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កម្ពជុាគ្រោងបើកសាលា-
បង្រោៀនបើកយន្តហោះន 
ឆ្នាកំ្រោយខណៈវិស័យអា-
កាសចរណ៍កំពុងរីកចម្រោើន

រដ្ឋាភិបាលអាម្រោរិក
កំពុងស្ថតិនៅក្នងុភាព
ច្រោបូកច្រោបល់ខណៈ
លោកTrumpមិន
ព្រោមចុះហត្ថល្រោខា
កញ្ចប់ថវិកាជំនួយ

នៅ ស៊ីវ៊ត្ថា

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជាគ្រោងបើក-
សាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ
បើកបរយន្តហោះនៅឆ្នាំក្រោយ
ដើម្រោបីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះខាត
ធនធានលើជំនាញន្រោះខណៈ
ដ្រោលវិស័យអាកាសចរណ៍កំពុង
មានការរីកចម្រោើន និងបើកចំហ
ជើងម្រោឃរបស់កម្ពុជា។
លោកខាន់វណ្ណាអគ្គនាយក-

បច្ច្រោកទ្រោសន្រោ...តទៅទំព័រ ៦

ស៊ខ  សៃីល៊ច

ក្នុងរយៈព្រោលប៉ុនា្មានថ្ង្រោចុង
ក្រោយន្រោឆ្នាំន្រោះ រដ្ឋាភិបាល
សហរដ្ឋអាម្រោរិកកំពុងស្ថិតនៅ
ក្នងុភាពវកឹវរខណៈដ្រោលប្រោធា-
នាធិបតីអាម្រោរិកលោកDon-
ald Trump បដិស្រោធការ
អនុម័តកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុចំនួន
២,៣ពាន់ពាន់លានដុលា្លារ
អាម្រោរិក។ ការបដិស្រោធចុះ
ហត្ថល្រោខា...តទៅទំព័រ ១២

ម៊ំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្រោ្តី
ហុ៊នស្រោននឹងថ្ល្រោងសារពិស្រោស
ពាកព់ន័្ធទៅនងឹព្រោតឹ្តកិារណ៍ឆ្លង

កូវីដចូលក្នុងសហគមន៍២៨
វិច្ឆកិានៅព្រោកឹថ្ង្រោអង្គារន្រោះខណៈ
កម្ពុជាមានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩
កំពុងសម្រោកព្រោយាបាលនៅសល់ត្រោ
៤នាក់ទៀតត្រោបុ៉ណ្ណាះគិតត្រោឹម

ថ្ង្រោទី២៨ខ្រោធ្នូឆ្នាំ២០២០។
ជាមយួគ្នាន្រោះដ្រោរពលករខ្ម្រោរ

ដ្រោលវិលត្រោឡប់មកពីប្រោទ្រោស
ថ្រោតាមច្រោកព្រោំដ្រោនសំខាន់ៗនៅ
ក្នុងខ្រោត្តចំនួន៧ដ្រោលនៅជាប់

នងឹព្រោដំ្រោនកម្ពជុា-ថ្រោចាប់តាងំ
ពីថ្ង្រោទី២០ខ្រោធ្នូរហតូមកដល់
ថ្ង្រោទី២៨ខ្រោធ្នូ មានប្រោមាណ
៣០០០នាក់នងិត្រោវូបានដក់
ឱ្រោយធ្វើចតា្តាឡីស័កតាមវិធានរបស់

ក្រោសួងសុខាភិបាល។
យោងតាមការប្រោកាសរបស់

ទូរទស្រោសន៍ជាតិកម្ពុជាកាលពី
ម្រោសិលមិញបានឱ្រោយដឹងថានៅវ្រោ-
លាម៉ោង...តទៅទំព័រ ២ 

លោកនយករដ្ឋមន្ត្រោនឹីងថ្ល្រោងសារពិស្រោសនៅព្រោកឹន្រោះពាក់ព័ន្ធព្រោតឹ្តកិារណ៍២៨វិច្ឆកិា

រោងចក្រោអគ្គសិនីតម្ល្រោ$៣៨០លាននៅ
ខ្រោត្តកណ្តាលបញ្ចប់ការសាងសង់១០០%

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈរោងចក្រោអគ្គសិនដី-ំ
ណើរការដោយប្រោងខ្មាដ្រោល
មានតម្ល្រោ ៣៨០លានដុលា្លារ
អនុភាព៤០០ម្រោហ្គាវ៉ាត់នៅ
ក្នងុស្រោកុលា្វាឯមខ្រោត្តកណ្តាល
បានបញ្ចប់ការសាងសង់ហើយ 

ដោយត្រោៀមនឹងបញ្ច្រោញថាម-
ពលអគ្គសិនីប្រោើប្រោស់នៅព្រោល
មានតម្រោូវការខ្ពស់។
លោកវិចទ័រហ្រោសូនាអគ្គនា-

យកន្រោអគ្គនាយកដ្ឋានថាមពល
ន្រោក្រោសងួរ៉្រោនងិថាមពលបាន
ឱ្រោយដងឹថារោងចក្រោអគ្គសិនីដើរ
ដោយប្រោងខ្មាន្រោះបានបញ្ចប់

រចួរាល់ហើយទាងំការសាងសង ់
និងតភា្ជាប់ខ្រោស្រោបញ្ជូនថាមពល
ទៅបណ្តាញជាតិប៉ុន្ត្រោរោង-
ចក្រោន្រោះនឹងត្រោៀមត្រោនៅព្រោល
មានតម្រោូវការខ្ពស់ប៉ុណ្ណាះ។
លោកហ្រោសូនាបានបន្ថ្រោមថា

មុនព្រោលមានការរាតត្រោបាតជំងឺ
កវូដី១៩ក្រោសងួរ៉្រោនងិថាមពល  

បានបា៉ោន់ប្រោមាណថាតម្រោវូការ
អគ្គសិនីនងឹកើនឡើងខ្ពស់ប៉នុ្ត្រោ
សព្វថ្ង្រោន្រោះតម្រោូវការអគ្គិសនី
បានធា្លាក់ចុះគួរឱ្រោយកត់សមា្គាល់
ដោយសារវបិត្តិសខុភាពន្រោការ
ឆ្លងរាលដលកវូដី១៩ដ្រោលនាំ
ឱ្រោយរោងចក្រោកាត់ដ្រោរនៅកម្ពុជា
មួយចំនួន...ត ទៅ ទំព័រ ១០

ឃ៊ត ស៊ភចរិយា

ភ្នំពៃញៈរដូវត្រោីធ្វើប្រោហុកវគ្គ-
ដំបូងនឹងត្រោូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ង្រោ
ទ២ី៩ខ្រោធ្នូឆ្នា២ំ០២០ន្រោះប៉នុ្ត្រោ
ប្រោជាពលរដ្ឋ ដ្រោលខកខានធ្វើ-
ប្រោហុកផ្អកនិងត្រោីឆ្អើរក្នុងវគ្គ-
ដបំងូន្រោះកុទំាន់អស់សង្រោឃមឹព្រោះ 
មន្ត្រោីជនំាញជលផលបានអះអាង  
ថានៅពាក់កណ្តាលខ្រោមករាឆ្នាំ
២០២១ខាងមខុន្រោះត្រោីប្រោហកុ
នឹងកើតមានជាថ្មីម្ដងទៀត។
លោកអ៊ចុវតុា្ថាប្រោធាននាយក- 

ដ្ឋានកិច្ចការជលផលបានប្រោប់
ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រោអាទិត្រោយថា
នៅសល់ត្រោ២ថ្ង្រោទៀតប៉ុណ្ណាះ
ខ្រោរនោចនឹងចូលមកដល់។ក្នុង
រយៈព្រោល១៥ថ្ង្រោន្រោខ្រោរនោចន្រោះ
ត្រោីនឹងមិនបំផ្លាស់ទីច្រោញពីបឹង-
ទន្ល្រោសាប ចូលមកតាមដង-
ទន្ល្រោសាបន្រោខ្រោស្រោទឹកខាងក្រោម
ដើម្រោបីឆ្ពោះទៅកាន់ទន្ល្រោម្រោគង្គ
នោះឡើយ។
លោកបានថ្ល្រោងថា៖«ជាទទូៅ

នៅក្នងុខ្រោរនោចត្រោីមនិត្រោវូនោះ
ទ្រោ។ប៉ុន្ត្រោនៅ...តទៅទំព័រ ៤

លោក ស៊៊យ សៃម រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង រ៉ៃ និង ថាម ពល  ដឹក នំ កៃម៊ការ ងរ ច៊ះ ទៅ ពិនិតៃយ រោងចកៃ ផ្ទាល់ កាល ពី អំឡុង ខៃ វិច្ឆកិា។ រូបថតសហការី

មន្ត្រោថីានៅដើមឆ្នាំ
ក្រោយត្រោបី្រោហុកនឹង
ត្រោវូវិញទោះបីរដូវត្រោី
ធ្វើប្រោហុកវគ្គដំបូងនឹង
ត្រោវូបញ្ចប់ចុងឆ្នានំ្រោះក្តី
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តពីទំព័រ  ១...៩:០០នាទី 
ពៃឹកថ្ងៃអងា្គរ  ទី២៩ ខៃធ្នូ នៃះ 
អគ្គនាយក ដ្ឋាន ទូរទសៃសន៍ជា តិ- 
កម្ពុជា នឹង ផៃសាយ ផ្ទាល់ ការ ថ្លៃង- 
សារ ពសិៃស របស ់លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគមន ៍២៨ វចិ្ឆកិា នងិ ចណំចុ 
សំខាន់ៗ ផៃសៃង ទៀត ពីកៃងុ តា ខ្មៅ 
ខៃត្ត កណ្តាល។

នៃះ ជាលើក ទី២ ហើយ ដៃល 
លោក ហ៊នុ សៃន  បាន ថ្លៃង សារ- 
ពសិៃស  ទាកទ់ង នងឹ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
សហគមន ៍២៨ វចិ្ឆកិា  ដៃល លើក 
ទ១ី គ ឺលោក បាន ថ្លៃង រយៈ ពៃល 
បៃមាណជា៤ម៉ោង  ទាកទ់ង នងឹ 
ពៃតឹ្តកិារណ៍នៃះ ការ ទិញ វ៉ាក់ សំា ង 
និង ការតៃៀម  បងា្ការ ជា មុន ផង ដៃរ ។

យោង តាម របាយការណ ៍របស ់
កៃសងួ សខុាភបិាល  ព ីមៃសលិ មញិ 
មាន អ្នកជំងឺ កូវីដ ១៩   ចំនួន ៤ នា ក់ 
បា ន ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ ដោ យ  
ក្នុង នោះ  មាន អ្នក ជំងឺមា្នាក់ ពាក់ - 
ព័ន្ធនឹង ពៃឹត្តិការណ៍ ២៨ វិច្ឆិកា។ 
ការណន៍ៃះ បានធ្វើ ឱៃយ  អ្នក ជងំ ឺកូវីដ 
ដៃល កំពុង សមៃក ពៃយា  បាល នៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ មាន ចំនួនតៃ ៤នាក់ 
ទៀត បុ៉ណ្ណោះ។ គិត តៃមឹ ថ្ងៃមៃសិល- 
មញិកម្ពជុា មាន អ្នក មាន  ជងំ ឺកវូ ីដ   

ចំនួន ៣៦៤ នាក់ ក្នងុនោះតៃវូ បា ន 
ពៃយាបាល ជាសះសៃបើយ សរុប ចំនួ ន 
៣៦០ នាក់ និង អ្នក ជំងឺ កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល មាន ចំនួន ៤ 
នាក់ (សៃី ចំនួន ១ នាក់)។

ទាក់ ទង នឹង ពលករ ខ្មៃរ ដៃល 
បាន វិល តៃឡប់ មក ព ីបៃទៃសថៃ 
លោក សៃក សុខុម អ្នកនាំ ពាកៃយ 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ បា ន បៃប់ 
ភ្ន ំពៃញបុ៉ស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញថា  ពល ក  រ 
ខ្មៃរ ជាង ១០០០ នាក់  បាន វិល- 
តៃឡបម់ក ពី បៃទៃសថៃ ចលូ តាម 
ខៃត្តរបស់ លោក  ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃទី 
២០ ដល់២៨  ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ ២០  ២០ 
ដៃល គតិ ជា ថ្ងៃគ ឺចនោ្លោះ ព ី៥០ ទៅ 
៦០ នាក់ ក្នុង ១ថ្ងៃ ។

លោក  ថ្លៃង ថា អាជា្ញាធរខៃត្ត 
មាន ការ រៀបច ំកន្លៃង ចតា្តា ឡសីក័   
បាន គៃប់គៃន់ ជូន ដល់ពួក គាត់ 
រួម ទាំង ផ្តល់នូវ អាហារ ៣ពៃល 
ផង ដៃរ។ ដចូនៃះ ពលករ មិន មាន 
ចៃតនា ក្នងុ ការ រត ់ចោល កន្លៃង ធ្វើ 
ចតា្តា ឡីស័ក នោះទៃ ដោយសារ 
ពួក គាត់ យល់ ពី ផល ប៉ះពាល់ នៃ 
ការ រីក រាល ដល នៃ វីរុសកូវីដ ១៩ ។

លោក ថា៖ «មនៃ្តី រាជការនៅ 
ទូទាំង ខៃត្ត គៃប់ មន្ទីរ   មនៃ្តី មាន- 
សមត្ថកចិ្ច  នងិ ពៃទៃយបាន ចៃក វៃន  

គា្នា ក្នុង ការ  បៃចាំ ការ នៅ តាម គៃប់ 
កន្លៃង ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក ក្នងុ ២៤ ម៉ោ ង 
លើ២៤ ម៉ោង ដើមៃប ីជយួ ពកួ គាត ់
នៅ ពៃល ដៃល ពកួ គាត ់មានបញ្ហា 
សុខភាព ណមួយ កើត ឡើង»។

ចំណៃក លោក ឌី រា៉ាដូ អភិបាល - 
រងខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជយ័ បាន ឱៃយ ដងឹ  
ផងដៃរថា គិត  ពី ថ្ងៃទី ២០ ដល់ 
ថ្ងៃទី ២៨ ខៃធ្នូ ពលករខ្មៃរ ដៃល  
ធ្វើ ដំណើរ ពី បៃទៃសថៃចូល ក្នុង 
បៃទៃសកម្ពជុា  តាម ខៃត្តនៃះ មាន 
បៃមាណជា ១៣០០នាក ់ហើយ 
អាជា្ញាធរ បាន បញ្ជនូ ពួក គា ត់ ទៅ 
កាន់ កន្លៃងធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ ក  ដៃ ល 
អាជា្ញាធរ ខៃត្ត -សៃុក បាន រៀបចំ 
ចំណៃក ពលករ ណ ដៃល  មាន 
សៃុកកំណើត នៅ ខៃត្ត ផៃសៃង គឺ 
ពួក គាត់តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ ធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក  ក្នុង ខៃត្ត នោះ ។

លោក ថា៖ «ជាទូទៅ  ពលករ 
ដៃល ចូលមក គឺ មាន ចនោ្លោះ ពី 
១០០ ទៅ ២០០ នាក់ ក្នុង ១ថ្ងៃ  
បើទោះ ជា  មិន ទាន់ មាន ការ ផ្ទុះ 
ការ រីក រាល ដលវីរុស កូវីដ១៩ 
នៅ  ខៃត្ត សមុទៃសាខន ក៏ដោយ  
ប៉នុ្តៃ ពលករខ្មៃរ  ក ៏មនិ មាន តៃឡ ប ់
ចូល ក្នុង ទឹក ដី ថៃដៃរ  តាំង ពី ខៃ 
មីនាមកចាប់ តាំង ពី មាន ការ រីក - 

រាលដលកូវីដដំបូង  ដោយ បៃទៃ ស 
ទំាង ២បាន ពៃមពៃៀង បិទ ពៃដំៃ ន  
បណ្តាះ អាសន្ន រហូត មាន ការ - 
ជូន  ដំណឹង ជាថ្មី។ ភាគី ទាំង២ 
បាន អនុញ្ញាត ការ ចៃញ ចូល 
ពៃំដៃន បាន តៃ ឡានដឹក ទំនិញ 
 តៃ ប៉ុណ្ណោះ »។ លោក ឌី រា៉ាដូ 
បាន បន្តថា ការ ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក 
នៃះ ជាការ ចំា បាច់ ដៃល គៃប់ 
ពលករ តៃូវ តៃធ្វើ ។

លោក មុ ំមា៉ោលកីា អ្នកនាពំាកៃយ 
ខៃត្តកោះកុង ក៏ បាន ឱៃយដឹង ផង- 
ដៃរ ថា ក្នុង រយៈ ពៃល ១សបា្តាហ៍ 

កន្លងមក នៃះ ពលករខ្មៃរ ចំនួន 
២៣ នាក់ បាន វិល តៃឡប់ មក ពី 
បៃទៃស ថៃ និង បាន ដក់  ឱៃយ ធ្វើ 
ចតា្តាឡី ស័ក ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «សុខ  ភាព 
របស់ ពួក គាត់គឺល្អ ធម្មតា ហើយ 
ពួក គាត់ ជាពលករមក ពី ខាង 
ខៃត្ត តៃត មិន មៃនមក ពី ខៃត្ត 
សមទុៃ សាខនទៃ។ ពកួ គាត ់មាន 
ការ សហការ នៅ ពៃល មក ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡីស័ក ប៉ុន្តៃមុនពៃល  យក ពួក- 
គាត់ មក កន្លៃង ចតា្តា ឡីស័ក  អាជា្ញា - 
ធរ និង សមត្ថកិច្ច មា នការ ពិបាក  

ផងដៃរដោយសារ ខៃត្ត កោះ  កុង 
មាន ចៃក ចៃើន  »។

កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ការិយា  ល័ យ 
ចក្ខុវិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច នៃ បៃទៃ ស 
សៃណៃ ហា្កាល់បាន ចៃញ របាយ- 
ការ  ណ៍មួយ ដោយ ធ្វើ ការ វយ- 
តម្លៃ ស្ដីពី សន្ទសៃសន៍ សា្ថានភាព 
ធ្ងន ់ធ្ងរ នៃជងំ ឺCOVID-19 ដោយ 
បានប ងា្ហាញថា បៃទៃស កម្ពុជា 
ជាប់ ចំណត់ លៃខ ១កមៃតិ ពិភព- 
លោក ជាបៃទៃស ដៃល គៃបគ់ៃង 
កា រ ឆ្លងរាត តៃបាត នៃវរីសុ កវូដី ១៩ 
បាន ល្អជាង គៃ៕

 វ៉ន   ដារ៉ា   

 ភ្នំពេញៈ  សាលា ដំបូង រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ កាល ពីមៃសិល  មិញ 
បាន ចោទ បៃកាន់  លោក  សម  
រងៃសុ ី មៃដកឹ នា ំអតតី បកៃស បៃ ឆងំ 
ពីបទ បៃមាថ  ចំពោះ អង្គ ពៃះ- 
មហាកៃស តៃ  តាម មាតៃ  ៤៣៧  
( ស្ទនួ )    នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ  ដៃល 
អាច នឹង តៃូវ ផ្តនា្ទា ទោស ដក់ 
ពន្ធនា គារ ពី ១ ឆ្នាំ ទៅ ៥ ឆ្នាំ  និង 
ពិន័យ បៃក់ ចាប់ ពី ២ លាន 
រៀល ទៅ ១០ លាន រៀល ។  
យោង តាម លោក  គជុ  គមឹ ឡុង  
អ្នក នាំ ពាកៃយ សាលា ដំបូង រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ ។

លោក  គុជ  គឹម ឡុង  ថ្លៃង  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  ពីមៃសិល មិញ 
ថា  លោក  សម រ ងៃសុ ី បាន បង្ហាះ 
សារ តាម បណ្តាញ សង្គម  ហ្វៃសប៊កុ 
កាល ពីថ្ងៃ ទី ២០  ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០២០   ដៃល មាន ខ្លឹម សារ  
បៃមាថ យា៉ោង ធ្ងន់ ធ្ងរ  ចំពោះ 
អង្គ ពៃះ មហា កៃសតៃ កម្ពុជា ។ 

  យោង តាម មាតៃ  ៤៣៧  
(ស្ទួន)  នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
បញ្ជាក់ ថា   បទ បៃមាថ ចំពោះ 
អង្គ ពៃះ មហា កៃសតៃ   ដោយ បៃើ  
កាយ វិការ    សំណៃរ  គំនូ រ  តៃូវ 

ផ្ដនា្ទា ទោស ដក់ ពន្ធនា គារ ពី ១ 
ឆ្នាំ ទៅ ៥ ឆ្នាំ  និង ពិន័យ ជា បៃក់ 
ពី  ២ លាន រៀល   ទៅ ១០ លាន 
រៀល   បើ តុលា ការ រក ឃើញ 
ទោស កំ ហុស ។ 

 លោក  អ៊ូ  ច័ន្ទ រ័ត្ន  អតីត- 
តំណង រាស្តៃ អតីត គណ បកៃស  
សង្គៃះជាតិ  បាន ថ្លៃង ដោយ 
អះ អាង ថា  ការ បៃមាថ អង្គ  ពៃះ- 
មហាកៃស តៃ  គឺ ជា ការ រំ លោភ រដ្ឋ- 
ធម្ម នុញ្ញ  ។    

លោក ថ្លៃង ថា ៖   « ខ្ញុំ គិត ថា  
លោក បៃធាន  សម  រងៃសីុ  បៃហៃល 
ជា លោក គិត ថា មិន អាច តៃឡប់ 
ចូល មក បៃទៃស កម្ពុជា វិញ 
ដូច្នៃះ ការ សមៃច ចិត្ត ចុង កៃយ  
អាច នឹង គិត ថា វ កើត រឿង អ្វី ក៏ 
កើត ទៅ  គឺ លៃង ខ្វល់ ហើយ ។  
ដូច្នៃះ ហើយ ទើប លោក  ហា៊ាន 
ធ្វើ ការ បៃមាថ   ដៃល ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ ផ្លូវ ចៃបាប់ ហើយ នៅ តៃ បន្ត 
ថៃម ទៀត  គ ឺមាន នយ័ ថា  លោក 
បាន សមៃច ចិត្ដ រួច ហើយ » ។  
លោក ថា  បើ ចង់ ឱៃយ មាន ដណំះ- 
សៃយ នយោ បាយ  អ្នក នយោ- 
បាយ គួរ តៃ សមៃួល ឥរិយា បថ 
រៀង ខ្លួន   ពៃះ ជម្លោះ នយោ- 
បាយ គឺ ចៀស មិន ផុត ឡើយ   
នៅ បៃទៃស ណ ក៏ ដោយ ។  

 លោក   ឡៅ  មុ៉ង ហៃ  អ្នក វិភាគ 
បញ្ហា សង្គម  និង នយោបាយ   បាន  
ថ្លៃង ថា  អ្នក នយោបាយ គួរ ទិ តៀន 
វយ បៃហា រគា្នា តៃ លើ អ្វី ដៃល 
ពាក់  ព័ន្ធ ទៅ នឹង បញ្ហា ដៃល 
បៃទៃស ជាតិ បៃឈម  ហើយ   
មិន តៃូវ ទិតៀន  វយ បៃហារ  
កម្ទៃច បុគ្គ លិក លក្ខណៈ របស់ 
មនសុៃស ទៃ ។   លោក ថា ៖  « ទោះ- 
ជា ខ្ញុំ ជំទាស់ នឹង ចៃបាប់ បៃមាថ 
ពៃះ មហាកៃស តៃ   ហើយ បាន 
អំពាវ នាវ សុំ កុំ ឱៃយ លោក ឡាយ- 
ពៃះ ហស្ថ លៃខា លើ ចៃបាប់ នោះ  
និង ទោះ ខ្ញុ ំមាន ការ កោត សរសើរ 
ខ្ពស់ចំពោះ  លោក  សម   រងៃសុី   ខ្ញុំ 
មិន អាច ធ្មៃច ភ្នៃក បណ្តាយ ឱៃយ 
សម  រ ងៃសុី   ឬ អ្នក ណ  និយាយ 
បៃមាថ មើល ងាយ ពៃះ មហា- 
កៃសតកើត ទៃ » ។   

លោក  គិន   ភា  បៃធាន វិទៃយា- 
សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ 
រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា បានថ្លៃង 
ថា ៖« ការ ចោទ បៃកាន់ នៃះ  គឺ សៃប 
ទៅ នឹង នីតិ វិធី ចៃបាប់។   បើ យើ ង 
មើល ពី បៃវត្ដិ  ទោស  និង អា យុ 
លោក  សម រងៃសុី   រហូត មក ដល់ 
ពៃល  នៃះ មនិ ដងឹ ជា បៃើ ពៃ ល  ប៉ ុនា្មៅ ន  
ឆ្នាំ ដើមៃបី ឱៃយ អស់ ទោស ចំ ពោះ 
ការ ជាប់ ព ន្ធ នាគារ នោះ ទៃ » ៕   

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រនឹីងថ្ល្រងសារ...

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេ ីហុ៊ន សេន នាពេល កន្លងមក ។ រូបថត SPM

មុំ គនា្ធា

ភ្នំពេញៈ កៃសួងសុខាភិបាល  
បាន ពៃមាន ផក ពនិយ័ នងិ អាច 
ឈាន ដល់ បិទ អាជីវកម្ម ក្នងុ ករ ណី 
ដៃល មា្ចាស់ សៃវ សុខា ភិបាល ឯក- 
ជន   ណ មួយ បន្ត  ចៃញ វៃជ្ជ បញ្ជា  
និង លទ្ធផល ពី មន្ទីរពិសោធន៍  ឬ 
សៃវអម វៃជ្ជសាសៃ្ត ដោយ សរ - 
សៃរ ដៃ  ខ្ជខីា្ជា មើល មនិ ដច ់ ដោយ 
កៃសួង តមៃូវ ឱៃយ  បៃើ កុំពៃយូរ ទ័រ។

លោក សៃីឱ វណ្ណឌីន  អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល  បាន  
ចៃញ លិខិត   កៃើនរំឭក ទៅដល់ 
មា្ចាស់សៃវ សុខាភិបាល ឯកជន 
ទាំងអស់ កាល ពី ថ្ងៃទី២៥ ខៃធ្នូ 
ឆ្នា ំ២០២០ ដោយ លោកសៃ ី លើ ក - 
ឡើងថា  ក្នុង រយៈ ពៃល កន្លង ម ក  
កៃសួង សុខាភិបាល  សង្កៃត ឃើ ញ 
កន្លៃង ពៃយាបាល ជងំឯឺក ជន មយួ- 
ចំនួន  បាន អនុវត្តតៃឹម តៃូវ  តាម 
សារាចរ ណៃនំា របស់  កៃសួង ស្ត ីពី - 
ការ ចៃញ វៃជ្ជបញ្ជា តាម កុំពៃយូទ័រ ។  
ទន្ទមឹ នឹង នៃះ ដៃរ  ក៏ នៅ មាន កន្លៃ ង  
ពៃយាបាល ជំងឺឯក ជន មួយ ចំនួន 
នៅ  តៃ មិន ពៃម អនុវត្តតាម ការ - 
ណៃនា ំរបស ់កៃសងួ ក្នងុ ការ ចៃញ 
វៃជ្ជ បញ្ជា ដោយ កុំពៃយូទ័រ  ដោយ 
នៅ តៃ បន្ត  ចៃញ សរសៃរ ដោយ ដៃ 
ខ្ជខីា្ជា មើល មនិ ដច ់ នងិ មនិ តៃមឹ- 
តៃូវ  តាម  កៃបួន ខា្នាត វៃជ្ជ សាសៃ្ត។

លោក សៃី    បញ្ជាក់ថា៖«សូម 

លោក លោកសៃី  ដៃល ជា មា្ចាស់ 
សៃវ សុខាភិបាល ឯក ជន ទំាងអ ស់ 
អនុវត្ត ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ  តាម ការ - 
ណៃនំា របស់ កៃសួង សុខាភបិាល  
ក្នងុ ការ ចៃញ វៃជ្ជបញ្ជា តាម កំុពៃយូ - 
ទ័រ  ឱៃយ បាន ទាំងអស់គា្នា»។

លោក សៃ ី ពៃមាន ថា៖«ក្នងុ ករ ណី 
ដៃល នៅ តៃ មាន កន្លៃង ពៃយាបាល 
ជំងឺឯក ជន ណមួយ  មិន ពៃម គោ - 
 រ ព ទៅ តាម ការ ណៃនំា នៃះកៃសួ ង  
សុខាភិបាល  នឹង មាន វិធាន ការ 
យា៉ោងមុងឺ មា៉ោត ់បផំតុ ចពំោះ កន្លៃ ង 
ពៃយាបាល នោះ និង ធ្វើ ការ ផក- 
ពិន័យ ជា បៃក់ ចំនួន ៥លាន រៀ ល  
តាម បៃកាស អន្តរកៃសងួ...ឬដក 
យក អាជា្ញាបណ័្ណមក វញិ ពៃម ទំាង 
បិទ កន្លៃង ពៃយាបាល មិន ឱៃយ ពៃយា បា ល 
អ្នក ជំងឺ តទៅ ទៀត ឡើយ»។

បើ តាម លោក សៃី វណ្ណឌីន 
កៃសួង   បាន ធ្វើ ការណៃនំា ម្តង ហើ យ  
ក្នុង អំឡុង ឆ្នាំ  ២០១៧-២០ ១៨ 
ទៅ ដល់ សៃវ សុខា ភិបា លឯក ជ ន 
ទាំងអស់ ក្នុង ការ រៀប ចំ សរសៃរ  
វៃជ្ជបញ្ជា   តាម កំុពៃយូទ័រ ដើមៃបី ឱៃយ មា ន 
ភាព ចៃបាស់លាស់ ហើយ កៃសួង 
ក៏ បាន ទុក ពៃល ដើមៃបី ឱៃយ សៃវ ឯក- 
ជនទំាងនោះ  ពងៃងឹ ទៅលើ សៃវ 
របស់ ពួក គាត់ នីមួយៗ។ «ដល់ ពៃ ល   
ដៃល យើង តៃវូ តៃអនុវត្តឱៃយ បា ន 
ហ្មត់ ចត់ នូវ ការ ណៃនាំ  ក៏ ដូច ជា 
គំនិ ត ផ្តចួផ្តើម របស់ រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសួ ង  
សុខាភិបាល  ដោយ សារ យើង 

សង្កៃត ឃើញ ថា  មាន វៃជ្ជ បញ្ជា  
មួយ ចំនួន នៅ តៃ សរសៃរ  ខ្ជីខា្ជា 
ហើយ អាន មនិ ដច»់។ ការ ចៃញ 
សៃចក្តីកៃើន រំឭកនៃះ គឺ ជាការ- 
ពងៃងឹបន្ថៃមនវូ ចណំចុ ខ្វះ ចនោ្លោះ  
ខណៈ   កន្លងមកកៃសួង ក៏  បាន  
សា  កសួរ ពលរដ្ឋ  ដៃល គាត់ ទទួល-  
បាន វៃជ្ជបញ្ជា ហើយអាន មិន  ដច់  ។

លោក មុំ សាក់  អាយុ ៣០ ឆ្នាំ 
ជាពលរដ្ឋមយួ របូ  ថ្លៃង ថា លោក 
ឃើញ  វៃជ្ជបញ្ជា ដៃល សរសៃរ ដោ យ  - 
ដៃ គៃ ូពៃទៃយ ខ្លះ  អាន មនិ ដច ់។ «ខ្ញុ ំ
គំាទៃ លើ  វិធាន ការ ឱៃយ សៃវ សុខា - 
ភិបាលឯក ជន    ចៃញ វៃជ្ជបញ្ជា 
ដោយ កំុពៃយូទ័រ ឬអាច សរសៃរ ដោ យ 
ដៃក៏បាន  ប៉ុន្តៃ សុំ សរសៃរ ដោយ 
ការ បៃងុ បៃយត័្ន   នងិ យក ចតិ្ត ទកុ- 
ដក់  ផង  កុំ សរសៃរ មើល ដច់ តៃ 
ខ្លួន ឯង ចំណៃក អ្នក ផៃសៃង មើល 
មិន យល់ នោះ »។

អ្នក នាង រ៉ុន សុខុម  អាយុ ២៩ 
ឆ្នាំ ក៏ថ្លៃងដៃរ ថា អ្នក នាងនៅ តៃ 
ឃើញ មាន វៃជ្ជបញ្ជា សរសៃរ 
ដោយ ដៃ  ពបិាក មើល ប៉នុ្តៃក ៏មាន 
គៃូ ពៃទៃយ សរសៃរ ដោយ កុំពៃយូទ័រ 
ដៃរ ។ អ្នក នាងថា៖«សុំ ឱៃយ គាត់ 
សរសៃរ ឱៃយ ចៃបាស់ៗ ដោយ សារ នៅ 
តាម ឱសថ សា្ថាន ខ្លះឱ សថ ការី ឬ 
អ្នកលក់ថា្នាំ ពៃទៃយ មើល ឈ្មៅះថា្នាំ 
មិន យល់គាត់ បៃរជាឱៃយ ថា្នាមំក ខុ ស  
ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព  អ្នក - 
ជំងឺ ថៃម មួយ កមៃិត ទៀត»៕

ក្រសួងព្រមានមា្ចាស់ស្រវាសុខាភិបាលសរស្ររវ្រជ្ជបញ្ជាដោយដ្រមើលមិនដាច់ព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញបានចោទប្រកាន់លោក
សមរង្រសី៊ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្រសត្រន្រព្រះរាជណាចក្រកម្ពជ៊
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សុទ្ធ គឹម សឿន

ឧត្ដរមានជ័យ: នា យក គៃ ហ- 
ទំព័រ អន ឡាញ«សៃ ទាប់ យុវវ័យ » 
លោ ក ប៉ៃន នួន បាន ប្ដឹង មន្តៃី 
សា លាដ ំបងូ ខៃត្ត ឧត្ដ រមា ន ជយ័ 
ចំនួន ២ នាក់ មន្តៃ ីយោធា ២ នាក ់
និង មន្តៃី ភូមិ បាល សៃុក អន្លង់- 
វៃង មា្នាក់  ទៅ អង្គ ភាព បៃឆំង  
អំពើ ពុករ លួយ (ACU) ដោ យ 
អះ អាង ថា មន្តៃ ីទំាង ៥ នាក់ ឃុប- 
ឃតិ គ្នា រលំោភ យក ដ ី៦ហ ិកតា   
ប៉ុន្ដៃ មន្តៃី បដិសៃធ កា រចោទ- 
បៃកាន់ នៃះ។

ការប្ដងឹ នៃះ កៃយ ព ីចៅ កៃម 
សា លា ដំបូង ខៃត្តនៃះបានសមៃច  
ឱៃយ លោក  ប៉ៃន  នួន  សង សណំង 
ជំងឺ ចិត្ត ទៅ ភាគី លោក  អុ៊ក  គឹម- 
លី  ជាមន្តៃីយោធា ចំនួន ៨០ 
លាន រៀល និង បង់ ចូល រដ្ឋ៥លាន- 
រៀល  ពាក់ព័ន្ធ សំណុំ រឿង  បរិ- 
ហារ កៃរ្ដិ៍។ការចោទ នៃះ បនា្ទាបព់ ី
លោក  ប៉ៃន  នួន បាន សរសៃរ 
លើ គៃហទំព័រ ថា លោក អ៊ុក 
គឹម លី លួច ក្លៃ ងលិខិត យក  
ដី ពលរដ្ឋ ៦ ហិកតា នៅ ភូមិ ទួល 
សា្វាយ សៃន ជ័យ ឃំុ តៃពំាងតាវ 
សៃុក អន្លង់ វៃង  ខៃត្ត ឧត្ដរ- 

មានជ័ យ។    
លោក ប៉ៃន  នួន  បាន បៃប់ 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពីថ្ងៃទី២៧  ធ្នូថា 
លោក បាន ដាក់ ពាកៃយ បណ្ដងឹ ទៅ  
ACU ដើមៃប ីប្ដងឹ បគុ្គល ច ំន ួន ៥ របូ 
ទី១-លោក សឹុម  ពិចិតៃ  ចៅ កៃម- 
ជំនុំ ជមៃះ នៃ សា លា ដំបូង ខៃត្ត 
ឧត្ដរ មាន ជ័យ  ទី២-លោក គង់ 
រតនា ពៃះ រា ជ អា ជា្ញារង អម សា- 
លា ដំបូង ខៃត្ត នៃះ ទី៣-លោក 
ឧត្ដម សៃនីយ៍ ទោ  អ៊ុក គឹម លី  
នាយរង ទី ចា ត់ ការ  ការងារ ពៃំ- 
ដៃន នៅ អគ្គ បញ្ជា ការ ដា្ឋាន កង- 
ទ័ព ជើង គោក  ទី៤-លោក វរ- 
សៃនីយ៍ ទោ  យឹម  សៃន   អនុ- 
បៃធាន កៃ ុមការ ងារ ទនំាក ់ទនំង 
ពៃដំៃន កម្ពជុា-ថៃ បៃចា ំចៃក ទា្វារ 
អន្តរ ជាតិ អូរ សា្មាច់  និង ទី៥-លោក 
គមឹ  សណំាង  អន ុបៃធាន ការ ិយា- 
ល័ យ ភូមិ បាល សៃុក អន្លង់ វៃង ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុ ំជា មា្ចាស់ 
កម្ម សទិ្ធ ិដធី្ល ី នងិ ជា ជន រងគៃះ 
ពតិ បៃកដ ក្នងុ ចណំោម ពលរដ្ឋ 
រង គៃះ ៤ គៃួសា រដៃល លោក 
ផ្កា យ ២ អ៊ុក  គឹម លី  និង ឈ្មាះ 
យឹម  សៃន រំលោភ យក ដី៦ ហិក- 
តា កាល ពីដើម ឆ្នាំ ២០១៩។ 
ឥឡូវ តុលា ការ បាន កាត់ ក្ដី ឱៃយ ខ្ញុំ 

ចាញ់  ហើយ តៃូវ សង សំណង 
ជំងឺ ចិត្ត ទៅ គៃ ៨០ លាន រៀល និង 
បង ់ចលូ រដ្ឋ ៥ លាន រៀល ទៀត។ 
អ៊ីចឹង គត់ កាត់ ក្ដី អយុត្តិធម៌  ខ្ញុំ 
មិន អាច ទទួល យក បាន ទៃ» ។

តាម ពាកៃយ បណ្ដងឹ របស់លោក 
 ប៉ៃន  នួន  ដាក់ ទៅACU ពី ថ្ងៃទី 
២៤ធ្ន ូ ដៃល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ទទលួ 
បាន ព ីថ្ងៃទ ី២៧  ធ្ន ូឱៃយដងឹ ថា សុ ំ 
ប្ដឹង បុគ្គល ចំនួន ៥ នាក់  ដោយ- 
សារ ឈ្មាះ  សុឹម  ពិចិតៃ  និង 
ឈ្មាះ គង់  រតនា  ជា អ្នក កាន់- 
សំណុំ រឿង របស់ ឈ្មាះ  អ៊ុក  
គឹ ម លី  និង ឈ្មាះ យឹម  សៃន 
បាន បៃើ បៃស់ ឯក សារ លិខិត 
កាន់ កាប់  និង បៃើ បៃស់ ដីធ្ល ីក្លៃង- 
បន្ល ំខុស ទីតំាង ភូមិ ដៃល ចុះ វាស់-  
វៃង  ចៃញ ដោយ លោក  គឹម 
សណំាង  នៅ ថ្ងៃទ៥ី ខៃមៃសាឆ្នា ំ 
២០ ១៩ ឱៃយ ទៅ  ឈ្មាះ  អ៊កុ គមឹ- 
លី និង ឈ្មាះ យឹម  សៃន ជា ន់ 
លើដី របស់ លោក និ ង ពល រដ្ឋ៣ 
គៃួសារ ទៀត ដៃលមាន បណ្ណ- 
កម្ម សិ ទ្ធិ  តៃឹម តៃូវ(ប្លង់ រឹង )។

ពាកៃយ បណ្ដងឹថា «ចៅ កៃម ជំនំុ- 
ជមៃះ តុលា ការ ខៃត្តនៅ ថ្ងៃទី 
១៩  ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០  បាន 
កាត់ ក្ដី ឱៃយ ខ្ញុំ ចាញ់  តៃូវ សង ជំ ងឺ 

ចិត្ត  ឱៃយទៅ ឈ្មាះ  អ៊ុក គឹម លី 
ចនំនួ៤០លាន រៀល នងិ សង- 
ជំ ងឺចិត្ត ឱៃយទៅ ឈ្មាះ យឹ ម សៃន 
៤ ០លា ន រៀល  និង ផក ពិ ន័ យ  
ចូ ល រដ្ឋ ៥ លាន រៀល ដោយ ចោទ- 
បៃកាន់ ខ្ញុំ ពីបទ បរិហារ កៃ រ្ដិ៍»។

ការប្ដងឹ ពីបទ បរិហារ កៃរ្ដិ៍ នៃះ 
បនា្ទាប់ពីលោកចុះផៃសាយ តាម 
គៃហទំព័រ ខាង លើ ពី ថ្ងៃទី៦  ខៃ 
តុលា ឆ្នា ំមុន  កៃម ចំណង ជើង 
ថា៖ «ពលរដ្ឋ ទប់ កំហឹង មិន បាន  
ចោទ លោក ផ្កាយ ២ អ៊កុ  គមឹ ល ី
ថា ជា ផ្កាយ ចោរ លចួ  នងិ ប្លន ់ ដ ី
របស់ ពួក គត់ យក ទៅ កាយ 
សៃះ  សង់ ផ្ទះ និង ដាំ ដំណាំ 
ស្ដៃងៗ នៅ នឹង មុខ ព លរដ្ឋ »។

លោក  យុិន ទៀង  ពុទា្ធា រិ ទ្ធ  
ជំនួយ ការ ផ្ទាល់ របស់ លោក  
ឱម  យុនិទៀ ង បៃធាន(ACU) 
បាន បដិ សៃធ ធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបាយ  
ពី ករណី នៃះ កាល ពី  ថ្ងៃ២៧  
ធ្នូ ដោយ លោក អះ អាង ថា 
មនិអាច នយិាយ ជា សា ធារណៈ 
បាន ។ ចំណៃ ក លោក នួន បូ- 
ផល  អនុ បៃធានACU បាន 
បញ្ជាក់  យា៉ាងខ្លី តាម ទូរ ស័ព្ទ ថា 
លោក កំពុងជា ប់រវល់ និងមិ ន- 
មា ន ព័ត៌ មាន អ្វី នៅ ក្នុង ដៃ ទៃ។ 

លោកអ៊ុក គឹម លី  បាន ថ្លៃង 
ពី ថ្ងៃទី ២៧  ធ្នូ ថា  ការ ចោទ បៃ- 
កាន់   របស់ លោក  ប៉ៃន  នួន  គ្មាន 
មូល ដា្ឋាន ទៃ។ ក៏ប៉ុន្តៃ លោក 
បញ្ជាកថ់ានងឹ ទទួល ទោស តាម 
ចៃបាប់ បៃសិនបើលោក បាន  បៃ- 
ពៃតឹ្ត កំហុស ដូច ការចោទបៃកាន់  
មៃន នោះ ។

លោក ថា៖ «ដី ហ្នងឹ ខ្ញុ ំបាន ទិញ ព ី
ពលរដ្ឋ ដៃល មាន ការដឹងឮពី 
អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន  និង សាកៃសី 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩  បនា្ទា ប់ ម ក 
ឈ្មាះ ប៉ៃ ន នួន គត់ បៃរជា 
ចោទ មក ខ្ញុ ំថា រំលោភ យក ដី គត់ 
នងិ ដ ីពលរដ្ឋ។ គត ់បាន បង្ហោះ 
លើគៃ ហទំ ព័រ មួល បងា្កាច់ ខ្ញុ ំថាខ្ញុំ 
លួច ដី ពល រដ្ឋ ធ្វើ ប្លង់ ក្លៃង កា្លាយ 
អ៊ីចឹង ខ្ញុំ ប្ដឹង គត់ ទៅ តុលា ការ 
ពីបទ បរិហា រកៃ រ្ដិ៍ហើយ តុលាការ  
ក៏ សមៃច ឱៃយ ខ្ញុំ ឈ្នះក្ដី នៃះ»។ 

លោក បន្ថៃមថា កៃយពី 
បញ្ចប ់រឿងក្ដ ីនៅ តលុា ការ ភាគ ី
លោក ប៉ៃន នួន មិន  សុខចិ ត្ត 
ដោ យបាន ដាក់ពា កៃយ ប្ដឹងទៅ 
AC U ទាក់ ទង ការរំលោភ យក 
ដធី្ល ីទៅវ ិញ។លោក នងឹ ចលូ បភំ្ល ឺ
តាម ដីកា កោះហៅ បៃសិន  បើ 
អង្គភាពACU ហៅ ទៅ សាក- 

សួរ ជុំវិញ ករណី នៃះ ។ 
ចំណៃក លោក សុឹម ពិចិតៃ 

ចៅកៃម ជំនុំជមៃះ នៃ សា លា- 
ដំបូ ង ខៃត្ត ឧត្ដរមានជ័យ បាន 
ថ្លៃង ពី ថ្ងៃទី២ ៧ ធ្នូ ថា លោក 
បានទ ទួល សំ ណុំ រឿ ង  ទា ក់ទង 
បទ ប រិហា រកៃរ្ដិ៍ យកមក ជំនុំ- 
ជមៃះ កាលពី ខៃវិ ច្ឆិកា។ដោយ 
បា ន ពិនិតៃយ លើ ភ័ស្តុតា ង ឯក- 
សា រ ពាក់ ព័ន្ធ  និង តាម រយៈ  
ការសា កស ួរ អ្នកពា កព់ន័្ធ នានា  
លោ ក បានស មៃច ជូន ភាគី រង- 
គៃះ រួចរា ល់ ហើយ។ 

លោក  បញ្ជាក់ថា ៖ «ខ្ញុំ អត់- 
យល់ ថា លោក ប៉ៃន នួន គត់ 
ប្ដងឹ ខ្ញុ ំទៅACUទៃ ពៃះ សណំុ-ំ 
រឿង ដៃល ខ្ញុំ ជំនុំ ជមៃះ គឺ រឿង  
បទ បរិ ហា រកៃរ្ដិ៍  ដៃល គត់ បាន 
ផៃសព្វ ផៃសាយ បង្ខចូ ឈ្មាះ គៃ ប៉នុ្ដៃ 
គត់ ប្ដងឹ ខ្ញុ ំទៅ ACU រឿងទំនាស់  
ដីធ្លី ទៅវិញ។ អ៊ីចឹង ខ្ញុំ ធ្វើ យា៉ាង- 
ម៉ៃច ដឹ ង  រឿង ទំនាស់ របស់គត់?  
ខ្ញុ ំធ្វើការ សមៃច ឱៃយ ភាគី មា្ខាង ទៀត 
ឈ្នះគឺ ផ្អៃកលើ ភ័ស្តុ តាង និង 
ការសា កស ួរ អ្នកពា កព់ ័ន្ធ ខ្ញុ ំ មនិ 
ដៃ ល កាត់ក្ដី លម្អៀង បៃ កាន់ - 
បក្ខ ពួក នយោ បាយ ណា ទៃ គឺ 
ផ្អៃក លើ ចៃបាប់» ៕

ម្ចាស់គេហទំព័រម្នាក់ប្ដងឹមន្តេតុីលាការនិងមន្តេយីោធាទៅACU ចោទរឿងយកដី

រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង២ស្នើអាជ្ញាធរកំុ ធ្វើការ បន្លបំញ្ជ ីគេសួារកេកីេដើមេបីទទួលបាន បេក់ ឧបត្ថម្ភ
 នៀម   ឆេង 

ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង មហា ផ្ទៃ  
លោក  ស  ខៃង  បាន ចៃញ លិខិត ជូន 
ដល់ អភបិាល រាជ ធាន ី-ខៃត្ត ទាំង អស់ 
ឲៃយ    បន្ត ពងៃងឹ   ការ អនវុត្ត អត្ត សញ្ញាណ- 
កម្ម គៃួសារ កៃី កៃ តាម ការ ស្នើ សុំ  ក្នុង 
អំឡុង ពៃល នៃ ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ- 
កូវីដ១៩   បនា្ទាប់ ពី រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង ផែន- 
ការ ស្នើ សំុ កំុ ឲៃយ អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន មាន-  
ការ យោគ យល់  និង ឃុប ឃិត ក្នងុ ការ- 
ចៃញ បណ្ណ។ 

  ក្នុង លិខិត ផ្ញើ ជូន ទៅ អភិបាល រាជ- 
ធានី  ខៃត្ត  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៨  ធ្នូ  លោក   
ស  ខៃង  បញ្ជាក់ ថា  គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃទី 
២៤  មិថុនា  ឆ្នាំ ២០២០ មក ដល់ ខៃ ធ្នូ 
នៃះ  គៃសួារ កៃកីៃ ជាង ៧០ មុនឺ គៃសួារ  
និង គិត ជា បៃជាជន មាន ជាង ២ ,៨ 
លាន នាក់ កំពុង តៃ បើក បៃក់ ឧបត្ថម្ភ 
របស់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល។  ការ ឧបត្ថម្ភ 
របស ់រាជ រដា្ឋាភ ិបាល ដល ់គៃសួារ កៃកីៃ 
ទទលួ បាន ការ គទំៃ  នងិ កោត សរសើរ 
យា៉ាង ធធំៃង   ព ីគៃប ់មជៃឈ ដា្ឋាន ។  ខណៈ- 
ពៃល ដៃល រដា្ឋាភិ បាល បន្ត បើក បៃក់- 
ឧបត្ថម្ភ នៃះ ដល់ គៃួសារ កៃី កៃ ក្នុង ជុំ - 
ទី ៤ ចាប់ ពី ខៃ មករា  ដល់ ខៃមីនា  ឆ្នាំ  
២០២១ លោក ស្នើ ឲៃយ អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត 
អនុវត្ត កម្ម វិធី ឧបត្ថម្ភ នៃះ បៃកប ដោយ- 
បៃសិទ្ធ ភាព   តមា្លា ភាព   និង សម ធម៌ ។ 

 លិខិត លោក  ស   ខៃង  សរសៃរ ថា៖   
«[ អភិបាល រាជ ធានី -ខៃត្ត]  តៃូវ ធ្វើ ការ 

ណៃ នាំ ឲៃយ បាន មុឺង មា៉ាត់ ដល់ អាជា្ញាធរ- 
មលូ ដា្ឋាន   ជា ពសិៃស មៃភមូ ិ មៃ ឃុ ំ នងិ 
កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ  សងា្កាត់  តៃូវ ពងៃឹង ការ- 
បំពៃញ ការងារ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ- 
កម្ម គៃួសារ កៃីកៃ តាម ការ ស្នើ សុំ ក្នុង 
អំឡុង ពៃល នៃ ការ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩ នៃះ  ឲៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ  ចៃបាស់ លាស់  
និង ខា្ជាប់ ខ្ជួន បំផុត » ។  « [ អាជា្ញាធរ- 
មូលដា្ឋាន ] តៃូវ ចៀស វាង ឲៃយ ខាង តៃ- 
បាន នូវ ការ យោគ យល់  និង ឃុប ឃិត 
គ្នា ដើមៃបី ដាក ់បញ្ចលូ កៃមុ គៃសួារ  សាច-់ 
ញាតិ   មិត្ត ភក្តិ   ឬ អ្នក សា្គល់ គ្នា ដៃល 
មិន មៃន ជា គៃួសារ កៃី កៃ  និ ង ងាយ- 
 រង គៃះ ពិត បៃកដ ដើមៃបី ទទួល បាន 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ   មុន ដំណាច់ ឆ្នា ំ២០២០ 
នៃះ ។    រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ខៃត្ត  កៃុង   

សៃុក  ខណ្ឌ  តៃូវ តាម ដាន  តៃួត ពិនិតៃយ 
នងិ ជរំញុ ដល ់រដ្ឋបាល ឃុ ំ សងា្កាត ់ ក្នងុ 
ការ អនុវត្ត កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់ បៃក់ 
ជូន គៃួសារ កៃីកៃ  និង ងាយ រង គៃះ  
បៃកប ដោយ តមា្លា ភាព   គណ នៃយៃយ ភាព  
និង បៃសិទ្ធ ភាព។  រដ្ឋ បាល រាជ ធានី- 
ខៃត្ត តៃវូ ចាត ់វធិាន ការ ឲៃយ បាន មុងឺ មា៉ាត ់
ចពំោះ មន្តៃ ីឃុ ំ សងា្កាត ់ ណា ដៃល បាន 
អនុវត្ត មិន បៃកៃតី ក្នុង កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ- 
សាច់ បៃក់ នៃះ។ 

 ការ ណៃ នំា របស់ លោក  ស   ខៃង   ធ្វើ- 
ឡើង តាម សំណើពី លោក  ឆយ  ថន  
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ផៃនការ ដៃល បាន 
សរសៃរ លខិតិ មយួ ទៅ លោក  ស  ខៃង  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២១  ធ្នូ  ស្នើ សុំ ឲៃយ រដ្ឋ មន្តៃី- 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ   ផ្ដល់ ការ ណៃ នាំ ជា ថ្មី 

ដល់ អភិបាល រាជ ធានី ខៃត្ត ឲៃយ ណៃ នាំ 
បន្ត ទៅ អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន ក្នុង ការ- 
កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ គៃួសារ កៃី កៃ ឲៃយ 
បាន តៃឹម តៃូវ ។ 

 យោង តាម កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង 
ហិរញ្ញ វត្ថុ   គិត ចាប់ ពី ខៃ មិថុនា  ដល់  
ដំណាច់ ខៃ វិច្ឆិកា  ពលរដ្ឋ កៃីកៃ ចំនួន  
៧០ ៤ ១ ៣៥គៃួសារ  បាន ទទួល 
សាច់ បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ពី រាជ រដា្ឋាភិ បាល   
ដៃល មាន ទឹក បៃក់ សរុប បៃមាណ  
១៧៥ លាន ដុលា្លារ ។ 

 លោក   វុី  សំណាង   អភិបាល ខៃត្ត 
កំពង់ ស្ពឺ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  រ ដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត លោក ទទលួ សៃចក្ដ ីណៃ នា ំ
នៃះ ហើយ  ពៃម ទាំង បាន បញ្ជូន ទៅ 
អាជា្ញា ធរ ថា្នាក ់កៃម រចួ ហើយ  តាម រយៈ 
បណា្ដាញ រដ្ឋបាល អៃឡិច តៃនិូក។ 

លោក ថ្លៃង  ថា៖   « យើង នងឹ តាម ដាន 
ឲៃយ មាន ការ តៃួត ពិនិតៃយ ទៅ លើ ការ ធ្វើ- 
អត្ត សញ្ញាណ កម្ម របស់ មៃភូមិ  មៃឃុំ  
កៃង លោ គត់ មាន ការ គៃ បន្លំ បៃក់ 
ដៃល យើង តៃវូ ឧបត្ថម្ភ ដល ់ជន កៃ ីកៃ។  
និយាយ ដូច្នៃះ មិន មៃន មាន ន័យ ថា  
បង ប្អនូ មៃ ភមូ ិ មៃ ឃុ ំ គ្មាន សទិ្ធ ិកៃ ទៃ កុ ំ
ឲៃយ តៃ គត់ បន្លំ  បាន ន័យ ថា  គត់ មាន 
ហើយ តៃឆ្លៀត ឱ កាស នោះ ដាក់ បង- 
ប្អនូ កនូ ក្មយួ ដើមៃប ីគៃ បន្ល ំ កៃង បៃវញ័្ច ព ី
លុយ របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល ដៃល ឧបត្ថម្ភ 
ដល់ ជន រង គៃះ និង ងា យ រង គៃះ » ។ 

 លោក អះ អាង ថា  ចាប ់ព ីមាន  កម្មវធិ ី
ផ្ដល ់សាច ់បៃក ់ដល ់ពលរដ្ឋ កៃកីៃ នងិ 

ងាយ រងគៃះ ក្នងុ អឡំងុ កវូដី ១៩  មនិ 
មាន ករណី ចុះ ឈ្មាះ សាច់ ញាតិ មិត្ត- 
ភក្តិ របស់ មៃភូមិ មៃ ឃុំ ទៃ នៅ ក្នុង ខៃត្ត 
កំពង់ ស្ពឺ ប៉ុន្តៃ មាន ករណី ផ្ទុយ ពី នៃះ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « នៅ ឃុំ មួយ នៅ 
សៃុក សំរោង ទង  ដៃល បងប្អូន តៃង 
យល់ ចៃឡំ។  ពី មុន គត់ ជា អ្នក មាន  
បុ៉ន្តៃ កៃយ មក គត់ គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ 
ប្ដី គត់ សា្លាប់ បាត់ ទៅ  គត់ កា្លាយ ជា អ្នក- 
កៃ ហើយ បងប្អនូ យើង ចៃះ តៃនយិាយ 
ថា  គត ់នោះ មាន ខ្នង ជា បង ប្អនូ គត។់   
ប៉ុន្តៃ កៃយ គណៈ កម្មការ ចុះ តៃួត- 
ពិនិតៃយ ទើប ដឹង ថា  គត់ បាន កា្លាយ ជា- 
អ្នក កៃ»។

 លោក   សៃី  ដា  អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង 
ផៃន ការ  បាន ថ្លៃង បៃប់ កា ល ពី ថ្ងៃទី 
២៨ ធ្នូ ថា  គិត ចាប់ពី ខៃ មិថុនា ដល់ 
បច្ចុបៃបន្ន  មាន ការ  ដក ហូត បណ្ណ កៃី កៃ 
មក វញិ ចនំនួ ១៤ ៤០០ ករណ ីដោយ- 
សារ តៃ អ្នក ដៃល ធា្លាប ់ទទលួ បាន បណ្ណ 
នៃះ មាន ជីវភាព បៃសើរ ជាង មុន ផុត ពី 
លក្ខខណ្ឌ កំណត់   ហើយ ចំនួន នៃះ  ក៏  
គិត  បញ្ចលូ  ទំាង  ការ ចៃញ បណ្ណ  មានភាព- 
មិន បៃកៃតី   សមៃប់  សាច់ ញាតិ របស់ 
អាជា្ញា ធរ ដៃល មាន ជីវភាព បៃសើរ ។ 

 លោក  សៃី  ដា  ថ្លៃង ថា ករណី រក- 
ឃើញ ថា បុគ្គល ដៃល មាន សមត្ថ កិច្ច 
ជា អ្នក កៃង បន្លំតៃូវសង ថវិកា ចូល រដ្ឋ 
វិញ  ឯករណី បៃជា ពល រដ្ឋ វិញ   មិន 
តមៃូវ ឲៃយ សង តៃឡប់ ទៃ  គៃន់ តៃ ដក 
បណ្ណ កៃី កៃមក វិញ៕

អាជ្ញាធរផ្ដល់ បណ្ណ កេកីេដើមេបីទទួល បេក់ ឧបត្ថម  ្ភ។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ
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តពីទំព័រ១...ថ្ងៃទី ៥-៦ខ្នើត  
ខៃមាឃ ខាងមខុ នៃះ  តៃ ីនងឹតៃវូ 
ចៃើន ជាថ្មី ម្ដងទៀត  ដូច្នៃះ អ្នក- 
ដៃល ខកខាន ធ្វើ បៃហុក  ផ្អក  
និង តៃីឆ្អើរ  នៅក្នុង វគ្គ ដំបូង នៃះ  
កុំទាន់ អស់ សងៃឃឹម»។   

ទោះ យ៉ាងណា បៃជាពលរដ្ឋ  
ដៃល មកពី តំបន់ ដាច់ សៃយល 
មួយចំនួន ក្នុង ខៃត្ត កណា្ដាល  
កពំង ់ស្ព ឺ នងិ តាកៃវ  បានត្អញូត្អៃរ 
ថា  តម្លៃ តៃ ីបៃហកុ នៅក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ 
ថ្លៃ សមៃប់ ទីតាំង ដាយតៃី ក្នុង 
ដង ទន្លៃសាប  ក្នុង ភូមិសាស្តៃ 
ខៃត្ត កណា្ដាល  និង រាជធានី ភ្នំ- 
ពៃញ  គ ឺ ចន្លោះ ព ី៣ ៥០០ រៀល  
ដល់ ៥ ៥០០រៀល  ក្នុង ១គីឡូ- 
កៃម  ដៃល តម្លៃនៃះ ថ្លៃខ្ពស ់ជាង 
ឆ្នាំ ២០១៩ ទ្វៃ ដង។ 

តម្លៃ តៃី ដ៏ខ្ពស់ នៃះ  បានធ្វើ ឱៃយ 
បៃជាពលរដ្ឋ មយួចនំនួ សមៃច- 
ចិត្ត មិន ទិញតៃី ធ្វើ បៃ ហុក ក្នុង វគ្គ- 
ដំ បូង នះទៃ  ដោយ ពួកគៃ ខ្លះ  
បាន សមៃចចិត្ត តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ 
វិញ ដោយ ដៃ ទទៃ  ដើមៃបី តៃៀម 
រកបៃក ់បន្ថៃម សមៃប់ ់ការធ្វើ តៃ-ី 
បៃហុក នៅ វគ្គ បន្ទាប់  ដៃល នឹង 
មក ដល ់នៅពាក ់កណា្ដាល ខៃ មករា 
ឆ្នាំ២០២១។   

អ្នកសៃ ី អ៊កុ  ចន្ធ ី អាយ ុ៤៥ឆ្នាំ  
មក ពី ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  អ្នកសៃី និង ប្ដី 
របស់ គាត់ បានសមៃច ចិត្ត  មិន 
ទិញ តៃី ធ្វើ បៃហុក ទៃ  នៅ ក្នុង វគ្គ- 
ដំបូង នៃះ  ដោយសារ តៃ តម្លៃ តៃី 
ថ្លៃ  ពៃក  គឺ ក្នុង ១ គីឡូ កៃម ថ្លៃ ពី  
៣ ៥០០ រៀលទៅ ៥ ៥០០រៀល  ។ 

អ្នកសៃី និយយថា ៖«យើង 
បានតៃៀម លុយ ៥០មុឺន រៀល  
ដើមៃប ីមកធ្វើ បៃហកុ ន ដើម រដវូ- 
កាល នៃះ  ប៉ុន្តៃ តម្លៃ តៃី វា ខ្ពស់ 
ពៃក។  ដចូ្នៃះ មាន តៃ តៃឡប ់ទៅ  
ផ្ទះ វិញ  ដើមៃបី រង់ចាំ ដល់ ខ្នើត ថ្មី  
ដៃល នឹង មក ដល់ ន ពាក់ កណា្ដាល  
ខៃ មករា  ឆ្នាំ២០២១  នៃះវិញ»។ 

ជុំវិញ ករណី នៃះ  មា្ចាស់ អាជីវ- 
កម្ម ដាយតៃី ក្នុង ដង ទន្លៃ សាប  

ដៃល មាន ទតីាងំ ស្ថតិ ក្នងុ សងា្កាត ់
ចៃំង ចំរៃះ១  ខណ្ឌ ឫសៃសីកៃវ  
រាជធានី ភ្នំពៃញ  គឺ លោក គីម 
នង  អាយុ ៥២ឆ្នាំ  បានបៃប់ 
ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍  នៅ ថ្ងៃអាទិតៃយ ថា  
តម្លៃ តៃី ថោក  ឬ ថ្លៃ អាសៃ័យ ទៅ 
លើ តៃី  ចាប់ បានតិច ឬ ចៃើន។ 

«កាលពី ថ្ងៃទី ២០-២៣  ខៃធ្នូ  
ឆ្នាំ២០២០  ខ្ញុំ ចាប់តៃី បាន ជា 
មធៃយម  ៣,៥តោន  ក្នងុ រយៈពៃល 
២៤ ម៉ាង»។ នៃះ ជា ការលើក- 
ឡើង របស់ លោក គីម នង។ 
លោក បាន និយយថា  ក្នុង អំ- 
ឡុង  ពៃល នះ  តម្លៃ តៃី ដៃល 
គាត ់លក ់ចៃញ គ ឺក្នងុ តម្លៃ តៃមឹតៃ  
៣០០០រៀល  ទៅ ៣៥០០រៀល 
ក្នុង ១គីឡូ កៃម។ 

លោក បានបន្ថៃម ថា ៖«ប៉ុន្តៃ 
ឥឡូវ នៃះ  ខ្ញុំ ចាប់ បាន តៃឹម តៃ 
៨០០គីឡូកៃម ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១- 
ថ្ងៃ១យប ់ ដចូ្នៃះ តម្លៃ លក ់កឡ៏ើង- 
ថ្លៃ ខ្ពស់ ទៅ តាម ហ្នឹង ដៃរ»។

ជាមួយ គា្នានៃះ លោក បាន- 
ត្អូញត្អៃរ ផង ដៃរថា  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៃះ  
មុខ របរ អាជីវកម្ម ដាយតៃី របស់ 
គាត ់រក មនិឃើញ បៃក ់ច ំណៃញ   
នះទៃ  ដោយ សារតៃ ចាប់ តៃី 
មិនបាន ចៃើន ដូចកាល ពី អំឡុង 
ទសវតៃសរ ៍ឆ្នា ំ២០០០។ លោក អះ- 
អាង ថា  ក្នុង រដូវ បៃមូល ផល តៃី 
បៃ ហកុ មកដល ់នៅ គន្លង ដាយ- 
តៃី របស់ គាត់  ធា្លោប់ ចាប់ បាន ក្នុង 
ចន្លោះពី  ៥តោន ដល់ ៨តោន  
ក្នុង រយៈពៃល ២៤ម៉ាង ។ 

ទោះយ៉ាង ណា កដ៏ោយ  លោក   
គីម នង  នៅតៃ មាន សុទិដ្ឋិ- 
នយិម  ទៅលើ មខុ របរ អាជវីកម្ម 
ដាយតៃី នៃះ  ពៃះប ើតាម- 
មា្ចាស់អាជីវកម្ម រូបនៃះ  ការងារ 
នៃះ ជា មុខ របរ  ត ពី ឪពុក មា្ដាយ 
របស់ លោក អស់ រយៈពៃល 
ជាង ៣០ឆ្នាំ មក ហើយ។  

មៃយ៉ាងទៀតនះ បើ តាម- 
លោក  គីម នង  ការថយចុះ នូវ 
ទិន្នផល តៃី ទឹកសាប ក្នុង ធម្ម- 

ជាត ិ ព១ីឆ្នា ំទៅ ១ឆ្នា ំ គ ឺបណា្ដា ល  
មកព ីការ បៃបៃលួ អាកាស ធាត ុ 
ដៃលធ្វើឱៃយ មាន ការផ្លោស់ ប្ដូរ 
របប ទឹកទន្លៃ មៃគង្គ  និង ជា- 
ពិសៃស គឺ ការ កើតមាន បទ- 
ល្មើស នៃសាទ ខសុ ចៃបាប។់ ក្នងុ 
នះ  ការ បៃើបៃស់ ឧបករណ៍ 
នៃសាទ ខសុចៃបាប ់ ដៃល រមួមាន  
មង កន្ទុយកណ្តុរ  ឬ មងបៃើស 
១០០  លូសៃបៃមុង  និង មង- 
បណ្ដៃត  ដៃល មានភ្ជាប់ ដុំឆក់ 
តៃជាក់ ជាដើម៕ 

គឹម  សារុំ 

កណ្ដាលៈ  នគរបា ល  ខៃត្ត - 
កណា្ដាល កំពុង តាម ចាប់ ជ ន 
មា្នាក់  ខណៈ គូកន មា្នាក់ ទៀត តៃវូ- 
បាន អយៃយ ការអម សា លា ដបំងូ 
ខៃត្តក ណា្ដាល  ចោទ   នងិ ឃុ ំខ្លនួ  
នៅ ពន្ធ នគា  រខៃត្ត  ប៉នុ្មាន ម៉ាង 
បន្ទា ប់ពី ចាប់ ខ្លនួ បាន កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី ២៧  ធ្នូ ពាក់ ព័ ន្ធ ធ្វើ គុតពៃះ- 
ចៅ អធិ ការ វត្ត ចៃ តិយ ថ្មី  ក្នុង ឃុំ 
វិហារ ហ្លួង  សៃុក ពញាឮ  ខៃត្ត 
កណា្ដាល    ពី  ថ្ងៃ ទី ១៩ ធ្នូ  ។

លោក  ចៅ  វទុ្ធ ី នយកា រយិ- 
ល័យ ពៃហ្ម ទណ្ឌ កមៃិត ធ្ងន់ នៃ 
ស្នង ការដា្ឋានន គ របាល ខៃត្ត 
កណា្ដាល បៃប់ ពីមៃសិល មិញ ថា  
ជន ឈ្មាះ  ឡៅ  ទៃី ហៅឃា ង  
អាយុ ៥១ ឆ្នាំតៃូវ បានអយៃយកា រ 
អ ម សា លា ដំបូង ខៃត្តក ណា្ដា ល 
ចោទ បៃកាន់  និងឃុំ ខ្លួន ក្នុងព ន្ធ- 
ន គារ  ខៃត្ត  ពី ថ្ងៃ ទី២៧ ធ្ន ូ ដៃល 
ជាថ្ងៃ ចាប់ ខ្លនួ ពា ក់ព័ន្ធ ករណី 
ធ្វើគុត ពៃះចៅអ  ធិការវត្តចៃតិយ  
ថ្ម ីពៃះ នម ភោគ  ធា រ ិទ្ធ បៃពៃតឹ្ត 
កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ១៩ ធ្នូ។ 

លោក បាន បន្តថា  បន្ទាប់ពី 
មានហៃតុ ការ ណ៍  នៃះលោក  

ស្នងការ  នគ រ បាល ខៃត្ត កណា្ដា ល  
ឈឿន  សុចិត្ត  បាន ដាក់ បញ្ជា 
យ៉ាង មុឺង មា៉ាត់  ទើប សមត្ថ កិ ច្ច 
របសល់ោក ខតិ ខរំហ ូត ចាប ់ខ្លនួ  
ជ នស ងៃស័ យ បា ន តៃ ម្តង ។ ប៉ុ ន្តៃ 
លោក ថា រឿ ងនៃះ  មនិ ទាន ់អាច 
បក សៃ យ ឱៃយបាន ទៃ ពៃះសម ត្ថ  - 
កិ ច្ចកំពុង តាមរក   បក្ខពួក របស់ 
ជ នស ងៃស័យ ដៃ ល បាន គៃ ចខ្ល ួន  ។ 
   លោក ថ្លៃង ថា៖  «លោក ពៃះ- 
រាជអា ជា្ញារង ឯក ស៊ុន  រស្មី   បាន 
ចោទ  ហើយ ចៅកៃម  សុើបសួ រ 
ឯក ភព  និងចៃញ ដីកាឃុំ ខ្លួន 
ក្នងុព ន្ធន គា ររួចហើយ។ជន 
មា្នាក់នៃះ [ឡៅ ទៃី]តៃូវ ចោទ ពី 

បទ ផ្តើម គំនិត ក្នុងអំ ពើឃា ត- 
ក ម្មតា មមា តៃ២ ៨   និង មា្នាក់ 
ទៀត ចោទ បទ ឃាត ក ម្មគតិ ទកុ 
ជា មុន តាម មាតៃ ២០០ នៃ កៃម- 
ពៃ ហ្ម ទណ្ឌ» ។

តាម មាតៃ ២០០ នៃ កៃម- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃះ បៃសិន បើ  តុ-
លា ការ រកឃើញ  ជនសងៃស័យ 
ពិតជា បាន បៃពៃឹត្តមៃ ន នឹងតៃូវ 
ជាប់ ពន្ធ ន គារ អស់ ១ ជីវិត ។ 
រីឯមាតៃ  ២៨ បាន ចៃង ថា អ្នក 
ផ្តើ មគំនិត នៃប ទឧកៃិដ្ឋ ឬ បទ-
មជៃឈមិ តៃវូ ផ្តន្ទា ទោស ដចូគា្នា នងឹ 
ចារី ដៃរ  ។     

ដោយ ឡៃក ...តទៅទំព័រ ៧ពលរដ្ឋធ្វើប្រហុកនៅសង្កាត់ច្រងំចំរ្រះ ខណ្ឌឫស្រសីក្រវ កាលពីថ្ង្រទី១៩ ធ្ន។ូ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ជនសង្រស័យ ព្រលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួបានពីថ្ង្រ ២៧ ធ្ន។ូ រូបថត ប៉ូលិស

សមត្ថកិច្ចតាមចាប់បក្ខពួកដែលធ្វើគុតពែះចៅ- 
អធិការវត្ត ខណៈបុរសម្នាក់តែវូតុលាការឃំុខ្លនួ

មន្តែថីា នៅដើមឆ្នាកំែយ តែបីែហុកនឹងតែវូវិញ...
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

កពំង ់ស្ពឺៈ កៃសងួបរសិ្ថានបា ន  
ពៃមាន ធ្វើការ ផាក ពិន័យ អន្តរ - 
ការណ៍ ជា បៃក់  ចាប់ ពី  ១លាន 
រៀល ដល១់០លាន រៀល ចពំោះ 
អ្នក ទៃស ចរ ដៃល  បៃើបៃស់ យា ន - 
យន្ត កាប់ ដើមឈើ សមៃប់ធ្វើ 
អុស និង ការ បោះ  ចោល សំរាម 
ដៃល បង្ក ការបំផា្លាញ និង ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ តំបន់ ទៃស- 
ភាព  ធម្ម ជាតិ  ដៃល សមៃបូរ ទៅ ដោ យ   
ជីវចមៃះុ នៅលើ តំបន់ភ្ន ំខ្នង ផៃសារ ។

តំបន់ភ្នំ ខ្នង ផៃសារ គឺជា តំបន់ ដ៏ - 
មាន បៃជាបៃយិភាព បំផុត  សមៃ ប់ 
អ្នកមាន បំណងចង់ ផៃសងពៃង  
តាមរយៈ ការដើរ ឡើង ភ្នំ ដើមៃបី 
គយ គន់  ពៃះ អាទិតៃយ  រះ និង ពៃះ- 
អាទតិៃយ លិច  ហើយ ទៃសចរ ក៏ នងឹ 
ឃើញ នូវ ទិដ្ឋភាព ដុំ ពពក ហោះ 
ខ្មួលខ្មាញ់ ទៃស ភាព វាលស្មា 
នងិ ពៃពៃកឹៃសា ហ្វងូ សត្វ បកៃសាបកៃស ី
និង សៃូប យក ខៃយល់ អាកាស បរិ - 
សុទ្ធរហូត ទៃសចរ បៃសិទ្ធ នាម ថា 
តំបន់ នៃះ គឺជា ឋាន សួ គ៌ធម្ម ជាតិ ។

កៃសួងបរិស្ថាន បាន ឱៃយ ដឹង 
នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ីជនូ ដ ំណងឹ  កាលព ី
ថ្ងៃទ ី២១  ខៃ ធ្នថូា កន្លងមក  មាន 
ទៃសច រ ជាចៃើន បានធ្វើ ដំណើរ 

ទៅលៃង កមៃសាន្ត នៅ ភ្ន ំខ្នង ផៃសារ  នៃ 
ឧទៃយាន ជាតិ ជួរ ភ្នំ កៃវាញ កណ្តាល 
ស្ថតិក្នងុ ភមូសិស្តៃ ខៃត្តកោះកងុ 
ខៃត្ត ពោធិ៍ សត ់ នងិ ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ
ដើមៃបី គយគន់ ទៃសភាព ធម្មជាតិ 
ដ៏ សៃស់ ល្អ ស្អាត។ ក្នងុនោះ កៃសួ ង 
ក៏បាន សង្កៃតឃើញ មាន ទៃស ច រ  
មួយ ចំនួន  បៃើបៃស់ យានយន្ត 
កាប់ ដើមឈើ សមៃប់ធ្វើ អុស 
និង ធ្វើ ជំរំស្នាក់នៅពៃមទំាង ចោ ល  
សំណល់ រឹង រាវ ដៃល បង្ក ការ - 
បផំា្លាញ នងិ ប៉ះពាល ់យា៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ 
ដល់ តំបន់ ទៃសភាព  ធម្ម ជាតិ នៃះ ។

ដើមៃបី ពងៃឹង ការគៃប់គៃង និង 
ថៃរកៃសា ឋានសគួ ៌ធម្មជាត ិតបំនភ់្ន ំ
ខ្នង ផៃសារ  នៃ ឧទៃយាន ជាតិ ជួរ ភ្ន ំកៃវា ញ 
កណ្តាល នៃះ  សមៃប់ ជា បៃយោ - 
ជ ន៍ យូរអង្វៃង  របស់ សង្គម ជាតិ 
កៃសួងបរិស្ថាន ហាម រាល់ សកម្ម - 
ភាព បៃើបៃស់ យានយន្ត ឡើង- 
ទៅ  តំបន់ភ្នំ ខ្នង ផៃសារ ជាដាច់ ខត 
ហើយ ក្នងុករណ ីចា ំបាច ់តៃវូមាន 
ការ អនញុ្ញាត ជាមនុ  ព ីសមត្ថ កចិ្ច 
កៃសួងបរិស្ថាន។ 

បន្ថៃម ពីនៃះ កៃសួងបរិស្ថាន 
ក៏ ហាម រាល់ សកម្មភាព កាប់ ដើម - 
ឈើ សមៃប់ ធ្វើ អុស ធ្វើ ជំរំស្នា ក់ - 
នៅ និង សមៃប់ គោលបំណង 
ផៃសៃង ៗ  រួមទំាង ហាម ដាច់ខត 

រាល ់សកម្មភាព ចោល សរំាម នៅ 
ក្នុង តំបន់ ទៃសចរ ធម្មជាតិ នៃះ 
ផងដៃរ ។

កៃសងួ បាន ពៃមាន ថា៖«រាល ់
សកម្មភាព ល្មើស ដូច បានចៃង 
ក្នងុ វធិានការ ខងលើនៃះ នងឹតៃវូ 
ទទួលពិន័យ អន្តរការណ៍ ជា 
បៃក់  ចំនួន ១លាន រៀល ដល់ 
១០លាន រៀល ឬ តៃវូធ្វើ ការជួស - 
ជលុ ស្តា រ ការខចូខត នងិ រឹបអសូ 
វត្ថតុាង ជា សមៃបត្ត ិរដ្ឋដោយ យោង- 
តាម ចៃបាប់ ស្តីពី តំបន់ ការពារ 
ធម្មជាតិ តៃង់ មាតៃ៥៩ និង 
មាតៃ ពាក់ព័ន្ធ»។

លោក នៃតៃ ភ ក្តៃ អ្នកនាពំាកៃយ 
កៃ សួ ង បរិស្ថាន បាន បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាលពីមៃសិល មិញ ថា 
វិធានការ នៃះ នងឹ បាន ជៃតួ ជៃប 
ទៅដល់  អ្នក ទៃសចរណ៍ ទំាង - 
អស់ដៃលមាន បំណង ទៅ ទសៃស - 
នា តំបន់ភ្នំ ខ្នង ផៃសារ ឱៃយ មានការ- 
ចូលរួម ទុកដាក់ សំរាម ឱៃយ បាន 
តៃឹម តៃូវ និង មិនតៃូវ កាប់បំផា្លាញ 
ពៃឈើ ខណៈ តំបន់ នៃះ មិនគួរ 
មានការ បៃើបៃស់ យានយន្ត 
គៃប់  បៃភៃទ នោះទៃ។ 

លោក បន្ថៃម ថា ជាមួយ នឹង 
វិធានការ នៃះ កៃសួង ក៏ នឹង កំណ ត់ 
ទីតាំង ជាក់លាក់ ណមួយ ដៃល 

អាច បៃើបៃស់ យានយន្ត ឬ តៃូវ 
បៃើ បៃស់ ការដើរ ដោយ ថ្មើរ ជើង  
ដោយ គៃង នឹងរៀបចំ រចនា - 
សម្ព័ន្ធឱៃយ បាន តៃឹមតៃូវ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖«ចំពោះ 
វិធានការ នៃះ យើង បាន ជមៃប 
ជូន មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស របស់ យើង  
ដៃល គាត់ ការពារ តំបន់ ឧទៃយាន- 
ជាតិ ជួរ ភ្ន ំកៃវា ញ កណ្តាល ហ្នងឹ 
ហើ យ និង សហគ មន៍ និង អាជា្ញាធរ 
ដើមៃបី ឱៃយ គាត ់ចលូរមួ។ ការចលូរមួ 
ការពារ តៃ មា្ខាង ព ីកៃសងួ បរិស្ថាន 
គឺ មិន ជោគជ័យ ទំាង សៃងុ ទៃ ដូច្នៃះ  
ការចូលរួម របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ 

និង ភ្ញៀវ ទៃសចរ ដៃល ចង់ទៅ 
ទសៃសនា កន្លៃង ហ្នងឹសូមមៃតា្តា អនុ-  
វត្ត នូវ វិធាន ការ ទាំង អស់ នៃះ » ។

តណំង មា្នាក ់ក្នងុ កៃមុ នា ំភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ ឡើង ភ្នំ ខ្នង ផៃសារ ដៃល 
មាន ឈ្មាះថា Warrior Camp 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី  
មៃសលិ មញិ ថា ការនា ំភ្ញៀវ ទៃសចរ 
ឡើង តំបន់ភ្នំ ខ្នង ផៃសារ  គឺ តៃងតៃ 
គោរព ទៅតាម ការណៃនាំ របស់ 
កៃសងួបរសិ្ថាន។ ប៉នុ្តៃ មាន ភ្ញៀវ- 
ទៃស ចរ មួយ ចំនួន បាន  បោះ ចោ ល 
សំរាម បា្លា ស្ទិ កពាស វាល  ពាស - 
កាល។ លោករៀបរាប់ថា៖« ទាក់- 

ទង នងឹ បញ្ហា សរំាម នៃះ ខ្ញុ ំឃើញ 
ខង បរិស្ថាន គាត់ បាន រៀប ចំ 
ថង់  សំរាម នៅតាម ផ្លូវជា ហូរហៃ 
ដើមៃបី ឱៃយ អ្នកធ្វើ ដំណើរ  គាត់ ដាក់ 
សំរាម។ បុ៉ន្តៃ  ភ្ញៀវ ទៃសចរ ខ្លះ 
គាត់ បៃរជា មិន គោរព តាម ពៃះ 
ហ ត់  ពៃក។ ខង ពួក ខ្ញុំ បាន 
ណៃនំា ពី ការ ទុកដាក់ សំរាម បា្លា ស្ទ ិក 
ប៉ុន្តៃ ចំពោះ សំរាមដៃល ងាយ 
រលាយ គឺ យើង នឹង ទុក កន្លៃង 
ដៃល គួរសម ពៃះ វា នឹង រលាយ 
ទៅវញិ ហើយ កា្លាយជា ជ ីសមៃប ់
រុក្ខជាតិ។ ភាគចៃើន ខ្ញុំ ខ្ចប់  អា - 
ហារ ដោយ បៃើ ជាស្លឹ ក ចៃក ស្លឹ ក- 
ឈូក ដោយ បៃើបៃស់ បា្លា ស្ទិ ក 
តិច តួច បំផុត»។ 

ទោះ យា៉ាងណ ក្នុងនាម ជា 
តណំង កៃមុ នា ំភ្ញៀវ ទៃសចរ ឡើង 
ភ្ន ំខ្នង ផៃសារ នៃះលោ ក រំពឹងថា វិធាន - 
ការ នៃ  ការ គៃប់គៃង សរព័ន ្ធមជៃឈ - 
ដា្ឋាន ធម្ម ជាតិ និង ធនធាន ជីវ ចមៃះុ 
នៅលើ តំបន់ភ្នំ ខ្នង ផៃសារ គឺមាន 
បៃសិទ្ធភាព ដើមៃបី អាច នៅតៃ 
រកៃសា តំបន់ ទៃសចរណ៍ ដ៏ អស្ចា រៃយ 
នៃះ ហើយ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ គៃប់រូប 
ដៃលបាន ទៅ ទសៃសនា តំបន់ នៃះ 
គួរ ចូល រួម ថៃរកៃសា និង ការ  ពារ 
សណ្តាប ់ធា្នាប ់អនាមយ័  បរសិ្ថាន 
ទាំង អស់ គា្នា៕

ក្រសួងបរិស្ថានព្រមានផាកពិន័យអ្នកទ្រសចរចោលសំរាមឬកាប់ឈើនៅភ្នំខ្នងផ្រសារ

ទេស ភាព តំបន់ ទេសចរណ៍ ធម្ម ជាតិ ភ្ន ំខ្នង ផេសារ   ។ រូបថត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍
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កម្ពជុា គ្រោងបើកសាលាបង្រោៀន...
តពទីពំរ័ ១... រដ្ឋលៃខាធកិារ- 

អាកាសចរស៊ីវិល  បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉៊ស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញ ថា   រដ្ឋ-
លៃខាធិការ អាកាស ចរស៊ីវិល  
បាន និង កំព៊ង ខិតខំ បៃឹងបៃង 
ពិភាកៃសា ជាមួយ កៃ៊ម ហ៊៊ន  ដើមៃបី 
បង្កើត សាលា បណ្តុះ បណ្តាល   
ជំនាញ បើកបរ យន្ត ហោះ  ដោយ 
ធ្វើ យ៉ាង ណ ជួយ បង្កើត សាលា 
នៃះ ឱៃយបាន ឆប ់ ដើមៃប ីឱៃយ កនូ ខ្មៃរ 
មានលទ្ធភាព ចូលរៀន ក្នុង តម្លៃ 
សមរមៃយ។

បើ តាម លោក ខាន់ វណ្ណា   
បងា្ហាញ តាម ស្ថិតិ  កម្ពុជា កំព៊ង 
ខ្វះខាត ធនធាន មនស៊ៃស បៃមាណ  
៩០ភាគរយ  សមៃប់ បមៃើ ឱៃយ 
វិស័យ អាកាស ចរណ៍ ស៊ីវិល នៅ 
ក្នុង បៃទៃស។  សា្ថានភាព ពិភព- 
លោក ជាទីផៃសារ សៃរី  និង រដ្ឋ 
បានបញៃឈប់ ការផ្តល់ អាហា រូប- 
ករណ៍  និង ការសិកៃសា នៅកៃ - 
បៃទៃស លើ ជំនាញ នៃះ  ដោយ- 
សារ តម្លៃ ខ្ពស់  ជាពិសៃស ជំ- 
នាញ បើកបរ យន្តហោះ មាន 
តម្លៃ ១៤ម៊ឺន ដ៊លា្លារ អាមៃរិក។

លោក ថ្លៃងថា ៖«បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  
ជាទី ផៃសារ សៃរី  យើង តៃូវតៃ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ឱៃយ បៃជាជន របស់ យើង   
ដៃល មាន ធនធាន ចៃើន  គួរតៃ 
បញ្ជនូ កនូឱៃយ ទៅ រៀន  ដោយ បង-់ 

ល៊យ ដោយ ខ្លួន ឯង។ នៅ ពៃល 
រៀន ចប់  រដ្ឋលៃខា ធិការដ្ឋាន 
អាកាសចរស៊ីវិល  ជាអ្នក- 
ស្វៃងរក ការងារ ឱៃយធ្វើ  ហើយ 
កម្ពជុា កពំង៊តៃ ចរចា ជាមយួ ខាង 
កៃ៊មហ៊៊ន ឱៃយ មានការ បញ្ចុះ តម្លៃ  
ដល់ យ៊វជន កម្ពុជា ដៃលមាន 
បំណង បន្ត ការសិកៃសា លើ វិស័យ 
អាកាសចរណ៍ នៃះ  ឱៃយស្ថិត នៅ 
ក្នុង តម្លៃ កៃម ទីផៃសារ»។

បើ តាម មន្តៃ ីរបូ នៃះ  អ្នក ដៃល 
បញ្ចប ់ការសកិៃសា ជនំាញ បើកបរ 
យន្តហោះ  នងឹ អាច ទទលួបាន 
បៃក ់បៀវតៃសរ ៍សៃបតាម ស្តងដ់ 
អន្តរ ជាតិ  បៃមាណ  ៣ ០០០ 
ដ៊លា្លារ អាមៃរិក ក្នុង ១ខៃ  និង ៥ 
០០០ដ៊លា្លារ អាមៃរិក ក្នុង ១ខៃ  
ឡើង ទៅ  បនា្ទាបព់ ីបមៃើ ការងារ 
បាន ចំនួន ២ឆ្នាំ។

ដោយ មើលឃើញ ពី បញ្ហា 
បៃឈម នៃះ  រដ្ឋលៃខា ធិការ- 
អាកាសចរស៊ីវិល  នឹង សហការ 
ជាមួយ កៃ៊មហ៊៊ន ឯកជន មួយ 
បង្កើត ឱៃយមាន សាលា បណ្តុះ- 
បណ្តាល ជនំាញ បើក យន្ត ហោះ 
នៃះ។ យ៉ាងយូរ បំផ៊ត  គឺ ក្នុង 
អំឡុង ខៃឧសភា  ឆ្នាំ២០២១  
ខាង មខ៊ នៃះ   នងឹ ចៃញ ជារបូរាង  
ហើយ តម្លៃ សិកៃសា សមរមៃយ  អាច 
នឹង ១ម៊ឺន ដ៊លា្លារ អាមៃរិក  ខណៈ 

រៀន នៅ កៃ បៃទៃស  តម្លៃ  ចំនួន 
១៤ ម៊ឺន  ដ៊លា្លារ អាមៃរិក។ នៃះ  
បើ តាម  ការបញ្ជាក់  របស់លោក 
ខាន់ វណ្ណា។

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង មាន 
កនូខ្មៃរ យើង មយួចនំនួ បាន ទៅ 
រៀន នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ  ហើយ 
តៃឡប ់មក វញិ បណ្តើរៗ ។  អ្នក- 
ដៃល តៃឡប់ មក វិញ  គឺ មិន ឱៃយ 
មានការ ខក ចិត្ត នោះ ទៃ  គឺ  
យើង រក ការងារ ឱៃយធ្វើ  ហើយ 
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  សរ៊ប អ្នក បើក- 
យន្តហោះ ទាំងអស់ ដៃលជា 
ជនជាត ិខ្មៃរ មាន ចនំនួ បៃមាណ 
ជាង ៣០នាក់»។

បើ ទោះបី រដ្ឋ មិនមាន ល៊យ 
គៃប់គៃន់ ក្នុង ការផ្តល់ អាហា- 
រូបករណ៍ ដល់ យ៊វជន កម្ពុជា ឱៃយ 
បន្ត ការសិកៃសា លើ ជនំាញ វស័ិយ 
អាកាសចរណ៍ ស៊ីវិល នៃះ  ក៏- 
ដោយ  ក៏ រដ្ឋលៃខា ធិការ ដ្ឋាន 
អាកាសចរស៊វីលិ  តៃងតៃ តៃសួ- 
តៃយ  និង ផៃសព្វផៃសាយ ដល់ 
ពលរដ្ឋណ ដៃល មាន ធនធាន 
គៃប់គៃន់  ឱៃយ បញ្ជូន កូន របស់ 
ពួកគៃ  ទៅ បន្ត ការសិកៃសា លើ 
ជំនាញ ផ្នៃក នៃះ។ នៅ ពៃល 
បញ្ចប់ ការសិកៃសា  កម្ពុជានឹង 
ជជៃក ជាមយួ កៃម៊ហ៊ន៊ ទាងំ អស ់  
ដើមៃបី ឱៃយ ចូល ធ្វើការ  នឹង ឆប់ 

ទទួល បាន បៃក់ កមៃ មក វិញ ។
លោក សៃី ឆយ ស៊ីវលីន  បៃ- 

ធាន  សមាគម ភា្នាក់ងារ ទៃស- 
ចរណ៍ កម្ពុជា  បានសម្តៃង ការ- 
សា្វាគមន៍ នូវ គំនិត ផ្តួចផ្តើម ឱៃយ 
មាន សាលា បណ្តុះ បណ្តាល 
ជំនាញ បើកបរ យន្តហោះ  និង 
ជំនាញ ផៃសៃងៗ ទៀត  ផ្នៃក អា- 
កាសចរណ ៍នៅ កម្ពជុា  សៃបពៃល 
ដៃល កពំង៊ មានការ ពងៃកី សមត្ថ- 
ភាព អាកាសយន ដ្ឋាន នៅ ក្នុង 
បៃទៃស  និង រីកចមៃើន លើ ផ្នៃក- 
អាកាស ចរណ៍ ស៊ីវិល។

លោក សៃី មើល ឃើញ ថា  
កម្ពុជា កន្លងមក  មានការ ខ្វះ- 
ខាត   ធនធាន លើ ជំនាញ ទាំង- 
នៃះ ចៃើន  ហើយ នៅពៃល មាន 
សាលា បណ្តុះ បណ្តាល នៃះ   

យវ៊ជន កម្ពជុា  ដៃលមាន បណំង 
ក្នុង ការសិកៃសា ជំនាញ នៃះ នឹង 
កាត ់បន្ថយ ការចណំយ ចៃើន។ 
ជាង នៃះទៀត  នងឹ ធ្វើឱៃយ ធនធាន 
មន៊សៃស ក្នុង ផ្នៃក អា កាស ចរណ៍ 
សមៃបរូ បៃបដៃល ធ្វើឱៃយ វសិយ័ នៃះ  
កាន់តៃ រីកចមៃើន បន្ថៃម ទៀត។ 

លោក សៃី ថ្លៃងថា ៖«បើ យើង 
ចង់  ពងៃីក បន្ថៃម ទៀត  យើង 
មាន ធនធាន នៅក្នុង ដៃ  ហើយ 
មៃយ៉ាង ទៀត  វសិយ័ អាកាស ចរណ ៍
នៃះ  ផៃសារភា្ជាប់ ជាមួយ នឹង ទៃស- 
ចរណ៍ ផង ដៃរ។ នៅពៃល ដៃល 
យើ ងមាន អ្នកជនំាញ នងិ ធនធាន- 
មន៊សៃស ចៃើន នៅក្នុង វិស័យ នៃះ  
នងឹ ផ្តល ់ទនំក៊ ចតិ្ត ដល ់ភ្ញៀវ ទៃស- 
ចរដៃល មក លៃង កមៃសាន្ត នៅក្នងុ 
សៃ៊ក យើង»។

យវ៊ជន សៃង ស៊យ៊ហាក ់ សកិា្ខាកាម 
ដៃល តៃៀម បញ្ចប់ ការសិកៃសា 
ជំនាញ បើកបរ យន្តហោះ មកពី 
សហរដ្ឋ អាមៃរកិ  ទទលួសា្គល ់ថា  
បច្ចបុៃបន្ន  កម្ពជុា កពំង៊ មាន ការខ្វះ- 
ខាត លើ ជំនាញ បើកបរ យន្ត- 
ហោះ  និង ជំនាញ ផៃសៃង ទៀត 
នៅក្នុង វិស័យ អាកាស ចរណ៍- 
ស៊ីវិល  ដោយសារ អ្នក បើកបរ 
យន្ត ហោះ របស ់កម្ពជុា មយួចនំនួ  
បាន ចូល និវត្តន៍  និង មិនសូវ មាន 
អ្នកថ្មី មក ជំនួស។  លោក សាទរ 
ចំពោះ គំនិត ផ្តួចផ្តើម ឱៃយមាន 
សាលា បើកបរ យន្ត ហោះ នៅ ក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពុជា  ដៃលបង្ក ភាព- 
ងាយ សៃួល ដល់ យ៊វជន កម្ពុជា 
ដៃល មានបំណង ចូលរៀន ជំ នាញ   
នៃះ   តាមរយៈ ការចណំយ ថវកិា  
ក្នុង ចំនួន តិច  និង ស៊វត្ថិភាព។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«នៅពៃល 
ដៃល ខ្ញុំ រៀន នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  
ដៃល នៅសល ់តៃ១ ខៃ ទៀត  ខ្ញុ ំនងឹ  
តៃឡប់ មកកាន់ បៃទៃស កម្ពុជា 
វិញ ដើមៃបី បមៃើ ការ ងារ ជាអ្នក- 
បើកបរ យន្តហោះ ឱៃយ កៃ៊មហ៊៊ន 
ណមួយ ដៃលមាន មូលដ្ឋាន នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា»។ 

បើ តាម យវ៊ជន របូនៃះ  សាលា- 
បណ្តុះ បណ្តាល ជំនាញ បើកបរ 
យន្តហោះ នៃះ អាច នឹង តៃូវ 
បង្កើត ឡើង នៅ ក្នុង ខៃត្ត កោះ- 
ក៊ង របស់ បៃទៃស កម្ពុជា៕ 

និស្សិតកម្ពជុា ស្ង សុ៊យហាក់ រៀនបើកយន្តហោះនៅសហរដ្ឋ  អាម្រិក។ រូប សហការី
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 វ៉ន   ដារ៉ា  

 ព្រះ សីហនុៈ  ការ ចាក់ បៃតុង ផ្លូវ និង 
ការ ដាក់ បណ្ដាញ លូ នៃ គមៃង ការ 
ស្ថាប នា ផ្លូវ ៣៤ ខៃសៃ ក្នុង ខៃត្ដ ពៃះ សីហ នុ 
សមៃច បាន  ១០០ ភាគ រយ ។  ប៉ុន្ដៃ 
បច្ចុបៃបន្ន កៃុម ការងារ កំពុង បន្ត ចាក់- 
បៃតុង កៅស៊ូ  ពី លើ ផ្លូវ បៃតុង សុីម៉ងត៍  
បន្ថៃម ទៀត លើផ្លវូ ទាងំ នោះ ដើមៃប ីលើក- 
កម្ពស់ គុណ ភាព  និង សោ ភណ ភាព ផ្លូវ 
ទាំង នៃះ។ យោង តាម លោក  ឃាង  
ភារមៃយ  អ្នក នំា ពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ។

  លោក ថ្លៃង កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  
ការងារ ការ ចាក់ បៃតុង ផ្លូវ និង ការ ដាក់ 
បណ្ដាញ លូ សមៃច បាន  ១០០ ភាគ- 
រយ ហើយ   ចំណៃក ការងារ ដំឡើង 
បង្គល ភ្លើង សមៃច បាន ជាង  ៩៨  

ភាគរយ  និង ការ ដំឡើង អំពូល ភ្លើង 
សមៃច បាន ជាង  ៩១  ភាគ រយ  ។     
ការងារ ចាក ់បៃតងុ កៅស៊ ូព ីលើ ផ្ល ូ វ បៃតងុ 
សុីម៉ងត៍ នៃ ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ទាំង  
៣៤ ខៃសៃ តៃឹម  ខៃ ធ្នូ នៃះ សមៃច បាន 
ជាង២០ ភាគ រយ ហើយ ។  បើ តាម ផៃន- 
ការ ការ ងារ ចាក់ បៃតុង កៅស៊ូ ពី លើ ផ្លូវ 
បៃតុង សុីម៉ងត៍ នៃះ នឹង សមៃច ឱៃយ បាន  
១០០ ភាគ រយ នៅ មុន ពិធី បុណៃយ ចូល - 
ឆ្នាំ ថ្មី បៃពៃណីជាតិ ខ្មៃរ  នាខៃ មៃស  ឆ្នាំ 
២០២១ ។

លោក  ស៊ុន  ចាន់ថុល  ទៃស រដ្ឋមន្តៃី  
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សធារណការ  និង ដឹក- 
ជញ្ជនូ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២៥  ខៃធ្ន ូ បាន ដកឹ នា ំ
គណៈ បៃ តិភូ  និង មន្តៃី បច្ចៃកទៃសចុះ 
ពិនិតៃយ មើល វឌៃឍ ន ភាព ការងារ ចាក់ បៃ-   
តុ ង កៅ សូ៊ពី លើ ផ្លវូ បៃតុង សុីម៉ងត៍ ដើមៃបី 
ពនិតិៃយ នងិ តាម ដាន  កៃមុ ហ៊នុ សង សង ់

ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ តាម លក្ខណៈ បច្ចៃក 
ទៃស សៃប តាម កិច្ច សនៃយា និង សៀវ ភៅ 
បន្ទកុ   ពោល គឺធ្វើយ៉ាង ណ ឱៃយ ការ សង 
សង់ ហៃដា្ឋា រនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ទាំង ៣៤ ខៃសៃ 
នៅ ក្នុ ង ខៃត្ត នៃះ  មាន គុណ ភាព ល្អ  រឹង 
មាំ  និង ជាប់ បាន យូរ អង្វៃង ។

បើ តាម លោក  ស៊នុ  ចាន ់ថលុ  ការចាក ់
បៃតុង កៅ ស៊ូកៃល ពី លើ ផ្លូវ បៃតុង 
សុីម៉ងត៍ នៃះ  មាន កមៃស់  ៧ សង់- 
ទមី៉ៃតៃ ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់គណុ ភាព  នងិ 
សោភណ ភាព ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ 
ថ្នល់ ក្នុង ខៃត្ត នៃះ ។ ការ ស្ថាប នា នៃះ ក៏  
ដើមៃប ីទាក ់ទាញ វនិ ិយោគ នងិ ភ្ញៀវ ទៃស- 
ចរ ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ ឱៃយ ចូល មក វិនិ- 
យោគ នងិ ទសៃសនា ខៃត្ត នៃះ ឱៃយ បាន កាន ់
តៃ ចៃើន ថៃម ទៀត  បង្កើត មុខ របរ  និង 
ការងា រ ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ ធ្វើ ឱៃយ បាន 
គៃប់ៗ គ្នា  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ភាព កៃី កៃ 

តាម ចក្ខុ វិស័យ របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល ។
ការ ស្ថាប នា ផ្លវូ ទាងំ ៣៤ ខៃសៃ  នៃះ គ ឺជា 

ការ អនុវត្ដ តាម បទ បញ្ជា របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី  ហ៊ុន សៃន ដៃល បាន 
ដាក់ ចៃញ  កាលពី សមយ័ បៃជុ ំពៃញ អង្គ 
គណៈ រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកាល ពថី្ងៃ ទ ី៣០ ខៃ សហីា 
ឆ្នាំ ២០១៩  និង  បាន ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ- 
ការ  ការដា្ឋាន សង សង់ កាលពី ថ្ងៃទី ១៦  
ខៃ វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០១៩  កៃម អធបិតភីាព 
លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី ។

ការ ស្ថាបនា ផ្លូវ ទាំង ៣៤ ខៃសៃ នៃះ មាន 
បៃវៃង សរុប  ៨៤  ៥០៥  ម៉ៃតៃ  ស្មើ នឹង 
បៃមាណ ជាង  ៨៤  គីឡូ ម៉ៃតៃ  ស្ថិត នៅ 
បរិវៃណ កៃុង ពៃះ សីហនុ   និង សៃុក 
ពៃនប។់  ការ ស្ថាបនា ផ្លវូ នៃះ  រាជ រដា្ឋាភ-ិ 
បាល បានចំណយ ថវិកា រដ្ឋ ចំ នួន សរុប 
ជាង  ២០០ លាន  ដុលា្លារសហ រដ្ឋ- 
អាមៃរិក សមៃប់ ស្ថាបនា៕  

មន្ត្រី៖ផ្លវូចាក់ប្រតុង៣៤ខ្រស្រនៅខ្រត្តព្រះសីហនុកំពុងបន្តចាក់កៅសូ៊ថ្រមពីលើទៀត

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំព្រញៈ មន្តៃី សង្គម សុីវិល 
ដៃល ធ្វើ ការងារ ទាក់ទង បរិស្ថាន  
និង សិទ្ធិមនុសៃស  បារម្ភ ពី ការលុប 
បឹង តាមោក ជា បន្តបនា្ទាប់  ដោយ 
ពួកគៃ អះ អាង ថា  អាច នឹង បង្ក 
គៃះថា្នាក ់ដល ់បរសិ្ថាន  ការ រស ់នៅ   
របស ់ពល រដ្ឋនងិ ទកឹ ជន ់លចិ រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ  ប៉ុន្ដៃ មន្តៃី រដា្ឋាភិ បាល 
ថា មុន ពៃល សមៃច កាត់ ដី បឹង នៃះ   
កៃសងួ ជនំាញ បាន សកិៃសា ព ីផល-
ប៉ះពាល់ តៃឹមតៃូវ រួចរាល់ ហើយ។

ការលើក ឡើង នៃះ បនា្ទាប់ពី 
ទីស្តីការ គណៈរដ្ឋមន្តៃី កាលពី 
ថ្ងៃទ២ី៤  ធ្ន ូ បានចៃញ  ស.ជ.ណ.  
ឬ សៃចក្ដ ីជនូដណំងឹ ដោយ  យល-់ 
ពៃម កាត់ ផ្ទៃដី បឹង តា មោក ចំនួន 
២០ហិកតា ទៅ ឱៃយ លោក លន់ 
ហាក់  និង អ្នកសៃី ឈុន ចាន់ ធី  
ដៃលជា មា្ចាស ់ដ ី១កន្លៃង ស្ថតិនៅ 
សងា្កាត់ សៃះចក  ខណ្ឌ ដូន ពៃញ  
ដើមៃបី ដោះដូរ សមៃប់ សងសង់ 
អគរ ទបីញ្ជាការ សៃល ក្នងុការ- 
ការពារ សន្តិ សុខ  សុវត្ថិ ភាព ជូន 
ថា្នាក់ដឹកនាំ នៅ ចំណុច គោលដៅ 
ទីស្ដីការ គណៈ រដ្ឋមន្តៃី។

លោក អំ សំអាត  នាយករង   
អង្គការ  លីកាដូ  បានថ្លៃង កាល- 
ពី ថ្ងៃមៃសិលមិញ ថា ការលុប បឹង 
ធម្មជាត ិ   ជា បន្ត បនា្ទាប ់ ដចូ ជា  បឹង 
ជើងឯក  បឹង ទំពុន  បឹងកក់  
ជាពិសៃស បឹងតា មោក ដៃលជា 
បឹង ធំជាងគៃ នៅ ភ្នំ ពៃញ  អាច 
នឹងធ្វើ ឱៃយ ទីកៃុងភ្នំពៃញ បៃ ឈម  
នឹង ជំនន់ ទឹកភ្លៀង លិចលង ់។ 
លើស ពីនៃះ អាចជា ការពៃួយ- 
បារម្ភ ចពំោះ ការប៉ះ ពាល់ បរិស្ថាន ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«រដា្ឋាភបិាល 
គួរតៃ  សិកៃសា ឱៃយបាន ចៃបាស់លាស់ 
មនុនងឹ សមៃច លុប បងឹ ណ មយួ  
ពៃះ យើង មានការ បារម្ភ  ព ីផល- 
ប៉ះពាល់ បរិស្ថាន និង ជំនន់ ទឹក- 
ភ្លៀង នៅក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ»។

មន្តៃ ីសទិ្ធមិនសុៃស របូនៃះ បន្តថា ៖ 
« យើង បានកត់ សមា្គល់ ឃើញ ថា  
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុងកៃយ នៃះ មាន ជំ- 
នន់ ទឹកភ្លៀង ជន់ លិច នៅក្នុង កៃុង 
ភ្នំពៃញ យើង។ ការ លុប បឹងធម្ម- 
ជាតិ  បើសិន ចៀសបាន  គឺ គួរតៃ 
ចៀស  ពៃះ បងឹ ធម្ម ជា ត ិអាចជយួ 
រំដោះ ទឹកភ្លៀង  និង បរិស្ថាន»។

លោក តឹក វណ្ណា រា៉ា  នាយក- 
បៃតិបត្តិ វៃទិកា នៃ អង្គការ មិនមៃន 
រដា្ឋាភិបាល ស្តីពី កម្ពុជា  ថ្លៃង ពី 
មៃសិល មិញ ថា  រដា្ឋាភិបាល គួរតៃ 
បងា្ហាញ គមៃង អភវិឌៃឍន ៍ នងិ ការ- 
វាយតម្លៃ ផលប៉ះពាល់ នៅ តំបន់ 
បងឹ តា មោក ឱៃយបាន លម្អតិ ជាង នៃះ  
ដើមៃបី ឱៃយ  អង្គការ សង្គម សុីវិល និង 
សធារណជន បានយល ់ព ីគោល- 
បណំង របស ់រដា្ឋាភបិាល។ ពសិៃស   

ពលរដ្ឋ អាច ដងឹ ព ីទហំ ំនៃ កា រ អភិ- 
វឌៃឍ ថា តើ នៅ សល ់  ផ្ទៃដ ីបងឹ ប៉នុា្មាន 
ឬ តៃូវ អភិវឌៃឍ ទំហំ ប៉ុនា្មាន ហើយ 
អាច នឹងមាន ផល ប៉ះពាល់ អ ្វីខ្លះ ?

លោក និយយថា ៖«ក្នុងនាម 
យើង ជា សង្គម សុីវិល គឺ ចង់ឱៃយ 
រដា្ឋាភិបាល បងា្ហាញ ការវាយតម្លៃ 
ផល ប៉ះ ពាល ់បរសិ្ថាន  បនា្ទាបម់ក 
បើក ទូលាយ  ឬ ទទួលយក មតិ- 
យោបល់ របស់ សង្គម សុីវិល 
ដើមៃបី  ធ្វើការ កៃបៃ យុទ្ធសស្តៃ 
អភិវឌៃឍ ន៍មួយចំនួន ដៃលមាន 
ផលប៉ះ ពាល់ ដល់ បរិស្ថាន  និង 
ការដោះសៃយ បញ្ហា ទឹកជំនន់ 
នៅក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ»។

បើតាម សរព័ត៌មាន ក្នុងសៃុក 
មួយ បាន ផៃសាយ លិខិត ដៃល 
ចុះហត្ថលៃខា  ដោយ លោក កៃន 
សតា្ថា  រដ្ឋលៃខាធិការ ទីស្តី ការ- 
គណៈ រដ្ឋមន្តៃី ចុះ ថ្ងៃទី២៣ ខៃធ្នូ  
គឺ រាជរដា្ឋាភិបាល បានសមៃច ធ្វើ- 
បៃទានកម្ម ជូន លោក លន់ ហាក់  
និង អ្នក សៃី ឈុន ចាន់ធី  នូវ ផ្ទៃដី 
បងឹ តា មោក (កប ់សៃវូ)ទហំ ំ២០-  

ហិកតា  ស្ថិតនៅ សងា្កាត់ គោក- 
រកា ខណ្ឌ ពៃក ព្នា រាជធានី ភ្នំ- 
ពៃញ ដូច មាន គំនូស ប្លង់ បងា្ហាញ 
ទីតាំង ភា្ជាប់ ជាមួយ។

លិខិត បន្តថា  អ្នក ទាំង២ តៃូវ 
បៃគល់ ដី កម្មសិទ្ធ ិទំហំ១ ៥៧១ ,- 
១៨៩ម៉ៃតៃ កៃឡា  ស្ថិត នៅ 
សងា្កាត់ សៃះចក  ខណ្ឌ ដូន ពៃញ  
រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង ចំណយ 
ថវិកា បន្ថៃម  ដើមៃបី សងសង់ 
អគរ ទីបញ្ជាការ សៃល ទំហំ 
២១,៧ម៉ៃតៃ  គណុ នងឹ៤២ ម៉ៃតៃ 
កម្ពស់ ៣ជាន់ និង បំពាក់ សមា្ភារ 
បរកិា្ខារ ចាបំាច ់នានា នៅលើ ទតីាងំ 
ខាងលើ ជូន រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំ- 
ពៃញ ឱៃយបាន រចួរាល ់ជា ស្ថាពរ ក្នងុ 
រយៈពៃល ១៨ខៃ កៃយពី 
ទទួល បាន គោលការណ៍ អនុ- 
ញ្ញាត ពី រាជរដា្ឋាភិបាល។ ការផ្ទៃរ 
កម្មសិទ្ធិ អចលនទៃពៃយ ទាំង អស់ 
ខាងលើ ពន្ធអាករ  នងិ សៃវា អន្តរ- 
កៃសួង នានា ជា បន្ទុក របស់ រដ្ឋ។

លោក សៃង ឡូត  អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី  នគរូបនីយ- 
កម្ម  និង សំណង់  និង អ្នកនាំពាកៃយ 
សលា រាជធានី ភ្នំពៃញ លោក  
ម៉ៃត មាស ភក្តី  ពី មៃសិលមិញ មិន 
អាចទាក់ទង តាម ទូរស័ព្ទ  ដើមៃបី 
សួរ អំពី បញ្ហា នៃះ បាន ទៃ។

ប៉ុន្តៃ លោក ផៃ សុី ផាន  អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ រដា្ឋាភបិាល  ថ្លៃង ព ីមៃសិលមញិ 
ថា មុនសមៃច បៃបនៃះគណ ៈ-  
កម្មការ ដៃលមាន ការ ចលូរមួព ីអន្តរ- 
កៃ សួងបាន បៃជុំ ជាចៃើន លើក  
ហើយ បានសមៃច ជា សមហូភាព ។ 
ដូច្នៃះ ដី បឹង ដៃល បាន កាត់ បង្វិល 
ទៅ ឱៃយ ឯកជន នៃះគឺជា ផល បៃ- 
យោជន៍ សធារណៈ របស់ រដ្ឋ។

បើ តាម លោក ផៃ សុីផាន  ការ- 
សមៃច  នៃះ មិនមៃនជា ការចាត់- 
ចៃង ដោយ បុគ្គល  ឬ ឯក ជនណ 
មា្នាក ់ទៃ ពោល គ ឺការសមៃច ដោយ  
សមហូ ភាព តាមរយៈ អន្តរកៃ សងួ 
ដៃលមាន កៃសួង សមី  ដូចជា  
កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ ជា 
អ្នក ផ្ទៀងផា្ទាត់ តម្លៃ។  កៃសួង 
រៀបចំ ដៃនដី នគរូប នីយកម្ម  និង 
សណំង ់ ឃា្លាមំើល ទាកទ់ង នងឹ ចៃបាប ់ 
និង កៃ សួង    បរិស្ថាន  តៃួត ពិនិតៃយ 
ទាក ់ទង នងឹ ផលប៉ះពាល ់បរសិ្ថាន ។ 
ដូច្នៃះ កៃសួង ជំនាញ ទាំង៣ បាន- 
សិកៃសា  ពី ផលប៉ះពាល់ រួច ហើយ ។

លោក ថា ៖«ចពំោះ អ្នក រិះគន ់ គ ឺ
យើង ស្វាគមន ៍អ្នក រិះគន ់ទាងំអស ់ 
វា អាសៃ័យ ដោយ គត់ មិនមៃនជា 
អ្នក ទទួលខុស តៃូវ ក្នុងការ បមៃើ 
ជាតិ។ បើសិនជា រាជរដា្ឋាភិបាល 
មាន ចំណុច កង្វះខាត ណមួយ  
អ្នក  រិះគន់ ហ្នឹង  មិនដៃល បាន- 
ចូលរួម ដោះ សៃយ ជាមួយ រាជ- 
រដា ្ឋាភិបាល ទៃ  គឺ កៃតៃ ពី រិះគន់។ 
ដចូ្នៃះ ការរិះគន ់នៃះ  ខ្ញុ ំសមូ អរគណុ  
ប៉ុន្ដៃ អ្នក រិះគន់ គួរតៃ សិកៃសា ស្វៃង- 
យល់ ពី ការ ឆ្លើយតប របស់ រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល»។

គរួ រឭំកថា  បងឹ តា មោក  គជឺា បងឹ 
ធំ មួយនៅ ភ្នំពៃញ ដៃល មាន ផ្ទៃកៃ- 
ឡា  ជាង ៣ ០០០ហកិតា។   រយៈ- 
ពៃល ចុង កៃយ នៃះតៃូវបាន រដា្ឋា- 
ភ ិបាល  សមៃច លបុ ផ្ទៃ បងឹ នៃះ ជា 
ចៃើន ហកិតា  ដើមៃប ីបៃគល ់ជនូទៅ 
សលា រាជធាន ីភ្នពំៃញ ធ្វើជា សនួ- 
ចៃបារ  ឧទៃយាន ធម្មជាតិ សធារណៈ  
កាត់ ឱៃយ អគ្គស្នងការដា្ឋាន នគរ- 
បាល ជាតិ  និង អគរ ការិយ ល័យ 
របស ់កៃសងួ យតុ្តធិម ៌ជាដើម៕

មន្ត្រសីង្គមសីុវិលបារម្ភពីការលុបបឹងតាមោកដ្រលអាចបង្កគ្រះថ្នាក់
ទឹកជន់លិចខណៈមន្ត្រីថក្រសួងជំនាញបានសិក្រសាពីផលប៉ះពាល់ហើយ

សកម្មភាពរថយន្តដឹកដីចាក់លុបបឹងតាមោក  នៅខណ្ឌព្រកពៅ្នពីថ្ង្រទី២០ធ្នូ។រូបឈន ណន

តពីទំព័រ៤...លោក  ដួង សៃង  
អធកិារន គរបាល  សៃកុព ញាឮ 
បៃប់ ពីមៃសិ ល មិញ ដៃរ ថា   ជ ន 
សងៃស័យ ឈ្មាះ  ឡៅ ទៃី មា ន 
បៃពន្ធ ២នា ក ់ដៃល មា្នាក ់រស ់នៅ 
ក្នងុ សៃកុ ពញាឮ និង បៃពន្ធ មា្នា ក់ 
ទៀត  រស់នៅ សៃកុ កំព ង់តៃឡាច  
ខៃត្តក ំពង ់ឆ្នាងំ  ។ជ ននៃះ តៃវូ បាន  
ចាប់ ខ្លនួ នៅ សៃកុ ពញា ឮតៃ  ម្តង ។  
    លោក  ដួង សៃ ង រំ ឭកបៃប់ 
ថា  ពៃះ ចៅអធិការ ពៃះ នាម 
ភោគ ធា រិ ទ្ធ មាន ពៃះ ជន្ម ៥៣ 
ពៃះ វសៃសា  តៃូវ បានបៃទះឃើញ 
សុគត ពី ពៃកឹថ្ងៃ ទី ២០ខៃធ្នូ នៅ  
វត្ត ចៃតិយថ្មី លើ គៃ ក្នងុ បន្ទប់ 
ដៃល ពៃះ អង្គ សិង។

 បើ តាមលោ ក ដួង សៃង 
កៃយ ចាប់ ខ្លួ នជនសងៃស័យបា 
ន សរ ភា ព   ថា កាលពីខៃតុលា  
រូបគៃបា នទូ រស័ ព្ទ ណត់ជួប 
ឈ្មាះ  សៃង សៃ៊ ុន(អ្នក គៃច- 
ខ្លនួ)នៅ ហាង ម្លប់ ស្វាយ ជិត ផ្លវូ 
ចូល បុ៉ស្តិ៍ នគរបាល រដ្ឋបា លឃុំ 
វិហារ ហ្លួង។ ពៃល នោះរូ ប គៃ- 
បាន បៃប់ សៃ  ង សៃ៊ ុនថា គៃធា្លាប់ 
ឈ្លាះ គ្នា ជាមយួ ចៅអ ធកិារ វត្ត 
ចៃ ត តិ យ ថ្មី ហើយ បាន សួរ រក 
អ្នក សុីឈ្នួ លស មា្លា ប់ម នុសៃស ។ 
ពៃល នោះ  សៃង សៃ៊ ុន ថា  កំុ- 
ភយ័ ឱៃយ តៃ លយុ មក។បនា្ទាប ់ម ក 
ក៏ពៃមគ្នាក្នុងតម្លៃ $៧០០០ ។ 
ប៉ុន្តៃកៃយមក ឈ្មាះ សៃង 
សៃ៊ ុន ប្ដរូមកទារថ្លៃ១មឺុនដុ លា្លារពៃះ 
តៃវូធ្វើគ្នា ៣ នាក់ ។ពៃល  នោះ ខ្លនួ 
បាន កក់ លុយ ឱៃយ  ៣ពា ន់ ដុលា្លារ។ 
លុះ  ដល់ លា្ងាច ថ្ងៃ ទី ១៩  ខៃធ្នូ  
សៃង សៃ៊ុ ន បាន ទូរស័ព្ទ បៃប់  
ថាបាន ផា្តា ច់ជីវិត ចៅអ ធិកា ររួច   
និងបាន ទារ លុយ ពី ខ្លនួ បង្គៃប់ 
តៃ ខ្លួន ថា ចាំ ស្អៃក។លុះដល់ 
ថ្ងៃទី ២០ធ្នូរូបគៃ(ឡៅ ទៃី)
បាន បើ ករ ថយន្ត មា៉ាក ពៃសូយក 
លុយ ៧ពាន់ ដុលា្លារ ទៀត  ឱៃយឈ្មាះ  
សៃង  សៃ៊ុ ន ជា ជន ដៃដ ល់  ។

លោកដួង  សៃង បានប ន្តថា 
តា ម ច ម្លើយ ឈ្មាះ ឡៅ  ទៃី គឺ 
ផៃនកា រ ធ្វើ គុត ពៃះស ងៃឃ  នៃះ 
ពៃះ ចង់យក ផ្ទះនិង តូប ផៃសារ 
នៅ ផៃសារ មា ន់ អំា ងរា ជធានី ភ្នពំៃញ 
និ ង ដី ២ ឡូ ត៍ទៀ ត នៅ ផៃសារ តៃច 
ខៃត្តកំ ពង់ ឆ្នាំង  ។មុន ពៃល ធ្វើ 
គុត ខ្លនួ បា នយក លុ យ១១ ៥០០ 
ដលុា្លារ  ពពីៃះអង្គ ដោ យបៃ បថ់ា  
យក លុយ ទៅ សង់ផ្ទះឱៃយ តៃ  តាម 
ពិត រូបគៃ មិនបា ន សង់ ផ្ទះ ឱៃយ ទៃ ។ 
   លោក ថា  ឈ្មាះ  ឡៅ ទៃ ី បៃប់  
សមត្ថ កិច្ច ទៀត ថា រូបគៃ  បាន 
ដងឹ ថា ពៃះ ចៅអធកិា រ រងគៃះ 
នឹង សឹក នៅ ដំណច់ ឆ្នា ំ២០២០ 
នៃះ ដើមៃបី ទៅ កាន់ កាប់ និ ង  គៃប់- 
គៃង ផ្ទះស ំបៃង ពៃះអ ង្គ  វិញ។ 
ហៃតុ ដូច្នៃះ ហើយទើ ប ខ្លនួ  រៀប- 
ចំ ផៃន ការ សមា្លាប់ ដើមៃបី បំបិទ 
មាត់ ពៃះ អង្គ តៃ ម្ដង ៕

សមត្ថកិច្ចតាម...
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

� រីនិពន� � ន់ខ្ព ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

�េ ធា ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ ធា ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�េ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

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

� រីនិពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

� រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

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

� រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

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

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា�  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដា រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
�ៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

�ឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

�េ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម្ព 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

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

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

 ចា ប 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

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

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

�េ ធា ន�្ន េករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

ន យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រិយា ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) 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
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 មុំ  គ ន្ធា 
 
 ភ្នំ ពេញៈ អង្គការ ចលនា 

ដើមៃប ីសខុ ភាព កម្ពជុា បាន លើក 
ឡើង ថា  បៃទៃស កម្ពជុា ស្ថតិនៅ 
លដំាប ់ទ ី៤ នៅ ក្នងុ ពភិព លោក 
ដៃល ហូត ពន្ធ លើ ថា្នាំ ជក់ ទាប 
បំផុត ។  បើ បៃទៃស កម្ពុជា 
ដឡំើង ពន្ធ រហតូ ដល ់៧៥ ភាគ- 
រយ នៃ តម្លៃ បារី លក់ រាយ តាម 
អនុ សាសន៍ របស់ អង្គការ សខុភាព 
ពិភព លោក និង ធនាគារ ពិភព- 
លោក   នោះ កម្ពុជា នឹង ទទួល 
ពន្ធ ចណំលូ បន្ថៃម ២៣៥ លាន 
ដុលា្លារ សហ រដ្ឋ ក្នុង រយៈ ពៃល ៥ 
ឆ្នាំ ខាង មុខ   និង ៩៣៣ លាន 
ដុលា្លារ សហរដ្ឋ ក្នុង រយៈ ពៃល 
១៥ ឆ្នាំ ខាង មុខ ។  

  លោក   មំុ   គង់   នាយក បៃតិ បត្តិ 
អង្គការ ចលនា ដើមៃបី សុខ ភាព 
កម្ពជុា បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  
ការ ដំឡើង ពន្ធ លើ ផលិត ផល 
ថា្នា ំជក ់  គ ឺជា វធិាន ការ ដៃល មាន 
បៃសទិ្ធ ភាព បផំតុ ក្នងុ ការ កាត-់ 
បន្ថយ ចំនួន អ្នក សា្លាប់  និង ការ- 
ខាត បង់ សៃដ្ឋ កិច្ច បណ្តាល មក 
ពី ថា្នាំ ជក់ ។   

  លោក បាន បៃប់ ថា ៖« ការ- 
ដំឡើង ពន្ធ លើ ផលិត ផល ថា្នាំ- 
ជក់ តៃវូបាន សកល លោក ទំាង-  
មូល បាន ចាត់ ទុក ថា ជា យទុ្ធសាស្តៃ 
ឈ្នះ  ឈ្នះ  ដៃល យុទ្ធ សាស្តៃ 
ឈ្នះ ទី ១ គឺ រដ្ឋ នឹង បៃមូល បាន 
បៃក់ ចំណូល ពន្ធ បន្ថៃម  និង 
យុទ្ធ សាស្តៃ ឈ្នះ ទី ២ គឺ នៅ 
ពៃល ដៃល យើង ដំឡើង ពន្ធ   
យើង នឹង កាត់ បន្ថយ នូវ ទុក្ខ- 
វៃទនា របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល 
កើត ឡើង ដោយ សារ ការ បៃើបៃស ់

បារ ី ដៃល ការ ជក ់បារ ីអាច នា ំឱៃយ 
កើត មាន ជំងឺ ផៃសៃងៗ  បាត់ បង់  
ជី វិ ត  និង ពិការ ភាព ជា ដើម » ។  

 លោក ថា  នៅ ពៃល ដៃលមាន 
សមាជកិ គៃសួារ ណ មា្នាក ់ដៃល 
មាន ជំងឺ ឬ ពិការ  ឬ សា្លាប់  នោះ 
នឹង នាំ ឱៃយ មាន ទុក្ខ វៃទនា រប ស់ 
គៃួសារ ក៏ ដូចជា សង្គម ជាតិ 
ទាំង មូល   ហើយ វា នឹង ធ្វើឱៃយ 
បាត់បង់ នូវ ធនធាន មនុសៃស និង 
ធ្វើ ឱៃយ មា ន បញ្ហា ជា ចៃើន ទៀត 
ផង ដៃរ ។ 

 នាយក បៃតិ បត្ត ិអង្គការ ដដៃល 
នៃះ បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា   នៅ 
ក្នុង តំបន់ អាសា៊ាន   បៃទៃស 
កម្ពុជា គឺជា បៃទៃស ដៃល ស្ថិត 
ក្នងុ ចណំោម បៃទៃស ដៃល មាន 
ពន្ធ លើ ផលិត ផល ថា្នាំ ជក់ ទាប 
ជាង គៃ បំផុត  មាន ន័យថា  កម្ព ុជា 
មាន ពន្ធ លើ ថា្នាំជក់ តៃឹម តៃ ២៥ 
ភាគ រយ ចំពោះ បារី ក្នុង សៃុក   
 (  ពន្ធ ធៀប នឹង តម្លៃ លក់រាយ )  
និង ៣១ ភាគរយ ចំពោះ បារី នំា-  
ចលូ បើ បៃៀប ធៀប នងឹ បៃទៃស 
ថៃ គឺ មាន អតៃ ពន្ធ ធៀប នឹង 

តម្លៃ លក់ រាយ រហូត ដល់ ៧០ 
ភាគ រយ   បៃទៃស សិង្ហ បុរី មាន 
៦៩ ភាគ រយ  ហើយ សូមៃបី តៃ 
បៃទៃស ដៃល នៅ ជិត ខាង កម្ពជុា 
ក៏ មាន អតៃ ពន្ធ បៃមាណ ជា 
៤០ ទៅ ៥០ ភាគរយ ដៃរ ។   

 លោក  មុ ំ គង ់បៃប ់ថា ៖« ការ- 
ដំឡើង ពន្ធ ដៃល យើង ហៅថា  
ឧ ត្ត មា នុ ភាព  របស់ អង្គការ 
សុខភាព ពិភព លោក ឬ របស់ 
ពភិព លោក រដ្ឋ ជា ភាគ ីតៃ ម្តង ថា   
ការ ដំឡើង ពន្ធ ដើមៃបី ឱៃយ រដ្ឋ បាន 
បៃក ់ចណំលូ ពន្ធ បន្ថៃម   ហើយ 
កាត់ បន្ថយ ទុក្ខ វៃទនា បៃជា- 
ពលរដ្ឋ នោះ  ទាល់ តៃ ការ ដឡំើង 
ពន្ធ ផលតិ ផល ថា្នា ំជក ់ស្មើ ន ឹង ២ 
ភាគ ៣ នៃ តម្លៃ រាយ  ឬ បៃមាណ 
ជា ៧០ ភាគ រយ នៃ តម្លៃលក់ រាយ » ។   

  លោក ថា ៖   « បៃទៃស មួយ- 
ចំនួន ដូច ជា ថៃ  សិង្ហ បុ រី  គឺ គៃ 
បាន ឡើង ទៅដល់ ពន្ធ នៃះហើយ  
ប៉ុន្តៃ បៃទៃស យើង នៅ មាន 
គមា្លាត  ឆ្ងាយ នៅ ឡើយ ។  ដូច- 
នៃះ អ្វីដៃល យើង ចង់ បាន នោះ 
គឺ យើង ចង់ ឱៃយមាន ការ ដំឡើង 

ពន្ធ លើ ផលិតផល បារី ឱៃយបាន 
ខ្ពស់ ហើយ ទៅ តាម ឆ ន្ទៈ របស់ 
រដា្ឋាភិ បាល   និង ឱៃយ ការ ដំឡើង 
ពន្ធ នោះ ទៀងទាត់ ទៅតាម អនុ-  
សាសន ៍របស ់អង្គការ សខុភាព 
ពិភព លោក » ។ 

លោក ថា  បើ តាម ការ សិកៃសា 
របស់ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ   
កម្ម វធិ ីអភ ិវឌៃឍន ៍សហ បៃជា ជាត ិ 
(U NDP) អង្គការ សុខ ភាព 
ពិភព លោក   (WHO) ជា ដើម   
បាន បងា្ហាញ ថា   បៃជា ពល រដ្ឋ 
កម្ពុជា ចំនួន ១៥ ០០០ នាក់ 
បាន សា្លាប់ ដោយ សារ ថា្នាំជក់ ជា 
រៀង រាល ់ឆ្នា ំ ដៃល ក្នងុ ១ ថ្ងៃ មាន 
បៃហៃល ជា ៤០ នាក ់បាន សា្លាប ់
ដៃល នៃះ នៅតៃ ជា ចនំនួ ដ ៏ចៃើន 
ក្នុងនោះ ដៃរ វា បាន ធ្វើឱៃយ ខាត 
បង ់ទកឹ បៃក ់៦៤៩ លាន ដលុា្លារ 
ក្នុង ១ឆ្នាំ  ដៃល ស្មើ នឹង ៣ ភាគ- 
រយ នៃ ផលិត ផល ក្នុង សៃុក 
សរុប របស់ ក ម្ពុ ជា ។  ក្នុង នោះ  
៥៨៤ លាន ដុលា្លារ   បណ្តាល ម ក-  
ពី ការ ខាត បង់ ផលិត ភាព សៃដ្ឋ-  
កិច្ច  គឺ មរ ណ ភាព មុន អាយុ- 
កំណត់  ផលិត ភាព ធា្លាក់ ចុះពី 
ការ សមៃក ជក់ បារី   និង អវត្ត- 
មាន ពី ការ ងារ ។  

 លោក មុំ  គង់  ថ្លៃង ថា   ការ - 
អនុវត្ត ការហាម ជក់បារី នៅ 
កន្លៃង ធ្វើ ការ  ហាង ឬ ភោជនីយ ដា្ឋាន 
ព ីមធៃយម ទៅ ខា្នាត ធ ំសណ្ឋា គារ ឬ 
ផ្ទះ សំណក់   និង កន្លៃង សាធារណៈ 
ផៃសៃងៗ ទៀត នោះ  មា ន ការ - 
ផ្លាស់ ប្តូរ ចៃើន  និង បាន អនុវត្ត 
ទៅ តាម ចៃបាប់ របស់ បៃទៃស 
កម្ពុជា ។  លោក ថ្លៃង  ថា  ៖«  យើង  
បាន សហ ការ ជា មួយ កៃសួង 
ពាក់ព័ន្ធ មួយ ចំនួន ដូច ជា  កៃ- 

សួង ទៃសច រ ណ៍ ជា ដើម ដៃល 
តៃង តៃ ចុះ ធ្វើ ការ ពិនិតៃយ  និង 
បាន ផ្តល់ ការ លើក ទឹក ចិត្ត ទៅ 
ដល់ អ្នក ដៃល បាន អនុវត្ត បាន 
ល្អ  នងិ បាន ជរំញុ ឱៃយ ហាង តចូៗ 
តៃូវ អនុ វត្តតាម ផង ដៃរ ។  យើង 
ឃើញ ថា មាន ការ ផ្លាសប់្តរូ ចៃើន  
យើង មាន មោទ នភាព របស់ 
យើង ដៃល យើង បាន ធ្វើ ប៉ុន្តៃ 
មិន ទាន់ ទៅ ដល់ កមៃិត ដៃល 
យើង ចង់ បាន ទៅ តាម ចៃបាប់ នៅ 
ឡើយ ទៃ » ។   យោង តាម អង្គការ 
ចលនា ដើមៃបី សុខ ភាព កម្ពុជា 
បាន បញ្ជាក់ ថា  ក្នុង ចំណោម 
បៃទៃស អាសា៊ាន ទំាង ១០  កម្ពជុា 
ជា បៃទៃស ដៃល មាន អតៃ 
សៃបូ ផៃសៃង បារ ី  ខ្ពស ់ជាង គៃ នៅ 
ភោជ នីយដា្ឋាន ។  អ្នក ដៃល រង- 
ផល ប៉ះពាល ់ភាគ ចៃើន គ ឺកមុារ 
និង ស្តៃី ។  វិធាន ការ ហាម ជក់- 
បារី នៅ កន្លៃង ធ្វើ ការ ឬ កន្លៃង 
សាធារណៈ មនិ តៃមឹ តៃ ជយួ អ្នក 
មនិ ជក ់បារ ីព ីការ សៃបូ ផៃសៃង បារ ី
ពី គៃ ទៃ  ថៃម ទាំង ជួយ អ្នក ជក់ 
ឱៃយ កាត់ បន្ថយ   និង ឈាន ទៅ 
ផ្តាច ់បារ ីទៀត ផង ។   ឆ្នា ំ២០១៩ 
កៃសួង សុខា ភិបាល  បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា បៃជា ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ភាគចៃើន 
មាន ការ យល់ ដឹង ពី គៃះថា្នាក់ 
នៃ ផលតិ ផល ថា្នា ំជក ់  ដោយ ក្នងុ 
នោះ   អតៃ នៃ ការ បៃើបៃស់ ថា្នាំ 
ជក់ ក្នុង ចំណោម មនុសៃស ពៃញ- 
វ័យ អាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង 
ទៅ បាន ថយ ចុះ ក្នុង រយៈ ពៃល 
១០ ឆ្នាំ ចុង កៃយ  គឺ ចុះ  ពី ជិត 
៤៩ ភាគរយ  មក នៅ ជាង ៣៥ 
ភាគរយ ចំពោះ បុរស  និង  ស្តៃី ពី  
២០,៥៣ ភាគ រយ មក នៅ តៃឹម 
១១,៦ ភាគ រយ ៕

ឃុត សុភ ចរិយា

កពំង ់ស្ពឺៈ កមា្លាងំ សមត្ថកចិ្ច ចមៃុះកៃងុ 
ចៃបារមន បាន ដោះ លៃង ទៅ វិញ បុរស- 
ស្តៃី ចំនួន ៤២ នាក់ បនា្ទាប់ ពី តៃូវ បាន 
ឃាត់ ខ្លួន កាល ពី  យប់ ថ្ងៃទី២៧ ខៃ ធ្នូឆ្នាំ 
២០២០  នៅ ក្នងុ ពៃល ចុះផ្អាក សកម្ម ភា ព 
អាជីវកម្ម ក្លិប កមៃសាន្ត  មា៉ាស្ទ័រ កុង តឺន័រ 
ដៃល បាន បើក ការ បៃមូល ផ្ដុំ រាំចៃៀង 
បំពាន លើបមៃម របស់ កៃសួង សុខាភិ - 
បាលស្ដពី ីការទប ់សា្កាត ់ការ រកីរាល ដា ល  
ជំងឺ កូវីដ១៩។ 

លោក អ៊ចូ ហា៊ាង អធកិារកៃងុ ចៃបារមន 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  កាលព ីមៃសលិ មញិ 
ថា ក្នងុ បៃតបិត្ត ិការ នាយប ់ ថ្ងៃ ទ ី២៧  ខៃ 
ធ្នូ  សមត្ថកិច្ច បាន ឃាត់ ខ្លួន បុរស ស្តៃី 
៤២នាក់ ក្នុង នោះមាន១១ នាក់តៃូវ - 
បាន   រក ឃើញ មានសារធាតុ ញៀនកៃ យ -  
ពី បាន ធ្វើ តៃស្ត ទឹក នោម។ 

ទោះជា យ៉ាង ណ លោក ថា  ភ្ញៀវ ដៃល 

មកផឹក សីុ រំារៃក ទំាង នោះតៃវូបាន ដោះ - 
លៃង ឱៃយ វិល តៃឡប់ ទៅផ្ទះវិ ញ អស់ ហើយ  
កៃយ ព ី បាន ធ្វើ ការអប ់រណំៃនា ំនងិ ធ្វើ 
កិច្ចសនៃយា បញៃឈប់រាល់ សកម្មភាព នៃ 
ការបៃមូលផ្ដុំ ដៃល ផ្ទុយ ទៅនឹង បមៃម 
របស់ កៃសួង សុខា ភិបាល។

បើតាម លោក ហា៊ាង  ក្លបឹ កមៃសាន្ត មា៉ាស្ទរ័ 
កុងតឺន័រ នៃះ មាន ការ បៃង ចៃក ជា២ - 
ផ្នៃក គឺ ផ្នៃក ខាងមុខ ជា អាហារ ដា្ឋាន 
ដៃល មាន ផ្ដល ់សៃវា ម្ហបូ អាហារ ចណំៃក 
ផ្នៃក ខាង ក្នងុជា រង្គ សាលដៃល មាន ការ-  
បៃគំតន្តៃី ចៃៀង រាំ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា  កៃយ ព ីតៃតួ ពនិតិៃយ 
ភាព ជាក់ ស្ដៃង ឃើញ មាន ការបៃពៃឹ ត្ត 
ផ្ទយុ ព ីបមៃម របស ់កៃសងួ សខុា ភបិាល 
ស្ដ ីព ីការបងា្កា រទប ់សា្កាត ់ការ ចម្លង មៃរោគ 
កូរ៉ូណ សមត្ថ កិច្ច  បាន សមៃច បិទ ជា - 
បណោ្តាះ អាសន្ន ចំពោះ ផ្នៃក រង្គ សាល  
រហូត ដល់ មាន ការណៃនាំថ្មី។ 

លោក បន្ត ថា ៖«ប៉នុ្តៃ ផ្នៃក អាហា រដា្ឋាន 

យើង អនុញ្ញាត ឱៃយ ដំណើការ ដដៃល ដោ យ  
អនុលោម  ទៅ តាម សៃចក្ដី ណៃ នាំ របស់ 
កៃសងួ សខុាភ បាលស្តពី ីការ រកៃសា គមា្លា ត  
សុវត្ថិ ភាព សង្គម»។

ជុំវិញ ករ ណី នៃះ លោកហាន លៀង- 
ហៃង មា្ចាស ់អាជវីកម្ម ក្លបិ កមៃសាន្ត  មា៉ាស្ទរ័ 
កុង តឺន័រ បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា លោក បាន យល់ ពៃមធ្វើ - 
កិច្ច សនៃយា បិទ ផ្នៃក រង្គសាល ជាប ណោ្តាះ -  
អាសន្ន ទៅ តាម ការ ណៃនំា របស់ សមត្ថ - 
កចិ្ច។ ប៉នុ្តៃ លោក បាន អះអាង ថា លោក 
បាន អនវុត្ត វធិាន បងា្កា រអនាមយ័ នងិ រកៃសា 
គមា្លាត សុវត្ថ ិភាព សង្គម ទំាង ផ្នៃក អាហារ- 
ដា្ឋាន នងិ  ផ្នៃក រង្គសាល ដោយ មាន ដាក ់
ដបទកឹ អាល ់កលុ សមៃប ់ឱៃយ ភ្ញៀវ លាង- 
ដៃ។ លោក លៀង ហៃង ថ្លៃង ថា ៖«នៅ 
ពៃល នៃះ ខ្ញុបំាន សមៃច បិទ ផ្នៃក រង្គ សា ល  
ជាបណោ្តាះ អាសន្ន បុ៉ន្តៃ ផ្នៃក អាហារ ដា្ឋា ន 
គឺនៅ បន្តការ លក់ ម្អូប អាហារ ជាធម្មតា 
ដើមៃបី រកបៃក់ ចំណូលទប់ ទល់ បំណុល 

ធនាគារ »។
បើ តាម លោក លៀងហៃង ចាប ់តាងំ ព ី

មាន ការផ្ទុះ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ មក ការ រក  
បៃក់ ចំណូលពី អាជីវកម្ម ក្លបិកមៃសាន្តរ ប ស់ 
លោក មាន ការ ធា្លាក់ ចុះយ៉ាង គំហុកដៃ ល   
ខៃខ្លះ ស្ទើរ តៃ រកបៃក់  បើកឱៃយ បុគ្គ លិក 
មិន គៃប់ ផង ពៃះ គា្មាន ភ្ញៀវ ។  

លោក សៃ ីឱ វណ្ណ ឌីន អ្នកនំា ពាកៃយ កៃសួ ង 
សខុា ភបិាលបាន  ថ្លៃង កាលពមីៃសលិ មញិ  
ថា ថ្វដីៃបិត តៃក្នងុ រយៈ ពៃល  ២-៣ថ្ងៃ កន្លង 
មក នៃះ កម្ពជុា រកពំុ ឃើញ មាន ករ ណី ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ១៩ក្ដ ីបុ៉ន្តៃ គៃប់ គា្នាមិន តៃវូ ធ្វៃ ស- 
បៃហៃស ចំពោះ ជំងឺ ឆ្លង ជាសកល នៃះ 
ឡើយ ។ លោក សៃី បានថ្លៃង ថា៖«ការ- 
មិន គោរព អនុវត្ត  ទៅ តាម វិធាន ណៃនាំ 
ស្ដពីកីារ បងា្ការ ទប ់សា្កាត ់ ការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី- 
១៩  នឹង នំាមក នូវ គៃះ ថា្នាក់ មិន សមៃ ប់  
តៃខ្លួន អ្នក មា្នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ ថៃម ទាំង 
គៃះ  ថា្នាក់ ដល់ គៃួសារ  និង សង្គម ជាតិ 
ថៃម ទៀត »៕

អង្គការៈបើកម្ពជុាដំឡើងពន្ធបារីអាចនឹងកាត់បន្ថយអ្នកស្លាប់ដោយជក់បារី

សមត្ថកិច្ចដោះលែងមនុសែស៤២នាក់បនា្ទាប់ពីឃាត់ខ្លនួនៅក្លបិកមែសាន្តម៉ាស្ទរ័កុងតឺន័រ

បុរសវ័យ ចំ ណាស់ជក់ បារី  នៅ ទី សាធារណៈ  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន 
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កម្ពជុាបានភ្ជាប់ពន្ធគយទៅក្នងុប្រព័ន្ធបញ្ជរអាស៊ានត្រមួយ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ក្រុម ហ៊ុន នាំ ច្រញ 
នងិ  នាចំលូ ទាងំ អស ់នៅ កម្ពជុា 
ចាប ់ព ីព្រល ន្រះ ត ទៅ អាច ដាក ់
ពាក្រយ សុំ ផ្លាស់ប្តូរ ទិន្នន័យ ប្រតិ - 
វ្រទន៍ គយ អាស៊ាន (ACDD) 
តាម ប្រពន័្ធ អ្រឡចិ ត្រនូកិ ជាមយួ  
បណ្ដា ប្រទ្រស សមាជកិ អាស៊ាន 
តាម រយៈ ប្រព័ន្ធ បញ្ជរ ត្រ មួយ 
របស ់អាស៊ាន (ASW)  ដ្រល 
ន្រះ  ជា វធិានការ មយួ ដើម្រប ីលើក- 
កម្ពស់ បន្ថ្រម ទៀត នូវ ប្រសិទ្ធ-
ភាព ន្រ កចិ្ច សម្រលួ ពាណជិ្ជ កម្ម 
និង គយ ក្នុង តំបន់ ។

អគ្គនាយកដា្ឋាន គយ នងិ រដា្ឋា- 
ករ កម្ពុជា (GDCE) កាល ពីថ្ង្រ 
ទី  ២៤ ខ្រធ្នូ  បាន ជូន ដំណឹង  ថា 
ដើម្រប ីចលូ  រមួ លើក កម្ពស ់បន្ថ្រម 
ទៀត នវូ ប្រសទិ្ធ ភាព កចិ្ចសម្រលួ  
ពាណិជ្ជកម្ម និង ស្រប ទៅ តាម 
គោល នយោបាយ របស់  រដា្ឋាភិ-
បាល GDCE បាន អភិវឌ្រឍ រួច 
ហើយ នវូ មខុងារ សម្រប ់ផ្លាស-់ 
ប្តូរ  ទិន្នន័យ ប្រតិវ្រទន៍ គយ អា-
ស៊ាន (ACDD) ក្នងុ ទម្រងអ់្រ-
ឡចិ ត្រនូកិ ជាមយួ បណ្ដា ប្រទ្រស  
សមាជិក អាស៊ាន ផ្រស្រង ទៀត 
តាម  រយៈ ប្រព័ន្ធ បញ្ជរអាស៊ាន 
ត្រមួយ (ASW) ។ 

GDCE បន្ត ថា ៖ « ក្នងុ នយ័ដចូ 
បាន ជម្រប ជូន ខាង លើអគ្គនា - 
យកដា្ឋាន គយ នងិ រដា្ឋាករ កម្ពជុា 
សម្រច ដាក ់ឱ្រយ អនវុត្ត ការ ផ្លាស់- 
ប្តូរ ទិន្នន័យ ប្រតិវ្រទន៍ គយ អា-
ស៊ាន (ACDD) បន្ថ្រម លើ ការ 
ផ្លាស់ប្តូរ វិញ្ញាបន បត្រ បញ្ជាក់ 
ដើម កំណើត ទំនិញ ទម្រង់ D 
ក្នុង  ទម្រង់ អ្រឡិច ត្រូនិក ATI-
GA e-Form ដ្រល ច្រញ ដោយ 
អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថកិច្ច ន្រ ប្រ-
ទ្រស សមាជិក អាស៊ាន ចាប់ ពី 
ថ្ង្រ ជូន ដំណឹង ន្រះ តទៅ » ។ 

លោក លមឹ ហ្រង អនបុ្រធាន  
សភា ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បានឱ្រយ  
ដឹង ថា គំនិត ផ្តួចផ្ដើម ន្រ ប្រព័ន្ធ 
មនិ ប្រើ ប្រស ់ក្រដាស  គ ឺជា ការ- 
រកី ចម្រើន  ល្អ មយួ ក្នងុ ការ លើក- 
កម្ពស់ ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លង ព្រំដ្រន 
និង  ជួយ សម្រួល ពាណិជ្ជ កម្ម 
នៅ កន្ល្រង ណ ដ្រល  វសិយ័ ឯក- 
ជន  ចង់ បាន ។  លោក ថ្ល្រង ថា ៖ 
«យើង ស្វាគមន៍ចំពោះ ការ ងារ 
ដ្រល   គ្មាន ក្រដាស ស្នាម ន្រះ។ 
វា  ជា ការ រួម ចំណ្រកកាត់ បន្ថយ 
ការយិាធបិ ត្រយ្រយ នងិ ចណំយ 
មនិ ចា ំបាច ់នានា ។ យើង អង្ក្រត 
ឃើញ ថា រដា្ឋាភបិាល   ធ្វើ ទនំើប- 
កម្ម មនិ គ្រនត់្រ ផ្ន្រក គយ ប៉ណុ្ណោះ  
ទ្រ ប៉ុន្ត្រ ថ្រម ទាំង ពន្ធដារ តាម 

រយៈ ការ ប្រើប្រស់ បច្ច្រកវិទ្រយា   
ន្រ ការ ធ្វើការ ផងដ្ររ» ។ 

លោក បន្ថ្រម ថា ៖« យើង ចង់ 
ឃើញ ប្រពន័្ធ គ្មាន ក្រដាស ស្នាម 
ប្រភ្រទ ន្រះ ត្រូវ បាន អនុវត្ត មិន 
គ្រន ់ត្រ ជាមយួ  នងឹ បណ្ដា រដ្ឋ ជា 
សមាជិក អាស៊ាន ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ 
ប៉នុ្ត្រ ថ្រម ទាងំ ជាមយួ បណ្ដាប្រ-
ទ្រស ជា ច្រើន ផ្រស្រង ទៀត » ។ 

ប្រព័ន្ធ បញ្ជរ អាស៊ាន ត្រមួយ 
(ASW) គឺជា គំនិត ផ្តួចផ្ដើម 
ថា្នាក់  តំបន់ ដ្រល ត ភា្ជាប់ និង រួម- 
បញ្ចលូ ប្រពន័្ធ បញ្ជរ ជាត ិត្រ មយួ 
(ASW) ន្រ  រដ្ឋ ជា សមាជិក 
អាស៊ាន ។ គោល បណំង  ASW 
នងឹ បង្កើន ល្របឿន ន្រ ការ បពំ្រញ 
ប្រប បទ នំា ច្រញ ទំនិញ និង  លើក -  

កម្ពស់ ការ ធ្វើ សមាហរណ កម្ម 
ស្រដ្ឋកិច្ច អាស៊ាន តាម រយៈ ការ- 
ជំរុញ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ តាម ទម្រង់ 
អ្រឡិច ត្រូនិក ន្រ ឯកសរ ទាក់- 
ទង នងឹ ពាណជិ្ជកម្ម តាម ព្រដំ្រន 
ក្នុង ចំណម រដ្ឋ ជា សមាជិក ។ 

កាល ព ីចងុឆ្នា ំ២០១៩ បណ្ដា 
រដ្ឋ ជា សមាជកិ អាស៊ាន ទំាង អស ់
បាន ចលូ រមួ នៅ ក្នងុ ប្រតបិត្ត ិការ 
ផ្ទាល់ ASW ជា កន្ល្រង ដ្រល 
ផ្ដល់   ការ អនុគ្រះ ពន្ធ នឹង ត្រូវ 
ពងឹ ផ្អ្រក លើ វញិ្ញាបន បត្រ បញ្ជាក ់ 
ដើម កំណើត ទម្រង់ D នៅ ក្នុង 
ទម្រង់ អ្រឡិច ត្រូនិក ATIGA 
e-Form តាមរយៈ ASW។ 

លោក Anthony Galliano 
អគ្គ នាយក ក្រមុហ៊នុ Cambo-

dian Investment Man-
agement Holding Co Ltd 
បាន កត ់សមា្គាល ់ថា កម្ពជុា គដឺចូ 
គ្នា នងឹ សមាជកិ អាស៊ាន ផ្រស្រង- 
ទៀត ដ្រល បាន ធ្វើ ឱ្រយ រីក ចម្រើន 
លើ គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម ប្រព័ន្ធ បញ្ជរ 
អាស៊ាន ត្រ មយួ ដ្រល មាននយ័   
ថា ដើម្រប ីត ភា្ជាប ់នងិ ដាកប់ញ្ចលូ  
ប្រព័ន្ធ បញ្ជរ ជាតិ ត្រមួយ។ 

លោក ថ្ល្រងថា ៖ «  កម្ពុជា អាច 
ទាញយក ប្រយោជន ៍ព ីស្ថាបត្រយ- 
កម្ម ពត័ម៌ាន វទិ្រយា នងិ ក្រប ខណ័្ឌ 
ច្របាប់ ប្រកប ដោយ សុវត្ថិភាព 
ន្រះ ដ្រល នឹង អាច ឱ្រយ ទិន្នន័យ 
អាជីវ កម្ម ការ ដឹកជញ្ជូន និង 
ពាណជិ្ជ កម្ម ត្រវូ បាន ផ្លាស ់ប្តរូ គ្នា 
តាម ទម្រង់ អ្រឡិចត្រូនិក ក្នុង 
ចំណម ភា្នាក់ងារ រដា្ឋាភិបាល 
និង សហគមន៍ ពាណិជ្ជកម្ម » ។ 

លោក បន្ត ថា ក្នុង ចំណម 
អត្ថ ប្រយោជន៍ ន្រះ  គឺជា ការ- 
ផ្លាស ់ប្តរូ ដោយ រលនូ សវុត្ថភិាព 
នងិ អាច ទកុ ចតិ្ត បាន ន្រ ទនិ្ននយ័  
ដោយ ពងឹ ផ្អ្រកលើ ស្ដងដ់ាអន្តរ- 
ជាតិ រវាង បណ្ដា រដ្ឋ ជា សមាជិក 
និង ដ្រគូ ពាណិជ្ជ កម្ម ដ្រល ប្រើ- 
ប្រស់ ស្ដង់ដាទាំង ន្រះ ។ អត្ថ- 
ប្រយោជន៍ បន្ថ្រម រួម មាន ការ- 
ចង ភា្ជាប់ ក្របខ័ណ្ឌ ច្របាប់ដ្រល 
គ្រប់គ្រង ទាំង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទិន្ន-

ន័យ ក្នុងស្រុក និង ឆ្លងកាត់ ព្រំ-
ដ្រន និង ការ មើល ឃើញ ន្រ 
ទនិ្ននយ័ លើ ការ បពំ្រញ ប្របបទ 
នាចំ្រញ ទនំញិ រវាង បណ្ដា រដ្ឋ ជា 
សមាជិក ដ្រល ផ្ដល់ ព័ត៌មាន ដ៏ 
មាន តម្ល្រ ស្ដីពី ការ ធ្វើ សមាហ- 
រណកម្ម ស្រដ្ឋកិច្ច ។ 

លោក ពន្រយល ់ថា ៖« វញិ្ញាបន- 
បត្រ បញ្ជាក ់ដើម កណំើត ទនំញិ 
ទម្រង ់D ក្នងុ ទម្រង ់អ្រឡចិត្រ-ូ  
និក ATIGA e-Form ជួយ 
សម្រលួ ដំណើរ ការ  ន្រ ការ បំព្រញ  
ប្របបទ នាំច្រញ ទំនិញ កាត់- 
បន្ថយ   ចំណយ បង្កើន ល្របឿន 
ដណំើរ ការ ទាន ់ព្រល វ្រលា នងិ 
មាន តមា្លាភាព និង ប្រសិទ្ធ ភាព 
ពាណិជ្ជកម្ម និង សមត្ថភាព 
ប្រកួត ប្រជ្រង » ។ 

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨ ការ នាំ- 
ច្រញ  ផលតិផល ស្របៀ ងអាហារ 
អាស៊ាន សរុបបាន កើន ឡើង 
ដល់ ៥៥,៦ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
ដ្រល ស្មើ នឹង ៩,២ ភាគរយ ន្រ 
ការ នាំ ច្រញ របស់ ពិភព លោក 
ខណៈ ដ្រល ការ នាំ ចូល ស្របៀង 
អា ហារ បាន កើន ឡើង ដល់ 
៤៣,២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ដ្រល 
ស្មើ នឹង ៧,៣ ភាគរយ ន្រ ការ- 
នាំចូល ស្របៀង អាហារ ពិភព- 
លោក សរុប ៕LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួង ទ្រសចរណ៍ បាន 
រៀប  ច ំនវូ ស្រចក្ត ីព្រង យទុ្ធ សស្រ្ត ដើម្រប ី 
ធ្វើ ជា ផ្រនទី បងា្ហាញ ផ្លូវ  សម្រប់ ផ្រន-
ការ ស្តារ នងិ លើក ស្ទយួ វសិយ័ទ្រសចរ- 
ណ៍ ក្នុង និង ក្រយ វិបត្តិ ជំងឺកូវីដ ១៩ 
ខណៈ  វសិយ័ ន្រះ ចាប ់ផ្តើម  មាន ពន្ល ឺឡើង   
វិញ ខ្លះៗហើយ  ក្រយ ពី ប្រទ្រស មួយ-  
ចនំនួ ចាប ់ផ្តើម ចាក ់ វា៉ាក ់សងំ កវូដី ១៩ 
ទៅ ដល់ ប្រជាជន របស់ គ្រ ។

បនា្ទាប់ ពី ឆ្លង កាត់ កិច្ច ប្រជុំ ជា មួយ    
គណៈ កមា្មាធិការ ជាតិ អភិវឌ្រឍន៍ ទ្រស-
ចរណ ៍នងិ អ្នក ពាក ់ពន័្ធ រចួ មក  ស្រចក្ត-ី 
ព្រង យុទ្ធសស្រ្ត ស្តីពី ផ្រនការ ស្តារ 
និង  លើក ស្ទួយ វិស័យ ទ្រសចរណ៍ ក្នុង 
និង ក្រយ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ១៩ ឆ្នាំ២០២០-   
២០២៥ ត្រវូ    ច្រក ច្រញ ជា ៣  ដណំក-់ 
កាល គឺ ការ គ្រប់ គ្រង វិបតិ្ត ក្នុង ដំណក់- 
កាល ទមា្លាប់ ថ្មី និង ការ រៀបចំ ផ្រនការ 
ស្តារ ឡើង វិញ(២០២០-២០២១), 

ការ ស្តារ ឡើង វញិ ន្រ វសិយ័ ទ្រសចរណ ៍
កម្ពុជា ក្រយ  វិបត្តិ កូវីដ ១៩ (២០២២ -  
២០២៣),នងិ ការ រៀបច ំឆ្ពោះ ទៅ កាន ់
អនាគត ថ្ម ីន្រ វសិយ័ ទ្រសចរណ ៍កម្ពជុា 
(២០២៤-២០២៥)។

លោក តុ ប សុភ័ក អ្នកនាំពាក្រយ ក្រ-
សងួ ទ្រសចរណ ៍បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍  
កាល ពី ថ្ង្រចន្ទ ថា ស្រចក្តី ព្រង យុទ្ធ - 
សស្រ្ត  ន្រះ ត្រូវ បាន រៀបចំ ឡើង ក្នុង 
គោល បណំង ដើម្រប ីធ្វើ ឱ្រយ វសិយ័ ទ្រស-
ចរណ ៍កម្ពុជា អាច បន្ត និរន្តរ ភាព  របស់ 
ខ្លួន  ក្នុង បរិបទ ថ្មី ន្រ ការ ឆ្លង រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ការ ត្រៀម ខ្លួន   ព្រល   
ជំងឺ ន្រះ បញ្ចប់ ទៅ   វិញ ។  លោក បន្ត ថា 
ចាប់ ពី កូវីដ ១៩ ផ្ទុះ ឡើង ក្រសួង  បាន 
ធ្វើ កិច្ច ការ ជា ច្រើន   ដើម្របី ជួយ ទ្រទ្រង់ 
វសិយ័ ន្រះ  ឱ្រយ មាន នរិន្ត រភាពដចូ ជា   ការ- 
ដាក ់ច្រញ វធិាន ការ ប្រយទុ្ធ ប្រឆងំ នងឹ 
ការរកី  រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ ការ បង្កើត 
ផលិត ផល ទ្រសចរណ៍ ថ្មីៗ និង ការ - 
បណ្តុះ បណ្ដាល ធនធាន មនុស្រស    ។ 

លោក និយាយ  ថា៖ «  ស្រចក្តី ព្រង 
យុទ្ធសស្រ្ត ន្រះ នឹង កា្លាយ ជា ផ្រន ទី 
ចង្អលុ បងា្ហាញ ដើម្រប ីធ្វើ យា៉ាង ណ ពង្រងឹ  
គោល ដៅ ទ្រសចរណ៍ របស់ យើង ឱ្រយ 
កា្លាយ ទៅ ជា គោល ដៅ ទ្រសចរណ ៍មាន  
សុវត្ថិភាព ផ្តល់ ភាព កក់ ក្តា និង ទំនុក- 
ចតិ្ត ព ីគ្រប ់មជ្រឈដា្ឋាន ព្រម ទាងំ  ដើរ ស្រប 
តាម បរិបទ គន្លង ថ្មី ន្រ វិស័យ ទ្រសចរ-
ណ៍ ពិភព លោក» ។

ទាក់ ទង  ក្តី រំពឹង ពី ចំនួន ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
បរទ្រស  ធ្វើ ដំណើរ  មក កម្ពុជា លោក 
សុភ័ក  ប្រប់    ថា៖ « មាន ស្រណ រីយោ 
ចំនួន ២ គឺ ទី ១ បើ កូវីដ ១៩ អាច គ្រប់- 
គ្រង បាន ទាងំ ស្រងុ  នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ 
កម្ពុជា  រំពឹង ថា នៅ  ឆ្នាំ ២០២៣ វិស័យ  
ន្រះ   នឹង មាន សម្ទុះ ឡើង វិញ ហើយ 
ចនំនួ តលួ្រខ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ បរទ្រស អាច  
មានប្រហាក់ ប្រហ្រល  ឆ្នាំ ២០១៩។ 
ទោះ យា៉ាង ណ   បើ  ពិនិត្រយ មើល ទៅ  លើ 
ស្ថាន ភាព   ព្រល ន្រះ គឺ  វា៉ាក់សំង នៅ 
មនិ ទាន ់មាន ភាព ច្របាស ់លាស ់១០០  

ភាគ រយ  ទ្រ ដូច្ន្រះ ស្ថាន ភាព  ទ្រសចរ-
ណ ៍កម្ពជុា នងឹ   អាច ចលូ  ស្រណរយីោ 
ទី ២ ដោយ វា នឹង  អាច  ត្រូវ ការ ព្រល 
រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០២៥ ទើប  មាន ភាពល្អ- 
ប្រសើរ ដូច ក្នុង អំឡុង ឆ្នាំ  ២០១៩ » ។ 

ទិន្នន័យ ពី ក្រសួង ទ្រសចរណ៍ បាន 
បងា្ហាញ ថា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជា 
ទទលួ បាន ភ្ញៀវ ទ្រសចរ បរទ្រស  សរបុ  
៦,៦១ លាន នាក ់ កើន  ៦,៦  ភាគរយព ី 
ចំនួន ៦,២ លាន នាក់ ក្នុង ឆ្នាំ  ២០១៨។

ប្រធាន សមាគម ទ្រសច រណ ៍អាសុ-ី 
បា៉ាសុហី្វកិ កម្ពជុា លោក ធនួ សុណីន 
បាន លើក ឡើង ថា បើ ទោះ បី  មិន ទាន់ 
គ្រប់ជ្រុង ជ្រយ ប៉ុន្ត្រ  លោក គិត ថា  
ស្រចក្ត ីព្រង យទុ្ធ សស្រ្ត  ដ្រល មាន  ៣ 
ដំណក់ កាល ន្រះ  គឺ អាច ទទួល យក 
បាន ព្រះ  មុន   ដល់ ព្រល ន្រះ  វា  បាន 
ឆ្លង  កាត ់ការ ពភិាក្រសា ជា មយួ វិស័យ ឯក-  
ជន មាន ច្រើន លើក រួចមក  ហើយ ។  

លោក បន្ត ថា ការ រកី រាល ដាល   កវូដី- 
១៩ បាន ធ្វើ  ឱ្រយ ស្រដ្ឋកិច្ច  គ្រប់ ប្រទ្រស 

លើ ពភិព លោក ជបួ វបិត្ត ិដ ៏ធធំ្រង  ហ្រត-ុ 
ន្រះ ទោះ បី  មនុស្រស គ្រប់ រូប ទទួល បាន 
វា៉ាក ់សំង ក ៏ដោយ ក ៏ស្ថាន ភាព ស្រដ្ឋកចិ្ច  
របស់ គ្រ នៅ ត្រ ជួប បញ្ហា ប្រឈម  យូរ 
ទៅ មខុ  ទៀត ដដ្រល។ លោកថ្ល្រង ថា៖ 
« ខ្ញុ ំ គតិ ថា វសិយ័ ទ្រសចរណន៍ៅកម្ពជុា 
អាច ត្រវូ ការ ព្រល   ព ី៥-៧ ឆ្នា ំទើប ចនំនួ 
ភ្ញៀវ ទ្រសចរ មក កម្ពជុា អាច មាន ចនំនួ 
ប្រហាក់ ប្រហ្រល ឡើង វិញ » ។

ខណៈ បច្ចបុ្របន្ន រដា្ឋាភបិាល កពំងុ ខតិ ខ ំ 
អភិវឌ្រឍហ្រដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ  ជា ច្រើន 
នោះ លោក សុណីន បាន អះ អាង ថា 
ន្រះជាឆ្អងឹ ខ្នង មយួ ផ្ន្រក ដ្រល នងឹ ជយួ   
ឱ្រយ វិស័យ ទ្រសចរណ៍ នៅ កម្ពុជា មាន 
សកម្ម ភាព ឡើង វិញ ។ 

ទិន្នន័យ ក្រសួង ទ្រសចរណ៍  ឱ្រយដឹង ថា  
ព ីខ្រមករា- ខ្រ តលុា កម្ពជុា ទទលួបាន 
ភ្ញៀវ ទ្រសចរ បរទ្រស សរុប ១,២៦ 
លាន នាក ់ធា្លាក ់ ៧៦,១ ភាគ  រយ  ធៀប 
នងឹ រយៈ ព្រលដចូគ្នា  ឆ្នា ំ២០១៩ ដ្រល 
មាន ចំនួន ៥,២៩លាន នាក់៕LA

កុងតឺន័រ ផ្ទកុ ទំនិញ ជា ចៃើន នៅ កំពង់ផៃ ស្វយ័ត កៃងុ ពៃះសីហនុ   ។ ហ្រង ជីវ័ន

យុទ្ធសស្រ្តចំនួន៣ត្រវូបានរៀបចំដើម្របីលើកស្ទយួវិស័យទ្រសចរណ៍ឡើងវិញ
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ភាគហុ៊នអាសីុហក់ឡើងដោយសារច្បាប់ឧបត្ថម្ភថ្មីរបស់អាម្រិកមាន$៩០០ពាន់លាន
ទីក្រុង តូក្រយូៈ ភាគហ៊ុន ក្នុង  

ផៃសារ មូលបតៃ  ក្នុង តំបន់ អាសុី   
ភាគចៃើន  ហក់ ឡើង តម្លៃ នៅ 
ពៃល បើក បៃតបិត្តកិារ  នៅថ្ងៃ ចន្ទ   
ពៃល ដៃល បៃធានាធបិតី អាមៃរកិ 
លោក  ដូណាល់  តៃំ   បាន ចុះ 
ហត្ថលៃខា  លើ ចៃបាប ់ បន្ថៃម ការ- 
ឧបត្ថម្ភ ដ៏ចៃើន សន្ធឹក សនា្ធាប់  
ដៃល បង្កើន  នវូ ទនំកុចតិ្ត វជិ្ជមាន  
ទោះប ីក្តបីារម្ភ នៅ មានបន្ត   ជុវំញិ  
ការ ឈឺ ចាប់ ថ្មី នៃ កូវីដ  ១៩។

 កៃម សមា្ពាធចៃើន   ពី គៃប ់ភាគ ី 
លោក  តៃំ បាន ចុះ ហត្ថលៃខា  
លើ ចៃបាប ់ឧបត្ថម្ភ ដៃល មាន ចនំនួ  
សាច ់បៃក ់៩០០ ពាន ់លាន ដលុា្លារ   
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ដៃល បាន 
ពនៃយា រការ ចុះ ហត្ថលៃខា រយៈ-
ពៃល ជិត ១ សបា្តាហ៍។ 

មនុ កា រចុះ ហត្ថលៃខា លើ ចៃបាប់ 

នោះ  លោក បៃធានាធិបតី បាន 
សរសៃរ លើ   Tweeter ថា  រូប 
លោក  មាន ដណំងឹ ល្អ បៃប ់ដៃល  
ធ្វើ ឱៃយ ទផីៃសារហ៊នុ   ហក ់ឡើង ខ្ពស ់ 
សមូៃប ីមនុ វធិានការ  នោះ តៃវូ បាន 
អនុម័ត។ 

លោក Stephen Innes  
អ្នក យទុ្ធសាស្តៃ នៃ កៃមុហ៊នុ Axi  
បាន ឱៃយ ដងឹ ថា៖« សមៃប ់បៃជាជន  
អាមៃរកិ  ដៃល តាមដាន ពត័ម៌ាន 
មនិឈបត់ាម បៃអបស់ារ អៃឡចិ-
តៃនិូក របសព់កួគៃ សមៃប ់ មលូ-
បៃបទានបតៃ  ជំនួយ នៃះ ជា ការ 
ឈប់សមៃក ដ៏អសា្ចារៃយ    បំផុត 
ដោយ បង្ហាញ  ថានរណាៗ កច៏ង ់
បានដៃរ»។ 

លោក  Innes បាន ពៃមាន 
ឱៃយ ដងឹ ថា  ប៉នុ្តៃ  ជាមយួ វធិានការ 
រឹតតៃបិត ជា ចៃើន នៅតៃ មាន នៅ 

ទូទាំង សកលលោក   ដោយសារ  
ការ ភ័យ ខា្លាច ថ្មី  ការផ្តល់ វ៉ាក់-
សំាងនៅតៃ ជា គន្លឹះ ក្នងុ ការ បើក  
ចំហសៃដ្ឋកិច្ច ចុង កៃយ»។ 

សន្ទនីយភាព និង  តម្លៃ បៃង 
ឥន្ធនៈ បាន រង ការ វយ បៃហារ  
ក្នុងពៃល ថ្មីៗនៃះ  ពៃល ករណី 
វរីសុ កើន ឡើង  ទ ូទាងំ សកល លោក  
និង ការ ពៃួយ បារម្ភ ឆ្លង កាន់តៃ 
ចៃើន   តៃូវ បាន គៃ រាយការណ៍ 
ក្នុង បៃទៃស អង់គ្លៃស ដៃល បង្ខំ 
ឱៃយ រដា្ឋាភបិាល  ដាក ់ចៃញ នវូ ការ- 
រតឹតៃបិត ដ ៏តងឹ រឹងុ  នងិ បទិ បៃទៃស  
ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ   នៅ ដំណាក់ - 
កាល  ដ៏រីក រាយ នៃះ។ 

ផៃសារ ហ៊ុន នៅ ទីកៃុង តូកៃយូ  ងក 
ទៅ រក សញ្ញា វិជ្ជមាន នៅថ្ងៃចន្ទ  
ពៃល ដៃល អ្នក វិនិយោគ  បាន 
ទិញ ភាគ ហ៊ុន តៃឡប់ មក វិញ 

ដៃល ជៃមជៃង ដោយ ចៃបាប់ 
ជំរុញ  របស់ អាមៃរិក   ខណៈ  ផៃសារ 
ហ៊ុន ទី កៃុង ហុងកុង និង សា៊ាង-
ហៃ   ក៏កើន ឡើង ដូច គ្នា។ 

ប៉នុ្តៃ កៃមុ អ្នក វភិាគ នៅ ទកីៃងុ 
តកូៃយ ូបាន នយិាយ ថា អ្នក វនិយិោគ  
នៅតៃ បៃងុ បៃយត័្ន  បនា្ទាប ់ព ីជប៉នុ  
តៃូវ បាន រាយការណ៍ អំពី ករណី 
ឆ្លង ថ្មី លើក ដំបូង  របស់ ខ្លួន   និង 
បាន បទិ ពៃដំៃន ចពំោះ  ការ មក ដល ់
របស ់ជន បរទៃស ព ីកៃ បៃទៃស 
រហូត ដល់ ចុង ខៃ មករា។ 

ភាគហ៊ុន នៅ ទីកៃុង  សៃអ៊ូល 
សិង្ហបរុ ី ហៃសាការតា   នងិ បាងកក  
ក៏បាន កើន ឡើង តិច តួច កៃម  
១ ភាគ រយ   ទោះបី ជា ភាគហ៊ុន 
នៅ ទីកៃុង មា៉ានីល ធា្លាក់ ចុះ  ០,៩ 
ភាគរយ   ខណៈដៃល ផៃសារហ៊ុន 
នៅ ទកីៃងុ  សុដីន ីរបស ់អសូៃ្តាល ី 

និងវៃលីងតោនរបស់ នូវៃល- 
សៃឡង ់ តៃវូបាន បទិទា្វារ  សមៃប់  
ឱកាស វិ សៃស មកាល ។ 

កញ្ចប ់ថវកិា បនា្ទាន ់របស់ អាមៃរកិ  
នៃះ ជា ផ្នៃក នៃ ចៃបាប ់ចណំាយ ដធ៏ ំ 
ដៃល លោក តៃ ំបាន ចុះ ហត្ថលៃខា  
នងឹ ចៀសផតុ ព ីការ បទិ រដា្ឋាភបិាល   
តៃឹម ថ្ងៃ អង្គារ។ 

ការ ចុះ ហត្ថលៃខា របសល់ោក   
តៃំ បាន ធ្វើ ឡើង ១ ថ្ងៃ   បនា្ទាប់ ពី    
មាន ការកតស់មា្គាលដ់ោយ ការ- 
អពំាវនាវ ពី មជៃឈដា្ឋាន នយោបាយ  
ដើមៃបី ធ្វើ សកម្មភាព បញ្ចៀស គៃះ  - 
មហន្តរាយ ហិរញ្ញ វត្ថុ និង សង្គម 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស ដៃល មាន សៃដ្ឋកចិ្ច  
ធំ បំផុត របស់ ពិភព លោក  ។ 

លោក តៃំ ដៃល សមៃក 
បណុៃយ ណអូៃល  នៅ  រមណយីដា្ឋាន  
Mar-a-Lago  របស់ គត់ នៅ 

រដ្ឋ Florida បាន និយាយថា៖ 
« ខ្ញុ ំនងឹ ចុះ ហត្ថលៃខា  ចៃបាប ់នៃះ  
ដើមៃបី សា្តារ នូវ ផល បៃយោជន៍ 
ដល ់អ្នក គ្មាន ការងរ ធ្វើ បញៃឈប ់
ការ បញៃឈប ់ព ីការងរ   ផ្តល ់ជនំយួ  
ដល់ អ្នក ជួល ...ឱៃយ បុគ្គលិក 
អាកាសចរណ ៍របស ់យើង តៃឡប ់
ទៅ ធ្វើការងរ វិញ  បន្ថៃម បៃក់ 
ចៃើន សមៃប់ ការចៃក ចាយ 
វ៉ាក់សាំង  និងចៃើន ទៀត»។ 

ការ យល់ ពៃម លើ ចៃបាប់ នៃះ  
និង ការ ផ្តល់  វ៉ាក់សំាង  ក៏បាន 
ជំរុញ ក្តីសងៃឃឹម ថា ឆ្នាំ ២០ ២១  
អាច នាមំក នវូ ភាព ធរូសៃល ចៃើន   
ពី ការ រីក រាលដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩   
ដៃល បាន សមា្លាប់ មនុសៃស ជាង  
១,៧ លាន នាក ់ ចាប  ់ ព ី ផ្ទុះ ឡើង   
ដំបូង នៅ   ចិន  កាល ពី ចុង ឆ្នាំ 
២០១៩៕ AFP/RR

រោងចក្អគ្គសិនីតម្ល្$៣៨០លាន...
តពី ទំព័រ ១ ...  តៃូវ បានបិទទា្វា រ និង 

ពៃយួរ ការងរ ។
លោក ថ្លៃងថា៖ «ការ សាង សង ់បាន 

បញ្ចប់  ១០០  ភាគរយ  ហើយ  គៃន់ តៃ 
យើង មិន ទាន់  ដាក់ ដំណើរ ការ  ពៃះ 
តមៃូវ ការ ថាម ពល អគ្គិសនី មិន ទាន់ 
កើន  ឡើង ទៃ ។ យើង នឹង បញ្ចៃញ នៅ  
ពៃល មាន តមៃវូ ការ ខ្ពស់ តៃ បុ៉ណ្ណោះ» ។

កាល ពី ខៃ វិច្ឆិកា លោក ហៃសូនា បាន 
និយាយ  ថា  កា របៃើ បៃស់  អគ្គិសនី  ឆ្នាំ 
២០២០  នៃះ នងឹ ធា្លាក ់ចុះ ចនោ្លាះព ី ១០ 
ទៅ  ១២ ភាគ រយ  ពៃះ   ការរកីដាលជងំ ឺ 
កូវីដ១៩ បង្កផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ ផលិត- 
កម្មកាត់ ដៃរ ។ លោក បន្ត ថា  ផល ប៉ះ- 
ពាល ់ខា្លាងំ បផំតុ ដល ់ការ បៃើបៃស ់នៅ 
ក្នុង ផលិតកម្ម កាត់ដៃរ  មាន ចំនួន ជាង  
៤០  ភាគរយ នៃ ការ បៃើ បៃស់ សរុប ។

លោក ថ្លៃងថា ៖ « នៃះ ជា លើក ដំបូង  
តាងំព ីខ្ញុ ំបាន ធ្វើ ការងរ ជាមយួ កៃសងួ 
ដៃល មើល ឃើញ ការ ធា្លាក ់ចុះ តមៃវូ ការ 
អគ្គសិនី នៅ ឆ្នានំៃះ ដោយ សារ តៃ ផល- 
ប៉ះពាល់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល ជា ធម្មតា 
វ កើន ឡើង នៅ ចនោ្លាះ ព ី ១៥  ទៅ  ២០  
ភាគរយ ជា រៀងរាល់ ឆ្នាំ » ។

លោក បន្ថៃមថា  ទោះបី    មានការ ធា្លាក់  - 
ចុះ កា របៃើ បៃស់ ថាមពល ក្នុង វិស័យ 
កាត់ ដៃរ  ប៉ុន្តៃ ការ បៃើ បៃស់លក្ខណៈ 
គៃួសារ នៅ តៃ មានកំណើន  ។  កាលពី 
ឆ្នាំ ២០១ ៩ តមៃូវ ការ សរុប មាន ចំនួន  
២ ០០០ មៃហា្គាវ៉ាត់ ហើយ វ បាន ធា្លាក់ - 
ចុះ មក នៅ តៃឹម ១ ៧០០ មៃហា្គាវ៉ាត់ 
នៅ  ឆ្នា២ំ០២០នៃះ។  តមៃវូការនៃះនងឹ 
កើន ឡើង នៅពៃល សា្ថានការ ណ៍ជំងឺ 
កូវីដ  ១៩  ល្អ បៃសើរ ឡើង វិញ ។

លោកសៃី កៃវ មុំ អគ្គ នាយក កៃុម-
ហ៊ុន  LY LY Food Industry Co., 
Ltd ដៃល មាន រោង ចកៃ ផលតិ នសំៃយួ  
លី លី ចំនួន ២ទីតាំង បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ការ  តៃៀម ថាមពល អគ្គសិន ីព ីរោង ចកៃ 

នៃះ  នឹង ជួយ គំទៃ បន្ថៃម ទៀត   ដល់ 
សន្តសុិខ ថាម ពល  ក្នងុ ខៃស ៃ ចង្វាក់ ផលិ ត  - 
កម្ម ក្នងុ វសិយ័ ឧសៃសាហកម្ម កៃ ច្នៃ ដៃល 
មាន តមៃូវការ ថាម ពល ខ្ពស់ ។ 

លោកសៃី បាន និយាយ  ថា៖ « ការ - 
តៃៀម ថាម ពល ទុក ជា មុន បៃប នៃះ គឺ 
ជា រឿង ល្អ  សមៃប់ ជួយ ដល់  រោង ចកៃ   
ក្នុងការ បង្កើន  ភាព បៃកួត បៃជៃង ជា - 
មយួនងឹ ផលតិ ផល នា ំចលូ ហើយ វ ក ៏
នឹង ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ  លើ 
ការ ជួស  ជុល សមា្ភារ គៃឿង ចកៃ ដៃល 
តៃង   តៃ ខូច  ខាត ដោយ សារ  ការ   ដាច់- 
ចរន្ត អគ្គិសនី  នាពៃល កន្លង មក »។ 

លោក សៃ ី ឱៃយ ដងឹ ទៀត ថា ការ បង្កើន 
បៃសទិ្ធភាព នងិ សវុត្ថភិាព ថាម ពល ក ៏
ជា ចំណៃក ចូល រួម ក្នុង កា រ ទាក់ ទាញ 
វិនិ យោគិន មក វិនិយោគ នៅ បៃទៃស 
កម្ពុជា ផង ដៃរ។ លោកសៃី បន្ថៃម   ថា៖ 
« បៃសិន បើ  តម្លៃ ដើម ផលិត យើង កាន់ - 
តៃ ទាប  វនងឹ ជយួ អសូ ទាញ គៃ ឱៃយមក 
វិនិយោគ នៅ បៃទៃស យើង »។ 

ទិន្នន័យ ពី កៃសួង ការ ងរ  និង បណ្តះុ - 
បណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ បាន ឱៃយ ដឹង ថា នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា មាន រោង ចកៃ  ចំនួន   
១ ៧៣០ ក្នុង នោះ  ១ ០៦៩  គឺជា 
រោង  ចកៃកាត ់ដៃរ  វយនភណ្ឌ  សៃបៃក- 
ជើង  និង ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ។

យោង តាម  អគ្គសិន ីកម្ពជុា  តមៃវូការ 
អគ្គិសនី ខ្ពស់ បំផុត នៅ  បៃទៃស កម្ពុជា 
តៃវូ   រពំងឹ ថា នងឹ កើនដល ់ ២ ៣០០មៃ- 
ហា្គាវ៉ាត់ នៅឆ្នាំ ២០២០ ហើយ   នឹង បន្ត 
កើន  ឡើង ដល់ ២ ៥០០ មៃហា្គាវ៉ាត់ 
នៅ ឆ្នាំ ២០២១ ។

បច្ចបុៃបន្ន តមៃវូការ ថាម ពល អគ្គសិន ី
របស ់  កម្ពជុា គៃប ដណ្ដប ់បៃហៃល ៤៨  
ភាគរយ បាន មក ពី  បៃភព វ៉ា រីអគ្គិសនី 
និង បៃហៃល  ៤៧  ភាគ រយ ទៀត   បាន 
មក  ពីរោងចកៃ ថាម ពល ដំណើរ ការ   
ដោយ  ធៃយូងថ្ម៕ LA

ផ្សារសហគមន៍ចុងសប្តាហ៍បនបង្កើតឡើងជា-
បន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយដល់ប្ជាជននៅតាមខ្ត្ត

ធូ វិរៈ

ភ្នំព្រញៈ បណា្តា ខៃត្តមួយ ចំនួន បាន 
នងិ កពំងុ ចាប ់ផ្តើម បង្កើត ផៃសារ ខា្នាតតចូ 
ដើមៃបី ជំរុញ ទីផៃសារ   ផលិត ផល របស់ 
កសិករ   សៃប តាម គោល នយោបាយ 
គមៃង ជំរុញ ទីផៃសារ របស់ កៃសួង ពា-
ណិជ្ជ កម្ម។ 

រដ្ឋបាល ខៃត្ត ប៉ៃ លិន   នៅ ពៃល នៃះ  
កំពុង រៀប ចំ បង្កើត ផៃសារ សហគមន៍ ចុង - 
សបា្តាហ៍  ខណៈ រដ្ឋបាលខៃត្ត កៃចៃះ 
បាន សម្ពាធ ផៃសារ នៃះកាល ពី សបា្តាហ៍ 
មនុ។ ផៃសារនៃះ បង្កើត ឡើង ក្នងុ គោល- 
បំណងដើមៃបី ជំរុញ ទីផៃសារ ដល់ ផលិត- 
ផល របស់ កសិករ ខា្នាត តូច ។ 

បៃធាន មន្ទរី ពាណជិ្ជ កម្ម ខៃត្ត ប៉ៃលនិ  
លោក  សុខ  សាធីម បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ថា  ផៃសារ សហគមន៍ ចុង សបា្តាហ៍ 
នៅ ខៃត្ត ប៉ៃ លិន គៃង នឹង ដាក់ ឱៃយ ដំ-
ណើរ ការ ឆប់ ៗ នៃះ  ខណៈ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត នៃះ កំពុង ស្វៃង រក ទីតាំង ។

លោក  សាធីម  បាន ឱៃយ ដឹងថា  ផៃសារ 
នៃះ នឹង មាន  ១២ស្តង់ ធំៗ ដៃល នឹង 
មាន ដាក់ តាំង លក់ បន្លៃ  ផ្លៃឈើ  ស៊ុត  
តៃីសាច់  មាន់  ទា  អង្ករ  ផលិតផល 
ដំឡូងមី  រួមទំាង ផលិតផល កៃច្នៃ មួយ- 
ចំនួន ទៀត ដៃល ជាផលិត ផល បៃចាំ 
ខៃត្តនៃះ ។ លោក ថ្លៃងថា ៖ «ផៃសារ នៃះ 
នឹង  ផ្តល់ ផល បៃយោជន៍ ដល់ កៃុម បៃ-
ជា កសិករ ដៃល យក ផលិត ផល មក 
លក់  នៅទីនៃះ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ជីវ-
ភាព របស់ ពួកគត់ »។ 

លោកសៃ ី បាន  សៃមីុ ំ អភបិាល ខៃត្ត 
ប៉ៃលិន  ដៃល ទើប   តៃង តាំង ថ្មី  កាលពី 
ថ្ងៃ ទ២ី៦  ធ្ន ូ បាន ដកឹ នា ំមន្តៃ ីទៅ ពនិតិៃយ 
ទីតាំង សមៃប់ បង្កើត ផៃសារ សហគម ន៍ 

ចុង សបា្ដាហ៍ ក្នុង គោល បំណង ដើមៃបី 
ជួយ  ផៃសព្វ ផៃសាយ ផលិត ផល កសិកម្ម 
និង លើក កម្ពស់ ជីវភាព គៃួសារ បៃជា - 
កសិករ ក្នុង អំឡុង ពៃល ការ ឆ្លងជំងឺ 
កូវីដ១៩។

លោកសៃថី្លៃងថា៖ «ការ បង្កើត ផៃសារ 
សហគមន៍ ចុង សបា្តាហ៍ នឹង ចូល រួម- 
ចំណៃក ជាមួយ រដា្ឋា ភិបាល  ក្នុង ការ- 
លើក កម្ពស ់ជវីភាព របស ់បៃជា កសកិរ 
ឱៃយ កាន ់តៃល្អ បៃសើ រ។ ខ្ញុ ំសមូ អពំាវនាវ 
ទៅដល ់បង ប្អនូ បៃជាពល រដ្ឋ  នងិ សា-
ធារណ ជន ទាំងអស់ ជួយ គំទៃ ដល់ 
គមៃង ផៃសារ សហគមន៍ ចុង សបា្ដាហ៍  
ដើមៃប ីលើក ស្ទយួ កមៃតិ ជវីភាព  ក ៏ដចូ- 
ជា លើក ស្ទួយ ផលិត ផល របស់ បៃជា - 
កសិករ ក្នុង ខៃត្ត ផងដៃរ »។

លោក  ជា វៃង  បៃធាន មន្ទរី ពាណិជ្ជ - 
កម្ម ខៃត្ត កៃចៃះ  បាន ឱៃយដងឹថា  កាលព ី
ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ  ធ្នូ  រដ្ឋបាល ខៃត្តកៃចៃះ 

បាន សម្ពាធ ដាក់ ឱៃយ ដំណើរការ ផៃសារ 
សហគមន ៍ចងុ សបា្តាហ ៍នៃះ ដៃល មាន 
ស្តង់ ទំនិញ ចំនួន  ១១  ទីតាំង  ហើយ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត គៃង នឹង បង្កើន ស្តង់ ឱៃយ 
បាន  ២០  ទីតាំង នៅពៃល ខាង មុខ ។  
ផៃសារនៃះ ស្ថិតនៅ សង្កាត់ កៃចៃះ កៃុង 
កៃចៃះ  ខៃត្ត កៃចៃះ។

លោក វៃង បន្ថៃម ថា ការ បង្កើត ផៃសារ 
សហគមន ៍នៃះជាគនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម របស ់
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្មដៃល  គំ ទៃ ដោយ 
គមៃង ជំរុញ ទីផៃសារ សមៃប់ កសិករ 
ខា្នាត តចូ (AIMS)។  លោក  នយិាយថា 
៖  «តាម រយៈ ផៃសារនៃះ  វ នឹង ផៃសារ ភា្ជាប់ 
រវង កសកិរ ជា អ្នកផលតិ  ជាមយួ អ្នក- 
ទិញ  ដើមៃបី  ដោះដូរ ផលិត ផល គ្នា ។ 

ផៃសារ សហគមន ៍ចងុ សបា្តាហ ៍  នៃះ នងឹ 
បើក លក់ ចំនួន  ២ ថ្ងៃ  គឺ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ 
នងិ  ថ្ងៃអាទតិៃយ ចាបព់ ីម៉ាង  ៣ រសៀល 
ដល់  ម៉ាង  ៨យប់ ដូចគ្នា ៕ LA

ផ្រសារ ចុង សប្តាហ៍ ក្រច្រះ ដ្រល បន បើក សម្ពោធ នា ព្រល កន្លង មក  ។ រូបថត សហ ការី
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អាជ្ញាធរចក្រភពអង់គ្ល្រសត្រូវបាន
គ្ររំពឹងថានឹងអនុញ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់
វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ផលិត
ដោយក្រុមហ៊ុនAstraZenecaនិង
សាកលវិទ្រយាល័យ Oxford ខណៈ
ព្រលដ្រលប្រធានក្រុមហ៊ុនបាន
អះអាងថាវ៉ាក់សំាងពួកគ្រគឺមាន
ប្រសិទ្ធភាពស្រដៀងនឹងវ៉ាក់សំាង
ផលតិដោយPfizer/BioNTechនងិ
Moderna។
ប្រភពព័ត៌មានដ្រលសុំមិនបង្ហាញ

អត្តសញ្ញាណបានប្រប់ព័ត៌មាន
Bloombergថាទភីា្នាកង់រនយិតកម្ម
ឱសថនងិផលតិផលថ្ររក្រសាសខុភាព
(MHRA)អាចអនញុ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់
វ៉ាក់សាំងAstraZeneca/Oxford
នៅដើមសបា្ដាហ៍ន្រះ។ រីឯកាស្រត
The Telegraph វិញបានរាយ-
ការណ៍កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ ទី២៦ធ្នូថា
រដ្ឋាភិបាលអង់គ្ល្រសគឺកំពុងរៀបចំ
ផ្រនការចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សំាងន្រះ
នៅថ្ង្រទ៤ីខ្រមករាឆ្នា២ំ០២១ដ្រល
រួមមានគោលដៅឱ្រយប្រជជន២លាន
នាក់ទទួលបានដូសទី១ន្រវ៉ាក់សាំង
AstraZeneca/Oxfordឬវ៉ាក់សាំង
Pfizer/BioNTechត្រឹមដំណាច់-
សបា្ដាហ៍ដំបូងន្រឆ្នាំ២០២១។
ជការឆ្លើយតបនឹងការរាយ-

ការណ៍ទាំងន្រះ អ្នកនាំពាក្រយរដ្ឋា-
ភិបាលអង់គ្ល្រសមួយរូបបាននិ-
យាយថា៖«និយតករឱសថកំពុង
ពិនិត្រយមើលលើទិន្នន័យចុងក្រយពី
ការសាកល្របងដំណាក់កាលទី៣ន្រ
វ៉ាក់សាំងសាកលវិទ្រយាល័យOxford/
AstraZeneca ដើម្របីកំណត់ថា
តើវ៉ាក់សំាងន្រះបានបំព្រញស្តង់ដ
គណុភាពសវុត្ថភិាពនងិប្រសទិ្ធភាព
ដ្ររឬទ្រ?»។
លោកបានបន្តទៀតថា៖ «ឥឡូវ

យើងត្រូវផ្ដល់ព្រលឱ្រយMHRAដើម្របី
អនុវត្តការងរសំខាន់របស់ពួកគ្រ
ហើយយើងត្រវូរង់ចាំការណ្រនាំរបស់
ពួកគ្រ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររបើតាមរដ្ឋាភិ-

បាលអង់គ្ល្រសកាលពីថ្ង្រពុធទី២៣
ធ្នូAstraZeneca/Oxfordបានដក់
ពាក្រយស្នើសុំការអនញុ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់
និងបញ្ជូនទិន្នន័យការសាកល្របង
ដំណាក់កាលទី៣ទៅកាន់ MHRA
រួចជស្រច។ រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជា
ទិញវ៉ាក់សំាង AstraZeneca/Ox-
ford ចំនួន១០០លានដូសដោយ
រពំងឹថានងឹទទលួបានចនំនួ៤០លាន
ដូសនៅចុងខ្រមីនា។
កាលពីបសីបា្ដាហ៍មនុចក្រភពអង-់

គ្ល្រស បានកា្លាយជប្រទ្រសលោក
ខាងលិចដំបូងគ្រដ្រលបានផ្ដល់វ៉ាក់-
សាំងកូវីដ១៩ដល់ប្រជជនរបស់

ពួកគ្រដោយប្រើប្រស់វ៉ាក់សំាង
Pfizer/BioNTech។មកដល់ព្រល
ន្រះចក្រភពអង់គ្ល្រសបានផ្ដល់វ៉ាក់-
សាំងទៅកាន់ប្រជជនជង៦០០-
០០០នាក់ ហើយបើសិនជមានការ
អនុញ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់វ៉ាក់សាំង As-
traZeneca/Oxfordគ្ររំពឹងថា
ចំនួនន្រះនឹងមានសំទុះកើនយា៉ាង-
លឿនដោយសារវ៉ាកស់ាងំន្រះមនិត្រវូ
ការរក្រសាទុកក្នុងសីតុណ្ហាភាពត្រជក់
ខា្លាងំដចូវ៉ាកស់ាងំPfizer/BioNTech
ទ្រធ្វើឱ្រយងយស្រួលក្នុងការស្តុកទុក
ការដឹកជញ្ជូននិងការប្រើប្រស់។
បើទោះបីជយា៉ាងន្រះក៏ដោយក៏

មានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗថាវ៉ាក់សាំង
AstraZeneca/Oxford គឺមិនមាន
ប្រសិទ្ធភាពល្អដូចវ៉ាក់សំាងPfizer/
BioNTechនោះទ្រដោយសារទិន្ន-
នយ័បឋមបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាងំន្រះ
មានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមត្រ ៦២%
ប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្ត្រក្រយមក បានរក-
ឃើញថាមានប្រសទិ្ធភាព៩០%ក្នងុ
ជនស្ម័គ្រចិត្តដ្រលគ្រច្រឡំផ្ដល់
វ៉ាក់សំាងត្រឹមត្រពាក់កណា្ដាលដូស
ក្នុងការចាក់ទី១និងដូសព្រញក្នុងការ-
ចាកទ់ី២។កហំសុច្រឡំទហំំដសូន្រះ
ធ្វើឱ្រយគ្ររិះគន់ AstraZeneca/Ox-
ford ហើយបង្កឱ្រយមានការព្រួយ-
បារម្ភនៅរដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិង
ឱសថ(FDA)អាម្ររិក។

កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ នាយកប្រតិបត្តិ
ក្រុមហ៊ុន AstraZenecaលោក
Pascal Soriot បានប្រប់កាស្រត
TheTelegraphថា៖«យើងគិតថា
យើងបានរកឃើញរូបមន្តដ្រលឈ្នះ
និងរកឃើញវិធីសាស្ត្រដើម្របីទទួល
ប្រសិទ្ធភាពដូចគ្រផ្រស្រងក្រយពី
ទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន២ដូស»។
លោកបានបន្តទៀតថា៖«ខ្ញុំមនិអាច

ប្រប់អ្នកបន្ថ្រមទៀតទ្រព្រះយើង
នឹងផ្រសព្វផ្រសាយនៅព្រលណាមួយ»។
លោកSoriot ក៏បានបានបង្ហាញ

ការជឿជក់ថាវ៉ាក់សំាងក្រុមហ៊ុន
លោកអាចនឹងបង្ការនឹងវ៉ារ្រយ៉ង់ថ្មីន្រ
ជងំកឺវូដី១៩។លោកបាននយិាយថា៖
«រហូតមកដល់ព្រលន្រះយើងគិតថា
វ៉ាក់សំាងគួរត្របន្តមានប្រសិទ្ធភាព។
ប៉ុន្ត្រយើងមិនប្រកដទ្រដូច្ន្រះយើង
នឹងត្រូវធ្វើការសាកល្របង»។
វ៉ារ្រយ៉ង់ថ្មីន្រវីរុសជំងឺកូវីដ១៩ដ្រល

ដបំងូរកឃើញនៅចក្រភពអងគ់្ល្រសគឺ

ត្រូវបានអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថា
មានសមត្ថភាពចម្លងខ្ពស់ជងធម្មតា
៥៦%។មកដលព់្រលន្រះគ្ររកឃើញ
ករណីឆ្លងវ៉ារ៉្រយង់ថ្មីន្រះនៅប្រទ្រស
បារាំងអុីតាលី អាល្លឺម៉ង់ អ្រស្រប៉ាញ
អៀរឡង់ ហូឡង់ស៊ុយអ្រតដណឺ-
មា៉ាកជប៉ុនលីបង់អូស្ត្រលីនិងកា-
ណាដធ្វើឱ្រយការព្រួយបារម្ភថាវ៉ារ្រយ៉ង់
ន្រះបានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក
ជច្រើនសបា្ដាហ៍រួចទៅហើយ។
យា៉ាងណាមិញបនា្ទាប់ពីអុីតាលី

ចក្រភពអង់គ្ល្រសគឺជប្រទ្រសរង-
គ្រះខា្លាំងបំផុតមួយនៅអឺរ៉ុបដ្រល
មានមនុស្រសសា្លាប់ជង៧មុឺននាក់។
ក្រយពីរកឃើញវ៉ារ៉្រយងថ់្មីភាគច្រើន

ន្រប្រទ្រសន្រះត្រវូបានដក់ក្រមការ-
បង្ខាំងមិនឱ្រយច្រញចូលកម្រិត៤ ជ
កម្រិតតឹងរុឹងបំផុតដ្រលរួមមានការ-
បិទភោជនីយដ្ឋាន និងអាជីវកម្ម
ផ្រស្រងទៀតនិងហាមឃាត់ការរស់នៅ
លាយឡំគ្រួសារ៕

បេក់ សាយ

កាលពីថ្ង្រទី២៥ខ្រធ្នូសា្ថា-
នីយទូរទស្រសន៍ឯកជនតួកគី
មួយ ដ្រលបានចាក់ផ្រសាយ
ទស្រសនៈប្រឆំងគាំទ្រឃើដ
បានបិទ រយៈព្រលមិនដល់
១ខ្រផង ក្រយពីចាប់ផ្តើម
ដំណើរការ ដោយបានបង្ហាញ
ពីការព្រួយបារម្ភពីស្ររីភាព
សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទ្រស
មួយន្រះដ្រលជរឿយៗត្រូវ
បានរិះគន់ដោយក្រុមសិទ្ធិ-
មនុស្រស។
ទូរទស្រសន៍ Olay TVដ្រល

កាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដោយ
អ្នកជំនួញនិងជអតីតរដ្ឋមន្ត្រី
លោកCavit Caglarបាន

ចាប់ផ្តើមដណំើរការផ្រសព្វផ្រសាយ
កាលពីថ្ង្រទី៣០ខ្រវិច្ឆិកា
២០២០ ហើយត្រូវបានបុគ្គ-
លិកប្រកាសបិទកាលពីថ្ង្រ
សុក្រ។
លោកCavitCaglarបាន

ថ្ល្រងថាលោកបានបទិដណំើរ-
ការអាជីវកម្មន្រះ ដោយសារ
ទូរទស្រសន៍ន្រះ លម្អៀងទៅរក
គណបក្រសប្រឆំងគាំទ្រឃើដ
ដ្រលការីនពិន្ធបានអះអាងថា
លោកត្រូវរងការគាបសង្កត់ពី
រដ្ឋាភិបាល។
លោកការីនិពន្ធប្រតិបត្តិ

SuleymanSarilarបាន
ប្រកាសថា ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ
ន្រះមានបំណងរក្រសាគមា្លាត
ស្មើគា្នាពីសង្គមប្រកខ្ញ្រកគា្នានៅ

ក្នុងប្រទ្រសតួកគី។
លោកSuleymanSarilar

បាននិយាយថា៖«យើងមើល
ឃើញថាយើងមនិអាចដណំើរ
ការផ្រសព្វផ្រសាយប្របន្រះតទៅ
ទៀតទ្រ...លោកCavit(Caglar)
បាននិយាយថា គាត់ស្ថិតនៅ
ក្រមការគាបសង្កត់យា៉ាង-
ខា្លាំងកា្លាពីរដ្ឋាភិបាលហើយ
ថាគាត់មិនអាចដំណើរការ
ការផ្រសព្វផ្រសាយតទៅទៀតបាន
ឡើយ»។
ទូរទស្រសន៍OlayTV បាន

បញ្រឈប់ដំណើរការផ្រសព្វផ្រសាយ
បនា្ទាប់ពីលោកSuleyman
Sarilarប្រកាសបិទ។
លោកCavit Caglarបាន

ថ្ល្រងនៅក្នងុស្រចក្តថី្ល្រងការណ៍

មួយថា ទូរទស្រសន៍Olay TV
បានបោះបង់ចោលអព្រយាក្រឹត-
ភាពហើយបានគាទំ្រគណបក្រស
ប្រជធិបត្រយ្រយរបស់ប្រជជន
(HDP)ដ្រលត្រូវបានរដ្ឋាភិ-
បាលចោទថាមានទនំាក់ទនំង
ជមយួក្រមុជនសកម្មប្រយទុ្ធ-
ឃើដនៅក្រច្របប់។
ចំណ្រកសមាជិកសភាគណ-

បក្រសប្រឆងំនងិជអ្នកកាស្រត
សុើបអង្ក្រតលោក Ahmet
Sikបាននិយាយថា នាយក-
ប្រតិបត្តិទូរទស្រសន៍ន្រះបានធ្វើ
បញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិកដ្រលនឹង
ត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញពីអង្គ-
ភាពសារពត័ម៌ានន្រះក្នងុនោះ
មានអ្នកអតា្ថាធិប្របយស្រីមា្នាក់
ឈ្មោះNevsinMengu។

លោកBerkEsenអ្នក-
វិទ្រយាសាស្ត្រនយោបាយមកពី
សាកលវិទ្រយាល័យSabanci
Universityនៅក្នុងក្រុង
អុីស្តង់ប៊ុល បាននិយាយថា
វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាល
ប្រឆំងនឹងទូរទស្រសន៍ Olay
TVន្រះបានបង្ហាញឱ្រយឃើញ
ជថ្មីថា រដ្ឋការរបស់លោក
ប្រធានាធិបតី រ៉្រសិបត្រយីប
អ្ររដូហ្គ្រនមានការអត់អធ្រយា-
ស្រ័យតិចតួចដល់សំឡ្រងរិះ-
គន់នៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្រសព្វ-
ផ្រសាយនៅក្នុងប្រទ្រសតួកគី។
ទាក់ទងនឹងវិធានការរបស់

រដ្ឋាភិបាលន្រះដ្ររ អភិបាល
ក្រុងរាប់សិបនាក់ន្រគណបក្រស
HDPនិងមន្ត្រីបានជប់ពន្ធ-

នាគារកាលពីឆ្នាំ២០១៩ជុវំញិ
ការសង្រស័យថាគណបក្រសន្រះ
មានទនំាកទ់នំងជមយួគណ-
បក្រសពលករឃើដ (PKK)
ដ្រលត្រវូបានចុះក្នងុបញ្ជីក្រមុ-
ភ្ររវកម្មរបស់ក្រងុអងក់ារា៉ានងិ
ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិច
របស់ខ្លួន។
តួកគីគឺជប្រទ្រសមួយក្នុង

ចំណមប្រទ្រសអាក្រក់បំផុត
ដ្រលចាប់អ្នកកាស្រតដក់-
ពន្ធនាគារដោយបានជប់ចំ-
ណាត់ថា្នាក់ល្រខ១៥៤ក្នុង
ចំណមប្រទ្រសចំនួន១៨០
ហើយចំណាត់ថា្នាក់ន្រះត្រូវ
បានផ្តល់ដោយក្រុមឃា្លាំមើល
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ«Reports
WithoutBorders»៕

វ៉ាក់សំាងAstraZenecaOxford/ត្រវូបានរំពឹង
ថានឹងអនុញ្ញាតឱ្រយប្រើនៅអង់គ្ល្រសក្នងុសបា្តាហ៍ន្រះ

ទូរទស្រសន៍ដ្រលចាក់ផ្រសាយទស្រសនៈប្រឆ ំងតួកគី ត្រូវបានបិទ ក្រយពីបើកដំណើរការបាន២៦ថ្ង្រ

សឺរ៉ាងំ និង    វ៉ាក់សំាង កូវីដ ១៩ នៅកេបេ  រ ឡូហ្គោ កេមុ ហុ៊នAstraZenecaនិង សាកលវិទេយាល័យ Oxford  ។AFP



តពីទំព័រ ១...របស់លោក
បណ្តាលឱ្យពលរដ្ឋអាម្រិក
ដ្លគ្មានការងារធ្វើរាប់លាន
នាក់បាត់បង់ផលប្យោជន៍ និង
មានការគំរាមបិទទីភ្នាក់ងារសហ-
ព័ន្ធដោយសារកង្វះថវិកា។
លោកTrump ដ្លនឹង

ចាកច្ញពីតំណ្ងនៅថ្ង្ទី
២០ខម្ករាបនា្ទាប់ពីចាញ់ការ-
បោះឆ្នាតនៅខ្វិច្ឆិកាបានរង-
សមា្ពាធពីសមាជិកសភទំាង២
គណបក្សដើម្បីបញ្ឈប់ការ-
ទប់សា្កាត់ជំនួយជំងឺរាតត្បាត
នងិថវកិារបស់រដ្ឋាភបិាលដល្
ត្ូវបានអនុម័តដោយសភ
កាលពីសបា្តាហ៍មុន។
ស្ដ្ឋកិច្ចវិទូជាច្ើនយល់-

សប្ចពំោះជនំយួហរិញ្ញវត្ថុទៅ
ប្ជាជនគួរត្ខ្ពស់ជាងមុន
ដើម្បីធ្វើឱ្យស្ដ្ឋកិច្ចមានការ-
ផ្លាសប់្តរូជាថ្មីម្តងទៀត។បន្ថម្
ពីលើភពមិនច្បាស់លាស់ចំ-
ពោះកញ្ចប់ថវកិាន្ះរមួបញ្ចលូ
ទាំងការចំណយ ១,៤ស្ន
កោដិដុលា្លារអាម្រិកសម្ប់
ផ្តល់មូលនិធិដល់ទីភ្នាក់ងារ
រដ្ឋាភិបាល។
ប្សិនបើលោក Trump

មិនចុះហត្ថល្ខាលើលិខិត
នោះទ្នឹងមានការប៉ះពាល់
ដល់ទភី្នាកង់ាររដ្ឋាភបិាលចាប-់
ផ្តើមនៅថ្ង្អងា្គារទី២៩ធ្នូន្ះ
ដ្លនឹងធ្វើឱ្យប្ក់ចំណូល
របស់និយោជិករាប់លាននាក់
ស្ថិតក្នុងហានិភ័យ។
សមាជិកព្ឹទ្ធសភគណ-

បក្សសាធារណរដ្ឋលោកPat
Toomey បានប្ប់ Fox
NewsSundayថាលោក
Trump គួរត្យល់ព្មលើ
លិខិតន្ះបនា្ទាប់មកជំរុញ
ឱ្យមានប្ក់ជំនួយបន្ថ្ម
ទៀតនៅព្លក្យ។បនា្ទាប់
ពីការធ្វើបាតុកម្មអស់រយៈ-
ពល្ជាច្ើនខម្កគណបកស្
សាធារណរដ្ឋ និងអ្នកប្ជា-
ធិបត្យ្យបានយល់ព្មលើ
កញ្ចប់ថវិកាន្ះកាលពីចុង-
សបា្តាហ៍មុនដោយមានការ-
គំទ្ពីស្តវិមានអាម្រិក។
លោកTrump បានធ្វើឱ្យ

គណបក្សសាធារណរដ្ឋ និង
អ្នកប្ជាធិបត្យ្យមានការ-
ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខា្លាំងនៅព្ល
កយ្មកលោកបាននយិយ
ថាលោកមិនសប្បាយចិត្តនឹង

ថវិកាដ្លបានផ្តល់ជំនួយ
ហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៨២២ពាន់-
លានដុលា្លារអាម្រិក។
លោកក៏បាននិយយទាក់-

ទងនឹងការផ្តល់ប្ក់ច្ើន
ព្កដល់គម្ងវប្បធម៌ និង
ជំនួយបរទ្ស។
កញ្ចប់ជនំយួថវកិាដល្ផតុ-

កណំត់នៅថ្ងទ្ី៣១ធ្នូន្ះអាច
ជួយដល់ប្ក់ឈ្នួលអាជីវកម្ម
ខា្នាតតូច ផ្តល់ថវិកាដើម្បីជួយ
សាលារៀនបើកនងិផ្តល់ជនំយួ
ដល់ឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូន
និងការច្កចាយវ៉ាក់សំាង។
អ្នកតំណងលោក Adam
Kinzingerមកពីគណបក្ស
សាធារណរដ្ឋមកពរីដ្ឋIllinois
បាននិយយថា ការបដិស្ធ
របស់លោកTrumpក្នងុការចុះ-
ហត្ថល្ខាលើស្ចក្តីព្ង-
ច្បាប់ស្តីពីសកម្មភពស្ដ្ឋកិច្ច
គឺពិបាកយល់ណស់។

សភសហរដ្ឋអាម្រិកដ្ល
ជាធម្មតាតូ្វបានផ្អាកនៅ
សបា្តាហ៍ចុងក្យន្ខ្ធ្នូន្ះ
កពំងុរៀបចំវលិតឡ្ប់ចលូធ្វើ-
ការវិញ។ សភតំណងរាស្្ត
ដ្លគ្ប់គ្ងដោយប្ជា-
ធបិត្យ្យគ្ងនងឹបោះឆ្នាត
នៅថ្ង្ចន្ទ ទី២៨ ធ្នូន្ះស្តីពី
ចប្ាប់ផ្តល់ថវកិាចនំនួ២.០០០
ដុលា្លារអាម្រិកដល់ប្ជាជន
ប៉នុ្ត្សមាជកិសភមកពីគណ-
បក្សសាធារណរដ្ឋមានការ-
ព្ួយបារម្ភរួចទៅហើយអំពី
ការចំណយលើកញ្ចប់ថវិកា។
បើគ្មានការអនមុត័លើលខិតិ-

ជំនួយ និងថវិកាទូលំទូលាយ
រដ្ឋាភិបាលអាម្រិកនឹងអស់
ប្ក់នៅពាក់កណ្តាលអ្រធាត្
ថ្ងទ្២ី៨ខធ្្ន។ូបស្និបើការ-
បយ្ទុ្ធជាមយួTrumpមនិត្វូ
បានដោះស្យដោយព្ល
នោះសភត្វូត្អនមុត័សច្-

ក្តីពង្ចប្ាប់ស្តពីីការផ្តល់មលូ-
និធិ ឬទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនឹង
មិនមានលុយគ្ប់គ្ន់សម្ប់
ប្តិបត្ដិការចាប់ផ្តើមថ្ង្អងា្គារ
ទី២៩ធ្នូ។
លោកTrumpបានធ្វីតនៅ

ថ្ងស្កុ្ទ២ី៥ធ្នថូាលោកបាន
និយយជាមួយអ្នកនយោ-
បាយអាម្រិកជាច្ើននៅថ្ង្
បុណ្យណូអ្លដោយនិយយ
ថាពកួគ្គរួត្ផ្តល់បក្់ដល់
ប្ជាជនអាម្រិកជាជាងទៅ
លើកម្មវិធី ឬជំនួយអាម្រិក។
សភមានសកា្តានុពលអាចប-
ដិស្ធនូវសិទ្ធិរបស់ប្ធានា-
ធិបតីទោះបីជាលោកTrump
មិនបានចុះហត្ថល្ខាអនុម័ត
កញ្ចប់ថវិកាជាផ្លូវការក៏ដោយ
ក៏លោកអាចអនុញ្ញាតឱ្យកញ្ចប់-
ថវិកាន្ះផុតកំណត់នៅចុង-
បញ្ចប់ន្សម័យប្ជុំសភ
ដោយទកុឱយ្សភធ្វើការបោះ-

ឆ្នាតឡើងវិញលើរបៀបវរៈ
នីតិប្បញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន។
លោកស្ីNancyPelosi

ប្ធានសភប្ជាធិបត្យ្យ
បាននយិយថាលោកស្ីបាន
ធ្វើការបោះឆ្នាតជុំគ្នានៅថ្ង្ទី
២៨ លើច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់
ដោយផ្ទាល់ដើម្បីបំព្ញតាម
តម្ូវការរបស់លោកTrump
ដោយដក់សមា្ពាធលើគណ-
បកស្សាធារណរដ្ឋដល្បឆ្ាងំ
នឹងការត្ួតពិនិត្យវិធានការ
ជំរុញស្ដ្ឋកិច្ចន្ះ។
ថវិកាន្ះគឺសម្ប់ជួយ-

សង្គ្ះបនា្ទាន់អឡំងុពល្រោគ
រាតត្បាត ផ្តល់ថវិកាដល់រដ្ឋ
អាម្រិកក្នុងការច្កចាយ
ថា្នាំបងា្ការបំព្ញកម្មវិធីផ្តល់
ប្ក់កម្ចីសម្ប់អាជីវកម្ម
ខា្នាតតូចនិងផ្តល់មូលនិធិ-
សង្គ្ះសម្ប់ក្ុមហ៊ុនអា-
កាសចរណ៍៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្អងា្គារទី២៩ែខធ្នូឆា្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

លោកប្រធានាធិបតី  Donald Trump ធ្វើ កាយវិ ការខណៈដ្រល លោក ថ្ល្រង ព ក់ព័ ន្    នឹងការមិនចុះ ហត ្ថល្រខា  អនុម័ត  កញ្ចប់ ថវិកាជំ នួយ  ។ រូបថតAFP

លោកស្របី្រធានសភា Nancy Pelosi ច្រញ ពីប្រជំុនៅ  សភា។ រូប  AFP

រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក...



រ័ត្ន សុជាតា 

ភ្នពំេញៈ ក្រោយ ព ី លើក ព្រោល 
ច្រោើន លើក សម្រោប ់ការ សម្ត្រោង  
សៀក  រហស្រោសកម្ម ន្រោ ក្រោមុ  សៀក 
ហ្វារ ពន្លឺ  សិល្រោបៈ  ដោយ សារ ត្រោ 
បញ្ហា កូវីដ ១៩ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  
នោះ ម្រោន ក្តី  ត្រោ  ចាប់ពី ដើម ឆ្នាំ 
២០២១ ទៅ  ក្រោុម សៀក ន្រោះ  
នឹង ត្រោឡប់ មកសម្ត្រោងនៅលើ 
ឆក   វិញ  ដោយ ថាម ពល ខ្លាំង 
កា្លាជាងមុន នៅឆក   សិល្រោបៈ  
Phnom Penh  Factory  
នៅ  ទ ីក្រោងុ ភ្នពំ្រោញជា លើក ដបំងូ  
ដោយ មាន ការ នា ំយក នវូ ទម្រោង ់
សិល្រោបៈ សៀក ប្រោបច្ន្រោ ប្រោឌិត 
ចំនួន ២ មក  សម្ត្រោង   នា ឱកាស 
ខង មុខ  ន្រោះ   មាន រយៈ ព្រោល ៧ 
សប្តាហ៍ ។ 

ការ សម្ដ្រោងសៀក ២រឿង    
របស់ ក្រោុម សៀកហ្វារនោះ គឺ-  
មាន    រឿង «អានភុាព» នងិរឿង  
« សាមគ្គី»   ជា សាច់  រឿង ល្ខោន   
របំ តន្រោ្តី បន្តផ្ទាល់  សិល្រោប ៈ-   
សៀក ទំនើប  លាយ ឡំ ជា មួយ 
ការ   ដក ស្រោង់  ច្រោញពី ខ្រោស្រោ ជីវិត 
ពតិ   អ្នក នពិន្ធសា ចរ់ឿង ន ិង  អ្នក 
សម្ដ្រោង ដ្រោល ទាក់ទង  ប្រោធាន- 
បទ ដូចជា  សង្គ្រោម  ការ រីស-  
អើង  ទំនាក់ទំនងស្ន្រោហ  ភាព- 
ក្រោីក្រោ  និង ឈុត ឆក សម្ត្រោង - 
យ៉ាង   ព្រោឺព្រោួច ។

សិល្រោបៈ  សម្ត្រោង នៅ  លើ ឆក  
ដ្រោល  មានក្រោមុ សម្ត្រោង  ទាងំ ក្ម្រោង 
ទាំង ចាស់ ប្រោកប  ដោយ ភាព- 
បុនិ ប្រោសបន់្រោ សលិ្រោបៈ  សៀក  គរួ 
ឱ្រោយ ស្ញប់ ស្ញ្រោង  ដល់ ទស្រោសនិកជន  
មាន ទាំង ភាព ភ័យរន្ធត់  ទាំង 
សប្រោបាយ រីករាយ  ប្ល្រោកភ្ន្រោក-   
លាយ   ឡំ  ដោយ ការ ភ័យអរ     
ចាំ  មើល   ថា តើ អ្នកសម្ត្រោង អាច 

ធ្វើ បន  ទ្រោ ? ខណៈ ក៏ មាន អ្នក- 
ឆ្ងល ់ថា   ធ្វើ បន យ៉ាង ម៉្រោច  ញុំាង   
ឱ្រោយ បរិយកាស ពោរព្រោញ  ដោយ-    
ភាព សម្រោបូរប្រោប ។ 

លក  ឃនួ  ដ្រោត   ជា អ្នក ផ្ដចួ-  
ផ្ដើម  គំនិត ច្ន្រោ ប្រោឌិត ន្រោ សិល្រោបៈ 
សៀក របស់ ក្រោុម សាលា ហ្វារ- 
នៅ  បតដ់បំង ន្រោះ  ប្រោប ់ ភ្នពំ្រោញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ៖ «យើង ជា សមាគម  
និង  ជា សាលា បណ្ដុះបណ្ដាល 
សិល្រោបៈលើ ៣កម្មវិធី ធំៗ ។ ទី ១     
យើង   បណ្ដុះ បណ្ដាល  ផ្ន្រោក 
សិល្រោបៈ   ទី២     ផ្ន្រោកអប់រំ  និង   ទី ៣ 
គឺ  ផ្ន្រោក ស ង្គម ។  ផ្ន្រោក សិល្រោបៈ  
យើង  ប្រោងច្រោក ជា ២ សាលា -   
១សាលា ផ្ន្រោក សូនរូប  គឺ មាន 
គំនូរ រចនា ម៉ូដ  និង គំនូរ ជីវចល  
ចំណ្រោក  ផ្ន្រោក    ទស្រោសនីយ ភាព-   

មាន  សៀក    របំ   ភ្ល្រោងសម័យ  
ភ្ល្រោង បុរាណ  ភ្ល្រោងការ  ភ្ល្រោង-  
ពិណព ទ្រោយ  និង ល្ខោន »។

លក ផ្ទាល ់កាល ព ីក្ម្រោង ក ៏ជា 
ក្ម្រោង កំព្រោ  រស់នៅ ខ្វះ ភាព កក់- 
ក្ដៅ ដូច្ន្រោះ ព្រោល លក ដឹង ក្ដី     
ក៏  មាន  ឱកាស បន រៀន លក   
ក៏ ចាប់ ផ្ដើម មាន គំនិត បង្កើត   
ជា សមា គម បណ្ដុះ បណ្ដាល 
សិល្រោប ៈ  ដើម្រោបី ជួយ ដល់ ក្ម្រោង 
កំព្រោ  និង ក្ម្រោងអនាថា ឱ្រោយ  មាន ក្ដី- 
សង្រោឃឹម  និង យក វា ជា បំណិន 
ជីវិត ។ នៅ សាលា ហ្វារ ពន្លឺ - 
សិល្រោបៈ ខ្រោត្ត បត់ដំបង  លក  
ឃួន  ដ្រោត  វ័យ ៤៨ ឆ្នាំ  រូប ន្រោះ  
បន  បន្តថា  ដើមឡើយ លក  
និង  មិត្តភក្ដិ លកចំនួន  ៨នាក់   
ទៀត  ជាអ្នក ផ្ដើម វា ឡើង កាល ព ី

ឆ្នាំ ១៩៩៤  ដ្រោល  កាលនោះ - 
មាន   ត្រោ គំនួរ ប៉ុណ្ណោះ។  ឯ អគារ 
វិញ គឺ   សាងសង់ បន្តិច បន្តួច-    
គ្រោន់  ធ្វើ ជា ទីតាំង រៀន ។ ប៉ុន្ត្រោ 
ព្រោល ចាប់ផ្ដើម  បង្រោៀន    សៀក    
លក  គា្មាន  ឧបករណ ៍  ឬ អគារ អ្វ ី
ទាងំអស ់ មាន ត្រោ ជកី ដ ី សម្រោប ់
ការហ ត់ រៀន ហក់ លត  ។

 លក  ឃួន  ដ្រោត  បន្ត ថា៖    
« ដំបូង   គ្រោូ បង្ហាត់  សៀក  ផ្ដើម 
ដោយរបូ   ខ្ញុ ំ ត្រោ មា្នាក ់ គត ់ ព្រោះ ត្រោ  
ភាព កម្រោ  ន្រោ អ្នក ដ្រោល  ច្រោះ - 
ជំនាញ ន្រោះ  និង ចាប់អារម្មណ៍  
នៅ  ស្រោុកខ្ម្រោរ។  ក្រោយមក ខ្ញុំ   ក៏ 
បន  បង្ហាត់បង្រោៀន  កូនសិស្រោស 
របស់  ខ្ញុំ  សម្រោប់ សៀក គឺរ យៈ- 
ព្រោល  ៩ ឆ្នាំ។ យើង ទាមទារ ឱ្រោយ 
គាត់ហត់ រយៈ ព្រោល យូរ តាំង ពី 

កនូ  ក្ម្រោង ទៅ  ឯ ផ្ន្រោក ផ្រោស្រោង គអឺាច  
រយៈ  ៥ ឆ្នា ំ។ យើងកប៏នបញ្ជនូ  
ឱ្រោយទៅ ហត់ការ   នៅ ប្រោទ្រោស - 
បរាងំ  ដ្រោល ជា ដ្រោគ ូ រមួទាងំ ទៅ  
គរ ុកោសល្រោយ  ដ្រោរ  មនុ  នងឹ  ត្រោឡប ់
មក បង្រោៀន វញិ។  ដចូ ្ន្រោះ គ្រោ ូភាគ- 
ច្រោើន  ជា កនូសសិ្រោស ខ្ញុ ំ  ជាពសិ្រោស  
គ ឺ គ្រោូ  ខង សិល្រោបៈសៀក»។ 

ជា រឿង គរូឱ្រោយ សោកសា្តាយ  ដ្រោរ  
ដោយ  បញ្ហា កវូដី ១៩ ទើប ធ្វើឱ្រោយ 
ក្រោុម សៀក សាលា ហ្វា រ ដ្រោល    
ចង់     រៀបចំ  សម្ត្រោង សៀក  និង 
បើក  សិកា្ខោសាលា ចំនួន  ១  ខ្រោ-  
កន្លះ នៅ វចិតិ្រោសាល  Phnom  
Penh Factory  ច្រោះ  ត្រោ  លើក 
ជា  បន្តបនា្ទាប់  ត្រោ លក ដ្រោត  ក៏ 
សង្រោឃឹមដ្រោរថា  ក្រោយ ពីលើក- 
ព្រោល    ២ ដង    មក  លក សង្រោឃមឹ 

ថា នឹង អាច ដំណើរ ការ   បន នៅ 
ខ ្រោ មករា ឆ្នាំ២០២១   ន្រោះ ។ 
លក   ថា  ប្រោសនិបើ    ដណំើរ ការ 
ល ្អ លើក   ដំបូង  លក ក៏ មាន - 
គម្រោង  អភិវឌ្រោឍ  ពង្រោីក  បន្ថ្រោម 
នៅ ទកី្រោងុភ្នពំ្រោញ  ឱ្រោយ មាន ក្រោមុ- 
សម្ត្រោង សៀក  ជា ប្រោចាំ ដូច នៅ  
ខ្រោត្ត  សៀមរាប ផង  ដ្រោរ ។ 

ថ្វីដ្រោបិត  សាលា ហ្វារ នៅខ្រោត្ត  
បត់ ដំបង   មិនមាន  ការបង់ថ្ល្រោ  
ត្រោ នៅឯ ខ្រោត្ត  សៀមរាប  លក  
បន  បង្កើត សម្រោប់  រក ប្រោក់ - 
ចណំលូ  ខ្លះ  ដើម្រោប ីយក ប្រោក ់មក 
ទប ់  ការផ្គតផ់្គង ់   បើទោះ ជា មាន 
ជំនួយ ព ី អង្គការ  និង  សមាគម 
ផ្រោស្រោង    ក៏ ដោយ  ព្រោះ លក -  
ឃួន ដ្រោត ក ៏មនិ ចង ់រពំងឹ ត្រោ  ទៅ 
លើ  ជំនួយនោះ  ទ្រោ  គឺ  ចង់  ក្រោក 
ឈរ   ដោយ ខ្លួនឯង  បើ ទោះ  ថ្ង្រោ 
ក្រោយ  ទៅ គ្រោ  កាត់ ជំនួយ  ឬ 
យ៉ាង ណ នោះ ។

   ជា ចុងក្រោយ    លក  ឃួន 
ដ្រោត ក៏ បន សំណូមពរ ដល់  
រដ្ឋាភិបល  និង បងប្អូន ខ្ម្រោរ ជា  
ទស្រោសនិកជន ដ្រោរ ថា ៖ «យើង   
ចង់ សូម  ឱ្រោយ  រដ្ឋាភិបល និង 
ក្រោសងួវប្រោបធម ៌ ជយួ   គាទំ្រោ  ដល ់
អង្គកា រ  និង សមាគម  ពក់ព័ន្ធ 
នឹង   សិល្រោបៈ  ន្រោះ  ដើម្រោបី  ជា ការ  
ទទួល  សា្គាល់ ដល់ សិស្រោស   ដ្រោល 
បន បញ្ចប ់ ការសកិ្រោសា ព្រោះ ពកួ- 
គា ត់   មិនទាន់ បន   ការ ទទួល - 
សា្គាល ់ នោះ ទ្រោ។ ក៏ សំណួមពរ 
ឱ្រោយ  បងប្អូន ខ្ម្រោរ   គាំទ្រោ សិល្រោបៈ - 
សៀក     យើង ផង ព្រោះ សៀក     
យើង  ក៏  មិន ចាញ់  បរទ្រោស ដ្រោរ ។ 
បើ មាន អ្នកមើល  ច្រោើន  យើង 
មាន  លទ្ធភាព សម្ដ្រោង ថ្មី   មាន  
រស  ជាត ិ ថ្ម ី។ បើ អតអ់្នក មើល  ឬ    
ទស្រោសនិកជន ហើយ  ក៏ មិន ដឹង 
បង្កើត  អ្វី ថ្មី យ៉ាងម៉្រោច ដ្រោរ »៕ 
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ការ សម្តេងសៀក ដោយ កេមុ បេសុៗ ។ រូបថត សហ ការី

កេមុ សម្តេង សៀក របស់ កេមុ សាលាហ្វារពន្លសិឺលេបៈ ដេល មាន មូល ដ្ឋានៅ ខេត្ត បាត់ដំបង  ពេល សម្តេង កន្លងមក   ។ រូបថត សហ ការី

ការ សម្តេងសៀក ដោយ កេមុសេីៗ   ។ រូបថត សហ ការី ឈុត ឆាកនេ ការ  សម្តេង សៀក ជាគូ ។ រូបថត សហ ការី

ក្រមុសៀកសាលាហ្វារនឹងសម្ត្រងសិល្របៈនៅPhnom-
PenhFactoryក្រងុភ្នពំ្រញជាលើកដំបូងដើមឆ្នាកំ្រយ



ក្រុងប៉្រកាំង : លីវ ជូន ជា 
អ្នក  គាំទ្រ តារា ចិន ឈ្មោះ អាមី 
តាំងពី យូរយារ ដ្រល ជា តារា 
ចម្រៀង ប៉បុ វយ័ ក្ម្រង ម្នាក ់ដោយ 
មន សក់ ពណ៌ ក្រហម  ដ្រល 
មន វត្ដមន ត្រ នៅ ក្នុង ពិភព- 
ឌីជីថល ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក លីវ អាយុ ២៨ ឆ្នាំ 
ដ្រល បាន ចូលរួម កម្មវិធី តន្ដ្រី 
របស់ អាមី ជាង ១០ ដង  និង 
ជា  អ្នក គាំទ្រ ផ្កាប់ មុខ ម្នាក់ នា 
ប៉នុា្មោន ឆ្នា ំ ន្រះ  បាន នយិាយ ថា ៖ 
« យើង មិន អាច មើល ឃើញ នូវ 
អ្វ ីដ្រល ពួកគ្រ រស់ នៅ យា៉ាង ដូច - 
ម្ដ្រចនៅ  ក្នុង ពិភព ពិត ឡើយ ។ 
ដចូ្ន្រះ យើង អាច ទទលួ នវូ ភាព- 
អស្ចារ្រយ ជា ច្រើន ពី ពួកគ្រ »។ 

លោក បន្ថ្រម ថា ៖ « តួ អង្គ 
និមិត្ដរូប ក្នុង ពិភព ឌីជីថល ន្រះ 
មនិ អាច ត្រវូ បាន បផំ្លាញ  ដរាប- 
ណា  របូភាព នៅត្រស្ថតិ  នៅ លើ 
អ្រក្រង់ នាង នៅត្រ ស្ថិត ក្នុង 
ក្រអៅ ប្រះដូង យើង  រហូត  »។ 

អាមី មន ភាព ល្របី ល្របាញ 
លើកម្មវធិ ីទរូទស្រសន ៍ « Dimen-
sion Nova» ដ្រល ជា កម្មវិធី 
បង្ហាញ ទ្រពកោសល្រយ ដំបូង 
មួយ ក្នុង លោក ជាមួយ ការ 
ប្រមូល ផ្ដុំ តារា ឌីជីថល មក រាំ  
នងិ ច្រៀង នៅ ចពំោះ មខុ គណៈ-
កម្មការ ជា មនុស្រស ពិត  ដ្រល 
មន  ឈ្មោះ ល្របី ល្របាញ ។ 

ថ្វីដ្របិតត្រ ទស្រសនៈ បង្កើត 
និមិត្ដ រូប ឌីជីថល មន កំណើត 
នៅ ប្រទ្រស ជប៉ុន តួ អង្គ អវតារ 
ន្រ ពិភព ប្រឌិត ទាំង ន្រះ កំពុង- 
ត្រ ព្រញ និយម លើ កញ្ចក់ ទូរ-
ទស្រសន៍ ចិន ជា ទី ដ្រល ពួកគ្រ 
បង្ហាញ ខ្លួន ទាំង នៅ លើ កញ្ចក់-  
ទរូទស្រសន ៍ឆកតន្ត្រ ីផ្ទាងំ ផ្រសាយ- 
ពាណជិ្ជកម្ម  នងិ កម្មវធិ ីពត័ ៌មន 
ថ្រម ទៀត ផង ។ 

ពួកគ្រ  មន អ្នក គាំទ្រ កាន់ ត្រ 
ច្រើនដោយ ការ ស្រវជ្រវពី 

iQiyi បាន បង្ហាញ ថា ពួកគ្រ 
មន ទស្រសនិកជន ប្រមណ 
៣៩០ លាន នាក់ នៅ ទូទាំង- 
ប្រទ្រស។ 

អ្នកស្រី លីវ ជឿហាវ ជា 
ផលិតករ   ជាន់ ខ្ពស់ ន្រ កម្មវិធី  
បានប្រប់  AFP ថា ៖ « គំនិត 
បង្កើត កម្មវធិ ីទ្រពកោសល្រយ ន្រះ 
ក្នងុ ន័យថា តួ អង្គ និមិត្ដ រូប ទំាង - 
ន្រះ អាច ផុស ច្រញ មក កាន់ 
ពិភព ពិត របស់ យើង បាន »។ 

តារា ឌជីថីល ក្នងុ កម្មវធិ ីទ្រព-
កោសល្រយ  ត្រវូ បាន បង្កើត ឡើង 
ដោយការ បញ្ចូល គា្នា រវាង  តួ អង្គ 
គំនូរ ជីវចល  ក្នុងកុំព្រយូទ័រ ។ 

សម្លៀកបំពាក់  ស្ទីល  ម៉ូដ 
សក់ និង រូបរាង របស់ អាមី 
ត្រូវបាន បង្កើ តឡើង ដោយ    

អ្នក សិល្របៈ ផ្ន្រក គំនូរ ជីវចល 
មុនព្រល តួ អង្គ មនុស្រស ពិត 
ត្រូវបាន ប្រើ ប្រស់ សម្រប់ 
សកម្មភាព ផ្រស្រង ៗ  ទៀត »។ 

នាយក ប្រតិបត្ដិ ក្រុមហ៊ុន 
Beijing Mizhi Tech លោក 
លីវ យ៉ុង ដ្រល ជា ក្រុមហ៊ុន 
ផលិតតួ អង្គអាមីបាន និយាយ 
ថា ៖ « គោល គំនិតយើង គឺ ថា 
គ្រប់ តួ អង្គ និមិត្ដ រូប ឌីជីថល 
សុទ្ធ ត្រ មន ដួង វិញ្ញាណ  មន  
អត្តចរិត ដូច  មនុស្រស ពិតៗ  »។ 

យោង តាម  Newsijie អាមី 
តារា ឧស្រសាហកម្ម ត ួអង្គ ឌីជីថល 
ដ៏ កំពុង ព្រញ និយម  ត្រវូបាន  រំពឹង 
ថា អាច រក ចំណូល បាន  ២៣០ 
លាន ដលុា្លារ) នៅ រយៈ ព្រល ២ 
ឆ្នាំ ខាង មុខ ៕ AFP/HR

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអង្គរ ទី២៩ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

រាសីឡើង ខ្ពស់ ត្រដ្រត ។  ទឹក ចិត្ត  
ប្រកប       ដោ យ     ឆន្ទៈមោះមុតក្នងុ កា រ-   
បំព្រញ          ការ ងរ មន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណ្រក  ការដើរ     ត្រច់ ចរ   ទៅ ទីនានា 

មន      គ្រ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     ទ  ី  ព្រញ    ចិត្ត ។ រីឯ ស្រច ក្ត-ី   
ស្ន្រហា          គឺគូស្ន្រហ៍មនភាព ផ្អ្រមល្ហ្រម ជាខា្លាងំ   ។ 
ចំណ្រ ក ឯ លាភសកា្ការៈ ក៏ទទួល បាន ផលល្អដ្ររ។ 
ចំពោះ    បញ្ហា សុខភាព វិញ   លោក អ្នក មន សភាព  
ល   ្អ  ទំាង ផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត្ត  គា្មោន  ក្ត ីសៅហ្មងទ្រ។ 

 រា សីឡើងខ្ពស់ ។ ការ និយា  យ ស្ត ីច្រើន 
ពោលពាក្រយ ពិត ទៅ កាន់អ្នកផង គា្នា  ។ 
ការ ប្រកប   មុខ របរ រកទទួល ទាន  នានា 
មន ផល ចំណ្រញ    គាប់ ចិត  ្ត    ធ្វើឱ្រយទឹកចិត្ត 

របស់ លោកអ្នក មន   សម្ទះុ ខា្លាងំ    ឡើង ក្នងុ   ការ  បំព្រញ ការ- 
ងរ ផ្រស្រង ៗ  ។ រីឯ ការ ធ្វើដ   ំណើរ ទៅ កាន់   ទី ជិតឆ្ងាយ  មន      
សុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណ្រក បញ្ហាស្ន្រហាវិញ    គូស្ន្រហ  ៍  មន 
ភាព  ល្អកូ ល្អនិនឹង គា្នា ដូចជាធម្មតា។ ចំពោះ លាភ-  
សកា្ការៈ វិ ញ  នឹង ទទួល បានផលល្អគាប់ចិត្ត ខ្លនួឯង។ 

 រា សី ស្រុតចុះ ។ ការ ប្រកបរបរ រក- 
ទទួល   ទាន  នានា  បាន ទទួ ល ផល  
ជា   ធម្មតា  ប៉នុ្ត្រ ត្រវូ ច ំណាយ កម្លាងំ- 
កាយ   និង កម្លាំង ចិត្ត យា៉ាង ច្រើន ។ 

ចំពោះ         ការ និយាយ   ស្ត ីប្រកប ដោយ ក្តគីោរព។ រីឯ  
ស្រច         ក្ត ីព្រយាយា ម  មនការ ធ្លាក ់ចុះ ការធ្វើ  ដណំើរ  
ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  ត្រូវត្រ មន ការ ប្រុង ប្រយ័ត ្ន    
ឱ្រយ    បានខ្ពស់ ផង ទើ ប ទទួល បា នស្រចក្តី សុខ ។   
ចំពោះ     ស្រចក្តី ស្ន្រហា មនការ យល់ចិត្ត គា្នា  ល្អ។    

រា សីស្រតុចុះខា្លាងំ ។ គ្រះកាច 
អាច នឹងកើត ដោយសរត្រ ពាក្រយ- 
សម្ត ី ដូច្ន្រះតោង   ត្រវូ ត្រ មន ការ- 
ពិចារ ណាឱ្រយបាន ច្រើនសិន មុន- 

នឹង  ច្រញ វាចា។ ត្រ ចំពោះ ស្រចក្តសី្ន្រហា  គូស្ន្រហ៍ 
ហាក  ់មនភាព ព្រងើយ កន្តើយ បន្តចិ   គប្របីផ្តល់- 
ភាព ក ក់ក្តៅឱ្រយគា្នា  បានច្រើន។ ចំពោះ ការ ប្រក ប- 
របររកទទួលទាន នានា  អាច ប្រឈម  នឹង  ការ  ខាត- 
បង់  និង សម្របូរត្រ រឿងរកំារកូស កើតឡើង ។  

 រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដ្រត ។  ថ្ង្រន្រះ 
ការ  និយាយ  ស្តី ធ្វើ ឱ្រយ អ្នក ផង  ស្រ- 
ឡាញ់ ព្រញ ចិត្ត  និង មនការ- 
កោត សរសើរ  ក្រល្រង  ធ្វើ ឱ្រយ លោក- 

 អ្នក មន កតិ្តយិស   ក្ររិ៍្តឈ្មោះ ប្រព្រ។  ការ ប្រកប-  
របរ រក ទទួល ទាន នានា  នឹង បាន  ផល ចំ ណ្រញ   
គួរ  ជាទី ព្រញ ចិត្ត  ។  ចំពោះសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ    ល្អ- 
ប្រសើរ  ខណៈ   ផ្លវូ ចតិ្តក ៏ មន ស ភាពស្ងប ់ស្ងាត ់ល្អ 
ធ ្វើ ឱ្រយ មន ការ សម្រច ចិត្តបាន យា៉ាងត្រឹម ត្រូវ ។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ ។ ចំពោះ  ទឹក ចិត្ត 
មន  ស្រចក្តី  ម្រតា្តៅ  ករុណា  ទៅដល់  
មនុស្រស សត្វ ទាំង ឡាយ   ចូល ចិត្ត 
ភាព    ទន់ភ្លន់ និង សុភាព រាបស។     

លោក   អ្នក មន សមត្ថភាព  អាច បំព្រញ ការងរ 
ផ្រស្រងៗ ឬ ប្រកប របរ រក សុី បាន ផល ល្អ ។  រីឯ ការ- 
ធ្វើ   ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ មន សុវត្ថិ ភាព ល្អ  
ត្រ  ក៏ តោង យកការ ប្រុងប្រយ័ត្នផង។   ចំណ្រក 
លាភសកា្ការៈវិញ ក៏ ទទួល បាន ផល គាប់ចិត្តដ្ររ។

ថ្ង្រ១៥កើត ខ្របុស្រស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ ត្រូវ នឹង  ថ្ង្រអង្គារ  ទី២៩ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសីឡ  ើង ខ្ព ស ់ ។ ការ ប្រកប   របរ-   
រកទទួល    ទា ននានា  វិញនឹង បាន ផល- 
ចំណ្រ ញ  យា៉ាង     គាប់ ចិត្ត  សុខភាព 
ផ្លូវកាយ រឹង  បុឹង ល្អ មន អារម្មណ៍ 

ស្រស  ់  ថា្លាគួ រ ជាទី ម្រត្រី  ពីសំណាក់ អ្នក ផង ទំាង ពួង  
មន    ស  មត្ថភាព អា  ច  បង  ្កើត គំនិត ច្ន្រ ប្រឌិត ទៅ រក  
វឌ្រឍន  ភាព  ន្រ អាជី វកម្មផ្រស្រងៗ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ- 
កាន់ ទី ជិត  ឆ ្ងាយ គប្របី ប ្រ យ័ត្ន  បន្តិច ។ ចំពោះ បញ្ហា  
ស្ន្រហា   ហាក់ មន ភាព ល្អូ កល្អិន នឹងគា្នា ដូចមុន។    -

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះ និងនព្វគ្រះ ន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររ   ដ្រាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រ និងទំនៀមទម្លាប់  ន្រក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសី  ល ្អ    បង ្គរួ  ។   សម  ្រប់ មុខរបរ រក-  
ទទួល  ទា ន នានា   បាន ផល ល្អ បង ្គួរ  
ត្រ  ប៉ុណ ្ណោះ ។  កា រ  គិត  ចំពោះ បញ្ហា 
ផ្រស្រងៗ ច្រើន ត្រ មនគំនិត សុញ មិន- 

ហា៊ាន សម្រច   ចតិ្តដោ យ ខ្លនួឯង ឡើយ ។ លោក អ្នក 
គរួ ត្រ បង្កើន ភា ព ម   ្ចា  ស   ់  កា  រ ប្រកបដោយ ការ ទទលួ-  
ខសុ ត្រវូ  ទើប ជា ការ  ប្រសើរ ។ ចពំោះ   ស្រចក្ត ីស្ន្រហា 
គប្របី  បង្កើន  អ  ន  ុ ស ្រសា  វរ  ីយ  ៍ ល្ៗអ  ជាម ួយ គា្នា ឬក ៏ផ្តល ់នវូ 
ព្រល  វ្រលា សម្រប់ គ្រួ សរឱ្រយបាន គ្រប់ គ្រន់  ៕      

រាសីឡ ើង ខ ្ពស់ត្រ ដ្រត  ។ ថ្ង្រន្រះ  អ្នក 
ចូល ចិត្ត     ស ិក្រសា  ផ្ន្រក អក្រសរ សស្រ្ត   
សុខ  ភាព    ផ្លវូ កាយ   អា ច មន ជំងឺ បៀត- 
បៀន   ខ្លះ  ត្រ ដោយ  អំ ណាច   កម្លាំង - 
ចតិ្ត មន     ភាព ខា្លាងំកា្លា   ធ ្វើ ឱ្រយ   ស ុខ        ភា ព   

ផ្លវូ  កាយ  មនិ ធ្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ  ទ្រ ។ ការ          ប្រកប-   
របរ  រកទទួល ទាន នានា   នឹង បាន   ផល ចំណ្រញ         
ធម្មតា ។ រីឯបញ្ហា ស្ន្រហា     វិញ  គូ ស្ន្រហ៍ នឹ ង   មន ការ- 
អធ្រយា  ស្រ័យ ឱ្រយ គា្នា ទៅវិញទៅមក បា ន ល្អប្រព្រ។ 

រាសីឡើង    ខ ្ព ស់ ត្រដ្រត។ ការ ប្រកប-  
របរ រកទ ទួល ទា ន ផ្រស្រងៗនឹង  បាន 
ផល  ល្អប្រ សើរ។ ចំណ្រកឯស្រចក្ត-ី 
ស្ន្រហា    គូស្ន្រហ៍នឹង រស់នៅជាមួយគា្នា 

ប្រកប    ទៅ ដោ យ សុភមង្គល ។ ត្រចំពោះការបំព្រញ 
ការ ងរផ ្រស្រង  ៗ  ក៏  ត្រវូ  ត  ្រ ប្រងុ ប្រ យ័ត្ន   ពិស្រសប្រយ័ត្ន 
មន  គ្រះដោយសរទឹ ក ។ លោកអ្នក មនទឹកចិត្ត 
ប្រកប  ដោយស ្រច   ក្ត ីកា្លាហា ន  និងធ្វើការសម្រច-  
ចិត ្តប្រកបដោយការ  ទទួល ខុសត្រវូខ្ពស់ត្រម្តង ។       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។ រាល់ការ - 
បពំ្រញ   ការ  ងរ ផ្រស្រង ៗ  រម្រង ទទលួ- 
បាន   ផល តប ស្នង ជាទី ព្រញ ចិត្ត ។  
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  ប្រ- 

កប  ដោយ សវុត្ថ ិភាព។  ខណៈ ការ នយិាយ ស្ត ីមន  
ឧត្តម គតិ  ហើយ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត  មន ភាពល្អ 
ពោល គមឺន  ចតិ្ត  ម្រតា្តៅ  ករណុា ចពំោះ មនសុ្រស  នងិ   
សត្វ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្ន្រហា   គសូ្ន្រហ ៍យលច់តិ្ត គា្នា  
ល្អ និង  មន  ភាព ផ្អ្រម ល្ហ្រម កាន់ត្រល្អ ខា្លាំង ។    

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ការ និយាយស្តី ច្រើន 
ប្រកប      ទៅ ដោ  យ  ហ្រតុផល  ឬ មន- 
អំណះ    អំណាង    ច្របាស់លាស់  ។ រីឯ - 
ការ  បំព្រញ  កិច្ចការផ្រស្រងៗ   ច្រើន ត្រ  ធ្វើ    

ដោ យ      ភាព  មុឺង ម៉ាត់ និង  ហ្មត់ចត់  ហើយ មន ការ   - 
ជ្រម ជ្រង    ពី អ្នក ដទ្រ  ទើបបានជា ការប្រសើរ ។ 
ចណំ្រក    ឯ  ស្រច ក្ត ី  ស្ន្រហាវញិ    ទាម    ទារ កា  រ យល-់ 
ចិត ្ត  គា្នា  និង ច្រះ អធ្រយាស្រយ័   គា្នា ឱ្រយបាន  ច្រើន   ទើប- 
ជា   ការល្អ  ប្រព្រ សម្រប់សម្ព័ន្ធ ភាព  គូស្ន្រហ៍។  

តារាឌីជីថលឥតជីវិតកើតពីកំុព្យូទ័រកំពុង
វាតទីពិភពសិល្បៈអងួ្នចិត្តយុវវ័យចិន

អ្នកគំាទ្រ  នំា គា្នា ទស្រសនា តារាចម្រៀង លើឆក ដ្រលជា តួអង្គ តារាឌីជីថល បង្កើត ដោយកំុព្រយូទ័រ  ។ រូបថត AFP

ការ ផលិត តួអង្គឌីជីល អាមី ដោយប្រើ  ចលនា មនុស្រស  ដើរតួ ។ រូបថត AFP

លីវ ជូន អង្គយុទស្រសនា តួអង្គ ឌីជីថល អាមី យ៉ាង ជក់ចិត្ត ។ រូបថត AFP



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២៩ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  អ្នក បៃដាល់  ទៃស 
សំខាន់    ដៃល ចាប់ អាជីព រក បៃក់ 
ពី សង្វៀន បៃដាល់ អស់ ពៃល ជាង 
១០ ឆ្នា ំមកហើយ នោះ បាន រង- 
របួស បាក់ ឆ្អងឹ បៃអប់ ដៃ ម្តង ទៀត  
និង បាន ចូល វះ កាត់ រួច រាល់  កាល- 
ពីថ្ងៃ ចន្ទ  បុ៉ន្តៃ សំខាន់  បានអះអាង 
ថា «បើទោះ បី ជា  ខ្ញុ ំបាន បៃឈម 
នឹង គៃះ ថា្នាក់ ចៃើន លើក ចៃើន- 
សា  ក៏ ខ្ញុ ំ នៅ តៃ មិន បោះ បង់ មុខ- 
របរ បៃ ដាល់ មួយ នៃះ ដៃរ គឺ ពៃល  
ជា សះ សៃបើយ  ខ្ញុ ំនឹង ឡើង បៃកួត 
ទៀត  ទៅ តាម សមត្ថភាព  និង 
លទ្ធភាព ជាក់ ស្តៃង» ។

 សមៃប់ការ បៃកួត នៅ លើ 
សង្វៀន CNC កាលពី ថ្ងៃសៅរ៍ 
កន្លងមកនោះ ទៃស សំខាន់ ដៃល 
ធ្លាប់ជា ជើងខា្លាំងជួរ មុខរបស់ 

កម្ពជុា មួយរូប នៃះ តៃវូ បាន ដាក់ 
ឱៃយបៃកួត ក្នងុទម្ងន់ ៧១ គីឡូកៃម 
ជាមួយ អ្នកបៃដាល់ ជើង ចាស់ 
លួន  សុខខៃង តៃឹម ជា គូ បើក 
ឆកទី ១ ហើយ លទ្ធ ផល សំខាន់  
បាន ចាញ់ សុខខៃង  ដោយ ពិន្ទុ  
បុ៉ន្តៃ ចប់ ការ បៃ កួត ទៃស សំខាន់  
បាន ឈឺ ចុក ចាប់ ខា្លាងំ នឹង បាន ទៅ 
ពិនិតៃយ និង  ថត ឆ្លះុ  នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ 
ទើប  ឃើញ ថា  បាក់ ឆ្អងឹ បៃអប់ ដៃ   
ពៃះ រង ស្នៀត ទាត់ យ៉ាង ធ្ងន់  របស់  
លួង  សុខ ខៃង ។  

ទៃស  សំខាន់   បានចាប់អាជីព  
ឡើងបៃដាល់ អស់  រយៈ ពៃល ១៣ 
ឆ្នាំ  ដៃល ធ្លាប់ បៃ កួត បៃហៃល  
៤០០ដង ហើយ នៅ ក្នងុ វដ្តនៃះ 
ទៃស សំខាន់ ធ្លាប់ គៃប់ គៃង ខៃសៃ- 
កៃវាត់ ២ សា្ថាប័ន  គឺ ខៃសៃ កៃវាត់លី-  
អូ  ទម្ងន់ ៦០ គីឡូកៃម  នៅ សង្វៀន 
CNC និង  ខៃសៃ កៃវាត់  Black  

Panter  នៅ ក្នុង ទម្ងន់ ៦៣,៥ 
គីឡូកៃម  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៥  នៅ 
សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៣  ពៃម ទំាង 
បាន ឈ្នះ ពាន  និង ជើង ឯក រង 
ជា ចៃើន ទៀត ។

បុ៉ន្តៃ រយៈពៃល ៥ ឆ្នា ំចុង កៃយ 
នៃះ  ទៃស  សំខាន់ បាន  ជួប គៃះ- 
ថា្នាក់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី សង្វៀន បៃកួត  ចូល 
វះ កាត់ ធំ ចំនួន ៥ លើក  រាប់ ទំាង 
លើក នៃះ  បុ៉ន្តៃ គៃប់ ពៃល ដៃល 
បាន ពៃយាបាល ជា សះ សៃបើយ ហើយ 
កីឡាកររូប នៃះ  នៅ តៃ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត 
ថា  បន្ត អាជី ពមួយ នៃះ  ដោយ 
អះអាង ថា  បើ បៃ កួត លៃង កើត  
ក៏ សំុ ធ្វើ គៃ ូបង្វកឹ ដៃរ ។ 

ទៃស  សំខាន់  បាន រៀបរាប់ ពី  
ជីវិត កមៃសត់ ក្នងុ អាជីព បៃដាល់ 
នៃះ ថា៖  «  នៅ ឆ្នា ំ២០១៥  ខ្ញុ ំរង- 
របួស ធ្ងន់  បាក់ ឆ្អងឹ ថា្គម ចំនួន ២ 
លើក  ដោយ កីឡាករ ថៃ  ទាត់ ចូល 

សន្លប់ តៃ ម្តង ។  បន្ទាប់ មក ការ - 
បៃកួត ឆ្នា ំ២០១៧ នៅ សង្វៀន  
SEATV  ខ្ញុ ំតៃវូ បាន ដៃ គូ បុក ជង្គង់  
ចូល ពោះ  បណ្តាល ឱៃយ ដាច់ ពោះ- 
វៀន  ចូល ពៃយាបាល នៅ ពៃទៃយ កាល់- 
ម៉ៃត  វះ កាត់ ២ លើកទៀត  ហើយ 
បន្ទាប់ មក បាន ពៃយា បាល របួស 
ចាស់ នៃះ  នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ កៃតុមាលា 
បន្ថៃម ទៀត »។ 

«ចំណៃក   ថ្ងៃ នៃះ  ខ្ញុ ំជួប គៃះ- 
ថា្នាក់ បាក់ ឆ្អងឹ បៃអប់ ដៃ និង បាន 
ចូល វះ កាត់រួច រាល់ ហើយ  នៅ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ  ចំរើន  ដោយ អស់ បៃក់ ជិត 
១០០០ ដុលា្លារ  ហើយ ពៃល នៃះ  
លោកគៃូ ពៃទៃយ របស់ សហព័ន្ធ 
កីឡាបៃ ដាល់គុនខ្មៃរ  កំពុង សរុប 
ការ ចំណយ  ដើមៃបី រាយ ការ ណ៍ជូន 
ខាង មា្ចាស់ សង្វៀន  និង ថា្នាក់ ដឹក- 
នំ  សំុ ថវិកា ពៃយាបាល» ។

 ទោះ ជា យ៉ាង ណ  គិត តៃឹម 

លា្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ មៃសិល មិញ  ទៃស  
សំខាន  បាន បៃប់ ថា  ពំុ ទាន់ មាន 
ខាង ណ ឧបត្ថម្ភ នៅ ឡើយ  សៃប 
ពៃល ដៃល បៃពន្ធ របស់  គៃ បាន 
ចូល វះកាត់ ដក ឆ្អឹង ជើង ចៃញ 
ដោយ សារ គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ 
ផង ដៃរ ។  ទៃស  សំខាន់  បញ្ជាក់ 

ថា៖  « ខ្ញុ ំរង របួស ធ្ងន់ៗ កន្លង មក  ក៏ 
ធ្លាប់ ទទួល បាន បៃក់ ពី សបៃបុ- 
រសជន ផង ដៃរ  ដើមៃបី ជួយ ជីវភាព 
ដ៏ ខ្វះ ខាត របស់ ខ្ញុ ំ  ពៃល លំបាក 
ហើយ ពៃល នៃះ ដៃរ  ខ្ញុ ំសំុ ក្ដមីៃតា្តា 
ពី ថា្នាក់ ដឹក នំ  និង សបៃបុរសជន  
ជួយ ឧបត្ថម្ភ ដល់ ខ្ញុ ំផង» ៕

ទេស សំខាន់ កំពុង រង់ចំាជំនួយ នៅមន្ទរីពេទេយ កេយវះកាត់រួច  ។សហ ការើ

ទេសសំខាន់របួសធ្ងន់ចូលឱេយពេទេយវះកាត់ជាលើកទី៥បុ៉ន្តេនៅមិនរាងចាល

MessiថាBarcaជាជីវិត
តេនៅមិនបង្ហើបរឿងអនាគត

 ម៉ា ្រឌីដ: Lionel Messi នៅ 
តៃ មិន និយយ ពីអនគត   របស់ 
ខ្លួន ជាមួយ កៃុម  Barcelona 
ដដៃល ក្នុង កិច្ច សមា្ភាសន៍ មួយ 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ទោះ ជា  ឱៃយ 
ឈ្មោះ កៃុម យកៃស កាតាឡាន់ ថា 
ជា  «ជីវិត របស់ ខ្ញុំ» ក៏ ដោយ ។

និយយ បៃប់ ប៉ុស្តិ៍ ទូរទសៃសន៍  
La Sexta នៅ អៃសៃប៉ាញ ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ អាហៃសង់ ទីន 
Messi  ទទួល សា្គល់ ថា  មាន  
អារម្មណ៍រំភើប ដៃល បាន លៃង  
កៃម ការ ដកឹន ំរបស ់គៃបូង្វកឹ ថ្ម ី
លោក Ronald Koeman 
រដូវកាល នៃះ ទោះ ជា រដូវក្ដៅ 
កន្លង ទៅ បាន ពៃយាយម សុ ំ ចៃញ 
ពី ក្លិប ដៃល ខ្លួនបាន  ចំណយ 
ពៃល លៃងស្ទើរពៃញ ១ អាជីព 
របស់ ខ្លួន ក៏ ដោយ ។

កីឡាករ វ័យ  ៣៣ឆ្នាំ បាន 
នយិយ ថា ពៃល នោះ ខ្លនួ យល ់
ថា គួរ ដល់ ពៃល ផ្លាស់ ប្ដូរ ហើយ 
តៃ ការ ប៉ុន ប៉ង ចាក ចៃញ  តៃូវ 
បាន រារាំង  ចំ ពៃល មាន ការ មិន 
ចុះ សមៃុង ជាមួយ អតី ត បៃធន 
ក្លិប Barca លោក Josep 
Maria Bartomeu ។

កុង តៃ របស ់Messi នឹង អស ់
សុពល ភាព  ដំណច់ រដូវកាល 
ហើយ  ពី ខៃ កៃយ ទៅ រូបគៃនឹង  
អាច  ចរចា ជាមួយ ក្លិបផៃសៃង 
ដោយ សៃរើ បើចង់់ ចៃញ មៃន ។ 

« កៃុម Barca ជា ជី វិត របស់ 
ខ្ញុ។ំ ខ្ញុ ំ សៃឡាញ ់ក្លបិអស ់ព ីចតិ្ត ។ 
ទី កៃុង ក៏ ដូច គ្នា កូន ៗ  របស់ ខ្ញុំ 
កើត នៅ ទី នៃះ » ។ នៃះ ជា សម្ដី 

របស់ Messi។ 
Messi  បន្ត ថា ៖ « ជា ការ ពិត 

ខ្ញុំ ជួប នូវ ពៃល វៃលា ដ៏ លំបាក 
មួយ ក្នុងរដូវក្ដៅ នៃះ ។ វា កើត ពី 
រឿង  រា៉ាវ ជាចៃើន ដៃល មាន  មុន 
រដូវ ក្ដៅ ដូច ជា ថា តើ រដូវកាល 
បញ្ចប់ យ៉ាង ដូច ម្ដៃច សារ តាម- 
រយៈ  ប៊ុយរ៉ូហ្វៃក (burofax) 
ដៃល បៃប់ ដំណឹង ដល់ ក្លិប ពី 
បំណង ចង់ ចៃញ  ជា ដើម» ។

កៃយ មក លោក Bartomeu 
បាន ចុះ ចៃញ ពី តំណៃង ក្នុង ខៃ 
តុលា ហើយ ការ បោះ ឆ្នាត 
ជៃើស រើស បៃធន ថ្ម ីនងឹ ធ្វើ ឡើង 
នៅ ថ្ងៃ ទី ២៤ ខៃ មករា ដោយ 
សា្ថាន ការណ៍ នៃះ តៃូវ បាន គៃ 
រំពឹង ថា អាច នឹង នំ ឱៃយ   Messi 
ចាប់ ផ្ដើម ពិចារណ ថា តើ គួរ បន្ត 
កិច្ច សនៃយា  ជាមួយ ក្លិប ឬ អត់?។ 

Messi បន្ថៃម ថា ៖ « ខ្ញុំជាប់  
បញ្ហា ទាំង នោះតិច តួច  ពៃល  
ចាប់ ផ្ដើម រដូវកាល ថ្មី ។ តៃ ពៃល 
នៃះ ខ្ញុ ំមាន អារម្មណ ៍បៃសើរ ឡើង  
ហើយ តៃៀម ខ្លនួ រចួ រាល ់សមៃប ់
គៃប់ យ៉ាង ។ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ 
សបៃបយ ចិត្ត បន្តិច ហើយ » ។

ការ លើក ឡើង   ជុំ វិញ ការ ចាក- 
ចៃញ របស់ Messi ភាគ ចៃើន 
មានទាក់ទងនឹង ការ  ទៅ ចូលរួម  
នឹងគៃូបង្វឹក ចាស់  លោក  Pep 
Guardiola នៅ  Manchester 
City តៃ ក៏ មាន  ការ រាយ ការណ៍  
ដៃល ថា ទំនង ជា ទៅ ធ្វើ ជា ដៃ គូ 
បៃយុទ្ធ  ជាមួយ មិត្ត រួម កៃុម ចាស់ 
Neymar នៅ    Paris Saint-
Germain  ដៃរ៕ AFP/VN

ហងេសកេហមភ្លាត់ឱេយWest Bromតាមស្មើ
កេុងលីវើរ ភលូ : លោក Jur-

gen Klopp និយយ ថា កៃុម 
ហងៃសកៃហម Liverpool មាន 
តៃ បនោ្ទាស ខ្លួន ឯងប៉ុណ្ណោះ 
កៃយ  បណ្តាយ ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ 
West Bromwich Albion 
(WBA) តាម ស្មើ ១-១ 
អំឡុង ការ បៃកួត នៅ កីឡដា្ឋាន 
Anfield កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ដៃល ជា លទ្ធផល ធ្វើ ឱៃយ ការ- 
បៃជៃង ពាន កៃប ខ័ណ្ឌ Pre-
mier League កាន់ តៃ បើក 
ទូលាយ ខា្លាំង ឡើង ៗ  ។

កៃមុ WBA ដៃល មាន ឈ្មោះ 
កៃ ថា «The Baggies» នៅ 
តៃ ជា កៃុម បាតតារាង ទី២ តៃ 
បានបង្កើត ឱកាស ឱៃយ ខ្លួន ឯង 
មាន សងៃឃឹម រស់ កាន់ ខ្ពស់ នៅ 
លីគ ទី១ ដោយ ការ បាន កា្លាយ 
ជា កៃមុ ដបំងូ ដៃល  មក យក ពនិ្ទ ុ
ពី ទឹក ដី របស់ កៃុម ហងៃស កៃហម 
បាន កៃម ការ ដឹក នំ កៃុម 
បៃកតួ លើក ទ ី២ របស ់គៃបូង្វកឹ 
ថ្មី លោក Sam Allardyce។

កៃុម ជើង ឯក ចាស់ Liver-
pool ហាក់ ដូច ជា បាន បង្កើត 
នូវ បរិយកាស ពៃល រសៀលដ៏ 
មនោរមៃយ មួយ ពៃល ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Sadio Mane បៃើ បច្ចៃក ទៃស 
បញ្ចប់ ទី យ៉ាង ល្អ ឥត ខ្ជាះ ជួយ 
ឱៃយ កៃុមនំ មុខ នៅ នទី ទី១២ 
ហើយ  សំខាន់ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
គៃប់ គៃង បាល់ ដល់ ទៅ ៨៤ 
ភាគ រយ នៅ វគ្គ ទី ១។

កៃុម WBA បើ ទោះ ជា មើល 
ទៅ ចាញ់ បៃៀប ជាង កៃុម មា្ចាស់ 
ផ្ទះ តៃ ចូល ដល់ វគ្គ ទី២ ចាប់ - 

ផ្ដើម ល្អ ឡើង ហើយ ចងុ កៃយ 
ក ៏បាន ផល ព ីការ ពៃយាយម របស ់
ខ្លួន ពៃល ខៃសៃ ការ ពារ Semi 
Ajayi តៃត បាល់ ទាត់ ពី ជៃុង 
ទម្លុះ សំណញ់ ទី ឱៃយ កៃុម តាម 
ស្មើ មុនបៃកួតចប់ ៨ នទី ។ 

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Liver-
pool លោក Klopp បាន 
សម្ដៃង ការ ខក ចិត្ត កៃយ របូត 
បាត ់២  ពនិ្ទ ុដោយ នយិយ ថា ៖ 
« វា ជា កំហុស របស់ យើង ។ 
យើង បាន បណ្តាយ ឱៃយ មាន 
បាល់ ជៃុង សៃួល ៗ  ហើយ នោះ  
ជា របស ់តៃ មៃយា៉ាង គត ់ដៃល ពកួ- 
គៃ ចង់ បាន ក្នុង បៃកួត នៃះ ។ ជា 
រឿង សមរមៃយ  សមៃប់ កៃុម 
West Brom ដៃល  ធ្វើ តួនទី 
របស ់ពកួគៃ បាន យ៉ាង ល្អ ពៃញ 
៩០ នទី ។ ពួក គៃ  សម នឹង 

បានការចៃក ពិន្ទុនៃះ  ពៃះ 
យើង ខ្លួន ឯង  មិន បាន បញ្ចប់ 
ហ្គៃម ទាំង សៃុង » ។

អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ អាល្លឺ- 
ម៉ង់  បន្ថៃម ថា ៖ « វា មិន មៃន ជា 
ការ បៃកួត មួយ ដៃល យើង នឹង 
និយយ  ក្នុង រយៈ ពៃល ២០ ឆ្នាំ 
ខាង មុ ខ នោះ ទៃ តៃ វា ជា ការ- 
បៃកួត ដៃល យើង តៃូវ លៃង 
នៅពៃលហ្នឹង ហើយ យើង មិន 
បាន លៃង ឱៃយ  ល្អ តាម ដៃល យើង 
អាច ធ្វើ បាន » ។

 អតីត អ្នក ចាត់ ការរបស់ កៃុម 
ជមៃើស  ជាតិ អង់គ្លៃស លោក 
Allardyce ឥឡូវ នៃះ អត់ 
ចាញ់សោះ ក្នុង ចំណម ៤ 
បៃកួត  ចុង កៃយ  ពៃលដឹកនំ 
៤  កៃុមផៃសៃងគ្នា  លៃង ទល់ នឹង 
កៃុមរបស់ លោក Klopp។ 

កៃយ បញ្ចប់ ការ បៃកួត 
សបា្ដៅហ៍ ទី១៥ នៃះ កៃុម Liv-
erpool នំមុខ ៣ ពិន្ទុ ដាច់ 
ឈរ កំពូល តារាង កៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League តៃ ការ- 
ភា្លាត់ របូត ពិន្ទុ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង 
ដៃល កមៃ នឹង កើត មាន នៃះ 
ដូចបាន ផ្ដល់ កាដូ  ពិសៃស ឱៃយ 
កៃុម ផៃសៃង ៗ   មក  បៃជៃង ពាន 
ជាមួយ ខ្លួន  ន រដូវ កាល នៃះ ។ 

មាន គមា្លាត តៃ ៤ ពនិ្ទ ុប៉ណុ្ណោះ  
ចាប់ ពី កៃុម លៃខ២ Everton 
ដៃល មាន ២៩ ពិន្ទុ រហូត ដល់ 
កៃុម  Southampton ដៃល 
ឈរ នៅ លៃខ ៩ ដចូ្នៃះ  បងា្ហាញ 
ឱៃយ ឃើញ ថា ការ បៃជៃង ពាន 
លីគ កំពូលរបស់ អង់គ្លៃស  នឹង 
មាន សភាព តឹង តៃង កាន់ តៃ 
ខា្លាំង ឡើង ៗ  ៕ AFP/VN

Salah របស់ Liverpool ពេយាយាម គេប់គេង បាល់ អំឡុងការបេកួត ដេលស្មើ ១-១ ជាមួយ West Brom។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ នា ពេល ថ្មីៗ នេះ  
តារា  ចមេៀង សេី  ពហុ  ជំនាញ   
អ្នក នាង ខាត ់សឃុមី  បដសិេធ 
រឿង ចេញ ទៅទេនំ ថ្មី សនា្លាង  - 
មួយ ដេល       ចេចូវ ចង់ បាន ទៅ   
ចេៀង  ដោយ អះអាង ថា សុខ- 
ចិត្ត  នៅ រួម សុខ រួម ទុក្ខ ជាមួយ - 
ទេនំ ចាស់  ហងេស មាស   ក្នុង នាម  
ជា  តារា  ចមេៀង  សេឯីក   រាជេយ  មិន    - 
មាន  ជាប់   កុង  តេ ។ 

ការ អះអាងដោយ  បដិសេធ  - 
បេប នេះ ដោយសារ តេ កាល ព ី 
បុ៉នា្មាន ខេ  មុន  មាន ដំណឹង លេច-   
ឮ ថា ផលិត កម្ម ថ្មី សនា្លាង មួយ មាន ឈ្មាះ ថា 
Davitra Media ចេចូវ ចង់ បាន ខ្លួន   
ទៅ ចេៀង ជាមួយ  តារា ចមេៀង-   
ចាស់ៗ  បាន បេឡូក សិលេបៈ   
សេបាលៗ គ្នា ដូច ជា  លោក-  
ណយូ វ៉ានណ់េត លោក ឈឿន 
ឧត្តម  អ្នកនាង ម៉េង កេវពេជ្ជតា 
និង អ្នកនាង ហុឹម សុីវន ជាដើម 
នោះ។  ខណៈ ប៉នុា្មាន ខេ ចងុ កេយ-  
នេះ សេប់ តេ  តារា   ចមេៀង សេ ី រៀម  - 
ចេបង   តេកូល ខាត់  អ្នកនាង  ខាត់ 
សឃុមី កឃ៏ើញ មាន  ចេញ បទ 
ចមេៀង ថ្មី ៗ ជា  ហូរ ហេ 
នៅ  ផលិត កម្ម ហងេស - 
មាស គឺសេបពេល - 
ដេល លេច    វត្ត មាន   តារា 
ចមេៀង កនេ្ទឹម  បេុស  
លោក ចាន់ មករា 
មាន ដូច ជា  បទថ្មី គូ     
« បេពន្អ ល្អ សម្ល - 
ឆ្ងាញ ់» និង  បទ 
ទោល «តេីរ៉ស ់ 
ក៏ រួច ទនេ សា យ ក៏ - 
រួច » នៅ ចុង ឆ ្នាំ 
២០២០ នេះ ។ 

តារា  ចមេៀង សេី  - 
ពហុ  ជំនាញ អ្នកនាង 
ខាត ់សឃុមី  បញ្ជាក ់
បេប ់ ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ៖ 
«ជា ការ ពិត ណាស់  
នា ពេល  កន្លង មកថ្មីៗ 
នោះ  ពតិជា មាន ផលតិ-    
កម្ម ថ្មី បាន ទាក់ ទង រឿង  
ឱេយ  ទៅ ចេៀង មេន តេ នាង ខ្ញុ ំ
បាន បដិសេធ ។ នាង ខ្ញុំ  មិន  - 
ពេម ចេញ ទៅ ដោយសារ   ចិត្ត  
ខ្លួន មិន ចង់ ចេញ  ពី ផលិត  កម្ម -   
ចាស ់ហងេសមាស  ដេល ខ្លនួ ធ្លាប ់  
នៅ រួម សុខរួម ទុក្ខ  បើ ទោះបីជា  

នា ពេល បច្ចបុេបន្ន  ខ្ញុ ំបាន ផតុ កងុតេ   នៅ ផលតិ កម្ម 
ហងេស មាស ក្តី តេ ខាង ផលិត  កម្ម ក៏ មាន ជមេើស 

ល្អ  សមេប ់នាងខ្ញុ ំ ផង ដេរ  ដោយ ទកុ ជមេើស 
តាម ពេល  របស់ នាងខ្ញុំ ខណៈ ពេល ណា  
ខាង ផលិត កម្ម ហងេសមាស  មាន បទ-  
ចមេៀងឱេយ ចេៀង  ខ្ញុំ នឹង ចេៀង  បេសិន- 
បើ មិនមានក៏ មិន ជា អ្វី ដេរសមេប់ ខ្ញុំ  » ។

អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ក៏ បាន បន្ត ថា៖ 
« សមេប់ ហេតុ ផលផ្ទាល់ ខ្លនួគឺនាងខ្ញុ ំ មិន -  

ចង់   ចេញ ចូលពី  ផលិត  កម្ម មួយ  ទៅ 
ផលិត កម្ម ១ ទៀត ពេះ កាល- 

ណា មាន   ១ បេកដជា អាច 
មាន ២មិន ខាន ហើយ  មេយ៉ា ង  - 
ទៀត នាងខ្ញុំ  ចង់ បេើ ពេល 
ដើមេបី  ផលិត បទ ចមេៀង ខ្លនួ- 
ឯង បំពេ អារម្មណ៍ នៅតាម  
Channel YouTube 
ផ្ទាល  ់ ខ្លួន ដូច ជា កាល ពី 
ពេល ក ន្លងមក ដេរ ។ ដូច្នេះ  
ទោះបី ជា យ៉ាង ណា នាងខ្ញុំ 
នឹង មិន ចេញ ទៅ ផលិត កម្ម ថ្មី 

ណាមួយ ទៀត ឡើយ »។  
 ទោះបី  ជា ការងារ សិលេបៈ 

ចមេៀង   បេពេណី ក្នុង  រដូវកាល 
រៀបចំ ពិធី  មង្គលការ អាច ចាត់ ទុក 

ថា ជា  ឱកាស មាស  ឱកាស បេក់ 
សមេប ់  ការ  កើប លុយ របស់ តារា - 
ចមេៀង បេពេណី និង សម័យ របស់ 
កេមុ  គេសួារ អ្នកនាង ខាត ់សឃុមី តេវូ 
រាំង ស្ទះ ដោយសារ ជំងឺ  កូវីដ  មេន ក្តី 
តេ  គេ សង្កេត ឃើញ  ថា តារា ចមេៀង 

សេី រូប នេះ  ហាក់ មាន ការងារ សិលេបៈ 
ផេសេង  បណ្តើរៗ មិន   កក ស្ទះ  ឡើយ   ដូចជា បាន   
កា្លាយជា តារា សុច្ឆន្ទៈ   កេុមហ៊ុន  ផលិត ចងេ្កាន  
CESPA   ហើយ ក៏  មាន ការ បេកប   អាជីវកម្ម   
កេ  សិលេបៈ    ដេរ   ពេល ជួប វិបត្តិ ជំងឺ  នេះ ៕ 
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ខាត់  សុឃីម ចេញ បទ ថ្ម ីនៅ ទេនំ ហងេសមាស កេយ ពី   លេបី ថា មាន ផលិត - 
កម្ម ថ្ម ីសន្លាង មួយទៅ ចេចូវ ចង់បន ។ រូបថត  YouTube

តារា ចមេៀង សេ ីលេបី បេពេណី និង សម័យ 
អ្នកនង ខាត់ សុឃីម ។ រូបថត សហ ការី

ទូច ដេវីត និង ធា វាសន ពេល ឡើង ទទួលបេក់រង្វាន់ នៅកេយការ បេកួត វគ្គ ផ្តាច់ពេត័េ។ រូបថត សហ ការី

   យឺន ពន្លក/ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  បេក្ខភាពដេល តេូវ 
បាន គេ មើល រំលងសមត្ថ ភាព 
ថា មិនអាច នឹង ឆ្លង ផុតការ- 
បេកួត វគ្គ ជមេុះ តេឹម ៣ ទឹក ធ 
វសនា បេរ ជា អាច យក ឈ្នះ 
លើ ជើងខា្លាំង  ឡូញ វណ្ណឌី 
និងបន្ត ឈ្នះ ទូច ដេវីត ដើមេបី 
ឈ្នះបាន  បេក់  រងា្វាន់  ចំនួន 
៣,៤ លាន  រៀល ពីការ បេកួត 
ដណ្តើម បេក់លាន ទម្ងន់ ៦០ 
គ.កេ  នៅលើ សង្វៀនថោន។

 ជ័យ ជម្នះ របស់   ធ  វសនា  
សមេប់ ការ បេកួត កាល ពី 
ថ្ងេអាទតិេយ កន្លងមក នេះ ពតិ ជា 
ធ្វើ ឱេយមានការ ចាប់ អារម្មណ៍ 
ខា្លាំង ពេះ នៅ  មុនពេល  បេ កួត  
ទាំង អ្នក ទសេសនា  និង  គណៈ- 
កម្មការ ផ្គ ូផ្គង សទុ្ធ តេ មើល រលំង 
ពី  សមត្ថភាព របស់ ធ វសនា 
ដោយ ចាប់អារម្មណ៍ និង ផ្តល់ 
ភាព ជឿជាក់តេ ទៅ លើ បេក្ខ- 
ភាព  ទចូ ដេវតី, ពេឿង សជុាត ិ
និង ឡូញ វណ្ណឌី ថា  អាច 
នឹងមាន   មា្នាក់ ក្នុង ចំណោម 
ពួកគេទទួលបាន បេក់លាន 
លើក នេះ។ 

នៅ កេយ ពេល ឈ្នះ បាន 
បេក់ រងា្វាន់ ចំនួន ៣, ៤  លាន  
រៀល នេះ ធ  វសនា  បានបេប ់ 
ថា ៖ ព ីដបំងូ ខ្ញុ ំញញើត   ពេះ គេ 
ជា ជើង ចាស់ ជាង ខ្ញុំ  ហើយ ខ្ញុំ 
រំពឹង  និង តាំង ចិត្ត មុត មាំ ថា   
បេឹង អស់ ពី សមត្ថភាព  ដើមេបី 

ឈ្នះ  ប៉ុន្តេ ខ្ញុំ មិន ហា៊ាន និយយ 
មុន បេ កួត ទេ   កុំ ឱេយ  ពេល ចាញ់   
គេ ថា ខ្ញុំ អួត» ។ 

សិសេសគណក្លិបរាជសីហ៍- 
ខេត្ត រតនគិរី ធ  វសនា  ដេល 
បាន ឈ្នះ រងា្វាន ់ធ ំ ជា លើក ដបំងូ 
ក្នុងអាជីព  នោះ  បាន បេប់  
បន្ថេម ថា ៖ « នេះ ជា បេក់ រងា្វាន់ 
ធ ំ សមេប ់អាជពី បេដាល ់របស ់
ខ្ញុំ  ហើយ  បើ មាន បេកួត ក្នុង 
ពេឹត្តិការណ៍ ធំៗ  ដណ្តើម ខេសេ- 
កេវត់  ក្នុង បេភេទ ទម្ងន់ ៦០ 
គ.កេ   ខ្ញុំ នឹង សុំ ចូល រួម បេកួត 
ដើមេបី  ដណ្តើម ឱេយ បាន » ។ 

តាម រយៈការ បេកួត កាល ពី 
ថ្ងេអាទិតេយ នោះ ធ វសនា 
បាន យក ឈ្នះ ឡូញ វណ្ណឌី 
ដោយ ពនិ្ទ ុ ៤-១ នៅវគ្គ ជមេុះ ៣ 
ទកឹ សេប ពេល ទចូ  ដេវតី បាន 
យក ឈ្នះ លើ ជើងខា្លាំង ពេឿង 
សជុាត ិដោយ ពនិ្ទ ុ៤-១ ដចូ គ្នា 
ហើយការ បេកួត វគ្គ ផ្តាច់ពេ័តេ 
ដេល មាន ៣ទឹក ដេរ នោះ ធ 
វសនា តេវូបាន ចៅ កេម ទាងំ ៥ 
នាក់ សមេច ផ្តល់ពិន្ទុ ឱេយ ឈ្នះ 
ទូច ដេវីត ជាឯកច្ឆន្ទ ៥-០ 
ដើមេបី កា្លាយ ជាមា្ចាស់ ជើង ឯក។

យ៉ាង ណាក ៏ដោយ ជយ័ជម្នះ 
របស់ ធ វសនា វ កើត ឡើង 
ដោយ សារ តេ ទូច ដេវីត បាន 
បង្កើត កំហុស  នៅពេល  បេកួត 
ដោយ របូគេ បាន វយ ថេម ខសុ 
លក្ខខណ្ឌ  និងតេូវបាន អាជា្ញា- 
កណា្តាល ចាប់ពិន័យ និង ដក 
ពិន្ទុ រហូត ដល់ ២ លើក នៅ 

ក្នុងទឹក ទី៣ ចុងកេយ ប៉ុន្តេ  
បើសិនគ្មានករណី នេះ កើត 
ឡើងទេ នោះ  អ្នក ឈ្នះ អាចជា 
ទូច ដេវីត ទៅ វិញ ទេ។

 ទូច ដេវីត បាន និយយ 
កេយ ការ  បេកតួ ថា៖  « ការ ជបួ 
ធ វសនា ខ្ញុំ វ៉េ ទាំង កំហឹង ធ្វើ 
ឱេយ ការវ៉េ របស ់យើង  អតល់្អ មើល 
ហើយ ពិន្ទុយើង  ឈ្នះ តេ គេ 
កាត់ពិន្ទុ យើង។ នៅ ពេល 
ប៉ះកីឡាករ ផេសេង ខ្ញុំវ៉េ ធម្ម តា 
ប៉ុន្តេ ពេល ជួប ធ វសនា គឺ 
មាន ចិត្តខឹង គត់តិច តួច ពេះ 
គត់និយយ ដាក់ យើងរាង 
លើសថា យើងអត់ ដេល ឈ្នះ 
គត់ គឺ ឈឺចិត្តតេង់ហ្នឹង»។ 

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  កេយ 
ការ បង្កើតកំហុស កើត ចេញ 
ពកីារបេើកហំងឹ នា ំឱេយ  ចាញ ់ ធ 
វសនា នេះ ទចូ  ដេវតី មានការ- 
ភា្ញាក់ខ្លួន និងបាន សុំទោស 
ដល់គេូ បង្វឹក ហើយសនេយថា 
ឈប់ធ្វើ រឿងបេបនេះ ទៀត។ 
ទូច ដេវីត បាន បញ្ជាក់ថា៖  
«សមេប់ ការបេកួត នៅ លើក- 
កេយៗ  ទៀត ខ្ញុំ  ធនា ថា នឹង 
ទប់អារម្មណ៍ខ្លួន ឯង ឱេយបាន 
មនិ វ៉េ ទាងំ ខងឹ ទាងំ ពុះកញេ្ជាល  
បេបនេះ ទៀតទេ ហើយខ្ញុំ 
សូមទោស ដល់ អ្នក គំ ទេ ជា 
ពសិេស លោកគេ ូរបសខ់្ញុ ំដេល 
គត់ ជឿទុក ចិត្តថា ខ្ញុំ នឹងបាន 
បេក់លាន នៅសបា្តាហ៍នេះ 
ប៉ុន្តេ ខ្ញុំ ធ្វើមិនបាន ល្អ នៅ ជុំ 
ចុងកេយ នេះ»៕

ការដណ្តើមបានប្រាក់លានរបស់
ធាវាសនាធ្វើឱ្រាយទូចដ្រាវីតភ្ញាក់ខ្លនួ

ខាត់សុឃីមបដិស្រាធច្រាញទៅរក
ផលិតកម្មថ្មីក្រាពីទ្រានំហង្រាសមាស
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