
ថ្ងៃពុធ ទី២ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៧៩៩ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

ធនាគារអាមេរិក (Bank of- 
America) មិនផ្ដល់ហិរញ្ញ- 
ប្បទាន ដល់ គមេង ខួង បេង 
នៅ តំបន់អាកទិច ដោយសារ 
ផលប៉ះពាល់បរិសា្ថាន  ...ទំព័រ ១០

សេដ្ឋកិច្ច 

តារាចមេៀងបេុស លោក អាន 
គុណកូឡា បាន បេកាស ផ្អាក 
ពិធីមង្គលការភ្លាមៗ ដោយ- 
សារ ការរីករាលដាលនេ ជំងឺ 
កូវីដ  ១៩...ទំព័រ ១៤

ជីវិត កម្សាន្ត

កេុម Fulham ឈ្នះ Leices- 
ter  បាន ឡើង ផុតពីតំបន់ដេ ល 
តេូវ កាត់ចោលនេ កេប ខ័ណ្ឌ 
Premier League របស់ 
អង់គ្លេស  ...ទំព័រ ១៥

កីឡា

កបប ៖ ស្រា  អ្នក ភូមិ 
ផឹក ពុល ១៣១ នាក់ 
និង ស្លាប់ ៨ នាក់ មាន - 
ជាតិ ម្រាតាណុល ខ្ពស់ 

ទីផ្រាសារ ចិន  ស្រាបូ 
យក អង្ករ នំា ច្រាញ  
ជិត  ៤០ភាគរយ

ក្រាមុហុ៊នប្រាមូល 
សំរាម ចំនួន ៣  
នឹងដំណើរការនៅ 
ខ្រាកុម្ភៈឆ្នាកំ្រាយ

មុំ គន្ធា
 
កំពង់ ឆ្នាំងៈ អគ្គនាយកដ្ឋាន

ការពារអ្នកប្រើប្រស់ កិច្ចការ 
ប្រកួត ប្រជ្រង និង បង្ក្រប ការ - 
ក្ល្រង បន្លំ «ក.ប.ប» ន្រក្រសួង 
ពាណិជ្ជ កម្មបាន បង្ហាញ  កាល ពី  
ម្រសលិ មញិ ថា ស្រ ដ្រល អ្នក ភមូ ិ
ក្នងុ ស្រកុ ទឹក ផុស ខ្រត្ត កំពង់ ឆ្នា ំង 
បាន ផឹក  បណ្តាល ឲ្រយ ពុល រហូ ត 
ដល់ ១៣១ នាក់  និង ស្លាប់ ៨ នា ក់ 
នោះ គឺ មាន សរ ធាតុ ម្រតា ណុ ល  
ក្នុង កម្រិត ខ្ពស់។

បនា្ទាប់ ពី មាន ការ ពុល និង 
បណ្តាល ឲ្រយ ស្លាប ់អាជ្ញាធរ បាន 
បិទ តូបលក់...តទៅ ទំព័រ  ៦

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ប្រទ្រសចិន  នៅ ត្រ 
ជ  ទីផ្រសារ នាំ មុខ គ្រ ដ្រល  ទទួល 
ទិញ អង្ករ ពី កម្ពុជ ដោយ នៅ 
ក្នុង រយៈ ព្រល ១១ ខ្រ ដើម ឆ្នាំ 
២០២០ន្រះ ស្របូ បា ន ចំណ្រក- 
ទីផ្រសារ   ជិត  ៤០ ភាគ រយ ឬជង  
២៣ មុឺន តោន ន្រ ការ  នាំ ច្រញ 
អង្ករ សរបុ របស ់កម្ពជុ  ។ ន្រះ បើ 
តាម  រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង កសិកម្ម- 
រុកា្ខា ប្រមាញ់ និង ន្រសទ។ 

ទិន្នន័យ  បាន ឱ្រយ ដឹង ថា ក្នុង 
រយៈព្រល ១១ខ្រ ឆ្នាំ២០២០ 
ការ  នាំ ច្រញ អង្ករ ដ្រល ឆ្លង កាត់ 
ការ ត្រតួ ពនិតិ្រយ ភតូគាម អនាមយ័ 
សម្រច បាន ៦០១ ០៤៥តោន 
កើន ឡើង  ៨៦ ៨៩៦ តោន ស្មើ  
នឹង ១៦,៩ភាគ រយ បើ ធៀប 
នឹង រយៈ ព្រល  ដូច គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩។ ក្នងុ ចំណោម អង្ករនំា-  
ច្រញ  ខាង លើ  គ ឺមាន   អង្ករ ក្រអបូ  
គ្រប ់ប្រភ្រទ ៤៨១ ១២៣តោន 
អង្ករ ស ចម្រះុ គ្រប់ ប្រភ្រទ ១១៣- 
៧០៣ តោន និង អង្ករ ចំហុយ 
៦ ១៥១តោន។

ប្រទ្រស ចិន បាន បន្ត នាំ មុខ- 
គ្រ  ក្នងុ នាម ជ ទផី្រសារ ទទលួ ទញិ 
អង្ក  រពី កម្ពុជ ច្រើន ជង  គ្រ ដោយ   
មាន បរិមាណ   ២៣៤ ៩៤០ 
តោន ស្មើ នងឹ ៣៩,០៩ភាគរយ 
តាម ពី ក្រយ ដោយ ទីផ្រសារ   សហ - 
ភាព អឺរ៉ុប មាន ១៨៨ ៤៣៦ 
តោន ស្មើនឹង ៣១,៣៥ ភាគ - 
រយ បណ្តា ប្រទ្រស   អាស៊ានមាន  
៧៨ ២០៨ តោន ស្មើ ១៣,០១ 
ភាគ រយ និង  គោល ដៅ ផ្រស្រងៗ 
ទៀត មាន ចំនួន ៩៩ ៤៦១ 
តោន ស្មើនឹង ១៦,៥៥ភាគ- 
រយ ។ ន្រះបើ ... តទៅ ទំព័រ ៨

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ លោក នួន សំ ណ - 
វុ ធ អភិ បាល រដ្ឋាករ ស្វ យ័ត គ្រប់- 
គ្រ ង សំរាម សំណល់ រឹង រាជ ធានី- 
ភ្នំព្រញ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា ក្រុម ហ៊ុន 
ចនំនួ ៣ ដ្រល ជប ់ក្នងុការ ដ្រញ- 
ថ្ល្រ លើ ការ ផ្ដល់ស្រ វា ប្រមូល  និង 
ដឹក ជញ្ជូន សំរាមសំ ណល់ រឹង 
នឹងដំណើ រ ការនៅ ខ្រកុ ម្ភៈ  ដើម 
ឆ្នាំក្រ យ  ក្រយ ព្រ ល ចុះ កិច្ច- 
ព្រម ព្រៀម ជមួយរ ដ្ឋបា ល រាជ- 
ធានី ភ្នពំ្រ ញ ដ្រល ...តទៅទំព័រ ៦

រក ឃើញ វិជ្ជ មាន កូវីដ  ៣ នាក់ ទៀតធ្វើ ឱ្រាយអ្នក ឆ្លង 
ពាក់ព័ន្ធ ព្រាតឹ្តកិារណ៍ ២៨ វិច្ឆកិា កើនដល់ ១៧ នាក់ ក្នងុ ចំណោម អ្នក ធ្វើ ត្រាស្ត ៤៨៦៩ នាក់ 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុ បាន រក ឃើ ញ 
ករណ ីវជិ្ជមាន កវូដី១៩ ចនំនួ ៣ 
នាក ់ទៀត   ក្នងុ នោះក ៏ មាន ទារក 
៧  ខ្រមា្នាក់ ផង ដ្ររ ធ្វើ ឲ្រយ ចំនួន អ្ន  ក  

ឆ្លង កូវីដ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  ព្រតឹ្ត ិការ ណ៍ 
សហគមន ៍២៨ វចិ្ឆកិាបាន កើន-  
ឡើង ដល់ ១៧ នាក់  ក្នងុ ចំណោ ម 
អ្នក ដ្រល ត្រវូ បាន ធ្វើ ត្រស្ត សរបុ 
ចំនួន  ៤ ៨៦៩ នាក់ ។

តាម របាយ ការណ៍  ក្រសួង សុខា - 

ភិបាល  កាល ពី ថ្ង្រម្រសិលមិញ បា ន 
ឱ្រយ ដងឹថា ករណថី្ម ីចនំនួ ៣នាក ់
ទៀត  ន្រះ បានរក ឃើញ កាល ពី 
ថ្ង្រ ទី៣០ ខ្រ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ 
ដ្រល ក្នងុ នោះ  មាន ស្រ្ត ីជន ជត ិ
ខ្ម្ររ អាយ ុ៦៤ឆ្នា ំមាន អាសយ- 

ដ្ឋាន នៅ សង្កាត់ ទួល ទំពូង ១ ខណ្ឌ 
ចកំារ មនដ្រល ត្រវូ ជមា្តា យ អ្នក- 
ជងំ ឺវជិ្ជ មាន  ដ្រល បាន រក ឃើញ 
កាល ពី ថ្ង្រទី ២៩ ខ្រវិច្ឆិកា ។ ២ 
នាក់ ទៀត  គឺ ស្រ្ត ីជន ជតិ ខ្ម្ររ អា យុ  
២៥ ឆ្នាំ និង ...តទៅទំព័រ  ៤

សៅ  សម្ភសៃស 
 
កាលពី ថ្ង្រទី ២៧វិច្ឆិកា   លោក Carter  

Page  អតីត ទីប្រកឹ្រសា ឃោសនា យទុ្ធនា ការ  
Trump  បាន ដក់ ពាក្រយ បណ្ដឹង ទាមទារ 
សំណង  ៧៥ លាន ដុលា្លារ  ពីក្រសួង យុត្ដិ-

ធម ៌ នងិ ការយិាលយ័ សហពន័្ធ សុើបអង្ក្រត 
អាម្ររិក (FBI)  ទាក់ ទិន នឹង ការ ដក់ 
ឧបករណ៍ ឃ្លាំមើល ខុស ច្របាប់ ។  

 ពាក្រយ បណ្ដងឹ សំដៅ ស្វ្រងរក ការ បន្ធរូ បន្ថយ   
ចពំោះ « ការ រលំោភ បពំាន ជ ច្រើន ប្រភ្រទ»   
ន្រ «សិទ្ធ ិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  និង សិទ្ធ ិស្រប ច្របាប់ដទ្រ   

ទៀត  របស់ លោក  Page ទាក់ ទិន នឹង ការ 
ឃ្លាំ មើល  និង សុើប អង្ក្រត ខុស ច្របាប់ របស់ 
រដ្ឋាភិបាល អាម្ររិក ទៅ លើ រូប លោក » ។ 

លោក Page  បាន អះអាង ថា  FBI  កំ-
ណត ់គោលដៅ លោក  ដោយ សរ ត្រ លោក  
ធ្វើ  ការ ងរ ជ មួយ ...តទៅទំព័រ ១២

អតីតទី ប្រាកឹ្រាសា ឃោសនាយុទ្ធ នាការ Trumpប្តងឹ ក្រាសួង យុត្តធិម៌និង អ្នក ដទ្រា ទៀតឃ្លាមំើល ខុសច្រាបាប់

ទិដ្ឋភាពថ្ងៃលិចនៅតំបន់ជាយកៃងុភ្នពំៃញ 
ទិដ្ឋភាពថ្ង្រលិច ជមួយនឹងការបង់សំណញ់របស់ប្រជពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅ តំបន់បឹងទំពុន ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រក្រម 
ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំព្រញ កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ។ រូបថត ហុង មិនា



ថ្ងៃទី១ខៃធ្នូឆ្នាំ២០២០៖ទវិា
បៃយុទ្ធបៃឆំងជំងឺអៃដស៍គឺជា
ពៃលវៃលាតៃូវចងចាំនូវជីវិត
ដៃលបានបាត់បង់ការអបអរនូវ
វឌៃឍនភាពដៃលសមៃចបាននងិ
ប្តៃជា្ញាឡើងវិញចំពោះការលុប-
បំបាត់ជំងឺអៃដស៍។ នៅក្នុង
ឆ្នានំៃះគៃដៃលមៃរោគហុវីនងិ
ការរាតតៃបាតនៃជំងឺកូវីដ១៩
កំពុងរាតតៃបាតមកជាមួយគ្នា
បៃធានបទនៃទិវាបៃយុទ្ធជំងឺ-
អៃដស៍ឆ្នាំ២០២០គឺ«សាមគ្គី-
ភាពជាសកលនិងការទទួល-
ខុសតៃូវរួមគ្នា»។
ការរាតតៃបាតនៃមៃរោគកូវីដ

១៩បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាងំបំផុត
ដល់អ្នកកៃីកៃនិងអ្នកងាយរង-
គៃះបំផុត និងបានបង្កបញ្ហា
លំបាកកាន់តៃធំ ដល់អ្នកផ្ទុក-
មៃរោគអៃដស៍។ដូច្នៃះរាល់ភាគី
ពា ក់ព័ន្ធទាំងអស់ដៃលធ្វើការ-
ងារបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងមៃរោគកូវីដ-
១៩និងជំងឺអៃដស៍នៃះ ទំាង
រដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយមៃដឹក-
នំាសាសនាអ្នកសិកៃសាសៃវជៃវ
សង្គមសីុវិលអ្នកជំងឺអៃដស៍និង
ពលរដ្ឋដៃលស្ថិតនៅក្នុងភាព-
គៃះថ្នាក់នៃះតៃវូធ្វើការជាមួយ-
គ្នាដើមៃបីបញៃឈប់នូវបញ្ហាជាទ្វៃ-
គៃះនៃះ។
សូធារី ជាមនុសៃសម្នាក់ក្នុង-

ចណំោមវរីជនដៃលមនិសវូមន
គៃសា្គាល់ជាចៃើននៅកម្ពុជា។
គត់កំពុងបៃយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺ-
រាតតៃបាតភ្លាះនៃះគជឺំងឺអៃដស៍

និងកូវីដ១៩។នាងកំពុងរស់-
នៅជាមួយនឹងមៃរោគហីុវហើយ
ធ្វើការជាអ្នកផ្តល់បៃឹកៃសាឱៃយ
សមគមអ្នកបៃើបៃស់ថ្នាំពនៃយារ
ជីវិត (AUA)ក្នុងរាជធានីភ្នំ-
ពៃញ។ធារនិីយយទាងំញញឹម
ថ៖«កាលពីអតីតកាលខ្ញុំជា
ស្តៃីមៃផ្ទះសាមញ្ញម្នាក់។គៃហៅ
ខ្ញុំថបងសៃីប៉នុ្តៃកៃយធ្វើការ
នៅកន្លៃងពៃយាបាលមួយកន្លៃង
គៃហៅខ្ញុំថអ្នកគៃូ»។នាងបន្ត
ថ៖«ខ្ញុំមនិចង់ឈប់មកធ្វើការ
ទៃទោះជាខ្ញុំខ្លាចថខ្ញុំអាចឆ្លង
កវូដី១៩កដ៏ោយពៃះខ្ញុំចង់ឱៃយ
បៃកដថអ្នកផ្ទុកមៃរោគ-
អៃដស៍អាចទទួលបានការពៃយា-
បាលនិងការបៃឹកៃសាយោបល់។
វាមនសារៈសំខន់ណាស់ដៃល
យើងតៃូវទទួលបានថ្នាំរាល់ថ្ងៃ
ដើមៃបីឱៃយមនសុខភាពល្អនិង
រស់នៅជុំគៃួសារយើង»។
មនុសៃសបៃមណ៧៣០០០

នាក់មនផ្ទកុមៃរោគអៃដស៍នៅ
កម្ពជុា។តៃយើងមនដំណឹងល្អ។
អ្នកផ្ទុកមៃរោគអៃដស៍ចំនួន
៨៤%កំពុងទទួលបានការ-
ពៃយាបាលសង្គៃះជីវិតហើយ
៨១%បង្កៃបមៃរោគនៅក្នុង-
ខ្លនួបាន។អតៃអ្នកទទលួបាន
ការពៃយាបាលនៅកម្ពុជាគឺខ្ពស់
ជាងគៃក្នុងចំណោមបៃទៃស
នៅតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក។នៅ
ឆ្នាំ២០១៩មនករណីឆ្លងថ្មីនៃ
មៃរោគអៃដស៍ចំនួន៧៨០គឺមន
ការថយចុះចំនួន៦២%បើ
បៃៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១០។
បៃទៃសកម្ពុជាបានបង្វៃរ

ជំនន់នៃអ្វីដៃលពីមុនមកគឺជា
មៃរោគអៃដស៍រាតតៃបាតដ៏លឿន
បំផុតនៅក្នុងតំបន់ហើយបាន
កា្លាយជាបៃទៃសមួយក្នងុចំណោម
បៃទៃសដៃលគៃប់គៃងបានលើ
ការរាតតៃបាតនៃមៃរោគអៃដស៍
នៅក្នុងសកលលោក។
ជោគជ័យរបស់បៃទៃសកម្ពុជា

នៅក្នងុការបង្កៃបលើជំងឺអៃដស៍
មនឫសគល់នៅក្នងុគំនិតថ្មីការ-
ចូលរួមរបស់សហគមន៍ ដំណោះ-
សៃយផ្តើមចៃញពីសហគមន៍
ភាពជាដៃគូរឹងមំជាអន្តរជាតិ
ខងផ្នៃកសុខភាពនិងការប្តៃជា្ញា-
ចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា។
ជោគជ័យនៃះថៃមទាំងបាន
កសាងគៃះឹរឹងមំសមៃប់បៃយុទ្ធ-
បៃឆំងនឹងជំងឺឆ្លងដទៃទៀត
បាន។យ៉ាងណាក្តីជោគជ័យ
នៃះនៅមនភាពផុយសៃយួនៅ
ឡើយ។ការលុបបបំាត់មៃរោគ-
អៃដស៍ទាមទារការគោរពជាបន្ត
និងចៃើនថៃមទៀតលើសិទ្ធិមនុសៃស
និងសមភាពយៃនឌ័រជាពិសៃស
សមៃប់អ្នកស្ថិតក្នុងសា្ថានភាព
បៃឈមនិងអង្គការសង្គមសីុវិល
ដៃលធ្វើការតស៊ូមតិ និងផ្តល់
សៃវាបមៃើសមៃប់ពួកគៃ។
ការរាតតៃបាតនៃមៃរោគកូវីដ-

១៩បានធ្វើឱៃយវិសមភាពផ្នៃក
សង្គមនិងសៃដ្ឋកិច្ចមនកាន់-
តៃចៃើនហើយបង្កើនភាពងាយ-
រងគៃះចពំោះជងំឺអៃដសរ៍បស់
កៃមុដៃលមិនសូវទទួលបាននូវ-
ការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើ។
មៃរោគរាតតៃបាតជាសកលនៃះ
បានធ្វើឱៃយបញ្ហានៃការមក់ងាយ
ក្នងុសហគមន៍មនកាន់តៃចៃើន
ហើយនៅតៃជាបញ្ហាបៃឈម
មួយសមៃប់អ្នកផ្ទុកមៃរោគ-
អៃដស៍។ដចូមៃរោគអៃដស៍ដៃរ
មៃរោគកវូីដ១៩បានធ្វើឱៃយអ្នក-
ផ្តល់សៃវាផ្នៃកសុខភាពមន
កង្វល់ហើយធ្វើឱៃយអ្នកជំងឺគៃច
ពីមណ្ឌលសុខភាពដោយគៃ
ខ្លាចឆ្លង។
ការមក់ងាយធ្វើឱៃយគៃបាត់-

បង់ឱកាសការងារមនការ-
ពបិាកចតិ្តហើយមនិសវូបពំៃញ
បានតាមរបបថ្នាំសង្កវូ។តៃយើង
មនមធៃយាបាយក្នងុការបៃយុទ្ធ-
បៃឆំងនឹងការមក់ងាយទាក់-
ទងនឹងមៃរោគកូវីដ១៩ និង
មៃរោគអៃដស៍។ វិធីមៃយា៉ាងគឺ
កសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្តល់
សៃវាក្នុងការការពារនិងគៃប់-
គៃងលើការឆ្លងរោគ។
ឧទាហរណទ៍ី២គឺយុទ្ធនាការ

ជាសកលក្នងុការអប់រំថពៃល-
ណាគៃរកមិនឃើញមៃរោគអៃដស៍
នោះវាមិនឆ្លងទៃ។អ្នកផ្ទុក
មៃរោគអៃដស៍ដៃលកំពុងពៃយា-
បាលនិងដៃលឈានដល់កមៃិត
ដៃលគៃរកមៃរោគមនិឃើញនៅ
ក្នុងឈាមមិនអាចធ្វើការចម្លង
មៃរោគនៃះបានទៃ។ការនៃះ
កាត់បន្ថយការមក់ងាយទាក់ទង
នឹងការភ័យខ្លាចហើយផ្តល់
ក្តីសងៃឃឹមដល់អ្នកមនមៃរោគ
នៃះ។វាថៃមទំាងអាចលើកទឹក-
ចតិ្តដល់អ្នកបៃឈមឱៃយធ្វើតៃស្ត
និងពៃយាបាលបានឆប់។
មនហានិភ័យចៃើនថៃមទៀត

នៃការឆ្លងមៃរោគអៃដស៍នៅ
ក្នុងចំណោមមនុសៃសសំខន់ៗ 
ពិសៃសយុវជនដៃលរួមភៃទ
ជាមួយបុរសនិងនារីកៃភៃទ។
ដោយសារគៃបៃឈមនឹងការ-
មក់ងាយនិងការរីសអើងរួច-
ទៅហើយនោះយវុជនទាងំនៃះ
មិនធ្វើតៃស្តរកមៃរោគអៃដស៍
នងិកាមរោគដទៃទៀតទៃដៃល
ជាការធ្វើឱៃយគៃមនការបៃឈម
នឹងការឆ្លងមៃរោគអៃដស៍យ៉ាង-
ខ្ពស់។លើសពនីៃះទៀតគៃមនិ
ស្វៃងរកការពៃយាបាលឬការបៃកឹៃសា
យោបល់តៃឹមតៃូវទៃ។
ក្នងុពៃលដៃលសហរដ្ឋអាមៃរិក

ធ្វើការអបអរខួបលើកទី៧០
នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការ-
ទតូជាមយួកម្ពជុាហើយអង្គការ
សហបៃជាជាតិធ្វើការកត់សម្គាល់
ខបួលើកទ៧ី៥នៃកណំើតរបស់
ខ្លួនទីភា្នាក់ងារផ្នៃកជំងឺអៃដស៍

របស់សហបៃជាជាតិUNAIDS
និងផៃនការបនា្ទាន់របស់បៃធា-
នាធិបតីអាមៃរិកសមៃប់ការ-
បន្ធូរបន្ថយផ្នៃកជំងឺអៃដស៍
PEPFARធ្វើការជាមួយកៃសួង
សខុភបិាលកម្ពជុានងិអង្គការ
សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដើមៃបី
ដោះសៃយចំពោះតមៃូវការ
របស់កៃមុអ្នកបៃឈមទំាងនៃះ។
ឧទាហរណ៍មួយនៃការសហ-

ការគ្នានៃះគឺសៃវាបៃបថ្មីតាម-
សហគមន៍ ដូចជាការធ្វើតៃស្ត
ខ្លួនឯងរកមៃរោគអៃដស៍និង
ការបៃើថ្នាបំៃឆងំមៃរោគអៃដស៍
ដើមៃបីការពារការឆ្លងក្នងុចំណោម
អ្នកស្ថិតនៅក្នុងកៃុមមនការ-
បៃឈមខ្ពស់ (ការការពារមុន
មនការបៃឈមឬPrEP)។
នៅក្នុងសកលលោកនៅតាម
តំបន់ដៃលគៃអនុវត្ត PrEP
បានទូលំទូលាយសមៃប់អ្នក-
បៃឈមអតៃឆ្លងមនការធា្លាក់-
ចុះយ៉ាងលឿន។ទីតំាងសាធា-
រណៈនិងទីតាំងឯកជនចំនួន
៧នៅកម្ពុជានាបច្ចុបៃបន្ននៃះ
ផ្តល់សៃវាPrEPហើយទីតាំង
ចំនួន១១ថៃមទៀតនឹងដំណើរ-
ការនៅក្នុងពៃលប៉ុនា្មានខៃខង
មុខនៃះ។
ការលបុបបំាត់ការមក់ងាយ

នងិការរសីអើងដោយយកចតិ្ត-
ទុកដក់ខ្ពស់លើអ្នកជំងឺក្នុងការ-
ឆ្លើយតបហើយធ្វើការខិតខំ
ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការ-
គោរពចំពោះសិទ្ធិមនុសៃស និង
ចំណាត់វិធីដៃលយកចិត្តទុក-
ដក់លើយៃនឌ័រ គឺជាគន្លឹះ
សមៃប់កាត់បន្ថយឱៃយបានជា
អតិបរមនូវផលប៉ះពាល់នៃមៃ-
រោគរាតតៃបាតនៃជងំឺអៃដស៍នងិ
កូវីដ១៩ដៃលកំពុងមនជា-
មួយគ្នា។បញ្ហាបៃឈមនៅឆ្នាំ
២០២០គួរតៃជាការរំឭកមួយ
នៃឱកាសសមៃប់ភាពដឹកនំា
ដច៏ៃបាស់លាស់មយួនងិក្នងុការ-
ធ្វើអ្វតីាមគន្លងថ្មីបៃសើរហើយ
បៃកបដោយការសហការគ្នា
ចៃើនជាងមនុ។ជោគជយ័របស់
យើងពឹងអាសៃយ័លើការចូល-
រួមជាមួយគ្នាមិនមៃនការដើរ-
ចៃញពីសាមគ្គីភាពមិនមៃន
ចំណាត់វិធីធ្វើទៅតៃឯងនោះទៃ៕
ដោយលោកស្រីVladanka

Andreevaគឺជានាយិកា
អង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធ
ជងំឺអ្រដស៍(UNAIDS)ប្រចាំ
នៅកម្ពុជាហើយលោកW.
PatrickMurphyគឺជាឯក-
អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាម្ររិក
ប្រចាំកម្ពុជា
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អ្នកចូលរួមនៅក្នងុទិវាប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺអ្រដស៍នាព្រលកន្លងមក។រូបជីវ័ន

បញ្ឈប់ការរាតត្បាតដ៏ខ្លាងំកា្លានូវជំងឺអ្ដស៍និងកូវីដ១៩
តាមរយៈការទទួលខុសតូ្វរួមគ្នានិងសាមគ្គភីាពជាសកល

អគ្គស្នងការបញ្ជាឱ្យ
នគរបាលផ្អាកពិន័យ
បទល្មើសបើកបរនិង
អាល់កុលព្ះកូវីដ១៩
សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នំព្រញ:លោកនៃតសាវឿន
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃ
កៃសួងមហាផ្ទៃបានដក់បទ-
បញ្ជាបនា្ទាន់ដល់នគរបាលក្នុង
គោលដៅនានាក្នុងរាជធានីភ្នំ-
ពៃញបញៃឈប់ជាបណោ្ដោះអាសន្ន
ចំពោះការអនុវត្តចៃបាប់ផាក-
ពនិយ័បទល្មើសចៃបាប់ចរាចរណ៍
និងផា្អាកការពិនិតៃយជាតិអាល់-
កុលនៅពៃលយប់ដោយបង្វៃរ
ភារកិច្ចមកសមៃួលចរាចរណ៍
កាត់បន្ថយការកកស្ទះបៃមលូផ្ដុំ
គ្នាចៃើនខណៈមៃរោគកូវីដ១៩
កំពុងរាតតៃបាតចូលក្នុងសហ-
គមន៍ ចាប់តាំងពីពៃឹត្ដិការណ៍
«សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា»។ ការ-
បង្វៃរភារកិច្ចនៃះតៃូវបានបិទ-
បញ្ចប់នៅពៃលមនការណៃនាំ
ជាថ្មីពីមៃដឹកនាំ។
យោងតាមសារសំឡៃងរបស់

លោកសថៃតអគ្គស្នងការរង
នគរបាលជាតិនិងជាស្នងការ
នគរបាលរាជធានីភ្នពំៃញនៅថ្ងៃ
ទី១ ខៃធ្នូបានឱៃយដឹងថ លោក
នៃតសាវឿន បានណៃនាំក្នុង
រយៈពៃល១៥ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១
រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ខៃធ្នូនៃះស្នើ
ឱៃយមន្តៃីនគរបាលចរាចរណ៍នៅ
ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញធ្វើការផា្អាក
ការអនុវត្តចៃបាប់ចរាចរណ៍ផ្លវូគោក
ដៃលកំពុងអនុវត្តទៅតាមអនុ-
កៃឹតៃយលៃខ៣៩ជាបណោ្ដោះ-
អាសន្ន។បនា្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី១៦
ខៃធ្នូ ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងពិចារណា
ឡើងវិញចំពោះការបន្តអនុវត្ត
ចៃបាប់ចរាចរណ៍។
លោកសថៃតបញ្ជាក់ទៀត

ថ ថ្នាក់ដឹកនាំស្នងការរងនគរ-
បាលរាជធានីភ្នំពៃញដៃល
ទទួលបន្ទកុនៅក្នងុខណ្ឌនីមួយៗ 
តៃូវតៃធ្វើការណៃនាំតាមគោល-
ដៅរៀងៗ ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី១ធ្នូ។
លោកជឹមសីុថអធិការនគរ-

បាលខណ្ឌដង្កោបានថ្លៃងពី
មៃសិលមិញថ លោកបានទទួល
បទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើរួចរាល់
ហើយ ដោយកៃុមការងារនៃ
អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោ
ទាំងអស់នឹងគោរព។
លោកអធកិារនគរបាលខណ្ឌ

ដដៃលនៃះបានថ្លៃងបញ្ជាក់ថ៖
«យើងបានទទួលបញ្ជាហ្នឹង
ហើយ ខ្ញុំអត់មនមតិអ្វីទៃ គឺ
យើងគោរពតាមអនុសាសន៍
របស់ថ្នាក់ដឹកនំាយើង»៕
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កុមារក្រកី្រនិងកំព្រជិត៦ពាន់នាក់កំពុងទទួលបានការជួយពីមណ្ឌលរដ្ឋ និងអង្គការ
វ៉ន  ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  មន្តៃ ីកៃស ួង សង្គម- 
កចិ្ច អតតី យទុ្ធ ជន  នងិ យវុនតី-ិ 
សមៃបទាបា នឱៃយ ដឹ ងថា  មា នកុមារ  
កៃកីៃ  នងិ កមុារ កពំៃ ជតិ ៦ ពាន ់
នាក់ កំពុង រស់ នៅ មណ្ឌល ថៃទំា- 
កមុារ របស ់រដ្ឋ   នងិ អង្គ ការ នានា 
ទូទំាង បៃទៃស  ដោយ ទទួ ល បាន 
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ លើការ រ ស់នៅ  រៀ ន- 
សូ តៃ និ ង  ថ វិកា រៀង រាល់ ថ្ងៃ   
ខណៈគោ ល ការ ណ ៍ថ្មចី ង ់បង្វៃរ 
ពួក គៃ ឱៃយ ម ក រស់នៅក្នុ ង ស ហ- 
គ ម ន៍  និង គៃួសារ វិ ញ  ។ 

លោក  តូច  ចាន់នី  អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង នៃះ បានបៃប់ ភ្ន-ំ 
ពៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ពី មៃសិល មិញ  ថា  បច្ចបុៃបន្ន 
កម្ពជុា   មាន មណ្ឌល ថៃ ទា ំកមុារ 
របស ់រដ្ឋ ចនំនួ ២១ មណ្ឌល  នងិ 

មណ្ឌល ថៃទាំ កុមារ របស់ អង្គ- 
ការ ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ  ២០០ 
មណ្ឌល នៅ ទូទំាង បៃទៃស។  ក្នងុ- 
នោះ  កុមារ កៃកីៃ  និង កុមារ កពំៃ 
កំពុង ទទួល បាន ការ ថៃទំានៅក្នងុ   
មណ្ឌល ទំាង រដ្ឋ  និង អង្គ ការ សរុប  
ជិត ៦ ពាន់នាក់ ក្នុង នោះ កុមារ 
រស់នៅ មណ្ឌល ថៃទំា របស់  រដ្ឋ មាន  
បៃហៃល ជាង ១ ពាន់ នាក់ ។ 

លោក ថ្លៃង ៖ « បើតាម ការ- 
បា៉ាន់សា្មាន ក្នងុ  ២១មណ្ឌល ថៃ- 
ទាំកុមារ របស់ រដ្ឋ នៃះ  មណ្ឌល 
នីមួយៗ  អាច មាន កុមារ កៃីកៃ  
និង កុមារ កំពៃ បៃមាណ ជិត 
៣០ នាក់ » ។ 

លោក ចាន់នី  បញ្ជាក់ ថា ៖  
« យើង គៃប ់គៃង ចញិ្ចមឹ ពកួគាត ់
(កុមារ )លើ ការ រស់ នៅការ- 
សិកៃសា ការ ហូប ចុក ស្លៀក- 

ពាក។់ ចពំោះ របប អា ហារ របស ់
កមុារ នៅ មណ្ឌល ថៃទា ំរបស ់រដ្ឋ 
យើង ផ្ដល់ ថវិកា ឱៃយ កុមារ ក្នងុ ១ នាក់  
៥ ពាន់ រៀល ។ កៃ ពី នៃះ យើង 
ផ្គត់ ផ្គង់ ពួក គាត់ លើ ថា្នាំ ពៃទៃយ  
និង ការ ពៃយា បាល ផៃសៃង ទៀត » ។

បើ តាម លោក  ចាន់នី  កុមារ 
ដៃល មណ្ឌល ថៃទាំ ទទួល យក 
មក មើល ថៃគឺ ជា កុមារ ស្ថិត ក្នុង 
ជមៃើ សចុង កៃយ  បនា្ទាប់ពី 
មិន អាច រក អ្នក ទទួល យក ទៅ 
មើល ថៃ នៅ ក្នុង សហ គមន៍  ឬ 
ក្នងុ គៃសួារ បាន។ ដូច្នៃះ ជមៃើស 
ចុង កៃយ   គឺ យក មក ថៃទំា នៅ- 
ក្នុង មណ្ឌល ថៃទាំ កុមារ ។ប៉ុន្តៃ 
ពួក គៃតៃូ វ មាន អាយុ ចាប់ ពី ៣ 
ឆ្នា ំដល់ អាយុ កៃម ១៨ ឆ្នា ំ ហើយ 
នៅពៃ លរ ស់ នៅ ក្នុង មណ្ឌល 
បាន អាយ ុគៃប ់១៨ ឆ្នា ំ គ ឺតៃវូ ធ្វើ 

សមា  ហរណ កម្ម ដោ យ តៃវូ រៀប- 
ចំ ផ្លាស់ ប្ដូរ ឱៃយ ពួកគៃ ទៅ រស់ នៅ 
ក្នុង គៃួសារ  ឬ ស ហ គម ន៍ វិញ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « គោល- 
ការណ៍ ថ្មី នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  
យើង មិន ចង់ យក ក្មៃង កៃីកៃ  
ក្មៃង កំពៃ មក ចិញ្ចឹម នៅ ក្នុង- 
មណ្ឌល ទៃ គឺ យើង ប្ដូរ ពី ការ- 
ចិញ្ចឹម កុមារ នៅ តាម មណ្ឌល  
ទៅ ជា ការ ចិញ្ចឹម ក្នុង គៃួសារ  ឬ 
សហ គម ន៍ វិញ»  ។ 

លោក  សំលៀង  សីលា  នា- 
យក បៃតិ បត្ដ ិអង្គ ការ សកម្មភាព  
ដើមៃបី កុមារ (APLE)មើល ឃើញ 
ថា  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ឆ្លើយ តប 
របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល តាម រយៈ 
កៃសួង សង្គម កិច្ច  និង សា្ថាប័ន- 
ពាក់ ព័ន្ធ ចំពោះ កុមារ នាពៃ ល 
ប ច្ចបុៃប ន្នគឺ មាន  ការ យក ចិត្ត ទុក- 

ដក់ បាន ហ្មត់ ចត់ ជា ងមុន ។  
ប៉ុន្ដៃ ធន ធាន ចំពោះ ការ ថៃទាំ 
កុ មារ ក្នងុ រយៈ ពៃល វៃង គឺ នៅមាន  
កមៃិត នៅ ឡើយ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «ទាក់ ទង នងឹ 
គុណ ភាព ដៃល កៃសួង សង្គម កិច្ច 
ពៃយា យាម ពងៃងឹ នៃះ  គ ឺឃើញថា  

មាន ភាព ល្អ បៃសើរ ជាង មុន 
ចៃើន ។ បច្ចុបៃប ន្ន រាជរដ្ឋា ភិបា ល 
កក៏ពំងុ អនវុត្ដ បាន ចៃើន ចពំោះ 
ការ កាត់ បន្ថយ ការ យក កុមារ 
មក ថៃទា ំនៅ ក្នងុ មណ្ឌល ម កជា 
ការ ថៃ  ទំា នៅ ក្នងុ សហ គមន៍  នងិ  
គៃួសារ វិញ »៕ 

ការរស់នៅរបស់កុមារក្នុងមណ្ឌលកុលាប៤ កន្លងមក ។ រូបថត កៃសួងព័ត៌មាន

លោក  ហុ៊ន ស្រន  នឹង ថ្ល្រងសុន្ទរកថាក្នងុ
កិច្ច ប្រជំុ ពិស្រស អង្គ ការសហប្រជាជាតិ

នៀម   ឆេង 
 
ភ្នំ ពេញ ៈ លោក  ហ៊ុន  សៃន  

នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី នៃ ពៃះ រាជា- 
ណាចកៃ កម្ពជុា  គៃង នឹង ថ្លៃង- 
សនុ្ទ រកថា  ដោយ សង្កត ់ធ្ងន ់លើ 
ភា ព ចាំ បាច់ ក្នុង ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត 
កាន់ តៃ ខ្លាំង កា្លា ជាង មុន  ដើមៃបី 
ទទួល បាន សាមគ្គី ភាព  និង 
 ឯក ភាព តំបន់  និង ពិភព លោក  
ដើមៃប ីឆ្លើយ តប នងឹ ជងំ ឺរាត តៃបាត 
សកល កវូដី ១៩ ។ នៃះ បើ តាម- 
សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន របស់ 
កៃសួង ការ បរទៃស  និង សហ បៃត-ិ 
បត្តិការ អន្តរ ជាតិ ចៃញ ផៃសាយ 
កាល ពី ចុង ខៃ វិច្ឆិកា ។ 

សុន្ទ រ ក ថា របស់ លោក នាយក-  
រដ្ឋ មន្តៃ ី នឹង ធ្វើ ឡើង ក្នងុ  សម័យ- 
បៃជុ ំពសិៃស លើក ទ៣ី១  របស ់
សន្និបាត អង្គការ សហបៃជា- 
ជាតិ  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប នឹង ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩  ដៃល នឹង បៃពៃឹត្ត ទៅ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ៣  និង ទី៤  ខៃ ធ្នូ  នៅ 
ទីកៃុង ញូវ យ៉ក។  សម័យ បៃជុំ- 
ពិសៃស នៃះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង កមៃិត 
ថា្នាក់ បៃមុខ រដ្ឋ   និង ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
រដ្ឋាភិ បាល   តាម រយៈ បៃព័ន្ធ វីដៃ 
អូ ដៃល ថត ទុក ជា មុន ។ 

  ជំងឺ រាត តៃបាត សកល បាន 
សមា្លាប់ ជីវិត មនុសៃស អស់ ជា 
ចៃើន នាក់  រំាង ខ្ទប់ ដង្ហើម សៃដ្ឋ កិច្ច  
ពិភព លោក  និង បង្អាក់ ការ ធ្វើ - 
ពាណិជ្ជ កម្ម រវាង បៃទៃស  និង 
បៃទៃស  ធ្វើ ឱៃយ ខូច ខត ដល់ 
វិស័យ ទៃស ចរណ៍ អន្តរ ជាតិ  
និង បង្ក ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ វសិយ័ 
សុខ ភិបាល ពិភ ពលោក។  
ដចូ្នៃះ សមយ័ បៃជុ ំពសិៃស ថា្នាក ់

បៃមុខ រដ្ឋា ភិបាល លើក ទី៣១  
របស់ មហា សន្និ បាត អង្គ ការ- 
សហ បៃជា ជាតិ នៃះ  មាន គោល- 
បំណង ជំរុញ ការ  អនុ វត្ត វិធាន- 
ការ ឆ្លើយ តប ជា រួម ក្នុង សហ- 
គមន៍ អន្តរ ជាតិ  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ- 
បៃឆងំ នងឹ ជងំ ឺរាត តៃបាត សកល  
កូវីដ១៩  និង កាត់ បន្ថយ ផល- 
ប៉ះ ពាល់ នៃ ជំងឺ នៃះ។

 កៃសួង បញ្ជាក់ ថា៖  « នៅ ក្នុង 
សុន្ទរ កថា គន្លឹះ  សម្តៃច  តៃជោ 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី  នឹង សង្កត់ ធ្ងន់ 
លើ ភាព ចាំ បាច់ ក្នុង ការ ប្តៃជា្ញា - 
ចិត្ត កាន់ តៃ ខ្លាំង កា្លាជា ង មុន  
ដើមៃបី ទទួល បាន សាមគ្គី ភាព  
និង ឯក ភាព តំបន់  និង ពិភព លោក  
ខណៈ ដៃល ពហុភា គី និយម ដ៏ 
មាន បៃសិទ្ធ ភាព ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  និង  
អង្គ ការ សុខ ភាព  ពិភព លោក  
ជា បៃការ មនិ អាច ខ្វះ បាន  ដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប នឹង ជំងឺ រាត តៃបាត 
សកល មួយ នៃះ»។ 

  យោង តាម អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ   ជំងឺ កូវីដ ១៩  បាន 
ឆក ់យក ជវីតិ មនសុៃស ជាង  ១,៣ 
លាន នាក់  និង ឆ្លង ដល់ មនុសៃស  
៥៤ លាន នាក។់ សា្ថាន ភាព នៃះ 
អាច បណា្ដាល ឲៃយ មាន បញ្ហា 
សៃដ្ឋ កិច្ច សកល អាកៃក់ បំផុត  
គតិ ចាប ់ព ីការ ធា្លាក ់ចុះ សៃដ្ឋ កចិ្ច 
ខ្លាំង បំផុត កាល ពី ទស វតៃសរ៍ ឆ្នាំ 
១៩៣០ ។    អង្គ ការ សហ បៃជា ជាតិ 
ថ្លៃង ថា៖  « ការ ឆ្លើយ តប ជា 
បៃព័ន្ធ របស់ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  
លើ កូវីដ ១៩ ធ្វើ ឡើង ផ្អៃកលើ 
សសរ ស្ដម្ភ ៣ រួម មាន  ការ ឆ្លើយ- 
តប ទៃង់ទៃយ ធំ...តទៅ ទំ ព័រ ៥

ម្រដឹកនំាអតីតបក្រសប្រឆំាងប្រកាសវិលចូលស្រកុត្រអ្នកវិភាគថាកុហក
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ ថា្នាក់ ដឹក នាំ អតីត- 
គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ  ដៃល 
កំពុង សា្នាក់ នៅ និរទៃស ខ្លួន នៅ 
កៃ បៃទៃស  បាន បៃកាស កាល ព ី  
ថ្ងៃ ទ១ី ធ្ន ូ ថា  ខ្លនួ នងឹ តៃឡប ់ចលូ- 
មក កម្ពុជា វិញ នៅ ថ្ងៃ ទី ៤  មករា 
ជាមួយ នឹង សកម្មជន ផៃសៃង ទៀត 
ដៃល ជាប់ បណ្ដឹង នៅតុលាការ  
ដើមៃបី ឆ្លើយ នៅ មុខ តុលា ការ។ 
ប៉ុន្តៃ អ្នក វិភាគ យល់ ថា  ការ បៃ- 
កាស  វិលតៃឡប់ នៃះ  គៃន់តៃ ជា 
ការភូត កុហក។

បើ តាម សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ - 
មាន ដៃល ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ 
ទ ី១ ធ្ន ូ បញ្ជាក ់ថា ការ សមៃច វលិ- 
តៃឡប់ មក កម្ពុជា វិញ នៃ ថា្នាក់- 
ដឹកនាំ  និង សកម្មជន គណ បកៃស  
តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង កិច្ច បៃជុំ 
គណៈកមា្មាធិការ អចិនៃ្តយ៍  និង 
ថា្នាក់ ដឹកនាំ គណ បកៃសនៅ កៃ 
បៃទៃស តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ  ពី ថ្ងៃ ទី 
២៧  ដល់ ២៩  វិច្ឆិកា។ 

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន សរសៃរ   
ថា ៖«ថា្នាក់ ដឹក នាំ  និង សកម្មជន 
គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ  ដៃល 
មានឈ្មាះ ក្នុង ដីកា កោះ របស់ 
តលុាការ កៃងុ ភ្នពំៃញ  ហើយ ដៃល 
កំពុង រស់ នៅ និរទៃស  តៃូវ វិល- 
តៃឡប់ ទៅ កាន់ បៃទៃស កម្ពុជា 
វិញ»។ អតីត បកៃស បៃឆំង  ដៃល 
តៃវូបានតលុាការក ំពលូ រលំាយ នៃះ 
បញ្ជាក់ ថា ការ វិល តៃឡប់ នៃះដឹក នំា   
ដោយ លោក សៃ ី មូរ សុខហួរ  ដៃល   
នឹង ធ្វើ ឡើង នៅថ្ងៃ ទី ៤ មករា ។

កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន  សាលា- 
ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ  បាន ចាប់- 
ផ្ដើម សវនាការ ជនំុ ំជមៃះ សកម្ម ជន   
អតតី គណបកៃស សង្កៃះ ជាតិ ជាង  

១៣០ នាក់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បទ- 
ចោទ រួម គំនិត កៃបត់  និង ញុះ ញង់  
ឱៃយ  បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស ជា អាទិ៍។ 
ប៉ុន្តៃ តុលាការ បាន លើក ពៃល 
សវនាការ ទៅ ថ្ងៃ ទ១ី៤  មករា  នងិ  
ថ្ងៃទី៤  មីនា  វិញ។

លោក សៃី  មូរ សុខហួរ  ថា្នាក់- 
ដឹកនាំ ១រូប  នៃ អតីត គណ បកៃស- 
សង្គៃះជាតិ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  
តាម បៃពន័្ធ អៃឡចិតៃនូកិ ពសីហ- 
រដ្ឋអាមៃរិក  ពីមៃសិល មិញ ថា  ការ- 
វិល  តៃឡប់ មក កម្ពុជា វិញ នៃះ  គឺ  
ដើមៃបី មាន វត្តមាន  និង ឆ្លើយ នៅ 
ក្នុង តុលាការ ក្នុង ពៃល កាត់ ក្ដី 
តាម  គោល ការណ៍ នៃ ការ ទទួល- 
បាន ការ កាត ់ទោស ដោយ យតុ្ត ិធម ៌ 
និង បង្ហាញ ឆន្ទៈ មិន គៃច វៃះ។

លោក សៃី ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា ៖«ថា 
តើ [គៃ]ចាប់ យើង ខ្ញុំ ឬ មិន ចាប់ ខ្ញុំ 
មិន ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ ទៃ  ប៉ុន្តៃ យើង 
តៃៀម ខ្លួន នៅ គៃប់ កាលៈ ទៃសៈ 
ទាងំ អស។់  យើង តៃៀម ខ្លនួ ទោះប ី
ចាប ់ ឬ មនិ ចាប ់ឬ តៃវូ ដក ់១៤ថ្ងៃ  
នៃ  ការ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក ដោយសារ 
កូវីដ១៩  យើង នឹង ធ្វើ ទាំង អស់។ 
ចាប់ ក៏ ឱៃយចាប់ ដក់ ឃុំ ក៏ យើង ឱៃយ 

ដក់ ឃុំ  តៃ អ្វី ដៃល យើង ទាមទារ 
សូម ឱៃយ មាន  គឺ ឱៃយយើង ខ្ញុំ មាន វត្ត- 
មាន ពៃល កាត់ សៃចក្ដី យើង ខ្ញុំ»។

លោក ឆយ គឹមខឿន  អ្នកនាំ-  
ពាកៃយអគ្គ ស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល- 
ជាតិ ថ្លៃង ថា  សមត្ថកិច្ច មិន រារាំង 
ការ  វិល តៃឡប់ របស់ ពួក គាត់ ទៃ  
ប៉នុ្តៃ សមត្ថកចិ្ច នងឹ ចាប ់ខ្លនួ អ្នក ដៃល   
តុលាការ ចៃញ ដីកា ឱៃយចាប់ ខ្លួន ។

លោក អ៊ ូចន័្ទរត័្ន  អតតី តណំាង- 
រាស្តៃ បកៃស បៃឆំង ថ្លៃង ថា  លោក 
មិន បាន ដឹង ពី ការ បៃជុំ សមៃច 
នៃះ ទៃ។ លទ្ធភាព នៃ ការ វលិតៃឡប ់ 
ក ៏មនិ ងយ សៃលួ  ពៃះ  លខិតិឆ្លង- 
ដៃន របស់ ពួក គាត់ មួយ ចំនួនធំ តៃវូ- 
បានរដ្ឋាភិ បាល លុប ចោល។    បើ 
ពកួ គាត ់តៃឡប ់មក វញិ មៃន  រដ្ឋាភ-ិ 
បាល អាច នឹង ចាត់វិធានការ ក្ដា ។

លោក ថា ៖ «ខ្ញុំ មើល ទៅ ខ្ញុំ មិន 
មានជំនឿ ថា  ពួក គាត់ នឹង តៃឡប់ 
មក វិញ ទៃ។ ទាំង ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត 
របស់ គាត់ ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត 
ទាំង  ការ ធ្វើ មាតុភូមិ និវត្តន៍ នៃះ  គឺ 
ទី ១ មិន មាន លទ្ធភាព តៃឡប់ មក- 
វញិ។ ទ២ី  ការ ប្ដៃជា្ញាចតិ្ត របស ់គាត ់
គឺ មិន ចៃបាស់ លាស់ ទៃ  គឺ មាន 

ប៉ុនា្មាន ដង ហើយ»។
លោក បន្ត ថា ៖ «ចំពោះ មន្តៃ ីថា្នាក-់ 

កៃម  នងិ សកម្មជន  ខ្ញុ ំជឿ ថា  មក 
ដល់ ពៃល នៃះ បៃហៃល មិន សូវ 
មាន អ្នក ចាប់ អារម្មណ៍ ចូលរួម 
គាទំៃ ប៉នុា្មាន ទៃ ពៃះ កន្លង មក នៃះ 
ពកួ គាត ់ទទលួ រង ការ គរំាម កហំៃង 
ខ្លាំង ពី សា្ថាប័ន តុលាការ  ពី រដ្ឋាភិ- 
បាល ។ ដូច្នៃះ  ពួក គាត់ បៃហៃល 
មិន ហា៊ាន ចៃញ មខុ បៃកកូ បៃកាស  
ឬ ទៅ ទទួល ដំណើរ និវត្តន៍ របស់ 
ថា្នាក់ ដឹកនាំ ទៃ  ពៃះ ពួក គាត់ នៅ 
ក្នងុ កណា្ដាប ់ដៃ របស ់តលុាការ នៅ- 
ឡើយ មួយចំនួន ធំ»។

លោក ជៃម សុខ  អ្នកវិភាគ- 
នយោ បាយ មាន មូលដ្ឋាន នៅ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក   ថ្លៃង ថា  កៃុម-  
ថា្នាក់ ដឹកនាំ អតីតបកៃស បៃឆំង 
កពំងុ  បង្កើត ពៃតឹ្តកិារណ ៍ភតូ កហុក 
ម្ដង ទៀត ។ កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  
លោក សៃី  មូរ សុខហួរ  បាន ទៅ 
សម្ដៃង ១ ឆក នៅ មុខ សា្ថានទូត 
កម្ពុជា បៃចាំ ទីកៃុង វា៉ាសុីនតោន  
ដោយ បៃកាស ថា មនុសៃស មួយ ចនួំន   
តៃវូការ ឱៃយលខិតិ ឆ្លង ដៃន របស ់ខ្លនួ 
មាន សុពលភាព ឡើង វិញ។

លោក ថា ៖«ដល់ ឥឡូវ បៃ រ ជា 
មក បៃកាស ថា ខ្លនួ បៃងុ តៃឡប ់មក   
នៅ ថ្ងៃ ទី ៤ មករា វា ជារឿង អស់- 
សណំើច ទៅវញិ។រឿង គរួ ឱៃយ អស-់ 
សណំើច  គ ឺថា  បើ អត ់មាន លខិតិ- 
សា្នាម ធ្វើ ដំណើរធ្វើ ម៉ៃច តៃឡប់ មក-  
បាន ចំពោះ អ្នក ដៃល កាន់ លិខិត- 
ឆ្លង ដៃន កម្ពជុា។ ចណំៃក ឯ មនសុៃស   
ដូច លោក សៃ ី មូរ សុខហួរ  ឬ អ្នក ខ្លះ   
ដៃល កាន់ លិខិត ឆ្លង ដៃន បរទៃស  
ខ្លនួ បាន លៃង សៀក សម្ដៃង នៅមខុ   
សា្ថានទតូថា  ខ្លនួ មក សវនាការ មនិ 
កើត  ទៃ  ពៃះ គា្មាន លិខិត ឆ្លង ដៃន  ។ 
នៃះ ជា ការ កុហក ២ ជាន់»៕
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តពទីពំរ័ ១...ទារក អាយ ុ៧ខៃ 
ស្នាក់នៅ សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌចៃបារ- 
អំពៅ ដៃល តៃូវជាសៃសៃឡាយ 
របស់ លោក ឆៃម សវុធ   អគ្គ- 
នាយ  ក ពន្ធ នាគារ ។ ប៉ុន្តៃ ក៏ បាន 
ពៃយា បាល ជា សះ សៃបើយ ៣ នាក់ 
ផង ដៃរ ។ នៅ ថ្ងៃទី ៣០ ខៃវិច្ឆិកា 
កៃសួង សុខាភិបាលបាន ធ្វើ តៃ ស្ត  
អ្នក ប៉ះ ពាល់ ពៃឹត្តិការណ៍ សហ - 
គម ន៍ សរុប បាន ចំនួន ២៦២ ១ នា ក់ 
ទាំង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ និង បណ្តា - 
ខៃត្ត ដៃល ពាក ់ពន័្ធ។ បើ សរបុ អ្នក 
ដៃល បាន ធ្វើ តៃស្ត ទាំង២ថ្ងៃ 
(២៩   នងិ ៣០  វចិ្ឆកិា) មាន ចនំនួ 
៤៨៦៩ នាក់ ហើយ ក្នុ ងចំនួន 
ទាំងនៃះ បាន រកឃើញ មាន អ្នក- 
វិជ្ជមាន កូវីដ១៩ សរុប ទាំងអស់ 
ចំនួន ១៧ នាក់ ចំណៃក អ្នក ផៃសៃង- 
ទៀតគឺមាន លទ្ធផល តៃស្ត អវិជ្ជ - 
មាន កូវីដ ១៩ ទាំង អស់។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ីហុ៊ន សៃ ន 
បាន បៃកាស ជា បន្ត បនា្ទាប់ ថា 
នៃះ  ជាលើក ដំបូង  ដៃល មាន ការ- 
ឆ្លង ចូល ក្នុង សហគមន៍ ហើយ 
មក ដល ់ពៃល នៃះ  មនិ ទាន ់ឃើញ 
ពបីៃភព នៃការ ឆ្លង កវូដី នៃះ ចៃញ 
មក ពីទី ណ ឡើយ។ លោក ហ៊ុន 
សៃន ក៏ បាន អំពាវនាវឱៃយ អ្នក 

ដៃល មាន ការពាក់ព័ន្ធ ដោយ ផ្ទា ល់ 
និង ដោយ បៃយោល  និងមានការ - 
សងៃស័យ តៃូវ ទៅ ធ្វើតៃស្ត រក កូវីដ- 
១៩ និង ដាក់ខ្លួន ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក 
នៅ តម ផ្ទះ ឬ កន្លៃងធ្វើ ចត្តាឡី ស័ ក 
ដៃល រៀប ចំ ដោយ កៃសួង សុខា - 
ភិបាល និង អាជា្ញា ធរ តម បណ្តា - 
ខៃត្ត ទូទាំង បៃទៃស។

រាជ រដា្ឋាភបិាល  ក ៏បាន បញ្ចៃញ 
សច់បៃក់ ជាង១០០០ លាន រៀ ល  
សមៃប ់ផ្តលជ់នូ ទៅ តម ២៥ រាជ- 
ធានី-ខៃត្ត សមៃប់ ធ្វើ ការ ផ្តល់ ជូ ន  
បៃជា ពលរដ្ឋ កៃី កៃ ដៃល ធ្វើ ចត្តា - 
ឡី ស័ក ផង ដៃរ។

កាល ពី មៃសិលមិញ លោក ឃួង 
សៃង  អភិបាល រាជ ធានីភ្នំពៃញ 
បាន ជូន ដំណឹង ពី ការ  ផ្តល់ ថវិកា 
ជូន ទៅ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល   
បាន ធ្វើ ចត្តា ឡីស័ក  ឱៃយ មក  ទទួ ល - 
យក  ថវិកា ទំាងនៃះ។ រដ្ឋបាល រាជ -  
ធានី នឹង ឧបត្ថម្ភ ថវិការបស់ រាជ- 
រដា្ឋាភបិាល  ទៅ ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល ធ្វើ ចត្តា ឡសីក័ ទាងំអស ់នៅ 
ភ្នំពៃញ ក្នុង ១គៃួសរ ទទួល បាន 
២មុឺនរៀល ក្នុង ១ថ្ងៃ រយៈ ពៃល 
១៥ថ្ងៃ ដៃល សរបុ ចនំនួ ៣០ មុនឺ 
រៀល។ លោក ថា៖« ថវិកានៃះ 
រដ្ឋបាល រាជ ធានភី្នពំៃញ នងឹ ផ្តល ់

ជូន បងប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល 
មាន លក្ខណសមៃបត្តិ ដូចជា អ្នក- 
ពាក់ ព័ន្ធ ផ្ទាល់ ជាមួយ នឹង ពៃឹត្តិ - 
ការណ ៍សហគមន ៍២៨វចិ្ឆកិា អ្នក 
ដៃល បាន ទទួល ការ ធ្វើ ចត្តា ឡី - 
ស័ក ហើយ លទ្ធផល អវិជ្ជ មាន 
អ្នក ដៃល ធ្វើ ចត្តាឡសីក័  នៅ តម 
ផ្ទះ និង សណ្ឋាគារ និង អ្នក  ដៃល 
មាន  ជីវភាព ខ្វះ ខាត»។

ជាមយួ គា្នា នៃះ ដៃរ លោក ឡៃង 
ប៉ៃង ឡងុអគ្គលៃខាធកិារ រដ្ឋ សភា  
បាន ស្នើ ឱៃយ រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង សុខា - 
ភិបាលលោក ម៉ម បុ៊ន ហៃង ពិចា  - 
រណ និង មានវិធានការ  ចំពោះ 
តំណង រាសៃ្ត និង មន្តៃ ីរាជការរដ្ឋ - 
សភា  ដៃល ពាក់ព័ន្ធនឹង លោក  
ឡ ូយ សផុត  តណំង រាសៃ្ត ១ រូប 
ដៃល បាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធផ្ទាល់ 

ជាមួយ នឹង លោក ឆៃម សវុធ 
ដៃល ពិនិតៃយ ឃើញ មាន វិជ្ជមាន 
កូវីដ១៩។ លោក   ឱៃយ ដឹងថា ៖ 
«ឥសៃសរជ ន និង មនៃ្តីដៃល បាន 
បៃ សៃ័យ ផ្ទាល់ ដៃល បាន ហូប 
បាយ ក្នងុ បន្ទប ់ជាមយួ គា្នា នងិ បា ន  
ចូលរួម បៃជុំ ពៃញ អង្គ រដ្ឋ សភា 
ថ្ងៃទី២៥ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ 
និង បៃជុំ តៃៀម រៀប ចំ បៃជុំអន - 
ឡាញជាមួយ ចិន ក្នុង បន្ទប់ ជា - 
មួយ គា្នា ដៃល បាន ជួប បៃសៃ័យ 
ជាមួយ លោក ឡូយ សុផត»។ 
នៅថ្ងៃទ ី២៥ ខៃវចិ្ឆកិា លោកឡយូ  
សផុត បាន ចលូរមួ សមយ័ បៃជុ-ំ 
ពៃញអង្គ  រដ្ឋ សភា ដៃល មាន អ្នក- 
ចូលរួម ចំនួន ១១៦រូប និង មនៃ្តី - 
រាជ ការរដ្ឋសភា និង តំណង រាជ- 
រដា្ឋាភបិាល មក ការពារ ចៃបាបម់យួ 

ចនំនួ ទៀត។ បើតម លោក ប៉ៃង 
ឡុង ឥសៃសរជន និង មនៃ្តី រាជ ការ  
ដៃលមាន ហានិភ័យ ជាមធៃយម 
ក្នុង  ការ ឆ្លង កូវីដ១ ៩ មាន ចំនួន 
៣១ នាក់ឯមនៃ្តី ដៃល មាន ហា- 
និភ័ យ ទាប មាន ចំនួន ៣៥ នាក់ ។

ជា មួយ គា្នា នៃះ លោក ស ខៃង 
រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសងួ មហាផ្ទៃបាន ចៃ ញ 
បទបញ្ជា ក្នងុ ការបៃយុទ្ធ បៃឆំ ង  
នឹង ជំងឺកូវីដ ១៩ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆកិា ដោយ តមៃ ូវ  
ឱៃយ មនៃ្តីណដៃល មាន ការ ប៉ះ  - 
ពាល់ផ្ទាល់  ឬបៃយោល ហើយ 
មិន  ទាន់ បាន ទៅធ្វើតៃស្ត គឺតៃវូ រូត - 
រះ ទៅ ធ្វើ តៃស្ត ជាបនា្ទាន់  ហើយ 
មិន តៃូវ ដើរចៃញ ពីផ្ទះជា ដាច់ - 
ខាត ក្នុង អំឡុង ពៃល ធ្វើ ចត្តាឡី - 
ស័កនៃះ។ លោក បានបញ្ជា ឱៃយ 
មាន ការ ផ្អាក ជាបណ្តាះអាសន្ន 
នូវ ការ បំពៃញ ការងរ នៅអគ្គ-
នាយក ដា្ឋាន ពន្ធនាគារ កៃសួង 
មហាផ្ទៃរហូត ដល់ មាន ការ ជូន 
ដំណឹង ជាថ្មី។ ថា្នាក់ដឹកនាំ  និង 
មនៃ្តី ពន្ធនាគារ  នៃអគ្គនាយ ក- 
ដា្ឋាន ពន្ធនាគារ កៃសួង មហាផ្ទៃ 
តៃូវ បន្ត បំពៃញ ការងរ ពី ចមា្ងាយ 
តម រយៈ អន ឡាញ។ 

លោក ស ខៃង បញ្ជាក់ ថា៖ 
« ថា្នាក់ ដឹកនាំ មនៃ្តី រាជការ សុីវិល 
មនៃ្តី នគរបាល ជាតិ និង មនៃ្តី 
អនុរកៃស នៅ តម ពន្ធនាគារ  និង 
មណ្ឌល អប់រំកៃបៃ នានា ដៃល 

មាន អាការក្តា ខ្លនួ  ក្អក ផ្តាសយ  
ឬមាន អាការសងៃស័យ ណ មួយ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ជំងឺកូវីដ១៩នៃះ 
ពុំចាំ  បាច់ មក បំពៃញ ការងរ 
នោះទៃ និង តៃូវ រាយកា រណ៍ ទៅ 
បៃធានហើយ បៃញាប់ ទៅមន្ទរី ពៃ ទៃយ 
ដៃល នៅជិត ខ្លួន ជា បនា្ទាន់ »។

សៃប ពៃល ជាមួយគា្នា នៃះ ដៃរ 
ស្ថាន អគ្គកុង ស៊ុល នៃ បៃទៃស 
កម្ពុជា  បៃចាំ ទីកៃុង ហូជីមិញ 
បៃទៃស វៀត ណ ម បាន បៃកាស 
ដល់ បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរ ទាំងអស់  
ដៃល មាន វត្តមាន នៅ ទីកៃងុ ហូជី - 
មិញ  តៃូវ បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន 
ខ្ពស់ ដោយ ពាក់មា៉ាស់ លាង ដៃនឹ ង 
សបូ៊ ឬទឹក លាងដៃ បៃឆំង មៃរោ គ 
ឱៃយ បាន ញឹក ញាប់  រកៃសា គមា្លាត  
ពិសៃសគឺ អនុវត្ត តម វិធាន សុខា - 
ភិបាល ។ ការបៃកា ស នៃះ ធ្វើ ឡើ ង  
បនា្ទាប់ ពី  មាន ការ  ផៃសព្វ ផៃសាយ ពី 
ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នង សហ - 
គមន៍ នៅទីកៃុង ហូជីមិញ ។

យោង តម កៃសួង សុខាភិបា ល  
គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ១ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០ ២ ០ 
បៃទៃសកម្ពជុា មាន អ្នក មា ន វីរុស 
កូរ៉ូណ  ចំនួន ៣២៦ នាក់ (សៃ្តី 
៧៣នាក់) ក្នងុ នោះ ពៃយា បា ល 
ជាសះ សៃបើយ ចំនួន ៣០៤នាក់ 
និង អ្នក ជំងឺកំពុង សមៃក ពៃយា - 
បាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ-
សូវៀត និង មណ្ឌល សុខភាព ចា ក់  - 
អងៃមាន ចំនួន ២២ នាក់៕

រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ...

អ្នក ពាក់ ព័ន្ធនឹង ព្រតឹ្តកិារ ណ៍ ២៨ វិច្ឆកិា  ទៅ ធ្វើ ត្រស្ត រក កូវី  ដ។ រូបថត មិនា 
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នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ  គិត ចាប់ តាំ ងពីខៃ 
មករា  រហូតដ ល់ ខៃតុ លា  ឆ្នាំ 
២០២ ០  កៃ ុមបៃ ឹកៃសា ជា តិភា សា- 
ខ្មៃ រនៃ រា ជ បណ្ឌ ិតៃយ សភា ក ម្ពជុាបា ន  
អនុ ម័ ត ពា កៃយថ្មីចំនួន ២៦៧ 
ពាកៃយ  បន្ទា ប់ពី មាន សំ ណើ ពី 
បណ្ដា សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ ន្ធ នន    ក៏ 
បុ៉  ន្តៃចំនួ ន ពាកៃយ ថ្ម ីដៃ ល បា  ន អនុ- 
ម័តនៅឆ្នាំនៃះ មាន កា រថ យចុះ 
ជាចៃើន  បើ ធៀ បនងឹ រយៈ ពៃល 
ដូចគ្នា ក្នុង ឆ្នាំ ២ ០ ១៩   ដោយ 
មន្តៃី បាន អះ អា ងថា  ប ណ្ដាល 
ម ក ពីមា   នក រណី កូវី ដ ១៩។

លោក  សន  ពៅ  អនុបៃ ធាន 
កៃុ មបៃឹកៃសា ជា តិភា សាខ្មៃ រនៃ 
រាជ បណ្ឌិតៃយ ស ភាក ម្ពុជាបៃប់- 
ភ្នពំៃ ញប៉សុ្តិ៍ ពថី្ងៃទ ី៣០  ខៃ វិច្ឆកិា 
ថា  នៅ ឆ្នា ំ២០១៩  កៃមុ បៃឹ កៃសា- 
ជា តិភាសា ខ្មៃរ បា នអ នុម័ត 
ពាកៃយ ថ្មី ចំនួន ៤២៥ ពាកៃយ។  រីឯ 
នៅ ឆ្នាំ  នៃះ  អនុ ម័ត  បាន តៃឹម- 
តៃ  ចំ នួ ន២៦៧ ពា កៃយប៉ុ ណ្ណោះ 
ដៃល តិ ចជា ង ឆ្នាំ មុន ជា ចៃើ ន  
[គិ ត តៃ ឹមខៃ តុ លា ដូ ច គ្នា]  ហើយ 
ភា គ ចៃើ ន នៃ ពា កៃយ ទាងំ នៃះបៃើ- 
បៃស់ នៅក្នុ ង វិស័យ ក សិ ក ម្ម   

បច្ចៃ ក ស័ព្ទ និ ងភា សាវិ ទៃយា ។
លោក បាន ពនៃយ ល់ ថា  មូ ល- 

ហៃ តុ ដៃ ល កៃុម បៃឹកៃសា ជា តិ - 
ភា សាខ្មៃ រ អ នុម័ ត ពាកៃយ ថ្មី បាន 
ចនំ ួនត ិច នៃះ  ដោយសា រ  កម្ពជុា 
បៃ ឈម ន ឹងជ ំង ឺកវូ ីដ ១ ៩ ចា បព់ ី
ខៃ កុ ម្ភៈ មក ។ 

ក៏ ប៉ុ ន្តៃលោ ក បានថ្លៃងថា ៖ 
« នៃះមិ ន  មៃន កៃ ុម បៃ ឹកៃសាជា តិ ភា- 
សាខ្មៃ រយ ក លៃស ពី ជំ ងឺ កូវី ដ ១៩   
នោះទៃ  តៃ ជា កា រឆ្លៀត ដោ យ មិន 

បា ន ទុ កចោ ល នោះ ទៃ  ទើប អាច 
 សមៃ ច បាន ល ទ្ធ ផ លនៃះ » ។ 

បើ តាម លោក  សន  ពៅ  
ក ន្លង ម កមា ន ស្នើ ឡើង ពីកៃ សួ ង 
សា្ថាប័ នន ន ដូ ចជា  ម កពី កៃ- 
សួង ព័ ត៌ មាន  កៃ សួង បរិ សា្ថា ន  
កៃសួង បៃ ស ណី យ៍ និ ង ទូ រ គ ម- 
ន គ ម ន ៍ នងិ ផ្នៃក ឯក ជន ជាដើ ម 
ដោយធ្វើ ឡើង តាម រយៈ គណៈ- 
កម្មកា រចំណុះ ឱៃយកៃ ុម បៃ ឹកៃសា ជា តិ 
ភា សា ខ្មៃ រ ដើមៃប ីអនមុត័។កប៏៉ ុន្តៃ 

លោ ក មិន បាន ប ញ្ជា ក់ ពី ចំ នួន 
សា្ថាប័ នដៃ លបា នស្នើ សំុនោះ ទៃ ។ 
   លោក បាន ប ន្ថៃមថា  កៃពី 
អ នុ ម័ត ពា កៃយ ថ្មីដៃ ល បាន ស្នើ 
ឡើ ង ដោ យ គ ណៈក ម្ម ការជំ ន ញ 
កៃ ម ចំណុះ កៃុមបៃឹ កៃសាជា តិ 
ភាសា ខ្មៃរ  និង កៃ សួងសា្ថាប័ ន 
នន រួ មទាំ ង វសិ័យ ឯក ជនផ ង 
នោះ  កៃមុ បៃ ឹកៃសាជាត ិភាសាខ្មៃ រ 
តៃូ វធ្វើ កិ ច្ចការ ធំៗចំនួន ៣ រួ ម- 
មា ន ទី១ ធ្វើគោ ល នយោបា យ- 

ជា តិភា សាខ្មៃ រ  ដៃល ទើ ប នឹង 
បោះ ពុម្ព រួច ថ្មីៗ   ទី២ ធ្វើអ នុកៃ ឹតៃយ 
ជា ជំហានៗ ដៃល ទា ក់ទ ង នឹង 
កា រគៃ ប់គៃ ង កា របៃើ បៃស់ភាសា- 
ខ្មៃរ  និង រូប សញ្ញា ជា ដើម   និង 
ទី ៣  ធ្វើ បច្ចុ បៃប ន្នភា ព វ ចននុ- 
កៃម ភាសា ខ្មៃរដៃ ល រាជ រ ដ្ឋាភិ- 
បា លឱៃយ ធ្វើក្នុ ងរ យៈពៃ ល  ៥ឆ្នាំ  
អា ចនឹង បញ្ច ប់ នៅក្ន ុង ឆ្នា ំ២០២១   
ឬឆ្នាំ ២ ០២ ២ ។ 

លោក ឡឹក  ជំនោ រ  អ នុ បៃ- 
ធា ន ស មាគម អ្នក ន ិព ន្ធ ខ្មៃ របា ន 
ឱៃយ ដឹងកាល ពីថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆកិា ដៃ រ 
ថា ប ច្ចុបៃប ន្ន កៃុម បៃឹកៃសាជា តិ- 
ភាសា ខ្មៃរ បាន និ  ងកំពុ ងបៃឹ ង- 
បៃង បៃ មូ ល ចង កៃ ង  និង អ នុ- 
ម័ត ពា កៃយថ្មី ៗ ជា ចៃើ នដើ មៃបី 
ឆ្លើយ ត ប ទៅ នឹង កា រ រី ក ចមៃើ ន 
និ ង ការ បៃើ បៃស់ នៅក្នុ ង បៃ- 
ទៃស កម្ពុជា។ប៉ុន្តៃ លោកបាន  
ជំ រុញ ឱៃយមា ន កា រ កៃ ត មៃូ វ ពាកៃយ 
ខ្លះ ដៃ លបា ន ប កបៃ  និ ង ផៃស ព្វ- 
ផៃសាយ  លើ ទូ រទ សៃស ន៍  និង សំ ណៃ រ  
ដោយលោក  ថា  ហាក់ មាន 
ភាព មិ នសូ វ ទំន ង។

លោក បានប ន្តថា  មៃយា៉ា ងទៀ ត 
ការ បៃើ បៃ ស់ពា កៃយ ក្នងុការស រ-  
សៃរទៀ ត សោ តក ៏មនិ ទាន ់បា ន 

តៃ ឹមតៃ ូវ ដោ យ សារ ក្មៃ ង ៗ  ភាគ- 
ចៃើ នបា នយ ក លំ នំ តា មប រ ទៃស 
និ ង តាម បៃ ព័ ន្ធផៃសព្វ ផៃសា យដោយ 
មា ន ពៃល ខ្លះ   ពា កៃយមិ ន មា នបន្តក់ 
បៃ រទៅ ជាដ ក់ បន្ត ក់ ជា ដើ ម ។

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖  « រឿ ង មយួ 
ទៀ ត តាម ការស ង្កៃត រប ស់ ខ្ញុំ 
កា រ បៃើភាសា និយា យ ពីសំ- 
ណ ក់ ពិធី ក រ  និង ពិធី កា រិនី ពៃល 
ខ្លះខុ ស   ដៃ លធ្វើ ឱៃយ ក្មៃ ងៗ យ ក 
លំនំ តា ម ហើ យស រ សៃ រខុ ស ព ី
វៃ យៃយក រ ណ៍ដៃ ល ទា មទា រ ការ - 
ប ណ្តុះប ណ្ដាលដល់ពិ ធី ការិ នី 
និ ង ពិ ធី ករ ទាំ ង នោះ ប ន្ថៃម ។ 
យា៉ា ងណ ក្ដទីា ំងភា សា ន ិយា យ  
និង សំណៃ រមាន ភា ពបៃ បៃួល 
តា ម ស មយ័  ប៉ ុន្តៃ កុ ំលឿន ពៃក- 
អី  ហើ យ កិ ច្ច កា រនៃះ កៃុ ម អ្នក- 
ជំន ញក៏ គៃ ធ្វើដៃ រ ហើ យ »។ 

 តា ម របា យ កា រ ណ៍ រ បស់ កៃ ុម- 
បៃ ឹកៃសា ជាតភិា សាខ្មៃ រ បង្ហា ញ ថា 
ចា ប់តាំ ង ពី ឆ្នាំ ២ ០១ ៧  រហូ ត  
ម ក ទ ល់ ខៃតុ លា ឆ្នាំ ២ ០ ២០  
កៃ ុមបៃ ឹកៃសា ជា តភិា សា ខ្មៃរ   បាន 
អនុ ម័ត ទៅ លើ ពា កៃយ ថ្មី ចំ នួន   
៤ ០ ១៥ ពា កៃយ  ស មៃប ់ឱៃយ បៃើ- 
បៃស់ នៅ ក្នុ ង កៃ សួ ង សា្ថាប័ ន- 
ជាតិ នៃ កម្ពុ ជា ៕

កិច្ចបេជំុរបស់កេមុបេកឹេសាជាតិភាសាខ្មេរ កាលពីពេលកន្លងទៅ  ។ រូបថត សហ ការី

ក្រមុប្រកឹ្រសាជាតិភាសាខ្ម្ររនៅក្នងុឆ្នានំ្រះអនុម័តពាក្រយថ្មបីានចំនួន២៦៧ពាក្រយ

 គឹម  សា រុំ 

 ភ្នំ ពេញ -ពេះ សីហនុៈ បុរស 
ខ្មៃរ ២នក ់ ន ិង ចនិ មា្នាក ់តៃវូ បាន 
បញ្ជនូ ទៅ កាន ់សាលា ដ ំបងូ រាជ- 
ធានី ភ្នំ ពៃញ កាល ពី មៃសិល មិញ 
កៃយ ព ីនគរ បាលជ ំនញ ចាប់ 
ខ្លនួ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បង្កៃប ទី- 
តាំង   ស្តុក ទុក គៃឿង ញៀន ដច់ - 
ដោយ ឡៃក ពី គ្នា ក្នុង រាជធានី  
ភ្ន ំពៃញ  និង ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ   
កាល ពី ខៃ តុលា  និង វិច្ឆិកា ។ 

 លោក   អិុន  សុង  នយក រង 

មន្ទីរ បៃឆំង គៃឿង ញៀន នៃ 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដងឹ 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន សងៃសយ័ 
ទាំង៣ នក់ នោះ តៃូវ ខាង មន្ទីរ 
បៃឆំង គៃឿង ញៀន  កសាង 
សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ សាលា- 
ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ហើយ 
កាល ពី ថ្ងៃទី ១   ខៃ ធ្នូ ។ 

 លោក  គុជ  គឹម ឡុង  អ្នក- 
នំពាកៃយ សាលា ដំបូង រាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ  កាល ពី មៃសិល មិញ មិន 
អាច ទាក់ ទង សុំ អតា្ថា ធិបៃបាយ 
បាន ទៃ។ 

 លោក អុិន សុង   បញ្ជាក់ ថា   
ជន សងៃស័យ ៣នក់ ឈ្មោះ  
លឿង  សៀង ហៃ  ភៃទ បៃុស   
អាយុ ៣១ ឆ្នាំ  និង ឈ្មោះ  ឈុ ន  
មា៉ា រា៉ា ឌី  ភៃទ បៃុស  ២៥ ឆ្នាំ  អ្នក- 
ទាំង ២ ជាជន ជាតិ ខ្មៃរ   អ្នក ផ្ញើ 
គៃឿង ញៀន ។   ឈ្មោះ  CHEN 
KEXI  ភៃទ បៃុស  ជន ជាតិ ចិន  
អាយ ុ៣៩ ឆ្នា ំ  ជា មៃខ្លោង គៃឿង- 
ញៀន។ 

  លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ជន សងៃសយ័ 
ទាំង៣ នក់  តុលាការ អាច នឹង 
ចៃញ ដកីា ឃុ ំខ្លនួ នៅ ថ្ងៃ នៃះ  ( ថ្ងៃ 
ទី ១ ធ្នូ )  ហើយ ពួក គៃ កំពុង 
សាក សួរ នៅ តុលា ការ » ។ 

លោក  សុង   បញ្ជាក់ ថា ជន- 
សងៃស័យ ទំាង ៣នក់ បាន ពៃយាយាម 
បញ្ជនូ គៃឿង ញៀន ចៃញ ទៅ បៃ- 
ទៃស នវូៃលសៃឡង ់ នងិ អសូ្តៃល ី  
ដោយ  បាន រក ឃើញ គៃឿង- 
ញៀន បៃ ភៃទ មៃ តំ ហ្វៃ តា មីន 
សរបុ ជាង ២ ៤៤៩ កៃម  បង្កប ់
នៅ ក្នងុ ចមា្លោក់ ឈើ បៃ ភៃទ ផៃសៃង ៗ  
គ្នា  បមៃុង នឹង បញ្ជូន ចៃញ តាម 
ចៃក ពៃលាន យន្ត ហោះ អន្តរ- 
ជាតិ ភ្នំ ពៃញ ។  

 លោក  សុង   ថ្លៃង ថា ៖  « ក្នុង 

បៃតិ បត្តិ ការ បង្កៃប អំពើ ល្មើស 
គៃឿង ញៀ នឆ្ល ង ដៃន ទៅ បៃទៃស 
នូវៃលសៃឡង់  និង បៃទៃស អូស្តៃ- 
លី នៃះ គ ឺអនវុត្ត តាម បញ្ជា របស ់
ឯក ឧត្តម នយ ឧត្តម សៃនីយ៍  
នៃត  សាវឿ ន  អគ្គ ស្នង  ការនគរ- 
បាល ជាតិ   និង នយ ឧត្តម សៃនយី ៍
ម៉ក់  ជី តូ  អគ្គ ស្នង ការ រង នគរ- 
បាល ជាតិ ទទួល  ផៃន បៃឆំង 
បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន   និង ពី 
ឧត្ដ ម សៃនី យ៍ ឯក  ឡឹ ក  វណ្ណៈ  
ន យក មន្ទីរ បៃឆំង បទ ល្មើស 
គៃឿង ញៀន » ។ 

 យោង របាយ ការណ៍ រប ស់ 
មន្ទរី បៃឆងំ គៃឿង ញៀន ព ីដើម 
ខៃ មក រា  ដល់ ខៃ ក ញ្ញា  ឆ្នាំ 
២០២០ ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ទទួល បាន កាល ពី មៃសិល មិញ  
បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  នគរ បាលបៃ ឆំង 
គៃឿង ញៀន  បង្កៃប គៃឿង- 
ញៀន បាន  ចំនួន ៧,៨៩៨ ករណី  
នៅ ទូទំាង រាជ ធានី   រឹប អូស គៃឿង- 
ញៀន ជា ចៃើន បៃ ភៃទរួម ទាំង 
ហៃរ៉ូ អីុន  សរុប ចំ នួ ន ៧៥ ៣ គី ឡូ - 
កៃម  នងិ ចាប ់ខ្លនួ មនសុៃស ចមៃុះ 
ជាតិ សាសន៍ បៃុស - សៃី ចំ នួន 
ជិត ១៦ ពាន់ នក់ ៕ 

ជនសង្រស័យ៣នាក់ត្រវូបានបញ្ជនូទៅតុលាការក្រយពីបង្ក្រប
និងរឹបអូសគ្រឿងញៀនបម្រងុនំាច្រញទៅក្រប្រទ្រស

លោកហុ៊នស្រន...
តពីទំ ព័រ ៣...ដៃល មាន ការ - 

សមៃប សមៃួល   និង គៃប់ ជៃុង 
ជៃយ,  កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង 
ទូលំ ទូលាយ ដើមៃបី រកៃសា អាយុ 
ជីវិត និង ជីវ ភាព ,  និង ដំណើរ 
ការ សា្តរ ឡើង វិញ ។ 

  លោក   គិន  ភា   បៃធាន វិទៃយា- 
សា្ថាន ទំនក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ 
រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា  បាន 
ថ្លៃង ថា  បៃទៃស ដៃល មាន 
បៃព័ន្ធ សុខាភិ បាល ទន់ ខៃសាយ  
និង មាន កមៃិត សៃដ្ឋ កិច្ច ទាប  
ពិត ជា តៃូវ ការ ការ គំទៃ  និង 
សាមគ្គភីាព ព ីសហ គមន ៍អន្តរ- 
ជាតិ  និង យន្តការ ពហុ ភាគី 
និយម ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖  « បៃទៃស តូច ៗ  
ដចូ ជា កម្ពជុា  ជា ដើម ពតិ ជា តៃវូ- 

ការ វិធានការ ស្ថិត កៃម ពហុ 
ភាគី និយម  និង សាមគ្គី ភាព  ជា - 
ពិសៃស ក្នុង ការ ដោះ សៃយ 
បញ្ហា កៃម យន្តការ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាត។ិ  យើង សងៃឃមឹ 
ថា  បៃទៃស តូចៗ នឹង ទទួល- 
បាន សៃវា ពៃយាបាល  និង វា៉ាក់- 
សាងំ  នងិ ថា្នា ំពៃយាបាល កវូដី ១ ៩   
នៅ ពៃល អន គត ដ៏ ខ្លី» ។ 

 ដោយ ឡៃក អ្នក វភិាគ នយោ- 
បា យ   លោក   ឡៅ  ម៉ងុ ហៃ  ថ្លៃង 
ថា៖   « លោក នយក រដ្ឋ មន្តៃី 
របស់ យើង គួរ តៃ ជំរុញ ឱៃយ គៃប់ 
បៃទៃស មើល ឃើញ ជងំ ឺកវូដី ថា 
ជា គៃះ ថា្នាក់ សមៃប់ មនុសៃស 
គៃប់ រូប ជា រួម  ហើយ ជំរុញ ឱៃយ 
មាន ការ របួ រមួ គ្នា ដើមៃបី យក ជ័យ- 
ជម្នះ លើ ជំងឺ នៃះ  បើ ទោះ បី ជា  
បៃទៃស នន មាន ភាព ខុស គ្នា 
យា៉ាង ណ ក្ដី» ៕ 

គេឿង ញៀន បង្កប់ ក្នងុ ចម្លាក់ ឈើ បមេងុ នំាចេញ។ រូបថត នគរបាល លោកនាយក រដ្ឋ មន្តេ ី ហុ៊ន សេន   នាពេល កន្លងមក។ រូបថត AKP
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រ�និពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

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

អនុប្ � ន �្ ប់�្ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុប្ � ន ក្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �្ដ�  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �្ដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រើយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកម្� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កម្� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �្ហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

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

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

ប្ � ន�្ន ្កផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្ករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ក្  ផ្� យ � ណិជ� កម� 
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ 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

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

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

ប្ � ន�្ន ក្រដ� � ល និង ធន� នមនុស្ស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�� ល  និងធន� នមនុស្ស
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
ប្ � នគណ�្យ្យៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្�  និងរច� �្ហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តពីទំព័រ ១...សៃសចំនួន៣៤៧ កន្លៃ  ង 
និង ទីតាំង បិតសៃស ចំនួន ៣៦ នៅ ក្នុង 
សៃុក ទឹក ផុស។

យោង តាម របាយ ការណ៍ របស់  ក.ប.ប 
កាល ពី មៃសិល មិញ បាន ឱៃយ ដឹងថា កៃុម- 
ការងារ បានរក ឃើញ វត្ត មាន សារធាតុ 
មៃតា ណុល ក្នុង សៃដៃ ល បង្ក ឱៃយ មាន 
ករណី ពុល នៅ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ដៃល 
សងៃស័យ ថាបណ្តាល មក ពីការ ទទលួ ទាន- 
សៃ។ មន្តៃី ជំនាញ អគ្គនាយក ដ្ឋាន ក.ប. 
ប បាន សហការ ជាមួយ កមា្លាំង នគរ បាល 
ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង សមត្ថកិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ និង 
អាជា្ញាធរ ដៃន ដ ីបាន ចុះតៃតួ ពនិតិៃយ សៃវ- 
ជៃវ នងិ សុើប អង្កៃត នៅ ទតីាងំ កើត ហៃត ុ
ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិជបី៉ៃង ឃុ ំជៀប សៃកុ ទកឹ ផសុ 
និង សិបៃបកម្ម ផលិ តសៃ ចំនួន ៨ កន្លៃង 
(៣ក ន្លៃង ស្ថិត ក្នុង សៃុក ទឹក ផុស និង ៥ 
កន្លៃង ទៀត ក្នុង សៃុក កំព ង់ តៃឡាច) 
កាល  ពី ថ្ងៃទី ២៩ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ 
១ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ ពី មាន ករណី ពុល នៃះ ។

របាយ ការណ ៍ បន្តថា៖ «ក្នងុ បៃតបិត្ត ិការ 
នៃះ មន្តៃ ីជនំាញ នៃអគ្គនាយក ដ្ឋាន ក.ប. 
ប. បាន ចុះធ្វើ កា រសាកសរួ ពត័ ៌មាន សាវ- 
តារពាក ់ពន័្ធ នៃការ ពលុ ដោយ បាន បៃមលូ 
និង ដក យក គំរូ សំណក សៃសរុប ចំនួន 
៧៣ គំរូ ដៃល ក្នុង នោះ ១៨ គំរូ ទទួល ពី 
ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង 
និង  ៥៥ គំរូ ទទួល បាន ពីទីតំាង សិបៃបកម្ម 
៨  កន្លៃង ដើមៃបី ធ្វើការ វិភា គ នៅ មន្ទីរ 
ពិសោធន៍ របស់ អគ្គនាយ ក ដ្ឋាន ក.ប.ប» ។

អគ្គនាយក ដ្ឋាន ក.ប.ប បាន បងា្ហាញ នវូ 
លទ្ធផល នៃ ការ ធ្វើ តៃស្ត គំរូ សំណក សៃ 

នៃះ ដោយ ក្នុង នោះ  មាន ៥ គំរូនៃ សៃ 
ចនំនួ ១៨ គរំ ូដៃល ទទលួ បាន ពសី្នងការ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត មាន មៃតាណុល ក្នុង 
កមៃិត ខ្ពស់ ចាប់ពី  ១០,៥% រហូត ដល់ 
១៧,២៥ % ដៃលវា លើសពី  កមៃិត 
អនញុ្ញាត ។ របាយ ការណ ៍ដដៃល បាន បន្ត 
ថា ចំពោះ ៥៥ គំរូ ដៃល បាន ដក ហូត 
ពីសិបៃបកម្ម ចំនួន ៨ កន្លៃង ផៃសៃង គ្នា កំពុង 
ធ្វើការ វិភាគ បន្ត។

អគ្គនាយក ដ្ឋាន ក.ប.ប.បាន ពនៃយល់ 
ថា៖ «កមៃិត មៃតា ណុល លើស ពី ១០ 
កៃម ក្នងុ ១០០ មលិី្លលតីៃ សៃ ដៃលមាន 
ន័យថា ក្មៃង ជំទង់ អាច ពុល សា្លាប់ បាន 
បៃសិន បើ ទទួល ទាន សៃ នោះ ចាប់ពី ១០ ០ 
មិលី្លលីតៃ ឡើង ទៅ និងមនុសៃសពៃញ វ័យ 
អាច ពលុ សា្លាប ់បាន បៃសនិ បើ ទទលួ ទាន 
លើស ពី៣០០ មិលី ្លលីតៃ» ។ 

លោក  សៀង ប៊នុសាន អធកិារ រងសៃកុ 
កពំង ់លៃង ដៃល បាន ដកឹនា ំកមា្លាងំ ចុះបទិ 
ការ លក់ និង ផលិត សៃស បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ពី មៃសិល មិញ ថា តូប លក់ 
សៃស មាន ចនំនួ ៣៤៧ កន្លៃង នងិ ទតីាងំ 
បិតសៃស ចំនួន ៣៦កន្លៃងតៃូវ បាន 
សមត្ថកិច្ច   បិទ មិន ឱៃយ មាន ការ លក់ និង 
ផលតិ ទៀតទៃ។ លោក ថ្លៃងថា៖« ពាក ់ពន័្ធ 
ន ឹងករណដីៃល យើង ឱៃយអ្នក បៃកបរ បរបតិ 
សៃស និ ងអ្នក លក់ សៃស ផ្អាក សកម្ម- 
ភាព ផលិត និង លក់ គឺ ដោយសារ មាន 
អ្នក ភូមិ ពុល សៃស នៃះកាល ពី ថ្ងៃទី ២៨ 
ខៃវិច្ឆិកា កន្លង មក នៅ សៃុក ទឹក ផុស »។

លោក សៀង បុ៊នសាន បាន ធ្វើ ការ ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ  នងិ អប ់រ ំដល ់បៃជា ពលរដ្ឋ កដ៏ចូជា 

អ្នក បៃកប របរ ផលិត សៃស និង អ្នក លក់ 
សៃស ទាំង អស់ សូម ផ្អាក សកម្មភាព 
ផលិត លក់ ចៃក ចាយ និង ផឹក បន្ត ទៀត 
ដើមៃបី ចៀសវាង នូវ ការ កើត មាន ដូច ករណី 
នៅ សៃុកទឹ ក ផុស។ ការ ចុះ បិទ ការ ផលិត 
និង លក់ សៃស នៃះ  សមត្ថ កិច្ច មិន បាន 
ឃាត់ ខ្លួន ពល រដ្ឋ ណ ឡើយ ។

បៃធាន មន្ទរី សុខា ភិបាល ខៃត្តកំ ពង់ ឆ្នា ំង 
លោក បៃក់ វ៉ុន បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
មៃសិល មិញ ដៃរ ថា ករណី សា្លាប់ ដោយ សារ 
ការពុល សៃស នៃះ  បាន កើន ឡើង ចំនួន 
១ នាក់ ទៀត  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ចំនួន សា្លាប់ សរុប 
ទាំងអស់ ឡើង ដល់៨នាក់។ លោក ថា 
មា្នាក់  ចុង កៃយ នៃះ បាន សា្លាប ់នៅមណ្ឌល- 
សខុភាព កៃងំធា្លា ដៃល គត ់បាន ហូបនៅ 
ចមា្ការ របស់គត់ ។ លោក  វ៉ុន  បៃប់ថា ៖ 
« ចំនួន អ្នក ពុល  និង បញ្ជូន មក មន្ទីរ ពៃទៃយ 
គឺ មាន តៃ ១៣១ នាក់ដដៃល ហើយ ក្នុង 

នោះ អ្នក ដៃល បាន ជាសះសៃបើយ  នងិ ចៃញ 
ព ីមន្ទរីពៃទៃយ អសច់នំនួ ១១៧ នាក ់ហើយ។ 
អ្នកនៅ សមៃក  ក្នុង មន្ទីរខៃត្ត មាន ៤នាក់ 
ឯអ្នក មាន អាការ ធ្ងន់ ធ្ងរ ៣នាក់ កំពុង 
ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ កាល់ ម៉ៃត»។ 
លោក បញ្ជាក ់ថា ករណពីលុ សៃ នៃះ មនិ- 
មៃន កើត ឡើង ដោយ សារតៃពុលក្នុង  ពិធី- 
បុណៃយសព កាល ពី ថ្ងៃ២៨វិច្ឆិកា នោះទៃ 
តៃមាន ករណី ពុល ជាចៃើន កន្លៃង ក្នុង ភូមិ 
ផៃសៃងៗគ្នាចំនួន ៦ ភូមិ ក្នុង សៃុក ទឹក ផុស 
និង សៃុក កំពង់ លៃង ។

មន្តៃី ជំនាញ នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន ក.ប.ប 
បាន ធ្វើការ អំពាវ នាវ ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ ទំាង - 
អស់ បញៃឈប់ ការ ទទួល ទាន សៃដៃល មិន- 
មាន សា្លាក សញ្ញាតៃឹ ម តៃូវ មិន មាន បៃភព 
ចៃបាស់ លាស់ និង មាន តម្លៃទាប ហួស - 
ហៃតុ ដៃល អាច ជាហានិ ភ័យ បង្កគៃះ- 
ថា្នាក់ ដល់ អាយុ ជីវិត  ៕

តពីទំព័រ៦...តៃូវ ធ្វើ នៅ ពា ក់- 
ក  ណ្តាល  ខៃធ្នូ នៃះ  ។

លោក  នួន សំ ណ វុ ធ បាន ឱៃយ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹង  ពី មៃសិល មិញ ថា 
បនា្ទា ប់ពី ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ជា- 
មួយ កៃុម ហ៊ុន ដៃល បាន ជាប់ 
ទាងំ៣  លើ ការ ផ្ដលស់ៃ វា បៃមលូ 
ន ិង ដកឹ ជញ្ជនូ សរំាម សណំល ់រងឹ 
ហើយ  កៃមុ ហ៊នុ ទាងំ ៣ នោះ  នងឹ 
ចៃញ បៃត ិបត្ត ិការ ទៅ តាម ទតីាងំ 
ដៃល បាន កំណត់ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី១ 
ខៃកុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២១  តទៅ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ក្នងុ ដំណក់- 
កាល  នៃះ  យើង នងឹ សមៃច បាន 
នៅ ពាក់ កណ្តាល ខៃ ១២ នៃះ 
ដោ យតៃូវ មាន ការ ចុះ កិច្ច សនៃយា 
ជា មួយ កៃុម ហ៊ុន ដៃល ដៃញ ថ្លៃ 
ឈ្នះ ចំនួន៣ ហើយ សៃវា របស់ 
យើងនឹ ង ចាប់ផ្តើម បៃតិបត្តិ ការ 
ដោយ បៃត ិបត្ត ិករ ថ្ម ីដៃល ចលូ មក 
ផ្តល់ សៃ វានៅ ថ្ងៃទី ១ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១គឺ យើង នឹង ចៃញហើយ» ។ 
   យ៉ាង ណ លោក  សំ ណ វុ ធ 
មិន ទាន់ អាច បញ្ជាក់ ពីឈ្មោះ 
កៃមុ ហ៊នុ ទាងំ ៣ ដៃ ល នងឹ ទទលួ- 
បាន សិទ្ធិ ផ្ដល់ សៃវា បៃមូល និង 
ដឹក ជញ្ជូន សំរាម សំណល់ រឹង  

នៅ ទទូាងំ រាជ ធាន ី នៃះទៃ  ដោយ 
លោកគៃ ន់តៃ   បញ្ជាក់ថា កៃុម- 
ហ៊ុន ទាំង នោះ  តៃូវ បាន រដ្ឋ បាល 
រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ វា យត ម្លៃ ជៃើស- 
រើស ក្នងុ ចំណោម កៃមុហុ៊ន ចំនួន  
ទាងំ ២០ដៃលបាន ច ូលដៃ ញ ថ្លៃ ។ 
    លោក បន្ថៃម ថា៖  «ការ ជៃើស- 
រើស កៃុមហ៊ុន នៃះ យើង បាន 
ដំណើរ ការ មកដល់ ដំណក់- 
កាល ទី២ ហើយ  គឺ យើង ជៃើស- 
រើស កៃុម ហ៊ុន ក្នុងការ ដៃញថ្លៃ  
ដៃល កៃុមហ៊ុន បាន ដក់ តម្លៃ 
ហើយ យើង មើល ទៅលើ បច្ចៃក- 
ទៃស នងិ មើ ល ទៅលើ លក្ខ ខណ្ឌ 
ដើមៃបី ឱៃយ សៃប ទៅ នឹង លក្ខ ខណ្ឌ 
របស់ យើង» ។ 

កាលព ីថ្ងៃទ ី២២  តលុា ឆ្នា ំមនុ 
លោក នាយក រដ្ឋម ន្តៃ ីហ៊នុ សៃន 
បាន សមៃច ដក សិទ្ធិ បៃមូល- 
សំរាម ពី កៃុម ហ៊ុន សុីន ទៃី  ដៃល 
ជា កៃុមហ៊ុន តៃ មួយ គត់ ទទួល- 
បាន សិទ្ធិ ផ្តាច់ មុខ ក្នុង ការ ផ្ដល់ 
សៃវា បៃមូល  និង ដឹក ជញ្ជូន- 
សំរាម សំណល់ រឹង នៅ ទូទំាង រាជ- 
ធាន ីភ្នពំៃញ។ក ៏ប៉នុ្តៃ កៃម ហៃត-ុ 
ផល ថា  កៃមុហុ៊ន សីុន ទៃ ីមិន មាន 
សមត្ថ ភាព បន្ត ក្នុង ការ បៃមូល- 
សរំាម  លោក  ហ៊នុ សៃន ក ៏បាន 
សមៃច ឱៃយ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី- 
ភ្នពំៃញ គៃប់គៃង ការងា របណោ្តាះ- 
អាសន្ន  មនុ នងឹ ស្វៃងរក កៃមុ ហ៊នុ 
ថ្មី មក ជំនួស បាន។

កៃយព ីការ ដក សទិ្ធ ិនៃះសា- 
លា រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  បានសមៃច 
បៃង ចៃក ការបៃ មូល សំរាម នៅ 
រាជធានី ភ្នពំៃញ ជា ៣ តំបន់ សមៃប់ 
ឱៃយ កៃមុ ហ៊នុ ដៃល បាន ដក ់ពាកៃយ 
ដៃញ ថ្លៃ ធ្វើការ ជៃើស រើស ក្នុង- 
ការផ្ដ ល់សៃវា បៃមូល  និង ដឹក- 
ជ ញ្ជូន សំរាម  សំណល់ រឹង ទៅ 
តាម តំបន់ នីមួយៗ ផង ដៃ រ។  

លោក សន ជយ័ បៃធាន អង្គ- 
ការ សម្ពន័្ធ គណ នៃយៃយ ភាព សង្គម  
កម្ពុ ជា បាន លើក ឡើងថា នៃះ 
គឺជា រូបភា ព ថ្មី ក្នុង ការ បៃកួត- 
បៃជៃង ដៃល អាច នឹង ធ្វើ ឱៃយ ការ- 
ផ្តល់ សៃវា  ជូន ពលរដ្ឋ  បាន ល្អ- 
បៃសើ រ ក្នុងក រណី ដៃល សា លា- 
រាជធានី ភ្នំពៃ ញ បានផ្តល់ សិទ្ធិ 
ទៅដល់ កៃុម ហ៊ុន ចំនួន៣ ធ្វើ 
បៃតិ បត្តិការ ក្នុង កា រផ្តល់ សៃវា 
បៃមូល សំរាម នៃះ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  « ការ- 
បៃ មូល សំរាម នៃះ គឺ ជាការ- 
ផ្តល់សៃវា របស់ រដ្ឋ ប៉ុន្តៃ រដ្ឋ តៃូវ 
ផ្តល់ កិច្ច សនៃយា ដល់ កៃុមហ៊ុន 
ឯកជន ដើ មៃបី បៃមូល សំរាម 
ក្នុងនាម ជា រដ្ឋ។ បៃសិន បើមាន 
កៃុមហ៊ុន៣មៃន វា ជា រូបភាព 
មួយ ក្នុងការ បៃកួត បៃជៃង ក្នុង- 
ការផ្តល់ សៃ វា   ពៃះ ការ បៃកួត- 

បៃជៃង នំា ឱៃយ មាន ផល ចៃើន។ នៅ 
ពៃល អ្នកផ្តល់ សៃវា បៃកួតបៃជៃង  
គ្នា នោះ អ្នក ទទួល ផល ដូចជា 
បៃជា ពល រដ្ឋ រួម ទាំង ទីក ន្លៃង 
សា ធា រណៈ មយួ ចនំនួ នងឹ ល្អ» ។ 
    ជាមួ យនឹង ការរំ ពឹង ទុក នៃះ 
លោក  សន ជ័យ ក៏ សងៃឃឹម ដៃរ 
ថា នៅ ពៃល កៃុម ហ៊ុន ទាំង ៣ 
ទ ទលួបាន ការអ នញុ្ញាត  ក្នងុ ការ- 
ផ្តល ់សៃវា បៃមូល សរំាម នៃះ នឹង 
ធ្វើ ឱៃយ រាជ ធានី ភ្នំពៃញទៅជា ទី- 
កៃងុ សា្អាត មយួ  ដៃលគ្មោន សរំាម 
រាយ បា៉ាយក្នុងពៃល កក ស្ទះ ឬ 
រង គៃះ ទឹក ជំនន់ ផង ដៃរ។

 យោង តាម របាយ ការណ ៍រប ស ់
កៃសួង បរិសា្ថា នដៃ ល បានផៃសព្វ  - 
ផៃសាយ កាលពី ចុងឆ្នាំ មុនប ងា្ហាញ 
ថា  សំ រាម    នៅ កម្ពុជា ក្នុង១ថ្ងៃៗ 
មាន ជា ង១មុឺន តោន  ហើយបើ 
សរបុ ទៅ គ ឺមានជ ិត៤ លា ន  តោន 
ក្នុង១ ឆ្នាំ ។ ក្នុង នោះគៃន់ តៃ នៅ 
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ គឺ មាន សំរា ម 
បៃមា ណ ៣ពាន់ តោន  ក្នុង១ 
ថ្ងៃៗ ។សរំាម ទាងំ នោះ មាន  ៦៥ 
ភា គរយ ជា សំណល់ស រើ រា ង្គ 
២០ ភា គ  រយ ជា សំណល់ ថង់ - 
បា្លា ស្ទ ិក នងិ នៅ សៃស សល ់គជឺា  
សណំល ់រ ឹង នងិ ស ំណល ់បៃភៃទ 
ផៃសៃង ទៀត ៕

កបប៖ ស្រាអ្នកភូមិ ផឹក ...

ក្រាមុហុ៊នប្រាមូល...

សមត្ថ កិច្ច ចុះ ពិនិត្យ កន្លង្ បិតស្  ដ្ល បណ្តាល ឱ្យអ្នក ភូមិ ផឹក ពុល ។ រូបថត រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង

ការប្មូលសំរាមរបស់កុ្មហុ៊នសីុនទី្   ពីម្សិលមិញ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី
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រោងចក្រផលិតដ្រកតម្ល្រ$១៦,៧លានបើកដំណើរការក្នងុខ្រន្រះ
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ រោងចក្រ ផលតិដ្រក  
ថ្រប របស ់ក្រមុ ហ៊នុ  ហងុឌសី្រង 
(ខ្រមបូឌា) ស្ទីល ឯ.ក ដ្រល 
វិនិ យោគ   ដោយ វិនិ យោ គិន ចិន 
ក្នុង ទឹក ប្រក់ ប្រមាណ ១៦, ៧ 
លាន ដុលា្លារ នៅ ក្នុងស្រុក ឧដុង្គ  
ខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺ បាន ប្រកាស  ចាប់- 
ផ្ដើម ប្រតិបត្តិ ការ នៅ ខ្រ ធ្នូ   ន្រះ។

លោក Lin Xiangrong  ប្រ- 
ធាន ក្រុម ហ៊ុន  ហុង ឌី ស្រង 
(ខ្រម បឌូា) ស្ទលី ឯ.ក បានឱ្រយ  
ដឹង ក្នុង អំឡុង កិច្ច ប្រជុំ ជាមួយ 
លោក ក្រវ រតនៈ  អគ្គនាយក 
អគ្គ ិសន ីកម្ពជុា កាលព ីថ្ង្រទ២ី៧  
ខ្រវិច្ឆិកា ថា  បនា្ទាប់ ពី ការ សាង- 
សង់ រយៈ ព្រល ១ ឆ្នាំ  ក្រុមហ៊ុន  
ហុង ឌី ស្រង បាន ឈាន ចូល 
ក្នុង ដំណាក់ កាល ធ្វើ ត្រស្ត នូវ 
គុណភាព ។

លោក     បន្ថ្រម   ថា  ក្រមុ ហ៊នុ នងឹ  
ដាក់ ឱ្រយ ប្រតិបត្តិការ ជា ផ្លូវ ការ  
នៅ   ខ្រ ន្រះ  ដោយ មាន ទិន្ន ផល 
ប្រចា ំឆ្នា ំ ៥០០ ០០០ តោន  នៅ 
ក្នុង ដំណាក់ កាល ដំបូង។

លោក  Lin Xiangrong បាន  
កត់ សមា្គាល់ ថា៖«ថ្មីៗ ន្រះ នា-
យក   ដា្ឋាន អគ្គិសនី  បាន បញ្ចប់ 

រួច   រាល់ នូវ ការ បញ្ជូន ថាមពល 
ផ្គត ់ផ្គង ់ដល ់រោងចក្រ របស ់យើង  
នងិ កពំងុ ស្ថតិ ក្នងុ ដណំាក ់កាល  
ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ ដ ៏ទលូ ំទូលាយ 
ចងុ ក្រយ  ដើម្រប ីធានា ថា រោង-
ចក្រ ន្រះ អាច ដំណើរការ ផលិត 
ដោយ រលនូ នងិ លក ់ផលតិ ផល 
ដល់ ទីក្រុង នានា នៅ កម្ពុជា »។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ក្រុម ហ៊ុន 
សូម ថ្ល្រង អំណរ គុណ ចំពោះ 
EDC សម្រប់  ការ គាំទ្រ របស់ 
ខ្លួន ដល់ រោង ចក្រ របស់ យើង 
ក្នុង រយៈ ព្រលវ្រង»។

កាល ពី ខ្រ កញ្ញា លោក  ក្រវ 
រតនៈ អគ្គនាយក អគ្គសិន ីកម្ពជុា  
EDC  បាន ចុះ ទៅ ពិនិត្រយ ក្រុម - 
ហ៊នុ ដោយ ផ្ទាល ់នងិ បាន សន្រយា  
ថា នឹង គាំទ្រ យ៉ាង ព្រញ ទំហឹង 
ដល់ តម្រូវការ ថាមពល របស់ 
ក្រុម ហ៊ុន ន្រះ។

ក្នងុ អឡំងុ ព្រល កចិ្ច ប្រជុ ំនោះ  
លោក ក៏ បាន ឱ្រយ ដឹង ថា ការ សាង - 
សង់ របស់ ក្រុម ហ៊ុន នឹង ជួយ 
លើក  កម្ពស់ ប្រតិបត្តិ ការ ស្រដ្ឋ - 
កិច្ច និង ពាណិជ្ជ កម្ម រវាង ប្រ-
ទ្រស ចិន និង កម្ពុជា ផងដ្ររ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ខ្ញុ ំសង្រឃមឹ ថា 
យើង អាច នាំ យក ក្រុម វិនិយោ-  
គិន ជនជាតិ ចិន កាន់ ត្រ ច្រើន 

ចូល មក វិនិយោគ នៅ  ប្រទ្រស  
កម្ពជុា  នងិ កសាង អនាគត កាន ់
ត្រ ប្រសើរ សម្រប់ ប្រទ្រស 
កម្ពជុា ។ កចិ្ច ខតិខ ំប្រងឹ ប្រងរមួ 
របស ់ប្រទ្រស ទាងំ ២ន្រះ ច្របាស ់ 
ណាស់ នឹង នាំ មក ថ្ង្រ អនាគត 
កាន ់ត្រ ប្រសើរ សម្រប ់ប្រជាជន  

ចិន និង ប្រជាជន កម្ពុជា»។
លោក យស មុនីរា៉ាត់  អគ្គ នា-

យក ន្រ អគ្គ នាយកដា្ឋាន ធនធាន 
រ៉្រ  ន្រ   ក្រសួងរ៉្រ និង ថាមពល  
បាន  ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 
ខ្រ  កញ្ញា ថា រោងចក្រ ន្រះ នឹង 
ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ នំា ចូល ដ្រក- 

ថ្រប ពី បរទ្រស ។ លោកបាន 
បញ្ជាក់ថា៖ «យើង សា្វាគមន៍ 
និង គាំទ្រ ការ បង្កើត រោងចក្រ 
ផលិត ដ្រក ថ្រប ដើម្របី ក្រច្ន្រ 
សំណល់ លោហ ធាតុ  សម្រប់ 
ការ ប្រើប្រស់ ក្នុង ស្រុក»។

ក្រមុ ហ៊នុ ន្រះ ភាគ ច្រើន ផលតិ   

ផលតិ ផល   ដចូជា ខ្រស្រ លសួ ដ្រក  
ថា្នាងំ អពំៅ នងិ ដ្រក សរស្រដើម្រប ី
បម្រើ ទីផ្រសារ សំណង់ កម្ពុជា  ។  

ទិន្នន័យ  ពី អគ្គ នាយក ដា្ឋាន-  
គយ នងិ រដា្ឋាករ ន្រ ក្រសងួ ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  បង្ហាញ ថា  
កម្ពជុា បាន នា ំចលូ សមា្ភារ សណំង់  
មាន តម្ល្រ  ៥៦៥, ៩១ លានដលុា្លារ  
នៅ ឆមាស ទី ១  ឆ្នាំ ន្រះ ខណៈ 
ការ នាំ ចូលមាន  តម្ល្រ ជាង១,៥១  
ពាន់ លាន  ដុលា្លារ ក្នុង  ឆ្នាំ  ២០១៩។

បើ ធ្វើ ការ ប្រង ច្រក ទៅ តាម 
ប្រភ្រទ  កម្ពជុា បាន នា ំចលូ ដ្រក 
ថ្របក្នងុ បរមិាណ២១៧ ១៥១ 
តោន មាន តម្ល្រ  ១៤០,៨ លាន 
ដុលា្លារ សុីម៉ងត៍  ៦៨១ ៨១៧ 
តោន មាន តម្ល្រ  ៤៣, ២៧លាន 
ដលុា្លារ នងិសមា្ភារ សណំង ់ចនំនួ 
៦៧២ ៧៨៥ តោន មាន តម្ល្រ 
៣៨១,៨៤ លាន ដុលា្លារ។

ក្នុង រយៈ ព្រល ព្រញ មួយ ឆ្នាំ 
២០១៩ កម្ពជុា បាននាចំលូដ្រក   
ថ្រប  ៧២២ ៦២១ តោន មាន 
តម្ល្រ  ៤៧៧, ១៩ លាន ដុលា្លារ  
សុីម៉ងត៍ ១,៩៧ លាន តោន 
មាន តម្ល្រ ១២៨, ៨៥ លាន  ដុ-
លា្លារ និង សមា្ភារ សំណង់ ១,៧ 
លាន តោន មាន តម្ល្រ ៩០០,- 
៥១ លាន ដុលា្លារ ៕ LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  ក្រុម ហ៊ុន បារាំង  Total So- 
lar Distributed Generation (DG) 
កាល ពី ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រ វិច្ឆិកា បាន   ឱ្រយដឹង 
ថា ខ្លនួ កពំងុ  ចាបដ់្រគជូាមយួ   ក្រមុហ៊នុ 
Canopy Power Pte Ltd ដ្រល មាន 
មលូ ដា្ឋាន នៅ ប្រទ្រស សងិ្ហ បរុ ីលើ   ការ-  
អភិវឌ្រឍ និង សាង សង់ បណា្តាញ ច្រក- 
ចាយ និង ដំឡើង បន្ទះ សូឡា  នៅ   កោះ 
រ៉ុង  សន្លឹម   ន្រ ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ  ដោយ 
ការ សាង សង ់គ្រង នងឹ  ត្រវូ បញ្ចប ់នៅ 
ខ្រ  ម្រសា ឆ្នាំ២០២១។

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន របស ់ក្រមុ- 
ហ៊ុន DG ដ្រល   ច្រញ ផ្រសាយ កាលពី 
ថ្ង្រចន្ទ បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា Canopy Power 
ជា  ក្រុម ហ៊ុន ម៉ាការ លទ្ធ កម្ម និង ការ- 
សាងសង ់(EPC)   ព្រម ទាងំ  រចនា  នងិ 
សាង សង់ សួន ថាមពល   សូឡា  ទំហំ  
១,២៥  MWp ជាមយួនងឹ អាគយុទហំ ំ 
២ MWh រួម បញ្ចូល   មា៉ាសុីន មា៉ាស៊ូត 
និង ឧបករណ៍   ត្រួត ពិនិត្រយ វ្រ  ឆ្លាត ។ 

ក្រុមហ៊ុន DG បានបញ្ជាក់ ថា   ការ- 
សាង សង់ កពំងុ  ចាប់ ផ្ដើម ដណំើរ ការ។ 

កោះ រ៉ុង សន្លឹម  នៅ  ចមា្ងាយ  ប្រមាណ 
២៥ គីឡូម៉្រត្រ ពី ឆ្ន្ររសមុទ្រ ក្រុងព្រះ- 
សីហនុ។ កោះន្រះ មាន បណ្តាយ   ៩  
គីឡូ ម៉្រត្រ និងទទឹង  ៤ គីឡូ ម៉្រត្រ។  

លោក  វិច ទ័រ ហ្រសូនា អគ្គ នាយក ន្រ 
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ថាម ពល  ន្រ ក្រសងួ រ៉្រ  
និង ថាម ពល បាន  ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  
កាល ព ីថ្ង្រ អង្គារ ថា គម្រង  សាង សង ់
បណា្តាញ ច្រក ចាយ និង ដំឡើង បន្ទះ 
សូឡាន្រះ  វិនិយោគ ដោយ ក្រុមហ៊ុន  
រ៉យូ៉ាល ់ គ្របុ  សម្រប ់ផ្គត ់ផ្គង ់តម្រវូ ការ 
ថាម ពល របស់ ក្រុមហ៊ុន ។

 លោក  ហ្រសូនា  បានបន្ត   ថា  ដើម្របី រួម 
ចំណ្រក អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋ កិច្ច ជាតិ  ក្រសួង  
រ៉្រ នងិ ថាម ពល  គាទំ្រ  នងិ លើកទកឹចតិ្ត 
ឱ្រយ វសិយ័ ឯកជន វនិ ិយោគ លើ ថាមពល  
ដោយ ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់ សម្រប់ បំព្រញ 
តម្រូវ ការ ប្រើប្រស់ របស់ ខ្លួន  ជា ពិ-
ស្រស នៅ តបំន ់ពុ ំទាន ់មាន ការ អភវិឌ្រឍ 
បណា្តាញ ជាតិ ។

 លោក ថ្ល្រង ថា ៖  « យើង គា ំទ្រ ឱ្រយ មាន 
ការ អភិវឌ្រឍ ថាមពល ពី វិស័យ ឯកជន  
ដើម្របី ផ្គត់ផ្គង់ តម្រូវ ការ ផ្ទាល់ ខ្លួន  នៅ 
ព្រល បណា្តាញ ជាត ិមនិ ទាន ់ទៅ ដល ់។  
សព្វ ថ្ង្រ  អគ្គ ិសន ីកម្ពជុា (EDC)  ពុ ំទាន ់
មាន លទ្ធ ភាព អូស ខ្រស្រ បណា្តាញ ជាតិ 
ក្រម បាត សមុទ្រ ទ្រ ដោយសារត្រ 
មាន តម្ល្រ ថ្ល្រ  ហើយ វា អាច ច្រក ចាយ 
ថាម ពល ដល ់ប្រជា ជន នៅ ទ ីនោះ បាន  
ចំនួន តិច តួច» ។

ក្រមុហ៊នុ រ៉យូ៉ាល ់គ្របុ កជ៏ា មា្ចាសល់ើ 
សណា្ឋាគារ ដ៏ ល្របី  Royal Sands Koh 
Rong នៅ កោះរុ៉ង ន្រះ ផង ដ្ររ។ 

កាល ពី ខ្រ កក្កដា   ក្រុម ហ៊ុន រ៉ូ យ៉ាល់- 
គ្រុប  កោះ រ៉ុង   ឌី វ្រ ឡុប ម្រន  ខម ភ្រនី 
ដ្រល ជា ក្រុម ហ៊ុន  បុត្រ សម្ព័ន្ធ របស់ 
ក្រុម   ហ៊ុន រ៉ូ យ៉ាល់  គ្រុប និង ក្រុម ហ៊ុន  
សុណី ូហាយ  ្រដ ូខបភើរ្រសនិ លមីធីតី 
(Sinohydro Corporation Lim-
ited)  សម្រច បាន កចិ្ច ព្រម ព្រៀង មយួ 
តម្ល្រ  ៣៥   លាន ដុលា្លារ   ដើម្របី   សង់ ផ្លូវ ប្រ-  
វ្រង   ៧០ គីឡូម៉្រត្រ នៅ លើ កោះរ៉ុង ។ 

ក្រុមហ៊ុន DG បាន  ឱ្រយដឹងទៀត ថា 
បណា្តាញ អគ្គសិនខី្នាតតចូ ន្រះ ត្រវូ បាន 
បង្កើត ឡើង  ដើ ម្របី  ច្រក ចាយ អគ្គិសនី 
នៅ លើ  កោះ  ន្រះ ជាមួយ នឹង ការ រួម- 
ចណំ្រក   ថាមពល  កកើត ឡើង វញិ  ជាង  
៥០  ភាគ រយ ។  

បណា្តាញ អគ្គិសនីខ្នាតតូច   ន្រះ នឹង 
ផ្ដល់   ការ ផ្គត់ ផ្គង់ អគ្គិ សនី ប្រកប ដោយ 
ស្ថរិ ភាព រយៈព្រល  ២៤  ម៉ាង ក្នងុ តម្ល្រ 
កាន់ ត្រទាប ។ 

លោក  Gavin Adda អគ្គ នាយក  
ក្រមុ  ហ៊នុ  Total Solar Distributed 
Generation  ប្រចាំតំបន់ អាសុី បាន  
ឱ្រយ ដឹង ថា  ការ ប្រ កា្លាយ កោះទាំង មូល    
ពី  ការ ប្រើប្រស់  ប្រង មា៉ាស៊ូត ទៅ ជា 
ថាម   ពល   សូឡា នៅក្នុង គម្រង   របស់ 
ខ្លួនន្រះ  គឺ ជា សមិទ្ធផល ដ៏ធំ   នៅក្នុង 
តំបន់ របស់ ខ្លួន ដ្រល មានជាង  ៦០០ 
ម្រហា្គាវា៉ាត ់ន្រ គម្រង ប្រតបិត្តកិារ  នងិ 
ការ អភិវឌ្រឍជា ច្រើន ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា៖« ការ រមួ បញ្ចលូ គា្នា  
ស្តុក ក្នុង ថាម ពល សូឡា  គឺ ជា   មធ្រយា-

បាយ មយួ សម្រប ់ ទតីាងំ ឆ្ងាយៗ ដើម្រប ី
ជំរុញ ថាម ពល កកើត ឡើង  វិញ ប្រកប- 
ដោយ ប្រសិទ្ធ ភាព ។ សម្រប់ យើង វា 
កជ៏ា ឱកាស  បង្កើន កណំើន ដធ៏ ំ[គម្រង  
ថាម ពល សូឡា]  ដ្រល នៅ អាសុី អា-
គ្ន្រយ៍មាន កោះ  រាប់ មុឺន   »។ 

 លោក  Gavin  បន្ត ថា៖ «  ការវនិយិោគ  
រមួគា្នា  របស ់ក្រមុ ហ៊នុ  Total Solar DG  
លើ ដំណះ ស្រយ ថាម ពល ក កើត- 
ឡើង វិញ   រួម បញ្ចូល គា្នា ជាមួយសូឡា  
និង   ដ្រគូគម្រង ន្រះ បានបង្ហាញ  ពី ការ- 
ប្ដ្រ ជា្ញា ចតិ្ត របស ់ក្រមុ ហ៊នុ  Total Group  
ចំពោះ និរន្ត រ  បរិសា្ថាន និង ដំណះ- 
ស្រយ  កាត ់បន្ថយការ ចណំាយ  ដ ៏មាន 
ប្រសិទ្ធ ភាព សម្រប់  ភាគទុនិក »។  

លោក Sujay Malve សា្ថាប និក 
នងិ  ជាអគ្គ នាយក  ក្រមុ ហ៊នុ  Canopy 
Power  បាន ថ្ល្រងថា៖ «យើង មាន 
ស្រចក្ដី  រីករាយ ក្នុង ការ ធ្វើ ជាដ្រគូ ជា-
មយួ ក្រមុ ហ៊នុ  Total Solar DG ដើម្រប ី
ផ្ដល់ គម្រង ដ៏ មាន ឥទ្ធិ ពល ខ្ពស់ន្រះ 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា   ៕ LA 

លោក កេវ រតនៈ (ទី ៥ រាប់ ពី ឆ្វេង) អំឡុង ពេល ទៅ ទសេសនកិច្ច រោង ចកេ ផលិត ដេក ថេប របស់ កេមុហុ៊ន ហុង 
ឌី  សេង (ខេមបូឌា) ស្ទលី ឯ.ក កាល ពី ខេ កញ្ញា ។ រូបថត សហ ការី

DGចាប់ដ្រគូជាមួយCanopyPowerលើការអភិវឌ្រឍថាមពលអគ្គសិនីពីសូឡា
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រោងចក្រផលិតដ្រកតម្ល្រ$១៦,៧លានបើកដំណើរការក្នងុខ្រន្រះ
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ រោងចក្រ ផលតិដ្រក  
ថ្រប របស ់ក្រមុ ហ៊នុ  ហងុឌសី្រង 
(ខ្រមបូឌា) ស្ទីល ឯ.ក ដ្រល 
វិនិ យោគ   ដោយ វិនិ យោ គិន ចិន 
ក្នុង ទឹក ប្រក់ ប្រមាណ ១៦, ៧ 
លាន ដុលា្លារ នៅ ក្នុងស្រុក ឧដុង្គ  
ខ្រត្ត កំពង់ស្ព ឺ បាន ប្រកាស  ចាប់- 
ផ្ដើម ប្រតិបត្តិ ការ នៅ ខ្រ ធ្នូ   ន្រះ។

លោក Lin Xiangrong  ប្រ- 
ធាន ក្រុម ហ៊ុន  ហុង ឌី ស្រង 
(ខ្រម បឌូា) ស្ទលី ឯ.ក បានឱ្រយ  
ដឹង ក្នុង អំឡុង កិច្ច ប្រជុំ ជាមួយ 
លោក ក្រវ រតនៈ  អគ្គនាយក 
អគ្គ ិសន ីកម្ពជុា កាលព ីថ្ង្រទ២ី៧  
ខ្រវិច្ឆិកា ថា  បនា្ទាប់ ពី ការ សាង- 
សង់ រយៈ ព្រល ១ ឆ្នាំ  ក្រុមហ៊ុន  
ហុង ឌី ស្រង បាន ឈាន ចូល 
ក្នុង ដំណាក់ កាល ធ្វើ ត្រស្ត នូវ 
គុណភាព ។

លោក     បន្ថ្រម   ថា  ក្រមុ ហ៊នុ នងឹ  
ដាក់ ឱ្រយ ប្រតិបត្តិការ ជា ផ្លូវ ការ  
នៅ   ខ្រ ន្រះ  ដោយ មាន ទិន្ន ផល 
ប្រចា ំឆ្នា ំ ៥០០ ០០០ តោន  នៅ 
ក្នុង ដំណាក់ កាល ដំបូង។

លោក  Lin Xiangrong បាន  
កត់ សមា្គាល់ ថា៖«ថ្មីៗ ន្រះ នា-
យក   ដា្ឋាន អគ្គិសនី  បាន បញ្ចប់ 

រួច   រាល់ នូវ ការ បញ្ជូន ថាមពល 
ផ្គត ់ផ្គង ់ដល ់រោងចក្រ របស ់យើង  
នងិ កពំងុ ស្ថតិ ក្នងុ ដណំាក ់កាល  
ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ ដ ៏ទលូ ំទូលាយ 
ចងុ ក្រយ  ដើម្រប ីធានា ថា រោង-
ចក្រ ន្រះ អាច ដំណើរការ ផលិត 
ដោយ រលនូ នងិ លក ់ផលតិ ផល 
ដល់ ទីក្រុង នានា នៅ កម្ពុជា »។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ក្រុម ហ៊ុន 
សូម ថ្ល្រង អំណរ គុណ ចំពោះ 
EDC សម្រប់  ការ គាំទ្រ របស់ 
ខ្លួន ដល់ រោង ចក្រ របស់ យើង 
ក្នុង រយៈ ព្រលវ្រង»។

កាល ពី ខ្រ កញ្ញា លោក  ក្រវ 
រតនៈ អគ្គនាយក អគ្គសិន ីកម្ពជុា  
EDC  បាន ចុះ ទៅ ពិនិត្រយ ក្រុម - 
ហ៊នុ ដោយ ផ្ទាល ់នងិ បាន សន្រយា  
ថា នឹង គាំទ្រ យ៉ាង ព្រញ ទំហឹង 
ដល់ តម្រូវការ ថាមពល របស់ 
ក្រុម ហ៊ុន ន្រះ។

ក្នងុ អឡំងុ ព្រល កចិ្ច ប្រជុ ំនោះ  
លោក ក៏ បាន ឱ្រយ ដឹង ថា ការ សាង - 
សង់ របស់ ក្រុម ហ៊ុន នឹង ជួយ 
លើក  កម្ពស់ ប្រតិបត្តិ ការ ស្រដ្ឋ - 
កិច្ច និង ពាណិជ្ជ កម្ម រវាង ប្រ-
ទ្រស ចិន និង កម្ពុជា ផងដ្ររ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ខ្ញុ ំសង្រឃមឹ ថា 
យើង អាច នាំ យក ក្រុម វិនិយោ-  
គិន ជនជាតិ ចិន កាន់ ត្រ ច្រើន 

ចូល មក វិនិយោគ នៅ  ប្រទ្រស  
កម្ពជុា  នងិ កសាង អនាគត កាន ់
ត្រ ប្រសើរ សម្រប់ ប្រទ្រស 
កម្ពជុា ។ កចិ្ច ខតិខ ំប្រងឹ ប្រងរមួ 
របស ់ប្រទ្រស ទាងំ ២ន្រះ ច្របាស ់ 
ណាស់ នឹង នាំ មក ថ្ង្រ អនាគត 
កាន ់ត្រ ប្រសើរ សម្រប ់ប្រជាជន  

ចិន និង ប្រជាជន កម្ពុជា»។
លោក យស មុនីរា៉ាត់  អគ្គ នា-

យក ន្រ អគ្គ នាយកដា្ឋាន ធនធាន 
រ៉្រ  ន្រ   ក្រសួងរ៉្រ និង ថាមពល  
បាន  ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 
ខ្រ  កញ្ញា ថា រោងចក្រ ន្រះ នឹង 
ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ នំា ចូល ដ្រក- 

ថ្រប ពី បរទ្រស ។ លោកបាន 
បញ្ជាក់ថា៖ «យើង សា្វាគមន៍ 
និង គាំទ្រ ការ បង្កើត រោងចក្រ 
ផលិត ដ្រក ថ្រប ដើម្របី ក្រច្ន្រ 
សំណល់ លោហ ធាតុ  សម្រប់ 
ការ ប្រើប្រស់ ក្នុង ស្រុក»។

ក្រមុ ហ៊នុ ន្រះ ភាគ ច្រើន ផលតិ   

ផលតិ ផល   ដចូជា ខ្រស្រ លសួ ដ្រក  
ថា្នាងំ អពំៅ នងិ ដ្រក សរស្រដើម្រប ី
បម្រើ ទីផ្រសារ សំណង់ កម្ពុជា  ។  

ទិន្នន័យ  ពី អគ្គ នាយក ដា្ឋាន-  
គយ នងិ រដា្ឋាករ ន្រ ក្រសងួ ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  បង្ហាញ ថា  
កម្ពជុា បាន នា ំចលូ សមា្ភារ សណំង់  
មាន តម្ល្រ  ៥៦៥, ៩១ លានដលុា្លារ  
នៅ ឆមាស ទី ១  ឆ្នាំ ន្រះ ខណៈ 
ការ នាំ ចូលមាន  តម្ល្រ ជាង១,៥១  
ពាន់ លាន  ដុលា្លារ ក្នុង  ឆ្នាំ  ២០១៩។

បើ ធ្វើ ការ ប្រង ច្រក ទៅ តាម 
ប្រភ្រទ  កម្ពជុា បាន នា ំចលូ ដ្រក 
ថ្របក្នងុ បរមិាណ២១៧ ១៥១ 
តោន មាន តម្ល្រ  ១៤០,៨ លាន 
ដុលា្លារ សុីម៉ងត៍  ៦៨១ ៨១៧ 
តោន មាន តម្ល្រ  ៤៣, ២៧លាន 
ដលុា្លារ នងិសមា្ភារ សណំង ់ចនំនួ 
៦៧២ ៧៨៥ តោន មាន តម្ល្រ 
៣៨១,៨៤ លាន ដុលា្លារ។

ក្នុង រយៈ ព្រល ព្រញ មួយ ឆ្នាំ 
២០១៩ កម្ពជុា បាននាចំលូដ្រក   
ថ្រប  ៧២២ ៦២១ តោន មាន 
តម្ល្រ  ៤៧៧, ១៩ លាន ដុលា្លារ  
សុីម៉ងត៍ ១,៩៧ លាន តោន 
មាន តម្ល្រ ១២៨, ៨៥ លាន  ដុ-
លា្លារ និង សមា្ភារ សំណង់ ១,៧ 
លាន តោន មាន តម្ល្រ ៩០០,- 
៥១ លាន ដុលា្លារ ៕ LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  ក្រុម ហ៊ុន បារាំង  Total So- 
lar Distributed Generation (DG) 
កាល ពី ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រ វិច្ឆិកា បាន   ឱ្រយដឹង 
ថា ខ្លនួ កពំងុ  ចាបដ់្រគជូាមយួ   ក្រមុហ៊នុ 
Canopy Power Pte Ltd ដ្រល មាន 
មលូ ដា្ឋាន នៅ ប្រទ្រស សងិ្ហ បរុ ីលើ   ការ-  
អភិវឌ្រឍ និង សាង សង់ បណា្តាញ ច្រក- 
ចាយ និង ដំឡើង បន្ទះ សូឡា  នៅ   កោះ 
រ៉ុង  សន្លឹម   ន្រ ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ  ដោយ 
ការ សាង សង ់គ្រង នងឹ  ត្រវូ បញ្ចប ់នៅ 
ខ្រ  ម្រសា ឆ្នាំ២០២១។

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន របស ់ក្រមុ- 
ហ៊ុន DG ដ្រល   ច្រញ ផ្រសាយ កាលពី 
ថ្ង្រចន្ទ បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា Canopy Power 
ជា  ក្រុម ហ៊ុន ម៉ាការ លទ្ធ កម្ម និង ការ- 
សាងសង ់(EPC)   ព្រម ទាងំ  រចនា  នងិ 
សាង សង់ សួន ថាមពល   សូឡា  ទំហំ  
១,២៥  MWp ជាមយួនងឹ អាគយុទហំ ំ 
២ MWh រួម បញ្ចូល   មា៉ាសុីន មា៉ាស៊ូត 
និង ឧបករណ៍   ត្រួត ពិនិត្រយ វ្រ  ឆ្លាត ។ 

ក្រុមហ៊ុន DG បានបញ្ជាក់ ថា   ការ- 
សាង សង់ កពំងុ  ចាប់ ផ្ដើម ដណំើរ ការ។ 

កោះ រ៉ុង សន្លឹម  នៅ  ចមា្ងាយ  ប្រមាណ 
២៥ គីឡូម៉្រត្រ ពី ឆ្ន្ររសមុទ្រ ក្រុងព្រះ- 
សីហនុ។ កោះន្រះ មាន បណ្តាយ   ៩  
គីឡូ ម៉្រត្រ និងទទឹង  ៤ គីឡូ ម៉្រត្រ។  

លោក  វិច ទ័រ ហ្រសូនា អគ្គ នាយក ន្រ 
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ថាម ពល  ន្រ ក្រសងួ រ៉្រ  
និង ថាម ពល បាន  ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  
កាល ព ីថ្ង្រ អង្គារ ថា គម្រង  សាង សង ់
បណា្តាញ ច្រក ចាយ និង ដំឡើង បន្ទះ 
សូឡាន្រះ  វិនិយោគ ដោយ ក្រុមហ៊ុន  
រ៉យូ៉ាល ់ គ្របុ  សម្រប ់ផ្គត ់ផ្គង ់តម្រវូ ការ 
ថាម ពល របស់ ក្រុមហ៊ុន ។

 លោក  ហ្រសូនា  បានបន្ត   ថា  ដើម្របី រួម 
ចំណ្រក អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋ កិច្ច ជាតិ  ក្រសួង  
រ៉្រ នងិ ថាម ពល  គាទំ្រ  នងិ លើកទកឹចតិ្ត 
ឱ្រយ វសិយ័ ឯកជន វនិ ិយោគ លើ ថាមពល  
ដោយ ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់ សម្រប់ បំព្រញ 
តម្រូវ ការ ប្រើប្រស់ របស់ ខ្លួន  ជា ពិ-
ស្រស នៅ តបំន ់ពុ ំទាន ់មាន ការ អភវិឌ្រឍ 
បណា្តាញ ជាតិ ។

 លោក ថ្ល្រង ថា ៖  « យើង គា ំទ្រ ឱ្រយ មាន 
ការ អភិវឌ្រឍ ថាមពល ពី វិស័យ ឯកជន  
ដើម្របី ផ្គត់ផ្គង់ តម្រូវ ការ ផ្ទាល់ ខ្លួន  នៅ 
ព្រល បណា្តាញ ជាត ិមនិ ទាន ់ទៅ ដល ់។  
សព្វ ថ្ង្រ  អគ្គ ិសន ីកម្ពជុា (EDC)  ពុ ំទាន ់
មាន លទ្ធ ភាព អូស ខ្រស្រ បណា្តាញ ជាតិ 
ក្រម បាត សមុទ្រ ទ្រ ដោយសារត្រ 
មាន តម្ល្រ ថ្ល្រ  ហើយ វា អាច ច្រក ចាយ 
ថាម ពល ដល ់ប្រជា ជន នៅ ទ ីនោះ បាន  
ចំនួន តិច តួច» ។

ក្រមុហ៊នុ រ៉យូ៉ាល ់គ្របុ កជ៏ា មា្ចាសល់ើ 
សណា្ឋាគារ ដ៏ ល្របី  Royal Sands Koh 
Rong នៅ កោះរុ៉ង ន្រះ ផង ដ្ររ។ 

កាល ពី ខ្រ កក្កដា   ក្រុម ហ៊ុន រ៉ូ យ៉ាល់- 
គ្រុប  កោះ រ៉ុង   ឌី វ្រ ឡុប ម្រន  ខម ភ្រនី 
ដ្រល ជា ក្រុម ហ៊ុន  បុត្រ សម្ព័ន្ធ របស់ 
ក្រុម   ហ៊ុន រ៉ូ យ៉ាល់  គ្រុប និង ក្រុម ហ៊ុន  
សុណី ូហាយ  ្រដ ូខបភើរ្រសនិ លមីធីតី 
(Sinohydro Corporation Lim-
ited)  សម្រច បាន កចិ្ច ព្រម ព្រៀង មយួ 
តម្ល្រ  ៣៥   លាន ដុលា្លារ   ដើម្របី   សង់ ផ្លូវ ប្រ-  
វ្រង   ៧០ គីឡូម៉្រត្រ នៅ លើ កោះរ៉ុង ។ 

ក្រុមហ៊ុន DG បាន  ឱ្រយដឹងទៀត ថា 
បណា្តាញ អគ្គសិនខី្នាតតចូ ន្រះ ត្រវូ បាន 
បង្កើត ឡើង  ដើ ម្របី  ច្រក ចាយ អគ្គិសនី 
នៅ លើ  កោះ  ន្រះ ជាមួយ នឹង ការ រួម- 
ចណំ្រក   ថាមពល  កកើត ឡើង វញិ  ជាង  
៥០  ភាគ រយ ។  

បណា្តាញ អគ្គិសនីខ្នាតតូច   ន្រះ នឹង 
ផ្ដល់   ការ ផ្គត់ ផ្គង់ អគ្គិ សនី ប្រកប ដោយ 
ស្ថរិ ភាព រយៈព្រល  ២៤  ម៉ាង ក្នងុ តម្ល្រ 
កាន់ ត្រទាប ។ 

លោក  Gavin Adda អគ្គ នាយក  
ក្រមុ  ហ៊នុ  Total Solar Distributed 
Generation  ប្រចាំតំបន់ អាសុី បាន  
ឱ្រយ ដឹង ថា  ការ ប្រ កា្លាយ កោះទាំង មូល    
ពី  ការ ប្រើប្រស់  ប្រង មា៉ាស៊ូត ទៅ ជា 
ថាម   ពល   សូឡា នៅក្នុង គម្រង   របស់ 
ខ្លួនន្រះ  គឺ ជា សមិទ្ធផល ដ៏ធំ   នៅក្នុង 
តំបន់ របស់ ខ្លួន ដ្រល មានជាង  ៦០០ 
ម្រហា្គាវា៉ាត ់ន្រ គម្រង ប្រតបិត្តកិារ  នងិ 
ការ អភិវឌ្រឍជា ច្រើន ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា៖« ការ រមួ បញ្ចលូ គា្នា  
ស្តុក ក្នុង ថាម ពល សូឡា  គឺ ជា   មធ្រយា-

បាយ មយួ សម្រប ់ ទតីាងំ ឆ្ងាយៗ ដើម្រប ី
ជំរុញ ថាម ពល កកើត ឡើង  វិញ ប្រកប- 
ដោយ ប្រសិទ្ធ ភាព ។ សម្រប់ យើង វា 
កជ៏ា ឱកាស  បង្កើន កណំើន ដធ៏ ំ[គម្រង  
ថាម ពល សូឡា]  ដ្រល នៅ អាសុី អា-
គ្ន្រយ៍មាន កោះ  រាប់ មុឺន   »។ 

 លោក  Gavin  បន្ត ថា៖ «  ការវនិយិោគ  
រមួគា្នា  របស ់ក្រមុ ហ៊នុ  Total Solar DG  
លើ ដំណះ ស្រយ ថាម ពល ក កើត- 
ឡើង វិញ   រួម បញ្ចូល គា្នា ជាមួយសូឡា  
និង   ដ្រគូគម្រង ន្រះ បានបង្ហាញ  ពី ការ- 
ប្ដ្រ ជា្ញា ចតិ្ត របស ់ក្រមុ ហ៊នុ  Total Group  
ចំពោះ និរន្ត រ  បរិសា្ថាន និង ដំណះ- 
ស្រយ  កាត ់បន្ថយការ ចណំាយ  ដ ៏មាន 
ប្រសិទ្ធ ភាព សម្រប់  ភាគទុនិក »។  

លោក Sujay Malve សា្ថាប និក 
នងិ  ជាអគ្គ នាយក  ក្រមុ ហ៊នុ  Canopy 
Power  បាន ថ្ល្រងថា៖ «យើង មាន 
ស្រចក្ដី  រីករាយ ក្នុង ការ ធ្វើ ជាដ្រគូ ជា-
មយួ ក្រមុ ហ៊នុ  Total Solar DG ដើម្រប ី
ផ្ដល់ គម្រង ដ៏ មាន ឥទ្ធិ ពល ខ្ពស់ន្រះ 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា   ៕ LA 

លោក កេវ រតនៈ (ទី ៥ រាប់ ពី ឆ្វេង) អំឡុង ពេល ទៅ ទសេសនកិច្ច រោង ចកេ ផលិត ដេក ថេប របស់ កេមុហុ៊ន ហុង 
ឌី  សេង (ខេមបូឌា) ស្ទលី ឯ.ក កាល ពី ខេ កញ្ញា ។ រូបថត សហ ការី

DGចាប់ដ្រគូជាមួយCanopyPowerលើការអភិវឌ្រឍថាមពលអគ្គសិនីពីសូឡា



ការអនុវត្តកំណែទមែង់បែឡងបាន
លើកទឹកចិត្តឱែយគែូខំបែឹងបងែៀន
សសិែសខបំែងឹរៀនមាតាបតិាជយួគាទំែ
និងអាជ្ញាធរគែប់កមែិតបានចូលរួម
ក្នុងការកែលម្អគុណភាពអប់រំនៅ
កមែិតមធែយមសិកែសា។កំណែទមែង់
ការបែឡងសញ្ញាបតែមធែយមសិកែសា
ទុតិយភូមិចូលរួមចំណែកក្នុងការ-
ជំរុញឱែយសិសែសទទួលបាននិទ្ទែសA
កើនឡើងជបន្តបន្ទាប់ពី១១នក់ក្នុង
ឆ្នាំ២០១៤ដល់៤៤៣ក្នងុឆ្នាំ២០១៩។
តារាងខាងកែមបង្ហាញពីលទ្ធផល
បែឡងសញ្ញាបតែមធែយមសិកែសាទុតិយ-
ភមូិឆ្នាំ២០១៤ដលឆ់្នាំ២០១៩កែម
កំណែទមែង់ការបែឡងសញ្ញាបតែ-
មធែយមសិកែសាទុតិយភូមិដោយកែសួង
អប់រំយុវជននិងកីឡា។
កណំែទមែង់ការបែឡងសញ្ញាបតែ-

មធែយមសិកែសាទុតិយភូមិស្ថិតក្នុង
ចំណោមអាទិភាពកំណែទមែង់របស់
កែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែល
បានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ២០១៤តាម
ផែនការយុទ្ធសាស្តែវិស័យអប់រំ
២០១៤-២០១៨និងផែនការយុទ្ធ-
សាស្តែវសិយ័អបរ់ំ២០១៩-២០២៣
ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក
កែុមការងរវិស័យអប់រំ និងអ្នក-
ពាកព់ន័្ធ។សមទិ្ធផលធំៗ សមែចបាន
គរួឱែយកតស់មា្គាល់ដចូជការបន្តបង្កើន
ការចលូរៀនបែកបដោយសមធម៌នៅ
គែប់កមែិតជពិសែសការអប់រំមូល-
ដ្ឋានរយៈពែល៩ឆ្នាំការបង្កលក្ខណ-
សមែបត្ដិអនុគែះននដើមែបីឱែយកុមារ
និងយុវជនជួបការលំបាកមានលទ្ធ-
ភាពចូលសិកែសានៅគែប់កមែិតការ-
ពងែងឹនងិពងែកីអភបិាលកចិ្ចនៅតាម
គែឹះសា្ថានសកិែសាសាធារណៈការពងែងឹ
គុណភាពអប់រំតាមរយៈការអភិវឌែឍ
សមត្ថភាពគែូបងែៀននិងការបង្កើន
អាហារូបករណ៍សមែប់សិសែស និង
និសែសិតកែីកែ។ការអនុវត្តវិធានការ
លើកកម្ពស់គណុភាពនងិភាពឆ្លើយ-
តបរបស់សែវាអបរ់ំជពសិែសកណំែ-
ទមែង់ការបែឡងសញ្ញាបតែមធែយម-
សិកែសាទុតិយភូមិ និងការបែឡងគែប់
បែភែទបានកា្លាយជចំណុចគន្លឹះ
ឈានដល់ការកំណត់អាទិភាពក្នុង
កម្មវិធីកំណែទមែង់ផែសែងទៀតដូចជ
ការលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈគែូបងែៀន
ការរង្វាយតម្លែលទ្ធផលសិកែសារបស់
សិសែសការពិនិតែយឡើងវិញកម្មវិធី
សិកែសានិងសៀវភៅសិកែសាគោលនិង
កំណែទមែង់ឧត្តមសិកែសា។យុវជន

កម្ពជុក៏កានត់ែមានភាពសកម្មតាម-
រយៈការទទលួបាននវូអន្តរាគមន៍នងិ
ការគាំទែននពីគែប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ
ដូចជដំណើរការរបស់កែុមបែឹកែសា-
កុមារនិងយុវជនយុវជនស្ម័គែចិត្ត
យុវជនកាកបាទកែហមនិងយុវជន
កាយរទឹ្ធិពែមទាងំទទលួបានការផ្តល់
ជំនញបច្ចែកទែសនិងជំនញទន់
ការផ្តល់ព័ត៌មានទីផែសារការងរការ-
បែកឹែសាអាជពីនងិការតមែងទ់សិសកិែសា។
វិស័យអប់រំកាយនិងកីឡាបានកា្លាយ
ទៅជវិស័យឈានមុខមួយ និង
ទទួលការសាទរពីមហាជននិង
ទទួលបានមែដយមាសពីការបែកួត
ជើងឯកពិភពលោកជើងឯកអាសុី
និងជើងឯកអាសុីអាគ្នែយ៍ពីការ-
បែកតួកឡីាអាសុីហ្គែមកឡីាសុីហ្គែម
ពែមទាំងការបែកួតកីឡាផែសែងៗ
ជចែើនទៀត។
ឆ្លើយតបនងឹយទុ្ធសាស្តែចតកុោណ

ដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋា-

ភបិាលដោយបានចាតទ់កុការអភវិឌែឍ
ធនធានមនុសែសជអាទិភាពទី១
កែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្តែជ្ញា
សមែចឱែយបាននូវមុំទី១ស្តីពី“ការ-
ពងែងឹគណុភាពអបរ់ំវទិែយាសាស្តែនងិ
បច្ចែកវិទែយា”ផ្តោតអាទិភាពលើ៖
១)ការយកចិត្តទុកដក់លើគែូ-

បងែៀន២)ការពងែីកវិសាលភាព
សាលារៀនគែប់កមែតិ៣)ការពងែងឹ
អធិការកិច្ចគែប់ជែុងជែយលើការ-
គែប់គែងសាលារៀន៤)ការជំរុញ
ការអប់រំបច្ចែកទែសនៅមធែយមសិកែសា
ទុតិយភូមិ៥)ការអប់រំបំណិនឱែយ-
សែបតាមទីផែសារការងរ៦)ការ-
អភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសានិងសៀវភៅ
សកិែសាគោលគែប់ជែងុជែយនងិ៧)
ការតែៀមបែកួតកីឡាសុីហ្គែមឆ្នាំ
២០២៣។
ដំណាក់កាលបន្ទាប់២០១៩-

២០២៣និងឆ្ពោះទៅឆ្នាំ២០៣០
កែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្តែជ្ញា

សមែចឱែយបានគោលដៅអភិវឌែឍន៍
បែកបដោយចរីភាពទី៤ស្តពីីការអបរ់ំ
ដោយឈរលើគោលការណ៍គុណ-
ភាពសមធម៌បរិយាប័ន្នការសិកែសា
ពែញមួយជីវិតនិងទាំងអស់គា្នា។
មែយា៉ាងទៀតកែសួងបន្តកាត់បន្ថយ
គមា្លាតជំនញដោយសហការជមួយ
អ្នកពាកព់ន័្ធក្នងុការបង្កើនការផ្គតផ់្គង់
ជំនញដែលមានតមែូវការខ្ពស់ក្នុង
វិស័យអាទិភាពមួយចំនួនដោយ
ដក់ចែញនូវការអប់រំតាមបែបឌីជី-
ថលដើមែបីឆ្លើយតបនឹងគោល-
នយោបាយនិងទិសដៅនែសែដ្ឋកិច្ច
ឌីជីថលកម្ពុជ។
ដើមែបីបន្តការងរកំណែទមែង់បែ-

ឡងមធែយមសិកែសាទុតិយភូមិកែសួង
អប់រំយុវជននិងកីឡា បានកំណត់
កាលបរិច្ឆែទបែឡងឆ្នាំនែះនថ្ងែទី
២១-២២ធ្នូឆ្នាំ២០២០។ការបែឡង
ឆ្នាំនែះមានការអនុវត្តបទបែបញ្ញត្តិនែ
ការបែឡងដូចឆ្នាំកន្លងមកដែរដើមែបី
បន្តធានគុណភាពបែឡង។កែ-
ពីនែះកែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
អនុវត្តវិធានការការពារកូវីដ១៩
ផងដែរ។ទោះបីជខែត្តមួយចំនួន
នៅបែឈមជមួយជំនន់ទឹកភ្លៀង
មណ្ឌលបែឡងទាំង២១០(តែូវជ
៤៨៨៥បន្ទប់បែឡង)មិនរងផល-
ប៉ះពាល់ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងទែ។
មណ្ឌលបែឡងទាំងអស់បានតែៀម
ខ្លួនរួចរាល់សា្វាគមន៍បែក្ខជនបែឡង
ចំនួន១២១២០៤នក់(នរីចំនួន
៦៣៩៣៨នក់)។ថ្នាក់វិទែយាសាស្តែ
មាន៧០មណ្ឌលបែឡង(តែូវជ
១៦៥០បន្ទប់)នងិថ្នាក់វទិែយាសាស្តែ
សង្គមមាន១៤០មណ្ឌលបែឡង
(តែូវជ៣២៣៦បន្ទប់)។បែក្ខជន

ថ្នាក់វទិែយាសាស្តែមានចនំនួ៤០៧៦៥
នក(់នរីចនំនួ២៣៦៣៦នក់)នងិ
បែក្ខជនថ្នាក់វិទែយាសាស្តែសង្គមចំនួន
៨០៤៣៩នក់(នរីចំនួន៤០៣០២
នក់)។បែក្ខជនមកពីគែឹះសា្ថាន
សាធារណ:មានចនំនួ១១៣១៧៦
នក(់នរីចនំនួ៥៩៨៣៤នក់)នងិ
បែក្ខជនមកពីគែឹះសា្ថានសកិែសាឯកជន
មានចំនួន៨០២៨នក់(នរីចំនួន
៤១០៤នក់)។
សមែប់ការបែឡងមធែយមសិកែសា

ទុតិយភូមិឆ្នាំនែះកែសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡាបន្តកិច្ចសហការជមួយ
គែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជអង្គភាព
បែឆំងអំពើពុករលួយ សហភាព
សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជកែសួងមហា-
ផ្ទែកែសួងសុខាភិបាលមន្ទីរអប់រំ
យុវជននិងកីឡាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ជដើម។បន្ថែមពនីែះបែក្ខជនបែឡង
នងិមាតាបតិាកម៏ានតនួទីសខំាន់ក្នងុ
ការចូលរួមសមែចជោគជ័យក្នុងការ-
បែឡងដោយតែូវអនុវត្តបទបែបញ្ញត្តិ
បែឡងមានជធរមាន។កិច្ចសហការ
ទាំងអស់នែះបណា្តាលឱែយកែសួងអប់រំ
យវុជននងិកឡីាបន្តពងែងឹដណំើរការ
នែការបែឡងដោយអនុវត្តគោល-
ការណ៍បែឡងទាំង៤គឺគោលការណ៍
ចែបាប់យុត្តធិម៌តមា្លាភាពនិងលទ្ធផល
អាចទទួលយកបាន។ដូច្នែះហើយ
ការងរកំណែទមែង់បែឡងមធែយម-
សិកែសាទុតិយភូមិនៅជករណីជោគ-
ជ័យមួយរបស់កែសួងអប់រំ យុវជន
និងកីឡាសមែប់សិសែសានុសិសែស
លោកគែូអ្នកគែូ បុគ្គលិកអប់រំ និង
គែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។កែសួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាសូមសម្តែងនូវកតញ្ញ-ុ
តាធម៌ជូនចំពោះគែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ៕

កំណែទមែង់ការបែឡងសញ្ញាបតែមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
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អាទិភាពកំពូលនៃយុទ្ធសាសៃ្តចតុកោណដំណាកក់ាលទី៤គឺអភិវឌៃឍធនធានមនុសៃសនៅកម្ពជុា។

បៃភព៖កែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

លទ្ធផលបែឡងសញ្ញាបតែមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៤ដល់ឆ្នាំ២០១៩

ល.រ សម័យបែលង
បែក្ខជនមកបែឡង បែក្ខជនមកបែឡងជាប់

និទ្តែសA
វិទ្យាសាស្តែ សែី វិ.សង្គម សែី សរុប សែី វិទ្យាសាស្តែ សែី វី.សង្គម សែី សរុប សែី

1 8/4/2014 84,830 
94.34% 39,468 5,091 

5.66% 1,852 89,921 41,320 21,089 
24.86%

11,300 
28.63%

2,037 
40.01%

835 
45.09%

23,126 
25.72%

12,135 
29.37%

11 
ស្រី 5

2 10/13/2014 58,173 
95.98% 26,173 2,438 

4.02% 811 60,611 26,984 10,416 
17.91%

5,564 
21.26%

455 
18.66%

175 
21.58%

10,871 
17.94%

5,739 
21.27% 0

3 8/24/2015 73,670 
88.41% 36,438 9,655 

11.59% 3,981 83,325 40,419 39,688 
53.87%

20,897 
57.35%

6,872 
71.08%

3,122 
78.42%

46,560 
55.88%

24,019 
59.43%

108 
ស្រី 49

4 8/22/2016 67,071 
74.81% 34,322 22,590 

25.19% 9,684 89,661 44,006 38,415 
57.28%

20,790 
60.57%

17,338 
76.75%

8,017 
82.79%

55,753 
62.18%

28,807 
65.46%

405 
ស្រី 204

5 8/21/2017 64,103 
64.28% 33,544 35,625 

35.72% 15,913 99,728 49,457 34,234 
53.40%

18,719 
55.80%

29,434 
82.62%

13,881 
87.23%

63,668 
63.84%

32,600 
65.92%

424 
ស្រី 211

6 8/20/2018 59,197 
52.22% 32,049 54,168 

47.78% 25,361 113,365 57,410 31,032 
52.42%

17,458 
54.47%

45,002 
83.08%

22,373 
88.22%

76,034 
67.07%

39,831 
69.38%

408 
ស្រី 194

7 8/19/2019 44,527 
38.65% 25,225 70,679 

61.35% 34,507 115,206 59,732 27,957 
52.42%

16,215 
54.47%

51,095 
83.08%

27,513 
88.22%

79,052 
68.62%

43,728 
73.21%

443 
ស្រី 223
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ទីក្រុង ប្រ៊ុចស្រលៈ  រដ្ឋ មន្តៃី 
ហិរញ្ញវត្ថុ សហភាព អឺរ៉ុប  បាន ឯក-
ភាព គ្នា កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ចំពោះ  
កំណៃ  ទមៃង់ សំខាន់ៗ នៃ មូល- 
និធិ  សង្គៃះ  តំបន់ អឺរ៉ុប  ដៃល 
មិន តៃូវ បាន អើពើ  រយៈពៃល ១  
ឆ្នាំ  ចំពៃល ការ ពៃងើយ កន្ដើយ  
ពី  បៃទៃស អុីតាលី និង វិបត្តិ 
វីរុស កូរ៉ូណា។ 

មូល និធិ  ដៃល តៃូវ បានគៃ 
ស្គាល់ ថា ជាយន្តការ ស្ថិរភាព 
អរឺ៉បុ (European Stability- 
Mechanism (ESM))  នងឹ 
កា្លាយ ជា ដំណោះសៃយ ចុង- 
កៃយ ជា អ្នក ផ្តល់ កម្ចី  របស់ 
តំបន់ ដៃល នឹង ចាប់ ផ្តើម  ឆប់ 
បំផុត ក្នុងឆ្នាំ ២០២២។ 

វា ក ៏នងឹ ឃើញ កម្លាងំ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ

របស ់ខ្លនួ តៃវូ បាន ពងៃងឹ ផង ដៃរ 
ហើយ សិទ្ធិ អំណាច របស់ ខ្លួន 
ក្នុង ការ តៃួត ពិនិតៃយ បៃទៃស 
ដៃល  មន ការ លំបាក នឹង តៃូវ- 
បាន បង្កើន ។

ដោយ បង្កើតឡើង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១២  ក្នងុ កដំៅ នៃ  វបិត្ត ិបណំលុ  
តំបន់ យន្តការ  ESM តៃូវ បាន 
គៃ  បៃើ បៃស ់ដើមៃបី បញៃឈប ់បៃទៃស  
ទាំង ឡាយ  រួម ទាំង កៃិកពី ការ 
កៃស័យ ធន បន្ត ទៅទៀត។ 

  រដ្ឋ មន្តៃី ហិរញ្ញវត្ថុ អាល្លឺម៉ង់  
លោក  Olaf Scholz បាន ឲៃយ ដងឹ  
ថា៖ « មន ការ សមៃច ចតិ្ត  ចៃើន 
ជា ពសិៃស  កមៃតិ សហភាព អរឺ៉បុ 
តៃម្តង  ដៃល  មន លក្ខណៈ បច្ចៃក-  
ទៃសចៃើន   ដៃល ថា វា លំបាក 
ដើមៃបី ឃើញ នូវ ផល ប៉ះពាល់ 
ផ្នៃក នយោបាយ នៅ ដំណាក់- 
កាល ដំបូង»។ 

 លោក បាន និយាយ ថា កិច្ច- 
ពៃម ពៃៀង យន្តការ នៃះ  តៃូវតៃ 

ជា ការ សមៃច ចតិ្ត ជា ធ្លងុ ១ ប៉នុ្តៃ 
លោក បាន បន្ថៃមថា  កណំៃ ទមៃង ់
នៃ យន្ត ការ នៃះ ពងៃងឹ បៃក ់អរឺ៉ ូនងិ  
វិស័យ  ធនាគរ   អឺរ៉ុប ទាំងមូល ។ 

  ទោះប ីជា យា៉ាងណា  តបំន ់អរឺ៉បុ  
យល ់ពៃម ចំពោះ កំណៃ ទមៃង់ 
កាល  ព ីឆ្នា ំមនុ  ការ បដសិៃធ របស ់
បៃទៃស អុតីាល ីនៅ ដណំាកក់ាល   
ដបំងូ បាន បញៃឈប ់កចិ្ច ពៃម ពៃៀង  
នោះ  និងការ ជជៃក បន្ថៃម នា 
ពៃល នោះ កប៏ាន រាងំ ស្កាត ់ដោយ  
ការ រីករាលដាល វីរុស កូរ៉ូណា។ 

មលូ នធិ ិនៃះ បាន កា្លាយ ជាការ 
បៃង ចៃក នយោបាយ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស អុីតាលី នៅ ពៃល ដៃល 
គណបកៃស ស្តា ំនយិម លាប ពណ ៌ 
ថា វា ជា ឧបករណ ៍នៃ ការ គៃបគ់ៃង  
ដោយ ទីកៃុង បៃ៊ុចសៃល នាំ ឱៃយ 
មន សៃចក្តី ថ្លៃង សៃដៀង គ្នា ពី 
ខាង ក្នុង នៃ សម្ព័ន្ធ រដា្ឋាភិបាល 
និង ការ បៃឆំង ដើមៃបី ពងៃីក 
តួនាទី របស់ ខ្លួន ៕ AFP/RR អ្នកវិនិយោគ ក្នងុស្រកុ កំពុង ពិនិត្រយ មើល សន្ទស្រសន៍ តម្ល្រ ផ្រសារហុ៊ន ។ AFPលោក Olaf Scholz រដ្ឋ មន្ត្រ ីហិរញ្ញវត្ថ ុអាល្លម៉ឺង់ ។ រូបថត AFP

អឺរុ៉បយល់ព្រមក្រទម្រង់លើមូលនិធិសង្គ្រះតំបន់អឺរុ៉ប

VAFIជំទាស់ចំពោះការតម្រវូឲ្រយ
បង្កើនចំនួនជួញដូរភាគហុ៊នដល់
អប្របបរមា១០០ហុ៊នក្នងុ១លើក

ទីក្រុងហាណូយៈសមគម - 
អ្នក វនិយិោគ ហរិញ្ញវត្ថ ុវៀតណាម  
(VAFI)បាន បៃឆំង ចំពោះ 
ការ បង្កើន ការ ជញួដរូ  អបៃបបរម 
ព ី១០ ភាគហ៊នុ ទៅ ១០០ ភាគ-
ហ៊នុ ក្នងុ  មយួ ការ បញ្ជា ទញិ  ដៃល  
បាន ធ្វើ ឡើង នៅផៃសារ មូលបតៃ   
HoSE ។ 

 ក្នុង ឯកសរ បញ្ជូន ទៅ កាន់ 
គណៈកម្មការ មលូបតៃ រដ្ឋ  (SSC)  
នងិ  ផៃសារ ហ៊នុ  HoSE សមគម 
បាន លើក ឡើង ថា៖« ការ ជួញ- 
ដូរ  អបៃបបរម  ចៃើន ដល់ ១០០ 
ភាគហ៊នុ នងឹ រារាងំ ដល ់ការ អភឌិៃឍ  
ទីផៃសារ ភាគហ៊ុន លុបបំបាត់ 
ឱកាស   នៃ ការសកលៃបង  វិនិ- 
យោគ  ចៃើន រហូត ដល់ ទៅ ១០ ដង  
ជំរុញ  អ្នក វិនិយោគ មន ទុន តិច  
ទៅ ក្នងុ   ភាគហុ៊ន ដៃល អន់ ខណៈ 
 ដៃល ភាគហុ៊ន របស់ ឈីប ពណ៌- 
ខៀវ មន តម្លៃ ថ្លៃ ពៃក »។ 

សមគម បាន និយាយ ថា៖ 
«អបៃបបរម  ១០០ភាគហ៊ុន  
ក្នងុ មយួ ការ បញ្ជា ទញិ  តៃវូ បាន 
ណៃនា ំចាប ់តាងំ ព ីការ ចាប ់ផ្តើម 
នៃ HoSE កាល ព ី២០ឆ្នា ំមនុ»។ 
ទោះ យា៉ាង ណា បនា្ទាប់ ពី រយៈពៃល  
ដំបូង នៃ ការ អនុវត្ត ចំនួន នៃះ 
បង្ហាញ ថា  វា ជា ឧបសគ្គ ដល់ 
ការ  អភិវឌៃឍ ផៃសារ ហ៊ុន  ពី ពៃះ 
វិនិយោគិន ថ្មី គ្មាន បទពិសោធ   
នឹង បៃឈម មុខ នឹង ហានិភ័យ  
ដ៏ ធំ  ក្នុងទីផៃសារ នៃះ ។

ដោយ សរ  VAFI  បាន ចាត់ - 
ទុក  ថា  ប្លុក ភាគហ៊ុន យា៉ាងតិច  
១០០ ភាគហ៊ុន នឹង បង្ក ហា និ-
ភយ័  ដល ់វនិយិោគនិ ថ្ម ី ខ្លនួ  បាន 
ចុះ ហត្ថលៃខា លើ សំណើទៅ  
គណៈកម្មការ មូលបតៃ (SSC) 
ដើមៃបី ស្នើ សុ ំការ កាត ់បន្ថយ ចនំនួ  
អបៃបបរម នៃ ការ ជួញ ដូរ អបៃប-
បរម ចនំនួ១០ ដង ដល ់១០ ហ៊នុ  
ក្នងុ មយួ បញ្ជា ទញិ ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០០២  
ដៃល តៃវូ បាន អនវុត្ត នៅ ក្នងុការ 
ជួញ ដូរ ម្តង នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន ។

ជាមយួ ការ ជញួ ដរូ អបៃបបរម 

១០ ភាគហ៊ុន  អ្នក វិនិយោគ 
អាច ចូលរួម ជាមួយ ទីផៃសារ  
ជាមយួ ទនុ តចិតចួ  រវាង  ៥លាន 
ដុង  (២១៧ ដុលា្លារ) ទៅ ៣០ 
លានដុង។ 

 សមគម នៃះ បាន លើក ឡើង 
ថា  ១០០ ភាគហ៊នុ នងឹ ធ្វើ ឲៃយ  ខ្លនួ 
មន ការ លំបាក  ជាចៃើន  ដើមៃបី 
ចូល រួម  ទីផៃសារ   ដៃល ពួកគៃ តៃូវ 
តៃ ទិញ យា៉ាង ហោច  ភាគហ៊ុន 
ចំនួន  ៥ ដើមៃបី បង្កើត ផលបតៃ  
ក្នុង ផៃសារ ហ៊ុន។ 

យោងតាម  VAFI  គោល-
នយោបាយ នៃ ការ បង្កើន ការ ធ្វើ 
ពាណជិ្ជកម្ម អបៃប បរម ដល ់ ១០០ 
ហ៊នុ ក្នងុ មយួ ការ បញ្ជា ទញិ ព ីផៃសារ  
មូលបតៃ  HoSE ដៃល មន 
គោល បណំង បង្កើន បច្ចៃកទៃស  
នៃ ការ បញ្ជា ទញិ នៅ ក្នងុ កៃមុហ៊នុ  
មូលបតៃ ជាចៃើន និង ការផ្លាស់ - 
ប្តូរ ក្នុង សៃុក នៅ ក្នុង ទីផៃសារ បាន 
រារាងំ ការ អភវិឌៃឍ ទផីៃសារ បណា្តាល  
ឱៃយ ខាតបង់ សមៃប់ការ  ទាក់ ទាញ  
វិនិយោគិន ថ្មី ។

សមគម នៃះ បាន នយិាយថា 
ហៃតផុល មនិ មន សពុល ភាព 
ដោយសរ តៃ ទំហំ ទីផៃសារ ភាគ-
ហុ៊ន  មន ទំហំ តូចជាង បើ បៃៀប- 
ធៀប ទៅ នឹង បណា្តា បៃទៃស 
ផៃសៃងទៀត នៅ ក្នុង តំបន់ និង 
ជុំវិញ ពិភពលោក ។ កិច្ច ការ 
សំខាន់ គឺ តៃូវតៃ ពងៃឹង ធនធាន 
មនុសៃស ជាពិសៃស អ្នក ជំនាញ 
ព័ត៌មន វិទៃយា ។

VAFI បាន ផ្តល់ អនុសសន៍ 
ឱៃយ កៃុមហ៊ុន មូលបតៃ យកចិត្ត - 
ទុកដាក់ លើ ការ វិនិយោគ ក្នុង 
ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម  software 
ដៃល មន កៃុមហ៊ុន តូច ៗ  ដៃល 
មនិមន ធនធាន ហរិញ្ញ វត្ថ ុគៃប-់
គៃន់ ដើមៃបី អភិវឌៃឍ software 
ទនំើប ដើមៃប ីកណំត ់ចនំនួ អតថិ-ិ
ជន ជញួ ដរូ ឬ រៀប ច ំរចនា សម្ពន័្ធ 
ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ឡើង វិញ សមៃប់ 
ការ បញ្ជូន កាន់តៃ បៃសើរ ៕ 
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ធនាគារអាម្ររិកមិនផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន
ដល់គម្រងខួងប្រងនៅតំបន់អាកទិច

ទីក្រុង ញូវយ៉កៈ ធនាគរ- 
អាមៃរកិ (Bank of America)  
ដៃល ជា ធនាគរ  ធំបំផុត ចុង- 
កៃយ  ដោយ មើល ឃើញ  ពីការ- 
តស៊ូ មតិ ផ្នៃក បរិស្ថាន យា៉ាង- 
ចៃើន  បាន ឲៃយ ដងឹ កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ 
ថា  ខ្លួន មិន ផ្តល់  ហិរញ្ញបៃបទាន  
ដល់ គមៃង ខួង បៃង  និង 
ឧស្ម័ន ក្នុង តំបន់ អាកទិច  ។ 

អ្នក នា ំពាកៃយ ធនាគរ  អាមៃរកិ  
បាន បញ្ជាក់ ពី ការ សមៃច ចិត្ត  
បនា្ទាប ់ព ីខ្លនួ តៃវូ បាន រាយ ការណ ៍
ដបំងូ ដោយ ភា្នាក់ងរ សរពត័ម៌ន   
Bloomberg។ 

អង្គការ  ការ ពារ បរិស្ថាន  Si-
erra Club បាន ស្វាគមន៍ 
ព័ត៌មន នៃះ។ 

ធនាគរ អាមៃរិក  បាន បៃឈម 
សម្ពាធ កាន់តៃ ចៃើន  ក្នុង ខៃ ថ្មីៗ 
នៃះ ពី សហគមន៍  ជន ជាតិ ភាគ-
តិច   ដៃល ជា អ្នក តស៊ូ មតិ ផ្នៃក- 
បរិស្ថាន  និង ភាគ ទុនិក  បាន - 
ដាក់ ពាកៃយ បណ្តឹង។ 

 ការ សមៃច ចិត្ត នៃះ  ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប ់ព ីរដ្ឋបាល  លោក បៃធានា-
ធិបតី ដៃល តៃៀម ចាក ចៃញ ពី 
តំណៃង  ដូណាល់ តៃំ  កាល ពី 
ពាក់ កណា្តាល ខៃ វិច្ឆកិា   បាន  ដាក ់
ឲៃយ  ដណំើរ ការ  ផ្លវូ ការ  នៃ ការ លក ់ 
ភតិ សនៃយា   ខួងបៃង  នៅ តំបន់ 
ជមៃក សត្វ ពៃ អាកទិច នៅ រដ្ឋ  
Alaska សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។ 

ដៃន ការ ពារ  សត្វពៃ នៃះ ជា 
កន្លៃង ផ្តល់  ជមៃក ដល ់សត្វ ការ- 
ពារ ជា ចៃើនបៃភៃទ     រមួ ទាងំខា្លា-  
ឃ្មុំ ទឹកកក ជា ដើម។  

ការ លក់  អាច គៃន់តៃ ជា ទៃឹស្តី 
ប៉ុណោ្ណោះ  កើត មន ឡើងនៅ  មុន  
បៃធានាធិបតី  ជាប់ ឆ្នាត Joe 
Biden ចូល កាន ់តំណៃង  នៅ ថ្ងៃទី 
២០   ខៃ មករា   ទោះប ីជាមន   អ្នក- 
វិភាគ ខ្លះ  សងៃស័យ   ពី ដំណើរ ការ  - 
ផ្ទៃរ អំណាច អាច តៃូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង  នាពៃល នោះ។

ខណៈពៃល ដៃល  តម្លៃ បៃង 
នៅ ទាប   ជុំវិញ  ៤៥ ដុលា្លារ ក្នុង ១ 

បារ៉ៃល  វា ក៏ មិន បៃកដ  ថា ផល- 
បៃយោជន ៍ប៉នុា្មាន ដៃល កចិ្ច ពៃម-
ពៃៀង ភាតិ សនៃយា  នឹង បង្កើត 
ឡើង  បើ ទតីាងំ នោះ នៅឆ្ងាយ ព ី
ហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សំខាន់ៗ 
និង តម្លៃ ដើម ខ្ពស់។ 

លោក Ben Cushing នៃ   
កៃុម បរិស្ថាន  Sierra Club 
បាន នយិាយ ថា៖« វា ចៃបាស ់ណាស ់  
ជា យូរ មក ហើយ ថា  ការ ខងួ បៃង  
ក្នុង តំបន ់ដៃន ជមៃក  អាកទិច  នឹង 
បពំាន សទិ្ធ ិ ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ  
គំរាម កំហៃង   សត្វ ពៃ ជិត ផុត- 
ពូជ  និងធ្វើ ឲៃយ គៃះ ថា្នាក់  ដល់ 

អាកាសធាតុ កាន់តៃ អាកៃក់»។ 
លោក Ben Cushing 

បន្ថៃមថា៖«ឥឡូវ នៃះ ធនាគរ  
ធំៗ  ទាងំ អស ់របស ់អាមៃរកិ បាន  
ថ្លៃង យា៉ាង ចៃបាស់ ថា  ពួកគៃ នឹង 
មិន ផ្តល់ ហិរញ្ញបៃបទាន ដល់ 
សកម្មភាព បំផ្លិច បំផ្លាញ  នៃះ ទៃ 
ហើយវា គួរ តៃ ចៃបាស់ ជាង ពៃល 
ណា ដៃល កៃុមហ៊ុន ខួង បៃង 
ណា មួយ ពិចារណា  ចូលរួម ក្នុង 
ការ លក ់កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ភត ិសនៃយា  
ដៃល ណៃនាំ ខុស ក្នុង រដ្ឋបាល 
លោក តៃំ គួរ តៃ  ស្ថិតនៅ ឲៃយ 
ឆ្ងាយ»៕ AFP/RR

ខ្លាឃ្មុ ំទឹកកក (Polar Bears) នៅតំបន់ អាក់ទិក  រដ្ឋ  Alaska សហរដ្ឋអាម្ររិក   ។ រូបថត AFP
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ក្រមុអ្នកតវ៉ាថ្រអំពាវនាវឱ្រយមាន
ការរំាងខ្ទប់អំណាចព្រះមហាក្រសត្រ

សុខ វេងឈាង

មន្ត្រីសន្តិសុខអុីរ៉ង់ជាន់ខ្ពស់១រូប 
បានចោទប្រកាន់អុីស្រអ្រលថាបាន
ប្រើប្រស់អាវុធបញ្ជាពីចម្ងាយដើម្របី
ធ្វើឃាតអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនុយក្ល្រអ៊្ររ 
របសយ់ោធារបសអ់ុរីង៉គ់លឺោក Moh- 
sen Fakhrizadeh ដ្រលបានប្រព្រតឹ្ត 
ទៅកាលពថី្ង្រសកុ្រ ទ២ី៦ នៅឯខាង-
កើតរដ្ឋធានីត្រអ្ររ៉ង់។

លោកAli Shamkhani រដ្ឋល្រខា-
ធិការន្រឧត្ដមក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិសុខ- 
ជាតិអុី រ៉ង់ បាន និយាយ នៅក្នុង ពិធី 
បុណ្រយសព លោក Fakhrizadeh 
កាល ពី ថ្ង្រចន្ទ ទី ៣០ វិច្ឆិកាថា  អុីស្រ  - 
អ្រល បាន ប្រើ ប្រស់ «ឧបករណ៍- 
អ្រឡិច ត្រូនិក»  និង «វិធី សាស្ត្រ-
ពិស្រស» ដើម្របី ធ្វើ ការបាញ់ កាំភ្លើង 
ទៅកាន់ រថយន្ត ដ្រល លោក Fakhri-
zadeh កំពុង ជិះ ហើយ បាន បន្ថ្រម 
ទៀត ថា៖ «ពុ ំមន វត្តមន នរណា ម្នាក ់
នៅ កន្ល្រង កើត ហ្រតុ នោះ ទ្រ»។

ការអះអាងរបស់លោក Sham-
khani គឺផ្ទុយពីការរាយការណ៍របស់
ក្រសួងការពារជាតិមុនៗ ដ្រលបាន
ប្រកាសថាក្រយពីផ្ទុះគ្រប់នៅលើ 
រថយន្តដកឹទនំញិមយួ ខា្មានក់ាភំ្លើងជា-
ច្រើននាក់បានធ្វើការប៉ះទង្គិចរវាង 
ក្រមុអង្គរក្រសលោក Fakhrizadeh ។ 
សារព័ត៌មនក៏បានរាយការណ៍ថា    
មនខា្មាន់កាំភ្លើង៣ទៅ៤នាក់ត្រូវ  
បានបាញ់សា្លាប់ដោយក្រុមអង្គរក្រស។

សារព័ត៌មនរដ្ឋអុីរ៉ង់ Press TV ក៏ 
បានអះអាងថា កាំភ្លើងយន្តរកឃើញ
នៅកន្ល្រងកើតហ្រតុមន «ឡូហ្គោ 
នងិលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រស» របសក់្រមុ-
ហ៊ុនឧស្រសាហកម្មយោធាអុីស្រអ្រល 
(IMI)។ សារព័ត៌មន Al-Alam 
បានធ្វើការអះអាងថា អាវធុដ្រលបាន  
ប្រើប្រស់ក្នុងការធ្វើឃាតន្រះ គឺ 
បញ្ជាតាមរយៈផ្កាយរណប។ សា្ថាប័ន
ទាំងន្រះមិនបានបញ្ច្រញភ័ស្តុតាងដើម្របី 
គាំទ្រការអះអាងរបស់ពួកគ្រនោះទ្រ។

លោក Fakhrizadehជាមន្ត្រជីាន-់
ខ្ពស់ក្នុងអង្គភាពឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ិសា្លាម 
ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រកងប្រដាប់អាវុធ
អុីរ៉ង់។ លោកជាអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្ររូបវិ- 
ទ្រយា១រួប ដ្រលបានដើរតួចម្របងក្នុង   
កម្មវិធីនុយក្ល្រអ៊្ររយោធារបស់អុីរ៉ង់។ 
កាលពីទសវត្រសរ៍២០០០ លោកបាន 
កាន់គម្រង AMAD ដ្រលប្រទ្រស 
លោក ខាងលិច និងអុីស្រអ្រលចោទ 
ប្រកាន់ថា គម្រងន្រះគឺដើម្របីផលិត 
អាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ។ ទីភា្នាក់ងារ ថា ម- 
ពល បរមណូ អន្តរជាតិ  និង ប្រទ្រស 
លោកខាង លិច មួយ ចំនួន បាន ទទួល 
សា្គោល់ ថា  គម្រង  AMAD ត្រូវ បាន 
បញ្រឈប់ នៅ ពាក់ កណា្ដាល ទសវត្រសរ៍ 
២០០០ ត្រ អុសី្រអ្រល នៅត្រ ប្រកាន ់
ជំហរ ថា  គម្រង ន្រះ នៅ ត្រមន ។

កាល ពីឆ្នាំ ២០១៨  អុីស្រអ្រល 
បាន អះអាង ថា  រក ឃើញ ឯកសារ 
សម្ងាត់ ដ្រល បញ្ជាក់ ថា  អុីរ៉ង់  មន 
កម្មវធិ ីផលតិ អាវធុ នយុ ក្ល្រអ៊្ររ។  កាល- 

នោះ  នាយក រដ្ឋ មន្ត្រីអុី ស្រអ្រល 
លោក Benjamin Netanyahu 
បាន និយាយ ថា  លោក បាន កំណត់ 
អត្តសញ្ញាណ លោក Fakhrizadeh 
ជា ប្រធាន អ្នកវិទ្រយា សាស្ត្រ នៅ ក្នុង 
កម្មវិធី ន្រះ  ហើយ បាន ជំរុញ ឱ្រយ ប្រជា- 
ជន  «ចងចាំឈ្មាះនោះ»។

អតតី នាយក ទភីា្នាកង់ារ ចារកម្ម កណា្ដាល  
អាម្ររិក  (CIA) លោក  John Brenan 
បាន រិះគន់ ការ ធ្វើ ឃាតលោក  Fakhri-
zadeh ថា៖ «ន្រះ ជា សកម្មភាព ឧក្រដិ្ឋ-
កម្ម និង មិនច្រះ ពិចារណា។  វា មន ហា- 
និភ័យ នឹង ការសង សឹក ដ៏ សាហាវ និង 
អាច បង្កើត ជម្លាះ ជុំថ្មី នៅ ក្នុង តំបន់»។

រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួង ការពារ ជាតិ របស់ 
អីរុង៉ ់លោកAmir Hatami  បាន ប្ដ្រជា្ញា 
ចតិ្ត ក្នងុ ការ សងសកឹ ចពំោះ ការ សម្លាប ់
លោក  Fakhrizadeh  ដោយលោក 
បាន និយាយ ថា៖«ខា្មាំងសត្រូវដឹង 
ហើយខ្ញុជំា ទាហាន នងឹ ប្រប ់ពកួ គ្រថា  
គា្មាន ឧក្រិដ្ឋកម្ម គា្មាន ភ្ររវកម្ម  និង គា្មាន 
សកម្មភាព ឆោត ល្ងង់ ណាមួយ ដ្រល 
នឹងមិន ត្រូវ បាន ឆ្លើយតប ដោយ 
ប្រជាជន អុីរ៉ង់ ឡើយ» ។

លោក  Fakhrizadeh  គឺ ជា សម-
ជិក អង្គភាព ឆ្មាំ បដិវត្ត ន៍អ៊ិសា្លាម ទី២ 
ដ្រល  ត្រូវ បានគ្រ ធ្វើ ឃាត ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០។  លោក Qasem Solei-
mani ត្រវូបាន យោធា អាម្ររកិ សម្លាប ់
ដោយ ប្រើប្រស ់យន្តហះ ្រដនូ កាល- 
ពី ខ្រមករា នៅ ឯ អាកាស យាន ដា្ឋាន 
អន្តរ ជាតិ រដ្ឋធានី បាកដាដ៕

បេក់ សាយ

កាល ពី ថ្ង្រ ទី២៩  ខ្រវិច្ឆកិា អ្នកតវា៉ា រាប់ - 
រយនាក់ បាន ហ្រក្របួ នទៅកាន់ បនា្ទាយ 
របស់ កងការពារ ព្រះមហាក្រស ត្រ ថ្រ 
ដោយ បាន លើក សត្វទា កៅសូ៊ ពី ខា ង-  
លើ ក្របាល របស់ ពួកគ្រ ជា សញ្ញា មួយ 
របស ់ចលនា គាទំ្រ លទ្ធ ិប្រជាធបិ ត្រយ្រយ 
ដោយ បាន អពំាវនាវ ឱ្រយ មន ការរាងំ ខ្ទប ់
អំណាច របស់ ព្រះ មហា ក្រសត្រ។ 

ប្រដាប ់ក្ម្រង ល្រង ពណ ៌លឿង ត្រវូបាន 
គ្រប្រើ ជា សញ្ញា របស ់ក្រមុ អ្នកតវា៉ា ដ្រល 
ម្រដឹកនំា បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ទៅ លើ យុទ្ធ វិធី   
អហិង្រសា ថ្វបីើ កាលពី ព្រលថ្មីៗ  ន្រះ មន-  
ការ ប្រើប្រស់ កាណុង បាញ់ ទឹក  និង 
ឧស្ម័ន បង្ហូរ ទឹកភ្ន្រក ដោយ កង កម្លាំង 
សន្តិ សុខ ក្តី។ 

ប៉ុន្ត្រ ការទាម ទាររបស់ ពួកគ្រ គឺ ធ្វើ 
កំណ្រ  ទម្រង់ របបរា ជា ធិប ត្រយ្រយ ន្រ 
ព្រះរាជា ណាចក្រន្រះ  ដ្រល ជា ប្រធាន- 
បទ មួយ មន ផល ប៉ះពាល់ ដល់ ច្របាប់ 
បរហិារក្ររ្តិ៍ ស្ត្រច  បាន បង្ក ឱ្រយ មន រលក 
ភា្ញាក់ ផ្អើល យា៉ាង ខា្លាំងនៅ ទូទាំង វណ្ណៈ 
នយោ បាយ  និង គ្រប់ គ្រង។ 

ការ តវា៉ា កាល ពី ថ្ង្រ ទី២៩  វិច្ឆិកា នោះ  
ជា ការ តវា៉ា ថ្ម ីបផំតុ ស្ទើរ ត្រ នៅ ទទូាងំ ក្រងុ 
បាងកក  គឺ ចង់ យក កង ពល ថ្មើរ ជើង 
ល្រខ ១១ ជា គោល ដៅ ។ 

រមួ ជា មយួ គា្នានោះ មន កង ពល ថ្មើរ- 
ជើង  ល្រខ១  កងពល ទាំង២ន្រះ ត្រូវ 
បាន ដាក់ ក្រមការ គ្រប់គ្រង របស់ ព្រះ - 
មហាក្រសត្រ  Maha Vajiralongkorn 
កាល ពី ឆ្នាំ ទៅ  ជា វិធាន ការ មួយ ដ្រល 
ក្រមុ អ្នក ជំនាញ មើល ឃើញ ជា មធ្រយា - 
បាយ មួយ សម្រប់ ព្រះ មហាក្រសត្រ 
ការពារ អំណាច បន្ថ្រម ទៀត។  

ម្រដកឹ នា ំតវា៉ា លោក  Parit Pen guin 
Chiwarak  បាន នយិាយ ថា៖«កងពល 
ទំាងន្រះ បាន ជាប់ ទាក់ ទិន ក្នងុ ការ បង្ក្រប  
ទៅលើ ប្រជាជន កាល ពី កន្លង ទៅ នោះ»។   

ចំណ្រក កាល ពី រសៀល ថ្ង្រ អាទិត្រយ 
ទី២៩  វិច្ឆិកា នោះ ដ្ររ បាតុករ រាប់ពាន់ -  
នាក់ បាន ហ្រក្របួន ច្រញ ពី សា្ថានីយ ទូរ- 

ទស្រសន៍ Wat Phra Si Mahathat ឆោ្ពោះ 
ទៅ កាន់ កង ពល ថ្មើរជើង ល្រខ១១។ 

កងពល ថ្មើរ ជើង ល្រខ១១ ត្រវូ ជ្រើស -  
រើស ជា វថិី តវា៉ា មយួ  ដោយ សារ តម្ល្រ ជា 
និមិត្ត រូប របស់ ខ្លួន ដោយ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩ កងពល ន្រះ ត្រវូបាន ផ្ទ្ររ ច្រញ 
ព ីកងទព័ ឱ្រយ ស្ថតិ នៅ ក្រម ការ គ្រប ់គ្រង 
ដោយ ផ្ទាល់ ពី ព្រះ មហា ក្រសត្រ ។ 

ផ្ទ្រ ដី ចំនួន  ២០៥ រ៉្រ  នៅ ក្នងុ កងពល 
ន្រះ  គឺ ជា មជ្រឈមណ្ឌល បណ្តះុ បណា្ដាល មួយ  
សម្រប ់ក្រមុ អ្នក ស្មគ័្រ ចតិ្ត ដ្រល បណ្តុះ- 
បណា្ដាល ដោយ ព្រះ មហា ក្រសត្រ។ 

រណសិរ្រស រួបរួម ដើម្របី ធម្មាសាធ  និង 
បាតកុ ម្ម ជា ក្រមុមយួ ក្នងុ ចណំោម ក្រមុ 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត ជា ច្រើន នៅ ក្រម ចលនា 
ឆត្រ របស់ ប្រជាជន បាន និយាយ ថា  
កងយោធា ន្រះ  ត្រវូ បាន យក ជា គោល- 
ដៅ  ដោយសារ វា បាន ដើរតនួាទ ីយា៉ាង- 
សំខាន់ នៅ ក្នុង រដ្ឋ ប្រហារ ជាច្រើន    
កាល ពី កន្លង ទៅ នោះ ។ 

ម្រដកឹ នា ំតវា៉ាលោក  Parit Penguin 
Chiwarak  បាន ប្រកាស ថា៖«នៅ 
ទីបញ្ចប់ យើង បាន ទៅដល់ កងពល ថ្មើរ - 
ជើង ល្រខ ១១  ស្រច»។  លោក បាន 
បន្ថ្រម ថា  កង ពល ន្រះ គ ឺគាទំ្រ ត្រ ក្រមុ- 
អ្នកតវា៉ា ដើម្របី ការពារ ប្រជា ជន »។ 

នៅ ក្នងុអឡំងុ ការ ជបួ ជុគំា្នា នោះ ក្រមុ- 
អ្នក តវា៉ា បាន ទាមទារ ឱ្រយ ធ្វើកណំ្រ ទម្រង ់
កង ទ័ព និង របបរាជា ធិបត្រយ្រយ ជា ពិស្រស  
ពួកគ្រ បាន អំពាវ នាវ ឱ្រយ លោក នាយក 
រដ្ឋមន្ត្រ ីប្រយធុ  ចាន-អចូា  ចុះ ច្រញព ី
តណំ្រង  នងិ សរស្ររ រដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ ថ្ម ីមយួ 
ដើម្របី ជំនួស រដ្ឋធម្មនុញ្ញ បច្ចុប្របន្ន ន្រះ ។ 

នៅ ព្រល ជាមយួគា្នា នោះដ្ររ  ប៉លូសិ 
បាន ព្រមន ពួកគ្រ ថា  នឹង តស៊ូយា៉ាង- 
ខា្លាងំកា្លា ប្រសនិ បើ ពកួ គ្រ ព្រយាយាមចលូ 
នៅ ក្នុង បរិវ្រណនោះ  ប៉ុន្ត្រ ក្រុមម្រ - 
ដឹកនាំតវា៉ាបាន និយាយថា  ពួកគ្រ នឹង 
នៅត្រ ខាង ក្រប៉ណុោ្ណោះ ហើយលោក 
Parit  បានស្នើ ដល់ ក្រុម អ្នកតវា៉ា មិន- 
ឱ្រយរុះរើ របង បនា្លា លួស  និង មិនឱ្រយ 
ព្រយាយាម ទម្លាយ របាំង ប៉ូលិស ដើម្របី 
ចូល ទៅ ក្នុង កង ថ្មើរ ជើង នោះ ទ្រ ៕

កេមុ អ្នកគំាទេ លទ្ធបិេជាធិបតេយេយ  កា ន់សត្វទា  កៅ សូ៊ ក្នងុ អំឡុ ង កា រ ហេកេបួន ។ រូប AFP

អីុរ៉ង់ចោទអីុស្រអ្រលថាបានប្រើអាវុធបញ្ជាពីចមា្ងាយ
ធ្វើឃាតអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រនុយក្ល្រអ៊្ររជានខ់្ពស់របស់ខ្លនួ

រថយន្ត  បើក  ឆ្ល  ងកាត់រូបថត  របស់   អ្នក វិទេយា សាស្តេនុយក្លេអ៊េរ អីុរ៉ង  ់លោក Fakhrizadehដេលតេូវគេ ធ្វើ ឃាត។ AFP 



តពទីពំរ័ ១...យទុ្ធនាការឃោសនា
បោះឆ្នោតរបស់លោកTrump
កាលពីឆ្នោំ២០១៦។បណ្តងឹនេះបាន
លើកឡើងទៀតថាដីកាចំនួន៤ដេល
អនុញ្ញាតឱេយសុើបអង្កេតតាមអេឡិច-
តេូនិកពីលោកគឺជា«ឯកសារមិនពិត
និងបំភាន់»។
កាលពីដើមឆ្នោំនេះកេសងួយតុ្តធិម៌

បានទទួលសា្គាល់ថាកេសួងមិនមាន
មូលហេតុគេប់គេន់ ក្នុងការបន្ត
តាមដានខេសេទរូសព័្ទរបស់Pageទៀត
ទេ ដេលការសុើបអង្កេតនេះ ដើម-
ឡើយគឺជាការសុើបអង្កេតមួយដេល
ជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតឆ្នោំ២០១៦
មានការលូកដេពីសំណាក់រុសេសុី។
កេសួងក៏បានរកឃើញថាយ៉ាង-
ហោចណាស់មានដកីា២ក្នងុចណំោម
ដីកាទាំង៤ដេលធ្វើឡើងចំពោះ
លោក Page គឺជាដីកាដេលខ្វះ
«មលូហេតុចេបាស់លាស់»ដើមេបីគាទំេ
ការចោទបេកាន់ថាលោកPageជា
ភា្នោក់ងារធ្វើការឱេយរុសេសុី។
របាយការណ៍ចេញឆ្នោំមុនដោយ

លោកMichaeHorowitzនេអគ្គនា-
យកដា្ឋានយតុ្តធិម៌បានរកឃើញភាព-
មិនតេឹមតេូវជាចេើនករណីនៅក្នុង
ដីកាសុំឃ្លាំមើលដោយនិយយ
បផំ្លើសអពំីការចោទបេកាន់ដើមេបីបាន
ឃ្លាំមើលលោកPage។ទោះបីជាមាន
ភាពមិនតេឹមតេូវដេលតេូវបានរក-
ឃើញក៏ដោយលោកHorowitzបាន
ប្តេជា្ញាថាFBIនៅតេមានសទិ្ធិក្នងុការ-
បើកការសុើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើកិច្ច-
ការជេៀតជេករបស់បេទេសរុសេសុី។
លោកPageបានចោទបេកាន់FBI

ថា ការចោទបេកាន់គឺពឹងផ្អេកព័ត៌-
មាននិងឯកសារទំាងសេុងពីលោក
ChristopherSteeleអតីតចារកម្ម

របស់អង់គ្លេស។
ពាកេយបណ្តងឹនោះបានបញ្ជាក់ថាFBI

បានពឹងផ្អេកលើការអះអាងរបស់លោក
Steeleទំាងដេលលោក«ជាបុគ្គលដេល
តេវូបានគណបកេសបេជាធបិតេយេយនងិ
យទុ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់
អ្នកសេីHillaryClintonជាអ្នកជួល»
ដើមេបីសេវជេវនិងជីកកកាយរឿង
អាកេក់ៗពីខាងគណបកេសបេឆំងគឺ
ទំនាក់ទំនងនេយុទ្ធនាការTrumpនិង
រុសេសុីដើមេបីបង្វេរការចាប់អារម្មណ៍ពី
ការសុើបអង្កេតអុីមេលរបស់អ្នក-
សេCីlintonខណៈពេលដេលអ្នកសេី
នៅជារដ្ឋលេខាធិការនៅឡើយ។
បណ្តឹងរបស់Page បានចោទ-

បេកាន់FBIទៀតថាFBIបានបដិ-
សេធទនំាក់ទនំងរបស់លោកជាមយួ
ភា្នោក់ងារសុើបការណ៍សមា្ងាត់(CIA)

មុននងឹទទលួបានដកីា។លោកPage
គឺជាអ្នក«ទំនាក់ទំនងបេតិបត្ដិការ»
ចនោ្លាះឆ្នោំ២០០៨នងិ២០១៣ដោយ
ជួយCIAក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំងនឹង
សកម្មភាពផេសេងៗធ្វើឡើងដោយ
បេទេសរុសេសុី និងបេទេសដទេទៀត
ដើមេបីបេឆំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក»។
កាលពីខេសហីាអតតីមេធាវីរបស់

FBIលោកKevinClinesmithតេូវ
បានតលុាការរកឃើញនងិកាតទ់ោស
ពីបទក្លេងបន្លំអុមីេលរបស់រដា្ឋាភបិាល
ដោយនិយយថាលោកPageមិន-
មេនជាភា្នោក់ងារសហការគា្នោជាមួយ
CIAទេ។
កេពីកេសួងយុត្តិធម៌ និង FBI

លោកPageក៏បានប្ដឹងអតីតនាយក
FBIលោកJamesComeyអតីត
អនុបេធានFBIលោកAndrewMc-

Cabeលោក Clinesmith និងមន្តេី
ផេសេងទៀតផងដេរ។
ទោះបីជាមានករណីចេញដីកាខុស-

ចេបាប់ក៏ដោយការតាមដានលោក
Page(ដេលជាបុគ្គលមិនដេលជាប់-
ចោទពីបទអ្វីសោះ)តេូវបានគេចាត់-
ទកុថាជាបេភពតចូបផំតុនេការសុើប-
អង្កេតទទូៅលើទនំាក់ទនំងរវាងយទុ្ធ-
នាការTrumpនិងបេទេសរុសេសុី។
របាយការណ៍ដដេលបានបងា្ហាញពី

បញ្ហាលម្អិតនៅក្នុងការដាក់ដីកា
ក៏បានសន្និដា្ឋានថា FBI គឺមាន
មូលដា្ឋានសេបចេបាប់សមេប់បើកការ-
សុើបអង្កេតរុសេសុី ហើយក៏មិនមាន
ភ័ស្តុតាងណាដេលបានបងា្ហាញថា
សកម្មភាពរបស់អង្គភាពFBIជា
ការលម្អៀងនយោបាយខាងណា
នោះឡើយ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេពុធទី២ែខធ្នូឆ្នោំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

អតី តអនុ ប្រធានFBI លោកJames  Comey  ច្រញពី ជំនួបគណៈ កម្មា ធិការ យុត្តិធម៌សភា។AFP

ក្រុង កាប៊ុលៈ មន្តេីបានថ្លេងកាល-
ពីថ្ងេចន្ទថា កងកមា្លាំងអាហ្វហា្គានី-
សា្ថានបានសមា្លាប់មេខ្លាងតាលីបង់
មា្នោក់បានវាយបេហារបំផ្ទុះគេប់បេក
អត្តឃតក្នងុរថយន្តដេលបានបង្កឱេយ
កងកមា្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងតិច៣០
នាក់សា្លាប់។
លោកហាមហេសាវា៉ាហេសុីរីសា្តានីតេូវ

បានសមា្លាប់នៅក្នងុការវាយបេហារផ្លវូ
អាកាស១នៅពេលយប់នៅក្នងុខេត្ត
ហា្គាសនីភាគខាងកើតជាទីដេលជន-
អត្តឃតបានវាយបេហារទៅលើ
មូលដា្ឋានយោធាអាហ្វហា្គានីសា្ថាន១
កន្លេងកាលពីថ្ងេអាទិតេយកន្លងទៅ។
កេសងួការពារជាតិបានថ្លេងនៅក្នងុ

សេចក្តីថ្លេងការណ៍១ថា៖«មេខ្លាង
នោះបាននៅពីកេយការវាយបេហារ
ភេរវកម្មកាលពីថ្ងេចន្ទទៅលើមូល-
ដា្ឋានយោធាហា្គាសនីបានសមា្លាប់នៅ
ក្នុងនោះរួមមានកេុមភេរវករ៧នាក់
ផេសេងទៀត»។
អ្នកនាំពាកេយកេសួងការពារជាតិ

លោកហា្វាវា៉ាដអាមា៉ាន់បានថ្លេងបេប់
កាសេតAFPថាវា៉ាហេសុីរីសា្តានីគឺជា
ជនសកម្មបេយទុ្ធតាលីបង់មា្នោក់មកពី
តំបន់វា៉ាហេសុីរីសា្ថានពេំដេនបា៉ាគីសា្ថាន។
ការបផំ្ទុះគេប់បេកអត្តឃតនោះគឺ

ជាការវាយបេហារមួយក្នុងចំណោម
ការវាយបេហារបណា្តាលឱេយមនុសេស
សា្លាប់យ៉ាងចេើនបំផុតក្នុងរយៈពេល
ប៉នុា្មានខេដេលបានកណំត់គោលដៅ
ទៅលើកងកមា្លាំងរដា្ឋាភិបាលនៅ
អាហ្វហា្គានីសា្ថានជាទីដេលអំពើ
ហងិេសាបានកើនឡើងចាប់តាងំពីបាន
ចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាកេសាសន្តិភាពរវាង
រដ្ឋការរបស់បេធានាធិបតីអាសេហ្វ-
ហា្គានីនិងកេុមតាលីបង់៕AFP/SK

កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាន
សម្លាប់មេខ្លាងតាលីបង់
វាយបេហរមូលដ្ឋានយោធា

អតីតទីបេឹកេសាឃោសនាយុទ្ធនាការTrump...



រ័ត្នសុជាតា

ភ្នពំេញ: ជីវិត គឺ ជា ការ តសូ៊ ។  
ពី អតីត ក្មេង ដើរ រើស អេតចាយ 
នៅ គំនរ សំរាម ស្ទឹង មាន ជ័យ 
ជាថ្នូរ នឹង អាហារ ចម្អេត កេពះ 
យុវជន  កេុម តន្ដេី  ឈ្មោះ «ដូច 
ឆ្កេ» បាន ដុះ ពន្លក ឡើង ។ 

«ដូចឆ្កេ »   បង្កើត ឡើង     ៥ ឆ្នាំ  
ហើយ កេមុ ចមេៀង ដ ៏ចម្លេក    នេះ 
បាន បញ្ចេញ     ចមេៀង   ជាង ១០ 
បទ ។     ប៉ុន្ដេ   ចមេៀង មាន បេជា-
បេិយភាព   ចេើន នោះ គឺ  «ជីវិត 
ដចូ ឆ្កេ » នងិ «ខា ំគ្នា ដចូ ឆ្កេ » ជា  
បទ  នេះ សទុ្ធ តេ នយិាយ ព ីបេវត្ត ិ  
ពួកគេ រស់នៅ យា៉ាង លំបាក  ដូច 
សត្វឆ្កេ ។   នេះ ក៏ ជា មូលហេតុ 
តេមួយ ដេល ពួកគេ យក វា ជា 
ឈ្មោះ កេុម ។ 

ថ្ងេមួយ  មាន អ្នកកាសេត ពី  
អាល្លឺម៉ង់  មា្នាក់   មកសុំ ពួកគេ  
សមា្ភាស   ដោយ មិន ចេបាស់ ថា 
អ្នក កាសេត បរទេស រូប នោះ  
ស្គាល់  កេុម ចមេៀង នេះ  តាម 
ណា ទេ ។  កេយ   ចុះ ផេសាយ  
ពេល នោះ មាន ការផ្ទុះឡើង នៅ  
អាល្លឺម៉ង់  ។ រហូត ដល់ ពួកគេ 
តេូវ បាន អញ្ជើញ ឱេយមាន ការ- 
បេគំ តនេ្តី នៅលើ ឆកអន្តរជាតិ 
មួយ  Wacken open air 
កាលពី ឆ្នាំ ២០១៨ ។

កាលនោះ ពួកគេ បាន តេៀម 
លិខិត ឆ្លងដេន រួច ជាសេច   បុ៉ន្តេ 
បេរ ជា ធ្លាក់ ទិដ្ឋាការ  ពេះ ទូត-  
អាល្លឺម៉ង់  ឃើញ ពួកគេ កេពេក 
ខា្លាច ទៅ ហើយ   ធ្វើ អំពើ ខុស 

ចេបាប់    នៅ បេទេស គេ ។ ប៉ុន្តេ 
ដោយ  មាន ការ គំទេ ចេើន  គេ 
បា ន ពេយាយាម រក មធេយាបាយ 
រហូត ដល់ បាន ជោគជ័យ  ឆ្នាំ  
២០១៩  ពួកគេ បាន ទៅ ដល់ 
លើ ឆក អន្តរជាតិ ។ 

លោក សុខ វិជ័យ  និង អ៊ុច  
ធរា៉ា  ក្នុង ចំណោម សមាជិក 
កេុម ៤ នាក់ បាន រំឭក  ថា ៖ «វា 
ជា ពេលវេលា ដ ៏អស្ចារេយ មយួ  ក្នងុ 
ជីវិត ។ យើង មិន នឹក ស្មោន  ថា  
មាន មនុសេស កុះ ករ មក  គំទេ 
យើង បេបនេះ ។ ជាង នេះទៀត   
យើង ទទួល បាន ការ ស្វាគមន៍ 
យា៉ាង កក់ក្ដៅ  ពីសំណាក់ ពួកគេ។ 
យើង មាន មោទនភាព ណាស់ 
ដេល អាច យក ទង់ជាតិ  ខ្មេរ ទៅ 
លើ  ឆក  អន្តរជាតិ »។ 

ពួកគេ អះអាង ថា ៖ « យើង ក៏ 
ធ្លាប់   ទៅ បេទេស វៀតណាម  ២ 
ដង ដេរ ។ យើង មិន គិត ទេ ថា  
មាន អ្នក មក មើល តេ ពេលនោះ 
មនុសេស  យា៉ាង ចេើន  គេ ថេម ទាំង 
ចេះ និយាយខ្មេរ ពាកេយ អរគុណ  
និង ជមេបសួរ ទៀត »។ 

ប៉នុ្តេ ពេល សរួ ព ីមតយិោបល ់  
បេជាជន ក្នុង សេុក វិញ  លោក 
វជិយ័  នយិាយ យា៉ាង ក្ដកុ ក្ដលួ  ថា  
ពួកគេ មិន ទទួល បាន អ្វី កេពី 
ពាកេយ មើលងាយ ទេ ។ តេ  លោក  
ថា  ពកួគេ មនិ បនោ្ទោស  ទេ  ពេះ 
នេះ ជា មតិ យោបល់  មនុសេស 
មា្នាក់ៗ  ហើយ វា ក៏ ជា តន្តេី ថ្មី 
ដេល   ពិបាក នឹង ទទួល យក ។ 

យុវជន វិជ័យ  បាន បេប់ ថា  
ពួកគេ មិន សូម អ្វី ចេើន ទេ  សូម 

ឱេយ  មហាជន  បើកចតិ្ត ឱេយ ទលូាយ  
និង ឱេយ តម្លេ ទៅលើ ពួកគេ ដេល 
ជា  សិលេបករ និង គេប់ បេភេទ 
តន្តេី ពេះ គេ ធ្វើ ដោយ ចេញពី 
ចិត្ត ពិតៗ ។

ថ្វដីេបតិតេ ពកួគេ  មនិ ធ្លាប ់ឆ្លង- 
កាត ់ ការរៀនសតូេ  ឬ សលាតរូេយ- 
តន្តេី   ចេបាស់លាស់យា៉ាង ណា ក៏ 
ដោយ ក៏ វា     មិនអាច  បញេឈប់ ទេព- 
កោសលេយ របស់ កេុម  ដូច ឆ្កេ  
នេះ  រះ លើ វិថី ចមេៀង បាន  ទេ ។ 

លោក  វិជ័យ   បាន  រៀប រាប់ ពី 
ចំណុច   នាំឱេយ មាន ការផ្លាស់ប្ដូរ 

ជីវិត  ពួកគេ  ថា ៖ «  ពួកយើង ជា 
អ្នកជិតខាង គ្នា ។ យើង រស់នៅ 
លើ គំនរ សំរាម នេះ ពេមទាំង  
តេង រើសអាហារ ដេល អាច ញ៉ាំ 
បាន និង ខ្លះ យក លក់ »។ 

លោក បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍ 
ថា ៖ «កាល នោះ  យរូម្ដងៗ   មាន 
កេមុ អង្គការ ចុះ ចេក បាយ ហើយ   
យើង ក៏ បាន ជួប អង្គការ ដេល  
ឈ្មោះ   Moms Against Pov-
erty។ ពេលនោះ ហើយ ដេល 
យើង បាន ទៅ អង្គការ រៀន  និង 
ទទួល ការឧបត្ថម្ភ     » ។ 

សមាជិក ខ្លះអាយុ ចេើន ពេក 
ពបិាក ចលូ រៀន ឡើង វញិ ពកួគេ 
ក៏ សមេច ចិត្ដ សុំ អង្គការ រៀន 
ជំនាញ ផ្នេក តន្ដេី  ខណៈ សមា-
ជិក ២ នាក់ ទៀត អាច ចូល រៀន 
បន្ដ បាន ។

ការ ផ្ដចួ ផ្ដើម    បង្កើត កេមុ  «ដចូ 
ឆ្កេ» កើតឡើង    ពេល អ្នក គេប់- 
គេង  នៅ អង្គការ លោក ធីម៉ុន 
សុីប៊េល បាន នាំ ពួកគេ ទៅ 
មើល កេុមចមេៀង  SLITE-
N6IX  សម្ដេង   ជា កេមុ  ម៉េតថល  
(Metal) ទី១ នៅ កម្ពុជា ។  

យវុជន វជិយ័  បាន រៀបរាប ់ព ី
អារម្មណ៍  ថា ៖ «និយាយ តាម 
តេង់  ពេលឃើញ ការសម្ដេង 
នោះ យើង និយាយ  គ្នា ថា    កេុម 
ហ្នងឹ លេង ភ្លេង បទ ស្អ ី ស្ដៅប ់មនិ 
យល់  លេងហ្គីតា គេវើកេបាល 
ឡើង  ចង់ ជេុះ ហើយ »។ 

លោក បន្ដថា ៖ «ពេល តេឡប ់
មក វិញ ទិដ្ឋភាព នេការ សម្ដេង   
ចេះ តេ វិលវល់ ក្នងុ គំនិត ។ យើង  
ផ្ដើម គិត  ថា  យើង អាច លេង តនេ្ត ី 
នេះ បន្ធរូបន្ថយ កំហឹង យើង  បាន  
ពេះ កាល នៅ ក្មេង យើង ឆប់ 
ខឹង  និង ឆប់ ឆេវឆវ ណាស់ »។ 

ដោយ គិត ថា  នេះ  ជា ឱកាស  
កមេ នៅ កម្ពុជា  លោក  វិជ័យ   
បេប់ ថា  ពួកគេ ចង់ ធ្វើ ជាមា្នាក់ 
ក្នុង ចំណោម អ្នកដំបូង នោះ ។  
ពួកគេ មាន គេ ចាប់ផ្ដើម ស្គាល់ 
ខ្លះ  ហើយ តេូវបាន គេ អញ្ជើញ  
ទៅ លេង នៅ តាម បារ៍  ផេសេងៗ  
ជាពិសេស បារ៍ បរទេស ។ 

សមាជិក កេុមបាន អរគុណ 
ដល់អង្គការ Mom Against 
Poverty ថា៖ «យើង ពិតជា   
អរគណុ ដល ់អង្គការ  ។ អរគណុ 
ដេល ធ្វើឱេយ យើង មាន ក្ដីសងេឃឹម  
រកឃើញ អ្វី ដេល យើង ចង់ ធ្វើ ។   
ខ្ញុំ សូម ឱេយ ចិត្ត  និង បេះដូង »៕
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ នា ពេល ថ្មីៗ នេះ   
តារា ចមេៀង បេុស លោក  អាន  
គុណកូឡា ជា  កូន កំលោះ  និង 
កញ្ញា សេក ថារត័្ន អនា គត កូន-  
កេមុំ ដ៏ សេស់ ស្អាត  របស់ លោក  
បាន សុ ំបេកាសផ្អាក ពធិ ីមង្គល-  
ការ ភ្លាមៗ ទោះប ីជា ពកួគេ បាន  
តេៀម  ខ្លនួ  ជា មយួ   ការ  ថត  Pre-
Wedding ជនូ  លខិតិ    អញ្ជើញ 
ភ្ញៀវ  រួច រាល់     និង តេូវ  ចូល   រោង - 
ជយ័        ថ្ងេ ទ ី១២ ខេធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០ 
នោះ កេម ហេត ុផល បញ្ចៀស 
ការ ឆ្លងនេ    ជំងឺ កូវីដ ១៩   ។ 

 តាម  គមេង  តារា ចមេៀង 
លោក  អាន គុណកូឡា និង 
អនា គត កូន កេមុំ មាន  ឈ្មោះ 
សេក ថារ័ត្ន នឹង តេូវ  ចូល រោង- 
ការ   នៅ ថ្ងេទី១២ ខេធ្នូ ខាង មុខ 
នេះ តេ ដោយ ការផ្ទុះ ឡើង វិញ  
នូវ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ហើយ ខា្លាច  
មាន  ការរីករាល ដាល   ខា្លាំង  នៅ  
ក្នុង សហ គ មន៍  ទើប  មង្គលការ 
របស់  អ្នក ទាំង ២ក៏តេូវ បេកាស 
ផ្អាក សិន  តាម   សេចក្តី បេកាស 
ឱេយ  ផ្អាក ការ ជួប  ជុំគ្នា  និង  ការ- 
រៀប ចំ  កម្មវិធី អាពា ហ៍ ពិពាហ៍ 
ជា  បណ្តោះ  អាសន្ន  រយៈពេល  
១៥ថ្ងេ  របស់ រដា្ឋាភិបាល  នៅ  
ក្នុង   រាជធានី ភ្នំពេញ និង ខេត្ត  
សៀម  រាប។ 

ស មេប់ មង្គល ការ របស់ តារា - 
ចមេៀង  បេុស  នៅ  ផលិត កម្ម  M 
Production លោក អាន-  
គុណ  កូឡា នឹង តេូវ រៀបចំនៅ ឯ 
បុរី ឌឺផ្លូរា៉ា ផ្ទះ លេខ ៣២ ផ្លូវ   
R1(ផ្លវូជាត ិលេខ ៦A)សង្កាត ់
បាក់ខេង ខណ្ឌ ជេយចង្វារ 
រាជ ធានីភ្នំពេញ  តេ គេ មិន ទាន់ 
បាន   ដឹងនៅ ឡើយ ទេ ថា  នឹង 
តេវូ  រៀបច ំចនំនួ ប៉នុា្មោនត ុហើយ 
នឹង   មាន អ្នក សិលេបៈ ណាខ្លះ   

ដេល  តារា ចមេៀង បេុស មុខ- 
សេស ់មាន បេ ជេយុ  មាត ់ របូ នេះ 
បាន  អញ្ជើញ  ខណៈ បើ តាម  
បណា្តោញ សង្គម ហ្វេសប៊កុ នោះ 
ដូច ជា  ឃើញ លោក បាន ហៅ 
កញ្ញា ថន លក្ខិណា ពិធី ការិនី 
ទូរ ទសេសន៍ រួច ទៅ ហើយ ដេរ ។ 

ចំណេកឯ  ការ ផ្អាក ពិធី រៀបចំ 
មង្គល  ការ  ដេល តេវូ ធ្វើ នៅ ថ្ងេ ទ ី
១២ ខេធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ ខាង មខុ 
នោះ ក៏ មិន ទាន់ ដឹង ថា នឹង តេូវ 
ប្តូរ  ទៅ ធ្វើ នៅ ថ្ងេណា នៅឡើយ 
ដេរ  ពី សំណាក់ តារា ចមេៀង-  
បេសុ   ផលតិ កម្ម  M របូ នេះ  កេ 
ពី  កា រ ចេញ សរ សុំ ផ្អាក នោះ។ 

បើ តាម ហ្វេសប៊កុ របស ់កញ្ញា 
សេក ថារ័ត្ន ដេលជា អនាគត 
កូន  កេមុំ ដ៏សេស់ ស្អាត របស់  
លោក អាន គុណ កូឡា  បាន 
បង្ហោះ  សរ   ពី ការ ផ្អាក  មង្គល- 

ការ  ថា៖ «ដោយសរតេ បញ្ហោ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ តេមាន  យើង 
ខ្ញុំ  នឹងចូលរួម ក្នុង ការ ទប់ស្កាត់ 
ផង ដេរ។ ក្នុង នាម ខ្ញុំ  ជា កូន-  
កេមុំ សេក ថារ័ត្ន និង កូន- 
កំលោះ អាន  គុណកូឡា និង  
អាណា ពេយាបាល កូនបេុស ស េី 
ទាំង សងខាង  សុំ បេកាស  ផ្អាក 
កម្ម វធិ ីមង្គលការ សនិ ដេល  តេវូ 
ចំ ថ្ងេសៅរ៍  ទី១២ ខេធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២០  ។  សមេប់ ព័ត ៌មាន   
លម្អិត  និង   ជូន  ដំណឹង សជា ថ្មី 
ម្ដង ទៀត ពេល កេយ។  ដចូ្នេ ះ 
សូម  បង ប្អូន  យាយតា  ពូមីង 
ទាំង អស់គ្នា យោគយល់ និង 
សូម     អធេយាសេ័យ ដល ់  គេួ សរ  
យើង ខ្ញុផំង សមូ  អរ គណុ  ហើយ 
នឹង ជួបគ្នា ម្ដង ទៀត ក្នុង ពេល 
ឆប់ៗ  ចូលរួម ការពារនូវ ជំងឺ-  
កូវីដ   ១៩   ទាំងអស់គ្នា»៕ 
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  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី ឡ ើ    ង   ខ   ្ព  ស ់តេដេត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិេសា  ផ ្នេក   អ    ក  េស រ សសេ្ត   សខុ ភព 
ផ្លូវកា យ អា ច មា ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តេ  ដោ យសរ  តេ អំ ណាច នេ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភព ខា្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភ ព ផ្លូវ  កាយ        មិ  ន  ឱេយ មា      ន  ភ    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 បេកប     របរ រកទទួល ទា ន  នា នា បាន   ផល ចំណេញ       
ជា ធម្មតា  ។ ចំព   ះ ប ញ   ្ហោ    ស   ្នេ  ហ      វិ  ញ    គូ ស្នេហ៍   មាន-    
អធេយា         សេ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ   បេស ើរ និង សុខ សន្ត   ។     

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី មធេយម។ ថ្ងេនេះលាភ សកា្ការៈ 
ផេសេងៗ នឹង បានមក ដោយ ក្តី នឿយ- 
ហត  ់ ចេើន។ សេចក្ត ីស្នេហ  ខ្វះភព- 
ផ្អេម  ល្ហេម  នងិ មនិ សវូ  ចេះ យល ់ចតិ្ដ 

គ្នាឡើយ ។  លោកអ្នក ចេើនតេ តមេវូ តាមចិត្ត  ខ្លនួ - 
ឯង    មិន  សូវ ខ្វល់ខា្វាយអំ ពី ទឹកចិត្ត អ្នកដទេ ប៉ុនា្មោន  
នោះ    ឡើយ ។ ការបេកប របរ រកទ ទលួ   ទាន ផេសេងៗ 
គួរ   ត េ មានការ ពិចារណា  និង ពិ ភកេសា  គ្នា ឱេយបាន 
ចេើន    ជាមុនសិន  ចំា  ឈានដល់ ការសមេចចិត្ត។

រាសីឡ  ើ  ងខ ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពេញ - 
ការ   ង  រ ផ  េស េង   ៗ  រមេង ទទួល   ផល 
តបស្នង  គួរ  ជាទី ពេញ ចិត្ត ។ ចំពះ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ   

បេ កប ដោយ       សុវត្ថ ិភព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្ត ីបេកប- 
ដោយ         ឧត្ត ម  គត  ិ    សុ ខ  ភ   ព ផ្លវូ ចិត្ត   មាន ស ភព   ល្អ   
ពល        គឺចិត្ត ប េ កប ដោយសេចក្ត ី  មេតា្តា   ករុណា   
ចំពះ     ម ន សុេស   ន  ិង   សត្វ ។  ការទទួល ដំ ណឹង  នានា 
សុទ ្ធ     សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន សេចក្តសុីខ។  

រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តេដេត  ។  សុខភព ផ្លវូ  កា យ  
និង  ផ្លវូ ចិត្ត គ្មោនផល ប៉ះ ពាល     ់  អ្វទីេ ។  
ចំពះ ការ បេកបរបរ  រក     ទទួល  ទាន ផេសេង ៗ  
នឹង បាន នូវ ផល    ចំណេញ        តប ស្នង នឹង ការ- 

ខិត  ខ  ំបេងឹ បេង របស់ អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ េល   ទទ លួ បាន  
ធ្វើ ឱេយ    លោក អ្នក      មា ន    ក្ត ី សោមនសេស រី ក រា យ។ ចំណេកឯ     ការ- 
ធ ្វើ ដំណើរ      ទៅ   កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រមេង មានសុខសុវត្ថភិព។  
រីឯ  លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដោយរលូន។ ចំពះ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅទីជិត ឆ្ងាយ រមេង មាន  សុខសុវត្ថភិព។ 

រា សីល្អ បង្គរួ  ។   រី ឯការបេកប របរ រក-  
ទទួល  ទា  ន ផ េសេង ៗ  នឹង បាន ផល កាក់- 
កប ជាធម្មតា ។ ចំពះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិព ល្អ  តេទឹក ចិត្តរមេង បេបេលួ 
ទៅ   តា ម បរិ យា កា ស ផ ងដេរ។   បេសិនបើ មាន បញ្ហោ 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំព ះ លោក អ្នក  គួ រ តេ ពេយាយាម 
ដោះ     សេយ ដោ យ     សនេសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទេ នឹង បង្ក ជា 
បញ  ្ហោ   ធំ មិនខាន  ឡើយ សមេប់  សុខសុវត្ថភិព៕              

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

បេកប       ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភព   ល្អ   ព   ល  គ   ឺ  ទឹក  ចិ  ត្ត ប េក ប ដោយ    ក្ត ីមេតា្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណេក    ឯ បញ្ហោ ស្នេហ គូ ស្នេហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មតា  មិន   មាន ក ្តី ខ្វល់ ខា ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធ េយម     ។  កា រ  ព ល  ពាកេយ សម្ត ីធ្វើ- 
ឱេយ   អ្ន ក ផ  ង   យ ក   ច  ិត្ត ទុក ដាក់  ស្តាប់ 
មាន      សមត្ថ ភព  ក្នងុ ការ បំពេញការ -  
ងរ    បេកប ដោយ ស្មោរតី បេងុ បេយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱេយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពេញ ចិត្ត។    ការ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     បា ន ស  ុខ   សប េបាយ តេ ក៏ គួរ តេ បេងុ បេ- 
យ័ ត្ន ដេរ  ។ រី ឯ  លាភ សកា ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទួល  បាន ផល  
បង្គរួ     ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ព  ះ ប  ញ្ហោ ស្នេហ វិញនឹង មាន 
ការ  អធេយាសេយ័    និង ចេះ យោ គ យល់ គ្នា ផងដេរ។          

រាសី មធ េយម។ ការបំពេញ ការងរ 
ផេសេងៗ   មា ន ឧបសគ្គ ចេើន តេ ទឹក- 
ចិត ្ត   បេកបដោយ ភព ស្វាហប់  ក្នុ ង 
កចិ្ច ការ។ ចពំះ សេចក្តសី្នេហ  គរួ- 

តេ   មាន  ការ យោគយល់  និង អធេយាសេ័យ គ្នា ទើប
 ជា ការ បេសើរ។  ថ្ងេនេះលាភសកា្ការៈផេសេងៗនឹង 
បាន   មក ដោយ   សរ តេ ផល បុណេយ របស់ លោក  - 
អ្នក  ពជីាតមិនុ។ ដោយ ឡេ ក  ទកឹចតិ្ត ចេើន តេ មាន 
ទំនោរ  ទៅរក ការបំពេញ បុណេយ កុសលផេសេងៗ។

 រាសឡី ើ   ង      ខ     ្ព សត់   េ ដ េត  ។ ការ នយិាយ-   
ស្តី បេកប     ដោ     យ  ឧ ត ្តម គតិ   ពល គឺ 
រាល   ់  ពាកេយ  សម្តី ដេ ល និយាយ ចេញ - 
មក   តេវូ  វ ិភគ ឱេយ ចេបាសល់ាស ់មនុ នងឹ 

មាន    ការ ហស្តី ចេញ  ទៅ កេ  ។  សេចក្តី ស ្នេហ  ពរ- 
    ពេ ញ  ដោ   យ        ភ     ក្តី ភ    ព       និង ភព ផ្អេម ល្ហេម ល្អូកល្អិន     
នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ បេក ប  រ  បរ រ ក ទទួ ល ទាន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ េ     ញ     គ   ួរ   ជា  ទ ីគ   ប   ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឱេយ  អ្នក មាន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ពេញនូវ   កិច្ច ការនា  នា បាន  ទ្វេឡើង ថេម  ទៀត ។

-  

 រាស ីសេុ តច ុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអាច 
មាន    បញ ្ហោ  ស ្មុគ ស្មោញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក     គ្មោន ស្វ័យ ភព គេប់ គេន់ ក្នុង- 
ការ    សមេចចតិ្ត នានាឡើយ  គបេប ីរក 

មនុសេស   គួរឱេយ  ទុកចិត្ត ដើមេបីបេកឹេសា យោបល់ ទើប ជា- 
ការ  បេសើរ ។  ចពំ ះ កា រ បេ ក ប  រ បរ រក ទទលួទាន  
ផេសេងៗ  គឺ មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មោន  ឡើយ។ 
សេច    ក្តីស្នេហ អា ច នឹ ង   ផ្តល ់ន ូវ ការ ថា្នាំង ថា្នាក ់   
ស្មុគស្មោញចេើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ តេដេត ។ ការ បេកប- 
របរ  រក ទទួល ទាន នានា  បាន  ផល - 
ល្អបេសើរ តេសុខភព ផ្លវូ កាយ 
អាច  នឹងតេវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ- 

លា ភ    សកា្ការៈចេើន បាន ដោយធម៌  មាន សមត្ថភព  
ដោះ    សេយ បញ្ហោឬធ្វើកា រសមេចចិត្ត ផេសេង ៗ  បាន 
ល្អ  ក្នងុ ថ្ងេនេះ ។ ចំពះ សេចក្ត ីស្នេហ  វិញ  គូស្នេហ៍ 
យល់ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  និង មាន ភពផ្អេមល្ហេម ។រី ឯ- 
ការ ធ្វើ ដំណើរ កមេសាន្ត តេង តេ មាន ជោគ ជានិច្ច ។  

 រាសីសេតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ 
ទី   ជិត   ឆ្ងាយ ដើមេបី បំ ពេញ ការងរ ផេសេង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភព បរាជ័យដេល  ធ្វើ ឱេយ មាន 
ការ ធា្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខា្លាងំ ។ ចំពះ ការ- 

និយាយ   ស ្ត ីមា  ន  ភព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក ស្តាប់  
ខណៈ   បញ ្ហោ    ស្នេហ វិញ  គូ ស្នេហ ៍ គ្មោន ការ  យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មោន- 
ការ អធេយា  សេយ័ ជាហេតុ នំា ឱេយមាន ការ បេក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណេក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក រក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហោ      សុខ ភព វិញ  គឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

តារា ចមេៀង អាន គុណកូឡា និង គូ ដណ្តងឹ ជិត ចូល រោងការ កញ្ញា សេក ថារ័ត្ន។ រូបថត សហ ការី

លោក អាន គុណកូឡា ចេញសារសំុផ្អាកមង្គលការ ។ រូបថត សហ ការី

តារាចម្រៀងលោកអានគុណកូឡា
ប្រកាសផ្អាកមង្គលការដោយកូវីដ១៩



ថ្ងៃពុធ ទី២ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Ganzberg Cup ត្រៀមប្រកួតរកក្រមុឈ្នះប្រក់ ១៥០០០ដុល្លារ
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  កៃមុ ហុ៊នស្ថានីយ- 
ទូរទសៃសន៍ CBS និងម្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ  
កៃមុ ហុ៊នសៃបៀរ Ganzberg 
នៅតៃ បានសហការ គ្នា យ៉ាង 
ស្អតិល្មតួ ដើមៃបី បន្ត  រៀបចំឱៃយ មន  
ការ បៃកួតបាល់ ទាត់ ហ៊្វតុ សល 
ដណ្តើម  ពាន  រង្វាន់ Ganzberg 
Cup 2020 រដូវ កាលទី ៥ 
ទៅតាមគមៃង បើទោះបីជា 
បាន ជួប ឧបសគ្គ និង វិបត្ត ិនៃ ការ- 
រីក រាលដាលជំងឺ កូវីដ ១៩ ជា 
លក្ខណៈ សកលលោក និង នៅ 
កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ ក៏ ដោយ។

 តាម រយៈការ ពៃយាយមរួមគ្នា 
នៃះ CBS និង Ganzberg បាន 
បញ្ចប់ ការ បៃកួត ជមៃះុ នៅ 
តាមមណ្ឌល រាជធានីភ្នំពៃញ 
កំពត ប៉ាយប៉ៃត សៀម រាប 
បាត់ដំបង និងកំពង់ ចាម រួច 
ហើយ ដើមៃបី យក កៃុម ខ្លាំងៗ 
ឡើង មក បៃកួត នៅវគ្គ ៣២កៃមុ 
ចុងកៃយ ដោយ មន ការ  ផៃសាយ- 
ផ្ទាល់ តាម ទូរទសៃសន៍ MYTV  

ហើយ  រក កៃុម ម្ចាស់ ជើង ឯក 
រដូវកាលនៃះ នឹងបាន   បៃក់រង្វាន់  
ចំនួន ១៥០០០ដុល្លារ។

លោក តៃ រតនៈ បៃធាន ទីផៃសារ 
និង ជា តំណាង អគ្គនាយក ស្ថា - 
នីយទូរ ទសៃសន៍ MYTV បាន 
ថ្លៃងនៅ ក្នុង សន្និសីទ កាសៃត 
កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា៖  «ការ បៃកួត 
រដូវ កាល ទី៥នៃះ មន ការ  ខុស- 
ប្លៃក ពី ឆ្នា ំមុនៗ ដោយ ខ្ញុ ំសង្កៃត 
ឃើញ មន កៃមុ ប្លៃកៗ ជា ចៃើន  
បាន ឡើងមក លៃង  នៅ  វគ្គ   ៣២ 
កៃមុនៃះ ដៃល  បញ្ជាក់ ឱៃយ ឃើញ  
ពី ការ រីក ចមៃើន  នៃ   វិស័យ បាល់- 
ទាត់ ក្នងុ  បៃទៃស កម្ពជុា  យើង  
បើទោះជា  យើង កំពុង ស្ថតិ នៅ 
ក្នងុ គៃ លំបាក  ពី ការ  រាត តៃបាត 
ដោយ ជំងឺ កូវី ដ ១៩ ក៏ ដោយ»។ 

លោក   បន្ថៃម ថា៖  «ទមៃ ំតៃ ធ្វើ 
ឱៃយ កម្ម វិធី មួយ នៃះ  សមៃច ឆ្ពោះ 
ទៅ មុខ បាន គឺ MYTV និង កៃមុ- 
ហុ៊ន   Ganzberg បាន សហការ 
គ្នា  យ៉ាង ស្អតិ ល្មតួ កៃម ការ- 
ជួយ ជៃម ជៃង ពី សហ ព័ន្ធ 
កីឡា  បាល់ទាត់ កម្ពុជា ដើមៃបី 

ពុះពារ ឧបសគ្គ និង ខិតខំ កៃ ច្នៃ 
ឱៃយការ បៃកួត នៃះ  អាច ជៃើសរីស 
បាន កៃមុ ជើង ឯក ដៃល ពោរ- 
ពៃញ ដោយ សមត្ថភាព»។

ចំណៃក លោក ថោង បៃសើរ 
តំណាង បៃធាន ផ្នៃក កីឡារបស់ 
CBS បាន និយយ ថា៖  «ដោយ 
ឈរលើ ការ អភិវឌៃឍ យើង បាន ធ្វើ- 
ការ កៃ បៃ ការ បៃកួត ឱៃយ  កាន់ តៃ 
ស្វតិ ស្វាញ  ពី ១ រដូវ កាល  ទៅ 
១រដូវ កាល  ខណៈ ដៃល Ganz-
berg ក៏ មនបៃក់ រង្វាន់ របស់ ខ្លនួ  
យ៉ាង  ធំ សមៃបើម  ដើមៃបី ស្វៃង រក 
កៃមុ  ជើងឯក ដ៏ ខ្លាងំ មួយ  ដៃល 
មន សមត្ថភាព  មិន ចាញ់ កៃុម 
កីឡាករ របស់ បណា្តាបៃទៃស  
នៅ ក្នុង តំបន់  និង ក្នុង ពិភព- 
លោក»។ 

យ៉ាង ណាក៏ដោយ ដើមៃបី ចូល- 
រួមទប់ ស្កាត់ ការ រីក រាល ដាល 
នៃជំងឺ កូវីដ១៩ តាម ការណៃនំា 
របស់កៃសួងសុខភិបាល ក៏ដូច- 
ជា  កៃសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា 
គឺ ការ បៃកួត ជំុ ចុង កៃយ នៅ លើ 
ទី លន  T-Soccer នៃះ នឹង មិន 

អនុញ្ញាត ឱៃយ មនអ្នកគំ ទៃចូល- 
រួមទសៃសនា ផ្ទាល់ នោះ ទៃ ចំណៃក   
កៃុមទំាង ៣២ ដៃល នឹង តៃូវ 
បៃកួត បៃជៃង គ្នា នៅ ជំុ នៃះ បាន 
ចាប់ឆ្នាត រួច រាល់ហើយ ហើយ 
គៃប់គូ ទំាង អស់ នឹង តៃវូ លៃង 
នៅរៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ ចាប់ ពី 

ម៉ាង ៨យប់ តទៅ។
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ សមៃប់ការ - 

បៃកួត បើក ឆក ដៃល ដំបូង ឡើង 
តៃវូ ធ្វើ នៅ ថ្ងៃទី ៥ ខៃធ្ន ូនៃះ គឺ 
តៃវូបាន ពនៃយារពៃល ២ សបា្តាហ៍ 
ទៅតាម ការ បៃកាស របស់  
កៃសួង កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ដោយ  

កំណត់ ឱៃយ  ផ្អាក រាល់ ការ ហាត់- 
បៃណ និងលៃង កីឡា ដៃល  
មន លក្ខណៈ បៃមូល ផ្តុ ំ រយៈ- 
ពៃល ១៥ ថ្ងៃ ដើមៃបី ចូល រួម ទប់- 
ស្កាត់  ការ រីក រាលជំងឺកូវីដ ចូល 
ក្នងុសហគមន៍ នា ពៃតឹ្តកិារណ៍ 
២៨ វិច្ឆកិា៕

សន្នសីិទកាសេត ស្តពីីការ បេកួតបាល់ ទាត់ ហ្វុត៊សាល ដណ្តើម ពានរង្វាន់ Ganzberg Cup 2020។ រូប ណន

Fulhamឈ្នះLeicesterឡើងផុតពីតំបន់កាត់ចោល
កេុង ឡុងដ៍ : កៃុម Fulham 

បាន ឡើង ផតុ ព ីតបំន ់ដៃល តៃវូ 
កាត់ ចោលនៃ កៃបខ័ណ្ឌ Pre-
mier League របស ់អងគ់្លៃស 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ដោយសរ ទី- 
បំផុត អាច ដោះ សៃយ បញ្ហា 
ការ ទាត ់បាល ់ពនិយ័ ១១ ម៉ៃតៃ 
របស់ ខ្លួន ដោយ ការ យក ឈ្នះ 
កៃមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ Leicester City 
២-១ យ៉ាង គួរ ភា្ញាក់ ផ្អើល។

កៃុម  Fulham របស់ លោក 
Scott Parker ទើប ឈ្នះ ជា 
លើក ទី២ សមៃប់ ការ បៃកួត 
ក្នុង លីគ នៅរដូវកាល នៃះ 
ដោយសរ   គៃប ់បាលន់ៅ នាទ-ី 
ទី៣០ របស់ កីឡាករ Ad-
emola Lookman នងិ នៅ ៨ 
នាទី បនា្ទាប់ របស់ កីឡាករ  
Ivan Cavaleiro ដៃល ជា ការ- 
ស៊ុត បាល់ ពិន័យ ១១ម៉ៃតៃ ។

កៃមុ Fulham ស៊តុ អត ់ចលូ 
៣លើក ក្នុង ចំណោម ការ ទាត់ 
បាល់ប៉ៃណាល់ ទី ៤ ដង ក្នុង 
អំឡុង ពៃល នៃះ តៃ កីឡាករ 
Cavaleiro បាន គៃប់ គៃង ភាព- 
អន្ទះ អន្ទៃង របស ់ខ្លនួ ព ីការ ស៊តុ 
បាល ់ពនិយ័ ១ស្មើ ជាមយួ អ្នក- 
ចាំទី ក្នុង បៃអប់ គៃះថា្នាក់ នៃះ 
រហូត អាច រក គៃប់ បាល់ទី២ 
បន្ថៃម ការ នាំ មុខ ឱៃយ កៃុម  ក្នុង 
ការបៃកួត នៃះ បាន។

កីឡាករ Harvey Barnes 
រក បាន ១គៃប់ ឱៃយ កៃុម ម្ចាស់ 

ផ្ទះ Leicester នៅ នាទីទី ៨៦ 
ដៃរ តៃ មិន អាច តាម ស្មើ បាន 
ហើយ ចុង កៃយ Fulham 
ដណ្តើម បាន ៣ពិន្ទុ ដ៏សំខន់ 
នៃះ ដើមៃបី ហក់ ឱៃយ ផុត ពី តំបន់ 
គៃះ ថា្នាក ់ដោយ មន ១ពនិ្ទ ុព ី
លើ កៃុមបាតតារាង ទី៣ ។ 

« Cavaleiro ស៊ុត ភា្លាត់ 
កាល ពី សបា្ដាហ៍មុន ហើយ ខ្ញុំ 
អត់ បាន មើល Twitter ឬក៏ 
Instagram ឡើយ តៃ ខ្ញុ ំគៃន-់ 
តៃ បា៉ាន់ ស្មាន ដឹង ថា គៃប់ គ្នា 
កពំងុ នយិយ ព ីអ្វ ីពោល គ ឺពកួ- 
គៃ កពំងុ លៃង សើច នងឹ ការ បៃងឹ- 
បៃង របស់ គត ់ហើយ  Cava-
leiro បាន ឃើញ ព ីពាកៃយ ពៃចន ៍
ទាំង ហ្នឹង » ។ នៃះ ជា សម្ដី របស់ 
គៃូបង្វឹក កៃុម Fulham  លោក 

Parker ដៃល នយិយ ដល់ការ- 
ស៊ុត បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉ៃតៃ 
អត់ចូល របស់ Cavaleiro 
កាល ប៉ះ ជាមួយ Everton ។

លោក Parker បន្ត ថា ៖ « ខ្ញុំ  
និយយ ជាមួយ គត់ថា អ្នក 
តៃៀម ខ្លនួ រចួ រាល ់ហើយ មៃន ទៃ 
សមៃប់បាល់ ពិន័យ លើក 
កៃយ ? គត់ សម្លឹង មក ខ្ញុំ 
ដោយ   ខៃសៃភ្នៃករងឹ ម ំហើយ បៃប ់ 
ថា  ខ្ញុំ តៃៀម ខ្លួន រួច ហើយ » ។

អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ អង់- 
គ្លៃស វ័យ  ៤០ ឆ្នាំ បាន បន្ថៃម 
ទៀត ថា ៖ « ភាព កា្លាហាន ក្នុង 
ការ ធ្វើ ដណើរ ទៅមុខ មន 
បញ្ហា ជា ចៃើន  ដៃល យើង តៃូវ 
ធ្វើ រួម គ្នា ។ ខ្ញុំ បាន និយយ ទៅ 
កាន់ គៃប់ គ្នា ថា កុំ បណោ្តាយ ឱៃយ 

ភាព បរាជ័យ មក ផ្ដួល ពួក យើង 
បាន ឱៃយ សោះ » ។

វា ជា ជោគ ជ័យ ដ៏ រំជួល ចិត្ត 
មួយ សមៃប់ កៃុម ទៅ ពីតំបន់  
Cottage ដោយ ឃើញ កឡីាករ 
Lookman អប អរ ការ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី របស់ ខ្លួន ជាមួយ នឹង 
ការ លើក បង្ហាញ អាវ នៃកៃុម 
ជមៃើស  ជាតិ សៃណៃហា្គាល់ 
របស់់ Papa Bouba Diop 
កៃយអតីត ខៃសៃ បមៃើ របស់ 
កៃុម Fulham រូប នៃះ បាន 
ស្លាប់  ក្នុង វ័យ ៤២ ឆ្នាំ កាល ពី 
ចុង សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ ។

លោក Parker និយយ ពី 
ទង្វើកីឡាកររបស់ ខ្លួន នៃះថា៖ 
« នោះ គ ឺជា ការ សមៃច ចតិ្តមយួ 
ដៃល យើង តៃូវ ធ្វើ ក្នុង នាម ជា 
ក្លបិ ១ ហើយ កឡីាករ ទាងំ អស ់
រីក រាយ ធ្វើ បៃប ហ្នឹង ។ សមៃប់ 
មនសុៃស ណា ម្នាក ់ដៃល បាត ់បង ់
ជីវិត ទាំងនៅ ក្មៃង គឺ ជា រឿង 
សោក សៅ ខ្លាំង ណាស់ » ។

យ៉ាងណា ជា រឿង គួរ ឱៃយ 
សោក   ស្ដាយដៃរ  សមៃប់ កៃុម 
Leicester ដៃល មន ឱកាស 
ឡើង ទៅឈរ លៃខ២ បើសិន 
ឈ្នះ តៃ ផ្ទយុ ទៅ វញិ ពកួគៃ នៅ 
ទី៤ ដដៃល ដោយ តាម ពី 
កៃយ កៃុម លៃខ១ Totten-
ham Hotspur ៣ពនិ្ទ ុកៃយ 
ចាញ់ បៃកួត ក្នុងលីគ ២ដង 
ជាប់ ៗ  គ្នា នៃះ ៕ AFP/VN

Robinson (កណ្ដាល) របស់ Fulham តេតបេជេងនឹង Fofana របស់ Leicester។ AFP

Jimenezស្រលំលដ៍ក្របាល 
ក្រយមានការប៉ះទង្គចិធ្ងន់ធ្ងរ

កេុងឡុងដ៍: ខៃសៃ    បៃយុទ្ធ 
Raul Jimenez របស់ កៃុម 
Wolverhampton Wan-
derers (Wolves) បានសៃ ំ
ឆ្អឹង លលដ៍ កៃបាល ដោយ សរ 
ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា  ជាមួយ នឹង 
កីឡាករ David Luiz របស់ 
កៃុម Arsenal អំឡុង ការ- 
បៃកតួ នៅ កៃប ខណ័្ឌ Premier 
League កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

កីឡាករ អន្តរ ជាតិ មុិក សុិក 
វ័យ ២៩ឆ្នាំ រូប នៃះ បាន ទទួល 
ការ ពៃយាបាល រយៈ ពៃល ១០ 
នាទី នៅ លើ ទី លន មុននឹង 
តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ កាន់ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ  នាពៃល នោះ។

កៃុម Wolves ដៃល ឈ្នះ 
Arsenal ក្នងុ បៃកតួ នោះ ២-១ 
ពោល គឺ ជា លើក ទី១ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៤០ ឆ្នាំ បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
កីឡាករ Jimenez នឹង ស្ថិត 
កៃម ការ តាម ដាន យ៉ាង ល្អិត- 
ល្អន់  ២-៣ថ្ងៃ ទៀត ។

ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស របស ់ខ្លនួ 
ក្លិប  Wolves បាន ឱៃយដឹង ថា ៖ 
«កីឡាករ Jimenez កំពុង 
មន សុខភាព ល្អ កៃយ ការ វះ- 
កាត ់កាល ព ីយប ់មៃសលិ មញិ នៅ 
មន្ទរី ពៃទៃយមយួនាទ ីកៃងុ ឡងុដ ៍ ។ 
គៃ គំពុង សមៃក។ រូប គៃ នឹង 
តៃូវ ស្ថិត កៃម ការ តាម ដាន  

២-៣ថ្ងៃទៀត ខណៈ គៃ ចាប់- 
ផ្ដើម បៃសើរ ឡើង វិញ » ។

សៃចក្ដី បៃកាស នោះ បាន 
បន្ត ទៀត ថា ៖  « ក្លិប សូម ថ្លៃង- 
អំណរគុណ ដល់ បុគ្គលិក ពៃទៃយ 
របស់ កៃុម Arsenal បុគ្គលិក 
បមៃើការ របស់  NHS (សៃវា - 
កម្មសុខភាពរបស់ចកៃភព- 
អង់គ្លៃស) បុគ្គលិក ពៃទៃយ  និង 
កៃុម គៃូ ពៃទៃយ ជំនាញ ទាំង អស់  
ដៃលបាន រមួ ចណំៃក ជយួ ទាងំ- 
អស់ គ្នា  តាម រយៈ ជំនាញ និង 
ការ ស ្រង្គាះបឋម » ។

កៃយ កើត  ហៃតុ ការ ណ៍  
ដៃលរហូតដល់ធ្វើ ឱៃយកីឡាករ 
Jimenez របួសកៃបាលនៃះ គៃ 
ឃើញ កីឡាករ Luiz បន្ត នៅ 
លើ ទីលន ដោយ មន ឈាម 
ហូរ ជោគ កៃណាត់ស ដៃលរុំ 
ជុ ំវញិ កៃបាល របស ់គៃ រហតូ ដល ់
ចប់វគ្គ ទី១ ។

អ្នក ចាត់ ការ កៃុម Arsenal 
លោក Mikel Arteta បាន 
និយយ ការ ពារ ពីការ សមៃច 
ឱៃយ ខៃសៃ ការ ពារ សញ្ជាត ិបៃសុលី 
លៃង បន្ត  ដោយ បៃប់ ថា Luiz 
មិនបាន បង្ហាញ ពី  សញ្ញានៃ ការ - 
ប៉ះ ទង្គិច ខ្លាំង កា្លា ហើយ ការ ដូរ 
ចៃញ កៃយ មក  ដោយសរ 
បារម្ភ ព ីរបសួ កៃងលោ កានត់ៃ 
ធ្ងន់ ប៉ុណោ្ណោះ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈពេលថ្មីៗនេះតារាសម្តេងសេី
សេស់សោភាទើបមានវ័យ១៩ឆ្នាំដេល-
បេឡូកវិស័យសិលេបៈបេមាណ២-៣ឆ្នាំកញ្ញា
នូណាហ៊ានសមេចចិត្តដាក់ទុនបេក់ចំនួន១
មុនឺដលុ្លារលើការផ្តើមមខុរបរកេអាជពីសលិេបៈ
ក្នុងការទិញកញ្ចប់ផលិតផលសមេករាងរបស់
កេុមហ៊ុនអ្នកនាងម៉ូលីកា។
កញ្ញានូណាគឺជាតារាសម្ដេងសេី វ័យក្មេង

មា្នាក់មានទេពកោសលេយសម្តេងហើយតេូវ
ទសេសនកិជនជាចេើនគាទំេតាមរយៈការសម្ដេង
ក្នងុរឿង«សិសរិរដវូបេះដងូ»ដេលសម្ដេងជាតួ
ឈ្នានីសនិងតេូវជាតួកូនបង្កើតរបស់លោក-
សាវិនហ្វីលីព គឺមានឈ្មោះថា «កញ្ចនា»-
ខណៈកេយមកទៀតក៏លេបីឈ្មោះនៅក្នងុកនុខ្លី
អប់រំរឿង«ទឹកភ្នេកក្មេងឈមរាវ»។
តារាសេីសា្អាត មានឈ្មោះពិតហួលីហេង

ហៅកញ្ញានូណា ដេលជាតារាសម្ដេងរលក-
កេយតេចិត្តហ៊ាននៅក្នុងការវិនិយោគរកសុី
ដោយបានចំណាយលុយសុទ្ធចំនួន១មុឺន-
ដុល្លារទៅលើការទិញផលិតផលសមេក
ហើយចលូក្នងុលក្ខខណ្ឌថៅកេសេីនេកេមុហ៊នុ
«NkMolikaBeauty Trending-
Co.Ttd»របស់អ្នកនាងម៉ូលីកាអតីតជាតារា-
ចមេៀងនៅផលិតកម្មរ៉ុកក៏បានផ្ដល់រង្វាន់នូវ
ទូរស័ព្ទដេមា៉ាក iPhone 12Promax
មួយគេឿងឱេយកញ្ញានូណាផងដេរ។
បើតាមសារអ្នកនាងម៉លូកីាបានបង្ហើប
ឱេយដឹងថា៖«Wowតារាសម្ដេង វ័យ
ក្មេងកញ្ញានូណាកាត់ឈុត១មុឺន
ដលុ្លារជនូពរលក់ដាច់ហេងៗណាពៅ
នូណា!»។
កញ្ញានូណាក៏បានបញ្ជាក់បេប់-

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ចំពោះការហ៊ានចំណាយ-
បេក់១មុឺនដុល្លារដេលជាដើមទុន
ខ្លួនសនេសំតាំងពីចូលសិលេបៈ និង
ការបេកបរបរបនា្ទាប់បនេសំពីមុន-
មកនោះដេរថា៖«ចាស!បងនាង
ខ្ញុំពិតជាបានកាត់យកកញ្ចប់-
ផលិតផលដេលមានតម្លេ១
មុឺនដុល្លារពីខាងបងសេី
ម៉លូកីាមេនពេះនាង
ខ្ញុំយល់ថានាពេល
នេះផលតិផល
សមេក វា-
កំពុងតេ-
មានទីផេសារ
ហើយ-
សេបពេល
យើងចង់បង្កើន-
ការលក់លើទីផេសារទៀត
ផងដេរនោះ។

តាមពិតទៅមុខរបរកេសិលេបៈនាងខ្ញុំក៏មាន
បន្តចិបន្តចួពីមនុហើយដេរដោយគេន់តេលើក
នេះវាជាការដាក់ទុនចេើនបន្តចិ។ចំពោះបេក់១
មុឺនដុល្លារនេះនាងខ្ញុំបានពីការផេសេផេសំពីការងរ

សលិេបៈខ្លះនងិការងររកសុី
បន្តិចបន្តួចនាពេល
បុ៉នា្មោនឆ្នាំមកនេះមិន
មានការចលូភាគ-
ហុ៊នពីអ្នកណាឬ
ពីកេុមគេួសារ
ទេ»៕
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កញ្ញា នូណា តារា សម្តេង សេ ីរលក កេយ សមេស់ 
សេស់សោភា  ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

ការ បេកួតបេដាល់គុនខ្មេរ នៅ សង្វៀន PNN  ពី សប្តាហ៍មុន ខណៈ២សប្តាហ៍ កេយនេះ តេវូ ផ្អាក។ រូបPNN

  ឈន ណន/ យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈការបេកួតបេដាល់
នៅតាមសង្វៀនចំនួន៦មាន
បាយ័នCNCថោនPNNបុ៉ស្ត-៍ិ
លេខ៥និងសង្វៀនឯកភ្នំដេល
ទើបបើកឱេយដំណើរការជាថ្មីបាន
តេមឹ២សបា្តាហ៍នោះគឺតេវូបាន
សហព័ន្ធកីឡាបេដាល់គុនខ្មេរ
បេកាសឱេយផ្អាក២សបា្តាហ៍វិញ
ហើយការបេកួតថា្នាក់ជាតិលើ
បេភេទកីឡាមួយចំនួន៤និង
ពេតឹ្តកិារណ៍កីឡាចំនួន៣ទៀត
ក៏តេវូបានលើកពេលនិងពនេយារ-
ពេលផងដេរ។
ការសមេចផ្អាកឬពនេយារពេល

ការបេកួតនិងលេងកីឡាចំនួន
២សបា្តាហ៍នេះគឺតេវូបានធ្វើឡើង
សេបទៅតាមការណេនំារបស់
កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ដេលបានកំណត់ឱេយផ្អាករាល់
ការហត់បេណនិងលេងកីឡា
ដេលមានលក្ខណៈបេមូលផ្តុំ
រយៈពេល១៥ថ្ងេដោយគិតចាប់
ពីថ្ងេទី១ដល់ថ្ងេទី១៥ខេធ្នូនេះ
ដើមេបីចូលរួមទប់សា្កាត់ការរីក-
រាលនេជំងឺកូវីដ១៩ចូលក្នុង
សហគមន៍នាពេតឹ្តកិារណ៍២៨
វិច្ឆកិាកន្លងមកនេះ។
ជុំវិញការផ្អាកការបេកួត

បេដាល់នៅតាមសង្វៀនឯកជន
នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក
តេមមឺុនបេធានសហព័ន្ធកីឡា
បេដាល់គុនខ្មេរបានបេប់ភ្នពំេញ-
បុ៉ស្តិ៍កេយកិច្ចបេជំុកាលពី

ថ្ងេអង្គារថាយើងតមេវូឱេយផ្អាក
ការបេកួតចំនួន២សបា្តាហ៍សិន
គឺតាមការណេនំានិងសេចក្តីជូន-
ដំណឹងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលនិង
លិខិតណេនំារបស់កេសួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាចុះថ្ងេទី៣០
ខេវិច្ឆកិាឆ្នាំ២០២០។
លោកបន្ថេមថា៖«ខ្ញុំបានបេជំុ

ឯកភាពជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ
និងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង
គឺផ្អាកការបេកួតចំនួន២សបា្តាហ៍
រហូតដល់ថ្ងេទី១៥ខេធ្នូ ឆ្នាំ
២០២០ដើមេបីរង់ចំាបទបញ្ជាឬ
ការណេនំាជាថ្មីដោយក្នងុនោះ
សហព័ន្ធបានចេញសេចក្តីជូន
ដំណឹងទៅអគ្គនាយកទូរទសេសន៍
ដេលមានការបេកួតបេចាំ-
សបា្តាហ៍និងលិខិតមួយទៀត
ជូនទៅសមាគមកីឡាបេដាល់
គុនខ្មេរកេសួងរាជធានីនិង
ខេត្តដើមេបីជេបជាព័ត៌មាន»។
លោកគេូពេទេយបេចំាសង្វៀន

បេដាល់មា្នាក់បានបេប់ដោយ
សំុមិនបញ្ចេញឈ្មោះថា៖«តាម
ខ្ញុំយល់គួរតេផ្អាកសិនហើយ
ពេះការជួបជំុមុននិងកេយ
ការបេកួតរវាងកីឡាករគេូពេទេយ
និងអាជា្ញាកណា្តាលគឺនៅជិត
គា្នាជាងគេហើយកីឡាករប៉ះ
កីឡាករតើឱេយគមា្លាតពីគា្នាយ៉ាង
ដូចម្តេច?គឺជួបហនិភ័យខ្ពស់
ដេរដេបិតអីបើមាននរណាមា្នាក់
ផ្ទុកកូវីដ១៩គឺងយនឹងឆ្លង
បន្តគា្នាដេលពិបាកទប់សា្កាត់បាន
ណាស់»។

ជាមួយគា្នានេះការបេកួត-
ជេើសរីសជើងឯកថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ
២០២០លើបេភេទកីឡាបេដាល់
គុនខ្មេរដេលគេងធ្វើពីថ្ងេទី១៤
ដល់ទី១៨ខេធ្នូកីឡាវាយសី
ពីថ្ងេទី៥ដល់ទី៧ខេធ្នូកីឡា-
បេដាល់សកលពីថ្ងេទី៨ដល់
ទី១១ខេធ្នូនិងការបេកួតកីឡា-
ទោចកេយន(ជិះកង់)ដេល
គេងធ្វើពីថ្ងេទី៤ដល់ទី៦ខេធ្នូ
គឺតេវូបានសហព័ន្ធសាមីចេញ
សេចក្តីបេកាសពនេយារពេលអស់-
ហើយដេរ។
ចំណេកការបេកួតកីឡាសិសេស

បឋមសិកេសាថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០
ដេលគេងធ្វើជាថ្មីនៅថ្ងេទី៦
ដល់ទី១៦ខេធ្នូតេវូបានពនេយារ-
ពេលទៀតហើយចំណេកទិវារត់
បេណំាងពាក់កណា្តាលមា៉ារា៉ាតុង
អន្ដរជាតិអង្គរលើកទី២៥ឆ្នាំ
២០២០នៅសៀមរាបដេល
គេងធ្វើនៅថ្ងេអាទិតេយចុង-
សបា្តាហ៍នេះតេវូបានលើកពេល
ហើយរីឯកិច្ចបេជំុគណៈអចិៃនេ្តយ៍
នេគណៈកមា្មោធិការជាតិរៀបចំ
ការបេកួតកីឡាអាសីុអាគ្នេយ៍
លើកទី៣២ឆ្នាំ២០២៣ជាមួយ
គណៈកម្មការជំនាញទំាង១៤
និងសហព័ន្ធកីឡាជាតិ(CAM-
SOC)ដេលតេូវធ្វើនៅពេឹក
ថ្ងេពុធនេះក៏តេវូបានCAMSOC
បេកាសលើកពេលដេរដើមេបីចូល
រួមទប់សា្កាត់ការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដចូលក្នងុសហគមន៍ជា
លើកដំបូងនៅកម្ពជុានេះ៕

តារាស្រវ័ីយក្ម្រងនូណាហ៊ានដាក់ទុន
១មឺុនដុល្លារផ្តើមលើរបរក្រសិល្របៈ

ការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្ម្ររត្រវូផ្អាករីឯ
ព្រតឹ្តកិារណ៍កីឡាច្រើនទៀតពន្រយារព្រល

កញ្ញា នូណា  ហ៊ាន ដាក់ ទុនបេក់   
១ មឺុនដុល្លារ  លើការ បើក  របរកេ 
សិលេបៈ   ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក
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