
ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៨៩១ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

រដ្ឋាភិបាលប្តេជ្ញារកេសាឱេយបាននូវសន្តភិាព ស្ថរិភាព-
នយោបាយនិងស្ថរិភាពម៉ាកេសូេដ្ឋកិច្ច ពេមទំាងភាពសុខសាន្តរបស់ពលរដ្ឋចៀសផុតពីជំងឺកូវីដ

ឃុ ត សុភ ចរិយា

ភ្នពំៃញៈ សាលាដំបូងរាជធានី-
ភ្នំពេញកាលពីមេសិលមិញនៅ
កំពុងបន្តសាកសួរស្នងការរង
នគរបាលខេត្តកំពតម្នាក់ និង
បក្ខពួក២នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង
គេឿងញៀនជិត២គីឡូកេម
បនា្ទាប់ពីនគរបាលជំនាញកេសួង
មហាផ្ទេបានចាប់ឃាត់ខ្លនួនៅ
ក្នុងសង្កាត់សេះចកខណ្ឌដូន-
ពេញកាលពី...តទៅទំព័រ  ៩

 មុំ  គ ន្ធា 

ភ្នំ ពៃញៈ ពលករខ្មេរដេល
កំពុងធ្វើការនៅក្នុងបេទេស
ថេភាគចេើនទំនងជានឹងបាន
សមេចចិត្តមិនវិលតេឡប់មក
កាន់សេុកកំណើតរបស់ពួកគេ
ដើមេបីចូលរួមពិធីបុណេយចូល-
ឆ្នាបំេពេណីខ្មេរ...តទៅ ទំ ព័រ ៨

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈរាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា
ប្តេជា្ញារកេសាសន្តិភាពស្ថិរភាព-
នយោបាយនិងស្ថិរភាពម៉ាកេូ-
សេដ្ឋកចិ្ចឱេយបានល្អបេសើររមួនងឹ
ភាពសខុកេសេមកេសាន្តរបស់បេជាជន
ចៀសផតុពជីងំឆឺ្លងកវីូដ១៩ដេល

បាននងិកពំងុយាយីដល់សខុមុល-
ភាពរបស់បេជាជន។នេះជាការ-
អះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមនេ្តី
ហ៊នុសេនក្នងុសារលខិតិផ្ញើជនូ
ជនរមួជាតិនាឱកាសបុណេយចូល-
ឆ្នាំថ្មីបេពេណីជាតិដេលនឹងមក
ដល់នៅសបា្តាហ៍កេយនេះ។
ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលលោក

បានប្តេជា្ញាចិត្តរកេសាភាពជាម្ចាស់
លើការងរជាអាទិភាពចមេបង២
គឺទី១៖«ការរកេសាសន្តិភាពនិងស្ថិរ-
ភាពនយោបាយ»និងទី២៖«ការ-
រកេសាស្ថិរភាពម៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ចឱេយ
បានល្អបេសើរនងិបន្តជរំញុអនុវត្ត
យា៉ាងមុឺងម៉ាត់រាល់ភារកិច្ចដេល
បានដក់ចេញដើមេបីអភិវឌេឍជាតិ

និងភាពសុខកេសេមកេសាន្តរបស់
បេជាជនកម្ពុជាចៀសផុតពីជំងឺ-
ឆ្លងកាចសាហាវកូវីដ១៩ ដេល
បាននិងកំពុងយាយីដល់សុខុ-
មលភាពរបស់បេជាជន»។
តាមរយៈលខិតិលោកហ៊នុសេន

ថ្លេងថាក្នងុឆ្នាំ២០២០រហតូមក
ដល់ជិតពាក់...តទៅទំព័រ ៤

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ វិស័យឯកជនរំពឹង
ថា កម្ពជុានឹងបើកទ្វារទូលាយ
ជាងមុនក្នងុការទទួលទេសចរ
អន្តរជាតិដេលចាក់វ៉ាក់សំាង
រចួរាល់ទៅតបំន់សៀមរាប-អង្គរ
ចាបព់ីតេមីសទី៤ឆ្នាំ២០២១
តទៅកេយពីរដ្ឋមន្តេីកេសួង
ទេសចរណ៍បានលើកសំណើ
នេះទៅលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
ហ៊ុនសេនកាលពីពេលថ្មីៗ នេះ។
រដ្ឋមន្តេីកេសួងទេសចរណ៍

លោកថោងខុនកាលពីថ្ងេទី
៧ខេមេសាឱេយដឹងថាលោក
បានស្នើសុំឱេយលោកនាយករដ្ឋ-
មន្តេីហ៊នុសេនពចិារណាពកីារ-
បើកទ្វារទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរ-
ជាតិដេលចាក់វ៉ាក់សំាងបង្ការ
ជំងឺកូវីដ១៩រួចរាល់ដោយឱេយ
ពួកគេមកទសេសនាគោលដៅ
ទេសចរណ៍សៀមរាប-អង្គរ
ចាប់ពីតេមីសទ៤ីឆ្នាំ២០២១
តទៅខណៈដេលការគេប់គេង
សហគមន៍នៅខេត្តសៀមរាប-
អង្គរស្ថិតក្នុងភាពល្អបេសើរ
ពេមជាមួយនឹងការជំរុញដំណើរ-
ការចាក់វ៉ាក់សំាងឱេយបានលឿន
ដល់មន្តេីរាជការ អ្នកបមេើការ
ក្នុងឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍
និងវិស័យផេសេងៗ ទៀត។
បេធានសមគមទីភា្នាក់ងរ

ទេសចរណ៍... ត ទៅ ទំព័រ  ១១

តំបន់ អង្គរ តេវូ បាន រំពឹង ថា អាច 
នឹង បើក ទូលាយ ជង  មុនដល់ 
ភ្ញៀវ  បរទេស   នៅ  តេមីស ទី ៤

តុលាការ កំពុង សាក សួរ 
ស្នង ការ រង  ខេត្ត កំពត 
ម្នាក់ និង បក្ខ ពួក  ពាក់ ព័ន្ធ 
គេឿង ញៀន ជិត ២គីឡូ

ពល ករខ្មេរតេឡប់ពី
ថេមុន ចូល ឆ្នា ំខ្មេរឆ្នា-ំ
នេះ មន ចំនួនថយចុះ
ដោយសារកូវីដ១៩

ស្តៃ ីម្នាក់ បណ្ដើរ  ឆ្កៃ  និង នរី ជា ចៃើន ទៀត  នៅ ពី មុខ ផ្ទាងំ បដា សួស្ត ីឆ្នា ំថ្ម ីនៅ ខាង មុខ ពៃះ បរម រាជ វំាង  ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ពីមៃសិល មិញ ។ រូបហា៊ានរងេសី



ជំងឺកូវីដ១៩គឺជាជំងឺឆ្លងដ៏-
កាចសាហាវដែលបាននិង-
កំពុងពិសោធអំពីការជឿជាក់
របស់បែជាពលរដ្ឋខ្មែរមកលើ
ភាពសោ្មោះតែង់នងិភាពអណំត់
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
ក្នុងរយៈពែលជាង១ឆ្នាំមក-

ហើយតាងំពីមានការឆ្លងរាល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩នៅទីកែុង
វូហានបែទែសចិននិងលើពិភព-
លោករាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំ
ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្តែី
ហ៊ុនសែន តែងបានបែុង-
បែយ័ត្នខ្ពស់ និងខិតខំបែឹង-
បែងជាបែចំាក្នងុការដក់ចែញ
និងអនុវត្តយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់នូវវិ-
ធានការសុខាភិបាលនិងវិធាន-
ការចែបាប់រដ្ឋបាលជាបន្តបនា្ទាប់
ក្នុងគោលដៅទប់សា្កាត់ឱែយបាន
នូវការឆ្លងរាលដលនែជំងឺកូ-
វដី១៩ចលូក្នុងសហគមនន៍ងិ
គែប់គែងផលប៉ះពាល់របស់
វាមកលើវិស័យសែដ្ឋកិច្ច និង
សង្គម។
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមក

ដល់ចុងឆ្នាំ២០២០ខណៈ
ពែលដែលបែទែសជាចែើនលើ
សកលលោកកពំងុបែឈមនងឹ
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ដោយ
មានអ្នកជំងឺ និងអ្នកសា្លាប់
យ៉ាងចែើនសន្ធកឹសនា្ធាប់កម្ពជុា

មានតែអ្នកជំងឺនាំចូលមួយ-
ចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះមិនមាន
អ្នកជំងឺសា្លាប់ពុំធា្លាប់បានដក់-
បមែមគោចរនិងចាត់វិធាន-
ការធ្ងន់ធ្ងរកែពីបិទសាលា-
រៀន រមណីយដ្ឋាននិងក្លិប-
កមែសាន្តមយួចនំនួនៅក្នងុទកីែងុ
ភ្នំពែញ។ការឆ្លងជំងឺចូល
សហគមន៍នៅថ្ងែទី៣និង២៨
ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០តែូវបាន
រដ្ឋាភិបាលគែប់គែងយ៉ាងមាន
បែសិទ្ធភាពបំផុត។
កម្ពុជាតែូវបានទទួលការ-

វាយតម្លែខ្ពស់ពីអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោកនិងសា្ថាប័ន-
អន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតចំពោះ
ការគែប់គែង និងការពារការ-
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩មិនឱែយចូល
ក្នុងសហគមន៍ ខណៈពែល
ដែលបែទែសជិតខាងនៅអាសីុ
មួយចំនួនដូចជាបែទែសថែ
មា៉ាឡែសុី សិង្ហបុរី ហ្វីលីពីន
។ល។កំពុងរងការឆ្លងជំងឺ-
កូវីដ១៩យ៉ាងខា្លាំង។
នែះគឺជាមោទនភាពរបស់

ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមន្តែីគែប់-
ជាន់ថ្នាក់ដែលពួកគែបានផ្តល់
សែចក្តីសខុសវុត្ថិភាពជនូបែជា-
ពលរដ្ឋរបស់ខ្លនួយ៉ាងល្អបែពែ។
ប៉ុន្តែសា្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩
បានបែបែួលយ៉ាងឆប់រហ័ស
ចាប់ពីថ្ងែទី២០ខែកុម្ភៈឆ្នាំ

២០២១មក។
ការធ្វែសបែហែសមួយក្នុង

ការគែប់គែងការធ្វើចតា្តាឡីសក័
នៅឯសណ្ឋាគារមយួនៅទកីែងុ
ភ្នំពែញបានបង្កឱែយមានការឆ្លង
រាលដលយ៉ាងឆប់រហ័សនូវ
ជំងឺកូវីដ១៩ទំាងនៅក្នងុទកីែងុ
ភ្នំពែញនិងខែត្តមួយចំនួន។
គិតមកដល់ថ្ងែទី៨ខែមែសាឆ្នាំ
២០២១កម្ពុជាមានអ្នកជំងឺ
កពំងុពែយាបាលបានកើនដល់ជាង
១ពាន់នាក់និងមានអ្នកសា្លាប់
ជាង២០នាក់ហើយទន្ទឹមនឹង
អ្នកជាសះសែបើយជិត២ពាន់
នាក។់គែសងែឃមឹថចនំនួអ្នក-
ជំងឺ និងអ្នកសា្លាប់អាចនឹងនៅ
តែកើនឡើងបន្តទៀតនាពែល-
ខាងមុខ។
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដក់ចែញ

នូវធិានការយ៉ាងតងឹរុងឹជាចែើន
ជាបន្តបនា្ទាប់រួមមានការអនុ-
ម័តចែបាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត
ជាបនា្ទាន់ការជរំញុឱែយមានការ-
ចាក់វា៉ាក់សំាងយ៉ាងទូលំទូលាយ
ការចាត់វិធានការសុខាភិបាល
ជាក់លាក់ដូចជាដក់ចែញវធិាន-
ការ“៣កុំ៣ការពារ”រហតូដល់
ឈានដល់ការហាមឃាត់ការ-
ធ្វើដំណើរឆ្លងខែត្ត-កែុងនិង
ការដក់បមែមគោចរនៅពែល
យប់ទៀតផង។
សា្ថានភាពធ្ងន់នែការឆ្លងរាល-

ដលនែះបាននិងកំពុងបង្ក
មហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវ-
ភាពរសន់ៅនងិអាយុជវីតិរបស់
បែជាពលរដ្ឋនៅទូទំាងបែទែស។
វាបានតមែូវឱែយរាជរដ្ឋាភិបាល
បែើបែស់ថវិកានិងធនធាន-

មនុសែសនិងសមា្ភារជាចែើនដើមែបី
បង្ការទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាល-
ដលនិងសមែប់ពែយាបាលអ្នក-
ជងំឺដែលចែះតែកើនឡើង។តើ
រាជរដ្ឋាភបិាលជាពិសែសសា្ថា-
ប័នសុខាភិបាលនិងអាជា្ញាធរ
រដ្ឋបាលថ្នាក់កែមជាតិមាន
អំណត់គែប់គែន់ក្នុងការបន្ត
គែប់គែងសា្ថានការណដ៍ែលចែះតែ
វិវត្តធ្ងន់ធ្ងររាល់ថ្ងែបានឬទែ?
កិច្ចខិតខំបែឹងបែងរបស់

រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទបញ្ចប់
ពែឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងែទី
២០ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១គឺជា
បែសកកម្មមួយយ៉ាងលំបាក
បផំតុដែលទាមទារឱែយមានការ-
ចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីមន្តែី-
រាជការគែប់វិស័យ។
ចំណុចដែលគួរឱែយកោតសរ-

សើរកែមការដកឹនានំងិអពំាវ-
នាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្តែី
ហ៊ុនសែនមានកមា្លាំងគែូពែទែយ
ស្ម័គែចិត្តជាចែើនបានចូលរួម
យ៉ាងសកម្ម និងទាន់ពែល-
វែលាតំាងពីដំបូងជាការបង្កើត
បានកែុមជួរមុខនិងឈា នមុខ
ក្នងុការបង្ការ និងពែយាបាលជំងឺ
កូវីដ១៩បន្ថែមដោយកែុម-
គែូពែទែយស្ម័គែចិត្តរបស់លោក
ហ៊ុនមា៉ានី និងកែុមការងរ
របស់លោក ហ៊ុនមា៉ាណែត
បានរៀបចំឱែយមានមន្ទីរពែទែយ
និងទីកន្លែងសមរមែយសមែប់
ពែយាបាលជងំឺនងិធ្វើចតា្តាឡីសក័
អ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ
អ្នកជំងឺ។
ទន្ទមឹនឹងនែះក៏មានសបែបុរស-

ជនជាចែើនបានចូលរួមថវិកា
សមែប់ការទញិវា៉ាក់សាងំការ-
ផ្គត់ផ្គងក់ារចំណយលើការបែ-
យុទ្ធបែឆំងនឹងកូវីដ១៩និងការ-
ទិញមន្ទីរពែទែយនគរទែពមកធ្វើ
ជាកន្លែងពែយាបាលជំងឺទៀតផង។
 ចលនានែការចាក់វា៉ាក់សំាង
បានបែពែឹត្តទៅយ៉ាងផុសផុល
នៅទូទាំងបែទែស ដោយមាន
ការចូលរួមយ៉ាងកុះករ និង
ដោយស្ម័គែចិត្តពីមន្តែីរាជការ
និងបែជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកែុម-
អាទិភាពដែលតែូវទទួលការ-
ចាក់វា៉ាក់សាំង។
កែពីចំណុចវិជ្ជមានខាង-

លើគែក៏សង្កែតឃើញនៅមាន
ចណំចុអវជិ្ជមានមយួចនំនួក្នងុ
ការដឹកនាំនិង...តទៅទំព័រ ៣
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ការចូលរួមនិងការជឿជាក់ពីពលរដ្ឋលើភាពស្មោះត្រង់និងភាព-
អំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាកត្តាចំាបាច់ដើម្របីទទួលបានជោគជ័យក្នងុយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងកូវីដ១៩



តពីទំព័រ២...គ្រប់គ្រងយុទ្ធ-
នាការប្រឆាំងទប់ស្កាត់នងឹជងំឺ
កូវីដ១៩ន្រះ។
ការដឹកនំានិងការទទួលខុស-

ត្រូវរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុក
គ្រប់គ្រងការធ្វើចត្តាឡីស័ក
នៅមានការខ្វះចន្លោះ។មន្ត្រី
ទទួលបន្ទុកហាក់បានមើល-
ស្រលស្ថានការណ៍និងភាព-
ធ្ងន់ធ្ងរន្រការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ដ្រលជាហ្រតុបណ្តាលឱ្រយកើត
មានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ង្រទី២០ខ្រ
កុម្ភៈ។ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើ
បុគ្គលិកសន្តិសុខសណ្ឋាគារ
មា្នាក់វាពិតជាមិនទាន់សមរម្រយ
អាចឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋទទួល
យកបានឡើយ។
ប្រជាពលរដ្ឋអាចចោទសួរ

ថាបើពុំមានការចូលរួមជួយ
សម្របសម្រួលពីបុគ្គលមាន
អំណចនះទ្រតើនារីបរទ្រស
៣-៤នាក់អាចនំាចូលជំងឺកូ-
វីដ១៩ប្រភ្រទថ្មីចូលមកកម្ពជុា
បានទ្រ?តើហ្រតុអ្វីបានជា
សន្តិសុខតូចមួយអាចមាន
សមត្ថភាពជួយសម្រួលឱ្រយពួក-
គ្រច្រញក្រកន្ល្រងធ្វើចត្តាឡី-
ស័កនិងឈានដល់ចម្លងដល់
មនុស្រសមា្នាជាច្រើននៅក្នងុសហ-

គមន៍បាន?ន្រះគឺជាបញ្ហាជា
ប្រព័ន្ធដ្រលត្រូវដោះស្រយ។
ការប្រើប្រស់អំណចមិន

ត្រឹមត្រូវ និងការអនុវត្តវិធាន-
ការរដ្ឋបាលលើសពីការកំណត់
របស់ច្របាប់ឬការណ្រនាំរបស់
ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលក៏នៅត្រ
កើតមានដ្រលជាហ្រតុធ្វើឱ្រយ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិន-
សូវមានជំនឿទុកចិត្តលើមន្ត្រី
រដា្ឋាភិបាល។
ផលវិបាកន្រការធ្វ្រសប្រ-

ហ្រសរបស់មន្ត្រីថា្នាក់ក្រមបាន
ចូលរួមចំណ្រកធ្វើឱ្រយប្រជា-
ពលរដ្ឋមានមន្ទិលសង្រស័យលើ
ភាពស្មោះត្រង់និងការប្ត្រជា្ញា-
ចតិ្តរបស់ថា្នាក់ដកឹនាំកពំលូក្នងុ
ការខិតខំប្រឹងប្រងការពារ
ស្រចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពជូន
ប្រជាពលរដ្ឋ។វាកប៏ានជះឥទ្ធ-ិ
ពលអវិជ្ជមានមួយចំនួនដល់
កិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងនិងប្រសិទ្ធ-
ភាពន្រការអនុវត្តវិធានការ-
មួយចំនួនរបស់រដ្ឋ។
ជាក់ស្ត្រងប្រជាពលរដ្ឋកម្មករ

កម្មការិនីនិងមន្ត្រីរាជការទាំង
សុីវិលនិងយោធាជិត១លាន
នាក់បានស្ម័គ្រទទួលការចាក់
វា៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ១៩

តមការកំណត់អាទិភាពរបស់
រដា្ឋាភិបាល។ប៉ុន្ត្រនៅមាន
ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការិនី
នងិមន្ត្ររីាជការមយួចនំនួទៀត
នៅមានការស្ទាក់ស្ទើរមិនព្រម
ស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកការចាក់-
វា៉ាក់សំងដ្រលផលិតនៅប្រទ្រស
ចនិ(SinopharmនងិSino-
vac)និងនៅប្រទ្រសឥណ្ឌា
(AstraZeneca)នៅឡើយ។
បញ្ហាន្រះបានជំរុញឱ្រយលោក

នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនអំពាវ-
នាវម្តងហើយម្តងទៀតដោយ
លាយឡំជាមួយនឹងសរដាក់
សមា្ពាធឱ្រយមន្ត្រីរាជការទាំង
យោធានិងមន្ត្រីរាជការសុីវិល
មកចាក់វា៉ាក់សំងណ្រនំាឱ្រយ
ប្រធានស្ថាប័ននីមួយៗនិង
ក្រសួងមុខងារសធារណៈធ្វើ
បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីដ្រលមិនស្ម័គ្រ-
ចិត្តហាមឃាត់អ្នកមិនចាក់វា៉ាក់-
សំងមិនឱ្រយចូលធ្វើការជាដើម។
គ្រអាចចោទសួរថាតើប្រជា-

ពលរដ្ឋចង់ឆ្លងឬមិនខ្លោចជំងឺកូ-
វីដ១៩ម្រនទ្របានជាមិនព្រម
ស្ម័គ្រចិត្តចាក់វា៉ាក់សំងដ្រល
រកបានដោយលបំាក?ចម្លើយ
គឺថាគា្មោនប្រជាពលរដ្ឋណមួយ
ចង់ឆ្លងឬមនិខ្លោចជងំឺនះទ្រ។
ក៏ប៉ុន្ត្រពួកគ្រមិនសូវជឿជាក់
លើការអពំាវនាវរបស់ថា្នាក់ដកឹ-

នាំនិងពួកគ្រនៅពុំទទួលបាន
គ្រប់គ្រន់ និងដោយតមា្លោ-
ភាពនូវព័ត៌មានអំពីគុណភាព
ប្រសិទ្ធភាពនិងផលវិបាកដ្រល
អាចកើតច្រញពីការចាក់វា៉ាក់-
សំងដ្រលផលិតនៅប្រទ្រសចិន
និងប្រទ្រសឥណ្ឌានៅឡើយ។
សរុបស្រចក្តីមកជំនឿចិត្ត

របស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើ
រដា្ឋាភិបាលពិតជាមានសរៈសំ-
ខន់ណស់ដើម្របីធានាបានថា
រាល់ការអំពាវនាវនិងវិធាន-
ការដ្រលរដ្ឋបានដាក់ច្រញ
ត្រូវបានចូលរួមអនុវត្តយ៉ាង-
សកម្ម ប្រកបដោយប្រសិទ្ធ-
ភាពខ្ពស់។មន្ត្រីអនុវត្តច្របាប់
មិនត្រវូអនុវត្តឱ្រយហួសពីគោល-
បំណងន្រវិធានការដ្រលបាន
ដាក់ច្រញនិងធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់
ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជា-
ពលរដ្ឋនះទ្រ។
ប្រជាពលរដ្ឋគួរយល់ថាជំងឺ

កូវីដ១៩គឺជាវិបត្តិសុខភាព
សធារណៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដ្រល
អាចបង្កឱ្រយមានគ្រះថា្នាក់ដល់
អាយុជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមនិ
ងាយនឹងស្រចស្រង់វិញ
ឡើយ។ហ្រតុដូច្ន្រះពួកគ្រចាំ-
បាច់ត្រូវត្រសហការចូលរួម
ទាំងអស់គា្នាតមគ្រប់មធ្រយោ-

បាយទាំងស្មោរតីសមា្ភារនិង
ថវិកាដើម្របីគ្រប់គ្រងការឆ្លង
រាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ
ឱ្រយខងត្របាន។
ការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងជំងឺ

ដ៏កាចសហាវន្រះគឺជាភារ-
កិច្ចយើងទាំងអស់គា្នាមិនម្រន
ជាកិច្ចការនយោបាយឬដើម្របី
ផលប្រយោជន៍នយោបាយ
របស់បក្រសនយោបាយណមយួ
នះទ្រ ប៉ុន្ត្រវាជាការចូលរួម
ដើម្របីទ្រទ្រង់បុព្វហ្រតុជាតិ
និងមាតុភូមិរបស់យើងទាំង-
អស់គា្នា។
គា្មោននរណមា្នាក់មានសុវត្ថិ-

ភាពទ្រប្រសនិបើប្រជាពលរដ្ឋ
ទាងំអស់ពុទំាន់មានសវុត្ថភិាព
នៅឡើយ។ក្នងុស្ថានភាពដ៏លំ-
បាកន្រះសូមឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋ
ទាំងអស់ចូលរួមទទួលយក
ការចាក់វា៉ាក់សំងនិងអនុវត្ត
តមវិធានការដ្រលរដ្ឋបាល
ដាកច់្រញឱ្រយបានខ្ជាប់ខ្ជនួបផំតុ
ដើម្របីស្រចក្តីសុខនងិសវុត្ថិភាព
របស់ខ្លនួក្រមុគ្រសួរនងិប្រជា-
ជាតិយើងទាំងអស់គា្នា៕
ដោយមេធាវីលីតេសេង

នាយកបេតិបត្តិនេកេុមហ៊ុន
មេធាវីHBSLawនិងមន្ទីរ-
សារការីHBSនេពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជា

ការចូលរួមនិងការជឿ... ក្រសួងអប់រំនិង 
យូនីស្រហ្វជួយ 
កុមារជនជាតិភាគ- 
តិចឱ្រយបានបន្ដសិក្រសា
ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈក្រសងួអបរ់ំយវុជន
និងកីឡានិងយូនីស្រហ្វសហ-
ការគា្នាធានាឱ្រយកុមារគ្រប់រូប
ជាពិស្រសកុមារដ្រលជួបការ-
លបំាកនងិមានឱកាសតចិតចួ
បន្តទទួលបានការសិក្រសាតម
រយៈកម្មវធិីអបរ់ំតមវិទ្រយុខណៈ
កម្មវិធីន្រះអាចជួយឱ្រយសិស្រស
ជនជាតិដើមភាគតិចអាចបន្ត
ការសិក្រសាបានក្នុងអំឡុងព្រល
ដ្រលសលារៀនត្រូវបិទទា្វារ
ដោយបញ្ហាកូវីដ១៩។
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួម

របស់ស្ថាប័នទាំងន្រះបានឱ្រយ
ដឹងពីថ្ង្រទី៧ខ្រម្រសថាក្នុង
អំឡុងព្រលសលារៀនត្រវូបិទ-
ទា្វារចំព្រលមានការឆ្លងជំងឺ-
កូវដី១៩ក្នងុសហគមន៍កមុារ
គ្រប់រូបជាពិស្រសកុមារដ្រល
ជបួការលបំាកនងិមានឱកាស
តិចតួចត្រូវត្រ...តទៅទំព័រ៨
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តពទីពំរ័១...កណ្តាលឆ្នាំ២០២១
នេះ កម្ពុជាក៏ដូចបណ្តាបេទេស
នៅលើពភិពលោកបាននិងកពំុង
ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់អវជិ្ជមាន
ពជីំងឺកវីូដ១៩មកលើបញ្ហាសខុ-
ភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ច ជីវភាព
រស់នៅបេចាំថ្ងេរបស់បេជាជន
ហើយថេមទាំងអាចបន្ទច់បង្អាក់
ដល់កិច្ចដំណើរការអភិវឌេឍន៍
ឈានឡើងរបស់កម្ពុជាផងដេរ។
លោកសរសេរថា៖«ពេះរាជា-

ណចកេកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្តា-
បេទេសនៅលើពិភពលោកបាន-
នងិកពំងុទទលួរងផលប៉ះពាល់ជា
សកលពីជំងឺកូវីដ១៩ការឆ្លងរាល-
ដាលនេជងំឺនេះកពំងុមានសភាព
ធ្ងនធ់្ងរកាចសាហាវនងិមនិទាន់
មានសញ្ញាថមថយនៅឡើយ»។
លោកបន្តថា៖«ក្នុងរយៈពេល

នេះដេររាជរដា្ឋាភបិាលបានដាក-់
ចេញវិធានការនិងគេប់គេងបាន
នវូសភាពការណ៍នេការឆ្លងរាល-
ដាលនេជំងឺកូវីដ១៩ជាពិសេស
ពេឹត្តិការណ៍៣វិច្ឆិកា ពេឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០
និងពេឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០
កុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ ហើយក៏កំពុង
បន្តដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗ
ជាកស់្តេងបន្តទៀតដើមេបីគេប់គេង

និងទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនេ
ជំងឺកូវីដ១៩នេះបន្ថេមទៀត»។
បេមខុរដា្ឋាភបិាលលើកឡើងថា

ទោះបីកម្ពុជាមានករណីឆ្លងជំងឺ-
កូវីដ១៩ដូចបេទេសនានាក្នុង
តំបន់ និងលើពិភពលោកប៉ុន្តេ
កម្ពជុាទទលួបានការកោតសរសើរ
ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក
នងិបេទេសដទេជាចេើនថាបាន-
ទបស់ា្កាត់នងិឆ្លើយតបបានយ៉ាង-
ល្អទានព់េលវេលាចពំោះការរកី-
រាលដាលនេជំងឺនេះ។
រាជរដា្ឋាភិបាលនៅតេបន្តចាត់-

វធិានការដោយយកចតិ្តទកុដាក់
បំផុតក្នុងការពេយាបាលអ្នកជំងឺ-
កូវីដ១៩ឱេយបានទាន់ពេលវេលា
ការចាក់វ៉ាក់សំាងបេឆំងជំងឺកូវីដ-
១៩ជូនមន្តេីរាជការ កងកមា្លាំង
បេដាប់អាវុធនិងបេជាជនដេល
ងយរងហានភិយ័ពីការឆ្លងជងំឺនេះ
ដោយស្ម័គេចិត្ត និងមិនគិតថ្លេ។
ជាពិសេស វិធានការ ៣ការពារ
និង៣កុំពេមទាំងវិធានការនានា
សេបតាមចេបាប់ស្តីពីវិធានការ
សុខាភិបាលដើមេបីទប់សា្កាត់ការ-
ឆ្លងរាលដាលនេជងំឺកូវដី១៩និង
ជំងឺឆ្លងកាចសាហាវបេកបដោយ
គេះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផេសេងទៀត និង
លិខិតបទដា្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ

ជាធរមាន។
ជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋ-

មន្តេី ក៏បានរំលេចពីការបរិចា្ចាគ
ថវិកា ក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំងនឹង
ជំងឺកូវដី១៩ដោយមានការរមួគ្នា
ពីសបេបុរសជនដេលមានតាំងពី
ពេះមហាកេសតេសម្តេចពេះម-
ហាកេសតេីថា្នាក់ដឹកនាំមន្តេីរាជការ
និងសបេបុរសជនជាចេើនទៀត
បានចូលរួមវភិាគទានជាបេក់ឬ
បេក់បៀវតេសរ៍ដោយស្ម័គេចិត្តជូន
មូលនិធិបេយុទ្ធបេឆំងជំងឺកូវីដ-
១៩។ថវិកាសបេបុរសជនសរុប
បេមាណជាង៥៧លានដុលា្លារ
អាមេរិកដើមេបីទិញវ៉ាក់សាំង
ការពារជំងឺកូវីដ១៩ចាក់ជូន
បេជាជនដោយឥតគិតថ្លេ។
ការបរិចា្ចាគជួយរាជរដា្ឋាភិបាល
ទញិវ៉ាកសំ់ាងការពារជងំកឺូវដី១៩
បានកា្លាយជាចលនាជាតិ “ខឿន
ការពារសុខភាពរបស់បេជាជន”
នងិបានឆ្លុះបញ្ចាងំឱេយឃើញសា្មារតី
សាមគ្គីជាតិ ឯកភាពជាតិយ៉ាង-
រឹងមាំរបស់បេជាជនកម្ពុជា។
លោកហ៊ុនសេនសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

«រាជរដា្ឋាភិបាលមានជនំឿយ៉ាងមតុ-
មាំថាពេះរាជាណចកេកម្ពុជាយើង
នងឹឆ្លងផតុដណំក់កាលដល៏បំាក
នេះនាពេលឆប់ៗខាងមុខ»។
លោកហ៊នុសេនបានបញ្ជាក់

ទៀតថា រហូតមកដល់បច្ចុបេបន្ន
ទោះបីកម្ពុជាបាននិងកំពុងរង-

ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺឆ្លង
កវូដី១៩ក្តីកវ៏ិសយ័ឧសេសាហកម្ម
និងសិបេបកម្មបានរីកលូតលាស់
ជាបន្តបនា្ទាប់។ រោងចកេសរុប
មានចំននួជាង១៨៦៤រោងចកេ
ដេលភាគចេើនជារោងចកេកាត-់
ដេរសម្លៀកបំពាក់សេបេកជើង
នងិមានឧសេសាហកម្មធនុតចូមធេយម
និងសិបេបកម្មជាង៤៣០៨២
មូលដា្ឋានហើយដេលបានសេូប
កមា្លាំងពលករសរុបបេមាណ
ជាង១,៥លាននាក់។
ក្នងុឱកាសនេះដេរលោកហ៊នុ

សេនបានបងួសងួដលទ់េវតាឆ្នាំថ្មី
ជួយថេរកេសាគំពារនិងបេសិទ្ធពរ-
ជ័យដល់បេជាជនខ្មេរគេប់រូបឱេយ
មានសមានចតិ្តជាកសុលយោគ-
យល់គ្នា រួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាម-
ហាគេសួារខ្មេរតេ១នៅលើទកឹដី
មាតភុមូិបេកបដោយសេចក្តីថ្លេថ្នរូ
ឯករាជេយសន្តិភាពសេរីភាពបេ-
ជាធិបតេយេយអពេយាកេឹតនិង
វឌេឍនភាពសង្គមតរៀងទៅ។
លោកគិនភាបេធានវទិេយាសា្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេរាជ-
បណ្ឌិតេយសភាកម្ពុជាថ្លេងថា អ្វី
ដេលនាយករដ្ឋមនេ្តីលើកឡើង
សុទ្ធតេជាចំណុចគន្លឹះអាទិភាព
ដេលរាជរដា្ឋាភិបាលតេូវតេដោះ-
សេយឱេយបានជាពិសេសពាក់-
ព័ន្ធនឹងរឿងសន្តិភាព ស្ថិរភាព-
នយោបាយការរកេសានូវស្ថិរភាព-

មា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបញ្ហាជំងឺ-
កូវីដ១៩ជាដើមដេលជាបញ្ហា
បេឈមតេូវដោះសេយ។
លោកមានបេសាសន៍ថា៖«បើ

យើងនយិយពីសន្តភិាពស្ថរិភាព-
នយោបាយខ្ញុំគតិថាវជាចណំចុ
គន្លឹះមយួខណៈដេលយើងពនិតិេយ-
មើលបេទេសជាចេើននៅក្នុង
តបំន់កពំងុបេឈមនងឹសា្ថានភាព
មនិនងឹនរជាមយួនងឹនយោបាយ
ផ្ទេក្នងុរបស់ខ្លនួដចូជានៅបេទេស
ថេនិងភូមាជាដើម។ខ្ញុំយល់ថា
ការប្តេជា្ញាចតិ្តរបស់រាជរដា្ឋាភបិាល
គជឺាជហំរមយួដេលចេបាសល់ាស់
ដេលកម្ពុជាតេូវដើរលើមាគ៌ានេះ
នងិតេវូតេសមេចឱេយបាននវូការ-
ប្តេជា្ញាចិត្តនេះ»។
លោកបន្តថា ទាក់ទងនឹងជំងឺ

រាតតេបាតកូវីដ១៩ក៏ជារឿងអាទិ-
ភាពមួយដេលរាជរដា្ឋាភិបាល
ចាំបាច់តេូវតេបេកាន់នូវគោល-
ជំហរដាច់ខាត ដេលលោកតេូវ
ចេញនូវវិធានការចាំបាច់នានា
សមេប់ធានារកេសានូវសុខភាព
បេជាពលរដ្ឋផងនិងលំនឹង
សេដ្ឋកិច្ចជាតិដេលរងផល-
ប៉ះពាល់ដោយកូវីដផង។
ប៉នុ្តេលោកឯមសវុណ្ណារា៉ាអ្នក-

វិភាគនយោបាយមិនទាន់មាន
ជំនឿទាំងសេុងទៅលើការប្តេជា្ញា-
ចតិ្តរបស់បេមខុរដា្ឋាភបិាលដោយ-
សារថា្នាក់ដឹកនាំហាមឃាត់ការ-

ឆ្លងកាត់ខេត្ត-កេុងក្នុងឱកាស
បណុេយចលូឆ្នាំការទទលួបានការ-
ចាក់វ៉ាក់សំាងសមេប់បេជាជន
នៅមានកមេិតហើយការទទួល
ពេយាបាលនិងចតា្តាឡីស័កក៏នៅ
មានកមេិតផងដេរ និងមានកតា្តា
ជាចេើនទៀត។
លោកថ្លេងថា៖«ការប្តេជា្ញាចិត្ត

និងសារជូនពរគេន់តេជាសារ
មួយដើមេបីធានាផ្លូវចិត្តរបស់
ពលរដ្ឋតេឱេយមានការស្ងបច់តិ្តគឺ
ដចូជាពុទំាន់ទទលួបាននវូភាព-
ស្ងប់សា្ងាត់ទាំងសេុងនោះទេ»។
លោកឯមសុវណ្ណារា៉ាបាន-

បញ្ជាក់ថាចំពោះសន្តិភាពនិង
ស្ថរិភាពនយោបាយគឺមានភាព-
ស្ងបស់ា្ងាត់ប៉នុ្តេក៏វអាសេយ័លើ
បរិយកាសអន្តរជាតិដេល
សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋ-
អាមេរិកបានលើកឡើងពាក់-
ព័ន្ធនឹងបរិយកាសបេជាធិប-
តេយេយ សិទ្ធិមនុសេសនៅកម្ពុជា
ហើយកម៏ានការដាក់សមា្ពាធឱេយ
រាជរដា្ឋាភិបាលតេូវតេងកមក
រកជំហរបេជាធិបតេយេយកាន់-
តេចេើនទៅ។
លោកបានថ្លេងថា៖«ការប្តេជា្ញា-

ចតិ្តមនិទាន់គេប់គេនទ់េសមេប់
ស្ថិរភាពសន្តិភាពនយោបាយ
នេះ បេសិនបើកម្ពុជាមិនទាន់
មានការឆ្លើយតបណមួយទៅ
ថា្នាក់អន្តរជាតិ»៕
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រដ្ឋាភិបាល ប្តេជ្ញារកេសា...
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អាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរី ជំរុញមន្តេ ីរួមគ្នាគេប់គេងដីឱេយបានល្អផុតពីការទន្ទេនរបស់ពលរដ្ឋ
ឃុត សុភចរិយា

មណ្ឌលគរិីៈ អភបិាល ខៃត្តមណ្ឌល គរិ ី 
លោក សា្វយ សអំ៊ាង  ជរំញុ ឱៃយ មន្តៃ ីជនំាញ  
នៃមន្ទរី  អង្គភាព ពាក ់ពន័្ធ  រមួសហ ការ គ្នា  
ឱៃយ បាន ល្អ ជាមយួ អជា្ញាធរ  មលូដ្ឋាន  ក្នងុ 
ការគៃប់ គៃង ដី រដ្ឋ  ពី ការរំលោភ បំពាន 
របស ់ពលរដ្ឋ  ទាងំ ក្នងុ នងិ កៃ មលូ ដ្ឋាន។ 
នៃះ បើ តាម មន្តៃី នាំពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត។

បើ តាម លោក ជៀក ម៉ៃងហ៊ាង  អភបិាល-
រងនងិ ជាអ្នក នាពំាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត មណ្ឌល-
គិរី  ការជំរុញ នៃះ ធ្វើ ឡើង កាលពី ថ្ងៃ ទី៦  
មៃសា  បនា្ទាប់ ពី លោក សា្វយ សំអ៊ាង  
ដកឹនា ំកម្លាងំ គណៈ បញ្ជាការ កងឯកភាព 
ចុះ ពិនិតៃយ សា្ថាន ភាព នៃ ការទន្ទៃន កាន់ ដី 
ដោយ ខុស ចៃបាប់ ក្នុង សៃុក អូររាំង  ដៃល 
ជាតំបន់ អភិវឌៃឍន៍ គមៃង សាងសង់ 
ពៃលាន យន្តហោះ ថ្មី នៃ ខៃត្ត នៃះ។

លោក ជៀក ម៉ៃងហ៊ាង  បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  នៅ ថ្ងៃពធុថា  ថ្មីៗ នៃះ  រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
បាន ពនិតិៃយ ឃើញ ករណ ីពលរដ្ឋ ចណំាក- 
សៃកុ មយួចំនួន  បាន ចលនា បៃជា ពល រដ្ឋ   
ក្នងុ ឃុ ំសៃន មនោរមៃយ  នៃ សៃកុ អរូរាងំ  ឱៃយ 
ដ ំដណំា ំកញ្ឆា ខសុ ចៃបាប ់ក្នងុ ពៃ បមៃងុ ទកុ  
របសរ់ដ្ឋ នៃ តំបន់ អភិ វឌៃឍន៍ គមៃង សាង- 
សង់ ពៃលាន យន្តហោះ មណ្ឌល គិរី  និង 
ក្នងុ តបំន ់ដៃនជមៃក សត្វពៃ កៃវ សមី។ 
ប៉ុន្តៃ តៃូវបាន កម្លាំង នគរបាល មូលដ្ឋាន  

នងិ  កៃមុ មន្តៃ ីឧទៃយានរុកៃស  ចុះ បង្កៃប  នងិ 
ដកហូត ដី ទាំង នោះ មក ធ្វើ ជាសមៃបត្តិ រដ្ឋ 
វិញជា បន្ត បនា្ទាប់។

លោក ថ្លៃងថា ៖«បនា្ទាប់ពី ករណីនៃះ 
កើតឡើង  ឯកឧត្តម អភបិាល ខៃត្ត  បាន-  
ជរំញុ ដល ់គៃប ់មន្ទរី នងិ អង្គភាព ពាក ់ពន័្ធ  
រមួ សហ ការ គ្នា ជាមយួ អជា្ញាធរ មលូដ្ឋាន  
ចុះ បោះបង្គោល នងិ កាយ ជាចង្អរូ កណំត ់  
ពៃបំៃទល់ ទតំីាង ដ ីតបំន ់អភវិឌៃឍន ៍គមៃង   
ពៃលាន យន្តហោះ និង តបំន ់ដៃន ជមៃក 
សត្វពៃ កៃវសី មឱៃយ បានចៃបាស់ លាស់  
ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ការទន្ទៃន កាន ់កាប ់ដ ីរដ្ឋ 
ខុស ចៃបាប់»។ 

បើ តាម លោក ម៉ៃង ហ៊ាង  ទតីាងំ ដៃល 
អ្នក ភមូ ិលចួ ចលូទន្ទៃន ដ ំដណំា ំកញ្ឆា 
ខសុ ចៃបាប ់ នងិ តៃវូបាន កម្លាងំ សមត្ថកចិ្ច 
ការិយា ល័យ បង្កៃប គៃឿង ញៀន នៃ 
ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី  
សហការ ជាមយួ កម្លាងំ អធកិារដ្ឋាន នគរ- 
បាល សៃុក អូរ រាំង ចុះ បង្កៃប  និង ដក- 
ហូត មកវិញ កាលពី ថ្ងៃទី៤ មៃសា  នោះ  
គឺ ស្ថិត ក្នុង ទីតាំង ដី បមៃុង ទុក របស់ រដ្ឋ  
សមៃប់ អភិវឌៃឍគមៃង សាងសង់ 
ពៃលាន យន្តហោះ ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី។ 
តំបន់ អភិវឌៃឍន៍ គមៃង សាងសង់ 
ពៃលាន យន្តហោះ ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី  

មនផ្ទៃ ដី សរុប ៦០០ហិកតា  ស្ថិត ក្នុង 
ឃុំ សៃន មនោរមៃយ  សៃុក អូរ រាំង។ 

ទោះ យា៉ាង ណា  នៅមន ទីតាំង ដី ជា- 
ចៃើន កន្លៃង ទៀត  ក្នុង តំបន់ ដៃនជមៃក 
សត្វពៃ កៃវសីម  តៃូវបាន រកឃើញ មន 
ការ ចលូ កាប ់ទន្ទៃនដើមៃបី ពងៃកី ដ ីកស ិកម្ម    
ដោយ ខសុ ចៃបាប។់ នៃះ បើ តាម ការអះ អង  
របស់ លោក  អ៊ុង សៃរីវុទ្ធី  មៃភូមិ អូររាំង  
កាល ពី មៃសិល មិញ។

លោក បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា  ថ្មីៗ នៃះ 
មន អ្នកភូមិ មួយចំនួន បាន រួមគំនិត 
ជាមួយ មនុសៃស ចំណូល ថ្មី ចូល ទៅ កាប់- 
ទន្ទៃន ដ ីពៃ សហគមន ៍នងិ ពៃ ក្នងុ តបំន ់  
ដៃនជមៃក សត្វពៃ កៃវ សមី។ សកម្ម ភាព   
នៃះ បានកើត ឡើង ចាប ់តាងំ ព ីដើម ខៃ មនីា  
ឆ្នា២ំ០២១ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល កម្លាងំ សមត្ថ- 
កិច្ច ជំនាញ កំពុង ជាប់ រវល់ ខ្លាំង ក្នុង ភារ- 
កិច្ច បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ ។

លោក សៃរវីទុ្ធ ី ថ្លៃងថា ៖«អ្នក ចណំលូ ថ្ម ី
គៃ ចូល មក ទិញ ដី អ្នកភូមិ  ហើយ អ្នកភូមិ 
យើង មយួចនំនួ បាននា ំគ្នា លក។់ បនា្ទាប ់មក   
ក ៏នាគំ្នា ចលូទៅ កាប ់រាន ដពីៃ សហគមន ៍ 
និង ដីពៃ ក្នុង តំបន់ ដៃនជមៃក សត្វពៃ 
កៃវសីម  ដើមៃបី យកដី សង់ ផ្ទះ នៅ»។

ករណី នៃះ បានកើត មន ស្ទើរ គៃប់ 
កន្លៃង ទាំងអស់ ក្នុង តំបន់ ដៃនជមៃក 
សត្វពៃ កៃវ សីម  ហើយ កៃុម មន្តៃី ឧទៃយា - 
នរុកៃស បានបៃងឹ បៃង ចុះ លៃបាត សៃវជៃវ 

និង បង្កៃប  បានជា បន្ត បនា្ទាប់ ផង ដៃរ។ 
នៃះ ជា ការអះអង ពី លោក ពៃំ វិបុល- 
រតនៈ  បៃធាន ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ- 
សីម  កាលពី មៃសិល មិញ។ លោក  បន្ត ថា  
កន្លងមក អ្នកភមូ ិមយួចនំនួ តៃវូបាន ចាប-់  
ឃាត ់ខ្លនួមក ធ្វើ ការអប ់រ ំណៃ នា ំនងិ ផាក- 
ពនិយ័ តាមចៃបាប ់ស្ដពី ីការការពារ ធន ធាន   
ធម្មជាតិ។ ខ្លះ ទៀត ក៏តៃូវបាន កសាង 
សណំុ ំរឿង បញ្ជនូ ឱៃយ តលុា ការចាត ់វធិាន- 
ការ បន្ត តាម នីតិវិធី ចៃបាប់។ 

លោក វិបុលរតនៈ  បញ្ជាក់ ថា ៖«ក្នុង 
អំឡុង ពៃលនៃះ  កៃុមមន្តៃី ឧទៃយានុរកៃស 
របស់ យើង  បានបង្កើន សកម្មភាព ចុះ- 
លៃបាតទប ់សា្កាត ់បទល្មើស ចៃើន ជាង មនុ  
ហើយ បទល្មើស កាប់ទន្ទៃន ដីពៃ ក្នុង 
ដៃនជមៃក សត្វពៃ កៃវសមី  ដើមៃប ីយក 
ដ ីពងៃកី ផ្ទៃដ ីកសកិម្ម ខសុ ចៃបាប ់តៃវូ បាន-   
បៃទះ ឃើញ ជាចៃើន កន្លៃង»។ 

លោក បានបន្តថា ៖«ទីតាងំ ដៃល មន 
ការទន្ទៃន កាន់កាប់ ចៃើន ជាង គៃ  នៅ 
ឃុសំៃ ពៃះ  នងិ ឃុ ំសៃខ្ទុ ំ សៃកុ កៃវសមី  
និង ឃុំ សៃន មនោរមៃយ  សៃុក អូរ រាំង»។ 

ទាក់ ទិននឹង ការបោះ បង្គោល កំណត់ 
ពៃំបៃទល់ ទីតាំង ដី នៃ តំបន់ ដៃនជមៃក 
សត្វពៃ កៃវសមី  លោក វបិលុរតនៈ  ថ្លៃង 
ថា  កៃមុ ការងារ លោក បាន ធ្វើ កចិ្ច ការ នៃះ 
តាងំ ព ីឆ្នា២ំ០១៨។  គតិ មក ទល ់ពៃល នៃះ   
សមៃច បាន  ១១៥ បង្គោល ហើយ៕

អាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីចុះពិនិតេយគមេងពេលានយន្តហោះនៅសេកុអូររំាង   ពីថ្ងេទី៧មេសា។រូបមន្ទីរព័ត៌មនខៃត្តមណ្ឌលគិរី

ភ្នពំេញ ៖ កៃមុហុ៊ន ខៃ ម បៃ៊ ូវ អិ ល ធី ឌី ដៃលជា កៃមុហុ៊ន ផលិត ភៃសជ្ជៈ ឈានមុខ គៃ នៅ 
កម្ពជុា បាន បើក ដំណើរការ នូវ កំបុ៉ង PEPSI x BLACKPINK ដៃលមន ចំនួន កំណត់ 
ដើមៃបីឱៃយ ហ្វៃ នៗ របស់ BLACKPINK នៅ កម្ពជុា ទទួលបាន នូវ ការរំភើប រីករាយ ជាមួយនឹង 
អយ ដល ( តារា កំពូល ក្នងុ បៃះដូង ) របស់ ពួកគៃ ជាមួយនឹង កំបុ៉ង ថ្ម ីនៃះ ។ 

 រូបភាព របស់ កៃមុ K-POP ដៃលមន សមជិក ៤ នាក់ រួមមន ៖ Jisoo, Jennie, Rosé 
និង Lisa តៃូវបាន រចនា ឡើងលើ កំបុ៉ង របស់ Pepsi ដៃល មើលទៅ កាន់ តៃមន 
ភាពសៃស់សា្អាត និង ទាក់ទាញ ជាទីបំផុត ហើយ កាលពីពៃល ថ្មីៗ  នៃះ PEPSI ទើបតៃ បាន 
ចុះហត្ថលៃខ ទទួលសា្គោល់ កៃមុ K-POP  BLACKPINK ជា តំណាង ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សុ- 
ច្ឆន្ទៈ ថ្ម ីសមៃប់ ផលិតផល  PEPSI នៅក្នងុ តំបន់ អសីុ បា៉ាសីុហ្វកិ ។ 

BLACKPINK តំណាង ឱៃយ យុវជន ដៃល ពោរពៃញ ទៅដោយ ភាព ទាក់ទាញ នៅក្នងុ ជីវិត 
របស់ ពួកគៃ និង ជា សំឡៃង នៃ មនុសៃស ជំនាន់ កៃយ ផងដៃរ ហើយ វា ពិតជា ស័ក្តសិម បំផុត 
សមៃប់ កៃមុ របស់ ពួកគៃ ក្នងុការ កា្លាយជា តំណាង ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សុ ច្ឆន្ទៈ សមៃប់ ផលិតផល 
PEPSI នាពៃលនៃះ ។  

 តំណាង របស់ កៃមុហុ៊ន Pepsi មនបៃសាសន៍ថា « ជាមួយនឹង ភាពលៃច ធ្លា ក៏ដូចជា 
រូបសមៃបត្ត ិដ៏ សៃស់សា្អាត របស់ កៃមុ BLACKPINK បានធ្វើ ឱៃយ PEPSI កា្លាយជា ម៉ាក យីហោ 
តៃ១គត់ ដៃល គ្មាន ផលិតផល ណាមួយ អច បៃៀបផ្ទមឹ បានឡើយ ហើយ យើង នឹង ផ្តល់ ឱៃយ 
អ្នក ដៃល ស្នៃហ វិស័យ តន្តៃី និង ហ្វៃ នៗ របស់ BLACKPINK នៅ កម្ពុជា ទំាងអស់ 
ទទួលបាន នូវ បទពិសោធដ៏ រំភើប អសា្ចារៃយ ជាមួយនឹង អយ ដល របស់ ពួកគៃ  »។

PEPSI BLACKPINK រូបរាង កំបុ៉ង ថ្ម ីនៃះ នឹង ផ្តល់នូវ ភាព រីករាយ និង រសជាតិ ឆ្ងាញ់ 
ដ៏ អសា្ចារៃយ សមៃប់ គៃប់ៗ គ្នា !

 ចាប់ពី ខៃមៃសា នៃះ អ្នក អច រក ទិញ បាន នូវ រូបរាង កំបុ៉ង ថ្ម ីនៃ PEPSI BLACKPINK 
មន ចំនួន កំណត់ តាម ផៃសារ ទំនើប ហង លក់ដំុ និង លក់រាយ នៅ ទូទំាងបៃទៃស បាន ហើយ ៕ 

PEPSI នំា ក្តរំីភើប ដ៏ អស្ចារ្យ មក ឲ្យ ហ្វេ នៗ របស់ BLACKPINK នៅ កម្ពជុា តាមរយៈ កំបុ៉ង ថ្ម ីរបស់ខ្លនួ 



ឡាយ  សា មាន

ភ្នំពេញៈសាលារាជធានីភ្នំ- 
ពេញសមេចបទិចរាចរណ៍លើ
សា្ពានពេះមុនីវងេសចាស់ជាបណ្តោះ- 
អាសន្នរយៈពេល៣ថ្ងេចាប់ពី
ម៉ោង៨ពេឹកថ្ងេទី៨ដល់ថ្ងេទី
១០ខេមេសាឆ្នា២ំ០២១ដើមេបី
ជួសជុលដោយកាយកៅស៊ូ
ចាស់ចេញរួចអ៊ុតកៅស៊ូថ្មី។
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ-

ពង្វាងចរាចរណ៍នៅលើសា្ពាន
ពេះមនុវីងេសចាសដ់េលចុះហត្ថ-
លេខាដោយអភបិាលរាជធាន-ី
ភ្នពំេញលោកឃួងសេងចេញ
ផេសាយពីថ្ងេទី៧មេសាបាន
ឱេយដងឹថាការដ្ឋាននងឹចាប់ផ្តើម
ដំណើរការជួសជុលកមេល
សា្ពានដោយតេូវកាយបកកៅ- 
ស៊ូចាស់ចេញរួចអ៊ុតកៅស៊ូថ្មី។ 
ការងរនេះចាំបាច់តេូវបិទ-
ចរាចរណ៍លើសា្ពានពេះមុនីវងេស
ចាស់ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈ-
ពេល៣ថ្ងេចាប់ពីម៉ោង៨ពេឹក
ថ្ងេទ៨ីដល់ថ្ងេទ១ី០ខេមេសា
ឆ្នា២ំ០២១។លុះផតុរយៈពេល
នេះនឹងបើកចរាចរណ៍ធម្មតា
ឡើងវិញ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ រដ្ឋបាលរាជ-

ធានីភ្នំពេញក៏បានអំពាវនាវ

ដល់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់រថយន្ត 
និងទោចកេយានយន្តគេប់-
បេភេទដេលធ្វើចរាចរណ៍លើ 
ផ្លូវជាតិលេខ១ផងដេរ ដោយ
ណេនាំឱេយពង្វាងចរាចរណ៍ទៅ
ផ្លូវកេវាត់កេុងទី២(ផ្លូវថេហ្គ័រ)
ដើមេបីចៀសវាងការកកស្ទះចរា- 
ចរណ៍នៅទីតាំងការដ្ឋាន។
អភិបាលខណ្ឌចេបារអំពៅ

លោកចេងមុនីរា៉ាបានថ្លេងថា
លោកបានបញ្ជាទៅកម្លាំង
ទូទាំងខណ្ឌចេបារអំពៅរួមមន
កម្លាំងខណ្ឌកម្លាំងសណ្តោប់-
ធា្នាប់ កម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរ-
បាលនៅសង្កាត់ចេបារអំពៅ១
ចេបារអពំៅ២នងិសង្កាតន់ិរោធ

ដើមេបីជួយសមេួលចរាចរណ៍
ដល់ពលរដ្ឋ។
លោកថា៖«យើងដក់កម្លាងំ

ជយួសមេលួហើយប៉នុ្តេនៅតេ
ស្ទះយើងដឹងសេប់ហើយ
កន្លងមកទោះមនសា្ពាន២ក៏
នៅតេស្ទះចរាចរណ៍ចុះទមេំ
បេើបេស់សា្ពានមួយសមេប់
ទៅមក»។
លោកឱេយដឹងដេរថាសា្ថាន-

ការណ៍ចំពោះមុខលោកបាន 
ដក់ពងេយកម្លាំងនៅតាម
គោលដៅដេលជាចំណុចស្ទះ
រួមមនចេញពីសង្កាត់ចេបារ-
អំពៅ១ ផ្លូវ៣៦៩ឬផ្លូវមកពី
ពេកបេនិងផ្លូវជាតិលេខ១

នងិកម្លាងំដក់នៅមុខវត្តនរិោធ
ជាដើម។
ទន្ទឹមនេះលោកចេងមុនីរា៉ា

ក៏បានស្នើដល់អ្នកធ្វើដំណើរ
មនការយោគយល់នៅពេល
បើកបរដើមេបីកាត់បន្ថយការ-
កកស្ទះចរាចរណ៍ខណៈសា្ពាន
មុនីវងេសចាស់កំពុងជួសជុល
ដើមេបីបេយោជន៍រួម។
កន្លងមក រដ្ឋបាលរាជធានី-

ភ្នំពេញធា្លាប់បានចេញសេចក្តី-
ជូនដំណឹងស្តីពីការជួសជុល
សា្ពានពេះមនុវីងេសចាស់ឆ្លងកាត់
ទន្លេបាសាក់ស្ថតិក្នងុភូមិសាស្តេ
ខណ្ឌចេបារអំពៅ កាលពីថ្ងេទី
២៧ ខេមករាឆ្នាំ២០២១។
រហូតមកទល់ពេលនេះបាន
បញ្ចប់ការជួសជុលកមេល
ថ្មើរជើងបង្កាន់ដេសា្ពាននិង
កំពុងរៀបចំផ្លាស់ប្តូរបង្គោល
ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវចាស់ចេញដោយ
ដំឡើងបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវថ្មី
ជំនួសវិញ។
សា្ពានពេះមុនីវងេសចាស់ឆ្លង-

កាត់ទន្លេបាសាក់ភ្ជាប់ផ្លូវជាតិ
លេខ១នៅចេបារអំពៅ និង
ផ្លូវជាតិលេខ២នៅកេបាលថ្នល់
ដេលសា្ពាននេះបណ្តោយមន
បេវេង២៦៩,៥ម៉េតេ និង
ទទឹង១៤ម៉េតេ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេសុកេទី៩ែខមេសាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

នីតិវិធីប្រតិបត្តសិ្ដង់ដាគ្រប់គ្រង ថ្រទំានិង ព្រយាបាលកូវីដ តាមផ្ទះ ត្រវូបានបង្កើត
 មុំ  គន្ធា 

ភ្ន ំពេញៈលោកមម៉ប៊នុហេង 
រដ្ឋមន្តេីកេសងួសខុាភិបាលនងិ
ជាបេធានគណៈកម្មការអន្តរ-
កេសួងដើមេបីបេយុទ្ធនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩កាលពីថ្ងេទី៧ខេ
មេសាឆ្នា២ំ០២១បានសមេច 
បង្កើតនីតិវិធីបេតិបត្តិស្ដង់ដ
សមេប់គេប់គេងថេទាំ និង
ពេយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅ
តាមផ្ទះដោយយោងតាម
អនុសាសន៍របស់លោកហ៊ុន
សេននាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះ-
រាជាណចកេកម្ពុជា។
យោងតាមឯកសារ១៥ទំពរ័

នេនីតិវិធីបេតិបត្តិស្តង់ដនេះ
បានបង្ហាញពីគោលបំណង
ដើមេបីកំណត់វិធាននិងនីតិវិធី
សមេប់គេប់គេងថេទាំ និង
ពេយាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩
កមេិតគ្មានរោគសញ្ញានិង
កមេិតសេល។ឯកសារនេះ
បានបញ្ជាក់ថាតាមការបា៉ោន់-
សា្មាននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា
មនអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន
៨០ភគរយស្ថិតក្នុងកមេិត
គ្មានរោគសញ្ញានិងកមេិត
សេលដូច្នេះអ្នកជំងឺកូវីដ១៩

កមេិតសេលដេលគ្មានកតា្តា-
បេឈមអាចទទួលការពេយាបាល
នៅតាមផ្ទះកេមការគេប់គេង
ថេទំានិងពេយាបាលជាប់ជាបេចាំ
ដោយមនេ្តី-បុគ្គលិកសុខាភិបាល 
និងអ្នកស្ម័គេចិត្តដេលទទួល
ការបណ្តុះបណ្តោលតេឹមតេូវ
ដើមេបីអនុវត្តនៅតាមមូលដ្ឋាន
និងតាមការវាយតម្លេផ្ទះរបស់
អ្នកជំងឺឱេយបានហ្មត់ចត់ជាមុន
ពីមនេ្តីនិងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធ។
ឯកសារនេះបានបញ្ជាក់ថា៖

«ការដក់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ឱេយ
នៅដច់ដោយឡេកពេយាបាល
នៅតាមផ្ទះមនសារៈសំខាន់
ជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកបេព័ន្ធ
សុខាភិបាល ដោយផ្ដល់ឱេយ
មូលដ្ឋានថេទាំ និងពេយាបាល
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩នូវលទ្ធភព
បន្ថេមទៀតក្នុងការគេប់គេង
ករណីជំងឺកូវីដ១៩ធ្ងន់ធ្ងរ និង
សង្គេះបនា្ទាន់កមេិតធ្ងន់»។
ឯកសារនេះក៏បានបញ្ជាក់ថា

ផ្អេកលើបទពិសោធជាក់-
ស្ដេងនេមន្ទរីពេទេយមិត្តភពខ្មេរ-
សូវៀតបានឱេយដឹងថា៥ភគរយ
នេអ្នកជំងឺកូវីដ១៩តេូវការ
សង្គេះបនា្ទាន់កមេតិធ្ងន់(ICU)
១៥ភគរយតេូវការសង្គេះ 

បនា្ទាន់ (Emergency)និង
៨០ភគរយតេូវការតាមដន
និងតេួតពិនិតេយសុខភព។
ករណីគ្មានរោគសញ្ញា ឬគ្មាន
សញ្ញានេការបង្ករោគ គឺជា
ករណីសេលដេលអ្នកជំងឺ
មនផ្តាសាយហៀរសំបោរ
ឈឺបំពង់កឈឺសាច់ដុំ និង
សនា្លាក់ កម្ដៅតិចជាង៣៨
អងេសាសេ និងកំហាប់អុកសុី-
ហេសេន៊ចាប់ពី៩៥ភគរយឡើង
និងចង្វាក់ដង្ហើមធម្មតា(១៨-
២០ដងក្នុង១នាទីសមេប់
មនសុេសពេញវយ័)នងិមនិមេន
ជាជនងយបេឈម(សេ្តីមន

ផ្ទេពោះកុមរនិងចាស់ជរា)។
យោងតាមឯកសារនេះបាន

ឱេយដឹងថា៖«កេសួងសុខាភិបាល
បានឱេយដឹងថា ក្នុងករណី៧០
ទៅ៨០ភគរយនេចំនួនគេ
សមេកពេទេយតេវូបានបេើបេស់
គណៈកម្មការបេយុទ្ធនឹងជំងឺ 
កូវីដ១៩ថា្នាក់រាជធានី-ខេត្តតេវូ
ចាប់ផ្តើមអនុវត្តគោលការណ៍
ពេយាបាលនៅតាមផ្ទះ ដោយ
រកេសាទកុ២០ទៅ៣០ភគរយនេ
ចំនួនគេសមេកពេទេយសមេប់
អ្នកជំងឺដេលមិនអាចអនុវត្ត
គោលការណ៍ពេយាបាលនៅតាម
ផ្ទះ។ ការអនុវត្តការពេយាបាល

នៅតាមផ្ទះនេះអាចចាប់ផ្តើម
នៅរាជធានី-ខេត្តណមួយអាសេយ័  
ទៅតាមសា្ថានភពផ្ទះុជំងឺកូវីដ-
១៩ថ្មីកើនឡើងចេើនគួរឱេយកត់-
សម្គោល់ដោយមិនចាំបាច់ចាប់-  
ផ្តើមនៅទូទំាងបេទេសឡើយ»។
ដោយឡេកនៅថ្ងេមេសលិមញិ

នេះ កេសួងសុខាភិបាលបាន
រកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩
បន្ថេមទៀតរហូតដល់ ១១៣
នាក់ ដេលសុទ្ធតេជាអ្នកឆ្លង
ក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ក្នុង
រយៈពេលតេ១ថ្ងេចណំេកអ្នក-
សា្លាប់រកឃើញ២នាក់បន្ថេម
ប៉ុន្តេក៏មនអ្នកពេយាបាលជាសះ-
សេបើយចំនួន៩០នាក់ផងដេរ។
យោងតាមសេចក្តីបេកាស
របស់កេសួងសុខាភិបាលនៅ
ថ្ងេទី៨ ខេមេសានេះបានឱេយ
ដឹងថាអ្នកជំងឺដេលបានរក-
ឃើញមនវិជ្ជមនកូវីដ១៩
នេះមនជនជាតិខ្មេររហតូដល់
១០៩នាក់និង៤នាក់ផេសេង
ទៀតជាជនជាតិចិន។អ្នក-
ដេលឆ្លងថ្មីនេះកើតឡើងចេើន
ជាងគេគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញ
រហូតដល់១០៣នាក់ខណៈ
ដេលខេត្តពេះសីហនុខេត្ត
កណ្តោលនិងខេត្តសា្វាយរៀង

មនចនំនួ៣នាក់ៗ ដចូគ្នានងិ
ខេត្តកំពតមនចំនួន១នាក់។
កេសួងក៏បានបេកាសពីករណី
សា្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីជ១៩
របស់បរុសជនជាតិខ្មេរចនំនួ២
នាក់អាយុ៦៨ឆ្នាំ និងអាយុ
៤៩ឆ្នាំនៅមន្ទរីពេទេយហ្លងួម៉េ 
ផងដេរកាលពីពេឹកថ្ងេទី៧ ខេ
មេសាឆ្នាំ២០២១។
តាមការសន្នដិ្ឋានរបស់គេពូេទេយ 

ករណីអ្នកជំងឺទាំង២នាក់
ដេលបានសា្លាប់នេះគឺដោយ-
សារវបិត្តផិ្លូវដង្ហើមសេចួសេល់
ធ្ងន់ធ្ងរបណ្តោលមកពីវីរុសកូវីដ-
១៩ដេលកេមុគេពូេទេយមិនអាច
ជួយសង្គេះជីវិតបាន។គិត
តេឹមពេឹកថ្ងេទី៨ ខេមេសា ឆ្នាំ
២០២១នេះកម្ពុជាមនអ្នក-
មនវីរុសកូវីដ១៩ សរុបចំនួន
៣០២៨នាក់ក្នុងនោះអ្នក-
ដេលឆ្លងក្នងុពេតឹ្តិការណ៍សហ-
គមន៍ ២០កុម្ភៈកើនដល់ 
២៤៩៦ នាក់ អ្នកដេលបាន
ពេយាបាលជាសះសេបើយសរុប
ចនំនួ១៩១៤នាក់អ្នកកំពងុ
ពេយាបាលចំនួន១០៨៥នាក់
និងអ្នកសា្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ
នេះបានកើនឡើងរហូតដល់
ចំនួន២៤នាក់៕

អាជ្ញាធរ ពិនិតេយ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ជំងឺកូវីដ១៩ដោយ បេយោល ។ រូបថតហុងមិនា

សកម្មភាពជួសជុលសា្ពានពេះមុនីវងេសចាស់ ពីមេសិលមិញ  ។ រូបថតហុងមិនា

ក្រងុបិទចរាចរណ៍លើស្ពានព្រះមុនីវង្រសចាស់៣ថ្ង្រដើម្របីជួសជុល
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

បេ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ សា៊ា ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកីឡា    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកីឡា   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,ឡា យ សា មា ន, 

 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដ រា� , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជ តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កីឡា , ជិន ណ ន,

សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

បេ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

�្ន េករចនា �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

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

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

ជ ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី សម្ត ៃច

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

រដ្ឋាភិបាលបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករត្រាវូបានព្រាយួរការងារដោយវិបត្តកូិវីដ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង ការងារ និង 
បណ្ដុះបណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ បាន 
បៃកាស  ពីការ បើក ផ្ដល់បៃក់- 
ឧបត្ថម្ភ  ជូន កម្មករ-និយោជិត  
ដៃល តៃូវ បាន បន្ត ពៃយួរ ការ ងារ 
ចំនួន ៦ ៣០៣នាក់ នៅ ក្នុង  
រោងចកៃសហគៃស ចនំនួ ៣ ៤ 
ក្នុង វិស័យ កាត់ដៃរដៃល បន្ត រង- 
ផលប៉ះពាល់ ពី វិបត្ត ិ ជំងឺ កូ វីដ១ ៩ ។

សៃចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការ- 
បើក ផ្ដល់បៃក់ ឧបត្ថម្ភ លើក ទី 
៥៧ ជនូ កម្មករ-នយិោជតិចុះ ថ្ងៃ 
ទី៧ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០២១ 
របស់ កៃសួង ការងារ បាន ឱៃយ 
ដឹងថា ការបើក ផ្តល់ ឧបត្ថម្ភ ជូន 
កម្មករ ទាំង ជង ៦ ០០០នាក់  
នៃះ គឺ សៃបតាម សា្មារតី នៃ ការ - 
អនញុ្ញាត ពៃយួរ កចិ្ច សនៃយា ការងារ ជុ ំ
ទី៣ នៃ កញ្ចប់ វិធានការ របស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល។ 

កៃសួង  បញ្ជាក់ថា ធនាគារ 
ឯកទៃស វ ីង នងឹ ផ្ញើ សារ អពំ ីការ- 
បើកបៃក់ ឧបត្ថម្ភរ បស់ រដ្ឋា - 
ភិបាល  ទៅកាន់ លៃខ ទូរស័ព្ទ 
ដៃលកម្មករ បានផ្តល់ ឱៃយ កៃសួង 
តាមរយៈ រដ្ឋបាល រោងចកៃ 
សហ គៃស នាពៃល កន្លងមក។ 
សៃច ក្តី ជូន ដំណឹង បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ក្នុងករណី បងប្អូន កម្មករ និ- 
យោជិត ដៃល បមៃើ ការងារ នៅ 
រោងចកៃ សហគៃស ទាំង- 
៣៤ នៃះ មិន បាន  ទទួល សារ ពី 

ធនាគារ ឯកទៃស វី ង នោះ សូម 
បងប្អនូ ទនំាកទ់នំង សរួ ពត័ម៌ាន 
បន្ថៃម ឬ ធ្វើ បច្ចុបៃបន្នភាព លៃខ- 
ទូរស័ព្ទ របស់ខ្លួន ទៅ រដ្ឋបាល 
រោង ចកៃសហ គៃស របស់ ខ្លនួ »។ 

លោក ហៃង សរួ អ្នក នា ំពាកៃយ 
កៃសងួ ការងារ មនិ អាច  ទាក ់ទង 
សុំ ការអតា្ថាធិបៃបាយ បន្ថៃម ជុំវិញ 
ការផ្តល់បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ជូន ដល់ 
កម្មករ -នយិោ ជតិ ដៃល តៃវូ បាន 
បន្ត  ពៃយ ួរ  ការងារ នៃះ បានទៃ កាល- 
ពី មៃសិល មិញ ។

គិត តៃឹម ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២១ 
រាជរដ្ឋាភិបាល  បាន ឧបត្ថម្ភ 
បៃក ់ ជនូ កម្មករ នយិោ ជតិ ដៃល 
បាត់ បង់ ការងារ ក្នុង វិស័យ 
កាត់ដៃរ និង ទៃសចរណ៍ សរុប 

បៃមាណ ជ ២៦លាន ដុលា្លារ 
អាមៃរិក ខណៈ ចាប់ តំាង ពី ខៃ 
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០មក មាន រោង- 
ចកៃ សហគៃស ក្នុង វិស័យ 
កាត់ ដៃរ និង វិស័យ ទៃស ចរណ៍ 
បាន ពៃយួរការងារ កម្មករ ជង 
៣៨៩ ២០០នាក ់ក្នងុ រោងចកៃ 
សហគៃស ចំនួន៧៦។ នៃះ 
បើតាម លោក ហៃង សួរ ដៃល 
បាន បៃប់ អ្នកសារ ព័ត៌មាន 
កាលពី ចុងខៃ មីនា។

សូម ជមៃប ថា រដ្ឋាភិបាល 
បានសមៃច ឧបត្ថម្ភ ថវិកា បៃមា ណ 
៤០ដុលា្លារ ក្នុង ១ខៃ  សមៃប់ 
កម្មករ និយោជិត ដៃល  តៃូវ បាន 
ពៃយួរកា រងា រ ក្នុង មា្នាក់ ហើយ ក្នុង - 
នោះ និយោជក តមៃូវ ឱៃយ ឧបត្ថម្ភ 

ជនូ កម្មករ-នយិោជតិចនំនួ ៣ ០ 
ដុលា្លារ។ ការសមៃច បៃបនៃះ  
ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី ជួយ សមៃល ការ -  
លំបាក និង ការចំណយ របស់ 
កម្មក រ និយោជិត ដៃល មិនមាន 
ការងារ ធ្វើក្នងុអំឡុងពៃល ទទួ ល- 
រង នូវ វិបត្តិ កូ វីដ១៩។

លោក អាត់ ធន់ បៃធាន សហ - 
ភាព ការងារ កម្ពុជបាន លើក - 
ឡើងថា បៃក់ ឧ ប ត្ថម្ភ របស់ រដ្ឋា - 
ភិបាលរួមទាំង បៃក់ ដៃល រោង - 
ចកៃ សហគៃស ផ្តល់ ឱៃយ  កម្មករ 
ក្នងុអំឡុង ពៃលនៃះ គឺ បាន ចូល - 
រួមចំណៃក ជួយ ដល់ ជីវភាព កម្ម ករ  
បាន មួយចំនួនធំ។ ប៉ុន្តៃ លោក 
ថា ថវិកា ទាំងនៃះ មិន អាចជួយ 
កម្មករ ក្នងុការ ដោះសៃយ បញ្ហា 

ផៃសៃងទៀតដូចជ ការ ជំពាក់ - 
បំណុ ល និង តមៃូវការ សង្គម 
ចាំបាច់ បាន នោះ ទៃ។ 

បន្ថៃម ពី លើ ការឧបត្ថម្ភ ថវិកា 
នៃះ លោ ក អាត់ ធន់ ចង់ ឱៃយ 
រដ្ឋាភិបាល ចូល  រួម គិត ទៅ ដល់ 
កម្មករនៅតាម បណ្ដា   រោងចកៃ 
ដទៃទៀត ដៃល កំពុង និង បាន 
បៃឈម នឹង ការបិទទា្វារ គួរតៃ 
បញ្ចៃញ កញ្ចប់ ថវិកា មួយ ដៃល 
អាច ផ្តល ់ឱៃយ ពកួគាតអ់ាច ទៃទៃ ង ់ 
ជីវ ភា  ព បាន។

លោកបញ្ជាក់ថា៖«រដ្ឋា ភិបា ល 
គួរតៃ ពិនិតៃយមើល អ្នក ដៃល អត ់- 
មានការ ងារ ធ្វើ អ្នក ដៃល បាត់ - 
បង់ ការងារ ដោយសារតៃ រោង- 
ចកៃ  មាន បញ្ហា កូ វីដ ឬ បញ្ហា - 
ផៃសៃងៗ រួមទាំង កម្មករ ដៃល តៃូវ 
បាន គៃ បញៃឈប់ ដោយ ប ញ្ហា ផៃសៃង ៗ  
ដោយ គា្មាន លទ្ធភាព គួរតៃមាន 
បៃក់ បមៃងុ នៃះដូច ទៅនឹង បៃទៃ ស  
គៃ ផៃសៃង។ ពៃលនៃះ បើ រដ្ឋា ភិបា ល 
មាន ថវិកា គួរតៃ បញ្ចៃញ ដើមៃបី 
ជួយ»។ 

កៃពីនៃះ លោក អាត់ ធន់ 
ក៏ស្នើ ដល់ រដ្ឋាភិបាល គួរ តៃ  
ពចិារណ ផ្តល ់បៃកខ់ៃ ពៃញ ជនូ 
ដល់ក ម្មករ ដៃល តៃូវ បាន  តមៃូវ 
ឱៃយ ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក ខណៈ  ដៃល 
កម្មករ ជចៃើន តៃូវបាន កាត់ - 
បៃក់ខៃ ឬ ទទួល បានតៃ  បៃក់ - 
ខៃ ពាក ់កណ្ដាល បនា្ទាបព់ ីពកួគៃ 
ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក តាម ការណៃនាំ 
របស់រ ដ្ឋា ភិ បាល៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  បនា្ទាប ់ព ីបើក កចិ្ច បៃជុ ំ 
លើក ទី ១  រយៈ ពៃល ២ថ្ងៃ  កៃុម- 
ការងារ ឧត្តម មន្តៃី ចៃបាប់ អាសា៊ាន 
បាន សមៃច យល់ ពៃម លើ ឯក- 
សារ យោង ស្តី ពី  ការ រៀប ចំ សន្ធិ - 
សញ្ញា បតៃយា ប័ន អាសា៊ាន   ដោយ 
បាន ពិភាកៃសា លើ ខ្លឹម សារ បឋម   
នៃ សៃច ក្តី ពៃង  ហើយ កៃុម ការ- 
ងារ  នងឹ បៃើ រយៈ ពៃល ២ ឆ្នា ំដើមៃបី 
បញ្ចប់ ការ រៀប ចំ សន្ធ ិសញ្ញា  បតៃយា   - 
ប័ន អា សា៊ាន នៃះ ។

កៃុម ការងារ ឧត្តម មន្តៃី ចៃបាប់ 

អាសា៊ាន  របស់ កម្ពុជ  បាន ដឹក- 
នាំ  កិច្ច បៃជុំ តាម អន ឡាញ  រយៈ- 
ពៃល ២ ថ្ងៃ  គឺ ចាប់ ពី  ថ្ងៃ ទី ៦ ដល់ 
៧  ខៃ មៃសា  ជ មយួ កៃមុ ការងារ 
ឧត្តម មន្តៃ ីចៃបាប់ អាសា៊ាន ទំាង ១ ០  
បៃទៃស  និង តំណង ផ្នៃក ចៃបាប់ នៃ 
អគ្គ លៃខា ធិការ ដ្ឋាន អាសា៊ាន លើ ក  
ទី១ ដើមៃបី រៀបចំ សន្ធ ិសញ្ញា បតៃយា  - 
ប័ន អាសា៊ានសមៃប់ ជ គំរូ ឱៃយ យ ក 
ទៅ អនុវត្ដ ការងារ  និង ពងៃ ឹង កិច្ច - 
សហ បៃ តិ បត្ដ ិការលើ វិស័យ ពៃ ហ្ម  - 
ទណ្ឌ  ក្នងុ ការ ទប់ សា្កាត់ និង បង្កៃ ប 
បទ ល្មើស  និង ឧកៃដិ្ឋ កម្ម ឆ្លង ដៃន ។

កិច្ច បៃជុំ នៃះ  តៃូវ បាន  ដឹក នាំ  

ដោយ លោក  តាន់ហ៊ាង  ដវ័ណ្ណ  
អគ្គនា យក  នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន 
អភិ វឌៃឍន៍ វិស័យ យុត្ត ិធម៌ នៃ កៃសួ ង  
យតុ្ត ិធម ៌នងិ ជបៃធាន បៃតភិ ូនៃ 
កៃុម ការងារ ឧត្តម មន្តៃី ចៃបាប់ អា - 
សា៊ា ន កម្ពជុ ស្តពីី សន្ធ ិសញ្ញា បតៃយា  - 
ប័ន អាសា៊ាន  និង កៃមុ ការងារ ឧត្ត ម-  
មន្តៃី ចៃបាប់ អាសា៊ាន ស្តី ពី សន្ធិ - 
សញ្ញា បតៃយា ប័ន អាសា៊ាន។ 

កៃសួង យុត្ដិធម៌ បញ្ជាក់ ថា  ជ 
លទ្ធផល កិច្ច បៃជំុ  នៃះបាន សមៃ ច   
យល់ ពៃម លើ ឯក សារ យោង ស្ត ីពី 
បៃប បទ នៃ ការ បំពៃញ ការងារ រប ស់ 
កៃុម ការងារ ឧត្តម មន្តៃី ចៃបាប់ អា - 
សា៊ា ន កម្ពជុ ស្តពីី សន្ធ ិសញ្ញា បតៃយា  - 
បន័ អាសា៊ាន  នងិ បាន ពភិាកៃសា លើ 
ខ្លឹម សារ បឋម  នៃ សៃចក្តី ពៃង  
សន្ធិ សញ្ញា បតៃយា ប័ន អាសា៊ាន  
មាន ជអាទិ៍  ចំណង ជើង  ការ បរិ - 
យាយ អំពី រាល់ រដ្ឋ ជ សមា ជិក 
អាសា៊ាន  និង បុព្វកថា ។

លោក  ជិន  មា៉ាលីន  អ្នក នំាពា កៃយ  
កៃសងួ យតុ្ដ ិធម ៌ថ្លៃង  ពមីៃសិល ម ិញ  
ថា  កិច្ច បៃជំុ របស់ កៃមុការ ងារ ឧត្ត ម - 
មន្តៃ ីចៃបាប់ អាសា៊ាន កម្ពជុ នៃ កៃសួ ង 
យុត្ដធិម៌  ជ មួយ កៃមុ ការងារ ឧត្ត ម- 

មន្តៃ ីចៃបាប ់អាសា៊ាន លើកទ១ី ស្ត ីព ី
សន្ធ ិសញ្ញា បតៃយា បន័ អា សា៊ាន នៃះ 
គឺ  ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី រៀបចំ សន្ធិ សញ្ញា - 
បតៃយា ប័ន អាសា៊ាន ។ លោក ថ្លៃង 
ថា   ៖« តាម រយៈ កិច្ច បៃជំុ  កៃមុ ការ - 
ងារ នងឹ បៃើបៃស ់រយៈពៃល ២ឆ្នា ំ
បនា្ទាប់ពី កិច្ច បៃជុំ លើកទី១ នៃះ 
ទៅ  ដើមៃបី បញ្ចប់ ការ រៀបចំ សន្ធិ- 
សញ្ញា បតៃយាប័ន អាសា៊ាន នៃះ »។

បើ តាម លោក មា៉ាលីន គោល- 
បណំង នៃ ការ រៀបច ំសន្ធ ិសញ្ញា- 
បតៃយា ប័ន អាសា៊ាន នៃះ  មិន មៃន 
ជ ការ អនុវត្ដ ដើមៃបី ធ្វើ បតៃយាប័ន   
ក្នុង តំបន់ អាសា៊ាន នៃះ ទៃ ។  ប៉ុន្ដៃ   
វា ជ  គំរូនៃ ទមៃង់ ចៃបាប់  និង គំរូ នៃ  
សន្ធសិញ្ញា បតៃយាបន័  ដៃល រដ្ឋ ជ 
សមាជិក អាសា៊ានអាច យ ក  ទៅ 
បៃើ បៃស់ ជ គំរូ  ក្នុង ការ ធ្វើ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង បតៃយា ប័ន ជ មួយ នឹង 
បណ្ដា បៃទៃស ដទៃ ទៀត ។ ការ - 
រៀបចំ សន្ធិ សញ្ញា បតៃយា ប័ន អា - 
សា៊ា  ន នៃះ ក៏ ដើមៃបី ពងៃងឹ កិច្ច សហ- 
បៃ តិ បត្ដ ិការលើ វិស័យ ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
ក្នងុ ការ ទប ់សា្កាត ់នងិ បង្កៃប បទ- 
ល្មើស  និង ឧកៃិដ្ឋ កម្ម ឆ្លង ដៃន ។

លោក គិន  ភា  បៃធាន វិទៃយា សា្ថា ន 

ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជតិ នៃ រាជ- 
បណិ្ឌ តៃយ សភា កម្ពជុ ថ្លៃង  ថា បើ សិ ន 
ពិនិតៃយ មើល ទៅ លើ បៃព័ ន្ធ   ចៃបាប់ 
និងបៃព័ន្ធ តុលាការ នៃ បៃទៃស 
ជ សមាជិក អាសា៊ានគឺ ឃើញ មា ន  
ភាព ចមៃះុ  និង ខុស ប្លៃក  គា្នា ចៃើន ។ 
« កន្លង មក បើ យើង និយាយ ពី សន្ធ ិ- 
សញ្ញា   បតៃយា ប័ន ក្ន ុង ចំណោម សមា - 
ជិក អាសា៊ាន គឺ មាន លក្ខណៈ ជ ទ្វៃ -  
ភា គីប៉ុន្ដៃ មិន ទាន់ មាន លក្ខ ណ ៈ  
ជ តំបន់រួម  ទៃ ។  ភាគ ចៃើន បៃទៃ ស 
អាសា៊ាន បា ន  ចុះ សន្ធ ិសញ្ញា បតៃយា -  
ប័ន ជ មួយ  គា្នា ដូច ជ  កម្ព ុជ  ជ   មួ យ   
ឡាវ  និង កម្ពុជ  ជ  មួយ បៃទៃស 
វៀត ណម ជ ដើម  »។ 

លោកភា  លើកឡើងថា    សូមៃបី - 
តៃ ចៃបាប់ ចរា ចរ ណ៍ តាម បណ្ដា 
បៃទៃ ស អាសា៊ា ន  ក៏មាន បៃទៃស 
ខ្លះ បៃកាន់ ឆ្វៃង  ហើយ បៃទៃស 
ខ្លះ បៃកាន់ សា្ដាំដៃរ  ។ ដូច្នៃះ ការ- 
រៀប ចំ ឱៃយមាន សន្ធិ  សញ្ញា បតៃយា - 
បន័ រមួក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ អាសា៊ាន នៃះ  
គ ឺ ជការ  ល្អ បៃសើរ   នងិ មាន អត្ថ- 
បៃយោជន៍ សំខាន់ ក្នុង ការ រួម គា្នា 
ទប់ សា្កាត់  បទ ល្មើស  និង ឧកៃិដ្ឋ - 
កម្ម ឆ្លង ដៃន ផៃសៃង ៗ  ៕

កម្មករ រោង ចកេ កាត់ ដេរ នៅ ក្នងុ សង្កាត់ ចោម ចៅ ចេញពី ធ្វើការ  កាល ពី ខេ មីនា  ឆ្នា ំ២០២១។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

កិច្ច បេជំុ តាម អន ឡាញ  កាលពី ថ្ងេ ទី ៧  ខេ មេសា  ។ រូបថត កៃសួង យុត្តិធម៌

ក្រាមុឧត្តមមន្ត្រាីច្រាបាប់អាស៊ានយល់ព្រាមលើឯកសរស្តីពីការរៀបចំបង្កើតសន្ធសិញ្ញាបត្រាយាប័នអាស៊ាន



តពីទំព័រ៣...ធានាឱ្យបានថាពួកគ្
អាចបន្តទទួលបានការសិក្សា។
ស្ចក្តីប្កាសដដ្លបានបន្តថា

ដើមប្ីធានាបានការសិកស្ាន្ះកស្ងួ
អប់រំ និងយូនីស្ហ្វបានទិញវិទ្យុ
ចំនួន១៦៤០គ្ឿងសម្ប់ផ្ដល់ជនូ
សិស្សជនជាតិដើមភាគតិចនៅខ្ត្ត
ភូមិភាគឦសានគឺមានខ្ត្តក្ច្ះ
រតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរី។
ស្ចក្តីប្កាសបានបញ្ជាក់ថា៖

«សិស្សទាំងន្ះកំពុងបន្តការសិក្សា
របស់ពួកគ្តាមរយៈកម្មវិធីអប់រំពហុ-
ភាសាផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ក្សួង
អបរ់ំយវុជននងិកឡីាដល្ជាទមង្់
មួយក្នុងចំណោមទម្ង់ន្ការសិក្សា
ពីចមា្ងាយដ្លក្សួងអប់រំយុវជន
នងិកឡីាចាប់ផ្ដើមអនវុត្តតាងំពីពល្
មានការរាតត្បាតជាសកលន្ជំងឺ
ន្ះពីដំបូងៗមកម្ល្៉ះ»។
លោក ហង់ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្ី-

ក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមាន
ប្សាសន៍ថាក្នងុអឡំុងព្លដ៏សន្-

លំបាកន្ះក្សួងអប់រំយុវជននិង
កឡីាអាចសហការជាមយួយូនីស្ហ្វ
និងភាពជាដ្គូសកលសម្ប់ការ-
អបរ់ំដើមប្ីផ្ដល់ឱកាសសកិស្ាពីចមា្ងាយ
ដ្លជាតម្ូវការចាំបាច់បំផុតរបស់
កមុារជនជាតិដើមភាគតចិដល្កពំងុ
ទទួលបានការអប់រំពហុភាសា។
លោកបន្តថា៖«ដើម្បីសម្ចបាន

លទ្ធផលពិតប្កដពីកម្មវិធីអប់រំពហុ-
ភាសាតាមវទិយ្វុាជាការសខំាន់ណាស់

ដល្មាតាបតិាត្វូជយួឱយ្កនូៗរបស់
ពកួគ្បន្តរៀនសតូ្តាមរយៈការប្ើ-
ប្ស់ស្វាអប់រំដ៏មានតម្ល្ន្ះ»។
កម្មវធិីអបរ់ំពហុភាសាតាមវទិយ្ុផ្ដល់

ការបង្ៀនតាមវិទ្យុដល់សិស្សដ្ល
កំពុងទទួលបានការអប់រំពហុភាសា
នៅកម្តិមត្ត្យយ្នងិបឋមសកិស្ាជា
ភាសាគ្ឹងនិងភាសាទំពួន ក្នុង
ខ្ត្តរតនគិរី និងភាសាព្នងក្នុងខ្ត្ត
មណ្ឌលគិរី។មានសិស្សប្មាណ

១៥២៧ នាក់មកពីសាលាបឋម-
សិក្សាចំនួន៧៩ដ្លបច្ចុប្បន្នន្ះពុំ
មានវិទ្យុប្ើប្ស់នឹងទទួលបានវិទ្យុ
១គ្ឿងដ្លធ្វើឱ្យពួកគ្អាចនាំ
យកការបង្ៀនន្ះទៅដល់ក្នុងផ្ទះ
របស់ពួកគ្ត្ម្ដង។ន្ះបើតាមការ-
លើកឡើងរបស់អង្គការយូនីស្ហ្វ។
អង្គការន្ះបានបន្តថាលើសពីន្ះ

គូ្មត្ត្យ្យសហគមន៍ពហុភាសាចំនួន
៣៤នាក់ និងគ្ូបឋមសិក្សាពហុ-
ភាសា៧០នាក់ក៏នឹងទទួលបានវិទ្យុ
សម្ប់ប្ើប្ស់ក្នងុការបង្ៀនរបស់
ពួកគ្ក្នុងថា្នាក់រៀនឬក្នុងអំឡុងព្ល
ចុះអនវុត្តសកម្មភាពរៀននងិបង្ៀន
ពីចមា្ងាយផងដ្រ។វិទ្យុទំាងន្ះតូ្វច្ក
ជូនពួកគ្នៅដើមខ្ម្សាន្ះ។
លោកស្ីហ្វ័រូហ្គហ្វយូហ្សិថ

នាយិកាយូនីស្ហ្វប្ចាំកម្ពុជាបាន
លើកឡើងថាយូនីស្ហ្វមានមោទន-
ភាពដ្លបានធ្វើការងារក្នុងភាពជា
ដ្គូជាមួយនឹងក្សួងអប់រំ យុវជន
និងកីឡានិងភាពជាដ្គូសកលសម្ប់
ការអប់រំ ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំ
ពហុភាសាតាមវិទ្យុដ្លកំពុងផ្តល់
ប្យោជន៍ទៅដល់កុមារដ្លងាយ

រងគ្ះជាងគ្នៅកម្ពជុានងិជយួឱយ្
ពួកគ្បានបន្តការសិក្សា។
លោកស្ីសង្កត់ធ្ងន់ថា៖«ការផ្ដល់

វិទ្យុដល់កុមារទាំងន្ះនឹងជួយពង្ីក
វិសាលភាពកម្មវិធីអប់រំពហុភាសា-
បន្ថ្មទៀតដ្លមានសារៈសំខាន់
ក្នងុអំឡុងព្លដ្លសាលារៀនកំពុង
បិទទា្វារ។ន្ះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏
សខំាន់មយួដល្ជយួឆ្លើយតបចំពោះ
បញ្ហាន្ការខកខានការរៀនសូត្
ដោយសារត្ផលប៉ះពាល់ដ្លបង្ក-
ឡើងដោយសារជំងឺកូវីដ១៩»។
សូមជម្បថាកម្មវិធីអប់រំពហុ-

ភាសាតាមវិទ្យុកំពុងអនុវត្តតាមរយៈ
កិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងឆ្លើយតបនិងសា្តារ
ឡើងវិញពីជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា
ជាមួយនឹងការផ្ដល់មូលនិធិគាំទ្ពី
ភាពជាដគ្ូសកលសមប្់ការអបរ់។ំ
យូនីស្ហ្វគឺជាទីភា្នាក់ងារចាត់ច្ង
ថវិកាសម្ប់កម្មវិធីដ្លមានទឹកប្ក់
៧លានដុលា្លារន្ះដ្លកំពុងផ្ដល់
ការគាំទ្បនា្ទាន់ដល់សាលារៀននិង
សិស្សានុសិស្សក្នុងអំឡុងព្លដ្ល
មានការរាតត្បាតជាសកលន្ជំងឺ-
កូវីដ១៩៕
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ក្រសួងអប់រំ...

ទិដ្ឋភាពសាលាបឋមសិក្សា១នៅខ្ត្តមណ្ឌលគិរីខណៈកំពុងបិទទ្វារ។ រូបថតហ្វ្សប៊ុក

តពីទំ ព័រ ១...និងជួបជំុ
គ្ួសារដូចឆ្នាំមុនៗដោយ
ហត្ុបញ្ហារកីរាលដាលន្ការ-
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ដ្លរហូត
មកដល់ព្លន្ះសកមុ្មភាព
អ្នកឆ្លងកាត់ព្ំដ្នកម្ពុជា-ថ្
មានចំនួនតិចតួចប៉ុណោ្ណោះ។
លោកសឿមបុ៊នរិទ្ធីអភបិាល-

រងខ្ត្តបាត់ដំបង បានប្ប់
ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍មស្លិមញិថាពល-
ករខ្ម្រដ្លធ្វើដំណើរមកពីថ្
ចូលក្នុងប្ទ្សមិនដូចឆ្នាំមុន
ទ្គឺពលករចន្លាះប្មាណពី
២០នាក់ទៅ៩០នាក់ប៉ុណោ្ណោះ
ក្នុង១ថ្ង្ឬអាចមានថ្ង្ខ្លះតិច
ជាងន្ះ។
លោកប៊នុរទិ្ធីថ្លង្ថា៖«ក្នងុ

អំឡុងព្លដូចគា្នាន្ះកាលពី
ឆ្នាំមុនគឺមួយថ្ង្មានពលករ
ខ្ម្រយើងជាង ១០០០នាក់
បានសម្ុកមកល្ងសុ្ក
កំណើត ប៉ុន្ត្ឆ្នាំន្ះគឺមាន
ចនំនួតចិមន្ទន្ដល្វលិមក
ល្ងស្ុក។ខុសឆ្ងាយពី
ឆ្នាំមុនៗដ្លមានពលករ
ច្ើនមកល្ងស្ុក»។
លោកសឿមប៊ុនរិទ្ធីបានឱ្យ

ដឹងថា ឬអាចមកពីកាល
ដើមឆ្នាំក្នុងព្លដ្លមាន
ការផ្ទុះការរីករាលដាលជំងឺកូ-
វីដ១៩នៅក្នងុប្ទ្សថ្ពលករ
ខ្ម្របានសម្ុកវិលមកស្ុក
វិញអស់ច្ើនឯកតា្តាផ្ស្ង-
ទៀតអាចដោយសារពួកគាត់
មានការយល់ដឹងពីការការពារ
ន្ជំងឺនះ្។ពួកគាត់មិនវិល-

មកស្ុកដោយសារអាជា្ញាធរ
នងឹដាក់ពកួគាត់ធ្វើចតា្តាឡីសក័
ចំនួន១៤ថ្ង្ ដូចន្ះពួកគាត់
មិនបានចូលរួមប្រព្ធបុណ្យ
ចូលឆ្នាំជាមួយគួ្សារដដ្ល។
ខណៈពលករដ្លបានកំពុង
ធ្វើចតា្តាឡីស័កក្នងុខ្ត្តបាតដ់បំង
មានចំនួន១៥៩៦នាក់។
លោកសី្រស់សុផានីអភបិាល

រងខ្ត្តបនា្ទាយមានជ័យបាន
ប្ប់ភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ដ្រថាពលករ
ខ្ម្រនៅមានវិលត្ឡប់មកពី
ប្ទ្សក្នុងអំឡុងមុនពិធី
បុណ្យចូលឆ្នាំនាឆ្នាំន្ះក៏មាន
ចំនួនថយចុះដ្រ។
លោកស្ីថា៖«យើងឃើញ

ថាមានការស្កចុះតិចជាង
ពមីនុគឺចន្លាះពី៥០ទៅ១០០
នាក់ទ្ដ្លកាលមុន១ថ្ង្
ពលករខ្មរ្យើងចលូមកលើស
១០០នាក់»។
លោកស្ីរស់ សុផានី បាន

អះអាងថាការថមថយន្ះគឺ
ដោយសារពលករភាគច្ើន
បានតឡ្ប់មកវញិកាលពដីើម
ឆ្នាំហើយមួយទៀតនៅព្ល
ដ្លពួកគាត់មកគឺត្ូវធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កចំនួន១៤ថ្ង្សិន មុន
នឹងអនុញ្ញាតឱ្យត្ឡប់ទៅជួប
គ្ួសារ។
លោកស្ីរស់ សុផានី ថ្ល្ង

ថាចំនួនតួល្ខសរុបពលករ
ខ្ម្រដ្លបានវិលត្ឡប់មកពី
ប្ទ្សថ្តាមខ្ត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យចាប់ពីអំឡុងខ្កុម្ភៈ
មកដល់ព្លន្ះមានជាង៣

មុឺននាក់ហើយមិនទាន់មាន
អ្នកណាមា្នាក់អនុញ្ញាតឱ្យវិល-
ត្ឡប់ទៅវិញទ្។
លោកឌី រា៉ាដូ អភិបាលរង

ខ្ត្តឧត្តរមានជ័យបានឱ្យដឹង
ផងដ្រថា ចំនួនពលករខ្ម្រ
មកពីបទ្ស្ថ្គមឺានការថយ
ចុះច្ើនចាប់ពីដើមខ្ម្សា
ន្ះដ្លខុសពីកាលពីក្នុងខ្
មីនាគឺមានពលករខ្ម្រសម្ុក
ចូលមកច្ើនចន្លាះពី៣០០
ទៅ៥០០នាក់ក្នុង១ថ្ង្។
លោករា៉ាដូថ្លង្ថា៖«ចាប់ពី

ខ្ម្សាមក បងប្អូនយើង
ចន្លាះពី៥០ទៅជតិ១០០នាក់
ផងក្នងុ១ថ្ង្បានចលូមកស្កុ

កំណើតតាមខ្ត្តឧត្តរមាន-
ជ័យន្ះដ្លមានការខុសគា្នា
ច្ើនពីឆ្នាំមុនៗ»។
លោកសី្បានសី្មំុអភិបាល

ខត្្តប៉ល្និក៏បានឱយ្ដងឹដរ្ថា
ដោយសារត្ខ្ត្តក្នុងប្ទ្ស
ដ្លនៅជាប់នឹងពំ្ប្ទល់
បទ្ស្កម្ពជុាតម្វូការពលករ
ធ្វើការច្ើនដចូន្ះពលករខ្មរ្
នៅទីនះមិនវិលត្ឡប់មក
ស្ុកកំណើតដើម្បីចូលរួម
ប្រព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទ្ឆ្នាំន្ះ។
លោកស្ីបានស្ីមុំថ្ល្ង

ថា៖«សមប្់ខត្្តប៉ល្និមនិ-
មានពលករច្ើនទ្វិលមក
ស្ុកកំណើតមុនព្លចូលឆ្នាំ

ក្នុងឆ្នាំន្ះដោយសារពួកគាត់
ខ្លះមានការងារធ្វើនិងខ្លះការពារ
ពីជំងឺកូវីដ១៩ ទើបពួកគាត់
មិនចល័តចុះឡើង»។
លោកស្ីបានស្ីមុំបញ្ជាក់

ថាពលករចន្លាះពី១០ទៅ
២០នាក់ប៉ុណោ្ណោះដ្លត្ឡប់
មកស្ុកកំណើតហើយមាន
ថ្ង្ខ្លះគឺមិនមានត្ម្តង ប៉ុន្ត្
អាជា្ញាធរខ្ត្តប៉្លិននៅត្បន្ត
ចាំមើលក្នុងករណីជិតដល់ថ្ង្
ចលូឆ្នាំខ្មរ្ថាតើពលករនងឹមក
ច្ើនដូចកាលឆ្នាំមុនៗទ្។
ចំពោះខ្ត្តព្ះវិហារវិញក៏

មិនខុសពីបណា្តាខ្ត្តផ្ស្ងៗ
នះដរ្គឺចនំនួពលករខ្មរ្វលិ

មកពីបទ្ស្ថ្មនុចលូឆ្នាំខ្មរ្
ន្ះមានចំនួនតិចតួចបំផុត
ខុសពីបណា្តាឆ្នាំមុនៗ។ ន្ះ
បើតាមការឱ្យដឹងរបស់លោក
គង់ ឡូ ប្ធានមន្ទីរសុខាភិ-
បាលខ្ត្តព្ះវិហារ។ លោក
ថា ពលករបន្តមកក្នុងស្ុក
ប៉ុន្ត្មិនមានច្ើនទ្ មួយថ្ង្
មានត្៤ទៅ៥នាក់ទ្ ឬគា្មាន
ត្ម្តង។
លោកគង់ ឡូថា មូលហ្តុ

ដល្ពលករខ្មរ្មនិសម្កុមក
ច្ើនក្នុងព្លបុណ្យចូលឆ្នាំ
ន្ះគឺដោយសារត្ការអំពាវ-
នាវរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលស្នើ
កុំឱ្យពួកគាត់វិលមកស្ុក
កណំើតដើមប្ីចៀសវាងការឆ្លង
និងទប់សា្កាត់ការរីករាលដាល
ន្ជំងឺកូវីដ១៩។
លោកមម៉ប៊នុហង្រដ្ឋមន្ត្ី

ក្សួងសុខាភិបាលធា្លាប់បាន
ថ្លង្ថាបើគ្ន់ត្ចង់មកលង្
សប្បាយជួបជំុគួ្សារក្នងុពធិបីណុយ្
ទ្ គួរកុំទាន់មកល្ងដើម្បី
ចូលរួមទប់សា្កាត់ការរីករាលដាល
នូវជំងឺកូវីដ១៩ន្ះ។នៅថ្ង្
មស្លិមញិកស្ងួសខុាភិបាល
នៅត្ប្កាសបន្តរកឃើញ
អ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ចំនួន
១១៣នាក់។គិតត្ឹមមោ៉ោង៧
ព្ឹកថ្ង្ទី៨ខ្ម្សាកម្ពុជា
មានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុបចំនួន
៣០២៨នាក់អ្នកជាសះស្បើយ
១៩១៤នាក់អ្នកកំពុងពយ្ាបាល
ចំនួន១០៨៥នាក់និងមាន
អ្នកសា្លាប់ចំនួន២៤នាក់៕

ពល ករខ្មរ្ដ្ល ត្ឡប់ ពី ថ្ តូ្វបាន ដឹក ទៅ ធ្វើចត្តាឡីស័ក កាល ពី ខ្មីនា នៅ ខ្ត្ត បនា្ទាយមានជ័យ  ។ រូបថតសហការី

ពលករខ្ម្ររត្រឡប់ពីថ្រមុនចូលឆ្នាខំ្ម្ររឆ្នានំ្រះមានចំនួន...



តពីទំព័រ១...យប់ថ្ងៃទី៦ ខៃ
មៃសា។
លោកមក៉់ជីតូអគ្គស្នងការរង

នគរបាលជាតិនិងជាអគ្គលៃខា-
ធិការរងនៃអាជា្ញាធរជាតិបៃយុទ្ធ-
បៃឆាំងគៃឿងញៀនបានបៃប់

ភ្នំពៃញប៉សុ្តិ៍កាលពីមៃសិលមញិថា
ជនទាងំ៣នាក់ខាងលើតៃវូបាន
កម្លាំងនគរបាលជំនាញនៃមន្ទីរ
បៃឆាំងគៃឿងញៀនកៃសួង
មហាផ្ទៃចាប់បញ្ជូនទៅសាលា-
ដំបូងរាជធានីភ្នពំៃញដើមៃបីចាត់-

វិធានការបន្តតាមនីតិវិធីចៃបាប់
ពាក់ព័ន្ធករណីគៃឿងញៀនជិត
២គីឡូកៃម។
លោកម៉ក់ ជីតូបានបន្តថា

ជនសងៃស័យឈ្មោះអ៊ឹមឈួន
អាយុ៥១ឆា្នាំមនតួនាទីជា

ស្នងការងខៃត្តកពំតទទលួផៃន
ពន្លត់អគ្គិភយ័នងិអាវធុជាតិផ្ទុះ
រួមទាងំបក្ខពួករបស់គាត់២នាក់
ទៀតឈ្មោះកៃវទិតៃយមៃសាអាយុ
២១ឆា្នាំនងិឈ្មោះហងុគាអាយុ
៦១ឆា្នាំតៃវូបានកម្លាងំនគរបាល-
ជំនាញ នៃមន្ទីរបៃឆាំងគៃឿង-
ញៀនកៃសងួមហាផ្ទៃចាប់ឃាត់
ខ្លនួកាលពីយប់ថ្ងៃទី៦ខៃមៃសា
ឆា្នាំ២០២១នៅចំណុចចំណត
រថយន្តផៃសារខាលៃនឌៃលម៉ល
(បឹងកក់)ស្ថិតក្នុងសង្កាត់
សៃះចកខណ្ឌដនូពៃញជាមយួ
វត្ថតុាងគៃឿងញៀនបៃភៃទIce
Methamphetamineជិត២
គីឡូកៃម។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«កៃុមជន-

សងៃស័យតៃវូបានមន្តៃនីគរបាល
ជនំាញយើងកសាងសណំុំរឿង
ចោទបៃកាន់ក្នងុបទល្មើសជួញ-
ដូរសារធាតុញៀននិងបាន
បញ្ជនូទៅតុលាការរាជធានីភ្នពំៃញ

ដើមៃបីចាត់វិធានការបន្តទៅតាម
នីតិវិធីចៃបាប់»។លោកបានឱៃយ
ដឹងទៀតថា៖«យោងតាមការ-
សួរចម្លើយនៅពៃលនៃះកម្លាងំ
នគរបាលជំនាញយើងកំពុង
ពងៃីកដៃនសមត្ថកិច្ចសុើបអង្កៃត
ទៅតាមបណ្ដាខៃត្តមួយចំនួន
ទៀតពៃះករណីនៃះមនពាក់-
ព័ន្ធជនសងៃស័យជាចៃើនទៀតដៃល
តៃូវតាមស្វៃងរកចាប់ខ្លួន»។
យ៉ាងណកដ៏ោយលោកជីតូ

មិនបានបញ្ជាក់ឱៃយបានលម្អិត
អំពីអត្តសញ្ញាណកៃមុជនសងៃស័យ
មួយចំនួនទៀតក្នងុសំណំុរឿងនៃះ
ដៃលកម្លាងំសមត្ថកចិ្ចកពំងុតាម
ស្វៃងរកចាប់ខ្លួននោះទៃដោយ
បារម្ភខា្លាចប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធី
នៃការសុើបអង្កៃត។
លោកគុជគឹមឡុងអ្នកនំាពាកៃយ

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពៃញ
បានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍កាលពី
មៃសិលមិញថា តុលាការកំពុង

សាកសួរជនសងៃស័យទំាង៣
នាក់នៅឡើយ។
លោកសុងឹសៃនករណុអ្នក-

នាំពាកៃយសមគមការពារសិទ្ធិ-
មនុសៃសអាដហុកបានថ្លៃងថា
ករណីនៃះសមត្ថកិច្ចគួរដាក់
សា្ថានទម្ងន់ទោសឱៃយបានធ្ងន់ធ្ងរ
ទៅលើបុគ្គលដៃលជាមន្តៃីអនុវត្ត-
ចៃបាប់ តៃបៃរជាទៅបៃពៃឹត្តបទ-
ល្មើសដៃលធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ទៅ-
ដល់កិត្តិយស និងកៃរ្តិ៍ឈ្មោះ
របស់មន្តៃីសមត្ថកិច្ចផៃសៃងទៀត
ដៃលកំពុងបំពៃញតួនាទីក្នុងការ-
ធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងនូវស្ថិរភាព
និងសន្តិសុខសង្គម។
លោកករុណថ្លៃងថា៖«យើង

សូមឱៃយមនការតៃតួពិនិតៃយបន្ថៃម-
ទៀតទៅលើបុគ្គលមួយចំនួន-
ទៀតពៃះករណីបៃបនៃះមិន-
មៃនមនតៃបុគ្គល២-៣នាក់
នោះទៃវាអាចមនអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ចៃើនទៀត»៕ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពត(ឆ្វេង)និងបក្ខពួក២នាក់តេវូចាប់ខ្លនួពាក់ព័ន្ធគេឿងញៀន។រូបថតនគរបាល

តុលាការកំពុងសាកសួរស្នងការរងខេត្តកំពតម្នាក់និងបក្ខពួកពាក់ព័ន្ធគេឿងញៀនជិត២គីឡូ

នៅស៊ីវ៊ត្ថា

ភ្នំពេញៈអង្គការ HumaneSoci-
etyInternationalផលតិខៃសៃភាពយន្ត
ជីវចលខា្នាតខ្លីមួយកៃមចំណងជើងថា
“ជួយសង្គៃះសត្វទនៃសាយRalph -
SaveRalph”ដើមៃបីបញៃឈប់ការធ្វើតៃស្ត
គៃឿងសម្អាងលើសត្វនៅជុវំញិពភិពលោក
និងកម្ពុជា។ ឆ្លើយតបនឹងសាច់រឿងនៃ
ការផលិតខៃសៃភាពយន្តនៃះ មន្តៃីជំនាញ
បញ្ជាកថ់ាកម្ពជុាមនិមនករណីបៃបនៃះ
កើតឡើងទៃ។
យោងតាមសៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មន

របស់អង្គការHumaneSocietyIn-
ternational កាលពីថ្ងៃទី៧ មៃសា
ឆា្នាំ២០២១ ឱៃយដឹងថា ទោះបីជាមន
ការហាមឃាត់នៅបណ្ដាបៃទៃសចំនួន
៤០កដ៏ោយជាកស់្តៃងសកម្មភាពបៃបនៃះ
នៅតៃកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសៃបចៃបាប់នៅ-
ឡើយនៅតាមតំបន់ជាចៃើនលើពិភព-
លោក ក្នុងនោះរួមទាំងបៃទៃសកម្ពុជា
ផងដៃរ ហើយថៃមទំាងមនបៃតិកម្ម
តបតផងដៃរនៅតាមតំបន់មួយចំនួន។
សកម្មភាពនៃះ ជាហៃតុធ្វើឱៃយសត្វ
ជាចៃើនរាប់ពាន់កៃបាលនៅតៃទទួលរង
នូវការឈឺចាប់ និងសា្លាប់យ៉ាងសោក-
សងៃងឥតឈប់ឈរ។
លោកJeffreyFlocken ដៃលជា

បៃធានអង្គការ HumaneSociety
International ថ្លៃងថាខៃសៃភាពយន្ត
រឿងជួយសង្គៃះសត្វទនៃសាយRalph -
SaveRalph គឺជាការអំពាវនាវដាស់-
សា្មោរតីមួយថា សត្វជាចៃើននៅតៃបន្ត
រងគៃះដោយសារគៃឿងសម្អាងហើយ
ឥឡូវនៃះដល់ពៃលដៃលតៃូវរួមគា្នាដើមៃបី
ហាមឃាត់វាហើយ។

លោកJeffreyFlockenថ្លៃងថា៖
«សព្វថ្ងៃ យើងមនវិធីសាសៃ្តតៃឹមតៃូវ
ជាចៃើនដៃលមនិពាកព័់ន្ធនឹងសត្វដើមៃបី
ធានាបាននូវសុវត្ថិភាពផលិតផល។
ដចូ្នៃះហើយមនិមនការលើកលៃងនោះ
ទៃចំពោះការបង្កការឈឺចាប់ដល់សត្វ
ដូចជាទនៃសាយRalph ដោយការធ្វើ-
តៃស្តគៃឿងសម្អាងឬគៃឿងផៃសំផលិត-
ផលគៃឿងសម្អាង»។
យុទ្ធនាការជួយសង្គៃះសត្វទនៃសាយ

របស់អង្គការHSIគឺដើមៃបីដោះសៃយបញ្ហា
ដៃលជាកង្វល់នៃការធ្វើតៃស្តពិសោធ
សត្វតាមលនំាំដើមដៃលគៃមនិនកឹសា្មោន
ដលត់ាមរយៈដណំើររឿងរបស់សត្វទនៃសាយ
មយួដើមៃបីជាពន្លឺឆ្លុះបញ្ជាងំអពំីសា្ថានភាព
របស់ទនៃសាយជាចៃើនរាប់មិនអស់និង
សត្វដទៃទៀត ដៃលកំពុងតៃរងគៃះ
នាពៃលនៃះនៅតាមមន្ទីរពិសោធន៍នៅ
ជុវំញិពភិពលោក។វាជយួឱៃយអ្នកទសៃសនា
ជយួហាមឃាត់ជាដាច់ខាតចពំោះការធ្វើ-
តៃស្តគៃឿងសម្អាងលើសត្វ។
លោកAduaneJosephAlcantara

អ្នកគៃប់គៃងយុទ្ធនាការអាសា៊ានរបស់
អង្គការHumaneSocietyInterna-
tional បានថ្លៃងថានៅក្នុងបៃទៃស
កម្ពុជា មនការកើនឡើងនូវតមៃូវការ
ផលតិផលដៃលមនិពាកព់ន័្ធនងឹការធ្វើ-
តៃស្តលើសត្វនងិការគាទំៃជាសាធារណៈ
ឱៃយមនការផ្លាស់ប្តរូ។ផ្អៃកតាមការស្ទង់មតិ
បង្ហាញថាមនបៃជាជនកម្ពជុា៨០ភាគ-
រយគាំទៃការហាមឃាត់ចំពោះការធ្វើ
តៃស្តពសិោធលើសត្វដើមៃបីផលតិគៃឿង-
សម្អាង និងមនការគាំទៃសៃដៀងគា្នា
យ៉ាងចៃើនគួរឱៃយកត់សម្គាល់ចំពោះការ-
ហាមឃាត់បៃបនៃះនៅតំបន់អាសា៊ាន។
លោកបន្តថាជាលទ្ធផលនៃការជំរុញ

លើកទឹកចិត្តទាំងនៃះបៃទៃសកម្ពុជាក៏
ដចូជាតបំន់អាសា៊ានទាងំមលូចាបំាច់តៃវូ
បោះជំហានឆ្ពោះទៅរកអនាគតនៃការ-
ផលិតគៃឿងសម្អាងដៃលមិនពាក់ព័ន្ធ
នងឹការធ្វើតៃស្តពសិោធគៃឿងសម្អាងលើ
សត្វ។ខៃសៃភាពយន្តរឿង “ជួយសង្គៃះ
សត្វទនៃសាយRalph”(#SaveRalph)
គឺជាយទុ្ធនាការតស៊ូមតិនងិលើកកម្ពស់
ការយល់ដឹងជាសាធារណៈមួយរបស់
អង្គការ HSI ដៃលមនគោលបំណង
បង្ហាញពីការរងទុក្ខវៃទនាដ៏គួរឱៃយខ្លាច-
ផៃសារបស់សត្វដៃលបានទទួលរងក្នុង
ពៃលធ្វើតៃស្តពិសោធ។
លោកថ្លៃងថា៖«វាក៏ជាការកៃើនរំឭក

មយួដល់កៃមុអ្នកចៃបាប់ផងដៃរថាយើង
ចាំបាច់តៃូវហាមឃាត់ដាច់ខាតចំពោះ
ការធ្វើតៃស្តពសិោធលើសត្វពៃះគា្មោន
សត្វណមួយតៃូវរងទុក្ខ និងសា្លាប់
ដោយសារតៃសមៃស់នោះទៃ»។
លោកTroySeidleអនបុៃធានផ្នៃក-

សៃវជៃវ និងជាតិពុលវិទៃយាថ្លៃងថា

ការកៃបៃចៃបាប់ គឺជារឿងចាំបាច់មួយ
ហើយកៃុមហ៊ុនឧសៃសាហកម្មនាំមុខ
ជាចៃើនដចូជាLush,Unilever,P&G,
L'ale' និង Avon បាននិងកំពុងធ្វើការ
ជាមួយសា្ថាប័នរបស់លោកដើមៃបីធានា
ឱៃយមនការហាមឃាត់បៃកបដោយអត្ថ-
ន័យលើការធ្វើតៃស្តពិសោធលើសត្វ
នៅក្នុងទីផៃសារថៃរកៃសាសម្ផសៃសជាចៃើន
ដៃលមនឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភព-
លោក។សា្ថាប័នលោកបានជៃើសរើស
សុភាទនៃសាយ Ralph ជាតួអង្គអ្នក-
នាំពាកៃយដើមៃបីជួយជំរុញឱៃយចៃបាប់ទាំងនៃះ
ឈានទៅដល់គោលដៅចុងកៃយ។
លោកTroySeidleបន្តថាយទុ្ធនាការ

នៃះផ្តោតលើបៃទៃសអាទិភាពចំនួន១៦
ដៃលក្នុងនោះរួមមនបៃទៃសបៃសុីល
កាណដា សុីលី មុិកសុិក អា្រហ្វិកខាង-
តៃបូង និងបៃទៃសអាសុីអាគ្នៃយ៍ចំនួន១០
ដូចជាបៃទៃសបៃ៊ុយណៃ កម្ពុជា ឥណ្ឌូ-
នៃសុី និងបណ្ដាអង្គការដៃគូ គឺអង្គការ
HumaneSocietyសហរដ្ឋអាមៃរកិនងិ

អង្គការចៃបាប់HumaneSocietyLeg-
islativeSociety។អង្គការផ្តោតទៅលើ
ចៃបាប់នៅសហរដ្ឋអាមៃរិក។
លោកថ្លៃងថា៖«យើងក៏កំពុងតៃ

បៃកាន់ជំហរឱៃយមនការហាមឃាត់នៅ
នងឹកន្លៃងផងដៃរដចូជានៅអរឺ៉បុជាដើម
ដៃលអាជា្ញាធរកំពុងពៃយាយមទាញយក
បៃយោជន៍ពីចនោ្លាះបៃហោងផ្នៃកចៃបាប់
ដោយទាមទារឱៃយមនការធ្វើតៃស្តលើ
សត្វថ្មីដើមៃបីផលិតផលគៃឿងផៃសំរបស់
ផលិតផលគៃឿងសម្អាងសៃបតាម-
ចៃបាប់ស្តីពីគីមីវិទៃយា»។
យុទ្ធនាការ#SaveRalphនឹងកា្លាយ

ជាពន្លឺមួយដៃលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបៃទៃស
ទាងំអស់នៃះដោយជរំញុឱៃយពកួគៃឆ្ពោះ-
ទៅរកអនាគតមួយដៃលមិនពាក់ព័ន្ធ
ទៅលើការធ្វើតៃស្តពសិោធគៃឿងសម្អាង
លើសត្វតាមការរំពឹងទុករបស់សាធា-
រណជននិងអ្នកបៃើបៃស់។
លោកតាន់ផនណ់រា៉ាបៃតភិូរាជរដា្ឋាភ-ិ

បាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃអគ្គនា-
យកដា្ឋានសខុភាពសត្វនងិផលតិកម្មសត្វ
ថ្លៃងថា សមៃប់បៃទៃសកម្ពុជា គឺគា្មោន
ករណីយកសត្វទនៃសាយធ្វើតៃស្តគៃឿង-
សម្អាងនោះទៃ ខណៈកម្ពុជាក៏មិនមន
កសិដា្ឋានចិញ្ចឹមសត្វទនៃសាយដៃរ។
លោកស្នើឱៃយអង្គការ HumaneSo-

ciety International បង្ហាញទីតាំង
និងផលប៉ះពាល់ និងសហការជាមួយ
មន្តៃីជំនាញរបស់កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-
បៃមញ់និងនៃសាទ ក្នុងករណីបើមន
ដើមៃបីសមៃបសមៃួលនិងដោះសៃយ។
លោកថ្លៃងថា៖«ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគា្មោន

ករណីនៃះទៃហើយបើអង្គការនៃះរក-
ឃើញសមូបៃប់ខ្ញុំវញិ។បើទោះបីមន
ក៏តៃូវការវិភាគពីជំនាញដៃរ»៕

អង្គការ១ផលិតខេសេភាពយន្តជីវចលកេមចំណងជើងថាជួយសង្គេះសត្វទនេសាយដេលមនភា្ជាប់កម្ពជុាដេរ

រូបទនេសាយដេលគេយកមកពិសោធសមេប់គេឿងសម្អាង។រូបថតHSI

ថ្ងៃសុកៃទី៩ែខមៃសាឆា្នាំ២០២១ភ្នំេពញប៉៊ស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៩



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ លោកស្រ ីKristalina 
Georgieva នាយក គ្រប់គ្រង  
មលូ នធិ ិរបូយិ វត្ថអុន្តរ ជាត ិ (IMF)  
បាន ឲ្រយ ដងឹកាល ព ីថ្ង្រ ពធុ ថា ការ  
ចាប់ ផ្តើម យុទ្ធ នា ការចាក់ វ៉ាក់-  
សាងំ ប្រឆាងំ ជងំ ឺកវូដី ១៩  បាន 
ជំរុញឲ្រយមានកំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច  
ពភិព លោកត្រវូ បាន ព្រយាករ  ថា  នងឹ  
កើនឡើង  ដល ់ ៦ ភាគរយ សម្រប់ 
ឆា្នានំ្រះ  ខណៈ ដ្រល សា្ថាបន័ មយួ 
ន្រះ បាន ព្រយាករ ថា កណំើន ស្រដ្ឋ-
កចិ្ច ប្រទ្រស កម្ពជុា នងឹ ស្ទុះ ងើប 
ឡើង វញិ ពដីក  ៣,៥ ក្នងុ ឆា្នា ំ២០២០   
ដល ់ ៤, ២ ភាគរយ ក្នងុ ឆា្នា ំ២០២១  
ន្រះ ប៉ុន្ត្រ វ ទាមទារឲ្រយ មាន គោល-  
នយោបាយ  បរុ្រ សកម្ម  ប្រកប ដោយ 
ការ ប្រុងប្រយ័ត្ន   ខ្ពស់  ត្រូវ បាន 
ធ្វើឡើង ដោយ រដ្ឋា ភបិាល ប្រទ្រស 
នីមួយ ៗ ។  

លោកស្រី Kristalina បាន 
ថ្ល្រង ប្រប ន្រះ នៅ ក្នុង ការបើក 
សន្និសីទ សារព័ត៌ មាន  នៅ ក្នុង 
កចិ្ច ប្រជុ ំនទិាឃ រដវូ ឆា្នា ំ២០២១  

របស់  IMF និង ធនាគារ ពិភព- 
លោក   ដ្រល បាន ធ្វើ ឡើង តាម 
វដី្រអ ូ ដោយ បាន ចង្អលុ  បង្ហាញ 
ថា ចក្ខុវិស័យ  ពិភព លោក  គឺ 
កាន់ត្រ ស្រឡះ  ដោយ សារត្រ 
ប្រជាជន រាប់ លាន នាក់  កំពុង 
ទទលួ បាន អត្ថ ប្រយោជនព៍ ី ការ 
ចាកវ់៉ាក ់សំាង នងិ មាន  ការ គំាទ្រ 
គោល នយោបាយ  បន្ថ្រម ព ីរដ្ឋា-
ភិបាល របស់ ខ្លួន។ 

លោកស្រី ថ្ល្រង ថា៖«  ការណ៍ 
ន្រះ កំពុង បន្ថ្រម ដល់ វិធានការ  
ជា ពសិ្រស នងិ សម្រប សម្រលួ 
ដ្រល បាន ធ្វើ ឡើង  ក្នងុ រយៈព្រល  
១ឆា្នាំ កន្លង មក ។ ក៏ ប៉ុន្ត្រ ខណៈ  
ដ្រល មាន ភាព ភ្លថឺា្លា វបិត្ត ិសខុភាព  
ន្រះ ក៏បន្ត  បង្ក ស្រមោល អន្ទោល  
តាមប្រណ»។

លោកស្រ ីបន្តថា  បណ្ដា ស្រដ្ឋកចិ្ច  
ទីផ្រសារ អភិវឌ្រឍន៍  និង ស្រដ្ឋកិច្ច 
ទផី្រសារ អភវិឌ្រឍន ៍រកី ចម្រើន រហស័  
មយួ ចនំនួ តចូ ដ្រល ត្រវូបាននា-ំ 
មខុ ដោយ អាម្ររិកនងិ ចនិ កពំងុ  
ដំណើរការ ទៅ មុខ ចំណ្រក ឯ 
បណ្ដា ប្រទ្រស ទន់ ខ្រសាយ និង 

បណ្ដា  ប្រទ្រស ក្រីក្រ  កំពុង នៅ 
ពីក្រយ ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ 
ក្នុងល្របឿនខុស  ៗ  គា្នា  ។  

លោកស្រ ីលើកឡើង ព ីអាទភិាព  
សខំាន់ៗ  ចនំនួ ៣ ដ្រល ត្រវូដោះ- 
ស្រយ ដោយ  រដ្ឋា ភិបាល ន្រ បណ្ដា  
ប្រទ្រស នមីយួ ៗ គ ឺ ទ១ី  ឱកាស 
ទទួល បាន ការចាក់វ៉ាក់ សំាង 
ដោយ យុត្តិធម៌  ដ្រល ជាការ 
ផ្ដល់ មូល និធិយ៉ាង ព្រញល្រញ 
ដោយ COVAX  ហើយ ត្រូវ 
ធានាថា  វ៉ាក់សាំង ដ្រល លើស 
ចំនួន ត្រូវ ផ្ទ្ររទៅ ឲ្រយ បណ្ដា ប្រ-

ទ្រស ក្រីក្រ ខា្លាំង។ ទី២  ឱកាស 
ទទលួ បាន សម្ទុះ ងើប ឡើង វញិ 
ដោយ យុត្តិធម៌  ដ្រលជា  គន្លឹះ 
ដ៏សំខាន់  ដើម្របី គាំទ្រ គ្រួសារ 
ដ្រលងយ ទទួល រង គ្រះ  និង 
ក្រមុហ៊នុ ដ្រល អាច បន្ត រស ់បាន  
ដ្រល តម្រូវ ឲ្រយមាន  វិធានការ 
សារ ពើពន្ធ  ជាទិស ដៅ   និង ការ 
រក្រសា  លក្ខខណ្ឌ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដោយ 
អនុគ្រះ។  និង ទី៣ គឺ ឱកាស 
ទទួល បាន នៅ ព្រល អនាគត  
ដ្រល ប្រហ្រល ជា ការ សម្រច- 
ចិត្ត ដោយ ពិបាក បំផុត  ដ្រល  

រដ្ឋា ភបិាល ណ មយួ អាច ធ្វើ បាន  
នៅ ឆា្នានំ្រះ។  ការផ្ដោត ការយក-  
ចិត្ត ទុក ដក់  គួរត្រ ធ្វើ ឡើង លើ 
ការ បង្កើន ការ វិនិយោគ សាធា-
រណៈ ក្នុង គម្រង ប្រតង  និង 
ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  ឌជីថីល  ផ្ន្រក  
សុខភាព របស់ ប្រជាជន  និង 
ការ អប់រំ។

លោកស្រី បញ្ជាក់ ថា៖«  ការ 
ដោះ  សោរ សកា្ដោនពុល ន្រះ  បណ្ដា  
ប្រទ្រស នានា  នងឹ ត្រវូ ការ  ប្រក ់
ចំណូល  សាធារណៈ  គ្រប់គ្រន់   
ហើយ ពួកគ្រ នឹង ត្រូវការ ការ- 
ចំណយ កាន់ត្រ មាន ប្រសិទ្ធ-
ភាព ។ នៅក្នុង ករណី ជាច្រើន  
ន្រះ នឹង  មាន ន័យថា  ការ យក 
ពន្ធ កាន់ត្រ មាន ការរីក ចម្រើន  
និង កិច្ចព្រម ព្រៀង លើ បញ្ហា 
នានា ដូចជា ការ យកពន្ធ អប្រប-
បរមា សម្រប់ ក្រុមហ៊ុន និង 
សទិ្ធ ិពន្ធ អន្ត រជាត។ិ ការណ ៍ន្រះ 
ត្រូវ  ត្រ គួបផ្រសំ ជាមួយ  ការគាំទ្រ 
កាន់ត្រ រឹងមាំ  សម្រប់ បណ្ដា- 
ប្រទ្រស ក្រីក្រ ខា្លាំង  ដោយសារ 
ពួកគ្រ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង វិបត្តិ 

ន្រះ  និង ស្វ្រងរក  ការ វិនិយោគ  
នៅព្រល អនាគត »។

លោក  វង្រស ីវសិ្រសតុ   រដ្ឋ ល្រខាធកិារ  
ប្រចាកំារន្រ ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ឋ នងិ  
ហរិញ្ញ វត្ថ ុបាន លើក ឡើង កចិ្ច ប្រជុ ំ 
រដ្ឋ មន្រ្តី ហិរញ្ញវត្ថុ  អាសា៊ាន លើក ទី 
២៥  នៅ ថ្ង្រ ទី ៣០  មីនា  ២០២១   
តាមរយៈ ប្រព័ន្ធ វីដ្រអូថា រដ្ឋា- 
ភបិាល កម្ពជុា បាន រៀបច ំចណំយ  
នូវ ទឹក ប្រក់ ប្រមាណ ជា ជិត ២ 
ពាន ់ លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ការទបស់ា្កាត ់
ការ រាតត្របាតន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
នងិ គ្របគ់្រង ផល ប៉ះពាល ់ មក 
លើ វសិយ័ សខំាន ៗ់   ន្រ ស្រដ្ឋកចិ្ច  
កម្ពុជា តាមរយៈ ការ ដក់ ច្រញ 
នូវ វិធានការអន្តរាគមន៍។

លោក បាន  អះអាង ថា វធិានាការ  
៨ជុំ កន្លងមក  មាន ទិសដៅ   អនុវត្ត 
ទប់សា្កាត់  ការ រាតត្របាតន្រ ជំងឺ  
កូវីដ ១៩  និង គ្រប់គ្រង ផល- 
ប៉ះពាល់ មក    លើ វិស័យ  ស្រដ្ឋកិច្ច  
សំខាន់ៗ ដ្រល មាន  ទឹកប្រក់ 
ប្រមាណ១ ១៦៤  លានដលុា្លារក្នងុ 
ឆា្នាំ ២០២០  និង ៧១៩  លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង ឆា្នាំ ២០២១៕ LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,680 16,680 16,680 16,620

2 GTI 4,060 4,080 4,080 4,060

3 PAS 13,040 13,000 13,040 13,000

4 PEPC 3,050 3,060 3,060 3,040

5 PPAP 13,100 13,080 13,100 13,080

6 PPSP 1,890 1,880 1,900 1,880

7 PWSA 6,500 6,620 6,620 6,500

កាលបរិច្ឆ្រទ: ថ្ង្រទ៨ី ែខម្រសា ឆា្នាំ២០២១ 

នាយក  IMF៖  យុទ្ធនាការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង នឹង នំាកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចសកល រួម ទំាងកម្ពជុា 

 ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ ក្រុម ហ៊ុន  Papa John's  
International ដ្រល មាន មូល ដ្ឋាន- 
ដើម នៅ សហរដ្ឋអាម្ររកិ  ជា ក្រមុហ៊នុ 
បម្រើស្រវកម្ម ម្ហបូអាហារ ទានច់តិ្ត  បាន 
អះអាង  ពី   ការ  ពង្រកី  វត្តមាន ហាង របស់ - 
ខ្លនួរហតូដល់ ១៥ ក្នងុ រយៈព្រល  ៣ឆា្នា ំ
ខាងមុខ   នៅ កម្ពុជា ស្របព្រល ហាង 
តំណងមួយ បាន បើក ដំណើរការ នៅ 
ភ្នំព្រញ កាល ពីចុង ខ្រ មីនា កន្លងទៅន្រះ ។ 

 អ្នក  ប្រកប អាជវីកម្ម ក្នងុស្រកុ  មនិ បារម្ភ  
អពំ ីការនា ំចូល យហីោ មា៉ាកល្របីៗ  អន្តរ ជាត ិ 
នះទ្រ ផ្ទុយទៅវិញ វ នឹង ជួយ ទាក់ - 
ទាញ វិនិយោគិន   និង ទ្រសចរណ៍ 
អន្តរជាតិ។

លោក  Peter Xu ជា អ្នក នាំចូល 

យហីោ ពាណជិ្ជ សញ្ញា Papa John's 
Cambodia មក ប្រទ្រស កម្ពុជា  បាន 
ឲ្រយ ដងឹ ថា៖« យើង មាន ក្ដរីកីរាយ យ៉ាង- 
ខា្លាំង ក្នុង ការ នាំយក យីហោ  ពិភព- 
លោក   Papa John's មក ប្រទ្រស 
កម្ពុជា ។ ក្រុម ការងរ របស់   Papa 
John's Cambodia មាន ការ ព្រញ- 
ចតិ្ត ន ំភហី្រសា ខា្លាងំ ណស ់ដោយសារ ត្រ 
គ្រឿង ផ្រសំ ដ៏ឆា្ងាញ់ របស់ យើង»។ 

លោក  Xu  លើក ឡើង ថា ៖«   BET-
TER PIZZA សន្រយាថា  យើង នងឹផ្ដល ់
ដល់ អ្នក ចូលចិត្ត នំភីហ្រសា  ក្នុង ស្រុក  
ជាមួយ នឹង ផលិត ផល ប្រកប ដោយ 
គុណ ភាព  និង ស្រវ ឈាន មុខគ្រ»។ 

លោក Xu គឺ ជា អ្នក នាំយក យីហោ 
ពាណិជ្ជ សញ្ញា Papa John's  ប្រកប- 
ដោយ ជោគជយ័   ដោយ មាន ភោជនយី-

ដ្ឋាន  នៅទី ក្រុង ញូវយ៉ក មុន ព្រលការ - 
នំាចូល យីហោ ពាណជិ្ជ សញ្ញា អន្តរជាត ិ 
មយួ ន្រះ។  លោក  មាន អាជវី កម្ម ផ្រស្រង- 
ទៀត រួច ហើយ ដ្រល វិនិយោគ  នៅក្នុង 
ប្រទ្រស កម្ពុជា  និង ចង់ នាំយក បទ ពិ-
សោធ ដ៏ អសា្ចារ្រយ របស់ លោក  ជាមួយ 
នឹង យីហោ  Papa John's មក 
ប្រទ្រស កម្ពុជា ។  

លោក  Jack Swaysland  ប្រធាន 
ផ្ន្រក ប្រតិ បត្តិការ អន្តរ ជាតិ បាន ថ្ល្រង ថា៖ 
 «  ន្រះ ជាព្រល វ្រលា ដ៏រីករាយ សម្រប់ 
យហីោ   Papa John's ។   យើង  មាន- 
ក្ដ ីរកីរាយ យ៉ាង ខា្លា ំង  ក្នងុការ ផ្ដល ់ ភហី្រសា   
និង  អាហារ ដ៏ឆា្ងាញ់ របស់ យើង  ដល់ 
អត      ិ ថិជន ថ្មីនៅ ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា »។ 

លោក Swaysland  លើក ឡើង ៖      
«  បនា្ទោប ់ព ី កណំត ់ត្រការ លក ់ នងិ កណំើន   

រយៈព្រល ១ ឆា្នាំ មក  យីហោ  Papa 
John's  មាន ទតីាងំ ល្អ ប្រសើរ ជាង គ្រ 
ក្នងុ ការ បង្កើន ល្របឿន  ការ អភវិឌ្រឍ អន្តរ- 
ជាត ិ ដ្រល  ជា សសរ ស្ដម្ភ ដ ៏សខំាន ់មយួ  
សម្រប់  កំណើន  រយៈព្រល វ្រង របស់ 
យីហោ ន្រះ  »។ 

លោក ហ្រង  ស្រង លី  នាយក គ្រប់ - 
គ្រង ទូទៅ ន្រ ក្រមុហុ៊ន  ផាក កាហ្វ្រ  អ្រន-  
ប្រវី រីច  ដ្រល ជា មា៉ាក យី ហោ អាហារ 
ក្នងុ ស្រកុ  ប្រប់ ភ្នពំ្រញ  បុ៉ស្តិ៍ ថា  ការ នំា - 
យក សិទ្ធិ ពាណិ ជ្ជកម្ម (ហ្វ្រនឆាយ) 
មា៉ាក យីហោ  Papa John's មក នឹង 
មនិ ប៉ះពាល ់ដល ់ទផី្រសារ សម្រប ់មា៉ាក- 
យីហោ ក្នុង ស្រុក នះទ្រ  ពួក គ្រ មាន 
អតិថិ ជន រៀងៗ ខ្លួន ។ 

លោក បញ្ជាក់ ៖« ទីផ្រសារ វ នៅ ត្រ ល្អ 
សម្រប ់ពាណជិ្ជកម្ម នៅ ប្រទ្រស កម្ពជុា  

យើង មើល ឃើញ ថា  នៅ ស្រកុ ខ្ម្ររ មា៉ាក 
យ ីហោ ល្របីៗ   មនិ មាន ច្រើន ប៉នុា្មាន នះ ទ្រ  
បើ ធៀប នងឹ ប្រទ្រស ថ្រ  នងិ វៀតណម  
ដូច្ន្រះ យើង មាន ឱកាស ទីផ្រសារ ច្រើន »។ 

លោក  ស្រង លី  ឲ្រយ ដឹង ថា  វត្ត មាន 
របស់ មា៉ាកយីហោ ន្រះ  នឹង ជួយ ទាក់ - 
ទាញ ការ វនិយិោគ  នងិ ភ្ញៀវ ទ្រសចរណ ៍ 
មក កម្ពជុា បនា្ទោប ់ព ីសា្ថាន ភាព ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ មាន ភាព ធូរ ស្រល ឡើង វិញ ។

បច្ចុប្របន្ន យីហោ Papa John's 
មាន នៅ ក្នុង ប្រទ្រស និង តំបន់នានា 
ចនំនួ ៤៨ ជុវំញិ ព ិភព លោក ។  ថ្មីៗ ន្រះ  
យីហោ ន្រះ  បាន ចូល ទៅ ក្នុងប្រទ្រស 
ថ្មីៗ ចនំនួ ១២ រមួ មាន បារាងំ  អ្រស៉្របាញ 
ទយុនសីុ ីអុរីា៉ាក ់ហឡូង ់ កាហ្រសាកស់ា្ថាន 
មា៉ារ៉កុ  កៀហ្រសុ ីសុសីា្ថាន  ប៉ឡូញូ  បាហាមា៉ា  
បា៉ាគីសា្ថាន និង ព័រទុយហា្គាល់៕ LA

លោកសៃ ីKristalina Georgieva នាយក  IMF។ រូបថត AFP

ហាង  Papa John's របស់អាម្រិក ប្តជ្ា្ញា ពងី្ក វត្តមាន អាជីវកម្ម នៅកម្ពជុា
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ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ  កៃសងួ កសកិម្ម  រកុ្ខា បៃមាញ ់
នងិ នៃសាទ នងឹ ស្វៃង រក ហរិញ្ញបៃប ទាន 
បៃហៃល  ៨០លាន អឺរ៉ូ( ៩៥ លាន ដុ-
លា្លារ) ព ីទភី្នាកង់ារ បារងំ សមៃបអ់ភ-ិ
វឌៃឍន៍ (AFD) សមៃប់ គមៃង ចំនួន 
២ ដើមៃប ីជរំញុ ខៃសៃ ចៃវាក ់តម្លៃ ផលតិ កម្ម 
កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា។

ករ បងា្ហាញ ពី ផៃនករ នៃះ   បាន ធ្វើ 
ឡើង ក្នងុ ជនំបួ រវាង លោក វៃង សាខនុ 
កៃសួង កសិកម្ម  រុក្ខា បៃមាញ់ និង  នៃ - 
សាទ ជាមយួ នងឹ លោក សៃ ីOphelie 
Bourhis នាយកិ AFD កល ព ីថ្ងៃទ ី
៧ ខៃមៃសា នៅ ទីស្តីករ កៃសួង ។

លោក  សាខុន   ឱៃយដឹងថា  គមៃង 
ទាងំ ២ នៃះ  AFD  កពំងុ វាយ តម្លៃ ដោយ  
រំពឹង ថា  ហិរញ្ញបៃបទាន នៃះ នឹង ទទួល- 
បាន   ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ។

លោក រដ្ឋមន្តៃបីាន បន្ថៃម ថា  គមៃង 
ទាងំ ២ នៃះ រមួ មាន គមៃង ស្ត ីព ី«ករ- 
អភិវឌៃឍ បច្ចៃក វិទៃយា កសិកម្ម ដោយ ពឹង 
លើ  ទឹក ភ្លៀង លើ ដំណាំ កៅស៊ូ  ដំណាំ 
សមៃប ់ចណំ ីសត្វ  នងិ បន្លៃ» ដៃលមាន  
ហិរញ្ញបៃប ទាន ចំនួន  ៥០លាន អឺរ៉ូ  និង 
គមៃង  ១ ទៀត «ករ គៃប់ គៃង ជល- 
ផល នៅ តំបន់ ឆ្នៃរ និង សមុទៃ បៃកប- 
ដោយ និរន្តរភព »  ដៃល មាន ហិរញ្ញបៃប- 
ទាន  ៣០ លាន អឺរ៉ូ ដៃល ជា សហ ហិ-
រញ្ញបៃប ទាន ជាមួយ  ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ 
អាសុី (ADB) ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «យើង សមូ ឱៃយ  AFD 
ធ្វើ ករ អនុម័ត ឱៃយ បាន ឆប់ តាម ដៃល 
អាច ធ្វើ  បាន ដើមៃបី អនុវត្ត ឱៃយ សៃប តាម 
សា្ថានភព បច្ចុបៃបន្ន នៃ ផលិត កម្ម សត្វ  
នងិ បន្លៃ  ដៃល កពំងុ ចលូ រមួ យ៉ាងសកម្ម  
ក្នុង  ករ ជួយ ទៃទៃង់ សៃដ្ឋ កិច្ច  គៃួសារ  
ឱកស ករងារ  និង សន្តសុិខ សៃបៀង »។

លោក សៃី Ophelie Bourhis នា-
យកិ AFD បាន រយ ករណ ៍ព ីករវវិឌៃឍ 
បឋម នៃ គមៃង ទាំង២ ខាង លើ  ថា   
AFD  បាន និង កំពុង ដំណើរ ករ ទៅ 
ដោយ  រលូន គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់ ។

លោក សៃី  បាន អះអាង  ថា៖ «១ 
គមៃង នឹង អនុវត្ត ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ និង១ 
ទៀត កំពុង ពិនិតៃយ  និងវាយ តម្លៃដៃល 
អាច  នឹង  អនុម័ត ក្នុង ឆ្នាំនៃះ ដៃរ  ដោយ 
យើង សងៃឃឹម ថា  គមៃងទាំង ២  នឹង   
រមួ  ចណំៃក ធ្វើ ឱៃយ ខៃសៃ ចងា្វាក ់តម្លៃ ផលតិ- 
កម្ម កសិកម្ម  ក៏ ដូចជា ផលិតកម្ម សត្វ  
នងិ  បន្លៃ កន ់តៃ ល្អ បៃសើរ នងិ មាន ករ- 
បៃកតួ បៃជៃង ទាងំ បរមិាណ  គណុភព  
និង សុវត្ថិ ភព  តាម រយ: ករ អនុវត្ត 
បច្ចៃក  វិទៃយាកសិកម្ម ទំនើប សមសៃប 
ធន ់ នងឹ ករ បៃ បៃលួ អាកស ធាត ុ  បរ-ិ
យប័ន្ន  និង នវានុវត្តន៍ »។ 

បើ តាម លោក វៃង សាខុន ក្នុង រយៈ  
៣ ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៃះ AFD និង ដៃគូ- 
អភិវឌៃឍន៍ របស់ ខ្លួនបាន ផ្តល់ សហ ហិ-
រញ្ញបៃប ទាន ដល់ កៃសួង កសិកម្ម លើ 
គមៃង ចំនួន៥   ដៃល មាន ទឹក បៃក់ 
សរុប ១៤១,៥ លាន អឺរ៉ូ (រួម ទាំង 
គមៃង ទាំង២  ខាង លើ)។ 

លោក រដ្ឋមន្តៃី បន្តថា  ក្នុង ចំណោម 
នោះ មានគមៃងចំនួន  ៣  កៃសួង  
កំពុង អនុវត្ត  គឺ  គមៃង «ករ ជំរុញ កំ-
ណើន វសិយ័ កស ិកម្ម នៅ កម្ពជុា ដោយ 
ចរីភព  (CaPFish  Aquaculture)»  
ដោយ ផ្តល ់ហរិញ្ញ បៃបទាន ២៥ លាន អរឺ៉ ូ 

ដៃលជា សហ ហិរញ្ញបៃបទាន ជា មួយ 
សហ ភព អឺរ៉ុប ។  គមៃង នៃះ ផ្តោត 
ទៅ  លើករ ធ្វើឱៃយ បៃសើរ ឡើង នវូ វសិយ័ 
វារីវបៃប កម្ម បៃកប ដោយ និរន្តរភព  ធន់ 
នឹង ករ បៃបៃួល អាកស ធាតុ ។  

ចណំៃក គមៃង ទ២ី គ ឺថា្នាក ់តបំន ់ស្ត ីព ី  
ករ អភិវឌៃឍ កសិ -ទៃសចរណ៍  និងបៃ-
ពន័្ធ សវុត្ថភិព ចណំ ីអាហារ   ដៃល មាន  
ទឹក បៃក់ សរុប  ១១,៥លាន អឺរ៉ូ និង 
គមៃង ទី៣   « ខៃសៃ ចងា្វាក់ តម្លៃ ផលិត - 
កម្ម ក សិកម្ម  និង ករ លើក កម្ពស់ សុវត្ថិ-  
ភព កសិផល ដៃល បាន ធ្វើ សហករ 
ហរិញ្ញបៃបទាន ជាមយួ ធនាគារ អភវិឌៃឍន-៍  
អាសុី ក្នុង តម្លៃ ទឹក បៃក់   ២ ៥ លាន អឺរ៉ូ ។ 

លោក និយយ ថា៖  «ខ្ញុំ សូម វាយ- 
តម្លៃ ខ្ពស់ លើ លទ្ធផល នៃ ករ អនុវត្ត 
គមៃង ទាងំ៣  ពៃះវា បាន នងិ កពំងុ 
ចូល រួម ចំណៃក យ៉ាង សកម្ម នៅ ក្នុង 
ករ អភិវឌៃឍ វិស័យ ជល ផល ចំ ទិសដៅ 
សម សៃប តាម សភព ករណ ៍មានបៃ-
សិទ្ធ ភព  និង ទទួល បាន បៃសិទ្ធ ផល 
ខ្ពស់ សៃប តាម ផៃនករ យុទ្ធសាសៃ្ត 
ដៃល បាន គៃង ទុក  គឺ ករអភិវឌៃឍ 
វិស័យ ជ លផល បៃកប ដោយ ចីរភព  
នរិន្តរភព  បរយិបន័្ន  នងិ ករ បៃបៃលួ 
អាកសធាតុ »៕ LA

តំបន់អង្គរត្រវូបានរំពឹងថា...
ត ពី ទំព័រ ១...កម្ពុជា អ្នកសៃី ឆយ 

សុវី លនី បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កល- 
ព ី  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍  ថា ក្នងុ នាម អ្នក នៅក្នងុ 
វិស័យ ទៃសចរណ៍  អ្នក សៃី ពិត ជា ចង់ 
ឱៃយ  វសិយ័ នៃះ មាន ជវីតិ ឡើង វញិ ណាស ់
ពៃះ រយៈ ពៃល  ជាង ១ ឆ្នាំ មក ហើយ 
ដៃល វសិយ័ នៃះ  តៃវូ ជាប ់គាងំ ។ ករ បើក  
ឱៃយ មាន ភ្ញៀវ ទៃសចរ អន្តរ ជាត ិឡើង វញិ  
មនិ តៃមឹ តៃ ធ្វើ ឱៃយ អ្នក នៅ ក្នងុ វសិយ័ នៃះ 
ទទលួ បាន ចណំលូ នងិ ករ ងារ    ប៉ណុោ្ណោះ  
ទៃ ប៉ុន្តៃ វា ក៏ ជា ករ បញ្ជាក់ ព ីភព  ជោគ- 
ជ័យ របស់ កម្ពុជា ក្នុង ករ គៃប់ គៃង ករ- 
ឆ្លង រល ដាល ជំងឺ កូវីដ បាន    ផង ដៃរ។

អ្នក សៃ ី ថ្លៃង   ថា៖ « យើង ពតិ ជា ចង ់ ឱៃយ 
វិស័យ នៃះ ចាប់ ផ្តើម ឡើង វិញ» ។

ទោះ យ៉ាង ណាអ្នក សៃ ីលើក ឡើង  ថា 
ដោយ សារ វសិយ័ មយួ នៃះ គា្មាន សកម្ម- 
ភព យូរ មក ហើយ ដូច្នៃះ  បើ  អាច សូម 
ឱៃយ  រដា្ឋាភិបាល បៃកស ពី ករ អនុញ្ញាត 
ឱៃយ បាន ឆប់ ដើមៃបី ឱៃយ វិស័យ   ឯកជន 
មាន  ពៃលគៃប់  គៃន់ សមៃប់ រៀបចំ 
ធន ធាន មនុសៃស របស់ ខ្លួន ឡើង វិញ។ 

យោង តាមអ្នកសៃ ីសុវីលនី វបិត្ត ិនៃ 
ករ ឆ្លង រល ដាល   កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
វសិយ័ ទៃសចរណ ៍កម្ពជុា តៃវូ ករ ពៃល 
យ៉ាង តិច៥ ឆ្នាំ ទើប អាច មាន ភព ល្អ- 
បៃសើរ ដូច ឆ្នាំ ២០១៩។

លោក ធនួ សុណីាន បៃធាន សមា- 
គម ទៃសចរណ ៍អាសុ ីបា៉ាសុហី្វកិ កម្ពជុា 
បាន បៃប ់ថា  ដើមៃប ីធានា បាន ទនំកុចតិ្ត 
ព ីគៃប ់ភគ ីពាក ់ពន័្ធ  គៃ  តៃវូ  តៃ កណំតព់ ី
លក្ខខណ្ឌ មួយ ចំនួនឱៃយ   ចៃបាស់ លាស់  
ដើមៃបី ធានា ថា នឹង មិន មាន ករ ឆ្លង រល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុង ចំណោម ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ នងិ អ្នក ពាក ់ពន័្ធ។ លោក បាន 
បន្ត ថា ករ កំណត់ នោះ អាច មាន ករ- 
កំណត់  ពី លក្ខ ខណ្ឌ  ករ ចាក់ វា៉ាក់សំាង 
(បៃភៃទ នងិ រយៈ ពៃល ចាក ់វា៉ាក ់សំាង) 
ករ កត់ បន្ថយ  ពៃល ធ្វើ ចតា្តោឡីស័ក  
និង  ករ កំណត់ ពី កតព្វកិច្ច មួយ ចំនួន 
ដៃល ភ្ញៀវ និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ តៃូវ ធ្វើ។ 

លោក និយយ ថា៖ «ដើមៃបី ឱៃយ ដំណើរ- 
ករ នៃះ អាច ដំណើរ ទៅ ដោយ ជោគជ័យ 
នងិ ទទលួ បាន នវូ ទនំកុ ចតិ្ត ពគីៃប ់ភគ ី
ពាក ់ពន័្ធ គ ឺទាម ទារ ឱៃយ កៃសងួ ទៃសចរ- 
ណ ៍តៃវូ ធ្វើ ករ ងារ ជាមយួ កៃសងួ សខុា- 
ភិបាល ដើមៃបី រៀបចំ ឱៃយ មាន  Code of 

conduct សមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃសចរនៅ 
ក្នុង តំបន់ សៀមរប- អង្គរ»។

ជា មយួ គា្នា នៃះ លោក ក ៏  លើក ឡើង  ថា 
ដើមៃបី ធានា បៃសទិ្ធ ភព នៃ ករ ទប ់សា្កាត ់ 
ករ ឆ្លង រល ដាល ពី បុគ្គល មា្នាក់ ទៅ 
មា្នាក់ ករ រឹត តៃបិត ករ ធ្វើ ដំណើរ របស់ 
ភ្ញៀវ ក្នុង សៃុក ដៃល មិន បាន ចាក់ វា៉ាក់- 
សាំង ទៅកមៃសាន្ត នៅ  តំបន់ សៀមរប-
អង្គរ ក៏ ជា រឿង ដៃល រដា្ឋាភិបាល តៃូវ 
ពិចារណា ផង ដៃរ។

លោក ខៀវ ធី បៃធាន សមាគម មគ្គុ- 
ទ្ទៃសក ៍ទៃសចរ ណអ៍ង្គរ បាន នយិយ ថា 
ករ បើក ទទួល ភ្ញៀវ ទៃសចរ បរទៃស 
ឡើង វិញ គឺ ជា ក្តី បៃថា្នា របស់ អ្នក នៅ 
ក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍ ប៉ុន្តៃ ដើមៃបី ឱៃយ 
វិស័យ នៃះ មាន កំណើន និង មាន ភព - 
ជឿជាក ់ វា ក ៏ទាម ទារ ឱៃយ អ្នក ក្នងុ វសិយ័ 
នៃះ ទទលួ បាន ករ ចាក ់វា៉ាកស់ាងំ ករ- 
ពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ផង ដៃរ។ 

លោក អះអាង ថា៖ « បើ កម្ពុជា បើក 
ទទួល ភ្ញៀវ ទៃសចរ បរទៃស ចូល មក 
ក្នុង តៃីមាស ទី ៤ មៃន  ខ្ញុំ គិត ថា  វា នឹង 
ធ្វើ ឱៃយ អ្នក បមៃើ ករ   ក្នុង វិស័យ នៃះ មាន 
ករ ងារ  និង បៃក់ ចំណូល ឡើង វិញ ។ 
ទោះ យ៉ាង ណា ដោយសារ ក្ត ីពៃយួ បារម្ភ 
និង សៃដ្ឋកិច្ច  មិន ទាន់ មាន ភព រឹង មាំ 
ខ្ញុំ គិត ថា    ភ្ញៀវ បរទៃស មក កមៃសាន្ត នៅ 
កម្ពុជា នឹងមិន ទាន់ចំនួន ចៃើន  ទៃ» ។

យោង តាម លោក ថោង ខុន ពៃល 
នៃះ កៃសងួ ទៃសចរណ ៍ទទលួបាន   ករ- 
អនុញ្ញាត ពី លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ឱៃយ 
ចាប ់ផ្តើម ធ្វើ ករ ពភិកៃសា ជាមយួ កៃសងួ 
សុខាភិ បាល (គណៈ កម្មករ ចំពោះ - 
កិច្ច) កៃសួង-សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត នងិ វសិយ័ ឯកជន រចួ ហើយ  ដើមៃបី 
សិកៃសា អំពី ករ បើក ទទួល កញ្ចប់ ទសៃសន - 
កិច្ច ចំពោះ ទៃសចរ  ចាក់ វា៉ាក់ សាំង រួច។

ទនិ្ននយ័ កៃសងួ ទៃសចរណ ៍ឱៃយ ដងឹថា 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា ទទួលបាន ភ្ញៀវ- 
ទៃស ចរ បរទៃស  ១ ៣០៦ ១៤៣នាក ់
ធា្លាក់ចុះ ៨០,២  ភគរយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ  
២០១៩ ដៃលមាន  ៦ ៦១០ ៥៩២  
នាក ់។ ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០១៩ ចណំលូបានព ី 
ទៃសចរអន្តរជាតិ  មាន ៤,៩១ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ  កើនឡើង ១២,៤ ភគរយ  
ធៀប  នងឹ ឆ្នា ំ ២០១៨ ដៃល មាន  ចនំនួ 
៤,៣៧ពាន់ លាន ដុលា្លារ ៕ LA

ក្រសួងស្វ្រងរកហិរញ្ញប្របទានជិត$១០០លានពី
AFDដើម្របីជំរុញខ្រស្រចង្វាក់តម្ល្រផលិតកម្មកសិកម្ម

កសិករ កំពុងបាញ់ ទឹក សេច បន្លេ ក្នងុ កសិដ្ឋាន មួយ នេ  ខេត្ត កណ្តាល ។ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍

 តម្លៃ គូ រូបិយប័ណ្ណ ដុលា្លារ អាមៃរិក  និង 
ដុលា្លារ កណាដា (USD/CAD) បាននិង 
កំពុង បៃបៃលួ ក្នងុ ទំនោរ ធា្លាក់ចុះ និង អាច 
បន្ដ ធា្លាក់ ក្នងុ សបា្ដាហ៍ ខាងមុខ ទៀត ខណៈ 
ពៃលដៃល តម្លៃ បៃក់ ដុលា្លារ កណាដា 
មាន សម្ទះុខា្លាងំ ជាង ។ ទំនោរ នៃះ បណា្ដាល 
មកពី ទំនាក់ទំនង ទ្វៃភគី លើ ផលិតផល 
បៃង និង សៃដ្ឋកិច្ច នៃ បៃទៃស ទំាង២ 
ដោយ កណាដា គឺជា អ្នកផ្គត់ផ្គង់ បៃង ដ៏ ធំ 
មួយ របស់ សហរដ្ឋអាមៃរិក  ដៃល កំពុង 
ដំណើរករ ស កម្ម ភព សៃដ្ឋកិច្ច របស់ខ្លនួ 
ឡើងវិញ ដៃលជា ហៃតុ ជំរុញឱៃយមាន តមៃវូ- 
ករ បៃង ចៃើនជាង មុន ។ ករនំាចៃញ 

បៃង យ៉ាងចៃើន ទៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក 
នាពៃល បច្ចបុៃបន្ននៃះ ធ្វើឱៃយ តម្លៃ បៃក់- 
ដុលា្លារ កណាដា មាន ភព វិជ្ជមាន ហើយ 
វិនិយោគិន ក៏មាន ភពងាយ សៃលួ ក្នងុករ - 
វិភគ ទិសដៅ និង ចាប់យក ឱកស ជួញដូរ 
ដៃល  អាច ទទួល បាន ផលចំណៃញ ខ្ពស់ ។   

 យោងតាម បញ្ជ ីបៃទៃស ផលិត បៃង 
ដៃល រៀបរៀង ដោយ International 
Energy Agency កណាដា គឺជា 
បៃទៃស មួយ ដៃលមាន សៃដ្ឋកិច្ច ពឹង ផ្អៃក 
លើ ករផលិត  និង នំាចៃញ បៃង ទៅ កៃ- 
បៃទៃស រួមទំាង ករនំាចៃញ បៃង ចំនួន  
១ ៧៩៨ ១០១បារ៉ៃល ក្នងុ  ១ថ្ងៃ ទៅកន់ 

សហរដ្ឋអាមៃរិក ដោយ មិនមាន ករ - 
កត់ ពន្ធ ។  

ចាប់តំាងពី ឆ្នា១ំ៩៩៤ មក កណាដា 
និង សហរដ្ឋអាមៃរិក មាន កិច្ចពៃមពៃៀង 
យោគយល់  និង អនុគៃះ លើ ពន្ធ នំាចៃញ 
នំាចូល ដៃល គៃ ហៅថា កិច្ចពៃមពៃៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី អាមៃរិក ខាងជើង  (NAF-
TA) ។ លោក Joe Biden បៃធានាធិបតី 
សហរដ្ឋអាមៃរិក ថ្ម ីក៏បាន បងា្ហាញ ពី គោល- 
បំណង ក្នងុករ រកៃសា ទំនាក់ទំនង លើ ករ - 
អនុវត្ត កិច្ចពៃមពៃៀង មួយ នៃះ ឱៃយបាន ល្អ 
បៃសើរ នៅក្នងុ អាណត្ត ិរបស់ខ្លនួ ផងដៃរ ។ 
ទន្ទមឹនឹងនៃះ បៃទៃស ទំាង២ មាន គោល- 

នយោបាយ អតៃ ករបៃក់ បៃហាក់-  
បៃហៃលគា្នា ហើយ បច្ចបុៃបន ្ន មាន អតៃ 
ករបៃក់ នៅកៃបៃរ សូនៃយ ដូចគា្នា ។ កតា្ដា 
ទំាងនៃះ បាន ដើរតួ យ៉ាង សំខាន់ ក្នងុករ - 
រកៃសា គមា្លាត USD/CAD មិនឱៃយ បៃបៃលួ 
ខា្លាំង ជាមួយនឹង ហានិភ័យ ទាប ក្នុង 
ករជួញដូរ ។ សមៃប់ ករវិភគ លើ  ករ - 
ជួញដូរ ក្នងុ សបា្ដាហ៍ នៃះ វិនិយោគិន អាច 
ជួញដូរ USD/CAD ដោយ លក់ នៅ តម្លៃ 
១,២៦០០ កំណត់ មុខងារ ករពារ ហា- 
និភ័យ នៅ តម្លៃ ១,២៦៥០ និង កំណត់ 
មុខងារ កត់ យកបៃក់ ចំណៃញ នៅ តម្លៃ 
១,២៤៥០ ៕ 
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គូរូបិយប័ណ្ណជួញដូរដែលមានហានិភ័យទាបនិងឱកាសចំណែញខ្ពស់បែចំាសប្ដាហ៍

 វិភាគ ដោយ ៖ លោក ឡុង សំណង បេធាន 
ផ្នេក បេកឹេសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនេ កេមុហុ៊ន 
ហ្គោល ដេ ន អេ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃេ ភី ថ ល 



អគារ Royal Train Square កែលម្អ ស ្ថានីយ រថភ្លើង ឱ្យ 
មានសោភណភាពសែស់ស្អាតឡើងវិញនៅរាជធានីភ្នពំែញ

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com១២

 ស្ថានីយរថភ្លើងកែុងភ្នំពែញ្មwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

អគារ Royal Train Square 
ដៃលជា អគារ បៃវត្តសិាស្តៃ ដ ៏លៃចធ្លោ 
បផំតុ មយួ នៅក្នងុ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  នងឹ 
ក្លោយជា កន្លៃង « ជបួជុ ំថ្ម ី» ដ ៏ទាកទ់ាញ ។ 
សា្ថានីយ រថភ្លើង កៃុង ភ្នំពៃញ តៃូវបាន 
សាងសងឡ់ើង ក្នងុ ឆ្នា១ំ៩៣២ កៃម 
រជ្ជកល ពៃះបាទ សុីសុវត្ថិ មុនី វងៃស 
ជាមួយនឹង រចនា ប័ទ្ម សា្ថាបតៃយកម្ម Art 
Deco នៅតៃ ជា អគារ ដ៏ លៃចធ្លោ ១ 
នៅក្នុង ទីកៃុង ។ 

  បៃវត្តិ នៃ គមៃង នៃះ គឺ សំខាន់ 
ណាស ់ចពំោះ លោក Scott Bolls ជា 
នាយក គៃប់គៃង អគារ Royal Train 
Square ដៃល កពំងុ ស្វៃងរក អតថិជិន 
ដៃលមាន ទសៃសនៈ ដូច លោក ដើមៃបី 
ចូលរួម ជាមួយ លោក ក្នុង ដំណើរ ជា 
បៃវត្តិសាស្តៃ មួយនៃះ ។ 

« បៃវត្តិសាស្តៃ សមៃប់ ខ្ញុំ គឺ ប្លង់ មៃ 
ជា គំរូ មួយ ដៃល យើង អាច កសាង ។ 
បៃវត្តិសាស្តៃ គូសវាស សមៃប់ យើង 
នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន និង រៀបចំ យើង 
សមៃប់ អនាគត នៅពៃល យើង រៀន-
សូតៃ ពី អតីតកល របស់ យើង » ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖« ក្នងុនាម ជា ជនបរ-
ទៃស មា្នាក ់ខ្ញុ ំគោរព ខា្លោងំណាស ់ចពំោះ 
បៃវត្តសិាស្តៃ នងិ វបៃបធម ៌របស ់បៃទៃស 
កម្ពុជា ហើយ ខ្ញុំ ពិតជា ចង់ ករពារ វា ។ 
គោលដៅ ទ ី១ របសខ់្ញុ ំនៅពៃល កៃលម្អ 
សា្ថានីយរថភ្លើង នៃះ គឺ តៃូវ ថៃរកៃសា 
អគារ បៃវត្តសិាស្តៃ មយួ នៃះ ហើយ មនិ 
ជំនួស ដោយ ប្លុក ករិយាល័យ ដៃល   
មិន ទាក់ទាញ នោះទៃ » ។  

 សា្ថានីយ រថភ្លើង កៃុងភ្នំពៃញ ជាថ្មី 
ម្តងទៀត នងឹ ក្លោយជា ទកីន្លៃង សមៃប ់
អ្នករស់នៅ ក្នុង ទីកៃុង ដើមៃបី ជួបជុំគា្នា 
ដចូ កលព ីអតតីកល នៅពៃលដៃល 
បៃជាជន បានមក ជួបជំុគា្នា ដ៏ អូ៊អរ នៅ 
ជំុវិញ តូប លក់ទំនិញ ផៃសៃងៗ  ទោះបី ពួក 
គៃ មិន មក ដើមៃបី ជិះ រថភ្លើង ក៏ដោយ ។ 

« អគារ Royal Train Square 
កំពុង ផ្លោស់ប្តូរ សា្ថានីយ រថភ្លើង ដៃល 

ធា្លោប ជ់ា អតតី មជៃឈមណ្ឌល ពាណជិ្ជកម្ម 
ដ ៏សខំាន ់ ទៅជា កន្លៃង ជបួជុ ំថ្ម ីនៅក្នងុ 
ទកីៃងុ ដៃល នៅ មនិ ឆ្ងាយ ព ីតបំន ់អភ-ិ
វឌៃឍ ដ៏ សំខាន់ៗ ក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ » ។ 

 លោក Bolls បានបន្តថា ៖« យើង ធ្វើ 
ឱៃយមាន ភាព អ៊ូអរ នៅក្នុង អគារ នោះ 
ឡើងវិញ ហើយ ធ្វើឱៃយ អគារ Royal 
Train Square ក្លោយជា កន្លៃង ជួបជុំ 
សមៃប់ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ » ។ 

 បុរស ជនជាតិ អា មៃ រិ ករូបនៃះ បាន 
លើកឡើងថា អគារ Royal Train 
Square គឺជា ទីតាំង ដ៏ ល្អ បំផុត 
សមៃប់ អ្នក ជួល រយៈពៃល វៃង នៅ       
ចំ កណា្តាល រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 

« តើ មាន កន្លៃង ណា ផៃសៃងទៀត នៅ 
លើ ពិភពលោក នៃះ ដៃល កៃុមហ៊ុន 
អាច មាន ឱកស មាន ទីក ន្លៃ ង របស់ 
ពួកគៃ នៅក្នុង អគារ បៃវត្តិសាស្តៃ  នៅ 
ក្នុង រាជធានី នៃ បៃទៃសមួយ និង នៅ 
ក្នងុ ទតីាងំ ដ ៏មាន សក្តានពុល បៃបនៃះ 
នៅ ចំ ណា្តា ល ទីកៃុង ? 

« យើង មាន ទធីា្លោ ដៃល អតថិជិន អាច 
សាងសង់ តាម លក្ខណៈ ជាក់លាក់ 
របស ់ ពកួគៃ នៅក្នុង ដៃន កំណត់ របស់ 
វា ដៃល តៃូវគោរព តាម អគារ ដើម ។ 
ទធីា្លោ នោះ គជឺា អ្វដីៃល យើង អាច សាង 
សង់ សមៃប់ នរណាមា្នាក់ ដៃលមាន 
ចក្ខុវិស័យ សមៃប់ ពៃលអនាគត » ។ 

 សា្ថានីយ រថភ្លើង កៃុងភ្នំពៃញ និង 
ផៃសារ ធំថ្មី ដៃល តៃូវបាន សាងសង់ ក្នុង 
ឆ្នា ំ១៩៣៧ គ ឺតៃវូបាន រចនា តាមបៃប 
រចនាបថ  Art Deco ដ៏ លៃចធ្លោ នៅ 
ក្នុង  រាជធានី ភ្នំពៃញ ជា មួយ  នឹង អគារ 
Cathedral of Phnom Penh ។  

 បញ្ចប់ ករសាងសង់ នៅក្នុង ឆ្នាំ 
១៩២៧ អគារ Cathedral of 
Phnom Penh  គឺជា អគារ ដំបូង គៃ 
នៅ  ទីកៃុង ភ្នំពៃញ តៃូវបាន បំផ្លោញ 
ដោយ ខ្មៃរកៃហម នៅពៃល ពួកគៃ 
ចូលកន់ កប់ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ នៅក្នុង  
ឆ្នាំ ១៩៧៥។ 

 តៃូវបាន សាងសងឡ់ើង កលព ីជតិ 
៩០ មនុ ខៃសៃ រថភ្លើង នៃ សា្ថានយី រថភ្លើង 
កៃុងភ្នំពៃញ ក៏តៃូវ បាន សាងសង់ ឆ្ពោះ 
ទៅ ប៉ោយប៉ៃ តៃ ដើមៃបី ជំរុញ ពាណិជ្ជ-
កម្ម ជាមួយ  បៃទៃស ថៃ ។ សា្ថានីយ រថ-  
ភ្លើង នៃះ  មានករ ផ្លោស់ប្តូរ គួរឱៃយ កត់- 
សមា្គាល់ ក្នុង រយៈពៃល ជាចៃើន ទស-
វតៃស   រក៍ន្លង មកនៃះ ។  បច្ចបុៃបន្ន អគារ នៃះ 
បើ មើល ពី សួនចៃបារ  ទៅ គឺ ស្ថិតនៅ 
ចនោ្លោះ អគារ វឌៃឍនៈ និង អគារ កណា- 
ឌីយា៉ោ ។ ដំបូង ឡើយ វា ជា បៃឡាយ 
(Grand Canal) ដៃល តៃូវបាន 
សាងសង់ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ១៨៩៤ ដៃល 
លាតសន្ធឹង ចាប់ពី ដង ទន្លៃ សាប ទៅ 
សា្ថានយី រថភ្លើង ដើមៃបី ដកឹជញ្ជនូ ទនំញិ 
ដាក់ លើ រថភ្លើង ។ 

 លោក Bolls ពនៃយល់ថា ៖« អស់ រយៈ- 
ពៃល ៩០ ឆ្នាំ មកហើយ សា្ថានីយ រថ- 
ភ្លើង  នៃះ គឺជា អគារ បៃវត្តិសាស្តៃ នៅ 

ក្នុងទីកៃុង ភ្នំពៃញ ។ វា តៃងតៃ ដើរ-
តួនាទី សំខាន់ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
ពីពៃះ វា ជា មជៃឈមណ្ឌល ដឹកជញ្ជូន 
សំខាន់  ដោយសារ តៃធា្លោប់ មាន បៃ-
ឡាយ ទៅ កៀក នងឹ សា្ថានយី នោះ ដៃល   
ទំនិញ តៃូវបាន ដឹកជញ្ជូន ដាក់ ក្នុង 
រថភ្លើង  ដើមៃបី ដឹកជញ្ជូន ទៅ ទូទាំង 
តំបន់ អាសុីអាគ្នៃយ៍ » ។ 

« អគារ Royal Train Square  
គោរព   និង ទទួលសា្គាល់ នូវ បៃវត្តិ-
សាស្តៃ រាជានិយម ដៃល បាន ជួយ 
កសាង  បៃទៃសជាតិ ឱៃយមាន ដូច សព្វ- 
ថ្ងៃ ហើយ វា សំខាន់ ណាស់ សមៃប់   ខ្ញុំ 
ក្នុង កររកៃសា នូវ បៃវត្តិសាស្តៃ នៃះ » ។  

« វា ជា កិត្តិយស ធំ ណាស់ សមៃប់ ខ្ញុំ 
ដៃលជា កតាលកីរ មយួ ក្នងុករ នា ំយក 
ទតំីាង នៃះ ឱៃយមាន ជីវតិ រស ់រវើក ឡើងវញិ 
បនា្ទាបពី់ វា អសកម្ម អស ់រយៈ ពៃល ជា យរូ 
មកហើយ នោះ »។ លោក Maurice 

ដៃលជា អ្នកជំនាញខាង ហិរញ្ញវត្ថុ  និង 
ជា អ្នក អភិវឌៃឍន៍ មា្នាក់ មកពី បៃទៃស      
ហូ ឡង់  ក៏ ជា អ្នកតៃួសតៃយ ផ្លូវ មា្នាក់ 
ទៀត ដៃល ស័ក្តិសម នឹង ទទួលបាន 
ករកោតសរសើ រដៃរ  សមៃប់ ករ- 
អភិវឌៃឍ ជា បៃវត្តិសាស្តៃ នៃះ  ។   ករ- 
ជួសជុល អគារ ដ៏ សៃស់សា្អាត តាម 
របៀប នៃះ គឺ យើង កំពុង ធ្វើ ឱៃយ អគារ 
ចំណាស់ មួយ នៃះ ក្លោយជា អគារ ដ៏ 
សៃស់បំពៃង ជាថ្មី ម្តងទៀត » ។ លោក 
Bolls បានថ្លៃងថា ៖« ឥឡូវ អគារ នៃះ 
បាន តៃៀមខ្លួន និង ផ្លោស់ប្តូរ មុខមាត់ ថ្មី 
សមៃប់ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ដើមៃបី ឱៃយ មនុសៃស 
គៃប់គា្នា បាន រើករាយ ។ ប៉ុន្តៃ អ្វីដៃល 
កន់តៃ សំខាន់ ទៀត នោះគឺ អគារ នៃះ 
បាន ថៃរកៃសា នូវ មុខមាត់ ជា បៃវត្តិសាស្តៃ 
ដៃល យើង ចង់ ថៃរកៃសា ឱៃយ មនុសៃស ជំនាន់- 
កៃយបានឃើញ និង ទទួល បទពិ-
សោធ»៕ 

ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរ: សួនចេបារនៅទល់មុខស្ថានីយរថភ្លើង ពេលនេះជំនួយដោយអគារវឌេឍនៈនិងអគារកាណាឌីយ៉ា។  

បេធានគេប់គេង Royal Train Square លោក Scott Bolls ឈរនៅក្នុងសលធំនេស្ថានីយរថភ្លើងកេុងភ្នំពេញ។
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ប្រាក់ សាយ 

ក្រមុមយួដ្រលតណំាងឱ្រយរដ្ឋាភិបាល
សុវីលិត្រវូបានបណ្ត្រញច្រញពីតណំ្រង
នៅក្នងុប្រទ្រសមយី៉ានម់៉ាបាននយិយ
កាលពីថ្ង្រពុធថាខ្លួនបានប្រមូល
ភ័ស្តុតាងចំនួន១៨០ ០០០ ដ្រល
បង្ហាញពីការរលំោភសទិ្ធមិនសុ្រសដោយ
រដ្ឋាភិបាលយោធា នៅក្នុងនោះមន
ការធ្វើទារណុកម្មនងិការសម្លាប់មនសុ្រស
ក្រប្រព័ន្ធតុលាការជាដើម។
ប្រទ្រសមយី៉ានម់៉ាបានធា្លាក់ក្នងុភាព-

វកឹវរចាបត់ាងំពីយោធាបានទម្លាកម់្រ-
ដកឹនាំសុវីលិលោកស្រីអ៊ងុសានស៊ជូី
ពីអំណាចកាលពីថ្ង្រទី១កុម្ភៈដោយ
មនសុ្រសជតិ៦០០នាក់ត្រវូបានគ្រសម្លាប់
នៅក្នងុការបង្ក្របទៅលើការតវ៉ាប្រឆាងំ
រដ្ឋប្រហារ។
គណៈកម្មាធិការតំណាងសភាPyi-

daungsuHluttaw(CRPH)ជា
សមជកិសភា១ក្រមុច្រញពីគណបក្រស
របស់លោកស្រីអ៊ុងសាន ស៊ូជី បាន
និយយថាក្រុមម្រធាវីរបស់ខ្លួននឹង
ជួបក្រុមអ្នកសុើបការណ៍អង្គការ
សហប្រជាជាតិដើម្របីពភិាក្រសាអពំីអពំើ
សាហាវព្រផ្រស្រដ្រលត្រូវបានប្រព្រឹត្ត
ដោយរដ្ឋាភិបាលយោធា។
ក្រមុន្រះបាននយិយនៅក្នងុស្រចក្ត-ី

ថ្ល្រងការណ៍មួយថា៖«CRPHបាន
ទទួលភ័ស្តុតាងចំនួន១៨០០០០។

ភស័្តតុាងទាងំនោះបង្ហាញពីការរលំោភ
សិទ្ធិមនុស្រសដោយយោធា»។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នោះបានឱ្រយដងឹ

ថា ភ័ស្តុតាងទាំងនោះរួមមនការ-
សម្លាប់ក្រប្រពន័្ធតលុាការចនំនួ៥៤០
ករណី អ្នកទោស១០នាក់ដ្រលបាន
សា្លាប់នៅក្នងុការឃុឃំាងំការធ្វើទារណុកម្ម
ការឃុឃំំាងមនសុ្រសខសុច្របាប់នងិការ-
ប្រើប្រស់កម្លាំងមិនត្រឹមត្រូវប្រឆាំង
ការតវ៉ាដោយសន្តិវិធី។
បាតុកម្មដ្រលបានអំពាវនាវឱ្រយវិល-

ត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធបិត្រយ្រយនងិ
ដោះល្រងលោកស្រីស៊ជូីពីការឃុឃំំាង
បានធ្វើឱ្រយប្រទ្រសមីយ៉ាន់រង្គោះរង្គើ

ស្ទើរត្ររៀងរាលថ់្ង្រចាបត់ាងំពីរដ្ឋប្រហារ
នោះមក។
មន្ត្រីរាជការគ្រូព្រទ្រយនិងអ្នកធ្វើការ

សខំានៗ់ ដទ្រទៀតបានធ្វើកូដកមុ្មជា
ផ្ន្រកន្រចលនាបះបោរសុវីលិដ្រលមន
បណំងទបស់ា្កាត់យោធាមនិឱ្រយគ្របគ់្រង
ប្រទ្រសន្រះ។
ជាការឆ្លើយតបនោះ កងកម្លាំង

សន្តសិខុបានប្រើគ្រប់កៅស៊ូនងិគ្រប់
ពិតដើម្របីបំប្រកការជួបជុំ និងចាប់
សកម្មជនរាប់ពាន់នាក់ឃុំខ្លួនហើយ
អ្នកខ្លះត្រូវចាប់ខ្លួននៅព្រលយប់។
សមគមជនំយួដើម្របីអ្នកទោសនយោ-

បាយ(AAPP)នយិយថាជនសុវីលិ

៥៨១នាក់ត្រវូបានគ្រសម្លាប់នៅក្នងុ
ការបង្ក្របនងិជាង២៧០០នាកត់្រវូ
បានចាប់ខ្លួន។
ប្រហ្រល៥០នាក់ក្នងុចណំោមអ្នក-

សា្លាប់ទាំងនោះគឺជាកុមរ។
ដោយមនអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជន

គណបក្រសNLDដ្រលកំពុងលាក់ខ្លួន
ដើម្របីគ្រចពីការចាបខ់្លនួរដ្ឋាភបិាលយោធា
កំពុងបង្កើនការចាប់សមជិកគ្រួសារ
របស់ពួកគ្រជាចំណាប់ខា្មាំង។ន្រះបើ
យោងតាមAAPP។
ក្រុមប្រទ្រសមហាអំណាចពិភព-

លោកបានសម្ត្រងកំហឹងនិងកង្វល់
ចំពោះវិធានការសាហាវព្រផ្រស្ររបស់
រដ្ឋាភបិាលយោធានងិបានដក់ទណ្ឌកម្ម
ទៅលើមន្ត្រីសំខាន់ៗ។
រហតូមកទល់ព្រលន្រះសម្ពាធការ-

ទតូហាក់ដចូជាមនផលប៉ះពាល់តចិ
តួចត្រប៉ុណោ្ណោះខណៈចំនួនអ្នកសា្លាប់
និងការចាប់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ង្រ។
CRPHដ្រលបានអះអាងថាមន

សទិ្ធិនយិយដើម្របីប្រទ្រសន្រះជនំសួ
ឱ្រយរបបយោធាបាននិយយថា ក្រុម-
ម្រធាវីរបសខ់្លនួត្រវូជបួក្រមុរៀបចំយន្ត
ការសុើបអង្ក្រតឯករាជ្រយរបស់UNសម្រប់
ប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ង្រពុធ។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នោះបានឱ្រយដងឹ

ថា៖«ជនំបួន្រះមនបណំងពភិាក្រសាអពំី
ប្របបទន្រកចិ្ចពភិាក្រសានងិកចិ្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការរវងប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ា

(ដ្រលបពំ្រញតនួាទីតាមរយៈCRPH)
នងិក្រមុរៀបចំយន្តការសុើបអង្ក្រតឯក-
រាជ្រយនៅក្នងុទនំាក់ទនំងអពំើសាហាវ-
ព្រផ្រស្រដ្រលប្រព្រតឹ្តដោយយោធាដោយ
មនិបានផ្តល់ពត័ម៌នលម្អតិអពំីព្រលវ្រលា
និងទីកន្ល្រងដ្រលជំនួបន្រះនឹងកើត
ឡើងនោះទ្រ។
ចំណ្រកអង្គការលើកល្រងទោស

អន្តរជាតិ(Amnesty Interna-
tional)កាលពីខ្រមនុបានរាយការណ៍
ថារដ្ឋាភបិាលយោធាកពំងុប្រើប្រស់
អាវធុទៅលើក្រមុអ្នកតវ៉ាគា្មានអាវធុនៅ
ក្នុងដ្រ និងអនុវត្តការសម្លាប់មនុស្រស
ដោយគិតទុកជាមុនដ្រលត្រូវបាន
សម្របសម្រលួដោយក្រមុម្របញ្ជាការ
របស់ពួកគ្រ។
ទោះបជីាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យោធា

នៅត្រការពារការរបឹអសូយកអណំាច
ន្រះដោយចង្អលុទៅការចោទប្រកាន់
ជុវំញិការលចួបន្លកំារបោះឆ្នោតនៅក្នងុ
ខ្រវចិ្ឆកិាដ្រលលោកស្រីអ៊ងុសានស៊ជូី
បានឈ្នះយ៉ាងភ្លកូទកឹភ្លកូដីនងិនយិយ
ថាខ្លនួកពំងុឆ្លើយតបទៅនងឹបាតកុម្ម
ទាំងនោះយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
ប្រមខុរដ្ឋាភបិាលយោធាលោកឧត្តម-

ស្រនីយ៍MinAungHlaingបាន
ចោទក្រមុអ្នកតវ៉ាថាចង់បផំ្លាញប្រទ្រស
ន្រះនិងបាននិយយថាមនអ្នកតវ៉ា
ត្រ២៤៨នាក់ត្រូវបានគ្រសម្លាប់ រួម
ជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលិស១៦នាក់៕

សៅ  សម្ភស្រាស 

រដ្ឋាភិបាលចិនបានកាត់ទោសប្រ-
ហារជីវិតអតីតមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលអុ៊យហ្គរ័
២របូនៅសុនីជាងំពីបទ«អនវុត្តសកម្មភាព
បបំ្រកប្រទ្រស»ខណៈក្រងុប៉្រកាងំកពំងុ
ទទលួរងទណ្ឌកម្មពីសណំាក់ប្រទ្រស
នានាទាក់ទិននឹងបញ្ហាក្រុមជនជាតិ
ភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ន្រះ។
ស្រចក្តថី្ល្រងការណ៍មយួច្រញផ្រសាយ

នៅលើគ្រហទពំរ័របស់រដ្ឋាភបិាលសុនី
ជាំងបានឱ្រយដឹងថាលោកShirzat
Bawudunអតតីប្រធានមន្ទរីយតុ្តធិម៌
សុីនជាំងត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារ
ជីវិតពីបទ«អនុវត្តសកម្មភាពបំប្រក
ប្រទ្រស»ហើយនឹងត្រូវអនុវត្តទោស
ក្នុងកំឡុងព្រល២ឆា្នោំ។
ដោយឡ្រកម្រដកឹនំាម្នោក់ទៀតដ្រល

នងឹត្រវូកាត់ទោសប្រហារជវីតិលើករណី

ដចូគា្នោនងិបន្ថ្រមករណីទទលួសណំូក
ផងដ្ររគឺលោកSattarSawutអតតី
ប្រធានមន្ទរីអបរ់ំសុនីជាងំនងិជាអតតី
ប្រធានក្រមុឈានមខុគ្រក្នងុតបំន់ស្តពីី
កំណ្រទម្រង់កម្មវិធីសិក្រសាមូលដ្ឋាន។
ប្រភពដដ្រលបានបន្តថាមន្ត្រីទាំង

២ បានដក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្រសាស្ដី
អពំីការរីសអើងជនជាតិភាគតិចអពំើ
ហងិ្រសាអពំើភ្ររវកម្មនងិមតកិាជ្រលុន-ិ
យមខាងសាសនាមយួចនំនួចលូទៅ
ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។
លោកWangLangtaoអនបុ្រធាន

តលុាការជាន់ខ្ពស់ប្រជាជនតបំនស់ុនី-
ជាំងបានឱ្រយដឹងថា សៀវភៅទាំងន្រះ
ត្រវូបានប្រើប្រស់អសរ់យៈព្រល១៣
ឆា្នោមំកហើយ។វបានបង្កឱ្រយមនផល-
វិបាកធ្ងន់ធ្ងរ។
គរួបញ្ជាកផ់ងដ្ររថាលោកSawut

ត្រូវបានគ្ររកឃើញថាប្រព្រឹត្តបទ-

ឧក្រិដ្ឋទាំងន្រះប៉ុន្ត្រលោកមិនបាន
ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដើម្របីប្រឆាំងនឹងសាល-
ក្រមនោះទ្រ។តុលាការបានរកឃើញ
ថាលោកSawutបានទាញយកអត្ថ-
ប្រយោជន៍ពីការចងក្រងនងិបោះពមុ្ព
សៀវភៅសិក្រសាភាសាសម្រប់សាលា-
បឋមនិងមធ្រយមសិក្រសាដោយបញ្ចូល
នូវខ្លឹមសារ«បំប្រកប្រទ្រស»តាំងពី
ឆា្នោំ២០០២មក។
ការសុើបអង្ក្រតក៏បានរកឃើញថា

មនឯកសារចនំនួ៨៤ច្របាបប់ានបញ្ចលូ
ខ្លមឹសារអបរ់ំស្ដអីពំីការរសីអើងជនជាតិ
ភាគតចិអពំើហងិ្រសាភ្ររវកម្មនងិភាព-
ជ្រុលនិយមសាសនានៅក្នុងសៀវ-
ភៅសកិ្រសាឆា្នោំចនោ្លាះពីឆា្នោំ២០០៣នងិ
២០០៩។
ក្រមឥទិ្ធពលន្រខ្លឹមសារសៀវភៅ

មនុស្រសជាច្រើនបានចូលរួមការវយ-
ប្រហារភ្ររវកម្មនៅUrumqiនៅថ្ង្រទី

៥ខ្រកក្កដឆា្នោំ២០០៩និងថ្ង្រទី៣០
ខ្រម្រសាឆា្នោំ២០១៤នងិខ្លះទៀតកា្លាយ-
ជាសមជិកសំខាន់ន្រក្រុមបំប្រកខ្លួន
ដ្រលដឹកនាំដោយអតីតគ្រូបង្រៀន
មហាវិទ្រយាល័យIlhamTohti។
បន្ថ្រមពនី្រះតលុាការក៏បាននយិយ

ថាលោកSawutបានឆ្លៀតឱកាស
ទទួលយកសំណូកដ្រលមនតម្ល្រ
២,៣លានដុលា្លារផងដ្ររ។
ដោយឡ្រកចពំោះលោកBawudun

អតីតមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលបានឃុបឃិត
ជាមួយអង្គការភ្ររវករហើយបានធ្វើ
សកម្មភាពផ្តាច់ខ្លួនដោយប្រើប្រស់
តំណ្រងរបស់ខ្លួនជាការលាក់បាំង។
លោកBawudunធា្លាប់ជាអតតីប្រធាន
ការិយល័យសន្តិសុខសាធារណៈន្រ
តបំនM់oyuCountyន្រHotanនងិ
ជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌
តំបន់សុីនជាំង។

តុលាការបានរកឃើញថាលោក
Bawudunបានឃុបឃិតជាមួយ
ចលនាអ៊សិា្លាមតកួគីខាងកើត(ETIM)
ដ្រលជាក្រមុភ្ររវករស្ថតិក្នងុបញ្ជីរបស់
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានផ្តល់
ជនំយួដល់ក្រមុបបំ្រកខ្លនួនងិក្រមុជ្រលុ-
នយិមសាសនាក៏ដចូជាបានសហការ
ជាមយួកងកម្លាងំបបំ្រកខ្លនួនៅបរទ្រស
ផងដ្ររ។
គរួរឭំកផងដ្ររថាក្នងុប៉នុា្មានសបា្តាហ៍

ថ្មីៗន្រះប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយរដ្ឋរបស់
ប្រទ្រសចនិបានច្រញរបាយការណន៍ងិ
បទអតា្ថាធបិ្របាយជាច្រើនថ្កាលទោស
ក្រមុហ៊នុបរទ្រសស្ដអីពំីបញ្ហារលំោភ
កម្លាងំពលកម្មកប្របាសនៅសុនីជាងំ។
ទកី្រងុប៉្រកាងំថ្កាលទោសប្រឆាងំនងឹ
អ្នកសកិ្រសានងិបណា្តាញសារពត័៌មននៅ
បរទ្រសណាដ្រលរិះគន់គោលនយោ-
បាយសុីនជាំងរបស់ខ្លួនផងដ្ររ៕

ក្រមុតណំាងរដ្ឋភិបាលដ្រលត្រវូបណ្ត្រញច្រញពីតំណ្រងប្រមូលចង-
ក្រងឯកសាររំលោភសិទ្ធិមនុស្រសដ្រលប្រព្រតឹ្តដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា

ចិនកាត់ទោសប្រហារជីវិតមន្ត្រីរដ្ឋ២រូបនៅសីុនជំាងពីបទអនុវត្តសកម្មភាពបំប្រកប្រទ្រស

ឧត្តមស្រានីយ៍ Min Aung Hlaing (សា្តា)ំជួបលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រាកីារពារជាតិរុស្រាសី៊ Alexander Fomin។AFP



កីឡាប្រព្រណីអៀរឡង់នំាយក
ទំាងសាមគ្គភីាពនិងការយក-
អាសាគ្នាចម្រះុជាតិសាសន៍
រ័ត្នសុជាតា

 ភ្នពំេញ:ដោយមានបរវិេណ
នេទីលានធជំាងនងិហ្គោលសេ-
ដៀងនឹងបាល់ទាត់ដេលមាន
សំណាញ់ ខុសពីបេភេទកីឡា
បាល់ឱបមានតេបង្គោល២ខ្ពស់
បាល់លេងបេបសេរីហ្គេលីកឬក៏
GaelicFootballជាកីឡា
ចេបាច់បញ្ចលូគ្នារវាងបាល់ទាត់
និងបាល់ឱបដេលអាចបេើបាន
ទាំងដេនិងជើងរួមគ្នា។
សេដៀងនងឹទលីានGaelic

Footballហើយឧបករណ៍
លេងបេហាក់បេហេលនឹងកីឡា
ហុកគី កីឡាបេពេណីអៀរឡង់
១បេភេទទៀតគឺHurling
ដេលកឡីាករទាងំសងខាងបេើ
ទំពក់ឈើវាយបាល់មូលតូច។
GaelicFootball និង

Hurlingតេូវបាននាំយកមក
កម្ពជុាដោយក្លបិCairdeKhmer
GAAClub-Cambodiaក្នុង
ឆ្នាំ២០១៧ដោយជនជាតិ
អៀរឡង់៣នាក់រមួទំាងលោក
ផេត េ្រដកខេមប៊េល(Pad-
raigCampbell)និងមាន
សមាជិកចមេុះជាតិសាសន៍។
លោករ៉ូណាន់ស្ហ៊ីហាន់ ជា

បេធានក្លបិពេលបច្ចបុេបន្នបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ថា៖ «សមាជិក
ដេលបានចូលរួមក្លិបមិនទាម-
ទារអ្វីចេើនទេ។ សំណូមពរ
របស់យើងគឺសមូឱេយតេពកួគត់

រីករាយ។គេប់គ្នាមិនចាំបាច់
មានការពេួយបារម្ភពីសមត្ថ-
ភាពខ្លួនឯងទេពួកយើងមាន
គេប់កមេិត»។
លោកបានបន្ដថា៖«គេប់គ្នា

សុទ្ធតេអាចចូលរួមបានដោយ
រាល់ការហាត់សមតមេូវឱេយបង់
តេមា្នាក់៣ដុលា្លារ។សមេប់
កីឡាករខ្មេរគឺលេងដោយឥត
គតិថ្លេហើយយើងទទលួខសុ-
តេូវលើថ្លេធ្វើដំណើរនិងការ-
សា្នាក់នៅរបស់ពកួគេនៅពេល
យើងលេងកេបេទេស ឬធ្វើ-
ដំណើរក្នុងបេទេស»។
បើទោះបីជាកីឡាបេពេណី

អៀរឡង់GaelicFootball
ទាមទារកាយសមេបទារឹងមាំ
ការហ្វឹកហាត់និងភាពបុិន-
បេសប់នៅលើទីលានយ៉ាង-
ណាក៏ដោយក៏វាផ្ដោតចមេបង
លើសាមគ្គីភាពមិត្ដភាពនិង
ជួយយកអាសាគ្នា។
លោករ៉ណូាន់បន្ដថាចណំចុ

សខំាន់នេកឡីាGaelicFoot-
ballជាកន្លេងបង្កើតមិត្តភាព
ជាកន្លេងជយួគ្នាទៅវញិទៅមក
និងចំណាយពេលជាមួយគ្នា
បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ការបេកួតក៏ដូច-
ជាអ្នកដេលមនិមេនជាកឡីាករ
ដេលអាចបង្កើតទំនាក់ទំនង
តាមរយៈការជួយគំទេគ្នា។
«CairdeKhmer»ជាពាកេយ

បញ្ចូលគ្នារវាងភាសាអៀរឡង់
និងខ្មេរមានន័យថា«មិត្ដ-

សមា្លាញ់កម្ពុជា»ដេលទទួល-
បានការចាប់អារម្មណ៍ពីបេជា-
ជនកម្ពុជាពិសេសស្ដេីខ្មេរ។
ឈិតកានីកាជាកីឡាការិនី

មា្នាក់ធា្លាប់បានបេប់ភ្នពំេញបុ៉ស្ដិ៍
កេយក្លិបបង្កើតបាន១ឆ្នាំថា
កញ្ញាដឹងការបង្កើតក្លិបតាម-
រយៈមិត្ដភក្ដិមា្នាក់ដេលពេល
នោះខ្លួនមិនដឹងថាអ្វីទៅជា
GaelicFootball។
កញ្ញានយិយថា៖«វាពតិជា

អសា្ចារេយណាស់ដោយសារតេ
យើងតេូវបេើជំនាញទាំង២គឺ
បាល់ទាត់និងបាល់ឱបក្នុង
កីឡានេះតេ១។ ពេលហាត់
ដំបូងខ្ញុំហាក់មានអារម្មណ៍
ប្លេកនិងងាយសេួលលេង»។
ជាសហគមន៍ដេលបោះបាន

ទីតំាងហ្វកឹហាត់នៅរាជធានី
ភ្នពំេញនិងមូលដ្ឋាននៅសៀម-
រាបក្លិបមិត្ដសមា្លាញ់កម្ពុជា
ដេលបានសាងកេរ្ដិ៍ឈ្មោះដ៏ល្អ
នៅលើឆកអន្ដរជាតិតាំងពី
ចាប់កណំើតភា្លាមៗ បានបង្កើត
កម្មវធិីមនសុេសធម៌ជាហរូហេក្នងុ
ការចូលរួមជួយសង្គម។
លោករ៉ូណាន់វ័យ៣៤ឆ្នាំ

ឱេយដឹងថា៖«យើងបានបរិចា្ចាគ
ឈាមជាមយួអង្គការសបេបរុស-
ធម៌Voiceចលូរមួជយួសមា្អាត
សំរាមតាមសហគមន៍ជាមួយ
GogreenCambodiaនិងផ្តល់
សិកា្ខាសាលាសមេប់សាលា-
រៀនអង្គការសង្គេះកមុារកេកីេ

នៅអាសុី (SCAO) អង្គការ
SCOOPជាដេគូយើង។មិន
តេឹមតេជាកីឡាក្លិបបងា្ហាញពី
របៀបរស់នៅបងេៀនទំាងការ- 
ផ្ដល់ឱេយនិងការទទួល»។
ដោយសារតេវិបត្ដិកូវីដក្នុង

បេទេសសកម្មភាពផេសេងៗ តេវូ
បានផ្អាកសមាជកិចមេុះជាត-ិ
សាសន៍រួមមានខ្មេរអៀរឡង់
អង់គ្លេសកូឡំុបី៊បូ៉ឡូញអាមេរិក
កាណាដនិងអូស្តេលីនៅតេ

អាចរកេសាទំនាក់ទំនងនិងបន្ដ
ការហ្វឹកហាត់នៅតាមផ្ទះ។
បេធានក្លិបរូបនេះ និយយ

ថា៖«យើងនងឹធ្វើដណំើរបេកតួ
ជាអន្តរជាតិ ពេលដំណើរការ
បើកឡើងវិញ។យើងនឹងពេយា-
យមហាត់ឱេយបានកាន់តេល្អ
ហើយសងេឃឹមថាយើងអាចនាំ
ពានរងា្វាន់មកកម្ពុជាវិញ»។
លោកនៅបន្ដលើកទឹកចិត្ដ

ឱេយមានអ្នកចូលរួមហ្វឹកហាត់

កីឡាទាំង២នេះឱេយបានចេើន
ដោយកុំបារម្ភពីជាតិសាសន៍
ទំហំមាឌនិងសមត្ថភាព។
លោកអះអាងថា៖«អ្នកនឹង

បង្កើតមតិ្តភាពនងិការចងចាំដ៏
ល្អ។វាបេៀបដូចជាការនាំឱេយ
យើងសា្គោល់មនុសេសថ្មី វបេបធម៌
និងអរិយធម៌ថ្មីៗ»។
សមេប់ពត៌មានលម្អិតសុំ

ចលូទៅកាន់ទពំរ័ហេ្វសប៊កុ@
CairdeKhmer៕

www.postkhmer.com

សមាជិកក្លិបខ្មេរអបអរជ័យជម្នះពីការបេកួតនៅកេុងគូឡាឡាំពួកាលពីឆ្នាំ២០១៩។ រូបថតសហការី

សមាជិកក្លិបបំពេញបេសកកម្មរើសសំរាមនិងសមា្អាតសហគមន៍។ រូបថតសហការី

សកម្មភាពបេកួតHurlingជាមួយក្លិបសេហ្គននៅភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ២០១៨។ រូបថតសហការីសមាជិកក្លបិទំាងឡាយតេងតេធ្វើការបរិច្ចាគឈាមតាមកាលវិភាគទៀងទាត់។ រូបថតសហការី
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Mbappe ល្អ ហួស ពេល PSG ឈ្នះ  Bayern ដល់ផ្ទះ
ក្រុង មុយ និច : Kylian Mbappe 

និយាយ ដោយ ទទូច ថា កៃុម Paris 
Saint-Germain (PSG) នៅ មាន 
កិច្ច ការ តៃូវ ធ្វើ ទៀត កៃយ រូប គៃ ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ី២ គៃប ់ក្នងុ ជយ័ជម្នះ ៣-២ 
អំឡុង ការ បៃកួត  ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ 
Champions League វគ្គ  ៨ កៃុម 
ចងុ កៃយ ជើង ទ១ី នៅ ផ្ទះ របសក់ៃមុ 
ជើង ឯក ចាស់ Bayern Munich។

ការ  លៃង មិន ចាញ់ សោះ ជាបន្ត- 
បន្ទាប់ គ្នា ដល់ ទៅ ១៩ កា របៃកួត នៅ   
Champions League របស់ កៃុម 
Bayern បាន ដល់ ទី បញ្ចប់ ក្នុង ជំនួប 
ជាមួយ កៃុម គូ បៃជៃង ចាស់ ដៃល ប៉ះ 
គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ 
ខណៈ កៃមុ យកៃស អាល្លមឺង៉ ់សា្គាល ់ពាកៃយ 
បរាជ័យ នៅ អឺរ៉ុប លើក ដំបូង គិត តាំង 
ពី ខៃ មីន ឆ្នាំ ២០១៩ មក ។ 

PSG បាន ធ្វើ ការ ន ំម ុខ យា៉ាង លឿន 
២-០ បន្ទាប់ ពី កា របៃកួត ដៃល ធ្វើ 
ដោយ បទិទ្វារ (អតម់ាន អ្នក ទសៃសន) 
នកឡីដ្ឋាន Allianz Arena ដណំើរ- 
ការ ទៅ បាន ២៨ នទី បន្ទាប់ពី ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ Neymar បង្កើត ឱកាស ឱៃយ  
Mbappe និង Marquinhos ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី មា្នាក់ ១គៃប់ ។

កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Bayern ដៃល អ្នក- 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីបាន ចៃើន ជាង គៃ Rob-
ert Lewandowski តៃូវ អវត្ត មាន 
ដោយសារ របួស ជង្គង់ បាន តាម ស្មើ 
វិញ ដោយ សារ ការ តៃត បាន សមៃច 

មា្នាក់ ១គៃប់ របស់  Eric Maxim 
Choupo-Moting និង Thomas 
Mueller ។

ប៉ុន្តៃខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ បារាំង 
Mbappe បាន បង្ហាញ ពី សមត្ថភាព 
កមៃិត ពិភព លោក ជាមួយ នឹង  ការ- 
ស៊ុត បាល់ គៃប់ ទី២ របស់ ខ្លួន ក្នុង 
បៃកួត នៃះ យា៉ាង អសា្ចារៃយ ដើមៃបី ជួយ ឱៃយ 
កៃុម ភ្ញៀវ មាន ភាព ចំណៃញ  សមៃប់ 
ការ បៃកួត ជើង ទី២ ។ 

« យើង បាន បៃើ បៃស់ គៃប់ ឱកាស 
ទំង អស់ ហើយ យើង មាន សំណាង 
ជួយ តិច តួច ដៃរ  តៃ មិន ទន់ មាន អ្វី  
ចៃបាស់ លាស់ នៅ ឡើយ ទៃ » ។ នៃះ ជា 

សម្ដី របស់ Mbappe ដៃល និយាយ 
បៃប់ ទូរទសៃសន៍ Sky ខណៈ កៃុម ទំង 
២ នឹង ប៉ះ គ្នា ជើង ទី២ នៅ កៃុង បា៉ារីស 
ន យប់ ថ្ងៃ អង្គារ។

អ្នក ចាទំ ីKeylor Navas របសក់ៃមុ 
PSG បានដើរ តួនទី យា៉ាង សំខាន់ 
ដោយការ ជួយ ស េ្រង្គាះជា ចៃើន លើក- 
ចៃើន សា ពៃល  Bayern ពងៃយ គ្នា 
នៅ មុខ ទី ហើយ  ស៊ុត ដល់ ទៅ ៣១ 
ជើង បើធៀបជាមយួ  កៃមុ អ្នក មាន ទៅ 
ពី បារាំង ដៃល មាន  ៦ ដង ប៉ុណ្ណោះ ។

កឡីាករ  Mueller របស ់កៃមុ Bay-
ern បាន និយាយ ថា ៖ « យើង គួរ តៃ 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ចៃើន។ បៃសិន បើ 

យើង បញ្ចប់ ដោយ ឈ្នះ ក្នុង លទ្ធផល 
៥-៣ ឬក៏ ៦-៣ គ្មាន នរណា មា្នាក់ 
អាច មក បៃកៃក តវ៉ា ជាមួយ យើង  
ដោយ ផ្អៃក លើ ឱកាស  ដៃល យើង មាន 
ជា ចៃើន ដង នោះឡើយ » ។

គៃូបង្វឹក របស់  Bayern លោក 
Hansi Flick ដៃល បញ្ចប់ ការ បៃកួត 
ក្នុងនមជា កៃុម ចាញ់  លើក ដំបូង នៅ 
Champions League ក៏ មាន ការ- 
សោក សា្ដាយ ផង ដៃរ  នូវ ឱកាស ជា- 
ចៃើន ដៃល តៃវូ បាត ់បង ់ដោយ អាសា-
ឥត ការ ។

លោក Flick ពោល ថា ៖ « ជាមួយ 
នងឹ ឱកាស ដៃល យើង មាន យើង គ ួតៃ 
អាច ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ បើ ទោះ - 
ជា របូត ៣គៃប់ ក៏ ដោយ ។ យើង មិន 
ចង់ ចាញ់ ឡើយ តៃ វិធី សាស្តៃ ដៃល 
កៃុម លៃង តៃូវ បាន រា រាំង » ។

នៃះ ជា ការ បង្ហាញ វត្តមាន ជា លើក ទ ី
១៩ របស ់កៃមុ Bayern នៅ Cham-
pions League  ក្នុង វគ្គ ៨ កៃុម  តៃ 
អត់ មាន អ្វី ដើមៃបី ឱៃយ ពួក គៃ ធ្វើ ការ 
អបអរ នោះ ឡើយ នៅ ពៃល សំឡៃង 
កញ្ចៃ ចុង កៃយ បន្លឺ ឡើង ។

ចំណៃកឯអ្នក ចាត់ ការ របស់ កៃុម 
PSG លោក Maurico Pochettino 
បាន ថ្លៃង ថា ៖ «Kylian Mbappe 
បង្កើត ឱៃយ មាន ភាព ប្លៃក ក្នងុកៃមុ។ វគ ឺ
ជា លទ្ធផល វិជ្ជមាន សមៃប់ ពួក យើង 
តៃ គៃប់ យា៉ាង មិន ទន់ បៃកដ បៃជា 
នៅ ឡើយ ទៃ » ៕ AFP/VN

   យឺន ពន្លក

ភ្នពំ្រញៈ  អ្នក បៃដល់ មាន បទពិសោធ 
ថ្ម ីក្នងុ រយៈ ពៃល តៃមឹ ៣ ឆ្នា ំ  ឡុង  បៃន- 
លឿន  របស់  ក្លបិ សាលវ័ន្ត កីឡា   តៃវូបាន 
ដក់ ឱៃយ ជួបជើងខា្លាងំ សមៃបូរលៃបិច ផល 
សោភ័ណ្ឌ ក្នងុទម្ងន់ ៦៥ គីឡូកៃម នៅ 
លើ សង្វៀន បាយ័នស្ទងឹ មានជ័យ ន 
ថ្ងៃសុកៃ នៃះ ខណៈ ជំនួប ជា លើក ដំបូង 
របស់ អ្នក ទំង ២ នៃះ តៃវូបានគៃ មើល 
ឃើញ ថា ផល សោភ័ណ្ឌ មាន ភាគ រយ 
ខ្ពស់ ក្នងុការ ទទួល បានជ័យជម្នះ។

កីឡាករ  ឡុង  បៃន លឿន   ទោះ បី មាន 
បទ ពិសោធ ខ្ច ី បុ៉ន្តៃ មួយ រយៈ នៃះ  រូបគៃ 
បាន ឈ្នះ ជើង ចាស់ លៃបីៗ មួយ ចំនួន សឹង 
រក គូ បៃ កួត មិន បាន  ហើយ  ថ្មីៗ  នៃះ បៃន- 
លឿន  ធ្លាប់ ឈ្នះ  សៃក  គឹម រួន  ឈ្នះ  រិន  
សារ័ត្ន   ឈ្នះ  ឌុម  កៃវ ដ  និង ឈ្នះ  សូតៃ  
ខៃវិន  ដៃល ចាស់ វសៃសាជាង ។  ចំណៃក 
ការ បៃកួត លើ កនៃះ  ទំង ឡុង បៃនលឿន  
និង គៃ ូបង្វកឹ មិនសងៃឃឹម ចៃើន ទៃ។ 

លោក  ឡុង  សាលវ័ន្ត  ជាគៃ ូបង្វកឹ  
ទទួល សា្គាល់ ថា  ឡុង  បៃន លឿន  នៅ 
ខ្ច ីវសៃសា ជាង  ផល  សោភ័ណ្ឌ  មៃន  បុ៉ន្តៃ 

មួយ រយៈ ចុង កៃយ នៃះ  បៃនលឿន 
បៃ កួត ឈ្នះ ជា និច្ច  ពិសៃសឈ្នះ  ជើង- 
ចាស់ ខា្លាងំៗ មួយ ចំ នួន ។  លោក   សាលវ័ន្ត 
បាន  បន្ថៃម ថា៖  « ចំ ពោះ ការ បៃ កួត  ជា- 
មួយ  ផល សោភ័ណ្ឌ  ទោះ បី វ ចាញ់  
ក៏ទទួល បាន បទ ពិសោធ  ល្អដៃរ   ពៃះ 
ប៉ះ ជើង ខា្លាំង  ពិត ជា ដក សៃង់ បាន 
បច្ចៃកទៃស ល្អ ៗ   ហើយការ បៃកួតនៃះ  
ខ្ញុ ំសងៃឃឹម តៃមឹ ៥០ ភាគ រយ បុ៉ណ្ណោះ  តៃ 
ធន ថា  ចាញ់ ឬ ឈ្នះ  តឹង តៃង ណាស់  
មិន ងយ សីុ ផុយ ឡើយ» ។ 

ចំណៃក ឡុង  បៃន លឿន  បាន និយាយ 
ថា៖ « ខ្ញុ ំឡើង វ៉ៃ  គឺ ធន អស់ ពី សមត្ថភាព  
បុ៉ន្តៃ  រឿង ចាញ់ ឬ ឈ្នះ  មិន ទន់ ហ៊ាន 
និយាយ ទៃ   ពៃះ  ផល សោភ័ណ្ឌ ជា 
កីឡករ ជើង ចាស់  មាន ការ បៃ កួត យូរ   
បុ៉ន្តៃ  ខ្ញុ ំនឹង បៃងឹ  ដើមៃបី ចង់ ឈ្នះ ដៃរ  តៃ ខ្ញុំ 
សងៃឃឹម  ឈ្នះ ៥០ ភាគ រយ ដូចលោក  គៃូ 
ដៃរ» ។ 

ជើង ខា្លាងំ ផល  សោភ័ណ្ឌ  មានជំនញ 
ខា្លាងំ ទំង បៃ ដល់ សកល និង  បៃដល់ 
គុន ខ្មៃរ ហើយ គៃ ជា កីឡាករ ជើង  ខា្លាងំ 
លំដប់ ជួរ មុខ មាន  ជំនញ កណា្តាប់ ដៃ 
ល្អ និង បៃ កួត ជា មួយ ជើង ខា្លាងំ បរទៃស 
ញឹក ញាប់  បុ៉ន្តៃ មួយ រយៈ នៃះ  ផល 
សោភ័ណ្ឌ ទំនង មាន កមា្លាំង ធ្លាក់ ចុះ 

បន្តចិ  ខណៈ ដៃល ការ បៃ កួត ចុង កៃយ 
ថ្មីៗ  នៃះ  បាន ចាញ់ កីឡាករ  លន  បញ្ញា  
ដោយ សន្លប់ ក្នងុ ទឹក ទី៣ ។ 

ទោះបីជា យា៉ាង ណា សមៃប់ជំនួប 
នៃះ លោក  មា៉ាក  សុខន  គៃ ូបង្វកឹ  ផល  
សោភ័ណ្ឌ  ជឿជាក់ ថា ឡុង បៃនលឿន 
មិនឈ្នះ សិសៃស របស់គត់ នោះទៃ។ 
លោក និយាយ ថា ៖ « ផល សោភ័ណ្ឌ  
ហត់ បាន ល្អ ហើយ ជំនួប បៃ កួត  ជា មួយ  
ឡុង  បៃន លឿន លើក  នៃះ  ខ្ញុ ំយល់ ឃើញ 
ថា  មិន ឈ្នះ កូន សិសៃស ខ្ញុ ំទៃ  ពៃះ បទ- 
ពិសោធ   វ ល្អ ណាស់  បុ៉ន្តៃ វ មាន ចំណុច 
ខៃសាយ ផ្នៃក កមា្លាងំ រី ឯ បច្ចៃកទៃស  នៅ 
តៃ ល្អ »។  

គៃ ូ បង្វកឹ ក្លបិ តាឡីដំរី មានរិទ្ធ លោក  
មា៉ាក  សុខន បាន បន្ថៃម ថា ៖ « ខ្ញុ ំនិយាយ 
មិន អួត ទៃ  តាម ខ្ញុ ំគិត មើល  ខ្ញុ ំយល់ ថា 
៩០ ភាគ រយ  គឺ  ផល  សោភ័ណ្ឌ  នឹង 
ឈ្នះ  បុ៉ន្តៃ ក៏ តឹង តៃង ណាស់ ដៃរ ។  បើ 
និយាយ ពី បទ ពិសោធ បៃ កួត វិញ  ឡុង  
បៃន លឿន  មាន បៃ វត្ត ិបៃ កួត តិច ជាង  
ផល  សោភ័ណ្ឌ  ចំនួន ៤ ដង  ពៃះ ឡុង 
បៃនលឿន មាន  បទ ពិសោធ  នៅ លើ 
សង្វៀន  បៃដល់ ទើប តៃ ៣ ឆ្នា ំ ទៃ ឯ  ផល  
សោភ័ណ្ឌ  បាន ឆ្លង  កាត់ការ បៃកួត បាន   
ជាង ១០ ឆ្នា ំមក ហើយ »៕

Alaba (ឆ្វ្រង) របស់ Bayern និង Mbappe របស់ PSG ប្រជ្រង គ្នាដណ្ដើមបាល់។ AFP

ផល សោភ័ណ្ឌ នឹង ត្រវូ ប្រកួតជាមួយ ជើងថ្មកំីពុងឡើង ខ្លាងំ ឡុង ប្រនលឿន។សហ ការី

បេន លឿន  ចង់ លេបង ជា មួយ ជើង ចាស់  ផល  សោភ័ណ្ឌ 

French Open 
ពនេយារ  ១ សប្ដាហ៍ 

បា៉ារីស : ការ បៃកួត បៃជៃង វយ កូន- 
បាល់ អាជីព (តិន្នីស) ក្នុង កម្ម វិធី 
French Open 2021  នឹង តៃូវ ពនៃយារ- 
ពៃល ១សបា្ដាហ៍។ នៃះ បើ តាម បៃភព 
ដៃល ស្និទ្ធ នឹង គណៈ កម្មការ រៀបចំ  
ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។

ការបៃកតួ បៃជៃង ដណ្ដើម ពាន កមៃតិ 
Grand Slam បៃចាំ ឆ្នាំ ដៃល តៃូវ ធ្វើ 
ឡើង លើ ទីលាន ដី ឥដ្ឋនៃះ តៃៀម នឹង 
ចាប់ ផ្ដើម នៅ ថ្ងៃ ទី ២៣ ខៃ ឧសភា តៃ 
ឥឡូវ នៃះ នឹង ដំណើ ការ នៅ ថ្ងៃ ទី ៣០ 
ខៃ ឧសភា វិញ ដោយ សងៃឃឹម ថា នឹង 
មាន អ្នក ទសៃសន បន្ថៃម ទៀត ដៃល អាច 
ចូល រួម ការ បៃកួត Roland Garros ។

 កម្មវិធី French Open ឆ្នា ំមុន តៃូវ  
ផ្អាក  ៤ ខៃ ហើយ តៃូវ បាន ធ្វើ  ក្នុង ខៃ 
កញ្ញា និង តុលា ជំនួស ឱៃយ កាល វិភាគ ពី 
យូរ យារ មក ហើយ ក្នុង ខៃ ឧសភា- 
មិថុន ។ ចំនួន អ្នក ទសៃសន តៃូវ បាន 
កមៃិត តៃឹម តៃ ១ ០០០នក់ ប៉ុណ្ណោះ 
ក្នុង ១ ថ្ងៃ សមៃប់ ការ បៃកួត  ឆ្នាំ នៃះ ។

ការ រឹត បន្តឹង  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ រាត- 
តៃបាត នៃ វីរុស កូរ៉ូណា តៃូវ បាន អនុវត្ត 
យា៉ាង តឹង តៃង នៅ ទូទំង បៃទៃស បារាំង 
កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ សបា្ដាហ ៍មនុ  ក ៏ ការ បៃកតួ- 
បៃជៃង កីឡា អាជីព ទំង អស់ កំពុង បន្ត 
បៃពៃតឹ្ត ទៅ ធម្មតា ទោះ ធ្វើ ដោយ បទិ ទ្វារ 
កីឡដ្ឋាន ក៏ ដោយ ។

កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ កៃសួង កីឡា បារាំង 
បាន បៃប់  AFP ឱៃយ ដឹង ថា រដ្ឋា ភិបាល 
កំពុង ធ្វើ ការ ពិភាកៃសា ពី  ការ ពនៃយារ ពៃល 
ដៃល អាចមានចំនួន   ២-៣ ថ្ងៃ។

កីឡាការិនី សញ្ជាតិ បារាំង Alize 
Cornet បាន ធ្វើ ការ រិះ គន ់ចពំោះ រដ្ឋមន្តៃ ី
កីឡា លោក សៃ ីRoxana Maracine-
anu  និងរដ្ឋា ភិបាល របស់ លោក  Ma-
cron ជុំ វិញ ការ ពនៃយារ ពៃល នៃះ ។

កីឡាការិនី  Cornet បៃប់ថា ៖ « ខ្ញុំ សុំ- 
ទោស ខ្ញុ ំមនិ មាន អ្វ ីបៃឆងំ ជាមយួ គត ់
(រដ្ឋ មនៃី្ត កីឡា) នោះ ទៃ គៃន់ តៃ គត់ 
បាន ធ្វើ ការ សមៃច ចិត្តមិន ល្អ ចំពោះ 
វិស័យ កីឡា ដូច ជា គត់់ មិន  ខ្វល់។ ខ្ញុំ 
ដឹង ថា ចៃញ មក ពី រដ្ឋាភិបាល» ។   

 កីឡាការិនី  វ័យ ៣១ ឆ្នាំ  បន្តថា ៖ « វ 
បៃហៃល ចៃញ មក ពី អ្នក រៀប ចំ ផង ដៃរ 
ពៃះ ខ្ញុំ  ឮ មក ថា ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ ទំនង 
ជា ទទួល បាន អ្នក ទសៃសន បន្ថៃម ទៀត  
បើ ពួក គៃ ពនៃយារ ពៃល ១ សបា្ដាហ៍ ។ តៃ 
យា៉ាង ណា និយាយ ដោយ តៃង់ ខ្ញុំ យល់ 
ថា វ ជា ការ សមៃច ចិត្ត អាតា្មា និយម 
បន្តិច ពៃះ កាល វិភាគ បៃកួត នឹង ប៉ះ- 
ពាល់ ពី ការ ពនៃយា ពៃល នៃះ » ។

 ខៃ មុន លោក Gilles Moretton 
បៃធន ថ្ម ីនៃ សហពន័្ធ កឡីាតនិ្នសី បារាងំ 
(FFT)  ឱៃយ ដឹង ថា គត់ មិន ហ៊ាន គិត 
ដល់   ការ ពនៃយារ ទំង សៃុង នោះ ទៃ ។

លោក Moretton ថ្លៃង ថា ៖ «  បើ 
យើង ឈាន ដល់ ការ បិទ បៃទៃស   ២ខៃ 
នោះ យើង នឹង តៃូវ មាន វិធនការ ដៃល 
កាន់ តៃ អាកៃក់ បំផុត នោះ គឺ  ការ ផ្អាក 
ទំង សៃុង តៃ ម្ដង តៃ ខ្ញុំ មិន ហ៊ាន សៃមៃ 
ដល់ រូប ភាព  នោះ ទៃ » ៕ AFP/VN
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កីឡាការិនី វី ស្រសី្រស់ បានម៉ាត់ទៅ លើ នៅ ស្រពីៅ នៅ ក្នងុ ការ ប្រកួត ថ្នាក់ជាតិ ឆ្នា ំ២០២០។ រូប សហ ការី

វី ស្រសី្រស់ ត្រវូ បានជំរុញ ឱ្រយ ខំ 
ហាត់ ដើម្របី ត្រៀមទៅសីុហ្គ្រម

 យឺន ពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  កើត ក្នងុ  គ្រសួារ ន្រ 
ត្រកូល អ្នក ប្រដាល់  ដ្រល ប្រើ 
ញើសឈាមស្រស់ៗ ដើម្របី  ប្តូរ 
យក ប្រក់  ជួយ ដល់    គ្រួសារ វី 
ស្រសី្រស់ បាន កា្លាយ ជា កីឡា ការិនី  
ចុង ក្រយ   ប្រចំា ត្រកូល «វី» ដ្រល 
នៅត្រ ចាប់យកអាជីព ប្រដាល់ 
សកល ខណៈ  បងស្រ ីរបស់នាង  
វី  ស្រ ីខួច  និង  វី  ស្រ ីឆាយ រួមទំាង 
ម្ចាស់ ខ្រស្រ ក្រវាត់ពិភព លោក វី 
សាវុធ ដ្រលជា បង ប្រសុបាន ប្តរូ 
មុខ របរអស់ហើយ គឺ នៅ ឡើយ 
ត្រ រូបនាង និង បងប្រុស ទី ៤ វី 
សុភ័ស្រស  ដ្រល ជា ជម្រើសជាតិ 
ប្រដាល់សកល   ដ្ររ។

សម្រប់ការ ក្រញ ននៀល នៅ 
លើ វិថី   ប្រដាល់ ន្រះ  វី  ស្រ ីស្រស់  
នៅត្រ ទទួល បាន ការ ទុក ចិត្ត ពី 
សហព័ន្ធ កីឡា ប្រដាល់ សកល 
កម្ពជុា ដើម្របី ឱ្រយ កីឡាការិនី វ័យ១៦ 
ឆា្នា ំរូប ន្រះបាន បន្ត ជាប់ ជា ប្រក្ខ - 
ភាព ជម្រើសជាតិ នៅ ឆា្នា ំ២០២១ 
ន្រះ ហើយ វា ក៏ជាព្រលវ្រលា ដ៏- 
សំខាន់ ដ្រល ស្រសី្រស់ ត្រវូខំ- 
ប្រងឹពង្រងឹ សមត្ថ ភាព  ទ្វ្រដង ដើម្របី 
ត្រៀម ចូល រួមការ ប្រកួត សីុហ្គ្រម 
លើកទី ៣១ នៅ ប្រទ្រស  វៀត- 
ណាម នា ចុង ឆា្នានំ្រះ ផង ដ្ររ។ 

វី  ស្រ ីស្រស់  បាន និយាយ ថា ៖ 
« ខ្ញុ ំជាប់ ជា កីឡាការិនី ជម្រើស- 
ជាតិ ប្រដាល់ សកល  ចំនួន ៤ ឆា្នាំ 
មក ហើយ  ដោយ ខ្ញុ ំធំ ឡើង  នៅ 
ជា មួយ ត្រ បងៗ  ជា អ្នក ប្រដាល់  
គឺ ដឹង ត្រ ប្រងឹ ហាត់ ជា មួយ ក្រមុ- 
ជម្រើស ជាតិ  នៅ ក្នងុ សា្តាត អូឡំា- 
ពិក  រហូត មក ដល់ព្រលន្រះ»។ 

  ត្រមឹ អាយុ ១០ ឆា្នា ំ វី ស្រសី្រស់  

បានជាប់ ចិត្តនឹងការ ហាត់ប្រដាល់ 
ដើម្របីបាន ឡើង ប្រកួត  រក ប្រក់មក 
ជួយ ផ្គត់ផ្គង់ គ្រសួារ  ដូចបងៗ ទំាង 
៤នាក់ របស់នាង ហើយបង ប្អនូ 
ត្រកូល «វី» ទំាង ៥នាក់ន្រះ បាន 
សាង ភាព ល្របី ល្របាញ បំផុត  នៅ 
ក្នងុ ឆា្នា ំ២០០៩ ហើយក៏ ឆា្នា ំដ្រល 
វី  សាវុធ ដណ្តើម បាន   ឈ្នះ ខ្រស្រ - 
ក្រវាត់ ពិភព លោក ពី អ្នក ប្រដាល់ 
ហ្វ ីលីពីន  សម្រប់ការ ប្រកួត ធ្វើ  
នៅ សា្តាតអូឡំា ពិក  ផងដ្ររ។

ជាមួយ ជ័យជម្នះ នោះបាន ធ្វើ 
ឱ្រយ វី សាវុធ ទទួល បាន ប្រក់ យា៉ាង- 
ច្រើន  ពិស្រស ប្រក់ រង្វាន់ ពី លោក 
នាយក រដ្ឋមន្រ្ត ី  ហុ៊ន  ស្រន  និង 
ប្រក់ ពី ធនា គារ ប្រចំា ខ្រ ផង ដ្ររ   
ហើយ  សាវុធ បាន  នំា ឱ្រយ ប្អនូៗ 
ទំាង៤ នាក់  ចូល ហាត់ ប្រដាល់    
ជា មួយខ្លនួ  រហូត  បាន ជាប់ ជម្រើស- 
ជាតិ ប្រដាល់ សកល  ទំាង អស់ ។

 បន្ថ្រម ទៅ លើ ការ បង្កើត បាន 
សា្នាដ្រ ដើម្របី បានជាប់ជា ជម្រើស- 
ជាតិ ន្រះ កូនច្របងទី ១ វី សាវុធ  
កូន ទី ២  វី  ស្រ ីខួច  កូន ទី ៣   វី  ស្រ-ី 
ឆាយ  កូន ទី ៤   វី  សុភ័ស្រស  និង កូន 
ពៅ វី  ស្រសី្រស់  បាន ព្រយាយាម 
កាន់ត្រ ខា្លាងំ ដើម្របី រួមគា្នា រក ប្រក់ 
តាម រយៈ ប្រដាល់ ហើយការ- 
ប្រងឹប្រង ន្រះ  បាន ក្រ ប្រ គ្រសួារ 
ដ្រល មន ឪពុក ម្តាយ ជា ជាង 
សំណង់ គា្មាន ផ្ទះ សំប្រង មួយន្រះ 
មនជីវភាព ប្រសើរវិញ  និងមន 
លុយ ទិញ ដី  ធ្វើ ផ្ទះ បាន រស់នៅ  
ស្ថតិ  ក្នងុ ភូមិ សា្វាយ រលំ ១  ឃំុ សា្វាយ- 
រលំ  ស្រកុ សា្អាង  ខ្រត្ត កណា្តាល ។ 

កីឡាការិនី វី ស្រសី្រស់  បាន  
ប្រប់បន្ថ្រម ថា៖  «នៅព្រល ចូល 
ហាត់ ប្រដាល់ នោះ គ្រូៗ  គាត់ ជួយ 
បង្ហាត់ ខ្ញុ ំ និង ឱ្រយខ្ញុបំាន  ឡើង ប្រកួត 

ដោយ   គាត់ សរសើរ ខ្ញុ ំថា  អនាគត 
ល្អ  អី៊ចឹង ហើយ ធ្វើ ឱ្រយ  ខ្ញុ ំកាន់ ត្រ 
មន ទឹក ចិត្ត ស្រ ឡាញ់  និងបាន 
ជាប់ ជម្រើសជាតិ  នៅ ឆា្នា ំ២០១៨  
ចំណ្រក ការ បន្ត ជាប់ជម្រើសជាតិ 
លើកន្រះ គ្រ ូបាន ប្រប់ ខ្ញុ ំថា   ឆា្នាំ 
២០២១ ន្រះ  ខ្ញុ ំជា ប្រក្ខភាព ឡើង 
ទៅ ប្រកួត   សីុហ្គ្រម   នៅ ប្រ ទ្រស 
វៀត ណាម  ដោយ ខ្ញុំ ត្រូវ ហាត់ 
ត្រៀម ក្នុង ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូក្រម  
ហ្រតុ ន្រះ គ្រ ូឱ្រយខ្ញុ ំ ខិត ខំ ហាត់ ឱ្រយ 
ខា្លាងំ  ម្រន ទ្រន» ។ 

ចំណ្រក លោក  បុ៊យ  សុភ័ណ្ឌ  
អគ្គ ល្រខាធិការ សហព័ន្ធកីឡា   
ប្រ ដាល់ សកល កម្ពជុា   ប្រប់ ថា៖ 
«ឆា្នា ំន្រះ  ក្នងុ ចំណោម អត្តពលិក 
ជម្រើស ជាតិ ប្រដាល់ សកល ចំនួន 
១៣ នាក់  មន កីឡាការិនី ត្រ ២ 
នាក់  ទ្រ  គឺ  វី  ស្រ ីស្រស់  ទម្ងន់ ៥៤ 
គីឡូក្រម  និង  សឿន  សុខ លី  
ទម្ងន់  ៤៩ គីឡូគ្រម ។  វី  ស្រ ីស្រស់  
ជា ប្រក្ខភាព ដ្រល យើង ត្រៀម 
សម្រប់ ព្រឹត្តិការណ៍ សំខាន់ ឱ្រយ  
បាន ល្អ ព្រះ សម្រប់ ការ ប្រកួត 
លើក ន្រះ  យើង ទទួល បាន ច្រើន  
ប្រភ្រទ ទម្ងន់» ។

វី  ស្រី ស្រស់  ហ្វឹក ហាត់  និង 
គោរព វិន័យ  បាន ល្អ  ក្នងុ ជម្រើស 
ជាតិ  បុ៉ន្ត្រ ឱកាស បាន ឡើង ប្រ កួត  
គឺ  តិច តួច  ដោយ នាង  ធ្លាប់បាន  
ឡើង ប្រ កួត  ចំនួន ១៤ ដង  ឈ្នះ 
៩  និង ចាញ់ ៥ ដង។ ទោះ យា៉ាង- 
ណា  សម្រប់  ការ ប្រ កួត  ថា្នាក់  ជាតិ 
ស្រសី្រស់  ធ្លាប់ ឈ្នះ ម្រដាយ មស  
២  និងប្រក់  ២  ហើយ ក្រ ពី  ប្រកួត   
ប្រដាល់ សកល  ន្រះ វី ស្រសី្រស់ 
ក៏ ធ្លាប់បាន ឡើង ប្រកួត ប្រដាល់ 
គុន ខ្ម្ររ   បាន   ៥  ដង ដ្ររ ដោយ  ឈ្នះ 
៣  និង ចាញ់ ២ ដង៕

បា៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំព្រញៈ ក្រ ពី ឧស្រសាហ៍ ឃើញ បង្ហាះ រូប   និង 
មនសារ ប្ល្រកៗ  តារា សម្ដ្រង សាច់ សខ្ចី ផាន់- 
ផាត់ណា ដ្រល   ជា តារា ស្រី    ចូល ចិត្ត ល្រង  ខ្លួន 
ល្វ្រង  លើប្រប សុវីលិយ័ ស្រប ់ត្រ ថ្ម ៗី  ន្រះ  កប៏ាន  
បង្ហើរសារ    រឿង កំពុង ត្រ មនអ្នក  ព្រួយ បារម្ភ ពី     
របូ នាង ខា្លាងំ រហតូ ភ្ល្រច គតិ ខ្លនួ ឯងបង្កើត នវូ ភាព- 
ភា្ញាក់ ផ្អើល ។ 

ទោះ ប ីមន កនូ  ក ៏ពតិ ម្រន តារាសម្ដ្រងស្រ ីមន  
ទម្រង់  មុខ កូន កាត់ ផាត់ ផាន់ ណា   គ្រ នៅ ត្រ 
ឃើញចូល ចិត្ត ល្រង ខ្លួនយា៉ាង ស្រស់ សា្អាត-   
និងមន ភាព សិចសុីឡើងៗ  មិន ចាញ់ ក្រមុំៗ  
ឡើយ អ៊ីចឹង ហើ យ   បានជា នៅ ត្រ មន អ្នក តាម 
ស្រឡាញ  ់នាង រហតូ ភ្ល្រច ថា តារា ស្រ ីរបូ ន្រះ  មន 
ម្ចាស់ ចិត្ត  និង  កូន  ១ បាត់  ទៅហើយ។  អុ្នកនាង 
ផាន ់ផាតណ់ា កប៏ាន បន្ល ឺសារ ប្រប  មន អារម្មណ ៍
អាណិតតប វិញ  ក្រយពី បាន    ដឹង  ថារូប ខ្លួន -  
កំពុង  មន  អ្នក   តាម សុំ ស្ន្រហ៍ទៀត  នោះ ថា៖ « កុំ 
គិតពីរឿងខ្ញុំ  រហូត ដល់ ភ្ល្រច គិត ពី រឿង  ខ្លួន ឯង  ខ្ញុំ 
អាណិត  ហើយ ក៏កាន់ត្រអាណិត»។ 

គ្រ នៅ ចាំ បាន ថា កាលពី ពាក់ កណា្តាល       ឆា្នាំ  
២០២០   ស្រីស្រស់   ផាន់ ផាត់ណា គឺ   ជា តារា - 
សម្ត្រង    ស្រី ទី ២     ដ្រល     បាន បង ្កើត  ភាព ភា្ញាក់ - 
ផ្អើល   ខា្លាំង ដល់ មហាជន ជាមួយ នឹង       
ការ ហា៊ាន  បង្ហាញ មុខ កូន ប្រុស ជា ទី - 
ស្រឡាញ់ របស់  ខ្លួន  មុន មុខ សា្វាមី  
ដ្រល មិន ទាន់ រៀប ការ  ឬ  មិន ទាន់ 
ហា៊ាន  បង្ហើប ប្រប ់មខុ ប្ត ីថា ជាអ្នក ណា  
បនា្ទាប ់  ព ី តារា សម្ត្រង ស្រ ីល្រច ធ្លា លើ 
វិថី សិល្របៈ  ឌុច លីដា នោះ  ។

មហា ជន ជា អ្នក គាំទ្រ   តារា សម្ត្រង- 
ស្រី  និង ម៉ូដ្រល  ផាន់ ផាត់ណា ដ្រល មន រូប 
រាង     ខ្ពស់   ដង ខ្លួន    ស្រលនូ  សាច ់ 
ស ខ្ចី និង    មន 
ដើម  ទ្រូង   ដ៏  - 
ទ្រលុក   ទ្រលន់  
ទាក់ ទាញ   អារម្មណ៍  
ប្រុសៗ ចង់  គយគន់ 
មិន ច្រះ  ជិន  ណាយ-   
ឧស្រសា ហ៍  បង្ហាះ រូប ថត 
ដើរ  កម្រសាន្ត នៅ តាម ទ ីនានា   
ជាមួយ សំណព្វ ចិត្ត  ដោយ   - 
នាង បាន ហៅ ថា   កូន ព្រញៗ   
មត ់  ក្នងុ  ទកឹ  មខុ ស្រសស់្រយ 
សប្របាយ ចិត្ត គា្មាន  អ្វី ប្រៀប ។

សកម្មភាព ដើរ ហើរ ទ ីនានា តាម 
ចិនា្តា ដោយ  មន បុត្រមុខ  គួរ ឱ្រយ 
ស្រឡាញ ់    ទម្រង ់មខុ មត ់ដចូជា 
កូន    កាត់   ចិន ឬ ជប៉ុន កូរ៉្រ      រាង   
ឃ្រយូត  តារា ស្រី រូប ន្រះ  ហៅ  ថា 
« Youjun» គឺ ជា កូន   ប្រុស   
និង  សារ បន្លឺ ថា៖  « កូន គឺ  ជា   

ស្រច ក្ត ី សខុ   ពតិ ប្រកដ របស ់ម៉ាក ់   ខ្ញុ ំមន ម្ចាស-់ 
ប្រះ ដូង ហើយ  ខ្ញុំ   ល្រង  ឯ កា ទៀត ហើ យ »។  

រាល់  ការ បង្ហាះ រូប  ត្រង មន  ការ ចុច  
Like   និង  Comment សរ - 

សើរ  ពី រូប សម្រស ់ ម្តាយ- 
និង រូប    កូន ។ ខណៈ មន 
សំណួរ  សួរ ថា៖ «  កូន 
កាត់  ជប៉ុន  ម្រន អូន?  
ឃ្រយូត     ណាស់ កូន   
ពូជ  អួយ!   ខ្ម្ររ  សា្អាត    
ណាស់  សា្មានត្រ   កូន  

កាត់ ជប៉ុន?»៕ 

ស្រ ីស្រស់ ផាន់ ផាត់ណា ទោះបី 
មានកូន១ នៅត្រ មាន អ្ន កសំុ ស្ន្រហ៍

ស្រសី្រស់កូន ១ ផាន់ ផាត់ណា បង្ហើរសារ រឿង មន 
អ្នក    បារម្ភ ពី រូប នាង ភ្ល្រចគិតខ្លនួឯង ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

តារា សម្ត្រង  
ស្រ ីសា ្អាត កូន ១   

ផាន់ ផាត់ណា។ 

រូបថត  ហ្វ្រសប៊ុក 
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