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ជីវិតកម្សាន្ត

លេចវត្តមានតារាចមេៀង
បេសុស្ករគេប់នៅផលិត-
កម្មឡាហ្វ...ទំព័រ ១៤

លោកហុ៊នសែនចាត់ទុកពែតឹ្តកិារណ៍២៨វិច្ឆកិា
ជាចំណុចដែលមានការបារម្ភធំបំផុតទាមទារឲែយធ្វើបែតិបត្តកិារ«យ៉ាងលឿននិងទែង់ទែយធំ»

មុំ គន្ធា

សៀម រាបៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រហុ៊ីនស្រនបានចាត់ទុកការ-
ឆ្លងកូវីដជាលើកដំបូងចូលទៅ
ក្នុងសហគមន៍ដោយពំុទាន់រក
ឃើញប្រភពថាតើវាច្រញមកពី
ណា«ជាចំណុចដ្រលយើងមានការ

បារម្ភធំបំផុត»ដ្រល«ទាមទារ
ឱ្រយយើងធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងលឿន
និងទ្រង់ទ្រយធំ»ខណៈលោក
បានប្រកាសផ្តល់ថវិកាជាង១០០០
លានរៀលដើម្របីប្រើប្រស់ក្នងុ-
ការផ្តល់ជូនគ្រសួារពលរដ្ឋក្រីក្រ
ទូទំាងប្រទ្រសដ្រលកំពុងធ្វើចត្តា-
ឡីស័ករយៈព្រល១៥ថ្ង្រ និង

សម្រប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់មជ្រឈ-
មណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័ក។
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្ត

ប្រកាសឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋទាំង-
អស់ដ្រលមានការសង្រសយ័ក្នងុ
ការពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆកិាឲ្រយមកធ្វើ-
ត្រស្តរកកូវីដ១៩ដោយការធ្វើ-

ត្រស្តន្រះមិនត្រូវការចំណាយ
ថវិកាឡើយ។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តបីានដក់-

ឈ្មោះហ្រតុការណ៍ឆ្លងកូវីដ១៩
ចូលសហគមន៍ន្រះថា«ព្រឹត្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា»
ដើម្របីកុឱំ្រយមានការរសីអើងទៅ
លើក្រុមគ្រួសារ...តទៅទំព័រ  ៤ 

រដ្ឋមន្តែីកែសួងអប់រំសមែចផ្អាកគែះឹស្ថានសិកែសាឯកជននិងបញ្ចប់ឆ្នាំសិកែសា
 វ៉ន  ដារា៉ា 

ភ្នំពៃញៈលោកហង់ជួនណារ៉ុនរដ្ឋ-

មន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា
សម្រចផ្អាកដណំើរការគ្រឹះសា្ថានសកិ្រសា
ឯកជនជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈព្រល២
សបា្ដាហ៍និងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្រសា២០១៩-

២០២០សម្រប់គ្រះឹសា្ថានសិក្រសាសាធារណៈ
ទំាងអស់ដើម្របីចៀសវាងការឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩។ ប៉ុន្ដ្រការប្រឡងបាក់ឌុប
នៅថ្ង្រទី២១ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នៅរក្រសា
ទុកដដ្រល។
ការណ្រនាំរបស់លោករដ្ឋមន្រ្តីក្រសងួ

អបរ់ំបានធ្វើឡើងបនា្ទាបព់ីលោកនាយក-

រដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន ស្រន បានច្រញសារ
សំឡ្រងកាលពីថ្ង្រទី២៩-៣០ខ្រវិច្ឆិកា
ដោយបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្រយរដ្ឋមន្ត្រីនិងអភិ-
បាលរាជធានី-ខ្រត្តបិទផ្ន្រកខ្លះន្រក្រសងួ
សាលារៀនអាហារដ្ឋានឬទីតំងដ្រល
ពាក់ពន័្ធនងឹព្រតឹ្តិការណ៍សហគមន៍២៨
វិច្ឆិកា ដើម្របីចៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ-

១៩ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់
លោកជាមុនឡើយ។
លោករដ្ឋមន្រ្តីបានបញ្ជាក់ថាក្រសួង

អប់រំបានណ្រនាំដល់ប្រធានមន្ទីរអប់រំ
រាជធានី-ខ្រត្ដនិងគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះ-
សា្ថានសកិ្រសាសាធារណៈទាងំអស់បញ្ចប់
ឆ្នាំសិក្រសា២០១៩...តទៅទំ ព័រ ២

ការនំាចែញកៅសូ៊
រយៈពែល១០ខែ
សមែចបានបែក់
ជាង$៣១៨លាន

លោកTrumpថាដើមែបី
ចូលសែតវិមានលោក
Bidenតែវូបង្ហាញ
សន្លកឹឆ្នាត៨០លាន
របស់លោកគឺសែបចែបាប់

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈកម្ពជុាបាននាំច្រញ
កៅស៊ូជាង២៤មុឺនតោនទៅ
ទីផ្រសារអន្តរជាតិក្នុងរយៈព្រល
១០ខ្រដើមឆ្នាំ២០២០កើន
ជាង២១ភាគរយបើធៀបនឹង
រយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំមុនខណៈ
ប្រក់ទទួលបានមានប្រមាណ
ជាង៣១៨លានដុលា្លារកើន-
ឡើងជតិ២០ភាគរយ។ន្រះបើ
តមទនិ្ននយ័ពីអគ្គនាយកដ្ឋាន
កៅស៊ូន្រក្រសងួកសកិម្មរកុា្ខា-
ប្រមាញ់និងន្រសាទ។
ទិន្នន័យដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ទទលួបានពីថ្ង្រចន្ទបង្ហាញថា
នៅក្នុងរយៈព្រល១០ខ្រដើម
ឆ្នាំ២០២០ការនាំច្រញកៅស៊ូ
សម្រចបាន២៤២៩២២តោន
កើនឡើង...តទៅទំព័រ ៩

សុខ  វៃង ឈាង

កាលពីថ្ង្រសកុ្រទ២ី៧ប្រធា-
នាធបិតីសហរដ្ឋអាម្ររកិលោក
Donald Trump បាននិ-
យយថាប្រធានាធិបតីជាប់-
ឆ្នាតលោក JoeBiden
ត្រូវត្របង្ហាញសំឡ្រងឆ្នាត
ទាំងអស់ ដ្រលលោកបាន
ទទលួនៅក្នងុការបោះឆ្នាតថ្ង្រ
៣ វិច្ឆិកាមិនត្រូវ«ទទួលបាន
ដោយខុសច្របាប់»ទើបអាច
ចូលស្រតវិមានបាន។
លោកTrumpបានបង្ហាះ

សារតមបណា្ដោញសង្គមTwitter
ថា៖«Biden...តទៅទំព័រ ១១

សត្វដំរីឈ្មោលឈ្មោះ Kaavan (នៅក្នងុទៃងុ) ដឹកតាម យន្តហោះ មកដល់ពៃលានយន្តហោះអន្តរជាតិខៃត្តសៀមរាបមៃសិលមិញ   ។ រូបក្រសួងបរិសា្ថាន

ដំរី១កែបាលតែវូបាន
ដឹកពីបា៉ាគីស្ថានមក
ដែនជមែកសត្វពែ
គូលែនពែហ្មទែព

ឃុត សុភចរិយា

សៀម រាបៈ សត្វដំរីឈ្មោល
ឯកោ១ក្របាលឈ្មោះKaa-
vanត្រូវបានដឹកតមយន្ត-
ហោះពីសួនសត្វន្រទីក្រងុអីុសា្លា-
មា៉ាបាដប្រទ្រសបា៉ាគីសា្ថានមកដល់
ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ
ខ្រត្តសៀមរាបហើយ កាលពី
រសៀលថ្ង្រម្រសលិមញិហើយត្រវូ
បានដឹកបន្តទៅដ្រនជម្រកសត្វ-
ព្រគូល្រនព្រហ្មទ្រព។
លោកន្រត្រភក្ត្រអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសងួបរសិា្ថានបានប្រប់
ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថាក្រមកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តកិារសម្របសម្រលួរវាង
រដ្ឋាភិបាលបា៉ាគីសា្ថាននិងអាជា្ញាធរ
CITESកម្ពជុា...តទៅទំព័រ  ៦
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លោកហុ៊ន សែន៖ កូវីដ១៩មិនអាចរារំាងការអភិវឌែឍរបស់កម្ពជុាបានទែ
វ៉ន ដារ៉ា 

សៀមរបៈ លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី  
ហ៊ុន  សៃន  អះ អាង ថា  កូវីដ ១៩  មិន- 
អាច រារាងំ ការ អភ ិវឌៃឍ របស ់កម្ពជុា បាន 
ទៃ  ក៏ បុ៉ន្តៃ រ ដ្ឋាភិ បា លនៅ តៃ អាច ងើ ប- 
ឈរ  និ ងប ញ្ចៃញ ថវិកា ជាតិ ដើមៃបី អភិ- 
វឌៃឍ ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ នា នាក៏ ដូច នៅ 
តា ម ប ណ្ដាខៃ ត្ដ ក្នងុ ការ ដោះសៃ យ  ប ញ្ហា  
បច្ចបុៃបន្ន  នងិ តៃៀម ជរំញុ កណំើន សៃដ្ឋ- 
កិច្ច ជាតិ កៃយ បញ្ចប់ បញ្ហា កូវីដ ១៩ ។ 
   ថ្លៃង នៅ ក្នុង ពៃល ធ្វើ ជា អធិ បតី ភាព 
នៃពិធី បើក ការ ដ្ឋាន សាង សង់  និង កៃ- 
លម្អ ផ្លូវ ចំនួន៣៨ ខៃសៃ  ក្នុង កៃុង សៀម- 
រាប  កាល ព ីមៃសលិ មញិ  លោក នាយក- 
រដ្ឋ មនៃ្ត ី បាន លើក ឡើង ថា  ខៃត្ដ សៀម- 
រាប គឺ ជា ប៉ូល សៃដ្ឋ កិច្ច ១  របស់ កម្ពុជា 
ក្នងុ ចណំោម  ខៃត្ដ ពៃះ សហីន ុ នងិ រាជ- 
ធានី ភ្នពំៃញ ។ ខៃត្ត នៃះ ជា អតីត រាជ ធានី 
របស ់កម្ពជុា  ហើយ បច្ចបុៃបន្ន គជឺា ប៉លូ- 
ទៃស ចរណ៍ ដ៏មាន សកា្ដានុ ពល  និង 
ទាក់ ទាញ ។  បុ៉ន្តៃ ហៃដ្ឋា ចនា សម្ពន័្ធ ផ្លវូ- 
ថ្នល់ ខៃត្ដ នៃះ នៅ មាន ទំហំ តូច នៅ ឡើយ 
ទើប រាជ រដ្ឋា ភិបាល សមៃច ទមា្លាក់  
បៃក់ សនៃសំ ចំនួន ១៥០ លាន ដុលា្លារ 
ដើមៃបី សាង សង់  និង កៃ លម្អ ឡើង វិញ ។

លោក  ហ៊ុន  សៃន  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« អ្វីដៃល យើង បាន ធ្វើ នៅ ខៃត្ដ សៀម- 
រាប ក៏ដូច ជា ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ  និង ខៃត្ត 
ដទៃទៀត  គឺជា ការ រៀបចំ ដោះ សៃយ 
បញ្ហា បច្ចុបៃបន្ន ភាព ផង  ហើយ ក៏បៃុង- 
បៃៀប ឱៃយ ជំហាន ឈាន ទៅ មុខ ក្នងុ ការ- 
សមៃច ទៅលើ ការ ជំរុញ កំ ណើន សៃដ្ឋ- 
កិច្ច កៃយ ដំណក់  កាល កូវីដ ១៩ »។

លោក បាន បន្ថៃម ថា ៖« កូវីដ ១៩ 
បំផ្លាញ យើង ក៏ ពិត មៃន  ក៏ ប៉ុន្ដៃ យើង 
នៅតៃ ងើប ឈរ ឡើង អាច ដោះ សៃយ 

បាន បញ្ហា ទំាង នៃះ តាម រយៈ ការ បញ្ចៃញ 
ទុន ហើយ នៃះ ក៏ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ តៃៀម 
ទុក ក្នុង ការ ពន្លឿន សៃដ្ឋ កិច្ច កៃយ 
ដំណក់ កាល កូវីដ ១៩ ផង ដៃរ »។

បើ តាម  លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី  បើ 
កូវីដ ១៩ មាន ការ ថម ថយ  រាជ រដ្ឋា- 
ភិបាល អាច នឹង គិត គូ ររៀបចំ ពៃតឹ្ត ិការណ៍ 
សង្កៃន្ត អង្គរ ឡើង វញិ  នៅ ឆ្នា ំ២០២២  
សៃប ពៃល បញ្ចប់ ការ សាង សង់ ហៃដ្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធ ថ្មី ក្នុង ខៃត្ត នៃះ ។ សា ធា- 
រ ណជន  នឹង បាន ឃើញ ទីកៃុង នៃះ 

ជាទ ីកៃងុ សា្អាត  មាន ផ្លវូ សា្អាត  បនា្ទាប ់ព ី
ទីកៃុង សា្អាត និង ផ្លូវ  សា្អាត នៅ ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ និង ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ ។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« បើ ទោះ បីជា កូវីដ ១៩ បាន កើត ឡើង 
ក៏ប៉ុន្ដៃ វាមិន អាច រារាំងនូវ ការ អភិវឌៃឍ 
របស ់យើង បាន នោះ ទៃ  ដចូ ជា  គមៃង 
នៅ ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ គមៃង ផៃសៃងៗ 
ដទៃ ទៀត  រាប់ទាំង គមៃង នៅទីនៃះ  
(ខៃត្ដ សៀម រាប )  ដៃល យើង  បាន 
បញ្ចៃញ ថវិកា នៅ ក្នងុ កាលៈ ទៃសៈ ដៃល 
កូវីដ ១៩ បាន យាយី ពិភព លោក ក៏- 
ដូច ជា កម្ពុជា យើង ផ្ទាល់ »។

យោង តាម របាយ ការណ៍ បងា្ហាញ 
ដោយ  លោក ស៊ុន ចាន់ ថុល   រដ្ឋ មន្ដៃី 
កៃសួង សា ធារណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជូន  
ក្នងុពៃល បើក ការ ដ្ឋាន នៃះ ដៃរ  ផ្លវូទាងំ 
៣៨ ខៃសៃ នៃះគឺ មាន បៃវៃង ១០៨,៧៤ 
គីឡូ ម៉ៃតៃ  គៃង បៃើ បៃស់ ថវិ កាជាតិ 
សរុប បៃមាណ ១៤០ លាន ដុលា្លារ អា- 
មៃរកិ  នងិ ថវកិា បៃមាណ ជាង  ៩លាន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក ទៀត  សមៃប់ សា្ថាប នា- 
បៃព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក ភ្លៀង  និង ទឹក កខ្វក់ ។ 

លោក បាន ឱៃយ ដងឹ ថា ៖ «គមៃង នៃះ 
នឹង បៃើ បៃស់ រយៈ ពៃល ១៣ ខៃ  គិត- 
ចា បព់ ីថ្ងៃ បើក កា រដ្ឋា នដៃល គៃង នងឹ 

បញ្ចប់ ការ សាង សង់ នៅ ចុង ឆ្នា ំ២០២១  
ខាង មុខ នៃះ »។

បើតាម លោក  ស៊ុន ចាន់ ថុល 
គមៃង នៃះ  ដើរ តួនាទី ជា ហៃដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ បៃទាក់ កៃឡា គ្នា តភា្ជាប់ ទីបៃជុំ- 
ជន ទៅ ជាយ កៃុង និង តភា្ជាប់ ទៅ កាន់ 
តំបន់ ទៃសចរណ៍ សំខាន់  ៗ និង បណ្ដាញ 
ខៃសៃ ផ្លូវ ជាតិ នានា  សំដៅ កាត់ បន្ថយ 
ការកក ស្ទះ ចរា ចរណ៍ ក្នុង ទីកៃុងដៃល 
នឹង ជំរុញ កំណើន ដឹក ជញ្ជនូ។  គមៃង- 
នៃះ កន៏ងឹ ទាក ់ទាញ វនិ ិយោ គនិ  ធរុជន  
និងភ្ញៀវ ទៃសចរ ជាតិ  អន្តរ ជាតិ  ក្នុង 
ការរួម ចំណៃក ជំរុ ញ កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច- 
ជាតិ  កៃយ វិបត្តិ កូវីដ ១៩ ផង ដៃរ  ។ 

លោក បានបន្ថៃម  ថា  ដើមៃបី ធានា 
គុណ ភាព នៃ ការ សាង សង់ ផ្លូវ ទាំង 
៣៨ ខៃសៃ នៃះ ឱៃយ សៃប តាមបទ ដ្ឋាន  នងិ 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស តាម បៃ ភៃ ទ ខៃសៃ- 
ផ្លវូ នីមួយៗ  គណៈ កម្ម ការ អន្តរ កៃសួង 
បាន សមៃច បង្កើត កៃុម ការងារ តៃួត- 
ពិនិតៃយ  និង វាយ តម្លៃ ការងារ របស់ អ្នក- 
អនុវត្ត គមៃង និ ង មាន កៃុម ការងារ 
តៃួត ពិនិតៃយ បច្ចៃក ទៃស អន្តរ កៃសួង 
ចំនួន ៩ ទៀត  ជា សៃនាធិ ការដៃល  មាន 
ភារ កិច្ច បៃចាំ ការ នៅ តាម ការ ដ្ឋាន 
នីមួយ ៗ  ផង ដៃរ ៕

តពីទំ ព័រ ១... ២០២០ នៅ 
ថ្ងៃទ ី៣០  ខៃ វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០។  
សមៃប់ គៃះឹ សា្ថាន សិកៃសា សាធា- 
រណៈ បនា្ទាប ់ព ីបាន វាយ តម្លៃ បឋ ម  
រចួ មក  នងិ បើក បវៃសន កាល ឆ្នា ំ
សិកៃសា ២០២០ -២០២១ នៅ ថ្ងៃទី 
១១  ខៃ មករា  ឆ្នា ំ២០ ២១ »។ 

បើ តាម សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹង 
របស ់លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី ចពំោះ ការ- 
ផ្អាក ដណំើ រការ គៃឹះ សា្ថា ន សកិៃសា 
ឯកជន ជា បណោ្ដាះ អាសន្ន រយៈ- 
ពៃល ២ សបា្ដាហ៍  គឺ គិត ចាប់ ពី  
ថ្ងៃ ទ ី២៩ ខៃ វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០។ 
ប៉ុន្ដៃ តៃូវ បន្ត ការ សិកៃសា តាម 
បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃូនិក។ 

 លោក នា យក រដ្ឋ មនៃ្ដី  ហ៊ុន  
សៃន  កាល ពី មៃសិល មិញ បាន 
ចៃញ បទ បញ្ជា តាម រយៈ  សារ- 
សំឡៃង បន្ថៃម ទៀត ឱៃយ អភបិាល 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ   អភិ  បាល  ខៃត្ត 
សៀម រាប  និង កៃសួង អប់រំ  
ដក ់ចៃញ វធិាន ការ បន្ថៃម ទាក-់ 
ទង នឹង ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហ គមន៍ 
២៨ វិច្ឆិកា  គឺផ្អាក រាល់ ការ ជួប- 
ជុំដៃល មាន មនុសៃស ចៃើន  មាន  
ពិធី អាពាហ៍ពិ ពា ហ៍  ការ ជួប- 
បៃជុ ំជា ដើម   រយៈ ពៃល  ១៥ ថ្ងៃ  
គិត ចាប់ ពីថ្ងៃទី ៣០  ខៃ វិច្ឆិកា  
ក្នុង ខៃត្ដ ទាំង ២នៃះ ។

លោក នា យក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីថ្លៃង ថា ៖ 
« កៃសួង អប់រំ  តៃូវ ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព ប នា្ទាន់ ថ្ងៃ នៃះ  ( ថ្ងៃ ទី ៣០  
ខៃ វិច្ឆិកា)  ទាក់ ទិន ជា មួយ នឹង 

ការ បិទ សាលា រៀន បិទ បវៃ សន- 
កាល ។  ហើយ ការ រៀន បន្ត  ក៏គួរ 
ផ្អាក សិន សមៃប់ សិសៃស ថា្នាក់  
ទី ១២ ដៃល តៃៀម បៃឡង »។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីបញ្ជាក ់
ថា  កៃសួង អប់រំ តៃូវ ណៃនាំ ទៅ 
មន្ទីរ អប់រំ  និង ផ្នៃក ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង 
វិស័យ អប់រំ នៅ ខៃត្ដ សៀម រាប 
នងិ ភ្នពំៃញ  ទាងំ សាលា បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល វិជា្ជា ជីវៈ ក៏ដូច គ្នា ដៃរ 
កត៏ៃវូ  បទិ ផ្អាក ក្នងុ រយៈ ពៃល ១៥ 
ថ្ងៃ  ដូច្នៃះ តៃវូ  អនុ វត្ដ ជា បនា្ទាន់ ។

លោក  ហង់ ជួន  ណរ៉ុន  
កាល ពីមៃសិល មិញ បាន ចៃញ 
សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ ១ ទៀត ស្ដីព ី
ការ ផ្អាក សកម្ម ភាព ជបួ ជុរំយៈ- 
ពៃល ១៥ ថ្ងៃ នៅ រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ  
និង ខៃត្ដ សៀម រាប  ដើមៃបី ចៀស- 
វាង ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង 
ការ រីក រាល ដល ក្នងុ សហ គមន៍ ។ 

សៃ ចក្ដី ជូន ដំណឹង នៃះ បាន 
ដក់ ចៃញ នូវ វិធាន ការ  ផ្អាក 
រាល់ សកម្ម ភាព ជួប ជុំ  សិកា្ខា- 
សាលា  នងិ កចិ្ច បៃជុ ំ ដៃល មាន 
អ្នក ចូល រួម លើ សពី ២០ នាក់ ។ 
ផ្អាក ការរៀន សូតៃ របស់ សិសៃស 
ថា្នាក ់ទ ី១២  នងិ ការ បបំន៉ តៃៀម 
បៃឡង ដៃល ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង 
គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា ឬ លក្ខណៈ 
បៃមូល ផ្ដុំការ ផ្អាក នៃះគឺ គិត 
ចាប់ ពីពៃល ជូន ដំណឹង កាល ពី 
ថ្ងៃ មៃសិល មិញ។  

ចំណៃក  សិសៃស ថា្នាក់ទី ១២  
តៃវូ បន្ត ធ្វើ ស្វយ័ សកិៃសា  នងិ រៀន 
តាម អន ឡាញ  ហើយ ការ- 
បៃឡង សញ្ញា បតៃ មធៃយម សកិៃសា 

ទុតិ យ ភូមិ សម័យ បៃឡង ថ្ងៃទី 
២១  ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ  ២០២០ គឺ នៅ 
រកៃសា ទុក ដដៃល ។ 

លោក រដ្ឋ មន្ដៃី អប់រំ ក៏បាន 
ដក់ វិធានការ ឱៃយ ផ្អាក ដំណើរ- 
ការ គៃះឹ សា្ថាន ឧត្តម សិកៃសា សាធា- 
រណៈ  និង ឯក ជន ជា បណោ្ដាះ- 
អាសន្ន  និង ផ្អាក រាល់ ការ ហាត់- 
បៃណ  និង លៃង កីឡា  ដៃល 
មាន លក្ខណៈ បៃមូល ផ្ដុំ  រយៈ- 
ពៃល  ១៥ថ្ងៃ  គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃ 
មៃសិល មិញ ផង ដៃរ ។  

កៃសួង ការងារ  និង បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល វិជា្ជាជីវៈ កាល ពី មៃសិល- 
មញិ កប៏ាន ជនូ ដណំ ឹង ស្ដ ីពកីារ- 
ផ្អាក  ដំណើរ ការ បណ្ដះុ បណ្ដាល 
នៅ តាម គៃឹះ សា្ថាន អប់រំ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល បច្ចៃក ទៃស  និង វិជា្ជា- 
ជវីៈ ទាងំ អស ់រយៈ ពៃល  ១៥ ថ្ងៃ  
គតិ ចាប ់ព ីថ្ងៃទ ី១ ដល ់ថ្ងៃទ ី១៥  
ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំនៃះ  ជា បណោ្ដាះ អាសន្ន   
ផង ដៃរ  ដើមៃបី ចូល រួម ចំណៃក 
ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ ការ រីក រាល- 
ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១ ៩ ក្នងុ ស ហគមន៍ ។   
ប៉ុន្ដៃ គៃប់ គៃឹះ សា្ថាន អាច បន្ត 
ដណំើរ ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល តាម 
បៃព័ន្ធ បណ្ដះុ បណ្ដាល ពី ចមា្ងាយ   
(ONLINE) ។ 

 សា លា  រៀន អន្តរ ទ្វីប  អាមៃរិ- 
កាំង  នៅ ថ្ងៃ ទី ៣០  ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២ ០២០  បាន ជូន ដំណឹង ស្ដី 
ពីការ ផ្អាក ការ សិកៃសា ក្នុង ថា្នាក់ 
បណោ្ដាះ អាសន្ន នៃះ ដល់   គៃប់ 
សាខា នៃ សាលា របស់ ខ្លនួ  ដើមៃប ី
ចៀស វាង ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ- 
១៩។  សាលា រៀន ឱៃយ ប្អូន ៗ  

សសិៃសា នសុសិៃស គៃប ់កមៃតិ ថា្នាក ់
ទាំង អស់   ផ្លាស់ ប្ដូរ ការ សិកៃសា 
ក្នុង ថា្នាក់ រៀន ផ្ទាល់ មក សិកៃសា ពី 
ចមា្ងាយ  នងិ តាម បៃពន័្ធ អៃឡចិ- 
តៃនិូក  តាម រយៈ កម្ម វិធី  Google 
Classroom, Zoom, Tele-
gram, Messenger, 
Google Meet  និង កម្ម វិធី  
អន ឡាញ ផៃសៃង ទៀត តាម កាល- 
វភិាគ  នងិ វៃន សិកៃសា របស់ សសិៃស 
ចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ ី៣០ ខៃ វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំនៃះ 
រហតូ ដល ់មាន ការ បៃកាស ជា ថ្ម ី
របស់ កៃសួង អប់រំ ។

ដោយ ឡៃក ទាក ់ទង នងឹ ការ- 
បៃឡង សញ្ញា បតៃ មធៃយម សកិៃសា 
បឋម ភូមិ  ចាប់ ពីថ្ងៃ ៣០  ខៃ 
វិច្ឆិកា  រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ១  ខៃធ្នូ 
នៃះ  លោក  រស់ សុវាចា  អ្នក- 
នំាពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  យុវជន  
និង កី ឡា បាន បញ្ជាក់ ពីមៃសិល- 
មិញ ថា  ដំណើរ ការ  កំពុង 
បៃពៃតឹ្តទៅ ដោយ រលនូ តាម ការ- 
គៃង ទកុ តាម គៃឹះ សា្ថាន សកិៃសា 
នៅ  ទូទំាង  ២៥  ខៃត្ត- រាជ ធានី ។    

 អ្នក នំា ពាកៃយ រូប នៃះ បាន ថ្លៃង  
ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា ៖« ជារួម  កៃសួង 
អប់រំ  យល់ ឃើញ ថា  គណៈ- 
គៃប់ គៃង គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា  បៃក្ខ- 
ជន បៃឡង  និង គៃប់ ភាគី  ពាក់- 
ព័ន្ធ បាន អនុ វត្ត វិធាន ការ សុវត្ថ-ិ  
ភាព សុខ ភាព ខា្ជាប់ ខ្ជួន ។  មៃ- 
បៃយោគ កំពុង បំពៃញ ការងារ 
បៃក បដោយ ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ 
ខ្ពស់ ។  គ្មាន  ហៃតុ ការណ៍  ឬ 
បៃធាន ស័កិ្ត អ្វី កើត ឡើង គួរ ឱៃយ 
កត់ សមា្គល់ ទៃ » ៕ 

លោក ហុ៊ន សែន ក្នងុពិធីបើកការដា្ឋានជួសជុលផ្លវូនៅសៀមរប ពីមែសិលមិញ។ រូបថត SPM

រដ្ឋ មន្តែ.ី.. លោកនាយករដ្ឋមន្តែ ីរំឭកគុណអ្នក- 
ចូលរួមថែរកែសាតន្តែចីាបីុដងវែង

អោម  ប៊ុ ន ធឿន 

ភ្នពំែញៈ  ថ្លៃង អប អរសា ទរ ខួ ប  
៤ឆ្នា ំ នៃ  ការ ដ ក់ បញ្ច ូល  ចាបីុ ដ ង- 
 វៃង ក្ន ុង បញ្ជ ីបៃ ត ិកភ ណ្ឌ  វបៃបធម ៌
អរូបី នៃ មនុសៃស ជាតិរ បស់ អង្គ- 
ការ យូណៃស្ក ូកាលពី មៃសិល មិ ញ 
លោ កនាយ ក   រដ្ឋមន្តៃ ី ហ៊នុសៃន 
បាន លើក ឡើង ព ីគ ុណ បណំ ច ់ 
នៃ ស ិលៃបក រ នងិសា្ថាបន័ពាកព់ន័្ធ 
ដៃ លបា នចូ លរួម រ កៃសា ចាបុី ដ ង- 
វៃ ង ខ ណៈ រូបលោក បាន ចា ត់- 
ទុក ត ន្តៃី បុរា ណ នៃះ បា នអ ប់ រំ   
បៃ ជា ជន  ខ្មៃ រ  ពី   គុណធ ម៌  និង   
វ បៃបធ ម៌តា ម រ យៈ រឿងបុ រាណ 
ឬ  រឿ ង  អ ប់ រំ ខ្លីផៃសៃង ៗ ទៀត។ 

តាមរយៈ បណ្ដា ញ ហ្វៃ ស ប៊ ុក 
លោ ក  នាយ ក រ ដ្ឋ មន្តៃី កម្ពុជា 
ថ្លៃង ថា៖ «ចាបុី អាច លៃង បាន 
ដោយ មាន  អម ជាមួយ បទ- 
ចមៃៀង ពៃមទាំង អាច ច្នៃ- 
បៃឌិត និង បង្កើត បទថ្មីៗ  ដោយ  
ខ្លួនឯង ទៀតផង»។

បើតាម លោក ហ៊ុន សៃន 
បទ ចមៃៀង  ចាបុ ី ជាទទូៅ រៀប- 
រាប ់អពំ ីរឿង បរុា ណឬ  រឿង អបរ់-ំ 
ខ្លីៗ ដល់  បៃជាជ ន ពី គុណធ ម៌ 
និ ង វបៃប ធម៌ ជា ដើម។  ចាបុីដ ង- 
វៃង ជា  ឧបក រណ៍ តន្តៃ ីវ័យចំណស់  
មយួ របស ់កម្ពជុា ដៃលជា  ឧបករ- 

ណ៍ ដៃលមា ន ឆ្លា ក់នៅ ជញ្ជាំង 
បៃសាទ អង្គរ វត្ត ផង ដៃ រ។

ជា មួយ ការ អប អ រសា ទរ ខួប 
ចាបុី ដង វៃង នៅ ឆ្នាំ នៃះ បៃ មុខ- 
រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុ ជាបាន អរគុណ 
ដល់ ពៃឹទា្ធា ចារៃយសិ លៃប ករ ចាបុី- 
ដងវៃង ទាំង ឡាយ  ដៃល បាន  
ចូ លរួម ក្នងុការ ថៃរកៃសា នូវ សិលៃបៈ 
មួយ នៃះឱៃយ បាន គង់ វងៃស  និង 
អរគុណ ដល់ កៃសួង វបៃបធម៌  
និង វិចិតៃសិ លៃបៈ ដៃ ល តៃងតៃ 
ខ្នះខ្នៃង ក្នងុការ សកិៃសា សៃវ ជៃវ 
ក៏ដូ ចជា រៀបចំ ស្នើ ទៅ អង្គការ- 
យូណៃស្កូក្នុ ងការ ដក់ បញ្ចូល- 
ស មៃប ត្ត ិវបៃបធម ៌របស ់កម្ព ុ ជាមយួ 
ចំនួន ចូលក្នុង សមៃបត្តិ បៃតិ ក- 
ភណ្ឌ ពិភព លោក ។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីបញ្ជាក់ថា 
ថ្ងៃទី៣ ០ ខៃវិ ច្ឆិកា ឆ្នាំ២ ០២០ 
នៃះ គឺជា ខួប៤ឆ្នាំ នៃ ការដក់- 
ប ញ្ចូល ចាបុី ដងវៃ ង ក្នុង បញ្ជី- 
បៃតិក ភណ្ឌ វបៃបធម៌ អរូបី នៃ 
មនុសៃសជា តិ របស់  អង្គការ យូ- 
ណៃស្ក ូនៅ ទីកៃងុអា ឌី សអា បាបា 
បៃទៃស អៃ តៃយូ ពី។ ទន្ទឹម នឹង នៃះ 
បៃមុខ  រដ្ឋាភិបាល បាន អំពាវ- 
នាវឱៃយ ជន រួម ជាតិបន្ត ថៃរកៃសា 
សមៃបត្ត ិបៃតកិ ភណ្ឌ  វបៃបធម ៌ជាត ិ
ឱៃយ នៅ គងវ់ ងៃស ប ន្តប នា្ទាប ់ ទៀត ។ 
     កៃសួ ង ...តទៅទំព័រ ៤



នៀមឆេង
 
ភ្នំពេញៈ ព្រលាន យន្ត ហោះ 

អន្តរ ជាតិ ទាំង ៣  ន្រ ព្រះ រាជា- 
ណាចក្រ កម្ពុជា   ត្រូវ   បាន ក្រុម - 
ប្រឹក្រសា ព្រលាន យន្ត ហោះ អន្តរ- 
ជាតិ   (ACI)  ទទួល ស្គាល់ ថា 
បាន អនុវត្ត  តាម  ឧត្ត មានុ វត្តន៍ 
របស ់ឧស្រសា ហ កម្ម ព្រលាន យន្ត- 
ហោះ  លើ ផ្ន្រក សុខភាព នៅ 
តាម ព្រលាន យន្ត ហោះ  ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង វិធាន ការ អនា ម័យ  និង 
សុខភាព   ក្នុង បរិបទ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩។   ន្រះ បើ តាម ស្រច ក្ដី ប្រ- 
កាស ព័ត៌ មាន របស់ ក្រុម ហ៊ុន  
Cambodia Airports ។   

  ព្រ លាន យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ 
ទំាង  ៣  រួម មាន ព្រលាន យន្ត ហោះ 
អន្តរ ជាត ិ ភ្នពំ្រញ   សៀម រាប នងិ 
ខ្រត្ត ព្រះសី ហនុ  ទទួល បាន នូវ 
ការ ទទួល ស្គាល់ ន្រះ បនា្ទាប់ ពី 
មាន ការ ធ្វើ សវន កម្ម កាល ពី ខ្រ 
វចិ្ឆកិា  ដ្រល សវន កម្ម នោះ ផ្ដោត 
ទៅ លើ វិធាន ការ អនាម័យ និង 
សុខ ភាព។  វិធាន ការ ទាំង នោះ 
រួម មាន ការ លាង សមា្អាត  និង 
ការ បាញ់ ថា្នាំ  សមា្លាប់ ម្ររោគ  

ការ រក្រសា គមា្លាត សុវត្ថិ ភាព  ការ- 
ការពារ បុគ្គ លិក   ការ កំណត់ 
ទីតាំង ឈរ   ទំនាក់ ទំនង រវាង 
អ្នក ដំណើរ  និង កន្ល្រង សម្រប់ 
អ្នក ដំណើរ ។ 

  សវន កម្ម នោះ ក ៏ផ្ដោត ផង ដ្ររ 
ទៅ លើ ដំណើរ ការ ការពារ អ្នក- 
ដំណើរ  និង បុគ្គ លិក បម្រើ ការ 
នៅ ព្រលាន  នៅ ព្រល ពួក គ្រ ធ្វើ- 
ការ ទនំាក ់ទនំង ជា មយួ គ្នា  ដូច- 
ជា ព្រល ចុះ ឈ្មោះ  ព្រល ឡើង 
ជិះ យន្ត ហោះ  ឬ ព្រល ចុះ ព ីយន្ត- 
ហោះ។  សវន កម្ម ក៏ វាយ តម្ល្រ 
លើ ទំនាក់ ទំនង រវាង ភ្ញៀវ  ជា- 
មួយ នឹង អ្នក បម្រើ ការ នៅ តាម 
ហាង លក់ ទំនិញ មិន ជាប់ ពន្ធ   
កន្ល្រង លក ់អាហារ  នងិ ភ្រសជ្ជៈ  
និង បន្ទប់ សម្រប់ អ្នក ជំនួញ។   
ន្រះ បើ តាម ស្រច ក្ដ ីប្រ កាស ព័ត៌-  
មាន ដដ្រល ។

  ក្រុម ហ៊ុន  VINCI Airports   
ដ្រល ជា ក្រុម ហ៊ុន គ្រប់ គ្រង លើ 
ក្រុម ហ៊ុន  Cambodia Air-
ports  បាន បង្កើត  យុទ្ធនា ការ 
មួយ ឈ្មោះ ថា  «ការពារ គ្នា ទៅ 
វិញ ទៅ មក»  ដើម្របី ឱ្រយ ព្រលាន- 
យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ ដ្រល ស្ថិត 

ក្នុង បណា្ដាញ របស់ ខ្លួន នៅ លើ 
ពិភព លោក   អនុ វត្ត តាម។   
វិធាន ការ ទាំង នោះ ត្រូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង ដោយ ផ្អ្រក លើ អនុ សសន ៍
អនា ម័យ របស់ អង្គការ សុខ- 
ភាព ពិភព លោក   WHO  និង 
អង្គការ អាកាស ចរណ៍ សុីវិល 
អន្តរ ជាតិ   ហៅ កាត់ ថា  ICAO ។ 

 លោក  Stefano Baronci  
អគ្គ នាយក    ក្រមុ ប្រកឹ្រសា ព្រលាន- 
យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ   (ACI)  
ប្រចាំ តំបន់ អាសុី បា៉ាសុី ហ្វុិក   
បាន ថ្ល្រង ថា ៖   « យើង សូម 
អបអរ សទរ ព្រលាន យន្ត- 
ហោះ ដ្រល ដំណើរ ការ ដោយ 
ក្រុម ហ៊ុន  Cambodia Air-
ports   នៅ ទី ក្រុង ភ្នំព្រញ  ខ្រត្ត 
សៀម រាប   និង ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ  
ដ្រល ទទួល បាន នូវ ការ វាយ- 
តម្ល្រ ទទួល ស្គាល់ ផ្ន្រក សុខ- 
ភាព  តាម ព្រលាន យន្ត ហោះ  ពី   
ACI  ដើម្របី ជា ការ បញ្ជាក់ ប្រប់ 
ទៅ ពភិព លោក  នងិ សហ គមន ៍
នានា  ដ្រល ក្រុម ហ៊ុន បម្រើ 
ស្រវា កម្ម  ថា  វិធាន ការ ផ្ន្រក 
សុខ ភាព ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធ- 
ភាព   ត្រូវ បាន ដាក់ ឱ្រយ អនុវត្ត 

ស្រប ទៅ តាម ស្តងដ់ាខ្ពស ់បផំតុ 
តាមការ ណ្រនាំ របស់   អង្គការ 
អាកាស ចរណ៍ សុីវិល អន្តរ ជាតិ   
(ICAO) » ។  

ព្រ លាន យន្ត ហោះ ទាំង ៣  
ស្ថិត នៅ ក្នុង ចំណោម ព្រលាន- 
យន្ត ហោះ នា នា ក្នងុ តំបន់ អាស៊ាន 
ដ្រល ទទួល បាន នូវ ការ ទទួល- 
ស្គាល់ ដូច គ្នា   នៅ ក្នុង ចង្កោម 
ព្រលាន យន្ត ហោះ ធំៗ ក្នុង 
តបំន ់ដចូ ជា នៅ ប្រទ្រស សងិ្ហ បរុ ី 
ទីក្រុង ហ្រសាកា រតា  និង ទីក្រុង 
មា៉ានីល។   ប៉ុន្ត្រ បើ ប្រៀប ធៀប  
ទៅ នងឹ ព្រលាន យន្ត ហោះ ខ្នាត 
តចូ ដ្រល មាន អ្នក ដណំើរ ក្រម 
១៥ លាន នាក់ ក្នុង ១ឆ្នាំ វិញ 
ព្រលាន យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ 
ភ្នពំ្រញ   ខ្រត្ត សៀម រាប   នងិ ខ្រត្ត 
ព្រះ សីហនុ   ស្ថិត នៅ ចំ ណាត់- 
ថា្នាក់ កំពូល។  ន្រះ បើ តាម ស្រច ក្ដី 
ប្រ កាស ព័ត៌ មាន ។ 

  លោក  Alain BRUN   ប្រធាន 
ប្រត ិបត្ត ិន្រ ក្រមុ ហ៊នុ   Cambo-
dia Airports  និយាយ ថា   ក្រុម- 
ហ៊ុន របស់ លោក នៅ ត្រ រក្រសា 
ភាព ស្មោះ ត្រង់ ចំពោះ ខ្លួន ឯង  
ក្នុង នាម ជា ក្រុម ហ៊ុន ផ្ដល់ ស្រវា  

សធារ ណៈ ដ៏ សំខន់ មួយ នៅ 
ព្រះ រាជា ណាចក្រ កម្ពុជា  តាម- 
រយៈ ការ  ផ្ដល ់អាទ ិភាព ជា ចម្របង 
ទៅ លើ សវុត្ថ ិភាព ផ្ន្រក សខុ ភាព 
របស់ អ្នក ដំណើរ  និង សម្រប់ 
អ្នក ប្រើ ប្រស់ ព្រលាន យន្ត ហោះ។ 

 លោក  ថ្ល្រង ដូច្ន្រះ ថា ៖  « ខ្ញុំ 
សូម កោត សរសើ រដល់ កិច្ច សហ- 
ប្រត ិបត្ត ិការ យា៉ាង ល្រច ធ្លា រវាង 
អាជា្ញា ធរ សុខភិ បាល  កម្ពុជា  
និង ក្រុម ការងារ របស់ យើង។  
ការ មាន ប្រព័ន្ធ សុខភិ បាល 

ដ្រល អាច ទុក ចិត្ត បាន នៅ តាម 
ព្រលាន យន្ត ហោះ  ធានា បាន 
ថា   កម្ពុជា នឹង ត្រូវ គ្រ សម្លឹង 
មើល ឃើញ ថា ជា កន្ល្រង ល្អ »។

លោក  សុិន  ចាន់ ស្ររី វុ តា្ថា   
អ្នក នាំ ពាក្រយ អា កាស ចរណ៍ 
សុវីលិ កម្ពជុា ថ្ល្រង ថា  ការ ទទលួ- 
បាន នូវ វាយ តម្ល្រ ន្រះ  គឺ ជា ការ- 
លើក តម្កើង មុខ មាត់ អាកាស- 
យាន ដា្ឋាន អន្តរ ជាតិ ទំាង ៣  ថា 
ជា អាកាស យាន ដា្ឋាន មាន 
សុវត្ថិ ភាព៕

ថ្ង្រអងា្គារ ទី១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ព្រលានយន្តហោះ៣នៅកម្ពជុាទទួលបានការសរសើរពីវិធានអនាម័យក្នងុបរិបទជំងឺកូវីដ១៩

រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាអាទិភាពដល់ក្រសួង៥សម្រប់ឆ្នា២ំ០២១
ឡុងគីមម៉ារីតា
 
ភ្នពំេញៈ រាជ រដា្ឋា ភិបាល បាន សម្រច 

ផ្ដល ់កញ្ចប ់ថវកិា អាទ ិភាព ដល ់ក្រសងួ 
ច ំននួ  ៥  ដ្រល ទទលួ បាន ច្រើន ជាង គ្រ 
ក្នងុ ច ំណោម ក្រសងួ ទាងំ អស ់សម្រប ់
គម្រង ចំ ណាយ ថវិកា ជាតិ ឆ្នា ំ២០២១  
ដើម្របី ធានា ដល់ ស្រដ្ឋ កិច្ច  និង ការ ខូច ខត  
ដ្រល បាន និង កំពុង ប៉ះ ពាល់ ពី ជំងឺ - 
កូ វីដ ១៩   និង វិ ប ត្ត ិនា នា ។   

យោង  តាម ស្រចក្ត ីព្រង ច្របាប ់ថវកិា- 
ជាតិ  ឆ្នា ំ២០២១  ដ្រល ត្រវូ បាន រដ្ឋ សភា  
អនុម័ត កាល ពី ថ្ង្រទី ២៥  ខ្រ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០ បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា   ក្រសងួ ទាងំ ៥ 
នោះ មាន  ក្រសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា  ក្រសួង ការ ពារ ជាតិ  ក្រសួង 
សធារ ណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជូន   ក្រ សួង 
សុខ ភិបាល  និង ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ។  
ក្រសួង ដ្រល ឈរ ក្នុង លំដាប់ ល្រខ១  
គ ឺក្រសងួ អបរ់ ំ យ ុវ ជន  នងិ កឡីា ដ្រល 
ទទួល បាន ទំហំ ចំណាយ ថវិកា ជាង  
៨៥៩លានដុលា្លារ សហ រដ្ឋ អាម្ររិក។

  - ក្រសងួ ការពារ ជាត ិ  គ ឺឈរ លដំាប ់
ល្រខ រៀង ទី២  ដ្រល ទទួល បាន ទំហំ 
ចំណាយ ថវិកា ជាង ៦៤១លាន 
ដុលា្លារ។

 - ក្រសួង សធារ ណ ការ  និង ដឹក - 
ជ ញ្ជនូ  បាន ឈរ ក្នងុ លដំាប ់ទ ី៣  ដ្រល 
ទទួល បាន៥៩៩លានដុលា្លារ ។

 -ក្រសួង សុខភិបាល ទទួល បាន 
កញ្ចបថ់វកិាចនំនួ៥៥៧លានដលុា្លារ។

- ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ ទទួល កញ្ចប់ 
ថវិកាចំនួន  ៥០៧លានដុលា្លារ។

ស្រច ក្តី ព្រងច្របាប់ ថវិកាជាតិ បាន 
ឱ្រយ ដឹង  ថា ៖ « កា រ រៀប ចំ ថវិកា ឆ្នាំ  
២០២១  គោរព តាម នូវ ពិតាន ចំ- 
ណាយ គោល ដ្រល រាជ រដា្ឋាភិ បាល 
បាន កំណត់ ផ្តល់ ជូន ក្រសួង   ស្ថាប័ន 
នីមួយៗ  សម្រប់ ចំណាយ មិន ម្រន 
បន្ទកុ បគុ្គលកិ ក្នងុ កម្រតិ ថវកិា វចិារ ណ- 
កម្ម ចណំាយ ឆ្នា ំ២០២០   ព្រម ជា មយួ 
នឹង ការ អនុ វត្ត គោល ការណ៍ រក្រសា 
កម្រតិ ប្រក ់បៀវត្រស រស៍្មើ នឹ ង ឆ្នា ំ ២០២០  
ទំាង បៀវត្រស រ៍មូល ដា្ឋាន  នងិ ប្រក ់បណំាច ់

មុខ ងារ ។  ជា លទ្ធ ផល គម្រង ចំ- 
ណាយ ចរន្ត ថា្នាក ់ជាត ិ  នងិ ថា្នាក ់ក្រម- 
ជាត ិ មាន ការ ថយ ចុះ ខ្លះ  ធៀប នឹង ច្របាប់ 
ថវិកា ឆ្នា២ំ០ ២០ »   ។

លោក  មា ស  សុខ ស្រន សន  អ្នក- 
នា ំពាក្រយ ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច   នងិ ហរិ ញ្ញ វត្ថ ុ 
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ង្រ ទី 
២៩  វចិ្ឆកិា ថា  ការ ដ្រល រាជ រដា្ឋាភ ិបាល   
កំណត់ ផ្តល់ ជា អាទិ ភាព ក្នុង ការ ផ្តល់ 
ទំហំ ចំណាយ ថវិកា ដល់ ក្រសួង ទាំង- 
នោះ  ក្នុង ទំហំ ច្រើន ជាង ក្រសួង ដទ្រ  
ដើម្រប ីឆ្លើយ តប យទុ្ធ សស្ត្រ ចត ុកោណ 
ដណំាក ់កាល ទ ី៤  នៅ ក្នងុ បរ ិការណ ៍ន្រ 

ការ រាតត្របាត ន្រ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។  លោក 
បន្ត ថា  គោល ដៅ សខំន ់ នោះ  ក ៏ដើម្រប ី
ទ្រទ្រង់ កំណើន ស្រដ្ឋ កិច្ច   និង ដោះ- 
ស្រយ បញ្ហា ប្រឈម នានា  ចំពោះ មុខ   
រួម ទាំង ហា និ យ ភ័យ នានា   ប្រកប- 
ដោយ ប្រសិទ្ធ ភាព   ទាំង ក្នុង កម្រិត 
វិភាជន៍   និង ប្រតិ បត្តិ ការ ។ 

 លោក បាន បន្ត ទៀត ថា   ស្រច ក្តី 
ព្រង ច្របាប់ ថវិកា ជាតិ ឆ្នាំ ២០២១  ត្រូវ 
បាន ប្រង ច្រក ខ្ទង់ ចំណាយ ជា  ៥ 
ចណំ្រក សខំន់ៗ  ដោយ ផ្តោត សខំន ់
ទៅ វសិយ័ រដ្ឋបាល ទទូៅ   វសិយ័ ការពារ- 
ជាតិ  សន្តិ សុខ   និង សណា្ដាប់ ធា្នាប់ 
សធារ ណៈ   វិស័យ សង្គម កិច្ច វិស័យ 
ស្រដ្ឋ កិច្ច   និង ចំណាយ មិនទាន់ ប្រង- 
ច្រក មាន មុខ សញ្ញា ជា ដើម ។  

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ដើម្របី សម្រច 
បាន នូវ គោល បំណង សំខន់ៗ  ន្រះ  
ថវកិា ឆ្នា ំ ២០២១  ត្រវូ បាន  រៀប ច ំឡើង 
ដោយ ប្រកាន់ គោល ការណ៍ គ្រឹះ ជា 
យុទ្ធ សស្ត្រ សំខន់ ចំនួន ៥  និង 
គោល ការណ៍ បច្ច្រក ទ្រស សំខន់ៗ  
ចំនួន ៧ »   ។  

 លោក   បុិច   ពិសី  នាយក ប្រតិ បត្តិ 
អង្គការ តមា្លា ភាព កម្ពុជា  សទរ ដល់ 
រដា្ឋាភិ បាល  ដ្រល បាន ផ្តល់ ជា អាទិភាព 
ដល ់វសិយ័ អបរ់ ំ  នងិ ស្រវា សធា រ ណៈ   
ក្នុង ការ ផ្តល់ កញ្ចប់ ថ វិកា សម្រប់ 
ប្រើប្រស់ ក្នុង ការ អភិ វឌ្រឍ  វិស័យ ទាំង- 
ន្រះ ក្នុង ឆ្នាំ ខង មុខ ។ ប៉ុន្ត្រ លោក   ថា   
រដា្ឋាភិ បាល   មិន គួរ ផ្តល់ ថវិកាទៅ ដល់ 

ក្រសួង ការ ពារ ជាតិ ច្រើន ព្រក ក្នុង 
បរបិទន្រះ នោះទ្រ  ព្រះ ថា ស្ថាន ភាព 
បច្ចុ ប្របន្ន   វា មិន ម្រន ជា រឿង ចាំ បាច់ 
ដ្រល ត្រវូ ចណំាយ ថវកិាដ ៏ច្រើន ទៅ លើ 
វិស័យ ការពារ ជាតិ  ដ្រល ជា រឿង មិន 
ចាំ បាច់ ចំពោះ មុខ ។  

  លោក បញ្ជាក់ ថា  ៖« ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ក្រសួង ការពារ ជាតិ   បើ សិន ជា អាច 
កាត់ បន្ថយ ថវិកាខ្លះ  ឱ្រយ តិច ជាង 
ក្រសួង ដ្រល គត់ ធ្វើ កា រ មាន ផល ប្រ- 
យោជន៍ ដល់ ប្រជា ពល រដ្ឋ ផ្ទាល់  គឺ ជា 
ការ ប្រសើរ  ដោយ សរ ត្រ វិស័យ ការពា រ ជាតិ  
មនិ ទាន ់ជា អាទ ិភាព ប៉នុា្មោន ទ្រ ។  ដោយ- 
សរ ត្រ យើង ខ្វះ លុយ  ដូច្ន្រះ យើង ចង់ 
ឱ្រយ មាន ការ ជំរុញ ការ រកចំណូល  ដើម្របី 
ផ្គត់ផ្គង់ នៅ ថា្នាក់ ក្រម ជាតិ ( ភូមិ   ឃុំ  
សងា្កោត ់)   ឱ្រយ ច្រើន វញិ ឱ្រយ ការ ប្រើប្រស ់
មាន ប្រ យោជន៍ ទៅ ដល់ ប្រជា ពល រដ្ឋ 
នៅ ក្នុង តំបន់  ជា ពិស្រស ក្នុង អំឡុង- 
ព្រល វិបត្តិ កូ វីដ ១៩ » ។  

គួរ រំឭក ផង ដ្ររ ថា  ការ អនុ ម័ត 
គម្រង ថវកិា សម្រប ់ឆ្នា ំ  ២០២១ ន្រះ  
រាជ  រដា្ឋាភិ បាល ន្រ ព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា   
គ្រង ចំណាយ ថវិកា ទាំង ថា្នាក់ ជាតិ  
និង ថា្នាក់ ក្រម ជាតិ ក្នុង រង្វង់ ទឹក ប្រក់ 
ប្រមាណ ជាង   ៨ ០០០លាន ដុលា្លារ   
ខណៈ គ្រង ខ្ចី ប្រក់ ពី ដ្រគូ អភិ វឌ្រឍន៍ 
ក្នុង កម្រិត  ១ ៥០០  SDR ដើម្របី ទប់- 
ទល់ នឹង ការ ចំណាយ ដ្រល ត្រូវ បាន 
ព្រយាករ ថា  ចំណូល ដ្រល ប្រមូល បាន 
ក្នុង ឆ្នាំ នោះ មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ ៕ 

កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅមហាវិថីពេះនរោត្តម។ រូបថត ហុង មិនា

ពេលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន
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តពីទំព័រ ២...វបៃបធ ម៌ និង វិចិតៃ- 
សិលៃបៈ  បាន បង្កើត មហោ សៃព  ចាប៉ី- 
ដ ងវៃង  ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល ផៃសព្ធផៃសាយ  
ផ្ទាល់តា មរយៈ បណ្តាញ ហ្វៃ ស ប៊៉ ក- 
ផ្លូវការ របស់ កៃសួង នៃះ  ពីថ្ងៃ ទី ២៨ 
ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា ដៃល មាន ការ- 
សម្តៃង សិលៃបៈ ផៃសៃងៗ ទាក់ ទងនឹងចាបី៉- 
ដ ង វៃង ។ 

លោក ឡុង  ប៉៉ណ្ណា សី៉ រី វត្ថ  រដ្ឋ លៃ ខាធិ- 
កា រ នងិ ជា អ្នក នាពំា កៃយ កៃសងួ  វបៃប ធម ៌
និងវិចិតៃសិលៃបៈ បាន ឲៃយ ដឹង ថា ក្នុង 
មហោសៃ ព ចា ប៉ីដ ងវៃង ឆ្នាំ២ ០២០  
មានការ សម្តៃង លោ្ខោន ខោល  រឿង រាម- 
កៃរ្តិ៍ តៃង ់ឈត៉ វរិឡ៉្ហ ចមៃបាងំ បទ បងា្ហាញ 
ពី វង់ ភ្លៃង មហោរី ពៃះរាជ ទៃពៃយ ចាប៉ី 
ឆ្លើយ ឆ្លង ដោយ លោក ពៃទឹា្ធា ចារៃយកំ ពូ ល- 

ពៃជ និង លោក ម៉ើ មឿ ន និង កិច្ច ពិភា- 
កៃសា លើ បៃធាន បទ វិធី សា ស្ត្រ ក្នុង  ការ- 
បងា្ហាត់ប ងៃៀន  ចាប៉ីដង វៃ ង ជាដើ ម។  

លោក  ប៉៉ណ្ណា ស៉ី រី វត្ថ ថ្លៃង ថា៖ 
«យើង មាន ការ សម្តៃង ឈ៉ត នានា  
ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ចាបី៉ដ ងវៃ ង លើ ហ្វៃ ស- 
ប៊៉ ក ផៃ កផ្លូវការ របស់ កៃសួង វបៃបធម៌ 
ប៉៉ន្តៃ ជា កម្មវិធី ផ្ទាល់ ទីតាំង សមៃប់ 
មហា ជន លោក ទសៃសនា នោះ យើង អត ់
មាន ទៃ ពៃះ ខា្លាច មាន ការ ឆ្លង ជំងឺ - 
កូ វីដ១៩» ។  

ជាមួ យ គ្នានៃះ   លោក  ប៉៉ណ្ណា ស៉ី រី វត្ថ 
សំណូមពរ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ទាំង អស់ 
ចលូរ ួម រឭំក  នងិ ថៃរកៃសា វបៃបធ ម ៌ម ិនថា 
តៃ រឿង លោ្ខោន ឬ ចាបី៉ នោះ ទៃ  ប៉៉ន្តៃ ជា- 
ន័យ ទូទៅ ក្នុង ការ រួម ចំណៃក ថៃរកៃសា 

ពៃលងឹ ជាត ិ គ ឺការ ចលូ រមួ រកៃសា សមៃបត្ត-ិ 
វបៃបធ ម៌ ដៃលមា ន ទមៃង់ ទាំង រូបី និង 
អរូបី ។ 

លោក បានប ញ្ជាក់ ថា៖ « គ្មានអ្វី  
កៃពី ចូលរួម និង អំពាវនា វ ឲៃយ មាន ការ- 
ចូលរួម ពី បៃជា ពល រដ្ឋ  បៃ ជាជ ន 
មហាជន  មា នតៃ យើង ជា ខ្មៃរ ជា មា្ចាស ់
របស ់ហ្នងឹហើ យ យើង  នាគំ្នា ថៃ ទា ំ នងិ 
លើកស្ទួ យ  ដោយ មាន  ការ រៀប ចំ 
សម្តៃង  ជាកា រ ផៃសព្វ ផៃសាយ  ឲៃយ  តៃូវ គៃប់- 
ទមៃង់ រូបភាព ដៃល បៃជា ពលរដ្ឋ 
លោក អាច ចូលរួ មបា ន »។  

បើតាម  លោក  ប៉៉ណ្ណា  ស៉ី រី វត្ថ ក្នុ ង 
ឱ កា ស នៃ ការ រំឭក ខួប របស់ ចាប៉ី ដង 
វៃង នៃះ ក៏ ជាការ  រំឭក ឡើងវិ ញ នូវ កា រ- 
រី ករាយ  ការរួបរួម នៅក្នុង ការចូលរួម  

សាទរ  នូវ អ្វីដៃល  កម្ពុជា បាន ច៉ះ ប ញ្ជី 
បៃតិក ភណ្ឌ អរូប បី នៃ មន៉ សៃសជាតិ។ 
ជា មួយ គ្នា នោះក៏ ជា គោលដៅ នៃ ការ- 
ថៃ ក រកៃសា ការពារ នឹង លើកក ម្ពស់  
វបៃបធម៌  រប ស់ ជាតិ ។ 

លោក បាន បន្ថៃ ម ថា៖ «ការដា ក់ 

ប ញ្ចូ ល សមៃបត្តិ វបៃបធម៌ ទាំង រូបី ទាំង 
អរូបី ហ្នឹង គឺ ការ ដាក់ បញ្ចូ ល ទៅជា  
ត ម្លៃ សកល សមៃប់ មន៉សៃសជាតិ  ពិភព- 
លោ ក  ហើ យក៏  ជា មោទន ភាព របស់ 
ជាត ិយើង ដៃល គៃ ទទលួសា្គ លស់ា្នា ដៃ 
ឯក  របស់ យើង» ៕   

តពីទំព័រ ១...លោក ឆៃម សាវ៉ ធ 
អគ្គនាយក ពន្ធ នាគរ។ លោក 
ហ៉៊ន សៃន បាន ថ្លៃង កាល ពីមៃសិល - 
មិញ ក្នុង ពិធី បើក ការ ដា្ឋាន សាង- 
សង ់នងិ កៃលម្អ ផ្លវូ ៣៨ ខៃសៃ នៅ 
កៃង៉ សៀម រាប ថា បៃជា ពលរ ដ្ឋ   
តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ ក ហើយ 
អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន  តៃវូ ធ្វើ ការ ផ្គត់ - 
ផ្គង់ ពិនិតៃយ តាម ដាន និង ជួយ ផ្គត់ - 
ផ្គង់ សៃបៀង អាហារ ដល់កៃ៉ម គៃួ - 
សារ កៃីកៃ ដោយ សារ សមា ជិក 
គៃួសារ ខ្លះ ដៃល ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ ក 
ជា អ្នករក ល៉យ ផ្គត់ ផ្គង់ គៃួសារ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា នៅ ពៃកឹថ្ងៃ 
ទី ៣០ ខៃ វិច្ឆកិា លោក បានសមៃច  
ឱៃយ បញ្ចៃញ សាច់ បៃក់ ជាង ១០ ០  ០ 
លាន រៀល ជនូ ទៅ រាជ ធាន-ីខៃត្ត 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស សមៃប់ ជួយ 
ដល់ គៃួសារ កៃីកៃ ដៃល តៃូវ ធ្វើ - 
ចតា្តា ឡី ស័ក ដៃល គៃសួារ នីមួយ ៗ   
នឹង ទទួល បាន ២ ម៉ឺន រៀល ក្នុង 
១ថ្ងៃ ដៃល មាន រយៈ ពៃល ១៥ 
ថ្ងៃ ដៃល ថវិកា សរ៉ប ទទួល បាន 
៣០ ម៉ឺន រៀល ក្នុង  ១ គៃួសារ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ «សូម ក៉ំមាន 
ការ  ភាន់ ចៃឡំ ថា  ខ្ញុំ តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើ - 
ចតា្តា ឡីស ក័១៥ ថ្ងៃ។ ការ ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡីស័ ក តៃឹម តៃ ១៤ ថ្ងៃ ប៉៉ណ្ណាះ 
តៃ ខ្ញុំ ផ្តល់ ជូន ថវិកា សមៃប់១៥ 
ថ្ងៃ ក្នុង បំណង ជួយ ដល់បៃជា - 
ពលរដ្ឋ កៃី កៃ តៃ ប៉៉ណ្ណាះ» ។

លោក មាន បៃសាសន៍ ថា៖ 
« បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ ផ្តល់ ជូន តៃគៃួ - 
សារ  ដៃល មាន បណ្ណ កៃីកៃ និង 
តៃវូ បាន ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក ប៉៉ណ្ណាះ ។ 
កៃសួង ស៉ខា ភិបាល  តៃូវ ផ្តល់- 
ថវិកាជូ ន មក អភិបាល ខៃត្ត ណ 
ដៃល មាន តមៃវូ ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ ក  
ដើមៃបី ឱៃយពួក គត់ មាន លទ្ធភាព 
សមៃប ់យក បៃក ់នោះ  ទៅជយួ 
ដលអ់្នក ដៃល តៃវូ ធ្វើ ចតា្តា ឡសីក័ 
បើមិន ដូច្នាះ ទៃពួក គត់ នឹង ធ្វើ - 
ចតា្តា ឡីស័ក ដោយ គ្មាន អង្ករ ចៃក - 
ឆ្នាងំ គវឺា មនិ មៃន ជារឿង សមរមៃយ 
នោះ ទៃ»។

លោក ហ៊ន៉ សៃន ក ៏បាន លើក- 
ឡើង ផងដៃរ ថា នៃះជា លើក - 
ដបំងូ  ដៃល មាន ការ ឆ្លង ចលូ ក្នងុ 
សហគ មន៍ ដៃល ជាពៃឹត្តិការណ៍ 
នៅតៃ រក មនិ ទាន ់ឃើញ ពបីៃភព 
នៃកៃបាល កន្ទយុ ថា  តើវា ចៃញ មក 
ពទីណី  ហើយ វាកពំង៉ បង្ក ប ់ខ្លនួ 
នៅទ ីណ ទៀត។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«ចំណុច នៃះ ជាចំណុច ដៃល យើង 
មាន ការ បារម្ភ ធំបំផ៉ត ។ វាទាម- 
ទារ ឱៃយយើង ធ្វើបៃតបិត្ត ិ ការ យ៉ាង  
លឿន និង ទៃង់ ទៃយ ធំ  ។ ពៃល 
វៃលា នៃះមិន មៃន ជា ពៃលវៃលា 
ស្តី បនោ្ទាស គ្នា ហើយ ក៏មិន មៃន 
ជាពៃ លវៃលា ទមា្លាក់  កំហ៉ស ឱៃយ 
អ្នក នៃះឱៃយអ្នក នោះ ទៃ តៃជាពៃល-  
វៃលា តៃូវ សាមគ្គី ភាព គ្នា» ។ 
លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ីក៏ បាន បញ្ជា  
ទៅ ដល់គៃប់ ខៃត្ត កៃង៉  ទំាង អស់  
តៃវូ រៀបចំ នូវមជៃឈ  មណ្ឌល ចតា្តា- 
ឡីស័ ក ដៃល លោក បាន ឱៃយរៀ ប- 
ចំតំា ងពីដើមឆ្នា ំដោ យ តៃវូរៀប ចំនៅ 
ទីនោះ សមៃប់ ការ ធ្វើចតា្តាឡី- 
ស័ ក សមៃប់ អ្នក ដៃល គ្មាន 
លទ្ធភាព ធ្វើចតា្តា ឡសីក័ នៅតា ម 
ផ្ទះ។  លោក បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា 
កម្ពជុា អាច គៃប់គៃង បានឬមិន  
បាន ស្ថតិ ក្នងុ រយៈ ពៃល ១ ៥  ថ្ងៃ ខាង  
ម៉ខ នៃះជា ពៃល វៃលានៃ  ការ ខិត ខំ  
របស់ យើង ទំាង រដ្ឋ  និង បៃជាជន។ 
លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «ដូច   នៃះ ខ្ញុំ 
ស៉ំ អំពាវ នាវចាប់ ពី ថ្ងៃ នៃះ ទៅ 
រយៈ ពៃល ១៥ថ្ងៃ យ៉ា ង តិច គឺ ជា 
ដំណក់ កាល សាក លៃប ង ដ៏ធំបំ ផ៉ត  
របស់ កម្ពុជា  ឆ្លង រួច ឬ មិន រួច គឺ វា 
នៅ ក្នងុ ពៃល នៃះឯ ង។ បើបៃងឹ  តៃ 
រដ្ឋ  បៃជា ពលរដ្ឋមិន បៃងឹ ទៃ មិនចូល  
រួម ទៃនោះ គឺមិន ជោគ ជ័យ ទៃ »។

ចំនួន បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល  បាន 
ធ្វើ តៃស្ត រក កូវីដ១៩  នៅ ក្នងុ ទីកៃ ៉ង  
ភ្នពំៃញ និង តាមបណ្តា ខៃត្ត មួយ - 
ចំនួន រួមមាន សៀមរាប  ធ្វើ តៃស្ត 
បាន១៩២នាក់ តៃបូងឃ្មុំ  បាន  
៤ នាក់ ស្ទឹង តៃង បាន ៧៨នាក់  
កំព ង់ធំ បាន ១៤នាក់ បនា្ទាយ មា ន - 

ជ័យ  បាន  ២៩ ៣នាក់ ដៃល ជា 
ខៃត្ត ធ្វើ បាន ចៃើន ជាង គៃ បាត់ - 
ដំបងបាន ៦នាក់ សណ្ឋាគរ បា ន  
២១នាក ់ មន្ទរី ពៃទៃយ មតិ្តភាព ខ្មៃរ-
សូវៀត បាន  ១៤៩នាក់  ផៃសារ- 
អី៉អន១បាន ១ ១៦៩ នាក់ កៃសួ ង 
មហាផ្ទៃ ៨៧៩នាក ់ពន្ធនាគរ- 
ពៃស បាន ៣៨២នាក ់ ផ្ទះលោក 
ស ខៃង  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
បាន  ៩៣ នាក់  និង កង ដឹកជញ្ជ ូន 
ហោះ ហើរ បាន ៣៨ នាក់ ។

រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា  តាម- 
រយៈកៃសួង ស៉ខាភិបាល បាន 
ផ្តល់ បៃក់ ឧបត្ថម្ភ សមៃប់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ កៃីកៃ ក្នុង ពៃល ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡីស័ក  ១៥ថ្ងៃ ក្នុង នោះមាន 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ចំនួន  ១០០ 
លាន រៀល សៀមរាប  ៨០លាន- 
រៀល ខៃត្ត ចនំនួ ១៥ ទៀត ទទលួ 
បាន ៥០ លាន រៀល ក្នងុ ១ខៃត្ត ៗ  
និង ខៃត្ត ចំនួន ៨ បាន ទទួល ចំនួ ន 
៣០ លាន រៀល ក្នុង ១ ខៃត្តៗ 
ដៃល សរ៉ប ទំាង អស់ មានទឹក បៃ ក់ 
ចំនួន  ១ ១៧០ លាន រៀល  ឬ 
បៃហៃល ២៩ មឺ៉ន ដ៉លា្លារ អាមៃ រិក ។

ទាក់ ទង នឹង ថវិកា នៃះដៃរលោ ក 
មាស ស៉ខសៃន សាន អ្នក នំា ពា កៃយ 
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
បាន បៃប់ភ្នំ ពៃញ ប៉៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល- 
មញិថា ថវកិា បមៃង៉ ទក៉ សមៃប ់

បៃយ៉ទ្ធ បៃឆំងនឹង ជំងឺកូវីដ ឆ្នាំ  
២០២០នៃះ  នៅ មានចៃើន ទៀត  
រដា្ឋាភិបាល មិន ទាន់ ចំណយ អ ស់  
នៅឡើយ ទៃ ហើយកៃសួង  នឹង 
បៃើ ទៅលើ អ្វីដៃលជាការ ចាំ - 
បាច់  ។លោក ថ្លៃងថា៖ «ការ អភិ- 
វឌៃឍហៃដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ  យើង មាន 
ថវិកា បមៃង៉ ទ៉ក ជាសៃច ហើ យ  
ឯរឿងកូវីដ  យើង រឹតតៃមាន ការ - 
បមៃ៉ង ទ៉កទៀត ដៃល យើង សនៃសំ 
ពី ការចំណយ បៃស កកម្ម»។

កៃសួង ស៉ខាភិបាល បាន  ចៃ ញ  
សៃចក្តី ជូនព័ត៌មានកាល ពី ថ្ងៃ 
មៃសិលមិញថា លទ្ធផល ធ្វើតៃស្ត 
អ្នក ដៃល បាន ប៉ះពាល់ ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិ- 
ការណ៍សហគមន៍  ២៨វិច្ឆិកា 
បងា្ហាញ ថា មាន វិជ្ជមាន  វីរ៉ស កូរ៉ូ - 
ណ ចំនួន ១៤នាក់  (ដោយ គិត 
ទំាងអ្នក ដៃល  បាន រាយការណ៍ 
ចំនួន ៦នាក់  នៅ ថ្ងៃទី ២៨  ខៃវិច្ឆ ិ- 
ការួចហើយ និង អ្នក រក ឃើញ ថ្មី 
ចំនួន ៨នាក់ នៅ ថ្ងៃទី២៩ខៃវិច្ឆិ - 
កា )លើចំនួន អ្នកដៃល បាន  ធ្វើ - 
តៃស្ត ចនំនួ  ៣ ៣៣២ នាក់ (នៅ 
ភ្នំពៃញ និង ខៃត្ត ចំនួន ៧) តៃ 
កាល  វិភាគ អាច ធ្វើ បាន តៃ ២ ២ ៤ ៨ 
នាក់ (តៃមឹមោ៉ាង ១:៣០ នាទី ពៃ ឹក 
ថ្ងៃ ទ៣ី០  ខៃវចិ្ឆកិា)ដៃល មន ៉សៃស  
ចំនួន ២ ២៣៤ នាក់ មាន លទ្ធ ផ ល 
អវជិ្ជមាន  ឯចនំនួ នៅ សល ់ចំនួន  

១ ០៨៤នាក់ ទៀត កៃសួង នឹង 
បន្ត វិភាគ នៅ ថ្ងៃ នៃះ ទៀត។

លោក ហ៉៊ន សៃន    មិន ទាន់ ចាត់ - 
ទ៉កថា  ពៃឹត្តិការណ៍ដៃល កើត- 
មាន ឡើង ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
គឺជា ការបរាជ័យ នោះ ទៃ ដោយ 
លោក សងៃឃឹមថា អ្នក ដៃល បាន 
ឆ្លង អាច នឹង មិន ឈាន ទៅ ដ ល់ 
ដំណក់ កាល នៃការ សា្លាប់ទៃ 
ដោយ សារគៃូ ពៃទៃយ បាន ដាក់ថា្នាំ 
ខា្លាងំ ដៃល គៃបាន ពៃយាបាល ដោ យ  - 
មាន បៃសិទ្ធភាពខ្ពស់។ លោក 
ថ្លៃងថា៖ «យើង មាន តៃៀមបមៃង៉  
ថា្នាំ សមៃប់ ការពៃយា បាល ហើយ 
យើង បាន រកឃើញ មៃរោគនៅ 
ក្នងុ គៃសួារ របស់ លោក ឆៃម សាវ៉  ធ 
គឺធ្ងន់ ធ្ងរ ដៃល តៃវូ បៃើ កមា្លា ំង ថា្នាខំា្លាងំ 
ដើមៃប ីដោះ សៃយ បញ្ហា ដៃល នៃះ  
គឺជាបច្ចៃក វិទៃយា របស់ គៃ ូពៃទៃយ » ។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី នឹងធ្វើ - 
ការ ដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់លើករណី 
នៃះ ដោយ លោក នឹង ធ្វើ ការ ពី 
គៃហដា្ឋានរបស់ លោក ដោយ 
អាច នឹង មាន ការ ផៃសាយ បន្ត ផ្ទាល ់ 
តាម ទូរទសៃសន៍ជាតិ ផងដៃរ ដោ យ  
លោក ចាត់ ទ៉ក បញ្ហា នៃះ ថា ធំធៃ ង  
ជាងសងៃ្គាម ទល់ដៃន  ទៅ ទៀត 
ដោយ សារ   សងៃ្គាម បៃឆំង នឹង  
កូវី ដមិន មាន ពៃល វៃលា នោះ ទៃ។

កាលពី មៃសិល មិញ នៃះដៃរ 

លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី បាន ចៃញ 
សារ ជា សំឡៃង បញ្ជា ឱៃយ លោក 
ឃួង សៃង អភិបាល រាជ ធានី ភ្ន ំ- 
ពៃញ និង លោក  ទៀ សីហា 
អភិបាល ខៃត្ត សៀម រាប ធ្វើ ការ- 
ផ្អាក រាល់ ការ ជួប ជ៉ំ ដៃល មាន 
មន៉សៃស ចៃើន  រាប់ ទាំង អាពាហ៍- 
ពិពាហ៍ ពិធី ប៉ណៃយ និងការ បៃជ៉ំ 
នានា រាប់ ពី ថ្ងៃទី០១ ខៃធ្នូ នៃះ 
រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ១៥ ឬ១៦ ខៃធ្នូ។

លោក ហ៊ន៉ សៃន   បញ្ជាក ់ថា ៖  
« ដោយមាន សំណូមពរ ពីកៃសួ ង   
សខ៉ាភបិាល  កដ៏ចូ ជា  ការ ផ្តល-់ 
មតិ ពី អង្គការស៉ខភាព ពិភព លោ ក  
តមៃវូ ឱៃយ យើង យក វិធាន ការ បន្ថៃ ម  
សមៃប់ នៅទីកៃ៉ង ភ្នំ ពៃញ និង 
ខៃត្តសៀម រាប តៃម្តង នោះ គឺ ការ - 
ផ្អាក ការជួប ជ៉ំ ដៃល មាន មន៉ សៃស 
ចៃើន រាប់ ទាំង អាពាហ៍ ពិពាហ៍ 
រយៈ ពៃល ១៥ថ្ងៃ រួម ទាំង ការ- 
បៃជ៉ំ នានា ផង ដៃរ »។

លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ី ក៏ សំ៉ ការ- 
អធៃយាសៃ័យ  ចំពោះ បៃជាពលរដ្ឋ 
ទំាងអស់ សំ៉ ផ្អាក ជាបណ្តាះ អា - 
សន្ននូវការ ជួបជ៉ំ ក្នុង រយៈ ពៃល 
១៥ថ្ងៃ ដៃល មាន មន៉សៃស ចាប់ ពី 
២០ នាក់ ឡើង ទៅ គឺមិន អាច 
ធ្វើការ ជបួ ជ៉បំាន ទៃ។លោក ថា ៖ 
«យើង មិន ហាម ឃាត់ ការធ្វើ- 
ដំណើរ ចៃញ ទៅកៃ ក្នុង ការ ធ្វើ 
ដំណើរ តាម ផ្លូវ ទៃ ប៉៉ន្តៃស៉ំ ក៉ំ ឱៃយ 
មាន ការ កកស្ទះនៅ តាម ទកីន្លៃង 
ភ្លើង សញ្ញានានា  កាត់ បន្ថយ ការ - 
ធ្វើ ដំណើរ ចៃញ កៃ ផ្ទះ ក្នងុ រយៈ - 
ពៃល ១៥ ថ្ងៃ។ បើមិន ធ្វើ ដូច នៃះ 
ទៃ យើង នឹង យឺត ពៃល »។

យោង តាម កៃសួង ស៉ខាភិបា ល  
បាន  ឱៃយ ដឹងថា គិត តៃឹម ថ្ងៃ៣០ 
ខៃវិច្ឆកិាឆ្នា ំ២០២០បៃទៃស កម្ព ុជា 
មាន អ្នក ឆ្លង វីរ៉សកូរ៉ូណ  ចំនួន 
៣២៣ នាក់(សៃ្តី៧១នាក់) 
ប៉៉ន្តៃតៃូ វបានពៃយាបាល ជាសះ - 
សៃបើ  យ ចំនួន  ៣០១នាក់  ឯអ្នក -  
ជំ ងឺកំព៉ង សមៃក ពៃយាបាល មាន 
ចំនួន ២២នាក់ នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ មិត្ត- 
ភាព ខ្មៃរ-សូវៀត និង មណ្ឌល- 
ស៉ខភាព ចាក់ អងៃ ៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ររំីឭកគុណអ្នកចូលរួមថ្ររក្រសាតន្ត្រចីាបីុ...

លោកហុ៊នស្រនចាត់ទុក...

អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ព្រតឹ្តកិារណ៍ ២៨ វិច្ឆកិា ទៅធ្វើ ត្រស្ត ពីម្រសិល  មិញ ។ រូបថត មិនា 

ការប្រគំតន្រ្តចីាបីុដងវ្រង គម្រប់ខួប៤ឆ្នានំ្រការចូលក្នងុបញ្ជបី្រតិកភណ្ឌវប្របធម៌អរូបី។ រូប កៃសួងព័ត៌មាន



ថ្ងៃអងា្គរ ទី១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

សុទ្ធ គឹម សឿន

ស្ទឹង ត្រែង : អគ្គ មៃបញ្ជាការ  
នៃ កង យោពល ខៃ ម ភូមិន្ទ លោក 
វងៃស ពិ សៃន បានសមៃច ពៃយួរ មុខ - 
តណំៃង  លោក វរសៃនយីត៍ៃ ីសខុ 
រទិ្ធ ីមៃបញ្ជាការ មលូដ្ឋាន ក ង រាជ- 
អាវុធហត្ថ សៃុក សៃ សាន ដើមៃបី 
ទុក លទ្ធភាព ជូន តុលាការ ចាត់-
វិធា  ន ការ តាម នតីវិធិ ីចៃបាបប់ន្ទា ប ់
ពី  មៃបញ្ជាការ រូប នៃះ បាន បង្ក 
របួសសា្នាម  លើ ពលរដ្ឋ ម្នាក់ នៅ 
ភមូ ិពៃក សងា្កាត-់កៃងុ ស្ទងឹ តៃង 
កាលពី ថ្ងៃ ទី២៤ ខៃវិច្ឆិកា ។

សៃចក្ដី សមៃច   ចុះ ថ្ងៃទី ២៥ 
ខៃវិច្ឆកិា  ដៃល ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ទទួ ល - 
បា ន ពី មៃសិលមិញ  ឱៃយដឹងថា តៃូវ- 
បាន ពៃយួរ មុខតំណៃង វរ សៃនី យ៍- 

តៃីសុខ រិទ្ធី អត្ថ លៃខ ០៣២ ៣- 
៣ ០ ដើមៃបី ទុក ជូន សមត្ថកិច្ច 
តុលាការ ចាត់ការ តាម នី តិ វិធី។

សៃចក្ដី សមៃច បញ្ជាក់ ថា៖    
« នយ ខុទ្ទ កាល័យ នយក ទីចាត់ - 
ការ បុគ្គលិក បញ្ជាការ ដ្ឋាន កង - 
រាជ អាវុធហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃស សា្ថា - 
ប័ ន កងឯកភាព ដៃលមន ការ 
ពាក់ ព័ន្ធ តៃូវ ទទួល បន្ទុក អនុវត្ត 
សៃចក្ដី សមៃច នៃះ តាម ភារ - 
កិច្ចរៀងៗ ខ្លួន ចាប់ពី ថ្ងៃចុះហ ត្ថ - 
លៃ ខា  តទៅ»។

 លោក អៃង ហុី អ្នកនំ ពាកៃយ 
កង រាជ អាវុធហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃ ទៃស 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា ថា្នាក់ - 
ដឹកនំ នៃ បញ្ជាការដ្ឋាន កង យោ - 
ធពល ខៃ ម ភូមិន្ទបាន ចាត់វិធា ន - 
ការ តាម និ វិធី ចៃបា ប់   ចំពោះ មន្តៃី 

ដៃល បាន បៃពៃឹត្ត កំហុស ឆ្គង 
កន្លង  មក។ លោក ថា វរសៃនីយ៍ - 
តៃី សុខ រិទ្ធី បាន បៃើ អំពើ ហិងៃសា  
ទៅលើ ភាគី ទំនស់ រប ស់ខ្លនួ រហូ ត 
មន របួសធ្ងន់ បុ៉ន្ដៃ លោក មិន បា ន 
បញ្ជាក់ ដើមហៃតុ ចៃបាស់លាស់ ទៃ ។ 
លោក បញ្ជាកថ់ា៖«ការបង្ក ហងិៃសា 
នៃះ គឺ មិនមៃន ក្នុងអំឡុងពៃល 
គាត់ បំពៃញ តួនទី ឬ ភារកិច្ច 
បៃស  ក កម្ម ទៃ ពោលគឺ គាត់ និង  
ភា គី ទំនស់ បាន ឈ្លោះបៃកៃក 
គា្នា  ក្នុង រឿង ផ្ទាល់ខ្លួន របស់គាត់ 
ទាំង២ នក់ ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ អត់ ដឹង រឿង 
ហៃត ុវា យ៉ាងណា ចៃបា ស ់លា ស ់ ទៃ 
គឺ ខ្ញុំ គៃន់តៃ ដឹងថា លោក សុខ 
រិទ្ធី វ៉ៃ គៃ ឱៃយមន របួសសា្នាម។ 
អ៊ចីងឹ គាត ់តៃវូតៃ ទទលួ រង  ពនិយ័ 
ពី ថា្នាក់ លើ បៃប នៃះ»។ 

លោក អៀង វា៉ានឌ់ ីមៃបញ្ជាការ 
កងរាជ អាវធុហត្ថ ខៃត្តស្ទងឹ តៃង 
ពី មៃសិលមិញ មិនទាន់ អាចទាក់ - 
ទង សុំ ការបញ្ជាក់ ជុំវិញ ករ ណី 
នៃះ  បានទៃ។ ចំណៃក លោក 
សុខ រិទ្ធី ក៏ មិន ទាន់ អាច ស្វៃងរក 
បៃភព ទាក់ ទង សំុ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃ ម  
ជុំវិញ ករណីនៃះ បាន ដៃរ ។

ប៉ុន្ដៃ លោក  រិទ្ធី បាន សរសៃរ 
លិខិត បំភ្លឺ មួយ  កាលពី ថ្ងៃទី២៨ 
ខៃវិច្ឆកិា  ដៃល ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ទទួល- 
បាន ពី មៃសិលមិញ  ថា លោកនិ ង  
មិត្តភក្តិ ម្នាក់ទៀត នៅ យប់ ថ្ងៃទី 
២៤ ខៃវិច្ឆិកា  បាន ចូល ហាង 
លក់ បបរ ១កន្លៃង  ស្ថិតនៅ ភូមិ 
ពៃក សងា្កាត់-កៃុង ស្ទឹ ង តៃង 
ប៉ុន្ដៃ ម្ចាស់ ហាង ឈ្មោះ ជី បូ ណា 
បាន បៃប់ថា ហាង គាត់ គា្មោនអ្វី 

លក់ ទៃ គឺ បិទ ហាង ហើយ។ 
ពៃល នោះ លោក និង មិត្ត ភក្តិ 
បានចៃញ មកវិញ ក៏ ទៅរក ហាង 
ផៃសៃង ដៃល នៅ ជិត នោះ។ លោក 
បន្តថា កៃយ ម្ចាស់ ហាង ដៃល 
គា្មោនអ្វ ីលក ់នោះបាន សៃក ហា ម 
មិនឱៃយ ពួកលោក ចត ឡាន នៅខា ង  - 
មុខ ហាង គាត់ ប៉ុន្ដៃ មិត្ត លោក 
បាន បៃប់ ទៅវិញ ថា បើ ហាង 
គាត់ មិន លក់ ទៃ មិន ប៉ះពាល់ អ្វី 
ទៃ ពៃះ ឡាន ចត នៅលើ ផ្លូវ 
សាធារណៈ។ សៃប់តៃ ម្ចាស់ 
ហាង សៃក ឡូឡា ពៃលនោះ 
មនការ ប៉ះទង្គិច ពាកៃយសម្តីគា្នា 
កៃយមក ម្ចាស់ ហាង  បាន កាន់ 
ដប សៃ បៀរ ហើយ គំរាម វាយ 
កៃបាល  លោក នឹង ដប នោះ ប៉ុន្ដៃ 
លោក បាន ដើរចូល ទៅជិត ក្នុង 

បំណង ចាប់យក ដប  សៃ បៀរ ចៃ ញ 
ពី ដៃបុ៉ន្ដៃ គាត់ បាន រើ បមៃះ ហើ   យ  
បាន ដលួ ទៅ ប៉ះ កៅ អជីរ័នងិ ដ ួល 
ទៅ លើ ដី សៃប់ តៃមន របួស 
សា្នាម កៃហម លើ ផ្ទៃមុខ។ លោក 
សុខ រិទ្ធី បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ មិនបាន 
បង្ក របសួសា្នាម ទៅលើ បរុស ម្ចាស ់
ហាង នោះ ទៃ ដោយ គាត់ បាន 
ដួល ខ្លួន គាត់ ហើយ ប៉ះ  កៅ អីជ័រ 
ក្នុង ហាង គាត់។ លើសពីនៃះ ខ្ញុំ 
បានដក់ ពាកៃយ ប្ដឹងទៅ តុលា ការ 
រួច ហើយ ដើមៃបី ប្ដឹង ម្ចាស់ ហាង 
ពីបទ បៃើ ហិងៃសា មក លើ  ខ្ញុំ»។

លោក ជី បូ ណា ដៃល ជា ភាគី 
ជម្លោះ ម្ខាង ទៀត មិនទាន់ អាច 
ស្វៃងរក បៃភព ទាក់ ទ ង  សុំ  ការ - 
បញ្ជាក់ ជុំវិញ ករណីនៃះ បានទៃ 
កាល ពីមៃសិល មិញ ៕  

សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរីៈ បៃជាពលរដ្ឋ 
ជនជាតិ ដើម ភាគតិច ព្នង ជាង 
២០០គៃួសារ  រស់នៅ ភូមិ អញ្ជ័រ  
ឃុំ សុខសាន្ដ  សៃុក កោះ ញៃក  
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរើ  ស្នើឱៃយ អាជា្ញាធរ 
ជួយ អន្តរាគមន៍ ដកហូត ដីពៃ 
របស់ សហគមន៍ ចំនួន ៥ហិកតា  
ដៃល ពកួគៃ ចោទបៃកានថ់ា  មន 
គៃ លួច ធ្វើ បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ  ខណៈ 
ពលរដ្ឋ បាននិង កំពុង អាសៃ័យ- 
ផល នៅ លើ ដី ពៃ នោះ។

លោក រោជ ចក ់ តណំាង បៃជា- 
សហគមន ៍ទាងំ ជាង ២០០គៃ ួសារ  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  ព ីមៃសលិមញិ ថា  
ដីពៃ សៃង របស់ សហ គមន៍ 
ជនជាតិ ដើម ភាគតិច ព្នង ចំនួន 
៥ហកិតា  ស្ថតិនៅ ទតីាងំ ខាងលើ  
តៃូវបាន បុគ្គល ឈ្មោះ ចក់  និង 
ឈ្មោះ ធួក  រស់នៅ ឃុំ អូរ បួន  
សៃកុ  កោះ ញៃក  លចួ ធ្វើ បណ្ណ កម្ម- 
សទិ្ធ ិកានក់ាប ់ដធី្ល ីដោយ សា្ងាត់ៗ  ។ 
ពលរដ្ឋ ជាង ២០០គៃួសារ  បាន- 
និង  កំពុង អាសៃ័យ ផល លើ ដី ពៃ 
នោះ ជា រៀងរាល់ ឆ្នាំ។ 

បើ តាម លោក រោជ ចក់  បុគ្គល 
ទាំង២នក់នោះ បាន ឈរ ឈ្មោះ 
តណំាង ឱៃយ ឧកញ៉ា ម្នាក ់ ប៉នុ្ដៃ លោក   
មិ នបាន សា្គល់ ឈ្មោះ ឧកញ៉ា 
នោះ ទៃ។ បគុ្គល ទាងំ២ បាន ដក-់ 
គៃឿងចកៃ ចំនួន ២គៃឿង ទៅ 
ឈូសឆយ ដីពៃ នៅ ថ្ងៃទី២៩  
វិច្ឆិកា ។ ប៉ុន្ដៃ ពលរដ្ឋ បៃមណ 
ជាង ១០០នក់ នំគា្នា មករា រាំង 
សកម្មភាព ឈូសឆយ  សៃបត់ៃ 
បុគ្គល ទាំង២ នក់យក បណ្ណ- 

កម្មសិទ្ធិ ដីធ្លី មក បងា្ហាញ ពលរដ្ឋ  
ដោយ មន ការចុះ ហត្ថលៃខា ពី 
អតីត អភិបាល សៃុក កោះ ញៃក 
តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៤មកមៃ៉្លះ។

លោក រោជ ចក់  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ពួក  ខ្ញុំ សូម ស្នើឱៃយ អាជា្ញាធរ ជួយ 
អន្ត រា គមន៍  គឺ ពិនិតៃយ លើ បណ្ណ- 
កម្មសទិ្ធ ិដពីៃ នៃះ ឡើង វញិ  ពៃះ 
ខ្ញុ ំគតិថា  បណ្ណ នៃះ មនិមន ភាព- 
បៃ កៃត ីទៃ។ ដ ីនៃះ ជា ដពីៃ សៃង   
សទុ្ធសាធ  មនិ ដៃលមន អ្នកណា  
អាច មក ធ្វើ ប្លង់ រំលោភ យក ទៃ  
ពៃះ ជា ដី រដ្ឋ  ហើយ សហគមន៍ 
មូលដ្ឋាន អាសៃ័យ ផល តកូន  
តចៅ រាបស់បិ ឆ្នា ំមក ហើយ។ ពកួ- 
ខ្ញុ ំចងឱ់ៃយ ដកហតូ ដ ីហ្នងឹ មក វញិ  គ ឺ
ពួក ខ្ញុំ ចង់ បានតៃ ប៉ុណ្ណឹង ទៃ»។

មៃឃុ ំសខុសាន្ដ  លោកឆន ជនិ  
ព ីមៃសលិមញិ  មនិទាន ់អាចទាក ់ទង   
សុំ ការបញ្ជាក់ ជុំវិញ ការស្នើ របស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ នៃះ បានទៃ  ដោយ 
ទូរស័ព្ទ លោក គា្មោន អ្នកទទួល។

លោក ឌឹម នី  អភិបាល សៃុក 

កោះ ញៃក  ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា  
លោក បានទទលួ ដណឹំង ព ីបៃជា- 
ពល រដ្ឋ ជនជាត ិដើម ភាគ តចិ ព្នង 
ជុំវិញ ករណី នៃះ ហើយ។ លោក 
ថា  លោក មនិ ដងឹ រឿងរា៉ាវ កើត ឡើង   
កាលព ីជនំន ់អតតី អភបិាល សៃកុ 
ចាស ់នោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ លោក នងឹ បញ្ជនូ   
មន្តៃី ជំនញ ចុះ សៃវជៃវ នៅ ទី- 
តាំង ដី ជាក់ ស្ដៃង  ដើមៃបី បៃមូល 
ពត័ម៌ន  ដៃល ពាកព់ន័្ធ ទាងំអស់ 
សមៃប់ ធ្វើជា មូល ដ្ឋាន ក្នុង ការ- 
ដោះសៃយ ជូន ពលរដ្ឋ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ឥឡវូ នៃះ ខ្ញុ ំ
កពំងុ រៀបច ំចាត ់មន្តៃ ីរដ្ឋបាល សៃកុ   
ចុះទៅ ពិនិតៃយ ផ្ទាល់  ដើមៃបី យើង 
ដងឹថា  ដ ីសហគមន ៍ពកួគាត ់ហ្នងឹ   
ស្ថិតនៅ តៃង់ ចំណុច ណា?  ទំហំ 
ប៉នុ្មោន?  អ្នកណា  ជា អ្នក រលំោភ- 
យក?  បើ យើង បាន ដងឹ ពត័ម៌ន 
ទាំងអស់ ហ្នឹង ហើយ  គឺ យើង 
ងាយសៃួល ក្នុង ការរក ដំណោះ- 
សៃយ ជូន ពួក គាត់»។

លោក ថា  អាជា្ញាធរ នឹង ដោះ- 

សៃយ បញ្ហា ទាំងអស់ នៃះ ជូន 
ពលរដ្ឋ  ពៃះ ក្នុងនម អាជា្ញាធរ 
មិនអាច ទុកឱៃយ បញ្ហា ទំនស់ ដីធ្លី 
នៃះ អសូ បន្លោយ វៃងឆ្ងាយ ទៅមខុ 
ទៀត ទៃ  ដើមៃបី កុំឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ 
មនការ ពៃយួបារម្ភ  ឬ ខាត ពៃល- 
វៃលា ក្នុង ការតវា៉ា រឿង ដី ធ្លី។

បុរស ឈ្មោះ ចក់  និង ឈ្មោះ  
ធកួ  រសន់ៅ ឃុ ំអរូ បនួ  សៃកុ កោះ- 
ញៃក  ដៃល រង ការចោទបៃកាន ់ព ី
ពលរដ្ឋ ជនជាត ិដើម ភាគតចិ ព្នង  
ព ីមៃសិលមញិ មនិទាន ់អាច ស្វៃង រក   
បៃភព ទាក់ទង សុំ ការ បំភ្លឺ ជុំវិញ 
ករណីនៃះ បាន ទៃ។  

លោក អា៊ាង ម៉ៃង លី  មន្តៃី- 
សមៃប  សមៃលួ ផ្នៃក សទិ្ធមិនសុៃស 
នៃ សមគម  អាដហកុ  បៃចា ំខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរើ  លើក ទឹកចិត្ត ឱៃយ បៃ- 
ជាពលរដ្ឋ រៀប ចំ លិខិត ឬ ពាកៃយ- 
បណ្ដងឹ ប្ដងឹទៅ អាជា្ញាធរ មលូដ្ឋាន 
ដើមៃបី ជួយ រក ដំណោះសៃយ 
ជហំាន ដបំងូ។ ប៉នុ្ដៃ បើ គា្មោន ដណំោះ- 
សៃយ ពី អាជា្ញាធរ  ពួកគាត់ អាច 
ដក់ ពាកៃយ ប្ដឹងទៅ តុលាការ បន្ត- 
ទៀត  ដើមៃបី ទទួលបាន យុត្តិធម៌ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«បៃសិន មន 
ការចៃញ ប្លង់ មិន បៃកៃតី បៃបនៃះ 
អាជា្ញាធរ តៃវូតៃ សុើបអង្កៃត ឱៃយ បាន 
ចៃបាស់លាស់  ហើយ ធ្វើ ការ និរា- 
ករណ៍ ប្លង់ដី ហ្នឹង ចៃញ វិញ  ដក- 
ហូត ដី ទុកជា សមៃបត្តិ រដ្ឋ  ឬ ទុកជា 
ដី សហគមន៍ ជនជាតិ ដើម ភាគ- 
តិច  វិញ។ ទោះជា យ៉ាង ណា  ខ្ញុំ 
ជរំញុ ឱៃយមន ការសុើប អង្កៃត សនិ  
បន្ទាបម់ក ដោះសៃយ តាម នតីវិធិ ី
ឱៃយមន តម្លោភាព  ដើមៃបី បញ្ចប់ 
ទំនស់ ឱៃយបាន ឆប់»៕  

អោម   ប៊ុន ធឿន   

  ខ្រែត្ត ស្ទឹង ត្រែងៈ  អយៃយ ការ 
អម សាលា ដបំងូ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង  
កពំងុ សាក សរួ ជន សងៃសយ័ ម្នាក ់
ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង ការ ជួញ ដូរ គៃឿង- 
ញៀន ខសុ ចៃបាប ់ឆ្លង ដៃន ចលូ ព ី
ឡាវ  មក កម្ពុជា ។  សំណុំ រឿង 
នៃះ  មិន ទាន់ បាន បញ្ជូន ទៅ 
ដល់ ដៃ ចៅ កៃម សុើប សួរ នៅ 
ឡើយ ទៃ   នៅ រសៀល ថ្ងៃ ៣០   
ខៃ វិច្ឆិកា ។    

  លោក   គីម   ហុង សាន  អ្ន ក - 
ន ំពាកៃយ សាលា ដបំងូ ខៃត្ត ស្ទងឹ- 
តៃង បាន ឱៃយ ដឹង ថា  តុលាការ 
នៅ មិន ទាន់ អាច សមៃច ចពំោះ 
ជន សងៃស័យ ថា  យ៉ាង ណា បាន 
នៅ ឡើយ ទៃ   ពៃះ សំណុំ រឿង   
កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ សាក សួរ 
នៅ ដំណាក់ កាល   អយៃយ ការ អម- 
សាលា ដំ បូង ខៃត្ត នៅ ឡើយ ។ 
លោក  គីម  ហុង សាន  បញ្ជាក់ 
ថា  មុន ការ ផ្តន្ទា ទោស ចំពោះ 
ជន សងៃស័យ នៃះ  តៃូវ បញ្ជូន 
គៃឿង ញៀន ដៃល ជា វត្ថ ុតាង ឱៃយ 
មន្ទរី ពិសោធ ន៍គៃឿង ញៀន បញ្ជាក់ 
ចំនួន ភាគ រយ ឱៃយ ដឹង ចៃបា ស់ សិន ។  

  លោក   គីម   ហុង សាន  ថ្លៃង 
ថា៖« មនុ ធ្វើការ ផ្តន្ទា ទោស ជន- 
សងៃស័យ រូប នៃះ  តៃូ វ ការ ធ្វើការ 
ផ្ដល់ សំណាក ខ្លះ បញ្ជូន មក 
មន្ទរី ពសិោធ នគ៍ៃឿង ញៀន ដើមៃប ី
បញ្ជាក់ ពី ភាព សុទ្ធ  មន ចំនួន 
ប៉ុន្មោន ភាគ រយ ជា មុន សិន ទើប 
ដឹង បាន ពី កមៃិត ទោស របស់ 
ជន សងៃស័យ នោះ មន កមៃិត 
ទោស យ៉ាង ណា » ។   

លោក   ផៃ  រស្មី  ស្នង ការ រង 

ទទួល ផៃន បៃឆំង បទ ល្មើស 
គៃឿង ញៀន ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង  
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ជន សងៃស័យ តៃូវ 
បាន សមត្ថ កិច្ច នគរ បាល ខៃត្ត 
បញ្ជូន ខ្លួន រួម ទាំង វត្ថុតាង ថា្នាំ- 
ញៀន  ទៅ កាន់ អយៃយការ សាលា- 
ដំបូង  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ 
វចិ្ឆកិា ។   ជន សងៃសយ័ មន ឈ្មោះ  
ធី ង  សីហា  ភៃទ បៃុស ឣា យុ 
២០ ឆ្នាំ ជា ជនជាតិ ខ្មៃរ  រស់នៅ 
ភូមិ លើ  ឃំុ ពៃះ រំកិល  សៃកុ បុរើ ឣូ រ- 
សា្វាយ សៃន ជ័យ ។  វត្ថុ តាង 
រួមមន  ថា្នាំ ញៀន បៃភៃទ មៃ តំ- 
ហ្វៃ តា មីន គៃប់ (WY)  ចំនួន 
១០ ដុ ំស្មើ ២០០០០ គៃប ់  ស្មើ 
ទម្ងន់   ២០៣២, ២ កៃម ។  

ជន នោះ តៃូវ សមត្ថ កិច្ច នគរ- 
បាល បៃឆំង គៃឿង ញៀន ខៃត្ត 
ស្ទឹង តៃង  សហ ការ ជា មួយ 
កម្លោំង អធិការ នគរ បាល សៃុក 
សៃុក បុរើ ឣូ រ សា្វាយ សៃន ជ័យ   
ឃាត ់ខ្លនួ បាន នៅ វៃលា ម៉ាង ៤ 
រសៀល   ថ្ងៃ ទី ២៨  ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០  នៅ ចណំចុ ភមូ ិលើ   ឃុ ំ
ពៃះ រំកិល   សៃុក បុរើ ឣូ រ សា្វាយ- 
សៃន ជ័យ   ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង ។     

   លោក  ផៃ  រស្មី  បញ្ជាក់ ថា  
សមត្ថ កិច្ច នគរបាល បៃ ឆំង 
គៃឿង ញៀន ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង   នៅ 
តៃ បន្ត សុើប អ ង្កៃត ទៀត ក្នងុ ការ- 
ស្វៃង រក មខុ សញ្ញា ផៃសៃងៗ ទៀត  
ដើមៃបី ឃាត់ ខ្លួន ។ លោក   រស្មី  
ថ្លៃង ថា៖ « វា ជា ការ សុើប អ ង្កៃត 
បន្ត ទៀត  យើង មនិ អាច ទម្លោយ 
បានទៃ ពៃល នៃះ  ពៃះ មន 
បគុ្គលពាក ់ពន័្ធ មយួ ចនំនួ ផៃសៃង- 
ទៀត   យើង កំពុង សៃវ ជៃវ រ ក 
មុខ សញ្ញា » ៕  

គ្រែឿងចក្រែគ្រែយកមកឈូសឆាយដីព្រែ ពីថ្ង្រែទី២៩   វិច្ឆកិា នៅខ្រែត្តមណ្ឌលគិរី។រូប សហ ការើ

ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងជាង២០០គ្រសួារនៅស្រកុកោះញ្រក 
សំុឱ្រយអាជា្ញាធរ ដកហូតដីព្រ៥ហិកតា ដ្រលត្រវូបានគ្រទន្ទ្រន

សាលាដំ បូង ខ្រត្ត ស្ទងឹ ត្រង កំ ពុងសាក -
សួរ ជន សង្រស័យជួញ ដូរ គ្រឿង ញៀន

ម្របញ្ជាការ  កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ស្រកុ ស្រសាន ត្រវូ ព្រយួរ មុខ តំណ្រង  ពាក់ ព័ន្ធ ករណី បង្ក របួស សា្នាម លើ ពល រដ្ឋ 
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តពីទំព័រ ១...នៃ កៃសួង កសិ កម្ម 
ពៃម  ទាំង អង្គកា រ អភិរកៃស ជមៃក សត្វ- 
ពៃ  កម្ពុជា (CWS) Kaavan ដៃល 
តៃូវ បាន ចិញ្ចឹម នៅ ក្នុង ឧទៃយាន សួន- 
សត្វ Marghazar ក្នុង ទីកៃុង អុីស្លា - 
ម៉ាបាដ អស់ រយៈ ពៃល ៣៥ ឆ្នា ំតៃវូ បា ន 
នាំមកដល់  ពៃលាន យន្ត ហោះ ខៃត្ត 
សៀម រាប ហើយ តៃូវបាន ដឹក បន្ត ទៅ  
កាន់ ដៃន ជមៃក សត្វពៃ គូលៃន ពៃហ្ម - 
ទៃព ក្នងុ ខៃត្ត ឧត្តរ មន ជយ័  ជាទ ីដៃល 
មន សត្វ ដំរី ញី ៣ កៃបាលកំពុង រង់ ចំា ។

បើ តាម លោក ភក្តៃ Kaavan គ ឺ ជា 
សត្វ ដំរី  អាសុី ដ៏កមៃ និង ឯកោ បំផុត 
នៅ ក្នុង ពិភព លោក។ លោកថ្លៃង ថា ៖ 
«យើង នឹង ថៃ រកៃសា Kaavan រហូត 
ដល់ វា ស្គល់ ចៃបាស់ ពីពៃ ឈើ នៅ កម្ព ុជា 
បនា្ទាប់ មក យើង នឹងដោះ លៃង  វាទៅ 
ក្នុង ពៃ។ យើង សងៃឃឹម ថា Kaavan 
រកី រាយ នងឹ ពៃឈើ នៅ ក្នងុ ដៃន ជមៃក- 
សត្វ ពៃ កម្ពុជា »។

តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ក្នុង ខៃត្ត 
ឧត្តរ មន ជ័យ មន ផ្ទៃដី ជាង ១០មុឺន 
ហកិតា នងិ សមៃបរូ ទៅ ដោយ  ពៃសៃង 
ពៃរ បោះ និងជីវ ចមៃុះ គៃប់ បៃភៃទ 
ពៃម ទាងំមន ជៃលង ភ្ន ំនងិ បៃភពទកឹ  
សមៃប់ ការផ្ដល់ ភាពអនុគៃះ ដល់ 
ការ រស់ នៅ  រក ចំណី  និងធំធាត់ របស់ 
សត្វ ពៃគៃប់ បៃភៃទ ពិសៃស សត្វដំរី 

អាសុ។ី នៃះ បើតាម លោក ភងួ ល ីណា 
បៃធាន មន្ទរី បរិស្ថានខៃត្ត ឧត្តរ មន ជ័យ ។

លោក លីណា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ថា Kaavan នឹង តៃូវ នាំ ទៅ កាន់ 
ទី តាំង ថ្មី ដៃល តៃូវបាន រៀប ចំទុករួច- 
ជាសៃច ដោយ កៃុម ឧទៃយា នុរកៃស នៃ 
អង្គការ អភិរកៃស ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
កម្ពុជា សហ ការ ជាមួយ ឧទៃយានុ រកៃស 
នៃកៃសងួ បរសិ្ថាន។ ទតីាងំ ថ្ម ីនោះ តៃវូ 
បាន គៃ ចាក់ ហុ៊មព័ទ្ធ ជំុវិញ ដោយ បង្គ ល  
បៃតុ ដៃល មន គម្លាត ពីគ្នា ក្នុង ចនោ្លាះ 
បៃមណជា ១ម៉ៃតៃ ពី បង្គល ១ ទៅ 
បង្គល   ១ និង បន្ថៃម ដោយ របាំង  
ស័ង្ក សី ពីលើ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖«ទតីាងំ នោះ គជឺា 
កន្លៃង ស្នាក់ នៅជា បណ្ដោះអាសន្ន 
របស់   Kaavan ដើមៃបី សមៃប ខ្លួន ជា - 
មួយ នឹង កតា្តា ភូមិ សស្តៃ និងពៃ ឈើ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា និងងាយ សៃួល 
ក្នុង ការ ថៃទាំ សុខភាព របស់ វា មុន- 
ពៃល ដោះ លៃង ឱៃយ វា  រស់ នៅ ក្នុង ពៃ 
ធម្ម ជាតិ »។

បើតាម លោក លណីា នៅ ក្នងុ ទតីាងំ 
នោះ កៃមុ មន្តៃ ីជនំាញ បាន រៀបច ំដាក ់
សត្វ ដំរី ញី ៣កៃបាល (ដំរីសៃុក) ក្នុង 
នោះ ២កៃបាល  មន វយ័ នៅ អាច បន្តពជូ 
បាន ដៃល គៃរំពឹង ថា ដំរីញី ទាំង នោះ  
នឹង ជួយរំ លៃក ភាពឯ កោរ បស់  Kaa-

van បាន យ៉ាង ឆប់ រហ័ស ផង ដៃរ។  
លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុំមន ជំនឿ ថា 
Kaavan និង មន ជីវិត បៃសើរ ឡើង 
នៅ ពៃល ជួប បៃសៃ័យ ជាមួយ នឹង ដំរី 
ញី ទាំង ៣ កៃបាល  ដៃល ជា មិត្ត ថ្មី របស់ 
វា» ។ នៅ ពៃល  Kaavan មន ជីវិត 
បៃសើរ ហើយ នោះ  វា នឹង តៃវូ ដោះលៃ ង 
ជាមួយ សត្វ ដំរីញី ទាំង ៣ កៃបាល នោះ 
ឱៃយ  ទៅ រស់ នៅ តាម បៃប ធម្ម ជាតិ វិញ 
ក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ គូលៃន- 
ពៃហ្ម ទៃព  ក្នុង ភូមិ សស្តៃ ខៃត្ត ឧត្តរ - 
មន ជ័យ។ 

  គរួ រឭំក ផង ដៃរ ថា មនុ ពៃល មក កាន ់
ទីជមៃក ថ្មី ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា Kaa-
van ដៃល មន សៃុក កំណើត នៅ 
បៃទៃស សៃី លងា្កា តៃូវ បាន ផ្ដល់ ជា 
អំណយ ដល់ បៃទៃស បា៉ាគី ស្ថាន ក្នុង 
ឆ្នាំ ១៩៨៥។ នៅ ក្នុ ង ឆ្នាំ ១៩៩០ 
វាបាន ចៃក រំលៃកភាព ឯកោ របស់វា  
នៅ ក្នងុ សួន សត្វ Marghazar ជាមួ យ 
ដៃ គូរ បស់ វាឈ្មោះ Saheli ប៉ុន្តៃ នៅ 
ឆ្នាំ ២០១២ ចាប់ តាំង ពីដៃគូរ បស់ វា 
បាន ងាប់ Kaavan បាន រស់ នៅ 
ដោយ ភាព ឯកោ ម្នាក់ ឯង ។ នៅ ឆ្នាំ 
២០១៦ យុទ្ធ នាការ អន្តរ ជាតិ  ដើមៃបី 
ជួយ សង្គៃះ សត្វ ដៃលម នសៃបៃក- 
កៃស់ រួម ទាំង សត្វ ដំរី តៃូវ បាន បង្កើត 
ឡើង។  នៅ ពៃល ដៃល តុលាការ នៅ 

កៃុង អុីស្លាម៉ា បាដ បាន បញ្ជា ឱៃយ បិទ 
និង បណ្តៃញ សួន សត្វ Marghazar 
នៅ ខៃ ឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០ ហើយ កៃមុ- 
បៃកឹៃសា គៃប់ គៃង សត្វ ពៃ កៃងុ អីុស្លាម៉ា - 
បាដ (IWMB) បាន សមៃច ថា នឹង ផ្ដ ល់ 
ទៅ ឱៃយ បៃទៃស កម្ពុជា ជា អ្នក អភិរកៃស 
បន្ត បនា្ទាប់ ពីវា តៃវូ បាន ពិនិតៃយ សុខ ភា ព 
ដើមៃបី កំណត់ ថា តើសុខ ភាព របស់ វា 
អាច នឹង មន ហានិ ភ័យដៃរ ឬ ទៃ ក្នុង 
រយៈ ពៃល យូរនៃការ ដឹកជញ្ជូន តាម 
យន្ត ហោះ ?  

បើតាម លោក ភក្តៃ បៃទៃស កម្ពជុា 
មន ដំរីអា សុីចនោ្លាះ ពី ៤០០ ទៅ 
៦០០  កៃបាល កំពុង រស់នៅ ក្នុង តំបន់ 
ការពារ ធម្មជាតិ កៃវាញ  និង នៅ តំបន់ 
ភាគ ឦ សន នៃ បៃទៃស កម្ពុជា (ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី និង ខៃត្តរតន គិរី)។

ប៉នុ្តៃការ បរបាញ ់ក្នងុ រយៈ ពៃល ៣០ 
ឆ្នាំចុង កៃយ នៃះ  បាន ធ្វើ ឱៃយ ចំនួន ដំរី 
នៅ កម្ពុជា ថយ ចុះ។ ទោះយ៉ាង ណា 
កមៃតិ នៃការ បរបាញ់ បាន ថយ ចុះ គួរ - 
ឱៃយ កត់ សម្គល់ ក្នុង រយៈ ពៃល ១០ ឆ្នាំ 
ចុង កៃយ    នៃះ   ដោយសរ តៃការ- 
អន្តរា គមន៍ ពីការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ដ៏តឹង- 
រឹុង។ លោក បន្ថៃមថា យោង តាម ការ - 
បា៉ាន់ ស្មោន ផៃន ការ សកម្ម ភាព រយៈ ពៃ ល 
១០ឆ្នា(ំពឆី្នា ំ២០២០ ដល ់ឆ្នា ំ២០ ២ ៩) 
ដើមៃប ីអភរិកៃស សត្វ ដរំ ីពៃអាសុ ីនៃះ   តៃវូ 
ការ ថវិកា ចំនួន ៤០,៥ លាន ដុលា្លារ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិ ក  ដៃល ជា គមៃ ង ថវិកា 
ដៃល គៃ រពំងឹ ថា  បាន មក   រមួបញ្ចលូ គ្នា 
នៃកញ្ចប់ ថវិកា របស់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល 
អង្គការមិន មៃន រដា្ឋាភិបាល និង ដៃគូ- 
អភិវឌៃឍ ន៍នានា ៕

ដំរី១ក្បាលតូ្វបានដឹកពីបា៉ាគីស្ថាន...

ដំរី ក្នងុ ទ្រងុ ត្រវូ  គ្រ ដឹក មក ដល់  ខ្រត្ត សៀម រាប ពី ម្រសិល មិញ។ រូបថត កៃសួង បរិស្ថាន 
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� ង��  ង និង អគ្គ ន យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

�េ � នគ េ ប់គេ ង  កា រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន គេ ប់គេ ង កា រីនិពន�  
សូ វិស ល

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

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

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

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

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

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

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

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

ផន សុខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

ន យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេយា  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា�  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 រិ� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មន្ទរីពេទេយអង្គឌួងបញ្ជាក់ពីភាពជោគជ័យលើការវះកាត់ជំងឺគ-ថ្លង់
 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 
 
ភ្នំ ពេញៈ កៃុម គៃូពៃទៃយ ជំនាញ 

នៃ មន្ទីរ ពៃទៃយ ពៃះ អង្គ ឌួង  បាន ធ្វើ- 
ការ វះកាត ់អ្នក ជងំ ឺគ - ថ្លង ់ជតិ  ៤០  
នាក ់ ទទួល បាន ជោគ ជយ័  ដោយ 
ពួក គៃ អាច ស្តាប់ ឮ  និង ស្ទើ រតៃ 
អាច និយាយ បាន ទំាង សៃុង ដូច 
មនុសៃស ទូទៅ  ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ  
បៃធាន មន្ទរី ពៃទៃយ នៃះ  ជំរុញ ឱៃយ ព ល រដ្ឋ 
កម្ពុ ជា   តៃូវ មាន ជំនឿ លើ ការ ពៃយា- 
បាល នៅ ក្នុង បៃ ទៃស ។   

 មន្ទីរ ពៃទៃយ ពៃះ អង្គ ឌួង  គឺជា 
មន្ទរី ពៃទៃយ មយួ ដបំងូ គៃ បង្គ ស ់នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស  ដៃល អាច ធ្វើ ការវះ កាត់ 
អ្នក ជំងឺ គ - ថ្លង់  ដោយ បៃើ បៃស់  
មា៉ា សីុន  ទំនើប របស់ បៃទៃស អូទៃសី  
ហើយ ទទួល បាន ជោគជ័យ  ១០០ 
ភាគ រយ  ហើយ កាល ពី ឆ្នា ំ២ ០១៨  
អ្នក ជំងឺ៤ នាក់ ដំបូង  ទទួល បាន 
ការ វះកាត់ ជោគ ជ័យ ដោយ ឥត 
គិត ថ្លៃ ។ 

 លោក សៃ ី យ ស ស ុភ័ ណ្ឌ  អន-ុ 
បៃធាន ផ្នៃក តៃចៀក  ចៃមុះ  និង 
បពំង ់ក  នៃ មន្ទរី ពៃទៃយ អង្គ ឌងួ  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  ចាប់ តំាង ពី មន្ទរី ពៃទៃយ អង្គ ឌួង  
បើក ដំណើរ ការ ពៃយា បាល អ្នក ជំងឺ 
គ - ថ្លង ់ តាងំ ព ីឆ្នា ំ ២០១៨  គ ឺតៃមឹ 
ចងុ ឆ្នា ំ ២០ ២០ នៃះ   កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ 
នៃ មន្ទីរ ពៃទៃយ អង្គ ឌួង  បាន ធ្វើ ការ 

វះកាត់ អ្នក ជំងឺ គ - ថ្លង់ ចំនួន ៣៧  
នាក់  ដោយ ជោគ ជ័យ។ 

 លោក សៃ ី  ថ្លៃង ថា  អ្នក ជំងឺ ទំាង- 
នោះ  តៃូវ បាន អាណា ពៃយាបាល 
របស់ ពួក គៃ  ស្ទើរ តៃ មិន ជឿ ថា  
ពួក គៃ អាច ស្តាប់ ឮ  និង និយា យ 
បាន ដូច មនុសៃស ទូទៅ  ប៉ុន្តៃ ការ- 
វះកាត ់ គ ឺទទលួ បាន លទ្ធផល ល្អ  
និង ចំណាយ ថវិកា តិច  បើ ធៀប 
ទៅ នឹង ការពៃយា បាល នៅ បរ ទៃស ។  

លោក សៃី   បញ្ជាក់ ថា ៖  « បើ 
ធៀប ទៅ នឹង ការ ពៃយា បាល នៅ 
បៃទៃស ថៃ  ឬ បៃទៃស  វៀតណាម  
គ ឺការវះ កាត ់នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ អង្គ ឌងួ  
គឺ មាន តម្លៃ ថោក ជាង បៃទៃស 
ទាំង នោះ  ហើយ លទ្ធផល  និង 
ឧបករណ៍ នៃ ការវះ កាត់  គឺ ដូច- 
គ្នា។  យើង នៅ តៃ ទទួល បាន ការ- 

មក ពិនិតៃយ ពៃយាបាល ជំងឺ គ - ថ្លង់ ពី 
សណំាក ់អ្នក ជងំ ឺជា រៀង រាល ់ថ្ងៃ។  
មុន នឹង យើង សមៃច  ពៃយា បាល 
ពួក គត់  គឺ តៃូវ ពិនិតៃយ ជា មុន សិន 
ថា  ឆ្លង កាត់ ការវះ កាត់  អ្នក ជំងឺ 
អាច ទទួល បាន បៃសិទ្ធ ភាព ឬ 
អត់ ? » ។   

លោក សៃ ី សុ ភ័ ណ្ឌ  បាន បញ្ជាក ់
ទៀត ថា  ការ ពៃយា បាល ជំងឺ គ - ថ្លង់ 
ព ីកណំើត  ដៃល មាន បៃសិទ្ធ ភាព 
បំផុត  គឺ អាសៃ័យ ទៅ លើ អាយុ 
អ្នក ជំងឺ  កាល ណា អាយុ កាន់ តៃ 
តិច  នោះ បៃសិទ្ធ ភាព នៃ ការពៃយា- 
បាល  អាច មាន អតៃ ជា ដូច 
មនុសៃស ទូទៅ ខ្ពស់  ពៃះ បនា្ទាប់ ពី 
ការវះ កាត់  អ្នក ជំងឺ តៃូវ ឆ្លង កាត់ 
ការ បណ្តុះ បណា្តាល នៃ ការ ហាត់- 
រៀន និយាយ បន្ថៃម ទៀត ។ 

 លោក សៃ ី  បញ្ជាក ់ថា ៖  « បនា្ទាប ់
ពី ឆ្លង កាត់ ការ វះកាត់ នោះ  កុមារ 
ដៃល មាន ជំងឺ គ -ថ្លង់ ពី កំណើត  
អាច បងៃៀន ឆប់ ចៃះ និយាយ  
ជាង មនុសៃស ចាស់  ដោយ សរ តៃ 
កុមារ ងាយ សៃលួ ហាត់ ពត់ សឡំៃង 
ផ្ទុយ ពី មនុសៃស ចាស់  ដៃល មាន 
ជំងឺ គ - ថ្លង់ តៃូវ ការ ពៃល វៃលា យូរ 
ក្នងុ ការ ហាត់ ពត់ អណា្តាត » ។ 

 លោក  លូ  លី ឃាង  នា យក- 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ពៃះ អង្គ ឌួង  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ដៃរ ថា  
នៅ បៃទៃស កម្ពជុា  អតៃ  អ្នក មាន 
ជំងឺ គ - ថ្លង់  គឺ មាន ចំនួន ចៃើន  
ប៉នុ្តៃ តាម រយៈ ការ ពៃយាបាល  គ ឺតៃវូ 
ចំណាយ ថវិកា ចៃើន  ហើយ ស្ថាន-  
ភាព អ្នក ជងំ ឺគខឺសុៗ គ្នា   ដៃល ជា 
ហៃតុ ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ជំងឺ គ- ថ្លង់  ភាគ- 
តិច ណាស់  ដៃល មាន លទ្ធ ភាព 
ទទួល ការ ពៃយាបាល ។   

 លោក  លី ឃាង បាន អះអាង ថា   
ដោយ សរ តៃ មន្ទរី ពៃទៃយ ពៃះ អង្គ ឌួង  
បន្ត ការ សហ ការ ជា មួយ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ  និង រដ្ឋាភិ បាល នៃ បៃទៃស 
កូរ៉ៃ  នោះ ការ ពៃយាបាល ជំងឺ គ- ថ្លង់  
នៅ មន្ទី រ ពៃទៃយ ពៃះ អង្គ ឌួង  គឺ មាន 
តម្លៃ ថោក ជាង បៃទៃស ជិត ខាង 
ឆ្ងាយ ណាស់។   មន្ទ ីរ ពៃទៃយ ពៃះ អង្គ ឌួង   
ក៏ ផ្តល់ ជូន ដល់ អ្នក ជំងឺ គ- ថ្លង់ ពី 
កំណើត  ដៃល ទទួល បាន ការ- 
វះ កាត់ ហើយ  អាច មក ទទួល ការ- 

បណ្តះុ បណា្តាល ក្នុង ការ និយាយ 
ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ផង ដៃរ ។ 

 លោក  បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា ៖  
 « មន្ទីរ ពៃទៃយ ពៃះ អង្គ ឌួង  ជា មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ មួយ ដៃល មាន ជំនាញ ឯក- 
ទៃស ខាង តៃ ចៀក  បពំង ់ក  ចៃមុះ  
និង ភ្នៃក  កៃម ការ គៃប់ គៃង 
ដោយ រដ្ឋ។  យើង ឃើញ ហើយ  
រដ្ឋា ភិបាល  បាន គិត គូរ ពី ផ្នៃក 
ពិការ ភាព នៃះ ចៃើន  ដូច្នៃះ យើង 
នឹង ខំ ពងៃឹង បច្ចៃក ទៃស បន្ត ទៅ 
ទៀត  ដើមៃបី ឱៃយ វិស័យ នៃះ  កាន់ តៃ 
រីក ចមៃើន តទៅ ទៀត។  បើ យើង 
និយាយ ឱៃយ ចំ ទៅ  ក្នុង ការ វះ កាត់ 
ផ្នៃក នៃះ   បើ បៃៀប ធៀប នឹង 
បៃទៃស ជិត ខាង  មាន តម្លៃ ថោក 
បំផុត   ហើយ លទ្ធផល មិន ចាញ់ 
បៃទៃស ជិត ខាង នោះ ទៃ » ។   ជំងឺ 
គ - ថ្លង់  គឺ ជា ជំងឺ មួយ បៃភៃទ  
ដៃល កើត មាន ទៅលើ មនុសៃស 
តំាង ពី កំណើត  ហើយ បណា្តាល ឱៃយ 
អ្នក ជំងឺ បៃភៃទ នៃះ  មិន អាច 
នយិាយ  ឬ ស្តាប ់ឮ នោះ ទៃ។   តាម 
របាយ ការណ៍ រប ស់ អង្គការ គៃសួរ 
ថ្ម ី នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  តៃវូ បាន 
គៃ រាយ ការណ៍ ថា  ចំនួន មនុសៃស 
ថ្លង់ មាន បៃ មាណ  ៥០ ០០០ 
នាក់  ក៏ ប៉ុន្តៃ ជន ដៃល មាន បញ្ហា 
ការ ស្តាប់  និង និយាយ មាន ចំនួន 
បៃមាណ ដល់ ទៅ ជាង   ៥០០  
០០០ នាក់  ឯ ណោះ៕   

មុំ គន្ធា

កំពង់ឆ្នាំងៈ ជន រងគៃះ ស្លាប់ ដោយ- 
សរ ការពុល សៃស នៅ សៃុក ទឹក ផុស  
ខៃត្តកពំង ់ឆ្នាងំ  បាន កើនឡើង ៣នាក ់ទៀត  
កៃយពី ៤នាក់ ស្លាប់  កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍  
ដៃល សរុប  ពី មៃសិលមិញ ចំនួន អ្នកស្លាប់ 
កើន ដល់ ៧នាក់  អ្នក ស្ថិត ក្នុង ស្ថាន ភាព 
ឈឺ ធ្ងន់ធ្ងរ ៣នាក់  និង អ្នកកំពុង សមៃក 
ពៃយាបាលនៅ មន្ទីរពៃទៃយ ខៃត្ត ៣១នាក់  
ខណៈអ្នក ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ បៃមាណ   
៩០នាក់ បាន វិល តៃ ឡប់ ទៅ គៃហដ្ឋាន វិញ ។ 

ក្នងុ ករណនីៃះ  សមត្ថកចិ្ច ខៃត្ត កពំងឆ់្នាងំ 

កប៏ាន បទិ កន្លៃង ផលតិសៃ ចនំនួ ៩ទតីាងំ  
នងិ បាន ធ្វើ ការ ឃាតខ់្លនួ មនសុៃស ដៃល មាន 
ការពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករណី ពុល សៃស នៃះ 
ចំនួន ៥នាក់ ផង ដៃរ។

លោក បៃក ់វ៉នុ  បៃ ធាន មន្ទរី សខុាភបិាល 
ខៃត្ត កពំងឆ់្នាងំ បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ពមីៃសិល មញិ   
ថា  គិត តៃឹម ម៉ាង ៣  ថ្ងៃទី៣០  វិច្ឆិកា  មាន 
អ្នក ពលុ សៃ ស ទាងំអស ់ចំនួន ១៣១ នាក់  
ដៃលក្នុង នោះ បាត់បង់ ជីវិត ចំនួន ៧នាក់   
( សៃ ី២នាក)់។ ជន រងគៃះ ដល ់ស្លាប ់នៃះ  
មាន ២នាក់ ស្លាប់ ក្នុង ភូមិ  ២នាក់ ស្លាប់ នៅ 
មន្ទីរពៃទៃយ ខៃត្ត  ស្លាប់ ពៃល បញ្ជូនទៅ 
មន្ទីរពៃទៃយ ចំនួន ២នាក់  និង ស្លាប់ នៅ មន្ទីរ 

ពៃទៃយ កាល់ម៉ៃត មា្នាក់។ 
លោក បន្តថា  ចំនួន អ្នកជំងឺ ដោយសរ 

ពលុសៃស នៃះ អាចនងឹ មាន ជាបន្ត បនា្ទាប ់
ទៀត  ដោយ សរចនំនួ អ្នក ពលុ ព ី១ថ្ងៃ ទៅ 
១ ថ្ងៃ ចៃះ តៃកើន ឡើង រហូត។

លោក  បៃក ់វ៉នុ  នយិាយថា ៖«អាជា្ញាធរ 
ខៃត្ត បាន ធ្វើ ការបៃមលូ សៃ  នងិ បាន ផ្អាក 
កន្លៃង ផលិត សៃ អស់ ហើយ  ប៉ុន្តៃ យើង 
មនិ ទាន ់ដងឹថា  តើ ហៃត ុអ ីបាន ជាពកួ គត ់
នៅ តៃមាន សៃ ផឹក ទៀត»។

ស្នងការរង  និង ជា អ្នកនាំពាកៃយ នៃ ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង  លោក 
អៀ ប៊នុធឿន  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  មៃសលិ មញិ 
ថា  សមត្ថកិច្ច មិន ទាន់ សន្និដ្ឋាន ជាផ្លូវ ការ 
នៅឡើយ ទៃ ថា  ករណីស្លាប់  និង ឈឺ របស់ 
អ្នក ភូមិ  គឺ បណា្តាល មក ពី ការ ផឹក សៃ ស 
នោះ ទៃដោយ សរ លទ្ធផលនៃ ការធ្វើ តៃស្ត  
មិន ទាន់ ទទួល បាន ពី វិទៃយាស្ថាន បា៉ាស្ទ័រ   នៅ 
ឡើយ មកដល់ ពៃល នៃះ (មៃសិល មិញ)។

ប៉នុ្តៃ លោក  អៀ ប៊នុធឿន  បានបញ្ជាកថ់ា  
សមត្ថកិច្ច បាន ធ្វើការ ពិនិតៃយ កន្លៃង ផលិត 
សៃ  លាយ សៃ  និង លក់សៃ ដៃល មិន 
មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត  ដោយ បាន សមៃច 
ធ្វើការ ផ្អាក ចំនួន ៩ កន្លៃង ក្នុង សៃុក ២ គឺ  
សៃុក ទឹក ផុស  និង សៃុក កំពង់ តៃឡាច។

លោក  ថ្លៃងថា ៖«យើង បាន ធ្វើ ការផ្អាក  
និង បាន ពនៃយល់  និង អប់រំ ណៃនាំ ទៅដល់ 
ពកួគត ់ ហើយ ជាមយួ គ្នានៃះ ផងដៃរ  យើង 

ក៏ បាន ឃាត់ ខ្លួន អ្នក ផលិត សៃ  ដៃល 
សងៃស័យ  ថា ធ្វើ ឱៃយ មាន ករណី ពុលនៃះ មា្នាក់  
និង អ្នក លក់សៃ បន្ត ចំនួន ៤នាក់»។

បើ តាម ការអះអាង របស ់លោក ស្នងការ រង  
សមត្ថកិច្ច កំពុង ធ្វើ ការ តាម នីតិវិធី ដោយ 
ការសៃវជៃវ  និង សកសួរ ព័ត៌មាន បន្ថៃម ។  
ក្នុង ករណី  អ្នកភូមិ ពុល ដោយ សរ សៃ ស 
ដៃល គត ់បាន ផលតិនៃះ មៃន គ ឺមា្ចាស ់សៃ 
នងឹ តៃវូ ទទលួ ខសុ តៃវូ លើ ករណ ីនៃះ  ហើយ 
ពៃលនៃះ សមត្ថកិច្ច បាន និង កំពុង បន្ត ធ្វើ- 
ការ សៃវជៃវ បន្ថៃម លើ ករណី នៃះ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«យើង បាន ធ្វើ ការ អបរ់ ំ 
ផៃសព្វផៃសាយ ទៅដល់ មូល ដ្ឋាន ដោយ មិន ឱៃយ 
មាន ការ ផលិត សៃ ស ដៃល គ្មាន កៃបួន ខា្នាត 
តៃមឹតៃវូ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មាន ការប៉ះពាល ់ធ្ងនធ់្ងរ 
ដល់ សុខភាព សធារណៈ  ហើយ យើង ធ្វើ- 
ការ អបរ់បំៃជាពលរដ្ឋ ដៃល តៃងតៃ ចលូចតិ្ត 
ពិស សៃ តៃូវ ឈប់ ជា បនា្ទាន់»។

គរួ បញ្ជាក ់ដៃរ ថា  ករណ ីពលុ សៃស នៃះ 
បាន កើត ឡើង កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ ទី២៨  
វចិ្ឆកិា  បណា្តាលឱៃយ មនសុៃស ស្លាប ់៤នាក ់ នៅ 
ក្នុង ពិធីបុណៃយ សព របស់ អ្នក ភូមិ ដៃល  
ស្លាប់ ដោយសរ ពុល ទឹក។ ករណី នៃះ 
បាន កើតឡើង ក្នុង ភូមិ ជីបៃ៉ង  ឃុំជៀប  
សៃុក ទឹកផុស  ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង។ បៃធាន 
មន្ទរី  សខុាភបិាល ខៃត្ត បានធ្វើ ការ សន្ន ិដ្ឋាន    
ជាបឋម ថា  ដោយ សរ ការ ពុល  សៃ ស 
ដៃល មាន សរជាតិ មៃតា ណុល ខ្ពស់៕

សកម្ម ភាព គេពូេទេយ វះកាត់ ជំ ងឺ គ-ថ្លង់ នៅ ពេទេយ អង្គ ឌួង។ រូបថត FN

អ្នកស្លាប់ពីការពុលសេសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាងំកើនដល់៧នាក់ខណៈ៣១នាក់កំពុងស្ថតិក្នងុមន្ទរីពេទេយ

ស្ថានភាពជនរងគេះពុលសេសសមេកពេយាបាលនៅមន្ទរីពេទេយខេត្តកំពង់ឆ្នាងំ ពីថ្ងេទី២៨វិច្ឆកិា។រូប សហ ការី
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ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញ : ក្រសងួពាណជិ្ជកម្មនងឹបន្ត
រៀបចំពពិរ័ណផ៍លតិផលខ្ម្ររន្រយទុ្ធនា-
ការទិញផលិតផលខ្ម្រររដូវកាលទី៥
ដើម្របីរមួចណំ្រកស្តារស្រដ្ឋកចិ្ចជាតិដ្រល
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសរវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ១៩។
កម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលខ្ម្ររ

នឹងត្រូវរៀបចំនៅថ្ង្រទី២៤ដល់ថ្ង្រទី

២៧ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០នៅទីក្រុងសិរី-
សោភ័ណខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ។
ស្រចក្តីជនូដណំងឹរបស់ក្រសងួពាណ-ិ

ជ្ជកម្មច្រញផ្រសាយកាលពីថ្ង្រសៅរ៍បាន
ឱ្រយដឹងថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ន្រះ
ធ្វើឡើងក្នុងគោលបណំងតភ្ជាប់ទនំាក-់
ទនំងស្រដ្ឋកចិ្ចគ្រប់ប្រពន័្ធរវាងរាជធាន-ី
ភ្នំព្រញជាមួយនឹងបណ្តាខ្រត្តទូទាំង-
ប្រទ្រស។ការរៀបចំពពិរ័ណន៍្រះក៏នងឹ
ចលូរមួចណំ្រកដល់ដណំើរការអភវិឌ្រឍ

ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញ។
ស្រចក្តីជនូដណំងឹន្រះបន្តថាក្រសងួ

ពាណជិ្ជកម្មនងឹប្រមលូកៀរគរផលតិ-
ផលខ្ម្ររដ្រលមានគណុភពខ្ពស់សវុត្ថ-ិ
ភពសម្រប់អ្នកប្រើប្រស់ និងមាន
ការវ្រចខ្ចប់បានល្អត្រឹមត្រូវអនុលោម
តាមស្ទង់ដាផលិតកម្មមកដាក់តាំង
បង្ហាញនិងស្វ្រងរកដ្រគូទៅលក់បន្ត។
ស្រចក្តីជនូដណំងឹបញ្ជាកថ់ា៖«លោក-

លោកស្រីដ្រលមានបណំងចលូរមួតំាង
បង្ហាញផលតិផលខ្ម្ររក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍
ន្រះសមូប្រញាបរ់សួរានម់កដាក់ពាក្រយ
ចូលរួមព្រះចំនួនមានកំណត់»។
លោកស៊ាងថ្រអ្នកនាំពាក្រយក្រសងួ

ពាណជិ្ជកម្មប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ថាការរៀប-
ចពំពិរ័ណផ៍លតិផលខ្ម្ររក្នងុយទុ្ធនាការ
ទិញផលិតផលខ្ម្ររគឺធ្វើឡើងដើម្របី
ពញ្ញាក់ស្មារតីប្រជាជនកម្ពុជាឱ្រយងក
មកប្រើប្រស់ផលិតផលខ្ម្ររដ្រល
កពំងុមានការលតូលាស់ក្នងុក្របខណ័្ឌ
ទូទាំងប្រទ្រស។
លោកបន្តថាដោយសរការរាតត្របាត

កវូដី១៩ក្រសងួបានកម្រតិចនំនួស្តង់
សមល្មមដ្រលអាចគ្របគ់្រងភ្ញៀវចលូ
ទស្រសនាដើម្របីរក្រសានវូគមា្លាតសវុត្ថភិព

តាមស្រចក្តីណ្រនំារបស់ក្រសួងសុខា-
ភិបាលដ្រលបានដាក់ច្រញ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្រសងួត្រងត្រណ្រ-

នាំឱ្រយផលតិករយកចតិ្តទកុដាក់ផលតិ
នវូទនំញិដ្រលមានគណុភពសវុត្ថភិព
សោភណភពនិងតម្ល្រសមរម្រយអាច
ប្រកួតប្រជ្រងជាមួយទំនិញនាំចូលពី
ក្រប្រទ្រស។ន្រះគជឺានយោបាយដ៏
សខំាន់មយួជយួផលតិផលខ្ម្ររទទលួ
បានការគាទំ្រដោយប្រជាជនខ្ម្ររហើយ
ជំហានបនា្ទាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹង
ជំរុញការនាំច្រញ»។
អ្នកស្រីក្រវមុំអគ្គនាយកិាក្រមុហ៊នុ

លីលីហ៊្វូតដាសទ្រីខូអិលធីឌី(LY
LYFoodIndustryCo.,Ltd)កត់-
សមា្គាល់ថាក្រសងួពាណជិ្ជកម្មត្រងត្រ
គិតគូរអំពីការជំរុញទីផ្រសារផលិតផល
របស់ខ្ម្ររ។
អ្នកស្រីនយិាយថា៖«ខ្ញុំគតិថាការគាទំ្រ

របស់ក្រសងួពាណជិ្ជកម្មក្នងុយទុ្ធនាការ
ន្រះបានជយួជរំញុឱ្រយផលតិផលខ្ម្ររមាន
ការទទួលស្គាល់ពីប្រជាជនខ្ម្ររយើង»។
អ្នកស្រីបានឱ្រយដងឹថាក្រមុហ៊នុនសំ្រយួ

លីលីត្រងត្រចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ
ទិញផលិតផលខ្ម្ររហើយក្រុមហ៊ុន

កំពុងពិចារណចូលរួមពិព័រណ៍ន្រះដ្ររ។
អ្នកស្រីថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំសង្រឃឹមថាក្រសងួ-

ពាណជិ្ជកម្មនងឹបន្តធ្វើយទុ្ធនាការជរំញុ
ផលិតផលខ្ម្ររយើងឱ្រយកាន់ត្រធំជាង
មុនដើម្របីឱ្រយប្រជាជនងកមកប្រើប្រស់
ផលតិផលខ្ម្ររដើម្របីជយួទ្រទ្រង់ស្រដ្ឋ-
កិច្ចជាតិយើង»។
អ្នកស្រីច្រនសុភពស្ថាបនិកនិង

នាយកិាសហគ្រសកតីម្របាញខ្ម្ររបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថាការរៀបចំព្រឹត្តិ-
ការណ៍ន្រះនឹងជួយលើកកម្ពស់ផលតិ-
ផលរបស់កម្ពុជាដើម្របីជំរុញការគាំទ្រ
ផលិតផលខ្ម្ររពីប្រជាពលរដ្ឋតាម
បណ្តាខ្រត្តទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា។
អ្នកស្រីបញ្ជាក់៖«ខ្ញុយំល់ថាការរៀបចំ

ពពិរ័ណ៍ជាកម្មវិធីល្អសម្រប់ជយួផ្រសព្វ-
ផ្រសាយផលិតផលខ្ម្ររក្នុងស្រុក»។
លោកសុខ ដារិទ្ធិ អនុប្រធាននា-

យកដា្ឋានលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនៅ
ក្រសងួពាណជិ្ជកម្មធា្លាប់ប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងបន្ត
រៀបចំពពិរ័ណផ៍លតិផលខ្ម្រររដវូកាល
ទី៥នៅខ្រត្តសៀមរាបនិងខ្រត្តព្រះ-
វហិារបនា្ទាប់ពីការតាងំពពិរ័ណន៍ៅខ្រត្ត
បនា្ទាយមានជ័យ៕LA

ម៉េ គុណមករា 

ភ្នំពេញៈក្រុមហ៊ុនក្រឌីតប្រយួរ៉ូ
(ខ្រមបូឌា)ខូអិលធីឌី(CBC)
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍សបា្តាហ៍មុនបាន
ដាក់ឱ្រយដណំើរការកម្មវធិីទរូស័ព្ទដ្រ
“CBCMobile”ដើម្របីអនុញ្ញាតឱ្រយ
អតិថិជនអាចត្រួតពិនិត្រយព័ត៌-
មានឥណទានសុខភពហិរញ្ញវត្ថុ
អក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់-
គ្រងឥណទានប្រកបដោយការ-
ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលកំពុងរីកចម្រើននៅ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
កម្មវធិីទរូសព័្ទចលត័ន្រះអាច

អនញុ្ញាតឱ្រយអ្នកប្រើប្រស់អាច
ពិនិត្រយពិន្ទុឥណទានរបស់ខ្លួន
អានរបាយការណ៍ឥណទាននងិ
ទទួលបានសរដាស់តឿនអំពី
ការត្រួតពិនិត្រយឥណទាន។
ក្រមុហុ៊នក្រឌីតប្រយួរូ៉(ខ្រមបូឌា)

ខូអិលធីឌីក៏កំពុងព្រយាយាម
បំព្រញអ្វីដ្រលកំពុងមានភព
ខ្វះចន្លាះក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
និងឥណទានដ្រលកំពុងកើន
ឡើងនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
បនា្ទាប់ពីការចុះឈ្មាះនៅក្នុង

កម្មវិធីន្រះដ្រលមានលើប្រព័ន្ធ
ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនiOSនិងAnd-
roidអ្នកប្រើប្រស់មានប្រវត្តិ
ធា្លាប់ស្នើប្រក់កម្ចីអាចពិនិត្រយពិន្ទុ
ឥណទានរបស់ខ្លួនអានរបាយ-
ការណ៍ឥណទាននិងទទួល
បានសរដាស់តឿនអំពីការ
ត្រួតពិនិត្រយឥណទានភ្លាមៗ។
លោកអឿសុធារ័ត្នប្រធាន

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនCBC
បានឱ្រយដឹងថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
ចល័តន្រះនឹងផ្ដល់ជូនប្រជាជន
កម្ពុជានូវចំណ្រះដឹងន្រព័ត៌មាន
ខាងផ្ន្រកឥណទានដ្រលមាន
ភពសុក្រតឹនិងទាន់ព្រលវ្រលា
គឺជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ក្នុង
ការវិវឌ្រឍ និងពង្រឹងវិស័យហិ-
រញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។
លោកថ្ល្រងថា៖«របាយការណ៍

ត្រីមាសចុងក្រយបំផុតរបស់
យើងបានបង្ហាញថាកម្ចីទិញ
ផ្ទះកើនឡើងដល់១៨ភគរយ
ចាប់តាងំពីចងុឆ្នាំ២០១៩រហតូ
ដល់៤,៧ពាន់លានដលុា្លារនៅ
ចុងខ្រកញ្ញានាឆ្នាំន្រះ។ដូច្ន្រះ
ហើយយើងត្រូវប្រកដថានៅ
ព្រលដ្រលប្រជាជនកម្ពជុាកាន់

ត្រច្រើនទទួលបានភពចល័ត
ខាងស្រដ្ឋកិច្ច និងការខ្ចីប្រក់
កាន់ត្រច្រើនដើម្របីបង្កើនផល-
បត្រទ្រព្រយសម្របត្តិពួកគ្រយើង
កត៏្រវូផ្ដល់ឧបករណ៍ដើម្របីគ្រប-់
គ្រងឥណទានរបស់ពកួគ្រដ្រល
ប្រកបដោយការទទលួខសុត្រវូខ្ពស់
ក្នុងការសងប្រក់កម្ចី។កម្មវិធី
ទរូសព័្ទរបស់CBCមានតនួាទី
ជរំញុការរកីចម្រើនប្រកបដោយ
ស្ថិរភពនិងចីរភពតាមរយៈ
តមា្លាភព»។

លោកសយសូនីនាយក-
ប្រតិបត្តិរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូ-
ហរិញ្ញវត្ថុប្រសក់បានស្វាគមន៍
នវូគនំតិផ្តចួផ្តើមន្រះដោយសរ
វាអាចបញ្រ្្ជាបចំណ្រះដឹងឥណ-
ទាននងិអក្ខរកម្មហរិញ្ញវត្ថុដល់
ប្រជាជន។
លោកអះអាងថា៖«ខ្ញុំគិតថា

ប្រជាជនកម្ពជុាគឺមានការគោរព
វនិយ័ឥណទានបានល្អ។ទោះ-
យា៉ាងណតាមរយៈកម្មវិធីន្រះ
ប្រជាជនរបស់យើង នឹងអាច

បង្កើនចណំ្រះដងឹផ្ន្រកឥណទាន
របស់ខ្លួនព្រមទាំងអក្ខរកម្មហិ-
រញ្ញវត្ថុក្នុងការគ្រប់គ្រងវិជា្ជាជីវៈ
ហើយពួកគ្រអាចត្រួតពិនិត្រយ
សខុភពឥណទានរបស់ពកួគ្រ
ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្រយប្រវត្តិនិង
ការតាមដានឥណទានរបស់
ខ្លនួដើម្របីឱ្រយពកួគ្រអាចក្រលម្អ
វិន័យឥណទានរបស់ពួកគ្រ»។
លោកបានឱ្រយដឹងថាជាមួយ

នងឹកម្មវធិីទរូសព័្ទCBCគ្រឹះស្ថាន
ហរិញ្ញវត្ថុនងឹកាន់ត្រងយស្រលួ
ក្នុងការសម្រចចិត្តអនុវត្តតាម
ប្រពន័្ធឬកម្មវធិីផ្ដល់ពនិ្ទុន្រះដោយ
មានការយល់ព្រមទាំងស្រុងពី
អតិថិជនដោយមានតមា្លាភព
ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
លោកសូនី បន្ថ្រមថា៖«ជា

ថ្មីម្ដងទៀតកម្មវធិីន្រះនងឹអាច
ឱ្រយទាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិង
អតថិជិនរបស់ខ្លនួធ្វើអាជវីកម្ម
ជាមយួគា្នាក្នងុលក្ខណៈតមា្លាភព
ហើយវានងឹក្រលម្អវនិយ័ឥណទាន
ឱ្រយកានត់្រល្អនងិរមួគា្នាដើម្របីការ-
រកីចម្រើនប្រកបដោយស្ថរិភព
នងិចរីភពតមា្លាភពទោះយា៉ាង-
ណយើងសង្រឃមឹថាCBCនងឹ

ពចិារណតម្ល្រសមរម្រយសម្រប់
អតិថិជន»។
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

មានការរីកចម្រើនយា៉ាងរហ័ស
ដោយកាលពីឆ្នាំមុនធនាគារ
ជាតិន្រកម្ពជុា(NBC)បានឱ្រយ
ដឹងថានៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
មានធនាគារពាណិជ្ជ៤៧ រួម-
មានធនាគារក្នុងស្រុក១៧
ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ១៧និង
ធនាគារសខាបរទ្រស១៣។
ក្រពីន្រះមានធនាគារឯកទ្រស
១៥គ្រឹះស្ថានទទលួប្រក់បញ្ញើ
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ៧គ្រឹះស្ថានមិន
ទទលួយកប្រក់បញ្ញើមកី្រូហរិញ្ញ-
វត្ថុ៧៦គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ
២៤៥និងក្រុមហ៊ុនភតិសន្រយា
ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក១៥។
សម្របប់្រកប់ញ្ញើបានកើន

២៥ភគរយនិងកម្ចីបានកើន
២៦ភគរយកាលពីឆ្នាំ២០១៨។
កម្ចីបានកើនឡើងដល់១៩,៦
ពាន់លានដុលា្លារនិងប្រក់បញ្ញើ
នៅក្នងុគ្រឹះស្ថានទទលួយកប្រក់
បញ្ញើ(MDI)ទាំង៧របស់កម្ពុជា
បានកើនឡើងដល់២២ពាន់លាន
ដុលា្លារកាលពីឆ្នាំមុន៕LA

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអំពាវនាវម្ចាស់ផលិតផលខ្ម្ររចូលរួមពិព័រណ៍ផលិតផលខ្ម្ររតាមបណ្តាខ្រត្ត

ផលិត ផល កេច្នេ ពី ទឹកមាត់តេចៀកកំា ក្នងុពិព័រណ៍ នៅកោះពេជេ   ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

CBCដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដ្រងាយស្រលួត្រតួពិនិត្រយព័ត៌មនហិរញ្ញវត្ថុ

លោក អឿ សុធារ័ត្ន បេធាន នាយក បេតិបត្ត ិCBC។ រូបថតCBC
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ការនំាចេញកៅសូ៊...

កាណាដាផ្តល់ជំនួយឥតសំណងដល់អ្នកចិញ្ចមឹសត្វ

ត ពី ទំព័រ ១...៤២ ៧៣៤ 
តោន ស្មើ នឹង ២១,៣ ភាគ រយ 
ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល ដចូ គ្នា កាល 
ពី ឆ្នាំ មុន។ ចំណៃក បៃក់ ដៃល 
ទទួល បាន នៅ ក្នុង ពៃល នៃះ 
មាន ចំនួន ៣១៨,៥លាន ដុលា្លារ 
កើន ១៩, ៧ ភាគ រយពី ចំនួន 
២៦៦ លាន ដុលា្លារ  ។

ទនិ្ននយ័ បន្ត   ទៀត ថា បច្ចបុៃបន្ន  
ដដីា ំកៅស៊ ូមាន  ៤០១ ៤៣៣  
ហកិតា ក្នងុ នោះ ផ្ទៃដចីៀរជរ័មាន  
២៨៩ ៨៣៧  ហិកតា និង ផ្ទៃដី 
ថៃទាំ  ១១១ ៤៩៦ ហិក តា ។ 
ចាប ់ព ីដើម ឆ្នា ំ២០២០  មក  ដល ់
ដំណាច់ ខៃ តុលា កៅ ស៊ូ  មាន 
តម្លៃ ជា មធៃយម ១ ៣១១ ដលុា្លារ 
ក្នុង ១ តោន ។

លោក ប៉លុ សផុា អគ្គនាយក   
នៃ អគ្គនាយកដា្ឋាន កៅស៊ូ បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ 
ថា ទោះ ប ី ផ្ទៃ ដ ីដា ំដុះ កៅស៊ ូមនិ  
កើន ឡើង ក្នុង រយៈ ពៃលប៉ុនា្មាន 
ឆ្នា ំចងុ កៃយ នៃះ  ប៉នុ្តៃ សមៃប ់
ទិន្ន ផល ដៃល បៃមូល បាន និង 
នា ំចៃញ បាន កើន ឡើង ជា រៀង- 
រាល ់ឆ្នា។ំ ការ កើន ឡើង នា ពៃល 
នៃះ   ដោយ សារ  ដើម កៅស៊ូ នៅ 
កម្ពជុា ភាគ ចៃើន ដល ់អាយកុាល 
តៃូវ  បៃមូល ផល ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖« នៃះ ជា មលូ- 
ហៃត ុចមៃបង ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បរមិាណ   
ការ នាំ ចៃញ កៅស៊ូ កម្ពុជា  កើន- 
ឡើង ខណៈ ដៃល ផល កៅស៊ូ 
របស់ កម្ពុជា តៃូវ ផ្អៃក ទាំង សៃុង 
លើ  ទីផៃសារ អន្តរជាតិ » ។ 

ទាក ់ទង  នងឹ ផ្ទៃដ ីដាដំុះ កៅស៊ ូ
លោក សុផា អះអាង ថា  ដោយ- 
សារ តៃមាន ការ ដាដំំណា ំបៃកួត- 
បៃជៃង ថ្មីៗ (ចៃក សា្វាយ និង 
សា្វាយ ចន្ទី) ពៃម ទាំង មិន សូវ 
បាន តម្លៃ ខ្ពស់ នោះ ដូច្នៃះ ការ 
ដាដំុះ កៅស៊ ូ ពៃល នៃះ ហាក ់មនិ 
សវូ ផសុ ផលុ  ទៃ ។ ជា មធៃយមដើម 
កៅស៊ូ ផ្តល់ ផល  ពៃល ដាំ បាន  
៥ ឆ្នាំ រហូត ដល់ ជិត ៣០ ឆ្នាំ ។

យោង តាម លោក សុផា កាល 
ពី បៃមាណ ជាង ១ ខៃ មុន តម្លៃ 
កៅស៊ូ ពៃល ដឹក ទៅ ដល់ កំពង់- 
ផៃ ទកីៃងុ ហជូមីញិ បៃទៃសវៀត-
ណាម មាន តម្លៃ រហូត ដល់   
២០៥០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ តោន ប៉ុន្តៃ 
ពៃល នៃះ វា   ធ្លាក់ មក នៅ តៃឹម តៃ 
បៃមាណ  ១ ៨០០ ដុលា្លារ   ។

លោក ហៃង សៃង អ្នក ចាត-់ 
ការ ទូទៅ កៃុមហ៊ុន ចមា្ការកៅស៊ូ 
បឹងកៃត  ខៃត្តកំពង់ចាម  បាន 
និយាយ ថា ការ នាំ ចៃញ កៅស៊ូ 
របស់ កៃុមហ៊ុន ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
នៃះ  កើន  តិច តួចបើ ធៀប ទៅ   ឆ្នាំ 
មុន ដៃល កំណើន នៃះ អាច មក 
ពី កតា្តា រួម ផៃសំមួយ ចំនួន ដូច ជា  
កណំើន ការ បញ្ជា ទញិ នងិ ការ- 
បន្ទូរ បន្ថយ ពន្ធ នាំ ចៃញមួយ 

ចនំនួ ព ីសណំាក ់រាជរដា្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា។ លោក បន្ត ថា កំណើន 
តម្លៃ និង ការ បញ្ជាទិញ ក៏ បាន 
នងិ កពំងុ ជរំញុ ឱៃយ សកម្ម ភាព នៃ 
ការ ចៀរជ័រ កើន ឡើង ផង ដៃរ ។ 

លោក អះអាង ថា៖ « សមៃប់  
ឆ្នា ំនៃះ ខ្ញុ ំគតិ  ថា ការ នា ំចៃញ កៅ-  
ស៊ូ   នឹង បន្ត កើន   ទៀត ពៃះ  ការ- 
បញ្ជា ទិញ កំពុង កើន ឡើង ជា 
បន្ត  បនា្ទាប់ » ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្ដៃី ហ៊ុន 
សៃន កាលព ីថ្ងៃទ ី ៨  ខៃ មនីា ឆ្នា ំ
២០២០ បាន ចុះ ហត្ថលៃខាលើ 
អន ុកៃតឹៃយ មយួ ដៃល មនិ តមៃវូ ឱៃយ 
អាជា្ញាធរ យក ពន្ធ ព ីការ នាំ ចៃញ 
កៅស៊ូ ទៅ  ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ។ 
អនុកៃឹតៃយ នោះ  ចៃង ថា បៃសិន 
បើ  តម្លៃ នា ំចៃញ កៅស៊ ូ ស្ថតិ នៅ 
កៃម ១ ៤០០  ដុលា្លារ ក្នុង  ១ 
តោន រដ្ឋ នឹង មិន តមៃវូ ឱៃយ បង់ពន្ធ 
ទៃ ប៉ុន្តៃ បើ តម្លៃ នាំចៃញ ចាប់ពី 
១ ៤០០  ដលុា្លារ  ដល ់ ៣ ៥០០  
ដុលា្លារ ក្នុង  ១ តោន នឹងតៃូវ បង់ 
ពន្ធ ពី  ២៥-   ២០០  ដុលា្លារ ។

លោក ម៉ៃន សុភក្តិ បៃធន 
កៃុម ហ៊ុន វិនិយោគ សុភក្តិ នីកា 
ដៃល ដាំដុះ និង នាំ ចៃញ កៅស៊ូ 
បាន បៃប់ថា  កៅស៊ូក្នុង ឆ្នាំ នៃះ 
មានទផីៃសារ  ល្អ ជាង ឆ្នា ំមនុ   ដោយ  
បរិមាណ នៃ ការ នាំ ចៃញ និង 
តម្លៃ  សុទ្ធ តៃ កើន ឡើង ធៀប 
នឹង   ឆ្នាំ មុន។ ប៉ុន្តៃ សមៃប់ ការ 
នាំ  ចៃញ របស់ កៃុមហ៊ុន  លោក  
គឺ   កើន ឡើង តិច តួច ប៉ុណ្ណោះ 
ពៃះ កៃុម ហ៊ុន  មិន បាន បង្កើន 
ផ្ទៃដ ីដាដំុះ ឡើយ ។  លោកបន្ថៃម 
ថា ជា មយួ គ្នា នៃះ តម្លៃ ពៃលនៃះ 
ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល ដចូ គ្នា កាល 
ព ីឆ្នា ំមនុ  គ ឺកើន ឡើង  ជតិ ២០០ 
ដុលា្លារ ក្នុង  ១ តោន ។ 

លោក បន្ថៃម ថា៖ « សមៃប់ 
រយៈ ពៃល ១០ ខៃ  ឆ្នាំ ២០២០ 
ការ នាំ ចៃញ របស់ កៃុមហ៊ុន  ខ្ញុំ  
កើន បៃមាណ ៥ ភាគ រយ » ។

លោក បន្ថៃម ថា ដោយ សារ 
ឆ្នាំ  នៃះ ចរន្ត នៃ ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ 
នៅ តៃ មាន តមៃវូ ការ នោះ ដចូ្នៃះ 
លោក រពំងឹ ថា ទផីៃសារ កៅស៊ ូក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ នឹង បន្ត កើន- 
ឡើង បន្ថៃម ទៀត ក្នងុ រយៈ ពៃល 
ចុង ឆ្នាំ នៃះ ។

កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  កម្ពជុា  នា ំ
ចៃញ កៅស៊ ូ២៨២ ០៧១តោន  
ឡើង  ៣០  ភាគរយ ធៀប នឹង 
២១៧ ៥០១  តោន កាលពី ឆ្នាំ  
២០១៨ ។ ការនាំចៃញ កៅស៊ូ 
មាន តម្លៃ ៣៧៧  លាន ដុលា្លារ 
កាលពី ឆ្នាំមុន កើនឡើង  ៣២  
ភាគរយ ធៀប នងឹ  ២៨៦  លាន 
ដុលា្លារ កាលពី ឆ្នាំ ២០១៨ ។

បៃទៃស វៀតណាម មា៉ាឡៃសុ ី
សិង្ហបុរី និងចិន គឺ ជា ទីផៃសារធំ 
សមៃប់  កៅស៊ូកម្ពុជា ៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ: កៃមុហ៊នុ  អៃមរ ុរា៉ាយស(៍AMRU 
Rice) ដៃល ជាកៃមុហ៊នុ កៃច្នៃ នាចំៃញអង្ករ   
ទៅ  ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ មាន ផៃនការ  បៃមូល 
ទញិសៃវូ សរ ីរាង្គ ( បៃភៃទ ផា្កា រដំលួ  នងិ បៃ-
ភៃទ អង្ករ  ស) ឱៃយ បាន ចំនួន ១៥ ០០០ 
តោន ក្នុង ឆ្នាំ២០២០ ពី សហគមន៍ ចុះកិច្ច -  
សនៃយា នៅក្នុង ខៃត្ត ពៃះ វិហារ។

កៃុមហ៊ុននឹង  ផ្តល់ តម្លៃ ពិសៃស ដល់ បៃ-
ជា កសិករ ដៃល ដាំដុះ សៃូវ សរីរាង្គ បៃភៃទ 
ផា្កា  រដំលួ  នងិ បៃភៃទ អង្ករ  ស ដោយផ្តលត់ម្លៃ  
បន្ថៃម ចាប់ ពី ១៥- ៣០ ភាគរយ ឬ ចនោ្លាះ 
ព ី១៧០ ទៅ  ២៥០ រៀល ក្នងុ ១  គឡី ូកៃម 
ព ីលើ តម្លៃ ទផីៃសារ សៃវូ ក្នងុ តបំន ់ដៃល ឈ្មញួ 
បៃមូល ទិញ ។ កៃុម ហ៊ុន នឹង  ទិញ សៃូវ ផា្កា - 
រំដួល សរីរាង្គ ក្នុង តម្លៃ  ១ ២៧០ - ១ ៥៥០ 
រៀល ក្នងុ ១ គឡី ូ កៃម ។  ការ ផលតិ សៃវូសរ-ី
រាង្គ នឹង ផ្តល់ ចំណូល ខ្ពស់ជាង ការ ផលិត  
សៃូវ  បៃភៃទ ធម្មតា ។

កៃុមហ៊ុន បាន ឱៃយ ដឹង ថា៖ «សហគមន៍ 
ដៃល ចុះ កិច្ច សនៃយា ជា មួយ នឹង កៃុម ហ៊ុន  
មិន តៃឹម តៃ ទទួល បាន នូវ និរន្តរ ភាព ទីផៃសារ  
នងិ ចណំលូ ប៉ណុ្ណោះ   ទៃ  ប៉នុ្តៃ   ពកួ គត ់ថៃម- 
ទាងំ អាច ទទលួ បាន នវូ ការ បណ្តុះ បណា្តាល 
ព ីកៃមុ ហ៊នុ លើ ជនំាញ ទន ់ផៃសៃងៗ  នងិ ការ- 
អនុវត្ត ជាក់ ស្តៃង  ផងដៃរ»។

កៃុមហ៊ុន  អៃមរុ រា៉ាយស៍ បាន ចាប់ ផ្តើម 
គមៃង សៃូវ សរី រាង្គ នៅ ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ វិហារ 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៤  ដោយ មាន សហគមន ៍
ចំនួន   ៨  ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន   កើន ដល់ ២២។ 

កៃមុហ៊នុ បញ្ជាកថ់ា៖ « ការ ចុះ កចិ្ច សនៃយា 

កសិកម្ម ជា មួយ  សហគមន៍ នឹង ជួយ ធនា 
បាន នវូ គណុ ភាព ស្តងដ់ា នងិ ទផីៃសារ សមៃប ់ 
សហគមន៍»។ 

លោក វៃង សាខនុ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួកសកិម្ម 
រកុា្ខា បៃមាញ ់ និង នៃសាទ បាន ឱៃយ ដងឹថា  ការ- 
ចរចា  តម្លៃ គោល សៃវូ សររីាង្គ  នងិ កចិ្ច សនៃយា 
កសិកម្ម រវាង កៃមុហុ៊ន  និង សហគមន៍ ទំាង - 
អស់ ទទលួ បាន ការ សមៃប សមៃលួ ព ីមន្ទរី 
កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  និង នៃសាទ  ខៃត្ត 
ពៃះវិហារ  និង សហភាព សហគមន៍ កសិ-
កម្ម ពៃះ វិហារ មាន ជ័យ   ជាដៃ គូស ហ ការ 
របស់ កៃុមហ៊ុន  អៃមរុ រា៉ាយស៍ ។

លោកថ្លៃងថា៖ « កិច្ច សនៃយា កសិកម្ម នឹង 
ជួយ ពងៃងឹ  ស្តង់ ដាសរីរាង្គ  បច្ចៃក ទៃស ការ- 
ដាដំុះ  ការ ធ្វើ ផៃន ការ ទញិ លក ់ ការ កត ់តៃ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង ការ គៃប់ គៃង ជាដើម»។ 

យោង តាម មន្ទីរកសិកម្ម ខៃត្ត ពៃះ វិហារ 

នៅ  ទូទាំង ខៃត្ត  ពៃះ វិហារ  មាន សហគមន៍ 
កសកិម្ម  ៣៣  បាន ចុះ កចិ្ច សនៃយា ផលតិ  នងិ 
ផ្គត ់ផ្គង ់សៃវូ សររីាង្គ  សរបុ ចនំនួ ២២ ១៩៥  
តោន  ដៃល មាន សមាជកិសហគមនផ៍លតិ  
សរបុ ចនំនួ  ៦ ១៩៧ គៃសួារ លើ ទហំ ំ ផ្ទៃ ដ ី
សរុប  ២០ ២៩៦ ហិកតា  សមៃប់ លក់ ឱៃយ  
កៃមុហ៊នុ ឯក ជន ចនំនួ  ០៤ រមួាន កៃមុហ៊នុ 
អៃមរុរា៉ាយ ស៍  (AMRU Rice) កៃុម ហ៊ុន  
សុីក នៃត ឈ័រ   អហ្វ  អៃសា៊ា (Signatures  
of  Asia)  កៃុម ហ៊ុន  ហ្គាល ដៃន  រា៉ាយស៍  
( Golden Rice) និង រោង មា៉ាសុីន  សារា៉ា-
វា៉ាន់ កំពង់ធំ។

អង្ករ កម្ពុជា បាន នាំ ចៃញ ផ្លូវ ការ កើន ពី  
៥៣៨ ០០០  តោន ដល ់ជាង  ៦២០  ០០០  
តោន  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩  គិត ជា មធៃយម មាន 
កំណើន  ១៥,២៤  ភាគរយ នៅ ក្នុង រយៈ - 
ពៃល  ៥ឆ្នាំ ៕ LA

ទីកេុង មុ៉ងរេ៉អាល់ៈ រដា្ឋាភិបាល 
កាណាដា  កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ បាន 
បៃកាស  ផ្តល់ ជំនួយ  ឥតសំណង   
សរុប  ៦៩១ លាន កាណាដា 
(៥៣១ លាន ដុលា្លារ អា មៃ រិក ) 
ដល ់ អ្នកចញិ្ចមឹ សត្វ    នងិ ចញិ្ចមឹសត្វ 
យក ស៊ុត ដៃល ខាត  បង់ បណា្តាល 
មក ពី កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
សៃរ ី ជាមយួ អរឺ៉បុ នងិបៃទៃស មយួ- 
ចំនួន នៅ  អាសុី បា៉ា សុី ហ្វិក ។ 

បៃទៃស កាណា ដា  គៃប់គៃង  
ផលតិ កម្ម សត្វ នងិ តម្លៃ ស៊តុ  នងិ 
ផលតិផល ទកឹដោះគោ តាម រយៈ  

ការ ចៃញ កូតា បៃចាំ ឆ្នាំ  និងពន្ធ- 
នាចំលូ  ដៃល ជា បៃពន័ ្ធតៃវូ បាន 
ចាត់ ទុក ជា អ្នក ការពារ និយម 
ដោយ ដៃ គូ បរទៃស។ 

ប៉នុ្តៃ  ជាមយួ ការ ចលូ ជា ធរ មាន  
ក្នងុ ឆ្នា ំថ្មីៗ នៃះ នៃ កចិ្ច ពៃមពៃៀង  
ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី   ជាមួយ  សហ- 
ភាព អឺរ៉ុប   (CETA) និង  កិច្ច- 
ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម សៃរ ីផៃសៃង  
ទៀត ជាមួយ បៃទៃស នៅតំបន់ 
អាសុបីា៉ាសុហី្វកិ   មយួចនំនួ (TPP) 
ទកីៃងុ  Ottawa បាន យល ់ពៃម 
បើក ចំហទីផៃសារ របស់ខ្លួន បន្ថៃម  

ទៅដល់  អ្នក ផលិត បរទៃស   ដៃល  
ធ្វើ ឱៃយ  កសកិរ កាណាដា មាន ការ 
ខឹង សមៃបា។ 

តាម រយៈ ការ បៃកាស អពំ ីការ 
រំលោភ បំពាន លើ បៃព័ន្ធ គៃប់-
គៃង  ការ ផ្គត់ផ្គង់ ដៃល បាន 
បង្កើត ឡើង តាំង ពី ទសវតៃស រ៍ឆ្នាំ 
១៩៧០  រដា្ឋាភិបាល របស់ 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី  Justin Tru-
deau បាន សនៃយា ថា  ខ្លនួ នងឹផ្តល ់
សំណង ដល់ អ្នក បង្កាត់ ពូជ ។

រដ្ឋមន្តៃ ីកសកិម្ម  នងិ  កស-ិម្ហបូ 
អាហារកាណាដា  លោកសៃី  
Marie-Claude Bibeau បាន 
នយិាយ ថា ជនំយួ របស ់រដ្ឋ សហ-
ព័ន្ធ   ដល់ អ្នក ចិញ្ច ឹម សត្វ យក  
ស៊ុត និង   ចិញ្ចឹម សត្វ យក សាច ់   
បៃមាណ  ៤ ៨០០    នឹង ពងៃីក 
រយៈពៃល រហូត ដល់ ១០ ឆ្នាំ  ។ 

លោកសៃី Bibeau ក៏បាន 
បៃកាស   ពី ការ ពន្លឿន នៃ ការ 
ទមា្លាក់   ថវិកា ១,៧៥ ពាន់ លាន 
កាណាដា ដៃល បានសនៃយា ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៩  ដើមៃបី ផ្តល់ សំណង  
ដល ់កសកិរ  ផលតិទកឹដោះគោ 
ជា ង  ៨ ឆ្នាំ។ 

កសិករ ជាង ១០ ០០០  គៃសួារ  
ទទួល បាន ជំនួយ ដំបូង   ចំនួន 
៣៤៥ លានដុលា្លារ  កាណាដា 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន។ 

ទឹកបៃក់  ១,៤ ពាន់ លាន 
កាណា ដា ដៃល នៅសល់  នឹ ង 
តៃូវ បាន ចំណាយ  ដល់ ពួក  គៃ  
នៅ រយៈពៃល ៣ ឆ្នាំ ខាង មុខ ។ 

 លោកសៃី   Bibeau បាន 
លើក ឡើងនវូ ឧទាហរណ ៍ចពំោះ  
ការ ចំណាយ   ដោយនិយាយ ថា  
មា្ចាស់ កសិដា្ឋាន   ចិញ្ចឹមគោ យក 
ទឹកដោះ ដៃល មាន គោ ៨០ 
កៃបាល នឹង ទទួល បាន បៃក់ 
សំណង  បៃហៃល    ៣៨  ០០០ 
ដុលា្លារ កាណាដា  ក្នុង ១ ឆ្នាំ។ 

 លោកសៃី  Bibeau ក៏បាន 
បញ្ជាក់ ជា ថ្មី ថា  គោល បំណង 
របស់ រដា្ឋាភិបាល  ដើមៃបី ផ្តល់ នូវ 
សំណង  ដល់ អ្នក ចិញ្ចឹម  ដៃល 
រងផល ប៉ះពាល ់ដោយ  ការ បើក 
ចំហទីផៃសារ  កាន់តៃ ធំនៃះ  កៃម 
កចិ្ច ពៃម ពៃៀង  ពាណជិ្ជកម្ម  សៃរ ី ថ្ម ី
រវាង កាណាដា  អាមៃរិក  និង  
មុិច សុិក  ដៃល ចូល ជាធរមា  ន   
ចាប់ ពី ដើម ឆ្នាំ នៃះ៕  AFP/RRលោកសេ ីMarie-Claude Bibeau រដ្ឋមន្តេកីសិកម្ម និងកសិ-ម្ហបូអាហារ។ AFP

AMRURiceគេងទិញសេវូសរីរាង្គ១៥មឺ៉នតោន

កសិករ បេមូល សេវូ ដាក់ ក្នងុ ការុង រង់ ចំា រថយន្ត មក ដឹក យក ទៅ រោងម៉ាសីុន ។ រូបថត រា៉ាហុីម
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 ការ រាតតៃបាត នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ បាន 
ផ្លាសប់្តរូ ទម្លាប ់នងិ របៀប រសន់ៅ រប ស ់
អ្នកបៃើបៃស់ គួរឱៃយកត់សម្គាល់ ។ 
អ្នកបៃើបៃស ់បានដាក ់កហំតិ ខ្លនួឯង 
ឱៃយនៅ ផ្ទះ ក្នុងអំឡុងពៃល នៃ ការផ្ទុះ 
ឡើង នៃ ជំងឺ កូ វីដ និងការរកៃសា គម្លាត 
សង្គម បាន កា្លាយជា បទដា្ឋាន ថ្មី មួយ 
ខណៈ មនសុៃស ជាចៃើន បាន ងក ទៅរក 
ការទញិ ទនំញិ តាម អុនិ ធើ ណ ឺត ដៃល 
បណ្តាលឱៃយ ការលក់ រាយ តាម បៃព័ន្ធ 
អៃឡិចតៃូនិក មន សម្ទុះ ខ្លាំង ។ 

 ខណៈពៃលដៃល ជំងឺ រាតតៃបាត បាន 
ចាបផ់្តើម វា ធ្វើឱៃយប៉ះពាល ់យ៉ាងធ្ងនធ់្ងរ 
ដល់ បៃតិបត្តិការ អាជីវកម្ម បៃប 
បៃពៃណ ីដៃល ធ្វើឱៃយ ការលក ់រាយ របស ់
ពួកគៃ មនការ ធ្លាក់ចុះ យ៉ាងខ្លាំង តៃ វា 
បាន បង្កើត ឱកាស ថ្មី សមៃប់ កៃុមហ៊ុន 
នានា ដើមៃបី ទាញយក បៃយោជន៍ ពី វា ។ 

 នាយក បៃតិបត្តិ នៃ កៃុមហ៊ុន ខៃ ម - 
បូឌា ន អិ ច បៃ ស ឯ . ក លោក Vin-
cent Zhang បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា ៖ “ នៅពៃល យើង ចាប់ផ្តើម អា- 
ជវីកម្ម សៃវាកម្ម ដកឹជញ្ជនូ រហស័ របស ់
យើង រយៈពៃល ១ឆ្នាំ កន្លះ   យើង 
មនតៃ មជៃឈមណ្ឌល សៃវាកម្ម អតិថិ-    
ជន តៃ ១ គត់ នៅ រាជធនី ភ្នំពៃញ ។ 
ប៉ុន្តៃ នាពៃល បច្ចុបៃបន្ននៃះ យើង មន 
បណ្តាញ សាខ ចំនួន ៣០ នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស ” ។ 

 កៃុមហ៊ុន ខៃ ម បូ ឌា ន អិ ច បៃ ស 
បានចាប់ផ្តើម បៃតិបត្តិការ កាលពី 
ខៃមៃសា ឆ្នាំ ២០១៩ ដើមៃបី ផ្តល់ សៃវា 
ដឹកជញ្ជូន រហ័ស ជាមួយ អ្នក លក់រាយ 
តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិចតៃូនិក ពី បៃទៃស 
ចិន ទៅ អតិថិជន របស់ ពួកគៃ នៅ 
កម្ពុជា ។   ដោយសារ បៃទៃស កម្ពុជា 
គជឺា ផ្នៃក សខំន ់មយួ នៃ គនំតិ ផ្តចួផ្តើម 
ផ្លូវ ១ ខៃសៃកៃវាត់ ១ អាសា៊ាន - ចិន 
ទើប ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ថ្មីៗ នៃះ កម្ពុ ជាមន 
បទពិសោធ ការរីកចមៃើន យ៉ាងខ្លាំង 
នៃ ការវិនិយោគ បរទៃស យ៉ាងរឹងមំ 

ទាំង វិស័យ ផលិតកម្ម សំណង់ 
បច្ចៃកវិទៃយា និង វិស័យ សៃវាកម្ម 
ដៃលគា ំទៃ ដល ់អាជវីកម្ម ។   ហៃតផុល 
ទាងំ នៃះ ហើយបាន នាឱំៃយមន ការ កើន 
ឡើង នូវ តមៃូវការ សមៃប់ សៃវាកម្ម 
ដឹក ជ ញ្ជូន  ជាពិសៃស សៃវាកម្ម 
ដឹកជញ្ជូន ដៃលរហ័ស ។ 

 លោក ចាង បាន មនបៃសាសនថ៍ា៖ 
“រាល ់អាជីវកម្ម ទាងំអស ់តៃវូតៃ មន ការ- 
គាំទៃ ពី សៃវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន ទោះបី ជា 
អាជីវកម្ម នោះ ដំណើរការ បៃប បៃពៃណី 
ឬ បច្ចៃកវទិៃយា កដ៏ោយ មន នយ័ថា វត្ថ-ុ
ធតុដើម ផលិតផល សមៃចតៃូវ ដឹក-
ជញ្ជូន ពី កន្លៃង ១ ទៅ កន្លៃង ១ ពី 
ហាង ១ ទៅ ហាង ១ ពី ហាង ទៅ 
ដល ់ អតិថិជន ឬ ពី អតិថិជន ទៅ អតិ-
ថិជន។ លើសពីនៃះទៅទៀតយើង 
បានឃើញ ចនោ្លាះ ខ្វះខត ដៃល តៃវូការ 
ដើមៃបី បំពៃញ សៃវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន 

រហ័ស ទាន់  ចិត្ត ដៃលមន គុណភាព 
ជាពិសៃស ទំនោ រទៅរកពាណិជ្ជកម្ម 
អៃឡិចតៃូនិក  ដៃល ទទួលបាន ការ-
ពៃញនិយម ពី សំណក់់ អ្នក បៃើបៃស់  
ជំនាន់ ថ្មី ” ។ 

 ទោះបីជា កៃុមហ៊ុន តៃូវបាន បង្កើត 
ឡើង ក្នងុ រយៈពៃល ខ្ល ីកដ៏ោយ បច្ចបុៃបន្ន 
ខៃ ម បូ ឌា ន អិ ច បៃ ស បាន គៃប់គៃង 
ចណំៃក ទផីៃសារ  លើ សៃវាកម្ម ដកឹជញ្ជនូ 
រហ័ស ដៃលជា  មធៃយម ដឹកជញ្ជូន ៤- 
០០០ ទៅ ៥ ០០០កញ្ចប់ ក្នុង១ថ្ងៃ 
ដៃលសមិទ្ធផល ពីមុន កៃុម ហ៊ុន 
ទទួលបានតៃ ១០០កញ្ចប ់  ក្នុង ខៃ 
ដំបូង នៃ បៃតិបត្តិការ របស់ ខ្លួន ហើយ  
បច្ចុបៃបន្ននៃះ ទីផៃសារនាំមុខគៃផ្នៃកដឹក 
ជញ្ជនូ ជា មធៃយម ចនោ្លាះ ព ី៨០០០ ទៅ 
៩០០០កញ្ចប់ ក្នុង  ១ថ្ងៃ ។ 

 លោក ចាង មនបៃសាសន៍ថា 
ភាព ជោគជ័យ របស់ ខៃ ម បូ ឌា ន អិ ច- 

បៃ ស ដោយផ្អៃកលើ លក្ខខណ្ឌ  
សំខន់ៗ ចំនួន៣ គឺ ភាពជឿជាក់ 
គណុភាព សៃវាកម្ម នងិ តម្លៃ សមរមៃយ ៖ 
“ ភាពជឿជាក ់នងិ គណុភាព នៃ សៃវា-
កម្ម របស់ យើង ទទួលបាន ជោគជ័យ 
ពីពៃះ យើង មន បៃព័ន្ធ គៃប់គៃង 
ទំនិញ និង  ឃ្លាំង ផ្ទុកទំនិញ ផ្ទាល់ខ្លួន 
ដៃល អនុញ្ញាតឱៃយ យើង ងយសៃួល 
ក្នុងការ គៃប់គៃង បាន យ៉ាង ល្អ ។ 

 លោ ក បន្តថា ពីពៃះ យើង ធ្វើ វា 
ដោយមន ការជឿជាក់  ក្នុង ការផ្តល់ 
សៃវាកម្ម ដៃលមន គុណភាព ខ្ពស់ 
បំផុត ជូន ដល់ អតិថិជន ។ 

 លោក ចាង បាន គូសបញ្ជាក់ថា 
កៃុមហ៊ុន មន អ្នកជំនាញ ដៃលមន 
បទពិសោធ ទូលំទូលាយ ទាំង នៅ 
ទីផៃសារ អន្តរជាតិ និង ទីផៃសារ កម្ពុជា 
បានធ្វើឱៃយ កៃុមហ៊ុន អាច ផ្តល់ជូន នូវ 
សៃវាកម្ម ដកឹជញ្ជនូ រហស័ ជាមយួនងឹ 
តម្លៃ បៃកួតបៃជៃង បំផុត ។ 

 សៃវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន តម្លៃ សមរមៃយ 
ចាប់ពី ០,៨០ដុលា្លារ ( ទំនិញ 
រហតូដល ់៣គឡីកូៃម ) សមៃប ់ក្នងុ 
កៃុង និង តម្លៃ ១,២៥ដុលា្លារ ( រហូត 
ដល់ ៣គីឡូកៃម ) សមៃប់ នៅ ខៃត្ត 
និង ១ដុលា្លារ ( ក្នុង ១ គីឡូកៃម ) 
សមៃប់ ដឹកជញ្ជូន ពីចិនមកកម្ពុជា  
យើង សងៃឃមឹថា  តាមរយៈ តម្លៃ នៃះ នងឹ 
លើកទឹកចិត្ត ឱៃយមន ការបៃើបៃស់ 
សៃវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន របស់ ខៃ ម បូ ឌា ន 
អិ ច បៃ ស កាន់តៃ ទូលំទូលាយ នៅ 

ទូទាំងបៃទៃស ខណៈដៃល អ្នកបៃើ-
បៃស ់ផ្លាស ់ប្តរូ ផ្នតគ់នំតិ មកបៃើបៃស ់
សៃវាកម្ម ដៃលមន សុវត្ថិភាព ងយ-
សៃួល និងចំណៃញ ពៃលវៃលា ក្នុង ការ  -  
ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ និង ផលិតផល ។ 

 ក្នងុនាម ជា កៃមុហុ៊ន មួយ ក្នងុ ចំណោម  
កៃុមហ៊ុន ដឹកជញ្ជូន ដៃល មន នៅ 
កម្ពជុា ខៃ ម ប ូឌា ន អ ិច បៃ ស បានដាក ់
ទសៃសនវិស័យ របស់ខ្លួន ឆ្ពោះទៅ មុខ 
ជា នរិន្តរ ៍ដើមៃប ីរមួចណំៃក យ៉ាង សខំន ់
ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ បៃ-
ទៃសជាតិ ។ 

 លោក ចាង ថា ការរួមចំណៃក នៃះ 
តៃវូបាន ឆ្លុះបញ្ចាងំ តាមរយៈ ចក្ខវុសិយ័ 
នងិ សៃចក្តបីៃថា្នា របស ់កៃមុហ៊នុ ដើមៃប ី
កា្លាយជា អ្នកផ្តល់ សៃវា ដឹកជញ្ជូន 
រហ័ស ឈានមុខ គៃ នៅក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា និង តំបន់ អាសា៊ាន ។ 

កៃពី ការបង្កើត ការងរ សមៃប់ 
បៃជាជន កម្ពុជា ដៃលមន ស្ទើរតៃ 
៩៥ភាគរយ នៃ បុគ្គលិក ៣០០នាក់  
កៃុមហ៊ុន ក៏បាន រៀបចំ ពៃឹត្តិការណ៍ 
ពិសៃសៗ ដៃលជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ- 
ចូល រួម ចំណៃក ទទួល ខុសតៃូវ សង្គម 
របស ់កៃមុ ហ៊នុ ចពំោះ សហគមន ៍កៃកីៃ 
ផងដៃរ ។   កម្មវិធី សបៃបុរសធម៌ ថ្មីៗ នៃះ 
គ ឺ“Happy Back to School” ដៃល 
បាន សហការ ជាមួយ Alibaba នៅ 
ខៃត្តសៀមរាប បានផ្តល់ កាបបូ សិកៃសា 
និងអំណោយ សម្ភារ ការិយល័យ 
មយួចនំនួ ចៃកជនូ ដល ់សសិៃសសាលា- 
បឋមសិកៃសា នៅ ទីនោះ ។ 

 សមិទ្ធផល ឈានមុខ គៃ ដៃល គួរ 
ឱៃយកតស់ម្គាល ់របស ់ខ្លនួ ក្នងុ រយៈពៃល 
១ឆ្នាំ កន្លងមកនៃះ ខៃ ម បូ ឌា ន អិ ច- 
បៃ ស កំពុងតៃ ជំរុញ ទៅមុខ ជាមួយ 
នងឹ ការលើកទកឹចតិ្ត ជាថ្ម ីខណៈដៃល 
ខ្លួន ពៃយាយម បំបៃក កំណត់តៃ ថ្មី  ក្នុង 
ការ ពងៃីក អាជីវកម្ម របស់ខ្លួន ទាំង 
ក្នុងសៃុក និង ក្នុង តំបន់ ។ 

 លោក ចាង បាន នយិយថា៖ 
" សមៃប់ សៃវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន រហ័ស 
ដចូ យើង ដើមៃប ីចាបយ់ក ចណំៃក ទផីៃសារ 
សំខន់ៗ ដៃល មិន ធ្លាប់មន ពីមុន មក  
វា បាន បង្ហាញថា  យើង ដើរ លើផ្លូវ តៃូវ 
នៃ ការចងប់ាន របស ់មនសុៃស  ការផ្តោត 
លើ អាជវីកម្ម តៃមឹតៃវូ ហើយការប្តៃជា្ញា 
ដ៏ តៃឹមតៃូវ គឺ អ្វីៗ អាចទៅរួច ” ៕ 

បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនខេមបូឌាន អិចបេស តេៀមលក្ខណៈជាសេចដើមេបីបមេើអតិថិជន។

នាយក បេតិបត្តិ នេ កេុមហ៊ុន ខេ ម បូឌា ន អិ ច បេ ស លោក Vincent Zhang។



សុខ  ស្រីលុច

កាលពីថ្ងៃសុកៃ ទី២៧ខៃ
វិច្ឆិកាទីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉ៃ-
ខាងតៃបូងបានបៃប់សមាជិក
សភថាមៃដកឹនាំករូ៉ៃខាងជើង
លោកKim JongUn បាន
បញ្ជាឱៃយសមា្លាប់មនុសៃសយ៉ាង-
តិច២នាក់ ហើយហាមឃាត់-
ការនៃសាទនៅសមុទៃនិង
បានបិទការចៃញចូលរដ្ឋធានី-
ពៃយុងយ៉ាងដៃលជាផ្នៃកមួយ
ដើមៃបីការពារការរីករាលដាល
កូវីដ១៩និងការខូចខាត
សៃដ្ឋកិច្ច។
សមាជិកសភមា្នាក់ឈ្មោះ

លោកHaTae-keungបាន
ដកសៃង់ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់-
ងារសមា្ងាត់ជាតិដៃលនិយយ
ថា លោកKimកំពុងបងា្ហាញ
កំហឹងនិងចាត់វិធានការមិន
សមហៃតផុលចពំោះការរាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩ រួមទាំង
ផលប៉ះពាល់សៃដ្ឋកចិ្ច។លោក
បន្ថៃមថាបៃទៃសករូ៉ៃខាងជើង
បានសមា្លាប់មន្តៃីសំខាន់១រូប
នៅក្នុងខៃសីហា ពីបទរំលោភ
លើបទបៃបញ្ញត្តិរបស់រដា្ឋាភបិាល
ដៃលរឹតតៃបិតទំនិញនាំចូលពី
បរទៃសនិងសមា្លាប់អ្នកប្តូរ
បៃក់នៅទីកៃុងពៃយុងយ៉ាងមា្នាក់
កាលពីខៃតុលាបនា្ទាប់ពីតៃូវ
បានចោទថាជាអ្នកដើរតួធ្វើឱៃយ
អតៃប្តូរបៃក់ធា្លាក់ចុះ។
ករូ៉ៃខាងជើងបានហាមឃាត់

ការនៃសាទនិងការផលិត

អំបិលនៅសមុទៃបន្ថៃមទៀត
ដើមៃបីការពារទឹកសមុទៃពីការ-
ឆ្លងវីរុសនៃះ។ភ្នាក់ងារសមា្ងាត់
ជាតិកូរ៉ៃខាងតៃបូងបាននិយយ
ថាបៃទៃសករូ៉ៃខាងជើងក៏បាន
ប៉នុបង៉លចួចលូបណ្តាញរបស់
កៃុមហ៊ុនឱសថកូរ៉ៃខាងតៃបូង
មួយដៃលកំពុងពៃយាយម
បង្កើតវ៉ាក់សំាងការពារកូវីដ-
១៩ប៉ុន្តៃមិនបានជោគជ័យ។
បៃទៃសកូរ៉ៃខាងជើងបាន

អះអាងថា មិនបានរកឃើញ
ករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ នៅ
បៃទៃសរបស់ខ្លួនទៃ។បើកូរ៉ៃ
ខាងជើងមានការរីករាលដាល
កូវីដ១៩នៃះវអាចផ្តល់ផល-
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីពៃះបៃព័ន្ធ
ថៃរកៃសាសុខភពនៅកូរ៉ៃខាង-
ជើងនៅមានកមៃតិនងិខ្វះខាត
សមា្ភារវៃជ្ជសាសៃ្ត។ រោគរាត-
តៃបាតនៃះ បានបង្ខំឱៃយបៃទៃស
កូរ៉ៃខាងជើងបិទពៃំដៃនរបស់
ខ្លួនជាមួយបៃទៃសចិនដៃល
ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនិង
ជាអ្នកផ្តល់ជំនួយក្នុងខៃមករា
ឆ្នាំ២០២០។ការបិទពៃំដៃន
រួមជាមួយគៃះមហន្តរាយ
ធម្មជាតិជាបន្តបនា្ទាប់ និងការ
ដាក់ទណ្ឌកម្មដៃលដឹកនាំ
ដោយសហរដ្ឋអាមៃរិកផង
បានធ្វើឱៃយប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំង
ដល់សៃដ្ឋកិច្ចកូរ៉ៃខាងជើង។
និយយពីពាណិជ្ជកម្មរវង

កូរ៉ៃខាងជើងជាមួយចិនក្នុង
រយៈពៃល១០ខៃដំបូងនៃ
ឆ្នាំ២០២០មានចំនួនសរុប

៥៣០លានដុលា្លារអាមៃរិក
ដៃលស្មើនឹង២៥%នៃតួលៃខ
កាលពីឆ្នាំមុន។ ទីភ្នាក់ងារ
សមា្ងាត់ជាតិបាននិយយថា
ថ្លៃស្ករនិងគៃឿងទៃសបាន
កើនឡើង៤ដងពីតម្លៃមុនមាន
ការរីករាលដាលជំងឺនៃះ។
កៃុមឃា្លាំមើលទៅលើកូរ៉ៃ-

ខាងជើងមានមូលដា្ឋាននៅទី-
កៃុងសៃអ៊ូលបាននិយយថា
អតៃប្តូររូបិយប័ណ្ណពីវ៉ុនទៅជា
បៃក់ដុលា្លារនៅកូរ៉ៃខាងជើង
បានធា្លាក់ចុះគួរឱៃយកត់សមា្គាល់
នាពៃលថ្មីៗនៃះដោយសារតៃ
បៃជាជនមិនអាចបៃើបៃស់
រូបិយប័ណ្ណបរទៃស បនា្ទាប់ពី
ការរត់ពន្ធតៃូវបានកាត់ផ្តាច់
កៃយពីបិទពៃំដៃនជាមួយចិន។
សកម្មភពរបស់កូរ៉ៃខាង-

ជើងកាលពីចុងខៃមករាដើម
ឆ្នាំនៃះ បានធ្វើឱៃយសៃដ្ឋកិច្ច
កូរ៉ៃខាងជើងតៃូវរាំងស្ទះ។
វិធានការដៃលកូរ៉ៃខាងជើង
បានអនុវត្តមានដូចជា កាត់-
បន្ថយលំហូរចូលរូបិយប័ណ្ណ
បរទៃសកាត់បន្ថយពាណជិ្ជកម្ម
សៃបចៃបាប់និងខុសចៃបាប់ជា-
មួយបៃទៃសចិនដៃលមាន
ចំនួន៩៥ភគរយនៃពាណិ-
ជ្ជកម្មរបស់កូរ៉ៃខាងជើង។
សូមៃបីតៃមានរោគរាតតៃបាត
ក៏ដោយ ក៏កូរ៉ៃខាងជើងនៅ
តៃបន្ដមានសមា្ពាធទាកទ់ងនងឹ
សៃដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដដៃល
ដោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពី
សហរដ្ឋអាមៃរិកជាឯកតោ-

ភគី។
សាស្តាៃចារៃយផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច

នៅសាកលវិទៃយាល័យជាតិ
សៃអ៊ូល លោកKimBng-
yeonបាននិយយកាលពីខៃ
ធ្នឆូ្នា២ំ០១៩ខណៈពៃលកពំងុ
មានរោគរាតតៃបាតថា របប
ដៃលលោកគីមកំពុងកាន់កាប់
តៃូវបានគៃរំពឹងថានឹងខាតបង់
អបៃបបរមាចំនួន១ពាន់លាន
ដុលា្លារអាមៃរិកក្នុង១ឆ្នាំ។
លោកបានពៃយាករថា សៃដ្ឋកិច្ច
របស់បៃទៃសនៃះនឹងជួបវិបត្ដិ
ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពៃល២-៣
ឆ្នាំទៀត។ បើយោងតាមទិន្ន-
ន័យគយបៃទៃសចិននៅក្នុង
ខៃមីនាឆ្នាំ២០២០បនា្ទាប់ពី
កូរ៉ៃខាងជើងបានបិទពៃំដៃន
ការនាំចៃញរបស់កូរ៉ៃខាងជើង
ទៅកាន់បៃទៃសចិនបានធា្លាក់-
ចុះ៩៦ភគរយបើបៃៀបធៀប
ទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩។
ដើមៃបីទប់សា្កាត់ការរីករាល-

ដាលកូវីដ១៩ កូរ៉ៃខាងជើងក៏
បានបិទវិស័យទៃសចរណ៍
របសខ់្លនួ។រមណយីដា្ឋានជិះស្គី
និងសៃបា៉ាដៃលទើបតៃបើកថ្មី
បច្ចុបៃបន្នពុំមានដំណើរការ
ឡើយ។សកម្មភពទីផៃសារ
ឯកជនកៃផ្លូវការក៏តៃូវបាន
បញៃឈប់ផងដៃរនៅពៃលដៃល
ករូ៉ៃខាងជើងបានរារាងំអ្នករត់ពន្ធ
ក្នុងការនំាចូលអីវ៉ាន់ខុសចៃបាប់។
វធិានការរបស់ករូ៉ៃខាងជើងក្នងុ
ការបញៃឈប់ជំងឺរាតតៃបាតបាន
ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់សៃដ្ឋកិច្ច

របសខ់្លនួចៃើនជាងការដាក់ទណ្ឌ-
កម្មពីកៃបៃទៃសទៅទៀត។
អ្នកវិភគបាននិយយការ-

បញៃឈប់ការបៃើបៃស់រូបិយ-
ប័ណ្ណបរទៃសមិនមានភពសុី-
ចងា្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការគណ-
នារូបិយប័ណ្ណកូរ៉ៃខាងជើងនិង
បៃក់ដុលា្លារទៃ។លើសពីនៃះ
ទៅទៀតរឿងអសមត្ថភពក្នងុ
ការបៃើលុយបរទៃសនឹងជំរុញ
ទីផៃសារធា្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិសៃដ្ឋ-
កិច្ចយ៉ាងឆប់រហ័សដោយ
តម្លៃលុយធា្លាក់ចុះតៃការវិនិ-
យោគមានសម្ទុះ។អរិភពនិង
ភពអត់ការងារធ្វើក្នងុចណំោម
បៃជាជននឹងកើនឡើងយ៉ាង-
ឆប់រហ័សជាពិសៃសក្នុង
ចណំោមមនសុៃសដៃលធ្វើជនំញួ។
ការកៃតមៃូវភ្លាមៗឬការធា្លាក់-
ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណភ្លាមៗអាច
ជារឿងដៃលមិនអាចចៀសផុត
ដូចកាលឆ្នាំ២០០៩។
យោងតាមទិន្នន័យរបស់

គយបៃទៃសចិនកតា្តាដៃល
ធ្វើឱៃយមានការធា្លាក់ចុះរូបិយ-
ប័ណ្ណនៃះគឺដោយសារការ-
នាំចូលរបស់កូរ៉ៃខាងជើងក្នុង
ប៉ុនា្មោនខៃថ្មីៗនៃះ គឺស្ទើរតៃ

មិនមានទាល់តៃសោះនៅក្នុង
ខៃកញ្ញា។ចាប់តាំងពីបៃទៃស
ចិនបានចូលរួមក្នុងការដាក់
ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរឹុងក្នុងឆ្នាំ
២០១៧ការនំាចៃញរបស់
កូរ៉ៃខាងជើងបានរងផលប៉ះ-
ពាល់យ៉ាងខា្លាំង ប៉ុន្តៃការនាំ-
ចូលរហូតដល់ឆ្នាំ២០១៩នៅ
តៃមានបៃតិបត្តិការល្អ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៧ កៃុម-

បៃឹកៃសាសន្តិសុខរបស់អង្គការ
សហបៃជាជាតិ បានសមៃច
ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសាធា-
រណរដ្ឋបៃជាធិបតៃយៃយកូរ៉ៃ-
ខាងជើងរួមមាន ការហាម-
ឃាត់ការលក់ឧស្ម័នធម្មជាតិ
ដល់បៃទៃសករូ៉ៃខាងជើងមាន
ន័យថាការផ្គត់ផ្គង់ការលក់ឬ
ការផ្ទៃររាល់សារធាតុរាវនិង
ឧស្ម័នធម្មជាតិទៅសាធារណ-
រដ្ឋបៃជាធបិតៃយៃយករូ៉ៃខាងជើង
មនិតៃវូបានអនញុ្ញាតដាចខ់ាត។
អង្គការសហបៃជាជាតិក៏ហាម-
ឃាត់រដ្ឋជាសមាជិកមិនឱៃយនាំ-
ចូលផលិតផលពីកូរ៉ៃខាងជើង
ដៃរដៃលមានវយនភណ្ឌដូច-
ជាកៃណត់និងផលិតផល
សម្លៀកបំពាក់ជាដើម៕
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តពីទំព័រ១...អាចចូលសៃត-
វមិានក្នងុនាមជាបៃធានាធបិតី
លុះតៃតៃគត់អាចបងា្ហាញថា
ចំនួនសន្លឹកឆ្នាតមិនគួរឱៃយជឿ
៨០លានគឺមិនមានការក្លៃង-
បន្លំ ឬទទួលបានដោយខុស-
ចៃបាប។់នៅពៃលដៃលអ្នកមើល
ទៅអ្វីដៃលបានកើតឡើងនៅ
ទីកៃុងDetroit, Atlanta,
Philadelphia,នងិMilwau-
keeគឺមានការក្លៃងបន្លំសន្លកឹ-
ឆ្នាតយ៉ាងចៃើនគត់(Biden)
មានបញ្ហាមនិអាចដោះសៃយ
បាន!»។
ក្នងុសារបនា្ទាប់លោកTrump

ក៏បានវយបៃហារទីកៃុងទាំង-
នៃះថាពុករលួយដោយលោក
សរសៃរថា៖ «Biden បាន
លទ្ធផលមិនសូវល្អនៅក្នុង
ទីកៃុងធំៗ (Politico)លើក-
លៃងតៃទីកៃុងDetroit(សំ-
ឡៃងឆ្នាតចៃើនជាងចំនួនបៃជា-
ជន!),Philadelphia, At-
lanta,និងMilwaukee
ដៃលគត់តៃូវតៃឈ្នះ។គ្មោន-
អ្វីគួរឱៃយភ្ញាក់ផ្អើលទៃដៃល
ទីកៃុងទាំងអស់នៃះស្ថិតនៅ
ក្នុងរដ្ឋដៃលសំខាន់ៗបំផុត
ហើយតៃូវបានគៃសា្គាល់ជា-
យូរមកហើយថាពុករលួយ!»។

សាររបស់លោកTrump
គកឺ្នងុចណំោមការអតា្ថាធបិៃបាយ
ចុងកៃយបំផុតរបស់លោក
ដើមៃបីធ្វើឱៃយមានការមិនទុកចិត្ត
លើភពតៃឹមតៃូវនៃការបោះ-
ឆ្នាតបៃធានាធបិតីឆ្នា២ំ០២០
ដៃលលោកបានជំទាស់លទ្ធ-
ផលនៅរដ្ឋសខំាន់ៗ មយួចនំនួ
ដៃលលោកបានចាញ់ជាពិសៃស
រដ្ឋPennsylvaniaដោយបាន
ចោទបៃកាន់ថាមានការលួចបន្លំ
អ្នកបោះឆ្នាត(សា្លាប់ឬជនអន្តា-
បៃវៃសន៍ខុសចៃបាប់ឬអ្នកបោះ-
ឆ្នាតមា្នាក់បោះឆ្នាតចៃើនដង
។ល។)នងិការបន្លំសន្លកឹឆ្នាត
ផ្ញើតាមបៃអប់សំបុតៃ។
ការប្ដឹងរារាំងការបញ្ជាក់

លទ្ធផលបោះឆ្នាតរបស់លោក
Trumpនៅរដ្ឋ Arizona,
Georgia,Michigan,Ne-
vada,និងPennsylvania
ភគចៃើនបានទទលួបរាជយ័។
កាលពីថ្ងៃសុកៃ តុលាការ
ឧទ្ធរណ៍នៅរដ្ឋ Pennsylva-
niaបានចៃនចោលពាកៃយ -
បណ្ដឹងលោកTrumpដោយ
តុលាការបានសរសៃរក្នុងការ-
សមៃចរបស់ពួកគៃថា៖«អ្នក-
បោះឆ្នាតមិនមៃនមៃធាវីទៃ
ដៃលជាអ្នកជៃើសរីសបៃធានា-
ធិបតី។សន្លឹកឆ្នាតមិនមៃន
ពាកៃយបណ្ដឹងទៃ ដៃលសមៃច
ការបោះឆ្នាត»។
នៅឯរដ្ឋWisconsin វិញ

ការរាប់សន្លឹកឆ្នាតឡើងវិញ
បានបៃពៃតឹ្តរចួរាល់អស់ដោយ
លទ្ធផលគឺនៅតៃលោក Bi-
den ទទួលជ័យជម្នះ។កៃុម
លោក Trumpបានទាមទារ
ការរាប់សាឡើងវិញនៃះនិង
បានបង់បៃក់អស់៣លាន-
ដុលា្លារដោយសងៃឃឹមថា នឹង
ពិនិតៃយរកសន្លឹកឆ្នាតណ
ដៃលមានកំហុស និងធ្វើការ-
តវ៉ាសន្លឹកឆ្នាតទាំងនះ ក្នុង
បំណងកាត់បន្ថយចំនួនសន្លកឹ
ឆ្នាតលោកBiden។
កាលពីលា្ងាចថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី

២៦វចិ្ឆកិាលោកTrumpបាន
បៃប់អ្នកសារពត័ម៌ានថាលោក
នឹងចាកចៃញពីសៃតវិមានបើ-

សិនអង្គបោះឆ្នាតនៃ Elec-
toral Collegeទទួលសា្គាល់
ជយ័ជម្នះរបស់លោកBiden។
មកដល់ពៃលនៃះលោក Bi-
den តៃូវបានគៃសន្មតថា
បានទទលួអង្គបោះឆ្នាតចនំនួ
៣០៦គៃប់គៃន់ចំនួន២៧០
ដៃលតៃវូការក្នងុការទទួលជ័យ-
ជម្នះក្នុងកិច្ចបៃជុំ Electoral
Collegeធៀបនឹង២៣២
របស់លោកTrump។
បើទោះជាយ៉ាងនៃះក៏ដោយ

កៃមុមៃធាវីរបស់លោកTrump
នៅតៃបន្តតវ៉ាលទ្ធផលបោះ-
ឆ្នាតដៃលពួកគៃបងា្ហាញថា
នឹងបន្តរហូតដល់តុលាការ
កំពូលអាមៃរិក៕

ភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងតេបូងរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាង-
ជើងសម្លាប់មនុសេស២នាក់កំពុងតតំាងនឹងកូវីដ១៩

លោកTrumpថាដើមេបី...



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រងុ ម៉្រ ឌូហ្គ ូរីៈ  អ្នក សមៃប-
សមៃលួ មនុសុៃស ធម៌  របស់ អង្គការ- 
សហ បៃជា ជាតិ នៅ ក្នងុ បៃទៃស  
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  
មនុសៃស យ៉ាង តិច ១១០ នាក់  
បាន ស្លាប់ នៅ ក្នងុ ការ វាយ បៃ-
ហារ ចុង សបា្តាហ៍   ទៅ លើ កៃមុ 
កសិករ  ក្នងុ បៃទៃស នីហៃសៃរីយ៉ា 
ភាគ ឦសន  បានស្តបីន្ទោស  
ទៅ លើ កៃមុ ភៃរវករ ជីហាដ ដោយ  
បាន ធ្វើ ការ ឆ្មក់ វាយ បៃហារ 
បណ្តាល ឱៃយ មនុសៃស ស្លាប់ យ៉ាង 
ចៃើន បំផុត ទៅ លើ កៃមុ ជន សីុ- 
វិល នៅ ឆ្នា ំនៃះ ។ 

ការ វាយ បៃហារ នះ  គឺ ធ្វើឡើង 
នៅ ក្នងុ រដ្ឋ ១ ដៃល បាន កាន់ កាប់ 
ដោយ កៃមុ បះបោរ ជី ហាដ  អស់ 
រយៈ ពៃល ជាង ១០ ឆ្នា ំ បាន កើត 
ឡើង នៅ ក្នងុ ថ្ងៃ តៃ មួយ  ខណៈ 
ការ បោះ ឆ្នាត នៅ ក្នងុ តំបន់ ដៃល 
បាន ពនៃយារ ពៃល យ៉ាង យូរ  នៅ- 
ក្នងុ រដ្ឋ មួយ នៃះ ។ 

 លោក អីុដវា៉ាដ  កាល់ លី  បាន 
ថ្លៃង នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍ 
១ថា ៖« ខ្ញុ ំខឹង ខ្លាងំ ណស់  និង គួរ- 
ឱៃយ តក់ ស្លតុ យ៉ាង ខ្លាងំ  ដោយ-
សរ ការ វាយ បៃហារ គួរ ឱៃយ រន្ធត់  
បៃឆំង ទៅ លើ កៃមុ ជន សីុវិល  
ដៃល បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ កៃមុ- 
បៃដាប់ អាវុធ គ្មាន បៃទៃស  នៅ- 
ក្នងុ ភូមិ មួយ ចំនួន  នៅ ជិត រដ្ឋ បូ៊រ-
ណូ នៃ រដ្ឋ ធានី ម៉ៃ ឌូ ហ្គ ូរី  ដោយ 
បាន បង្ក  ឱៃយ  ជន សីុ វិល យ៉ាង តិច 
១១០ នាក់ស្លាប់  ៕ AFP/SK

អង់គ្លេស -បារំាង ចុះហត្ថលេខា
លើ កិច្ច ពេមពេៀងថ្ម ីបញេឈប់ អន្តោ-
បេវេសន៍ខុសចេបាប់តាមផ្ល ូវទឹក

 សៅ  សម្ភស្រស 

 កាល ពី ថ្ងៃ ២៨  វិច្ឆកិា  អង់គ្លៃស  
និង បារំាង បាន ចុះ ហត្ថលៃខ លើ  
កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ថ្ម ីមយួ  ស្ដ ីអពំ ីការ- 
បញៃឈប ់អន្តា បៃវៃសន ៍ខសុ ចៃបាប ់
តាម ផ្លូវ ទឹក ដោយ បាន បន្ថៃម 
ចនំនួ ប៉លូសិ លៃបាត តាម ពៃ ំ ដៃន- 
ទឹក  និង ជំនួយ បច្ចៃក វិទៃយា  ដើមៃបី 
បទិ ចៃក កុ ំឱៃយ ជន អន្តា បៃវៃសន ៍
ខុសចៃបាប់ បៃើ បៃស់ ទូក តូចៗ  
ឆ្លង ដៃន ទៅ កាន់ អង់គ្លៃស ។  

 រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង មហា ផ្ទៃ អង់-
គ្លៃសលោក សៃ ីPriti  Patel បាន 
និយយ ថា  តាម រយៈ កិច្ច ពៃម-
ពៃៀង នៃះ  ចំនួន មន្តៃ ីលៃបាត ឆ្នៃរ- 
សមទុៃ នៅ បារាងំ នងឹ តៃវូ បង្កើន 
ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ទ្វៃ ដង  ហើយ 
នងឹ បពំាក ់ឧបករណ ៍បច្ចៃក វទិៃយា 
ថ្មី  រួម មាន  ្រដូន  (Drone)   និង 
រា៉ាដា (Radar)  សមៃប់ ចាប់ 
រូបភាព និង ឱៃយ សញ្ញា ផង ដៃរ ។ 

 គួរ រំឭក ផង ដៃរ ថា  មនុសៃស 
រាប់រយ នាក់ រួម ទាំង កុមារ ជា - 
ចៃើន នាក ់ បាន ឆ្លង ដៃន ទៅ កាន ់
ភាគ ខង តៃបូង នៃ បៃទៃស អង់-
គ្លៃស  ចៃញ ពី ជំរំ បណ្តាះអា-
សន្ន នៅ ភាគ ខង ជើង បៃទៃស 
បារាងំ  ដោយ ជិះ ទកូ តចូៗ តាម- 
ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ផ្លូវ ទឹក មួយ  
ដៃល មមា ញឹក ជាង គៃ បំផុត  
ហើយ ក្នុង ចំណម នះ ជន- 
អន្តា បៃវៃសន៍ មួយ ចំនួន ក៏ តៃូវ 
បាន លង់ ទឹក ស្លាប់ ផង ដៃរ ។ 

 លោកសៃ ី Patel  និង ភាគី បា - 
រាងំ លោក Gerald  Darmanin  
មាន  បំណង បិទ ផ្លូវ ទឹក  ដៃល 
បាន បៃើ បៃស ់ដោយ ជន អន្តា-
បៃវៃសន ៍បៃមាណ ជាង  ៨០០០   
នាក់ នៅ ឆ្នាំ នៃះ ឱៃយ បៃើ បៃស់ 
លៃង  បាន ។  ភាគី ទាំង ២  បាន 
យល់ ពៃម បង្កើន ចំនួន ប៉ូលិស 
លៃបាត ទ្វៃ ដង តាម បណ្តាយ ឆ្នៃរ 
បៃវៃង ១៥០ គីឡូ ម៉ៃត ៃ  ដោយ 
បាន កំណត់ គោល ដៅ ចំពោះ 
បណ្តាញ ពកួ រត ់ពន្ធ មនសុៃស ឆ្លង- 
ដៃន ។  យ៉ាង ណ មិញមិន មាន 
ទនិ្ននយ័ ណ មយួ បញ្ជាក ់ថាបៃ-
ទៃស ទាងំ ២ នៃះ នងឹ បន្ថៃម ចនំនួ  
ប៉ូលិស ប៉ុនា្មាន នាក់ ទៀត ទៃ ។

 បន្ថៃម ពី នៃះ ភាគី ទំាង ២ ក៏ បាន  
ឯកភាព លើ ការ ពងៃងឹ បច្ចៃក  វិទៃយា  
ឃ្លា ំមើល ឱៃយ បៃសើរ ជាង មុន  រួម - 
មាន ការ បៃើ បៃស់  ្រដូនឧប-
ករណ ៍រា៉ាដា  កាមៃរា៉ា  នងិ កៃវ យតឹ 
អុប ទិក ផង ដៃរ ។ 

 លោកសៃី Clare  Moseley  
ស្ថាបនកិ អង្គការ  Care4 Calais 
បាន និយយ ថា  គោលការណ៍  
ដៃល រដា្ឋា ភិបាល ដាក់ ចៃញ មក 
ធ្វើ ដូច កំពុង តៃៀម យោធា បៃយុទ្ធ  
ជា មយួ សតៃវូ អ៊ចីងឹ។  អ្នក ទាងំ- 
នៃះ គៃន ់តៃ  ជា មនសុៃស សមញ្ញ 
បៃកប របរ ធម្មតា  មិន មៃន ជា 
ឧកៃដិ្ឋ ជន ទៃ  ហើយ ពួក គៃ ក៏ មិន - 
មៃន ចង់ ឆ្លង ដៃន ឱៃយ គៃះ ថា្នាក់  
និង ភ័យ ខ្លាច ដូច នៃះ ដៃរ ។ 

 លោកសៃី Patel បាន ឱៃយ ដឹង 

ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ ថា  
កិច្ច  ពៃម ពៃៀង នៃះ ជា ការ បោះ- 
ជំហាន   ទៅ មខុ មយួ ជហំាន ទៀត 
នៃ បៃសកកម្ម របស ់បៃទៃស ទាងំ 
២ ក្នងុ ការ ធ្វើ យ៉ាង ណ កុ ំឱៃយ ការ-  
ឆ្លង ដៃន តាម ផ្លវូទឹក ជោគ ជ័យ 
បាន ។  លោក សៃី បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«សមូ អរគណុ ដល ់ចនំនួ ប៉លូសិ 
លៃបាត ដៃល ទើប តៃ បាន បន្ថៃម 
នៅ លើ ឆ្នៃរ នៅ បារាំង  និង ការ- 
បង្កើន ការ ចៃក រំលៃក ព័ត៌មាន 
សមា្ងាត ់រវាង ភា្នាក់ ងរ សន្តសុិខ  និង 
ភា្នាក់ ងរអនុវត្ត ចៃបាប់ ទំាងអស់ ។  
យើង សង្កៃត  ឃើញ មាន ជន- 
ចណំ ក សៃកុ តចិ  ជាង មនុ  ដៃល 
ឆ្លង ដៃន ព ីឆ្នៃរ នៅ បារាងំ មក កាន ់
អងគ់្លៃស » ។  លោកសៃ ីបន្ថៃម ថា  
ចកៃភពអង់គ្លៃស  និង បារាំង  
គៃង នឹង បន្ត កិច្ច ពិភាកៃសា គ្នា 
យ៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធ បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃប ី
កាត់ បន្ថយ ចំនួន អ្នក ចំណក- 
សៃកុ នៅ ពៃដំៃន នៅ ឆ្នា ំកៃយ ។ 

 សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍ របស់ លោក- 
សៃី  អង្គការ សបៃបុរស ធម៌ រិះគន់ 
ថា   ជា « ការ បរាជ័យ ចំតួ »  ពៃះ 
ការ  ធ្វើ ដចូ នៃះ បៃៀប បាននងឹ «រ ី
កៅអី ឡើង វិញ លើ កបា៉ាល ់ទ ីតា- 
នកិ » អចីងឹ  ពៃះ វា មនិ មាន បាន 
បៃយោជន៍ អ្វ ីឡើយ ។  លោក សៃី 
Bella  Sankey បៃធាន អង្គការ 
ឃ្លា ំមើល សកម្ម ភាព មនសុៃស ធម ៌
បាន នយិយ ថា  ការ ធ្វើ នៃះ  ដចូ 
បោះ លុយ បៃជាជន  ដៃល បាន 
បង់ ពន្ធ ទៅ លើ វធិាន ការ ដដៃល  

ដៃល មិន មាន ជា លទ្ធផល ដុំ កំ-
ភួន ទៅ លើ សភាព ការណ៍ ឆ្លង- 
ដៃន  ដ៏ គៃះ ថា្នាក់ នៃះ ឡើយ ។ 

 ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ  អង្គការ 
លើក  លៃង ទោស អន្តរ ជាត ិចកៃ- 
ភព អង់គ្លៃស  បាន និយយ ថា  
គោល ការណ៍ នៃះ ជា « ជា ការខក- 
ចិត្ត ពៃញ ទី » ។  លោក Steve  
Valdez- Symonds  នាយក 
កម្ម វិធី ជន ភៀស ខ្លួន  និង ជន- 
អន្តា បៃវៃសន៍ បាន មាន បៃ-
សសន៍ ថា៖ « វា ជា ការ ខកចិត្ត 
យ៉ាង ខ្លាងំ ដៃល រដា្ឋាភ ិបាល បៃ- 
ទៃស ទាំង ២ នៃះ  បាន ពៃងើយ- 
កន្តើយ  នឹង តមៃូវ ការ  និង សិទ្ធិ 
របស់ បៃជា ជន ដ៏ ចាំបាច ់ ដៃល 
ជា ការ ឆ្លើយ តប មួយ គួរ តៃ ធ្វើ 
ដាច់ ខត » ។ 

យ៉ាង ណ មញិ  កចិ្ច ពៃមពៃៀង 
ដៃល បាន ចុះ ហត្ថ លៃខ នៃះ ក៏ 
បាន  រួម បញ្ចូល ទាំង វិធីសស្តៃ 
ជា ជំហានៗ  ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ 
ជន អន្តា បៃវៃសន ៍ស្នាក ់នៅបៃ- 
ទៃស បារាងំ  នងិ វធិាន ការ បង្កើន 
សន្តសុិខ តាម ពៃដំៃន នៅ កំពង់ - 
ផៃ ភាគ ខងជើង  និង ខង លិច 
នៃ បៃទៃស ផង ដៃរ ។  តាម រយៈ 
វិធាន ការ ដៃល ទើប នឹង បាន ដាក់ - 
ចៃញ ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  ឃើញ ថា  
ភាគ រយ នៃ ការ ឃត់ ជន អន្តា - 

បៃវៃសន៍ បាន កើន ឡើង ពី៤១ 
ភាគរយ ទៅ៦០ ភាគរយ  បើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ទៅ ។  

 លោកសៃ ីបាន បៃប ់សរ ពត័-៌
មាន អងគ់្លៃស ថា  រហតូ មក ដល ់
ពៃល នៃះ  អាជា្ញាធរ បារាំង បាន 
ឃត់ ជន អន្តា បៃវៃសន៍ បៃ-
មាណ៥០០០ នាក់  ដៃល បាន 
ឆ្លង ដៃន មក កាន់ បៃទៃស អង់-
គ្លៃស   ហើយ ក្នងុ រយៈ ពៃល ១០ 
ឆ្នា ំចងុ កៃយ នៃះ  អងគ់្លៃស បាន 
ផ្តល ់ទកឹ បៃក ់ចនំនួ  ១៥០លាន 
ផោន  ដល់ បៃទៃស បារាំង ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ បញ្ហា រឿង អន្តា - 
បៃវៃសន៍ នៃះ ។ 

របាយ ការណ ៍នា ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  មាន មនុសៃស ជិត 
៣០០នាក់  បាន ស្លាប់ ដោយ សរ  
ឆ្លង ដៃន ទៅ កាន់ អង់គ្លៃស តាម 
ផ្លវូ  ទឹក ចាប់ តំាង ពី ឆ្នា ំ១៩៩៩ មក។ 

 លោក Mael  Galisson  ធ្វើ - 
ការ  នៅ អង្គការ  Gisti  ដៃល ជា 
អង្គការ សៃវា កម្ម ផ្នៃក ចៃបាប់ 
សមៃប់ អ្នក ស្វៃង រក សិទ្ធិ ជៃក-
កោន នៅ បៃទៃស បារាំង  បាន 
ពិពណ៌នា អំពី ការ វិវឌៃឍនៃ សន្តិ-
សខុតាម ពៃដំៃន នៅ ក្នងុ នងិ នៅ 
ជុំវិញ ចៃក សមុទៃ  Dover-
Strait  នៃះ ថា  ជា «ការ ស្លាប ់ជា 
បៃវត្តិសស្តៃ » ៕ 

លោក ស្រី  Priti Patel ធ្វើ ស្រចក្ត ីថ្ល្រង ការណ៍  ទៅ កាន់ សភា ទី ក្រងុឡុងដ៍។ AFP 

ការវាយបេហារ 
របស់ កេុមISបង្កឱេយ
មនុសេស១១០នាក់
ស្លាប់នៅនីហេសេរីយ៉ា



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នពំេញ : រចនាបទ័្មពណខ៌ៀវនងិស
តុបតែងលម្អក្នុងហាងតាំងពីជញ្ជាំង
កៅអីនងិតុតែវូបានបន្ថែមសោភណ-
ភាពដោយទែសភាពកែិកដាក់តាំង
ពែញហាងជាពិសែសរូបឆ្នែរសមុទែ
សាន់ថារីនី។
ឈ្មោះហាងEliaGreekKitchen

PhnomPenhតែវូបានដាក់តណំាង
ឱែយអត្តសញ្ញាណដោយEliaជា
ឈ្មោះផ្លែអូលីវតំណាងបែទែសនែះ។
YigitAltugជាម្ចាស់ហាងជនជាតិ-

កែិកបានមកកម្ពុជាកាលពី៤ឆ្នាំមុន
និងបានបើកសណា្ឋាគារដំបូងនៅ
ទឹកដីសៀមរាប។
លោកYigitដែលបានបញ្ចប់ការ-

សិកែសាពីសណា្ឋាគារនិងទែសចរណ៍
បានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថា៖«មកទល់
ពែលនែះហាងយើងនៅសៀមរាប
បើកបានរយៈពែល២ឆ្នាំកន្លះហើយ។
ឯនៅភ្នំពែញនែះជាហាងទី៣របស់
យើងពែះភ្ញៀវនៅឯសៀមរាបបាន
នាំគា្នាចែះតែសួរថាម៉ែចមិនបើកនៅ
ភ្នំពែញ។ពែលនោះខ្ញុំក៏មកមើល
សា្ថានភាពនៅភ្នំពែញឃើញថាវាជា
កន្លែងបែមូលផ្ដុំមនសកា្ដានុពល»។
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០Elia

GreekKitchenPhnomPenhក៏
បានរលំែចរបូរាងនៅដងវថិី១២៣ម្ដុំ
ទួលទំពូងរាជធានីភ្នំពែញដោយ
ទទួលបានអតិថិជនគែប់វ័យគែប់-
ជាតិសាសន៍ចំនួនជាង២០០
នាក់ឯណោះក្នុង១ថ្ងែ។
អ្នកដែលសា្គាល់វបែបធម៌អាហារ-

កែិកនិងបានមកដល់ទីនែះបាន
សម្ដែងអារម្មណ៍ថាEliaGreek
Kitchenធ្វើឱែយពួកគែនឹកដល់
ដែនដីកែិក និងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់
នៅទីនោះ។
ក្នងុចណំោមអាហារក្នងុ

បញ្ជីមុខម្ហូប លោក
Yigitបានរលំែចម្ហបូ
ដ៏លែចធ្លោជាងគែ
ដោយរៀបរាប់យ៉ាង
ដូច្នែះថា៖ «មូសាកា
(Moussaka)របស់យើង
តែងទទួលបានការសរសើរពី
អតិថិជនពួកគាត់បាននិយយថានែះ
ជាមូសាកា ដែលឆ្ងាញ់បំផុតតាំងពី
ពួកគាត់បានសាកលែបងកន្លងមក»។
ដើមែបីរកែសារសជាតិដើមលោកបាន

បញ្ជាក់ថា៖ «គែឿងផែសំយើងអាច

និយយបានថាជាចំណុចពិសែស
របស់យើងពែះភាគចែើនយើងនាំ
ចូលពីខាងកែទាំងអស់សាច់យក
មកពីនូវែលសែឡង់សាច់គោពី
អសូ្តែលីឈសីយកពីបារាងំសមូែបីតែ
ខា្លោញ់យើងទិញធម្មជាតិតែម្ដងគឺយើង
សមែិតសមែំងខា្លោំងណាស់»។
ជមែើសមុខម្ហូបមនសមភាពរវាង

អាហារបួសនិងអាហារសាច់តមែូវ
សមែប់ភ្ញៀវគែប់បែភែទ។
អាហារមួយមុខៗតែូវបានដាក់

ទទួលភ្ញៀវក្នងុបរិមណចែើនជាមយួ
តម្លែសមរមែយ។
ម៉ូសាកាតម្លែ ៨,៥ដុល្លោរ ជាម្ហូប

បែពែណីកែិកចម្អិនជា៦សែទាប់៖
ទ១ីដឡំងូទ២ីតែប់ទ៣ីសាចច់ញិែ្ជាំ
ទី៤ទឹកប៉ែងប៉ាះសែស់ ទី៥ទឹក-
ជែលក់កែិកពណ៌សធ្វើពីទឹកដោះគោ
និងសែទាប់ចុងកែយគឺឈីស។
សាចច់មែុះ(Mixmeatplatter)

តម្លែ១៥,៥ដុល្លោរ សមែប់ម្នាក់និង
សមែប់២នាក់
តម្លែ២៧,៥
ដុល្លោរ រួម
មនសាច-់
កែកសាច-់
មន់សាច-់
គោដំឡូង
បំពងសា-
ឡា ដ -

កែិកនិងទឹកជែលក់៤បែភែទ។
បា៉ាសា្តគែឿងសមុទែ៨,៥ដុល្លោរ

ចម្អនិដោយបែើគែឿងសមុទែ២ខំាកន្លះ
ដូចជាបង្គាគែំ និងទឹកគែីមបន្ថែម
រសជាតិ។
កែពីមោទនភាពនឹងហាងរបស់

ខ្លនួអាចផ្ដលស់ែវាកម្មរហស័ទានច់តិ្ត
ក្នុងបរិយកាសតន្តែីកែិកបង្ហើរកំដរ
អារម្មណ៍នោះម្ចាស់ហាងដ៏រួសរាយ-
រាក់ទាក់តែងសា្វាគមន៍រាល់ការ-
សំណែះសំណាលរាប់អាន
បង្កើតមិត្តភាពជាមួយភ្ញៀវ។

លោកYigit និយយថា៖«វាមិន
តែឹមជាអាហារដា្ឋានទែតែវាជាកន្លែង
ជួបជុំគា្នាលម្ហែអារម្មណ៍»។
ខណៈដែលEliaGreekKitchen

ទទលួបានភ្ញៀវចមែុះជាតិសាសន៍តែ
អ្វីដែលម្ចាស់ហាងរីករាយបំផុតនោះ
គឺការបានឃើញវត្តមនជនជាតិខ្មែរ
រីករាយជាមួយនឹងអាហារកែិករបស់
លោក។
លោកបាននិយយថា៖ «ខ្ញុំចង់ឱែយ

ជនជាតិខ្មែរបើកចិត្តក្នុងការសាក-
លែបងម្ហូបថ្មីៗ។ខ្ញុំជឿថាបរទែសគាត់

សា្គាល់អាហារបែទែសខ្ញុំចែើនហើយ
តែខ្ញុំចង់ឱែយខ្មែរគាត់បានសាកលែបង។
ខ្ញុំសបែបាយចិត្តដែលជនជាតិខ្មែរបាន
សាកអ្វីថ្មីៗ»។
លោកYigit និយយថា៖«ខ្ញុំ

មិនមែនមកដើមែបីតែរកលុយទែតែ
បង្ហាញពីម្ហូបខ្ញុំចែើនជាង»។
មនទីតាំងនៅផ្លូវ១២៣កែងផ្លូវ

៤៤ម្ដុំផែសារទួលទំពូងEliaGreek
KitchenPhnomPenhចាប់បើក
ពីមោ៉ាង១១ពែឹកដល់១១យប់និង
ដល់១២យប់នៅថ្ងែចុងសបា្ដាហ៍៕

www.postkhmer.com

ហាង  Elia Greek Kitchen លើ វិថី តូច ច្រឡឹង ម្ដុទួំលទំពូង  
នំា   ភ្ញៀវ ទៅ កាន់ ដ្រនដី សមុទ ្រ ខៀវ   និង ភ្លក្រស  ម្ហបូ ក្រកិ ឆ្ងាញ់ៗ

ហាងកេិក  Elia Greek Kitchen រំលេច ពណ៌ ខៀវ និង សកេបុស នៅ កេងផ្លូវ ១២៣ និង ផ្លូវ៤៤  ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

គេឿង សមុទេ ចមេុះ និង ប៉ាស្តា គេឿង សមុទេ ដ៏ ពេញនិយម នៅ  Elia Greek Kitchen  ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈនាពេលថ្មីៗនេះ
សេប់តេលេចវត្តមានតារា-
ចមេៀងបេុសសំឡេងសេទន់
ធ្ងន់ រូបសង្ហាមុខសេស់មាន
ស្ទលីសក់ដូចជាតារាកូរ៉េលោក 
Candyឬហៅស្ករគេប់ក្នុង
ផលិតកម្មចមេៀងជាមួយតារា
ចមេៀងបេុសមា្ចាស់ពាន The
VoiceCambodiaរដូវកាល
ទី១និងកញ្ញាថាន់នឿថង
ដេរគឺផលិតកម្មLifePro-
duction។
ការលេចវត្តមានរបស់

តារាចមេៀងដេលធ្លាប់
បេឡងកម្មវធីបេឡង
ចមេៀងលំដាប់
ពិភព-

លោកគឺ Cambodian Idol
ដល់វគ្គLiveShowដេលមាន
ឈ្មោះថាលោកCandyឬ
ហៅស្ករគេប់រូបនេះជាមួយ
នឹងបទបេបមនោសញ្ចេតនា
នានាដចូជាបទ«យកចតិ្តទកុ-
ដាក់មា្នាក់នេះផង» និងបទ
«ស្មោះខុសមនុសេស»។
តាមលោកឈួន សុខលីម

ជានាយកគេប់គេងផលិតកម្ម
LifeProduction

ក៏បាន-
បង្ហើប
ឱេយដឹង

អំពី-

លក្ខណសមេបត្តិតារាចមេៀង
រលកកេយតេមានទេព-
កោសលេយខ្ពសល់ោកស្ករគេប់
ផងដេរថា៖ «ផលិតកម្មយើង
បានសមេចចិត្តជេើសគាត់
មកចេៀងជាមួយនឹងការចុះ-
កុងតេរយៈពេល១ឆ្នាំដោយ-
សារយើងមើលឃើញចំណុច
ពិសេសរបស់គាត់មួយចំនួន
អាចវិវឌេឍទៅមុខបាន។គាត់
មានទឹកដមសំនៀងល្អដេល
កមេរកបានជាពិសេសនោះ
សំឡេងរបស់គាត់គឺអាចចាប់-
ដេគូជាមយួកញ្ញាថាន់នឿថង
ក៏បានដេរ។លើសពីនេះគាត់
គឺជាតារាចមេៀងដេលមិន-
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតកម្ម
ផេសេងៗហើយធ្លាប់មានបទ-
ពសិធចេៀងនៅតាមPub
សេប់ទៀត។សមេប់ផលតិ
កម្មយើងស្ករគេប់មាន៧
បទហើយសមេប់បំពេ
អារម្មណ៍បេិយមិត្ត»។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថាLife

Productionជាផលិតកម្ម
មួយតេងតេទទួលយកកេុម
តារាចមេៀងបេុសសេីរលក
កេយមានទេពកោសលេយ
សលិេបៈនងិមនិទាន់មានជមេក
ជេកកោន។អ្វីដេលកាន់តេ
ពិសេសនោះផលិតកម្មរមេង
បេមើលមើលចាំតេងយកតារា-
ចមេៀងបេឡងធ្លាក់កម្មវិធី
បេកួតនានា នៅទូរទសេសន៍
ហងេសមាសដូចជាកម្មវិធីThe
VoiceCambodiaកម្មវិធី
Cambodian IdolនិងX-
FactorCambodia ជាដើម
ខណៈស្ករគេបជ់ាតារាចមេៀង
ទ៣ីបនា្ទាប់ពីលោកប៊តុសហីា
និងកញ្ញាថាន់នឿថង៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេអង្គរទី១ែខធ្នូឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ ទឹកចិត្ត
បេកបដោ យឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នងុ
ការបំពេញការងរមានសុវត្ថភិាព។
ចំណេកការដើរតេច់ចរទៅទីនានា

មានគេរាក់ទាក់គួរជាទីពេញចិត្ត។ រីឯសេចក្ត-ី
ស្នេហាវិញ គឺគូស្នេហ៍មានភាពផ្អេមល្ហេមខ្លាងំ។
ចំណេកឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចំពោះបញ្ហាសុខភាពវិញលោកអ្នកមានសភាព
ល្អទំាងផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្តគា្មោនក្តីសៅហ្មងទេ។

រាសីល្អបង្គរួ។ការបេកបរបររកទទួល-
ទា នផេសេងៗគឺបានផលល្អគេន់បើ។
លោកអ្នកមានទឹកចិត្តបេកបដោយក្ត-ី
មេតា្តាចេើន។ រីឯការបេកបរបរផេសេងៗ 

វិញក៏តេវូបេយ័ត្នចាញ់បោកគេដេរ។ថ្ងេនេះសមេប់
ទំនាក់ទំនងស្នេហាគួរផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឱេយគា្នាទៅ- 
វិញទៅមក។ដោយឡេកគេះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស- 
បស្ចមិ ដូច្នេះតេវូតេមានការបេងុបេយ័ត្នខ្ពស់ផង។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទទួលបានសុខសុវត្ថិភាព។

រាសីសេុតចុះ។ការបេកបរបររក-
ទទួលទាននានាបានទទួលផលជា
ធម្មតាប៉ុន្តេតេូវចំណាយកមា្លាំង-
កាយ និងកមា្លាំងចិត្តយ៉ាងចេើន។

ចំពោះការនិយយស្តីបេកបដោយក្តគីោរព។រីឯ 
សេចក្តីពេយាយមមានការធ្លាក់ចុះការធ្វើដណំើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយតេូវតេមានការបេុងបេយ័ត្ន
ឱេយបានខ្ពស់ផងទើបទទួលបា នសេចក្តីសុខ។
ចំពោះសេចក្តីស្នេហាមានការយល់ចិត្តគា្នាល្អ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយ យស្តី
ចេើនពោលពាកេយពិតទៅកាន់អ្នក-
ផងគា្នា។ការបេកបមុខរបររក-
ទទួលទាននានា នឹងមានផល-

ចំណេញគាប់ចិត្តធ្វើឱេយទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នក
មានសម្ទះុខ្លាងំឡើងនៅក្នងុការបំពេញការងរ
ផេសេងៗ ។ រីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ
មានសុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណេកឯបញ្ហាស្នេហាវិញ
គូស្នេហ៍មានភាពល្អកូល្អនិនឹងគា្នាដូចជាធម្មតា។

 រាសីសេុតចុះខ្លាំង។គេះកាច
អាចនងឹកើតដោយសារតេពាកេយ-
សម្តីដចូ្នេះតេវូតេតោងឱេយមានការ
ពិចារណាឱេយបានចេើនសិនមុន

នងឹចេញវាចា។តេចពំោះសេចក្តសី្នេហាគសូ្នេហ៍
ហាក់មានភាពពេងើយកន្តើយបន្តិចគបេបី
ផ្តលភ់ាពកកក់្តាឱេយគា្នាឱេយបានចេើន។ចពំោះការ
បេកបរបររកទទួលទាននានាអាចបេឈមនឹង
ការខតបង់និងសមេបូររឿងរកាំរកូសដេរ។

រាសសីេតុចុះ។ការយតេទៅកាន់
ទីជិតឆ្ងាយគបេបីមានការបេយ័ត្ន-
បេយេងឱេយបានខ្ពស់លោកអ្នកអាច
នងឹបាតប់ងល់ាភដោយសារសម្តី។

បញ្ហាស្នេហាតេូវមានការយល់ចិត្តនិងអធេយា-
សេ័យចំពោះគា្នាឱេយបានចេើននិងចៀសវាងនូវ
សេចក្តីថា្នាំងថា្នាក់ផេសេងៗ។ថ្ងេនេះអ្នកមិនគួរ-
បណា្តាក់ទនុណាមយួនោះឡើយអាចនងឹជបួការ
ខតបង់ទេពេយធននិងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍។

ថ្ងេ១រោច ខេមិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេូវ នឹង  ថ្ងេអង្គារ  ទី១ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសីឡើងខ្ពស់។ការបេកបរបរ-
រកទទួលទា ននានាវិញនឹងបានផល- 
ចំណេញយ៉ាងគាប់ចិត្ត សុខភាព
ផ្លូវកាយរឹងបុឹងល្អមានអារម្មណ៍

សេស់ថា្លាគួរជាទីមេតេីពីសំណាក់អ្នកផងទំាងពួង
មានសមត្ថភាពអាចបង្កើតគំនិតច្នេបេឌិតទៅរក
វឌេឍនភាពនេអាជីវកម្មផេសេងៗ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កាន់ទីជិតឆ្ងាយគបេបីបេយ័ត្នបន្តិច។ចំពោះបញ្ហា
ស្នេហាហាក់មានភាពល្អូកល្អិននឹងគា្នាដូចមុន។   -

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបងគួរ។ សមេប់មុខរបររក-
ទទួលទា ននានាបានផលល្អបង្គួរ
តេប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្ហា
ផេសេងៗចេើនតេមានគំនិតសុញមិន-

ហា៊ានសមេចចតិ្តដោ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួតេបង្កើនភាពមា្ចាស់កា របេកបដោយការទទលួ-
ខសុតេវូទើបជាការបេសើរ។ចពំោះសេចក្តីស្នេហា
គបេបីបង្កើនអនុសេសវរីយ៍ល្ៗអ ជាមួយគា្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ពេលវេលាសមេប់គេួសារឱេយបានគេប់គេន់៕    

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ថ្ងេនេះអ្នក-
ចូលចិត្តសិកេសផ្នេកអកេសរសាសេ្ត
សុខភាពផ្លវូកាយអាចមានជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះតេដោយអំណាចកមា្លាំង-
ចិត្តមានភាពខ្លាំងកា្លាធ្វើឱេយសុខភា ព

ផ្លវូកាយមនិធ្លាក់ក្នងុភាពធ្ងន់ធ្ងរទេ។ការបេកប-
របររកទទួលទាននានា នឹងបានផលចំណេញ
ធម្មតា។រីឯបញ្ហាស្នេហាវិញគូស្នេហ៍នឹងមានការ- 
អធេយាសេ័យឱេយគា្នាទៅវិញទៅមកបា នល្អបេពេ។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ការបេកប-
របររកទទួលទានផេសេងៗនឹងបាន
ផលល្អបេសើរ។ ចំណេកឯសេចក្ត-ី
ស្នេហាគូស្នេហ៍នឹងរស់នៅជាមួយគា្នា

បេកបទៅដោយសុភមង្គល។តេចំពោះការបំពេញ
ការងរផេសេងៗ ក៏តេវូតេបេងុបេយ័ត្នពិសេសបេយ័ត្ន
មានគេះដោយសារទឹក។លោកអ្នកមានទឹកចិត្ត
បេកបដោយសេចក្តីកា្លាហាននិងធ្វើការសមេច-
ចិត្តបេកបដោយការទទួលខុសតេវូខ្ពស់តេម្តង។   

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។រាល់ការ-
បំពេញការងរផេសេងៗ រមេងទទួល-
បានផលតបស្នងជាទីពេញចិត្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយបេ-

កបដោយសវុត្ថិភាព។ខណៈការនយិយស្តីមាន
ឧត្តមគតិហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តមានភាពល្អ
ពោលគមឺានចតិ្តមេតា្តាករណុាចពំោះមនសុេសនងិ
សត្វ។ចពំោះបញ្ហាស្នេហាគសូ្នេហ៍យលច់តិ្តគា្នា
ល្អនិងមានភាពផ្អេមល្ហេមកាន់តេល្អខ្លាំង។

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយយស្តីចេើន
បេកបទៅដោ យហេតុផល ឬមាន
អំណះអំណាងចេបាស់លាស់។ រីឯ-
ការបំពេញកិច្ចការផេសេងៗចេើនតេធ្វើ

ដោ យភាពមុឺងមា៉ាត់ និងហ្មត់ចត់ ហើយមានការ-
ជេមជេងពីអ្នកដទេទើបជាការបេសើរ។
ចណំេកឯសេចក្តីស្នេហាវញិទាមទារកា រយល-់
ចិត្តគា្នានិងចេះអធេយាសេ័យគា្នាឱេយបានចេើនទើប
ជាការល្អបេពេសមេប់សម្ព័ន្ធភាពគូស្នេហ៍។

លេចវត្តមានតារាចមេៀងបេុស
ស្ករគេប់នៅផលិតកម្មឡាហ្វ

ស្ករគេប់  ពេល ថត  MV  នៅ ផលិត កម្ម  Life Production។ រូបថតសហការី

តារា ចមេៀងបេសុ រូប សង្ហា លេង 
ស្ទលីដូច តារា កូរ៉េ លោក ស្ករគេប់  
លេចវត្ត មននៅ ផលិតកម្ម Life ។ 
រូបថតសហការី



ថ្ងៃអងា្គរ ទី១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  បៃភៃទ កីឡា បៃយទុ្ធ 
តុងហ្គីលម៉ូដូ របស់  កម្ពុជា  ធ្លាប់ 
បាន សាង សា្នាដៃ នៅ លើ ឆក  
អន្តរ ជាត ិជាបន្តបន្ទាប់ សមៃប ់
ការ បៃកួតនៅ បៃទៃសថៃ  និង 
ហ្វលីពីនី  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៤  ហើយ  
កៃយ មក កៃម ការ ដកឹន ំរបស ់
លោក  ជ័យ ចាប ជា បៃធន 
សហព័ន្ធ  បាន ធ្វើឱៃយ កីឡា នៃះ  
ទទួល បាន ផ្លៃផ្កា កាន់តៃ  គួរ ឱៃយ 
តត់ សម្គល់ ។  ជាមួយ គ្នា នៃះ  
កៃសួង អប់រំ យុវជន  និង កីឡា  
បាន ទទលួ សា្គល ់ នងិ បាន ជយួ 
ជៃមជៃង  ដោយ ឧបត្ថម្ភ ថវកិា  
សមៃប់ បៃតិ បត្តិការ ដូច សហ- 
ព័ន្ធ ដទៃ  ដៃល មន គមៃង 
ចណំាយ បៃចា ំ ឆ្នា ំចនំនួ ៦០ លាន 
រៀល  ក្នុង ១ឆ្នាំ។

យ៉ាង ណាមញិ កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ 
សហព័ន្ធ កីឡា តុងហ្គីល ម៉ូដូ 
កម្ពុជា បាន បិទ វគ្គ បណ្តុះ- 
បណា្តាល ចៅ កៃមអាជា្ញា កណា្តាល 
និងគៃូកមៃិតបឋម ពៃមទាំង 
កមៃិតមធៃយម រយៈ ពៃល ៥ថ្ងៃ 
ហើយ មន សកិា្ខា កាមជា គៃ ូបង្វកឹ 

មកពីតាម បណា្តាខៃត្ត ផៃសៃងៗ  
ចលូរួម ចនំួន ៣២ នក់  ( នរី  ៧ 
នក់) ខណៈ  ពិធីបិទវគ្គ នោះ 
មន ការ ចូលរួម ពីលោក  ជ័យ 
ចាប    ជា បៃធន សហពន័្ធ  លោក 
ហាជីមិ សៃតុ បៃធនសហព័ន្ធ  
កីឡា  តុងហ្គីល  ម៉ូដូ  បៃចាំ ឥណ្ឌូ- 
ចិន  លោកសៃី ចៅ សុគន្ធី  អនុ- 
បៃធន នយក ដ្ឋាន អប់រំកាយ 
នងិកឡីា  នងិ  លោក ទយុ វចិ្ឆកិា  
បៃធន ការិយល័យ កីឡា 
ទំនើប។

ចណំៃក លោក ជា វណ្ណចានត់ៃ 
អនុ បៃធន  សហព័ន្ធ   បាន ថ្លៃង 
ថា៖ «យើង ចូលរួម ក្នុង គោល- 
ដៅ ធ្វើឱៃយ កីឡានៃះ  មនសារៈ- 
សំខាន់  គឺកីឡាតុងហ្គីលម៉ូដូ  
និង បៃវត្តិ  បៃឹង  បៃង  មន លទ្ធ - 
ផល  ល្អ   ពៃមទាងំ ចក្ខវុសិយ័  លើក 
ស្ទយួ កឡីា តងុ ហ្គលីម៉ដូ ូ ក្នងុ ការ 
ចូលរួមការ បៃកួតសុីហ្គៃម ខាង 
មុខនៃះ   ដើមៃបី ទទួលបានជយ- 
លាភី មួយ ដៃល ទទួល បាន 
ដោយសុទ្ធ ចិត្ត»។  

លោក បាន បន្ត ថា ចំណៃក 
វគ្គបណ្តុះ បណា្តាល នៃះ យើង 
បាន ពិភាកៃសាអំពីចៃបាប់ នៃ ការ- 

បៃកួត បទបងា្ហាញ ស្ដីពីគុណ 
លក្ខណសមៃបត្ត ិគៃ ូ រចនសម្ពន័្ធ 
និងការគៃប់គៃងក្លិប សិកៃសា  
អំពីចៃបាប់បៃកួត អនុវត្តផ្ទាល់ 
អពំរីបៀបធ្វើចៅកៃម  នងិ អាជា្ញា 
កណា្តាល  របៀបចុះ តារាង ផ្ដល់ 
ពិន្ទុអៃឡិចតៃូនិក ជាដើម  ក្នុង 
សម័យ  វិ ទៃយាសាស្តៃកីឡា។ 
បន្ទាប ់ ព ីការ ហ្វកឹ ហាត ់រយៈ ពៃល 
៥ ថ្ងៃនៃះ  យើង អាច សន្និដ្ឋាន 
បាន ថា លោក គៃូ អ្នកគៃូ  ដៃល 
ជា ចៅ កៃម អាជា្ញា កណា្តាល មន 
ការ យល់  ដឹ ងកាន់ តៃ សុី ជមៃ  
អពំ ីចៃបាប ់នៃ លក្ខខណ្ឌ ការ បៃកតួ  
នងិ បទដ្ឋាន  ក្នងុ ការ រៀប ចកំារ- 
បៃកួត ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ នន។

លោក ជ័យ ចាប បៃធន 
សហព័ន្ធ កីឡា តុង ហ្គីល ម៉ូដូ 
កម្ពជុា បាន ថ្លៃង នៅ ក្នងុ ពធិ ីបទិ 
វគ្គ នោះ ថា៖« វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល 
នៃះ មនអត្ថន័យល្អ  សមៃប់ 
លោក គៃអូ្នកគៃ ូ ជាចៅកៃមអាជា្ញា- 
កណា្តាល  ពិសៃស សមៃប់  ការ- 
តៃៀម  បៃកតួកឡីា តងុហ្គលីម៉ដូ ូ
ជៃើសរីស   ជើងឯកជាតិ  បៃចាំ 
ឆ្នាំ នពៃលខាងមុខ»។

ក្នុងពៃលនោះ លោកបៃធន 

បានបៃកាសទទលួសា្គល ់សម- 
គម កីឡា តុងហ្គីល ម៉ូដូ ចំនួន ៣ 
ខៃត្ត បន្ថៃម ទៀតគ ឺមន សមគម 
កឡីា តងុ ហ្គលី ម៉ដូ ូខៃត្ត បាតដ់បំង 
សមគម កឡីា តងុហ្គលី ម៉ដូ ូខៃត្ត 
សៀមរាប នងិ សមគម កឡីាតងុ- 
ហ្គីលម៉ូដូ ខៃត្ត  កំពត ពៃម ទាំង 
ចៃក លខិតិ បញ្ជាកក់ារ សកិៃសា ផង 
ដៃរ។ ពធិ ីបទិ វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល 
ចៅ កៃម អាជា្ញា កណា្តាល គៃ ូកមៃតិ 
បឋម នងិមធៃយម បញ្ចប ់នៅក្នងុ  
បរិយ កាស ដ៏ រីករាយ ជាមួយ 
នឹងការប្តៃជា្ញាចិត្តនៃមន្តៃី និង 
គៃូស្ម័គៃចិត្ត។

ជា មួយ គ្នា នៃះ  លោក ចំរីន 
សផុល  ជាអគ្គលៃខាធកិារ បាន 
បៃប់ថា គិតមក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន 
នៅ ក្នុង រាជធ នី  ភ្នំពៃញ  មន  
ជាង ១០ ក្លបិ  នងិ នៅ ខៃត្ត សរបុ 
ជាង ២០ ក្លបិ។ ចណំៃកលទ្ធផល  
បៃកតួ  កៃ បៃ ទៃសវញិ  កឡីាករ 
តាងំ ប៉ហូៃង  បាន ឈ្នះ មៃដយ 
មស ១ ពី  ការ  បៃកួត យុទ្ធគុន 
ពានរងា្វាន ់សន្តភិាព អាសុ ីលើក 
ទី១ ឆ្នាំ ២០១៤ (1st Asian 
Martial Art Peace Cup 
2014 នៅទីកៃុង Quezon  

បៃទៃស ហ្វីលីពីន។
ចលូ ដល ់ ឆ្នា ំ២០១៦ សហពន័្ធ 

កីឡាតុងហ្គីលម៉ូដូ កម្ពុជា បាន 
បញ្ជូន អត្តពលិក  ៥ រូបចូល រួម 
ការ បៃកួត  ជើងឯក ពិភព លោក 
នៅ  ទកីៃងុ ឆងុ  ជ ូ  សាធរណរដ្ឋករូ៉ៃ  
និង  ឈ្នះ បាន មៃដយសំរឹទ្ធ ៣ 
ដៃលដណ្តើម បាន ដោយ កឡីាករ 
តាំង  ប៉ូហៃង កីឡាករ សួន 
កសូ៊លុ , មនិ ភារ៉ ូនងិកឡីាការនិ ី
ម៉ាន់ សុីម៉ា  កីឡាការិនី ។  រីឯ ការ- 
បៃកតួ ជើងឯក អាសុ ី ឆ្នា ំ២០១៧ 

នៅ ទ ីកៃងុ  ឈៀង ម៉ៃ  បៃទៃសថៃ 
កម្ពុជាឈ្នះ  មៃដយ មស៤ 
បៃក៣់ នងិ   សំរទឹ្ធ ៧ ហើយ  ការ- 
បៃកតួ  ជើងឯកពភិពលោក នៅទ ី
កៃុងញូវដៃលី  បៃទៃសឥណា្ឌា 
កៃុមអត្តពលិក កីឡា តុង ហ្គីល 
ម៉ូដូកម្ពុជា  បានឈ្នះ មៃដយ 
មស១  និង មៃដយ សំរឹទ្ធ ២ 
ខណៈ ការបៃកតួ ជើងឯក ពភិព- 
លោក   នៅទកីៃងុឆងុជ ូសាធ- 
រណរដ្ឋករូ៉ៃ ឆ្នា ំ២០១៩  ដណ្តើម 
បាន មៃដយនិងសំរឹទ្ធ៣៕

លោក ជ័យ ចាប បេគល់វិញ្ញាបនបតេ ជូនដល់ សិក្ខាកម។ រូប សហ ការី

កីឡាតុងហ្គីលម៉ូដូកម្ពុជាបណ្តុះបណ្តាលបានមន្រ្តីជំនាញ៣២នាក់

គឹមវាសនាធ្វើឱ្រយឆ្រសារ៉ានិងខ្លឹមខ្មៅខកចិត្ត
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អ្នក បៃដល ់ចាស ់វសៃសា ឆៃ  
សារា៉ា  និង  មុត  ខ្លឹម ខ្មៅ  ដៃល  សុទ្ធ តៃ  
មន រំពឹង  ខ្ពស់  ក្នុង ការ ឈ្នះ បាន បៃក់ 
រងា្វាន ់៣,៤លាន រៀល នៅ លើ សង្វៀន 
ថោន កាល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ នោះ បៃរ ជា 
បងា្ហាញ ភាព ញញើត កីឡា ករ  គឹម  
វាសន សមៃប់ ការ បៃកួតជាក់ស្តៃង 
ហើយ  តៃូវ បាន ចាញ់ ដោយ ខក ចិត្ត  
ដូច គ្នា  ប៉ុន្តៃ បាន  ឆ្លើយ តប វិញ ថា  នៅ 
តៃ ចង់ សង សឹក ទៀត ។

តាម រយៈ ការ បៃកួត យ៉ាងស្វិត- 
សា្វាញ កាល ព ីថ្ងៃអាទតិៃយ នោះ កឡីាករ  
គឹម  វាសន  របស់  ក្លិប បញ្ជាការ ដ្ឋាន 
ទ័ព ពិសៃស  បានយក  ឈ្នះ   ឆៃ  សារា៉ា  
ដោយ ពិន្ទុ ដច់  នៅ វគ្គ ជមៃុះ  និង បន្ត 
ឈ្នះ   មតុ  ខ្លមឹ ខ្មៅ  មក ព ីក្លបិ មកដុ រាជ- 
សីហ៍  ក្នុង លក្ខណៈ ស្វិត សា្វាញ និង តឹង- 
តៃង ដោយ  ពិន្ទុមិន ឯកច្ឆន្ទ ៣ ទល់ ២  
ក្នុង វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ  ដើមៃបី ទទួល បាន 
បៃក់រងា្វាន់ ៣,៤ លាន រៀលនៃះ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ កៃយ ការ- 
បរាជ័យ  កៃមសា្នាដៃ គឹម វាសន 
នោះ ឆៃ  សារា៉ា  បាន និយយ  ថា ៖ 
«បៃសិន បើ វគ្គ ជមៃុះ  ខ្ញុំ គៃច ពី  គឹម 
វាសន បាន  គ ឺខ្ញុ ំក ៏អាច ឈាន ដល ់វគ្គ 
ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ដៃរ  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ ប៉ះ គត់  ក្នុង វគ្គ 
ជមៃុះ នៃះ  និង ដោយ ចាញ់ ។ តៃទោះ- 
បីជា យ៉ាងណា ខ្ញុំ  នៅ តៃ មិន អស់ ចិត្ត 

ដដៃល  ហើយ បើ មន ឱកាស ហ្វឹក- 
ហាត់ បាន ល្អ ខ្ញុំ សុំ  បៃកួត សង សឹក 
ឡើង វិញ ទៀត» ។ 

ចំណៃក   មុត  ខ្លឹម ខ្មៅ  បាន និយយ 
កៃយ ការ បៃ កួត ចាញ់ ថា ៖«  មុន 
បៃកាស លទ្ធផល  ខ្ញុំ មន ជំនឿ ថា  ខ្ញុំ 
ឈ្នះ  ពៃះ ខ្ញុ ំវ៉ៃ ចៃញ ចៃើន នងិ  បាន ល្អ 
ជាងការ បៃកួត នៅ  វគ្គ ជមៃុះ  ដៃល 
ខ្ញុបំាន  ឈ្នះ លើ កឡីាករ  មស  សជុាត ិ 
ប៉ុន្តៃ លទ្ធផល បាន បៃកាស ឱៃយ ចាញ់ 

តៃឹម ពិន្ទុ  ៣ ទល់ ២  ក៏ខ្ញុំ ទទួល យក 
បាន ដៃរ   ពៃះ ចៅ កៃម  លោក មើល 
ឃើញ ពី បច្ចៃកទៃស  និង មូល ហៃតុ  
ដៃល ខ្ញុំ មន ពិន្ទុ ចាញ់ បៃៀប គៃ  តៃង់ 
ចំណុច ណាមួយ មិន ខាន» ។ 

នៅ ពៃលសួរ ថា  ក្នុង សកម្មភាព បៃ- 
កួត  ដៃល មើល ទៅ ទំនង ដូច ជា 
បៃដៃញ ពិន្ទុ គ្នា ពៃក នោះ តើ ហៃតុ អ្វី 
បាន ជា  ខ្លឹម ខ្មៅ  មិន ពៃម វាយ សមៃុក 
ឱៃយ ខា្លាងំ ជាង នៃះ  ដើមៃប ីមន បៃៀប ឈ្នះ 

ពនិ្ទ ុ?  មតុ ខ្លមឹ ខ្មៅ  បាន ឆ្លើយ តបបៃប 
នៃះ  ថា ៖ « តាម ពតិ ខ្ញុ ំសល ់តៃ កម្លាងំ ចតិ្ត 
ប៉ណុ្ណោះ   ពៃះ នៅ ចងុ ទកឹ  ខ្ញុ ំឈ ឺជើង- 
ផង  ចុក ទៃូង ខា្លាំង ផង  ដោយ ស្នៀត 
ជង្គង់ របស់ គឹម  វាសន  បុក ចូល  តៃ 
ខ្ញុំ ខំ រកៃសា ជំហ រឱៃយ ល្អ  ហៃតុ នៃះ ខ្ញុំ មិន 
អាច ចូល សមៃុក បន្ថៃម  បាននោះទៃ 
ពិសៃស  ខ្ញុំ គិត ថា  វ៉ៃ បាន ល្អ ជាង វគ្គ 
ជមៃុះ ផង  តៃូវ ទប់ ដើមៃបី ជយ ជម្នះ »។ 

យ៉ាង ណាក៏ដោយ មុត ខ្លឹម ខ្មៅ  នៅ 

តៃ ចិញ្ចឹមចិត្ត ចង់ បៃកួត សងសឹក 
ជាមយួ កឡីាករ គមឹ វាសន ម្តងទៀត 
ដោយបាន បញ្ជាក ់ថា៖   « ខ្ញុ ំបាន  បៃ កតួ 
ជា មួយ  គឹម  វាសន  សរុប ចំនួន ៤ 
លើក  ដោយ ចាញ ់៣  នងិ ឈ្នះ ១ លើក  
ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ នៅ តៃ ចង់ សង សឹក   ពៃះ ការ- 
ចាញ់ ចំនួន ២ លើក  គឺ មិន អស់ ចិត្ត 
សោះ ហើយ  សមូៃប ីអ្នក គ ំទៃ ខ្ញុ ំជា ចៃើន  
លាន់ មត់ បៃប់ ថា  ខ្ញុំ មន បៃៀប នៅ 
ចំណុច ខ្លះ  គួរ តៃ បាន ឈ្នះ » ។ 

ជុ ំវញិ ការ បៃកតួនៃះ លោក  ជបួ  វតុា្ថា  
ពិធីករ  និង ជា អ្នក គៃប់ គៃងការ  ផ្គូ ផ្គង 
កីឡាករ បៃ កួត នៅ សង្វៀន ថោន  បាន 
និយយ ថា   រវាង កីឡាករ   គឹម  វាសន  
និង  មុត  ខ្លឹម ខ្មៅ  នៅ តៃ ចាញ់ ឈ្នះ គ្នា  
មិន ដច់  គឺ ចាញ់ ដោយ ពិន្ទុ បៃ ផិត- 
បៃផើយ  ហើយ  ទាំង បៃិយមិត្ត អ្នក- 
ទសៃសន  និង  គណៈកម្មការ  ពិសៃស 
កីឡាករ ផ្ទាល់ ខ្លួន នៅ តៃ ចង់ សង សឹក 
គ្នា  នៅ ថ្ងៃ កៃយ ។ 

លោក  ជួប  វុតា្ថា បាន  បន្តថា៖  «  ខាង 
ខ្ញុំ នៅ តៃ គៃង រៀប ចំ ឱៃយ ពួក គត់ ជួប 
សង សឹក គ្នា ម្តង ទៀត  ក្នុងការ បៃកួត 
Mas Fight ដើមៃបី ឱៃយ អស់ ចិត្ត  ពៃះ 
ការ បៃ កួត គៃប់ ទឹក  មិន ទុក ពៃល ឱៃយ 
ទំនៃរ  ឬ សា្ទាប ស្ទង់ ពី បច្ចៃកទៃស គ្នា 
នោះ ឡើយ  គ ឺគៃន ់តៃ ស្នរូ ជងួ បន្ល ឺឡើង 
ចូល វាយ សមៃុក ឥត ល្ហៃ តៃ ម្តង  រហូត 
ដល់ ចប់ ទឹក មិន ពៃួយ បារម្ភ ឱៃយ អាជា្ញា- 
កណា្តាល តឿន នោះ ឡើយ ៕ 

កីឡាករ គឹម វាសនា និង មុត ខ្លមឹខ្មៅ  ពេល ឡើងទទួល បេក់រង្វាន់ កេយ ករបេកួតវគ្គ ផ្តាច់ ពេត័េ បានបញ្ចប់។ រូបថត សហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ក្រោយ ព ីមាន ករណ ី ផ្ទុះ  រឿង  ជងំ ឺកវូដី 
នាចងុ ខ្រោ វចិ្ឆកិា ន្រោះ   សាជាថ្ម ីម្តង ទៀត   ច ំ   ព្រោលត្រោវូ 
រៀបចំ អាពាហ៍ ពិពាហ៍  តាមគន្លង  ប្រោព្រោណី ខ្ម្រោរ-  
នោះ   ព្រោល ថ្មីៗ ន្រោះ  តារា  ចម្រោៀងស្រោ ីពហ ុជនំាញ 
អ្នក  នាង ខាត់ សុឃីម បង្ហើ ប ឱ្រោយ ដឹង ថា  ក្រោុម វង់-់ 
ភ្ល្រោង ប្រោព្រោណ ីមង្គល ការ  ខ្លនួ ត្រោវូ  ភ្ញៀវ សុ ំផ្អាក ស្ទើរ 
អស់  វិញ ភ្លាម ដើម្រោបី រក្រោសា សុវត្ថិភព ។ 

បើ តាម  សា្តាប់ ការ រៀប រាប់  ពី តារា  ចម្រោៀង  ស្រោី 
ពហ ុជំនាញ មាន ក្រោរ្តិ៍ ឈ្មោះ ល្រោបី ជា ច្រោើន ឆ្នាំ មក 
ហើយ នោះ អ្នកនាង ខាត ់សឃុមី ហាក ់ដចូជា-  
បានសម្រោ ប ខ្លួន  និង ទទួល យក 
ការ សុ ំ  ផ្អាក ព ីភ្ញៀវ ដោយ ស្រោចក្ត ី 
រីករាយ ក្នុង បរិបទ  សហ ការ-  
ចូល   រួមល្អ ដើម្រោបី  ទប់ សា្កាត់  
និ ង ការ ពារ ការ រីក រាល-  
ដាល   ន្រោ  ជងំ ឺកវូដី ១៩ ន្រោះ  
មនិ  មាន ការ អាក ់អន  ស់្រោពន ់
ចិត ្ត នោះឡើយ។ 

តារា ចម្រោៀង ស្រោី- 
រៀម  ច្រោបង ត្រោកូល 
ខាត់  អ្នកនាង-  
ខាត់ សុឃីម 
ក៏បានបញ្ជាក់ - 
ឱ្រោយ  ភ្នំព្រោញ  ប៉ុស្តិ៍  
ដឹង ថា៖ «នៅឆ្នាំ 
២០២០ សម្រោប់  
អ្នក   សិល្រោបៈ  ហាក់ 
ទទួលរង ផល ប៉ះ - 
ពាល  ់ច្រោើន  ដោយ- 
សារ ត្រោ ជំងឺ កូវីដ-  
១៩  ជាក់ ស្ត្រោង  
ដូច ជា ក្រោុម ភ្ល្រោង 
ប្រោព្រោណី នាង ខ្ញុំ- 
គ្រោន់ ត្រោ   មាន ការ ផ្ទះុ  វត្ត- 
មាន  អ្នក កើត ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ប្រោប  សហគមន៍ ន្រោះ ភ្លាម 
ខាងខ្ញុំ ក៏ ត្រោូវ បាន  ភ្ញៀវផ្អាក 
អស់ ពាក់ កណ្តាល ខ្រោ ធ្នូ -  
បាត ់ ហើយ ខណៈ បន្ត ពាក-់ 
កណ្តាល  ខ្រោ ទៀត យើង នៅ 
ចា ំ អ៊ុត មើល សិន »។   

អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម 
បន ្តថា៖ «ត្រោ រឿង ន្រោះ វា 
មិន  ថ្វី ទ្រោ ព្រោះជា ការ 
ចូល រួម សហការ នូវ ការ 
រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ 
ទាំង  អស់ គ្នា ។ នាងខ្ញុំ 
អាច  និយាយ បាន ថា- 
សុខ   ចិត្ត ឆចោល ទៅ ចុះ- 
សម្រោប ់  ការងារ សិល្រោបៈ នៅ ឆ្នាំ 
២០២០ ន្រោះ »។ 

ទោះបី  ជា ការ ងា រ សិល្រោបៈ ចម្រោៀង-  
ប្រោព្រោណី  ក្នុង  រដូវ កាល ន្រោ ការ រៀបចំ 
ពិធី  មង្គលការ  អាច ចាត់ ទុក ថា ជា  
ឱកាស មាស ឱកាស ប្រោក់  សម្រោប់ 
ការកើប លុយ របស់ តារា ចម្រោៀង-  
ប្រោព្រោណី និង សម័យ  របស់ ក្រោុម- 

គ្រោួសារ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម 
ត្រោូវ រាំង ស្ទះ ដោយ សារ ជំងឺ  
កូវីដ  ម្រោន ក្តី ត្រោ គ្រោ សង្ក្រោត 

ឃើញ  ថា តារា ចម្រោៀងស្រោ ី
រូប ន្រោះ  ហាក់ មាន ការ- 

ងារ សិល្រោបៈ ផ្រោស្រោង - 
ទៀត  បណ្តើរ ៗ  
មនិ   កកស្ទះ នោះ 
ឡើយ   ដូចជា -  

បាន   កា្លាយជា តារា 
សចុ្ឆន្ទៈ របស ់ក្រោមុ- 

ហ៊ុន  ផលិត ចង្រោ្កាន  - 
CESPA   ហើយ ក៏  មាន 

ការ ប្រោកប   អាជី វ កម្ម  ក្រោ 
សិល្រោបៈ ផង ដ្រោរ  ក្នុង ព្រោល ជួបវិបត្តិ 
ជំងឺ រាត ត្រោបាត ន្រោះ ។ 

អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ក៏ បាន 
បង្ហើប  ប្រោប់ទៀត  ថា៖ «ទន្ទឹម នឹង-  

ន្រោះដ្រោរ នាងខ្ញុំ ក៏ ទើប ត្រោ បាន បើក- 
ដំណើរ  ការ អាជីវ កម្ម ក្រោុមហ៊ុន មួយ 
មាន ឈ្មោះថា    Mochy Cosmetics 
ដ្រោល នាំ យក ផលិត ផល រក្រោសា សម្រោស់ 
មាន  ប្រោភព មក ពី ប្រោទ្រោស ជប៉ុន ត្រោ 

វ្រោចខ ្ចប់ នៅ ប្រោទ្រោស  ថ្រោ» ៕ 

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  ប្រោធាន សហព័ន្ធ 
កីឡា ត្រោកា្វាន់ដូ ITF កម្ពុជា 
លោក ក្រោវ រ៉្រោម ីបាន បងា្ហាញ ការ- 
ជឿជាក ់ខា្លាងំ ទៅ លើ  ក្រោមុកឡីាករ 
កីឡាការិនី  របស់ខ្លួន ដោយ 
លោក  រំពឹង ថា ពួកគ្រោនឹង អាច 
ដណ្តើម បាន ម្រោដាយមាស ច្រោើន 
សម្រោប់ការ បងា្ហាញ វត្តមាន ជា 
លើក ដំបូង នៅ ក្នុង ការ ប្រោកួត 
កីឡា សុីហ្គ្រោម លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ 
២០២៣ នៅ កម្ពុជា។

លោក ក្រោវ រ៉្រោមី  បានអះអាង 
ថា លោក នងឹ លា ឈប ់ព ីតនួាទ ី
ជា ប្រោធានសហព័ន្ធ  បើ សិនជា 
ក្រោុម អត្តពលិក ត្រោកា្វាន់ ដូ ITF 
មិនអាច ដណ្តើម បាន ម្រោដាយ 
មាស ច្រោើន នៅ សុីហ្គ្រោម ឆ្នាំ 
២០២៣ នោះ។ «ខ្ញុ ំក្នងុនាម ជា 
ប្រោធាន ធា្លាប់បាន ជម្រោបជូន  
ដល់ ថា្នាក់ ដឹកនាំ ដ្រោរ ថា បើ ITF 
ប្រោកតួសុហី្គ្រោម ឆ្នា ំ២០២៣  មនិ 
បាន ម្រោដាយ មាសច្រោើន ទ្រោ គឺ 
និយាយ ឱ្រោយច្រោបាស់ត្រោ ម្តង ខ្ញុំ សុំ 
លា ឈបព់ ីប្រោធានហើយ គ ឺ ទកុ 
ឱ្រោយ ថា្នាក់ ដឹក នាំ ក្រោយ គ្រោ ធ្វើ 
ប្រោធាន ម្តង ទៅ»។

ពាក្រោយ សម្តី  ដ្រោល ពោល ច្រោញ 
ប្រោកប ដោយ ភព ជឿជាក់ន្រោះ 
ត្រោូវបាន លោក ក្រោវ រ៉្រោមី ថ្ល្រោង 
នៅ ចំពោះ មុខ ក្រោុមអត្តពលិក 
គ្រោូ បង្វឹក និង ថា្នាក់ ដឹកនាំ កីឡា 
តណំង ឱ្រោយ ក្រោសងួអបរំ់ យុវជន 
និងកីឡា នៅ ក្នុង ពិធីបិទការ- 

ប្រោកតួ កឡីា ត្រោកា្វានដ់ ូជ្រោើស រសី 
ជើង ឯក ថា្នាក់ ជាតិ ឆ្នាំ ២០២០ 
កាល ពី លា្ងាច ថ្ង្រោ អាទិត្រោយ ហើយ 
កជ៏ាព្រោល ដ្រោល លោក បាន  ជរំញុ 
ឱ្រោយ អត្តពលិកវ័យក្ម្រោង កំពុង 
មានសកា្តានុពល  ខំ ប្រោឹង ហ្វឹក- 
ហាត ់ឱ្រោយបានកានត់្រោ ខា្លាងំ ដើម្រោប ី
ឈាន ទៅ សម្រោច ក្តី សង្រោឃឹម 
ក្នុងការ ដណ្តើម   ម្រោដាយមាស 
ឱ្រោយបាន ច្រោើនជូន ជាតិ មាតុភូមិ 
នៅ ក្នុង ព្រោឹត្តិការណ៍ ជា ប្រោវត្តិ- 
សាស្រោ្តន្រោះ ផងដ្រោរ។

បើទោះបជីា គណៈកមា្មោធកិារ 
ជាតិ រៀបចំ ការ ប្រោកួតសុីហ្គ្រោម 
លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ ហៅ 
កាត់ថា CAMSOC ក៏ ដូច ជា 
រាជរដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា នងិ ក្រោសងួ 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា បាន 
ដាក ់សម្ទុះ  ឱ្រោយក្រោមុ ITF ដណ្តើម 
ម្រោដាយ មាសឱ្រោយ បានចនំនួ  ១៥ 
សម្រោប់  សុីហ្គ្រោម ឆ្នាំ ២០២៣ 
ប៉ុន្ត្រោ លោក ក្រោវ រ៉្រោមី មានការ- 
ជឿជាក់ ថា ក្រោុម  ITF របស់ 
លោក  អាចនងឹ  បពំ្រោញ ទៅ តាម 
សម្ទុះ ម្រោដាយ ន្រោះ បាន ហើយ 
ក៏នឹង ខំ ប្រោឹង ដណ្តើម ម្រោដាយ  
មាស ឱ្រោយបាន លើស ចំនួន១៥ 
ផងដ្រោរ។ 

លោក ក្រោវ រ៉្រោមី បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖  «យើង ហា៊ាន ដល់ ស្នើ ឱ្រោយ  
ប្រោទ្រោស មា៉ាឡ្រោសុ ីធ្វើ ជា ប្រោធាន 
អាជា្ញាកណ្តាល ចៅ ក្រោម ទៅ ទៀត 
ដើម្រោបីធ្វើ ឱ្រោយការ ប្រោកតួមាន  យតុ្ត-ិ 
ធម ៌ហើយ ជឿ ខ្ញុ ំទៅ គ ឺយើងដងឹ 
ត្រោ យក បាន ម្រោដាយមាសហើយ 

គ្រោនត់្រោ ថា អា១៥ ម្រោដាយមាស  
ហ្នឹង យើង ត្រោូវ ខិតខំ ប្រោឹង ប្រោង 
យក ឱ្រោយ បាន ១៥»។

ប្រោធានសហពន័្ធ របូន្រោះ បាន 
បន្ថ្រោម ថា៖ «រឿង ម្រោដាយមាស 
គ្មោន ២ ឬ៣ នោះ ទ្រោ គឺ មាន ត្រោ 
បាន ច្រោើន ជាង ហ្នឹង ប៉ុន្ត្រោ យើង 
ត្រោូវ យក ឱ្រោយបានលើស  ១៥ន្រោះ 
ទៀត អ៊ីចឹង បាន ថា យើង ត្រោូវ 
ខំប្រោឹង សម្រោបើម ណស់ ហ្រោតុ- 
ន្រោះសូម ឱ្រោយ ក្មួយៗ បន្ត ហាត់ - 
ហ្វឹក ហ្វឺន ឱ្រោយបាន ខា្លាំងម្រោន ទ្រោន 
ជា ទី សង្រោឃឹមថា យើង នឹង យក 
បាន ម្រោដាយ មាសច្រោើន ព ីការ- 
ប្រោកួត សុីហ្គ្រោម ឆ្នាំ ២០២៣»។

ជាមួយ គ្នា នោះ លោក ក្រោវ 
រ៉្រោម ីកន៏ងឹ ធ្វើការ ស្នើ សុ ំ ទៅ កាន ់
CAMSOC ក ៏ដចូជា ក្រោសងួអបរំ់ 
យុវជន និង កីឡា ដើម្រោបី ដាក់ ឱ្រោយ 
ប្រោភ្រោទ កីឡា ត្រោកា្វាន់ដូ ITF ធ្វើ 
ការ ប្រោកតួ មនុគ្រោ ផងដ្រោរ។ លោក 
បាន ថ្ល្រោង ថា៖  «សម្រោប់ការ- 
ប្រោកួត  សុីហ្គ្រោម ឆ្នាំ ២០២៣ ខ្ញុំ 
នងឹស្នើ ឱ្រោយ ដាក ់ITF មនុគ្រោ ដើម្រោបី 
នាំ មុខ ត្រោ ម្តង ព្រោះ កាល ណ 
យក ម្រោដាយមាស បាន មុន គ្រោ 
ហើយ គឺ កីឡា ផ្រោស្រោងៗ ទៀត  
គត់នឹងខំ ប្រោឹង ដ្រោរ។ ត្រោ បើនំា- 
មុខ ចាញ់ អាហ្នឹង អត់ស្រោួល ទ្រោ 
គឺ អាអ្នកតាម ផ្រោស្រោងៗ ទៀត វា រាង 
ដូចល្វើយៗ ប៉ុន្ត្រោ បើ អាទៅ មុន 
ដបំងូគ្រោ ហ៊ាទះ ដ្រោ បាន ម្រោដាយ 
មាស ហើយ អាផ្រោស្រោង ទៀត ដូច-
ជា  ក្រោមុ ហ្រោល ទឹក អ ីហ្រោល ដាច់ 
ជើង ចោល»៕

CIvitkmSanþ
LIFESTYLE

www.postkhmer.com

លោក កេវ រ៉េមី ពេល ថ្លេង ក្នងុ ពិធីបិទ  ការ បេកួត ថ្នាក់ជាតិ នៅក្នងុ វិមានពហុកីឡដ្ឋានជាតិ ពីថ្ងេអាទិតេយ។ ណន

កែវ រ៉ែមី ថា នឹង លាឈប់ បើ ITF 
មិនបាន មែដាយមាស សី៊ហ្គែមចែើន

ខាត់ ស៊ឃីម មិន អន់ចិត្ត ទោះ តែវូ   
ភ្ញៀវ ផ្អាកភ្លែង បែពែណីស្ទើរអស់ 

ខាត់ សុឃីម និង ប្អនូបេសុ ជា ដេគូ ចមេៀង 
វង់ ភ្លេង  បេពេណី លោក ខាត់ ចំរើន ។ 

រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក 

តារា ចមេៀង សេ ីពហុជំនាញ 
 ខាត់ សុឃីម។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក 
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