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ថ្នាក់បង្រៀនសូន និង
រចនាដីឥដ្ឋស្វាគមន៍
ភ្ញៀវទ្រសចរគ្រប់វិស័យ
នៅសៀមរាប...ទំព័រ១២

ជីវិតកម្សាន្ត
អុីរ៉ង់ថ្កោលទោសប្រទ្រស
មហាអំណាចអឺរ៉ុបចំនួន
៣ទាក់ទងបញ្ហានុយ-
ក្ល្រអ្រ៊រ...ទំព័រ១០

អន្តរជាតិ
សមាគមពាណិជ្ជករ
ចុះអនុស្សរណៈជាមួយ
សមា គមនៅប្រទ្រស
ចិនEAcham...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

Atleticoឈ្នះBarcaបន្ថ្រមក្ដសីង្ឹឃម
ខណៈRealភ្លាត់របូតពិន្ទុ

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ១៥

Royal Group 
ចុះកិច្ចសន្យាសាង-
សង់រោងចក្អគ្គ-ិ 
សនីនៅកោះកុង

រោងចក្បិទទ្វារ
មានប្ហ្លឆ្នា ំ
មុនត្អ្នកបាត់បង់ 
ការងារកើនតិចតួច

ចៅក្មនៅរដ្ឋ
Pennsylvania
ច្នចោលបណ្តងឹ
ដ្លបានស្នើឱ្យរារំាង
ការបញ្ជាក់លទ្ធផល
ឆ្នាតនៅរដ្ឋន្ះ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ Botum Sakor 
Energy Co., Ltd ដែលជាកែមុ-  
ហ៊ុន បុតែ សម្ព័ន្ធ របស់ កែុមហ៊ុន 
ពហុ ផលិត ផល Royal Group 
បាន ចុះ ហត្ថលែខា លើ កចិ្ច សនែយា  
ម៉ៅ ការ បន្ត ជាមយួ នងឹកែមុហ៊នុ  
Sinosteel Engineering & 
Technology សមែប ់វសិ្វកម្ម 
លទ្ធកម្ម និង ...តទៅទំព័រ ៩

មុំ គ ន្ធា

ភ្នពំៃញៈ  មន្តែ ីជាន ់ខ្ពស ់កែសងួ 
កា រងារ និង បណ្តុះ បណ្តាល- 
វិជា្ជាជីវៈ បាន ឱែយដឹង ថា មាន រោ ង- 
ចកែ ជាង១ ០០  ក្នងុ វិស័យ កាត់- 
ដែរ ផលិត សែបែក ជើង  និង ផលិត- 
ផ ល ធ្វើ ដំណើរ  បាន បិទ លែង- 
ដណំើរ ការ ក្នងុ រយៈ ពែល ៩ខែ  ឆ្នា ំ
នែះ  ដែល ត ួលែ ខនែះ គបឺែ ហែល 
គ្នា ន ឹងឆ្នា ំមនុ ដែ រ ដោយ សារ  មាន 
ការ ទប់សា្កា ត់ពី រ ដ្ឋា ភិ បាល  ក៏បុ៉ន្តែ  
ចំនួ នក ម្មករ ដែល បាត់ប ង់ ការ ងារ 
បាន កើន ឡើងប ន្តិច បន្តួច។ 

លោក ង៉ុ យ រិ ទ្ធ  អនុរដ្ឋ លែ- 
ខាធិ ការ កែសួង ការ ងារ  និង 
បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ បាន ឱែយ 
ដឹ ងកាល ពីចុ ងស ហ្ដហ៍ មុ ន ថា  
គិត តែឹម ៩ ខែ  ដើម ឆ្នាំ ២០២០ 
កន្លង មក នែះ គឺ មាន រោង ចកែ 
ចំនួន ១១១  ក្នុង វិស័យ កាត់ ដែរ 
ផលិត សែបែក ជើង និង ផលិត- 
ផល ធ្វើ ដំណើរ  បាន បិទ លែង- 
ដំណើរ  តែ ចំនួន នែះ គឺបែហែល 
នងឹ ចនំនួ រោងចកែ ដែល បាន បទិ 
ក្នុង រយៈ ពែល ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៩ ដែល មាន ចំនួន ១១០  
ក្នុង វិស័យ ដូច គ្នា។ 

លោក បាន ឱែយដឹ ងថា៖«ការ- 
បិទ នែះ បាន ធ្វើឱែយ កម្មករ និយោ- 
ជិត បែមាណ ជា ៥៥  ១៧៤ នាក់ 
បាត់ បង់ ការងារដែល ចំនួន កម្មករ 
បាត់ បង់ ការងារ នែះ មាន ការ កើន- 
ឡើង បន្តិច  ដែល ក្នុង រយៈ ពែល 
ដូចគ្នា នៅ ឆ្នាំ មុន...តទៅទំព័រ ៤  

 សុខ  វៃង ឈាង 

 កាល ពី ថ្ងែ សៅរ៍  ២១  វិច្ឆិកា 
ចៅ កែម សហព័ន្ធ ១ រូប នៅ រដ្ឋ-
Pennsylvania  បាន ចែន-
ចោល ពាកែយ បណ្ដឹង ដ៏ សំខាន់ 
មួយ របស់ កែុម រៀបចំ យុទ្ធ នា-
ការ បោះ ឆ្នាត លោក  Donald-
Trump  ក្នុង ការ តវ៉ា លទ្ធផល 
នែ  ការ បោះ ឆ្នាត បែធានា ធបិ ត ី
៣  វិច្ឆកិាដែល បែធានា ធិបតី ជា ប់-
ឆ្នាត លោក Joe  Biden តែូវ 
បាន គែ សន្មតថា  បាន ទទួល 
ជ័យ ជម្នះ ។ ...តទៅទំព័រ ១០

កម្ពជុាជាបក់្នងុចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគ្អាចគ្ប់-
គ្ងសា្ថានភាពជំងឺកូវីដក្នងុចំណោមប្ទ្ស១៦៦លើពិភពលោកនិងល្ខ១នៅអាសីុ

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា តែវូបាន វយ- 
តម្លែ លើ សមត្ថភាព ខ្ពស់  ដែល 
អាច គែប់គែង សា្ថាន ភាព នែ វិបត្តិ 
ជងំ ឺកវូដី១៩  នងិ ផល ប៉ះពាល ់ព ី
ជងំ ឺនែះ ក្នងុ ចណំត ់ថា្នាក ់ល្អ ជាង- 
គែនៅ លើ ពភិពលោកក្នងុ ចណំោម   
បែទែស ចំនួន ១៦៦  និង ជាប់ 
លែខ១ នៅ អាសុី។ នែះ បើ តាម- 
ការយិា លយ័ ចក្ខ ុវសិយ័ សែដ្ឋកចិ្ច  
នែ បែទែស សែណែ ហ្គាល់។

តាម រយៈ ការយិាលយ័ ចក្ខវុ ិសយ័   
សែដ្ឋកិច្ច នែ បែទែស សែ ណែ- 
ហ្គាល់ (Le Bureau de Pro-
spective Economique) 
លោក សែ ីឱ វណ្ណឌនី  អ្នក នាពំាកែយ 
កែសួង សុខាភិបាល  បានថ្លែង 
កាល ព ីថ្ងែទ២ី១  វចិ្ឆកិា ថា  ការយិា-  
ល័យ ចក្ខុវិស័យ នែះ  បាន ធ្វើ ការ- 
សិកែសា ផ្អែក លើ ទិន្នន័យ  ដែល 
មាន ដក់ ការផែសាយ ជាបែចាំ  ពី 
អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក  ក៏ 
ដូចជា ទិន្នន័យ ពីបណ្តា បែទែស 

ទាំងអស់ នៅលើ ពិភព លោក។  
ការវយ តម្លែ នែះបាន សែង់ យក 
ទិន្ន ន័យ  ដែល អាចយក មក បែើ- 
បែស ់ បាន ព ីបណ្តា បែទែស ចនំនួ 
១៦៦ លើ ពភិព លោក។ ក្នងុ នោះ  
កម្ពុជា ជាប់ ចំណត់ ថា្នាក់ លែខ ៣ 
ក្នុង ពិភព លោក ក្នុង ចំណោម      
បែ ទែស១៦៦  និង លែខ១  នៅ 
អាសុី  ជាបែទែសមាន សា្ថានភាព 
គែប់គែង ជំងឺ កូវីដ១៩  និង ផល-  
ប៉ះពាល់ ពី ជំងឺ បាន ល្អ ជាង គែ ។

លោក សែី ថ្លែងថា ៖«ការ វយ- 

តម្លែ នែះ  គឺ វយតម្លែ ដោយ ផ្អែក 
ទៅលើ សា្ថានភាព នែ ការចម្លង ជងំ ឺ
នៅ ក្នងុ បែទែស។ នយិាយ ឱែយ ច ំគ ឺ
ចំនួន អ្នក ជំងឺ ដែល ឆ្លង កូវីដ១៩ 
លទ្ធភាព នែ ការ ពែយាបាល ជា សះ- 
សែបើយ  ហើយ និង ការ ពិនិតែយ ទៅ លើ   
ចំនួន អ្នក សា្លាប់ នៅ តាម បណ្តា- 
បែទែស នីមួយៗ»។

អ្នក នាពំាកែយ របូ នែះ បន្តថា  ទន្ទមឹ-  
នឹង នោះ  ក៏ មាន ការវយ តម្លែ   ទៅ 
លើ ភាព ធនទ់ែ ំបានក្នងុ យទុ្ធនា- 
ការបែតិបត្តិការ...តទៅទំព័ រ ៤

ចូលរួម សម្អាតបរិស្ថាន 
អ្នក ចូលរួម ក្នុង ពិធី បែរព្ធទិវអនាម័យ បរិសា្ថានជាតិ និង ពិធី បុណែយ ទន្លែសាបរដូវ ទឹកសមែក បែចាំឆ្នាំ នៅ ខែត្ត សៀម រាប  កាលពី 

មែសិលមិញ ។ មន្តែី កែសួង បរិសា្ថាន  អំពាវនាវ ឱែយមាន ការ ចូលរួម សមា្អាត បរិសា្ថាន...(ព័ត៌មន ពិស្ដារ ទំព័រ ២)។ រូបថត កែសួង បរិសា្ថាន 



គឹម  សារុំ  
 
ព្រះ សី ហនុៈ មនុស្សប្ុស

និងស្ីចំនួន៥០នាក់ក្នុងចំ-
ណោមជាង១០០នាក់បាន
លួចរត់កាលពីយប់ថ្ង្សុក្
សបា្ដាហ៍មុនច្ញពីមណ្ឌល
បន្សាបគ្ឿងញៀនក្វផុស
ស្ថិតក្នុងស្ុកស្ទឹងហាវខ្ត្ត
ព្ះសីហនុ។
លោក រស់កីអធិការនគរ-

បាលស្ុកស្ទឹងហាវបានថ្ល្ង
កាលពីម្សិលមិញថាក្យពី
ទទលួរបាយការណ៍អំពីមនសុស្
រត់ច្ញពីមណ្ឌលបន្សាប-
គ្ឿងញៀនកម្លាំងជំនាញ-
ចម្ុះបានច្ញអន្តរាគមន៍
ភ្លាមៗ រហូតមកដល់ថ្ង្ម្សិល-
មិញបានស្វជ្វនាំខ្លួន
មនុស្ស១៣នាក់ត្ឡប់មក

មណ្ឌលវិញ។
លោកកីថ្ល្ងថា៖«ចំពោះ

អ្នកលួចរត់ច្ញពីមណ្ឌល
នោះមិនមនទោសកំហុសអី
ទ្ ព្ះអ្នកទាំងនោះក៏សុទ្ធ-
ត្ជាអ្នករងគ្ះដោយគ្ឿង-
ញៀនដ្រទ្»។
លោកកីអះអាងថាមនុស្ស

ដ្លជាប់គ្ឿងញៀនទាំង-
អស់នោះត្ូវបានបញ្ជូនមកពី
មណ្ឌលបន្សាបគ្ឿងញៀន
ក្ំងធ្នង់នៅរាជធានីភ្នំព្ញ
ហើយមូលហ្តុដ្លពួកគ្
លួចរត់ព្ះមិនស៊ាំជាមួយ
ការរស់នៅទីតាំងថ្មី។ ពួកគ្
បាននាំគ្នាគស់ចម្ឹងបង្អួច១
ផ្ទាងំនៅក្នងុមណ្ឌលហើយក៏នាំ
គ្នាប្លាះរបងច្ញទៅខាងក្។
បើតាមប្ធានមណ្ឌលបន្សាប- 

គ្ឿងញៀនក្វ ផុសបានឱ្យ

ដឹងថាមណ្ឌលបន្សាបគ្ឿង-
ញៀនន្ះជាការគ្ប់គ្ង
ដោយក្សួងសង្គមកិច្ចអតីត
យុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា។
សងសង់សមប់្ព្យាបាលជន- 
រងគ្ះដោយគ្ឿងញៀន។
មន្ត្ីដដ្លន្ះបានឱ្យដឹង

ថាកាលពីថ្ង្ទី២០វិច្ឆិកាខាង
មណ្ឌលបន្សាបគ្ឿងញៀន

ក្ំងធ្នង់បានដឹកជនរងគ្ះ
ដោយសរធាតុញៀនប្សុស្ី
ចំនួន១០៣នាក់ពីមណ្ឌល
បន្សាបគ្ឿងញៀនក្ំងធ្នង់
ដើម្បីទៅរស់នៅនិងបន្សាបសរ-
ធាតុញៀននៅទីនោះ។សមត្ថកិច្ច
នឹងបន្តស្វជ្វរកអ្នកដ្លកំ-
ពុងគ្ចខ្លួនយកមកវិញតាម-
រយៈអាណាព្យាបាល៕

នៅ សុីវុត្ថា

សៀមរាបៈ មន្ត្ីជាន់ខ្ពស់
ក្សួងបរិស្ថាន អំពាវនាវដល់
ប្ជាសហគមន៍រស់នៅលើបឹង-
ទន្ល្សប ទាំងក្នុងភូមិសស្ត្
ខត្្តសៀមរាបនងិខត្្តដទ្ទៀត
ដូចជាកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍-
សត់និងខ្ត្តបាត់ដំបងចូលរួម
សម្អាតបរសិ្ថានដោយកាតប់ន្ថយ
ការប្ើប្ស់បា្លាស្ទិកសំដៅទប់-
ស្កាត់ការបំពុលប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុី
នងិជវីចម្ុះនៅក្នងុបងឹទន្លស្ប
ជាបឹងដ្លពិភពលោកទទួល-
ស្គាល់ថាសម្បូរត្ីច្ើនជាងគ្។   
ក្នងុពធិីបរ្ព្ធទវិាអនាមយ័បរ-ិ

ស្ថានជាតិនងិពធិបីណុយ្ទន្លស្ប   
រដូវទឹកសម្កប្ចាំឆ្នាំ២០២០
ពីម្សិលមិញ ក្មប្ធានបទ
អនាម័យបរិស្ថានល្អ សុខភព
សហគមន៍ល្អនៅខ្ត្តសៀមរាប
លោកនត្្ភក្្តារដ្ឋលខ្ាធកិារ
និងជាអ្នកនាំពាក្យក្សួងបរិ-
ស្ថានថ្លង្ថាការបរ្ព្ធទវិាអនា-
មយ័បរសិ្ថានជាតិនងិពធិបីណុ្យ-
ទន្លស្បរដវូទកឹសមក្ន្ះឡើង  
ដើមប្ីអពំាវនាវឬបផំសុចលនាឱយ្
ពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការចោលសំរាម
ក្នុងទន្ល្សបនិងឈប់ឱ្យបឹង-
ទន្ល្សបទទួលរងនូវការបំពុល
ដោយសរំាមជាពសិស្សណំល់
បា្លាស្ទិកតទៅទៀត។
លោកថ្លង្ថា៖«ទន្លស្បត្វូ-

បានបំពុលដោយថង់បា្លាស្ទិកពី
សហគមន៍ដល្រសន់ៅជុវំញិលើ

បងឹទន្លស្បនងិការហរូនាំយក
បា្លាស្ទកិដល្បងប្អនូបជ្ាពលរដ្ឋ
បះចោលគ្មានសណា្តាប់ធា្នាប់
តាមព្កតាមស្ទឹងនានាចាក់-
ចូលមកក្នុងបឹងទន្ល្សប»។
លោកន្ត្ភក្ត្បន្តថាថង់-

បា្លាស្ទិកត្ូវបានគ្ចាត់ទុកជា
សំណល់បពំលុដល់បរសិ្ថានព្ះ  
ថា វាត្ូវការព្លវ្លាជាច្ើន
រយឆ្នាំដើមប្ីធ្វើការបបំក្សរធាតុ។ 
មនន័យថាសំណល់បា្លាស្ទិក គឺ
សរធាតុដល្មនិងាយនងឹពកុផយុ 
ឬរលួយដោយងាយឡើយដ្ល
បានផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់សង្គម  
សុខភពនិងគុណភពបរិស្ថាន។
បើតាមមន្ត្ីនាំពាក្យរូបន្ះ

ការប្រព្ធទិវាអនាម័យបរិស្ថាន-
ជាតិ២២វចិ្ឆកិាកជ៏ាការចាបផ់្តើម
បើកយុទ្ធនាការប្មលូយកសរំាម   
បា្លាស្ទកិនារដវូទកឹសមក្បងឹទន្ល-្ 
សបឆ្នាំ២០២០។ន្ះជាការ-
ចូលរួមសហការរៀបចំរវាងមន្ទីរ-
បរិស្ថានខ្ត្តសៀមរាប រដ្ឋបាល
ខ្ត្តសៀមរាប និងអង្គការមូល-
នធិិទពំាងំស្នងឫសសី្ជាមយួដ្គូ
ម្ចាស់ជំនួយអង្គការអន្តរជាតិ
សម្ព័ន្ធភពស្តារមហាសមុទ្។
យុទ្ធនាការប្មូលសំរាមន្ះ

បើតាមលោកន្ត្ភក្ត្នឹងមន
បជ្ាសហគមន៍ចលូរួមសរបុជតិ
៥០០០នាក់នៅតាមសហគមន៍
ចំនួន៥ដ្លនៅជាប់មត់បឹង
ទន្ល្សបនិងដងស្ទឹងសៀមរាប
ផ្នក្ខាងកម្។ក្នងុនោះបជ្ា-
ពលរដ្ឋចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានរួម- 

គ្នាចំនួន២៤៥០នាក់និងសម្អាត
តាមមុខផ្ទះរៀងៗខ្លួនប្មណ
២៥០០គ្ួសរផ្ស្ងទៀត។
តាមរយៈរបាយការណ៍បងា្ហាញ

ដោយលោកភក្ត្ គឺកាលពី
ឆ្នា២ំ០១៩សណំល់បា្លាស្ទកិជាង
៤០០០ការ៉ុង(ទម្ងន់ប្មណ
ជិត២០០តោន)តូ្វបានបមូ្ល-
ច្ញពីទន្ល្សបក្នុងភូមិសស្ត្
ខ្ត្តសៀមរាប។នៅឆ្នាំ២០២០
សណំល់បា្លាស្ទកិជាង៥០០០ថង់
(ប្មណជិត២៥០តោន)
ត្ូវបានប្មូលយកទៅក្ច្ន្
ធ្វើជាឥដ្ឋបរិស្ថាន។
លោកភក្្តាថ្ល្ងថា«បឹងទន្ល្-

សបមនទ្សភពស្អាតសម្បូរ
ដោយជីវចម្ុះជាពិស្សមច្ឆ-
ជាតិជាច្ើនប្ភ្ទមនប្ព័ន្ធ
អ្កូឡូសុីដ្លចាំបាច់ត្ូវត្
ទប់ស្កាត់កុំឱ្យមនការបំពុល
ដោយបា្លាស្ទិករក្សាគុណភពទឹក
ឱ្យបានល្អសោភណភពស្ស់-
ស្អាត ទាក់ទាញភ្ញៀវទ្សចរ
កាន់ត្ច្ើន។យើងត្វូអនុវត្តនូវ
ទិសសោ្លាក យើងស្អាត សហ-
គមន៍យើងស្អាតទន្លស្បស្អាត
ដោយគ្មានបា្លាស្ទិក»។
លោកស៊ាសុផល ប្ធាន

អង្គការមលូនធិិទពំាងំស្នងឫសស្ី
នងិក្មុយវុជនមត្្ភីពបរសិ្ថាន  
ថ្ល្ង ពីម្សិលមិញថា កម្មវិធី
គង្រៀបចំរយៈព្ល១សបា្ដាហ៍
គឺចាបព់ីថ្ងទ្២ី២ដល់២៨វចិ្ឆកិា
ឆ្នាំ២០២០។យុទ្ធនាការន្ះ
ធ្វើឡើងតាមបណា្តាសហគមន៍

ជាប់បឹងទន្ល្សប ចាប់ពីតំបន់
ឃុំកំពង់ឃ្លាំង កំពង់ភ្លុកចុង-
ឃ្នៀសស្ទងឹសៀមរាបនងិសហ-
គមន៍ម្ជ្។កម្មវិធីសំខាន់ក្នុង
ការប្រព្ធទិវាន្ះ គឺផ្តល់សរ-
អប់រំដល់ប្ជាពលរដ្ឋពីបញ្ហា
អនាម័យការទុកដាក់និងញ្ក
សំរាមឱ្យបានត្ឹមត្ូវ។កម្មវិធីបរិ- 
ស្ថានទាងំមលូនងឹផ្តាតជាសខំាន់
ក្នុងការប្មូលសំរាមយកត្បា្លា-
ស្ទកិប៉ណុោ្ណោះ។បា្លាស្ទកិគជឺាសរំាម  
ដ្លមនហានិភ័យ និងមន
អាយុរាបរ់យឆ្នាំដល្បង្កហានិភយ័ 
ខ្ពស់ទាំងជីវិតមនុស្សនិងសត្វ។
លោកសុផលបានបន្តថា

បា្លាស្ទិកដ្លប្មូលបាននឹង
យកទៅក្ច្ន្ជាឥដ្ឋបរិស្ថាន
ដ្លអង្គការមូលនិធិទំពាំង-
ស្នងឫសស្ីបានរៀបចំឡើងក្នងុ
សហគមន៍។យុទ្ធនាការប្-
មលូយកសណំល់បា្លាស្ទកិបច្ាំ
ឆ្នាំនារដូវទឹកសម្ក និងរដូវ-
ទកឹឡើងបងឹទន្លស្បតង្ត្
ប្រព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ
យ៉ាងទៀងទាត់ ក្នុងអំឡុង
ខវ្ចិ្ឆកិានៅពល្ដល្ទកឹបងឹ-
ទន្ល្សបចាប់ផ្តើមស្កទៅ-
វិញ។ក្នុងអំឡុងខ្មិថុនានៅ
ព្លដ្លទឹកបឹងទន្ល្សប
ចាប់ផ្តើមឡើងហូរចូលមកវិញ
ដ្លមនប្ជាសហគមន៍
ចលូរមួម្តងៗរាបព់ាន់នាក់ក្នងុ
គោលបំណងចូលរួមអភិរក្ស
ជីវចម្ុះនៅក្នុងបឹងទន្ល្សប
ទាំងអស់គ្នា៕

មនុស្ស៥០នាក់លួចរត់ច្ញពីមណ្ឌលបន្សាបគ្ឿងញៀន

ក្សួងបរិស្ថានអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋរស់នៅតាមបឹងទន្ល្សប
បន្ថយការប្ើប្លាស្ទកិដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំពុលជីវចមុ្ះក្នងុបឹង

មន្ត្រ ីជំ នាញ ពិនិត្រយ មណ្ឌល បន្រសាប គ្រឿង ញៀន។ រូបថតនគរបាល
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 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 ភ្នំព្រញ:បុរសម្នាក់ដ្លមន
អាយុប្មណ៤០ឆ្នាំ រងរបួស
ដាច់ប្អប់ជើងឆ្វង្ដោយសរ
ជាន់មីនពល្កំពងុកាប់ព្ក្នងុ
ចម្ការកាលពីថ្ង្ទី២១ ខ្វិច្ឆិកា
ស្ថតិនៅភូមិស្ះទឹក សងា្កាត់អូរ-
ស្មាច់កុ្ងសំរោងខ្ត្តឧត្ដរមន-
ជ័យ។
 លោក ហម ភិរម្យអធិការ

នគរបាលក្ុងសំរោងបានថ្ល្ង
ពីម្សិលមិញថា បុរសដ្លរង-
របសួធ្ងន់នោះគត់ធ្វើចម្ការកប្្រ
ផ្ទះគត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្ដ្មិន
ដ្លមនបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទ្
ហើយក៏មិនបានដឹងឬសង្ស័យ
ថាមនគប្់មនីនៅស្សសល់
ពីសម័យសង្គ្មនោះដ្រ។
លោកភិរម្យបានថ្ល្ងថា៖ 

«នៅតំបន់យើងន្ះកន្លងមក
មនិដ្លមនបញ្ហាផ្ទុះគ្ប់មនី
គ្ះថា្នាក់បប្ន្ះទ្ទើបលើក
ទី១ព្ះអាជា្ញាធរយើងធា្លាប់
បានផស្ព្វផស្ាយអពំីគ្ះថា្នាក់ន្
ការប៉ះពាល់គ្ប់មីនជាច្ើន
លើកហើយ»។
លោក ហ្ង រតនា អគ្គ-

នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភព
កចំាត់មនីកម្ពជុា(CMAC)បាន
ឱយ្ដងឹផងដរ្ថារយៈចងុកយ្
ន្ះជនរងគ្ះដោយសរគប្-់
មីនបានកើតមនជាបន្តបនា្ទាប់
នៅតាមបណោ្តាយព្ំដន្កម្ពជុា
និងថ្ បណា្តាលឱ្យមនជនរង-
គ្ះស្លាប់ និងពិការដ្-ជើង
បើទោះបីសកម្មភពធ្វើការផស្ព្វ-

ផ្សាយវិធានការពីតំបន់ងាយ
រងគ្ះថា្នាក់ដោយសរគ្ប់-
យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាច្ើន
មកហើយក៏ដោយ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោក

ហ្ងរតនាបានបញ្ជាក់ថាទី-
ភ្នាក់ងារសហប្តិបតិ្តការអន្តរជាតិ
ជប៉នុ(JICA)បានឱយ្ដងឹកាល
នៅក្នងុជំនួបមួយកាលពីព្លថ្មៗី 
ន្ះថាJICAនឹងបន្តគំទ្អង្គ-
ភពសុីម៉ាក់តាមរយៈការជួយ
ជំនួយបច្ច្កទ្សទាក់ទង
ការរៀបចំផ្នការកាត់បន្ថយ
គ្ប់មិនទាន់ផ្ទុះរហូតដល់ឆ្នាំ
២០២៥។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំបាន

ជជក្ជាមយួភគីជប៉នុច្ើនគឺ
ក្នុងគោលបំណងយើងឱ្យគត់
ជយួផ្ដល់ជាគ្ឿងបនា្លាស់គ្ឿង- 
ចក្រាវមីនបន្ថ្មទៀត ដើម្បីប្ដូរ
គ្ឿងបនា្លាស់ថ្មី ព្ះកន្លងមក
គ្ឿងចក្យើងបានប៉ះជាមួយ
មីនហើយក៏ខូចខាតបាក់ប្ក
អ៊ីចងឹយើងត្វូការគ្ឿងបនា្លាស់
ថ្មីមកផ្លាស់ប្ដូរ ដើម្បីអាចប្តិ-
បត្តិការទៅមុខទៀត»។
តាមរបាយការណ៍អាជា្ញាធរ

មីនបានឱ្យដឹងថាក្នុងរយៈព្ល
១០ខ្ ចុងក្យន្ះ ជនរង-
គ្ះស្លាប់ដោយសរមីន និង
សណំល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្មមន
៤១ករណីបណា្តាលឱ្យមនុស្ស
ស្លាប់និងរបួស៥៥នាក់។តលួខ្
ន្ះមនការថយចុះបើធៀប
កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពល្ដូច-
គ្នាមន៤៨ករណីមនសុស្ស្លាប់
និងរបួសចំនួន៧១នាក់៕

បុរសអាយុប្មាណ៤០មា្នាក់ជាន់
មីនដាច់ប្អប់ជើងឆ្វង្នៅក្នងុចមា្ការ
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សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: មន្តៃី មន្ទីរ បៃឆំង- 
បទល្មើស គៃឿងញៀន នៃ អគ្គ- 
ស្នង ការ ដ្ឋានន គរបាល ជាត ិបាន 
បញ្ជនូ ជន សងៃសយ័ ម្នាក ់ទៅ សា- 
លាដំ បូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ពាក់- 
ព័ន្ធ ករណី ជួញដូរ គៃឿង ញៀន 
ជិត ៥០ គីឡូ កៃម  បន្ទាប់ពី 
សមត្ថកិច្ច បា ន បង្កៃប នៅ ខណ្ឌ- 
ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  និង ខណ្ឌ សៃន- 

សុខ  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  ខណៈ ជន- 
សងៃស័យ លួច រកៃសាទុក ក្នងុ បន្ទប់- 
ជួល របស់ខ្លួន បមៃុង នំ ចៃញ 
ទៅ កៃ បៃទៃស ។

លោក  ឡឹ ក  វណ្ណៈ  នយក- 
មន្ទីរ បៃឆំង បទ ល្មើស គៃឿង- 
ញៀន  នៃ អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ជាតិ បាន ឱៃយ ដឹង ពី មៃសិល- 
មញិ ថា  ជន សងៃសយ័  ម្នាក ់ឈ្មោះ 
បា៉ាន ់ ប៉ៃ រា៉ា ភៃទ បៃសុ  អាយ ុ៣៥ 
ឆ្នា ំជន ជាតិ ខ្មៃរ  តៃវូបាន សមត្ថ- 

កិច្ច ជំនញ បញ្ជូន ទៅ សាលា- 
ដំបូង រា ជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  កាលពី 
ថ្ងៃទី ២១  ខៃ វិច្ឆិកា  ដើមៃបី បន្ដ 
តាម នីតិ វិធី ។

លោក បន្ត ថា  ការ ឃាត់ ខ្លួន 
បរុស របូ នៃះ ធ្វើ ឡើងខ ណៈ ជន- 
សងៃសយ័ ក ំពងុ ចៃក ចាយ គៃឿង- 
ញៀន ឱៃយ បក្ខ ពួក កាល ពីថ្ងៃទី 
១៨ ខៃ វិច្ឆិកា នៅ សង្កាត់ ភ្នំ- 
ពៃញ ថ្មី  ខណ្ឌ សៃន សុខ  ដោយ 
សមត្ថ កិច្ច បាន ដក ហូត គៃឿង- 
ញៀន បៃភៃទ មៃ តំ ហ្វៃ តា មីន 
(IC E )២ កញ្ចប់  តូច ទម្ងន់ បៃ- 
មណ ១០០ កៃម ។ 

លោក ឡឹក  វណ្ណៈ  បន្ថៃម ថា 
កៃយ ពី បាន សួរច ម្លើយ ជន- 
ស ងៃស័យ រួ ច ស មត្ថកិច្ច បាន បន្ត 
ទៅ ឆៃក ឆៃរ  និង រឹបអូស សារ- 
ធាតុ ញៀ ន បៃភៃទ មៃ តំ ហ្វៃ តា- 
មីន(ICE)ទម្ងន់ ជាង ៤០ គីឡូ- 
កៃម  ក៏ដូច ជា  ថា្នាំ បៃភៃទ អិច- 
សា្តា សីុ(MDMA)មួយ ចំនួន  និង 
ថា្នា ំបៃ ភៃ ទ  ន ីមៃ តា ហៃសៃ បា៉ា ម  ខ្លះ 
បន្ថៃម ទៀត  នៅបន្ទប់ ជួល ១ 

កន្លៃង  ក្នុង សង្កាត់ ចោម ចៅ  
ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ ។

 ទោះ ជា យ៉ាងណា  លោក  វណ្ណៈ  
បាន បញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុំ មិន ទាន់ 
អាច វាយ តម្លៃ ជា ទហំំ ទកឹ បៃក ់
បាន ទៃ ពៃះ យើង តៃូវ គិត គូរ 
ចៃើន ទៀត ដូច ជា  តម្លៃ ផលិត- 
ផល តម្លៃ សម្ភារ  តម្លៃ នំ ចៃញ 
តម្លៃ លក់ ដំុ  និង លក់រា យ ផៃសៃងៗ 
ទៀ ត។ អ៊ចីងឹ គ ឺយើង នៅ សៃវ- 
ជៃវ បន្តទៀត។គៃឿង ញៀន ទំាង 
នៃះ គាត់ រកៃសាទុក នំ ចៃញ ទៅ 
កៃបៃទៃស  ខ្លះ និង ទុក ចៃក- 
ចាយ លក់ ក្ន ុង  បៃទៃស ខ្លះ  ហើយ 
យើង កំពុង ស្វៃងរក អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ- 
ទៀត» ។

លោក គុជ  គឹម ឡុង  អ្នក នំ- 
ពា កៃយ សាលា ដំបូ ង រា ជធានី- 
ភ្នពំៃញ ពី មៃសិលមិ ញ មិន ទាន់ អាច 
ទាក់ ទង សុំ ការបញ្ជាក់ ជុំ ការ- 
សមៃច របស់ តុលា ការ ទៅ លើ 
ជន សងៃស័យ ជួញដូរ គៃឿង- 
ញៀន នៅ ឡើយ។ 

តាម របាយ ការណ៍ រប ស់ មន្ទរី- 

បៃឆំង បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន 
នៃ អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន គរ បាល- 
ជាតិ បាន ឱៃយដឹង កាល ពីមៃសិល- 
ម ិញថា  អនវុត្ត តាម បញ្ជា លោក 
នយ ឧត្ដម សៃនីយ៍ នៃ ត សាវឿន 
អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល ជាត ិន ិង 
លោក នយ ឧត្ដម សៃនី យ៍ ម៉ក់ 
ជី តូ អគ្គ ស្នង ការ រង ទទួល ផៃន 
បៃឆំង បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន 
សមត្ថ កិច្ច ជំនញ បាន សហ ការ  
ជាមួយ កម្លាំង ស្នង ការ ដ្ឋាន - 
ន គរ  បា ល  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ដោយ 
មន ការ សមៃប សមៃួល ពី 
លោក ប្លង់ សុ ផល ពៃះរា ជ- 
អា ជា្ញារង នៃ សា លា ដំបូង រាជធានី - 
ភ្នំពៃញ បា ន សុើប អង្កៃត  ឈាន 
ដល់ ការ ប ង្កៃប នៅ សង្កាត់ 
ភ្នពំៃញ ថ្ម ី ខណ្ឌ សៃន សុខ នៃះ ។

របាយ ការណ៍ ប ន្តថា ជា លទ្ធ- 
ផល បាន ឃាត ់ខ្លនួ ជន សងៃសយ័ 
ម្នាក់  ដោយ ដក ហូត វត្ថុ តាង 
ចាប ់យក បាន រមួ មន  ថា្នា ំញៀន 
បៃ ភៃ ទ  មៃ តំ ហ្វៃ តា មីន(ICE)
ចំនួន ២ក ញ្ចប់ តូច ទម្ងន់ បៃ- 

មណ  ១០ ០ កៃម។ បន្ទាប់  
ម ក នៅ ថ្ងៃទី ១៩  ខៃវិច្ឆិកា 
សមត្ថ កិច្ច បាន ប ន្ត ទៅ ឆៃក 
បន្ទប ់ជលួ ១ កន្លៃង នៅ ភមូ ិពៃ- 
ជ ីសាក ់ស ង្កាត ់ចោមចៅ  ខណ្ឌ  
ពោធិ៍ សៃន ជយ័ ដៃ លជា កន្លៃង 
រកៃសាទកុ គៃឿងញៀន របស ់ជន- 
សងៃស័ យ ។

 របា យកា រណ៍ បន្ថៃមថា ចំ- 
ណៃកវ ត្ថតុាងដៃ លរ ឹបអ ូសបាន  
រមួ មន សារ ធាត ុញៀន បៃភៃទ 
មៃ តំ ហ្វៃ តា មីន(ICE)ទម្ងន់ 
៤៧  ៧ ៨ ០,៨៧ កៃម ថា្នាំ បៃ- 
ភៃទ អិច សា្តា សីុ(MDMA)ចំនួន 
៣០២,៨១កៃម ថា្នាំ បៃភៃទ  
នី មៃ តា ហៃសៃ បា៉ា ម៧៧,០៤កៃ ម 
ដៃល សរបុ ទាំង អស់ មន ទម្ងន ់ 
៤៨ ១ ៦០, ៥៤កៃ ម។ បច្ចបុៃបន្ន 
ជន សងៃសយ័ នងិ វត្ថ ុតាង តៃវូ បាន 
សមត្ថ កចិ្ច មន្ទរី បៃឆងំ បទ ល្មើ ស   
គៃឿ ងញៀន ក សាង សំណុំ- 
រឿង បញ្ជនូ ទៅ សា លា ដំបូង រាជ- 
ធានី ដើមៃបី ចាត់ ការ បន្ត តាម នីតិ- 
វិធី ចៃបាប់ ៕ 

 នៀម   ឆេង 

ភ្ន ំពេញៈ  ពៃះ មហា កៃសតៃ បាន 
បៃកាស ឱៃយ បៃើ ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការ- 
គៃប់ គៃង លៃបៃង ពាណិជ្ជ កម្ម  
ដើមៃបី ចូល រួម ចំណៃក ជំរុញ 
កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច  លើក កម្ពស់ 
វិស័យ ទៃស ចរណ៍   និង បង្កើត 
ការងរ សមៃប់ បៃជា ពលរដ្ឋ  
និង បាន កំណត់ ចៃបាស់ លាស់ 
អំពីការ  គៃប់ គៃង  និង ទប់ សា្កាត់ 
បទ ល្មើស  សម្អាត បៃក់  និង 
អំពើ ពុក រលួយ ។ 

  ចៃបាប់ ស្ដ ីពី ការ គៃប់ គៃង លៃបៃង 
ពាណិជ្ជ កម្ម   តៃវូ បាន ពៃះ ករណុា 
សម្ដៃច  ពៃះ  បរម នថ  នរោត្តម  
សីហ មុនី  បៃកាស ដក់ ឱៃយ  
បៃើ បៃស់ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៤  ខៃ 
វិច្ឆិកា  បន្ទាប់ ពី ចៃបាប់ នៃះ តៃូវ 
បាន រដ្ឋ សភា អនមុត័ កាល ព ីថ្ងៃ 
ទី៥ ខៃ  តុលា  និង បន្ទាប់ មក 
ពៃឹទ្ធស ភា បាន ពិនិតៃយ ចប់ សព្វ- 
គៃប់ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៦  ខៃតុលា 
កន្លង ទៅ។  ចៃបាប ់នៃះ មន ចនំនួ   
១២ជំពូក   និង ៩៧ មតៃ។ 

 មតៃ ១ នៃ ចៃបាប់ នៃះ ចៃង ថា   
ចៃបាប់ នៃះ មន គោល បំណង 
ធាន ការ គៃប់ គៃង មណ្ឌល 
លៃបៃង ពាណជិ្ជ កម្ម សម ហរណ័ 
និង លៃបៃង ពា ណិជ្ជ កម្ម  ដើមៃបី រួម- 
ចណំៃក ជរំញុ កណំើន សៃដ្ឋ កចិ្ច  
លើក កម្ពស់ វិស័យ ទៃស ចរណ៍  
បង្កើត ការ ងរ  បៃមូល ចំណូល  

រកៃសា សុវត្ថិ ភាព និង សន្តិ សុខ 
សង្គម ។   

 មតៃ ដដៃល ចៃង ថា  ចៃបាប់ 
នៃះ   កណំត ់សមត្ថ កចិ្ច  វធិាន នងិ 
នីតិ វិធី សមៃប់ គៃប់ គៃង មណ្ឌល 
លៃបៃង ពាណជិ្ជ កម្ម សម ហរណ័ 
និង លៃបៃង ពាណិជ្ជ កម្ម សិទ្ធិ និង 
កាតព្វ កិច្ច របស់ រូប វន្ត បុគ្គល  
និង នីតិ បុគ្គល ក្នងុ ការ ធ្វើ  បៃតិ - 
បត្ត ិការ ដោយ ផ្ទាល់ ឬ ចូល រួម 
នៅ ក្នុង លៃបៃង ពាណិជ្ជ កម្ម និង 
កំណត់ សិទ្ធ ិជា ម្ចាស់ លើ មណ្ឌល 
លៃបៃង ពាណជិ្ជ កម្ម   សម ហរណ័ 
និង លើ គៃឹះ សា្ថាន លៃបៃង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ពៃម ទាំង បង្កើត ស្តង់ ដ 
មណ្ឌល លៃបៃង ពា ណិជ្ជ កម្ម 
សម ហរណ័  នងិ លៃបៃង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម នៃ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ពជុា ។ 

  បើ តាម មតៃ  ៤  លៃបៃង 
ពាណិជ្ជ កម្ម   នៃះ  តៃូវ បាន គៃប់- 
គៃង ដោយ គណៈ កម្មការ  គៃប់ គៃង 
លៃបៃង ពាណជិ្ជ កម្ម កម្ពជុា  ដៃល 
មន សមត្ថ កិច្ច ស្នើ ឡើង នូវ 
គោល នយោ បាយ  ចៃញ បទ- 
បៃបញ្ញត្តិ   គៃប់ គៃង  តៃួត ពិនិតៃយ  
ផ្ដល់ អាជា្ញា ប័ណ្ណ  បៃមូល ចណំលូ  
នងិ ចាត ់វធិាន ការ ចា ំបាច ់ទាងំ- 
ឡាយ ណា ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ គៃប-់ 
គៃង មណ្ឌល លៃបៃង ពាណជិ្ជ កម្ម 
សម ហរណ័  នងិ លៃបៃង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម។  គណៈ កម្មការ នៃះ  មន 
សមស ភាព ១១ រូប  ដឹក នំ 
ដោយ រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  

និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ កៃសួង មហា ផ្ទៃ ១ រូប ជា 
អនុ បៃធាន។ 

 មតៃ ៥៤  បរយិយ អពំ ី កចិ្ច-  
ការ  ទប់ សា្កាត់ ការ សម្អាត បៃក់  
ដោយ ចៃង ថា  បៃតិបត្តិ ករ 
លៃបៃង ពាណិជ្ជ កម្ម តៃូវ មន 
កាតព្វ កិច្ច តៃួត ពិនិតៃយ ផ្ទៃ ក្នុង  
ដូច ជា ការ  បៃឆំង ការ សម្អាត 
បៃក់ និង ហិរញ្ញ បៃបទាន ភៃរវកម្ម,  
ការ បៃឆំង អំពើ សុី សំណូក និង 
អំពើ ពុក រលួយ ការ រកៃសា សុវត្ថិ- 
ភាព ចពំោះ ចណំលូ ព ីលៃបៃង នងិ 
ការ តៃួត ពិនិតៃយ ការ ចូល ទៅ ក្នុង 
កន្លៃង ហាម ឃាត។់  បៃតបិ ត្ត ិករ 
ក៏ តៃូវ រកៃសា បញ្ជី គណ នៃយៃយ និង 
កំណត់ តៃ  និង កាតព្វ កិ ច្ច ផ្តល់ 
របាយ ការណ៍ សវន កម្ម ផ្ទៃ ក្នុង  
នងិ កាត ព្វ កចិ្ច អន ុលោម ភាព ។  

ចំ ណៃក  មតៃ  ៥៥  ចៃង ថា៖   
« បៃតបិ ត្ត ិករ លៃបៃង ពាណជិ្ជ កម្ម 
តៃូវ មន និង រកៃសា កិច្ច បញ្ជិកា 
គណ នៃយៃយ  អនុ លោម តាម បទ- 
ដ្ឋាន គណ នៃយៃយ  ជាធរ មន 
ដៃល បង្ហាញ អំពី បៃតិបត្តិ ការ 
និង  សា្ថាន ភាព ហិរញ្ញ វត្ថ ុ នៃ បៃតិ បត្តិ- 
ការ លៃបៃង ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ ខ្លនួ។  
កិច្ច បញ្ជិកា គណ នៃយៃយ តៃូវ 
ធាន ថា  ការ រៀប ចំ របាយការ- 
ណ ៍ហរិញ្ញ វត្ថ ុ តៃវូ បាន ធ្វើ ដោយ 
តៃឹម តៃូវ  និង តាម ពៃល វៃលា 
កំណត់  និង បង្ក លក្ខណៈ ដល់ ការ  
តៃតួ ពនិតិៃយ  ការ សុើប អង្កៃត  និង ការ 
ធ្វើ សវន កម្ម លើរ បាយ ការណ៍ ហិរ ញ្ញ-  
វត្ថ ុ បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព»។ 

  បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ ទទូៅ  ដោយ 
រមួ ទាំង កង កម្លាំង បៃដប ់អាវធុ  
អ្នក រាជ ការ សាធារ ណៈ  និង 

ពលរដ្ឋ ទទួល អាណត្តិ ដោយ 
ការ បោះ ឆ្នាត តៃូវ បាន ហាម- 
ឃាត់ មិន ឱៃយ ចូល លៃង ក្នងុ កាសីុ ណូ  
ឬ គៃឹះសា្ថាន លៃបៃង ពាណជិ្ជ កម្ម។   
នៃះ បើ តាម មតៃ  ៦៨។  

 គណៈ កម្មការ  គៃប ់គៃង លៃបៃង 
ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា ម ន សិទ្ធិ 
តៃួត ពិនិតៃយ  នូវ បរិកា្ខារនិង ខៃសៃ អាត់ 
សំឡៃង  និង វីដៃអូ នៃ ឧបករណ៍ 
សុវត្ថិ ភាព   ដៃល បំពាក់ ក្នុង 
កាសុី ណូ   ឬ គៃឹះ សា្ថាន លៃបៃង 
ពាណិជ្ជ កម្ម។  រាល់ ម៉ាសុីន ដក 
បៃក់ ស្វ័ យ បៃវត្តិ  ឬ  អៃធីអឹម  
តៃូវ បាន ហាម ឃាត់ មិន ឱៃយ មន 
នៅ កា សុីណូ  និង គៃឹះ សា្ថាន 
លៃបៃង ពាណិជ្ជ កម្ម។   នៃះ បើ 
តាម មតៃ  ៨០ ។ 

  លោក  ហុង  វណ្ណៈ  អ្នក សៃវជៃវ  
ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ រាជ បណ្ឌិតៃយ- 
សភា កម្ពុជា បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  បៃទៃស ភាគ ចៃើ ននៅ 
លើ ពិភព លោក មន កាសុីណូ   
ឬ មន  លៃបៃង ពាណជិ្ជ កម្ម សម- 
ហរណ័។  វា ជា ផ្នៃក តចូ  មយួ ក្នងុ 
ការ ជំរុញ ដល់   សៃដ្ឋកិច្ច ជា តិ  
ដៃល  កាត់ បន្ថយ ការ នំ ចៃញ 
បៃក់ ចៃញ ទៅ កៃ បៃទៃស   
ប៉ុន្តៃ  ទាក់ ទាញ បៃក់ ពី កៃ- 
បៃទៃស  មក វិញ។ 

  ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ មន លៃបៃង 
ពាណិជ្ជ កម្ម  មន ផល វិជ្ជ មន 
ចៃើន  គឺ ធ្វើ ឱៃយ រដ្ឋ ទទួល បាន 
ចំណូល ពី  ការ បង់ បៃក់ ពន្ធ 

របស់ កាសុីណូ  និង  ពី មណ្ឌល 
កមៃសាន្ត ទាំង នោះ  ពៃម ទាំង បង្កើត  
ការងរ សមៃប់ បៃជា ពលរដ្ឋ។  វា ក ៏
ជំរុញ ដល់ វិស័យ កសិកម្ម ផង- 
ដៃរ តាម រយៈ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ផលតិ- 
ផល កសិកម្ម ទៅ ដល់ កាសុី ណូ  
និង គៃឹះសា្ថាន លៃបៃង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ទាំង នោះ  និង ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ 
អចល ន ទៃពៃយ កៃបៃរ កាសុីណូ    
មន ការ កើន ឡើង ។  លោក ថា  
វិស័យ លៃបៃង ពាណិជ្ជ កម្ម នៃះ ក៏ 
មន ចណំចុ អវជិ្ជ មន ដៃរ  ដៃល 
តមៃវូ ឱៃយ រដ្ឋាភ ិបាល  អនញុ្ញាត  ឱៃយ 
តៃ ជន បរទៃស ប៉ុណ្ណោះ អាច 
ចលូ លៃង បាន  ដើមៃប ីចៀស វាង  
សា្ថាន ភាព វឹក វរ ក្នុង សង្គម កើត 
ចៃញ ពី ការ ចាញ់ លៃបៃង។ 

  លោក ថ្លៃង ថា ៖ « នយិយ ជា-  
រួម  យើង មើល ឃើញ ថា  ផល 
ចំណៃញ វា មន ចៃើន ជាង  បើ 
សិន ជា យើង គៃប់ គៃងវិស័យ 
ហ្នឹង បាន។  បើ សិន ជា យើង 
គៃប ់គៃងមនិ បាន ទៃ  ផល អវជិ្ជ-
មន ក ៏វា មន ដៃរ។  អ៊ចីងឹ ហើយ 
បាន ជា បៃទៃស គៃ មួយ ចំនួន  
គៃ មន គោល នយោ បាយ 
ផៃសៃងៗ ដូច ជា គៃ បង្កើត ក្នុង 
ចំនួន ជាក់ លាក់  នៅ កន្លៃង  
ណា មួយ  ដូច នៅ កម្ពុជា  យើង 
កំណត់ ឱៃយ មន នៅ តាម ពៃំ ដៃន   
ឬ នៅ ភ្នំពៃញ តៃូវ មន ប៉ុន្មោន 
កន្លៃង   ដៃល នៃះ ក ៏ជា វធិ ីសាស្តៃ 
ក្នុង ការ គៃប់ គៃង ដៃរ » ៕ 

ជនសងេស័យ(កណ្ដាល)និងគេឿងញៀនដេលចាប់បានពីថ្ងេទី១៨ វិច្ឆកិា ។ រូប ប៉ូលិស

សមត្ថកិច្ចបញ្ជនូជនសង្ស័យម្នាក់ទៅតុលាការករណីជួញគ្ឿងញៀនជិត៥០គីឡូ

ព្ះមហាក្សត្ប្កាសឱ្យប្ើច្បាប់ស្ដីពីការគ្ប់គ្ងល្ប្ងពាណិជ្ជកម្ម

កាសី ណូុ នៅ ខេត្ត ពេះ សី ហនុ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន 
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តពីទំព័រ១...មាន កម្មក រនិ- 
យោ ជិត ចំនួន ៥៣  ២២៦នា ក់  
បាន បាត់ បង់ ការ ងារ »។

លោក  ង៉ុ យ រិ ទ្ធ បាន បញ្ជាក់- 
ថា ការណីនៃះ បាន បងា្ហាញ អំពី 
បៃសិទ្ធ ភាព នៃ វិធាន ការ របស់ 
រាជរដ្ឋាភិ បាល ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ 
កុំឱៃយ រោង ចកៃ បិទ ទ្វារ ក្នុង ចំនួន 
យ៉ាង គហំកុ  ខ ណៈ ទផីៃសារ ផលតិ- 
ផល កាត់ ដៃរ ក្នុង ពិភព លោក 
សងឹតៃ បទិ ទងំ សៃងុ។ ទន្ទមឹ នងឹ 
នៃះ  ស្ថានភាព នៃ ការពៃយួរ កិច្ច- 
សនៃយាកា រងារ បាន ធូរ សៃល 
ជាបណ្តើ រ ៗ ដោយ ចំនួន រោង- 
ចកៃ ដៃល កំពុង ពៃយួរ   បាន ថម - 

ចុះមក តៃឹម ចំនួន ៥២ រោ ងចកៃ 
ដៃល នៅប៉ះពាល់ ដល់កា រងារ 
កម្មករ និ យោជិត តៃ បៃមា ណ 
១៤ ០ ០០នាក ់ប៉ណុ្ណោះ  នៅក្នងុ 
វសិយ័ កាត ់ដៃរ  ផលតិ សៃបៃក ជើង 
និង ផលិត ផល ធ្វើ ដំណើរ។ 

ទោះ ជាយ៉ា ងណា  លោក ហ្វា 
សលី  បៃធាន សម្ព័ន្ធ សហជី ព- 
ជាតិ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ពី- 
មៃសិល មិញ ថា ចំនួន នៃះ អាច នឹង 
មាន ចៃើន ជាង តួលៃខ ដៃល 
កៃសួង បាន បញ្ចៃញ  ហើយ 
កម្មករ និយោ ជិត កាន់ តៃចៃើន  
ក៏ កំពុងតៃ បាត់ បង់ ការងារ  និង 
បៃក់ ចំណូល។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖  «វា ជា រឿង 
ពិបាក ក្នុងការ វាយ តម្លៃ លើ ការ- 
បាត់ បង់ នៃះ ឱៃយ ពិត បៃកដ។ 
កម្មករ  នៅ តៃ  ជួប កា រ លំបាក ក្នុង 
ជីវ ភាព  ហើយ មាន កម្មករ ខ្លះ  
បា នធ្វើ ចណំាក សៃកុ ទៅរក ការ- 
ងារ នៅកៃ បៃទៃស  ប៉ុន្តៃ កម្មករ 
ដៃល មិនមាន ការងារ ធ្វើ នៅតៃ 
មាន ចំនួន ចៃើន នៅ ឡើយ  ដៃ ល 
នៃះ ជា ការ ពៃួយ  បារម្ភ» ។

លោក  ហ្វា សលី  បាន បន្ត ថា  
ទោះបីជា កម្ពុជា ទទួល បាន នូវ  
ការផ្ត ល់ បៃព័ន្ធ អនុ គៃះ ពន្ធ 
(GSP)ក្ន ុងការ នាចំៃញ ផលតិ- 
ផល ទៅ កាន់ ទីផៃសារ ចកៃ ភព អង់- 
គ្លៃស(UK)ចាប់ពី ខៃមក រា ឆ្នាំ 
២០២១  ក៏ដោយ ក៏ លោក មិន 
ទន់ សបៃបាយ ចិត្ត  ដៃរ។ លោក 
ស្នើ  ដល់  រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា 
តៃូវគិត គូរ ឱៃយបាន ហ្មត់ ចត់ ទៅ 
លើ បញ្ហា ទំង អស់ នៃះ  ដើមៃបី 
ធានា ថា  កម្មករ មាន លក្ខ ខណ្ឌ- 
ការងារ ល្អ និង មាន ការ ងារ ធ្វើ 
កាន ់តៃចៃើ ន នោះ ទើប ជាហៃត-ុ 
ផល ល្អ  សមៃប់ កម្មក រនិ យោជិ ត 
ក្នុង វិស័យ ទំង នៃះ ។

កាល ពី ចុងខៃ កញ្ញា កន្លង ទៅ 
រា ជរ ដ្ឋាភិ បាល  កម្ពុជា បាន ដក់- 
ចៃញ នូវ វិធាន ការ បន្ថៃម  ដើមៃបី 
បន្ត គៃប់គៃង ផល ប៉ះពា ល់  លើ 

វិស័យ សំខាន់ៗ នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច ក្នុង 
បរិកា រណ៍ នៃ វិបត្តិ  និង ការស្តារ 
និង ជំរុញ កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ចកៃយ 
ពី វិបត្តិ នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ជុំ ទី៦  
ចាប់ពី ខៃ តុលា  រហូត ដល់ ខៃធ្នូ 
ឆ្នាំ ២០២០ ។

ដោយ ពិនិតៃយ  និង ថ្លឹងថ្លៃ ង លើ 
ទិដ្ឋភាព នៃ ការវិវឌៃឍ នៃ ស្ថាន ភាព- 
សៃដ្ឋ កចិ្ច  ពា ណជិ្ជ ក ម្ម  នងិ សង្គម 
ទងំ ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ សក លលោក 
តំបន់  និង ក្នុង បៃទៃស   រាជ រ ដ្ឋា- 
ភិ បាល កម្ពុជា បាន ដក់ ចៃញ នូវ 
វិធាន ការ ប ន្ថៃម ជំុ ទី៦ ក្នងុ គោល- 
បំណង ទី១ គឺ បន្ត ទៃទៃង់  និង ស្តារ 
អាជីវ កម្ម  និង ធុរ កិច្ច ឱៃយ ងើប ឡើង- 
វិ ញ  ដើមៃបី ចូលរួម ជំរុញ កំណើន- 
សៃដ្ឋ កិច្ច ក្នុង បរិ ការណ៍ កៃយ 
វបិត្ត ិក ូវដី ១៩ ។ រឯី គោល បណំង 
ទី២  គឺបន្ត ជួយ ទំនុក បមៃុង ដល់ 
ជីវភាព បៃចាំ ថ្ងៃ របស់ គៃួសរ 
កៃីកៃ  និង ងាយ រង គៃះតា ម - 
រយៈ កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សច់ បៃក់ ។

គួរប ញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា  រាជ រដ្ឋា- 
ភិបា ល កម្ពុជា បាន តៃៀម ថវិកា 
បៃ មាណ ជាង  ១ ០០០ លាន 
ដុលា្លារ អាមៃ រិក  សមៃប់ ជួយ 
អន្តរា គមន៍ ក្នុង វិស័យ សៃដ្ឋ កិច្ច 
និង ពលរដ្ឋ កៃកីៃ ដៃល រង ផល ប៉ះ- 
ពា ល់ ពី វិបត្ត ិនៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩  ចាប់- 
ពី ជុំ ទី១រ ហូត ដល់ ជុំ ទី៦ ៕

រោងចក្របិទទ្វារ មានប្រហ្រលឆ្នាមុំន ត្រអ្នកបាត់បង់...

កម្មករពេលចេញពីរោងចកេនៅភ្នពំេញ ពីខេកញ្ញា ឆ្នានំេះ។ រូប ហុង មិនា

តពីទំព័ រ ១...ដៃល បាន ដក់- 
ចៃញ  នៅ តាម បណា្តា បៃទៃស 
នីមួយៗ  ហើយ ជាពិសៃស  ក៏ 
គៃ ធ្វើការ ពិនិតៃយ ទៅលើ ភាព- 
ជាអ្នក ដឹកនាំនៅ តាម បណា្តា- 
បៃទៃស ផង ដៃរ។ 

បើ តាម លោក សៃី  គឺ បៃទៃស 
កម្ពុជា ក៏ មាន ការលើកឡើង ក្នុង 
អត្ថបទ របស់ គៃ ផងដៃរ  នោះ គឺ 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ពៃតឹ្តកិារណ ៍៣វចិ្ឆកិា  
នៃះ តៃម្តង ដោយ របាយ ការណ៍ 
នៃះ លើកឡើង ថា  បៃទៃស កម្ពជុា   
មានការ ចាតច់ៃង  គៃបគ់ៃង បាន 
ល្អ បៃសើរ។  ថា្នាក ់ដកឹនា ំព ីបៃមខុ 
រាជ រដ្ឋាភបិាល  លោក មាន ភាព- 
វៃ ឆ្លាត  និង ភាពរឹងមាំ  ដោយ 
បាន ចាត់ ចៃង រៀបចំ បានល្អ- 
បៃសើរ  ហើយ ការ ឆ្លើយ តប បាន- 
លឿន  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស កម្ពជុា 
អាចគៃប ់គៃងទៅលើពៃតឹ្ត ិការណ ៍
៣វិច្ឆិកា នៃះ បាន ល្អ ជាទី បំផុត ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  ថ្លៃង 
ទៀតថា ៖«នៃះ គជឺា មោទនភាព 
មួយ របស់ បៃទៃស កម្ពុជា ដៃល 
មាន បៃមខុ ដកឹនា ំ គ ឺនាយក រដ្ឋ- 
មនៃ្តី ហ៊ុន សៃន  ដៃល លោក 
មាន  ទសៃសនវិស័យ  និង បៃះដូង 

ធំទូលាយ ពិតបៃកដ  ហើយ 
ក៏ជា បៃះដូង មនុសៃស ធម៌។ លោក   
តៃងតៃ គិត គូរ ដល់ សុខ ភាព 
របស់ បៃជាពលរដ្ឋ  និង បាន- 
ដក់ចៃញ នូវ វិធានការ តៃឹមតៃូវ  
និង ទន់ ពៃលវៃលា ផង ដៃរ»។

ជាមយួ គ្នានៃះផងដៃរ  លោក 
វៃជ្ជបណ្ឌិត  តាក់កឺសុី កាសៃ  
(Dr. Takeshi Kasai) 
អគ្គនាយក អង្គការ សុខភាព- 
ពិភពលោក បៃចាំ តំបន់ បា៉ាសុី- 
ហ្វិក  និង លោក សៃី វៃជ្ជ បណ្ឌិត 
ល ីអាយលៃន (Dr. Li Ailan) 
តណំាង អង្គការ សខុភាព ពភិព- 
លោក បៃចាំ នៅ កម្ពុជា  បាន- 
ផ្ញើសរ តាម រយៈ បណា្តាញ- 
ទំនាក់ ទំនង Twitter  របស់ ខ្លួន 
ចលូរមួ អបអរសទរ  នងិ កោត- 
សរសើរ កម្ពជុា ដៃល បាន ឆ្លើយ តប  
បាន យ៉ាងល្អ បៃសើរ ចំពោះ 
«ពៃតឹ្ត ិការណ ៍៣វចិ្ឆកិា» កន្លង ទៅ   
នៃះ។ លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត  តាក់ 
កឺសុី កាសៃ  បានសរសៃរ ថា  
សខុភាព សមហូភាព គ ឺផ្អៃកលើ 
ការដកឹនា ំរងឹមា ំ នងិ សកម្មភាព 
របស់ បុគ្គល ផ្ទាល់ នីមួយៗ។

លោក សរសៃរថា ៖«ខ្ញុំ សូម 

កោតសរសើរ បៃទៃស កម្ពុជា 
ចំពោះ សកម្មភាព សមៃចចិត្ត 
របស់ ខ្លួន ក្នុង ការគៃប់ គៃង កៃុម- 
ចង្កាម ដៃល ពាកព់ន័្ធ នងឹ ដណំើរ- 
ទសៃសនកិច្ច ការទូត ៣វិច្ឆិកា  និង 
មៃដឹកនំា រដ្ឋាភិបាល សមៃប់ 
ជាគំ រូ ល្អ ក្នុង ការអនុវត្ត សុខភាព 
សធារណៈ»។

 ចណំៃក លោក សៃ ីវៃជ្ជបណ្ឌតិ 
លី  អាយលៃន  ក៏បាន អបអរ- 

សទរ ចំពោះ បៃទៃស កម្ពុជា 
ដៃល បាន គៃបគ់ៃង ស្ថានការ ណ ៍ 
នៃ ពៃឹត្តិ ការណ៍  ៣វិច្ឆិកា  បាន- 
យ៉ាងល្អ ដើមៃបី រកៃសា សុវត្ថិភាព 
ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា។

រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង សុខាភិបាល  
លោក ម៉ម ប៊ុនហៃង  បាន ផ្ញើ 
លិខិត ថ្លៃង អំណរគុណ ដល់ 
លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត  តាក់កឺសុី  
សមៃប ់ការអប អរសទរ នៃះ។  

លោក សងៃឃឹមថា  អង្គការ សុខ- 
ភាព ពិភពលោក បៃចាំ តំបន់ 
បា៉ាសុីហ្វិក ខាងលិច នឹង ផ្តល់ 
ការគទំៃ បន្ថៃម ទៀត ដើមៃប ីធ្វើ ឱៃយ 
បៃសើរ ឡើង នូវ សៃវា សុខភាព 
ដៃលជា គុណ បៃយោជន៍ ដល់ 
បៃជាជន កម្ពុជា។

បើយោង តាម កៃសួង សុខា- 
ភិបាល  ពី មៃសិលមិញ កម្ពុជា 
រកឃើញ ករណី វិជ្ជមាន វីរុស 

កូរ៉ូណា លើ បុរសជន ជាតិ ខ្មៃរ 
មា្នាក់អាយុ ២៧ ឆ្នាំ  ដៃល មាន 
អាសយដ្ឋាន ក្នុង សៃុក កំពង់- 
តៃបៃក  ខៃត្ត ពៃវៃង។  បុរស 
រូបនៃះ បាន ធ្វើដំណើរ មក ពី 
បៃទៃស ជប៉ុន  បន្ត ជើង ហោះ- 
ហើរ នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង  
និងមកដល់ បៃទៃស កម្ពុជា 
ថ្ងៃទ២ី៦  ខៃតលុា  ឆ្នា២ំ០២០។ 
កៃសួង ក៏បានបញ្ជាក់ថា  លទ្ធ- 
ផល ធ្វើតៃស្ត វត្ថុ សំណាក លើ 
បុរស រូបនៃះ ជាការ ធ្វើតៃស្ត 
លើកទី៤  នៅថ្ងៃ ទី១៣  នៃ 
ការធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក របស់ គត់ 
ដោយ វិទៃយា ស្ថានបា៉ា ស្ទ័រ កម្ពុជា  
ហើយ បច្ចុបៃបន្ន  អ្នក ជំងឺរូបនៃះ 
តៃូវបាន ដក់ឱៃយ សមៃក ពៃយា- 
បាល នៅ មណ្ឌល សខុភាព ចាក់- 
អងៃ  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ។

របាយ ការណ៍ របស់ កៃសួង 
សខុាភបិាល  គតិតៃមឹ ថ្ងៃ មៃសិល មញិ   
បៃទៃស កម្ពជុា មាន អ្នក មាន វរីសុ 
កូរ៉ូណា  ចំនួន ៣០៦នាក់ (សៃី 
៦០នាក់)  ដៃល ក្នុងនោះ អ្នក- 
ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ ចំនួន 
២៩៥នាក ់ នងិ អ្នក កពំងុ សមៃក 
ពៃយាបាល ចំនួន ១១នាក់៕

កម្ពជុា ជាប់ក្នងុចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគ្រ អាចគ្រ ប់គ្រង...

អ្នកជំនាញកម្ពជុា-ចិន បាញ់ថ្នាកំម្ចាត់មេរោគកូវីដ១៩ នៅខេត្តពេះសីហនុ កាលពីខេឧសភា។ រូប រដ្ឋបាលខៃត្តពៃះសហីនុ
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នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ អគារ ទីស្នាក់ ការ កៃសួង 
សធា រណ ការ និង ដឹក ជញ្ជូន គៃង 
នងឹ ប្តរូ ទៅ កាន ់ទ ីតាងំ ថ្ម ីដៃល ស្ថតិ  នៅ 
តាម បណ្តោយ ផ្លូវ លៃខ៥៩៨  ក្នុង 
សង្កាត់ ចៃំ ង   ចំរៃះ ២ ខណ្ឌ ប្ញសៃសី កៃវ 
(ផ្លូវជា សុផារ៉ា) នៅ ក្នុង អំឡុង ខៃ 
មក រ ឆ្នា២ំ០២១ ខណៈ  ដៃល អគារ  ថ្ម ី
នៃះ សង សង់ស មៃច បា ន បៃមា ណ 
៩៥ %។

លោក គង់ វិមាន នាយក ខុទ្ទ កា-
លយ័ កៃសងួសធា រណ ការ បាន  បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ពមីៃសិល មញិ ថា តាម 
ផៃន ការ របស់កៃ សួង នឹង អញ្ជើញ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន សៃន ធ្វើ 
ជា អធិបតី ក្នុង ពិធី សម្ពោធ ដាក់ ឱៃយ 
ដណំើរ ជាផ្លវូ ការ នៅ អឡំងុ ខៃម ករ ឆ្នា ំ
២០២១ ខាង មុខ។ បនា្ទាប់ពី សម្ពោធ 
រួច ហើយ កៃសួង នឹងរើ ពី ទីស្នាក់ ការ 
ចាស់  ដៃល ស្ថិត នៅ កៃបៃរ វត្ត ភ្នំ  ក្នុង 
ខណ្ឌ  ដូន ពៃញ ទៅបមៃើ ការ ងរ នៅ 
ទី  តាំង ថ្មី នោះ ពៃះ ទីស្នាក់ ការចាស់ មាន 
ភាព   ចង្អៀត ។ លោក បន្ត ថា សមៃប់ 
អគារ ទីស្នាក់ ការ ចាស់ របស់ កៃសួង 
សធា រណ ការ នឹង តៃូវ បៃគល់ ទៅ ឱៃយ 
កៃសួង រ៉ៃ និងថា  មពល សៃប តាម 
សៃក្ត ីជនូ ដណំងឹ  របស ់រជ រដា្ឋា ភបិាល 
ដៃល បាន សមៃច កាល ពី ពៃល កន្លង 
មក។ លោក បន្ថៃម ថា ទីស្នាក់  ការ 
អគារ  ថ្មី នៃះ បាន ទទួល ការ អបអរ- 
សទរ ព ីមន្តៃរី ជ ការ ពៃះមា ន ទតីាងំ 
ធំទូលាយ  ដៃល អាច ផ្តល់ ឱៃយ មន្តៃី 
មានកន្លៃង អង្គុយ ធ្វើការ សម រមៃយ  

ខណៈ ទីតាំង ចាស់ មាន លក្ខណៈ តូច 
ចង្អៀត។ ទោះ យ៉ាង ណា លោក គង់  
វិមាន បាន បដិសៃធ  បង្ហាញ  ពី ចំនួន ទឹក-  
បៃក់ ដៃល តៃូវ ចំណា យ  សមៃប់ ការ- 
សង សង់ អគារ  កៃសួង នៅ ទី តាំង  ថ្មី 
នោះដោយ ថ្លៃង ថា  ចនំនួ ទកឹ បៃក ់ក្នងុ 
ការ ចំណាយ លើ ការ សង សង់ គឺ ស្ថិត 
នៅ ក្នុង ដៃ កៃុម បច្ចៃក ទៃស។

ឆ្លើយតប ទៅ នឹង ការ រិះគ ន់ពី បណា្តោញ  
សង្គម ហ្វៃស ប៊ុក ដៃល ថា សំណង់អ-
គារ ទសី្នាក ់ការ ថ្ម ីរបស ់កៃសងួ សធារ- 
ណកា រ នៅ ទតីាងំ ថ្ម ីតៃវូ បាន សង សង ់
ឡើងមិន  មាន រចនា ប័ទ្ម ជា ខ្មៃរ លោក 

គង់ វិមាន បញ្ជា ក់ ថា សំណ  ង់នៃះតៃូវ 
បាន គិត គូរ និង ពិនិតៃយ ពិច័យ យ៉ាង 
ចៃបាស ់លាស ់ណាស ់ទាងំ ម៉ដូ នៃ អគារ 
នៃះ មិន មាន ចម្លង មក ពីកៃ បៃទៃស 
ទៃ គឺជា ស្នា ដៃ របស់ កូន ខ្មៃរ ហើ យ អ្វី 
ដៃលជា ការរិះ គន់ គឺ គៃន់ តៃជាការ - 
បញ្ចៃញ មតិ យោបល់ របស់ មនុសៃស 
មួយ  ចំ នួន តូច ប៉ុណ្ណោះ ពីពៃះ ការ ធ្វើ 
អ្វី  មួយ មិន មៃន តមៃូវ ចិត្ត គៃប់ មនុសៃស 
ទាំង អស់ នោះ បាន ទៃ ។

លោក សន ជ័យ នាយក បៃតិ បត្តិ 
នៃ  អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណ នៃយៃយ ភាព 
សង្គម កម្ពុជា (ANSA) បាន ថ្លៃង ថា 

និនា្នាការនៃការ ផា្លាស់ ប្តូរ អគារ ស្ថាប័ន 
របស់ រជ រដា្ឋា  ភិបាល បាន កើត ឡើង  
សៃប ពៃល ដៃល តម្លៃដធី្ល ីនៅ កណា្តោល 
កៃងុបាន ហក ់ឡើង ថ្លៃ ជាពសិៃស តម្លៃ 
ដី នៅ តាម បណ្តោយ ផ្លូវ ពៃះនរោ ត្តម 
នងិ ពៃះ មនុ ីវងៃស  ហើយ ដធី្ល ីនៅទ ីស្នាក-់ 
ការ ចាស់ របស់ កៃសួង ស  ធារ ណការ  
ក៏  មាន ការ ឡើង ថ្លៃផ ង ដៃរ  ពៃះ ជា ទី-  
តាំង  បណ្តុំ ទៅ ដោយ អគារ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម និង ផៃសារ ទំនើប។ 

លោក បន្ត ថា  សៃប ពៃល តម្លៃ ដីធ្លី 
ឡើង ថ្លៃ នៃះ បាន ធ្វើឱៃយ កន្លៃង ផ្តល់ 
សៃវា សធារណៈ សំខាន់ ៗ  រប ស់ រដា្ឋា-

ភិបាល  ជា  ចៃើន មានការផា្លាស់ប្តូរទី-
ស្នាករ់បសខ់្លនួ  ទៅកាន ់ទតីាងំ ថ្ម ីដៃល 
នៅ  ជាយ កៃុង  ជា  បន្ត បនា្ទាប់។ ប៉ុន្តៃ 
ទោះ  យ៉ាង ណា លោ កសន  ជ័យ មិន  
ជំទាស់ ចំពោះ ការ ផា្លាស់ប្តូរ នៃះ ទៃ 
ឱៃយតៃ  នៅ ទី តាំង ថ្មី នោះ  មាន អគារ ទំ-
នើប មាន សួន ចៃបារ មាន ទីធា្លា ធំ ទូ-
លាយ  នងិ មាន បរយិ កាស ល្អ សមៃ ប ់  
មន្តៃ ីបមៃើ ការងរ និង ផ្តល់ សៃវា សធា- 
រណៈ ឱៃយ មាន បៃសទិ្ធភាព។ លោក ថ្លៃង 
ថា៖«បើ កន្លៃង ចាស ់វាចង្អៀត ក្នងុ ការ- 
បមៃើ សៃវា សធា រណៈ ទៅ អាកន្លៃង 
ថ្មី គួរ រៀប ចំ ឱៃយ មាន ភាព ទូលាយ មាន 
ទាំង សួន ចៃបារ និង កន្លៃង បមៃើ ការ របស់ 
មន្តៃ ីកធ៏ទំលូាយ ឱៃយសៃប ទៅ តាម តម្លៃ 
នៃ ការ ដោះ ដូរ ពី កន្លៃង ចាស់»។ 

លោក សុ៊ន ចាន់ ថុល រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង  
សធា រណការ ពី ថ្ងៃ ទី ១៩  ខៃ វិច្ឆិកា 
បាន ដកឹនា ំគណៈ បៃតភិ ូកៃសងួ ចុះ ទៅ 
ពិនិតៃយ មើល វឌៃឍន ភាព នៃការ សង ស ង់   
អគារ ទីស្តីការ កៃសួង ថ្មីដោយ លោក  
ថ្លៃង  ថា មក ដល់ ពៃល នៃះការ សង ស ង់ 
សមៃច បាន ស្ទើរ តៃ  ទាំង សៃុង ពោល 
គឺ៩៥% ហើយ  នៅតៃ ការ ងរ សៃស- 
ស ល់ មួយ ចំនួ ន បុ៉ណ្ណោះដូ ច ជាការ សមា្អា  ត 
បរិ វៃណ អគារ ការ តុបតៃង ខាង ក្នងុ អគារ 
ការ ដំា ស្មៅក្នងុ សួន ដើមៃបី បង្កើន សោ- 
ភណ  ភាព ការ ដំាដើម ឈើ និង ការ កៃ ល 
កៅ ស៊ូ បៃតុង ផ្លូវ ចៃញ-ចូល ជា ដើម។  

អគារ ទីស្តកីារ កៃសួង សធារណ ការ  ថ្ម ី
នៃះ តៃូវ បាន បើក កា រ ដា្ឋានសង សង់ 
កាល ពីថ្ងៃទី ២៦ ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ២០១៩ 
ហើយ គៃង បញ្ចប់ ការ សង សង់ ជា 
ស្ថា  ព រ នៅដំ ណាច់ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ៕ 

ក្រសួងសាធារណការគ្រងប្តរូទៅទីតំាងថ្មីនៅដើមឆ្នាំក្រយ

វ៉ន ដារ៉ា 

កោះកុងៈ  សមត្ថ កិច្ច ខៃត្ដ 
កោះ កងុ  កពំងុ សៃវ ជៃវ រក មខុ 
សញ្ញា ជន ខិល ខូច ដៃល លួច  ចូ ល 
ទៅ កាប ់ រន ទនៃ្ទាន បោះ បង្គោល 
កំណត់ ពៃំលើ ដី ពៃ តំបន់ ការ- 
ពារជិត  ២០០ ហិកតា  ធ្វើ ជា កម្ម - 
សិទ្ធ ិ ស្ថតិ នៅក្នងុ ឃំុ ឫសៃសី ជៃុ ំសៃ ុក 
ថ្មបំាង ។  មន្តៃ ីអង្គការ សង្គម សីុ វិ ល 
អះ អាង ថា អ្នក មាន លុយ  និង មា ន  
អំណាច បាន ជួល ពល រដ្ឋ  ឱៃយ ចូល ទៅ 
កាប់ រន  វាតយក ដី រដ្ឋ ទំាង នោះ ។  

 លោក  អន  សុធារទិ្ធ  អភិ បាល 
សៃុក ថ្ម បាំង  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាល ពីមៃសិល មិញ ថា  កៃយពី  
មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ ព័ត៌មាន 
អំពីការ កាត់ ឆ្វៀល ដីពៃ  និង ដី 
តំបន់ ការ ពារ ឱៃយ ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ   
ដៃល រស់ នៅ ជាក់ ស្ដៃង យូរ ឆ្នាំ 
មក ហើយ នំា ឱៃយ ជន ខិល ខូច នាំ - 
គា្នា ធ្វើ សកម្ម ភាព ចូល ទៅ  កាប់ - 
រន ទនៃ្ទាន ដីពៃ តំបន់ ការពារ និ ង 

ដី តំបន់ អភិរកៃស  ដើមៃបី ធ្វើ ជា កម្ម - 
សិទ្ធិ និង លក់ បន្ត ទៅ ឱៃយ ឈ្នួញ ។

លោក  ថ្លៃង ថា ៖« ដីនៃះ គឺជា ដី 
ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ ការ ពារ មិន- 
ស្ថិត ក្នុង តំបន់ កាត់ ឆ្វៀល ចៃញ 
ទៃ ។  តាម ការ សន្នដិា្ឋាន ដំបូង  ការ- 
កាប់ ទន្ទៃន បោះ បង្គោលពៃំ លើ 
ដី នៃះ  គឺជា បៃជា ជន នៅ ក្នុង  
មូល ដា្ឋាន  គាត់ ឮគៃ ថា  រជ រដា្ឋា - 
ភិបាល ឱៃយ កាត់ ឆ្វៀលដី  ហើយ 
មាន អ្នក ចំា ទិញ ក្នងុ តំបន់ នៃះ ក្ន ុង  
តម្លៃ ថោក ៗ  »។ 

បើ តាម លោក សធុារទិ្ធបច្ចបុៃបន្ន 
សមត្ថ កចិ្ច កពំ ុង ធ្វើ ការ សៃវជៃវ 
រក មុខ សញ្ញា ជនខិល ខូច  ដៃល 
ចូល ទៅ ទន្ទៃ ន យក ដីរដ្ឋ នៃះ  
ដើមៃបី ឃាត់ ខ្លនួ កសង សំណំុ រឿ ង  
បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ ។ ជន ខិល- 
ខូច  បាន លួ ច  ចូល ទៅ ទនៃ្ទាន 
បោះ បង្គោល ពៃ ំដី   នៅពៃល ស្ងាត ់ 
ឬ ពៃល យប់ ។

លោក  ថោង  ច័ន្ទដារ៉ា  មនៃ្ដី 
សមៃប សមៃលួ សមា គម  ការ ពារ 

សិទ្ធ ិមនុសៃស  អង្គការ អាដ ហុក បៃចំា 
ខៃត្ត កោះ កុង  សង្កៃត ឃើញ ថា  
បញ្ហា ចលូ ទៅ ទនៃ្ទាន យក ដ ីរដ្ឋ  គ ឺ
បាន កើត ឡើង  បនា្ទាប់  ពី លោក 
នាយករដ្ឋ មនៃ្ដី  បាន បៃកាស ឱៃយ 
កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ ចុះ ពិនិតៃយ  វាស់  - 
វៃង  ដី  ដើមៃបី កាត់ ឆ្វៀល ដី ជូន 
បៃជា ពលរដ្ឋ  រស់ នៅ ជាក់ ស្ដៃង 
ក្នងុ តំបន់ ការពារ  និង តំបន់ អភិ រកៃស  

កាល ពីខៃ កក្កដា  ។  លោក អះអា ង 
ថា អ្នក មាន  លុយ  និង មាន អំណា ច  
បាន ជួល បៃជា ពល រដ្ឋ ឱៃយ ទៅ 
កាប់ រន  ទន្ទៃន  បោះ បង្គោល ពៃំ 
ដី  ដើមៃបី កំណត់ យក ដី រដ្ឋ ធ្វើ ជា កម្ម -  
សិទិ្ធ ។ លោក បៃប់ថា ៖« អ្នក ខ្លះ 
បាន យក ដើម ឈើ ធំៗ  ទៅ ដា ំលើ 
ដី រដ្ឋ  និង ជួល បៃជា ពល រដ្ឋ ឱៃយ 
សង សង ់ផ្ទះ  ឬ ខ្ទម រសន់ៅលើ ដ ី

ក្នុង តំបន់ ការពារ  និង អភិរកៃស 
ដើមៃបី សមា្គោល់ ថា  ជា ដី របស់ ខ្លួន 
កាន់ កាប់  យូរ ឆ្នាំ ។  ភាគ ចៃើន ជា  
អ្នក មាន លយុមាន ឥទ្ធពិល ដៃ ល 
ជា គនំតិ កៃច្នៃដ ីរដ្ឋ បៃប នៃះ  ដើមៃប ី
ធ្វើ ជាភស័្ត ុតាង ក្នងុ ការ កាន ់កាប ់
និង សុំចៃបាប់ សមៃប់ ការ កាត់ - 
ឆ្វៀល »។ 

លោក  ម៉ន  ផលា្លា  បៃធាន មន្ទីរ 
បរិស្ថាន ខៃត្ដ កោះ កុង  បៃប់ ពី 
មៃសិល មញិ ដៃរ ថា ស្ថាន ភាព ការ- 
កាប ់រនទនៃ្ទាន យក ដរីដ្ឋ ក្នងុ ខៃត្ដ 
កោះកុង ហាក់ មាន ការ កមៃើក 
ឡើង បន្តិច ក្នុង ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ។  
លោក ថ្លៃង ថា ៖« ការ កមៃើក នៃការ - 
ទន្ទៃន កាន់ កាប់ យក ដីរដ្ឋ នៃះ  
ដោយសរ តៃ ជន ខិលខូច  បានឮ 
តាម គា្នា ថា  មាន ការ កាត ់ឆ្វៀល ដ ី
ចៃញ ពី តំបន់ ការពារ សមៃប់ ទុក 
ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ ខ្វះ ខាត ដី  ដូច្នៃះ 
ទើប ធ្វើ ឱៃយ ពួក គាត់ គិត ថា តំបន់ 
ដៃល ចូលទៅ ទនៃ្ទាន គឺ  ជា ចំណុ ច  
ដៃល អាជា្ញាធរ តៃូវ កាត់ ឆ្វៀល »។ 

ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ ពៃញ អង្គ នៅ ទីស្ដ ី- 
ការ គណៈរដ្ឋមន្តៃី កាល ពី ថ្ងៃទី ៣  
ខៃ កក្កដា  លោកនា យក រដ្ឋ មនៃ្ដី    
បា ន បញ្ជា ឱៃយ កៃសួង រៀប ចំ ដៃន ដី  
នគរូបនីយកម្ម  និង សំណង់  
កៃស ួង កសកិម្ម  រកុា្ខាបៃមាញ ់ និង 
នៃសទ  និង កៃសងួ បរសិ្ថាន  តៃវូ 
តៃ កាត ់ឆ្វៀល ដ ីជនូ បៃជាពលរដ្ឋ  
ដៃល បាន រសន់ៅ  នងិ អាសៃយ័- 
ផល ជាក់ ស្ដៃង  អស់ រយៈពៃល 
ជាង ១០-២០ ឆ្នា ំមក ហើយ  ក្នងុ  
តំបន់ អភិរកៃស  តំបន់ សត្វពៃ  និង 
តំបន់ ការពារ ផៃសៃងៗ របស់ រដ្ឋ។  
កៃសួង ទាំង  ៣ នៃះ  តៃូវ តៃ ចៃញ 
ប្លង ់កម្មសទិ្ធ ិ ជនូ ពលរដ្ឋ ទាងំ នោះ  
និង តៃូវ ធ្វើ ឱៃយ បាន ហ្មត់ចត់ តៃឹម - 
តៃវូ ក្នងុ រយៈ ពៃល បុ៉នា្មៅន ខៃ ខាង - 
មខុ  ។ ប៉នុ្តៃ ទោះ យ៉ាង ណា លោក  
ហ៊ុន សៃន ក៏  បាន ពៃមាន  ចាត់- 
វិធាន ការ ផ្លូវ ចៃបាប់  ផង ដៃរ  ចំពោះ 
អ្នក មាន អំណាច  និង  អ្នក មាន- 
លុយ កាក់ ដៃល បៃើ ពលរដ្ឋ ទៅ 
ទន្ទៃន  យក ដី ពៃ ៕

សមត្ថកិច្ចកំពុងរកអ្នកលួចកាប់ទន្ទ្រនវាតយកដីព្ររបស់រដ្ឋជិត២០០ហិកតា

កេមុ មន្តេ ីចុះ ពិនិតេយ ដីពេ  ដេល តេវូ បាន គេ លួច កាប់ រន ។ រូបថត សហ ការើ

អគារ កេសួង សាធារណ ការ ដេល ទើប សាង សង់ នៅ ទី តំង ថ្ម ីក្នងុ ខណ្ឌ ឫសេសី កេវ ។ រូបថត កៃសួង សធារណការ 
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ឃុត  សុភចរិយា

កំពតៈ សមត្ថកិច្ច កំពុង បន្ត 
នីតិវិធី សុើប សួរ ជន សងៃស័យ ២ 
នាក់  ក្នុង អំពើ បាញ់ បៃហារ លើ 
សន្ត ិសខុ កៃមុ ហ៊នុ ស ូងនួ គៃបុ 
បណ្តាល ឱៃយ ស្លាប់ ម្នាក់  និង រង - 
របសួ ធ្ងន ់ម្នាក ់ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៨ 
ខៃ វិច្ឆកិា  ដើមៃបី ស្វៃង រកជន ពាក់ - 
ពន័្ធផៃសៃង ទៀត ពសិៃស មៃខ្លាង 
ដៃល សមត្ថ កចិ្ច  ឱៃយ ដងឹ ថា កពំងុ 
លាក់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ពៃ ។ 

លោកម៉ៅ ចន័្ទ មធរុទិ្ធស្នង ការ  
នគរ បាល ខៃត្ត កពំត បាន បៃប ់
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិល មិញ ថា 
កៃយពី មន ករណី លួច បាញ់ 
បៃហារ ទៅលើសន្ដិ សុខ កៃុម- 
ហ៊ុន សូ ងួន គៃុប បណ្តាល ឱៃយ 
ស្លាប់ ម្នាក់ និងរ បួស ធ្ងន់ ម្នាក់ 
កាលពី ពៃឹក ថ្ងៃទី ១៨ ខៃ វិច្ឆិកា 
ឆ្នា ំ ២០២០ កម្លាងំ ស្នង ការ ដ្ឋាន 
នគរ បាល ខៃត្ត កំពត រួម សហ - 
ការ ជាមួយ កម្លាំង អធិការ ដ្ឋាន 
នគរ បាល សៃកុ បាន ចុះ ធ្វើ ការ- 
សៃវ ជៃវ នងិហ៊មុពទ័្ធ បរវិៃ ណ 
ពៃក្នងុ តបំន ់កើត ហៃត ុ ហើយ 
បាន ចាប់ខ្លនួ បក្ខពួក កៃមុ ខ្មាន់ - 
កាំភ្លើង  បាន ២ នាក់ នៅយប់ 
ថ្ងៃទ១ី៩ ខៃវ ិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២០។ 

ជន សងៃស័យ ទាំង ២ នាក់ នោះ 
រួម  មន ឈ្មាះ ញ៉ៅន សៃង 
អាយុ ២៣ ឆ្នាំ និងម្នាក់ ទៀត 
ឈ្មាះ សុឹម ថៃ អាយុ ២១ឆ្នាំ 
ដៃល អ្នក ទាំង ២ រស់នៅ ភូមិ  
ពៃ ពៀយ ឃុ ំតៃពាងំ ភ្លាងំ សៃកុ 
ឈូក ខៃត្ត កំពត ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«យោង- 
តាម ចម្លើយ របស់ ជន សងៃស័យ  
ជន ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង អំពើ បាញ់ - 
បៃហារ នោះ មន គ្នា ជាង ១០ 
នាក់  ក្នុង នោះ មន ម្នាក់ ឈ្មាះ 
ស៊ូ ធា ជាមៃខ្លាង ដឹក នាំធ្វើ 
សកម្ម ភព ផ្ទាល់។ បច្ចុបៃបន្ន 
ជន  នៃះ នឹង បក្ខពួក កំពុង សំងំ 
លាក ់ខ្លនួ នៅ ក្នងុ ពៃដោយ ម ន 
ទាំង អាវុធ ជាប់ ខ្លួន ផង ដៃរ »។ 
នៅ ពៃល នៃះ កៃមុ កម្លាងំ សមត្ថ - 
កិច្ច កំពុង បន្តធ្វើ ការ ឡោមព័ទ្ធ 
និង លុក ចូល ទៅក្នុង  ពៃភ្នំ ក្នុង 
តំបន់ កើត ហៃតុយ៉ៅង បៃងុ បៃយ័ ត្ន 
បំផុតដើមៃបី ស្វៃង រក និង ស្ទាក់  ចា ប់ 
កៃមុ ជន បៃដប់ អាវុធ ទំាង នោះ។

កាល ពី មៃសិល មិញ  លោក សូ 
ងួន អគ្គនាយក កៃុម ហ៊ុន សូ 
ងនួ  គៃបុ បាន សម្ដៃង ការ កោត- 
សរសើរ ជា ខ្លាងំ ចំពោះ កិច្ច ខិត-  
ខំបៃឹង  បៃង  របស់ សមត្ថ កិច្ច  
ក្នងុ ការសៃវ ជៃវ និង តាមស្វៃង- 

រកចាប់ ខ្លួនកៃុម ជន បៃដប់ 
អាវុធ ។ ទន្ទឹម នឹង នៃះ លោក 
ក៏បាន សម្ដៃង ក្ដ ីពៃយួ កង្វល់ ផង- 
ដៃរ កៃយព ីទទលួ ពត័ម៌ន ថា 
មៃខ្លាង  និង បក្ខ ពួក កៃុម ខ្មាន់- 
កំាភ្លើង ទំាង នោះ កំពុង បន្ត លា ក់   - 
ខ្លនួ នៅ ក្នងុ ពៃនៃតំបន់ ដីសមៃប - 
ទាន សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ លោក។

លោក ថ្លៃងថា ៖«នៅពៃ ល 
នៃះ យើង ខ្ញុំ នៅតៃ បារម្ភ ខ្លាច 
កៃមុ ខ្មាន់ កំា ភ្លើង ទំាង នោះ លប- 
លួច ចៃញ មក បាញ់ បៃហារ មក 

លើ បុគ្គ លិក សន្តិ សុខ របស់ 
យើង ខ្ញុំ ទៀត»។

បៃសិន បើ មៃខ្លាង និង បក្ខ - 
ពួក កៃុម ខ្មាន់ កាំភ្លើង ទាំង នោះ 
នៅ មិន ទាន់ បាន ចាប់ ខ្លួនបាន 
អស់ ទៃនោះ លោក សូ ងួន 
ថ្លៃង ថា  កៃុម ហ៊ុន របស់ លោក 
នឹង មិន អាច បន្ត កិច្ច ដំណើរការ 
អភិ វឌៃឍ ទៅតាម គមៃង របស់ 
ខ្លនួ បាន ឡើយ  ហើយ វានឹង ធ្វើ ឱៃយ 
មនការ ខត បង់ ផល បៃយោ - 
ជន៍ ជាតិ និង បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុង 

តំបន់ នោះ កាន់ តៃ ចៃើន ថៃម- 
ទៀត។ លោក បន្តថា ករណី 
មន កៃុម ខ្មាន ់កាំភ្លើង លប លួច 
បាញ់ បៃហារ មក លើ បុគ្គ លិក 
សន្ត ិសខុ កៃមុ ហ៊នុកាល ព ីពៃ ឹក  
ថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ វិច្ឆិកា បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ដៃ គូវិនិយោគ មួយ ចំនួន របស់ 
កៃមុហុ៊នមន ការ ភ័យ ខ្លាច មិន-  
ហា៊ាន ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ និង រៀប ចំ 
ដំណើរការ អភិវឌៃឍ គមៃង  ពិសៃ ស 
ដៃ គូវិ និយោគ គិន ជន ជាតិ ចិន 
ដៃល ចង់ មក សហការ ជាមួយ 

កៃមុ ហុ៊ន ក្នងុ ការ ដំចៃក អំបូង ។
យ៉ៅង ណ ក៏ដោយ ករណីលួច  

បាញ់ បៃហារ លើបុគ្គលិក សន្តិ-
សុខ កៃមុហុ៊ន សូ ងួន គៃបុ បណ្តាល  
ឱៃយ ស្លាប់ ម្នាក់និងរបួ ស  ធ្ងន់ ម្នាក់ 
កាល ពីពៃឹក ថ្ងៃទី ១៨ ខៃវិច្ឆកិា 
នោះតៃវូ បាន កម្លាងំ សម ត្ថ   កិច្ច  
ដក់ ការ សងៃស័យ ថា អាច បណ្តាល  
មក ពីរឿង គំនំុ ក្នងុ វិវា ទ ដីធ្លដីោយ-
សរ កន្លង មក មន ពលរដ្ឋ មយួ 
ចំនួន បាន ធ្វើ ការ តវា៉ា ចោទ បៃ-
កាន ់ភគ ីកៃមុ ហ៊នុ ស ូងនួ គៃបុ 
ថាបានរលំោភ លើ ដលី ំនៅ ឋាន 
របស់ ពួក គៃ បុ៉ន្តៃ ភគី កៃមុ ហុ៊ន 
បាន បដិសៃ ធ ដោយ អះអាង ថា 
អ្នក ភូមិ ទៅ វិញ ទៃ ដៃល លួច 
ទន្ទៃន ចូល សង់ ផ្ទះ លើដីសមៃប-
ទាន សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ កៃុម ហ៊ុន 
ដោយ ខុស  ចៃបាប់ ។

សូមប ញ្ជាក់ ផង ដៃរ កាល- 
ពីឆ្នាំ  ២០១៥ រាជ រដ្ឋាភិបាល 
តាម រយៈ កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា - 
បៃមញ់ និង នៃសទ បាន ផ្ដល់ 
ដីសមៃប ទាន  សៃដ្ឋកិច្ច ទំហំ      
៦ ៣០០ ហិកតា ដៃល មន 
ទីតាំង ស្ថិត នៅ ក្នុង សៃុក ឈូក 
ខៃត្ត កំពត ទៅ ឱៃយកៃុម ហ៊ុន សូ 
ងនួ គៃបុ ដើមៃប ីអភវិឌៃឍដ ំដណំ ំ
កសិ -ឧសៃសាហ កម្ម៕  

សមត្ថកិច្ចបន្តស៊ើបសួរជនសង្ស័យ២នាក់ក្នងុអំពើបាញ់សម្លាប់កម្មករក៊្មហ៊៊នសូងួន

ជន សង្ស័យ ពាក់ ព័ន្ធ ក្នងុ អំពើបាញ់ ប្ហារ  សន្ត ិសុខ កុ្ម ហុ៊ន សូ ងួន។ រូបថត នគរបាល 
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ចា ង��  ង និង អគ្គ នា យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន្ធ ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

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

អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិស ល

អនុបេ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស៊ា ងលី

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

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន្ធ   គេហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

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

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ ធា ន�េកចា យកា �េតស្ត ីទី

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

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

បេ ធា ន�្ន េករដ្ឋ បា ល និង ធនធា នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋបា ល  និងធនធា នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណនេយេយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរចនា គេហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពេញៈ រាជ រដ្ឋាភិ បាល សមៃច តៃង - 
តាំង សមា ស ភាព ថ្មី នៃ គណៈកមា្មាធិការ - 
ជាតិ ដោះ សៃយ បញ្ហា ជន អនាថា  ដៃល 
មាន លោក វង  សតូ រដ្ឋមន្តៃកីៃសងួ សង្គម- 
កចិ្ច អតតី យុទ្ធជន  និង យវុ នតី ិសមៃបទា ជា 
បៃធាន នងិ មាន មន្តៃ ីរដ្ឋា ភបិាល ចនំនួ១៥ 
របូ រមួទាងំ អភបិាលរាជធាន-ី ខៃត្ត ទ ូ ទាងំ 
បៃទៃស ជា សមាជិក។

សៃចក្ត ីសមៃច របស ់រា ជ រដ្ឋាភបិាល ចុះ 
ថ្ងៃទី១៧វិច្ឆកិាដៃល ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ទើប ទទួ ល - 
បាន ពីមៃសិល មិញ បាន ឱៃយ ដឹងថា សមាស- 
ភាព មន្តៃ ីរដ្ឋាភបិាល ដៃល ជា សមា ជកិ ក្នងុ 
គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ ដោះ សៃយ បញ្ហា 
ជនអនា ថា នៃះ គឺ មកពី បណ្តាកៃសួង 
ពាក់ ព័ន្ធ ដូចជា កៃសួង មហាផ្ទៃ កៃសួង 

ទៃស ចរណ៍ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច កៃសួង សុខា - 
ភិបាល  កៃសួង ការ បរទៃស និង កៃសួង 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា ជាដើម។ កៃពី 
បៃកាស សមាស ភាពទាងំ នៃះ រាជរដ្ឋាភបិាល  
កប៏ាន សមៃច មោឃ ភាព សៃចក្តសីមៃច 
និង បទ បៃបញ្ញត្តិ ទាំងឡាយ ដៃល ផ្ទុយ នឹង 
សៃចក្តីសមៃច ថ្មី នៃះ ផង ដៃរ ខណៈ រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល បៃកាស ឱៃយ មន្តៃី ដៃល មាន 
ឈ្មាះ ក្នងុ សៃចក្ត ីសមៃច តៃវូ អនុវត្ត តួនា ទី 
ចាប់ ពីថ្ងៃ ចុះ ហត្ថលៃខា តទៅ។

លោក តូច ចាន់នី អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង 
សង្គម កិច្ច បាន ឱៃយ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ដឹង ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ថា ការសមៃច បៃកាស សមា សភាព 
ថ្មី នៃះ គឺ ដើមៃបី ធ្វើ បច្ចុបៃបន្នភាព នៃ សមាជិក 
គណៈកមា្មាធិការ ចាស់ ដៃល បាន ផ្លាស់ប្តូរ 
តួនាទី និង ភារកិច្ច ថ្មី ដៃល មិន សមសៃប 
នឹងស្ថានភាព បច្ចុបៃបន្ន។ លោក បន្តថា 

បនា្ទាបព់ី សមាសភាព ថ្ម ីតៃវូបានតៃងតាងំ 
ក្នងុពៃល ខាងមខុ ឆប់ៗ នងឹមាន ការបើក 
កិច្ចបៃជុំ មួយ ដើមៃបី អនុវត្ត សកម្មភាព បន្ត 
និង ដក់ ទិសដៅ ថ្មី ក្នុងការ ដោះសៃយ 
បញ្ហា ជនអនាថា នៅ ទូទាំង បៃ ទៃស។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«នៅពៃល ខាងមុខ 
នៃះ យើង នឹង បៃជុំ គណៈ កមា្មា ធិការ ដើមៃបី 
ជបួជុ ំសមាសភាព ថ្ម ីហើយ ពៃល បៃជុ ំនៃះ 
យើង នងឹមាន យទុ្ធសស្តៃ បន្ត។ ក្នងុ ចងុខៃ 
វិច្ឆិកា នៃះ យើង ក៏ នឹងធ្វើ ជំរឿន ជនអនាថា 
បានន័យថា យើង កំណត់ ឱៃយ គៃប់ ខៃត្ត ធ្វើ 
ជំរឿន ដូចគ្នា ដើមៃបី ចង់ដឹងថា ទូទំាង បៃទៃ ស 
មាន ជនអនាថា ប៉ុនា្មាន នាក់? ហើយ នៅ 
ពៃល បាន ទនិ្ន នយ័ នៃះ ហើយ យើង នងឹ តៃវូ 
ដោះសៃយ យ៉ាង ម៉ៃ ច»។

គណៈ កមា្មា ធិការ ជាតិ ដោះសៃយ បញ្ហា 
ជន អនាថា  តៃូវបាន រដ្ឋា ភិបាល សមៃច 
បង្កើត ឡើង តាងំព ីឆ្នា ំ ២០០៥ ដៃល លោក 
តចូ ចានន់ ីបាន ឱៃយ ដងឹ ថា គណៈកមា្មាធកិារ 
នៃះ បាន ធ្វើការ ជាចៃើន ពាក ់ពន័្ធ នងឹ បញ្ហា 
ជន អនាថា  ដោយមាន ការ សៃវ ជៃវ ផ្តល ់
ការ គំទៃ ផៃសៃងៗ និង ប ញ្ជូន ជនអនាថាឱៃយ  
តៃឡប់ ទៅរក ស្ថានភាព ក្នុង សហគ មន៍ 
វិញ។ លោក បញ្ជាក់ថា៖«អាជា្ញាធរ គៃប់ - 
គៃង ជនអនាថា បានល្អ បៃសើរ ក្នងុអឡំងុ- 
ពៃលនៃះ គឺ ចំនួន ជន អនាថា មិនមាន ការ - 
កើន ឡើង ឡើយ។ សៃបពៃល ដៃលមា ន  
បញ្ហា ក ូវដី១៩ រដ្ឋាភបិាល បាន ផ្អាក រៀបច ំ
ពធិបីណុៃយធំៗ ជាចៃើនដៃលជា ហៃត ុមនិ នា ំ
ឱៃយ ជន អនាថា មិន មាន ការ កើន ឡើង នោះ - 
ទៃ។ មៃយ៉ាង ទៀត ជនអនា ថា ភាគចៃើន គឺ 
មាន បណ្ណ កៃីកៃ  ដៃល ពួក គត់ បាន អត្ថ - 
បៃយោជន៍ ពី រាជ រដ្ឋាភិបាល ដៃល កំពុង 
អនវុត្ត គោល នយោបាយ ចៃក បៃក ់ឧបត្ថម្ភ 

ដល់ ជនកៃីកៃ»។
តាម ការវាយ តម្លៃ ចុង កៃយ រប ស់ កៃសួ ង 

សង្គមកិច្ច ជន អនាថា នៅ ទូទាំងបៃទៃស 
មាន ជាង ៣០០០នាក់ ខណៈ នៅ រាជ ធានី 
ភ្ន ំពៃញ មាន ជាង ៤០០នាក ់ហើយ ពកួគៃ 
ទំាងនោះ ភាគ ចៃើន កំពុង រស់នៅក្នងុ មណ្ឌ ល  
សង្គមកិច្ច និង មណ្ឌល កុមារ កំពៃ ពៃ ស្ពឺ 
ដៃលជា មណ្ឌល មើល ការខុស តៃូវ លើ 
ជន ចាស់ ជរា និង ជន អនាថា។

លោក អំ សំអាត នាយករង  អង្គការ 
លកីាដ ូ លើក ឡើង ថា មយួរយៈ ចងុ កៃយ 
នៃះ ចំនួន ជន អនា ថា ពិតជា មានការ ថយ ចុះ 
ពិតមៃន។ ប៉ុន្តៃ មិនមៃន បាន ន័យ ថាមិន - 
មាន ជន អនាថា នោះទៃ ពៃះថា នៅតាម 
ដងផ្លវូ នងិ នៅតាម មណ្ឌល នានា គ ឺនៅ តៃ 
មាន ជន អនាថា ចៃើន កំពុង ស្នាក់នៅ បូក- 
រួមទាំង ជន អនា ថា ផ្នៃក សតិ ស្មារតី ផង។

លោកបញ្ជាក ់ថា៖«សមាស ភាព គណៈ- 
កមា្មាធកិា រ ថ្ម ីនៃះ គរួតៃ ស្វៃងរក យទុ្ធសស្តៃ 
យ៉ាងណ ដើមៃប ីដោះសៃយ ឱៃយ ជន អនា ថា  
ទំាង នោះ អាច វិ លតៃឡប់ ទៅ រស់នៅ 
តាមបៃប សហគម ន៍ វិញ ហើយ ចៀស វាង 
ឱៃយពកួ គៃ វលិតៃឡប ់ទៅស្ថានភាពជា ជន- 
អនា ថាវញិ  ហើយ ចពំោះ ជនអនាថា ផ្នៃក 
សតិ ស្មារតី គឺ គួរ មាន មណ្ឌល មួយ ដក់ ឱៃយ 
នៅ ដច់ ដោយ ឡៃក ដើមៃបី ទទួល ការ ពៃយ - 
បាល»។ លោក សអំាត យល ់ថា បើ បញ្ហា 
ទាងំ អស ់នៃះ នៅ មនិ តៃវូបាន ដោះ សៃយ 
នោះទៃ ជនអនា ថា នៅតៃ បន្ត កើន ឡើង 
ហើយ បើ មាន ជន អនាថា ចៃើន ទៅ នោះ 
នងឹ ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល ់ដល ់មខុមាត ់រដ្ឋាភបិាល 
ដៃល បង្ហាញ ពី ភាពកៃីកៃ របស់បៃជា ជន 
នៅក្នងុ បៃទៃស ហើយក៏ បង្ក ភាព អសន្ត ិសុ ខ  
សង្គម ផង ដៃរ៕

គឹម សារុំ

ជា ធម្មតា ការពឹ ង ពា ក់ មៃធាវី ឱៃយ ការ - 
ពា រក្ដ ីក្នងុរឿងអ្វ ីមយួ  គ ឺកនូ ក្ដ ីតៃ ងបៃគល ់
ការ ទុក ចិត្ត លើមៃ ធាវី រូបនោះ  ហើយ 
មាន អ្នក ខ្លះ ហា៊ាន រហ ូតដ ល ់បៃ គ ល ់ឯក- 
ស រចៃបា ប់ ដើ ម [ប្លង់ កម្ម សិទ្ធិ] ជូ នមៃ ធា វី 
ដើមៃបី រ កៃសា ទុ ក ក៏ មានដៃរ។  ប៉ុន្តៃ បៃសិន- 
បើមៃ ធាវី  យក ឯកសរ  ឬប្ល ង់ នោះ ទៅ 
ល ក ់ តើ គ តប់ៃ ឈ មន ឹង បញ្ហា អ្វ?ីជុវំញិ 
បញ្ហា នៃះ ភ្ន ំពៃ ញ ប៉សុ្តិ៍ បាន ស មា្ភាស ជា- 
មួយលោ កមៃ ធា វី  ឡោ គីម ហ្គចិ  ជា កៃមុ- 
មៃធាវី អា ស៊ាន អន្តរជាតិ   ដៃលមាន  អា- 
ស យដ្ឋាន  ផ្ទះ លៃខ ១៦ R  ផ្លូវ ២៥២ 
សង្កាត់ ចតុ មុខ  រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  ដៃល 
មាន ខ្លឹម សរ ដូច ខាង កៃ ម  ៖ 

 ឧបមថា   លោក (ក) បាន ពឹង ពាក់ 
មេធាវី  ម្នាក់ ឱេយ ការ ពារ ក្តី គាត់ ក្នុងរឿង- 
ទំនាស់ ដីធ្លី ។ បនា្ទាប់ ពី កូនក្តី បេគល់ 
ឯកសារ  និង ប្លង់ ដី ទៅ មេធាវី អស់  សេប-់ 
តេ មេធាវីរូប នោះ  បានយក ប្លង់ដី របស់ 

កនូ ក្ត ីទៅ លក ់ឱេយ អ្នក ផេសេង ។កេយ មក 
មេធាវី រូបនោះ តេវូ កូនក្ត ីប្តងឹ នគរបាលឱេយ  
ចាប់ ខ្លួន ។ក្នុង ករណី ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ  បទ- 
ល្មើស បេប នេះ តើ  មេធាវី រូប នោះ នឹង  អា ច  

បន្ត បមេើការងារ ជា មេធាវី បាន ទេ ? 
បើ មាន ករណី បៃប នៃះ កើត ឡើង គឺ 

តាម គោល ការណ៍ របស់ គណៈ មៃធាវី នៃ- 
ពៃះរា ជាណ ច កៃក ម្ពជុា គ ឺអ្នក ដៃល មាន 

ទោស ពៃហ្មទណ្ឌ  មិន អាច បៃក បកា រងរ 
ជា មៃធាវី បានទៃ ។ មៃធាវី  រូបនោះ  គឺ ជា- 
ជន គំហាត់ (ការឃាត់) តាម ផ្លូ វតុ លា- 
កា រ ។ តៃ បើ ក្នុង ករណី តុលាការ  រក មិន- 
ឃើញ ពី អំពើ ល្មើស របស់ មៃធាវី នោះទៃ  
គឺ តុលាការ នឹង ឱៃយ មៃធាវី នោះ រួច ផុត ពី 
បទចោទ  ហើយ បើ គត់ មិន ជាប់ ពាក់ ពន័្ធ 
បទ ល្មើស ដចូ ចោទ ខាង លើ ទៃ  គ ឺមៃធាវ ី
រូប នោះ  មាន សិទ្ធិ បៃកប  ការងរ ជា 
មៃធាវី បន្ត ទៀត បាន ។

ធម្មតា មេធាវី  តេូវ បាន ពងឹ ពាក ់ ដើមេបី 
ការពា រ ក្តី ដល់ ជន ណា ម្នាក់  ចុះបើ គាត់ 
ទទលួ សេវា កនូក្ត ី ហើយ បេរ ជា មនិ ការ- 
ពារ ឱេយ គេ តើ កូន ក្តី ប្តឹង បាន ទេ ? 

 ករណី នៃះ  បៃសិន បើ កើត មាន មៃន 
នោះ  អ្នក ដៃល ពឹងពាក់ មៃធាវី នោះ តៃូវ 
ប្តងឹ ទៅ គណៈ មៃធាវ ី ហើយ គណៈ មៃធាវ ី 
នងឹ ធ្វើ ការកោះហៅ មៃធាវ ីរបូនោះ ដើមៃប ី
ដក់  ពិន័យ ឬ តៃូវ បញៃឈប់ ឱៃយ  បៃកប វិជា្ជា- 
ជវីៈ រយៈ  ពៃល ណ មយួ  ឬ តៃវូ លបុ ឈ្មាះ 
ចៃញ ពី បញ្ជី គណៈមៃធាវី ៕

រដ្ឋាភិបាលតែងតំាងសមាសភាពថ្មីនែគណៈកមា្មាធិការជាតិដោះសែយបញ្ហាជនអនាថា

តើមែធាវីអាចបន្តការងារបានទែបើមានទោសពែហ្មទណ្ឌ?

លោកមេធាវី ឡោ គីមហ្គចិ កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

លោក វង សូត រដ្ឋ មន្តេ ី កេសួង សង្គម កិច្ច អតីត យុទ្ធជន ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 
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ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ សមាគមពាណជិ្ជករ
ដឹកជញ្ជូនទំនិញបានចុះអនុ-
ស្សរណៈន្ការយោគយល់
(MoU)ជាមយួសភាពាណជិ្ជ-
កម្មនងិឧសស្ាហកម្មអាម្រកិាងំ-
អឺរ៉ុប(EAcham)ដ្លមកពី
ប្ទ្សចិន ដើម្បីជំរុញការធ្វើ

ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាង
បទ្ស្ទាងំ២ឱយ្កាន់ត្កើន
ឡើងបន្ថ្មទៀត។
អនុស្សរណៈន្ះតូ្វបានធ្វើ-

ឡើងកាលពីថ្ង្សកុ្តាមរយៈ
វីដ្អូអនឡាញដ្លចុះហត្ថ-
លខ្ាដោយលោកជាចាន់ដារ៉ា
ប្ធានសមាគមពាណិជ្ជករដឹក-
ជញ្ជនូទនំញិជាមយួលោកស្ី

YingGaoបធ្ានការយិាលយ័
តណំាងទកី្ងុប៉ក្ាងំន្សភា-
ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម
អាម្រិកាំង-អឺរ៉ុប។
លោកជាចាន់ដារ៉ាប្ធាន

សមាគមពាណិជ្ជករដឹកជញ្ជូន
ទំនិញបានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
កាលពីថ្ង្អាទតិយ្ថាMoUន្ះ
ធ្វើឡើងក្នងុគោលបណំងជរំញុ
ឱ្យទំនាក់ទំនងការធ្វើពាណិជ្ជ-
កម្មអន្តរជាតិការចូលបណា្តាក់-
ទុននិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ
រវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់ត្
បស្ើរឡើងមយួកម្តិទៀត។
លោកបន្តថាអ្វីដ្លភាគីចិន
ចង់បានគឺការណ្នាំពីការនាំ
ទំនិញពីប្ទ្សចិនមកកម្ពុជា
ខណៈសមាគមពាណជិ្ជករដកឹ-
ជញ្ជនូទំនិញ ក៏ចង់ឱ្យមានការ-
ណ្នាំពីការនាំទំនិញពីកម្ពុជា
ចលូទៅចនិវញិដរ្ជាពសិស្

ផលិតផលកសិផល។
លោកថ្លង្ថា៖«កចិ្ចសហការ

ន្ះនងឹជយួឱយ្បទ្្សទាងំ២
ទទលួបានកណំើនពាណជិ្ជកម្ម
និងការចូលមកវិនិយោគផ្ទាល់
នៅក្នុងប្ទ្សរៀងៗ ខ្លួន»។
យោងតាមលោកចាន់ដារ៉ា

MoUមនិត្មឹអាចជរំញុឱយ្ការ
ធ្វើពាណជិ្ជកម្មរវាងបទ្ស្ទាងំ
២កើនឡើងនោះទ្បុ៉ន្ត្អ្នកវិនិ-
យោគប្ទ្សទាំង២ក៏មាន
ឱកាសច្ើនក្នងុការទៅចលូរមួ
ព្ឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៍អន្តរ-
ជាតិជាច្ើននៅប្ទ្សចិន។
ខណៈស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

ព្លបច្ចុប្បន្ននៅបន្តទទួលរង
ផលវិបាកពីការឆ្លងរលដាល
កូវតី១៩នោះលោកចានដ់ារ៉ា
នយិាយថា៖«បនា្ទាប់ពីកូវដី១៩
បញ្ចប់ទៅ ភាគីទាំង២ក៏មាន
បណំងដកឹនាំក្មុអ្នកវនិយិោគ

ន្ប្ទ្សរៀងៗខ្លួនទៅធ្វើ
ទស្សនកិច្ចនៅតាមរោងចក្
ផ្ទាល់ដើមប្ីបើកឱកាសឱយ្មាន
ជំនួបពាណិជ្ជកម្មផងដ្រ»។
លោកស្ីYingGaoបាន

ឱ្យដឹងថាMoUន្ះនឹងបង្កើន
ឱកាសក្នុងការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នា
ដើមប្បីង្កើនការផ្លាស់ប្តរូពាណ-ិ
ជ្ជកម្មនងិអាជវីកម្មរវាងបទ្ស្
ចិននិងកម្ពុជាហើយនឹងមាន
សហគស្មកពីបទ្ស្កម្ពជុា
កាន់ត្ច្ើនដ្លអាចទទួល-
បានអត្ថប្យោជន៍ពីកិច្ចសហ-
ប្តិបត្តិការន្ះ។
លោកស្ីបន្ថ្មថា៖«ខ្ញុំជឿ

ថាភាគីទាំង២នឹងមានអនា-
គតភ្លថឺា្លាពីកចិ្ចសហបត្បិត្តិការ
ពាណិជ្ជកម្មន្ះ»។
លោកស្ីបន្តទៀតថា៖«ឆ្នាំ

ន្ះដោយសារជំងឺកូវីដ១៩
សដ្្ឋកចិ្ចនងិពាណជិ្ជកម្មពភិព-

លោកតូ្វរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់-
ធ្ងរហើយការធ្វើដណំើរក៏កពំងុ
ស្ថិតក្មការកម្ិតផងដ្រ។
ទោះបីយើងស្ថតិនៅក្នងុអំឡុង-
ព្លដ៏ពិបាកក៏ខ្ញុំនៅត្រំពឹង
ថាសភាពាណិជ្ជកម្មយើងនឹង
ដាក់ប្ទ្សកម្ពជុាទៅក្នងុទិស-
ដៅមួយក្នុងចំណោមទិសដៅ
ជាច្ើនសម្ប់ក្ុមគណៈ-
ប្តិភូពាណិជ្ជកម្មសម្ប់ការ-
វិនិយោគនៅព្លអនាគត»។
របាយការណក៍ស្ងួសដ្្ឋកិច្ច

នងិហរិញ្ញវត្ថុឱ្យដងឹថានៅក្នងុ
រយៈពល្៨ខ្ដើមឆ្នាំ២០២០
ការនាំច្ញទំនិញពីកម្ពុជាទៅ
កាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានតម្ល្
សរុប១១៧១៤លានដុលា្លារ
កើនឡើង១៨ភាគរយចំណ្ក
ការនំាចូលមានទឹកប្ក់សរុប
១១៨៥៣លានដលុា្លារធា្លាក់ចុះ
១១,៦ភាគរយ៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ:គម្ងលើកកម្ពស់កសិ-
កម្មបន្ល្ដ្លគំទ្ដោយរដា្ឋាភិបាល
នៅបណា្តាខ្ត្តជាប់ទន្ល្ម្គង្គដើម្បី
ផ្គត់ផ្គង់ទផីស្ារក្នងុស្កុដល្មានទកឹ-
បក្់២០លានដលុា្លាររយៈពល្៣ឆ្នាំ
(២០១៦-២០១៩) បានបញ្ចប់
ហើយដោយសម្ចបានសមិទ្ធផល
ជាវិជ្ជមានគួរឱ្យកត់សមា្គាល់។
គម្ងជំរុញផលិតកម្មស្បៀងគឺ-

ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់រជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពជុាតាមរយៈកស្ងួកសកិម្មរកុា្ខា-
បម្ាញ់នងិនស្ាទនងិកស្ងួសដ្្ឋ-
កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបនា្ទាប់ពីមានការរក-
ឃើញថាកម្ពជុាបាននំាចូលបន្លយ្ា៉ាង-
ច្ើនពីប្ទ្សជិតខាងដោយមាន
ទឹកប្ក់ជាង២០០លានដុលា្លារក្នុង
១ឆ្នាំខណៈដល្តម្ល្អាហារបច្ាំថ្ង្
របស់ប្ជាពលរដ្ឋមានកម្ិតខ្ពស់ពុំ-
ទាន់អាចបក្តួបជ្ង្ជាមយួផលតិ-
ផលនាំចូលបាន។
របាយការណ៍សង្ខ្បរបស់អគ្គនា-

យកដា្ឋានកសិកម្មន្ក្សួងកសិកម្ម
បានបង្ហាញថាក្មុកសកិរគោលដៅ
ន្គម្ងជំរុញផលិតផលស្បៀង
ពលរដ្ឋ២០០០គ្ួសារបានផលិត
បន្ល្បាន២៨១៣០តោន(ប្ហ្ល
៧៧តោនក្នុង១ថ្ង្)នៅឆ្នាំ២០១៩
ខណៈឆ្នាំ២០១៨ផលិតបន្ល្បាន

២៤៩០០តោននងិ១០២០០តោន
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧។
របាយការណ៍បន្តថាបើធៀបនឹង

សូចនាករគម្ងដ្លបានកំណត់
ផលតិបន្ល្ឱយ្បាន៦០០០០តោនក្នងុ
១ឆ្នាំ គឺលទ្ធផលព្លន្ះសម្ច
បានត្ឹម៤៧ភាគរយន្សូចនាករ
ប៉ណុោ្ណោះ។គមង្ន្ះបានផ្តល់ផល-
ប្យោជន៍ដល់អ្នកទទួលផលដោយ
ផ្ទាល់ប្មាណ៥៨២៨០នាក់និង
អ្នកទទួលផលដោយប្យោលចំនួន
៣០១៦៨០នាក់ក្នុងរយៈព្ល
ការអនុវត្តគម្ង។
លោកគៀនសភុាប្ធាននាយក-

ដា្ឋានសាកវប្បកម្ម និងដំណាំរួមផ្សំន្
អគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្មន្ក្សួង
កសិកម្មបានឱ្យដឹងថាការកំណត់
យកសូចនាករផលិតកម្មបន្ល្ឱ្យបាន
៦០០០០តោនក្នុង១ឆ្នាំមានកម្ិត
ខ្ពស់ពក្ព្ះគ្សន្មតថាកសកិរ១
គ្សួារមានផ្ទ្ដីជាមធយ្ម០,៤ហកិ-
តាប៉នុ្ត្ជាក់ស្តង្កសកិរដល្ចលូរមួ
អនុវត្តគម្ងន្ះមានផ្ទ្ដីជាមធ្យម
០,៣ហិកតាក្នុង១គ្ួសារ។
លោកថ្លង្ថា៖«យើងពនិតិយ្ឃើញ

ថាតាមរយៈការផ្តល់បច្ច្កទ្សនិង
បព្ន័្ធសច្សព្ទនំើបដល់កសិករ
បរិមាណបន្ល្មានការកើនឡើងពី១ឆ្នាំ
ទៅ១ឆ្នាំ»។
លោកសភុាបានឱយ្ដងឹថាគមង្

ជរំញុផលតិកម្មសប្ៀងដណំាក់កាល-
ទី១ដ្លអគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្ម
បានអនុវត្តកន្លងមកគឺនៅមិនទាន់
បានបពំញ្គប្់គន្់តាមតម្វូការដ៏
ច្ើនរបស់ផលតិករនងិបជ្ាពលរដ្ឋ
ជាអ្នកប្ើប្ស់ក្នងុស្កុទ្។ចណំចុ
វិជ្ជមានន្គម្ងន្ះគឺបានបង្ហាញ
នូវលទ្ធភាពជាក់ស្ត្ងរបស់កសិករ
ក្នងុការបង្កើនផលតិកម្មបន្ល្សវុត្ថិភាព
នងិពជូស្វូកអ្បូកយ្ពីទទលួបាន
ពីគម្ងនូវជំនួយបច្ច្កទ្ស ការ-
ឧបត្ថម្ភផ្ន្កសមា្ភារនិងថវិកា។
លោកបញ្ជក់ថា៖«អគ្គនាយកដា្ឋាន

កសិកម្មចង់ឱ្យបន្តគម្ងជំរុញផលិត-
កម្មស្បៀងដំណាក់កាលទី២ ទៀត

ដើម្បីធានាបាននូវសមិទ្ធផលច្បាស់-
លាស់ប្កបដោយបស្ទិ្ធភាពសមប់្
ពង្ីកផលចំណ្ញហិរញ្ញវត្ថុ និង
សដ្្ឋកចិ្ចជនូបជ្ាពលរដ្ឋក្នងុមលូដា្ឋាន
ន្ខ្ត្តគោលដៅ(១១ខ្ត្ត)និង
ខ្ត្តផ្ស្ងទៀតទៅតាមសកា្តានុពល
ដាំដុះដំណាំរបស់ខ្ត្តនីមួយៗ»។
អ្នកស្ីអ្កចនា្ថាកសិករដាំបន្ល្

សុវត្ថិភាពន្សហគមន៍កសិកម្មដប់-
បាតអភវិឌឍ្ន៍នៅខត្្តពោធិ៍សាត់បាន
ឱយ្ដងឹថាអ្នកស្ីនងិបជ្ាកសកិរក្នងុ
សហគមន៍កពំងុខតិខំប្ងឹបង្ដាំដុះ
បន្ល្សុវត្ថិភាពតាមស្តង់ដាអនុវត្ត
កសិកម្មល្អស្បតាមគោលនយោ-
បាយរបស់រដា្ឋាភបិាលបនា្ទាប់ពីពកួគ្

ទទួលបានការបណ្តះុបណា្តាលបច្ចក្-
ទ្សពីអគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្ម និង
ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។
អ្នកស្ីនិយាយថា៖«សព្វថ្ង្យើង

កពំងុទទលួជោគជយ័នងិទទលួបាន
វញិ្ញាបនបត្អនវុត្តកសកិម្មល្អហើយ
ក៏ទទលួបានការគំទ្ច្ើននាំឱយ្ពកួ-
យើងមានជីវភាពកាន់ត្ប្សើរនិង
បានងកមកដាំបន្ល្សុវត្ថិភាពកាន់-
ត្ច្ើនថ្មទៀត»។
របាយកាណ៍ន្ះបញ្ជាក់ថាទំហំផ្ទ្-

ដីចូលរួមអនុវត្តនៅក្នុងគម្ងរបស់
កសិករចំនួន២០០០គ្ួសារខាង-
លើមានចនំនួផ្ទដ្ី៦៩៧ហកិតាក្នងុ
នោះ១៨៧៣គ្ួសារមានផ្ទ្ដីតូច
ជាង១ហកិតានងិ១២៧គ្សួារមាន
ផ្ទ្ដីធំជាង១ហិកតា។
កសិករទាំងអស់ត្ូវបានរៀបចំជា

ក្មុផលតិបន្ល្សវុត្ថិភាពចនំនួ១៣៨
ក្មុនងិបង្កើតសហគមន៍ផលតិបន្ល្
ចំនួន៣៣សហគមន៍ដើម្បីផលិត
បន្ល្សវុត្ថិភាពតាមគោលការណ៍ការ-
អនុវត្តកសិកម្មល្អ(GAP)។
របាយការណ៍ន្ះបន្ថម្ថា៖«តាម-

ការចុះពិនិត្យជាក់ស្តង្យើងពិនិត្យ
ឃើញថាកសិករមានលទ្ធភាពពង្ីក
ផ្ទ្ដីដាំដុះបន្ថម្ទៀតបស្និបើគត់
មានបព្ន័្ធសច្សព្គប្់គន្់នងិ
ច្ះបច្ចក្ទស្ផលតិកម្មបន្ល្កាន់ត្
ប្សើរជាងន្ះ»៕ LA

កេម៊ការងារសមាគមពាណិជ្ជករដឹក ជញ្ជនូ ទំនិញ  ចូល រួម ក្នងុ  ពិ ធី ច៊ះ 
MoU ជា មួយ ភាគី ចិន តាម រយៈ បេព័ន្ធ អនឡាញ។ រូបថតសហការី

សមាគមពាណិជ្ជករ ចុះ  MoU ជា មួយ សមាគមនៅ ប្រទ្រស ចិន EAcham

គម្រង ជំរុញ ផលិតផល ស្របៀងតម្ល្រ $២០ លាន បញ្ចប់ ដោយ វិជ្ជមាន 

កសិករ បេមូល ផ្លេននោង  ពី ចមា្ការ របស់ គាត់យក ទៅ លក់ ឱេយ អ្នក បេមូល ទិញ។ ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
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Royal Group ចុះ កិច្ច សន្យាសាង  សង់  រោងចក្ ...
តពទីពំរ័ ១ ...សណំង ់(EPC)សមៃប ់

គមៃង កសាង រោងចកៃ ផលិត ថាម - 
ពល  អគ្គិសនី  ដំណើរ ការ ដោយ ធៃយូង ថ្ម  
អានុ ភាព  ៧០០ មៃហ្គាវ៉ាត់  នៅ ខៃត្ត 
កោះកុង  ទោះបី ជា តមៃូវការ អគ្គិសនី 
បាន  ធ្លាក ់ចុះ ចន្លាះ ព ី១០ ទៅ ១២ភាគ-  
រយ នៅ ឆ្នា ំនៃះ ដោយ សារ តៃ ការ រីករាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ ក៏ដោយ។

កៃុម ហ៊ុន Sinosteel Equipment 
& Engineering ដៃលគៃប ់គៃង   ដោយ 
កៃុម ហ៊ុន Sinosteel   Engineering 
& Technology មាន មលូដា្ឋាន នៅ ក្នងុ 
ទកីៃងុ ប៉ៃកាងំ នងឹ ទទលួ ខសុ តៃវូ លើ ការ- 
រចនា លទ្ធ កម្ម   ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ឧបករណ៍ និង  
សមា្ភារ  ពៃម ទាងំ សៃវ  សាង សង ់   ដឡំើង  
និង  កមៃ ជើងសា ។ នៃះ បើ តាម គៃហ - 
ទំព័រ ព័ត៌ មាន ចិន Yicai Global។ 

កៃុម ហ៊ុន នៃះ បាន ឱៃយ ដឹង  ក្នុង សៃចក្ដី - 
បៃកាសព័ត៌ មាន មួយ កាល ពីថ្ងៃទី ១៨ 
ខៃ វចិ្ឆកិា ថា តម្លៃ កចិ្ច សនៃយា សរបុ  បៃហៃល   
១,១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ។

កិច្ច សនៃយា នៃះ រួម មាន ការ សាងសង់  
រោងចកៃ អគ្គិសនី កមា្លាំង  ៣៥០ មៃហ្គា-
វ៉ាត់  ថ្មី ចំនួន ២  និង រោងចកៃ  ផលិត  និង  
បញ្ជនូ ថាមពល បន្ថៃម  ពៃម ទាងំសា្ថានយី  
ធៃយងូថ្ម ១ កន្លៃង ។ ការ សាង សង់ នៃះ  តៃូវ 
រពំងឹ ថា នងឹ បញ្ចប ់ក្នងុ រយៈ ពៃល ៣៦ ខៃ  
សមៃប ់ផ្នៃក ដបំងូ នងិ  ៤៨ ខៃ   សមៃប ់ 
ផ្នៃកទី២។

រោងចកៃ នៃះ នងឹ ផលតិ  ថាមពល អគ្គ-ិ
សនី នៅ ឆ្នាំ ២០២៣ ឬ ឆ្នាំ ២០២៤។

រដា្ឋា ភិបាល បាន ផ្ដល់ ដីទំហំ   ១៦៨   
ហកិតា ក្នងុ ឧទៃយាន ជាត ិបទមុសាគរ  នៅ 

ខៃត្ត កោះកុង ទៅ ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន   Royal 
Group ដើមៃបី សាង សង់  រោងចកៃ  ថាម- 
ពល អគ្គិសនី ដំណើរ ការ ដោយ ធៃយូងថ្ម  
កមា្លាងំ ៧០០ មៃហ្គាវ៉ាត។់ នៃះ បើ យោង 
តាម អនុកៃឹតៃយ ។

លោ ក វិចទ័រ ហៃសូនា អគ្គ នាយក នៃ 
អគ្គ  នាយកដា្ឋាន ថាមពល នៃ កៃសួងរ៉ៃ 
និង  ថាមពល កាល ពីខៃសីហ បាន ឱៃយ  
ដឹង  ថា រដា្ឋាភិបាល តៃូវ ការ ការ ធ្វើ ពិពិធ - 
កម្ម  ការ ផលតិ ថាមពល អគ្គសិន ី  ព ីបៃភព 
ផៃសៃងៗ ដើមៃបី   ដាក ់បញ្ចលូ ទៅ ក្នងុ បណ្តាញ  
ជាត ិដៃល អាច  ធនា បាន នវូ  ការ ផ្គត ់ផ្គង ់
ថាមពល អគ្គសិនី បៃកប ដោយ ស្ថរិភាព 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។ 

លោក បន្តថា ដោយ គ្មាន ករណ ីលើក- 
លៃង រដា្ឋា ភបិាល ទទលួ ខសុតៃវូខ្ពសក់្នងុ 
ការ តៃួត ពិនិតៃយ  ផល ប៉ះពាល់ បរិសា្ថាន 
សង្គម  រាល់ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ នៅ ក្នុង 
វិស័យ ថាមពល ។ 

លោក ហៃសូនា បានថ្លៃង ថា ៖ « សរបុមក 
យើង  តៃូវ ការ ពងៃីក  ផលបតៃ វិនិ យោគ 
ផ្នៃក ថាមពល របស ់យើង  តាម រយៈ ការ-  
ដាក់ បញ្ចូល បៃភព ជាចៃើន  ដូចជា វរី- 
អគ្គិសនី  ធៃយូងថ្ម និង សូឡា ដើមៃបី ធនា 
ការ ផ្គត់ផ្គង់ ដល់ អតិថិជន ពលរដ្ឋ 
ឧសៃសាហ កម្ម ឬ  កៃុ មហ៊ុន ផ្ដល់សៃវ »។ 

យោង តាម អគ្គិសនី កម្ពុជា តមៃូវ ការ 
បៃើ បៃស់ ថាម ពល  នៅ    កម្ពុជា តៃូវ   រំពឹង 
ថា នងឹ កើន ឡើង ចន្លាះ ព ី   ១,៥ ជហី្គាបៃ 
ដល់ ២,៣ ជីហ្គាបៃ ក្នុង  ឆ្នាំ ២០២០ និង 
២, ៨  ជីហ្គាបៃ ក្នុង  ឆ្នាំ ២០២១។  

កម្ពជុា  បាន បៃើបៃស ់ថាមពល សរបុ   
២ ៦៥០ មៃហ្គាវ៉ាត់ កាល ពី ឆ្នាំ២០១៨ 

កើន ឡើង បៃហៃល ១៥ភាគរយ បើ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៧។ នៃះបើ  តាម តួលៃខ 
ផ្លូវការ ពី កៃសួង រ៉ៃ និងថាម ពល ។  

បច្ចបុៃបន្ន  បៃភព ថាម ពល របស ់បៃទៃស 
កម្ពុជា គៃប ដណ្ដប់ បៃហៃល   ៤៨ ភាគ-
រយ  ព ី  វរ ីអគ្គសិន ីនងិ បៃហៃល  ៤៧ភាគ-
រយ នៃ រោងចកៃ ថាម ពល ដំណើរ ការ 
ដោយ ធៃយូងថ្ម  ។ 

កម្ពុជា   កំពុង បៃតិបត្តិការ រោងចកៃ 
ថាមពល ដំណើរ ការ ដោយ ធៃយូងថ្ម ទំហំ 
២៧០ មៃហ្គាវ៉ាត់  នៅ  ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ 
និង កំពុង អភិវឌៃឍ រោងចកៃ មួយ ផៃសៃង- 
ទៀត  នៅទីនះ ដោយ មានសមត្ថ ភាព  
៧០០ មៃហ្គាវ៉ាត់  និង នាំ ចូល  ២ ៤០០ 
មៃហ្គាវ៉ាត់ ពី បៃទៃស ឡាវ។

កាល ព ីដើម ខៃ វចិ្ឆកិា នៃះ លោក វចិទរ័  
ហៃសូនា  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្ដិ៍ ថា តមៃវូ- 

ការ  សរុប នៃ ថាមពល អគ្គសិនី បាន ធ្លាក់ - 
ចុះ ចន្លាះ ពី  ១០ទៅ  ១២ ភាគរយ នៅ 
ឆ្នាំនៃះ  ដោយ សារ  ការរីក រាលដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ដៃល ប៉ះពាល់ ដល់  វិស័យ 
សខំាន់ៗ   ជា ចៃើន ពសិៃស   វសិយ័ ផលតិ 
កម្ម សម្លៀកបំពាក់  ដៃល តៃូវ ការ ថាម- 
ពល យ៉ាង ចៃើន ។ 

លោក សុខ សុទ្ធី អភិបាល រង ខៃត្ត 
កោះ កុង  បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ 
កៃុម  ហ៊ុន Royal Group មិន ទាន់ មាន 
សកម្មភាព សាងសង់ ណមួយ     ទៃ ។  
លោក  បន្ត ថា ៖ «  វ ហក ់ដចូ ជា នៅ ទនីះ  
មិន ទាន់ មាន សកម្មភាព ការ សាងសង់  
នៅ ឡើយ ទៃ ដោយ សារតៃ  រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
នៅ មិន ទាន់ បាន ទទួល  ព័ត៌ មាន ណ - 
មួយ  ឡើយ »៕  LA 

ទីក្រុង ហុងកុងៈ ផៃនការ 
ជំរុញ  កំណើន នៃ ការ ធ្វើដំណើរ 
ដៃល បានគៃង ទកុ រវង ហុងកុង  
នងិ សិង្ហបរុ ីតៃវូ បាន គៃ លបុ ចោល  
១ថ្ងៃមុន ការ បើក ដំណើរការ 
ជាផ្លូវ ការ នៅ  ថ្ងៃសៅរ៍  បនា្ទាប់ ពី 
ទកីៃងុ នៅ ភាគ ខាង តៃបងូ បៃទៃស  
ចិន បាន បៃកាស ថាមា  នការ កើន  - 
ឡើង យ៉ាង ឆប ់រហស័ នៃ ករណ ី
ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណ។ 

ការ សមៃច ចិត្ត លុបចោល 
នៃះ គជឺា ការ ប៉ះ ទង្គចិ ដល ់ឧសៃសា- 
ហ កម្ម ទៃសចរណ៍ របស់ ទីកៃុង 
ទាំង២ ប៉ុន្តៃ ក៏ សមៃប់ បៃទៃស 
ផៃសៃង ទៀត ដៃល តៃវូ បាន សងៃឃឹម  
ថា   ផៃនការ  នៃះ អាច ជា គំរូ មួយ 
ក្នងុ  ការ ចម្លង ក្នងុ អឡំងុ ពៃល មាន  
ការ រាតតៃបាត  នៃះ ។

ទកីៃងុ  មជៃឈ មណ្ឌល ហរិញ្ញវត្ថ ុ
ទំាង ២បាន ទទួល រង នូវ  ការ ផ្ទះុ- 
ឡើង បន្តចិ បន្តចួ  បើ បៃៀប ធៀប  
គ្នា នឹង ពៃល មុន បនា្ទាប់ ពី ការ- 
ដាក់ ឱៃយ អនុវត្ត យ៉ាង តឹងរុឹង នូវ  
គមា្លាត សង្គម  និងវិធនការ 
ពៃំដៃន យ៉ាង តឹងរុឹង កៃយ ពី 

ផ្ទុះ ឡើង ការ រាតតៃបាត ដំបូង  
បាន លៃចចៃញ មក។

ប៉ុន្តៃ ជាមួយ ចំនួន បៃជា ជន 
តិច និងការ ពឹង ផ្អៃក យ៉ាង ខា្លាំង 
លើ ការ ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង ទៅ ពិភព - 
លោក  ខាង កៃ   ពួកគៃ   បាន 
ទទលួ រង នវូ ការ វយ បៃហរ ខា្លាងំ 
ពៃល ដៃល សៃដ្ឋកិច្ច សកល-   
លោកដុន ដា ប ទៅ   នះ។ 

ដោយ អស ់សងៃឃឹម ក្នងុ ការ ជយួ  
ដល់ វិស័យ ទៃសចរណ៍  និង 

អាកាស ចរណ ៍សខំាន់ៗ  របស ់ពកួ- 
គៃ  ពួកគៃ បាន បង្កើត ផៃនការ  
ដៃល អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ ដោយ សៃរី ដៃល មាន 
កមៃិត រវង ទីកៃុង នានា ដរាប- 
ណ ភ្ញៀវ ធ្វើ តៃស្ត អវិជ្ជ មាន 
ជំងឺកូវីដ ១៩ ។

ចៃក ធ្វើ ដណំើរ  ដើមៃបី  ជរំញុ ដល ់
ការ ធ្វើ ដណំើរ តៃវូ បាន កណំត ់  ដើមៃបី  
ចាប់ ផ្តើម នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ អាទិតៃយ។ 

ប៉ុន្តៃ  កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ទីកៃុង 

ហុង កុង បាន បៃកាស ថា គ មៃ  ង - 
ការ នៃះ  តៃូវ តៃ ពនៃយារ រយៈពៃល 
២សបា្តាហ៍  បនា្ទាប់ ពី ការ កើន- 
ឡើង  នៃ ការ ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណ 
យ៉ាង ឆប់ រហ័ស។ 

រដ្ឋ បាល ហងុកងុ  បាន បៃកាស   
ថា៖   «ពន្លឺ នៃ  ការ កើន ឡើង ថ្មី ៗ  
នៃះ នៃ ករណី ឆ្លង  នៅក្នុង តំបន់ 
យើង សមៃច ចិត្ត  រួម ជាមួយ  
រដា្ឋាភិបាល  នៃ  បៃទៃស សិង្ហបុរី   
ដើមៃបី បង្វៃរ ការ ដាក់ ឱៃយ ដំណើរ - 
ការ អ្នក ធ្វើ ដណំើរ តាមផ្លវូ អាកាស   
រយៈពៃល ២សបា្តាហ៍សិន»។ 

 បនា្ទាប់ ពី ការ ឆ្លង ក្នងុ ចំនួន តិច - 
តួច រយៈ ពៃល ជា ចៃើន សបា្តាហ ៍ 
កន្លង មក  អាជា ្ញាធរ សុខ ភាព 
ទីកៃុង  ហុង កុង   បាន ចាប់ ផ្តើម   
រាយការណ៍ ពី ករណី ឆ្លង កើន- 
ឡើង  ក្នុង ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ នៃះ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ពួកគៃ បាន 
កត់ តៃ  អ្នក ឆ្លង នៅ ក្នុង ទីកៃុង 
ហុងកុង ចំនួន ៣៦ ករណី ។ 
ជាក់ ស្តៃង ណស់ ១៣ ករណី 
ឆ្លង ពី បៃភព មិន ចៃបាស់ លាស់  
បាន ធ្វើ  ឱៃយ មាន ក្ត ីបារម្ភ ថា ទកីៃងុ  

នៃះ មាន រលក នៃ ការ ឆ្លង ថ្មី កៃ 
ការ គៃប់ គៃង។ 

ទាងំ ទកីៃងុ ហងុកងុ  នងិ សងិ្ហ-
បរុ ី បាន យល ់ពៃម ថា  រយៈពៃល 
៥ ថ្ងៃ ជាប់ ៗ  គ្នា ឬក៏ ករណី ឆ្លង  
ដៃល មនិ ដងឹ បៃភព  វ គៃប ់គៃន់  
ដើមៃបី បញៃឈប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ។ 

 ប៉ុន្តៃ ការ កើន ឡើង លើ សពី 
ខ្ទង់ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ គៃប់ គៃន់ 
សមៃប់ឱៃយ  អាជា្ញាធរ  នៃ ទីកៃុង  
ទាំង ២ដើមៃបី  ផ្អាកការ ធ្វើ ដំណើរ  
ដៃល ខ្លនួ បាន គៃង ទកុ នះ។ 

រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង ដឹក ជញ្ជូន 
សងិ្ហបរុ ី លោក  Ong Ye Kung 
បាន សរសៃរ នៅ លើ ទំព័រ ហ្វៃស- 
ប៊កុ របស ់លោក ថា  «នៃះ ជា ការ 
រំឭក ដាស់ តឿន ថា  វីរុសកូវីដ- 
១៩ នៅតៃ នៅ ជាមយួ យើង នៅ 
ឡើយ  ហើយ សូមៃបី តៃ យើង 
បៃយទុ្ធ ដើមៃប ីទទលួ បាន នវូ ជវីតិ 
ធម្មតា វិញ ក៏ដោយ »។

សិង្ហបុរី ជា    ទីផៃសារ  ទៃសចរណ៍ 
សំខាន ់ សមៃប់ ហុងកុង   ដៃល 
មាន អ្នកដណំើរ ៤៥០  ០០០ នាក់  
នៅឆ្នាំ ២០១៩៕AFP/RR

អនុស្ថានីយបញ្ជនូ អគ្គសិនី ពី បណ្តាខ្រត្ត សម្រប់ ច្រក ចាយ មក   ទីក្រងុ ភ្នពំ្រញ ។ ហុង មិនា

ផ្នការ ជំរុញ ការ ធ្វើដំណើរ  ហុងកុង-សិង្ហបុរី បាន ផ្អាក  ព្ះ ការឆ្លង កើន

Korean Airនឹង  
ជំរុញឱ្យ បុគ្គលិក  
ឈប់ សម្ក  រយៈ-
ព្លយូរជំនួសឈប់

ទកី្រងុស្រអ៊លូៈ លោក   Woo 
Ki-hong បៃធន កៃុម ហ៊ុន  
Korean Air បាន ឱៃយ ដឹងថា  
កៃមុ ហ៊នុនៃះ នងឹជរំញុ  ឱៃយ បគុ្គលកិ  
ឈប ់សមៃក រយៈពៃល យរូ  ជនំសួ   
ឱៃយ ការកាត ់បន្ថយ ចនំនួ បគុ្គលកិ   
នៅពៃល ការ ចៃបាច់ បញ្ចូលគ្នា 
ជាមយួ កៃមុហ៊នុ អាកា សចរណ ៍
Asiana  កើត ឡើង ។  

លោក  Woo បាន បៃប់ កៃមុ- 
អ្នកយក ព័ត៌ មាន បនា្ទាប់ ពី  កិច្ច - 
បៃជុ ំគណៈ កមា្មាធកិារ ឧសៃសាហកម្ម  
ទៃស ចរណ៍ លើកទី ២២នៅ ទី -  
កៃងុ  សៃអ៊លូ កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃ ថា 
៖«  កៃុម ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ Ko-
rean Air មិន ដៃល  បាន ធ្វើ ការ- 
រៀប ចំរចនា សម្ព័ន្ធ សិបៃប និមិត្ត 
នះ ទៃ ក្នុង រយៈពៃល ៥១ ឆ្នាំ 
កន្លង មក  »។  

លោក លើក ឡើង ថា៖«  ដើមៃបី 
បង្កើន  បៃសិទ្ធភាព   បនា្ទាប់ពី  ការ- 
ចៃបាច់ បញ្ចលូ គ្នា  បុគ្គលិក មួយ- 
ចនំនួ  នងឹ ឈប ់សមៃក រយៈពៃល  
យូរ រហូត ដល់ ការ បញ្ចប់ វិបត្តិ 
វីរុស  កូរ៉ូណ »។ 

ការ លើក ឡើង របស់ លោក 
Woo តៃវូ បាន គៃបក សៃយ ថា 
ជា គោល បំណង ក្នុងការ  បំបាត់ 
ការ បារម្ភ ជំុវិញ  ការរៀប ចំរចនា - 
សម្ពន័្ធចនំនួ បគុ្គលកិ ដៃល អាច 
ឡើង ទៅ បាន  ដៃល នឹង បណ្តាល  
មកព ី ការ ចៃបាច ់បញ្ចលូ គ្នា  របស ់
កៃមុ ហ៊នុ អាកាស ចរណ ៍ក្នងុ សៃកុ  
ដ៏ សំខាន់ ទាំង ២នៃះ។ ដោយ- 
សារតៃ កៃមុ ហ៊នុ អាកាស ចរណ ៍ 
Korean Air  និង   Asiana 
Airlines  មាន  បុគ្គលិក  និង ផ្លវូ-  
ហោះហើរ  តៃតួ គ្នា  ការ បារម្ភ តៃវូ 
បាន លើក ឡើង ថា ការរៀប ចំ រចនា  - 
សម្ពន័្ធ ឡើង វញិ  ទៃងទ់ៃយ ធ ំនងឹ   
កើត ឡើងបនា្ទាប់ ពី  ការ ចៃបាច ់ - 
បញ្ចូល គ្នា នៃះ។ 

ទាក់ទង នឹង បៃតិបត្តិការ 
ផ្លូវហោះ ហើរ  លោក ថ្លៃង ថា ៖   
«  យើង នងឹ មនិ ចៃបាច ់បញ្ចលូ គ្នា  
នងិ លបុ ចោល  ផ្លវូ ហោះ ហើរ ដៃល  
លើស តមៃវូការ នះ ទៃ ។ បច្ចបុៃបន្ន  
៨០ ភាគរយ នៃ ផ្លវូ ហោះហើរ ដកឹ  
អ្នក ដណំើរ កពំងុ  ស្ងបស់ា្ងាត ់ ហើយ  
យើង នឹង ពិចារណ  ថាតើ តៃូវ 
បៃតិបត្តិការ ផ្លូវ ទាំង នះ ដូច- 
ម្ដៃច   នៅ ពៃល  ការ រកីរាលដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  មាន ស្ថិរភាព ?»។  

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«  ការ ចៃបាច ់
បញ្ចលូ គ្នា រវង កៃមុ ហ៊នុ អា កាស-
ចរណ៍ Korean  Air និង  Asi-
ana   នឹង តៃូវការ រយៈពៃល 
បៃហៃល  ២ ឆ្នាំ»៕  LA 

ការ កើន  ឡើ ងជា ថ្ម ី ន្រ ករណី កូវីដ១៩ កំពុ ងប៉ះពាល់ ផ្រនការ ជំរុញ ទ្រសចរ។AFP



តពីទំព័រ១...ពាក្យកុ្មលោក
Trumpគឺដើម្បីរារាំងមន្ត្ីរដ្ឋ
Pennsylvaniaពីការធ្វើការ
បញ្ជាក់លទ្ធផលន្ការបោះ-
ឆ្នោតនៅក្នងុរដ្ឋន្ះដោយបាន
អះអាងថា រដ្ឋមួយន្ះបាន
រំលោភលើការធានាការពារស្មើ-
ភាពគ្នោរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអា-
ម្រិក នៅព្លបណ្ដាសុ្ក
មួយចំនួនបានចាត់វិធានការ
ផ្ស្ងៗ ដើម្បីជូនដំណឹងអ្នក-
បោះឆ្នោតអំពីបញ្ហាបច្ចក្ទ្ស
នៅលើសន្លកឹឆ្នោតផ្ញើតាមប្អប់-
សំបុត្ខណៈស្ុកផ្ស្ងទៀត
មិនបានធ្វើប្បន្ះ ធ្វើឱ្យ
សន្លឹកឆ្នោតចំនួន២ត្ូវបាន
ចាត់ទុក្ខជាមោឃៈ។

លោកចៅក្ម Matthew-
Brannដ្លជាចៅក្មអភិ-
រកស្នយិមបានសរសរ្ក្នងុការ
សមច្របស់លោកថា៖«ដើម-
បណ្ដងឹបានស្នើឱយ្តលុាការន្ះ
ដកសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតជិត៧
លាននាក់។តុលាការន្ះមិន-
អាចរកឃើញរឿងក្ដីណដ្ល
ដើមបណ្ដឹងបានស្នើវិធីដោះ-
ស្យយ៉ាងខ្លាំងប្បន្ះក្នុង
ការចូលរួមប្កួតប្ជ្ងការ-
បោះឆ្នោតនោះទ្បើសិន
នយិយអពំីបរមិាណអ្នកបោះ-
ឆ្នោតដ្លត្ូវបានស្នើឱ្យទុក
ជាមោឃៈ។គ្អាចរពំងឹថានៅ
ព្លដ្លធ្វើការស្នើដ៏ភា្ញាក់-
ផ្អើលប្បន្ះដើមបណ្ដឹងនឹង
ត្ូវនាំយកនូវអំណះអំណង
និងភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ន្
អំពើពុករលួយ។បើសិនប្ប

ន្ះតុលាការនឹងគ្មានជម្ើស
អ្វីក្ពីផ្ដល់តាមសំណើន្ះ
បើទោះបីវាមានផលប៉ះពាល់
ដល់ពលរដ្ឋមួយក្ុមធំប្ប
ន្ះក៏ដោយ។ រឿងនោះមិន-
បានកើតឡើងទ្»។
លោកចៅក្មBrannបាន

បន្តទៀតថា៖«ផ្ទុយទៅវិញ
តុលាការត្ូវបានបង្ហាញអំ-
ណះអណំងគ្មានគណុសមប្ត្តិ
ការចោទប្កាន់តាមការបា៉ាន់-
ស្មាននិងភ័ស្តុតាងមិនមាន
ការគំទ្។នៅក្នុងសហរដ្ឋ-
អាម្រិកន្ះមិនអាចធ្វើជា
ហ្តុផលសម្ប់ការដកសិទ្ធិ
អ្នកបោះឆ្នោតមា្នោក់ដោយមិន-
បាច់និយយពលរដ្ឋទាំងអស់
របស់រដ្ឋដ្លមានប្ជាជន
ច្ើនជាងគ្ទី៦។ ប្ជាជន
ច្បាប់ និងស្ថាប័នរបស់យើង

ទាមទារច្ើនជាងន្ះ»។
លោកRudyGiuliani

ដ្លជាម្ធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់
លោកTrumpបានបង្ហាញ
ក្នុងស្ចក្ដីថ្ល្ងការណ៍មួយថា
លោកមានការខកចិត្តទៅនឹង
ស្ចក្ដីសម្ចរបស់តុលាការ
ហើយនឹងធ្វើការប្ដឹងបន្តទៅ
តុលាការឧទ្ធរណ៍។
លោកGiulianiក៏បាន

សរស្រផងដ្រថា៖«ការសម្ច-
ចិត្តថ្ង្ន្ះ នឹងជួយយើងក្នុង
យុទ្ធសស្ត្របស់យើងដើម្បី
ពន្លឿនពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់
តុលាការកំពូលរបស់អាម្រិក»។
ក្ពីរដ្ឋ Pennsylvania

ក្ុមរបស់លោកTrumpនិង
សហការីមួយចំនួនក៏បានដាក់
ពាក្យបណ្ដឹងរារាំងការបញ្ជាក់
លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ

មួយចំនួនទៀតដូចជារដ្ឋAri-
zona,Georgia,Michigan
និងNevada ដ្លពាក្យ-
បណ្ដងឹទាងំន្ះគឺសទុ្ធត្ទាក-់
ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោត
តាមប្អប់សំបុត្។ក្ុម-
លោកTrump បានចាញ់ឬ
ដកពាកយ្បណ្ដងឹនៅរដ្ឋទាងំន្ះ
ហើយនៅរដ្ឋ Georgia វិញ
អភិបាលរដ្ឋន្ះបានត្ងតាំង
អង្គបោះឆ្នោតរួចស្ចកាលពី
ថ្ង្សុក្។
ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ

គឺកំពុងប្ព្ឹត្តនៅស្ុកចំនួន
២ន្រដ្ឋWisconsinក្ម
ការស្នើសុំរបស់ក្ុមលោក-
Trumpដ្លគ្បា៉ាន់ស្មានថា
នឹងអាចចប់ថ្ង្ទី២៥ វិច្ឆិកា។
លោកBidenត្វូបានសន្មតថា
ទទួលជ័យជម្នះនៅរដ្ឋWis-

consinហើយការរាប់ឡើង-
វិញគឺកំពុងធ្វើឡើងនៅស្ុក
ដ្លនៅសល់សន្លឹកឆ្នោតផ្ញើ
តាមប្អប់សំបុត្ដ្លមិន-
ទាន់បានរាប់ដ្លគ្គិតថា
លោកTrumpអាចនឹងព្យា-
យមធ្វើឱ្យសន្លឹកឆ្នោតទាំង-
ន្ះកា្លាយជាមោឃៈ។
ដើម្បីទទួលជ័យជម្នះប្ក្ខ-

ជនត្វូការអង្គបោះឆ្នោតចនំនួ
២៧០។មកដល់ព្លន្ះ
លោកBidenត្ូវគ្សន្មតថា
ទទលួបានអង្គបោះឆ្នោតចនំនួ
៣០៦ ធៀបនឹង២៣២របស់
លោកTrump។បើសនិលោក
Trumpចង់ដណ្ដើមយកជយ័-
ជម្នះ លោកតូ្វទាញយកអង្គ-
បោះឆ្នោត៣៨ពីលោកBiden
ត្អ្នកវិភាគមួយចំនួនគិតថាលោក
មិនអាចធ្វើបាននោះទ្៕
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សុខ ស្រីលុច

អុីរ៉ង់បានថ្កោលទោសទៅ
លើស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍មួយ
ដោយមហាអំណចអឺរ៉ុបចំនួន
៣ដ្លសម្ត្ងការព្ួយបារម្ភ
ជុំវិញការក្ប្សកម្មភាព
របសប់ទ្ស្អុរីង៉់កយ្កចិ្ច-
ព្មព្ៀងនុយក្ល្អ៊្រឆ្នោំ-
២០១៥។នៅក្នងុសច្ក្តថី្លង្-
ការណ៍មួយកាលពីថ្ង្ទី២១
វិច្ឆិកាអ្នកនាំពាក្យក្សួងការ-
បរទស្អុរីង៉់បានហៅសច្ក្ត-ី
ថ្ល្ងការណ៍ពីបារាំងអាល្លឺម៉ង់
និងចក្ភពអង់គ្ល្សថាមិន-
មានការទទួលខុសត្ូវ។
លោកSaeedKhatibza-

dehអ្នកនំាពាក្យក្សួងការ-
បរទ្សរបស់រដ្ឋត្រា៉ានប្-
ទស្អុរីង៉់បានអពំាវនាវឱយ្E3
(បារាំងអាល្លឺម៉ង់ និងចក្-
ភពអង់គ្ល្ស)បំព្ញការ-
ប្តជ្ា្ញាចិត្តរបស់ខ្លនួក្មផ្ន-
ការសកម្មភាពរួម (Joint-
ComprehensivePlan of
Action)កិច្ចព្មព្ៀងនុយ-
ក្ល្អ៊្រឆ្នោំ២០១៥ដ្លបាន
ចុះហត្ថល្ខ រវាងប្ទ្ស
អុីរ៉ង់ និងមហាអំណចពិភព-
លោកដ្លរារាំងកម្មវិធីនុយ-
ក្លអ្៊រ្របសអ់ុរីង៉់ជាថ្នរូនងឹការ-

ដកទណ្ឌកម្មពហុភាគី។
នៅក្នុងស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍

លោកKhatibzadehបាន
នយិយថា៖«សកម្មភាពនយុ-
ក្ល្អ៊្រដោយសន្តិវិធីរបស់
សធារណរដ្ឋអុីស្លាមអុីរ៉ង់ គឺ
ស្ថតិនៅក្នងុកប្ខណ័្ឌន្ចប្ាប-់
អន្តរជាតិនិងស្បច្បាប់ទាំង-
ស្ុង ហើយស្បតាមសិទ្ធិ
ស្បច្បាប់របស់ប្ទ្ស»។
E3បានឱ្យដឹងកាលពីចុង

សបា្តាហ៍មុនថាខ្លនួនៅត្ប្តជ្ា្ញា-
ចិត្តចំពោះកិច្ចព្មព្ៀងនុយ-
ក្ល្អ៊្រដ្លសហរដ្ឋអាម្រិក
បានព្យាយមដោះស្យចាប់-
តាំងពីប្ធានាធិបតីដូណល់
ត្ំបានដកខ្លួនច្ញជាឯក-
តោភាគីកាលពីខ្ឧសភាឆ្នោំ
២០១៨និងបានដាក់ទណ្ឌ-
កម្មយ៉ាងតឹងរុឹងលើអុីរ៉ង់។
ទោះជាយ៉ាងណប្ទ្ស

ទាងំ៣បាននយិយថាពកួគ្
នៅត្មានការព្ួយបារម្ភ
យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាព
របស់អុីរ៉ង់ដ្លកំពុងខិតខំដក
ខ្លនួចញ្ន្ការលបុបបំាត់ការ-
រីករាលដាលន្បច្ច្កវិទ្យា-
អាវុធនុយក្ល្អ៊្រ និងកាត់-
បន្ថយការស្តកុអាវធុនយុក្លអ្៊រ្
ដ្លមានស្ប់ពីកិច្ចព្ម-
ព្ៀងន្ះ។

អឺរ៉ុបបាននិយយថាពួកគ្
មានការព្ួយបារម្ភអំពីអុីរ៉ង់
ក្នុងការបង្កើនការផលិតអ៊ុយ-
រា៉ានីញ៉ូមលើសកម្ិត៣,៦៧
ភាគរយដ្លបានកំណត់នៅ
ក្នងុកចិ្ចពម្ព្ៀងនយុក្លអ្៊រ្។
បើយោងតាមរបាយការណថ៍្មីៗ 
របស់InternationalAtom-
icEnergyAgencyការ-
បន្តកើនឡើងន្ការស្តុក-
សរធាតុអ៊ុយរា៉ានីញ៉ូមដ្ល
មានកម្ិតទាបឥឡូវន្ះមាន
ដល់ចំនួន១២ដងន្កម្ិត-
JCPOA។
សរធាតអុ៊យុរា៉ានីញ៉មូដ្ល

ត្ូវបានគ្ប្ើដើម្បីផលិត-
អាវុធនុយក្ល្អ៊្រ។ត្ឹមឆ្នោំ

២០១៩ប្ទ្សអុីរ៉ង់មាន
កន្ល្ងផលិតនុយក្ល្អ៊្រចំ-
ននួ២គឺNatanzនងិFordo។
អ៊ុយរា៉ានីញ៉ូមដ្លមានថាម-
ពលទាប ដ្លមានកំហាប់
U-235ពី៣ទៅ៤ភាគរយ
អាចត្ូវបានប្ើដើម្បីផលិត
ឥន្ធនៈសម្ប់រោងចក្ថាម-
ពលនុយក្ល្អ៊្រ។
ទភីា្នោកង់រថាមពលអាតមូកិ-

អន្តរជាតិ(The Interna-
tional AtomicEnergy
Agency)បានរាយការណ៍
នៅក្នុងឯកសរសមា្ងាត់ច្ក-
ចាយដល់ប្ទ្សជាសមាជិក
ដល្របាយការណ៍បានបង្ហាញ
ថាអុីរ៉ង់គិតត្ឹមថ្ង្ទី២ខ្-

វិច្ឆិកាមានស្តុកសរធាតុអ៊ុយ-
រា៉ានីញ៉ូមប្មាណ២៤៤២៩
គីឡូក្មដ្លកើនឡើងពី
២១០៥៤គីឡូក្មដ្ល
បានចុះផ្សាយនៅថ្ង្ទី២៥ខ្
សីហា។កិច្ចព្មព្ៀងនុយ-
ក្លអ្៊រ្ដល្បានចុះហត្ថលខ្
នៅឆ្នោំ២០១៥ជាមួយសហ-
រដ្ឋអាម្រិកអាល្លឺម៉ង់បារាំង
អង់គ្ល្សចិននិងរុស្សីុត្ូវ-
បានគ្ស្គាល់ថាជាផ្នការ-
សកម្មភាពរួមឬJCPOAអនុ-
ញ្ញាតឱយ្អុរីង៉់រកស្ាទកុស្តកុត្មឹ
២០២,៨គីឡូក្មប៉ុណ្ណោះ។
នៅខ្កក្កដាឆ្នោំ២០១៥

អុីរ៉ង់មានឧបករណ៍ស្ូបខ្យល់
ដ្លត្ូវបានប្ើសម្ប់ការ-
បបំក្វត្ថរុាវនងិឧស្មន័ផ្អក្លើ
ដង់សុីត្ជិតប្មាណ២មុឺន-
គ្ឿង។នៅក្មJCPOAការ-
រក្សាឧបករណ៍បភ្្ទន្ះត្ូវ-
បានកណំត់ថាមនិអាចដឡំើង
លើសពី៥០៦០ន្ឧបករណ៍
ដ្លមានចុងក្យគ្Na-
tanzរហូតដល់ឆ្នោំ២០២៦គឺ
រយៈព្ល១០ឆ្នោំ បនា្ទាប់ពីថ្ង្
អនុវត្តន្កិច្ចព្មព្ៀងន្ះ
ក្នុងខ្មករាឆ្នោំ២០១៦។
នៅឆ្នោំ២០១៥អុីរ៉ង់បាន

ព្មព្ៀងលើកិច្ចព្មព្ៀង
យូរអង្វ្ង ស្តីពីកម្មវិធីនុយ-

ក្ល្អ៊្ររបស់ខ្លួនជាមួយក្ុម
មហាអំណចមួយដ្លតូ្វ-
បានគ្ស្គាល់ថាP5+1គឺមាន
អាម្រិកអង់គ្ល្សបារាំងចិន
រុស្សុីនិងអាល្លឺម៉ង់។
 កិច្ចព្មព្ៀងបានកើត-

ឡើងបនា្ទាប់ពីមានភាពតាន-
តឹងអស់រយៈព្លជាច្ើនឆ្នោំ
លើការខិតខំប្ឹងប្ងរបស់
អុរីង៉់ក្នងុការអភវិឌឍ្អាវធុនយុ-
ក្ល្អ៊្រ។
អុីរ៉ង់បានទទូចថាកម្មវិធី-

នយុក្លអ្៊រ្របស់ខ្លនួគឺបត្បិត្តិ
ដោយសន្តភិាពទាងំស្ងុប៉នុ្ត្
សហគមន៍អន្តរជាតិមិនជឿ
ទៅលើការលើកឡើងន្ះឡើយ។
នៅក្មកិច្ចព្មព្ៀងន្ះ
អុីរ៉ង់ បានយល់ព្មកំណត់
សកម្មភាពនយុក្លអ្៊រ្របស់ខ្លនួ
និងអនុញ្ញាតឱ្យមានការត្ួត-
ពិនិត្យពីអន្តរជាតិ ជាថ្នូរនឹង
ការដកទណ្ឌកម្មស្ដ្ឋកិច្ច
ដ្លកំពុងធា្លាក់ចុះ។
ទណ្ឌកម្មដ្លដាក់ដោយ

អង្គការសហប្ជាជាតិសហ-
រដ្ឋអាម្រិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
ក្នុងគោលបំណងបង្ខំឱ្យអុីរ៉ង់
បញ្ឈប់ការចម្ញ់សរធាតុ
អ៊ុយរា៉ានីញ៉ូមដ្លធ្វើឱ្យស្ដ្ឋ-
កិច្ចរបស់អុីរ៉ង់ ខតបង់ថវិកា
ជាង១៦០...តទៅទំព័រ ១១

ចៅក្រមនៅ...

អីុរ៉ង់ថ្កោលទោសប្រទ្រសមហាអំណាចអឺរុ៉បចំនួន៣ដ្រលសម្ត្រងការព្រយួ-
បារម្ភពីការក្រប្រសកម្មភាពរបស់ខ្លនួក្រយកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្ល្រអ៊្ររ

អគ្គនាយកន្រ ទីភ្នាក់ងារថាម ពល អា តូមិក អន្តរជាតិ លោក Rafael Marian។ AFP
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 សុខ  ស្រីលុច 
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វិ ច្ឆិកា បៃមុខ ប៉ូលិស សុីលី លោក   
Mario Rozas បាន លាលៃង ពី 
តំណៃង កៃយ ពី មន្តៃី របស់ លោក  
បាន  បាញ ់សម្លាប ់ក្មៃង ជទំង ់២ នាក ់នៅ 
ក្នុង ហ្វូង មនុសៃស តវ៉ា ទាម ទារ ឱៃយ លោក 
បៃធានា ធិបតី  Sebastian  Pinera 
លា លៃង ពី តំណៃង ។ 

 ប៉លូសិ បាន បាញ ់ឧស្មន័ បង្ហរូ ទកឹ ភ្នៃក  
នងិ បាញ ់ទកឹ ដើមៃបី រារាងំ កៃមុ អ្នក តវ៉ាបៃ- 
ហៃល  ៥០០ នាក់  ដៃល កំពុង ដើរ សំដៅ  
ទៅ កាន់ វិមន បៃធានា ធិបតី Moneda ។  

កៃុម បាតុករ  បាន បិទ ចៃក ផ្លូវ ធំ  
Alameda  នៅ ជិត វិមន បៃធានា- 
ធិបតី បៃហៃល ២ម៉ោង  ដោយ ធ្វើ ឱៃយ 
អ្នក ដំណើរ តាម ដង ផ្លូវ នោះ  រងផល - 
ប៉ះពាល់ ដោយ ឧស្ម័ន បង្ហូរ ទឹក ភ្នៃក ។  
ទោះ ប ីជា ការ ចាប ់ផ្តើម ដោយ សន្តវិធិ ីក ៏
ដោយ  ក៏ ការ តវ៉ា បាន បៃ ទៅ ជា ហិងៃសា  
នៅ ពៃល កៃមុ បាតកុរ ជា ចៃើន  បាន ដតុ 
វិហារ ២ នៅ  Santiago ។ 

ការ តវ៉ា នៃះ  បាន កើត ឡើង ៣ សបា្តាហ៍  
បនា្ទាប ់ព ីបៃជា ជន សុ ីល ីបាន បោះ ឆ្នាត 
ក្នងុ ការ ធ្វើ បៃជា មត ិ ដើមៃប ីទាម ទារ ផ្លាស-់ 
ប្តូរ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ  ដៃល មន ចាប់ តាំង ពី 
របប ផ្តាច់ ការ ឆ្នាំ  ១៩៧៣- ១៩៩០  
របស់ លោក Augusto  Pinochet ។  
លោក Augusto  Pinochet  បាន      
ស្តី បនោ្ទាស ចំពោះ ភាព មិន ស្មើ គ្នា  នៃ 
បៃទៃស អាមៃរិក ខាង តៃបូង ។  ការ ធ្វើ 
បៃជា មតិ នៃះ  គឺ ជា តមៃូវ ការ ដ៏ សំខាន់ 
មយួ  បនា្ទាប ់ព ីបាតកុម្ម ជា ចៃើន ខៃ  ដៃល 
បណ្តាល ឱៃយ មនសុៃស ស្លាប ់ជាង ៣០ នាក ់ 
បាន ផ្ទុះ ឡើង នៅ ក្នុង ខៃ តុលា  ឆ្នាំ 
២០១៩ ។   ការ ធ្វើ បាតុកម្ម នៃះ  ដំបូង 

ឡើយ បៃឆំង នឹង ការ ដំឡើង ថ្លៃ ដឹក- 
ជញ្ជូន សធារណៈ  ប៉ុន្តៃ ភា្លាមៗ នោះ  
បាន កា្លាយ ជា កំហឹង យ៉ោង ខា្លាំង  ចំពោះ 
វិសម ភាព សង្គម ។ 

 លោក Sebastian  Pinera  បៃធា- 
នា ធបិត ីបៃទៃស សុ ីល ីកាល ព ីខៃ តលុា  
ឆ្នា ំ២០១៩  បាន និយយ ថា  លោក នឹងមិន   
លា លៃង ពី តំណៃង ទៃ  ទោះ បី ជា មនការ  
តវ៉ា បៃឆំង នឹង រដ្ឋាភិ បាល ក៏ ដោយ ។  

 ដោយ ឡៃក  រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសងួ មហា ផ្ទៃ  
បៃទៃស សុី លី  លោក Victor  Perez  
បាន លាលៃង ពី តំណៃង កាល ពី ដើម 
ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នា ំនៃះ  បនា្ទាប់ ពី រដ្ឋ សភា បាន 
អនុម័ត ការ ចោទ បៃកាន់ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ  
បៃឆំង នឹង រូប លោក ជុំវិញ ការ ដោះ- 
សៃយ របស់ ប៉ូលិស  ទៅ លើ ការ តវ៉ា  
បនា្ទាប់ ពី ការ តវ៉ា តៃូវ បាន អង្គការ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស  ថ្កោល ទោស យ៉ោង ខា្លាំង ។ 

ការ ធ្វើ បៃជា មត ិរដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ របសប់ៃ-
ទៃស សីុលី កាល ពី ខៃ តុលា  គឺ ជា ការ បោះ- 
ឆ្នាត ដស៏ខំាន ់បផំតុ របស ់ខ្លនួ ចាប ់តាងំ 
ព ីបៃទៃស នៃះ  បាន ផ្លាស ់ប្តរូ ទៅ រក លទ្ធ-ិ 
បៃជាធិប តៃយៃយ ក្នងុ ឆ្នា១ំ៩៨៩។  នៅមុន   
ការ ធ្វើ បៃជា មតិ ថ្ងៃ ទី ២៥ ខៃ តុលា  ការ 
ស្ទង ់មត ិ បាន បង្ហាញ ថា  បៃជា ជន សុលី ី
ភាគ ចៃើន ចង ់បាន រដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ ថ្ម ី។  អ្នក- 
បោះ ឆ្នាត សុលី ី នងឹ ទៅ បោះ ឆ្នាត ម្តង 
ទៀត នៅ ខៃ មៃស ឆ្នា ំកៃយ ដើមៃបី ជៃើស-   
រើស សមជិក នៃ ស្ថាប័ន ថ្មី នោះ ។ 

 ទោះ យ៉ោង ណ ក ៏ដោយ  នៃះ ជា ការ- 
ពតិ ដៃល ថា   ជន ជាត ិភាគ តចិ មយួ ចនំនួ  
បៃឆងំ នងឹ ការ ផ្លាស ់ប្តរូ រដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ  តៃវូ 
បាន បៃមូល ផ្តុំ ក្នុង ចំណោម ឥសៃសរ ជន 
នយោ បាយ  និង សៃដ្ឋ កិច្ច ។  របាយការណ៍  
បាន បង្ហាញ ថា  តបំន ់ដៃល មន ជាងគៃ  
បំផុត ទំាង ៣នៃ ទីកៃងុ Lo Barnechea  
Las  Condes  និង Vitacura  ដៃល អ្នក- 

បោះ ឆ្នាត ភាគ ចៃើន បៃឆងំ នងឹ កណំៃ- 
ទមៃង់ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ នៃះ ។ 

 លទ្ធផល នៃះ  បាន ពងៃងឹ នវូ ការ ពតិ 
២  ដៃល បៃទៃស សុីលី  ជា សង្គម មួយ  
ដៃល មនិ ស្មើ គ្នា បផំតុ នៅ អាមៃរកិ ឡា- 
ទនី ។  ទោះ យ៉ោង ណ  ការ ធ្វើ បៃជា មត ិ
រដ្ឋ ធម្ម នញុ្ញ  គ ឺជា  ដណំោះ សៃយ របស ់
ស្ថាប័ន  ដៃល  ដឹក នាំ ដោយ មៃដឹក នាំ 
នយោ បាយ  របស ់បៃទៃស សុលី ី ដើមៃបី 
រម្ងាប ់ភាព វកឹវរ  ដៃល បាន ផ្ទុះ ឡើង ក្នងុ 
ខៃ តលុា  ឆ្នា ំ២០១៩   ។ ទោះ ប ីការ តវ៉ា 
ទាងំ នោះ  បាន ចាប ់ផ្តើម ដោយ សរ តៃ 
ការ ដំឡើង តម្លៃ រថភ្លើង កៃម ដី នៅ  
Santiago  Metroក៏ ដោយ  ក៏ ការ តវ៉ា 
នៃះ  បាន កា្លាយ ជា ការ បៃឆំង  ដៃល 
ទាម ទារ ឱៃយ មន ការ កៃ ទមៃង់ រចនា- 
សម្ព័ន្ធ  ដៃល ឈាន ដល់ កមៃិត មួយ 
ដៃល អាច ទទួល យក បាន ។  ការ តវ៉ា 
នៃះ  ជា ការ បះបោរ សុីវិល ធំ បំផុត  និង 
មន ឥទ្ធិពល បំផុត នៅ ក្នុង បៃទៃស 
សុីលី  ចាប់ តាំង ពី ការ បញ្ចប់ នៃ របប 
ផ្តាច ់ការ យោធា របស ់លោក Augusto  
Pinochet  កាល ពី ជាង ៣ ទសវតៃសរ៍ មុន ។ 

បៃជា ជន សុីលី ជា ចៃើន  ចង់ បាន រដ្ឋ- 
ធម្មនុញ្ញ ថ្មី  ទោះបី ជា មន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
សខំាន់ៗ  ដចូ ជា  ការ រមួ បញ្ចលូ ទាងំ ការ 
ស្តារ អណំច របស ់បៃធានា ធបិត ី ដើមៃបី 
ដក មៃ បញ្ជាការ នៃ កងកម្លាំង បៃដប់- 
អាវុធ  និង បៃព័ន្ធ បោះ ឆ្នាត ដៃល មន 
សម មតៃ  ក ៏មនិ ទទលួ បាន ការ យល-់ 
សៃប ពី បៃជា ជន ឡើយ ។  រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញរបស់   

បៃទៃស សុី លី បច្ចុបៃបន្ន  តៃូវ បាន រៀប  ចំ 
ឡើង ដើមៃបី រកៃសា ស្ថាន ភាព ដដៃល មិនមៃន   
ដើមៃបី ដោះ សៃយ ទនំាស ់សង្គម  នងិរក  
វធិ ីដើមៃប ីឆ្លើយ តប នងឹ តមៃវូ ការ ព ីសង្គម 
សីុវិល ឡើយ ។  ដូច្នៃះ ការ ផ្លាស់ ប្តរូ រដ្ឋ ធម្ម- 
នញុ្ញ នៃះ  បាន បង្ហាញ ថា  មន សរបៃ-
យោជន៍ សមៃប់ រដ្ឋាភិបាល ក្នងុ ការ រកៃសា  
ស្ថរិ ភាព នយោបាយ  បនា្ទាប់ ពី ការ ផ្លាស់- 
ប្តូរ ការ គៃប់ គៃង តាម ចៃបាប់ Pinochet 
(ចៃបាប់ បង្កើត ឡើង  ក្នុង អំឡុង លោក  
Augusto  Pinochet  កាន់ អំណច )។  

អ្នក រិះគន់ មួយ ចំនួន បាន ចង្អលុ បង្ហាញ   
ថា  ដណំើរ ការ នៃះ  នងឹ បង្កើត ភាព មនិ 
បៃកដ បៃជា ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច ហើយ វ 
អាច នងឹ បរាជយ័ ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប  ទៅ 
នឹង ការ រំពឹង ខ្ពស់ របស់ អ្នក បោះ ឆ្នាត ។  

 កាល ពី ជាង ៣០ ឆ្នា ំមុន បៃទៃស សីុលី  
បាន បង្កើត បៃវត្តិ សស្តៃ  ដោ យ ការ- 
ផ្តលួ រលំំ របប ផ្តាច ់ការ  ក្នងុ ការ ធ្វើ បៃជា- 
មតិ មួយ  ដៃល ក្នុង នោះ  ពល រដ្ឋ បាន 
សមៃច ចតិ្ត ផ្លាស ់ប្តរូ ទៅ រក លទ្ធ ិបៃជា- 
ធិប តៃយៃយ ។  បៃទៃស សុី លី អាច នឹង 
បង្កើត បៃវត្តិ សសៃ្តម្តង ទៀត នៅ ឆ្នាំ  
២០២១  ដោយ សរ សៃរ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ថ្មី  
ជា  ជាង រារាំង ដល់ ការ ដោះ សៃយ 
ជម្លាះ សង្គម  និង អាច ទទួល សម្ពាធ 
ពី សង្គម សុីវិល ។ ការ គំទៃ ការ បោះ- 
ឆ្នាត  រដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ កាល ព ីខៃ មនុ បង្ហាញ 
ថា  ពល រដ្ឋ សុីលី កំពុង បៃើ បៃស់ 
យន្តការ បៃជា ធបិ តៃយៃយ  ដើមៃប ីទាម ទារ 
សង្គម ដៃល ពួក គៃ ចង់ រស់ នៅ ៕

ប្រមុខបូ៉លិសសីុលីលាល្រងពីតំណ្រងជំុ-
វិញការបាញ់ទៅលើអ្នកតវ៉ាប្រឆំាងលោក
ប្រធានាធិបតីSebastianPinera 

បូ៉លិស បាញ់ទឹកទៅលើហ្វងូ បា តុករក្នងុ អំឡុង ការតវ៉ា ប្រឆំាងលោក  Sebastian  Pinera។AFP

អីុរ៉ង់ថ្កោលទោស...
តពីទំព័រ ១០...ពាន់ លាន ដុលា្លារ 

អាមៃរិក) ក្នុងចំណូលបៃងពីឆ្នាំ 
២០១២ ដល់ឆ្នាំ ២០១៦។ កៃម 
កចិ្ច ពៃមពៃៀងនៃះ អុរីង៉ ់ចណំៃញ បាន 
ជាង ១០០ ពាន់លាន ដុលា្លារអាមៃ-
រិកដៃលជាប់គំង នៅ បរទៃសហើយ 
អាចបន្តលក់បៃង នៅ លើ ទីផៃសារ 
អន្តរជាត ិនងិបៃើបៃស ់បៃពន័្ធ ហរិញ្ញ- 
វត្ថុ សកលក្នុងការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម។

នៅក្នុងខៃឧសភាឆ្នាំ២០១៨ បៃ-
ធានាធិបតីអាមៃរិក លោក ដូណល់ 
តៃំ បានបោះបង់ចោលកិច្ចពៃម- 
ពៃៀងនៃះ ហើយនៅក្នុងខៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ 
នោះ លោក បានដក់ទណ្ឌកម្មទៅលើ 
បៃទៃសអីុរ៉ង់ ឡើងវិញ និងរដ្ឋដៃលធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយបៃទៃសនៃះ។

អីុរ៉ង់បានបៃកាសជាចំហនូវរាល់ ការ 
រំលោភលើកិច្ចពៃមពៃៀងនុយក្លៃអ៊ៃរ 
ជាមុនដៃលបានអនុវត្តតាមសៃចក្តី 
សមៃចចិត្ត របស់សហរដ្ឋអាមៃរិក ក្នងុ 
ការដកខ្លនួចៃញជាឯកតោភាគី នៅ 
ឆ្នា ំ២០១៨។ ចាប់តំាងពីការដក ខ្លនួ 
របស់សហរដ្ឋអាមៃរិក និងការដក់ ទណ្ឌ-
កម្មថ្ម ីរដ្ឋាភិបាលកៃងុតៃអៃរ៉ង់ បាន  ដក់ 
សម្ពាធលើភាគី ដៃលនៅ សៃស សល់ 
ជាមួយនឹងការរំលោភ បំពាននានា 
ដើមៃបីបង្កើតនូវមធៃយោបាយថ្ម ីដើមៃបី ទូ- 
ទាត់សកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ចដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
ខូចខាតដោយកៃងុវ៉ាសីុន តោន។

ក្នងុពៃលជាមួយគ្នានៃះដៃរ រដ្ឋាភិ-
បាល អីុរ៉ង់ បានបន្តអនុញ្ញាត ឱៃយ អ្នក- 
តៃតួពិនិតៃយ ទីភា្នាក់ងរ ថាមពលបរមណូ 
អន្តរជាតិចូលបៃើគៃឿងបរិកា្ខារនុយ- 
ក្លៃអ៊ៃររបស់ខ្លនួ ជាហៃតុផលសំខាន់  
ដៃលបណ្តាបៃទៃស ដៃលនៅតៃ 
ជាភាគីនៃ JCPOA និយយថា វ មន 
តម្លៃក្នងុការ ស្ថតិនៅ ក្នងុ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
នៃះ។ គោលដៅនៃកិច្ច ពៃម ពៃៀង គឺ  
ដើមៃបីការពារអីុរ៉ង់ពីការកសងអាវុធ- 
នុយ ក្លៃអ៊ៃដៃលបៃទៃសអីុរ៉ង់ ទទូចថា 
ខ្លនួមិនមនចៃតនាធ្វើទៃ៕
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ភ្នំពេញ : ក្រៅ ពី ប្រៅង្គប្រៅសាទ 
បរុាណ  ដ ៏សម្រៅបរូ រងុរឿង ទកឹដ ីសៀមរាប 
បាន ទាកទ់ាញ ភ្ញៀវទ្រៅសចរ មក ទទលួ 
បទ  ពិសោធ សិល្រៅបកម្ម  ប្រៅព្រៅណី  រួម 
ទាំង  សិល្រៅបៈ ស្មូន ដី  ពី បរមបុរាណ និង  
នាំ យក សា្នាដ្រៅស្មូន របស់ ខ្លួន  ត្រៅឡប់  
ទៅ  ផ្ទះ វិញ ទុក្ខ ជា អនុស្រៅសាវរីយ៍ ។

លោក ញឹប  បញ្ញា ជា ប្រៅធាន ផ្ន្រៅក 
ផលិតកម្ម ន្រៅ មជ្រៅឈមណ្ឌល ស្រៅរា៉ាមិុច 
និង វិចិត្រៅសិល្រៅបៈ ខ្ម្រៅរ បានឱ្រៅយដឹង ថា 
មជ្រៅឈមណ្ឌល ចង ់បញ្ជនូ ជនំាញ សលិ្រៅបៈ 
ស្មូន ទៅ មនុស្រៅស ជំនាន់ ក្រៅយ ដើម្រៅបី 
អភិរក្រៅស និង ផ្តល់   អនាគត ភ្លឺ សា្វាង ដល់ 
ពលរដ្ឋ ក្នុង សហគមន៍។ 

លោក នយិាយ ថា៖ «យើង កពំងុ ប្រៅើ 
ជំនាញ ហត្ថកម្ម និង ផលិតផល ដ្រៅល 
មាន គុណភាព ខ្ពស់។ យើង នឹង 
សប្រៅបាយ  ចិត្ត   ប្រៅសិន បើ មាន នរណា 
មា្នាក់  ចង់ ក្លាយ ជា ផ្ន្រៅក មួយ ន្រៅ គម្រៅង 
របស់  យើង  ហើយ មក ទស្រៅសនា នូវ មជ្រៅឈ- 
មណ្ឌល សិល្រៅបៈ     របស់ យើង»។

សា្ថាបនិក មជ្រៅឈមណ្ឌល Serge 
Rega បាន មក ដល ់កម្ពជុា ក្នងុ នាម ជា 
ភ្ញៀវ  ទ្រៅសចរ នៅឆ្នាំ១៩៩៩ លោក  
ដតិ ដាម នវូ សា្នាមញញមឹ ប្រៅជាជន  នងិ 
វប្រៅបធម៌ ខ្ម្រៅរ។ ក្រៅយ បន្ត ស្វ្រៅង យល់ ពី 

ប្រៅវត្តសិាស្ត្រៅ ខ្ម្រៅរ លោក មាន ករ សោក- 
សា្ដាយ ដ្រៅល ចំណ្រៅះដឹង ពី សិល្រៅបៈ ស្មូន 
ត្រៅូវ បាន បាត់ បង់ ក្នុង របប ខ្ម្រៅរ ក្រៅហម។

បុរស ជនជាតិ ប្រៅលហ្រៅសុិក ដ្រៅល 
ស្រៅឡាញ់  សិល្រៅបៈ ស្មូន ដី និង ស្រៅរា៉ាមុិច 
រូប ន្រៅះ បាន វិល ត្រៅឡប់ មក កម្ពុជា ជា 
ថ្មីក្នុង ឆ្នាំ២០០១ ក្នុង បំណង បង្កើត 
មជ្រៅឈមណ្ឌល សិល្រៅបៈ ស្មូន ដី ប្រៅប 
ប្រៅព្រៅណី បុរាណ ខ្ម្រៅរ បូក បញ្ចូល 
សិល្រៅបៈ សូន ដី ប្រៅប សហសម័យនៅ 
ទឹកដី  សៀមរាប អង្គរ។

ដោយធ្វើករ ជាមួយ សិល្រៅបករ ស្មូន 
កម្ពុជា ២-៣នាក់ទៀត សិប្រៅបកម្ម ស្មូន 
ត្រៅូវ  បាន បង្កើត ឡើង នឹង វិវឌ្រៅឍ ក្លាយជា  
មជ្រៅឈមណ្ឌល ស្រៅរា៉ាមុិច និង វិចិត្រៅ - 
សលិ្រៅបៈ  ខ្ម្រៅរ នៅ ឆ្នា២ំ០០៦ ដោយ ផ្ដល ់
ឱកស ករងារ ដល់ ប្រៅជាជន សហ-
គមន៍ ជា ពិស្រៅស ជនពិករ។

លោក  បាន បន្ត ថា៖ «ពួក យើង  មាន 
ថា្នាក់បង្រៅៀនស្មូនដី និង បង្រៅៀនផាត់ 
ពណ៌ ជារៀងរាល់ថ្ង្រៅ សម្រៅប់ មនុស្រៅស 
ព្រៅញវ័យ និង កូនក្ម្រៅងចាប់ពី អាយុ 
៣ឆ្នាំឡើងទៅ ហើយ មិន ចាំបាច់  មាន 
ចំណ្រៅះដឹង អំពី ស្រៅរា៉ាមិុច ពី មុន ទ្រៅ»។

ថា្នាកប់ង្រៅៀនស្មនូដ ីដោយ គ្រៅ ូជា  ជន- 
ពិករ  នឹងជួយឱ្រៅយ ភ្ញៀវ ទ្រៅសចរ  ទទួល 
បាន បទពិសោធ ដោយ ផា្ទាល់ នូវ ដំ-
ណើរ ករ បុរាណ ន្រៅ ករ បង្កើត ស្រៅរា៉ា-

មិុច ដោយ ប្រៅើប្រៅស់   ដីឥដ្ឋ ក្នុងស្រៅុក 
និង កង់ របស់ ស្មូន រចនា ប្រៅប បុរាណ។

លោក ញឹប  បញ្ញា  បន្តថា៖ «ថា្នាក់- 
បង្រៅៀន  ស្មនូ ដ ីន្រៅះ បាន ឱ្រៅយ អ្នក ចលូរមួ 
ធ្វើ នូវ ចាន អង្គរ និង ប្រៅើ កង់ របស់ ជាង 
ស្មូន។  បនា្ទាប់ ពី បញ្ចប់ គ្រៅូ របស់ យើង 
នងឹ បងា្ហាញ បន្ថ្រៅម អពំ ីឆ្លាក ់ខ្ម្រៅរ ដើម្រៅប ីធ្វើ 
ឱ្រៅយ វា កន់ ត្រៅ ប្ល្រៅក ដោយ ប្រៅើ ឧបករណ៍ 
ឆ្លាក់ និង គ្រៅឿង ស្មូន ពិស្រៅស»។

សមា្ភារ សលិ្រៅបៈ ទាងំ អស ់នងឹ ត្រៅវូ បាន 
ផ្ដល់ ជូនទាំង អស់។ មគ្គុទ្រៅ្ទសក៍ ក្នុង 
ស្រៅុក និង គ្រៅូ ស្មូន គឺ ជា អ្នក ណ្រៅនាំ ក្នុង 
ករ  ចាប ់ផ្តើម ថា្នាក ់ស្មនូ ដ ីន្រៅះ។ នៅ ចងុ- 
បញ្ចប់ ន្រៅ ថា្នាក់ អ្នក ចូលរួម នឹង ទទួល បាន 
ចាន ស្មូន (ធ្វើ ដោយ ដ្រៅ របស់ ពួកគ្រៅ) 
និង សញ្ញាបត្រៅ ជាង ស្មូន ខ្ម្រៅរ។

អ្នក គ្រៅប់គ្រៅង ផលិតកម្ម រូប ន្រៅះ បាន 
មាន  ប្រៅសាសន៍ ថា៖  «ថា្នាក់ រៀនស្មូន 
និង  ផាត់ ពណ៌ របស់ យើង ចំណាយ 
ព្រៅល ១ ម៉ោង ៤៥ នាទី។ តម្ល្រៅ ពី មុន 
គឺ២៥ដុល្លារ។ ប៉ុន្ដ្រៅ ឥឡូវ ន្រៅះ យើង 

មាន ករ បញ្ចុះ តម្ល្រៅ  ៣០%សម្រៅប់ 
ថា្នាក់   ទាំង ២។ ថា្នាក់ នីមួយៗ គឺ ត្រៅឹម ត្រៅ 
១៧,៥ដុល្លារ សម្រៅប់ មនុស្រៅស មា្នាក់»  ។

 សាល ជា រៀងរាល ់ថ្ង្រៅ ដោយ  អនវុត្ត 
វិធានករ រក្រៅសាអនាម័យ និង គមា្លាត 
សង្គម  យា៉ោង តឹងរឹុង ពី ក្រៅសួង  ។

ក្រៅព ីរៀចទំកឹលងដ្រៅ នៅច្រៅកចលូ  
លោក បញ្ញា បាន បញ្ជាក់ថា៖ «យើង 
ក៏ បាន ដាក់ ចមា្ងាយ រវាង កង់ និង កៅអី 
ស្មូន។ យើង ក៏ កំពុង ត្រៅ មាន ករ ពាក់- 
មា៉ោស ់នងិ ផ្តល ់ជនូ មា៉ោស ់ដល ់អតថិជិន 
ផង ដ្រៅរ ប្រៅសិន បើ ពួកគ្រៅ ត្រៅូវករ»។

វិបត្តិកូវីដ បាន ធ្វើឱ្រៅយ ចំនួន ភ្ញៀវ  បរ-
ទ្រៅស ថយ  ចុះ យា៉ោង ខ្លាំង  ។ 

ទោះ  យា៉ោង ណា ក៏ ដោយ  ប្រៅធាន  ផ្ន្រៅក 
ផលិតកម្ម ន្រៅ មជ្រៅឈមណ្ឌល ស្រៅរា៉ាមិច 
បាន  ឱ្រៅយដងឹ ថា៖«យើង មាន អ្នក គាទំ្រៅ ព ី
ភ្ញៀវ ជាត ិជាច្រៅើន នា ព្រៅល បច្ចបុ្រៅបន្ន នងិ  
ភ្ញៀវ ក្នុង ស្រៅុក កន់ ត្រៅ ច្រៅើន ក្នុង រយៈ- 
ព្រៅល ៦ ខ្រៅ ចុង ក្រៅយ ន្រៅះ»។

លោក បាន ថ្ល្រៅង ទាំង អំណរ  ថា៖ 

«តាម  រយៈ ករ អនុវត្ត សិល្រៅបៈ ទាំង ន្រៅះ 
យើង  កំពុង ធានា ឱ្រៅយ មាន ករ បង្កើត 
ឡើង វិញ និង  រស់រាន មាន ជីវិត ន្រៅ 
ស្រៅរា៉ាមិច  ធ្វើ ពី ថ្ម មា៉ោប បុរាណ ខ្ម្រៅរ ដ្រៅល 
ធា្លាប់ មាន នូវ ហានិភ័យ ន្រៅ ករ បាត់ ខ្លួន 
បនា្ទាប់ ពី ១ ពាន់ ឆ្នាំ»។

មជ្រៅឍមណ្ឌល ស្រៅរា៉ាមិច និង វិចិត្រៅ - 
សិល្រៅបៈ  ខ្ម្រៅរ មាន ទីតាំង ស្ថិត នៅ ផ្ទះ- 
ល្រៅខ ០២០៧ ផ្លូវ លំ ភូមិទ្រៅំង ឃុំ 
ស្លក្រៅម ក្រៅុងសៀមរាបអង្គរ។

មជ្រៅឈមណ្ឌល ស្មនូដី និង ហាង សិល្រៅប-
កម្ម  ស្មនូ ក ៏នងឹ ត្រៅវូ បើក ដណំើរករ នៅ 
រាជធានី ភ្នំព្រៅញ នៅ ថ្ង្រៅ ទី១ ខ្រៅធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២០ ដ្រៅល ស្ថិត នៅ ផ្ទះ ល្រៅខ ១៦ 
វិថី   ព្រៅះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ (១៧២) 
ខណ ្ឌ ដនូព្រៅញ នងិ  ចាប ់ផ្ដើម បើក ថា្នាក-់ 
បង្រៅៀន សិស្រៅស ឆប់ៗ ន្រៅះ ផង ដ្រៅរ។

ព័ត៌មាន បន្ថ្រៅម   ទំនាក់ទំនង  ទូរស័ព្ទ 
ល្រៅខ ០១៧ ៨៤៣០១៤ អីុម្រៅល 
booking@khmerceramics.com 
និងហ្វ្រៅសប៊ុក  Khmer Ceramics៕

ថ្នាក់បង្រៀនសូននិង
រចនាដីឥដ្ឋស្វាគមន៍
ភ្ញៀវទ្រសចរគ្រប់វ័យ
នៅទឹកដីសៀមរាបអង្គរ

ឡ ដុត គេឿង សូន ពីដីឥដ្ឋ នៅមជេឈមណ្ឌលសេរ៉ាមិុច និង វិចិតេសិលេបៈខ្មេរ កេុង សៀមរប។ រូបថត សហករី កង់ ស្មូន បុរណ តេូវបាន បេើសមេប់សូន ភាជន៍។ រូបថត @kravansnapshots

តារសម្ដេង កញ្ញា គឹម  ច័ន្ទបរមី នៅមជេឈមណ្ឌលសេរ៉ាមិុច និង វិចិតេ សិលេបៈ ខ្មេរ។ រូបថត Facebook/Kim Chanbormey



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ បើ  ទោះ បីជា មាន  
វ័យក្មេង ខ្ចី  ទើប  បេសូតនៅ  ក្នុង 
យុគ      សម័យ កំពុង តេ មាន វិបត្តិ  
ដេល  បង្ក ដោយ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ឆ្នាំ ២០២០  នេះ ក្តី  តេ បើមើល  
ទៅ ផលិត កម្ម ថ្មីសន្លាងមួយ  
ឈ្មោះ   Davitra Media ហាក-់ 
មាន ឆន្ទៈ និង  ផេន ការ យ៉ាង- 
ចេបាស ់ លាស់  សមេប់  ទិស ដៅ  
អន គត ដ៏ វេង ឆ្ងាយនៅ   លើ 
វិស័យ  សិលេបៈ ។ 

អ្នកសេី  ច័ន្ទ ដាវី ចាង ហា្វា ង 
ផលិត កម្ម Davitra Media  
បង្ហើប   ឱេយដឹង ពី គោល បំណង 
របស់ខ្លនួ  ថា ៖ «ផលិត កម្ម  Dav-
itra Media  បាន បង្កើត  ឡើង 
នៅ ឆ្នាំ ២០២០ ក្នុង គោលដៅ 
ជំរុញ និង   ជួយជេមជេង 
ក្នងុ ការ ផលិត   ចមេៀង  និង ភាព- 
 យន្ត  ដេល បង្កប់នូវ សារ អប់រំ 
នងិ   ជា សា្នា ដេ ច្នេបេឌតិ របស ់កនូ 
ខ្មេរ ពតិ បេកដ  ដោយ មនិ ចម្លង  
ពី បេទេស ដទេ »។ 

ទោះបី   ផលិតកម្ម Davitra 
Media ទើប បង្កើត ថ្ម ីនៅ ក្មេង ខ្ច ី

សមេប ់  បទ ពិសោធសិលេបៈ- 
មេន   ក្ត ី តេ   ខ្លនួ ក ៏បាន តេៀម  ខ្លនួ 
គេប់  យ៉ាង ដូចជា   កេុម តារា-  
ចមេៀង កេុមអ្នកនិពន្ធ ទំនុក- 
ចេៀង និងទំនុកភ្លេង អាច  
បេជេង  ផលិតកម្ម ធំៗ ដូចជា  
ហងេសមាស ហា ្គាឡាក់សុី ថោន 
សាន់ដេ ផង ដេរ ។  ចាងហា្វាង 
ផលតិ របូ នេះ បានបន្ត   ថា៖  «ពតិ 
ណាស់ វិស័យ សិលេបៈនៅ ក្នុង  
បេទេស  កម្ពជុា មានការរីកចមេើន 
ខ្លាំង។ ជាក់ស្តេង យើង ឃើញ 
ថា   មា ន ផលតិ កម្មចមេៀង   នងិ 
ភាព យន្ត ជាចេើន  បានលេច-  
រូបរាង ក៏ ចេើន បន្តបន្ទាប់  ដេល 
ស្តេង  ឱេយ ឃើញ ពីការ បេកួត-  
បេជេង   ខ្ពស់ ក្នុងវិស័យនេះ  
ជំរុញ   ឱេយ  ផលិត កម្ម នីមួយៗ   
តេូវ    ពងេឹង សមត្ថភាព។ ក្នុង - 
ន័យ  នេះ  ផលិតកម្ម  Davitra 
Media បាន តេៀមខ្លួន  រួចជា- 
សេច ក្នុង ការ ឈាន ជើង ចូល  
ក្នុង ការបេកួត បេជេង នេះ។ 
Davitra Media មាន កេុម- 
ផលិត  និងបច្ចេកទេស  ដេល  
មានជំនញ ពិតបេកដ និង  
ទេព  កោសលេយ  ខ្ពស។់  មយួ វញិ-   

ទៀត អ្នកនិពន្ធចមេៀង   ក៏ ដូច- 
ជា   អ្នកនិពន្ធរឿ ងយើង សុទ្ធ  តេ  
មាន  បទ  ពិសោធ  និង ចំណេះ- 
ជំនញ ចេបាស ់លាស ់ ក្នុង ការ- 
ផលតិ បទ ចមេៀង  នងិភាពយន្ត  
ជាសា្នាដេ របស់ កូន  ខ្មេរ ផ្ទាល់ ។ 
ផលិតកម្ម ក៏  សមេិត សមេំង  នូវ 
តារាចមេៀង  និង តារា សម្តេង 
ដេល   មាន ទេព កោសលេយ ខ្ពស់  
ហើយ  ក៏បាន   និង កំពុងខិត ខំ 
ពងេឹង  សមត្ថភាព  ពួក គាត់   
បន្ថេម ដោយ ការបង្ហាត ់បងេៀន  
បន្ថេម ពី អ្នក ជំនញ ក៏ ដូចជា  
សាស្តេចារេយ ផ្នេក សិលេបៈ ផង- 
ដេរ។ លើស ព ីនេះ  គណៈ គេប-់ 
គេង  Davitra Media  ផ្ទាល់គឺ 
ជា  អ្នក មាន បទពិសោធខ្ពស់   
ចេើនឆ្នាំ  ក្នុងការគេប់ គេង  ក្នុង - 
វិស័យ  ផេសព្វ ផេសាយ និង វិស័យ- 
ផលិត   ភាពយន្ត  និង ចមេៀង  
ដេល តេៀមខ្លួន រួចជាសេច  
ក្នងុ ការ ដឹកនំ Davitra Media 
ឱេយ ឈាន  ទៅកា្លាយ ជា ផលិត- 
កម្មឈានមុខ នៅ កម្ពុជា»។

លើសពនីេះ ផលតិ កម្ម  Dav-
tira Media  ក៏មានស្ទូឌីយោ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន  លាត សន្ធឹង នៅ លើ 
ផ្ទេ ដី ៥ហិកតា  ស្ថិត នៅ  សេុក 
កៀន សា្វាយ  ខេត្តកណា្តាល  
ដើមេប ី ផលិត ថតបទចមេៀង 
សម្តេងMV  ថត កុន  និង កម្ម- 
វិ ធី  បេគំតនេ្តី ផ្ទាល់    ខ្លួន   ន ពេល 
អនគត យ៉ាង ខ្ល ី   និង មាន គោល- 
ដៅ    សហការ ជាមយួ នងឹ បណា្តា- 
ផលិត កម្ម នេ  បណា្តា  បេទេស  
នននៅ ក្នុងតំបន់ អាសុី ដើមេបី 
រួម គា្នា  ផលិតបទ   ចមេៀ ង  និង 
ការថត ខេសេ ភាព យន្ត  ផង ដេរ 
សមេប ់ ការជយួ អភវិឌេឍវសិយ័- 
សិលេបៈ  កម្ពុជា៕

ថ្ងេ៨កើត ខេមិគសិរ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេវូ នឹង  ចន្ទ  ទី២៣ ខេវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស  ់តេដេត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិេសា  ផ ្នេក     អ   ក  េស រ សាសេ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តេ  ដោ យសារ  តេ អំ ណាច នេ 

កមា្លាងំ    ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព    ផ្លូវ កាយ       មិ   ន  ឱេយ មា     ន ភា      ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 បេកប      របរ រកទទួល ទ ន  នន បាន   ផល ចំណេញ ជា -        
ធម្មតា  ។ ចំព   ះ   ប ញ   ្ហា   ស   ្នេ ហា        វិ ញ     គូ ស្នេហ៍   មាន   ភាព-  
អធេយា          សេ័ យ គា្នា បាន  ល ្អ  បេស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសសីេតុចុះខ្លាងំ ។ លោកអ្នក អាច 
នឹង  មាន គេះដោយសារតេសម្តី  
ហើយ លា ភ សកា្ការៈផេសេង ៗ  ក៏ អាច   
បង់ បា ត ់ ដោយសារសម្តីផងដេរ។   

ដូច្នេះ  មិន  គួរ  ប ណ្តាយ  ឱេយ មាន ការថា្នាំង ថា្នាក់ ណា  
មយួ   ឡើយនៅ ថ្ងេនេះ  ។ ចពំះការ បពំេញការងរ 
ផេសេងៗ បាន ផល  តចិតចួតេប៉ណុ្ណោះ ។ ដោយឡេក  
សេច ក្តសី្នេហា ក្នងុចតិ្ត ចេើនតេ ពរពេញ ទៅដោយ 
ភាព មនោសញ្ចេតន និង ភាពអណ្តេតអណ្តូង។    

រាសីសេតុចុះ។ ជ ើងលេខស្ថតិ នៅ លើ 
អន្ត រាយ  ហេតុនេះ រាល់ការ បំពេញកិច្ច- 
ការ   ផេសេងៗតេវូ មា នការ បេងុបេយ័ត្នឱេយ 
បាន  ខ្ពស់ ។ ចំពះ ទឹកចិត្ត បេកបទៅ 

ដោយ  ក្តទីោ សៈ ចេើន   ដេល អាច ញ៉ាងំ ឱេយ អ្នកបំពេញ 
កិច្ច  ការទំង ឡាយ ជួប ភាព បរាជ័យ  ដូច្នេះតេវូតេ  មាន 
ការ  អត់ធ្មត់ ឱេយ បានចេើន ចំពះ ការ បំពេញ កិច្ច ការ។  
ចំណេក សេចក្តសី្នេហាវិញ ហាក់ មាន ភាព រកំារកូស   
ហើយ គូស្នេហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿង ។    

រាសីសេតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត   ឆ្ងាយ ដើមេបី បំ ពេញ ការងរ ផេសេង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឱេយ មាន ការ - 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពះ ការ និយយ- 

ស ្ត ី មា  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គាប់ ចិត្ត អ្នក សា្តប់  ខណៈ 
បញ ្ហា    ស្នេហា វិញ  គូ ស្នេហ  ៍គា្មោន ការ យល់ ចិត្ត គា្នា  គា្មោន ការ -  
អធេយា  សេយ័  ជាហេតុ បណា្តាល ឱេយមាន ការ បេក បាក់ គា្នា ។ 
ចំណេក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា    សុខ ភាព វិញគឺ  មិន ល្អ ទំង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

 រាសី ឡើងខ្ពស់តេដេត  ។  ការ និយយ 
ស្ត ី ចេើនតេ ព លពាកេយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។ ចំពះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទនននវិញ  បាន ផល ចំណេញ  

យ៉ាងគាប់ចិត្ត ធ្វើឱេយ ទឹកចិត្ត  អ្នក មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ 
ការ  បំពេញការងរ ផេ សេង ៗ  ។ ចំណេកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ គឺចេើន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ បញ្ហាស្នេហា វិញ គូ ស្នេហ៍ មាន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង - 
គា្នា ជាធម្មតា ហើយ ចេះ បង្កើតភាព ផ្អេមល្ហេម៕   

រាសី ឡ ើ ង   ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំពេញ-  
 ការ       ងរ  ផ  េ ស  េ  ង ៗ  រ មេង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ  ី ពេញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បេ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយយ ស្តី 

បេកប       ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស   ភាព   ល្អ   ព   ល   គ  ឺ   ទឹក  ចិ ត ្ត ប  េកប ដោយ    ក្ត ីមេតា្ត នងិ   
ករុណា  ។   ចំណេក    ឯ បញ្ហា ស្នេហា  គូ ស្នេហ៍ យល់- 
ចិត្ត      គា្នា   ធម្មតា  មិន ប    ង្កើត     ក ្តី  ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធេយម។ កតា ្ត សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
មំា មួនល្អ  តេនឹង  តេវូ ចំណាយ ទំង 
កមា្លាងំកាយចេើន ក្នងុ ការ បំពេញ កិច្ច- 
 ការ   ទំងឡាយ ។ថ្ងេនេះលោក  អ្នក  តេវូ 

វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផេសេងៗ បេយ័ត្ន នំ ទុក្ខទោ ស 
ដល់ខ្លនួ ។  ចំព  ះ ការ ពេយាយម  ហាក់ មាន  ភាព ខេសត់- 
ខេសាយ ប ន្តចិ ខ្វះភាព សា្វា ហាប់ក្នងុ កិច្ច ការ ងរ 
 រប ស់ ខ្ល ួន  ។ ចំណេកឯ  បញ្ហា  ស្នេហាវិញ គឺ ថា 
  គូ ស្នេហ៍នៅ  មានភាព  អធេយាសេយ័  គា្នាបាន ល្អ ។                   

រាសី ធ  ្លាក់ចុះ។ លោកអ្នក គួរ តេ  
ចៀស វាង  ការ  ឡើង ទៅកាន់ ទីដេល 
ខ្ពស់  ពេះ អាចនឹង កើត  មាន  ការ រង  -  
គេះថា្នាក់ ។ ចំពះ លាភ សកា្ការៈ- 

វញិ  ចេើនតេ  មាន បាន ដោយសារ ប ណុេយ។ ថ្ងេនេះ 
ទឹក  ចិត្ត អ្នក មាន ភាព អង់ អាច  កា្លា ហាន ខណៈ  
កមា្លាំង កាយ ពេ ញ បរិបូ រណ៍  តេ ខ្វះ នូវ គំនិត ច្នេ- 
បេឌិត នំ ឱេយ  ចិត ្តមាន ភាពបេថុយ បេថានបន្តិច ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្នេហា  អាច  មា ន ការ អាក់អន់ចិត្តគា្នា។

 រាសីមធ  េយ  ម ។ ការនិយ យ ស្តី មាន 
អ្នក ខ្លះ យ ក     ចតិ្ត ទកុ ដា ក ់សា្តប ់ឯអ្នក 
ខ្លះ   ទៀត  ព េង ើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក  
ហេត ុនេះ តេវូ បេយត័្ន  ការ នយិយ   ស្ត ី 

បន្តចិ  ។ លោក អ្នក គរួគតិ ឱេយ បាន ហ្មត ់ចត  ់ មនុ នងឹ 
និយយ     ចេញ មក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      កា   រ បេកប របរ- 
រក   ទទួល  ទន   នន    បាន ផ ល បង្គួរ   ខណៈ សុខ-  
ភាព  ផ្លូវ កាយ ល្អ  និង         ចិត្ត គា្មោន    ផ  ល ប ៉ះ ពា  ល់។ រីឯ 
បញ្ហា  ស្នេហា      គូ ស្នេហ៍ ចេះ  យល់ ចិត្ត គា្នា  ធម្មតា។

 រាសី  ឡ ើង   ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន  
សុខ    ភាព ជា ធម្មតា មិន មាន ជំងឺ មក 
បៀ ត    បៀន  ឡើយ ។ ចំពះទឹកចិត្ត  
វិញ គឺ មាន    សភាព ស្ងប់ នឹង នរល្អ។   

ការ  និយយ ស្ត ី  ចេើនជាពាកេយសម្តគួីរ ជា ទី ពេញ ចិត្ត 
ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទេ ។  រីឯ ការ បេកបរបរ រកទ ទួលទន 
នន បាន     ចំណូល គួរជាទី ព េញចិត្ត ។   ចំពះ សេច ក្ត ី -  
សេ្នហាវ ិញ  គឺ មាន ដំណ ើរការទៅ យ៉ាងល្អ  រលូន  
មិន  មាន អ្វ ីកើតជា ឧបសគ្គ ដល់  អ្នកនោះ ឡើយ។  

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តេដេត  ។  សុខភាព 
ផ្លវូ   កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត  គា្មោនផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ បេកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទន ផេសេង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល    ចំណេញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បេងឹ បេង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ េល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱេយ  លោក អ្នក      
មា ន    ក ្ត ី សោមនសេស រី ក រា យ។   ចំណេកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រមេង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដោយរលូន។

រាសីល្អបង្គួរ ។ ទឹកចិត្ត ចេើនតេ  បេកប- 
ដោយ សេចក្តីសោមនសេស ចំពះ កិច្ច ការ 
ឬ មុខរបរផេសេងៗដេលលោកអ្នក កំពុង  
បំពេញ។  ចំណេក ឯ សេចក្តីស្នេហា នឹង 

ផ្តល ់នវូ  សេច  ក្តសីខុ ខងផ្លវូ ចតិ្ត សមេប ់គសូ្នេហ ៍។ លាភ- 
សកា្ការៈផេសេងៗនឹងមាន ការ ជួយ ជេម ជេង របស់ អ្នក 
ដទេ   គបួ ផេសទំៅ ន ងឹ សេចក្ត ី  ពេយាយម ផ្ទាលរ់បសខ់្លនួ អ្នក ។  
រីឯការធ្វើ ដំណើរ ទៅកាន់ទី ជិត ឆ្ងាយ វិញ មានសុវត្ថិភាព 
តេ ក៏ តេូវ ទម ទរ ការ បេុង បេយ័ត្ន ឱេយ បាន សព្វជេុងដេរ។    

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេចន្ទ ទី២៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០CIvitkmSanþ LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣

ផលិតកម្មក្មេងខ្ចីDavitra
Mediaតេៀមលក្ខណៈគេប់
យ៉ាងបេជេងទីផេសារសិលេបៈ

កេ ុមតារា ចមេៀង បេសុសេវ័ីយ ក្មេង  នៅ ផលិត កម្ម ថ្ម ីសនា្លាង Davitra Media  ។ រូបថត សហ ការី

 តារាសម្តេង និង អ្នកដឹកនំាថត   MVផលិត កម្ម   DavitraMedia។សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី២៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០  ១៤  Email: socialite@phnompenhpost.com 
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 ម្ចាស់ មៃដាយមស តៃ កា្វាន់ ដូ កីឡាការិនី ស៊ន សៀវ ម៉ី 
តៃូវបានតៃងតាំង ជា ទូត ស៉ ច្ឆន្ទៈ របស់ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា 
សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២១ កាលព ីថ្ងៃ ពធ៉ សបា្តាហ ៍មន៉ ។ នៅក្នងុ ពធិ ី
ច៉ះហត្ថលៃខា នោះ នាយក បៃតិបត្តិ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា 
លោក Raymond Sia មនបៃសាសនថ៍ា ៖« គណ៉ តម្លៃ មយួ 
របស់ យើង នៅក្នុង ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា គឺ ជំរ៉ញឱៃយមន 
ដំណើរការ កាន់តៃ ល្អបៃសើរ ហើយ ធនាគារ ក៏ លើកកម្ពស់ 
ការរស់នៅ បៃកបដោយ ស៉ខភាព ល្អ ទាំង សមៃប់ អតិថិជន 
នងិ ន ិយោ ជក របស ់យើង ផងដៃរ » ។ កឡីាការនិ ីសៀវ ម៉ ីបាន 
បន្ថៃមថា ៖ « ខ្ញុំ មន មោទនភាព ណាស់ ដៃល តៃូវបាន 
ជៃើសរីស ធ្វើជា ទូត ស៉ ច្ឆន្ទៈ របស់ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ។ 
តាមរយៈ គ៉ណ តម្លៃ និង ភាពជា អ្នកដឹកនាំ ដ៏ ឈ្លាស វៃ របស់ 
អ្នកឧកញ៉ា បណ្ឌិត ព៉ង ឃាវ សៃ បៃធាន កៃ៉មបៃឹកៃសាភិបាល 
ធនាគារ កា ណា ឌី យ៉ា តៃងតៃបាន ជំរ៉ញ លើកទឹកចិត្ត ខ្ញុំ 
ឱៃយចូល រួមចំណៃក ដល់ ការ រស់ នៅ របស់ បៃជាជន កម្ពុជា ឱៃយ 
មនស៉ខភាពកាន់តៃ ល្អបៃសើរ »៕

កីឡាការិនីតេក្វាន់ដូមេដាយមាសស៊នសៀវមី៉
ក្លាយជាទូតស៉ច្ឆន្ទៈរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា

 ដោយ មូលហៃត៉ នៃ ជំងឺ រាតតៃបាត សកល កូ វីដ ១៩ 
នៅតៃ ចោទ ជា បញ្ហា សមៃប់ ស៉ខភាព សាធារណៈ 
និង កំព៉ង រីក រាលដាល ពាស ពៃញ ពិភពលោក 
នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  កៃម៉ហ៉៊ន ខ ល ហ្គៃ ត បាន ឧបត្ថម្ភ 
សាបូ៊ លាង សម្អាត ដៃ ចំនួន២៥ លាន ដំ៉ ទៅកាន់ 
ពិភពលោក រួមទំាង បៃទៃស កម្ពជុា បានទទួល សាបូ៊ 
សរ៉បចំនួន ២៥ មឺ៉ន ដំ៉ កៃម យ៉ទ្ធនាការ #Safe-
Hands Challenge របស់ អង្គការ ស៉ខភាព ពិភព-
លោក ដើមៃបី លើកទឹកចិត្ត បៃជាជន ទំាងអស់ ថៃរកៃសា 
ការពារ ស៉វត្ថិភាព ដៃ របស់ខ្លួន ។ ដើមៃបី ចូលរួម 
ទប់សា្កាត់ និង បៃឆំង ការឆ្លង នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដៃល មិន 
ទាន់ សាបរលាប នោះ អង្គការ ស៉ខភាព ពិភពលោក 
បានចាប់ផ្តើម ធ្វើ យ៉ទ្ធនាការ #SafeHands Chal-
lenge នៅលើ បណា្តាញ សង្គម ទូទំាង ពិភពលោក 
ដើមៃបី លើកទឹកចិត្ត បៃជាជន ទំាងអស់ ឱៃយ យល់ 
កាន់តៃចៃបាស់ ពី ការការពារ និង  ថៃរកៃសា ដៃ ឱៃយ មន 

ស៉វត្ថភិាព ។ ដើមៃបី ឆ្លើយតប និង ចូលរួម ក្នងុ យ៉ទ្ធ នាការ 
របស់ អង្គ ស៉ខភាព ពិភពលោក កៃម៉ហ៉៊ន ខ ល ហ្គៃ ត 
បាន ចូលរួម និង ចៃកចាយ យ៉ទ្ធនាការ #Safe-
Hands Challenge ដោយបាន ផលិត សាបូ៊ ចំនួន 
២៥ លាន ដំ៉ ដើមៃបី គំាទៃ ដល់ កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង រប ស់ 
អង្គការ ស៉ខភាព ពិភពលោក ហើយ សាបូ៊ ចំនួន ២៥ 
មឺ៉ន ដំ៉ តៃវូបាន បរិចា្ចាគ ដល់ បៃជាជន ដៃល កំព៉ង តៃវូ- 
ការ នៅ កម្ពជុា ដើមៃបី ជួយ បញៃឈប់ ការរីក រាលដាល នៃ 
ជំងឺ រាតតៃបាត កូ វីដ ១៩ តាមរយៈ មូលនិធិ ក៉មរ របស់ 
អង្គការសហបៃជាជាតិ ( យូនី សៃ ហ្វ ) ។ ក្នងុនោះ 
សាបូ៊ ជាចៃើន ដំ៉ ក្នងុ ចំណោម ២៥ មឺ៉ន ដំ៉ បាន ចៃក-
ចាយ រួចរាល់ ពាសពៃញ បៃទៃស កម្ពុជា តាមរយៈ 
កៃសួង អភិវឌៃឍន៍ជនបទ និង អាជា្ញាធរ ថា្នាក់កៃម ជាតិ 
ទៅកាន់ ខៃត្ត ចំនួន ៥ ដូចជា ខៃត្តតាកៃវ ខៃត្តរតនគិរី 
ខៃត្តកំពង់ស្ព ឺខៃត្តសា្វាយរៀង ខៃត្តពៃះវិហារ និង ខៃត្ត 
ក ៃចៃះ ក្នងុ តំបន់ ដាច់សៃយល ៕
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ខលហ្គេតបានឧបត្ថម្ភសាបូ៊លាងដេទៅកាន់ពិភពលោករួមទាំងកម្ពជុាដើម្ីបបេឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩
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 ដើមៃបី រួមចំណៃក ក្នងុការ អភិវឌៃឍសហ គម ន៍ និង បង្ហាញ 
នូវ ការចៃករំលៃក ចំពោះ សង្គម ក៏ដូចជា ការយកចិត្ត - 

ទ៉កដាក់ ទៅលើអនាម័យ ក្នងុ ការរស់នៅ បៃចំាថ្ងៃ នៅ ថ្ងៃទី ១៧ ខៃវិច្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ គៃះឹសា្ថាន 
មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុណុង ហឹប ហា្វា យ នៃ ន ( ខៃ ម បូ ឌា ) ម . ក បាន នំាយក នូវ សម្ភារ បៃើបៃស់ មួយចំនួន ដូចជា 
ធ៉ងសំរាម ចំនួន ២១ ធ៉ង ជូន ដល់ មន្ទរីពៃទៃយបង្អៃក សៃក៉ កំពង់តៃច និង កៅអី ចំនួន ១៧០ កៅអី ជូន ដល់ 
អាជា្ញាធរ សមៃប់ បៃើបៃស់ នៅក្នងុ សាលាឃំ៉ ចំនួន ១៥ ឃំ៉ ដៃល ស្ថតិ ក្នងុសៃក៉ ចំនួន ៣ គឺ សៃក៉ កំពង់តៃច 
បនា្ទាយមស និង សៃក៉ អង្គរជ័យ ខៃត្តកំពត ។  ទោះបីជា ការផ្តល់ជូន នៃះ ហាក់បីដូចជា មិនមន ចំនួន ចៃើន 
ក៏ដោយ តៃ វា ក៏បាន បង្ហាញថា ណុង ហឹប ហា្វា យ នៃ ន មិន តៃមឹតៃ ជា គៃះឹសា្ថាន ដៃល ផ្តល់ សៃវាកម្ម បៃក់ កម្ច ី
ប៉៉ ណោ្ណោះ ទៃ តៃ ណុង ហឹប តៃងតៃមន ការចូលរួម និង រៀបចំ សកម្មភាព សង្គម ផៃសៃងៗ និង បាន យក ចិត្ត -  
ទ៉កដាក់ លើ ភាគី ពាក់ ព ន័្ធទំាងអស់ ក៏ដូចជា សហគមន៍ ទំាងមូល ផងដៃរ ។ 



ក្រុងម៉ា្រឌីដ: ក្រុម Atletico Ma-
drid បាន បន្ថ្រម  ក្ដ ីសង្រឃមឹ ឱ្រយខ្លនួ  កាន-់ 
ត្រ ធ ំឡើង ក្នងុ ការ ឈ្នះ ពាន ក្រប ខណ័្ឌ 
La Liga ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ លើ  
ក្រុម  Barcelona ១-០ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន- 
ឯង កាល ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ នងិ ព្រម ទាងំ ធ្វើ 
ឱ្រយ ក្រុម គូ ប្រជ្រង របស់ ខ្លួនជួប នូវ ការ- 
ចាប់ ផ្ដើម ដ៏ ស្រន យ៉ាប់ បំផុត  បន្ត ទៀត 
ក្នុង រយៈ ព្រល ២៩ ឆ្នាំ ។   

ការ បញ្ចប់ ទី យ៉ាង ស្អាត ពី កីឡាករ 
Yannick Carrasco នៅ នាទីទី 
៤៥+៣ ក្រយ មាន ឱកាស ឆក ់បាល ់
ពី ការ បង្កើត កំហុស របស់ ខ្រស្រ ការពារ 
Gerard Pique និង អ្នក ចាំ ទី Marc-
Andre ter Stegen គ្រប់ គ្រន់ ក្នុងការ - 
បំបាក់ មុខ ក្រុម  Barca ដ្រល គ្មាន អ្វី 
តបត សោះ ពសិ្រស កឡីាករឆ្នើម Lionel 
Messi ដ្រល  មាន ទម្រង់ ល្រង ក្រម 
ស្តង ់ដា អឡំងុ ការ ប្រកតួ នៅ កឡីដា្ឋាន 
Wanda Metropolitano ន្រះ ។

គ្រប់ បាល់  ន្រះ មិន ត្រឹម ត្រ ធ្វើ ឱ្រយ 
ក្រុម Atletico បាន កត់ ត្រ នូវ ជ័យ- 
ជម្នះ ក្នុង លីគ ដំបូង របស់ ខ្លួន លើ ក្រុម  
Barca ក្នុង រយៈ ព្រល ១០ ឆ្នាំ 
ប៉ុណ្ណោះទ្រ ថ្រម ទាំង ជួយ ឱ្រយ ពួក គ្រ  នាំ - 
មុខ  ៣ ពិន្ទុ ដាច់ លើ ក្រុម ជើង ចាស់ 
Real Madrid ទាំង ខ្លួន នៅ សល់  ១ 
ប្រកតួ ក្នងុ ដ្រ ទៀត ផង ហើយ ព្រម ទាងំ 
នាំ ឱ្រយ មាន  ២០ ពិន្ទុ ស្មើ ក្រុម កំពូល 
តារាង  Real Sociedad ដ្រល ល្រង 
លើស ខ្លួន ១ ប្រកួត  ។

លើស ពី ន្រះ ទៀត គ្រប់ បាល់ ហ្នឹង 
ក៏ បាន ទមា្លាក់ ក្រុម គូ ប្រជ្រង ដ៏ តឹង ត្រង 
របស់ ខ្លួនឱ្រយ ធ្លាក់ ទៅ ល្រខ១០ ដោយ 
មាន ត្រ ១១ ពនិ្ទ ុប៉ណុ្ណោះ ក្នងុ ចណំម 
៨ ប្រកួត ដំបូង  ដ្រល ន្រះ បាន បង្ហាញ 
ឱ្រយ ឃើញ ថា ជា ការ រក បាន ពិន្ទុ សរុប 
ដ៏អន់ បំផុត របស់ ក្រុម  Barca  ក្នុង  
ដំណាក់ កាល ដូច គ្នា ហ្នឹង ន្រ រដូវ កាល 
ផ្រស្រង ៗ  គតិ តាងំ ព ីរដវូកាល ១៩៩១-
១៩៩២  មក ។

គ្រូ បង្វឹក របស់ ក្រុម  Barca លោក 
Ronald Koeman បាន មាន 
ប្រសសន៍ ថា៖ « មិន ខុស ពី គ្រូបង្វឹក 
ដទ្រ ៗ  ដ្ររ ខ្ញុំ ជា អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ 
ទាំងស្រុង ។ យើង ដឹង ថា ត្រូវ ត្រ ធ្វើ 

បាន នូវ លទ្ធផល ល្អ ប្រសើរ ជាង មុន ។ 
ខ្ញុនំៅ ត្រ បន្ត  មាន ជនំឿ លើ កឡីាករ  ក្នងុ 
ក្រុម ដ្រល មាន ស្រប់ » ។  

បន្ថ្រម ពី លើ លទ្ធផល ដ្រល ចាញ់ 
ហ្នឹង រឿង ដ្រលធ្វើ ឱ្រយ Barca ខកចិត្ត 
មិន តិច ដ្ររ នោះ គឺ នៅ ព្រល ឃើញ 
កីឡាករ Pique ដើរ ខ្ចក ៗ  លាយ 
ដោយ ទឹក ភ្ន្រក ដ្រល ក្រយមកក្លិប 
ប្រប់ ថា មាន បញ្ហា ជង្គង់ ខាង ស្ដាំ ។

« ថ្ង្រ ន្រះ  យើង អាច ឈ្នះ ត្រ វា អត់ 
មាន ក្រ ប្រ អ្វ ីច្រើន ឡើយ ។ យើង ល្រង 
បាន ល្អ ណាស ់ហើយ ខ្ញុ ំរភំើប ម្រន ទ្រន 
នងឹ ក្រមុ មយួ ន្រះ » ។ ន្រះ ជា សម្ដ ីរបស ់
លោក  Diego Simeone ដ្រល ដឹក- 
នា ំក្រមុ  Atletico ប្រកតួ មនិ ចាញ ់ក្នងុ 

លីគ រហូត ២៤ លើកហើយ ។
ដោយ សរ ក្រុម  Real ប្រកួត  ត្រឹម 

ស្មើ ១-១ ជាមួយ ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Vil-
larreal ដ្រល កំពុង ត្រ ឡើង ជើង ដ្ររ 
ខណៈ ការ របូត បាត់ ពិន្ទុ បន្ថ្រម ទៀត 
របស់ ក្រុម  ការពារ ជើង ឯក ន្រះ ហាក់ 
ឱ្រយ ជា ប្រផ្នូល ថា ន្រះ អាច ជា រដូវ កាល 
របស់ ក្រុម  Atletico ក៏ ថា បាន ។

កីឡាករ Mariano Diaz ជួយ ឱ្រយ 
ក្រុម Real នាំ មុខមុន  ក្រយ ការ- 
ប្រកួត ប្រព្រឹត្ត ទៅ បាន ត្រឹម ត្រ ១០៥ 
វិនាទី ត្រ ក្រយ មក ក្រុម របស់ លោក 
Zinedine Zidane ដូច ជា ថម ថយ 
កមា្លាងំ ហើយ ទ ីបផំតុ ក្រមុ Villarreal 
បាន បង្ហាញ ថា ពួក គ្រ សម នឹង បាន 
ពិន្ទុ ដ្ររ ដោយ ការ វាយ សម្រុក រឿយ ៗ  
រហូត បាន បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉្រត្រ 
ខណៈ  Gerard Moreno ក៏ មិន បាន 
ខ្ជះ ខា្ជាយ ឱកាស ដោយការ បំប៉ាង 
សណំាញ ់ទ ី ឱ្រយ ក្រមុ តាម ស្មើ វញិ ១-១ 
ដ្រលជាលទ្ធផលផ្លូវការ ត្រម្ដង។ 

គ្រូបង្វឹក  លោក  Zidane បាន 
សម្ដ្រង អារម្មណ ៍សោក ស្ដាយ  ក្រយ 
ក្រុម បាត់ បង់ ២ពិន្ទុ ន្រះ ដោយ បាន 
និយយ ថា ៖ « មានអារម្មណ៍ ថា ដូច- 
ជា បាន រង្វាន់ ដ៏ តូច១ អ៊ីចឹង ។ យើង 
សម ត្រ បាន លទ្ធផល ល្អ ជាង ហ្នឹង ពី 
ការ ប្រកួត ដ្រល យើង បាន ល្រង ។ ខ្ញុំ 
មាន អារម្មណ៍ មួ ម៉ា បន្តិច ដោយ សរ 
លទ្ធផល មិន ដូច អ្វី  ដ្រល យើង ប៉ង 
នោះគឺ ៣ពិន្ទុ » ។ AFP/VN

តពីទំព័រ១៦...សម្រច ដោះ ស្ររូ៉ម 
ឡើង វ៉្រ ទំាង ឈឺ ត្រ ម្តង ទៅ»។

តាម រយៈការ ប្រកួត កាល ពី ព្រកឹ ថ្ង្រសៅរ៍ 
នោះ បឺត  សង្រឃឹម បាន វ៉្រ យុគ យក្រសផ្ល្រ 
ឱ្រយ លោក អាជា្ញា កណា្តាល រាប់ ចំនួន ៣ លើក 
និង ឈាន ដល់បញ្រឈប់ការ ប្រកួត នៅ ទឹក 
ទី ៤ បនា្ទាប់ពី សង្រឃឹម បាន បុក ជង្គង់ ឱ្រយ 
យក្រសផ្ល្រ ដួល ជា លើក ទី ៤ នោះ។  ជ័យជម្នះ 
ន្រះ បាន ជួយ ឱ្រយ បឺត សង្រឃឹម ឡើង ទៅ 
ជួប វា៉ាន់ វឿន នៅវគ្គ ផ្តាច់ព្រត័្រ ប្រចំាក្រមុទី 
១ ដោយ គ្រង ធ្វើនៅ ថ្ង្រទី ៥ ខ្រ ធ្ន ូព្រះ 
វា៉ាន់ វឿន ក៏ បាន ផ្តួល ស្រន កុសល 
ត្រមឹទឹក ទី ៣ នៅ ថ្ង្រ សៅរ៍ នោះ ដូច គ្នា។ 

ជំុវិញការ ផ្តលួ យុគ យក្រសផ្ល្រ ឱ្រយ សន្លប់ 
ទំាង ខ្លនួ កើត ជំងឺ គ្រនុ ឈីក  ន្រះ បឺត សង្រឃឹម 
និយយ ថា៖  «វាជា អារម្មណ៍ សប្របាយ- 
ចិត្តមួយ ដ្រល យើងអាច ធ្វើបាន ហើយ 
គ្រប់ គ្នា បាន លើក ទឹក ចិត្តដល់ ខ្ញុ ំព្រះ 
ខ្ញុំក៏មិនគិតថា ខ្ញុំអាច ធ្វើបាន នោះ ដ្ររ 
ដោយសរ ទី ១ ខ្ញុកំំពុងដាក់ស្ររូ៉ម ទី ២ 
មុន ថ្លងឹ ទម្ងន់ ខ្ញុ ំលើស គ្រ ដល់ ជិត៤ គ.
ក្រ ត្រ ខ្ញុបំាន ដោះស្ររូ៉ម រត់សម្រករហូត 
សល់ ត្រឹម ៥៧ គ.ក្រ  តាម ការ កំណត់ 
ព្រះបើ ខ្ញុ ំលើស គ្រ  ត្រ ១ខំា ក៏ខ្ញុ ំ ត្រវូ ធ្លាក់ 
ដោយស្វយ័ ប្រវត្ត ិដ្ររ»៕

ថ្ង្រចន្ទ ទី២៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងឡុងដ៍: ក្រុម  Tottenham 
Hotspur (Spurs)  ហក់ ឡើង ទៅ 
ឈរ  ទី កំពូល តារាង ពិន្ទុ ក្រប ខ័ណ្ឌ 
Premier League អងគ់្ល្រស ជាមយួ 
នឹង ជ័យ ជម្នះ ដ៏ គួរ ឱ្រយ រំភើប លើ  ក្រុម  
Manchester City ២-០ ខណៈ ក្រមុ 
Chelsea រំកិល ខ្លួន ទៅ ល្រខ២ 
ក្រយ  ឈ្នះ  Newcastle អំឡុង 
ការ ប្រកួត កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ។

ស្រប ព្រល    Leicester City ដ្រល 
អាច ឡើង  ទៅល្រខ១ បើ ឈ្នះនៅ ផ្ទះ 
Liverpool ព្រល ប៉ះ  គ្នា នៅ ថ្ង្រ អាទិត្រយ  
Spurs ក៏  ឆ្លៀត ឱកាស ឈរ តំណ្រង 
ន្រះ បណ្តាះ អាសន្ន សិន ដ្រល វា ជា 
លើក ដបំងូ ក្នងុ រយៈ ព្រល ៦ ឆ្នា ំខណៈ 
គ្រប់ បាល់ របស់ Son Heung-min 
និង Giovani Lo Celso បាន ជូន 
ដំណើរ  Man City ព្រល ចាក ច្រញ ពី 
កីឡដា្ឋាន Tottenham Hotspur 
ជាមួយ នឹង ការ ខក ចិត្ត ។

ការ ប្រកួត រវាង ក្រុម ទាំង២  នៅ 
សបា្ដាហ៍ ទី ៩ ន្រះ បានត្រ ៥នាទី 
ប៉ណុ្ណោះ ក្រមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ  Spurs  នា ំមខុ 

បាត់ ទៅ ហើយ ព្រលខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ កូរ៉្រ 
ខាង ត្របូង Son រត់ សំដៅ ទៅ រក បាល់ 
ដ្រល បញ្ជូន ដោយ បំប្លាង ពី កីឡាករ 
Tanguy Ndombele ហើយ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី គ្រប់ ទី១១ សម្រប់ រដូវ- 
កាល ន្រះ យ៉ាង អស្ចារ្រយ ។

ក្រុម Man City របស់ លោក Pep 
Guardiola (Pep) គ្រប់គ្រងបាល់ 
ច្រើន ជាង ក្រុម របស់ លោក Jose 
Mourinho ត្រ ពិ បាក ក្នុង ការ រក 
ចនោ្លាះ ទម្លុះ សំណាញ់ ទី ហើយ ជា ថ្មី 
ម្ដង ទៀត មិន អាច រារំាង គ្រប់ ទី២  
របស់ កីឡាករ បម្រុង Lo Celso ។

ជា កាដូ សម្រប់ ថ្ង្រ ដ្រល លោក 
Mourinho ត្រូវ បាន ត្រង តាំង ជា 
គ្រូបង្វឹកគម្រប់ ១ឆ្នាំ Spurs ធ្វើ បាន 
យ៉ាង ល្អ ដោយ ការ ល្រង មិនចាញ់ 
សោះ  រហូត ដល់ ទៅ ៨ លើក សម្រប់ 
ការ ប្រកតួ ក្នងុ លគី កពំលូ ន្រះ គតិ តាងំ-
ពី ចាញ់ ក្រុម  Everton នៅ ថ្ង្រ បើក 
ឆក ដោយ លទ្ធផល ន្រះ បាន បង្កើន 
នូវ ក្ដី សង្រឃឹម រឹត ត្រ ខ្ពស់ ក្នុង ការមាន 
សិទ្ធិ  ប្រជ្រង ពាន យ៉ាង ពិត ប្រកដ ។

គ្រូ បង្វឹក របស់ ក្រុម Spurs  លោក 
Mourinho ថ្ល្រង ថា ៖ « កឡីាករ ទាងំ- 
អស់ ផ្ដល់ គ្រប់ យ៉ាង និង អនុវត្ត តាម 
យុទ្ធសស្ត្រ ។ ពួក គ្រ ធ្វើ បាន ល្អ ។ 
យើង រក ឃើញ ចង្វាក់ ន្រ ការ ល្រង 
ហើយ ប្រសើរ ណាស់ ដ្រល ឃើញ 
ការល្រង តាម វិធី របស់ ពួក គ្រ » ។

Spurs ដ្រល ឈ្នះ ពាន លីគ កំពូល  
ចុង ក្រយ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៦១ កំពុង នាំ- 
មខុ Chelsea ២ ពនិ្ទ ុមនុ ក្រមុ ទាងំ ២  
ត្រូវ ត ទល់ គ្នា នៅ ចុង សបា្ដាហ៍ ក្រយ រី- 
ឯ ក្រមុ Man City ធ្លាក ់ទៅ ល្រខ ១១ 
ដោយ តាម ក្រុម ល្រខ១ ដល់ ទៅ ៨ 
ពិន្ទុ ត្រ សល់ ១ប្រកួត ក្នុង ដ្រ ។

អ្នក ចាត ់ការ ក្រមុ Man City លោក 
Pep នយិយ ថា ៖ « យើង មាន ឱកាស 
ច្រើន ជាង ពកួ គ្រ ត្រ យើង ចាញ ់។ ក្រមុ 
របស់ លោក Mourinho គឺ អ៊ីចឹង 
ពោល គឺ បើ អ្នក បង្កើត នូវ កំហុស នោះ 
ដ្រ គូ ប្រយុទ្ធ របស់ ពួក គ្រ នឹង ផ្ដល់ 
ម្ររៀន ឱ្រយ អ្នក ភ្លាម ៗ  » ។

ចណំ្រក ក្រមុល្រខ២ Chelsea នៅ 
បន្ត រក្រសា ទម្រង់ ល្រង ដ៏ ល្អ  ទៀត ខណៈ 

គ្រប់ បាល់ ដ្រល ធ្វើ  ឱ្រយ ចូល ទី ខ្លួន ឯង 
របស់ Federico Fernandez នៅ 
វគ្គ ទី១ និង ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី ពី   
Tammy Abraham នៅ វគ្គ ទី ២ 
បាន ជួយ ឱ្រយ ក្រុម របស់ លោក Frank 
Lampard ឈ្នះ ២-០ អំឡុង ប្រកួត 
នៅ កឡីដា្ឋាន St James' Park របស ់
ក្រុម Newcastle ។

ជយ័ ជម្នះ ន្រះ  ធ្វើ ឱ្រយ ក្រមុ Chelsea 
អត់ ចាញ់ ៩ លើក ក្នុង ការ ប្រកួត នៅ 
គ្រប ់កម្មវធិ ីទាងំអស ់ក្នងុ នោះអត ់ទាន ់
ស្គាល់ ពាក្រយ ថា បរា ជ័យ នោះឡើយ 
សម្រប ់៦ ប្រកតួ ចងុ ក្រយ ក្នងុ លគី 
ហើយ ន្រះ ក៏ ជាការ បង្ហាញ ថា ពួកគ្រ 
កំពុង  ធ្វើ ដំណើរលើ ផ្លូវ ដ៏ ល្អ ឥត ខ្ចាះ  
ដើម្របី ប្រជ្រង ពាន ដ្ររ ៕ AFP/VN

Griezmann(ឆ្វ្រង)របស់Barcaលោតត្រតបាល់ជាមួយHermosoរបស់Atletico។AFP

Alderweireld(ស្ដា)ំរបស់Spursប្រជ្រងយកបាល់ជាមួយJesusរបស់ManCity។AFP

បឺត សង្ឃឹម...

Spurs យក ៣ពិន្ទ ុពី Man City ឡើង ទៅទី កំពូល ខណៈ Chelsea រំកិល ទៅ ល្ខ២ 

Atletico ឈ្នះ Barca បន្ថ្មក្ដីសង្ឃឹម
ខណៈ Real ភ្លាត់របូតពិន្ទុ  ជាថ្មី ម្ដង ទៀត

បឺតសង្រឃឹមដ្រកព្រយួរស្ររូ៉មក្រយប្រកួតហើយ។



    ឈន ណន

ភ្នំពេញ ៈ  ផ្ទយុ ពី អ្នក កើត ជំង ឺ  
គ្រនុ ឈីកផ្រស្រង ទៀត ដ្រល ភាគ- 
ច្រើន បាន ត្រមឹ ដ្រក លើ គ្រ ព្រយួរ 
ស្ររូ៉ម ដើរ មិន ចង់ កើត ព្រះ 
ឈឺចាប់ នៅ គ្រប់  សន្លាក់ ឈឺ ខ្លនួ 
ប្រណ និង អស់ កម្លាំង នោះ 
កីឡាករ បឺត សង្រឃឹម ប្ររជា ហ៊ាន 
ជំទាស់នឹង ការ ផ្តល់ ដំបូន្មាន របស់ 
គ្រ ូព្រទ្រយ ដោយ សម្រច ចិត្ត ដោះ 
ស្ររូ៉ម ច្រញពីដ្រ ហើយ ឡើង 
ប្រកួត ជាមួយ យុគ យក្រសផ្ល្រ ទំាង 
ខ្លនួ កើតជំងឺ ន្រះ ហើយ អ្វ ីដ្រល 
អស្ចារ្រយបំផុត នោះ គឺ រូប គ្រ បាន 
វ៉្រ យក្រសផ្ល្រ ឱ្រយ លោកអាជា្ញាកណ្តាល 
បញ្រឈប់នៅ ទឹក ទី ៤ ទំាង មិន គួរ 
ឱ្រយ ជឿ ដើម្របី ឡើង ទៅ កាន់ការ - 
ប្រកួត វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ។

ការ ហ៊ាន លះ បង់ ទំាង ដឹងថា 
ខ្លនួ វិល មុខ ហូប អី អត់ បាន គ្មាន 
កម្លាងំ ជាមួយការ  កើត ជំងឺ គ្រនុ 
ឈីក ដើម្របី ប្រកួតវគ្គ ពាក់- 
កណ្តាល  ផ្តាច់ ព្រត័្រ ទម្ងន់ ៥៧ 
គីឡូក្រម រដូវកាលទី ៥ ន្រ កម្ម- 
វិធី «កម្ពុជា សង្វៀន គុនខ្ម្ររ»  
ជាមួយ យុគ យក្រសផ្ល្រ នៅ លើ 
សង្វៀន CNC កាល ពី ព្រឹក 
ថ្ង្រសៅរ៍ កន្លង មក ន្រះ បាន កា្លាយ 
ជា រឿង ថ្ម ីហើយក៏  អាច នឹង គ្មាន 
អ្នក ផ្រស្រង  ហ៊ាន លះ បង់ និង តសូ៊ 
ធ្វើ ដូច បឺត សង្រឃឹម នោះ ដ្ររ។

កីឡាករ វ័យ ២៥ ឆ្នា ំបឺត សង្រឃឹម 
ក៏បានដឹង ថា អ្វ ីដ្រល រូប គ្រ បាន 
ធ្វើ នោះ វាប្រឈម ទៅ នឹង គ្រះ 
ថា្នាក់ខ្លាំង ផងដ្ររ បុ៉ន្ត្រ  ការ ចង់ 
សម្រច បំណង ឈ្នះខ្រស្រ ក្រវាត់ 

ឱ្រយ បាន ម្តង នៅ ក្នងុ អាជីព និងការ 
ចង់  បាន ប្រក់ រង្វាន់ច្រើនពី ការ- 
ប្រកួត ន្រះ ដើម្របី យក ទៅ  ក្រ ប្រ 
ជីវភាព ក្នងុ គ្រសួរ វាជា ចណំចុ 
សំខន់ ដ្រល ជំរុញ ឱ្រយ  បឺត សង្រឃឹម 
ត្រវូត្រ ហ៊ាន ប្តរូ ក្នងុការ ធ្វើ រឿង ដ៏ 
គ្រះ ថា្នាក់ មួយ ន្រះ។

បឺត សង្រឃឹម បាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ 
បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា៖«គ្រូ 
ព្រទ្រយ ដ្រល ដាក់ ស្ររូ៉ម ឱ្រយខ្ញុ ំគត់ 
មិន ឱ្រយខ្ញុំ ទៅ ប្រកួតទ្រ ដោយ 
គត់ប្រប់ខ្ញុំ ថា អាយុ ជីវិត វា 
សំខន់ជាង បុ៉ន្ត្រ ខ្ញុ ំសំុ គត់ ឱ្រយ 
ដោះ ស្ររូ៉មឱ្រយខ្ញុ ំព្រះ ខ្ញុ ំត្រវូទៅ 
ប្រកួត ហើយ ហើយ គត់ក៏ ធ្វើ 
តាម ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ ត្រូវត្រ ទៅ ប្រកួត 
ប្រសើរ  ជាងការ  ដ្រក ស្តាយ ព្រះ  
ទិសដៅរបស់ខ្ញុ ំគឺ ខ្ញុ ំចង់បានខ្រស្រ- 
ក្រវាត់ ហើយ  បើ យើង ឈ្នះ បាន 
ខ្រស្រ ក្រវាត់ ក៏ យើង បាន ប្រក់ មួយ 
ចំនួន  យក ទៅ ទិញ ដីទុក និង 
បង្កើត មុខ  របរ  រកសីុ នឹង គ្រ ផង 
ដ្ររ ព្រះ ជីវភាព គ្រសួរ ខ្ញុ ំព្រល 
ន្រះ វា មិនមន ទ្រ គឺ បានត្រមឹ  
តឹកៗ»។

ទាក់ទង ទៅនឹង បញ្ហា ជំងឺ គ្រនុ 
ឈីក ន្រះ អ្នកប្រដាល់កូន ១ បឺត 
សង្រឃឹម បាន រៀប រាប់ ថា៖ « កាល- 
ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ព្រល ខ្ញុ ំហត់ 
ព្រល ថ្ង្រចប់ ខ្ញុ ំទៅងូត ទឹក  រួច មក 
ស្រប់ ត្រ ញាក់ យកត្រ ម្តង ត្រ ខ្ញុំ 
មិន ទាន់ ទៅ ដាក់ស្ររូ៉បទ្រ ព្រះ 
ស្មាន ថា ជាគ្រនុ ក្តា ធម្ម តា ដោយ 
គ្រន់ត្រ ទិញ ថំា្នា ល្រប បុ៉ន្ត្រ ដល់ 
យប់ ខ្ញុំ ដ្រក ញាក់ មួយ យប់។ 
ស្អ្រក ឡើង ខ្ញុ ំក្រក ទៅរត់ទៀត   
ក៏ ញាក់ទៀត ហ្រតុ ន្រះខ្ញុ ំក៏បាន 

ទៅ ដាក់ ស្ររូ៉ម ២ ប្លាក ព្រះ 
ព្រល ល្ងាច ថ្ង្រ សុក្រ នោះ ខ្ញុ ំត្រវូ 
ទៅ ថ្លងឹ  គីឡូ»។

«ខ្ញុ ំក៏ បាន សំុខង បុ៉ស្តិ៍ ថា អត់វ៉្រ 
ដ្ររ បុ៉ន្ត្រ ខង បុ៉ស្តិ៍ ប្រប់ ថា បើ ខ្ញុ ំ
មិន វ៉្រ នឹង ត្រវូ ធ្លាក់ ដោយ ស្វយ័- 
ប្រវត្តិ តាមលក្ខខណ្ឌ ប្រកួត 
ហើយ ព្រល នោះ គីឡូ ខ្ញុ ំលើសគ្រ 
អី៊ចឹង ខ្ញុ ំក៏ ដោះស្ររូ៉ម រត់ សម្រក 
៤គីឡូ ទៀត ហើយក្រយ ព្រល 
ថ្លងឹ គីឡូរួច ខ្ញុ ំមក ញាក់នៅ លើ 
កង់បីត្រ ម្តង ត្រ  យប់ ឡើង ខ្ញុ ំដាក់ 
ស្ររូ៉ម អស់ ៦ប្លាក ដោយ ដោះ 
ច្រញ នៅ ម៉ោង ៣យប់ ហើយ 
ព្រកឹ ឡើង ខ្ញុ ំទៅ វ៉្រត្រ ម្តង បុ៉ន្ត្រ  
ព្រល ប្រកួត ហើយ ខ្ញុ ំមក ដាក់ 
ស្ររូ៉ម ទៀត គឺ គិត មក ដល់ ព្រល 
ន្រះ  សរុប ទៅ អស់ ចូល ២០ ប្លាក   
ហើយ»។

នៅព្រល សួរ ពី ស្ថាន ភាព ព្រល 
ប្រកួតជាក់ ស្ត្រង បឺត សង្រឃឹម 
បាន បញ្ជាក់ថា៖«ព្រល ប្រកួត ខ្ញុ ំ
ទន់ ដ្រ ទន់ ជើង និង វិល មុខ ខ្លាងំ 
គ្រន់ត្រ ថា ព្រល ម៉ោង វ៉្រ នោះ វា 
អត់រង ញាក់។ និយាយ រួម ព្រល 
ប្រកួត កម្លាងំកាយ អត់ មនទ្រ 
មន ត្រ កម្លាងំ ចិត្ត ព្រះ ទី ១ ខ្ញុំ 
ស្តាយ កម្ម វិធីខ្រស្រ ក្រវាត់ ដ្រល 
យើងមិនងយ បាន ល្រង ទី ២ ខ្ញុ ំ
គិត ថា បើ គង់ត្រ ចាញ់ ដោយ 
ស្វយ័ ប្រវត្តដិដ្រល ខ្ញុ ំសម្រច វ៉្រ 
ទំាង ចាញ់ត្រ ម្តង ទៅ ហើយខ្ញុំ 
គិត ទៀត ថា  បើ ខ្ញុ ំមិនវ៉្រ គឺ  វា៉ាន់ 
វឿន ប្រហ្រល ជា សប្របាយ  ចិត្ត 
ដោយគត់ នឹង បាន ឡើង ទៅ វគ្គ 
ផ្តាច់ព្រត័្រ ដណ្តើម យកខ្រស្រ ក្រវាត់ 
ហ្រតុ ន្រះ ខ្ញុ ំ...តទៅទំព័រ ១៥

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ខណៈ បាន ចណំយព្រល១០ឆ្នា ំដើរ   
លើ  វិថី   សិល្របៈ  ចម្រៀង    ទទួល បាន ផ្ល្រ ផ្កា ល្អ  មន 
ក្ររ្តិ៍  ឈ្មាះ   ល្របីល្របាញ  និង ទ្រព្រយ ធន      ច្រើន រូប- 
សម្ផស្រស  ក៏ កាន់ ត្រ ស្រស់ សោភា ខ្លាំង    ហើយ នោះ 
ត្រ មហ  ជន ក៏ នៅ ត្រ ងឿង ឆ្ងល់ ពី រឿង កញ្ញា   អុីវា៉ា  
នៅ មិន ទា ន់ មន ដំណឹង  បង្ហើប បង្ហាញ     មុ ខ មត់ 
គូស្ន្រហ៍ ពិត នៅ  ឡើយ ។ 

នៅព្រល  ថ្មីៗក្នុង ខ្រ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០២០   ន្រះ 
កញ្ញា អុវីា៉ា  ក ៏កា្លាយជា  តារា ទតូ សចុ្ឆន្ទៈ របស ់ក្រមុ- 
ហ៊ុន  អិលសុីភីអ្រស អុិន ធើ ប្រយ   ជាក្រុម ហ៊ុន 
ធំ ស្រប ច្របាប់ និង មន ការ ទទួលខុស ត្រូវខ្ពស់  
នំចូល ផ្តាច់  មុខ និង ច្រកចាយ នូវផលិតផល  
ថ្ររក្រសា សម្រស់ និងសុខភាព នៅ  ក្នុង ប្រទ្រស 
កម្ពជុា  ក្រយ  ព ីតារា ចម្រៀង របូ ន្រះ  សម្រច  ចតិ្ត 
បន្ត  កុងត្រ  នៅត្រ  ជ្រក កោន  លើ ទ្រនំ សន់ដ្រ 
ដដ្រល ដើម្របី បំបាត់  មន្ទិល សង្រស័យ ថា នង 
ទំនងជា ដូរ ទៅ  ទ្រនំ ថ្មី  ន ព្រល កន្លង មកនោះ   ។ 

យា៉ោងណ មិញ  នៅ ត្រ មន ការ  សួរ នំ រឿង គ ូ- 
ស្រករ ឬ  ម្ចាស់ ចិត្ត  តារា ចម្រៀង ស្រី ជ្រក នៅ ទ្រនំ 
សនដ់្រ  ឈ្មាះ  ពតិ  ឃនី ស្រនីថ ហៅ  កញ្ញា  អុវីា៉ា   
ដដ្រល  គ្រនៅ ត្រមិន ទាន់ ដឹងច្របាស់ថា អនគត 
ស្វាម  ីរបសន់ង អាច ជា បរុសរស ់នៅ  ក្នងុ  ឬ  ក្រ-  
ស្រុក   នោ ះ ទ្រ ព្រះថា តារាចម្រៀង សន់ដ្រ រូប 
ន្រះ   ត្រង ត្រ ព្រយាយាមលក់ មុខគូស្ន្រហ៍ ថ្មីជានិច្ច  
តាងំ  ព ីប្រះ ឆស្ន្រហច៍ាស ់ដ្រល ល្របី ថាជា  ថៅ ក្រ 
ក្លិប និង ហង បញ្ចាំ មួយ នៅ សៀមរាប   ។

តារា ចម្រៀង   ស្រ ីរាង  ស្ល៊មី សម្រស ់កាន-់ 
ត្រ   ផរូផង ់កញ្ញា អុវីា៉ា ក ៏បាន ព្រលយ ឱ្រយ ដងឹ 
ថា នង នឹង រៀប ការ មិន ឱ្រយ មន វ័យ លើស 
ពី  ៣០ ឆ្នាំ នោះឡើយ ស្រប ព្រល ដ្រល 
លោក   ឪពកុ នង គ ឺ លោក អ៊ ូវា៉ាវ ហៅអ៊ ូចន្ថា 
ក ៏    ធ្លាប ់បង្ហើប ថា មនិចង ់ឱ្រយ កនូ ស្រ ីមន ប្ដ ីនៅ 
វយ័    ក្ម្រង   ព្រក  នោះ ទ្រ ហើយ រឿង 
អ្នក  មក ស្រឡាញ់ កូន ស្រី 
លោកនោះ ក៏ លោក-   
មិន ដ្រល   ប្រ កាន ់-  
ឋានៈ អ្វី ដ្ររ។

តារា ចម្រៀង-  
ស្រ ី សឡំ្រង ស្រយួ 
ស្រទន់  មុត កញ្ញា  
អុីវា៉ា ដ្រល   សុខ ចិត្ត 
ចុះ ឡើង ទៅ មក ៗ   ពី  
ខ្រត្ត  មក  ភ្នំព្រញ  -  
ដោយ  គ្មាន  គម្រង  
ទិញ    ផ្ទះ វីឡា ថ្មី  ដូច គ្រ 
ឯង  ឡើយ ខណៈ  ខ្លួន 
មន     ផ្ទះ វីឡា ដ៏ ស្កឹមស្ក្រ    
នៅ  ខ្រត្ត កំពង់ស្ពឺ   មិន 
ចាញ់  ទ្រនំ    ដ៏ ធំ ប្រណីត     
របស ់ តារា ចម្រៀង    - 
ប្រុស    លោក ខ្រមរៈ 

សិរីមន្ដ បច្ចុប្របន្ន វ័យ  ២៧ ឆ្នាំ នោះ  ក៏ បាន- 
ព្រលយ   ថា៖ «ចង់រៀបការ ឱ្រយបានមុន ឬ ត្រឹម 
អាយុ៣០ឆ្នាំ គឺ មិន ពន្រយារ ព្រល ឱ្រយ  អាយុច្រើន - 

ជាង ន្រះទៀតទ្រ ។ រឿង គូ 
ស្រ ករន្រះ  គឺវា ពិបាក- 
ព្រះ  ជនួ កាល ដលជ់បួ 
ហើយ គឺ គូ ព្រង  មិ ន - 
អាច  ប្រក្រក បាន នោះ 
ឡើយ អ៊ីចឹងហើយ 
បានជា នងខ្ញុំ ក៏ - 
ពិបាកនឹង និយាយ 
ទុក  មុនដ្ររ »៕ 
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កញ្ញា អីុវ៉ា  តារាចមេៀង សេ ីនៅ  តេ មាន សមេស  ស់េស ់ 
ស្អាត ជាងវ័យ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក

បឺត សងេឃឹម (ឆ្វេង)  បន ពេយាយាមទប់ការ ទត់របស់ យុគ យកេសផ្លេ ពេល បេកួត កាលពី ថ្ងេសៅរ៍។ រូបថត CNC

www.postkhmer.com

បឺត សង្ឃឹម ហ៊ាន ឡើង វ្៉  ទំាង កើត 
គុ្នឈីក ព្ះចង់ សម្ច បំណង

កញ្ញា អីុវ៉ា ព្លយ ថា ខ្លនួ នឹង 
រៀប  ការ មិន ឱ្យ ផុតវ័យ ៣០ ឆ្នាំ 

តារា ចមេៀងសេ ីស្អាត សំឡេង ពីរោះ  សេទន់     នៅ  ទេនំ សន់ដេ 
ឈ្មោះ ឃីន សេនីាថ ហៅ កញ្ញា អីុវ៉ា។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក
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