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ក្រសួងអប់រំឱ្រយគ្រះឹ-
ស្ថានឯកជនចាប់-
ដំណើរការរីឯស-
លារដ្ឋឱ្រយបើកខ្រមករា

ក្រសួងៈអាកាសធាតុ
នឹងចុះត្រជាក់ដល់១៤-
អង្រសាស្រចាប់ពីថ្ង្រ
៣០ធ្នដូល់៥មករា

លោកJoeBiden
ចោទប្រកាន់រដ្ឋបាល
លោកDonaldTrump
ថា«រារំាង»ដំណើរ-
ការផ្ទ្ររអំណាច

វ៉ន  ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ  ក្រសួងអប់រំយុវជន
និងកឡីាកាលពមី្រសិលមញិបាន
សម្រចឱ្រយគ្រះឹស្ថានសិក្រសាឯក-
ជនបើកដំណើរការឡើងវញិចាប់
ពីថ្ង្រទី២៩ខ្រធ្នូតទៅ។រីឯការ-
បើកបវ្រសនកាលឆ្នាំសិក្រសា
២០២០-២០២១ន្រគ្រះឹស្ថាន-
សិក្រសាចំណ្រះទូទៅសធារណៈ
(រដ្ឋ)ត្រវូចាប់ផ្ដើមពថី្ង្រទី១១ខ្រ
មករាឆ្នាំ២០២១ប៉ុន្ត្រត្រូវបន្ត
អនុវត្តតាមប្រតិបត្តិស្តង់ដា
(SOP)។...តទៅទំព័រ ៤

 ឃុ ត  សុភ ចរិយា   

ភ្នំ ពៃញៈ ក្រសួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយមនៅថ្ង្រម្រសិលមិញ
បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ព្រមទំាងកងទ័ពដ្រលកំពុងរស់-
នៅនិងឈរជើងក្នុងតំបន់ជួរភ្នំ
ដងរ៉្រកនិងខ្ពង់រាបភាគឦសន
ន្រប្រទ្រសកម្ពជុាត្រវូបង្កើនការ-
យកចិត្តទុកដាក់ថ្រទាំសុខភាព
ឱ្រយបានល្អព្រះនៅដើមខ្រមករា
ឆ្នាំ២០២១ខាងមខុន្រះអាកាស-
ធាតុត្រជាក់នឹងធា្លាក់ចុះដល់
កម្រិត១៤អង្រសាស្រ។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងធនធាន-

ទឹកនិងឧតុនិយមលោកចាន់
យុតា្ថាបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍នៅ
ថ្ង្រទី២៩ ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០ថា
ក្រពីឥទ្ធិពលសម្ពាធខ្ពស់ពី
ប្រទ្រសចិន និងខ្រយល់មូសុង
ឦសន ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប
សកម្ម ដ្រលកំពុងធ្វើដំណើរកាត់
តាមតំបន់ជ្រយម៉ាឡាកាន្រ
ព្រដំ្រនថ្រនិងម៉ាឡ្រសីុនឹងបង្កើន
ឥទ្ធិពលមកលើប្រទ្រសកម្ពុជា
ផងដ្ររ។ក្នងុស្ថានភាពន្រះនងឹ
ធ្វើឱ្រយអាកាសធាតុក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជាចុះត្រ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

សុខ  វៃងឈាង

កាលពីថ្ង្រចន្ទទ២ី៨ធ្នូប្រធា-
នាធិបតីជាប់ឆ្នាតលោក Joe
Bidenបាននិយាយថាក្រុម-
រៀបចំការផ្ទ្ររអំណាចរបស់
លោករងការ «រារាំង» ពីមន្ត្រី
របស់Trumpនៅក្រសងួការ-
ពារជាតិធ្វើឱ្រយមនការព្រួយ-
បារម្ភលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
របស់រដ្ឋបាល Trump ក្នុង
ដំណើរការផ្ទ្ររអំណាច ខណៈ
ព្រលដ្រលសលត់្រ៣សបា្ដាហ៍
ទៀតដល់ថ្ង្រ...តទៅទំព័រ ១១

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រន បានប្រកាសបិទ-
បញ្ចប់«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍
២៨ វិច្ឆិកា»ជាផ្លូវការហើយ
ក្រយពីស្ថានភាពន្រជងំឺកវូដី១៩

ត្រូវគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុង
ដ្រលការថ្ល្រងសរពិស្រសន្រះ
លោកបានធ្វើឡើងពីគ្រហដា្ឋាន
របស់លោកនាក្រុងតាខ្មៅខ្រត្ត
កណា្តាលពីម្រសិលមិញ។
លោកហ៊នុស្រនមនប្រសសន៍

ថា៖«ខ្ញុំសូមប្រកាសបិទបញ្ចប់

ព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២៨វចិ្ឆកិា
ហើយតើហ្រតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវ
ប្រកាសបិទបញ្ចប់នៅព្រលន្រះ
ដ្រលកាលពីថ្ង្រទី១៥ ខ្រធ្នូ ខ្ញុំ
បានប្រមើលមើលថាការបិទ-
បញ្ចប់ គឺអាចទៅដល់ដើមខ្រ
មករាឬពាក់កណា្តាលខ្រមករា។

មនមូលហ្រតុ៣សំខាន់ៗដ្រល
យើងអាចឈានទៅដល់បញ្ចប់
ន្រព្រឹត្តិការណ៍២៨វិច្ឆិកាបាន»។
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

មូលហ្រតុចំនួន៣សំខាន់ៗ
ដ្រលធ្វើឱ្រយលោកអាចបិទបញ្ចប់
ព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២៨វចិ្ឆកិា

គឺស្ថានការណ៍គ្រប់គ្រងបាន-
ទាំងស្រុងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា។មិនមន
ការរកឃើញនូវអ្នកដ្រលមន
កូវីដ១៩ក្នុងរយៈព្រល១៤ថ្ង្រ
និងបានព្រយាបាលជាសះស្របើយ
ចំនួន៣៨នាក់...តទៅទំព័រ ៤

នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសបិទព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆកិាក្រយជំងឺកូវីដត្រវូគ្រប់គ្រងបាន

ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថា
ការប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធបច្ច្រក-
វិទ្យាក្នុងវិស័យកសិកម្មមាន
ការរីកចម្រើន...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

រុស្សុីប្រកាសឲ្យលោក
Navalnyវិលត្រឡប់ទៅ
រុស្សុីឬប្រឈមនឹងការជាប់
ពន្ធនាគារ...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

Gogiហាងម្ហូបកូរ៉្រក្នុងទូរថ-
ភ្លើងអង្រួនប្រះដូងហ្វ្រនK-pop
មកក្របស្រញាំុអាហារដូច
ក្នុងភាពយន្ត...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

ស្ថានីយ បូម បៃង ឆៅនៅ លើ ផ្ទៃ សមុទៃ កម្ពជុា   ក្នងុ ប្លកុ A របស់ កៃមុហុ៊ន KrisEnergy។ រូបថតក្រសួងរ៉្រនិងថាមពល

កម្ពជុាបានកា្លាយជាប្រទ្រសផលិតប្រងមួយ
នៅលើពិភពលោកនិងជាប្រទ្រសទី៨ក្នងុតំបន់

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នពំៃញៈកម្ពជុាបានកា្លាយជា
ប្រទ្រសផលតិប្រងមយួនៅលើ
ពភិពលោកនងិជាប្រទ្រសទី៨
ក្នងុតបំន់អាស៊ាន(លើកល្រង
ប្រទ្រសឡាវនងិសងិ្ហបរុី)បនា្ទាប់

ពីក្រមុហ៊នុរកុរកប្រងនងិឧស្មន័
KrisEnergyLtdរបស់សងិ្ហបរុី
បានទាញយកតំណក់ប្រងជា
លើកដបំងូក្នងុប្លកុAពីបាសងំ
ខ្ម្ររកាលពីថ្ង្រទី២៨ខ្រធ្នូ។
ក្រមុហ៊នុKrisEnergyកាល-

ពីថ្ង្រទី២៩ខ្រធ្នូបានប្រកាស

ជាផ្លវូការនវូតណំក់ប្រងលើក-
ដំបូងរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជានៅ
សមុទ្រក្នងុតំបន់សម្របទានប្លកុ-
Aដ្រលបានចាប់ផ្ដើមផលតិកម្ម
កាលពីថ្ង្រទី២៨ធ្នូឆ្នាំ២០២០។
ក្រមុហ៊នុបានឱ្រយដងឹថាអណ្ដងូ
ប្រងអប្រសរាបានចាប់ផ្ដើមបង្ហរូ

ប្រងពីអណ្ដងូអភវិឌ្រឍន៍ត្រមយួ
គត់ហើយអត្រលំហូរត្រូវការ
ព្រលវ្រលាយា៉ាងហោចណាស់
២៤ម៉ាងដើម្របីធ្វើឱ្រយមនស្ថិរ-
ភាព។«ការផលតិនងឹកើនឡើង
ដល់កម្រតិខ្ពស់បផំតុដោយសរ
ត្រអណ្ដូង...ត ទៅ ទំព័រ ១០



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

 គឹម  សារុំ 

ភ្ន ំពេញៈ សាលា ដំបូង រាជ ធានី - 
ភ្នំពៃញ ពី មៃសិ ល មិញ បាន បើក- 
សវនា ការ ជំនុំ ជមៃះ លើ សំ ណុំ - 
រឿង មៃ ដឹក នាំ  អតី ត បកៃស បៃឆំង     
លោក   សម  រងៃស៊ី  និង បក្ខ ពួក ២១ 
នាក់  ពាក់ព័ន្ធ បទ ចោទ រួម គំនិត 
កៃបត់  និង បង្ក ភាព វឹក វរ ដល់ សន្ត ិសុ  ខ 
សង្គម និង ញ៊ះញង់ មិន ឱៃយ យោ ធិ ន 
សា្តាប់ បង្គាប់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល  ។     

  សវនា ការ ពី មៃសិល មិញ គៃ ឃើ ញ 
មាន តៃ ជន តៃូវ ចោទ ចំនួន ១៣ 
នា ក់ ប៉ុណ្ណោះ ក្ន៊ ង ចំណម ២២ 
នាក់  ខណៈ ៩នាក់  ផៃសៃង ទៀត  
កំពុង ភៀស ខ្លនួ  នៅ កៃ បៃទៃស ។   
ជន តៃូវចោទ ទាំង ២២ នាក ់ដៃល 
រួម ទាំង លោក សម  រងៃស៊ី   ផង នោះ 
តៃវូ បាន ការពារ សទិ្ធ ិដោយ លោក  
មៃធាវី     សំ   សុគង់   លោក  មៃធាវី    
ឡោ  ជុន ធី  រីឯ មៃធាវី ២រូប ទៀត 
គឺជា មៃធាវី ចាត់ តាំង ពី  គណៈ- 
មៃធាវី រួម មាន  លោក សៃី មៃធាវី  
សុិន  សាវ៉ន  និង  លោក  មៃធាវី  
យុង  ផានិត ។       

 ឆ្លើយ នៅ ចំពោះ មុខ បៃធាន 
កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ ជមៃះ មាន លោក  
រស ់ ពសិដិ្ឋ  នងិ តណំាង អយៃយការ  
លោក   សៃង  ហៀង  និង លោក  
សំម   ឫទ្ធី វាសនា  ពី មៃសិល មិញ  
ជន តៃូវ ចោទ ឈ្មោះ  ឡ៊ង  ផារី  
អាយ ុ ៥៨ឆ្នា ំ  ជា អតតី កៃមុ បៃកឹៃសា 
នៃអតី ត   គណ បកៃស សង្គៃះ ជាតិ 
បៃចំា សៃកុ កំពង់ តៃបៃក  ខៃត្ត ពៃ - 
វៃង  បាន បៃប់ ចៅ កៃម ថា   គាត់ 
បាន សា្គាល់ ឈ្មោះ  មៃ បកៃស របស់ 

គាត់ គឺ លោក   សម  រងៃសី៊ និង លោក  - 
សៃ ី ជ ូឡង៊ ស៊មូ៉ ូរា៉ា  ជា ភរយិា របស ់
លោក  សម  រងៃសី៊  ចំណៃក  មនៃ្តី  
ជាន់ ខ្ពស់  នៅ  ក្ន៊ង បកៃស នៃះ ផៃសៃង- 
ទៀត  លោក ធា្លាប់តៃ ឮ ឈ្មោះ តៃ - 
បុ៉ ណ្ណោ ះ  ។   បុ៉ន្តៃ កាល ពី គណបកៃស 
នៅ ដំណើរ ការ គាត់ មាន ទំនាក់ - 
ទំនង ជាប់ ជា បៃ ចាំ មួយ លោក  
ហៃង   ដ ណារ៉ូ  ជា តំណាង  រាសៃ្ត 
ខៃត្ត ពៃវៃង ។ 

 លោក  ឡ៊ង  ផារី   បន្ត ថា   កៃយ 
ពី គណបកៃស  តៃូវ បាន តុលាការ 
កំពូល រំលាយ មក  គឺ លោក មិន- 
ដៃល ទាកទ់ង ទៅ មនសុៃស ក្នង៊ បកៃស 
ទៃ ហើយលោក បាន មក រត់ ម៉ូតូ - 
ឌុប នៅ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ។    សមត្ថ - 
កិច្ច បាន ចាប់ លោក នៅ រាជ ធានី - 
ភ្នំ ពៃញ ដើម ឆ្នាំ ២០ ២០ ពៃល 
លោក អង្គ៊យ ផឹក កា ហ្វៃ។   

 លោក ផារី  ថា ៖  «  ពៃល ខ្ញ៊ ំអ ង្គយ៊ 
ផឹក កាហ្វៃ ខ្ញ៊ំ ជជៃក គា្នា ពី កបា៉ាល់ 
វៃស្ទើ ដម ចូល ចត នៅ ខៃត្ត ពៃះ- 
សហីន ុដៃល មាន អ្នក ផ្ទក៊ មៃរោគ 
កូវីដ ១៩ ផង ។  លោក  នាយក - 
រដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន  សៃន  បាន បើក ឱៃយ 
កបា៉ាល ់នោះ ចូល ចត ។  កៃ ពី 
នៃះ  ខ្ញ៊ំ មិន ដៃល ទាក់ ទង រឿង 
គណបកៃស ដៃរ  ។  ពៃល នៃះ ខ្ញ៊ំ មិន-  
ដឹង ថា ខ្ញ៊ំ មាន ទោស អ្វី មួយ ទៃ » ។ 

  លោក   ផា រី  និយាយ បៃប់ ចៅ - 
កៃម ថា  លោក លៃង ហ្វៃស ប៊ុក  
បុ៉ន្តៃ  លោក  មិន ដៃល េ្រហ្វន ជាមួ យ 
អតីត ថា្នាក់ ដឹក នាំ  គណ បកៃស 
សង្គៃះ ជាតិ ណា មា្នាក់ ទៃ ។  លោក 
បាន ដឹង ពី ការ បង្កើត ចលនា 
សង្គៃះ ជាតិ នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក   

នៅ ថ្ងៃ ទី ២៨  មករា  ឆ្នាំ  ២០១៨ 
តាម រយៈ ការ សា្តាប់ វិទៃយ៊ អាសុី សៃរី  
និង វិទៃយ៊ V O  A   ប៉ុន្តៃ  លោក មិន- 
ដៃល ចលូ រមួ  ក្នង៊ ចលនា នៃះ ទៃ  ។ 
ដោយ ឡៃក  ទាក់ទង នឹង ថ្ងៃ ទី៩  
វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២ ០១៩  ដៃល លោក 
សម  រងៃសី៊  បៃកាស វិល ចូល បៃទៃស 
វិញ   កាល នោះ មនៃ្ត ីបកៃស សង្គៃះ- 
ជាតិ  ខៃត្ត ពៃ វៃង បា ន ឱៃយ លោក  
ដើរ បៃមូល មនុសៃស ទៅ ទទួល ដៃរ 
តៃ លោក  មិន ធ្វើ តា ម ។  

 បើ តាម  លោក  ងិន  ឃាង  
អាយុ  ៣២ ឆ្នាំ   ដៃល ជា ជន តៃូវ - 
ចោទ មា្នាក់ ទៀត បាន ឆ្លើយ បៃប់ 
ចៅ កៃម ពី មៃសិល មិញ ដៃរ ថា   លោក   
តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ខ្លួន នៅ 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃ ទី ១៧  
មីនា  ឆ្នាំ២០២០ ។  មុន ចាប់ ខ្លួន 
លោក បាន សរ សៃរ សារ ក្ន៊ង កៃុម 
ដៃល ជា មិត្ត ភកិ្ត អំពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ប៉ុន្តៃ លោក  គា្មោន ទំនាក់ ទំនង ជា - 
មួយ អតីត គណ បកៃស សង្គៃះ - 
ជាតិ ទៃ ។  ប៉ុន្តៃ  លោក បាន ចូល- 
រមួ ដង្ហៃ  កៃបួន ឃោស នា បោះ ឆ្នាត 
គណ បកៃស សង្គៃះ ជាតិ ក្ន៊ង ឆ្នាំ 
២០១៣  តៃ លោក  មិន ដៃល គិត 
ថា សៃឡាញ់ គណ បកៃស នោះ ទៃ ។ 

 លោក  ងិន  ឃាង  និយាយ ថា ៖   
« ខ្ញ៊ំ បាន និយាយ ហ្វៃស ប៊ុក ក្ន៊ង 
កៃុម អំពី ជំងឺ កូវីដ ថា  រដ្ឋាភិ បាល 
កម្ព៊ជា បណ្តោយ ឱៃយ យន្ត ហោះ 
ចូល ក្នង៊ បៃទៃស និង រិះគន់ កៃសួង 
សុខាភិ បាល កម្ព៊ជា »   ។     

 បនា្ទាប ់ព ី ចៅ កៃម សាក សរួ  ជន 
តៃូវ ចោទ  ងិន  ឃាង  ចប់  ហើយ 
ម៉ៃយាង ដោយ សារ តៃ ជន ជាប ់ចោទ 

មាន ចំនួន ចៃើន ផង នោះ លោក  
ចៅ កៃម  រស ់ ពសិដិ្ឋ  បាន បៃកាស  
លើក ពៃល សវនា ការ ទៅ ថ្ងៃ ទី 
២២ ខៃ  មករា  បន្ត ទៀត ។  

លោក  នី   សុខា   បៃធាន ផ្នៃក 
សិទ្ធិ មនុសៃស នៃ សមាគម ការពារ 
សិទ្ធិ មនុសៃស អា ដ ហុ ក បាន ផ្តល់ 
សមា្ភាស ន៍ជា មួយ កៃមុ អ្នក សារព័ត៌ - 
មាន នៅ កៃ បន្ទប់ សវនា ការ ថា  
បើ មើល ទៅ អ្នក ដៃល ពាក់ព័ន្ធ 
នងឹ គណ បកៃស សង្គៃះជាត ិគ ឺ រឿង 
នៃះ កើត មាន  កៃយ តុលា ការ  
រំលាយ គណ បកៃស ។  ជា ធម្មតា 
អាច មាន ការ មិន សខុ ចិត្ត នឹង ការ- 
រំលាយ គណ បកៃស នៃះ ពៃះ អតតី 
សកម្ម ជន របស់ គណ បកៃស សង្គៃះ -  
ជាតិ មួយ ចំនួន   គឺ ពួក គាត់ មិន 
សុខ ចិត្ត នឹង ការ រំ លាយ បកៃស ។    
លោកបន្ត  ថា ៖  «  ខ្ញ៊គំតិ ថា  ជា រឿង 
នយោបាយ ទៃ ។  មិ ន មៃ ន ថា  ការ - 
រំលាយ នៃះ រចនា សម្ពន័្ធ វា រលាយ - 
បាត់ ទៅ ឯណា តៃ វា នៅ តៃ មាន 
ការ ទាម ទារ » ។ 

  លោក  នី  សុខា អះ អាង  ថា   
ដំណះ សៃយ  រឿង នៃះ   គួរ តៃ 
ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ មៃ បកៃសធំៗ  ជា 
អ្នក ដឹង ពី បញ្ហា នៃះ ហើយ សវនា - 
ការ ដៃល មាន មៃ បកៃស ធំៗ ចូល 
បៃហៃល ជា មាន ការ សួរ ដៃញ- 
ដោល បាន ចៃបាស់ លាស់ ជាង នៃះ 
ពៃះ នៅ  ក្នង៊ កមៃតិ ពកួ គាត ់ មាន 
គមា្លាត ឆ្ងាយ ព ីរចនា សម្ពន័្ធ ដកឹ នា ំ
ធំ ៗ  ក្ន៊ង គណ បកៃស ។   « ខ្ញ៊ ំគិត ថា  
បើអាច ឱៃយ មៃបកៃស ធំៗ ដៃល កំពុង 
ជាប់ ចោទ  មក ឆ្លើយ ចំពោះ តុលា - 
ការ ខ្ញ៊ំ គិ ត ថា  ជា រឿង ល្អ »  ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ អាជា្ញាធរ កម្ព៊ជា កំពុង 
សៃវជៃវរក អត្តសញ្ញាណ ស្តៃី 
ខ្មៃរអ៊ិសា្លាម មា្នាក់  ដៃល កំពុង  
រស់នៅ បៃទៃស អា រា៉ា ប៊ី សា អ៊ូឌីត  
បនា្ទាប់ពី នាង បាន អំពាវនាវ ឱៃយ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន  
ជយួ អន្តរាគមន ៍យក នាង តៃឡប-់ 
មក កម្ពជ៊ា វញិ  កៃយព ីនាង ចាញ-់ 
បោក មៃខៃយល់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៧។

បៃធាន នាយកដ្ឋាន បៃឆំង 
ការជួញដូរ មនុសៃស  និង ការពារ 
អនីតិជន នៃ កៃសួង មហាផ្ទៃ  
លោក ជីវ ផល្លី  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
ពី  ថ្ងៃទី២៨  ធ្នូ ថា  លោក បាន- 
ទទួល ដំណឹង នៃះ ហើយ  ដោយ 
មន្តៃី ជំនាញ  បាននិង កំពុង ទាក់- 
ទង មា្ចាស់ គណនី ហ្វៃស ប៊ុក ដៃល 
បង្ហាះ វីដៃ អូ សុំ អន្តរាគមន៍ នៃះ។ 
រឯី មន្តៃ ីមយួកៃមុ ផៃសៃងទៀត  កពំងុ 
សៃវជៃវ រក សាចញ់ាត ិ នងិ កៃមុ- 
គៃសួារ នៅ សៃកុ មៃមត់  ខៃត្ត តៃបូង- 
ឃ្ម៊ំ។ មន្តៃី សា្ថានទូត កម្ព៊ជា បៃចាំ 
នៅ បៃទៃស អារា៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត  ក៏ 
កំពុង សៃវ ជៃវ រក អត្ត សញ្ញាណ  
នារី រងគៃះ ផង ដៃរ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង កំពុង 
ទាក់ទង ទៅ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ទាំង- 
អស ់ហើយ  គ ឺទាកទ់ង រក សាច ់ញាត ិ  
នៅ សៃុក ខ្មៃរ  ទាក់ទង ទៅ មា្ចាស់ 
គណន ីហ្វៃស ប៊កុ ហ្នងឹ  ហើយ មន្តៃ ី
សា្ថានទូត យើង នៅ ទីនោះ  កំពុង 
សហការ ជាមួយ មន្តៃី អារា៉ា ប៊ីសា- 
អ៊ូឌីត  ដើមៃបី ស្វៃង រក ដៃរ។ ប៉ុន្ដៃ 
យើង នៅ មនិ ទានម់ាន ការឆ្លើយ តប   
ណាមយួ នៅឡើយ ទៃ  គ ឺយើង នងឹ 
នៅតៃ ពៃយាយាម ជួយ សង្គៃះ គាត់ 
ឱៃយបាន តៃឡប់ មក កម្ព៊ជា វិញ»។

តាម គណនី ហ្វៃស ប៊ុក ឈ្មោះ  
Rohimah Binti Mohamad 
Aly  ឱៃយដឹង នៅ ថ្ងៃទី២៨  ខៃធ្នូ ថា  
នារី រងគៃះ ឈ្មោះ លីរ៉  ហី មា៉ាស់  
អាយុ ២៦ឆ្នាំ  រស់នៅ សៃុក មៃមត់  
ខៃត្ត តៃបូងឃ្ម៊ំ  បង្ហាះ វីដៃអូ បង្ហាញ 
ថា រូបនាង កំពុង រងគៃះ ដោយ 
ការចាញ់បោក មៃខៃយល់ បាន នាំ- 
មក  លក់ នៅ បៃទៃស អារា៉ា ប៊ី សា- 
អ៊ូឌីត ចាប់ តាំងពី ឆ្នាំ២០១៧មក 
រហូតដល់ ពៃល បច្ច៊បៃបន្ន។

ស្តៃ ីរងគៃះ ឈ្មោះ លរី ៉ ហ ីមា៉ាស ់ 
បច្ច៊បៃបន្ន នាង កំពុង រស់ នៅ  និង 
បមៃើ ការងរ តាម ផ្ទះ នៅ បៃទៃស 
អារា៉ា ប៊ី សា អ៊ូឌីត  ពី មៃសិល មិញ  មិន 
ទាន់ អាច ទាក់ទង សុំ ការ បញ្ជាក់ 
ជុំវិញ ការស្នើ សុំឱៃយ អន្ត រាគមន៍ 
តៃឡប់មក កម្ព៊ជា វិញ នោះ ទៃ។

ប៉នុ្ដៃ នាង បាន នយិាយ ក្នង៊ វ ីដៃ អ ូ  
ខ្ល ីមយួ កាលព ីថ្ងៃទ២ី៨ ធ្ន ូថា ៖« នា ង  
ខ្ញ៊ំ កំពុង រស់នៅ បៃទៃស អារា៉ាប៊ី - 
សា អ៊ូឌីត  ដោយ ការចាញ់ បោក 
មៃខៃយល់ នាំយក ខ្ញ៊ំ មក លក់ នៅ បៃ- 
ទៃស អារា៉ា ប៊ី សា អ៊ូឌីត ចាប់តាំង ពី 

ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ បច្ច៊បៃបន្ន  
ដោយ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ មនិ មាន អាជា្ញាធរ  
នងិ អង្គការ ណា អន្តរាគ មន ៍ជយួ ខ្ញ៊ ំ
ចៃញពី បៃទៃស នៃះ ទៃ»។ 

ស្តៃ ីរបូនៃះ បន្តថា ៖«ដចូ្នៃះ ខ្ញ៊ ំមាន- 
តៃ លើកដៃ សំពះ សុំ អង្វរ គោ រព-  
ជូន សម្ដៃច តៃ ជោ ហ៊ុន សៃន  
នាយក រដ្ឋមន្តៃី នៃ ពៃះរាជា ណា- 
ចកៃ កម្ព៊ជា  លោក ជំទាវ បណ្ឌិត 
ប៊ុន រា៉ានី  ហ៊ុន សៃន  និង អង្គការ 
ការ ពារ សទិ្ធមិនសុៃស នានាមៃតា្ដា ជយួ   
នាង ខ្ញ៊ំ ដៃល កំពុង រង គៃះ ផង» ។

នាង រៀបរាប់ ថា ៖«ក្ន៊ង ជីវភាព 
រសន់ៅ សព្វថ្ងៃ នៅទនីៃះ  មា្ចាសផ់្ទះ 
បាន វាយ ធ្វើបាប នាង ខ្ញ៊ ំស្ទើ ររៀង- 
រាល់ ថ្ងៃ  ដោយ មិនមាន ការជួយ- 
សង្គៃះ ពី អ្នកដទៃ ទៃ។ មា្ចាស់ ផ្ទះ 
បាន ដកហូត ឯកសារ ផៃសៃងៗ ពី 
ខ្លនួ  នាង ខ្ញ៊ ំទាងំអស ់ ហើយក ៏គា្មោន 
គិត បៃក់ខៃ  ឬ ឱៃយ លុយ សមៃប់ 
ចណំាយ ផា្ទាលខ់្លនួ ដៃរ។ លើសព ីនៃះ   
ពកួគៃ ហាម ខ្ញ៊ ំមនិឱៃយ ចៃញទៅ ជបួ 
នរណា មា្នាក់ នៅ ខាងកៃ ទៃ»។ 

ស្តៃ ីរងគៃះ បន្តថា ៖«នាង ខ្ញ៊ ំជា 
កនូកពំៃ ឪពកុ មា្ដាយ  ដោយ រស ់នៅ   
ជាមយួ ជដីនូ ចាសន់ងិប្អនូៗ ២នាក ់   
ទៀត។ ខ្ញ៊ំ បាន ចាក ចៃញពី ផ្ទះ 
តាំង ពី ក្មៃង  ដើមៃបី រកលុយ ចិញ្ចឹម 
គៃសួារ  ដោយ មនិ នកឹសា្មោន ថា  គៃ 
យក ខ្ញ៊ំ មក លក់ បៃបនៃះ សោះ»។ 

លោក មឿន តុលា  នាយក- 
បៃតបិត្ត ិមជៃឈមណ្ឌល សម្ពន័ភាព- 
ការងរ  និង សិទ្ធិមនុសៃស   ថ្លៃង ថា  
បៃ ទៃស មួយចំនួន ដៃល ពលករ 
ខ្មៃរ ទៅ បមៃើ ការងរ នៅ ទីនោះ  
មនិសវូ គោរព សទិ្ធ ិ នងិ ឱៃយ តម្លៃ លើ 
នារី ទៃ។ លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញ៊ំ នៅតៃ 
មិន ទាន់ យល់ថា មាន បៃទៃស  ខ្លះ 
យើង អតម់ាន MoU បញ្ជនូ ឬ ទទលួ   
ពលករ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ទី នោះ ទៃ  
ប៉ុន្ដៃ ហៃតុអ្វី បានជា គៃ  អាច នាំ 
ពលករ ខ្មៃរ ទៅធ្វើ ការងរ នៅ ទនីោះ   
មាន ទាងំ សៃប ចៃបាប់ និង មិន  សៃប- 
ចៃបាប់ ។ និយាយ  រួម  គឺ មិនមាន 
គោល ការណ ៍ចៃបាសល់ាស ់ទៃ  ហើយ    
រឿងនៃះ នៅតៃ កើតមាន ឡើង »។

លោក តលុា  ជរំញុ ឱៃយ រដ្ឋាភបិាល 
តា មរយៈ កៃសងួ ការបរ ទៃស នងិអា-  
ជា្ញាធរ ពាក ់ពន័្ធ  តៃវូបៃញាប ់ជួយ នារ ី  
រងគៃះ ឱៃយបាន តៃឡប ់មក កម្ពជ៊ា 
វិញ  ដើមៃបីចៀស វាង  មាន ហិងៃសា។

ព ីមៃសលិមញិ  អ្នកនាពំាកៃយ កៃសងួ    
ការបរទៃស  នងិ សហបៃត ិបត្ត ិការ 
អន្តរជាតិ  លោក កុយ គួង  បៃប់ 
ថា   លោក មិនបាន ដឹងរឿង នៃះទៃ  
ហើយ កម៏និ ធ្វើអតា្ថាធបិៃបាយ បន្ថៃម   
ដៃរ។ លោក ហៃង សរួ  អ្នកនាពំាកៃយ   
កៃសងួ ការងរនងិ បណ្ដុះ បណា្តោល-   
វជិា្ជាជវីៈថ្លៃង ពមីៃសលិ មញិ ថា  កៃសងួ    
ការបរទៃសនងិ សា្ថាន ទតូ  បាននងិ 
កំពុង ស្វៃង រក ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ 
ទីតំាង  និង វិធី អន្តរាគមន៍ ជួយ 
គាត់ ឱៃយតៃឡប់ មក កម្ព៊ជា វិញ៕

តុលាការជំនំុជម្រះសំណំុរឿងជនត្រវូចោទសមរង្រសីុ
និងបក្ខពួក២១នាក់ពីបទចោទរួមគំនិតក្របត់និងញុះញង់

កម្ពជុាកំពុងស្រវជ្រវរកស្ត្រខី្ម្ររអិ៊ស្លាមម្នាក់រស់នៅ
អារ៉ាបី៊សអូ៊ឌីតដ្រលសំុឱ្រយជួយយកនាងមកផ្ទះ
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ពលករខ្មែរជាង២០០០នាក់ទើបតែឡប់ពីថែមិនមានឆ្លងកូវីដទែ
នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ បន្ទាប់ ពី បៃទៃស ថៃ  បាន បៃកា ស 
ពី ការ ផ្ទុះ ឡើង ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅខៃត្ត 
សាមុត សាខន កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃធ្នូ ធ្វើ 
ឲៃយ ពលរដ្ឋ  ខ្មៃរជាង ២០០០នក ់បាន  វលិម 
ក កម្ពជុា វិញ និង កំពុង ស្ថតិ ក្នងុ វិធានការ ចត្តា - 
ឡីស័ក នៅតម ពៃដំៃន បុ៉ន្តៃ មិន មាន ករ ណ ី
វជិ្ជមាន ជំង ឺនៃះ ទៃ។ នៃះ បើ តម ការ បញ្ជាក់ 
របស់ លោក នយក រដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន សៃន ។

ថ្លៃង ទៅ កាន់ ជន រួម ជាតិ  កាល ពីថ្ងៃ ទី ២ ៩ 
ធ្ន ូក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ បិទ បញ្ចប់ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវី ដ - 
១៩  ក្នងុ សហគមន៍២៨ វិច្ឆ ិកា លោក  ហ៊ុន 
សៃន បាន ថ្លៃង អំណរ គុណ ដល់ អាជា្ញាធរ 
នន  ដៃល បាន ចូល រួម ទប់សា្កាត់ ការ នំ - 
ចូល  ជំងឺ នៃះ ពី ថៃ។ លោក បញ្ជាក់ ថា  ចាប់- 
ពី ថ្ងៃទី ២០ធ្នូមិន  មាន ជំង ឺនៃះ តៃូវ បាន រក - 
ឃើញ នំ ចូល មក កម្ពជុា ពី បៃទៃស ថៃ ទៃ ។

លោក មាន បៃសាសន៍ ដូច្នៃះ ថា៖«ដោ យ - 
សារ តៃ រាជ រដ្ឋា ភិបាល ថៃ និង អាជា្ញាធរ ថៃ  
ក៏ បាន ចាត់ វិធានការ ក្នងុ លៃបឿន មួយ យ៉ាង- 
លឿន ដៃល អាច គៃប់ គៃង បាន សភាព ការ ណ៍។ 
បន្ថៃម ពី លើ នៃះ  អាជា្ញាធរ តម ខៃត្ត របស់ 
យើង ក៏ បាន ធ្វើ ការ បន្ទាន់ តម រយៈ ការ ចង្អ ុល-  
បង្ហាញ ពី រាជ រដ្ឋាភិបាល កៃសួង សុខា ភិបា ល 
ហើយ ផ្ដល់ លទ្ធភាព គៃប់ បៃប យ៉ាង តម- 
បណ្ដា ខៃត្ត នៅតម ពៃដំៃន »។  ភាព ជោគ -  
ជ័យ នៃះ ក៏ មាន ការ ចូលរួម ពី កមា្លាងំ បៃដ ប់  - 
អាវុធ  ក្នងុ ការដឹក ជញ្ចនូ ពលករ ដោយ មិន - 
ឲៃយ ពួក គៃ ធ្វើ ដំណើរ តម ឡានឬ តក់សីុ  ដៃ  ល 

អាច ចម្លង ជំងឺ នៃះ ពី ថៃ មក កម្ពជុា។  នយ ក - 
រដ្ឋ មន្តៃ ីថៃ ក ៏បាន យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់ ថៃ រកៃសា 
ពលករ កម្ពុជា ដៃល កំពុង បមៃើ ការ នៅ ថៃ 
ផង ដៃរ។ នៃះ បើតមលោកហុ៊ន សៃន ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «នៃះ ជា ចំណុច ដ៏ ល្អ  
នៅក្នុង ទំនក់ ទំនង ជិត ខាង របស់ យើង 
ហើយ មនិមាន ការ រសី អើង ចពំោះ ពលករ 
កម្ពុជា។ បន្ថៃម លើ នោះ បើ តម ព័ត៌មាន  
អ្នក ដៃល មិនមាន  កាត ធ្វើ ការ ខុស ចៃបាប់ 
ហើយ ទៅ ដោយ ខុស ចៃបាប់ ក៏ តៃូវ បាន 
អាជា្ញា ធរ ថៃ រៀបចំ ឲៃយ មាន ការ កាន់ កាត 
បណ្ដាះ អាសន្ន»។  លោក បន្ត ថា នៃះ ជា 
ផ្នៃក មួយ  នៃ ការ ដោះ សៃយ បញ្ហា   រួម គ្នា 
ទប់ សា្កាត់ជំងឺ កូវីដ  ផង  និង ដោះ សៃយ ការ-  
ងរ ជូន ពលករ កម្ពុជា ផងដៃល វា ជា ផ្នៃក - 
មួយ នៃការ រីក ចមៃើន  នៃ សៃដ្ឋកិច្ច ផង ហើ យ 
ជា ផ្នៃក មយួ នៃ បៃក ់ចណំលូ របស ់ពលករ 

កម្ពជុា ផង ដៃរ។ បើ តម លោក ហ៊នុ សៃន 
រាជរដ្ឋាភបិាល បាន ផ្គត ់ផ្គង គ់ៃប ់គៃន ់ដល ់ 
ពលករ  ដៃល មក ពីថៃ និង  កំពុង ស្ថិត ក្នុង 
ការ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក។ លោក បៃប់ ដល់ 
អាជា្ញា ធរ  ឲៃយ រៀបចំ ការ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក ឲៃយ 
បាន ល្អ ហើយ បៃសិន បើ ថវិកា ដៃល រដ្ឋា - 
ភិបាល ទមា្លាក់ ជូន ជិត អស់ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
អាច ស្នើ សុំ បន្ថៃម ទៀត។ លោកក៏  អំពាវ- 
នវជា ថ្មី  ឲៃយ ពលករ  និង ពលការិនី  ដៃល 
កំពុង ធ្វើ ការ នៅ បៃទៃ សថៃ  ឲៃយ បន្ត រស់ នៅ 
បៃទៃស ថៃ តទៅ ទៀត។  

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «ខ្ញុ ំបាន ទទលួ លខិតិ 
របស់ ឯក ឧត្តម  បៃយុធ ចាន-អូចា សុំ ឲៃយ 
ទប់សា្កាត់ ចំពោះ ពល រដ្ឋ កម្ពុជា កុំ ឲៃយ ចូល 
ទៅ ក្នងុ បៃទៃស ថៃ  ក្នងុ ពៃល ដៃល ថៃ កពំងុ 
តៃ បៃយុទ្ធ ទៅ លើ ជំងឺ នៃះ»។ លោក  បាន  
អំពាវនវ តំង ពី ថ្ងៃ ដំបូង នៃ ការ ផ្ទុះ ឡើង 

ជងំ ឺនៃះ  នៅ ថៃ  ដោយ ស្នើ ឲៃយ ពល រដ្ឋ កម្ពជុា 
ផ្អាក  ចូល ទៅ បៃទៃស ថៃ។  

លោក មឿន តុលា នយក បៃតិ បត្តិ  នៃ 
មជៃឈ មណ្ឌល សម្ព័ន្ធ ភាព ការ ងរ បាន សា្វា - 
គមន៍ចំពោះវិធានការ ជួយ សមៃួល របស់ 
រដ្ឋាភបិាល ចពំោះ ពលករដៃល វលិ តៃឡ ប ់
ពី ថៃដោយ លោកសង្កៃត ឃើញ  រដ្ឋាភិបា ល  
បាន  រៀប ចំ ទទួល ដឹក ជញ្ជូន គត់ ផង  និង 
ពិនិតៃយ តម ដន សុខភាព ដើមៃបី ការ ពារ ការ- 
ឆ្លង រាលដល កូវីដ១៩ផង ។ លោក ថ្លៃង 
ថា៖«អី៊ចឹង ការ រៀបចំ  កន្លៃង ទទួល ពួក គ ត់ 
ការ រៀបចំ ពិនិតៃយ សុខភាព ជា រឿង មួយ ល្អ 
ជា រឿង តៃឹម តៃូវ។ លើស ពី នៃះ មាន ការ - 
អបរ់ ំដល ់ពលករ  ពៃល គត ់តៃឡប ់មក វញិ 
ដើមៃបី ឲៃយ គត ់ចៃះ ការពារ ខ្លនួ រកៃសា អនមយ័ 
នងិ ដក ់ខ្លនួ នៅដច ់ដោយ ឡៃក ពៃល ទៅ  
ដល់ សហគមន៍។ ថ្មីៗ នៃះក៏ មាន ការ យក 
រថយន្ត ទៅដឹក គត់  និង យក ទៅ ធ្វើ ចត្តា ឡី - 
ស័ក នៃះ ជា រឿង តៃឹម តៃូវ  ខ្ញុំ សាទរ»។

លោក  តុលា យល់ ថា៖«ការ ធ្វើ ចត្តា ឡី - 
ស័ក  គួរ តៃ ពងៃឹង ពៃះដើមៃបី ឲៃយ មនុសៃស 
មក ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក បានទាល់ តៃ ពងៃឹង 
សៃវា  នៅ កន្លៃង ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក ទាល់ តៃ 
មាន បាយ ម្ហូប គៃប់ គៃន់ ទើប មនុសៃស នៅ 
ពៃះ មនុសៃស មក ពី សៃុក កៃ  ហើយ បៃក 
កៃុម គៃួសារ រាប់ ឆ្នាំហើយ ដំបូង គត់ ចង់ 
ជួប កៃុម គៃួសារ។ អ៊ីចឹង ទាល់ តៃ យើង 
ពនិិតៃយ មើល សៃវា របស ់យើ ង ឲៃយ បាន ល្អ ទើប 
ឲៃយ គត់ ទប់ ចិត្ត បា ន និង ធ្វើ ចត្តា ឡីស័ក 
រហូត ១ ៤ ថ្ងៃ» ៕

អោម ប៊ុនធឿន

បន្ទាយ មាន ជ័ យៈ អាជា្ញា ធរ 
ខៃត្ត បន្ទាយ មា នជ័យ កំពុង សិកៃសា 
តំបន់ភ្ន ំចំនួន ៩ប ន្ថៃ ម ទៀត ដើមៃបី 
ដក់ ប ញ្ចលូ ជា តំបន់ បៃតិកភណ្ឌ  
ធម្មជាតិ ដៃល ទីតំង ភ្នំ ទាំង- 
នោះ ស្ថិត នៅក្នុង សៃុក ចំនួន៣ 
គឺ សៃុក មា៉ាឡៃ សៃុក ពៃះ នៃតៃ- 
ពៃះ  សៃ ុក មង្គល បរុ ីរមួ នងឹ កៃងុ 
១គឺ កៃុង សិរី សោ ភណ្ឌ។ 

លោក  ឌៀប  ឈនួ  អភ ិបាល 
សៃុក មា៉ាឡៃ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃទី២៨ ធ្ន ូ ថា  អាជា្ញាធ រ- 
មូល ដ្ឋាន បានបៃជុំគ្នា ជាមួយ 
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុងភូមិ និង ឃុំនៅ 
តំបន់ភ្ន ំ ទំាងនោះកាលពីសបា្ដាហ៍ 

មនុ រមួនងឹមន្តៃ ីជនំញផងដៃរ។ 
លោក ថា ជ ំហាន ដបំងូ សមៃច 
ជោគជ័យ ក្នុងការ ឯក ភាពគ្នា 
ដក ់ឈ្មោះ ភ្ន ំដើមៃប ីសមា្គាល ់ នងិ 
រកៃសា វបៃបធម៌ បៃវត្តិ សាសៃ្តនៅ 
ក្នុង តំបន់។

លោក  ឈួន  បានប ញ្ជាក់  
ថា៖ «ភ្ន ំខ្លះ យើង តៃវូ កៃសមៃលួ 
វា ឲៃយ កា្លាយ ទៅ ជា ឈ្មោះ បៃវត្តិ- 
សាស្តៃ វិញ ឧ ទាហរណ៍ ថា ភ្ន ំខ្លះ 
គៃ ហៅ ភ្នំ ដៃកា អីចឹង ទៅ អា ភ្នំ- 
ដៃកា ហ្នឹង  តមពិត ពី បុរាណ 
មក ភ្នំ ហ្នឹង គៃ ហៅ ឈ្មោះ ផៃសៃង 
ប៉នុ្តៃ ដោយសារ សមយ័ សង្គៃម 
ក ង ទ័ព ដក់ [អាវុធ]ដៃកា លើ ភ្នំ 
ហ្នឹង  គៃ ក៏ ហៅ ថាភ្នំ ដៃកា ទៅ 
អីចឹង បាន យើង តៃូវធ្វើ ការ កៃ- 

សមៃួល វិញ»។
បើតម លោក ឈួន  ភ្នំ បឹង- 

បៃង តៃូវ ប្តូរ ជា ភ្នំ ទឹក ចៃញ ភ្នំ- 
ដៃកា ប្តរូ ទៅ ជាភ្ន ំកំពូល ៣ ហើយ 
កៃពីនោះ  គឺ ភ្នំ៣ទៀត រកៃសា 
ឈ្មោះ នៅ ដដៃល គភឺ្ន ំមា៉ាឡៃ(ភ្ន ំ
រា៉ាង)ភ្ន ំវៃង និង ភ្ន ំកៃបាល ដំរី ដៃល 
ភ្នំ ទាំងនោះ  ស្ថិតនៅឃុំ មា៉ាឡៃ 
ឃុំ អូរ សៃឡៅ ឃុំ អូរ សំព័រ  និង 
ឃំុ បឹងបៃង ក្នងុសៃកុ មា៉ាឡៃ ខៃត្ត- 
បន្ទាយមានជ័យ។ 

លោក  ឌៀប  ឈួន  បាន បន្ត 
ថា មកទល់ ថ្ងៃទី២៨  ខៃធ្ន ូ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ នងិ មន្តៃ ីមលូ ដ្ឋាន ពៃម- 
ទាំង មន្តៃី ជំនញ បរិសា្ថាន កំពុង 
ចុះ សិកៃសា ដើមៃបី កំណត់ ដៃន 
តៃមឹតៃវូ ណមយួ ដៃល សមរមៃយ 
សមៃប់ ការរកៃសា ទុក និង កណំត ់
កន្លៃង ដៃល ពលរដ្ឋ បាន អា- 
សៃយ័ ផល រួច ហើយ ដើមៃបីជាការ - 
សៃុះ សៃួល គ្នា កុំ ឲៃយ មាន បញ្ហា 
ទៅ ថ្ងៃ មុខ។ 

លោក មឿ ន  សា មុយ អនុ- 
បៃធាន ការិ យ ល័យ អភិវ ឌៃឍន៍- 
សហ គមន៍ មូល ដ្ឋាន ខៃត្ត បន្ទាយ- 
មាន ជ័យបានឱៃយ ដឹងថា កៃពី 
សៃុក មា៉ាឡៃ នៅសៃុក និង កៃុង 
ផៃសៃ ង ទៀត ក៏មា នដៃ  រ គឺសៃុក- 
ពៃះ នៃ តៃពៃះ មាន ភ្ន ំ២ទៀ ត គឺ 

ភ្នំ ជៃក និង ភ្នំ សៃះ   ស្ថិត ក្នុង ឃុំ 
ពៃះ នៃតៃពៃះ នងិឃុ ំជប ់វា៉ា រ។ីច-ំ 
ណៃកសៃកុមង្គលបរុមីាន ភ្ន ំតចូ 
រីឯនៅក្នុង កៃុង សិរី សោភណ្ឌ 
មាន ភ្នំ កង វា៉ា  ដៃល តៃៀម  ដក់ - 
ប ញ្ចូល ជា សមៃបត្តិ បៃតិក ភណ្ឌ- 
ធម្ម ជាតិ។ 

លោក  សា មុយ  បានបញ្ជាក ់
ថា៖ «យើង មាន សៃុក ចំនួន ៣ 
និង កៃងុ១ ដៃល មាន ភ្ន ំទំាងអស់  
សរុប ចំនួន ៩ មាន ផ្ទៃដី ក្នុង តួ- 
លៃខ បឋម១ ៦៦០ ហិក ត 
ដៃល កំពុង ស្ថិត ក្នុងកា រ សិកៃសា 
ដើមៃបី ដក់ ជា សមៃបត្តិ បៃតិក- 
ភណ្ឌ វបៃប ធម៌» ។  

បើតម លោក  សាមុយ ការ- 
ដក ់ប ញ្ចលូ តបំនភ់្នំ ជា សមៃបត្ត-ិ 
បៃតកិ ភណ្ឌ នៃះ ជា យទុ្ធ សាស្តៃ 
មួយ របស់ រាជរ ដ្ឋាភិបា លក្នុង- 
ការ រមួច ំណៃក ការ ពារ ធន ធាន- 
ធ ម្មជាតិ ឲៃយ នៅ គង់វងៃស សមៃប់ 
អ្នក ជំនន់កៃយ។ ជាមួយ 
នៃះវា ក៏ ជា ការឱៃយ តម្លៃ ទៅលើ 
បៃវត្តិសាស្តៃ វបៃបធម៌  ការអ ភិ- 
រកៃស ជវី ចមៃុះ លើកស្ទយួជវីភាព  
ពលរដ្ឋ និង វិស័យ ទៃសច រណ៍ 
នៅ តំបន់ ទាំង នោះ ផង ដៃរ។ 
លោក ថ្លៃងថា៖ «បើ និយយ ទៅ  
នៃះ ជា សមៃបត្ត ិជាតិ អត់ មាន បមៃើ 

ឲៃយ បុគ្គល ណ មា្នាក់ នោះ ទៃ»។ 
លោក សាមុ យ បានរំឭក 

ដៃរថា  កាល ពី ថ្ងៃទី ២៥  ខៃ 
ឧសភា ខៃ ត្តបន្ទាយ មា នជ័យ 
បាន ដក់ ភ្នំ ចំនួន ៦ ជា សមៃបត្តិ- 
បៃតិក ភណ្ឌ ធម្មជាតិ ដៃល ភ្នំ 
ទាំងនោះ  រួមមាន ភ្នំ ពៃះ-ភ្នំ វៃង 
មាន ទំហំ ផ្ទៃដី១ ៥០០ហិកត 
ស្ថិត ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ ឃុំ ថ្មពួក 
សៃកុ ថ្មពួក។ ភ្ន ំយយ សំ មាន 
ទំហំ ផ្ទៃដី ៤១៦ ហិកត  ស្ថិត 
ក្នងុ ភូមិសាស្តៃ ឃំុ ទួល ពងៃ សៃកុ  
មា៉ាឡៃ។តំបន់ បៃតិក ភណ្ឌធម្ម- 
ជាត ិភ្ន ំបាក ់មាន ទហំ ំផ្ទៃដ ី៣៦ 
ហិកត ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិសាស្តៃសង្កាត់  
ទឹកថា្លា កៃុង សិរី សោភ័ ណ។ 

រីឯ ៣ទៀ ត គឺ តំ បន់ បៃតិ ក- 
ភណ្ឌ ធ ម្មជា តិភ្នំ ជញ្ជាំ ង មា ន 
ទំហំ ផ្ទៃដី១៩ហិកត ស្ថ ិតក្ន ុង  
ភូមិ សាស្តៃ សង្កាត់ ទឹកថា្លា កៃងុ សិរី- 
សោភ័ ណ។ ភ្នសំា្វាយ មាន ទំហំ 
ផ្ទៃដី១៦ហិក តស្ថិ តក្នងុ ភូមិ- 
សា ស្តៃស ង្កាត់  អូរអំបិល កៃុង  
សរិ ីសោភ ័ណ  នងិ តបំន ់បៃតកិ- 
ភណ្ឌ ធម្មជាតិ ភ្នំ ពៃះ នៃតៃ ពៃះ- 
ដៃ លមាន ទំហំ ផ្ទៃដី១៣ហិកត 
ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិសាស្តៃ ឃំុ ពៃះនៃតៃ  
ពៃះ សៃុក ពៃះនៃ តៃពៃះ ខៃត្ត- 
ប ន្ទាយ មា នជ័យ ៕  

 ពល ករ ខ្មេរ  មក  ពី ថេ តាម ចេក ពេ ំដេន អូរស្មាច់    ឡើង ជិះ រថ យន្ត យោ ធា ។ រូបថត រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ

អាជា្ញាធរកំពុងសិកែសាដាក់តំបន់ភ្ន៩ំថែមទៀតដើមែបីចូលជាបែតិកភណ្ឌធម្មជាតិ

នាវាទ័ពជើងទឹក
ឥណ្ឌាដឹកសមា្ភារ
សង្គែះតម្លែ១១
មឺុនដុល្លារជូនកម្ពជុា

វ៉ន ដារ៉ា 

សីហនុៈ  នវា កង ទ័ព ជើង ទឹក 
ឥណ្ឌា ១ គៃឿង ឈ្មោះ  INS 
KILTAN  ផ្ទុក នវិក ១៧០ នក់ 
បាន ចលូ ចត នៅ កពំង ់ផៃ ស្វយត័ 
កៃងុ ពៃះ សហីន ុកាល ព ីមៃសិល មញិ  
ដោយបាន ដឹក សមា្ភារ សមៃប់ 
ការ ងរ ជួយ សង្គៃះ សរុប ជា 
ថវិកា បៃ មាណ១១ មុឺន ដុលា្លារ  
មក បៃគល់ ជូន គណៈ កមា្មោ ធិការ - 
ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ មហន្ត រាយ ។ 
   លោក  កៃវ  វ ី ទបីៃកឹៃសា ជាន ់ខ្ពស ់
នៃគណៈ  កមា្មោ ធិការ ជាតិ គៃប់- 
គៃង គៃះ មហន្ត រាយ បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា  
សមា្ភារ ទាងំ នៃះ   រមួ មាន  កន្ទៃល- 
សំយោគ ចំនួន ៣ ០០០ ភួយ - 
ចំនួន ៣០០០  សមា្ភារ សមៃប់ 
កង កមា្លាំង ជួយ សង្គៃះ បុរស   
១ ៥០០ឃីត  ឬ កញ្ចប់ ( ១ឃីត  
មាន ចំនួន ១៥ បៃភៃទ ) និង សមា្ភារ  
សមៃប់ កង កមា្លាំង  សៃ្ដី ១ ៥០០ 
ឃីត ផង ដៃរ។   សមា្ភារ ទាំង នៃះ 
ទុ កបៃើពៃល មា ន គៃះម ហ ន្ត រាយ 
ដូ ច ជា គៃះ ទឹ កជំ ន ន់ ជា ដើម ។ 

លោក  ថា ៖« សរុប សមា្ភារ ទាំង- 
អស់ ដៃល ភាគី ឥណ្ឌា ផ្ដល់ ដល់ 
កម្ពុជា នៃះ  គិត ជា ថវិកា មាន បៃ- 
មាណ ១១ មឺុន ដុលា្លារ អាមៃរិក » ។

បើ តម លោក  កៃវ វី  កន្លង មក 
ភាគី ឥណ្ឌា តៃង តៃ ជួយ កម្ពុជា 
តម រយៈ គណៈ កមា្មោ ធិការ ជាតិ- 
គៃប់ គៃង គៃះ មហន្ត រាយ មាន 
ដចូជា  សៃបៀង អា ហារ  នងិ សមា្ភារ 
បៃើ បៃស់ ជា ចៃើន ទៀត។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « កាល ពី ឆ្នាំ 
២០០០  ឥណ្ឌា កប៏ាន ជយួ កម្ពជុា 
ចៃើន ដៃរតមរយៈ គណៈ កមា្មោ ធិការ- 
ជាត ិគៃប ់ គៃង គៃះ មហន្ត រាយ។ 
ក្នុងឆ្នាំ នោះ  បើ តម ខ្ញុំ ចាំ  គឺ បាន 
ផ្ដល់ អង្ករ ដល់ កម្ពជុា ចំនួន១ មឺុន- 
តោន ដោយ បាន ដឹក ជញ្ជូន ចូល 
មក តម ចៃក សមុទៃ  ខៃត្ដ ពៃះ- 
សីហនុ ដៃរ »។

លោក  ឃាង  ភារមៃយ  អ្នកនំ- 
ពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ពៃះ សី ហនុ 
ឱៃយដឹងពី មៃសិល មិញ ថា  នវា នៃះ 
មាន បៃវៃង ១១០ ម៉ៃត ្រ និង 
ជមៃ ទឹក ៧ម៉ៃតៃ  មាន នវិក 
១៧០ នក់ ។  នវានៃះ បាន ចូល 
ចត នៅ ចំណត ផៃ ចាស់ លៃខ 
ចំណត III  នៅ ម៉ាង ៨និង៣០ 
នទី ពៃឹក ថ្ងៃទី ២៩ ខៃ ធ្នូ ។

លោក  ថា ៖« នវា នៃះ នឹង ចាក- 
ចៃញ ពី កំពង់ ផៃ ស្វយ័ត កៃងុ ពៃះ- 
សីហនុ នៅ វៃលាម៉ាង ៩ ពៃឹក ថ្ងៃ 
ទី ១  ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២១ »៕ភ្នមួំយនៅសេកុពេះនេតេពេះ  ដេលកំពុងស្ថតិក្នងុការសិកេសា។ រូបថត កៃសួងបរិសា្ថាន
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តពីទំព័រ ១...ការ បៃកាស   
ឱៃយ សិសៃស ចូលរៀន ឡើង វិញ នៃះ   
ធ្វើ ឡើង បន្ទាប ់ព ីលោក នយក- 
រដ្ឋ មនៃ្ត ី ហុ៊ន  សៃន  លើក ឡើង 
ក្នងុ ពៃល ថ្លៃង សារពិសៃស ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ការ បិទ ពៃតឹ្ត ិការណ៍ ឆ្លង 
កូវីដ ១៩ ចូល សហគមន៍( ២៨ 
វិច្ឆកិា) និង សមិទ្ធផល កើត ពី 
នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ  កាល ពី 
មៃសិល មិញ ។

តាម សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ របស ់
កៃសួង អប់រំ  ចុះ ហត្ថ លៃខា 
ដោយ លោក  ហង់ ជួន  ណារ៉ុន 
កាល ពីមៃសិល មិញឱៃយ ដឹង ថា  ការ- 
អនុ ញ្ញាត ឱៃយ គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា- 
ឯក ជន ដណំើរ ការ ឡើង  វញិនៃះ 
គឺ សំដៅ លើ គៃះឹ សា្ថាន សិកៃសា ឯក- 
ជន ដៃល ទទួល បាន ការអនុ ញ្ញាត 
ឱៃយ ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ក្នុង- 
ដំណាក់ កាល ទី ១  និង ទី២ ។ 

លោក  ហង់ជួន  ណារ៉ុន  
បញ្ជាក់  ថា ៖ « គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា- 
ឯក ជន ដៃល ទទួល បាន ការ- 
អនញុ្ញាត  តៃវូ បន្ត អន ុវត្ត គោល- 
ការណ៍ បៃតិ បត្ត ិស្តង់ដា (SOP) 
សមៃប ់ដណំើរ ការ សាលា រៀន 
ឡើង វិញ ក្នុង បរិបទ កូវីដ ១៩  
នងិ រកៃសា គម្លាត សវុត្ថ ិភាព សង្គម  
និង បុគ្គល ។  ក្នុង ករណី ចាំ បាច់ 
តៃវូ ពាក់ ម៉ាស់ ការពារ នៅ ក្នងុ បរិ- 

វៃណ របស់ គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា »។
ចំណៃក ការ បើក បវៃស នកាល 

ឆ្នា ំសិកៃសា  ២០២០- ២០២១  
សមៃប់ គៃះឹ សា្ថាន សិកៃសាចំណៃះ - 
ទ ូទៅ សាធា រណៈ (សាលា រដ្ឋ) 
កៃ សួង អប់រំ  បាន សមៃច កំណត់ 
យក ថ្ងៃ ទី ១១ ខៃមករា  ឆ្នា ំ២០២១  
ជា កាល បរិច្ឆៃទ សមៃប់ ចាប់- 
ផ្ដើម ដំណើ រការ  ។ 

យ៉ាង ណាក្ដី  កៃសួង អប់រំក៏ 
បាន បញ្ជាក់ ដៃរថា  គៃឹះ សា្ថាន- 
សកិៃសា សាធារណៈ ទា ំង អស ់តៃវូ 
បន្ត អនុ វត្ត គោល ការណ៍ បៃតិ- 
បត្តិស្តង់ ដា(SOP)សមៃប់ 
ដំណើរ ការសា លារៀន ឡើង វិញ 
ក្នុង បរិបទ កូវីដ ១៩  និង រកៃសា 
គម្លាត សុវត្ថិ ភាព សង្គម  និង 
បុគ្គល ដូចតាម គៃះឹសា្ថា ន ឯក ជ ន 
ដៃរ។ ក្នងុ ករណី ចំាបាច់ តៃវូ ពាក់- 
ម៉ាស់ ការពារ នៅ ក្នុង បរិ វៃណ 
របស់ គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា ផង ដៃរ ។

នៅ ក្នងុ ពៃល ថ្លៃង  សារ ពិសៃស 
កាល ពីមៃសិល មិញ លោកនយក- 
រដ្ឋ មនៃ្តី  ហ៊ុន  សៃន  បាន លើក- 
ឡើង  ថា  អ្វដីៃល ខូច ខាត ធំ បំផុត 
សមៃប់ ពិភព លោក ក៏ដូច ជា 
កម្ពជុាគឺ ទាក់ ទិន ជាមួយ សាលា  - 
រៀន តៃម្ដង  ពៃះ កូន សិសៃសមួយ  
ចនំនួ មនិ បាន រៀន ទៃ ។ក្នងុ នោះ 
មន បៃ ទៃស ខ្លះ បាន រៀន  បៃទៃស- 
ខ្លះ មិន បាន រៀន រីឯបៃ ទៃស ខ្លះ  
គឺ រៀន តាម អន ឡាញ ។ 

លោក  ហ៊នុ  សៃន  បាន មន- 

បៃ សាស នដ៍ ូច្នៃះ ថា៖« ខ្ញុ ំកប៏ាន 
ចារ ទៅ លើ សណំើ របស ់ឯក ឧត្ដម  
ហង់ ជួន  ណា រុ៉ន  ពីមៃសិ លមិញ 
ហើយ ដោយ យក ថ្ងៃ ទី ១១ ខៃ 
មករា គឺ ជាថ្ងៃ បើក បវៃស នកាល  
ឆ្នា ំសិកៃសា ២០២០- ២០២១... »។ 
    ជា មយួ គ្នានៃះ លោក នយក- 
រដ្ឋ មនៃ្ដី  បាន តមៃូវ ឱៃយកៃសួង- 
អប់រំ រៀប ចំគន្លង ជីវិត ថ្មី ក្នុង 
វិស័យ អប់ រំសមៃប់ ការ បើក- 
បវៃសន កាល ឆ្នាំ សកិៃសា ថ្ម ីនៃះ ។ 
កៃសួង អប់រំ តៃវូ ធ្វើ ការ រួម ចំណៃក 
ជាមួយ ការងារ នៃះ ដើមៃបី ធ្វើ- 
យ៉ាង ម៉ៃច កំុ ឱៃយ មន កា រឆ្លង ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩ ។  ចំណៃក កៃ សួង សុខា - 
ភិបាល តៃូវ ចូល រួម នៅ ក្នុង ការ- 
ជួយ ទៅ ដល់ ការ រៀប ចំ ទំាង អស់ 
លើ ការរៀប ចំ គន្លង ជីវិត ថ្មី ក្នុង 
វិស័យ អប់រំ នៃះ ។ 

លោក នយក រដ្ឋ មនៃ្ដី បាន 
បញ្ជាក់ បន្ថៃម ថា  ៖ « បើ ពឹង តៃ 

គៃូពៃទៃយ  ហើយ គៃូ បងៃៀន  និង 
កនូ សសិៃស ខ្លនួ ឯងមនិ យក ចតិ្ដ- 
ទកុ ដាក ់ទៃ គ ឺមន បញ្ហា ហើយ ។  
អ៊ីចឹង តៃូវ គិត គូរ អំពី ការ បើក- 
បវៃស  ន កាល ឆ្នាំ សិកៃសា ថ្មី » ។

ដោយ ឡៃក  កា ល ពីថ្ងៃ មៃសិ ល- 
ម ិញ កៃស ួង កា រងា រ  នងិ ប ណ្តុះ- 
ប ណា្តា លវិ ជា្ជា ជី វៈក៏ បា នអនុ ញ្ញាត  
ឱៃយ បើកដំ  ណើរ កា រ បណ្តុះ - 
ប ណា្តាល នៅ តា ម គៃះឹសា្ថា ន អប់រំ - 
ប ណ្តះុប ណា្តា ល ប ច្ចៃក ទៃ ស  និង 
វិ ជា្ជា ជី វៈផង ដៃ រ ។  

សៃ ច ក្ដីជូ ន ដំ ណឹ ងរ ប ស់កៃ- 
សួ ង នៃះ ប ញ្ជាក់ ថា  ដោ យ ពៃតឹ្ត-ិ 
កា រ  ណ៍ស ហ គ ម ន៍២ ៨  វិ ច្ឆកិា តៃវូ-
បា នប ិទប ញ្ចប ់ កៃ សងួ សមៃ ច 
អ នុ ញ្ញា  ត ឱៃយ ដំណើ រ កា រ ប ណ្តះុ - 
បណា្តា ល នៅ តាម គៃឹះ សា្ថា ន អ ប់ រំ- 
ប ណ្តះុ ប ណា្តា លប ច្ចៃកទៃ ស  និង 
វិជា្ជា ជី វៈទំា ង អ ស់ ឡើ ងវិ ញ   ចាប់ពី  
ថ្ងៃ ជូន ដំ ណឹ ង នៃះ ត ទៅ ៕ 

ក្រសួងអប់រំ...

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២៨ វិច្ឆកិា...
តពទីពំរ័ ១...ក្នងុ ចណំោម អ្នក- 

ដៃល បានឆ្លង ក្នងុ សហគមន ៍ចនំនួ   
៤១នក់  និង មិនមន អ្នកសា្លាប់ 
ដោយសារ កូវីដ១៩ ផង ដៃរ។

មលូហៃត ុទ២ី  គ ឺការគៃបគ់ៃង 
ពលករ មកព ីបៃទៃស ថៃ  ដោយ 
មិនមន ការរក ឃើញ អ្នកឆ្លង 
កូវីដ១៩ ចូល បៃទៃស កម្ពុជា 
និង  ទី៣  គឺ កម្ពុជា នៅតៃ គៃប់- 
គៃង អ្នក ជងំ ឺដៃល ចលូមក តាម- 
ជើង យន្តហោះ ចូលមក បៃ- 
ទៃស កម្ពុជា ជារៀងរាល់ ថ្ងៃ។ 
មនិ តៃប៉ណុោ្ណោះ កម្ពជុា ក ៏មនិ ហាម- 
ឃាត ់ជន បរទៃស  ពកីារ ចលូ មក   
ក្នុង បៃទៃស ដៃរ  រួម ទាំង ជន- 
ជាតិ អង់គ្លៃស ដៃល បៃទៃស 
នៃះ បាន និងកំពុង កើត មននូវ 
ទមៃង់ ថ្មី នៃ កូវីដ១៩។

លោក ហ៊ុន សៃន  ក៏ បាន- 
កោត សរសើរ ចំពោះ កៃសួង 
សុខាភិបាល  កៃុម គៃូពៃទៃយ  
កងកម្លាំង បៃដាប់ អាវុធ គៃប់- 
លំដាប់ ថា្នាក់  អាជា្ញាធរ ដៃនដី  
និងបៃជា ពលរដ្ឋ ទាំងអស់  
ដៃល បាន បៃឹងបៃង ទប់ សា្កាត់ 
នូវ ការ រីករាលដាល នៃ វីរុស 
កូវីដ១៩ នៃះ។ លោក ក៏ បាន- 
ថ្លៃង អំណរគុណ ដល់ អង្គការ 
ដៃគូ ទាំងអស់  រួមមន  អង្គការ 

សខុភាព ពភិពលោក (WHO)  
វទិៃយាសា្ថាន បា៉ាស្ទរ័ នងិ មជៃឈ មណ្ឌល   
គៃបគ់ៃង នងិ បងា្ការ ជងំ(ឺCDC)  
របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ដៃល 
បាន រួម ចំណៃក ក្នុង ការ បិទ- 
បញ្ចប់ នូវ ពៃឹត្តិការណ៍ សហ- 
គមន៍ ២៨  វិច្ឆិកា  ហើយ សំខាន់ 
ជាង នោះ គឺ មិនឱៃយ មន ការរីក- 
រាល ដាល។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ឆ្លងកាត់ 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍សហគមន ៍២៨ វចិ្ឆកិា  
យើង បានកំពុង បៃយុទ្ធ នឹង 
សមរភូមិ ៣  គឺ ទី១  ការនំ ចូល  
ទ២ី  ការ ឆ្លង ចលូក្នងុ សហគមន ៍ 
នងិ សមរភមូ ិទ៣ី  គ ឺការពៃយាបាល 
ឱៃយ ជាសះសៃបើយ នៃ អ្នក ជំងឺកូ- 
វដី១៩  ដៃល ក្នងុ ចណំោម អ្នក ឆ្លង 
ក្នុង កម្ពុជា ទាំងអស់ ៣៦៤ នក់  
បាន ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ    
ចនំនួ ៣៦០នក ់រចួមក ហើយ។ 
នៅ សលត់ៃ ៤នក ់ទៀត ប៉ណុោ្ណោះ   
ដៃល កពំងុ ពៃយាបាល។  យើង បាន-   
ធ្វើការងារ នៃះ យ៉ាង ហ្មត់ ចត់»។

លោក បញ្ជាក់ថា  ទោះបីជា  
កម្ពជុា បទិ បញ្ចប ់នវូ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា ក៏ដោយ  
ក៏ មិនមៃន មនន័យថា  កវូដី តៃវូ- 
បាន បញ្ចប់ នោះទៃ  បើ សិនជា 
បៃហៃស តៃបន្តចិ នងឹ មន ភាព- 

ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ។  តៃូវ បន្ត ចូលរួម 
បៃយុទ្ធ ដោយ មិនឱៃយ មន ការ- 
កើត ឡើង ជាថ្មី ក្នុង ការឆ្លង ចូល 
សហគមន៍ ឡើយ។

លោក នយករដ្ឋមនៃ្ត ីក ៏បាន- 
លើកនវូ វធិាន ដៃល តៃវូ បៃកាន ់យក  
គ ឺ ៣ការពារ  នងិ ៣កុ។ំ ជាមយួ- 
គ្នានោះ  ការជួប ជុំ តៃូវ រកៃសា 
គម្លាត  សុវត្ថិភាព  គឺ ១ម៉ៃតៃ 
កន្លះ ឡើង  ជនំសួ ឱៃយ ការ កណំត ់
ចនំនួ មនសុៃស ជបួជុគំ្នា ។ ដចូនៃះ 
ការ ជួប ជុំ គ្នា បាន ចៃើន ឬ តិច 
អាសៃ័យ លើ ទំហំ នៃ ទីកន្លៃង 
នោះ។ គួរ បញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា  
អ្នក ជំងឺឆ្លង កូវីដ១៩ ក្នុង ពៃឹត្តិ- 

ការណ៍ សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា  
មន ចំនួន ៤១នក់  ក្នុង នោះ 
មន អ្នកជា សះ សៃបើយ ចំនួន 
៣៨នក់  និង នៅតៃ ៣នក់ 
ទៀត ប៉ុណោ្ណោះ  ដៃល កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល។

ន ឱកាស នោះ  លោក ហ៊ុន 
សៃន  ក៏បាន បៃកាស ថា កម្ពុជា 
កំពុង តៃៀម ជំនួយ ម៉ាស់  និង 
បរិកា្ខារពៃទៃយ បៃឆំង នឹង វីរុស កូ- 
វីដ១៩ ទៅ ដល់ បៃទៃស នៃ បា៉ាល ់ 
ដោយសារ បៃទៃស នៃះ មន ការ- 
ឆ្លងចៃើន  បន្ទាប់ ពី កម្ពុជា បាន- 
ផ្តល់ បរិកា្ខា រទាំងនៃះ ទៅដល់ 
បៃទៃស ឡាវ  ភូម  និង បៃទៃស 

ទីម័រ ខាងកើត រួចហើយ ផង ដៃរ។
ទន្ទឹមនឹង នៃះ  សមៃប់ ការ- 

តៃៀម ទិញ វ៉ាក់សំាង ការពារ 
កូវីដ១៩  គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី ២៨  
ខៃធ្ន ូ រាជ រដា្ឋាភបិាល ទទលួ បាន 
ពី សបៃបុរស ជន នន  រួមទាំង 
ពៃះមហាកៃសតៃ និង សម្តៃច ម៉ៃ 
ផងដៃរ  ដៃល សរុប ជា ង៥៥ 
លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក។ 

លោក ហ៊ុន សៃន  សង្កត់ ធ្ងន់ 
ថា  ៖«គោលការណ ៍របស់ បៃទៃស 
កម្ពុជា  គឺ ចាក់ វ៉ាក់សាំង មិនយក 
លយុ  ហើយ ចាក ់ដោយ ការ ស្មគ័ៃ- 
ចិត្ត។ អ្នក មិន ទុកចិត្ត  គឺ កុំ ចាក់» ។ 

លោក ហ៊ុន  សៃន  បានមន- 
បៃសាសន ៍ថា  ចៃក ទា្វារ សមៃប់ 
ទិញ វ៉ាក់សាំង មន៣  គឺ ចៃកទី១  
តាម រយៈ  COVAX  ដៃលមន 
សម ជិក រហូត ដល់ទៅ  ៩២ 
បៃទៃស។  COVAX នឹង ផ្តល់ 
២០% ទៅ នឹង ចំនួន មនុសៃស ដៃល 
ស្មើនឹង ៣,២លាន នក់ ក្នុង នោះ 
កម្ពុជា មន បដិភាគ ៥%។  ប៉ុន្តៃ 
តមៃវូ ការ កម្ពជុា  គ ឺតៃវូ ចាក ់ឱៃយ បាន 
លើស ៨០% ដៃល គិត ជាចំនួន 
មនុសៃស គឺ កម្ពុជា តៃូវ ការ ចាក់ វ៉ាក់- 
សំាង ទៅលើ មនុសៃស បៃមណជា 
១៣លាន នក។់ ចៃក ទ ី២  គ ឺ តាម- 
រយៈ ទនំក ់ទនំង រវង បៃទៃស នងិ 

បៃទៃស ដោយ ស្វៃងរក ដៃ គ ូជាទ្វៃ- 
ភាគី និង ពហុភាគី ដើមៃបី រក ជំនួយ 
ឥតសំណង និង ការ ផ្គត់ ផ្គង់ វ៉ាក់- 
សំាង ក្នុង តម្លៃ សម រមៃយ  ឯទា្វារទី៣  
គ ឺការចរចា ផ្ទាល ់ជាមយួ កៃមុ ហ៊នុ 
វ៉ាក់ សំាង តៃម្តង។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ចំនួន នៃះ ជា 
ចំនួន មួយ ដ៏ធំ ដៃល យើង តៃូវ ធ្វើ  
ប៉ុន្តៃ ដាច់ខាត តៃូវតៃ ធ្វើ  ពៃះ 
យើង មិនអាច ទុក ឱៃយ បៃជាជន 
យើង  អត់ មន អ្វី ការពារ ខ្លួន នោះ 
ទៃ។ តៃ បញ្ហា គ ឺមនិ ទាន ់មន វ៉ាក-់ 
សំាង ណាមួយ តៃូវ បាន ទទួល- 
សា្គាល់ ពី អង្គការ សុខភាព ពិភព- 
លោក ឡើយ។ យើង ទិញ តៃ 
វ៉ាកសំ់ាង ណា ដៃល ទទលួ សា្គាល់ 
ពី អង្គការ សុខភាព ពិភពលោក  
ទោះបជីា វ៉ាកសំ់ាង របស់ បៃទៃស 
ណា ក៏ ដោយ»។

ជាមយួ គ្នានៃះ  លោក នយក- 
រដ្ឋមនៃ្ត ីបាន បញ្ជាក ់ដៃរថា  លោក 
មិន បាន ទាត់ ចោល វ៉ាក់សំាង ចិន 
ទៃ  ហើយ លោក ក៏ មិន បាន- 
និយយ  ពី វ៉ាក់សាំង បៃទៃស 
ណាមួយ ដៃរ។ ប៉ុន្តៃ បើ អង្គការ- 
សុខភាព ពិភពលោក ទទួល- 
សា្គាល ់វ៉ាក ់សាងំ ចនិ  រសុៃសុ ី ឬ របស ់
អង់ គ្លៃស  ឬ បៃទៃស ផៃសៃង លោក 
នឹង ទិញ ពី បៃទៃស នោះ៕
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សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ បុរស  ម្នាក់ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងការ បង្កើត គណនី ហ្វៃសប៊ុក 
ក្លៃងកា្លាយ បៃើបៃស់ រូបភាព នារី 
ស្អាតៗ ឆត លួងលោម បុរសៗ 
ដើមៃបី បាន វីដៃអូ និង រូបអា កៃ  ត- 
កាយ រួច គំរាម បង្ហោះ ចៃកចាយ   
ជាសធា រ ណៈ  បើ ជន រង គៃះ  មិន  
ផ្តល់ លុយ តាម ដៃល គៃ ទាម ទារ  
នោះ  តៃូវបាន នគរបាល ចាប់ ខ្លួន  
នងិ កពំងុ សរួចម្លើយ  ហើយ គៃង 
បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ឆប់ៗ នៃះ។

នគរបាលការិយាល័យ ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  កមៃតិធ្ងន ់នាយកដ្ឋាន នគរ- 
បាល ពៃហ្មទណ្ឌ នៃ អគ្គស្នងការ- 
ដ្ឋាននគរបាល ជាតិ  សហការ 
ជាមយួ នគរបាល ខណ្ឌ ទលួគោក  
បាន ចាប់ខ្លួន ជនសងៃស័យ  នៅ 
ថ្ងៃទី២៨  ខៃធ្នូ  ស្ថិតនៅ ភូមិ ទួល- 
រកា១  សង្កាត់ ចាក់អងៃ កៃម  
ខណ្ឌ មនជ័យ  រាជធានី ភ្នំពៃញ  
បនា្ទាប់ពី រូបគៃ មក ដក លុយ នៅ 
ភា្នាកង់រ វ ីង  ដៃល បាន ព ីការគរំាម- 
កហំៃង ជន រងគៃះ ម្នាកន់ៅ ខណ្ឌ- 
ទួលគោក បាន សមៃច។

លោក សខុ ហៃង  អធកិារ នគរ- 

បាល ខណ្ឌ ទលួគោក ថ្លៃង ព ីមៃសិល- 
មិញ ថា  ជនសងៃស័យ ដៃល កម្លាំង 
នគរបាល ចាប់ ខ្លួន បាន ឈ្មោះ 
ម៉ាក់ ហាក់ ចិតៃ  អាយុ ២៣ឆ្នាំ  
កំពុង តៃូវបាន នគរបាល  ខណ្ឌ- 
ទួលគោក សកសួរ តាម នីតិវិធី- 
ចៃបាប់ ។ លោក គៃង នឹង បញ្ជូន 
ជនសងៃសយ័ ទៅ សលាដបំងូ រាជ- 
ធា នី ភ្នំពៃញ ឆប់ៗ នៃះ។

លោក ថា ៖«យើង សកសរួ គាត ់
សនិ  បើ សរួ ចប ់នៅពៃល ណា នោះ  
ខ្ញុំ នឹង បញ្ជា ឱៃយ បញ្ជូនទៅ តុលាការ 
ភា្លាមៗ តៃម្ដង។ ប៉នុ្តៃ ឥឡវូនៃះ ខ្ញុ ំមនិ  
ទាន់ ដឹង ចៃបាស់ ថា តៃូវ បញ្ជូន ទៅ  
តលុា ការ នៅ ថ្ងៃទ២ី៩ឬ នៅ ថ្ងៃ ទ ី៣០   

ធ្ន ូទៃ។  យើង ចង ់បញ្ជនូទៅ តលុា ការ   
ឱៃយបាន ឆប់ បំផុត។ ប៉ុន្ដៃ អ្វីដៃល 
សខំាន ់ គ ឺយើង សកសរួ ឱៃយ ចប ់សនិ  
ហើយនងឹ កណំត ់អត្តសញ្ញាណ រក 
បក្ខពួក គាត់ បន្ថៃម ទៀត»។

នាយ ការិយាល័យ រដ្ឋបាល នៃ 
នាយកដ្ឋាន នគរបាល ពៃហ្មទណ្ឌ 
លោក មុ ំចៃក  បៃបព់ ីមៃស ិល មញិ ថា  
បៃតិបត្តិការ នៃះ  ធ្វើឡើង កៃម   
ការបញ្ជា ផ្ទាល់ ពី ថា្នាក់ដឹក នាំ នៃ 
អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ  
និង ដឹកនាំ ផ្ទាល់ ដោយ លោក ជាវ 
វិបុល  អនុបៃធាន នាយកដ្ឋាន- 
នគរបាល ពៃហ្មទណ្ឌ  និង លោក 
ហៃម បូ ណា  នាយ ការិយាល័យ- 

នគរបាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ កមៃិត ធ្ងន់។
លោក និយាយថា ៖«ករណី នៃះ 

យើង បាន សហការ ជាមួយ ជន- 
រងគៃះ  និង មន្តៃី ជំនាញ នានា  
ដើមៃបី តាមដន សកម្មភាព ជន- 
សងៃសយ័  ហើយ ចាបប់ាន នៅ ខណ្ឌ- 
មនជយ័។ បនា្ទាបម់ក បានបៃគល ់
ជនសងៃសយ័ ទៅឱៃយ សមត្ថកចិ្ច ខណ្ឌ- 
ទួលគោក ចាត់ចៃង  ពៃះ សំណុំ- 
រឿងនៃះ នៅក្នុង ដៃន សមត្ថកិច្ច 
ខណ្ឌ ទួលគោក។ យើង ចាប់ខ្លួន 
គាត់  ពៃល គាត់ ចូលមក ដក លុយ 
ពី ភា្នាក់ងរ វីង  បនា្ទាប់ពី គាត់ បាន 
គំរាម ជនរងគៃះ ជោគជ័យ»។

តាមរបាយ ការណ៍   កៃយពី 
ចាប់ខ្លួន  កម្លាំង ជំនាញ បាន រក- 
ឃើញ ក្នងុទរូសព័្ទ របស ់ជន សងៃស័យ   
មន សុទ្ធតៃ រូបភាព  និង វីដៃ អូ អា- 
កៃត របស់ បុរសៗ ជាចៃើន ដៃល  
សទុ្ធតៃ អ្នក ចាញប់ោក ជន សងៃសយ័   
តាមរយៈ ការ លួងលោម និង ផ្ញើ រូប-  
ភាពក៏ ដូចជា វដីៃ អ ូរបស ់នារ ីស្អាត ៗ   
ដើមៃបឱីៃយ ជនរងគៃះ ទន ់ចតិ្ត  ហើយ   
ធ្វើ តាម ការ បៃប ់របស ់ជន សងៃស័យ ។  
កម្លាងំ ជនំាញ ខណ្ឌ ទលួគោក  បាន-   
កសង សណំុរំឿង ជនសងៃសយ័  ដើមៃប ី  
ចាតក់ារ បន្ដ តាម នតីវិធិ ីចៃបាប៕់

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ បៃជា កសិករ ចំនួន 
១៤៤ ០០០គៃួសរ នៅក្នងុ២ ៤ 
រាជធានី-ខៃត្ត បាន និង កំពុង ទទួ ល - 
បៃយោជន៍ ពី«កម្មវិធី ផៃសព្វ ផៃសាយ 
បច្ចៃកវិទៃយា កសិកម្ម ថ្មី ដៃ ល ធន់ 
នឹង ការបៃ បៃលួ អាកាស ធាតុ » 
ដៃល ដកឱ់ៃយអនវុត្ត ដោយ កៃសងួ 
កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមញ់ និង នៃស ទ  
កាលពី ឆ្នាំ២០១៥។

លោក វៃ ង សខុន រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង កសិកម្ម  បៃប់ ភ្នពំៃ ញ បុ៉ស្តិ៍ ពី 
មៃសិល មិញ ថា គមៃ ង  កម្មវិធី ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ បច្ចៃកវទិៃយា កសកិម្ម ថ្ម ីដៃ ល 
ធន់ នឹង ការ បៃបៃលួ អាកាស ធា តុ 
តៃវូ បាន អនុវត្ត ដោយ កៃសួង កសិ - 
កម្មចាប់ពី ឆ្នាំ២០១៥រហូត ម ក 
ដល ់បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ដៃល មន បៃជា- 
កសិករ ចំនួន ១៤៤ ០០០ គៃ ួសរ  
កំពុង ទទួល បាន ផល ពី កម្មវិធី 
នៃះ ។ លោក បន្តថា៖«គមៃង នៃះ 
បាន នងិកពំងុ ចលូរមួ ចណំៃក ក្នងុ 
ការជំរុញ អនុវត្តនូវ ទសៃសន  វិស័ យ- 
និង ផៃនការ យុទ្ធសស្តៃ វិស័យ 
កសកិម្មក្នងុ រយៈពៃល មធៃយម ន ិង  
ផៃនការ មៃ របស់ កៃសួង ដោយ 
តៃវូ ជំរុញ ការធ្វើ ទំនើបកម្ម កសិក ម្ម 
បៃកបដោយ ការ បៃ កួត បៃជៃង 
បរិ យាប ័ន្ន ធន់ នឹង ការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ និង និរន្ត រភាពក្នងុ កា រ-   
ជំរុញ ផលិតកម្ម សៃបៀងបៃក ប ដោ យ 
វិបុលភាព និង សុខុមល ភាព 
សមៃប់ បៃជាជន កម្ពុជា»។

បើតាម លោករដ្ឋមន្តៃី កសិកម្ម 
រូប នៃះ «កម្មវិធី ផៃសព្វ ផៃសាយ បច្ចៃក - 
វិទៃយា កសិកម្ម ថ្ម ីដៃល ធន់ នឹង ការ - 
បៃបៃួល អាកាសធាតុ»តៃូវបាន 
អនវុត្ត នៅក្នងុ រាជធាន-ីខៃត្ត ទាងំ  
២៤នៃ ឃុ ំចនំនួ៩៣១ នងិ សៃកុ 
ចំនួន១៦៨នៅ ទូទាំង បៃទៃស ។ 

លោក ស៊ា ង វ៉ាន ់សៃដ្ឋ  បៃធាន 
មន្ទីរ កសិកម្ម ខៃត្ត បនា្ទាយ មន- 
ជ័យ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិល - 
មិញ ថា  បៃទៃស កម្ពុជា ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ  ចុង កៃយនៃះ 
មនការ បៃបៃួល អាកាសធាតុ 
ទាងំ កើនឡើង កម្ដៅ នងិ ទកឹជនំ ន ់  
ដៃល តៃូវបាន កៃសួង បញ្ចូល 
« កម្ម វិធី ផៃសព្វផៃសាយ បច្ចៃកវិទៃយា 
កសិកម្ម ថ្មី  ដៃល ធន់ នឹង ការ បៃ - 

បៃលួ អាកាសធាតុ»នៃះឱៃយ អនុ វត្ត  
នៅទូទំាងបៃទៃស។ លោក បន្ត ថា ៖ 
«កម្មវិធី នៃះជា កម្មវិធី បច្ចៃក ទៃ ស 
ថ្មី ដោយ មន ការដំ ដុះ  នៅក្នុង 
ផ្ទះ សំ ណាញ់  ហើយ ឥឡូវនៃះ 
បៃជាកសិករ បានទទួល យក នូវ 
បច្ចៃកទៃស នៃះ»។ 

លោក ពនៃយល់ ថា ការដំដុះ 
បន្លៃ នៅក្នុង ផ្ទះ សំណាញ់ នៃះ  
មនការ បៃើបៃស់ ទឹក តិចមិន 
បៃើបៃស ់ថា្នាពំលុ។ ចពំោះ ការធ្វើ 
សៃ បាន បញ្ចូល នូវ  បច្ចៃកទៃស 
ដោយ បៃើបៃស់ ទឹក តិច និង បំពា ក់ 
ម៉ាសីុន ពៃះ និង បានរៀ ប ចំ កសិ ករ  
ជា បណ្តុ ំ ដៃលមន បណ្តុ ំកសកិរ 
សៃូវ ដំឡូង មី បន្លៃ តៃី និង មន់ 
ជាដើម  ដើមៃបីឱៃយ  ពួក គាត់ ផលិត 
បាន ហើយ«យើង នឹង ទាក់ទង ទៅ  
ម៉ូយ ខាងកៃ ឱៃយ មកជួប ជាមួ យ 
កសិករដើមៃបី ច រចាគា្នា ពី តម្លៃក្នុង - 
ការ នាំទៅ លក់ដូរ នៅ ទីផៃសារ »។ 

បើតាម លោក វ៉ាន់ សៃដ្ឋនៅក្នងុ 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មន  ជ័យ  ចាប់តំាងពី 
ឆ្នា ំ២០១៩រហូ ត ដល់ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ 
មន បណ្តុ ំកសិ ករ ចនំនួ៦៥ បណ្តុ ំ
ដៃល នៅក្នុង ១ បណ្តុំ មន គា្នា ពី 
៣០នាកទ់ៅ៥០នាក ់ឡើង ទៅ ។ 
បៃជាកសិករ ទាំង នៃះ បាន និង 
កំពុង ទទួល បាន ផល បៃយោជន៍ 
ពី កម្មវិធី នៃះ ដៃល ធ្វើ  ឱៃយ គៃួសរ 
របស់ ពួកគៃ  មន ជីវភាព ធូ រធា។ 

លោក ឆឹង បូ កសិករ នៅ ភូមិ 
ពោធិ៍ ទាប ឃុំពៃម្លូ១ សៃុក ឆៃប 
ខៃត្តពៃះវហិារ   ដៃល បាន អនវុត្ត 
ផ្ទាល់ នូវ គមៃង នៃះ បនា្ទាប់ពី ទទួ ល- 
បាន ការ បណ្តុះបណា្តាល ពី មន្តៃី 
ជនំាញ បាន ថ្លៃង ថា គមៃង នៃះ 
ល្អ ដៃល  ធ្វើ ឱៃយ កសិករ  អាច ដំ - 
ដណំា ំបាន ទាងំ រដវូបៃងំ នងិ រដវូ 
វសៃសាហើយផ្តល់នូវ ចំណូល សម - 
រមៃយ សមៃប់ ផ្គត់ផ្គង់  ជីវភាព 
គៃួសរ ផងដៃរ។ លោក ឆឹង បូ 
ថ្លៃងថា៖ «កាលពី កន្ល ង មកនៃះ   
ការដំ ដំណាំ នៅ កណា្តាល វល 
មនិមន អ្វ ីបាងំ គ ឺទទលួផល នងិ 
ចណំលូ តចិ ត ួចបផំតុប៉នុ្តៃ នៅពៃ ល 
ដៃល កៃសួង គៃ ចុះមក ណៃនាំ 
ឱៃយមន ការ បាំង សំណាញ់ យើង 
ទទួលបាន ទិ ន្នផល ចៃើន ហើយ 
ចំណូល របស់ វគឺ ទទួលបាន គួរ - 
សម ពី គមៃង នៃះ»៕

ជនសងេស័យបេើហ្វេសបុ៊កសេសី្អាតឆាតបោកបេសុៗ តេវូចាប់ខ្លនួ ពីថ្ងេទី២៨ ធ្ន ូ ។ រូប ប៉ូលិស

បុរសម្នាក់ប្រើហ្វ្រសបុ៊កស្រសី្អាតឆាតលួងប្រសុៗឱ្រយអា-
ក្រតកាយរួចគំរាមបង្ហោះទារប្រក់ត្រវូបានចាប់ខ្លនួ

កសិករជាង១៤មឺុនគ្រសួរទទួលប្រយោជន៍
ពីកម្មវិធីធន់នឹងការប្រប្រលួអាកាសធាតុ

បុរសម្នាក់ កំពុង បេះ បន្លេ ដេលដំា កេម ដំបូល សំណាញ់   ។ រូបថត សហ ការី



តពីទំព័រ១...ជាក់ជាថ្មីម្ដង-
ទៀតចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី៣០ខៃធ្នូ
ឆ្នាំ២០២០ដល់ថ្ងៃទី៥ខៃមករា
ឆ្នាំ២០២១។
លោកថ្លៃងថា៖«នៅយប់ថ្ងៃ

ឆ្លងឆ្នាំថ្មី អាកាសធាតុតៃជាក់
នឹងធា្លាក់មកនៅក្នុងកមៃិត១៤
អងៃសាសៃឬទាបជាងនៃះសមៃប់
តំបន់ជួរភ្នំដងរៃកនិងខ្ពង់រាប
ឦសាន។ចំណៃកនៅតបំន់វាល-
ទំនាបកណ្ដាលអាកាសធាតុ
តៃជាក់ នឹងអាចធា្លាក់មកក្នុង
កមៃិត១៦អងៃសាសៃ»។
បើតាមលោកយុតា្ថាបនា្ទាប់ពី

យប់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំអាកាសធាតុ
តៃជាក់នងឹបន្តអសូបនា្លាយរហតូ
ដល់យប់ថ្ងៃទី៣ ខៃមករា ឆ្នាំ
២០២១។ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល
រស់នៅក្នុងតំបន់មាត់សមុទៃជា-
ពិសៃសអ្នកនិយមចូលចិត្តធ្វើ-
ដំណើរកមៃសាន្តតាមបៃជុំកោះ
នានានៃតបំន់ឆ្នៃរសមទុៃកម្ពុជា
រមួទាងំបៃជានៃសាទសមទុៃតៃវូ
បង្កើនការបៃុងបៃយ័ត្នចំពោះ
លៃបឿនខៃយល់ និងរលកសមុទៃ
ពៃះក្នងុអឡំងុពៃលនៃះលៃបឿន
ខៃយល់បក់១០ម៉ៃតៃក្នុង១វិនាទី
ដៃលជំរុញឱៃយរលកសមុទៃមាន
កម្ពស់ចន្លាះពី១,៥ម៉ៃតៃ ទៅ
២ម៉ៃតៃ។នៅថ្ងៃទី៤នងិទី៥ខៃ

មករាឆ្នាំ២០២១នងឹមានភ្លៀង
ធា្លាក់តិចតួច នៅក្នុងតំបន់មួយ
ចំនួននៃបណ្ដាខៃត្តជាប់ពៃំដៃន
វៀតណម។
លោកសនសា៊ាមៃបញ្ជាការ

កងពលតូចលៃខ៤ដៃលកំពុង
ឈរជើងនៅចំណុចចង្កៃន-
យកៃសនិងចាន់កៃហមនៃតំបន់
ជួរមុខទិសបៃសាទតាមាន់
ខៃត្តឧត្តរមានជ័យបានឱៃយដឹង
ថាកងកមា្លាំងបៃដាប់អាវុធមិន
បារម្ភពីអាកាសធាតុតៃជាក់នះ
ទៃពៃះទទួលបានអាវរងា និង
សមា្ភារបៃើបៃស់មយួចនំនួដៃល
អាចទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុ
តៃជាក់បាន។
លោកខាន់សាម៉ៃនមៃបញ្ជា-

ការសឹករងសៃុកជាំកៃសាន្តខៃត្ត
ពៃះវិហារបានថ្លៃងថា កាលពី
ថ្ងៃទី២៦-២៧ខៃធ្នូឆ្នាំ២០២០
កន្លងទៅនៃះនៅសៃុកជាំកៃសាន្ត
សីតុណ្ហភាពអបៃបបរមា បាន
ធា្លាក់ចុះមកដល់១៦អងៃសាសៃ
ប៉ុន្តៃនៅថ្ងៃទី២៩ សីតុណ្ហភាព
អបៃបបរមា បានឡើងមកដល់
១៩អងៃសាសៃវិញ។លោកថ្លៃង
ថា៖«អាកាសធាតុតៃជាក់កាល-
ពីប៉ុនា្មានថ្ងៃមុននៃះបានធ្វើឱៃយ
បងប្អូនកងទ័ពយើងមួយចំនួន
មានជំងឺគៃនុផ្ដាសាយតចិតចួដៃរ
ជាពិសៃសកមា្លាំងលៃបាតនៅ
ពៃលយប់ដើមៃបីការពារសន្តិសខុ
តាមជួរបនា្ទាត់ពៃំដៃន»៕
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រដ្ឋាភិបាលបង្កើតមន្ទរីពេទេយបង្អេកមណ្ឌលសុខភាពនិងបុ៉ស្តិ៍សុខភាពថ្មី៣០កន្លេងទៀត

កេសួង...

ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈកៃសួងសុខាភិបាល
នងិកៃសងួមហាផ្ទៃបានសមៃច
បង្កើតមណ្ឌលសុខភាពប៉ុស្តិ៍
សុខភាពនិងមន្ទីរពៃទៃយបង្អៃកថ្មី
ជតិ៣០កន្លៃងទៀតនៅក្នងុតបំន់
ដៃលខ្វះខាតខណៈមន្ទរីពៃទៃយបង្អៃក
និងបុ៉ស្តិ៍សុខភាពមួយចំនួនដៃល
មានសៃប់តៃវូបានដឡំើងកមៃតិ
បនា្ទាប់ពីបានវាយតម្លៃពីគុណភាព
នៃការពៃយាបាលជំងឺដល់ពលរដ្ឋ។
ការសមៃចនៃះបានធ្វើឡើង

ដោយផ្អៃកលើការឯកភាពក្នុង-
ការបង្កើតអង្គភាពសុខាភិបាល
សមៃប់ឆ្នាំ២០២១ចំនួន៤២
កន្លៃងរបស់កៃសងួសៃដ្ឋកចិ្ចនិង
ហរិញ្ញវត្ថុនងិកៃសងួមខុងារសា-
ធារណៈកាលពីអំឡុងខៃកញ្ញា
និងខៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០។
បៃកាសរវាងកៃសួងមហាផ្ទៃ

នងិកៃសងួសខុាភបិាលចុះថ្ងៃទី
២៣ធ្នូឱៃយដឹងថាអង្គភាពសុខា-
ភិបាលដៃលនឹងតៃវូបង្កើតថ្មី រួម-
មានមណ្ឌលសុខាភិបាលចំនួន
១៨កន្លៃងនៅក្នងុខៃត្តកៃចៃះខៃត្ត
កពំងស់្ពឺកពំងច់ាមកពំងធ់ំខៃត្ត
សា្វាយរៀងកណ្ដាល រតនគិរី
ស្ទឹងតៃង។ក្នុងនះមន្ទីរពៃទៃយ-

បង្អៃកថ្មីចំនួន២ក៏តៃវូបានបង្កើត
បន្ថៃមទៀតក្នងុខៃត្តកៃចៃះខណៈ
ប៉ុស្តិ៍សុខភាពថ្មីចំនួន៨កន្លៃង
ក៏តៃូវបានបង្កើតផងដៃរ នៅក្នុង
ខៃត្តនៃះ។
កៃពីការបង្កើតអង្គភាពសុខា-

ភិបាលថ្មបីៃកាសអន្តរកៃសួងនៃះ
ក៏បានសមៃចដំឡើងអង្គភាព
សុខាភិបាលមួយចំនួនដូចជាមន្ទរី-
ពៃទៃយបង្អៃកបកៃវស្ថិតក្នុងសៃុក
បកៃវខៃត្តរតនគិរី មន្ទីរពៃទៃយ-
បង្អៃកពួកស្ថិតនៅក្នុងសៃុកពួក
ខៃត្តសៀមរាបនិងមន្ទរីពៃទៃយបង្អៃក
ពៃះនៃតៃពៃះស្ថិតក្នុងសៃុកពៃះ-
នៃតៃពៃះ ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ
ពៃមទំាងមន្ទរីពៃទៃយបង្អៃកខៃត្តកៃប
ពីមន្ទរីពៃទៃយបង្អៃកកមៃតិ១ឱៃយកា្លាយ-
ជាមន្ទីរពៃទៃយបង្អៃកកមៃិត២។
បន្ថៃមពីនះបុ៉ស្តិ៍សុខភាពចំនួន

១០នៅក្នងុរដ្ឋបាលខៃត្តចនំនួ៦
ក៏តៃូវបានដំឡើងឱៃយកា្លាយទៅជា
មណ្ឌលសុខភាពដើមៃបីបំពៃញ
តមៃូវការចាបំាច់របស់ពលរដ្ឋនៅ
ក្នុងតំបន់។នៃះបើតាមសៃចក្តី-
បៃកាសរួម។បៃកាសអន្តរកៃសួង
ដដៃលបញ្ជាក់ថា៖«អគ្គលៃខា-
ធិការនាយកខុទ្ទកាល័យអគ្គនា-
យកអគ្គនាយិកាបៃធាននាយក-
ដា្ឋាននងិបៃធានអង្គភាពពាកព់ន័្ធ

នៃកៃសួងមហាផ្ទៃ និងកៃសួង
សខុាភបិាលពៃមទាងំកៃមុបៃឹកៃសា
និងគណៈអភិបាលខៃត្ត និង
បៃធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ-
បាលខៃត្តដូចមានចៃងក្នងុបៃការ
១បៃការ២បៃការ៣បៃការ៤
និងបៃការ៥តៃវូទទួលបន្ទកុអនុ-
វត្តបៃកាសអន្តរកៃសួងនៃះចាប-់
ពីថ្ងៃចុះហត្ថលៃខាតទៅ»។
លោកសៃីឱ វណ្ណឌីនអ្នកនាំ-

ពាកៃយកៃសួងសុខាភិបាលបៃប់
ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍ពីថ្ងៃទី២៩ធ្នូថាការ-
សមៃចបង្កើតនងិដឡំើងកមៃិត
អង្គភាពសខុាភបិាលទាងំនៃះគឺ
ជាការវិវឌៃឍនៃវិស័យសុខាភិបាល

បនា្ទាប់ពីពិនិតៃយទៅលើលទ្ធភាព
ក្នុងការបង្កើននូវសមត្ថភាពនៃ
ការផ្តល់សៃវាសាធារណៈរបស់
រដ្ឋជូនពលរដ្ឋ។
លោកសៃីបញ្ជាកថ់ា៖«ធម្មតា

ការវិវឌៃឍក្នុងវិស័យសុខាភិបាល
គឺតៃងតៃពិនិតៃយទៅលើលទ្ធភាព
នៅក្នងុការបង្កើតសមត្ថភាពមន្ទរី-
ពៃទៃយពៃះសៃវាសុខាភិបាល
បៃព័ន្ធសុខាភិបាលរចនាសម្ព័ន្ធ
សុខាភិបាលរបស់យើងវាមាន
ទៅតាមកមៃិត»។ឧទាហរណ៍
កម្ពុជាមានបុ៉ស្តិ៍សុខភាពមណ្ឌល-
សុខភាពនិងមន្ទីរពៃទៃយបង្អៃកគឺ
មានកមៃតិ១កមៃតិ២នងិកមៃតិ

៣។លោកសៃីបន្តថាបើកន្លៃង-
ណគាត់អាចអភវិឌៃឍខ្លនួគាត់ឱៃយ
ទៅកមៃិតខ្ពស់បានយើងពិនិតៃយ
លទ្ធភាពទៅតាមលក្ខខណ្ឌនិង
តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ»។
លោកសៃី វណ្ណឌីន បន្ថៃមថា

ការសមៃចយ៉ាងដូច្នៃះ ក៏ដើមៃបី
ធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងនូវការផ្តល់សៃវា
សុខាភិបាលដល់ពលរដ្ឋនៅតាម
មូលដា្ឋានឱៃយបានទាន់ពៃលវៃលា
និងចំណ យថវិកាតិចផងដៃរពៃះ
ថានៅតំបន់ខ្លះការផ្តល់សៃវាសុខា-
ភិបាលនៅមិនទាន់បំពៃញតមៃវូការ
ដល់ពលរដ្ឋគៃប់គៃន់នៅឡើយ-
ទៃដៃលជាហៃតុនាំឱៃយមានការ-
ស្វៃងរកសៃវាដៃលនៅឆ្ងាយៗ។
លោកឈ្នាងសុវុតា្ថាបៃធាន

មន្ទរីសុខាភិបាលខៃត្តកៃចៃះបៃប់
ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ពីមៃសិលមិញថាក្នុង-
ចំណោមខៃត្តទំាងអស់ដៃលកៃសួង
សមៃចបង្កើតនិងដំឡើងអង្គភាព
សុខាភិបាលនៃះគឺខៃត្តកៃចៃះ
មានចំនួនចៃើនជាងគៃក៏ពៃះ
តៃតមៃវូការផ្នៃកសុខាភិបាលក្នុង
ខៃត្តនៃះនៅមានការខ្វះខាត។
លោកបន្ថៃមថាការបង្កើតនងិ

ដឡំើងអង្គភាពសខុាភិបាលនៃះ
ក៏នឹងអាចចូលរួមបំពៃញតមៃវូការ
និងបង្កើតបៃសិទ្ធភាពក្នងុការពៃយា-

បាលជូនបៃជាពលរដ្ឋឱៃយបានទាន់-
ពៃលវៃលាសមៃប់ខៃត្តកៃចៃះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខាងយើងបាន
តៃៀមរចួហើយបានយើងស្នើសុំ
កៃសួងបង្កើតនិងដំឡើងកមៃិត
អង្គភាពសុខាភិបាលនៃះ។ឧទា-
ហរណ៍ថានៅសៃុកសំបូរយើង
បង្កើនកមៃតិនៃះដោយឃើញថា
បៃជាជនគាត់មកឆ្ងាយដើមៃបីទទួល
សៃវាពីកៃងុកៃចៃះ។ ចំពោះធន-
ធានមនុសៃសក៏យើងអាចរៀបចំបាន
ទៅតាមតមៃូវការនៃការបង្កើត
និងបង្កើនកមៃតិនៅតាមអង្គភាព
សុខាភិបាលនៃះដៃរ»។
បើតាមលោកសុវុតា្ថាខៃត្តកៃចៃះ

នៅតៃខ្វះខាតកៃុមគៃូពៃទៃយដៃល
មានជំនាញចៃបាស់លាស់និងកៃុម
គៃូពៃទៃយផ្នៃកបច្ចៃកទៃសដៃល
មានបទពិសោធល្ៗអ ពៃះតៃកៃុម
គៃូពៃទៃយបៃភៃទនៃះគឺកមៃចង់
មកបំពៃញការងារនៅខៃត្តនៃះ
ណស់ពៃះវាជាខៃត្តដាច់សៃ-
យល។លោកថាក្នងុពៃលខាង-
មុខខៃត្តកៃចៃះនឹងតៃវូការធនធាន
មនសុៃសបន្ថៃមបៃមាណ១០០នាក់
ទៀតក្នងុនះមានគៃូពៃទៃយដៃល
មានជំនាញចៃបាស់លាស់និងគៃូ-
ពៃទៃយផ្នៃកបច្ចៃកទៃសនិងស្ម័គៃ-
ចិត្តមកបំពៃញការងារ៕

មណ្ឌលសុខភាពវាលដេញនៅក្នងុខេត្តស្ទងឹតេង។រូបថតសហការី
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អ្នកអភិរក្ស៖ពលរដ្ឋចូលកាន់កាប់ដីតំបន់ភ្នតំ្នោត-ភ្នពំកមានការកើនឡើង
នៅ សុី វុត្ថា

ព្រះវិហារ/សៀមរាបៈ អ្ន ក- 
អភិ រ កៃសធ នធា ន ពៃ ឈើ និ ង 
សត្វពៃបា ន អះអា ង ថា  សម្ទុះ 
នៃ ការ ចូល ទន្ទៃន កា ន់កាប់ ដី 
ក្នងុ ដៃនជ មៃ ក សត្វ ពៃ ភ្នំ ត្នាត - 
ភ្នំ ពក ក្នុង សៃុក ចំនួន ២  ក្នុង 
ខៃត្តពៃះវិ ហារ  និ ងសៃុ ក មួ យ 
ក្នុ ង ខៃ ត្តសៀ ម រាបពី សំណាក់ 
ពល រដ្ឋ មក ពី ខៃត្ត ផៃសៃងៗ មាន 
ការ កើន ឡើង គរួ ឱៃយក ត ់សមា្គា ល ់
នា ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ដៃ ល ជា ការ- 
បង្ហា  ញស ញ្ញា មិ ន ល្អ  ស  មៃប់  
ជមៃ ក ស ត្វ ពៃ   ។

លោក  Ben Devis  អ្នក អភ-ិ 
រកៃស ធន ធាន ពៃ ឈើ និង សត្វ- 
ពៃជ នជា តិអា មៃរិ កនៅ ដៃន- 
ជ មៃក សត្វពៃ  ភ្នំ ត្នាត -ភ្នំ ពក 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ថ្ងៃទី 
២៨ ធ្ន ូថា  ពលរដ្ឋ ចូល កាប់ ឈើ 
សមៃប់ ធ្វើ អាជី វកម្ម ហាក់ នៅ 
មាន ធម្មតា។ ប៉ ុន្តៃអ្នក ពៃយា យាម 
ចលូ កាន ់កាប ់ដមីាន ចៃើនជា ង 
មុន ហើយភាគ ចៃើន ជាអ្នក 
ចណំា ក សៃកុ មកព ីខៃត្ត ផៃសៃងៗ  
តៃ អ្នកនៅ ទីនៃះ មិន សូវ មាន  ទៃ ។ 

លោក បាន បន្តថា តាម ការ- 
សង្កៃតឃើ ញ ថា ពលរដ្ឋ  ដៃល 

បាន ចូលទៅ ទ ន្ទៃនកាន់កាប ់ដ ី
នៃះបាន បោះ ពៃំដី  តាម រយៈ 
កាប់ ដើម ឈើ ធ្វើបង្គាល  និង 
បាញ់ ថា្នាំចំណាំ ពៃំដី របស់ ពួក- 
គៃ។ នៅ ពៃល លោក សួ រ  ខណៈ  
ចុះ  លៃបាតឃើញ ពកួគៃ ឆ្លើយ ថា 
មកពី ខៃត្ត បាត់ ដំបង។  ជាមួ យ 
គ្នា នៃះ  លោក ក៏បាន ឃើញ បង្គា ល 
ពៃំដីចៃើន ទី តាំង ផ ងដៃរ  ដៃល 
ជាសញ្ញា មិន ល្អសមៃប់ជ មៃក  - 
សត្វ ពៃ ភ្នំ ត្នាត-ភ្នំ ពក។ 

លោក Ben បានប ញ្ជាក់ថា ៖ 
«អ្នក ដៃល ចលូទៅ ទន្ទៃន យក 
ដគី ឺអ្នកខ្លះ ដើមៃបី បាន ដ ីសមៃប ់
រស់នៅ បុ៉ន្តៃ ភាគតិច ណាស់ 
និងអ្នក ខ្លះ ទៀតដើមៃបី យក ធ្វើ- 
អាជីវកម្ម ដៃល ភាគ ចៃើន គឺជា 
អ្នក ធ ំន ិង អ្នកមាន លយុ  ដោយ 
បាន ជួល អ្នកផៃសៃ ង ឱៃយមក ទន្ទៃន 
យក ដី នៃះ»។ ក៏ប៉ុន្តៃ លោក ថា 
ដី ដៃល ទន្ទៃន នៃះ គឺ មិន អាច 
យកទៅ ធ្វើ កសិ កម្ម បាននោះ 
ទៃ ពៃះ ជា ដី បៃភៃទ ថ្ម។

លោក  បន្ថៃមថា ៖ «គៃ បៃប់ 
ពលរដ្ឋ ថា បើ ចាប់ដី បាន គៃ 
ចៃកគ្នា។ឧទា ហរ ណ៍ បើ ចូល  
ទ ន្ទៃ នកាន់ កាប់ ដីបាន ១០ ហិក- 
តា គៃ ចៃក ពាក់ កណា្តាល មា្នាក់ 
ហើយ ករណី នៃះ យើង ចាប់ 

បាន ពលរដ្ឋ ចនំនួ ២ នាក ់ ដាក-់ 
ពន្ធ នាគរ កាលពី ២ សបា្តាហ៍ មុន 
ដោយ ពួកគត់ បាន អះ អា ងថា  
ដី ហ្នឹង គឺជា ដី របស់ ថៅ កៃ របស់ 
គត់ ទាំង អស់»។

បើតាម លោក  Ben ភាគ- 
ចៃើន នៃអ្នក  ចូល ទន្ទៃន កាន់- 
កាប់ ដីតំបន់នៃះ គឺ ពួកគៃ រក ម៉ូយ 
ទិញ បាន ភា្លាម  ដោយ ពួក គត់ 
មនិ ចង ់រសន់ៅ ទនីោះ ទៃ ហើយ  
ដី ដៃល ពួកគៃ ចាប់ បាន នៃះ ធ្វើ 
ដំណាំ ក៏ មិន កើតដៃរ  សូមៃបីតៃ 
ដំា ដើ មស្វាយ ចន្ទក៏ី មិនអាច រស់ 
ដៃរ ពៃះ ជា ដី មាន ថ្ម ចៃើន។ 

លោកBen បាន បង្ហាញ ការ- 

ងឿងឆ្ង ល់ថា លោ កហាក់ មិន 
យល់ ពីទឹកចិត្ត របស់ ពលរដ្ឋ ដៃល 
នៅតៃ បន្ត  ចលូ ទន្ទៃន កាន ់កាប ់
ដី ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្ន ំត្នាត-
ភ្នំ ពក នៃះ ទៃ ពៃះ  ជា បៃភៃទ ដី 
ធ្វើ កសិកម្ម មិន កើត។ប៉ុន្តៃការ - 
ទ ន្ទៃ នចលូកា ន ់កាបដ់នីៃះបៃ- 
ហៃល យក លក ់ទៅឱៃយ កៃមុហ៊ ុន 
រ៉ៃ ឬកៃុ មហ៊ុន ផៃសៃ ងទៀត។តាម 
ការ ស ង្កៃ ត របសល់ោក នៅក្នងុ 
ខៃ ធ្ននូៃះ មាន ពលរដ្ឋ ដៃល ចលូ 
ទៅ ទន្ទៃន យក ដីចៃើន ទីតាំង 
ក្នងុ តំបន់ នៃះ ដោយមាន ជាង ៥០ 
ហិកតា  ដៃល បង្ក ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ដល ់ 
ពៃ ឈើ និង សត្វ ពៃ ផង ដៃរ ។ 

លោ ក  សុង ច័ ន្ធ សុជាតិ បៃ- 
ធាន មន្ទីរ បរិស្ថាន  ខៃត្តពៃះ- 
 វិ ហារ បានឱៃយ ដឹងថា លោក មិន 
ទាន់ ទទួល របាយ កា រណ៍ ថ្ម ៗី ជំុ- 
វិញ កា រចូល ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ដី 
ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វពៃ ភ្ន ំត្នាត-
ភ្នំ ពក នៃះទៃ ប៉ុន្តៃ  លោក ថា 
ក ន្លងមក ធា្លាប់ ទទួល បាន របាយ- 
ការណ៍ ពីការប ញ្ជនូ បុរស ២នាក់  
ទៅតុលា ការនិង ឃំុខ្លនួបណ្តាះ- 
អា សន្ន ជុំវិញ ការទ ន្ទៃន កាន់- 
កាប់ ដីធ្លី នៃះ។

លោក ថា៖ «តាម ចៃបាប់  អ្នក 
ដៃល ចូល ទន្ទៃន កាន់កាប់ ដីក្នងុ  
ដៃន ជ មៃក សត្វពៃ និង តំបន់- 
អភិរ កៃស នឹងតៃូវ ផ្តនា្ទា ទោស » ។  

លោក  ឡោ  ចាន់ អ្នក សមៃប- 
សមៃួល សមា គម ការពារ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស អាដហុ កខៃ ត្តពៃះវិ ហារ 
បា នឱៃយ ដឹង ដៃរ ថា លោក ទទួល- 
បាន ព័ត៌ មាន កៃផ្លូ វការ ដោយ 
មិន ទាន់ ជាលា យ លក្ខណ៍ អកៃស រ 
ឬ របាយ ការណ ៍ព ីខាង ណា មយួ 
ទៃ ។ប៉ុន្តៃ លោកថា ក្នុ ង ដៃន- 
ជមៃក សត្វពៃ  ភ្នំ ត្នាត -ភ្នំ ពក 
ដៃល គៃប់ គៃង ដោយ កៃសួង បរិ - 
ស្ថាន  និង  លោក Be n នៃះ មា ន  
ពល រដ្ឋ មួយ ចំនួន បាន ចូល ទៅ 
ទន្ទៃន និង កាន់កា ប់ ដោយ- 

ខុសចៃបា ប់។
លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ មិន មៃន 

កាន់ជើង ខាង ភាគី ណាមួយ ទៃ 
គឺមា ន បង ប្អូន បៃជា ពលរដ្ឋ 
ចំណូលសៃុ កក៏ ដូច ជា បងប្អូន 
យើង ដៃល រស់នៅក្នងុ តំបន់ ហ្នងឹ 
បាន ទៅ រំលោភ យក ដី សហ - 
គ មន៍ ក៏ ដូ ចជា ដីតំបន់ ការពារ 
និង ដី ស្ថិត នៅកៃ ម ការ មើល- 
ថៃ ពីលោក Ben ក៏មា ន ដៃរ »។ 

បើ តាម លោក  ឡោ ចាន់  បើ 
ពលរដ្ឋ គ្មាន ដ ីសមៃប ់រសន់ៅគ ឺ 
ពួក គត់  អា ចដា ក់ ពាកៃយស្នើ សុំ 
ទៅ អាជា្ញាធ រដើមៃបី បាន ដី សមៃប- 
ទាន សង្គម កិច្ច  ទៅតាម លទ្ធ- 
ភាព ដី ដៃល រ ដ្ឋ ផ្តល់ ឱៃយ ដោយ 
មនិគរួ ណា ទៅ ទន្ទៃន កាន ់កាប ់
យក ដី ដៃល មា នការ ការពា រ ឬ 
ជា ដី អភិ រកៃស នោះទៃ ។ 

យោ ងតាម  អនុ កៃឹតៃយ លៃខ 
១៤៣  អន កៃ.បក ចុះ ថ្ងៃទី ៣១ 
ខៃសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នំ ត្នាត-ភ្នំ ពក 
តៃវូបាន បង្កើត ឡើង ដោយមា ន 
ផ្ទៃដី ចំនួន  ៤២ ០៩៧ ហិក តា 
ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ សស្តៃ សៃកុ សង្គម- 
ថ្មី និង សៃុក គូលៃន  ខៃត្តពៃះ- 
វិហា រ និង សៃុក ជីកៃ ង ខៃត្ត- 
សៀម រាប ៕

ទិដ្ឋភាពបោះបង្គោលព្រដីំនៅតំបន់ភ្នតំ្នោត-ភ្នពំកថ្មីៗ ន្រះ  ។ រូបថត សហ ការី



ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

� រីនិពន្ធ � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

�� � ន� � ប់�� ង  � រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�� � ន �� ប់�� ង � រីនិពន្ធ  
សូ វិស ល

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

� រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, �ៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន ស�ដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន ស�ដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រើយ 

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

� រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម�� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

� រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម�� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក��  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន្ធ   ��ហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមម៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា៉ា ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� � ន�្ន �ករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុស�� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន �ករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុស��
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�� � នគណ��យ��ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ��  និងរច� ��ហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

ឡុង គីម ម៉ា រីតា
 
សៀម រាបៈ កៃុម អ្នកស្ម័គៃចិត្ត  

នៅក្នងុ សហគមន៍ កំពង់ ឃ្លាងំស្ថ ិត 
ក្នងុ ឃំុ កំពង់ ឃ្លាងំ សៃកុ សូទៃ និគ ម 
បាន បៃមលូ សណំល ់បា្លាស្ទកិយ ក  
ទៅ  ធ្វើជា វត្ថធុាតុ ដើម ក្នងុការ ផលិ ត 
ជា ឥដ្ឋឬ ការូ៉ឡាដោយ រំពឹ ងថា កៃ  
ព ីជយួ សម្អាត បរសិ្ថានផលតិ ផ ល 
ដៃល ផលិត ចៃញពី បា្លា ស្ទិ ក នៃះ 
នឹង អាច ចូលរួម កៃបៃ ហៃដ្ឋា រចនា - 
សម្ពន័្ធ សលារៀននងិ ទវី ត្ត អារា ម 
នៅក្នុង សហ គមន៍ លិចទឹក របស់ 
ពួកគៃ ។

សំណល់ បា្លា ស្ទ ិក  ទំាង នោះ តៃវូ - 
បាន បៃមូល ពី បៃជាពលរដ្ឋ រស់ នៅ 
ក្នុង ផ្ទះ ប ណ្តៃ តទឹក លើ  បឹង ទន្លៃ - 
ស បតាមរយៈ ការអនវុត្ត គមៃ ង 
បៃមូល សំណល់បា្លា ស្ទិ ក ដូរ យក 
អង្ករ របស់ អង្គការ មូល និធិទំ ពាំង 
ស្នង ឫ សៃសី។ គមៃង នៃះ បាន 
អនុ វត្ត សកលៃបង កាលពី ខៃមិថុ នា 
ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុង ភូមិ បណ្តៃត- 
ទកឹ   ចនំនួ ២ គ ឺភមូ ិពាម តា អរួ នងិ 
ភូមិ ចុង បៃឡាយ។ 

លោក ស៊ា សុផល បៃធាន អង្គ - 
ការមលូ ន ិធទិពំាងំ ស្នងឫ សៃសបីា ន  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ការបៃមូល 
សណំល ់បា្លា ស្ទ ិក ព ីទន្លៃ តាមរយៈ 
ឱៃយ អ្នកភូមិ ចូលរួម សកម្មភាព 
បៃមូ ល សំណល់ បា្លា ស្ទ ិកមក ដូរ យ ក 
អង្ករ គជឺា ការងារ មយួ  ដៃល មន 
ទិសដៅ ក្នុង ការ អភិរកៃស បឹង ទន្លៃ - 
សប កដ៏ចូជា សត្វ ស្លាប ទឹក និង 
តៃដីៃល ទទលួរង គៃះ ព ីការ បពំ ុល  
ដោយ បា្លា ស្ទិ ក។ លោក ថ្លៃង ថា ៖ 
«ខ្ញុំ យល់ថាការបៃមូល សំណ ល់ 
បា្លា ស្ទ ិក ពី ក្នងុ ទឹក បុ៉ណ្ណងឹ វា មិន ទា ន់ 
អស់ចិត្ត ទៃ ហើយ នៃះ ក៏ មិនទាន់ 
ជា ដំណោះ សៃយ មួយ  ដៃល  តៃូវ 
ចតិ្ត  ដៃរ»។ លោកចោទ សរួ ថា តើ 
យើង  គៃន់ តៃ យក បា្លា ស្ទិ ក   ដៃល 
គៃ យក ទៅ បោះ ចោល ក្នុង ទន្លៃ 
ដោយ ការធ្វើ បផំ្លាស ់ទ ីព ីទន្លៃ ទៅ  

កន្លៃង គំនរ សំរាម? តើ យើង 
គៃន់តៃ យក សំរាម ពី ពាសវាល- 
ពាសកាល  ពី ទីសធារណៈ ក្នងុ បឹ ង  
ទន្លៃសប យក មក ដក់ កន្លៃង 
ដទៃ ទៀត ដៃលមន ការគៃប ់គៃង 
តៃ ប៉ុណ្ណឹង ឬ? «ខ្ញុំ គិតថា បើ ខ្ញុំ ធ្វើ 
អី៊ចឹ ង ហើយសង្គៃះ បឹង ទន្លៃ ស ប 
ឱៃយ មន សុខ ភាពល្អ ហើយ។ អី៊ចឹ ង 
ខ្ញុគួំរតៃ ច្នៃ បា្លា ស្ទ ិក ទំាងអស់ នៃះ ឱៃយ  
មន បៃយោជន៍ ជាង នៃះ ទៀត» ។

 ដោយ សរ តៃ មនគំនិត  ដូច្នៃះ 
លោកសុផល ក៏បាន បង្កើតជា 
សកម្ម ភាព  ដោយ បបួល ពលរដ្ឋ 
និង យុវជន ស្ម័គៃចិត្ត ក្នងុ  ភូមិចុង   
បៃឡាយនិង យុវ ជ ន ស្មគ័ៃចតិ្ត ដទៃ 
ទៀត  ដើមៃបី បង្កើត គំនិត ច្នៃបៃ ឌិត 
ដោយ ជៃើសរើស ការយកសំណល់   
បា្លា ស្ទ ិក មក ច្នៃ ធ្វើជា ឥដ្ឋ ឬ ការូ៉ឡា។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា៖ «ដោយសរ 
សហគមន ៍ដៃល ខ្ញុ ំចុះ ធ្វើ មនិមៃន 
ជួយ តៃ បរិស្ថាន ស្អាត ទៃ គឺ យើង 
ធ្វើ ទៅលើ ការលើកកម្ពស ់ជវីភាព 
សហគមន៍ អ្នក បឹង ទន្លៃសប ទៀត ។ 
យើង គិតពី សុខភាព អនាម័យ 
បង្គន់ អនាម័យ តាងំពី ចម្ការ   របស់ 
អ្នកភូមិ ដំ ដុះ តាម ទឹក»។ ការធ្វើ 
បៃបនៃះជា ហូរហៃ រហូតមក ទើប   
លោក  មន គមៃង កសង ស - 
លារៀន  តាម សហគមន៍ ទៀត និ ង 
ទវី ត្ត អារាម ដចូ្នៃះ កត៏ៃវូ ការ សម្ភារ 
សំណង់។ «យើង ក៏ គិតថា បា្លា ស្ទ ិក  
នៃះ អាចជា វត្ថុធាតុ ដើមនៃ ការ- 

ផលិត ឥដ្ឋ ឬ ការ៉ូឡា នៃះ»។
តាម ការសកិៃសា នងិ បទពសិោធ 

ពី បៃទៃស  ជឿន លឿន មួយ ចំនួន  
លោក សុផល ថ្លៃង ថា  បា្លា ស្ទ ិក ដៃ ល 
បៃមលូ បាន  ព ីអ្នកភមូ ិ នៅ ក្នងុ ភមូ ិ
ចុង បៃឡាយ នៃះ គឺ តៃូវ យ កមក 
ហាល  ឱៃយ ស្ងតួ រចួ ហើយ  កនិកម្ទៃច 
ជាមយួ ម៉ាសុនី ឱៃយ មត៉ដ់ើមៃបី លា យ  
ជាមួយ វត្ថធុាតុដើម ដទៃ ទៀត ដូច - 
ជា សីុម៉ងត៍ខៃសាច់។ លោក ថា ការ- 
ធ្វើ ដូច្នៃះ បានធ្វើ ឱៃយ ការចំណាយ 
លើ វត្ថុ ធាតុ ដើម ចំណាយ អស់ 
តចិចណំៃក គណុ ភាពគមឺន ភា ព 
រឹងមំ ដូចគ្នា បើ អនុវត្តតាម បច្ចៃ ក - 
ទៃស ឱៃយ បាន  តៃឹម តៃូវ។

ជា មួយ គ្នា នៃះ លោក នៃតៃ 
ភក្តៃ អ្នកនាពំាកៃយ  កៃសងួបរសិ្ថាន 
ក៏ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដៃរថា 
ការ លាយ សណំល ់បា្លា ស្ទ ិក  នៃះ គ ឺ
តៃូវ បៃើ បៃស់ បរិមណ បា្លា ស្ទិ ក  
ដៃល បាន កិន ដោយ ម៉ាសុីន ឱៃយ 
មត៉ប់ៃមណ១៥ទៅ២៥ភាគរ យ 
ជាមយួ វត្ថ ុធាត ុ ដើម ដទៃ ទៀត មក 
ចាក់ នឹង ពុ ម្ព ធ្វើជា ឥ ដ្ឋទៅតាម រូប - 
រាង ដៃល យើង ចងប់ាន។ ការយក 
សំណល់ បា្លា ស្ទិ ក មក លាយ តាម 
រូបមន្ត តៃឹម តៃូវ នឹងធ្វើ ឱៃយ ឥដ្ឋ ឬ 
ការ៉ឡូា ដៃល បានធ្វើ រចួហើយនោះ 
គឺមន គុណភាព មិន ខុស ទៅនឹង 
ឥដ្ឋ ឬ ការ៉ូឡាដៃល បៃើបៃស់ វត្ថុ - 
ធាតុដើម ដទៃ នោះឡើយ។ មិន- 
តៃឹមតៃ ប៉ុណោ្ណោះ លោក ថា ឥដ្ឋ ឬ 

ការ៉ូឡា ដៃល បៃើបៃស់ សំណល់ 
បា្លា ស្ទ ិក កប៏ាន ចលូរមួ កាតប់ន្ថយ 
ការបពំលុ បរសិ្ថាន  ដៃល  បង្កឡើង 
ដោយ បា្លា ស្ទិ ក ហើយក៏ មិន ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ធនធានធម្មជាតិ ខ្លា ំង 
នោះ ដៃរ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖ 
« ផល ប៉ះពាល់ វា មន លក្ខណៈ តិច - 
តួច ទៃ បើ បៃៀបធៀប ទៅនឹង ការ - 
បោះ សំរាម បា្លា ស្ទិ ក ចូលទៅក្នុង 
បរិ ស្ថាននិង ការដុត។ ការដុត 
សំរា ម បា្លា ស្ទ ិក គឺ បំពុល ខៃយល់ ហើ យ 
បោះចោល សំណល់ បា្លា ស្ទិ ក នៃះ 
ទៅក្នងុ ទកឹឬ នៅ លើដវីា នងឹ កា្លា យ 
ទៅជា សរធាតុ មៃយ៉ាង បង្ក ផល ប៉ះ - 
ពាល់ ដល់ ជីវចមៃះុ។ បុ៉ន្តៃ បើ យើ ង 
យកមក ធ្វើជា ឥដ្ឋ ជា អ្វី អ៊ីចឹង គឺ 
យើង ដក់ វា ដូចជា កន្លៃង ដៃល 
រកៃសា វា ទុក អ៊ីចឹង »។

 លោក នៃតៃ ភ ក្តៃ បាន  លើក- 
ទឹក ចិត្ត ដល់ សហគមន៍និង ស្ថា - 
ប័នឯកជន នានាឱៃយ កៃច្នៃ សំណ ល់ 
បា្លា ស្ទ ិក សមៃបយ់ក បៃើបៃស ់ជា 
វ ត្ថុធាតុ ដើម  ដៃលមន បៃយោ - 
ជន៍និង បង្កើត ការបៃើបៃស់ ឡើ ង - 
វិញ សៃបពៃលដៃល ការ  កៃ  ច្នៃ   
សំរា ម នៅកម្ពជុា នាពៃល បច្ច ុ បៃបន្ន  
នៅចោទជា បញ្ហា នៅ ឡើយ ពៃះ 
សំរាម ១០០ភាគរយ គឺ អា ច ដក- 
ហតូ យក មក កៃច្នៃ បាន តៃ ឹម  ១០  
ភាគរយ តៃប៉ុណោ្ណោះ។

លោក យឿ ម ហោ អាយុ ២៥ 
ឆ្នាំជា គៃូប ងៃៀន ផ្នៃក ភាស អ ង់ - 
គ្លៃស នៅ វិទៃយល័យ កំពង់ ឃ្លាំ ង 
ដៃលជា វិទៃយល័យតៃវូ បាន   ជៃើ ស - 
រើស ដំបូង គៃ ដើមៃបី បៃើ បៃស់ ឥដ្ឋ 
និង ការូ៉ឡាដៃល ច្នៃ ឡើង ពី សំណ ល់ 
បា្លា ស្ទ ិក យកទៅ រៀបចំ ហៃដ្ឋា រច នា - 
សម្ពន័្ធ ដៃល នៅ សៃសសល ់បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា វិទៃយល័យ 
កំពង់ ឃ្លាងំ តៃូវ បា ន ជៃើសរើស ជា 
វិទៃយល័យ មៃតៃ ីភា ព ដំបូង គៃ បង្អ ស់  
នៅក្នងុ តំបន់ ដៃ ល មន ផ្ទះ ប ណ្តៃ ត- 
ទឹក ក្នុង បឹង ទន្លៃសប ដោយ មិន 
អន ុញ្ញា តឱៃយ បៃើបៃស ់បា្លា ស្ទ ិក នៅ 

ក្នុង សលា។ លោក យឿ ម ហោ 
ដៃល ជា អ្នក ស្ម័គ ៃចិត្ត ម្នាក់ រំពឹងថា 
នៅពៃល វិទៃយល័យ នៃះ តៃូវបាន 
រៀបចំ  ដោយ បៃើបៃស់ ឥដ្ឋឬ កា - 
ឡា ជុំវិញ  សលា នឹង លៃង ម ន 
ភក ់ឬ ទកឹ ដក ់ តាមផ្លវូ ទៀតហើយ 
ហើយក៏ អាច ឱៃយ សិសៃសានុសិសៃស 
បៃមណ ជតិ ៣០០ នាក ់នៅក្នងុ 
សលាអាច រត់ លៃងដោយ សបៃបា យ 
រើករាយ នៅក្នុង ទីធា្លា ដៃល តៃង តៃ 
មន ភក់និង ទឹក ដក់ នា រដូវ វសៃសា ។

ងាក មក និយាយ ពី លោក ស៊ា 
សុផលវិញ កៃ តៃពីមន មហិច្ឆ - 
តា យក ផ លិ តផល ដៃល ផលិត 
បាន ពី បា្លា ស្ទ ិក នៃះ មក ធ្វើការ អភិ - 
វឌៃឍ នៅតាម សលា ទី វត្ត អារាម 
នៅក្នងុ សហគមន ៍ដោយ ឥតគតិ- 
ថ្លៃ ទៅ ថ្ងៃ អនាគត លោកក ៏ចង ់ឱៃយ 
សហគមន៍ នៅតាម ភូមិ បណ្តៃ ត  - 
ទឹក អាច រស់ ដោយ ខ្លួន ឯង បាន 
តាមរយៈ ការកៃច្នៃ សំណល់ បា្លា ស្ទ ិក  
ផងដៃរ។ លោក ថ្លៃង យា៉ាង ដូច្នៃះ 
ថា៖«សងៃឃមឹ ថា សហគមន៍ យើង 
នីមួយៗនឹងមន ម៉ាសីុន កិន បា្លា ស្ទ ិ ក 
ម្នាក់មួយៗ ហើយ ដំណា ក់កាល 
ធំ បំផុត ដៃល យើង បាន ពិភាកៃសា 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន សុីម៉ងត៍ធំៗ ថា 
នឹង បង្កើតជា សិបៃបកម្ម ផលិត ឥដ្ឋ 
ពី បា្លា ស្ទ ិក នៃះ តៃម្តង។ដល់ ដំណា ក់-   
កាល នៃះ គឺ យើង តៃូវការ បច្ចៃក  - 
ទៃស ខ្ពស ់បន្ថៃមទៀត។ ដចូ្នៃះគ្មាន   
អ្នកណា ធ្វើការ ស្ម័គៃ ចិត្ត រហូត ទៃ 
អ្នក សហគមន៍ គត់ តៃវូ ការ បៃក់ 
ចំណូល ចិញ្ចឹម គៃួសរ គត់ ដៃរ»។ 
លោក បន្ថៃម ថា៖« នៅពៃល យើង 
ផលិត បាន ហើយ សហគៃសកៃមុ- 
ហុ៊ន ឯកជនដៃ ល គំទៃ ហើយ តៃូវ 
ការ បៃើបៃស ់ឥដ្ឋ ឬ ការូ៉ឡា ពី បា្លា ស្ទ ិក  
នៃះ គឺ យើ ង ផលិត លក់ ឱៃយ គត់ ដៃរ។ 
មន ន័ យ ថា គមៃង នៃះនឹង ជួយ 
លើក កម្ព ស់ ជីវភាព រប ស់ សហ- 
គមន៍ បណ្តៃត ទឹក នៅតាម ទន្លៃ 
សបឱៃយ ពកួ គ ត ់មន ចណំលូ បន្ថៃម 
 ពី ការ បៃកប របរ នៃសទ »៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

បាត់ដំបងៈ ជន សងៃស័យ ចំនួន ៣នាក់  
ក្នងុ ចណំោម៤នាក ់ តៃវូបាន នគរបាល ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង បញ្ជូន ទៅស លា ដំបូង ខៃត្ត  ពី 
មៃសិលមិញ  ពាក់ ព័ន្ធ ការដឹក ជញ្ជូន  គៃឿង- 
ញៀន បៃភៃទ ICE  (ម៉ា ទឹកកក) ចំនួន 
៥គីឡូកៃម  បនា្ទាប់ពី ឃត់ខ្លួន កាលពី 
ថ្ងៃទ២ី៨  ខៃធ្ន ូ ខណៈ ពកួគៃ កពំងុ ដកឹជញ្ជនូ 
គៃឿងញៀន  នៅ ភូមិ ពៃក មហាទៃព  
សងា្កាត់  ស្វាយបោ៉ា  កៃុង /ខៃត្ត បាត់ដំបង។

លោក កុយ ហៀង  ស្នងការរង នគរបាល 
ខៃត្ត បាតដ់បំង ទទលួ ផៃន គៃឿងញៀន  ថ្លៃង 
ព ីមៃសិលមិញ ថាជនសងៃស័យ ទាងំ៣នាក ់តៃវូ- 
បាន  នគរបាល ខៃត្ត បាត់ដំបង  បញ្ជូន ទៅ 
សលា ដំបូង ខៃត្ត  នៅ ថ្ងៃទី២៩ ធ្នូ  បនា្ទាប់ ពី  

បញ្ចប ់ការសកសរួ តាម នតីវិធិ ីចៃបាប ់ពាក ់ពន័្ធ  
នឹង គៃឿងញៀន ចំនួន ៥គីឡូ កៃម នោះ។

លោក ថា ៖«ប៉នុ្ដៃ ខ្ញុ ំមនិទាន ់ដងឹថា តលុា ការ   
បានសមៃច ឃុខំ្លនួ ហើយ  ឬ នៅ ទៃ។ យើង 
នៅ បន្ត សៃវជៃវ រក អ្នកពាក ់ពន័្ធ ផៃសៃងៗ ទៀត  
ដើមៃបី យកមក ផ្ដនា្ទាទោស តាម ចៃបាប់»។

លោក បន្ថៃមថា  ជនសងៃស័យ ទាងំ ៣នាក ់
ក្នងុ ចណំោម បក្ខពកួ ៤នាក ់ បាន ដកឹជញ្ជនូ 
គៃឿងញៀន ឆ្លងដៃន ពី បៃទៃស ថៃ ចូល មក 
កម្ពុជា តាម ចៃកទា្វារ អន្តរជាតិ បោ៉ាយប៉ៃត  
ហើយ បន្តមក ខៃត្ត បាតដ់បំង  ប៉នុ្ដៃ តៃវូ  បាន- 
សមត្ថកិច្ច ខៃត្ត បាត់ដំបងចាប់ ខ្លួន និង រឹប- 
អូស បាន គៃឿងញៀន បៃភៃទ ICE(ម៉ា- 
ទឹកកក) ចំនួន ៥គីឡូកៃម  ខណៈ ពួកគៃ កំ- 
ពុង ជិះ ម៉ូតូ ដឹក ដក់ ក្នុង ការុង ធ្វើដំណើរ តាម- 
ផ្លូវ លៃខ១  មកដល់ ភូមិ ពៃក មហាទៃព ។

លោក ផន់ រតនា  អ្នកនំាពាកៃយ សលា- 
ដំបូង ខៃត្ត បាត់ដំបង ពី មៃសិលមិញ  មិន អាច 
ទាកទ់ង សុ ំការបញ្ជាក ់ជុវំញិ ករណនីៃះ បាន 
ទៃ  ដោយ ទូរស័ព្ទ លោក គ្មាន អ្នកទទួល។

តាម របាយការណ ៍របសអ់គ្គ ស្នងការដ្ឋាន- 
នគរបាល ជាតិ  ពី មៃសិលមិញ   គឺ កៃុម ឈ្មួញ 
គៃឿង ញៀន ដៃល តៃវូបានឃត ់ខ្លនួ  រមួមន  
ឈ្មាះ ទូច សរុំ  អាយុ ៥៩ឆ្នាំ  រស់នៅ ភូមិ 
ដើម ជៃ  សងា្កាត់ អូរ ស្មាច់ កៃុង សំរោង  ខៃត្ត 
ឧត្តរ  មនជ័យ  សន សរា៉ាត  ហៅហើម  
អាយុ  ៣៥ឆ្នាំ  រស់នៅ ភូមិ កូវ  ឃុំ កៃក  សៃុក 
ពញាកៃក  ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ  និង ហា៊ាង ហួយ  
អាយុ ៤៧ឆ្នាំ  រស់នៅ ភូមិ អូរ ស្មាច់  សងា្កាត់ 
អូរ ស្មាច់  កៃុង សំរោង  ខៃត្ត ឧត្តរ មនជ័យ។ 
រើឯ បក្ខពួក ម្នាក់ទៀត ជា ស្តៃី ដៃល ធ្វើដំណើរ 
ផៃសៃង គ្នា បានគៃច ខ្លួន។

របាយ ការណ៍ បន្តថា ជន សងៃស័យ បាន- 
សរភាពថា  ពួកគៃ យក ខៃត្ត បាត់ដំបង ជា 
គោលដៅ ជួញដូរ គៃឿងញៀន។ ប៉ុន្ដៃ ពៃល 
ចូលដល់ កៃុង បាត់ដំបង ក៏តៃូវ បាន សមត្ថ- 
កិច្ច ស្ទាក់ចាប់ រួម ទាំង វត្ថុ តាង ទាំង អស់។

បើតាម សរព័ត៌មន ក្នុងសៃុក មួយ បាន 
ដកសៃង់ សម្ដី លោក សុខ និមល  បៃធាន 
ការយិាលយ័ បៃឆងំ បទល្មើស គៃឿងញៀន 
នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត បាតដ់បំង  ព ី
មៃសលិមញិ ថាគៃឿងញៀន ទាងំនៃះ មន បៃភព   
ដបំងូ នា ំចៃញព ីបៃទៃស ឡាវ រចួ នា ំចលូ  ទៅ 
បៃទៃស ថៃ  និង បាន ចូល បន្ត មក បៃ ទៃស 
កម្ពុជា។ បនា្ទាប់ពី ទទួល បាន របាយ  ការណ៍ 
សម្ងាត់  កម្លាំង ជំនាញ កម្ពុជា  កំណត់ បាន 
មខុសញ្ញា កៃមុ ឈ្មញួ គៃឿង ញៀន នៃះ ដៃល 
បាន ដកឹជញ្ជនូ  សដំៅ មក ខៃត្ត បាតដ់បំង៕ 

សហគមន៍មួយកំពុងប្រមូលសំណល់ប្លាស្ទកិក្រច្ន្រធ្វើជាឥដ្ឋដើម្របីប្រើប្រស់

មនុស្រស៣នាក់ត្រវូបនចាប់ខ្លនួនិងបញ្ជនូទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធការដឹកជញ្ជនូគ្រឿងញៀន៥គីឡូក្រម

បុរសម្នាក់  ចាក់ កំបុ៉ង បា្លាស្ទកិ ចូល ក្នងុ ម៉ាសីុន កិន យក ធ្វើ    ឥដ្ឋ។ រូបថត សហ ការើ
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ការប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាក្នងុវិស័យកសិកម្មមានការរីកចម្រើន
ធូ វិរៈ

 ភ្នពំេញៈ ការសកិស្ា ថ្ម ីមយួ  បង្ហាញថា 
យ៉ាង ហោច ណាស់ មាន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 
ធាតុ  ចូល កសិកម្ម   ៩២ភាគរយ បាន 
ប្ើប្ស់ ប្ព័ន្ធ ឌីជីថល ដើម្បី   ទូទាត់   
អាជវីកម្ម របស ់ពកួគ ្នងិ ៤៥ ភាគរយ  
ទៀត  បាន ប្ើប្ស់ ពាណិជ្ជកម្ម តាម   
អ្ឡិចត្ូនិក (E-Commerce) ។ 
ន្ះ បើ តាមស ន្និសីទមា៉ាក្ូ ស្ដ្ឋកិច្ច 
ប្ចាំឆ្នាំ លើក ទី ៧   របស់ ធនាគារ ជាតិ 
ន ្ កម្ពជុា ស្តពី ី« ម៉ ូដល្ អភវិឌឍ្ន ៍សដ្្ឋ- 
កចិ្ច នៅ កម្ពជុា  » កាល  ព ីថ្ងទ្ ី២៩ ខ ្ធ្ន ូ
ឆ្នាំ ២០២០។ 

អ្នក ផ្គតផ់្គង ់ធាត ុ ចលូ កសកិម្មសដំៅ 
ទៅ លើ អ្នក នាចំលូ ផលតិផល កសកិម្ម 
ដូចជា ជី ថា្នាំ កសិកម្ម និង គ្ឿង យន្ត   
បម្ើឱ្យ វិស័យ កសិកម្ម ជា ដើម ។ 

នាយក មជ្ឈមណ្ឌល សិក្សា គោល- 
នយោ បាយ លោក ចាន ់សផុល ដល្ 
បាន   សមា្ភាស ក្ុមហ៊ុន ផ្គត់ ផ្គង់ ធាតុ - 
ចលូ  នងិ អ្នកផ្គត ់ផ្គង់ ់ធាត ុចលូ កសកិម្ម 
ចនំនួ ២២៥ នាក ់នៅ  បណា្តា ខត្្ត  ចនំនួ 
៦ បាន រក ឃើញ ថា ៩២ ភាគ រយ បាន 
ប្ើ ប្ស់ ប្ព័ន្ធ ឌីជីថល  នៅ ក្នុង ការ- 
ទូទាត់  អាជីវកម្ម របស់ ពួកគ្ និង ៤៥ 
ភាគរយ  ច្ះ ប្ើប្ស់ ពាណិជ្ជកម្ម 
តាម   ប្ព័ន្ធ អ្ឡិចត្ូនិក ។ 

 ការ ស្វជ្វ ន្ះ ក៏ រកឃើញ ថា ពួក - 
គ្ បាន ប្ើប្ស់ ទូរស័ព្ទ ស្មា ត ហ្វូន 
៩០  ភាគរយ  ក្នុង នោះ  ៤១ ភាគ រយ    

បានភា្ជាប ់អីនុ ធ ឺណ ិត  តាមរយៈ   WIFI ។  
ចពំោះ ការ ប្ើបស្ ់បព្ន័្ធ ធនាគារ ឬ 
មាន គណនី ធនា គារ  គឺ មាន ចំនួន ៥៥  
ភាគ រយ   ។ ក្នុង ចំណោមនោះ ការ ប្ើ 
កម្មវិធី App សម្ប់ ទូទាត់ ក្នងុ អាជីវ - 
កម្ម  ត្ឹម ២៣ភាគរយ ។ 

 លោក បន្តថា ៖ « យើង សង្កត្ ឃើ ថា 
ការ ប្ើបស្ ់ការទទូាត់ សច់បក់្ នៅ   
ត ្ទលូទំលូាយ ។ យើង ចង ់កាតប់ន្ថយ  
ការទូទាត់ សច់ប្ក់ ដោយ ផ្ទាល់ ។ 
យើង ចងឃ់ើញ មានការ បណ្តុះ បណា្តាល  
ពួកគ្ អំពី អក្ខរកម្ម ផ្ន្ក ឌីជីថល ថ្ម- 
ទៀត ។ យើង ក៏ ចង់ឃើញ មានការ 
វិនិ-យោគ បន្ថ្ម លើ វិស័យ ន្ះ ដើម្បី 
ជំរុញ សហគិ្ន ឈាន ទៅ ចាប់យក 
អាជីវកម្ម  បង្កើត ថ្មី បន្ថ្មទៀត ហើយ 
ត្ូវ ព ង្ឹ ក ប្ព័ន្ធ ឡូ ជី ស្ទិ កផងដ្រ » ។ 

  ទោះ យ៉ាងណា អ្នកផ្គតផ់្គង ់ធាត ុចលូ 
កសិកម្ម នៅតាម បណា្តា ខ្ត្ត ទាំងន្ះ 
នៅត្ បាន ប្ើប្ស់ ការទូទាត់ ប្ក់ 
ជាមួយ ក្ុមហ៊ុន នៅ ទីក្ុង ភ្នំព្ញ 
ដោយ  ប្ក់សុទ្ធ រហូត ៥៩ ភាគរយ 
ខណៈ កសិករ ដ្លជា អតិថិជន ច្ះ ប្ើ - 
ប្ស់ Mobile Banking មាន ត្ឹម 
១ ភាគ រយ ប៉ុណោ្ណោះ។ 

 លោក ថា ពួកគ្ នៅត្មាន បញ្ហា 
ប្ឈម ក្នុង ការទូទាត់ តាម ឌីជីថល 
សមប្ ់ពាណជិ្ជកម្ម របស ់ពកួគ ្ចនំនួ 
៦៣  ភាគ រយ ។ បញ្ហា ប្ឈម ភាគ ច្ើ ន  
ដោយ បញ្ហា រអាក់រអួល អុីន ធឺ ណិ ត ។ 

 លោក ថ្លង្ថា ៖ « ការអនវុត្តពាណជិ្ជ-  

កម្ម ឌីជីថល មាន កម្ិត ទាប ណាស់ 
ក្នងុចណំោម ពកួគ ្ដល្មាន ១៥នាក ់
ឬ ៧ ភាគរយ (២២៥ នាក ់) ដល្ បាន 
ប្ើប្ស់ E-Commerce ក្នុង ប្តិ-
បត្តកិារ អាជវី កម្ម របស ់ពកួគ ្។ ពកួគ ្
ភាគច្ើន គ្ ប្ើ Facebook ហើយ 
អ្នកច្ះ ប្ើប្ស់ វ្ ប សយ មាន ៣ 
នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ។ ពួកគ្ សង្ឃឹមថា នឹង 
អាច លក់ដាច់ ជាង មុន និង មានការ- 
ទុក ចិត្ត ជាង មុន នៅព្ល អនាគត » ។ 

    លោកស្ី ជា សិរី អគ្គនាយិកា 
បច្ច្ក ទ្ស ធនាគារ ជាតិ ន្ កម្ពុជា 
បាន  នយិយ ថា ធនាគារជាត ិនក្ម្ពជុា  
នឹង ប្មូល ធាតុ ចូល ទាំងអស់  ផ្សព្វ - 
ផស្ាយ ទៅលើ គហ្ទពំរ័ របស ់ធនាគា រ 
ជា តិ ន្ កម្ពុជា ជា មួយ ក្តី សង្ឃឹមថា 
លទ្ធ ផល ន ្ការ សវ្ជវ្ ទាងំន្ះ នងឹ 
អាច រួមចំណ្ក ផ្តល់  ធាតុ ចូល បន្ថ្ម- 
ទៀត ដល់ ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ពិចារណា 
បញ្ចលូ ទៅក្នងុ ការរៀបច ំគោលនយោ-  

បាយ អភិវឌ្ឍ ន៍ ស្ដ្ឋកិច្ច ជាតិ ឱ្យ បាន 
គ្ប់ ជ្ុងជ្យ ។  

លោកស្ីថ្ល្ង ថា ៖ «ខ្ញុំ សូម លើក- 
ទឹកចិត្ត បន្ត វប្បធម៌ ស្វជ្វ ពិភាក្សា 
ច្ករំល្ក ចំណ្ះដឹង ក្នុងចំណោម 
អ្នកសវ្ជវ្ មនិ ថា មកព ីស្ថាបន័ ស- 
ធារណៈ ឯកជន អង្គការ ក្ រដា្ឋាភិបា ល 
និង ដ្គូ អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បី រួមចំណ្ក 
គាំទ្ ដល់ ការស្វជ្វ លើ ប្ធាន- 
បទ  សំខាន់ៗ ដ៏ទ្ទៀត »៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ សហគស្ ខា្នាត តចូ  
និង មធ្យម ចំនួន ១២៥ នឹង ទទួល  - 
បាន   ជំនួយ   បណ្តុះ បណា្តាល ពី 
របៀប ធ្វើ ពាណជិ្ជ កម្ម តាម បព្ន័្ធ  
អ្ឡិច ត្ូនិក  តាម រយៈ ការ- 
វិនិយោគ ថ្មី ក្នុង ទឹក ប្ក់ ចំនួន  
៥០០ ០០០ដលុា្លារ     ពកីម្មវិធ ី ពង្ងឹ   
កប្ខណ័្ឌ  សមាហ រណ កម្ម (EIF) 
ដ្ល គ្ប់ គ្ង ដោយ ក្សួង  
ពាណជិ្ជកម្ម  នងិ កម្ម វធិ ីអភវិឌឍ្ន៍ 
សហ ប្ជាជាតិ  (UNDP) ។

សច្ក្ត ីបក្ាស ពត័ម៌ាន របស ់
UNDP បាន ចញ្ ផស្ាយ កាល- 
ពី ថ្ង្ទី២៨ ខ្ធ្នូ បានឱ្យ ដឹងថា 
មូលនិធិនះ្ នឹង ផ្ដល់ ការ គាំទ្ 
ដល់ ការ បណ្តះុ បណា្តាល  បណ្តះុ 
គនំតិ អាជវី កម្ម  នងិ គនំតិ ផ្ដចួផ្ដើម  
ប្ប នវានុវត្តន៍  និង កម្មវិធី ផ្ដល់  

ថវិកា គាំទ្ ខា្នាត តូច រយៈ ព្ល ៦  
ខ្ដើម្បី ជួយ ពួកគ្  ក្នងុ ការ ផ្លាស់  - 
ប្ដរូ ទៅ ទៅ រក បព្ន័្ធ អឡ្ចិ ត្នូកិ  
លក់ ផលិតផល  និង ស្វា កម្ម 
តាម ប្ព័ន្ធ អន ឡាញ។

មូលនិធិន្ះ ក៏ នឹង  ជួយ ដល់ 
សហ គស្  មយួ ចនំនួ ទៀត  ដល្  
លក់ ផលិត ផល  និង ស្វា កម្ម 
ទៅ ឱយ្ អតថិជិន នៅ ក ្បទ្ស្  
តាមរយៈ ថា្នាល បច្ចក្ វទិយ្ា ថ្ម ីមយួ  
ដ្ល កំពុង បង្កើត ឡើង ដោយ 
កស្ងួ ពាណជិ្ជ កម្ម។  ចនំនួ កតូា  
ត្ូវ បាន កំណត់  និង បម្ុង ទុក 
សម្ប់ សហគស្ ដ្ល មាន 
មា្ចាស ់កម្ម សទិ្ធ ិជា ស្ត្ ីនងិ សហ-
គស្  ដល្ មាន ទតីាងំ ស្ថតិ នៅ 
ខាង ក្ កុ្ង ភ្នព្ំញ ។ ន្ះ បើ - 
តាម ស្ចក្តី ប្កាស ព័ត៌មាន ។ 

សច្ ក្ត ីបក្ាស ពត័ម៌ាន បន្តថា 
គម្ង  Go4eCam ត្ូវ បាន 

បង្កើតឡើង ក្នុង  គោល បំណង 
ដើម្បី  បង្កើន ឱកាស ទាំង ក្នុង- 
ស្ុក  និង អន្តរជាតិ ដល់ សហ-
គ្ស ខា្នាតតូច  និង មធ្យម  
តាមរយៈ គំនិត ផ្ដចួ ផ្ដើម ឌីជីថល 
ភាវូ  បនីយ កម្ម  ហើយ គម្ង 
ន្ះ ក៏ មាន គោលបំណង បង្កើត 
ការងរ  ថ្ម ីឱយ្ បាន ច្ើន ជាង  ១០ 
០០០ ត្ឹម ឆ្នាំ  ២០២២។ 

គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម ន្ះ ត្ូវ បាន 
បង្កើត  និង អនុវត្ត រួមគា្នា ដោយ  
កសួ្ង  ពាណិជ្ជ កម្ម(MOC) នងិ  
UNDP  ដល្ ជា សមាស ភាគ មួយ  
ដ៏ សំខាន់ ន្ គម្ង ជំរុញ ការ- 
ធ្វើ ពាណជិ្ជ កម្ម តាម បព្ន័្ធ អឡ្ចិ-
ត្ូនិក របស់ កម្ពុជា។ 

លោក បា៉ាន  សរូសក័ិ្ត  រដ្ឋ មន្ត្ ី
ក្សួង ពាណិជ្ជ កម្ម  ថ្លង្ក្នងុស្ច-
ក្តីប្កាសព័ត៌មានថា  គម្ង  
Go4eCAM  តូ្វ បាន ប្កាស 

ដាក់  ឱ្យ អនុវត្ត ចំព្លនឹង ការ- 
អនុម័ត ច្បាប់ ស្ដីពី ពាណិជ្ជ កម្ម 
តាម ប្ព័ន្ធ អ្ឡិច ត្ូនិក  និង 
ការ ប្កាស ដាក់ ឱ្យ អនុវត្ត នូវ 
យទុ្ធ សស្ត ្ស្ដពី ីពាណជិ្ជ កម្ម តាម  
ប្ព័ន្ធ អ្ឡិច ត្ូនិក ។

លោក រដ្ឋមន្ត្ ី ថ្លង្ថា៖« គមង្  
ន្ះ នឹង ផ្ដល់ នូវ អត្ថ ប្យោជន៍ 
ជាច្ើន ផស្ង្ ទៀត  ដចូជា បង្កើន  
ផលិត ភាព  នវានវុត្តន ៍ ការ ពង្កី  
អាជីវកម្ម  ព្ម ទាំង ការ បង្កើត 
ការងរ នៅ កម្ពុជា »។ 

សច្ក្ត ីបក្ាសពត័ម៌ាន បាន  
ឱ្យ ដឹងទៀតថា ដើម្បី គំាទ្ ឆ្លើយ- 
តប របស ់កម្ពជុា ចពំោះ ជងំ ឺកវូដី 
១៩  UNDP កពំងុ  ធ្វើ ការ  កសង  
ជំនាញ បុគ្គលិក ឡើង វិញ ក្នុង 
ការ   គាទំ ្ដល ់សហគស្ ខា្នាត-
តូច  និង មធ្យមចំនួន  ១ ០០០  
ដើម្បី ឱ្យ ពួកគ្ អាច ឈាន ជើង 

ចូល ទៅ ក្នុង ទីផ្សារ ពាណិជ្ជ កម្ម 
តាម ប្ព័ន្ធ អ្ឡិច ត្ូនិក  និង 
ជរំញុ ឱយ្ មាន ការ ប្ើបស្ ់ពាណ-ិ
ជ្ជ កម្មតាម ប្ព័ន្ធ អ្ឡិច ត្ូនិក ។ 

លោក  Nick  Beresford  
អ្នក តណំាង នវិាសនដា្ឋាន  UNDP  
បច្ា ំកម្ពជុា  បាន លើក ឡើង ថា 
យទុ្ធ សស្ត ្ស្ដពី ីពាណជិ្ជ កម្ម តាម  
បព្ន័្ធ អឡ្ចិ ត្នូកិ ថ្ម ីរបស ់កម្ពជុា  
រួម ផ្សំ នឹង កិច្ច ខិត ខំបឹ្ង ប្ង លើក  - 
កម្ពស់  និង ជំរុញ ឱ្យ មាន ការ- 
ប្ើបស្ ់ពាណជិ្ជ កម្ម តាម បព័្ន្ធ 
អឡ្ចិ ត្នូកិ ក្នងុ សង្គម ទាងំ មលូ  
ជាពិស្ស  ក្នុង ចំណោម ក្ុម 
ដ្ល មាន ឱកាស តិចតួច អាច 
ជា យុទ្ធសស្ត្ ដ៏សំខាន់  ដើម្បី 
ជរំញុ កណំើន បក្ប ដោយ បរយិ-
ប័ន្ន ក្យជំងឺ  កូវីដ ១៩  ។

លោក Beresford  បន្ថ្ម 
ថា៖ «ការ វនិយិោគ បក្ប ដោយ  

បរិយ ប័ន្ន លើ មនុស្ស  ការ អភិ - 
វឌ្ឍ ជំនាញ  និង ហ្ដា្ឋា រចនា - 
សម្ព័ន្ធ ឌីជីថល សម្ប់ គ្ប់ គ ្នា 
គឺ ជាអ្វី ដ្ល មាន សរៈ សំខាន់ 
ជា ចាំបាច់ បំផុត »។ 

លោក  Ratnakar  Adhikari  
នាយក បត្បិត្ត ិន ្លខ្ាធកិារ-
ដា្ឋាន  EIF  ប្ចំា អង្គការ ពាណិជ្ជ - 
កម្មពិភព លោក បាន ឱ្យ ដឹងថា 
កម្ពជុា  ជា បទ្ស្ ដល្ មាន សកា្តា-
នុពល ខ្ពស់ ក្នុង វិស័យ ពាណិជ្ជ- 
ក ម្ម តាម ប្ព័ន្ធ អ្ឡិច ត្ូនិក 
(E-commerce) ។ 

លោក បញ្ជាក់៖« ខ្ញុំជឿ  ជាក់ 
យ៉ាង  មុត មាំ ថា  កម្ពុជា នឹង មាន 
បព្ន័្ធ អក្ឡូ ូសុ ីដ ៏អណំោយផល   
មួយ ដ្ល ចំាបាច ់ សម្ប់  លើក  - 
កម្ពស់ ពាណិជ្ជ កម្ម តាម ប្ព័ន្ធ 
អ្ឡិច តូ្និក  បង្កើន ការ ប្កួត- 
ប្ជ្ង សម្ប់  នាំ ច្ញ»៕ 

រូបិយប័ណ្ណ ខ្មេរ និង ដុល្លារ  នៅ តេ តេវូ បាន បេើ បេស់ ជា មធេយោបាយ ក្នងុ ការ ទូទាត់ ចេើន ក្នងុ វិស័យ កសិកម្ម ។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន 

មា្ចាស់សហគ្រសនឹងទទួលបានការជ្រមជ្រងតម្រង់ទិសទៅរកអាជីវកម្មឌីជីថល



តពីទំព័រ ១...ប្រេងបន្ថ្រេម៤
ទៀតត្រេូវបានបញ្ចប់ និងដំ-
ណើរការជាបន្តបន្ទាប់»។
លោកKelvinTangអគ្គ-

នយកនងិជាប្រេធានផ្ន្រេកប្រេត-ិ
បត្តិការនៅកម្ពជុារបស់ក្រេមុហ៊នុ
KrisEnergyបានឱ្រេយដឹងថា
តំណក់ប្រេងជាលើកដំបូងន្រេ
អណ្ដងូប្រេងអប្រេសរាគឺបង្ហាញពី
ដំណើរការអស់រយៈព្រេល១០
ឆ្នាំចាប់តាំងពីព្រេលក្រេុមហ៊ុន
KrisEnergyបានកា្លាយជា
ដ្រេគូមួយនៅក្នុងប្លុកA។
លោកKelvinថ្ល្រេងថា៖«វា

មានរយៈព្រេល៣ឆ្នាំចាប់តាំង
ពីយើងបានចុះកិច្ចព្រេមព្រេៀង
ប្រេងឥន្ធនៈជាមួយរដ្ឋាភិបាល
ដើម្រេបីដំណើរការគម្រេងន្រេះ

និងមានការសិក្រេសាយ៉ាងលម្អិត
សម្រេប់ភាគីពាកព់ន័្ធនៅក្នងុអ្វី
ដ្រេលជាព្រេឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់
មួយសម្រេប់ប្រេជាជនកម្ពុជា
នងិជាព្រេតឹ្តកិារណ៍ជាយទុ្ធសាស្ដ្រេ
និងប្រេតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយ
សម្រេប់KrisEnergy»។
លោកKelvinបានឱ្រេយដងឹថា

ក្នុងបរិបទការរីករាលដលជំងឺ
កូវដី១៩ក្នងុឆ្នាំ២០២០ន្រេះគឺ
មានការរីកចម្រេើនដ៏គួរឱ្រេយកត់-
សមា្គាល់រហតូឈានទៅដល់ការ
ទាញយកតំណក់ប្រេងលើក
ដំបូង។ន្រេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏
អសា្ចារ្រេយមួយនិងជាសក្ខីកម្ម
ចពំោះការប្ដ្រេជា្ញាចតិ្តរបស់ក្រេមុ-
ការងរក្រេមុហ៊នុKrisEnergy
និងកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការដ៏រឹង-

មាំន្រេក្រេុមហ៊ុនម៉ាការនិងជា
ក្រេុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់។
លោកKelvinលើកឡើងថា៖

«ខ្ញុំសូមបង្ហាញការកោតសរ-
សើរដ៏ស្មោះរបសខ់្ញុំដលក់្រេសងួ
និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
សម្រេប់ជនំយួគាទំ្រេកចិ្ចសហ-
ការនងិការលះបង់របស់ពកួគ្រេ
ដើម្រេបីទទួលបាននូវការអភិវឌ្រេឍ
អណ្ដងូប្រេងអប្រេសរា។ក្រេមុហ៊នុ
KrisEnergyមានកតិ្តយិសក្នងុ
ការកា្លាយជាផ្ន្រេកមយួន្រេឱកាស
ជាប្រេវត្តិសាស្ដ្រេន្រេះ»។
លោកKelvinបានបន្ថ្រេមថា៖

«នៅព្រេលន្រេះភារកិច្ចរបស់
យើងនឹងបញ្ចប់ការខួងប្រេង
ក្នុងចំណោមអណ្ដូងប្រេងនៅ
សល់ចំនួន៤ទៀតដ្រេលធ្វើឱ្រេយ
មានស្ថរិភាពផលតិកម្មនងិការ
ត្រេួតពិនិត្រេយប្រេតិបត្តិការដើម្រេបី
យើងអាចវាយតម្ល្រេដ៏ល្អបំផុត
ឆ្ពោះទៅមខុនងិដើម្រេបីបង្កើនការ
ផលិតប្រេងរបស់កម្ពុជានិង
តម្ល្រេទ្រេព្រេយសកម្មក្នុងរយៈព្រេល
ជាច្រេើនឆ្នាំខាងមុខ»។
លោកនយករដ្ឋមន្ដ្រេីហ៊ុន

ស្រេនកាលពីថ្ង្រេទី២៩ខ្រេធ្នូ
បានសរស្រេរនៅលើទំព័រហ្វ្រេស-
ប៊ុកផ្លូវការលោកថាការចាប់-
ផ្ដើមផលតិកម្មប្រេងដបំងូកា្លាយ
ជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតនិង

ជាប្រេភពថ្មីន្រេមូលនិធិសម្រេប់
ការអភវិឌ្រេឍស្រេដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាអន-ុ
វត្តតាមនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ
របស់រដ្ឋាភិបាល។
លោកបានសរស្រេរថា៖«ក្នងុ

នមរាជរដ្ឋាភិបាលន្រេព្រេះរា-
ជាណាចក្រេកម្ពជុាមានស្រេចក្ដ-ី
សមនស្រេសរីករាយក្រេល្រេង
ក្នងុការជម្រេបជនូបងប្អនូជន-
រួមជាតិទាំងអស់អំពីការចាប់-
ផ្ដើមផលតិកម្មប្រេងដបំងូរបស់
កម្ពុជាពីអណ្ដូងប្រេងA-0ID
ន្រេផ្លាតហ្វមAនៅក្នុងប្លុកន្រេ
ឈូងសមុទ្រេកម្ពុជាក្នុងខ្រេត្ត
ព្រេះសហីនុកាលពីថ្ង្រេទី២៩ខ្រេ
ធ្នូឆ្នាំ២០២០ដោយក្រេុមហ៊ុន
រកុរកប្រេងនងិឧស្មន័KrisEn-
ergyរបស់ប្រេទ្រេសសិង្ហបុរី»។
លោកបានមានប្រេសាសន៍

ថា៖«ដោយកចិ្ចខតិខំប្រេងឹប្រេង
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការ-
ចលូរមួយ៉ាងសកម្មពីក្រេុមហ៊ុន
KrisEnergyដ្រេលជាប្រេតិបត្ត-ិ
ករន្រេគម្រេងន្រេះមកដលព់្រេល
ន្រេះយើងសម្រេចបាននូវការ
បញ្ចប់ដោយជោគជ័យជាសា្ថា-
ពរនូវការសាងសង់ការបំពាក់
គ្រេឿងសមា្ភារនងិបរកិា្ខារន្រេបណា្ដា
ហ្រេដ្ឋារចនសម្ពន័្ធចាបំាច់នន
សម្រេប់ដំណើរការផលិតកម្ម
ធនធានរ៉្រេប្រេងរបស់យើង»។
លោកជៀបសរួអគ្គនយក

ន្រេអគ្គនយកដ្ឋានប្រេងកាតន្រេ
ក្រេសងួរ៉្រេនងិថាមពលបានប្រេប់

ភ្នំព្រេញប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ង្រេអង្គារថា
ក្រេុមហ៊ុនន្រេះនឹងខួងអណ្ដូង
ប្រេង៤ទៀតនៅក្នុងចំណោម
អណ្ដងូប្រេង៥នៅក្នងុអណ្ដងូ
ប្រេងA-01Dន្រេផ្លាតហ្វម។នៅ
ព្រេលអណ្ដូងប្រេងទាំង៥ន្រេះ
ត្រេូវបានបញ្ចប់ក្រេុមហ៊ុនន្រេះ
អាចផលតិប្រេងបាន៧៥០០
បារ៉្រេលក្នុង១ថ្ង្រេ។
លោកថ្ល្រេងថា៖«ជាមួយនឹង

វឌ្រេឍនភាពវជិ្ជមានន្រេះយើងនងឹ
ទាញក្រេមុហ៊នុកាន់ត្រេច្រេើនចលូ
ក្នុងវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័ន»។
កម្ពុជាបានកា្លាយជាប្រេទ្រេស

ផលតិប្រេង។ន្រេះជាពត័ម៌ានដ៏
ល្អដើម្រេបីទាកទ់ាញក្រេមុហ៊នុបរ-
ទ្រេសកាន់ត្រេច្រេើនថ្រេមទៀត
មកអភិវឌ្រេឍវិស័យន្រេះ។
លោកនយករដ្ឋមន្ដ្រេីហ៊ុន

ស្រេនបានបញ្ជាក់ថាការចាប-់
ផ្ដើមផលិតកម្មប្រេងន្រេះគឺជា
ពរជ័យសម្រេប់កម្ពុជា។
លោកថ្ល្រេងថា៖ «ន្រេះជាការ

ចាបផ់្ដើមជហំានដបំងូដ៏សខំាន់
សម្រេប់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅបង្កើត
បាននូវសមត្ថភាពជាតិនិងខឿន
ឧស្រេសាហកម្មប្រេងកាតឧស្ម័ន
នងិថាមពលនៅកម្ពជុា។ផល-
ប្រេយោជន៍សំខាន់ៗ រួមមាន
ចំណូលថវិកាជាតិស្រេដ្ឋកិច្ច
ទទួលបានពីការធ្វើពិពិធកម្ម
ខឿនឧស្រេសាហកម្មក្នុងវិស័យ
ប្រេងកាតនងិការកសាងសមត្ថ-
ភាពជាតិក្នុងវិស័យន្រេះ»។

ហ្រេដ្ឋារចនសម្ពន័្ធផលតិកម្ម
ប្រេងសំខាន់ៗដ្រេលបានសាង-
សង់ដំឡើងនិងរៀបចំរួចរាល់
ជាសា្ថាពរនៅក្នុងតំបន់ប្លុក A
សម្រេប់ដំណើរការផលិតកម្ម
រួមមានផ្លាតហ្វមអណ្ដូងប្រេង
ផលតិនៅកោះបាតាងប្រេទ្រេស
ឥណ្ឌនូ្រេសុីចាប់ផ្ដើមសាងសង់
នៅអំឡុងខ្រេធ្នូឆ្នាំ២០១៩និង
បានបញ្ចប់នៅក្នងុខ្រេសហីាឆ្នាំ
២០២០។ផ្លាតហ្វមន្រេះបាន
ដឹកចូលមកដល់តំបន់ប្លុក A
ប្រេទ្រេសកម្ពុជានិងបានបញ្ចប់
ការដឡំើងរចួរាល់ជាសា្ថាពរនៅ
ថ្ង្រេទី៧ខ្រេកញ្ញាឆ្នាំ២០២០។
កបា៉ាល់ផលិតកម្មប្រេងបាន

ដំឡើងជួសជុលនិងបំពាក់
សមា្ភារបរកិា្ខាររចួរាល់នៅខ្រេកញ្ញា
ឆ្នាំ២០២០នៅប្រេទ្រេសសងិ្ហបរុី
និងបានដឹកមកដល់និងដំ-
ឡើងរួចរាល់នៅប្លុកAកាលពី
ថ្ង្រេទី១៨ខ្រេតលុាឆ្នាំ២០២០។
កបា៉ាល់ស្ដកុប្រេងបានរៀបចំនងិ
ត្រេៀមចាំរួចរាល់នៅប្លុកAនៅ
ថ្ង្រេទី៩ខ្រេវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០។
អណ្ដងូប្រេងទី១បានបញ្ចប់

ការសាងសង់នៅថ្ង្រេទី២៣ខ្រេ
ធ្នូឆ្នាំ២០២០នងិបានចាបផ់្ដើម
ផលតិច្រេញប្រេងដបំងូនៅថ្ង្រេទី
២៨ខ្រេធ្នូឆ្នាំ២០២០។ក្រេពី
ន្រេះមានអណ្ដូងប្រេងចំនួន២
ទៀតក៏បានខួងជម្រេដល់
ស្រេទាប់ជម្រេករ៉្រេប្រេងរចួហើយ
ដ្រេរ៕LA
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ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុានងឹបង្កើត
យន្តការកចិ្ចសហការចម្រេុះរវាងរដ្ឋាភ-ិ
បាលនងិវសិយ័ឯកជនក្នងុការស្វ្រេង-
រកធាតុចលូននដើម្រេបីឆ្ពោះទៅ«បង្កើត
ក្រេុមហ៊ុនថា្នាលទូរទស្រេសន៍ឌីជីថលថ្មី»
ក្នុងការប្រេកា្លាយការផ្រេសាយទូរទស្រេសន៍
នៅកម្ពជុាពីប្រេព័ន្ធអាណាឡូកទៅប្រេព័ន្ធ
ឌីជីថលឱ្រេយស្រេបតាមគោលនយោបាយ
អភិវឌ្រេឍន៍ស្រេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលក្នុងការ-
ឈានចាប់យកកំណើនថ្មី។
កិច្ចប្រេជុំអន្តរក្រេសួងស្តីពី«បង្កើត

ក្រេុមហ៊ុនថា្នាលទូរទស្រេសន៍ឌីជីថលថ្មី»
ដ្រេលរៀបចំនៅទសី្តកីារក្រេសងួស្រេដ្ឋ-
កចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ង្រេទី២៨ខ្រេ
ធ្នូបានឱ្រេយដងឹថាយន្តការចនំនួ៣ត្រេវូ
បានកចិ្ចប្រេជុំលើកមកពភិាក្រេសារមួមាន
យន្តការគ្រេប់គ្រេងនងិវនិយិោគដោយ
វិស័យឯកជនទាំងស្រេុង,យន្តការ
សហការចម្រេុះរវាងវិស័យរដ្ឋ និង
ឯកជននិងយន្តការគ្រេប់គ្រេងនិងវិនិ-
យោគដោយរដ្ឋទាំងស្រេុង។
ជាមយួគា្នាន្រេះកចិ្ចប្រេជុំកប៏ានលើក-

យកចំណុចសំខាន់ៗចំនួន៤មក
ពភិាក្រេសាផងដ្រេរមានដចូជាការអនវុត្ត
ផ្រេនការផ្លាស់ប្តូរការផ្រេសាយទូរទស្រេសន៍

ពីប្រេព័ន្ធអាណាឡូកទៅជាប្រេព័ន្ធ
ឌីជីថលឱ្រេយបាននៅមុនឆ្នាំ២០២៣
ការគ្រេប់គ្រេងការប្រេើបន្ទារ េ្រហ្វកង់
៧០០MHzក្នងុវសិយ័សតទស្រេសន៍
រមួមានទរូទស្រេសន៍ឌជីថីលប្រេពន័្ធអីនុ-
ធឺណិតនិងទូរស័ព្ទ ចល័តយន្តការ
គ្រេប់គ្រេងនិងវិនិយោគលើថា្នាលទូរ-
ទស្រេសន៍ឌីជីថលថ្មីនិងការធ្វើបច្ចុប្រេបន្ន-
កម្មលើវឌ្រេឍនភាពពាកព់ន័្ធនងឹការរៀបចំ
និងការគ្រេប់គ្រេងហ្រេដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ
ប្រេព័ន្ធឌីជីថលក្នុងរយៈព្រេលមធ្រេយម
និងវ្រេងក៏ដូចជាការពិភាក្រេសាទៅលើ
លទ្ធភាពន្រេការបង្កើតគំរូពាណិជ្ជកម្ម
សម្រេប់ការវិនិយោគ។ន្រេះបើយោង
តាមស្រេចក្តីប្រេកាសពត័ម៌ានរបសក់្រេ-
សួងស្រេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកអនូពន័្ធមនុរីត័្នរដ្ឋមន្ត្រេកី្រេសងួ

ស្រេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដ្រេលជាប្រេ-
ធានគណៈកមា្មោធកិារគោលនយោបាយ
ស្រេដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ(គ.ស.ហ)បាន
ឱ្រេយដងឹថាការអភវិឌ្រេឍនងិការគ្រេប់គ្រេង
ប្រេពន័្ធសតទស្រេសន៍ប្រេកបដោយភាព
ជោគជ័យគឺជាកិច្ចការដ៏មានសារៈ-
សំខាន់សម្រេប់ការអភិវឌ្រេឍប្រេទ្រេស
កម្ពុជាទាំងមូល។
លោកបន្តថាការប្រេើប្រេស់ប្រេព័ន្ធ

បច្ច្រេកវទិ្រេយាទនំើបមនិត្រេមឹត្រេអាចជយួ

ជំរុញវិស័យស្រេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឱ្រេយ
រីកចម្រេើនបង្កើនភាពប្រេកួតប្រេជ្រេង
នងិការធ្វើពពិធិកម្មស្រេដ្ឋកចិ្ចប៉ណុោ្ណោះ-
ទ្រេប៉នុ្ត្រេថ្រេមទាងំអាចជយួលើកកម្ពស់
យន្តការន្រេការគ្រេប់គ្រេងទិន្នន័យនិង
ប្រេពន័្ធឃោសនការក្នងុប្រេទ្រេសក្នងុ-
ន័យធានបាននូវសន្តិសុខជាតិនិង
សុវត្ថិភាពសង្គម-ស្រេដ្ឋកិច្ចប្រេកប-
ដោយប្រេសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដ្រេរ។
ផ្រេនការក្នុងការប្រេកា្លាយការផ្រេសាយ

ទូរទស្រេសន៍នៅកម្ពុជាពីប្រេព័ន្ធអាណា-

ឡូកទៅជាប្រេព័ន្ធឌីជីថលធា្លាប់ត្រេូវ
លោកខៀវកាញារីទ្ធរដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួង
ពត័ម៌ានលើកមកបង្ហាញក្នងុព្រេលជបួ
ពិភាក្រេសាជាមួយលោកជាវា៉ាន់ដ្រេត
រដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងប្រេសណីយ៍និងទូរ-
គមនគមន៍កាលពីខ្រេម្រេសាកន្លង-
មក។តាមគម្រេងប្រេកង់៧០០
Mhzដ្រេលកពំងុប្រេើប្រេស់ដោយប៉សុ្តិ៍
ទរូទស្រេសន៍ក្នងុស្រេកុនងឹត្រេវូបង្វ្រេរទៅឱ្រេយ
ក្រេសួងប្រេសណីយ៍ យកទៅអភិវឌ្រេឍ
ប្រេព័ន្ធ5Gនិងស្រេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

លោក ផុសសុវណ្ណអគ្គនយក
ព័ត៌មាននិងសតទស្រេសន៍ន្រេក្រេសួង
ពត័ម៌ានធា្លាប់បានប្រេប់ភ្នពំ្រេញប៉សុ្តិ៍ថា
ក្រេសងួពត័ម៌ានបានយល់ព្រេមប្រេគល់
ប្រេកង់៧០០Mhzដ្រេលកំពុង
ត្រេូវបានប្រេើដោយសា្ថានីយទូរទស្រេសន៍
ក្នុងស្រេុកផ្ទ្រេរទៅក្រេសួងប្រេសណីយ៍
និងទូរគមនគមន៍នៅព្រេលដ្រេល
ក្រេសួងអាចរំដោះបានរួចរាល់។
លោកថ្ល្រេងថា៖«អ្វដី្រេលយើងគ្រេង

នងឹបង្កើតនោះគឺថា្នាលទរូទស្រេសន៍ជាតិ
ឌីជីថលជាតិដើម្រេបីអភិវឌ្រេឍទូរទស្រេសន៍
ក្នុងស្រេុកទៅជាឌីជីថលដូច្ន្រេះយើង
អាចបញ្ជនូប្រេកង់ចនំនួ៧០០MHz
ទៅក្រេសួងប្រេសណីយ៍បាន»។
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខ្រេម្រេសា

ឆ្នាំ២០១៩បានចុះហត្ថល្រេខាជាមយួ
ក្រេុមហ៊ុនHuaweiTechnologies
របស់ចិនក្នងុការជួយអភិវឌ្រេឍន៍បណា្ដាញ
ច្រេកចាយ5G។
គិតត្រេឹមចុងឆ្នាំ២០១៩នៅកម្ពុជា

មានអ្នកប្រេើអីុនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទ
ចល័តចំនួន១៦,៧លាននក់និង
ចំនួន២១៥០០០នក់បានតភា្ជាប់
អីុនធឺណិតល្រេបឿនលឿន។ន្រេះបើ
យោងតាមក្រេសួងប្រេសណីយ៍និង
ទូរគមនគមន៍៕

សកម្ម ភាព  ដំឡើង ស្ថានីយបូម បេង របស់ KrisEnergy។ សហការី

កម្ពជុា បានក្លាយ ជា ប្រទ្រស ផលិត ប្រង  ...

យន្តករ ចម្រះុ នឹង ត្រវូ ប្រើ សម្រប់ «បង្កើតក្រមុហុ៊ន ថ្នាល ទូរទស្រសន៍ឌីជីថលថ្ម ី»

លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ដឹក នំា កិច្ច បេជំុ «បង្កើត កេមុហុ៊នថ្នាលទូរទសេសន៍  ឌីជីថលថ្ម»ី។ សហការី
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សុខ ស្រីលុច

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ធ្នូ
ពន្ធនាគាររបស់បៃទៃសរុសៃស៊ី
បានបៃកាសឱៃយអ្នករិះគន់វមិាន-
កៃឹមឡំាង លោក Alexei
Navalnyតៃូវតៃឡប់ពីបៃទៃស
អាល្លមឺង៉់វញិហើយបង្ហាញខ្លនួ
នៅឯការយិាលយ័ម៉សូ្គូនៅពៃកឹ
ពៃលមឹថ្ងៃអង្គារទ២ី៩ធ្នូឬតៃវូ
ជាប់ពន្ធនាគារ បៃសិនបើ
លោកវិលតៃឡប់កៃយថ្ងៃ
កំណត់នោះ។
លោកNavalny ដៃលជា

អ្នករិះគន់បៃឆាំងនឹងបៃធានា-
ធិបតីរុសៃសី៊លោក Vladimir
Putinតៃូវបានបញ្ជូនតាម
យន្តហោះទៅបៃទៃសអាល្លឺម៉ង់
ដើមៃបីទទលួការពៃយាបាលកាល-
ពីខៃសហីាបនា្ទាប់ពីបានសន្លប់
លើយន្ដហោះ។ ករណីលោក
Navalnyធ្វើឱៃយបៃទៃសអាល្ល-ឺ
ម៉ង់ និងបស្ចិមបៃទៃសផៃសៃង
ទៀតនិយាយថាជាការប៉ុន-
ប៉ងធ្វើឃាតលោកNavalny។
បៃទៃសរសុៃស៊ីបាននយិាយថា

ខ្លួនមិនបានឃើញភ័ស្ត៊តាង
ណាមួយដៃលថាលោកNav-
alnyតៃវូបានគៃបំពុលហើយ
រសុៃស៊បីានបដសិៃធការពាកព់ន័្ធ

ណាមួយចំពោះករណីនៃះ។
កាលពីថ្ងៃចន្ទទ២ី៨ពន្ធនាគារ
សហព័ន្ធរុសៃស៊ី (Federal
PrisonService)បានចោទ-
បៃកាន់លោក Navalny ពី
បទរលំោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការ-
ជាប់ពន្ធនាគារដៃលតៃូវបាន
ពៃយួរពីឆា្នាំ២០១៤ហើយបាន
គៃចពីការតៃួតពិនិតៃយរបស់
អាជា្ញាធរតៃួតពិនិតៃយពៃហ្មទណ្ឌ
របស់បៃទៃសរុសៃស៊ី។
យោងតាមអត្ថបទមួយនៅ

ក្ន៊ងការចុះផៃសាយរបស់ The
Lancetអពំីការពៃយាបាលរបស់
លោកNavalnyបាននយិាយ
ថាលោកNavalnyបានចៃញពី
មន្ទរីពៃទៃយប៊ៃរឡាងំកាលពីថ្ងៃទី
២០ខៃកញ្ញាហើយរោគសញ្ញា
ទាំងអស់របស់លោកបាត់ទៅ
វិញនៅថ្ងៃទី១២ខៃតុលា។
លោកNavalnyកំពុងជាប់

ពន្ធនាគាររយៈពៃល៣ឆា្នាកំន្លះ
ពីករណីលួច ដៃលលោកបាន
និយាយថា ការចោទបៃកាន់់
នៃះជាហៃតផុលនយោបាយ។
ពន្ធនាគាររុសៃសី៊ បានឱៃយដឹងនៅ
ក្ន៊ងសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយ
កាលពីលា្ងាចថ្ងៃទី២៨ថាខ្លួន
បានកោះហៅលោកNavalny
ឱៃយបង្ហាញខ្លនួទៅអាជា្ញាធរតៃតួ-

ពិនិតៃយហើយថា ការពៃយួរទោស
របស់លោកអាចតៃវូបានផ្លាស-់
ប្តូរទៅជាពន្ធនាគារពិតបៃកដ
បៃសិនបើលោកតៃូវបានរក
ឃើញថា រំលោភលក្ខខណ្ឌនៃ
ការកាត់ទោសពៃយួរ។
សៃវាពន្ធនាគារមិនមានកំ-

ណត់ពៃលវៃលាចៃបាស់លាស់ទៃ
ប៉ុន្តៃលោក Navalny បាន
បង្ហាះសារខ្លីមួយទៅកាន់មៃ-
ធាវីរបស់លោកដៃលបាននិ-
យាយថាលោកមានពៃលម៉ោង
៩ នៅថ្ងៃទី២៩ដើមៃបីតៃឡប់
មកបង្ហាញខ្លនួនៅការយិាលយ័
ម៉សូ្គ។ូអ្នកនាពំាកៃយរបស់លោក

គឺលោកសៃី KiraYarmysh
បាននិយាយនៅលើបណា្តាញ
សង្គម Twitterថាលោក
Navalnyមិនអាចវិលតៃឡប់
ទៅទាន់ពៃលទៃគឺលោកនៅតៃ
តៃូវបានគៃកាត់ទោសបនា្ទាប់ពី
ការបំពុលរបស់លោក ហើយ
បានចោទបៃកានថ់ាពន្ធនាគារ
បានធ្វើសកម្មភាពតាមបញ្ជា
របស់វិមានកៃឹមឡាំង។
វមិានកៃមឹឡាងំបាននយិាយ

ថាលោកNavalnyមានសៃរ-ី
ភាពក្នង៊ការវលិតៃឡប់ទៅកាន់
បៃទៃសរុសៃសី៊វិញដូចពលរដ្ឋ
រុសៃស៊ីដទៃទៀតដៃរ។

លើសពីនៃះទៀតទិន្នន័យ
ទតីាងំបានបង្ហាញថាសមាជកិ
មា្នាក់បានដើរតៃឹមតៃ២-៣នាទី
ពីសណា្ឋាគារNavalnyនៅទ-ី
កៃុងសុីបៃរីនាយប់នោះ។
កាលពីថ្ងៃទី២៧ធ្នូ លោក

Navalnyបានអំពាវនាវឱៃយ
មានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអឺរ៉ុប
ទៅអ្នកជំនួញជាន់ខ្ពស់របស់
រុសៃស៊ី។លោកបាននិយាយថា៖
«សំណួរសំខាន់ដៃលយើងគួរ
សរួខ្លនួយើងថាហៃតអុ្វីបានជា
មនុសៃសទាំងនៃះបំពុលសមា្លាប់
និងបៃឌិតការបោះឆ្នាត?
ហើយចម្លើយគសឺាមញ្ញណាស់
គឺលុយ»។ ដូច្នៃះសហភាព-
អឺរ៉ុបគួរតៃផ្តោតគោលដៅលើ
បៃក់នងិកៃមុអ្នកមានអំណាច
រុសៃសី៊មិនមៃនតៃឹមតៃកៃុមអ្នក
មានអាយុចាស់ប៉ុណ្ណោះទៃ
ប៉ុន្តៃក៏ជាសមាជិកថ្មីក្ន៊ងរង្វង់
របស់លោកPutinដៃរពួកគៃ
តៃូវតៃជាគោលដៅពិតនៃ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃះ។
ភា្នាក់ងររុសៃសី៊ដៃលចូលរួម

ក្ន៊ងករណីរបស់AlexeiNav-
alny កាលពីខៃសីហាបាន
បង្ហាញនៅក្នង៊ចម្លើយសារភាព
ដោយចៃតនាមួយថា ខោក្ន៊ង
របស់លោកNavalnyតៃវូបាន

ជាប់ជាតិពុលNovichok
ដោយអង្គភាពសុើបការណ៍
សមា្ងាត់ពីសៃវាសន្តិសុខសហ-
ពន័្ធរសុៃស៊ី(RussianFederal
Security Service)។ការ-
លាតតៃដាងរបស់ភា្នាក់ងរ
រុសៃសី៊រូបនោះតៃូវបានធ្វើឡើង
នៅក្ន៊ងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ
មួយជាមួយលោក Navalny
ផ្ទាល់ដោយមន្តៃជីាន់ខ្ពស់រសុៃស៊ី
ចង់ដឹងថាហៃតុអ្វីបានជាការ-
ធ្វើឃាតនៃះបរាជ័យ។
លោកKonstantinKudr-

yavtsev ដៃលជាសមាជិក
នៃកៃុមសុើបការណ៍សមា្ងាត់
របស់ FSBបានបង្ហាញនៅ
ក្ន៊ងការសន្ទនារយៈពៃល៤៩
នាទីពីរបៀបដៃលផៃនការ
ធ្វើឃាតតៃូវបានរៀបចំ និង
តៃួតពិនិតៃយ។លោកបាន
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៃ
បៃតិបត្តិការបោសសមា្អាតជា
បន្តបនា្ទាប់ដើមៃបីលុបបំបាត់
ភ័ស្ត៊តាងណាមួយនៃការប៉ុន-
ប៉ងធ្វើឃាតដៃលបានកើត
ឡើងនៅថ្ងៃទី២០ខៃសហីានៅ
តំបន់ Tomsk នៃបៃទៃស-
សុីបៃរី។
ការសៃវជៃវថ្មីតៃវូបានដកឹ-

នាំដោយ...តទៅទំព័រ  ១២

តពីទំព័រ១...ចូលកាន់តំណៃង។
លោកBidenបាននិយាយ

ថា៖«សមៃប់ទីភា្នាក់ងរខ្លះ
យើងទទួលបានកិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការដ៏ល្អពីបុគ្គលិក-
អាជីពនៅក្ន៊ងទីភា្នាក់ងរទាំង-
នោះ។សមៃប់ទភីា្នាកង់រផៃសៃង
ទៀតជាពិសៃសកៃសួងការ-
ពារជាតិយើងបានរងការរារាងំ
ពីថា្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៃ
កៃសួងនោះ»។
លោកBidenបាននិយាយ

បៃបនៃះក្នង៊ការថ្លៃងសនុ្ទរកថា
មួយនៅរដ្ឋDelawareកៃយ-
ពីលោកនិងអនុបៃធានាធិបតី
ជាប់ឆ្នាតលោកសៃីKamala
Harrisបានសា្ដាប់ការរាយ-
ការណ៍សង្ខៃបដោយកៃមុរៀប-
ចំការផ្ទៃរអំណាចដៃលបាន
តៃួតពិនិតៃយលើទីភា្នាក់ងរដៃល
ទាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិនិង
គោលនយោបាយការបរទៃស

ដូចជាកៃសួងការពារជាតិនិង
កៃសួងការបរទៃស។
លោកបានបន្តទៀតថា៖

«ការពិតគឺភា្នាក់ងរជាចៃើន
ដៃលមានសារៈសំខាន់ចំពោះ
សន្តសុិខរបស់យើងបានទទួល-
រងការខូចខាតយា៉ោងធ្ងន់ធ្ងរ។
បុគ្គលិកសមត្ថភាពនិងសីល-
ធម៌របស់ពួកគៃភាគចៃើនតៃូវ
បានធ្វើឱៃយបៃហោងក្នង៊។ដំណើរ-
ការគោលនយោបាយបានធា្លាក់
ចុះឬតៃូវបានបញៃឈប់»។
លោកBidenរិះគន់រដ្ឋបាល

លោកTrumpពីការរារាងំនៃះ
ថា៖«ឥឡវូនៃះយើងមិនទទលួ-
បានព័ត៌មានទំាងអស់ដៃល
យើងតៃូវការពីរដ្ឋបាលចៃញពី
តំណៃងទាក់ទងនឹងសន្តិសុខ
ជាតិ។ក្ន៊ងទសៃសនៈខ្ញ៊ំនៃះគឺជា
អំពើមិនទទួលខុសតៃូវ»។
នៅថ្ងៃចន្ទដដៃលរដ្ឋមន្តៃីកៃ-

សួងការពារជាតិស្ដីទីលោក

ChristopherMiller បាន
ការពារកៃសួងការពារជាតិ
ដោយលោកសរសៃរក្នង៊សៃច-
ក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយថា៖ «មន្តៃី
នយោបាយនិងមន្តៃីអាជីពនៃ
កៃសួងការពារជាតិយើងគឺ
កំពុងធ្វើការបៃកបដោយវិជា្ជា-
ជីវៈខ្ពស់បំផុតដើមៃបីគាំទៃដល់
គៃប់សកម្មភាពផ្ទៃរអំណាច
ក្ន៊ងកាលវិភាគបងៃួមបំផុត
ហើយពួកគៃនឹងបន្តធ្វើដូច្នៃះ
បៃកបដោយលក្ខណៈតមា្លាភាព
ដៃលលើកស្ទួយបៃពៃណីល្អ
បំផុតរបស់កៃសួង»។
លោកBidenបានបៃឈម-

មុខនឹងការលំបាកក្ន៊ងការធ្វើ-
ការផ្ទៃរតណំៃងតាងំពីថ្ងៃដៃល
ចៃញលទ្ធផលបឋមការបោះ-
ឆ្នាតមកម្លៃ៉ះ។លោកTrump
បានរារាំងមិនឱៃយរដ្ឋបាលសៃវា
ទូទៅ(GSA)បំពៃញកាតព្វ-
កិច្ចក្ន៊ងការសមៃួលដំណើរការ
ផ្ទៃរអំណាចរហូតដល់ថ្ងៃទី
២៣វិច្ឆិកា។
ប៉ុនា្មានថ្ងៃកៃយការបោះ-

ឆ្នាតលោកTrumpបានដក
រដ្ឋមន្តៃីការពារជាតិ Mark
Esper ចៃញពីតំណៃងហើយ
តៃងតាំងលោកMillerជារដ្ឋ-
មន្តៃីស្ដីទី។បនា្ទាប់មកលោក
Trumpបានដកតណំៃងថា្នាក-់
ដកឹនាំសុវីលិនៃកៃសងួការពារ-
ជាតិមួយចំនួនហើយជំនួស
ដោយបុគ្គលជំនិតរបស់លោក
វិញដៃលរួមមានលោកKash-
yapPatelដៃលធា្លាប់ធ្វើជា
សមាជិកកៃុមបៃឹកៃសាសន្តិសុខ-
ជាតិនៃសៃតវិមាន។
មកដល់ពៃលនៃះ លោក

Trumpនៅតៃមិនទទួលយក
ការចាញ់ការបោះឆ្នាតបៃ-
ធានាធបិតី២០២០ដោយបៃ-
កាន់យកជំហរថាលោកបាន
ឈ្នះតៃបកៃសបៃជាធិបតៃយៃយ
បានលចួជយ័ជម្នះរបស់លោក
តាមរយៈការក្លៃងបន្លំសន្លឹក-
ឆ្នាត។ លោកបានធ្វើការប្ដឹង-
តវា៉ានៅរដ្ឋសំខាន់ចំនួន៦ តៃ
ពាកៃយបណ្ដឹងទាំងជាង៤០
របស់លោកបានទទួលបរា-

ជ័យសឹងទាំងអស់ហើយ។
លោកTrumpបានបៃើ-

បៃស់អណំាចចងុកៃយរបស់
លោកដើមៃបីលើកលៃងទោស
ឱៃយបុគ្គលចមៃូងចមៃសជា -
ចៃើនដៃលរួមមានសម្ព័ន្ធមិត្ត
ជិតស្និទ្ធដូចជាលោកMike
Flynnអតតីទីបៃកឹៃសាសន្តសិខុ-
ជាតិលោកPaulManafort
អតីតអ្នកគៃប់គៃងយុទ្ធនាការ
បោះឆ្នាត CharlesKush-
nerឪពុករបស់កូនបៃសារបស់
លោកនិងលោកChrisCol-
linsអតតីសមាជកិសភាមក-
ពីគណបកៃសសាធារណរដ្ឋ។
លោកTrump ក៏បានវ៉ៃតូ

សៃចក្ដីពៃងចៃបាប់កញ្ចប់ថវិកា
ការពារជាតិ និងគំរាមវ៉ៃតូ
សៃចក្ដីពៃងចៃបាប់កញ្ជប់ថវិកា-
ជាតិដៃលរួមមានថវិកាជំនួយ
កូវីដ១៩៩០០ពាន់លាន
ដលុា្លារដោយលោកទាមទារឱៃយ
បង្កើនទំហំសៃកជំនួយពី៦០០
ដុលា្លារទៅ២០០០ដុលា្លារវិញ។
លោក Trumpបានដកថយ

ការគំរាមរបស់លោកវិញហើយ
បានចុះហត្ថលៃខាអនុម័ត
កញ្ជប់ថវិកានៃះវិញ។
សមាជិកសភាមកពីបកៃស

បៃជាធិបតៃយៃយវិញបានអនុ-
ម័តការបង្កើនទំហំសៃកជំនួយ
ពី៦០០ដុលា្លារទៅ២០០០
ដុលា្លារក្ន៊ងសំឡៃងភាគចៃើន
២៧៥-១៣៤ ហើយបាន
បញ្ជូនទៅកាន់ពៃឹទ្ធសភាដើមៃបី
ធ្វើការអនុម័តបន្ត។
យា៉ោងណាមញិលោកBiden

តៃវូបានអង្គបោះឆ្នាត(Elec-
toralCollege)បោះឆ្នាតឱៃយ
៣០៦-២៣២ គៃប់គៃន់
សមៃប់ទទួលជ័យជម្នះការ-
បោះឆ្នាតបៃធានាធិបតី។
សមយ័បៃជុរំមួនៃសភាអាមៃរកិ
នឹងធ្វើការបញ្ជាក់លទ្ធផល
របស់អង្គបោះឆ្នាតនៅថ្ងៃទី៦
មករា២០២១។បើសិន
មិនមានការតវា៉ាក្ន៊ងសម័យ-
បៃជុំនៃះទៃ លោក Biden
នឹងឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃ
ទី២០មករា២០២១៕

រុស្សី៊ប្កាសឱ្យលោកNavalny វិលត្ឡប់ទៅរុស្សី៊ឬប្ឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ

លោកJoeBidenចោទ...

លោកNavalny ថ ្ល្រង ទៅកាន់អ្នកគាំទ្រ អំឡុងកា រជួបជុំនាព្រលកន្លង មក។AFP
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សៅ សម្ភស្ស 

កាល ពីថ្ងៃសុកៃ សប្ដាហ៍មុន  គណៈ 
កម្មាធិការ សុើបអង្កៃត ដៃលជា អង្គភាព 
សុើបអង្កៃត សំខាន់ របស់រុសៃស៊ី  បន 
អះអាង ថា ខ្លួន បនបើក ការ សុើប- 
អង្កៃត ពៃហ្មទណ្ឌ បៃឆំង នឹង សកម្មជន 
គណបកៃស បៃឆំង អ្នកសៃីLyubov 
Sobol។ គណៈ កម្មាធកិារ បន បន្ថៃមថា 
ការសុើប អង្កៃត ធ្វើឡើង  កៃយ អ្នកសៃ ី 
Sobol គរំាម  នងិនា ំគ្នាហ៊មុ ពទ័្ធជុវំញិ ផ្ទះ 
របស់សមជិក កៃុម សៃវាកម្ម សន្តិសុខ- 
សហព័ន្ធ (FSB) ខុសចៃបាប់ ។

របយកា រណ ៍ផ្តាចម់ខុ របស ់ទរូទសៃសន ៍
CNN ចៃញផៃសាយ នៅ សប្តាហ៍មុន  
បនបង្ហាញ  ខៃសៃ ទរូសព័្ទមយួ ដៃល លោក 
Navalny  បញ្ឆោត ឱៃយលោក  Kud-
ryavtsev  បង្ហាញថា  ភ័ស្ដ៊តាង ដៃល 
បញ្ជាក់ថា  មៃ ដឹក នាំ បៃឆំង ពិត ជាតៃូវ- 
បន  គៃ បពំលុ ដោយថា្នា ំសរស ៃបៃសាទ  
Novichok  ដៃលបន ដាក់ទៅ ខោ ក្ន៊ង 
របស់លោក  Navalny  ពិតមៃន ។

លោក  Navalny  បន ទូរស័ព្ទ ទៅ 
ភា្នាក់ងរនោះ ប៉ុនា្មាន ម៉ោង កៃយមន 
កៃមុ សុើបអង្កៃត  Bellingcat  បនចៃញ 
របយការណ៍ ថា  កៃុម សន្តិសុខ  FSB  
ដៃលមន ជំនាញខាង អាវុធ គីមី បន 
តាមដាន លោក  អស ់ជាចៃើនឆ្នា ំ ហើយ 
ក៏  នៅជិត កន្លៃង ដៃលគត់ តៃូវបន គៃ 
ដាក់ ថា្នាំ បំពុល ជាងគៃ ។

នៅ ក្ន៊ង សំឡៃង ទូរស័ព្ទនោះ លោក  
Navalny  បន ក្លៃងខ្លួន ថា  ជា មនៃ្តី 
សន្តិសុខ  FSB  ម្នាក់  ហើយ បនសុំ  
ឱៃយ អ្នករួម ការងរ របស់គត់ ជួយចៃក- 
រលំៃកពត័ ៌មន លម្អតិអពំ ីបៃតបិត្តកិារ នៃ 
ការ  ពលុនៃះ ដោយ ឱៃយ លោក  Kudryav-
tsev ទទលួ  សា្គាលថ់ា  ពតិជា បន ចលូរមួ 
ក្ន៊ង ដំណើរ ដាក់ថា្នាំ បំពុល នៃះដៃរ ។ 

កៃយ សារ សំឡៃងនោះ បន   ចៃញ 
ផៃសាយ  ហើយ កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទសប្ដាហ៍ មុន 
អ្នកសៃី  Sobol  និង  កៃុម ការងរ របស់ 

អ្នកសៃី ជា ចៃើននាក់ បន ហ៊ុមព័ទ្ធ ជុំវិញ 
ផ្ទះ   របស់ លោក  Kudryavtsev ហើយ 
អះ អាង ថា  ចង់ជួប និយាយ  ជា មួយ 
លោក  Kudryavtsev ប៉ុន្តៃ បៃរជា 
ជួបនឹង ស្ដៃី ចំណាស់ ម្នាក់ ដៃលជា ម្ដាយ 
របស់ លោក  Kudryavtsev ទៅវិញ។ 

៤ថ្ងៃ កៃយ មក  អាជា្ញាធរ រុសៃស៊ី  បន 
បើក ការចោទ បៃកាន ់ពៃហ្មទណ្ឌ បៃឆងំ  
អ្នកសៃ ី Lyubov Sobol  ពបីទ ចលូក្នង៊ 
តំបន់ គៃហដា្ឋាន គៃ ដោយ ហិងៃសា ខណៈ 
ពៃល ដៃលអ្នក សៃី ពៃយាយាម  បើកទ្វារ ផ្ទះ 
របស់ សមជិក  កៃុម សៃវាកម្ម សន្តិសុខ- 
សហ ព័ន្ធ ម្នាក់  គឺលោក  Kudryavt-
sev។ 

គណៈ កម្មា ធិការ សុើបអង្កៃត របស់ 
រសុៃស៊ ីទទលួ បន្ទក៊ការ សុើប អង្កៃត ឧកៃដិ្ឋ-
កម្ម ធំៗ  បន  និយាយ នៅក្ន៊ង សៃចក្តី- 
ថ្លៃង ការណ ៍មយួ កាលព ីថ្ងៃសកុៃ ដដៃល 
ថា  អ្នកសៃី  Sobol  និង អ្នក ផៃសៃងទៀត 
ជាចៃើន បន ពៃយាយាម ចូល ទៅ ក្ន៊ង  
«បន្ទប់  សា្នាក់ នៅ របស់ ស្តៃី វ័យ ចំណាស់ 
ម្នាក់»  នៅ ភាគខាងកើត ទី កៃុង ម៉ូស្គូ 
ហើយមន ស្លៀក ឯកសណា្ឋាន របស់  
កៃុម អ្នក ឃ្លាំ មើល  របស់ បៃទៃស រុសៃស៊ី 
ទៀត ផង។

សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ បន និ យាយថា  
អ្នកសៃី  Sobol  បន បោក បញ្ឆោត ឱៃយ 
អ្នក នាំ សំបុតៃ តាមផ្ទះនាំ អ្នកសៃី ចូល 
ក្ន៊ង តំបន់ផ្ទះ ល្វៃង  បនា្ទាប់មក បន ពៃយា-
យាម សមៃុកចូល ទៅក្ន៊ង ផ្ទះ  របស់ ស្តៃី 
ចំណាស់នោះនៅ ព ៃល គត់ បើកទ្វារ ។ 

អ្នកសៃី Sobol  បន បដិសៃធ ការ 
ចោទ  បៃកាន់នៃះ ហើយ  បន អះអាងថា  
អ្នកសៃី  មិន បន រំលោភ ចៃបាប់ អ្វីឡើយ  
ពៃះ អ្នកសៃី បន ចុច កណ្ដឹងរោទ៍ ទ្វារ 
ចូល ផ្ទះល្វៃង ធម្មតា។ 

យា៉ោងណាមិញ  ប៉ូលិស បន មកដល់ 
ផ្ទះ របស់ អ្នកសៃី  Sobol  ដោយ រឹបអូស 
គៃឿង អៃឡិចតៃូនិក ទំងអស់ ដៃល ជា 
កម្មសិទ្ធិ របស់ កៃុម សកម្មជន ពៃមទំង 
ឃត់ប្តី  និង កូនសៃី របស់ អ្នកសៃី មិន 
ឱៃយជបួ ទៀត ផង។ ជា មយួគ្នានៃះ  អ្នកសៃ ី 
Sobol  តៃូវបន គៃចាប ់យក ទៅ  សាក- 
សួរ  និង ឃុំខ្លួន រយៈ ពៃល ៤៨ ម៉ោង 
ចំពោះ បទ ល្មើស  ពៃហ្មទណ្ឌនៃះ ។ 

លោក  Navalny  បន និយាយថា 
អ្នកសៃី  Sobol  គៃន់ តៃ គោះទ្វារ ផ្ទះ 
របស់  មន្តៃី សន្តិសុខ FSB ប៉ុណ្ណោះ។  
«បៃតិកម្ម ទន់ហន់  និង គួរ ឱៃយ  រន្ធត់» 
របស់ អាជា្ញាធ ររុសៃស៊ី នឹង បង្ហាញ តៃ ពី 

កំហុស របស់ អាជា្ញាធរ ប៉ុណ្ណោះ។
លោក បន សរសៃរ លើ គៃ ហ ទំព័រ លោក  

ថា៖ «អ្នកគៃន ់តៃចចុ  កណ្ដងឹ ផ្ទះ ឃត- 
ករ សោះ។  គៃ បៃរ   ជា ទម្ល៊ះ ទ្វារផ្ទះ អ្នក 
ហើយ នាំ អ្នក ទៅ សួរ ចម្លើយ ទៅវិញ»។

កៃុម មន្តៃី  FSB  បន និយាយថា ខៃសៃ- 
ស ំឡៃង ទរូសព័្ទ របស ់ Navalny ជាមយួ 
លោក  Kudryavtsev  គឺជា ខៃសៃ សំឡៃង  
«ក្លៃងកា្លាយ»  ប៉ុន្តៃ មិន បន បដិ សៃធ ថា 
លោក Kudryavtsev  បន រួម ដៃជា មួយ 
គៃ ក្ន៊ង ផៃន ការ  ដាក់ថា្នាំ ឬ អត់ ឡើយ។

ជា មួយ គ្នានៃះ  វិមន កៃឹមឡាំង  បន 
សារ ភាព ថា  ភា្នាក់ងរ សន្តិសុខ  FSB  
ពិត  ជា បន តាម ដាន  លោក  Navalny  
មៃន  ប៉នុ្តៃ មនិបន ប៉នុ  បង៉ ដាកថ់ា្នា ំបពំលុ 
លោក ឡើយ។ 

 គួរ បញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា  អ្នកសៃី  Sobol  
តៃូវបន គៃ ដោះលៃង ពី ការ ឃុំឃំង  
កាលពីថ្ងៃ អាទិតៃយ សប្ដាហ៍ មុនហើយ។  
ចំណាត់ការ បៃឆំងនឹង អ្នកសៃី  Sobol 
នៃះគឺ ជាការ បង្កៃប ចុង កៃយ បង្អស់ 
លើ កៃមុ បៃឆំង នឹង វិមន កៃមឹ ឡំាង  មុន- 
ការ បោះឆ្នាត សភា នៅ ឆ្នាំ កៃយ។ 

អ្នកសៃី  Sobol  ជា បុគ្គល ម្នាក់  ដៃល 
ពៃយាយាម ឈរឈ្មាះ  ក្នង៊ ការ បោះឆ្នាត- 
សភា តាំងតៃ ពីឆ្នាំ  ២០១៩  តៃ តៃូវបន  
គៃមិន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចុះឈ្មាះ ជា បៃក្ខ-
ភាព មយួទៃ  ដៃល ករណនីៃះ បង្ក ឱៃយមន 
ជម្លាះ និង ការតវា៉ា ទៃង់ទៃយ ធំ រួចមក 
ហើយ ។ 

បន្ថៃមពីនៃះ  អ្នកសៃី  ក៏ ជា មៃធាវី 
ម្នាក់ក្ន៊ង កៃុម របស់ លោក  Navalny  
បន លាត តៃដាង អពំើ ពកុ រលយួ ក្នង៊ច-ំ
ណម  មន្តៃីជាន់ ខ្ពស់ រុសៃសី៊ ជារឿយៗ  
ដៃល តៃងបង្ហាះ វីដៃអូ ក្ន៊ង  YouTube 
និង មន អ្នក ទសៃសនា រាប់ពាន់ ដង។  
អ្នកសៃី តៃូវ បន  ទូរទសៃសន៍  BBC  របស់ 
ចកៃភព អង់គ្លៃសដាក់ ឈ្មាះ  ជា សៃ្ត ីម្នាក់  
ក្ន៊ង ចំណម ស្តៃី ដៃល មន ឥទ្ធិពល 
បំផុត ទំង ១០០នាក់ នៅ លើ ពិភព លោក    
កាល ពី ឆ្នាំ មុន៕

តពទីពំរ័ ១១...Bellingcat  
សហការ ជា មួយ ទូរទសៃសន៍  
CNN, Der Spiegel, The 
Insider  និង  El Pais និង ធ្វើ- 
ការវភិាគ លើ ទនិ្ននយ័ ទរូ គមនា-
គមន៍  និង ទិន្នន័យ ធ្វើដំណើរ។  
លោក Aric Toler បៃធាន- 
សៃវជៃវ នៅ  Bellingcat  
បន បៃប់  Euronews ថា 
មន ទិន្នន័យ ជាចៃើន ដៃល 
កំពុង តៃូវបនលក់  និង ជួញ ដូរ 
នៅទូទំង បៃទៃស រុសៃស៊ី  ដូចជា 
ព័ត៌មន អ្នកដំណើរ សមៃប់ 
ជើងហោះហើរ  កំណត់ តៃ- 
ទូរស័ព្ទ  និង ព័ត៌មន លម្អិត 
អំពីលិខិត ឆ្លងដៃន។  លោក  
Aric Toler  បនបៃប់  Eu-
ronews  សម្មតកិម្ម ដបំងូ របស ់
ពួកគៃ គឺថា  ភា្នាក់ងរ មួយ កៃុម 
បន  ធ្វើ ដំណើរ តាម Navalny  
ឆ្លងកាត់ បៃទៃស រុសៃស៊ីភា្លាមៗ 
មុនពៃល គត់តៃូវ បន គៃ បំពុល។

លោក Toler  បន និយាយ 
បន្ថៃម  ទៀតថា  ការ សងៃស័យ 
របស់  ពួកគៃ តៃវូបន បង្កើត ឡើង   
ដោយសារ ភាព ជាក់លាក់ នៃ 
ការ ធ្វើដំណើរ  និង ការថយ ចុះ 
នៃ  ចំនួន អ្នកដំណើរ នៅលើ ជើង- 
ហោះហើរ អំឡ៊ង ពៃល មន  ជំងឺ- 
រាតតៃបាត។ ការសុើប អង្កៃត របស់  
Bel lingcat  បនរក ឃើញ ថា 
សមជិក នៃ អង្គភាព សម្ងាត់  
FSB  ក៏បន ទំនាក់ ទំនង  ជា មួយ 
គ្នា ពៃលធ្វើ ដំណើរ ទៅកាន់ Tomsk 
ដោយមន ការ បៃសៃ័យ ទក់- 
ទង ភា្លាមៗមនុ ពៃលមន ការប-ំ 
ពុល និង អំឡ៊ង ពៃលយប់ នៅ 
ពៃល ដៃល  Navalny  បន 
ចាក ចៃញ ពី សណា្ឋាគរ  របស់ 
គត់   ហើយឆ្ពោះ ទៅកាន់ អា-
កាស យានដា្ឋានTomsk ៕

អ្នក សី្ Lyubov Sobol ថ្ល្ងក្នុង   អំឡុង ការ ជួប   ជុំប្ឆ ំងការ រា រាំង ប្ក្ខជន បក្ស ប្ ឆំងមិន ឲ្យ ចុះ 
ឈ្មោះ បោះឆ្នោត  ។ AFP

រដ្ឋាាភិបាលាារុស្សី៊ាឃំុខ្លនួាាសាកម្មជនាគណបក្សាាប្ឆំាងា៤៨ាម៉ោាងាាាាពីបទាាាចូលាាាគ្ាហដ្ឋនគ្ាខុសាច្បាបា់ រុស្សី៊ប្កាសា...



រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នំពេញ : ទិដ្ឋភាព អង្គុយ ក្នុង 
រថភ្លើង សម្លងឹ ទៅ បង្អចួ  បណ្តែត- 
អារម្មណ៍ លន្លង់លន្លោច ទៅ 
តាម  ទែសភាព  និង ទិដ្ឋភាព 
ញ ៉ាំ សាច់អាំង  លើក កែវ សែ  
ស កែប រំសាយ ស្តែស គឺ ជា 
របូភាព   ដែល ហាង  Gogi  ធ្វើឱែយ 
អតិថិជន នឹក  សែមែ ដល់  ភាព-
យន្ត កូរ៉ែ ខាង តែបូង។ 

ស្ថិត ក្នុង ទូរថភ្លើង ពណ៌  ឆើត  
កញ្ញា សឹង សាវី    អ្នក គែប់គែង 
ហាង បាន បែប់ ភ្នំពែញ ប៉ុស្ដិ៍ 
ឱែយដឹង ថា៖«យើង ធ្វើ វា ជា រទែះ - 
ភ្លើង  ពែះ យើង ចង់ ឱែយ ពែល 
ភ្ញៀវ   គាត់ បាន ចែញ ពី ផ្ទះ មក 
ដូច  គាត់ មក លែង កន្លែង មួយ 
អ៊ីចឹង ។ យើង ចង់ ឱែយ គាត់ បាន 
ថត  រូប សា្អាតៗ  ដូច្នែះ យើង 
ពែយាយាម  បែើ សញ្ញា ផែសែងៗ  
សូមែបី តែ កែឡាឥដ្ឋ ចែក ចូល ឱែយ 
ដូច នៅ កូរ៉ែ តែ ម្ដង »។

ហាង  Gogi ទូ រថ ភ្លើង សាខា 
ទលួគោក  ទើប តែ បើក សម្ភោធ 
ជា ផ្លូវការ នៅ ថ្ងែ ទី ១១  ខែ ១១   
បន្ថែមពីលើ សមិទ្ធផល ជោគ-
ជ័យ ២សាខា កែបែរ វិទែយាសា្ថាន-  
ជាតិ ភាសា បរទែស   (IFL)។  

មនិខសុពឈី្មោះហាង  Gogi 
ជា ភាសា កូរ៉ែ ដែល ខ្មែរ មាន- 
ន័យ  ថា  សាច់អាំង  នះទែ 
អាហារ ពិសែស បែចាំហាង គឺ 
សាច់អាំង តែម្ដង។ 

ជាមួយ  បំពង់បឺត ផែសែង   មិន-  
រំខាន ជាប់ ក្លិន លើ ភ្ញៀវ ហាង   
មានជមែើស សាច់អាំង  ឈុត 
តម្លែ  ២៨ ៥០០ រៀល  សមែប់  
អ្នក មក តែ ឯង  ឈុត  ៦០ ០០០ 
រៀល  សមែបគ់ា្នា  ២ ទៅ ៣ នាក់  
នងិ១០០ ០០០រៀល  សមែប ់

គា្នា ពី ៣  ទៅ ៤ នាក់ ។ 
សមា្ភោរទាំងអស់ តាំង ពី ខ្ទះ  

សា្លោបពែ  ចង្កះឹ  កែវ  គឺ សុទ្ធ តែ 
នំា ចូល ពី បែទែស កូរ៉ែផ្ទាល់ ។ 

កែ ពនីែះ  ម្ហបូ ដព៏ែញនយិម 
ផែសែង ទៀត មាន កា្ដាមថ្មពង  ទកឹ- 
សុអីវី  ករូ៉ែ  តម្លែ ចាបព់ ី៨០ ០០០ 
រៀល   អាសែ័យ លើ ទំហំកា្ដាម។ 
តែសីាលម់៉នុ   នងិ បង្គា ទកឹសុអីវី 
ក៏ មាន ការកុម្ម៉ង់ ចែើន   ដែរ ។ 

 ថ្វីដែបិតមានឈ្មោះ ថា ហាង 
អាហារកូរ៉ែ   កញ្ញា សឹង សាវី   

បាន បញ្ជាក់ថា វា  មិនមែន ជា 
រសជាតិ កូរ៉ែសុទ្ធ  នះ ទែ ។

អ្នកគែប់គែងវ័យ ២៥ ឆ្នាំ  រូប 
នែះ លើកឡើងថា៖«ពែះ តាម- 
រយៈ ការភ្លកែស និង សិកែសា ពី តមែវូ - 
ការ អតិថិជន ក្នុង សែុក  យើង 
ឃើញ ថា  បើ ជា រសជាតិ កូរ៉ែ 
សុទ្ធ  ពួកគាត់ ញ៉ាំ មិនសូវ បាន 
ទែ ។ ដូច្នែះ កែពី ចុងភៅ កូរ៉ែ 
យើង  មាន ចុងភៅ ខ្មែរ ១ទៀត 
ដើមែបី ជួយ កាត់ រសជាតិ ពី កូរ៉ែ 
មក  ជា រសជាតិ ខ្មែរ ខ្លះ »។

ការ ច្នែបែឌតិ រសជាត ិអាហារ 
ករូ៉ែសទុ្ធ មក តមែវូ រសនយិម ខ្មែរ 
នែះ ក៏ទទួល បាន ការ ពែញ- 
និយម   ពី ជនជាតិ ដើម ដែរ។

កញ្ញា សាវី បាន លើកឡើង 
ថា៖ «ពែល មាន អតិថិជន កូរ៉ែ 
មក លើក ដំបូង  យើង រាង ភ័យ 
ដែរ  ពែះ ដឹង ថា  រសជាតិ យើង 
មិន ដូច រសជាតិ ដើម តែ ម្ដង ទែ  
តែ គួរ ឱែយ ភា្ញាក់ផ្អើល  គឺ បនា្ទាប់ ពី 
ភ្លកែស  ពួកគាត់ ចូលចិត្ត  ហើយ 
មក ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត  ថែម- 
ទាំង តែ មក កក់ ទៀត »។

 ហាង Gogi ទូ រថភ្លើងមាន 
ភ្ញៀវ  បែហែល ជាង ៥០០ នាក់ 
ក្នុង ១ថ្ងែ  នឹង កើនឡើង ជាង 
៧០០ នាក់ នៅ ចុង សបា្ដាហ៍   ។ 

ដោយ ពែយាយាម ចូលរួម អនុវត្ត 
គោលការណស៍វុត្ថភិាព  ណែនា ំ
ដោយកែសួង សុខាភិបាល 

ហាង  ក៏ បាន ជំរុញ ដល់ ការ ខ្ចប់  
ញ៉ាំ នៅផ្ទះ  ជាមួយការ បញ្ចុះ - 
តម្លែ និងការ ផ្ដល់ សមា្ភោរៈ សាច់ - 
អាំង  ឱែយខ្ចី ឥត គិតថ្លែ បន្ថែម។ 

 កញ្ញាបាន ឱែយដឹង ទៀត    ថា៖  
«ទាល ់តែ ពែល ពកួគាត ់ ទទលួ-
ទាន    រួច ទើប ដឹក សមា្ភោរសាច់ - 
អាងំ   មក វញិ  ដោយ មនិ តមែវូ  ឱែយ 
បង់ សែវា អ្វី បន្ថែម ទែ »។ 

ហាង  Gogi បាន បន្ថែម ទឹក -  
ជែលក់ ក្ដាៗ ថ្មី  ឈ្មោះ ថា  An-
chovy sauce ដ៏  ឆ្ងាញ់ ប្លែក។ 
ចាប់ ពីម៉ោង៩ ការ ចាក់ភ្លែង  
នឹង  បន្ថែម សំឡែង ខណៈ ពន្លឺ - 
ភ្លើង  នឹង បន្ថយ  បែប ភ្លឺ    សែទន់ ។

ចាប ់បើក ម៉ោង ១១ ពែកឹ  ដល ់
ម៉ោង  ១០ យប់  ហាង ស្ថិត នៅ 
ផ្លវូ៥២៨ ម្ដុទំលួគោក។  ទរូសព័្ទ 
លែខ  ០៦១ ៧១៧ ១១១ និង  
០៦៩ ៧១៧ ១០១៕
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ទិដ្ឋភាពជិះរថភ្លើង  ដ៏លន្លង់លន្លោច និង  បរិយាកាស ញ៉ាំ សាច់អាំង កេបសេ កូរ៉េ បាន ធ្វើឱេយ ម្ចាស់ហាង Gogi រចនា សាខា ថ្មី តាម ភាពយន្ត កូរ៉េ ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

ហាង Gogi ទទួល បាន ការ ពេញនិយម  ចំពោះសាច់អាំង កូរ៉េ  តមេូវ រសនិយម ខ្មេរ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

Gogi ហាងម្ហបូកូរ៉េក្នងុទូរថភ្លើង អងេនួ បេះដូង  ែហ្វន៊ 
K-Pop មកកេបសេ ញ៉ាអំាហារដូច ក្នងុ ភាពយន្ត 

កា្តាម ថ្ម ពង  ទឹកសីុអុីវ កូរ៉េ  តម្លេ ចាប់ពី 
២០ដុល្លោរ   ទៅ តាមទំហំ ។ រូបថត 

យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១រោច ខៃបុសៃស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី៣០ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ     ង    ខ   ្ព  ស ់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា  ផ ្នៃក    អ    ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវក យ អ ច មា ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអច ករ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ   កយ        មិ  ន  ឱៃយ មា       ន   ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯករ     - 
 បៃកប     របរ រកទទួល ទ ន  នា នា បាន   ផល ចំណៃញ       
ជា  ធម្មត  ។  ចំព   ះ ប ញ    ្ហា    ស   ្នៃ  ហ       វិ  ញ     គូ ស្នៃហ៍   មាន    
អធៃយា          សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ   បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីឡើង ខ្ពស់ តៃដ ៃត ។ ករ បៃកប- 
របរ  រក ទទួល ទន នានា  បាន  ផល - 
ល្អបៃសើរ តៃសខុភាព ផ្លវូ កយ អច  
នឹងតៃូវ យា យីដយ  ជំងឺ ។ ចំពះ 

លា ភ  សក្ការៈ ចៃើន បាន ដយធម ៌ មាន សមត្ថភាព  
ដះ   សៃយ បញ្ហា ឬធ្វើក រ ស មៃចចិត្ត ផៃសៃង ៗ   
បាន   ល្អ  ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  សៃចក្តី ស្នៃហ  វិញ គូស្នៃហ៍ 
យល់ ចិត្ត  គ្នា ល្អ   និង  ភាពផ្អៃមល្ហៃម ។ រី ឯករ ធ្វើ- 
ដំណើរ កមៃសាន្ត វិញ តៃង តៃ មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសីឡ  ើ  ងខ ្ពស់  ។ រាល់ករ បំពៃញ - 
ករ   ងា  រ ផ  ៃស ៃង   ៗ  រមៃង ទទួល   ផល- 
តបស្នង  គួរ  ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ចំពះ 
ករ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ   

បៃ កប  ដយ       សុវត្ថ ិភាព ។  រីឯ ករ និយាយ  ស្ត ីបៃកប- 
ដយ          ឧត្ត ម  គត  ិ    សុ ខ  ភា   ព ផ្លវូ ចិត្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល         គឺចិត្ត ប ៃ កប ដយសៃចក្ត ី  មៃត្តា   ករុណា   
ចំពះ     ម ន សុៃស   ន  ិង   សត្វ ។  ករទទួល ដំ ណឹង  នានា 
សុទ ្ធ     សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន សៃចក្តសុីខ។  

រាសីល្អបង្គរួ   ។ ចំពះ បញ្ហាស្នៃហ  គូស្នៃហ៍  
ចៃើន តៃ មាន អធៃយាសៃយ័ នឹង  គ្នា បាន ល្អ  ។ 
កត្តា សុខភាព ផ្លវូ កយ មាន ភាព ល្អ- 
បៃសើរពៃមទំង សុខ ភាព ផ្លវូ ចិត្ត ក៏ ពំុ មាន 

ហៃតុ ដៃល នំា ឱៃយ សៅ ហ្មង អ្វ ីឡើយ  តៃលោកអ្នកគួរស្វៃងរក
ព័ត៌មានឱៃយបានគៃប់គៃន់មុននឹងធ្វើ ករសមៃចចិត្ត 
លើករវិនិយោគលើរបររកទទួលទន ណាមួយ ។ ចំណៃក 
លាភ សក្ការៈ វិញ នឹង បាន ផល ល្អបង្គរួបុ៉ណ្ណោះ។ រីឯ ករ ធ្វើ - 
ដំណើរ កមៃសាន្តទៅ ទី នានា វិញ នឹង មាន សុខសុវត្ថភិាព។ 

រា សីល ្អ បង្គរួ  ។   រី ឯករបៃកប របរ រក-  
ទទួល  ទ   ន ផ ៃសៃង ៗ  នឹង បាន ផល កក់- 
កប ជាធ ម្មត ។ ចំពះ ករ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  តៃទឹក ចិត្តរមៃង បៃបៃលួ 
ទៅ   ត ម បរិ យា  ក ស  ផ ងដ ៃរ។   បៃសិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំព ះ លោកអ្នក  គួ រ តៃ ពៃយាយាម 
ដះ      សៃយ ដ យ     ស នៃសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទៃ នឹង បង្ក ជា 
បញ   ្ហា   ធំ មិនខន   ឡើយ សមៃប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ  ើង   ខ្ពស ់ ។ រាល់ករ បំពៃញ 
 ករ       ងារ  ផ  ៃ ស  ៃ   ង  ៗ  រមៃង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ ី  ពៃញ ចិត្ត ។ ករ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត  ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ករ និយាយ ស្តី 

បៃកប        ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព    ល្អ   ព   ល   គ   ឺ   ទឹក  ចិ  ត្ត ប ៃក ប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត      គ្នា    ធម្មត  មិន   មា ន ក ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសី មធ ៃយម     ។  ក រ  ព  ល  ពាកៃយ សម្ត ីធ្វើ- 
ឱៃយ   អ្ន ក ផ  ង    យ ក   ច  តិ្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន      សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ករ បំពៃញករ -  
ងារ    បៃកប ដយ សា្មារតី បៃងុ បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។    ករ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ      បា  ន ស  ុខ   សប ៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ បៃងុ បៃ- 
យ័ ត្ន ដៃរ  ។ រី ឯ  លាភ សក ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទ លួ  បាន ផល  
បង្គរួ     ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ព   ះ ប  ញ្ហា ស្នៃហ វិញ នឹង មាន 
ករ  អធៃយាសៃយ័    និង ចៃះ យោ គ  យល់ គ្នា ផងដៃរ។          

រាសី  មធ ៃយ ម។ ករបំពៃញ ករងារ 
ផៃសៃងៗ   មា ន ឧបសគ្គ ចៃើន តៃ ទឹក- 
ចិត ្ត   បៃកបដយ ភា ព សា្វាហប់  ក្នុ ង 
កចិ្ច ករ។ ចពំះ សៃចក្តសី្នៃហ  គរួ- 

តៃ   មាន  ករ យោគយល់  និង អធៃយាសៃ័យ គ្នា ទើប
 ជា ករ  បៃសើរ។  ថ្ងៃនៃះ លាភសក្ការៈផៃសៃងៗនឹង 
បាន   មក ដយ   សារ តៃ ផល  បុណៃយ របស់ លោក  - 
អ្នក  ពជីាតមិនុ។ ដយ ឡៃ  ក  ទកឹចតិ្ត ចៃើន តៃ មាន 
ទំនោរ  ទៅរក ករបំពៃញ បុណៃយ កុសលផៃសៃងៗ។

 រាសីសៃុតចុះខ្លាំង  ។ លោកអ្នកអច 
នឹង  បាត់បង់លាភដយសារតៃសម្តី   
មៃយា៉ាង  វិញទ ៀត ករយាតៃទៅ កន់ ទី 
នានា របស់ លោ កអ្នក អច បៃឈម 

នងឹ   គៃះកច  ហៃតដុចូ្នៃះ សមូ មាន ករ បៃងុបៃយត័្ន 
ឱៃយ  បានខ្ពស ់។ ចណំៃក ឯ បញ្ហាស្នៃហ តៃវូ មាន ករ- 
យល ់ចតិ្ត នងឹ អធៃយាសៃយ័ ចពំះ គ្នា ឱៃយ បានចៃើន នងិ 
ចៀស វាង នូវ សៃចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ផៃសៃងៗ។ រីឯ លាភ- 
សក្ការៈ  វិញ នឹង ពិបាកទទួល បាននូវភោគផល។    

-  

 រាស ីស ៃុ តច ុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអច 
មាន    បញ ្ហា  ស ្មុគ  សា្មាញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក     គ្មាន ស្វ័យ ភាព គៃប់ គៃន់ ក្នុង- 
ករ    សមៃចចតិ្ត នានាឡើយ  គបៃប ីរក 

មនុសៃស   គួរឱៃយ  ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃកឹៃសា យោបល់ ទើប ជា 
ករ  បៃសើរ ។  ចពំ ះ ក  រ  បៃ ក ប  រ បរ រក ទទលួទន  
ផៃសៃងៗ  គឺ មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មាន  ឡើយ។ 
សៃច     ក្តីស្នៃហ  អ  ច នឹ ង   ផ្តល ់ន ូវ ករ ថ្នាំង ថ្នាក ់   
ស្មុគសា្មាញចៃើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។ 

រាសី មធៃយម។ ថ្ងៃនៃះលាភ សក្ការៈ 
ផៃសៃងៗ នឹង បានមក ដយ ក្ត ីនឿយ- 
ហត  ់ ចៃើន។ សៃចក្ត ីស្នៃហ  ខ្វះភាព- 
ផ្អៃម  ល្ហៃម  និង មិន សូវ  ចៃះ យល់ ចិត្ដ 

គ្នាឡើយ ។  លោកអ្នក ចៃើនតៃ តមៃវូ តមចិត្ត  ខ្លនួ - 
ឯង    មិន  សូវ ខ្វល់ ខ្វាយអំ ពី ទឹកចិត្ត អ្នកដទៃ បុ៉នា្មាន  
នោះ    ឡើយ ។ ករបៃកប របរ រកទ ទួល   ទន ផៃសៃងៗ 
គួរ   ត ៃ មានករ ពិច រណា  និង ពិ ភាកៃសា  គ្នា ឱៃយបាន 
ចៃើន    ជាមុនសិន  ចំ  ឈានដល់ ករសមៃចចិត្ត។  

 រាសីសៃតុចុះ។ ករ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កន់ ទី   
ជិត   ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ករងារ ផៃសៃង ៗ  
អច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យដៃល  ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ករ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពះ ករ- 

និយាយ   ស ្ត ីមា  ន  ភាព  រអក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  
ខណៈ   បញ ្ហា    ស្នៃហ វិញ  គូ ស្នៃហ  ៍គ្មាន ករ  យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន 
ករ អធៃយា  សៃយ័  ជាហៃតុ នំា ឱៃយមាន ករ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក   ឯ លាភសក្ការៈ ពិបាក រក បាន ផលណាស់។រីឯ 
បញ្ហា      សុខ ភាព វិញ  គឺ  មិន ល្អ ទំង ផ្លវូ កយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ ដយសារ ចង់ឱៃយ 
សាធ រណជន ខ្មៃរ ជា ពសិៃស-  
យុវជន ខ្មៃរ មាន ករ សិកៃសា 
ស្វៃង   យល់ បន្ថៃម ពី បៃវត្តិ នៃ 
សលិៃបៈ  នៃ ជាត ិសាសន ៍នមីយួៗ  
ខណៈ  សិលៃបៈ មាន  វិសាល ភាព 
ដ៏ទូលំទូលាយ គ្មាន ពៃំដៃន-   
កណំត ់ តងំ ព ី  បរុាណ កល      ម ក 
ដល  ់ បច្ចបុៃបន្ន   ទើប   ពទុ្ធ សាសន-  
បណ្ឌតិៃយ  បាន រៀបច ំធ្វើ បាឋកថ 
មយួ ស្ត ី ព ីករ វវិឌៃឍនៃ សលិៃបៈ ខ្មៃរ 
ក្នុង   សិលៃបៈ ថៃ នៅ ថ្ងៃ ទី ៣១ ខៃ 
ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។ 

 បាឋកថ បៃចំខៃធ្នូ នៅ ឆ្នាំ 
២០២០  នៃះ  កៃម បៃធនបទ 
« ពីបៃសាទ នៃសិ លៃបៈ ខ្មៃរ ទៅ 
ជា   ចៃតិយ នៃស លិៃបៈថៃ៖ករ  វវិឌៃឍ   
ច ៃតិយ បៃង្គ  ក្នុង សិ លៃបៈ ថៃ »- 
នងឹ  ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ពៃ ហសៃ បតិ៍ ទ៣ី១ 
ខៃធ្ន ូវៃលាម៉ាង ៩ ពៃកឹ នៅ ពទុ្ធ- 
សាស ន បណ្ឌតិៃយ ដយ នសិៃសិត 
កំពុងតៃ  សិកៃសា ថ្នាក់ បណ្ឌិត- 
លោក ឡៃង សុីរ៉ង់។  

លោក ឡៃង សុរីង៉ ់ ជា នសិៃសតិ 
កពំងុ តៃ សកិៃសា ថ្នាក ់បណ្ឌតិ  ផ្នៃក 
បៃវត្ត ិសលិៃបៈ នៃ  មហ វទិៃយា លយ័ 
បុរាណ វិទៃយា នៅ  សាកល វិទៃយា-   
លយ័    Silpakorn University 
បៃទៃស  ថៃ  នងិ បាន បញ្ចប ់ថ្នាក ់
អនុបណ្ឌិត នៅ សាកល វិទៃយា-  
ល័យ  ដដៃលនៅ ថៃ  កល ពី ឆ្នាំ 
២០១៨ និង រៀន ចប់ បរិញ្ញា- 
បតៃ  ផ្នៃក បៃវត្តិ សិលៃបៈ នៃ - 
សាកល  វិទៃយា ល័យ ភូមិន្ទ វិចិតៃ 
សិលៃបៈ  នៅ បៃទៃស កម្ពុជា។ 
លោក ឡៃង សុីរ៉ង់ ជានិសៃសិត 
កំពុង  សិកៃសា ថ្នាក់ បណ្ឌិត  វ័យ 
២៨ ឆ្នាំ  បាន បៃប់ ឱៃយ ដឹង    ថ៖  
« គោល   បំណង សំខន់ នោះ គឺ 
ខ្ញុ ំចង ់ ឱៃយ មាន ករ បងា្ហាញ ព ីបៃវត្ត ិ

សលិៃបៈ  នៃ ជាតសិាសន ៍នមីយួៗ  
ឱៃយ  បា ន សុីជមៃ  ជា ពិសៃស   
ករ  ធ្វើ បាឋកថ   បងា្ហាញជា-  
ភាសា ជាតិ បៃប នៃះ   ហក់ មាន  
ភាព   កមៃ ណាស ់ ដៃល មាន ករ- 
ពាក ់ពន័្ធ  ទៅ នងឹ បៃវត្ត ិនៃ សលិៃបៈ 
តៃ ម្តង ។ យា៉ាងណា មញិ ករធ្វើ 
បាឋកថ របស់ ខ្ញុំ នៃះ មិន មៃន 
ជា  ករ បងា្ហាញពី បៃធន បទ នៃ 
និក្ខៃ បបទ  ថ្នាក់  ប ណ្ឌិត ខ្ញុំនោះ-  
ឡើយ។ ខ្ញុំ គៃន់ តៃ ចង់ បងា្ហាញ 
បៃប ់ព ីចណំៃះ ដងឹ  ដៃលខ្ញុ ំបាន   
សិកៃសា ថ្នាក់ អនុ បណ្ឌិត  នៅ ឯ-  
សាកល វទិៃយាលយ័  Silpakorn 
University កន្លង មក ដយ 
គិត  ថ   នៃះ ជា សារ ៈសំខន ់  ជា 
ចំណៃះ  ដឹង ចំពះ សា ធរណ-  
ជន   ខ្មៃរ ក៏ដូចជា   យុវ ជន  ខ្មៃរ »។  

លោក ឡៃង សុីរ៉ង់   បច្ចុបៃបន្ន 
គឺ ជា   សាសៃ្តចរៃយ ផ្នៃក បៃវត្តិ - 
សិលៃបៈ នៅ សាកល វិទៃយា ល័យ 
ហៃង សំរិន តៃបូង ឃ្មុំ នៅ ខៃត្ត 
តៃបូង ឃ្មុំ  ខណៈ ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ 
លោក   ស្ថតិ  ក្នងុ ដណំាក ់កលឆ្នា ំ
ចុង កៃយ   នៃ ករ សរ សៃរ-   
នកិ្ខៃប បទបញ្ចប ់ ថ្នាក ់បណ្ឌតិ ផ្នៃក 

បៃវត្តិ សិលៃបៈ  នៅ  សាកល វិទៃយា- 
លយ័   Silpakorn University 
បៃទៃស  ថៃ  បន្ត ថ៖ «នា ឱកស 
ធ្វើ បាឋកថ នៃះ  ខ្ញុ ំក ៏នងឹ បងា្ហាញ 
ពីបៃវត្តិ នៃ  សិលៃបៈ បៃទៃស  - 
ឥណា្ឌា ដៃល មាន ឥទ្ធិពល មក 
លើ សិលៃបៈ ខ្មៃរ ដៃរ មុន នឹង - 
បងា្ហាញ  ព ីសលិៃបៈ ខ្មៃរ  ដៃល មាន 
ឥទ្ធិពល ទៅ ក្នុង សិលៃបៈ ថៃ »។ 

លោក   ស សុខនី ជា  បៃធន   
វទិៃយា សា្ថាន ពទុ្ធសាសនបណ្ឌតិៃយ-  
ក ៏  បាន   ឱៃយ   ដងឹ  ព ីគោល បណំង នៃ 
ករ  ធ្វើ បាឋកថ របស់ វិទៃយា - 
សា្ថាន  ពុទ្ធ  សាសន បណ្ឌិតៃយ ផង- 
ដៃរ  ថ៖ « ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតៃយ  
បាន រៀប ចធំ្វើបាឋក ថ បៃច ំខៃ 
នៃះ ជាចៃើនឆ្នាំមក ហើយ 
ដយ មាន  ក្នុង  គោល បំណង 
ផៃសព្វផៃសាយ  ចណំៃះដងឹ  ទៅដល ់
សាធរណជន  ដៃល ជា   កន្លៃង 
មួយ  ផ្ដល់ នូវ ឱកស ដល់ អ្នក- 
សៃវជៃវថ្មីៗ ជាពិសៃស - 
ក្មៃងៗ ជនំានក់ៃយ  នងិ ជា ករ 
ផៃសព្វផៃសាយ អពំ ីសកម្ម ភាព របស ់
វិទៃយាសា្ថាន ពុទ្ធ សាសន បណ្ឌិតៃយ 
ផង  ដៃរ»៕ 

លោក ឡៃង សីុរ៉ង់ ជានិសៃសិត ខ្មៃរ  កំពុង តៃ សិកៃសាថ្នាក់បណ្ឌតិ ផ្នៃក 
បៃវត្តសិិលៃបៈនៃ មហាវិទៃយាល័យ បុរាណ វិទៃយា  នៅ   សាកលវិទៃយា ល័យ  
Silpakorn University បៃទៃសថៃ  ។ រូបថត សហ ករី

បាឋកថាស្តីពីការវិវឌ្ឍន្សិល្បៈខ្មរ្ក្នងុ
សិល្បៈថ្ដោយនិស្សិតខ្មរ្ថា្នាក់បណ្ឌតិ

បៃសាទភិម៉ាយ(ខៃត្តនគររាជសីម៉ា បៃទៃសថៃ)    ក្នងុ សិលៃបៈថៃ ហៅថ«ចៃតិយបៃង្គ»។ រូបថត សហ ករី
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ក្រុង ម៉ា ្រឌដី : កៃុម អធរិាជស 
Real Madrid នងឹ ពៃយាយាម ធ្វើ 
ឱៃយ បានល្អ តាម ដៃល អាច ដើមៃប ី 
ដើរ ចៃញ ពី ឆ្នាំ ចាស់ អម ជាមួយ 
នឹង ជ័យ ជម្នះ ៦ លើក បន្ត 
បន្ទាប់ គ្នា ខណៈ កៃុម កំពុង 
ឡើង ជើង របស់ លោក Zined-

ine Zidane ផ្ដើម យុទ្ធនការ 
ដៃញ តាម កៃុម គូ បៃជៃង ក្នុង 
កៃុង តៃ១ Atletico Madrid 
ដៃល កពំងុ ន ំមខុ គៃ  ក្នងុ តារាង 
ពិន្ទុ នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ La Liga 
របស់ អៃសៃប៉ាញ ។

កៃុម ការ ពារ ជើង ឯក  Real 

កំពុង មាន  ៣២ ពិន្ទុ ស្មើ កៃុម  
Atletico តៃ ធ្វើ ការ បៃកួត  
លើស កៃមុ របស ់លោក Diego 
Simeone ចំនួន ២ ដង មុន 
ពកួ គៃធ្វើ ដណើរ ទៅ ទកឹ ដ ីរបស ់
កៃុម Elche ន ថ្ងៃ ពុធ នៃះ ។ 

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Karim Ben-
zema បាន កា្លាយ ជា កមា្លាំង 
ជំរុញដ៏ សំខាន់ ក្នុង ការ  នៅ ពី 
កៃយ ទមៃង់ លៃង ដ៏ អស្ចារៃយ 
ដៃល មាន ជា បន្ត បន្ទាប់ ក្នុង ខៃ 
ធ្នូ នៃះ  ដោយ ការ ធ្វើ បាន នូវ 
គៃប់ បាល់ សំខាន់ ៗ   ក្នុង ជ័យ- 
ជម្នះ លើ កៃុម Athletic Bil-
bao, Eibar និង Granada 
ខណៈ មនុ ហ្នងឹ កឡីាករសញ្ជាត ិ
បារាំង គឺ ជា អ្នក ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
តៃ មា្នាក់ ឯង  ដើមៃបី ជួយ ធាន 
កៃមុ ឱៃយ ឆ្លង ទៅ វគ្គ ១៦ កៃមុ ចុង- 
កៃយ នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ UEFA 

Champions League ។
Eden Hazard ក៏ កំពុង 

ទទួល បាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍  
ផង ដៃរ កៃយ ជា សះ សៃបើយ ព ី
របសួ វញិ តៃ ខៃសៃបមៃើ អន្តរជាត ិ
បៃលហៃសុកិ គ ឺជា កឡីាករអង្គយុ 
កៅអី បមៃុង ដៃល មិន តៃូវបាន 
ប្ដូរ ចូល លៃង ក្នុង បៃកួត ដៃល 
ឈ្នះ កៃុម Granada កាល ពី 
សបា្ដាហ ៍មនុ ហើយ ទើប បង្ហាញ 
វត្តមាន បាន  ៣លើក ប៉ុណ្ណោះ 
ន រដូវកាល នៃះ ។

គៃូ បង្វឹក របស់ កៃុម Real 
លោក Zidane សងៃឃមឹ ថា ការ- 
សមៃក ដ៏ រីក រាយ រយៈ ពៃល ខ្លី 
ដៃល កូន កៃុម របស់ លោក 
ទទលួ បាន នៅ ថ្ងៃ បណុៃយ គៃសិ្ត- 
ស្មាស់ នឹង មិន មក ធ្វើ ឱៃយ ទមៃង់ 
ដ៏ ល្អ ដៃល ឈ្នះ ការ បៃកួត ក្នុង 
លគី ៥ដង ជាប ៗ់  គ្នា នៃះ បាត-់ 

បង់ នោះ ឡើយ ។
អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ បារាំង 

បាននិយាយ ថា ៖ « យើង នឹង 
បន្ត បៃឹង បៃង ខា្លាំង ឡើង ៗ  ។ 
យើង បាន ពើបបៃទះ នវូ ការ ខក- 
ចិត្ត អស់ ចៃើន បៃកួតមក ហើយ 
ដូច្នៃះ យើង គួរ រីក រាយ ជាមួយ 
នឹង អ្វីដៃល យើង សមៃចបាន 
ពៃលនៃះ ។ យើង បៃកដជា  
មាន ហ្គៃម ដៃលតៃូវ ចាញ់ ម្ដង 
ទៀត តៃ យើង នឹង ពៃយាយាម 
ឈ្នះ ឱៃយ បាន ចៃើន បំផុត តាម 
ដៃល អាច ។ ជា រឿង ចៀស មិន 
ផុត  ទៃ ដៃល យូរ ៗ  ម្ដង យើង  
នឹង ជួប បរាជ័យ » ។

សមៃប់ កៃុម Atletico វិញ 
នៅ តៃ ធ្វើ  បាន យា៉ាង ល្អ ពោល គ ឺ
មិន បាន ធា្លាក់ ក្នុង សភាព ដុន- 
ដាប ឡើយ កៃយ ចាញ់ កៃុម 
គូ បៃជៃង Real ២-០ កាល ពី 

ដើម ខៃ នៃះ ខណៈ នោះ  ជា 
លទ្ធផល  ដៃល មកបញ្ចប់ ការ- 
លៃង មិន ចាញ់ បន្ត បន្ទាប់ គ្នា 
២៦ ដង របស់ ពួក គៃ ក្នុងការ- 
បៃកួតនៅ  លីគកំពូល។

ដោយ ឡៃក កៃុម អ្នក មាន- 
បុណៃយ  Barcelona នឹង 
ពៃយាយាម បញ្ចប់ ឆ្នាំ ២០២០ 
ដ៏សៃនចៃបូក ចៃបល់ របស់ ខ្លួន 
ដោយ ការ កត់ តៃ នូវ ជ័យ ជម្នះ 
លើ កៃុម Eibar នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង  
ឱៃយបាន តៃ កៃុម របស់ លោក 
Ronald Koeman នឹង លៃង 
ដោយ អវត្ត មាន ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
សខំាន ់   Lionel Messi  កៃយ 
កីឡាករ អន្តរ ជាតិ អាហៃសង់ ទីន 
តៃូវ អនុញ្ញាត ឱៃយ សមៃក បន្ត 
ដោយ សរ មនិ ទាន់ សះ សៃបើយ  
សៃួល បួល  ១០០ ភាគ រយ 
ពីរបួសកជើង៕ AFP/VNVazquez   (ស) របស់ Real ប្រជ្រងបាល់ជាមួយ Koke (ឆ្វ្រង) របស់ Atletico។ AFP

Real ផ្ដើម យុទ្ធនាការប្រដ្រញ Atletico ខណៈ Messi អវត្តមានសម្រប់ Barca

តពទីពំរ័ ១៦...ខៃសៃ កៃវាត ់គនុ- 
ខ្មៃរ អន្តរជាត ិ ព ីកឡីាករសញ្ជាត ិ
បារាំង  ក្នុងការបៃកួត ដៃលធ្វើ 
ឡើង នៅ ខៃត្ត កំពត  ក្នុង ទម្ងន់ 
៦៧ គីឡូកៃម ។ 

ខ្លឹម ខ្មា  បាននិយាយបន្ថៃម 
ទៀត  ថា ៖ « ខ្ញុំ បាន មក រួម រស់ 
ជាមួយក្លិប មកុដ រាជ សីហ៍ នៃ 
សមាគម បៃដាល់ កៃ សួង មហា - 
ផ្ទៃ    ហើយ ខ្ញុំ ទទួល បាន កៃប- 
ខ័ណ្ឌ ជា មន្តៃី នគរបាល ជាតិ 
ដោយ បច្ចបុៃបន្ននៃះ  បាន ឆ្លង ផតុ 
ពី ភាព កៃី កៃ លំបាក តោក យា៉ាក  
ដៃលខ្ញុ ំធា្លាប ់ជបួ ដចូកាល ព ី មនុ 
ទៀត ហើយ »។ 

« គិត ជា មធៃយម  ក្នុង ១ខៃ  ខ្ញុំ 
អាច  បៃកួត ពី ២  ទៅ  ៣ លើក 
ហើយ ក្នុង   ១ លើក   បានតម្លៃ 
ខ្លួន   ចាប់ ពី  ២៥០ ដុល្លារ ឡើង 
ទៅ ។   ខ្ញុំ មាន កូន ២នក់ ហើយ  
កៃ ពី អាជីពបៃ ដាល់ ខ្ញុំ  ធ្វើ 
កម្មករ សំណង់  រក តៃី  បៃះ បន្លៃ 
ខ្លះ ដៃរ  ដើមៃប ីបង្គៃប ់ជវីភាព ។  ខ្ញុ ំ
មាន ប្អូន បៃុស មា្នាក់ ទៀត ធ្វើ 
កម្មករ នៅ បៃ ទៃស ថៃ  នងិ ហាត ់

ឡើង បៃ កតួ  នៅ សៃកុ ថៃ  គ ឺ ឯម  
ខ្លឹម ស  ប៉ុន្តៃ ដោយ បញ្ហា កូវីដ 
១៩ មាន ការ លំបាក ដូច គ្នា »។  
នៃះ ជា  សម្ដ ីរបស ់ខ្លមឹខ្មា ដៃល 
នយិាយ បន្តពជីីវភាព របស់ខ្លនួ 
និងប្អូនបៃុស ។ 

គិត មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន  មុត  
ខ្លមឹខ្មា  មាន អាយុ ២៨ ឆ្នាំ  ធា្លាប់ 
ឆ្លង កាត់ ការ បៃ កួត សរុប ជាង 
៣០០ ដង  ហើយ ស្នាដៃ របស់ 
ខ្លឹម ខ្មា  នៅ សល់ ខៃសៃ កៃវាត់ 
ចំនួន  ២ ស្ថាប័ន  ក្នុង ដៃ  គឺ 
សៃបៀរ លី អូ  និង គុន ខ្មៃរ 
អន្តរជាតិ ។ 

ពាក់ព័ននឹង្ធផ្ទះ ថ្មីរបស់ខ្លួន  
ខ្លឹម ខ្មា  បញ្ជាក់ ថា៖  «ការមាន 
ផ្ទះ ខ្លួន ឯង  វា កក់ កៅ្តៅ  ហើយ 
រឿងមាន  ឬ កៃ  ឱៃយទៅ តាម  យថា- 
កម្មចុះ  តៃ ខ្ញុ ំនៅ តៃ រក បៃក ់បាន  
តាម រយៈ បៃ កួត ដដៃល ។  ថ្ងៃ 
អនគត ពៃល ដៃលខ្ញុំ បៃ កួត 
លៃង កើត  ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ គៃូ បង្វឹក 
ជនំយួ វញិ ម្តង  ជា មយួ លោក គៃ ូ 
គង់ ចាន់ធីណា ជា បៃធាន ក្លិប 
មកុដ រាជ សីហ៍»៕ 

 សមា្ពាធលើ Lampard នៅមិនទាន់ស្រល
ក្រងុ ឡងុដ ៍: កនូកៃមុ តោ ខៀវ 

Chelsea មិន ទាន់អាច ជួយ 
សមៃល សមា្ពាធ  ដៃល កពំងុ តៃ 
កើន ឡើង ចំពោះ អ្នក ចាត់ ការ 
របសខ់្លនួ លោក Frank Lam-
pard បានឡើយ ដោយសរ 
តៃវូកៃមុ Aston Villa (Villa) 
តាម  ស្មើ  ១-១ សមៃប់ ការ- 
បៃកតួ ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ Premier 
League ន កីឡដា្ឋាន Stam-
ford Bridge កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។

 កៃមុ របស ់លោក Lampard 
ឥឡូវ នៃះ ឈ្នះ តៃ  ១លើក 
ប៉ុណ្ណោះ សមៃប់  ការ បៃកួត 
ក្នុង លីគ ៥ លើកចុង កៃយ 
ហើយ កៃយ បញ្ចប់ ការ បៃកួត 
នៃះ តៃូវ ធា្លាក់ ទៅ នៅ លៃខ ៦ ពី 
កៃម កៃុម  Villa បើ ទោះ មាន  
២៦ ពនិ្ទ ុស្មើ គ្នា ពៃះមាន គៃប-់ 
ចំណៃញ តិច ជាង ខណៈ កៃុម 
របស ់លោក  Dean Smith នៅ 
សល់ ២ បៃកួត ក្នុង ដៃ ទៀត ។

គៃូបង្វឹក របស់ Chelsea 
លោក Lampard  បាននយិាយ 
ថា ៖ « ឥឡូវ នៃះ ជា ពៃល វៃល 
ដ ៏តាន តងឹ ហើយ មា្នាក ៗ់  តៃវូ តៃ 
ស៊ូ  ដើមៃបីឆ្លង ឱៃយ ផុត ពី គៃ ដ៏ 
លំបាកនៃះ ។ គ្មាន នរណា មា្នាក់ 
ធ្វើ ឱៃយ ខ្ញុ ំខក ចតិ្ត នោះ ឡើយ យប ់
នៃះ ពោល គឺ គៃប់ គ្នា បៃឹង បៃង 
ខា្លាំង ណាស់  គៃន់ តៃ ថា ពួក- 
យើង មិន មាន សំណាង គៃប់- 
គៃន់ តៃ ប៉ុណ្ណោះ » ។

អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ អង់- 
គ្លៃស លោក Lampard បាន 
ធ្វើ ផ្លាស់ ប្ដូរ កីឡាករ ដល់ ទៅ ៦ 
រូប  ពី ការ ដាក់ ឱៃយ លៃងក្នុង 
បៃកួត ដៃល ចាញ់ កៃុម Arse-

nal កាល ព ី៤៨ ម៉ាងកន្លង ទៅ 
។ Olivier Giroud ជា មា្នាក់នៃ 
ចណំម  កឡីាករ  ដៃល តៃវូ បាន 
បញ្ចូល ឈ្មាះ ក្នុង បៃកួត លើក 
ទី ១៦  នៃះ ហើយ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
អន្តរ ជាត ិបារាងំ បាន បង្ហាញ ឱៃយ 
ឃើញ ពី ភាព សំខាន់ របស់ ខ្លួន 
ដោយ ការ តៃត បាល់ បញ្ចូល ទី 
ជួយ ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ នំ មុខ 
១-០ ។

ផ្ទុយ ទៅ វិញ លោក Smith 
ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ កីឡាករ  តៃ មា្នាក់ 
ប៉ុណ្ណោះ ពី កៃុម  ដៃល លៃង 
រយៈ ពៃល ៤៥ នទ ីជាមយួ នងឹ 
សមាជិក ១០ នក់  កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍ ក្នុង ការ បៃកួត ដៃល ពួក- 
គៃ បំបាក់ កៃុម Crystal Pal-
ace ៣-០ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង។  

ទោះ ជា មាន ការ បៃកតួ ជាប ៗ់  
គ្នា បៃប នៃះ ក្ដី ក៏ កៃុម Villa មិន 
បាន បង្ហាញ ពី ភាព ហត់ នឿយ 
ទាល ់តៃ សោះ ហើយ ជាក ់ស្ដៃង 
ក្នងុ បៃកតួ ទល ់នងឹ កៃមុ តោ ខៀវ 
នៃះ នៅ តៃ មាន ភាព ក្លៀវ កា្លា 
ជាពិសៃសនៅ ពៃល តៃូវ នំ មុខ 
បាន ពៃយាយាម វាយ សមៃុក 
រឿយៗ រហូត ដល់ មាន គៃប់- 
បាល់ តាម ស្មើ វិញ នៅ វគ្គ ទី២ 
ដៃល ដំណើរការ ទៅ បៃមាណ 
តៃ ៥ នទី ដោយ កីឡាករ An-
war El Ghazi ។

កៃយ កៃុម អាច ដណ្ដើម 
បាន ពិន្ទុ ពីកៃុម ខា្លាំង ដូច Chel-
sea នៃះ លោក Smith បាន 
និយាយពី កូន កៃុមថា ៖ « ខ្ញុំ នៅ 
តៃ មិន ទាន់ ឃើញ កីឡាករ ណា 

មា្នាក់  ដើរ ចៃញ ពី ទីលន ដោយ 
ភាព ហត់ នឿយ អស់ កមា្លាំង  
ឡើយ ។ ខ្ញុំ ជា អ្នកគំ ទៃ ធំ  មា្នាក់ 
ចំពោះ អ្នក ដៃល ចង់ លៃង រាល់ 
ការ បៃកួត ហើយ បើ ពួក គៃ 
នៅធ្វើ បាន ល្អ អ៊ ីចងឹ មាន តៃ បន្ត 
ឱៃយពួកគៃលៃង » ។

ការ បៃកួត ១គូ ទៀត នៅ ថ្ងៃ 
ជាមួយ គ្នា នៃះ  រវាង កៃុម មា្ចាស់- 
ផ្ទះ Everton នងិ Manches-
ter City តៃូវ ផ្អាក ដោយសរ 
កីឡាករ និង សមា ជិក មួយ 
ចំនួន របស់ កៃុម ភ្ញៀវ មាន ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ហើយ នៃះ ជា 
លើក ទ ី២ គតិ តាងំ ពកីៃបខណ័្ឌ   
Premier League រដូវ កាល 
២០២០-២០២១  ចាប់ ផ្ដើម 
ក្នុង ខៃ មិថុន ៕ AFP/VN

Giroud (កណ្ដាល) របស់ Chelsea លោតត្រតប្រជ្រងយក បាល់ ជាមួយកីឡាកររបស់ Villa។ AFP

ខ្លមឹ ខ្មៅ  សង់ ផ្ទះ តម្ល្រ  ខ្ទង់ $៣មឺុន   
ក្រយពីត្អញូ ត្អ្ររថា ក្រ ខ្លាងំណាស់

ផ្ទះរបស់ មុត ខ្លមឹខ្មៅ ដ្រល ទើបសាងសង់រួច  ដោយចំណយ អស់  ៣មឺុន ដុល្លារ។ រូបថត សហការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ចាប់ តាំង ពី មាន ប្រភព  មួយ បាន 
ទមា្លាយ  ថា តារា ចម្រៀង  ស្រ ី រ្រ  កណ្តងឹ កញ្ញា មាស 
សុខសោភា  នឹង  មិន ជ្រក នៅ  ហង្រស  មាស និង 
ហ្គាឡាក់សុី ដោយត្រូវគ្រ   ព្រលយ ថា កញ្ញា ចូល  
ទ្រនំ ថ្មីស ន្លាង មួយ គឺ ផលិត    កម្ម រាម  ដ្រល នឹង 
មាន  ការ បញ្ជាក ់ នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ  ។ ត្រ    
រហូត    មក ដល់ ចុង  ខ្រ ធ្នូ ជិត ឆ្លង ឆ្នាំ ២០២០  ទៅ 
ហើយ    មាស សខុសោភា នៅបន្ត    ច្រញ បទ ថ្ម ីនៅ 
ផលិត  កម្ម  ខ្លួន ឈ្មោះ  Camtrax ដដ្រល ។ 

មាស សុខសោភា ធ្លាប់   ច្រញ បទ ចម្រៀង ថ្មី  
មាន  ចំណង ជើង ថា  «ស្រណោះ ដ្រប្តី »  នៅ ផលិត - 
កម្ម  Camtrax ក្រយ ពី បាន    សម្រច    ដើរ  ច្រញ 
ព  ី ទ្រន ំចាសថ់ោន   ធ្លា ប ់ជ ្រក  កោន ជាង   ៩ ឆ្នា ំ  មក 
នោះ នងិ មាន បទ បន្ត  បន្ទាប ់ ជា រឿយៗ  ។   នព្រល 
ថ្មី ៗ   ន ចុង  ឆ្នាំ ២០ ២០ ន្រះ ស្រប់ ត្រ ច្រញ  បទ  ថ្មី  
មួយ   ទៀត មាន ចំណងជើង ថា «រាំរាំរាំ» ហើយ ក៏ 
មាន  ការ បង្ហើរសារ  ប្រប់ ផល លំបាក 
ន្រ  កា រផលតិ  ទៀត ផង ដ្ររ។ កញ្ញា  
មាស សុខសោភា បាន បង្ហើរ 
សារ  ថា៖ « បទ រាំរាំរាំ  ន្រះដ្ររ 
គ ឺ ជាគម្រង ដំបូង មួយ ដ្រល 
ខ្ញុំ   បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ ប្រើ - 
ព្រល យូរ ម្រន ទ្រន  នងិ 

បាន - 

លើក   ព្រល ថត ហើយ មាន បញ្ហា និង ឧបសគ្គ   
ជា ច្រើន ក្នុង ការ ផលិត បទ   ន្រះ  ឡើង »។ 

ទោះ បីជា កា រ ច្រញ    បទ  ថ្មី «រាំរាំរាំ» ន្រះ មាន 
អ្នកគ ំទ្រ ចូល      ទៅ  ចុច  Like   និង  Comment  
យ៉ាង   ច្រើនម្រន ក្តី   ត្រ  យ៉ាង ណា ក៏ នៅ មាន អ្នក- 
ឆ្ងល់  និង ចាំ អ៊ុត មើល  ពី ការ បង្ហើប ប្រប់ ដោយ 
ផ្ទាល់ ព ី Idol  ចពំោះ រឿង ទ្រនំ ផលិត  កម្ម ថ្ម ីដ្រល 

គ្រ ល្របី ថា នឹង ប ង្ហាញ វត្ត មាន នៅ ផលិត កម្ម 
រាម នៅ ឆ្នាំ ២០២០ នោះ ដដ្រល  និង បង្កើត 
ភាព  សង្រសយ័ផង ដ្ររ  ថា បទ ថ្ម ីន្រះ អាច ជាបទ- 
ដំបូង នៅ ផលិត កម្ម រាម  ផង ក៏ មិន-  
ដឹង។  យ៉ាងណា មាស 

សុខ  សោភា នៅ 
ត្រ មិន ព្រម ធ្វើ 
ការ បកស្រយ 
ដូច  មុន ចាប់ - 
តាំង  ពី បាន ចាក- 

ច្រញ ពី ផលិត កម្ម 
ថោន  គ ឺមនិ ទទលួ 
លើក ទូរស័ព្ទពី - 
ក្រមុ អ្នក    សារ ព័ត៌- 

មាន  ឡើយ ។ 
  ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  បាន-  

ទំនក់  ទំនង  កញ្ញា   មាស 
សខុសោភា  ដើម្រប ីបភំ្ល ឺរឿងបទ- 

ចម្រៀង ថ្មី ផង និង រឿង ការ ពិត ន្រ 
ផលិត  កម្ម ថ្មី ជាជម្រក ថ ្មី   របស់ កញ្ញា 

ផង  ត្រប្រព័ន្ធ  ទូរ ស័ព្ទ   នោះ  ត្រូ វ  
បាន   បុរស មា្នាក់  លើក ទទួល- 

នងិ   អះ អាង  ថាជា អ្នកគ្រប-់  
គ្រង នៅ  Camtrax 

មាន  ឈ្មោះ  ថា លោក 
ដា។ លោក ដា  

បញ្ជាក់ ថា៖ «បទ ថ្មី 
រារំារំា ំន្រះជា គម្រង ថត 

របស់  Camtrax មិន ម្រន បទ សម្រប់ 
ផលិត ថ្ម ីអ្វី នោះឡើយ ។ រឿង ផលិត កម្ម  
ដ្រល  គ ត់  [ មាស សុខសោភា ] នឹង 
បង្ហាញ ខ្លួន   នោះ  សូម បងចាំ សួរ គត់ ផ្ទាល់  
ចុះ ព្រះ ហួស ព្រំដ្រន  ការ ងរខ្ញុំ »៕ 
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តារា ចមេៀងសេ ី មាស សុខសោភា  ចេញ បទ  ថ្មី 
«រំារំារំា» បេប ចង្វាក់ HipHop។ រូបថត អុីនសា្តាក្រម 

អតីត តារា ចមេៀងសេ ីកំពូលនៅ     
ផលិត កម្ម ថោន កញ្ញា មាស 
សុខសោភា ។ រូបថត ហុង មិន

កីឡាករ មុត ខ្លឹម ខ្មៅ (កេហម) ពេលបេកួត ជាមួយ ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធី នាពេលកន្លងមក។ រូបថត ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញ: វាសន ឡើង ចុះ  មនិ 
ទៀង ទាត់ន្រ ដំណើរ ជីវិត របស់ 
អ្នក ប្រដាល់  មុត  ខ្លឹម ខ្មោ   ដ្រល 
បានចណំាយ ព្រល លើ សង្វៀន 
ប្រដាល់  ដើម្របី ស្វ្រង រក ប្រក់ 
អស់  រយៈ ព្រល  ១៥ ឆ្នាំ  នោះ  គឺ 
ថ្មីៗ ន្រះ  ត្រូវ បាន គ្រ ទមា្លាយ ឱ្រយ 
ដឹង ថា ខ្លឹមខ្មោ  មាន ជីវភាព 
សម រម្រយ  និង បាន សាង សង់ ផ្ទះ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន  ប្រប សង្ហា គួរ សម  
ទើប ត្រ ចូល នៅ មាន តម្ល្រ ខ្ទង់ 
៣ មុឺន ដុល្លារ  ដោយ មិន ទាន់ 
គតិ ព ីតម្ល្រ ដ ី ដ្រល មាន ទហំ២ំ០ 
ម៉្រត្រ  គុណ នឹង  ៧០ ម៉្រត្រ ផង  
ខណៈ កាលពី  ដើម ឆ្នាំ ២០២០ 
ន្រះ  ខ្លឹម ខ្មោ  បាន បង្ហាះ តាម 
ហ្វ្រសប៊ុក របស់ ខ្លួន  ពី ភាព- 
កម្រសត់  ជួប ជីវភាព ក្រី ក្រ  និង 
កូន ឈឺ  គ្មោន ប្រក់ ទិញ ថា្នាំ 
ព្រយាបាលផង។

ដោយ មាន ស្រកុ កណំើត  នៅ  
ភូមិ សា្ពាន កណា្តាល  ឃុំ បវ្រល  
ស្រុក បវ្រល  ខ្រត្ត  បាត់ ដំបង 
កីឡាករ  មុត  ខ្លឹម ខ្មោ  (ពី មុន 
ប្រើ ឈ្មោះ  ឯម ខ្លឹម ខ្លា )  មាន 
បង ប្អូន ចំនួន  ៥ នក់  ប៉ុន្ត្រ មាន 
ត្រ រូប គ្រ  និង ប្អូន ប្រុស មា្នាក់ 
ឈ្មោះ  មុត  ខ្លឹម ស  បាន ផ្រសង 
សំណាង ចាប់ យក អាជីពជា 
អ្នក  ប្រដាល់  តាំង ពី ក្ម្រង  និង 
ឃ្លាត ពី ស្រុក កំណើត  ខណៈ  
វាសន  និង ឆក ជីវិត  ឡើង ចុះ  
ឬ លិច អណ្ត្រតៗ  មិន ទៀង ទាត់ 
ជួប ឧបសគ្គ រាប់  មិន អស់ ។ 

ខ្លឹម ខ្មោ  បាន  ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ៖ « គិត ត្រឹម ខ្រ ធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០២០  ន្រះ  អាច ចាត់ ទុក ថា 
សំណាង របស់ ខ្ញុំ  ដោយ ខ្ញុំ បាន 
ធ្វើ ផ្ទះ ជា លំនៅ  ផ្ទាល់ ខ្លួន  បាន 
រួច រាល់  នៅ ស្រុក កំណើត  ខាង 
ប្រ ពន្ធ  គឺ ភូមិ -ឃុំ អណ្តូង សា្វាយ  
ស្រកុ រលប្អៀរ  ខ្រត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ ។  
ផ្ទះ ន្រះ ធ្វើ ពី ថ្ម ប្រតុង  លើ  ផ្ទ្រ ដី 
ទំហំ ២០ ម៉្រត្រ  និង បណោ្តាយ 
៧០ ម៉្រត្រ  ដោយ ចណំាយ  ប្រក ់
សាង សង់ ចំនួន  ៣ មុឺន ដុល្លារ  
មាន ទំហំផ្ទះ ៦ម៉្រត្រ  បណោ្តាយ 
៩ ម៉្រត្រ» ។ 

កីឡាករ រូបន្រះ បន្ថ្រម ថា៖  
«ប្រក ់ដ្រល យក មក  ធ្វើ ផ្ទះ ន្រះ  
បាន មក ពីការ  សន្រសំព្រល  ឡើង 
ប្រដាល់  ក្នុង មួយ ខ្រៗ  ខ្ទង់ 
៤០០  ដុល្លារ ឡើង ទៅ  និង  ១ 
ផ្ន្រក  ធ ំទៀត  បាន ព ីសប្របរុសជន 
ដ្រល គត់  អាណិត ស្រឡាញ់  
និង បាន ផ្តល់ ឱ្រយ ខ្ញុំ  កាល ពី 
អំឡុង កូន ខ្ញុំ ឈឺ  ដោយ សរុប 
បាន ជាង ១មុនឺ ដលុ្លារ  ហ្រតនុ្រះ 
តាម រយៈ  មុខ របរ ប្រដាល់  គឺខ្ញុំ  
ទទួល បាន ផ្ទះ ខ្លួន ឯង  និង មិន 
ជួល ផ្ទះ គ្រ ទៀត ទ្រ  ហើយ  ខ្ញុំ 
សូម ថ្ល្រង អំណរគុណ  ចំ ពោះ 
បង ប្អនូ រមួ ជាត ិ ដ្រល ស្រឡាញ ់
ខ្ញុំ  និងបាន ជួយ ខ្ញុំ» ។  

នយិយ ព ីអាជពី លើ សង្វៀន 
វិញ  មុត  ខ្លឹម ខ្មោ   ឡើង ប្រដាល់ 
ដំបូង នៅ  អាយុ  ១៣ ឆ្នាំ  នៅ 
តាម ជន បទ  ន ខ្រត្ត បាត់ ដំបង  
ដោយព្រលនោះ ត្រឹមដូ របាយ 
ប៉ុណោ្ណោះ  ហើយ  ឆ្នាំ ២០១០  

បានចូល មក ភ្នំព្រញ  ២ នក់  
បង ប្អនូ នងិ  ឡើង ប្រ កតួ បាន ខ្លះ 
បន្ទាប ់ព ីរបូគ្រ បាន  ទៅ ធ្វើ កម្មករ  
នៅ ប្រទ្រស ថ្រ  និង ឡើង ប្រ កួត 
នៅទី នោះ បាន  ខ្លះ ដ្ររ ។

 នៅ ខ្រ មករា   ឆ្នា ំ២០១៣  ខ្លមឹ- 
ខ្មោ  បាន មក នៅ ក្លិប  និរោធ ជា 
មយួ លោក គ្រ ូ ឯម ចានស់ផុល  
ដោយ បានប្រ កួត នៅ សង្វៀន 
បាយ័ន   ញឹក ញាប់  ហើយ ជា 
បន្ត បន្ទាប់  រូបគ្រ  ទទួល បាន 
ភាព ល្របី ល្របាញ  និង ឈ្នះ ជើង 
ខា្លាំងៗ មួយ ចំនួន ។  អ្វី ដ្រល 
សំខាន់ ចំពោះ ខ្លឹមខ្មោ នៅ ឆ្នាំ 
២០១៣  នោះ គ ឺរបូ គ្រ  កា្លាយជា 
មា្ចាសខ់្រស្រក្រវាត ់ស្របៀរ កម្ពជុា 
ទម្ងន ់ ៦៣ ,៥ គឡីកូ្រម ក្រយ 
ឈ្នះ ជើង ខា្លាំង ផល សោភ័ណ្ឌ  
នៅ ឯ ពហុកីឡដា្ឋាន ជាតិ   ប៉ុន្ត្រ 
មួយ ឆ្នាំ ក្រយ មក  ខ្រស្រ ក្រវាត់ 
នោះ  ត្រូវ បាន  រឿង  សោភ័ណ្ឌ  
ដណ្តើម យក ទៅ វញិ  ខណៈ ការ 
ប្រ កួត មាន ប្រៀប ឈ្នះ ហើយ  
ត្រ ជ្រុល ជង្គង់ ថ្រមបន្តិច នំ ឱ្រយ  
រឿង  សោភ័ណ្ឌ   ធ្វើ ពុត សន្លប់  
ហើយ គណៈ កម្មការ បាន ពនិយ័ 
ឱ្រយ  ខ្លឹម ខ្មោ  ចាញ់ ។ 

យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅ ឆ្នាំ 
២០១៧  ឯម  ខ្លមឹ ខ្មោ  បាន ឈ្នះ 
ខ្រស្រ ក្រវាត់ មួយ ទៀត  ក្នុង ទម្ងន់ 
៦៧ គីឡូក្រម  គឺ ខ្រស្រ ក្រវាត់ 
ស្របៀរ លី អូ  ហើយក្រយ 
មក រូបគ្រ   បាន ផ្លាស់ មក ក្លិប 
មកុដ រាជសីហ៍   រហូតដល់ 
បច្ចបុ្របន្ន ។ នៅ  ខ្រ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០១៩  
ខ្លឹម ខ្មោ   ឈ្នះ ...តទៅទំព័រ ១៥ 

ខ្លឹមខ្មៅសង់ផ្ទះតម្លៃខ្ទង់$៣ម៉ឺន
កៃយពីត្អញូត្អៃរថាកៃខ្លាងំណាស់

មាសស៉ខសោភាបន្តចៃញបទ
ចមៃៀងថ្មីមិនទាន់ទមា្លាយទៃនំថ្មី
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