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បញ្ហារបួសប៉ះពាល់ដល់ ប្រេសី៊ល និង
អាហ្សង់ទីនក្នងុវគ្គជម្រេះ៊World Cup

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រេញប៉៊ស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ លោកឧបនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់ រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងការពារជាតិបានមាន
ប្រសាសន៍ពីថ្ង្រអង្គារ ទី១០
ខ្រវិច្ឆិកាថាការអភិវឌ្រឍកំពង់-
ផ្រយោធារាមឲ្រយមានសមត្ថ-
ភាពខ្ពស់នឹងចាប់ផ្ដើមនាព្រល
ឆាប់ ៗន្រះទៅតាមព្រលវ្រលា។
ការធ្វើទំនើបកម្មន្រះតម្រូវឲ្រយ
មានការរុះរើអគារចាស់នៅទី-
នោះ រួមមានទាំងទីបញ្ជាការ
ជួរមុខសន្តិសុខលំហសមុទ្រ
និងអគារសម្រប់ជួសជុល
នាវាដ្រលគាំទ្រដោយសហ-

រដ្ឋអាម្ររិកនិងអូស្ត្រលី។
លោកមានប្រសាសន៍ប្រប់

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថាការអភិវឌ្រឍ
កំពង់ផ្រយោធារាមន្រះបាន
ចាប់ផ្តើមជាបណ្ដើរៗហើយ
ដ្រលតម្រូវឲ្រយមានការរើអគារ
ទាងំអស់នៅកន្ល្រងនោះច្រញ
ហើយការចាប់ផ្ដើមសាងសង់
ន្រះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីសិក្រសា
ស្រវជ្រវនិងការរៀបចំអស់
រយៈព្រលប្រមាណជាង១០
ឆា្នាំមកហើយ។លោកថ្ល្រង
ដូច្ន្រះថា៖«និយាយរួមរាល់
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទាងំឡាយ
នៅក្នុងកំពង់ផ្រយោធារាម
ហ្នងឹនឹងចាប់ផ្ដើម...តទៅទំព័រ  ២

 សុខ  សៃី លុច 

ក្រយរបូតតំណ្រងប្រធា-
នាធបិតីនៅអាណត្តិក្រយអ្វី
ដ្រលគ្រកំពុងចង់ដឹងនិង
ទស្រសន៍ទាយបំផុតនោះ គឺ
វាសនារបស់លោកប្រធានា-
ធិបតីDonald Trump
ក្រយព្រលចាញ់ការបោះ-
ឆ្នាតកាលពីថ្ង្រទី៣ខ្រវចិ្ឆកិា។
តើនៅព្រលធា្លាក់ខ្លួនជាអតីត
ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកលោក
អាចនឹងរងការចោទប្រកាន់
ឬអាចទទួលទោសជាប់ពន្ធនា-
គារដ្ររឬទ្រ?
ពិបាកគិតដល់និងពិបាក

សន្និដ្ឋានណាស់ព្រះថាមនិ
ធា្លាប់មានអតីតប្រធានាធិបតី
សហរដ្ឋអាម្ររិកណាមា្នាក់
ជាប់ពន្ធនាគារទ្រប៉ុន្ត្រយា៉ាង-
ណាមិញក៏មិនម្រនមានន័យ
ថាប្រធានាធិបតីទាំងអស់-
សទុ្ធត្របានគោរពច្របាប់យា៉ាង

ខ្ជាប់ខ្ជួននោះដ្ររ ព្រះកន្លង
មកក៏ធា្លាប់មានអតីតប្រធានា-
ធិបតីមួយចំនួនតូចបាន
ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើន
ដ្រលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងរ
របស់ខ្លួន។
តាមធម្មតាប្រធានាធិបតី

បានទទួលបុព្វសិទ្ធិជាច្រើន
ក្រយព្រលចប់ការងរ។ជា
ឧទាហរណ៍អតីតប្រធានា-
ធបិតីRichardNixonទទលួ
បានការការពារផ្ន្រកនយោ-
បាយពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺ
លោកGeraldFordតាម
រយៈការលើកល្រងទោសឱ្រយ
លោកRichardNixon
សម្រប់រឿងរា៉ាវទាំងឡាយ
ដ្រលគាត់បានប្រព្រឹត្តក្នុង
ព្រលកាន់តំណ្រង។
ងកទៅលោកអតីតប្រ-

ធានាធិបតី GeorgeW.
Bushវិញក្នុងព្រលកាន់-
តំណ្រងបាន ...តទៅទំព័រ ១២

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ :របាយការណ៍ក្រសងួ
ស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុបង្ហាញថា
ការនាំច្រញគ្រឿងអលង្ការនងិ
ត្របូងមានតម្ល្រពីកម្ពុជាទៅកាន់
ទផី្រសារបរទ្រសមានកណំើនរហតូ
ដល់៧១៦,៨ភាគរយដ្រលមាន
តម្ល្រសរបុ២២២០លានដលុា្លារ

គិតត្រឹមខ្រសីហា ឆា្នាំ២០២០
ខណៈអាជីវករលក់មាសក្នុង
ស្រកុកប៏ានអះអាងពីការកើន-
ឡើងតម្រូវការមាសក្នុងអំឡុង
ព្រលន្រភាពមិនច្របាស់លាស់
ន្រស្រដ្ឋកចិ្ចសកលលោកដ្រល
ជះឥទ្ធពិលដោយសារវិបត្តិជងំឺ
កូវើដ១៩។
តលួ្រខដ្រលបង្ហាញក្នងុរបាយ-

ការណ៍ននិា្នាការស្រដ្ឋកចិ្ច-សង្គម
(Socio-EconomicsTrends)
របស់ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វត្ថុប្រចាំខ្រកក្កដ និងសីហាឆា្នាំ
២០២០ដ្រលដកស្រង់ពីអគ្គនា-
យកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
មនិបានលម្អតិអពំីប្រភពន្រមាស
ដ្រលបាននាំច្រញនោះទ្រប៉ុន្ត្រ
អាជវីករលក់មាសនៅក្នងុស្រកុ 

បានកត់សមា្គាល់ថាមាសដ្រល
ជួញដូរក្នុងស្រុកច្រើនមាន
ប្រភពមកពីប្រទ្រសវៀតណាម
និងប្រទ្រសថ្រ។
អាជីវករលក់មាសនិងជា

ជាងទងស្ថតិនៅផ្រសារព្រកឯង
រាជធានីភ្នពំ្រញសុំមនិបញ្ច្រញ-
ឈ្មោះបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
កាលពីថ្ង្រ...តទៅទំព័រ  ៨

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ គតិចាប់ពីខ្រមករាដល់ត្រមឹខ្រ
វិច្ឆកិាឆា្នាំន្រះគណៈម្រធាវើន្រព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជាបានផ្តល់ម្រធាវើជួយការពារក្តីជូន
ជនក្រកី្រនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខ្រត្ដ
បានជិត៥០០០សំណំុរឿងកើនឡើងស្ទើរត្រ

៣០ភាគរយបើធៀបទៅនឹងឆា្នាំមុន។
លោកលីចន័្ទតលុាប្រធានគណៈម្រធាវើ

បានថ្ល្រងប្រប់ភ្នំព្រញបុ៉ស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថា
គណៈម្រធាវើមានប្រតភិូប្រចាំការនៅតាម
សាលាដបំងូនងិសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ទំាង
៤ន្ររាជធានី-ខ្រត្ដទូទំាងប្រទ្រស។ប្រតិ-
ភូរបស់គណៈម្រធាវើបានសម្របសម្រលួ

ផ្ដល់ម្រធាវើការពារក្ដី ជូនជនក្រីក្រដ្រលត្រូវ-
ការម្រធាវើជាពិស្រសសម្រប់អ្នកដ្រលត្រូវ-
បានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងបទ-
ឧក្រិដ្ឋ។លោកថ្ល្រងថា៖«សម្រប់ឆា្នាំ២០-
២០ចំនួនករណីដ្រលយើងបានផ្ដល់ម្រ-
ធាវើការពារក្ដីជូនជនក្រកី្រ គឺមានការកើន-
ឡើងច្រើនមានរហូត...តទៅទំព័រ  ៤

គៃឿង អលង្កា រធ្វើពី មាស  តៃវូ បាន គៃដាក់លក់នៅ ក្នងុ ហាងមាស ១កន្លៃងក្នងុ រជធានីភ្នពំៃញ  នាពៃល កន្លង មក ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

គណៈមេធាវីផ្តល់មេធាវីជួយការពារក្តីជនកេកីេបានជិត៥ពាន់សំណំុរឿង លោកទៀបាញ់៖ការអភិវឌេឍកំពង់ផេ
យោធារាមនឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់ឆាប់ៗ

លោកដូណាល់តេំអាចបេ-
ឈមនឹងបណ្តងឹជាចេើនកេយ
ពីរបូតតំណេងបេធានាធិបតី

កម្ពជុានំាចេញគេឿងអលង្ការកើនជាង៧១៦%
រយៈពេល៨ខេខណៈតមេវូការក្នងុសេកុក៏កើនឡើងដេរ



តពីទំព័រ១...ព្រោះអ្វីយើង
សិក្រោសាស្រោវជ្រោវ រៀបចំសព្វ-
គ្រោប់អស់ហើយនិងចាប់ផ្ដើម
ធ្វើនៅព្រោលឆាប់ៗន្រោះ។ហ្រោតុ-
ដូច្ន្រោះហើយ បានជាយើងរើ
រឿងពិតត្រោប៉ុណ្ណឹងទ្រោ។ដូច្ន្រោះ
ព្រោលវ្រោលាដ្រោលអ្វីៗត្រោូវល្រោច-
ឡើងនៅកន្ល្រោងនោះនឹងមាន
ជាបន្តបន្ទាប់ត្រោនៅវ្រោងឆា្ងាយ
ទៀតព្រោះមិនម្រោនធ្វើបានភ្លាមៗ 
ច្រោញមកភ្លាមជប់បានមកទ្រោគឺ
ត្រោវូប្រោើព្រោលវ្រោលាច្រោើនណាស់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «[យើង]

ធ្វើឱ្រោយមានទកឹដ៏ជ្រោធ្វើឱ្រោយមាន
ផ្រោដ៏ស្អាតសម្រោប់នវាដ្រោល
មានទ្រោង់ទ្រោយមធ្រោយមអាចចលូ
ចតបានមានរោងជាងសម្រោប់
ជួសជុលនវារាប់ពាន់តោនវា
ត្រោូវប្រោើព្រោលវ្រោលាច្រោើន។ខ្ញុំសុំ
ប្រោប់ឱ្រោយច្រោបាស់ថាកិច្ចការងារ
ន្រោះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយបាន-
ជាវាតម្រោវូឱ្រោយយើងទៅរុះរើកន្ល្រោង
ទីបញ្ជាការជួរមុខសន្តិសុខលំហ-
សមទុ្រោដ្រោលបានធ្វើនងិរៀបចំ
នៅកំពង់ផ្រោរាមនោះច្រោញ»។
កាលពីថ្ង្រោចន្ទទី៩វិច្ឆកិាអង្គ-

ការស្រោវជ្រោវឈ្មោះ Asia
MaritimeTransparency
Initiativeដ្រោលជាផ្ន្រោកមយួន្រោ
មជ្រោឈមណ្ឌលសម្រោប់ការសកិ្រោសា
យុទ្ធសស្ត្រោ និងអន្តរជាតិ
(CSIS)មានមូលដ្ឋាននៅ
សហរដ្ឋអាម្រោរិកបានច្រោញ
ផ្រោសាយអត្ថបទទី២ពាក់ពន័្ធនងឹ
ការរុះរើអគារដ្រោលសហរដ្ឋអា-
ម្រោរិកបានឧបត្ថម្ភ។អគារទី២
ន្រោះគឺជារោងជាងសម្រោប់ជួស-
ជលុនវាតចូៗដ្រោលសងសង់
ឡើងនៅឆា្នាំ២០១៧នៅក្នុង
មូលដ្ឋានទ័ពរាម។ អង្គការ
ដដ្រោលនះអះអាងថាអគារន្រោះ
ត្រោវូបានរុះរើចនោ្លាះពីចុងខ្រោតុលា
ដលថ់្ង្រោទី២ខ្រោវចិ្ឆកិាហើយការ-
រុះរើធ្វើឡើងតាមដំណាក់កាល
ដ្រោលការធ្វើប្រោបន្រោះអាចស្រោប
ទៅនងឹការអះអាងរបស់កម្ពជុា
ដ្រោលថាទីបញ្ជាការជួរមុខត្រោូវ
បានប្ដរូទតីាងំទៅកន្ល្រោងផ្រោស្រោង។
ប៉ុន្ត្រោអង្គការន្រោះលើកឡើងថា
វាមិនគួរឱ្រោយជឿបានទ្រោដ្រោល
អគារទើបត្រោសងសង់បាន៣
ឆា្នាំន្រោះត្រោូវបានរុះរើ។
កាលពីថ្ង្រោទី២ខ្រោតុលាអង្គការ

ដដ្រោលន្រោះបានច្រោញផ្រោសាយ
អត្ថបទទី១ពាក់ព័ន្ធនឹងការរុះ-
រើអគារទីបញ្ជាការជួរមុខសន្តិ-
សុខលម្ហសមុទ្រោដោយភ្ជាប់
ទៅនឹងការចុះផ្រោសាយរបស់
កាស្រោតមានមូលដ្ឋាននៅ
សហរដ្ឋអាម្រោរកិដ្រោលសរស្រោរ
ថាកម្ពជុាបានចុះកិច្ចព្រោមព្រោៀង
សមា្ងាត់ជាមួយចិនដោយអនុ-
ញ្ញាតឱ្រោយចនិប្រោើប្រោស់ផ្ដាច់មខុ

នូវមូលដ្ឋានទ័ពរាមរយៈព្រោល
៣០ឆា្នាំនិងអាចបន្តជាថ្មីបាន
រៀងរាល់១០ឆា្នាំម្ដង។
ទោះយ៉ាងណាថា្នាក់ដឹកនំ

កម្ពជុាបានច្រោនចោទការចោទ-
ប្រោកាន់ន្រោះជាច្រោើនដងរួចមក
ហើយនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្រោបាស់
ថាកម្ពុជាស្វាគមន៍រាល់ការ-
ចូលចតន្រោនវាបរទ្រោសពីគ្រោប់
ប្រោទ្រោសដោយមានការស្នើ
សំុជាមុន។កាលពីថ្ង្រោទី១០វិច្ឆិ-
កាលោកទៀបាញ់ក៏បាន
បញ្ជាក់ដ្រោរថាការអភវិឌ្រោឍកពំង-់
ផ្រោយោធារាមន្រោះគឺដើម្រោបី
អភិវឌ្រោឍសមត្ថភពរបស់កម្ពុជា
បម្រោើស្រោចក្ដីត្រោូវការរបស់ខ្លួន
នងិដើម្រោបីផលប្រោយោជន៍កម្ពជុា
សុទ្ធសធមិនម្រោនសម្រោប់បម្រោើ
ឱ្រោយអ្នកណាផ្រោស្រោងនោះទ្រោ។
លោកទៀបាញ់បញ្ជាក់ថា

ទីបញ្ជាការជួរមុខនិងអគារ
រោងជាងជួសជុលនវាន្រោះ
ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋ-
អាម្រោរិកនិងអូស្រោ្តលីដោយ
ប្រោទ្រោសទាំង២ន្រោះបានជួយ
ឧបត្ថម្ភជួសជុលនិងបំពាក់
សមា្ភារបន្តចិបន្តចួព្រោមទំាងបាន
ផ្ដល់នវាតូចៗមួយចំនួនដ្រោរ
ដើម្រោបីធ្វើសកម្មភពនៅសមុទ្រោ
នោះ។អគារទាំង២ន្រោះមិន-
មានទតីាងំដច់ដោយឡ្រោកខ្លនួ
ឯងទ្រោហើយបានសុំសងសង់
បណ្ដោះអាសន្ននោះក្នងុមូលដ្ឋាន
ទ័ពរាម។ប៉ុន្ត្រោដល់ព្រោលដ្រោល
មូលដ្ឋានទ័ពរាមត្រោូវធ្វើទំនើប-
កម្មអគារទាំងន្រោះត្រោូវរើច្រោញ។
លោកមានប្រោសសន៍ដូច្ន្រោះ

ថា៖«រឿងន្រោះយើងអាចថាជា
រឿងភគមួយក៏ថាបានដ្រោរគឺ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយបន្តចិបន្តួច
ដល់កម្ពុជាហើយគ្រោបានភ្ជាប់
លក្ខខណ្ឌយ៉ាងច្រោើនស្អ្រោកស្កះ។
ដូច្ន្រោះខ្ញុំគិតថាព្រោលខ្លះក៏ត្រោូវ
រើបម្រោះដ្រោរចពំោះលក្ខខណ្ឌខ្លះ
ដ្រោលវាធ្វើឱ្រោយរំាងស្ទះដល់ដំណើរ-
ការអភិវឌ្រោឍ ក្នុងសិទ្ធិ អធិប-
ត្រោយ្រោយរបស់ខ្លួន។យើងធ្វើទៅ
តាមការសម្រោចការគតិគូរនងិ
លទ្ធភពដ្រោលមាននិងស្វះ-

ស្វ្រោងរកបានគឺដើម្រោបីយើងអភិ-
វឌ្រោឍឱ្រោយរើកចម្រោើនទៅតាមតម្រោវូ-
ការរបស់ជាតិមាតុភូមិដ្រោល
មានតម្រោូវការឱ្រោយមានកម្រោិត
សមត្ថភពក្នុងការការពារជាតិ
អធិបត្រោយ្រោយរបស់ខ្លួន។ [ទាំង
អស់ន្រោះ]គឺយើងត្រោូវត្រោធ្វើ
ហើយ»។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការរុះរើងអគារ

រោងជាងចុងក្រោយន្រោះអ្នក-
នំពាក្រោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអា-
ម្រោរិកប្រោចាំប្រោទ្រោសកម្ពុជា
លោកChadRoedemeier
បានថ្ល្រោងកាលពីថ្ង្រោទី១០
វិច្ឆិកាតាមរយៈអីុម្រោលថា៖
«យើងពិតជាមានការខកចិត្ត
ដ្រោលអាជា្ញាធរយោធាកម្ពុជា
បានវាយកម្ទ្រោចអគារសន្តសិខុ
លំហសមុទ្រោមួយទៀតដ្រោល
ឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាម្រោរិក
ដោយមិនបានជូនដំណឹងឬមាន
ការពន្រោយល់។លោកនយករដ្ឋ-
មន្ត្រោីហ៊ុនស្រោនបាននិយយ
ថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្រោយ
មានវត្តមានយោធាបរទ្រោស
អចិន្រោ្តយ៍និងផ្ដាច់មុខនៅកន្ល្រោង
ណាមយួនៅក្នងុប្រោទ្រោសន្រោះទ្រោ
ហើយថានវាពីជុំវិញពិភព-
លោកនឹងត្រោូវបានស្វាគមន៍
តាមការស្នើសុំនៅរាម។យើង
សង្រោឃឹមថា រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ត
គោរពតាមគោលជំហរន្រោះ»។
លោកឈាងវណា្ណារិទ្ធប្រោធាន

វិទ្រោយាស្ថានចក្ខុវិស័យអាសុី
(AVI)យល់ឃើញថាការ-
សម្ដ្រោងការខកចិត្តរបស់សហ-
រដ្ឋអាម្រោរិកវាអាស្រោ័យទៅលើ
ការយល់ឃើញរបស់អាម្រោរកិ។
ទោះយ៉ាងណាមានត្រោការសន្ទ-
នទ្វ្រោភគីនិងការពិគ្រោះយោ-
បល់ទ្រោដ្រោលមានសរៈសខំាន់
ក្នងុការលើកកម្ពស់ការយល់គា្នា
ទៅវិញទៅមក។
ពាក់ពន័្ធនងឹការចោទប្រោកាន់

ថាកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រោមព្រោៀង
សមា្ងាត់ជាមួយចិនលោកវណា្ណារិទ្ធ
ថ្ល្រោងថា៖ «យើងត្រោូវត្រោធ្វើ
ដំណើរច្រោញពីពិភពប្រោឌិត
ឆ្ពោះទៅកាន់ពាក្រោយពិត។យើង

ត្រោូវការការពិតនិងភ័ស្តុតាង
ដើម្រោបីគាំទ្រោដល់អំណះអំណាង
និងជំហររបស់យើង។ប្រោសិន
បើសហរដ្ឋអាម្រោរិកនៅត្រោជឿ
ថាកម្ពជុានងិចនិមានកចិ្ចព្រោម-
ព្រោៀងសមា្ងាត់ម្រោននោះអាម្រោរិក
គួរត្រោបងា្ហាញភ័ស្តុតាងនោះឱ្រោយ
សធារណជនបានឃើញ។
អ្នកឃ្លាំមើលនិងអ្នកវិភគក្នុង
តបំន់មានការចាប់អារម្មណ៍ចង់
ឃើញកិច្ចព្រោមព្រោៀងសមា្ងាត់ន្រោះ
ណាស់»។
ប្រោធានរាជបណ្ឌិត្រោយសភ-

កម្ពុជាលោកសុខទូចបាន
ថ្ល្រោងថាកម្ពុជាគ្រោន់ត្រោជូន-
ដំណឹងទៅសហរដ្ឋអាម្រោរិក
ដ្រោលបានជសួជលុអគារទាងំ-
ន្រោះទៅវាគ្រោប់គ្រោន់ហើយ
ដើម្រោបីបងា្ហាញពីការគោរពដល់
ទឹកចិត្តមនុស្រោសធម៌របស់អា-
ម្រោរិក។ប៉ុន្ត្រោកម្ពុជាអាចរុះរើ
អគារទាំងនោះបានប្រោសិនបើ
វាមនិឆ្លើយតបទៅនងឹតម្រោវូការ
ជាក់ស្ដ្រោងព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុង
ដ្រោនអធិបត្រោយ្រោយរបស់កម្ពុជា។
ចពំោះការសង្រោសយ័ថាកម្ពជុា

មានកិច្ចព្រោមព្រោៀងសមា្ងាត់ជា-
មួយចិននោះលោកសុខទូច
យល់ថាគា្មោនកិច្ចព្រោមព្រោៀង
ប្រោបន្រោះទ្រោព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឡើយ។
លោកពន្រោយល់ថារាល់កចិ្ចព្រោម-
ព្រោៀងអ្វីមួយត្រោូវបានព្រោម-
ព្រោៀងដោយរដ្ឋាភិបាលដក់ជូន
សភអនុម័ត។ដូច្ន្រោះបើសភ
មនិបានអនមុត័រដ្ឋាភបិាលមនិ
អាចមានកិច្ចព្រោមព្រោៀងដ្រោល
ខុសច្រោបាប់នោះទ្រោ។
លោកថ្ល្រោងដូច្ន្រោះថា៖«តាម-

ពិតវាជាបញ្ហាភូមិសស្ត្រោនយោ-
បាយដ្រោលអាម្រោរកិគ្រោបដណ្ដប់
នៅអាស៊ាន។សូម្រោបីប្រោទ្រោស
វៀតណាម ដ្រោលជាប្រោទ្រោស
កុម្មុយនីស្ត ក៏ជាដ្រោគូរបស់
អាម្រោរិកដ្រោរ។ដូច្ន្រោះនៅព្រោល
កម្ពុជាងាកទៅរកចិនវាធ្វើឱ្រោយ
អាម្រោរិកបាត់បង់ភូមិសស្ត្រោ
នយោបាយ។គា្មោនទាក់ទងអ្វី
នឹងរឿងរុះរើអគារទ្រោ»៕
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អោមប៊ុនធឿន

ភ្នពំេញៈស្ថានទូតជបុ៉នប្រោចំា
កម្ពជុាបញ្ជាក់ថារាល់ការជ្រោើស-
រើសបុគ្គលិករបស់ស្ថានទូតជបុ៉ន
នៅរាជធានីភ្នំព្រោញ និងការិយ-
ល័យកុងសុ៊លជបុ៉ននៅខ្រោត្ត
សៀមរាប មិនធ្វើតាមរយៈក្រោមុ-
ហុ៊នឬទីភ្នាក់ងារស្វ្រោងរកការងារ
ផ្រោស្រោងៗណាមួយឡើយ។
ការបញ្ជាក់ន្រោះធ្វើឡើងក្រោយ

ពីស្ថានទូតទទួលដំណឹងថា ក្នុង
ព្រោលថ្មៗី ន្រោះមានទីភ្នាក់ងារស្វ្រោង
រកការងារមួយតម្រោូវឱ្រោយអ្នកដក់-
ពាក្រោយបង់ប្រោក់កម្រោជើងសដើម្រោបី
ទទួលបានឱកាសការងារនៅ
ការិយល័យកុងសុ៊លជបុ៉នប្រោចំា
ខ្រោត្តសៀមរាប។ស្រោចក្ដីជូនដំណឹង
របស់ស្ថានទូតនៅថ្ង្រោទី១០ខ្រោ
វិច្ឆកិាឆា្នាំ២០២០ឱ្រោយដឹងថា៖«ថ្មីៗ 
ន្រោះមានករណីមួយបានកើតឡើង
ដោយមានទីភ្នាក់ងារស្វ្រោងរក
ការងារមួយកន្ល្រោងតម្រោវូឱ្រោយអ្នក-
ដក់ពាក្រោយបង់ប្រោក់កម្រោជើងស
ដើម្រោបីទទួលបានឱកាសការងារ
នៅការិយល័យកុងសុ៊លជបុ៉ន
ប្រោចំាខ្រោត្តសៀមរាប»។
ស្ថានទូតជបុ៉នអំពាវនវសូមឱ្រោយ

ពលរដ្ឋជាពិស្រោសអ្នកកំពុងស្វ្រោង-
រកការងារធ្វើត្រោវូប្រោងុប្រោយ័ត្នដើម្រោបី
ចៀសវាងការខាតបង់ដោយ
ប្រោការណាមួយ។បុ៉ន្ត្រោទោះយ៉ាង-
ណាក្នងុស្រោចក្តីជូនដំណឹងស្ថានទូត
មិនបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះនិងទីភ្នាក់-
ងារស្វ្រោងរកការងារនោះទ្រោ។
ស្ថានទូតបញ្ជាក់ថា៖«រាល់ការ-
ជ្រោើសរើសបុគ្គលិករបស់ស្ថានទូត

ជបុ៉នមិនដ្រោលធ្វើតាមរយៈក្រោមុ-
ហុ៊នឬទីភ្នាក់ងារស្វ្រោងរកការងារទ្រោ
រាល់ព័ត៌មានទំាងអស់មានផ្រោសព្វ-
ផ្រោសាយត្រោលើគ្រោហទំព័រស្ថានទូត
និងទំព័រហ្វ្រោសបុ៊កផ្លវូការរបស់ស្ថាន-
ទូតជបុ៉នប្រោចំាកម្ពជុាត្រោបុ៉ណ្ណាះ»។
ប្រោធានមន្ទរីការងារនិងបណ្ដះុ-

បណា្ដោលវិជា្ជាជីវៈខ្រោត្តសៀមរាប
លោកច័ន្ទសុខុមចិតា្តាបានថ្ល្រោង
ពីម្រោសិលមិញថាការប្រោកាសស្វ្រោង-
រកការងារធ្វើឡើងដោយប្រោព័ន្ធ
អនឡាញហើយបើមិនម្រោនជា
ក្រោមុហុ៊នចុះបញ្ជកីារនោះខាងមន្ទរី
មិនអាចគ្រោប់គ្រោងបានទ្រោ។«បុ៉ន្ត្រោ
បើដូចជាក្រោមុហុ៊នដ្រោលរើសពលករ
ទៅក្រោប្រោទ្រោសទៅអីអាហ្នងឹ
យើងគ្រោប់គ្រោងបានព្រោះគ្រោមាន
ចុះបញ្ជតី្រោមឹត្រោវូ»។
លោកលីសំរិទ្ធអភិបាលរងនិង

ជាអ្នកនំពាក្រោយរដ្ឋបាលខ្រោត្តសៀម-
រាបថ្ល្រោងពីម្រោសិលមិញថាករណីន្រោះ
គឺមានជនក្ល្រោងបន្លំបោកប្រោស់
មានបំណងទុច្ចរិតនៅក្នងុខ្រោត្ត
សៀមរាបត្រោម្តងបុ៉ន្ត្រោសោកស្តាយ
ត្រោង់ថាអគ្គកុងសុ៊លជបុ៉នមិន-
បានកត់សមា្គាល់អត្ដសញ្ញាណ
ជនមានបំណងឆបោកនោះ។
«ឥឡូវន្រោះឯកឧត្តមប្រោធានគណៈ-
បញ្ជាការឯកភពខ្រោត្តបានណ្រោ-
នំឱ្រោយមានការស្រោវជ្រោវមួយដោយ
អំពាវនវឱ្រោយបុគ្គលដ្រោលទទួលរង-
ផលប៉ះពាល់ក្នងុរឿងន្រោះចូលមក
សហការផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបុគ្គល
ដ្រោលមានបំណងឆបោកនោះដើម្រោបី
ការពារផលប្រោយោជន៍ និងកំុ-
ឱ្រោយជនទុច្ចរិតនោះអាចទៅបន្ត
ឆបោកនៅទីកន្ល្រោងផ្រោស្រោង»៕

លោកទៀបាញ់...ស្ថានទូតជបុ៉នបញ្ជាក់ពីការមិនជ្រើសរើស
បុគ្គលិកតាមរយៈក្រមុហុ៊នឬទីភ្នាក់ងារ

លោកទៀបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្តេីនិងជារដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារជាតិ។រូបថតហ្រោងជីវ័ន
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 មុំ  គ ន្ធា

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង អប់រំ  យុ វជ ន 
នងិ កឡីា  បាន រកឃើញ អង្គភាព 
កៃម ឱវាទ ចំនួន ១៩អ ង្គភា ព 
មា ន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិកា រ ណ៍  
៣ វិ ច្ឆិ កា ក្នុ ង នោះ មាន  មន្ទីរអប់រំ 
ខៃត្ត ចំនួន ២  ក្លិប ហា ត់ កា  រ៉ា តៃ ដូ 
ចំនួន១   គៃះឹ ស្ថា នសិ កៃសា  ស ធា - 
រ ណៈ ចំនួន ៦  និង គៃះឹស្ថា  នសិ  កៃសា 
ឯក ជន ចំនួន១  បុ៉ន្តៃកៃ សួង កំពុ ង 
ផ្អាកស ក ម្ម ភា ព ស្ថា ប័ន ទំា ងនោះ 
ជាប ណ្ដោះ អាស ន្ន  ។ 

អ្នក នាំពា កៃយ  កៃសួង អប់រំ  យុវ- 
ជន  នងិ កឡីា លោ ក រ ស ់ ស ុវាចា 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិល- 
មិញ ថា  ការ រ ក ឃើញ ស្ថា ប័ ន  
ជា ប់ ពាក់ ព័ ន្ធ នឹ ង ពៃឹត្តិ ការណ៍  
៣វ ិច្ឆកិានៃះ  គគឺ ិត  តៃមឹ យប ់ថ្ងៃទ ី
១០ ខៃវិច្ឆិកា  ប៉ុន្តៃកៃ សួង អប់រំ  
បាន ចាត់ចៃង អនុវតតាម ការ- 
ណៃនំា របស់ កៃសួង សុខា ភិបា ល  
យ៉ាង ខា្ជាប់ ខ្ជួន ។

លោកបានថ្លៃងថា៖ «កៃសួង 
បាន ផ្អាក ដំណើរ ការសិកៃសា ក្នុង 
ថា្នាក់រៀន ជា បណ្ដោះ អាសន្ន  
រយ:ពៃ ល២ ស បា្តាហ៍  និង បន្ត 
ការសិកៃសា តាម អន ឡាញ នៅ រជ- 
ធានី ភ្នំ ពៃញ ទី រួម ខៃត្តកណ្ដោល 

និង ទីតំាង គោលដៅ ។...ផ្អាក ដំ- 
ណើរការ ជា បណ្ដោះអា ស ន្ន នៅ 
ពហុ កីឡ ដ្ឋាន ជាតិ អូឡំាពិក  រហូត 
ដ ល់  មានកា រ ជូន ដំណឹ ង ជាថ្ម ី» ។

លោក រ ស់ សុ វាចា  បាន 
បន្តថា សមាជកិ មយួច ំននួ មកព ី
គៃះឹស្ថាន សិកៃសា  សធារ ណៈ ទំាង 
៦ នោះ  បានទ ទួល ទាន អាហារ 
និ ង មួយ ចំ នួន ទៀត បាន ចូលរួម 
បៃជុំ ជាមួយ អ្នក ប៉ះពាល់ ក្នុង 
ពៃឹត្តិការ ណ៍៣ វិច្ឆិ កា។ ចំណៃក   
គៃះឹស្ថានសិ កៃសា  ឯកជ ន ចំ នួន១០ 
គឺ មាតា បិតា សិសៃស ដៃល សិកៃសា 
នៅ ទីនោះ  បាន ប៉ះពាល់  និង ទទួល- 
ទាន អាហារ ជាមយួ អ្នក ប៉ះពាល ់
ក្នុង ពៃឹត្តិកា រណ៍ ៣   វិ ច្ឆិកា ។  

ចំណៃ កក្លិ ប  ហាត់ កា រ៉ា តៃ ដូ១ 
នៅ ពហុ កីឡ ដ្ឋាន ជាតិ អូឡាំពិក 
មាន គៃបូង្ហា ត់ជា  អង្គរ កៃស ជន ជាតិ- 
ខ្មៃ រ ដៃល ការ ពារ ផ្ទាល់  អ្នក ប៉ះ- 
ពាល់ ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិការ ណ៍ ៣ វិ ច្ឆកិា និ ង  
មន្ទី រ អ ប់ រំយុ វជ ន និង កីឡា នៅ 
ខៃត្ត ចំនួន២ មាន  បុគ្គលិក   និង 
សមាជិក គៃួសរ មួយចំ នួន  បាន 
ទ ទួល ទាន អាហារ ជាមួយ អ្នក 
ប៉ះ ពាល់ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារ ណ៍៣ វិ ច្ឆ ិកា។ 
នៃះ បើតា ម លោក   រ ស់ សុ វាចា ។ 
    លោក សុ វាចា  បញ្ជាក់ ថា៖ 
«កៃសួង អប់រំ  យុវ ជន  និង កីឡា 

សូម អំ ពាវ នាវ ដល់ អ្នក ពាក់ព័ ន្ធ 
កៃម ឱវាទ ទាំងអស់  មៃតា្តា បន្ត 
រយ ការ ណ ៍ជនូ កៃ សងួ  តាមរ យ: 
លៃខ ទូរសព័្ទ ០១២៣ ៣៥ ៩៩។ 
...គៃបភ់ា គ ីពាក ់ពន័្ធ តៃវូ បន្ត ការ- 
អនុវត្ត យ៉ាង ខា្ជាប់ ខ្ជនួ នូវ វិធាន ការ- 
សុវត្ថ ិភាព សុខ ភាព  តាម គោល- 
ការ ណ៍  បៃតិ បត្តិ  ស្ត ង់ដ    របស់ 
កៃសងួ នងិ តាម ការណៃនា ំ របស ់ 
កៃ សួ ងសុ ខាភិ បាល »។  

 គួរ បញ្ជា ក់ ផងដៃ  រ ថា  កៃសួ ង  
អ ប់រំ  បាន រក ឃើញ មា តា បិតា  និ ង  
អ្នក អា ណពៃយា បាល បៃមាណ ជា 
៩០០នាក់  បាន ប៉ះពា ល់ ផ្ទាល់ 
និង បៃ  យោល  ជា មួយ គ ណៈ- 
បៃ តិភូ នៃ បៃ ទៃស ហុង គៃី។ 

ជា មួយ គ្នានៃះ ដៃ រ  កាលពី មៃសិល- 
មិ ញ កៃ  សួ ង សុ ខាភិ បាល បាន 
ជូន ព័ត៌ មាន ថា គិត តៃមឹ  ថ្ងៃទី ១១  
វិច្ឆិ កា ការធ្វើ តៃស្ត អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ ៣  វិច្ឆិកា  មាន 
សរ ុប១៤៨១ វត្ថ ុសណំក( ទាងំ 
លើក ទី១ និង លើក ទី២)ហើយ 
ល ទ្ធផ ល វិជ្ជមា ន វីរុស កូ វី ដ១៩ 
មាន ចំនួន៤នាក់  ដៃល កំពុង 
សមៃក ពៃយា បាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
មិត្ត ភាព ខ្មៃរ- សូ វៀត ។ 

កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ នៃះដៃ រ 
កៃ សួង សុខាភិ បាល បា ន  បង្ហាញ- 
ពីការរកឃើញ  វិជ្ជមា នកូវីដ ១៩ 
លើសៃី្ត  ជនជាតិ អាមៃ រិក  អា យុ 
៣៥ឆ្នា ំមា្នា ក ់ដៃ ល បាន ធ្វើ ដណំើរ 

ព ីអាមៃរ ិកប ន្ត ជើង ហោះ ហើ រ នៅ 
បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូ ង ម ក ដល់ 
កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃទី ៤ ខៃ វិច្ឆិកា។ការ 
រ កឃើញ នៃះ  ជាលទ្ធ ផល  ធ្វើ 
តៃ ស្ត លើក ទី២ កាល ពីថ្ងៃ ទី៧  
វិ ច្ឆិកា និង បាន ឃើញ វិជ្ជមាន 
កូវី ដ នៅ ថ្ងៃ១ ០ វិច្ឆិ កា ក្នុង ចំ- 
ណមអ្នក រ ួម ដ ំណើរ សរបុ ចនំនួ 
៦៦ នា ក់ ។ រីឯ ៦៥នាក់ ដៃល ធ្វើ- 
តៃស្ត អវិជ្ជមា ន  លើក ទី១តៃូវ- 
បាន ដក់ ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅ តាម- 
សណ្ឋា គរ ចំនួន ៥  ក្នុង ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ ចំនួន ៤៧ នាក់ នៅ វិទៃយា- 
ល័ យ ពោធិ៍ ចិ ន តុង ចំនួន ១៦នា ក់ 
និង នៅ ស្ថានទូ ត អាមៃរិក ចំនួន 
៣ នាក់។

គតិ តៃមឹ ថ្ងៃមៃស ិល មញិ  បៃ ទៃ ស 
កម្ព ុជា បាន រក ឃើញមា ន អ្នកផ្ទ ុក 
វីរុស កូ វីដ១៩សរុ ប ៣០១ នាក់  
(ស្តៃី៦១នាក់)  ក្នុងនោះ  អ្នក 
បាន  ពៃយាបា ល ជា សះសៃបើ យ  ចំនួ ន 
២៨៨នា ក់ស្មើ នឹង ៩៥,៦៨% 
និង អ្នក កំពុង សមៃក នៅ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ មិត្តភា ព ខ្មៃរ-សូ វៀត ចំនួន 
១ ៣នា ក់។ 

 លោក ស ួស យ៉ា រ៉ា សមាជិក- 
រដ្ឋ សភាដៃ ល ទើ បរ ក ឃើ ញឆ្ល ង- 
ជំងឺនៃះ បាន បង្ហាះ សរ លើ ហ្វៃស- 
ប៊ុ កលោក ពីមៃសិលមិញ ថា  សុខ- 

ភាព របស ់លោក ពៃលនៃះ  ធម្មតា 
មិន មាន ការ វិវឌៃឍ ណមួ យ  គួរឱៃយ 
បារម្ភ ទៃ ។

លោក សរសៃរ ថា៖« ...កៃម 
ការយក ចិ ត្តទុកដក់ ពី កៃុម គៃូ-
ពៃ ទៃយ ស្ថានភាព ខ្ញុ ំនៅ ធម្មតា មិន- 
ទា នម់ា ន ការវវិឌៃឍ ណមយួ ដៃល 
គួរ បារម្ភ ទៃ...»។ 

 ដោយឡៃ ក  រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង  
សុ ខាភិ បាល  លោក  ម៉ម បុ៊នហៃង 
បាន ណៃនា ំឱៃយ អនវុត្ត គមា្លាត សុវត្ថ-ិ 
ភាព សង្គម  និង គមា្លាតសុវត្ថ ិ- 
ភាព បុគ្គល  ដើមៃបី បង្ការ  និង ទប់- 
ស្កាត់ ការ ចម្ល ងទៅ ក្នុង សហ - 
គ មន៍ នៅ កម្ពុជា ។

លោក ថា៖ «តៃូវ រកៃសា គមា្លាត- 
សុវត្ថិ ភាព ពី មា្នាក់ ទៅ មា្នាក់ ទៀត 
ដូចជា  អង្គុយ  ឈ រ ឬ ឈរ រង់ចាំ 
ឬ ឈរ ជជៃក គ្នា ឱៃយនៅ គមា្លាត ពី- 
គ្នាយ៉ា ងតិច ១, ៥ម៉ៃ តៃ  »។ 

លោក  ម៉ម ប៊ុនហៃង  បន្តថា 
ការបៃ ជុ ំការប ណ្តុះប ណ្ដោ ល  នងិ 
សិកា្ខា ស លា  តៃ ូវធ្វើតា ម អន ឡាញ 
តៃ ក្នុង ករណី ចាំ បាច់ ខានមិ ន- 
បាន តៃវូធ្វើ នៅ ទតីាងំ ណម ួយ   ធ ំ
ទូលា យ   មាន  ខៃយល់ ចៃញចូ ល និង 
រៀបចំ ឲៃយ មានការ  រកៃសា គមា្លាត- 
សុវត្ថិ ភាព ពី មា្នាក់ ទៅ មា្នាក់ ទៀត 
យ៉ាង តិច១,៥...តទៅទំព័រ ៤

ក្រសួងអប់រំរកឃើញស្ថាប័នក្រមឱវាទ១៩ពាក់ព័ន្ធព្រតឹ្តកិារណ៍៣វិច្ឆកិា

មន្តេកីម្ពជុា និងហុងគេ ីក្នងុថ្ងេពេតឹ្តកិារណ៍ ៣ វិច្ឆកិា។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

 សៃ ល កាត ដៃលជា កៃមុហុ៊ន បុតៃ- 
សម្ព័ន្ធ របស់ កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប 
កាលពី ថ្ងៃ ពុធ ទី ១១ ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០ បាន ចុះហត្ថលៃខា លើ កចិ្ច-
ពៃមពៃៀង កៃបខ័ណ្ឌ (Frame-
work Agreement) ដ៏ សំខាន់ 
មយួ ជាមយួនងឹ កៃមុហ៊នុ សជវីកម្ម 
ZTE សមៃប់ ការនាំយក នូវ បច្ចៃក-
វិទៃយា 5G និង ការបង្កើន សៃវា គៃប-
ដណ្ដប់ និង សមត្ថភាព បច្ចៃកវិទៃយា 
4G នៅ ទូទាំងបៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 ពិធី ចុះហត្ថលៃខា នៃះ តៃូវបាន 
ធ្វើឡើង កៃម អធិបតីភាព របស់ 
អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉ៃង អគ្គនាយក 
កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប និង លោក 
សុង ចូ វុន (Song Chaojun) 
នាយក គៃប់គៃង ផ្នៃក វិស្វកម្ម និង 
សៃវាកម្ម បៃចាំ តំបន់ អាសុីអាគ្នៃយ៍ 
របស់ កៃុមហ៊ុន ZTE ដោយ ទន្ទឹម-
នងឹនោះដៃរ  កម៏ាន នវូ វត្តមាន ចលូរមួ 
របស ់គណៈ គៃបគ់ៃង ជានខ់្ពស ់របស ់
កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប និង កៃុមហ៊ុន 
ZTE ផងដៃរ ។ 

 កិច្ចពៃមពៃៀង នៃះ តៃូវបាន ធ្វើ-
ឡើង  សៃបគ្នា នឹង កាលៈទៃសៈ ដ៏ 

សខំាន ់សមៃប ់កៃមុហ៊នុ សៃ ល កាត 
នងិ កៃមុហ៊នុ រ៉យូ៉ាល ់គៃបុ ដៃល កពំងុ 
ដក់ចៃញ នូវ ផៃនការ ជា ផ្លូវការ ក្នុង-
ការ នាំយក នូវ បច្ចៃកវិទៃយា 5G ក៏ដូច 
ជា ការបង្កើន នូវ សៃវា គៃបដណ្ដប់ 
និង គុណភាព របស់ បច្ចៃកវិទៃយា 4G 
LTE  ។ 

 កិច្ចពៃមពៃៀង នៃះ នឹង នាំមក នូវ 
ការវនិយិោគ ហរិញ្ញវត្ថ ុដ ៏សខំាន ់មយួ 
ដៃល នឹង ជួយ ឱៃយ កម្ពុជា កា្លាយជា 

បៃទៃស ឈានមុខ គៃ មួយ នៅក្នុង 
តំបន់ ទៅលើ ការបៃើបៃស់ បច្ចៃក-
វិទៃយា 5G ។ 

 គួរ រំ ឭក ផងដៃរ សៃ ល កាត ដៃល-
ជា  បៃតិបត្តិ ករ គៃប់គៃង ដោយ ជន-
ជាតិខ្មៃរ តៃមួយគត់ នៅ កម្ពុជា និង ក៏ 
ជា កៃុមហ៊ុន ដៃល បមៃើ សៃវាកម្ម យូរ 
បំផុត ដៃរ ដោយមាន រយៈពៃល 
បៃតបិត្តកិារ រហតូ តទៅ ដល ់២៤ ឆ្នា ំ
បាន មាន គមៃង ជា យូរ មកហើយ 

ក្នុងការ នាំយក នូវ បច្ចៃកវិទៃយា 5G 
ហើយ ទន្ទមឹនងឹនោះ  កៃមុហ៊នុ ក ៏ចង ់
សមៃច ឱៃយបាន នូវ ចក្ខុវិស័យ របស់-
លោក អគ្គនាយក កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់- 
គៃុប ក្នុងការ អភិវឌៃឍ វិស័យ ឌីជីថល 
បៃកបដោយ ភាពជោគជ័យ នៅក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា ផងដៃរ ។ 

 បន្ថៃម លើ នៃះ ចក្ខុវិស័យ របស់ 
អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉ៃង គឺ គំទៃ ផ្ទាល់ 
ទៅលើ គមៃង របស់ រជរ ដ្ឋា ភិ បាល 
សមៃប់ ឧសៃសាហកម្ម ៤.០ ពោលគឺ 
គទំៃ ដល ់កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ចជាត ិនងិ 
ផលិតផល ក្នុងសៃុក សរុប ហើយ 
ក្នុងនោះ ក៏ ជួយ ជំ រុញឱៃយ ពលរដ្ឋ 
កម្ពុជា ទទួលបាន នូវ អត្ថបៃយោជន៍ 
ពី ការរស់នៅ ក្នុងសម័យ ឌីជីថល 
ផងដៃរ ។ 

 កៃុមហ៊ុន Cellcard, Wing 
Money, Ezecom, CBS និង 
Digital Sky ដៃលជា កៃមុហ៊នុ បតុៃ- 
សម្ព័ន្ធ ផ្នៃក ICT របស់ កៃុមហ៊ុន 
រ៉យូ៉ាល ់គៃបុ កពំងុ សហការគ្នា យ៉ាង 
ជិតស្និទ្ធ ទៅលើ ការអនុវត្ត នូវ យុទ្ធ-
សស្តៃ ឌជីថីល រមួគ្នា  សមៃប ់បៃទៃស 
កម្ពុជា ។ 

 យុទ្ធសស្តៃ នៃះ នឹង នាំឱៃយមាន 
ការផ្លាស់ប្តូ រទាំ ង សៃុង នៃ វិស័យ 
បច្ចៃកវិទៃយា ព័ត៌មានវិទៃយា ពៃះថា 
តនួាទ ីនៃ ការតភា្ជាប ់ទនិ្ននយ័ មាតកិា 
និង សន្តិសុខ នៅក្នុង ការរស់នៅ 
បៃចាំថ្ងៃ របស់ មនុសៃស យើង នឹង 
តៃូវបាន ផ្លាស់ប្តូរ សៃប នឹង វត្តមាន 
មកដល់ នៃ បច្ចៃកវិទៃយា 5G និង 
ការគំទៃ យ៉ាង ទូលំទូលាយ នៃ 
បច្ចៃកវិទៃយា ដូចជា IoT, Big Data, 
AI និង VR / AR ជាដើម ។ 

 អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉ៃង បាន មាន 
បៃសសន៍ថា កៃុមហ៊ុន សៃ ល កាត 
រួម ជាមួយនឹង កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ 
ផ្នៃក  ICT របស់ កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់- 
គៃុប ដទៃទៀត នឹង ធានា ឱៃយបាន ថា 
វត្តមាន នៃ បច្ចៃកវិទៃយា 5G នៅក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា នឹង នាំមក គុណ-
បៃយោជន៍ យ៉ាង ធំធៃង ដល់ ផ្នៃក 
មនុសៃសធម៌ ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ផ្នៃក 
សៃវា សុខភាព ការអប់រំ និង សន្តិ-
សខុ សមៃប ់ពលរដ្ឋ គៃបរ់បូ កដ៏ចូជា 
ជយួ ជរំញុ ឱៃយ វសិយ័សៃដ្ឋកចិ្ច ករបស ់
បៃទៃសកម្ពជុា មាន ភា ព រឹងមា  ំនា ពៃល   
អនាគត ផង ដៃរ ៕

សែលកាតនិងរូ៉យ៉ាល់គែុបបង្ហើបឱ្យដឹងនូវការនំាយកបច្ចែកវិទ្យា5Gតាមរយៈ
ការចុះហត្ថលែខាលើកិច្ចពែមពែៀងកែបខ័ណ្ឌដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងកែមុហុ៊នZTE
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តពីទំព័រ ១... ដល់ ជិត  ៥ ០ ០ ០  
សំណុំ រឿង ។  ចំនួន នៃះ បើ- 
បៃៀប ធៀប ទៅ ឆ្នាំ ២០១៩  
មាន ការ កើន ឡើង ស្ទើ រតៃ  ៣០ 
ភាគ រយ »។

លោកបន្តថា ៖ « យើង នៅតៃ ខំ  - 
បៃឹង បន្ត ទៀត លើ ការងារ នៃះ ។  
ការ កត់ សមា្គាល់ របស់ យើង 
ការដៃល មាន ការ កើន ឡើង នៃះ 
ពៃះ  តៃ បៃជា ពល រដ្ឋ បាន យ ល់  
ដឹង អំពី ចៃបាប់ បាន ចៃើន ដូច្នៃះ 
នៅពៃល ពួក គាត់ មាន បញ្ហា   
(រឿ ងក្ដី ) គឺ តៃង តៃ មក រក អ្នក- 
ជនំាញ ផ្នៃក ចៃបាប ់ឬ មៃធាវ ីជយួ 
ដល់ពួកគាត់ ទើប ធ្វើ ឲៃយ ចំនួន នៃះ 
មាន ការ កើន ឡើង »។

បើ តាម លោក  លី  ច័ន្ទតុលា 
គណៈ មៃធាវ ី បាន  បន្ត សហការ 
ជាមួយ កៃសួង យុត្ដធិម៌ និង សា  - 
លាដំបូង រាជ ធានី -ខៃត្ដ ដើមៃបី ផ្ដ ល់ 
មៃធាវី ដល់ ជន កៃីកៃ។ លោក 
បញ្ជាក់ថា  ពៃលកន្លង មក  គណៈ-   
មៃធាវ ីបាន ផ្ដល ់មៃធាវ ីមនិ មៃន 
ចពំោះ តៃ  ពលរដ្ឋ កៃ ីកៃ ប៉ណុ្ណោះ 
ទៃ។ បុ៉ន្ដៃ បៃសិន បើបៃ ជា ពល រដ្ឋ 
គា្មាន លទ្ធ ភាព រក មៃធាវីក្នងុ រឿង- 
ក្ដក៏ីគណៈ មៃធាវី  ចាត់ តំាង មៃធាវី  
ទៅជួយ ដល់ ពួកគាត់ ដៃរ   ពិសៃ ស 
សមៃប់ សំណុំ រឿង បទ ឧកៃិដ្ឋ 

ដើមៃបី កុំ ឲៃយ កក ស្ទះ សំណុំ រឿង ។
លោក  ច័ន្ទតុលា  ឲៃយ ដឹង ថា 

គណៈមៃធាវី បាន ទទួល ការ- 
ឧបត្ថម្ភថវិកា ពី រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
ហើយ ជាទូទៅ បាន  ឧបត្ថម្ភ ចំនួ ន 
១០០ដលុា្លារក្នងុ ១សណំុ ំរឿង ។ 
ប៉ុន្ដៃ ចំនួន ថវិកា ឧបត្ថម្ភ នៃះ បើ  
គិតលើ ការងារ រួមក្នងុ សំណំុ រឿ ង 
នមីយួ ៗ គ ឺមាន ចនំនួ តចិតចួ ទៃ 
សមៃប់ ការ ការ ពារ ក្ដ ីពៃះ 
សំណំុ រឿងនីមួយៗ មាន ពៃល- 
វៃលាយូរក្នុង  ការ ដោះសៃយ 
ហើយ សំណុំ រឿង ខ្លះ ចុះទៅ  
សៃវ ជៃវ ផ្ទាល់ នៅ  តាម ខៃត្ដ 
ថៃមទៀត ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ការ ងារ នៃះ 
គឺជាការងារ ស្ម័គៃ ចិត្ដ ដៃល 
គណៈ មៃធាវផី្ដល ់ជនូ ដើមៃប ីជ ួយ  
បមៃើ នៅ ក្នុង វិស័យ យុត្ដិធម៌ 
កម្ពុជា ។ យើង ក៏ សំណូម ពរ  
ដល់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល បន្តបង្កើន 
ការ  ជួយ គំាទៃ ថវិកា ដល់ គណៈ - 
មៃធាវីបៃចាំ ឆ្នាំ បន្ថៃម ទៀត  
ដើមៃបី ជួយ សមៃួល ដល់  ការ- 
អនុវត្ដ ការ ងារ ស្មគ័ៃ ចិត្ដការ ពារ-
ក្ដ ីជួយ ដល់ ជន កៃ ីកៃ  ពៃះ បច្ច ុ- 
បៃបន្ន សំណុំ រឿង មាន ការ កើន - 
ឡើងចៃើន» ។ 

លោក ជិន មា៉ាលីន រដ្ឋលៃខា - 

ធិការ និង ជា អ្នកនំាពាកៃយ កៃ សួ ង 
យុត្ដិធម៌ ថ្លៃង ពីមៃសិលមិញថា 
គណៈ មៃធាវី បាន ចូលរួម ចៃើន 
ជាមួយ កៃសួង យុត្តធិម៌ ជាពិ សៃ ស 
ក្នុង ការ ងារ ជំនួយ ផ្នៃក ចៃបាប់។  
ក្នុង ការ ងារ ជំនួយ ផ្នៃក ចៃបាប់ គឺ 
ការ ផ្ដល់ មៃធាវី ការ ពារ ក្ដី ដល់ 
ជន  កៃកីៃ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ដោ យ 
គណៈ មៃធាវីជាអ្នកចាត់តំាងមៃ- 
ធាវី ហើយកៃសួង យុត្តិធម៌ ជា - 
អ្នក ឧបត្ថម្ភ ថវិកា ដល់ មៃធាវី 
ស្មគ័ៃចិត្ដ ដៃល ចូល រួម ការពារ ក្ដ ី។  
លោក ថ្លៃង  ថា ៖« គណៈ មៃធាវី 
ក៏បាន ចូលរួម ជា មួយ កៃសួង 
យុត្តិធម៌ ក្នុង យុទ្ធនាការ ដោះ - 
សៃយ  ការ កកស្ទះ សំណុំ រឿង  
នៅ តាម សាលា ដំបូង រាជធានី - 
ខៃត្ដដៃរ ដើមៃបី ចូលរួម ផ្តល់ មៃ ធា វី 

តាម នីតិវិធី តុលាការដើមៃបី ពន្លឿ ន 
ការ ដោះសៃយ សំណុំ រឿង ឲៃយ 
កាន់ តៃ លឿន »។

បើ តាម របាយ ការណ៍ ស្ដីពី  
វឌៃឍន ភាព ការងារ រយៈ ពៃល ១ 
ឆ្នាំ  របស់ គណៈ មៃធាវី សមៃប់ 
អាណត្តិទី ១២  ចំពោះ សកម្ម - 
ភាព ការ ពារ ក្ត ីជនូ ជន កៃកីៃ  ក្នងុ 
នោះ គណៈ មៃធាវី មាន មៃធាវី 
ស្មគ័ៃ ចិត្ត ចំនួន ២៥៣ រូប សមៃ  ប់ 
ការពារក្ត ីជូន ជន កៃ ីកៃ នៅ ទូទំា ង  
បៃទៃស ។ របាយការណ៍ បងា្ហា ញ  
ថា  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ បើគិត 
តៃមឹ ដំណាច់ តៃ ីមាស ទី២ គណ ៈ  - 
មៃធាវី ផ្តល់ មៃធាវី ការពារ  ក្តី ជូន 
ជន កៃីកៃ បាន ចំនួន  ២ ៥៦៦ 
ករណី  មាន កូន ក្តី សរុប ចំនួន   
៤ ០០០នាក់  (សៃី្ត ២៩១ នាក់ )  

ក្នុង នោះ រឿង ក្តី អនី តិ ជន មាន 
ចនំនួ ៨២៦ ករណ។ី  កៃ ពនីៃះ 
គណៈ  មៃធាវី ក៏ បាន ផ្តល់ កិច្ច - 
ពិគៃះ យោ បល់ ចៃបាប់  ជូន ជន 
កៃី កៃ បាន ចំនួន២២៦ ករណី 
ផង  ដៃរ ។ 

បើ តាម គណៈមៃធាវ ី  ដើមៃប ីឲៃយ 
កចិ្ច ការ ផ្តល ់សៃវា កម្ម ផ្នៃក ចៃបាប ់
ជូន ជន កៃី កៃ  បាន រហ័ស ទាន់ - 
ពៃលវៃលា នងិ មាន បៃសទិ្ធភា ព  
រាល់ ការ បញ្ជូន ឯកសារ ស្នើ សុំ 
មៃធាវី និង លិខិត  ចាត់ តំាង មៃធា វី  
គឺ តៃវូ ធ្វើឡើង តាម បៃព័ន្ធ តៃឡៃ - 
កៃម ជា បឋម  ឯសំណៅ ដើម 
នឹង បញ្ជូន ទៅ ពៃល កៃយ ។  
ក្នងុ កចិ្ច ការ គៃប ់គៃង ទនិ្ននយ័ រឿង 
ក្តី  ជន កៃីកៃ  គឺ ធ្វើ ការ គៃប់ គៃង 
តាម បៃពន័្ធ ពត័ ៌មាន វទិៃយា។ គៃប ់
ការិ យាល័យ បៃតិ ភូនី មួយៗ  
តៃវូ បាន ដឡំើង  ឱៃយ បៃើ បៃស ់នវូ 
ទិន្ន ន័យ រួម  និង បញ្ជនូ មក បៃ- 
ព័ ន្ធ  ធំ(Center) នៅ គណៈ- 
មៃធាវី ។  សមត្ថ ភាព នៃ បៃព័ន្ធ- 
ទិន្នន័យ នៃះ  អាច ឱៃយ នា យក- 
ដ្ឋាន ដឹង អំពី សំណុំ រឿង ចាត់- 
តាំង មៃធាវី ជូន ជន កៃកីៃ លំហូរ 
នីតិ វិធី នៃ សំណំុរឿង ចណំាត ់ការ 
របស ់មៃធាវ ីដៃល ទាងំអស ់នៃះ 
គឺជា ចំណុច   សំខាន់ សមៃប់ 
គណៈ មៃធាវី រៀប ចំ ផៃន ការ- 
យុទ្ធ សាសៃ្ត ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការការ- 
ពារ ក្តី ជូន ជន កៃីកៃ ៕

គណៈមេធាវីផ្តល់មេធាវី...

លោក លី ច័ន្ទ តុលា ប្រធានគណៈ ម្រធាវី   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

តពទីពំរ័ ៣...ម៉ៃតៃ ឡើង ទៅ។  
  ទា ក់ទង នឹង ប ញ្ហា នៃះ ដៃ រ  កាល- 
ពី មៃសិល មិ ញ  រដ្ឋបាល ខៃត្ត កណា្តាល 
បាន បៃកាស ឱៃយ មនៃ្តដីៃល ប មៃើ- 
ការ នៅ សាលា ខៃត្ត អង្គ ភា ពជ ំនា ញ 
ជុំ វិ ញខៃ ត្ត រដ្ឋបាលសៃុ ក-កៃុង 
តៃវូ បៃញា ប់ធ្វើ តៃ ស្តជំងឺ កូវី ដ១ ៩ 
ដោយ ឥ តគិត ថ្លៃនៅ ម ន្ទរី ពៃ ទៃយ ប ង្អៃក 
ជ យ័ជ ម្នះ  កៃ ុងតា ខ្មា ដើ មៃបី បញ្ចៀស  
ហា និ ភ ័យសា្មានមិនដល់។

រដ្ឋបាលបន្តថា៖ «តៃូវនាំគា្នា 
មក ធ្វើតៃស្ត ឱៃយ ទាន់ ពៃល វៃលា 
បំផុត  និង តៃូវ អនុវត្ត នូវ វិធាន- 
សុខាភិបាល  ហើយ ចំពោះ មនៃ្ត-ី 
រាជការក្នងុ ខៃត្ត ដៃល បាន បៃកាស 
មាន ទំនាក់ ទំន ង ដោយ បៃយោល 
ន ិង បាន កពំងុ ធ្វើច តា្តាឡ ីស ័ក នៅ 
មន្ទីរ ពៃ ទៃយ និ ង  ផ្ទះ តៃូ វ អនុវត្ត ឱៃយ 
បាន ជាប់ លាប់ នូវ វិធាន ចតា្តា ឡី- 
ស័ ក ១៤ថ្ងៃ  តាម គោ លកា រ ណ៍ 
របស់ កៃសួងសុ ខា ភិបា ល »។

ដោយ ឡៃក  កាល ពមីៃសិ ល មញិ 
នៃះ ដៃរ  លោក នា យករ ដ្ឋ មន្តៃ ី ហុ៊ ន  
សៃ ន បា ន ប ញ្ជាឱៃយ កៃ សួ ង- 
សខុាភ ិបា លប ញ្ចៃញមា៉ាសច់ ំន ួន 
២លា ន ដ ល់សា លា រាជ ធានី - 
ភ្នំ ពៃ ញ  ដើមៃបី ចៃ ក ជូ នព ល រ ដ្ឋ 
ខ្វះខា តនៅក្នុង សហ គម ន៍ កៃី កៃ  
ដៃ ល ជាផ្នៃ ក មួ យ នៃកា រ កា រពា រ 
កា រ ឆ្លង កូ វីដ១ ៩ នៃះ៕ 

កេសួងរក...



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១២ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ក្រមុប្រកឹ្រសាជាតិអភិវឌ្រឍន៍កំពុងសិក្រសាអនុវត្តគម្រងគ្រប់គ្រងសំណល់ប្លាស្ទកិសមុទ្រ
 អោម   ប៊ុន ធឿន   

 ភ្ន ំពេញៈ  កៃមុ បៃកឹៃសា ជាតិ អភិ វឌៃឍន៍ 
ដោយ ចីរ ភាព  ក . ជ . អ . ច.   
កំពុង សិកៃសាគមៃង គៃប់ គៃង 
សំណល់ ប្លាស្ទិក  សមុទៃ   ដើមៃបី 
អនុ វត្ត នៅ តាម បណ្តា ខៃត្ត នៅ 
ជាប់ មាត់ សមុទៃ   បណ្តា ខៃត្ត 
មាន ទន្លៃ មៃគង្គ  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  
និង សៀម រាប    នៅ ដើម ឆ្នាំ 
២០២១។   

  លោក  តំាង   ម៉ៃង អៀង   បៃ ធាន 
នាយក ដ្ឋាន សៃដ្ឋ កចិ្ច បៃ តង  នៃ 
កៃមុ បៃកឹៃសា ជាត ិអភ ិវឌៃឍន ៍ដោយ 
ចីរ ភាព   បន ឱៃយ ដឹង ថា  គមៃង 
គៃប់ គៃង សំណល់ ប្លា ស្ទកិ សមទុៃ 
នៃះ   នឹង អាច អនុវត្ត នៅ ដើម ឆ្នាំ 
២០២១ ក្នុង គោល បំណង 
សំខាន់   ដើមៃបី អនុវត្ត ការ ងារ ទប់- 
ស្កាត ់  នងិ កាត ់បន្ថយ ជា អតិបរ-  
មា នូវ ការ បំពុល ដោយ ប្លាស្ទិក 
ទៅក្នុង សមុទៃ ។   

 លោក   ម៉ៃង អៀង   បន ថ្លៃង 
ថា៖   « សមៃប់ នៅ បៃ ទៃស 
កម្ពុជា យើង   មាន ទន្លៃ មៃគង្គ ជា - 
ដើម  បន ហូរ ចូល ទៅ ក្នុ ង 

សមុទៃ  អ៊ីចឹង ហើយ ទើប យើង 
គៃង អនុ វត្ត ការ ងារ ទៅ តា ម 
បណ្តា ខៃត្ត គោល ដៅ ម ួយ ចនំនួ 
ដៃល មាន ទន្លៃ មៃគង្គ  ជា មួយ 
គ្នា នោះ  ក ៏អន ុវត្ត នៅ តាម បណ្តា 
ខៃត្ត ជាប់ មាត់ សមុទៃ ផង ដៃរ »  ។  

 លោក   ម៉ៃង អៀង បញ្ជាក់ ថា  
គមៃង គៃប់ គៃង សំ ណល់ ប្លា ស្ទកិ 
នៃះ  កៃុម បៃឹកៃសា ជាតិ អភិ វឌៃឍន៍ 
ដោ យ ច ីរ ភាព  សហ ការ ជា មយួ 
អង្គ ការ   UNDP  កៃ សួង បរសិ្ថាន  
និង មាន ជំនួយ មូល និធិ ពី ខាង 
ស្ថាន ទូត ជប៉ុន  មាន រយៈ ពៃ ល 
២ ឆ្នាំកន្លះ ។  ប៉ុន្តៃ មិន ទាន់ អាច  
បញ្ជាក់ ចំនួន ទឹក បៃក់   នៃ ការ- 
អនុ វត្ត គមៃង នៃះ ទៃ  បើ ទោះ- 
បី មា្ចាស់ ជំនួយ បន យល់ ពៃម 
ហើយ ក៏ ដោយ។  បច្ចុបៃប ន្ន នៃះ  
ក . ជ . អ . ច.   បន រក ឃើញ ធាត-ុ 
ចូល មួយ ចំនួន ក្នុង ការ អនុ វត្ត 
គមៃង នៃះ   ដៃល អាច ចាត ់ទកុ 
ថា  ជា លទ្ធ ផល រំពឹង ទុក  គឺ ឯក- 
ភាព ជា រួម  និង ធ្វើ ការ សហការ 
ក្នុង ការ អនុវត្ត គមៃង ជា មួយ   
មន្ទីរ បរិ ស្ថាន រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  
ដៃល ជា អ្នក សមៃប សមៃលួ ជា-  

មយួ មន្ទរី អបរ់ ំយវុ ជន   នងិ កឡីា  
និង មន្ទីរ ទៃស ចរណ៍ ។    ទី ២   
ពិចារ ណ ប ន្ត អនុវត្ត ការ កាត់- 
បន្ថយ សំណល់ ប្លាស្ទកិ   យុទ្ធ នា ការ  
និង ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ជា ប ន្ត ទៀត  
ពិសៃស សលា រៀន   បៃ ជា ជន   
និង តាម ខណ្ឌ ៦  នៅ តាម ដង - 
ទន្លៃ  នងិ ពចិារ ណ ព ីការ បង្កើត 
កន្លៃង ឬ សមា្ភារស មៃប់  ធ្វើ ការ 
កៃ ច្នៃ ឡើង វិញ តាម លទ្ធ ភាព 
របស់ គមៃង។

លោក ថ្លៃង ថា៖   « ធាតុ ចូល  
ដៃល បន លើក ឡើង នៃះ  គៃន-់ 
តៃ ជា ការ រំពឹង ទុក  បុ៉ន្តៃ ការ អនុវ ត្ត  
ជាក់ ស្តៃង អាច មិន ដូច ការ- 
គៃង ទុក   ពៃះ ការ អនុ វត្ត ទៅ 
អាច មាន ការ បៃ ឈម ផៃសៃងៗ 
កើត ឡើង  ពៃះ ឥឡូវ  យើង  ដឹ ង 
ហើយ   មាន បញ្ហា កវូដី ផង   ទកឹ- 
ជំនន់ ផង   វា អាច មាន ការ រយា   
ឬ យា៉ាង ម៉ៃច ទៅ តាម ហ្នងឹ ទៀត » ។    

 លោក   ហៃម   ឧត្តម   អ្នកឯក រាជៃយ   
ជំនាញ ផ្នៃក អភិ បល កិច្ច ធន- 
ធាន ធម្ម ជាតិ   និង បមៃ បមៃួល 
អាកាស ធាតុ  បន ឱៃយដឹ ង ថា 
ទោះ បី មាន ការ បង្កើត  នូវ ហៃដ្ឋា- 

រចនា សម្ពន័្ធ ដើមៃបី កាត ់បន្ថយ   ឬ 
ទុក ដក់ សំរាម  យា៉ាង ណ ក៏ 
ដោយ  នៅ តៃ មាន ការ ខ្វះ ខាត 
បៃព័ន្ធ នៃ ការ កៃ ច្នៃ   និង បៃង- 
ចៃក សំរាម   និង កាក សំ ណល់ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ជា ទមា្លាប់ ឬ 
ឥរិ យាបថ របស់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
នៅ មាន កមៃិត ចៃើន   សូមៃបី នៅ 
កន្លៃង មយួ ចនំនួ ឃើញ ថា  ពកួ- 
គត់ ចោល សំរាម ហ្នឹង  មិន ចំ 
ធងុ សរំាម ផង ។   ពកួ គត ់ហាក-់ 
ដូច ជា គិត ថា  វា មិន មៃន ជា 
កាតព្វ កិច្ច របស់គ ត់ ហៃតុ នៃះ 
គត់ ហាក់ មាន ការ ពៃងើយ 
កន្តើយ   ខ្ជី ខា្ជានៅ ក្នុង ការ ចោល 
សំរាម »  ។   

  លោក   ឧត្តម   អះអាង ថា  ការ- 
ផ្លាស់ ប្តរូ ឥរិ យាបថ របស់ បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ ក្នងុ ការ ចោល សរំាម  ជា 
បញ្ហា មយួ ទាម ទារពៃល វៃលា ។   
សៃប ពៃល ជា មួយ គ្នា នោះ 
ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ តៃូវ ចូល រួម 
បង្កើន ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ  ឱៃយ បន 
ទូលំ ទូលាយ  បើ អាច បង្កើត ឱៃយ 
មាន អៃប   (App)  ឱៃយ បន កាន-់ 
តៃ ចៃើន   នៅ ក្ន ុង បណ្តាញ សង្គម 

អៃឡិច តៃនិូកដៃល បៃ ជា ពលរដ្ឋ 
ចូល ចិត្ត មើល ដោយ មាន ដក់ 
បញ្ចលូ នូវ   គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ផៃសៃងៗ 
ទាក់ ទង ការ អប់រំ   ការព ញ្ញាក់ 
ស្មារ តី  អំពី អត្ថ បៃ យោជន៍ នៃ 
ការ ចោល សំរាម ដើមៃបី ឱៃយ បៃ ជា-  
ពល រដ្ឋ ចាប់ ផ្តើម បង្កើន ការ យក-  
ចិត្ត ទុក ដក់   និង ទទួល ខុស តៃវូ ។    

 នៅ ក្នុង ពិធី បើក យុទ្ធ នា ការ 
ភ្នំពៃញ ស្អាត   កាលពី ថ្ងៃទី ៤ វិច្ឆកិា  
អភិ បល រងរាជ ធានី ភ្នពំៃញ   លោក   
ហួត   ហៃ  បន ថ្លៃង ថា  ការ ធ្វើ ឱៃយ 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ឬ តំបន់ ណ 
មយួ  មាន សោភណភាព សៃស-់ 
ស្អាត   មាន  អនា មយ័ បរសិ្ថាន ល្អ   
គ្មាន ការ បពំលុ  គ្មាន សរំាម  នងិ 
សំណល់ ប្លា ស្ទិក ចោល រាយ- 
ប៉ាយ នោះ  គ ឺមនិ ពងឹ ផ្អៃក តៃ លើ 
អាជា្ញា ធរ មលូ ដ្ឋាន   នងិ កៃមុ ហ៊នុ 
ឯក ជន ផ្តល់ សៃវា តៃ  ១ មុខ 
ប៉ុណ្ណោះទៃ  គឺ ទាម ទា រឱៃយមា ន 
ការ ចលូ រមួ   ព ីបៃជា ពល រដ្ឋ  នងិ 
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ   តៃូវ តៃ ចូល រួម ជា  
ធ្លុ ង ១ក្នុង ការ ថៃរ កៃសា  និ ង ទុក- 
ដក់ សំណល់ រឹង ឱៃយ បន តៃឹម- 
តៃូវ ផង ដៃរ ៕      

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កៃសងួ សខុា ភបិល  នងិរដ្ឋ- 
បល រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ កំពុង សហ ការ 
ពន្លឿន ការ សង សង់ មណ្ឌល ចតា្តា ឡី- 
ស័ក ថ្ម ីលើ ផ្ទៃ ដី ជិត ១ ហិកតា  ឱៃយ បន រួច- 
រាល់ នៅ ដំណច់ ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ នៃះ  សមៃប់ 
ទុក ដក់ អ្នក តៃវូ ធ្វើ ចតា្ដា ឡីស័ ក ដៃ លជា - 
កតា្ដា សំខាន់ បំផុត  ក្នងុ ការ ទប់ ស្កាត់  
ជំងឺកូវីដ ១៩  ។  នៃះ បើ តាម លោក  សៃី   
ឱ វណ្ណឌីន  រដ្ឋលៃខាធិការ និងជាអ្នក - 
នាំ ពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបល  ។

លោក សៃ ី បន ថ្លៃង បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ 
ព ីថ្ងៃ១០  វចិ្ឆកិា ថា កៃសងួ សខុា ភ ិបល 
តាម រយៈ ការ សហ ការ ជា មួយ ស លា - 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ កំពុង ពន្លឿន ការ សង- 
សង់ មណ្ឌល ចតា្ដា ឡី ស័ក ចំនួន ៤ អគរ 
នៅ លើ ផ្ទៃ ដ ីជតិ ១ ហកិតា  ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ-ិ 
ផៃសារ លិច  សងា្កាត់ ពៃក ព្នា  ខណ្ឌ ពៃក- 
ព្នា រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ។   ការ សង សងន់ៃះ  
បន ចាប់ ផ្ដើម កាល ពីខៃ កញ្ញា  ឆ្នាំ នៃះ  
ហើយ តៃូវ ពន្លឿន ដំណើរការសងសង់ 
ឱៃយបន  រួច រាល់ ជា ស្ថាពរ  និង ដក់ ឱៃយ បៃើ- 
បៃស់ នៅ ចុង ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ នៃះ ។

លោក សៃ ី បន បញ្ជាក់ ថា ៖ « កៃមុ ការ- 
ងារ នឹង បៃឹង បៃង ធ្វើ យា៉ាង ណ ឱៃយ ការ- 
សង សង ់មណ្ឌល ចតា្ដា ឡសីក័ នៃះ បន 
រចួ រាល ់ទៅ តាម ផៃន ការ នៅ ចងុ  ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ
២០២០ នៃះ  ដើមៃបី បៃើ បៃស់។  ពៃះ 
តមៃវូ ការ នៃ ការ ធ្វើ ចតា្ដា ឡ ីសក័ នៃះ គ ឺជា 
តមៃវូ ការ ដៃល សខំាន ់មៃន  ទៃន សមៃប ់

ការ ទប ់ស្កាត ់ការ ចម្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩  បន្ត 
ទៅ ទៀត »។

លោក  មម៉  ប៊នុ ហៃង  រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសងួ- 
សុខា ភិ បល និង អភិ បល រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ  លោក ឃួង  សៃង  រួម នឹង មនៃ្តី 
ពាក ់ពន័្ធ  កាល ព ីថ្ងៃទ៥ី  ខៃ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំនៃះ  
បន ចុះ ពិនិតៃយ វឌៃឍន ភាព នៃ ការ សង សង់ 
មណ្ឌល ចតា្ដាឡ ីសក័ ថ្មនីៃះ  ដើមៃប ីពន្លឿន 
ឱៃយ បន ឆប់ រួច រាល់ តាម ការ គៃង ទុក ។ 

លោក សៃី យក់ សមៃបត្ដិ រដ្ឋ លៃខា - 
ធិការ កៃសួង សុខា ភិ បល បន បៃប់ 
អ្នក ស រព័ត៌ មាន ក្នុង ពៃល អម ដំណើរ 
លោក ម៉ម  ប៊ុន ហៃង  នាពៃល នោះ ថា 
មណ្ឌល ចតា្ដា ឡីស័ កថ្ម ីនៃះ  មាន អគរ ចំនួន 

៤  ដៃល អាច ដក់ មនុសៃស បន ៤៦០ នាក់ 
ហើយ កៃសួង មាន ផៃន ការ ពងៃីក អគរ 
ចំនួន ២ ទៀត  ដើមៃបី ដក់ មនុសៃស ឱៃយ បន 
៨០០ នាក ់។ គមៃង  នៃះតៃវូ បៃើ បៃស ់
ថវិកា បៃ មាណ ៧៩ មុឺន ដុលា្លារ ដៃលជា 
ថវិកា របស់ រាជ រដ្ឋា ភិ បល កម្ពុជា ។

លោកសៃី  បន ឱៃយ ដឹង ថា ក ន្លង មក 
រាជ រដ្ឋា ភិបល យក បន សលា រៀន 
មួយ ចំនួន នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ធ្វើ ជា 
កន្លៃង ធ្វើចតា្ដា ឡី ស័ក  សមៃប់ ពលរដ្ឋ- 
ខ្មៃរដៃល ធ្វើ ដំណើរ មក ពី កៃ បៃទៃស 
ចូល មក កម្ពុជា វិញ ។  ប៉ុន្ដៃ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ 
ស លា រៀន មួយ ចំនួន កំពុង បើក ដំណើរ- 
ការ ឱៃយ  សិ សៃស ចូល សិកៃសា ឡើង វិញ ។  

លោកសៃ ី បញ្ជាក់ ថា៖« ពៃល មណ្ឌល- 
ចតា្ដាឡី ស័ក ទី តំាង ថ្មនីៃះ ធ្វើរួ ច រាល់ ពល- 
រដ្ឋ ខ្មៃរ មក ពី កៃ បៃទៃសគឺ តៃូវធ្វើចតា្ដា- 
ឡីស័ក នៅ ទីតំាង ថ្មនីៃះ  លើក លៃង តៃ  
ជន បរទៃស  ដៃល តៃវូ សមៃក នៅតាម 
សណ្ឋាគរ ។ ការ អនុវត្ដ នៃះដើមៃបី មាន 
ភាព ងាយ សៃលួ ក្នងុ ការគៃបគ់ៃង  ពៃះ 
មណ្ឌល ចតា្ដា ឡី ស័ក នៃះ មាន គៃូពៃ ទៃយ  
និង បំពាក់ សមា្ភារ រួចជា សៃច តៃៀម ជាប់- 
ជា និច្ច  » ។ 

កៃយ ពៃឹត្ដិ ការណ៍ ថ្ងៃទី ៣  ខៃ វិច្ឆិកា 
លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី  ហ៊ុន  សៃន បន 
អំពាវ នាវ  និង ដក់ បទ បញ្ជា ជា បន្ត បនា្ទាប ់ 
ដល ់អ្នក ប៉ះ ពាល ់ដោយ ផ្ទាល ់ ឬ ដោយ- 
បៃយោល ក្នុង ពៃឹត្ដិ ការ ណ៍នៃះ ដោយ 
លោក ជំរុ ញឱៃយ គោរ ព តាម ការ ណៃនាំ 
របស់ កៃសួង សុខា ភិប ល  និង ធ្វើ ចតា្ដា- 
ឡី ស័ក ឱៃយ បន តៃឹម តៃូវ ។

លោក នា យក រដ្ឋ មនៃ្ដី បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ដើមៃប ីបញ្ចៀស ករណ ីដចូ ដៃល ខ្ញុ ំលើក- 
ឡើង ខាង លើ  ខ្ញុំ សុំ ចៃញ បទ បញ្ជា ឱៃយ 
កៃសួង សុខា ភិបល  អាជា្ញា ធរ រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ  និង ខៃត្ត កណ្តាល  ពិនិតៃយ តាម- 
ដន គៃប់ មនុសៃស ដៃល បន  និង កំពុង ធ្វើ- 
ច តា្តាឡី ស័ក។ បៃសិ ន ពួក គត់ អនុវត្ត 
មិន បន តៃឹម តៃូវ ក្នុង ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក 
តាម ផ្ទះ ទៃ  សូម អញ្ជើញ ពួក គត់ ទៅ ធ្វើ 
ចតា្តា ឡី ស័ក តាម ទី កន្លៃង ដៃលរៀ ប ចំ 
ដោយ កៃសួង សុខា ភិបល  ដោយ មាន 
ការ យាម កា មព ីកមា្លាងំ នគ រ បល ឬកង- 
រា ជអាវុធ ហត្ថ ឱៃយ បន ហ្មត់ ចត់ »  ៕

ក្រសួងនិងសាលាក្រងុពន្លឿនការសង់មណ្ឌលចត្តាឡីស័កថ្មី

លោក ម៉ម បុ៊នហេង(ស្ដា)ំ និងមន្តេសីលាកេងុ ពេលចុះពិនិតេយមណ្ឌលចត្តាឡីស័កថ្ម។ី រូប សលាកៃុង

 នៅ  សុីវុត្ថា 
 
ភ្នពំេញ ៈ  កៃសួង សធារ ណ ការ   

និង ដឹក ជញ្ជូន   បន និង កំពុង 
សមៃលួ នីតិ វិធី  និង រៀប ចំ កមៃង 
នៃ ការ ផ្តល់ សៃវា សធារ ណៈ  
តាម រយៈ បៃព័ន្ធ បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌ មាន   
ដើមៃប ីបៃត ិភកូម្ម ទៅ ថា្នាក ់កៃម- 
ជាតិ ក្នុង ចៃក ចៃញ ចូល តៃ មួយ   
ដៃល គៃង នងឹ ដក ់ឱៃយ ដណំើរ- 
ការ នៅ ដើម ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

 លោក   ឈួន   វន់   អគ្គ នាយក 
នៃ អគ្គ នាយ កដ្ឋាន ដឹក ជញ្ជូន ផ្លូវ- 
គោក នៃ កៃ សួង សធារ ណការ   
និង ដឹក ជញ្ជូន  បន ថ្លៃង ថា 
កាល ពី មៃសិល មិញ នៃះ ថា   កៃុម 
ការ ងារ ជំនា ញ របស់ កៃ សួង 
បន និង កំពុង ពិភាកៃសា គ្នា ក្នុង 
ការ ធ្វើ បៃតិ ភូ កម្ម សៃវាស ធារ ណៈ 
ណ ខ្លះ និង រៀប ចំ ឡើង វិញ 
តាម បៃព័ន្ធ បច្ចៃក វិទៃយា ឱៃយ មាន 
ភាព ចៃបាស់ លាស់ សមៃប់ ដក់ 
ដល់ ថា្នាក់ កៃមជាតិសមៃប់ 
បៃើ បៃស់ ។    

លោក  ថ្លៃងថា៖   « សមៃប់ 
សៃវា ទាងំ អស ់នៃះ យើង គៃន-់ 
តៃ ញៃក ឱៃយ ចៃបាស់  តា ម បៃ ព័ន្ធ 
បច្ចៃក វិទៃយា    ធ្វើ យា៉ាង ម៉ៃចនៅពៃ ល 
ដៃល យើង ធ្វើ បៃតិ ភូកម្ម នៅ 
ដើម ឆ្នាំ២០២១  ខាង មុខ នៃះ  
ដើមៃបី ធ្វើ យា៉ាង ណ ឱៃយ ថា្នាក់ កៃម- 
ជាតិ អាច ធ្វើ បន  និង បៃភៃទ 
ណ ថា្នាក់ កណ្តាល ធ្វើ បន   
ហើយ នឹង ដក់ ជូន ថា្នាក់ ដឹកនាំ 
សមៃច » ។   

 លោក  ថ្លៃង  ថា  កៃសួង បន 
ឱៃយ ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ខាង ផ្នៃក 
បច្ចៃក វិទៃយា   តៃៀម ខ្លួន ក្នុងការ- 
បង្កើត ជា   Account ដើមៃបី ឱៃយ 
បុគ្គ លិក នៅ ចៃក ចៃញ ចូល តៃ 
មួយ មាន ភាព ងាយ សៃួល ក្នុង 
ការ ចុះ បញ្ជី ឱៃយ បន ទាន់ ពៃល- 
វៃលា។  កៃុម ការ ងារ កៃសួង 
បន រៀប ចំ អស់ រ យៈ ពៃល ជា - 
ចៃើន ខៃ មក ហើយ  ប៉នុ្តៃ អ្វ ីដៃល 
សំខាន់ កៃ សួង តៃូវ ធ្វើ តៃស្ត 
សក លៃបង ឱៃយ បន ចៃើន ដង   
ដោយ មិន មៃន ធ្វើ ភា្លាម ដក់ ឱៃយ 
បៃើ បៃស ់ភា្លាម នោះ ទៃ។   កៃ ព ី
ផ្តល់ ភាព ងាយ សៃួល   ទាំង អ្នក 
ផ្តល់   និង អ្នក ទទួល សៃវា នៃះ  
កៃសួង បងា្ហាញ ពី បំណង ផ្តល់ 
សៃវា ទៅ កាន ់តៃ ជតិ ដល ់បៃជា- 
ពលរដ្ឋ នៅ តាម មូល ដ្ឋា ន  ដោយ 
មនិ ចា ំបច ់មក ឆ្ងាយ  ឬ មក ដល ់
រាជ ធានី -ខៃត្ត  ដោយ ដក់ ឯក- 
សរ តៃ ១ កន្លៃង ៕

ក្រសួងសាធារណ-
ការគ្រងផ្ដល់ស្រវា
សាធារណៈតមIT
នៅថ្នាក់ក្រមជាតិ
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គឹម  សារុំ  

ភ្នំពេញៈ  សមាជិក កៃុម បៃឹកៃសា 
ឃ្លាំមើល កម្ពុជា  លោក រ៉ុង  ឈុន  
បៃប ់ចៅកៃម  នៃតលុាការ  កពំលូ 
ថា  ការចាប់ខ្លួន លោក ទាំង យប់ 
ពី សំណាក់ នគរ បាល  គឺ ជា ការ- 
បំពាន ចៃបាប់ ។ លោក បញ្ជាក់ថា  
ការ  បង្ហោះ សារ  របស ់លោក ពាក-់ 
ព័ន្ធ នឹង ពៃំដៃន មិនមៃន ជា បទ- 
ល្មើស ជាក់ស្តៃង ឡើយ។  នៃះ ជា 
ការឆ្លើយ របស់ លោក ឈុន  ក្នុង 
សវនាការ ជំនុំ ជមៃះ ពី មៃសិល មិញ ។

 ខណៈ តមៃវូឱៃយ ឡើង ឆ្លើយ ការ- 
ពារ ខ្លួន នៅ ចំពោះ មុខ ចៅកៃម 
៥របូ ដៃល មាន លោក សៃ ីចៅ កៃម  
គមិ  សត្ថាវ ី ជា បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា 
ជំនុំជមៃះ នោះ  លោក រ៉ុង  ឈុន 
ឆ្លើយ បៃប់ ចៅកៃម ក្នុង បន្ទប់ 
សវនាការ ថា  គាត់ ប្តឹង មក តុលា- 
ការ កពំលូ ពៃល នៃះ  គ ឺទ១ី  ប្តងឹ សុ ំ 
នៅ  កៃ ឃុំ  និង ទី២  ប្តឹង បៃ ឆំង  
នឹង ដីកា ឃុំ ខ្លួន។ ទាក់ទង នឹង 
បណ្តឹង សុំ នៅ កៃ ឃុំ នៃះ  គឺ  
លោក មាន ទីលំ នៅ ចៃបាស់ លាស់  
ងាយសៃួល ដល់ តុលាការ ក្នុង 
ការ កោះហៅ។  លោក មាន 

ការងារ តៃឹមតៃូវ  ហើយ សនៃយា ថា  
នឹង សហ ការ ជា មួយ តុលាការ 
ពៃលណា ដៃល តុលាការ តមៃវូ ឱៃយ 
លោក ចូល បំភ្លឺ។

លោក រ៉ុង ឈុន  ដៃលជា អតីត 
សមាជិក គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ 
រៀបចំ ការបោះឆ្នាត (គជប) 
បន្ត ថា  បៃសិនបើ លោក ចៃះ 
គៃចខ្លនួ  ឬ រត ់ទៅ កៃបៃ ទៃស  គ ឺ
លោក មនិ សខុចតិ្ត នៅក្នងុ បៃទៃស   
ឱៃយ សមត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្លួន នោះ ទៃ ។ 
ពៃះ លោកមាន លិខិត ឆ្លង ដៃន 
ទៅ បៃទៃស កាណាដា  ដៃល មាន 
សុពលភាព រហូត ឆ្នាំ ២០២១ ឯ- 
ណោះ។   ការចាប់ ខ្លួន លោក  វិញ 
លោក ថា  សមត្ថកិច្ច បាន ធ្វើ ទាំង 
បំពាន ចៃបាប់  ខណៈ ដៃល មនៃ្តី 
សមត្ថកិច្ច ទាំងនោះ ក៏ ជា អ្នក- 
អនុវត្ត ចៃបាប់។

អតីត សមាជិក  គជប  រូបនៃះ 
ថ្លៃង  ថា ៖«នគរបាល ទៅ ឡោមពទ័្ធ 
ផ្ទះ ខ្ញុ ំទាងំ យប ់ ហើយ បណំង ទម្លុះ 
ទា្វារ ចលូ ក្នងុ ផ្ទះ ខ្ញុ ំទៀត ផង។  ម៉ៃយាង 
សមត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្ញុំ គា្មាន ដីកា  និង 
ធ្វើការ ខុស ម៉ោង រដ្ឋបាល»។

ពាក់ព័ន្ធ បណ្តឹង បៃឆំង នឹង 
ដីកា ឃុំ ខ្លួន វិញ  តៃូវ បាន លោក រ៉ុង  

ឈុន  បៃប់ ចៅកៃម ថា  កាល ព 
ថ្ងៃ ទ ី២០  កក្កដា  ឆ្នា២ំ០២០ លោក 
បាន ធ្វើ ដណំើរ ទៅ ភមូ-ិ ឃុ ំ តៃពាងំ- 
ផ្លងុ  សៃកុ ពញាកៃក  ខៃ ត្ត តៃបូង ឃ្មុ។ំ  
បនា្ទាប់ ពី សាក សួរ  ពលរដ្ឋ ១០៦  
គៃួសារ មក  ពលរដ្ឋ បានបៃប់ 
លោកថា  ពួកគាត់ បាន បាត់ ដី ទៅ 
បៃទៃសវៀត ណាម៦០ ហិក ត។ 
ដចូ្នៃះ ដ ីដៃល នៅ សល ់គរួ តៃ អាជា្ញា ធរ    
ផ្តល់ ជូន ពលរដ្ឋ បង្ក បង្កើន ផល។ 

បើ តម ការរៀបរាប់ របស ់លោក 
ក្នងុ សវនាការ  នៅ ថ្ងៃ ទ ី២១  កក្កដា  
ពោល គឺ ១ថ្ងៃ  បនា្ទាប់ ពី លោក 
តៃឡប ់មក វញិ  លោក បាន សរសៃរ   
សារ បង្ហោះ តម ហ្វៃស ប៊ុក របស់ 
ខ្លួន។  រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣១ កក្កដា  
ឆ្នាំ២០២០ ទើប បាន សមត្ថកិច្ច 
ទៅ ចាប់ លោក ដល់ ផ្ទះ។ កាល ពី 
នៅ សាលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  
លោក តៃវូ បាន ចោទ ពបីទ ញុះញង ់ 
បង្ក ឱៃយ មាន ភាព វឹកវរ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ 
សន្តិសុខ សង្គម  តម មាតៃ ៤៩៤ -  
៤៩៥ នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ។  ប៉ុន្តៃ 
សមត្ថកចិ្ច បាន ចាប ់ខ្លនួ លោក ១០   
ថ្ងៃ កៃយ ពី ការ បង្ហោះ សារ នោះ ។ 

លោក បៃប ់ចៅ កៃម ថា ៖«យើ ង 
គៃន់ តៃ ធ្វើ កិច្ចការ សង្គម  ដើមៃបី រួម- 

ចំណៃក  ជា មួយ រាជរដា្ឋាភិបាល តៃ- 
ប៉ណុោ្ណោះ។ ដចូ្នៃះ ការ ចាប ់ខ្ញុ ំនៃះ គា្មាន   
អ្វ ីចណំៃញ ទៃ  តៃ ផ្ទយុ ទៅ វ ិញ មាន 
តៃ ការរិះគន ់ព ីបរទៃស នងិ ព ីបៃជា- 
ពលរដ្ឋ ក្នុង បៃទៃស ទៅ វិញ»។

 មៃធាវី ការពារ សិទ្ធិ ឱៃយលោក រ៉ុង  
ឈុន  គឺ  លោក ជូង  ជូងី  បាន ធ្វើ- 
សៃចក្ត ីសន្នដិា្ឋាន ថា សាលា ដបំងូ- 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ចោទ បៃកាន់ 
កូនក្តី លោក បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស 
ជាក់ស្តៃង  គឺ មិន តៃឹម តៃូវ ទៃ ។ 
ពៃះ ថា  សារ ដៃល គាត ់បង្ហោះ  គ ឺ
នៅ បើក មើល ឃើញ ដដៃល ទៃ។ 
បើសារ នោះ បាត ់ព ីគណន ីហ្វៃស- 
ប៊ុក  ទើប ជា បទ ល្មើស ជាក់ ស្តៃង ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«នគរបាល- 
ចាប ់លោក រ៉ងុ  ឈនុ  ខសុ នតីវិធិ ី 
ហើយ តុលាការ យក កំណត់- 
ហៃតុ របស់ នគរបាល មក ធ្វើ ជា 
មូល ដា្ឋាន ចោទ កូនក្តី ខ្ញុំ។ អ៊ីចឹង 
ការចោទ បៃកាន ់របស ់តលុាការ 
ក៏ ខុស នីតិវិធី ដៃរ»។

លោក ឡោ  ជុន ធី   មៃធាវី កា រ- 
ពារ សិទ្ធិ ឱៃយ លោក រ៉ុង  ឈុន  ១រូប 
ដៃរ នោះ លើក ឡើង ក្នងុ សវនាការ 
ពី មៃសិលមិញ ដៃរ ថា កូនក្តី របស់ 
លោក មិន ដូច ជា ការ ចោទ របស់ 

តលុាការ ថា  បង្ក ឱៃយមាន ភាព វកឹវរ  
ឬ ញុះញង់ នៅ ក្នុង សង្គម អ្វី ទៃ។ 
ពៃះ កៃយ ព ីកនូ ក្ត ីលោក បង្ហោះ  
សារ រហូត ថ្ងៃ ចាប់ ខ្លួន គាត់  មិន 
ឃើញ ភាព វឹក វរ អ្វី ទៃ។

លោក ស្នើទៅ តុលាការ ថា ៖ 
« ដូច្នៃះ សូម តុលាការ មៃត្តា 
ពិចារណា ឱៃយ កូនក្តី ខ្ញុំ បាន នៅ 
កៃ ឃុំ តម ការ ស្នើ សុំ ផង»។ 

ពាក់ព័ន្ធ ការ សន្និដា្ឋាន  របស់ 
មៃធាវ ីខាង លើ នៃះដៃរ  លោក ចាន ់ 
តរារស្មី  តំណាង មហាអយៃយការ 
សន្នដិា្ឋាន ថា  បណ្តងឹ សុ ំនៅ កៃ ឃុ ំ 
របស់ ជន តៃូវ ចោទ  ហើយ ដៃល 

តុលាការ ថា្នាក់ កៃម ទាំង ២ថា្នាក់ 
មិន អនុញ្ញាត ឱៃយនៅ កៃ ឃុំ នោះ 
ជា ការ តៃមឹតៃវូ តម ចៃបាប ់ហើយ។ 

លោក ថា ៖«ពៃះ ដើមៃបី បញ្ចប់ 
បទ ល្មើស មិនឱៃយ កើត មាន តទៅ- 
ទៀត  រកៃសា ជន តៃវូ ចោទ ដើមៃប ីទកុ ជនូ  
តុលាការ ។ ដើមៃបី ផល បៃ យោជន៍ 
សន្តសិខុ សង្គម  ខ្ញុ ំសមូ កៃមុ បៃកឹៃសា 
ជំនុំជមៃះ តម្កល់ សាលដីកា របស់ 
ឧទ្ធរណ៍ ទុក ជា បាន ការ»។

កៃយ ជំនុំជមៃះ បៃមាណ ជិត 
១ ម៉ោង   លោក សៃី ចៅ កៃម  គិម  
សត្ថាវី  បៃប់ ថា  សាលដីកា នៃះ 
បៃកាស នៅ ថ្ងៃ ទី២៥  វិច្ឆិកា៕ 

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពេញៈ  កៃសួង មួយ ចំនួន  
កៃើន រំឭក ឱៃយ មន្តៃី  និង សា្ថាប័ន   
ដៃល នៅ  កៃម ប ងា្គាប់  អនុវត្ត 
វធិាន ការ បងា្ការ  នងិ ទប ់សា្កាត ់ឱៃយ 
បាន មុឺង មា៉ោត់ ពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
ហើយ បុគ្គល មា្នាក់ៗ តៃូវ រាយ- 
ការណ៍  និង តម ដាន សុខ ភាព 
បៃចំា ថ្ងៃ  បនា្ទាប់ ពី ពៃ ឹត្ត កិារ ណ៍ថ្ងៃ៣  
វចិ្ឆកិា ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មន្តៃ ីជាន ់ខ្ពស ់
ចំនួន ៤នាក់   បាន ឆ្លង ជំងឺ នៃះ ។ 

 កៃសួង ការងារ  និង បណ្តុះ- 
បណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ  បាន ឱៃយ ដឹង 
ក្នុង សៃចក្តី ជូន ដំណឹង កាល ពី 
ថ្ងៃទី ១០  វិច្ឆិកា ថា  ការ រំឭក ជា 
ថ្មី នៃះ គឺ ដើមៃបី បន្ត បង្កើន ការ- 
យកចិត្ត ទុកដាក់  និង ពងៃឹង 
បៃសទិ្ធ ភាព ក្នងុ ការ អនវុត្ត វធិាន- 
ការ បងា្ការ  និង ទប់សា្កាត់ ការរីក- 
រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ជា- 
ពិសៃស នៅ តម  រោង ចកៃ ផ្នៃក 
វាយ ន ភណ្ឌ  កាត់ ដៃរ  ផលិត 
សៃបៃក ជើង  និង ផលិត ផល ធ្វើ- 
ដំណើរ  និង កា បូប។   

 កៃសួង ការងារ  បាន ណៃ នាំ 
ឱៃយ តម បណា្តា រោង ចកៃ ទាំង- 
អស់  តៃូវ ចាត់ តំង ឱៃយ មាន អ្នក- 
រដ្ឋ បាល  ឬ អ្នក គៃប់គៃង ចំនួន  
២ នាក់  ឬ បៃគល់ សិទ្ធិ ដល់ 
គណៈ កម្មការ សុខ ភាព  និង 
សុវត្ថិ ភាព នៅ កន្លៃង ធ្វើ ការ ឱៃយ 

ធ្វើការ ផៃសព្វផៃសាយ  និង ណៃនាំ 
ជា បៃចាំ ដល់ កម្មករ និយោ ជិត 
អំពី វិធាន ការ អនា ម័យ  សុវត្ថ ិភាព  
នងិ សខុ ភាព  ជា ពសិៃស វធិាន- 
ការ បងា្ការ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ហើយ 
ការ ផៃសា ព្វ ផៃសាយ នៃះ  តៃូវ ធ្វើ 
ឡើង ជា រៀងរាល់ ថ្ងៃ សៅរ៍  ឬ 
ចៃើន ជាង នៃះ  រហតូ ដល ់ករណ ី
ជំងឺ កូ វីដ១៩  តៃវូ បាន បញ្ចប់។

កៃ សងួ  ក ៏បាន ណៃ នា ំឱៃយ គៃប ់
រោង ចកៃ ទាងំ អស ់តៃវូ តម ដាន  
កត ់តៃ  នងិ តៃៀម អាល ់កលុ  ឬ 
ជៃ ល  សា ប៊ូ លាង ដៃ នៅ តម 
ចៃក ចៃញ ចូល រោង ចកៃ  និង 
បៃើ មា៉ោសុីន វាស់ កម្តា ទៅ លើ 
កម្មករ គៃប់ៗ គា្នា  បើ ក្នុង ករណី 
មាន ការ សងៃស័យ  តៃវូ រាយ ការណ ៍
ទៅ កៃសួង សុខា ភិបាល ជា- 
បនា្ទាន់ ។ 

 កៃសងួ បញ្ជាក ់ថា ៖  « ទរូ សព័្ទ 
ទៅ  ១១៥  បៃសិន ជា មាន 
កម្មករ និយោ ជិត ណា មា្នាក់ មាន 
កម្តា លើស ពី  ៣៧, ៥  អងៃសា  
និង មាន រោគ សញ្ញា មួយ យ៉ោង 
តិច  ដូច ជា ក្អក  ហៀរ សំបោរ  
ឈឺ បំពង់ ក ដង្ហើម ខ្លី  ឬ ពិបាក 
ដក ដង្ហើម  និង មាន បៃវត្តិ ធ្វើ 
ដណំើរ ទៅ តបំន ់ដៃល មាន កើត 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩  ឬ បាន ប៉ះពាលជ់ា-  
មួយ សត្វ ឈឺ ក្នុង អំឡុង ពៃល  
១៤ ថ្ងៃមុន ចៃញ រោគ សញ្ញា » ។ 

កៃ សួង រំពឹង ថា  មា្ចាស់  ឬ 

នាយក រោង ចកៃ  សហ គៃស  
កម្មករ និយោ ជិត  អង្គ ការ វិជា្ជា- 
ជីវៈ នានា  និង សាធារណ ជន 
ទាំង អស់   ចូល រួម សហ ការ 
អនុវត្ត តម ខ្លឹម សារ នៃ សៃច ក្តី- 
ជនូ ដណំងឹ  ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ  នងិ 
មាន បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ។ 

ជា មួយ គា្នា នោះ ផងដៃរ កៃសួង 
សាធារណ ការ  និង ដឹក ជ ញ្ជូន   
ក៏ បាន ណៃ នាំ ឱៃយ មន្តៃី របស់ ខ្លួន  
ដៃល បន្ត បំពៃញ ការងារ ជា - 
ធម្មត ឱៃយ អន ុវត្ត វធិាន ការ តម- 
ដាន សា្ថាន ភាព សុខ ភាព ផ្ទាល់ 
ខ្លួន បៃចាំ ថ្ងៃ  និង ការ ទប់ សា្កាត់ 
ការរីក រាល ដាល ជំងឺ នៃះ  ដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ពៃឹត្ត ិការណ៍ 
វិវត្តថ្មី ។ 

 សៃច ក្តី ជូន ដំណឹង រប ស់ 

កៃសួង សាធារណ ការ  កាល ពី 
ថ្ងៃទ ី ១០  វចិ្ឆកិារ បាន បញ្ជាក ់ថា  
មន្តៃី បន្ត ធ្វើ ការ បំពៃញ ទមៃង់ 
ឌីជី ថល រាយ ការណ៍ ពី សា្ថាន- 
ភាព  ផ្ទាល ់ខ្លនួ ឱៃយ បាន ទៀង ទាត ់
ជា រៀង រាល ់ថ្ងៃ  តម រយៈ បៃពន័្ធ 
គៃ ហ ទំ ព័រ ដៃល មាន អាសយ  ដា្ឋា ន 
http://trace.covid19.gov.kh  
ឬ ស្កៃ ន  QR code ។  ជា មួយ 
គា្នា នោះ  ស្នើ ឱៃយ បន្ត អនវុត្ត វធិាន- 
ការ បងា្ការ  និង ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ រាត- 
តៃបាត » ។ 

 ខណៈ  កៃសួង អប់រំ  យុវជន 
និង កីឡា  ក៏ បាន ណៃនំា ដល់ 
មន្តៃី អប់រំ បមៃើ ការ  នៅ តម អង្គ- 
ភា ព ថា្នាក់ ជាតិ  ឱៃយ បំពៃញ ការងារ 
នៅ តម ផ្ទះ រៀងៗ ខ្លួន តម 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញ  និង ផ្អាក ការ- 

តៃួត ពិនិតៃយ វត្ត មាន ។ 
 លោ ក  ហង់ ជួន  ណា រុ៉ ន  រដ្ឋ មន្តៃ ី

កៃសួង អប់ រំ   ក៏ បាន ឱៃយ ដឹង តម 
រយៈ លិខិត ផង ដៃរ ថា  កៃសួង  
អនញុ្ញាត ឱៃយ មន្តៃ ីអបរ់ ំទាងំ នោះ  
បន្ត ដាក់ ឆ្លង ឯក សារ  និង បៃង- 
ចៃង ឯក សារ តម បៃព័ន្ធ អន- 
ឡាញ  និង រៀប ចំ កិច្ច បៃជុំ  តម 
បៃព័ន្ធ វីដៃអូ អន ឡាញ  ខណៈ 
អង្គ ភាព ថា្នាក ់ជាត ិទាងំ អស ់ តៃវូ 
តម ដាន  និង រាយ ការណ៍ ជា 
បៃចាំ អំពី សា្ថាន ភាព សុខ ភាព 
ឱៃយ បាន គៃប់ ពៃល វៃលា នៅ 
ពៃល ចៃញ ឬ ចូល កន្លៃង ការ ងារ ។ 

 លោក  រដ្ឋ មន្តៃី បាន បញ្ចា ក់ 
ផង ដៃរ ថា ៖ « តៃវូ រកៃសា អនាមយ័  
ដោយ លាង សមា្អាត ដៃ នងឹ សា ប៊ ូ 
ឬ ទកឹ អាល ់កលុ ជា បៃចា។ំ  គៃប ់
ចៃក ចៃញ ចូល តៃូវ កំណត់ ឱៃយ 
មាន ការ វាស់ កម្តា និង ពាក់- 
មា៉ោស ់ជា បៃចា ំ ហើយ ក្នងុ ករណ ី
មិន អនុវ ត្ត តម ការ ណៃ នាំ  មិន 
តៃវូ អនុញ្ញាត ឱៃយ ចូល ក្នងុ បរិវៃណ 
កន្លៃង ការ ងារ » ។ 

 លោក  ហៃ ន  ភារៈ  វៃជ្ជ បណ្ឌតិ 
ផ្នៃក ផ្លូវ ដង្ហើម  ដៃល មាន បទ- 
ពសិោធ ជាង  ២០  ឆ្នា ំ បាន ថ្លៃង 
ឱៃយ ដឹង កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  
វិធាន ការ ដៃល រដា្ឋាភិ បាល  និង 
កៃសួង  បាន ដាក់ ចៃញ ក្នុង 
ពៃល នៃះ  គឺ ពិត ជា វិធាន ការ 
ដៃល  តៃឹម តៃូវ  បនា្ទាប់ ពី ពៃឹត្តិ- 

ការណ៍  ៣ វិច្ឆិកា  បាន កើត- 
ឡើង ។  ប៉ុន្តៃ លោកមាន ការ- 
សោក សា្តាយ ដៃល មុន ហ្នឹង  
មន្តៃី រដា្ឋាភិ បាល  ហាក់ មាន  
ការ ធ្វៃស បៃហៃស  ដៃល នាំ ឱៃយ 
ជំងឺ នៃះ  ផ្ទុះ ឡើង ជា ថ្មី ទៀត ក្នុង 
ពៃល នៃះ។ 

 លោក  បញ្ចា ក់ ថា៖  «វិធាន- 
ការ នៃះ គឺ តៃឹមតៃូវ ហើយ  នៅ 
ពៃល ដៃល យើង បៃឈម។  ប៉នុ្តៃ 
មុន ហ្នឹង  យើង បៃឈម  គឺ យើង 
ឆក ល្វៃង ដៃរ  ពៃះ តៃ ក ូវដី១៩  
រៀង សា្ងាត់ នៅ ក្នុង បៃទៃស មួយ 
រយៈ។  ចំពោះ បញ្ហោ កូ វីដ ១ ៩ នៃះ  
យើង មិន អាច ភ្លៃច ខ្លួន បាន ទៃ  
ទោះ បី ជា យើង មិន ទាន់ ឆ្លង 
ចូល សហ គមន៍ ក៏ ដោយ  ពៃះ 
វា គំរាម យើង រហូត គៃប់ វិនាទី។  
ទាល់ តៃ វា៉ាក់ សំាង ចៃញ មក ទើប  
ការ ពៃយួ បារម្ភ ផ្នៃក ផ្លវូ ចិត្ត បាត់ » ។ 

 លោក  ហៃ ន  ភារៈ  មិន បារម្ភ 
ចពំោះ ការ ចម្លង ចលូ ក្នងុ សហ- 
គមន៍ នោះទៃ  ឱៃយ តៃ រាជ រដា្ឋាភិ- 
បាល  រ ួម ទាងំ បៃជា ពលរដ្ឋ គៃប ់
រូប ចូលរួម គោរព ឱៃយ បាន មុឺង- 
មា៉ោត ់នវូ វធិាន ការ ដៃល បាន ដាក ់
ចៃញ ដោយ កៃសួង សុខា- 
ភិ បាល  ប៉ុន្តៃ  បារ ម្ភ ចំពោះ ភាព- 
ភយ័ ខា្លាច  របស ់ពល រដ្ឋ នៃះ អាច 
នឹង ធ្វើ ឱៃយ ទំនិញ លើ ទីផៃសារ មាន 
ការ ឡើង ថ្លៃ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ សៃដ្ឋ កិច្ច ពល រដ្ឋ ៕  

លោករុ៉ង ឈុន តេវូបាននំាមកតុលាការកំពូល   ពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហុង មិនា

មន្តេ ីសុខាភិបាល បាញ់ ថ្នា ំបង្ការនៅ មណ្ឌល ចតា្តាឡីស័ក  នាពេលកន្លងមក។ រូប ជីវ័ន

ក្រសួងនានាណ្រនំាមន្ត្របីន្តវិធានការពារនិងបង្ការកូវីដ១៩

លោករុ៉ងឈុនប្រប់តុលាការកំពូលថាការចាប់ខ្លនួលោកទំាងយប់គឺជាការបំពានច្របាប់
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� ងហា�  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

កា រ�និពន្ធ � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

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

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

អនុ�្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
� ក់ សា� ងលី

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

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌មា ន ស្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន ស្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន្ធ    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចន ទំព័រ

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

�្ន ្រករចន �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
�្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យកា �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

ន យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រ�  និងរចន �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យខ្រត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យសៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

លោកហុ៊នម៉ាណែតចែកអាវរងាដល់កងកម្លាងំនៅខែត្តបន្ទាយមនជ័យ
ឃុត សុភចរិយា

បន្ទាយ មាន ជ័យៈ លោក  ហ៊ុន  
ម៉ាណៃត អគ្គ មៃបញ្ជាការ រងកង- 
យោធព លខៃមរ ភូមិន្ទ និង ជា 
មៃបញ្ជាការ កង ទ័ព ជើង គោក 
កាលពី ថ្ងៃ ទី ១០  ខៃ វិច្ឆកិា បាន នំា - 
យ ក អាវរងាជាង  ១២ ០០០ អាវ 
ទៅ ចៃក ជូន កង កម្លាងំ បៃដាប់ អាវុ ធ 
ទាងំ ៣ បៃភៃទ ដៃល រមួ មន កង- 
ទ័ព នគរ បាល វរការពារ ពៃំដៃន 
និងកងរាជ អាវុធ ហត្ថ បៃចាំ ភូមិ - 
ភាគ៥ ដើមៃបី ទុក បៃើ បៃស់ ក្នងុ ពៃ ល 
រដូវ រងា  ខាង មុខ  ។  

លោក ឈនុ ម៉ា មៃបញ្ជា ការ- 
រង ភូមិ ភា គ ៥ និងជា មៃបញ្ជាការ 
ទិស ទី ១ ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា អាវរងា 
ទាំង នោះ គឺ ជា អំណោយ ដ៏ថ្លៃថា្លា 
របស់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន 
សៃន និងភរិយា ។ អំណោយ ជា 
អាវរងាទំាងនៃះបាន បងា្ហា ញឲៃយ 
ឃើញ ពី ទឹក ចិត្ត«គោរព សៃឡា ញ់ 
ដ៏ជៃលជៃ បំផុត របស់ បៃមុខ- 
រាជ រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា ចពំោះ កង- 
ទ័ព និង កងម្លាំង បៃដាប់ អាវុធ  
ដៃល កំពុង បំពៃញ តួនាទី ការ ពារ 
សុខ សន្តិភាព ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ 
និងសង្គម ជាតិ»។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង ពិត ជា- 
រីក រាយ ចំពោះ អំណោយ ដ៏ថ្លៃថា្លា 

នៃះណាស ់ពៃះ អាវរងានៃះនងឹ 
ជួយ ផ្ដល់ ភាព កក់ ក្ដៅ ដល់  កង- 
កម្លាងំ របស់ យើង នៅ ក្នងុ ការចុះ - 
បំពៃញ បៃសកកម្មលៃបាត ការពារ 
សន្តិ សុខ តាម ជួរបនា្ទាត់ ពៃំដៃន 
នារ ដូវរងាខាងមុខ »។

បើតាម លោកឈុន ម៉ា អាកា ស -   
ធាតុ នៅ តំបន់ ពៃំដៃន កម្ពុជា-ថៃ 
ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ ខៃត្ត បនា្ទាយ មន- 
ជ័យ នាពៃល នៃះ បាន ធា្លាក់  ចុះ 
មក នៅ ក្នុង កមៃិត ២០ អងៃសាសៃ  
និងមន ខៃយល់ បក់ ខា្លាងំ ជា ពិសៃ ស 
នៅ ចនោ្លាះវៃលា ម៉ាង ៥ ទៀបភ្លឺ 
ដល់ ម៉ាង ៨ពៃឹក។ 

ជាមយួ គ្នា នៃះ លោក ចក ់វចិតិៃ  
ដៃល ជាមន្តៃ ីយោធា កង ពលតចូ- 
ថ្មើ រ ជើង លៃខ ៥១  បាន និយាយ 
ថា អំណោយ ជាអាវរងា នៃះ មិន- 
មៃន រាជ រដា្ឋា ភិបាល ទើប តៃផ្ដល់ 
នៅពៃល នៃះ ទៃ កាល ពីឆ្នាំមុន 
ក៏មន ការ ផ្ដល់ ជូន ដៃរហើយ កា លព ី
រដូវ ភ្លៀង ធា្លាក់ កន្លង មក បៃមុខ រាជ- 
រដា្ឋា ភិបាល ក៏បាន ផ្ដល់ អាវ ភ្លៀង 
ដល់ កង ទ័ពនិងកម្លាងំ បៃដាប់ អាវុ  ធ 
ដៃល កំពុង បំពៃញ តួនាទី ការពារ 
សុខ សន្តិភាព ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ 
និងសង្គម ជាតិ ផង ដៃរ។

លោកបញ្ជាក់ ថា៖«ពៃល រដូវ- 
ភ្លៀង ខ្ញុទំទួល បាន អាវភ្លៀង ហើ យ  
នៅ ពៃល នៃះ រដូវរងាជិត ចូល មក - 
ដល់ខ្ញុំ ក៏ ទទួល បាន អាវរងាទៀ ត 

នៃះ បងា្ហាញ ថា  បៃមុខ រាជ រដា្ឋា ភិបា ល  
បាន យកចិត្ត ទុក ដាក់ អំពី សុខ ទុក្ខ 
របស់ យើង ខ្ញុំ ខា្លាំង ណាស់»។ 

គួរ បញ្ជាក់ ថា នៅក្នុង អំឡុង- 
ពៃល ចៃក អាវរងាដល់ កងទ័ព 
និង នគរបាល វរការពារ ពៃំដៃន 
ពៃម ទំាង កង រាជអាវុធ ហត្ថ នៅ 
ក្នងុ បញ្ជាការ ដា្ឋាន កង ពល តូច ថ្មើរ - 
ជើង លៃខ ៥១ ដៃល មន ទីតាំង 
នៅ ភូមិ ភ្នំជញ្ជាំង  ឃុំជ ប់វ៉ារី  សៃុក 
ពៃះនៃតៃ ពៃះ កាល ពី ពៃកឹ ថ្ងៃ ទី ១ ០  
ខៃ វិច្ឆកិា  លោក ហុ៊ន ម៉ាណៃត បា ន 
អពំាវ នាវ ដល ់កម្លាងំ កង រាជ អាវធុ- 
ហត្ថ កងទ័ព និងកម្លាងំ នគរ បា ល 
ទាំង អស់តៃូវ ពងៃឹង ការងារ គៃប់ - 
គៃង ឲៃយ បាន មុឺង ម៉ាត់  និង តៃៀម 
គៃប់ មធៃយោ បាយ និង សម្ភារ ឲៃយ-

បាន គៃប ់គៃន ់ ពសិៃស នៅ ពៃល 
ចុះ បពំាញ បៃតបិត្ត ិការ លៃបាត  នងិ 
ការពារ តាម គោល ដៅសំខាន់ៗ  
និង ទី បៃជុំ ជន ចាំបាច់ តៃូវ មន- 
ការ បំពាក់ អាវុធ គៃប់ និង សម្ភារ- 
ការពារ ផៃសៃង ទៀត ឲៃយ បាន គៃប់  - 
គៃន ់។ លោក  បញ្ជាក ់ថា៖«កម្លាងំ 
ទាងំ ៣ អង្គភាព តៃវូ ចុះតៃ ួតព ិន ិតៃយ 
ការ  ចរាចរអាវុធ ជាតិផ្ទុះ  និង 
បង្កៃប ការបៃើ បៃស់ អាវុធ ខុស- 
ចៃបាប់ ឲៃយ បាន ជាបៃចំា នៅ ក្នងុ ភូមិ - 
សាស្តៃ ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ 
ក៏ដូច  ជា តាម មូល ដា្ឋាន កៃងុ សៃកុ  
និងការពារស ន្តិសុខ ជូន បៃជា - 
ពលរដ្ឋ និង តៃូវ ពងៃឹង កិច្ច សហ-
ការ ឲៃយ បាន ល្អ បៃសើរ ជាមួយ 
អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន និង សា្ថាប័ន 

មន សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ »។
បើ យោង តាម ការពៃយោ ករអា- 

កាស ធាតុរបស់ កៃសួង ធនធា នទឹក 
និង ឧតុនិយម ដៃល បាន ចៃញ- 
ផៃសាយ នៅ  ថ្ងៃ  ទី ១០ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០២០ អាកាស ធាត ុតៃជាក ់នងឹ 
ធា្លាក់ ចុះមក នៅ ក្នុង កមៃិត ចនោ្លាះ 
ពី ២០ អងៃសាសៃ ទៅ ២១ អងៃសា- 
សៃ សមៃប់ បណា្ដា ខៃត្ត ដៃល 
ស្ថតិនៅ ជាប់  តំបន់ ជួរ ភ្នដំងរៃក 
និង តំបន់ ខ្ពង់ រាបភាគ ឦ សា ន 
ខណៈ បណា្ដាខៃត្ត នៅ តំបន់ វល- 
ទនំា បកណា្ដាល សតីណុ្ហា ភាពនងឹ 
ធា្លាក់ ចុះមកនៅ ក្នុង កមៃិត ចនោ្លាះ 
ពី ២១អងៃសា សៃ ទៅ ២៣ អងៃសា - 
សៃ និង ខៃត្តជាប់ មត់ សមុទៃ 
សីតុណ្ហាភាព នឹង ធា្លាក់ ចុះ មក នៅ  
ក្នុង ចនោ្លាះ ពី ២២ អងៃសា សៃទៅ 
២៤ អងៃសាសៃ។  

តាម រយៈ ការពៃយោករ  នៃះ សី- 
តុណ្ហា ភាព តៃជាក់  ដៃល បង្ក  ឡើង 
ព ីវសិ ម្ពាធ នងិសម្ពាធ ទាប  ដៃល 
ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ឥទ្ធពិល ពៃយុះETAU  
និងពៃយុះVAMCO នៃះ នឹង កើត- 
មន  ឡើង ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១៥  ដល់ 
១៧ ខៃវិច្ឆិកា ។ 

ជា មួយ នឹង ការនំា មក នូវ ខៃយល់ - 
អាកាស តៃជាក់ដៃល បង្ក ឡើង 
ដោយ ឥទ្ធិពល នៃ ពៃយុះទាំ ង២ នៃះ 
ក៏នឹង នាំមក នូវ ភ្លៀង ធា្លាក់ ក្នុង 
កមៃតិ ពី តិច ទៅ ចៃើន ផង ដៃរ ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះវហិារៈ មន្តៃ ីយោធា ការពារ   
ពៃំដៃន ម្នា ក់បាន សា្លាប់ នៅក្នុង 
មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត ពៃះវិហារ  
បនា្ទាប់ពី រងរបួស ធ្ងន់ ដាច់ ជើង- 
សា្តាំ ម្ខាង  និង របួស ពៃញ ខ្លួន 
ដោយសារ ដើរ ជាន់មីន ផ្ទុះ នៅ  
ភូមិ ធម្មជាតិ  ឃំុ សៃអៃម  សៃកុ ជាំ- 
កៃសាន្ត  ខៃត្ត ពៃះវិហារ  កាល ពី 
ថ្ងៃទី៤  ខៃវិច្ឆិកា  ខណៈ ជន រង- 
គៃះ កពំងុ ដើរលៃបាត តាម ពៃដំៃន 
ជាមយួ មតិ្ត រមួ កៃមុ ចនំនួ១៥នាក ់
ផៃសៃង ទៀត។

លោក សុក វសនា  បៃធាន- 
មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត ពៃះវិហារ  
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា  មន្តៃី យោ ធា 
ការពារ ពៃំដៃន  ឈ្មោះ  មុត ខួច  
អាយុ ២៦ឆ្នាំ  មន សៃុក កំណើត 
នៅ ខៃត្ត កំពង់ធំ  បាន សា្លាប់ នៅ 
យប ់ថ្ងៃទ៤ី  ខៃវចិ្ឆកិា  បនា្ទាបព់ ីមតិ្ត 
រួម កៃុម បញ្ជូនមក មន្ទីរពៃទៃយ ទាំង 
រងរបួស ធ្ងន់ធ្ងរ  ដោយ ដាច់ ជើង 
ខាង សា្ដៅំ  និង រងរបួស ដាច់រ លាត់   
លើ ដងខ្លួន ជាចៃើន កន្លៃង ទៀត ។

លោក បន្តថា តាមរយៈ មិត្ត រួម- 
កៃមុ ដៃលបាន បញ្ជនូ ជនរង គៃះ   
មក មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត ពៃះ- 

វិហារ  បាន ឲៃយ ដងឹថា  បរុស រូបនៃះ 
រង របសួ ដោយសារ ជានម់នី ផ្ទុះ។ 
កៃយព ីបញ្ជនូ មកដល ់មន្ទរី ពៃទៃយ  
កៃុម គៃូពៃទៃយ ជំនាញ បាន លាង- 
របសួ  ដៃរ កន្លៃង ដៃល ដាច ់រលាត ់
លើ ដងខ្លួន  និង  រុំ ជើង   ដាច់  នោះ  
ជាពិសៃស គៃូពៃទៃយ  បានបញ្ចូល 
ឈាម ឲៃយ គត់ ជាចៃើន   ប្លាក ។

លោក សកុ វសនា  បញ្ជាកថ់ា ៖ 
« ដោយ សា្ថានភាព របួស ធ្ងន់ធ្ងរ 
ពៃក  គត ់បាន សា្លាបប់ាត ់បងជ់វិីត 
នៅ ម៉ាង ជិត៨យប់ នា ថ្ងៃទី៤  
វិច្ឆិកា។ ជន រងគៃះ ស្លៃកសា្លាំង 
ខា្លាំង  ដោយសារ ហូរឈាម អស់ 
ចៃើន ពៃក  បើទោះ បីជា កៃុម- 
គៃូពៃទៃយ បាន បញ្ចូល ឈាម ជូន 
គត់ ជាចៃើន ប្លាក ក៏ដោយ ហើយ 
ភា្លាមៗ នោះ  គៃូពៃទៃយ មមញឹក 
ជួយសង្គៃះ គត់ ណាស់  ប៉ុន្ដៃ 
នៅតៃ ជួយ គត់ មិន បាន»។

តាម បៃធាន មន្ទីរពៃទៃយ រូបនៃះ  
កៃយពី ជនរងគៃះ សា្លាប់  នៅ 
ពៃឹក ថ្ងៃទី៥  វិច្ឆិកា  លោក បាន- 
បញ្ជា ឱៃយ រថយន្ត បៃចាំ មន្ទីរពៃទៃយ 
ដកឹ សាកសព គត ់ទៅដល ់សៃកុ- 
កំណើត របស់ ជនរងគៃះ នៅ 
ខៃត្ត កំពង់ធំ  ដើមៃបី ឱៃយ សាច់ញាតិ 

ធ្វើបុណៃយ តាម បៃពៃណី។ 
នាយ ប៉ុស្ដិ៍ នគរបាល រដ្ឋ បាល 

ឃុំ សៃអៃម  លោក ហ៊ុយ ស ុផុន  
ថ្លៃង ព ីមៃសលិមញិ ថា  ជនរងគៃះ  
ឈ្មោះ    មុត ខួច  អាយុ ២៦ ឆ្នាំ  ជា 
មន្តៃី យោធា មន ឋានៈ ជា ពល- 
បាលឯក នៅ វរៈ លៃខ ៣៨៥ ការ- 
ពារ  ពៃដំៃន   នៅ ចៃក ភ្ន ំតាថាវ ភមូ ិ
ធម្មជាតិ  ឃុំ សៃអៃម  សៃុក ជាំ- 
កៃសាន្ត  ខៃត្ត ពៃះវហិារ។ នៅ ថ្ងៃទ៤ី  
វចិ្ឆកិា  ជនរងគៃះ បាន ចុះ លៃបាត 
ការ ពារ ពៃំដៃន ដូច សព្វ មួយ ដង ។

បើ តាម លោក មៃប៉ុស្តិ៍  ជនរង- 
គៃះ បាន ដើរលៃបាត ជាមួយ មិត្ត 
រួម កៃមុ ចនំនួ១៥នាក ់ផៃសៃង ទៀត  
ប៉ុន្ដៃ ជន គៃះ បាន ដើរ ខាង មុខ 
ឆ្ងាយ ព ីអ្នក ដទៃ ទៀត។ សៃបត់ៃ 
ដើរ ដល់ ចំណុច កើតហៃតុ ក៏ ផ្ទុះ- 
ឡើង បណា្ដាល ឱៃយ បុើង ជនរង- 
គៃះ បៃមណ ៥ម៉ៃតៃ ពី កន្លៃង 
ផ្ទុះ។ ភា្លាមៗ នោះ មតិ្ត រមួ កៃមុ បាន- 
រត់ មកជួយ រុំ របួស  និង ដឹក ទៅ 
មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត ពៃះវិហារ។

លោក សុផុននិយាយថា ៖« ខ្ញុំ 
អត់ ទាន់ ដឹងថា  គត់ បាន សា្លាប់ 
បាត់ បង់ជីវិត  ឬ យា៉ាងណា ទៃ  
ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ សង្កៃតឃើញ របួស គត់ 

ពិត ជា ធ្ងន់ ធ្ងរ មៃន  ហើយ ហូរ- 
ឈាម ក ៏ចៃើន ដៃរ។ ជើងសា្ដៅ ំគត ់
បៃក សាច់ ខ្ទៃចខ្ទី អស់ ហើយ  រីឯ 
ជើងឆ្វៃង គត់ ក៏ ដាច់ រលាត់ ជា- 
ចៃើន កន្លៃង ដៃរ។ លើស  ពីនៃះ- 
ទៀត  គឺ លើ ដងខ្លួន គត់ ក៏មន 
សា្នាម ដាច់ សៃបៃក ជា ដុំ តូចៗ ដៃរ  
អ៊ីចឹង ឈាម ហូរ មក ចៃើន»។

លោក សៀ រឿន  មៃបញ្ជាការ- 
វរសៃនា តូច លៃខ ៣៨៥ បៃចាំ 
ចៃក ភ្នំ តាថាវ  ពី មៃសិលមិញ  
មនិអាច ស្វៃងរក បៃភព ទាកទ់ង 
សុំ ការបញ្ជាក់ បន្ថៃម ជុំវិញ 
ករណី នៃះ បាន ទៃ។

បើ តាម លោក ហៃង រតនា  
អគ្គនាយក មជៃឈមណ្ឌល សកម្ម - 
ភាព កចំាតម់នី កម្ពជុា (CMAC) 
បាន ឲៃយ ដឹង តាមរយៈ ហ្វៃស ប៊ុក 
របស់លោ ក  កាលពី មៃសិលមិញ 
ថា  មន ករណី ជាន់ មីន បង្ក ឱៃយ 
គៃះថា្នាក់ ដាច់ ជើង ម្ខាង នៅ 
ទិស ឃុំ សៃអៃម  សៃុក ជាំ កៃសាន្ត  
ខៃត្ត ពៃះវិហារ។ លោករតនា 
ក៏បានសរសៃរ ចូលរួម សោក- 
សា្តាយ ចពំោះ គៃះថា្នាក ់ផ្ទុះ គៃប-់ 
មីន បៃឆំង មនុសៃស  ដៃលជា សំ- 
ណល់ ពី សង្គៃម នៃះ ផងដៃរ៕

លោក ហុ៊ន មា៉ាណ្រត  ផ្តល់ អាវ រងាដល់ កង ទ័ព ។ រូបថត Hun Manet page 

មន្តែយីោធាការពារពែដំែនម្នាក់ជាន់មីនផ្ទះុស្លាប់ពែលដើរលែបាតនៅខែត្តពែះវិហារ

ជនរងគ្រះនៅមន្ទរីព្រទ្រយន្រខ្រត្តព្រះវិហារ  ពីថ្ង្រទី៤ វិច្ឆកិា។ រូបថត CMAC
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ភ្នំពៃញៈ លោកស្រី Krista-
lina Georgieva ប្រធាន មូល- 
និធិ រូបិយ វត្ថុ អន្តរជាតិ (IMF) 
បាន  ឱ្រយ ដឹងថា ម្រ ដឹកនាំ ទាំង- 
អស ់របស ់អាស៊ាន ត្រវូត្រ រមួគ្នា 
ដើម្រប ីប្រយទុ្ធ ប្រឆាងំ នងឹ ការរកី- 
រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ១៩ និង   ធ្វើ 
ឱ្រយ ស្រដ្ឋកិច្ច  ស្ទុះ ងើប ឡើង  វិញ 
បាន ឆាប់  រហ័ស។

ន្រះ ជា ការ លើក ឡើង របស់ 
លោកស្រ ីKristalina ក្នងុសន្ន-ិ 
សទី ជានខ់្ពស ់ថា្នាក ់ទ្រសភបិាល  
ធនាគរកណ្តាល  និង រដ្ឋ ម ន្ត្រី 
ហិរ ញ្ញវត្ថុ អាស៊ាន  ដ្រល ធ្វើ រួម- 
គ្នា  រវាង IMF និង ធនាគរ រដ្ឋ 
វៀតណម កាលព ីថ្ង្រទ១ី០ ខ្រ 
វចិ្ឆកិា  តាម រយៈ  វដី្រអ ូខនុហ្វើរុនិ 
ក្រម ប្រធានបទ  « ការធានា 
កំណើន  និង ភាព ធន់ នៅក្នុង 
តំបន់ អាស៊ាន៖  នយោបាយ 
ក្រយ វបិត្ត ិក ូវដី១៩»។  លោក 
ជា ចាន់តូ ទ្រសភិបាល ធនា-
គរ ជាតិ ន្រ កម្ពុជា (NBC) ក៏ 
បាន  ចូលរួម នៅ ក្នុង សន្និសីទ 
នោះ ផងដ្ររ។

លោកស្រ ី បាន ឱ្រយ ដឹងថា  រយៈ- 
ព្រល ជាច្រើន ឆា្នាំ មកហើយ ពិ-
ភពលោក កោត  សរសើរ ស្មារតី 
ន្រ កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ ដ្រល 

កំ ណត់ មាគ៌ា  របស់ អាស៊ាន។ 
ការ ចាប់ យក ការ បើក ចំហ និង 
ការ រៀនសូត្រ ពីគ្នា ទៅ វិញ ទៅ - 
មក   របស ់ អាស៊ាន ក្នងុ រយៈព្រល 
ជា ច្រើន ឆា្នាំមក ន្រះ  បាន ជួយ 
បង្កើត ឱ្រយ មាន ការ កើន ឡើងប្រ-
ជាជន ថា្នាក ់កណ្តាល នងិ លើក-  
កម្ពស់ កម្រិត ជីវភាព រស់នៅ 
ដល់  ់ ប្រជាជន រាប់លាន នាក់។ 
កាលពី ឆា្នាំមុន បណ្តា ប្រទ្រស 
នៅ អាស៊ាន ទាំង១០ បាន រួម-  
ចំណ្រក  ១០ ភាគរយ ដល់ កំ-
ណើន ស្រដ្ឋកិច្ច ពិភពលោក គឺ 
បាន ច្រើន ដូច បណ្តា ប្រទ្រស 
ទាំង ១៩ នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប  ដ្ររ។

លោកស្រ ី បានលើក ឡើង ថា ៖ 
«លុះ  ត្រត្រ យើង ចាត់ វិធាន- 
ការ មុងឺមា៉ាត ់លុះ ត្រ ត្រ យើង ធ្វើ 
សកម្មភាព រួមគ្នា បើ មិន ដូច្ន្រះ  
ទ្រវា នឹងមាន ភាព ភ័យ ខ្លាច រយៈ- 
ព្រល យូរ ដោយ សរ ត្រ ការ រីក- 
រាលដាល ជងំ ឺក ូវដី១៩ ។ យើង 
ទទួល ស្គាល់ ថា យើង ប្រឈម 
នងឹ វបិត្ត ិផ្រស្រងៗ ទៀត ជា ពសិ្រស  
បណ្តាល មក ព ីវបិត្ត ិប្រ ប្រលួបរ-ិ 
យា កាស»។ លោក ស្រ ី បន្តថា៖ 
«វា ធ្វើ ឱ្រយ ខ្ញុំ រំជួលចិត្ត នៅ ព្រល 
ឃើញ ផល ប៉ះពាល ់យា៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ   
ដោយសរ ត្រ ទកឹ ជនំន ់នា ព្រល 
ថ្មីៗន្រះ   នៅ   ប្រទ្រស វៀតណម 
កម្ពុជា និង   ឡាវ។ ការ កសង 

ភាពរឹងមាំ របស់ ប្រជាជន និង 
ស្រដ្ឋកចិ្ច ដោយ សរ ត្រ វបិត្ត ិន្រះ 
គឺ  ត្រូវការ ជាបនា្ទាន់»។

ធនាគរ ជាតិ ន្រ កម្ពុជា  ដ្រល 
មាន លោក ជា ចាន់តូ   ចូលរួម 
ប្រជុំ ក្នុង  សន្និ សីទ នោះ  បាន 
លើក ឡើង ថា ការរកី រាលដាល 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ គឺ ជា វិបត្តិ មួយ 
ដ្រល ខសុប្ល្រក ព ីវបិត្ត ិដទ្រ ទៀត 
ដោយ មនិមាន ប្រទ្រស ណ មយួ  
ដ្រល អាច គ្រច ផតុព ីឥទ្ធពិល ន្រ 
វិបត្តិ សុខភាព  និង ស្រដ្ឋកិច្ច ដ៏ 
ធ្ងន់ធ្ងរ ន្រះ ទ្រ ហើយ ភាពមិន- 
ប្រកដ ប្រជា អំពី ការ រីក រាល- 
ដាល ន្រ ជំងឺ ន្រះ នៅត្រ បន្ត គំរាម - 
កំហ្រង  នៅឡើយ។ 

NBC  បន្ត ទៀតថា ប្រទ្រស 
សមា ជកិ អាស៊ាន បានដាក ់ច្រញ  
នវូ វធិានការ ជា បន្តបនា្ទាប ់រមួ ទាងំ   
គោល នយោ បាយ  សរពើ ពន្ធ 
និង រូបិយវត្ថ ុវិតា្ថារ កម្ម និង គោល- 
នយោបាយ មា៉ាក្រូ ប្រុង ប្រយ័ត្ន 
នានា សំដៅ ជួយ រក្រសា លំនឹង ជីវ - 
ភាព របស់ ប្រជាជន ក្រីក្រ  និង 
ងាយ រងគ្រះ និង គំទ្រ សកម្ម - 
ភាព ស្រដ្ឋកិច្ច  និង សង្គម។ 

«ដើម្របី ទទលួ បាន ប្រសទិ្ធ ភាព  
ខ្ពស់ វិធាន ការ ដ្រល បាន ដាក់ - 
ច្រញ ទាំង ន្រះ ត្រូវ ត្រ ធ្វើ ឡើង 
ដោយ  ផ្តោត លើ គោលដៅ ជាក់ - 
លាក់ និង ត្រវូ អនុវត្ត ក្នងុ ដំណក់  - 
កាល  នងិ  ព្រល សម ស្រប ដើម្រប ី

បញ្ចៀស បញ្ហា Moral haz-
ards និង លទ្ធផល ខុសពី ការ - 
រពំងឹ ទកុ ជាដើម»។ «នៅ ព្រល 
វិបត្តិ ន្រះ បញ្ចប់ ទៅ អ្នករៀបចំ 
នយោបាយ ត្រូវ ផ្តល់ អាទិភាព 
ដល ់វសិយ័ សខំន់ៗ  ដ្រល បាន 
ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ 
ជាង គ្រ ហើយ រដា្ឋាភិបាល ដើរ - 
តួនាទី ចម្របង ក្នុង ការ ប្រង ច្រក 
ធន ធាន ឱ្រយមាន ប្រសិទ្ធភាព ទៅ - 
កាន ់វសិយ័ ដ្រល ជា កមា្លាងំ ជរំញុ 
កណំើន ថ្ម ីព្រមទាងំ ដោះស្រយ 
បញ្ហា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្រស្រងៗ និង 
បង្កើន ជំនឿ ទុកចិត្ត ក្នុង ទីផ្រសារ 
ដើម្របី ជំរុញ ការ វិនិយោគ របស់ 
វិស័យ ឯកជន»។ ន្រះ បើ យោង - 
តាម NBC។ 

លោកស្រ ីKristalina បញ្ជាក ់
ថា ៖ «ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅ មុខ នឹង  
មាន សរៈ សំខន់ខ្លាំង    សម្រប់ 
ប្រទ្រស ជាច្រើន ក្នុង បា៉ារា៉ា ម៉្រត្រ 
នងិ  សមត្ថភាព របស់ ពកួ គ្រ ក្នងុ 
ការ រក្រសា នវូ វធិានការ សរ ពើពន្ធ 
និង រូបិយវត្ថុ ដ៏ សំខន់ ហើយ 
សំខន់ ជាង ន្រះ ទៅ ទៀត ដើម្របី  
បន្ត កំណត់ ទិសដៅ វិធានការ ទំាង-    
នោះ  ក្នងុ មធ្រយោបាយ មយួ ដ្រល 
ជយួ ដល ់ប្រជាជន ងាយ ទទលួ 
រង គ្រះ  ខ្លាំង  បំផុត ព្រម ទាំង 
ផ្ន្រក  ងាយ ទទួល រង គ្រះ ខ្លាំង 
បំផុត ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច»៕ LA

ត ពី ទំព័រ ១...ម្រសិលមិញថា  មាស ធ្វើ 
អាជីវកម្ម  នៅកម្ពុជា  ភាគ ច្រើន  ត្រូវ  បាន 
នាំ ចូល មក ពី ប្រទ្រស វៀត ណម  និង 
ថ្រ។  អាជីវករ រូប ន្រះ មិន បាន ដឹង ពី មូល- 
ហ្រតុ នៅ ពី ក្រយ  ន្រ ហាងឆ្រង មាស 
ហក់ ឡើ ងន្រះ ទ្រ ដោយ គ្រន់  ត្រ កត់- 
សមា្គាល់  ថា តម្ល្រ មាសបានចាប់ ផ្តើម 
ប្រប្រួល ខ្លាំង ក្រយ ការ ផ្ទុះឡើង ន្រ 
វីរុស កូរ៉ូណ  ។

អ្នក ស្រ ីអៀង  ឆ្រង  មា្ចាស់ ហាង ចាន់ ណី 
គ្រឿង អលងា្កា រស្ថតិ នៅ ផ្រសារ កណ្តាល រាជ- 
 ធានី  ភ្នពំ្រញ ប្រប់ ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ ថា តម្ល្រ ហាង 
ឆ្រង  មាស ឡើង ឬ ចុះ នៅកម្ពជុា អាស្រយ័ 
ទៅ តាម ហាង មាស  អន្តរជាតិ ។  កាល ពី  ថ្ង្រ 
ពុធ ន្រះ ហាងឆ្រង មាស គីឡូ នៅ ទីផ្រសារ 
កម្ពជុា បាន ហក់ ឡើ  ងដល់  ២ ២៧២ដុលា្លារ 
ក្នងុ ១ តម្លងឹ  កើន ពី  ២ ២៥២ដុលា្លារ ក្នងុ  ១  
តម្លងឹ  បើ ធៀប នឹង ថ្ង្រ អងា្គារ។

អ្នកស្រ ីកត ់សមា្គាល ់ថា  មានអតថិជិន 
ខ្លះ មក សកសួរ ព័ត៌មាន  អំពីតម្ល្រ ហាង 
ឆ្រងមាស   មុន សម្រច ចិត្ត ទិញ  ហើយ 

នៅព្រល មាស ធា្លាក ់ថ្ល្រ ម្តងៗ ពកួគត ់ទញិ  
ទុក ដើម្របី ត្រៀម លក់ ច្រញ ព្រល ហាង 
ឆ្រង មាសល ្អ។ 

អ្នក ស្រី បញ្ជាក់ ថា៖«មាន គ្រ មក  ទិញ 
ច្រើន នាក់ នៅ ហាងខ្ញុំ  ហើយ គ្រ ចង់ សួរ 
ហាង ឆ្រង មនុ ដើម្រប ីត្រៀម ទញិ មាស ទកុ 
ច្រើន ។ ពកួគត ់បាន ទញិ មាស ភាគ ច្រើន  
ចាប ់ព ី៥  ទៅ១០ តម្លងឹ  ហើយ ប្រហ្រល 
គ្រ ទញិ ទកុ លក ់ ដើម្រប ីចណំ្រញ  នៅ ព្រល 
មាស ឡើង ថ្ល្រ ខ្ពស់ »។

លោក ឈា ឆាយ ហ្រង ប្រធាន ផ្ន្រក 
ប្រឹក្រសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថុ ន្រ ក្រុមហ៊ុន 
Golden FX Link Capital ដ្រលជា 
ក្រមុហ៊នុ ឈ្មញួ ជើងស ឧបករណ ៍នសិ្រសន្ទ   
ដ្រល ចុះ បញ្ជី នៅផ្រសារ មូលបត្រ កម្ពុជា 
ធា្លាប ់ប្របភ់្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ថា កតា្តោ ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ បាន ជះ ឥទ្ធពិល អវជិ្ជមាន ដល ់ស្រដ្ឋកចិ្ច  
ក្នងុ តបំន ់ នងិ ពភិពលោក ដ្រល នាឱំ្រយ មនសុ្រស  
ដក ស្រចក្ត ីទកុចតិ្ត ព ីតម្ល្រ ហាងឆ្រង របូយិ- 
ប័ណ្ណ    មាន  ប្រក់ ដុលា្លារ ជាដើម ដោយ  
ងាក មក ទិញ មាស ទុក ដោយ សង្រឃឹម ថា 

មាស នឹង បន្ត ឡើងថ្ល្រ ថ្រមទៀត ។
លោក ថ្ល្រងថា ៖« ហ្រតផុល មាស ឡើង 

ថ្ល្រ គឺ នៅព្រល ដ្រល មនុស្រស ដក ស្រចក្តី  
ទុក ចិត្ត ពី តម្ល្រ ហាងឆ្រង ប្រក់ ដុលា្លារ 
ដចូ្ន្រះ គត ់នងឹ ដក ប្រក ់មក វនិយិោគ លើ 
តម្ល្រ ហាងឆ្រង មាស វិញ » ។

យោង តាម ទិន្ន ន័យ ពី ក្រសួង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ប្រទ្រស  កម្ពុជា ក៏បាន នាំចូល ត្របូងថ្ម  
នងិ  គ្រឿង អលងា្ការ មក ផ្គតផ់្គង ់ទផី្រសារ ក្នងុ 
ស្រកុ វញិ ជាង ១៩៤លាន ដលុា្លារ កាល- 
ពី ឆា្នាំ២០ ១៩ ។  កម្ពុជាបាន នាំចូល 
គ្រឿង  អលងា្ការ  និង ត្របូង ពី ប្រទ្រស  ថ្រ 
សិង្ហបុរី  កាណដា  ប្រលហ្រសុិក ហុងកុង 
អាម្ររិក ឥណ្ឌា ចិន វៀតណម ជប៉ុន 
មា៉ាឡ្រសុី កូរ៉្រ ខងត្របូង និង អុីតាលី 
ជាដើម ។ 

លោក យស់ មុនី រា៉ាត់ អគ្គ នាយក ន្រ 
អគ្គ នាយក ដា្ឋានធនធាន រ៉្រន្រក្រសួង រ៉្រ  
នងិថាម ពល  បាន ឱ្រយ ដងឹថា សព្វ ថ្ង្រ កម្ពជុា  
កំពុងមាន ក្រុមហ៊ុន រុករក រ៉្រ មាសធំៗ 
ចំនួន ២  ដ្រល កំពុង ដំណើរការ រុករក រ៉្រ 

នៅ ភាគ ឦសន ប្រទ្រស កម្ពុជា ។ ក្នុង 
នោះ ក្រមុហ៊នុ Emerald Resources 
ដ្រលជា ក្រុមហ៊ុន ចុះ បញ្ជី នៅ ប្រទ្រស 
អូស្តោ្រលី កំពុង អភិវឌ្រឍ គម្រង រ៉្រ មាស 
អូរ ខ្វាវ របស់ កម្ពុជា នៅ ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី 
ដ្រល នឹង ទាញយក រ៉្រ មាស លើក ដំបូង 
នៅ ត្រីមាស ទី៤ ឆា្នាំ ២០២១។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖«តាម ផ្រន ការ  យើង 
សង្រឃឹម ថា  ក្រមុហ៊នុ ន្រះ នងឹ អាច ចម្រញ ់ 
មាស លើក ដបំងូ ត្រ ីមាស ទ៤ី ឆា្នា២ំ០២១ 
ប្រសិន បើ គ្មាន ឧបសគ្គ អ្វី មក រារាំង ។ 
នៅ ព្រល នោះ  យើង អាច នាំច្រញ មាស 
ទៅកាន់ ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ បាន ហើយ »។ 

ប្រទ្រស សិង្ហបុរី  ជា ទីផ្រសារ នំាច្រញ ធំ 
ជាង គ្រ របស់ កម្ពុជា ដ្រល មាន តម្ល្រ 
ប្រមាណ  ២២៦លាន ដុលា្លារ ហើយ 
ប្រទ្រស ថ្រ ឈរ នៅ ល្រខ រៀង ទី២  មាន 
តម្ល្រ ប្រមាណ  ១៦៥លាន ដុលា្លារ និង 
អាម្ររិក  មាន ជាង២៣ លាន ដុលា្លារ ។ 
ន្រះ បើ តាម ទិន្នន័យ ពីក្រសួង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ឆា្នាំ ២០១៩៕LA

លោក ជា ចាន់តូ ចូល រួម  សន្នសីិទស្តពីី «ការធានា កំណើន និងភាពធន់ 
នៅក្នងុតំបន់អាស៊ាន៖ នយោបាយកៃយវិបត្តកូិវីដ១៩»។ NBC

ប្រធាន IMF ជំរុញ អាស៊ាន ធ្វើការ រួម គ្នាដើម្របី កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច 

កម្ពជុា នំាច្រញ គ្រឿង អលង្ការ   ទៅទីផ្រសារ អន្តរជាតិ កើន ជាង ៧១៦%...  

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ : ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្រ្វ-  
ភាគ ីរវាង កម្ពជុា  នងិ ប្រទ្រសករូ៉្រ 
ខង ត្របូង មាន តម្ល្រ ជាង ៦៦១, 
១៥លាន ដុលា្លារ ក្នុង រយៈ ព្រល  
៩ខ្រ ន្រឆា្នាំ ២០២០  ធា្លាក់ ចុះ 
១៥ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង រយៈ- 
ព្រល ដូចគ្នា កាលពី ឆា្នាំមុន។  
ន្រះ បើ យោង តាម ទនិ្ន នយ័ចង- 
ក្រង ដោយ សមាគម ពាណជិ្ជកម្ម 
អន្តរជាតិ កូរ៉្រ (Kita)។

ទិន្នន័យ  បានបងា្ហាញ ថា  ក្នុង 
អឡំងុ  ព្រល ន្រះ កម្ពជុា បាននា-ំ 
ច្រញ  ទំនិញ ទៅកាន់ ទីផ្រសារ  កូរ៉្រ 
ខង ត្របូង ក្នុង តម្ល្រ  ២៤៦, ២០  
លាន ដលុា្លារ  ធា្លាក ់ ចុះ ៤,៩ភាគ-  
រយ  ខណៈ កម្ពជុា នា ំចលូ មកវញិ 
មាន  តម្ល្រ ជាង ៤១៤,៩៥ លាន 
ដលុា្លារ  ធា្លាក ់ចុះ ២០ ភាគ រយ  បើ 
ធៀបនឹង រយៈ ព្រល ដូចគ្នា 
កាល ពី  ឆា្នាំមុន ។ 

ទំនិញ សំខន់ៗ ដ្រល កម្ពុជា 
នា ំទៅកាន ់ប្រទ្រស ករូ៉្រ  រមួ មាន 
សម្លៀកបំពាក់ ផលិត ផល ធ្វើ- 
ដំណើរ  ស្រប្រក ជើង ភ្រសជ្ជៈ 
កៅស៊ូ ថា្នាំ ព្រទ្រយ គ្រឿង បនា្លាស់ 
អ្រឡិច ត្រូនិក  និង ផលិតផល 
កសិ កម្ម ហើយ កម្ពុជា នាំ ចូល 
មក វញិ ដចូជា យានយន្ត គ្រឿង- 
អ្រឡិចត្រូនិក សមា្ភារ  ផ្ទះ បាយ  
ភ្រសជ្ជៈ  ថា្នាំព្រទ្រយ និង ផលិត - 
ផលពី  បា្លាស្ទិក។ 

អ្នក ស្រី ម៉ា សុធា អ្នក គ្រប់- 
គ្រង  ផ្ន្រក លក ់ក្រមុហ៊នុ Kirirom 
Food Product Co., Ltd 
ដ្រល  ជា រោង ចក្រ ក្រ ច្ន្រ  និង នំា-  
ច្រញ ផលិតផល ពី ផ្ល្រ ស្វាយ  
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្ដិ៍ ពី ថ្ង្រ ពុធ 
ថា ដោយសរ ត្រ ស្រដ្ឋកិច្ច  ក្នុង 
តំបន់ និង ពិភព លោករង ផល- 
ប៉ះ ពាល់ពីការ រាត ត្របាត  ន្រ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នោះ បាន ធ្វើ ឱ្រយ ការ- 
នាំច្រញ ដំណប់   ស្វាយ របស់ 
ក្រុម ហ៊ុន  ធា្លាក់ ចុះ  យា៉ាង ច្រើន   ។  

អ្នក ស្រ ី បន្ត  ថា ក្រមុហ៊នុ បាន 
នាចំ្រញ ដណំប ់ស្វាយ ប្រហ្រល  
២ ០០០ តោនទៅ ទីផ្រសារ អន្តរ-
ជាតិ ក្នុង រយៈ ព្រល  ៩ ខ្រ ន្រ  ឆា្នាំ 
២០២០ន្រះ ។ ក្នងុ នោះ ការ នា-ំ 
ច្រញ ទៅ   ទីផ្រសារ កូរ៉្រខង ត្របូង 
ធា្លាក់ ចុះប្រមាណ ៥០ភាគរយ 
បើ ធៀបនឹង ...តទៅទំព័រ ៩

ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម 
ទ្វ្រ ភាគី កម្ពជុាកូរ៉្រ 
ធា្លាក់  ជាង  ១៥ %



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១២ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

តពី ទំព័រ ៨...រយៈ ពៃល ដូច 
គ្នា  កាលពី ឆ្នាំ មុន ។ 

អ្នកសៃី ថ្លៃងថា៖ «ការ នាំ  ទៅ 
ទីផៃសារ កូរ៉ៃ ក្នុ ងអំឡុង ពៃលនៃះ 
បាន  ធ្លាក ់ចុះចៃើន ពៃះ  មនិសវូ 
មាន ការ បញ្ជា ទិញ ។ ការ ធ្លាក់ 
ចុះ  អាច   មក ពី   ផលិត  ផល  របស់  
យើង  មិន  មៃន  ជា  ផលិត ផល 
 ចាំ បាច់  ដូច ជា   អង្ករ  ដូច្នៃះវា ធ្វើ 
ឱៃយ តមៃូវ ការ  ធ្លាក់ ចុះ»។

ទាក់ ទង    កិច្ច ពៃម ពៃៀងពាណ-ិ 
ជ្ជកម្ម សៃរីទ្វៃ ភាគី  កម្ពុជា-កូរ៉ៃ  
(FTA) អ្នកសៃី សុធ បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា នៅ ពៃល  FTA ចូល ជា- 
ធរមាន វា នឹង ជួយ ធ្វើ ឱៃយ ការ នាំ - 
យក ផលិត ផល   ខ្មៃរ ទៅ កាន់ 
ទីផៃសារ កូរ៉ៃ  មាន ចំនួន កើន ឡើង 
ហើយ ពៃល នោះ   ក៏  ជា ឱកាស 
សមៃប ់វិនយិោ គនិ  បៃទៃស ទាងំ  
២ ក្នុង ការ  ស្វៃង រក ដៃគូ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម  ផងដៃរ។

អ្នក សៃ ីបញ្ជាកថ់ា៖ « ខ្ញុ ំជឿថា 
បនា្ទាប ់ពមីាន  FTA  ការ នា ំចៃញ 
ទនំញិ របស ់កម្ពជុា នងឹ កើន ឡើង  
ខណៈ កម្ពុជា  មាន ផលិត ផល 
សកា្តា នុពលនាំ ចៃញ ជា ចៃើន   

ដូចជា មៃច ដំណាប់ ស្វាយ 
ស្វាយសៃស់ និងស្វាយ ចន្ទី»។ 

លោក ឡុង ឌីម៉ង់ ឯក អគ្គ- 
រាជ ទតូ កម្ពជុា បៃចា ំបៃទៃស ករូ៉ៃ 
ធ្លាប់ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ថា 
មាន  ផលិតផល កសិកម្ម  មួយ 
ចនំនួ បាន ចលូ   ទផីៃសារ ករូ៉ៃ រចួ ទៅ 
ហើយ ខណៈ បច្ចបុៃបន្ន កៃមុ ការ- 
ងារ  ស្ថាន ទូត កំពុង  ខិត ខំ ក្នុង 
ការ  ទាក់ ទាញ វិនិយោគិន កូរ៉ៃ 
មក  វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា ។

លោក ថ្លៃងថា៖« យើង កំពុង   
ខ ំ  អសូ ទាញ អ្នក វនិយិោគ ករូ៉ៃ ឱៃយ 
មក សហការ ជា មយួ វនិយិោគនិ 
ក្នងុ សៃកុ របស ់យើង ។   ខ្ញុ ំយល-់ 
ឃើញ ថា កិច្ច សហការគ្នា រវាង 
អ្នក វិនិយោគ កូរ៉ៃ និង កម្ពុជា 
ពិត ជា មាន សរៈសខំាន់   លើ គៃប់ 
វិស័យ ទាំង អស់ »។ 

  ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី  កម្ពុជា  
និង  កូរ៉ៃ សមៃច បាន ជាង  ១ 
ពានល់ាន ដលុា្លារ កាលព ីឆ្នា ំមនុ 
កើន   ៦ ភាគ  រយ ធៀប នឹ ង ឆ្នាំ 
២០១៨។   កម្ពុជា នាំ ចៃញ   តម្លៃ  
៣៣៦លាន ដុលា្លារ និងនាំ   ចូល  
៦៩៧លាន ដុលា្លារ ៕ LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ទនុ វនិយិោគ វសិយ័ 
សណំង ់នៅ កម្ពជុា រយៈ ពៃល ៩ 
ខៃ   ឆ្នាំ ២០២០ មាន តម្លៃ  ជាង 
៥,៨  ពាន់ លាន ដុលា្លារ ធ្លាក់ ចុះ 
ជាង ៩ ភាគ រយ   ធៀប  នឹង រយៈ- 
ពៃល ដូច គ្នា   ឆ្នាំ ២០១៩។ 

របាយការណ៍ កៃសួង រៀបចំ 
ដៃន ដី នគរូបនីយកម្ម និង សំ-
ណង់   ឱៃយ ដឹង ថា ទុន វិនិយោគ 
វសិយ័ សណំង ់  ក្នងុ រយៈ ពៃល ៩ 
ខៃ មាន  តម្លៃ  ៥ ៨៦៨ លាន 
ដលុា្លារ ថយចុះ ៩ ,៦ ភាគ រយ ព ី
៦ ៤៩៤លាន ដុលា្លារ កាល ពី 
រយៈ ពៃល ដូច គ្នាឆ្នាំ មុន។ 

បើយោង តាម របាយការណ៍ 
ខាង  លើ  ចំនួន គមៃង សង- 
សង់  ដៃល កើន ឡើង  ពៃល នៃះ 
ភាគ ចៃើន ជា សំណង់ បៃភៃទ 
លំនៅឋាន ។

បៃធន គៃបគ់ៃង ទទូៅ  សមា- 
គម អ្នក សងសង ់កម្ពជុា លោក 
ជវី សុវី ផៃង បានបៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នា  ថ្ងៃ ពុធ ថា ការ រឹត បន្តឹង 
នងិ បទិ ការ ធ្វើ ដណំើរ  បាន ធ្វើ ឱៃយ 

ការ ចូល  បណា្តាក់ ទុន លើ គមៃង  
សងសង់ ធំៗ ពី សំណាក់ វិនិ-
យោ គិន  បរទៃស  ធ្លាក់ ចុះ ប៉ុន្តៃ 
សមៃប់ សំណង់ លំនៅឋាន 
លក្ខណៈ បុរី ផ្ទះ ល្វៃង និង វីឡា 
ដៃល វិនិ យោគ  ដោយ អ្នក នៅ 
ក្នុង សៃុក  មិន  បាន  ថយ លៃបឿន 
ឡើយ។ លោក បន្ត ថា ជាកស់្តៃង 
ថ្មីៗ នៃះ គមៃង វិនិយោគ ដ៏ ធំ 
មយួ  នៅ   កោះនរា (ទលម់ខុ នងឹ 
ទកីៃងុ កោះពៃជៃ)តៃវូ  បាន អ្នក- 
វិនិយោគ ក្នុង សៃុក បៃកាស   
ចាប់ ផ្តើម អភិវឌៃឍ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ការ ធ្លាក់ ចុះ 
ទនុ វិនយិោគ  ពៃល នៃះ គ ឺដោយ- 
សរ ការ   ពៃួយ បារម្ភ ពី ជំងឺ កូវីដ 
រាល  ដាល។  វា នឹង មាន សម្ទុះ 
ឡើង  វិញ នៅ ពៃល បនា្ទាប់ » ។ 

លោក នួន រិទ្ធី អគ្គនាយក 
កៃុម ហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ KFA 
បាន  បៃប់ ថា  ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ការ  ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ 
មិន សូវ មាន គមៃង ធំៗ ចាប់- 
ផ្តើម សងសង ់ឬ សុ ំចៃបាប ់សង- 
សង ់  ទៃ ពៃះ អាជា្ញាធរ បាន ដាក ់ 
វិធនការ មួយ ចំនួន ដើមៃបី  ទប់- 

ស្កាត់ ការ ឆ្លងរាល ដាល នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩  ។ វិធនការ នៃះ បាន 
ជះ  ឥទ្ធិពល យ៉ាង ខា្លាំង ចំពោះ 
ផៃនការ ឬ ដណំើរ ការ សងសង ់ 
សមៃប់ គមៃង ធំៗ  ដៃល វិនិ-
យោគ ដោយ ជន បរទៃស ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖  «ទនុ វនិយិោគ  
គៃ អាច ផ្ទៃរ តាម បៃព័ន្ធ ធនាគរ 
បាន ប៉ុន្តៃ សមៃប់ ការ អភិវឌៃឍ 
គមៃង សងសង ់នមីយួៗ មា្ចាស់ 
គមៃង  ចាំ បាច់ តៃូវ ការ ចុះ មក 
ពនិតិៃយ ទតីាងំ នងិ ការដា្ឋានដោយ  
ផ្ទាល់ ។ នៃះ គឺ ជា មូល ហៃតុ 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ទនុ វនិយិោគ សមៃប ់ 

គមៃង ធំៗ ពិសៃស របស់ វិនិ-
យោគិន   ធ្លាក់ ចុះ »។ 

ទោះ ប ីយ៉ាង ណា លោក  បាន 
អះអាង ថា ទន្ទឹម នឹង ការ ធ្លាក់- 
ចុះ    គមៃង ធំៗ   គៃ សង្កៃតឃើញ   
មាន  គមៃង វនិយិោគ  លក្ខណៈ 
សំណង់ លំនៅឋានជា ចៃើន 
បាន  លៃច ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប ់  ។ 
លោក  ននួ រទិ្ធ ីបាន បញ្ជាក ់ថា៖  
« ក្នងុ ដណំាក ់កាល នៃះ វនិ ិយោ-  
គនិ ក្នងុ សៃកុ បៃរ ជា មាន កណំើន  
ទៅ វិញ ពិសៃស ការ វិនិយោគ 
លើ សណំង ់លក្ខណៈ លនំៅឋាន  
ដូចជា បុរី និង វីឡា» ៕ LA

ទកីេងុ ដហូាៈ កាតា  ជា បៃទៃស  
អ្នក មាន ដោយ សរ បៃង  បាន 
បើក ទីផៃសារ អចលនទៃពៃយ របស់ 
ខ្លួន ដល់ ជន បរទៃស ជាមួយ 
គមៃង ការផ្តល់ ឱៃយ អ្នក ទាំង- 
នោះ ដៃល ទិញ ផ្ទះ ឬ ហាង  នូវ  
សទិ្ធ ិហៅ ថា «ផ្ទះ នៅ បៃទៃស តបំន ់
ឈូង សមុទៃ»។ 

 គមៃង ដៃល បាន បៃកាស  
កាល ពី ខៃ កញ្ញា ជា ផៃនការ  ចុង- 
កៃយ បំផុតនៃ វិធនការ ដៃល   
បាន រៀប ច ំឡើង ដើមៃបី ធ្វើ ពពិធិកម្ម   
សៃដ្ឋកចិ្ច  បៃទៃស កាតា ងាក ចៃញ  
ពី ការ ពឹងផ្អៃក លើ វិស័យ បៃង   
និងទាក់ ទាញ មូល ធន បរទៃស  
នៅ មនុ  ពៃតឹ្តកិារណ ៍បៃកតួ បាល-់ 
ទាត់ ពិភពលោក ឆ្នាំ ២០២២។ 

  បុគ្គល អ្នក មាន ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
ចៃើន តៃូវ  បាន អញ្ជើញ ឱៃយ ទៅ 
មើល តំបន់ គមៃង អគរ នៅ 
ចងុ  បម៉ មាត ់សមទុៃ នៃ កោះ  គជុ  
ដៃល បាន បង្កើត ឡើង នៅ ទកីៃងុ   
ដហូា ឬ គមៃង ទ ីកៃងុ  Lusail  
ថ្មី  ដៃល នៅ ជិត ពហុ កីឡដា្ឋាន 
បាល ់ទាត ់ពភិពលោក ។ អង្គភាព  
លក់រាយ នៅ តាម ផៃសារ ទំនើប ក៏ 
មាន លក្ខណៈ គៃបគ់ៃន ់សមៃប ់

អ្នក ទិញ ស្នាក់ នៅ ផងដៃរ។
យោង តាម សន្ទសៃសន ៍ថ្លៃ  របស់ 

ValuStrat  ដៃល ជា កៃុមហ៊ុន 
បៃឹកៃសា យោបល់ សមៃប់  អចលន-  
ទៃពៃយ លំនៅឋាន កំណៃ ទមៃង់ 
នៃះ ក៏អាច ជួយ ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ- 
ផ្គត់ផ្គង់ លើស ចំនួន ផងដៃរ។ 

កាល ព ីពៃល មនុ  អ្នក វនិយិោគ   
តៃវូ ការ  ការ គទំៃ ព ីបណា្តា អាជវី-
កម្ម កាតា ឬ ក៏ បុគ្គល សមៃប់ 
លនំៅឋាន  ប៉នុ្តៃ ពៃល នៃះ  ការ- 
ទញិ អចលនទៃពៃយ តម្លៃ ២០ មុនឺ 
ដលុា្លារ  ធនា  ចពំោះ តាងំ ទលី ំនៅ  
បណ្តាះអាសន្នសមៃប ់ភាព ជា 
មា្ចាស។់ ការ ទញិ តម្លៃ  ១លាន ដលុា្លារ  
នងឹ មាន ផល បៃយោជន ៍ នៃ ការ- 
តាងំ ទលីនំៅ អច ិនៃ្តយ ៍រមួ ទាងំ 
ការ សិកៃសា   និងសៃវា សុខភាព 
មិន បង់ ថ្លៃ។ 

អ្នកសៃ ីTina Chadda  បៃធន  
ទផីៃសារ ដៃល ជា ជនជាត ិកៃនយ៉ា 
ដៃល បាន រស ់នៅ ក្នងុ បៃទៃស កាតា   
រយៈពៃល ១៥ ឆ្នាំ បាន និយយ 
ថា ៖«ខ្ញុ ំគតិ ថា  ខ្ញុ ំអាចហៅថា ជា   
ផ្ទះ ខ្ញុនំៅ កាតា។ ខ្ញុ ំមាន អារម្មណ ៍
ថា  កាន់តៃ មាន ផសុកភាព   »។ 

Chadda  និយយ ថា  ទិដា្ឋាកា រ 

ក៏ នឹង   អនុញ្ញាត ឱៃយ នាង  នាំ យក 
គៃសួរ រមួ ទាងំ ឪពកុ មា្តាយ ចាស-់ 
ជរា ពី ទីកៃុង Nairobi បៃទៃស 
កៃនយ៉ា  ទៅ កាន ់បៃទៃស កាតា 
ផងដៃរ ដោយ បន្ថៃម ៖ « វា ជា 
បៃទៃស មាន សុវត្ថិភាព បៃៀប- 
ធៀប ទៅ នឹង បៃទៃស កៃនយ៉ា»។ 

បណា្តា បៃទៃស នៅ តំបន់ ឈូង-  
សមទុៃ ពៃរៃស៍ បាន ពងឹ ផ្អៃក ជា យរូ 
មក ហើយ លើ ជំនាញ  និង បទ- 
ពិសោធ បរទៃស  ដើមៃបី បៃ កា្លាយ   
បៃក ់ដលុា្លារ បាន ព ីការលក ់បៃង  
របស ់ពកួគៃ  ទៅ ក្នងុ ទកីៃងុ ដៃល 
ពោរពៃញ ដោយ អគរ ក្នុង តំបន់  
នៃះ ប៉នុ្តៃ កមៃ ធ្វើ វា ឱៃយ ងាយ សៃលួ 
ឬថោក សមៃប ់ជន បរទៃស  ដើមៃប ី 
ទៅរស់ នៅ ជា អចិនៃ្តយ៍ នោះ។ 

គមៃង  សៃដៀង គ្នា នៃះ ក ៏មាន  
នៅ បៃទៃស ផៃសៃង  ក្នងុ តបំន ់ឈងូ-  
សមុទៃ ប៉ុន្តៃ  សមៃប់ ការ ចំណាយ 
ខ្ពសជ់ាង ចៃើនណាស។់ ទកីៃងុ 
ឌូបៃ ផ្តល់ ជូន ទិដា្ឋាកា រស្នាក់ នៅ 
រយៈពៃល  ១០ឆ្នាំសមៃប់ ការ- 
វិនិយោគ ដៃល  មាន តម្លៃ ២,៧ 
លានដុលា្លារ ដោយ ៤០ ភាគរយ 
នៃ ទឹក បៃក់ នៃះ តៃូវតៃ នៅក្នុង 
អចលនទៃពៃយ៕ AFP/RR

ទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់មានជាង$៥,៨ពាន់លាន ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី...

បេទេសQatarជំរុញការលក់អចលន-
ទេពេយជាមួយទិដ្ឋាការអចលនទេពេយថ្មី

កម្មករ កំពុង ជញ្ជនូឥដ្ឋ  នៅ ការដ្ឋាន សាងសង់ បុរី   ក្នងុ កេងុ ភ្នពំេញ។ មីនា
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លោក Trump ប្រើ អំណាចចុង ក្រយរបស់ខ្លួនបណ្ត្រញរដ្ឋមន្្រីក រព រជាតិច្រញពី តំណ្រង
សៅសម្ភស្ស
 
លោកDonald Trump

ប្រើប្រស់អំណាចចុងក្រយ
របស់ខ្លួនជាប្រធានាធិបតី
សហរដ្ឋអាម្ររិកបណ្ដ្រញ
លោកMark Esper រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងការពារជាតិច្រញពី
តណំ្រងដោយត្រងតាងំលោក
ChristopherMillerនាយក
មជ្រឈមណ្ឌលប្រឆាំងភ្ររវកម្ម
ជាតិមកជំនួសវិញ។
លោកTrumpបានប្រកាស

លើបណា្ដាញសង្គមTwitter
របស់លោកកាលពីថ្ង្រចន្ទន្រះ
ថា៖«ខ្ញុំសូមប្រកាសថាលោក

ChristopherMillerប្រធាន
មជ្រឈមណ្ឌលប្រឆាំងភ្ររវកម្ម
ជាត(ិដ្រលធា្លាប់ទទលួបានការ- 
អនមុត័យល់ព្រមដោយឯកច្ឆន្ទ
ពីព្រឹទ្ធសភា)នឹងកា្លាយជារដ្ឋ-
មន្ត្រីស្តីទីក្រសួងការពារជាតិ
ចាប់ពីន្រះតទៅ»។
លោកTrumpបន្តថាលោក

«MarkEsperត្រវូបានបញ្រឈប់
ហើយ។ អរគុណសម្រប់ការ-
បំព្រញការងារកន្លងមក»។
លោកTrumpនិងEsper

ធា្លាប់មានភាពរកាំរកូសជា-
មួយគ្នាតាំងពីដើមឆា្នាំ២០២០
មកម្ល្រ៉ះ។ លោកEsperធា្លាប់
ប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់លោក-

Trumpដ្រលឱ្រយប្រើប្រស់
កងទ័ពដើម្របីបង្ក្របការតវ៉ា
ចលនាBlackLivesMatter
តាមដងផ្លូវ កាលពីខ្រមិថុនា
កន្លងទៅ។
បន្ថ្រមពីន្រះលោកEsperក៏

មិនដ្រលយល់ស្របនឹងអាក-
ប្របកិរិយារបស់Trumpក្នុងការ- 
មិនផ្តល់តម្ល្រដល់អង្គការសន្ធិ-
សញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង
សន្ធិសញ្ញាNATOផងដ្ររ។
ម្រដឹកនំាបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយ

នៅសភា បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹង
ការបណ្ដ្រញលោកEsper
ដោយលើកឡើងថាជារឿងរ៉ាវ
មយួគរួឱ្រយព្រយួបារម្ភព្រះថា

លោកប្រធានាធិបតី Trump
មានច្រតនាប្រើប្រស់ព្រល-
វ្រលានៅសល់ចងុក្រយរបស់
លោក ដើម្របីសាបព្រះភាព-
វឹកវរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាម្ររិក
និងនៅលើពិភពលោក។
អ្នកតំណាងគណបក្រសប្រ-

ជាធិបត្រយ្រយនៅMichigan
លោកស្រីElissa Slotkin
បាននិយាយថា៖«បើតាម
បទពិសោធរបស់ខ្ញុំមានត្រ
ហ្រតុផលមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ
ដ្រលអាចបណ្ដ្រញរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសងួការពារជាតិបានដោយ
ត្រវូទកុព្រលវ្រលាយា៉ាងហោច-
ណាស់៧២ថ្ង្រក្រយការ-

សម្រចចិត្ត»។
ទោះបីលោកEsperបាន

ត្រៀមចិត្តរួចជាស្រចក្នុងការ-
លាល្រងពីតំណ្រងក៏ដោយ
លោកនិងក្រុមការងារលោក
មិននឹកសា្មានថា Trumpនឹង
សម្រចចិត្តភា្លាមដូចន្រះទ្រ។
នាយកខុទ្ទកាល័យស្រតវិមាន
លោកMarkMeadowsបាន
ទូរស័ព្ទទៅលោកEsperប្រ-
ហ្រល៥នាទីមុនព្រលដ្រល
លោកTrumpបានបង្ហោះសារ
តាមTwitterប៉ុណ្ណោះ។
នៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅ

កាន់លោកTrump កាលពី-
ថ្ង្រចន្ទលោកEsperបាន

ទទួលយកការសម្រចចិត្ត
របស់ប្រធានាធិបតីដើម្របីដាក់
អ្នកថ្មីជំនួស។
នៅក្នងុលខិតិទៅកាន់លោក

Trump លោកEsperបាន
និយាយថា៖«ខ្ញុំបម្រើប្រទ្រស
ដោយគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ដចូ្ន្រះខ្ញុំទទលួយកការសម្រច-
ចិត្តរបស់អ្នកដើម្របីជំនួសខ្ញុំ»។
លោកJohnF.Kellyអតតី

នាយកខុទ្ទកាល័យស្រតវិមាន
បាននិយាយថាលោកEsper
បានធ្វើការសម្រចចិត្តរក្រសា
ភាពសោ្មាះត្រង់នឹងច្របាប់ និង 
រដ្ឋធម្មនញុ្ញដ្រលន្រះគឺជាទង្វើ
ត្រឹមត្រូវបំផុត៕

សុខស្ីលុច

កាលពីថ្ង្រចន្ទទី៩ខ្រវិច្ឆិកា
អតីតប្រធានាធិបតីប្រទ្រស
បូលីវី លោកEvo Morales
បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទ្រស
បូលីវីវិញ បនា្ទាប់ពីលោករត់-
ភៀសខ្លនួទៅប្រទ្រសអាហ្រសង-់
ទីនកាលពីឆា្នាំមុន។
ការវលិត្រឡប់របស់លោកគឺ

ធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីគណបក្រស
MovimientoalSocialismo
របស់លោកបានឈ្នះការបោះ-
ឆ្នាតទូទាំងប្រទ្រសកាលពី
ខ្រតុលា ដោយមានលោក
Luis Arce អតីតរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចបានកា្លាយជា
ម្រដឹកនាំថ្មីរបស់បូលីវី។
លោកMoralesដ្រលបាន

ចាកច្រញពីប្រទ្រសបូលីវី
កាលពីខ្រវិច្ឆិកាឆា្នាំ២០១៩
បនា្ទាប់ពីអ្នកសង្ក្រតការណ៍
អន្តរជាតិបានលើកឡើងពី
ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះ-
ឆ្នាតក្នុងអាណត្តិទី៤របស់-
លោក។
ក្រយពីការលើកឡើងន្រះ

លោកបានអះអាងថាលោកគឺ

ជាជនរងគ្រះន្ររដ្ឋប្រហារ
ដ្រលបានរៀបចំឡើងកាល-
ពីឆា្នាំមុន។
គួររំឭកផងដ្ររថាកាលពីខ្រ

វិច្ឆិកាឆា្នាំ២០១៩ នៅយប់ថ្ង្រ
ប្រកាសលទ្ធផលដំបូងបាន
បងា្ហោញថា លោកMorales
ចាញ់គូប្រជ្រងរបស់លោក
ដ្រលលោកត្រូវការ១០ភាគ-
រយទៀតដើម្របីឈ្នះទាំងស្រុង
នៅជុំទី១។ការផ្រសាយលទ្ធ-
ផលត្រូវបានបញ្រឈប់ភា្លាមៗ 
ដោយមិនបានប្រប់មូលហ្រតុ
ក្នុងរយៈព្រល២៤ម៉ាង។ នៅ
ព្រលបន្តផ្រសាយឡើងវិញលទ្ធ-
ផលបានបងា្ហោញថាលទ្ធផល-
ឆ្នាតរបស់លោកគឺស្មើគ្នានឹង
គូប្រជ្រងរបស់លោក។
ការដ្រលបិទការប្រកាស

លទ្ធផល២៤ម៉ាងន្រះបានធ្វើ
ឱ្រយមានការតវ៉ាជាច្រើនសបា្តាហ៍
ដោយមានការបិទសាលារៀន
និងអាជីវកម្មទូទាំងប្រទ្រស។
ក្រុមបាតុករបានចោទប្រកាន់
លោកថាបានបំផ្លាញលទ្ធិ-
ប្រជាធិបត្រយ្រយក្នុងប្រទ្រស។
អឡំងុព្រលមានការតវ៉ាទៅលើ
របូលោកអ្នកគទំ្រលោកMo-

ralesក៏បានធ្វើដំណើរតាម
ដងផ្លវូក្នងុគោលបណំងបងា្ហោញ
ការគំទ្រដល់រូបលោក។
អង្គការសហរដ្ឋអាម្ររកិ(Or-

ganization of American
States)បានបញ្ជូនរបាយ-
ការណ៍ដ្រលនិយាយអំពីភាព-
មិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរក្នុងព្រល
បោះឆ្នាតហើយកងកមា្លាំង
ប្រដាប់អាវុធបានប្រកាសថា
ពួកគ្រគំទ្រនឹងក្រុមបាតុករ
ដ្រលតវ៉ាទាក់ទងនងឹការបោះ-
ឆ្នាតនោះ ហើយបានទាមទារ
ឱ្រយលោកMoralesលាឈប់
ពីតំណ្រង។
ក្រមសមា្ពាធពីការតវ៉ា និង

ការទាមទារឱ្រយលោកMorales
លាល្រងពីតំណ្រងលោកក៏
បានយល់ព្រមចពំោះការទាម-
ទារទាំងនោះ បនា្ទាប់ពីនោះ
លោកត្រូវបានគ្រផ្តល់សិទ្ធិ
ជ្រកកោនជាលើកដំបូងនៅ
ប្រទ្រសមុកិសុកិបនា្ទាប់មកនៅ
ប្រទ្រសអាហ្រសង់ទីនដ្រល
លោកមានសម្ព័ន្ធមិត្តនយោ-
បាយជាមួយ។
និយាយពីការវិលត្រឡប់

មកវិញក្នុងព្រលន្រះក៏មាន

ប្រជាជនបូលីវីរប់ពាន់នាក់
បានប្រមលូផ្តុំគ្នានៅតាមដងផ្លវូ
ចាំអបអរអតីតប្រធានាធិបតី
ដ្រលពួកគ្រយល់ថាត្រូវបាន
ដណ្ដើមអំណាចដោយរដា្ឋាភិ-
បាលសា្តាំនិយម។ ដ្របិតព្រល
ន្រះលោក Moralesបាន
ត្រឡប់មកប្រទ្រសវញិប៉នុ្ត្រនៅ
មិនទាន់ដឹងថាអនាគតរបស់
គត់នឹងទៅជាយា៉ាងណាទ្រ។
កាលពីខ្រតុលាប្រធានាធិបតី
ថ្មីលោក Luis Arceបាន
និយាយថា លោកMorales
នងឹមនិអាចដើរតនួាទីណាមយួ
នៅក្នុងរដា្ឋាភិបាលរបស់លោក
ឡើយ។
អង្គការឃ្លាំមើលសទិិ្ធមនសុ្រស

ទោះបីជាបានចោទប្រកាន់
រដា្ឋាភិបាលរបស់លោកMo-
ralesថារំលោភបំពានប្រព័ន្ធ

តុលាការ បុ៉ន្ដ្រអង្គការន្រះចាត់-
ទុកការចោទកាន់ប្រឆាំងនឹង
លោកMoralesហាក់ដូចជា
ទាក់ទងនឹងហ្រតុផលនយោ-
បាយ។ចំពោះក្រុមមន្ត្រីមួយ-
ចំនួនក្នុងអតីតរដា្ឋាភិបាល
របស់លោកបានចោទប្រកាន់
ថាលោកMoralesបានជរំញុ
ឱ្រយអ្នកគំទ្រលោកនៅក្នុង
ទីក្រុងកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់
ចំណីអាហារក្នុងអំឡុងព្រល
មានការតវ៉ាទាមទារបណ្ដ្រញ
លោកច្រញពីតំណ្រង។
គួរជម្របជូនថា លោក

Moralesបានប្រឈមនឹង
ការចោទប្រកាន់ពីអំពើក្របត់-
ជាតិនងិការបះបោរបង្កឱ្រយមាន
បាតុកម្មដោយហិង្រសា ហើយ
បានចំណាយព្រលយា៉ាងច្រើន
ក្នុងរយៈព្រល១២ខ្រកន្លងមក

ដើម្របីប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្តូរគោល-
នយោបាយរបស់លោក។ប៉នុ្ត្រ
ចៅក្រមបានលុបចោលដីកា
ចាប់ខ្លួនលោកហើយលោក
ហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តថា
មានសុវត្ថិភាពក្នុងការត្រឡប់
ទៅប្រទ្រសវិញបនា្ទាប់ពីអតីត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចលោក
Luis Arce បានស្របថចូល
កាន់តំណ្រងជាប្រធានាធិបតី
កាលពីថ្ង្រទី៨វិច្ឆិកាក្រយពី
បានឈ្នះការបោះឆ្នាតដោយ
សំឡ្រង៥៥ភាគរយ។
ក្រយស្របថចូលកាន់តំ-

ណ្រងលោក Arce បាននិ-
យាយថា ទីប្រឹក្រសារបស់លោក
នឹងដើរតួយា៉ាងសំខាន់ក្នុង
រដ្ឋបាលថ្មីហើយលោកនងឹមនិ
គ្រប់គ្រង«តាមលោកMo-
ralesឡើយ»៕

អតីតប្ធានាធិបតីបូលីវីលោកEvoMoralesគ្វីដ្ទៅកាន់អ្នកគំាទ្នៅជំុវិញខ្លនួនៅសុ្កកំណើតរបស់លោក។AFP

អតីតប្រធានាធិបតីបូលីវីត្រឡប់ទៅ
ប្រទ្រសវិញក្រយពីបានភៀស - 
ខ្លនួទៅអាហ្រសង់ទីនកលពីឆ្នាំមុន
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តពីទំព័រ១...បើក បៃតិបត្តិ ការ ចូល 
ឈ្លាន ពាន បៃទៃស អុី រ៉ាក់។

 ការ ឈ្លាន ពាន នោះ  តៃូវ បាន 
តុលាការ ទីកៃុង Nuremberg 
ហៅថា «ឧកៃិដ្ឋ កម្ម អន្តរ ជាតិ ខ្ពស់ - 
បំផុត» បុ៉ន្តៃ លោក នៅ តៃ រួច ខ្លនួ ពី ការ - 
កាត ់ទោស  ដោយ សារ បៃពន័្ធ គៃបគ់ៃង 
អំណាច របស់ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក បាន 
ឯកភាព ថា  បៃធានា ធិបតី សហ រដ្ឋ - 
អាមៃរិក មាន សិទ្ធិ ធ្វើ បៃប នោះ។  

ហៃតុ ផល រួច ខ្លួន មួយ ទៀត សមៃប់ 
អតីត បៃធានា ធិបតី  គឺ តាម រយៈ អ្នក- 
គាទំៃ ដចូ្នៃះ អ្វ ីដៃល បៃធានា ធបិត ីបាន 
ធ្វើ សមៃប ់កៃមុ គាទំៃ នោះ នងឹ កា្លាយ ជា 
កមា្លាំង បៃឆំង នឹង រល់ ផល វិបាក 
នានាដៃល អតីត បៃធានា ធិបតី អាច 
បៃឈម ដោយ សារតៃ កតា្តា មតិ្ត ភាព  នងិ 
សាម គ្គីភាព។ 

បច្ចបុៃបន្ន លោកT rump  តៃវូ បាន ការ- 
ពារ ដោយ ចៃបាប់ សហព័ន្ធ ពី ការ ចោទ- 
បៃកាន់ នានា  ពៃះ លោក គឺ ជា បៃធា- 
នា ធិប តី។  រប់ ទសវតៃសរ៍ មក ហើយ 
កៃសងួ យតុ្ត ិធម ៌អាមៃរកិ  បាន កណំត ់ថា 
គៃ មិន អាច ចោទ បៃកាន់ បៃធានា - 
ធិបតី ក្នុង តំណៃង បាន ទៃ។  អតីត ទី - 
បៃកឹៃសា ពសិៃស លោក  Robert Muller  
បាន ឯកភាព  និង ពនៃយល់ ថា  គា្មាន- 
លទ្ធភាព ក្នុង ការ ចោទ បៃកាន់ លោក 
Trump ទៃ  ពៃះ វាផ្ទុ យ នឹង រដ្ឋ - 
ធម្មនុញ្ញ  ហើយ បើ ទោះ ជា មាន ក៏លោ ក  
William  Barr  អគ្គ រដ្ឋ អាជា្ញា អាមៃរិក 
និង ជា បុរស ស្មាះ តៃង់ មា្នាក់ ចំពោះ 
លោក តៃំ  នឹង គា្មាន ថ្ងៃ ធ្វើ អ្វី ចំពោះ មៃ 
របស់ គាត់(លោក Trump)ឡើយ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  ចំពោះ លោក 
Trump  អាច នឹង ងាយ រង ការ ចោទបៃ-
កាន់ ជាង បៃធានា ធិបតី ដទៃ ពី ពៃះ គាត់   
បាន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បទ ល្មើស ឧកៃិដ្ឋ ធំៗ 
ជា ចៃើន ខុស ពី ធម្មតា ក្នងុ ពៃល មាន ឋានៈ  
ជា បៃធានា ធបិត។ី  យោង តាម សាល- 
ដីកា តុលាការ កំពូល លោក Trump  
អាច នងឹ រង ការ ចោទ បៃកាន ់ពី បទ បពំាន 
ចៃបាប់ រដ្ឋ ពៃល កាន់ តំណៃង។ កៃ ពី 
នៃះ  លោក អាច នឹង បៃឈម ៖

១-ការ គៃច ពន្ធ ៖ លោក Trump 
បាន ធ្វើ រឿង ជា ចៃើន  ដើមៃបី ចៀស វាង 
ការ បៃកាសពន្ធ។  លោក ក៏ បាន 
បៃកាស ដៃរ ថា  ការ សុើប អង្កៃត ណា - 
មួយ ទៅលើ ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ លោក ធ្វើ 
ឡើង ដោយ លោក Mueller  គឺ ជា រឿង 
ដើរ ហួស បនា្ទាត់ កៃហម។  ជា ការ កត់ - 
សមា្គាល ់ការ គៃច ពន្ធ ក ៏ដចូ ជា បៃពៃណ ី
របស់ កៃុម គៃួសារ លោក  Trump  ទៅ 
ហើយ ។ កៃុម គៃួសារ លោក  បាន 
បង្កើត កៃុម ហ៊ុន មួយនៅ ឆ្នាំ ១៩៩២ 
ដៃល មាន លោក Trump សាច់ ញាតិ  
និង បង ប្អូន ជីដូន មួយ ជា មា្ចាស់ កៃុម- 
ហ៊ុន ហើយ ពួកគៃ ហាក់ ដូច ជា គា្មាន 
បាន ធ្វើ អ្វី កៃ ពី លួច បង្វៃរ លុយ ចៃញ 
ពី កៃុមហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ របស់ លោក  
Fred Trump  ដៃល ជា ឪពុក លោក  
Trump បញ្ជូន ទៅ កៃុម ហ៊ុន នៃះ តៃ - 
បុ៉ណ្ណោះ។  ការ ធ្វើ បៃប នៃះ  គឺ ដើមៃបី បើក - 

ផ្លូវ ឱៃយ លោក Fred Trump អាច ផ្តល់ 
អំណយ ជា លុយ រប់ សិប លាន 
ដុលា្លារ ទៅ ឱៃយ កូនៗ របស់ គាត់ ដោយ 
មិន ចាំបាច់ បង់ ពន្ធ។  ជា មួយ គា្នា នៃះ 
សារ ព័ត៌មាន  New York Times  
បាន រយ ការណ៍ ថា  កៃុមហ៊ុន លោក 
Trump  បាន ចណំាយ  ៧៤៧ ៦២២ 
ដុលា្លារ លើ សៃវា ពិគៃះ យោបល់ 
សមៃប ់គមៃង សណា្ឋាគារ នៅ ទ ីកៃងុ 
Vancouver និង Hawaii។ 

កៃុមហ៊ុន បៃឹកៃសា យោបល់ នៃះ មាន 
លោក សៃី  Ivanka Trump  ជា 
សហកម្ម សិទ្ធិក ទាំង ដៃល លោក សៃី  
គឺ ជា បុគ្គលិក កៃុមហ៊ុន របស់ លោក  
Trump ។ ទឹកបៃក់ រប់សិប លាន 
ដុលា្លារ ទៀត  តៃូវ បាន ផ្ទៃរ ចៃញ ទៅ 
បគុ្គល នានា  កៃម របូភាព ទទូាត ់សៃវា 
ពគិៃះ យោបល។់ ដចូ្នៃះ បើ លោក សៃ ី
Ivanka  និង សាច់ ញាតិ ពិត ជា អ្នក- 
ទទួល បាន ទឹក បៃក់ នៃះ មៃន  ចៃបាស់ - 
ណាស់ ថា  នៃះ គឺ ជា អំពើ គៃច ពន្ធ 
ពៃះ ថា  ការ ទទួល ថ្លៃ សៃវា ពិគៃះ- 
យោបល់ ពី កៃុមហ៊ុន មួយ  ទាំង ដៃល 
យើង ជា បុគ្គលិក ធ្វើ ការ ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន 
នោះគឺ ជា អំពើ ល្មើស ចៃបាប់។

សារព័ត៌មាន  The  Times  វិញ ក៏ 
បាន រក ឃើញ បទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
ធមំយួ  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ អចលន ទៃពៃយ កៃ 
កៃងុ ដៃល លោក  Trump  មាន នៅ ក្នងុ 
តំបន់  Westchester County 
ក្នុងរដ្ឋ New York  ផង ដៃរ ។ លោក 
Trump  អះ អាង ថា  នៃះ គឺ ជា ការ- 
វិនិយោគ អចលន ទៃពៃយ  មិនមៃន ជា 
លំនៅ ឋាន នោះ ទៃ  ការ ធ្វើ បៃប នៃះ 
ដើមៃបី បើក ផ្លូវ ឱៃយ គាត់ រួច ផុត ពី ការ - 
បង់ពន្ធ អចលន ទៃពៃយ  កៃម រូប ភាព 
ជា ការ ចណំាយ អាជវីកម្ម។ ការ សុើប- 
អង្កៃត លម្អិត ថា្នាក់ រដ្ឋ  ឬ រដ្ឋ សហព័ន្ធ 
អាច នឹង រក ឃើញ ការ គៃច ពន្ធ នៃះ ជា - 
ចៃើន ករណី ទៀត។ 

 ហៃតុនៃះ ហើយ  បាន ជា លោក  
Michael Cohen ដៃល ជា អតីត អ្នក- 
ដោះ សៃយ បញ្ហា និង ជា អតីត មៃធាវី 
របស ់លោកT rump  ផ្ទាល ់ នយិយ ថា 

លោក  Trump  អាច នឹង កា្លាយ ជា 
បៃធានា ធបិ ត ីក្នងុ តណំៃង ដបំងូ បង្អស ់ 
ដៃល ដើរ ចៃញ ពី សៃតវិមាន ហើយ 
ចូល ពន្ធ នាគារ តៃម្តង ។

 លោក Michael Cohen  តៃវូ បាន 
FBI  នងិ រដ្ឋ អាជា្ញា ពសិៃស របស ់លោក 
Robert Mueller  ចាប់ ខ្លួន  ហើយ 
បាន សារ ភាព ថា  បាន បៃពៃឹត្ត បទ- 
ល្មើស គៃច ពន្ធ ជា ចៃើន ករណី ។  

២-ការ បពំាន ចៃបាប ់ហរិញ្ញ វត្ថ ុសមៃប ់
ការ ឃោសនា៖  ចៃបាប់ ស្តី ពី ហិរញ្ញវត្ថុ 
សមៃប់ ការ ឃោសនា មាន លក្ខណៈ 
ស្មុគសា្មាញ និង ធ្វើ ឱៃយ ភាន់ចៃឡំ។ ការ - 
ដៃល នាង  Stormy Daniels ទទួល 
បាន ថវិកា ចំនួន ១៣ មុឺន ដុលា្លារ អាច 
ចាត់ ទុក ថា  ជា វិភាគ ទាន ចំពោះ ការ - 
ឃោសនា របស ់លោក  Trump។ ប៉នុ្តៃ  
យោង តាម សាលដីកា របស់ តុលាការ 
កំពូល វា ក៏ ជា រឿង សៃប ចៃបាប់ ដៃរ ដៃល 
លោក Trump អាច ផ្តល់ វិភាគ ទាន 
ចៃើន បៃប ណា ក៏ បាន តាម ដៃល គាត់ 
ចង់  សមៃប់ ការ ឃោសនា ដោយ គៃន់ - 
តៃ ដាក់ ថា ជា ចំណាយ ទៅ លើ អាហារ 
ហើយ ផ្តល ់លយុ នៃះ ទៅ ឱៃយ មៃធាវ ីនាង  
Daniels  ដោយ ផ្ទាល ់ហើយ បៃកាស 
អំពី គោល បំណង នៃ ការ ចំណាយ នៃះ 
ទៅ គណៈ កម្មការ រដ្ឋ សហព័ន្ធ សមៃប់ 
រៀប ចំ ការ បោះ ឆ្នាត។ បើ ធ្វើ បៃប នៃះ 
លោក អាច នឹង រួច ខ្លួន បាន ដោយ 
កណំត ់ថា ជា ការ ចណំាយសៃប ចៃបាប។់

ផ្ទុយ ទៅវិ ញលោក  Trump  បាន 
នយិយ ថា  លោក  Michael Cohen  
គឺ ជា អ្នក ធ្វើ ទៅ វិញ ដៃល តាម ចៃបាប់ 
លោក  Cohen  មិន អាច ផ្តល់ ថវិកា 
លើស ពី ៥ ៤០០ ដុលា្លារ ទៅ ឱៃយ ការ - 
ឃោសនា របស ់លោកT rum បាន ទៃ។ 
អ្វី ដៃល ធ្ងន់ ធ្ងរ ជាង នៃះ គឺ ជា រឿង ដៃល 
លោក Trump  បាន ផ្តល់ អំណយ 
១០ លាន ដុលា្លា រទៅ ឱៃយ ការ ឃោសនា 
របស់ គាត់ នៅ ថ្ងៃ ទី២៨  ខៃតុលា  ឆ្នាំ 
២០១៦  ជា ថ្ងៃ ចុង កៃយ នៃ ការ- 
ឃោសនា។ នៅ ពៃល នោះ លោក 
Trump មិន សូវ មាន លុយ ចៃើន ទៃ  
ដូច្នៃះ បើ ការ ចំណាយ នៃះ មិន សៃប - 

ចៃបាប់  វា អាច បង្កើត ឱៃយ មាន បទល្មើស 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ វភិាគ ទាន ក្នងុ ការ ឃោស- 
នា។ យោង តាម របាយ ការណ៍ មួយ 
របស់ សារព័ត៌ មានCNN  លោក Mu-
eller នងិ មនសុៃស មយួ ចនំនួ នៅ កៃសងួ 
យុត្តិធម៌បាន សុើប អង្កៃត អស់ រយៈ- 
ពៃល ជា ចៃើន ឆ្នា ំថា តើ ថវកិា ១០ លាន 
ដុលា្លារ នៃះ  តៃូវ បាន ផ្តល់ ដោយ ធនា- 
គារ អៃហៃសុីប ឬ យ៉ាង ណា? ប៉ុន្តៃ ការ- 
សុើប អង្កៃត តៃវូ បាន បទិ បញ្ចប ់កាល ព ី
ខៃកក្កដា  កន្លង ទៅ ដោយ គា្មាន ដី កា 
បញ្ជា ឱៃយ លោក  Trump  ផ្តល់ កំណត់ - 
តៃ ហិរញ្ញ វត្ថុ ទៃ។

៣-ការ ក្លៃង បន្លំ ផ្នៃក ធនាគារ  និង 
ធានា រ៉ាប់រង៖  រដ្ឋ អាជា្ញា បៃចាំ តំបន់ 
Manhattan លោក Cyrus Vance 
Jr. កំពុង សុើប អង្កៃត លើ «បទ ល្មើស 
ពៃហ្មទណ្ឌ ដ៏ ធំ សមៃបើម និង យូរ អង្វៃង 
បៃពៃឹត្ត ដោយ កៃុម របស់ លោក Don- 
ald Trump»។ 

 លោក  Vance កពំងុ តៃ សុើប អង្កៃត 
ថា តើ លោក Trump បាន ផ្តល់ សៃចក្ត ី- 
ថ្លៃង ការណ៍ ក្លៃង កា្លាយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
សា្ថាន ភាព ហិរញ្ញ វត្ថុ ដល់ កៃុមហ៊ុន 
ធានា រ៉ាបរ់ង នងិ ធនាគារ ដៃរ ឬ ទៃ  ដើមៃប ី
ទទួល បាន អតៃ ការ បៃក់  និង សៃវា - 
ទាប ក្នងុ ការ ខ្ច ីបៃក។់ ក្នងុ កាលៈ ទៃសៈ 
មួយ ចំនួន ការ ធ្វើ បៃ បនៃះ គឺ ជា រឿង 
ល្មើស ចៃបាប់។

៤-ការ សូក បា៉ាន់៖  កៃ ពី បៃទៃស 
អាមៃរិក លោក Trump  នៅ មាន ធុរ - 
កិច្ច ជា ចៃើន ទៀត នៅ ទូទាំង ពិភព- 
លោក ដៃល អាច ស្វៃង រក បៃក់ 
ចំណៃញ ជាង នៅ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក 
ទៀត ផង ហើយ ការ សូក បា៉ាន់ ក្នុង 
អាជីវកម្ម ធុរកិច្ច គឺ ជា រឿង ធម្មតា។ 
ប៉នុ្តៃ បើ យោង តាម ចៃបាប ់របស ់សហ រដ្ឋ 
អាមៃរិក បៃឆំង នឹង ការ សូក បា៉ាន់ នៅ 
បរទៃស វា គឺ ជា អំពើ ល្មើស ចៃបាប់ ដៃល 
ពល រដ្ឋ អាមៃរិក មាន ការ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ សូកបា៉ាន់។ 

លោក Andrew Weissman រដ្ឋ - 
អាជា្ញា ជាន់ ខ្ពស់ របស់ លោក Mueller 
បាន សរសៃរ ក្នុង សៀវភៅ មួយ ថា 
ពៃះ តៃ ការ សុើប អង្កៃត របស់ លោក 
Mueller មិន ទៅ មុខ  ដូច្នៃះ យើង មិន 
ដឹង ថា  លោក Trump  បាន សូក បា៉ាន់ 
ឱៃយ មន្តៃី បរទៃស ឬអត់ នោះ ទៃ ដើមៃបី 
បាន សិទ្ធិ ធ្វើ ធុរ កិច្ច នានា ?

៥-មនុសៃស ឃាត ដោយ ការ ធ្វៃស - 
បៃហៃស៖ លោក Glenn Kirchner 
អតីត រដ្ឋ អាជា្ញា រដ្ឋ សហព័ន្ធ  បាន 
អះអាង ថា លោក Trump អាច និង គួរ- 
តៃ តៃវូ បាន ចោទ បៃកាន់ ពី បទ មនុសៃស - 
ឃាត ដោយ សារ ធ្វៃស បៃហៃសចំ- 
ពោះ ការ ដោះសៃយ វិបត្តិ នៃ ការ- 
ឆ្លងរល ដាល ជំងឺ កូវី ដ១៩។ 

ដៃបតិ ថា ការ ចោទ បៃកាន ់នៃះ  មនិ តៃវូ 
បាន គៃ យល់ សៃប ទាំង សៃុង ក៏ ដោយ  
ក៏ ប៉ុន្តៃ តាម រយៈ លោក Kirschner 
ដៃល ជា មនុសៃស មា្នាក់ ដ៏ ហ្មត់ ចត់ ក្នុង- 
ការ បំពៃញ ការងារ នៅ សា្ថាប័ន អយៃយ - 
ការ នៃ រដ្ឋធា ន ីវា៉ាសុនី តោន ជាង ២៤ ឆ្នា ំ

មក ហើយ នោះ អាច នឹង បន្ត ការងារ 
ចោទ បៃកាន់ នៃះ ឱៃយ ជោគ ជ័យ សៃប - 
ពៃល ដៃល លោក ទទលួ បាន ត ួនាទ ីជា 
បៃធាន ផ្នៃក មនុសៃស ឃាត សៃប់។ 

៦-រំខាន ការ ងារ តុលា ការ ៖ ទោះ-    
ជា លោក Mueller  ជឿ ថា  លោក 
Trump មិន អាច តៃូវ បាន គៃ ចោទ 
បៃកាន ់ក្នងុ ពៃល កពំងុ កាន ់តណំៃង តៃ 
របាយ ការណ៍ ចុង កៃយ របស់ លោក 
Mueller  បាន បញ្ជាក់ ថា បៃធានា ធិបតី 
មិនមាន អភ័យ ឯក សិទ្ធិ ទៃ  កៃយ 
ចាក ចៃញ ពី តំណៃង។ 

អតីត ទី បៃឹកៃសា ពិសៃស រូប នៃះ បាន 
សុើប អង្កៃត  និង ចង កៃង ភ័ស្តុង តាង 
ឯកសារ ពាក់ ព័ន្ធនានា ពី ទោស កំ- 
ហុស របស់ លោក Trump។  

ដូច្នៃះ បៃសិន របាយ ការណ៍ របស់ 
លោក  Mueller តៃូវ  បាន ចៃញ ផៃសាយ 
អតីត រដ្ឋ អាជា្ញា រដ្ឋ សហ ព័ន្ធ ជាង  ១ ០០០ 
នាក ់បាន នយិយ ថា  បើ លោក  Trump 
មិន មៃន ជា បៃធានា ធិបតី ទៃ គៃ អាច 
នឹង ចោទ បៃកាន់ លោក  ពី បទ ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ ជា ចៃើន ករណី ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ-  
រខំាន ការងារ តលុាការ បាត ់ទៅ ហើយ។ 
គៃ ពិបាក នឹង បា៉ាន់ សា្មាន ណាស់ ថា 
រដ្ឋបាល ថ្ម ីរបស ់លោក JoeBiden នងឹ 
សមៃច ចោទ បៃកាន់ អតីត បៃធានា - 
ធិបតី ដៃរ ឬ ទៃ? 

ប៉ុន្តៃ កាល ពី ឆ្នាំ២ ០១៩ លោក សៃី 
Kamala Harris  បាន និយយ ថា 
បៃសិន បើ លោក សៃ ីកា្លាយ ជា បៃធានា - 
ធិបតី លោក សៃីជឿ ជាក់ ថា  កៃសួង 
យុត្តិធម៌ ចៃបាស់ ជា គា្មាន ជមៃើស ទៃ ក្នុង 
ការ ចោទ បៃកាន ់លោក Trump ព ីបទ 
រំខាន ការងារ តុលា ការ។

ជាងនៃះ ទៀត  អ្នក វិភាគ បាន និ- 
យយ ថា លោក Trump អាច តៃូវ 
បាន ចោទ បៃកាន់ ពី បទ ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ 
នងឹ ការ លកូ ដៃ របស ់រសុៃសុ ី ក្នងុ ការ ដក- 
ហតូ ជនំយួ យោធា ខសុ ចៃបាប ់នៅ អ៊យុ- 
កៃន ក្នងុ គោល បណំង ដាក ់សមា្ពាធ ឱៃយ 
រដា្ឋា ភិបាល អ៊ុយ កៃន សុើប អង្កៃត គូ - 
បៃជៃង នយោបាយ របស់ លោក និង 
ការ ស្នើ សុ ំការ បរចិា្ចាគ ដល ់ការ ឃោស- 
នា ពី បរទៃស។  

គៃហ ទពំ ័រសុើប អង្កៃត The Inter-
cept បាន ឱៃយ ដឹង ថា ករណី ដៃល 
លោក Trump បាន ផ្តាច់ អន្តរ កម្មរ ប ស់  
លោក ជា មួយ អ៊ុយកៃន និង ចិន  អាច 
ធ្វើ ឱៃយ លោក ជាប់ ពន្ធនា គារ ១០ ឆ្នាំ។ 

សរុប ជា រួម មក បើ លោក Trump 
ចាញ់ឆ្នាត ហើយ ចាក ចៃញ ពី វិមា ន 
បៃធានា ធបិត ីរបាងំកា រពារ លោក ភាគ- 
ចៃើន នងឹ តៃវូ បាត ់បង។់  នៅ ពៃល នោះ 
លោក អាច នឹង ជៃើស រីស យក សិទ្ធិ 
លើកលៃង ទោស  ឱៃយ ខ្លួន ឯង នៅ ចំពោះ 
បទ ល្មើស ពៃហ្មទណ្ឌ នានា  ដៃល គាត ់
បាន បៃពៃតឹ្ត  ប៉នុ្តៃ គា្មាន នរណា មយួ ដងឹ 
ឡើយ ថា  តើ បៃធានា ធបិត ីអាច ធ្វើ បៃប 
នៃះ បាន ឬ អត់ ?ពី ពៃះ មិន ធា្លាប់ មាន 
បៃធានា ធបិត ីធ្វើ បៃប នៃះ  ព ីមនុ  ហើយ 
បើ ធ្វើ បាន ក៏ បាន តៃ ចំពោះ ការ បំពាន 
ចៃបាប់ រដ្ឋ សហព័ន្ធ តៃប៉ុ ណ្ណោះ៕

លោកដូណាល់ ត្រា ំ  អា ចប្រាឈមនឹង បណ្តងឹ   ជាច្រាើន   ក្រាយព  ីរបូត តំណ្រាង ...

លោកTrump ក្តា ប់ដៃ យ៉ាង ណៃនកៃយ ថ្លៃង  នៅក្នងុ ស ៃតវិ មាន កលពីថ្ងៃទី៤ វិច្ឆកិ។ AFP
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ហុង រស្មី

ភ្នពំេញ : ពេលបានឃើញគេរៀបចំ
ការបេកួតបេណាំងកង់ផ្នេកកុមារនៅ
ពេកលៀប ក្នុងកម្មវិធី Cambodia 
MTB Series 2020 វគ្គទ២ី បុចិ ភារ៉ា 
កប៏ានចុះឈ្មោះបេកតួ បណំងចងឈ់្នះ 
រង្វាន់តេឡប់ទៅផ្ទះវិញ។ 

ខុសពីកីឡាករដទេជិះកង់គួកគេង
ឈតុកឡីាសវុត្ថភិាពឡើងដលទ់លីាន 
បេណាងំកង ់កេសេភ្នេករបរ់យគបូាន 
តេបាញ់មករកកុមាររូបនេះ តេមិន- 
មេន ក្នុងន័យស្គាល់ជាកីឡាឆ្នើមលេបី
ឈ្មោះអ្វីឡើយ។ 

ដេទាំងគូកាន់កា្ដាប់ចង្កូតកង់ដេល 
របកទឹកថ្នាសំ្ទើរតេមើលមិនស្គាល់ពណ៌
កេហម និង ្រហ្វាំងដាច់រខាកចេះសុី
តមួើលលេងចងយ់ល ់បាតជើងទទេ-
ស្អាតជាន់លើឈ្នាន់កញ្ចាស់ កីឡាករ 
ពាក់លេខ២៦១ ដេលពាក់តេអាវ- 
យឺតពណ៌ខ្មោអត់សេបេកជើង និងមួក
សុវត្ថិភាពមិនខ្វល់អ្វីកេពីបេើកមា្លាំង-
កាយធាកក់ងប់ោះពយួ នងិភ្នេកសម្លងឹ 
ទៅមុខជានិច្ច។ 

កុមារ បុិច ភារ៉ា ដេលរូបភាព 
បេណាំងកង់កញ្ចាស់ ជើងទទេកំពុង
លេបីលេបាញលើបណា្ដាញសង្គមបាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថ៖ «ខ្ញុំឃើញគេ 
បេណាងំ បានខ្ញុទំៅសុចំុះឈ្មោះដេរ។ 
គេមនិបេកានច់ពំោះខ្ញុអំតម់ានសមា្ភារ
បេកួតគេប់គេន់នោះទេ»។ 

ដោយអតម់ានចតិ្ដនកឹគតិអពំសី្ថាន-
ភាពកីឡាករដទេ បុិច ភារ៉ា ជាកូន 
ពៅក្នុងចំណោមបងប្អូន ៥នាក់ ដេល 
ឪពុកជាកម្មករសំណង់ និងមា្ដាយ 
មានជំងឺបេចាំកាយ បោះពួយ កង់ 
តមេង់គោល ដៅតេ១មុខគត់។ 

បុចិ ភារ៉ា រសន់ៅក្នងុភមូពិេកតាគង ់
សង្កាត់ពេកតាសេក ខណ្ឌជេយ- 
ចង្វារ បាននយិាយថ៖ «ឃើញគេមាន 

កង ់បេណាងំស្អាត នងិសម្លៀក បពំាក ់
កីឡាល្អៗ ខ្ញុំមិនមាន អារម្មណ៍ អន់ ឬ 
ខា្មោសគេនោះទេ ពីពេះខ្ញុំចង់ចូលរួម 
និងពេយាយាមយកឈ្នះ»។ 

កេយពគីណៈកម្មការទទលួយល-់
ពេមចុះឈ្មោះ កុមារ អាយុ ១៣ឆ្នាំ 
ដេលកពំងុសកិេសាថ្នាកទ់៤ី របូនេះ បាន 
ចូលទីលានទៅតាមការរៀបចំនេ
ការបេកួត និងរង់ចាំសញ្ញា បញ្ជាក់ 
ចេញ ដំណើរ។ 

និយាយពីស្ថានភាពកង់របស់ខ្លួន 
ភារ៉ា បានបេប់ថ កង់របស់ ខ្លួន តឹង 
ពិបាក ធាក់ មិនសូវស្ទុះដូច បណា្ដា 
កងល់្ៗអ ដទេ នោះទេ។ ប៉នុ្ដេវាមនិ មេន 
ជាបញ្ហាសមេប់ ភារ៉ា ឡើយ។ 

ពេលចាប់ផ្ដើម បិុច ភារ៉ា ធ្វើបានយា៉ាង  
ល្អជាមួយសម្ទុះដេបា៉ាតេឹម លេខ ២។ 
ប៉ុន្ដេដោយសរលេបឿន កង់ចាស់ ចំ-

ណាត់ថ្នាក់ល្អនេះ ក៏ចេះ តេ ធា្លាក់ បន្ដិច 
ម្ដងៗ បើទោះ ប ីជាកឡីា កររបូនេះ ខតិ ខ ំ 
ធាក់កង់បេកញើស ខា្ចាយ និង បេឹង 
ចេញសរសេយា៉ាង ណាក៏ ដោយ។ 

កឡីាករបេណាងំកងទ់ទលួបានការ-
ចាប់អារម្មណ៍រូបនេះ បានបន្ថេមថ៖ 
«ពេល  ចេញដេបា៉ា ខ្ញុំជាប់លេខ២ ជា  
កមេិតម ធេយម។ ប៉ុន្ដេចុង  បញ្ចប់ ខ្ញុំ 
បានលេខ ៦។ ចពំោះចណំាតថ់្នាកល់េខ 
៦ ខ្ញុំ មិន ទទួល បានរង្វាន់អីផង គេ 
យកពីលេខ១ ដល់លេខ៥ ប៉ុណោ្ណោះ»។ 

លោក បុិច ថ អាយុ ៥៣ឆ្នាំ ជា 
ឪពកុកមុារ បុចិ ភារ៉ា បាននយិាយថ 
កនូបេសុរបសល់ោកបានចុះឈ្មោះ ចលូ
បេណាងំកងជ់ាមយួមតិ្ដភក្ដដិទេទៀត 
ហើយសេប់តេឃើញក ូនបាន ទទួល 
កាដូ និងអំណោយកង់។ 

លោកបានឱេយដឹងទៀត ថ៖ «គាត់ 

(ភារ៉ា) និង មិត្តភក្ដិ  ទៅចុះ ឈ្មោះ 
បេណាំងកង់ ដោយខ្លួន ឯង។ ខ្ញុំអត់ 
បានដឹង អី ផង»។ 

ឃើញពីសភាពនេការតស៊ូ ពុះ ពារ 
ការលបំាក ចូលរមួបេកួតជាមួយកីឡា-
ករដទេដោយមនិខ្វលព់កីារបេើបេស់
សមា្ភារ បានធ្វើឱេយឧកញ៉ាចិត្ដធម៌មា្នាក់ 
ស្វះ ស្វេងរកកីឡាករវ័យ ក្មេង  លេខ 
២៦១ ទាល់ តេបានជួប និង បេគល់ 
កង់ ថ្មី ឱេយ ១ គេឿង។ 

លោក ឡាង ទីលាង បានបេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថ៖ «ខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះ 
ទឹក ចិត្តតស៊ូខ្ពស់ ទោះ បី គាត់ ពុំ មាន 
លទ្ធភាពទិញកង់ សមា្ភារ។ ខ្ញុំក៏- 
ធា្លាប់លំបាកពីមុនអ៊ីចឹង ខ្ញុំចង់ចេករំលេក 
របស់ បន្តិចបន្តួចជូនគាត់។ វាជាទឹក- 
ចិត្តខ្មេរជួយខ្មេរ»។ 

មុនពេលចេញទៅសកកង់ថ្មី បុិច 

ភារ៉ា បានបេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ស្ដិ៍ តាម ទូរ- 
សព័្ទ ថ ៖ «ពេលបានទទលួកងថ់្មនីេះខ្ញុ ំ
ពិត ជាសបេបាយចិត្ដ ហើយខ្ញុំនឹងជិះ 
កងន់េះបេណាងំលើកកេយទៀត»។ 

ថ្វីដេបិតតេជីវភាពគេួសរកេខេសត់ 
យា៉ាង ណាក៏ដោយ ក៏កុមារ ភារ៉ា មិន
ទាន់កេដល់ថ្នាក់អត់សេបេកជើងនោះ
ឡើយ។ ប៉នុ្ដេការជិះបេណាងំកងព់េល
ពាក់សេបេកជើងផ្ទាត់ ធ្វើឱេយកីឡាកររូប
នេះជួបការលំបាក។ 

បុចិ ភារ៉ា បាននយិាយថ៖ «ខ្ញុ ំពាក ់
សេបេកជើងផ្ទាត់ធម្មតា តេពេល បេ-
ណាំង ខ្ញុំដោះសេបេកជើង ពីពេះវា-
សេួលជាង»។ 

ដោយដាក់គេួសរជាបញ្ហាចមេបង
លើសពីបំណងតមេូវការផ្ទាល់ខ្លួន 
កមុារ ភារ៉ា ចងឱ់េយគេសួរមានជវីភាព 
បេសើរជាងនេះ ខណៈ ឪពុក ធ្វើ ជា 
កម្មករ សំណង់ និងអ្នក មា្ដាយ មាន ជំងឺ 
បេចាំកាយ ជេកកេមដំបូលផ្ទះខ្ទម
ស្ទើរទេមនុសេស ៧នាក់ មិនរួច។ 

សិសេសថ្នាក់ទី៤ ដេលអះអាងថ 
ខ្លនួមនិភ្លេចការសកិេសា បាន ឱេយ ដងឹ អពំ ី
បំណងថ៖ «ដំបូងខ្ញុំចង់ ឱេយ គេ ជួយ 
គេួសរ របស់ខ្ញុំ ហើយបើអាច ខ្ញុំ ចង់ 
ទិញ សមា្ភារសិកេសា និងខោអាវ»។ 

ដោយមិនចេបាស់អំព ីបំណង ថ្ងេ- 
អនាគត កេពកីារជិះកង ់កមុាររបូនេះ 
មានចិត្ដសេឡាញ់អាជីពជានា យ- 
ទាហន ដេលក្មេងអាយតុេមឹ ១៣ឆ្នា ំ
មានឆន្ទៈសេឡាញ់ និង ការ ពារ 
បេទេសជាតិ។  

កុមារ បុិច ភារ៉ា បានបញ្ជាកថ់៖ 
«ខ្ញុំចង់ធ្វើជាទាហន បំណង ការ ពារ 
បេទេសជាតិ»។ 

សមេប់ព័ត៌មានបន្ថេម និង ការ- 
បរិចា្ចាគជាសមា្ភារសិកេសា ក៏ដូចជា 
សម្លៀក បំពាក់ដល់កីឡា ករលេខ 
២៦១ សុទំាកទ់ងលេខទរូសព័្ទ លោក 
បុិច ថ ០៨៧ ៩២១ ៩៦៧៕ 

កីឡាករប្រណំាងកង់អត់ស្រប្រកជើងឆក់យកប្រះដូងមហាជន

បុិច ភារ៉ា  ទទួលកង់ថ្មី ពីលោក ឡាង ទីលាង។ រូបថត សហ ការី

កីឡាករ វ័យ  ១៣ឆ្នាំ បុិច ភារ៉ា  ក្នុងកម្មវិធីបេណាំងកង់ ផ្នេក កុមារ Cambodia MTB Series 2020 វគ្គទី២។ រូបថត សហ ការី

កុមារ បុិច ភារ៉ា ជិះកង់កញ្ចាស់ បេណាំងលើទីលាន។ រូបថត សហ ការី កុមារ ភារ៉ា នៅ មុខ ផ្ទះ ដ៏កមេសត់ របស់ខ្លួន ។ រូបថត សហ ការី



ក្រងុតូក្រយូ:នៅគ្លនិីកជបុ៉នមួយស្ដ្រីម្នាក់គ្រងអាវ
ក្រពណ៌សកំពុងយកចិត្ដទុកដាក់ចំពោះអ្នក
ជំងឺថ្មីម្នាក់ជាតុក្កតាសត្វចៀមញាត់សំឡី។
គ្លនីកិណាស៊មូិឯកទ្រសជសួជលុតកុ្កតាទន់ៗ 

និងតុក្កតាសម្រប់ឱបន្របនិត្រយផ្រស្រងៗ ឱ្រយក្លាយ
មកជារូបរាងស្អាតដូចដើមវិញដ្រលផ្គាប់ចិត្ដ
ម្ចាស់ដូចជាកញ្ញាយូអុិកតុដ្រលនាំយក
តុក្កតាចៀមឈ្មោះយូគិ-ចាន់មកជួសជុល។
យុវតីវ័យ២៤ឆ្នាំបានប្រប់AFPថា៖«ខ្ញុំគិត

ថាខ្ញុំគ្មោនជម្រើសអ្វីក្រពីបោះវាចោលទ្រ
ព្រះវារហ្រកអស់ហើយ។ប៉ុន្ដ្រក្រយមកខ្ញុំ
បានដងឹអពំីគ្លនីកិដ្រលជយួព្រយាបាលជងំឺប្រភ្រទ
ន្រះ។វាអាចនឹងមិនល្អដូចដើមត្រខ្ញុំមកទីន្រះ
ដោយចង់ឱ្រយសំណព្វចិត្ដខ្ញុំមនសុខភាពល្អវិញ»។
ស្ថាបនិកគ្លីនិកណាស៊ូមិហាកូហ្រសាគិបាន

នយិាយថាគ្លនីកិផ្ដល់ករព្រយាបាលជាច្រើនចាប់
ពីករ«ករវះកត់ភ្ន្រក»និងដាំសក់រហូតដល់
ដ្រររបួសស្នាមតុក្កតាសំណព្វចិត្តម្ចាស់។
អ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមព្រយាបាលតុក្កតាញាត់សំឡីន្រះ

តា ងំពី៤ឆ្នាំមនុនៅស្រកុកណំើតភាគខាងជើង
ក្រងុស្រនដាយក្រយពីធ្វើករនៅហាងសម្លៀក-
បំពាក់ជាទីដ្រលភ្ញៀវត្រងត្រស្នើសុំឱ្រយអ្នកស្រី
ជួយជួសជុលតុក្កតាសំណព្វពួកគ្រ។
អ្នកស្រីហាកូហ្រសាគិបានឱ្រយដឹងថា៖«អតិថិ-

ជនចាត់ទុកតុក្កតាញាត់សំឡីជាសម្លាញ់ជិត-
ស្នទិ្ធបផំតុ។វាមនិម្រនត្រមឹត្រវត្ថុល្រងនោះទ្រ។
ក្រយពីតុក្កតាត្រូវបានព្រយាបាលរួចពួកគ្រមិន
ភ្ល្រចឱបថើបទាំងរំភើបស្រក់ទឹកភ្ន្រកឡើយ»។
បទពិសោធន្រះបានញ៉ាំងចិត្ដអ្នកស្រីឱ្រយបើក

ហាងមួយដល់ករព្រយាបាលពិស្រស។សម្រប់
តុក្កតាចៀមយូគិ-ចាន់ដំបូងបំផុតអ្នកស្រី
ហាកូហ្រសាគិត្រូវរើសំឡីច្រញ រួចបោកសម្អាត
ជាមយួសប៊ូពសិ្រសដ្រលអ្នកស្រីហៅថា«ករ
ព្រយាបាលតាមរយៈស្រប៉ា»។
គ្លនីកិរម្រងថតដណំាកក់លព្រយាបាលនមីយួៗ

រួចបង្ហោះរូបភាពទាំងនោះតាមអនឡាញ។
ចៀមយគូិ-ចាន់ដ្រលជាតកុ្កតាសឡំីកខ្វក់ត្រវូ

ឆ្លងកត់ករបោកគក់ពិស្រសបានធ្វើឱ្រយស្រប្រក
ក្រណាត់ប្រជាស្រស់ស្អាតហើយវ្រជ្ជបណ្ឌិត
ហាកូហ្រសាគិបានសំឡីថ្មីដល់តុក្កតាចៀម។
ព្រលដ្ររភ្ជិតរួចរាល់សំឡីត្រូវបានញាត់ចូល

ក្នុងក្រណាត់ចៀមដ្រលផ្ដល់នូវជីវិតជីវា៉ាថ្មីដល់
យូគិ-ចាន់លើកល្រងត្រប្រះដូងដ្រលប្រើ
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ថ្ង្រ១២រោចខ្រកត្តកិឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រវូនឹងថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី១២ខ្រវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ចូលចិត្ត
សកិ្រសាផ្ន្រកអក្រសរសស្រ្តសខុភាព
ផ្លូវកយអាចមនជំងឺបៀតបៀន
ខ្លះប៉ុន្ត្រដោ យសរត្រអំណាចន្រ

កម្លាងំចិត្តមនសភាពខា្លាងំទើបអាចករពារសុខ-
ភា ពផ្លូវកយមិនឱ្រយមនភា ពធ្ងន់ធ្ងរបាន។ រើឯករ-
ប្រកបរបររកទទួលទា ននានាបានផលចំណ្រញជា-
ធម្មតា ។ចំពោ ះបញ្ហោស្ន្រហា វិញគូស្ន្រហ៍មនភាព-
អធ្រយាស្រ័យគ្នាបានល្អប្រសើរនិងសុខសន្តល្អ។    

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមន-
សុខភាពជាធម្មតាមិនមនជំងឺមក
បៀតបៀនឡើយ។ចំពោះទឹកចិត្ត
វិញគឺមនសភាពស្ងប់ នឹងនរល្អ។

ករនិយាយស្តីច្រើនជាពាក្រយសម្តីគួរជា ទីព្រញ-
ចិត្តទៅកន់អ្នកដទ្រ។ករប្រកបរបររកទទួល
ទាននានាបានចណំលូគរួជាទីព្រញចតិ្ត។ចពំោះ
ស្រចក្តីស្រ្នហាវិញគឺមនដំណើរករយា៉ាងល្អ-
ហើយមនភាពរលូនចុះសម្រុងនឹងគ្នាត្រម្តង។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ករនិយាយ
ស្តរីបស់អ្នករម្រងមនករពិចារណា
វ្រងឆ្ងាយហើយត្រងថ្លងឹថ្ល្រងពីផល-
ប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់យា៉ាងល្អ

ប្រសើរ។ចំពោះស្រចក្តសី្ន្រហាច្រើនប្រកបដោយភាព
ចុះសម្រងុគ្នាបានល្អណាស់។ចំណ្រកឯករប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗនឹងបានផលគួរជាទីគប់ចិត្ត
សមតាមករខិតខំប្រងឹប្រងរបស់ខ្លនួឯង។រើឯករធ្វើ
ដំណើរកម្រសាន្តវិញក៏មនសុខសុវត្ថភិាពផងដ្ររ។

រាសីមធ្រយម។ករនិយាយស្តីមនអ្នកខ្លះ
យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ខណៈឯអ្នកខ្លះ
ទៀតព្រងើយកន្ដើយចំពោះអ្នកហ្រតុ
ន្រះត្រវូប្រយ័ត្នករនិយាយស្តីបន្តចិ។

ថ្ង្រន្រះលោកអ្នកគួរគិតឱ្រយបានហ្មត់ចត់មុននឹងនិយាយ
ច្រញមកកន់អ្នកផង។ចំពោះក រប្រកបរបររកទទួល-
ទាននានានឹងបានផលបង្គរួបុ៉ណ្ណោះខណៈកតា្តាសុខ-
ភាពផ្លវូកយល្អ និងចិត្តគ្មោនផលបះ៉ពា ល់។រើឯបញ្ហោ
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍ច្រះយល់ចិត្តគ្នាដូចជាសព្វមួយដង។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ករនិយាយ-
ស្តីច្រើនត្រពោលពាក្រយពិតទៅកន់
អ្នកផង។ ចំពោះមុខរបររកទទួល-
ទាននានាវិញនឹងបានផលចំណ្រញ

យា៉ាងគប់ចិត្តធ្វើឱ្រយទឹកចិត្តអ្នកមនសម្ទះុខា្លាងំក្នងុ-
ករបំព្រញករងារផ្រស្រងៗ ។ចំណ្រកឯករធ្វើដំណើរ
ទៅកន់ទីជិតឆ្ងាយគឺច្រើនកើតមនសុវត្ថភិាពល្អ។
រើឯបញ្ហោស្ន្រហាវិញគូស្ន្រហ៍ម នភាពល្អកូល្អនិនឹង-
គ្នាជាធម្មតាហើយច្រះបង្កើតនូវភាពផ្អ្រមល្ហ្រម៕   

រាសមីធ្រយម។កតា្តាសខុភាពផ្លវូកយ
មំមួនល្អហើយត្រូវចំណាយទាំង
កម្លាំងកយច្រើនក្នុងករបំព្រញកិច្ច-
ករទាំងឡាយ។ថ្ង្រន្រះលោកអ្នក
ត្រូវវៀរចា កនូវអបាយមុខផ្រស្រងៗ

ប្រយ័ត្ននាំទុក្ខទ សដល់ខ្លួន។ ករព្រយាយាម
ហាក់មនភាពខ្រសត់ខ្រសាយបន្តិចគឺខ្វះនូវភាព
ស្វាហាប់ក្នងុកចិ្ចករងាររបស់ខ្លនួ។បញ្ហោស្ន្រហា
គូស្ន្រហ៍នៅមនភាពអធ្រយាស្រ័យគ្នាបានល្អ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ករប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗ បានផលល្អ
ហើយដំណើរត្រច់ចរទៅកន់ទីជិត
ឆ្ងាយទទួលបាននូវកររាក់ទាក់ព-ី

មនុស្រសគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនខានទ្រ។ចំពោះទឹក-
ចិត្តលោកអ្នកប្រកបដោយក្តីសោមនស្រសនិងមន
សមត្ថភាពដោះស្រយបញ្ហោផ្រស្រងៗ បានយា៉ាង-
ល្អ។ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញមនករយល់-
ចិត្តថ្លើមគ្នាបានល្អណាស់គ្មោនភាពសៅហ្មង។              

រាសីខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះសម្ព័ន្ធ-
ភាពន្រគូស្ន្រហ៍មនករស្វ្រងយល់
ចិត្តគ្នាប្របសភាពធម្មតា។ចំពោះ
ករបំព្រញកិច្ចករផ្រស្រងៗ ច្រើនត្រ

ប្រកបទៅដោយស្មោរតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
ដោយឡ្រកករប្រកបរបររកទទួលទានវិញនឹង
បានផលច្រើនគប់ប្រសើរ។សម្រប់ថ្ង្រន្រះដ្ររ
លោកអ្នកមនសនា្តានចិត្តដោយក្តីម្រតា្តា និង
ករុណាធម៌ធ្វើឱ្រយអ្នកផងគោរពស្រឡាញ់ខា្លាំង។

រាសីស្រុតចុះ។ជើងល្រខស្ថិតនៅ
លើអន្តរាយហ្រតុន្រះរាល់ករ-
បំព្រញកិច្ចករផ្រស្រងៗត្រូវត្រប្រុង-
ប្រយ័ត្នឱ្រយខ្ពស់។ចំពោះទឹកចិត្ត-

ប្រកបដោយក្តីទ សៈច្រើនដ្រលអាចញ៉ាំងឱ្រយ
អ្នកបពំ្រញកចិ្ចករជបួបរាជយ័ដចូ្ន្រះត្រវូត្រមន
ករអត់ធ្មត់ឱ្រយបានច្រើន។ ចំណ្រកឯស្រចក្តី
ស្ន្រហាវញិហាក់ដចូជាមនភាពរករំកសូហើយ
គូស្ន្រហ៍អ្នកចូលចិត្តចាប់កំហុសបង្កនូវរឿង។

 រាសីស្រតុចុះខា្លាងំ។លោកអ្នកអាច
នឹងមនគ្រះដោយសរត្រសម្តី
ហើយល ភសក្ការៈផ្រស្រងៗ ក៏អាច
បង់បា ត់ដោយសរសម្តផីងដ្ររ។

ដូច្ន្រះមិនគួរបណ្តោយឱ្រយមនករថា្នាងំថា្នាក់ណា-
មួយឡើយនៅថ្ង្រន្រះ។ចំពោះករបំព្រញករងារ
ផ្រស្រងៗបានផលតិចតួចត្របុ៉ណ្ណោះ។ដោយឡ្រក
ស្រចក្តសី្ន្រហាក្នងុចិត្តច្រើនត្រពោរព្រញទៅដោយ
ភាពមនោសញ្ច្រតនានិងភាពអណ្ត្រតអណ្តងូ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។កតា្តាសុខ-
ភាពផ្លវូកយនិងផ្លវូចិត្តគ្មោនផលប៉ះ-
ពាល់អ្វីឡើយ។ ចំពោះករប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗ នឹងបាននូវ

ផលចំណ្រញតបស្នងនឹងករខិតខំប្រងឹប្រងរបស់
អ្នកខណៈដំណឹងដ្រលទទលួបានធ្វើឱ្រយលោកអ្នក
ម នក្តីសោមនស្រសរើករាយ។ចំណ្រកឯករធ្វើដំណើរ
ទៅកន់ទជិីតឆ្ងាយវិញរម្រងមនសុខសុវត្ថភិាព។
រើឯល ភសក្ការៈវិញទទួលបានផលដោយរលូន។

ម្ចាសសត្វចៀមញាត់សំឡីយកវទៅព្រយាបាលនៅគ្លនិីកណាសូ៊មិដ្រលជំនាញជួលជុលតុក្កតា។រូបថតAFP

គ្លនិីកចម្លែកពែយាបាលតុក្កតាដោយផ្ទែរ
ដួងពែលឹងចាស់ទៅកាន់រាងកាយថ្មី

ក្រយពីឆ្លងកាត់ការបោកគក់ឱ្រយសសា្អាតឡើងវិញតុក្កតាចៀមត្រវូបានញាត់សំឡីថ្មីរួចដ្ររភ្ជតិ។រូបថតAFP

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ករប្រកបរបររក
ទទួលទានផ្រស្រងៗបានផលល្អហើយ
ដំណើរត្រច់ចរទៅកន់ទីជិតឆ្ងាយ-
ទទួលបានកររាក់ទាក់ពីមនុស្រសគ្រប់

ស្រទាប់វណ្ណៈ។ចពំោ ះទកឹចតិ្តលោកអ្នកប្រកបដោយក្តី
សោមនស្រសនងិមនសមត្ថភាពអាចដោះស្រយបញ្ហោ
ផ្រស្រងៗ បានយា៉ាងល្អ។ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញ
គូស្ន្រហ៍មនករយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាបានល្អណាស់។
រើឯលភសក្ការៈវិញនឹងទទួលបានផលជាទីគប់ចិត្ត។
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ប្រធានFAលាល្រងក្រយប្រើពាក្រយមិនសម
ក្រុង ឡុដ៍ : លោក Greg 

Clarke បានសមៃច លា លៃង 
ពី តំណៃង  ជា បៃធានសហព័ន្ធ 
បាល់ ទាត់ អង់គ្លៃស (FA) 
ហើយ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ បន្ទាប់ 
ពី បាន ធ្វើ ការ អធិបៃបាយដ៏ ចមៃងូ- 
ចមៃស ជាបន្តបន្ទាប់ទៅ កាន់ 
សមា ជិក សភា រហូត ដល់ បង្ក 
ឱៃយ មាន ការ ខឹង សមៃបា ។

លោក  Clarke តៃូវ បាន ឱៃយ 
ធ្វើ ការ សុំ ទោស ភា្លាម ៗ  កៃយ 
ពី គាត់ បាន បៃើ ពាកៃយ «col-
oured footballers» « អ្នក 
បាល់ទាត់លាប ពណ៌ »  ពៃល 
និយាយ យោង ដល់ កីឡាករ 
សៃបៃក ខ្មៅ ខណៈ គាត់ ធ្វើ ការ 
អធិបៃបាយអំពី បញ្ហា ជាចៃើន 
ក្នុង វិស័យ បាល់ ទាត់ បៃប់ 
គណៈ កម្មការរបស់កៃសួង 
ឌីជីថល វបៃបធម៌ ព័ត៌មាន និង 
កីឡា (DCMS) ។

បុរស វ័យ ៦៣ ឆ្នាំ ដៃល ជា 
អនុ បៃធាន របស់ សហព័ន្ធ 
បាល់ អន្តរ ជាតិ (FIFA) ក៏ 
ទទួល បាន ការ រិះ គន់ ផង ដៃរ 
សមៃប់ ការលើក ឡើង នូវ កង្វះ 
អ្នក បាល់ ទាត់ អាជីព  ក្នុង 
បៃទៃស អង់គ្លៃស ដៃល មាន 
បៃវត្តិ មក ពី បៃទៃស អាសុី ខាង- 
តៃបូងថា  មក ពី  ផល  នៃ អាជីព 
ខុស គា្នា  និងជុំ វិញ ការ បៃើ ពាកៃយ 

បៃបបៃកាន ់ពជូ សាសន ៍ចពំោះ 
អ្នក បាល់ ទាត់ នរី និង អ្នក 
សៃលាញ់  ភៃទ ដូចគា្នា ។ 

ក្នងុ សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍របស ់
ខ្លនួ FA បាន ឱៃយ ដងឹ ថា ៖ « យើង 
អាច ធ្វើ ការ អះ អាង ថា Greg 
Clarke បាន ចុះ ចៃញ ពី តួនទី 
ជា បៃធាន របស់ សមាគម យើង 
ហើយ ហើយ យើង សូម អះ- 
អាង ម្ដង ទៀត ថា ក្នុង នម ជា 
សា្ថាប័ន មួយ យើង ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត 
ពៃញ ទំហឹង   ក្នុង ការ ធ្វើ គៃប់ 
យា៉ាង តាម ដៃល អាច ដើមៃបីធ្វើ 
ឱៃយ បញ្ហា ផៃសៃង ៗ  បៃសើរ ឡើង 
ដោះ សៃយ រាល់ ការ មិន ស្មើ- 
ភាព គា្នា និង កមា្ចាត់រាល់ ការ- 
រសីអើង នៅគៃបរ់បូ ភាពទាងំ- 

អស់  អំឡុង ពៃល បៃកួត » ។
លោក  Clarke ដៃល ទទួល 

សា្គាល់ នូវ សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ 
របស់ គាត់ថា មិន អាច ទទួល 
យក បាន ឡើយ ខណៈ FA បុ៉ន- 
ប៉ង  កា្លាយ ជា សា្ថាប័ន  ដៃល មាន 
ភាព ចមៃុះ ជាង មុន បន្ថៃម ទៀត ។ 

លោក  Clarke  ឱៃយ ដឹង ក្នុង 
សៃចក្ដី បៃកាស ថា ៖ « ពាកៃយ 
ពៃចន ៍ដៃល ទទលួ យក មនិ បាន 
ចពំោះ មខុ សមាជកិ សភា គជឺា 
ការ   បំផ្លាញ ដល់ ការ បៃកួត និង 
ដល ់អ្នក ទសៃសន អ្នក លៃង អ្នក 
ធ្វើ អាជា្ញា កណ្ដាល និង អ្នក គៃប់ 
គៃង ហើយនៃះ  ធ្វើ ឱៃយការ តាំង 
ចិត្ត របស់ ខ្ញុំ គាំងដំណើរ » ។ 

« ខ្ញុំ មាន ការ សោក សា្ដាយ 

ជាពន់ ពៃក ដៃល ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ សតិ អារម្មណ៍ 
សហគមន៍  ក្នុង វិស័យ បាល់- 
ទាត់  ដៃល ខ្ញុំ និង អ្នក ឯទៀត 
បាន បៃងឹ បៃង យា៉ាង ខា្លាងំ ដើមៃប ី
ឱៃយ មាន ការរួបរួមគា្នាមួយ » ។ 
នៃះ ជាអ្វី  ដៃល  លោក Clarke 
បាន បន្ថៃម ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស 
របស់ ខ្លួន ។

សមា ជិក សភា  លោក Ju-
lian Knight ដៃល ធ្វើ ជា 
បៃធាន គណៈ កម្មការ  DCMS 
បាន សរសៃរ តាម បណ្ដាញ 
សង្គម Twitter ថា ៖ « វាគឺ ជា  
សៃរីភាព ដៃលលោក Greg 
Clarke មានសិទ្ធិសុំ ទោស 
ចពំោះ មខុ គណៈ កម្មការ។ តៃវា 
មិនមៃនជា លើក ដំបូង នោះ ទៃ 
ដៃល FA បាន មក ត្អូញ ត្អៃរ ពី 
បញ្ហា ទាំង នៃះ ។ វា ធ្វើ ឱៃយ យើង 
មាន មន្ទលិ ចពំោះ ការ ប្ដៃជា្ញាចតិ្ត 
របស់ ពួក គៃ ក្នុង ការ  ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ភាព ចមៃុះ ជាង មុន » ។

ជាមួយ គា្នា នៃះ FA  អះអាង 
បន្ថៃម ថា លោក Peter Mc-
Cormick នឹង ចូល ខ្លួន មក ធ្វើ 
បៃធាន បណ្ដាះ អាសន្ន ដោយ 
ដំណើរការ កំណត់នូវ អត្ត- 
សញ្ញាណ នងិ តៃង តាងំ បៃធាន 
ថ្មី នឹង កើត មាន ក្នុង ពៃល វៃលា 
សមរមៃយ ៕ AFP/VN

Clarke អតីត ប្រធាន FA ចូលរួមកិច្ច ប្រជំុ របស់  UEFA នាព្រលកន្លងមក។ AFP

ក្រុង រីយ៉ូដឺហ្រសាណ្ររូ:  កៃុម 
ជមៃើសជាតិ បៃសុីល តៃូវ 
បៃឈម នងឹ  បញ្ជ ីឈ្មៅះ កឡីាករ 
របសួ ដៃល កពំងុ កើន ឡើង ក្នងុ 
នោះ រួម  ទាំង ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ឆ្នើម 
Neymar ពៃល  ពួកគៃ ចាប់ 
ផ្ដើមបៃកួត  វគ្គ ជមៃុះ World- 
Cup នៅ សបា្តាហ៍ នៃះ ខណៈ 
អាហៃសង ់ទនី នងឹ បន្ត ពងៃកី ការ- 
ចាប់ ផ្តើម ដ៏ ល្អ ឥត ខ្ចាះ របស់ 
ខ្លួន នៅផ្ទះ  ពៃល ជួប បៃទៃស 
ជិត ខាង  បា៉ារា៉ាហ្គាយ។

មា្ចាស់ ជើង ឯក ពាន រង្វាន់ 
Copa America បៃសុីល ធ្វើ 
ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ទទួល កៃុម វ៉ៃណៃ- 
ស៊ុយអៃឡា នៅកៃុង សៅ ប៉ូ ឡូ 
នៅ ថ្ងៃ សុកៃ ដើមៃបី បាន ឈ្នះ ជា 
លើក ទី ៣ នៃ ការ បៃកួត ជា 
ចៃើន បន្ទាប់ ពី បើក យុទ្ធន ការ 
បៃកួត បៃជៃង ដើមៃបី ដណ្ដើម 
សិទ្ធិ ទៅនៅ  បៃទៃសកាតា ឆ្នាំ 
២០២២ ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ 
លើ បៃទៃស បូលីវី និង ប៉ៃរូ ។

តៃ ទោះ យា៉ាង ណ  កៃមុ របស ់
លោក Tite នងឹ មនិមានវត្តមាន 
កីឡាករ Neymar ទៃ បន្ទាប់ 
ពី កីឡាករ ថ្លៃ បំផុត លើ លោក 

របូនៃះ បាន រង របសួ ភ្លា ខណៈ 
ពៃល កំពុង បំពៃញ ភារកិច្ច នៅ 
Champions League 
ជាមួយ កៃុម Paris Saint-
Germain នៅ បៃទៃស តួកគី 
កាល ពី ខៃ មុន។

ទោះ បី ជា មាន បញ្ហា របួស 
នៃះ ក៏ Neymar នឹង នៅ តៃ ធ្វើ 
ដំណើរ ជាមួយ កៃុម ចំ ពៃល 
មាន សងៃឃឹម ថា គៃ អាច នឹង ជា 
សះ សៃបើយ ទាន់ ពៃល សមៃប់ 
ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ អុ៊យរូហ្គាយ 
នៅថ្ងៃ ទី ១៧ ខៃ វិច្ឆិកា ។

ទោះ យា៉ាង ណ អ្នក សមៃប 
សមៃួល កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
លោក Juninho Paulista 
និយាយ ថា លោក Tite បាន 
បៃប ់នយក កឡីាPSG លោក 
Leonardo ថា លោក នឹង មិន 
បៃថុយ  ចំពោះ បញ្ហា សុខ ភាព 
របស់ កីឡាករ ឡើយ ។

Thiago Silva បាន ធ្វើ ឱៃយ 
តំបន់ កៃម របស់ កៃុម Chel-
sea រងឹ មា ំជាង មនុ  ចាប ់តាងំ ព ី
បាន មក ដលទ់កឹ ដ ីអងគ់្លៃស តៃ 
កឡីាករ វយ័៣៦ ឆ្នា ំរបូ នៃះ បាន 
ពៃមាន ថា ការ បៃកួត ញឹក ពៃក 

នៅ លើ ពភិព លោក កពំងុ ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ កីឡាករ ។

កឡីាករ Silva បាន នយិាយ 
ថា ៖ «  អ្នក តៃូវ តៃ បន្ត ធ្វើ ឱៃយ ខ្លួន 
ឯង បៃសើរ ឡើង ដោយ គា្មៅន ទី 
បញ្ចប់ ។ យើង កំពុង បាត់ បង់ 
កឡីាករ ដៃលឆ្លងជងំកឺវូដី១៩  
ឬ អ្នក ផៃសៃង ទៀត ដៃល រង របសួ 

ដោយ សារ យើង បានបៃកួត   
ចៃើន ពៃក។ យើង មិន មៃន 
ជាមា៉ាសុីន ទៃ » ។

ខៃសៃ ការ ពារ រូប នៃះ បន្ត ថា ៖ 
«យើង ឃើញ ការ សិកៃសា ថ្មី ៗ  
បាន បង្ហាញ ថា អ្នក ទំនង ជា រង- 
របួស បន្ទាប់ ពី  ៤ ឬ ៥បៃកួត 
នឹង មាន មា្នាក់ របួស បន្ទាប់ មក 

អ្នក ផៃសៃង ទៀត (រៀង រាល់ ៣ 
ថ្ងៃ ម្តង) ។ វា គួរ ឱៃយ ពៃួយ បារម្ភ 
ណស់ សមៃប់ ពួក យើង » ។

បើ ទោះ អ្នក ចាំ ទី Alisson 
Becker និង ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Gabriel Jesus តៃឡប់ មក 
វិញ កៃយ មាន បញ្ហា របួសក៏ 
ដោយ ក៏  កៃុម បៃសុីល នឹង 

អវត្តមាន  កឡីាករ Casemiro, 
Philippe Coutinho និង 
Fabinho ដដៃល ។

ចំណៃក អាហៃសង់ ទីន ដៃល 
បាន ចាប់ ផ្តើម បៃកួត ជមៃុះ 
ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះទៅ លើ 
កៃុម អៃកា្វាឌ័រ និង បូលីវី កំពុង 
សងៃឃឹម ថា កីឡាករ Lionel 
Messi នឹង បាន ជា សះ សៃបើយ 
ទាន ់សមៃប ់ការ បៃកតួ ទាងំ ២ 
របស ់ពកួ គៃ ទល ់នងឹ កៃមុ បា៉ារា៉ា- 
ហ្គាយ និង ប៉ៃរូ ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ របស់ កៃុមអ្នក 
មាន បុណៃយ Barcelona តៃូវ 
បាន គៃ បៃប ់ថា កពំងុ ឈ ឺក ជើង 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ គៃ ូបង្វកឹ អាហៃសងទ់នី 
លោកLionel Scaloni ពចិារ- 
ណ ជមៃើស របស ់គាត ់បៃសនិ 
បើ បៃធាន កៃុម រូប នៃះ មិនអាច 
លៃង បាន ទៃ ។

សមៃប់ ការ បៃកួត ជមៃះុ FIFA- 
World Cup 2022 នៅ តំបន់ 
អាមៃរិក ឡាទីន (CONME-
BOL) នៃះ កៃយ បញ្ចប់ ទៅ ២ 
បៃកួត បៃសីុល  នៅ លៃខ ១ និង 
អាហៃសង់ ទីន  លៃខ ២ មាន ៦ពិន្ទុ 
ស្មើ គា្នា ៕ AFP/VNខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Neymar បាន ដួល នៅ ព្រល ប្រកួតជាមួយក្រមុប៉្ររូ ក្នងុវគ្គជម្រះុ World Cup កន្លងមក។ AFP

បញ្ហារបួសប៉ះពាល់ដល់ប្រសី៊លនិងអាហ្រសង់ទីនក្នងុវគ្គជម្រះ៊World Cup

 បា៉ារីស : ទំាង កៃុម បាល់ ទាត់ 
ជមៃើស ជាតិ ហៃសកហៃសុី និង 
មា៉ាសៃដ្វាន ខាង ជើង សុទ្ធ តៃ 
មនិ ធា្លាប ់បានឡើង ទៅ លៃង ក្នងុ 
ពៃឹត្តិការណ៍ ធំៗ ពី មុន មក 
ឡើយ តៃ កៃមុ ទាងំ ២ នៅ សល ់ 
១ ហ្គៃម  ទៀត ប៉ណុ្ណោះ  ក្នងុ ការ 
ដណ្ដើម កៅអ ី១ ដើមៃប ីបាន ទៅ 
លៃង  ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ Euro- 
2020 ដៃល តៃវូ បាន លើក យក 
ទៅ រៀប ចំនៅ ឆ្នាំ កៃយ ។

ការ ប៉ះ គា្នា រវាង កៃុម ទាំង ២ 
នៅ កៃុងប៊ីលីសុី ន យប់ ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ គឺជា ជំនួប របស់ គូ 
១ នៃ ចំណម គូ ផៃសៃង ទៀត 
សមៃប ់ ការ បៃកតួ វគ្គ play-off 
ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ដៃល  នឹង សមៃច 
យក  ៤ កៃុម ចុង កៃយ  ទៅ 
បង្គៃប ់២៤កៃមុ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
ដៃល បានពនៃយារ ពៃល ១ឆ្នាំ 
ដោយសារ ការ រីក រាល ដល នៃ 
វីរុស កូរ៉ូណ ។

នៃះជា ឱកាស ដ៏ មាន តម្លៃ 
សមៃប ់បៃទៃស  ដៃល មាន ការ 
បៃកួត បៃជៃង កីឡា តូច ជាង គៃ  
របស់ពិភព លោក ទាំង ២ នៃះ 
ដោយ ឱកាស  ១ទៀត តៃវូ បាន  
ផ្ដល់ ឱៃយ ពួក គៃ តាម រយៈ កម្ម វិធី 
បៃកួត ថ្មី UEFA Nations- 

League ។
ការ បៃកួត ជមៃុះ សមៃប់  

Euro 2020 នៃះ ឃើញ ថា 
ហៃសកហៃសុ ីដៃល នៅ លៃខ  ទ ី៨៦ 
ក្នុង តារាង ចំណត់ ថា្នាក់ របស់ 
សហ ពន័្ធ បាល់ ទាត ់  ពភិព លោក 
(FIFA) ដណ្ដើម បាន ៨ ពិន្ទុ 
ដោយ ឈ្នះ កៃុម ហៃសុីបៃល់តា 
ទាងំ ទៅ  ទាងំ មក ហើយ ទប ់ស្មើ  
០-០ ចំនួន  ២ ដង  ពៃលតទល់ 
ជាមួយ  កៃុមដណមា៉ាក និង 
សារ. អៀរឡង់ ។

ចំណៃក កៃមុ មា៉ាសៃដ្វាន ខាង- 
ជើង ដៃល នៅ ចំណត់ ថា្នាក់ ទី  
៦៥ របស់ FIFA ហក់ បៃសើរ 
ជាង បន្តិច ដោយសារ បាន 
បញ្ចប់ នៅ ចំណត់ ថា្នាក់ ទី ៣ 
ក្នុង ពូលរបស់ ខ្លួន សមៃប់ វគ្គ 
ជមៃុះ  តៃ ទាំង  ២ កៃុម បាន 
បៃកួត ស្មើ គា្នា ២ លើក ក្នុង 
ជំនួប  Nations League 
កាល ពី  ២ ខៃ កន្លង ទៅ ។

ការ បៃកួត បៃជៃង គឺ ខា្លាំង កា្លា 
មៃន ទៃន នៅ កៃងុប៊លីសីុ ី របស ់
ហៃសកហៃសុីនៃះ ដោយ កៃុម ដៃល 
ឈ្នះ នឹងឡើង ទៅ វគ្គ  Group- 
Stage ដៃល តៃវូ ទៅ នៅ ពលូ C 
ជាមួយ កៃុម ហូឡង់ អ៊ុយ កៃន 
និង អូទៃីស ៕ AFP/VN

ហ្រសកហ្រសីុនិងម៉ាស្រដ្វាន
កៀកនឹងព្រតឹ្តកិារណ៍ធំអឺរ៊៉ប



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ដោយសារមានចំណូលចិត្តសិល្បៈ
ចម្ៀងតាំងពីតូចក្ូចឆ្មារទោះបីជាវាសនា
អភ័ព្វគ្មានប៉ាតាំងពីនៅវ័យ៥ឆ្នាំមកម្នក្តីក៏
នសិស័្យជាដងុពីកណំើតផ្នក្ចម្ៀងរបស់យវុតី
ស្អ្មស្ស់សំនៀងពីរោះង៉ុយកាន់តាណា
នៅត្ជរំញុចតិ្តឱយ្ខតិខំប្ងឹបង្ពុះពារដើរលើ
វថិីសលិប្ៈចម្ៀងន្ះជានចិ្ចដើមបី្លើកស្ទយួនវូ
ជីវភាពគួ្សារដ្លមានត្មា្តាយនិងប្អនូៗ ឥត-
រួញរាឡើយ។
យវុតីង៉យុកានត់ាណាអតតីធ្លាប់ជាបក្្ខនារី

ចូលរួមកម្មវិធីប្ឡងប្ជ្ងចម្ៀងលំដាប់
ពិភពល ករដូវកាលទី១មានឈ្មាះថាThe
MaskSingerCambodiaឆ្នាំ២០២០កន្លង
មកថ្មីៗនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាសដោយ-
បនទៅដល់វគ្គពាក់កណា្តាលផ្តាច់ព្័ត្ ខណៈ
មា្ចាស់ពានត្វូបនទៅលើតារាចម្ៀងអាជពីស្ី
កញ្ញាចំរីនសុភ័ក្។
ខណៈពល្ថ្មីៗ ន្ះតារាស្ីវយ័ក្មង្ជារលក

ក្យសិល្បៈចម្ៀងដ្លកំពុងត្ប្ត្ជា្ញាចិត្ត
និងបនប្ឡូកចូលវិស័យសិល្បៈចម្ៀង
ព្ះត្ខ្លនួសឡ្ាញ់តាងំពីកមុារភាព
នោះកញ្ញាង៉យុកានត់ាណាក៏កពំងុ
ត្ស្បូបជ្ាប្យិភាពពីអ្នកសា្តាប់
នៅតាមបណា្តាញសង្គមយូធូប
ខ្លាំងចំពោះសំនៀងដ៏ពីរោះតាម-
រយៈការបកសយ្ឡើងវញិនវូបទ-
ចម្ៀងមរតកដើម រួមមានដូចជា
បទ«ព្យាណូបក់ខ្ទង់»បទ«ចាំ
នៅត្ចាំ»បទ«ឧត្តរមាន-
ជ័យ»បទ«មួយមុឺន-
អាល័យ»និងបទ
«ជំនោរប៉្លិន»ជា-
ដើម។
យុវតីសម្បុរ-

ស្អ្មត្ញញឹម
ស្ស់ដ្លឆ្នាំ-
ន្ះទើបឈាន
ចូលវ័យ២០ឆ្នាំ
មានស្កុកណំើត
នៅខ្ត្តកណា្តាល
ជាកូនស្ីច្បងក្នុង
គ្ួសារមានត្មា្តាយ
និងរស់ជាកូនកំព្-
ឪពកុតាងំពកី្មង្កញ្ញា
ង៉ុយកាន់តាណាក៏
បង្ហើបពីចំណូលចិត្ត
សិល្បៈចម្ៀងន្ះ
ថា៖ «នាងខ្ញុំគ្មាន
ពុកនៅមើលថ្តំាង-
ពីមិនទាន់ចូលរៀន
តាំងពីមានអាយុ៥

ឆ្នាំ។ ហើយសិល្បៈន្ះស្ឡាញ់ខ្លួនឯង
នយិាយរមួទៅតាងំពតីចូអាយុបន៣-៤ឆ្នាំច្ះ
ច្ៀងត្មិនទាន់ច្បាស់។ដោយសារជីវភាព

គ្ួសារខ្វះខតសព្វថ្ង្ខ្ញុំក៏បនឈប់-
សកិស្ាហើយ។ព្ះត្ជាកនូចប្ងខ្ញុំ
ត្ូវរា៉ាប់រងគ្ួសារនិងប្អូនៗ»។
កញ្ញាង៉ុយកាន់តាណាជាតារា-

ចម្ៀងស្ីរលកក្យមិនទាន់
មានទ្នំជ្កកោននៅឡើយត្
មានសំនៀងពីរោះមុតចូលចិត្ត
បកស្យបទជាមរតកដើមបន
បន្តឱយ្ដងឹបទពសិោធចលូសលិប្ៈ

ចម្ៀងន្ះថា៖«នាងខ្ញុំក៏
ធ្លាប់ជាអតីតប្ក្ខនារី
ចូលប្ឡងចម្ៀង
កម្មវិធី TheMask
SingerCambo-
diaឆ្នាំ២០២០
ដ្លមា្ចាស់ពានជា
បងស្ីចរំនីសភុក័្
ដ្រ»។
បើទោះបជីាសា្តាប់

មើលទៅកញ្ញាង៉ុយ
កាន់តាណាហាក់-
មានស្ចក្តីអស់-
សង្ឃឹមបន្តិចក្យពី
ការចា ប់ផ្តើមដំបូងនោះ
មិនបនជោគជ័យលើវិថី
ន្ះក្តីក៏កញ្ញាបនប្ត្ជា្ញា
ចិត្តថា នឹងខិតខំបឹ្ង
ដើរឆ្លងវិថីសិល្បៈមួយ
ន្ះឱ្យសម្ចក្តី-
ប្ថា្នា ដើម្បីលើក-
ស្ទួយជីវភាពគ្ួសារ
ទៅថ្ង្មុខ៕

យុវតីស្រអ្រមស្រស់ងុ៉យកាន់តាណា
ជ្រើសសិល្របៈស្ទយួជីវភាពគ្រសួារកំព្រឪ
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កម្មវិធីប្រកួត៨ត្រវូពន្រយារព្រល
ដើម្របីទប់សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈពឹ្ត្តិការណ៍ប្កួត
កីឡាទំាងក្បខ័ណ្ឌជ្ើសរីស
ជើងឯកថា្នាក់ជាតិនិងក្បខ័ណ្ឌ
សិស្សសាលាចំនួន៨តូ្វបន
ពន្យារព្លនិងផ្អាកការប្កួត
ដោយមិនទាន់បនកំណត់កាល-
បរិច្ឆទ្ជាថ្មីនៅឡើយទ្ចំណ្ក
ការប្កួតលក្ខណៈឯកជននិងការ-
ហាត់ប្ណគ្ប់ប្ភ្ទដ្ល
មានលក្ខណៈប្មូលផ្តុំគ្នាក៏តូ្វ
បនផ្អាកសកម្មភាពទំាងអស់
ផងដ្រដើម្បីចូលរួមទប់សា្កាត់ការ-
រីករាលដាលជាថ្មីន្ជំងឺកូវីដ១៩
ដ្លកំពុងបង្កទៅជាហានិភ័យ
ខ្លាងំនៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា។
នៅក្នងុដំណាក់កាលដ៏គួរឱ្យ

ពួ្យបរម្ភន្ះថា្នាក់ដឹកនំារបស់
សហព័ន្ធកីឡាបល់ទាត់កម្ពជុា
សហព័ន្ធកីឡាប្ដាល់គុនខ្ម្រ
សហព័ន្ធកីឡារំាកម្ពជុាសហព័ន្ធ
កីឡាបញ់កំាភ្លើងសុទ្ធត្បន
ច្ញស្ចក្តីប្កាសពន្យារព្ល
និងផ្អាកការប្កួតនូវពឹ្ត្តកិារណ៍
ដ្លខ្លនួកំពុងរៀបចំនឹងគ្ង
រៀបចំចំណ្កនាយកដា្ឋានកីឡា
សិស្សនិស្សិតក៏បនសម្ច
ពន្យារព្លការប្កួតកីឡាសិស្ស
បឋមសិក្សាថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០
ផងដ្រ។
សហព័ន្ធកីឡាបល់ទាត់កម្ពជុា

ដ្លមានលកសៅសុខជា
ប្ធនបនពន្យារព្លការប្កួត
បល់ទាត់ទំាង៤កម្មវិធីរបស់ខ្លនួ
ដ្លកំពុងដំណើរការក្នងុនោះ
មានការប្កួតជម្ើសជើងឯក

ជាតិលីគ២ការប្កួតជម្ើស
ជើងឯកបល់ទាត់នារី(លីគនារី)
ការប្កួតពានរង្វាន់បល់ទាត់
ក្នងុសាលTigerFutsalCup
រួមទំាងការប្កួតជម្ើសជើង-
ឯកយុវជនអាយុក្ម១៥ឆ្នាំ
និងអាយុក្ម១៨ឆ្នាំប្ចំាឆ្នាំ
២០២០។
ចំណ្កសហព័ន្ធកីឡាបញ់កំា-

ភ្លើងកម្ពជុាបនច្ញស្ចក្តីជូន-
ដំណឹងមួយកាលពីថ្ងពុ្ធពីការ-
លើកព្លការប្កួតកីឡាបញ់-
កំាភ្លើងជ្ើសរីសជើងឯកប្ចំា
ឆ្នាំ២០២០ទៅធ្វើនៅខ្ធ្នូ វិញ
ខណៈពឹ្ត្តកិារណ៍ន្ះដំបូងឡើយ
គ្ងធ្វើនៅថ្ងទី្២៨ដល់ថ្ង្ទី
២៩ខ្វិច្ឆកិាឆ្នាំ២០២០នៅ
បញ្ជាការដា្ឋានទ័ពពិស្ស៩១១
(កំបូល)រាជធនីភ្នព្ំញ។
ជាមួយគ្នាន្ះសហព័ន្ធកីឡារំា

កម្ពុជាដ្លមានលកជំទាវ
ញ្៉មមរកតជាប្ធនក៏បន
ច្ញស្ចក្តីជូនដំណឹងពីការ-
ពន្យារព្លការប្កួតកីឡារំា
ជ្ើសរីសជើងឯកថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ
២០២០ដ្លគ្ងធ្វើនៅវិមាន
ពហុកីឡដា្ឋានជាតិពីថ្ង្ទី១៤
ដល់ថ្ងទី្១៥ខ្វិច្ឆកិាខងមុខន្ះ
ផងដ្រហើយសហព័ន្ធន្ះនៅ
មិនទាន់កំណត់ពីកាលបរិច្ឆទ្
ជាថ្មីនៅឡើយទ្។
ដូចគ្នាន្ះដ្រសហព័ន្ធកីឡា

ប្ដាល់គុនខ្មរ្ក៏បនប្កាស
ពីការពន្យារព្លការប្កួតកីឡា
ប្ដាល់គុនខ្មរ្ជ្ើសរីសជើង-
ឯកថា្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២០ដ្ល
គ្ងធ្វើពីថ្ងទី្១៦ដល់ថ្ងទី្២០

ខ្វិច្ឆកិាផងដ្រហើយបន្ថម្លើ
ន្ះលកត្មមឺុនជាប្ធន
សហព័ន្ធបនប្ប់ភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍
ថាការប្កួតប្ដាល់ជាលក្ខណៈ
ឯកជនរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍នៅ
តាមសា្ថានីយទូរទស្សន៍បយ័ន
CNCបុ៉ស្តិ៍ល្ខ៥PNNសង្វៀន
ថោននិងសង្វៀនឯកភ្នំនៅខ្ត្ត
បត់ដំបងក៏តូ្វបនផ្អាកទំាង-
អស់ផងដ្រ។
ចំពោះការប្កួតកីឡាសិស្ស

បឋមសិក្សាថា្នាក់ជាតិលើកទី១
ឆ្នាំ២០២០ដ្លគ្ងធ្វើជាថ្មី
នៅថ្ង្ទី២០ដល់ថ្ង្ទី២៩ខ្
វិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០ក្យពន្យារ-
ព្លលើកទី១អស់ព្លជាច្ើន
ខ្នោះតូ្វបននាយកដា្ឋានកីឡា
សិស្សនិស្សិតពន្យារលើកទី២
ដោយមិនទាន់កំណត់កាល-
បរិច្ឆទ្ជាថ្មីនៅឡើយទ្។
ជំុវិញការផ្អាកនិងពន្យារព្ល

ការប្កួតខងលើន្ះគឺធ្វើឡើង
ដើម្បីចូលរួមបង្ការនិងទប់សា្កាត់
ការរីករាលជាថ្មីន្ជំងឺកូវីដ១៩
នៅកម្ពជុាទៅតាមលិខិតល្ខ
២២៣សខលរបស់គណៈ-
កម្មការអន្តរក្សួងដើម្បីប្យុទ្ធ
និងជំងឺកូវីដ១៩និងលិខិតល្ខ
៦៣អយក.សជណរបស់ក្សួង
អប់រំយុវជននិងកីឡាចុះថ្ង្ទី
៨ខ្វិច្ឆកិាឆ្នាំ២០២០ដោយ
កំណត់ឱ្យផ្អាកការល្ងកីឡាឬ
ហាត់ប្ណគ្ប់ប្ភ្ទដ្ល
មានការប្មូលផ្តុំ និងផ្អាកការ-
ច្ញ-ចូលក្នងុបរិវ្ណពហុកីឡ-
ដា្ឋានជាតិអូឡំាពិកជាបណ្តាះ-
អាសន្ន៕

តារា ចមេៀងសេ ីសេអេមសេស់ វ័យ   ២០ឆ្នាំ
កញ្ញា ងុ៉យ កាន់តាណា ។ រូបថត សហការី
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