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មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៃមូលនិធិជប៉៊នរៀបចំកម្ម-
វិធីបងៃៀនគំនូរអនឡាញដល់ក៊មារ...ទំព័រ១១

ក្លិបនគរបាលជាតិផ្ដោតខ្លាំងទៅឆ្នាំ២០២១
កៃយមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អ...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

មនុស្ស២៤នាក់ស្លាប់និងជាង២៧មឺុននាក់រស់នៅទំាងលំបាកក្នងុស្ថានភាពទឹកជំនន់ សមត្ថកិច្ចបង្កប្ឈើរាប់មឺុនដើមដ្លកាប់កប់
ក្នងុដីដើម្បីទន្ទន្យកដីខុសច្បាប់ជាង៦០ហិកតាឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំៃញៈ ខណៈជនំន់ទកឹភ្លៀងបង្កឱយ្
មនសុស្យ៉ាងតចិ២៤នាក់ស្លាប់នងិជាង
២៧មុឺននាក់ទៀតកំពុងរស់នៅទាំង-
លបំាកក្នងុផ្ទះដល្ជន់លចិនងិហ៊មុពទ័្ធ
ដោយជនំន់ទកឹភ្លៀងនងិនៅកម្តង-់
កៅស៊ូន្តំបន់ទីទួលសុវត្ថិភាព ដ្ល

គាំពារដោយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានជាបណ្ដោះ-  
អាសន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊នុសន្
ជរំញុឱយ្មានការប្ងុបយ្ត័្នខ្ពស់នងិពង្ងឹ   
ការអនុវត្តវិធានការអនាម័យស្អាត។
យោងតាមទនិ្ននយ័ដល្ទទួលបានពី

គណៈកមា្មាធិការជាតិគ្ប់គ្ងគ្ះ-
មហន្តរាយដ្លភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ទទួលបាន
កាលពីថ្ង្អាទតិយ្បង្ហាញថាជនំន់ទកឹភ្លៀង  

គតិត្មឹព្កឹថ្ងទ្ី១៧ខត្លុាបានបង្កឱយ្ 
មនសុស្២៤នាក់ស្លាប់ដោយលង់ទកឹនងិ
ប៉ះពាល់ពលរដ្ឋដ្លរស់នៅក្នុង១៩
រាជធានី-ខត្្តជាង២៧មុនឺនាក់។ក្នងុនោះ   
មនុស្សជាង២៦៦០៨នាក់ត្ូវបាន-
ជម្លៀសចញ្ទៅកាន់ទទីលួសវុត្ថិភាព។
បង្កការប៉ះពាល់ដំណាំស្ូវ សរុបជិត
១៧មុឺនហិកតាក្នុងនោះ...តទៅទំព័រ ២

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 មណ្ឌល គិរី : ជនសង្ស័យដ្លមិន
ស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានកាប់ទន្ទ្ន
យកដីដោយខុសច្បាប់ប្មាណជាង
៦០ហិកតានៅក្នុងតំបន់ឃុំដក់ដំ

សុ្ងអូររំាង ខ្ត្តមណ្ឌលគិរី ដោយ
ពួកគ្បានកាប់ឈើរាប់មុនឺដើមជីកដី
កប់ដើមប្ីបំបាត់ភស័្តតុាងន្បទល្មើស
ទន្ទ្នដីព្ដោយខុសច្បាប់។
លោកអំុ៊វណ្ណសុភៈនាយខណ្ឌរដ្ឋ-

បាលព្ឈើខ្ត្ត...តទៅទំ ព័រ  ២

ក្នងុរយៈព្ល១៥០ថ្ង្
គយកសបានដោះស្យ
សំណំុរឿងកកស្ទះចំនួន
២៧៧០០ស្មើនឹង៧១%

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំៃញៈ  ក្សួងយុត្ដិធម៌បានប្កាស
លទ្ធផល១៥០ថ្ង្ន្ការអនុវត្ដយុទ្ធ-
នាការដោះស្យការកកស្ទះសំណំុរឿង  
នៅតាមសលាដំបូងរាជធានី-ខ្ត្ដទូទំាង-
ប្ទ្សបនា្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមអនុវត្ដកាលពី
ថ្ង្១៨ឧសភាក្នុងនោះបានដោះស្យ  
សំណំុរឿងព្ហ្មទណ្ឌកកស្ទះសរុបបាន
២៧៧០០សណំុំរឿងស្មើនងឹ៧១%
ន្សំណំុរឿងព្ហ្មទណ្ឌដ្លកកស្ទះ។
ការប្កាសលទ្ធផលន្ះធ្វើឡើង

ក្យកិច្ចប្ជុំ ពិនិត្យមើលវឌ្ឍន-
ភាពនងិលទ្ធផលរយៈពល្១៥០ថ្ង្
ន្ការអនុវត្ដយុទ្ធនាការន្ះក្ម
អធិបតីភាពលោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្ី
ក្សួងយុត្តធិម៌និងជាប្ធានគណៈ-
កម្មការដឹកនាំយុទ្ធនាការដោះស្យ
ការកកស្ទះសំណំុរឿងនៅតាមសលា-
ដំបូងរាជធានី-ខ្ត្ត (គ.យ.ក.ស)
នឹងមានការចូលរួមពីថា្នាក់ដឹកនំាក្សួង 
យុត្តិធម៌ប្ធានសលាដំបូងព្ះរាជ-
អាជា្ញាអមសលាដំបូង និងប្ធាន
លខ្ាធកិារដ្ឋានរដ្ឋបាលសលាដបំងូ
ទូទាំងប្ទ្សផងដ្រ។
ស្ចក្ដប្ីកាសព័ត៌មានរបស់ក្សួង

យុត្ដធិម៌ឱ្យដឹងថា៖«ជាលទ្ធផលសលា-
ដំបូងរាជធានី-ខ្ត្តទូទំាងប្ទ្សបាន
ដោះស្យសំណំុរឿងព្ហ្មទណ្ឌដ្ល
កកស្ទះទំាងដំណាក់កាលអយ្យការទំាង
ដំណាក់កាល...តទៅទំព័រ  ៤ 

ARDBនឹងទម្លាក់់ឥណទាន$៣០លាន
ចាប់ពីខ្ក្យដល់វិស័យសូ្វអង្ករដើម្បីបង្កើនទុនទិញសូ្វក្នងុរដូវប្មូលផល

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ: ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
និងកសកិម្ម(ARDB)ដល្គប្់គង្ដោយ 
រដ្ឋនងឹបញ្ចញ្ឥណទានចនំនួ៣០លាន   
ដលុា្លារបន្ថម្ទៀតសមប្់អាជវីកម្មស្វូ-  
អង្ករនៅកម្ពុជាចាប់ពីខ្ក្យន្ះ

ដើម្បីជាដើមទនុប្មលូទញិស្វូបង្កើន
សន្និធិដ្លធ្វើឱ្យទុនក្នុងវិស័យស្ូវ-
អង្ករឡើងដល់ជាង២០០លានដុលា្លារ។ 
លោកកៅថាចអគ្គនាយកARDB  

បានបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្អាទតិយ្
ថាការបញ្ចញ្ថវកិាបន្ថម្ន្ះត្វូបាន   
ធ្វើឡើងក្នងុគោលបណំងដើមបី្ដោះសយ្ 

បញ្ហាខ្វះខាតទនុរបស់មា្ចាស់សហគស្   
រោងមា៉ាសុនីកនិស្វូនៅក្នងុរដវូបម្លូ  
ផលសម្ប់ខ្វិច្ឆិកានិងធ្នូខាងមុខន្ះ។
លោកថ្ល្ងថា៖«តាមផ្នការយើងនឹង 

បញ្ចញ្ឥណទានន្ះក្នងុខ្វចិ្ឆកិាព្ះ  
ជារដវូប្មលូផលសូ្វស្នកអ្បូនងិ  
ផ្ការដំលួយើងសងឃឹ្មថាមលូនធិិន្ះ

នឹងជួយឱ្យមា្ចាស់រោងមា៉ាសុីនកិនស្ូវ
ទិញស្ូវបានច្ើនពីកសិករ»។
លោកលន់យ៉្ងអគ្គល្ខាធិការ

សហពន័្ធស្វូអង្ករកម្ពជុាបានស្វាគមន៍
ចពំោះរដ្ឋាភបិាលដល្ផ្តល់ឥណទាន
បន្ថម្ទៀតតាមការស្នើសុំរបស់សហពន័្ធ
ស្ូវអង្ករកម្ពុជា...តទៅទំព័រ  ៨

កងកម្លាងំ  ពៃល ចុះ ជួយ ចៃតូ សៃវូរបស់  បៃជាពលរដ្ឋ   ដៃល តៃវូ បាន ទឹកជំនន់ជន់លិច នៅ ខៃត្ត បន្ទាយមនជ័យ  កាលពីចុង ខៃកញ្ញា ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថតសហការី



តពតីពំរ័ ១...ខចូខាតទាងំស្រងុ
៣២៣៨២ហិកតា ប៉ះពាល់
ដំណាំរួមផ្រសំសរុបជាង៧៣ពាន់
ហិកតាក្នុងនោះខូចខាតទាំង-
ស្រងុជាង៣៨ពាន់ហកិតាព្រមទាងំ
ប៉ះពាល់ផ្លវូជាតិនងិផ្លវូខ្រត្តសរបុ
ជាង៣៤៤គ.មនងិផ្លវូលំជនបទ
ជិត១៥០០គ.ម។
ក្នងុឱកាសចុះពនិតិ្រយសរួសខុទកុ្ខ

ពលរដ្ឋរងគ្រះដោយជំនន់ទឹក-
ភ្លៀងក្នុងខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំ-
ព្រញ នាយប់ថ្ង្រទី១៥ខ្រតុលា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ល្រងថាថ្វបីើ
ព្រលន្រះស្ថានភាពជំនន់ទឹក-
ភ្លៀងនៅខ្រត្តកពំង់ស្ពឺមានការថយ-
ចុះបន្តចិនងិកពំងុវលិទៅរកស្ថាន-
ភាពដូចធម្មតាវិញ ដោយសរ
ភ្លៀងធា្លាក់ក្នងុកម្រតិខ្រសោយក្តីប៉នុ្ត្រ
ផ្ន្រកខ្លះន្រខណ្ឌដង្កោរាជធានី-
ភ្នំព្រញ និងស្រុកកណា្ដាលស្ទឹង
ន្រខ្រត្តកណា្ដាលដ្រលជាតំបន់
ទំនាបសណ្ដរបស់ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ
ទកឹនៅមនិទាន់ថមថយនៅឡើយ
ទ្រដ្រលទាមទារឱ្រយមានការប្រងុ-
ប្រយ័ត្នបន្ថ្រមទៀត។
លោកហ៊ុនស្រន ថា៖«ក្នុង

រយៈព្រលប៉ុនា្មានថ្ង្រកន្លងមកន្រះ
ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅតាម
បណា្ដារាជធានី-ខ្រត្តមួយចំនួន
កំពុងរសន់ៅទាងំលបំាកដោយ-
សរជំនន់ទឹកភ្លៀងជន់លិចផ្ទះ-
សំប្រង។ត្រទោះជាយ៉ាងណា
កដ៏ោយនៅក្នងុកាលៈទ្រសៈន្រះ
ការពង្រឹងវិធានការអនាម័យ

ស្អាតនងិការជយួគ្នាក្នងុគ្រមាន
អាសន្នគឺជារឿងសំខាន់បំផុត»។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បាន-

អំពាវនាវដល់អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់
ផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រះបឋមដល់
ពលរដ្ឋរងគ្រះដោយទឹកជំនន់
និងត្រូវពិនិត្រយតាមដានពីសុខ-
ភាពន្រការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋ
ដោយផ្ដល់ថា្នាំសង្កូវនិងព្រយាបាល
ឱ្រយបានទាន់ព្រលវ្រលាធ្វើយ៉ាង-
ណាកាត់បន្ថយនវូហានភិយ័នានា
ឱ្រយបានច្រើនបំផុត។
លោកថ្ល្រងថា៖«បើទោះជា

យើងមកដល់ទីទួលសុវត្ថិភាព
ហើយក្ដីត្រយើងត្រវូត្រប្រងុប្រយត័្ន
ថ្រមទៀតពិស្រសកុមារកុំឱ្រយចុះ
ល្រងទកឹនងិត្រវូច្រះថ្រទាំអនាមយ័
សខុភាពផ្ទាល់ខ្លនួឱ្រយបានល្អ។កុំ
ទទួលទានទឹកមិនស្អាតដ្រលនាំ
ទៅដល់ជំងឺរាករូសក្អួតនាំមកនូវ
ការលំបាកបន្ថ្រមទៀត»។
លោកបន្តថា៖«ជំងឺកូវីដ១៩

និងគ្រះជំនន់ទឹកភ្លៀងបានបំ-
ផ្លាញយើង ប៉ុន្ត្រមិនអាចសមា្លាប់
យើងបានទ្រនៅព្រលដ្រលយើង
គ្រប់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និង
អនុវត្តឱ្រយបានខា្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានន្រ
ការរស់នៅស្អាត»។
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

នៅព្រលន្រះរាជធានីខ្រត្តចនួំន៣
ប៉ុណ្ណោះដ្រលកំពុងបន្តប្រឈម
នឹងគ្រះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅ-
ឡើយក្នុងនោះមានរាជធានី-
ភ្នំព្រញខ្រត្តកណា្ដាល និងខ្រត្ត
បនា្ទាយមានជ័យ ក្រពីន្រះ

ស្ថានភាពទកឹជនំន់បានចាប់ផ្ដើម
ស្រកជាបណ្ដើរៗហើយ។
ជុំវិញករណីន្រះលោកលីសរី

អ្នកនាពំាក្រយរដ្ឋបាលខ្រត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នៅ
ថ្ង្រអាទតិ្រយថាដោយសរភ្លៀងនៅ
ត្របន្តធា្លាក់ក្នុងកម្រិតមធ្រយមនិង
ទឹកហូរធា្លាក់តាមដងអូរពីស្រុក
បវ្រលខ្រត្តបាត់ដបំងនងិពីព្រដំ្រន
ថ្របានបង្កឱ្រយមនុស្រស១៣នាក់
ស្លាប់នងិប៉ះពាល់ផ្ទះពលរដ្ឋសរបុ
១៥១១១ខ្នង។គតិចនំនួមនសុ្រស
ស្មើនងឹ១៧៣៩២៦នាក់ក្នងុនោះ
មនុស្រស១១១៧២នាក់ត្រូវបាន
ជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាព។
លោកថ្ល្រងថាក្រពីន្រះគ្រះ-

ទឹកជំនន់ក៏បានជន់លចិដំណាំស្រវូ
ចនំនួ៤១៤៨៤ហ.តដឡំងូមីនងិ
ដំណាំរួមផ្រសំជាង២៨០០ហ.ត។
សលារៀន៨៤កន្ល្រងត្រូវផ្អាក
បណ្ដាះអាសន្នមណ្ឌលសខុភាព
៩កន្ល្រង...និងប៉ះពាល់កំណាត់-
ផ្លូវចំនួន៤៨៩កន្ល្រងមានប្រវ្រង
សរុបជាង២៩៥គ.ម។
លោកថ្ល្រងថា៖«នៅព្រលន្រះ

យើងកំពុងបន្តចុះពិនិត្រយស្ថាន-
ភាពនិងជម្លៀសពលរដ្ឋច្រញពី
តំបន់ដ្រលរងការជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរ
មកកាន់ទទីលួសវុត្ថភិាពនងិផ្ដល់
ជំនួយសង្គ្រះបឋមដល់ជន-
រងគ្រះផងដ្ររ»។
លោកញ៉្រមភារម្រយប្រធានមន្ទរី-

ព្រទ្រយបង្អ្រកថ្មពួកប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រអាទិត្រយថា ទឹកជំនន់
ដ្រលហូរចាក់តាមអូរព្រំដ្រនថ្រ
បានជន់លិចមន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រក

ស្រកុថ្មពកួ។អ្នកជងំឺ២៤នាក់នងិ
គ្រូព្រទ្រយ រួមទាំងបុគ្គលិកសុខា-
ភបិាលន្រមន្ទរីព្រទ្រយន្រះសរបុ៦៩
នាក់ត្រវូបានជម្លៀសច្រញទៅមន្ទរី-
ព្រទ្រយស្រុកស្វាយច្រក និងមន្ទីរ
ព្រទ្រយខ្រត្តក្នុងស្រុកមង្គលបុរី។
លោកថា៖«ទឹកបានជន់លិច

ដល់រនាបគ្រអ្នកជំងឺទៅហើយ
ដូច្ន្រះយើងមិនអាចបន្តការព្រយា-
បាលពួកគត់ក្នុងស្ថានភាពប្រប
ន្រះដោយប្រថយុប្រថានបានទ្រ។
យើងចាំបាច់ត្រូវជម្លៀសពួកគត់
ទៅមន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រកស្រុកស្វាយ-
ច្រកនិងមន្ទីរព្រទ្រយខ្រត្តបនា្ទាយ-
មានជយ័ដ្រលមានសវុត្ថិភាពដើម្របី
ធានាដល់ការព្រយាបាលពួកគត់
បន្តរហូតដល់ជាសះស្របើយ»។
សប្របរុសជន១៣៥នាក់ចលូរមួ

ឧបត្ថម្ភសចប់្រក់សរបុជាង៦,៨
លានដលុា្លារនងិជាង៤៣៤លាន
រៀលនិង៥០០០អឺរ៉ូដល់ប្រមុខ
រដា្ភិបាលដើម្របីឆ្លើយតបចំពោះ
ដណំះស្រយជាបនា្ទាន់ដល់ជន-
រងគ្រះដោយទឹកជំនន់។ន្រះ
បើតាមFacebookរបស់លោក
ហ៊នុស្រនបានចុះផ្រសោយកាលពី
យប់ថ្ង្រទី១៧ខ្រតុលា។
រដា្ភិបាលក៏បានឧបត្ថម្ភជា

សច់ប្រក់២០០លានរៀលដល់
ជនរងគ្រះ២០គ្រសួរដ្រលមាន
សមាជកិស្លាប់ដោយលង់ទកឹក្នងុ
នោះ១គ្រួសរទទួលបានសច់
ប្រក់១០លានរៀល។ន្រះបើ
តាមលោកឃនុសខុាអ្នកនាំពាក្រយ
គណៈកមា្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង
គ្រះមហន្តរាយពីម្រសិលមិញ៕
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តពីទំ ព័រ  ១...មណ្ឌលគិរី
ការបង្ក្របបទល្មើសទន្ទ្រន
កាន់កាប់ដីដោយខុសច្របាប់
ន្រះបានធ្វើឡើងក្រយពីប្រ-
ជាសហគមន៍បានរាយការណ៍
ដល់សមត្ថកិច្ចបុ៉ន្ត្រជនសង្រសយ័
បានគ្រចខ្លនួមនុព្រលដ្រលមន្ត្រី
ជំនាញចុះទៅដល់តំបន់នោះ។
លោកអំុ៊វណ្ណសុភៈថ្ល្រងថា៖

«ជនសង្រស័យទំាងអស់បាននំា-
គ្នារត់គ្រចខ្លួនចូលព្របាត់-
ស្រមោលដោយបន្រសល់ទុក
គ្រឿងចក្រចំនួន ២គ្រឿង
អ្រស្កោវ៉ាទ័រ និងត្រក់ទ័រ និង
ម៉តូូ២គ្រឿង។បច្ចុប្របន្នវត្ថុតាង
បទល្មើសទំាងន្រះត្រវូបានមន្ត្រី
ជំនាញប្រមលូយកមករក្រសោទកុ
នៅទសី្នាក់ការរដ្ឋបាលព្រឈើ
ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ដើម្របីកសង
សំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ
តាមនីតិវិធី»។
លោកអ៊ុំវណ្ណសុភៈថ្ល្រងថា

សមត្ថកចិ្ចជនំាញកពំងុធ្វើការ-
ស្រវជ្រវកណំត់អត្តសញ្ញាណ
ក្រុមជនល្មើសដ្រលបានកាប់
រលំំដើមឈើរាប់មុនឺដើមហើយ
បានយកគ្រឿងចក្រទៅធ្វើការ-

ឈូសឆយដីព្រយ៉ាងអនាធិប-
ត្រយ្រយនៅទីតំាងនោះទៅរក្រសោទុក
នៅទសី្នាក់ការរដ្ឋបាលព្រឈើ
ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ដើម្របីកសង
សំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ
តាមនីតិវិធីក្រយពីការបង្ក្រប
កាលពីថ្ង្រទី១៥ខ្រតុលា។
លោកអ៊ុំវណ្ណសុភៈបញ្ជាក់

ថា៖«នៅព្រលន្រះមន្ត្រីជំនាញ
យើងកំពុងធ្វើការវស់វ្រងឈើ
ឬរាប់ចំនួនដើមឈើ និងកំពុង
វស់វ្រងដីព្រដ្រលជនល្មើស
បានឈូសឆយប៉ុន្ដ្រខ្ញុំមិន
ទាន់បានទទួលរបាយការណ៍
ជាក់លាក់ទ្រ។ដចូ្ន្រះខ្ញុំមនិទាន់
អាចបញ្ជាក់ចំនួនដើមឈើ
ដ្រលគ្រកាប់ហ្នងឹនងិទហំំដីគ្រ
ឈូសឆយបានទ្រដោយរង់ចំា
ទទួលព័ត៌មានច្របាស់សិន»។
លោកសៀកមុន្នីអភិបាល

ស្រុកអូររាំងពីម្រសិលមិញមិន
ទាន់អាចទាក់ទងសំុការបញ្ជាក់
ជុំវិញករណីន្រះបានទ្រដោយ
ទរូស័ព្ទលោកបានបទិមនិអាច
ទាក់ទងបាន។
លោកផង់ហៀកនាយប៉សុ្ដិ៍

នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំដាក់ដាំ
ស្រុកអូររាំងបានថ្ល្រងពីម្រសិល-
មិញថា៖«ជនល្មើសបានកាប់

ដើមឈើរាប់មុឺនដើម ហើយ
បានយកទៅកប់នៅក្នុងដី
ដើម្របីបំបិទភ័ស្តុតាងលាក់បាំង
សមត្ថកិច្ច»។
លោកបន្តថា ឈើទាំងអស់

ន្រះ ត្រូវបានកប់ក្នុងដីមួយ-
ចំនួន និងខ្លះទៀត បម្រុងនឹង
កប់បុ៉ន្ដ្រសមត្ថកិច្ចចុះមកបង្ក្រប
ទាន់ទើបពួកគ្របានរត់គ្រច
ខ្លួនបាត់ស្រមោល។ ពួកគ្រ
បានបន្រសល់ទកុគ្រឿងចក្រនងិ
ម៉ូតូនៅនឹងកន្ល្រងប្រព្រឹត្តបទ-
ល្មើសដោយសមត្ថកិច្ចកំពុង
ធ្វើការស្រវជ្រវរកជនសង្រសយ័
ទាំងអស់ន្រះ។
លោក ផង់ ហៀក បញ្ជាក់

ថា៖«ឈើទាំងអស់ហ្នឹងមិន-
ម្រនជាឈើប្រណីតអីទ្រ គឺ
គ្រន់ត្រឈើធម្មតាដ្រលកាប់
ឆ្កោរព្រហើយគ្រដុត ប៉ុន្ដ្រដុត
ឈើហ្នឹងវអត់ឆ្រះ វឆ្រះត្រ
ម្រកតូចៗអ៊ីចឹងនៅសល់ដើម
ឈើរាងធំៗ ល្មម។អ៊ចីងឹពួកគ្រ
ខា្លាចប្រកការណ៍ដល់សមត្ថកិច្ច
ក៏បានកាយដីជីកកប់ឈើហ្នងឹ។
ជនល្មើសមិនម្រនកាប់ឈើទ្រ
គោលដៅគ្រគឺទន្ទ្រនយកដី
បុ៉ន្ដ្រយើងបង្ក្របទាន់ព្រល»។
លោក ក្រវ សុភគ៌ ប្រធាន

មន្ទីរបរិស្ថានខ្រត្តមណ្ឌលគិរីពី
ថ្ង្រម្រសិលមិញមិនទាន់អាចទាក់-
ទងសុំការបញ្ជាក់ជុំវិញករណី
ន្រះបានទ្រ ដោយទូរស័ព្ទ
លោកគ្មានអ្នកទទួល។
លោកអា៊ាងម៉្រងលីមន្ត្រីសម្រប-

សម្រួលផ្ន្រកសិទ្ធិមនុស្រសន្រ
សមាគមអាដហុកប្រចាំខ្រត្ត
មណ្ឌលគរិីបានថ្ល្រងពីម្រសិលមញិថា
ដោយជំរុញឱ្រយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
ស្រវជ្រវឱ្រយបានសុីជម្រតាម
ចាប់ជនល្មើសពាក់ព័ន្ធមកផ្ដនា្ទា-
ទោសតាមនីតិវិធីច្របាប់។ករណីន្រះ
អាចមានការឃបុឃិតគ្នាជាប្រពន័្ធ
ព្រះជនល្មើសបានឈូសឆយ
ដីព្រយ៉ាងច្រើនប៉ុន្ដ្រអាជា្ញាធរ
មូលដា្នប្ររជាមិនបានបង្ក្រប
បានទាន់ព្រលវ្រលា។
លោកម៉្រងលីបានបញ្ជាក់ថា៖

«ខ្ញុំបានទទលួពត័៌មានពីសហ-
គមន៍ថាបទល្មើសទន្ទ្រនដី
ព្រកើតឡើងជាហូរហ្រហើយ
សកម្មភាពបង្ក្របធ្វើបាននៅ
ព្រលដ្រលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់
ឬមន្ត្រីថា្នាក់ជាតិចុះបង្ក្រប
ផ្ទាល់ ឬចុះទៅចង្អុលបង្ហាញ
ផ្ទាល់អាហ្នឹងបានមន្ត្រីថា្នាក់-
ក្រមចុះអនុវត្តអ៊ីចឹងគឺបញ្ហា
កើតឡើងដដ្រល»៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈលោកម្រធាវីលីចន័្ទ-
តលុាបានជាបឆ់្នាតជាប្រធានថ្មី
គណៈម្រធាវីន្រព្រះរាជាណាចក្រ-
កម្ពុជា សម្រប់អាណត្តិទី១៣
ដោយបានឈ្នះសំឡ្រងគំទ្រ
ច្រើនលើសលប់ក្នុងចំណម
ប្រក្ខជនប្រកួតប្រជ្រងយកកៅអី
ប្រធានចំនួន៤នាក់ផ្រស្រងទៀត
ក្នុងការបោះឆ្នាតដ្រលរៀបចំ
ដោយគណៈម្រធាវី កាលពីថ្ង្រ
ទី១៦ ខ្រតុលា នៅសណា្ឋាគរ
រ្រសុីដង់សុខាភ្នំព្រញ។
តាមការប្រកាសរបស់គណៈម្រ-

ធាវីឱ្រយដឹងថាលោកលីច័ន្ទតុលា
មកពីក្រុមហ៊ុនម្រធាវីអ្រសវីភី
ទទលួបានសំឡ្រងគទំ្រ១៤៤៤
ស្មើនងឹ៧៨.៦៥ភាគរយ។លោក
ក្រតឃី ក្រុមម្រធាវីពន្លឺយុត្តិធម៌
ទទលួបានសឡំ្រង១៣០ស្មើនងឹ
៧.០៨ភាគរយ។លោកសំសុគង់
មកពីក្រុមម្រធាវី ប៊ីប៊ីសុី ទទួល-
បានសំឡ្រង៥៦ ស្មើនឹង៣.០៥
ភាគរយលោកសសូវនទទលួ-
បាន៤១សឡំ្រងស្មើនងឹ២.២៣
ភាគរយ។រឯីលោកស្រកសោភ័ណ
មកពីការិយល័យម្រធាវីរ៉្រ&ប៊ី-
សុីនីសទទួលសំឡ្រងគំទ្រ២៦
ស្មើនឹង១.៤២ភាគរយប៉ុណ្ណោះ។
លោក លីច័ន្ទតុលា ប្រធាន

គណៈម្រធាវីអាណត្តិថ្មី ថ្ល្រងថា
ការប្រកតួប្រជ្រងក្នងុអាណត្តិន្រះ
បើទោះជាប្រក្ខជនទាំងអស់មាន
គោលនយោបាយខសុៗគ្នាប៉នុ្ត្រ
ការប្រជ្រងមិនមានជមោ្លាះនាំឱ្រយ
ប្រកបាក់ផ្ទ្រក្នុងគណៈម្រធាវីទ្រ។

លោកថ្ល្រងថា៖«តាមរយៈន្រះ
ខ្ញុសំមូធ្វើការប្ត្រជា្ញាម្តងទៀតគឺក្នងុ
អាណត្តិទី១៣ន្រះ ខ្ញុំនឹងអនុវត្ត
ឱ្រយបាននវូគោលនយោបាយទាងំ
៨ចណំចុដ្រលខ្ញុបំានដាក់ច្រញ។
តាមរយៈន្រះក៏ខ្ញុំសុំកចិ្ចសហការ
ពីសំណាក់បងៗដ្រលជាសមាជកិ
សមាជិកាន្រក្រុមប្រឹក្រសោគណៈម្រ-
ធាវីហើយក៏ស្នើសុំនវូមតយិោបល់
និងការណ្រនាំផ្រស្រងៗ នៅក្នុង
ការដឹកនាំបន្ត»។
គោលការណ៍៨ចំណុចរបស់

ប្រធានថ្មគីកឺាររតឹបន្តងឹការសុចំលូ
ប្រកបវិជា្ជាជីវៈម្រធាវី ការពង្រឹង
និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពម្រធាវី
ការពង្រងឹកចិ្ចសហការ។ការផ្តល-់
តម្ល្រនងិការយោគយល់គ្នាជាមយួ
ស្ថាបន័ជាតិនងិអន្តរជាត។ិបង្កើន
ការផ្រសព្វផ្រសោយឱ្រយបានកាន់ត្រ
ទលំូទលូាយអពំីតនួាទីម្រធាវីនងិ
ពង្រកីទហំំការងរព្រមទាងំបង្កើត
យន្តការនានាក្នុងការផ្តល់តម្ល្រ
និងកិត្តិយសដល់ម្រធាវី។
លោកលីចន័្ទតលុាវយ័៤២ឆ្នាំ

បានបញ្ចប់បរញិ្ញាបត្រច្របាប់ឯកជន
នៅសកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទនីតិ-
សស្ត្រនិងវិទ្រយាសស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ច
នាឆ្នាំ១៩៩៩។នៅឆ្នាំ២០០០
លោកទទលួបានអាហារបូករណ៍
ពីរដ្ាភិបាលន្រប្រទ្រសបារំាងទៅ
បន្តការសិក្រសោបរិញ្ញាបត្រជាន់-
ខ្ពសផ់្ន្រកនីតឯិកជនដោយទទលួ-
បាននិន្ទ្រសល្អ។នៅឆ្នាំ២០០២
លោកទទលួបានសញ្ញាបត្រថា្នាក់
អនបុណ្ឌតិនៅសកលវទិ្រយាលយ័
JEANMOULINLYON3។
លោកមានបទ.. .តទៅទំព័រ ៣ 

សមត្ថកិច្ច...

លោកលី ច័ន្ទតុលា បាន ជាប់- 
ឆ្នោត ជា ប្រធានគណៈម្រធាវី 

មនុស្រស២៤នាក់...
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តពទីពំរ័២...ពសិោធ ធ្លាប ់បមៃើ ការងារ 
ជា កៃឡាបញ្ជ ីនៃ សហ ចៅកៃម សុើប អង្កៃ ត   
អន្តរជាតិ នៅ អង្គជំនុំ ជមៃះ វិសាមញ្ញ ក្នុង 
តលុាការ កម្ពជុា។ លោក ធ្លាបប់ាន ជាប ់ឆ្នាត   
ជា សមាជិក កៃមុបៃកឹៃសា គណៈមៃធវ ី ហើយ    
ក៏ តៃូវបាន តៃង តំាង ជា សមាជិក កៃុម- 
បៃឹកៃសា អ្នកចៃបាប់ នៃ ទីស្តីការ គណៈរដ្ឋមន្តៃី  
រហូត ដំឡើង ឋានៈ ជា អនុបៃធន កៃុម- 
បៃឹកៃសា  អ្នកចៃបាប់ មាន ឋានៈ ស្មើ រដ្ឋមន្តៃី  ពី 
ពៃះមហាកៃសតៃ ផង ដៃរ។ 

លោក សួន វសិាល  អតតី បៃធន គណៈ- 
មៃធវី នៃ ពៃះរាជា ណាចកៃ កម្ពុជា  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ពមីៃសិលមញិថា  ការបោះឆ្នាត  
បៃពៃឹត្ត ទៅ ដោយ តមា្លាភាព។  លោក 
ជឿជាកថ់ា  សមាជកិ មៃធវ ីទាងំអស ់ ដៃល   
ចលូរមួ បោះឆ្នាត  បាន បៃគល ់សន្លកឹ ឆ្នាត   
ដ ៏តៃមឹតៃវូ  ទៅ ឱៃយ បៃធន ថ្ម ី ដៃល អាច ដកឹ- 
នាំ គណៈមៃធវី បន្ត កាន់តៃ បៃសើរ។

លោក ថ្លៃងថា ៖« ទសិដៅ សខំាន ់ទៅ មខុ   
ដៃល ខ្ញុធំ្វើ មនិទាន ់ចប ់ ទ១ី  គ ឺកចិ្ច ទនំាក-់ 
ទនំង កចិ្ចការ បរទៃស ដៃល យើង ចង ់បង្កើត   
ការយិាលយ័ មៃធវ ីនៅតាម បណា្តា បៃទៃស   
មួយចំនួន  ដៃលមាន បៃជា ពល រដ្ឋ យើង 
រស់ នៅ។ ទិស ដៅ មួយចំនួន ទៀត  ដៃល 
យើង កពំងុ ធ្វើ  ហើយ ធ្វើ មនិទាន ់ គ ឺពងៃងឹ 
ទនំាកទ់នំង ជាមយួ មន្តៃ ីនគរ បាល យតុ្ត ិធម ៌ 
ហើយ ចង ់ពងៃយ មៃធវ ី ឱៃយ បាន កាន ់តៃ 
ចៃើន បន្ថៃម ទៀត  ជាពិសៃស នៅ ខៃត្ត 
ដាច់ សៃយាល»។

លោក មៃធវ ី សៃក សោភណ័  មនិទាន ់
អាច សន្នដិា្ឋាន បានថា  លោក ល ីចន័្ទតលុា  
អាចមាន សមត្ថភាព ដឹកនាំ គណៈ មៃ ធវី 
បានល្អ កមៃតិ ណា ទៃ។ លោក ថា ៖«ខ្ញុ ំគ្មាន 
អ្វ ីថា្នាងំ ថា្នាក ់អ ីទៃ  ហើយ   បាន ចលូរមួ បពំៃញ 
ភារកចិ្ច ជាបៃក្ខ ជន  ហើយ ឃើញ លទ្ធផល 
ហ្នងឹ រហស័ មៃន ទៃន  នៃ ការបោះ ឆ្នាត នៃះ ។ 
ខ្ញុ ំគោរព ឆន្ទៈ របស ់សហភាតា។រឿង ដៃល ខ្ញុ ំ  
មនិយល ់សៃប  របៀប ឃោស នា។ ការ បោះ-   
ឆ្នាត លើក កៃយ ខ្ញុំ គិត ពី របៀប នៃ ការ- 
ឃោសនា ឱៃយមាន ភាព តៃឹមតៃូវ  យុត្តិធម៌» ៕

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ រោង ចកៃ  ចំនួន ៧៩ ដៃល ស្ថតិ 
នៅ ក្នងុ   រាជ ធនីភ្នពំៃញ ខៃត្ត កំពង់ស្ព ឺនិង 
ខៃត្ត កណា្តាល បាន រង ផល  ប៉ះពាល់ ដោយ - 
សារ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង ក្នងុ នោះ រោង ចកៃ 
បៃមាណ ៤០ បាន ផ្អាក ចងា្វាក់ ផលិតកម្ម 
បណ្តាះ អាសន្ន។

លោក ហៃង សួរ អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង 
ការងារ និង បណ្តះុ បណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ បាន 
បៃប់ភ្ន ំពៃញបុ៉ ស្តិ៍ មៃសិល មិញ ថា  រោង ចកៃ 
ទំាង  ៧៩ ដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ ទឹក- 
ជំនន់ នៃះ  និង ជះ ឥទ្ធិព លដល់ កម្មករ 
និយោ  ជិត បៃមាណ ជាង  ៤ មឺុន នាក់ ។ 
លោក  ថ្លៃង  ថា៖«  រោង ចកៃ ដៃល ប៉ះពាល់ 
ទំាង នៃះ  នឹង វិវឌៃឍទៅជា  ល្អ បៃសើរ វិញ 
ហើយ នឹង មាន ចំនួន រោង ចកៃ កាន់តៃ តិច 
ទៅៗ (លៃង លិច ទឹក)នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ »។

គិត តៃមឹ ថ្ងៃ ទី១៧  ខៃ តុលា រោង ចកៃ 
ចំនួន ៦២ នៅ ភ្នពំៃញ  ១៣នៅ ខៃត្ត កណា្តា ល  
និង ៤ ទីតំាងនៅ ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺបានប៉ះពាល់ 
ដោយ  សារ ជំនន់ទឹក ភ្លៀង។ លោក សួរ 
បញ្ជាក់ ថា៖«រោង ចកៃ បៃមាណ ជា៤០ 
ទីតំាង  រងការ ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយមាន ការ  ផ្អាក ដំណើរ ការ ផលិត បណ្តាះ- 
អាសន្ន បុ៉ន្តៃ ជាង  ៣០ កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត 
នៅ បន្ត ដំណើរ ការ ធម្មតា»។

លោក ចឹក បូរិន្ទ បៃធន មន្ទរី ការងារ 
និង បណ្តះុ បណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ  
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ មៃសិលមិ ញ ថា រោង ចកៃ 
ចំនួន ៤ ទីតំាង ដៃលមាន ទឹក ជំនន់ ឡើង 
ដល់ បរិវៃណ រោង ចកៃ បុ៉ន្តៃ មិន បាន ប៉ះ - 
ពាល់ ដល់ ចងា្វាក់ ផលិត កម្ម ទៃ ហើយ 
កម្មករ នៅ តៃបន្ត ធ្វើ ការជា ធម្ម តា។ លោក  
បៃប់ថា ៖«មន្ទរីនៅ បន្ត ធ្វើ ការ តាម ដាន 
ជាប់ជាបៃចំា ទំាង រោង ចកៃ និង កម្មករ  ដោ យ 
កន្លៃងណា ដៃល កម្មករ ជួប បញ្ហា  យើង 
ជួយ សមៃប សមៃលួ ដល់ ពួក គត់ ដូច ជា 
កម្មករ ធ្វើ ដំណើរជួប នឹងការ ដាច់ផ្លូវ ឬ 

យឺតយា៉ាវ ក្នងុ ម៉ាង ការងារ យើង សមៃប- 
សមៃលួ ជូន ពួក គត់ ទំាង អស់គ្នា ជាមួយ 
នឹង មា្ចាស់ រោង ចកៃ»។ 

បើ តាម លោក បូរិន្ទ  មន្ទរី ការ ងារ  បាន 
សហការជាមួយ នឹង សហជីព  និង រោង ច កៃ  
ដើមៃបី ធ្វើ ការ សមៃបសមៃលួ ទៅ ដល់ រោង- 
ចកៃ  ក្នងុ ការ  ផ្តល់ភាព ងាយសៃលួ សមៃប់ 
កម្មករ ក្នងុ ករណី ពួក គត់ មាន បញ្ហា ក្នងុ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ។ ក្នងុ ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺមានរោង ចកៃ 
ចំនួន ១៤៥ រោង ចកៃ ដៃល នៅ មាន ដំណើរ  - 
ការហើយ មាន រោង ចកៃតៃ ៩ បុ៉ណ្ណោះ ដៃ ល 
បាន ពៃយួរ ការ ងារ កម្មករ ដោយ សារ ការប៉ះ- 
ពាល់ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង មាន កម្មករ បៃមា ណ 
២០០០ នាក់ បាន ប៉ះពាល់ ពីការ ពៃយួរ នៃះ ។

លោក កំាង មូ៉នីកា អគ្គលៃខា ធិការង  
នៃ សមាគម រោង ចកៃ កាត់ដៃរ នៅ កម្ពជុា 
(GMAC)  បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍មៃសិល មិញ  ថា 
វាជារឿង អកុសល មៃន ទៃន ដៃល ទឹកជំនន់ 
កើត មានឡើង នៅ ក្នងុ បៃទៃសកម្ពជុា នៅ 
ផ្នៃក ខ្លះ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ រោង ចកៃ 
ដៃល ជាសមាជិក របស់  GMAC ដៃល 
ភាគចៃើន បាន រង នូវ ផល ប៉ះពាល់ពី ការ- 
ដក ផ្នៃក ខ្លះ  នៃបៃព័ន្ធ  អនុគៃះ ពន្ធ  EBA 
និង ការ ធ្លាក់ ចុះ ឬការ បាត់បង់ នៃ ការ បញ្ជា - 

ទិ ញ ដោយសារ ការ រីករាល ដាលនៃ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩។ លោក  ថ្លៃង ថា៖ « ជាការពិត  
ទឹក ជំនន់ នៃះ បាន ធ្វើឱៃយ ខូចខាត ដល់ ទៃពៃយ - 
សមៃបត្ត ិរបស់ រោងចកៃ  ហើយ វាក៏បាន 
បងា្អាក់ ដល់ ដំណើរ ការ ផលិត កម្ម របស់ រោង- 
ចកៃដៃរ។ យើង ដឹងហើយ ថា នៅពៃល 
ដៃល មាន ការ អាក់ខាន ក្នងុ ការ ផលិត ធ្វើ ឱៃយ 
ការផ្គត់ ផ្គង់ ទំនិញ ទៅដល់ អ្នក បញ្ជា ទិញ  
នឹង មានការ យឺត យា៉ាវ ហើយ លក្ខ ខណ្ឌ នៃ 
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទំនិញ  នឹង មាន ការ ពិន័យ បើ - 
សិន ជាមាន ការ យឺតយា៉ាវ ក្នងុការ  ផ្គត់ ផ្គង់ 
ទំនិញ  មិន បាន ទាន់ ពៃល វៃលា តាមការ- 
សនៃយា »។ លោក មូ៉នីកា  បន្ថៃមថា នៃះគឺ - 
ជាវិបត្ត ិជាន់ លើវិបត្ត ិសមៃប់ រោងចកៃ នៅ 
កម្ពជុា ហើយ ចំពោះ រោងចកៃ ដៃល រងផល- 
ប៉ះពាល់ ពី ទឹក ជំនន់ នៃះ ទោះបីជា ទឹក សៃ ក 
វិញ ហើយក៏ដោយ  តៃរោង ចកៃ មិន ទាន់ 
អាច ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ វិញ ភា្លាមៗ  បាន ទៃ 
ពីពៃះ តៃវូ ការ សមា្អាត  ពិនិតៃយ មើល ទៅលើ 
មា៉ាសីុន និង ឧបករណ៍ ផៃសៃងៗទៀត ដៃល 
បាន ប៉ះពាល់  ។ លោក បៃប់ ថា៖«ក្នុង 
ករណី ដៃល យើង មិន អាច បន្ត ដំណើរ ការ 
ផលិត កម្មបាន ដោយ កតា្តាខាង ក្នងុ  និង 
ខាង កៃរោ ងចកៃ ផង ដូច នៃះ សំណើ ពី ខា ង 

សមាគម ដល់រាជ រដា្ឋាភិបាល ជា ពិសៃ ស 
កៃសួង ការងារ គឺ ស្នើ សំុ ការ អនុញ្ញាត ជា - 
ពិសៃស នូវ ការ ពៃយួ រ ការងារ គួរ តៃ ផ្តល់ ការ- 
អនុញ្ញាត ឱៃយ បាន លឿន។ ការ អនុញ្ញាត 
ជាពិសៃស នោះ គឺ ថា អាច មិន ចំាបាច់ ដើរ 
តាម នីតិវិធី គៃប់ ជៃងុ ជៃយ ដូច ចៃបាប់ តមៃវូ 
ពៃះវា នឹង ចំណាយ ពៃល  យូរ»។

លោក មា៉ាន់ សៃង ហាក់ អនុបៃធន 
សហព័ន្ធសហជីពសៃរីកម្មករបាន ថ្លៃង ថា 
សមៃប់ កម្មករ  និង សហជីព របស់ លោ ក 
នៅ តាមមូលដា្ឋាន  មិន មាន ការ ប៉ះពាល់ 
ដោយ ជំនន់ ទឹកភ្លៀង នៃះ ទៃ បុ៉ន្តៃ លោ ក 
បាន ស្នើ សំុ ឱៃយមា្ចាស់ រោង ចកៃ  និង អាជា្ញាធរ 
ដៃន ដីជួយ ចាត់វិធន ការ  ឱៃយ ទាន់ ពៃល វៃលា  
ទៅដល់ កម្មករ ដៃល  រង នូវ ការ ប៉ះពាល់ 
ដោយ ទឹក ជំនន់ នៃះ។ លោក ថ្លៃងថា៖ 
«សហជីព របស់ខ្ញុ ំនៅ តៃបន្ត ទាក់ទងតាម- 
ដាន ព័ត៌មាន នៅ គៃប់ សហជីព មូល ដា្ឋាន   
និង ឱៃយ ពួក គត់ បៃងុ បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ចៀសវាង  
កើត មាន នូវ ហានិភ័យ ខ្ពស់ ដល់ ពួក គត់» ។

កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន កៃសួង ការងារ បាន  
ធ្វើ ការណៃនំា ទៅ ដល់ មា្ចាស់  រោង ចកៃ  
សហគៃស និង កម្មករ និយោ ជិត ដៃល ស្ថ ិត 
នៅ តំបន់ អាច រង  គៃះ ដោយ   ជំនន់ 
ទឹកភ្លៀង តៃវូ តាមដាន ជាបៃចំា នូវ ការ ពៃយា - 
ករឧតុនិយម និង តៃៀម គោល ការ ណ៍ 
ណៃនំា អំពី សុវត្ថិភាព និង វិធី សាសៃ្ត 
ជម្លៀស ខ្លនួ  នៅពៃល មាន ទឹក លិច។  តៃវូ 
យក ចិត្តទុក ដាក់ ខ្ពស់ ចំពោះ ទីកន្លៃង ដៃល 
មានស្តកុ ទុក សារធតុ គីមី និង តៃវូ បិទធុង 
រកៃសា សារធតុគីមី ឱៃយ បាន ជិត ល្អ ដើមៃបី 
ចៀសវាង ការ លៃច ធ្លាយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
សុខ ភាព របស់ កម្មករ  និង បៃជា ពលរដ្ឋ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ កៃសួង ក៏បាន ណៃនំា ទៅ 
ដល់ កម្មករ តៃូវ គោរពតាម ការណៃនំា 
សហការ ជាមួយ និយោ ជក ក្នងុ ការ បងា្ការ 
ទប់សា្កាត់ ការហូរ ចូល នៃ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង 
និង តៃូវនៅ ឱៃយ ឆ្ងាយ ពី បៃភព ឬខៃសៃ ភ្លើង 
ដៃល ចម្លង ចរន្ត អគ្គសិនី៕

រោងចក្រចំនួន៧៩បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង

កម្មករ ចេញ ពី ធ្វើការ នៅ រោង ចកេ មួយ  នៅ ភ្នពំេញ កាល ពី ថ្ងេ ទី ១៧ តុលា ។ រូប សហការី 

ការប្រជ្រងយក...



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

នគរបាលបញ្ជនូឪពុកវ៉ៃកូនទៅតុលាការ
គឹម  សារុំ 

កណ្តាល ៈ ជនសងៃស័យជាឪពកុ- 
បង្កើត ដៃល បាន វាយ កូនបៃុស២ 
នាក់ បណ្តាល  ឱៃយ ឈាម  ខ្នង  និង បៃ ក - 
កៃបាល  នៅ ភូមិ ឈើ ទាល  ២ ឃំុឈើ -  
ទាល  សៃកុកៀនស្វាយ  កាល ព ីថ្ងៃ 
ទី ១៦ តុលា  តៃូវ  បាន នគរបាល  
ចាប់  បញ្ជូន ទៅ សលា  ដំបូង  ខៃត្ត 
កណ្តាលកាល  ពី រសៀល មៃសិលមិ ញ ។

លោក  រស់   សវិន បៃធាន ការិយា - 
ល័យ ជួញដូរមនុសៃស  និង ការពារ 
អនីតិជន  ខៃត្ត កណ្តាល ថ្លៃង ពីមៃសិ ល - 
មញិថា  ជនសងៃសយ័ ឈ្មោះ  កៃវ  ភា  
អាយុ ៣៩ឆ្នា ំ ជា កសិករ  រីឯ កូន បៃ ុស 
រងគៃះ ម្នាក់ ឈ្មោះ  ភឿន  សុភាព  
អាយុ ១៥ឆ្នា ំ និង ភឿ ន  សុ ផាន់  អា យុ  
៣   ឆ្នា ំ រសន់ៅ ក្នងុ ភមូ ិ- ឃុ ំកើតហៃត ុ
ខាង លើ ។  ជនសងៃស័យ    វាយ កូន   
បង្កឱៃយមន របសួ ស្នាមធ្ងនធ់្ងរ  ដៃល 
នៃះ ជា ការ  រំលោភ លើ សិទ្ធិ របស់ 
ក្មៃង   ដៃល ការពារ ដោ យ ចៃបាប់ ។

លោក  ពៃំ  សំណង  អធិការ 
នគរបាល  សៃកុ កៀនស្វាយ    ថ្លៃង ព ី
មៃសិលមិញ  តាម សម្តី សៃ្តី ជា បៃពន្ធ 
ជន សងៃស័យ  ថា  មូលហៃតុ ដៃល ជន - 
សងៃស័យ ខឹង វាយ កូនៗ  ដោយ សរ 
តៃ កូនរបស់គាត់  មិនធ្វើ តាម ការ - 
បង្គាប ់ របសគ់ាត ់  ដៃលហាម មនិឱៃយ  
ដើរ ចោល ផ្ទះ  នៅពៃល ណ ដៃល 

គាត់ មិននៅផ្ទះ ។ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៦ 
តុលា មុ នពៃលកើតហៃតុ ជន សងៃស័ យ   
បាន  តៃឡប់ មក ផ្ទះសៃប់តៃ វាយ 
កូន   បៃុស បង   នឹង ខៃសៃភ្លើង     បណ្តាល 
ឱៃយ តៃូវ ខ្នង ចៃញ ឈាម បៃម ណ ជា 
២  រំពាត់  បុ៉ន្តៃ មិនធ្ងន់ធ្ងរទៃ ។ នៅ ពៃ ល 
ឃើញបង  តៃូវ ឪពុកវាយ  ក្មៃង ជា 
ប្អូន   បាន ស្ទុះ ទៅ ឱបបង    តៃ ឪពុក   
ដៃល កំពុង វាយកូន បៃុសបងនោះ  
មិន បាន បង្អង់ ដៃទៃ   ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ខៃសៃ - 
ភ្លើង នោះ វាត់ តៃូវ កៃបាល កូន ប្អូន 
ចៃញ ឈាម ។ លោកប ន្ត ទៀត ថា  
បនា្ទាប់ ពី ជន សងៃស័យ វាយកូន មក  
សៃ្ត ីជា បៃពន្ធ បាន ទៅ បុ៉ស្តិ៍ នគរ បា ល  
ឃុំ ឈើទាល  បំណង ឱៃយ សមត្ថកិច្ច 
ហៅ  ប្តី  មក អប់រំ ណៃនាំ កុំឱៃយ បៃពៃឹត្ត 
ហងិៃសា លើកនូៗទៀត ។   បៃពន្ធ   ជន- 
សងៃស័យថា   ពៃលនោះ ប្ត ីគាត ់ សៃវងឹ  
សៃ ។ ពៃលជន  សងៃសយ័ កពំងុ វាយ 
កូននោះ ដៃរ  ប្អូន បៃុស  ជនសងៃស័យ 
បាន ថត វីដៃអូបង្ហោះ តាម ហ្វៃស បុ៊ក   
ហើយ កម៏នការ ចៃក រលំៃក បន្ត  គា្នា 
ពី ១ទៅ ១  ។ 

លោកសំណង ថ្លៃង  ថា៖ «តាម- 
ពនិតិៃយ ទៅ របសួ តៃវូ ក្មៃងនោះ ហាក ់
មិនធ្ងន់ទៃ ប៉ុន្តៃ ពៃល វ៉ៃភា្លាមៗ ថត 
បាន ថ្មីៗ  មន ឃើញ ឈាម មើល 
ទៅ  ដូច ជា ធ្ងន់ធ្ងរដៃរ ។ ទើបមន  
បញ្ជា ពី ថា្នាក់ ដឹក នាំ ឱៃយសមត្ថកិច្ច 
ចាប់  ខ្លួន ឪពុក នោះទៅ» ៕

តពីទំព័រ ១...សុើប សួរ  និង 
ដំណក់ កាល ជំនុំ ជមៃះ  មន 
ចំនួ ន សរុប ជាង  ២៧៧០០  
សំណុំរឿង  ស្មើ នឹង ៧១%  នៃ 
សំណុំ រឿង  ពៃហ្ម ទណ្ឌ ដៃល 
កកស្ទះ»។  សលា ដំបូង រាជ- 
ធាន-ី ខៃត្ត ទទូាងំ បៃទៃសកប៏ា ន 
ដោះ សៃយ សំណុំរឿង ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ ដៃល ចូល ថ្ម ីជាង ២០២០ ០  
សំណុំ រឿង  ស្មើ នឹង  ៦១%។ជា-   
មួយ នឹង លទ្ធ ផល  នៃះ  គ.យ.ក .ស 
កប៏ាន បៃកាស អពំជីោគ ជយ័ នៃ 
ការ អនុ វត្ត យុទ្ធ នា ការ ដល់ ស -  
លា ដំបូង និង អយៃយការ អម ស - 
លា ដបំងូ ខៃត្ត  ចនំនួ  ៥  រមួ មន  
ខៃត្ត សៀម រាប   កោះកុង   កំពត  
បនា្ទាយ មន ជយ័  នងិ ខៃត្ត តៃបងូ- 
ឃ្មុំ ។ គ.យ.ក.ស បាន កោត- 
សរសើរ  នងិវាយ តម្លៃ ខ្ពស ់ដល ់
កិច្ច ខិត ខំបៃងឹ បៃង ទំាង អស់ រប ស់ 
ចៅ កៃម  ពៃះ រាជ អាជា្ញា  កៃឡា - 
បញ្ជ ី អាជា្ញា សលា មន្តៃ ីរាជ ការ 
នៃអង្គ ភាពរដ្ឋ បាល នៃ សលា - 
ដំបូង និង អយៃយ ការ អម សលា - 
ដំបូង ទាំង អស់  ពៃម ទាំង កៃុម- 
ការ ងរ នៃ  គ.យ.ក.ស  កដ៏ចូ ជា 
ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  ដៃល បាន ចូល- 

រួម យា៉ាង សកម្ម បៃកប ដោយ  ឆន្ទៈ  
និង ស្មោរតី ទទួល ខុស តៃវូ ខ្ពស់  ក្ន ុ   ង 
ការ ជំរុញ ការ អនុវត្ត យុទ្ធ នាការ 
នៃះ ដើមៃបី ជា បៃយោ ជន៍ ដល់ 
បៃជា ពល រដ្ឋ  ក៏ដូច ជា វិស័យ 
យុត្តិ ធម៌ ផង ដៃរ ។

គ.យ.ក.ស  រំពឹង ថា សលា - 
ដំបូង ផៃសៃង ទៀត នឹង សមៃច បា ន 
នូវ សមិទ្ធ ផល ការងរ ដើ មៃបី 
ឈា ន ទៅ រក ការ បៃកាស អំពី 
ភាព ជោគ ជ័យ នៃ ការ អនុ វត្ត 
យុទ្ធ នាការ នៃះ ជា បន្ត បនា្ទាប់។ 
គ.យ.ក.ស ក៏សងៃឃឹម ផង ដៃរ ថា  
ត ួអង្គ ពាក ់ពន័្ធ ទាងំ អស ់នងឹ បន្ត 
ចលូ រមួ កាន ់តៃ សកម្ម ថៃម ទៀត  
សំដៅ រួម ចំណៃក ធ្វើឱៃយ យុទ្ធនា - 
ការ ដោះ សៃយ ការ កក ស្ទះសំណំុ - 
រឿង នៅ តាម សលា ដំបូង រាជ- 
ធានី-ខៃត្ត  អាច សមៃច លទ្ធ ផ ល 
បាន តាម ផៃន ការ ដៃល បាន 
គៃង ទុក  ដោយ បៃកាន់ ខា្ជាប់ 
នូវ អភិ កៃម ការងរ ក្នងុ យុទ្ធ នា - 
ការ គ ឺ «លឿន  តៃមឹ តៃវូ  យតុ្តធិម ៌ 
និង មិន ពុករលួយ »។

លោក  ជិន ម៉ាលីន អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសងួ យតុ្ដធិម ៌ថ្លៃងបៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាលពី មៃសិលមិញ  

ថា  ការ បៃកាស អំពីជោគ ជ័យ 
នៃ ការ អនុ វត្ត យុទ្ធ នា ការ របស់  
សលា ដំបូង និង អយៃយការ អម 
សលា ដបំងូ ខៃត្ត ទាងំ  ៥   ខាង 
លើពីពៃះ  ទាំង នៃះ បាន ដោះ - 
សៃយ បញ្ចប់ នូវ សំណំុ រឿង ដៃ ល 
កក ស្ទះ ។  លោកថ្លៃង ថា ៖«ខៃត្ដ 
ទំាង ៥នៃះបាន បញ្ចប់ ជោគ ជ័ យ 
១០០%។ ប៉ុន្ដៃ បើ និយាយ 
ទូទំាង បៃទៃស សំណំុ រឿង ចា ស់ 
គឺ សំណុំ រឿង ដៃល កកស្ទះគិត 
ចាបព់តីៃមឹ ថ្ងៃ ទ ី១៨ ខៃ ឧសភា 
ចាប់ពីពៃល ដៃល យើង ចាប់ ផ្ដើ ម  
អនុវត្ដ យុទ្ធនាការ នៃះ គឺ ដោះ- 
សៃ យ បាន  ៧១ភាគរយ ក្នុង 
ចំណោម សំណុំ រឿង សរុប ជិត 
៤មុនឺ សណំុ ំរឿង »។ លោក ម៉ា- 
លីន បញ្ជាក់ ថា តាមរយៈ លទ្ធ - 
ផល រយៈ ពៃល ១៥០ថ្ងៃ នៃះ 
គ.យ.ក.ស រំពឹង ទុក ថា 
សលាដំបូង រាជ ធានី-ខៃត្ដដៃ ល 
មនិ ទាន ់បៃកាស ជោគ ជយ័ នងិ 
បៃកាស ជោគជ័យ ជា បន្ត បនា្ទា ប់  
ទៀត ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ ខាង មុខ 
ហើយ នឹង បិទ បញ្ចប់ យុទ្ធនា - 
ការ  នៃះ ទូទំាង បៃទៃស នៅមុន 
ដំណច់ ឆ្នាំ នៃះ ។ 

លោក  សឹុង សៃន ករុណ មន្តៃ ី
អង្កៃត ជាន់ខ្ពស់  នៃ សម គម 
ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស អាដហុក  
ថ្លៃង  ថា  នៃះ ជា ការ  ល្អ ចំពោះ 
លទ្ធផល នៃ ការ ដោះ សៃយ 
សំណុំ រឿង ដៃល កកស្ទះនៃះ។ 
ប៉ុន្ដៃ ជា បទ ពិសោធក្នុង យុទ្ធ - 
នាការ នៃះ កៃសងួ យតុ្ដធិម ៌នងិ 
តុលា ការ នៅតាម សលា ដំបូ ង 
រាជ ធាន-ីខៃត្ដ គរួ តៃ មន វធិាន- 
ការ គៃប់ គៃងចំពោះ សំណុំ រឿង 
នៅ តាម កន្លៃង របស ់ខ្លនួ ឱៃយ បាន 
ល្អ  នងិ មន ចណំត ់ការ  ឱៃយ បាន 
ទាន់ ពៃល វៃលា ចៀសវាង ការ- 
កក ស្ទះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«កា ល ណ ការ-  
ដោះ សៃយ សំណុំ រឿង ដៃល 
កក ស្ទះ  ដោយ បង្ខំ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ខ្លី វា មិន អាច ធ្វើ ការ ដោះ- 
សៃយ សំណំុ រឿង នោះ បា ន  ល្អ - 
បៃសើរ និង យុត្ដិធម៌ទៃ ។ ដូច្នៃះ  
គរួតៃ មន ការ គតិ គរូ ព ីបៃពន័្ធ នៃ 
ការ គៃប់ គៃង សំណំុរឿង  នៅ តា ម 
សលា ដបំងូ រាជ ធាន-ី  ខៃត្ដ ក្នងុ 
ពៃល វៃលា កណំត ់ចៃបាស ់លាស ់
តៃឹម តៃូវ  ដើមៃបី កុំ ឱៃយ សំណុំ រឿង 
មន ការ កក ស្ទះ ទៀត »៕

ក្នងុរយៈពៃល១៥០ថ្ងៃគយកស...

The Royal Government of Cambodia (RGC) has received a loan and a grant from the Asian 1. 
Development Bank toward the cost of Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Project 
(CFAVC), and it intends to apply part of the proceeds of this loan and grant to payments under 
the Contract for the Construction of Agricultural Cooperative (AC) Storage/Warehouse 20 
Units: CW-3a/CFAVC/MAFF/2020 for the following: Lot 1: CW-3a/CFAVC/MAFF/2020-01 
Kampot province; Lot 2: CW-3a/CFAVC/MAFF/2020-02 Takeo province; Lot 3: CW-3a/CFAVC/
MAFF/2020-03 Kampong Cham province; Lot 4: CW-3a/CFAVC/MAFF/2020-04 Tbong Khmum 
province.
The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)2. , Cambodia through its Project 
Management Unit (PMU) now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the 
Construction of Storages/Warehouses for 20 ACs including installation of necessary equipment 
in the four provinces of Kampot, Takeo, Tbong Khmum and Kampong Cham.  The construction 
period is 150 days for each lot.
Procurement will be conducted through National Competitive Bidding Procedures outlined in 3. 
the Procurement Manual for Externally Financed Projects/Programs, and under the laws and 
regulations governing public procurement within the Kingdom of Cambodia.
This invitation is open to all eligible bidders from eligible source countries as described in the 4. 
Bidding Document.
Interested eligible bidders may obtain further information from Project Management Unit, Climate-5. 
Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
through Mr. Sea Visalrath, Procurement Officer, mobile phone 012778893, email: ssvisalrath@
gmail.com and inspect the Bidding document at the address given below from 7:30h to 11:30h and 
14:00 to 17:30h Monday to Friday from 19 October 2020 to 18 November 2020
Interested bidders’ attention is drawn to Sub Clause 6.3 of the Instructions to Bidders and the 6. 
Qualifications requirements include: 

that the bidder is a registered construction company and have a general construction experience i. 
for the last five years.
that the bidder has satisfactorily completed at least two contracts similar in size and nature ii. 
as prime contractor in the last five (5) years each with a contract value of not less than 
USD277,330.

iii. that the bidder has minimum average annual volume of construction work over the last 3 
years of: Lot 1: Kampot province: USD550,919; Lot 2: Takeo province: USD528,688; Lot 3: 
Kampong Cham province: USD616,142; Lot 4: Tbong Khmum province: USD681,365. 

iv. that the bidder has proposals for the timely acquisition (own, lease, hire, etc.) of the essential 
equipment as listed below:

Description: Minimum Number Required per AC
Excavators 0.3-0.5 m3 capacity 1
Dump Truck 3-5 m3 capacity 1
Concrete Mixer, 50kg capacity 1
Hand Compactor Roller 1
Bulldozer 1
Concrete Vibrators 1
Generator (20HP, synchronized output 1kW, 220/100V) 1

v.  that the bidder has qualified and experienced of construction manager and other key technical 
personnel as indicated in the ITB 6.3(e) and BDS-ITB 6.3(f)

 vi. that the bidder has a sound financial standing through its submission of financial status report 
such as profit and loss statements and auditor’s reports for the past three years (2017, 2018, and 
2019);

vi. that the bidder has an adequate working capital for this Contract (availability of liquid assets 
through access to a line of credit or cash in a bank account) of an amount at least as stated below 
net of other contractual commitments and exclusive of any advance payments which may 
be made under the Contract: Lot 1: Kampot province: USD220,367; Lot 2: Takeo province: 
USD211,475; Lot 3: Kampong Cham province: USD246,457; Lot 4: Tbong Khmum province: 
USD272,546

The bidder shall furnish documentary evidence to substantiate the above requirements.
A complete set of bidding documents in English language may be purchased by interested 7. 
bidders on submission of a written application to the address below, and upon payment of a non-
refundable fee of 50 US Dollars, or its equivalent in Cambodian Riel being 200,000. The method 
of payment will be by cash. Bank transfer can also make payment to MAFF-CFAVC, National 
Bank of Cambodia Bank Account Number 000000013535.  The Bidding Documents will be sent 
by email in PDF Format or may be collected in person at the discretion of the bidder.  Other 
than payment of the non-refundable fee specified above, there shall be no other conditions for 
purchase of the bidding documents.  
In case of any difficulty in purchase of the bidding documents, prospective bidders may contact in 8. 
writing - Dr. Sam Chhom Sangha, Project Director, CFAVC at Mao Tse Toung Blvd, Phnom Penh, 
Cambodia, telephone (855-17) 826 161 and also send a copy of the communication to:

Mr. Yi Sokthearith, Deputy Director General, General Department of International Cooperation i. 
and Debt Management (GDICDM), Ministry of Economy and Finance (MEF), Street 92, 
Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Fax No. (855-23) 725 341; and
Project Team Leader (Development Partner), Dr. Srinivasan Ancha23rd Floor, The Offices at ii. 
Central World, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan Bangkok 10330, Thailands, Tel: +66 2 263 
5300 Fax +66 2 263 5301 - 02.

Bids must be delivered to the address below at or 9. before 2:30 pm on 18 November 2020. Late 
bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives and the 
project’s beneficiaries from the concerned local community who choose to attend and shall be 
allowed to be present in person at the address below.
All bids shall be accompanied by a Bid Securing Declaration as described in the Instructions to 10. 
Bidders
The RGC and the Asian Development Bank will respectively declare a firm ineligible either 11. 
indefinitely or for a stated period of time, to be awarded a contract funded by the RGC and/or 
Asian Development Bank, if they at any time determines that the firm has engaged in corrupt or 
fraudulent, coercive, collusive or obstructive practices in completing or in executing a contract.
The address referred to above is ADB Project Management Unit (PMU) Office, Climate-Friendly 12. 
Agribusiness Value Chains Sector Project (CFAVC), 5-floor, Phka Romduol Building, Ministry 
of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), #200 Corners Mao Tse Tung and Preah Norodom 
Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Attention Mr. Sea Visalrath, Procurement Officer, Telephone: 
(+855) 12 77 88 93, Email address: ssvisalrath@gmail.com

Invitation for Bids



ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

 នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ លោក នា យករ ដ្ឋ- 
មន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន  បៃប់ ឱៃយ អាជ្ញា- 
ធរ សមៃលួ ដល ់  លោក កមឹ  សខុា  
នងិ គណ បកៃសន យោបា យ  នានា 
ក្នុង ការ ចុះ ចៃក អំណោយ ដល់ 
ជនរង គៃះ ពីទឹក ជំនន់ ដោយ មិន  
បៃកាន់ និនា្នា ការ នយោ បាយ  ខណៈ  
តាម ខៃត្ត ជ ចៃើន នៅ កម្ពុជ  កំ- 
ពងុ រង ផលប៉ះ ពាល ់ដោយទកឹ- 
ជំនន់ បង្ក ពីទឹក ភ្លៀង ។

តាម រយៈ  សារ ជ សំឡៃង ផ្ញើ 
ទៅកាន ់អាជ្ញា ធរ ថ្នាក ់ខៃត្ត ទាងំ- 
អស ់លោក បាន បៃប ់ ឱៃយ សមៃលួ 
ដល ់អ្នក នយោ បាយ  គណបកៃស 
នយោ បាយ និង សបៃបុ រស ជន 
ទាងំ អស ់ដៃល ចុះ ចៃក អណំោយ 
ដល់ ពលរដ្ឋ រង គៃះ។ លោក 
មាន បៃសា សន ៍ថ តាម ពត័ ៌មាន 
ដៃល លោក ទទួល បាន អាជ្ញា- 
ធរ មួយ ចំនួន បាន សមៃួល ដល់ 
ដណំើរ ការ ចៃក អណំោយ របស ់
លោក កមឹ  សខុា ។ ប៉នុ្តៃ អាជ្ញាធរ 
មួយចំនួន  អាច មាន ការ ទើស- 
ទាល។់ លោក បញ្ជាក ់ថ  កចិ្ច ការ  
ដៃល រដ្ឋាភ ិបាល កពំងុ ធ្វើ នៃះ ជ 
កចិ្ច ការ មនសុៃស  ធម ៌ដៃល មនិបៃ-

កាន ់បក្ខ ពកួ នយោ បាយ ទៃ  ប៉នុ្តៃ 
ដើមៃបី ការ រស់ រាន មាន ជីវិត និង  ការ  
គាំពារ ដល់ ពល រដ្ឋ ទាំង អស់ ។

លោក បាន បញ្ជាក ់ដចូ្នៃះ ថ៖ 
«នៅ ពៃល គាត ់ កៃមុ គាត ់ចុះ ទៅ 
ចៃក អណំោយ នៅ មលូ ដ្ឋាន  សុ ំ
បង្ក លក្ខណៈ ឱៃយ គាត ់បាន ធ្វើ ការ  
ជ មួយ និង ចូល រមួ ជ មួយ បៃជ- 
ជន  ជ មួយ អាជ្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន 
យើង ដើមៃប ីចៃក អណំោយ ជនូបៃ- 
ជ ពលរ ដ្ឋ មិន ថ តៃ ឯក ឧត្តម  កឹម  
សខុា  ទៃ  គៃប ់គណ បកៃស នយោ- 
បាយ  បើ ទោះ ប ីជ គណ បកៃសន-
យោ បាយ យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ នៅ 
ពៃល ដៃល យក អំណោយ ទៅ 
ជូន បៃជ ពលរ ដ្ឋ  សូម សមៃួល 
ដើមៃប ីឱៃយ ពកួ គាត ់បាន ជបួ ជ មយួ 
បៃជ ពល រដ្ឋហើយ ផ្ដល់ ជំនួយ 
ឱៃយ បៃជ ពលរដ្ឋ។ នៃះ ជ កចិ្ច ការ 
ដៃល យើង ធ្វើ រមួគា្នា  គៃប ់បណា្ដា  
បកៃស នយោ បាយ គៃប ់អ្នក នយោ- 
បាយ  គៃប់ សបៃបុរ សជន ដៃល 
ចង់ ចូល រួម »។  

កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ពៃហ សៃបតិ៍  
លោក  ហ៊ុន  សៃន  បាន ចុះ សួរ 
សុខ ទុក្ខ ជនរង គៃះ ដោយ ទឹក-  
ជំនន់ នៅ ភ្នំពៃញ។  ក្នុង ឱ កាស 
នោះលោក បាន ថ្លៃង ថ  ទាំង 

ពៃះសងៃឃ  ពលរដ្ឋ  អា ជ្ញាធរ នងិ 
កង កមា្លាំង បៃដប់ អាវុធ  បាន ធ្វើ 
សកម្មភាព ពៃម ៗ  គា្នា សៃុះគា្នា   
ដើមៃបី  ជួយ ដល់ ជន រ ងគៃះ។  

លោក ថ្លៃង  ថ៖ «នោះ ហើយ 
ជ ចំណុច ពិសៃស ចំណុច ខា្លាំង 
នៃ  រដ្ឋាភិ បាល ហុ៊ន សៃន ។ អ្នកឯង   
ចង់ និយយ ពី បៃទៃស អាមៃរិក  
ពី បៃទៃស បារំាង  បៃ ទៃសកាណា- 
ដ  ជ រឿង របស ់អ្នក ឯង។ ក ៏ ប៉នុ្តៃ 
នៅទ ីនៃះ  យើង បាន ជបួ  ហើយ  
យើង បាន ធ្វើ ការ រួម គា្នា ដោ យ 
មនិ  ថ អ្នក ណា នៅ ននិា្នា ការ បកៃស 

ណា យើ ង អត់ គិត ទៃ យើង គិត 
ធ្វើ  យ៉ាង ណា ឱៃយ បៃជ ជន របស់ 
យើង បាន រស់ រាន មាន ជីវិត» ។

លោក បញ្ជាក់ ថ  អាទិ ភាព 
នៅ ពៃល នៃះ  គ ឺធ្វើ យ៉ាង ណា ឱៃយ 
បៃជ ជន បានរស់ សិន  គឺ សិទ្ធរិស់-  
រាន មាន ជីវិត មុននឹង និយយ 
ដល់ សិទ្ធិ មនុសៃស ផៃសៃង ទៀត ឬ 
នយិយ ព ីបៃ ជធ ិប តៃយៃយ។ការ 
ជយួ សង្គៃះ នា ពៃល នៃះ មនិបៃ-
កាន់ អ្នក ណា បោះ ឆ្នាត ឱៃយ អ្នក 
ណា ទៃ គ ឺធ្វើ ដោយ គា្មាន ការ រើស- 
អើង នយោ បាយ អ្វីទាំ ង អស់។ 

ចាប ់ព ីចងុ ខៃ កញ្ញា លោក កមឹ  
សខុា បាន ធ្វើ ដណំើរ ទៅ ខៃត្ត មយួ 
ចំនួន  ដូច ជ ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ 
ពៃះសី ហនុ  បាត់ ដំបង  និង 
ភ្នពំៃញ  ដើមៃបី ចៃក អណំោយ ដល ់
ជន រងគៃះ ដោយ ទឹក ជំនន់ ។ 
នៅ ក្នុង សបា្ដាហ៍ នៃះ  លោក នឹង  
ចុះ ទៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័  នងិ 
ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  បន្ត ទៀត។ នៃះ បើ 
តាម លោក មាជ  សវុណា្ណា រា៉ា  អតតី 
មន្តៃ ីគណ បកៃស សង្គៃះ ជត ិដៃល 
បាន ចុះ ទៅ ជមួ យ  លោក កឹ ម 
សុខា  ក៏ ដូច ជ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក 
របស់ លោក កឹម  សុខា ។

កាល ព ីថ្ងៃ ទ១ី៦  តលុា លោក  
កមឹ សខុា  បាន ថ្លៃង អណំរ គណុ 
ដល់ សបៃបុ រសជ ន ខ្មៃរទាំង ក្នុង 
និង កៃ បៃទៃ សដៃល បាន ចូល- 
រួម ជ សមា្ភារនិង ថវិកា តាមរ យៈ 
លោក ដើមៃបី ចៃក ជូន ដល់ ជន  
រង គៃះដោ យទកឹ ជនំន ់ ដោយ 
លោក បាន  បៃគល់ ថវិកា សបៃបុ-
រស  នៃះ  ៥ ពាន់ ដុលា្លារ ដល់ រាជរដ្ឋា- 
ភ ិបាល។ជ ការ ឆ្លើយ តប លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊នុ  សៃន បាន 
សរសៃរ លខិតិ ថ្លៃង អណំរ គណុ 
ចំពោះ ការ ចូល រួម នៃះ។

លោក  មាជ  សវុណា្ណា រា៉ា  ថ្លៃងថ  

លោក មិន ដឹង ពី ចំនួន ទឹក បៃក់ ពិត  
បៃកដ ដៃល ទទួល បាន ពី សបៃបុរស- 
ជន  តាម រយៈ លោក កមឹ  សុខា  ទៃ 
បុ៉ន្តៃ លោក បា៉ាន់ បៃ មាណ  ថ មាន 
រាប ់មុនឺ ដលុា្លារ ដៃរ ។ ថ វកិា  ទាងំ- 
នៃះ លោក កឹម  សុខា  បាន ទិញ 
តង់  តៃខី  មី  អង្ករ  ចៃក ជូន ដល់គៃ-ួ 
សារ រងគៃះ រាប់ ពាន់ គៃួសារ ។

អ្នក វិភាគ នយោបា យ  លោក  
ឯក សុវណា្ណារា៉ា  បានថ្លៃងថ  ការចុះ  
ចៃក អណំោយ របស ់អ្នក នយោ- 
បាយ  ពៃល នៃះ គ ឺជ សកម្ម ភាព 
មនសុៃស ធម ៌ ដៃលមនិ គរួ មាន ការ 
រារាំង ទៃ ពៃះ វា ជួយ សមៃល 
បន្ទុក របស់ រដ្ឋាភិ បាល ក្នុង ការ- 
រៃក អំរៃក នៃះ តៃ មា្នាក់ ឯង ។

លោក ថ៖ «បៃសនិ បើ ឈរ នៅ 
លើ គោល ការណ ៍អត្ថ បៃយោជន ៍
រួម ជួយ រំលៃក បន្ទុក គា្នា ទៅវិញ 
ទៅមក វា ជ មធៃយោបា យ មួយ 
ឈរ លើ សា្មារតី ជតិ  សៃឡាញ់ 
បៃជ ពល រដ្ឋ ដៃល ជ កិច្ច ការ 
មនុសៃស ធម៌។ បើ មើល លើ ទិដ្ឋ-
ភាព នយោ បាយ  វា អាច មាន ការ 
ធរូ សៃបើយ ដៃរ  បើ អ្នក នយោ បាយ 
ចៃះ អធៃយោ សៃ័យ គា្នា ចៃះ យោគ- 
យល់  គា្នា  ហើយ ការ ពារ អត្ថ បៃ-
យោ ជន៍ រួម ទាំង អស់ គា្នា» ៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រឱី្រយសម្រលួការងារច្រកអំណោយពីបក្រសនានា
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វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ ទាព្រៃស្លាបសប្រៃ-
មាណពី២០-៣០ក្រៃបាលដ្រៃល
បានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីក្រៃហម
របស់អង្គការសហភាពអន្តរ-
ជាតិដើម្រៃបីអភិរក្រៃសធម្មជាតិ
[InternationalUnionfor-
ConservationofNature-
and Natural Resouse 

(IUCN)]ជាប្រៃភ្រៃទសត្វជតិ-
ផតុពជូនៅក្នងុលោកន្រៃះកពំងុ
មានវត្តមានរស់នៅក្នុងដ្រៃន-
ជម្រៃកសត្វព្រៃគូល្រៃនព្រៃហ្ម-
ទ្រៃពនៅក្នុងខ្រៃត្តព្រៃះវិហារ
ខណៈដ្រៃលវត្តមានពពួកសត្វ
ន្រៃះនៅរស់លើពភិពលោកមាន
ចំនួនតិចជាង១០០០ក្រៃបាល
ប៉ុណ្ណោះ។ ន្រៃះបើយោងតាម
លោកថាន់ សុីថានទីប្រៃឹក្រៃសា

បច្ច្រៃកទ្រៃសផ្ន្រៃកជីវភាពសហ-
គមន៍ន្រៃអង្គការWCS។
លោកថាន់សុីថានបាន

ថ្ល្រៃងថា ទាព្រៃស្លាបសមាន
ចំនួនតិចតួចនៅក្នុងតំបន់ខ្លះ
ន្រៃបណ្ដាខ្រៃត្តផ្រៃស្រៃងទៀតកាល
ពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ប៉ុន្ត្រៃចំនួនន្រៃះ
មិនត្រៃូវបានកត់ត្រៃថ្មីនោះទ្រៃ។
ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយក្នុង
ឆ្នាំ២០២០ន្រៃះម្រៃទាព្រៃស្លាបស  
១ក្រៃបាលដ្រៃលរស់នៅក្នុងដ្រៃន
ជម្រៃកសត្វព្រៃគូល្រៃនព្រៃហ្មទ្រៃព
វាពងបានចំនួន៨ប៉ុន្ដ្រៃញាស់
បានត្រៃ៥ប៉ណុ្ណោះ។ដចូ្ន្រៃះបកូ
ទាំងពងដ្រៃលញាស់ថ្មីន្រៃះ ទា
ព្រៃស្លាបស នៅកម្ពុជាអាច
មានចនោ្លាះចាប់ពី២០-៣០
ក្រៃបាល។អង្គការWCSប្រៃចាំ
កម្ពជុាបានច្រៃញផ្រៃសាយរបូភាព
កូនទាព្រៃ ស្លាបស១ក្រៃបាល
ខណៈដ្រៃលវាបានចាកច្រៃញពី
សំបុករបស់វាក្នុងរន្ធដើមឈើ
ជាមួយម្រៃរបស់វាបានធ្វើឲ្រៃយ
ក្រៃុមការងារអភិរក្រៃសជឿថាកូន

ទាព្រៃស្លាបសន្រៃះគឺជាកូនទា
ព្រៃស្លាបស១ក្នងុចណំមកនូ
ទាព្រៃស្លាបស៥ក្រៃបាលដ្រៃល
ក្រៃុមការងារបានតាមដាននៅ
ក្នងុដ្រៃនជម្រៃកសត្វព្រៃគូល្រៃន-
ព្រៃហ្មទ្រៃព។
អង្គការ WCS ប្រៃចាំកម្ពុជា

ឲ្រៃយដងឹថាទាព្រៃស្លាបសទំាងន្រៃះ
ចលូចតិ្តធ្វើសបំកុនៅក្នងុរន្ធឈើ 
នៅលើដើមឈើចាស់ៗ។ត្រៃគួរ
ឱ្រៃយសោកស្តាយដើមឈើប្រៃភ្រៃទ
ន្រៃះប្រៃឈមខ្ពស់ទៅនឹងការកាប់
យកទៅលក់ខុសច្រៃបាប់។ទាព្រៃ
ស្លាបសបច្ចបុ្រៃបន្នត្រៃវូបានកត់ត្រៃ
ក្នុងបញ្ជីក្រៃហមរបស់អង្គការ
IUCNជាប្រៃភ្រៃទជិតផុតពូជ
នៅលើពិភពលោកមានវត្ត-
មាននៅស្រៃសសល់ក្នងុទីជម្រៃក
ធម្មជាតិតិចជាង១០០០ក្រៃបាល។
លោកសយមុ៉នមា៉ាហូ៊ដទី-

ប្រៃឹក្រៃសាបច្ច្រៃកទ្រៃសជាន់ខ្ពស់ន្រៃ
អង្គការWCSបានថ្ល្រៃងថា៖«ទា-
ព្រៃស្លាបសគឺជាប្រៃភ្រៃទសត្វ
ព្រៃដ៏សខំាន់។ទីជម្រៃករបស់វា

មានលក្ខណពិស្រៃស ហើយ
យើងត្រៃូវត្រៃអភិរក្រៃស ទីជម្រៃក
ទាំងន្រៃះដើម្រៃបីការពារប្រៃភ្រៃទ
សត្វន្រៃះព្រៃមទាំងប្រៃភ្រៃទសត្វ
ដទ្ៗរៃ ទៀត។លទ្ធផលន្រៃការ-
អង្ក្រៃតតាមដានន្រៃះមានលក្ខ-
ណៈវជិ្ជមាននងិបងា្ហាញច្រៃបាស់
ថាតាមរយៈការចូលរួមពីសហ-
គមន៍និងមានកិច្ចសហការរឹងមំា
ក្នងុភាពជាដ្រៃគូរវាងភាគីពាកព់ន័្ធ
ទាំងអស់ធ្វើឱ្រៃយកិច្ចប្រៃឹងប្រៃង
អភិរក្រៃសអាចទទួលបានជោគ-
ជ័យ»។អង្គការWCSប្រៃចាំ
កម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ខ្លួន
កំពុងសហការជាមួយមន្ទីរ-
បរសិ្ថានខ្រៃត្តនងិដ្រៃគូដទ្រៃទៀត
បាននិងកំពុងធ្វើការជាមួយ
ប្រៃជាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់
ដើម្រៃបីការពារប្រៃភ្រៃទសត្វដ៏
សំខាន់ន្រៃះ អស់រយៈព្រៃល
១០ឆ្នាំកន្លងមកហើយលទ្ធ-
ផលគួរឱ្រៃយចាប់អារម្មណ៍ជា-
ច្រៃើនសម្រៃចបានតាមរយៈ
ដ្រៃគូសហការដ៏ល្អន្រៃះ៕
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ចា ង��ងនិងអគ្គ�យក
លី�្រៃស្រៃង

កា រីនិពន�ជា ន់ខ�ស់
ចូសហូពូរ�ូសុតម្រៃន

�េធា ន�េប់�េងកា រីនិពន�
សំរិទ្ធ

អនុ�េធា ន�េប់�េងកា រីនិពន�
សូវិស ល

អនុ�េធា ន�េុមអ្នកយកព័ត៌មា ន
� ក់ស�ងលី

កា រីនិពន�រងព័ត៌មា នជា តិ
វង្រៃសសុខ្រៃង,ព្រៃុំភ័ក្រៃ្ត

កា រីនិពន�ព័ត៌មា ន�េដ�កិច្ច
ម៉្រៃគុណមករា

កា រីនិពន�រងព័ត៌មា ន�េដ�កិច្ច
រា�ន់រីយ

កា រីនិពន�ព័ត៌មា នអន្តរជា តិ
�្រៃក់ស យ

កា រីនិពន�ជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�រងជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�រងព័ត៌មា នកី�    
ឈនណន

កា រីនិពន�រង/អ្នកបក�េព័ត៌មា នកី�   
�្រៃមវណ�ៈ

កា រីនិពន��េហទំព័រ
លា ង� ន់ណ រា�

អ្នកយកព័ត៌មា នជា ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រៃង

អ្នកយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុ�,ហឹុនពិស,ីខនស វិ,
�ុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ�នដា រា�,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខ្រៃងសុខគន�

អ្នកបក�េ
ប៊ុនផលា្លា,ស្រៃតកី� ,ជិនណ ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហ្រៃងជីវ័ន,ហុងមិន ,
ហា�នរង្រៃសី

អ្នក�េសមេ�លអក�រវិរុទ�
�្រៃករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�េធា ន�្នេកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុក្រៃភីរៈ
�្នេករច� ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្នេករច��េហ្វិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នេកផេ�យ� ណិជ�កម្ម
�្រៃម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រៃត,017578768
�្រៃជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�្រៃវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
�េធា ន�េកចាយកា�េតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េធា ន�េកចាយកា�េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសន ,015814499

�េធា ន�្នេករដ�បាលនិងធនធា នមនុសេ� 
ព្រៃ�្រៃសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នេករដ�បាលនិងធនធា នមនុសេ�
�ុិលសោ ភា

�យិកាហិរ��វត�ុៈហា�ងតា ំងម៉្រៃង
�េធា នគណ�េយេយៈេស៊្រៃនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌មា នវិទេ�និងរច��េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
កា រិ� ល័យ�េត្ត�ៀមរប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូសមេ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្រៃអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រៃច

ហុ៊នស្រៃន(ផ្លវូ៦០ម៉្រៃត្រៃ)ភូមិ�្រៃកតា �ុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�្រៃ�្រៃម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រៃញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរប

ផ្ទះល្រៃខ៦២៩ផ្លវូល្រៃខ៦សងា្កាត់ស�យដង�ុំ
ក្រៃងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០ សត្វទាកមេក្នងុលោកមាននៅកម្ពជុា។ រូបថតWCS

គឹមសារុំ

ជាទូទៅការបំព្រៃញកំណត់ហ្រៃតុ 
ន្រៃសំណុរំឿងណមួយសមត្ថកិច្ច
ត្រៃងត្រៃត្រៃូវការនូវស្នាមម្រៃដ្រៃ 
អ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដិតលើឯកសរ 
ដើម្រៃបីបន្តនីតិវិធី។បុ៉ន្ត្រៃក្នុងករណី
មនុស្រៃសដ្រៃលពាក់ពន័្ធបានស្លាប ់
តើអាចយកស្នាមម្រៃដ្រៃមកប្រៃើ
បានដ្រៃរឬទ្រៃ?ជុំវិញបញ្ហាន្រៃះ
ភ្នពំ្រៃញបុ៉ស្ដិ៍បានសមា្ភាសជាមួយ 
លោកម្រៃធាវី កុយ ដុលា្លាជា
សមាជិកន្រៃក្រៃុមម្រៃធាវី ធម្ម- 
សស្រៃ្តមានការិយល័យនៅ
អគារល្រៃខ៣៦ជាន់ទី១០បន្ទប់
ល្រៃខP១០-P១១ផ្លវូល្រៃខ១៦៩
សងា្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា
រាជធានីភ្នពំ្រៃញដ្រៃលមានខ្លមឹ-
សរដូចតទៅ៖
ឧបមាថា ជនបរទេសមា្នាក់

បានសា្លាប់ហើយសមត្ថកិច្ច
នគរបាលបានយកមេដេសាក- 
សពមកផ្តិតលើកំណត់ហេតុ
ពិនិតេយនិងកោសលេយវិច័យសាក-
សព។តើសា្នាមមេដេសពនោះ
អាចយកជាផ្លូវការបានទេ?
បើបានហេតុអ្វី?
ដើម្រៃបីងាយស្រៃលួក្នងុការបក-

ស្រៃយនវូសណំរួខាងលើយើង

ត្រៃូវស្វ្រៃងយល់ពីសញ្ញាណរូប-
វន្តបុគ្គលតើរូបវន្តបុគ្គលមាន
ន័យដូចម្ត្រៃច?យោងតាមសទា្ទានុ- 
ក្រៃមក្រៃមរដ្ឋប្រៃបវ្រៃណីរូបវន្តបុគ្គល 
គឺមានន័យថាមនុស្រៃសពិតតាម
ធម្មជាតិដ្រៃលផ្ទយុនឹងនីតិបុគ្គល
ឬនិយយសមញ្ញហៅថាមនុស្រៃស។ 
រូបវន្តបុគ្គលគ្រៃប់រូបមានលក្ខណ - 
សម្រៃបត្តិអាចកា្លាយជាប្រៃធានន្រៃ 
សិទ្ធិនងិកាតព្វកចិ្ចហើយមាន
សមត្ថភាពទទលួសទិ្ធិនៅព្រៃល
ចាប់កំណើតហើយបាត់បង់អស់
នូវសមត្ថភាពទទួលសិទ្ធិន្រៃះ
នៅព្រៃលទទួលមរណភាព(មាត្រៃា 
៦និងមាត្រៃ៨ន្រៃក្រៃមរដ្ឋប្រៃប- 
វ្រៃណី)។កាលណជារូបវន្តបុគ្គល 
ត្រៃូវទទួលបានការពារពាក់ព័ន្ធ
នឹងជីវិត រូបកាយសុខភាព
ស្រៃរីភាពនមភាពឯកជនឬ
សិទ្ធិផ្រៃស្រៃងទៀតដ្រៃលជាប្រៃ- 
យោជន៍ទាក់ទងនឹងលក្ខណៈ
បុគ្គល។សំណួរសួរថានៅព្រៃល
មនុស្រៃសស្លាប់តើសិទ្ធិនិងកាតព្វ-
កិច្ចរលត់ដ្រៃរឬទ្រៃ?ផ្អ្រៃកតាម
គោលការណ៍ច្រៃបាប់ខាងលើនៅ 
ព្រៃលមនសុ្រៃសស្លាប់ល្រៃងមានសទិ្ធ ិ 
នងិកាតព្វកចិ្ចទៀតហើយលើក-
ល្រៃងករណីមួយចំនួនដូចសិទ្ធិ
គោរពសកសពនងិករណីដ្រៃល

ច្រៃបាប់បានកំណត់ជាក់លាក់។
ហ្រៃតុដចូ្ន្រៃះចពំោះករណីជន-

បរទ្រៃសមា្នាក់ដ្រៃលបានស្លាប់
ហើយមន្រៃ្តីនគរបាលយុត្តិធម៌
បានយកម្រៃដ្រៃសកសពផ្តតិលើ
កំណត់ហ្រៃតុពិនិត្រៃយនិងកោសល្រៃយ-
វិច័យសកសពឬកំណត់ហ្រៃតុ
ផ្រៃស្រៃងៗសំណួរសួរថាតើស្នាម-
ម្រៃដ្រៃសពអាចយកជាផ្លវូការ
បានទ្រៃបើបានហ្រៃតុអ្វី?
នៅព្រៃលមានមនុស្រៃសស្លាប់

បណ្ដាលពីបទល្មើសព្រៃហ្មទណ្ឌ
ឬករណីអត្តឃាតមន្រៃ្តីនគរ- 
បាលយុត្តិធម៌ចុះទៅទីកន្ល្រៃង
កើតហ្រៃតុដើម្រៃបីពិនិត្រៃយ និងស្រៃវ- 
ជ្រៃវកន្ល្រៃងកើតហ្រៃតុក៏ដូចជា
ប្រៃមលូភស័្តុតាងផ្រៃស្រៃងៗ។ប៉នុ្ត្រៃ
តាមគោលការណ៍មន្រៃ្តីនគរបាល 
យតុ្តិធម៌មនិអាចយកស្នាមម្រៃ- 
ដ្រៃសកសពមកផ្តតិលើកណំត់
ហ្រៃតុណមួយដើម្រៃបីទទួល
ស្គាល់ខ្លមឹសរកំណត់ហ្រៃតុនោះ

បានទ្រៃបើយដោយហ្រៃតុថាសក- 
សពមិនម្រៃនជាប្រៃធានន្រៃសិទ្ធិ
និងកាតព្វកិច្ចទ្រៃបើយមានន័យ
ថាគាត់បានបាត់បង់នូវសិទ្ធិនិង 
កាតព្វកិច្ចរួចទៅហើយ។មួយ 
វិញទៀតដូចអ្វីដ្រៃលយើងបាន
ដងឹស្រៃបហ់ើយថាស្នាមម្រៃដ្រៃ
ឬហត្ថល្រៃខារបស់បុគ្គលណ
មា្នាក់ដ្រៃលផ្តិតទៅលើលិខិត
កិច្ចសន្រៃយាឬកំណត់ហ្រៃតុផ្រៃស្រៃងៗ
គឺជាការសមា្គាល់នងិបងា្ហាញនវូ
ឆន្ទៈរបស់បគុ្គលនោះទទលួស្គាល់
ខ្លឹមសរដ្រៃលមានក្នុងលិខិត
កិច្ចសន្រៃយាឬកំណត់ហ្រៃតុនោះ។
ផ្ទុយទៅវិញមនុស្រៃសដ្រៃលស្លាប់
បាត់ទៅហើយពុំអាចធ្វើរឿង
ន្រៃះបានទ្រៃ។ហ្រៃតុដចូ្ន្រៃះស្នាម
ម្រៃដ្រៃរបស់សកសពនៅលើ
កំណត់ហ្រៃតុដើម្រៃបីទទួលស្គាល់
ខ្លឹមសរពុំមានន័យអ្វីទ្រៃបើយប៉ុន្ត្រៃ
តម្ល្រៃន្រៃកំណត់ហ្រៃតុពិនិត្រៃយ និង
កោសល្រៃយវិច័យសកសពគឺជា
អំណចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុ- 
លាការក្នុងការធ្វើមូលវិចារណ៍
ដោយស្រៃរីលើកំណត់ហ្រៃតុដ្រៃល
ធ្វើទ្រៃបើងដោយមន្រៃ្តីនគរបាល
យុត្តិធម៌(មាត្រៃ១១០ន្រៃក្រៃម- 
នីតិវិធីព្រៃហ្មទណ្ឌ)។(សូមរង់ចំា
អានវគ្គបន្តនៅសបា្ដាហ៍កេយ)

ទាព្រៃស្លាបសពី២០-៣០ក្រៃបាលមានវត្តមាននៅដ្រៃនជម្រៃកគូល្រៃនព្រៃហ្មទ្រៃព

តើការយកស្នាមម្រៃដ្រៃសពផ្ដតិលើកំណត់ហ្រៃតុអាចយកជាការបានឬទ្រៃ?

លោកមេធាវីកុយដុល្លាកាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថតសហការី
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ភ្នពំេញ: លោក អូ៊ក សោភ័ណ ឯកអគ្គ-  
រាជ ទតូ កម្ពជុា ប្រចា ំ ប្រទ្រស ថ្រ បាន ចុះ 
អនុស្រស រណៈ យោគ យល់  គ្នា (MoU) 
ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន  iLAWASIA Co., 
Ltd ដ្រលជា ក្រុមហ៊ុន ថ្រ ក្នុង គោល- 
បំណង ដើម្របី ផ្តល់ ប្រឹក្រសា យោបល់  ដល់ 
វិនិយោ គិន  កម្ពុជា-ថ្រ  ខណៈដ្រល 
ធុរជន ក្នុង ស្រុក ចាត់ ទុក ជា  កា រផ្តួច- 
ផ្តើម ដ៏ល្អ    សម្រប់ កិច្ចការ  សម្រប- 
សម្រួល ផ្ន្រក ច្របាប់ ក្នុង ថ្ង្រអ នាគត។

  ស្ថាន ទតូ កម្ពជុា ប្រចា ំនៅ ប្រទ្រសថ្រ 
បាន ឲ្រយ ដឹង តាមរយៈ ស្រចក្តី ប្រកា ស- 
ព័ត៌មាន មួយ ស្តីពី ការ ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរការ  
ជា ផ្លវូ ការ ស្រវា ប្រកឹ្រសា  យោបល ់ នងិ គ ំពារ  
ផ្លវូ ច្របាប ់ទាកទ់ងនងឹ ការ ធ្វើ ធរុកចិ្ច  ពាណជិ្ជ- 
កម្ម  នងិ  ពលករ  ដ្រល បាន ច្រញ ផ្រសាយ 
កាលពី ថ្ង្រសុក្រ ថា ការ ចុះ MoUន្រះ ត្រវូ- 
 បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង គោល បំណង ដើម្របី 
ចលូ រួម ជរំញុ ការ អនវុត្ត ការ ទតូ ស្រដ្ឋ កិច្ច  
ដោយ ផ្តោត សំខាន់ លើ  ទំនាក់ ទំនង 
ពាណិជ្ជកម្ម  ទ្រសចរណ៍ និង វប្របធម៌។ 

ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន បានឱ្រយ ដឹង 
ថា MoU ន្រះនឹង ជួយ  ពង្រីក លទ្ធ ភាព  
បន្ថ្រម ទៀត  ជនូ វសិយ័ ឯក ជន របស ់កម្ពជុា 
នងិ ថ្រ ឱ្រយ ទទលួ បាន ស្រវា ប្រកឹ្រសា យោបល ់ 
និងការ  គំពារ ផ្ន្រក ច្របាប់ នៅ ក្នងុ ជម្លោះ- 
ពាណិជ្ជកម្ម  និង ពលករ កម្ពុជា ដ្រល 
កំពុង បម្រើ ការ ងារ នៅក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ។  

លោក អ៊ូក សោភ័ណ ថ្ល្រង ថា៖ 
« MoU ន្រះគជឺា ការ បើក ទពំរ័ ថ្ម ីមយួ ទៀត  
សម្រប់ ់ការ ពង្រងឹ កចិ្ច សហ ប្រត ិបត្តកិារ 
លើ វសិយ័ ពាណជិ្ជ កម្ម  នងិ វសិយ័ ការងារ  
ទ្វ្រ ភាគ ីរវាង កម្ពជុា -ថ្រ  ព្រម ទាងំ បង្កើន 
ទនំកុ ចតិ្ត រវាង សហគមន ៍ធរុកចិ្ច ន្រ ប្រទ្រស  
ទាំង ២  ស្រប តាម គោល នយោបាយ 
របស់  រាជ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា »។ 

លោក បន្តថា៖« យើង សមូ លើក ទកឹ ចតិ្ត  
ដល ់ធរុជន  ពាណជិ្ជករ  នងិ វនិយិោគនិ 
កម្ពជុា-ថ្រ  ដ្រល មាន បណំង ចាប ់ដ្រគ ូ
ធ ្វើ ធុរកិច្ច  និង ពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ គ្នា  
សូម អញ្ជើញ មក ពិគ្រះ យោបល់ នៅ 
ការយិាលយ័ អនពុន័្ធ ពាណជិ្ជ កម្ម ន្រ ស្ថាន-
ទូត  កម្ពុជានៅ ទីក្រុង បាងកក  ដើម្របី 
ចៀស វាង កើត មាន វិវាទ នឹង គ្នា នៅ ថ្ង្រ 

ក្រយ ដ្រ ល នំាឱ្រយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ទំនាក់-  
ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី កម្ពុជា-ថ្រ »។

លោក លឹម  ហ្រង  អនុប្រធាន សភា- 
 ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន គំ ទ្រ  ចំពោះការ- 
បង្កើត ឱ្រយ មាន ការិយា ល័យ ផ្តល់ ស្រវា 
ប្រកឹ្រសា  យោបល ់ នងិ គ ំពារ ផ្លវូ ច្របាប ់ន្រះ  
នងឹ ផ្តល ់ប្រយោជន ៍ឱ្រយពលករ ចណំាក- 
ស្រុក កម្ពុជា  នៅទីនោះ ។  

លោក ថ្ល្រងថា ៖«ន្រះ ជា រឿង ល្អ ដ្រល 
វា  នងឹជយួ សម្រប សម្រលួ  ពលករ កម្ពជុា  
ដ្រល  ចំណាកស្រុក ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ថ្រ 
ដោយខសុ ច្របាប ់ ឬ ស្នាក ់នៅហសួ សពុល-  
ភាព ដើម្របី ឱ្រយពួកគ្រ រស់ នៅ  និង ធ្វើ ការ  
ស្រប ច្របាប់ ឡើង វិញ »។ 

លោកនាយក រដ្ឋមន្ដ្រ ី ហ៊នុ ស្រន ធា្លោប ់ 
បាន ថ្ល្រង នៅក្នុង ពិធី សម្ពោធ ដាក់ ឲ្រយ 
ប្រើប្រស ់ផ្លវូជាត ិល្រខ ៥៥  ដ្រល តភា្ជាប ់
ពី ខ្រត្ត ពោធិ៍សត់ ទៅ ព្រំដ្រន ប្រទ្រស 
ថ្រ កាលពី ខ្រ មីនា ឆ្នាំ២០២០ថា ជាមួយ  
កចិ្ច សហ ប្រតបិត្តកិារ ល្អ រវាង រដា្ឋាភបិាល 
និង វិស័យ ឯកជន ន្រ ប្រទ្រស ទំាង ២ 
សកម្មភាព ដោះដូរ ទំនិញ និង ពាណិជ្ជកម្ម  
ទ្វ្រភាគី នឹង កើន  ឡើង ។ 

ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា -ថ្រ កាលពី 
ឆ្នា ំ២០១៩  សម្រច បាន ជាង ៩ ,៤១  
ពាន ់លាន ដលុា្លោរ កើន១២  ភាគ រយ បើ 
ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨ មាន ចនំនួ ៨,៣៨  
ពាន ់លាន ដលុា្លោរ ។ ក្នងុនោះ ការនា ំច្រញ  
ព ីកម្ពជុា  មាន តម្ល្រ ជាង២,២  ពាន ់លាន 
ដលុា្លោរ កើន ១៩៥  ភាគរយ ខណៈ ការ 

នាចំលូ ទនំញិ ព ីថ្រ មាន តម្ល្រ ៧,១៤ពាន់  
លាន ដុលា្លោរ ធា្លោក់ ចុះ ៦  ភាគរយ ។

ការ វនិិ យោគ ផ្ទាល ់ពី បរ ទ្រស  (FDI) 
នៅ កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  មាន តម្ល្រ ជាង  
៣  ៥៨៨លាន ដុលា្លោរ កើន១១,៧ 
ភាគរយ  បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨  មាន 
ចំនួន  ៣  ២១២ លាន ដុលា្លោរ៕ LA 

ម៉េគុណមករា

ភ្នំពេញ: លោកស្រី Gita 
Gopinath ប្រធាន ស្រដ្ឋវិទូ និង 
នាយក ផ្ន្រក ស្រវជ្រវ នៅ មលូនធិ ិ
រូបិយវត្ថុ អន្តរជាតិ (IMF) បាន 
ឲ្រយ ដឹងថា សម្រប់ បណា្តា ប្រទ្រស 
ដ្រលមាន ស្រដ្ឋកចិ្ច កពំងុអភវិឌ្រឍន ៍
ដូចជា កម្ពុជា ដ្រលមាន ធនធាន 
តិចតួច គឺ ចាំបាច់ ក្នុងការ ផ្ដល់ 
អាទិភាព ការចំណាយ សម្រប់ 
សុខភាព និង គំទ្រ ដល់ ជនក្រីក្រ 
ដើម្របី ជំរុញ ការ ស្ទុះ ងើប ន្រ ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច   ក្រយវិបត្តិ កូ វីដ ១៩ ។ 

 ថ្ល្រង នៅក្នុង សន្និសីទ អំពី ចក្ខុ- 
វិស័យ ស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ឆ្នាំ 
២០២០ តាមរយៈ វីដ្រអូ ខន ហ្វឺរុិន 
កាលព ីថ្ង្រទ ី១៣ ខ្រតលុា  លោក- 
ស្រី Gita Gopinath បាន ឲ្រយ 
ដឹងថា ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ - 
វីដ ១៩ នៅ បន្ត កើតឡើង បង្កឲ្រយ 
មាន ការរីក រាលដាល ដ ល់ម នុស្រស 
និង បង្កឲ្រយ បាត់ បង់ជីវិត ជាង ១ 
លាន នាក់ រហូតមក ដល់ ព្រល ន្រះ។  
ដូច្ន្រះ ការរស់នៅ ជាមួយនឹង វីរុស 
កូ រ៉ូ ណា ថ្មី ន្រះ គឺជា បញ្ហា ប្រឈម 
មួយ ដ្រល ពិភព លោក កំពុង- 
សម្រប ខ្លួនផងដ្ររ ។ 

 លោកស្រីថា ៖ « បណា្តា ប្រទ្រស 
រីកចម្រើន រហ័ស និង ប្រទ្រស 
កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ ទាំងនោះ ក៏បាន 
ធានាបាន នវូ ប្រសិទ្ធភាព អតបិរមា 
ផងដ្ររ ប៉ុន្ត្រ បណា្តា ប្រទ្រស ទាំង- 
នោះ ក៏ នឹង ត្រូវការ ការគំទ្រ ជា 
បន្តបនា្ទាប់ នៅក្នុង ទម្រង់ ជំនួយ 
ឥតសំណង អន្តរជាតិ ផង ជំនួយ 
សម្របទាន ហើយ នៅក្នុង ករណី 
មួយចំនួន ការកាត់បន្ថយ    
បំណុល  » ។ 

 លោកស្រី បន្ថ្រមថា ៖« ន្រះ ជា 
វិបត្តិ ធ្ងន់ ធ្ងរបំផុត ដោយសរត្រ 
ការធា្លោក់ចុះ ស្រដ្ឋកិច្ច ហើយ វា នឹង 
ត្រូវការ នវានុវត្តន៍ ដ៏ សំខាន់ លើ 
គោលនយោបាយ ជួរមុខ ទាំង 
នៅក្នុង កម្រិត ជាតិ និង កម្រិត 
អន្តរជាតិ  ដើម្របី ការ ស្ទុះ ងើបឡើង 
វិញ ព ីការបទិ ប្រទ្រស ទាងំឡាយ ។ 
បញ្ហា ប្រឈម ទាំងន្រះ កំពុង    
គំរាម កំហ្រង ប៉ុន្ត្រ មាន ហ្រតុផល 
ជា ច្រើន ក្នុងការ ទទួលបាន ក្ដី 
សង្រឃឹម » ។ 

 លោកស្រី បន្តថា ដល់ កម្រិត 
ដ្រល អាចធ្វើ ទៅបាន គោល- 
នយោបាយ ត្រូវត្រ ផ្ដោត ការយក- 
ចិត្តទុកដាក់ យា៉ាងខា្លោំង លើ ការ 
កម្រតិ ការខចូខាត ស្រដ្ឋកចិ្ច ជា បន្ត 

ដោយសរត្រ វបិត្ត ិន្រះ ។ លោកស្រ ី
បញ្ជាក់ថា ៖ « រដា្ឋាភិបាល គួរត្រ បន្ត 
ក្នុងការ ផ្ដល់ប្រក់ ដើម្របី គំទ្រ ដល់ 
ក្រមុគ្រសួរ នងិ ការងារ ដើម្របី បងា្ការ 
ការ ក្រស័យធន និង ការបាត់បង់ 
ការងារ តាមរយៈ ការគំទ្រ ដល់ 
ក្រុមហ៊ុន ដ្រល ងាយ រងគ្រះ ប៉ុន្ត្រ 
អាច បន្តរ ស់បាន » ។ 

IMF បាន ព្រយាករ ថា ស្រដ្ឋកិច្ច 
របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា ត្រូវបាន 
ព្រយាករ ថា នងឹ ធា្លោក ់ចុះមក នៅត្រមឹ 
ដក ២,៨ ភាគរយ នៅ ឆ្នាំន្រះ 
ហើយនឹង ស្ទុះ ងើបឡើង វិញ 

យា៉ាង រហ័ស ដល់ ៦,៨ ភាគរយ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

 រហូតមកដល់ ព្រលន្រះ រដា្ឋាភិ- 
បាល កម្ពុជា បានដាក់ ឲ្រយ ដំណើរ- 
ការ វិធានការ ជុំ ទី ៦ ដើម្របី ជំរុញ 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និងត្រៀម រៀប- 
ចំ សម្រប់ ការ ពង្រឹង  ឡើងវិញ 
ក្រយ វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

សម្រប់ វិធានការ ជុំ ទី ៦ នោះ  
វសិយ័ កាតដ់្ររ រដា្ឋាភបិាល នងឹ បន្ត 
ផ្ដល់ប្រក់ ៤០ ដុលា្លោរ ក្នុង ១ខ្រ 
ដលក់ ម្មក ររោងចក្រ ដ្រល បាតប់ង់ 
ការងារ របស់ ពួកគ្រ ឬ ព្រយួរការងារ 

ហើយកម្មវិធី ន្រះ នឹង បន្ត ក្នុង រយៈ- 
ព្រល ៣ ខ្រ ទៀត រហូតដល់ ចុងខ្រ 
ធ្នូ ឆ្នាំន្រះ ។ មា្ចាស់ រោងចក្រ ត្រូវត្រ 
បន្ថ្រម ប្រក់ ៣០ ដុលា្លោរ បន្ថ្រម 
ទៀត កើនឡើង ដល់ ៧០ ដុលា្លោរ ។ 

 ចំណ្រក បុគ្គលិក វិស័យ ទ្រស- 
ចរណ៍  រួមទាំង អ្នកធ្វើការងារ នៅ 
តាម សណា្ឋាគរ ផ្ទះសំណាក់ 
ភោជនីយដា្ឋាន និង ទីភា្នាក់ងារ 
ទ្រសចរណ៍ នឹង ទទួលបាន ប្រក់ 
៤០ ដុលា្លោរ ក្នុង ១ខ្រ  ក្នុង រយៈព្រល 
៣ ខ្រ  ខណៈដ្រលថៅក្រ ត្រូវ ត ្រ 
ផ្ដល់ប្រក់ ឲ្រយ បាន ច្រើន តាម ដ្រល  
អាចធ្វើ ទៅបាន បន្ថ្រម ដល់ ប្រក់ 
៤០ ដុលា្លោរ ន្រះ ។ សម្រប់ សណា្ឋា- 
គរ ផ្ទះសំណាក់ ភោជនីយ ដា្ឋាន 
និង ទីភា្នាក់ងារ ទ្រសចរណ៍  ដ្រល 
ចុះបញ្ជី នឹងត្រូវ លើកល្រង ពន្ធ 
រយៈព្រល ៣ ខ្រ បនា្ទាប់ ផងដ្ររ ។  
រដា្ឋាភិបាល ក៏ ពន្រយា រព្រល ពន្ធ សម្រប់ 
ផ្រនការ ការពារ សង្គម លើកល្រង 
ពន្ធ បា៉ាតង់ និង ពន្ធ អគរ និង បាន 
ពន្រយា រព្រល ការធ្វើ សវនកម្ម របស់ 
អគ្គនាយក ដា្ឋា ន ពន្ធដាររបស់  
ទីភា្នាក់ងារ និង ប្រតិបត្តិការ ទ្រស- 
ចរណ៍ ខណៈដ្រល គ្រួសរ ក្រីក្រ 
និង ងាយ ទទួលរង គ្រះ នឹង បន្ត 
ទទួលបាន ប្រក់ឧបត្ថម្ភ ធន ជា 

សច់ប្រក់ ក្នុង រយៈព្រល ៣ ខ្រ 
ទៀត ចាប់ពី ខ្រតុលា ដល់ ខ្រធ្នូ ។ 

 ស្រចក្ដីប្រកាស ន្រ វិធានការ ជុំ ទី 
៦ បាន ឲ្រយ ដងឹថា ៖ « រដា្ឋាភបិាល នងឹ 
បន្ត ក្នុង ការតាមដាន យា៉ាង ទៀង- 
ទាត់ ស្ថាន ការ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ស្ថាន- 
ការ ស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុង 
ក្របខ័ណ្ឌ តំបន់ និង ពិភពលោក ។ 
រដា្ឋាភិបាល នឹង  វាយតម្ល្រ ផល- 
ប៉ះពាល់ ដោយសរជំងឺ កូ វីដ១៩ 
លើ វិស័យ សំខាន់ៗ ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច 
របស់ កម្ពុជា ដើម្របី ធ្វើ បច្ចុប្របន្ន- 
ភាព វិធានការ ចាំបាច់  និង ត្រៀម 
រៀបចំ ដាក់ច្រញ វិធានការ ថ្មីៗ 
បន្ថ្រម ទៀត នៅក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ 
យទុ្ធសស្ដ្រ ស្រដ្ឋកចិ្ច បនា្ទាបព់ ីវបិត្ត ិ
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ផងដ្ររ » ។ 

 លោកស្រី Gopinath ថា 
គោលនយោបាយ  គួរត្រ ត្រូវមាន 
ការ សម្លឹងមើល ការដាក់ ស្រដ្ឋកិច្ច 
នៅលើ ផ្លវូ កណំើន កានត់្រ រងឹមា ំនិង 
និរន្តរភាព ។ លោកស្រថីា៖« ការ - 
វនិយិោគ លើ វសិយ័ សខុមុាល ភាព 
ហ្រដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ឌីជីថល និង 
ហ្រដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ប្រតង និង 
ការអប់រំ អាចជួយ សម្រច បាន 
កំណើន ប្រកបដោយ ផ្ល្រផ្កា បរិយា-  
ប័ ន្ន និង និរន្តរភាព »៕ LA
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ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: លោក ចម ប្រសិទ្ធ 
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ឧស្រសាហកម្ម 
វិទ្រយាសាស្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយា និង 
នវានុវត្តន៍ បានស្នើឱ្រយ  រោងចក្រ  
MEDTECS Cambodia 
បង្កើន បរិមាណ ផ លិ តសមា្ភារ  
បរិក្ខា រករពារ ផ្ទាល់ខ្លនួ (PPE) 
ដើម្របី ចូលរួមចំណ្រក ក្នុងករ- 
ផ្គត់ផ្គង់ លើ ទីផ្រសារ ក្នុងករ ករ - 
ពារ    រោគ ឆ្លង Covid-19 នៅ 
កម្ពុជា។ 

 ករស្នើសុ ំរបស ់រដ្ឋមន្ត្រ ីរបូន្រះ 
ធ្វើ ឡើង ក្នងុជនំបួ ជាមយួ លោក  
Clement Yang ប្រធាន    
ក្រមុហ៊នុ រោងចក្រ MEDTECS 
Cambodia ដ្រលមាន មូល- 
ដ្ឋាន  ខ្រត្តកំពង់ចាម  និង ជា អ្នក- 
វនិយិោគ តបំន ់ស្រដ្ឋកចិ្ច ពិស្រស 
ម្រន ហាត ថ្រ ន (Manhattan ) 
ក្រុង បាវិត ខ្រត្ត សា្វាយរៀងនៅ 
ទីស្តីករ ក្រសួង កលពី ថ្ង្រ សុក្រ 
កន្លង មក។ 

 លោក ចម ប្រសិទ្ធ បាន  
ចាត់ទុក លោក Clement 
Yang គឺជា អ្នកវិនិយោគទុន 
មាន ភាពជោគជ័យ មួយ នៅ 
កម្ពុជា មាន រយ : ព្រល ២១ឆ្នាំ 
មកហើយ ដោយបាន រួម ចណំ្រក  
ផងដ្ររ ក្នុង ចំណ្រក ស្រដ្ឋកិច្ច 
ទីផ្រសារករងារ និង ករ ទទួល- 
ខុសត្រូវ សង្គម នៅ កម្ពុជា។ 
ជាពិស្រស នៅព្រល ពិភព- 
លោក  ក៏ដូចជា កម្ពុជា កំពុង 
រងគ្រះ និង ផល ប៉ះពាល់ ពី 
ម្ររោគ Covid-19 ក្រុមហ៊ុន 
រោងចក្រ MEDTECS របស់ 

លោក Yang ដ្រលមាន មលូដ្ឋាន  
នៅខ្រត្តកំពង់ចាម បា នប ង្ក្រ ី ន 
ករផលតិ របសខ់្លនួ ដោយ ផ្តោត 
ជាសំខាន់ ទៅ ល្រ ី សមា្ភារ បរិក្ខារ 
ករពារ ផ្ទាលខ់្លនួ (PPE) ហ្រ  ីយ 
ក៏បាន ធ្វ្រ ី ករឧបត្ថម្ភ ជា មា៉ាស់ 
នងិ សម្លៀកបពំាក ់ព្រទ្រយ សម្រប ់ 
ករពារ រោគ ឆ្លង Covid-19 
ដល់ តម្រូវករ របស់ កម្ពុជា 
រមួទាងំ ប្រទ្រស មយួចនំនួទៀត 
ផងដ្រ រ។ 

 លោក បាន ថ្ល្រង យ៉ាង ដូច្ន្រះ 
ថា ៖« ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ គួរ 
បង្កើន ករផលិត សមា្ភារបរិក្ខារ 
ករពារ Covid-19 ឱ្រយ បាន 
កន់ត្រច្រើន សម្រប់ ផ្គត់ផ្គង់ 
ឱ្រយ គ្រប ់តម្រវូករ ទផី្រសារ ពពី្រះ 
ម្ររោគ នៅ គំរាមកំហ្រង ពិភព- 
លោក នៅឡើយ » ។ 

 លោក Clement Yang 
បាន ថ្ល្រងថា លោក ព្រញចិត្ត 
ចំពោះ ករវិនិយោគ វិស័យ 
រោងចក្រ  និង តំបន់ ស្រដ្ឋកិច្ច 
ពិស្រស នៅ កម្ពុជា ទោះបី មាន 
ឧបសគ្គ បន្តិចបន្តួច ក៏ដោយ 
ប៉នុ្ត្រ កម្ពជុា ជាទ ីតាងំ វនិយិោគ ដ ៏
មាន សក្តោនពុល ដ្រល បច្ចបុ្របន្ន 
លោក កំពុង មានបំណង ពង្រីក 
ដ្រ  ីម ទនុ ក្នងុ រោងចក្រ នងិ តបំន ់
ស្រដ្ឋកិច្ច របស់លោក ពីព្រះ 
ព្រំដ្រន កម្ពុជា - វៀតណាម ជា 
ច្រករបៀង ស្រដ្ឋកិច្ច ដ៏ សំខាន់។ 

 គិត ត្រឹម ថ្ង្រអាទិត្រយ ទី ១៨ 
ខ្រតលុា កម្ព ុជាមាន អ្នក ឆ្លង ជងំ ឺ
កូ វីដ ១៩ ចំនួន ២៨៣ករណី 
ដោយ ក្នុងនោះ ចំនួន ២៧៨ 
នាក់ បានជា សះស្របើយ និង 
គ្មាន ករណី សា្លាប់ ឡើយ ។ 

 យោងតាម របាយករណ៍ ពី 
អគ្គនាយកដ្ឋាន គយ នងិ រដ្ឋាករ 
កម្ពជុា ករនាចំ្រញ សមា្ភារ ព្រទ្រយ 
(PPE) របស់ កម្ពុជា មានតម្ល្រ 
សរុប ១៩១,៣ លាន ដុលា្លារ 
ចាប់ពី ខ្រមករា ដល់ ខ្រមិថុនា 
ឆ្នាំន្រះ កើនឡើង ១៣០ 
ភាគរយ បើ ធៀប នឹង រយៈព្រល 
ដចូគ្នា កលព ីឆ្នាមំនុ មាន ចនំនួ 
៨៣,៣៦ លាន ដុលា្លារ ។ ទិន្ន- 
ន័យ ន្រះ បងា្ហាញ ទៀតថា នៅ 
ក្នុង រយៈព្រល ន្រះ ករ នាំច្រញ 
មា៉ាស់ ពី កម្ពុជា សម្រចបាន 
ចំនួន ២,៥៣ លាន ដុលា្លារ ។ 
កលពី ឆ្នាំ២០១៩ ពុំមាន 
ទិន្នន័យ នាំច្រញ ផលិត ផល 
មា៉ាស់ នោះទ្រ ។ 

 បើ យោងតាម ទិន្នន័យ របស់ 
ក្រសួង ឧស្រសាហកម្ម វិទ្រយា- 

សាស្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយា នវានុវត្តន៍ 
បច្ចុប្របន្ន មាន រោងចក្រ ចំនួន ៧ 
នងិ សបិ្របកម្ម ចនំនួ ៧មលូដ្ឋាន 
ដោយ មួយចំនួន ក្នុងចំណោម 
ន្រះ កំពុង ផលិត សមា្ភារ បរិក្ខារ 
ករពារ ជំងឺឆ្លង រួចស្រច ទៅ 
ហើយ នងិ មយួចនំនួទៀត បាន 
សុំ ចុះបញ្ជី ផលិត មា៉ាស់ និង 
សម្លៀកបំពាក់ ព្រទ្រយ ។ 

ទនិ្ននយ័ ន្រះ បងា្ហាញថា ប្រសនិ 
បើ រោងចក្រ នឹង សិប្របកម្ម ទាំង- 
នោះ ដំណើរ ករផលិត ព្រញ- 
ល្រញ កម្ពុជា នឹងមាន សមត្ថ- 
ភាព ផលិត មា៉ាស់ ប្រមាណ 
១៣៨ លាន សម្លៀកបំពាក់ 
ព្រទ្រយ ប្រមាណ ២០,៧ លាន 
និង មួក ព្រទ្រយ ប្រមាណ ៩,៦ 
លាន ក្នុង ១ ខ្រ ។ 

 ទិន្នន័យ ដដ្រលន្រះបានបន្ត     

ឱ្រយ ដឹង ទៀតថា ប្រទ្រស កម្ពុជា 
បានធ្វើករ នាំច្រញ មា៉ាស់ និង 
សមា្ភារ ព្រទ្រយ ទៅកន់ ទីផ្រសារ 
ប្រទ្រស ចនិ ជប៉នុ អាម្ររកិ នងិ 
អឺរ៉ុប ។ 

គួររំឭកថា  លោកនាយក- 
រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន កលពី 
ខ្រម្រសា បាន ថ្ល្រងថា រដ្ឋាភិ- 
បាល ត្រូវករ មា៉ាស់ ក្នុង ស្តុក 
យ៉ាងតិច ចំនួន ១០លាន មា៉ាស់ 
សម្លៀកបំពាក់ ព្រទ្រយ យ៉ាងតិច 
៥ ០០០ សម្រប់ ។ 

បើយោងតាម របាយករណ៍ 
របស់ អគ្គ នាយកដ្ឋាន គយ និង 
រដ្ឋាករ កម្ពុជា បាន ឱ្រយ ដឹងថា 
ករនាំច្រញ សមា្ភារ ព្រទ្រយ របស់ 
កម្ពុ ជាមាន ចំនួនប្រមាណ 
១៩០,៩៨លាន ដលុា្លារ កល- 
ពី ឆ្នាំ២០១៩៕ LA
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ARDB នឹង  ...
តពទីពំរ័ ១...ដើម្របីដោះ ស្រយ   

បញ្ហាកង្វះទុន   នារដូវ ប្រមូល- 
ផល ខាងមខុ ន្រះ ។  ឥណទាន ន្រះ   
នឹង ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង តម្រូវ ករ 
របស ់មា្ចាស ់ រោង មា៉ាសុនី  កនិ ស្រវូ 
ដ្រល ជួប បញ្ហា កង្វះ ទុន បង្វិល 
ព្រល ប្រមូល ផល ស្រូវ ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖«យើង អបអរ- 
សាទរ   ដ្រល រដ្ឋា ភបិាល នងឹ បញ្ច្រញ  
ឥណទាន បន្ថ្រម ទៀត ដ្រល វា នងឹ  
ជយួ ផ្តល ់លទ្ធ ភាព  ឱ្រយ មា្ចាស ់រោង- 
មា៉ាសុនី កនិ ស្រវូ ទញិ ស្រវូ បន្ថ្រម 
ទៀត។  សមាជកិ របស ់យើងជបួ 
បញ្ហា  កង្វះ ទុន ស្ទើរ   ត្រ គ្រប់ គ្នា  
ហើយ   យើង គ្រន់ ត្រស្នើ  ខ្ចី ទុន 
បន្ថ្រម ដោយ ផ្អ្រក ទៅ តាម សា្ថាន-
ភាព    ទផី្រសារ នា ំច្រញ អង្ករប៉ណុោ្ណោះ។  
ប្រសនិ បើ ទផី្រសារ អង្ករ មនិ សវូ ល្អ  
យើង ក ៏មនិ ហា៊ាន ស្នើ សុ ំ កម្ច ីច្រើន 
បន្ថ្រម ទៀត ដ្ររ »។

លោក ឃី  ឆ្រ វា៉ាត់ ប្រធាន 
គ្រប់ គ្រង  ទូទៅ ន្រ រោង មា៉ាសុីន 
កិន ស្រូវ អ្រមរុរា៉ាយ ស៍  ប្រចាំ 
ខ្រត្ត  បាត់ដំបង សង្រឃឹម ថា  ករ  - 
បញ្ច្រញ ថវិក ន្រះ នឹង ចំព្រល 
ដ្រល មា្ចាស ់រោង មា៉ាសុនី កនិ ស្រវូ 
ភាគ ច្រើន ត្រូវ ករ ទុន សម្រប់ 
ទិញ ស្រូវ នៅក្នុង រដូវ ប្រមូល 
ផល ខាង មុខ ន្រះ ។  

លោក បន្ថ្រម ថា៖« ខ្ញុំយល់ ថា 
រាល់ ករ បញ្ច្រញ ថវិកន្រះ  វា ចំ 
ទិស ដៅ របស់ រោង មា៉ាសុីន កិន- 
ស្រូវ ដ្រល  ត្រូវ ករ ទុន នៅ ព្រល 
ន្រះ  គ្រន់ ត្រ ថាតើ ថវិក ន្រះ ប្រើ- 
ប្រស់ ចំ គោល ដៅ ឬក៏ អត់ទ្រ  
អ៊ីចឹង យើង ត្រូវ ករ ធ្វើ  សវន កម្ម 
ឱ្រយ បាន ពិត ប្រកដ »។

លោក បាន  បន្ថ្រម ថា  គ្រះ 
ទកឹជនំន ់បាន ធ្វើ ឱ្រយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់
ករ ប្រមូល ផល  និង ទិន្ន ផល  
ស្រូវ យ៉ាង ខា្លាំង នៅ តាម   ខ្រត្ត 
ពោធិ៍សាត់  បាត់ដំបង  និង 
បនា្ទាយ មានជ័យ  ដ្រល បានរង- 
ផល ប៉ះ ពាល ់ធ្ងន ់ធ្ងរ  ដោយសារ 
ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង ។ 

លោក បញ្ជាក៖់«រោង មា៉ាសុនី 
កិន ស្រូវ មួយ ចំនួន ប្រឈម នឹង 
ជន ់លចិ នៅ ខ្រត្ត បនា្ទាយ មានជយ័  
ហើយ ប្រសិន បើ ស្រូវ ខូច ខាត 
ទៀត  វា នងឹ ប៉ះ ពាល ់ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់
វិស័យ កសិកម្ម  »។

បើ តាម លោក  កៅ  ថាច គិត 
មក ដល់ ព្រល ន្រះ  រដ្ឋា ភិបាល 
បាន បញ្ច្រញ ឥណទាន ជតិ  ២០០  
លាន ដលុា្លារ ហើយ សម្រប  ់ជយួ  
ដោះ ស្រយ បញ្ហា កង្វះ ទុន នៅ 
ក្នុង វិស័យ ស្រូវ អង្ករ  ។

របាយករណ ៍CRF បងា្ហាញ ថា 
រយៈព្រល ៩ខ្រ  កម្ពុជា ទទួល- 
បាន ចណំលូ ព ីករ នាចំ្រញ អង្ករ 
ចំនួន ជាង ៣២៨លាន ដុលា្លារ 
កើន ១០,៤៣  ភាគរយ ធៀប នងឹ 
រយៈព្រល ដូចគ្នា ន្រ  ឆ្នាំ មុន មាន 
២៩៧ លាន ដុលា្លារ ៕ LA

ទីកៃុងហាណូយៈ ទំនិញ 
នំាច្រញ របស ់វៀតណាមប្រឈម  
នឹង ករ ដោះដូរ  ពាណិជ្ជកម្ម 
កនត់្រ  មមាញកឹ ក្នងុ ដណំើរករ 
ន្រ សមាហរណកម្ម ស្រដ្ឋកិច្ច 
កនត់្រសុជីម្រ   ដចូន្រះ  ក្រសងួ  
ឧស្រសាហកម្ម   និង ពាណិជ្ជកម្ម 
វៀត ណាម   បាន អភវិឌ្រឍ ដណំោះ-
ស្រយ  សម្រប់ សា្ថាន ភាព ន្រះ។ 

ក្រសងួ បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា  គតិ ត្រមឹ  
ខ្រ កញ្ញា  ឆ្នា ំន្រះ ករ ដោះដរូផ្ន្រក  
ពាណិជ្ជកម្ម  ប្រហ្រល ២០០ ករណ ី 
ត្រូវ បាន អនុវត្ត ព្រល នាំច្រញ 
របស ់វៀតណាមដ្រល ទាងំ នោះ 
មាន ៣២ ករណ ី ក្នងុ  រយៈព្រល ៩ 
ខ្រ ន្រ ឆ្នា ំន្រះកើន ចនំនួ ទ្វ្រ ដងន្រ 
ឆ្នាំ ២០១៩។ 

ករណី ទាំង ន្រះ ភាគច្រើន  ជា 
ផលតិផល ដ្រក (អាលយុមញី៉មូ  
ដ្រកបពំងទ់បី)   សារាយសមទុ្រ  

ផលតិ ផល  គ្រឿងសមទុ្រ  (បងា្គា  
នងិត្រ)ី ក្តោរ បន្ទះ  សមា្ភារ សណំង ់ 
(ឥដ្ឋ កញ្ចក ់នងិគ្រឿ ងសមា្អាត) 
និងផលិត ផល គីមី  ជាដើម ។ 

បណា្តា បរទ្រស  និង ប្រទ្រស 
អធិបត្រយ្រយ  ដ្រល បាន អនុវត្ត ជា- 
ប្រចាំ នូវ ករ សុើប អង្ក្រត ដំណោះ- 
ស្រយ ពាណជិ្ជកម្ម លើ ករ នាចំ្រញ  
របស់ វៀតណាម  រួម មាន សហរដ្ឋ-  
អាម្ររកិ   ឥណា្ឌា សហភាព អរឺ៉បុ  
តកួគ ី កណាដ នងិ អសូ្តោ្រល។ី  
ប្រទ្រស ទាងំន្រះ បាន គ្រប ដណ្តប ់ 
ចំនួន ៦២ភាគរយ ន្រ ករណី 
ទាំង ២០០ ក្នុង ករ ដោះដូរ 
ពាណិជ្ជកម្ម លើ  ករនាំច្រញ 
របស់ វៀតណាម។ ក្នុង ឆ្នាំ ថ្មី ៗ  
ន្រះ  ប្រទ្រស ក្នុង តំបន់ អាសា៊ាន  
កប៏ាន ចាប ់ផ្តើម ករ សុើប អង្ក្រត  
ដើម្រប ីស្នើ ករ ដោះដរូ ពាណជិ្ជ កម្ម  
លើ  ទំនិញ វៀតណាម  ដោយ 

មាន ៣៨ ករណ ី គ ឺ ប្រហ្រល ២០ 
ភាគរយ។ 

ព្រះ ហ្រតុ នោះ  ក្រសួង   
ឧស្រសាហកម្ម  និង ពាណិជ្ជកម្ម 
វៀតណាម បាន បងា្ហាញ ករ គទំ្រ  
ចពំោះ ឧស្រសាហកម្ម កម្មន្ត សាល  
និងសហគ្រស នាំច្រញ  ដើម្របី 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ពាក្រយ បណ្តឹង 
ក្នុង ករដោះ ដូរ ពាណិជ្ជ កម្ម។ 

ទាងំ ន្រះ  នងឹ ធានា នវូ សទិ្ធ ិ នងិ 
ប្រយោជន៍ ស្របច្របាប់ របស ់ពួកគ្រ  
ក្នងុ សកម្មភាព ពាណជិ្ជកម្ម អន្តរ-
ជាតិ   និង រួម ចំណ្រក ដល់ ករ- 
សម្រច បាន នូវ ទិសដៅ នាំ ច្រញ។ 

ក្រសងួ ន្រះ បាន ធ្វើ បច្ចបុ្របន្ន ភាព  
ជា  ប្រចាំ នូវ បញ្ជី ទំនិញ  ដ្រល 
ប្រឈម ហានភិយ័ ន្រ ករដោះដរូ   
ពាណជិ្ជកម្ម   នងិវធិាន បន្ល ំប្រភព  
ដើម ទំនិញ។ 

ក្រសងួ បាន ផ្តល ់អនសុាសន ៍

ឱ្រយ អាជីវកម្ម  ក្នុងស្រុក អភិវឌ្រឍ 
ផ្រនករ ឱ្រយ សកម្ម សម្រប់ ផលិត - 
កម្ម  នងិ ធរុកចិ្ច   នងិដោះ ស្រយ 
បណ្តងឹ ដោះដរូ ពាណជិ្ជកម្ម  ខណៈ 
ដ្រល ខ្លួន បានផ្តល់ នូវ ព័ត៌មាន 
បច្ចុប្របន្ន ភាព អំពី ករណី ន្រះ។ 

នៅព្រល ដ្រល ករណ ីដោះដរូ 
ពាណជិ្ជកម្ម សម្រប ់ផលតិ ផល 
វៀតណាម  ត្រូវ បាន ផ្តួច ផ្តើម 
ឡើង ក្រសួង  បាន ផ្តល់ នូវ ករ- 
គំទ្រ  ពាក់ ព័ន្ធ  ទៅ នឹង ករណ  ីទំាង-  
ន្រះ សម្រប់ ធុរកិច្ច  ជា ពិស្រស   
ករណី ផ្លូវច្របាប់។ 

ក្នងុ ព្រល ជាមយួ គ្នា ន្រះ  ក្រសងួ  
បាន សម្របសម្រលួ  ជាមយួ ក្រសងួ  
វិស័យនានា  និងគណ ៈកមា្មា- 
ធិករ  តាមខ្រត្ត ដ្រល ពាក់ ព័ន្ធ  
តាម សំណួរ តាម ដន  ដូចជា 
វធិានករ  គទំ្រ  ដល ់សហគ្រស 
ក្នុង ស្រុក  សម្រប់  ផ្លូវ ច្របាប់។ 

 យោង តាម ក្រសងួន្រះ  ជាមួយ  
កិច្ច ខិតខំ ប្រឹង ប្រង ទាំងន្រះ   
វៀតណាម  បាន ពនិតិ្រយ ឃើញ នវូ 
ភាព ជោគជ័យ   ក្នងុ បណ្តងឹ ដោះ-  
ដូរ ពាណិជ្ជកម្ម ជាច្រើន  មាន 
នយ័ ថា  ពន្ធ មនិ ត្រវូបាន គ្រ យក  
ឬ  វធិានករ ករពារ ពាណជិ្ជកម្ម  
ត្រវូ បាន បញ្រឈប ់ ដ្រល មាន ចនំនួ 
៦៥ ករណី។ 

ផលិត ផល ជាច្រើន ដូច ជា  
គ្រឿង  សមុទ្រ  ដ្រក និងឈើ 
ប្រឈម វធិកីរ ករពារ ពាណជិ្ជកម្ម   
ប៉នុ្ត្រ ធរុកចិ្ច ជា ច្រើន  រកី រាយ ជាមយួ  
នងឹ ករ  មនិ បងព់ន្ធ ឬក ៏ត្រវូ បង-់ 
ពន្ធ តិចតួចបំផុត  ដ្រល ជា ករ-  
ជួយ ពួកគ្រ ឱ្រយ រក្រសាលំនឹង   និង  
បង្កើន ករ នាំច្រញ  ជាពិស្រស  
ទៅ កន ់ទផី្រសារ ធំៗ   ដចូជា អាម្ររកិ 
អឺរ៉ុប  និងកណាដ៕ VNS_
ANN/RR

វៀតណាម ជួយ សហគ្រាស ដោះស្រាយ បណ្តងឹ   ពាណិជ្ជកម្ម នៅ ក្រា ប្រាទ្រាស

MEDTECS នឹងបង្កើនការផលិតសម្ភារ PPE

ម៉ាស់មុខដៃលបានដាក់លក់នៅផៃសារអូឡំាពិកកន្លងមក។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន



សុខ  វេង ឈាង 

នៅថ្ងៃពុធទី១៤ខៃតុលា
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសរសុៃស៊លីោក-
Sergei Lavrov បានប្តៃជ្ញា 
ថាកៃុងម៉ូស្គូនឹងចាត់វិធានការ 
ឆ្លើយតបទៅវិញចំពោះការ-
ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាព-
អរឺ៉បុលើករណីបពំលុមៃដកឹនាំ
បៃឆាំងលោកAlexeiNavalny។ 
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសរុសៃសីរូបនៃះ

បាននិយាយថា៖«អាល្លម៉ឺង់នឹង
មិនផ្តល់ភ័ស្តត៊ាងណាមួយឡើយ
បើទោះបីជពួកគៃមានកាតព្វ-
កិច្ចធ្វើបៃបនោះតាមចៃបាប់អន្តរ- 
ជតិក៏ដោយ។ យើងនឹងឆ្លើយ-
តបទៅវិញក្នង៊ទមៃង់ដូចគ្នា។
ពិតណាស់!វាជការអនុវត្ត 
ការទូត បុ៉ន្តៃនៃះក៏ជការឆ្លើយ
តបតាមបៃបការទូតដៃរ»។
ការបៃកាសរបស់លោក-

SergeiLavrovធ្វើឡើងបនា្ទាប់

ពីមានសៃចក្តីរាយការណ៍ថា
សហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័ត
ទណ្ឌកម្មលើរុសៃសី៊។ នៃះគឺជ
ទណ្ឌកម្មដៃលផ្តួចផ្តើមដំបូង
ដោយរដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសបារាងំ 
នងិអាល្លមឺង៉់ក្នង៊ការអនវុត្តទៅ
លើមន្តៃីរុសៃសី៊ចំនួន៦រូបនិង
អង្គភាពរដា្ឋាភិបាលរុសៃស៊ីមួយ។
ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុប

លើរុសៃស៊ី គឺនឹងបង្កកទៃពៃយសមៃបត្តិ
និងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ
របស់បុគ្គលដៃលគៃគិតថាជ
អ្នករៀបចំផៃនការបពំលុលោក
Navalnyដៃលរួមមានបៃធាន
អង្គភាពសន្តិសុខនិងចារកម្ម-
FSB(អតីតKGB)លោកAle-
ksandr Bortnikov អនុ-
បៃធានបុគ្គលិករដ្ឋបាលបៃធានា-
ធិបតីលោកSergei Kiriyenko
បៃធាននាយកដា្ឋានគោលនយោ-
បាយក្ន៊ងសៃុកលោកAndrei
Yarinអភិបាលតំបន់សុីប៊ៃរី

លោកSergeiMenyayloពៃម-
ទាំងអនុរដ្ឋមន្តៃីការពារជតិ២រូប
គឺលោកAlekseiKrivoruchko
និងលោកPavelPopov។
ទណ្ឌកម្មនៃះក៏នងឹតៃវូអនវុត្ត

ទៅលើវិទៃយាស្ថានសៃវជៃវ
គមីវីទិៃយាសររីាង្គនងិបច្ចៃកវទិៃយា
ដៃលតៃវូបៃទៃសលោកខាងលចិ
ចោទថាវិទៃយាស្ថាននៃះជអ្នក-
រកឃើញនិងផលិតអាវុធគីមី-
Novichokដៃលអាល្លឺម៉ង់
ចោទថា គឺជសរធាតុបំពុល
លោកNavalny។
គួររំឭកថា កាលពីថ្ងៃទី២០

ខៃសីហាលោកNavalny
បានដួលសន្លប់នៅពៃលធ្វើ-
ដណំើរតាមយន្តហោះទៅកាន់
ទីកៃងុម៉សូ្គូបនា្ទាបព់ីលោកបាន
ចំណាយពៃលជចៃើនថ្ងៃជួប
ជមួយអ្នកគំទៃនៅសុីបៃ៊រី។
លោកតៃូវបានគៃជម្លៀសទៅ
កៃងុប៊ៃរឡាងំកៃយពីគៃូពៃទៃយ

នៅសុីបៃ៊រីបៃកាសថា លោក
តៃូវបានគៃបំពុល។
ភា្លាមៗ បនា្ទាប់ពីលោកNavalny  

បានទៅដល់ទីកៃុងប៊ៃរឡាំង
អ្នកវទិៃយាសស្តៃយោធាអាល្លមឺង៉ ់
បានកំណត់ថាលោកតៃូវបាន
បំពុលដោយសរធាតុគីមីពុល
ថ្មីបៃភៃទNovichok ដៃល
អាចផលិតបានតៃនៅក្នង៊មន្ទរី- 
ពសិោធន៍របស់រដា្ឋាភិបាលរសុៃសី៊។  
កៃយមកការរកឃើញនៃះតៃវូ-
បានបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោ-
ធន៍នៅបារាំងនិងស៊ុយអៃត។
ជមយួគ្នានៃះអង្គការហាម-

ឃាត់អាវធុគមីី(OPCW)ដៃល
ជអង្គការឃា្លាំមើលអាវុធគីមី
មានមូលដា្ឋាននៅទីកៃុងឡា-
អៃបៃទៃសហូឡង់ ក៏បាន
បញ្ជាក់ថាលោកNavanyតៃវូ-
បានបំពុលដោយសរធាតុ
Novichokផងដៃរ។
លោកNavalnyដៃលបាន

ភា្ញាក់ដឹងខ្លួនពីការសន្លប់កាល
ពីខៃមុនបានចោទបៃកាន់បៃ- 
ធានាធិបតីរុសៃស៊ី Vladimir
Putinថាជអ្នកនៅពីកៃយ
ការវាយបៃហារនៃះ។ វិមានកៃឹម-
ឡំាងបានចៃនចោលការចោទ-
បៃកាន់របស់លោកNavalny  
ដោយលើកឡើងថា ការចោទ-
បៃកាន់នៃះគ្មានមូលដា្ឋាននិងមិន
អាចទទួលយកបាន។
វិមានកៃឹមឡាំងបានលើក

អណំះអណំាងតបវញិថាមនុ-
ពៃលលោកNavalnyតៃូវផ្ទៃរ
ទៅកាន់មន្ទីរពៃទៃយនៅទីកៃុង-
ប៊ៃរឡាំងមន្ទីរពិសោធន៍របស់
រុសៃស៊ី និងមន្ទីរពៃទៃយនៅសុីប៊ៃរី
មិនបានឃើញសញ្ញានៃការ-
បពំលុដោយអាវធុគមីីនោះទៃ។ 
ទីកៃុងម៉ូស្គូបានទាមទារឱៃយ 
អាល្លមឺង៉់នងិអង្គការOPCWផ្តល់
ភ័ស្ត៊តាងបញ្ជាក់លើរឿងនៃះ។
គរួកត់សមា្គាល់ថាករណីបពំលុ

លោក Navalnyបានធ្វើឱៃយ
សហភាពអរឺ៉បុនងិរសុៃស៊កីើនឡើង
ភាពតានតឹងជថ្មី។ នៅក្ន៊ង
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍នាពៃលថ្មីៗ 
នៃះបៃធានគណ:កម្មការអឺរ៉ុប 
លោកសៃីUrsulavon der-
Leyenបានចៃនចោលលទ្ធ-
ភាពនៃការបង្កើតភាពជដៃគូ
រវាងអឺរ៉ុបនិងរុសៃស៊ី ដោយបាន
និយាយថាសៃណារីយោនៃះ
នឹងកើតឡើងទៅបានលុះតៃ
តៃវាជអ្វីដៃលEUចង់បាន។
ជការឆ្លើយតបលោកLavrov
បានថ្លៃងកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
«យើងបៃហៃលជតៃូវបញៃឈប់
ទំនាក់ទំនងជបណ្ដោះអាសន្ន 
ជមួយអ្នកនៅលោកខាងលិច
ដៃលទទួលខុសតៃូវចំពោះ
គោលនយោបាយការបរទៃស
តៃមនិយល់ពីតមៃវូការសមៃប់
កិច្ចពិភាកៃសាបៃកបដោយការ-
គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក»៕
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សុខ   សេីលុច

កៃុមបាតុករបៃមូលផ្ត៊ំគ្នាបន្ត
ធ្វើការតវា៉ាបើទោះរដា្ឋាភិបាល
បៃទៃសថៃបានចៃញកៃឹតៃយ
បៃកាសភាពអាសន្ននៅថ្ងៃ
ពៃហសៃបតិ៍ទ១ី៥ខៃតលុាដៃមីៃបី
បញ្ចប់ការតវា៉ាតាមដងផ្លូវរបស់
កៃុមនិសៃសិតដៃលអំពាវនាវឱៃយ
មានការកៃទមៃង់របបរាជ
ធិបតៃយៃយ និងការលាលៃងពី
តំណៃងរបស់នាយករដ្ឋមនៃ្តី
បៃយុធចាន-អូចា។
បទបញ្ជានៃះតៃវូបានបៃកាស 

រួមជមួយវិធានការនានាដៃល
ចូលជធរមានចាប់ពីម៉ោង
៤ពៃឹកថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ និង
ហាមឃាត់ការបៃមូលផ្ត៊ំធំៗ
និងផ្តល់សិទ្ធិឱៃយអាជ្ញាធរហាម-
ឃាត់បៃជជនមិនឱៃយចូលទៅ
ក្ន៊ងតំបន់ណាមួយដៃលគៃ
បានកំណត់។
ទរូទសៃសន៍រដ្ឋថៃបានបៃកាស

ថាការចាត់វិធានការបនា្ទាន់
នៃះគឺដៃមីៃបីបញ្ចប់ស្ថានការណ៍ 
នងិរកៃសាសន្តភិាពនងិសណា្ដោប-់ 
ធា្នាប់។ វិធានការនៃះ ក៏ហាម-
ឃាត់ការផៃសាយព័ត៌មានតាម

បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយផៃសៃងទៀត
ដៃលមានខ្លឹមសរបង្កើតការ-
ភ័យខា្លាចឬបំភ្លៃព័ត៌មាន
ដោយចៃតនាបង្កើតឱៃយមានការ-
យល់ចៃឡំប៉ះពាល់ដល់សន្តិ-
សុខជតិ ឬសន្តិភាពនិង
សណា្ដោប់ធា្នាប់។
ការតវា៉ានៃះបានកើតឡៃីង

តាំងពី៣ខៃមុនហើយកាលពី
លា្ងាចថ្ងៃពុធកៃុមអ្នកតវា៉ាបាន
បោះជំរំនៅកៃវិមានរដា្ឋាភិ-
បាលដើមៃបីទាមទារឱៃយលោក
បៃយុធ ចាន-អូចាចុះចៃញពី
តំណៃង។ រដា្ឋាភិបាលបាន
នយិាយថាខ្លនួក៏មានវធិានការ
ផងដៃរ បនា្ទាប់ពីកៃុមបាតុករ
បានរារាំងកៃបួនពៃះទីនាំងពៃះ-
មហាកៃសតៃ។
ភា្លាមៗបនា្ទាប់ពីកៃឹតៃយនោះ

បានចូលជធរមានប៉ូលិស
បៃឆាំងកុបកម្មបានដើរតាម
កៃយកៃុមអ្នកតវា៉ាដៃលបាន
បោះជំរំនៅកៃវិមានរដា្ឋាភិ-
បាល។មនុសៃសរាប់ពាន់នាក់
ដៃលបានធ្វើការតវា៉ាកាល
ពលីា្ងាចថ្ងៃពធុបានចាកចៃញពី
ទីនោះរួចហើយ។
រដា្ឋាភិបាលបាននិយាយថា

វិធានការថ្មីនៃះគឺជការឆ្លើយ-
តបចំពោះការកើនឡើងនៃ
បាតុកម្ម និងការរាំងស្ទះដល់
កៃបួនពៃះទីនាំងកាលពីថ្ងៃពុធ
ដោយកៃុមអ្នកតវា៉ា។ រដា្ឋាភិ-
បាលក៏បានលើកឡើងពីការ-
ខូចខាតផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច និង
ហានិភ័យនៃការឆ្លងរីករាលដាល 
ជំងឺកូវីដ១៩ផងដៃរ។
គណបកៃសដៃលបានបង្កើត-

ឡើងថ្មីកៃយការរំលាយ-
គណបកៃសសម្លឹងទៅកាន់អនា-
គត(FutureForward
Party)បាននិយាយថាកៃុម
បាតុករបៃឆាំងរដា្ឋាភិបាលមិន
មានចៃតនារារាំងកៃបួនពៃះ-

ទីនាំងទៃ។ផ្ទ៊យទៅវិញអ្នក
រៀបចំបានពៃយាយាមគៃចពីផ្លូវ
ដៃលមានកៃបួនពៃះទីនាំងតាម
ដៃលប៉ូលិសបានស្នើឱៃយដៃីរ។
អ្នកនាំពាកៃយរដា្ឋាភបិាលលោក  

AnuchaBurapachaisri
បានអះអាងថាការបៃកាស
ស្ថានភាពអាសន្នគឺជការ-
ចាំបាច់ដើមៃបីការពារកុំឱៃយមាន
អំពើហិងៃសា។
អ្នកនាំពាកៃយរូបនៃះ បាន

និយាយថាបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃ
ពុធបានជះឥទ្ធិពលដល់
មនុសៃសជចៃើន។លោកបាន
បន្ថៃមថាកៃុមបាតុករបាន
ចូលទៅជិតពៃះបរមរាជវាំង

និងបានសៃកជៃរបៃមាថ
ចំពោះស្ថាប័នរាជវងៃស។
មន្តៃីរដា្ឋាភិបាលមា្នាក់ ដៃល

មិនបញ្ចៃញឈ្មាះ បាននិ-
យាយថា យុទ្ធសស្តៃរបស់
រដា្ឋាភបិាលគឺដើមៃបីធ្វើឱៃយការតវា៉ា
របស់និសៃសិតថមថយ។
មន្តៃីរូបនោះបានបន្ថៃមថា

ពៃះមហាកៃសតៃ Vajiralong-
korn បានផ្តល់ពៃះរាជយោ-
បល់ពៃលពៃះអង្គគង់បៃថាប់
នៅក្នង៊បៃទៃសថៃកាលពីពាក់-
កណា្ដោលខៃសីហាថា និសៃសិត
គួរតៃូវបានអនុញ្ញាតឱៃយចៃក-
រំលៃកទសៃសន:របស់ពួកគៃ។
កាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍យា៉ោង-

ហោចណាស់មានសកម្មជន
ចំនួន២០នាក់និងមៃដឹកនាំ
ចលនាតវា៉ា២នាក់ តៃូវបាន
ចាប់ខ្លួន។
លោកPitaLimjaroenrat

មៃដឹកនាំចលនាឆ្ពោះទៅមុខ
របស់គណបកៃសបៃឆាំងលោក
PolColThaweeSodsong
អគ្គលៃខាធិការនៃគណបកៃស
Prachachatនិងលោក
SomkhidChuekhong
សមាជិកសភារបស់គណបកៃស

PheuThaiបៃចាំខៃត្តUbon
Ratchathaniបានទៅដល់
ការិយាល័យប៉ូលិសលៃបាត-
ពៃំដៃនភូមិភាគ១នៅម៉ោង
១១និង៣០នាទីនាពៃឹកថ្ងៃ
ពៃហសៃបតិ៍ដើមៃបីជួបជមួយ
បាតុករ ដៃលតៃូវបានឃុំខ្លួន
នៅទីនោះ។
មុនពៃលចូលទៅក្ន៊ងកន្លៃង

ឃុំខ្លួនបាតុករលោកPita
បាននិយាយថា ខ្លួនគត់ និង
សមាជិកសភាចង់ដឹងពីចំនួន
អ្នកតៃូវបានឃុំខ្លួននិងសកម្ម-
ភាពរបស់ពកួគៃនងិចង់ដងឹថា
ពួកគៃមានមៃធាវីដៃរឬទៃ។
លោកបាននយិាយថាវាមនិ

ចៃបាស់ទៃថាប៉លូសិកពំងុចោទ-
បៃកាន់ពួកគៃអំពីរឿងអី។
មៃដកឹនាំបាតកុម្មបានខតិខ-ំ

បៃឹងបៃងអស់ពីសមត្ថភាព
ដើមៃបីធានាថា ការជួបជុំនោះ
បៃពៃឹត្តទៅដោយអហិងៃសានិង
តៃឹមតៃូវ។
គួរបញ្ជាក់ថា បៃទៃសថៃ

នៅតៃដាក់បៃទៃសស្ថិតក្ន៊ង
ស្ថានភាពអាសន្នដើមៃបីគៃប់-
គៃងការរីករាលដាលនៃជំងឺ
កូវីដ១៩៕

រុសសី៊្ប្ត្ជ្ញាចាត់វិធានកា រាឆ្លើយ តបទា នឹង ទណ្ាកម្ាារបស់ាសហភ ពាអឺរុ៉បលើ ករណីាបំពុលលា ក Navalny

បាតាុការាថ្បន្តករាតវ៉ាាាាបើទោះបីារដ្ឋាភិបាលបានាច្ញាក្ាឹត្យា
ប្ាាកសាភពអាសន្នាហាមាឃាត់ាករាប្មូលផ្ត៊ ំធ្វើាបាាតុកម្ា

បូ៉លិស  បាញ់ ទឹក    ដើមេប ីបំបេក ហ្វ ងូ  អ្នកត វ៉ា  ។ រូប  BKP 
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ប្រធានា ធិបតីាកៀាហ្រសា៊ីាសី៊ាស្ថានាច៊ះាច្រញពីតំណ្រងាក្រយមានាាបាត៊កម្មាាតវ៉ាាារឿងលាទ្ធាផលាបោះាឆ្នោតា
សុខ  វេង ឈាង 

កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ទី ១៥  
បៃធា នា ធិប តី កៀហៃស៊ី សុី ស្ថាន 
លោក  Sooron bay  Jeen-
bekov  បាន ចុះចៃញ ព ីតណំៃង  
បនា្ទាប ់ព ីមាន បាត ុកម្ម តវ៉ា អស-់ 
រយៈ ពៃល ១០ ថ្ងៃ  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ជម្លោះ លទ្ធផល ការ បោះ ឆ្នាត 
សភា ។ 

 លោកJeenbekov  បាន 
និយាយ ថា  លោក ចុះ ចៃញ ពី 
តណំៃង  ដើមៃប ីបញ្ចៀស ការ ប៉ះ- 
ទង្គិច គ្នា ទៀត  រវង កង កមា្លោំង 
សន្ត ិសខុ  នងិ កៃមុ បាតកុរ ដៃល 
បាន រៀបចំ ផៃន ការ ហៃ កៃបួន ទៅ 
កាន់ និវៃសន ដ្ឋាន របស់ លោក ។ 

 ក្ន៊ង សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ ១  
លោក  Jeenbekov  បាន សរ- 
សៃរ ថា ៖ «កង កមា្លោងំ យោធា  នងិ 
ភា្នាក់ ងារ អនុវត្ត ចៃបាប់ មាន កាតព្វ- 
កិច្ច បៃើ បៃស់ អាវុធ  ដើមៃបី ការ- 
ពារ និវៃសន ដ្ឋាន បៃធានា ធិ-    
ប តី ។  បើ ដូច្នាះ  ការ បង្ហូរ ឈាម  
គឺ ចៀស មិន ផុត ទៃ ។  ខ្ញ៊ំ ទទូច សុំ 

កុ ំឱៃយ ភាគ ីទាងំ សងខាង   លង ់ទៅ 
តាម ការ ញះ៊ ញង ់» ។  លោក បាន 
បន្ត ទៀត ថា ៖ «ខ្ញ៊ ំមនិ ចង ់កៃញ- 
អំណាច ទៃ ។  ខ្ញ៊ំ មិន ចង់ មាន 
ឈ្មោះ ក្ន៊ង បៃវត្តិ សស្តៃ ថា ជា 
បៃធា នា ធិបតី ដៃល បង្ហូរ ឈាម  
នងិ បាញ ់សមា្លោប ់ពល រដ្ឋ ខ្លនួ ឯង 
នោះ ទៃ » ។ 

 ការ ចុះ ចៃញ ពី តំណៃង របស់ 
លោក  Jeenbekov  កើត ឡើង 
១ ថ្ងៃ  កៃយ ពី លោក បាន 
ចុះហត្ថ លៃខា លើ សៃចក្ដ ីសមៃច  
របស ់សភា ដៃល អនមុត័ ជៃើស- 
តាងំ អ្នក នយោ បាយ បកៃស បៃឆងំ 
លោក  Sadyr  Japa rov  ជា 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី នៅ ក្ន៊ង សម័យ 
បៃជុំ វិសមញ្ញ មួយ ។ 

 លោក  Japarov  គឺ ជា អតីត 
តំណាង រាស្តៃ មក ពី បកៃស  Ata - 
Zhurt  ដៃល កាល ពី ឆ្នាំ ២០- 
១៣  តៃូវ បាន កាត់ ទោស ឱៃយ 
ជាប់ ពន្ធនា គរ រយៈ ពៃល ជាង 
១០ ឆ្នា ំ ព ីបទ ចាប ់ចណំាប ់ខា្មោងំ  
ដៃល នៅ ពៃល នោះ  កៃុម បាតុ- 
ករ របស់ លោក បាន ចាប់ អភិ- 

បាល ខៃត្ត ១ រូប ជា ចំណាប់- 
ខា្មោំង ។  នៅ ថ្ងៃ ទី ៦  ខៃ តុលា  
លោក តៃវូ បាន កៃមុ បាតកុ រដោះ- 
លៃង ពី ពន្ធនា គរ ។  

បនា្ទាប ់ព ីនាយក រដ្ឋមន្តៃ ីលោក   
Kubatbek  Boronov  បាន    
លា លៃង ពី តំណៃង  នៅ ថ្ងៃ ទី ៦  
ដដៃល  លោក Japarov  តៃវូ បាន 
សមា ជិក សភា  ៣៥ រូបអនុម័ត 
តៃង តាងំ ជា នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី។  ការ 
អនុម័ត នៃះ ខ្វះ ភាព សៃប ចៃបាប់  
ពៃះ រដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ កៀ ហៃស៊ ីសុ ីស្ថាន 
តមៃូវ ឱៃយមាន វត្តមាន សមាជិក 
សភា យា៉ាង តិច  ៦១  រូប លើ 
១២០ របូ ចលូ រមួ  ក្នង៊ សមយ័ បៃជុ ំ
តៃង តាំង នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ។  ប៉ុន្តៃ 
កៃយ មក  នៅ ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៤  
លោក  Japarov  បាន ទទលួ ការ 
អនុម័ត តៃង តាំង ពី សភា ម្តង- 
ទៀត  ជា មួយ នឹង ចំនួន សមា ជិក 
សភា គៃប់ កូ រ៉ុម  កៃយ ពី បាន ធ្វើ 
ការ ចរ ចា ជា ចៃើន ថ្ងៃ ។ 

 តាម រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ  កៃយ ពី 
លោក បៃធា នាធបិ ត ី Jeenbe-
kov  លា លៃង ព ីតណំៃងបៃធាន- 

សភា គឺ លោក  Kanatbek  
Isaev  នឹង តៃូវ ទទួល ធ្វើ ជា 
បៃធានា ធិបតី ស្ដី ទី  ប៉ុន្តៃ មាន 
ការ រាយ ការណ ៍ថា លោក Isaev  
នងឹ បដសិៃធ មនិ ទទលួ ។  ដចូ្នៃះ 
តំណៃង បៃធានា ធិបតី ស្ដី ទី នឹង 
តៃូវ ធា្លោក់ ក្ន៊ង ដៃ របស់ លោក  
Japarov  ដៃល ទើប នងឹ ទទលួ 
តំណៃង នាយក រដ្ឋ មន្តៃី នៃះ ដៃរ ។  

 បាតកុម្ម បាន ចាប ់ផ្ដើម ភា្លោម ៗ   
កៃយ ពី គណបកៃស ចំនួន ២  
ដៃល មាន ភាព ជតិ ស្និទ្ធ ជា មយួ 
លោក  Jeenbekov   បាន 
ទទួល អាសនៈ ភាគ ចៃើន ក្ន៊ង 
ការ បោះ ឆ្នាត សភា កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ទី ៤  ខៃ តុលា ។  លោក  
Jeenbekov  តៃូវ គៃ ចទ ថា 
បាន ទិញ សន្លឹក ឆ្នាត  និង ធ្វើ 
ការ បភំតិ បភំយ័ អ្នក បោះ ឆ្នាត ។  
កៃុម បាតកុរ បាន ចលូ កាន ់កាប ់
អគរ រដ្ឋាភ ិបាល  នងិ ពន្ធនា គរ 
ជា ចៃើន  ហើយ  តៃង តាំង មៃដឹក នំា 
ពួក គៃ ឱៃយ កាន់ តំណៃង សំខាន់ ៗ  
ក្ន៊ង រដ្ឋាភិ បាល រៀង ៗ  ខ្លួន ។  

 ភាព ចលាចល ជា ចៃើន ថ្ងៃ 

ដៃល បង្ក ឱៃយ មាន មនសុៃស រាប ់រយ 
នាក់ រង របួស  និង យា៉ាង ហោច- 
ណាស់ មនុសៃស មា្នាក់ ស្លោប់  បាន 
បង្ខំ ឱៃយ អាជា្ញាធរ រៀបចំ ការ បោះ- 
ឆ្នាត លុប ចល លទ្ធផល នៃ 
ការ បោះ ឆ្នាត  នងិ បង្ខ ំឱៃយ លោក  
Jeenbekov  គៃច លាក់ ខ្លួន 
ផង ដៃរ ។ 

 អាជា្ញា ធរ រៀបច ំការ បោះ ឆ្នាត 
កៀ ហៃស៊ី សុី ស្ថាន  បាន បៃកាស - 
ថា  ការ បោះឆ្នាត សភា នឹង តៃូវ 
រៀបច ំឡើង វញិ ក្នង៊ រយៈ ពៃល ៣ 
ខៃ ខាង មុខ ។ 

 លោកJeenbekov  គឺ ជា 
បៃធានា ធិបតី កៀ ហៃសី៊ សីុ ស្ថាន ទី 
៣ ក្ន៊ង រយៈ ពៃល ១៥ ឆ្នាំ ចុង- 
កៃយ នៃះ  ដៃល លា លៃង ពី 
តំណៃង  ដោយ សរ បាតុ កម្ម តវ៉ា 
របស់ បៃជា ជន ។  កៃយ ការ លា- 
លៃង របស់ លោក  Jeenbekov  
អ្នក នំា ពាកៃយ លោក បៃធានា - 
ធិបតី រុសៃសី៊  Vladimir  Putin  
បាន និយាយ ថា  បៃទៃស រុសៃសី៊ 
នឹង បង្កក ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថ ៊ដល់ 
កៀ ហៃសី៊ សីុ ស្ថាន  រហូត ដល់ ស្ថាន- 

ការណ៍ មាន ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់ 
ឡើង វិញ  ហើយ រដ្ឋាភិបាល ថ្មី 
ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ ។ 

 កៀ ហៃសី៊ សីុ ស្ថាន  មាន មូល ដ្ឋាន 
ទ័ព អាកាស រុសៃសី៊ មួយ ក្នង៊ ទឹក ដី 
ខ្លនួ  និង ទទួល ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថ៊ 
រាប់ លាន ដុលា្លោរ ពី វិមាន កៃមឹ- 
ឡំាង ។  ទី កៃងុ ម៉ូស្គ ូធា្លោប់ បាន 
និយាយ ថា ខ្លនួ នឹង ទទួល ខុស- 
តៃវូ ក្នង៊ ការ ធានា ស្ថរិ ភាព នៅ  
កៀ ហៃសី៊ សីុ ស្ថាន  បុ៉ន្តៃ រុសៃសី៊មិន 
បាន ចូល ធ្វើ អន្តរាគមន៍ ក្នង៊ 
ចលាចល នយោ បាយ នៃះ ទៃ ។ 

 បៃទៃស រសុៃស៊ ី ក ៏កពំងុ បៃឈម 
មខុ នងឹ បញ្ហា អស្ថិរ ភាព នៅ ក្នង៊ 
អតតី រដ្ឋ សហ ភាព សវូៀត ចនំនួ 
៣ផៃសៃង ទៀត ផង ដៃរ ។  នៅ 
បៃឡារូស  ជម្លោះ លទ្ធផល 
បោះ ឆ្នាត ធ្វើ ឱៃយ មាន បាតុកម្ម 
បៃឆំង បៃធា នា ធិបតី លោក  
Alexander  Lukashenko ។  
បៃទៃស អាមៃនី  និង អាស៊ៃ បៃ - 
ហៃសង ់ គ ឺកពំងុ បៃយទុ្ធ គ្នា ដណ្ដើម 
តំបន់ មាន ជម្លោះ  Nagorno- 
Karabakh ៕ 

សុខ  សេី លុច 

បៃទៃស ចិន  កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍    
ទី ១៥  ខៃ តុលា  បាន បៃកាស បៃឆំង 
នឹងអាមៃរិក  ដៃល បាន ធ្វើ ចៃបាប់ មួយ 
ហៅ ថា «ចៃបាប់ ស្វយ័ ភាព ហុង កុង »  និង 
បៃឆំង ផង ដៃរ ទៅ នឹង ការ ដក់ ទណ្ឌ កម្ម-  
របស់ អាមៃរិក លើ បុគ្គលិក ចិន ដី គោក 
ដៃល ធ្វើ ការ ក្ន៊ង ធនាគរ ហុងកុង ។  
សកម្ម ភាព អាមៃរិក នៃះតៃវូ បាន បៃទៃ ស 
ចិន ប្តៃជា្ញាបៃឆំង ដច់ ខាត ។  

ការ បៃឆងំ របស ់ចនិ នៃះ  គ ឺទាក ់ទង 
នឹង ការ ដក់ ទណ្ឌ កម្ម យា៉ាង តឹង រុឹង 
របស ់អាមៃរកិ  ក្នង៊ ពៃល ឆប ៗ់  នៃះ  ទៅ 
លើ ស្ថា បន័ ហរិញ្ញវត្ថ ៊អន្តរ ជាត ិ ដៃល ធ្វើ 
ជំនួញ ជា មួយ ជន ជាតិ ចិន ដៃល តមៃូវ 
ឱៃយ  ទទលួ ខសុតៃវូ ចពំោះ ការ ធ្វើ ឱៃយ ចុះ- 
ខៃសោយ ស្វ័យ ភាព របស់ ហុង កុង ។ 

ក្នង៊ សន្ន ិសទី សរ ពត័ ៌មាន មយួ កាល 
ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  លោក Zhao  Lijian  
អ្នកនំាពាកៃយ កៃសួង ការ បរទៃស ចិន 
បាន និយាយ ថា  ចិន បៃឆំង ដច់ ខាត  
និង ថ្កោល ទោស យា៉ាង ខា្លោំង ចំពោះ អ្វី 
ដៃល ហៅ ថា  «ចៃបាប់ ស្វ័យ ភាព ហុង- 
កុង »  ដៃល ធ្វើ ឡើង ដោយ សហ រដ្ឋ-
អាមៃរិក  និង ការ ដក់ ទណ្ឌ កម្ម នានា 
ទៅ លើ បុគ្គលិក ចិន ។  

លោកZhao  បាន និយាយ ថា  ៖ 
«ហុង កុង គឺ ជា ហុង កុង របស់ ចិន  
ហើយ កិច្ច ការ ហុង កុងគឺ ជា កិច្ចការ ផ្ទៃ- 
ក្នង៊ របស ់ចនិ ។  គ្មោន បរទៃស ណា មយួ 
មាន សិទ្ធិ មាន យោបល់ ដោយ គ្មោន  
ការ ទទលួ ខសុ តៃូវ  ឬ ជៃៀត ជៃក ចលូ 

កិច្ចការ ហុង កុង ទៃ ។ អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសួង ការ បរទៃស រូបនៃះ បាន ទទូច 
ដល់ ភាគី អា  មៃរិក  ឱៃយ កៃ បៃ កំហុស  
និង បញៃឈប់ ការ ជៃៀត ជៃក របស់ ខ្លួន 
ក្នង៊ កចិ្ចការ ហងុ កងុ  នងិ កចិ្ចការ ផ្ទៃ ក្នង៊ 
ដទៃ ទៀត របស់ ចិន តាម គៃប់ រូប ភាព »។ 

លោក  Zhao  បាន និយាយ បន្ថៃម ថា៖  
« បៃសិន បើ អាមៃរិក មាន គោល បំណង 
ធ្វើ បៃប នៃះ  នោះ  ចិន នឹង ចាត់ វិធាន ការ 
តបត ដើមៃបី ការ ពារ អធិប តៃយៃយភាព   
ផល បៃយោជន៍ សន្ត ិសុខ  សិទ្ធ ិនិង ផល 
បៃយោជន៍ សៃបចៃបាប់ របស់ កៃមុ ហុ៊ន ចិន  
និង បុគ្គលិក ពាក់ ព័ន្ធ » ។ 

ដោយ ឡៃក  អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋាភិ បាល 
តំបន់ រដ្ឋបាល ពិសៃស ហុង កុង  (HK-
SAR)  បាន និយាយ ថា  ប៉ុនា្មោន ខៃ ថ្មី ៗ  
នៃះ  អាមៃរិក  បាន ជៃៀត ជៃក កាន់ តៃ 

ខា្លោំង ឡើង នៅ ក្ន៊ង កិច្ចការ ផ្ទៃ ក្ន៊ង ហុង- 
កុង រួម ទាំង ការ អនុម័ត ចៃបាប់ ជា បន្ត 
បនា្ទាប ់ ការចៃញ បទ បញ្ជា បៃតបិត្ត ិ នងិ 
ការ ដក់ ទណ្ឌ កម្ម ទៅ លើ មន្តៃី ហុងកុង 
កៃម រូប ភាព សិទ្ធិ មនុសៃស  បៃជា ធិប- 
តៃយៃយ និង ស្វ័យ ភាព ។ 

 លោក បានថ្លៃង ថា ៖  «យើង បាន ពៃ-
មាន អាជា្ញា ធរអាមៃរិក យា៉ាង ខា្លោំង ចំពោះ 
ការ ចៃញ ផៃសោយ របាយ ការណ៍  ចទ- 
បៃកាន់ ដោយ គ្មោន មូល ដ្ឋាន  និង គ្មោន 
ការ ទទួល ខុស តៃូវ  ទៅ លើ តំបន់ 
រដ្ឋបាល ពិសៃស ហុងកុង » ហើយ 
រដ្ឋាភិបាល តំបន់ រដ្ឋបាល ពិសៃស      
ហុង កុង  បាន ដោះ សៃយ បញ្ហា នៃះ   
ជា ផ្លូវ ការ រួច ហើយ  កាល ពី ខៃ កញ្ញា 
កន្លង ទៅ  ជា មួយ រដ្ឋាភិបាល អាមៃរិក 
លើ លក្ខ ខណ្ឌ ថ្មី ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 

សមា្គាល់ បៃភព ដើម នៃ ផលិត ផល  
ហុង កុង ។  បើ អាមៃរិក មិន ពៃម ដក 
លក្ខខណ្ឌ  ហើយ ការ ពិភាកៃសោ ទ្វៃភាគី 
មិន ទទួល បាន លទ្ធផល គួរ ឱៃយ ពៃញ- 
ចិត្ត  នោះ រដ្ឋាភិ បាល តំបន់ រដ្ឋបាល- 
ពិសៃស ហុង កុង នឹង ចាត់ វិធាន ការ 
តបត បៃឆំង នឹង សហ រដ្ឋ អាមៃរិក  
សៃប តាម យន្តការ ដោះ សៃយ វិវទ 
របស់ អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម ពិភព លោក  
ក ៏ដចូ ជា សៃប តាម ជហំរ របស ់ហងុ កងុ 
នៅ ក្ន៊ង កិច្ច បៃជុំ   General  Council  
របស់ អង្គការ ពាណិជ្ជ កម្ម ពិភព លោក  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៣  ខៃ តុលា ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ថា  នៅ ថ្ងៃ ពុធ  ទី ១៤  ខៃ 
តុលា   កៃសួង ការបរទៃស អាមៃរិក  
បាន ពៃមាន ជា ផ្លូវ ការ ដល់ ស្ថាប័ន 
ហិរញ្ញ វត្ថ៊ អន្តរ ជាតិ  ដៃល ធ្វើ ជំនួញ ជា- 
មួយ បុគ្គល ដៃល តៃវូ ទទួល ខុស  តៃូវ 
ចំពោះ ការ បង្កៃប របស់ ចិន នៅ ហុង- 
កុង ថា  ពួក គៃ អាច បៃឈម នឹង ការ - 
ដក់ ទណ្ឌ កម្ម  ក្ន៊ង ពៃល ឆប់ ៗ  នៃះ ។ 

នៅ ក្ន៊ង របាយ ការណ៍ មួយ ទៅ កាន់ 
សភា កៃសួង ការ បរទៃស បាន បញ្ចូល 
ឈ្មោះ បុគ្គល ចំនួន ១០ នាក់ ដៃល តៃូវ 
បាន ដក់ ទណ្ឌកម្ម រួច ហើយ រួម ទាំង 
នាយក បៃតបិត្ត ិហងុកងុ លោក  Carrie  
Lam  ផង ដៃរ ។  ក្ន៊ង រយៈ ពៃល ៦០ ថ្ងៃ  
អាមៃរិក នឹង កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ 
ស្ថាប័ន ហិរញ្ញវត្ថ៊ ដៃល ធ្វើ បៃតិបត្តិការ 
សខំាន ៗ់  ជា មយួ បគុ្គល ទាងំ នៃះ ។   នៃះ 
ជា ការ ឆ្លើយ តប ចុងកៃយ របស់ សហ- 
រដ្ឋ អាមៃរិក ចំពោះ សកម្មភាព ចិន  នៅ 
ក្ន៊ងហុងកុង  រួម ទាំង ការ អនុម័ត ចៃបាប់ 

សន្ត ិសខុ ជាត ិថ្ម ីនៅ ឆ្នា ំនៃះ  ដៃល ទ ីកៃងុ 
វ៉ាសុនី តោន បាន ហៅ ថា  ជា ការ រលំោភ- 
បំពាន មិន អាច ទទួល យក បាន ចំពោះ 
ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត របស់ ចិន មួយ បៃព័ន្ធ ២  
ចំពោះ អតីត អាណា និគម អង់ គ្លៃស ។ 

ចៃបាប ់ស្វយ័ ភាព ហងុកងុ របស ់សហ- 
រដ្ឋអាមៃរកិ  ដៃល លោក  Trump  បាន 
ចុះ ហត្ថ លៃខា រួច  បាន ចូល ជា ធរ មាន 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៤  ខៃ កក្កដ  និង តមៃូវ 
ឱៃយ កៃសួង ការ បរទៃស កត់ ឈ្មោះ 
បុគ្គល ដៃល តៃូវ ទទួល ខុស តៃូវ ចំពោះ 
ការ ខក ខាន របស់ ចិន  ក្ន៊ង ការ បំពៃញ 
កាតព្វកចិ្ច របស ់ខ្លនួ ចពំោះ ហងុ កងុ ក្នង៊ 
រយៈ ពៃល ៩០ ថ្ងៃ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពួក គៃ 
ទទួល ខុស តៃូវ ចំពោះ ការ ដក់ ទណ្ឌ- 
កម្ម ។  វ ក៏ តមៃូវ ឱៃយ មាន បញ្ជី រាយ នាម 
ស្ថាប័ន ហិរញ្ញវត្ថ៊ ដៃល ធ្វើ បៃតិបត្តិការ 
ហិរញ្ញវត្ថ៊  ជា មួយ មនុសៃស ដៃល មាន 
ឈ្មោះ ក្នង៊ បញ្ជ ីនោះ  ក្នង៊ រយៈ ពៃល ៦០ 
ថ្ងៃ បនា្ទាប់ ពី នោះ ដៃរ ។ 

ចៃបាប់ នៃះ  ក៏ អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃធានា ធិបតី 
អាមៃរិក ដក់ ទណ្ឌ កម្ម លើ បុគ្គល ដៃល 
មាន ឈ្មោះ នៅ ក្នង៊ បញ្ជ ី  និង អំពាវ នាវ  
ឱៃយ មាន ការ ដក់ ទណ្ឌកម្ម លើ ស្ថាប័ន 
ហិរញ្ញវត្ថ ៊មិន លើស ពី ១ ឆ្នា ំ កៃយ ពី 
មាន ឈ្មោះ ក្នង៊ បញ្ជ ីនោះ ។  អ្នក នយោ- 
បាយ ជាន់ ខ្ពស់ សហ រដ្ឋអាមៃរិក  និង 
ចកៃភពអង់គ្លៃស  បាន រិះគន់ កៃមុ ហុ៊ន  
Hongkong  and  Shanghai  Bank-
ing  Corporation  និង កៃមុ ហុ៊ន  
Standard  Chartered  បនា្ទាប់ ពី 
ធនាគរ ទំាង នៃះ បាន គំទៃ ចៃបាប់ 
សន្តសុិខ ជាតិ របស់ ចិន ៕ 

ចិនប្រឆំាងានឹាងាការាដាក់ាទណ្ឌាកម្មរបស់អាម្ររិកាលើធនគារាអន្តរជាតិានៅទីក្រង៊ាហ៊ងាក៊ងា

អ្នក    ន ពំាកេយ កេ សួងការ បរទេ ស ចិន លោក Zhao Lijian    ឆ្លើយ សំណួរ របស់   អ្នក ស រ- 
ព័ត៌មាន   ក្នងុអំឡុង សន្នសីិទ កា សេត បេចំាថ្ងេ នពេលកន្លងមក។ AFP



មជ្ឈមណ្ឌលអាសី៊ន្មូលនិធិជប៊៉នរៀបចំកម្មវិធីបង្ៀនគំនូរអនឡាញដល់ក៊មារបឋម

ឥណ្ឌាអះអាងថាបន្ទះឈីបលាមកគោអាចទប់ទល់វិទ្យុសកម្មច្ញពីទូរស័ព្ទ

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  មជ្ឈ មណ្ឌល អាស៊ី 
ន្  មូលនិធិ ជប៊៉ន  តាម រយៈ ការិ - 
យា  ល័យ ទំនាក់ ទំនង ព័ត៌មាន 
ន ្  ស្ថានទូត ជប៉៊ន ប្ចាំ  នៅ ទី - 
ក្៊ង   ភ្នំព្ញ   ប្ទ្ស កម្ពុជា  
បាន  ជូន ដំណឹង    អំពី  ដំណើរ  ការ 
អប់រំ  សិល្បៈ មួយ  ក្ម ចំណង- 
ជើង  ថា  «គនំរូ នៅ ផ្ទះ តាមស្ទលី 
យា៉ាមា៉ាដា» ដល្ បាន សហការ 
ផលិត ជាមួយ  សលា សិល្បៈ   
យា៉ា  មា៉ា ដា និង CBS Digital 
ចាប់  ផ្តើម  ថ្ង្ទី ១៩ ខ្ ត៊លា ឆ្នាំ   
២០២០ ន្ះ និង រៀងរាល់ថ្ង្ 
ចន្ទ  ម៉ាង ៧យប់។ 

តំណាង  មជ្ឈ មណ្ឌល អាស៊ី   
ន្   មូល និធិ   ជប៉៊ន បាន ឲ្យ ដឹង     
តាម រ យៈ ស្ចក្តីជូនដំណឹង  
ថា៖  «   សលិប្ៈ គជឺា វធិ ីមយួ ដល្ 
មន៊ស្ស បង្ហាញ ពី គំនិត  និង  
អារម្មណ៍  ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ សម្ប់ 
កម៊ារា  កម៊ារ ី សលិប្ៈ គជឺា របស ់
មួយ  យា៉ាង សំខាន់  ដើម្បី បង្កើត   
ចរិត   លក្ខណៈ ពួកគ្។ យើង   ខ្ញុំ 
ចង់ ផ្តល់ ជូន នូវថា្នាក់ រៀន តាម-     
អនឡាញ ន្ះ ស ម ្ ប ់   សិស្ស  
ស លា បឋម ទាំង អស់  និង ចង់ 
ឱ្យ ពួកគ្  សប្បាយ  រីក រាយ ពី 
ការ ងរ សិល្បៈ  និង វិវត្តនូវ   ការ- 
បង្ហាញ  អារម្មណ៍ ពួកគ្ ផង- 
ដ្រ។  ន្ះគឺ ជា ប្សកកម្ម លើក- 

កម្ពស់  ន្ ការ ផ្លាស់ ប្តូរវប្បធម៌  
រវាង   កម្ពុជា  និង ជប៉៊ន ។ មជ្ឈ - 
មណ្ឌល   អាស៊ី ន្   មូលនិធិ ជប៉៊ន  
បាន  ប ញ្ចប់  កម្ម  វិធី ន្ះ  ជា ផ្ល្ផ្កា  
ដោយ សិល្បករ ខ្ម្រ និង លោក 
យា៉ាមា៉ាដា ដ្ល  ជាជាងគំនូរ ឬ 
វិចិត្ករ  ជន ជាតិ ជប៉៊ន  ហើយ 
គាត ់ បាន ធ្វើការនៅ  ក្នងុ បទ្ស្   
កម្ពុជា  និងជប៉៊ន  សម្ប់ផ្ន្ក  
កិច្ច ការ ងរសិល្បៈ  និង ការ អប់រំ- 
សិល្បៈ។ គោលបំណង ន្ ការ-  
បង្កើត   ថា្នាក់ន្ះ ឡើង  មិន ត្ឹម- 
ត ្ បង្កើន នវូជនំាញ សលិប្ៈគនំរូ 
ប៉៊ណ្ណោះទ្  ថ្មទាំង ផ្តល់នូវ 
បទ ពិសោធ រីករាយ ទៅ នឹង 
សិល្បៈ  គំនូរ  និង បណ្តុះ គំនិត  

ការ ស្មើស្ម្  ការច្ន្ប្ឌិត 
របស់យ៊វជន វ័យក្ម្ងៗ  និង  
ក៊មារា  ក៊មារី»។   

 បើ តាម ស្ចក្តី ជូន ដំណឹង 
ដដ្ល  នោះ   ឲ្យ ដឹងពី  កម្ម  វិធី   សិក្សា    
សិល្បៈ  គំនូរ តាម អន ឡាញ    
មាន ចំនួន ទំាង   ១០វគ្គ  នោះ ថា៖  
«  វគ្គ   ទី ១ មាន ចំណង  ជើង ថា  
«គនំរូ រចនា»  គ ឺជា ការ ណ  ្នា ំព ី
ថា្នាក់  សិល្បៈ  និង វិធី បង្ៀន 
តាម  ស្ទីល លោក  យា៉ាមា៉ាដា  
ឱ្យ  ក៊មារ រៀន  គូរ លំនាំ ងយៗ 
ដោយមាន   បនា្ទាត់  ត្ីកោណ  
ការ៉្ រង្វង់ និង  របៀប បង្កើត  
ពណ។៌  វគ្គ  ទ ី២ «ត្ដីអ៏ស្ចារយ្ » 
រៀនគូរ រូប  ដោយ កំណត់អ្វី មួយ 
ហើយ  បង្ហាញ គំនូរ គំនិត ជា - 
មួយ  នឹង ការ  ស្មើ ស្ម្ ។  វគ្គ - 
ទី៣  «ការ ត៊ប ត្ង គំនូរ ត្ី» 
រៀន បង្កើត ពណ៌ ផ្ស្ងៗ  ដោយ 
ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់។ បង្កើត រាង  3D  
ដោយ ការ គូរ  ផត ់  កាត់  ហើយ 
ផ្តុ ំ ចូលគា្នា ។ វគ្គ  ទ ៤ី  «តោះ សក- 
លប្ង ដា ក ់ពណល៌ើរបូ» រៀនច្ន ្
រូប ដោយ ដាក់ពណ៌  បោះត្ 
និង ផ្លុំពណ៌។ វគ្គ  ទី៥  «តោះ 
សក ល្បងបង្ួមរូប» រៀនច្ន្ 
របូ  ដោយ ដាកព់ណ ៌លើ កដ្ាស  
ហើយ បត់វា។  បនា្ទាប់ មក  រៀន 
បង្កើត ពណ៌ ជា មួយ   ក្ដាស ជា - 
មយួ  ការ ច្ន។្   វគ្គ   ទ៦ី   «ផ្ទះ ដល្  
មាន ដើមឈើធំ  និង មាន ព្ះ-  
អាទតិយ្ »  លើ ផ្ទ ្ទកឹ  ហើយ   ដាក ់ 
លើក្ដាស។   វគ្គ  ទី៧   « តោះ  ច្ន-្ 
រូប  ជាមួយនឹង ត្រា ង ដូចដ្»  

រៀន  ច្ន ្របូ ដោយ បោះត ្ ដល្ 
មាន  សមា្ភារ  ជំ៊វិញ ខ្លនួ ។   រៀន  គូរ- 
របូ  តាម ការ សម្ើ ស ្ ម ្ ។  វគ្គ  ទ ី
៨  «3D ្រឌីម ល្ ន ដ៍» រៀនច្ន្ 
រូប      ដោយ កាត់ក្ដាស កាត៊ង  
ធ្វើ   ក្ស   និង ដាក់ពណ៌ (បច្ច ក្- 
ទ្ស  ធ្វើ ពី ដ្ក សន្លឹក) ហើយ 
រៀន សងសង ់កោះ 3D ដោយ 
កាត ់ ក្ដាស ពណ៌ជារាង ឆ្នូត 
និង  បង្កើត  រូប រាង  3D។  វគ្គ  ទី ៩ 
« តោះគូររូប ដើមឈ ើដោយ-  
ស្រី »  រៀនច្ន្ រូប   បំប្ក ពណ៌ 
ដ៊ស  ខា ត់ ជាមួយ   ជក់ ។ រៀន គូរ- 
រូប ដើមឈើ ដោយ ស្រី ជា មួយ  
នងឹ ចប្ាប ់មយួ ចនំនួ ។   វគ្គ  ទ ី១០  
«សក គរូ មខ៊ ដោយសរ្»ី  រៀន 
គរូ  របូ មខ៊ ដោយ សរ្ ីជាមយួ នងឹ 
ចប្ាប ់ មយួ ចនំនួ  ដើមប្ ីបង្កើត  ឱយ្ 
ដូច ជា វត្ថុ ពិត»។  

 គួរ រំឭក ដ្រ ថា លោក យា៉ាមា៉ា ដា 
តាកាស៊ ូគ ឺជាវចិតិ ្ករ គនំរូ ជន- 
ជាតិ ជប៉៊ន  និងជា អ្នក ដឹកនាំ 

សលា  សិល្បៈយា៉ាមា៉ាដា នៅ 
បទ្ស្ កម្ពជុា ។ ចាប ់តាងំ  ព ី ឆ្នា ំ
១៩៩៤ នៅ ព្ល ដ្ល គាត់  
បាន  មក ទស្សនា ប្សទ អង្គរ  
គាត់ បាន ភ្ជាប់ អារម្មណ៍ នៅ ក្នុង 
ការ  ង រ សិល្បៈ នៅ  កម្ពុជា ។  
គាត់  បាន បង្ៀន សិល្ប ៈ  ដល់ 
សសិស្  នសិស្តិ  នងិ សលិប្ ករ ខ្មរ្  
ដ្ល ក្នុង នាម ជា សស្្តាចារ្យ 
ច៊ះ កម្ម សិក្សា ន្ សកល វិទ្យា - 
លយ័ ភមូនិ្ទ វចិតិ ្សលិប្ៈ  ហើយ   
លោក   បាន   រួម ចំណ្ក ចំពោះ 
មិត ្ត ភព ប្ជា ជន កម្ពុជា និង 
ជប៉៊ន  តាម រយៈ  សិល្បៈ  គាត់ 
ទទួល  បាន ការ សរសើរ ពី រដ្ឋ- 
មន្្តី  ការ បរទ្សឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

សម្ប់ ព័ត៌មាន លម្អតិ ពី ការ- 
សកិស្ា តាម អនឡាញ អាចចលូ 
តាម គ្ហ ទំព័រ  htt://www.
youtube.com/channel/
UCOg02waTgAUrOM-
MtpnDhOnQ៕ 

កេុង ញូវដេលី : ស្ថាប័ន 
រដា្ឋាភិបាល ឥណា្ឌា មួយ ត្ូវ - 
បានបង្កើត ឡើង  បំណង  ច្ន្  
ផលិត  សប៊ូ និង ផលិតផល 
វ្ជ្ជសស្ដ្ ពី លាមក គោ  បាន 
បន្ដ អភិវឌ្ឍ     បន្ទះ  ឈីប  ដ្ល 
អាច ការពារ មន៊ស្ស ពី វិទ្យុ សកម្ម- 
ទូរស័ព្ទ ។ 

ដោយ មិន បាន ពន្យល់ អំពី 
របៀប ដណំើរ ការ  បធ្ាន គណ-
កម្មការ គោ ជាតិ  ដ្ល ត្ូវបាន 
បង្កើត ឡើង កាល ព ីឆ្នា ំមន៊ បាន 
ឲ្យ ដឹងថា ឧបករណ៍ ន្ះ អាច 
ត្ូវ បាន បំពាក់ ភ្ជាប់ ក្នុង ស្ម 
ទូរស័ព្ទ ដ្ ។ 

លោក វា៉ាល់ ឡាបប្ កាទីរៀ 

បាន ថ្ល្ង ក្នុង សន្និសីទ កាស្ត 
ថា ៖ « យើង រំពឹង ថា បើ អស់- 
លោក រក្សា បន្ទះ ឈីប ន្ះ ក្នុង 
ទូរស័ព្ទដ្ វា ជួយ កាត់ បន្ថយ 
សរធាត៊ វិទ្យុ សកម្ម គួរ ឲ្យ កត់- 
សមា្គាល ់។ អាចមគ៍ោ មាន សរ-
ធាត៊ ប្ឆំង វិទ្យុ សកម្ម  ហើយ 
បើ អស់ លោក ទ៊ក កន្ល្ង ណា- 
មួយ  ក្នុង ផ្ទះ វា នឹង មិន មាន 
សរធាត ៊គមី ីនៅ ទ ីនោះ ឡើយ ។ 
ទាំង ន្ះ ត្ូវ បាន ទទួល ស្គាល់ 
ដោយ ផ្ន្ក វិទ្យា សស្ដ្ »។ 

លោក កាទីរៀ មិន បាន ផ្ដល់ 
ព័ត៌មាន លម្អិត ថា តើ អង្គភព 
ន្ះ បាន ធ្វើ ការ សវ្ជវ្ ដោយ 
ផ្អក្ លើ អ្វ ីហើយ ស្ចក្ដ ីប្កាស 

បង្ក ជា មតិ សើច ចំអក ពាស- 
ព្ញ បណា្ដាញ សង្គម ។ 

គោ ត្ូវ បាន ចាត់ ទ៊ក ជា សត្វ 
ពិសិដ្ឋ ក្នុង សង្គម ដ្ល ប្ណិ-
បនត ៍សសនា ព្ហ្មញ្ញ ធ ំបផំត៊  
ហើយ ការ ទទួល ទាន សច់ គោ 
ត្ូវ បាន ហាម ឃាត់ នៅ តាម 
បណា្ដា រដ្ឋ ជា ច្ើន ។ 

លោកត្វូ បាន ដក សង្ ់សម្ដ ី
ដោយ កាស្ត ភស អង់គ្ល្ស 
ដល្ បាន នយិាយ ថា ៖ « បគ៊្គល 
មា្នាក់ កំព៊ង ត្ នាំ ច្ញ បន្ទះ 
ឈីប ប្ទ្ស ន្ះ ទៅកាន់ 
សហរដ្ឋ អាម្រិក  ជាទី ដ្ល វា 
ត្វូ បាន ដាក ់លក ់តម្លប្ម្ាណ 
១០ដ៊លា្លារ »៕ AFP/HR

ទិដ្ឋភាព កេុម កុមារ ពេល   រៀនគូរ គំនូរ នៅ ឯ សាលាសិលេបៈ យ៉ាមា៉ាដា   ។ រូបថត សហការី 

លោក យ៉ាមា៉ាដា (អាវស) ពេលបងេៀនសិលេបៈគំនូរ។ រូប សហការ 

បន្ទះឈីប ធ្វើពីលាមកគោ ដេលឥណ្ឌាអះអាង ថា  អាច កាត់បន្ថយវិទេយុសកម្ម ពីទូរស័ព្ទ ដេ ។ រូបថត AFP
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ថ្ងៃ៣កើតខៃកត្តកិឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤តៃវូនឹងថ្ងៃចន្ទទី១៩ខៃតុលាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីមធ្យម។មានសមត្ថភាពប្ើ-
កមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញាន្ះ
បណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភា ពផ្លូវកាយល្អត្ក៏មាន

ចិត្តហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះគួរអានសៀវភៅធម៌
ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យច្ើនដើម្បីជម្ះចិត្តមន្ទិល។
រីឯការនិយាយស្តីមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទ្ បញ្ហា
ស្នហ្ាគូស្នហ៍្យល់ចិត្តជាធម្មតា។ថ្ងន្្ះគរួត្
យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពស្នហ្ា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។លោកអ្នកមាន
ទឹកចិត្តអង់អាចកា្លាហាននៅក្នងុការ-
សម្ចកិច្ចការផ្ស្ងៗ ដោយភាព-
ឈ្លាសវ្។ការប្កបរបររកទទួលទាន

នននឹងបានផលចំណ្ញយា៉ាងគាប់ប្សើរ។ការធ្វើ-
ដណំើរដើម្បីបំព្ញការងារផ្ស្ងៗត្ងមានជោគជ័យ-
ជានិច្ច។ ចំពោះបញ្ហាស្នហ្ាវិញ គូស្នហ៍្មានការ-
យកចិត្តទុកដាក់គា្នាបានល្អបង្កើតភាពផ្អម្ល្ហម្។
ចំណ្កការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយបានសុខ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការពោលពាក្យ-
សម្តីទៅ កាន់អ្នកផង ត្ងមានគ្
យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់។ ចំពោះ
បញ្ហាសុខភាព គឺមិនមានជំងឺមក

បៀតបៀនដល់រូបកាយអ្នកឡើយ។ រីឯការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនឹងមា នគ្ចំាទទួល-
ស្វាគមន៍រាក់ទាក់ជាក់ជាពំុខានឡើយ។ ចំណ្ក
ឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្មានការយល់ចតិ្តគា្នាខា្លាងំ
ល្អកូល្អនិបង្កើតនូវសម្ពន័្ធស្នហ៍្ផ្អម្ល្ហម្ដ្រ។

រាសីស្ុតចុះខា្លាំង។គ្ះកាច-
អាចនងឹកើតដោយសរសម្តីតោង
មានការពចិារណឲ្យបានច្ើនមុន
ច្ញវាចា។ចំពោះស្ចក្តីស្ន្ហា

គូស្ន្ហ៍ហាក់មានភាពព្ងើយកន្តើយបន្តិច
គប្បីផ្តល់ភាពកក់ក្តាឲ្យគា្នាច្ើន។ចំណ្កឯការ-
ប្កបរបររកទទួលទានននអាចប្ឈមការ-
ខាតបង់។លាភសកា្ការៈវិញនឹងជួបការលំបាក
ទទួលភោគផលនិងខ្វះអ្នកជួយជ្មជ្ង។

រាសីមធ្យម។កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយមាំមនួល្អប៉នុ្ត្ត្វូត្ចណំយ
ទាងំកមា្លាងំកាយនងិចតិ្តច្ើនក្នងុ-
ការបំព្ញការងារផ្ស្ងៗហើយ

មានលទ្ធផលបង្គរួត្បុ៉ណ្ណោះ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កា ន់ទីជិតឆ្ងាយត្ងមានគ្ទទួលស្វាគមន៍ប៉នុ្ត្
គ្នឹងទន្ទឹងចាំទទួលផលពីអ្នកវិញដ្រ។ថ្ង្ន្ះ
រាល់ការពយ្ាយាមទាងំឡាយហាក់ដចូមានសភាព
ខ្សត់ខ្សោយបន្តិចត្មិនមានភាពដុនដាបទ្៕

រាសីមធ្យម។ថ្ងន្្ះមានសមត្ថភាព
ប្ើកមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញា
ន្ះបណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភាពផ្លវូកាយល្អត្ចិត្តមានការ-
ហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះ គួរត្អាន-

សៀវភៅធម៌ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យបានច្ើន។ រីឯ-
ការនិយាយស្តីក៏មិនសូវជាល្អបុ៉ន្មានដ្រ តូ្វយក
ការបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់។បញ្ហាស្នហ្ាវិញគូស្នហ៍្
អ្នកយល់ដឹងពីទឹកចិត្តដូចជាសព្វដងត្ម្តង។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមានទឹក-
ចិត្តប្កបដោយក្តីម្តា្តាករុណឲ្យ
គា្នាទៅ វិញទៅមកបានយា៉ាងល្អ។រីឯ-
ស្ចក្តីស្ន្ហាគូស្ន្ហ៍នឹងប្កប-

ទៅដោយភាពផ្អម្ល្ហម្ចំពោះគា្នាផងដ្រ។ រីឯ-
ការប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ បានផល
លើសពីសព្វដង។ ការធ្វើដំណើរទៅទីននត្ង-
ត្ទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព។ចំណ្កឯលាភ-
សកា្ការៈវិញទទួលបានផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។

រាសីសុ្តចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយ
តូ្វបៀតបៀនដោយជំងឺ បណ្តាល
ឲ្យទឹកចិត្តអ្នកមាននូវភាពច្បូក-
ចប្ល។់ចណំក្ឯសច្ក្តីពយ្ាយាម

ក៏មា នការធ្លាក់ចុះខណៈសមត្ថភាពបំព្ញ-
ការងារផ្ស្ងៗតូ្វធ្លាក់ចុះផងដ្រ គឺខ្វះសមត្ថ-
ភាពសម្ចចិត្ត។ចំពោះការប្កបរបររកទទួល-
ទានននវញិនងឹអាចខាតបង។់សច្ក្តីស្នហ្ា
ច្ើនត្ខ្វះភាពកក់ក្តានិងរកាំរកូសនឹងគា្នា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ការបំព្ញ-
ភារកិច្ចផ្ស្ងៗ ទទួលបានភាពជោគ-
ជយ័ដោយសរអ្នកនងឹបពំញ្ការងារ
យា៉ាងស្វាហាប់ទឹកចិត្តមោះមុត។ រីឯ-

ការនយិាយស្តីធ្វើឲ្យអ្នកដទ្ព្ញចតិ្តនងិគោរព។
បើជាអ្នកប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងទទួល
បាននវូការជឿទកុចតិ្តពីដ្គពូាណជិ្ជកម្មដោយភាព-
ស្មាះត្ង់របស់អ្នក។ចំពោះលាភសកា្ការៈវិញគឺ
មានភាពរលូនល្អជាទីគាប់ចិន្តាសម្ប់គូស្ន្ហ៍។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយាយស្តីគឺ
ច្ើនត្ពោលនវូពាកយ្ពតិទៅកាន់
អ្នកផងទំាងពួង។ចំពោះមុខរបររក-
ទទួលទានវិញគឺថាបានផលជាទី-

គាប់ចតិ្ត។ការធ្វើដណំើរទៅកាន់ទីជតិឆ្ងាយមាន
សវុត្ថិភាពល្អ។រឯីបញ្ហាស្នហ្ាវញិគសូ្នហ្៍មាន
ភាពល្អូកល្អិននឹងគា្នាលើសពីធម្មតានិងគា្មាន
ភាពរកាំរកូសនៅក្នុងចិត្តឡើយ។ចំណ្កឯ
លាភសកា្ការៈវញិទទលួបានផលជាទីគាបច់តិ្ត។

រាសីមធ្យម។ថ្ងន្្ះគួរត្យកចិត្ត-
ទុកដាក់ពីបញ្ហាស្នហ្ា។ ចំណ្កឯ
ការនិយាយស្តី មិនសូវមានឥទ្ធិពល
ទៅលើអ្នកស្តាប់បុ៉ន្មានឡើយដំណឹង

ដ្លទទួលបានអាចឲ្យមានការមិនព្ញចិត្ត គួរត្
ច្ះយកចិត្តទុកដាក់អានសៀវភៅធម៌ផ្ស្ងៗ។
ចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្លវូកាយល្អ ខណៈផ្លវូចិត្តស្មគុ-
ស្មាញបន្តចិដ្រ។ចំពោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិត-
ឆ្ងាយគប្បីមានការប្យ័ត្នប្យ្ងឲ្យបានខា្លាងំកា្លា។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្កបរបរ-
រកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងបានផល
ល្អប្សើរត្កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយអាចតូ្វយាយីដោយជំងឺ។

លាភសកា្ការៈបានដោយធម៌នងិមានសមត្ថភាព
ដោ ះសយ្បញ្ហាឬធ្វើការសមច្ចតិ្តផស្ង្ៗ គឺ
បា នល្អក្នងុថ្ងន្្ះ។ចណំក្សច្ក្តីស្នហ្ាមាន
ការយល់ចិត្តគា្នាបានល្អខណៈការធ្វើដណំើរទៅ
ទីននវិញក៏ត្ងត្មានជោគជ័យជានិច្ចដ្រ។

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្ចន្ទទី១៩ែខតុលាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១២
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កីឡាករពិការដៃប៉ាគីស្ថានផ្ដលួគូបៃកួតស្នកុឃ័រ
ដោយបៃើតៃចង្កាបុកគៃប់ឃ្លីបញ្ចលូរន្ធ
កៃុងអុីសា្លាម៉ាបាដ : មូហា-

មដ្អ៊កិម្ដល្កើតមកអត់
មានដ្ចូលក្លិបល្ងស្នុកឃ័រ
ដោយប្ើចងា្កាជាមធ្យាបាយ
បុកគ្ប់ឃ្លីពណ៌សបញ្ជូនទៅ
រុញគ្ប់ក្ហមឲ្យចូលរន្ធ។
កីឡាប្បន្ះហាក់មិនសម

នឹងបុរសអាយុ៣២ឆ្នាំនោះទ្
ត្កីឡាករបា៉ាគីស្ថានរូបន្ះ
បានចំណយព្លជាច្ើនឆ្នាំ
សំលៀងជំនញរបស់ខ្លួន
រហតូដល់អ្នកខ្លះបច្ាំភមូិអស់
លុយពីហោបា៉ាវមិនតិចទ្។
លោកអ៊ិក្មបានប្ប់

AFPអំឡុងព្លចូលល្ង
ស្នុកឃ័រក្នុងក្ុងសមុនទ្ី
ខ្ត្ដពុនចាបភាគខាងជើង
ប្ទ្សថា៖ «វាជាការងារដ៏
លំបាកដ្លទាមទារការខិតខំ-
ប្ឹងប្ងខា្លាំង។បើមានអ្នក
ល្ងដូចរូបខ្ញុំ ខ្ញុំត្ៀមខ្លួន
ប្យុទ្ធជាស្ច»។
កើតក្នុងគ្ួសរក្ីក្លោក

និងបងប្អូន៨នក់របស់លោក
មិនអាចចូលសលារៀននោះ
ទ្ហើយលោកចណំយពល្
កុមារភាពរស់នៅយា៉ាងឯកា។
ជាយវុជនមា្នាក់លោកចាប់ផ្ដើម
ឈរមើលមតិ្ដភក្ដិលង្ស្នកុឃរ័
នងិមានបណំងចង់លចួសក-
ល្បងល្ងស្ងាត់ៗ ។
លោកអ៊ិក្មនិយាយថា៖

«ដំបូងខ្ញុំធ្លាប់វាយគ្ប់ឃ្លី
ស្នុកឃ័រមា្នាក់ឯងនៅលើតាប
ទទ្។បន្ទាប់មកខ្ញុំអភវិឌឍ្ខ្លនួ
បន្ដិចម្ដងៗ  រួចក៏ផ្ដើមល្ង
ជាមួយគូប្កួត»។
លោកអ៊ិក្មអាចប្កួត-

បជ្ង្ជាមយួដគ្ូខា្លាងំៗ បច្ាំ
ក្ុងថ្មទៀត។លោកមាន
សមត្ថភាពរញុគ្ប់ឃ្លីបញ្ចលូ
រន្ធដ្លទាក់ទាញចំណប់-

អារម្មណ៍មហាជនជាច្ើន។
ព្លកីឡាករអត់ដ្លោក

អ៊កិម្វាយមនិចលូរន្ធអ្នកឈរ
មើលមា្នាក់បានបន្លឺសំឡ្ងឡើង
ថា៖«ខាត់ចងា្កាមួយសិនទៅ»។
ដោយបារម្ភថាលោកអាចធ្វើ

ឲ្យរបួសខ្លួនឯងឪពុកមា្ដាយ
របស់លោកអ៊ិក្មត្ងត្
រារា៉ាំងលោកពីល្ប្ងស្នុកឃ័រ
រយៈពល្ជាច្ើនឆ្នាំមកហើយ
ត្កាលពីឆ្នាំមនុពកួគ្ពម្ឲយ្
បុរសអត់ដ្ទាំងគូរូបន្ះចូល
ល្ងឡើងវិញ។
ជំនញស្នកុឃ័ររបស់លោក

បានរុញច្នប្ជាបិ្យភាព
លើអនឡាញក្នងុចណំមជើង
ខា្លាំងបា៉ាគីស្ថានដទ្ទៀត។

លោកអ៊ិក្មបាននិយាយ
ថា៖«ខ្ញុំកាន់ត្ល្បី»។
ល្ប្ងស្នុកឃ័រត្ូវបាននំ

មកកាន់បា៉ាគីស្ថានដោយមន្ដ្ី-
ចក្ភពអង់គ្ល្សនសម័យ
អាណនិគមនិយមលើឧបទ្វីប
ឥណ្ឌាហើយស្ថាបនកិជនជាតិ
បា៉ាគីស្ថានលោកមូហាម្ដ
អាលីជីនណក៏ជាអ្នកល្ង
ស្នុកឃ័រពូក្មា្នាក់ផងដ្រ។
បា៉ាគីស្ថានមិនបានធ្វើបច្ចុ-

ប្បន្នភាពស្ថិតិលើអ្នកមាន
ពិការភាពនោះទ្ត្អង្គការ-
ក្រដា្ឋាភិបាលបា៉ាន់ប្មាណ
ថាមានចំនួនជាង៣០លាន-
នក់លើប្ជាជនសរុប២២០
លាននក់៕AFP/HR

លោកអ៊ិកៃមតៃូវការជំនួយបញ្ចុកទឹកពៃលបៃកួត។រូបថតAFP

កីឡាករស្នុកឃ័រអត់មនដៃតៃមនជំនឿចិត្តដើរចូលក្លិប។រូបថតAFP



LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

ក្រុង បាងកក : អាងទឹក ឯកជន 
អាហារ ឆ្ងាញ ់នងិ ការ វាស ់កម្ដៅ  ២ ដង 
ក្នងុ ១ថ្ងៃ ទាងំ នៃះ មាន នៅ កន្លៃង ចត្ដៅ-
ឡីស័ក កមៃិត ផ្កាយ៥ ក្នុង បៃទៃស ថៃ 
ដៃល ភ្ញៀវ ទៃសចរ អាច សមៃក កាយ 
បៃប បៃណីតភាព  សៃប តម វិធាន ការ 
បៃឆំង វីរុស កូរ៉ូណា ដ៏ តឹង រុឹង បំផុត ។ 

កៃយ ហាម បៃម ភ្ញៀវ ទៃសចរ ចលូ 
បៃទៃស អស់ រយៈ ពៃល ៦ ខៃ បៃទៃស 
ថៃ ដៃល ពឹង អាសៃ័យ សៃដ្ឋកិច្ច ចមៃបង  
លើ វិស័យ ទៃសចរណ៍ តៃៀម បើក ទា្វារ 
ទទលួ ភ្ញៀវ  ខ្លះ ៗ   ដោយ ចាប ់ផ្ដើម ព ី កៃងុ 
ភកូៃត ដៃន កោះ ទៃសចរណ ៍ពៃញនយិម 
នៅ ប៉ុន្មាន សប្ដៅហ៍ ខាង មុខ ។ 

បុ៉ន្ដៃ មុន ពៃល រីករាយ នឹង សម្ផសៃស ឆ្នៃរ- 

ទៃសចរ ចិន  និង ស្កានឌីវា៉ានី ៣០០ 
នក ់នងឹតៃវូ ធ្វើ ចត្ដៅឡសីក័ក្នងុរយៈពៃល 
១៤ ថ្ងៃ  រួមទាំងការ ធ្វើ តៃស្ដ រក វីរុស- 
ករូ៉ណូា ចនំនួ  ២ លើក ទៀត  ដោយ មាន 
ការ ឃ្លា ំមើល ព ីសណំាក ់កៃមុ វៃជ្ជបណ្ឌតិ 
និង សន្ដិសុខ ។ 

លោក Jean-Francois ជា នវិត្ដជន 
មក ព ីបរាងំ  រស ់នៅ បៃទៃស ស៊យុអៃត 
ដៃល រពំងឹ បន គៃច ព ីរដវូ រងា នៅ រាជា-
ណាចកៃ នោះ បន និយាយ ថា ៖ « វា 
ចៃបាស ់ជា ងាយ សៃលួ ហើយ តៃ ខ្ញុ ំបរម្ភ 
ថា ខ្ញុ ំបៃហៃល ជា អន្ទះស ហើយ មើល 
ទៅ ដោយសរតៃ អត់ មាន សៃរីភាព »។ 

នៅរីសត The Senses Resort នៃ  
ឆក  Patong Bay នៃ ដៃន កោះ ភកូៃត 

វឡីា ១៦ខ្នង  តៃវូបន រៀប ច ំជា  ពសិៃស 
សមៃប់ ភ្ញៀវ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក ។ 

វីឡា ដៃល មាន ទំហំ ២២០ ម៉ៃតៃ- 
ការ៉ៃ តៃវូ បន ឌហីៃសាញ ឡើង វញិ ដើមៃប ី 
ងាយ សៃួល ដល់ ការ បញ់ ថា្នាំ សមា្លាប់ 

មៃរោគ  ខណៈ កាមៃរា៉ា សុវត្ថិភាព តៃូវ- 
បន ដំឡើង នៅ មាត់  ចៃក ។ 

បគុ្គលកិ ក ៏ទទលួ វគ្គ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ អំពី របៀប តៃួត ពិនិតៃយ 
បងា្ការ  ការ ឆ្លង និង ផ្ដល់ សមា្ភារ ការពារ 

ដើមៃបី ផ្ដល់ អាហារ តម បន្ទប់ ផង ដៃរ ។ 
មា្ចាស ់សណា្ឋាគារ ស៊ផូឆកូ ឡាអងុ-

ផៃត បន និយាយ ថា ៖ « យើង តៃវូស្វៃង-  
រក បៃភព ចណំលូ ផៃសៃង ៗ  ដើមៃបី ឧបត្ថម្ភ 
បុគ្គលិក  និង សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង សៃុក »។ 

រីសត របស់ លោក ជា អចលនទៃពៃយ 
បៃណីត ១ ក្នុង ចំណោម ៩  នៅ ភូកៃត  
ដោយ រដ្ឋាភិបល បន អនុម័ត ឲៃយ បៃើ 
ជា កន្លៃង ចត្ដៅឡីស័ក បៃប បៃណីត ។ 

ការ ស្នាក់ អាសៃ័យ នៅ រីសត The 
Senses តៃវូ ចាយ អស ់ ៥៣០០ ដលុា្លារ 
ឬ ១៨ ៧០០ដុលា្លារ  សមៃប់ ១គៃសួរ។ 
បើ គរំ ូចត្តាឡសីក័ នៅ កោះ ភកូៃត ទទលួ 
ជោគ ជយ័ រដ្ឋាភបិល នងឹ បន្ដ ឲៃយ សណា្ឋា-
គារ ដទៃ ទៀត អនុវត្ដ បៃប នៃះ ។ 

ភ្ញៀវ ដណមឺា៉ាក អាយ ុ៥០ ឆ្នា ំ ដៃល 
គៃង មក ស្នាក់ នៅ The Senses 
បន និយាយ ដោយ សុំ មិន បញ្ចៃញ 
ឈ្មាះ ថា ៖ « វា ជា ទៃុង សៃប មាស ដ៏ 
មាន បៃសិទ្ធភាព »៕ AFP/HR

ក្រុង ស្រអ៊ូល : នៅ លើ កមៃល ពៃំ 
បៃតង ដ ៏សន្ធងឹ សន្ធៃ នៃ តបំន ់ភាគ ខាង 
តៃបូង បៃទៃស ករូ៉ៃ ខាងតៃបូង សត្វ កៃសរ 
យកៃស ១កៃបាល រចន ឡើង ព ីដើម សន្ទងូ- 
សៃវូ  ដៃល លើក ទឹក ចិត្ដ ឲៃយ មាន « ភាព- 
សៃស់ បំពៃង ឡើង » ខណៈ បៃទៃស កំពុង 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

ពាកៃយ ស្លាក ក្នងុ កៃងុ សុ៊នឈឺន ចមា្ងាយ  
៣២០ គីឡូម៉ៃតៃ ភាគ ខាង តៃបូង កៃុង 
សៃអ៊លូ ផ្គុ ំឡើង ព ីដើម សៃវូ ចៃើន បៃភៃទ  
ដៃល ដំ ចៃញ ជា រូប រាង អកៃសរ  ពៃល 
ទសៃសន ព ីលើ វៃហាស ៍ ទោះបីជា ទសៃស-
នីយភាព ដ៏ សៃស់ស្អាត មិន អាច មើល 
ឃើញ ពី ដី យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ ។ 

រូបភាព ជា ចៃើន សន្លកឹ ជា កិច្ច ខិត ខំ- 
បៃងឹ បៃង បៃចា ំឆ្នា ំតៃវូ បន រៀបច ំឡើង  
នងិ ដ ំដោយ កមុារ រមួទាងំ   បៃជាកសកិរ 
ក្នុង  សៃុក ជា ចៃើ ននក់ ។

អម ជាមយួ របូភាព សត្វ កៃសរ សត្វ- 
អណ្ដើក មាស  តណំាង ឲៃយ កសកិម្ម បៃតង 

ជា ចនំនួ សត្វ ដៃល មាន ការ ធា្លាក ់ចុះ ខា្លាងំ 
ពៃល កសិករ បៃើ ថា្នាំ គីមី ចៃើន ។ 

រូបភាព ផៃសៃង ៗ  រួម មាន កៃសរ  
១កៃបាល ផៃសៃង និង តៃី ១ កៃបាល ដៃល 
ជា សត្វ តណំាង អ្នក សៃកុ ពៃមទាងំ របូ 

កសិករ ភ្ជួរ ដី ជាមួយ គោ  ១នឹម  ។ 
ទីងមោង មិន តិច ជាង ៥០០  គៃង 

ឈុត ហានប៊ុក  បៃពៃណី កូរ៉ៃ   តៃូវបន 
ដក់ ពងៃយ នៅ ជុំវិញ សៃ  ដើមៃបី ទប់- 
ទល់ នឹង ការ បំផ្លិច បំផ្លាញ របស់ បកៃសី 

សៃក ឃ្លាន ។ 
គមៃង នៃះ តៃូវ ចំណាយ ពៃល ជា 

ចៃើន ខៃ។ នៃះ បើ យោងតម កសិករ 
វ័យ ៦៣ឆ្នាំ ឈ្មាះ យុន យា៉ាំង ស៊ូ។ 

លោក និយាយថា ៖ « សិសៃស សលា 

បឋម  និង វិទៃយាល័យ ពលរដ្ឋ រស់នៅ កៃងុ 
រួម ទំាង ពាណិជ្ជករ ជា ចៃើន រូប ទៀត បន 
មក ជួប ជំុ គា្នា ចាប់ ផ្ដើម រចន សួន វាល 
សៃ តំងពី ដើមរហូត ដល់ បញ្ចប់ រដូវ 
បៃមូល ផល »៕ AFP/HR

ក្រសារយក្រសសំកាំងលើវាលស្រលើកទឹកចិត្ដពលរដ្ឋកូរ៉្រឲ្រយស្រស់ស្រយ

ថ្របើករីសតប្រណីតនៅ
ភូក្រតឲ្រយភ្ញៀវទ្រព្រយស្ដកុ
ជះប្រក់ធ្វើចត្តាឡីស័ក

ទីងមោង៥០០ ត្រូវ បាន ពង្រយនៅជុំវិញស្រ ដើម្របី បង្អើល សត្វបក្រសី។ រូបថត AFP ក្រសារយក្រស លើ វាលស្រ ជាការរចនា ដាំដុះ ដោយ កុមារ និង កសិករ ។ រូបថត AFP

បន្ទប់ ប្រណីត ន្រ សណ្ឋាគារ ភូក្រត សម្រប់ ទទួលភ្ញៀវ  ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក ។ រូបថត AFP

រីសត ប្រណីត ៩កន្ល្រង នៅ ខ្រត្ត ភូក្រត  ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ  ទទួលភ្ញៀវ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក ក្នុង សា្ថានភាពដ៏  ប្រណីត  ។ រូបថត AFP

បញ្ចប់ ចត្ដាឡីស័ក ភ្ញៀវ មាន  ទិដា្ឋាការ ពិស្រស អាចដើរល្រង   ពី ៣ ទៅ ៩ខ្រ   ។ រូបថត AFP



១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 
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ស្ថានទូតម៉ាឡេសី៊រៀបចំពិធីជួបជំ៊អតីតនិស្ិសតអាហារូបករណ៍នេកម្មវិធីMTCP

 ស្ថានទូត ម៉ាឡៃសីុ បៃចំា កម្ពជុា កាលពី លា្ងាច ថ្ងៃទី ៩ ខៃតុលា បានរៀបចំ កម្មវិធី ពិស អាហរ ពៃល លា្ងាច 
នៅ សណ្ឋាគារ Rosewood Phnom Penh សមៃប់ អតីត និសៃសិត អាហរូបករណ៍ នៃ កម្មវិធី 
កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារ ប ច្ចៃកទៃស (MTCP) ដៃល ធ្លាប់បាន ទៅ សិកៃសា នៅឯ បៃទៃស ម៉ាឡៃសីុ ចន្លាះ ពី ឆ្នា ំ
២០១៥ និង ២០១៩ ។ គោលបំណង នៃ កម្មវិធី នៃះ គឺ ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ការតភា្ជាប់ ទំ នាក់ ទំនង និង ជំរុញ 
ចំណងមិត្តភាព ឱៃយ កាន់តៃ រឹងមំ ហើយក៏ ជាការ បង្កើត ទំនាក់ទំនង ឱៃយ កាន់តៃ ជិតស្នទិ្ធ និង ដើមៃបី ពងៃងឹ 
បណ្តាញ រវាង មន្តៃ ីស្ថានទូត បៃជាជន ម៉ាឡៃសីុ និង អតីត និសៃសិត កម្ពជុា នៃ កម្មវិធី MTCP ផងដៃរ ។ ពិធី ដ៏ 
រីករាយ នះ បៃពៃតឹ្ត ធ្វើឡើង កៃម វត្តមន ឯកឧត្តម Eldeen Husaini Mohd Hashim ឯកអគ្គរាជទូត 
ម៉ាឡៃសីុ បៃចំា កម្ពជុា រួម នឹង វត្តមន ភ្ញៀវកិត្តយិស ជាចៃើនរូប ទៀត ៕
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ទីបំផ៊តកំពូលរថយន្តអគ្គសិនីJAGUAR I-PACEបានមកដល់កម្ពជុាហើយ!
 កៃមុហុ៊ន RMA Cambodia កាលពី លា្ងាច ថ្ងៃទី៩ ខៃតុលា ថ្មីៗ  នៃះ បានដាក់ សម្ពោធ និង បង្ហាញ រថយន្ត 

អគ្គសិនីដ៏ បៃណីត ម៉ាក JAGUAR I-PACE 2020 ដៃល ទើប មកដល់ បៃទៃស កម្ពជុា នៅ អគារ តំាង លក់ 
របស់ JAGUAR LAND ROVER ក្នងុ រាជធនី ភ្នពំៃញ ។ នៅក្នងុពិធី ដ៏ ពិសៃស នះ មន វត្តមនដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 
របស់ លោក ង ន សំង អគ្គនាយក កៃមុហុ៊ន RMA Cambodia រួម នឹង វត្តមន ភ្ញៀវ កិ ត្ត ិយស ជាចៃើនរូប 
ទៀត ដៃល ញុាងំឱៃយ កម្មវិធី កាន់តៃ មន ភាព អធិកអធម ទ្វៃឡើង ។ JAGUAR I-PACE 2020 គឺជា រថយន្ត 
អគ្គសិនី បៃណីត ក្នងុចំណោម រថយន្ត អគ្គសិនី លៃបីៗ នៅ អឺរុ៉ប និង អាមៃរិក ហើយ សមៃប់ រថយន្ត JAGUAR 
I-PACE 2020 នៃះ វា តៃវូបាន ដាក់លក់ ភា្ជាប់ មកជា មួយ ឧ បរ ណ៍ សក ភ្លើង កម្លាងំ ៧KW AC មក សៃប់ 
ដោយ លោកអ្នកគៃន់តៃ ចំណយពៃល ១០ ម៉ាង នៅផ្ទះ ដើមៃបី សក ថ្ម ពៃញ នះ លោក អ្នកនឹង អាចធ្វើ 
ដំណើរ បាន យ៉ាងហោចណស់ រហូតដល់ ៣៥០ គីឡូម៉ៃតៃ ឯណោះ ។ សមៃប់ ព័ត៌មន បន្ថៃម សូម ទាក់ទង 
ទូរស័ព្ទ លៃខ 023 888-811 / 070 999-111៕

realme ដៃលជា អ្នក ពៃញនិយម ផ្នៃក បច្ចៃកវិទៃយា កាលពី ថ្ងៃទី ១៦  ខៃតុលា បានបៃកាស នូវ  realme-
7i ដៃលមន កាមៃរា៉ា អាច ថត បាន ចៃបាស់ ដូចគា្នា ជាមួយនឹង realme 7 Pro  អាច លៃង filter ប្តរូ ពណ៌ ថ្មីៗ  
ជាចៃើន និង realme 7 ដៃល Gamer ចូលចិត្ត បំផុត គឺ វា មន បំពាក់ នូវ កាមៃរា៉ា កមៃតិ Flagship 64MP 
Ultra Clear ៤ គៃប់ មិន ថា ថតរូប ឬថត វីដៃអូនះទៃ គឺអាច ថត បាន ដូច ការ ថតកុន ខ្នាត ធំ ដៃល អាច ថត 
បាន គៃប់ ចំណុច លម្អតិ ហើយ វា ក៏មន បំពាក់ ជាមួយនឹង ថាមពល ថ្ម ធំ 5000mAh អៃកៃង់ កមៃតិ 90Hz 
នឹងមន តម្លៃ មិន លើសពី  $២៥០ ។ អ្វដីៃល គួរ ឱៃយ កត់សម្គាល់ ទៀតនះ គឺ realme 7i មិន តៃមឹ តៃមន 
បំពាក់ នូវ កាមៃរា៉ា 64MP Ultra Clear ៤ គៃប់ បុ៉ណោ្ណោះ ទៃ ថៃមទំាង អាច បើកមុខ ងរ ទប់ លំនឹង វីដៃអូ UIS 
Max មិន ថា ក្នងុ ការរស់នៅ បៃចំាថ្ងៃ  ឬក៏ ការហត់ បៃណ គឺអាច ថត បាន យ៉ាងចៃបាស់ ល្អ មិន រំលង រាល់ 
ចំណុច លម្អតិ ណមួយនះ ទៃ ៕ 

PLMP Venture Capital.co.,Ltd និង សម្ពន័្ធ សមគម សហគៃស ធុន តូច  និង មធៃយម កម្ពជុា បាន 
សហការគា្នា រៀបចំ កម្មវិធី បៃកួត ជើងឯក លើក ទី ១ សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម កម្ពជុា កាលពី ថ្ងៃទី១៤ 
ខៃតុលា ដើមៃបី ចូលរួម គំាទៃ  លើ កកម្ពស់ និង អភិវឌៃឍសហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម នៅ កម្ពជុា ដៃលជា 
ឆ្អងឹខ្នងដ៏ សំខន់ ក្នងុការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ កម្មវិធី នះ មន សហគៃស ធុន តូច  និង មធៃយម ចំនួន ១១ 
ចូលរួម បៃកួត វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃដៃល ជៃើសរីស ចៃញពី SMEs ជាង ២០០ កៃមុហុ៊ន ។ ជយលាភី ចំនួន ៣ 
កៃមុហុ៊ន នឹង ទទួលបាន បៃភព ទុន រហូតដល់ ១ លាន ដុលា្លារ ពី PLMP Venture Capital.co.,Ltd  ដើមៃបី 
ពងៃកី អាជីវកម្ម និង សកា្តានុពល នៃ កៃមុហុ៊ន របស់ខ្លនួ ។ សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម ដៃល ទទួលបាន 
ជយលាភី ចំណត់ថា្នាក់ លៃខ ១ បាន ទៅលើកៃមុហុ៊ន លី លី ផលិត នំ សៃយួ លៃខ ២ កៃមុហុ៊ន អៃ អៃ ភី គៃបុ 
និង លៃខ៣ បាន ទៅ កៃមុហុ៊ន សម បា ស្ទៃ ក ហោ ស៍ ៕

realme 7 seriesបំពាក់នូវកាមេរ៉ា64MP Ultra Clear៤គេាប់
បង្កើតនូវស្តង់ដាថ្មីសមេាប់ស្មាតហ្វូនដេលមានតម្លេ$២៥០ឡើង

សហគេាសចំនួន៣ឈ្នះជយលាភីកម្មវិធីបេកួតជើងឯក
សហគេាសធ៊នតូចនិងមធ្យមកម្ពជុាលើកទី១



ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្លបិនគរបាលជាតិផ្តោតខ្លាងំ ទៅឆ្នាំ២០២១
ក្រោយមិនទទួលបានលទ្ធផលល្នៅឆ្នាំន្រោះ
   ឈន ណន 

   ភ្នំពេញៈ  ក្លបិ បាល់ ទាត់ នគរបាលជាតិ 
បាន និងកំពុងផ្តោតខ្លាងំ ទៅ លើ ការ ពងៃងឹ 
សមត្ថ ភាព លៃង  ឱៃយបាន កាន់តៃបៃសើរ ដើមៃបី 
តៃៀម បៃកួត បៃជៃង រក ចំណាត់ថ្នាក់ ល្អមួយ 
ក្នងុ លីគកំពូល កម្ពជុា រដូវកាល ឆ្នា ំ២០២១ 
ខណៈ ការ បៃកួត នៅ ឆ្នា ំនៃះ ពួក គៃ បានបញ្ចប់ 
ការ បៃកួត មុន គៃ ជាមួយ លទ្ធផល មិនសូវជា 
គាប់បៃសើរ នោះ។

កៃមុ នគរ បាលជាតិ បានប ញ្ចប់ការ បៃកួត 
របស់ខ្លនួ កាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍ ហើយក៏ ជា ពៃល 
ដៃល ពួក គៃ បាន យក ឈ្នះកៃុមម្ចាស់ ផ្ទះ 
សូលទីឡូអង្គរ ២-០ ផងដៃរ ដើមៃបី បញ្ចប់ ការ- 
បៃកួ ត ទំាង ១៨ លើក ជាមួយ ការ ឈ្នះ ៦ ស្មើ 
២ ចាញ់ ១០ លើក មន ២០ ពិន្ទ ុ និងអាច 
បានតៃឹម រកៃសា កៅអី សមៃប់បាន លៃង 
នៅរដូវកាលកៃយទៀត។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក សារ៉ៃត សីុដន 
ដៃល បាន ចូល ដឹកនំា កៃមុ ជំនួស អ្នក ចាត់ការ 
កៃមុ លោក បៃក់ សុវណា្ណារ៉ា ដៃល បាន ឈប់ 
តំាង ពី បៃកួត បាន ៣សបា្តោហ៍ នោះ បានអះអាង 
ថ  ការឈ្នះ៤ ស្មើ១ និងចាញ់ តៃមឹ ១ លើក 
សមៃប់ការ បៃកួត ក្នងុ ជើង ទី ២ គឺជា លទ្ធផល 
ល្អ មួយ និងជា បទពិសោធ  តៃវូ តៃ ធ្វើ បន្ត ដើមៃបី 
តៃៀម ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ ការ បៃកួតរដូវ កាល ឆ្នាំ 
២០២១ ដៃល កៃមុនគរ បាលជាតិ មហិច្ឆតា 
រក បាន ឱៃយ លទ្ធផល ល្អ នៅ ក្នងុ រង្វាន់ តំបន់ 

កំពូល ទំាង ៦ (Top6)។
លោក សារ៉ៃត សីុដន បាន បៃប់ កាល ពី 

ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថ៖  «តាមការ ដឹកនំា និងណៃនំា 
របស់ឯកឧត្តមបៃធានក្លបិ ជួន ណារិន្ទ គឺ ឱៃយ 
ពួក យើងតៃៀម សមៃប់រដូវ កាល កៃយ 
ពៃះរដូវ កាល នៃះ យើង មិនដណ្តើម បាន 
ពាន ឬ ចំណាត់ ថ្នាក់ល្អនោះ ទៃ។ យ៉ាង ណា 
ក៏ ដោយ សមៃប់ការ បៃកួត នៅជើងទី ២ យើង 
ធ្វើ បាន ល្អ ហើយ អ្វ ីដៃល យើង  បាន ធ្វើ នៃះ គឺ 
សមៃប់ តៃៀម ទៅ ឆ្នា ំកៃយ     ដោយ យើង 
មន ផៃន ការ ១ចៃបាស់លាស់ ក្នងុការ ចាប់ផ្តើម 

រៀបចំ រចនាសម្ពន័្ធ ថ្ម»ី។
លោក  បន្ថៃម ថ៖  « យើង អាច នឹងមន គៃ-ូ 

បង្វកឹ ថ្ម ីក្នងុការ រៀបចំ រចនាសម្ពន័្ធ សាជា ថ្មី 
សមៃប់ កៃមុ យើង និងកីឡាករ មួយចំនួន 
ជាពិសៃស យើង នឹង ពៃយាយម រក កីឡាករ 
យុវជន ដៃល មន សកា្តោនុពល សមៃប់ ជួយ 
កៃមុ ពៃះ ឆ្នា ំនៃះ   យើងបាន  ឈរ  តៃមឹ  ចនោ្លាះ 
ពី លៃខ ៧ ទៅ លៃខ ១៣  អី៊ចឹងយើងតៃវូ តៃៀម 
ខ្ល ួន បន្ត ទៀត ហើយ ជា ផៃន ការ សមៃប់ ឆ្នាំ 
២០២១ យើង ធ្វើ ម៉ៃច បៃជៃង ឱៃយ បាន នៅ ក្នងុ 
ចនោ្លាះ ពី  លៃខ ២ ទៅលៃខ ៦»៕

ការ បេកួត បញ្ចប់ រដូវ កាល ឆ្នា ំ២០២០ របស់ កេមុនគរបាលជាតិ (ស)និងសូលទីឡូអង្គរ។ CNCC

គ្រោគុូយបាស្មគ័្រោបង្វកឹជម្រោើសជាតិប្រោដាល់ទោះផុតកុងត្រោ
    យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  គៃូ បៃ ដាល់ សកលជន- 
ជាតិគុយ បា   លោក Rolando Cas-
tellano Rodriguez  ដៃល ធា្លាប់ 
ទទួល បាន បៃក់ ខៃ ជាង ២០០០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ខៃៗ សមៃប់ការ បង្វឹក 
កៃុម បៃដាល់ សកល ជមៃើសជាតិ 
កម្ពុជា នោះ  នៅ តៃ បន្ត សហការ ជា - 
មួយ សហព័ន្ធ កីឡាបៃ ដាល់ សកល 
កម្ពុជា  ទោះ ជា លោក បាន ផុត កិច្ច- 
សនៃយា ជា មយួ កៃសងួ អប ់រ ំ យវុជន  នងិ 
កីឡា អស់  រយៈ ពៃល ជាង ៨ ឆ្នាំ ហើយ 
ក៏ ដោយ ។

 បើ ទោះ បីជា  ការ ងរ ស្ម័គៃ ចិត្ត ជា គៃូ- 
បង្វឹក នៃះ មិន ទទួល បៃក់ ឈ្នូល  ដូច 
កាល ពី អតីតកាលក្ដី ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ    
ការ សៃឡាញ់   ចូល ចិត្ត កីឡា ករ  និង   
បៃទៃស កម្ពុជា   លោក  Rolando 
Castellano បាន  សមៃច ចតិ្ត នៅ បន្ត 
ជា គៃូ បង្វឹក ដដៃល  ដោយ ទទួល បាន 
កមៃ បៃចា ំខៃ ដចូ គៃ ូបង្វកឹ ក្នងុ សៃកុ  គ ឺ
បៃ ហៃល ១, ៩ លាន  រៀល។

ជាមួយ គា្នា នៃះ លោក  Rolando 
Castellano សខុ ចតិ្តបន្ថៃម ការ បង្វកឹ 
តាម ក្លិប ឯក ជន នានា  ដោយ ទទួល- 
បាន កមៃ តាម ការ យោគយល់ បន្តិច- 

បន្តចួ  ដើមៃប ីជវីភាព សាមញ្ញប៉ណុ្ណាះ។  
ទោះ ជាយ៉ាង នៃះ ក្តី  នៅ ក្នុង បទ- 
សម្ភាស  ជា មួយ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍   លោក  
Rolando Castellano  បៃប់ ថ  
លោក នឹង បន្ត កិច្ច ការ ជា គៃូ បង្វឹក តាម 
របៀប នៃះ  ចំនួន ១០ ឆ្នាំ បន្ត ទៀត  
ដើមៃបីជួយ ឱៃយ បៃ ដាល់ សកល កម្ពុជា  
មន ភាព រីក ចមៃើន ។ 

គៃូ បង្វឹក វ័យ ៥០ ឆ្នាំ  លោក  Ro-
lando Castellano បាន  អះអាង 
ថ៖ « បច្ចុបៃបន្ន កៃ ពី បង្វឹក ឱៃយ កៃុម 
ជមៃើស ជាតិ  ក្នុង រយៈ ពៃល បៃមូល ផ្តុំ   
ខ្ញុ ំបាន ទៅ បង្វកឹ ឱៃយ ក្លបិ បៃ ដាល ់ឯក ជន 
នានា  ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  ហើយ ទទលួ- 
បាន កមៃ  មិន កំណត់ នោះ ទៃ  គឺ តាម 
គៃ ឱៃយ   ពៃះ ការ ងរ នៃះ  ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ  និង 
សៃឡាញ់  ដើមៃបី ឱៃយ តៃ មន កីឡាករ 
ឡើង បៃ កួត  មន គុណភាព ល្អ  គឺខ្ញុំ  
ពៃញ ចិត្ត ណាស់ ទៅ ហើយ» ។

 លោក បាន បន្ថៃម ថ៖  «ការ ងរ នៃះ 
ខ្ញុំ ពៃញ ចិត្ត  ដោយ មិន គិត ពី បៃក់- 
ចំណូល ជា ធំ នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ ទទួល បាន 
មក វញិ ដោយ សមរមៃយ ផង ដៃរ   ពៃះ គៃ 
តៃង តៃ ផ្តល ់ឱៃយ ខ្ញុ ំបាន សមរមៃយ  អាច រស ់
បាន ក្នុង ជីវភាព សាមញ្ញ  នៅ បៃ ទៃស 
កម្ពុជា ។   កាល ខ្ញុំ ជា កីឡាករ  នៅ  
បៃទៃស គុយ បា  ខ្ញុំ ធា្លាប់ ឈ្នះ មៃដាយ  

និង ពាន ទាំង អស់  ទាំង ថ្នាក់ ជាតិ  និង 
អន្តរជាតិ  មន កមៃិត តំបន់  និង ទ្វីប 
សរុប ចំនួន ១៥ មៃដាយ »។

 លោក បាន ទម្លាយ ថ៖ «ក្នុង ឋានៈ 
ជា គៃូ បង្វឹក  ដៃល រដា្ឋាភិបាល គុយបា 
បញ្ជូន មក បង្វឹក នៅ កៃ បៃទៃស  គឺ 
មន បៃក់ ខៃ ជិត ៣ ០០០ ដុលា្លារ 
ឯណះ  ប៉ុន្តៃ មន ការ បៃង ចៃក ចៃើន  
មិន មៃន បាន មក យើង ជា សាមីខ្លួន 
ទាងំ អស ់នោះ ឡើយ  ។  ចណំៃក សា្ថាន- 
ភាព រស់ នៅ របស់ ខ្ញុំ  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា  ទោះ បីជា បៃក់ ចំណូល បាន 
តិច  គឺ បាន ផ្ទាល់ ទាំង អស់ មក ដល់ ដៃ 
ខ្ញុំ  ហើយ  បន្ថៃមលើ នៃះ ខ្ញុំ ចង់ ជួយ 
កីឡាករ បៃ ដាល់ សកល កម្ពុជា  ឱៃយ 
មន ភាព លៃច ធ្លា លើ ឆក អន្តរជាតិ  
ដោយ  ខ្ញុំ ចង់ នៅ បន្ត ១០ ឆ្នាំ ទៀត  » ។ 

លោក  ប៊ុយ  សុភ័ណ្ឌ  អគ្គ លៃខ- 
ធិការ សហព័ន្ធកីឡា បៃ ដាល់ សកល 
កម្ពុជា  បានបៃប់ ថ សហព័ន្ធ  ក៏ 
ដូចជា កៃ សួង អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  
ពៃញ ចតិ្ត  ចពំោះ វត្ត មន របស ់លោក គៃ ូ
Rolando Castellano ។   សា្នាដៃ 
របស់គាត់  ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ  
ដោយ សហការ ជាមួយ គៃូបង្វឹក  ក្នុង 
សៃុក  គឺ លោក  វ៉ៃន  សុផល   នាំ ឱៃយ 
បៃដាល់ សកល កម្ពុជា  ទទួល បាន 

មៃដាយ ពី អន្តរជាតិ ជាបន្ត បនា្ទាប់ 
ពិសៃស ធា្លាប់  ឈ្នះ មៃដាយ បៃក់ ១  ពី  
សុ ីហ្គៃម  ឆ្នា ំ២០១៥  នៅសងិ្ហបរុ ី ឈ្នះ 
មៃដាយ សំរឹទ្ធ ៣  ឆ្នាំ ២០១៧  នៅ  
ម៉ាឡៃសុ ី នងិ សុ ីហ្គៃម  ឆ្នា ំ២០១៩  នៅ 
ហ្វីលីពីន  បាន សំរឹទ្ធ ចំនួន ៥ ។ 

លោក  ប៊ុយ  សុភ័ណ្ឌ  បន្ថៃម ថ ៖ 
«នៅ លើ ពភិព លោក  គៃ ូបង្វកឹ បៃដាល-់ 
សកល គៃ  ចៃក ជា ៣ កមៃតិ  គ ឺផ្កាយ ១  
ផ្កាយ២  និង ផ្កាយ ៣  ហើយ កមៃិត 
ផ្កាយ ១  ដៃល ចៃញ មក បង្វឹក កៃ - 

បៃទៃស ក ៏មន តម្លៃ ពលកម្ម   ចាប ់ព ីខ្ទង ់
៣ ០០០ ដុលា្លារ   ក្នុង ១ ខៃ  និង មន 
បន្ថៃម ការ សា្នាក ់នៅ ទៀតផង  ។ ចណំៃក 
លោក   Rolando Castellano  ដៃល 
ស្ម័គៃ ចិត្ត ជា គៃូ បង្វឹក ឱៃយ កៃុម ជមៃើស- 
ជាត ិ សព្វ ថ្ងៃ គាត ់ទទលួ បាន បៃ ហៃល 
ជិត ៥០០ ដុលា្លារ ប៉ុណ្ណាះ  ក្នុង ១ ខៃ  
ក្នងុ អឡំងុ ពៃល បៃ មលូ ផ្តុ ំកៃមុ ជមៃើស- 
ជាត ិ បៃចា ំឆ្នា ំ ហើយ  នៃះ  ជា ការ លះ បង ់ 
មួយដ៏  ល្អ របស់ គាត់  ដៃល សៃឡាញ់ 
បៃដាល់ សកល កម្ពុជា »៕

ត ពីទំព័រ ១៦... ជា មួយ គា្នា នៃះ 
កីឡាករ លំដាប់ គូ ឯក  និងគូ-  
ពិសៃស មន ដូច ជា  កីឡាករ  
ឡូញ  វណ្ឌី , សយ  សុខ , សយ  
សី ,ឡុង  សំណាង ,ធី  តុង ហុី  
និងសោម  វិឆ័យ  ជា ដើម ។

លោកឡងុ  វបិលុ  បញ្ជាក ់ថ៖ 
« សព្វ ថ្ងៃ  ខ្ញុំ មន កូន សៃី ២នាក់  
នងិ កនូ បៃសុ ១ នាក ់អាយ ុ១២ 
ឆ្នាំ  ដៃល កំពុង ហ្វឹក ហាត់  និង 
បណ្តុះ បណា្តាល ជា កឡីាករ ថ្នាល 
វយ័ ក្មៃង  គ ឺវា មន នសិៃសយ័ ដចូ ខ្ញុ ំ
ដៃរ ហើយ សមៃប់ ថ្ងៃ មុខ  កូន 
ខ្ញុំ  នឹង កា្លាយ ជា កីឡាករ ឆ្នើម  
ពៃះ ខ្ញុំ នឹង ជំរុញ គៃ កា្លាយជា  
កីឡាករ  ល្អ ម្នាក់»។

«កូន ខ្ញុំ បាន  ហ្វឹក ហាត់ ជា- 
មួយ ខ្ញុំ ជា បៃចាំ  និង ធា្លាប់ ឡើង 
បៃ កួត បាន ១០ លើកហើយ  
ដោយ  ឈ្នះ ៤   ចាញ់ ៣  និង ស្មើ 
៣ ដង ហើយ នៅ ថ្ងៃ អនាគត  គៃ 
អាច មន សមត្ថភាព ពូកៃ ជាង 
ខ្ញុំ មិន ខន ។ ខ្ញុំ មន សមត្ថភាព 
បៃ កួត មិន សូវ ខ្លាំង ទៃ  បៃ កួត 
ភាគ ចៃើន ចាញ ់ គ ឺចាញ ់ដោយ- 
សារ កម្លាំង ឆប់ អស់ មក ពី 
ធម្មជាតិ របស់ ខ្ញុំ  ប៉ុន្តៃ យុទ្ធ - 
សាស្តៃ  និង របៀប ប្តូរ កៃបាច់ 
បៃកតួ  ខ្ញុ ំជា អ្នក បៃកឹៃសា ល្អ  ដៃល 
ផ្តល់ ជូន ដល់ កីឡាករ ក្នុង នាម 
ជា គៃូ  និង ជា អ្នក ឱៃយ ទឹក » ។ 

ជាមួយ គា្នា នៃះ លោក ឡុង  
វិបុល  ក៏ បៃប់មនុសៃស សំខន់ 
ដៃលបាន ជយួ ឱៃយ របូ លោក មន 
ថ្ងៃ នៃះ ផងដៃរ។ លោក នយិយ 
ថ៖ «ខ្ញុំ មិន ចៃះ ភ្លៃច គុណ គៃ ទៃ  
គឺ ខ្ញុំ  សា្គាល់ មុខ របរ បៃដាល់នៃះ 
ដោយសារ  មន បង ធម៌ ឈ្មោះ  
ឡុង  សាលវ័ន្ត  បច្ចុបៃបន្ន ជា គៃូ- 
បៃដាល់ ជមៃើស ជាតិ   ដៃលជា 
អ្នក  ជួយ បណ្តុះ បណា្តាល ខ្ញុំ ពី 
ដំ បូង  ហើយ  ខ្ញុំ  បាន ចូល កៃប- 
ខណ័្ឌជា មន្តៃ ីប៉ ូលសិ បាន  កាល- 
ពី ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយ សារមន  
ឯកឧត្តម ផ្កាយ ៣  ជា  ប៊នុ ហៃង  
ជាអ្នក  ជួយ ខ្ញុំ» ។ 

លោក បាន សង្កត់ធ្ងន់ ថ៖ 
« តាម រយៈ សកម្មភាព កីឡា  ខ្ញុំ 
បាន ឈាន មក ដល ់ពៃល នៃះ   គ ឺ
ទទួល បាន លទ្ធផល បៃ សើរ  
ហើយ អ្វីៗ  ដៃល ខ្ញុ ំមន  គ ឺដោយ- 
សារ កីឡា នៃះ ហើយ ។ ហៃតុ- 
នៃះ ខ្ញុ ំក ៏ចង ់រិះ គន ់ចពំោះ បង ប្អនូ 
មួយ ចំនួន  ដៃល បរជ័យ  ឬ 
គា្មោន ការ ពៃយាយម  តៃ បាន  
បនោ្ទាស ភាព កៃី កៃ របស់ ខ្លួន  ថ  
មក ពី ចូល រួម ក្នុង សកម្មភាព 
កឡីា ។  ចណំចុ នៃះ  ខ្ញុ ំមនិ គា ំទៃ 
ទៃ   ពៃះ មក ព ីយើង ខ្វះ ការ តស៊ ូ 
និង ខៃសាយ ខង វិន័យ  ឬ មិន 
ចៃបាស ់លាស ់តៃ បៃរ ជា បនោ្ទាស 
កីឡា ទៅ វិញ» ៕  

លោក Rolando Castellano បៃប់បច្ចៃកទៃស បៃកួតដល់កីឡាករ កម្ពុជា។

ឡុងវិបុលមិនខ្លាំង...



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈពេលនេះចេបាស់ការហើយតារា-
ចមេៀងសេីសេស់សមេស់កាន់តេស្អាតផូរផង់
សច់សខ្ចីអ្នកនាងពេជេសូលីកាបានវិល-
តេឡប់មកជេកកោននៅផលិតកម្មហងេសមាស
វញិហើយលើវថិីសលិេបៈចមេៀងដោយសរថ្មីៗ 
នេះឃើញផលតិកម្មបង្ហោះសរតាមគេហទពំរ័
ឱេយដងឹពីការចេញបទចមេៀងដបំងូមានចណំង-
ជើងថា«មា្នាក់នោះមិនមេនយើង»។
ចេញពីគេហទំព័ររបស់ផលិតកម្មហងេសមាស

កាលពីថ្ងេទី១៤ខេតលុាឆ្នាំ២០២០កន្លងមក
ចេញសរថា៖«ពេះគេសេឡាញ់តេមា្នាក់នោះ
ទេហើយមា្នាក់នោះមិនមេនយើងទេ!យើងនេះ
ខំបេងឹល្អដាកគ់េដលណ់ាកគ៏្មានផ្លវូគេសេឡាញ់
ដេរ!បទ«មា្នាក់នោះមិនមេនយើង»លោកអ្នក
អាចទសេសនាបាននៅតាមយូធូបដេលចេៀង-
ដោយពេជេសូលីកានិពន្ធទំនុកចេៀងដោយ
នីសុគនា្ធានិពន្ធបទភ្លេងនិងសមេួលបទភ្លេង
ដោយចក់»កេយពីតារាសេីរូបនេះបាន-
សមេលបុតេដំបូង ជាមួយស្វាមីមិន
ទាន់បានរៀបការដោយសរតេបញ្ហោ
កូវីដ១៩នោះ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កន្លងមកនេះ

ដណំងឹវលិចលូទេនំកម្មវធិហីងេសមាស
វញិហាកស់្ថតិក្នងុភាពសេពេចសេពលិ
ដដេលដោយសរសេីសេស់ពេជេ-
សូលីកា ឧសេសាហ៍បង្កើតភាព
ភា្ញក់ផ្អើលនិងទាក់ទាញ
ចំណាប់អារម្មណ៍-
មហាជនរូបនេះ-
រមេងលេចឮនូវ
ដំណឹងដូច្នេះ-
តាំងពីឆ្នាំ២០-
១៧មក។
តេនៅឆ្នាំ-
២០២០
នេះ
សេប់

តេខ ងផលិតកម្មជាអ្នកទមា្លាយរឿងវត្ត-
មានតារាចមេៀងសេីរូបសេស់សោភា
ដេលធ្លាប់ចាកចេញពីទេនំម្តងហើយ
នោះជាមួយនឹងការខិតខំជួយលើក-
បទចមេៀងថ្មីរបស់អ្នកនាងពេជេ-
សូលីកាតេម្តង។
គេន់តេលេចដំណឹងនេះភា្លាមក៏

មានកេមុអ្នកគទំេសម្តេងការភា្ញក់ផ្អើល
ផងនិងអបអរសទរផងដោយ-

សរថា៖ «សេឡាញ់បង
ណាស់ចាំបងយូរហើយ-
ចង់ស្តាប់បងចេៀង
ចង់ឃើញបងសម្តេង
ជូនពរបងជួបតេរឿង
ល្អៗ មានសុភមង្គល
នៅក្នុងគេួសរជា-
ពសិេសសមូឱេយបង
ទទួលបានការ-
គំទេកាន់តេចេើន
ឡើងនិងជាអាយ-
ដលនៅក្នុងបេះដូង
ហ្វេនគេប់ៗគ្នា»។
ខណៈភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏

មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពី
នាងបានចេបាស់លាស់នោះ
ទេ ពេលទាក់ទងតាម-
ទូរស័ព្ទតារាចមេៀងសេី
ដេលមហាជនធ្លាប់យល់-
ចេឡំថានាងក៏មានទនំាក-់
ទំនងជាមួយតារាចមេៀង
បេុសសំឡេងផ្អេមលោក
ណុបសមេបត្តិនីកូហៅនីកូ
កាលពីមនិទាន់មានមា្ចាស-់
ស្នេហ៍៕

ស្រសី្រស់ ព្រជ្រ សូលីកា ផ្តើម ការ- 
ងារសិល្របៈ វិញ លើទ្រនំ ហង្រសមាស 

អ្នកនាង ពេជេ សូលីកា លេច មុខ ក្នងុ សិលេបៈ ចមេៀង 
វិញ  តាម រយៈ បទ ថ្មនីៅ ហងេសមាស ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

តារា ចមេៀង  សេី 
ដេល      បត  ់មុខយូរ   
ពេជេ សូលីកា  បង្ហាញ  
ខ្លនួ  វិញ លើ វិថី សិលេបៈ ។ 
រូបថតហ្វេសប៊ុក
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លោក ឡុង វិបុល (ស្តា)ំ ពេល ថត ជាមួយសិសេស និងកូនៗ  របស់ គាត់ នា ពេល កន្លង មក។ រូបថតសហការី

ឡុង  វិបុល  មិន ខ្លាងំ លើ សង្វៀន  
បុ៉ន្ត្រ ទទួល លទ្ធផល ល្អ  ពី កីឡា 
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈជាកូនទោលដេល
តេូវបានឪពុកមា្តាយ ស្លាប់
ចោលតាំងពីនៅតូចឡុង
វិបុលបានបេើជីវិតផេសងពេង
ក្នុងនាមជាអ្នកបេដាល់តាម
ជនបទដើមេបីកសងបាននូវ
មូលដា្ឋាននេការរស់នៅដ៏ល្អ-
បេសើរមួយពេះបច្ចុបេបន្ននេះ
លោកមនិតេមឹតេមានក្លបិផ្ទាល់
ខ្លនួប៉ណុ្ណោះទេប៉នុ្តេលោកកជ៏ា
គេូបង្វឹក និងជាគណៈកម្មការ
ចៅកេមអាជា្ញកណា្តាលដ៏មាន
ទេពកោសលេយរបស់សហព័ន្ធ
កីឡាបេដាល់គុនខ្មេរផងដេរ។
ជាកូនទោលនៅក្នុងគេួសរ

មួយដេលមានសេុកកំណើត
នៅភូមិពេភ្នាឃុំពេកចាក
សេុកជើងពេខេត្តកំពង់ចាម
ឡងុវបិលុតេវូបានឪពកុមា្តាយ
ស្លាប់ចោលអស់តាងំពីនៅតចូ
ហើយបានផេសងពេងជីវិត ជា
អ្នកបេដាល់តាមជនបទគេប់
ចេកល្ហកដើមេបីទេទេង់ជីវតិនៅ
ក្នុងសង្គម។
នៅក្នុងខេសេជីវិតជាកីឡាករ

ជតិ១០ឆ្នាំគចឺាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៨
ដល់ឆ្នាំ២០០៧ឡងុវបិលុជា
កូនសិសេសមា្នាក់ នៅក្នុងក្លិប
បេដាល់របស់លោកគេូឡុង
សលវ័ន្តប៉ុន្តេកេយមកឡុង
វិបុលបានឃ្លាតឆ្ងាយពីបេដាល់
មយួរយៈទៅធ្វើការជាសណំង់
វិញ។យ៉ាងណាកដ៏ោយបនា្ទាប-់ 
ពីមានជីវភាពរស់នៅបានគួរ-
សមនឹងគេនោះឡុង វិបុល
បានវិលមកចូលរៀនធ្វើចៅ-

កេមអាជា្ញកណា្តាល និងបាន
ឈានទៅដល់ការបើកក្លិប
បេដាល់បាន នៅឆ្នាំ២០១១
ហើយបច្ចុបេបន្នបានកា្លាយជា
មន្តេីនគរបាលជាតិផងដេល
តាមរយៈមុខរបរកីឡានេះ។
លោកឡុង វិបុល បច្ចុបេបន្ន

ជាមា្ចាស់ក្លិបបេដាល់ពន្លឺវិបុល
ដារទិ្ធពិោធិ៍សេនជយ័ដេលមាន
ទីតាំងនៅភូមិតាងួនសង្កាត់
កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ
រាជធនីភ្នំពេញដោយលោក
មានកឡីាករចេើនបេភេទទម្ងន់
ជាង២០នាក់។ទោះបីលោក
បានឆ្លងកាត់ជីវភាពជាអ្នក-
បេដាល់មួយរូប ដេលមិន
ទទលួបានលទ្ធផលជោគជយ័
ឬឈ្នះជយលាភីជាអ្នកខ្លាំង
នៅលើសង្វៀនប៉នុ្តេក្នងុការងរ
ជាអ្នកគេប់គេងដកឹនាំក្នងុកឡីា
នេះវបិលុបានទទលួលទ្ធផល
ល្អគួរឱេយកត់សមា្គាល់។
លោកឡងុវបិលុដេលធ្លាប់

មានបេវត្តិឆ្លងកាត់ជីវភាព
លំបាកលំបិន ដើរបេកួតតាម
ខេត្តនិងជាយដេនបេទេសថេ
នោះបានបេប់ថាលោកមិន
ដេលឈ្នះបានជើងឯកឬខេសេ-
កេវាត់ម្តងណាទេ ដោយក្នុង
ការបេកួតជាង១០០លើក
លោកធ្លាប់បានឈ្នះតេឹមជើង
ឯករង ផ្នេកបេដាល់សកល
ជមេើសជាតិបេចាំឆ្នាំ២លើក
ក្នុងឆ្នាំ២០០៥និងឆ្នាំ២០០៦
ហើយបនា្ទាប់មកលោកបាន
រៀបការនងិលាឈប់ពីកឡីាករ
បេដាល់ក្នុងឆ្នាំ២០០៧។
បេធនក្លបិបេដាល់ពន្លវឺបិលុ

ដារិទ្ធិពោធិ៍សេនជ័យ រូបនេះ
បាននិយយថា៖ «សព្វថ្ងេ ខ្ញុំ
មានអាយុជាង៤០ឆ្នាំហើយ
លទ្ធផល ដេលខ្ញុំទទួលបាន
មកដល់ពេលនេះ គឺអាច
និយយបានថា មានកំណើត
មកពីបេភពបេដាល់។មុននឹង
ខ្ញុំធ្វើជាគេូបេដាល់និងជា
បេធនក្លបិបានគឺមានការតស៊ូ
មានបទពិសោធចេើនក្នុងជីវ-
ភាពជាកីឡាករមា្នាក់ ដេលមិន
សូវលេបីលំដាប់ជួរមុខនោះទេ
ប៉ុន្តេមហាជនគេស្គាល់និង
តេងអាណិតអាសូរខ្ញុំចេើន»។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ការ-

ស្វេងរកការងរសណំង់បានធ្វើ
ក៏ដោយសរគេស្គាល់ខ្ញុំជា
កឡីាករហើយខ្ញុំសុំគេបើកក្លបិ
នងិមានសបេបរុសជនជយួគទំេ
ក៏មកពីគេស្គាល់ខ្ញុំជាអតីត
កឡីាករចណំេកខ្ញុំបានចលូជា
កេបខ័ណ្ឌមន្តេីនគរបាលជាតិ
ក៏ដោយសរគេស្គាល់ខ្ញុំតាម
រយៈកីឡាករនេះដេរ។ បើ
និយយរួម ដោយសរការ-
ហេលឆ្លងជីវភាពជាកីឡាករ
នេះហើយទើបខ្ញុំឈានមក
ដល់ជីវភាពសមរមេយមានក្លិប
បេដាល់មានការងរធ្វើគឺអាច
នយិយបានថាមានកណំើតពី
កីឡាករនេះហើយ»។
បច្ចបុេបន្នក្លបិពន្លឺវបិលុដារទិ្ធ-ិ

ពោធិ៍សេនជ័យចំណុះឱេយ
សមាគមកឡីាបេដាល់កេសងួ-
មហាផ្ទេដោយមានកីឡាករ
ល្អៗកមេិតមធេយម២២នាក់
នងិអាចបេកតួលើសង្វៀនបាន
១៥នាក់...តទៅទំព័រ  ១៥
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