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ព័ត៌មានជាតិ

គ្មានអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់Ballond'Or
ឆ្នាំ២០២០នេះទេពីពេះអត់មានការ-
រៀបចំដោយសារវីរុសផ្លូវដង្ហើមបេភេទ
ថ្មីកូរ៉ូណា...ទំព័រ១៥

កីឡា

តុលាការក្រងុរំឭកលោកកឹមសុខាអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្រឃំុដ្រលចៅក្រមអនុញ្ញាត
នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈក្រមុម្រធាវីការពារក្ដី
លោកកមឹសខុាកាលពីម្រសលិ-
មិញបានថ្ល្រងថាលោកកឹម
សុខាបានដឹងពីព្រំដ្រនដ្រល
លោកអាចដើរបានហើយលោក
មិនបានបំពានបម្រមរបស់

តុលាការទ្រ។ការលើកឡើងរបស់
ក្រុមម្រធាវីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពី
ចៅក្រមជំនុំជម្រះន្រសាលា-
ដបំូងរាជធានីភ្នពំ្រញបានច្រញ
លិខិតជូនដំណឹងមួយ រំឭក
លោកកមឹសខុាអពំីលក្ខខណ្ឌ
នៅក្រឃុំដ្រលចៅក្រមបាន
អនុញ្ញាត។

លោកស្រីម៉្រងសភុារីម្រធាវី
១រូបរបស់លោកកឹមសុខា
បានថ្ល្រងថាការធ្វើដណំើរចាក-
ច្រញពីផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខា
មនិបានបពំានលើបម្រមរបស់
តុលាការនោះទ្រព្រះលោកមិន-
បានធ្វើដណំើរទៅក្រប្រទ្រស
ឬធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វី-

ទ្រ។លោកមានសិទ្ធិជួបអ្នក-
នយោបាយអតីតសហការី
និងប្រជាពលរដ្ឋដើម្របីសម្ដ្រង
ក្ដីនឹករឭកនិងសួរសុខទុក្ខធ្វើ
ដំណើរកម្រសាន្តនិងធ្វើបុណ្រយទាន
នៅកន្ល្រងផ្រស្រងៗ។
កាលពីថ្ង្រចន្ទលោកកូយសៅ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាជំនុំជម្រះ

សំណុំរឿងសន្ទិដ្ឋភាពជាមួយ
បរទ្រសដ្រលមានលោកកឹម
សុខាជាជនជាប់ចោទបានជូន-
ដំណឹងទៅលោកកឹមសុខា
ដោយបញ្ជាក់ថាក្រមុប្រកឹ្រសាជំនំុ-
ជម្រះបានទទលួរបាយការណ៍
ពីមន្ត្រីនគរបាលយុត្តធិម៌ថាលោក
កឹមសុខា...តទៅទំព័រ  ៦

គម្រងវិនិយោគលើ
កសិដ្ឋានចិញ្ចមឹសត្វ
តម្ល្រជាង$៣០លាន
ត្រវូបានCDCអនុម័ត

WHOព្រមានអំ-
ពីការឆ្លងវីរុសកូរូ៉-
ណានៅអា្រហ្វកិ
ថ្វីបើការសិក្រសាអំពី
វ៉ាក់សំាងការពារ
បង្ញក្តីសង្រឃឹមថ្មីក្តី

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈខណៈរាជរដ្ឋាភបិាល
កម្ពជុាកំពុងជំរុញនិងលើកទឹក-
ចិត្តឲ្រយវិស័យឯកជនបង្កើនការ-
វនិយិោគលើផលតិផលស្របៀង
អាហារឲ្រយបានកាន់ត្រច្រើននោះ
ក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា(C-
DC)កាលពីដើមសបា្តាហ៍ន្រះ
បានអនមុត័ឲ្រយក្រមុហ៊នុKang
HwaE&C(Cambodia)
Co.,Ltdវនិយិោគលើការបង្កើត
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ១កន្ល្រង
ក្នងុខ្រត្តកពំង់ចាមក្រមទនុវនិ-ិ
យោគ៣១,៧លានដុលា្លារ។
ស្រចក្តីប្រកាសពត័ម៌ានបាន

ឲ្រយដឹងថាCDC យល់ព្រមឲ្រយ
ក្រុមហ៊ុន...ត ទៅ ទំព័រ ១០

កៃុងឡុងដ៍ៈ ការសិក្រសាចំនួន-
២ផ្តល់ក្តីសង្រឃឹមថ្មីចំពោះវ៉ាក់-
សំាងការពារវីរុសកូរ៉ូណាដ៏មាន
សកា្តានុពលកាលពីថ្ង្រចន្ទខណៈ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
(WHO)ព្រមានពីលទ្ធភាពន្រ
ការឆ្លងរាលដលយ៉ាងឆាប់រហស័
នៅអា្រហ្វិក។...តទៅទំព័រ  ១២

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអរគុណអូស្ត្រលីដ្រលជួយ
កម្ពជុាក្នងុវិស័យកសិកម្មនិងបញ្ជាទិញមា៉ាសីុនសាបព្រះស្រវូ២០០០គ្រឿងច្រកជូនកសិករ

នៀម ឆៃង

តាកៃវៈលោកនយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រន ថ្ល្រងអំណរគុណ
ប្រទ្រសអូស្តា្រលី ដ្រលបាន-
ជួយដល់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា
អស់រយៈព្រលជាច្រើនឆា្នាំមក-

ហើយ។ជាមួយគ្នាន្រះលោកក៏
បានបញ្ជាទញិមា៉ាសុនីសាបព្រះ
ស្រវូចនំនួ២០០០គ្រឿងសម្រប់
ច្រកជូនដល់កសិករប្រើប្រស់។
លោកបានបង្ហាញការកោត-

សរសើរន្រះធ្វើឡើងក្នុងព្រល
សណំ្រះសណំាលជាមយួប្រជា-

កសិករក្នុងស្រុកព្រកប្របាស
ខ្រត្តតាក្រវដោយមានវត្តមាន
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្តា្រលីលោក
PabloKang។លោកមាន
ប្រសាសន៍ថា៖«ខ្ញុំសុំយកឱកាស
ន្រះអរគុណចំពោះអូស្តា្រលី
តាមរយៈឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូត។

អូស្តា្រលីបានហក់ចូលមកជួយ
តាំងពីព្រលដ្រលអូស្តា្រលីមិន
ទាន់ទទលួសា្គាល់រដ្ឋាភិបាលយើង
ជនំន់រដ្ឋកម្ពជុា។តាមខ្ញុំចាំបើខ្ញុំ
មិនច្រឡំទ្រតាំងពីឆា្នាំ១៩៨៨»។
លោករំឭកថានៅឆា្នាំ១៩៨៣

អូស្តា្រលីបាន...តទៅទំព័រ  ៦

លោកនាយករដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន សៃន ភ្ជរួ សៃនៅពៃល លោកចុះពិនិតៃយការ បង្កបង្កើន ផលសៃវូ ក្នងុសៃកុពៃកបៃបាស ខៃត្តតាកៃវ មៃសិលមិញ  ។ រូបSPM

ប្រក់ឧបត្ថម្ភសម្រប់
ពលរដ្ឋក្រីក្រនឹង
កើនដល់$២៨លាន
នៅក្នងុខ្រកក្កដ

នៀម ឆៃង
  
តាកៃវៈ លោកនយករដ្ឋមន្ត្រី

ហ៊ុនស្រន បញ្ជាក់ថាប្រក់ឧប-
ត្ថម្ភសម្រប់គ្រសួារពលរដ្ឋក្រីក្រ
និងងយរងគ្រះក្នងុអំឡុងជំងឺ
កូវីដ១៩នងឹកើនដល់២៨លាន
ដុលា្លារក្នងុខ្រកក្កដន្រះបន្ទាប់ពី
ពលរដ្ឋក្រីក្រជាង៥មុឺននក់
បន្ថ្រមទៀតត្រូវបានកំណត់។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះ ក្នុងព្រល

លោកចុះទៅពិនិត្រយការបង្កបង្កើន-
ផលស្រវូនងិសណំ្រះសណំាល
ជាមួយប្រជាកសិករក្នុងស្រុក
ព្រកប្របាសខ្រត្តតាក្រវពីម្រសិល-
មិញ។លោកមានប្រសាសន៍
ថា៖«ម្រសលិមញិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួ
សង្គមកិច្ចបានប្រកាសក្នុងខ្រ
៧ន្រះយើងកើនពី៥៦មុឺនគ្រួ-
សារជាងដ្រលចំណាយ២៤
លានទៅដល់៦១មុឺនគ្រួសារ
និងត្រូវចំណាយ២៨លាន
ដលុា្លារសម្រប់ខ្រ៧ព្រះយើង
ស្វ្រងរកឃើញគ្រសួារក្រកី្រថ្មីៗ 
ប្រមាណជា៥មឺុនគ្រសួារបន្ថ្រម
ទៀតហើយ...តទៅទំព័រ  ២
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ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់...
តពីទំព័រ ១...យើង នឹង បន្ត រុក រក 

បើ កូវីដ មិន ទាន់ ថម ថយ ទៃយើ ង 
តៃវូ នៅ បន្ត កម្មវិធី សង្គម កិច្ចជំនួ យ 
សង្គម បុ៉ន្តៃ មិន មៃន បាន សៃចក្ដ ីថា 
រដ្ឋ ចិញ្ចមឹ  រហូត ទៃ ហើយ នៃះ ក៏ មិន 
មៃនមាន ន័យ ថា  រដ្ឋ ចិញ្ចមឹ ទំាង- 
សៃងុ ទៃ គឺ ជា ការ ប៉ះ បូ៉វ »។

កាល ពី ខៃ មិថុនារាជ រដា្ឋាភិបា ល  
បាន ឧបត្ថម្ភ សាច់ បៃក់ ចំនួន២ ៤ 
លាន ដុលា្លារ ដល់ គៃួសារ កៃីកៃ 
ចំនួនជាង ៥៦ មឺុន គៃួសារ នៅ 
ទូទំាង បៃទៃស។ លោក ហុ៊ន សៃន 
ថ្លៃង ថា គៃសួារ ខ្លះ  អាច ទទួល បាន 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ រហូ ត ដល់ ទៅ  ជាង 
១០០ដុលា្លារ ក្នងុ ១ ខៃ អាសៃយ័ លើ 
ចំនួន សមា ជិកគៃសួារ។ កម្ពជុា មិន 
ទុក ឲៃយបៃជាជន ណា មា្នាក់ សា្លាប់ 
ដោយ អត់ បាយ ដៃល រដា្ឋា ភិបា ល 
មិន បាន ដឹង និង ដោះ សៃយ នោះ 
ទៃ។ លោក មាន បៃសាស ន៍   ដូច្នៃះ 
ថា៖ «អភិ បាល សៃកុ ពៃ កបៃបាស  
តៃវូ តៃ មើល ឲៃយ បាន ចៃបាស់ចៅ ហ្វា យ- 
ខៃត្ត ទំាង អស់ ថ្ងៃ នៃះ គៃប់ ចៅហ្វាយ- 
ខៃត្ត ទំាង អស់មើល ឲៃយ អស់ កៃង- 
លោ  អ្នក កៃ ពិត បៃកដ វា អត់ បាន 
ទៅ បាន អ្នក ដៃល មិន មៃន អ្នក កៃ។ 
អា ហ្នឹង ហើយ ដៃល គៃ ហៅ ថា 
អយុត្តធិម៌ នោះ។ អី៊ចឹង តៃវូ មើល ឲៃយ 
អស់ កន្លៃង ហ្នងឹ មើល ឲៃយ អស់»។

កៃសួង ផៃន ការ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២០ 
ខៃ កក្កដា បាន ផៃសព្វផៃសាយ នីតិវិធី នៃ - 
ការ កំណត់ អត្តសញ្ញាណ គៃសួារ  
កៃ ីកៃ ដើមៃបី ទទួល បាន បៃក់ ឧបត្ថម្ភ 
ពី រាជរដា្ឋាភិបាល  ក្នងុ កម្មវិធី ជួយ 
ដល់ ពលរដ្ឋ កៃីកៃ និង ងាយ រង- 
គៃះ។ កៃសួង បញ្ជាក់ ថា ការ- 
កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ  គៃសួារ កៃកីៃ 
ធ្វើ ឡើង រៀង រាល់ ៣ឆ្នា ំម្ដង តាម- 
រយៈ ការសមា្ភាសដោយ ផ្អៃក លើ 
សូចនាករ រួម មានសា្ថានភាព ផ្ទះ 
ទំហំដី លំនៅឋាន និង ផលិត ផល 
កសិកម្ម បៃភព ចំណូល ចមៃបង ពី ការ - 
ដំា ដុះ នៃសាទ ឬ សកម្មភាព ផៃសៃង 
ទៀត ការ ចិញ្ចមឹ សត្វ។ លទ្ធភាព 
ដោះ សៃយ សៃបៀង ចំនួន សមាជិក 
រក ចំណូល ធៀប នឹង សមាជិក សរុប 
សមា្ភារ  និង ឧបករណ៍ បៃើបៃស់ 
មធៃយោយបាយ ធ្វើដំណើរ និង ការ - 
វាយ តម្លៃ លើ សា្ថានភាព ពិសៃស នៃ 

គៃួសារ ក៏ ជា សូចនាករ សមៃប់ 
កំណត់ ពីភាព កៃកីៃ ដៃរ។

កៃសួង ផៃន ការ បន្ត ថា ដើមៃបី 
ធានា តមា្លាភាព  ក្នុង ការ អនុវត្ត 
អត្តសញ្ញាណ គៃសួារ កៃកីៃ នៅ តាម 
ភូមិ នីមួយៗ កៃសួង បាន បង្កើត 
កៃុម ការងារ តំណាង ភូមិ  ដៃល 
មានសមាជិក ពី ៥ ទៅ ៧ នាក់ 
ជៃើស រីស ចៃញ ពី ការ បោះ ឆ្នាត 
របស់ អ្នក ភូមិ។ កៃមុ តំណាង ភូមិ 
នៃះ  នឹង ជៃើស រីស គៃសួារ ដៃល តៃវូ 
សមា្ភាស សំុ ការ យល់ ពៃមពី អ្នកភូមិ 
និង ការ ទទួល សា្គាល់ ពី កៃមុ បៃកឹៃសា 
ឃំុ សងា្កាត់។ គៃសួារ ដៃល មាន បណ្ណ- 
កៃកីៃ   នឹង តៃវូ ឆ្លង កាត់ នីតិវិធី កំណត់ 
ម្ដង ទៀត បនា្ទាប់ ពី រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នា។ំ 

ដោយសារ តៃ រយៈ ពៃល   ៣ឆ្នាំ 
ជា រយៈពៃល មួយ យូរ ធ្វើ ឲៃយ សា្ថាន - 
ភាព គៃសួា កៃកីៃ  មាន ភាព បៃ បៃលួ 
ដោយ  កតា្តា មួយចំនួន ដូច ជា ការ ធ្វើ 
ចំណាក សៃកុ សា្ថានភាព គៃសួារ 
មាន ភាព បៃសើរ ឡើង  ឬ មាន ចំនួន 
សមាជិក គៃសួារ មាន ចៃើន ជាង មុន 
ក៏ ដូច ជា រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍។ ក្នងុ 
ករណី នៃះ កៃសួង មាន នីតិវិធី ថ្ម ី គឺ 
ឲៃយ អ្នក ដៃល មាន ជីវភាព កៃកីៃ  ដាក់ 
ពាកៃយ ស្នើ សំុ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ 
គៃសួារ កៃកីៃ។

លោក ថៃង បញ្ញា ធន បៃតិភូ-
រាជ រដា្ឋាភិបាល  ទទួល បន្ទកុអគ្គ- 
នាយក ផៃន ការនៃ កៃសួងផៃន- 
ការ បាន ថ្លៃង កាល ពី មៃសិលមិញ  
ថា គិត តៃមឹ ថ្ងៃ ទី ១៥ ខៃ កក្កដា 
សរុប ទំាង ការ កំណត់ ជំុ មុន និង 
ជំុ ថ្ម ីពលរដ្ឋ កៃកីៃ ដៃល តៃវូ បាន 
កំណត់ អត្តសញ្ញាណ មាន ចំនួន  
៦១ ៣៥៦៤គៃសួារ។ បើ គិត 
ជា ចំនួន មនុសៃស គឺ មាន ជាង 
២,៨ លាន នាក់ ដៃល  នឹង ទទួល- 
បានការ ឧបត្ថម្ភ សាច់ បៃក់ នៅ 
ថ្ងៃ ទី ២៥  ខៃ កក្កដា នៃះ។

សៃប ពៃល ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ 
កៃសួង ផៃនការ  បាន  ដក  ហូត បណ្ណ- 
កៃកីៃ ជាង ៦០០០   មក វិញ  បនា្ទាប់ 
ពី កៃសួង រក ឃើញ ថា  អ្នក ទំាង នោះ 
មាន ជីវភាព បៃសើរ ឡើង  ឆ្លង ផុត 
កមៃតិ នៃ ភាព កៃកីៃ  ដៃល  កៃសួង 
កំណត់។ នៃះ បើ តាម ការ បញ្ជាក់ 
របស់ លោក ថៃង បញ្ញា ធន៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នពំេញៈ កៃសួង ការងារ បើក កិច្ចបៃជំុ កៃមុ 
ការងារ យន្ដការ តៃភីាគី បូក សមៃប់ បន្ត កិច្ច - 
ពិភាកៃសា ការធ្វើ វិសោធន កម្ម ចៃបាប់ ស្តពីី ការងារ 
ដើមៃបី ឱៃយមាន លក្ខណៈ គៃប់ ជៃងុជៃយខណៈ 
សហជីព មើល ឃើញ ថា ការ  ធ្វើ វិសោ ធន កម្មនៃះ 
បាន ធ្វើ ឲៃយ បាត់ បៃយោជន៍ របស់ កម្មករ។

នៅ  ក្នងុកិច្ច បៃជំុ ដៃល ធ្វើ ឡើង  នា ទី ស្តកីារ 
កៃសួង ការងារ កាល ពី មៃសិល មិញ  ដោយមាន ការ- 
ចូល រួម ពិភាកៃសា ពី តំណាង អន្តរកៃសួង តំណាង 
សហជីព និង តំណាង និយោ ជក សរុប បៃមាណ 
៨០នាក់លោក អុិត សំហៃង រដ្ឋម ន្តៃកីៃសួង ការ- 
ងារ  ថ្លៃងថា ស្ថតិក្នងុ បរិបទ  ដៃល វិស័យ ឯកជន  
កាន់តៃ បៃឈម កាន់តៃខ្លាងំ  ទៅនឹង លទ្ធភាព 
បៃកួតបៃជៃង ជាមួយ បៃទៃស នំាចៃញ នានា 
រាជរដា្ឋាភិបាល  បានធ្វើការ យ៉ាង ជិតស្នទិ្ធ  ជាមួយ 
វិស័យ ឯកជន  ដើមៃបី ស្វៃងរក ដំណោះសៃយ 
រួមគ្នា។ លោក បន្តថា ការធ្វើ ដូច្នៃះ គឺ ដើមៃបី 
ធានាថា វិស័យ ឯកជន  នៅតៃ អាច បន្ត ធានា 
បាន នូវ ឧត្តមភាព បៃកួត បៃជៃង ដោយ សហ - 
គៃស  គៃះឹសា្ថាន ទំាងអស់  អាច រកៃសាបាន  នូវ 
ដំណើរ ផលិត កម្ម  អាជីវកម្ម របស់ ខ្លនួ បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖« បៃមុខ រាជ- 
រ ដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា បានសមៃច នៅក្នងុ វៃទិកា 
រាជ រដា្ឋាភិបាល-វិស័យ ឯកជន  លើក ទី១៨ កាល- 
ពី ថ្ងៃទី២៩ ខៃមីនា ឆ្នា២ំ០១៩ដោយ បាន ដា ក់  
ចៃញ នូវ វិធានការ កៃទមៃង់ មុត សៃចួ ជា កញ្ចប់ 
សំដៅ ពងៃងឹ ភាព បៃកួត បៃជៃង និង ជំរុញ ធ្វើ 
ពិពិធ កម្ម សៃដ្ឋកិច្ច  លើ បៃធាន បទ ចំនួន ១៥  ក្នងុ - 
នោះ ការកៃ សមៃលួ ចៃបាប់ ស្តពីី ការងារ គឺជា 
ការងារ អាទិភាព មួយ  នៅ ក្នងុ វិស័យ ការងារ»។ 

សៃប តាម វិធានការ កៃទមៃង់ មុត សៃចួ របស់  
រដា្ឋាភិបាល នៃះ លោក អិុត សំហៃង បាន លើក- 
ឡើង ថា កៃសួង ការងា រ បាន បង្កើត កៃមុការ ងារ 
សិកៃសា  ពី លទ្ធភាព ក្នងុ ការធ្វើ វិសោធនកម្ម ចៃបាប់ 
ស្តពីី ការងារ  ឱៃយសៃប តាម បរិបទ សៃដ្ឋកិច្ច និង 
សង្គម ដោយ បាន បញ្ចប់ ការ សិកៃសា ជាបឋម  លើ 
ភាព ចំាបាច់  និង អត្ថ បៃយោជន៍ នៃ ការធ្វើ វិសោធ ន - 

កម្ម ចៃបាប់ ស្តីពី ការងារ ដោយ បាន សហការ 
ជាមួយ អង្គការ អន្តរជាតិ ខង ការងារ រៀបចំ 
សិកា្ខាសាលា ពិគៃះ យោបល់ តៃភីាគី នាពៃល 
កន្លងមក ដើមៃបី ពិភាកៃសា  អំពី លទ្ធ ភាព លើ ការ ធ្វើ 
វិសោធន កម្ម ចៃបាប់ ស្តពីី ការ ងារ នៃះ។ កៃសួង 
ការងារ បានបង្កើត កៃមុការ ងារ  យន្តការ តៃភីាគី 
បូក  សមៃប់ ពិភាកៃសា ការធ្វើ វិសោធនកម្ម ចៃបាប់ 
ស្តពីី ការងារ នៃះ ឡើង ដៃល មាន សមាសភាព 
តៃភីាគី ក្នងុ ចំនួនស្មើៗ គ្នា ដើមៃបី បន្ត ជំរុញ កិច្ច សន្ទ នា 
សង្គម  ក្នងុ ការ ពិភាកៃសា  និង ពិគៃះ យោបល់  លើ 
ការធ្វើ វិសោធនកម្ម ចៃបាប់  នៃះ សំដៅ ជំរុញ កំណើន  
ផលិត ភាព ភាព បៃកួតបៃជៃង និង បង្កើន ឱកាស 
ការងារ របស់ ក ម្មករ និយោ ជិតសៃបតាម សៃចក្ដី 
តៃវូការ ក្នងុ ការ អភិវឌៃឍ សង្គម-សៃដ្ឋ កិច្ច កម្ពជុា។ 

បុ៉ន្តៃ លោក អាត់ ធន់ បៃធាន សម្ពន័្ធ សហជីព 
បៃជាធិប តៃយៃយ កម្មករ កាត់ ដៃរ  កម្ពជុា ដៃល បាន 
ចូលរួម ក្នងុ កិច្ចបៃជំុ នៃះ  ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ អងា្គា រថា ការធ្វើ 
វិសោធនកម្ម   ចៃបាប់ ការងារ ក្នងុ ពៃលនៃះ គឺជា ការ- 
ខតបង់បៃយោជន៍ ដ៏ ធំ សមៃប់ កម្មករ និយោ ជិត ។ 
លោក បន្តថា ដោយ សារតៃ ការ ធ្វើ  វិសោធន កម្ម 
នៃះ គឺ បាន កាត់ បន្ថយ បៃយោជន៍ កម្មករ ដៃល 
មាន ការ ងារ វៃន យប់ពី១៣០ភាគរយមក ទទួល- 
បាន ១០០ភាគរយ វិញ ដៃល កន្លងទៅ ការងារ 

វៃន យប់ នៃះ បាន ទទួល អត្ថ បៃយោជន៍ ដល់  ទៅ 
២០០ភាគរយពៃះ វា ទទួល រង ហនិ ភ័យ ខ្ពស់ ។

បើ តាម លោកធន់  ការ  ធ្វើ វិសោធន កម្ម នៃះ ក៏ 
គៃង នឹង កាត់ បន្ថយ ថ្ងៃ បុណៃយ ដៃល ប៉ះ ចំ ថ្ងៃ 
ឈប់ សមៃក សៃប់ គឺ នឹង មិន មាន ការលើក ថ្ងៃ 
នោះទៃ ដៃល កតា្តា នៃះ គឺ កាន់តៃ ធ្វើ ឲៃយ កម្មករ ខត - 
បង់ ពៃះ កន្លងទៅ រដា្ឋា ភិបាល បាន កាត់  ថ្ងៃ ឈប់- 
សមៃក ចំនួន ៦ថ្ងៃ រួច មក ហើយ។ បន្ថៃម ពីនៃះ 
ការចៃង អំពី នីតិវិធី នៃ ការដោះសៃយ វិវាទក៏មាន 
លក្ខណៈ ផ្តល់ អាទិ ភាព ដល់ និយោជក ឲៃយ មាន 
សិទ្ធ ិខ្លាងំ ជាង ផង ដៃរ ពៃះ ក្នងុ សៃចក្ត ីពៃង ចៃបា ប់ 
នៃះគឺ នៅតៃ បញ្ជា ក់ ថា និយោជក អាច ជៃើស- 
រីសយក ផ្លវូ ដោះ ស ៃយ តាម បៃព័ន្ធតុលាការឬ 
កៃមុបៃកឹៃសា អាជា្ញា កណា្តា   ល ។ ការធ្វើ ដូច្នៃះ អាច ឲៃយ 
និយោជក មិន គោរព ចៃបាប់ មួយចំនួនអាច យក 
លៃស ទំាង នៃះ ប្តងឹ ទៅ តុលា ការ  ដៃល ភាគចៃើន 
កម្មករ តៃង តៃ រង គៃះ ។ «ខ្ញុ ំឃើញ ថា រដា្ឋាភិបាល 
បាន ជួយ និយោជក ចៃើន ហើយមិនគួរ កាត់ បន្ថ យ  
ផល បៃយោជន៍ កម្មករ និយោជិត បន្ថៃម ទៀត។ 
គួរតៃ គិតពី ការធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ ផៃន ការវិនិ  យោគ 
បៃប លើក ទឹក ចិត្ត កាត់ បន្ថយ ការិយ ធិប   តៃយៃយ 
កាត់ បន្ថយ អំពើ ពុក រលួយ និង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
ឲៃយ បាន រឹងមំា គឺ ល្អ បៃ សើរ ជាង»៕

ក្រាសួងការងារប្រាជំុពិភាក្រាសាពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្រាបាប់ស្តីពីការងារ

កិច្ច បេជំុ ពិភាកេសា ស្តពីីការ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ចេបាប់ ស្តពីីការ ងារ នៅ កេសួងការងារមេសិល មិញ  ។ រូបថត កៃសួង ការងារ

ពល រដ្ឋ  នៅ ខេត្ត បន្ទាយ មន ជ័យ ម្នាក់ បងា្ហាញ បណ្ណ កេ ីកេ  ។ រូបថត NSPC 
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

បន្ទាយ មន ជ័យ ៈ មន្ទរី សុខា ភិបាល  
ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ បាន ឲៃយ ដឹងថា មាន 
បៃជា ពលរដ្ឋ ក្មៃង ចាស់ បៃសុ សៃ ីជាង៩ ០ 
នក់ ក្នងុ ភូមិ ចំនួន៣ ក្នងុ សង្កាត់ ប៉ោយប៉ៃត 
ដៃលមាន បញ្ហា ជំងឺ សើ សៃបៃក ដោយ 
អាការក្តៅខ្លនួ ចៃញ ក ន្ត ួល រមាស់ តៃវូបាន 
យក ឈាម មក ធ្វើ តៃស្ត ខណៈ ពួក  គៃមិន 
មាន នរណាមា្នាក់ប៉ះពាល់ ដល់ អា យុ ជីវិត 
នោះទៃ គឺមាន ជាង ១០នក់ បុ៉ណ្ណោះ បន្ត 
សមៃក ក្នងុ មន្ទរី ពៃទៃយ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌មាន  ពី មន្ទរី សុខា - 
ភិបាល ខៃត្ត បន្ទាយ មានជ័យ   ពី មៃសិល មិញ  
បាន ឲៃយ ដឹងថា កៃមុ ឆ្លើយតប បន្ទាន់  និង 
កម្មវិធី ផ្តល់ ថា្នាំ បង្ការ សហការ ជាមួយ 
អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន  បន្ត ចុះ អន្តរា គមន៍ សៃវ - 
ជៃវ និងបូម  ឈាម អ្នក សងៃស័យ ដៃលមាន 

គៃនុ ក្តៅ កន្ទលួ កៃហម លើ សៃបៃក មាន ឈឺ 
សាច់ដំុ នឹង ឈឺសន្លាក់ ដៃជើង ចំនួន ៩២ 
នក់ (សៃ៥ី១នក់)។ ពួកគៃ ទំាង នោះ គឺ 
រស់នៅ ក្នងុភូមិ កៃបាល កោះ ភូមិ ប៉ោយ ប៉ៃត 
និង ភូមិ ពៃ គប់ សង្កាត់  ប៉ោយ ប៉ៃត ហើយ 
តាមរយៈការ  ចុះ ពិនិតៃយ នៃះ កៃមុការងរ 
ក៏បាន បូម ឈាម អ្នកជំងឺ ទំាងនោះ ដើមៃបី 
រកមើល ជំងឺ គៃនុ ឈី ក (Chikungunya) 
ជំងឺ ស្អចូ ឫក ញ្ជៃ ិល និង យក សំណាក រក 
មៃរោគ ជំងឺ កូ វីដ១៩។ សៃចក្តី បៃកាស 
បញ្ជា  ក់ ថា៖«ក្នងុ នោះ មាន អ្នក ជំងឺ ចំនួន 
១១  នក់(សៃ ី៤នក់)បាន អនុញ្ញាត ឲៃយ 
សមៃក តាម ដាន និង ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី - 
ពៃទៃយ បង្អៃក ប៉ោយ ប៉ៃត»។

លោក ឡៃ ច័ន្ទ សង្វាត អនុបៃធាន មន្ទរី 
សុខាភិបាល ខៃត្ត បន្ទាយ មានជ័យ  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា ក្នងុ ដំណាក់ កាល 
នៃ ការអន្តរាគមន៍ បន្ទាន់ នៃះ កៃមុការ ងរ 

បានផ្តល់ ការ អប់រំ សុខភាព អំពី អនម័យ 
បរិសា្ថាន អនម័យ ខ្លនួបៃណ សុវត្ថភិាព 
ចំណីអាហារ និងវិធី បង្ការ ជំងឺ ឆ្លងផៃសៃងៗ 
ក្នងុនោះ ក៏បាន បំផុស ឲៃយ មានការ ចូលរួម 
សមា្អាត បរិសា្ថាន និង បំបាត់ ជមៃក មូស  ខ្លា 
ហើយ បាន បាញ់ថា្នា ំសមា្លាប់ ជមៃក មូស ខា្លា 
នៅ ភូមិគោល ដៅ និង ទីសា ធារណៈ ផង- 
ដៃរ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖«មន្ទរី សុខា ភិបាល 
ខៃត្ត បន្ត ការ ខិតខំ ចុះ សៃវជៃវ និងអន្តរា- 
គមន៍ រាល់ បញ្ហា សុខភាព  ដៃល អាច កើត- 
ឡើង ជាយថាហៃតុ ក្នងុ មូល ដា្ឋាន ដោយ 
សហការ ជាមួយ អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន»។

លោក បាន អំពាវនវឲៃយ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃលមាន បញ្ហា សុខភាព  សូម មក ទទួល 
សៃវា នៅ មណ្ឌល សុខ ភាព និង មន្ទរី ពៃទៃយ 
បង្អៃក ដៃល នៅ ជិត ផ្ទះ បំផុត។ លោក បន្ត ថា  
នៅ ពៃល ទទួលលទ្ធផល នៃ ការវិភាគ ឈាម 
ដោយ វិទៃយាសា្ថាន បា៉ោស្ទរ័ ឬវិទៃយា សា្ថាន សៃវ - 

ជៃវ សុខភាព សាធារណៈមន្ទរី សុខា ភិបា ល  
ខៃត្ត និង ផ្ត ល់ព័ត ម៌ាន ជូន សាធារ ណ ជន 
ជៃបជា ព័ត៌ មាន។

បើ តាម សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង របស់ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ  ប៉ោយ ប៉ៃត កាលពី ថ្ងៃទី១៩ កក្កដា 
មន្ទរី ពៃទៃយ បាន ទទួល ព័ត៌មាន ជំុវិញ ពលរដ្ឋ 
ដៃលមាន អាកា រគៃុនក្តៅ ចៃញ ក ន្តួ ល  
កៃហ ម និង ឈឺសន្លាក់ នៃះ ហើយ ក៏បាន 
ចុះទៅ សៃវ ជៃវ ដល់ទី តំាង ដៃល អ្នកភូមិ  
រស់ នៅ ដោយបាន រក ឃើញ អ្នក ជំងឺ ចំនួន 
៦ នក់។ កៃយម ក នៅ ថ្ងៃទី២០ កក្កដា 
កៃមុ ការងរ  ក៏បាន ចុះទៅ ដល់ទី តំាង ម្តង - 
ទៀត ដោយ រកឃើញ អ្នកជំងឺ ៤ នក់ បន្ថៃម - 
ទៀត ហើយ បាន ប ញ្ច ូន ពួកគៃ  មក សមៃក 
ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ។ មន្ទរី ពៃទៃយបាន 
អះអាង ថា ការពៃយាបាល ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ 
ដៃលមាន បញ្ហា សុខភាពទំាង នៃះ គឺ មិន 
យក ថ្លៃ នោះទៃ។ មន្ទរី ពៃទៃយ ប៉ោយប៉ៃត 

បញ្ជាក់  ក្នងុ សៃចក្ត ីជូន ដំណឹងថា ៖«ថា្នាក់- 
ដឹកនំ មន្ទរី ពៃទៃយ និង កៃមុ គៃពូៃទៃយ បាន ខិត ខំ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់សង្គៃះ ពៃយាបាលថៃទំា 
អ្នក  ជំងឺ យ៉ោង ហ្មត់ចត់ តាម បច្ចៃកទៃស មិន 
ធ្វៃស បៃហៃស ឡើយ។ ចំពោះ អាកា រអ្នក- 
ជំងឺ ទំាង អស់ រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ បាន 
ធូរ សៃបើយមិនមាន អ្វ ីជា គៃះថា្នាក់ ឡើយ» ។

លោក កៃវ សុភ ក្តៃ បៃធាន មន្ទរី សុខា - 
ភិបាល ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ  បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ យ៉ោងខ្ល ីកាលពី មៃសិលមិញ ថា បើសិន ជា 
អ្នកជំងឺ ពិតជា កើត ជំងឺ ទំាងនៃះ ពិតមៃន គឺ 
តៃវូតៃ រកៃសា អនម័យ ឲៃយ បាន តៃមឹតៃវូ  ពៃះ 
ជំងឺ ស្អចូ និង ឈី ក គឺអាច ឆ្លង ពី មនុសៃស មា្នាក់  
ទៅ មនុសៃស មា្នាក់ទៀត បាន ឆប់រហ័ស។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ជំងឺនៃះ មិន ធ្ងន់ 
បុ៉ន្មាន ទៃ ហើយ វា ក៏មិន មៃន បណា្តាល មក 
ពី អ្វ ីនោះ ទៃ តៃគា ត់កើត ស្អចូ អីហ្នងឹ គឺឆ្លង 
តាម គា្នា លឿន ហើយ »៕

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យយកឈ មពលរដ្ឋជាង៩០នក់កើតជំងឺក្តៅខ្លនួកន្តលួរមាស់ទៅធ្វើតេស្ត

ទោះរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ២៦នក់ទៀត
កម្ពជុានៅតេទទួលពលរដ្ឋវិលចូលសេកុ

សមត្ថកិច្ចកំពុងសុើបអង្កេតលើករណីហិងេសាបង្ក
របួសដល់មន្តេីដោយសារប៉ះទង្គចិរឿងទំនស់ដីធ្លី

ខន សា វិ 
 
 ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា បៃកាស ករណី 

ឆ្លង  ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ចំនួន ២៦ នក់  
បន្ថៃម ទៀត  ពី មៃសិលមិញ ដៃលជា 
កៃុម និសៃសិត ទើប ធ្វើដំណើរ មក ពី 
បៃទៃស អៃ ហៃសុីប និង រុសៃសុី  ខណៈ 
នយក រដ្ឋមន្តៃី អះអាង ថា  រដា្ឋាភិ- 
បាល នឹងមិន រារាំង ពលរដ្ឋ នៅ 
កៃ បៃទៃស ឱៃយ ឈប់ វិល តៃឡប់ 
មក បៃទៃស វិញ ដូច ការ ហាម- 
ឃាត់ ពលរ ដ្ឋ ខ្មៃរ នៅ បៃទៃស 
មា៉ោឡៃសុី កាលពី ខៃមៃសា កន្លង- 
ទៅ នោះឡើយ។ 

កៃសួង សុខាភិបាល បៃ កាស  
ថា  ក្នុង ចំណម ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ឆ្លង- 
ជងំ ឺកវូដី ថ្ម ីទាងំ ២៦ នក ់ ក្នងុនោះ 
ជា និសៃសិត មក ពី បៃទៃស អៃ ហៃសុីប 
ចំនួន ៥នក់។  សិកា្ខាកាម យោធា 
មកពី បៃទៃស រុសៃសុី ២០ នក់  និង 
មា្នាកទ់ៀត គជឺា បរុស អាយ ុ៦៥ ឆ្នា ំ 
ធ្វើដណំើរ មកព ីបៃទៃស ករូ៉ៃ ខាង- 
តៃបូង។  អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ទាំង 
នៃះ  ស្ថតិ ក្នងុ ចណំម អ្នកដណំើរ 
ទាំង អស់ ចំនួន ២៥៤ នក់។ ក្នុង 
នោះ មាន ១៤៤ នក ់ ជា អ្នកដណំើរ   
មកពី បៃទៃស អៃ ហៃសុីប  រុសៃសុី  និង 
មា៉ោឡៃសុ ី រឯី១១០នក ់ផៃសៃង ទៀត  
ជា អ្នកដំណើរ មកពី បៃទៃស កូរ៉ៃ- 
ខាង តៃបងូ។  ជើង ហោះហើរ ទាងំ២ 
នៃះ  បាន ចូលមក កម្ពុជា កាល ពី 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ។ 

អ្នកដំណើរ ដៃល តៃូវបាន ធ្វើ- 
តៃស្ដ  អវិជ្ជមាន ២២៨ នក់  តៃូវ- 
បាន  បញ្ជូន ទៅ ធ្វើ ចតា្តៅ ឡីស័ក 
១៤ ថ្ងៃ  នៅ មណ្ឌល ចតា្តៅ ឡីស័ក 
ទព័ អាកាស  មណ្ឌល ចតា្តៅ ឡ ីសក័ 
វទិៃយាលយ័ ហ៊នុសៃនបរូ ី១០០ ខ្នង  

និង នៅតាម សណា្ឋាគារ មួយ- 
ចំនួន។កៃសងួ សខុាភិបាល បញ្ជា ក់  
ថា  អ្នក ឆ្លង សរុប បាន កើន ដល់ 
១៩៧  នក់  ក្នុងនោះ ១៤០ នក់  
តៃូវបាន ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ ។ 

លោក នយក រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុ សៃន  
បៃកាស ព ីមៃសិលមញិ នៅ ពៃល ចុះ- 
ជបួ ជាមយួ កសកិរ នៅ ខៃត្ត តាកៃវ  
ថា  លោក ស្លុតចិត្ត នៅពៃល 
ទទួល បាន ដំណឹង កាលពី យប់ 
ថ្ងៃចន្ទ  ថា  មាន ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ចំនួន 
២៦ នក់  បាន ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩  
ដៃល ជា ករណី ឆ្លង បៃចាំថ្ងៃ ដ៏- 
ចៃើន  បំផុត មិន ធា្លាប់ មាន។ 

 រដា្ឋាភិបាល បាន ចាប់ផ្ដើម រឹត- 
បន្តឹង វិធានការ បន្ថៃម តាំងពី ថ្ងៃទី 
២០ ឧសភា នៅ ពៃលាន យន្តហោះ  
ដោយ បាន តមៃូវ ឱៃយ អ្នកដំណើរ 
ទាំងអស់  តៃូវ ឆ្លងកាត់ ការធ្វើ- 
តៃស្ដ  និង ធ្វើ ចតា្តៅ ឡី ស័ក ១៤ ថ្ងៃ  
មុន អនុញ្ញាត ឲៃយទៅ ជួបជុំ ជាមួយ 
គៃួសារ  ដើមៃបី បង្ការ ការឆ្លង រាល- 
ដាល ជំងឺ នៅក្នុង សហ គមន៍។ 

 លោក ហ៊ុន សៃន  បៃកាសថា  
ថ្វី ដៃបិត នៅពៃល នៃះ មានការ- 
រកឃើញ ករណី ឆ្លង ជា បន្តបន្ទាប់  
ហើយ រយៈកាល ចុង កៃយ នៃះ  
ជា ករណី នំចូល ភាគចៃើន តាម- 
រយៈ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ធ្វើដំណើរ មកពី 
កៃ បៃទៃស ក្ត ី ប៉នុ្តៃ លោក នងឹមនិ 
ហាម ឃាត ់ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល កពំងុ 
នៅកៃ បៃទៃស  មនិឱៃយ ធ្វើ ដណំើរ 
មក បៃទៃស កំណើត វិញ  ដូចជា 
លោក ធា្លាប់ ហាមឃាត់ ពលរដ្ឋ 
ជាង ១០០ នក់ នៅ បៃទៃស មា៉ោ- 
ឡៃសុី កាលពី ខៃមៃសា ឡើយ ។ 
លោក ថា  ការមិន ហាមឃាត់ នៃះ  
ដោយ សារ...តទៅទំព័រ ៥

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 
 
កំ ពង់ ធំ:  លោក   ទូច   សុខា  

អភិ បាល សៃុក សន្ទុក បាន ឲៃយ 
ដឹង  ថា  សម ត្ថ កិច្ច កំ ពុង សុើ បអង្កៃត 
ករណី អំ ពើ ហិងៃសា ដៃល បណា្តាល 
ឲៃយ មន្តៃី រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត 
កំព ង់ ធំ ៣ នក់ របួ ស  ធ្ងន់   និង 
សៃល  ក្នុង ហៃតុ ការណ៍ ប៉ះ- 
ទង្គិច គា្នា ជា មួយ បៃជា ពល រដ្ឋ 
ចំនួន ជាង១០០ នក់ កាល ពី 
សបា្ដាហ៍ មុន   ស្ថិត នៅ ទី តាំង 
តំបន់ សា្ថានីយ ផៃស ព្វ ផៃសាយ  និង 
សា្តៅរ ពៃ ឈើ ឡើង វិញ អន្លង់ ថ្ម  
ស្ថិត នៅ ក្នុង អូរ  គគី រ  ឃុំ បឹង លា្វា  
សៃុក សន្ទុក   ខៃត្ត កំ ពង់ ធំ ។ 

 លោក   សុខា   ថ្លៃង ថា ៖   « ខ្ញុ ំមិន 
ទាន ់ដងឹ ព ីការ សមៃច បៃប ណា 
ទៃ  ដោយ រង ់ចា ំការ សុើប អង្កៃត 
រក មូល ហៃ តុ ពិត បៃកដ សិន 
ពៃះ មនៃ្តី យើង កំពុង សមៃក 
ពៃយា បាល របួស   ហើយ ដី ដៃល 
ពល រដ្ឋ ក ំពងុ កាន ់កាប ់នៃះ   ស្ថតិ 
ក្នងុ សភាព មនិ ចៃបាស ់លាស ់នៅ 
ឡើយ ។   អ៊ី ចឹ ង យើង នៅ សៃវ- 
ជៃវ បន្ត ទៀត។  តៃ ភា្លាមៗ ដៃល 
កើត ហៃតុ ហ្នឹង   យើង គៃន់ តៃ 
សមៃប សមៃលួ រដំោះ ខ្លនួ ចៃញ 
ពី ពល រដ្ឋ សិន ប៉ុ ណ្ណោះ » ។ 

 លោក   សខុា  បាន អះ អាង ថា  
មន្តៃី ដៃល រង របួស គឺ  លោក  
អាងំ  ប៊នុ ថា  របសួ ជើង ខាង សា្ដា ំ 
ដោយ សារ តៃវូ ដំបង រប ស់ បៃ ជា-  
ពល រដ្ឋ គប ់ រ ីឯ លោក  ត ូ រា៉ាត ់ រង 
របួស ខ្នង ធ្ងន់  ដោយ សារ ពូ ថៅ 
របស់ ពល រដ្ឋ គប់  ខណៈ ដៃល 
លោក កពំងុ នៅ ក្នងុ រថ យ ន្ត  នងិ 

មា្នាក់ ទៀត មិន ចាំ ឈ្មាះតៃូវ ដៃ 
ខាង ឆ្វៃង   ប៉ុ ន្ដៃ មិន ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៃ ។ 

 លោក បន្ត ថា  មុ ន ពៃល កើត- 
ហៃត ុ  កៃមុ មន្តៃ ីរដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ 
ខៃត្ត កំពង់ ធំ ចំនួន  ៣៥ នក់  
បាន នំ គា្នា ទៅ ដាំ កូន ឈើ ចំនួន 
ជាង១ មុឺន ដើម នៅ លើ ទី តាំង 
តំបន់ សា្ថានីយ ផៃសព្វ ផៃសាយ   និង 
សា្តៅរ ពៃ ឈើ ឡើង វិញ    អន្លង់  ថ្ម 
( ដី រដ្ឋ )  សៃប់ តៃ មាន បៃជា ពល- 
រដ្ឋ បៃ មា ណ ជាង   ១០០ នក់   
មក អះអាង ថា  ជា ដី របស់ ពួក- 
គាត ់ ហើយ ន ំគា្នា មក ឃាត ់មន្តៃ ី
មិន ឲៃយ ដំា កូន ឈើ ទំាង អស់  ពៃ ម-  
ទាំង បា ន  ដក កូន ឈើ ដៃល ដាំ 
ហើយ នោះ ចោល ទៀត ផង ។ 

 លោក   សុខា   បញ្ជាក់ ថា ៖  
« ក្នុង អំឡុង នោះ  មាន ការ តវា៉ា 
ខា្លាងំ ព ល រដ្ឋ ជា ចៃើន នក ់សៃក 
តវា៉ា  សៃក ឡូ ឡា  លើស ពីនៃះ  
ក្នុង ដៃ គាត់ មា ន កាំបិត   ពូថៅ  
និង ដំបង។   ខណៈ មន្តៃី យើង 

បាន ដក ខ្លួន ថយ ចៃញ មក វិញ  
ប៉ុន្ដៃ មាន ពល រដ្ឋ ២ ឬ ៣នក់   
បាន គប ់ព ូថៅ មក លើ   មន្តៃ ីធ្វើ ឲៃយ 
រង របួស មន្តៃី   ៣នក់   និង ខូច- 
ខាត ឡាន រដ្ឋ  និង ឡាន ផ្ទាល់ 
ខ្លួន របស់ មន្តៃី យើង ទៀត  ប៉ុន្ដៃ 
ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា បាន ផ្ទុះ អា វុធ   ឬ 
យ៉ោង ណា ទៃ »។   

 លោក   ទូច   សុខា   បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម ថា ៖  « ដី ហ្នឹង របស់ រដ្ឋ  
ហើយ ពកួ គាត ់ន ំគា្នា មក ទន្ទៃន 
យក ដី លក់ ទៅ ឲៃយ កៃុម ឈ្មួញ 
ផៃសៃង ទៀត  ប៉ ុន្ដៃ បៃ សនិ បើ ពកួ- 
គាត់ ខ្វះ ដីធ្លី មៃន   គឺ យើង អាច 
អនុ ញ្ញាត ឲៃយ គាត់ អាសៃយ័ ផល។  
ពួក គាត់ រំលោភ ដី យក ដី នៃះ  
មិន មៃន ធ្វើ ក សិ កម្ម ទៃ  គឺ យក 
ទៅ លក់ ឲៃយ ឈ្មួញ   អ៊ី ចឹង យើង 
មិន អនុ ញ្ញាត ឲៃយ គាត់ ធ្វើ បៃប 
នៃះ ទៃ » ។ 

 លោក   ប៊ុន   សុធី   នយ ខណ្ឌ 
រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត កំពង់ ធំ 

មិន ទាន់ អាច ទាក់ ទង សុំ ការ 
បញ្ជាក់ ជុំវិញ ករណី នៃះ បាន ទៃ  
ដោយ ទូរ ស័ព្ទ លោក គា្មាន អ្នក 
ទទួល ។ 

 លោក   ប៉ៃន   វណ្ណ រិ ទ្ធ  បៃ ធាន 
មន្ទីរ កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃ មាញ់  និង 
នៃ សាទ ខៃត្ត កពំង ់ធ ំបាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា  លោក បាន ទទួល ព័ត៌ មាន  
នៃះ  ប៉ុន្ដៃ លោក មិន បាន ដឹង 
សា្ថាន ភាព ជាក់ ស្ដៃង ចៃបាស់- 
លាស់ ទៃ។

លោក ថា ៖ « ខ្ញុំ ដឹង រឿង ហ្នឹង 
អត់ ចៃបាស់ ទៃ  សាក សួរ ទៅ មន្តៃ ីខ្ញុ»ំ ។ 

 លោក  ឈ ិត   ឃឿន   មៃ ឃុ ំបឹងលា្វា     
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ពល រដ្ឋ នំ គា្នា  មក 
រស ់នៅ លើដ ីនៃះ មនុ លោក ចលូ 
កាន់ តំ ណៃងឆ្នាំ២០១៧  ដូច្នៃះ 
មិន បាន ដឹង ចៃបាស់ ពី សាវ តារ ដី 
ដៃល កពំងុ មាន ទ ំន ស ់ថា  តើ ដ ី
នៃះ ជា ដី របស់ រដ្ឋ   ឬ ដី របស់ 
បៃជា ពល រដ្ឋ ទៃ?  ពៃះ ពល- 
រដ្ឋ ដៃល កំពុង រស់ នៅ នៃះ មិន 
ទាន ់មាន ការ ចុះ បញ្ជ ីដ ីឬ បណ្ណ- 
កម្ម សិទ្ធិ សៃប ចៃបាប់ ទៃ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ពួក គាត់ 
រស់ នៅ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ  មិន ទាន់ 
មាន បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ តៃឹម តៃូវ ទៃ  
តៃ ពួក គាត់ រស់ នៅ យូ រឆ្នាំ ដៃរ 
ហើយ។  ខ្ញុំ មិ ន សូវ ដឹង ចៃបាស់ ពី 
សាវ តា រដីហ្នឹង ដៃរ   ពៃះ ខ្ញុំ មក 
កាន់ តំ ណៃង កៃយ គាត់ រស់- 
នៅ លើ ដី ហ្នឹង » ។    ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
មិន ទាន់ អាច ស្វៃង រក បៃភព  
ដើមៃបី ទាក ់ទងបៃ ជា ពល រដ្ឋ 
ដៃល ផ្ទុះ ការត វា៉ា  និង រងការ - 
ចោទបៃកាន់ ពីអំ ពើហិងៃសា បាន 
ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ ៕ 

តំ បន់ ដី ដេល មនទំនស់រវាងពលរដ្ឋ និង សមត្ថកិច្ច។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  ឧប នាយក រដ្ឋ មន្រ្ដី  
រដ្ឋ មន្រ្ដី ក្រ សួង រៀប ចំ ដ្រន ដី 
នគ រូប នីយ កម្ម  និង សំណង់ 
លោក ជា  សុផារ៉ា  កាល ពី ថ្ង្រ ទី 
២០  កក្កដា  បាន សម្រច បង្កើត 
គណៈ កម្ម ការ គាទំ្រ ការ ចុះ បញ្ជ ី
ដ ីរដ្ឋ  ដ ីឯក ជន របស ់ប្រជា ពល រដ្ឋ 
ដ ីសហ គមន៍ ជន ជាតិ ដើម ភាគ- 
តិច  ដោះ ស្រយ វិវាទ ដីធ្លី  និង 
រៀបចំ ផ្រន ការ ប្រើ ប្រស់ ដី នៅ 
ខ្រត្ដ មណ្ឌល គិរី។

យោង តាម ស្រច ក្ដី សម្រច 
បង្កើត គណៈកម្មការ ដ្រល ចុះ- 
ហត្ថល្រខា  ដោយ លោក ជា 
សុផារ៉ា   សម្រច ឱ្រយ លោក សរ 
សុវណ្ណ  រដ្ឋ ល្រខា ធិការ ក្រសួង 
រៀបចំ ដ្រនដី  នគរូប នីយ កម្ម  និង 
សណំង ់ ធ្វើ ជា ប្រធាន គណៈ កម្មការ  
រួម នឹង មន្រ្ដី មាន តួនាទី ជា រដ្ឋ ល្រ- 
ខា  ធិការ  និង អនុ រដ្ឋ ល្រខា ធិការ  
២១ របូ ទៀត ជា សមា ជិក។  ស្រច- 
ក្ដី សម្រច បាន កំណត់ ឱ្រយ គណៈ- 
កម្មការ ន្រះ មាន អនុ គណៈ កម្មការ 
ចុះ បញ្ជី ដីរដ្ឋ  ដី ឯក ជន របស់ ប្រ ជា- 
ពល រដ្ឋ  ដីស ហ គមន៍ ជន ជាតិ 
ដើម ភាគ តិច មួយ ទៀត ដ្រល មាន  
ក្រុម ការងារ ចុះ បញ្ជីដី ចំនួន ១២ 
ក្រមុ អន ុវត្ដ នៅ ក្នងុ ក្រងុ  ស្រកុច ំននួ  
៥ ន្រ ខ្រត្ដ មណ្ឌល គិរី។ 

លោក ជា សុផារ៉ា  បាន ឱ្រយ ដឹង 
តាម រយៈ ស្រច ក្ដី សម្រច ន្រះ ថា ៖ 
«គណៈកម្មការ ន្រះមាន ភារកិច្ច  
ដឹក នាំ អនុវត្ដ ការចុះ បញ្ជី ដី រដ្ឋ  ដី 
ប្រជា ពលរដ្ឋ កានក់ាប ់នងិ អាស្រយ័-   
ផល ជាក់ ស្ដ្រង ក្នុង តំបន់ ការពារ 
ធម្មជាតិ  និង គម្រប ព្រ ឈើ ឆ្នាំ 
២០០២  ដី សហគមន៍  ជន ជាតិ 

ដើម ភាគតិច  ដោះ ស្រយ វិវាទ 
ដីធ្លី  និង រៀបចំ ផ្រនការ ប្រើ ប្រស់ 
ដី នៅ ខ្រត្ដ មណ្ឌល គិរី»។ 

លោក បន្ថ្រមថា  គណៈ កម្មការ  
ក៏មាន ភារកិច្ច  សហការ សម្រប- 
សម្រលួ ជាមួយ ក្រមុ ការងារ របស ់
ក្រសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា ប្រមាញ់  នងិ 
ន្រសាទ  ក្រសងួ បរសិា្ថាន  អាជា្ញាធរ 
ដ្រន ដី  អង្គភាព  និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ  
ដើម្របី អនុវត្ដ ការងារ ខាង លើ  និង 
រយការណ៍ វឌ្រឍន ភាព ការងារ 
ប្រចាំ ថ្ង្រ ជូន ថា្នាក់ ដឹក នាំ ក្រសួង។ 

លោក ស្រង ឡូត  អ្នក នាំ ពាក្រយ 
ក្រសងួ រៀបច ំដ្រនដ ី នគរបូ នីយ- 
កម្ម  នងិ សណំង ់ ថ្ល្រង ព ីម្រសិល មញិ 
ថា ការ សម្រច បង្កើត គណៈ កម្មការ    
ន្រះ  ធ្វើ ឡើង តាម  អនសុាសន ៍របស ់  
លោក នាយក រដ្ឋ មន្រ្ដី  ហ៊ុន ស្រន  
ដ្រល  លើក ឡើង កាលពី ថ្ង្រទី ៣  
កក្កដា   ក្នងុ សមយ័ ប្រជុ ំព្រញអង្គ 
គណៈរដ្ឋមន្ត្រនីងិ ជាភារកចិ្ច របស ់
ក្រសួង ដ្រល ត្រូវ ធ្វើ ផង ដ្ររ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា ៖«យើង ចាប ់ផ្ដើម 

ធ្វើ ពខី្រត្ដ មណ្ឌលគរិនីងិ ខ្រត្ដ ផ្រស្រង   
ទៀត ជាបន្ត បនា្ទាបដ់ចូជា ខ្រត្ដ កោះ-  
កងុ  នងិ ខ្រត្ដ ដទ្រទៀត ជាហូរហ្រ  ។ 
ស្រច ក្ដ ីសម្រច បង្កើត គណៈកម្ម ការ   
ន្រះជា អនុសាសន៍ សម្ដ្រច  [ហ៊ុន 
ស្រន]ហើយ ក៏ ជា ភារកិច្ចដ្រល   
ក្រសួង ត្រូវ ធ្វើ ជា បន្ត បនា្ទាប់» ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្ដ្រ ីហ៊នុ ស្រន  
កាលព ីថ្ង្រទ ី៣  កក្កដា  ឆ្នា ំ២០២០  
បានច្រញ បទបញ្ជា  និង បញ្ជាក់ 
យ៉ាង ច្របាស់ៗ ទៅ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង 
បរិសា្ថាន  ក្រសួង កសិកម្ម  និង 
ក្រសងួ ដ្រនដ ី គ ឺត្រវូត្រ កាត ់ឆ្វៀល 
ដី ជូន  ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រល បានមក 
រសន់ៅ លើ ទតីាងំ ដ ីដ្រលជា គម្រប   
ព្រឈើ  ឬ ជា តំបន់ ការពារ  ឬ 
តំបន់ អភិរក្រស សត្វព្រ របស់ រដ្ឋ  
ដចូជា នៅ ខ្រត្ត កោះកងុ  ព្រះវហិារ 
ជាដើម  ដ្រល មាន ប្រជាពលរដ្ឋ 
បាន មក ធ្វើ ផ្ទះ រស់នៅ រយៈព្រល 
ជាង ១០-២០ឆ្នាំ មក ហើយ នោះ ។

លោក ជាក់ ម៉្រង ហា៊ាង  អភិ- 
បាល  រងនងិ ជា អ្ន កនាពំាក្រយ សា លា    

ខ្រត្ដ មណ្ឌល គិរី  ថ្ល្រង ពី ម្រសិលមិញ 
ថា រដ្ឋ បាល ខ្រត្ដ មណ្ឌល គរិ ី បាន- 
ទទលួ យន្ត ការ របស ់គណៈកម្ម ការ   
ន្រះ ហើយ។ ប៉ុន្ដ្រ នៅមិនទាន់ 
បាន  ដំណើរការ នៅឡើយ ទ្រ  
ដោយ រង់ ចាំ លោក ជា  សុ ផារ៉ា  
ដ្រល នឹង ចុះ ទៅ ដឹក នាំ កិច្ច ប្រជុំ 
នៅ ថ្ង្រទី ២៨  ខ្រ កក្កដា  ខាង មុខ  
ជុំវិញ ការ អនុវត្ដ ការងារ ន្រះ។ 

លោកថ្ល្រង ថា ៖«កិច្ច ប្រជុំ នៅ 
ថ្ង្រទ ី២៨  ខ្រកក្កដា ខាង មខុ  យើង 
នឹង ដឹង ថា  យន្តការ ន្រះ ត្រូវ ធ្វើ 
យ៉ាង ម៉្រច ខ្លះ? ប៉ុន្ដ្រ ខ្រត្ដ បាន- 
រៀបចំ គណៈកម្មការ រចួ រល ់ហើយ  
ដឹក នាំ ដោយ ឯកឧត្ដម អភិបាល 
ខ្រត្ដ  ក្នុង នោះ មាន សមាជិក  និង 
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ទាំង អស់ ក្នុង ការ- 
សហការ ចូលរួម អនុវត្ដ បញ្ជា ពី 
គណៈកម្មការ ជាតិ»។

ក្នងុ សនិ្ន សទី សារពត័ ៌មាន ស្តពី ី
«វឌ្រឍនភាព  និង ទិស ដៅ ការងារ 
អនុវត្ត បន្ត របស់ រដ្ឋ បាល ខ្រត្ត 
មណ្ឌលគរិ»ី រៀបច ំដោយ អង្គភាព 

អ្នកនាំ ពាក្រយ រជ រដា្ឋា ភិបា លថ្ង្រ ទី 
១៦ កក្កដា  នា ទសី្ដ ីការ គណៈ  រដ្ឋ មន្រ្ដ ី 
អភិ បាល ខ្រត្ដ មណ្ឌល គិរី  លោក 
សា្វាយ  សំអា៊ាង   បងា្ហាញ របាយ- 
ការណ៍ ថា ខ្រត្ត  មណ្ឌល  គិរី មាន 
ចមា្ងាយ ផ្លវូ ប្រវ្រង ៣៨២  គឡីមូ៉្រត្រ  
ពី រជ ធានី ភ្នំព្រញ។ ខ្រត្ដ ន្រះ 
មានក្រងុ ចនំនួ ១  សងា្កាត ់ចនំនួ  ៤  
និង ស្រុក ចំនួន ៤  ឃុំ ចំនួន ១៧  
និង ភូមិ ចំនួន ៩២ ភូមិ។ 

លោក បានឲ្រយដងឹ ថា  ខ្រត្ត មាន 
ផ្ទ្រ ដី សរុប ១៤ ២៨៨ គីឡូម៉្រត្រ 
ក្រឡា  ផ្ទ្រដី គ្របដណ្តប់ ដោយ 
ព្រឈើ  ប្រជុ ំភ្ន ំ នងិ ខ្ពងរ់ប សម្របូរ 
ដោយ ជ្រលង ដង អូរជា ច្រើន។ 
ខ្រត្ត មាន ប្រជាពលរដ្ឋ សរុប 
ចំនួន ៩០ ៩៤៩ នាក់  ស្រី ចំនួន 
៤៤ ១១១ នាក់  ស្មើ នឹង  ២១- 
៤៧៨  គ្រួសារ។  ប្រជា ពល រដ្ឋ  
៨២% មាន មុខ របរ ក្នុង វិស័យ 
កសិ កម្ម  ១%  មាន មុខរបរ   
វស័ិយ សិប្របកម្ម  នងិ  ១៧%  មាន 
មុខ របរ វិស័យ ស្រវា កម្ម៕ 

ថ្ង្រពុធ ទី២២ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

រដ្ឋមន្ត្រដី្រនដីបង្កើតគណៈកម្មការគំាទ្រការចុះបញ្ជដីីរដ្ឋ ដីឯកជននិងដីសហគមន៍

លោក ស ថ្រត ណ្រនំា ឲ្រយ នគរបាល បង្កើនការ អនុវត្តច្របាប់ លើ ស្ថានីយ លក់ ប្រង ឥន្ធនៈនិង ហ្គាស

តពីទំព័រ ៣... រដា្ឋា ភិបាល បាន- 
រៀបចំ ធ្វើ ត្រស្ដ និង ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក 
រល់  អ្នកដំណើរ ពី ក្រ ប្រទ្រស ។ 

 លោក ថ្ល្រងថា ៖«និស្រសិត យើង 
ដ្រល រៀន នៅក្រ ប្រទ្រស  គឺ ត្រូវ 
ចលូ ប្រទ្រស  គ ឺឆ្លង តាមរយៈ ហ្នងឹ ។ 
បើ យើង មិន យក ពលរដ្ឋ យើង 
ចលូ ប្រទ្រស ទ្រ  តើ ឱ្រយ គាត ់ទៅ នៅ 
ឯណា ? កាលពី មុន  ដោយសារ 
ខ្វះ ការរៀបចំ នៅក្នុង ស្រុក  ហើយ 
យើង មនិដងឹ ច្របាសល់ាស ់ គ ឺយើង 
បាន ស្នើឱ្រយ បងប្អនូ យើង នៅ មា៉ាឡ្រ- 
សុ ី ផា្អាក ធ្វើដណំើរ មក កាន ់ប្រទ្រស   
សិន  ហើយ យើង សុខចិត្ត បញ្ជូន 
លុយ ពីន្រះ ទៅ ឲ្រយសា្ថានទូត យើង 
ជួយ ចិញ្ចឹម  ហើយ ក្រយ មក  
យើង ទទួល វិញ»។ 

លោក ហ៊នុ ស្រន  បន្ថ្រម  ថា  នៅ 
ថ្ង្រ ឈប់ សម្រក ថ្ង្រទី ១៧  ដល់ 
ថ្ង្រទ ី២១  ខ្រសហីា ខាង មខុ  ដ្រល 
ពល រដ្ឋ អាច ធ្វើ ដំណើរ កម្រសាន្ត 
ទៅតាម តំបន់ ទ្រសចរណ៍ នានា  
ត្រូវ ចៀសវាង ការប្រមូល ផ្ដុំ ដ្រល 
មាន ទ្រងទ់្រយ ធ ំព្រះ ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ នៅ ក្នុង ពិភពលោក មិន ទាន់ 
ធូរស្រល នៅឡើយ ទ្រ  ហើយ  
ប្រទ្រស ខ្លះ ចាប់ផ្ដើម ឆ្លង ជា រលក 
ថ្មី ជា បន្ត បនា្ទាប់។ 

 លោក ថា ៖«ឥឡវូ ន្រះ ពាក ់មា៉ាស ់
កានត់្រ តចិ ទៅៗ ដ្រលជា ការ  ធ្វ្រស- 
ប្រហ្រស បន្តិច  ហើយ នៅព្រល 
ឈប់ សម្រក ខាងមុខ ន្រះ ប្រជា- 
ពល  រដ្ឋ នឹងធ្វើ ដំណើរ ដើរល្រង។ 
ប៉ុន្ត្រ ត្រូវ ចៀសវាង ការ ប្រមូលផ្ដុំ 
ទ្រងទ់្រយ ធ ំជា ការ ល្អដើម្រប ីចៀស- 
វាង ការរីក រល ដាល ជំងឺ កូ វីដ»។

លោក ស្រ ីឱ វណ្ណឌនី អ្នកនាពំាក្រយ   
ក្រសងួ សខុាភបិាល ប្រកាស ដ្ររ ថា  
ក្រសួង នឹង ប្រឹងប្រង គោរព តាម    
ការណ្រនា ំរបស ់លោក ហ៊នុ ស្រន  
ដើម្របី ជួយ ពលរដ្ឋ កំពុង ជាប់ នៅ 
ក្រ ប្រទ្រស ឱ្រយ ចូល មក ប្រទ្រស 
វិញ  និង ដើម្របី ទប់សា្កាត់ កុំឱ្រយ មាន 
ការ ចម្លង នៅក្នុង ប្រទ្រស។ 

 លោកស្រី បញ្ជាក់ថា ៖«យើង 
នងឹ  ប្រងឹប្រង ធ្វើជា បន្តទៀត  ទៅ- 
តាម ការសម្រច និង ណ្រនំា ដ៏ ខ្ពង់- 
ខ្ពស់ របស់ ប្រមុខ រជ រដា្ឋាភិបាល   
ដោយ ឈរលើ ឆន្ទៈ។ ដ្រ មា្ខាង ជយួ 
ដល ់បងប្អនូ ប្រជាពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ  ដ្រល   
នៅជាប ់គាងំ អស ់រយ: ព្រល យ៉ាង- 
យូរ នៅក្រ ប្រទ្រស និង ដ្រ មា្ខាង 
ទប់សា្កាត់ ការចម្លង វីរុស កូ វីដ១៩  
ដ្រល តម្រវូ ឲ្រយ មានការ ចលូ រមួ   នងិ   
អនុវត្ត យ៉ាង ខា្ជាប់ ខ្ជួន នូវ វិធាន ការ 
ចតា្តា ឡី ស័ក  និង វិធាន ការការ ពារ 
ផ្រស្រងៗ ទៀត ពី បុគ្គល គ្រប់ រូប»។ 

 លោកស្រ ីថា ៖«ទាងំ អ្នក ដណំើរ   
ទាងំ អ្នក នៅក្នងុ ប្រទ្រស  យើង ខ្ម្ររ 
ដូចគា្នាត្រូវ ច្រះ ជួយ គា្នា ក្នុង គ្រ លំ- 
បាក។  យើង ទាងំ អសគ់ា្នា សមូ ចលូ-   
រមួ  គាទំ្រ នងិ អនវុត្ត វធិានការ ការ ពារ   
ឲ្រយ បានល្អ ប្រសើរដើម្របី ទប់សា្កាត់ នូវ  
ការចម្លង ក្នុង សហ គមន៍ យើង» ៕ 

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  លោក  ស ថ្រត   
ស្នង  ការ  នគរ បាល រជ ធានី 
ភ្នំព្រញ បាន ណ្រនាំ ដល់ អធិ - 
ការ នគរ បាល ខណ្ឌ  ទំាង ១៤ ឲ្រយ  
បង្កើន ការ អនុវត្ដ ច្របាប់  ចំពោ ះ 
ពល រដ្ឋ  ដ្រល   ប ្រក បរបរ សា្ថា ន ីយ 
លក់ប្រងឥន្ធនៈ ទីតាំង លក់ 

និង បញ្ចូល ហា្គាស ជា ពិ  ស្រ ស 
ទីតំាង ដ្រល ងាយ រង គ្រះ ផ្រស្រង ៗ  
ទៀត បនា្ទាប់ ពីមានការ ផ្ទុះ ឆ្រះ 
ផ្ទះ លក ់ហា្គាសមយួ  បណា្តាល ឲ្រយ 
សា្លាប់ ៤ នាក់ របួស ៥ នាក់ ។

លោក  ស  ថ្រត បាន ណ្រ នាំ 
ប្រប ន្រះ  កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២១ ខ្រ 
កក្កដា ក្នងុ ព្រល ដកឹ នា ំកចិ្ច ប្រ ជុ ំ
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  និងដាក់ វិធាន ការ  

ចុះ អនុ  វត្ត  ត្រតួ ពិនិត្រយ តាម បណា្តា 
ក្លបិ កម្រសាន្ត  ខារ៉ា អូខ្រ  ដើម្របី ណ្រនំា  
អប់រំ និ ង ផ្រសព្វ ផ្រសាយ វិធាន ការ 
រប ស់ ក្រ សួង សុខា ភិបាល និង 
ស្រចក្ត ីជនូ ដណំងឹរបស ់សា លា  
រជ ធានី ក្នងុ ការ ប្រ កា្លាយ ទី កន្ល្រង 
ទំាង នោះ  ទៅ ជា ភោជ នីយ ដា្ឋាន ។ 
លោក  ស ថ្រត  ថ្ល្រង ថា ៖« ត្រូវ 
បង្កើន ការ ចុះ ណ្រ នំា អប់រំ ជា ប្រ - 
ចំា ដល់ អ្នក ប្រកប មុខ របរ  ដ្រ  ល 
ងាយ រង គ្រះ ដូច ជា សា្ថា នីយ 
ល ក់ ប្រង ទី តំាង លក់ និង បញ្ច ូល 
ហា្គាស  ជា ពិស្រ ស ទីតាំង ដ្រល 
ងាយ រង គ្រះ ផ្រស្រងៗ ទៀត ដ្រ ល 
ទីតំាង ទំាង នោះ  គួរ ត្រមា ន បំព ង់ 
ពន្លត ់អគ្គ ិភយ័  ដើម្រប ីត្រៀម ជយួ 
សង្គ្រះ បឋមក្នងុ ករណី មា ន អគ្គិ - 
ភ័យ កើត ឡើង ជា យ ថា ហ្រតុ» ។

លោក ន្រត វនា្ថា ស្នងការ រង  
រជ ធានី ភ្នពំ្រញ ប្រប់  ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្ដិ៍  
ថា ការ ណ្រនំា រប ស់ លោក ស្នង - 

ការ ន្រះ គឺ ដើម្របី បង្កើ ន ការ អនុវត្ដ 
ច្របាប ់តាម អនកុ្រតឹ្រយ ល្រខ១៣ ១  
របស់ រជ រដា្ឋាភិបា ល  ស្ដីអំពី 
លក្ខខណ្ឌនិង វិធាន ការ  នានា ក្ន ុង  
ការ បងា្ការ ទប់សា្កាត់ គ្រះ  អគ្គិ - 
ភ័យ  ។ «ពលរដ្ឋ គាត់ មិន ទាន់ 
យល់  ដឹងនិង  ចូលរួម បាន ទូលំ - 
ទូលា យ ហើយការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
របស់ សមត្ថ កិច្ច យើងក៏មិន ទាន់ បាន 
ទូលំ ទូលា  យ ដ្ររ។ និយយរួម 
ពល រដ្ឋ ជាអ្នក ប្រកប របរ លកដ់រូ  
ប្រងឥន្ធនៈ លក់  និង បញ្ចូល 
ហា្គាស ជា ដើម  ពួកគាត់ នៅ មិន 
ទាន់ បាន អនុវ ត្ដ  តាម អនុក្រតឹ្រយ 
ល្រខ១៣១ដ្រ ល   អនកុ្រតឹ្រយ ន្រះ  
មនិ អនញុ្ញាត ឱ្រយ ពួក គាត់ ល ក់ ដូរ 
ទំនិញ ងាយ បង្ក  ហានិ ភ័យ ប្រប 
ន្រះ នៅ ទីប្រជំុ ជនទ្រ។ បើ ពល រដ្ឋ  
នៅ ត្រ បន្ត លក ់នោះ នងឹ ប្រឈ ម 
នឹង ការ ផាក  ពិន័យ ជាប្រក់ » ។ 

លោក វនា្ថា ឱ្រយដឹង ថា វិធាន- 

ការ បន្ត អាជា្ញាធរ និង  មន្ទរី ពាក់   - 
ពន័្ធ  ដ្រលមាន សមត្ថ កចិ្ច គ ឺត្រវូ 
ត្រ អនុវត្ដ ច្របាប់ ព្រះ អនុ ក្រឹត្រយ 
របស់ រជ រដា្ឋា ភិបាល បាន ច្រញ 
រួចហើយ គឺ មាន សុពលភាព  ក្ន ុង 
ការ អនុវត្ដ  ប្រសិន បើ ពលរដ្ឋ បា ន 
ធ្វើ ផ្ទយុ ពចី្របាប ់។ ដចូ្ន្រះតាម ការ-  
ណ្រនាំ របស់ លោក ស្នង ការ   គឺ 
ត្រូ វ ត្រ បន្ត អនុវត្ដ ច្របាប់ ឱ្រយ បាន 
ទលូទំលូាយ បន្ថ្រម ទៀត  ចពំោះ 
ការ បើក  មុខ របរងាយ រង គ្រះ 
ដូច ជា សា្ថានីយ លក់ ប្រង ទី តំា ង   
លក់  និង បញ្ចូល ហា្គាស  ។

បើ តាម លោក វនា្ថា  ការ ណ្រ នា ំ
របស់ លោក ស  ថ្រត  ធ្វើ ឡើ ង  
ក្រ យ  ពី មាន  អគ្គ ិភ័យ ឆ្រះ ផ្ទះ 
លក់  ហា្គាស  នៅ សងា្កាត់ បឹង រំ ង  
ខណ្ឌ ដនូ ព្រញ  កាល ព ីលា្ងាច ថ្ង្រ  
១៨  ខ្រ កក្កដា ដ្រល បណា្តាល- 
ឲ្រយ មនុស្រស ចំនួន ៤ នាក់ សា្លាប់ 
និង ៥ នាក់   ទៀត របួស៕

ទេសភាពដ៏សេស់តេកាលនេទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរី។ រូ បថត  មន្ទរីទ្រសចរណ៍ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី

ទីតំាងផ្ទះ លក់ ហ្គាស  ផ្ទះុឆេះ ស្លាប់ ៤ របួស ៥ នាក់ពី ថ្ងេ ១៨កក្កដា ។ រូប មិនា 

ទោះបីរកឃើញ...
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តពីទំព័រ ១...បាន ធ្វើ សកម្មភាព 
មួយ ចំនួន  ជា ពិសៃស នៅ តាម ខៃត្ត  
ដៃល ក្នុង នោះ  មានការ ជួប ជាមួយ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ការ បៃមូល ផ្ដុំ  និង ជួប ជុំ 
ជា មួយ អ្នក គំាទៃកៃម រូបភាព ផៃសៃង ៗ  ។

លោក កយូ សៅ បាន លើក ឡើង ថា 
សៃចក្ដី សមៃច នៃ ការ បញ្ជូន រឿង ទៅ 
ជមៃះ និង សៃចក្ដី សមៃច កៃ បៃ ការ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ នៅ កៃ ឃំុ  កៃម ការ តៃតួ- 
ពិនិតៃយ របស់ តុលាការ  បាន ដាក់ ឲៃយ ជន - 
ជាប់ ចោទ មាន កាតព្វកិច្ច ជាក់ លាក់ មួ យ  - 
ចំនួន ជា ពិសៃស ហាម ជន តៃូវ ចោទ  
មិន ឲៃយ ធ្វើ សកម្ម ភាព នយោបាយ។

លខិតិ លោកកយូ សៅបញ្ជាក ់ដចូ្នៃះ  
ថា៖ «ដើមៃបី ធានា បាន នូវ ការ គោរព  ចំពោះ 
កាតព្វកិច្ច នៃ ការ តៃួត ពិនិតៃយ តាម ផ្លូវ 
តុលាការ ក៏ ដូច ជា សន្តិសុខ ផ្ទាល់ ខ្លួន 
និង ផល បៃយោជន៍សៃប ចៃបាប ់ របស់ 

ជន តៃូវ ចោទ សមៃប់ សវនាការ បន្ត 
នាពៃល ខាង មខុ កៃមុ បៃកឹៃសា ជនំុ ំជមៃះ  
ធ្វើ ការ កៃើនរំឭក ជន ជាប់ ចោទ  តៃូវ 
មាន ស្មារតី គោរព ឲៃយ បាន ហ្មត់ចត់  មឺុង - 
មា៉ាត ់នងិ តៃវូ បៃកាន ់ខា្ជាប ់នវូ កាតព្វកចិ្ច 
ដៃល តលុាការបាន តមៃវូ ដាក ់លើ ជន- 
ជាប់ ចោទ ដូច មាន នៅ ក្នងុ ដីកា សមៃ ច 
ខាង លើ នៃះ ហើយ ដៃល មាន អានុភាព 
រហូត ដល់ ពៃល សល កៃម តៃូវ បាន 
បៃកា ស សៃប តាម មាតៃ ៣៥២នៃ 
កៃម   នីតិវិធី ពៃហ្មទណ្ឌ»។

លោក សៃី ម៉ៃង សុភារី ថ្លៃង ដូច្នៃះ 
ថា៖ «ឯក ឧត្តម  កមឹ សខុា លោក បាន 
ជៃប ហើយ ចំពោះ បមៃម របស់ ចៅ កៃ ម 
សុើប សួរ នូវ ចំណុច ទី ២ ដៃល បាន 
ហាម ឃាត់ សិទ្ធិ របស់ គាត់  មិន ឲៃយ ធ្វើ 
នយោបាយ ហើយ ឯក ឧត្តម  ក ៏ តៃង តៃ 
គោរព កាតព្វកិច្ច ដៃល មាន នៅ ក្នុង 

ដីកា  សមៃច របស់ ចៅកៃម សុើប សួរ 
យ៉ាង ខា្ជាប់ ខ្ជនួ ទំាង ពៃល កន្លង មក ទំា ង 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន និង ទៅ អនាគត។ គាត់ 
ធ្វើ អ្វីៗ   ដៃល គាត ់មានសទិ្ធ ិតៃ ប៉ណុ្ណោះ  
មិន ឲៃយ ហួស  បមៃម របស់ តុលា ការ 
ឡើយ»។

សៃដៀង គា្នានៃះ លោក ចាន់ ចៃន 
មៃធាវ ីមា្នាក ់ទៀត របស ់លោកកមឹ សខុា  
ថ្លៃង ថា លោក កឹម សុខា ដឹង អ្វីដៃល 
លោក គរួ ធ្វើ នងិ មនិ គរួ ធ្វើ។ ការ ចុះ ទៅ 
ខៃត្ត ជួប មនុសៃស ឬ ជួប ដោយ ចៃដនៃយ  
៤-១០ នាក់  ដោយ  មាន ការ ដើរ ខ្លះ  
ឈរ ខ្លះ  អង្គយុ ខ្លះ សរួ សខុ ទកុ្ខ អ្នក ជងំ ឺ 
គ ឺជា ការជបួ សរួ សខុ ទកុ្ខ ធម្មតា  ហើយ 
មិន មៃន ជា សកម្ម ភាព នយោ បាយ ទៃ ។ 

លោក  បញ្ជាក ់ ថា៖ «វា មនិ ខសុ ចៃបាប ់ 
ដៃល ហាម នោះ ទៃ បើ ជបួ មនសុៃស ដៃល 
សៃឡាញ់ រាប់ អាន គាត់ ៤-១០នាក់ 
ខសុ  អាច ជា ការ បទិ សទិ្ធ ិសៃរ ី ភាពទៅ 
វិញ ទៃ។ លិខិត នៃះ  គឺ ជា ការ កៃើន- 
រំឭក មៃន  ក៏ ប៉ុន្តៃ ក៏ អាច ជា ការ ពៃមាន 

ភា្លាមៗ ផង ដៃរ»។
លោក កឹម សុខា កំពុង ស្ថតិ ក្នងុ នីតិ - 

 វិ ធី ជំនុំ ជមៃះ បទ ចោទ«សន្ទិដ្ឋភាព ជា - 
មួ យ បរទៃស» ឬ បទ កៃបត់ ជាតិ ប៉ុន្តៃ 
សវនាការ តៃូវ បាន ផ្អាក ដោយ សរ   
ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។ កាល 
ព ីថ្ងៃ ទ ី១០ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំមនុ លោក គ ីឫទ្ធ ី

ចៅកៃម សុើប សួរ នៃ សលា ដំបូង រាជ - 
ធាន ីភ្នពំៃញ បាន បន្ធរូ បន្ថយ  លក្ខខណ្ឌ 
នៅ កៃ ឃុំ  ដោយ លោក អនុញ្ញាត ឲៃយ 
លោក កមឹ សខុា មាន សៃរ ីភាព ដើរ ហើរ  
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ប៉ុន្តៃ ហាម មិន 
ឲៃយ ចាកចៃញ ទៅ កៃ បៃទៃស និង មិន 
ឲៃយ ធ្វើ នយោ បាយ៕

តពីទំព័រ ១...ផ្ដើម គំនិត ឈប់ ទទួល ស្គាល់ 
ខ្មៃរ កៃហម នៅ អង្គការ សហបៃជាជាតិ  ក្នុង 
ពៃល ដៃល បៃទៃស អូស្តៃលី តៃូវ បាន ដឹកនាំ    
ដោយ បកៃស ពលករ។ ចាប់ ពី ពៃល នោះ មក  
អង្គការ កៃ រដា្ឋាភិបាល ពី បៃទៃស អូស្តៃលី 
បាន ចលូ មក កម្ពជុា  ជា បន្ត បនា្ទាប។់ អសូ្តៃល ី
ក ៏បាន ចលូរមួ ចណំៃក នៅ ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម 
នៅ កម្ពុជា  ហើយ វិទៃយា ស្ថាន សៃវជៃវ  និង 
អភវិឌៃឍន ៍កសកិម្ម កម្ពជុា  ហៅ កាត ់ថា CARDI 
ដៃល បង្កាត់ ពូជ សៃូវ  ក៏ មាន ចំណៃក ចូលរួម 
ពី អូស្តៃលី។

លោក ថ្លៃង ថា  នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០០៦  លោក 
បាន ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច ទៅ បៃទៃស អូស្តៃលី  ក្នុង 
អាណត្ត ិនាយករដ្ឋ មន្តៃ ី ចន ហាវតី។ លោក  
ចន ហាវីត  បាន នាំ លោក ទៅ មើល តំបន់ 
កសិកម្ម មួយ ដោយ សរតៃ អូស្តៃលី ដឹង ថា 
កម្ពជុា  គ ឺជា បៃទៃស កសកិម្ម  នងិ កពំងុ ស្វៃង- 
រក  ជនំយួ ផ្នៃក កសកិម្ម។ រាល ់ការ ចុះ ហត្ថលៃខា 
របស់ លោក ជាមួយ អូស្តៃលី  គឺ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
រឿង កសិកម្ម។

លោក ហ៊ុន សៃន  បញ្ជាក់ ថា ៖«តំបន់ នៃះ  
អូស្តៃលី បាន ចូល មក ក្នុង កម្មវិធី គៃ ហៅថា  
ចង្វាក ់តម្លៃ នៃ វសិយ័ សកិម្ម របស ់យើង  ដោយ 
មាន វសិលភាព នៅ ខៃត្ត តាកៃវ  កពំត  កពំង ់ធំ  

ពៃវៃង  និង កណ្ដាល»។
អសូ្តៃល ី បាន ជយួ កម្ពជុា លើ វសិយ័ កសកិម្ម 

ទាងំ ហៃដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ នៃ បៃពន័្ធ សៃច សៃព 
នងិ ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល បច្ចៃកទៃស  ការ ផ្ដល ់
ពូជ  និង ការ នាំ ទំនិញ ចូល ទៅ កាន់ ទីផៃសារ។ 
លោក ថ្លៃង ថា  ជនំយួ ដៃល លោក សុ ំព ីបរទៃស 
រួម មាន ពី អូស្តៃលី  ចិន  កូរ៉ៃ  ជាដើម  គឺ ដើមៃបី 
យក មក កសង កម្ពុជា។

ឯក អគ្គរដ្ឋ ទូត អូស្តៃលី  លោក  Pablo 
Kang បាន ថ្លៃង បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ តាមអុមីៃល  
កាល ព ីមៃសិល មញិ ថា  អសូ្តៃល ីបានជយួ គាទំៃ 
ដល់ វិស័យ កសិម្ម នៅ កម្ពុជា តាំង ពី  ទសវតៃសរ៍ 
ឆ្នា១ំ៩៩០។ កាល ព ីសមយ័ សង្គម រាស្តៃ នយិម  
អសូ្តៃល ីក ៏ធា្លាប ់បញ្ជនូ អ្នកជនំាញ កសកិម្ម មក 
កម្ពុជា ផង ដៃរ។ នៅ ចុង ទសវតៃសរ៍  ១៩៩០  
អូស្តៃលី បាន ជួយ ដល់ ការ បង្កើត វិទៃយា ស្ថាន 
សៃវជៃវ និង អភិវឌៃឍន៍ កសិកម្ម កម្ពុជា។ 

លោក បន្ត ថា  បច្ចុបៃបន្ន នៃះ អូស្តៃលី កំពុង  
អនុវត្ត កម្មវិធី «ចង្វាក់ តម្លៃ នៃ វិស័យសិកម្ម 
កម្ពជុា- អសូ្តៃល»ី ហៅ កាត ់ថា CAVAC  ព ីឆ្នា ំ
២០១០  ដល ់ឆ្នា២ំ០២០ មាន ទកឹ បៃក ់១០០ 
លាន ដលុា្លារ។ កម្មវធិ ីនៃះ ជយួ ដល ់កសកិរ ក្នងុ 
ការ បង្កើន ផលតិភាពនងិ ការ បៃកតួ បៃជៃង ។ 
CAVAC  បាន កសង បៃព័ន្ធ ធារាសស្តៃ នៅ 

ឆ្នា ំ២០១៦ នៅ ខៃត្ត ពៃវៃង  តាកៃវ  កណ្ដាល  
ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ដល់ គៃួសរ ចំនួន១២ ០០០ 
គៃួសរ  គៃប ដណ្ដប ់លើ ផ្ទៃដ ី៩ ពាន់ ហកិតា។ 
អសូ្តៃល ីនងឹ បន្ត ធ្វើការ ជាមយួ កម្ពជុា ដើមៃបី ធ្វើឲៃយ 
បៃសើរ ឡើង ដល់ វិស័យ កសិកម្ម កម្ពុជា។

ឆ្លើយ នងឹ សណំរួ ដៃល សរួ ថា  ហៃត ុអ្វ ីបាន- 
ជា អសូ្តៃល ីផ្ដោត លើ វសិយ័ កសកិម្ម នៅ កម្ពជុា  
លោក  Pablo Kang  បានថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថា ៖«ក្នងុ 
នាម ជា មតិ្ត និង អ្នក ជិត ខាង យរូ មក ហើយ  កចិ្ច- 
សហបៃតិបត្តិការ អភិវឌៃឍន៍ របស់ អូស្តៃលី 
មានគោល បំណង ការសង ភាព ធន់ របស់ 
កម្ពុជា  និង កាត់ បន្ថយ ភាព កៃីកៃ។ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ទាងំ ២  កសកិម្ម គ ឺជា សសរ ស្ដម្ភ សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច យ៉ាង សខំាន ់ ហើយ យើង ទាងំ ២ កពំងុ តៃ 
បៃឈម នងឹ បញ្ហា អាកាស ធាត។ុ ស្ថតិ លើ ភាព- 
ដូច គា្នា នៃះ  បទ ពិសោធ និង ឯកទៃស របស់ 
អូស្តៃលី  មាន សរៈ សំខាន់ ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ 
ការ អភិវឌៃឍ វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុជា»។

លោក បន្ត ថា  ខណៈ ពៃល ដៃល វិបត្តិ ជំងឺ  
កវូដី ១៩ នៃះ កពំងុប៉ះ ពាល ់វសិយ័ ទៃសចរណ ៍
នងិ កាត ់ដៃរ  វា ជា រឿង សខំាន ់ដៃល កម្ពជុា បន្ត 
អភិវឌៃឍ ផលិតផល កសិកម្ម  ដៃល អាច លក់- 
ចៃញ ទៅ ទីផៃសារ អន្តរជាតិ  និង បង្កើន ចំណូល 
ដល់ បៃទៃស ជាតិ។ 

កាល ព ីមៃសិល មញិ  ដៃរ  លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី 
ហ៊នុ សៃន  បាន បញ្ជា ទញិ មា៉ាសុនី សប ពៃះ 
សៃវូ ចំនួន  ២០០០គៃឿង  ដៃល រមួ មាន ខា្នាត- 
ធំ  ១ ០០០ គៃឿង និង  ខា្នាតតូច  ១ ០០០  
គៃឿង។ មា៉ាសុនី ទាងំ  ២ ០០០  គៃឿង នៃះ នងឹ 
តៃូវ បៃគល់ ឲៃយ កៃសួង កសិកម្ម ចៃក ចាយ ដល់ 
ពលរដ្ឋ នៅ តាម កន្លៃង ដៃល តៃវូ ការបៃើ បៃស ់ 
ហើយអ្នកកៃីកៃ គា្មាន ដី សៃ  អាច យក ទៅ 
សុីឈ្នួល ដើមៃបី បាន បៃក់ ចំណូល។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ថ្លៃង ថា ៖«ដូច្នៃះ ក្នុង 
ចំនួន១ ០០០ គៃឿង ធុនធំ  យើង អាច ដោះសៃយ  
ការងរ ឲៃយ  ១ ០០០ ដៃល ខ្វះ ដ ីធ្ល ី ខ្វះ មខុ របរឲៃយ  
គាត់ កាន់ កាប់ អាហ្នងឹ  ថៃ ទំា អាហ្នងឹ  ហើយ គាត់  
ទៅ សុី ឈ្នួល គៃ  គាត់ យក លុយ។ ចំពោះ អ្នក 
ដៃល ខ្ញុ ំឲៃយ មា្នាក់ៗ   អានោះ ខ្ញុ ំឲៃយ ទទៃ  មនិ បាចស់ង  
ខ្ញុ ំទៃ  ឲៃយ តៃ បៃងឹ ធ្វើ ឲៃយ ល្អទៅ ខ្ញុ ំអរ ហើយ»៕

គឹម  សា រុំ  

កំ ពង់ធំ ៈ  ជន សងៃស័យ ជា ប្តី 
តៃវូ នគរ បាល ពៃ ហ្ម ទណ្ឌ កមៃតិ 
ធ្ងន់ នៃ ស្នង ការ ដា្ឋាន  នគរ បាល 
ខៃត្ត  កំពង់ ធំ ចាប់ ខ្លួន កាល ពី 
មៃសលិ មញិ បនា្ទាប ់ព ីបៃ ជា ពល រដ្ឋ 
បៃទះ ឃើញ សក សព នៅ ក្នុង 
សៃះ ទឹក ១ កន្លៃង នៅ ភូមិ ខា្វាន់- 
ទៀង   ឃុំ សលា វិស័យ  សៃកុ 
បៃ សទ បល្លង័្ក  ខៃត្ត កំពង់ ធំ  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២១  កក្ក ដា ។   

 លោក  ជា   ពឿន  បៃធាន ការិ យ ល័យ 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ កមៃតិ ធ្ងន់ នៃ ស្នងការ- 
ដា្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត កំពង់ ធំ ឲៃយ 
ដងឹ ព ីមៃសលិ មញិ ថា  ជន សងៃសយ័ 
ឈ្មាះ  ធល  ធារទិ្ធ  អាយ ុ៣០ ឆ្នា ំ
រីឯ បៃពន្ធ ឈ្មាះ  សៃ៊ុន  ចន្ទៃ  
អាយុ ២៩ ឆ្នាំ  មាន រប រជា ពៃទៃយ 
ពកួ គៃ មាន កនូ បៃសុ ២ នាក ់នងិ 
កូន សៃ ីមា្នាក់ ។  ចំពោះ ជន សងៃសយ័ 
សមត្ថ កិច្ច  កំពុង សក សួរ  បន្ត ទៀត  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អំពើ ឃាត កម្ម នៃះ  ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន ទាន់់ 
អាច បៃប់ លម្អិត បាន ទៃ ពៃល- 
នៃះ  ពៃះ នគរ បាល យុត្តិ ធម៌ 
យើង កំពុង សក សួរ ជន សងៃស័យ  » ។ 

 ទោះ យ៉ាង ណ   បើ តាម មនៃ្តី 
មា្នាក់ ជា នគរ បាល យុត្តិ ធម៌  ខៃត្ត 
កពំង ់ធ ំសុ ំមនិឲៃយ បញ្ចៃញ ឈ្មាះ 
បៃប់ ថា   កាល ពី ពៃឹក  ថ្ងៃ ទី ២១ 
កក្កដា  ឆ្នាំ ២០២០   ប្តី របស់ សៃ្តី 
រង គៃះ បាន បាត ់បៃពន្ធ  ហើយ 
បាន បៃប់ បង ប្អូន ឲៃយ នាំ គា្នា ដើរ 
រក ។  រីឯ ប្តី  របស់ សៃ្តី រង គៃះ 
បាន ដើរ ទៅ សៃះ ទឹក ១ កន្លៃង 
កៃយ ផ្ទះ ដៃល មាន ចមា្ងាយ 
បៃហៃល ៦០ ម៉ៃតៃ  ។ កៃយ ពី 

បៃទះ ឃើញ  សព  ប្តី សៃ្តីរង-  
គៃះ បាន រាយ ការណ៍ បៃប់ 
សមត្ថ កិច្ច ហើយ សមត្ថ កិច្ច 
ផ្នៃក ជំ នាញ កោសលៃយ វិច័យ  
ខៃត្ត  និង គៃូពៃ ទៃយ បាន ចុះ  ដល់ 
កន្លៃង កើត ហៃតុ ធ្វើ កោស លៃយ- 
វិច័យ លើ សក សព ដោយ ពនិតិៃយ 
ឃើញ ថា  តៃូវ ជន សងៃស័យ ជាប្តី 
កាប់ ចំ  ក    កៃម តៃ ចៀក  រយះ 
ស្ទើរ ដាច់ ១ ចំ ហៀងក។  កៃ  យ ពី 
ពិ និតៃយ សក សព រួច មក  សមត្ថ-  
កិច្ច នគ រ បាល សៃុក បៃសទ- 
បល្ល័ង្ក  បាន ហៅ ប្តី របស់ សៃ្តី រង- 
គៃះ  នងិ ឪ ពកុ បង្កើត របស ់សៃ្ត ី
រ ង គៃះ ទៅសក សួរ  នៅ អធិ- 
ការ ដា្ឋាន  នគរ បាល សៃុក បៃ- 
សទ បល្ល័ង្ក  ទើប ជន សងៃស័យ 
សរ ភាព  ចំណៃក  ឪពុក បង្កើត 
របស់ សៃ្ត ីរង គៃះ បាន អនុ ញ្ញាត 
ឲៃយ តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ ។  មនៃ្តី 
បញ្ជាក់ បៃប់ ថា  ជន សងៃស័យ 
បាន សរ ភាព ថា  របូ គៃ បាន យក 
កាំបិត ផ្កាក់  កាប់ សៃ្តី រង គៃះ 
នៅ ពៃល យប់  ពៃល នោះ ពួក- 
គៃបា ន ឈ្លាះ បៃ កៃក គា្នា។ កៃ យ  
ពី សមា្លាប់ ហើយ  គាត់ បាន អូស 
សៃ្ត ីរង គៃះ ទៅ ទមា្លាក់ ចោល 
ក្នងុ សៃះ ទកឹ នៅ ខាង កៃយ ផ្ទះ 
ហើយ បាន ដើរ តៃឡប់ មក  ផ្ទះ 
វិ ញ ។ លុះពៃឹ កឡើង ថ្ងៃ ទី ២១ 
កក្កដា  ជន សងៃសយ័  បាន ឆោ ឡោ 
បាត ់បៃពន្ធ ហើយ ធ្វើ ជា ដើរ រក ។ 
ជន សងៃសយ័ បាន សរ ភាព បៃប ់
សមត្ថកិច្ច ថា  មូល ហៃតុ ដៃល  
រូ ប គៃ សមា្លាប់ បៃពន្ធ បៃប នៃះ 
ដោយ សរ ជន សងៃស័យ សុើប 
ដឹង ថា  បៃ ពន្ធ ខ្លួន លួច មាន 
ស្នៃហា ផិត កៃបត់៕

តុលាការក្រងុរំឭកលោកកឹមសុខា...

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអរគុណអូស្ត្រលីដ្រល...

លោកហុ៊ន សែន  បើកម៉ាសីុនចែតូសែវូក្នងុខែត្តតាកែវ មែសិលមិញ។ រូបថត SPM

លោកកឹម សុខា និង អ្នកជិតដិតពែល ទៅ ខែត្ត សៀម រាប ពី ថ្ងែ ទី ២១ កក្កដា   ។ ហ្វៃស បុ៊ក  Kem Sokha

បុរសម្នាក់ត្រវូបានចាប់ខ្លនួក្រយ
សម្លាប់ប្រពន្ធទម្លាក់ស្រះទឹក



សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នពំេញ:មន្ត្រីក្រសងួបរិស្ថាន
បានអះអាងថាក្រសួងនិងផ្ន្រក
ពាក់ព័ន្ធនៅត្របន្តអនុវត្តវិធានការ
កាពារព្រឈើនិងអភរិក្រសដោយ
ការទទួលខុសត្រូវស្របព្រល
មានក្រុមសកម្មជនការពារព្រ-
ឈើសម្ត្រងការខកចិត្តចំពោះ
ការគ្មានលទ្ធភាពចុះល្របាតព្រ
បន្តទៀតដោយសរមានការ-
រារាងំខណៈបានដងឹពកីារកាប់
ឈើផ្គត់ផ្គង់ឲ្រយក្រុមហ៊ុនចំនួន២។
កាលពីម្រសិលមិញមានព្រះ-

សង្រឃ សកម្មជនសហគមន៍
សមាគមនិងអង្គការសង្គមសីុវិល
ជាង៦០នាក់/អង្គបានច្រញ
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នា
ថាការហាមឃាត់មិនឲ្រយពួក-
គ្រចុះល្របាតព្របានផ្តល់ឱកាស
ល្អសម្រប់ឧក្រិដ្ឋជនព្រឈើ
ពិស្រសក្រមុហ៊នុអាជីវកម្មឈើ
ឲ្រយសម្រកុកាប់និងដឹកឈើច្រញ
ពីតំបន់ការពារដោយរលូន។
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់

ថា៖«ទកឹភ្ន្រករបស់យើងខ្ញុបំាន
ហរូស្រក់ដោយមនិដងឹខ្លនួនងិ
មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាងំនៅ

ព្រលបានឃើញដើមឈើធំៗគ្រប់
ប្រភ្រទពិស្រសដើមច្របាះត្រូវ-
បានគ្រកាប់យ៉ាងរង្គាលនិងដឹក-
ជញ្ជូនយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រងនៅ
នងឹមខុយកទៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្រយក្រមុ-
ហុ៊នThinkBiotech(Cam-
bodia)Co., Ltdដើម្របីធ្វើ
អាជីវកម្មនំាឈើច្រញទៅទីផ្រសារ
អន្តរជាតិបន្តទៀតតាមរយៈ
ក្រុមហ៊ុនដ្រគូឈ្មាះ Angkor
PlywoodCo.,Ltd»។
ស្រចក្ដីប្រកាសបានបន្ថ្រមថា

ទោះបីគ្រឿងចក្ររោងចក្រអារ-
ឈើនិងផលិតកា្តារបន្ទះន្រក្រមុ-
ហុ៊នទំាង២ន្រះបានរុះរើបញ្រឈប់
សកម្មភាពផលតិឈើនៅដើម-
ឆ្នាំន្រះក្ដី ក៏ការដឹកឈើពីព្រ-
ធម្មជាតិនៅត្រមានបន្ត។ក្រុម-
ហ៊ុនទាំងន្រះនៅត្របន្តអាជីវ-
កម្មក្នងុព្រលមានការរើករាលដាល
ន្រជំងឺកូវើដ១៩ស្របព្រលសកម្ម-
ជនព្រឈើពិស្រសបណ្តាញ
ព្រឡង់ត្រូវបានរារំាងមិនឲ្រយចូល
ព្រក្នុងតំបន់ស្នូលកន្លងមក។
លោកហ្រងស្រស់សកម្ម-

ជនមា្នាក់ក្នងុចំណោម៦០នាក/់
អង្គបានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
ក្នងុព្រលហាមឃាត់ពីអាជា្ញាធរ

ន្រះពួកលោកបានរកឃើញមាន
ការកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជនូឈើ
មានដូចជាប្រងសុក្រំផ្តៀក
កកោះជាពិស្រសឈើត្រស្រក
ឈើទាលស្រឡៅដ្រលជា
តម្រវូការរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវ-
បានគ្រដឹកដោយគោយន្តរាប់-
រយគ្រឿងក្នុង១ថ្ង្រៗ។
លោកបន្តថាថ្មីៗ ន្រះក្រុមហុ៊ន

បានប្រើយុទ្ធសស្ត្រថ្មីដោយ
មនិមានរោងចក្រអារឈើមនិ-
មានដ្រប៉ូឬគំនរឈើនិងឃា្លាំង
ស្តុកឈើទៀតទ្រដើម្របីកុំឲ្រយ
ឃើញភ័ស្តុតាងពីឧក្រដិ្ឋកម្មព្រ-
ឈើក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងន្រះ។
បុ៉ន្ដ្រក្រមុហុ៊នបានពង្រយកម្មករ

ចលូក្នងុព្រហើយនាំឈ្មញួជា
ដ្រគូទិញ-លក់ចូលទៅវាស់ឈើ
ក្នុងព្រ រួចដឹកច្រញទៅក្រ
ប្រទ្រសត្រម្ដង។
លោកស្រស់បញ្ជាក់ថា៖«រាជ-

រដា្ឋាភិបាលត្រវូត្របើកឱកាសឲ្រយ
យើងខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងតំបន់
ការពារដើម្របីបន្តល្របាតព្រនិង
សុើបអង្ក្រតស្រវជ្រវបទល្មើស
ព្រឈើឡើងវិញដ្រលជាការ-
បង្ហាញពីកិច្ចសហការ...ជាពិ-
ស្រសយើងខ្ញុំទទូចម្តងហើយ
ម្តងទៀតសូមឲ្រយរាជរដា្ឋាភិបាល
បិទអាជីវកម្មឈើរបស់ក្រុម-
ហ៊នុខងលើន្រះជាស្ថាពរដើម្របី
បញ្ជាក់ជំហរឲ្រយបានច្របាស់លាស់

អំពីឆន្ទៈការពារនិងអភិរក្រសព្រ-
ឈើពិតប្រកដម្រន»។
យ៉ាងណក្ដីលោកន្រត្រភក្ត្រ

រដ្ឋល្រខធិការនិងជាអ្នកនំា-
ពាក្រយក្រសួងបរិស្ថានបានថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថាក្រសួងបរិស្ថាន
ព្រមទាំងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅ-
ត្របន្តអនុវត្តវិធានការពារនិង
អភិរក្រសតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ដ្រលខ្លនួគ្រប់គ្រងប្រកបដោយ
ការទទួលខុសត្រវូនិងចាត់វិធាន-
ការលើរាល់បទល្មើសធនធាន-
ធម្មជាតិដ្រលបានកើតឡើង។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ចំពោះ

បញ្ហាដ្រលទាក់ទងនឹងការច្រញ
licenceឲ្រយទៅក្រុមហ៊ុនគួរត្រ
ទាក់ទងក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខាប្រ-
មាញ់និងន្រសទ។លើសពីន្រះ
ខ្ញុំអត់អាចបកស្រយអ្វីបន្ថ្រម
បានទ្រ»។
លោក ស្រី វុឌ្រឍី អគ្គល្រខ-

ធិការន្រអគ្គល្រខធិការដា្ឋាននិង
ជាអ្នកនាំពាក្រយក្រសួងកសិកម្ម
រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសទមិនអាច
សុំការបញ្ជាក់ពីករណីន្រះបាន
ទ្រដោយទូរស័ព្ទលោកគ្មាន
អ្នកទទួលកាលពីម្រសិលមិញ។
ចំណ្រកលោកក្រវអូមា៉ាលីស្រស

ប្រតិភូរាជរដា្ឋាភិបាលទទួល
បន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលព្រឈើ
ន្រក្រសួងន្រះក៏មិនអាចទាក់-
ទងសុំការបញ្ជាក់បានដ្ររ។
លោកឡ្រហៀងជាបគុ្គលកិ

ក្រុមហ៊ុន ThinkBiotech
(Cambodia)Co.,Ltdបាន
ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាក្រុមហ៊ុន
លោកមិនបានកាប់ឈើដូចការ-
ចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនព្រ-
ឈើទាងំន្រះទ្រខណៈកពំងុដាំ
ដើមកាស្រយានិងដើមប្រងខ្រយល់
រាប់មុឺនដើមដើម្របីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្រសារ។
លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនមាន

សិទ្ធិកាប់កូនឈើដ្រលបានដាំ
ក្នងុដីដ្រលក្រមុហ៊នុទទលួបាន
សិទ្ធិពីរាជរដា្ឋាភិបាលហើយក៏
មិនបានឆ្លៀតឱកាសកាប់ឈើ
នៅទីតំាងក្រពីដីក្រមុហុ៊នដ្ររ។
លោកថា៖«សព្វថ្ង្រន្រះយើង
កពំងុដាំកនូដើមកាស្រយាប្រង-
ខ្រយល់លើផ្ទ្រដីជិត១០០០ហិក-
តាហើយត្រឥឡវូផ្អាកតចិសនិ
ព្រះរាងំគ្មានភ្លៀងទ្របើយើង
ដំាទៅវាងប់។រឿងកាប់ឈើហ្នងឹ
ពួកខ្ញុំកាប់ត្រកូនឈើតូចៗ ក្នុង
ដីក្រមុហុ៊នទ្រ។ការចោទប្រកាន់
ន្រះមិនត្រឹមត្រូវសោះ»៕

មន្ត្រអីះអាងពីការបន្តការពារព្រ ខណៈសកម្មជនខកចិត្តរឿងមិនបានល្របាត

គំនរឈើក្នងុតំបន់ពេឡង់នៅខេកក្កដានេះ។ រូបហ្វ្រសប៊ុកHengSros
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 ខន សា វិ 

 មណ្ឌលគិរី ៈ ក្រមុសហគមន៍
ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងនៅ
ភូមិឡំាម្រះនិងភូមិពូលុចំនួន៤
នាក់បានដាក់ពាក្រយប្ដងឹទៅសា-
លាដំបូងខ្រត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ង្រ-
ទី២០ខ្រកក្កដាដោយបានប្តងឹ
ប្រធានសហគមន៍នៅភូមិបូ៊ស្រ
និងពលរដ្ឋ១គ្រសួារ ពីបទកាប់-
រុករានដីព្រក្នងុសហគមន៍ដើម្របី
លក់។
ពាក្រយបណ្ដងឹន្រះគឺបានប្ដងឹ

លោកតយបា៉ាក់ប្រធានសហ-
គមន៍បូ៊ស្រ និងលោកដ្រន
ក្រយុសមាជិកសហគមន៍បូ៊ស្រ
រួមទំាងប្ដងឹប្ដីប្រពន្ធ១គ្រសួារ
ទៀតគឺប្ដីឈ្មោះក្រកថាននិង
ប្រពន្ធឈ្មោះអ្រយើវ ពីបទកាប់រុក-
រានដីព្រ និងលក់ដីព្រដោយ
ខុសច្របាប់។
ពាក្រយបណ្ដងឹសរស្ររថាកាល-

ពីឆ្នាំ២០១៤លោកតយបា៉ាក់
និងលោកដ្រនក្រយុបាននំាគ្នា
ចូលកាប់ឆ្ការដីព្រសហគមន៍
នៅក្នងុឡំាម្រះនិងភូមិពូលុអស់
ប្រមាណពី២ទៅ៣ហិកតានិង
មកដល់ឆ្នាំ២០១៩ដល់ឆ្នាំ២០-
២០ន្រះលោកដ្រនក្រយុនិង
សមាជិកសហគមន៍ជាច្រើនទៀត
បានចូលរុករានដីសហគមន៍ក្នងុ
ភូមិទំាង២ន្រះបន្តទៀតអស់ជាង
១០ហិកតាដើម្របីទៅលក់ឱ្រយអ្នក-
ផ្រស្រងដ្រលមិនម្រនជាសមាជិក
របស់សហគមន៍ព្រមទំាងបាន
លួចបោះបង្គោលនិងរុករានដី

អស់ប្រមាណ៥០ហិកតាទៀត។
ពាក្រយប្ដងឹបន្តថា៖«ការរុករានដី

សហគមន៍ខាងលើន្រះគឺធ្វើនៅ
ចំណុចផ្រស្រងគ្នាមានចមា្ងាយពី
ទីសា្នាក់ការបរិសា្ថានទួលសា្វាយ
ប្រមាណ១គីឡូម៉្រត្របុ៉ណ្ណោះ
បុ៉ន្ត្រមិនឃើញនាយកដ្រនជម្រក
ឬមន្ត្រីបរិសា្ថានណាមា្នាក់ច្រញ
មកហាមឃាត់ឬចាត់វិធានការ
ផ្លវូច្របាប់ឡើយ»។
នៅក្នងុពាក្រយបណ្ដងឹដដ្រល

បន្តថាលុះមកដល់ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ
២០២០ន្រះលោកក្រកថាន
និងប្រពន្ធឈ្មោះអ្រយើវបានកាន់
កំាបិតប័ុងតោទៅគំរាមសហគមន៍
នៅភូមិឡំាម៉្រះថាឱ្រយឈប់បន្ត
បង្កបង្កើនផលនៅលើដីរបស់ខ្លនួ
បើពំុនោះទ្រ នឹងត្រវូកាប់នឹង
កំាបិតប័ុងតោជាមិនខាន។

លោកគ្រើងតុលាសកម្មជន
ការពារព្រឈើបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្ដិ៍បន្ថ្រមថាដីដ្រលស្ថតិនៅ
ក្នងុដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នំណំា-
លៀរត្រវូបានរុករានហើយលក់
ន្រះ គឺជាដីសមូហភាពដ្រល
ប្រើប្រស់ដោយសហគមន៍ភូមិ
ឡំាម្រះ និងភូមិពូលុសម្រប់
ធ្វើជាដីលំនៅឋានដីចមា្ការវិលជំុ
ដីព្រកប់សពដីព្រតំណមនិង
ដីបម្រងុទុកឬដីព្រ។
លោកថា៖«នៅក្នងុលក្ខន្តកិៈ

ដីសហគមន៍ គឺយើងមានសិទ្ធិ
ប្រើប្រស់សម្រប់អាស្រយ័ផល
តាមប្របប្រព្រណីហើយយើង
អត់មានសិទ្ធិចាត់ច្រងលក់ដូរ
ទៅឱ្រយអ្នកណាក្រពីសមាជិក
សហគមន៍បានទ្រ។ អី៊ចឹង!
ឈ្មោះដ្រលយើងបានប្ដងឹទំាង

បុ៉នា្មោននាក់ហ្នងឹ គឺពួកគត់បាន
កាប់ព្រឈើហើយយកដីទៅ
លក់ដ្រលយើងមិនអាចអត់ឱន
បានទ្រទៅតាមផ្លវូច្របាប់ហើយ
បានដាក់បណ្ដងឹបរិហារគឺដើម្របី
ជួយរកយុត្តិធម៌»។
ក្រមុសហគមន៍នៅភូមិឡំា-

ម្រះ និងភូមិពូលុទំាងន្រះបាន
ទាមទារឱ្រយតុលាការដកហូត
ដីសហគមន៍ទំាងនោះមកវិញ
សងតម្ល្រខូចខាតព្រឈើឱ្រយ
ដូចដើមនិងត្រវូផ្ដនា្ទាទោសជន-
ពាក់ព័ន្ធទៅតាមច្របាប់។
ភ្នពំ្រញបុ៉ស្ដិ៍ មិនអាចសំុការ-

ឆ្លើយតបពីលោកតយបា៉ាក់និង
លោកដ្រនក្រយុបានទ្រនៅថ្ង្រ
ទី២១ខ្រកក្កដាដោយសារពួក-
លោកទំាង២ មិនប្រើទូរស័ព្ទ
ខណៈលោកក្រើសខ្វនិគណៈ-
កម្មការសហគមន៍បូ៊ស្រ ក៏មិន
អាចសំុការបញ្ជាក់បានដោយ-
សារទូរស័ព្ទហៅមិនចូល។
បុ៉ន្ត្រលោក វុធសារំុប្រធាន

ដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នំណំាលៀរ
បានថ្ល្រងថានៅក្នងុដ្រនជម្រក-
សត្វព្រភ្នំណំាលៀរ គឺមានត្រ
សហគមន៍ដ្រលការពារធម្មជាតិ
ភ្នំណំាលៀរត្រ១គត់ហើយ
លោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីបរិសា្ថានគឺ
ត្រងអនុវត្តទៅតាមតួនាទីក្នងុ
ការការពារការរុករានដីព្រហើយ
មានករណីខ្លះក៏មានបញ្ជនូទៅ
តុលាការដ្ររ។លោកហាក់មិន
ច្របាស់ថានៅក្នងុដ្រនជម្រក
សត្វព្រភ្នំណំាលៀរអាចមានដី
សហគមន៍ឡំាម្រះឬពូលុឡើយ។

លោកបានថ្ល្រងថា៖«ការដាក់
បណ្ដងឹរបស់ពួកគត់ន្រះគឺជា
សិទ្ធិរបស់ពួកគត់បុ៉ន្ត្រកន្លងមក
គឺយើងត្រងត្រអនុវត្តទៅតាម
ភារកិច្ចរបស់យើង»។
លោកវុធសារំុបញ្ជាក់ទៀតថា

នៅក្នងុដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្ន-ំ
ណំាលៀរគឺកំពុងត្រវូបានក្រមុ-
អ្នកឆ្លៀតឱកាសដ្រលលោក
អះអាងថាជាប្រជាពលរដ្ឋរស់-
នៅក្នងុតំបន់ត្រម្ដងកំពុងផ្លាស់-
ប្ដរូទមា្លាប់លួចចូលទៅកាប់
ទន្ទ្រនដីព្រនៅព្រលយប់មក
កាប់រាននៅព្រលទៀបភ្លឺវិញ គឺ
បនា្ទាប់ពីរដា្ឋាភិបាលប្រកាសឱ្រយ
កាត់ឆ្វៀលដីជូនពលរដ្ឋដ្រល
បានកាន់កាប់ជាក់ស្ដ្រងនៅតាម
តំបន់ការពាររបស់រដ្ឋ។
លោកអា៊ាងម៉្រងលីអ្នក-

សម្របសម្រលួសមាគមអាដ-
ហុកប្រចំាខ្រត្តមណ្ឌលគិរីបាន
ថ្ល្រងថាអ្នកដ្រលបានប្រព្រតឹ្ត
បទល្មើសព្រឈើ គឺត្រវូត្រ
ទទួលខុសត្រវូ ចំពោះមុខច្របាប់
មិនថាជននោះគឺជាមន្ត្រីអ្នក-
មានទ្រព្រយធនឬជាសហគមន៍
ដ្រលត្រវូបានពលរដ្ឋបោះឆ្នាត
ឱ្រយទទួលតួនាទីជាអ្នកការពារ
ព្រឈើឡើយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«អី៊ចឹង!

ប្រសិនបើករណីហ្នងឹពិតម្រន
អាជា្ញាធរ និងតុលាការ គួរត្រ
ស្រវជ្រវរកភ័ស្ដតុាងថាតើ
ជាក់ស្ដ្រងបានកើតឡើងដូច
សហគមន៍(ឡំាម្រះ និងពូលុ)
បានលើកឡើងដ្ររឬទ្រ?»៕

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្រស្រង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
ប្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រី និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុប្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន�  

សូវិសា ល
អនុប្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់សា៊ាងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
ម៉្រគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
ប្រក់សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី� 
�្រមវណ�ៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីខនសា វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ�នដា រា�,សួសយា៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា�

អ្ន កបក�្រ  
ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា៊ានរង្រសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វិរុទ� 
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

ប្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន ្រករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម�
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ្ញមុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

ប្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
ប្រ � ន�្រក� យកា �្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

ប្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ�
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
�ុិល� ភា

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា៊ាងតា ំងម៉្រង
ប្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

កា រិ� ល័យខ្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កាត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

គឹម  សារុំ 

ពោធិ៍សាត់ៈ  មន្ត្រីសាលាដំបូងខ្រត្ត-
ពោធិ៍សាត់បានអះអាងថាបុរសមា្នាក់ត្រវូ
បានតុលាការចោទប្រកាន់និងបានបង្គោប់
ឲ្រយឃុំខ្លួនកាលពីរសៀលម្រសិលមិញ
បនា្ទាប់ពីនគរបាលបញ្ជូនមកតុលាការ
ករណីចាប់រំលោភកូនស្រីបង្កើតជាបន្ត-
បនា្ទាប់តាំងពីនាងនៅវ័យក្ម្រង។
លោកហ្រងដូនីនអ្នកនាំពាក្រយសា-

លាដបំងូខ្រត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្រយដងឹកពី
ម្រសិលមិញថាសំណុំរឿងបុរសឈ្មោះ
បោ៉ាះខ្ញីអាយុ៥០ឆ្នាំដ្រលរំលោកកូន-
ស្រីខ្លួនឯងនោះបានមកដល់តុលាការ
ហើយដោយចៅក្រមសុើបសួរកំពុងបន្ត
នីតិវិធីចោទប្រកាន់គត់។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«បរុសរបូន្រះ

ត្រូវបានចៅក្រមបានចោទប្រកាន់គត់ពី
បទរួមភ្រទជាមួយអនីតជិនដោយបពុ្វ-
ញាតិតាមបញ្ញត្តិមាត្រ៣៥១ន្រក្រម-
ព្រហ្មទណ្ឌ»។
ផ្អ្រកតាមមាត្រន្រះប្រសិនបើតុលាការ

រកឃើញកំហុសដូចការចោទប្រកាន់

ម្រននោះបរុសខាងលើត្រវូប្រឈមនឹង
ការជាប់ពន្ធនាគរពី៥ទៅ១០ឆ្នាំ។
ពាក់ពន័្ធករណីន្រះលោកប៉លុចរំនី

ប្រធានការយិាលយ័ជញួដរូមនសុ្រសនងិ
ការពារអនីតិជនន្រស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលខ្រត្តពោធិ៍សាត់ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញ
ថា សមត្ថកិច្ចលោកបានបញ្ជូនជន-
សង្រស័យទៅសាលាដំបូងខ្រត្តពោធិ៍-
សាត់នៅវ្រលាថ្ង្រត្រង់ថ្ង្រទី២១ កក្កដា
១ថ្ង្របនា្ទាប់ពីនគរបាលស្រុកភ្នំក្រវាញ
ចាប់បញ្ជូនមកដល់ស្នងការដា្ឋាន។
លោកថា៖«បើតាមខ្ញុដំងឹពីខាងតលុា-

ការគឺកំពុងដំណើររឿងន្រះហើយជន-
សង្រស័យក៏សារភាពពាក់ព័ន្ធរំលោភកូន
គត់ប្រប់សមត្ថកិច្ចខ្ញុំដ្ររ»។
លោកហ៊នុចានធ់ានាយផ្ន្រកព្រហ្ម-

ទណ្ឌន្រអធិការដា្ឋាននគរបាលស្រុក
ភ្នំក្រវាញឲ្រយដឹងពីថ្ង្រទី២០កក្កដាថា
សមត្ថកិច្ចលោកបានឃាត់ខ្លួនឈ្មោះ
បោ៉ាះខ្ញីកាលពីថ្ង្រទី១៩កក្កដានៅឃុំ
សំរោងស្រុកភ្នំក្រវាញបនា្ទាប់ពីនារីរង-
គ្រះប្ដឹងមកនគរបាលបុ៉ស្ដិ៍ឃំុសំរោង។
លោកហ៊ុនចាន់ធារំឭកប្រប់តាម

សម្តីនាររីងគ្រះឈ្មោះស.ធអាយុ២០
ឆ្នាំថានាងជាកូនច្របងក្នុងចំណមបង
ប្អូន៣នាក់ ក្នុងនោះមានប្រុសមា្នាក់ជា
កនូពៅ។ប៉នុ្ត្រឪពកុនាងដ្រលពកិារស្វតិ
ដ្រជើងត្រនៅដើរកើតបានល្រងលះមា្ដាយ
ប្រហ្រល៦-៧ឆ្នាំមកហើយ។
លោកបន្តតាមសម្តីនារីរងគ្រះថា

នាងត្រូវបានឪពុកបៀតបៀនក្ររ្តិ៍ភ្រទ
តាងំពីអាយុ១២ឆ្នាំមកម្ល្រ៉ះ។ព្រលមា្តាយ
នាងទៅធ្វើស្របាត់ឪពុកនាងត្រង
សំុនាងរួមភ្រទ។បុ៉ន្ត្រគត់គ្រន់ត្រយក
ប្រដាបភ់្រទគត់ញល់ៗ លើប្រដាប់ភ្រទ
នាងបុ៉ណ្ណោះមិនបានសីុជម្រទ្រ។ក្រយ
មកក្នុង១ខ្រឪពុកនាងត្រងត្រធ្វើប្រប
ន្រះពី៣ទៅ៤ដងព្រលមា្តាយមិននៅផ្ទះ។
លោកបន្តថាលុះក្រយមា្តាយឪពុក

បានល្រងលះគ្នារចួកនូទាងំ៣នាក់ត្រវូ
រស់នៅជាមួយឪពុក(ជនសង្រស័យ)។
ខណៈនាងមានអាយុ១៥-១៦ឆ្នាំឪពកុ
នាងត្រងរួមភ្រទជាមួយនាងត្រមិនឲ្រយ
ចូលទឹកកាមទ្រព្រះខា្លាចមានកូន។
លុះដល់នាងមានអាយុ១៧ឆ្នាំក៏មាន
បុរសមា្នាក់ចូលស្តីដណ្ដឹងរៀបការ

រហូតបានកូនស្រីមា្នាក់អាយុ២ឆ្នាំ។
លោកបន្តទៀតថាព្រលកូនស្រីមាន

ប្តីជនសង្រស័យបានផ្អាកសកម្មភាពជិត
១ឆ្នាំប៉ុន្ត្រព្រលប្តីនារីរងគ្រះទៅរកសុី
ឆ្ងាយពីស្រុកស្រប់ត្រជនសង្រស័យសុំ
នាងរួមភ្រទញឹកញាប់។ត្រក្រយមក
ប្តីនាងគ្មោនការងរធ្វើក៏ត្រឡប់មកនៅ
ផ្ទះវញិរឯីជនសង្រសយ័កច៏្រះត្រសរួនាង
ថាក្នងុ១ខ្រគត់សំុរួមភ្រទ៥ដងបានទ្រ?
នាងប្រប់ថាឲ្រយត្រម្តងទ្រក្នងុ១ខ្រព្រះ
ប្តនីៅផ្ទះ ត្រជនសង្រស័យមិនព្រម។
ព្រលខ្លះជនសង្រស័យប្រប់នារីរងគ្រះ
ថាបើពបិាកព្រកលយុដ្រលនាងខ្ចីគត់
ជាង១៥មុនឺរៀលមនិបាចស់ងគត់ទ្រ
ត្រត្រូវដ្រកជាមួយគត់ហើយកាត់លយុ
ហើយនាងក៏ច្រះត្រធ្វើតាមនោះទៅ។
លោកបញ្ជាក់តាមសម្តីនារីរងគ្រះ

ទៀតថាមនុព្រលប្តងឹសមត្ថកិច្ចគមឺកពី
ឪពុកនាងច្រះត្ររករឿងប្តីនាងហើយ
ដ្រញប្តីនាងមិនឲ្រយនៅផ្ទះដើម្របីមានឱកាស
រួមភ្រទជាមួយនាងបានច្រើនដង។
ដោយសារទ្រំល្រងបាននាងក៏ប្តងឹមក
នគរបាលប៉ុស្តិ៍សំរោងត្រម្ដង៕

តុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់ចោទបេកាន់បុរសម្នាក់ករណីរំលោភកូនសេី

សហគមន៍ប្តឹងសហគមន៍ដូចគ្នាពីបទកាប់រុករានដីពេ

ប្រជា សហគមន៍  ទៅ  ប្តងឹ  នៅ តុលាការ ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី  ពី ថ្ង្រ ទី២០  កក្កដា ។ រូបសហគមន៍

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រពុធទី២២ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17300 17300 17300 17260

2 GTI 3250 - 3250 3250

3 PAS 15560 15500 15560 15420

4 PPAP 11520 11520 11520 11520

5 PPSP 2290 2250 2290 2250

6 PWSA 5600 5620 5620 5400

កាលបរិច្ឆេទ: ២១ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 

ការ ចរចា  FTA 
ជា មួយ  ប្ទ្ស 
ចិន  បាន បញ្ចប់ 
រួច រាល់  ១០០%

តម្ល ្មាស ហក់ ឡើង  ខ្ពស់ ដោយសារ  ទំនុក ចិត្ត  លើ ប្ក់ ដុល្លារ ចុះ ខ្សាយ

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កេសងួពាណជិ្ជកម្ម  
បាន បេកាស ថា ការ ចរចា កិច្ច- 
ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្មសេរ ីរវាង  
កម្ពុជា  និង ចិន  បាន  បញ្ចប់ រួច- 
រាល ់  ហើយ កាល ព ីថ្ងេចន្ទ  ដោយ  
កម្ពុជា សងេឃឹម ថា   ផលិត ផល 
របស់  ខ្លួន  កាន់ តេ ចេើន នឹង តេូវ 
បាន   នាំ ចេញ ទៅ កាន់  ទីផេសារ 
បេទេសចិន ។

ការ បេកាស នេះ   ធ្វើ ឡើ ងក្នុង 
ជំនួប ពិភាកេសាតាម បេព័ន្ធ វីដេអូ 
រវាង លោក  បា៉ាន  សូរ ស័ក្ដិ  រដ្ឋ - 
មន្តេី  កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា  
ជា មួយ  លោក Zhong Shan 
រដ្ឋ មន្តេី កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម នេ 
សាធារណ រដ្ឋ បេជា មានតិ ចនិ។

លោក បា៉ាន  សរូ សក័្ដ ិបាន ឲេយ 
ដងឹ  ថា   កចិ្ច ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជ- 
កម្ម សេរី នេះ នឹង ផ្ដល់ ផល បេ-
យោជន៍ សេដ្ឋកិច្ច  និង  សង្គម ជា- 
ចេើន  ដល ់បេជា ជន  បេទេស ទាងំ  
២   តាម រយៈ ការ ធ្វើ សេរី ភាវូប-
នយី កម្ម ពាណជិ្ជ កម្ម ទនំញិ  នងិ 
សេវា ពេម ទំាង ការ ជំរុញ ការ វិនិ-  
យោគ យ៉ាង ទលូ ំទលូាយ បន្ថេម 
ទៀត ។  លោក បន្តថា ជា ជហំាន 
បនា្ទាប់ ភាគី ទាំង  ២នឹង អនុវត្ត 
នីតិ វិធី ផ្ទេ ក្នុង រៀងៗ ខ្លួន  ដើមេបី 
ឈាន ទៅ ចុះ ហត្ថ លេខា លើ កចិ្ច- 
ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី 
ទ្វេ ភាគី ឲេយ  បាន ក្នុង ឆ្នាំ នេះ ។ 

លោកថ្លេងថា៖ «ការ បញ្ចប់ 
ការ ចរចា លើ កចិ្ច ពេម ពេៀង ពា-
ណិជ្ជ កម្ម សេរី ដោយ ជោគ ជ័យ 
ក្នងុ រយៈ ពេល មយួ ដ ៏ខ្ល ីនេះ បាន 
បង្ហាញ ពី ឆន្ទៈ នេ ថា្នាក់ ដឹក នាំ នេ 
បេទេស ទាំង ២ក្នុង ការ ពងេឹង 
ទំនាក់ ទំនង ឲេយ កាន់ តេ ជិត ស្និទ្ធ 
និង ទូលំ ទូលាយ។ កិច្ច ពេម - 
ពេៀងនេះ ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញ: ហាង ឆេង មាស នៅ   
ទផីេសារ  កម្ពជុា បាន ហក ់ ឡើង ខ្ពស ់ 
ដោយសារ  អាជីវករ  និង  ឈ្មួញ  
អះ អាងថា ទំនុកចិត្ត លើ បេក ់ - 
ដុលា្លារ ចុះ ទាប ក្នុង អំឡុង ពេល 
កើតមាន វិបត្តិ  សេដ្ឋកិច្ច សកល  ។ 

បគុ្គលកិ  ធ្វើការ ក្នងុ ហាងចាន-់ 
ណី គេឿង អលង្ការ នៅ ផេសារ- 
កណ្តាល រាជ ធាន ីភ្នពំេញ  ដេល 
ស្នើ មិន បញ្ចេញ ឈ្មោះ បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងេ 
អង្គារ ថា   ហាង ឆេង មាស នៅ  
ក្នុង ទីផេសារ  បាន ហក់ ឡើង យ៉ាង 
លឿន ចាប់ តាំង ពី ដើម ខេ  ឧស - 
ភា   ។ សព្វ ថ្ងេនេះ  ហាង ឆេង  
មាស  គីឡូ មាន តម្លេ លក់ ចេញ  
២ ២០០ ដុលា្លារ  ក្នុង  ១តម្លឹង   
និង ការ ទិញ ចូល  មាន តម្លេ   

២ ១ ៧០ ដុលា្លារ ក្នុង ទម្ងន់ដូច 
គ្នា   ហើយ បា្លាទនី ទកឹ ៧,៥   លក ់
ចេញ ក្នុង  តម្លេ  ១៦៨០ដុលា្លារ  
ក្នុង ១តម្លឹង។  

បុគ្គលិក រូប នោះ បាន  បន្ថេម 
ថា  មុ នពេល  មានការ រីក រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ហាង ឆេង 
មាសគីឡូ  នៅ កម្ពុជា មាន តម្លេ 
តេឹម តេ ១ ៨០០ដុលា្លារ  ក្នុង  
១ តម្លឹង  និង បា្លាទីន  ១៣០០ 
ដលុា្លារ  ក្នងុ១តម្លងឹ  ហើយ បច្ចបុេបន្ន  
ហាង ឆេង មាស ឡើង ថ្លេ ខ្ពស់ ។

កញ្ញា ថ្លេងថា៖«សព្វ ថ្ងេ ហាង 
ខ្ញុំ លក់ ដាច់ ជាង មុន ។ ហាង  ខ្ញុំ 
ភាគ ចេើនលក់ បោះ ដុំ ឲេយ ម៉ូយ 
នៅ  តាម បណ្តា ខេត្ត នានា យើង 
អ្នក ចេក ចាយ មាស តេូវ យក 
ចណំេញ  ៣០ ដលុា្លារ ក្នងុ ១  តម្លងឹ  
សមេប់ មាស គីឡូ  »។ 

អាជវីករ លក ់ នងិ កេ ច្នេ មាស 

១ រូប ទៀត  ដេល ស្នើ មិន 
បញ្ចេញ ឈ្មោះ ដេរ នងិ មាន តបូ 
នៅ ក្នងុ ផេសារ ចាស ់ រាជ ធាន ីភ្នពំេញ    
បាន ឲេយ ដឹងថា  ហាង ឆេង មាស 
បាន ហក់ ឡើង   ខ្ពស់  នៅ ប៉ុនា្មោន 
ខេ  ចុង កេយ នេះ។  សមេប់ 
ហាង អ្នកសេ ី មាស គឡី ូលកច់េញ  
ក្នុង តម្លេ  ២១៩ដុលា្លារ  ក្នុង  ១ ជី 
នងិ ទញិ ចលូ ២១៧  ដលុា្លារ ក្នងុ 
១ ជី។  ចំណេក បា្លាទីន លក់ 
ចេញ ក្នុង តម្លេ  ១៥៣ដុលា្លារ 
ក្នុង១ ជី   ។ 

អ្នក សេ ីថ្លេង ថា៖« ឥឡវូ  មាស 
មាន ទផីេសារ ល្អ ឡើង វញិ កេយ 
ព ីហាង ឆេង មាស  រង ផល ប៉ះពាល ់ 
ដោយ ការរកី រាល ដាល ជងំ ឺ កវូដី 
១៩   ហើយ មេយ៉ាង បេជាពល រដ្ឋ 
ចាប ់ផ្តើម ចេញ ដើរ ផេសារ ចាយ បេក់ 
ចេើន  ជាង មនុ ។  ខ្ញុ ំមើល ទៅ ហាង  
ឆេង មាស ឡើង ថ្លេ  តាងំព ី ៣ ទៅ៤  

ខេ មក ហើយ »។ 
លោក ឈា ឆយហេង បេធាន  

ផ្នេក បេឹកេសា យោ បល់ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
នេកេមុហ៊នុ  Golden FX Link 
Capital ដេល ជា កេុមហ៊ុន 
ឈ្មញួ ជើង សាឧបករណ ៍នសិេសន្ទ  
ឈាន មខុ នៅ កម្ពជុា បាន ឲេយ ដងឹថា 
ជា មធេយម តម្លេ ហាង ឆេង មាស មាន  
តម្លេ តេឹម ១ ៦០០ ក្នុង ១ តម្លឹង 
ហើយ តម្លេ ហក ់ឡើង រហតូ ដល ់
២ ២០០ ដលុា្លារ ក្ន ុង ១ តម្លងឹ  ក្នងុ  
ទីផេសារ កម្ពុជា ។  

លោក កត ់សមា្គាល់ ថា  ជងំកឺវូដី 
១៩  បាន ជះឥទ្ធិពល អវិជ្ជ មាន 
ដល់ សេដ្ឋ កិច្ចក្នុង តំបន់ និង 
ពភិពលោក  ដេល នាឲំេយ មនសុេស 
ដកសេចក្ត ីទុក ចិត្ត ពី តម្លេ ហាង- 
ឆេង បេក់ ដុលា្លារ ងក មក ទិញ 
មាស ទកុ ដោយ សងេឃមឹ ថា  មាស 
នឹង បន្ត ឡើង ថ្លេ ថេម  ទៀត ។ 

លោក ថ្លេងថា៖«ហេតុផល 
មាស ឡើង ថ្លេ  គឺ នៅ ពេល ដេល 
មនសុេសដកសេចក្ត ីទកុ ចតិ្ត ព ីតម្លេ 
ហាង ឆេង  បេក ់ដលុា្លារ  ដចូ្នេះ  គត ់
នឹង ដក បេក់ មក វិនិយោគ លើ 
តម្លេ ហាង ឆេង មាសវិញ  »។

របាយ ការណ៍ កេសួង ពាណិជ្ជ- 
កម ្ម បង្ហាញថា  បេទេស កម្ពុជា 
បាន នាចំេញ តេបងូ ថ្ម នងិ គេឿង-  
អលង្ការ មាន តម្លេ សរុប ជាង 
៤១៨លាន ដុលា្លារ  ទៅ ទីផេសារ 
អន្តរជាតិ កាល ពី ឆ្នាំ២០១៩ ។  

របាយការ ណ៍ បង្ហាញ ថា បេទេស  
សងិ្ហបរុ ី ជា ទផីេសារ នាចំេញ ធ ំជាង 
គេ របស់ កម្ពុជា ដេល មាន តម្លេ 
បេមាណ ២២៦លាន ដលុា្លារ  ខណៈ  
បេទេស ថេឈរ នៅ លេខរៀង ទី  
២  មានតម្លេ  បេមាណ១៦៥ 
លាន ដុលា្លារ  និង អាមេរិក  មាន 
ជាង ២៣លាន ដុលា្លារ ៕LA 

ម៉េ គុណមករា 

ភ្នពំេញ ៈ  រាជធាន ី ភ្នពំេញ នងឹ 
សា្វាគមន៍ វត្តមាន នេផេសារ ទំនើប 
ថ្មី ១ទៀត គឺផេសារ «K Mall» 
ដេល គេង នងឹ បើក ដណំើរការ 
នៅ ឆ្នាបំនា្ទាប ់ នេះ ស្ថតិ  នៅ តាម ដង- 
វិថី វេ ង សេង   និង មាន កេុមហ៊ុន 
លក់រាយ  អន្តរជាតិ នានា ដើមេបី 
ឆ្លើយ តប ទៅនឹង ភាព សុី វិល័យ 
និង ការ កើន ឡើង នេ បេជាជន 
មាន បេក់ ចំណូល មធេយម ។

K Mall ដេល អភិវឌេឍ ដោយ 
កេមុហ៊នុ Urbanland នងឹ បើក  
ដណំើរ ការ ជា សា ធារណៈ ក្នងុឆ្នា ំ
២០២១ ខាង មខុ នេះ ដោយ   មាន  
ហាង ជាង ៤០ តេៀម សា្វាគមន៍ 
អតិថិជន ។ 

ជាមួយ នឹង ទំហំ ១២០០០  
ម៉េតេ ការ៉េ  ដេល ទតីាងំ  សមេប ់
ជលួ  នៅ ជាន ់ទ៣ី ផេសារ ទនំើប K 
Mall នងឹ ផ្តល ់ជមេើស ជា ចេើន  
រាប ់ចាប ់តាងំព ី ហាង អាហារ និង 
ភេសជ្ជៈ ការ កមេសាន្ត សម្លៀក- 

បំពាក់ ទាន់ សម័យ  ហាង បមេើ 
សេវា ជា ចេើនទៀត ដេល អតថិជិន  
អាច ដើរ ទញិ ទនំញិ  ងយសេលួ     
សមេប ់បពំេញ តមេវូការ បេចា-ំ 
ថ្ងេ របស់ ខ្លួន ។ នេះ បើតាម មន្តេី 
កេុមហ៊ុន។

លោក Hok Kang នាយក 
គេបគ់េង កេមុហ៊នុ Urbanland 
Asia Investment Co., Ltd 
បាន ឲេយ ដងឹថា ការ ជលួ លករ់ាយ  
នេ ផេសារ ទំនើប K Mall សមេច 
បាន ជាង ៥០ ភាគរយ  រហតូ ដល ់
ពេលនេះ  ដោយ រំពឹង ថា ចំនួន 
ការ ជួល នឹង កើន ឡើង កាន់តេ 
ចេើន ថេម ទៀត ពេះ ការ ចុះ 
ហត្ថ លេខា  នឹ ង តេូវ ធ្វើ ឡើង ក្នុង  
ប៉ុនា្មោន ខេ ខាង មុខនេះ ។

លោក ថ្លេង ថា៖«សមេប់ 
ទសេសន វិស័យ នេ ការទិញ របស់ 
ផេសារ ទនំើប K Mall ជា ពសិេស 
ជាមយួ នងឹ ទតីាងំ ជា យទុ្ធសាសេ្ត 
របស់ ខ្លួន  វា គឺ ជាក តា្ត គំទេ ដ៏ 
ចមេបង មួយ ដេល ទទួល បាន ពី 
ដេគូ លក់រាយ របស់ យើង»។ 

លោក បន្ថេមថា៖«យើង សងេឃមឹ  
ថា អ្នក ដេល ទញិ ទនំញិ របស ់យើង 
នងឹ រកីរាយ ជាមយួ  ការច្នេ  បេឌតិ  
សា្ថាបតេយ កម្ម ដ៏ ទំនើប  ជាមួយ 
នឹង ទំនិញ និង ហាង ដ៏ ចមេុះ 
សមេបរូ បេប ដើមេប ីបមេើ តមេវូការ 
របស់ បេជាជន កម្ពុជា »។

លោកសេ ី អាន សធុ ីតា នាយកិា  
កេុមហ៊ុន CBRE Cambodia  
បាន ឲេយ ដឹងថា ផេសារ ទំនើប នៅ  
កម្ពជុា  កំពុង មាន និនា្នាការ កើន-  

ឡើង  ក្នុង រយៈ ពេល4-5ឆ្នាំ ចុង- 
កេយ នេះ។ ទោះ យ៉ាង ណ 
ចពំោះ ផេសារ ទនំើ បដេល ចលូ មក 
ថ្មីៗ គួរ តេ គិតគូរ ធ្វើ អ្វី ប្លេក ពី គេ 
តេមាន លក្ខណៈ បំពេញ បន្ថេម 
ឲេយ គ្នា ដើមេបី រកេសា  នូវ និរន្តរ ភាព ។ 

លោកសេ ីអះអាង ថា៖ «សមេប ់
ផេសារ ទំនើប K Mall ដេល មាន 
ទីតាំង នៅ តាម បណ្តាយ ដងវិថី 
វេងសេង ដេល ជា ទតីាងំ សមេបរូ 
បេជាជន មាន បេក ់ចណំលូ ទាប  

នងិ មធេយម  ដចូ្នេះ អ្វដីេល សខំាន ់
គឺ អ្នក ជួល តេូវ ដឹង ពី តមេូវការ 
របស់ អតិថិ ជននៅទីនោះ និង  
ទំនិញ អ្វីខ្លះ គួរតេ ដាក់ លក់ នៅ 
ក្នុង ផេសារ ទំនើប នេះ»។

លោកសេ ីបញ្ជាក ់ថា៖ «យើង 
មនិ អាច នយិយ បាន ថាតើ ផេសារ- 
ទនំើប នេះ នងឹ ទទលួ ជោគជយ័ 
ឬ អត់ គឺ វា ពិបាក ណស់ នៅ 
ពេល នេះ ប៉ុន្តេ វា នឹង ល្អ ក្នុង 
រយៈពេល ២ឆ្នាំ កេយ។ មេយ៉ាង 
វញិ ទៀត ផេសារ ទនំើប K Mall ក ៏
គួរតេ ធ្វើ ឲេយ ផេសេង ពី ផេសារ ទំនើប 
ផេសេង ទៀត ដើមេបី កា្លាយ ជា ផលិត- 
ផល   បំពេញ បន្ថេម ឲេយ គ្នា ទៅ វិញ - 
ទៅ មក ជា ជាង  បេកតួ បេជេង នងឹ  
ផេសារ ទំនើប ផេសេង ទៀត »។

តាម របាយការណ៍ សេវជេវ 
របស់ កេុមហ៊ុន  CBRE Cam-
bodia បាន ឲេយ ដឹង ថា គិត តេឹម 
ចុង តេីមាស ទី១ ឆ្នាំ នេះ មាន 
ផេសារ ទំនើប ២៣ នៅ ក្នុង ទីកេុង 
ភ្នំពេញ គេប ដណ្ដប់ លើ ផ្ទេដី 
បេហេល  ៣៨ ហិក តា  ៕ LA

ផ្សារ ទំនើប  K Mall នឹងបើក ដំណើរ ការ នៅឆ្នា ំ២០២១

ទិដ្ឋភាព  នៅ ទីតំាង គមេង អភិវឌេឍន៍ ផេសារ ទំនើប K Mall  ។ រូបថត សហ ការី
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ទកី្រងុ វ៉ាសុនី តោនៈ ធនាគារ 
សហព័ន្ធ អាមៃរិក  បាន ឲៃយ ដឹង  
ថា  សៃដ្ឋកិច្ច អាមៃរិក  បង្ហាញ ពី 
សញ្ញា រស់ ឡើង វិញ នៅ ទូទាំង- 
បៃទៃស កាល ពខីៃ មនុ  ប៉នុ្តៃ មនិ 
ទាន់ តៃឡប់ ទៅ កាន់ កមៃិត មុន 
វិបត្តិ នៃ ការរីករាល ដាល នោះទៃ  
នងិទសៃសនវសិយ័សៃដ្ឋកចិ្ច  នៅ- 
តៃ មិនចៃបាស់ លាស់ ។ 

 អាជវី កម្ម ចាប ់ផ្តើម បើក ដណំើរ- 
ការ ឡើង វញិ នងិ ការ លក ់រាយ បាន 
បៃសើរ ឡើង នៅ ទទូាងំ បៃទៃស 
ប៉ុន្តៃ  មាន ការ បញៃឈប់ ការ ងរ ថ្មីៗ  
ហើយ  ការងរ នងិ  ផលិត កម្ម  នៅតៃ 
ឆ្ងាយ ព ីកមៃតិ  ដៃល  មាន  មនុ ពៃល 
វីរុស វាយ លុក ហើយបណ្តាល ឲៃយ  
ធ្លាក់ចុះ ក្នុង តៃី មាស ទី២ ។ 

ធនាគារ កណ្តាល អាមៃរិក បាន  
ឲៃយ ដឹង ក្នុង ឯកសារ ស្ទង់ មតិថា៖ 
«សកម្ម ភាព សៃដ្ឋកិច្ច កើន ឡើង   
នៅ គៃប់ កន្លៃង ប៉ុន្តៃនៅតៃ ស្ថិត 
នៅកៃម ចណំចុ  ដៃល មាន មនុ 
ការរីក រាលដាល កូវីដ ១៩ »។ 

ឯកសារ នោះ បាន បន្ថៃម ថា៖ 
« ទសៃសនវិស័យ  នៅតៃ មិន បៃ - 
ក ដ    បៃជា ខ្លាំង ដោយសារ  ទាក់- 
ទិន ទៅ នឹងរយៈពៃល នៃ ការ- 
 រីក រាល ដាល កូវីដ ១៩ នឹង បន្ត 
ហើយកមៃិត នៃ  ការ អនុវត្ត 

សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ខ្លួន»។ 
របាយ ការណ៍ បៃចាំ ខៃ ១  ទៀត  

បង្ហាញថា  ទនិ្នផល ឧសៃសា ហកម្ម  
សរបុ បាន ហក ់ឡើង ៥,៤ ភាគរយ   
បៃៀប ធៀប  ទៅ នឹង ខៃ ឧសភា   
ប៉នុ្តៃ  ក្នងុតៃមីាសទ២ី ពខីៃ មៃសា  
ដល ់ខៃ មថិនុា វញិ   ដៃល រមួ បញ្ចលូ   
ការ ផ្ទុះ ឡើង ដ ៏អាកៃក ់បផំតុ រហតូ  
ដល់ពៃល នៃះ  ផលិត កម្ម បាន 
ដលួរល ំ ដល ់អតៃ បៃចា ំឆ្នាចំនំនួ  
៤២,៦  ភាគរយ ជា ការ ធ្លាក់ចុះ 
បៃចា  ំតៃមីាស ដ ៏សមៃបើម របសខ់្លនួ   
ចាប់តាំង ពី  វិស័យ ឧសៃសា ហកម្ម  
សា្តារ ឡើងវិញ បនា្ទាប់ ពី  សង្គៃម 
លោក លើក ទី២។ 

ឯកសារ ស្ទង ់មត ិនោះ តៃវូ បាន  
ធ្វើ  ឡើង មុន  ថ្ងៃ ទី ៦  ខៃមិថុនា។ 
សៃប ជាមយួ ទនិ្ននយ័ ដទៃ  វា បាន  
ឆ្លុះ បញ្ចាំង  ពរីយៈពៃល ដៃល  ការ- 
រាបច់នំនួ ករណ ីឆ្លងទើប ចាបផ់្តើម 
ឡើង ខ្ពស់ ក្នុង រដ្ឋ ខ្លះ  ដូច ជា Flori-
da, Texas និង Arizona 
ហើយ អាជា្ញាធរ មលូ ដា្ឋាន  ចាបផ់្តើម  
រៀបច ំ តៃឡបទ់ៅ បើក សៃដ្ឋកចិ្ច 
ឡើងវិញ។ 

នៅពៃល ដៃល ធនាគារ កណ្តាល   
រៀបចំ បៃជុំ  គោល នយោបាយ 
បនា្ទាប់ របស់ខ្លួន  នៅចុង ខៃ នៃះ 
របាយ ការណ៍  បង្ហាញថា  សូមៃបី 

ជាមយួ ចណំចុចៃបាសល់ាស ់ ក្នងុ   
ការ លក ់រថយន្ត  នងិ លនំៅឋាន   
មាន សញ្ញា នៃ  បញ្ហា ពៃល ខងមខុ   
ហើយ កៃមុ អ្នក សៃដ្ឋកចិ្ច  ពៃមាន  
ថា  វា តៃវូការ ពៃល វៃលា  សមៃប ់
បៃទៃស ដៃល មាន សៃដ្ឋកិច្ច ធំ- 
បផំតុ របស ់ពភិព លោក  តៃឡប ់
ទៅរក កំណើន វិញ ។ 

លោក   Oren Klachkin នៃ 
កៃុមហ៊ុនវិភាគ Oxford Eco-
nomics បាន នយិាយ ថា ៖« វថិ ី
ទៅ កាន់ ការ ងើប ឡើង វិញ ពៃញ- 
លៃញ នងឹ កានត់ៃ នៅឆ្ងាយ  សមូៃបី  
បៃៀបធៀប ទៅនឹង ការងើប  ឡើង 
វិញ ដ៏ខ្លាំង ពីដំបូង នៃ រយៈពៃល 
២ខៃ ចុង កៃយ ដៃល បង្ហាញ   
តាមរយៈ នៃការ បញ្ចប់ និងការ- 
បិទ ចរាចរណ៍»។ 

ការ កើតឡើង ជាថ្ម ីនៃ វរីសុ ក្នងុ  
រដ្ឋ ជាចៃើន ក្នុង សបា្តាហ៍ ថ្មីៗ នៃះ  
បាន នា ំឲៃយ មាន ការ ដាក ់ វធិនការ 
គមា្លាត សង្គម ជាថ្ម ី ដៃល នងឹ ទាញ   
ការងើបឡើង វិញ ដើរ  ថយ កៃយ  
និងបណ្តាល ឲៃយ មាន ឧបសគ្គ   
ជាចៃើន   ដៃល វសិយ័ ឧសៃសាហកម្ម 
បៃឈម ក្នុង ឆមាសទ ី២ ឆ្នាំ នៃះ។  

ការស្ទង់ មតិ របស់ ធនាគារ 
កណ្តាល  បង្ហាញ ថា ខណៈ ពៃល  
ដៃល ការផ្តល់ ការងរ បាន ងើប 

ឡើងវញិ នៅស្ទើរ តៃ ទទូាងំ បៃទៃស  
«ការ ផ្តល់ ព័ត៌មាន ពី គៃប់សៃុក 
បាន កតស់មា្គាល ់នវូ ការលបំាក ក្នងុ  
ការ នា ំកម្មករ   ទៅ ធ្វើ ការងរ វញិ ព ី
ពៃះ តៃ ក្ត ីពៃយួ បារម្ភ ចពំោះ សខុ-  
ភាព និងសុវត្ថិភាព តមៃូវ ការ ការ- 
ថៃទាំ កុមារ និងអត្ថ បៃយោជន៍  
ធនារា៉ាប់រង គា្មាន  ការងរ ធ្វើ »។  

ធនាគារ កណ្តាល ទំនងជា 
មនិ ផ្លាស ់ប្តរូ វធិសីាស្តៃ របស ់ខ្លនួ  
ចាប់តាំង ពី ធនាគារ បាន ទមា្លាក់  
អតៃ ការបៃក់ ដល់ សូនៃយ  នៅ 
ដំណក់ កាល ដំបូង នៃ ការ រីក- 
រាល ដាល  ហើយសៃូប យក  
បៃក  ់ រាប ់ពានព់ាន ់លាន ដលុា្លារ ជា  
បៃក់ កម្ចី និង បៃក់ ឧបត្ថម្ភ  ចូល  
ទៅ ក្នងុ បៃពន័្ធ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ នងិសៃដ្ឋ- 
កចិ្ច រកីធដំើមៃបី ការពារ  ការ ធ្លាកច់ុះ  
ខ្លាំងបង្ក ឲៃយ បាក់ ទឹកចិត្ត ។ 

មន្តៃី ធនាគារ កណ្តាល សង្កត់-   
ធ្ងន ់ថា ការគាទំៃ បន្ថៃម ព ីរដា្ឋា ភបិាល  
អាច ដើរតួនាទី សំខន់ ក្នុង ការ- 
ជំរុញ ឱកាស ងើប ឡើងវិញ។ 

បច្ចបុៃបន្ន  កៃមុហ៊នុជាចៃើនមាន  
លទ្ធភាពរកៃសាបគុ្គលកិ ដោយ  បៃើ-
បៃស ់ជំនួយ របស់  រដា្ឋាភិបាលពី 
កម្ម   វិធីគាំពារបៀវតៃសរ៍ (Pay-
check Protection Pro-
gram)៕ AFP/RR

សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានសញ្ញាងើបវិញបុ៉ន្តេមិនចេបាស់លាស់

ត ពី ទំព័រ ១... Kang Hwa E & C 
(Cambodia) Co., Ltd វិនិយោគ 
លើ គមៃង បង្កើត កសដិា្ឋាន ចញិ្ចមឹសត្វ 
(គោ មាន់ ទា) និង រោងចកៃ កៃច្នៃ 
ពៃម ទាំង បង្កើត សា្ថានីយ ផលិត ថាម - 
ពល អគ្គសិន ីដើរ ដោយ ពន្ល ឺពៃះ អាទតិៃយ 
១ ដៃល មាន  កមា្លាំង ៤,៥មៃ ហ្គា វា៉ា ត់ 
សមៃប់ បៃើបៃស់ ក្នុង កសិដា្ឋាន។

យោង តាម  រដ្ឋបាល ខៃត្ត កំពង់ ចាម 
ក្នុង ខៃត្ត កំពង់ ចាម   មាន កសិដា្ឋាន 
ចិញ្ចឹម គោ ១ កន្លៃង កសិដា្ឋាន ចិញ្ចឹម 
ជៃូក ១៥ កន្លៃង កសិដា្ឋាន ចិញ្ចឹម មាន់ 
១៧ កន្លៃង និង កសិដា្ឋាន ចិញ្ចឹម ទា 
យក ស៊ុត ១៥ កន្លៃង ។ 

លោក វៃង សា ខុន រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃ មាញ់ និង នៃ សាទ 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ 
ថា និនា្នាការ នៃ ការ វិនិយោគ លើ ការ- 
ចញិ្ចមឹ សត្វ នៅ កម្ពជុា  ចាប ់ស្ទុះ ឡើង ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ ចាប់ ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០ មក 
ហើយ  ការ ចិញ្ចឹម ទាំង នោះ ភាគ ចៃើន 
តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង  ទៃង់ ទៃយ ធំៗ 
ដើមៃបី គាំ ទៃ ដល់  មហិច្ឆតា ក្នុង ការ  នាំ- 
ចៃញ  ទៅ ទីផៃសារ កៃ បៃទៃស នា  ពៃល 
អនាគត   ។  លោក បន្ត ថា ការ រីក រាល- 
ដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក៏ ជា ផ្នៃក មួយ ដ៏ 
សំខន់ ដៃល   ធ្វើ ឲៃយ អ្នក វិនិយោគ យល់ 
កាន់ តៃ ចៃបាស់  ពី ភាព ចាំ បាច់ នៃ តមៃូវ- 

ការ សៃបៀង អាហរ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា៖  « ការ ចញិ្ចមឹ សត្វ នៅ 

កម្ពុជា កំពុង វិវឌៃឍទៅ រក ចិញ្ចឹម  លក្ខ-
ណៈ ឧសៃសាហកម្ម ពិសៃស ការ ចិញ្ចឹម 
គោ និង ជៃូក ។ ចំនួន នៃ ការ វិនិយោគ 
លើ ការ ចិញ្ចឹម សត្វ  នៅ ពៃល នៃះ មាន 
កំណើន ដ៏ ខ្ពស់ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ មុន » ។ 

យោង តាម លោក សាខុន កំណើន  
ការ ចញិ្ចមឹសត្វ  នៅ ពៃល នៃះ  ក ៏ជា ការ- 
ឆ្លើយ តប  នងឹ គោល នយោ បាយ លើក- 
កម្ពស ់ការ អភវិឌៃឍវសិយ័ កសកិម្ម របស ់
រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ផង ដៃរ ។ 

លោក  ហុង  វណ្ណៈ  អ្នកសៃវជៃវ 
សៃដ្ឋ កិច្ច នៃ រាជបណ្ឌិត ៃយសភា កម្ពុជា  
បាន  ឲៃយ ដងឹ   ថា ការ វនិយិោគ លើ វសិយ័ 
កស ិកម្ម  អាច នយិាយ ថា  ជា ការ បោះ- 
ជហំន ដ ៏ធ ំមយួ សមៃប ់កម្ពជុា  ខណៈ  
កន្លង មក កម្ពជុា តៃង  តៃ នំា ចូល ផលិត- 
ផល សាច់ មួយ ចំនួន  ពី បៃទៃស ជិត- 
ខង  មក ផ្គត់ ផ្គង់ តមៃូវ ការ   ក្នុង សៃុក ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « នៃះជា សញ្ញាណ 
មយួ ដ ៏ល្អ ដៃល មនិ  តៃមឹ តៃ ធ្វើ ឲៃយ កម្ពជុា 
មាន ឯករាជភាព លើ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ តមៃូវ- 
ការ ក្នុង សៃុក និង ឈាន ទៅ ដល់ ការ - 
នាំ ចៃញ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ តៃ វា ថៃម ទាំង 
អាច  ជួយ បង្កើត នូវ ឱកាស ការ ងរ 
សមៃប់ បៃជាជន ខ្មៃរ ផង ដៃរ »។ 

លោកបន្ថៃម   ថា តាម រយៈ គោល  - 
នយោបាយ របស ់រដា្ឋាភ ិបាល នងិ ភាព- 
អំណយ ផល ពី ធម្ម ជាតិ វិស័យ កសិ- 
កម្ម  នៅ កម្ពុជា នឹង មាន សម្ទុះ កាន់ តៃ 
ខ្លាំង នៅ ពៃល ខង មុខ ៕ LA

គមេងវិនិយោគលើកសិដ្ឋាន...
កសិដ្ឋាន ចិញ្ចមឹ គោ យក ទឹក ដោះ របស់ ក្រមុហុ៊នមូ៉ មូ៉ នៅ អរិយក្រសត្រ  ។ រូបថត ហុង មិនា

ការចរចាFTAជាមួយបេទេស...
ត ពី ទំព័រ  ៩...បាន  ឆ្លុះ បញ្ចាំង អំពី 

ទំនាក់ ទំនង យូរ អង្វៃង ជា បៃពៃ ណី ក៏ 
ដូច  ជា កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ ក្នុង ភាព- 
ជា  ដៃ គូ គៃប់ ជៃុង ជៃយ រវាង បៃទៃស 
ទាំង ២»។

បៃទៃស ទាងំ  ២    ចាប ់ផ្តើម ពភិាកៃសាព ី
លទ្ធ ភាពនៃ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង  FTA កាល- 
ព ីខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០ ១៩ នងិ   ចាប ់ផ្តើម ចរចា 
ជុំ ទី១ កាល ពី ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២០។

លោក សា៊ាង ថៃ អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពីថ្ងៃ អង្គារ ថា ភាគី ទាំង ២បាន 
បៃកាស បញ្ចប់ ការ ចរចា មាន ន័យថា 
បាន ឯក ភាព លើ ឯកសារ ចរចា ទាំង- 
ឡាយ រចួ ហើយ។ ដចូ នៃះ ភាគ ីទាងំ២ 
នឹង ពិចារណ ពី កម្ម វិធី និង ទីកន្លៃង 
សមៃប ់ចុះ ហត្ថ លៃខ ក្នងុ ពៃល ខង- 
មុខ ដើមៃបី អាច ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត កិច្ចពៃម-  
ពៃៀង នៃះ ឲៃយ បាន ឆប់។

លោក បៃប់ ថា៖ «យើង សងៃឃឹម ថា 
កៃយ ពី កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ ចូល ជា 
ធរ មាន  ការ នាំ ចៃញ របស់ កម្ពុជា ទៅ 
កាន់ បៃទៃស ចិន នឹង កើន ឡើង បៃ- 
មាណ ២៥ភាគ រយ  ពៃះ មុខ ទំនិញ 
ជា ចៃើន មុខ នឹង  ទទួល បាន សមៃប ទាន 
កៃម កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ»។

លោក ខៃន លូ អគ្គលៃខ ធិការ 
សមា គមរោងចកៃ កាត់ដៃរ នៅ កម្ពុជា 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ខៃ មុន  ថា កិច្ច-  

ពៃមពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម សៃរជីាមយួ ចនិ  
នឹង ជំរុញយា៉ាង ខ្លាំងដល់ ការ នាំចៃញ 
របស់ កម្ពុជា  មិន តៃឹម តៃ ក្នុង វិស័យ 
កាត់  ដៃ រនោះទៃ។

លោក ថ្លៃងថា៖ « ពី អ្វី ដៃល យើង 
បាន អានសៃចក្តី ថ្លៃងការ ណ៍ របស់ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម ទាក់ ទង នឹង លទ្ធ - 
ផល  ការ ចរចា លើក ទី ៣ ការ នាំ ចៃញ 
ពី  កម្ពុជា នឹង កើន ឡើង ជាង  ២០ ភាគ-  
រយ»។  លោក បន្តថា៖ «ទន្ទឹមនឹងនៃះ 
យើង  នឹង ឃើញការ វិនិយោគ បន្ថៃម  
លើ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ វត្ថុ ធតុ ដើម សមៃប់ 
សម្លៀក   បំពាក់  សៃបៃក ជើង  និង ទំនិញ 
ធ្វើដំណើរ  គៃឿង អៃឡិច តៃូនិក  និង 
ឧសៃសាហកម្ម ដទៃ ទៀត»។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដៃី  ហ៊ុន  សៃន  
នងឹ  ដកឹ នា ំកៃមុ មន្ដៃ ីជាន ់ខ្ពស ់កម្ពជុា ទៅ  
ចុះ ហត្ថ លៃខ លើ  FTA រវាង កម្ពុជា 
នងិ  ចនិ  នៅ ខៃ សហី ខង មខុ   ។ នៃះបើ  
តាម  លោក  វងៃសុី  វិសុទ្ធ  រដ្ឋ លៃខ ធិការ 
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

កម្ពជុា   រពំងឹ ថា  នងឹ ជរំញុ ពាណជិ្ជកម្ម 
ទ្វៃភាគី ដល់  ១០  ពានល់ាន ដលុា្លារ នៅ 
ឆ្នា ំ២០២៣។ ទហំ ំពាណជិ្ជកម្មទ្វៃ ភាគ ី
រវាង  កម្ពុជា និង ចិន  មាន តម្លៃ  ៩,៤២ 
ពានល់ាន ដលុា្លារ  ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០១៩ កើន 
២៧,២៩ ភាគ រយ  បើធៀប  ឆ្នា ំ២០១៨  
ដៃល មាន ៧,៤ ពានល់ាន ដលុា្លារ។ នៃះ  
បើ  តាម សា្ថាន ទូត ចិន នៅ  កម្ពុជា៕LA
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ក្រងុស្រអ៊លូៈអ្នកត្រតួពនិតិ្រយ
វទិ្រយាសាស្ត្រអាកាសចរណ៍ម្នាក់
បានថ្ល្រងថា យន្តហោះស៊ើប-
យកការណ៍អាម្ររិក១គ្រឿង
បានហោះនៅពីលើទឹកដីកូរ៉្រ
ខាងត្របូងកាលពីថ្ង្រចន្ទនៅ
ក្នងុការបង្ហាញប្រសកកម្មមយួ
ដើម្របីឃ្លាំមើលកូរ៉្រខាងជើង
១ថ្ង្រក្រយពីក្រ៊ងព្រយុង-
យ៉ាងបាននិយយថាខ្លួនបាន
ស្វះស្វ្រងចាត់វិធានការនានា
ដើម្របីពង្រឹង«សមត្ថភាពអា-
វ៊ធន៊យក្ល្រអ៊្ររ»បន្ថ្រមទៀត។
យន្តហោះស៊ើបយកការណ៍

របស់ទព័អាកាសអាម្ររកិRC-
135-WRivetJointត្រវូបាន

ហោះសំកាំងនៅលើម្រឃនៅ
ពីខាងលើតំបន់រដ្ឋធានីរបស់
កូរ៉្រខាងត្របូងនៅប្រហ្រលម៉ាង
១០ព្រឹកមិនមនការផ្ញើសារ
នៅលើគ្រហទំព័រធ្វីធើរទ្រ។
ទីភា្នាក់ងរសារព័ត៌មន-

មជ្រឈិមរបស់កូរ៉្រខាងជើង
បានរាយការណ៍នៅថ្ង្របនា្ទាប់
ថា កាលពីថ្ង្រសៅរ៍កន្លងទៅ
ម្រដឹកនំារបស់ប្រទ្រសកូរ៉្រខាង
ជើង លោកគីម ជ៊ងអ៊៊នបាន
បើកកិច្ចប្រជ៊ំបិទទ្វារមួយន្រ
គណៈកម្មការយោធាមជ្រឈិម
របសប់ក្រស«ដើម្របីពភិាក្រសាបញ្ហា
សំខាន់ៗ  អំពីការពង្រឹងយ៊ទ្ធ-
សាស្ត្រសង្គ្រមនងិសមត្ថភាព

អាវ៊ធន៊យក្ល្រអ៊្រររបស់ប្រទ្រស
កូរ៉្រខាងជើង»។
យោងតាមប្រភពជាច្រើន

នងិក្រម៊អ្នកជនំាញបានឲ្រយដងឹ
ថាការដាក់ពង្រយយន្តហោះ
ឈ្លបយកការណ៍ប្របន្រះរបស់
អាម្ររិកគឺជាផ្ន្រកន្រប្រតិបត្តិ-
ការជាប្រចាំរបស់ខ្លួនប៉៊ន្ត្រវា
អាចនឹងធ្វើឲ្រយពួកគ្រដាក់
សម្ពាធនានាទៅលើប្រទ្រស
កូរ៉្រខាងជើង។
ប្រភពយោធាជាច្រើននៅ

ក្នុងប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូងបាន
ថ្ល្រងថាកូរ៉្រខាងជើងមិនបាន
បង្ហាញសកម្មភាពយោធាខ៊ស
ធម្មតានៅឡើយទ្រ នៅក្នុង

ប៉៊នា្មានសបា្តាហ៍ថ្មីៗ ន្រះក្រយ
ពីម្រដឹកនាំលោកគីមជ៊ងអ៊៊ន
បានដាក់ផ្រនការសកម្មភាព
យោធាប្រឆាំងកូរ៉្រខាងត្របូង
ក្នុងកិច្ចប្រជ៊ំកាលពីខ្រម៊ន។
កាលពីខ្រមិថន៊ាភាពតាន-

តឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉្រ បានឡើង
កម្ដៅយ៉ាងខា្លាំងខណៈក្រ៊ង
ព្រយុងយ៉ាងបានកម្ទ្រចការិយ-
ល័យទនំាក់ទនំងអន្តរកូរ៉្រមយួ
ហើយបានគំរាមចាត់វិធានការ
យោធាដោយសារមិនព្រញ-
ចិត្ត ជ៊ំវិញខិត្តប័ណ្ណឃោស-
នាប្រឆាំងរបបកូរ៉្រខាងជើង
បានបង្ហាះតាមបាឡងុច្រញពី
កូរ៉្រខាងត្របូង៕Yonhap/SK

ក្រុងប៉្រកាំងៈ ប្រធានាធិបតី
ចនិលោកស៊ីជនីភងីបានថ្ល្រង
កាលពីថ្ង្រចន្ទនៅក្នុងការ-
សន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយជា-
មួយប្រធានាធិបតីហ្រស៊ំបៀ គឺ
លោកអ៊ីដហ្គារឡុងហ្គូថា
ប្រទ្រសទំង២បានចូលរួម
ប្រយ៊ទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩នោះត្រូវ
បានគ្ររំពឹងថានឹងជួយបង្កើន
ការទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគ្រ
ដើម្របីឲ្រយស្ថតិនៅក្នងុកម្រតិខ្ពស់
ជាងម៊ននិងផ្តល់ផលប្រយោ-
ជន៍ដល់ប្រជាជនប្រទ្រស-
ទំង២ឲ្រយបានល្អប្រសើរ។
ដោយបញ្ជាក់ថាការឆ្លងវី-

រ៊សផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មី
ដ៏ចម្ល្រកមួយន្រះបានបង្កឲ្រយ
មនវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយ
បានសាកល្របងដល់ពិភព-
លោកផងដ្ររលោកស៊ីជនីភងី
បានថ្ល្រងថាប្រទ្រសចិននិង
អា្រហ្វិកបានស្ថិតនៅក្នុងការ-
ប្រឈមម៊ខន្រការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ-
កូវីដ១៩បានឈរប្រកៀកសា្មា
ជាមួយគ្នាយ៉ាងរឹងមំគំទ្រគ្នា
ទៅវិញទៅមកហើយបានរួម
ដ្រគ្នានៅក្នងុការប្រយទ៊្ធប្រឆាងំ
ជាមួយការឆ្លងវីរ៊សផ្លូវដង្ហើម-
កូរ៉ូណាន្រះ។
លោកស៊ី ជីនភីង បានថ្ល្រង

ថាប្រទ្រសអា្រហ្វិកមួយចំនួន

នៅក្នុងនោះរួមមនដូចជា
ប្រទ្រសហ្រស៊ំបៀ បានផ្តល់ការ
គទំ្រប្រទ្រសចនិមនិអាចកាត-់
ថ្ល្របាននៅក្នុងរយៈព្រល
ប៉ន៊ា្មានថ្ង្រថ្មៗី ន្រះន្រការប្រយទ៊្ធ
ប្រឆាំងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩របស់ខ្លួនហើយចិន
ដ្រលបានយល់ចិត្តពួកគ្រនៅ
ព្រលពួកគ្របានរងការវាយ-
ប្រហរដោយសារវីរ៊សផ្លូវ-
ដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មីដ៏ចម្ល្រក
នោះប្រទ្រសចិនបានឈាន-
ម៊ខនៅក្នុងការផ្តល់ការគំទ្រ
និងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារប្រឆាំងការ-
ឆ្លងរាលដាលជងំឺកូវដី១៩នងិ
នៅក្នុងការច្រករំល្រកបទ-
ពិសោធនៅក្នុងការទប់សា្កាត់
និងគ្រប់គ្រងវីរ៊សផ្លូវដង្ហើម
ដើម្របីជួយក្រលម្អការងរប្រ-
យ៊ទ្ធប្រឆាំងវីរ៊សផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូ-
ណារបស់ពួកគ្រ។
ប្រធានាធិបតីចិនបានថ្ល្រង

ថា លោកបានអំពាវនាវម្តង
ហើយម្តងទៀត ឲ្រយពង្រឹងការ-
គទំ្រដល់ក្រម៊ប្រទ្រសអា្រហ្វកិ
ដោយបានបន្ថ្រមថាចិនកំព៊ង
បង្កើនការអន៊វត្តន្រវិធានការ
ទក់ទងហើយនឹងបន្តធ្វើអ្វី
ដ្រលខ្លនួអាចជយួប្រទ្រសហ្រស៊-ំ
បៀនងិបណា្តាប្រទ្រសអា្រហ្វកិ
ផ្រស្រងទៀតដើម្របីប្រយទ៊្ធប្រឆាងំ
ជំងឺកូវីដ១៩៕Xinhua/SK

បុរីញូវយ៉កៈ កម្មករអាម្ររិក
រាប់ពាន់នាក់បានដើរច្រញពី
ការងររបស់ពួកគ្រនៅទូទំង
ប្រទ្រសកាលពីថ្ង្រចន្ទដើម្របីធ្វើ
កដូកម្មមយួនៅក្នងុការចលូរមួ
សាមគ្គីភាពជាមួយចលនា-
BlackLivesMatterនងិក្រម៊
តូចៗ ផ្រស្រងទៀតដ្រលបាន
រងការឈឺចាប់ដោយសារការ-
រីសអើងពូជសាសន៍និយម។
«ការធ្វើកូដកម្ម ដើម្របីជីវិត

ជនស្រប្រកខ្មា»នោះត្រវូបានគ្រ
មើលឃើញថាក្រ៊មនិយោជិត
មកពីឧស្រសាហកម្មទូទៅបាន

ឈបព់ីការងររបស់ពកួគ្រមយួ
រយៈខ្លីនៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្រយ
បញ្ចប់«ការរីសអើងពូជ-
សាសន៍និយមជាប្រព័ន្ធ»នៅ
អាម្ររិកមួយន្រះ។
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយអាម្ររិក

បានរាយការណ៍ថាមនស៊្រសរាប់
ម៊ឺននាក់នៅក្នុងទីក្រ៊ងជាង
២០០នៅទូទំងប្រទ្រសបាន
ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើកូដកម្ម
នោះដ្ររ។
យោងតាមកាស្រតវា៉ាស៊ីន-

តោនប៉៊ស្តិ៍បានឲ្រយដឹងថាទោះ-
បីជាក្រ៊មអ្នករៀបចំធ្វើកូដកម្ម

មិនមនតួល្រខពិតប្រកដថា
តើមនមន៊ស្រសប៉៊នា្មាននាក់
ច្រញតាមដងផ្លូវនោះពួកគ្រ
បាននយិយថាមនអ្នកបោស-
សម្អាតប្រហ្រល១៥០០នាក់
បានធ្វើបាត៊កម្មនៅក្នុងទីក្រ៊ង
សាន្រហ្វានស៊ីស្កូនងិគលិាន-៊
បដា្ឋាយកិាជតិ៦០០០នាក់មក
ពីមន្ទរីព្រទ្រយខស៊ៗ គ្នាចនំនួ៨៥
នៅក្នុងទីក្រ៊ងញូវយ៉ក រដ្ឋញូវ-
ចឺស៊ី និងរដ្ឋខននិកទីខូតក៏
ច្រញធ្វើកូដកម្មផងដ្ររ។
នៅក្នុងប៊រីញូវយ៉កមន៊ស្រស

ប្រហ្រល១០០នាក់បានដង្ហ្រ-

ក្របួននៅខាងក្រសណា្ឋាគរ
InternationalHotel ដើម្របី
ទមទរឲ្រយអន៊ម័តច្របាប់HE-
ROESActជាច្របាប់ដ្រលនឹង
ផ្តល់ហិរញ្ញប្របទនទៅឲ្រយ
គ្រួសារមួយចំនួនដ្រលបាន
តស៊ូប្រយ៊ទ្ធប្រឆាំងនៅអំឡុង-
ព្រលឆ្លងរាលដាលវីរ៊សផ្លូវ-
ដង្ហើមកូរ៉ូណានោះ។
ហិរញ្ញប្របទននោះ ត្រូវបាន

គ្រអន៊ម័តកាលពីខ្រឧសភា
ដោយក្រ៊មសមជិកសភា
ភាគច្រើនមកពីគណបក្រស
ប្រជាធិបត្រយ្រយ៕AFP/SK

យន្តហោះស៊ើប យកក រណ៍អាមេរិក ហោះពីលើ ឧបទ្វីប កូរ៉េដើមេបីឃ្លាំមើល កូ រ៉េខាងជើង

យន្តហោះឈ្លបយកការណ៍ធុនRC-135Rivetរបស់ទ័ពអាកាសUS។Yonhap

លោកសី៊ ជីនភីងថា កិច្ចសហ- 
បេតិបត្តិករ បេឆំាងវី រ៊ស ជួយ 
បង្កើន ទំនាក់ទំនង ចិន -ហេសំ៊បៀ

ក្រមុបាតុករច្រញតាមដងផ្លូវនៅក្នងុការធ្វើកូដកម្មដើម្របីចលនាBlackLivesMatterនៅខាងមុខសណ្ឋាគារTrumpInternationalនៅបុរីញូវយ៉ក។AFP

កម្មករអា មេរិក រាប់ ពាន់នា ក់  ឈប់ពីករងារនំាគ្នា 
ធ្វើ កូ ដកម្ម ដើមេបីចលនាBlack Lives Matter



តពីទំពរ័១...រយៈពេល៧ខេ
កេយពីជងំឺកវូដី១៩តេវូបាន
កណំត់អត្តសញ្ញាណដបំងូនៅ
ក្នងុបេទេសចនិហើយចាប់តាងំ-
ពីពេលនោះបានបណ្តាលឲេយ
មនសុេសជាង៦០មឺនុនាក់ស្លាប់
នៅទូទាំងពិភពលោកនិងធ្វើ
ឲេយសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់-
ធ្ងរមានការពេួយបារម្ភយ៉ាង-
ខ្លាងំជុវំញិការផ្ទុះឆ្លងរាលដាល
នេជំងឺនេះជាថ្មី។
រហូតមកទល់ពេលថ្មីៗនេះ

ទ្វីបអា្រហ្វិកនៅតេមិនទាន់
រងការប៉ះពាល់ដោយជំងឺរាត-
តេបាតនេះទេបើបេៀបធៀបទៅ
នងឹផ្នេកជាចេើនទៀតនេពភិព-
លោកទាំងមូល។
ប៉ុន្តេស្ថានភាពនេះនាំឲេយ

មានការពេួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង
ជាពិសេសនៅអា្រហ្វិកខង-
តេបូងជាទីដេលចំនួនអ្នកស្លាប់
បានកើនឡើងដល់ជាង៥ពាន់
នាក់នងិចនំនួអ្នកឆ្លងបានកើន
ឡើងដល់ជាង៣៥មឺុននាក់
កាលពីចុងសបា្តាហ៍មុននេះ។
បេធនគេប់គេងគេអាសន្ន

របស់WHO លោកមីឆេល
រីអានបានថ្លេងបេប់សន្និសីទ
សរព័ត៌មានជាក់ស្តេង នៅ
កេងុហេសណឺេវថាស្ថានភាពនៅ
អា្រហ្វកិខងតេបងូអាចតេវូបាន
មើលឃើញថាជាការពេមាន
មួយសមេប់ទ្វីបនេះទាំងមូល
អាចបេឈមការឆ្លងរាលដាល
នេជំងឺរាតតេបាតនេះ។
លោកបានថ្លេងបន្ថេមថា៖

«ខ្ញុំពិតជាមានការពេួយបារម្ភ
ណស់ថាយើងកពំងុចាប់ផ្តើម
មើលឃើញលេបឿនរាលដាល

នេជងំឺនេះយ៉ាងឆាប់រហស័នៅ
អា្រហ្វិក»។
សេបពេលជាមួយគ្នានេះ

ខណៈកេុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅ
ក្នុងកេុងបេ៊ុចសេលបានបេឹង-
បេងស្វះស្វេងរកកញ្ចប់ជនំយួ
ទឹកបេក់៨៦០ពាន់លាន
ដុលា្លារសមេប់សហភាពអឺរ៉ុប
នោះ ការសិកេសាចំនួន២តេូវ
បានបោះពុម្ពផេសាយនៅក្នុង
ទសេសនាវដ្តីពេទេយTheLancet
បានបង្ហាញពីការរីកចមេើន
ឈានដល់ការសមេចបាន
វ៉ាក់សំង។
ការធ្វើតេស្តមួយនៅក្នុង

ចំណោមមនុសេសពេញវ័យជាង
១ពាន់នាក់នៅអង់គ្លេស បាន
រកឃើញថា វ៉ាក់សំងមួយ
បង្កើតអង់ទីគ័រការពារនិង
ឆ្លើយតបភាពសំុបេឆាំងនឹង

វីរុសកូរ៉ូណ។
ការធ្វើតេស្តដាច់ដោយឡេក

១ទៀតនៅបេទេសចិនទាក់-
ទងមនុសេសជាង៥០០នាក់
បានបង្ហាញថាភាគចេើនបាន
បង្កើតអង់ទីគ័រឆ្លើយតបនឹង
បេព័ន្ធភាពសំុនឹងមេរោគ។
សហអ្នកនិពន្ធលោកSa-

rahGilbertមកពីសកល-
វិទេយាល័យOxford បានថ្លេង
ថា៖«បេសិនបើវ៉ាក់សំងរបស់
យើងមានបេសិទ្ធភាពវគឺជា
ជមេើសល្អបំផុតខណៈវ៉ាក់-
សំងជាចេើនបេភេទតេូវបាន
ផលិតក្នុងចំនួនចេើន»។
កេុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទេយាអង់-

គ្លេសSynairgenក៏បាន
និយយកាលពីថ្ងេចន្ទថាការ-
ធ្វើតេស្តការពេយាបាលមួយ
បង្ហាញថា វអាចកាត់បន្ថយ

ចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ពីការ-
ស្លាប់ដោយសរជំងឺនេះឬក៏
តេវូការពេយាបាលយ៉ាងយកចតិ្ត-
ទុកដាក់បំផុត។
អឺរ៉ុបគឺជាទ្វីបដេលរងប៉ះ-

ពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសរជំងឺ
រាតតេបាតនេះ ដោយមានអ្នក-
ស្លាប់ជាង២សេននាក់ប៉ុន្តេកេុម
មេដឹកនាំEUនៅតេខ្វេងគំនិត
យ៉ាងជូរចត់ទៅលើរបៀបជួយ
បណ្តាបេទេសជាសមាជកិដចូ-
ជាអុីតាលីនិងអេសេបា៉ាញដេល
មានអ្នកស្លាប់ខ្ពស់បំផុត។
ជំនួបថ្ងេទី៤មានជម្លាះ

ពាកេយសម្តីរវងបេទេសចំនួន
២៧បេធនកេុមបេឹកេសាEU
លោកCharlesMichelបាន
ថ្លេងកាលពីថ្ងេចន្ទថាលោក
ជឿថាអាចឈានដល់កិច្ច-
ពេមពេៀងមួយ៕AFP/PSA

ក្រុងដាម៉ាសៈ ទីភា្នាក់ងរ
សរព័ត៌មានរដ្ឋសណបាន
រាយការណ៍ថា កងកមា្លាំង
ការពារដេនអាកាសសុីរីបាន
ឆ្លើយតបការវយបេហារមី-
សុីលរបស់អុីសេអេលមួយ
ទៅលើរដ្ឋធនីដាមា៉ាសកាល-
ពីលា្ងាចថ្ងេចន្ទ។
យន្តហោះចមេបាំងអុីសេ-

អេលជាចេើនគេឿងបានបើក
ការវយបេហាររបស់ពួកគេ
ចេញពីតបំន់ហ្គូឡេនហេហ៍ដេល
គេប់គេងដោយអុីសេអេល។
មីសុីលការពារដេនអាកាស

ដេលតេូវបានគេមើលឃើញ
នៅលើមេឃពលីើកេងុដាមា៉ាស
កំពុងហោះដេញពីកេយមី-
សុីលអុីសេអេល ខណៈ
មនុសេសនៅកេុងដាមា៉ាស បាន
ឮសឡំេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាងំនៅក្នងុ
ទីកេុងនេះ។
បេពន័្ធផេសព្វផេសាយរដ្ឋសុីរីបាន

នយិយថាមីសុលីអុសីេអេល
ជាចេើនគេប់តេូវបានបាញ់
ទមា្លាក់មនុនងឹមសីុលីនោះហោះ

ទៅកាន់គោលដៅរបស់វ។
ចំណេកកេុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិ-

មនុសេសសុីរី បានថ្លេងថា ការ-
វយបេហារមីសុីលរបស់អុី-
សេអេលបានកំណត់គោល-
ដៅទៅលើទីតាំងយោធរបស់
កងកមា្លាំងសុីរីនិងកេុមជីវពល
អុីរ៉ង់គំទេរដា្ឋាភិបាលនៅជិត
រដ្ឋធនីដាមា៉ាស។
នៅអំឡុងពេលមានវិបត្តិនៅ

សុីរីអុីសេអេលបានបើកការ-
វយបេហារផ្លវូអាកាសជាចេើន
រយលើកបេឆាងំគោលដៅអុរីង៉់
ជាចេើនកន្លេងនៅបេទេសសុីរី
និងកេបួនរថយន្តដឹកជញ្ជូន
សពា្វាវុធទៅឲេយកេុមសកម្ម-
បេយុទ្ធសុីអុីតហេបូឡាហ៍ជា
កេមុជីវពលលីបង់រងការចោទ-
បេកាន់ថាបានគំទេដោយ
បេទេសអុីរ៉ង់នោះ។
បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយរដ្ឋបាន

រាយការណ៍ថាការវយបេហារ
របស់អុសីេអេលកាលពីថ្ងេចន្ទ
បានបង្កឲេយទាហានសុីរី៧នាក់
រងរបួស៕Xinhua/SK

ប្រព័ន្ធក រពារដ្រនអាកសសី៊រីបាញ់-
ទម្លាក់មីសី៊លអី៊ស្រអ្រលនៅក្រង៊ដាម៉ាស

WHOព្រមនអំពីករឆ្លងវីរ៊សកូរូ៉ណា...
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ម៉ាណឺកាំង ស្លៀក ឈុត 
កានវី៉ាល ់ តាម វបប្ធម ៌អាមរ្កិ ឡាទនី 
ឈរ នៅ ច្កចូល ន្ ភោជនីយដ្ឋាន 
អគា រ កញ្ចក់   ដ្ល  បាន ស្វាគមន៍ភ្ញៀវ 
ជាត ិនងិ អន្តរជាត ិមក ភ្លកស្ សច ់អាងំ 
ប្សុីលដល់ទៅ ១៥ ប្ភ្ទ   និង 
អាហារ ប៊ហូ្វដ្ ៏សមប្រូ បប្ ក្នងុ បរយិា-
កាស ប្កបដោយផាសុកភាព ។

Amigos Brazilian Steak-
house ជា ភោជនយីដ្ឋានបង្កើត ឡើង 
ដោយ  សម្លាញ់ ២ រូប គឺ លោក  មីឆ្ល 
ភតីធរឺ នងិ ដនញី៉ល្ លរី៉ា (Daniel 
Lira) ជាមួយ បទពិសោធ  វិស័យ  ម្ហូប 
អាហារ  នៅកម្ពជុា តំាងពី ឆ្នា ំ២០១១។  

ក្យពីហ្លឆ្លងបទពិសោធ 
សបប្ាយ នងិ ទកុ្ខ រមួគា្នា មក អ្នកទាងំ២ 
ក៏  សម្ច រំល្ចចំណង  មិត្តភាព តាម 
រយៈ ការ ដកឈ់្មោះហាង ថា Amigos  
ជាភាស ឡាទនី  ដ ៏ស្លួចា ំនងិ  មន 
ន័យ ថា «ពួកម៉ាក» ជាភាសខ្ម្រ។

បើកដណំើរការក្នងុ  ខ ្វចិ្ឆកិា កាលព ី
ឆ្នាំ មុន ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ដល់ ស្វ  កាត់  
និង របៀប បម្ើ ស្ត្ក ដល់  ភ្ញៀវ  ជា 
លក្ខណ  ពិស្សប្ប ប្សុីល ពិត 
ប្កដ ។ យា៉ាងណាមិញ សម្ប់  
ប៊ូហ្វ្ មន អាហារ ចម្ុះជាតិសសន៍ 
តម្ូវ ភ្ញៀវ  មន រសនិយម ខុសៗគា្នា ។ 

លោក   មីឆ្ល ជាម្ចាស់ហាងផង 
និង ចុងភៅ ផងនោះ បានរៀបរប់  បន្ត 
ទៀត ថា៖ « ហាង នៅ បស្ុលី  តង្ត ្
មន ប៊ូ ហ្វ្ គួបផ្សំ  ដូចគា្នា នឹង ទីន្ះ 

ដ្រ។ ដំបូង  Amigos បាន ឲ្យ   ភ្ញៀវ 
រកីរយ ជាមយួ នងឹ ប៊ហូ្វ ្។ កយ្ មក 
ក្នងុ ពល្  ដល្ អតថិជិន កពំងុ ទទលួ-
ទាន បូហ៊្វ ្ បគុ្គលកិ  របស ់ពកួយើង  នងឹ 
បម្ើ សច់ ដ្ល មន ដោត ចង្កាក់ ពី 
មួយ  មុខ ទៅ មួយមុខ ជាប្ចំា ទៅ 
តាមត ុ ដោយ បប្ ់ឈ្មោះ  នងិ រសជាត ិ
សច់ ដល់ អតិថិជន មុនព្ល កាត់ 
ចំណ្ក  បម្ើ ភ្ញៀ វ»។

បច្ចុប្បន្ន ស្ត្កសច់អំាងមន ១៥ 
ប្ភ្ទ សម្ប់ឲ្យភ្ញៀវជ្ើសរីស 
ដ្លសច់ទាំងនោះ  ត្ូវបាន នាំ មក ពី 
អាម្រិក អូស្្តាលី និងនូវ្លស្ឡង់។

   អាហារ ព្លថ្ង្ ត្ង់ តម្ល្ ចាប់ពី 
៩,៩៥ ដុល្លារ ( សច់ ៦ ប្ភ្ទ)  និង  
អាហារ ព្លល្ងាច ចាប់ពី  ១៦,៥០ 
ដុល្លារ  រហូត ដល់   ឈុត  ២៩,៩៥ 
ដុល្លារ (  សច់់  ១៥ ប្ភ្ទ)។

តម្ល្ ន្ះ ត្ូវ បាន រប់បញ្ចូលទាំង 
ម្ហបូ ប៊ហូ្វ ្រចួ ជា សច្ ជាមយួ ជម្ើស 
ម្ហបូ ក្ៗដៅ  សលដ សច ់ Cold Cuts 
បង្អ្ម និង ផ្ល្ឈើ ជាច្ើន មុខ។

រឯីជម្ើស សច ់រមួមន   Beef Rib, 
Beef Hump, Rump Steak, Sir-
loin Steak, ស្ត្ក ខ្ទឹមស សច់ គោ 
ស្ត្ក  ប្បចិន ថ្លើមទា ឆ្អើរ សច់ភៅ្លា 
ជ្ូក ឆ្អើរ ស្លាបមន់ សច់ក្ក សច់- 
ជ្ូក ត្ីដូរីសច់សុទ្ធ ប្ះដូងមន់ 
ជើង ចៀម បង្គា សចជ់្កូ៣ជាន ់នងិ 
សច់ សសុីវ។

ម្ហូប   ព្ញនិយម ជាងគ្ សម្ប់  
អតិថិជន ក្នុងស្ុក គឺ នំបុ័ង ឈីស 
ប្សុីល និង សច់ Beef Rib។  ឯ 
ភ្ញៀវ បរទ្ស គឺ ចូលចិត្ត ប្ប ស្ត្ក ។

រយៈព្ល ១០ ឆ្នាំ ន្អាជីវកម្ម 
ភោជនីយដ្ឋាន អ្នកជំនួញ ប្សុីល 

ទាំង២ ន្ះ ពុំធ្លាប់ជួប ការ លំបាក ដូច 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ បច្ចុប្បន្ន ន្ះទ្។

ម្ចាស់ហាង វ័យ ៤៣ឆ្នាំ បាន ឲ្យ ដឹង 
ថា៖ «កាល ពមីនុ  មយួខ្ៗ  យើង មន 
ភ្ញៀវ ជាង  ២ ០០០  នាក់  ត្ ព្លន្ះ 
មន ត្ឹមត្  ២០០  ប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្ត្ 
យើង ក៏ ព្យាយាម អូសទាញ ភ្ញៀវ ឲ្យ 
ត្លប់ មកវិញ  ដោយ ការបញ្ចុះ តម្ល្ 
និង ជាពិស្ស នោះគឺ អនាម័យ» ។ 

រឯី លោក  ដនញី៉ល្  ខតិខ ំ  រកស្ា ភ្ញៀវ 
ជា ម៉ូយ ប្ចាំ របស់ហាង    លោក ។

ម្ចាស់ ហាង  វ័យ  ៣៦ ឆ្នាំ  រូបន្ះ បាន 
បន្ត ថា៖  «ពកួយើង តង្ត ្ឲយ្ បគុ្គលកិ  
ឬ ព្លខ្លះ ពួកយើង ផា្ទាល់ ទៅ សួរ មតិ 
យោបល់ ពី ភ្ញៀវ គ្ប់រូប ទាំង រសជាតិ 
អាហារ  និង បរិយាកាស ក្នុង ហាង  
ដើម្ប ី រក្សា គុណភាព របស់វ  ហើយ បើ 
មន អី ក្តម្ូវ  យើង នឹង ធ្វើ ភា្លាម »។

ដោយ មន ការ សំណូមពរ ពី អតិថិ-
ជន  ឲ្យ មន ការ បើក ហាងមួយ ទៀត  
មន ទីតាំង ធំទូលយ សម្ប់ រៀបចំ  
កម្មវធិនីានា  ដល្ យា៉ាងហោច ណាស ់
អាច ទទលួ ភ្ញៀវបាន   ២០០  នាក ់ នោះ 
ម្ចាស់ ហាង   ក៏   បង្ហើប ថា   ៖ «ពួក យើង 
មន  គមង្ បើក ហាង ថ្ម ី នៅ ម្ដុ ំបងឹកក ់ 
ឈ្មោះ ថា  Amigos Prime»។

ត្ បច្ចុប្បន្ន  លោក បាន ប្ប់ ថា  
លោក    ក ៏ទទលួ ការផ្ដលស់វ្ បម្ើ ម្ហបូ 
ដល់ ផ្ទះទាំង នៅ ទីក្ុង  ភ្នំព្ញ  និង 
តាមបណា ្ដា   ខ្ត្ត ផង ដ្រ ។ 

Amigos Brazilian Steak-
house មន ទីតាំង នៅផ្ទះល្ខ 
២៤៥ CEo, ផ្លូវ ៦៣ ក្ង ផ្លូវ ៤០០ 
សង្កាតប់ងឹកង្កង ១។ ទាកទ់ងតាម 
ទូរស័ព្ទ ល្ខ ០៧៨ ៨៥៣ ៤៤១ 
និង ០៨១ ៩៥៦ ២២០៕
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ភោជនីយដ្ឋានប្រេសី៊លAmigosជម្រេើសសាច់ស្ដ្រេកដ៏
សម្រេបូរប្រេបថ្រេមបូ៊ហ្វ្រេមួយចម្អ្រេតតម្ល្រេចាប់ពី១០ដ៊ល្លារ

បុគ្គលិក ចាប់ផ្ដើម កាត់សាច់ បមេើតាមតុ នីមួយៗ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម បុគ្គលិក  ណេនំា បេប់ភ្ញៀវ  នូវ បេភេទ សាច់នីមួយៗ ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ ពីបាន   រក 
ឃើញ ម្ចាស់ ជយ លាភ ី      ១០ របូ 
ពី ការ ប្រោកួត ពាន    រង្វាន់ អក្រោសរ- 
សិល្រោប ៍  ស្លឹក  រឹត  លើក  ដំបូង-       
ក្រោម    ប្រោធាន   បទ       ស្តី  ពី  «ជីវិត  
រស ់ នៅ ប្រោចាំ ថ្ង្រោ របស់ ប្រោជាជន 
កម្ពុជា  ក្នុង របប   កម្ពុជា ប្រោជា - 
ធិបត្រោយ្រោយ   ប៉ុល  ពត »  មក នោះ 
ក្រោម កិច្ច សហ ការ ជាមួយ    នឹង 
មជ្រោឈ មណ្ឌល ឯកសារ  កម្ពុជា  
និង   សម គ ម អ្នក  និពន្ធ   ខ្ម្រោរ   ក៏  
ប្រោកាស  ជ្រោើស  រើស    សា្នា ដ្រោ ត្រោង   
និពន្ធ      រឿង   ខ្លីន្រោ ការ ប្រោកួត  ពាន    - 
រង្វាន ់អក្រោសរ សលិ្រោប ៍ ស្លកឹ  រតឹ  លើក 
ទ២ី  ឆ្នា ំ២០២០ លើ ប្រោធាន  បទ   
« បទ ពិសោធន៍ ជីវិត ឬ ហ្រោតុ - 
ការណ៍      ក្នុង  របប   កម្ពុជា ប្រោជា - 
ធិប ត្រោយ្រោយ   ប៉ុល  ពត»។ 

បើ យោង  តាម ស្រោចក្តី ជូន-  
ដណំងឹ   នៅ លើ គ្រោហទពំរ័  ផ្លវូ ការ 
របស់  សមគម  អ្នក និពន្ធ ខ្ម្រោរ   
បង្ហោះ សារ ថា៖ « សូម  ជម្រោប    
ជនូ ដណំងឹ  ដល ់   សា ធារណ  ជន 
ទូទៅ  ម្រោតា្តា ជ្រោប ថា  សមគម 
អ្នក និពន្ធ ខ្ម្រោរ  សហ ការជាមួយ  
មជ្រោឈ មណ្ឌល ឯកសារ  កម្ពុជា- 
រៀបចំ  ជ្រោើសរើស  ជយ លាភី 
ពាន    រង្វាន  ់អក្រោសរ  សិល្រោប៍  ស្លឹក   រឹត 
លើក ទ ២ី លើ ប្រោធាន  បទ  «បទ- 
ពិសោធន៍ ជីវិត ឬ ហ្រោតុ ការណ៍      
ក្នុង    របប   កម្ពុជា  ប្រោជាធិបត្រោយ្រោយ   
ប៉លុ  ពត» ក្នងុ  គោល បណំង រមួ 
ចណំ្រោក  ថ្រោរក្រោសា  ឯកសារ ប្រោវត្ត-ិ 
សាស្ត្រោ ន្រោ ជីវិត រស់នៅ  របស់  
ប្រោជា ជន ខ្ម្រោរ   ក្នុង របប កម្ពុជា 
ប្រោជា ធបិត្រោយ្រោយ ប៉លុ ពត តាម- 
រយៈ  សា្នាដ្រោ ត្រោង នពិន្ធ  នងិ ដើម្រោប ី
លើក  ស្ទួយ តម្ល្រោ អក្រោសរ សាស្ត្រោ- 
ជាតិ ខ្ម្រោរ »។ 

ប្រោភព  ដដ្រោល បន្ត    ឲ្រោយ ដឹង ពី 

លក្ខ ខណ្ឌ ន្រោ ការ ជ្រោើសរើសនូវ  
សា្នា ដ្រោ  នពិន្ធ សខំាន់ៗ ថា៖ «ត្រោវូ 
ត ្រោ ជា ប្រោភ្រោទ សំណ្រោរ រឿង ខ្លី។ 
ចំពោះ  សំណ្រោរ  កុំព្រោយូទ័រ   តិច - 
បំផុតត្រោឹម  ៨ទំព័រ និង ច្រោើន  
២០ទំព័រ  ប្រោើ  ពុម្ព អក្រោសរ ខ្ម្រោរ  អូ 
អ្រោស   សៀមរាប (Khmer OS  
Siem reap) ខណៈ សំណ្រោរ-  
ដោយ  ដ្រោ  តិច បំផុត ១០ទំព័រ 
និង ច្រោើន  ២៥ទំព័រ ជាអក្រោសរ 
ច្រោបាស់ ងយស្រោួលអាន។ 

ហើយ   អក្ខរាវិរុទ្ធ  ត្រោូវ គោរព 
តាម  វចនានុក្រោម ខ្ម្រោរ  ដ្រោល 
បោះពុម្ពគ្រោ ទី ៥ ដោយ វិទ្រោយា - 
សា្ថាន  ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្រោយ ឆ្នាំ 
១៩៦៧ ជាគោល។ ខ្លឹមសារ 
រឿង ខ្លី  ជា   សា្នាដ្រោ និពន្ធ ថ្មី  ដ្រោល 
ទាក ់ទង ទៅ នងឹ  «បទ ពសិោធន ៍
ជីវិត គ្រោប់ ទម្រោង់ នៅ ក្នុង របប ខ្ម្រោរ - 
ក្រោហម » ឬ «ព្រោឹត្តិការណ៍ មួយ 
ដ្រោល  កើត ឡើង ក្នុង មូល  ដ្ឋាន-  
ណា មួយ ន្រោ ជីវិត រស់ នៅ ប្រោចាំ 
ថ្ង្រោ   ក្នុង របបខ្ម្រោរ ក្រោហម» ហើយ 
ក ជ៏ា  សណំ្រោរ មន លក្ខណៈ ផ្រោសះ- 
ផ្រោសា ផ្លូវ ចិត្ត  ដ្រោល មិន ផ្តាត  ទៅ  
លើ របប នយោបាយ  ដឹកនាំ-  
របស ់  ខ្ម្រោរ ក្រោហម  ប៉ុន្ត្រោ ផ្តាត 

សំខាន ់ ទៅ លើ សកម្ម ភាព គ្រោប់ 
ទម្រោង ់ន្រោ ជវីភាព ក្នងុ របប នោះ ។  
ប្រោក្ខ  ជន    ចូល  រួម ប្រោកួត   អាច - 
សរស្រោរ ពី បទពិសោធផ្ទាល់ ឬ  
ដោយ ប្រោយោល  ឬ តាម រយៈ 
បទ  សម្ភាស ផ្ទាល់ ឬ ការ  និទាន  
ផ្ទាល ់ ពី  អ្នក រស់ រាន មនជីវិត -  
នៅ សម័យ  នោះ»។ 

ចំពោះ សា្នាដ្រោ  រឿង ខ្លីឆ្នើម  - 
ចំនួន  ១០រឿង  នឹង ត្រោូវ បាន 
ជ្រោើស រើស ផ្ដល់ ជា   ពាន  រង្វាន់ 
នានា    មនពាន  កិត្តិ យស  មន 
វញិ្ញា បនបត្រោ  នងិ ថវកិា។ ហើយ  
សាធារណ ជន ដ្រោល     មន- 
បំណង   ចូលរួម ប្រោកួត  សូម ផ្ញើ  
សា្នា ដ្រោ មក សមគម អ្នក និពន្ធ 
ខ្ម្រោរ   ចាប ់ព ីថ្ង្រោន្រោះ  រហតូ ដល ់ ថ្ង្រោ 
ទី៣០ ខ្រោ កញ្ញា  ឆ្នាំ២០២០   
នៅ   ទី សា្នាក់ ការ  សមគម  អ្នក- 
និពន្ធ   ខ្ម្រោរ នៅ ក្នុង បរិវ្រោណ   វត្ត  - 
បទមុ វត ី  ភ្នពំ្រោញ  ឬផ្ញើ តាម សារ 
អ្រោឡិចត្រោូនិក Khmer writer 
kwa  @  g mail . com     ឬក ៏ តាម   
ត្រោ ឡ្រោក្រោមន្រោល្រោខ  ទូរស័ព្ទ-   
០៧៨ ៧៨៨ ៩៩១ ឬ ទូរ ស័ព្ទ  
ល្រោខ  ០៨៩ ៨៥៦ ៧៦៥   / 
០៧៨ ៧៨៨ ៩៩១៕ 
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ថ្ងេ២កើត  ខេសេពណ៍  ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេូវ នឹង  ថ្ងេពុធ  ទី២២ ខេកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី ឡ ើ  ង   ខ   ្ព  ស ់ត្រោដ្រោត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិ្រោសា ផ ្ន្រោក អ ក  ្រោសរ សាស្រោ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ   អាច មន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្ត្រោ  ដោ យសារ  ត្រោ អំ ណាច ន្រោ 

កម្លាងំ   ចិត្ត  មន     សភាព ខា្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ     មិ ន  ឲ ្រោយ ម    ន ភា  ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រើឯការ     - 
 ប្រោកប     របរ រកទទលួ ទាន  នានាបាន   ផល ចណំ្រោញ ជា        
ធម្មតា  ។ ចពំោ ះ ប ញ  ្ហោ  ស   ្ន្រោ ហ     វញិ     គ ូស្ន្រោហ ៍  មន   ភាព-  
អធ្រោយា         ស្រោ័ យ គ្នា បាន  ល្អ  ប្រោសើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីស្រោុតចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទលួ   ទាន  នានា គ ឺបាន ផល មនិ សវូ  
ជា    ល្អ ប៉ុនា្មាន  ទ្រោ  គួរត្រោ ពិនិត្រោយឲ្រោយ បាន  
ល្អតិ  ល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច- 

ព្រោម  ព្រោៀង   អាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណ្រោក ឯ ការ-    
បំព្រោញ  ការ  ង រ ផ្រោស្រោងៗអាច នឹង ប្រោទះ  ឧប សគ្គ 
ច្រោើន   ។    រើឯ កា រ សម្រោច ចិត្តនានា គប្រោបី រកអ្នក ណា  
ដ្រោល     គួរ ឲ្រោយ       ទុកចិត្ត ដើម្រោបីប្រោឹក្រោសាយោបល់ ទើប   ល ្អ-  
ប្រោសើរ និង មិនកើត   មន ការ ថ្លាះ ធ្លាយធ្ងន់ធ្ងរ។   

រាសីឡើង ខ ្ពស់ត្រោដ្រោត  ។ រាល់ ការ- 
បំព្រោញ  កិច្ច ការ ងរ ផ្រោស្រោង ៗ  ត្រោងត្រោ  
ទទួល    បា ន ជោគ ជ័យ គួរ ជា ទី គប់- 
ចិត្ត ។ រើឯ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី- 

ជិត    ឆ្ងាយ  ត្រោង ត្រោ មន គ្រោ ទទួល រាក់ ទាក់ មន ទឹកចិត្ត  
ប្រោកប   ដោយ ក្ត ីសោម នស្រោស រើ ករាយ  និង ពោល  ពាក្រោយ -  
សម  ្ត ីពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲ្រោយ គ្រោ ស្រោឡាញ់  
ចូល   ចិត្ត ។ ទោះជា  យ៉ាង ណា   គួរ ត្រោ យកចិត្ត  ទុក ដក់ 
ខា្លាងំ      ទៅ លើ បញ្ហោ សុខ ភាព  និង ស្ន្រោហឲ្រោយល្អ ។    

រាសីស្រោតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត  ឆ្ងាយ ដើម្រោបី បំ ព្រោញ ការងរ ផ្រោស្រោង ៗ  
អាច  ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឲ្រោយ មន ការ - 
ធា្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខា្លាងំ ។ ចំពោះ ការ និយយ- 

ស ្ត ីម ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហោ   ស្ន្រោហ វិញ គូ ស្ន្រោហ  ៍គ្មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន ការ -  
អធ្រោយា ស្រោយ័ ជាហ្រោតុ បណា្តាល ឲ្រោយមន ការ ប្រោក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណ្រោក  ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រើឯ 
បញ្ហោ  សុខ ភាព វិញ គឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សី   ឡ     ើ ង   ខ  ្ពស់  ។ ការ ប្រោកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា  ន   ផ្រោស្រោង  ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
ប្រោសើរ ត្រោសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    ត្រោវូ យយីដោយ ជំងឺ ។ រើឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ       ច្រោើន ត្រោ បាន  ដោយធម ៌។ លោកអ្នក    មន 
សមត    ្ថ    ភា ព  ដោ    ះ    ស  ្រោ យ  បញ្ហោ ឬ ធ្វើការ សម្រោច-    
ចតិ      ្ត       ផ្រោស្រោង ៗ បាន ល្អ ។   ចណំ្រោ កឯ   ស្រោច ក ្ត ី  ស្ន្រោហ     វញិ 
ក៏    ម  ន    កា រ   យ     ល ់ ចិ ត ្ត   គ  ្នា ល ្អ ដ្រោ រ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា  ត្រោងត្រោ   មន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕              

រាសី ឡើង  ខ្ពស់។ រាល់ការ បំព្រោញ- 
ការ       ងរ ផ ្រោស ្រោ ង ៗ  រម្រោង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទី ព្រោញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ ប្រោ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រើឯ ការ និយយ ស្តី 

ប្រោកប       ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មន  
ស  ភាព   ល្អ   ពោ  លគឺ   ទឹកចិត្ត ប្រោកប ដោយ    ក្ត ីម្រោតា្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណ្រោក    ឯ បញ្ហោ ស្ន្រោហ គូ ស្ន្រោហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មតា មិន ប ង្កើត  ក្តី ខ្វល់ ខា្វាយអ្វី ឡើយ។

រាសីឡ ើ  ង   ខ    ្ព ស់ត  ្រោ ដ ្រោត  ។ ការ និយយ-   
ស្ត ីប្រោកប    ដោ  យ  ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាក្រោយ  សម្ត ីដ្រោល និយយ ច្រោញ - 
មក   ត្រោវូ  វិ ភាគ ឲ្រោយច្រោបាស់លាស់ មុន នឹង 

មន    ការ ហស្ត ីច្រោញ  ទៅ ក្រោ  ។  ស្រោចក្ត ីស ្ន្រោហ 
ពោរ    ព្រោញ  ដោ  យ      ភ   ក្ត ីភា   ព     និង ភាព ផ្អ្រោម ល្ហ្រោម ល្អកូ- 
ល្អនិ     នឹង គ្នា ។ រើឯ ការ ប្រោក ប របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន        ផល ចំ    ណ ្រោ    ញ    គួ រ  ជា  ទី គ  ប  ់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲ្រោយ  អ្នក មន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ព្រោញ កិច្ច ការបាន  ទ្វ្រោឡើង ថ្រោម  ទៀត ។        

រាសីឡ ើងខ្ពស់  ។ រាល់ការ បំព្រោញ  
ការ   ងរ ផ្រោស្រោង  ៗ  រម្រោង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ ជាទី ព្រោញ ចិត្ត ។ ចំពោះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  ប្រោ កប-  

ដោយ     សុវត្ថិ ភាព ។  រើឯ ការ និយយ  ស្តី ប្រោកប- 
ដោយ        ឧត្តម គត ិ   សខុ ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត   មន ស ភាព   ល្អ   
ពោល      គឺចិត្ត ប្រោកប ដោយស្រោចក្តី   ម្រោតា្តា  ករុណា  
ចពំោះ   ម នសុ្រោស  ន ងិសត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង  ល្អ   និង មន ស្រោចក្តីសុខ។  

 រាសីមធ្រោយម   ។ ការ  ពោ ល  ពាក្រោយ សម្តី ធ្វើ 
ឲ្រោយ  អ្ន ក ផ ង  យក ច  ិត្ត ទុក ដក់  សា្តាប់ 
មន   សមត្ថភាព  ក្នុង ការ បំព្រោញការ -  
ងរ   ប្រោកប ដោយ សា្មារតី ប្រោុង ប្រោយ័ត្ន 

ធ   ្វើ    ឲ្រោយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ព្រោញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ ដំ-  
ណើរ        ទៅ   ទី  ជិត   ឆ្ងាយ    បា ន សុខសប្រោបាយ ត្រោ ក៏ គួរ ត្រោ 
ប្រោងុ ប្រោ យ ័ត្ន ដ្រោរ  ។ រើឯ  លាភ សកា្ការ ៈ     វញិ    គ ឺទទលួ  បាន 
ផល  បង្គួរ  ប ៉ុ ណ ្ណោះ    ។ ចំ ពោះ បញ្ហោ ស្ន្រោហ វិញមន 
ការ  អធ្រោយាស្រោ័យ    និង ច្រោះ យោ គ យល់ គ្នា ផងដ្រោរ។  

-  

 រាសឡីើង ខ្ព សត់្រោដ្រោត  ។  សខុភាព 
ផ្លូវ  កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់ អ្វី ឡើយ ។  រើឯ ការ ប្រោកប របរ - 
រក  ទទួល  ទាន ផ្រោស្រោង ៗ  នឹង បាន ផល-  

ចំណ្រោញ      តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ ប្រោឹង ប្រោង របស់ 
អ្នក  ។ ចពំោះ ដណំងឹដ្រោល  ទទ លួ បាន ធ្វើ ឲ្រោយ  លោក-     
អ្នក      ម ន ក្តី សោមនស្រោស រើក រាយ។   ចំណ្រោកឯ     ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ កាន់ ទីជិត   ឆ្ងាយ វិញនោះ រម្រោង មន 
សវុត្ថ ិ  ភាព ល្អ ត្រោ ក៏ ត្រោវូ មនការប្រោងុ ប្រោយ័ត្នដ្រោរ។  

 រាសីមធ្រោយម។ ការនិយ យ ស្ត ីមន 
អ្នក ខ្លះ យក   ចិត្ត ទុក ដក់ សា្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ព្រោងើយ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  
ហ្រោតុ ន្រោះ ត្រោវូ ប្រោយ័ត្ន  ការ និយយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲ្រោយ បាន ហ្មត់ ចត  ់មុន នឹង 
និយយ    ទៅអ្នក ផ ង ។   ការ ប្រោកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត មន  ផ ល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រើឯ បញ្ហោ-  
ស្ន្រោហ     គូ ស្ន្រោហ៍ មន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

រាសីស្រោ ុតចុះ ។ រាល់ ការ បំ ព្រោញ ការ-  
ងរ   ផ្រោស្រោង ៗ  ពោរព្រោញ ដោយ ឧបសគ្គ  
សុខ ភាព មន បញ្ហោ ខ្លះ ៗ   ដ្រោល មក 
ពី បរិយកាសការ និយយ ស្តី ត្រោង- 

មន   គ្រោ និនា្ទា ធ្វើ ឲ្រោយ អ្នក មន ការ អាក់ អន់ ស្រោពន់ ចិត្ត 
ជា   ខា្លាងំ។  រើ ឯ បញ្ហោ ស្ន្រោហ គ ូស្ន្រោហ ៍ខ្វះ ការ យល ់ចតិ្ត 
គ្នា    ជា ហ្រោត ុបណា្តាល ឲ្រោយ មន ការ ប្រោក បាក ់ ឬ ទ ំនាស ់
ផ្រោស្រោង ៗ ជាដើម ។ ចណំ្រោក លាភសកា្ការៈ វញិ នងឹ បាន 
ផល  យ៉ាងលំបាក ហើយ ក៏ប្រោឈម វិបតិ្តផ្លូវចិត្តដ្រោរ។  

កិច្ចបេជំុ  រវង សមជិកសមគម អ្នក និពន្ធខ្មេរ និង មជេឈ មណ្ឌល ឯកសារ  កម្ពជុា  ។ រូបថត សហ ការើ

ការប្រកួតពានរង្វាន់អក្រសរសិល្រប៍
ស្លកឹរឹតលើកទី២ចាប់ផ្តើមហើយ

អ្នកនិពន្ធ ឆ្នើម  ក្នងុ ចំណោមជយលាភី ទំង ១០ រូប   កាល បេកួត លើកទី១ ។ សហ ការើ



ក្រុងប៉ារសី: ការ ប្រគល ់ពាន រង្វាន ់Bal-
lon d'Or នៅ ឆ្នាំ ន្រះ នឹង មិន ត្រូវ បាន 
ប្ររព្ធ ឡើង នោះ ទ្រ ដ្រល វា ជាលើក ទី១ 
ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ៦៤ ឆ្នាំ របស់ កម្មវិធី ន្រះ 
ដោយសារ  ការ រាត ត្របាត ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
បាន ប៉ះ ពាល ់យ៉ាង ធ្ងន ់ធ្ងរ ចពំោះ ការ ប្រកតួ 
បាល់ ទាត់ ។ ន្រះ បើតាម ការ លើក ឡើង 
របស់ អ្នក រៀប ចំ ន្រ ទស្រសនាវដ្ដី France 
Football កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ។

ពាន រង្វាន់ ដ៏ មាន កិត្រយានុ ភាព ដ្រល 
ទទួល បាន សំឡ្រង ឆ្នាត ពី សំណាក់  អ្នក- 
សារ ពត័ ៌មាន ល្រប ៗី   ទទូាងំ ពភិព លោក  គ ឺជា 
រង្វាន ់ប្រចា ំឆ្នា ំមយួ សម្រប ់ ផ្ដល ់ឲ្រយ កឡីាករ 
បាល់ ទាត់ បុរស ល្អ បំផុតលើ លោក ដ្រល 
ធ្វើ ឡើង តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៥៦ ហើយ ក្រយ 
មក  ក៏ មាន ប្រគល់ ឲ្រយ ផ្ន្រក នារី ជា លើក 
ដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ។  

រដូវ កាល ២០១៩-២០២០ ន្រះ ត្រូវ 
បាន រំខាន ដោយ ការ រាត ត្របាត ន្រ ជំងឺ ឆ្លង ផ្លូវ - 
ដង្ហើម ថ្មី ន្រះ ដោយ លីក អាជីព នៅ អឺរ៉ុប 
ល្រប ៗី  បាន ផ្អាក ការ ប្រកតួ ប្រជ្រង របស ់ខ្លនួ 
ពី ខ្រ មីនា ដល់ ខ្រ មិថុនា  ហើយ ការ ប្រកួត 
លក្ខណៈ អន្តរជាតិ ដូច ជា ជើង ឯក អឺរ៉ុប 
(European Championship) 
និងជើង ឯក ប្រចាំ ទ្វីប អាម្ររិក ឡាទីន 
(Copa America) ជា ដើម សុទ្ធ ត្រ បាន 
លើក ព្រល ទៅ ធ្វើ នៅ ឆ្នាំ ២០២១ ។

និ ពន្ធ នាយក របស់  ទស្រសនាវដ្ដី France 
Football លោក Pascal Ferre បាន ឲ្រយ 
ដឹង ក្នុង ស្រចក្ដី ប្រកាស មួយ ថា ៖ « តាម 
ទស្រសនវិស័យ បាល់ ទាត់ សម្រប់ ២ ខ្រ 
(មករា និង កុម្ភៈ) ក្នុង ចំណោម  កីឡាករ 
ទាងំ ១១ នាក ់ដ្រល ជា ទ ូទៅ ត្រវូ ការ បង្កើត 
នវូ ការ យល ់ឃើញ នងិ ការ សម្រច មយួថា 

តើ អ្នក ណា គួរ ទទួល បាន ពាន រង្វាន់ ន្រះ 
ព្រល ន្រះ  បង្ហាញ ឲ្រយ ឃើញ ថា វា នៅ ឆ្ងាយ 
បន្តិចក្នុង ការថ្លឹង ថ្ល្រង និង កាត់ស្រចក្ដី » ។ 

ការ ប្រកួត ជុំ ចុង ក្រយ របស់ ក្រប ខ័ណ្ឌ 
Champions League ចាប ់តាងំ ព ីវគ្គ ៨ 
ក្រុម  ក៏ ត្រូវ បាន កំណត់ រូប មន្តប្រកួត ឡើង 
វិញ   ក្នុង លក្ខណៈ តិច ជាង មុន ជាមួយនឹង 
ការ ប្រកួត បិទ ទា្វារ ត្រ ១ ជើង នៅ ប្រទ្រស 
ពរ័ ទយុហ្គាល ់នា ខ្រ ក្រយ។ សម្រប ់ពាន- 
រង្វាន់  Ballon d'Or ន្រះ កីឡាករ ដ្រល 
គ្រប់ គ្រង បាន ច្រើន ជាង គ្រ គឺ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ 
អន្តរ ជាតិ អាហ្រសង់ ទីន Lionel Messi 
ដោយ ឈ្នះ បាន ៦ សម័យ កាល ពោល គឺ 
លើស ១ លើក លើកីឡាករ គូ ប្រជ្រង ច្រើន 
ឆ្នាំ Cristiano Ronaldo ។

Ronaldo នៅ ត្រ ចាត់ ទុក ជា កីឡាករ 
មាន សិទ្ធិ ខ្ពស់ បើ សិន កម្មវិធី ន្រះ ដំណើរ- 
ការ ព្រះ ថា  នៅ អាច ជួយ ក្រុម ស្រះ បង្កង់ 

Juventus ឈ្នះ ជើង ឯក  ក្រប ខណ័្ឌ  Serie 
A  អុីតាលី និង Champions League 
ត្រ  ខ្រស្រ ប្រយទុ្ធ  ពរ័ទយុហ្គាល ់ នងឹ រមួ ជាមយួ 
កឡីាករ ឆ្នើម ៗ  ដទ្រ ទៀត បាន  របតូ ឱកាស 
ប្រជ្រង  ពាន រង្វាន់ ឯក ត្តជនន្រះ ហើយ ។  

គួរឲ្រយសា្ដាយដូច គ្នា ដ្ររ សម្រប់ខ្រស្រ- 
ប្រយុទ្ធ ន្រ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ ប៉ូឡូញ Rob-
ert Lewandowski ដ្រល រក បាន ដល ់ទៅ 
៥០ គ្រប ់ឲ្រយ ក្រមុ Bayern Munich របស ់
អាល្លឺម៉ង់ ហើយ កំពុង  មាន  ឱកាស ខ្ពស់  
ឈ្នះ ពាន ធំ ៗ  ដល់ ទៅ ៣ ជាមួយ ក្លិប  
ស្របព្រល កឡីាករ មាឌ ល្អតិ Messi កា្លាយ 
ជា កីឡាករ ទី១ នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ La Liga 
របស់ អ្រស្របា៉ាញ ដ្រល បង្កើត កំណត់ ត្រ 
ដោយ ការរក គ្រប់ បាល់ បានចំនួន  ២០ 
គ្រប់ រួមជាមួយនឹងការ បញ្ជូន ឲ្រយ មិត្ត រួម 
ក្រុមស៊ុត បញ្ចូល ទី ២០ លើក សម្រប់ 
រដូវ កាល ត្រ១ ៕ AFP/VN

យឺនពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  រដ្ឋល្រខាធិការ- 
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា 
លោក  ស  សុខា  បាន អំ ពាវ នាវ 
ឲ្រយ សហព័ន្ធ កីឡាជាតិ  ដ្រល ទទួល 
ថវិកា ឧបត្ថម្ភ ពី ក្រសួង ត្រវូ បង្កើត 
គណនី ធនាគរ របស់ សហព័ន្ធ 
ផ្ទាល់  គឺ មិន ត្រវូ បង្កើត គណនី ខ្លនួ- 
ឯង នោះ ឡើយ  ហើយ ការ ចំណាយ 
ត្រវូ ធ្វើ ឡើង ឲ្រយចំ គោល ដៅ ដ្រល 
បាន កំណត់។

នៅ  ក្នងុ  កិច្ច ប្រជំុ  ស្ត ីពីវឌ្រឍនភាព 
ការងរ អនុវិស័យ អប់រំកាយ  និង 
កីឡា  នៅ សាល មជ្រឈ មណ្ឌល- 
ជាតិ ហ្វកឹហ្វនឺកីឡា កាល ពី ថ្ង្រចន្ទ 
លោក ស សុខា បាន ថ្ល្រង ថា៖« មាន 
សហព័ន្ធ កីឡា ជាតិចំនួន ៤២  
ដ្រល  បាន ការ ឧបត្ថម្ភ ថវិកា ពី 
ក្រ សួង អប់ រំ   ដើម្របីយក ទៅ  ជំរុញ  
និង  ជួយ អភិវឌ្រឍប្រភ្រទ កីឡា 

នីមួយៗ  ដូច្ន្រះ សហព័ន្ធ  ត្រវូ បង្កើត 
គណនី ធនាគរ របស់ សហព័ន្ធ 
ផ្ទាល់  ព្រះ ក្រសួង  មិន បាន 
ឧបត្ថម្ភ បុគ្គល ឡើយ  ហ្រតុ ន្រះ  បើ 
ប្រធាន សហព័ន្ធ បង្កើត គណនី 
ធនាគរ របស់ខ្លនួ ផ្ទាល់  គឺនាយក-
ដ្ឋាន មិន អនុញ្ញាតផ្តល់ ជូន  ទ្រ» ។

លោក រដ្ឋល្រខា ធិការ  បាន 
បន្ថ្រម ទៀត ថា  សហព័ន្ធ  ទទួល- 
បាន ឧបត្ថម្ភ ហើយ  នៅ ត្រ ពិបាក 
ទៀត  គ្រន់ ត្រ បំព្រញ តួនាទី  ជា 
អ្នក ទទួល សោះ។ ជាមួយគ្នា ន្រះ  
ក្រសួង  ក៏ ចង់ ដឹង ពី ការ ចាយ វាយ 
របស់ សហព័ន្ធ ថា ត្រមឹ ត្រវូ ទៅ  
តាម គោល ការណ៍ ទំាង  ៣ផ្ន្រក 
ហើយ ឬនៅ គឺ ទី ១ ចំណាយ លើ   
វគ្គ បណ្តះុ បណា្តាល   ទី២  លើ រៀប- 
ចំការ  ប្រ កួត ជើង ឯក ប្រចំា ឆ្នា ំ និង 
ទី ៣  ចំណាយ ទៅ លើ ទំនាក់ ទំនង 
រដ្ឋបាល។

លោក  ស  សុខា  ដ្រល ជា រដ្ឋ- 

ល្រខាធិការ  ទទួល បន្ទកុ កីឡានោះ  
ត្រង ត្រ យក ចិត្ត ទុក ដក់  និង ហ៊ាន 
រិះ គន់ ទៅលើ លើ ភាព អសកម្ម 
របស់ មន្ត្រ ីថា្នាក់ កណា្តាល  និង ថា្នាក់ 
ក្រម ដើម្របី  ឲ្រយ មាន ការ កំណ្រ- 
ទម្រង់ ជា វិជ្ជមាន  ហើយ  កន្លង មក  
លោក ធា្លាប់ ប្រើ ពាក្រយ គួរ ឲ្រយ ចង ចំា 
មួយ ថា ថា្នាក់ ដឹកនំា នៅ ក្នងុ សហ- 
ព័ន្ធមួយ មិនគួរ មានតួនាទី ជា ចោរ 
ផង និង ជា បូ៉លិសផង នោះ ទ្រ 
ព្រះ វានឹង ធ្វើ ឲ្រយ សហព័ន្ធនោះ 
រលាយ។

ចំណ្រក លោក  រស់  សុវាចា  
អគ្គ ល្រខាធិការ គណៈកមា្មាធិការ 
ទទួល សា្គាល់ គុណ ភាព អប់ រំ ន្រ 
កម្ពជុា  និងជា អ្នក នំា ពាក្រយ ក្រ សួង 
អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  បាន  ប្រប់  
ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ ថា ៖ «នៅ ក្នងុ សហព័ន្ធ 
កីឡា ជាតិ ទំាង  ៤២  ដ្រល ទទួល- 
បាន ថវិកា  សម្រប់ ធ្វើ សកម្មភាព  
ត្រូវ បានច្រកជា ៣  គឺ សហព័ន្ធ 

កីឡាជាតិ ប្រភ្រទ ទី ១  មាន  ១០  
ដោយ ក្នងុ  សហព័ន្ធ   ទទួល បាន 
១០០ លាន រៀល  ឯ  សហព័ន្ធ 
ប្រភ្រទ ទី ២  មាន  ៩  បាន  ៨០លាន 
រៀល  និង សហព័ន្ធ  ប្រភ្រទ ទី ៣  
មាន  ២៣  ដោយ ១សហព័ន្ធ បាន  
៦០ លាន ក្នងុ  ១ ឆ្នា ំ»  ។  

លោក    បន្ត ថា៖ «ការ ចំណាយ  
ន្រះ  សហព័ន្ធ ជាតិ នីមួយៗ 
ត្រូវ បាន កំណត់ ឲ្រយ ចំ គោល ដៅ 
ចំនួន ៣ ផ្ន្រក  គឺ ទៅ លើ វគ្គ បណ្តះុ- 
បណា្តាល ចំនួន ៣៥ ភាគរយ   
ចំណាយ   លើ ការ ប្រ កួត ចំនួន ៤៥ 
ភាគ រយ  និង ចំណាយ ទៅ លើ 
រដ្ឋបាល ចំនួន ២០ ភាគ រយ »។  
តាម  ការ ចំណាយ ប្រ ចំា ឆ្នា ំ ដ្រល 
ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ ទទួល បាន គឺ  សហព័ន្ធ 
ប្រភ្រទ ទី ១  ចំណាយសរុប  អស់ 
១ ០០០ លាន រៀល   ប្រភ្រទ ទី ២   
ចំណាយ អស់ ៧២០ លាន រៀល  
និងសហព័ន្ធ  ប្រភ្រទ ទី ៣   ចំណាយ 

សរុប  អស់ ១៣៨០ លានរៀល  
ហើយ បើ សរុប ក្នងុ ១ឆ្នា ំក្រសួង 
អប់រំ ត្រវូ ចំណាយ  អស់ ចំនួន ៣ 
១០០ លាន រៀល ឯណោះ ។ 

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  តាម ការ- 
សមា្ភាស  ស្រង់ ប្រភព ព័ត៌មាន 
ផ្រស្រងៗ បាន  ឲ្រយ ដឹង ថា  សហព័ន្ធ 
កីឡាជាតិ  មួយចំនួន កន្លង មក 
បាន  ចំណាយ មិន ចំ គោល ដៅ  

ដោយ ការ ប្រ កួត ជើង ជាតិ ប្រចំា 
ឆ្នា ំម្តងៗ  មន្ត្រ ីខ្លះ  មាន ត្រ ឈ្មាះ 
បើក លុយ  អត់ ឃើញ បង្ហាញ   វត្ត- 
មាន   ហើយ កីឡាករ ខ្លះ  មាន ត្រ 
ឈ្មាះ  ត្រ គ្មាន កីឡាករ  ។  បន្ថ្រម 
ពី លើ ន្រះ  គណៈកម្មការ មាន ច្រើន 
សំពីង សំពោង ត្រ  អ្នក ជំនាញ កីឡា   
ប្រប់ ថា  ចំនួន ប្រ កួត  គឺ ហួស 
តម្រវូ ការ ប្រហ្រល  ២ដង ៕

ថ្ង្រពុធ ទី២២ ែខកក្កដ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

លោកសសុខាព្រលដឹកនំាអង្គប្រជំុដ្រលធ្វើកាលពីថ្ង្រចន្ទ។រូប ពន្លក

លោកសសុខាជំរុញឲ្យសហព័ន្ធបង្កើតគណនីនិងចំណាយឲ្យចំគោលដៅ

Ronaldoសុ៊ត២គ្ប់
ជួយឲ្យJuveទៅកៀកពាន
ក្រុងទូរីន: ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Cris-

tiano Ronaldo ស៊ុត បញ្ចូល 
ទ ី២គ្រប ់ដ្រល គ្រប ់ដបំងូ ជា 
បាល ់ពនិយ័ ១១ ម៉្រត្រ ជយួ ឲ្រយ 
ក្រុម ស្រះ បង្កង់ Juventus 
(Juve) ឈ្នះ Lazio ២-១ 
ក្នុង ការ ប្រកួត កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ 
ដ្រល ជយ័ ជម្នះ ន្រះ  ធ្វើ ឲ្រយ ពកួ គ្រ 
រតឹ ត្រទៅ កៀក នងឹ ការ គ្រង ពាន 
ក្រប ខ័ណ្ឌ Serie A  អីុតាលី ៩ 
រដូវ កាល ជាប់ ៗ  គ្នា ។

កឡីាករ  ពរ័ទយុហ្គាល ់Ron-
aldo នៅ នាទីទី ៥១ មាន 
ឱកាស រក បាន គ្រប់ ទី៥០  
នៅ  Serie A ក៏ ដូច ជា បាន 
ទមា្លាយ ភាព តាន តឹង សម្រប់ 
ការ ប្រកតួលើក ទ ី៣៤ ដ្រល វគ្គ 
ទី ១ ស្មើ គ្នា ០-០ ជាមួយ នឹង 
ការ ស៊ុត បាល់ ប៉្រណាល់ ទី បាន 
សម្រច មុន នឹង បន្ថ្រម គ្រប់ ទី 
២ ស្រួល ៗ  នៅ ៣ នាទី បនា្ទាប់ 
ដោយ សារ  មិត្ត រួម ក្រុម Paulo 
Dybala បញ្ជូន បាល់ ឲ្រយ ។  

Ciro Immobile បន្ថយ 
គមា្លាត នាំមុខ ២-១ ឲ្រយ ក្រុម 
Lazio នៅ នាទីទី ៨៣ ត្រ មិន 
អាច តាមស្មើ បាន ខណៈ   ១ 
គ្រប់នោះ ធ្វើ ឲ្រយ ខ្រស្រប្រយុទ្ធ 
សញ្ជាតិ អីុតាលី មាន  ៣០ 
គ្រប់ ស្មើ  Ronaldo ដ្រល ប៊ិះ 
រក បាន ៣គ្រប់ សម្រប់ ការ - 
ប្រកួត ន្រះ ត្រ បាល់ ដ្រលគ្រ 
ត្រត នោះ   បុក របារ ទី ។

៣ ពិន្ទុ ន្រះ ធ្វើ ឲ្រយ ក្រុម  Juve 
ដ្រល មាន ៨០ ពនិ្ទ ុ កពំងុ នា ំមខុ 

ដច់ ៨ ពិន្ទុ លើ ក្រុម Inter 
Milan ជាមួយ នឹង ការ ប្រកួត 
នៅ សល់ ៤ ដង ទៀត តាម ពី 
ក្រយ ដោយ  ក្រុម ល្រខ ៣ 
Atalanta ៧១ ពិន្ទុ និង ក្រុម  
Lazio ដ្រល មាន ៦៩ ពនិ្ទ ុឈរ 
ទី ៤។ ដំបូង ឡើយ  ក្រុម Juve 
ត្រូវ គ្រ តាម ត្រ១ ប៉ុណោ្ណោះ 
ព្រល រដវូ កាល ចាប ់ផ្ដើម វញិ ត្រ 
ក្រុមដ្រល តាម ហ្នឹង គឺ  Lazio  
ចាញ់ ដល់ ទៅ ៤ លើក ក្នុង 
ចំណោម ៤ ការ ប្រ កួត ចុង- 
ក្រយ  ហើយ មលូ ហ្រត ុដ្រល 
ទទលួ បាន លទ្ធផល មនិ ល្អ ន្រះ 
អាច មក ពី កីឡាករ ឆ្នើម ៗ  ក្នុង 
ក្រុម   របួស ស្ទើរ ទាំងអស់ ។

គ្រូបង្វឹក របស់ ក្រុម Juve 
លោក  Maurizio Sarri បាន 
នយិយ ពាក ់ពន័្ធនងឹ Ronaldo   
ថា ៖ « Ronaldo គ ឺជា កឡីាករ 
ដ ៏ឆ្នើម មា្នាក ់ព្រះ គ្រមាន សមត្ថ-
ភាពគួរ ឲ្រយ ចាប់ អារម្មណ៍។ ខ្ញុំ 
មិន ម្រន និយយ ត្រ គុណភាព 
ផ្ន្រក កាយ សម្របទា ប៉ុណោ្ណោះ ទ្រ 
ត្រ ក៏ និយយ  នូវ គុណ ភាព ផ្ន្រក 
ផ្លូវ អារម្មណ៍ ផង ដ្ររ » ។

ទាក់ ទង នឹង ការ ប្រកួត វិញ 
អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ អុីតាលី 
វ័យ ៦១ ឆ្នាំ ប្រប់ ថា ៖ « យើង 
ត្រូវ ការ  ៤ ពិន្ទុ  ទៀត គ្រប់ ពិន្ទុ 
ទាំង អស់ គឺមិន ស្រួល ឡើយ 
ដោយសារ យើង ត្រវូ ល្រង រៀង- 
រាល់ ៣ ថ្ង្រម្ដង ដូច្ន្រះ យើង ត្រូវ 
ត្រ បន្ត ការ ផ្ដាត អារម្មណ៍ ឲ្រយ 
បាន ម្រនទ្រន » ៕ AFP/VN

គ្មានអ្នកឈ្នះ Ballon d'Or2020
ព្ះអត់រៀបចំដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

កីឡាករMessiសម្ដ្រងចំណាប់អារម្មណ៍ក្រយឈ្នះពានBallond'Orកាលពីឆ្នាមុំន។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាពេលថ្មីៗនេះ  បង្ក ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល 
យ៉ាង   ខ្លាំង ពី មហាជន និង សង្គ ម អ្នក សិលេបៈ 
ដោយ   អតីត  សេី ស្អាត   លេខ៣ បេចាំ ឆ្នាំ ២០០៥  
រាង   ខ្ពស់ សេឡះ  ១,៧៥ ម៉េតេ និង  តារា ម៉ូដេល  
សមេបរុ  សេអេម   ទមេង ់មខុ ដចូ នារ ីបស្ចមិ បេទេស    
អ្នកនាង  បេសទ ដាវីន   សេប់តេ បង្ហាញ   មុខ- 
មាត ់ គូស្នេហ៍ ជា ជន  បរទេស  ចំពេល ខ្លួន កំពុង  
ពពោះ តាម បណ្តាញ សង្គម  កេយ ពី លេ ច វត្ត- 
មាន  សជាថ្មី នៅ សេុក ខ្មេរ ។ 

តារា     សម្ដេង សេី និង តារាម៉ូដេលលេបីឈ្មោះ 
អ្នក នាង បេសទ ដាវីន  ធ្វើឲេយ មហាជន   បេើ   
បណ្តាញ  សង្គម ហ្វេស ប៊កុ  នងិ  អីនុ   ស្តា កេម  ជា- 
មយួ ការ នងឹ បង្ហាះរបូភាព ចេើន សន្លកឹ   របស   ់ខ្លនួ 
ពេល  កំពុង មាន ផ្ទេពោះ ដេល ជា កូន ដំបូង  របស់ 
នាង    ស្ទើរតេ គេប់ខេ ទៅ  ហើយ  ជា មួយ  បុរស    
គូស្នេហ៍       ជា ជន  ប រ ទេស   មា្នាក់។ 

តារា  សេីរូបនេះ ស្នើសុំ មិន បញ្ជាក់ អំពី អត្ត - 
សញ្ញាណ    គសូ្នេហ ៍  ខ្លនួ នោះ ទេ  ប៉នុ្តេ នេះ  គ ឺជាលើក 
ដបំងូ  ហើយ  ដេល នាង  បង្ហាញ មខុ គ ូស្នេហ ៍ សេប 
ពេល  កពំងុ ពពោះ ជិត  គេប ់ខេទៅ ហើយ  ខណៈ 
មាន  អ្នកគាំទេ និង មិត្ត រួម ការងរសិលេបៈ ជា - 
ចេើន  កោត  សរសើរ ពី ភ័ព្វ  សំណង  និងស-  
ទរ    ផង  ដេរ  ចំពោះ  រឿង មាន ផ្ទេពោ  ះ   នេះ ។ 
គេឃើញ មាន   អ្នក ខ្លះ សួរ ដោយ តេង់ ថា៖ 
« តើ ជា កូន  បេុស ឬ សេី អូន? ពេល ណ  
សមេល ?   ទោះ  ប ីជា    មា ន ពោះ ពង់  ក៏ - 
នៅ  តេ មើល  ទៅ   សិច សុី- 
ហើយ   ស្អា ត ។  ខ្ញុំគិត ថា 
ពេល   កនូ នេះ  ស មេល  
ចេបាស ជ់ា  ស្អាត  ដ ូច         
មា៉ាក ់ អ៊ី ចឹង! »។   

អតីត តារា 
សម្តេង- 
និង   តារា 
បង្ហាញ - 
ម៉ូដ  ជើង-  
ខ្លាំង កាលព ី- 
ពេល   ជាង  ១០ 
ឆ្នាំមុន  បេសទ 
ដាវនី  បញ្ជាក ់ថា  មនិ 
ទាន់  ទៅ ពិនិតេយ ពោះ  ទេ ដោយ-  
នាង    បង្ហើប តប សរ ទៅ តាម 
ហ្វេស ប៊ុក ថា៖ «នៅ ពេល នេះ 
មិន  ទាន់ដឹង ភេទ នៅ ឡើយ ទេ 
ចាំ  ខេ សីហា នឹង ទៅ ពិនិតេយ  
ហើយ  បង !»។ 

 គួរ បញ្ជាក់ ដេរ ថា អតីត ជា 
Freshie Girl ចំណត់ថា្នាក់ 
លេខ ៣ កាលពី ឆ្នាំ ២០០៥ 
មាន  រាង ខ្ពស់សេឡះ សមេបុរ    សេអេម មាន 
ឈ្មោះ  ពិត វ៉េន ដាវីន ហៅ បេសទ ដាវីន 

បាន លេច វត្តមាន មក សេុក ខ្មេរ  កាល ពី ចុះ ឆ្នាំ 
២០១៨ ក្នុង សភាព ជា ការ ឡើង ចុះ ពី បេទេស 
អូសេ្តាលី និង បេទេស កំណើត កម្ពុជា កេយ ពី 

រូប នាង បាន បា ត់ មុខ ពី ពិភព សិលេបៈ ខ្មេរ 
បេមាណ  ១០  ឆ្នាំ  មកនោះ ។ 

 ចំពោះ ដំណើរ វិល តេឡប់មក 
ទកឹដ ីកណំើត វញិ លើក នេះ កប៏ង្ក 
ការភា្ញាក់ផ្អើល និង កើត ចម្ងល់ ពី 
មហាជន ផង ដេរ ដោយ សរ តេ 
គេ ឧសេសាហ៍ ឃើញ រូប នាង  

បង្ហាញ  មុខនៅ  ក្នុង កម្ម- 
វិធី  សម្ពោធ ហាង ឬ 
ការ ជួប ជុំ អ្នក សិលេបៈ 

នានា ទើប បាន ជា 
ហេត ុនាំ ឲេយ គេ 

ជជេកសួរ  គា្នា 
ថា៖ «ចុះ- 
កេង  តារា 
ម៉ូដេល-  

រូបរាង  ខ្ពស់ 
សេឡះ និង-  

សមេបរុ  សេអេម   
បេសទ ដាវីន 

រូប  នេះ បាន  ទៅ 
រស់  នៅ បេទេស អូស្តាេលី 
ហើយ ហើយ ម៉េច បាន ជា 
ពេល នេះ មក លេច មុខ 
នៅ សេុក ខ្មេរ  នា ពេល 
ថ្មីៗ  នេះ។ ទនំង  ជានាង   
វិល  ចូល សិលេបៈ ជា - 
ឆ្នាងំ  បាយ ចាស ់វញិ ទេ 

ដឹង? ឬ នាង គេន់ តេ មក - 
កមេសាន្ត លេងសច ់ញាត ិនងិ 

សេុក កំណើត តេឹម រយៈពេល ខ្លី 
ប៉ុណ្ណោះទេ?»៕ 

ស្ងាត់ៗ ប្រាសទ ដាវីន បង្ហាញ     មុខ 
គូស្ន្រាហ៍  ខណៈ ព្រាលកំពុងពពោះ
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បេសាទ ដាវីន សេប់តេ បង្ហាញ មុខបុរសគូស្នេហ៍ 
ជាជន បរទេស នា ពេល ពពោះ។ រូប ហ្វេសបុ៊ក

 ការ បេកួត របស់ កេមុ ខេត្តកេប (ឆ្វេង) និង កេមុ ម្ចាស់ផ្ទះ ខេត្ត តេបូងឃ្មុ ំកាលពី ជើងទី ១ កន្លងមក។ រូប CNCC

ក្រាប ជឿជាក់អាច វាយបក បុ៉ន្ត្រា 
សៀមរាប សល់ត្រាមឹការតំាងចិត្ត
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  កេមុ ខេត្តកេប មិនបាន 
បង្ហាញ ការ ធ្លាក់ ចុះ នេ ទំនុក ចិត្ត 
ក្នងុការវាយបក ទៅ លើ កេមុ ខេត្ត 
តេបូង ឃ្មុ ំនោះទេ បើទោះបីជាពួក- 
គេបានចាញ់ នៅ ជើងទី ១ ក៏ ដោយ 
បុ៉ន្តេ កេមុសៀមរាប ហាក់ បង្ហាញ 
ឲេយឃើញ ទៅ ហើយ ថា ពួក គេនឹង 
នៅតេ គា្មោន លទ្ធភាព អាច យក 
ឈ្នះ កេុម ខេត្តពេ វេង សមេប់ 
ការបេកួតកាត់ សេចក្ត ីជើងទី ២ 
វគ្គពាក់កណ្តាល ផ្តាច់ ពេត័េ  ពាន- 
រង្វាន់ សម្តេច ហុ៊ន សេន លើក ទី 
១៤ (ថា្នាក់ ខេត្ត) ឆ្នា ំ២០២០ នៅ 
រសៀល ម៉ាង ៣ ថ្ងេពុធ នេះ។

គេូ បង្វឹក កេុម ខេត្តកេប លោក 
ស សុរា៉ា មិនបានចាត់ ទុក ការ 
ចាញ ់កេមុ ខេត្តតេបូងឃ្មុ ំ២-១ នៅ 
កេ ទកឹ ដ ីកាល ព ីថ្ងេទ ី១៥ កក្កដា 
ថា  នឹង ធ្វើ ឲេយកេុម របស់ លោក 
ធ្លាក ់ភាគ រយ បេជេង ទៅ វគ្គ ផ្តាច-់ 
ពេ័តេ នោះ ទេ ពេះ លោក បាន 
បង្ហើប ថា ការ ចាញ់នោះ មកពី 
ទលីាន មានជង្ហកុ ប៉ះ ពាល ់ខ្លាងំ 
ដល់  ទមេង់ លេង កេុម ខេត្តកេប 
គឺ មិន មេន កេុមលោក លេង អន់ 
ជាង កេុម មា្ចាស់ផ្ទះ ខេត្ត តេបូងឃ្មុំ 
នោះ ឡើយ។

លោក ស សុរា៉ា បាន បេប់ 
ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេអង្គារ ថា៖  
«ការ ចាញ់ គេ ១ គេប់នៅ កេ ទឹក 
ដី ដោយសរ តេ ទីលានមាន ជង្ហកុ 
ពិបាក លេង ពេះ  យើង លេង 
បាល់ ខ្ល ីចំណេក  ខង តេបូងឃ្មុ ំគេ 
លេង បាល់វេង ហេតុ នេះខ្ញុ ំនៅ តេ 
រកេសា ការ សងេឃឹម ៨០ ភាគ រយ ថា 
យើង នឹង អាច  វាយបក យក ឈ្នះ 

វិញ សមេប់ការ បេកួតនៅ លើទឹក 
ដីរបស់យើង លើក នេះ ដើមេបី បាន 
ឡើងទៅវគ្គ ផ្តាច់ពេត័េ»។   

គេ ូបង្វកឹ រូបនេះ បាន បញ្ជាក់ថា៖  
« បច្ចេក ទេស របស់  ខេត្ត តេបូងឃ្មុំ 
គា្មោន អ្វ ីជា អស្ចារេយ ទេ គឺ គេ លេង 
បាញ់តេទៅ លើ ចំណេក យើង 
បានជួបបញ្ហា ជាមួយការ លេង 
បាល់ ខ្ល ីនៅលើទី លាន  មានជង្ហកុ 
ចេើន ពេះ ការបញ្ជូល បាល់ 
ពេលខ្លះ គឺ បាល់ កេបត់ មនុសេស បុ៉ន្តេ 
លើក នេះ យើង លេងនៅ លើ 
ទីលាន របស់យើង ដេល យើង 
មាន ភាព ជោគជំា ទំាង ការ ហ្វកឹ - 
ហាត់ និងការបេកួត នៅ ទី នេះ 
អី៊ចឹង ហើយ យើងមាន ការ ជឿ - 
ជាក់ថា យើងនឹង អាច រក បាន  
គេប់បាល់  ដើមេបី យក បេៀប លើ 
កេមុខេត្ត តេបូង ឃ្មុ ំវិញ»។

បើទោះបីជា លោក ស សុរា៉ា 
នៅ តេរកេសា ការជឿជាក់ សមេប់ការ 
វាយ បក យក ឈ្នះ លើ កេមុ ខេត្ត 
តេបូងឃ្មុ ំវិញ នៅ កីឡដា្ឋាន ខេត្តកេប 
ថ្ងេ ពុធនេះ បុ៉ន្តេ សមេប់ ទសេសនិក- 
ជន ដេល បាន តាមដានការ- 
បេកួតនេះ នៅតេ  ជឿជាក់លើ កេមុ 
ខេត្តតេបូង ឃ្មុ ំពេះតាមការ បោះ- 
ឆ្នាត ឬ vote  ស្តង់ មតិ អ្នកគំាទេ 
នៅ លើ ផេចហ្វេសបុ៊ក  CNCC  
គិត  តេមឹ លា្ងាច ម៉ាង ៦ ថ្ងេអង្គារ 
មាន អ្នក បោះ ឆ្នាត គំា ទេ ដល់ 
អតីតកេមុ មា្ចាស់ ជើង ឯក ថា្នាក់ខេត្ត 
ឆ្នា ំ២០១៩ ខេត្ត តេបូង ឃ្មុ ំ រហូត 
ដល់ ៦៨ ភាគ រយ ខណៈ ខេត្តកេប 
ទទួលបានសំឡេង vote តេមឹ 
៣២ ភាគ រយបុ៉ណ្ណោះ។ 

ចំណេក អ្នក ចាត់ការទូទៅ របស់ 
កេមុ ខេត្តសៀម រាប លោក ជួន 

សុខវា៉ាន់ឌី   បានដឹងរួច ទៅ ហើយ 
ថា កេុម របស់ លោក មិនអាច      
កេ បេ លទ្ធផល ចាញ់   កេមុយុវជន 
វិសខ ដេល លេង តំណង ឲេយ 
ខេត្តពេ វេង នោះទេ គឺការ ចាញ់ 
២-០ នៅ ក្នងុទឹក ដី ខ្លនួ ឯង កាលពី 
ជើងទី ១ កន្លង មកនេះ  វា ហាក់ 
កំណត់ ជោគ វាសនា របស់ កេមុ 
ខេត្តសៀម រាប រួច ទៅ ហើយ។

លោក ជួន សុខវា៉ាន់ឌី បាន 
បេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ 
ថា៖  «ដូច ខ្ញុ ំបាន បេប់ពីមុន អី៊ចឹង 
គឺ កេុម យុវជន វិសខ គេ មាន 
កមេិត លើ យើង ហើយ  ជើងទី 
២នេះ យើង តេវូ ទៅ លេង នៅលើ 
ទឹក ដី របស់ គេទៀត អី៊ចឹង យើង 
មាន ភាគ រយតិច ណស់ ក្នងុការ 
វាយបក ទៅ លើកេមុគេ ពេះគេន់ 
តេ ឃើញ  ទមេង់ នេ ការ រៀបចំ 
សមា្ភារ ឡានជូនដំណើរ និង អ្វីៗ  
ដេល កេមុ ខេត្តពេ វេង មាន គឺ បាន 
ធ្វើ ឲេយកីឡាករ របស់យើង ចង់ 
បាក់ទឹក ចិត្ត ទៅ ហើយ»។

យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ កេមុ ខេត្ត 
សៀម រាប នៅតេ មានការតំាងចិត្ត 
ក្នងុការ  បេឈមជាមួយ កេមុ ខេត្ត 
ពេ វេង នៅកីឡដា្ឋាន ខេត្ត ពេវេង 
នា រសៀល ម៉ាង៣ ថ្ងេ ពុធនេះ។ 
លោកជួន សុខវា៉ាន់ឌី បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖  «យើងនៅតេមានការ តំាង- 
ចិត្ត និង ជំរុញ ឲេយ កីឡាករ របស់ 
យើងលេង ឲេយ អស់ ពី សមត្ថ ភាព 
គឺ បើទោះ បីជា យើងមិនរំពឹង អាច 
យក ឈ្នះគេ ក៏ យើងតេវូ លេង ឲេយ 
បាន ល្អ ដើមេបីទប់ កំុ ឲេយគេ សីុយើង  
ចេើន គេប់ ដេរ ពេះ លទ្ធផលនេ 
ការ បេកួតនេះ  ជា កំណត់តេ បេចំា 
ខេត្ត របស់យើង»៕

តារាសេីម៉ូដេល រាង ខ្ពស់ សេឡះ  
សមេបុរសេអេម បេសាទ ដាវីន ។ 

ហ្វេសប៊ុក
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