនាប កណ្តាល  តំបន់ ជួរ ភ្នំ- 
ដងរៃក   និង ខ្ពង់រាប ឦសាន   និង តំបន់ 
មាត់ សមុទៃ   មាន ភ្លៀង ធា្លាក់  ពី មធៃយម 
ទៅ ចៃើន ។  ពៃម ជា មួយគ្នា នៃះ  បាតុ- 
ភូត ខៃយល់ កន្តៃក់   និង  រន្ទះ បាញ់  ក៏ នឹង 
កើត មាន ផង ដៃរ  ពិសៃស បណ្តា ខៃត្ត  
នៅ ភាគ ពាយពៃយ កម្ពុជា ៕ 

គេ ូបងេៀន នៅ វិទេយា ល័យ ផេសារ ដើម ថ្កវូ ក្នងុ រជ ធានី ភ្នពំេញ កំពុង ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ពីមេសិល មិញ   ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

ក្មេងសេសីា្លាប់ ដោយ បាតុភូតធម្មជាតិ ក្នងុ សេកុ ភ្ន ំសេកុ ខេត្តបាត់ដំបង។ រូបថត FN

មនុស្រស២នាក់សា្លាប់និងផ្ទះ១៨ខ្នងខូចខាតដោយបាតុភូតធម្មជាតិរន្ទះនិងខ្រយល់កន្ត្រក់
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ខេត្តជាចេើនហាមពលរដ្ឋចេញកេផ្ទះនិងចៀសវាងធ្វើដំណើរទៅខេត្តផេសេងដើមេបីទប់ស្កាត់កូវីដ
 មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃបណ្តា 
ខៃត្ត    ជា ចៃើន បាន  ចៃញ សៃចក្តី - 
ណៃនាំ  ពី ការ អនុវត្ត នូវ វិធាន ការ 
រដ្ឋ បាល  ដើមៃបទីប ់សា្កាត ់ការ ឆ្លង-  
រាលដាល នៃជំងឺ កូវីដ១៩ ក្នុង 
រយៈ  ពៃល ២សបា្តាហ៍ដូចគ្នាៗ 
ហើយ ក្នងុនោះ គៃប់ ខៃត្ត ទំាង អ ស់  
គឺ ហាម ការ ធ្វើដំណើរ ចៃញ កៃ - 
ផ្ទះ  និង ចៀស វាង ការ ធ្វើ ដំណើរ   
ឆ្លង កាត់ រាជ ធានី-ខៃត្ត  បើ មិន ចំា - 
បាច់   ទៃ នោះ ។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃវៃង នឹង ចាប់ - 
ផ្តើម អនុវត្ត   វិធាន ការ រដ្ឋបាល  
ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ៦ ដល់ ទី ១៨ ខៃ 
មៃសាតទៅ ដៃល ក្នុងនោះ ថ្នាក់  - 
ដឹកនំា ខៃត្ត នៃះ  បាន ស្នើ ឱៃយ  បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ទាំងអស់ តៃូវ ធ្វើ ការ ជួប-  
ជុំ កៃុម គៃួសារ តាម គៃហដា្ឋាន 
រៀង ៗ ខ្លួន ចៀស វាង ធ្វើដំណើរ 
ចៃញ កៃ បើ  មិន ចាំ បាច់  និង   
ការ  ធ្វើដំណើរ ឆ្លង ខៃត្ត ផងដៃរ ។

លិខិត របស់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ពៃ - 
វៃង  បាន ឱៃយ ដងឹថ ៖ «តៃវូ ចៀស- 
វាង នូវ ការ ធ្វើ ដំណើរ មិន ចាំ បាច់ 
ទៅកាន់ឬចៃញ-ចូល តំបន់ ឬ 
ទីកន្លៃង ដៃល មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់  
នៃ ការ ឆ្លង រាលដាល ជំងឺកូវីដ - 
១៩ ដៃល កំណត់ ដោយ កៃសួង 
សុខាភិបាល  និង អាជា្ញាធរ មាន 
សមត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ»។

មួយ វិញទៀត  បៃជាពលរដ្ឋ 

ណ ដៃល មាន សមាជិក មក ពី 
បណ្តា រាជ ធានី-ខៃត្ត  ដៃល កំពុង 
មាន ការរីករាល ដាល ជំងឺកូវីដ ១ ៩  
តៃវូ រាយការណ ៍ជនូ អាជា្ញាធរ មូល- 
ដា្ឋាន របស់ខ្លួន  ដើមៃបី មាន វិធាន- 
ការ គៃប ់គៃង  បង្ការ នងិ ទប ់សា្កាត ់ 
ការរកីរាល ដាល នៃជងំ ឺកវូដី ១៩ 
នៅ ក្នុង មូល ដា្ឋាន។

ចំណៃកអភិបាល ខៃត្តកំពង់ - 
ចា ម លោក អ៊ុន ចាន់ដា  ក៏បាន 
ដាក់ កំហិតនូវ ការ អនុវត្ត វិធាន- 
ការ រដ្ឋបាល ផងដៃរ  ដោយ  ចាប់ 
អនុវត្ត ពី ថ្ងៃទី ៨ ដល់ថ្ងៃទី ២១ 
ខៃមៃសា ដៃល ក្នុងនោះ  លោក 
បានបញ្ជាឱៃយ គណៈ បញ្ជា ការ   
ឯក ភាព រដ្ឋបាល កៃុង -សៃុក  និង 
ឃំុ-សង្កាត់តៃូវ កា្តាប់ មុខ សញ្ញា  
អ្នក ចំណូលសៃុក មក ពី តំប ន់  
មាន ហានិភ័យ តមៃូវ ឱៃយ អនុវត្ត  
វិធាន ការ ចតា្តាឡីស័ក រយៈ ពៃល 
១៤ ថ្ងៃ ជា កំហិត។ លោក បាន 
បន្ថៃមថ  សមៃប់ រមណីយដា្ឋាន 
ទៃសចរណ៍ ធម្មជាតិ និង កៃ ច្នៃ 
ទូទាំងខៃត្ត  ចាប់ ពីថ្ងៃ ទី៨ ដល់ ទី 
២១មៃសាតៃវូ  ផ្អាក ជាបណ្តា ះ - 
អាសន្ន  រួម ទំាង ការ ជួប ជំុ បៃមូល- 
ផ្តុមំនសុៃស ចៃើន ក្នងុ ពធិជីប ់លៀង 
កមៃសាន្ត សបៃបាយ នានា  នៅ តាម 
គៃហដា្ឋាន កន្លៃង ធ្វើ ការ និង កៃមុ-  
ហ៊ុន ឯកជន ជាដើ ម។

ដូចគ្នានៃះដៃរ លោក អ៊ំ រាតៃី 
អភិបាលខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ 
មិនបាន កំណត់ ពីរយៈ ពៃល នៃ 

ការ អនុវត្ត វិធាន រដ្ឋបាល ទៃ  ប៉ុន្តៃ 
លោក  បាន ចៃញ សៃចក្តីណៃនាំ    
ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់  តៃូវ 
អនុវត្តន៍វិធាន ការ ៣ការពារ និង 
៣កុំ ពៃម ជាមួយ នឹងវិធាន ការ 
សុខាភិបាល ចាំ បាច់ ផៃសៃងទៀត 
សំដៅ បង្ការ នងិ ទប ់សា្កាត ់ការ ឆ្លង 
រាល ដាល នៃ ជំងឺកូវីដ១៩ ឱៃយ 
បាន ខា្ជាប់ខ្ជួន និង គៃប់ ៗ គ្នា។

នៅ ខាង ខៃត្ត ពៃះវិហារវិញអភិ - 
បាល ខៃត្ត លោក បៃក ់សុវ ណ្ណ  ក ៏
បាន ដាក់ កំហិត  ចំពោះ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ដៃល បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 

កានឬ់ ចៃញ ចលូ តបំន ់ឬទ ីកន្លៃ ង 
ដៃល មាន ហានភិយ័ ខ្ពស ់ នៃ ការ 
ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺនៃះដោយ អា - 
ជា្ញាធរ នឹង ធ្វើ ការ អនុវត្តចតា ្តា - 
ឡីស័ក ១៤ ថ្ងៃ ដល់  អ្នក ទំាងនោះ ។

ចំពោះ ខៃត្តសា្វាយរៀង វិញ 
លោកអភិបាលខៃត្ត ម៉ៃន វិបុល  
បាន កំណត់ ការអនុវត្ត វិធាន រដ្ឋ - 
បា ល  រយៈពៃល១ ២ថ្ងៃ គឺ ចាប់ 
ពី ថ្ងៃទី ៧ ដល់ទី ១៨ ខៃមៃសា 
ដើមៃបី ទប ់សា្កាត ់ការ ឆ្លង រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង ភូមិសាស្តៃ 
ខៃត្ត នៃះ។ លោក ថ ថរិវៃ លា នៃះ 

អាច តៃវូ  សមៃច បន្ត ឬ បញ្ច ប់  មុន 
ថិរវៃ លា កំណត់តាម ការ ជូន  ដំណឹ ង  
របស់រដ្ឋបាល ខៃត្ត សា្វាយ  រៀង។

ជាមួយ គ្នានៃះ ដៃរ លោក សៃី 
ឱ វណ្ណឌីន អ្នក នាំ កៃសួង សុខា- 
ភិបាល  និង ជា បៃធាន គណៈ- 
កម្មការ ចំពោះ កចិ្ច  ចាក់ វា៉ាក់សាងំ 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស បាន  លើក- 
ឡើង  ផងដៃរ ថ លោកសៃី មាន 
ការ បារម្ភ  ពិសៃសក្នុង ពិធីបុណៃយ 
ចូល ឆ្នាំខ្មៃរ ខាង មុខ ដៃល  នឹង- 
មាន  បៃជា ពលរដ្ឋ ខ្លះ អាច នឹង   
ចល័តពីមួយ កន្លៃងទៅមួយ 

កន្លៃង ទៀត។ « នៅពៃល ឈប់ 
សមៃក បង ប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ 
តៃងតៃជួបជុំគ្នា ពិសៃស អ្នក នៅ 
ភ្នពំៃញ នឹង តៃឡ ប់ ទៅ កាន់ សៃុក - 
កំណើត ដៃល ខ្ញុំ  សុំ ឱៃយ មាន ការ - 
ពិចារ ណឱៃយ បាន ចៃបា ស់  លាស់  ក្នុង 
ការ សមៃច ចិត្ត ទៅ ជួប  ជំុ បងប្អនូ 
នៅ សៃកុ កំណើត» ។ អ្វីដៃល ជា - 
ការពៃួយ បារម្ភ   គឺលោកសៃី ខា្លាច 
តៃកៃយ ការឈប់សមៃក 
ហើយ ខៃត្ត ដៃល មិន ទាន់ មាន 
ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ បៃរ ជាផ្ទុះ 
នូវ ការ ឆ្លង វីរុស នៃះ ៕

កម្លាំង សមត្ថ កិច្ច ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ  តេួត ពិនិតេយ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ នៅ ពេល យប់  កាលពី ថ្ងេ ទី ៣  ខេ មេសា  ឆ្នាំ ២០២១ ។ រូបថត នគរបាល 

តពីទំព័រ ១...និង ធ្វើ ឱៃយ សា្ថានភាព អា ង-  
ទន្លៃ ជារួម បាន បៃសើរ ឡើង។

សៃចក្តបីៃកាស ព័ត៌មាន  របស់ គណៈ -  
កម្មកា រ ទន្លៃ មៃគង្គ ចៃញ ផៃសាយ កាលពី 
ថ្ងៃទី៥ ខៃមៃសា ដៃល អនុម័ត   ដោយ 
កៃុម បៃឹកៃសា ថ្នាក់ រដ្ឋមន្តៃី  មកពី បៃទៃស 
កម្ពុជា ឡាវ ថៃ និង វៀតណម (BDS 
២០២១-២០៣០)បាន ផ្តាតលើ វិស័ យ 
អាទភិាព ចនំនួ៥។ វសិយ័ ទាងំនៃះ រមួ- 
មាន  ការធ្វើ ឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ មុខងរ 
អៃកូឡូសុី  នៃ ទន្លៃមៃគង្គ សមៃប់ សុខ- 
ភា ព បរិសា្ថាន និង សហគមន៍ បៃកប ដោ យ 
ផលិតភាព ការជំរុញ លទ្ធ ភាព ទ ទួល - 
បាន និង បៃើបៃស់ ធនធានទឹក និង ធន - 
ធាន ពាក់ព័ន្ធ នានា ឱៃយ បាន កាន់តៃ បៃសើរ  
សមៃប់ សុខុមាលភាព សហគ មន៍។  

ការ  អភិវឌៃឍ និរន្ត រភាព សមៃប់ កំណើន-  
សៃដ្ឋកិច្ច បៃកប ដោយ បរិ យា ប័ន្ន ភាព- 
ធន ់ទប ់ទលន់ងឹ ហាន ិភយ័ អាកាស ធាត ុ
និង គៃះ មហន្តរាយ នានា និង ការ- 
ពងៃឹង នូវ កិច្ច សហបៃតិ បត្តិការ   ថ្នាក់ - 
តំបន់ ដោយ ផ្អៃក លើ ទសៃសន វិស័យ 
សមៃប់ អាង ទន្លៃ ទាំង មូល។

នាយក បៃតិបត្តិ នៃ លៃខាធិការ ដា្ឋាន 
MRC លោក អាន ពៃជៃ ហត្ថ ដាលើក - 

ឡើង ក្នងុ សៃចក្ត ីបៃកាស នៃះ ថ៖«យុ ទ្ធ - 
សាស្តៃ នៃះ សៃបទៅនងឹ អាទិភាព របស់ 
រដា្ឋាភិបាល តាម ដង ទន្លៃ មៃគង្គនិង តមៃូវ - 
ការ ក្នុងការ សមៃច ឱៃយបាន នូវ អាង ទន្លៃ - 
មៃគង្គ មួយដៃល កាន់  តៃ ធន់ និង មាំមួន 
ជាង មនុ តាមរយៈ ការ រៀបចំ ផៃនការ បៃប 
បរិ សកម្មនិង ការ គៃ ប់  គៃង ដោយ សមៃប - 
សមៃលួដៃលជា លទ្ធផល វា ធានា ឱៃយ មា ន 
តលុៃយភាព រវាង ការ អភវិឌៃឍ ផ្នៃក សៃដ្ឋ   កចិ្ច 
និង ការ គំពារ ផ្នៃក បរិសា្ថា ន»។ 

ទន្ទឹម នឹង នៃះ អគ្គលៃខាធិការរង  នៃ 
គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ ទន្លៃមៃគង្គ កម្ពុជា  
លោក គល ់វ ឌៃឍ នា បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថ 

យទុ្ធសាស្តៃ១០ឆ្នានំៃះ បង្ហាញឱៃយឃើញ 
ពី ការ ខឹ ត ខំបៃឹងបៃង និង ការ  យកចិត្ត - 
ទុកដាក់ របស់ អន្តររដា្ឋាភិបាល  រួមមាន 
កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង វៀតណម បនា្ទាប់ 
ពី  រកឃើញ ចំណុចខៃសាយ នៃ ទឹកទន្លៃ 
មៃគង្គ ដើមៃបី ដោះសៃយ បញ្ហា បនា្ទាន់។

លោក បញ្ជាក់  ថ៖«អី៊ចឹង គៃ យក បទ - 
ពិសោធ កន្លង មក ធ្វើការ វាយតម្លៃ រក- 
ចំណុចខៃសាយ ហើយ គៃ មើល ទៅលើ 
សា្ថានភាព ជាក់ស្តៃង  នៃ អាងទឹក ទន្លៃ 
ក៏ដូចជា ធន ធាន ទឹក ទើប គៃ រៀបចំ ផៃន - 
ការ យទុ្ធ សាស្តៃ សមៃប ់អាង ទន្លៃហើ យ  
ផៃនការ នៃះ ជា រឿង ល្អ»។

MRC ឱៃយដឹង ថ យុទ្ធ សាស្តៃ រយៈ - 
ពៃល១០ឆ្នា ំថ្ម ីនៃះ គឺ យោង លើ ការ វាយ -  
តម្លៃថ្មីៗ  ព ីផលប៉ះ ពាល ់សខំាន់ៗ  ដៃល 
បណ្តាលមកពី ការអភិវឌៃឍ ធន ធាន ទឹក 
និង ធនធាន ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ និង ហៃដា្ឋា - 
រចនាសម្ព័ន្ធ រួមទាំង ទំនប់ វា រី អគ្គិសនី 
ដៃល បាន ផ្លាស់ប្តូរ របបលំហូរ ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ចរាចរ ណ៍កំណក លៃបាប់ 
នងិ បង្កើ ន សំណឹក តាម ចៃងំ ទន្លៃ។ ផល 
ប៉ះពាល់ ទាំងនៃះបានធ្វើ ឱៃយ មាន ការធា្លាក់ - 
ចុះ នូវ ចំនួន តៃី ធម្មជាតិ ការខូច ខាត  នៃ 
ធនធាន បរសិា្ថាននិង ទំនាប លចិ ទឹក និង  
ការកាតប់ន្ថយ ក្នងុការ បពំៃញ លៃបាប ់ក្នងុ 
តំបន់ ដីសណ្តរ។ MRC លើក ឡើង  ថ ៖ 
«ការបៃបៃួល អាកាសធាតុ ក៏បាន 
បង្កើន ភាព ធ្ងន់ធ្ងរ  នៃ ផលប៉ះពាល់ បង្ក 
ឱៃយ មាន ហានិ ភ័យ និង ភាពមិន ចៃបាស់ - 
លាស់ កាន់តៃ ចៃើន រួមទាំង គៃះ ទឹក- 
ជំន ន់ និង គៃះរំាងស្ងតួ កាន់តៃ ញឹក ញា ប់ 
ជាង មុន»។

អ្នកសមៃបសមៃួល បណ្តា ញ វៃទិកា 
នៃ អង្គការ មិន មៃន រដា្ឋាភិបាល ស្តពីី កម្ព ុជា 
លោកម៉ក់ ប៊ុនធឿន បាន ថ្លៃងថ ការ - 
ដាក់ចៃញ នូវ ផៃនការ ថ្មី ជា រឿង ល្អ ប៉ុន្តៃ 
ទាមទារ ឱៃយ បៃទៃស ពាក់ព័ន្ធ តៃូវ រួមគ្នា 
អនុវត្តឱៃយបាន ល្អបៃសើរ បើ ពុំ នោះទៃ  
នងឹ មនិមាន បៃសទិ្ធភាព ឡើយ។ លោក 
បញ្ជាក់  ថ៖«អ្វីដៃល យើង តៃូវ ពិ និតៃយ 

មើល ថ តើ បៃទៃសនីមួយៗ មាន ឆ ន្ទៈ 
ក្នុង  ការចូលរួម ដោះសៃយ អនុវត្ត ទៅ - 
តាម ផៃនការ ដៃរ ឬ អត់ ពីពៃះ  វា អាច ពា ក់-
ព័ន្ធ ផលបៃយោជន៍ បៃទៃស នីមួយ ៗ  »។ 
បញ្ហា ចមៃបង ទាមទារ ឱៃយ បៃទៃស ពាក់ព័ន្ធ 
តៃូវ បន្ត កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ គ្នា  ដើមៃបី 
ចៃករលំៃក ព័ត៌មាន អពីំ ទឹកដៃល កិច្ច ការ  
នៃះ គណៈកម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ តៃូវ ដោះ - 
សៃយ បនា្ទាន ់បើ មនិ ដចូ្នាះ ទៃ  អាច នងឹ 
មាន ផលវិបាក ទៅ ថ្ងៃមុខ។

 MRC ឱៃយ ដឹង ថយុទ្ធសាស្តៃ រយៈ ពៃ ល  
១០ឆ្នាចំាបព់ ីឆ្នា២ំ០២១-២០៣០ន ិង  
ផៃន ការ រយៈពៃល ៥ឆ្នា ំចាប់ពី ឆ្នា ំ២០ - 
២១ ដល់ ឆ្នាំ២០២៥។ ក្នុង នោះ MRC 
រំពឹង នឹង ធ្វើ ការវិនិ យោគ នូវ ទឹកបៃក់ ជា ង 
៦០លាន ដុលា្លារ ក្នងុ អំឡុង ពៃល ផៃន កា រ 
៥ឆ្នាំ ដៃល ធនធាន ហិរញ្ញវត្ថុ បៃមា ណ 
៤០ % បាន មកពី វិភាគទាន ពី បៃទៃស 
ជា សមាជិក គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ។ 

គោល ដៅ ថ្មី ដៃល សំខាន់ សមៃប់ 
កចិ្ចការ របស ់MRC រមួមាន ការវាយតម្លៃ 
នងិ ការកណំត ់នវូ ជមៃើស ស្តកុ ទកឹ រហំរូ 
ទឹកថ្មីៗ  ដៃន កមៃតិ បរិសា្ថាន ថ្ម ីនិង ការ ផ្ត ល់  
ជា អនុសាសន៍ លើ គមៃង វិនិយោគរួម 
សមៃប ់អាង ទន្លៃ ដៃលមាន បៃយោជន ៍
សមៃប់ ការគៃប់គៃង ទឹកជំនន់ ការជួយ 
សង្គៃះ គៃះ រំាង ស្ងតួ សន្តសុិខ ថម ព ល 
និង ការ គំពារ បរិសា្ថាន៕

MRC...

ទិដ្ឋ ភាព ទន្លេ មេគង្គ  និង ទន្លេ សាប  នៅ រាជ ធានី ភ្នពំេញ កាលពី ឆ្នា ំមុន   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



ឡាយ សា មាន

ភ្នំពេញៈ លោក ប្រាក់ សុខុន 
រដ្ឋមន្ត្រាី ក្រាសួង ការបរ ទ្រាស និង 
សហប្រាតិ បត្តិការ អន្តរ ជាតិ នឹង 
ចូល រួម កិច្ច សន្ទនា ត្រាីភាគី បើក- 
ចំហ(Open-Ended Troika 
Dialogue) រវាង ថ្នាក់ រដ្ឋ មន្ត្រាី 
ការ បរទ្រាស អាស៊ាន-ចក្រា ភព-  
អង់    គ្ល្រាស ដើម្រាបី ពង្រាងឹ ទំនាក់ ទំន ង 
និង ការដោះ ស្រាយ បញ្ហា ប្រា ឈ ម  
សកល ន្រា ជំងឺ កូ វីដ១៩។

ស្រាចក្ត ីប្រាកាស ពត័ម៌ាន  របស ់
ក្រាសួង ការ បរទ្រាស ដ្រាល ផ្រាសព្វ - 
ផ្រាសាយ ព ីម្រាសលិ មញិ បាន ឱ្រាយ ដងឹ ថ 
តប តាម ការអញ្ជើញ របសល់ោក 
ដា តូ អុីរី វា៉ាន់ ពើ ហុី ន យូ ស៊ូ ហ៍ 
(DATO ERYWAN PEHIN 
YUSOF) រដ្ឋមន្ត្រាីការ បរទ្រាស 
ប្រា៊ុយណ្រា ដា រ៉ូ ស ឡឹម លោក 
ឧបនាយក រដ្ឋ មន្ត្រាី ប្រាក់ សុខុន 
និង ជា ប្រាធាន ប្តូរ វ្រាន អាស៊ាន  
នៅ ឆ្នា២ំ០២២ នឹង អញ្ជើញ ចូល - 
រួម ក្នុង កិច្ច សន្ទ នា ត្រាីភាគី បើក- 
ចំហ ថ្នាក់ រដ្ឋមន្ត្រាី ការ បរទ្រាស 
អាស៊ាន-ចក្រាភព អង់ គ្ល្រាស 
ដ្រាល នឹង ប្រាព្រាឹត្តទៅ នៅ ថ្ង្រាទី ៨ 
ខ្រា ម្រាស ឆ្នាំ ២០២១ តាមរយៈ 
ប្រាព័ន្ធ វីដ្រាអូ។

ក្រាសងួ បន្តថ កចិ្ច សន្ទនា ន្រាះ 
រំពឹងថ  នឹង គ្រាបដណ្តប់ លើ ការ- 
រិះរក វិធី និង មធ្រាយោបាយ នានា 
ដើម្រាបី ពង្រាងឹ បន្ថ្រាម ទៀត នូវ ទំនា ក់  - 
ទនំង រវាង អាស៊ាន នងិ ចក្រាភព- 
អង់គ្ល្រាស ក្នុងការ ដោះ ស្រាយ 
ស្រាចក្ត ីបារម្ភ រមួគ្នា ផ្ន្រាក សខុភាព 
នៅក្នុង តំបន់ និង ពិភព លោក 
ជាពិស្រាស ការ រាត ត្រាបាត ជំងឺ កូ- 
វីដ១៩។ ក្រាសួង បញ្ជាក់ ថ ៖ 

« ការពង្រាកី ទនំាក ់ទនំង នងិ ធ្វើឱ្រាយ 
កាន់ត្រា សុីជម្រា បន្ថ្រាមទៀតនូវ  
ការ បង្កើន កិច្ច សហ ប្រាតិបត្តិ ការ 
លើ វសិយ័ ស្រាដ្ឋកចិ្ច ដើម្រាប ីកសង 
ការស្តារ ស្រាដ្ឋកិច្ច ឡើង  វិញ  
ប្រាកបដោយ ចីរភាព និង រឹងមំា 
និង ការលើកកម្ពស់ ការប្ត្រា  ជា្ញា  ចិត្ត 
ក្នុងការ ដោះស្រាយ បញ្ហា  ដ្រាល 
បង្កឡើង ដោយ ការប្រាប្រាលួ 
អាកាសធាតុ»។

ប្រាធាន វទិ្រាយោស្ថាន ទនំាក ់ទនំង 
អន្តរជាតិ  ន្រា រាជបណ្ឌិត្រាយ សភា- 
កម្ពុជា លោក គិ ន ភា យល់ថ 
តាមរយៈ កិច្ចសន្ទនា ត្រាីភាគី ជា 
រឿង  ល្អ សម្រាប់ ប្រាទ្រាស សមា -  
ជិ ក អាស៊ានដ្រាលមាន ដ្រាគូ សន្ទ នា 
ជាមួយ  ក្នុង ចំណោម ប្រាទ្រាស 
មហាអំណាច។ លោក ថ៖«ខ្ញុំ 
យល់ថ  វា ជា រឿង ល្អ សម្រាប់ 
អាស៊ាន ដ្រាលមាន ប្រាទ្រាស មហា - 
អំណាចធំៗ រួមមាន អង់គ្ល្រាស  

ចាប់អារម្មណ៍ និង មាន កិច្ច សហ -  
ប្រាតិបត្តិការ  ដ្រាល ធ្វើឱ្រាយ ទម្រាង់ 
និង យន្តការ អាស៊ាន កាន់ត្រា ល្អ - 
ប្រាសើរ សម្រាប់ ដោះ ស្រាយ 
បញ្ហា  ធំ នៅក្នុង តំបន់»។

ដោយ ឡ្រាក ទាកទ់ង កម្ព ុជា វញិ 
លោក គិ ន ភា យល់ ថ ទំនាក់ -  
ទំនង ទ្វ្រា ភាគី នឹង កាន់ត្រា ប្រាសើរ 
មួយ កម្រាិត ទៀត ខណៈ ប្រាទ្រាស 
ទាំង២ធា្លាប់មាន ទំនាក់ ទំនង ល្អ 
រួចមកហើយ នាព្រាល កន្លង មក ។ 
«ពីមុន ប្រាព័ន្ធ អនុ គ្រាះ ពន្ធ (EB A) 
នៅ អឺរុ៉ប មួយផ្ន្រាកធំ ក៏ នំាទៅ អង់ - 
គ្ល្រាស ដ្រារ ឥឡូវន្រាះ  នៅព្រាល 
អង់គ្ល្រាស ផ្តាច់ ច្រាញពី សហភាព 
អឺរ៉ុប ទៅ គត់ បានប្រាកាសថ  
នៅ រក្រាសា  EBA ក្នុង ក្រាប ខ័ណ្ឌ 
ដ្រាល ធា្លាប់មាន កន្លង មក គឺ បន្ត 
មាន សុពលភាព  សម្រាប់ កម្ពជុា ។ 
«ដូច្ន្រាះ ទំនា ក់ ទំនង ក ម្ព ុជា និង 
អង់  គ្ល្រាស ខ្ញុំ យល់ថ ការជួយ 

ជ្រាម ជ្រាង ណាមួយ របស់ កម្ពជុា 
ដើម្រាបី ដំឡើ ង ឋានៈ ន្រា ដ្រាគូ សន្ទនា 
អង់ គ្ល្រាស-អាស៊ានគឺ កាន់ ត្រា មា ន  - 
សរៈ សំខា ន់  និង ផល ប្រាយោ - 
ជន ៍សម្រាប ់កម្ព ុជា ក្នងុ ក្រាបខណ័្ឌ 
យន្តការ ពហុភាគី ផង  និង យន្ត - 
ការ  ទ្វ្រាភាគី ផង»។

លទ្ធផល ន្រា កិច្ចប្រាជំុ រវាង រដ្ឋម ន្ត្រា ី 
ការបរទ្រាស អាស៊ាន នងិ ចក្រា ភព  
អង់ គ្ល្រាស កាលពី ថ្ង្រាទី៣០ ខ្រា 
កញ្ញា ២០២០ បាន ពិភាក្រាសា  អំពី 
អាទិភាពផ្រាស្រាងៗទៀត ន្រា វិស័ យ 
កិច្ច សហ ប្រាតិ បត្តកិារ រវាង អាស៊ា  ន 
និង ចក្រាភព អង់ គ្ល្រាស ដើម្រាបី ដោះ - 
ស្រាយ ការបង្អាក់ ចង្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ 
គំទ្រា ស្រាដ្ឋកិច្ច សកលតាម រយៈ  
ពាណិជ្ជ កម្ម បើកចំហសម្រា ួល  
កំណើន ស្រាដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ ប្រាក ប - 
ដោយ បរិ យា បន័្ន នងិចរីភាព និង 
ស្តារឡើង វញិ នវូ ទនំកុចតិ្ត ធរុកចិ្ច 
នៅក្នុង តំបន់៕

ថ្ង្រាពុធ ទី៧ ែខម្រាស ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

វ៉ន ដារ៉ា 

សីហនុៈ  កង ទ័ព ជើង ទឹក ន្រា 
មូល ដា្ឋាន សមុទ្រា កំពុង ធ្វើ ប្រាតិ- 
បត្ដិ ការ តាម រក មន្រា្តី យោធា ន្រា 
អង្គ ភាព សន្តិ សុខ លម្ហ សមុទ្រា 
២ នាក់ ដ្រាល បាន បាត់ ខ្លនួ ដោយ - 
សរ ករណី ផ្ទុះ អូប័រព្រាល កំពុង 
ដកឹ ស្រាបៀង  នៅ ចណំចុ ខាង ត្រាបងូ 
កោះ សំ ពោច  ក្នុង ឃុំរាម  ស្រាុក 
ព្រានប ់ខណៈ មន្រា្ដ ី៤ នាក ់ទៀត 
រង របួស  ក្នុង នោះ មាន មា្នាក់ 
របួស ធ្ងន់ ។  ន្រាះ បើតា ម លោក  
ទៀ  វិញ  ម្រា បញ្ជា ការ កង ទ័ព- 
ជើង ទឹក ។

លោក  ទៀ  វិញ  បាន ប្រាប់ 
កាល ពីម្រាសិល មិញ ថ ៖« ឥឡូវ 
យើង កំពុង ធ្វើ ប្រាតិ បត្ដិការ តាម 
រក ពួក គត់ ដ្រាល បាត់ ខ្លួន ទាំង 
២ នាក់ នៅ ឡើយ ។ យើង រក មិន 
ទាន់ ឃើញ ទ្រា ។ចំណ្រាក មន្រា្ដី 
យោ ធា ៤ នាក់ ទៀត ដ្រាល រង របួស  
ក្នងុ នោះ របួស ស្រាល ៣ នាក់  
រហួស ធ្ងន់ ត្រា មា្នាក់ ។ពួក គត់ គ្រាន់  
ត្រា រង របួស រលាត់ ស្រាប្រាក »។

លោក បាន ឱ្រាយដឹងថ  ហ្រាតុ- 
ការណ៍ ន្រាះ បាន កើត ឡើង នៅ 
អំឡុង  ប្រាហ្រាល ម៉ោង ១៣ និង 
៣០ នាទី ថ្ង្រា ទី៥  ខ្រាម្រាស  ឆ្នាំ 
២០២១ ន្រាះ នៅ ចំណុច  Lat: 

10°28‘00″N Long: 
103°40‘00″E  ខាង ត្រាបូង កោះ 
សពំោច  មខុ ឆ្ន្រារ ព្រាក ចាក  រយៈ  
ចមា្ងាយ ៣  គីឡូម៉្រាត្រា  ពីឆ្ន្រារ 
ព្រាក ចាក  ស្ថតិ ក្នងុ ឃុរំាម  ស្រាកុ 
ព្រានប់  ខ្រាត្ត ព្រាះ សីហនុ ។

លោក បាន ថ្ល្រាង ថ  ករណ ីផ្ទុះ 
អូប័រ ន្រាះកើត ឡើង នៅ ព្រាល 
មន្រា្ដី យោធាទាំង ៦ នាក់ កំពុង 
បំព្រាញ ប្រាស ក កម្ម ដឹក ស្រាបៀង 
យកទៅ ឱ្រាយ កង កមា្លាំង ដ្រាល 
កំពុង ប្រាចាំ ការ នៅ កោះ ស្រាះ។ 
ព្រាលកំ ពុងធ្វើដំ ណើរ ស្រាប់ ត្រា 
មាន ករណី ឆ្លង ចរន្ត អគ្គ ិសនីរហូត  
ផ្ទុះ អបូរ័ បណា្ដាល ឱ្រាយ មន្ត្រា ីយោធា 

២ នាក់ ធា្លាក់ ចូល សមុទ្រា បាត់ ខ្លនួ  
និង ៤ នាក់ ទៀត រង របួស  ក្នុង 
នោះមានមា្នាក់ រង របួស ធ្ងន់ ។

លោក  ទៀ  វិញ  បាន បញ្ជាក់ថ៖ 
« ឥឡូវ យើង កំពុង បន្ត រុក រកមន្រា្ដ ី 
ដ្រាល បាត់ ខ្លនួ ទំាង ២ នាក់ ហើយ 
 ក៏បាន ទាក់ ទង នៅ ខាង វៀត ណាម 
ដ្រារ ឱ្រាយ ជួយ ពិនិត្រាយ មើល  ក្រាង 
អណ្ត្រាត ទៅ ដល ់ទនីោះ ។  ឥឡវូ 
ន្រាះ នៅ លើ សមុទ្រា  មាន ខ្រាយល់ 
ខា្លាំង ព្រាក វា មាន ផល លំបាក 
សម្រាប់ ទូក ក្នុង ការ រុករក »។

បើតាម របាយ ការណ៍ របស់ 
លោក  អ៊ុក  សីហា  ម្រាបញ្ជា ការ 
មលូ ដា្ឋាន សមទុ្រា រាម បាន ឱ្រាយ ដងឹ 

ថ  មន្រា្ដី យោធា ២នាក់  ដ្រាល 
បាត់ ខ្លួន ន្រាះ  មាន ឈ្មោះ លោក  

វរ នាវី ឯក  សុខ  រស្មី  និង មា្នាក់ 
ទៀត ឈ្មោះ  ភ័ក្រា្ត ៕

សកម្មភាពជួយនំាជនរងគេះទៅមន្ទរីពេទេយពីថ្ងេ៥ មេសា។ រូបថត សហ ការី

កងទ័ពជើងទឹកកំពុងស្វែងរកមន្តែយីោធា២នាក់ដែលបានបាត់ខ្លនួដោយសារផ្ទះុអូប័រ

ជនសងែស័យ២នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹង
បទលួចនិងទទួលផលចោរកម្ម
នឹងតែូវបញ្ជូនទៅតុលាការថ្ងែនែះ

នៅ សុី វុត្ថា 

ពេះសី ហនុៈ សមត្ថកិច្ច ន្រា 
អធិការ ដា្ឋាន នគរបាល ក្រាងុព្រាះ- 
សីហនុ កំពុង រៀប ចំ កសង 
សំណុំ រឿង   ជន សង្រាស័ យ  ២នាក់   
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករណី លួច និង 
ទទួល បញ្ចាំ ផល ន្រា អំពើ លួច 
មូ៉តូ ចំនួន១៩គ្រាឿង  ដើម្រាបី បញ្ជនូ  
ទៅកាន់ សលា ដំបូង  ខ្រាត្ត ព្រាះ - 
សហីន ុនៅ ថ្ង្រា  ពធុ ន្រាះ បនា្ទាបព់ ី
បង្ក្រាប បាន កាលពី ថ្ង្រាទី៥ ខ្រា 
ម្រាស  ឆ្នាំ ២០២១។

លោក តី វិសល អធិការ 
ក្រាុងព្រាះ សីហនុ ប្រាប់ ភ្នំព្រាញ 
ប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីម្រាសលិ មញិ ថ ជន- 
សង្រាស័យ ទាំងពីរ រូបន្រាះ មា្នា ក់ 
ឈ្មោះ  អោ ង ណា ង ភ្រាទ ប្រាសុ 
អាយុ៣៩ឆ្នាំ ជា អ្នកប្រាព្រាឹត្ត 
និង មា្នាក់ទៀត ឈ្មោះ សោម 
សំណាង ភ្រាទ ស្រាី អាយុ២៨ 
ឆ្នាំ ជា អ្នកទទួល បញ្ចាំ ផល ន្រា 
អំពើ លួច ។ 

លោកត ីវសិល បាន ថ្ល្រាង ថ 
នៅ ថ្ង្រា ទ ី៦ ខ្រា ម្រាសជន សង្រាសយ័ 
ទាំង ២នាក់  ន្រាះ និង វត្ថុតាង 
កំពុងស្ថិត នៅក្នុង អធិការ ដា្ឋាន 
នគរបាល  ក្រាុង ព្រាះ សីហនុ 
ហើយ កមា្លាងំ  នគរ បាល ជនំាញ 
កំពុង បន្ត  ធ្វើ ការ សក សួរ ជន- 
សង្រាស័យ ទៅ តាម នីតិ វិធី ដើម្រាបី  
កសង សំណុំ រឿង បញ្ចូនទៅ - 
កាន់ សលា ដំបូង ខ្រាត្ត ចាត់ការ 
តាមច្រាបាប់ ។

ទោះជា យា៉ោង ណា លោក តី 
វិសល  បញ្ជាក់ ថ ៖«បើ រៀបចំ 
និតិ វិធី ទាន់ ព្រាល វ្រាលា ជន ទំាង - 
២ រូបន្រាះ អាច នឹង   ត្រាូវ បញ្ជូន 
ទៅ កាន ស់លាដំបូង ខ្រាត្ត ព្រាះ - 

សីហនុ នៅ ថ្ង្រា ស្អ្រាក ( ទី ៧ ខ្រា  
ម្រាស )។ ប៉ុន្ត្រាជន សង្រាស័យ 
ទាងំ  ២ របូ ន្រាះ ក ៏ត្រាវូ បាន ពនិតិ្រាយ 
យក សំណាក ដើម្រាបី រក ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ផង ដ្រារ ព្រាះ ខា្លា ច មាន 
បញ្ហា ជំងឺ កូ វីដ» ។

លោកត ីវសិល បាន បញ្ជា ក ់  
ទៀត ថ លោកមិន ទាន់  អាច 
ដងឹ បាន ទ្រា ថ ជន  សង្រាសយ័ ទាងំ  
២រូប ន្រាះ នឹង ត្រាូវចោទ ប្រាកាន់ 
ពីបទ អ្វីខ្លះ  នោះទ្រា ប៉ុន្ត្រា នៅ 
ព្រាល តុលាការ ចោទ  ទើប  លោ ក 
អាច  ដឹងថ ពួកគត់ ទាំង២ រូប 
ន្រាះ  មាន ទោស កម្រាិត ណា។

លោក តី វិសល ថ្ល្រាងថ 
កន្លងមកន្រាះ  អធកិារ ក្រាងុព្រាះ- 
សហីន ុបាន បង្ក្រាប ករណ ីប្រាប 
ន្រាះបានជា ច្រាើន ករណី រួចម ក - 
ហើយនិង បាន ផ្រាសព្វផ្រាសាយ ទៅ - 
កាន ់កន្ល្រាង អ្នក ដ្រាល  រក សុ ី បញ្ចា ំ
ទំាងអស់  សូម ឱ្រាយ  ពិនិត្រាយ លើ ឯក- 
សរ ឱ្រាយបាន គ្រាប់គ្រាន់  ច្រាបាស់ - 
លាស់  មុននឹង ទទួលយក វត្ថុ - 
បញ្ចាំ ទាំង នោះ  ព្រាះ វា អាច 
នងឹ ពាកព់ន័្ធ នងឹ បទ ទទលួផល 
ពី ចោរកម្ម  ។

យោងតាម ក្រាម ព្រាហ្មទណ្ឌ 
មាត្រា ៣៥៦ បាន ច្រាង ថ 
អំពើ លួច ត្រាូវ ផ្តនា្ទាទោស ដាក់ - 
ពន្ធនា គរ ពី ៦ខ្រា ទៅ ដល់ ៣ 
ឆ្នាំ និង ពិន័យ ជា ប្រាក់ ចាប់ ពី   
១ លាន ទៅ ដល ់៦លាន រៀល។ 
ដោយ ឡ្រាក ចំពោះអ្នក ដ្រាល 
ទទួលផល ចោរកម្ម វិញ តាម 
មាត្រា ៤០០ ន្រា ក្រាមព្រាហ្ម - 
ទណ្ឌ ត្រាូវ ផ្តនា្ទា ទោស ដាក់ ពន្ធ - 
នាគរ ពី២ ឆ្នាំ ទៅ ៥ឆ្នាំ និង 
ពិន័យ ជា ប្រាក់ ពី៤លាន ទៅ 
១០លាន រៀល៕

លោកបែក់សុខុននឹងចូលរួមកិច្ចសន្ទនាអាសា៊ាន-
អង់គ្លែសដើមែបីដោះសែយបញ្ហាបែឈមនែជំងឺកូវីដ

លោក  បេក់ សុខុន រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង ការបរទេស ។ រូបថត ក្រាសួង ការ បរទ្រាស 
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ការបង្កបង្កើនផលស្រវូរដូវប្រងំឆ្នាំន្រះមានការកើន...
តពីទំព័រ ១...ការនាំ ចៃញទៅ កៃ - 

បៃទៃស គឺមាន ការធ្លាក់ចុះ បើ បៃៀប- 
ធៀប នឹង រយៈពៃល ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំ - 
មុន។ នៃះ បើ តាម កៃសួង កសិកម្ម។

 កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង 
នៃសាទ  នៅ ថ្ងៃទ៥ី  ខៃ មៃសាបាន ចៃញ 
របាយការណ៍ ស្តីពី  ការ បង្កបង្កើនផល 
ដំណាំ រដូវ បៃំង  បៃចាំតៃីមាស ទី១ 
ឆ្នាំ២០២១ និង ទិសដៅ អនុវត្ត បន្ត 
បាន  ឱៃយ ដងឹ ថា ក្នងុ រយៈពៃល ៣ខៃ សៃវូ 
រដវូបៃងំ សមៃចបាន បៃមាណ ៦៤៩ 
៥៣៩ ហិកតា ក្នុងនោះ  ភ្ជួរ រាស់ ដោយ 
គោកៃបី មាន ចំ នួន ៤ ២៥៧ហិកតា 
និង ដោយ គៃឿងយន្ត មាន ចំនួន ៦៤៥ 
៣០៩ហិកតា ខណៈ ផ្ទៃដី ស្ទូង និង 
ពៃះ សមៃចបាន ស្ទើ រតៃ ទាំងអស់ 
ដោយ លើស ឆ្នាំមុន បៃមាណ ជាង៣ 
មុឺន   ហិកតា បើ បៃៀបធៀប រយៈពៃល 
ដូចគ្នា។ ចំពោះ ការបៃមូល  ផល សៃូវ - 
បៃំង គឺ  បាន ចំនួន ៥៣៥ ៣៦៩ 
ហិកតា ដោយ ទទលួបាន បរមិាណ ផល 
សរបុ បៃមាណ ជាង២ លាន តោន ដៃល 
ទិន្នផល ជា មធៃយម គឺ ទទួលបាន ៤,៤៧ ៧ 
តោន ក្នុង ១ ហិកតា។ 

ចំពោះ សាកវបៃបកម្ម និង ដំណំា ឧសៃសា - 
ហកម្ម នា រដូវបៃំង វិញ គឺទទួ លបាន 
ជាង១៣មុឺន ហិកតា ដៃលមាន ការ-

កើនឡើង ជាង ឆ្នាមំនុ ជតិ ៦មុនឺ ហកិតា  
បើ បៃៀបធៀប ក្នុង រយៈពៃល ដូចគ្នា។ 

កៃសួង បន្ត ថា ការកើនឡើង នៃះក៏ ពៃះ - 
តៃមាន វធិនការ  នៃ ការ ជរំញុ ផលតិ កម្ម 
ដណំាកំារចញិ្ចមឹ សត្វ នងិ វារវីបៃបកម្ម តៃវូ 
បាន ដាក់ចៃញ និង អនុវត្ត យ៉ាង សក ម្ម 
ដើ  មៃបី ជួយ កសិករ។ កៃសួង បន្តថា៖« ចំ-
ណៃ ក ការចុះ ធ្វើ អធិការកិច្ច ជី ថា្នា ំកសិ - 
កម្ម ការជំរុញ ការងារ ផៃសព្វផៃសាយ កសិក ម្ម  
តាម គៃប់ រូបភាព បាន បៃពៃតឹ្តទៅ កៃម 
កិច្ច សហ បៃតិបត្តិកា រយ៉ា ង ល្អបៃសើរ  

ជាមយួ កៃសងួ សា្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ រដ្ឋបាល 
ថា្នាក់ កៃម ជាតិ ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ និង 
សហ  គមន៍ កសិកម្ម ទៅតាម ភារកិច្ច ក្នងុ 
សា្មារ តី  ទទួលខុសតៃូវ»។

លោកវៃង សាខុន រដ្ឋ ម ន្តៃ ីកៃសួង កសិ  - 
កម្ម បានលើកឡើង ក្នុង របាយ ការ ណ៍ 
នៃះ ថា បើទោះជា ទទួលបាន លទ្ធ ផល 
បៃបនៃះ ក៏ គោលដៅ បន្ត ក្នុង ការដាំដុះ 
នៃះ កៃសួង នៅតៃ បន្ត វិធន ការជំរុញ 
ការងារ បង្កបង្កើនផល កសិកម្ម រដូវ បៃ ំង 
ឆ្នាំ២០២១ ដើមៃបី បន្ត ផលិត កម្ម សៃបៀង 

សមៃប់ ឆ្លើយតប ទៅនឹង ហានិ - 
ភ័យ នៃ ការឆ្លង រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
ផងដៃរ។ លោក បញ្ជាក់ថា៖«បន្ត ជំរុញ 
និង បណ្តុះបណា្តាល បច្ចៃកទៃសដាំ ដុះ 
និង តៃវូ តៃៀមលក្ខណៈ មានដូចជា សៃវូ - 
ពូជ ពូជ បន្លៃ មធៃយោបាយ និង សមា្ភារ 
សមៃប់ អន្តរា គម ន៍  នៅពៃល មាន គៃះ - 
មហន្តរាយ ជាយថាហៃតុ ការ ទប់ ទល់នឹ ង  
ជំងឺឬ សត្វល្អិត ចងៃ  បំផ្លាញ ដំណាំ 
ផៃសៃង ៗ  »។ បើ តាម របាយការណ៍ របស់  
កៃសួង កសិកម្ម ដដៃល  សមៃប់ រយៈ - 
ពៃល៣ខៃក្នងុ តៃមីាស ទ១ីនៃះ គ ឺកម្ពជុា 
បាន នាំចៃញ អង្ករ ទៅ បៃទៃស ចំនួន 
៤១បៃទៃសមាន បៃមាណ ជាង១៥ 
មុឺន    តោន ដោយ ក្នុងនោះមានការ ថយ 
ចុះ ជាង ៣ភាគរយ បើ បៃៀបធៀប នឹង 
រយៈពៃល ដចូគ្នា ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ គមឺាន 
ជាង ២៣មុឺន តោន។

លោក ថៃង សាវឿន បៃធន សមាគ ម  
សម្ពន័្ធ សហ គមន ៍កសកិរ កម្ពជុា CCFC 
Cambodia បាន លើក ឡើង ថា ការដាំ - 
ដុះ របស់ បៃជា កសិករ នា រដូវ បៃំង នៅ 
ដើម ឆ្នាំ២០២១ នៃះ គឺពិត ជា ទទួល- 
បា ន លទ្ធផល ល្អ ក៏ពៃះ តៃ ទឹក ភ្លៀ ង 
នៅតាម តំបន់ ជន បទ មាន គៃប់ គៃន់ 
សមៃប់ បង្កប ង្កើន ផល។ ចំណៃការ- 
ធ្លាក់ ចុះនៃ ការ នាំ ចៃញ ក៏ពៃះ តៃ វិបត្តិ 

នៃ ជំងឺកូវីដ ១៩ បាន ធ្វើឱៃយតមៃវូ ការ សៃបៀ   ង 
មាន ការ ថយ ចុះ ដូច្នៃះរដា្ឋា ភិបាលតៃវូ តៃ  
ធនា ក្នងុ ការ រកៃសា ទីផៃសារ ដល់ បៃជា កសិ ករ 
និង គំទៃ ដល់ ការ ផ្តល់ នូវ មធៃយោ បាយ 
សមៃប ់កសកិរ  អាច បន្ត  ការ ធ្វើ កសកិម្ម 
របស់ ពួក គៃទៅ មុខ បាន ជាពិសៃស គឺ 
កា រស្វៃងរក ទីផៃសារ នំាចៃ ញ បន្ថៃម ទៀត ។ 
លោកថា ៖«កម្ពុជាអាច គិត ពិចារ ណា 
ទៅ   លើ ទផីៃសារ ក្នងុ សៃកុ ខ្លនួ ឯង ជាពសិៃ ស 
ទិន្នផល តៃ ីសាច់បន្លៃ ផ្លៃ ឈើ បើ សិ ន ជា 
បៃជាជន អាច ដាំដុះ ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង សៃុក 
ខ្លនួ ឯ ង បាន គួរ តៃ កាត់បន្ថយ  ការនំា ចូ ល   
ពីបៃទៃស ជិតខាង ។ ការ ធ្វើបាន បៃប- 
នៃះ គឺជាការ ទុក ឱកាស   និង ងាក មកគំ ទៃ  
ផលតិ ផល ក្នងុ សៃកុ ហើយបើ មនិ មាន 
ទីផៃសារ  រដ្ឋក៏តៃវូធនាដ ល់ ការកៃច្នៃផ លិ ត- 
ផលទា ំងនោះ  ជាការ វៃច ខ្ចប ់យ៉ាង ណា 
ឱៃយរកៃសា បាន ក្នុង រយៈ ពៃល យូរ» ។ 

 ជា មួយ គ្នា នៃះ  លោក ថៃង សាវឿន 
មើល ឃើញ ថា រដា្ឋា ភិបាល គួរ តៃ ចូល- 
រួមឱៃយ បាន  កាន់តៃ ចៃើន ទៀត ពាក់ ព័ន្ធ 
បញ្ហា ថវិកា ធន ធ ន ម នុសៃស និងការ កៃ ច្នៃ 
ពៃះ បញ្ហាទំាង នៃះ នៅ មាន ការ ខ្វះ ខា ត 
នៅ ឡើយ បើទោះ  បី ជាក្នងុពៃ លបច្ចបុៃប ន្ន 
នៃះ រដា្ឋា ភបិាល បាន ចលូ រមួ ចណំៃក ក្នងុ  
ការ លើក កម្ពស ់ផ្នៃក គោល នយោ បាយ 
រួច មក ហើយ  ក៏ ដោយ ៕

ទិដ្ឋភា ពស្រវូ ស្រប្រងំ  នៅ ក្នងុ ស្រកុ ព្រះ ន្រត្រ ព្រះ ខ្រត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ   ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក 
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� ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

�្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផា ក់ សា� ងលី

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

� រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រើយ 

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

� រ�និពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រ�និពន�    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រើតា ,ឡា យ សា មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ ន៉ ដា រា៉ា , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

សយ រា៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រា វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម� 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

�្រ � ន�្រក� យ� ស្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យ� ស្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រស
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រយា  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រិ� ល័យ�្រត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិ� ល័យ�ៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

លោកសុខ ទូច ទុកពេល៣ថ្ងេឱេយពលរដ្ឋបញេឈប់ការដឹកឈើពីឧទេយាន
នៅ សុី វុត្ថា 

ព្រះវិហារៈ លោក សុខ ទូច 
បៃធាន រាជ បណ្ឌតិៃយ សភាក ម្ពជុា 
ដាក់ បមៃម ពលរដ្ឋ ចំនួន ៣១ 
គៃួសារ ឱៃយ បញៃឈប់ការដឹកឈើ 
ដៃល បាន កាប់ រួច  ចៃញ ពីឧទៃយាន- 
 រាជ បណ្ឌតិៃយ សភាក ម្ពជុាតៃ ជោ- 
សៃន ឫសៃសី តៃឹប  ដៃល ស្ថិត នៅ 
ក្នុង ឃុំ ឆៃប ២  សៃុក ឆៃប  ខៃត្ត 
ពៃះវ ិហារ   ខណៈ សក ម្មភា ព ដកឹ 
បាន ប្ដូ រ ពី បៃើរ ថ យន្ត ឬ គោ យន្ត 
មក ជំនួ សដោ យ មូ៉តូ   ហើយ បាន 
ពៃមាន ថា  បើ ៣ ថ្ងៃ ទៀត មិន 
ពៃមប ញៃឈប់នឹង តៃូវចាប់ យក 
ឈើ និងម ធៃយាបាយ ដឹកជ ញ្ជូន 
ទាំង នោះ។

លោក សុខ ទូច បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិល មិ ញ ថា ពលរដ្ឋ  
ទាំង ៣១ គៃួសារ នៃះបាន កាប់ 
ឈើនិង ខ្លះចៃៀ កជា កំណាត់ 
បៃវៃង បៃហៃល ១ ម៉ៃតៃ យក ទៅ 
រកៃសា ទុក នៅ ផ្ទះ  ដៃល មាន ពី២ 
ទៅ៣ ពាន់ កំណាត់ ជា បៃភៃទ 
ឈើ ធ្នង់  ហើយ បច្ចបុៃបន្ន ពួក គាត ់
បាន ចាប់ ផ្តើម ដឹក ចៃញ ។ 

លោក បាន ឱៃយដ ឹងថា   កាលព ី 
មុន លោក បាន ចាប់ ឈើ ចំនួន 
១៥ ផ្ទះ បៃគល់ ជូន ឱៃយ មៃ ពៃ 
ដើមៃបី ចាត់វិ ធានកា រតាម ចៃបាប់  
ប៉ុន្តៃហាក់ មិន រាង ចាល ទៃ។ 
ករណី នៃះ ឧ ទៃយា នរាជ បណ្ឌិតៃយ- 
សភា កម្ពជុា បាន បៃប ់នងិ អបរ់ ំ
ពកួគាត ់មនុ ឱៃយ ហើយ បើ នៅតៃ 
ដឹក ចៃញ ទៀត នឹង ចាប់ ទំាង ឈើ 
និង មូ៉តូ យក មក រកៃសាទុក ចំណៃក 
មនុសៃស នឹ ងតៃូវ ដោះ លៃង វិញ ។ 

បើតាម លោក សុខ ទូច បច្ច-ុ 

បៃបន្ន នៃះ ព លរដ្ឋ ទាងំ នោះ លៃង 
ដកឹ តាម ឡាន នងិ គោយន្ត ទៀត 
ហើយ  ពៃះមន្តៃី ឧទៃយាន ចាប់ 
យក មក រកៃសាទុ ក បុ៉ន្តៃពៃល នៃះ 
ពួ កគាត់ ចាប់ ផ្តើម ប្ដរូមក ដឹក តាម 
មូ៉តូ វិញ  ដៃល សុទ្ធ សឹង តៃ ជា បៃ- 
ភៃទ ឈើ ធ្នង់ កាប់ ចៃញពី ឧទៃយាន- 
រាជ បណ្ឌិតៃយ សភាក ម្ពុជាតៃ ជោ  
សៃន  ឫសៃសី តៃឹប។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង  
ផ្ដល់ ឱកាស តៃឹម តៃ ៣ថ្ងៃ ទៀត 
ទៃ  [គិ តពីថ្ងៃ ៦  មៃសា  ទៅ]
បៃសិនបើ បន្ត ដឹក ទៀត  យើង នឹង  
ចាប់ យក។ ឈើ ធ្នង់ នៃះ គឺជា 
សតៃូវ របស់ មនុសៃស នា ពៃល 
បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  ឈើ ដៃល មាន មុខ- 
កាត់ តៃឹម តៃ២ តឹក  គៃ កាត់ យក 
១ម៉ៃតៃ  តៃបើ  ជា ដើម តូចគៃ  
គាស់ ទាំង ដើមយក ទៅល ក់។ 

ដូច្នៃះ យើង នឹង ចាត់ វិធា នការ- 
ក្ដៅ នា ពៃល ខាង មុខ នៃះ» ។

លោក សុខ ទូច  បាន បន្ត 
ទៀត ថា លោក មនិ អនញុ្ញាត ឱៃយ 
ពលរដ្ឋ ទាំង៣១គៃួ សារ ដឹក  
ច ៃញ ពី ផ្ទះ នោះ ទៃ ពៃះ ពលរ ដ្ឋ- 
ទំាងនោះ  រស់ នៅក្នងុ ឧទៃយាន នៃះ  
ដោយ ខសុ ចៃបាប។់ បើទោះ បឱីៃយ 
ពួក គាត់ រើចៃញ ពី នោះ ទៅ រស់- 
នៅ លើដី ដៃល រៀប ចំបៃ គល់ 
ជនូរ ួចហើយក ៏ ពកួគា ត ់មនិ ពៃម 
ចៃញ ដៃរ។ពលរ ដ្ឋ ទាងំ ៣១គៃ-ួ 
សារ នោះគឺ រស់នៅ កៃយ  ពៃះ 
រា ជកៃតឹៃយ ដៃល តៃវូ អភិរកៃស  ហើយ  
បើ ពួក គាត់ រស់នៅ ទីនៃះ  ពួកគាត់  
នងឹ កាប ់ឈើ អស ់ព ីឧទៃយាន ជាត ិ
ខណៈ កមា្លាំង របស់ ឧទៃយាន មាន 
ចនំនួ តចិមនិ អាច ទប ់ជាប ់ទៃ។ 
    ទោះ ជា យ៉ាង ណា លោក ផាវ 

ឈឿន មៃភូមិ ដង ផ្លិត  ឃុំ ឆៃប 
បានបដិសៃធ ថា ពលរដ្ឋ ទាំង 
៣១គៃួសារដៃល រស់ នៅ ក្នុង 
ឧទៃយាន នៃះ  លៃ ងកា ប់ ឈើ ធ្វើ 
អាជី វកម្ម ទៃង់ ទៃយ ធំ ទៀត 
ហើយ  បនា្ទាប់ពី មានការ ហាម- 
បៃម តៃ នៅមាន  ការកាប់ ឈើ 
តូច សមៃប់ធ្វើ រ បង ផ្ទះ ហើ យ 
បើ  មាន គឺ មាន តៃ អ្នក មក ពី 
ចមា្ងាយ ប៉ុណ្ណោះ។

លោក ផាវ ឈឿន ថ្លៃងថា 
ចំពោះ មន្តៃ ីឧទៃយាន នៃ រាជ បណ្ឌតិៃយ- 
សភា កម្ពជុា តៃ ជោ សៃន ឫសៃសី- 
តៃឹប ស្នើឱៃយ ពល រដ្ឋ ទាំង៣១ 
គៃួសារ នៃះ ចៃញពី ឧទៃយាន គឺ 
មាន អ្នក ខ្លះ ចង់ ចៃញតៃ អ្នក ខ្លះ 
ទៀត មិន ចង់ ចៃញ ទៃ។ 

លោក មៃភមូ ិរបូ នៃះ បាន ស្នើ 
ថាអ្នក ដៃល មនិ ចង ់ចៃញ តៃ ូវធ្វើ 

កិច្ច សនៃយា មិ នឱៃយ កាប់ ឈើ ធ្វើ 
អាជី វកម្មប ន្តទៀត  បើ នៅតៃ 
បៃពៃតឹ្ត គ ឺតៃវូ មាន វធិាន ការ អន-ុ 
វត្ត តាម ចៃបាប់ ដោយ ចាប់ យក 
ទៅ ដាក់ គុក ជា ដើម ។ 

លោក ផាវ ឈឿន ថ្លៃងថា៖  
«ខ្ញុំ ក៏បាន ទៅ សមៃប សមៃួល 
ជាមួយ នឹង មន្តៃ ីឧទៃយាន ដៃរថា ឱៃយ 
គាត់ ធ្វើ កិច្ច សនៃយា ទៅ ឬ បង្កើត 
លក្ខ ន្ដិកៈ សមៃប់ អ្នក ដៃល រស់ 
នៅ ក្នុង ឧទៃយាន នៃះ ឱៃយ ពួក គាត់ 
ជាប់ ពន្ធ នាគា រ កុំឱៃយ កាប់ ឈើ  
ប៉ុន្តៃ មិន ទាន់ បាន ធ្វើ ទៃ» ។ 

លោក ជា សមៃបត្តិ អនុ បៃ- 
ធាន ឧទៃយា ន រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា- 
កម្ពុជា តៃ ជោ សៃន ឫសៃសី តៃឹប 
បាន ថ្លៃង ថា សកម្ម ភាព ការ- 
កាប់ ឈើ ក្នុង ឧ ទៃយា ននៃះ នៅតៃ 
មានជា ពិសៃស នៅ រដូវ បៃងំ នៃះ 
គឺទាំង ពលរដ្ឋ ដៃល រស់ នៅ ក្នុង 
ឧទៃយាននិង អ្នក ម កពី ខាង កៃ។ 
   លោក ថា  សា្ថាន ភាព នៃ ការ- 
ចូលម ក កាប់ ឈើ នៅក្នងុ ឧទៃយាន 
នៃះ មាន ការ លបំាក ក្នងុ ការទប-់ 
សា្កាត់ ពៃះ មិន មាន ចៃបាប់ ដូច 
ទៅនឹង កៃសួង បរិសា្ថាន នៅ 
ពៃល ដៃល គៃ ចាប់ បាន គៃ អនុ- 
វត្ត ចៃបាប់ ប៉ុន្តៃ សមៃប់ មន្តៃីនៅ 
ទនីៃះ ចាប ់បាន តៃឈើ  នងិគោ- 
យន្ត ឬ វត្ថុតាង នៃ បទ ល្មើស  តៃ 
សមៃប់ មនុសៃសគឺ  មិន អាច ទៃ 
ពៃះ អត់ មាន ចៃបាប់។  

លោក ជា សមៃបត្តិ ថ្លៃងថា៖ 
«ដូច្នៃះ យុទ្ធសាស្តៃ របស់ យើង 
គ ឺចាប ់យកមក រកៃសាទកុកុឱំៃយ ពកួ- 
គាត់ យកទៅ ដឹក ឈើ ទៀតហើយ  
នៅពៃល សមសៃបណាមួយ 
យើង នឹង ឱៃយ គាត់ វិញ ទៃ»៕

គឹម  សា រុំ

ឧត្ដរ មាន ជយ័ៈ អង្គ ការ ដោះ មនី កម្ពជុា 
(CSHD)កាលព ីមៃសលិ មញិ បាន កម្ទៃច 
គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទះុ ចមៃះុ ចំនួន ១៨១ គៃប់  
បនា្ទាប់ ពី រក ឃើញ ពី ថ្ងៃទី ៤  មៃសា  នៅ 
ភូមិ ពោធិ៍ ចាស់  ឃុំបៃ ង សៃុក បនា្ទាយ- 
អម្ពលិ ខៃត្ត  ឧ ត្ត រ មាន ជយ័  ខណៈ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០  ខៃត្តនៃះ  បៃមូល គៃប់ ចមៃុះ 
បាន៣ ៣៥២គៃប់ និង គៃប់ កាំ ភ្លើង 
ដៃ ចំនួន  ១១៦,៥ គីឡូ កៃម។

លោក ឈនុ  ប៉ ូរា៉ា មន្តៃ ីបណ្តុះ បណា្តាល 
ជំនាញ ដោះមី ននិង តៃួត ពិនិតៃយ បច្ចៃក- 
ទៃស ដោះមនី នៃ អង្គការ ដោះមនី កម្ពជុា 
បាន បៃប ់ព ីមៃសលិមញិ ថា  អង្គការ  លោក 
បាន បំផ្ទះុ កម្ទៃច គៃប់ ចមៃះុ ចំនួន  ១៨១ 
គៃប់  និង គៃប់ កាំ ភ្លើង ដៃ ចំនួន ១១០ 
គីឡូ កៃម។ប៉ុន្តៃ ទីតាំង ដៃល យក គៃប់ 
ទៅ កម្ទៃច នោះ គឺ នៅឯ សៃុក ជីកៃង  
ខៃត្ត សៀមរាប ឯណះ ទៃ  ពៃះថា នៅ 

សៃកុ ជីកៃង មាន ទីលាន ធំ  ងាយ សៃលួ 
ធ្វើ ការ ងារ  និង មាន សុវត្ថិភា ព។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង មនិ បាន សហ- 
ការ ជាមួយ អាជា្ញា ធរ មីន កម្ពជុា ទៃ  គឺ យើង 
កម្ទៃច គៃប ់ទាងំនោះ ដោយ ផា្ទាល ់របស ់
យើង  ប៉ុន្តៃ ទីតាំង ដៃល យើង ជៃើសរើស 
សមៃប់ កម្ទៃច គឺ យើង ស្នើសុំ ពី អាជា្ញា ធរ 
សៃកុ-ខៃត្ត ជាមនុ  ទើប បាន កម្ទៃច  ពៃះ 
បើ ទីតាំង រក ឃើញ គៃប់ យើង មិន អាច 
កម្ទៃច បាន ទៃ  ពៃះ ប៉ះ ផ្ទះ ពល រដ្ឋ »។

បើ តាម លោក បូរា៉ា  កាល ពី ថ្ងៃទី៤ 
មៃសា មាន ពលរដ្ឋ មា្នាក់ នៅ ភូមិ ពោធិ៍- 
ចាស់  ឃុំបៃង  បាន បើក តៃក់ ទ័រ ភ្ជួរ ដី 
ហើយ បាន ឃើញ គៃប់ កាំភ្លើង មួយ 
ចំ នួន ផុស ចៃញ ពី ដី។ពៃ លនោះ  គាត់ ក៏ 
បាន រាយ ការណ៍  ទៅ ប៉ុស្តិ៍ន គរបា ល ឃុំ 
បៃ ង ហើយ នគរ បាល ឃុំក៏ រាយ ការណ៍ 
បន្តទៅ អធ ិការ នគរបាល សៃកុ ទើបមាន 
ការ ជូ នដំណឹង  ដល់ អង្គការ របស់លោក  ។

លោក បន្តថា  កៃយពី ទទួលដំណឹង 

លោក បាន នំា មន្តៃ ីជំនាញចុះ ដល់ ទី តំាង  
នោះ ហើយ លោក បានដា ក់ មា៉ាសុីន រាវ 
រក គៃប់ នៅ ជុំវិញ បរិវៃណ នោះ  រហូត 
បៃមូល បាន គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទុះបៃ ភៃ ទ 
៨ ២ មិល្លីម៉ៃ តៃ  គៃប់មី ន គៃប់B40 
គៃប់រុ៉ក្កៃ ត  គៃប់ឡ ង់ គៃប់ កំាភ្លើង តៃបាល់...
សរុបចំ នួន ១៨១ គៃប់  និង គៃប់ កាំ- 
ភ្លើង ដៃ មាន ចំនួន ១១០ គីឡូ កៃម ។

លោក ថា៖ «គៃប់ ទំាងនោះ  សុទ្ធតៃមាន  
គុណ ភាព អាច នៅ បៃើបាន  ពៃះ វា តៃូវ 
គៃ សៃប ដាក់ សៃម  បុ៉ន្តៃ មានគៃប់  
ខ្លះ ចូល ទឹក មាន ចៃះ ចាប់ តៃ នៅ មាន 
គុណ ភាព »។

ជា មួយ គា្នានៃះ  លោក  ឈុន ប៉ូ រា៉ា ក ៏
បាន ឱៃយដឹង ដៃរ ថា សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០ 
ក្នងុ ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជយ័ ទាងំ មលូ  អង្គការ 
របស់លោក បាន រ កឃើញគៃ ប់ច មៃុះ 
ចៃើន បៃភៃទ រួមមាន មីន បៃឆំង មនុសៃស 
មី ន បៃឆំង រថ កៃះ  មីន ច្នៃ  គៃប់ UCO 
កៃបាល ផ្ទះុ គៃប់ បៃភៃទ  គៃប់ បៃក ចង្កាម 

សរុ ប ចំនួន  ៣ ៣៥២ គៃប់  និងគៃ ប់កំា - 
ភ្លើ ង ដៃ ចំនួន ១១៦,៥ គីឡូ កៃម ផង ដៃរ។ 
  ដោយ ឡៃក ក្នងុ រយៈ ពៃ ល៣ ខៃ  ឆ្នា ំ នៃះ   
អង្គការ របស់លោ ក បាន រកឃើញ គៃប់ 
មីន បៃឆំង មនុសៃស ៣៦៩ គៃប់  មីន 
បៃឆំង រថ គៃះ ២ គៃប់ គៃប់ យុទ្ធ- 
ភណ្ឌមិ នទា ន់ ផ្ទះុ គៃប់ បៃភៃទ  ៧៦៧ គៃប់ 
កៃបាល ផ្ទុះ ចំនួន ៥៩ គៃប់ គៃប់ កាំភ្លើង 
ដៃ៨ គីឡូ  ដៃល គៃប់ ទាំងនោះ  តៃូវបាន 
កម្ទៃច ចោល ទាំង អស់។ ចំពោះ សៃុក 
ដៃល សមៃបូរ គៃប់ ជាងគៃ គឺ នៅ សៃុក 
បនា្ទាយ អម្ពិល តៃ ម្តង ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹ ង កា រ រក ឃើ ញគៃ ប់ចំ នួ ន 
១៨១គៃប់ ចុងកៃ យ នៃះ  លោក   ថង  
កុ សល អ ធិ ការ ន គ រ បាល សៃុ ក បនា្ទា យ- 
អ ម្ពិ លបៃ ប់ កាល ពី មៃសិល មិ ញ ថា ក រ- 
ណីនៃះ គឺដំបូងព ល រដ្ឋបាន ភ្ជ ួរដី បៃទះ- 
ឃើញហើ យបា ន រាយ កា រណ៍បៃ ប់លោ ក 
បុ៉ ន្តៃលោ កបា នបៃ គ ល់ ទៅ ខា ង ជំ នាញ 
ដើមៃបី ឱៃយ មក យក គៃប់ ទាំង នោះ ៕
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ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ បើទោះបីផែនការ
បែគល់វិញ្ញាបនបតែចុះបញ្ជីផ្លវូ-
ការនែទំនិញម៉ាកសម្គាល់ភូមិ-
សាសែ្ត«ទកឹឃ្មុំពែមណ្ឌលគរិី»
កាលពីថ្ងែអង្គារមែសិលមិញតែូវ
ពនែយារពែលបុ៉ន្តែការទទួលបាន
ម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាសែ្ត(GI)
ពីកែសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិង
កំពុងរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឱែយ
ផលតិផលមយួនែះអាចពងែកី
ទីផែសារកាន់តែធំទាំងក្នុងសែុក
និងអន្តរជាតិ។
«ទឹកឃ្មុំពែមណ្ឌលគិរី»តែូវ

បានកែសងួពាណជិ្ជកម្មចុះបញ្ជី
ទៅក្នុងបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិ-
សាសែ្តទនំញិកម្ពជុាកាលពីថ្ងែ

ទី២៩ខែមករាឆ្នាំ២០២១។
«ទឹកឃ្មុំពែមណ្ឌលគិរី»គឺជា
ទនំញិទី៤ដែលកែសងួពាណ-ិ
ជ្ជកម្មបានចុះបញ្ជីទំនិញម៉ាក
សម្គាល់ភូមិសាសែ្ត បន្ទាប់ពី
មែចកពំត,ស្ករត្នាតកពំងស់្ព,ឺ
និងកែូចថ្លុងកោះទែង់។
លោកប៉ែនសុវិជាតិអ្នកនំ-

ពាកែយកែសួងពាណិជ្ជកម្មបាន
បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងែទ៦ី
ខែមែសាថាតាមផែនការលោក
រដ្ឋមន្តែីកែសួងពាណិជ្ជកម្មនឹង
រៀបចំធ្វើពិធីបែគល់វិញ្ញាបន-
បតែចុះបញ្ជីជាផ្លវូការនែទនំញិ
ម៉ាកសម្គាល់ភមូិសាសែ្ត«ទកឹឃ្មុំ
ពែមណ្ឌលគិរី»នៅថ្ងែទី៦ខែ
មែសាប៉នុ្តែដោយសារការរកីរាល-
ដាលពែតឹ្តកិាណ៍សហគមន៍២០

កមុ្ភៈបានធ្វើឱែយផែនការនែះតែវូ
ពនែយារពែល។ទោះបីយ៉ាងណា
កែសងួបានចុះបញ្ជី«ទកឹឃ្មុំពែ
មណ្ឌលគិរី»ទៅក្នុងបែភែទទំ-
នញិGIរចួរាល់ហើយ។ការចុះ-
បញ្ជីនែះមននយ័ថា«ទកឹឃ្មុពំែ
មណ្ឌលគរិ»ីនងឹតែវូបានការពារ
ដោយមនដើមកំណើតផែសារ-
ភ្ជាប់ជាមួយទីតាំងភូមិសាសែ្ត
ជាក់លាក់មនគុណភពនិង
គណុតម្លែចែបាស់លាស់ពែមទាងំ
ធ្វើឱែយបែជាជននងិផលតិករក្នងុ
តំបន់អាចធ្វើការផ្ទែរចំណែះ
និងជំនញបន្តពីជំនន់មួយ
ទៅជំនន់មួយទៀត។
លោកបន្ថែមថាការចុះបញ្ជី

GIក៏ជាឧបករណ៍ដ៏សខំាន់ក្នងុ
ការលើកទឹកចិត្តឱែយសហគមន៍

ផលិតនូវទំនិញសម្គាល់ភូមិ-
សាស្តែដែលមនគណុភពខ្ពស់
តាមរយៈការពងែឹងនិងពងែីក
ចង្វាក់ផលិតកម្ម បង្កើនការ-
តែួតពិនិតែយគុណភពជាបែព័ន្ធ
ឱែយកាន់តែបែសើរនងិឈានទៅ
នំចែញទៅកែបែទែស។
លោកថ្លែងថា៖«ការចុះបញ្ជី

នែះវាក៏នងឹជយួជរំញុឱែយទកឹឃ្មុំ
ពែមណ្ឌលគិរីមនតម្លែបន្ថែម
នៅលើទផីែសារពសិែសតម្លែលក់
នងឹទទលួបានខ្ពស់ហើយមន
ការទទលួសា្គាល់ទាងំក្នងុទផីែសារ
ក្នុងសែុកនិងអន្តរជាតិ»។
លោកបន្ថែមថាការចុះបញ្ជី

GIក៏នងឹរមួចណំែកកាត់បន្ថយ
ភពកែីកែតាមរយៈការបង្កើត
ភូមិមួយផលិតផលមួយ។

លោកបែក់សែរីវឌែឍន៍បែ-
ធានវិទែយាសា្ថានសែវជែវ និង
អភវិឌែឍន៍ជនបទកម្ពជុាបានឱែយ
ដឹងថាការទទួលសា្គាល់ជាGI
មននយ័ថាទកឹឃ្មុំពែមណ្ឌល-
គរិីគឺជាផលតិផលដែលផលតិ
ឡើងដោយមនការគែប់គែង
មនបែពន័្ធតែតួពនិតិែយនងិការ-
ធានគុណភពតែឹមតែូវដែល
អាចនងឹធ្វើឱែយផលតិផលទាងំ-
នែះមនតម្លែខ្ពស់ជាងមនុ។GI
ក៏ជាការបើកឱកាសឱែយផលិត-
ផលនែះទទួលការបញ្ជាទិញ
ទៅកែបែទែសផងដែរ។
លោកកើញបូផាត់បែធាន

សមគមអភិរកែសឃ្មុំពែខែត្ត
មណ្ឌលគិរីនិយយថាការចុះ-
បញ្ជីផ្លូវការនែទំនិញGIនឹងរួម-

ចណំែកយ៉ាងចែើនក្នងុការជយួ
បង្កើនបែក់ចំណូលដល់អ្នក
នៅក្នងុសហគមន៍។លោកបន្ត
ថាទោះយ៉ាងណាទឹកឃ្មុំពែ
មណ្ឌលគិរីឆ្នាំនែះនឹងមិនមន
បរិមណចែើនដូចឆ្នាំមុនទែ
ដោយអាចបានចន្លោះពី១០-
២០តនប៉ណុ្ណោះខណៈឆ្នាមំនុ
ទទួលបានជាង៦០តន។
លោកបន្ថែមថាលក្ខណ-

ពិសែសរបស់ទឹកឃ្មុំពែមណ្ឌល-
គិរី គឺមនរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់
ខាប់និងមនក្លិនកែអូប។
បច្ចបុែបន្នសមគមទញិទកឹឃ្មុំ

ពីសមជកិក្នងុតម្លែ៦០០០០
រៀលក្នងុ១លតីែនងិលក់ចែញ
៧ទៅ៧មុឺន៥ពាន់រៀល។នែះ
បើតាមលោកបូផាត់៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដែញថ្លែ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,680 16,700 16,700 16,640

2 GTI 4,080 4,080 4,080 4,000

3 PAS 13,000 13,020 13,020 12,940

4 PEPC 3,050 3,050 3,050 3,040

5 PPAP 13,080 13,080 13,080 13,080

6 PPSP 1,900 1,910 1,910 1,890

7 PWSA 6,640 6,640 6,660 6,620

កាលបរិច្ឆែទ:ថ្ងែទ៦ីែខមែសាឆ្នាំ២០២១

សង្គមសី៊វិល ជាង ១០០ ស្នើឱ្យ រដ្ឋ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ ដល់ គឹ្ះសា្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ 
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈកែុមអង្គការសង្គមសុីវិល
ជាង១០០បានស្នើសុំជាថ្មីឱែយរដា្ឋាភិ-
បាលដាក់ចែញវិធានការណែនំដល់
គែឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាឱែយផា្អាក
ការបង់បែក់កម្ចី និងការបែក់យ៉ាង
តិច៣ខែដល់អ្នកខ្ចីក្នុងអំឡុងពែល
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។
សែចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការ

សង្គមសុវីលិចនំនួ១០៣ចែញផែសាយ
កាលពីថ្ងែទី៦មែសាឱែយដឹងថាការ-
ដាក់ចែញវធិានការនែះនងឹផ្ដល់លទ្ធ-
ភពឱែយអ្នកខ្ចីបែក់នវូឱកាសសា្នាក់នៅ
ផ្ទះនងិរកែសាសវុត្ថិភពក្នងុអឡំងុពែល
រកីរាលដាលជងំឺកវូដី១៩ដែលពកួគែ
មិនគួរតែូវភ័យខា្លោចក្នុងការបាត់បង់
ដីធ្លី ឬផ្ទះសំបែងបែសិនបើពួកគែ
គ្មានលទ្ធភពបង់បែក់។
អង្គការសង្គមសុីវិលទាំងនះមន

ដូចជាអង្គការសមគមការពារសិទ្ធិ-
មនុសែសនិងអភិវឌែឍន៍នៅកម្ពុជា,អង្គ-
ការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិ-
មនុសែស និងមជែឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភព

ការងរនិងសិទ្ធិមនុសែសជាដើម។
សែចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថា៖

«យើងខ្ញុំស្នើសុំយ៉ាងទទចូឱែយរាជរដា្ឋា-
ភិបាលជួយបែជាពលរដ្ឋរាប់លាននក់
ដោយដាក់ចែញវិធានការណែនំឱែយ
វសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុដែលរកបែក់ចណំែញ
ដើមែបីជួយទទួលបន្ទុកសែដ្ឋកិច្ចខ្លះ
របស់អ្នកខ្ចីបែក់»។
សែចក្តីថ្លែងការណ៍ឱែយដឹងទៀតថា

ការរៀបចំឥណទានឡើងវិញនៅក្នុង
រយៈពែលជាង១ឆ្នាំកន្លងមកមនិបាន
ពែញលែញសមែប់កម្ចីឥណទាន
ខា្នាតតូចបែមណ១០ភគរយដែល
តែវូបានរាយការណ៍ដោយវសិយ័មកីែ-ូ
ហិរញ្ញវត្ថុគឺមិនគែប់គែន់ឡើយ។
សែចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថា៖«យើងខ្ញុំ

សូមស្នើសុំជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឱែយផា្អាក
ការបង់សងកម្ចីទាងំអស់រមួទាងំបែក់
ដើមនិងការបែក់ក៏ដូចជាការបែក់
បង្គរ(ការបែក់ដែលតែូវបានកត់តែ
ទុកនិងតែូវទូទាត់នៅពែលកែយ)
សមែប់រយៈពែលយ៉ាងតិច៣ខែ»។
ឆ្លើយតបនងឹសែចក្តីថ្លែងការណ៍នែះ

លោកកាងំតងុងីបែធាននយកដា្ឋាន

ទនំក់ទនំងនែសមគមមកីែូហរិញ្ញវត្ថុ
កម្ពុជា(CMA)បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ថា
ការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមសុីវិល
នែះមិនមែនជាវិធានការដោះសែយ
មនបែសិទ្ធភពនះទែហើយវាក៏
មនិអាចធ្វើទៅរចួបានទែ។លោកថ្លែង
ថា៖«យើងមើលឃើញផលប៉ះពាល់
នែជំងឺកូវីដ១៩វាមនទំហំធំធែង
ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដលក់ារបែកប-

របររកសុីរបស់បែជាជនមួយចំនួន
ហើយយើងក៏ខិតខំណាស់នពែល
កន្លងមកដើមែបីជួយសមែលបន្ទុក
អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែ
យើងមនលទ្ធភពរបស់យើងដោយ-
សារយើងជាវិស័យឯកជនក៏រងផល-
ប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ១៩ដែរ»។
លោកបន្តថា៖«យើងមនយន្តការ

ផែសែងៗទៀតសមែប់សមែលួដលអ់ត-ិ

ថិជនដើមែបីធានថាដំណះសែយ
ដែលយើងបានដាក់ជូនអតិថិជនតែឹម-
តែូវតាមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងរបស់
អតថិជិននមីយួៗ។យើងមនិអាចបែើ
ដំណះសែយតែ១សមែប់មនុសែស
២លាននក់បានទែអ៊ីចឹងការផា្អាក
បង់ស្វ័យបែវត្តិរយៈពែល៣ខែវាមិន
មែនជាដំណះសែយមនបែសិទ្ធ
ភពសមែប់វសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុក៏ដចូជា
អតិថិជិនផងដែរ»។
យោងតាមលោកតុងងី មកដល់

ពែលនែះចនំនួនែការរៀបចំឥណទាន
ឡើងវិញនៅគែឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅ
កម្ពជុាកើនជតិ៣០មុនឺនក់ដែលស្មើ-
នឹងតម្លែជាង១,៤ពាន់លានដុលា្លោរ។
ធនគរជាតិនែកម្ពជុា(NBC)កាល-

ពីខែមីនឆ្នាំ២០២០បានចែញសា-
រាចរណ៍មួយដល់គែឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ទាងំអស់ឱែយរៀបចំឥណទានឡើងវញិ
ក្នុងវិស័យអាទិភព៤គឺទែសចរណ៍
កាតដ់ែរសណំង់ដកឹជញ្ជនូនងិឡជូ-ី
ស្ទកិដែលNBCចាតទ់កុថាជាវសិយ័
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ខា្លោំងបំផុតពី
ការរីករាលដាលកូវីដ១៩៕LA

ប៊គ្គលិក របស់ គេះឹស្ថាន មីកេ ូហិរញ្ញវត្ថ ុទទួល បេក់ សង តេឡប់ ពី អតិថិជន    ។ រូបថតហែងជីវ័ន

«ទឹក ឃ្មុ ំព្ មណ្ឌលគិរី »នឹង មាន ទីផ្សារ កាន់ ត្ ធំ បន្ទាប់ ពី ទទួល បានការ ច៊ះ បញ្ជ ី GI



តពីទំព័រ១...និងបណ្តាញ
សារពត័ម៌ានថាTESLAដែល
ជាកែមុហ៊នុផលតិរថយន្តអគ្គ-ិ
សនីបានមកបោះទីតំាងនៅ
កម្ពជុាដោយមានការលើកសា្លាក
សញ្ញាTESLAនៅទតីាងំតាម
មហាវិថីសហព័ន្ធរុសែសុីជាដើម
យោងតាមការពនិតិែយជាក់ស្តែង
ក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មកែុមហ៊ុន
TESLAរបស់មហាសែដ្ឋីElon
Muskមនិទាន់មាននៅក្នងុបញ្ជី
ពាណិជ្ជកម្មរបស់កែសួងនៅ
ឡើយទែ»។លោកបន្ថែមថា៖
«ចពំោះអ្នកទទលួសទិ្ធិផ្តាច់មខុ

ក្នុងការចែកចាយលក់រថយន្ត
TESLAនែះកែសងួកប៏ានពនិតិែយ
បញ្ជីទទលួតម្កល់សទិ្ធិផ្តាច់មខុ
ខាងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែរហើយ
បានរកឃើញថាពុំទាន់មាន
បុគ្គលឬកែុមហ៊ុនណទទួល
បានសទិ្ធិផ្តាច់មខុនងិបានយក
មកតម្កល់នៅកែសួងពាណិជ្ជ-
កម្មនៅឡើយទែចំពោះទំនិញ
មា៉ាកTESLAនែះ»។
ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍បានធ្វើការពនិតិែយ

មើលទៅលើការចុះបញ្ជីកែុម-
ហ៊ុននៅកែសួងពាណិជ្ជកម្មគឺ
មានកែុមហ៊ុនចំនួន២ដែល

មានឈ្មោះTeslaនែះរមួមាន
TeslaEngineeringand
ConstructionCo., Ltd.
(ថែសឡាអែនជីនារីងអែន
ខនស្តាែក់សិនឯ.ក)និង
TeslaIndustriesCo.,Ltd.
(ថែសឡាអិនុដាសស្ទែី)ដែល
កែុមហ៊ុនទាំង២នែះតែូវបាន
ចុះបញ្ជីតាងំពីឆ្នាំ២០១៣កាន់
កាប់ដោយលោកChieuAD-
ISORN។
លោកChieuADISORN

បានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថាកែមុ-
ហ៊ុនរបស់ខ្លួនគឺមិនជាប់ទាក់-
ទងនងឹកែុមហ៊នុផលិតរថយន្ត
អគ្គសិនីTESLAរបស់អាមែរកិ
ឡើយ។លោកបែប់ថាកែុម-
ហ៊ុនរបស់លោកគឺបមែើសែវា-
កម្មផ្នែកបច្ចែកវិទែយា។
លោកអះអាងថា៖«ឈ្មោះ

កែុមហ៊ុនខ្ញុំបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជ-
កម្មតាំងពីឆ្នាំ២០១៣មកម្លែ៉ះ
និងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធកែុមហ៊ុន
ផលិតរថយន្ត TESLAទែ។
កែុមហ៊ុនយើងគឺដាក់ឈ្មោះ
យកតាមអ្នកវិទែយាសាស្តែដ៏លែបី

ឈ្មោះមា្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា
NikolaTesla»។
«ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឱែយចែបាស់ថា

កែមុហ៊នុខ្ញុំមនិបានទទលួសទិ្ធិ
ចែកចាយណមួយពីកែុមហ៊ុន
រថយន្តអគ្គិសនីTESLAរបស់
អាមែរកិទែ»។នែះបើយោងតាម
ការអះអាងរបស់លោក។
ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ក៏បានផ្ញើអីមុែល

ទៅកែុមហ៊ុន TESLAផ្ទាល់
ដែលមានមូលដា្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ
កាលហី្វរ័នញីា៉ាសហរដ្ឋអាមែរកិ
នងិទតីាងំចែកចាយបែចាំតបំន់
អូស្តាែលីទ្វីបអាសុីនិងទីតាំង
ចែកចាយបែចាំនៅបែទែសចនិ
ដែរប៉នុ្តែពុំមានការឆ្លើយតបទែ
រហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងែអង្គារ
មែសិលមិញ។
លោកសុវិជាតិបានពនែយល់

ថាការលើកសា្លាកនែះអាចជា
អ្នកទទួលសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការ-
ចែកចាយលក់នៅកម្ពជុា(Ex-
clusive distributor/deal-
ership)ដែលទទួលសិទ្ធិបន្ត
ពីតំណងTELSAក្នុងតំបន់
ឬទទលួសទិ្ធិផ្ទាល់ពីមា្ចាស់ដើម
ដូចករណីតំណងចែកចាយ
រថយន្តមា៉ាកផែសែងទៀតដូចជា
MAZDA,Volvo,Mitshubi-

shiជាដើមឬគែន់តែជាអ្នក-
នំាចលូរថយន្តមា៉ាកនែះមកលក់
ធម្មតាហើយលើកសា្លាកក្នុង
បំណងផែសព្វផែសាយពាណិជ្ជកម្ម
លើទផីែសារ។កែសងួនងឹតាមដាន
បន្តទៀតចំពោះករណីនែះ។
លោកបែប់ថា៖«ជារមួកែសងួ

ពាណិជ្ជកម្មសា្វាគមន៍នូវរាល់
ការរកីចមែើនសមែបរូបែបនែមខុ
ទំនិញមា៉ាកលែបីៗដែលចូលមក
ក្នុងទីផែសារកម្ពុជាដែលនែះជា
សញ្ញាមួយនែទំនុកចិត្តរបស់
ធុរជននិងអាជីវកម្មធំៗដែល
ផ្តល់ការជឿជាក់មកលើបរយិា-
កាសធុរកិច្ចបែកបដោយតមា្លា-
ភាពនិងស្ថិរភាពរបស់កម្ពុជា
ហើយក៏ជាភស័្តតុាងបង្ហាញថា
ទីផែសារកម្ពុជាមានកមា្លាំងទិញ
គែប់គែន់ដែលអាចសែបូទាញ
មា៉ាកលែបីទាំងនែះឱែយចូលមក»។
បើយោងតាមរបាយការណ៍

កែមុហ៊នុផលតិរថយន្តអគ្គសិនី
យកែសអាមែរិកមួយនែះកាលពី
តែីមាសទី១ឆ្នាំ២០២១ខ្លួន
ផលតិរថយន្តបានជាង១៨០-
០០០គែឿងនងិបានចែកចាយ
លក់បែមាណជា១៨៥០០០
គែឿងទៅបណ្តាបែទែសនានា
នៅលើពិភពលោក៕LA
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 វៀតណាមពង្រងឹ
គុណភាពផលិត - 
ផលកសិកម្មឆ្លើយ- 
តបតម្រវូការនំាច្រញ
ទកី្រងុហាណយូៈវៀតណម

បានដាក់ទសិដៅបង្កើនគណុភាព
ផលិតផលក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ដើមែបីបំពែញតាមស្តង់ដាទីផែសារ
នែបែទែសនាំចលូនងិសមែច
ឱែយបាននវូទសិដៅនាំចែញមាន
តម្លែ១០ពាន់លនដុល្លារតែឹម
ឆ្នាំ២០៣០។
លោកDangPhucNguy-

enអគ្គលែខាធកិារនែសមាគម
បន្លែវៀតណមបាននយិាយថា
កចិ្ចពែមពែៀងពាណជិ្ជកម្មសែរី
(FTAs)ដែលបានបង្កើតឡើង
ថ្មីៗ នែះដចូជា(FTAs)ជាមយួ
អឺរ៉ុប និងកិច្ចពែមពែៀងគែប់-
ជែុងជែយនិងជឿនលឿន
សមែប់ភាពជាដែគអូន្តរបា៉ាសុ-ី
ហ្វិក (CPTPP)ឬក៏ភាពជា
ដែគូសែដ្ឋកិច្ចគែប់ជែុងជែយ
តំបន់(RCEP)កំពុងជួយ
តែួសតែយផ្លូវសមែប់ធុរកិច្ច
វៀតណមបង្កើនចំណូលពី
ការនាំចែញផ្លែឈើនិងបន្លែ
នៅក្នុងឆ្នាំនែះ។
លោកបានអះអាងថាបន្លែ

និងផ្លែឈើនាំចែញភាគចែើន
ទៅកាន់ទផីែសារចនិក្នងុរយៈពែល
២ខែដំបូងនែឆ្នាំនែះសមែច
បាន៣៥២,៨៣លនដុល្លារ
កើនឡើង១៧,៥ភាគរយក្នុង
រយៈពែលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន
ដែលមានតែមឹតែ៦២,៥ភាគរយ
នែតម្លែបនែ្លនងិផ្លែឈើនាចំែញ
សរុបនែបែទែសវៀតណម។
ការកើនឡើងការនាចំែញទៅ

កាន់ទផីែសារបែទែសចនិគឺដោយ
សារតែកំណើនដ៏ខា្លាំងនែតមែូវ-
ការបែើបែស់អឡំងុពែលចលូ-
ឆ្នាំចិន។ កែពីទីផែសារបែទែស
ចិន ទីផែសារធំៗបែទែសផែសែងៗ 
ទៀតសមែប់ផ្លែឈើនិងបន្លែ
វៀតណម គឺសហរដ្ឋអាមែរិក
ថែជប៉ុននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ-
ខាងតែបូង។
បន្លែនិងផ្លែឈើនាំចែញទៅ

កាន់ទផីែសារតែវា៉ាន់អសូែ្តាលីនងិ
មា៉ាឡែសុីកើនឡើងគរួកត់សមា្គាល់។
តម្លែនាំចែញទៅកាន់ទីផែសារតែវា៉ាន់
សមែចបាន១២,៨៧លន
ដលុ្លារកើនឡើង៤៣,១ភាគរយ
ទីផែសារអូសែ្តាលីសមែចបាន
១១,៩លនដុល្លារកើនឡើង
៣០,៦ភាគរយ និងទីផែសារ
មា៉ាឡែសុីសមែចបាន៩,២លន
ដុល្លារកើនឡើង៣២,៥ភាគរយ
ក្នងុរយៈពែលដចូគ្នាបែៀបធៀប
នឹងឆ្នាំមុន៕VNS-ANN/RR

EDCបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់តំបន់ពោធិ៍ចិនតុង
ធូវិរៈ

ភ្នំព្រញៈអគ្គិសនីកម្ពុជា
(EDC)បានដាក់ឱែយដំណើរ-
ការអនុសា្ថានីយអគ្គិសនីពោធិ៍-
ចិនតុងដើមែបីចែកចាយថាមពល
តងស់ែយុងខ្ពស់និងតែៀមផ្គត់ផ្គង់
អគ្គិសនីដែលមាននិនា្នាការបែើ-
បែស់កើនឡើងនៅតំបន់ជុំវិញ
នោះសែបតាមការវវិត្តនែគមែង
វិនិយោគធំៗ  ដែលនឹងដាក់ឱែយ
ដំណើរការក្នុងពែលខាងមុខ។
លោកកែវរតនៈអគ្គនាយក

អគ្គិសនីកម្ពុជាបានឱែយដឹងថា
អនសុា្ថានីយអគ្គសិនីពោធិ៍ចនិតងុ
ស្ថិតនៅសង្កាត់កាកាបខណ្ឌ
ពោធិ៍សែនជ័យតភា្ជាប់ពីអនុ-
សា្ថានីយអគ្គិសនីទី៣ ស្ថិតនៅ
សង្កាត់អរូបែកក្អមខណ្ឌសែន-
សុខសមែប់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
ជូនបែជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌពោធិ៍-
សែនជ័យខណ្ឌដង្កានិងផ្នែក
ខ្លះៗក្នុងខណ្ឌសែនសុខ។
លោកបន្ថែមថាការដាក់ឱែយ

ដណំើរការអនសុា្ថានយីអគ្គសិនី
តង់សែយុងខ្ពស់១១៥ គីឡូវ៉ុល
កមា្លាំង៧៥មែហា្គាវ៉ុលអំពែរដែល
មានទីតាំងស្ថិតក្នុងបរិវែណ
បញ្ជាការដា្ឋានការពារអាកាស
នងិខែសែបញ្ជនូអគ្គសិនីអាកាស
និងកប់ដីតង់សែយុងខ្ពស់១១៥

គីឡូវ៉ុលបែកខ្នែងពីផ្លូវ North
bridgeបែវែង២គីឡូមែតែ។
លោកនយិាយ៖«ការដាក់ឱែយ

ដំណើរការគឺជាពែលវែលល្អ
ពែះវាស្ថិតក្នុងរដូវបែំងដែល
មានកំណើននែការបែើបែស់
ខា្លាំងក្នុងតំបន់នែះហើយវានឹង
ជយួសមែលការបែើបែស់ចែញ
ពីអនុសា្ថានយីជុវំញិដែលកពំងុ
លើសបន្ទុកហើយកវ៏ានងឹជយួ
បង្កើនបែសទិ្ធភាពនែការផ្គតផ់្គង់
ដល់រាជធានីភ្នំពែញ»។
លោកវុចិទរ័ហែសូនាអគ្គនាយក

នែអគ្គនាយកដា្ឋានថាមពលនែ
កែសួងរ៉ែ និងថាមពលបែប់
ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថាអនុសា្ថានយីនានា
នៅទីកែុងភ្នំពែញគឺទទួលបាន
ថាមពលអគ្គសិនីពីបែភពចមែុះ
របស់រោងចកែថាមពលធែយូងថ្ម
វារីអគ្គិសនីនៅតាមបណ្តាខែត្ត
មួយចំនួនដើមែបីចែកចាយដល់
អ្នកបែើបែស់។
លោកថ្លែងថា៖«ថាមពលពី

អនុសា្ថានីយនែះនងឹជួយដល់ការ
ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៅក្នុងខណ្ឌ
សែនសខុខណ្ឌពោធិ៍សែនជយ័
ដែលនឹងលើកស្ទួយស្ថិរភាព
និងសន្តិសុខក្នុងការផ្គត់ផ្គង់
ថាមពលនៅទីកែុង»។
បើតាមលោកហែសូនាកម្ពុជា

មានសមត្ថភាពគែប់គែន់ក្នុង

ការផ្គតផ់្គង់អគ្គសិនីដោយខ្លនួ-
ឯងក្នុងឆ្នាំនែះដោយបច្ចុបែបន្ន
នែះកម្ពជុាមានសមត្ថភាពផ្គតផ់្គង់
អគ្គសិនីបាន៣០០០មែហា្គាវា៉ាត់
នៅរដវូវសែសានងិ២២០០មែហា្គាវា៉ាត់
នៅរដូវបែំង។
លោករតនៈថាអនសុា្ថានយី

នែះសាងសង់លើផ្ទែដី៣៣៧៥
ម៉ែតែការ៉ែដែលជាថវិការបស់
រដ្ឋទទួលបានពីកម្ចីឥណទាន
សមែបទាននែគមែងពងែកីខែសែ
បញ្ជូននិងចែកចាយចាប់ពីឆ្នាំ

២០២០-២០២១។
លោកបញ្ជាក់៖«ការបែើបែស់

ថាមពលក្នុងតំបន់ដែលមាន
សកម្មភាពអភវិឌែឍន៍រកីដុះដាល
ចែើនរបស់បែជាពលរដ្ឋកដ៏ចូ-
ជាអគរពាណជិ្ជកម្មប៊យូ៉ងុថោន
អគរអ៊ែតវតូអគរពាណជិ្ជកម្ម
ផែសារទំនើបជាដើមពិសែស
តែៀមបពំែញតមែវូការបែើបែស់
របស់អាកាសយានដា្ឋានអន្តរជាតិ
ភ្នំពែញដែលនឹងដំណើរការ
ជាបែកែតីឡើងវិញបនា្ទាប់ពី

សា្ថានភាពរាតតែបាតនែជំងឺកូវីដ-
១៩បានធូរសែល»។
បើតាម លោក កែវ រតនៈ

បច្ចុបែបន្នអនុសា្ថានីយនែះបាន
បពំាក់តែង់ស្វមូា៉ាទរ័កមា្លាងំ៧៥
មែហា្កាវ៉ុលអំពែរហើយនៅពែល
អនាគតអគ្គសិនីកម្ពជុានងឹបន្ថែម
តែង់ស្វូមា៉ាទ័រ៧៥ មែហា្គាវ៉ុល
អំពែរមួយទៀតដើមែបីបង្កើន
កមា្លាំងសរុប១៥០មែហា្គាវ៉ុល
អំពែរសមែប់ធានាវិសាល-
ភាពនែការផ្គត់ផ្គង់៕LA

ក្រសួងបដិស្រធវត្តមានតំណាងច្រកចាយ...

ទីតំាងលើកស្លាកសញ្ញារថយន្តTESLAតាមផ្លវូសហព័ន្ធរុស្រសី៊។ហែងជីវ័ន

បង្គោលអគ្គសិនីតាមបណ្តោយផ្លវូ២០០៤ដ្រលភ្ជាប់ពីអនុស្ថានីយអូរប្រកក្អមទៅពោធិ៍ចិនតុង។ហែងជីវ័ន



នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា ក៏ដូចជានៅ
លើពិភពលោកទំាងមូលដ្ររការរីក-
រាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឱ្រយ
ប៉ះពាល់ដល់គ្រប់វិស័យ រួមមានទំាង
វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង
វិស័យផ្រស្រងៗទៀត។
កាលពីឆ្នាមុំនក្រសួងអប់រំយុវជន

និងកីឡាឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះផល-
ជះពីកូវីដ១៩លើការបង្រៀននិងរៀន
ដោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថា-
ប័នពាក់ព័ន្ធ និងវិស័យឯកជនដើម្របី
ផ្តល់ស្រវាសិក្រសាប្របចម្រះុគឺការរៀន
ក្នងុថ្នាក់រៀនខ្លះរៀនតាមអនឡាញ
ខ្លះអមដោយសន្លកឹកិច្ចការនិងសៀវ-
ភៅសិក្រសាគោលតាមជាក់ស្ត្រង។
ហើយនៅក្នងុឆ្នាំ២០២១ន្រះក្រសួង
អប់រំយុវជននិងកីឡាបន្តការឆ្លើយ-
តបចំពោះផលជះពីកូវីដ១៩ដើម្របីបន្ត
ពង្រងឹគុណភពអប់រំដោយផ្តោតលើ
សកម្មភពអាទិភពចំនួន៩ និង
សកម្មភពផ្រស្រងៗទៀត។សកម្មភព
អាទិភពចំនួន៩នោះមានដូចជា៖
១. ការកំណត់ បវេសនកាល ឆ្នា ំសិកេសា 
២០២០-២០២១ និង ការរៀបចំ 
កម្មវិធីសិកេសា បងេញួ 
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាន

បើកបវ្រសនកាលឆ្នាំសិក្រសា២០២០-
២០២១នៅថ្ង្រ១១មករា២០២១
បន្ទាប់ពីព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២៨
វិច្ឆិកាត្រូវបានបិទបញ្ចប់។ក្រសួង
បានរៀបចំស្រចក្តណី្រនំលម្អតិស្តពីី
ការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្រសាបង្រញួដោយ
កំណត់ជាមុខវិជា្ជាកាតព្វកិច្ច និង
មុខវិជា្ជាជម្រើសម្ររៀនសិក្រសាក្នុង
ថ្នាក់រៀននិងម្ររៀនស្វយ័សិក្រសាដើម្របី
ធានថការរៀនសូត្ររបស់សិស្រសា-
នុសិស្រសបានព្រញល្រញផ្តោតលើ
ចំណុចសំខាន់ៗ និងសីុជម្រជា-
ពិស្រសម្ររៀនសម្រប់ថ្នាក់ទី៩ និង
ទី១២និងការកំណត់ម្ររៀនសម្រប់
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រ។
ក្រសួងបានរៀបចំឯកសរទស្រសន-

ទាន ស្តពីីគន្លងជីវិតថ្មីក្នងុវិស័យអប់រំ
ដោយផ្តោតលើការផ្តល់ស្រវាអប់រំ
ដ្រលមានភពបត់ប្រននិងធ្វើវិមជ្រឈការ
ទៅតាមទីតំាងភូមិសស្ត្រស្ថានភព
ន្រហានិភ័យឆ្លងរីករាលដាលន្រជំងឺកូ-
វីដ១៩និងស្ថានភពធនធានអប់រំ។

២. ការអនុវត្ត គមេង នានា ដើមេបី 
គំាទេ ការអនុវត្ត កម្មវិធីសិកេសា បងេញួ 
គ្រប់គម្រងទំាងអស់ត្រូវពិនិត្រយ

និងប្រមូលផ្តុំធនធានដើម្របីគំាទ្រ
ការបង្រៀន និងរៀនក្នុងឆ្នាំសិក្រសាថ្មី
តាមប្របបង្រួញដោយផ្តោតលើ
ការអនុវត្តវិធីសស្ត្របង្រៀនថ្មីការ-
បង្រៀនពីចមា្ងាយការផលិតម្ររៀន-
សង្ខ្របនិងសន្លកឹកិច្ចការ។
ក្រសួងនឹងពង្រងឹ និងពង្រកីការ-

អនុវត្តការគ្រប់គ្រងតាមសលារៀន
នៅតាមសលាធនធាន និងសលា-
បណ្តាញដោយត្រវូរៀបចំសៀវភៅនិង
ឯកសរណ្រនំដ្រលមានភពច្របាស់-
លាស់និងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ។
៣. ការបន្ត អនុវត្ត កំណេទមេង់ គេះឹ- 
ស្ថាន បណ្តះុបណ្តាល គេូ 
ក្រសួងនឹងបន្តអនុវត្តផ្រនការ

សកម្មភពកំណ្រទម្រង់គ្រះឹស្ថាន
បណ្តះុបណ្តាលគ្រូ។គ្រប់គ្រះឹស្ថាន
បណ្តះុបណ្តាលគ្រូត្រូវបន្តអនុវត្ត
កម្មវិធីបណ្តះុបណ្តាលឱ្រយបានព្រញ-
ល្រញ និងច្របាស់លាស់ដោយប្រង-
ច្រកឱ្រយមានការសិក្រសាក្នុងថ្នាក់រៀន
ស្វយ័សិក្រសានិងការប្រើប្រស់បច្ច្រក-
វិទ្រយា។ក្រសួងនឹងកំណត់អ្នកទទួល-
ខុសត្រូវកម្រិតបច្ច្រកទ្រសដើម្របីឱ្រយ
មានការទទួលខុសត្រវូច្របាស់លាស់។ 
៤. ការអនុវត្ត កម្មវិធីសិកេសា នៅ ឧ ត្ត ម- 
សិ កេសា 

គ្រប់គ្រះឹស្ថានឧត្តមសិក្រសាត្រវូរៀបចំ
កម្មវិធីសិក្រសាដោយឡ្រកស្របតាម
គន្លងជីវិតថ្មីក្នងុវិស័យអប់រំ។
៥. ការជំរុញ ការអប់រំ ឌីជីថល 
ក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធត្រូវពិនិត្រយ-

ឡើងវិញយុទ្ធសស្ត្រស្តីពីការអប់រំ
ឌីជីថលសម្រប់ឆ្នាំ២០២១ហើយ
ក្រសួងអប់រំនឹងជំរុញការបង្កើតបន្ទប់
ឌីជីថលនៅតាមសលារៀន។
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ស្រននៅភ្នពំ្រញជាគំរូ (ក្រសួងនឹង
គ្រប់គ្រងឱ្រយបានច្របាស់លាស់) និង
បង្កើតបណ្ណាល័យគំរូ និងស្តង់ដា
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ក្រសួងនឹងបង្កើតក្រមុការងារជំរុញ
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ដោយចាប់ផ្តើមពីសលាធនធាននិង
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នយកដា្ឋានជំនញត្រវូរៀបចំផ្រន-
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បន្ទកុដើម្របីកំណត់អាទិភពការងារ
ប្រចំាខ្រ រៀបចំការប្រជំុត្រួតពិនិត្រយ
(ដោយផ្ទាល់ឬតាមប្រព័ន្ធវីដ្រអូ)និង
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នយកដា្ឋានពាក់ព័ន្ធត្រូវរៀបចំក្រុម
ការងារកសងសៀវភៅស្តីពីការ-
សង្ខ្របម្ររៀនតាមមុខវិជា្ជានិងលំហាត់
ស្វយ័សិក្រសាដោយផ្តោតលើការពង្រងឹ
ចំណ្រះដឹងន្រការរៀនក្នងុថ្នាក់រៀននិង
កសងសៀវភៅអំណនបន្ថ្រមដើម្របី
ជំរុញការអាននិងការសរស្ររព្រមទំាង
វិធីសស្ត្រស្តពីីការសរស្ររតាមអាន
និងការសរស្ររចម្លង។
ក្រសួងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជំុដោយ-

ឡ្រកជាមួយអង្គភពពាក់ព័ន្ធដើម្របី
ពិនិត្រយឯកសរសង្ខ្របម្ររៀន និង
លំហាត់ស្វយ័សិក្រសាដោយយកលំនំ
តាមឯកសរសង្ខ្របម្ររៀនសម្រប់
ថ្នាក់ទី១២។
នយកដា្ឋានអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសានិង

នយកដា្ឋានពាក់ព័ន្ធត្រូវប្រជំុ រៀបចំ
និងបោះពុម្ពសៀវភៅណ្រនំស្តីពី
ការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្រសាបង្រញួ។ហើយ
ក្រសួងនឹងបង្កើតសលាគំរូថ្នាក់គំរូ
នយកគំរូនិងគ្រូគំរូដើម្របីលើកទឹកចិត្ត
និងបងា្ហាញអំពីការបង្រៀនតាមប្របថ្មី
ព្រមទំាងច្រករំល្រកបទពិសោធ។
៨. ការពងេងឹ សមត្ថភាព ស្ថាប័ន 
ក្រសួងនឹងរៀបចំកម្មវិធីពង្រឹង-

សមត្ថភពស្ថាប័នក្នុងវិស័យអប់រំ
ដោយកំណត់ជាលក្ខណវិនិច្ឆ័យ
សម្រប់វាយតម្ល្រទទួលស្គាល់នៅ
កម្រតិក្រសួងនូវអ្នកជំនញជាន់ខ្ពស់
(SeniorSpecialist) និងអ្នក-
ជំនញវ័យក្ម្រង(JuniorSpecial-
ist)ដោយផ្អ្រកលើកតា្តោទ្រសឹ្តី និង 
ការអនុវត្តលើជំនញមួយចំនួន។
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ហើយបានបន្តទៀតថា៖«ឆន្ទៈ
របស់បៃទៃសមហាអំណាច១
មិនតំណាងឱៃយសហគមន៍
អន្តរជាតិទៃហើយបៃទៃស
មួយចំនួនតូចដៃលដើរតាម
បៃទៃសនៃះមនិមានសទិ្ធិផ្ដាច-់
មុខធ្វើចៃបាប់ពហុភាគីទៃ»។
នៅក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍

មួយទៀតដៃលបានចៃញ-
ផៃសាយនៅថ្ងៃដដៃលដោយ
កៃសួងការបរទៃសចិនដោយ
លោកWangបានរិះគន់
សហរដ្ឋអាមៃរិកបន្ថៃមទៀត
ហើយទទូចដល់ជប៉ុនកុំឱៃយ
បាត់បង់ការគៃប់គៃងលើខ្លួន-
ឯងដោយសារបៃទៃសដៃល
លម្អៀងបៃឆាំងនឹងចិន។
លោកWangបាននយិាយ

ថា៖ «អាមៃរិកនិងជប៉ុនជា

សម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុន្តៃសៃដៀងគ្នានៃះ
ដៃរចិននិងជប៉ុន ក៏បាន
ចុះហត្ថលៃខាលើសន្ធិសញ្ញា
សន្តិភាពនិងមិត្តភាពផងដៃរ
ដចូ្នៃះជប៉នុមានការទទលួខសុ-
តៃូវក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញា
ទាំង-នៃះ»។
រីឯកៃសួងការបរទៃសជប៉ុន

វិញបាននិយាយក្នុងសៃចក្ដី-
ថ្លៃងការណ៍មួយថាលោករដ្ឋ-
មន្តៃីMotegiបានសម្ដៃងនូវ
«ការពៃួយបារម្ភយា៉ាងខា្លាំង»
អពំីការលកុលយុរបស់បៃទៃស
ចនិក្នងុដៃនទកឹមានជម្លាះនងិ
ចៃបាប់ឆា្មាំសមុទៃថ្មី ក៏ដូចជា
សា្ថានភាពនៅហុងកុងនិង

បញ្ហាសិទ្ធិមនុសៃសទាក់ទងនឹង
ជនជាតិភាគតិចមូស្លីមអ៊ុយហ្គ័រ
នៅតំបន់សុីនជាំងផងដៃរ។
បៃជុំកោះមនិមានមនសុៃសរស់

នៅដៃលមានឈ្មាះថាSen-
kakuនៅជប៉ុននិងDiaoyu
នៅចិនគឺជាចំណុចដ៏ក្ដាមួយ
ក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វៃភាគីរវាង
កៃុងប៉ៃកាំងនិងកៃុងតូកៃយូ
ដោយបៃទៃសទាំង២គឺមាន
ជហំរថាបៃជុំកោះនៃះគឺជាដៃន
ដីរបស់ពួកគៃ។ភាពតានតឹង
រវាងកងទព័រដំោះបៃជាជនចនិ
និងកងកមា្លាំងស្វ័យការពារ
ជប៉នុបានកើនឡើងនៅសមទុៃ
ចិនខាងកើតក្នុងរយៈពៃល

ប៉ុនា្មានខៃថ្មីៗ នៃះបនា្ទាប់ពី
ទីកៃុងតូកៃយូបង្ហាញការពៃួយ-
បារម្ភលើចៃបាប់ឆា្មាំសមុទៃថ្មី
របស់ចិនដៃលអនុញ្ញាតឱៃយកង-
កមា្លាំងឆា្មាំសមុទៃបើកការបាញ់-
បៃហារទៅលើនាវាបរទៃស។
សៃចក្ដថី្លៃងការណ៍របស់ចនិ

ខាងលើបានបង្ហាញថាលោក
Wangមិនបានឆ្លើយតបទៅ
នឹងការពៃួយបារម្ភរបស់ជប៉ុន
លើចៃបាប់ឆា្មាំសមុទៃថ្មីទៃ ប៉ុន្តៃ
បានលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើ
ជំហររបស់កៃុងប៉ៃកាំងក្នុង
បញ្ហាជម្លាះបៃជុំកោះDi-
aoyu/Senkaku។លោក
Wangក៏...តទៅទំព័រ ១២

បេក់ សាយ 

មន្តៃីជាន់ខ្ពស់២រូបរបស់EU
បានធ្វើដណំើរទៅកាន់បៃទៃស-
តួកគីកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមៃបី
បង្ហាញជនូលោកបៃធានាធបិតី
រ៉ៃសិបតៃយីបអៃរដូហ្គៃននូវ
លក្ខខណ្ឌនានារបស់ប្លកុនៃះក្នងុ

គោលបណំងធ្វើឱៃយទនំាកទ់នំង
ល្អបៃសើរឡើងវិញកៃយពី
ជាប់ផុងនៅក្នុងភាពតានតឹង។
បៃធានកៃមុបៃកឹៃសាអរឺ៉បុលោក

CharlesMichelនិងបៃធាន
គណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកសៃី
UrsulavonderLeyenនងឹ
បង្ហាញក្តីសងៃឃឹមនៃផលបៃ-

យោជន៍ការទូត និងសៃដ្ឋកិច្ច
សខំាន់ៗ សមៃប់ទីកៃងុអងក់ារ៉ា
ក្នុងនោះមានមូលនិធិបន្ថៃម
សមៃប់បៃទៃសតួកគីដៃល
បានទទួលយកជនភៀសខ្លួន
សុីរីរប់លាននាក់។
ប៉នុ្តៃផៃនទីផ្លវូនៃការចាបផ់្តើម

កិច្ចសហបៃតិបត្តិការឡើងវិញ
ដៃលតៃវូបានពៃមពៃៀងដោយ
កៃុមមៃដឹកនាំEUនៅឯជំនួប
មយួកាលពីខៃមនុពងឹផ្អៃកទៅ
លើលោកអៃរដូហ្គៃនដៃលធ្វើ
សកម្មភាពសា្តារឡើងវិញនិង
បន្តបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង
ជុំវិញការរុករកឧស្ម័ននៅក្នុង
សមុទៃមៃឌីទៃរ៉ាណៃខាងកើត។
មន្តៃីEUមា្នាក់បាននយិាយថា

ជំនួបកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុង
ទីកៃុងអង់ការ៉ា មិនមៃនជា
ឱកាសនៃការចរចាទៃប៉នុ្តៃវាជា
កៃបខណ័្ឌការងរនៅលើផ្លវូមយួ
ឆ្ពោះទៅមុខ។

ប្លកុនៃះតៃវូបានលើកទកឹចតិ្ត
ដោយវិធានការសមៃបសមៃលួ
ពីទីកៃងុអងក់ារ៉ាកាលពីពរីបីខៃ
កន្លងទៅក្នុងនោះមានការបន្ត
ការចរចាជាមួយបៃទៃសកៃិក
ជុំវិញពៃំដៃនសមុទៃដៃលមាន
ជម្លាះនងិវធិានការដើមៃបីចាប-់
ផ្តើមកចិ្ចបៃងឹបៃងសន្តភិាពUN
សមៃប់រដ្ឋសមាជិកEUដៃល
បៃកបាក់គឺបៃទៃសសុីប។
វិធានការរង្វាន់និងទណ្ឌកម្ម

របស់ទីកៃុងបៃ៊ុចសៃលបង្កឱៃយ
មានលទ្ធភាពនៃការធ្វើទំនើប
កម្មដល់សហជពីគយការធ្វើឱៃយ
គោលការណ៍ផ្តល់ទដិា្ឋាការមាន
ភាពសៃរីនិងបៃក់បន្ថៃមទៀត
សមៃប់ជនភៀសខ្លួនសុីរី និង
ការបន្តការចរចាកមៃតិខ្ពស់ទៅ
លើបៃធានបទនានាចាបព់សីន្ត-ិ
សុខរហូតដល់សុខភាព។
ប៉ុន្តៃវិធានការណាមួយនឹង

តៃូវបង្ហាញថាមានភាពស្មើគ្នា

និងអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ហើយ
បៃសិនបើទីកៃុងអង់ការ៉ាដក-
ខ្លនួវញិនោះEUពៃមានថាខ្លនួ
អាចដាក់ទណ្ឌកម្មយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ទៅលើបៃទៃសនៃះ។
មន្តៃរីបូនោះបានពៃមានថា៖

«បៃសិនបើលោកអៃរដូហ្គៃន
មនិបង្ហាញខ្លនួលោកថាមានការ-
សហការទៃនោះអ្វីៗ គៃប់យា៉ាង
នឹងតៃូវរំងខ្ទប់ទាំងអស់»។
ការបញ្ចុះបញ្ចលូឱៃយមៃដកឹនាំ

តួកគីរូបនៃះទទួលយកលក្ខខណ្ឌ
ទាងំនៃះមនិមៃនងយសៃលួទៃ
ហើយលោកអៃរដូហ្គៃនបានស្នើ
ឱៃយEUធ្វើយា៉ាងណាដើមៃបីទទលួ
បាន«លទ្ធផលជាក់ស្តៃង»។
កៃមុអ្នកវិភាគនងិអ្នកការទតូ

និយាយថាលោកអៃរដូហ្គៃន
កានត់ៃបៃឈមនងឹវបិត្តិសៃដ្ឋកចិ្ច
នៅក្នងុបៃទៃសនងិគោលការណ៍
កាន់តៃតឹងរុឹងពីទីកៃុងវា៉ាសុីន-
តោនកៃយពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់

លោកគលឺោកដណូាលត់ៃបំាន
ចាញ់ការបោះឆ្នាតនោះ។
សមាជិកEUទាំងអស់មាន

ការខ្វៃងគនំតិគ្នាជុវំញិថាតើតៃវូ
ដោះសៃយជាមួយតួកគីបៃប
ណាដោយបៃទៃសសុីបកៃិក
និងបារំងជំរុញឱៃយមានគោល-
ការណ៍តឹងរុឹងជាមួយបៃទៃស
ដទៃទៀតដៃលដឹកនាំដោយ
មហាអណំាចសៃដ្ឋកចិ្ចគឺបៃទៃស
អាល្លឺម៉ង់ ចង់ពាក់ព័ន្ធកាន់តៃ
ចៃើនឡើងនោះ។
ចំណៃកកាលពីថ្ងៃទី១២ខៃ

មករលោកបៃធានាធិបតី
រ៉ៃសបិតៃយបីអៃរដហូ្គៃនបាន
និយាយថាលោកចង់ធ្វើឱៃយ
ទនំាកទ់នំងល្អបៃសើរឡើងវញិ
ជាមយួសហភាពអរឺ៉បុបនា្ទាបព់ី
មានជម្លាះជាមយួបៃទៃសកៃកិ
នងិជម្លាះថ្មីៗ ទៀតជាមយួសម-
ភាគីបារងំរបស់លោកគឺលោក
អៃមា៉ានុយអៃលមា៉ាកៃុង៕

មន្ត្រាជីានខ់្ពស់EUធ្វើទស្រាសនកិច្ចដ៏កម្រាទៅកាន់ប្រាទ្រាសតួកគីដើម្រាបីស្តារទំនាក់ទំនងឡើងវិញ

លោកនាយករដ្ឋមន្តេចិីន វ៉ា ង  យី (ឆ្វ េង)និង សមភាគីជបុ៉ន លោក Toshimitsu Motegi ធ្វើ សន្នសីិទកាសេតរួមគ្នា។ AFP

លោកCharles Michel ចូលរួមជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្តេកីេកិ   ។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ការធ្វើសមយុទ្ធនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើឡើងជាបន្ត
កាលពីថ្ងៃចន្ទទី៥មៃសាកងនាវាចរណ៍ចិនបាននិយាយថា

កៃុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះចិនកំពុងធ្វើសមយុទ្ធនៅជិតកោះតៃវា៉ាន់
ហើយសមយុទ្ធបៃបនៃះនឹងធ្វើឡើងជានិច្ចកាល។គោលបំណងក្នងុ
ការធ្វើសមយទុ្ធនៃះគឺដើមៃបីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់នាវាចនិក្នងុការ-
ការពារអធិបតៃយៃយភាពជាតិសុវត្ថិភាព និងផលបៃយោជន៍អភិ-
វឌៃឍន៍។នៃះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានReuters។
កៃសងួការពារជាតិជប៉នុបាននយិាយនៅថ្ងៃទ៤ីមៃសាថានាវា

Liaoningអមដោយនាវាការពារចំនួន៥ បានឆ្លងកាត់ចៃក
មីយា៉ាកូ(Miyako)ទៅកាន់មហាសមុទៃបា៉ាសុីហ្វិក។
កងទ័ពជើងទឹកបៃទៃសចិនបាននិយាយថាសមយុទ្ធសៃដៀងគ្នា

នៃះនងឹតៃវូធ្វើឡើងជាបៃចានំាពៃលអនាគត។កៃសងួការពារជាតិ
តៃវា៉ាន់ បាននិយាយថាខ្លួនបានយល់យា៉ាងចៃបាស់ពីសា្ថានការណ៍
នៅលើអាកាសនិងនៅសមុទៃជុំវិញកោះតៃវា៉ាន់៕សុខ  ស្រីលុច

រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងសាធារណការតៃវ៉ាន់ស្នើចុះចៃញពីតំណៃង
កាលពីថ្ងៃអាទតិៃយទ៤ីមៃសារដ្ឋមនៃ្តីកៃសងួសាធារណការតៃវា៉ាន់

បានស្នើចុះចៃញពីតំណៃងបនា្ទាប់ពីមានគៃះថា្នាក់កើតមានឡើង
កាលពីសបា្តាហម៍នុ។គៃះថា្នាក់រថភ្លើងនៃះកើតឡើងនៅជតិទកីៃងុ
Hualienភាគខាងកើតតៃវា៉ាន់ បានបណ្តាលឱៃយមនុសៃស៤៨នាក់
សា្លាប់និងជិត២០០នាក់រងរបួស។
រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងសាធារណការតៃវា៉ាន់លោក  LinChia-lung

បានសរសៃរនៅក្នុងទំព័រហ្វៃសប៊ុកថា៖ «ខ្ញុំគួរតៃទទួលយករាល់
ការរិះគន់ទាងំអស់ក្នងុរយៈពៃលប៉នុា្មានថ្ងៃកន្លងមកនៃះប៉នុ្តៃយើង
មិនទាន់បានដោះសៃយបញ្ហានៃះបានល្អនៅឡើយទៃ»។លោក
បាននយិាយថាលោកនងឹចាកចៃញពីតណំៃងនៅពៃលបៃតបិត្តកិារ
ជួយសង្គៃះតៃូវបានបញ្ចប់។
គៃះថា្នាកន់ៃះគឺកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទ២ីមៃសាក្នងុអឡំងុពៃល

ពិធីសៃនផ្នូរនៅកោះតៃវា៉ាន់រយៈពៃល ៤ថ្ងៃ។បៃជាជនតៃវា៉ាន់ជា-
ចៃើនបានបៃើបៃស់មធៃយោបាយនៃះធ្វើដំណើរដើមៃបីទៅសៃនផ្នូរ
ដូនតារបស់ពួកគៃ៕សុខ  ស្រីលុច

ឥណ្ឌាបង្កើនបៃតិបត្តកិារបង្កៃបកៃមុឧទ្ទាមម៉ៅនិយមបន្ទាប់
ពីបូ៉លិស២២នក់សា្លាប់ក្នងុការវយឆ្មក់
កាលពីថ្ងៃចន្ទទី៥មៃសាកងកមា្លាងំសន្តសិខុឥណ្ឌាបានបង្កើន

បៃតិបត្តិការបៃឆាំងនឹងកៃុមឧទា្ទាមម៉ានិយមនៅក្នុងពៃនៃរដ្ឋ
ភូមិភាគកណ្តាលបៃទៃសបនា្ទាប់ការវាយឆ្មក់ដោយកៃុមនៃះបាន
សមា្លាប់ប៉ូលិស២២នាក់កាលពីចុងសបា្ដាហ៍។
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការបាញ់គ្នាជាង៤ម៉ាងបានផ្ទុះឡើងនៅ

រដ្ឋChhattisgarhធ្វើឱៃយសមាជកិកងកមា្លាងំសន្តសិខុយា៉ាងហោច
ណស់៣០នាក់របួសដៃលនៃះ គឺជាការវាយឆ្មក់ធំជាងគៃក្នុង
រយៈពៃល៤ឆា្នាំចុងកៃយនៃះ។
កៃុមឧទា្ទាមម៉ានិយមដៃលជាកៃុមគំទៃលទ្ធិកុម្មុយនីស្តបៃប

ម៉ាសៃទុងបានធ្វើការតស៊ូបៃដាប់អាវុធបៃឆាំងនឹងកមា្លាំង
រដា្ឋាភិបាលអស់ជាចៃើនទសវតៃសរ៍មកហើយ។ពួកគៃនិយាយថា
ពួកគៃកំពុងបៃយុទ្ធដើមៃបីបៃជាជនកៃីកៃដៃលតៃូវបានទុកចោល
នៅក្នុងការរីកចមៃើនសៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃទៃសឥណ្ឌា។
ដោយតៃវូបានគៃចាត់ទកុថាជាការគរំាមកហំៃងសន្តសិខុផ្ទៃក្នងុ

ធំបំផុតរបស់ឥណ្ឌាកៃុមនៃះធ្វើបៃតិបត្តិការនៅក្នុងទឹកដីសមៃបូររ៉ៃ
នៅភាគខាងកើតនិងខាងតៃបូងនៃបៃទៃសដៃលគៃសា្គាល់ថាជា
«ចៃករបៀងកៃហម»។ក្នុងរយៈពៃលប៉ុនា្មានឆា្នាំនៃះកមា្លាំងនៃកៃុម
ឧទា្ទាមបានធា្លាក់ចុះប៉ុន្តៃការវាយបៃហារនៅថ្ងៃសៅរ៍បានបង្ហាញពី
ការកើនឡើងវិញ។
លោកUddipanMukherjeeនាយកនៃកៃមុបៃកឹៃសាយទុ្ធភណ្ឌ

ដៃលបានតាមដានយុទ្ធសាស្តៃសង្គៃមរបស់កៃុមម៉ានិយមក្នុង
ពៃល១ទសវតៃសរ៍ចុងកៃយនៃះបាននិយាយថាបញ្ហាបង្កដោយ
ការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩បានអនុញ្ញាតឱៃយកៃុមឧទា្ទាមទាក់ទាញ
សមាជិកថ្មីបន្ថៃមទៀត៕សុខ វ្រងឈាង

សៅ  សម្ភស្រស 

កាលពថី្ងៃចន្ទកន្លងទៅសភា
វៀតណមសមៃចជៃើសរីស
លោកPhamMinhChinh
បៃធានគណៈកមា្មាធកិារកណ្តាល
របស់បកៃសកុម្មុយនីស្តជានា-
យករដ្ឋមនៃ្តីបៃទៃសវៀតណម
ខណៈលោកNguyenXuan
Phucនងឹឡើងកានត់ណំៃងជា
បៃធានាធបិតីបៃទៃសផងដៃរ។
នៃះបើយោងតាមសារពត័ម៌ាន
NikkeiAsia។
ដោយមានបទពិសោធផ្នៃក

ការងរចារកម្មអស់រយៈពៃល
ជាង២៤ឆា្នាំលោកChinhបាន
ថ្លៃងនៅក្នងុសនុ្ទរកថាលើកដបំងូ
របស់លោកបនា្ទាប់ពីលោកតៃូវ
បានគៃបោះឆ្នាតជានាយករដ្ឋ-
មនៃ្តីថានងឹប្តៃជា្ញាការពារឯករាជៃយ
អធិបតៃយៃយភាព និងបូរណ-
ភាពទឹកដីរបស់បៃទៃសយា៉ាង-
មុងឺមា៉ាត់ខណៈភាពតានតងឹរវាង
វៀតណមនិងចិនបាននិង
កពំងុកើនឡើងនៅសមទុៃចនិ-
ខាងតៃបូង។
នៅថ្ងៃដដៃលនៃះលោកPhuc

កត៏ៃវូបានបោះឆ្នាតជៃើសរសី
ធ្វើជាបៃធានាធបិតីផងដៃរហើយ
លោកChinhគៃងនងឹបង្កើត
គណៈរដ្ឋមនៃ្តីថ្មីបនា្ទាប់ពីចូល
កាន់តំណៃង។
យោងតាមបៃពន័្ធផៃសព្វផៃសាយ

ក្នងុសៃកុVnexpressបានឱៃយ
ដឹងថានៅថ្ងៃទី៧និងទី៨ខៃ
មៃសារដ្ឋសភានងឹរលំាយរដា្ឋា-
ភិបាលបច្ចុបៃបន្នហើយអនុម័ត
លើការតៃងតាំងសមាជិករដា្ឋា-
ភបិាលថ្មមីយួចនំនួ។រដា្ឋាភបិាល
បច្ចុបៃបន្នមានសមាជិក២៦រូប
ក្នុងនោះមានឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី
៤របូនងិរដ្ឋមន្តៃ២ី១របូនងិបៃ-
ធានសាខាជាចៃើនរូបទៀត។
ក្នុងអំឡុងពៃលសមាជបកៃស

ទទូាងំបៃទៃសលើកទី១៣ដៃល
បានបៃរព្ធធ្វើនៅទីកៃងុហាណយូ
ចាប់ពីថ្ងៃទ២ី៥ខៃមករាដលថ់្ងៃ

ទី១ ខៃកុម្ភៈ គណបកៃសកាន់
អំណចបានជៃើសរីសលោក
NguyenPhuTrongជាអគ្គ-
លៃខាធកិារការងរកពំលូរបស់
បៃទៃសសមៃប់អាណត្តិទី៣
ដៃលជាការកាន់អំណចជាប់
អាណត្តិគ្នាមិនធា្លាប់មានពីមុនមក។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថា លោក

Chinhមានដើមកំណើតនៅ
ភាគខាងជើងខៃត្តថាញ់ហាវ
(ThanhHoa)បានបមៃើការ-
ងរផ្នៃកសន្តិសុខសាធារណៈ
នងិតៃវូបានជៃើសរសីជាសមា-
ជិកការិយាល័យនយោបាយដៃល
មានសមាជិក១៨រូបដៃលជា
គណបកៃសជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់
បៃទៃសនៅក្នងុសមាជគណបកៃស
ជាតិលើកទី១២នៅឆា្នា២ំ០១៦។
អ្នកវិភាគក្នុងតំបន់បាននិ-

យាយថាយទុ្ធនាការផៃសព្វផៃសាយ
របស់លោកChinhគឺសៃប
ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់
ទីកៃុងហាណូយក្នុងការធ្វើឱៃយ
មានការយកចតិ្តទកុដាកច់ពំោះ
វសិយ័សារពត័ម៌ាននងិឃ្លាំមើល
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមយា៉ាង-
យកចតិ្តទកុដាក់ដើមៃបីឆ្លើយតប
នងឹភាពតានតងឹដៃលកពំងុកើន
ឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាសុីរួមមាន
ហុងកុងថៃនិងមីយា៉ាន់មា៉ា។
នៅក្នងុសនុ្ទរកថារបស់លោក

Chinhលោកបានប្តៃជា្ញារកៃសា
ការជំរុញបៃឆាំងនឹងអំពើពុក-

រលួយរបស់ទីកៃុងហាណូយ។
នាយករដ្ឋមនៃ្តីថ្មីរូបនៃះបាន
នយិាយថារដា្ឋាភបិាលនងឹ«ចាត់
វិធានការយា៉ាងសកម្មជាបៃចាំ
ដើមៃបីបៃយុទ្ធបៃឆាំងនឹងអំពើ
ពុករលួយការខ្ជះខា្ជាយថវិកា
ការយិាធបិតៃយៃយនងិការធ្វៃស-
បៃហៃសដោយការដាក់ចៃញ
នូវយន្តការពៃមទាំងដំណោះ-
សៃយកាន់តៃតឹងរុឹង និងមាន
បៃសិទ្ធភាពជាងមុន»។
យា៉ាងណមិញលោកNgo

VinhLongសាស្តាៃចារៃយផ្នៃក
បៃវត្តិសាសៃ្តអាសុីនៃសាកល-
វិទៃយោល័យមៃន(Maine)បាន
មានបៃសាសន៍ថា៖«បៃទៃស
វៀតណមចង់រកៃសាស្ថិរភាព
សង្គមនិងនយោបាយដើមៃបី
រកៃសាអតៃកំណើនអភិវឌៃឍន៍
បៃទៃសជាតិបៃហៃល៦%
សមៃប់អនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ»។
ដោយឡៃកលោកCarh

Thayerសាស្តាៃចារៃយនៅសាកល-
វទិៃយោល័យNewSouthWales
មានបៃសាសន៍ថាលោកChinh
មិនមានបទពិសោធក្នុងការធ្វើ
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការថា្នាក់ខ្ពស់
ប៉នុា្មានទៃប៉នុ្តៃសាវតារចមៃុះរបស់
គត់អាចធ្វើឱៃយគត់កា្លាយជានាយក-
រដ្ឋមនៃ្តីដ៏មានឥទ្ធិពលមា្នាក់។
លោកChinhបច្ចបៃបន្នមាន

វ័យ៦២ឆា្នាំបានចំណយពៃល
១២ឆា្នាំដបំងូរបស់លោកជាមន្តៃី

កមៃិតទាបដៃលចាប់ផ្តើមនៅ
ឆា្នា១ំ៩៨៤ក្នងុនាមជាអ្នកសៃវ-
ជៃវនៅក្នងុកៃសងួមហាផ្ទៃនងិ
ជាអ្នកការទូតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
គឺបៃទៃសរ៉ូមា៉ានី។ កៃយមក
លោកបានបមៃើការងរនៅកៃ-
សងួសន្តសិខុសាធារណៈចាប-់
ផ្តើមពីឆា្នាំ១៩៩៦ និងបំពៃញ
ការងរផៃសៃងៗជាចៃើនមខុមនុ
ពៃលកា្លាយជាអនុរដ្ឋមនៃ្តីក្នងុឆា្នាំ
២០១០។
កៃយមកទៀតលោកបាន

បមៃើការងរនៅថា្នាក់ខៃត្តដោយ
ចំណយពៃល៤ឆា្នានំៅខៃត្តកា្វាង-
និញនិងបានកា្លាយជាលៃខាបកៃស។
អាជីពរបស់គត់បានផ្លាស់ប្តូរ
នៅឆា្នាំ២០១៥នៅពៃលដៃល
គត់តៃវូបានគៃតៃងតាងំជាអន-ុ
បៃធាននងិជាបៃធានគណៈកមា្មា-
ធកិារអង្គការរបស់គណបកៃសក៏
ដចូជាសមាជកិនៃលៃខាធិការ-
ដា្ឋាននៅទីកៃុងហាណូយ។
ក្នុងនាមជាបៃធានាធិបតីថ្មី

លោកPhucតៃូវបានគៃសា្គាល់
ថាជាអ្នករកៃសាសៃដ្ឋកចិ្ចរបសប់ៃ-
ទៃសឱៃយស្ថិតនៅលើគន្លងឆ្ពោះ
ទៅមខុបើទោះជាមានវបិត្តជិងំឺ
រាតតៃបាតជុំវិញពិភពលោកក៏
ដោយហើយលោកក៏តៃូវបាន
គៃជឿថានងឹកា្លាយជាអ្នកការទតូ
កំពូលរបស់បៃទៃសនៃះដៃរ។
គរួឭំកផងដៃរថាការដកឹនានំ-

យោបាយរបស់វៀតណមមាន
សសរគៃឹះចំនួន ៤សំខាន់ៗគឺ
បៃធានបកៃសកមុ្មយុនសី្តបៃធានា-
ធិបតីនាយករដ្ឋមនៃ្តីបៃធាន
រដ្ឋសភានិងរដ្ឋសភា។
អាទភិាពសមៃប់ថា្នាកដ់កឹនាំ

ថ្មីរបស់វៀតណមនងឹផ្តាតលើ
សៃដ្ឋកចិ្ចក្នងុពៃលដៃលបៃទៃស
វៀតណមពៃយោយាមងើបចៃញ
វិបត្តិកូវីដ១៩។ហៃតុដូចនៃះ
ហើយសសរស្តម្ភទាំង៤របស់
វៀតណមចាំបាច់តៃូវរកៃសា
អតៃកណំើនខ្ពស់ដើមៃបីកសាង
ទំនុកចិត្តជាមួយសាធារណ-
ជនទូទៅ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធទី៧ែខមៃសាឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

វៀតណមសមៃចជៃើសរើសនយក-
រដ្ឋមន្តៃីនិងបៃធានធិបតីជាផ្លវូការហើយ

លោកប្រធានាធិបតីNguyen Xuan Phuc (កណ្តាល)  ស្របថចូលកាន ់តំណ្រង។ AFP

តពីទំព័រ ១១...បានបៃឆាំង
នឹងការរិះគន់របស់ជប៉ុនជុំវិញ
បញ្ហាសិទ្ធិមនុសៃសនៅសុីនជាំង
និងហុងកុងផងដៃរ។
«ក្នងុនាមជាបៃទៃសជតិខាង

ជប៉ុនតៃូវបង្ហាញយា៉ាងហោច
ណស់គំរូនៃការគោរពចំពោះ
កចិ្ចការផ្ទៃក្នងុរបស់ចនិ»លោក
Wangបាននិយាយបៃបនៃះ

ហើយបន្តទៀតថា៖«យើងជរំញុ
ឱៃយភាគីជប៉ុនគោរពតាម
លក្ខណៈមូលដា្ឋាននៃទំនាក់-
ទំនងអន្តរជាតិ»។
យា៉ាងណមិញការពៃមាន

របស់កៃងុប៉ៃកាងំកើតឡើងនៅ
ពៃលដៃលជប៉ុនបានបង្ហាញ
សញ្ញានៃការបៃកាន់យកតួនា-
ទីកាន់តៃខា្លាងំឡើងនៅក្នងុតបំន់

ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិកដៃលបាន
កា្លាយជាចំណុចក្ដាក្នុងភាព-
តានតឹងរវាងអាមៃរិកនិងចិន
ដោយសារជម្លាះទកឹដីរវាងចនិ
និងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមៃរិកដូចជា
ជប៉ុននិងហ្វីលីពីនជាដើម។
កាលពីចងុឆា្នាំ២០២០ជប៉នុ

ជាមួយនឹងសមាជិកនៃកៃុម
បៃទៃសQuadដៃលរួមមាន
អូស្តាៃលី ឥណ្ឌានិងអាមៃ-
រិកបានធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ព

ជើងទកឹរមួMalabarនៅមហា-
សមុទៃឥណ្ឌាហើយសមៃប់
ឆា្នាំ២០២១នងឹមានការបន្ថៃម
ការចូលរួមពីកងទ័ពជើងទឹក
បារាំងផងដៃរ។
លោកMotegiនិងរដ្ឋមន្តៃី

កៃសងួការពារជាតិជប៉នុនងិធ្វើ
កចិ្ចបៃជុំ«២បកូ២»ជាមយួនងឹ
សមភាគីអាល្លមឺង៉់ពកួគៃខណៈ
ពៃលដៃលលោកនាយករដ្ឋមន្តៃី
YoshihideSugaនឹងធ្វើ

ទសៃសនកចិ្ចទៅកៃងុវា៉ាសុនីតោន
ដៃលសកម្មភាពទាំងនៃះតៃូវ
បានអ្នកវភិាគមយួចនំនួយល-់
ឃើញថាជាកចិ្ចខតិខំបៃងឹបៃង
របស់កៃងុតកូៃយូក្នងុការពៃយោយាម
បញ្ចុះបញ្ចូលបៃទៃសកាន់តៃ
ចៃើនឱៃយទទួលសា្គាល់អធិប-
តៃយៃយភាពរបសជ់ប៉នុនៅកោះ
Diaoyu/Senkaku។
កិច្ចបៃជុំរវាងអាមៃរិកនិង

ជប៉នុកាលពីខៃមនុបានចៃញ

សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍រមួមយួដៃល
ក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមៃរិកបាន
បញ្ជាក់ពីការប្ដៃជា្ញាចតិ្តរបស់ខ្លនួ
ក្នុងការការពារបៃជុំកោះDi-
aoyu/Senkakuពីការវាយ-
បៃហារដោយធ្វើការចាត់ទុក
បៃជុំកោះនៃះថាជាដៃនដីស្ថតិ
នៅកៃមការគៃប់គៃងរបស់
ជប៉នុហើយក៏បាននយិាយអពំី
សន្តិសុខនៅក្នុងចៃកសមុទៃ
តៃវា៉ាន់ផងដៃរ៕

ចិនបៃប់ជបុ៉នថាកំុធ្វើ...



វីរសិល្បករចាបី៉ដងវ្ង២រូបលោកតាគង់ណ្និងស្មៀនប្៉
តូ្វបានលោកសី្នឹមវណ្ណៈប្កាសឧបត្ថម្ភចិញ្ចមឹរយៈព្ល៥ឆ្នាំ

ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ គួរ   ឱ្យ ភ្ញាក់ ផ្អើល និង មាន 
ការ  ចាប់ អារម្មណ៍យ៉ាង  ខ្លាំង កាល ពី   
ព្ល    ថ្មីៗ ន្ះ ស្ប់ ត្   ល្ច   ឮ  នូវ- 
ព័ត៌មាន ថា វីរសិល្បករ ចាប៉ី ដង វ្ង   
ព្ឹទ្ធា ចារ្យកោសល្យវោហារ  គង់ ណ្  
ទទួល  បាន  ការ សន្តោស ប្ ណី   ពី- 
សំណាក់    សប្បុរស ជន ខ្ម្រ មាន ងារ  
ជា ឧកញ៉ា    បាន បក្ាស  ឧបត្ថម្ភ ចញិ្ចមឹ   
រយៈ  ព្ល ៥ឆ្នាំ ។ 

សប្បុរស ជន ដ្ល មាន ទឹក ចិត្ត 
ស្ឡាញ់  និង   ក្តី សន្តោស ប្ណី នះ  
គឺ  លោក ស្ី  នឹម វណ្ណៈ គឺជា  អគ្គ -   
នាយិកា  ន្ ក្៉មហ៊៉ន  ACE Group 
និង ក្៉មគ្ួសារ    ដ្ល   ជា កូនស្ី    
លោក ស្ ីហ៊ន៉ ស៉ ីណាត  ខណៈដល្  
លោក ស្ ីនងឹ ជយួ  ឧបត្ថម្ភ ចញិ្ចមឹ  ដល ់
វីរ  សិល្បករ ចាប៉ី ដង វ្ង  ចំនួន២រូប គឺ 
លោក   ព្ឹទ្ធាចារ្យ គង់ ណ្ និង 
ព្ឹទ្ធាចារ្យ  ណ្ត ប៉្ ឬ ស្មៀន  ប៉្។ 
ន្ះ បើយោង    តាម  ការ  បង្ហើប  ប្ប់ ឱ្យ 
ដឹង ពី សំណាក់ លោក គង់ ប៉រាណ 
ដល្ ជា កនូ ប្ស៉  បង្កើត លោក តា គង ់
ណ្ នះ ។ 

លោក  គង់ ប៉រាណ  វ័យ ៣៦ឆ្នាំ     ជា 
កូន ប្៉ស   លោក    ព្ឹទ្ធាចារ្យ   គង់ ណ្ 
ដល្  បច្ចបុប្ន្ន    មាន   អាយ៧៉៦ឆ្នាហំើយ 
លោក គឺ ជា កូន  ត្ មា្នាក់ គត់ ដ្ល ចូល- 
ចិត្ត  និង បាន   រៀន ជំនាញ  សិល្បៈ  ចាប៉ី   
ដង វង្  បន្ត   ព ីលោក ឪពក៉។ លោក គង ់
ប៉រាណ   បញ្ជាក់ ថា៖ «ជាការពិត  ម្ន 
បង!  កន្លង មក  ថ្មីៗ ន្ះ លោក  ព៉ក  
[លោក តា គង់ ណ្]  បាន ទទួល ការ- 
ឧបត្ថម្ភ ចិញ្ចឹម ជី  វិតពី លោក ជំទវ 
ឧកញ៉ា  នឹម វណ្ណៈ  រយៈ  ព្ល៥ឆ្នាំ  
ដ្ល គិត ចាប់   ថ្ង្ទី ៤ ខ្ ម្សា ឆ្នាំ 
២០២១ ន្ះ  តទៅ ដោយ ទទួល បាន 

បក្ ់ចនំនួ ៥០ម៉នឺរៀលក្នងុ ១ខ ្អង្ករ 
៥០ គីឡូ ត្ី ១យួរ ទឹកស៉ីអី៉វ ១យួរ 
ក្នុង ១ខ្  ខណៈ ការ ទទួល  ជំនួយ  
ឧបត្ថម្ភ ន្ះនឹង ត្ូវ ទទួល បាន ជា រៀង 
រាល ់៣ខ ្ម្តង  ហើយ នា  ថ្ង ្ដល្  លោក 
ជំទវ បានជួប លោក   ព៉ក  នះ លោក 
ជំទវ  ហ៊៉ន ស៉ីណាត ដ្ល ជា មា្តោយ  
លោក ជំទវ ឧកញ៉ា  ក៏  បានជូន ប្ក់   
៥០០ដ៉ល្លារ និង   ឯកឧត្តម នឹម ច័ន្ទ - 
តារា ជាឪព៉ក លោក ជំទវឧកញ៉ា  ក៏ 
បាន ឧបត្ថម្ភ បក្ច់នំនួ  ១ លន រៀល   
ផង ដ្រ »។  

លោក គង់ ប៉រាណ បាន បន្ត ឱ្យ ដឹង 
ទៀត  ថា៖ «បើ តាម ប្សាសន៍ លោក 
ពក៉ បាន   បប្ ់ឱយ្ ដងឹ នះ លោក ជទំវ 
ឧកញ៉ា នឹម វណ្ណៈ នឹង ជួយ ឧបត្ថម្ភ 
ដល់  វីរ សិល្បករ ចាប៉ី ដង វ្ង ចំនួន ២ 

របូ ដោយ  ១   របូ  គ ឺលោក ពក៉ខ្ញុ ំ នងិ ១ របូ  
ទៀត គឺ លោក ព្ឹទ្ធាចារ្យ ចាប៉ី ដងវ្ង 
ណត្ ប៉ ្។ ការជយួ   ឧបត្ថម្ភ ចញិ្ចមឹ  ន្ះ 
ដោយ   សារ ត្ លោក ជំទវ  មាន ក្តី- 
អាណិត អាសូរ ដល់ វីរ សិល្បករ ផ្ន្ក 
ចាប៉ ី  ដងវង្ន្ះ ហើយ លោក នងឹ ជយួ 
ច្ក រំល្ក    រយៈ ព្ល ៥ ឆ្នាំ»។ 

គួរ ឱ្យ កត់ សមា្គាល់  គ្ ក៏ឃើញ សារ 
បងា្ហាញ  នវូ សច្ក្ត ីតក្ អរ  ចពំោះ អពំើ 
ដ៏ សប្បុរស របស់ ប៉ត្ី ពី សំណាក់   
លោក  ស្ី  ហ៊៉ន ស៉ីណាត នៅតាម 
ហ្វ្ស ប៊៉ក  ថា៖ «ខ្ញុំ រស់ សព ្វ ថ្ង្ ន្ះ ធ្វើ 
ត្អំពើល្អ  ដើម្បី   កំដរ ជីវិត  ព្លន្ះ     
អ្វី ដ្ល  ខ្ញុំ គួរ ធ្វើ គឺ រស់ ដើម្ប ី  ជួយ ដល់ 
សង្គម   ជាត ិ ទៅ តាម លទ្ធភព  ក្នងុ នាម 
ជា  ស្ត្ ី  ខ្មរ្ មា្នាក ់ទក៉ករ្្តិ៍ឈ្មោះ ឱយ្ កនូៗ  
នងិ  ចៅៗ  ថា លោកតា នងិ យយ  របស ់

វា  ជាមនស៉ស្ មនិបាន សាង អ្វ ៗី   អាកក្ ់
នះ  ទ្  ថ្ង្ន្ះ ផង ដ្រ  លោកពូ គង់ 
ណ្ អញ្ជើញ មក   ល្ង  កូន ស្ី វណ្ណៈ 
ជួយ  លោក ពូ ប្ចាំ  ខ្ ។ សូម ឱ្យ សទ្ធា 
មត៉ មា ំរបស ់កនូទទលួ បាន ត ្សច្ក្ត-ី 
ស៉ខ  ចម្ើន»។ 

នា ព្ល បច្ចុប្បន្ន     ព្ឹទ្ធាចារ្យ  គង់-  
ណ្ កាន់ ត្  មាន  វ័យ  ចាស់  ហើយ  
កមា្លាំង  ពលំ    សម្ប់  បង្ហើរ សំនៀង  ក៏   
មិន   ដូច ម៉ន ឡើយ ហើយ ក៏ ជា កង្វល់ 
មួយ  របស់ បងប្អូន ខ្ម្រ  ដ្លនិយម 
សា្តោប  ់ ចាប៉ី ដង  វ្ង   លោក  ព្ឹទ្ធា ចារ្យ    ក៏ 
មានអ្នក លើក  ឡើង ប្ប ជាក្តី បារម្ភ  ថា 
តើ   ព្ឹទ្ធា ចារ្យ គង់ ណ្ អាច មាន   កូន 
ចៅ   មាន ទ្ព   កោសល្យ  និង  ចូល ចិត្ត 
សិល្បៈ   ចាប៉ី ដងវ្ងដូចគាត់ ឬ ទ្?  

 ខណៈ   មាន ការ សម្ត្ង  សិល្បៈ ចាប៉ី 

ដង វ្ង    ក្នុង   ព្ឹត្តិការណ៍ ធំ ៗ  មហា ជន     
ត្ងត្ បាន សា្តោប់ សូរ  សៀង     យ៉ាង-  
ពីរោះ ពី ព្ឹទ្ធាចារ្យ    គង់ ណ្។

អ្វ ីដល្  ភ្ញាក ់ផ្អើល នងិ  ចាប ់អារម្មណ ៍
ខ្លាងំ នាឱកាស អបអរ សាទរ ខបួ ២២ 
ឆ្នាំន្ នយោបាយ  ឈ្នះ- ឈ្នះ ២៩  ធ្នូ  
១៩៩៨ - ២៩  ធ្នូ  ២០២០ កន្លង មក 
នះ សប្ ់ត ្លច្ វត្ត មាន  អ្នក ច្ៀង 
ចា  ប៉ ី  វយ័ ក្មង្ លោក  គង ់បរ៉ាណ  ដល្ 
ជា  កនូ ប្ស៉ លោកព្ទឹ្ធាចារយ្  គង ់ណ ្
បាន បង្ហើរ  សំនៀង និង បងា្ហាញ  ទ្ព- 
កោសល្យ  ច្ៀង ចាប៉ី យ៉ាង   សម    សួន 
ក្នុង  កម្មវិធី    សម្ត្ង ចម្ៀង គ្ួសារ ខ្ម្រ  
ជាមួយ ដ្ គូ ច ម្ៀង ចាប៉ី ដង  វ្ង ជា 
ស្្តី  គឺ កញ្ញា បា៉ាន់ ខ្ម ស៉ភរ័ត្ន ។  
លោក  គង់ ប៉រាណ  ជា កូន ទី ៩ ក្នុង 
ចណំោម  បង ប្អនូ  ១០ នាក ់( កនូ ប្ស៉ 
៦ និង កូនស្ី ៤) ជា កូន  លោក តា 
គង់ ណ្  បាន  រៀន ចាប៉ី ដង  វ្ង    តាំង 
ពឆី្នា ំ ២០០៣ មក  ពល្  ដល្ អង្គការ 
សលិប្ៈ ខ្មរ្ អមតៈ  (CLA)  ផ្តល ់អាហា- 
រូបករណ៍ សិក្សា សិល្បៈ   ចាប៉ី ដង វ្ង។  

គរួ បញ្ជាក ់ផង ដរ្ ថា ព្ទឹ្ធាចារយ្  គង ់
ណ្   ទទួល ពាន រងា្វាន់ សិល្បៈ  និង 
វប្បធម៌ ហ្វូគ៉អ៉កា (Fukuoka- 
Prize) របស់  ប្ទ្ស  ជប៉៉ន កាល ពី 
ឆ្នាំ២០១៧។   ពាន  រងា្វាន់ សិល្បៈ  និង 
វបប្  ធម ៌ហ្វគូអ៉ក៉ា បាន បង្កើត ឡើង  ចាប ់
តាំង  ពី ឆ្នាំ ១៩៩០ មក   នៅ ឯ ទីក្៉ង    
ហ្វូ គ៉ អ៉ កា ន្ ប្ទ្ស ជប៉៉ន  និង  ត្ូវ   
ផ្តល់  ជូន ប៉គ្គលដ្ល  មាន   សា្នា ដ្ ឆ្នើម  
ក្នុង  តំបន់ អាស៉ី ដ្ល ពាក់ព័ន្ធ ផ្ន្ក- 
អប់រំ សិល្បៈ និង វប្បធម៌ ។ ចាប៉ី ដង 
វ្ង ដ្លជា  ប្តិកភណ្ឌ  អរូបី   ពិភព-  
លោក  ជា    ទមង្ ់ សលិប្ៈ ចណំាស ់  មាន       
ប្វត្តិ ដ៏ យូរលង់ និង បាន ច៉ះ       បញ្ជី  
ប្តិក ភណ្ឌ  ពិភព  លោក   នៅ  ថ្ង្ ទី៣០ 
ខ្វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ៕
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លោកសេ ីនឹម វណ្ណៈ ពេលជួប និង ជូន បេក់ ឧបត្ថម្ភដល់ ពេទឹ្ធាចារេយ ចាបី៉ ដង វេង លោកតា គង់ ណេ   ។ រូបថត ហ្វ្សប៊៉ក

លោកពេទឹ្ធាចារេយ គង់ ណេ និងភរិយា ពេលជួប ជាមួយ លោកសេ ីហ៉៊ន សី៉ណាត និង ស្វាមី។ រូបថត ហ្វ្សប៊៉ក លោកពេទឹ្ធាចារេយ ចាបី៉ ដងវេង  ណេត ប៉េ ក៏ នឹង ទទួល បន ការ  ឧបត្ថម្ភចិញ្ចមឹ   ពី លោកសេនឹីម វណ្ណៈ ។ រូបថត ហ្វ្សប៊៉ក 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពុធ ទី៧ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ក្រុង ស្រអ៊ូល : ទីភ្នាក់ងារ គៃប់ គៃង 
កៃុមតារា ចមៃៀង BTS របស់ K-pop 
បាន បៃកាស ចាយ លុយ  ១,០៥ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ ទិញ កៃុមហ៊ុន អាមៃរិក  
ដៃល គៃប់ គៃង លើ តារា ចមៃៀង Jus-
tin Bieber នងិ  Ariana Grande ក ៏
ដូចជា តារា លៃបី ៗ  ដទៃ ទៀត ។ 

ផលតិកម្ម HYBE ដៃល មាន ឈ្មោះ 
ផ្លវូការ Big Hit Entertainment នងឹ 
ធ្វើ ការ វនិយិោគ ទកឹ បៃក ់១,០៧ ពាន ់
ពាន់ លាន វ៉ុន (៩៥០ លាន ដុលា្លារ ) 
លើ ការ ទិញ  ហ៊ុន   Ithaca Holdings 
ដៃល គៃប់ គៃង ដោយ  សហគៃិន ផ្នៃក 
ផៃសព្វ ផៃសាយ  អាមៃរិកលោក ស្កុត 
សាមៀល ស្គូតធ័រ បៃ៊ន (Scooter 
Braun )។ 

នៅ ក្នុង បទ បៃបញ្ញត្ដិ ដាច់ ដោយ ឡៃក 
មួយ ដៃល ដាក់ ជូន នៅ ក្នុង ទីកៃុង 
សៃអ៊ូល កៃុមហ៊ុន បាន ឱៃយ ដឹងថា  
កៃុមហ៊ុន ឧបសម្ព័ន្ធ  របស់ ខ្លួន នៅ 
អាមៃរិក  នឹង ចំណាយ បៃក់ សរុប 
១,០៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ការ បៃ-  

មៃ បៃមូល ទិញ ហ៊ុន ទាំងអស់ ។ 
កៃុមហ៊ុន របស់ កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង នឹង  

«ទទួល បាន សិទ្ធិ គៃប់ គៃង ផលិតកម្ម 
HYBE America ដៃល មាន ហ៊ុន 
១០០ ភគរយ លើ កៃុមហ៊ុន  Ithaca 
Holdings »។ លោក បៃន៊ នងឹ ចលូរមួ 
ក្នុង គណៈកម្មការ ផលិតកម្ម HYBE 
នងិ កៃមុ សលិៃបករ - សលិៃបការនិ ី រមួទាងំ 

កៃុម  BTS, Bieber និង  Grande 
ដៃល នឹង បង្កើន ទុន វិនិយោគ របស់ 
កៃុមហ៊ុន កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ។ 

លោក Braun បាន ឱៃយ ដឹង អំពី     
ការ ចៃបាច ់បញ្ចលូ គ្នា នៃះ ថា ៖ «នៃះ ជា     
ឱកាស សមៃប់ ពួក យើង ក្នុង ការ- 
បង្កើត បៃវត្ដិ សាស្ដៃ  និង បង្កើន ការ- 
អភិវឌៃឍ ឧសៃសាហកម្ម តន្ដៃី »។ 

កៃមុ ចមៃៀង BTS មាន ឈ្មោះ បោះ- 
សំឡៃង នៅ ទូទាំង ពិភពលោក តាំងពី 
ចៃញ បៃឡូក ឧសៃសាហកម្ម ចមៃៀង 
ដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយ ចមៃៀង 
« Dynamite» បាន ជាប់ Billboard 
Hot 100 ក្នុង កមៃិត កំពូល លៃខ១ 
កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពកួគៃ កា្លាយ- 
ជា កៃមុ ចមៃៀង ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ ដបំងូ លើ 

កំពូល តារាង អាមៃរិក ។ 
កាលពី ខៃ តុលា ផលិតកម្ម HYBE 

បាន រក ចំណូល រាប់ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
តាំង ពី ចូល ផៃសារ ហ៊ុន ដំបូង ។ 

កៃមុហ៊នុ បានឱៃយដងឹថា ការ បញ្ចលូ- 
គ្នា រវាង ផលិតផល កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង និង 
អាមៃរកិ បណំង បង្កើន លទ្ធភព ទផីៃសារ 
សកល ៕ AFP/HR

រូបភាព ក្រុមចម្រៀង BTS  នៅ ស្ថានីយធ្វើដំណើរឯក្រុងស្រអ៊ូល    ។ រូបថត AFP ទីភា្នាក់ងារ ទ្រនំ ក្រុម BTS វាតទី ចូលទីផ្រសារ កម្រសាន្ត នៅសហរដ្ឋ អាម្ររិក     ។ រូបថត AFP

ទីភ្នាក់ងារទ្រនំក្រមុBTSទិញក្រមុហុ៊នគ្រប់គ្រងចាស្ទនីនិងអារីយ៉ាណា

ក្រុង សិង្ហបុរី : «រ៉ូបូត-រុក្ខជាតិ»   
បំពាក់ លើ  ដើម   អន្ទាក់  និង ដំណាំ 
ផៃសៃងៗ ដៃល អាច បៃប ់មា្ចាស ់ដណំា ំ ព ី
ការ វាយ បៃហារដោយ ជំងឺ រុក្ខជាតិ។

របក គំហើញ នៃះ អាច  កា្លាយ ជា      
ការ ពិត កៃយ កៃុម អ្នក វិទៃយា សាស្ដៃ 
អភិវឌៃឍ បៃព័ន្ធ បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើប ក្នុង 
ទំនក់ ទំនង ជាមួយ រុក្ខជាតិ ។ 

កៃុ មអ្ន កសៃវជៃវ  សងិ្ហបរុី បាន ភ្ជាប់ 
រុក្ខជាតិ ទៅកាន់ ខៃសៃ អគ្គិ សនី  ដើមៃបី  
គៃប់ គៃង ជីពចរ ខៃសាយ ដៃល បញ្ចៃញ 
ដោយ ពណ៌ បៃតង នៃ រុក្ខជាតិ ។ 

កៃមុ អ្នក វទិៃយា សាស្ដៃ បាន បៃើ បច្ចៃក-
វិទៃយា ឱៃយ រុក្ខជាតិ អន្ទាក់ បិទ មាត់ របស់ វា 
ពៃល បញ្ជា តាម រយៈ កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ។ 

បន្ទាប ់មក  ពកួវា បាន ភ្ជាប ់មាត ់របស ់
រុក្ខជាតិ ជាមួយ ដៃ រ៉ូបូត មួយ និង ឧប-
ករណ៍ មា៉ាសុីន តូច ដោយ ចាប់ លួស 
កមៃស់  កន្លះ មិល្លីម៉ៃតៃ  និង ចាប់ 
កម្ទៃច កម្ទី  ដៃល ធ្លាក់ ។ 

បច្ចៃកវិទៃយា នៃះ កំពុងតៃ  ស្ថិត ក្នុង 
ដណំាក ់កាល ដបំងូ តៃ កៃ ុមអ្នក សៃវ-
ជៃវ ជឿថា វា អាច តៃូវបាន បៃើ ដើមៃបី 
បង្កើត  « រ៉ូបូត ដើរ ដោយ ថាមពល- 
រុក្ខជាតិ » ដៃល អាច បៃះ កន្លៃង ទន់ 
ផយុ សៃលួ  ដៃល ដៃ រ៉បូតូ រងឹៗ  ពុ ំអាច ធ្វើ 
កិច្ចការ នៃះ បាន  ។ 

ឈិន សា៊ាវដុង អ្នក ដឹក នំ និពន្ធ    
ការ សិកៃសា  ចំពោះ ការ សៃវជៃវ នៅ 
សាកលវទិៃយាលយ័បច្ចៃកវទិៃយា   ណាន-

យ៉ាង បាន បៃប់ AFP ថា ៖ « រ៉ូបូត 
ធម្មជាតិ ទាំងនៃះ អាច ធ្វើ ទំនក់ ទំនង 
ជាមួយ រ៉ូបូត វៃ ឆ្លាត ដទៃ ទៀត ដើមៃបី 
បង្កើត បាន ជា បៃព័ន្ធ ដំណើរ ការ បៃប 
កូន កាត់ »។ 

យ៉ាងណាមិញ វា នៅមាន ឧបសគ្គ 

មួយ ចំនួនផងដៃរ ។  
កៃុម អ្នក វិទៃយា សាស្ដៃ អាច ជំរុញ 

ចលន ថាមពល ព ីការ បតិទមាត ់របស ់
រកុ្ខជាត ិអន្ទាក ់ តៃ មនិ អាច ធ្វើ ឱៃយ វា បើក 
ឡើង វិញ បាន  ដៃល ជា ដំណើរ ការ 
ចណំាយ ពៃល ១០  ឬ ចៃើន ម៉ាង ដើមៃប ី

ឱៃយ វា បៃតិបត្ដិការ តាម ធម្មជាតិ ។ 
បៃព័ន្ធ បៃតិបត្ដិការ ធម្មជាតិ នៃះ ក៏ 

អាច ចាប់ យក សញ្ញាណ បញ្ចៃញ 
ដោយ  រុក្ខជាតិ ជា តមៃុយ ដៃល អ្នក ដាំ 
ដំណាំ នឹង អាច រក ឃើញ នូវ បញ្ហា 
ចំពោះ ដំណាំ របស់ ពួកគៃ នូវ ពៃល- 
វៃលា ដៃល អាច សៃច សៃង់ បាន ។ 

លោក  ឈិន បាន និយយ ថា ៖ 
«ដោយ ការ តៃួត ពិនិតៃយ សញ្ញាញ 
អៃឡិចតៃូនិក រុក្ខជាតិ  យើង បៃហៃល 
ជា អាច រក ឃើញ នូវ សញ្ញាណ អវិជ្ជ-
មាន  នងិ ភព មនិ បៃកៃត ី។ កសកិរ នងឹ 
អាច រក ឃើញ នូវ បញ្ហា កើត ឡើង 
ចំពោះ  ដំណាំ របស់ ខ្លួន »។ 

កៃុម អ្នក សៃវជៃវ ជឿ ជាក់ ថា 
បច្ចៃក វិទៃយា បៃភៃទ នៃះ អាច មាន 
អត្ថបៃយោជន៍  ដោយសារ ដំណំា 
បៃឈម ការ គំរាម កំហៃង  កំពុង កើន 
ឡើង ពី បញ្ហា ការបៃបៃួល អាកាស- 
ធតុ ៕ AFP/HR

រ៉ូបូត-រុក្ខជាតិ បំពាក់ លើ ដើម ថ្នាំ ជក់ និង រុក្ខជាតិ អន្ទាក់ សម្រប់ការ ស្រវជ្រវ ព័ត៌មាន ពី រុក្ខជាតិ។ រូបថត AFP

និស្រសិត ថ្នាក់បណ្ឌិត នៅសិង្ហបុរី ធ្វើការ ពិសោធ លើ ដើមអន្ទាក់  ។ រូបថត AFP វា អាចឱ្រយ មា្ចាស់ដំណាំ ដឹងពីព័ត៌មាន និង ពីបញ្ហា កើត លើ  រុក្ខជាតិ  ។ រូបថត AFP

រូ៉បូតរុក្ខជាតិរបកគំហើញ
ថ្មីឱ្រយអ្នកវិទ្រយាសាស្ដ្រសិង្ហបុរី
ដឹងពីបញ្ហាកើតលើដំណំា



ថ្ងៃពុធ ទី៧ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

បឹងកេត បន្តចាញ់ តេគិរីវង់ ស្តារមុខមាត់នៅលើទឹកដី បានវិញ
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ   កៃមុការពារតំណៃង 
ជើង ឯក បឹងកៃត មិនអាច យក 
ឈ្នះ លើ កៃមុ  ភ្នពំៃញ កៃន ដើមៃបី 
សៃចសៃង់  ការបរាជ័យ របស់ 
ខ្លួន បាន នោះទៃ សមៃប់ការ- 
បៃកួត លីគកំពូល កម្ពជុា កាលពី 
ថ្ងៃអង្គារ  បុ៉ន្តៃ កៃមុគិរីវង់សុខសៃន- 
ជ័យ និងណាហ្គាវីល សុទ្ធតៃ 
រក បាន ៣ពិន្ទបុន្ថៃម ចំណៃក កៃមុ 
ពៃះខ័នរាជសា្វាយរៀង និងអង្គរ- 
ថាយហ្គរឺ  តៃវូបាន គៃមើល ឃើញ 
ថា អាច នឹង រក ឃើញ ជ័យជម្នះ 
នៅ ថ្ងៃ ពុធ នៃះ ដៃរ។

សមៃប់ការ បៃកួតដ៏ទាក់ទាញ 
ដោយមាន អ្នក ចូល មើល ផ្ទាល់ 
តាម រយៈការ ផៃសាយ ផ្ទាល់ ជាង 
២មឺុន នាក់នោះ គឺ ខៃសៃ  បៃយុទ្ធ មា៉ាត់ 
នូរុណ បាន បៃើ ភាព វៃ ឆ្លាត ក្នងុការ- 
រក បានគៃប់បាល់ បើក ឆក ឱៃយ 
កៃមុ មា្ចាស់ផ្ទះបឹង កៃត តាម រយៈ 
ការ រត់ទៅឆក ់យក បាល់ ពីការ បោះ 
របស់ ខៃសៃ ការពារភ្នពំៃញ  កៃន រួច 
លោត ឆ្កះឹបាល់ នោះ ផុត ដៃ ការ- 
ចៃញ មក សងៃ្គោះ របស់  អ្នក ចំាទី អំុ៊ 
វិចិតៃ បញ្ចូល ទី បាន យ៉ាង ល្អ 

នៅនាទីទី  ១៨។
យ៉ាង ណា ក៏ដោយ នៅ ពៃល 

អ្នកចំាទីដៃ ទី១ ហុ៊ល គឹមហុ៊យ 
តៃវូបាន ប្តរូ ចៃញ ដោយ បញ្ហា របួស 
ហើយដាក់ជំនួស មក វិញ ដោយ 
អ្នក ចំាទី វ័យក្មៃង ថា ច័ន្ទឬទ្ធ ីនោះ 
គឺ  ភ្នពំៃញ កៃន អាច រក បាន ២ 
គៃប់ ជាប់ៗគ្នា ដៃលជា ការ សុ៊ត 
បាល់បញ្ចលូ ទី  របស់  កីឡាករជបុ៉ន 
Yudai Ogawa នៅនាទីទី ៥១ 
និងខៃសៃ បៃយុទ្ធ អុ៊យ កៃន Valer-
ii Hryshyn នៅនាទីទី ៥៤ ដើមៃបី 
ជួយ ឱៃយភ្នពំៃញ កៃន ឈ្នះ កៃមុ 
បឹងកៃត ២-១។

សមៃប់ការ បន្ត ចាញ់ កៃុម 
ភ្នពំៃញកៃន ២-០ បន្ថៃម ទៅ 
លើការ ចាញ់ កៃុមណាហ្គាវីល 
១-០  នៃះ វា កាន់តៃ  ធ្វើ ឱៃយ កៃមុបឹង- 
កៃត មានសមា្ពាធក្នុងការ រកៃសា 
ភាព ខ្លាងំ របស់ ខ្លនួ កាលពី រដូវ- 
កាល  ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល ពួកគៃ បាន 
ឈ្នះ ពានលីគកំពូលនៃះ ជា មួយ 
កំណត់តៃ  មិន ធ្លាប់ ចាញ់ ម្តង 
ណាសោះ។

ផ្ទយុ ពីនៃះ កៃមុ ភ្នពំៃញ កៃន 
ពិតជា មានការរីករាយខ្លាងំ ចំពោះ 
ការ យក ឈ្នះ កៃមុ បឹងកៃត លើក 

នៃះ ពៃះ ជ័យជម្នះ នៃះ  វា បាន 
លុប ចោល នូវ កំណត់តៃ ដៃល 
ពួកគៃ បានចាញ់   បឹងកៃត ៣-១ 
និងស្មើ ១-១ ទំាងក្តៅ កៃហយ 
កាលពី ឆ្នា ំ២០២០ ហើយការ- 
ឈ្នះ បាន ៣ពិន្ទ ុបន្ថៃម ទៅ លើ ការ- 
ឈ្នះ កៃមុសូលទីឡូអង្គរ និង កៃមុ 
គិរីវង់ នៃះ ក៏ បាន ជួយ ឱៃយភ្នពំៃញ- 

កៃន ឡើង ទៅ ឈរ  នៅ កំពូល 
តារាង ជា ថ្ម ីផង ដៃរ។

ដោយឡៃក   កៃមុគិរីវង់សុខសៃន- 
ជ័យ ពិតជា ធ្វើបាន យ៉ាង ល្អ ក្នងុ 
ការ  យក ឈ្នះ លើ កៃមុក្មៃង ខ្ច ីខៃត្ត 
ពៃ វៃង ៣-០ ដើមៃបីសា្តៅរ មុខ មាត់ 
ឡើង វិញ នៅ លើទឹក ដី ខ្លួន ឯង 
បនា្ទាប់ ពី ពួកគៃ បាន ឈ្នះ ១ និង 

ចាញ់ ២ បៃកួតជាប់ៗ គ្នា  កន្លង 
មកនៃះ ហើយ ជ័យជម្នះ លើក នៃះ 
ជា ការ រួមគ្នា រក បាន មា្នាក់  ១ គៃប់ 
របស់ បៃក់ ចាន់រតនា (នាទី 
ទី៣២) Douglas Rosa Tar-
din (នាទីទី ៥៤) និង ឯម 
ផន់ណា នៅនាទីទី ៨២។

ចំណៃក ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ឆ្នើម  Mar-

cio ដៃលទើប បានជា ពី របួស នោះ   
រកបាន ២ គៃប់តៃ មា្នាក់ ឯង នៅ 
នាទីទី ៣១ និងទី ៤៣ ដើមៃបី ជួយ 
ឱៃយ កៃមុ ណាហ្គាវីល  ឈ្នះ កៃមុ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ អគ្គសិនី កម្ពជុា ៣-១ 
កាលពី ថ្ងៃអង្គារ នោះ ដៃរ ខណៈ 
១គៃប់ទៀត ជា ការ សុ៊តបញ្ចលូទី 
របស់ សុះ សូ៊ហណា នៅនាទីទី 
៣៧ រីឯ ១ គៃប់របស់អគ្គសិនី 
កម្ពជុា  រក បានដោយកីឡាករ ចៃងឹ 
ច័ន្ទវិរៈ នៅនាទីទី ២៦ ហើយ ការ- 
ឈ្នះ ៣ពិន្ទ ុបន្ថៃមនៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ណាហ្គាវីល មាន ៦ពិន្ទ ុជាមួយ 
ការ ឈ្នះ ២ និងចាញ់ ១។

យ៉ាង ណា មិញ កៃមុ ពៃះខ័ន- 
រាជសា្វាយរៀង និង កៃុមអង្គរ- 
ថាយហ្គរឺ តៃវូបាន គៃ មើល ឃើញ 
ថា ពួក គៃ អាច នឹង ដណ្តើម បាន 
៣ពិន្ទ ុបន្ថៃមផងដៃរ ពៃះ នៅ ថ្ងៃ 
ពុធ នៃះ កៃមុពៃះខ័នរាជសា្វាយ- 
រៀង តៃវូ ជួប ជាមួយ កៃមុមា្ចាស់ ផ្ទះ  
អាសីុអឺរុ៉ប ហើយ អង្គរ ថាយហ្គរឺ 
តៃវូ ប៉ះ កៃមុមា្ចាស់ផ្ទះនគរ បាល- 
ជាតិ ដៃលជា កៃុមហក់ មាន 
កមៃតិលៃង ទាបជាង ខ្លនួ ខណៈ 
ជំនួប ទំាង ២នៃះ តៃវូ ធ្វើ នៅ រសៀល 
ម៉ាង៣:៣០ ដូច គ្នា៕ 

អ្នកចំាទី ថា ច័ន្ទឬទ្ធ ីបាន  តេមឹ សម្លងឹមើល គេប់បាល់ ដេល សុ៊តបញ្ចលូទី ដោយ Yudai Ogawa។ CNCC

Barcaសសៀរកាន់តេកៀកនឹងAtletico 
កេុង ម៉ា ្រឌីដ: ១គៃប់ ដោយ 

ការ ស៊ុត បាល់ ក្នុង លម្ហ របស់ 
ខៃសៃ បៃយទុ្ធ Ousmane Dem-
bele ក្នុង នាទីទី ៩០ បាន ជួយ 
ឱៃយ កៃមុ Barcelona ឈ្នះ កៃមុ 
Real Valladolid អំឡុង ការ- 
បៃកតួនៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង កាល ព ីថ្ងៃ 
ចន្ទ ខណៈការ ណ្តើម បាន ៣ 
ពិន្ទុ នៃះ ធ្វើ ឱៃយ កៃុម អ្នក មាន 
បុណៃយ តាម  តៃ ១ ពិន្ទុ ពី កៃយ 
កៃុម កំពូល តារាង  Atletico 
Madrid មុនមាន  ជំនួប El 
Clasico ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ La 
Liga នា សបា្ដាហ៍ កៃយ ។ 

កៃមុ Barca ប៊ិះ នងឹ មនិ អាច 
បំបៃក  ភាព ជាប់ គំង ដៃល នាំ 
ឱៃយ មាន លទ្ធផល អាកៃក់ នៅ 
ទឹក ដី Camp Nou នៃះ ពៃះ 
មិនអាច ទាញ យក ផលពី ការ- 
ចាញ់ របស់ កៃុម    Atletico 
កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍តៃ ការ បាត ់បង ់
សមា ជិក មា្នាក់ របស់ កៃុម Val-
ladolid ដោយ សារ Oscar 
Plano តៃវូ បណ្តៃញ ចៃញ បាន 
ធ្វើ ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះមាន បៃៀប 
នៅ ១២ នាទ  ីចងុ កៃយ ហើយ 
ទី បំផុត Dembele ស៊ុត ឱៃយ 
កៃុម ឈ្នះ ១-០ ។ 

គៃប់ បាល់ របស់ កីឡាករ 
អន្តរ ជាតិ បារាំង វ័យ ២៣ ឆ្នាំ 

អាច បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ នូវ ពៃល- 
វៃលា ដ៏ សំខន់ ក្នុង ការ បៃកួត- 
បៃជៃង ដណ្តើមពាន លគី កពំលូ 
អៃសៃប៉ាញ ដោយ ឥឡូវ នៃះ 
Barca បាន ជៃក ចូល ទៅ ក្នុង 
ចំណាត់ ថា្នាក់ របស់  Atletico 
ហើយ មុន នឹង ជួប ជាមួយ កៃុម 
អធិរាជស Real Madrid 
ដៃល មាន គមា្លាត ៣ពិន្ទុ   ពី 
កៃម កៃុម នៅ ទី កំពូល ។

បៃសិន បើកៃុម របស់ លោក 
Ronald Koeman ឈ្នះ ការ- 
បៃកួត នៅ ឯ ទឹក ដី Valdebe-
bas នា ថ្ងៃ សៅរ៍ នៃះ នោះ ពួក- 
គៃ នឹង កាន់ កាប់ តំណៃង លៃខ 
១ យ៉ាង ហោច ណាស់ក៏ ២៤ 

ម៉ាង ដៃរ មុន កៃុម ធ្លាក់ ទមៃង់   
Atletico ដៃល កំពុង មាន 
៦៩ពិន្ទុ តៃូវ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ផ្ទះ 
របស់ កៃុម Real Betis នា ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ។

តៃ យ៉ាង ណា ពួក គៃ តៃូវ តៃ 
លៃង ឱៃយ ល្អ ជាង នៃះ កៃយ  
ហៀប នឹងទទួល បាន ការ ខក- 
ចិត្ត  ពី  កៃុម ដ៏ រឹង Valladolid 
ដៃល ចាំ បាច់ តមៃូវ ឱៃយ   កីឡាករ 
Lionel Messi  បៃើ ពាកៃយ សម្ដី 
យ៉ាង មុឺង មា៉ាត់ ចំពោះ មិត្ត រួម 
កៃមុ ក្នងុ កន្លៃង ចៃក ផ្លវូ ចលូ ទៅ 
បន្ទប់ ផ្លាស់ សម្លៀក បំពាក់  
កៃយ ចប់ វគ្គ ទី១ ។

ពាកៃយ សម្ដី  ដៃល បៃធន កៃុម 

Barca កីឡាករ  Messi  បាន 
នយិយ នោះ គ ឺថា ៖ « យើង តៃវូ 
តៃ បង្កើន  លៃបឿនជាង នៃះ ។ 
យើង តៃវូ លៃង ឱៃយ សុ ីចង្វាក ់ជាង 
នៃះ បៃសនិ បើ មនិ អ៊ចីងឹ ទៃនោះ 
វា នឹង ធ្វើ ឱៃយ ពួក យើង កាន់តៃ 
ស្មុគ សា្មាញ » ។ 

វា បៃហៃល ជា កាន ់តៃ លបំាក 
ជាង ហ្នឹង ទៀត ជាមិន ខន បើ 
កីឡាករ  Plano មិន ទទួល- 
បាន កាត កៃហម នៅ នាទីទី 
៧៨ ទៃ នោះ តៃ ការ លូក ជើង 
សា្កាត់បាល់ ពី កៃយកីឡាករ  
Dembele របស់ ខៃសៃ បមៃើ 
សញ្ជាតិ អៃសៃប៉ាញ រូប នៃះ បាន 
ផ្ដល់ ភាព ចំណៃញ ដ៏ មាន តម្លៃ 
ដល ់  Barca នៅ ដណំាក ់កាល 
ចុង កៃយ  សមៃប់ ការ បៃកួត  
នៅសបា្ដាហ៍ ទី២៩ នៃះ។

នៃះ ជា ជ័យ ជម្នះ ៦ លើក 
បន្ត បនា្ទាប ់គ្នារបស ់កៃមុ Barca  
សមៃប់ ហ្គៃម នៅកៃបខ័ណ្ឌ 
La Liga ហើយ ការ ឈ្នះ ១   
ទៀតនៃះ  ពិសៃស  បនា្ទាប់ មាន 
ទមៃង់ មិន ល្អមួយរយៈពៃលធំ 
បាន ជួយ បន្ថៃម ការ ដឹង កាន់ តៃ 
ចៃបស់ ថា ឥឡូវ នៃះ សម្ទុះ ដ៏ 
ខ្លាំង កា្លា កំពុង  កើត មាន នៅ ក្នុង 
កៃុម ដៃល ជា  គូ បៃជៃង របស់ 
Atletico ៕ AFP/VN

Lenglet  របស់ Barca លោតតេត បាល់ អំឡុងការ បេកួត នៅ La Liga ។ AFP

Pepពោលស្ងើចសរសើរនូវ
ភាពពិសេសរបស់Haaland

មេនឆេស្ទ័រ: លោក Pep 
Guardiola បាន សរសើរ យ៉ាង- 
ខ្លាំង ចំពោះ ភាព ពិសៃស  ដៃល 
មាន ក្នុងខ្លួន   ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Erling 
Haaland  របស់ កៃុម Borus-
sia Dortmund ខណៈ គត់ អះ- 
អាងថា កៃុម មៃឃខៀវ Man-
chester City (City) អាច 
ចំណាយ នូវ ចំនួន ទឹក បៃក់  ដៃល 
តៃូវ ការ ចាំ បាច់ ដើមៃបី ផ្ទៃរ យក 
កីឡាករ ដៃល មាន គុណភាព 
ពិសៃស បៃប នៃះ ។

កៃុម City គឺ កៃុម១ ក្នុង 
ចំណោម កៃុម កំពូល ៗ   ជាចៃើន 
ដៃល មាន ទំនាក់ ទំនង ក្នុង ការ- 
ផ្ទៃរ យក Haaland ដៃល កំពុង 
ឡើងជើង យ៉ាង ខ្លាំង។

កីឡាករ អន្តរ ជាតិ ន័រវៃស  វ័យ 
២០ ឆ្នា ំគ ឺជា បៃធន បទ នៅ អរឺ៉បុ 
កៃយ ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ៣៣ 
គៃប ់ព ីការ ចលូ លៃង ៣២ ហ្គៃម  
និង   កា្លាយ ជា កីឡាករ វ័យ ក្មៃង 
បំផុត ដៃល រក គៃប់ បាល ់អាជីព 
បាន  ២០ គៃប់ នៅ កៃប  ខ័ណ្ឌ 
Champions League ។

ដោយ បាន ដឹង យ៉ាង ចៃបស់រួច 
ហើយ  ពី គុណ ភាព របស់ Haa-
land តៃ អ្នក ចាត់ ការ របស់ កៃុម 
City លោក Pep មាន ឱកាស  
មើល ខៃសៃ បៃយទុ្ធ ឆ្នើម របូ នៃះ កាន ់

តៃ កៀក ជាង មុន ពៃល កៃមុ របស ់
លោក  តៃូវ បៃឈម ជាមួយ កៃុម    
Dortmund ក្នុង ជំនួប នៅ 
Champions League វគ្គ 
៨កៃុម ចុង កៃយ  ២ ជើង ។

លោក  Pep  បៃប់ ថា ៖ « គៃ 
ពិត ជា អសា្ចារៃយ ណាស់ សមៃប់ 
អាយ ុប៉ណុ្ណៃះ ។ ចនំនួ គៃប ់បាល ់
បង្ហាញ យ៉ាង ចៃបស ់។ គៃ  អាច រក 
គៃប់ បាល់ បាន  ដោយ ការស៊ុត  
ទាំង ជើង សា្ដាំ និង ឆ្វៃង ពៃល 
វាយ បក ក្នុង បៃអប់ គៃះ ថា្នាក់ 
ពៃម ទាំង ការតៃត»។ 

លោក Pep  បន្តថា ៖ « គៃ ទើប 
មាន អាយុ ២០ ឆ្នាំ។ ការ ស៊ុត 
បាន ចៃើន គៃប់ នៅ អាយុ នៃះ វា 
មិន មៃន រឿង ងយ ឡើយ ក្នុង 
ការរក  កីឡាករ មា្នាក់ដូច ហ្នឹង   ។ 
ទោះ មនុសៃស ងងឹត ភ្នៃក  ក៏ អាច 
ដឹង បាន ថា គៃ ជា ខៃសៃ បៃយទុ្ធ ពូកៃ 
មា្នាក់  ដោយ មិន ចា ំបាច់  អ្នក នោះ 
ជា អ្នក ចាត់ ការ កៃុម នោះ ទៃ » ។

ថ្មី ៗ  នៃះ លោក Pep  ថា  វិបត្តិ 
ហិរញ្ញវត្ថុ  ពៃះ ការ រាត តៃបត នៃ 
វរីសុ ករូ៉ណូា នងឹ ធ្វើ ឱៃយពបិាក ក្នងុ 
ការ បំពៃញតាម ការ  ទារ របស់  
Dortmund ដៃល តៃូវ បាន 
រាយការណ៍ ថា ដាក់ តម្លៃ Haa-
land ១៣០ លាន ផោន  ($ 
១៨០ លាន) ៕ AFP/VN
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ ពីបាន   សម្រោល បុត្រោ   និង 
   វិល ត្រោឡប់ មក កាន់ ពិភព សម្ត្រោង  សិល្រោបៈ វិញ  
នារយៈព្រោល ប៉ុនា្មាន   ខ្រោ ចុង ក្រោយ ន្រោះ មជ្រោឈ ដ្ឋាន 
មហា ជន  រម្រោង សង្ក្រោត ឃើញ ថា តារា ស្រោី ស្រោស់  
អ្នកនាង សទិ្ធ ីនកីា ដ្រោល ជា  ក្មយួ ស្រោ ី អ្នកនាង ព្រោ ំ
រដ្ឋា ឧស្រោសាហ៍ បង្ហោះរូបថត  ឃ្រោយូតៗ របស់ ខ្លួន 
ដ្រោល បង្កើត  នូវ ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើលសាជាថ្មី។ 

សូម្រោបី ត្រោ សាមី ខ្លួន ក៏ ហាក់ មាន ភាព ចម្ល្រោកក្នុង  
អារម្មណ៍ផង  ដ្រោរ  សម្រោប់ ការ បង្ហោះ រូបថត  
ឃ្រោយូតៗ  ទាំង នោះ ដោយ  បាន  បង្ហើរសារ បញ្ជាក់ 
ថា ៖ « យើង មាន  កូន ក៏ ពិត ម្រោន   ត្រោ ធ្វើ  ម៉្រោច ទ្រោ  បើ  
mommy ចង់ នៅ  cute ចឹង!»។   លើសពី ន្រោះ  
ក ៏ មាន  សារ បង្ហើរ អារម្មណច៍ម្ល្រោក   សម្រោប ់របូ ថត   
២ប៉ុស្តិ៍ នៅ ក្នុង   ឈុត ខោ អាវ  ហា ត់    ប្រោណ    ថា៖  
« មក  ព ីហាតប់្រោណ  សា្តាយ  អាកាសធាត ុ  ក ៏ដក ់
មយួ    ប៉សុ  ្តិ៍ពរី  ប៉សុ្តិ៍  ទៅ   យរូៗ   សុ ំបញ្ច្រោញ    សាច ់មយួ  
ដង   កុំ ថា  អី   លីកា  ណា !»។

រំព្រោច  នោះ ក៏ មាន អ្នក ចូល ទៅ  ចុច  Like និង 
Comments បញ្ច្រោញ មតិ យ៉ាង ច្រោើន ដ្រោល បើ 
តាម   មើល ទៅ   ឃើញ សទុ្ធ ត្រោ ពាក្រោយ សរសើរ  បង្ហោញ 
ព ី ភាព ភា្ញាក ់ផ្អើល សងឹ ត្រោ មាន សណំ្រោរ ជាន ់ពាក្រោយ 
គ្នា   ហរូហ្រោ ត្រោ  ម្តងបន្ល ឺ  ថា៖ «អ៊យូ  !  រាងពតិ ជា  
សា្អាត  ណាស់! សា្អាត ម្ល្រោ៉ះពៅ!  រាង ពិត ជា  
សា្អាត   ម្ល្រោះ៉  ច្រោ  !» និង សារ សរ សើរ    អំពី រូប-  
រាង  នោះ  ថា៖ «ទោះមាន កូន  ក៏គួរ ឱ្រោយ - 
ស្រោឡាញ់ ។  Mummy cute   ឡើង 
សាឡប់ ម៉ង់! ស្រោឡាញ់ និង ចូល ចិត្ត    ប ង  
ខ្លាំង  ណាស់!»។ 

គរួ កត ់សមា្គាល ់ផង  ដ្រោរ ថា ក្រោយ ព ីបាន 
បាត់ មុខ  មួយរយៈ ច្រោញ ពី - 
ពិភព  ន្រោ សិល្រោបៈ   គឺ ដោយ    
ត្រោូវ ទៅ បំព្រោញ  កាតព្វកិច្ច  
ជា  ឧត្តមភរយិ  នងិ   មាតា 
ដ៏  ល្អ សម្រោល   បុត្រោ  ១ 
អង្គ  ន្រោ  ចណំង ស្ន្រោហជ៍ា-  
មួយ  មា្ចាស់ ចិត្ត គឺ ព្រោះ- 
អង្គ    មា្ចាស់ នរោត្តម 
ចារូច័ក្រោ ដ្រោលទ្រោង់ 
ជា បុត្រោ  ព្រោះអង្គ មា្ចាស់  
នរោត្តម ចក្រោពង្រោស - 
នោះ  តារា  ស្រោីស្រោស់ 
សទិ្ធ ីនកីា ក ៏  ល្រោច   នវូ 
វត្តមាន វិល ត្រោឡប់ 
មក  ប្រោឡូក ក្នុងវិស័យ  
សិល្រោបៈ  វិញ  កាល ពី ចុង ឆ្នាំ  
២០២០  កន្លង  ទៅ ថ្មីៗ ដ្រោរ  
តាមរយៈ ការ ថត កុន ភាគ 
រឿង   «ពណ៌ ជីវិត» របស់ 
ផលិតកម្ម ន្រោ ទូរទស្រោសន៍ - 
ភីអិនអិន  សម្ត្រោង ជា មួយ - 
នឹង       តួ ឯក    ប្រោុស   លោក ខត់ 

វ៉្រោ ហាំង នាដើម ឆ្នាំ ២០២១ ន្រោះ ។
តារា  សម្ត្រោង ស្រោី   សិទ្ធី នីកា ដ្រោល ជា   ក្មួយ ស្រោី  

តារា  សម្ត្រោង ជើង ចាស់  អ្នក នាង ព្រោំ  រដ្ឋា បាន ឆក់ 
ឱកាស  គ្រោង  តណំ្រោង តឯួក  ស្រោ ីក្នងុ កនុ ភាគ ថ្ម ី  នងិ 
ការ  ថត ស្រោប៉ត ពាណិជ្ជកម្ម  ផលិតផល  សម្រោស់ 

នានា  អ្នក នាង សិទ្ធី នីកា ក៏ បាន ធា្លាប់  
បញ្ជាក់ ដ្រោរ  ថា៖ «ពិត ម្រោន  ហើយ   

បង!   នៅ ព្រោល ន្រោះ  នាង ខ្ញុ ំបាន 
វលិ មក ប្រោឡកូ  ការងរ សលិ្រោបៈ    
វញិ ព្រោញ ដ្រោ ព្រោញ ជើង     ហើយ ។ 
ក្រោ ពី ន្រោះ នាង  ខ្ញុំ មាន ការ - 
រវល ់  ខ្លាំង ផង ដ្រោរ ជាមួយ  នឹង 
ការ   ថត ស្រោប៉ត ផ្រោសព្វផ្រោសាយ  
ផលិត ផល សម្រោស់ »។ 

 តារា សម្ត្រោង ស្រោី អ្នក - 
នាង   សទិ្ធ ី នកីា 

ទើប  ត្រោ បាន 
សម្រោល-  
បុត្រោ ១  
អង្គ   ព្រោះ-  
នាមនរោ - 
ត្ត ម ពង្រោស - 
ចក្រោី ហៅ  
Enzo- 
ដ្រោល មាន 
ព្រោះជន្ម-  

ជាង ១ខបួ  ហើយ 
សម្រោប់ចំណង-  
ស្ន្រោហ៍ ជាមួយ   នឹង 

ព្រោះអង្គ  មា្ចាស់ ព្រោះនាម 
នរោត្តម ចារូច័ក្រោ  ៕ 

ទោះបីមានកូន១ក៏ស្រសី្រស់
សិទ្ធីនីកានៅត្រមានរាងឃ្រយូត

 ការ បេកួត កីឡាអត្តពលកម្ម ដេល តេវូបន ធ្វើ ឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ នា ពេល កន្លង មក។ រូបថតឈន ណន

អត្តពលកម្មត្រៀមពង្រងឹធនធាន
ដើម្របីឆ្ពោះទៅរកម្រដាយសី៊ហ្គ្រម
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  សហព័ន្ធ ខ្ម្រោរ កីឡា - 
អត្ត ពលកម្ម ស័្មគ្រោ ចិត្ត  បាន សម្រោតិ- 
សម្រោងំ ធនធាន ជា  ក្រោមុ អត្តពលិក 
និងគ្រោ ូបង្វកឹ ដល់ ៣៦ នាក់ ដើម្រោបី 
ចូល ហាត់  ក្រោមុ ជម្រោើស ជាតិ នៅ 
ឆ្នា ំ ន្រោះ ហើយ អ្នកទំាង ន្រោះ ក៏នឹង 
ត្រោវូ បញ្ជនូ ឱ្រោយ ទៅ ហាត់នៅ ប្រោទ្រោស 
ចិន ផងដ្រោរ បើ សិនជា សា្ថាន ភាព 
ជំងីកូវី ដ១៩ មាន ភាព ធូរស្រោល 
វិញ ហើយការ ធ្វើប្រោប ន្រោះ គឺ ដើម្រោបី 
ពង្រោងឹសមត្ថ ភាព  និង សកា្តានុពល 
ឱ្រោយ បានកាន់ត្រោ ល្អ ក្នងុការ ត្រោៀម 
ទៅ  ប្រោកួតសីុហ្គ្រោម លើក ទី ៣១ 
នៅ វៀតណាម ចុង ឆ្នា ំន្រោះ។ 

លោក  ហុ៊ន  បូរី  ជាអគ្គ ល្រោខធិ- 
ការ  សហព័ន្ធ  បាន  ប្រោប់  ថា   ឆ្នាំ 
២០២១ ន្រោះ  ជា ឆ្នា ំកាន់ ត្រោ សំខន់  
ដោយ សហព័ន្ធយើង  នឹង បញ្ជនូ 
ក្រោមុ គ្រោ ូបង្វកឹ  និង ក្រោមុ អត្តពលិក  
សរុប ចំនួន ៣៦ នាក់  ក្នងុ នោះ មាន 
គ្រោ ូបង្វកឹ  ៩ នាក់  អត្តពលិក ចំនួន 
២៧ នាក់ (ស្រោី៦ នាក់) ដើម្រោបី 
ចូលហ្វកឹ  ហាត់ ប្រោ មូល ផ្តុ ំ តាម ការ- 
ណ្រោ នំា របស់ ក្រោសួង ជំនាញ ។

សម្រោប់ គ្រោ ូបង្វកឹ ទំាង ៩នាក់ន្រោះ 
ត្រោបូានកំណត់ ឱ្រោយ បង្វកឹ ទៅ តាម 
ជំនាញ ផ្រោស្រោងៗ ពី គ្នា  ក្នុង នោះ 
លោក គ្រោ ូ  លាក់  ឡុច  និងលោក  
គង់  បូណា  បង្វកឹ លើ វិញ្ញាសា រត់ 
ល្រោបឿនពី  ១០០ម៉្រោត្រោ  ទៅ ២០០ 
ម៉្រោត្រោ រីឯ  លោក គ្រោ ូ ពុធ  បូរាត្រោី  
បង្វកឹ លើ វិញ្ញាសា ចោល  ( មាន 
ចោល ដំុ ដ្រោក  ចោល ស្ន ចោល 
ថាស   )  ហើយ  លោក គ្រោ ូ ទត  មា៉ាលី 

បង្វកឹ  លើ វិញ្ញាសា រត់  ចមា្ងាយ ឆ្ងាយ 
២១គីឡូម៉្រោត្រោ និង ៤២គ.ម ។ 
ចំណ្រោក  លោក គ្រោ ូ ពៅ  សីុថា  និង 
លោក គ្រោ ូ គៀង  សាម៉ន បង្វកឹ  
ខង រត់ ចមា្ងាយ ៨០០  ដល់ ១ ៥០០ 
ម៉្រោត្រោ  ខណៈ  លោក គ្រោ ូ រ័ត្ន  សុជាតិ  
និង អ្នក គ្រោ ូ សុទ្ធ  ស្រោលីក្ខណ៍  បង្វកឹ 
លើ វិញ្ញាសា លោត កម្ពស់  និង 
លោក គ្រោ ូ ខៀវ  សំណាង  បង្វកឹ 
លើ វិញ្ញាសា លោត ចមា្ងាយ  ឆ្លង- 
កាត់ ឧបសគ្គ  ( ផ្លាះ របង )  ។ 

យ៉ាង ណាក៏ ដោយ នៅ ព្រោល 
សួរ  ពី លទ្ធផល  ដ្រោល រំពឹង នឹង 
ទទួលបាន សម្រោប់ក្រោមុ ជម្រោើស- 
ជាតិ ន្រោះ  លោក ហុ៊ន បូរី បាន 
ឆ្លើយ តប  ថា ៖ « យើង មិន អាច 
ហា៊ាន វាយ តម្ល្រោ ពី កម្រោតិ បច្ច្រោក- 
ទ្រោស  ឬ លទ្ធផល  មុន ប្រោ កួត បាន 
ទ្រោ   ព្រោះ កីឡា អត្តពលកម្ម ន្រោះ   
ប្រោ កួត ប្រោជ្រោង គ្នា ស្រោចួ ស្រោល់ណាស់  
ដោយ សារប្រោទ្រោស ណា ក៏  ដក់ 
ចូល ប្រោ កួត  ដ្រោរ  ហើយ សមិទ្ធផល 
របស់ អត្តពលិក នីមួយៗ  វា ច្រោះ 
ត្រោ ឈាន ទៅ មុខ ជានិច្ច  បុ៉ន្ត្រោ កតា្តា 
សំខន់ ការ ហ្វកឹ ហាត់ ក្នងុ លំដប់ 
នៅ ប្រោទ្រោស ទំនើប ជឿន លឿន  គឺ 
ឆប់ ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ »។

លោក បន្ថ្រោម ថា៖  «  យើង មាន 
ចំណុច  ត្រោវូ ពង្រោងឹ សមត្ថភាព  របស់ 
អត្តពលិក ឱ្រោយ បាន ល្អ  ព្រោះ  បើសិន  
អត្តពលិក យើង  ហាត់ បាន ទិន្ន- 
ន័យ  មិន ល្អ  យើង មិន ឱ្រោយ ទៅ ប្រោ កួត 
ហើយ  យើងក៏  មិន បញ្ជនូ  អ្នក នោះ  
ទៅ ចូល រួម  សីុហ្គ្រោម  ឆ្នា ំ២០២១  
នៅ ទី ក្រោងុ ហាណូយ  ប្រោទ្រោស 
វៀត ណាម ដ្រោរ   បើ ពិនិត្រោយ ឃើញ ថា 

កម្រោតិ បច្ច្រោកទ្រោស របស់យើង នៅ 
ទាប ជាង គ្រោ នោះ»។

ជំុ វិញ ការ ពង្រោងឹ សមត្ថ ភាព ក្រោមុ 
អត្តពលិកម្ម ន្រោះ លោក បូរី បាន 
លើក ជា ឧទាហរណ៍  មក  បញ្ជាក់  
ថា វិ ញ្ញាសា លោត កម្ពស់  កម្ពជុា 
យើង ទើប ត្រោធ្វើ  បាន ១,៨៥ ម៉្រោត្រោ 
ចំណ្រោក កម្រោតិ ល្អ  ក្នងុ អាសា៊ាន 
លោត បាន  កម្ពស់ ២ ម៉្រោត្រោ ទៅ 
ហើយ  អី៊ចឹង យើង ជំរុញ  ឱ្រោយ ជិត 
ដល់ រីឯ  វិញ្ញាសា ចោល ដុំដ្រោក  
យើង ទើប ត្រោ ធ្វើ បាន ត្រោឹម ១៣ 
ម៉្រោត្រោ ជាង  ត្រោ កម្រោតិ ជយ លាភី 
អាសា៊ាន  ធ្វើ បាន ១៧ ម៉្រោត្រោ ទៅ 
ហើយ  ចំណ្រោក     មា៉ារា៉ាតុង ៤២ 
គីឡូម៉្រោត្រោ  គឺ លុះ ត្រោ ធ្វើ   បាន ក្នងុ 
ថិរវ្រោលា  ក្រោម ២ :៣០ ម៉ាង  ឬ  
២:  ២០ម៉ាង  ទើប យើង អាច ចូល 
ក្នងុ កម្រោតិ ជយ លាភី បាន   ព្រោះ 
កម្រោតិ ជយ លាភី អាសា៊ាន កន្លង 
មក ធ្វើ បាន   ក្រោម  ២ម៉ាង និង  
២០ នាទី ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក ហុ៊ន 
បូរី ជឿថា ក្រោមុ កម្ពជុា អាច នឹង 
ធ្វើ បាន បើ  ពួកគ្រោ បាន ទៅ ហាត់ 
នៅ  ចិន។ «  បើ បញ្ហោ កូវីដ ថម ថយ 
ហើយ  យើង មាន ឱកាស បាន 
បញ្ជនូ ក្រោមុ អត្តពលិក របស់យើង  
ទៅ ហ្វកឹ ហាត់ នៅ ចិន  តាម កិច្ច- 
ព្រោម ព្រោៀង នោះ គឺ  យើង មាន 
សង្រោឃឹម ច្រោើន  ក្នងុ ការ ប្រោ កួត ប្រោជ្រោង  
យក ម្រោដយ ណា មួយ  នៅ  សីុហ្គ្រោម  
ឆ្នា ំ២០២១  ន្រោះ  ព្រោះ  ការ ហ្វកឹ- 
ហាត់ នៅ ក្រោ ប្រោទ្រោស  មាន គ្រោ-ូ 
ជំនាញ  ជួយ ឱ្រោយ អត្តពលិក  ឆប់ 
ឡើង បច្ច្រោកទ្រោស » ៕

តារាសម្តេង  សេ ី សិទ្ធ ីនីកា នៅ តេ មាន រូប រាង ឃេយូតៗ 
ទោះបីជាមាន កូន១ ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក 

តារា សម្តេង សេ ីរាង តូចចេឡឹង សមេស់ សេស់- 
ស្អាត  អ្នកនាង សិទ្ធ ីនីកា  ដេលជា ក្មយួសេ ីតារា 
សម្តេងជើងចាស់ ពេ ំរដ្ឋា ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក
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