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កម្ពជុាគ្រោងចំណាយ
ជិត$៥០០លានសម្រោប់
ផ្រោនការអប់រំបណ្តះុ-
បណា្តាលបច្ច្រោកទ្រោស

សី៊ហ្រោសានិងបារីអ្រោឡិចត្រោ-ូ
និកជិត៥តោនត្រោវូបានដក-
ហូតត្រោៀមកម្ទ្រោចចោល
ក្រោយបង្ក្រោបបាន១ឆ្នាំ

កម្ពជុានំាច្រោញសរ៊ប
ឆ្នា២ំ០២០សម្រោច
បាន$១៦ពាន់លាន

ឥណ្ឌនូ្រោសី៊ច៊ះកិច្ចព្រោមព្រោៀង
ទិញវ៉ាក់សំាងPfizer/BioN-
TechនិងAstraZeneca/
Oxfordខណៈរងចំ់ាការ
អន៊ញ្ញាតឱ្រោយប្រោើSinovac

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួងការងារនិង
បណ្ដុះបណ្ដលវិជ្ជាជីវៈគ្រង
ចំណយទឹកប្រក់សរុបជិត
៥០០លានដុលា្លារសម្រប់ផ្រន-
ការអភិវឌ្រឍន៍គ្រះឹស្ថានអប់រំបណ្ដុះ-
បណ្ដលបច្ច្រកទ្រសនិងវិជ្ជា-
ជីវៈរយៈព្រល៥ឆ្នាំ(២០២១-
២០២៥)...តទៅទំព័រ  ៦

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ ផលិតផលសុីហ្រសា
និងបារីអ្រឡិចត្រូនិកខុសច្របាប់
ប្រមាណជិត៥តោន ត្រូវបាន
គណៈកមា្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆំង-
ផលិតផលក្ល្រងកា្លាយ(គបផក)
ដកហូតរក្រសាទុក ដើម្របីត្រៀម
កម្ទ្រចចោល បន្ទាប់ពីបានបើក-
ប្រតិបត្តិការជបន្ត...តទៅទំព័រ ៤

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈការនំច្រញសរុប
របស់កម្ពជុក្នងុឆ្នាំ២០២០ន្រះ
សម្រចបានប្រមាណ១៦ពាន់
លានដលុា្លារកើនជង១៤ភាគ-
រយធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា
កាលពីឆ្នាំមុនទោះបីជការរីក-
រាលដាលជងំឺកវូដី១៩បានធ្វើ
ឱ្រយអាក់ខានដល់ការផលតិនងិ
បន្ថយល្របឿន...ត ទៅ ទំព័រ ៨

សុខ  វៃងឈាង

កាលពីថ្ង្រអងា្គារ ទី២៩ រដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសងួសខុាភបិាលឥណ្ឌ-ូ
ន្រសុីបានប្រកាសថាប្រទ្រស
របស់លោកគឺកំពុងធ្វើកិច្ច-
ព្រមព្រៀងទិញយកវ៉ាក់សំង
ជំងឺកូវីដ១៩របស់Pfizer/Bi-
oNTech(អាម្ររិក/អាល្លឺ-
ម៉ង់)និង...តទៅទំព័រ ១១

ត៊លាការសម្រោចផ្តនា្ទាទោសលោកសមរង្រោសីុ
ឱ្រោយជាប់ពន្ធនាគារ៤ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធបទញុះញង់ឱ្រោយប្រោព្រោតឹ្តបទឧក្រោដិ្ឋជាអាទិ៍

គឹម  សារុំ 

ភ្នពំៃញៈ សលាដំបូងរាជធានី-
ភ្នពំ្រញកាលពីម្រសលិមញិបាន
ប្រកាសសលក្រមដោយសម្រច
ផ្តន្ទាទោសលោកសមរង្រសីុប្រធាន
ស្តទីីអតីតគណបក្រសសង្គ្រះ-

ជតិឱ្រយជប់ពន្ធនគរសរុប
ចនំនួ៤ឆ្នាំនងិពនិយ័ជប្រក់៨
លានរៀលព្រមទំាងបងា្គាប់ឱ្រយសង
ជំងឺចិត្តដើមបណ្តងឹ(ម្រធាវីរដា្ឋា-
ភិបាល)២ពាន់លានរៀលពី
បទញុះញង់ឱ្រយប្រព្រឹតបទ-
ឧក្រិដ្ឋជអាទិ៍។

ចំណ្រកគូកន៤នក់ទៀតក៏
ត្រវូតុលាការសម្រចផ្តន្ទាទោស
ឱ្រយជប់ពន្ធនគរពី១ឆ្នាំកន្លះ
ទៅ១ឆ្នាំ៨ខ្រនិងពិន័យជប្រក់
ក្នងុមា្នាក់ៗ ៤លានរៀល ផងដ្ររ
បន្ទាប់ពីជំនុំជម្រះកាលពីថ្ង្រទី
២១ខ្រធ្នូ។ចូលរួមនៅក្នងុបន្ទប់

សវនការប្រកាសសលក្រម
កាលពីម្រសិលមិញ មានលោក
សំសុគង់ម្រធាវីការពារសិទ្ធិ
ឱ្រយលោកសមរង្រសីុនិងជនជប់-
ចោទឈ្មាះអុ៊កឆំុអតីតអនុ-
ប្រធានប្រតិបត្តគិណបក្រសសង្គ្រះ-
ជតិខ្រត្ត...តទៅទំព័រ  ៤

ពៃះសៃវូ រដូវបៃងំ
ប្រជកសិករព្រះស្រូវសម្រប់ស្រប្រំងនៅឃុំគគីរស្រុកកៀនស្វាយខ្រត្តកណ្ដលកាលពីសបា្ដាហ៍មុន។រូបថតហ្រងជីវ័ន
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មុំ  គ ន្ធា

សៀម រាបៈ  អាជ្ញា ធរ ជតិ- 
អបៃសរា ពថី្ងៃ ២៩ ធ្ន ូបាន ចាប ់សត្វ 
ស្វា កាច ៗ នៅ បរវិៃណ បៃ សទ 
បា យ័ន បាន ចំនួន១ ៦ កៃបាល 
ដោយ មាន បំណង យក ទៅ ភ្នតំា- 
ម៉ៅ មុន ពៃល លៃង ក្នងុ ពៃបន្ទាប់  
ព ីវា បាន រខំាន ដល ់ភ្ញៀវទៃ សចរ 
នងិ ធ្វើឱៃយ ខចូ បៃង្គ បៃ សទ តៃ 
បាន បដិ សៃ ធ ព័ត៌ មានពី ការងាប់ 
ស ត្វស្វា ខ ណៈស ម ត្ថក ិច្ច កពំងុ 
បន្ត រកសត្វ ស្វាកា ចៗផៃសៃង ដើមៃបី 
យក ចៃញ ពី ទី នោះ។

យោង តាម អាជ្ញា ធរ ជតិ អបៃស- 
រា បាន ឱៃយដឹ ងថា  ហ្វូង សត្វ ស្វា- 
កាចៗមួ យចំនួន ដៃល ស៊ាំនឹ ង 
ការផ្តល់ នំចំណី ដោយ មនុសៃស 
បាន បៃ ពី បៃភៃទ សត្វ ពៃ មក 
ជ សត្វ ចិញ្ចឹម។ តាម រយៈ នៃះ  
សត្វ ស្វា ទាំង នោះ បាន ចៃញ 
ចលូ រក ចណំ ីក្នងុ តបំន ់បៃ សទ 
ផងដៃ រ។ 

ក៏ ប៉ុន្តៃ ក្នុង ការ ស្វៃងរក ចំណី 
នោះ សត្វ ស្វា បាន ដណ្តើម ចណំ ី
ពី មនុសៃស ដៃល បង្ក ការ រំខា ន 
ហើយពៃលខ្លះ ប៉ះពាល់ ដល់  ភ្ញៀវ-
ទៃ សច រ  ដោយ ផ្ទាល់  តៃម្ត ង ។

បើតា ម អាជ្ញាធ រជ តិអបៃស រា 
កៃពីនៃះ សត្វ ស្វា ក៏បាន បង្ក 
ហានិ ភ័យ ដល់ បៃង្គ បៃសទ 
ដចូ ជ  រញុ ឲៃយ ជៃុះ នវូ ថ្ម បៃ សទ 
និង ធ្វើ ឲៃយ ខូច ខាត នូវ ផ្ទាំង បដា- 

ព័ត៌ មាន ផៃសៃងៗ ទៀត ផង។ បៃ- 
ការ នៃះ ចាំ បាច់ តៃូវ យក ចៃញ 
ដើមៃបី បញ្ចៀស ប ញ្ហា ផៃសៃងៗ ន 
ពៃល អន គត។  នៃះ បើ តាម ការ- 
ជូន ដំណឹងរ បស់ អាជ្ញា ធរ ជតិ- 
អបៃស រា នៅ ថ្ងៃទី ២៨ខៃធ្នូ  ។

អ្នកនំ ពាកៃយ អាជ្ញាធ រ ជតិ អបៃស រា 
លោក ឡងុ  កសុល  បាន ថ្លៃង ព ី
ថ្ងៃ ទី២៩  ពៃល លោក ចុះ អន្តរា - 
គម ន៍ លើ ការចាប់ សត្វ ស្វា ទំាង-  
នោះ ថា  អាជ្ញា ធរ ជតិ អបៃសរា បាន 
សហ ការ ជ មួយ នឹង រដ្ឋបា ល- 
ពៃ ឈើ ដកយក សត្វ ស្វាកា ចៗ 
ចៃញ ពី តំបន់ បៃសទ ដោយ- 
សរ សត្វ ស្វា ទំាង នោះ បាន ដណ្តើម  
ចំណីពី មនុសៃស បង្ក របួស(ខាំ)
ភ្ញៀវទៃ សច រ និង បាន ធ្វើឱៃយ ខូច- 
បៃង្គ បៃ សទ មួយ ចំនួន ផង ។

លោក ក៏បាន លើក ឡើង នៅ 

ចំពោះ មុខ មនុសៃស មួយ កៃមុ ដៃល 
បាន បៃឆំង នឹង ការ ចាប់ យក 
ស្វា ទំាង នោះ ថា៖«សត្វ ស្វា ទំាង 
នៃះ បាន កា្លាយ ទៅ ជ សត្វ ស្វា 
ដៃល ស៊ាំ ជ មួយ នឹង មនុសៃស 
ដោយ សរ អ្នក ខ្លះ បាន ដាក់ ចំណី 
ឱៃយ ស្វា ទាំង នៃះដៃ ល ធ្វើឱៃយ ស្វា 
ទំាង នោះលៃង ខា្លាច មនុសៃសហើយ  
បាន ដណ្តើម ចំណី ពី មនុសៃស ។ 
ដ ូចនៃះ ហើយ បានជ យើង តៃូវ 
ការដក ស្វា ទាំង នៃះ ចៃញ មួយ 
ចំនួន ដោយ សរ វា កាច ពៃក វា 
ខាំ ភ្ញៀវ ទៃសច រ  និង ធ្វើឱៃយ មាន 
ការប៉ះ ពាល់ ដល់ បៃ សទ។ 
យើង សុឱំៃយ មាន ការ ចលូរមួ ទាងំ- 
អស់ គ្នា ដើមៃបី ការ ពារ ផល បៃ- 
យោ ជន៍ រួម ទាំង មូល »។

លោក ថា  អាជ្ញា ធរ ជតអិបៃសរា 
មនិទាន ់ដងឹថា តើនងឹ ចាប ់សត្វ 

ស្វា ប៉ុន្មាន កៃបាល នោះ ទៃ អា- 
សៃ័យ  លើ កា រពិនិតៃយ ជក់ ស្តៃង 
ថា តើ នៅមាន សត្វ ស្វា កាច បុ៉ន្មាន 
កៃបាល ទៀត ហើយ មក ទល់ 
ពៃល នៃះ មាន ស្វា កាច ចំនួន 
១៦ កៃបាល តៃូវ បាន  ចាប់។

ឆ្លើយ ត ប នឹង កា រផៃស   ព្វ ផៃសាយ 
ដៃ លថា  មា ន ស្វា  ចនំនួ ២ កៃបាល 
បាន ងាប់ នោះ  លោក កុ សល  
បាន បញ្ជាក់ ថា ករ ណីនៃះ ជ 
រឿង មិន ពិត ទៃ  គឺ វា គៃន់ តៃ 
សន្លប់ ប៉ុណ្ណោះ វា ជ លក្ខណៈ - 
ប ច្ចៃស ទៃស របស់ កៃុម កា រងារ 
ផ្នៃក ជំនញ ក្នុងការ ចាប់ សត្វ 
ហើយ អ្នក ដៃល មិន ដឹង គឺ ចៃះ 
តៃ និយាយ ប៉ុណ្ណោះ ។

អាជ្ញា ធរ ជត ិអបៃស រា សហ ការ 
ជមួយ រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ នៃ កៃ- 
សួង កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  និង 
នៃ សទ បាន សមៃច ចាប ់យក 
ស ត្វ ស្វាកា ចៗទាំ ងនោះចៃ ញ 
ពី តំបន់ អង្គរ ទៅធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក 
មុន នឹង លៃង ចូល ពៃ ធម្ម ជតិ 
ផៃសៃង ខាង កៃពី ឧទៃយាន អង្គ រ។ 

លោក ជ ូរា៉ា  ឌ ីណា  អន ុបៃធាន 
នយក ដា្ឋាន គៃប់ គៃង ពៃ ឈើ 
ទៃស ភាព វបៃប ធម៌ និង បរិស្ថាន 
នៃ អាជ្ញា ធរ ជតិ អបៃសរា បាន 
លើក ឡើង ក្នងុ សៃចក្ត ីបៃកាស- 
អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា ថា ការងារ 
នៃះ មាន កិច្ចសហ ការ ជមួយ 
រដ្ឋបាល ពៃឈើ ដៃលមា ន មន្តៃ ី 
ជំនញ  ចាប់ សត្វ ស្វា ចៃញ ពី តំបន់ 

អង្គរ ឱៃយ មាន សុវត្ថិ ភាព ខ្ពស់ ។
លោក ថា អាជ្ញាធរ ជត ិអបៃសរា 

បាន សមៃច ស្នើ មន្ដៃី ជំនញ 
ដើមៃប ីយកសត្វ ស្វា ទាងំនោះ  ទៅ 
ទុក នៅ សួន សត្វ ភ្នំ តា ម៉ៅ។ 

លោក សៃក  សៃង  អនុ- 
បៃធាន ការិយា ល័ យ សង្គៃះ  
និង ពៃយាបាល សត្វ  នៃ រដ្ឋ បាល- 
ពៃ ឈើនៃ កៃសួង កសិក ម្ម រុ កា្ខា- 
បៃ មា ញ់ និង នៃ សទ បាន ឱៃយ- 
ដងឹថា  ស្វា ទាងំ នៃះ នងឹ យក ទៅ 
ដា ក ់នៅ សនួ សត្វ ភ្ន ំតា ម៉ៅ ប៉នុ្តៃ 
មិន ទុក នៅ រហូត ទៃ គឺ ទុក មួយ 
រ យៈ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ សរ នៅ ភ្នំ- 
តា ម៉ៅ ក៏មាន សត្វ ស្វា ចៃើន ដៃរ ។ 
   លោក ថា៖ «យើង នឹង យក វា 
ទៅ ដើមៃបី អ្នក ជំនញ ធ្វើការ 
បំពាក់ បំប៉ន និង ថៃរកៃសា សុខ- 
ភាព របស់ វា ឱៃយ រឹង មាំ ហើ យ 
នៅពៃ ល  មានឱកាស ណា មួយ 
យើង នងឹ ស្នើសុ ំយក វា ទៅ លៃង 
នៅ ក្នុង ពៃ ធម្ម ជតិ  ដៃលជ- 
ដៃន ជមៃក សត្វ មាន ការ ការពារ 
ព ីឧ ទៃយា ន ុរកៃស ដៃល យើង គតិថា 
វា នឹង មាន សុខ សុវ ត្ថិ ភា ព »។

បើតាម អាជ្ញា ធរជតិ អបៃសរា  
គ ឺការចាប ់សត្វ ស្វា កាចៗ ទាងំ- 
នៃះ  តៃងតៃ ធ្វើ ឡើង ជ រៀង រាល ់
ឆ្នា ំហើយ សត្វ ស្វា កាចៗ ទំា ង- 
នោះ មានដូ ចជ  ស្វា កៃសិ  ស្វា- 
កា្ដាម  ដៃលជ  ហ្វូង សត្វ ស្វា- 
កា ចៗ នងិ មាន ភាពស៊ា ំជម ួយ 
នឹង  មនុសៃស ៕ 

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នពំេញៈ គណប កៃស សម្ពន័្ធ ដើមៃប ីបៃជ- 
បៃជ ធិបតៃយៃយ (LDP)ចាត់ ទុក  ដំណើ រ- 
ការ ពិនិតៃយ បញ្ជ ីឈ្មាះនិ ង ចុះ ឈ្មាះ បោះ- 
ឆ្នាត ឆ្នានំៃះ  របស់ គណៈ កមា្មា ធិកា រ ជតិ- 
រៀបចំ ការ បោះឆ្នា ត(គជប)ថា  មិន- 
មាន ត មា្លាភាព  មិនមាន  ភាពតៃ ឹម តៃវូ នងិ 
មិន មាន យុត្តិ ធម៌  ខណៈ  គ .ជ. ប បិទ- 
ផៃសាយ ជ សធា រណៈនិងជផ្លូ វការ នូវ 
បញ្ជីឈ្មាះនៅ ថ្ងៃ នៃះ។ 

លោក  អុី សំង ឡៃង អ្នក នំពា កៃយ- 
គណ បកៃសLDP នៅ ក្នុង សន្និ សីទ សរ- 
ព័ត៌មា នពី មៃសិល មិញ បាន បដិសៃ ធ 
ទទួលយក  លទ្ធ ផល ដៃល គ.ជ. បបាន 
ពិនិតៃយ បញ្ជី ឈ្មាះ និ ង ចុះ ឈ្មាះ  បោះ- 
ឆ្នាត ឆ្នា ំនៃះដោយអះអាងថា    គណ បកៃស 
លោ ក បាន  រកឃើ ញភា ពមិ  នបៃ កៃតី  ជង 
៣  ០០០ ករណី   នៅ ទូទំាង បៃទៃស ពាក-់ 
ព័ន្ធ នឹង ការ ចល័ត មនុសៃស ឱៃយមក ចុះឈ្មាះ   
បោះឆ្នា ត និ ង ចុះឈ្មាះ  អ្នក បោះឆ្នា ត  
ដៃល គ្មានលំ នៅ ក្នុង ឃុំ សងា្កា ត់។

លោក បន្ត ថាLDP បាន ដា ក ់ភា្នាក់ ងារ- 
ពៃ ញសិ ទ្ធ ិចំនួន ១ ១   ២៨ ន ក់  ឱៃយចលូរមួ 
សង្កៃត តាមដា នដ ំណើ រកា  រពនិតិៃយ បញ្ជ-ី 

ឈ្មាះ និ ងការចុះឈ្មាះ បោះ ឆ្នា តនៅ 
ទទូាងំ បៃទៃ ស នងិ បមៃងុ ចនំនួ ៣៥៦១ 
នក់ សរុប  ៤ ៦៨៧ ន ក់ ដៃល ចៃើន ជង 
គណប កៃស និ ង ស្ថាប័ ន ដទៃ ហើយ បាន 
រកឃើញ ភា ពមិនបៃកៃតី ជ ចៃើន ករណី។ 
   លោក បន្ត ថា  ជម ួយគ្នា  នៃះLDP បាន 
ដាក់ ពាកៃយ ប្តឹង ជំទាស់ ឱៃយ មាន ការ លុប- 
ឈ្មាះ  ចៃញពី បញ្ជីនៅតាម ថា្នាក់ ឃុំ 
សងា្កាត ់គ.ជ .ប  នងិ កៃុម បៃឹកៃសាធម្មនញុ្ញ 
ប៉ុន្តៃ មិន ទទួល បាន នូវ យុត្តិធ ម៌ ទៃ។ 
       លោក បន្ថៃម ថា៖  «ចំពោះ ឯក សរ 
ដៃល រក ឃើញ ភាព មិន បៃកៃតី នៃះ នឹង 
បងា្ហាញ ជូន ដល់ ស ធារណ ជន  និង ដា ក់ 
ជូន ដល់ អង្គការ សង្គម សុីវិល បណា្តា- 
ស្ថាន ទូត  និង អគ្គ កុង សុ៊ល បៃទៃស នន 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជ   ដើមៃបីឱៃយ ពួកគៃ 
បាន ដឹង  ...»។

ក៏ ប៉ុន្តៃ  លោក  សោម  សូ រិ ដា អគ្គលៃ- 
ខាធ ិការរ ង គ.ជ.ប បាន ឱៃយដងឹ ថា ពៃល 
បណ្តងឹ តវា៉ា ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ពនិតិៃយ បញ្ជ ីឈ្មាះ 
និង ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត ឆ្នាំ ២០២ ០ 
តៃូវ បាន ដោះ សៃយ បញ្ចប់ និង បិទផ្លូវ 
តវា៉ានៅ កៃមុ បៃកឹៃសាធ ម្មនញុ្ញ ហើយ គ .ជប 
បានរៀបចំ បញ្ជី បោះឆ្នាត ផ្លូវ ការដៃ ល 
កំណត់ ដោយ ចៃបាប់ ហើយនឹ ង តៃូវ បិទ- 

ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃទី៣១  ខៃធ្នូ ឆ្នាំនៃះ  ។
បើតាម  លោក  សោម សូ រិ ដា កា រ- 

ទទួល ស្គាល់  ឬមិន ទទួល ស្គាល់  របស់ 
គណបកៃសLDP គឺជ សិទ្ធិ របស់ គណ- 
បកៃស  ក្នុងការ បញ្ចៃញ មតិ  ប៉ុន្តៃសិទ្ធិ នៃះ 
មនិគរួ មាន ចរតិ ញុះ ញង ់ដៃល នឱំៃយ មាន 
ការ បៃកបាក  ់ជតិឡើយ។  ការ ចោទ 
របស់ គណ បកៃសLDPមកលើ  គ.ជ.ប គ ឺ
ពុំមា នភា ពជក់ លាក់ និ ង បៃកដ បៃជ 
និង  មិនមាន ភ័ ស្ត ុតាង ចៃបាស់ លាស់ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«អ្វដីៃល LDP ចោទ- 
បៃ កាន ់មក លើ  គ.ជ.ប នៃះ គ ឺគណ បកៃស 
នៃះ គៃន់តៃ យក ការអះ អាង របស់ ភា្នាក់- 
ងារ របស់ គត់មា្នាក់ ឬ មួយ កៃុម  ដើមៃបី 
ដាក ់បន្ទកុ ទៅ លើបៃ ជព លរដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល 
មាន លក្ខ ខណ្ឌ គៃប់គៃ ន់ នៅក្នុង បញ្ជី- 
បោះឆ្នា ត។ បើ គ.ជ.ប ធ្វើ និង យល់- 
ឃើញ ទៅ តាម បុគ្គល មា្នាក់ ឬ មួយ កៃុម 
នោះ គឺជ កំហុស ឆ្គង ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ មួយ ហើយ 
មិន អាច ទទួល យក បាន ឡើយ »។ 

លោក  ស ំ សគុន្ធា ម ី នយ ក បៃត ិបត្ត-ិ 
អង្គ ការ អពៃយា កៃឹត  និង  យុត្តិធ ម៌ ដើមៃបី  
ការបោះ ឆ្នា ត នៅ កម្ពុជ(NICFEC) 
ដៃល បាន ចូល ក្នុង ស ន្និសីទ សរ ព័ត៌- 
មាន របស ់គណ បកៃស LDP  ព ីមៃសលិ មញិ 

បាន ថ្លៃង ថា ក្នុង នមអង្គការ សង្គម- 
សីុវិលមិន ឯក ភាព ទំាង សៃងុចំពោះ ការ- 
បងា្ហាញ ពីរ បាយ ការ ណ៍ រកឃើញ ភាព- 
មិន បៃ កៃតី របស់ LDPនោះទៃ ពៃះ  គ្មាន 
តំណាង អង្គការ របស់ លោក ចូលរួម។ 

លោក ថា៖ «ខ្ញុំ សូមប ញ្ជាក់ ថា យើ ង 
ខ្ញុំឯ កភា ព លុះតៃតៃ បាន ចូលរួម ពី 
ភា្នាក់ងារ សង្កៃតការ ណ៍រ បស់ យើង និង 
របាយ ការណ ៍ដៃល ចៃញព ីអង្គកា រ របស ់
យើង»។ «តាម អ្វីដៃល ខ្ញុំ ស្តាប់  និង 
ការធ្វើ បទ បងា្ហាញ នៅក្នុង សន្និសីទ- 
កាសៃ ត គ ត់ យក សកៃសី  ដៃលជ- 
ភា្នាក់ងារ នៅតាម ខៃត្ត មួយ ចំនួន វា មាន 
រឿង អ៊ីចឹង ពិតមៃន  គត់ មាន ភ័ ស្ត ុតាង 
និង សកៃសី រស់ នៃះ គឺជ ការងារ បច្ចៃក - 
ទៃស ហើយ អ្វី ទាំងអ ស់នៃះ  គឺជ ការ- 
អះអា ង របស់ គណ បកៃស គត់  ទៃ»។

យោ ងតាម តារាង លទ្ធផល  ផ្លូវការ នៃ 
ការពនិតិៃយ បញ្ជ ីឈ្មាះ នងិការចុះឈ្មាះ  
បោះឆ្នា ត ឆ្នាំ២០២០ រប ស់ គ.ជ.ប 
ដៃល នឹង បិទ ផៃសាយ ផ្លូវការ នៅ ថ្ងៃទី៣១ 
ខៃធ្ន ូឆ្នានំៃះ មាន ចនំនួ ជង ៨,៨ លាន- 
នក ់ ខណៈ ឆ្នា ំ២០១៩ មាន ចនំនួ ជង 
៨,៦លាន នក់  ពោល គឺមា នកា រ កើន-
ឡើ ង ជង២ សៃន  នក់៕

មន្ត្របីដិស្រធរឿងងាប់ស្វា ខណៈចាប់បាន១៦ក្របាល

LDPមិនទទួលយកលទ្ធផលចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតខណៈការបិទផ្រសាយធ្វើនៅថ្ង្រន្រះ

សមត្ថកិច្ចពេលចុះចាប់ស្វាតមបេសទពីថ្ងេ២៩ ធ្ន ូ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

មុំ  គន្ធា

ភ្នំពេញៈ ខៃសៃ វីដៃ អូ អប់រំ ជង 
៧០ វីដៃ អូនឹង តៃូវ ផលិត ឡើង   
ដោយ កៃុម ហ៊ុន  MK Interna-
tional  and Development  
របស់ បៃទៃស នរ័វៃស  ដោយ  មាន 
កិច្ច សហ ការ ជមួយ  នឹង កៃសួង 
អបរ់ ំ យវុជន  នងិ កឡីា  ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ៣ ឆ្នាំ ដៃល នឹង  វិនិយោ គ 
ទឹក បៃក់  ជិត ២ លាន ដុលា្លារ អា- 
មៃ រិក  សមៃប់ ផលិត វីដៃ អូអប់ រំ 
បៃប កមៃសាន្ត នៃះ ។

 កៃសងួ អបរំ់  យុវជ ន នងិ កឡីា 
កាល ពថី្ងៃទ ី២៩ ខៃ ធ្នឆូ្នា ំ២០២០ 
បាន ចុះ អនុ សៃសរណៈ នៃ ការ- 
យោគ យល់  លើ កិច្ច សហ បៃតិ- 
បត្តិ ការ  ផលិត មាតិកា អប់រំ ជ- 
មួយ នឹង កៃុម ហ៊ុនMKI  ដើមៃបី 
អភិវឌៃឍ មាតិកា  អប់រំ  ផលិត  និង 
ផៃសព្វផៃសា យ វីដៃអូ  កៃម រូប ភាព 
នៃការ អប់រំ  និង មានបង្កប់នូវការ - 
កមៃសាន្ត ផងដៃរ។

អ្នក នំ ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  យុវ- 
ជន  និង កីឡា លោក  រស់  សុវា- 
ចា បាន បៃបភ់្ន ំពៃញប៉សុ្តិ៍ កាល- 
ព ីមៃសិល មញិ ថា កៃសងួ អបរ់សំ្វា- 
គ មន ៍នវូ កចិ្ច សហការ ព ីគៃប ់ភាគ ី
ពាក់ ព័ន្ធ  ដើមៃបី ចូលរួម លើក- 
កម្ពស់ នូវ គុណ ភាព អប់រំ នៅក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជ ដៃល ជក់ ស្តៃ ង 
ដូច  នៅ ក្នុង កិច្ច  សហ ការ រវាង  
កៃុ មន ហ៊ុន  MKIរបស់បៃទៃស- 
ន័រវៃស ជមួយ នឹង កៃសួង អប់រំ - 
យុវជន និង កីឡា នពៃ ល ថ្មីៗ 
នៃះ ផង ដៃរ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «កិច្ច 
សហ ការ នៃះ ផ្តាត លើកា រផលិត 
និង ផៃសព្វ ផៃសាយ  វីដៃអូ សរុប ចំនួន 
៧២ វដីៃ អ ូ កៃម របូភាព ការ អបរ់ ំ
និង ការ កមៃសាន្ត  ដោយ មាន ការ- 
សហកា រ ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នាំ 
គិតចាប់  ពី ឆ្នាំ ២០២១  ដល់ឆ្នាំ 
២០២៣»។

លោកបានបន្តថា ការ ផលិត- 
វីដៃអូ នៃះ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ការ- 
យល់ ដឹង របស់ បៃជជន កម្ពុជ 
ទទូៅ ដៃល មាន អាយ ុចាប ់ព១ី២ 
ឆ្នា ំឡើង ទៅ មនិ ថា  អ្នក ដៃល មាន 
ឱកាស  ឬ គ្មាន ឱកាស ក្នុង ការ- 
សិកៃសា នៅ ស លា រដ្ឋឬ បណា្តា  
ស លា ឯក ជន នន  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជ ។ 

រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង អប់រំ  យុវជន  
និង កីឡា លោក  ហង់ ជួន  ណា- 
រុ៉ន បាន មាន បៃសស ន៍ ក្នងុ ពិធីចុះ  
MoUនទី ស្តី...តទៅទំព័រ ៣

ក្រមុហុ៊នន័រវ្រសនិង 
ក្រសួងអប់រំសហការ 
ផលិតវីដ្រអូដើម្របី 
អប់រំនិងការកម្រសាន្ត



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៣១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

អោម  ប៊ុន ធឿន

ខេត្តម ណ្ឌល គិរីៈ មន្តៃី បរិស្ថាន និង 
មន្តៃរីដ្ឋបាល ពៃឈើ បាន ចុះ ដក បង្គោល- 
ពៃំដី មាន បាញ់ថ្នាំពណ៌  ដៃល ពលរដ្ឋ 
ទន្ទៃន បោះ លើដី រដ្ឋ បាន ជាង ៣ ពាន់  - 
បង្គោ ល  គិតចាប់ពីដើមឆ្នានំៃះរហូតថ្ងៃ 
ទី២៩ខៃ ធ្នូ ក្នុង សៃុក ចំនួ ន៣ គឺ អូ ររាំ ង 
សៃកុ កៃវ សីមា និង សៃកុ កោះ ញៃក  ខៃត្ត- 
ម ណ្ឌ លគិ រី  ក៏ ប៉ុ ន្តៃ ម ន្តៃីបា ន ត្អូ ញ ត្អៃ រពី  
កា រ ខ្វះ កមា្លា ំង  ខ ណៈប ង្គោ ល ដៃ លដ ក រចួ 
តៃូ វ គៃ លួ ចដាំ ឡើងវិញ ។ 

លោក កៃវ សុភ គ៌ បៃធាន មន្ទីរ បរិ- 
ស្ថាន ខៃត្តមណ្ឌលគរិ ីបាន ឱៃយ ដងឹ កាល ព ី
ថ្ងៃ ទី ២ ៩ធ្ន ូ  ថ កមា្លាងំ ជំនាញ នៃ មន្ទរី បរិ- 
ស្ថាន តៃង ចុះ ដក បង្គោល ពៃដំ ីដៃល ជន 
មិន ស្គោល់មុខ ទ ន្ទៃន កាន់ កាប់ និង ដាំ- 
បង្គោល លើដី រដ្ឋ ជាញឹក ញា ប់ដៃ ល គិ ត 
ពី ដើ ម ឆ្នា ំ២០ ២ ០  ម ក បាន បៃ មា ណ ជាង 
៣ ពា ន ់ បង្គោ ល ហើយ  ប៉នុ្តៃ មនិអាច ដក 
អស់ ដោយ សរ មានការ លួច ដាក់ ដាំ 
ឡើងវិ ញ ជា បន្តបនា្ទាប់។

លោក សុភ គ៌ បាន បញ្ជាក់ ថ៖« កន្លៃង 
ខ្លះ កាប់ ពៃ ហើយ  បោះបង្គោល ពៃំ- 
កន្លៃង ខ្លះ លចួ ដា ំស្វាយ ចន្ទ ីនងិខ្លះទៀត 
បោះបង្គោល ពៃំ ក្នុងពៃ ដី រដ្ឋ តៃម្តង...

ការចុះ ដក បង្គោល ពៃំដី នៃះគឺ យើង ចុះ 
ទៅ ស្ទើ ររាល់ថ្ងៃតៃ ដក ខាងមុខ គាត់ ដាំ 
ខាងកៃយ ដក ខាងកៃយ គាត់ ដាំ ពី 
ខាងមុខ អ៊ីចឹង ការងារ ហ្នឹង វា វិល រហូត 
អី៊ចឹ ង ទៅ។ដី ដៃល ពួកគាត់ ទៅ ដំា បង្គោល 
ហ្នឹង មាន ខ្លះ៥ហិក តា ខ្លះ៤ហិក តា ឬ 
២ហិក តា អ៊ីចឹង ទៅ ហើយ ខ្លះ មាន ដល់ 
១០ហិក តា ក៏មាន»។ 

បើតាម លោក សុភ គ៌ ជា វិធានការ- 
កមា្លាំង ជំនាញ បរិស្ថាន នៅតៃ បន្ត ឃ្លាំ- 
មើល ជា បន្ត បនា្ទាប់  ប៉ុន្តៃ ដោយ សរតៃ 
ចនំនួ កមា្លាងំ មាន តចិ ហៃតនុៃះ  មនិ អាច 
មាន ការ ឈរ ជើង នៅ ទីតាំង តំបន់ ណា 
មួយ បាន គៃប់ ២៤ម៉ោ ង បាន ទៃ។ 

លោក ថ្លៃង ថ៖«និយាយ រួម ទៅ បើ គតិ 
តាម ស្តង ់ដា១ គីឡូម៉ៃតៃ ការ៉ៃ តៃូវការ- 
មន្តៃី ពី៣ទៅ៤នាក់ ឯ ណោះ ប៉ុន្តៃ យើង 
មាន កមា្លាងំ តិច តួច មៃន ទៃន គិត ទៅ ទូទំាង 
ខៃត្ត មាន មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស តៃ ៩៨ នាក់ 
ហើយ តៃូវធ្វើ ការ តៃួត ពិនិតៃយ លើ ផ្ទៃដី 
១លា ន១សៃន ហិក តា»។ 

បើតាម  លោក សភុ គ ៌បច្ច ុបៃបន្ន កៃព ី
មន្តៃ ីបរសិ្ថានគ ឺតៃវូ ការ កៃមុ លៃបាត សហ- 
គមន ៍កដ៏ចូ ជា  ពៃល ខ្លះ តៃវូការ គណៈ- 
បញ្ជា ការ ឯកភាព សៃកុ  នងិ ខៃត្ត ផង ដៃរ 
ក្នុង ការ ចុះ ជួយ ដល់ មន្តៃី បរិស្ថាន ក្នុង 

ការធ្វើ កចិ្ចការ នៃះ។ លោក ថ បៃ តបិត្ត-ិ 
ការ  កន្លង មក មន្តៃី បរិស្ថាន ធា្លាប់ បាន 
ឃត់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ បាន ជា ចៃើន នាក់ 
បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការពា ក់ ព័ន្ធ ក្នងុ ការ កាប់- 
រាន ទន្ទៃន ដីពៃ ខុស ចៃបាប់ ការ ដាក់- 
បង្គោល ក៏ ដូច ជា  ការ បរ បាញ់ សត្វ និង 
ការ ដឹក ឈើ ផង ដៃរ ។ 

លោក  អ៊ុំ  វណ្ណ សុភៈ នាយខ ណ្ឌរ ដ្ឋ - 
បា លពៃ ឈើ ខៃ ត្ត មណ្ឌ ល គិ រីបា ន ថ្លៃ ង 
កាល ព ីមៃស ិលម ិញ ថ  ចាប ់តាងំព ីដើម ឆ្នា ំ
នៃះម កម ន្តៃ ីជំ នាញ រ ប ស់ លោក តៃ ង បា ន  
ចូល រួ ម ស ហកា រ ចុះ ដ កប ង្គោលដៃ ល 
បោះ ក្នុ ង ដី រដ្ឋ ជាមួ យផ្នៃក ពាក់ ព័ ន្ធ ជា- 
បន្ត ប នា្ទាប់ ក៏ ប៉ុន្តៃ លោក មិន បា នចាំ ពី 
ចំនួ ន ប ង្គោល ដៃ ល ដក បាន នោះទៃ ។ 

យា៉ោង ណា ក្ដី លោក គៃើ ង តុលា អ្នក- 
បៃឹកៃសា យោ បល់ កៃុមការងារ បណា្តាញ- 
សហ គមន៍ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី បាន ថ្លៃ ង ថ កា រចុះ ដក- 
បង្គោល ពៃដីំ ល្មើស ចៃបាប់ កន្លង មក  គៃន-់ 
តៃ ជា យុទ្ធ សស្តៃ ចាស់ៗ ពៃះ ចុង- 
កៃយដី  ដៃល បោះ បង្គោល នោះ តៃង 
តៃូវ អ្នក មាន អំណាច ឬ អ្នក មាន លុយ 
យក បាន ដដៃល ។ 

លោកបាន បញ្ជាក់ ថ៖« រឿង បៃប- 
ហ្នឹង ខ្ញុំ ធា្លាប់ ឃើញ ចៃើន ហើយ  មាន ដក 

មាន ដាក់ លុះដក ដាក់ ចុះឡើ ង  ចុង- 
កៃ យ ចរចា តៃវូ គា្នា យក បាន ទៅ ជាឧទា- 
ហ រណ៍ ដូច ជាករណីនៅ ភូមិ សៃ អំពូ ម 
ភមូ ិព ូកៃ ុច ឃុ ំសៃ អពំ ូម អ៊ចីងឹ  តវា៉ៗា  អ្នក 
ទៅ ចាប់ ចៃះតៃចាប់ទៅ  ចុង កៃយ  ឥឡូវ 
ឡើង វាល គៃ យក អស់ ហើយ» ។   

លោក សឿន  បរូា៉ាត ់ពលរដ្ឋ មា្នា កន់ៅ ភមូ ិ
ពូ ហៃយា ម សៃកុ អូរ រំាង ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  បាន  
ថ្លៃង ថ តាម ការ សង្កៃ តករណី ចុះ ដក 
បង្គោល ពៃំដី នៅ មូល ដា្ឋាន ដៃល លោក 
រស់ នៅភា គចៃើន គឺ មន្តៃី ធ្វើនៅ កន្លៃង 
ណា ដៃ ល មាន ការ ទិញ លក់ មាន ឯក សរ 
 ទទួល ស្គោល់ ពី ឃុំឬ សៃុក។ ហៃតុ នៃះ 
អ្នកទ ិញ ខា្លាច មានការ ខាត បង ់ទើប មាន 
ការដាំ បង្គោល រកៃសាទុ កកៃ យពៃ ល 
ដឹងថ  បង្គោល ពៃំដី របស់ ពួក គាត់ តៃូវ- 
បាន គៃ ដក ចៃញ ។ 

លោក  បូរា៉ាត់  ថ្លៃង ថ៖ «ខ្ញុំ សង្កៃត- 
ឃើញ ថ អ្នកខ្លះ កៃយពី បាន ដឹង ថ  
គៃ ដក បង្គោល លើដ ីរបស ់ពកួគាត ់ដៃល 
បាន ទិញ គាត់ បាន ទៅ បោះ បង្គោល 
សជាថ្មី ហើយយក ឯកសរ ទិញ លក់ 
របស់ ពួកគាត់ ទៅ បិទ នៅ បង្គោល ហ្នឹង 
ទៀត អី៊ចឹង រឿង ដក  ហើយ ដាក់ ដាក់ 
ហើយ ដក ហ្នឹង  ពៃះតៃ រឿង ទិញ លក់ 
ហ្នឹងឯង»៕ 

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ កៃសួង យុត្ដិ ធម៌  និង 
អង្គ ភាព បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ  
(អ.ប.ព) បាន ឯក ភាព គា្នាចាត់ - 
តំាង ជន បង្គោល សមៃប់ ពិភា កៃសា  
ដោះ សៃយ ការ បៃឈម  ដៃល មា ន 
ក្នងុ ការ គៃប់ គៃង  និង ការ រឹប អូស 
ផល នៃ បទ ល្មើសដៃល  ការ ឯក ភា ព 
គា្នា   នៃះ  ធ្វើ  ឡើង  តាម រយៈ កិច្ច បៃជំុ 
រវាង  លោកកើត  រិទ្ធ  រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួ ង  
យុតិ្ត ធម៌ និង លោក ឱម  យិុន ទៀ ង  
ទៃស រដ្ឋមន្តៃី  និង ជា បៃធាន  
( អ.ប.ព)កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៩ ខៃ ធ្ន ូ។

តាម សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
នៃ កិច្ច បៃជុំ នៃះ  ថ្នាក់ ដឹក នាំ នៃ 
ស្ថាប័ន ទាំង ២  បាន ពិភាកៃសា អំពី 
កៃប ខ័ណ្ឌ  ចៃបា ប់ ជាធរ មាន ការ អនុ - 
វត្ត ជាក ់ស្តៃង  បញ្ហា បៃ ឈម នានា  
និង វឌៃឍន ភាព សំខាន់ៗ  ដៃល ស្ថា - 
ប័ន ទំាង ២ សមៃ ច បាន លើកា រ - 
ងារ គៃប់ គៃង  ចាត់ ចៃង វត្ថុ តាង  
និង ផល នៃ បទ ល្មើស ផង ដៃរ ។

លោក  ឱម យុិនទៀង  បាន- 
វាយ តម្លៃខ្ពស់ ចំពោះ វឌៃឍន ភាព  
និង សមិទ្ធផល ការងារ បៃកប- 
ដោយ គណុ ភាព នងិ បៃសទិ្ធ ភាព 
របស ់ កៃសងួ យតុិ្ត ធម ៌ កៃម ការ- 
ដឹក នាំ របស់ លោក  កើត  រិទ្ធ  ជា- 
ពិសៃស ការ អនុ វត្ត ដោយ ជោគ- 
ជ័យ នៃ យុទ្ធនាការ ដោះ សៃយ 
ការ កក ស្ទះ សំណុំ រឿង  នៅ តាម 
សលា ដំបូង រាជ ធានី -ខៃត្ត ។ 

លោក ថ្លៃង ថ ៖« សមិទ្ធ ផល នៃះ  
បាន ចូល រួម ចំណៃក  លើក កម្ពស់ 
វិស័យ យុតិ្ត ធម៌ ក៏ដូច ជា បមៃើដ ល់  
បៃ យោជន៍ របស់ ពល រដ្ឋ ផង ដៃរ »  ។

សៃច ក្ដ ីបៃកាស បញ្ជាក់ ថ  ស្ថា - 
បន័ ទាងំ ២ ឯក ភាព ចាត ់តាងំ ជន 
បង្គោល សមៃប់ ស្ថាប័ន ទាំង ២  
ពភិាកៃសា ដោះ សៃយ ការ បៃ ឈម 
ដៃល  អ.ប.ព មាន  លោក  ឧបការ ី 
ស៊ៃនុ សវុណ្ណនងិ កៃសងួ យតុ្ត ិធ ម ៌
មាន លោក ប៉ៃន  ពៃជៃសលី អគ្គ -  
នាយក នៃ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន កិច្ច - 
ការ អយៃយ ការ  និង ពៃហ្ម ទណ្ឌ ។

លោក  កើត រិទ្ធ   ថ្លៃង ថ  សមិទ្ធ - 
ផ ល ដំបូង របស់ កៃសួង យុតិ្ត ធម៌  

ដៃល សមៃច បាន នៃះ ក៏ដោយ ស រ  
មាន ការ ចូល រួម ចំណៃក ពី ថ្នាក់ ដឹ ក  - 
នំា កៃសួងមនៃី្ត រាជ ការនិង ស្ថាប័ ន   
តុលាការ  ក៏ដូច ជា ការ គំា ទៃ ពីគៃប់ 
ភាគី ពា ក់  ពន័្ធ ទាងំ អស ់ជា ពសិៃ ស 
អង្គ ភា ព បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ ។ 

បើតាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ស្ថាបន័ 
ទំាង ២ ក៏បាន លើក ទៃបើង អំពី សរ ៈ  - 
សំខាន់ នៃការ កសង កៃប ខ័ណ្ឌ 
ចៃបាប់ បន្ថៃម ទៀត ឱៃយ មាន លក្ខ ណៈ 
គៃប់ ជៃុង ជៃយ និង ការ ពងៃឹង 
សមត្ថ ភាព ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  និង 
ការ គៃប់ គៃង  ការ ចាត់ ចៃង វត្ថុ 
ចាប់ យក  និង ផល នៃ បទ ល្មើស  
ដើមៃប ីបពំៃញ នវូ កាតព្វ កចិ្ច ជា អន្តរ- 

ជាតិ របស់ កម្ពជុា ក្នងុ នាម ជា សមា  - 
ជិក នៃ អនុ សញ្ញា  UNCAC (Un i - 
t  ed Nations Convention 
against Corruption) ក៏ដូច ជា 
ដោះ សៃយ បាន នូវ បញ្ហា បៃឈ ម  
ជាក់ ស្តៃង មួយ ចំនួន ទៀត  ។ 

អ.ប.ព  បាន វាយ តម្លៃ ខ្ពស់  នូវ 
ការ បៃឹង បៃង គួរ ឱៃយ  កត់ សមា្គោល់ 
របស ់កៃសងួ យតុ្ត ិធម ៌ ដៃល ជម្នះ 
ការលំបាក និងការ បៃឈមកន្ល ង- 
មក ។  ប៉ុន្ដៃ ពាក់ ព័ន្ធនឹង ការ គៃប់ - 
គៃង ការ ចាត ់ចៃង  នងិ ការ របឹ អូ ស  
ផល នៃបទ ល្មើស នៃះ កម្ពុជា  នៅ 
មាន កាតព្វ កចិ្ច ចៃើន ចណុំច ដៃ ល 
តៃវូ បពំៃញ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ កៃប ខណ័្ឌ  

ចៃបាប់  នីតិ វិធី  និង យន្ត ការ  អនុ វត្ត ។ 
បើ តាម  អ.ប.ព  ចំពោះ ការ អនុ - 

វត្ត ការ គៃប ់គៃងការ ចាត ់ចៃង  ន ិង  
ការ រឹប អូស ផល នៃបទ ល្មើស កន្ល ង -  
មក  មាន បញ្ហា បៃឈម មយួ ចនំនួ 
ដចូ ជា  សមត្ថ ភាព ជនំាញ ក្នងុ ការ 
គៃប់ គៃង  ការ ចាត់ ចៃង  និង ការ - 
របឹ អសូ ផល នៃ បទ ល្មើស នៅ មាន 
កមៃតិ និង ការ អនុ វត្ត មិន ទាន់ មា ន 
សង្គតភិាព (ភាព សៃប គនំតិ គា្នា )  
ជា ដើម  ក៏តៃូវ បាន កាត់ បន្ថយ គួរ 
កត់ សមា្គោល់ ។ បើ តាម  អ.ប.ព  
កាលពី ថ្ងៃទី៣០  ខៃសីហា  ឆ្នា ំ២០ ១៩ 
កិច្ច បៃជុំ ពៃញ អង្គ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី 
បា ន ពិនិតៃយ  ពិភាកៃសា និង អនុម័ត  
លើ សៃចក្តីពៃង របាយការណ៍  
វាយ តម្លៃ ស្តីពី ការតៃួត ពិនិតៃយ   
ឡើង វិញ  នៃកា រ អនុ វត្ត អនុ សញ្ញា 
អង្គ ការ សហ បៃជា ជាតិ បៃឆ ំង 
អំពើពុក រលួយ  (អ៊ុន កាក់  ឬ  
UNCAC)  ជុំទី ២  នៅ កម្ពុជា  
និង បាន ពិនិតៃយ ឃើញ ថ  ដើមៃបី 
អនុ វត្ត កាតព្វ កិច្ច អន្តរ ជាតិ តាម 
អនុ សញ្ញា អង្គ ការ សហ បៃជា ជា តិ  
បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ  និង តមៃូវ 
ការ ជាក់ ស្តៃង របស់ កម្ពុជា  រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល បាន សមៃច ឱៃយ កៃសួ ង  
យុត្តិធម៌ និង អង្គ ភាព បៃឆំង អំ-
ពើ ពុ ករ លួយ  សហ ការ គា្នាសិ កៃសា 
និងពិ និតៃយ លទ្ធភា ព  ដាក់ ចៃញ 
ចៃបាប់ ដៃល ចំណៃញ ដល់ រដ្ឋ លើ 
កិច្ច ការ គៃប់ គៃង  និង ការ ចាត់ - 
ចៃង ផល នៃ បទ ល្មើស ៕

តពីទំព័រ ២...ការ កៃ សួង ថ 
កៃសួង  មាន សៃចក្ដី សោ មនសៃស 
រីក រាយ ដៃល បាន ចាប់ ដៃគូ ជា- 
មួយ កៃុម ហ៊ុន MKIបៃទៃស ន័រ- 
វៃសដៃល មានជំនា ញ ផលិត- 
មាត ិកា ពត័ម៌ាន មក វនិ ិយោគ ក្នងុ 
ការ ផលិត កម្មវិធី វីដៃអូ សមៃបូរ បៃប 
ជា ចៃើនពៃម ទាងំ ផ្ដល ់ជា ចំណៃះ- 
ដឹង ក្នងុ ការ រៀន សូតៃ លើ បៃធាន- 
បទ ផៃសៃងៗ  ដើមៃប ីជយួ កាត ់បន្ថយ 
ភាព តាន តងឹ ក្នងុ ការ សកិៃសា ដៃល  
ខ្លឹម សរ បៃកប ដោយ ការ អប់រំ ។

ចំណៃ ក លោក សៃ ី  មា៉ោរី  ខៃ អីុវ- 
ជៃន  អ៊ុលសុន  ស្ថាប និក  និង ជា 
នាយក កៃុម ហ៊ុន MKIបាន លើក- 
ឡើង ដៃរ ថ  ខៃសៃវី ដៃអូ ទាំង នៃះ គឺ 
ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី ជំរុញ ការ ចង់ ចៃះ  
ដឹង របស់ ពលរដ្ឋកម្ពុជា ទូទៅ ។

លោក សៃបីាន ថ្លៃង ថ៖«គមៃង  
ការ អប់រំ ផ្តោត សំខាន់ ទៅ លើ 
បៃធាន បទ ផៃសៃងៗដូច ជា  សុខ- 
ភាព  អាហា រូបត្ថ ម្ភ  វិទៃយា សសៃ្ត- 
ធម្ម ជាតិ  បច្ចៃក វិទៃយា  សៃដ្ឋកិ ច្ច 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  វិទៃយា សសៃ្ត សុខា ភិ- 
បាល  ភូមិស សៃ្ត បៃ វត្ត ិសសៃ្ត និង  
អរិយ ធម៌ ដ៏ យូរល ង់ របស់ មនុសៃស- 
ជាតិ មាន ដូច ជា ទសៃសន វិជា្ជា 
សង្គម វិទៃយា ចិត្ត វិទៃយា និង វបៃបធម៌ 
ផៃសៃងៗ ក្នុង ពិភព លោក មាន   
អកៃសរ សសៃ្ត  តូរៃយ តនៃ្តី សិ លៃបៈ  
និង ភាព យន្ត ជាដើ ម  »។

កម្ម វិធី ដៃល បាន ផលិត  នឹង 
ផ្តល់ ជូន ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ តា ម 
បណា្តាញ ផៃសព្វផៃសា យ សង្គម ដូច- 
ជាFacebook,Youtube និង 
កម្ម វធិ ីសកិៃសា តាម បៃពន័្ធ អៃឡចិ- 
តៃូនិក កៃសួង អប់រំ ។ 

តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន  
របស់ កៃសួង អប់រំ  យុវ ជន និង 
កីឡា  បា ន ឱៃយ ដឹង ថ គមៃង រយៈ- 
ពៃល ១០ឆ្នាំ ក្នុង ការ ផលិត កម្ម- 
វិ ធីទាំ ងនៃះជាក្តី សៃមៃ ផ្ទាល់ 
របស់ លោក សៃី មា៉ោរី  ខៃ អុីវ ជៃន  
អ៊ុលសុន  ចំពោះ បៃទៃស កម្ពុជា 
ដៃល លោក  សៃី មានតាំង ពី ឆ្នាំ 
២០០៨ នៅ ពៃល លោកសៃី មក 
ដល់កម្ពុជា លើក ដំបូង។ចនោ្លាះ 
ឆ្នាំ ២០០៨  ដល់ ឆ្នាំ ២០១១  
លោក សៃី  និង កៃុម ការងារបាន 
ផលិត ឯក សរ  ខា្នាត វៃង«Total 
Brokeness» ដៃល បងា្ហាញ ពី 
ការ រំលោភ បំពាន លើ កុមារ និ ង 
ខ្មៃរ វីដៃអូ ជា ស៊ៃរី «Women in 
Their 40s» ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ 
លើ ទូរទ សៃសន៍ NHKជប៉ុន  និង 
Asia Media Corp  របសស់ងិ្ហ បរុ។ី 
    សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌មា ននៃះ បន្ត 
ថ  លោក សៃី មា៉ោរី  និង ដៃគូ បាន 
បង្កើត កៃុម ហ៊ុន MKI ន័រវៃស ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០០៥ នឹងវិនិ យោគ  ទឹក បៃក់ 
១,៨ លាន ដុលា្លារ ដើមៃបី ផលិត  
កម្ម វិធី អប់រំ បៃប កមៃសាន្ត នៃះ សមៃប ់
រយៈពៃល ៣ ឆ្នាំ  នៅក ម្ពុជា ៕

មន្តេ ីចុះ ពិនិតេយ រថយន្ត  ដេល រឹប អូស បាន ពីបទល្មើស នៅ ខេត្ត មណ្ឌល គិរី កន្លង មក ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ស្ថាប័ន២ចាត់តំាងជនបង្គោលដោះស្រាយការរឹបអូសផលន្រាបទល្មើសក្រាមុហុ៊ន...

មន្ត្រាដីកបង្គោលព្រាបំោះលើដីរដ្ឋបានជាង៣ពាន់ត្រាបារម្ភពីការខ្វះកម្លាងំ
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ឃុត សុភចរិយា

បាត់ដំបងៈ ជនបៃុស-សៃី 
៣នាក ់ តៃវូបាន កម្លាងំ សមត្ថកចិ្ច 
នគរបាល សៃុក ថ្មគោល  ចាប់- 
ខ្លួន ពាក់ ព័ន្ធ ករណី បៃើ បៃស់ 
អាវុធ  និងជួញ ដូរ គៃឿងញៀន 
ខុស ចៃបាប់  និងបាន បញ្ជូន ទៅ 
ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត បាត-់ 
ដំបង ពី មៃសិលមិញ  ហើយ នឹងតៃូវ 
បញ្ជនូ ទៅ តលុា ការ ថ្ងៃ នៃះ  កៃយ-  
ពី ពួកគៃ បង្ហោះ រូបភាព កាំភ្លើង 
បាញ់ សត្វ ទំនើប ជាចៃើន ដើម 
តាម  បណ្តាញ សង្គម ហ្វៃស ប៊ុក ។ 

លោក ហ៊ាង ប៊នុថា  អធកិាររង- 
នគរបា ល  សៃុក ថ្មគោល ថ្លៃង ពី 
មៃសិល មិញ  ថា  កៃុមជនសងៃស័យ 
ឈ្មោះ  ហឿន ប៉ៃល  អាយុ ៣៨ 
ឆ្នាំ  យ៉ូន វិឆ័យ  អាយុ ១៥ឆ្នាំ  និង 
ស្តៃី ឈ្មោះ គឿន កៃត  អាយុ ២៥ 
ឆ្នាំ ។ អ្នក ទាំង៣  មន លំនៅ ភូមិ 

ឆ្កៃកនូ  ឃុ ំគោក ឃ្មុ ំ សៃកុ ថ្មគោល 
តៃូវបាន ចាប់ ខ្លួន កាលពី រសៀល 
ថ្ងៃទី ២៩  ខៃធ្នូ  បនា្ទាប់ ពី ពួកគៃ 
បាន បង្ហោះ រូបភាព កាំ ភ្លើ ង  បាញ់ 
សត្វ បៃភៃទ  PCP Airgun 
ទំនើបៗ ជាចៃើន ដើម នៅ ក្នុង 
ហ្វៃស ប៊ុក របស់ ពួកគៃក្នុង ចៃត- 
នា  ស្វៃង រក អតិថិជន  ដើមៃបី ទិញ- 
លក់ កាំភ្លើង ទាំង នោះ ខុស ចៃបាប់ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«កាភំ្លើង បាញ-់ 
សត្វ បៃភៃទ PCP Airgun  ១ ដើម   
នងិ គៃប ់កង ់៤០០គៃប ់ រួមទាងំ 
គៃឿង ញៀន  Ice Metham  
phetamine  ចំនួន៣០ កញ្ចប់ 
តូច  រួមទាំង សម្ភារ បមៃើឱៃយ ការ- 
បៃើ បៃស ់គៃឿងញៀន មួយ ចនំនួ 
ទៀតតៃូវបាន រឹប អូស ជាវត្ថុ តាង» ។ 

បើ តាម លោក ប៊នុថា  ក្នងុ អឡំងុ  
ពៃល នៃ ការសុើបសួរ ចម្លើយ  ក្នុង 
ជំហន បឋម  ជន សងៃសយ័ ទាងំ៣  
បានសារភាព ថា  កាំភ្លើង បាញ់ 

សត្វ ដទ៏នំើប នោះ  គ ឺពកួគៃ បាន- 
បញ្ជា ទញិ តាម  Online  ក្នងុ តម្លៃ 
៨៥០ដុលា្លារ  ក្នុង ១ដើម  ហើយ 
វា  តៃូវបាន គៃ បញ្ជូន មក តាម រថ- 
យន្ត កៃងុ។ ចណំៃក គៃឿង ញៀន 
គឺ ពួកគៃ បានទិញ ពី កៃុម កម្មករ 
អូស រទៃះ  នៅតាម ចៃក ពៃំដៃន 
ខ្មៃរ -ថៃ  ក្នុង អំឡុង ពៃល ពួកគៃ 
ចៃញ ដើរ បរបាញ់ សត្វ នៅតាម- 
ដងពៃ ជាប់ អូរ ពៃ ំដៃន។ នៅ រសៀ ល  
ថ្ងៃទី ៣០  ធ្នូ  ជនសងៃស័យ ទាំង៣  
និង វត្ថុតាង  តៃូវ បាន មន្តៃី នគរ- 
បញ្ជូនទៅ កាន់ ស្នង ការដ្ឋាន ខៃត្ត 
បាត់ ដំបងដើមៃបី ចាត់ វិធានការ បន្ត ។ 

ដោយ សារ សំណំុរឿង របស់ ជន - 
សងៃស័យ ទាំង៣មនជាប់ ពាក់ព័ន្ធ 
ករណី បៃើបៃស់ និង ជួញដូរ គៃឿ ង- 
ញៀន  លោក សា៊ាន គឹមសាន  ស្ន ង - 
ការ នគរបាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង  បាន 
ចាត់ ឱៃយ លោក កុយ ហៀង ស្នង កា រ - 
រង ទទួល បន្ទុក បង្កៃប បទល្មើស 

គៃឿង ញៀន  ចាត់ មន្តៃីជំនាញ ឱៃយ 
សុើបសួរ ចម្លើយ ពួកគៃ បន្ថៃមដើ មៃបី 
សៃវជៃវ ស្វៃង រក អ្នកពាក់  ព័ន្ធ ក្ន ុង 
អំពើ ជួញដូរ គៃឿង ញៀន ឆ្លង ដៃន ។

ទោះយ៉ាង ណ នៅ ចំពោះ មុខ 
មន្តៃ ីនគរបាលជន សងៃស័ យ  ឈ្មោ ះ   
ហឿន ប៉ៃល  បានឆ្លើយ សារភាព 
ថា  គៃឿងញៀន ទាំង នោះ  គឺ ខ្លួន 
ទិញ យក មក   ទុក បៃើបៃស់ ផ្ទាល់ - 
ខ្លនួ បុ៉ណ្ណោះ  មិន សមៃប់ ការជួញ- 
ដូរ នោះ ទៃ។ នៃះ បើ តាម លោក 
កុយ ហៀង។ លោក ហៀង  ថ្លៃង 
ថា ៖«  កៃ   យ  សា្ដាប់ ចម្លើយ សារ ភា ព  
របស់ ពួកគៃ កៃុម មន្តៃី នគរ បាល 
បាន សមៃច កសាង សំណុំរឿង 
ចោទ បៃកាន់ ពួកគៃ ចំនួន ២បទ ល្មើ ស  
គឺ បទ បៃើ បៃស់ និង រកៃសាទុក អាវុធ 
ខុស ចៃបាប់   និង បទ បៃើបៃស់  និង 
ជួញដូរ គៃឿង ញៀន ខុ ស ចៃបា ប់»។

បើ តាម លោក ហៀងពកួ គៃ នងឹ 
តៃវូ បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការ  ថ្ងៃ នៃះ ៕ 

ជន៣នាក់នឹងត្រវូបញ្ជនូទៅតុលាការករណីប្រើអាវុធនិងជួញដូរគ្រឿងញៀន

តុលាការសម្រចផ្តនា្ទាទោស...
តពីទំព័រ  ១...តៃបូងឃ្មុំ   និង 

ជនជាប់ ចោទ ឈ្មោះ  លាស់  
ឆៃង ឡាយ  អតីត មៃឃុំ ឃ្លាំង- 
ម ស  នៅ ក្នុង សៃុក បវៃល  ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង ។ 

លោក  ចៅកៃម  រស់ ពិសិដ្ឋ  
បាន ថ្លៃង នៅ ចំពោះមុខ លោក 
មៃធាវ ី  ស ំសគុង ់នងិចពំោះមខុ 
ជនជាប់ចោទ ថា  សំណុំ រឿង 
របស ់ជន ជាបច់ោទ ឈ្មោះ  សម 
រងៃសុី  និង  គូកន ៤នាក់ ទៀត  
មន២ករណី  ដៃលសំណុំរឿង 
ទាងំ២ ករណ ីនៃះ   សាលា ដបំងូ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ បា ន បើក 
សវនាការ  ជំនុំជមៃះ  កាល ពី ថ្ងៃ- 
ទី ២១   ខៃ ធ្នូ   កន្លងមក ។ 

លោក ចៅកៃម បាន ថ្លៃងថា   
បនា្ទា ប់ ពី បានសា្តាប់ សៃចក្ត ីសន្ន ិ- 
ដ្ឋាន  របស់ មៃធាវី ការពារ សិទ្ធិ 
ឱៃយជនជាប់ចោទនិង សៃចក្តី - 
សន្និ ដ្ឋាន  របស់តំណង អយៃយ - 
ការ មក  កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ ជមៃះ   
បាន សមៃច ផ្តនា្ទាទោស ជន- 
ជាបច់ោទ ឈ្មោះ សម រងៃសុ ី ដក ់
ពន្ធនាគារ ក្នុង ១ សំណុំ រឿង 
២ឆ្នាំ  សរុប  ២ សំណុំ រឿង មន 
រយៈពៃល៤ឆ្នាំ   ពិន័យ ជា បៃក់  
៨ លានរៀល  និង សងជំងឺចិ ត្ត  
ទៅដើម បណ្តឹង  ដៃល ជា មៃធាវី 
របស់ រដ្ឋាភិបាល ចំនួន ២ ពាន់ 
លានរៀល។  លោក ចៅ កៃម  
បាន បន្ត ថា ទន្ទមឹ នឹង នៃះ តុលា - 
ការក៏បង្គាប់ ឱៃយ សមត្ថកិច្ច តាម 
ចាប់ ខ្លួន ជន-ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ 
សម រងៃសុី  យក មកផ្តនា្ទា ទោស 
ដក់ ពន្ធនាគារ  ទៅ តាម ចៃបាប់ 
ផង ដៃរ ។  លោក ថ្លៃង ថា៖ «ជន - 
ជាប់ ចោទ  សម រងៃសុី តៃូវ ចោទ 
ពីបទ ញុះញង់  ឱៃយ បៃពៃឹត្តបទ - 
ឧកៃដិ្ឋជាអាទិ៍ តាម បញ្ញតិ្តម តៃ    
៤៩៤ នងិ មតៃ ៤៩៥  នៃកៃម  
ពៃហ្មទណ្ឌបៃពៃ ឹត្ត   នៅ បៃទៃស 
កម្ពុជាកាល ពីឆ្នាំ ២០១៩ » ។ 

លោ ក ចៅកៃម  រស់  ពិសិដ្ឋ  
បានថ្លៃង ទៀតថា  ចំពោះ សំណំុ - 
រឿង ១ទៀត  របស ់ជនជាបច់ោទ 
ឈ្មោះ  សម រងៃសុី  មន គូកន 
ចនំនួ៤នាក ់ គ ឺ  ពៃះ សងៃឃ ឈ្មោះ  
ប៊ុត ប៊ុនតិញ  និង ឈ្មោះ ទុំ  ប៊ុន 
ថន  ដៃល អ្នក ទំាង ២តៃវូ សមៃ ច 
ឱៃយ ជាប់ ពន្ធ នាគារ ក្នុង ម្នាក់ៗ ១ 
ឆ្នា ំ៨ខៃ  នងិ ពនិយ័បៃក ់ម្នាក ់៤ 
លានរៀល។ ចំណៃក ជន ជាប់ - 
ចោទ ឈ្មោះ  អ៊ុក  ឆុំ  និង ឈ្មោះ 
លាស់ ឆៃងឡាយ ដក់ ពន្ធនាគា  រ 
ម្នាក់ៗ ១ឆ្នាំ ៦ខៃ  និង ពិន័យជា 
បៃក់ ម្នាក់ៗ ២លានរៀល ។  

ក្នុង សំណុំ រឿង ដៃល តៃូវ បាន 
បំបៃក នៃះ ជន ជាប់ ចោទ ទាំង 
៥ នាក់  ក៏ តៃូវ បាន  ចោទ  ពី បទ- 
ញុះញង់ ឱៃយ បៃពៃឹត្ត បទឧកៃិដ្ឋ 
ជាអាទិ៍តាម បញ្ញត្ត មិតៃ ៤៩ ៤  
និង  មតៃ ៤៩៥ នៃកៃ មពៃហ្ម  - 
ទណ្ឌ  ផង ដៃរ ។ 

លោក  សំ សុគង់  មៃធាវី  ការ - 
ពារ សទិ្ធ ិឱៃយលោកសម រងៃសុ ីបា ន 
បៃប់ ដល់ កៃមុអ្នក សារ ព័ត៌ ម ន  
នៅកៃ បន្ទប់សវនាការ  ពីមៃសិល- 
មិញ ថា   ចំពោះសាលកៃម នៃះ  
គឺតុលាការ មិនបានផ្តល់ យុត្តិ - 
ធម៌ ដល់កូនក្តី លោកទៃ ។ 

លោក ថា សាលកៃមទ១ី នៃះ   
តៃូវ បាន តុលាការ ចោទ ពី បទ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង លោក  សម រងៃសុី 
ញុះញង់ បំភ្លៃព័ត៌មន ។  រីឯ សា ល-  
កៃម ទី២ គឺ លោក សម រងៃសីុ ជា ប់ - 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការញុះញង់ កង ទ័ ព   
មិន ឱៃយ សា្តាប់ បង្គាប់ រដ្ឋាភិបាល ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ពាកព់ន័្ធ នងឹ 
ការ ផ្តនា្ទាទោស នៃះ  ខ្ញុនឹំង ពិភា កៃសា 
ជាមួយកូនក្តី បន្តទៀត  ដើមៃបី 
ប្តឹង  ទាស់ ទៅ សាលា ឧទ្ធរណ៍ ។ 
តៃជំុវិញ បណ្តងឹ ឧទ្ធរណ៍នៃះ គឺ កូ ន - 
ក្ត ីរបស់ខ្ញុ ំគា ត់ ជា អ្នក សមៃច » ។

លោក អំ សំអាត នាយក រង 
អង្គការ  សិទ្ធ ិមនុសៃស លីកា ដូ ដៃ ល  
បាន ចូល សា្តាប់ការ បៃកាស សា ល  -  
កៃម ពីមៃសិល មិញ ដៃរ  យល់ ឃើ ញ  
ថា  សាល កៃម  ផ្តនា្ទាទោស ដល់ 
លោក សម  រងៃសុ ីនងិគកូន របស ់
គាត់ នៃះ ជា ចំណៃក មួយ ដៃល 
គៃ អាច រិះគន ់ ធ្វើ ឱៃយ ជះ ឥទ្ធពិល 
មិន ល្អ  ដល់ សៃរីភា ព ក្នុង ការ- 
បញ្ចៃញ មតិ។

 លោក ថា បច្ចុបៃបន្ន នៃះមន 
ការរិះ គន់ ចៃើន ពីមជៃឈ ដ្ឋាន អន្តរ- 
ជាត ិ ពកីារ រតិ តៃបតិ សៃរភីាព ក្នងុ 
ការ បញ្ចៃញ មតិ  សិទ្ធិ សៃរីភាព 
ក្នុង ការ ជួបជុំ និង បៃមូលផ្តុំ ដោយ 
សនិ្តវិ ធី។ លើ សពី នៃះ លោក ថ្លៃ ង 
ថា៖« សាល កៃម នៃះ ក៏ជា ការ-  
ពៃម នដល ់អ្នក ដៃល ចង ់រិះគន ់
កៃយ ៗ ។ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ យល់ ថា  
បៃទៃ  សដៃល បៃកាន់ លទ្ធ ិបៃជា - 
ធិប តៃយៃយ  សៃរីភាព ក្នុង ការ-  
បញ្ចៃញ មតិ និង ការិះគន់ ដើមៃបី 
សា្ថាបនា គឺជា រឿង សំខាន់ »។

កៃ ពី សំណុំ រឿង នៃះ លោក  
សម រងៃសុី ដៃល កំពុង រស់ នៅ 
និរទៃស ដោយ ខ្លនួ ឯង នៅ បរទៃ ស  
នៅ មន រឿង ក្តកីា្តា ំជា ចៃើន ទៀត 
នៅ តុលាការ ៕

សីុហ្រសានិងបារីអ្រឡិចត្រនិូក...
តពីទំព័រ ១...បនា្ទាប់  រយៈ ពៃល 
១ឆ្នាំ  ក្នុង ការចុះ បង្កៃប ទីតាំង 
ស្តកុទកុ  នងិ ចៃកចាយ ផលតិផល 
ខសុចៃបាប ់ចនំនួ ៩ទតីាងំ  នៅតាម- 
បណ្តា រាជធានី- ខៃត្ត។

សៃចក្តបីៃកាស ពត័ម៌ន របស ់
គណៈកម្មោធិកា រ នៃះ  ឱៃយ ដឹង 
កាលពី ថ្ងៃទី២៩  ធ្នូ ថា  ផលិត- 
ផល សុី ហៃសា និង បារី អៃ ឡិច- 
តៃូនិក ខុសចៃបាប់ នៃះ  តៃូវបាន- 
ដកហូត នៅ ឆ្នាំ២០២០  ដៃល 
មន នៅក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ 
ចំនួន  ៤ទីតាំង  ខៃត្ត បាត់ ដំបង 
១ទីតាំង  និង ខៃត្ត បនា្ទាយ មន- 
ជ័យ ចំនួន ៤ទីតាំង។

សៃចក្តីបៃកាស ព័ត៌មន ឱៃយ 
ដងឹថា ៖«បៃភៃទ សុ ីហៃសា  នងិ បារ-ី 
អៃ ឡចិ តៃនូកិ ចមៃុះ  ស្មើនងឹ ចនំនួ 
ជិត ៥តោន  ក្នុងនោះ មន  ឧប- 
ករណ៍ ម៉ាសុីន ចមៃុះ ចំនួន ៤៦- 
៣៥២គៃឿង  ឧបករណ ៍ជសួជលុ 
ចនំនួ ១០បៃអប ់ ឆ្នាងំសាក ថ្ម បារ-ី 
អៃ ឡិច តៃូនិក ចំនួន ៥២៥គៃឿង  
ទឹក ថា្នាំជក់ ចំនួន ១៥ ៨៣១ដប  
និង ឧបករណ៍ ចមៃុះ ជាចៃើន 
បៃភៃទ ទៀត»។

បើ តាម គណៈកម្មោធិការ នៃះ  
បនា្ទាប់ពី បាន តៃួតពិនិតៃយ បារី- 
អៃឡិច តៃនូកិ ទាងំ ៩ទតីាងំ ដៃល 
នាំចូល  ស្តុក ទុក  និង ចៃកចាយ 
ខាងលើ  គឺ ម្ចាស់ ផលិតផល 
ទាងំនោះ បាន ល្មើស នងឹ ការណៃ- 
នាំ របស់ រដ្ឋាភិបាល  ក៏ដូចជា 
សៃចក្តី ណៃនាំ របស់ អាជា្ញាធរ- 
ជាត ិបៃយទុ្ធ បៃឆងំ គៃឿងញៀន  
និង ចៃបាប់ ស្តីពី ការតៃួត ពិនិតៃយ 
ផលតិផល ថា្នាជំក។់ ម្ចាស ់ទតីាងំ 
ទាងំ នោះ  តៃវូបាន ណៃនា ំដោយ 
ធ្វើ កិច្ចសនៃយា បញៃឈប់ អាជីវកម្ម 

បារី អៃ ឡិច តៃូនិក និង ទទួល- 
សា្គាល់  កំហុស។

គ.ប.ផ.ក. បញ្ជាក់ថា ៖«ចំ- 
ណៃក  ផលតិផល  ទាងំអស ់នៃះសា្ថា- 
ប័ន   អយៃយ ការ អម សាលា ដំបូង រាជ-  
ធានី -ខៃត្ត  សមៃច ដកហូត  រឹប- 
អូស   និង រកៃសានៅ គណៈកម្មោធិការ  
ដើមៃបី  យកមក ធ្វើការ កម្ទៃច ចោល ។  
កន្លង ទៅ  បាន កម្ទៃច រួចរាល់ ជិត 
១តោន  និង តៃៀម កម្ទៃច នាពៃល 
ខាងមុខ ជាង ៤តោន ទៀត»។

គណៈកម្មោធិការ បៃយុទ្ធ បៃ- 
ឆងំ  ផលតិផល ក្លៃងកា្លាយ  បាន- 
ឱៃយ  ដឹង ទៀតថា  ដោយ ពិនិតៃយ 
សា្ថាន ភាព បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  បារី អៃ- 
ឡិច តៃូនិក  តៃូវបាន ផៃសព្វផៃសាយ 
យ៉ាង ទូលទូំលាយ តាម បណ្តាញ-  
សង្គម  ដោយថា ជា ឧបករណ៍ 
ផ្តាច់ បារី។ ប៉ុន្តៃវា ពុំមៃន ដូច្នៃះ- 
ឡើយ  ហើយ អ្នក បៃើបៃស់ បារី- 
អា ឡិច តៃូនិក នៃះ  ក៏មន ការ- 
កើន  ឡើង  និង កំពុង បាន ចរា ចរ 
លក់ ចៃកចាយ នៅលើ ទីផៃសារ 
កម្ពុជា  ដោយ រូបភាព លួចលាក់ 
គួរ ឱៃយ កត់ សម្គាល់។

សា្ថាបន័ នៃះ អះអាថា ៖«មហ- 
ជន ទូទៅ យល់ថា  សុី ហៃសា  និង 
បារី អៃ ឡិច តៃូនិក នៃះ  គឺជា បៃ- 
ភៃទ  ញៀន ថ្ម ី កពំងុ បង្ក ហន ិភយ័   
ដល ់យវុជន កម្ពជុា  នាពៃល បច្ច-ុ 
បៃបន្ន  និង អនាគត។ ជាពិ សៃស 
ពង្វក ់សា្មោរត ីយវុជន ខ្មៃរ ឱៃយ ឈ្លក-់ 
វង្វៃង  ឈានទៅ បោះបង់ ការ- 
សិកៃសា  ការងរ  បង្កបញ្ហោ សង្គម 
ផៃសៃងៗ ទៀត  គួរឱៃយ ពៃួយ បារម្ភ» ។

គ.ប.ផ.ក. បានស្នើថា ៖« គណៈ-  
កម្មោធិការ  សូម អំពាវនាវ ដល់ 
សាធារណជន ចលូរមួ សហការ 
ផ្តល់ព័ត៌មន អំពី ទីតាំង  ឬ 

ជនខិល ខូច ដៃល ផលិត  និង 
ទីតាំង ស្តុក ទុក  ចៃកចាយ 
ផលិតផល ក្លៃងកា្លាយ  ខុស- 
ចៃបាប់  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ 
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ សុខភាព និង 
សុវត្ថិភាព សង្គម ផង ដៃរ»។

លោក មុ ំគង ់ នាយក បៃតបិត្ត ិ
អង្គការ ចលនា ដើមៃបី សុខភាព 
កម្ពុជា  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសលិមិញ  ថា  វធិាន ការ ទាងំនៃះ  
គឺ បាន ចូលរួម ជួយ ទប់សា្កាត់ 
ការ  ចរាចរ ផលតិផល ដៃល ធ្វើ ឱៃយ   
ប៉ះពាល់ ដល់ សុខ ភាព មនុសៃស  
ជាពិសៃស យុវជន។ លោក  
ជំរុញ ឱៃយ សមត្ថកិច្ច គួរតៃ បន្ត 
វិធានការ បន្ថៃមទៀត  ដើមៃបី 
ធ្វើយ៉ាងណ ឱៃយ បៃកដថា  មិន 
មនការ ចរាចរ  ចៃកចាយ  
ដោយ អនា ធិប តៃយៃយ នៅក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា។

លោក គង់ បានបញ្ជាក់ថា ៖ 
«បារី អៃ ឡិច តៃូនិក  គឺជា ចៃក- 
ទា្វារ ដៃល នាំឱៃយ យុវជន  ឈាន 
ទៅ រក ការបៃើបៃស់ គៃឿង- 
ញៀន  នងិ ការឆ្លង ជងំ ឺព ីមនសុៃស 
ម្នាក់ ទៅ មនុសៃស ម្នាក់  ដូចជា ជំងឺ- 
កូវីដ  ជាដើម  ពៃះថា  បារី- 

បៃភៃទ នៃះ  គឺ បៃើបៃស់ ឧប- 
ករណ៍ រួម គា្នា។ យើង ដឹង ហើយ 
បណ្តាញ សង្គម ទំាង នៃះ  គ ឺពតិ ជា   
ផៃសព្វ ផៃសាយ ទលូទំលូាយ មៃន ទៃន  
ហើយ ជាវិធានការ  ដៃល អាច 
បង្ការ បាន  គឺ គួរតៃ បង្កៃប ឱៃយ- 
បាន ខា្លាំង កា្លា បន្ត ទៀត»។

បើតាម ការអះអាង របស់  
គណៈកម្មោធិការនៃះ  ទោះបី 
ផលិតផល ទាំងនៃះ  មិនមន 
សារធាតុញៀន  ដៃល មនចៃង 
ក្នុង តារាង ឧបសម្ព័ន្ធ នៃ ចៃបាប់ 
ស្តពី ីការ តៃតួពនិតិៃយ គៃឿង ញៀន 
ក្តី  ប៉ុន្តៃ វា មន ផ្ទុក នូវ សារធាតុ 
នីកូទីន សំយោគ ក្នុង កមៃិត ខ្ពស់  
ដៃល បង្ក ឱៃយ មន ផល ប៉ះពាល់ 
យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ សុខភាព  ដូច- 
ជា  មហរីក សួត  មហរីក កៃពះ  
មហរីក បំពង់ អាហរ  ជំងឺ- 
ផ្លវូដង្ហើម  ជងំបឺៃះដងូ  នងិ តមៃង- 
នោម ជាដើម ។ បន្ថៃម ពីនៃះ  
ឧបករណ ៍ជក ់សមយ័ថ្ម ីមយួ នៃះ   
អាច នឹងមន គៃះថា្នាក់ កាន់តៃ 
ខា្លាំង ជាង បារី ទៀត  បៃសិនបើ 
មនការ ផលិត  ឬ ជនខិលខូច 
លាយ បញ្ចូល នូវ ថា្នាំ សមៃើប  ឬ 
គៃឿង ញៀន ចូល៕

សមត្ថកិច្ចពិនិត្យផលិតផលសង្ស័យខុសច្បាប់   ដ្លរឹបអូសបាន។ រូបថត Fresh News

លោក សម រង្សី៊ អតីតប្ធាន ស្ត ីទី  
អតី ត គណ បក្ស សង្គះ្ ជាតិ ។ 

រូបថត ហៃង ជីវ័ន



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៣១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញ ៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន បាន សមៃច ឱៃយ កៃសួង បញ្ចូល 
កៃបខ័ណ្ឌ គៃូ ពៃទៃយ  នឹង តៃូវ បង្កើន  ដល់ 
ទៅ  ៣ ០០០ នាក់  សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២១  
ខណៈ ដៃល កម្ពជុា  ពងៃងឹ ការ បៃយទុ្ធ នងឹ  
ជំងឺ កូវីដ១៩ ។ 

លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃី បាន បញ្ជាក់ 
ដចូ្នៃះ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២៩ ធ្ន ូនៅ ពៃលដៃល  
លោក ថ្លៃង ទៅ កាន់ ជន រួម ជាតិ ក្នុង ការ- 
បិទ បញ្ចប់ ពៃឹត្តិការណ៍ ឆ្លង កូវីដ សហ - 
គមន៍ ២៨ វិច្ឆកិា។ លោក មាន បៃសាស ន៍ 
ថា លោក បាន   ទូរស័ព្ទ ទៅ លោក ម៉ម បុ៊ន - 
ហៃងរដ្ឋ មន្តៃី កៃសួងសុខាភិបាល  ដើ ម ៃបី 
ពិភាកៃសា អំពីចំនួន គៃូ ពៃទៃយ  ដៃល  តៃូវ ការ 
ដោយ លោក   ម៉ម ប៊ុនហៃង បាន  បៃប់ 
លោក ថា  កៃសួង សុខាភិបាល  តៃូវ ការ 
គៃូ ពៃទៃយ  បៃមាណ ៥ ០០០ នាក់។ ប៉ុន្តៃ 
លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី សមៃច ថា នៅ ឆ្នា ំ 
២០២១ការ  បញ្ចលូ កៃប ខណ័្ឌ ពៃទៃយ មា ន  
ចនំនួ  ៣ ០០០ នាក ់សនិ។ កៃមុគៃ ូពៃទៃយ 
នឹង  បង្កើន សមត្ថភាព  មុន នឹង ដាក់ ពងៃ យ  
ទៅ តាម គោលដៅ ។ 

លោក បន្ត  ថា៖ «អ៊ចីងឹ ទៃ សមូ បញ្ជាក ់
ជនូ ថា កៃប ខណ័្ឌ ថ្ម ីបៃគល ់ជនូ ៣ ០០០   
នាក់ សមៃប់ ឆ្នាំ២០២១។ បើ សិន ជា 
នៅខ្វះ យើង នឹង គិត គូ របន្ថៃម ទៀត និង 
រៀប ចំ ការ ដាក់ ពងៃយ យ៉ាង ណា  ដើមៃបី 

ឱៃយ ទៅ តាម ដៃល យើង អាច ដោះ សៃយ 
បាន បញ្ហា។ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ សុំ ផ្ដាំ ថា គៃូ ពៃទៃយ 
ដៃល ជៃើស រីស នៃះ  ជា គៃូ ពៃទៃយ ដៃល 
ហ៊ាន ចូល បៃយទុ្ធ ជាមយួ នងឹ កវូដី ១៩។ 
នៃះ ជា លក្ខខណ្ឌ តមៃវូ»។ លោក បន្ត ថា៖ 
«ពិត ហើយ គ្មាន អ្នក ណា  មាន ជំនាញ 
បៃយុទ្ធ ជាមួយ កូវីដ ១៩ ទៃ។ គៃ ូពៃទៃយ ដៃ ល 
យើង បៃើ កន្លង ទៅ កវូដី ១៩ ទើប តៃ កើត  
តៃ ពៃទៃយ យើង បាន កើត យរូ ហើយ។ ប៉នុ្តៃ 
សួរ ថា  ហ៊ាន ចូល បៃយុទ្ធ ឬ មិន ហ៊ាន ហើ យ  
យើង បាន ណៃ នាំ អំពី របៀប ជៃើស រីស 
យ៉ាង ណា រចួ ហើយ ខ្ញុ ំបាន យល ់ពៃម ជា 
លាយ លក្ខណ៍អកៃស ររួច ហើយ»។

កាល ពី ខៃ វិច្ឆកិា កៃសួង មុខងារ សា ធា - 
រណៈ  បាន បៃកាស ពី ការ បៃង ចៃក កៃប- 
ខ័ណ្ឌ មន្តៃី រាជការ សុីវិល  តាម កៃសួង 
នានាសរុប ជាង ៦ ០០០ កន្លៃង  ដៃល 
ក្នុង នោះ  កៃសួង សុខាភិបាល  នឹង តៃូវ 
ជៃើស រីស  ១ ៣០០នាក់។ ប៉ុន្តៃ ចំនួន 
កៃបខ័ណ្ឌ ១៣០០ កន្លៃង សមៃប់ កៃសួ ង  
សខុាភបិាល នងឹ តៃវូ បង្កើន ដល ់៣០០ ០ 
កន្លៃងតាម អនុសាសន៍ របស់ លោក នា យ  ក - 
រដ្ឋ មន្តៃ។ី នៃះ បើ តាម លោកយក់ បុ៊ន ណា 
អ្នក នំាពាកៃយ កៃសួង មុខងារ សាធារណៈ ។

លោក  មាន បៃសាសន៍ ថា៖ «ផ្អៃក លើ 
ការ គៃង ទកុយើង នងឹ ដឡំើង ព ី១៣០ ០   
ទៅ ៣០០០ នាក់ ដើមៃបី គំទៃ វិស័យ សុខា - 
ភបិាល។ នៅ ក្នងុ ចណំោម ៣ ០០០ នាក ់ 
យើង ផ្ដាត ភាគ ចៃើន ទៅ លើ គៃូ ពៃទៃយ 

សមៃប់ បមៃើ ក្នុង វិស័យ សុខា ភិបាល 
ប៉នុ្តៃ ក ៏អាច មាន មន្តៃ ីជនំាញ ចា ំបាច ់មយួ 
ចំនួន នៅ ក្នុង វិស័យ ហ្នឹង ដៃរ»។

លោក បញ្ជាក់ ថា  កៃសួង ៣ កំពុង ធ្វើ 
កិច្ច ការ ជៃើស រីស នៃះ រួម មាន កៃសួង 
សខុាភបិាល កៃសងួ មខុងារ សាធារណៈ 
នងិ កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ។ុ ការ- 
ជៃើស រីសនឹង ចៃញ ដោយ កៃសួង សុខា - 
ភិបាល ចំណៃក កៃសួង មុខងារ សាធា - 
រណៈ នងឹ ចលូ រមួ ក្នងុ ការ ពនិតិៃយ តាម ដាន 
គោល ការណ៍ដៃល រដា្ឋាភិបាល បាន សមៃ  ច  
និង នីតិវិធី នៃ ការ  ជៃើស រីស មន្តៃី។

កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៥ ធ្នូ លោកហ៊ុន សៃន 
បាន ផ្ដល់ អនុសាសន៍ ឱៃយ បញ្ចូល កៃប- 
ខ័ណ្ឌ សមៃប់ កៃុម គៃូ ពៃទៃយ ស្ម័គៃ  ចិត្ត 
ដៃល ស្ម័គៃ ចិត្ត ចូល រួម បៃយុទ្ធ នឹង  ជំងឺ 
កូវីដ១៩។ 

លោក ទាវ សុធារ័ត្ន ដៃល បាន បញ្ចប់ 
ការ សិកៃសា បរិញ្ញា បតៃ ផ្នៃក ថៃទំា វៃជ្ជ សា ស្តៃ 
ពី សាកល វិទៃយាល័យ មួយ នៅកៃងុ បាង ក ក 
បៃទៃស ថៃ បាន ចលូ រមួ ក្នងុ នាម គៃ ូពៃទៃយ 
ស្មគ័ៃ ចតិ្ត  បៃយទុ្ធ នងឹ កវូដី១៩។ ជា បទ- 
ពិសោធ  ចូលរួម ទប់ សា្កាត់ កូវីដ១៩ លោ ក  
សុធារ័ត្ន  ធា្លាប់ បាន ចុះ ទៅ យក សំណាក 

នៅអាកាសយនដា្ឋាន នៅ សា្តាត អូឡំា ពិ ក 
និង នៅ តាម មូលដា្ឋាន ផៃសៃងៗ តាម ការ- 
ចាត់ តំាង។ កៃ ពី កិច្ច ការ នៃះ លោក បមៃើ  - 
ការ   នៅ មន្ទរី សខុាភបិាល  ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី និង នៅ គ្លីនិក មួយ នៅ ខៃត្ត នៃះ ។

សុធារ័ត្ន  និយយ ថា៖«អត់ ខា្លាច ទៅ 
នងឹ បញ្ហា ហ្នងឹ ទៃ សខំាន ់គ ឺយើង ការពារ 
ខ្លនួ។ និយយ រួម  គៃន់ តៃ កៃសួង បៃកា ស 
ភា្លាម ខ្ញុំ ស្ម័គៃ ចិត្ត ភ្លៃត ពៃះ ដោយ សារ 
តៃ ខ្ញុំ មើល ឃើញ ថា យើង តៃូវ មាន ការ- 
ការ ពារ ខ្លួន មាន ទំនុក ចិត្ត លើ ខ្លួន ឯង។ 
ណាមយួ យើង  ចង ់បមៃើ ពលរដ្ឋ យើង ផង 
ហើយ គប់ ជួន ខ្ញុំ រៀន ចប់ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ 
ស្ម័គៃ ចិត្ត តៃ ម្ដង»។ លោក បញ្ជាក់ ថា 
បនា្ទាប់ ពីបាន ចូល បមៃើ ជា គៃ ូពៃទៃយ ស្មគ័ៃ-  
ចិត្ត  បៃយុទ្ធ នឹង កូវីដ លោក ទទួល បាន 
ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល ជា ចៃើន ពី កៃសួង 
សខុាភបិាល  ដចូ ជា ការ ស្លៀក ពាក ់ការ- 
ការពារ សវុត្ថភិាព ផ្ទាល ់ខ្លនួ  ក្នងុ ពៃល ចុះ 
បៃសកកម្ម។ លោក   នឹង បៃឡង ចូល កៃប- 
ខ័ណ្ឌ នៃះដើមៃបី ចូលរួម បៃយុទ្ធ នឹង កូវីដ ១ ៩ 
ដោយ មិន មាន ការ ភ័យ ខា្លាច។ «ខ្ញុំបាន 
តៃៀម ឯកសារ រួច រាល់ ហើយ នៅ ពៃល 
កៃសួង ចៃញ បៃកាស អំពី ការ បៃឡង 
ជៃើស រីស ខ្ញុំ នឹង ដាក់ ភា្លាម។ សមៃប់ ខ្ញុំ 
ពៃល ដៃល បៃឡងជាប់ ហើយ បើ រដ្ឋ បញ្ជ ូន  
ទៅ ខាង កូវីដខ្ញុំ នឹង ទៅ តាម ហ្នឹង ខ្ញុំ អត់ - 
មាន រួញ រា ទៃ សំខាន់ សមត្ថភាព យើង 
អាច បៃឡង ជាប់ ឬ អត់?»៕

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ការងារ បៃកាស   
ផ្តល់ បៃក់ឧបត្ថម្ភ ដល់ កម្មករ 
នយិោជតិ  ក្នងុ វសិយ័ កាតដ់ៃរ  នងិ 
ទៃស ចរណ៍ ដៃល តៃវូ បាន ពៃយួរ កចិ្ច- 
សនៃយា ការងារ  ដោយសារ ផល- 
ប៉ះពាល ់ព ីការរកីរាលដាល នៃ ជងំ ឺ
កូវីដ១៩ សៃប តាម សា្មារតី  នៃ 
កញ្ចប់ វិធាន ការ របស់ រាជ- 
រដា្ឋាភបិាល  ដៃល មក ដល ់ពៃល នៃះ   
គ ឺជាការ ផ្តលជ់នូ លើកទ៤ី៤ ហើយ 
ដៃល គិត ជាទឹក បៃក់ បៃមាណ 
ជាង ២០ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក។ 

កៃសួង ការងារ  និង បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ  នៅថ្ងៃ ទី២៩ ធ្នូ  
បៃកាសថា  ក្នងុ ការ ផ្តល ់ជនូសាច-់ 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ  មាន កម្មករ 
និយោជិត ចំនួន ៤៨៣៨នាក់ នៃ 
រោង ចកៃ  សហគៃស ទំាង ២៨  
នៃ វិស័យ កាត់ដៃរ  និង វិស័យ- 
ទៃសចរណ៍ ដៃល បាន ទទួល ការ- 
អនុញ្ញាត ពៃយួរ កិច្ច សនៃយា ការងារ 
សៃប តាម សា្មារតី ជុំទី៣  នៃ កញ្ចប់ 
វិធានការ របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាល។ 
សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ បន្តថា  បៃសនិ បើ   
កម្មករ និយោជិត ទាំង នោះ មិន 
បាន ទៅ បើក បៃក ់នៃះ ក្នងុ រយៈ ពៃល   
១០ ថ្ងៃ  បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន សារ  

តាម ទរូស័ព្ទ ព ីធនាគរ ឯក ទៃស វងី  
ទៃ  ធនា គរ នៃះ នឹង បង្វិល បៃក់ 
នៃះ ជូន ទៅ រាជ រដា្ឋាភិបាល វិញ។

កាលពី ថ្ងៃ ទី ២៩  ខៃធ្នូ  ដៃរ  
លោក  នាយក រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន  
ថ្លៃង យោង តាម របាយ ការណ៍ 
របស ់រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសងួ ការងារ  លោក 
អុិត សំហៃង  ថា  គិត តៃឹម ដើម 
សបា្តាហ៍នៃះ(ថ្ងៃទី២៨  ធ្នូ) មាន 
រោងចកៃ ចំនួន ៤៣  តៃូវ បាន ពៃយួរ 
ដៃល ក្នុង នោះ មាន កម្មករ និយោ- 
ជិត  ចំនួន ១៤ ៥៧៨ នាក់។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ចាប ់ព ីថ្ងៃ បើក- 
ផ្តល ់រហតូ មកដល ់ពៃលនៃះ  បៃក-់ 
ឧបត្ថម្ភ ដៃល រាជ រដា្ឋាភិបាល បាន- 
ផ្តល់ទៅ ដល់ កម្មករ និយោជិត 
ដៃល រោង ចកៃ  សហគៃស របស់ 
ពួក គត់ តៃូវ បាន ពៃយួរ ការងារ នោះ 
មាន ចំននួ ជាង ៨៣ពាន ់លាន រៀល   
ឬជាង ២០ លាន ដុលា្លារ  ដៃល គិត 
ជា ចំនួន កម្មករ ដៃល បាន ទទួល 
មាន ចំនួន  ៣២៩ ០៩១ នាក់»។

លោក ហ៊ុន សៃន  ថា  រោង ចកៃ  
សហគៃស ខ្លះ ពៃយួរ បន្តចិ រចួក ៏បើក- 
ឡើងវិញ ហើយបើមាន រោង ចកៃ 
ណា ពៃយរួ វិញ រាជ រដា្ឋាភបិាលនងឹ បន្ត   
ផ្តល់ បៃក់ឧបត្ថម្ភ ឡើង វិញ ទៀត ។

លោកថា ៖«យើង តៃូវ បន្ត ផ្តល់ 
ទឹក បៃក់ជូន ដល់ បងប្អូន។  រាជ- 

រដា្ឋាភិបាល មានលទ្ធភាព ដោះ- 
សៃយ។  អ្នកណា ថា យើង មិន 
ដោះ សៃយ ? គ ឺយើង បាន ធ្វើ ការ- 
ដោះសៃយ បាន ចៃើន»។

គរួ បញ្ជាក ់ផងដៃរ ថា  រាជ រដា្ឋាភ-ិ 
បាល កម្ពជុា បាន សមៃច បន្ត ផ្តល ់
បៃក់ឧបត្ថម្ភ ដល់ កម្មករ និយោ ជិត 
ចំនួន ៤០ដុលា្លារ ក្នុង ១ខៃ សមៃប់ 
កម្មករ -កម្មការិនី ១នាក់ ដៃល បំ- 
ពៃញ  ការងារ ក្នុង វិស័យ កាត់ដៃរ  
វាយនភណ្ឌ  សៃបៃកជើង  ផលិត- 
ផល ធ្វើដំណើរ  និង កាបូប ដៃល 
តៃវូ បាន ពៃយួរការងារ  សមៃប ់រយៈ- 
ពៃល ៣ខៃ បន្ថៃមទៀត  ពី ខៃមករា  
កមុ្ភៈ  នងិ មនីា ឆ្នា ំ២០២១។ មា្ចាស ់
រោងចកៃ  សហគៃស ក្នុង វិស័យ 
នៃះ តៃូវ បន្ថៃម ចំនួន ៣០ ដុលា្លារ 
សមៃប់ កម្មករ និយោជិត ១នាក់  
(ជាសរបុ កម្មករ និយោជិត ១នាក់ 
ទទួល  បាន ៧០ដុលា្លារ ក្នុង ១ខៃ) ។

កៃសួង សុខាភិបាល នៅ ថ្ងៃទី 
៣០  ធ្ន ូបៃកាសថាអ្នកជងំ ឺកវូដី ១៩    
មា្នាក់ ទៀត  ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃតឹ្ត ិ- 
ការណ៍ សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា តៃូវ- 
បានពៃយាបាល ជាសះសៃបើយ។

 គតិ តៃមឹ ថ្ងៃ មៃសិលមញិ កម្ពជុា មាន    
អ្នក ជងំកឺវូដី១៩ ចនំនួ ៣៦៤ នាក ់  
ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ   ៣៦១ នាក់  
និង អ្នកកំពុង  ពៃយាបាល  ៣នាក់៕ 

ឆ្នាំ២០២១រដ្ឋាភិបាលនឹងជ្រើសរើសគ្រពូ្រទ្រយ៣០០០នាក់ដ្រលហ៊ានប្រយុទ្ធនឹងកូវើដ

កម្មករនិយោជិតក្នងុវិស័យកាត់ដ្ររនិងទ្រសចរណ៍
នឹងទទួលបានប្រក់ឧបត្ថម្ភបន្តទៀតចាប់ពីខ្រក្រយ

កេមុ គេពូេទេយ កំពុង តេតួ ពិនិតេយ  រក អ្នក ឆ្លង កូវីដ។ រូបថត CDC

ក្រុមហ៊ុនឌីជីផ្តល់ស្រវាកម្មអីុនធឺណិតល្បឿនលឿន
ដល់9Mbpsត្រឹមត្រ12.8 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ

 ដើមៃបី អបអរ ក្នងុឱកាស ថ្ងៃ ឆ្លង ឆ្នា ំសកល ឆ្នា ំ
ថ្មី ២០២១ កៃុមហ៊ុន ឌី ជី ដៃល ផ្គត់ផ្គង់ សៃវា 
អីុន ធណឺ ិត លៃបឿន លឿន នៅ កម្ពជុា បានផ្តល់ 
នវូ កម្មវធិ ីពសិៃស ជនូ ដល ់អតថិជិន របសខ់្លនួ 
ជាមួយនឹង តម្លៃ ទាប បំផុត តៃឹមតៃ 12.8 ដុលា្លារ /  
ខៃ តៃប៉ុណោ្ណោះ ដៃល អាចឱៃយ លោកអ្នក អាច 
រកីរាយ នងឹ អីនុ ធណឺ ិត លៃបឿន លឿន រហតូដល ់
9Mbps ហើយ ការបៃើបៃស់ Youtube     
ហ្វៃ ស ប៊ ុក ហ្គៃម នងិ កម្មវធិ ីផៃសៃងៗ បាន យ៉ាង- 
រលូន ជាមួយនឹង លៃបឿន ទាញយក ក្នុងសៃុក 
មាន រហូតដល់ 50Mbps ។ 

 កៃុមហ៊ុន ឌី ជី តៃូវបាន បង្កើតឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 
២០០៨ និង ជា បៃតិបត្តិ ករ អីុន ធឺណិត 
ដៃលមាន កៃរ្តិ៍ឈ្មាះ លៃបី មួយ នៅក្នុង ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ ហើយ តៃូវបាន រួមបញ្ចូល ជា ផ្លូវការ 
ទៅក្នងុ កៃមុហ៊នុ សុនី មុងឹ គៃបុ នៅ ខៃសហី ឆ្នា ំ
២០១៨ ។ 

 កៃុមហ៊ុន សុី ង មុឹង ធៃ លី មី ឌា ខូ អិ ល ធី ឌី 
បាន បង្កើតឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១២ ដៃលជា 
បៃតិបត្តិ ករ មាន មូលដា្ឋាន នៅ បៃទៃស សិង្ហ បុរី 
និង មាន ដើមទុន ចុះបញ្ជី ១០០ លាន ដុលា្លារ 
អាមៃរិក ។ ពួកយើង ផ្តល់ជូន នូវ ដំណោះ-
សៃយ ព័ត៌មាន រួមមាន ៖ សៃវាកម្ម ទូរគមនា-
គមន៍ សៃវាកម្ម សមាហរណកម្ម បៃព័ន្ធ 
(ICT\IOT) សៃវាកម្ម អីុន ធឺណិ ត ចល័ត 
ព័ត៌មាន បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ អីុន ធឺណិ ត និង 
សៃវាកម្ម ដ៏ ទូលំទូលាយ ផៃសៃងទៀត ។ 

 កៃុមហ៊ុន សុី ង មុឹង មាន បណា្ដាញ ខៃសៃកាប  
អុ ប ទិ ក បៃមាណ ៦ ៦០០ គីឡូម៉ៃតៃ នៅ 
កម្ពុជា ។ បណា្ដាញ ខៃសៃកាប អុ បទិ កបាន 
គៃបដណ្តប់ ២៥ ខៃត្ត កៃុង និង ៩០ ភាគរយ 
នៃ ចំនួន បៃជាជន និង មាន ចៃកទា្វារ អន្តរជាតិ 
ដៃល ត ភា្ជាប់ ទៅកាន់ ពិភពលោក ។ កៃុមហ៊ុន 
សុី ង មុឹង មាន លក្ខណសមៃបត្តិ ពៃញលៃញ 
នៅក្នងុ ការធ្វើ បៃតបិត្តកិារ ទៅលើ បៃពន័្ធ DTT 
/ OTT / ISP / VoIP ។ 
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កម្ពជុាគ្រោងចំណាយជិត$៥០០លាន...
តពីទំព័រ ១...ដោយ ផ្ដោត- 

លើ យុទ្ធសាស្តៃ ចំនួន៤។ នៃះ 
បើ  យោង តាម លោក អិុត សំហៃង 
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ការងារ  ដៃល 
បាន បង្ហោះ សារ នៅ លើ ហ្វៃស - 
ប៊ុក កាល ពី ថ្ងៃទី ៣០ ខៃធ្នូ។

លោក អុិត  សំហៃង ថ្លៃង ថា 
ផៃន ការ មៃ រយៈ ពៃល ៥ ឆ្នាំ នៃះ 
ផ្ដោត លើ យុទ្ធសាស្តៃ ចំនួន៤ 
រមួ មាន  ការកសាង  នងិ កៃ លម្អ 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ រូប វន្ត របស់ 
គៃះឹ សា្ថាន  ការ បំពាក់ ឧបករណ៍ 
បរិកា្ខារ និង សមា្ភារបណ្តះុ បណ្តា ល 
ការ ពងៃងឹ សមត្ថ ភាព អ្នក ដឹក នំា  
គៃប់ គៃង មនៃ្តី រាជ ការ និង  គៃូ- 
បច្ចៃក ទៃស និង  ការ បង្កើន បរិមា ណ 
និង គុណ ភាព ជំនាញ បច្ចៃក ទៃ ស 
និងវិជ្ជាជីវៈ។

ផៃន ការ រយៈ ពៃល  ៥ ឆ្នាំ នៃះ   
នឹង ចំណយ ថវិកាសរុប ចំនួន  
៤៩៣,១០លាន ដលុា្លរ   ដោយ 
ចំណយ  ១០២,៣លាន ដុលា្លរ  
លើ  ការ សាង សង់ អគារ សិកៃសា 
ចំនួន៦២ អគារ  មាន បន្ទប់- 
សកិៃសា ចនំនួ១ ១១៦ បន្ទប ់ នងិ  
ចំណយ ថវិកា ៥៤,៦ លា ន - 
ដលុា្លរ សមៃប់ សាង សង់ អគារ 
អន្តៃ វាសិ កដ្ឋានចំនួន២៨ អគារ ។

កៃ ពី នៃះ  ការ ចំណយនឹង 
ធ្វើ លើ ការ  សាង សង់ រោង ជង 

ចំនួន  ២៤៨កន្លៃង (៤៩,៦ 
លានដុលា្លរ) ការ បំពាក់ ឧប- 
ករណ ៍ បរកិា្ខារ  នងិ សមា្ភារបណ្តុះ- 
បណ្តាល  (១៨៦ លាន ដលុា្លរ) 
ការ ពងៃឹង សមត្ថភាព អ្នក ដឹក- 
នាំ គៃប់ គៃង មនៃ្តី រាជ ការ  និង  
 គៃ ូបច្ចៃក ទៃស (២,២៥លាន- 
ដលុា្លរ)នងិ  ការ បណ្តុះ បណ្តា ល 
សិសៃស និសៃសិត  ចំនួន៣៩២ ៥០ ០ 
នាក់(៩៣,១  លាន ដុលា្លរ )។

លោក អុិត សំហៃង បាន 
ថ្លៃង ក្នងុ អារម្ភកថា នៃ ការ ធ្វើផៃន-  
ការ មៃ ថា ការ រៀប ច ំផៃន ការ មៃ 
នៃះ  ធ្វើ ឡើង ដើមៃប ីឆ្លើយ តប នងឹ 
បញ្ហោ ខ្វះ ខាត ដៃល កៃសួង កំពុ ង  
ជួប បៃទះ។លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ 
«ផៃន ការ មៃ នៃះ នឹង បៃ កា្លយ 
មុខ មាត់នៃ គៃះឹសា្ថាន អប់រំ បណ្តះុ - 
បណ្តាល វិជ្ជា ជីវៈ  សា ធារណៈ កៃ ម  - 
ឱ វាទ កៃសួង ឲៃយ កាន់ តៃ មា ន ភា ព - 
ទាក់ ទាញ ក្នងុ ចំណោ ម  យុវ ជ ន  
ក ៏ដចូ ជ សាធារណ ជន ក្នងុ ការ- 
ចាប់ យក ជំនាញ ដើមៃបី ទទួល 
បាន ការងារ សម រមៃយ និង ផលិត- 
ភាព ខ្ពស់ ឆ្លើយ តប  នឹង ចក្ខ ុ វិស័ យ  
របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជ»។ 

បច្ចុបៃបន្ន នៃះគៃឹះសា្ថាន អប់រំ 
បណ្តះុ បណ្តាល បច្ចៃកទៃស  និ ង  
វិជ្ជាជីវៈ មាន ចំនួន ១០៨ កន្លៃង  
ដៃល ក្នងុ នោះមាន ៣៨ ជ គៃះឹ - 

សា្ថាន សាធារណៈ៤៥ជ គៃះឹ សា្ថា  ន- 
 ឯកជន និង ២៥ ជ អង្គការ  ឬ 
សមាគម ។ ក្នុង រយៈ ពៃល៥ឆ្នាំ 
ចាប់ ពី  ឆ្នា ំ២០១៥ ដល់ ឆ្នា ំ២០ ១ ៩ 
គៃឹះសា្ថាន ទាំង នៃះ បា ន បណ្តុះ- 
បណ្តាល សកិា្ខាកាម  នងិ នសិៃសតិ 
ចំនួន ២៣៨ ៣០៩នាក់។

បើ តាម ឯកសារផៃន ការ មៃ 
ដដៃលក្នងុ ១ឆ្នាំៗ មាន តមៃ ូវ   ការ 
កមា្លំង ពលកម្ម ចំនួន៣១ មុឺន - 
 នាក ់ដៃល ក្នងុ ចនំនួ នៃះ វសិយ័ 
សំណង់ មាន តមៃូវ ការ ៨ មឺុន 
នាក់កាត់ដៃរចំនួន ៦ មឺុន នា ក់ 
កម្មន្តសាល ចំនួន ៦មុឺន នាក់ 
សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន៤ មឺុន - 
នាក់ ពាណិជ្ជកម្ម ៤ មុឺន នាក់ 
និង ដឹក ជញ្ជូន  និង ទំនាក់ ទំនង 
ចំនួន ៣មុឺន នាក់។

លោកហៃង សរួ អ្នក នា ំពា កៃយ 
កៃសងួ ការងារ បាន ឲៃយដងឹ ព ីថ្ងៃ 
ទី ៣០ ធ្នូ ថា ថវិកា ដៃល គៃង 
ចំណយ ជិត ៥០០ លាន នៃះ 
គឺ   ជ ថវិកា របស់ រដ្ឋ  និង ដៃ គូ- 
អភិវឌៃឍន៍។

លោក អាត់ ធន់ បៃធាន សម្ពន័្ធ- 
 សហ ជីព បៃជ ធិប តៃយៃយ កម្មករ- 
កាត់ ដៃរ កម្ពុជ  យល់ ឃើញ ថា 
ផៃន ការ មៃ នៃះ ជ ផៃន ការ ល្អ 
ជ ពសិៃស ការ បណ្តុះ បណ្តាល 
អ្នក ជំនាញ  ដោយសារ តៃ បៃទៃ ស 

មួយចំនួន  អះអាង ថា កម្ពុជ 
មិន សូវ មាន អ្នក ជំនាញ។

លោក ថា ជក់ ស្ដៃង កម្ពុជ  
ពិត  ជ  ខ្វះ អ្នក ជំនាញ ស្ទើរ តៃ 
គៃប់ វិស័យ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«ជ ទូទៅ កម្ពុជ ទទួល បាន ពី 
វិស័យ ទៃសចរណ៍ ចៃើន ជង- 
គៃរហតូ ដល ់ ៦០ មុនឺ នាក។់ ជ 
ទូទៅ ក្នងុ បៃទៃស សៃវាកម្ម ទៃ ស - 
ចរណ៍ មិន សូវ មាន អ្នក ជំនាញ 
ចៃើន ទៃ ហើយ បើ យើងបៃៀប- 
ធៀប នឹង វិស័យ ផៃសៃង ទៀត  វា ក៏ 
ខា្លងំ ដៃរ ដូច្នៃះ វា គួរ តៃ ជ អាទិ - 
ភា ព ដៃរ។ ទី២ វិស័យ កសិកម្ម 
ក ៏មនិ សូវ មាន អ្នក ជនំាញ ចៃើន 

ដៃរ។ ភាគចៃើន ពួក គៃ ធ្វើ ការ 
ទាំង លំបាក ក្នុង ការ ផលិត វត្ថុ - 
ធា   ត ុដើម នងិ ការ កៃ ច្នៃ ផៃសៃងៗ។ 
តាម ពិត គៃន់ តៃ ការ កៃ ច្នៃ កសិ - 
ផល ក៏ មាន បៃក់ ចំណូលនិង បង្កើ ត  
កមា្លំង ពល កម្ម ចៃើន ដៃរ » ។

លោក បន្ត ថា៖ «អ្វី ដៃល គួរ 
ពងៃឹង ផង ដៃរ  គឺ ស្ទើរ តៃ គៃប់- 
វិស័យ ក្នុង នោះ វិស័យ កាត់ ដៃរ  
ក៏ មិន ទាន់ មាន អ្នក ជំនាញ ជន់ - 
ខ្ពសហ់ើយ ផ្នៃក សណំង ់ក ៏យើ ង   
នៅ រក ជន ជត ិវៀតណម ជន- 
ជតិ ចិន មក ធ្វើ ការ ចៃើន»។

លោកអាត់ ធន់ ស្នើ ថា កៃសួ ង   
ការងារ គួរ តៃ ជំរុញ ឲៃយ មា្ចាស់ អា - 

ជីវកម្ម ចូលរួម ក្នុង ការ បណ្តុះ- 
បណ្តាលចំណៃះ  ដឹង  ដល់ បុគ្គ លិ  ក 
របស ់ខ្លនួ ដចូ ដៃល មាន ចៃង ក្ន ុង  
ចៃបាប់ ការងារ។ លោក សង្កៃត- 
ឃើញ ថា កៃសួង ហាក់ ដូច ជ 
ឆក ល្វៃង ចំណុច នៃះ។បៃសិនបើ  
កៃុម ហ៊ុន នានា  បំពៃញ ចនោ្លះ- 
បៃហោង នៃះ បាន  កមា្លងំ ការ ងា រ  
ជំនាញ នឹង មាន រាប់ លាន នាក់ ។ 
បុ៉ន្តៃ បើ កៃមុហុ៊ន មិន បាន ធ្វើ ចំណុ ច 
នៃះ  ហើយ ទកុ ឲៃយ កៃស ួង ធ្វើ ការ 
តៃ មា្នាក ់ឯង ការ បណ្តុះបណ្តាល 
អ្នក ជំនាញ មិន អាច ឆ្លើយ តប នឹ ង 
តមៃវូ ការ ទីផៃសារ បាន ទៃហើ យ នឹ ង 
នៅ តៃ បន្ត ខ្វះ តទៅ ទៀ ត៕

កម្មករ កំពុង លាប ថ្នា ំអគារ មួយ  ក្នងុ ខណ្ឌ មាន ជ័យ ពី ខែ តុលា។ ការលាបថ្នា ំក៏ តែវូ មាន ជំនាញ ផង ដែរ ។ រូបថតហុង មិនា
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

� រ�និពន្ធ � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា� ងលី

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

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

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

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

សួន  សា វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 ញុិល � ភា 

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

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យខេត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អោម ប៊ុនធឿន

ខេត្តកំពង់ធំៈ  កៃមុហុ៊ន កាសីុ ង 
ឯ.ក KASING CO.,LTD សហ -  
ការ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន I LAON 
D&C Co., LTD របស់ វិនិ យោគិន 
កូរ៉ៃ បាន អភិវឌៃឍ តំបន់ ក សិ ទៃស- 
ចរណ៍ លើ ផ្ទៃដី ជាង ៥០ ០ហិក តា 
នៅ សៃកុ បៃសាទ សំបូរ ដើមៃបី  
លើក កម្ពស់ វិស័យ កសិ កម្ម និង 
ចូលរួម អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម 
បៃកប ដោយ ចីរភាព។ 

បៃធាន កៃមុបៃកឹៃសា ភិបាល កៃមុ - 
ហ៊ុន កាសុី ង ឯ.ក (KASING 
CO,.LTD.) លោក ហងៃស សុធី 
បាន ឱៃយ ដឹងថា តំបន់ ក សិ ទៃស - 
ចរណ៍ ថ្មី នៃះ គៃង ធ្វើ ឡើងជា 
លក្ខណៈ ទៃសចរណ៍ បៃប កសិក ម្ម 
ដៃល អាច នឹង មានការ រៀបចំ ជា 
ដំណើរ កមៃសាន្ត នៅ ដើម ឆ្នា ំ២០២ ១ 
ក្នុង ការនាំ ទៃសចរ ក្នុងសៃុក ទៅ 
កមៃសាន្តនិង ចូលទៅ មើល ដល់ ក្ន ុង  
ចមា្ការផៃសៃងៗ របស់ ពលរដ្ឋ ក៏ដូច ជា  
សហគមនផ៍ង ដៃរ។  លោក សធុ ី
ថ្លៃងថា៖«ទៃស ចរណ៍ ក្នុងសៃុក 
យើង អាច ទៅលៃង នៅក្នងុ តបំន ់
ក សិ ទៃសចរណ៍ ហើយ ភា្ជាប់ ជាមួ យ 
ការចូលទៅ មើល ចមា្ការ របស់ បៃ ជា - 
ជន រស់នៅ តំបន់ នោះ ថៃមទៀត 
ដើមៃបី មើល អ្នកណា ដំា អី បាន ខ្លះ ។ 
យើង នំា ឱៃយ ពួកគាត់ ជា អ្នកទៃស ច  រ  
ចូលទៅ មើល ហើយ អាច ទិញ 
ផ្ទាល់ បាន»។  

បើតាម លោកសុធី គោល បំណ ង 
សំខាន់ ក្នងុការ កៃច្នៃ បង្កើត ឱៃយ មា ន  

តបំន ់ក ស ិទៃសចរណ ៍នៃះគ ឺដើ មៃប ី
ឆ្លើយតបទៅ បៃជាពលរដ្ឋ ជា អ្ន ក- 
ទៃសចរ ក្នងុសៃកុ ដៃល ទៅលៃង 
កមៃសាន្ត នៅ តបំន ់បៃសាទ សបំរូ- 
ពៃ គុក តំបន់ភ្ន ំសន្ទកុ ទឹកធា្លាក់ ធ្ន ួស 
តា ពៃហ្ម និង តំបន់ផៃសៃងៗទៀត 
ក្នុង ខៃត្តកំពង់ធំ ឆ្លងកាត់ តំបន់  
ក សិ ទៃសចរណ៍អាច ចូល ទិញ 
ផ្លៃ  ឈើ ឬ បន្លៃ ផៃសៃងៗ តៃឡប ់ទៅ 
ផ្ទះ   វិញ។ បើ តាម លោក សុធី 
គមៃង ដៃល ផ្តោតលើ វិស័យ 
កសកិម្ម នងិ ក ស ិទៃសចរណ ៍នៃះ 
មាន ដាំ ដំណាំ មួយចំនួន ដូចជា  
សា្វាយ ដូង ពោត សណ្តៃក និង 
បង្កើត រោងចកៃ ផលិត ជី និង រោង - 
ចកៃ កៃច្នៃផ្លៃសា្វាយ បង្កើត តំបន់ 
ទៃសច រណ៍ ដើមៃបី លើកស្ទួយ 

វិស័យ កសិកម្ម និង ជំរុញ ឱៃយ មាន - 
ការ កៃច្នៃទិន្នផល កសិកម្ម ឱៃយ ទៅ 
ជា ផលិតផល សមៃចដើមៃបី ផ្គត់ ផ្គ ង់ 
តមៃវូការ ក្នងុសៃកុនងិ អាច ឈា ន 
ទៅរក ការនំា ចៃញទៅ កៃ បៃទៃ ស 
ពៃមទាងំ ជយួ បង្កើន ការងារ ដល ់
ពលរដ្ឋ ក្នុង តំបន់ដើមៃបី បញ្ចៀ ស 
ការ ធ្វើ ចំណាក សៃុក ផង ដៃរ។ 

លោកសុធី បញ្ជាក់ ថា កៃមុ ហុ៊ ន 
I LAON D&C Co., LTD របស់ 
វិនិ យោគិន កូរ៉ៃ គៃង ចំណាយ 
ថវិកា ៣០លាន ដុលា្លារ ក្នុងការ- 
សាងសង់ រោងចកៃ ផលិត ជី និង 
រោងចកៃ កៃច្នៃ ផ្លៃសា្វាយ ដៃល 
ការ សាងសង់ នឹង ចាប់ផ្តើមនៅ 
ចុងឆ្នាំ២០២១។ 

លោក សុធី ថ្លៃងថា៖«យើង 

បាន ដាំ ដុះ រយៈពៃល ជាង៣ឆ្នាំ 
មក ហើយ ហើយ គមៃង នៃះ ផ្នៃ ក 
ខ្លះយើង កំ ពុ ងសិកៃសាឯ ផ្នៃក ខ្លះ ទៀ ត 
យើង បានរៀបចំ ហើយ។ ចំពោះ 
ផ្នៃក ទៃសចរណ៍ ឥឡូវនៃះ យើង 
កពំងុ រៀបច ំជា លក្ខណៈ បោះតង ់
និង កន្លៃង ជិះទូក លៃង ជាដើម 
ដៃល ផ្នៃក នៃះ អាច ដំណើរការ 
បណ្តើរៗនៅ ដើមឆ្នា ំថ្ម ីខាងមុខ» ។ 

បៃធាន មន្ទរី កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមា ញ់ 
និង នៃសាទ ខៃត្ត កំពង់ធំ លោក 
ប៉ៃន វណ្ណ រិ ទ្ធបាន សម្តៃង ការគំា ទៃ  
ចំពោះ ការវិនិយោគ លើ វិស័យ 
កសិកម្ម ពី ខាង កៃមុហុ៊ន ឯក ជន ។ 
លោក ស ងៃឃឹ ម ថា នៅពៃល គមៃ ង 
ក សិ ទៃសចរណ៍ នៃះ ដំណើរការ 
នងឹ អាច បង្ក ការងាយសៃលួ ដល់ 

បៃជាពលរដ្ឋ ឱៃយ មានការ ងារ ធ្វើ អា ច 
រក ចំណូល បន្ថៃម បាន ចៃើន។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖«យើង គាទំៃ 
ចំពោះ ការបង្កើត ឱៃយ មា នក សិ - 
ទៃសចរណ៍ ដើមៃបី ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ - 
ទៃសចរ ទៅ មើល ហើយ ឱៃយ គាត់ 
ដឹង  ពី ការរីកចមៃើន របស់ វិស័យ 
កសិកម្ម ក្នុង ខៃត្ត ផង អ៊ីចឹង ទៅ ។  
មួយ វិញ ទៀត គឺ បៃយោជន៍ស-
មៃប់  បៃជា ពលរដ្ឋ អា ចរក 
ចំណូល បន្ថៃម បាន តាម រយៈ ការ - 
ងារឬ ដាំ ដុះ ដោយ ខ្លួន ឯង »។  

លោក សុក រដា្ឋា អ្នក សមៃប- 
សមៃលួ សមា គម អាដ ហកុ បៃចា ំ
ខៃត្ត កពំង ់ធ ំយល ់ឃើញ ថា ការ- 
ចូល រួម ធ្វើការ អភិវឌៃឍ ក្នុង វិស័យ 
កសកិម្ម គជឺា រឿង ល្អ ពៃះ កម្ពជុា 
ជា បៃទៃស ដៃល ផ្តោត សខំាន ់ទៅ 
លើ វិស័យ កសិកម្ម ជា ស្នូល ប៉ុន្តៃ 
ក្នងុពៃល បច្ចបុៃបន្ន តាម ការ សង្កៃ ត  
ជាក់ស្តៃង ការអភិវឌៃឍ វិស័យ កសិ - 
កម្ម កម្ពជុា នៅមាន កមៃតិ នៅ ឡើ យ 
បើ បៃៀប ធៀប នឹង វិស័យ ផៃសៃងៗ 
មយួ ចនំនួ ទៀត។ លោករដា្ឋា ថ្លៃង 
ថា៖«ការ ចូល  រួម របស់ វិស័យ ឯក - 
ជ នកដ៏ចូជា សហគមនឬ៍ អង្គ កា រ 
អីផៃសៃងៗ ដៃល គៃ ធ្វើ កិច្ចការងារ 
ក្នងុ វសិយ័ កសិកម្ម ខ្ញុ ំយល់ថា  ល្អ 
ដៃល ការ ដំាដុះ និង ចិញ្ចមឹសត្វ អី 
ផៃសៃងៗ ហ្ន ឹង ដើមៃបី ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង 
សៃុក  និង អភិវ  ឌៃឍ  នៅ មូលដា្ឋាន 
ភូមិ សៃុក   ផង ប៉ុន្តៃ សំខាន់ 
ការអភិវឌៃឍ តៃូវ ធ្វើ យ៉ាង ណាឱៃយ 
ពលរដ្ឋ ក្នុង តំបន់ ហ្នឹង គា ត់  
ពៃញចិត្ត»៕ 

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ:សមត្ថ កិច្ច  ជំនាញ នៃ ស្នង ការ - 
ដា្ឋាន នគរបាល រាជធានី ភ្នពំៃញ កំពុង សៃវ - 
ជៃវ រក អត្តសញ្ញាណ ជន ល្មើ ស  ចំនួន២ នា ក់  
ពាក់ព័ន្ធ  អំពើ ឃាតកម្ម  បាញ់ សមា្លាប់  មន្តៃី 
នគរបាល  មា្នាក ់កាលពី យប់ ឈាន ចូល ថ្ងៃ 
ទី៣០ខៃធ្នូ ដៃល ផ្តើម ចៃញ ពី គៃះ ថា្នាក់ 
ចរាចរណ ៍បន្តចិ បន្តចួនៅ  ភ ូម ិកៃបាលដរំ ីទ ី២ 
សងា្កាត់ កា កាប ទី២ ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ ។

លោកស ថៃត ស្នងការ នគរបាល រាជ - 
ធានី ភ្នំពៃញ  ថ្លៃង  ពី មៃសិលមិញ ថា សម ត្ថ - 
កិច្ច ជំនាញ បាន រកឃើញ រថយន្ត របស់ ជន - 
ល្មើស ជិះ ធ្វើ សកម្មភាព  ដៃល យកមក លា ក់-
ទុក នៅ សងា្កាត់ ព នៃសាំ ង ខណ្ឌ ពៃ ក ព្នា 
ប៉ុន្ដៃ  មិនទាន់ ចាប់ ជនល្មើស បានទៃ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុ ំមិន ទាន់ អាច បៃ ប់  
ពី នីតិវិធី របស់ សមត្ថកិច្ច ជំនាញ បាន ទៃ 
ដោយសារ យើង កំពុង សៃវជៃវ យ៉ាង- 
មមាញឹក ប៉ុន្ដៃ យើង នៅ មិនទាន់ កំណត់ 
អត្តសញ្ញាណ ជនបង្ក ហៃតុ នៅឡើយ។ 
ទោះ យ៉ាង ណា យើង នៅតៃ បន្តការងារ 
សៃវជៃវ របស់ យើង»។

លោក ម៉ន វុ ធី អធិការ នគរបាល ខ ណ្ឌ 
ពោធិ៍ សៃន ជយ័ ព ីមៃសិលមញិ បាន បដសិៃធ 
ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ  ជុំវិញ ករណីនៃះ ដោយ 
លោក   ថា កំពុង ជាប់ រវល់ ។ ប៉ុន្តៃ  បើ តាម 
របាយការណ៍ រប ស់លោក ជៃ ង ធី នាយ - 
ប៉សុ្តិ៍  រ ដ្ឋ បាល សងា្កាត ់កា កាប ទ២ី បានឱៃយដងឹ 
ព ីមៃសិលមញិ ថា កាលព ីយប ់រលំង អ ្រធា តៃ  
ឈានចូល ថ្ងៃទី៣០ ខៃធ្ន ូមាន ករណី ឃា ត - 
កម្ម បាញ់សមា្លាប់ ដៃល បង្កឡើង ដោយ ជន - 
សងៃស័យ ចំនួន ២នាក់ ស្លៀ កពាក់ សុីវិល 
បៃដាប់  ដោយ អាវុធខ្ល ី១ដើម  ដៃល ជិះ រថ - 
យន្ត Lexcus RX300 ពាក់ សា្លាក លៃខ 
សៀមរាប 2A 4546។ ជនសងៃស័យ ២ 
នាក ់មនិ សា្គាល ់អត្តសញ្ញាណ មាន ភនិ ភា គ 
ទមៃង់ មុខធំ ល្មម មាឌធំ សមៃបុរ ស ពា ក់វៃ ន៉  - 
តា ម ីញ៉ ូ ប ពណ ៌ស អាយុ បៃហៃល ៣៨ឆ្នា ំ
ជនជាត ិខ្មៃរពាកអ់ាវ ដៃខ្ល ីវៃង ស ឆ្នតូស្លៀ ក  
ខោ ជើងវៃង កាត់សក់ ខ្លី ចិញ្ចើម ស្ដើង រាង 
ខ្លី បៃើ អាវុធខ្លី មិន សា្គាល់ មា៉ាក ១ ដើម ពណ៌ 
បៃក់។ បក្ខពួក រាង ស្គម ខ្ពស់ ល្មម សមៃបុរ 
ស ខ្មៅ ខោ កៃណាត់ ជើង ខ្លី អាវយឺត កៃ 
ណា ត ់ដៃខ្ល ីពណ ៌កៃហមមខុ រាង ជៃងុ សៃចួ 
ភ្នៃក ធំ ចិញ្ចើម ស្ដើង អាយុ បៃហៃល 

៣០ឆ្នាំ។ ចំណៃក ជនរងគៃះ ឈ្មៅះ រ៉ៃត 
សុ ីណៃ ត ហៅ ញ ៉ក ់ភៃទ បៃសុ អាយ៤ុ០ឆ្នា ំ
មុខរបរ ជាម ន្តៃ ីនាយរង ការិយល័យ ពៃហ្ម  - 
ទណ្ឌ កមៃតិ សៃល នៃ ស្នងការ ដា្ឋាន រាជ ធា នី  
ភ្នំពៃញ។ ជន រងគៃះ តៃូវបាន គៃ បាញ់ 
ពីកៃយ ខ្នង ចំនួន ៣គៃប់  ធា្លា យមក មុខ 
និ ង ថា្ងា ស  ១ គៃ ប់ធា្លា យមក កៃយ។ ចំណៃ  ក 
អាវធុ ខ្លមីា៉ាក Glock 19 លៃខ AALU204 
របស់ ជនរ ងគៃះ បាន រកៃសាទុក នៅ អធិការ - 
ដា្ឋាន នគ របាល ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ ជា - 
បណ្ដោះអាសន្ន។

លោក ជៃ ង ធី បន្ថៃមថា មុនពៃល កើត - 
ហៃត ុជនរងគៃះ នងិ មតិ្តភក្ត ិឈ្មៅះ ងា៉ាន ់
ភ ីលនី ភៃទ បៃសុ អាយ ុ២៩ឆ្នា ំបាន ចៃ ញ  
ពី ហាង ហូប ស៊ុប  នៅ ម្ដុំ វត្តភ្នំ ហើយ  បាន 
បើករថយន្ត Ford Raptor ចៃញដំណើរ 
ដល់ ចំណុចកើតហៃតុ ក៏មាន រថ យន្ត 
ជនបង្ក មាន អ្នករួមដំណើរ ចំនួន៥នាក់  
ក្នងុ នោះ មាន បៃសុ ២ នាក ់ស្តៃ ី២នាក ់នងិ 
កមុារា មា្នាក ់ដោយ រថយន្ត ជនបង្កបាន បកុ 
រថយន្ត ជនរងគៃះ ខាងឆ្វៃង ពីកៃយ  
បណា្ដោលឱៃយ ខចូខាត តចិតចួ។ កៃយមក 
ជនរងគៃះ ជិះ វ៉ា រថយន្ត ជនបង្ក ហើ យ   

ទៅ បាំង ពីមុខ រថយន្ត ជន សងៃស័យ ហើយ 
ជន រងគៃះ ក៏ ដក កំាភ្លើង ភ្ជង់ លើ ជន សងៃស័  យ 
ឱៃយ ឈប ់រថយន្ត ដើមៃបឱីៃយ ឈប ់ដោះ សៃ យ  
គា្នា។ លោក បន្ថៃមថា ភាគី ទំាង ២បាន ច រចា  
និង ពៃមពៃៀងគា្នា ដោយ យក រថយន្ត ជន - 
រងគៃះ ទៅ ជួសជុល ដើមៃបី បញ្ចប់ រឿង ។

ភា្លា ម ៗ  នោះ ជនបង្ក បាន បៃប់ ឱៃយ អ្នក រួម - 
ដំណើរ ជា ស្តៃី២នាក់ និង កុមារា មា្នាក់ ជិះ 
ម៉ូតូ កង់ បី ទៅផ្ទះ មុន។ ចំណៃក ជនរង- 
គៃះ  នងិ ឈ្មៅះ ងា៉ាន ់ភ ីលនី អង្គយុ មើល 
ចំណុច ខូចខាត រថយន្ត ខ្លួនសៃប់តៃ ជន - 
សងៃស័យ បាន ដក កំាភ្លើង ពី ចង្កៃះ បាញ់ សំដៅ 
មក ជន រងគៃះ ពីកៃយ ចំនួន ៤ គៃប់  
បណា្ដោល ឱៃយ សា្លាប់ភា្លាមៗ នៅ កន្លៃង កើត - 
ហៃ  តុ រីឯ ជនល្មើស ២នាក ់បាន រត់ឡើងរ ថ - 
យន្ត ជិះ គៃ ច ខ្លួ ន បាត់។ ប៉ុន្ដៃ ឈ្មៅះ ងា៉ាន់ 
ភី លីនបានរ ត់ទៅ ដក កំាភ្លើង ពី ជនរង គ ៃះ  
មក បាញ់ តបត វិញ ដៃរ។

បើ តាម លោក  វៃជ្ជ បណ្ឌតិ នង សុវណ្ណ រ័ត្ន 
គៃពូៃទៃយ  ផ្នៃក កោសលៃយ វិច័យ នៃ ការិយ - 
ល័យ បច្ចៃក ទៃស វិទៃយា សាស្តៃ រាជធានី ភ្ន-ំ 
ពៃ ញ បញ្ជាក់ថា ជន រង គៃះ បាន សា្លាប់ 
ដោយ អំពើ ឃាតកម្ម បា ញ់ សមា្លាប់៕

ក្រមុហុ៊នមួយអភិវឌ្រឍតំបន់កសិទ្រសចរណ៍លើផ្ទ្រដីជាង៥០០ហិកតា

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រវជ្រវរកជន២នាក់ដ្រលបាញ់មន្ត្រនីគរបាលម្នាក់ស្លាប់រឿងគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍

តំបន់ កសិទៃសចរណ៍  របស់ កៃមុហុ៊ន កាសីុ ង នៅ ក្នងុ សៃកុ បៃសាទ សំបូរ  ខៃត្ត កំពង់ ធំ ។ រូបថត សហ ការី
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ផ្លវូអាកាសតម្លៃ$៤០០លានគៃងសាងសង់នៅឆ្នាំកៃយ
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ មន្ត្រីរដ្ឋាភបិាលបានអះអាង
ថាមិនទាន់ទទួលបានផ្រនការន្រ
គម្រងសាងសង់សា្ពានអាកាសមួយ
ច្រញពីភ្នំព្រញតភ្ជាប់ទៅកាន់ព្រលាន
យន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីក្រមតម្ល្រវិនិ-
យោគប្រហ្រល៤០០លានដលុា្លារនៅ
ឡើយទ្របើទោះបីម្ចាស់គម្រងបាន
បញ្ច្រញអំពីផ្រនការន្រះនឹងចាប់ផ្តើម
សាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១។
OCICដ្រលជាម្ចាស់គម្រងសាង-

សង់ព្រលានយន្តហោះអន្តជាតិភ្នពំ្រញ
ថ្មីបានប្រកាសថាក្នងុឆ្នាំ២០២១ខាង
មខុខ្លនួនងឹចាប់ផ្តើមសាងសង់សា្ពានអា-
កាសមយួច្រញពីភ្នពំ្រញតភ្ជាប់ទៅកាន់
ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីក្រមតម្ល្រ
វិនិយោគប្រហ្រល៤០០លានដុលា្លារ។
អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនOCICលោក

ពុងឃាវស្រកាលពីព្រលថ្មីៗន្រះបាន
ប្រប់ទស្រសនាវដ្តី Construction&
Propertyថាក្រុមហ៊ុនOCICមន
ផ្រនការនឹងសាងសង់សា្ពានអាកាស
មួយខ្រស្រប្រវ្រង២១,៥គីឡូម៉្រត្រច្រញ
ពីភ្នំព្រញឆ្ពាះទៅព្រលានយន្តហោះ
អន្តរជាតិភ្នំព្រញថ្មី ក្នុងឆ្នាំ២០២១
ដោយគ្រងនឹងចំណាយប្រក់ប្រហ្រល
៤០០លានដុលា្លារ។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងនងឹធ្វើជាសា្ពាន

អាកាសគឺមិនម្រនធ្វើដូចផ្លូវហាវវ្រទៅ
កំពង់សោម(ខ្រត្តព្រះសីហនុ)ទ្រ»។
លោកប្រប់ទៀតថាការសាងសង់ផ្លវូ

អាកាសន្រះនងឹធ្វើឡើងជា២ដណំាក-់

កាលដោយដណំាក់កាលទី១មនប្រ-
វ្រងជាង១០គីឡូម៉្រត្រច្រញពីផ្លូវល្រខ
២៧១(ក្រប្ររក្របាលថ្នល់)ឆ្ពាះទៅផ្លូវ
ជាតិល្រខ២នងិដំណាក់កាលទី២មន
ប្រវ្រងជាង១១គីឡូម៉្រត្រច្រញពីផ្លូវ
ជាតិល្រខ២ឆ្ពាះទៅដលព់្រលានយន្ត-
ហោះអន្តរជាតិភ្នំព្រញថ្មីដ្រលស្ថិតក្នុង
ស្រុកសា្អាងខ្រត្តកណា្តាល។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ការសាងសង់

ដំណាក់កាលទី១នឹងចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ
២០២១ហើយគ្រងនងឹបញ្ចប់ក្រយ
ព្រលានយន្តហោះថ្ម(ី២០២៣)ដោយ
វាអាចអាស្រយ័ទៅលើទនុវនិយិោគ»។
លោកពងុឃាវស្រប្រប់ទៀតថាការ

សម្រចសាងសង់ផ្លូវអាកាសន្រះដោយ-
សារនៅព្រលព្រលានយន្តហោះអន្តរ-
ជាតិភ្នំព្រញថ្មីបើកដំណើរការផ្លូវដ្រល

មនបច្ចុប្របន្ននឹងមិនអាចរំដោះចរាចរ-
ណ៍បានល្អទ្រ។លោកអះអាងថា៖«នៅ
ព្រលសា្ពានអាកាសន្រះសាងសង់រចួការ
ធ្វើដំណើរច្រញពីផ្លូវ២៧១ទៅទីនោះ
(ព្រលានយន្តហោះថ្ម)ីចណំាយព្រល
ប្រហ្រល១៥នាទីប៉ុណ្ណោះ»។
លោកសុនិចានស់្ររវីតុ្ថាអ្នកនាំពាក្រយ

រដ្ឋល្រខាធិការអាកាសចរសុីវិលបាន
ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រពធុថាលោក
មិនមនឯកសារផ្លវូការពីក្រមុហុ៊នទាក់-
ទងនងឹគម្រងសាងសង់សា្ពានអាកាស
ពីភ្នំព្រញទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះ-
អន្តរជាតិភ្នំព្រញថ្មីទ្រព្រះរដ្ឋល្រខា-
ធកិារដ្ឋានអាកាសចរសុវីលិទទលួខសុ
ត្រវូត្រលើដណំើរការសាងសង់ព្រលាន
ត្រប៉ណុ្ណោះ។ប៉នុ្ត្រកន្លងមកលោកដងឹថា
ក្រុមហ៊ុនOCIC មនផ្រនការសង់ផ្លូវ

Expresswaysពីភ្នពំ្រញទៅអាកាស-
យានដ្ឋានថ្មីម្រនគ្រន់ត្រលោកមនិដងឹ
លម្អិតថាគ្រនឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់
ព្រលណាចប់ព្រលណាចណំាយប្រក់
ប៉ុនា្មាននិងមនប្រវ្រងប៉ុនា្មាន។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ខ្ញុំធ្លាប់ឮព័ត៌មន

ន្រះនៅព្រលកិច្ចប្រជុំពិគ្រះយោបល់
ជាមួយក្រុមហ៊ុនទាក់ទងដំណើរការសាង-
សង់ Airportដោយខាងក្រុមហ៊ុនថា
នឹងមនកសាងផ្លូវExpresswaysពី
ភ្នំព្រញទៅអាកាសយានដ្ឋានថ្មីហើយ
នងឹកសាងផ្លវូបនា្ទាប់បន្រសំមយួចនំនួទៀត
ដើម្របីតភ្ជាប់ទៅផ្លូវក្រវាត់ក្រុងផងដ្ររ»។
លោកបន្ថ្រមថាជាលក្ខណៈសត្រយា-

នុម័នការកសាងព្រលានយន្តហោះ-
អន្តរជាតិគឺត្រូវការជាចាំបាច់ផ្លូវតភ្ជាប់
សម្រប់ការដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវនិងទំនិញ។
លោកវា៉ាសុមឹសរុយិាអ្នកនាំពាក្រយក្រ-

សងួសាធរណការនងិដកឹជញ្ជនូបាន
សា្វាគមន៍ចពំោះគម្រងន្រះប៉នុ្ត្រទោះ-
យា៉ាងណានៅព្រលន្រះលោកមិនមន
ព័ត៌មនលម្អិតពីគម្រងន្រះឡើយ។
លោកនិយាយថា៖«ខ្ញុំបានឃើញព័ត៌-
មននៅតមបណា្តាញផ្រសព្វផ្រសាយមួយ
ចំនួនប៉ុន្ត្រចំពោះព័ត៌មនពីក្រុមហ៊ុន
សាងសង់គឺមិនមនទ្រ»។
ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នពំ្រញថ្មី

គឺជាគម្រងវិនិយោគខា្នាតយក្រសរបស់
ក្រុមហ៊ុនOCICនៅលើផ្ទ្រដី២៦០០
ហិកតក្នុងខ្រត្តកណា្តាលនិងតក្រវ។
គម្រងន្រះគ្រងបញ្ចប់ការសាងសង់
ដំណាក់កាលទី១ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ក្នុង
តម្ល្រជាង១,៥ពាន់លានដុលា្លារ៕LA

ត ពី ទំព័រ ១...ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់
ពិភពលោកក៏ដោយ។
ទិន្នន័យបឋមពីលោកនាយក-

រដ្ឋមន្ដ្រីហ៊ុនស្រនដ្រលបាន
ថ្ល្រងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មន
ផ្រសាយផ្ទាល់ពិស្រសកាលពីថ្ង្រ
អង្គារបង្ហាញថាទហំំពាណជិ្ជ-
កម្មសរុបមន៣២ពាន់លាន-
ដុលា្លារក្នុងនោះការនាំច្រញពី
កម្ពជុាមនប្រហ្រល១៦ពាន-់
លានដលុា្លារ។លោកបានបន្តថា
កម្ពុជាទទួលបានកំណើនខា្លាំង
ផ្ន្រកផលិតផលកសិកម្មសំ-
ខាន់ៗ ទាំង៧ដ្រលមនតម្ល្រ
សរុប៣,៨១ពាន់លានដុលា្លារ
ក្នុងនោះការនាំច្រញអង្ករមន
៦៧៥០០០តោនកើនឡើង
១១,១១ភគរយឬមនតម្ល្រ
៥១៤លានដលុា្លារដឡំងូមីជាង

៧លានតោនតម្ល្រជាង១ពាន-់
លានដលុា្លារសា្វាយចន្ទី២១៨-
៨៨៤តោនតម្ល្រ២៨៨លាន-
ដុលា្លារសា្វាយ៨៥០០០០តោន
តម្ល្រ៤៧៣លានដុលា្លារច្រក-
អំបូងលឿង៣១៣តោនតម្ល្រ
៥៥១លានដលុា្លារមៀនប៉្រលនិ
១៧៤តោនតម្ល្រ៥៧លានដុលា្លារ
ម្រចតម្ល្រ២៥លានដុលា្លារ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ទោះបី(យើង

ទទលួរងផលប៉ះពាល)់ដោយ-
សារការរីករាលដលជំងឺកូវីដ-
១៩ក៏ការនាំច្រញរបស់យើង
នៅត្រមនដំណើរការល្អ។យើង
ទទលួបានការកើនឡើងជាច្រើន
ផ្ន្រកផលិតផលកសិកម្ម»។
លោកនាយករដ្ឋមន្ដ្រីបាន

ពន្រយល់ថា៖«សម្រប់ទីផ្រសារនំា-
ច្រញរបស់យើងគឺបន្តពង្រីក

ទីផ្រសារខណៈទីផ្រសារកសិកម្ម
របស់យើងកំពុងកើនឡើង។
ជាមួយគ្នាន្រះកិច្ចព្រមព្រៀង
ភពជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុង-
ជ្រយក្នងុតបំន់(RCEP)បាន
ចុះហត្ថល្រខារួចហើយ ដ្រល
នឹងមនទីផ្រសារផ្រស្រងទៀតដូច-
ជាជប៉នុអសូា្ដា្រលីចនិនវូ្រល-
ស្រឡង់។ល។ យើងក៏បានធ្វើ
កចិ្ចព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្មស្ររី
ជាមយួចនិហើយយើងនងឹមន
កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទ្រស
កូរ៉្រខាងត្របូងនិងជាមួយប្លុក
សហភពស្រដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ូអាសុី
(Eurasia)ផងដ្ររ»។
លោកខ្រនលូអគ្គល្រខាធ-ិ

ការសមគមរោងចក្រកាតដ់្ររ-
នៅកម្ពជុាឱ្រយដឹងថាការនំាច្រញ
សម្លៀកបំពាក់និងស្រប្រកជើង
សរបុបានធ្លាក់ចុះប្រមណ១០
ភគរយក្នុងរយៈព្រល ១០ខ្រ
ដបំងូឆ្នាំន្រះ។លោកបន្ថ្រមថា៖

«ខ្ញុំមិនមនទិន្នន័យរយៈព្រល
ព្រញ១ឆ្នាំទ្រប៉ុន្ត្រក្នុងរយៈ-
ព្រល១០ខ្រដបំងូការនាំច្រញ
សម្លៀកបំពាក់ស្រប្រកជើងនិង
ផលិតផលធ្វើដំណើរធ្លាក់ចុះ
ប្រហ្រល១០ភគរយ»។
លោកលើកឡើងថា៖«ននិា្នា-

ការសម្រប់ឆ្នាំ២០២១នឹងពឹង-
ផ្អ្រកលើសា្ថានការណ៍ជំងឺកូវីដ-
១៩នៅក្នុងទីផ្រសាររៀងៗខ្លួន។
យើងមនិអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទ្រ
នៅព្រលន្រះ»។
ទនិ្ននយ័ធនាគរជាតិន្រកម្ពជុា

បង្ហាញថាទហំំការនាំចលូនងិ
ការនាំច្រញសរុបរបស់កម្ពុជា
មនតម្ល្រ៣៦,៧ពាន់លានដ-ុ
លា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៩។
ការនំាច្រញមនចំនួន១៤,៥៣

ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើង
១២,៧ភគរយនងិការនាំចលូ
មនចំនួន២២,១៩ពាន់លាន-
ដុលា្លារកើនឡើង១៨,៦ភគ-

រយធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា
កាលពីឆ្នាំ២០១៨។ទោះជា-
យា៉ាងណាឱនភពពាណិជ្ជកម្ម
របស់កម្ពុជាជាមួយនឹងបណា្តា
ប្រទ្រសផ្រស្រងទៀតន្រពិភព-
លោកបន្តកើនឡើងកាលពីឆ្នាំ
មុនដល់៧,៦៦ពាន់លានដុ-
លា្លារកើនឡើង៣១,៦ភគរយ
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។
អាម្ររកិគឺជាទផី្រសារធំជាងគ្រ

របស់កម្ពុជាដោយមនចំនួន
២៩,៦ភគរយន្រការនំាច្រញ
សរុបកាលពីឆ្នាំមុន។
ការនាចំលូរបស់កម្ពជុាភគ-

ច្រើនមកពីប្រទ្រសចិនដ្រល
មន៤៣,១ភគរយន្រចំនួន
សរុបកាលពីឆ្នាំ២០១៩។ថ្រ
ជាប្រទ្រសទី២មនចំនួន១៥,
៥ភគរយវៀតណាម១៣,៦
ភគរយជប៉នុចនំនួ៤,៧ភគ-
រយនិងប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង
៣,៤ភគរយ៕ LA

រូបតំណាង ផ្លវូ អាកាស ដេល  OCIC គេង  នឹង សាង សង់ ពី ភ្នពំេញ ទៅ កាន់  ពេលាន យន្ត - 
ហោះ អន្តរជាតិ ភ្នពំេញ ថ្ម។ី រូបថតConstruction&Property

កម្ពជុានំាចៃញសរុប...

CDCអនុម័តលើ
គមៃង៣តម្លៃ
ជាង$១៥លាន

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈទោះបីការរីករាល-
ដលជងំឺកូវដី១៩នៅមនិទាន់
បញ្ចប់ប៉នុ្ត្រកម្ពជុានៅត្រជាទសិ-
ដៅន្រការវិនិយោគពីបរទ្រស
ដោយកាលពីថ្ង្រអង្គារក្រុមប្រឹ-
ក្រសាអភវិឌ្រឍន៍កម្ពជុា(CDC)បាន
សម្រចនូវគម្រងវិនិយោគថ្មី
ចំនួន៣ដ្រលមនទឹកប្រក់ជាង
១៥លានដុលា្លារ។
ស្រចក្តជីនូដណំងឹពីCDCឱ្រយ

ដងឹថាខ្លនួបានអនមុត័គម្រង
វនិយិោគ៣ដ្រលមនទកឹប្រក់
សរបុ១៥,២លានដលុា្លារដ្រល
រមួមនគម្រងបង្កើតរោងចក្រ
ផលិតក្រសកាតុងរបស់ក្រុម-
ហ៊ុនH.REnterpriseCo.,
Ltdមនទុនវិនិយោគ៣,១
លានដលុា្លារ,គម្រងបង្កើតរោង-
ចក្រក្រច្ន្រដ្រកនងិផលតិបពំង់
បឺតខ្រយល់របស់ Cambodian
NewJuihuanTradingCo.,-
Ltdមនទនុវនិយិោគ៥,២លាន
ដលុា្លារនងិគម្រងបង្កើតរោង-
ចក្រផលិតអំពូលភ្លើងគ្រឿងផ្គុំ
អំពូលភ្លើងនិងសម្ភារវ្រចខ្ចប់
គ្រប់ប្រភ្រទរបស់Pinnacle-
HomeCollectionCo.,Ltd
មនទុន៦,៩លានដុលា្លារ។
លោកលឹមហ្រងអនុប្រធន

សភពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាន
ប្រប់ថាទោះបីការរីករាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩មិនទាន់បញ្ចប់ក្តី
ប៉នុ្ត្រកម្ពជុានៅត្រមនភពទាក-់
ទាញដោយសារកត្តាសន្តិភព
នងិនយោបាយដ្រលដក់ច្រញ
ដោយរដ្ឋាភិបាល។
លោកថ្ល្រងថា៖ «យើងដឹង

ហើយថាCDCកំពុងរៀបចំច្របាប់
វិនិយោគថ្មីទៀតដើម្របីឱ្រយកាន់
ត្រទាក់ទាញវិនិយោគបន្ថ្រម។
យើងក្រមុការងរវសិយ័ឯកជន
យើងក៏បានខតិខំពង្រងឹការងរ
ផ្ទ្រក្នុងដើម្របីធ្វើការទាក់ទងជា-
មួយរដ្ឋាភិបាលលើសពីន្រះ
រដ្ឋាភបិាលកប៏ានរៀបចំគោល-
នយោបាយពង្រកីខាងក្រនងិ
ពង្រងឹខាងក្នងុដ្រលជាគោល-
នយោបាយពង្រឹងឧត្តមភព
ប្រកតួប្រជ្រងនងិពង្រកីទផី្រសារ។
ទាងំន្រះគឺជាកត្តាក្នងុការទាក-់
ទាញការវិនិយោគ»៕LA
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រ៉ាន់ រើយ 

ភ្នំពេញៈ ឆ្នាំ២០២០នឹងបិទបញ្ចប់
នូវទំព័ររបស់ខ្លួនក្នុងពៃលដ៏ខ្លីខាងមុខ-
នៃះ ប៉ុន្តៃរឿងរ៉ាវជាចៃើនបានបនៃសល់
ទុកក្នុងដំណាច់ ទសវតៃសរ៍ ទី២ នៃ សត-
វតៃសរ ៍ ទី ២១ នៃះ  ។ ឆ្នាំនៃះអាចចាត់ថា
សខំានប់ផំតុសមៃបព់ភិពលោក បន្ទាប ់
ព ីភាពរកីរយនៃកណំើនសៃដ្ឋកចិ្ចជា-
ចៃើនឆ្នា ំបៃរជាជបួបៃទះ វបិត្ត ិដ ៏ធ្ងនធ់្ងរ 
ដោយសារ ការ រល ដាល ប៉ះពាល ់ ស្ទើរ- 
តៃ គៃ ប់វិស័យ អាច និយាយ បាន ថា  លើ ក-  
លៃង វិស័យ ទូរ គមនគមន ៍ ប៉ុណ្ណោះ  ។  
ពិភព លោក ឆ្នាំ២០២០ រួតរឹតដោយ 
វបិត្តចិាកស់ៃះជាចៃើន ដៃលរបច់ាប់
ពីជម្លោះសង្គៃមពាណិជ្ជកម្មរវាង 
មហា អំណាច សៃដ្ឋកិច្ច ធំ២ គឺ សហ   រដ្ឋ- 
អាមៃរិក  និង ចិន ដៃល  ជា មហាយកៃស    
សៃដ្ឋកចិ្ច   អាសុ ីរហតូ  ដល ់វបិត្ត ិសខុភាព 
គកឺាររកី រល ដាល នៃ ជងំកឺវូដី១៩ ដៃល  
មាន ឥទ្ធិពល  អវិជ្ជមាន គៃប ដណ្តប់ លើ 
វសិយ័     សៃដ្ឋកចិ្ច  សខំាន ៗ់   ដចូ ជា វសិយ័ 
អាកាសចរណ៍ ឧសៃសាហកម្ម បៃង  
ទំនក ់ ទំនង ពាណិជ ្ជកម្ម ជាដើម។ 

 ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍  សមូ លើក យក ពៃតឹ្តកិារណ ៍  
សំខាន់ៗ ពាក់ ព័ន ្ធនឹង  ដំណើរ វិវឌៃឍ ន៍នៃ 
សៃដ្ឋកិច្ច សកល ដៃល រងផល ប៉ះពាល់  
ក្នងុឆ្នា ំ២០២០ តាម ខៃ  នមីយួៗ   ដចូខាង- 
កៃ ម ៖ 

មករ 
ថ្ងេទី១៥ៈ  មហាអំណាច សៃដ្ឋកិច្ច 

អាមៃរកិ នងិ ចនិសមៃច កចិ្ច ពៃមពៃៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម  មួយកៃយ  ជម្លោះ រ៉ាំ រៃ៉ ក្នុង 
វិស័យ ពាណិជ្ជកម្មកើត មាន កៃយ   
រដ្ឋ  បាល លោក ដណូាល ់ តៃឡំើង កាន ់
អំណាច ដោយ ការ ដំឡើង ពន្ធ  លើ 
ទំនិញ ចិន ។ តាមរយៈ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម នោះ អាមៃរិក យល់ ពៃម  
កាត់បន្ថយ ពន្ធ  នំ ចូល ១៥ ភាគរយ 
លើ ផលិតផល បៃើបៃស់ មានតម្លៃ 
១២០ ពាន ់លាន ដុលា្លោរ  ខណៈ ចិន 
យល់ ពៃម ទិញ ទំនិញ អាមៃរិក  កាន់តៃ 
ចៃើន ក្នុង តម្លៃ ទឹកបៃក់ ២០០ពាន់ 
លាន ដុលា្លោរ ក្នុង រយៈពៃល ២ឆ្នាំ។ 

 ថ្ងេទី២៧ ៈ ទីផៃសារ បៃង ផ្តល់សញ្ញា 
ធ្លោកច់ុះ លើក ដបំងូ បណា្តាលមក ព ីការ- 
រកីរលដាល វរីសុ ករូ៉ណូា។ កាល នោះ 
តម្លៃ បៃង ឆៅ បៃភៃទBrent ថ្លៃ ៥៩,- 
៤១ ដុលា្លោរ ក្នុង ១បារ៉ៃល ហើយ បៃង 
ឆៅ បៃភៃទ WTIថ្លៃ  ៥២,៩៣ ដុលា្លោរ 
ក្នុង ១បារ៉ៃល ដៃល កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៤ 
ខៃមករ  តម្លៃ បៃង មា៉ាក  Brent ថ្លៃ 
៦៨,៦ដលុា្លោរ  នងិបៃង បៃភៃទ WTI ថ្លៃ 
៦៣,០៥  ក្នុង ១ បារ៉ៃល ដូច គ្នា ។ 

ថ្ងេ ទ៣ី០ៈ កៃមុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍
នៅជុំវិញ ពិភពលោក បាន ចាប់ផ្តើម 
ផ្អាក នងិ កាតប់ន្ថយ  ការ ហោះហើរ ទៅ 
កាន់ បៃទៃសចិន ដោយ ពៃល  នោះ 
ការរកីរល ជងំ ឺនៃះ បាន ធ្វើឱៃយសា្លោប ់ មនសុៃស 
យា៉ាង ហោចណាស១់៧០  នក ់នងិ ឆ្លង  
ជាង៧០០០ នក ់នៅទទូាងំ ពភិព លោក 
ហើយរីករល ដល់ បៃទៃស យា៉ាង ហោច- 

ណាស់ ចំនួន១៥ បៃទៃស។ 
កុម្ភៈ 
ថ្ងេ ទ៤ីៈ    គណៈ កមា្មាធ ិការ  បច្ចៃកទៃស  

រួមរបស់ អង្គការ OPEC  បាន ជួប បៃជុំ 
លើក ដបំងូ    លើ តម្លៃ  បៃង ដៃល ធ្លោក ់ចុះ 
១៨ ភាគរយដោយសារ វិបត្តិវីរុស។   
កៃយ បៃជុំ ប៉ុន្មានថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី ៨  រដ្ឋ- 
មន្ដៃី កៃសួង ថាមពល  របស់ បៃទៃស 
អាលហ់ៃសៃរ ី បាន បៃប ់សារពត័ម៌ាន ថា 
គណៈ  កមា្មាធិកា រ ដៃល បាន តៃង តាំង 
ដោយអង្គការ OPEC នៃ បណា្តា បៃទៃស    
ផលិត បៃង   និង សម្ព័ន្ធ ភាព  របស់ខ្លួន  
ដើ មៃបីសិកៃសា   ផល ប៉ះពាល់  ដោយ វីរុស 
ករូ៉ណូា  បាន  ផ្ដលអ់នសុាសន ៍ឱៃយ កាត-់ 
បន្ថយ  ផលិត កម្ម បៃង  ។

ថ្ងេទី៤នោះដេរៈ  កៃមុហុ៊ន ទូរគម ន-  
គមន៍  Huawei របស់ ចិន បាន អះអាង 
ពីការ  បង្កើត  មជៃឈមណ្ឌល ផលិតកម្ម 
របស់ ខ្លួន នៅ សហ ភាព អឺរ៉ុប ខណៈ 
ដៃល កៃមុហ៊នុ យកៃស នៃះ ពៃយាយាម បៃយទុ្ធ 
បៃឆំង នឹង សមា្ពាធ របស់ អាមៃរិក ទៅ 
លើ បៃទៃស សមាជិក សហភាព  អឺរ៉ុប 
ដើមៃបី បញៃឈប់ កៃុមហ៊ុន នៃះ មិនឱៃយ 
បៃតិបត្តិការ នៅតំបន់នោះ ។

មីនា 
ថ្ងេទ៨ីៈ ការ ន ំចៃញ របស ់បៃទៃសចនិ   

បាន ធ្លោក ់ចុះ យា៉ាង គហំកុ  រយៈ ពៃល ២ 
ខៃ ដបំងូ នៃឆ្នា ំ២០២០  ដោយ សារ ការ- 
ឆ្លង រល ដាល នៃ ជំងកឺវូដី១៩  ដៃល បាន  
បង្ខ ំឱៃយ អាជវី កម្ម បញៃឈប ់បៃត ិបត្ត ិការ   រខំាន 
ដល់ ចង្វាក់  ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង ពិភព លោក ។  
ការ ន ំចៃញបាន  ធ្លោក ់ចុះ ១៧,២ ភាគរយ    
ធៀប នឹង រយៈ ពៃល ដូចគ្នា ក្នុង ឆ្នាំ មុន។

ថ្ងេទ១ី០ៈ កៃមុ សៃដ្ឋវទិ ូអង្គ ការ សហ-
បៃជាជាតិ UNCTAD បាន ពៃមាន ថា   
ការ រកីរល ដាល យា៉ាង ខា្លោងំ នៃ វរីសុ ករូ៉ណូា  
ថ្មី  អាច ធ្វើ ឱៃយ សៃដ្ឋ កិច្ច ពិ ភព លោ ក 
ខាតបង់  នៅ ចនោ្លោះ ពី  ១ពាន់ ពាន់ លាន 
ទៅ   ២ពាន់ ពាន់ លាន ដុលា្លោរ នៅ ឆ្នាំ 
២០២០  និង បានអំពាវ នវ ឱៃយរដា្ឋា- 
ភិបាល តៃូវ បង្កើន ការ ចំណាយ ដើ មៃបី 
កាត់ បន្ថយ  ផល ប៉ះពាល់ របស់ខ្លួន ។

ថ្ងេទី ១២ៈ  រដា្ឋាភិបាល អូស្តៃលី  
បាន បង្ហាញ ផៃនការ ចំណាយ ដ៏ចៃើន 
រហូត ដល់ទៅ ១១ ពាន់ លាន ដុលា្លោរ  
សដំៅ ទប ់សា្កាត ់ ផល ប៉ះពាល ់សៃដ្ឋកចិ្ច 
បណា្តាល មក  ពី ការ រល ដាល នៃ  កូវីដ- 
១៩  និងររំង  ការធ្លោក់ ចុះ  សៃដ្ឋកិច្ច 
លើក ទី  ១   ក្នុង រយៈពៃល ២៩ ឆ្នាំ ។

មេសា  
ថ្ងេទ១ី៣ៈ កៃមុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍

អាល្លឺម៉ង់  Lufthansa បាន បៃកាស 
ពី ការ ខាតបង់ ១លាន អឺរ៉ូ (1,1 លាន 
ដុលា្លោ រ   ក្នុង ១ម៉ាង  ពៃល ការរីក រល- 
ដាល វីរុស កូ រ៉ូ ណា  ដោយ បង្អាក់ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ  និង បាន ពៃលយ ថា កៃុមហ៊ុន  
អាកាស ចរណ៍ យកៃស  របស់ អាល្លឺម៉ង់ 
តៃូវ ការ ជំនួយ រដ្ឋ ដើមៃបី រស់រន បន្តទៀត។

ថ្ងេទ ី១៣ៈ មលូនធិ ិរបូយិ វត្ថ ុអន្តរជាត ិ 
(IMF) បាន បៃកាស លើក លៃង បណំ៉ាល  
ភា្លោមៗ ដល់ បៃទៃស កៃីកៃ ចំនួន២៥  
ដើមៃបី ជួយ បៃទៃស ទាំង នោះ រួច ផុត ពី 

បំណ៉ាល និង ទទួល មូលនិធិ ថ្មី ដើមៃបី 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ការ រីក រល ដាល 
វីរុស កូរ៉ូណា។ 

ថ្ងេទ ី១៥ ៈ  ទផីៃសារ  តម្លៃ បៃងឆៅ បាន 
ដាកំៃបាល ចុះ ដល ់កមៃតិ ទាប បផំតុ ក្នងុ 
បៃវត្តិសាស្តៃជាង ២០ ឆ្នាំ ដោយបៃង 
ឆៅ មា៉ាក  Brent បានធ្លោក ់ចុះនៅ   កៃម 
តម្លៃ  ១៧ដុលា្លោរ ក្នុង១ បារ៉ៃល   ខណៈ 
បៃង   មា៉ាក WTI   ធ្លោក់  មក នៅ  តម្លៃ  ១១ 
ដុលា្លោរ ក្នុង១ បារ៉ៃល ។ ទីផៃសារ បៃង   
ឆៅ បាន ដា ំកៃបាល ចុះ នៅ ប៉នុ្មាន សបា្តហ ៍ 
ថ្មី ៗ   នពៃល នោះ  គឺ ចំពៃល មានការ- 
ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ ចរចរ ណ៍  និង ការ-  
រឹត តៃបិត ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ឆ្លង ដៃន  ដើមៃបី 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង វីរុស កូ រ៉ូ ណា ជុំវិញ 
ពភិព លោក  បណា្តាល ឱៃយ ធ្លោកច់ុះ តមៃវូ- 
ការ បៃើបៃស់ បៃង យា៉ាង ខា្លោំង នៅ ទូ ទាំង-  
ពិភព លោក ។

ឧសភា
ថ្ងេ ទី ១១ៈ រដា្ឋាភិ បាល  ឥណ្ឌូនៃសុី 

បាន បង្ហាញ ផៃនការ សង្គៃះ មាន  ទកឹ បៃក ់ 
១ពាន់ លាន ដុលា្លោរ សមៃប់ កៃុមហ៊ុន  
អាកាសចរណ៍ ជាតិ Garuda ដៃល 
កំពុង  តៃដាបតៃដួសកៃយ ផ្ទុះ វី រុស  
កូ រ៉ូ ណា  ដៃល បង្ខំ ឱៃយ កៃុមហ៊ុន នៃះ មិន 
ដំណើរការ។ 

ថ្ងេទ ី ២០ៈ អា កាស ចរណថ៍ៃ  គ ឺThai   
Airways បាន បង្ហាញ ពី ការ ធ្វើ ឯក- 
ជន ភាវបូ ន ីយ កម្ម  ក្នងុ ដណំើរ ឆ្ពាះ ទៅ 
រក ការ  បៃកាស កៃស័យ ធន។ គណៈរដ្ឋ- 
មន្តៃី ថៃ នឹង អនុ ញ្ញាត ឱៃយ បន្ត ការ សា្តរ 
នីតិ សមៃបទា នៃ កៃុម ហ៊ុន នៃះ តាម នីតិ- 
វិធី តុលា ការ បៃ កាស កៃស័យ ធន។ 

មិថុនា
នៅ ដើមខៃ មិថុន រដា្ឋាភិបាល ចិន 

បាន បើក  ឱៃយ កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ 
បរទៃស ហោះ ចលូ ទកឹ ដ ីរបសខ់្លនួឡើង- 
វិញ  តាម ចំនួន ដៃលខ្លួន កំណត់  ប៉ុន្តៃ  
អាជា្ញាធរចនិ ដាក ់ បមៃម    ជាកស់្តៃង លើ 
កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ អាមៃរិក ។

ថ្ងេទី៩ៈ   អាកាសចរណ៍ ហុងកុង    
Cathay Pacific ដៃល កពំងុ ជបួ បញ្ហា  
បាន បៃកាស  នវូ គមៃង សង្គៃះ ដោយ  
រដា្ឋា ភិបាល  នូវ ចំនួន ទឹកបៃក់៥ពាន់ 
លានដុលា្លោរ អាមៃរិក។ 

កក្កដា
ថ្ងេទី២៣ៈ សៃដ្ឋ កិច្ច កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង 

មាន កំណត់ តៃ អន់ បំផុត  ក្នុង រយៈពៃល  
ជាង  ២០ ឆ្នាកំ្នងុ តៃ ីមាស ទ ី២ ឆ្នា ំ២០២០  
ដោយសារ   ការ រីក រល ដាល ជំងឺកូវីដ- 

១៩  បាន ន ំប៉ះ ពាល ់ដល ់ការ ន ំចៃញ ។ 
បៃទៃស ដៃល មានសៃដ្ឋកិច្ច ធំ បំផុត  
ទី ៤  របស់ ទ្វីប អាសុី  បាន ធ្លោក់ ចុះ  ២,៩ 
ភាគរយ  ក្នុង តៃី មាសទី ២  ធៀប រយៈ- 
ពៃល ដូចគ្នា  ក្នុង ឆ្នាំមុន។ 

ថ្ងេ ទី២៧ៈ  តម្លៃ មាស ឡើង ខ្ពស់  
កំណត់តៃ ដល់   ១ ៩៣០ ដុលា្លោរ ១ អោន 
ខណៈ បៃក់ ដុលា្លោរ កាន់ត ៃ ចុះ ខៃសាយ  
ក ៏រមួ ចណំៃក  ផ្តល ់ការ គទំៃ ដខ៏ា្លោងំ ដល ់ 
តម្លៃ មាស  ។  ជាមួយ សា្ថានភាព នៃ ការ- 
រតតៃបាត  ជំងឺកូវីដ១៩  មិន  បង្ហាញ ពី 
សញ្ញា  ថមថយ អ្នក វិនិយោគ បាន និង 
កពំងុ សមៃកុទញិ មាស  ដៃល តៃវូ បាន 
គៃ មើល ឃើញ ថា ជា ការ ភា្នាល់ មាន 
សុវត្ថិភាព ជាង ក្នុង ពៃល នៃ វិបត្តិ  និង 
ភាព មិន បៃកដ បៃជា នោះ។ 

សីហា
ដើម ខេនេះ កៃុមហ៊ុន  IAG ដៃល   

ជាមា្ចាស ់នៃ កៃមុហ៊នុ អាកា សចរណ ៍Brit-
ish Airways របស់ អង់គ្លៃស  បាន 
បង្ហាញនូវ ការ ខាត បង់ ៣,៨ ពាន់ លាន  
អរឺ៉ ូ( ៤,៥ ពាន ់លានដលុា្លោរ) ក្នងុ ឆមាស  
ទី១ឆ្នាំ នៃះ   ហើយបាន ដាក់ ឱៃយ ដំណើរ- 
ការ   សន្ទនីយកម្ម   ដើមៃបី ជួយ ខ្លួន  ឱៃយ ឆ្លង 
ផតុ វបិត្ត ិវរីសុ ករូ៉ណូា ដៃល បផំ្លោញ តមៃវូ- 
ការ  ឧសៃសាហកម្ម នៃះ។

ថ្ងេទ៤ីៈ កៃមុ បៃង ដធ៏ ំរបស ់អងគ់្លៃស 
BP បាន ខាត បង ់សរបុ ស្ទើរ តៃ ១៦,៨៥  
ពាន ់លាន ដលុា្លោរ ក្នងុ ១ តៃ ីមាស  ខណៈ 
ដៃល ការ រកី រល ដាល ជងំដឺៃល បផំ្លចិ- 
បផំ្លោញ តមៃវូ ការ នងិ តម្លៃ បៃង បណា្តាល 
ឱៃយ ធ្លោក់ចុះ ទៃពៃយ ដ៏ចៃើន។

ថ្ងេ ទី ៨ៈ  កៃុម ហ៊ុន ជាង  ៧៣ ០០០ 
បាន ចុះ ឈ្មាះ ជា កៃមុហ៊នុ ផលតិ មា៉ាស ់
ក្នុង ឆមាស ដំបូង នៃ ឆ្នាំ ២០២០  រួម- 
ទាងំ  កៃមុហ៊នុ ជាង   ៣៦  ០ ០០ ថ្ម ីដៃល 
បាន ចុះ បញ្ជី ផលិត មា៉ាស  ់ក្នុង ខៃ មៃសា 
ជា ពៃល ដៃល  តម្លៃ និង តមៃូវ ការ កើន- 
ឡើង ខ្ពស់ ប៉ុន្តៃ កៃុមហ៊ុន ទាំង នោះ 
បៃឈម ផលលំបាកខា្លោំង ពៃល តមៃូវ-
ការ មា៉ាស់ ធ្លោក់ ចុះ   និងការ រឹតបន្តឹង 
គុណភាព ដ៏តឹងរុឹង។ 

 កញ្ញា
ថ្ងេទី២២ៈ បៃទៃស បារំង បៃឆំង 

ចពំោះ កចិ្ច ពៃមពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម សៃរ ី
រវាង  សហភាព អឺរ៉ុប និងបៃទៃស ក្នុង 
តបំន ់ពាណជិ្ជកម្ម សៃរ ីអាមៃរកិ ខាងតៃបងូ 
(Mercosur) ដោយសារ ក្ត ីពៃយួ បារម្ភ  
ចមៃបង អពំ ីការ កាប ់បផំ្លោញ ពៃឈើ ក្នងុ 
តំបន់អាមៃរិក ខាងតៃបូង នោះ ។

ថ្ងេ ទ២ី៧ៈ រដា្ឋាភបិាល អាមៃរកិ   បាន 
បញ្ជា  កៃុមហ៊ុន អាមៃរិក ស្នើ សុំ ការ- 
អនុញ្ញាត  មុន ការ លក់ នូវ ផលិតផល 
បច្ចៃក វិទៃយា របស់ ពួកគៃ ទៅ កៃុមហ៊ុន 
ផលតិ សមា្ភារអៃឡចិតៃនូកិ ពាក ់កណា្តាល  
ចម្លង ដ៏ធំ របស់ ចិន SMIC ដៃល ការ- 
ដាក់ បញ្ជាចុង កៃយ  ក្នុង  ការ បៃយុទ្ធ  
ចំពោះ ការតៃួតពិនិតៃយ   បច្ចៃកវិទៃយា  លើ 
ទីកៃុង ប៉ៃកាំង។ ១ថ្ងៃ កៃយ មកគឺ ថ្ងៃ 
ទ ី២៨  ភាគហ៊នុ    របស ់កៃមុហ៊នុ SMIC  
ក្នងុ ទ ីកៃងុ ហងុកងុ  ដោយ ការ បើក លក់  
ក្នងុ តម្លៃ ១៧,១០ដលុា្លោរ ហងុកងុ ទាប 
ជាង ៧,៦៤ ភាគរយ។ 

តុលា
ថ្ងេទី៨ៈ កៃុមហ៊ុន អៃឡិចតៃូនិក  

Samsung  បាន  កើន បៃក់ ចំណៃញ 
បៃតបិត្តកិារ រហតូ ដល ់ ជតិ ៦០ភាគរយ 
ក្នងុ តៃមីាស ទ៣ី  ខណៈ អាជវីកម្ម ទរូសព័្ទ 
ចលត័ នងិបន្ទះ ឈបី របស ់ខ្លនួ តៃវូ បាន 
បង្កើនការលក ់ ដោយ ការ ដាក ់ទណ្ឌកម្ម  
របស ់សហរដ្ឋ អាមៃរកិ បៃឆងំ នឹង Hua-
wei  ដៃល ជា គូ បៃជៃង របស់ ខ្លួន ។

ថ្ងេទី១៣ៈ អង្គការ WTO តៃូវរំពងឹ ដកឹ-
នំប្លុកអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើសហរដ្ឋ- 
អាមៃរិកចំពោះការផ្តល់ជំនួយដល់កៃុម- 
ហ៊នុផលតិយន្តហោះ Boeing គ ឺនៅ មយួ
ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម សហភាព 
អឺរ៉ុបចំពោះការគំទៃរបស់អឺរ៉ុបដល់កៃុម-
ហ៊ុន Airbus។ 

វិច្ឆិកា
ថ្ងេទី១ៈ រដា្ឋាភិបាល ហូឡង់ បាន ផ្អាក 

ផៃនការ  ជួយ  កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ 
ជាតKិLM  ដៃល រងសមា្ពាធ ដខ៏ា្លោងំ ជាមយួ 
កញ្ចប់ សង្គៃះ ចៃើន ពាន់ លាន អឺរ៉ូ  បន្ទាប់ 
ពី សហជីពបដិសៃធ  ចុះ ហត្ថលៃខា លើ  
កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ជាប ់ទាក ់ទង ផៃនការ កាត-់ 
ចំណាយ  រយៈពៃល ៥ឆ្នាំ។ 

ថ្ងេទី១៥ ៈ កិច្ច ពៃមពៃៀង ភាព ជា ដៃ គូ 
សៃដ្ឋកចិ្ច គៃប ់ជៃងុ ជៃយ តបំន ់(RCEP) 
ដៃល តៃវូ បាន ចុះ ដោយ បៃមខុ ថា្នាក ់ដកឹន ំ
នៃ បណា្តា បៃទៃស បៃជាជាតិ អាសា៊ាន  
រួមទាំង បៃទៃស ដៃ គូ៥ ផៃសៃង ទៀត  បន្ទាប ់
ពី ដំណើរការ ចរចាអស់ ១០ឆ្នាំ។ RCEP  
ជាកិច្ច ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម ធំ បំផុត   
ក្នងុតបំន ់អាសុបីា៉ាសុហី្វកិ ក្នងុ ពៃលរត តៃបាត  
ដោយ កូវីដ ១៩។ 

ធ្នូ
ថ្ងេទី១ៈ រដា្ឋាភិបាលកាណាដាបានបៃ-

កាសផ្តល់ជំនួយឥតសំណងសរុប៦៩១
លានកាណាដា (៥៣១លានដុលា្លោរ) 
ដល ់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងផលិតស៊ុតដៃល
ខាតបង់បណា្តាលមកពីកិច្ចពៃមពៃៀង 
ពាណជិ្ជកម្មសៃរជីាមយួអរឺ៉បុ នងិបៃទៃស 
អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក។

ថ្ងេ ទី២៥ៈ សមាគម អ្នកផលិត  និង នំ- 
ចៃញ ផលតិផល គៃឿងសមទុៃ វៀតណាម   
(VASEP) បាន បង្ហាញ  វិធនការជួយ 
សមាជកិ ចលូ ទៅ ក្នងុ  ចង្វាក ់ផ្គតផ់្គង ់សកល    
និងធ្វើ ឱៃយ វិស័យ ជល ផល វៀតណាម    អាច 
ឈ ន ដល់ ទិសដៅ នំ ចៃញ មាន តម្លៃ ១២ 
ពាន ់លាន ដលុា្លោរ ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០២៥ ដៃល ខ្ពស ់
ជាង ៤០ ភាគរយ  ធៀប នឹង បច្ចុបៃបន្ន ៕ 

ព្រតឹ្តកិារណ៍ស្រដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិសំខាន់ៗ ប្រចំាឆ្នាំ២០២០

កេមុហុ៊ន អាកាសចរណ៍  Thai Airways ជា កេមុហុ៊ន បានកេស័យ  ធន ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០។ AFP
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សុខ  ស្រីលុច

កាលពីថ្ងៃអង្គារទ២ី៩ធ្នូរដ្ឋ-
មនៃ្តីកៃសួងការបរទៃសអាល្លឺ-
មង៉់លោកHeikoMaasបាន
និយាយថារដ្ឋាភិបាលនៃសហ-
ភាពអឺរ៉ុបបានយល់ពៃមលើកិច្ច-
ពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មមួយ
ដៃលធ្វើនិយ័តកម្មទំនាក់ទំនង
រវាងប្លកុទាងំ២៧នៃសហភាព
អឺរ៉ុបនិងចកៃភពអង់គ្លៃស
ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខៃមករា។
ការយល់ពៃមជាផ្លូវការនៅ

ពៃលនៃះកើតមានឡើងបនា្ទាប់
ពីមានកិច្ចពៃមពៃៀងរវាងទី-
កៃុងឡុងដ៍និងសហភាពអឺរ៉ុប
កាលពីសបា្តាហ៍មនុ។កចិ្ចពៃម-
ពៃៀងនៃះគឺចាំបាច់សមៃប់ការ-
អនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្ននៃ
កិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្ម
ចាប់ពីឆ្នាំកៃយមុនពៃលកិច្ច-
ពៃមពៃៀងនៃះតៃូវបានផ្តល់
សចា្ចាប័នដោយសភាអឺរ៉ុបនៅ
ចុងខៃកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១។
កិច្ចពៃមពៃៀងនៃះការពារ

ការអនុគៃះពន្ធ និងមិនមានកូតា
ទំនិញពីចកៃភពអង់គ្លៃសទៅ
កាន់ទីផៃសារតៃមួយរបស់សហ-
ភាពអឺរ៉ុបដៃលមានអ្នកបៃើ-

បៃស់ចនំនួ៤៥០លាននាក។់
កិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្ម
បណ្តោះអាសន្ន តៃូវបានចុះ-
ហត្ថលៃខាដោយបៃធានគណៈ-
កម្មការសហគមន៍អឺរ៉ុបលោក
UrsulavonderLeyenនងិ
បៃធានកៃមុមៃដកឹនាំសហភាព
អឺរ៉ុបលោកCharlesMichel
នៅពៃឹកថ្ងៃទី៣០ធ្នូ។
បនា្ទាប់មកកិច្ចពៃមពៃៀង

ពាណិជ្ជកម្មនិងសហបៃតិបត្តិ-
ការអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លៃសតៃូវបាន
គៃរំពឹងថានឹងតៃូវយកទៅទី-
កៃងុឡងុដ៍ដើមៃបឱីៃយនាយករដ្ឋ-
មន្តៃីអង់គ្លៃសលោកBoris
Johnsonចុះហត្ថលៃខា
បន្ថៃម។នៅក្នុងសៃចក្តីថ្លៃង-
ការណ៍មួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុប
បាននយិាយថាកចិ្ចពៃមពៃៀង
នៃះនឹងតៃូវបានអនុវត្តដោយ
ផ្អៃកលើមូលដ្ឋានបណ្តោះអា-
សន្នពៃះមិនទាន់មានពៃល-
វៃលាសមៃប់សភាសហភាព
អឺរ៉ុបបោះឆ្នាតនៅឡើយ។
នៅក្នងុការអភិវឌៃឍដៃលពាក់-

ព័ន្ធកៃុមអ្នកតាក់តៃងចៃបាប់
គាំទៃ Brexit ពីកៃុមអភិរកៃស
លោក Johnson នឹងគាំទៃ
កចិ្ចពៃមពៃៀងពាណជិ្ជកម្មអង-់

គ្លៃសនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងសភានៅ
ថ្ងៃទី៣០ធ្នូពួកគៃបានលើក-
ឡើងថាកិច្ចពៃមពៃៀងនៃះ
បានការពារអធិបតៃយៃយភាព
របស់ចកៃភពអង់គ្លៃស។
កៃុមសៃវជៃវអឺរ៉ុបមើល-

ឃើញការគំរាមកំហៃងដល់
អធិបតៃយៃយភាពអង់គ្លៃសពី
ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយ
សហភាពអរឺ៉បុបាននយិាយថា
ខ្លនួពៃញចតិ្តនងឹកចិ្ចពៃមពៃៀង
នៃះ។គណៈកមា្មាធិការបៃឹកៃសា
ផ្នៃកចៃបាប់របស់កៃុមនៃះបាន
នយិាយថា៖«សៃចក្តីសន្នដិ្ឋាន
រួមរបស់យើងគឺថា កិច្ចពៃម-

ពៃៀងនៃះការពារអធបិតៃយៃយ-
ភាពរបស់ចកៃភពអងគ់្លៃសជា
បញ្ហានៃចៃបាប់នងិគោរពយា៉ាង-
ពៃញលៃញនវូបទដ្ឋាននៃសន្ធ-ិ
សញ្ញាអន្តរជាតិនិងអធិប-
តៃយៃយភាពអន្តរជាតិ»។
កិច្ចពៃមពៃៀងនៃះនឹងមិន

មានការដក់ពន្ធលើទំនិញ។
ទោះយា៉ាងណាកិច្ចពៃមពៃៀង
នៃះនៅតៃគិតលើថ្លៃសៃវាកម្ម
ហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងតៃូវ
តៃមានការគៃបគ់ៃងដច់ដោយ-
ឡៃកបៃសិនបើបទបៃបញ្ញត្តិ
ហរិញ្ញវត្ថនុងិការតៃតួពនិតិៃយរបស់
អង់គ្លៃសមានចៃបាស់លាស់។

កិច្ចពៃមពៃៀងនៃះ បាន
បនា្ទាបឥទ្ធិពលសៃដ្ឋកិច្ចអា-
មៃរិកដៃលបណា្តោលមកពីការ-
ចាកចៃញពីទផីៃសារតៃមយួរបស់
អឺរ៉ុបទោះបីការចាកចៃញនៃះ
អាចប៉ះពាល់ដល់ទសៃសនវិស័យ
សៃដ្ឋកិច្ចរយៈពៃលវៃងរបស់
បៃទៃសនៃះកដ៏ោយ។កណំើន
សៃដ្ឋកិច្ចរបស់ចកៃភពអង់-
គ្លៃសតៃូវបានគៃពៃយាករថា
នឹងមានកមៃិតទាបជាង ០,៥
ភាគរយរៀងរាល់ឆ្នាំសមៃប់
ទសវតៃសរ៍បនា្ទាប់ជាងបៃទៃស
ដៃលស្ថិតក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបនៃះ។
សមៃប់សហគមន៍អរឺ៉បុការ-

ឈានដល់កិច្ចពៃមពៃៀងនៃះ
អាចបង្វៃរទំនាក់ទំនងមិនល្អជា-
មួយបៃទៃសជិតខាងការទូតនិង
ពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់អស់រយៈ-
ពៃលជាចៃើនឆ្នាំហើយជា
មូលដ្ឋានសមៃប់កិច្ចសហ-
បៃតិបត្តកិារនាពៃលអនាគត។
សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូពា-
ណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ចកៃ-
ភពអង់គ្លៃស។
រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លៃសនិយាយ-

ថាកិច្ចពៃមពៃៀងនៃះគៃបដណ្តប់
លើពាណិជ្ជកម្មដៃលមានតម្លៃ
៦៦៨ពាន់លានផោនក្នុងឆ្នាំ

២០១៩។
នៅពៃលចកៃភពអង់គ្លៃស

ស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកៃុម-
ហ៊ុនបៃទៃសអង់គ្លៃសអាច
ទិញ និងលក់ទំនិញឆ្លងកាត់
ពៃំដៃនអឺរ៉ុបដោយមិនចាំបាច់
បង់ពន្ធ។បើគា្មានកិច្ចពៃមពៃៀង
នៃះទៃអាជីវកម្មនឹងតៃូវចាប់-
ផ្តើមបងព់ន្ធហើយនងឹមានតម្លៃ
បន្ថៃមលើថ្លៃដើម។បើគា្មានកចិ្ច
ពៃមពៃៀងណាមួយមានន័យ
ថា សូមៃបីតៃការតៃួតពិនិតៃយនៅ
ពៃដំៃនកានត់ៃមានចៃើនដៃល
អាចបង្កឱៃយមានការពនៃយារពៃល
សមៃប់ទំនិញដឹកចៃញចូល។
ទោះបីជាកិច្ចពៃមពៃៀងតៃូវ

បានពៃមពៃៀងគា្នាក៏ដោយក៏
នៅតៃតៃូវបង្កើតចៃបាប់ដៃរ។
ដើមៃបីឱៃយកិច្ចពៃមពៃៀងនៃះ
កើតឡើងកិច្ចពៃមពៃៀងនៃះ
តៃវូតៃតៃវូបានមើលនិងអនុម័ត
ដោយសភាអឺរ៉ុបនិងចកៃភព-
អង់គ្លៃស។ប៉ុន្តៃវិធានរបស់
សហភាពអរឺ៉បុមាននយ័ថាកចិ្ច-
ពៃមពៃៀងអាចចូលជាធរមាន
ជាមុន ហើយតៃូវបានអនុម័ត
ជាឯកច្ឆន្ទពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតមក
ពីបៃទៃសទាំង២៧នៃសហ-
ភាពអឺរ៉ុប៕

តពីទំព័រ១...របស់ Astra-
Zeneca/Oxford(អងគ់្លៃស/
ស៊ុយអៃត) ដើមៃបីធានាស្តុក
វា៉ាក់សំាងគៃប់គៃន់សមៃប់
កម្មវធិីចាកវ់ា៉ាកសំ់ាងដៃលបាន
រង់ចាំជាយូរមកហើយនៅឆ្នាំ
កៃយ។
លោករដ្ឋមន្តៃីBudiGuna-

di Sadikin និយាយនៅក្នុង
សន្និសីទកាសៃតមួយថាកិច្ច-
ពៃមពៃៀងទិញយកវា៉ាក់សាំង
ចំនួន៥០លានដូសរបស់As-
traZeneca/Oxfordដោយ
មានជមៃើសទិញបន្ថៃម៥០
លានដូសទៀត នឹងតៃូវបាន
បង្ហើយនៅតៃឹមដំណាច់ឆ្នាំ
នៃះ។ រីឯកិច្ចពៃមពៃៀងទិញ
វា៉ាក់សាំងរបស់Pfizer/BioN-
Techក្នុងលក្ខខណ្ឌដដៃល
នងឹតៃវូបានបង្ហើយនៅសបា្ដាហ៍
ដំបូងនៃខៃមករាឆ្នាំ២០២១
ប៉ុន្តៃលោកបានបញ្ជាក់ថានៅ
សល់ពៃលរាប់ខៃទៀតទើប

ដូសដំបូងនៃវា៉ាក់សំាងទាំង-
២នៃះមកដល់ឥណ្ឌូនៃសុី។
ការបៃកាសនៃះបានធ្វើឡើង

ខណៈពៃលដៃលបៃទៃសឥណ្ឌ-ូ
នៃសុីគឺកំពុងរៀបចំចាប់ផ្ដើម
ការចាក់វា៉ាក់សំាងរបស់កៃុម-
ហ៊ុនចិន SinovacBiotech
នៅពៃលដៃលវា៉ាក់សាំងនៃះ
ទទលួបានការអនញុ្ញាតឱៃយបៃើ-
បៃស់ក្នុងគៃអាសន្ន។លោក
Budiបាននយិាយថាបគុ្គលកិ
សខុាភបិាលជរួមខុចនំនួ១,៣
លាននាក់របស់បៃទៃសនៃះ
នឹងទទួលបានអាទិភាពក្នុង
ការចាក់វា៉ាក់សាំងដំបូងនៅ
ចន្លោះខៃមករានិងមៃសា។
កាលពីខៃសីហាឥណ្ឌូនៃសុី

បានធ្វើកចិ្ចពៃមពៃៀងទញិយក
វា៉ាកសំ់ាងSinovacចនំនួ៤០
លានដសូដោយកាលពដីើមខៃ
ធ្នូបានទទួលការដឹកជញ្ជនូដំបូង
វា៉ាកសំ់ាងចនំនួ១,២លានដសូ
ហើយគៃរពំងឹថានងឹទទលួការ-

ដកឹជញ្ជនូវា៉ាកសំ់ាង១,៨លាន
ដូសថៃមទៀតនៅខៃមករា។
Sinovacកម៏ានកចិ្ចពៃមពៃៀង
ជាមួយកៃុមហ៊ុនរដ្ឋឥណ្ឌូនៃសុី
BioFarmaដើមៃបីផ្គត់ផ្គង់វត្ថុ-
ធាតុដើមសមៃប់ការផលិតវា៉ាក់-
សាំងបៃមាណ ៤០លានដូស
ក្នុងសៃុក។
កៃមុហ៊នុSinovacតៃវូបាន

គៃរំពឹងថានឹងបញ្ជូនទិន្នន័យ
បឋមនៃការសាកលៃបងរបស់
វា៉ាក់សំាងពួកគៃទៅកាន់រដ្ឋ-
បាលម្ហូបអាហារ និងឱសថ
របស់ឥណ្ឌូនៃសុីនៅខៃមករា
ខាងមុខនៃះ។
គៃមិនទាន់ដឹងចៃបាស់អំពី

បៃសិទ្ធភាពនៃវា៉ាក់សាំងនៃះ
នៅឡើយ ដោយសារបៃទៃស
ដៃលចូលរួមការសាកលៃបង
ភាគចៃើនមិនមានការចៃញទិន្ន-
ន័យជាសាធារណៈនៅឡើយ
ហើយបៃទៃសដៃលបញ្ចៃញ
ទនិ្ននយ័ទាងំនៃះបានរកឃើញ
ថាមានបៃសិទ្ធភាពខុសគា្នា
ខា្លោងំ។កាលពីថ្ងៃទី២៤បៃទៃស-
តួកគីអ្នកវិទៃយាសាស្តៃបាន

សន្នដិ្ឋានថា វា៉ាក់សំាងនៃះគឺ
មានបៃសិទ្ធភាព៩១,២៤%រី-
ឯបៃទៃសបៃសុីលវិញកៃយ
ពីការពនៃយារ៣ដងបានធ្វើការ-
បៃកាសនៅថ្ងៃដដៃលថាវា៉ាក់-
សំាងSinovacគមឺានបៃសទិ្ធ-
ភាពខ្ពស់ជាង៥០%តៃទាប-
ជាង៩០%។កាលពីដើមខៃធ្នូ
BioFarmaបានបៃកាសថា
បៃសិទ្ធភាពរបស់វា៉ាក់សាំងគឺ
៩៧% ប៉ុន្តៃកៃយមកដក-
សម្តីវិញ ហើយបានធ្វើការ-
បញ្ជាក់ថាបៃសិទ្ធភាពមិនទាន់
អាចកំណត់បាននៅឡើយទៃ។
វា៉ាក់សាងំចិនមួយផៃសៃងទៀត

ក៏មានការរាយការណ៍បៃសិទ្ធ-
ភាពខុសគា្នាផងដៃរ។កាល
ពីថ្ងៃ៩ខៃធ្នូបៃទៃសអារា៉ាប់រួម
បានអនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់
វា៉ាក់សាំងរបស់កៃុមហ៊ុន Si-
nopharm/Beijing Insti-
tuteofBiologicalProduct
ដោយអះអាងថាមានបៃសិទ្ធ-
ភាព៨៦%តៃនៅថ្ងៃទ៣ី០ធ្នូ
Sinopharmបានបៃកាសថា
វា៉ាក់សំាងពួកគៃមានបៃសិទ្ធភាព

៧៩%។បើទោះបីជាទាបជាង
បៃសិទ្ធភាពជាង៩០% របស់
វា៉ាក់សំាងលោកខាងលិចក៏-
ដោយវា៉ាក់សាំងSinopharm
គឺមានបៃសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាង
៥០%ដៃលគៃប់គៃន់សមៃប់
ការអនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់។
យា៉ាងណាមិញ សន្និសីទ

កាសៃតរបស់លោក Bundi
បានបង្ហាញថា ឥណ្ឌូនៃសុី
ធានាថាបៃទៃសខ្លនួនងឹទទលួ
បានវា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ជាង
៣០០លានដូសដៃលកៃពី

Pfizer/BioNTech និង As-
traZeneca/Oxford គឺរួម-
មាន៥០លានដសូពីកៃមុហ៊នុ
អាមៃរិកNovavax ការទិញ
បន្ថៃមពីSinovacចនំនួ១២៥
លានដូសនិងការទិញវា៉ាក់សំាង
៥៤លានដូសតាមរយៈកម្មវិធី
COVAXរបស់WHO។លោក
Bundi បានអះអាងថាចំនួន
វា៉ាកស់ាងំនៃះគឺនងឹធ្វើឱៃយឥណ្ឌ-ូ
នៃសុីមានភាពសា៊ាំដៃលអាច
នងឹបញៃឈប់ការឆ្លងកវូដី១៩ក្នងុ
បៃទៃស៕

រដ្ឋាភិបាលអឺរុ៉បអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មBrexit

ឥណ្ឌនូ្រសីុចុះកិច្ចព្រមព្រៀង...

លោកស្រ ីUrsula von der Leyen  ធ្វើ សន្និសី ទ កាស្រត ។ រូប AFP

វ៉ាក់សា ងំ Pfizer-BioNTechមួយដបនៅ ក្នងុ មន្ទរី ព្រទ ្រយ St James's Hospital។ AFP
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សៅ  សម្ភស្ស

មនុសៃស រាប់ពាន់ នាក់  បានធ្វើ 
បាតុកម្ម នៅរដ្ឋធាន ី Podgori-
ca  នៃ បៃទៃស ម៉ងុតៃណៃេ្រហ្គា 
ដើមៃបី បៃឆំងនឹង កិច្ចខិតខំ - 
បៃងឹបៃង របស ់រដ្ឋាភបិាល ទើប 
ជាប់ ឆ្នាតថ្មី ដៃលមាន គោល- 
បំណង ផ្លាស់ប្តូរ ចៃបាប់សាសនា 
ដ៏ ចមៃូង ចមៃសក្នុងបៃទៃស 
និង បង្កឱៃយ មានភាព តានតឹង 
ជុំវិញ ទំនាក់ទំនង ស្មុគសា្មាញ 
រវាង  បៃទៃសនៃះ  ជា មួយនឹង 
បៃទៃស ស៊ៃប៊ី។

កាលពីថ្ងៃ ចន្ទ  កៃុមបាតុករ 
បាន  បន្ទរ ជា សឡំៃង ថា  «នៃះមនិ- 
មៃនជា បៃទៃស ស៊ៃប៊ី»  និង 
«កៃបត់ជាតិ»  នៅមុខ សភាមុន  
ពៃល  កចិ្ចជ ជៃកដៃញ ដោល អពំ ី
ការ ផ្លាសប់្តរូ ចៃបាបដ់ៃលបាន ស្នើ 
ឡើង ដោយ រដ្ឋាភបិាល ថ្ម។ី មនុ 
ពៃល សម័យ បៃជុំ ចាប់ផ្តើម 
លោក  នាយក រដ្ឋមនៃ្តី  Dusko 
Markovic  អនុ បៃធាន នៃ គណ-  
បកៃស បៃជាធិបតៃយៃយសង្គម បៃ-
ជាធិបតៃយៃយ (DPS)  ជា រដ្ឋា- 
ភិបាល អាណត្តិ មុន ដៃល អនុ- 
ម័ត ចៃបាប់ សាសនា ដើម  តៃូវ- 
បាន សា្វាគមន៍  និង សាទរ ពី អ្នក 
តវា៉ា  នៅ មុខសភា ។

មនៃ្តី មយួ ចនំនួ នៃ គណបកៃស- 
បៃជាធិប តៃយៃយ សង្គម បៃជា- 
ធិប តៃយៃយ  (DPS)  និង គណ- 
បកៃស សៃរីមួយ ចំនួន បានគាំទៃ 
ចំពោះ ការតវា៉ា បៃឆំង របស់ 
កៃុម  បាតុករនៃះ ផងដៃរ ។ 

បាតកុរ មា្នាក ់ក្នងុ ចណំោម អ្នក- 
ដទៃ គឺលោក  Nemanja Ba-
tricevic  បានចោទ បៃកានរ់ដ្ឋា- 
ភិ បាលថ្ម ីថា  បាន បៃគល់ ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ ទៅ ពៃះវិហរ គៃិស្ត- 

អូសៃសូដក់ របស់ ស៊ៃប៊ី  និង 
ស៊ៃប៊។ី លោក  បាន នយិាយថា៖  
«ពួក គៃ  កំពុងបៃគល់ កំណប់- 
វបៃបធម៌ ម៉ុង តៃណៃ្រហ្គីន ដល់ 
វហិរ គៃសិ្ត អសូៃស ូដក ់របស ់ស៊ៃប៊ ី 
នងិ ស៊ៃប៊ ីហើយ។  ថ្ងៃនៃះ ដោយ 
មាន ការបោះឆ្នាត ពកុរលយួ ព ី
ពួក ម៉ុង តៃណៃ ្រ ហ្គីន មួយ ចំនួន 
បានធ្វើ ឱៃយ កៃុមនៃះ  ឡើងកាន់ - 
កាប់  បៃទៃស ម៉ុង តៃណៃេ្រហ្គា 
ម្តងទៀត ហើយ»។

បាតុកម្មនៃះ  គឺជា ការតវា៉ាធំ 
ដំបូងគៃ បង្អស់នៅ ក្នុងបៃទៃស 
តំបន់ បាល់កង់ ដ៏តូចមួយ នៃះ  
ដើមៃបី បៃឆំងនឹង រដ្ឋាភិបាលថ្មី  
ដៃលបាន ឡើងកាន់ អំណាច  
បនា្ទាប់ពី ឈ្នះសំឡៃង ឆ្នាត ចៃើន   
ជាងបន្តិច លើ គណបកៃសគាំទៃ 
លោក ខាងលិច  ដៃលធា្លាប់ កាន់- 
 អំ ណាចជា យូរមក ហើយ។ 
កាល ពីថ្ងៃទី  ៣០  ខៃសីហ  ប្លកុ- 

បៃ ឆំង ចំនួន ៣  បាន ឈ្នះភាគ- 
ចៃើន នៃ៤១ នៃ អាសនៈ ទាំង 
៨១ នៅក្នងុសភា ឈ្នះឆ្នាត លើ   
គណបកៃស បៃជាធិប តៃយៃយ សង្គម- 
បៃជា ធិបតៃយៃយ (DPS)។ 

ចៃបាប់ស្ដ ីអំពី សាសនានៃះ  បាន  
អនមុត័ កាលព ីចងុឆ្នា ំ ២០១៩ 
ក្នងុនោះ ដៃរ  គៃឃើញ មាន វិហរ - 
សាសនា  រាប់រយ កន្លៃងតៃវូ បាន 
គៃប់គៃង ដោយ វិហរ គៃសិ្ត អូសៃសូ- 
ដក ់របស ់ស៊ៃប៊ ី (SPC) ហើយ 
តៃូវ  បាន គៃ បៃ ទៅ ជា សមៃបត្តិ 
របស់ រដ្ឋ ម៉ុងតៃណៃ ្រហ្គីន វិញ ។

ប៉ុន្តៃ រដ្ឋាភិបាល ថ្មីដៃល ទើប 
ជាប់ឆ្នាត  មាន ទំនោរ ទៅរក 
បៃទៃស ស៊ៃប៊ី  និង មានភាព- 
ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ ពៃះវិហរ ផង 
នោ ះបាន និង កំពុង ស្នើសំុ ការកៃ- 
បៃថ្មដីោយធ្វើ យា៉ាងណា ឱៃយ ពៃះ- 
វហិរ ទាងំអស ់ស្ថតិក្នងុ កណា្តាប ់
ដៃ របស់ អូសៃសូដក់ របស់ ស៊ៃប៊ី  

(SPC)  និង មាន មូលដ្ឋាន  នៅ 
ប៊ៃលកៃន (បៃទៃស ស៊ៃប៊ី) ។

កៃុមអ្នកតវា៉ា  បានចោទ បៃ- 
កាន់  រដ្ឋាភិបាល ដៃល បាន កាន់- 
អំណាច កាលពី ដើម ខៃ នៃះ  ថា  
«ពៃយាយាម លុបបំបាត់ រដ្ឋម៉ុង- 
តៃណៃ្រហ្គនី  នងិ អត្តសញ្ញាណ- 
ជាតិ»។  យា៉ាងណាមិញ  គៃនៅ 
មិនទាន់ ដឹង ចៃបាស់ នៅឡើយ 
ទៃថា សភា នឹង បោះឆ្នាត 
ផ្លាស់ប្តូរ ចៃបាប់ សាសនា នៅ 
ពៃលណា ។

ខណៈ ពៃលដៃល បៃទៃស - 
ម៉ុងតៃណៃេ្រហ្គា  បៃកាស ឯក- 
រាជៃយ ពី បៃទៃស ស៊ៃប៊ី  កាលពី 
១៤ឆ្នាំមុន  បៃវត្តិសាសៃ្ត  និង 
វបៃប ធម ៌របស ់ពកួគៃ មាន ទនំាក-់ 
ទំនង គា្នាយា៉ាង ជៃលជៃ។  
បៃហៃល ១ភាគ ៣នៃ បៃជា- 
ជន បៃមាណ៦២០ ០០០នាក ់ 
ជាជនជាតិ ស៊ៃប៊ី  ខណៈដៃល  

អូសៃសូដក់ របស់ ស៊ៃប៊ី  នៅតៃ ជា 
សា្ថាបន័ សាសនា ដ ៏សខំាន ់នៅ- 
ក្នុង បៃទៃស។

រដ្ឋាភិបាល អាណត្ត ិមុន ទទួល  
ឥទ្ធិពល យា៉ាងខា្លាំង ពី លោក  
Milo Djukanovic  ជា បុគ្គល 
រឹង មាំ  និង ខា្លាំង ពូកៃមា្នាក់ ដៃល 
ជំរុញ ឱៃយមាន ការបោះឆ្នាត 
សភា ចពំោះ ចៃបាបន់ៃះ  កាលខៃ- 
ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៩ ទោះ បី មាន ការ- 
បៃឆងំ យា៉ាងខា្លាងំ ព ីវហិរគៃសិ្ត- 
អសូៃសដូក ់របស ់ស៊ៃប៊ ី នងិ គណ- 
បកៃស នយោបាយ ដៃលគាំទៃ 
ស៊ៃប៊ីក៏ ដោយ។  កៃុមអ្នក រិះគន់ 
មួយ  ចំនួន បាន ទិតៀន ចៃបាប់ 
នៃះ    ថា ជាការ ប៉ុនប៉ង រឹបអូស 
ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ពៃះវិហរ តៃ អា-
ជា្ញាធរ បាន បដសិៃធ ថាមនិ ដៃល 
មាន ផៃនការ បៃបនៃះ កើតឡើង 
ឡើយ។

សមាជិកសភា  DPS  លោក  

Dragutin Papovic  បាន 
និយាយ ថា៖ «សំណើនៃះ តៃូវ 
បាន រីសអើង បៃឆំងនឹង ពល- 
រដ្ឋ ២ភាគ៣នៃ ពលរដ្ឋម៉ុង - 
តៃណៃេ្រ ហ្គា ។  រដ្ឋាភិបាល នៃះ 
បង្កើត ឱៃយមាន សហគមន៍ សា- 
សនា តៃមួយ បៃភៃទ សមៃប់ 
បៃទៃស មួយ ទាំងមូល។  យើង  
នឹង មិន អនុញ្ញាត ឱៃយរឿងនៃះ 
កើតឡើងទៃ  ហើយយើង នឹង 
បៃើគៃប់ មធៃយាបាយ របស់ បៃជា - 
ធិ បតៃយៃយ  ដើមៃបី ការពារ ពលរដ្ឋ 
របស់ យើង»។

រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសួង យុត្តធិម៌ លោក  
Vladimir Leposavic  បានន-ិ
យាយ ថា៖ «គា្មាន ការ រីសអើង 
រវាង សហគមន៍ សាសនា ទៃ។  
ជា មួយនឹង ការផ្លាស់ ប្តូរនៃះ  គឺ 
ជា  ការ ពងៃឹង ចៃបាប់ សមៃបត្តិ វបៃប- 
ធម៌ ដៃល គៃប់គៃង ដោយ សហ- 
គមន៍ សាសនា ប៉ុណោ្ណោះ ហើយ 
ក៏  គា្មាន នរណាមា្នាក់ អាចផ្ទៃរ 
ទៃពៃយ សមៃបត្តិ រដ្ឋ បានដៃរ»។

យា៉ាងណាមិញ  នៅក្នុង ពៃល 
បោះឆ្នាត ខៃសហី គ ណបកៃស- 
សង្គម បៃជាធិបតៃយៃយ របស់ 
លោក  (DPS)  បាន ចាញ់ 
ឆ្នាត កៃុម គណបកៃស បៃឆំង 
ដៃល  ដឹកនាំ ដោយ សម្ព័ន្ធមិត្ត  
(SPC) ជា លើក ដំបូងក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ៣ទសវតៃសរ៍ កន្លង មកនៃះ។  
គណបកៃស សង្គម បៃជាធិប តៃយៃយ  
របស់ លោក  (DPS)  បាន  បង្វៃរ  
បៃទៃស មុ៉ងតៃណៃ េ្រហ្គា ឱៃយ  ចៃញ 
ឆ្ងាយ ព ីឥទ្ធពិល របស ់ស៊ៃប៊ ី នងិ 
រុសៃសីុ។ បៃជា ជាតិ នៅ តំបន់ Adri-
atic  ដៃល រួម  មាន  បៃទៃស ម៉ុង- 
តៃណៃ េ្រហ្គា  បាន ចូល ជាសមា- 
ជិក ណាតូ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧  និង 
កពំងុ ស្វៃងរក សមាជកិ ភាព ក្នងុ  
សហភាព អឺរ៉ុប ផងដៃរ ៕ 

អតីតនាយករ ដ្ឋមន្ត្មុ៉ីង ត្ ណ្ េ្រហ្គា  Dusko Markovic បង្ហាញ ការគំាទ្  នៅក្នងុ អំឡុង     ការ  តវ៉ាប្ឆំាង  រដ្ឋា  ភិបាល  ថ្មនីៅ ក្នងុ ទី កុ្ ង Podgorica  ។ AFP

មនុស្សរប់ពាន់នាក់តវ៉ាប្ឆំាងរដ្ឋាភិបាលថ្មីមុ៉ងត្ណ្េ្រហ្គាដ្លចង់ផ្លាស់ប្តរូច្បាប់សាសនាប្ទ្សន្ះ



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ខ្ស្ភាពយន្ត បូលីវូដ និង  
រឿង ភាគ ឥណ្ឌា កម្ រំលង ឈុត ឆាក 
តួអង្គ ស្លៀក ឈុត   ចម្ុះពណ៌ ដ៏ស្ស់ 
ឆើត ច្ៀង រាំ យ៉ាង  ត្សង សាសព្ទ 
សន្ទនា  សាច់រឿង  តាម ចង្វាក់តន្ត្ី។

 ឧស្សាហកម្ម ខ្ស្ភាពយន្ត ដ៏ ព្ញ- 
នយិម  របស ់ឥណ្ឌា ដល្ មាន មលូដ្ឋាន 
នៅ  ទីក្ុង បុមប្  បាន សាយភាយ 
ប្ជាប្ិយភាព  ដោយ សូម្បីត្ នៅ 
ប្ទ្ស កម្ពុជា  ក៏ ភាពយន ្ត បូលីវូដ  
មាន ចាក់បញ្ចាំង តាមរោង ភាពយន្ត 
និង កញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ផង ដ្រ។    

ដោយ ឃើញ សក្ដានពុល ន ្ទនំាក-់
ទំនង  វប្បធម៌ ទាំង ២  ក្នុង ឆា្នាំ  ២០១៧   
កញ្ញា  ព្ីនស្ឡា អាណម ហ្គៀល 
(Princella Anum Gill) និង ក្ុម 
គ្ួសារ  នាង   បាន ធ្វើដំណើរ ពី ទឹកដី  
បា៉ាគសីា្ថាន   មក កម្ពជុា ក្នងុ បណំងសកិស្ា   
មើល  ព ីសា្ថានភាព  អណំោយផល ក្នងុ 
ករ ប្កប អាជីវកម្ម។

ក្យមក  ពួកគ្ ក៏ បាន បើក 
អាហារដ្ឋាន  មួយ ដ្ល មាន ឈ្មោះ ថា  
ពី្នស្ឡា (Princella Flavors of- 
Saffron) បម្ើអាហារ ឥណ្ឌា និង 
បា៉ាគីសា្ថាន ក្មសា្នាដ្ ចម្អិន របស់ 
មា្ដាយ នាង ផ្ទាល់។

កព្ ីម្ហបូអាហារ  កញ្ញា ព្នីសឡ្ា  
ក៏  បាន ច្ក រំល្ក វប្បធម៌ តាម រយៈ   
សាក់  ហ្ណ  និង ក្បាច់រាំ បូលីវូដ  
នៅ  លើ ហាង របស់ នាង   ស្ទូឌីយោ 
រាំ និង សាលា អន្តរជាតិ នានា។

កញ្ញា ជនជាត ិបា៉ាគសីា្ថាន  សក ់
វ្ង សម្បុរ  ស្អ្ម ញញឹម 
ស្ស់  រូបន្ះ បាន ប្ប់  ភ្នព្ំញ- 
ប៉ុស្តិ៍   ថា ៖ «ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម 
បង្ៀន  ក្បាច់រាំ កល  ២-៣ 
ឆា្នាំ មុន នៅ ភ្នំព្ញ។ ខ្ញុំ បាន 
ទៅ បង្ៀន នៅ សាលា  
Canadian Interna-
tional School (CIS) 
និង សាលា Grand- 
Mount Internation-
al School ដ្ល មាន 
ទាំង សិស្ស ខ្ម្រ  និង 
បរទស្ ។ ខ្ញុ ំទទលួ បាន 
លទ្ធផល យ៉ាងល្អ ។ ពួក-
គ ្ រកីរាយ នងឹ រៀន ជាមយួ គ្នា 
ណស់ »។

កញ្ញា ព្ីនស្ឡា  បាន បន្ត ទៀត  

ថា៖ «ចាបព់ ីពល្នោះ ខ្ញុ ំក ៏សាកលប្ង 
ធ្វើ សិក្ខាសាលា សម្ប់ បង្ៀន គ្ប់ 
វ័យ  ហើយ ឃើញ ថា មាន អ្នក ចាប់ 
អារម្មណ៍ ច្ើន ។ ខ្ញុំ ក៏ ចាប់ផ្ដើម បើក 
ថា្នាក់ ផ្ទាល់ខ្លួន បង្ៀន »។

តម្ល្ សិក្សា សម្ប់ ថា្នាក់ដំបូង  គឺ ៨ 
ដុលា្លា រ ក្នុង មា្នាក់កម្ិត បនា្ទាប់ គឺ  ១០ 
ដុលា្លា រ និង កមិ្ត ចុង 

ក្យគឺ  ១២ដុលា្លា រ។ 
នៅ បទ្ស្ បា៉ាគសីា្ថាន  

ព្ីនស្ឡា  បាន ឱ្យ ដឹង 
ថា  កររំា   គឺ បញ្ជាក់ ពី ភាព- 
រីករាយ ក្នុង កម្មវិធី ខួបកំណើត  
ពិធីរៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍  ករ 
ជួបជុំ គ្ួសារ  និង  កម្មវិធី 
សាសនា ផងដ្រ ។

កញ្ញាប្ប់ទៀត ថា៖ «ជា-
ពិស្ស នៅព្ល រៀបករ  
យើង មាន កររាំ ប្កួត គ្នា 
រវាង ខាង កូនក្មុំ  និង កូន 
កំលោះយ៉ាងរីករាយ »។

ករ ហាត ់រា ំ  ជាមយួ អ្នកគ្ ូ
ព្ីនស្ឡា សិស្សមិន បារម ្ភ  

ខា្លាច រាំ មិនសា្អាត  ឬ មិនសមនោះ ទ្   ។ 
កញ្ញា បាន ជំរុញ ថា៖ «វា មិន សំខាន់ 

ថា អ្នកណ រាំពូក្  ឬ  មិន ពូក្ ទ្  ឱ្យ ត្ 
អ្នក អាច ធ្វើ ចលនា ដង ខ្លួន  និង ក្បាល 
បាន គឺ  អ្នក រាំបាន ហើយ»។

ចម្ៀង ភាគច្ើន  ដ្ល យក មក 
ចាក ់ រា ំ ត្វូ បាន ដក សង្ ់ព ី ភាពយន្ត។ 
ប៉ុន្ត្  បច្ចុប្បន្ន  ក្បាច់រាំ បូលីវូដ  អាច រាំ 
ទៅ តាម ស្ទើរ ត្ គ្ប់ ប្ភ្ទ បទភ្ល្ង  
ហើយ អ្នករា ំមនិចាបំាច ់  ទាលត់ ្ស្លៀក 
សម្លៀកបពំាក ់ឥណ្ឌា ទ ្លើកលង្ត ្
ព្ល មាន កម្មវិធី សំខាន់ ។

ថ្វតីប្តិថា កប្ាចរ់ា ំន្ះ ជា របស ់ឥណ្ឌា  
ត ្កញ្ញា  ព្នីសឡ្ា  បាន រៀបរាប ់ថា  
ដោយសារ ត្ នាង ជាអ្នកគំទ្ រឿង 
ឥណ្ឌា តាំងពី តូច  ហើយ   នាង កើត ក្នុង 
គ្ួសារកន់ ខាង សាសនា  កតូលិក  
បា៉ានច់ាប៊ ី ដចូ្ន្ះ វបប្ធម ៌បា៉ានច់ាប៊ ី បាន 
ដកជ់ាប ់ជាមយួ នាង សប្ ់ ដល្ ធ្វើឱយ្ 

នាង ចាប់ផ្ដើម ហាត់រាំ តាំងពី  ច្ះ ដើរ។ 
អ្វ ីដល្  ព្នីសឡ្ា  សល្ាញ ់បផំតុ 

ពី  ក្បាច់បូលីវូដ ន្ះ គឺ វា មិន ប្ងច្ក 
ជាតិ សាសន៍   ហើយ វាអាច រាំ ត្ មា្នាក់ 
ឬ រាំ  ជាក្ុម ក៏បាន ។

ជំហាន វាមួយៗ ពិតជា ជាប់ចិត្ត គួរ- 
ឱយ្  ចង ់មើល ណស ់។ ជាពសិស្  ករ- 
រំា  កុ្មធំ  ដ្ល អាច មើលឃើញ ពី ភាព- 
ស្ុះ គ្នា និង  សុីចង្វាក់  ភ្ល្ង ។

ក្បាច់រាំ   ករបញ្ច្ញ ទឹកមុខ  និង 
ជំហាន  វា មួយៗ គឺជា ភាសាកយវិករ  
ដ្ល អ្នករាំ បាន រៀបរាប់ សាច់រឿង។ 

គ្ ូបង្ៀនរា ំដល្ វវិឌឍ្ ខ្លនួ ព ីជនំាញ 
ពាណិជ្ជកម្ម រូបន្ះ បានលើកទឹកចិត្ត 
ដល់  អ្នក និយម កុន បូលីវូដ ត្  ខា្មោស- 
អៀន  នងឹ  រាថំា៖ «បើ អ្នក  សមច្ ចតិ្តថា 
រៀន អ្វី ហើយ  ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ចលនា  និង  
បង្ហាញ សមត្ថភាព របស់ អ្នក ឱ្យ អស់ ។ 
អ្នក មិន ចាំបាច់ ទាល់ ត្ មាន បទ-
ពិសោធ  សម្ប់ រៀន វគ្គ ដំបូង ទ្ »។

កញ្ញា ព្នីសឡ្ា បាននយិយ ថា៖ 
«ថា មិនតូ្វ អ្នក អាច នឹងរក ឃើញ 
ចំណូល  ចិត្ត ថ្មី ព្ល បាន រាំ បូលីវូដ ។ 
ប្កដណស់ បូលីវូដ មាន ហ្តុផល 
ដ្លនាំឱ្យ វា ល្បីល្បាញ  ជុំវិញ ពិភព-
លោក ។ ពល្ ន្ះ  ដល ់វន្ អ្នក ស្វង្រក 
ភាពរីករាយ របស់ វា ម្ដងហើយ »។

អ្នកចាប់អារម្មណ៍ រាំបូលីវូដ  ព័ត៌-
មាន បន្ថម្ មាន នៅ  ទពំរ័ ហ្វស្ប៊កុ @
princellabollywooddance៕

www.postkhmer.com

តោះ! បង្វលិ ខ្លនួ  គ្រវីដ្រ  រំា បូលីវូដ ជាមួយ អ្នក គ្រ ូដ៏ 
ស្រស ស់្អាត ហ្វ្រន ភាពយន្ត ឥណ្ឌា ដឹង ត្រព្រញចិត្ត ស្ដកូ 

កញ្ញា ពេនីសេឡា ទទួល បានសិសេស ចមេះុជាតិសាសន៍ និង គេប់វ័យ នៅស្ទឌីូយោ និង តាម សាលា អន្តរជាតិ ។ រូបថត សហ ករី

អ្នកគេរំូា បូលីវូដ កញ្ញា ពេនីសេឡា អាយុ  
២៥ឆ្នា ំ  មកពីបា៉ាគីសា្ថាន។ រូបថត សហ ករី

ការ ហាត់រំាបូលីវូដ ភាគចេើនបេើបទភ្លេង ពី ភាពយន្ត ។ រូបថត សហ ករី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៣១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ២រោច  ខៃបុសៃស  ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍  ទី៣១ ខៃធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ  ើ     ង    ខ   ្ព  ស  ់តៃ ដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា   ផ ្នៃក    អ   ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ      ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ       មិ   ន ឱៃយ មា     ន ភា        ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 បៃកប       របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ      
ជាធម្មត  ។ ចពំ   ះ   ប  ញ   ្ហា    ស   ្នៃ ហ       វ ិញ    គ ឺគ ូស្នៃហ ៍  មាន     
អធៃយា            សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

ការ     និយាយ ស្តី   ចៃើនជាពាកៃយសម្តីគួរ ជា ទី ពៃញ - 
ចិត្ត     ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទៃ ។ ការ បៃកបរបរ រកទ ទួល- 
ទន    នានា បាន     ចណំលូ គរួជាទ ីព ៃញចតិ្ត ។   ចពំះ 
សៃច  ក្តី  សៃ្នហវ ិញ គឺ មាន ដំណើរការ យា៉ាងល្អ  
ហើយ  មាន ភាព រលូនចុះ សមៃុងនឹងគ្នា តៃម្តង។  

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  ការនិយាយ- 
ស   ្តរីបស់ អ្នក រមៃង មាន ការ ពិចារ ណា  
វៃង ឆ្ងាយ  ហើយ តៃង ថ្លងឹថ្លៃងពី ផល-  
បៃយោជន៍  និង ផលប៉ះ ពាល់ យា៉ា ង   ល្អ- 

បៃសើរ ។ ចំពះ សៃចក្តសី្នៃហ ចៃើន បៃកប ដយ ភាព-  
ចុះ  សមៃងុគ្នា បាន ល្អណាស់ ។ ចំណៃកឯ ការ បៃកប-   
របររ ក ទទួលទ ន  ផៃសៃង  ៗនឹង បាន ផល គួរជាទីគប់ ចិត្ត 
សម តម ការខិតខំ បៃងឹ បៃង របស់ ខ្លនួឯង  ។ រីឯ ការ- 
ធ្វើ  ដំណើរ កមៃសាន្ត វិញ ក៏មាន សុខសុវត្ថភិាព ផង ដៃរ។ 

រាសីមធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន អ្នក ខ្លះ 
យ ក      ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ខណៈ អ្នក ខ្លះ -  
ទៀត  ព ៃង ើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក។  ហៃតុ 
នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ  ។ 

ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត ់  មុន នឹង និយាយ     
ចៃញមក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      ចំពះ កា   រ បៃកប របរ រក  ទទួល - 
ទន   នានានឹង     បាន ផ ល បង្គរួ  បុ៉ណ្ណោះ ខណៈ កត្តា  សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ និង         ចិត្ត គ្មាន    ផ  ល ប ះ៉ ពា  ល់។ រីឯ បញ្ហា  
ស្នៃហ       គូ ស្នៃហ៍ ចៃះ  យល់ ចិត្ត គ្នាដូចជា  សព្វ មួយដង ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ តៃដៃត  ។  ការ និយាយ-  
ស្ត ី ចៃើនតៃ  ព  លពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។  ចំពះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទន នានាវិញនឹង    បាន ផល ចំណៃញ  

យា៉ាង គប់ចិត្ត ធ្វើឱៃយ ទឹកចិត្ត  អ្នក មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំពៃញការងា រ ផៃសៃង ៗ   ។ ចំ ណៃកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ គឺចៃើន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្នៃហ វិញ  គូស ្នៃ ហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង - 
គ្នា ជាធម្មត ហើយ ចៃះ បង្កើតនូវ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម៕   

រាសមីធៃយម។  កត ្តា សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មាំ  មួនល្អ  ហើយ   តៃូវ ចំណាយ  ទំង-  
កមា្លាំង  កាយចៃើ ន ក្នុង ការ បំពៃញ   កិច្ច -  
ការ   ទំងឡាយ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក   អ្នក  
តៃូវ វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ 

បៃយ័ត្ន  នាំ ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លួន ។ ចំពះ  ការ  ពៃយា - 
យាម  ហក់    មាន  ភាព  ខៃស ត់ ខៃសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  សា្វា ហប ់ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ ងារ រប ស់ ខ្លួន  ។  រីឯ 
បញ្ហា  ស្នៃហ                             គូ ស ្នៃហ៍ មានអ ធៃយាសៃ័យ  គ្នាល្អ ។      

រាសី  ឡើង ខ្ព  ស់ តៃដ ៃត ។ ការបៃកប-  
របរ  រក ទទួល ទន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរតៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ ទទួល បាន នូវ ការ រាក់ ទក់ ព -ី 

មនុសៃស  គៃប់ សៃទប់ វណ្ណៈមិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នកបៃកប ដយ  ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្ត ីស ្នៃហ វិញ  មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មង។                   

រាសីខ្ពស ់ តៃដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព នៃ  គសូ្នៃហម៍ានការ  ស្វៃង  យល-់ 
ចិត្ត គ្នា បៃប សភាព ធម្មត។  ចំពះ  
ការ  បំពៃញ កិច្ចការ ផៃសៃង ៗ  ចៃើន តៃ 

បៃកបទៅ  ដ យសា្មារតីទទួល ខុសតៃូវខ្ពស់  ។ 
ដយ ឡៃក ការ  បៃក ប រ បរ រកទទួល ទន វិញនឹង 
បាន ផល គប ់ បៃស ើរចៃើន ។  សមៃប ់ថ្ងៃនៃះ ដៃរ 
លោក អ្នក មា ន  សនា្តានចិត្ត  ដយ ក្តី មៃត្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ផងគោរពសៃឡាញ់ខ្លាំង ។ 

 រាសី សៃុតចុះ ។ ជ ើង លៃខស្ថិត នៅ 
ល ើ អន្ត រាយ    ហៃតុនៃះ រាល់ការ- 
បំពៃញ កិច្ច ការ   ផៃសៃងៗតៃូវ  តៃបៃុង- 
បៃយ័ត ្នឱៃយ ខ្ពស់ ។ ចំពះ ទឹក ចិត្ត  

បៃកប ដយ  ក្តីទ សៈ ចៃើន   ដៃល អាច ញ៉ាំង ឱៃយ  
អ្នកបពំៃញ កចិ្ច  កា  រ  ជបួ  បរាជយ័  ដចូ្នៃះតៃវូតៃ  មាន 
ការ    អត់ធ្មត់ ឱៃយ បានច ៃើន ។   ចំណៃកឯ សៃច ក្តី- 
ស្នៃហ  វញិ ហ ក ់ដចូ ជា មាន ភាព រការំកសូ ហើយ 
គូស្នៃហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿងរា៉ាវ ។     

 រាសី សៃតុចុះខ្លាងំ ។  លោកអ្នក អាច 
នឹង  មាន គៃះ ដយ សារតៃសម្តី  
ហើយ ល ភ សកា្ការៈផ ៃសៃង ៗ  ក៏ អាច   
បង់ បា ត  ់ដយសារសម្តផីងដៃរ។   

ដូច្នៃះ  មិន  គួរ  ប ណ្តោយ  ឱៃយ មាន ការថ្នាងំ ថ្នាក់ ណា-  
មួយ   ឡើយ នៅ ថ្ងៃនៃះ  ។  ចំពះការ បំពៃញការងារ 
ផៃសៃងៗ បាន ផល  តិចតួច ត ៃបុ៉ណ្ណោះ ។ ដយឡៃក  
សៃច ក្តសី្នៃហ  ក្ន ុងចិត្ត ចៃើនតៃ ពរពៃញ ទៅដយ 
មនោសញ្ចៃតនា និង ភាពអណ្តៃតអណ្តូង។     

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។ កត្តា សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ    កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ បៃកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល     ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱៃយ  លោក អ្នក      
មា ន     ក ្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រ ឯី  ល ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបៃកប របរ- 
រកទទលួ  ទន ផៃសៃងៗ បាន ផល ល្អ  ហើយ 
ដំណើរ តៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
ទទួល បាន  ការរាក់ទក់ពីមនុសៃស គៃប់ - 

សៃទប ់ វណ្ណៈ។ ចំព ះទឹកចិត្ត លោក អ្នកបៃកប ដយ ក្តី- 
សោមនសៃស   នងិ មាន សមត្ថភាព អាច ដះ សៃយ បញ្ហា 
ផៃសៃង  ៗ    បាន យា៉ាង ល្អ។  ចំណៃកឯ  សៃចក្តី ស្នៃហវិញ  
គូស្នៃហ ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់។ 
រីឯលភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គប់ចិត្ត។   

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ  នៅចុង  ឆ្នាំ ២០២០  
នៃះ សៃប់ តៃ  គៃឃើញ លៃច    
វត្តមាន តរា ចមៃៀង បៃុស    សំ-
ឡៃង ធ្ងន់ ផ្អៃម ពីរោះ បៃប មនោ - 
សញ្ចតនា សមៃប ់ បៃិយមិត្ត 
អ្នក សា្តាប់ កាល ពី បៃមាណ ១ 
ទសវតៃសរ៍ មុន ដៃល  ភាគ ចៃើន  
គៃ សា្គាលល់ោក ថ    ជា មា្ចាស ់បទ 
«ទូរ ស័ព្ទអ្នកណា?» បទ«ទឹក  - 
ភ្នៃក  ជន ពាល» នងិ បទ «បៃពន្ធ 
អ្នក  ណាគៃហ្ន!» ជា ដើមនោះ  
លោក  ឈឿន ឧត្តម មកបង្ហើរ  
សំនៀង  សាជាថ្មី នៅ  ក្នុង កម្ម វិធី  
«ចមៃៀងគៃួសារ ខ្មៃរ» និង-  
លៃច  ឮ ដណំងឹ ថ  លោក ក ៏នងឹ 
មាន  វត្តមាន ចៃៀង នៅ ផលិត-  
កម្ម  Davitra Media  នៅ ឆ្នាំ 
២០២១ ទៀត ផង   ដៃរ។ 

ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ  គៃឃើញ តរា-   
ចមៃៀងបៃសុ មាន មាឌ កៃអាញ  
មាន  ថ្គាមខ្លា សឡំៃង ពរីោះ    បទ 
មនោសញ្ចតនា លោក ឈឿន 
ឧត្តម បង្ហើរ សនំៀង  ដព៏រីោះ នៅ 
ក្នងុ បណ្ត៉ា ំបទ ចមៃៀង មយួ ចនំនួ   
ផលិត ដយ  KFS STUDIO  
ដៃល   ជា បទ ចមៃៀង បងា្ហាញ  អពំ ី
វីរ   ភាព  នៃ ថ្នាក់ ដឹក នំា - 
កំពូល  ខ្មៃរ   រួម មាន   បទ  
« នារ ីរ ត នៈគឺ លោក-   
ម៉ៃ» ជា សា្នា ដៃ  និពន្ធ 
ទំនុកចៃៀង ដយ 
លោក ល ីសុនី ហនួ 
ជាលំនាំ  ចមៃៀង-  
មរតក  ដើម បទ  

«រំដួល ពធិ៍សាត់» ខណៈ បទ  
« សម្តៃចហ៊ុន សៃន  របស់- 
កម្ពុជា»  ជា  សា្នា ដៃ និពន្ធ ទំនុក 
ចៃៀ ង  ដយ លោក ហុឹម សុភា 
ហៅ   លោក  នភា តម លំនាំ  
ចមៃៀង    ម រតក ដើម  បទ «អក-  
បឹង   កនៃសៃង»  និង បទ «ខ្មៃរ ឈ្នះ 
រួមគ្នា» ជា សា្នាដៃនិពន្ធ ទំនុក-  

ចៃៀង   ដ យ លោក គិន 
កក្កដា តម លំនាំ 

ចមៃៀង មរ តក-  
ដើម  បទ « សៃ- 
កៃរឪ» ដយ-  
លោក ឈឿន 
ឧត្តម ក៏ បាន 

ចៃៀង     នៅ កម្ម- 
វធិ ី«ចមៃៀង 

គៃួសារ ខ្មៃរ» ផង ដៃរ ។ 
ដយ ឡៃក កាល   ពៃល ថ្មីៗ-  

នៃះ   ដៃរ បើ តម ការ បង្ហើបឱៃយ 
ដឹង    ពីលោក សុខ ជំនោរ  ជា-  
ផលិត  ករ លៃបី  និង  អតីត អ្នក- 
នពិន្ធ ប ទ ចមៃៀង    លៃប ីនៅ ហងៃស- 
មាស កំពុង តៃ សមៃុក  ផលិត 
ថត  MV  បទ ចមៃៀង ជាចៃើន  
សមៃប់  តៃៀមចៃញ    នៅ ក្នុង ឆ្នាំ  
២០ ២១ នៃ ផលិតកម្ម ថ្មី -   
Davitra Media។

បើ តម រយៈ លោក សុខ-  
ជនំោរ      បានបៃបថ់ ផលតិកម្ម  
ដាវតីៃ  មៃឌៀរ  នងឹ ផ្តល ់ឱកាស   
កៃមុ  សលិៃបករ-សលិៃប ការនិ ី ទៅ 
តម បៃភៃទ  ៣  យា៉ាង  គឺ ទី ១-  
សមៃប់  កៃុម តរា ចមៃៀង ជា 
រលក កៃយ  ដៃល ពួក គត់ 
មាន   ទៃពកោសលៃយ  ខណៈ ទី ២ 
សមៃប់ កៃុម តរា ចមៃៀង-   
ដៃល   មាន   កៃរ្តិ៍ ឈ្មាះ លៃប ី  មធៃយម  
តៃ នៅ ខ្វះ   ឱកាស ផៃសព្វ ផៃសាយ  
ដយ  យើង នឹង ផ្តល់ ឱកាស  
នៃះ ឱៃយ ពួក គត់    បញ្ចៃញ  នូវ 
ទៃព កោសលៃយ   ដៃល  មាន - 
សៃប់   នោះ   ។   ចំណៃកឯ   
បៃភៃទ  ទ ី៣ វញិ     នងឹ បើក-  
ឱកាស  សមៃប ់ កៃមុ តរា-   
ចមៃៀង   ដៃលមាន វ័យ-   
កណា្តោល ឬ ចាស់ បន្តិច 
តៃ  នៅ មាន  សកា្តា នុពល  
សិលៃបៈ អាច មក  បងា្ហាញ 
សមត្ថភាព  ឡើង វិញ    តួ -  
យា៉ាង     ដូចជា អ្នកនាង 
ខត់ សុឃីម អ្នកសៃី 
ហុឹម សុីវន លោក  ណូយ  

វ៉ាន់ណៃត លោក ឈឿន 
ឧត្តម និង អ្នក  នាង ម៉ៃង 

កៃវ ពៃជ្ជត  ជាដើម  គឺ ខង  
ផលតិ កម្ម  នងឹ   អញ្ជើញ  ពកួ គត ់
មក  ពភិាកៃសា គ្នា ដើមៃប ីធ្វើ ការងារ 
សិលៃបៈ  នៃះ ជាមួយ គ្នា ៕ 

តារា ចមៃៀង លៃបី បៃប មនោសញ្ចៃតនា កាលពី  ១ ទសវតៃសរ៍ មុន លោក 
ឈឿន ឧត្តម ម្ចាស់ បទ «ទូរស័ព្ទអ្នកណា?»។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

ល្បីថាម្ចាស់បទ«ទូរស័ព្ទអ្នកណា?»
ឈឿនឧត្តមចូលDavitraMedia

លៃចឮ ថា តារា ចមៃៀងបៃសុសំឡៃងធ្ងន់ផ្អៃម ពីរោះ  លោក ឈឿន 
ឧត្តម នឹង ចូល ផលិត កម្ម  Davitra Media ឆ្នា ំ២០២១  ។ រូប ហ្វៃសប៊ុក 



ក្រុងឡុងដ៍: ការ ស៊ុត  ១គ្រាប់  
នៅ នាទីទី ៩០+៤ របស់ Mar-
cus Rashford គ្រាប់ គ្រាន់ ឱ្រាយ 
ក្រាុម  Manchester United 
ឈ្នះក្រាុម Wolverhampton 
Wanderers (Wolves) 
១-០ ហើយ រំកិល ឡើង ទៅ 
ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី ២ ន្រា ក្រាប ខ័ណ្ឌ 
Premier League ចំព្រាល  ការ- 
ភយ័ ខ្លាច ច ំពោះ ការ បន្ត រដវូ កាល 
ដោយ សារ ការ កើនអត្រា ឆ្លង 
វីរុស កូរ៉ូណា មាន កាន់ ត្រា ខ្លាំង- 
ឡើង ៗ  កាល ពី ថ្ង្រា អង្គារ ។

ការ ធ្វើ ត្រាស្ត វជិ្ជ មាន ចនំនួ ១៨ 
ករណ ីសម្រាបជ់ងំ ឺកវូដី ១៩ ក្នងុ 
ចំណោម កីឡាករ និង បុគ្គ លិក 
ត្រាូវ បាន រក ឃើញ ក្នុង ការ ធ្វើ 
ត្រាស្ត ប្រាចាំ សបា្តាហ៍។

បនា្ទាប់ ពី ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ 
ក្រាុម Manchester City ទៅ 
ផ្ទះ របស់ ក្រាុម Everton កាល ពី 
ថ្ង្រា ចន្ទ ត្រាូវ បាន ផ្អាក ដោយ សារ 
ការ ផ្ទុះ ឡើង ន្រា ជងំកឺវូដី ក្នងុ ក្រាមុ 
របស់ លោក Pep Guardiola 
ការ ប្រាកួត ទាំង៥ គូ ដ្រាល គ្រាង 
ធ្វើ នៅ ថ្ង្រា អង្គារ ដំណើរ ធម្មតា 
ទោះ បី ជា មាន បញ្ហា  ក្នុង  ក្រាុម 
Sheffield United និង 
Southampton ក៏ដោយ។

ក្រាុម បាតារាង Sheffield 
បាន ឱ្រាយ ដឹង ថ ពួក គ្រាមាន ករណី 
វិជ្ជមាន មួយ ចំនួន ត្រា នៅ អាច 
មាន កីឡាករ  បំព្រាញ តាម ចំនួន 
១៨ នាក់ សម្រាប់  ការ ប្រាកួត 

ដ្រាល ចងុ ក្រាយ  ចាញ ់ក្រាមុ មា្ចាស ់
ផ្ទះ Burnley ១-០ ។

លោក Ralph Hasenhuttl 
នៅ  ដកឹ នា ំក្រាមុ Southampton 
សា្វាគមន៍ ការ មក សួរ សុខ ទុក្ខ 
របស់   West Ham United 
ទោះ ជា  បគុ្គលកិ របស ់ក្រាមុ  ត្រាស្ត 
វិជ្ជមាន ។ ចប់ ការ ប្រាកួត ក្រាុម 
ទាំង ២ ស្មើ គ្នា ០-០ ។

បណា្ដាញ សារព័ត៌មាន The 
Telegraph បាន ធ្វើ ស្រាចក្ដី- 
រាយការណ៍ ថ Premier 
League នឹង ធ្វើ ការ ពិភាក្រាសា ពី 
គម្រាង ឱ្រាយ មាន ការ រឹត បន្តឹង  ២ 
សបា្ដាហ៍ ដោយសារ អត្រា ឆ្លង 
ជំងឺ ដ្រាល កំពុង កើន ឡើង  នៅ 
ទូទាំង ប្រាទ្រាស អង់គ្ល្រាស ។ 

ត្រា  អ្នក ចាត់ ការ របស់ Man 
United លោក Ole Gunnar 
Solskjaer  អំពាវ នាវ សុំ ឱ្រាយ ការ- 
ប្រាកួត បន្ត ដំណើរ ការ ធម្មតា  ។

« ខ្ញុំ មិន ប្រាកដ ថ តើ  បញ្រាឈប់ 
ការ ប្រាកួត  នឹង ធ្វើ ឱ្រាយ មានភាព- 
ខុស ប្ល្រាក បាន ឬ អត់ » ។ ន្រាះ ជា 
សម្ដី របស់ លោក  Solskjaer 
ដ្រាល ក្រាុម របស់ លោកកំពុង ធ្វើ 
គ្រាប់ គ្នា នឹក សា្មាន មិន ដល់ ក្នុង 
ការ មាន សទិ្ធ ិកាន ់ត្រា ខ្ពស ់ប្រាជ្រាង 
ពាន  ក្រាយ ងើបព ីការ ចាប ់ផ្ដើម 
រដូវកាល មិន សូវ សម ប្រាកប ។ 

អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិន័រវ្រាស 
លោក Solskjaer បាន បន្ត ថ ៖ 
« ក្នងុ តបំន ់របស ់យើង យើង បាន 
បង្ហាញ ពី ការ មាន សុវត្ថិ ភាព គួរ- 

សម  ពោល គឺ យើង អត់ មាន 
ករណី ឆ្លង ច្រាើន ព្រាក នោះ ទ្រា ក្នុង 
រង្វង់ ក្លិប » ។

នៅ លើ ទលីាន ប្រាកតួ វញិ ក្រាមុ 
បិសាច ក្រាហម  សំណាង ល្អ 
ដោយ   ការ ដណ្ដើម បាន ៣ ពិន្ទុ ពី 
ក្រាុម   Wolves ដ្រាល ទើប បញ្ចប់ 
ប្រាកួត ជាមួយនឹង លទ្ធផលល្អ 
ព្រាល ល្រាងទល់ នឹង ក្រាុម Tot-
tenham Hotspur កាល ពី 
៤៨ ម៉ោង កន្លង ទៅ  ។

ត្រាឹម សបា្ដាហ៍ ទី ១៥ នៅថ្ង្រា 
ពុធ Man United នៅ លំដាប់ 
ទី ២ ក្នុង តារាង ពិន្ទុ លីគ កំពូល  
អង់គ្ល្រាស ដោយ មាន ៣០ ពិន្ទុ 
ខណៈ ក្រាុម ល្រាខ ១ Liverpool 
មាន ៣២ ពិន្ទុ ៕ AFP/VN
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តពីទំព័រ១៦...សំណួរថ  
លោក គ្រាូ បានលះ បង់ ព្រាល- 
វ្រាលា  ធ្វើ សកម្មភាព ស្វតិ សា្វាញ 
ជា មួយ កីឡា ការា៉ាត្រា ន្រាះ  តើ 
ទទួល បាននូវ សា្នាដ្រា  ឬ ផល- 
ប្រាយោជ ន៍អ្វី ជា ដុំ កំ ភួន ទ្រា  ក្នុង 
រយៈ ព្រាល ជាង ៣៧ ឆ្នាំ ន្រាះ ?

លោក  ឡាច  ច័ន្ទដារា៉ា  បាន 
ឆ្លើយ តប ថ ៖  «ជា ទូ ទៅ  អ្នក- 
ស្រាឡាញ ់ នងិ ចលូ ចតិ្ត កឡីា  គ ឺ
ត្រាវូ ត្រាហ៊ាន លះ បង ់ព្រាល វ្រាលា  
កមា្លាំង កាយ ចិត្ត  និង ថវិកា ជា- 
មុនសិន  បនា្ទាប់ មក វា បាន ផ្តល់ 
ឱ្រាយ យើង វិញ នូវ អ្វី ដ្រាល យើង 
ព្រាញ ចិត្ត ជា ក្រាយ »។

 « បច្ចុប្រាបន្ន  ខ្ញុំ ទទួល បាន តម្ល្រា 
ពលកម្ម ពី ការ ទៅ បង្ហាត់ កូន 
សិស្រាស តាម ផ្ទះ  ដោយ ទទួល 
បាន ប្រាក់ ចំណូល សមរម្រាយ  
តាម សសិ្រាស ជនូ  ក្នងុ នោះ  អាច ថ 
បាន ព ី  ៣ ០០  ទៅ  ៥ ០០ដលុា្លារ  
ទៅ តាម ចំនួន សិស្រាស តិច  ឬ 
ច្រាើន ក្នុង ១ ខ្រាៗ  ត្រា ចំណូល 
ទាំង ន្រាះ  ខ្ញុំ មិន ទាន់ និយាយ ពី 
ការ បង្ហាត់ សិស្រាស  នៅ ក្នុង ក្លិប  
ដ្រាល កពំងុត្រាវូ ផ្អាក  ដោយ សារ 

បញ្ហា ជំងឺកូវីដ ១៩  ផងទ្រា ។  ជា 
ទូ ទៅ  នៅ ក្នុង ក្លិប សុរិយា របស់ 
ខ្ញុំ  ទទួល បង្ហាត់ ក្ម្រាងៗ ក្រាី ក្រា  
នងិ កនូ កពំ្រា ខ្លះ  ដោយ មនិ យក 
លយុ  គ ឺមនុព្រាល  កវូដី១៩  មាន 
ជាង ៣០ នាក់»។ ន្រាះ ជា ការ- 
ប្រាប់ បន្ត របស់ លោក ច័ន្ទដារា៉ា។

លោក ច័ន្ទដារា៉ា   បាន បន្ថ្រាម 
ជាចុងក្រាយ  ថ៖  «ចំពោះ   
សា្នាដ្រា ចុង ក្រាយរបស់ខ្ញុំ ថ្មីៗ 
ន្រាះ  គឺ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨  ខ្ញុំ 
បាន ដកឹ នា ំការា៉ាត្រាដ ូ ទៅ ប្រា កតួ 
កឡីា ប៉លូសិ អន្តរជាត ិ នៅ ឆងឹ- 
ទូ  របស់ប្រាទ្រាស ចិន  ហើយជា 
លទ្ធផល យើងដណ្ដើម បាន 
ម្រាដាយ មាស  ប្រាក់  និង សំរឹទ្ធ  
ជូន ក្រា សួង មហ ផ្ទ្រា  ក៏ ដូច ជា 
ជាតិ មាតុ ភូមិ ។  ហ្រាតុ ន្រាះ កីឡា 
កា រា៉ា ត្រា  បាន  ផ្តល់ ឱ្រាយ ខ្ញុំ ទាំង 
សុខភាព ល្អ  កិត្តិយស   ក្តី- 
ស្រាឡាញ់  ព្រាម ទាំង   ប្រាក់- 
ចំណូល សម រម្រាយ តាម តម្ល្រា 
ពលកម្ម  ក្នុង ឋានៈជា គ្រាូ បង្វឹក   
ដ្រាលមាន បទ ពិសោធ យូរ ឆ្នាំ  
កំពុងមាន សិស្រាស ជា ច្រាើន ត្រាូវ 
ការ  ខ្ញុំ  បង្ហាត់ពួកគ្រា»៕ 

ក្រុងរីយោដឺហ្រស្រន្ររ៉ូ: ពាក្រាយ ចចាម- 
អារា៉ាម ន្រា ពិធី ជប់ លៀង បញ្ចប់ ឆ្នាំ  ធំ មួយ 
ដ្រាល រៀប ចំ ដោយ Neymar នៅ 
ប្រាទ្រាស  ប្រាសុីល ចំ ព្រាល  មាន ជំងឺ ឆ្លង 
រាត ត្រាបាត បង្កើតនូវ រូប ភាព ថ្មី  សម្រាប់    
រូប គ្រា ថ  ជា ក្ម្រាង មា្នាក់ដ្រាល ធ្វើ ឱ្រាយ ខូច 
បរិយា កាស  គ្មានថ្ង្រាសាប រលាប ។

អ្នក ឈរ ខង ខ្រាស្រា ប្រាយុទ្ធ របស់ ក្រាុម  

Paris Saint-Germain បាន បដសិ្រាធ 
ដាច ់អហង្ការ ចពំោះ ស្រាចក្ដ ីរាយ ការណ ៍
ពី បណា្ដាញ សារព័ត៌មានប្រាសុីល ត្រា 
ការ មនិ តប ត របស ់កឡីាកររបូន្រាះ ដ្រាល 
ជា ធម្មតា ត្រាង ត្រា សកម្ម ក្នុង បណា្ដាញ 
សង្គមនោះ បង្ហាញ យា៉ោង ច្រាបាស់ ដោយ 
មិន ចាំ បាច់ មាន ការ ពន្រាយល់ អ្វី ឡើយ ។ 

ឆ្នាំ កន្លង ទៅ ព្រាល នារី វ័យ ក្ម្រាង មា្នាក់  

ដាក់ពាក្រាយ បណ្ដឹង ចោទប្រាកាន់ រូប គ្រាពី 
បទ  រំលោភដ្រាល ចុង ក្រាយ ត្រាូវ បាន 
ទមា្លាក់ ចោល កីឡាករ បាល ់ទាត់ អន្តរជាតិ  
ប្រាសុីល  អត់ រារ្រាក ក្នុង ការ ផ្ញើ សារ តប 
ទៅ វិញ ទៅ មក ទល់អ្នក ប្ដឹង ខ្លួនឡើយ  ។ 

ព្រាល ន្រាះ កីឡាករ វ័យ២៨ ឆ្នាំ   បន្ត 
ស្ងៀម សា្ងាត ់ ហើយ មនិ ខសុ  គ្នា ដ្រារ អ្នក- 
ឧបត្ថម្ភ ធ ំ គ ឺក្រាមុ ហ៊នុ Puma ដ្រាល បាន 
ទាញ គ្រា ពី ក្រាុម ហ៊ុន Nike ក្នុង ខ្រា កញ្ញា 
ព្រាល AFP ទាក់ទងទៅ ក្រាុម ហ៊ុន  
ផលិត សមា្ភារ កីឡា របស់ ប្រាទ្រាស 
អាល្លឺម៉ង់ មួយ ន្រាះ បាន បដិស្រាធ មិន 
បង្ហាញ ការ យល់ ឃើញ អ្វី ទាំង អស់ ។

ពិធី ករ ទូរទស្រាសន៍ Globo លោក 
Galvao Bueno នៅលា្ងាច  ថ្ង្រា ចន្ទ បាន 
និយាយ ថ ៖ « ជា រឿងងយ ណាស់  បើ 
Neymar ល្រាង  បណា្ដាញ សង្គម  ហើយ 
ប្រាប់ ថ ខ្លួនមិន បាន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
រៀប ច ំអ្វ ីទាងំ អស ់។ LeBron James, 
Lewis Hamilton, Lionel Messi 
ឬក៏ Cristiano Ronaldo ជា ដើម មិន 
បាន ប្រារព្ធពិធី ជប់ លៀង ឡើយ » ។

លោក Juca Kfouri ដ្រាល ជា អ្នក- 
កាស្រាត កឡីា ជើង ចាស ់មា្នាក់ ផ្រាស្រាង ទៀត 
បាន និយាយ បន្ថ្រាម ដោយ ធ្វើ ការ- 
អធិប្រាបាយ ថ ជាការ មិន ទទួល ខុស ត្រាូវ 
ដ្រាល មាន ទោស ទណ្ឌ តាម រយៈ ខ្រាស្រា - 
អាត់ សំឡ្រាង ១ ក្នុ  ងវ្រាប សាយ UOL ។

« ទង្វើ ន្រាះ វា មិន ត្រាឹម ត្រា បង្ហាញ ថ   
រូប គ្រា អត់ គិត អ្វី ទាំង អស់ ត្រា ថ្រាម ទាំង 
បង្ហាញ ថ រូប គ្រា អត់ មាន ភាព ទទួល- 
ខសុ ត្រាវូ ដ្រាល ជា គរំ ូអាក្រាក ់ខ្លាងំ ណាស ់
សម្រាប់ ប្រាជា ជន ប្រាសុីល » ។ ន្រាះ ជា 
សម្ដី របស់ លោក Kfouri។

Neymar ដ្រាលត្រាូវ បាន រាយការណ៍ 
ថ មាន គម្រាង រៀប ចំ ពិធី ជប់ លៀង 
មិន ឈប់  ៧ ថ្ង្រា ដោយ មាន  ភ្ញៀវ ចូល រួម  
ចំនួន ៥០០ នាក់ បាន ជួល អគរ ទុក 
យន្ដ ហោះ ដ្រាល មិន ប្រាើ ប្រាស់ មួយ 
សម្រាប់ ទុក ដាក់  ឧទ្ធមា្ភាគចក្រា វី អាយ ភី 
និង យន្ដ ហោះ ផ្ទាល់ ខ្លួន ជា សមា្ងាត់  ។

ការសរសើរ  កើតមានជាថ្មីចំពោះ 
Neymar   ព្រាលរួមជាមួយខ្រាស្រា ប្រាយុទ្ធ 
Kylian Mbappe នាំ  កីឡាករ ក្នុង ក្រាុម 

PSG ដើរ ច្រាញ ពី ទីលាន ក្រាយ មន្ត្រាី 
ប្រាចាំ ការ ប្រាកួត មា្នាក់  ប៉ុន ប៉ង ប្រាើ  សម្ដី 
រីស អើង ជាតិ សាសន៍ លើគ្រាូបង្វឹក មា្នាក់ 
របស់ ក្រាុម  Basaksehir កាល ពី  ៣ 
សបា្ដាហ ៍កន្លង ទៅ អឡំងុ ការ ប្រាកតួ  នៅ  
Champions League។

« មុខ មាត់ របស ់គ្រា កំពុង  ប្រាសើរ ឡើង  
ត្រា ក៏កំពុង ត្រាូវ បំផ្លាញ  ធ្ងន់ ធ្ងរ  ម្ដងទៀត 
ទាងំដ្រាលឆ្នា ំ២០២០ គ ឺជា ឆ្នា ំដ ៏ល្អ បផំតុ 
របស ់គ្រា » ។ ន្រាះ ជា សម្ដ ីរបស ់អ្នកជនំាញ 
ទី ផ្រាសារ  កីឡា  លោក Erich Beting 
ដ្រាល  និយាយ មក កាន់  AFP ។

ត្រា   លោក  Beting មិន គិត ថ រឿង រា៉ាវ 
ន្រាះ  នឹង ធ្វើ ឱ្រាយ អ្នក ឧបត្ថម្ភ ផ្ដាច់ កុង ត្រា 
ជាមយួ កឡីាករ របូ ន្រាះ ឡើយ ដោយ អ្នក-  
ជនំាញ របូ ន្រាះ បាន បន្ថ្រាម ថ ៖ « ជាញកឹ- 
ញាប់ ការ និយាយ ក្នុង ន័យ ផ្ទុយ គឺ    
ត្រាង ត្រា រាង ធ្ងន់ បន្តិច ។ ត្រា ជា យា៉ោងណា  
បើ ទោះ ជាទង្វើ របស ់   Neymar អាច ជា 
ឥរិយាបថ មិន ត្រាឹម ត្រាូវ ខង សីល ធម៌ -  
ក៏ ដោយ ចុះ ក៏ រូប គ្រា មិន បាន ប្រាព្រាឹត្ត    
បទ ឧក្រាិដ្ឋ អ្វី ដ្រារ » ៕ AFP/VN

Cavani(ស្ដាទីំ២)របស់Unitedលោតត្រតបាល់កាត់មុខខ្រស្រការពារKilman(កណ្ដាល)របស់Wolves។AFP

ឡាចច័ន្ទដារ៉ាទទួលវិញ្ញាបនបត្រពីប្រធានសហព័ន្ធលោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន។រូប ថត ឈន ណន

Neymarរបស់PSGមានកាយវិការមិនព្រញចិត្តអំឡុងការប្រកួតនៅលីគកំពូលកន្លងមក។AFP

Man Utd រំកិល ឡើងទៅ លំដាប់ ទី ២ 
ចំពេល កង្វល់ ពីការឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ កើនវិញ

ឡាច  ច័ន្ទដារ៉ា  ចាប់... 

ការ ជប់ លៀង ឥត បេយោជន៍ បំផ្លាញ មុខ មាត់ ដ៏ ល្អ របស់ Neymar ម្ដងទៀត



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាចុង ឆ្នាំ ២០២០ 
នេះ ក ៏សេប ់តេ បង្កើត ការ ភ្ញាក-់ 
ផ្អើល  សាជាថ្មី  ខណៈ តារា សេី 
មាន  រាសី  ឡើង កូដ កេឺតៗ  ក្នុង 
ការ   សម្តេង ខេសេ  ភពយន្ត  ដេល 
ភគ  ចេើន សម្តេង   តឯួក  កនុ ខ្នាត 
ធំ ឌុច លីដា បង្ហាញ មុ ខ  មាត់ 
ពិត  សា្វាមី មិន ទាន់ រៀប ការ- 
កេយ  ពី សមេល បុតេគួរ ឱេយ 
សេឡាញ  ់ មាន អាយ ុជតិ  ១  ខបួ  
និង  តេៀម ចូល បេឡូក សិលេបៈ 
វិញ  នៅដើម  ឆ្នាំ ២០២១ ។  

ខណៈ កាល ពី ដើម ឆ្នាំ  
២០២០  តារា  សម្តេង 
សេី   ដេល ឡើង កូដ ខ្លាំង    
ដោយ       សារ ធ្លាប់  តេូវ 
បាន   អ្នក ទសេសនា  - 
បញ្ជាក ់ឱេយ  ដងឹ ថា  
នាង    ហ៊ាន   ថត  - 
សេត  បញ្ចេញ   
ខងល្វេង - 
លើ ពិតៗ-  
ដោយ   ទទលួ 
បាន   តម្លេ ខ្លួន 
យ៉ាង  ខ្ពស ់ នៅ   ក្នងុ ការ- 
បេជេង  យក  តំណេង 
តួឯក សេី   ក្នុង ភព - 
យន្ត   ខ្នាត ធំ  បំផុត-  
របស ់ ខ្មេរ គឺ  រឿង  
« សេបេក  គង់» ដេល    
បាន ចំណាយ ទុន  
ដល ់៦៨ មុនឺ  ដលុ្លារ 
និង  កេយ មក លេបី 
មួយ  ប៉ាេវ   ថេម ទៀត-    
ជាមយួ ការ សម្តេង លេង 
កាយ    ក្នុង កុន ដុំ  កេយ-   
រឿង «នារី វេទ មន្ត»  នោះ ក៏ 
សេប់  តេ   បេក  ធ្លាយ រឿង - 
មាន   កូន បេុស  គួរ ឱេយ សេឡាញ់ 
មា្នាក ់    មនិ គរួ ឱេយ ជឿ ខណៈ របូ នាង 
នៅ  ពុំ ទាន់ បាន ចូល រោង មង្គល- 
ការ  នៅ ឡើយ នោះ ។ 

ទោះប ីជា ការ ពតិ ថា តារា  សម្តេង  
សេ ី មាន រាង តចូ  ចេឡងឹ ដេល ចាស ់
ហៅ ថា មានរាង ចង្កេះ  អង្កេង  -  
សមេបរូ  មន្ត ស្នេហ ៍  ឌចុ លដីា  មនិ    
ទាន់  បង្ហើប ពី រឿង ចូល រោង-  
ជយ័  តាម បេពេណ ីខ្មេរ នោះ ក្ត ី  
តេ ពេល នេះ  អ្នកនាង  ក៏ បាន     
បើក  ចំហ  វត្តមាន មា្ចាស់ ចិត្ត - 
ពេញ   ទំហឹង ហើយ   ខណៈ - 

ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍ ក៏   ទទួល បាន ការ បញ្ជាក់  តាម-    
ទូរស័ព្ទពី តារា សម្តេង សេី  ឌុច លីដា 
ពេល  បង្ហាញ វត្តមាន មា្ចាស់ ស្នេហ៍ ខ្លួន-  
នាពេល ចុង ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ដេរ ថា៖ 
«រឿង  រៀប ការ   ពួក យើង  មិន ទាន់ គិត - 
គរូ  នោះ  ទេ! ហើយ គាត ់គេន ់តេជា មនេ្ត ី
រាជ ការ មា្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ មិន មេន  ជា អ្នក - 
រក  សុី ធំដុំ អ្វី នោះ ដេរ» ។ 
 ចំពោះ ដំណើរ វិល មក បេឡូក នៅ ក្នុង 

វិស័យ   សិលេបៈ វិញ ឬ យ៉ាងណា  កេយ ពី 
សមេល បតុេ មាន វយ័ ជតិ  ១  ខបួ ដេល 
មាន  ឈ្មោះ  ហៅ  កេ ថា «London»  - 
របស់  តារា   សម្តេង  សេី មាឌ ល្អិត តេ ចិត្ត 
ហ៊ាន  អ្នកនាង ឌចុ លដីា ក ៏បាន ពេលយ  
ឱេយ ដឹង ពី តមេយុ   នេ ការ វិល តេឡប់ ចូល  
ការ សម្តេង សលិេបៈ  ដេរ ថា៖ «រឿង សលិេបៈ 
នេះ ខ្ញុំ ក៏ កំពុង តេ ពិចារណា ផង ដេរ 
នាពេល នេះ។ តេ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ខ្ញុំ 

នងឹ ចាប ់ផ្តើម វលិ ទៅ  សលិេបៈ វញិ  នា  ដើម ឆ្នា ំ
កេយ [ឆ្នាំ ២០២១ ] នេះ  !»។ 

គួរ រ ំឭក ដេរ ថា  កាល ពី  ២-៣ ឆ្នាំ  ឌុច 
លីដា  ក៏ធ្លាប់ បាន ដាក់ ទុន បើក របរ រកសុី កេ- 

សិលេបៈ  ដោយ បាន ហង គុយ ទាវ មួយ កន្លេង- 
មាន  ទីតាំង នៅ ខងកេយ មន្ទីរពេទេយ រុសេសុី  មាន 
ឈ្មោះ  ថា « ឡាំឌួយ » ដោយ បាន ចំណាយ ដើម 
ទុន  ជាង ១ មុឺនដុល្លារ ជា បេភេទហង គុយ ទាវ   
ជា  ខ្នាតតូច  អាច បមេើ ភ្ញៀវ បាន បេហេល មាន - 
ចនំនួ   ជាង  ១០  ត ុប៉ណុ្ណោះ ខណៈ ដណំើរ ការ ជតិ  
១  ឆ្នាំ   ក៏ បិទ វិញ  ដោយសារ តារា សេី រូប នេះ ក៏ 
ធ្លាប ់បញ្ជាក ់ដេរ ថា ដោយសារ ខ្វះ អ្នក មើល ការ 

ខុស តេូវ ទើប សមេច បិទវិញ ៕ 
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នាចុង ឆ្នា ំ២០២០ ឌុច លីដា សេប់ តេ បង្ហាញ មុខ 
ស្វាមី  កេយ សមេល បុតេ ជិត ១ខួប ។ ហ្វេសប៊ុក 

តារា សម្តេង សេ ី រាង តូចចេឡឹង អ្នកនាង ឌុច 
លីដា    នឹងវិល ចូល សិលេបៈ វិញ ។ រូបថត ហុង មិនា 

លោក ឡាច ច័ន្ទដារា៉ា (កណ្តាល) ពេល ថត ជាមួយកូន និងកូនសិសេស របស់គាត់។ រូបថត សហ ការី

យឺន ពន្លក  

ភ្នំពេញ: ដោយមាន បេភព 
ចេញ ព ីក្មេងកេកីេ មក ព ីជនបទ 
លោកឡាច ចន័្ទដារា៉ា  បាន ផេសារ- 
ភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយ កីឡា ការា៉ាតេ  
អស់  រយៈពេល ៣៧ឆ្នាំ មក 
ហើយ ដោយ  លោក  បាន ខបំេងឹ- 
បេងកេ បេ វាសនា របស់ខ្លួន ពី 
កឡីាករ រហតូ កា្លាយ ជា គេ ូបង្វកឹ 
ដ៏ មាន បទពិសោធ និង ជា ថា្នាក់ 
ដឹកនាំ មា្នាក់ នៅ ក្នុង សហព័ន្ធ 
កីឡា ការា៉ាតេកម្ពុជា ដេល 
មានខេសេ កេវាត់ ខ្មោ  ៨ ដាន់ 
និងជាមា្ចាស់ ក្លិប សុរិយ ការា៉ាតេ 
ដូ ដេល មាន ទីតាំង  នៅ មុខ 
មន្ទរី ពេទេយ រសុេសុ ីក្នងុ សង្កាត ់បងឹ- 
ទំពុន  រាជ ធនី ភ្នំ ពេញ ផងដេរ  
ប៉ុន្តេ  ការ ងរ ស្នូល របស់ លោក  
ជា ឧត្តម សេនយី ៍តេ ី មាន ត ួនាទ ី 
ជា អន ុបេធន សា្ថាបន័ អយេយការ 
តុល ការ យោ ធ ។ 

នៅក្នុង បទ សមា្ភាស ជា មួយ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍  លោក  ឡាច  ច័ន្ទ- 
ដារា៉ា  បាន បេប់ ថា   លោក មាន 
បេភព ចេញ ព ីក្មេង ជន បទកេ ីកេ 
១រូប នៅ ភូមិ ពេក តាមុិម  ឃុំ 
ទឹក វិល   សេុក សា្អាង  ខេត្ត 
កណា្តាល ។ លោក  មាន បង ប្អូន 
លេង កីឡា ចំនួន ៣នាក់  ក្នុង 
ចំណម បង ប្អូន ៨ នាក់ ដេល  
បាន ចាក ចេញ មក រៀន  នៅ 
វិទេយាល័យទួលគោក  ក្នុង កេុង 
ភ្នពំេញ  ហើយ បាន ចាប ់ចតិ្ត លើ 
កីឡា  ការា៉ាតេ ដូ នេះ  នៅ ឆ្នាំ 
១៩៨៣  ដោយ ធ្លាប់ ហត់  នៅ 

កេបេរ រង្វង់ មូល មាន់ ចេ  និង លើ 
រោង ភព យន្ត សុរិយ  កេ 
ម៉ាង ពេល សិកេសា ។ 

លោក  ឡាច  ច័ន្ទ ដារា៉ា បាន  
និយយ ថា ៖  «ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត ហត់  
និង លេង កីឡា តាំង ពី ក្មេង 
ហើយ  សមេច ចិត្ត ជេើស រីស 
យក កីឡា ការា៉ាតេ ដើមេបី ហ្វឹក- 
ហត់ រាល់ ថ្ងេ  ជា រៀង រហូត  
ដោយ ចាប់ ផ្តើម ដំបូង  នៅ ថ្ងេ ទី 
២០  ខេ កញ្ញា  ឆ្នាំ ១៩៨៣  
ហើយ  មក ដល់ បច្ចុបេបន្ន  ខ្ញុំ មាន 
ខេសេកេវាត់ ខ្មោ ៨ ដាន់  និង មាន 
ក្លិប ផ្ទាល់ ខ្លួន  ឈ្មោះ សុរិយ 
ការា៉ាតេ ដូ។  ឈ្មោះ ក្លិប នេះ គឺ   
ដើមេបី រឭំកព ីទ ីតាងំ  នងិ អន ុសេសា- 
វរីយ៍នេ ការ  ហ្វឹក ហត់  ពេល  ខ្ញុំ 
ទទលួ  ខេសេ កេវាត ់ខ្មោ លើក ដបំងូ  
នៅ  លើ ដំបូល រោង ភពយន្ត  
សុរិយ  ជិត ផេសារ ថ្មី» ។ 

លោក  បាន លម្អិត ពី បេ វត្តិ 
ក្នុង សកម្មភព កីឡា ការា៉ាតេ 
នេះ ថា ៖ « ខ្ញុំចាប់ ហ្វឹក  ហត់ 
កីឡា នេះ ចាប់ ពី ឆ្នាំ ១៩៨៣  
ដល់ ឆ្នាំ ១៩៨៥  ជា មួយ លោក 
គេូ  សាមឌី  សុី វឌេឍនា  ដោយ 
ទទួល បាន ខេសេ កេ វាត់ខ្មោ  ១  
ដាន់  ហើយ  ពី  ឆ្នាំ ១៩៩១  ដល់ 
ឆ្នាំ ១៩៩៣  ខ្ញុំ  បាន ធ្វើ ជា គេូ 
ជនំយួ។  កេយ មក  ខ្ញុ ំទៅ ហ្វកឹ 
ហត់ បន្ថេម ជា មួយ លោក គេូ  
យន  ងនួ  (បច្ចបុេបន្ន ជា គេ ូកឡីា 
គូបូដូ)  និងបន្ត  ហត់ ជា មួយ   
គេូ មក ពី បេទេស ស្វ៊ីស  ដោយ 
ទទួល បាន ខេសេ កេ វាត់ ខ្មោ  ៧ 
ដាន់ »។

 «ខ្ញុំ បាន ជាប់ ជា កីឡាករ 
ជមេើស ជាត ិ ដេល បេ មលូ ផ្តុ ំជា 
លើក ដបំងូ  ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៩៦  នងិ 
បាន ចេញ បេ កួត  ជា ចេើន នៅ 
កេ បេទេស  ពសិេស ក្នងុ តបំន ់
អាសុី អាគ្នេយ៍ ។  ក្នុង រយៈ ពេល 
១០ ឆ្នា ំ គ ឺព ី  ឆ្នា ំ២០០៨  ដល ់ឆ្នា ំ
២០១៨  ខ្ញុំ ជាប់ ជា គេូ ជមេើស 
ជាតិ  និង ជា អគ្គ លេខធិការ រង 
សហព័ន្ធ កីឡា ការា៉ាតេ កម្ពុជា  
ហើយជាមួយគោល បំណង 
ដើមេបី   ជួយអភិវឌេឍ   និង  ជំរុញ  ឱេយ 
កឡីា ការា៉ាតេ   កាន ់តេ មាន ភព- 
រីក ចមេើន  ឈាន ទៅ ដណ្តើម 
មេដាយ  ក្នុង ពេឹត្តិការណ៍ សុី- 
ហ្គេម លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ 
ដេល កម្ពុជា ធ្វើ មា្ចាស់ ផ្ទះ នោះ  
សហព័ន្ធបាន លើក ទឹក ចិត្ត ឱេយ  
ខ្ញុំ មក កាន់ ជា នាយក រង ខង 
បច្ចេក ទេស វិញ» ។ 

ជុំ វិញ ការ ផ្លាស់ប្តូរតួនាទី នៅ 
ក្នុងសហព័ន្ធ នេះ លោក ឡាច 
ច័ន្ទដារា៉ា បាន បញ្ជាក់ថា៖  «ខ្ញុំ 
សបេបាយ ចតិ្ត  ពេះ  ខ្ញុ ំមាន ពេល- 
វេល គេប់ គេន់  ដើមេបី ទៅ ជួយ 
បង្វកឹ អត្តពលកិ របស ់សមាគម 
កីឡា ការា៉ាតេ  កេសួង មហ ផ្ទេ  
កេម ការ ជួយ ឧបត្ថម្ភ  របស់  
លោក  ជា  ប៊ុន ហេង ជា បេធន 
អង្គភព កីឡា កេសួង មហ ផ្ទេ  
ហើយខ្ញុ ំក ៏ មាន ពេល វេល ធ្វើ ជា 
គេ ូបង្វកឹ បេចា ំក្លបិ ផ្ទាល ់ខ្លនួ  នងិ 
ជា គេូ បង្វឹក ឱេយ អត្តពលិក ជា 
លក្ខណៈ ឯក ជន នៅ  តាម ផ្ទះ 
ផង ដេរ» ។ 

ទាក់ ទង នឹង...តទៅទំព័រ ១៥  

 ឡាច  ច័ន្ទដារ៉ា  ចាប់យក  ការ៉ាតេ
រហូតអាចជួយកេ បេ វាសនា ខ្លនួ

ឌុច លីដា តេៀម  ចូល សិលេបៈ វិញ ដើម 
ឆ្នា ំ២០២១ កេយពី បង្ហាញ មុខ ស្វាមី 
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