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មន្តៃនីគរបាលចរាចរណ៍ចៃកម៉ាស់ដល់អ្នកដំណើរ ពីមៃសិលមិញ នៅជិតរង្វង់មូលខាងលិចស្ពានជៃយចង្វារ រាជធានីភ្នពំៃញ។ រូបថត សហ ការី

ឃុត  សុភ ចរិយា

ភ្នពំៃញៈ ខណៈ វបិត្ត ិកវូដី ១៩  
កំពុ ងប្រ ឈ មខ្លាំង  ដ្រ ល ជះ 
ឥទ្ធិព ល ពី ព្រឹ ត្តិ ការ ណ៍ ៣ វិច្ឆិ កា 
មា ន ព ិ ធ ី ម ង្គល កា រខ្លះ ត្រ ូវ បាន-
ពន្រយារ  ព្រ ល ។ ក ៏ប៉ ុន្ត្រ មាន   មា្ចាស ់
ដើ ម ការ ខ្លះ បាន សម្រច  ផ្លាស-់ 
ប្ដូរ មក ធ្វើត្រឹម ពិធី ស្រន ផ្រសំ ផ្គុំ     
ដើ ម្រប ីសុ ំការទ ទលួ ស្គាល ់ព ីដនូ តា 
និង  សច់ ញាតិ  វិញដោ  យ ស រ ត្រ 
មិន  អាច ពន្រយារ ព្រល ម្ដង ហើយ 
ម្ដង ទៀត បាន។ រី ឯពិ ធី ជ ប់លៀង 
នឹងធ្វើនៅ វ្រលា សម រម្រយ ។

កាលពី ថ្ង្រទី១០  ខ្រ វិច្ឆិកា 
ថ្មីៗ ន្រះ  លោ ក វ្រ ង  ស ខុន រដ្ឋ- 
មន្ត្រី ក្រ សួង ក សិ កម្ម  រុ កា្ខាប្រ-
មាញ ់ នងិ ន្រស ទ ដ្រល កពំងុ- 
 ធ្វើចតា្តា ឡី ស័ក  ដោ យ សរ ត្រ 
មានទំ នាក់ ទំន ងផ្ទា ល់ ជាមួ យ 
រ ដ្ឋម ន្ត្រីកា រ បរ  ទ្រស ហុ ង គ្រី 
លោក ភីធើ សុី ចាតូ ឬ ព្រឹត្តិ - 
ការណ៍៣  វិ ច្ឆិកា  បា ន បង្ហោះ  
លិខិត ជូនដំ ណឹងមួ យ នៅលើ- 
បណ្ដា ញស ង្គមរ ប ស់លោ ក  
ស្ដី ពីការលើក ព្រលន្រ  កម្មវិធី- 
អាពា ហ៍ ពិពាហ៍ កូន របស់ លោក  
ជា មួយ   នឹ ងកូ ន រ បស់ លោក 
ចាយ  បូរិន  អ្នក តំ ណង រាស្ត្រ 
មណ្ឌល ត្របូង ឃ្មុំ  ។

តា ម រ យៈលិ ខិត នោះ  លោក  
វ្រង សខុន ដ្រល ការធ្វើ ច តា្តាឡី- 
ស័ ក រ បស់...តទៅទំព័រ ៦

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រ ី
ហ៊នុ ស្រន  បដសិ្រធ ចពំោះ ពាក្រយ- 
ចចាម អារា៉ាម  ដ្រលថា  លោក បិទ- 
ប្រទ្រស  ខណៈ វិបត្តិ កូវីដ កំពុង 
ផ្ទុះ ឡើង ន្រះ  ដោយ ចាត់ទុកថា  
ការឃោសនា អកសុល ន្រះ  សដំៅ   
ធ្វើ ឱ្រយ ប្រទ្រស មាន ចលាចល។ 

ជាមួយ គ្នាន្រះ  លោក បញ្ជា ឱ្រយ 
អាជា្ញាធរ  ច្រក មា៉ាស់ ក្រណត់ 
ចំនួន  ២លាន មា៉ាស់  ដល់ ពលរដ្ឋ 
ក្រីក្រ ក្នុង រាជធានី ភ្នំព្រញ  ដើម្របី 
រមួចណំ្រក ទបស់្កាត ់ការរកី រាល- 
ដាលជំងឺ កូវីដ១៩។

នៅលើ ទពំរ័ ហ្វ្រស ប៊កុ  ព ីម្រសលិ- 
មិញ  លោក ហ៊ុន ស្រន  បាន-  
សរស្ររ ថា  ថ្មីៗ ន្រះ មាន មនុស្រស 

អាក្រក់ មួយចំនួន បានបំផុស 
ពាក្រយ ចចាម អារា៉ាម ថា  រាជរដា្ឋា ភិ- 
បាល  នឹង បិទ រាជធានី ភ្នំព្រញ  
និង ហាមឃាត់ ការធ្វើ ដំណើរ ពី 
ខ្រត្ត មួយ ទៅកាន់ ខ្រត្ត មួយ។

ក្នុង ឋានៈ ជា ប្រមុខ រាជរដា្ឋាភិ- 
បាល  លោក បញ្ជាក់ថា ៖«នឹង 
មនិមាន ការបទិ ប្រទ្រស  ឬ  រាជ- 
ធាន ី-ខ្រត្ត  ឬ តបំន ់ណមយួ នោះ 

ទ្រ។ ការឃោសនា អកុសល 
របស ់ ពកួ អាក្រក ់ទាងំន្រះ សដំៅ 
ធ្វើ ឱ្រយ ប្រទ្រស មាន ចលាចល  
ទនំញិ ឡើង ថ្ល្រ  ប្រជាជន រសន់ៅ 
មិនបាន ស្ងប់ ចិត្ត  ដើម្របី ពួកគ្រ 
ក្រង ចំណ្រញ ខង នយោបាយ 
ត្រ ប៉ុណ្ណោះ»។

ក្រពី អះអាង យ៉ាង ដូច្ន្រះ  
លោក ហ៊ុន ស្រន ...តទៅទំព័រ ៤

 សុខ  វៃង ឈាង 

រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស អាម្ររិក 
លោក  Mike  Pompeo  បាន 
បដិស្រធ មិន ទទួល ស្គាល់ ជ័យ- 
ជម្នះ ន្រ ការ បោះ ឆ្នាត ប្រធានា- 
ធិបតី របស់ ប្រក្ខជន បក្រស ប្រជា- 
ធិប ត្រយ្រយ លោក  Joe  Biden  
ដោយ បាន លើក ឡើង ថា  នីតិវិធី 
ន្រ ការ បោះ ឆ្នាត នៅ មិន ទាន់ ចប់ 
នៅ ឡើយ ។  លោក  Mike  Pom-
peo  បាន នយិយ ថា ៖  «នងឹ មាន 

ការ បន្ត ដោយ រលូន ទៅ រដ្ឋបាល 
Trump  អាណត្តិ ទី ២» ។ 

លោក  Pompeo  បាន លើក- 
ឡើង ប្រប ន្រះ  កាល ពី ថ្ង្រទី ១០ 
វិច្ឆិកា នៅ ក្នុង សន្និ សីទ កាស្រត 
មួយ ។  អ្នក សរ ព័ត៌ មាន  Fox - 
News  បាន សរួ លោក  Pompeo   
ថា ៖« តើ បច្ចុប្របន្ន ន្រះ ក្រសួង ការ- 
បរទ្រស កំពុង រៀបចំ ធ្វើ សហ- 
ប្រតិបត្តិការ ជា មួយ ក្រុម រៀបចំ 
ការ ផ្ទ្ររ អំណច របស់ លោក  Joe  
Biden  ដ្ររ ឬ ទ្រ ?  ហើយ បើ ទ្រ  

តើ ដល់ ចំណុច ណ  ដ្រល ការ- 
ពន្រយារ ន្រះ  អាច ធ្វើ ឱ្រយ មាន ការ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ ការ ផ្ទ្ររ អំណច ដោយ 
រលូន ឬ អាច ធ្វើ ឱ្រយ មាន ហា និភ័ យ 
ដល់ សន្តិសុខ ជាតិ? »។ 

ទាក់ ទង នឹង ការ ចោទ ប្រកាន់ 
របស់ លោក  Trump  ថា  មាន- 
ការ ក្ល្រង សន្លឹកឆ្នាត  លោក  
Pompeo  បាន និយយ ថា ៖ «ខ្ញុំ 
មាន ជំនឿ ចិត្ត យ៉ាង មុត មាំ ថា   
យើង នឹង រាប់  ហើយ យើង ត្រូវ រាប់ 
ទាំង អស់ នូវ ...តទៅទំព័រ ១២

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ តំបន់ ស្រដ្ឋកិច្ច ពិ-
ស្រស QiLu ដ្រល គ្រប់គ្រង 
ដោយ វិនិយោគិន ចិន  ស្ថិត ក្នុង 
ខ្រត្ត ស្វាយរៀង និង សមាគម 
សហ គ្រស  ការពារ បរសិ្ថាន នៅ 
កម្ពុជា (EPIAC) កាលពី ថ្ង្រ 
ព្រហស្របតិ៍ បាន ចុះ កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង  ភាពជា ដ្រគូ យុទ្ធសស្ដ្រ 
ដើម្របី បង្កើត តំបន់ ឧស្រសាហកម្ម 
ការពារ បរិស្ថាន ដ៏ ទូលំទូលាយ 

ដំបូង គ្រ បង្អស់ នៅ កម្ពុជា មាន 
ទីតាំង ក្នុង ទី រួម ខ្រត្ត ស្វាយរៀង 
ព្រំដ្រន ប្រទ្រស វៀតណម ។ 

លោក Xing Bao Guo ប្រ-
ធាន សួន ឧស្រសាហកម្ម QiLu 
បាន  ឲ្រយ ដងឹ ក្នងុ ពធិ ីចុះ ហត្ថ ល្រខ  
ថា តំបន់ ស្រដ្ឋកិច្ច ពិស្រស ន្រះ 
ទទួលបាន អនុក្រឹត្រយ ពី រដា្ឋាភិ-
បាល កម្ពុជា កាលពី ថ្ង្រទី ២៨  
ខ្រ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដើម្របី  អភិ-
វឌ្រឍលើ ផ្ទ្រដ ី ទហំ ំ៤៥០ ហកិតា 
ជា មួយ នឹង ...ត ទៅ ទំព័រ ៨

សេដ្ឋកិច្ច
ក្រមុហុ៊នផូសម្រឌាខូអិលធីឌី
និងCSXសហការគ្នាអភិវឌ្ឍ
វិស័យមូលបត្រ...ទំព័រ ៨

ព័ត៌មានជាតិ
មន្ត្រីបន្តពិនិត្យការលក់សម្ភារការ-
ពារកូវីដបន្ទាប់ពីកម្ទ្រចអាល់កុល
ក្ល្រងកា្លាយ៩៤តោន...ទំព័រ ៣

រដ្ឋអាជ្ញាជន់ខ្ពស់អាម្ររិកលាល្រង
ពីតំណ្រងក្រយរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌បញ្ជាឲ្យ
សើបុអង្ក្រតរឿងបន្លំសន្លកឹឆ្នាត...ទំព័រ ១១

អន្តរជតិ

មហាជននិងអ្នកសិល្បៈរំជួល-
ចិត្តនឹងមរណភាពតារាចម្រៀង
នីសាលឿន...ទំព័រ ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

នាយករដ្ឋមន្ត្រចី្រនចោលព័ត៌មានដ្រលថាបិទប្រទ្រស
ខណៈកូវីដផ្ទះុឡើង និងប្រកាសច្រកមា៉ាស់ប្រមាណ២លានដល់ពលរដ្ឋក្រកី្រ

រដ្ឋ មន្ត្រ ីការបរទ្រសអាម្ររិក មិនទទួល ស្គាល់   ជ័យ ជម្នះ  លោក  
Biden និង ជឿ ថា    មានរដ្ឋ  បាល  Trump អា ណត្ ទីិ ២ 

តំបន់ ស្រដ្ឋកិច្ច ពិស្រស QiLu ចុះ 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជា មួយ EPIAC

ពិធី មង្គ លកា រ ខ្លះបា ន
ព  ន្រយារ ព្រ លខណៈ ខ្លះ 
ប្ដរូ ម ក ស្រន ព្រ ន ដោយ -
ស រព្រ ឹតិ្ ការ ណ៍ ៣ វិច្ឆ ិកា
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 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្ន ំពេញៈ  សមា ជកិ កៃមុ បៃកឹៃសា 
និង មៃភូមិ ចំនួន ៤២ នាក់ ក្នុង 
សង្កាត់ ចោម ចៅ១   បាន ផ្ដិត- 
មៃដៃ  ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ អន្ត- 
រាគមន៍ ដល់ អភ ិបាល នៃ គណៈ- 
អភិ បាល ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  
សុំ ឲៃយ មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរចៅ- 
សង្កាត់ របស់ ពួក គៃ  ដៃល ជា- 
កតូា ជាប ់ឆ្នាត របស ់អតី ត គណ- 
បកៃស សង្គៃះ ជាតិ   ដោយ ហៃតុ 
មាន ភាព មិន បៃ កៃ តី ចៃើន ក្នុង 
ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ។

 យោង តាម ពាកៃយ ស្នើ សំុ អន្តរា- 
គមន៍ ដៃល មាន ស្នាម មៃដៃ  ចុះ 
ថ្ងៃទ ី៦  វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ ២០២០  ដៃល 
ចៃក ចាយ  ដល់ បៃ ព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  លោក  កង  វង  
ចៅ សង្កាត ់ចោម ចៅ ទ ី១  ខណ្ឌ- 
ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  
គ្មាន ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ  និង 
អសីល ធម៌ ក្នុង ការ ដឹក នាំ  បក្ខ- 
ពួក និយម  និង មាន ភាព ពុក- 
រលួយ នៅ ក្នុង បៃ ព័ន្ធ ការ ងរ ។ 

 ពាកៃយស្នើ សុំ នៃះ បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា ៖  «យើង ខ្ញុំ ទាំង អស់ គ្នា ជា 
សមា ជិក កៃុម បៃឹកៃសា សង្កាត់- 
ចោម ចៅ ទី ១  គណៈ បញ្ជា ការ- 
ឯក ភាព សង្កាត់ ចោម ចៅ ទី ១ 
និង មៃភូមិ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង 
សង្កាត ់ចោម ចៅ ១ ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ  រាជ ធានី ភ្នំ  ពៃញ  
សុផំ្លាស ់ប្ដរូ លោក  កង  វ ង  ដៃល 
ជា ចៅ សង្កាត់ ចោម ចៅ ទី ១( ពៃះ  )   
យើង ខ្ញុំ ទាំង អស់ គ្នាជា មន្តៃី នៅ 
កៃម ឱវាទ មាន ការ អស់ ជ ំនឿ- 
ទុក ចិត្ត លើ លោក ចៅ សង្កាត់ » ។ 

 ពាកៃយ ស្នើ ដដៃល នៃះ  បញ្ជាក ់
ថា៖   « ម៉ៃយាង វិញ ទៀត  ចាប់ តាំង 

ព ីលោក  កង  វង  ចលូ រមួ ជវីភាព 
បកៃសជា មួយ គណ បកៃស បៃ ជា ជន- 
កម្ពុជា ម ក   ( រយៈ ពៃល ៣ឆ្នាំ) 
លោក ពុំ ទាន់ បាន ជួយ កសង 
សមា ជិក បកៃស ថ្មី បាន ០១ កៃុម 
បកៃស នៅ ឡើយ ទៃ » ។ 

 លោក  កង  វង  តៃវូ បាន ចោទ- 
បៃកាន់ ដចូ ជា  មាន អា កបៃប ករិ ិយា  
និង សីល ធម៌ មិន សម រមៃយ  ដោយ 
តៃង តៃ ជៃរ បៃមាថ តិះ ដៀល  
និង មើល ងយ មក លើ  មន្តៃី 
កៃម ឱវាទ។  មាន ការ បៃកាន-់ 
បក្ខពកួ នយិម  ដៃល នា ំឲៃយ បៃក- 
បាក់ សម គ្គី  និង ឯក ភាព ផ្ទៃ- 
ក្នុង។  មិន ចៃះ បៃង ចៃក ភារ កិច្ច 
ដល់ សមាជិក កៃុម ការងរ  និង 
មន្តៃី កៃម ឱវាទ។  មាន  ភាព- 
ពុក រលួយ   ( បៃក់ ចំណូល និង 
សមា្ភារ ផៃសៃងៗ  បាន ធ្វើ ការ បៃង- 
ចៃក ដោយ អត្ត នោម័ត) ។  ទិស- 
ដៅ ការងរ អ្វ ីមយួ  មនិ មាន ដាក ់
ក្នងុ កចិ្ច ពភិាកៃសា នៅ ក្នងុ អង្គ បៃជុ ំ 
គឺ ធ្វើ ការងរ ដោយ អត្ត នោ ម័ត 
ដោយ ខ្លនួ ឯង។  ច រ ិតគ្មាន ភាព- 
ជា អ្នក ដឹក នំា រដ្ឋ បាល សធារណៈ  
នងិ សហ គមន ៍។   ចពំោះ ការងរ 
សធារ ណៈ មាន ការ យឺត យា៉ាវ  
និង ពនៃយា រពៃល វៃលា ឲៃយ យូរ 
ដើមៃប ីទារ បៃក ់ព ីបៃជា ពលរដ្ឋ។  
ចំពោះ ការងរ បកៃស  ចៅ សង្កាត់ 
ចោម ចៅ១  មិន បាន យក ចិត្ត- 
ទុក ដាក់  និង សហ ការ ជា មួយ 
គណៈ កម្មការ បកៃស សង្កាត់ ឲៃយ 
បាន ល្អ បៃសើរ នោះ ទៃ។ 

 ទោះ ជា យា៉ាង ណា ក៏  ដោយ   
លោក  កង  វង  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី  មៃសិល មិញ 
ដោ យ អះ អាង ថា  ក្នុង នាម ជា 
ថា្នាក ់ដកឹ នា ំ លោក  បាន បពំៃញ 
ត ួនា ទ ីអស ់ព ីសមត្ថ ភាព ហើយ  

ដើមៃបី បមៃើ ផល បៃ យោជន៍ 
បៃជា ជន នៅ ក្នុង សង្កាត់  ប៉ុន្តៃ 
ការ ចោទ បៃ កាន់ បៃប នៃះ ជា 
រឿង ធម្មតា ដៃល តៃង តៃ កើត- 
មាន រវាង ថា្នាក់ ដឹក នាំ  និង អ្នក- 
កៃម ឱវាទ   ដៃល នៃះ ជា វិវាទ- 
ការងរ ប៉ុ ណ្ណោះ។ 

 លោក  វង  ថ្លៃង ថា ៖  « ខ្ញុំ យក 
ពៃ ល វៃលា នៅ ជា មួយ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ  មិន ដៃល យក ពៃល 
ណា ទៅ ទំនៃរ ទៃ  ពៃះ ចៅ ស ង្កាត់ 
មាន តួនា ទី បំពៃញ តមៃូវ ការ- 
បៃជា ពល រដ្ឋ។  ខ្ញុំ មិន មៃន 
សៃឡាញ់ អំណាច  កា្តាប់ អណំាច 
ខ្ញុ ំតៃ មា្នាក ់ឯងទៃ  ពៃះ ការ ឡើង 
មក កាន់ តំណៃង នៃះ  មិន ដៃល 
បៃើ បៃស់ លុយ  ក៏ មិន ដៃល 
ធ្វៃស បៃហៃស  ហើយ ការ បៃង- 
ចៃក បៃក ់រង្វាន ់ទៅ កនូ ចៅ  គ ឺខ្ញុ ំ
បៃង ចៃក ទៅ តាម ឋានៈ  និង 
តួនា ទី  ហើយ បើ កូន ចៅ ណា  
គត ់មនិ បា ន ធ្វើការ  គ ឺគត ់មនិ- 

បាន ទទួល នូវ បៃក់ រង្វាន់ នោះ ទៃ » ។  
លោក ថ្លៃង ថា៖ « ចំ ពោះ ការ- 

ស្នើ ផ្លាស់ ប្តូរ តួនា ទី នៃះ  ខ្ញុំ គ្មាន- 
ការ ខឹង សមៃបា នោះ ឡើយ ហើយ  
ការ សមៃច យា៉ាង ណា  គឺ អាសៃយ័ 
ទៅ លើ ថា្នាក់ ដឹក នាំ ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ 
ថា  ថា្នាក់ ដឹក នាំ  នឹង មាន ការ- 
សមៃច ចិត្ត តៃឹម តៃូវ  ហើយ ខ្ញុំ  
ក៏ គ្មាន ការ សោក ស្តាយ  ដៃល 
កា្លាយ ជា ផ្នៃក មួយ ក្នុង ការ បមៃើ 
សង្គម ដៃរ » ។ 

លោ ក  វង  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
កូតា ចៅ សង្កាត់ ចោម ចៅ ទី ១  
បាន មក ពី ការ បោះ ឆ្នាត កៃុម- 
បៃឹកៃសា ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០១៧  
តៃកៃយ ព ីគណ បកៃស សង្គៃះ- 
ជាតិ តៃូវ បាន តុលាកា រកំពូល 
រំលាយ  ក៏ បាន ចូល រួម ជីវ ភាព- 
នយោ បាយ ជា មួយ គណ បកៃស- 
បៃជា ជន កម្ព ុជា  នងិ បាន ដកឹ នា ំ
សង្កាត់ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៧  
រហូត មក ទល់ ប ច្ចុបៃបន្ន ។ 

 លោក   វង   ថ្លៃង ថា៖   « ថា្នាក់ - 
ដឹក នាំ គណ បកៃស បៃជា ជន  គឺ 
ពួក គត់  មាន ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់  
ហើយ មាន មនុសៃស ធម៌  និង  
ខ្វល់ ខ្វាយ លើ កូន ចៅ គៃប់រូប។   
ចំពោះ ការងរ របស់ ខ្ញុំ នៅ ពៃល 
នៃះ  គឺ អាសៃ័យ ទៅ លើ ការ- 
សមៃច របស់ ថា្នាក់ ដឹក នាំ បៃប- 
ម៉ៃច  គឺ ជា រឿង របស់ គត់។  
ចំពោះ ខ្ញុំ  មាន ពៃល វៃលា ១ ថ្ងៃ  
បំពៃញ ការ ងរ ១ថ្ងៃ  បមៃើ  បៃ- 
ជា ពលរដ្ឋ » ។ 

លោក  ស៊ូ  ស រា៉ា ត  សមា ជិក 
កៃុម បៃឹកៃសា សង្កាត់  ដៃល បាន 
ចូល រួម ផ្តិត មៃដៃ  ខណៈ លោក  
បាន ផ្អាក ធ្វើ ការងរ មួយ រយៈ 
ដោយ សរ បញ្ហា សខុ ភាព  បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីមៃសលិ- 
មិញ ថា  កា រស្នើ នៃះ  បាន ដាក់ 
ជូន គណៈ បៃតិភូ គណ បកៃស- 
បៃជា ជន កម្ពុជា បៃចាំ ខណ្ឌ 
កាល ពី ថ្ងៃទី ១០  ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០ ហើយ នងឹ បន្ត ដាក ់ទៅ 
អភិបាល ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ 
ក្នងុ ពៃល ខង មុ ខ  ដើមៃបី ស្នើសុំ  
កចិ្ច អន្តរា គមន ៍ឲៃយ មាន ការ ផ្លាស-់  
ប្តូរ ចៅ សង្កាត់ រូប នៃះ។ 

 លោក  បាន រៀប រាប់ ថា៖   
« ពួក ខ្ញុំ ដាក់ ស្នើ ជំហាន ទី១  គឺ 
ស្នើ ខង គណៈ កម្ម ការ បកៃស ខ ណ ្ឌ 
ដោះ សៃយ ឲៃយ មាន ការ ផ្លាស ់ប្តរូ 
គត់  ហើយ បើ អត់ មាន វិធាន- 
កា រ  យើង ដាក់ ស្នើ ទៅ បន្ត ទៀត  
រហតូ ទាល ់តៃ អាច ដោះ ដរូ ចៅ- 
សង្កាត់ រូបនៃះ  បាន  ពៃះ   
សកម្ម ភាព វា តងឹ ដើម ទៃងូ ខ្លាងំ- 
ពៃក។ ខ្ញុ ំធ្វើ ការ ជិត  ៤ ០ ឆ្នា ំហើយ  
បើ និយាយ ទៅ  គឺ បញ្ហា គត់  
មាន ចៃើន » ។ 

 លោក   ហៃម  ដារទិ្ធ ិ អភ ិបាល 

ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  បាន ឲៃយ 
ដងឹ ថា  គណៈ អភបិាល មនិ ទាន ់
បាន ទទួល លិខិត សុំ អន្តរា- 
គមន៍ នោះ ទៃ ។ 

 លោក   បា៉ា  ច័ន្ទ រឿន   បៃ ធាន- 
វិទៃយា ស្ថាន បៃជា ធិប តៃយៃយ កម្ពជុា   
បាន បញ្ជាក់ ថា  ជា ទូទៅ តាម- 
គោល ការណ៍ រដ្ឋ បាល  មន្តៃី  
កៃម  ឱវាទ   មាន សិទ្ធិ ស្នើ សុំ 
ផ្លាស់ ប្តូរ ថា្នាក់ ដឹក នាំ  ដោយ 
លើក មូល ហៃតុ សម សៃប តាម 
រយៈ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ។  តណំៃង 
ជា ចៅ សង្កាត់   គឺ ទទួល បាន 
ដោយ កា រ បោះ ឆ្នា ត ពី បៃជា- 
ពល រដ្ឋ  ដូច្នៃះ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ បៃប 
ណានោះ  ថា្នាក់ ដឹក នាំ តៃូវ តៃ  
បង្កើត គណៈ កម្ម ការ វាយត ម្លៃ 
មួយ ឲៃយ បាន តៃឹម តៃូវ   ដើមៃបី ឲៃយ 
បៃក ដ ថា   ការ សមៃច របស់ កៃ- 
សួង មហា ផ្ទៃ  លើ ករណី នៃះ   គឺ 
សុកៃឹត  និង យុត្តិ ធម៌ ។ 

 លោក   ច័ន្ទរឿន បានថ្លៃ ងឲៃយ 
ដងឹ ទៀត  ថា៖  «បៃសនិ បើ កចិ្ច- 
ការ នៃះ  គឺ ជា ការងរ រដ្ឋបាល  
រាល់ សំណើ នៃ ការ ផ្លាស់ប្តូរ   ឬ 
តៃង តាំង   តៃូ វធ្វើ តាម    បៃប បទ- 
រដ្ឋ បាល ហើយ   មនិ អាច ធ្វើ តាម 
ខៃសៃបកៃស ទៃ ។   ពៃះ ចៅសង្កាត់   
កើត ឡើង ដោយ ការ បោះ ឆ្នាត 
តាម អាណត្តបិៃព័ន្ធរ ដ្ឋ បាល   
 ដូច្នៃះ  មិន អាច ធ្វើ ការ ដោះ ដូ រ    
ឬ តវា៉ា តាម ខៃសៃ បណា្តា ញ  របស់ 
គណ បកៃស ទៃ។   បៃសិ ន បើមា  ន 
កា រដោះដូ រតាម ខៃសៃ បណា្តាញ 
របស់គណបកៃស  ហើយ  លោក   
ចៅ សង្កាត ់  ជា អតី ត ស មាជិ ក - 
គណ បកៃស ជំទា ស់ ពី មុន មក  នៃះ 
បៃហៃល ជា អា ច ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
រឿង នយោ បាយ ចៃើន ជាង រឿង 
រ ដ្ឋ បា ល » ៕ 

 អោម   ប៊ុន ធឿន   

 ប៉េ លិនៈ   លោក   សយ   សុផត   
បៃធាន មន្ទរី កសិ កម្ម  រ ុកា្ខា បៃមាញ ់  នងិ 
នៃសទ  ខៃត្ត ប៉ៃលិន  ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំ- 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពីមៃសិ ល មិញ ថា   មាន 
សត្វ គោ  កៃបី  បៃមាណ ជាង ១ពាន់- 
កៃបាល  នៅ តបំន ់ទកឹ លចិ សៃកុ សលា- 
កៃ   កំពុង មាន ជំងឺ   ដៃល មន្តៃី ពៃទៃយ- 
សត្វ កំពុង យក ចិត្ត ទុក ដាក់  ពៃយាបា ល 
ឲៃយ មាន សុខ ភាព ល្អ ឡើ ង វិញ  មុន 
ឈាន ដល់ ការ ចាក់ វា៉ាក់ សំង ។    

 លោក   ស ុផត   ថ្លៃង ថា ៖  « មាន សត្វ 
គោកៃបី មួយ ចំនួ ន មាន ជំងឺ នៅ តំបន់ 
ទឹក លិច ក្នងុ សៃកុ សលាកៃ។  សត្វ 
ទំាង  នោះ  មាន សុខ ភាព អន់ ខៃសាយ   
ហើយ មក ទល់ ពៃល នៃះ   យើង បាន 

ចាត់ មន្តៃី ពៃទៃយ សត្វ ចុះ ទៅ ធ្វើការ ពៃយា- 
បាល ថៃ ទំា   និង បាន ជា  ជិត ១០០ ភាគ- 
រយ ហើយ។  នៅ ពៃល ធ្វើ ការ តាម ដាន  
ពៃយា បា ល ជា ដាច់ ហើយ  ជំហាន  បនា្ទាប់ 
គឺ ចាក់ វា៉ាក់ សំង ការ ពារ » ។   

 លោក   សុផត   ថ្លៃង ថា សត្វ គោ  កៃប ី
ដៃល ឈឺនៅ សៃុក សលា កៃ នៃះ 
ភាគ ចៃើន គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ សងៃស័យ 
ថា  មាន ជំងឺ អុត កា្តាម ។   ដូច្នៃះនៅ ថ្ងៃ ទី 
១១  ខៃ វិចិ្ឆកា  អភិ បាល ខៃត្ត បាន ចុះ 
ទៅពិនិតៃយ មើល ការ ពៃយា បាល ជំងឺ   និង 
ចាក់ វា៉ាក់ សំង ការ ពារ ជំងឺ ឆ្លង   ដល់ 
សត្វ ពាហ នៈ របស់ បៃ ជា ពលរដ្ឋ នៅ 
ទ ីនោះ  ពៃម ទំាងបាន ចៃក សៀវ ភៅ ស្ត ីពី   
វិធី ថៃ ទំា  និង វិធាន ការ ការ ពារ សត្វ ពា ហនៈ  
អំពី ជំងឺ ឆ្លង ផៃសៃងៗ  សមៃប់ ពល រដ្ឋ 
យល់ ដឹង ផង ដៃរ ។   

 បើ តាម របាយ ការណ ៍ព ីបៃ ធាន មន្ទរី- 
កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់   និង នៃសទ   
ខៃត្ត ប៉ៃលិន   បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ខៃត្ត ប៉ៃ លិន 
មាន សត្វ គោសរុប ចំនួន ១៦ ៦៦៦ កៃបាល  
សត្វ ចៀម   សរុ ប ចំនួន   ១៥០ កៃបាល  
សត្វ ពពៃ  សរុប ចំនួន  ៤៩៥ កៃបាល  
សត្វ ជៃកូ  រុប ចំនួន   ២៦ ៤៧៨ កៃបាល  ។ 
កៃយ ពី ទទួល រង ប៉ះ ពាល់ ពី ជំនន់ ទឹក- 
ភ្លៀង   បាន ធ្វើ ឱៃយ សត្វ គោ ឈឺ  សរុប  
ទ ូទាងំ ខៃត្ត   ចនំនួ ១ ៦៤៥ កៃបាល  ក្នងុ- 
នោះ ពៃយាបា ល ជា សះ សៃបើយ  បាន 
សរបុ  ១ ៤៩០ កៃបាល  ដោយ ក្នងុ សៃកុ 
សលា កៃ  និង កៃុង ប៉ៃ លិន  ចំនួន    
១ ០២៥ កៃបាល  ។ 

 លោក   ខៀវ   សុថុន   បៃធាន ការិយា- 
ល័យ ផលិ ត កម្ម   និង បសុ ពៃយាបា ល 
ខៃត្ត ប៉ៃលនិ  បាន ឲៃយដ ឹង ថា  ករណ ីសត្វ 

គោ កៃបី ឈឺ នៃះ   មិន មៃន ជា ករណី ផ្ទះុ- 
ជំងឺ ទៃ   គឺ កើត ឡើង មួយៗ   ឈឺរ ប៉ៃះ- 
របោ៉ាះនៅ តា ម ផ្ទះ របស់ បៃជា ពល រដុ្ឋ ។   

លោក  សថុនុ   ថ្លៃង ថា៖  «  នៅ ប៉ៃ លនិ 
ភាគ ចៃើន វា រាល ដាល បន្ត គ្នា  រប៉ៃះ- 
របោ៉ាះ ស របុ ទៅ វាចៃើន  អ៊ចីងឹ ទៅ  វា ឈ ឺ
រាល ដាល ២ ទៅ ៣ កៃបា ល ក្នុង កៃល   
ឬ ក៏ ៤ ទៅ ៥ កៃបា ល   យូរៗ បាន មាន 
ចៃើន ដល់៤ ទៅ១ ០កៃបា លអ៊ីចឹ ង ទៅ    
ហើយ ក្នុង ចំណម គោ កៃ បី ឈឺ នៅ 
សៃុក សលា កៃ នៃះ  មាន ងប់ ចំនួន 
៤កៃបា ល  សទុ្ធ តៃ ជា កនូ គោ  ដោយ សរ 
តៃ មា្ចាស់ អត់ បាន មើល ដិត ដល់   មិន 
បាន ដឹង ពី អាការ ជំ ងឺ »  ។   

 លោក   ពៃំ   វិច   បៃធា ន ការិយា ល័យ 
ផលិ ត កម្ម  និង បសុពៃយា បាល ខៃត្ត 
សៀម រាប  បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  មា ន ស ត្វ គោ 

កៃ ប ីឈ ឺជងំ ឺអតុ កា្តាម ជា ង ៧ ០០កៃបា ល   
នៅ សៃុក សៃី ស្នំ  ក្នុង នោះ មាន ងប់ 
ចំនួន ២ ០ កៃបាល  សុទ្ធ តៃ ជា កូន គោ។  
មន្តៃី ពៃទៃយ សត្វ បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
ចុះ ចាក ់វា៉ាក ់សងំ ពៃយាបាល  តាងំ ព ីមនិ- 
ទាន ់មាន ទកឹ លចិ  ប៉នុ្តៃ យា៉ាង ណា  មនិ 
អាច ចាក់ វា៉ាក់ សំង បាន គៃប់ សត្វ គោ- 
កៃ បី នោះ ទៃ   ពៃះ បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្លះ យ ក 
គោ ទៅ ឲៃយ សុី ស្មា នៅ តំបន់ ឆ្ងាយ ៗ  ។   

 លោក   វិច   ថ្លៃង ថា៖  « តាម ធម្ម តា  ការ- 
ចាក់ វា៉ាក់ សំង មិន បាន គៃប់ ចំនួន  
ដោយ សរ បៃ ជា ពលរដ្ឋ យក គោទៅ  
ឲៃយ សុី នៅតំបន់ ឆ្ងាយៗ   កៃបៃរ ជើ ង ភ្នំ   
ដោយ សរ មាន តំបន់ ខ្លះ ទំ នាប   តំបន់ 
ខ្លះ ជើង ភ្នំ   អ្នក នៅ តំ បន់ ទំនាប គត់ 
បានយក គោ កៃ បី មក ចាក់ វា៉ាក់ សំង តៃ 
អ្ន ក នៅ តំបន់ ជើងភ្នំ អត់»៕

សមាជិកក្រមុប្រកឹ្រសានិងម្រភូមិស្នើសំុដកចៅសង្កាត់ចោមចៅទី១

សត្វគោក្របីជាង១ពាន់ក្របាលកំពុងមានជំងឺក្រយព្រលជំនន់ទឹកភ្លៀងស្រកវិញ

លោក កង វង ចៅ សង្កាត់ចោម ចៅទី ១។ រូបថត FN



ឃុត សុភចរិយា

ព្រៃវ្រៃងៈ ស្រូវពូជ៣៥០តោន
ត្រវូបានក្រមុការងារលោកសខ្រង  
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួ
មហាផ្ទ្រ ដឹកយកទៅច្រកជូន
ពលរដ្ឋរងគ្រះដោយជំនន់ទឹក-
ភ្លៀង៣៥០០គ្រួសារនៅខ្រត្តព្រ- 
វ្រងដើម្របីដាំដុះសា្ដារជីវភាពឡើង-
វិញ។ន្រះបើតាម លោកក្រវ វី
ទបី្រកឹ្រសាជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធកិារ- 
ជាតិគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយ
បញ្ជាក់ពីម្រសិលមិញ។
លោកក្រវ វី ថ្ល្រងថា បនា្ទាប់ពី

ជំនន់ទឹកភ្លៀងចាប់ផ្ដើមស្រកនា
ចុងខ្រតុលាមកស្រវូពជូប្រមណ
ជាង៦០០០តោននិងគ្រប់ពូជ
បន្ល្រជាច្រើនតោនទៀតត្រវូបាន-
ថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ន្ររាជរដា្ឋាភិ- 
បាលកម្ពុជារួមទាំងអាជា្ញាធរមូល- 
ដា្ឋាននាំយកទៅច្រកជូនកសិកររង- 
គ្រះនៅខ្រត្តចំនួន១០ រួមមន
ខ្រត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបនា្ទាយ-   
មនជ័យ ក្រច្រះ កំពត កំពង់ធំ
ត្របូងឃ្មុំព្រវ្រង កំពង់ចាម និង
ខ្រត្តស្ទឹងត្រង។
លោកថ្ល្រងថា៖«កម្មវិធីច្រក

ស្រូវពូជ និងគ្រប់ពូជបន្ល្រ ដល់
ប្រជាកសកិររងគ្រះដោយជនំន់
ទកឹភ្លៀងន្រះគឺជាកម្មវធិីឆ្លើយតប   
ដម៏នសារៈសខំាន់បផំតុមយួក្នងុ   
ចណំោមកម្មវធិីឆ្លើយតបជាច្រើន
ទៀតរបស់រាជរដា្ឋាភបិាលក្រយ
ទឹកជំនន់។កម្មវិធីន្រះបានជួយ
សម្រលួដល់ការសា្ដារឡើងវិញនវូ
ស្រដ្ឋកចិ្ចគ្រសួាររបស់ប្រជាកសកិរ 
ក្នុងតំបន់ទីជនបទផង និងដើម្របី

ធានាឱ្រយបាននូវនិរន្តរភាពសន្តិ-
សុខស្របៀងនៅកម្ពុជាផង»។
បើតាមលោកក្រវវីកម្មវិធីន្រះ

នឹងបន្តចុះច្រកជូនប្រជាកសិករ
នៅគ្រប់បណ្ដាខ្រត្តដ្រលបានរង-
ផលប៉ះពាល់និងខូចខាតដោយ
គ្រះជំនន់ទឹកភ្លៀង។
ក្នុងកម្មវិធីចុះច្រកស្រូវពូជនិង

គ្រប់ពូជបន្ល្រ ដល់កសិករក្នុង
ខ្រត្តព្រវ្រងនាថ្ង្រទី១២ វិច្ឆិកា
លោកសខ្រងថ្ល្រងថាការងារចុះ-  
ផ្ដល់ជំនួយពូជស្រូវ និងពូជបន្ល្រ
ជនូពលរដ្ឋព្រលន្រះគជឺាជហំាន
បនា្ទាប់ដ៏បនា្ទាន់មួយ ក្រយពី
រដា្ឋាភបិាលជយួសង្គ្រះពលរដ្ឋពី
គ្រះមហន្តរាយទឹកជំនន់។
លោកថា៖«បងប្អនូប្រជាពលរដ្ឋ  

ពតិជាបានជ្របរចួហើយថារាជ-
រដា្ឋាភបិាលតាមរយៈអាជា្ញាធរមលូ- 
ដា្ឋានព្រមទាំងការចូលរួមពីសប្របុ-
រសជនបានផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រះ-   
បនា្ទាន់ជាបន្តបនា្ទាប់ជូនប្រជា-
ពលរដ្ឋក្នុងគ្រដ៏លំបាកន្រះ»។
បើតាមស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍របស់

លោកសខ្រងរបៀបរបបធ្វើការងារ   
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ្រល
ដឹកនាំដោយគណបក្រសប្រជាជន
កម្ពជុាគឺមនប្រព្រណីចាត់ឱ្រយមន្រ្តី
ចុះតាមមូលដា្ឋានដើម្របីតាមដាន
តម្រវូការក្ដកីង្វល់នងិសណំមូពរ
នានារបស់បងប្អនូប្រជាពលរដ្ឋ។
រមួសហការគ្នាពីថា្នាក់ក្រមរហតូ
ដល់ថា្នាក់លើដើម្របីមនវិធានការ
ដោះស្រយឱ្រយបានឆាប់រហ័ស
បំផុតនិងមនទម្លាប់«រួមសុខ
រួមទុក្ខ»ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ។
ដោយកត់សម្គាល់អពំីវឌ្រឍនភាព  

និងទំនើបកម្មន្រវិស័យកសិកម្ម
នៅកម្ពជុាលោកសខ្រងថ្ល្រងថា
បច្ចបុ្របន្នអាស្រយ័ដោយមនប្រពន័្ធ 
ធារាសាស្រ្តនិងមនមធ្រយោបាយ
ធ្វើស្រទំនើប រួមផ្រសំនឹងការមន
ទីផ្រសារល្អសមរម្រយ ខ្រត្តព្រវ្រង
បានកា្លាយជាខ្រត្តជាប់ចំណត់-
ថា្នាក់ល្រខ១លើការដាំដុះដំណំ
ស្រូវ។ព្រះកសិករបានដាំដុះ
ដំណំស្រូវក្នុង១ឆា្នាំ ពី២-៣ដង
លើសអ្នកខ្រត្តបាត់ដបំងដ្រលធ្វើ
បានត្រ១ទៅ២ដងក្នុង១ឆា្នាំ។
លោកសខ្រងបញ្ជាកថ់ា៖«យ៉ាង-  

ណក៏ដោយការផ្ដល់ស្រូវពូជនិង
គ្រប់ពូជបន្ល្រនាព្រលន្រះ គឺ
សខំាន់ណស់ព្រះវានងឹជយួដល់ 
កសិករក្នុងការដាំដុះសា្តារជីវភាព
គ្រួសារឡើងវិញ។អ្វីដ្រលរដា្ឋាភិ-
បាលបាននងិកពំងុខតិខំប្រងឹប្រង 
ន្រះគឺចង់ឃើញជវីភាពប្រជាពល- 
រដ្ឋធូរធារសម្របូរសប្របាយនិងរស់-
នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាព»។
លោកថា៖«ស្រូវមកជាស្របៀង-

អាហារបន្ល្រជាអាហារូបត្ថម្ភដ្រល

មិនអាចខ្វះបានព្រះបើខ្វះជាតិ
បន្ល្រនងឹធ្វើឱ្រយសខុភាពរបស់យើង
មិនបានល្អព្រញល្រញនោះទ្រ»។
តាមរបាយការណ៍ថ្ល្រងដោយ

លោកសនួម៉ាលនីអភបិាលស្ដទីី
ខ្រត្តព្រវ្រងជនំន់ទកឹភ្លៀងបានបង្ក
ផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិង
ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋ៣៥០០
គ្រួសារ។ ធ្វើឱ្រយខូចខាតផ្លូវដ្រល
សាងសង់ដោយមូលនិធិឃុំជាង
៧៧គីឡូម៉្រត្រ ទំនប់ប្រឡាយ
១៥០ម៉្រត្រ ប្រព័ន្ធលូ៦៥កន្ល្រង
នងិបានប៉ះពាល់ដណំំស្រវូសរបុ
៥៦៦៨ហកិតាក្នងុនោះខចូខាត
ចំនួន៣៥០០ហិកតា។

 តាមគោលការណ៍ប្រមខុរដា្ឋាភ-ិ
បាលកសកិរក្រកី្ររងគ្រះដោយ
ជំនន់ទឹកភ្លៀងនឹងទទួលបានស្រវូ-
ពូជ១០០គីឡូក្រម។អង្ករ២៥
គឡីូក្រមក្នងុ១គ្រសួារនងិគ្រប-់
ពូជបន្ល្រ៦មុខទៅតាមសា្ថានភាព
ជាក់ស្ដ្រង ព្រមទាំងសម្ភារប្រើ-
ប្រស់និងគ្រឿងឧបភោគ បរិ-
ភោគមួយចំនួនទៀត៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ក្រៃច្រៃះ:កងរាជអាវុធខ្រត្តក្រច្រះ
ពីម្រសិលមិញបានបញ្ជូនខ្លួនជន-
សង្រស័យម្នាក់ ដ្រលជាអតីតមន្ត្រី
យោធាទៅសាលាដំបូងខ្រត្តពាក់-
ពន័្ធករណីឆបោកពលរដ្ឋចនំនួ៥
នាក់ដោយសន្រយោជួយរត់ការឱ្រយចូល 
បម្រើការងារក្នងុក្របខណ័្ឌយោធា
នៅបញ្ជាការដា្ឋានទ័ពជើងគោក។
លោកសាន្តបុ៊នថានម្របញ្ជា-

ការកងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្តក្រច្រះ
បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាសមត្ថ-
កិច្ចជំនាញបានបញ្ជនូជនសង្រស័យ
ឈ្មាះពៅសធុារភី្រទប្រសុអាយុ
២១ឆា្នាំមុខរបរលក់ដូរនិងជាអតីត
យោធាកងពល១២៨នៅខ្រត្ត
ស្ទងឹត្រងរសន់ៅស្រកុសបំរូទៅ
សាលាដបំងូខ្រត្តក្រច្រះនៅលា្ងាច
ថ្ង្រទ១ី២ខ្រវចិ្ឆិកា។ការបញ្ជនូខ្លនួ  
ជនសង្រស័យទៅតលុាការធ្វើឡើង
បនា្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញបានបញ្ចប់
ការសាកសួររួចរាល់ពាក់ព័ន្ធករណី
ដើរបោកប្រស់ប្រជាពលរដ្ឋតាម-
រយៈការភតូកហុករសីទព័ដោយ
ខុសច្របាប់។ជនន្រះត្រូវបាន
កម្លាំងកងអាវុធហត្ថខ្រត្តក្រច្រះ
ចាប់ខ្លួនពីថ្ង្រទី៩ខ្រវិច្ឆិកា។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ជនសង្រស័យ

ជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីឆបោកជ្រើស-
រីសកងទ័ពខុសច្របាប់កាលពី
អំឡុងខ្រមីនានិងម្រសាឆា្នាំ២០
២០គមឺនពលរដ្ឋជាជនរងគ្រះ
ចំនួន៥នាក់ហើយដ្រលចាញ់បោក

គត។់គត់បានសន្រយោថាគត់ជា
អ្នករត់ការឱ្រយចលូបម្រើការងារក្នងុ
ក្របខ័ណ្ឌយោធានៅបញ្ជាការដា្ឋាន
ទ័ពជើងគោកដោយយកប្រក់ពី
ជនរងគ្រះក្នុងម្នាក់ៗ ចាប់ពី៤
ពាន់ដុលា្លារឡើងទៅ»។
លោកទីវវុធធ្រនអ្នកនាំពាក្រយ

សាលាដំបូងខ្រត្តក្រច្រះ ថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថាលោកមិនទាន់ទទួល
សណំុរំឿងពីមន្ត្រីកងរាជអាវធុហត្ថ
ខ្រត្តនៅឡើយ។លោកថា៖«ប៉នុ្ដ្រ
ប្រសិនបើគ្របញ្ជនូមកដល់តុលា-
ការខ្ញុំនឹងប្រប់ព័ត៌មនជូន។ខ្ញុំ
គតិថាប្រហ្រលជាមន្ត្រីយើងគត់
កពំងុបញ្ជនូមកហើយត្រមនិទាន់
ដល់តុលាការ»។
លោកម៉ាផលា្លាអ្នកនាំពាក្រយ

កងទព័ជើងគោកន្រអគ្គបញ្ជាការ- 
ដា្ឋានកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ
បានបដិស្រធធ្វើអតា្ថាធិប្របាយពី
ករណីន្រះដោយលោកបានបង្វ្ររ
សំនួរទៅលោកឈំុសុជាតអ្នក-
នាពំាក្រយក្រសងួការពារជាតិវញិ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំអត់មនមតិ-
យោបល់អ្វីទ្រព្រះខ្ញុំមិនសូវ
បានដឹងរឿងច្របាស់លាស់»។
លោកឈុំសុជាតមិនទាន់

អាចទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់បន្ថ្រម
ជុំវិញករណីន្រះបានទ្រពីម្រសិល-
មិញ។ចំណ្រកជនរងគ្រះដ្រល
បានចាញ់បោកអតីតមន្រ្តីយោធា
រូបន្រះក៏មិនទាន់អាចស្វ្រងរក
ប្រភពទាក់ទងសំុការបញ្ជាក់បន្ថ្រម
បានដ្ររ៕

 វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំព្រៃញៈ  សមត្ថកិច្ចជំនាញន្រក្រ- 
សួងពាណិជ្ជកម្ម កំពុងបន្តចុះត្រួត- 
ពិនិត្រយគុណភាពអាល់កុលនិងអង្ក្រត-
តម្ល្រម៉ាស់លើទីផ្រសារនិងតាមឱសថ-
សា្ថានតាមបណ្ដាខ្រត្ត-ក្រុងដើម្របីកុំឱ្រយ
មនការក្រងបន្លំពជីនខលិខចូបនា្ទាប់
ពីមនអាល់កុលក្ល្រងកា្លាយចំនួន៩៤

តោនត្រវូបានរបឹអសូមកកម្ទ្រចចោល
និងមនសំណុំរឿងមួយចំនួនបាន
បញ្ជនូទៅតុលាការចាប់តំាងពីខ្រមីនា
រហូតមកទល់ថ្ង្រម្រសិលមិញ។
លោកផានអនូអគ្គនាយកន្រអគ្គ-

នាយកដា្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រស់-
កិច្ចការប្រកួតប្រជ្រង និងបង្ក្របការ-
ក្ល្រងបន្ល«ំក.ប.ប.»ន្រក្រសួងពាណិជ្ជ-
កម្មបានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្ដិ៍ពីម្រសិលមិញ

ថាបនា្ទាប់ពីកម្ពជុាបានរកឃើញករណី
នាចំលូវជិ្ជមនកវូដី១៩ដបំងូកាលពី
ថ្ង្រទី២៧ខ្រមករាដើមឆា្នាំន្រះមករាជ- 
រដា្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបាន
ដាក់វិធានការនិងស្រចក្ដីណ្រនាំជា-
បន្តបនា្ទាប់ដើម្របីទបស់ា្កាត់ការរកីរាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ។ស្របព្រល-
នោះសម្ភារប្រើប្រស់ដូចជាម៉ាស់នងិ
អាល់កុលនិងជ្រលលាងដ្រការពារ 
ពីវីរុសន្រះក៏មនតម្រូវការខ្ពស់ក្នុង-
ទផី្រសារកម្ពជុានងិពភិពលោកដ្រលជា 
ហ្រតុធ្វើឱ្រយជនឱកាសនិយមមួយចំនួន
បានលួចលក់ផលិតផលទំាងន្រះក្ល្រង-
កា្លាយគ្មានគុណភាព។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងបានរកឃើញ

អាល់កុលក្ល្រងកា្លាយដ្រលមនផ្ទុក-
សារធាតុម្រតាណុលចំនួន៩៤តោន
ដោយបានរឹបអូសយកមកកម្ទ្រចចោល។ 
ម្ចាស់ផលិតផលក្ល្រងកា្លាយន្រះមួយ-
ចំនួនយើងបានបន្តនីតិវិធីទៅតុលា- 
ការ។ព្រលន្រះខ្ញុំមនិទាន់មនតលួ្រខ
ច្របាស់ទ្រប៉នុ្ដ្រយើងបានធ្វើមយួចនំនួ
ពសិ្រសលើអ្នកដ្រលយកម្រតាណលុ

មកស្តុកទុកដើម្របីលក់ច្រញដោយ
ក្ល្រងថាជាអាល់កុល»។
លោកផានអូនបានឱ្រយដឹងថាថ្មីៗ ន្រះ 

ព្រលកម្ពុជាផ្ទះុជំងឺកូវីដ១៩ឡើងវិញ
ក្រយពីព្រតឹ្ដកិារណ៍ថ្ង្រទី៣វិច្ឆកិាគឺ
ពលរដ្ឋមនការបារម្ភនិងត្រវូការសម្ភារ-
ការពារខ្លួនជាខា្លាងំក្នុងនោះមនម៉ាស់
អាល់កុល និងជ្រលសម្លាប់ម្ររោគ
ជាដើម។កប៏៉នុ្ត្រដើម្របីជាមលូដា្ឋានទប-់
សា្កាត់ការដំឡើងថ្ល្រនិងខ្វះគុណភាព
ន្រសម្ភារទាងំន្រះជាយថាហ្រតុពីជន-
ឱកាសនយិមអគ្គនាយកដា្ឋានក.ប.ប.
បានណ្រនំាឱ្រយមន្ត្រីគ្រប់សាខាក.ប.ប.
រាជធានីខ្រត្តចុះត្រតួពិនិត្រយគុណភាព
និងតម្ល្រនៅតាមទីផ្រសារ រួចរាយការណ៍មក  
អគ្គនាយកដា្ឋានជារៀងរាល់ថ្ង្រត្រនៅពំុ
ទាន់មនឃើញភាពមិនប្រក្រតីណមួយទ្រ។
លោកប្រប់ថា៖«យើងឱ្រយមន្រ្ដីយើង

ពនិតិ្រយមើលអាលក់លុនងិអង្ក្រតតម្ល្រ
ម៉ាស់ឡើងវិញទៀតកំុឱ្រយមនការក្ល្រង-
បន្លំទៀតឬដំឡើងថ្ល្រហួសព្រកដ្រល
រឿងន្រះនំាឱ្រយមនការប៉ះពាល់ដល់សុខ-
ភាពនិងស្រដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋ»។

យោងតាមរបាយការណ៍សាខា-
ក.ប.ប.ដ្រលចុះត្រួតពិនិត្រយ គុណ-
ភាពអាល់កុល និងអង្ក្រតតម្ល្រលក់ 
ម៉ាស់ នៅតាមបណ្ដាឱសថសា្ថាន
និងហាងលក់ទំនិញ ក្នងុខ្រត្តកំពត
ក្របព្រះវិហារកណ្ដាលនិងខ្រត្ដកោះ-
កងុគតិត្រឹមថ្ង្រទី១១ខ្រវចិ្ឆកិាមន្ត្រី-
ជំនាញរកពុំឃើញភាពមិនប្រក្រតី
ណមួយនៅឡើយទ្រ។
របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាមន្ត្រីគ្រប់-

សាខាក.ប.ប.ន្រខ្រត្ដដ្រលបានត្រតួ-
ពិនិត្រយទំាងន្រះបងា្ហាញថាក្នងុព្រលចុះ-
ត្រួតពនិតិ្រយមន្ត្រីជំនាញក៏បានណ្រនាំ
និងសំណូមពរដល់អាជីវករកុំឆ្លៀត-
ឱកាសលក់ផលិតផលម៉ាស់អាល់-
កលុសម្រប់លាងសម្អាតដ្រកបិក្រង
យកផលចំណ្រញហួសហ្រតុ និង
អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ កុំទិញផលិត- 
ផលអាល់កុលដ្រលគ្មានសា្លាកសញ្ញា
និងប្រភពច្របាស់លាស់ដើម្របីចៀស-
វាងផលិតផលក្ល្រងកា្លាយឬគ្មានគុណ-
ភាពដ្រលព្រលប្រើទៅនាំឱ្រយប៉ះពាល់
សុខភាពនិងអាយុជីវិត៕
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ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទឆបោក
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នៀមឆេង
 
ភ្នំពេញៈ ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

មួយចំនួន រួមមានទាំងមជ្រាឈ-
មណ្ឌលស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ
ផ្ន្រាកក្រាស្រាត្រាសស្រា្តសម្រាប់ការ-
អភវិឌ្រាឍន(៍CIRAD)វទិ្រាយាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា (IPC) ក្រាសួង
ពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការដ្រាគូកំពុង
ធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នងុគម្រាង
មួយឈ្មោះថាZooCovដើម្រាបី
បង្ហាញពីចង្វាក់ន្រាជំនួញសត្វ-
ព្រានៅកម្ពុជា និងការចម្លង-
រោគពីសត្វព្រាមកមនុស្រាស។
គម្រាងន្រាះនឹងកត់ត្រានូវ

ប្រាភ្រាទផ្រាស្រាងៗន្រាវីរុសកូរ៉ូណា
ដ្រាលធ្វើចលនាតាមរយៈចង្វាក់
ជនំញួសត្វព្រាព្រាមទាងំបង្កើត
នូវប្រាព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានឆាប់-
រហ័សដ្រាលមានភាពបត់ប្រាន
និងរួមបញ្ចូលគ្នាអំពីការព្រាឹត្តិ-
ការណ៍ដ្រាលនាំឱ្រាយមានការ-
ចម្លងម្រារោគ។ន្រាះបើយោង
តាមលោកស្រាីវ្រាជ្ជបណ្ឌិតVe-
roniqueChevalierអ្នក-
សម្រាបសម្រាួលគម្រាងន្រា
អង្គការCIRADនងិវទិ្រាយាស្ថាន

ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។
លោកស្រាីបនឱ្រាយដឹងថា

គម្រាងស្រាវជ្រាវន្រាះធ្វើឡើង
នៅក្នុងខ្រាត្តស្ទឹងត្រាងនិង
មណ្ឌលគិរីដ្រាលមានរយៈ-
ព្រាល១៨ខ្រា។ខ្រាត្តទាងំ២ន្រាះ
ត្រាូវបនជ្រាើសរីសដោយសរ
ត្រាមានការរាយការណ៍ថានៅ
ទីន្រាះមានការជួញដូរនិងការ
បរិភោគសត្វព្រាហើយគ្រាក៏
បនរកឃើញវត្តមានសត្វ
ប្រាចៀវជាច្រាើនផងដ្រារ។គម្រាង
ន្រាះបនចាប់ផ្ដើមកាលពីខ្រា
ម្រាសដោយមកទល់ព្រាលន្រាះ
ក្រាមុការងរបនបង្កើតនវូផ្រាន-
ទីបង្ហាញតួអង្គដ្រាលពាក់ព័ន្ធ
នឹងជំនួញសត្វព្រា និងតួអង្គ
ការពារសត្វព្រា។ ក្រាុមការងរ
ក៏បនថតទកុក្នងុបណា្ណសរនវូ
សំណាកមនុស្រាសនិងសត្វរួច-
ហើយ បនា្ទាប់ពីពួកគ្រាបន
សមា្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដ្រាល
ប៉ះពាល់សត្វព្រានិងអ្នកដ្រាល
មិនប៉ះពាល់សត្វព្រា។
នៅក្នងុបទសមា្ភាសទាងំនោះ

ក្រាមុអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បនសក-
សួរមនុស្រាសដ្រាលជាគោលដៅ

ន្រាការសមា្ភាសអំពីការយល់-
ឃើញរបស់ពួកគ្រាអំពីហានិភ័យ
បនា្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងគ្រានុ-
ផ្ដាសយបក្រាសី H5N1។ក្រាុម-
ការងរព្រាលន្រាះកំពុងរៀបចំ
កិច្ចប្រាជំុដើម្រាបីបញ្ជាក់ពីបណា្ដាញ
ឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រា
ដ្រាលមានស្រាប់ដ្រាលបណា្ដាញ
ន្រាះត្រាូវបនធ្វើឡើងដោយ
អង្គការ«សមាគមអភិរក្រាសសត្វ-
ព្រា»(WCS)។
លោកស្រាីវ្រាជ្ជបណ្ឌិតVero-

niqueChevalierមានប្រាសសន៍
ដូច្ន្រាះថា៖ «ផលប្រាយោជន៍
ចម្រាបងទទួលបនពីគម្រាង
ន្រាះគឺការវិភាគអំពីហានិភ័យ
ចម្រាបងៗឬដ្រាលកពំងុកើតមាន
ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសត្វ និង
មនុស្រាសដ្រាលកើតមានតាម-
រយៈទីផ្រាសារលក់សត្វព្រា និង
ការបរិភោគសច់សត្វព្រានៅ
កម្ពុជា។ន្រាះជាការចូលរួម
ចំណ្រាកដល់ការកំណត់វិធាន-
ការតាមដាននិងការពារប្រាកប-
ដោយប្រាសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រា-
ទ្រាសន្រាះ»។
យោងតាមស្រាចក្ដីប្រាកាស-

ព័ត៌មានរបស់វិទ្រាយាស្ថានប៉ាស្ទ័រ
កម្ពុជាច្រាញផ្រាសាយថ្ង្រាទី១១
វចិ្ឆកិាបញ្ជាក់ថាគម្រាងន្រាះក៏
មានកិច្ចសហការពីក្រាសួង
សុខាភិបល ក្រាសួងកសិកម្ម
ក្រាសួងបរិស្ថានរដ្ឋបលជល-
ផលនិងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាននៅ
ក្នុងខ្រាត្តទាំង២ន្រាះ។ក្រាពី
ន្រាះក៏មានការចលូរមួពីអង្គការ
មួយចំនួនដូចជាអង្គការសមា-
គមអភិរក្រាសសត្វព្រា(WCS)
អង្គការសត្វព្រានិងរុក្ខជាតិអន្តរ-
ជាតិ វិទ្រាយាស្ថានស្រាវជ្រាវនិង
អភិវឌ្រាឍន៍របស់បរាំង (IRD)
និងសកលវិទ្រាយាល័យហុងកុង។
វទិ្រាយាស្ថានប៉ាស្ទរ័បញ្ជាក់ថាក្នងុ
រយៈព្រាល២០ឆា្នាំចុងក្រាយ
ន្រាះជងំឺរាតត្រាបាតសកលធំៗ ៣
រួមមានជំងឺស ជំងឺមើស និង
ជំងឺកូវីដ១៩បនបង្ហាញពី
លទ្ធភាពខ្ពស់ន្រាការចម្លង
ម្រារោគពីសត្វទៅកាន់មនុស្រាស
ដ្រាលជាការគំរាមកំហ្រាងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់សុខភាពសធារណៈ។
លោកន្រាត្រាភត្រាអ្នកនាំ-

ពាក្រាយក្រាសងួបរសិ្ថានបនថ្ល្រាង
កាលពីថ្ង្រាទី១២ខ្រាវិច្ឆិកាថា
ក្រាសួងបរិស្ថានគំទ្រាការស្រាវ-
ជ្រាវន្រាះដ្រាលនឹងអាចចូលរួម
ដល់ការទប់ស្កាត់បទល្មើស
សត្វព្រាផងដ្រារ។
លោកបនថ្ល្រាងថា៖«ក្រាសងួ

បរិស្ថានរីករាយជាមួយនឹងការ-
ស្រាវជ្រាវន្រាះពីព្រាះវាជាកិច្ច-
ការងរសំខាន់សម្រាប់សខុភាព
សធារណៈ មិនម្រានសម្រាប់
ត្រាប្រាទ្រាសកម្ពជុាទ្រាត្រាសម្រាប់
ពភិពលោកទាងំមលូ។ក្រាសងួ
បរសិ្ថានបនធ្វើការអពំាវនាវជា
យូរមកហើយតំាងពីជំងឺកវូដី១៩
បនចាប់ផ្ដើមទោះបីមិនទាន់
មានភាពជាក់លាក់ថាជងំឺន្រាះ
ចម្លងមកពីសត្វពិតប្រាកដឬ
យ៉ាងណាត្រាក្រាសួងបរិស្ថានបន
អំពាវនាវដល់ប្រាជាពលរដ្ឋឱ្រាយ
ឈប់ប៉ះពាលន់ងិឈប់បរិភោគ
សច់សត្វព្រាជាអាហារដើម្រាបី
ចៀសវាងការចម្លងជងំឺផងនងិ
ដើម្រាបីការពារធនធានធម្មជាតិ
សត្វព្រាដ្រាលយើងមាន»។
ក្រាសួងបរិស្ថានក៏បនធ្វើការ-

អប់រំប្រាជាពលរដ្ឋរួចហើយថា
ការបរភិោគសត្វព្រាមនិត្រាមឹត្រា
មានហានិភយ័ដល់បញ្ហាសខុ-
ភាពរបស់ពកួគ្រាប៉ណុ្ណះទ្រាត្រា
ថ្រាមទាំងធ្វើឱ្រាយពួកគ្រាប្រាឈម
មុខផ្លូវច្រាបាប់ទៀតផង។លោក
លើកទឹកចិត្តឱ្រាយពលរដ្ឋឈប់
បរិភោគសច់សត្វព្រាដើម្រាបី
ចូលរួមកុំឱ្រាយមានការបរបញ់
សត្វព្រា៕

តពទីពំរ័១...មានប្រាសសន៍
ថាបញ្ហាសខំាន់ក្នងុការប្រាយទុ្ធ
នឹងជំងឺកូវីដ១៩នៅព្រាលន្រាះ
គឺប្រាជាជនគ្រាប់រូបការពារខ្លួន
តាមការណ្រានាំរបស់ក្រាសួង
សុខាភិបលពិស្រាសការពាក់
មា៉ាស់ការលាងដ្រាការមនិជបួ-
ជុំប្រាមូលផ្តុំការរក្រាសាគមា្លាត
សុវត្ថិភាព។
លោកបន្ថ្រាមថា៖«សម្រាប់

ការពាក់មា៉ាស់ ដ្រាលកាលពី
ម្រាសិលមិញ(ថ្ង្រាពុធ)ន្រាះខ្ញុំបន-
បញ្ជាឱ្រាយបញ្ច្រាញមា៉ាស់ក្រាណាត់
ចំនួន២លានមា៉ាស់ជូនទៅស-
លារាជធានីភ្នំព្រាញ ដើម្រាបីច្រាក-
ជូនប្រាជាជនក្រាីក្រា។នគរបល-
ចរាចរណ៍ក៏នងឹជនូមា៉ាស់សម្រាប់
អ្នកជិះកង់ជិះម៉តូូដ្រាលមនិបន-
ពាក់មា៉ាស់។សូមបងប្អូនពាក់
មា៉ាស់ទំាងអស់គ្នា ដើម្រាបីយើង
ឈានទៅបញ្ចប់ព្រាឹត្តិការណ៍
៣វិច្ឆិកាឱ្រាយបនឆាប់ដើម្រាបីនាំ
ប្រាទ្រាសមកកាន់ភាពប្រាក្រាតីដចូ
មុនថ្ង្រា៣វិច្ឆិកា២០២០វិញ»។
ចំពោះប្រាជាពលរដ្ឋដ្រាល

បននិងកំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក
នៅតាមផ្ទះ លោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រាីនៅត្រាជំរុញឱ្រាយបន្តធ្វើ-
ចតា្តាឡីស័កឱ្រាយបនហ្មត់ចត់
ហើយអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន ត្រាូវ
តាមដានត្រាួតពិនិត្រាយ និងជួយ
ដោះស្រាយជីវភាពសម្រាប់
គ្រាួសរក្រាីក្រាដ្រាលមិនអាច
ច្រាញប្រាកបរបររកសុីបនក្នុង
ព្រាលធ្វើចតា្តាឡីស័ក។
លោកប្រាក់សុខុន រដ្ឋមន្ត្រាី

ក្រាសួងការបរទ្រាសនិងសហ-
ប្រាតិបត្តិការអន្តរជាតិដ្រាលកពំងុ
ផ្តាច់ខ្លួន និងបន្តធ្វើចតា្តាឡីស័ក
បនា្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងព្រាឹតិ្តការណ៍
៣វចិ្ឆកិាបនបញ្ជាក់ពីម្រាសិលមញិ
ថាសុខភាពរបស់លោកនៅត្រា
ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អជាប្រាក្រាតី
ហើយការធ្វើត្រាស្តចំនួន២ដង
នៅត្រាទទួលលទ្ធផលអវិជ្ជមាន។
លោករៀបរាប់ថា៖«កម្តាក្នុង

ខ្លួនធម្មតាបយក៏បនសម្រាន្ត
ក៏ស្រាួល។ខា្លាចត្រាឡើងគីឡូទៅ
វញិទ្រា!អ្វីដ្រាលប្ល្រាកខសុពីមនុគឺ
ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំ គឺយើងនាំគ្នា
អនុវត្តវិធានការការពារ រឹតត្រាបិត

យ៉ាងហ្មត់ចត់។ពាក់មា៉ាស់គ្រាប់
គ្នាគ្រាប់ព្រាលពាក់ស្រាមដ្រា
លាងដ្រាញឹកញាប់ រក្រាសាគមា្លាត
និងតាមសង្ក្រាតការប្រាប្រាួល
យ៉ាងជាប់លាប់»។
កាលពីម្រាសិលមិញ ក្រាសួង

សុខាភិបល បនប្រាកាសថា
មិនមានអ្នកឆ្លងថ្មី និងមិនមាន
ករណីព្រាយាបលជាសះស្រាបើយពី
ជំងឺកូវីដ១៩ទ្រា។គិតត្រាឹមថ្ង្រា
ទី១២វិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺ
កូវីដ១៩សរុបចំនួន៣០១នាក់
ក្នងុនោះជាសះស្រាបើយ២៨៨នាក់
និងគ្មោនករណីស្លាប់ទ្រា។
រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងសុខាភិបល

លោកម៉មប៊ុនហ្រាងនិយយថា
មា៉ាស់ក្រាណាត់ចនំនួ២លានមា៉ាស់
ត្រាូវបនបញ្ច្រាញពីឃ្លាំងយុទ្ធ-
សស្ត្រារបស់រាជរដា្ឋាភិបល
ដើម្រាបីផ្តល់ជូនអភិបលរាជធានី
ភ្នំព្រាញ បន្តច្រាកជូនពលរដ្ឋ
ដោយផ្ទាល់។
ដើម្រាបីជាវិធានការទប់ស្កាត់

ការនាំជំងឺកូវីដចូលប្រាទ្រាស
ក្រាសួងសុខាភិបលកាលពី
ថ្ង្រាទី១១ វិច្ឆិកា បនធ្វើការក្រា-
សម្រាួលលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរ
ចូលមកប្រាទ្រាសកម្ពុជា ដោយ
អនវុត្តវធិានការសុខាភបិលនងិ
ការធ្វើចតា្តាឡីស័ក ឆ្លើយតប
ការរកីរាលដាលជងំឺកវូដី១៩ឱ្រាយ
កាន់ត្រាមានប្រាសិទ្ធភាព។
ស្រាចក្តីជនូដណំងឹរបស់ក្រាសងួ

សខុាភបិលបញ្ជាកថ់ារាល់អ្នក-
ដំណើរជាជនបរទ្រាស និងអ្នក-
ដណំើរជាជនជាតិខ្ម្រារគឺតម្រាវូឱ្រាយ
ធ្វើចតា្តាឡីស័ករយៈព្រាល១៤ថ្ង្រា
ដើម្រាបីរង់ចាំលទ្ធផលត្រាស្តរក
កវូដី១៩។ចណំ្រាកអ្នកដណំើរជា
ជនបរទ្រាសដ្រាលមានលខិតិធានា
សខុភាពក៏តម្រាវូឱ្រាយធ្វើចតា្តាឡីសក័
និងធ្វើត្រាស្តដូចគ្នាប៉ុន្ត្រានៅព្រាល
ទទលួបនលទ្ធផលអវជិ្ជមានជា
លើកទ១ីពកួគ្រានងឹអនញុ្ញាតឱ្រាយ
បំព្រាញការងរទៅតាមតារាង
ព្រាលវ្រាលាដ្រាលបនភា្ជាប់មកជា-
មួយហើយបន្តធ្វើចតា្តាឡីស័ក។
មន្ត្រាីនាំពាក្រាយសលារាជធានី-

ភ្នពំ្រាញលោកម្រាតមាសភក្តីមនិ
អាចទាកទ់ងសុំអតា្ថាធបិ្រាបាយករណី
ច្រាកមា៉ាស់បនទ្រាពីម្រាសិលមិញ៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រាសុក្រាទី១៣ែខវិច្ឆិកាឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

លោកឃួងសេងអភិបាលរាជធានីចេកម៉ាស់ដល់ពលរដ្ឋពីមេសិលមិញ។រូបសហការី

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីច្រនចោល...ក្រមុ អ្នក ជំ នាញន្រ CIRAD IPC ក្រសួងនិង អង្គ ការ ដ្រគូកំពុង
ស្រវ ជ្រវ គម្រង១ បង្ហាញ ការ ចម្លងរោគពីសត្វទៅមនុស្រស



ថ្ងៃសុកៃ ទី១៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

សុទ្ធ គឹម សឿន

ឧ ត្ត រ មានជ័យ: សាលា ដំបូង 
ខៃត្ត ឧត្តរមាន ជ័យ បាន សមៃច 
ផ្តន្ទាទោស ពលរដ្ឋ ៣នក់  ដៃល 
ជា តំណាង ពល រដ្ឋ ៨៩គៃួសារ 
រសន់ៅ ភមូ ិជើងភ្ន ំឃុ ំតៃពាងំ បៃ ិយ ៍
សៃុក អន្លង់វៃង ឱៃយ ជាប់ ពន្ធ នគារ 
ក្នុង មា្នាក់ ៗ  ១ ឆ្នាំ និង ពិន័យ ជា 
បៃក់ ចំនួន ៤ លាន រៀល ពាក់ ព័ន្ធ 
រឿង ជម្លោះ ដីធ្ល ី  បៃមាណ ៦០០ ហិ ក - 
តា ដៃល តៃវូ បានប្តងឹ ដោយ  លោក 
ឧ ត្ត ម សៃនីយ៍ ទោ អ៊ុក គឹម លី។

លោក នឿន សាវុធ តំណាង 
ពលរដ្ឋ ចនំនួ ៨៩គៃសួារ  ដៃលជា 
អ្នក រង បណ្ដឹង មា្នាក់  ក្នុងចំណោម 
៣នក់   ថ្លៃង ពីថ្ងៃ ទី ១១   ខៃ វិច្ឆិកា 
ថា ការសមៃច របស់ សាលាដបំងូ 
ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជ័យ ពិតជា អយុត្តិ - 
ធម៌ ខ្លោំងណាស់ ហើយ ពួកលោក 
គៃ ង  ដាក ់បណ្ដងឹ ប្ដងឹ ជទំាស ់នងឹ 
ការសមៃច នៃះ ទៅ សាលា ឧទ្ធរ ណ៍ 
បន្តទៀត ដើមៃបី ស្វៃងរក យតុ្តធិម។៌ 
លោក បន្តថា ការ សមៃច របស់ 
តុលាការ  ធ្វើ ឡើង  តាម បណ្ដឹង 
របស់ ឈ្មោះ ម៉ៃន សារ៉ៃត និង 
ឈ្មោះ ទៀង ឡាយ ដៃល ជា អ្នក- 
ចា ំចមា្ការ ឱៃយ លោក ឧ ត្ត ម សៃនយ៍ី ទោ 

អ៊ុក គឹម លី តួនទី ជា នយរង 
ទីចាត់ការ ការងារ ពៃំដៃន នៃ អគ្គ - 
បញ្ជាការដា្ឋាន កងទ័ព ជើងគោក ។

លោ ក សាវុធ  អះ អាង ថា៖«ដី 
បៃមាណ៦០០ហិកតា  ជា កម្មសិ ទ្ធ ិ
របស់ ពលរ ដ្ឋ ចំនួន ៨៩ គៃួសារ 
សមៃប់  អាសៃ័យ ផល ជា យូ  រឆ្នាំ 
មកហើយ សៃប់តៃ នៅ ឆ្នាំ២០- 
១៧ លោក ផ្កាយ ២ អ៊ុក គឹម លី 
បាន យក គៃឿងចកៃ មក ឈូស ឆ យ 
ដី ពលរដ្ឋ ប៉ុន្ដៃ ពល រដ្ឋ  បាននំគា្នា 
តវ៉ា និង រារាំង មិន ឱៃយ ឈូសឆយ 
ហើយ តៃក់ទ័រ ក៏ តៃឡប់ ទៅវិញ » ។ 
រហូតដល់ ឆ្នាំ២០១៩ សៃប់តៃ 
គៃ ដាក់ តៃ ក់ ទ័រ  មក ឈូសឆយ 
ម្ដងទៀត ហើយ ពល រដ្ឋ  ក៏  បាន 
រារាំង ទៀត កៃយមក  រូប លោក 
និង តំណាង ពល រដ្ឋ ២ នក់ ទៀត 
ក៏មាន ឈ្មោះ តៃូវ តុលាការ កោះ - 
ហៅ ជាចៃើនលើក  ។

បើ តាម ដីកា របស់ តុលាការ 
តណំា ង  ពល រដ្ឋ ទាងំ ៣ នក ់ដៃល 
តៃវូ បាន តលុាការ ផ្តន្ទា ទោស មាន  
ឈ្មោះ សឿន បា៉ាច ភៃទ សៃ ីអាយ ុ
៤៤ឆ្នា ំវ៉ាន់ ចំរើន ភៃទ បៃសុ អា យុ 
៤៩ឆ្នា ំនងិ នឿន សាវធុភៃទ បៃសុ 
អាយុ ៥០ឆ្នាំ។ 

លោក សឿន បា៉ាច តំណាង 

ពលរដ្ឋ មា្នាក់ទៀត ថ្លៃងថា ដោយ - 
សារ ពួកលោក បាន រា រាំង  សកម្ម - 
ភា ព ឈូស ឆយ ដី ពលរដ្ឋ នៃះ 
ទើប ពួក លោក តៃូវ  បាន អ្នក ចំា - 
ចមា្ការ ឱៃយ លោក ផ្កាយ ២ អ៊កុ គមឹ ល ី
ប្ដឹង ឡើង តុលាការ។ លោក ថា ៖ 
«ពួក ខ្ញុ ំមិន សុខ ចិត្ត នឹង ការ  សមៃ ច 
របស ់តុលាការខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ 
ទៃ គឺ ពួក ខ្ញុ ំនឹង ប្ដងឹទៅ សាលា ឧទ្ធរ ណ៍  
បន្តទៀត។ ពួក ខ្ញុ ំពិតជារង  អយុ ត្ត ិ-  
ធម៌ ខ្លោំងណាស់។ សូម លោក 
តុលាការ   រក យុត្តិ ធម៌ ជូន ពលរដ្ឋ 
ទន់ខៃសោយ ផង»។

លោក ហៃល ឆៃង ហុង អ្នកនំ - 

ពាកៃយ សាលាដំបូង ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន - 
ជ័យ  បាន ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃ ទី ១១ វិច្ឆិកា  
ថា បន្ទាប់ ពី បាន បើក សវនការ  
លោក ចៅកៃម ច ន សុ ភ័ កៃ បា ន 
សមៃច  ផ្តន្ទា ទោស  ឈ្មោះ នឿន 
សាវុធ ឈ្មោះ វ៉ាន់ ចំរើន និង 
ឈ្មោះ សឿន បា៉ាច ឱៃយ ជាប់ ពន្ធ - 
នគារ ក្នងុមា្នាក១់ឆ្នា ំនងិ ព ិន ័យ ជា 
បៃក់ ចំនួន ៤លាន រៀលបុ៉ន្ដៃ ទោ ស  
ជាប់ពន្ធនគារតៃូវបាន ពៃយួរ ទាំង - 
អស់។ លោក បញ្ជាក់ថា ៖« តុលា - 
ការ បាន   សមៃច ផ្តន្ទា ទោស  ពួក-
គាត់ ហើយ ប៉ុន្ដៃ បៃសិនបើ ពួក - 
គាត់ មិន សុខចិត្ត ទៃ អាច ប្ដឹង 

បន្តទៅ សា លា ឧ ទ្ធរ ណ៍ ដើមៃបី 
ជំទាស ់។ បើ ពួក គាត់ ចង់ ប្ដឹងទៅ 
សាលាឧទ្ធរណ៍ អាច មកជួប ខ្ញុំ 
ហើយ ខ្ញុ ំនងឹ បៃប ់ព ីនតីវិធិ ីបពំៃញ 
បៃបបទ ដា ក់ ពា កៃយ  ទៅ សាលា - 
ឧទ្ធរណ៍ ទៀត»។

លោកហោ ជិន វិ រៈ យុទ្ធ អភិបា ល 
សៃកុ អន្លង់វៃង  បាន ថ្លៃង   ថា លោ ក 
មិនទាន់ បានទទួល ព័ត៌មាន ពី ការ-
សមៃច រប ស់  តុលាការ ចំពោះ 
ពលរដ្ឋ ទាងំ ៣នក ់នៃះ ទៃ។ ប៉នុ្ដៃ 
លោក ក ៏មនិ អាចជយួ ដោះសៃយ 
ជូន ពួកគាត់ បានដៃរ ពៃះ សំណំុ - 
រឿង តៃូវ បាន បញ្ជូនទៅ ដល់ដៃ 
តុលាការ។ លោក បញ្ជាក់ថា ៖ 
« យើង បាន បង្កើត គណៈកម្មការ 
ដោះសៃយ ទំនស់ នៃះ ជាចៃើន 
ឆ្នាំ ហើយ ប៉ុន្ដៃ ភាគី ទាំង២ នៅតៃ 
មិន ពៃម ទទួលយក ការ សមៃប - 
សមៃួល របស់ អាជា្ញាធរ ទើប ពួក - 
គាត់ នំគា្នា ប្ដឹងទៅ តុលាការ ដើមៃបី 
រក អ្នក ខុស អ្នក តៃូវ»។ 

លោក លើក ឡើង ថា ៖«បើ យើង 
សួរ ខ ង  ពលរដ្ឋ គាត់ ថា គាត់ មក 
រស់នៅ យូ រឆ្នាំ ហើយ គឺ ដី នៃះ ជា 
កម្មសិទ្ធិ ពួកគាត់ ប៉ុន្ដៃ មិន ទាន់ 
មាន ប្លង់  រឹង ទៃ រើឯ ភាគី មា្ខាង ទៀត 
គាត់ ថា ពលរដ្ឋ នំគា្នា មក រំលោភ 

យក ដី គាត់។ អ៊ីចឹង ហៃតុផល 
មាន រៀងៗ ខ្លនួ ពកួ គាត ់មនិ ទទលួ-  
យក អនុសាសន៍ អាជា្ញាធរ ទៃ»។

ភាគី ជម្លោះ មា្ខាង ទៀត គឺ លោក  
អ៊ុក គឹម លី មិន ទា ន់  អាច ស្វៃងរក 
បៃភព ទាក់ទង  សំុ ការបញ្ជាក់ បន្ថៃ ម  
ជុំវិញ ករណីនៃះ បានទៃ។ 

លោកជា ហ៊ាន បៃធាន អង្គការ  
បៃឆំង អំពើពុករលួយ  ទប់សា្កាត់ 
ការបំផ្លោញ ធនធានធម្មជាតិ និង 
ការពារ សិទ្ធ ិព ល រដ្ឋ (A C N C I PO ) 
ដៃល បាន  តាម ដាន ដំណើរ ការ រឿ ង  - 
ក្តី នៃះ បាន ថ្លៃង    ថា ការ សមៃ ច  
របស ់តលុាការខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជយ័ 
នៃះ គឺ  ជា រឿង អយុត្តិធម៌  សមៃប់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលជា អ្នករង - 
គៃះ ពិត បៃកដ  ក្នុង រឿង ទំនស់ 
ដីធ្ល។ី លោក បន្តថា តុលាការ តៃវូ - 
តៃ ធ្វើការ សុើបអង្កៃត អង្គហៃ ត ុ ឱៃយ 
បានចៃបាស់លាស់មុន ធ្វើការ សមៃ  ច  
ផ្តន្ទា ទោស   ពល រដ្ឋ ទាងំ អយតុ្តធិម ៌
បៃបនៃះ។ លោក បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ 
គិតថា ការ សមៃច នៃះគឺ អយុត្តិ - 
ធម៌ សមៃប់ ពលរដ្ឋ រងគៃះ ពិត - 
បៃកដ ហើយ ខ្ញុំ អំពាវនវ ឱៃយ 
ពួកគាត់ ប ន្ត  ដា ក់ពាកៃយ ប្ដឹង ទៅ 
សាលាឧទ្ធរណ ៍ទៀត រើឯ មៃធាវើ គ ឺ
ខ្ញុំ នឹង ជួយ គាត់»៕

នៅ សុីវុត្ថា

កណ្តាលៈ ជន សងៃស័យ ពាក ់ពន័្ធ 
នឹង ការជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន មា្នាក់ 
ដៃល បាន បៃើ កាំភ្លើង បាញ់ តដៃ 
ជា មួយ សមត្ថ កិច្ច  ហើយ សមត្ថ - 
កិច្ច បាន បាញ់ ការ ពារ ខ្លនួ បណា្តា ល  
ឱៃយ រង របសួ  កាល ពវីៃលា ម៉ាង ជតិ 
២ទៀបភ្ល ឺឈាន ចលូថ្ងៃទ ី១១ ខៃ 
វចិ្ឆកិា នៅ ពៃល នៃះ កពំងុ ពៃយាបាល 
នៅមន្ទរីពៃទៃយ បង្អៃកជយ័ជម្នះ  ក្នងុ 
កៃងុតាខ្មោ។ ជន នៃះ នឹង តៃវូ  ស មត្ថ  - 
កិច្ច កសាង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុលាការ នៅ ពៃល ដៃល សា្ថាន ភា ព 
មុខ របួស បាន ធូរ សៃល ។

លោក ឈឿន សចុតិៃ ស្នងការ 
នគរ បាល ខៃត្ត កណា្តាល  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា ជន- 
សងៃសយ័ដៃល កពំងុ សមៃក ពៃយាបាល 
ជើង ដៃល តៃវូ សមត្ថ កចិ្ច បាញ ់តៃវូ 
ជើង គឺ បាន ធូ រសៃល ហើយ។ 
ជន នៃះ តៃវូ បាន យាម កាម យា៉ាង- 
តឹង រឹុងពី សមត្ថ កិច្ចហើ យ នៅ ពៃ ល  
មខុ របសួ ធរូ សៃល សមត្ថ កចិ្ច នងឹ 
កសាង សំណុំរឿង  បញ្ជូន ទៅ 
តុលា  ការ ដើមៃបី ចាត់ ការ តាម និតិ-
វិ ធី ចៃបាប់។ លោក បន្ត ថា ក្នងុ បៃតិ - 
បត្តិការ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១០  ខៃ  វិច្ឆិកា 
សមត្ថ កិច្ច បាន បៃើ កមា្លោងំ បៃមា ណ 
ជិត១០០នក់  ដើមៃបី បើក បៃតិ បត្ត ិ- 

ការ ចុះ បង្កៃប មៃខ្លោង ចៃក ចាយ 
គៃឿង  ញៀន ឈ្មោះ លាន ទិតៃយ 
អាយុ២៧ ឆ្នាំ និងបៃពន្ធ ឈ្មោះ 
ឆៃង តុងលី អាយុ ២៥ឆ្នាំ មាន 
កនូ សៃតីចូ ៗ  ចនំនួ ២ នក ់រស ់នៅ 
ភមូ ិថ្កលុ  ឃុតំៃើយ សា្លោ សៃកុ សា្អាង 
ខៃត្តក ណា្តាល ។  ជន សងៃស័យ បៃដា ប់ - 
ដោយ អាវុធវៃង AK47 ជាប់ នឹង ដៃ 
ហើយ បាន គំរាម បៃពន្ធ និង កូន 
មនិ  ឱៃយចៃញ ពផី្ទះ  បើសនិ ជាហ៊ាន 
ចៃញ ជន សងៃស័យ នឹង បាញ់ សមា្លោ ប់ ។

បើ តាម លោក សុចិតៃ ដៃល ជា 
អ្នក ដឹក នំ កមា្លោងំ ចុះ បង្កៃ ប ផ្ទាល់  
ក្នងុការ ចុះ បងៃ្កាប ដៃល បាន ចាប់ - 
ផ្តើម តាំង ពីម៉ាង ២ រសៀល  ថ្ងៃទី 
១០ ខៃ វចិ្ឆកិា រហតូ ដល ់ម៉ាង ជតិ 
២ ទៀប ភ្ល ឺឈាន ចលូ ថ្ងៃទ ី១១ ខៃ 
វិច្ឆិកាទើប ឃាត់ ខ្លួន ជន ល្មើស 
បាន ។ លោកថា  ជន សងៃស័យ បៃើ - 
បៃ ស ់អាវធុដោយ បាញ ់អស ់ជា ង  
២០ គៃប ់តដៃ ជាមយួ សមត្ថ កចិ្ច 
ខណៈ ខង សមត្ថ កចិ្ច កប៏ាន បាញ ់
តប ត វិញ អស់ ជាចៃើន គៃប់ និង 
តៃូវ ចំ ជើង សា្តាំ រហូត ឈាន ដល់ 
ការ ចាប់ ខ្លួន បាន ។

លោក បន្ត ថា ៖« បន្ទាប់ ពី ឃាត់ - 
ខ្លនួ បាន ជន ល្មើស តៃវូ បាន បញ្ជនូ 
ទៅ  ពៃយាបាល នៅមន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក 
ជ័យជម្នះ  ក្នុង កៃុង តាខ្មោ ដោយ 
មាន ការ យាម កាម ពីកៃុម សមត្ថ - 

កិច្ច ហើយ បន្ទាប់ពី ពៃយាបាល ជា-
សះ សៃបើយ  យើង នឹង កសាង 
សំណុំ  រឿង បញ្ជូន ទៅតុលាការ 
ដើមៃបី ផ្តន្ទាទោស តាម ចៃបាប់ »។ 

លោក  ថា៖«យើង ពៃយា យាមមិន - 
បាញ់ តប ត ទៅ ជន ល្មើស ប៉ុន្តៃ 
ក្នុង សា្ថានភាព ការពារ ខ្លួន ក៏បាន 
បាញ់ តបត ទៅ វិញ  ទើប ធ្វើឱៃយ តៃូវ 
ជន ល្មើស ចំជើង ខង ឆ្វៃង » ។

លោក ពយុ ទៃ ីនយ ប៉សុ្តិ៍ នគរ- 
បាល ឃុ ំតៃើយ សា្លោ បានឱៃយ ដងឹ ថា 
នៅ ក្ន ុង បៃតបិត្តកិារ នៃះ សមត្ថ កចិ្ច  
បាន  ចាប់ ខ្លនួ ជន សងៃស័យ នៅ ពៃ ល 
ដៃល ជន នៃះ តៃវូ រង របួស ជើង ហូរ - 
ឈាម មាន សភាព ស្លៃក សា្លោងំ  នងិ 
អស់ កមា្លោំង ជាខ្លោំង ។ លោក បន្ត 
ថា  ៖«នៅ ក្នុង សា្ថាន ភាព បៃប នៃះ 
មា្តាយជន សងៃស័យ ក៏បាន អង្វរ 
លួង  លោម ជន សងៃស័យ ទមៃំ តៃ 
ដក កាំភ្លើង ពីជន សងៃស័យ ជូន 
សមត្ថ កិច្ចបាន »។

បើ តាម របាយ ការណ៍ របស់ ស្នង- 
ការដា្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត កណា្តាល  
ក្នងុ ការ បង្កៃប នៃះសមត្ថ កិច្ច បា ន-  
របឹអសូ វត្ថតុាង រមួមាន  អាវធុ AK. 
47 កាត់ សា្វាយ លៃខ ZG12729 
ផលតិ នៅ បៃទៃស រសុៃស ីឆ្នា ំ1971  
គៃប់ ១៥ គៃប់ សមៃបក គៃប់ រក - 
ឃើញ ១១ គៃប់ កៃបាល  គៃប់ ៥ 
គៃប់ និង បង់ ១៕

តុលាការកាត់ក្តីឱ្យតំណាងពលរដ្ឋ៣នាក់ជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់១ឆ្នាំក្នងុរឿងវិវាទដីធ្លី

ជនសង្ស័យបាញ់តដ្សមត្ថកិច្ចនឹងតូ្វបញ្ជនូទៅតុលាការ

ពល រដ្ឋ ដែល មាន ជម្លោះ ដីធ្ល ីនៅពែល តវ៉ា កន្លង មក   ។ រូបថត សហ ការើ
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តពីទំព័រ១... លោកដើ មៃបីទប់ ស្កាត់ 
ការរកីរាល ដាល នៃជំងឺកូ វីដ ១ ៩  ឈាន  
ដល់ ថ្ងៃ ទី ៧នោះបា ន បញ្ជា ក់  ថា៖ 
«យើង ខ្ញុំ ទាំងអ ស់គ្នាក្ន ុងនា មជា មាតា   
បិតា កូ នបៃ ុស  កូ នសៃ ីមានកិត្តិ យស   
សូ មគោរ ព ជមៃ បជូ ន ស ម្ដៃច  ឯក- 
ឧត្តម លោ កជ ំទាវ អ្ន ក ឧកញ៉ា ឧកញ៉ា 
លោក លោកសៃី  អ្នកនាង កញ្ញា  និង 
ភ្ញៀវ កិត្តិ យ ស  ទាំង អស់ មៃ តា្តា ជៃ ប 
ដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់ថា ដោ យសរ មាន ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ ៣ វិច្ឆិ កា ពិធី រៀប អាពា ហ៍-
ពិពាហ៍កូ ន របស់ យើ ងខ្ញុ ំ  ដៃល  នឹង  បៃ- 
ពៃឹត្ត ទៅនៅ ថ្ងៃសុ កៃទី ២០  ខៃវិ ច្ឆិកា  
ឆ្នាំ ២ ០២០  វៃលាម៉ា ង១៧:០០ នាទី 
រសៀល  នៅមជៃឈ ម ណ្ឌល   សន្ន ិបាត  នងិ 
ពិ ព័រ ណ៍កោះពៃ ជៃ ( អគរ F)តៃូវ- 
លើក ទៅ ពៃ លកៃ យ វិ ញ » ។

ទន្ទមឹ នឹង នៃះ  ដៃរ  កញ្ញា វ៉ាន់ គីម មួយ 
មាន លំ នៅ ក្នុង ភូមិ កបា៉ាល់  ឃុំឈើ តុំ  
សៃុក កៃគ រ  ខៃ ត្តពោធិ៍ សត់   ក៏បាន 
បង្ហោះ ស រ តា ម  បណ្ដា ញ សង្គមហ្វៃស- 
ប៊ុ ក រ ប ស់  នា ង ឈ្មោះ ថា Kimmuoy 
Vann ស្ដី ពី ការ លើ កពៃល នៃពិធី- 
មង្គលការរបស់ នាង ដៃ ល  នឹ ង តៃូវ- 
បៃពៃឹ ត្ត  ធ្វើ ឡើង នា ថ្ងៃ ទី២ ១  ខៃវិ ច្ឆិកា 
ខាង មុ ខនៃះ ផ ង ដៃ រ។  

  តា ម រយៈ សំណៃ រនោះ  កញ្ញា  គី មមួ យ 
បា នប ញ្ជាក់ថា ៖  «ក្នុង នាម យើ ងខ្ញុំជា 
មា្ចាស់ កម្មវិ ធី សូមអ ធៃយាសៃ ័យ  ដល់ភ្ញៀវ- 

កិត្ត ិយស    ទំា ងអស់ ឱៃយ បាន ជៃ បថា   កម្ម- 
វិធីម ង្គ ល ការយើ ងខ្ញុំ នឹង តៃូវរំ សយ 
ន ិង ពនៃយា រ នៅពៃ ល កៃយ វ ិញ  ដោយ- 
សរមា នកា រ រី ករាលដាល ម្ត ងទៀ ត 
នៃជំ ងឺ កូវី ដ ១៩»  ។ 

ជា មួ យគ្នា នៃះ ក ញ្ញា  គីម មួយ បាន 
អពំាវ នាវ ដ ល ់ បងប្អ ូនព លរ ដ្ឋទាងំ អស ់ 
គោរព តាម  គោល កា រណ ៍ណៃនា ំរបស ់
កៃសួង សុខា ភិបា ល ដើ មៃបី ចូ លរួម ទ ប់- 
ស្កា ត់ កា រឆ្ល ងជំ ងឺកូ វីដ ១៩ នៃះផ ង ដៃរ  ។ 
    ចំណៃក លោក សៃី  កុយ  ពិសី  រដ្ឋ- 
លៃ ខា ធកិា រ កៃសងួ ទៃ សចរ ណ ៍ន ិងជា 
អ នុបៃធា ន គណៈ កម្ម ការ ពៃដំៃ នក ម្ព ុជា 
ដៃ ល ធា្លាបប់ាន សមៃច លើក ពៃល រៀប- 
អាពិ ពាហ៍ពិ ពាហ៍ របស់ លោកសៃកីាល-  
ពី អំឡុង ខៃ មីនា កន្លង ទៅ  បា ន បៃប់ - 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ១១  វិច្ឆ ិកាថា  ដើ មៃបី   
ច ូលរមួ កាតប់ន្ថ យកា ររ ីក រាលដា លនៃ 
ជំងឺ កូវី ដ១៩ ប ញ្ហោអា ពាហ៍ ពិពាហ៍ដៃល  
ជា បញ្ហោ ផ្ទាល់   ខ្លួន  គួ រតៃូវ បាន  ពនៃយារ- 
ពៃ ល ជាប ន្តទៀត ។

 លោក សៃី បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ដើមៃបី 
សុវត្ថ ិភាព រួ ម និ ង ដើ មៃបីកា ត់ ប ន្ថយ កា រ- 
រីក រា ត តៃបា តជំ ងឺកូ វី ដ ១៩ យើ ងខ្ញុំ  និង 
 កៃ ុមគៃ ួស  រ   ស មៃ ចពនៃយា រ ពៃល ជា ប ន្ត  
ទៀតនូ វ កា របៃ រ ព្ធ កម្ម វិធីអា ពាហ៍- 
ពិពា ហ៍ រ បស់ យើង ខ្ញុំ»។

បើតាមលោក  សៃី កុយ  ពិសី  ក្នុង 
ស្ថានភា ព បៃទៃ ស កំពុង បៃយុទ្ធ បៃឆំង 

នឹង ជំ ងឺ រាត តៃបា តកូវីដ១៩ នៃះ ការ- 
ជួប ជុំ ដៃល មាន មនុសៃស មា្នា ចៃើន ដូ ច- 
ជា  ពិធី មង្គល ការ ខួ បកំណើត  ឡើង- 
ផ្ទះថ្មី និង ពិធី ជួ បបៃ ជុំ ធំៗ  ផៃសៃង ទៀត  
គួ រ តៃូ វបា ន លុប ចោល   ជាប ណ្ដាះ អា- 
សន្ន  ឬ ព នៃយា រពៃល ។ក្នងុ ករណ ីចាបំាច ់  
មិន អាចលុ ប ចោល បា ន គបៃបីតៃូ វធ្វើ  
នៅក្នុង  កមៃិ តជា លក្ខណៈ គៃួសរ។   

 ដោយឡៃ ក លោ ក សៃ ង  ថាវរៈ  
មានលនំៅ ក្នងុ សង្កាត ់ គឡី ូម៉ៃតៃ លៃខ 
៦  ខណ្ឌ ឫសៃសី កៃវ  រាជ ធា នីភ្ន ំពៃ ញ   ដៃល 
តៃវូ ចូល រោង ជ័យ នៅ ថ្ងៃទី ១៦  ខៃវិច្ឆ ិកា 
ខាងមុ ខ នៃះ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
យ៉ា ង ខ្លថីា កម្ម វធិ ីរៀប ម ង្គល កា ររ ប ស ់  
លោក ធា្លា ប់ បា នលើ ក ពៃ ល  ម្ដង  រួចទៅ 
ហើយ កា លពីខៃ ឧស ភា កន្លង ទៅ ។   

លោ ក បាន ថ្លៃ ងថា ៖  «យើង គោរព 
តា មកា រ អំ ពាវ នា វរ ប ស់ បៃមុខ រាជ រ ដា្ឋា- 
ភិ បា ល និង ការ ណៃ នាំ រប ស់ កៃសួង- 
សុ ខា ភិបា ល   ដើមៃបី  ចូលរួម ទប់ ស្កាត់ 
ការរីករា លដា លនៃ ជំ ងឺ កូ វីដ១ ៩ ដោ យ  
ផ្លាស់ ប្ដ ូរពិ ធី ម ង្គល កា រ ម កជា ពិ ធី សៃន- 
ផៃសំ ផ្គុំប្ដី បៃ ព ន្ធជា ប ណ្ដាះអា ស ន្នសិ ន 
ហើយ នៅពៃលកូវីដ១៩ ស្ងប់ ស្ងាត់ 
ពួកយើង នឹងរក ពៃ លវៃលា ស ម រ មៃយ   
រៀ បចំ ពិធីមង្គល កា រ  តា ម បៃពៃ ណី    
ទំ នៀម ទ មា្លាប់ ខ្មៃ រ ឱៃយ បាន អ ធិក អ ធ ម»។   
   កាល ពីថ្ងៃទី ១០   វិ ច្ឆិកា   ឆ្នាំ២០ ២០ 
កៃសួងសុ ខា ភិ បាល  បាន ចៃ ញ សៃ ចក្ដ-ី 

ណៃនា ំជាថ្មមី្ដង ទៀ តស្ដ ីព ី«ការអនវុត្ត- 
គមា្លាត សវុត្ថ ិភាព សង្គម  ន ិងគ មា្លា តសវុត្ថ-ិ 
ភាព បុ គ្គលដើ មៃបីបង្កា រ និ ងទ ប់ស្កាត់ការ - 
ចម្ល ង ជងំ ឺក ូវដី១៩ ចលូក្ន ុងស ហ គមន ៍ 
នៅក្នុ ងពៃះ   រាជា ណចកៃ  កម្ពុជា »។  

សៃចក្ដី ណៃ នាំថ្មី នៃះ  បា ន ធ្វើ ឡើ ង  
ប នា្ទាប់ ពី មានពៃឹ ត្តិ កា រ ណ៍  ៣ វិច្ឆិ កា  
២ ០២០  ដៃ លជា ថ្ងៃ   រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
ការ បរទៃ ស  និ ងពា ណិ ជ្ជ កម្ម ហុង គៃី 
លោក  ភីធើ សុ ីចាតូ បាន មក កម្ពុ ជា  
និង ជួ ប ថា្នាក់ ដឹ ក នាំ  និងមន្តៃីរាជការ- 
កម្ពុ ជា  តៃ តៃូ វបា ន រ ក ឃើញ វិ ជ្ជ មា ន 
កូ វី ដ១ ៩  ១ថ្ងៃ កៃ យ ចៃញ ពីក ម្ពុ ជា។ 
កៃ យម ក មា ន ម ន្តៃី   កម្ពុជា ៣នា ក់  
និ ង ម ន្តៃីទូ ត ហុ ង គៃី មា្នាក់នៅ ក ម្ពុជា  
តៃ ូវបា ន រ ក ឃើញ មា នវិ ជ្ជ មាន កូ វី ដ១៩ 
បនា្ទាប់ ពី បានធ្វើ តៃស្ត ក្នុងចំណម 

អ្នកដៃលបានប៉ះពាល់  ផ្ទាល់  និង 
បៃយោល ជា មួយលោក ភីធើ សុី ចាតូ 
ជាង១ពាន់នាក់។ 

តាមរ យៈសៃ ច ក្ដ ី ណៃនំា រ ប ស់កៃ សួ ង 
ស ុខា ភបិា ល ថ្ម ីនៃះ  បាន តមៃ ូវឱៃយ កាត-់ 
បន្ថយ ឱៃយបា ន ជាអ តិ ប រ មានូវកា រ ជួ បជំុ- 
គ្នា ក្ន ុង សង្គ ម ដៃ ល មា នម នុសៃស មា្នា ចៃើ ន  
ដូចជា ការរៀប  អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ពិធី- 
បុណៃយនានា   រួ មមា ន   ពិធី បុណៃយ ជាតិ  
ពិធី បុ ណៃយ ស សនា   ពិធីបុ ណៃយ បៃ ពៃណី 
ឬ ពិ ធី បុណៃយ ផៃសៃ ង ៗ ... ។  

ទ ន្ទឹ មនឹ ង នៃះ កៃសួ ង សុ ខាភិ បា ល 
បានស ំណ ូម ពរ ឱៃយ ស ធា រណ ជ ន រ កៃសា 
អ នា មយ័ ឱៃយបា  ន ស្អាត ជា ន ិច្ច តា ម រយៈ 
ការ លា ងដៃជាម ួយ ស ប៊ ូឬអា ល ់កលុ  
ឱៃយបា ន ញឹក ញ ប់   និងពា ក់ មា៉ាស់ ឱៃយ 
បាន តៃឹ ម តៃូ វជា បៃ ចាំ ៕ 

ពិធីមង្គលការខ្លះបានពន្យារព្ល...

ពិធីសំពះផ្ទមឹនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមបៃពៃណីខ្មៃរ កន្លងមក។ រូបថត សហ ការី
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� ង��  ង និង អគ្គ នា យក 
លី �ៃសៃង

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

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

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

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

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

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា៉ា 

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

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

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

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

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

 ចា ប ណ 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
�េ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យកា �េត

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

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

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យខេត្ត សៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

 រា ជ � 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 រិ� ល័យសៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ យុវជន   និង សិសៃ សា- 
នុសិសៃសកៃី កៃ ងាយ រងគៃះ នៅ 
តាម បណ្ដាខៃត្ដ ជិត ២ពាន់ នាក់ 
ទទួល បាន ការងារធ្វើ  និង អាច 
បង្កើត មុខ របរ  ខ្លួន ឯង តាមរយៈ 
គមៃ ងបណ្ដុះ បណ្ដាល ជំនាញ 
របស់ អង្គការ ភ្លៃន អន្ដរ ជាតិ 
កម្ពជុា  ។  តាមរយៈ បទពសិោធ នៃះ   
អង្គការ កំពុង ពងៃីក ការ អនុ វត្ដ   
គមៃង រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នាំ បន្ថៃម 
នៅ ខៃត្ដ សៀម រាប  និង ខៃត្ត 
រតនគិរី  ចាប់ ពី ឆ្នាំ នៃះ  និង 
បងៃៀន ជំនាញ ដល់ យុវជន 
ចំនួន ១ ៦០០  នាក់។

លោក យ ីគមីថាន  នាយក រង 
បៃ ចាំ បៃទៃស ផ្នៃក កម្ម វិធី នៃ 
អង្គការ ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  នាថ្ងៃ ទី១១  
វចិ្ឆកិា  ថា  តាម រយៈ បទ ពសិោធ  
នៃការ អនវុត្ដ គមៃង ទ១ី រយៈ- 
ពៃល ៤ឆ្នា ំកាល ពឆី្នា ំ២០១៣-
២០១៧  ផ្តល ់ជនំាញ បច្ចៃក ទៃស   
ដល់ សិសៃស ចំនួន ១៩០៥ នាក។់  
ក្នុង ចំណោម  នៃះ  ៧១ ភាគ រយ 
នៃ ពួក គៃ ទទួល បាន ការងារ ធ្វើ 
នងិ បង្កើត មខុ របរ ដោយ ខ្លនួ ឯង ។ 
ដូច្នៃះ  អង្គការ ភ្លៃន សមៃច បន្ត 
អនុ វត្ដ គមៃង ថ្មី១ទៀត  គឺ 
គមៃង «ជ ំនាញ ដើមៃបី ភាព ជោគ-   
ជយ័»បន្ត អន ុវត្ត រយៈ ពៃល   ៣ឆ្នា ំ  
(២០២០-២០២៣) នៅ ខៃត្ត 
សៀម រាប  និង រតន គិរី  ដល់ 
យុវជន ងាយ រង គៃះ ចំនួន 
១៦០០នាក់។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«តាម រយៈ 
បទ ពិសោធជោគ ជ័យ លើ 
គមៃង ចាស់ នៃះ  អង្គការ ភ្លៃន 
សមៃច បន្ត អនុវត្ដ គមៃង ថ្មី 
នៃះ។  គមៃង ថ្មី នៃះ នឹង រួម- 
ចំណៃក ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នូវ 
អំណច ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច  និង 
លើក កម្ពស់ សម ភាព យៃន ឌ័រ 
ដល់ យុវ ជន ងាយ រង គៃះ »។

បើតាម លោកយី  គីមថាន  
លក្ខណពិសៃស នៃ គមៃង នៃះ  
គឺ ផ្ដោត សំខាន់ លើ សិសៃសា នុ- 
សសិៃស នងិ យវុ ជន ងាយ រង គៃះ 
មក ព ីគៃ ួសារ កៃកីៃ ១ នងិ កៃកីៃ២  
ពសិៃស ជាបៃជាពលរដ្ឋ ជន ជាត-ិ 
ដើម ភាគតិច ។  ក្នងុ គមៃង ថ្ម ីនៃះ  
ក៏ ផ្ដោត សំខាន់ ចំពោះ ក្មៃង សៃ ីពៃះ  
ក្មៃង សៃី អាច បៃឈម នឹង ហានិ-
ភយ័ នៃ អតៃ គ្មាន ការងារ ធ្វើ នងិ 
បៃឈម ការ បោះ បង់ ចោល ការ- 
សិកៃសា និង ការរៀបការ វ័យ ក្មៃង។

លោក បន្តថា ៖«ការ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល ជំនាញ វិជា្ជាជីវៈ នៃះ  
យើង ធ្វើ ឡើង តាមរយៈ ការ- 

សិកៃសា សៃវជៃវ ចៃបាស់ លាស់ 
ទៅលើ តមៃវូ ការ ទផីៃសារ បច្ចបុៃបន្ន 
ដើមៃប ីកណំត ់ថា  យវុជន  គរួ រៀន 
ជនំាញ អ្វ ីឱៃយតៃវូ នងឹ ទផីៃសារ ការ ងារ  
និង ទទួល បាន ការងារ  និង ជំ- 
នាញ តៃឹម តៃូវ»។

យុវតី ភន់ ឡាត់  វ័យ ២៤ឆ្នាំ  
រស់នៅ សៃុក បនា្ទាយ សៃី  នាង 
បាន បោះបង់ ការ សិកៃសា នៅ តៃឹម 
ថា្នាក់ ទី៩  កាលពី ឆ្នាំ ២០១៦។ 
កៃយ ពី បាន សា្ដោប់ ព័ត៌មាន ពី 
កៃុម ការងារ អង្គការ ភ្លៃន ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ អំពី ការរៀន ជំនាញ វិជា្ជា- 
ជវីៈ  កាលព ីខៃកញ្ញា  ឆ្នា ំ២០១៦  
យវុត ីរបូ នៃះ បាន សមៃច ចតិ្ដ សុ ំ
ឪពុក មា្ដោយ ចូលរៀន ជំនាញ 
បដសិណ្ឋារកចិ្ច តាមរយៈ គមៃង   
របស ់អង្គការ ភ្លៃន។ នាង អះអាង 
ថា  ជីវិត របស់ នាង បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ 
ស្ទើ រទាំង សៃុង ពី កុមារី ងាយ រង- 
គៃះ  តាមរយៈ ការ រៀន ជំនាញ 
នៃះ។  បច្ចុបៃបន្ន នាង កំពុង បន្ត 
ការសិកៃសា ជំនាញ បដិ សណ្ឋារ  - 
កិច្ច បន្ត នៅ មហា វិទៃយា ល័យ  និ ង 

កំពុង ធ្វើការងារ ជា គៃូ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល បច្ចៃក ទៃស  នៅ មជៃឈ- 
មណ្ឌល មួយ ក្នុង ខៃត្ត សៀម រាប ។ 

ភន ់ ឡាត ់ បៃបថ់ា ៖«បនា្ទាប ់ពី   
ខ្ញុំ បាន ដឹង ព័ត៌មាន ពីការ រៀន 
ជនំាញ នៃះ ខ្ញុ ំបាន សុ ំឪពកុ មា្ដោយ   
ខ្ញុំ ទៅរៀន  ប៉ុន្ដៃ ពួកគត់ មិន 
យល់ ពៃម ទៃ  ពៃះ ខា្លាច ចាញ់- 
បោក គៃ  និង គ្មាន អ្នក នៅ ជួយ 
ការងារ ធ្វើ សៃចមា្ការ នៅ ផ្ទះ»។ 

នាង បន្តថា ៖«ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ បៃប់ 
ទៅ គត់ វិញ ថា  [ខ្ញុំ] មិន ចង់ នៅ 
ធ្វើ សៃ រហូតទៃ ខ្ញុំ ចង់ ទៅ រៀន 
បន្ត ទៀត។ អង្គការ ភ្លៃន អន្តរ- 
ជាតិ នៅ កម្ពុជានៃះ អ្នក ណ ក៏ 
សា្គាល់ ដៃរ នៅ ខៃត្ដ សៀមរាប 
យើង  ពកុ ម៉ៃ មនិ បាច ់បារម្ភ ខា្លាច 
គៃ បោក បៃសទ់ៃ ។ ខ្ញុ ំបៃប ់ពកួ- 
គត់  ខ្ញុំ យល់ ពី ទឹក ចិត្ដ ពុក ម៉ៃ 
សៃឡាញ់ កូន  ប៉ុន្ដៃ ពុកម៉ៃ មិន- 
មៃន រស់នៅ ជាមួយ កូន រហូត 
ឯណ  ដូច្នៃះ ខ្ញុំ តៃូវ ទៅរៀន រក 
ជំនាញ សមៃប់ ជួយ អនាគត 
ខ្លួន ឯង»។ 

លោក អាន ធី  មនៃ្តី កម្ម វិធី 
លើក កម្ពស់ ជីវ ភាព  និង ការ- 
បណ្ដុះ បណ្ដាល ជំនាញ នៃ 
អង្គការ ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា    
បៃប់ ថា  កាល ពី គមៃង ទី១  
អង្គការ បាន បណ្ដុះ បណ្ដាល 
យុវជន លើ ជំនាញ ដៃល ឆ្លើយ- 
តប នឹង តមៃូវ ការទីផៃសារ ការ ងារ 
នៅ កម្ពុជា។ ជំនាញ ទាំង នោះ 
មាន  ជំនាញ ជាង ជួសជុល 
មា៉ាសុីន ធុន តូច  ជួស ជុល ម៉ូតូ  
ជួសជុល ទូរស័ព្ទ  ជួស ជុល 

មា៉ាញៃ  វទិៃយ ុ នងិ ទរូទសៃសន ៍ ជ ំនាញ   
ជសួជលុ កុពំៃយូទរ័  ចងុ ភៅ  កាត ់ដៃរ   
សម្លៀក បពំាក ់ សមា្អាង  ការ ជាង-  
សណំង ់ ជាង ទកឹ-ភ្លើង (អគ្គ ិសន)ី  
ការ ចិញ្ចឹម សត្វ ដាំ បន្លៃ និង 
ជាង ជសួជលុ មា៉ាសុនី តៃជាក។់

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ឆ្លង កាត ់បទ- 
ពិសោធពីការ អនុវត្ដ គមៃង 
ទី១ ជោគជ័យ  ដូច្នៃះ អង្គការ 
ភ្លៃន  នងិ ដៃគ ូពាកព់ន័្ធ បាន រមួគ្នា 
បង្កើត គមៃង ថ្ម ីមយួ នៃះ ឡើង ។ 
កា របណ្ដុះ បណ្ដាល ជនំាញ វជិា្ជា- 
ជីវៈ នៃះ  យើង ធ្វើ ឡើង មាន 
២ជមៃើស ឱៃយ យវុជន ជៃើស រសី  
គឺ ១ បណ្ដុះ បណ្ដាល នៅ ក្នុង 
មជៃឈ មណ្ឌល បណ្ដុះ បណ្ដាល 
ជំនាញ  ឬ វិទៃយាសា្ថាន។  ទី២ 
បណ្ដុះ បណ្ដាល នៅ ទតីាងំ ជាង  
ឬហាង ដៃល សិសៃស ចង់ រៀន 
ផ្ទាល់ តៃម្ដង»។

កាល ព ីថ្ងៃ ទ១ី០  វចិ្ឆកិា  អង្គការ  
ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា  បាន ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ពី ការ ចាប់ ផ្តើម ការ អនុវត្ត  
«ជំនាញ ដើមៃបី ភាព ជោគ ជ័យ »  
នៅខៃត្ត រតន គរិ ី នងិ ខៃត្ត សៀម រាប  
កៃម កចិ្ច សហ បៃតបិត្តកិារ  រវាង 
សមាគម បណ្ដុះកមុារ   វទិៃយា  សា្ថាន 
ពហុ បច្ចៃកទៃស ភូមិ ភាគ តៃជោ 
សៃន  ខៃត្ត សៀម រាប និង មជៃឈ- 
មណ្ឌល បណ្ដុះបណ្ដាល វិជា្ជា ជីវៈ 
ខៃត្ត រតន គិរី។  កា របន្ត អនុវត្ដ 
គមៃង នៃះ កៃម ជំនួយ ពី កៃ- 
សួង  សហ ព័ន្ធ អាល្លឺ ម៉ង់ សមៃប់ 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ សៃដ្ឋ កិច្ច 
និង អភិ វឌៃឍន៍   និង អង្គការ ភ្លៃន 
អន្តរ ជាតិ អាល្លឺ ម៉ង់៕

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ គណៈ កម្មការ ជាតិ 
រៀប ចំការ បោះ ឆ្នាត (គ.ជ.ប)
បាន  លើក ឡើង ពី  បទ ពិសោធ នៃ 
ការ បោះ ឆ្នាត ជៃើសតំាង សមា ជិ ក  
សភា នៅរដ្ឋ ប៊ីហា (Bihar)  
បៃទៃស ឥណ្ឌា  តាម បៃព័ន្ធ អន- 
ឡា ញ ចាប ់ព ីថ្ងៃទ៥ី ដល ់ថ្ងៃទ៧ី 
ខៃវិច្ឆិកា បនា្ទាប់ ពី បាន ចូល រួម    
សង្កៃត ការណ៍  ការ បោះឆ្នាត 
នៃះ តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ ។

លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ គ.ជ.ប  បៃប់ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពីមៃសិល មិញ ថា ការ ចូល រួម 
សង្កៃត ការ ណ៍ តាម បៃព័ន្ធ អន- 
ឡាញ គជឺា ឱកាស ក្នងុ ការ ស្វៃង- 
យល់ អំពីការ អនុវត្ត ល្ៗអ  ក្នងុ ការ- 
បោះ ឆ្នាតនៅ រដ្ឋ បី៊ហាក្នងុ សម័ យ   
កវូដី១៩ នងិ ការ បៃើ បៃស ់បៃព ័ន្ធ 
បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌ មាន កមៃតិ ខ្ពស់ គួ រ   - 
ឱៃយ ចាប ់អារម្មណ ៍។ លោក ថ្លៃង ថា 
បនា្ទាប់ពី បាន សង្កៃត ការណ៍បោះ - 

ឆ្នា ត យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ តាម- 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញពី បៃទៃស កម្ព ុជា 
រយៈ ពៃល៣ថ្ងៃ កន្លង មក គ.ជ.ប 
យល់ ឃើញ ថា បៃព័ន្ធ ព័ត៌មាន- 
វិទៃយា  បាន ដើរ តួនាទី យ៉ាង សំខាន់ 
ក្នងុ ដំណើរ ការបោះ ឆ្នាត នៅ បៃទៃ ស 
ឥណ្ឌា ខណៈ បៃទៃស មួយ នៃះ 
និង ពិភ ព លោក កំពុង បៃឈម 
នឹង ការ រាត តៃបាត ដោយ ជំងឺ កូវីដ - 
១៩។ តា ម ការ សង្កៃត មើល ស្ទើរ - 
តៃ គៃប់ ដំណក់ កាល នៃការ- 
បោះ ឆ្នាត មាន ការ បពំាក ់សមា្ភារ 
បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌ មាន(ICT) ដោ យ   
មាន កម្មវិធី អប់រំ អ្នក បោះ ឆ្នាត 
និង ការ ចូល រួម បោះ ឆ្នាត ដោយ 
បៃព័ន្ធ (SVEEP)។ មា៉ាសុីន 
បោះឆ្នាត តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច- 
តៃនូកិ  (EVM) តៃវូ បៃើ សមៃប ់
ការ បោះ ឆ្នាត ដៃល ដំណើរ ការ 
បោះ ឆ្នាត នៃះ ជយួ សមៃលួ ដល ់
អ្នក បោះឆ្នាត  ជាង ៧៣ លាន 
នាក់ អាច ទៅ បោះ ឆ្នាត បាន 
ដោយ បៃើ រយៈ ពៃល ខ្ល ីជាព ិសៃស 

គវឺា ជយួ កាត ់បន្ថយ ហានភិយ័ នៃ 
ការ លួច បន្លំ សន្លឹក ឆ្នាត ។ 

លោក បន្ថៃម ថា ការ ធ្វើ តៃស្ត 
ដោយ មា៉ាសុីន  EVM មុន ពៃល 
បោះ ឆ្នាតតៃវូ ទទួល សា្គាល់ ដោ យ  
ភា្នាក់ ងារ គណ បកៃស នយោ បាយ និ ង  
អ្នក សង្កៃត ការណ៍ ដៃល មាន វត្ត - 
មាន នៅ ក្នុងកា រិ យល័យ បោះ- 
ឆ្នា ត  ។ លោក សុវណ្ណារុំ បញ្ជាក់ 
ថា ជាលើក ទី១ហើយ ដៃល 
គ.ជ.ប ទទួល បាន មៃរៀន និង 
បទ ពិសោធល្អៗ  ពីការ ចូល រួម 
សង្កៃត ការណ ៍បោះ ឆ្នាត តាម- 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញ។ កម្មវិធី សង្កៃត - 
ការណ៍ អន្តរ ជាតិ តាម បៃព័ន្ធ អន-  
ឡាញ នៃះ កៃ ព ីមាន ការ ចលូ រួម 
ពី គ.ជ.ប ក៏មាន ការ ចូល រួម 
សង្កៃតការណ៍ ពីបៃទៃស ជាង  
៤០ ក្នុង ពិភព លោក ផង ដៃរ។ 

លោកកង សាវា៉ាង មនៃ្ដី ជាន់ - 
ខ្ពស់ ផ្នៃក អង្កៃត នៃ អង្គការ ឃ្លាំ - 
មើល ការ បោះ ឆ្នាត ខុម  ែ្រហ្វ ល 
ថ្លៃង ថា  នៅក្នុង បៃទៃស នីមួយៗ  

តៃង តៃ មាន ការ បោះឆ្នា ត តាម 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញ ដោយ មាន សា្ថា ន  - 
ភាព ខុសៗ គ្នា ប៉ុន្តៃសមៃប់ គ.ជ . 
ប គួរ តៃ រៀន សូតៃ ពីបទ ពិសោ ធ  
ពី បៃទៃស ផៃសៃងៗ  ដៃល បាន រៀប ចំ 
ការ បោះ ឆ្នាត មាន លទ្ធិ បៃជា - 
ធិបតៃយៃយ  សៃរី និង ពហុប កៃយ  
គឺជារឿង មួយ ដ៏សំខាន់។ លោក 
ថ្លៃង ថា៖«គ.ជ.បគរួ តៃរៀន ស ូតៃ 
នូវចំ ណុចល្ៗអ  បន្ថៃម ទៀតជា ពិសៃ ស  
ពីបទ ពិសោធ នៃការ បោះ ឆ្នាត 
នៅក្នងុ អឡំងុ ពៃល ដៃល មាន ការ- 
រាត តៃបាត នូវ ជំងឺ កូវីដ១៩។ ប៉ុន្តៃ  
សមៃប់ ការ សង្កៃត ការណ៍ ចង់ ដឹ ង  - 
ខុស  ឬតៃូវ តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ 
នៃះ មនិ អាច ធ្វើបាន ទៃ បើគៃន-់ 
តៃ សង្កៃត ការណ ៍ដើមៃបី រៀន សតូៃ 
ទទួល យក បទ ពិសោធមិន មៃ ន   
ជាបញ្ហា នោះ ទៃ»។ លោក ថា  
នៃះ  គឺជា បទ ពិសោធដ៏ល្អមួយ  
ក្នងុការ យក មក រៀប ចំកា រ បោះ - 
ឆ្នាត នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  
នា ពៃល ខាង មុខ ។

យោង តាម សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍
របស ់គ.ជ.ប សមាជកិ សភា នៅ 
រដ្ឋ ប៊ីហា មានចំ នួន ២៤៣រូប 
ដោយ ក្នុង នោះ សមាជិក សភា 
ចនំ ួ ន ៧១របូតៃវូ បាន ជៃើស តាងំ 
ពីពលរដ្ឋ នៅ ថ្ងៃ ទី២៨ ខៃតុលា  
ឆ្នា២ំ០២០ សមា ជកិ សភា ចនំនួ  
៩៤ របូ  តៃវូ ជៃើសតំាង ពពីលរដ្ឋ 
នៅថ្ងៃ ទី៣ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ 
នងិ សមា ជកិ សភា ចនំនួ ៧៨ របូ 
តៃវូ បា ន ជៃើស តំាង ពីបៃជា ពលរ ដ្ឋ 
នៅថ្ងៃទី ៧ ខៃ វិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២០។ 
លទ្ធ ផល នៃការ បោះឆ្នាត នៅ រដ្ឋ 
ប៊ីហារ ដៃល តៃូវ បាន បៃកាស 
តាម រយៈការ បូក សរុប សន្លកឹ ឆ្នា ត 
ដោយ គណៈ កមា្មាធិការ ជាតិ រៀប ចំ 
ការ បោះ ឆ្នាត ជាតិ ឥណ្ឌា នៅថ្ងៃ 
ទី១០ ខៃ វិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២០បងា្ហា ញ   
ថា  គណ បកៃស Bharatiya  Ja-
nata Party (BJP) ទទួល- 
បាន  អាសនៈ ចៃើន ជាង គៃ ក្នងុ រដ្ឋ - 
សភា ប៊ហីា ក្នងុ  ចណំោម អាសនៈ 
សរុប ចំនួន ២៤៣៕

សិស្ស និងយុវជនកី្ក្ជិត២ពាន់នាក់ទទួលបានការងារពីគម្ងអង្គការភ្លន្

គជប លើក ឡើង ពី បទ ពិសោធ  ន្ ការ បោះ ឆ្នោត តាម ប្ព័ន្ធ អន ឡាញ នៅ រដ្ឋ ១ ន្ ប្ទ្ស ឥណ្ឌា

មន្តេ ីនិងតំណាងអង្គការក្នងុសិកា្ខាសាលា  ថ្ងេទី១០វិច្ឆកិា នាខេត្តសៀមរប។រូប ភ្លៃនអន្តរជាតិ
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ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍ និងCSX សហការ គ្នា អភិវឌេឍន៍ វិស័យ មូលបតេ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ក្រុមហ៊ុន ផូស ម្រឌា ខូ 
អិល ធីឌី (Post Media Co Ltd) 
ដ្រល ប្រតិ បត្តិការ កាស្រត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ បាន ចុះ កិច្ច- 
ព្រមព្រៀង លើ អនុស្រសរណៈ ន្រ ការ- 
យោគយល ់គ្នា(MoU) ជាមយួ ក្រមុហ៊នុ  
ផ្រសារ មលូ ប ត្រ កម្ពជុា(CSX)ដើម្របី ផ្ដល់  
ព័ត៌មាន ដ៏ ជាក់លាក់ អំពី ការ អភិវឌ្រឍ 
វសិយ័ ទផី្រសារ មលូ ប ត្រ ដល ់វនិយិោ គនិ 
និង សាធារណជន ។ 

MoU ត្រវូ បាន ចុះហត្ថល្រខា ដោយ 
លោក លី ត្រស្រង ចាងហ្វាង និង អគ្គ- 
នាយក របស ់កាស្រត ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ នងិ 
លោក ហងុ សខុ ហរួ ជា អគ្គនាយក របស ់
CSX នៅ ការិយាល័យCSX ។ 

 លោក លី ត្រស្រង បាន ឱ្រយ ដឹងថា 
ទផី្រសារ មលូ ប ត្រ ជាពសិ្រស ទផី្រសារ ហរិញ្ញ-
វត្ថកុពំងុ ដើរ តនួាទ ីដ ៏សខំាន ់ក្នងុ ការ ជរំញុ  
កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច នៅ  កម្ពុជា ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា 
ជា ពសិ្រស ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ
បានធ្វើ ការងារ យា៉ាង សកម្ម អស ់រយៈព្រល  
ជាច្រើន ឆ្នា ំក្នងុ ការបង្កើត គណៈ កម្មការ 
មូល ប ត្រ កម្ពុជា និង CSX។ 

លោក មើល ឃើញ ថា ទោះបីជា  មាន 
ការ លំបាក ជាច្រើន ក៏ដោយ  ក៏ប៉ុន្ត្រ  
ទផី្រសារ ន្រះ កពំងុ ប្រតបិត្តកិារ យា៉ាង រលនូ 
ន្រះ ជាស ញ្ញា វិជ្ជមាន ខា្លាំង បំផុត ។ 

 លោក ថ្ល្រងថា ៖« សម្រប ់ពកួយើងមក 
ព ីផ្ន្រក ប្រពន័្ធ ផ្រសព្វផ្រសាយ យើង ប្ដ្រជា្ញា ចតិ្ត 
ថានឹងធ្វើ អ្វីៗ ដ្រល យើង អាចធ្វើ បាន 
ដើម្របី រួមចំណ្រក ដល់ ការអភិវឌ្រឍទីផ្រសារ  
ន្រះ នងិ ដើម្របី រមួចណំ្រក សម្រប ់ការ- 
អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច ប្រទ្រស កម្ពុជា ទាំងមូល  
ផងដ្ររ ។ ការណ ៍ន្រះ ជា មលូ ហ្រត ុដ្រល  
យើង មើលឃើញ កចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារ   
រវាងCSXនងិ កាស្រត ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍មាន  
សារៈសំខាន់ សម្រប់ ឧស្រសាហ កម្មន្រះ » ។ 

 លោក ហងុ សខុ ហរួ អគ្គនាយក CSX 
បាន ឱ្រយ ដងឹថា កាស្រត ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍  បាន   
រាយការណ ៍នងិ ផ្រសព្វផ្រសាយ យា៉ាង ព្រញ-
ល្រញ  អស់ រយៈព្រល ជាច្រើន ឆ្នាំ មក- 

ហើយ និង បាន កា្លាយខ្លួនជា ប្រព័ន្ធ 
ព័ត៌មាន ឈានមុខ គ ្រក្នុងការ រាយការណ៍ 
ព ីទផី្រសារ មលូបត្រន្រះ ចាបព់ ីCSXបាន  
បង្កើត ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ ២០១១ ។ 

 លោក លើក ឡើង ថា ៖« នៅព្រលន្រះ 
យើង មាន កិត្តិយស ក្នុង ការធ្វើ ការងារ 
ជាមយួភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ ដចូ្ន្រះ នៅព្រល ន្រះ 
យើង  ធ្វើ កចិ្ច សហ ប្រតបិត្តកិារ ជា ផ្លវូ ការ  ក្នងុ 
ការ ចុះ ហត្ថល្រខា លើ MoUន្រះ ។ CS X 
គជឺា សហគ្រស ទទលួ ខសុ ត្រវូមាន កម្រតិ  
ដ្រល ភាគហ៊នុ ភាគ ច្រើន ត្រវូបាន គ្របគ់្រង  
ដោយ រាជ រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា ។ យើង កពំងុ  
ដណំើរការ មនិ ត្រមឹត្រ ជា ហ្រដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ 
និង វ្រទិកា សម្រប់ ការ ជួញ ដូរ ត្រ- 

ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ត្រ យើង ព្រយាយាម ក្នុងការ- 
ជំរុញ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច តាមរយៈ ការ- 
ជួយ  សម្រួល ដល់ ការប្រមូលមូល និ ធិ 
សម្រប់  វិស័យ ឯកជន ។ ជាមួយ 
គ្នាន្រះដ្ររ យើង  ផ្ដល ់ប្រភ្រទ ឧបករណ ៍
មួយចំនួន សម្រប់  ប្រជាជន កម្ពុជា 
ដើម្របី វិនិយោគ » ។ 

 លោក សុខ ហួរ លើក ឡើងថា ៖« ខ្ញុំ 
សង្រឃឹម ថា ភាគី ទាំង២នឹង ទទួល បាន 
អត្ថប្រយោជន ៍ព ីកចិ្ចសហ ប្រតបិត្តកិារ 
ន្រះ នងិ អាចធ្វើ ការងារ រមួគ្នាដើម្របី ជយួ  
ប្រទ្រស កម្ពជុា បន្ថ្រម ទៀត ដើម្រប ីវបិលុ- 
ភាព របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា យើង » ។ 

 កាលពី ខ្រឧសភា ក្រុមហ៊ុន Post 
Media Co Ltd កប៏ាន ចុះហត្ថល្រខា 
លើ MoU ជាមយួ គណៈកម្មការ មលូ- 
ប ត្រ កម្ពជុា ( SECC) ផងដ្ររ ។ MoU 
ន្រះ ផ្ដល់ ដល់ កាស្រត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ នូវ 
សទិ្ធផិ្ដាចម់ខុ ក្នងុការ ច្រញផ្រសាយ អត្ថបទ  
អប់ រំជា បន្តបនា្ទាប់ ជា លាយ លក្ខ ណ៍- 
អក្រសរ ជាមួយ នឹង ធាតុ ចូល បាន ពី 
និយត ករ មូល ប ត្រ ។ 

ដោយ បង្កើត ឡើង នៅឆ្នាំ ២០១១ 
CSXត្រវូ បាន បើក ដណំើរការ ជា ផ្លវូការ  
នៅ ខ្រម្រសា  ឆ្នាំ ២០១២ ។ គិត  ត្រឹម 
ខ្រតលុា  ២០២០  CSX មាន ក្រមុហ៊នុ 
ចុះ បញ្ជី ចំនួន ១៣ ក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុន 
៧ ចុះបញ្ជ ីភាគហ៊នុ នងិ ក្រមុហ៊នុ៦ ចុះ 
បញ្ជ ីសញ្ញាបណ្ណ សាជវីកម្ម  ដ្រល  មាន 
មូលនិធិ ២៥៣ លានដុលា្លារ ៕LA

ត ព ីទពំរ័ ១...ទនុវនិយិោគ ចនំនួ  ១  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ ចំពោះ ផ្រនការ 
អភិវឌ្រឍន៍ត្រូវ  កំណត់ ជា  ៣ ដំណាក់- 
កាល ដោយ ដំណាក់ កាល ទី ១  លើ 
ផ្ទ្រដី  ២១៥ ហិកតា ដំណាក់ កាល ទី 
២ លើ ផ្ទ្រ ដ ី  ១៤៥ ហកិតា នងិ ដណំាក-់ 
កាល ទី ៣  លើ ផ្ទ្រដី ទំហំ  ៩០ ហិកតា។ 

 លោក បញ្ជាកថ់ា តបំនឧ់ស្រសាហកម្ម 
ន្រះ ប្រង ច្រកជា មខុងារ សខំាន់ៗ  ចនំនួ 
៦ គឺ   សម្លៀក បំពាក់ និង វាយនភណ្ឌ 
រោងចក្រ ឧបករណ៍ ដំឡើង  ឧស្រសាហ-
កម្ម ធុន ស្រល គ្រឿង មា៉ាសុីន សមា្ភារ 
សំណង់ លោហធាតុ និង ថា្នាំ គីមី ។ 

លោក លើក ឡើងថា ៖« ជាមួយ នឹង 
ការ អភិវឌ្រឍ រហ័ស ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា 
ការ ផ្ដាត ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ ទៅលើ  
បញ្ហា អ្រកូឡូសុី និង បរិសា្ថាន គឺ មាន  
សារៈសំខាន់ សម្រប់ កំណើន ស្រដ្ឋ  - 
កចិ្ច ប្រកបដោយ ចរីភាព របស ់កម្ពជុា ។ 
ដើម្រប ីធានា ធនធាន ធម្មជាត ិនៅកម្ពជុា  
កាន់ត្រ ប្រសើរ និង ដើម្របី បង្កើត តំបន់ 

ឧស្រសាហកម្ម បន្ថ្រម ទៀត ក្រុមហ៊ុន 
QiLu បាន ដក់ បញ្ហា បរិសា្ថាន ទៅ ក្នុង 
របៀប វារៈ  អាទិ ភាពន្រ ផ្រនការ អភិ-
វឌ្រឍន៍ រប ស់ យើង » ។ 

លោក ថ្ល្រងថា ៖ « ថ្ង្រន្រះ យើង បាន  
សហការ ជាមួយ EPIAC ដើម្របី ជំរុញ  
ការ អភវិឌ្រឍ ប្រតង ន្រ តបំន ់ឧស្រសា ហ កម្ម  
យើង នងិ ដើម្រប ីបង្កើត តបំន ់ឧស្រសាហ-
កម្ម ដ៏ ប្រសើរ និង មាន ការ ការពារ 
បរិសា្ថាន លើក ដំបូង នៅ កម្ពុជា » ។ 

លោក Choon Yik Thong នាយក 
EPIAC បាន ឱ្រយ ដឹងថា ក្នុង រយៈព្រល 
ជាច្រើន ឆ្នាំ ចាប់ តាំង ពី ការ ធ្វើ ឧស្រសា-
ហបូ  នយីកម្ម ចាប ់ផ្ដើម នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស 
កម្ពជុា ការ ការពារ បរសិា្ថាន  គជឺា ចណំចុ 
មួយ ក្នុង ចំណម ចំណុច គោល ជា- 
ច្រើន  របស់ រដ្ឋាភិបាល ។ 

លោក  កត ់សមា្គាលថ់ា ក្នងុ រយៈព្រល 
ជាច្រើន ឆ្នាំ មក ន្រះ ក្រុម វិនិយោគិន 
បរទ្រស ដ្រលមាន សកា្ដានុពល មួយ 
ចនំនួ បាន  ប្រឈម នងឹ   កង្វះ ការ សាង- 

សង ់  រោងចក្រ ប្រព្រតឹ្ត ិកម្ម ទកឹ សា្អាត នងិ   
ការ គទំ្រ ផ្ន្រក បច្ច្រកទ្រស ទៅលើ បញ្ហា  
ការពារ បរសិា្ថាន នៅក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា 
ដ្រល   បណា្ដាល ឱ្រយ   បាត់បង់ ឱកាស  
ទាក់ ទាញ វិនិយោគិន ជាច្រើន ។ 

លោក ថ្ល្រងថា ៖ « ចាប់់ តាំង ពី ការ- 
ចាប់ ផ្ដើម របស់ ខ្លនួ EPIAC បាន ចូល- 
រួម យា៉ាង សកម្ម ជាមួយ រោងចក្រ និង 
តំបន់ ឧស្រសាហកម្ម ផ្រស្រងៗ នៅ  កម្ពុជា 
ដើម្រប ីស្វ្រងរក មធ្រយាបាយ ក្នងុការ ធ្វើ ឱ្រយ 
ប្រសើរ ឡើង រោងចក្រ ប្រព្រឹត្តិ កម្ម  ទកឹ- 
សា្អាត និង ដំណើរការ ។ រហូត មក ដល់ 
ព្រល  ន្រះ មាន តបំន ់ឧស្រសាហកម្ម ដ្រល 
មិន បង្ក ផល ប៉ះពាល់ បរិសា្ថាន ត្រ  មួយ 
គត ់ត្រវូ បាន គ្រង នងឹ បង្កើត ឡើង ក្នងុ 
ព្រល ឆប់ៗ  ន្រះ ដោយ កចិ្ច សហ ប្រត-ិ
បត្តកិារ រវាង  QiLu នងិ EPIAC ក្រម  
ការគំទ្រ និង ប្រសិទ្ធិ ពរ ពី ក្រសួង បរិ-
សា្ថាន និង អភិបាល ខ្រត្ត សា្វាយរៀង» ។ 

 លោក កាងំ ម៉នូកីា អគ្គល្រខាធកិារង 
សមាគម រោងចក្រ កាត់ដ្ររ នៅ កម្ពុជា 
ដ្រល ធ្វើជា សក្ខីភាព ក្នុង កម្មវិធី នោះ 
បាន  សម្ត្រង ការ សាទរ ចំពោះ ផ្រនការ 
ការពារ បរិសា្ថាន របស់ សួន ឧស្រសាហ - 

កម្ម QiLu ។ លោក ថ្ល្រង  ថា ៖« គោល- 
នយោបាយ មួយ ក្នុងចំណម គោល- 
នយោ បាយ ជា អាទភិាព របស ់យើង  គ ឺ
ការផ្តោត លើ អនុលោមភាព ផ្ន្រក  បរិ-
សា្ថាន  ស្របតាម ច្របាប់  និង បទ ប្របញ្ញត្តិ 
របស ់ប្រទ្រស កម្ពជុា  កដ៏ចូជា បទដ្ឋាន 
អន្តរជាតិ សំខាន់ៗ ដ្រល ពាក់ ព័ន្ធ » ។ 

លោក បន្ត ថា ៖« ខ្ញុំ សូម សម្ត្រង  ការ- 
កោតសរសើរ  និង អបអរ សាទរ ដល់ 
QiLu ដ្រល បាន សម្រច ចាប់ ផ្តើម 
កសាង ឧបករណ៍ និង ហ្រ ដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ដើម្របី ការពារ បរិសា្ថាន» ។

 លោក បន្ត  ថា ៖« ខ្ញុ ំមាន ជនំឿ ថា ការ- 
វិនិ យោគ លើ ឧបករណ៍ និង ហ្រ ដ្ឋា - 
រចនា ស ម្ព័ន្ធ ត្រឹមត្រូវ ន្រះ  គឺ នឹងមិន 
ត្រមឹត្រ ជយួ សម្រលួ ដល ់អ្នក វនិ ិយោគ 
បច្ចបុ្របន្ន ប៉ណុ្ណោះ ទ្រ ត្រ ក ៏នងឹ អាច ទាក-់ 
ទាញអ្នកវិនិយោគ ជា សកា្តោនុ ពល  
បន្ថ្រម ទៀត ឱ្រយ មក វនិយិោគ នៅ កម្ពជុា  
ជា ពិស្រស ក្នុង តំបន់ QiLu ន្រះ ។ 
លោក បន្ថ្រមថា ៖ « ខ្ញុ ំក ៏សង្រឃមឹ ថា តបំន ់
QiLu នឹង ដើរ តួជា គំរូ  ដល់ តំបន់ SEZ 
ផ្រស្រងៗ ទៀត នៅ ទទូាងំ ប្រទ្រស កម្ពជុា 
លើ វិស័យ ការពារ បរិសា្ថាន  »៕ LA

លោក លី តៃសៃង និងលោកហុង សុខហួរ ពៃលចុះ MoU កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ។ រូប ហុង មិនា

តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស QiLu ...

កេមុហុ៊ន  Silk- 
Air បន្ថេម  ជើង 
ហោះហើរ រវាង 
កម្ពជុា -សិង្ហបុរី

ធូ  វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ ក្រុម ហ៊ុនអាកាសចរណ៍  
SilkAir   របស  ់ប្រទ្រស សងិ្ហបរុ ីនងឹ បង្កើន    
េ ្រហ្វកង់ ជើង ហោះ ហើរ របស់  ខ្លួន រវាង   
ប្រទ្រស សងិ្ហ បរុ ី នងិ ទ ីក្រងុ ភ្នពំ្រញ  នៅ  
ថ្ង្រសៅរ៍  បន្ថ្រម លើ កាល វិភាគ ហោះ- 
ហើរ  កន្លងមក ដ្រល មាន ត្រ ថ្ង្រ អងា្គារ 
និងថ្ង្រ អាទិត្រយ រៀងរាល់សបា្តោហ៍ ។ 
ន្រះបើ យោងតាម ក្រមុ ហ៊នុ Cambo-
dia Airports។

   ការហោះហើរ របស ់អាកាស ចរណន៍្រ 
ក្រុមហ៊ុន  ន្រះ នឹង  មក ដល់ នៅទី ក្រុង 
ភ្នពំ្រញ នៅ ម៉ាង ១៩ នងិ ៣៥ នាទ ី  នងិ 
ច្រញ ដណំើរ ទៅ ប្រទ្រស សងិ្ហ បរុ ីរយៈ ព្រល   
១ម៉ាង ក្រយ ។  

លោក  ខ្រក នរិន្ទដ នាយក ផ្ន្រក  
ទនំាកទ់នំង សាធារណៈ របស ់ក្រមុហ៊នុ   
Cambodia Airports បាន ឱ្រយ ដងឹ តាម- 
រយៈ អីុម្រល ថា នៅ ថ្ង្រទី  ១២  ខ្រ វិច្ឆិកា   
ក្រុមហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ ចិន   Spring 
Airlines ក៏  គ្រង នឹង បន្ថ្រម  េ្រហ្វកង់ 
ទី២ ទៅ ទីក្រុង ណាន ជីងប្រទ្រស ចិន 
ដ្ររ ។ ក្រមុហ៊នុ ទាងំន្រះមាន  ប្រត ិបត្ត-ិ
ការ  ការ   រចួហើយ  រវាង ទកី្រងុ ភ្នពំ្រញ នងិ  
ទីក្រុង សា៊ាង ហ្រ ។ 

លោក នរិន្ទដ បញ្ជាក់ ៖« ការ សា្មាន  
របស់ ខ្ញុំគឺថា ក្រុម ហ៊ុន អាកាសចរណ៍  
SilkAir  រមួចណំ្រក  ក្នងុ ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ 
ព ីព្រលាន យន្ត ហោះ  ផ្រស្រងៗ ក្នងុ តបំន ់ 
ទៅ កាន់ ព្រ លាន យន្តហោះក្នុង  ប្រទ្រស   
សងិ្ហបរុ ី នងិ បណា្ដាញ  ពភិព លោក  របស ់  
ក្រមុហ៊នុ អាកាស ចរណ ៍ Singapore 
Airlines ដ្រលជា បុត្រ សម្ព័ន្ធ របស់  
ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍  SilkAir»។ 

លោក  នរិន្ទដ បាន  កត់ សមា្គាល់ ថា  
ក្រមុហ៊នុ អាកាស ចរណ ៍  Korean Air 
ក្រុមហ៊ុន  Asiana Air របស់ ប្រទ្រស 
កូរ៉្រ ខាងត្របូង និង ក្រុមហ៊ុន Eva Air 
របស់ ត្រវា៉ាន់ បច្ចុប្របន្ន  គឺជា ក្រុមហ៊ុន 
អាកាស ចរណ៍ ដ្រល មាន ចំនួន  េ ្រហ្វកង់  
ជើង ហោះហើរ ច្រើន ដោយ ក្រុមហ៊ុន 
មួយ មាន ជើង ហោះហើរ  ៤ ជើង  ប្រចាំ 
សបា្ដាហ៍  រវាង ទីក្រុង ភ្នំព្រញ - ស្រអ៊ូល 
និង ទីក្រុង ភ្នំព្រញ- ត្របុិ ។

លោក  ថ្ល្រង ថា៖« អ្នក ដណំើរ ភាគច្រើន  
របស ់ពួកគ្រ គឺជា អ្នក ដំណើរ ដ្រល តភា្ជាប ់ 
ផ្លវូ ហោះ ហើរ  ដ្រល  ផ្តល ់ ដោយ   ក្រមុហ៊នុ  
អាកាស ចរណ៍ ទាំង នោះ »។ 

លោក ស្រី ឆ្រ សុីវ លីន ប្រធាន 
សមាគម  ភា្នាក់ងារ ...តទៅទំព័រ  ៩ 



ថ្ងៃសុកៃ ទី១៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

ទីក្រុង តូក្រយូៈ  កិច្ច បៃជុំ  រដ្ឋ មន្តៃី 
នៃ បៃទៃស ជប៉នុ  ចនិ ករូ៉ៃខាងតៃបូង  
និង បៃទៃស ១២ ផៃសៃង ទៀត   
បាន ចលូ រមួ ក្នងុការ ចរចា  សមៃប ់
ភាព ជាដៃគ ូ សៃដ្ឋកចិ្ច ទលូ ំទលូាយ   
ថា្នាកត់បំន(់RCEP) ដៃល បាន 
បៃរព្ធ ឡើង   តាមរយៈ វដីៃអ ូកាល  
ព ីថ្ងៃ ពធុ  នងិកចិ្ច បៃជុ ំ ចងុ កៃយ  
ដើមៃបី ចុះ ហត្ថលៃខា    នៅ កិច្ច បៃជុំ 
កំពូល  នៅថ្ងៃ អាទិតៃយ ខាង មុខ នៃះ។ 

នៅពៃល ដៃល កចិ្ច ពៃម ពៃៀង 
ចលូ ជា ធរមាន  វា នងឹ  ធ្វើ ឱៃយ កចិ្ច- 
ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម សៃរ ីពហ-ុ
ភាគ ីនៃះ  ដៃល នងឹ រមួ បញ្ចលូ  នវូ 
រដ្ឋ ជា សមាជិក   នៃ សមាគម  បៃជា-
ជាត ិ អាសុ ីអាគ្នៃយ(៍ASEAN)។

 ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម  ជាមួយ 
បណ្តា បៃទៃស ជា សមាជកិ   RCEP  
មាន  ជតិ ៥០% នៃ  តម្លៃ ពាណជិ្ជ-
កម្ម សរបុ របស ់ ជប៉នុ  នងឹ កា្លាយ- 
ជា កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
សៃរ ីដបំងូ បំផុត  ជាមួយ ចិន  នងិ 
ករូ៉ៃ ខាងតៃបូងដៃល នងឹ ជរំញុ ការ- 
នាចំៃញ ផលតិ ផល កសិកម្ម  និង 
ផលិត ផល ជប៉ុន ដទៃ ទៀត។ 

កចិ្ច បៃជុ ំបទិ ទ្វារ  ជាមយួ  វត្តមាន  
រដ្ឋមន្តៃី  សៃដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម 

និងឧសៃសាហកម្ម   Hiroshi 
Kajiyama។ កិច្ច បៃជុំ តៃូវ 
បានគៃ ជឿថា  កៃ ព ីបញ្ចប ់ការ-  
ឯកភាព  គ្នា លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង  
ជាមយួ ចៃបាប ់ ក្នងុ សៃកុ  នៃ បៃទៃ ស 
នមីយួៗ រដ្ឋមន្តៃ ី នៃ បៃទៃស នោះ 
ក ៏តៃវូ បញ្ជាក ់ថា  វធិានការ  ពសិៃស  
នឹង តៃូវ បាន រៀប ចំ ឡើង ដើមៃបី 
អនញុ្ញាត ឱៃយ  បៃទៃស ឥណ្ឌា ដៃល  
បាន ដក ខ្លនួ ព ីការ ចរចា ចងុ កៃយ  
ឱៃយ តៃឡប ់ចលូ ទៅក្នងុ កចិ្ច ពៃម-
ពៃៀង  វិញ នៅពៃល ណមួយ។ 

នៅ មុន ចាប់ ផ្តើម នៃ កិច្ច បៃជុំ 
លោក Tran Tuan Anh  រដ្ឋ មន្តៃ ី 
ឧសៃសាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម  
វៀត ណម  បាន ចង្អុល បង្ហាញ 
ថា  កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ  នឹង តៃូវ 
ចុះ ហត្ថលៃខា ឆប់ ៗ ។ 

 លោក បញ្ជាកថ់ា៖«យើង កពំងុ  
ចូល ដល់ដំណក់ កាល ជា បៃវត្តិ- 
សាសៃ្ត សៃប តាម បណំង របស ់
យើង ។ យើង បាន ឈាន ដល់ 
ការ បញ្ចប់ ដោយ ជោគជ័យ»។ 

កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ តៃូវ បាន 
ផ្តួចផ្តើម   រយៈពៃល  ៨ ឆ ្នាំ  រហូត 
ដល ់ពៃល នៃះ៕ THE YOMIU-
RI SHIMBUN_ANN/RR

ត ពី ទំព័រ ៨...ទៃសចរណ៍ កម្ពជុា   
(CATA)  បញ្ជាក់ ថា ក្នងុ អំឡុង ពៃល 
ការរីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ វិស័យ 
អាកាស ចរណ៍  និង ភ្ញៀវទៃសចរ នៅ ក្នងុ 
បៃទៃស  កម្ពជុា  បន្ត រង ផល ប៉ះពាល់ ។

លោកសៃី  សុីវ លីន  បាន បន្តថា ៖     
«  ការ បង្កើន  េ្រហ្វកង់ជើង ហោះហើរ 
របស ់ខ្លនួ ទនំង ជានងឹ ស្ថតិ ក្នងុ តមៃវូការ  
ខ្ពស ់ ដៃល ជា សញ្ញា វជិ្ជមាន មយួ សមៃប ់
បៃទៃស កម្ពជុា។ ទោះយ៉ាង ណ  អ្នក- 
ដំណើរ នៅ ពៃលនៃះ មិន មៃន ជា ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ នោះទៃ ប៉ុន្តៃ ភាគ ចៃើន គឺ  ជា 
ពាណិជ្ជករ »។  

លោក  នរិន្ទ ដា ឱៃយ ដឹង ថា ក្នុង រយៈ-
ពៃល ១០ ខៃចងុ កៃយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  
នៃះ  បរមិាណ អ្នកដណំើរ នៅ តាម ពៃលាន  
យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ ទំង ៣ រួមគ្នា  បាន 
ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខា្លាំង ជាង ៧៨ ភាគរយ  
ធៀប  រយៈពៃល ដូចគ្នា នៃ ឆ្នាំ មុន ។  

បច្ចបុៃបន្ន  មាន កៃមុ ហ៊នុ អាកាសចរណ ៍ 
១៧ បៃតបិត្តកិារ នៅ ក្នងុ ពៃលាន យន្ត-
ហោះ  កម្ពុជាទំង៣។

កម្ពុជាបាន  សា្វាគមន៍ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
អន្តរ ជាត ិ  ១  ២៤៧  ៦៨០  នាក  ់នៅ ក្នងុ 
រយៈពៃល ៩ ខៃ ដំបូង ឆ្នាំ នៃះ  ធា្លាក់ចុះ 
៧៤,១ ភាគរយ ធៀប នឹង ៤ ៨១៤- 
៣០៦ នាក់ ក្នុង រយៈពៃល ដូចគ្នា 
កាលពី ឆ្នាំ មុន ។  នៃះបើ យោង តាម 
កៃសួង ទៃសចរណ៍ ៕ LA 

ហុឹន ពិសី

ភ្នំព្រញៈ រដា្ឋាភិបាល បាន អនុម័ត 
គមៃង វនិយិោគ ឯកជន ចនំនួ ១១៣  
ដៃល មាន តម្លៃ  ២ ៣២៩លាន ដុលា្លារ 
ក្នងុ រយៈពៃល  ៨ ខៃ  ឆ្នា ំ២០២០  ធា្លាកច់ុះ  
ជាង  ១៦ ភាគ រយ ធៀប នឹង រយៈ ពៃល 
ដចូ គ្នា ឆ្នា ំ២០១៩ ដោយ សារ  ការ ជះ- 
ឥទ្ធិ ពល  ការ ឆ្លង រាល ដាល   កូវីដ ១៩។

របាយការណ៍ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង 
ហរិញ្ញវត្ថ ុ បង្ហាញ ថា ក្នងុ  រយៈ ពៃល នៃះ  
កម្ពជុា ទទលួ គមៃង វនិយិោគ ឯកជន 
សរុប ១១៣គមៃង  ធា្លាក់ ចុះ  ២២ 
គមៃង ស្មើ នងឹ  ១៦,៣ ភាគរយ  ធៀប 
នងឹ រយៈ ពៃល ដចូ គ្នា ឆ្នា ំ២០១៩ ខណៈ   
ទុន វិនិ យោគ  មាន ចំនួន ២ ៣២៩ លាន 
ដុលា្លារ  ថយ ចុះ  ៥៧, ១   ភាគ រយ ។  ជា 
មយួ គ្នា  នៃះ ឱកាស ការងរ  ៨៤ ៤៣២ 
កន្លៃង តៃូវ បាន បង្កើត  ធា្លាក់ ចុះ៥១,៥ 
ភាគរយ ធៀប នឹង រយៈ  ពៃល៨ ខៃឆ្នាំ មុន។ 

យ៉ាង ណក៏ ដោយ  របាយការណ៍ 
ខាង  លើ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  ទោះ ប ី គមៃង 
វិនិយោគ ជា រួម   ធា្លាក់ ចុះ ប៉ុន្តៃ សមៃប់ 
គមៃង វិនិយោគ វិស័យ ឧសៃសាហកម្ម 
បាន កើន ឡើង ៨គមៃង។ 

គមៃង វនិយិោគ ឯកជន សដំៅដល ់ 
គមៃង វិនិយោគ កៃ តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច 
ពសិៃស ដៃល ទទលួ បាន ការ អនញុ្ញាត 

ដោយ កៃុម បៃឹកៃសា អភិវឌៃឍន៍ កម្ពុជា។ 
លោក លមឹ ហៃង អន ុបៃធាន សភា- 

ពាណជិ្ជ កម្ម កម្ពជុា  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា ការ ធា្លាក ់
ចុះ នៃះ  ពតិ ណស ់គ ឺដោយ សារ  ការ ឆ្លង 
រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល បាន រាំង- 
ខ្ទប ់មនិ ឱៃយ វនិយិោគនិ បរទៃស   ចលូ មក 
បៃទៃស កម្ពជុា  បាន ។ លោក បន្ថៃម ថា 
ទោះ យ៉ាង ណ ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ 
រដា្ឋាភបិាល  ក ៏បាន ដាក ់ចៃញ នវូ បៃពន័្ធ 
ចុះ បញ្ជី ពាណិជ្ជ កម្ម តាម បៃព័ន្ធ អន - 
ឡាញ ដើមៃប ីជយួ សមៃលួ ដល ់វនិយិោ-
គិន ដៃល ចង់ បើក កៃុមហ៊ុន ផង ដៃរ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖  « ជាការពតិ  ការធា្លាក ់
ចុះ  ការ ចុះ បញ្ជី គមៃង វិនិយោគ ថ្មី គឺ 
ជា ក្ត ីពៃយួ បារម្ភ សមៃប ់កម្ពជុា ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំ
មាន ជនំឿ ថា បនា្ទាប ់ព ីពភិព លោកមាន  
វា៉ាក់ សាំង ការពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ជា ផ្លូវ- 
ការ ចនំនួ កៃមុហ៊នុ វនិយិោគ នៅ កម្ពជុា 
នឹង មាន កំណើន ឡើង វិញ »។

លោក  លើក ឡើង  ថា ខណៈ បច្ចបុៃបន្ន  
កម្ពជុា មាន កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម 
សៃរី ទ្វៃ ភាគី ជា មួយ បៃទៃស ចិន និង 
អាច មាន ជា មយួ   បៃទៃស ជា ចៃើន  ទៀត  
នោះ ហៃតុ នៃះ ភាព វិជ្ជមាន នឹង កើត- 
មាន វិញ  ក្នុង ពៃល ឆប់ ៗ  ។

លោក បន្ត   ថា ៖ « យើង មាន មោទន - 
ភាព ដៃល រដា្ឋាភបិាល   ដាក ់ចៃញ គោល- 
នយោបាយ អភិវឌៃឍន៍ វិស័យ ឧសៃសាហ- 
កម្ម ២០១៥-២០២៥ ដៃលបានជរំញុ 
ឧសៃសាហកម្ម ឱៃយ មាន ការ កើន ឡើង ។ ខ្ញុ ំ
សងៃឃមឹ ថា នៅ ឆ្នា ំកៃយ ចៃបាប ់វនិយិោគ  
ថ្មី ដៃល ល្អ ជាង ចៃបាប់ ចាស់ នឹង ជួយ ទក់ - 
ទញ វិនិយោ គិន កាន់ តៃ ចៃើន »។

លោក  ហុង  វណ្ណៈ អ្នក ទទួល បន្ទុ ក 
សៃដ្ឋកចិ្ច អន្តរ ជាតនិៃ  រាជ បណ្ឌតិៃយសភា-  
កម្ពុជា បាន និយយថា ការ ធា្លាក់ ចុះ 
នៃះ  មូល ហៃតុ ធំ ជាង គៃ គឺ  ជំងឺ កូវីដ- 
១៩   កៃ ព ីនោះ     អាច   ទក ់ទង នងឹ កតា្តា 
រួម  ផៃសំ មួយ ចំនួន ដូច ជា  ភូមិ សាសៃ្ត 
នយោបាយតំបន់ ជមោ្លាះ ពាណិជ្ជកម្ម  
រវាង អាមៃរកិ   ចនិ  ពៃម ទងំ ការសមៃច 
របស ់អរឺ៉បុ ក្នងុ ការ ដក  ពន្ធ   ទនំញិ កម្ពជុា  
(EBA) បៃមាណ ២០ ភាគ រយដៃរ។ 

លោក អះអាង ថា៖ « កៃ ព ីក្ត ីបារម្ភ ព ី
ជំងឺ កូវីដ ១៩ បញ្ហា ជមោ្លាះ សមុទៃ ចិន 
ភាគ ខាង តៃបូង និង EBA ក៏ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ការ សមៃច ចិត្ត វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា 
មួយ  ចំនួន តៃូវ ពនៃយារពៃល»។ 

ជា មយួ នងឹ សទុដិ្ឋនិយិម   លោក បាន  
បញ្ជាក់ ថា កម្ពុជា នឹង មាន ឱកាស 
ចៃើន ទៀត ក្នុង ការ សៃូប ទញ ឱៃយមាន 
ការ បង្កើត  កៃុមហ៊ុន  វិនិយោគ  កាន់ តៃ 
ចៃើន ទៀត នៅ ពៃល អនាគត៕ 

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មRCEP
រំពឹងចុះហត្ថល្រខានៅថ្ង្រអាទិត្រយ

SilkAir...ចំនួនគម្រងវិនិយោគធ្លាក់ចុះជាង១៦ភាគរយ

បុរសម្នាក់ កំពុង ស្វ្រង រក មើលការ ចុះ ឈ្មោះ ក្រមុហុ៊ន តាម ប្រព័ន្ធ អនឡាញ។ ហុង មិនា



គ្រឿងចក្រផៅវរ័ផ្លាសកពំងុចលូរមួចណំ្រកកសាង
វិស័យសំណង់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ងៃសុកៃ ទី១៣ ែខវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍www.postkhmer.com១០

 វិស័យសំណង់www.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 កៃមុហុ៊ន ផៅ វ័រ ផ្លាស ម៉ា សីុ នើ រី ខៃម-  
បូ ឌា កំពុង ផ្លាស់ប្តូរ មុខមត់  វិស័យ 
សំណង់ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា និង 
ជួយលើកកម្ពស់ សហគៃស ធុន តូច 
នងិ មធៃយម (SMEs) ដើមៃប ីឱៃយ កា្លាយជា 
ម្ចាស ់គៃឿងចកៃ ធនុ ធ្ងន ់ខណៈ វសិយ័ 
នៃះ កំពុង រីកចមៃើន ។ 

 នៅក្នុង ឆមស ទី ១ នៃ ឆ្នាំនៃះមន 
គមៃង សាងសង ់សរបុ ចនំនួ ២ ៥២២ 
គមៃង  នៅទូទាំងបៃទៃស កម្ពុជា 
ដោយទនុវនិយិោគ មនតម្លៃបៃមណ 
៣,៨៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ នៃះ បើ 
យោង តាម របាយការណ៍ ខៃកក្កដា 
របស់កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី  នគរូបនី-
យកម្ម  និង សំណង់ ។ 

 សមៃបទ់នុវនិយិោគ បាន កើនឡើង 
បៃមណ ៤៥០ លាន ដុលា្លារ ឬ ១៣ 
ភាគរយ នៅក្នុង រយៈពៃល នោះ  បើ 
ធៀប ទៅនងឹ ឆមស ទ ី១ កាលព ីឆ្នាមំនុ 
ខណៈដៃល ចំនួន គមៃង សាងសង់ 
ដៃល តៃូវបាន អនុម័ត គឺ កើនឡើង 
៤៧៥ ឬ ២៣ ភាគរយ ។ 

 ហើយ ខណៈដៃល វិស័យ សំណង់ 
នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា កំពុង បន្ត 
រីកចមៃើន នោះ កៃុមហ៊ុន Power-
plus តាមរយៈ ផ្តល់ ការជួល  និង 
ហិរញ្ញបៃបទាន ដៃលមន លក្ខណៈ 
ទាកទ់ាញ នងិ ជយួ ឱៃយ អ្នកម៉ាការ មន 
ឧបករណ៍ ធុន ធ្ងន់ ដើមៃបី សមៃួល ដល់ 
ដំណើរការ បៃតិបត្តិការ របស់ ពួកគៃ ។  

 លោក Dennis Tan នាយក- 
រងកៃុមហ៊ុន  ផៅ វ័រ ផ្លាស ម៉ា សុី នើ រី    
ខៃ ម បូ ឌា ថ្លៃងថា ៖« យើង កំពុង ធ្វើ ឱៃយ 
បៃជាជន កម្ពុជា កា្លាយ ជាម្ចាស់ គៃឿង- 
ចកៃ តាមរយៈ ការបង ់រ ំលោះ បៃចាខំៃ ។ 
សមៃប់ ចំនួន ទឹកបៃក់ ដូចគ្នា ដៃល 
ពួកគៃ តៃូវ ចំណាយ ដើមៃបី ជួល គៃឿង 
ចកៃ បៃើបៃស់ រួច ដៃល មន អាយុ-
កាល ២០ ឆ្នាំ ។ យើង អាច ជួយ ពួកគៃ 
ឱៃយ កា្លាយជា ម្ទា ស់ គៃឿង ចកៃ ម៉ាក 
Powerplus ថ្មីសនា្លាង  តាមរយៈ 
ការជួល » ។ 

 កាលពី ខៃតុលា កាសៃត ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ បាន ផៃសាយ ថា  កៃុមហ៊ុន ផៅ វ័រ 
ផ្លាស ម៉ា សុី នើ រី ខៃ ម បូ ឌា បាន សហ-
ការ ជាមួយ ធនាគរ អៃសុីលីដា 
ភីអិលសុី  ដោយបាន ចុះហត្ថលៃខា 
លើ អនសុៃសរណៈ នៃ ការយោគយល ់គ្នា 
ដើមៃបី ផ្តល់ ហិរញ្ញបៃបទាន ដល់ សហ-
គៃស ធុន តូច និង មធៃយម(SMEs) 
ដើមៃបី បៃើបៃស់ នៅក្នុង វិស័យ ហៃដា្ឋា- 
រចនាសម្ព័ន្ធ ដៃល កំពុង រីកចមៃើន ។ 

 នៅពៃលនោះ លោក Tho Da 
ដៃលជា នាយកកៃុមហ៊ុន ផៅ  វ័រ ផ្លាស 
ម៉ា សុី នើ រី ខៃ ម បូ ឌា មន បៃសាសន៍ 

ថា ៖« យើង មន មោទនភាព ណាស់ 
ដៃល   បាន សហការ ជា មួយ ធនាគរ 
អៃសុីលីដា ដើមៃបី ផ្តល់ ហិរញ្ញបៃបទាន 
ដល់ អាជីវកម្ម កម្ពុជា ដើមៃបី ពងៃីក 
ការចំណាយ ដើមទុន និង វិនិយោគ 
បន្ថៃមទៀត  ក្នុងការ កៃលម្អ ហៃដា្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធ នៅក្នុង បៃទៃស » ។ 

 មន វត្ត មននៅ កម្ពុជា ចាប់តាំងពី 
ឆ្នាំ ២០១៥ មក  កៃុមហ៊ុន មន គៃឿង 
ចកៃ ធុនធ្ងន់ ជាចៃើន បៃភៃទ ដូចជា 
ឡាន ដឹក ដី ឡានស្ទូច អៃសា្កាវ៉ាទ័រ 
តៃក់ទ័រ និង ឡាន ឈូសឆយ និង 
គៃឿងចកៃ លើកដាក់ ទំនិញ  ជាដើម ។ 

បច្ចបុៃបន្ន គៃឿងចកៃ ម៉ាក Powerplus 
កក៏ពំងុ ចលូរមួ សាងសង ់ផ្លវូជាត ិលៃខ 
៥ផងដៃរ ។  

« យើង ផ្តល ់គណុភាព របស ់អាមៃរកិ 
ក្នងុតម្លៃ ខ្ពសជ់ាង ម៉ាក ផៃសៃងៗតៃ បន្តចិ 
ប៉ុណ្ណោះ ។ យើង ផ្តល់ជូន តម្លៃ ផលិត 
ផល របស់ យើង នៅក្នុង កមៃិត មួយ ដ៏ 
ទាប ដៃល ធ្វើឱៃយ តម្លៃ របស់ យើង 
មនការ បៃកួតបៃជៃង ខា្លាំង ។ យើង 
បៃើបៃស ់គៃឿងបនា្លាស ់លដំាប ់កពំលូ 
មកព ីអរឺ៉បុ សហរដ្ឋអាមៃរកិ នងិ ជប៉នុ 
ដើមៃបី ធានាថា  ផលិតផល របស់ យើង 
មន គុណភាព ខ្ពស់បំផុត » ។ 

 លោក Tan បញ្ជាក់ថា ៖« យើង មិន 
តៃឹមតៃ លក់ សម្ភារ សមៃប់ សាងសង់ 
ដៃលមន គុណភាព ខ្ពស់ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ 
យើង ក៏ ជួយ ដល់ អតិថិជន របស់ យើង 
នវូ ជមៃើស ហរិញ្ញបៃបទាន សមៃប ់ទញិ 
គៃឿងចកៃ ធុន ធ្ងន់  និង គំទៃ ពួកគៃ 
យ៉ាង ជាប់លាប់ សមៃប់ សៃវកម្មនៅ 
កៃយ ការលក់ ដៃលនឹង តៃូវបាន 
គំទៃ ដោយ គៃឿងបនា្លាស់ គៃប់គៃន់  
និង បណា្តាញ ចៃកចាយ សកល របស់ 
គៃឿងចកៃ ម៉ាក Powerplus» ។ 

« ឧទាហរណ ៍នៅលើ ទផីៃសារ បច្ចបុៃបន្ន 
សហគៃស ធនុ តចូ នងិ មធៃយម ជាចៃើន 
កំពុង ជួល អៃសា្កាវ៉ាទ័រ 320 grade    

( ម៉ាក គួរ ឱៃយ កត់សម្គាល់ ) ក្នុងតម្លៃ   
៣ ៥០០ ទៅ ៤ ០០០ ដុលា្លារក្នុង ១ ខៃ ។ 
នៃះ មិនមៃនជា គៃឿងចកៃ ថ្មី ទៃ 
ជាទទូៅ វ មន អាយ ុចនោ្លាះ ព ី១៥ ទៅ 
២០ ឆ្នា ំហើយ តៃងតៃ ខចូ ដោយសារតៃ 
អាយុកាល របស់ វ » ។  

 លោក Tan បន្ថៃមថា ៖« ទោះ យ៉ាង 
ណា បៃសិនបើ អ្នកមន អៃសា្កាវ៉ាទ័រ 
Powerplus  ដៃលមន ទៃង់ទៃយ 
និង សមត្ថភាព បៃហាក់បៃហៃល 
ក្នុងករណីនៃះ យើង សំដៅទៅ គៃឿង-
ចកៃ អៃសា្កាវ៉ាទ័រ Powerplus PP-
220E-IX ថ្មី ដៃល អ្នក គៃន់តៃ បង់ 
រលំស ់បៃចាខំៃ ៣ ៥០០ ដលុា្លារសមៃប ់
រយៈពៃល ២ ឆ្នាំ ដើមៃបី កា្លាយជា ម្ចាស់ 
កម្ម សិទ្ធិ ។ អ្វីដៃល អ្នកតៃូវការ គឺ 
ការដាក់ បៃក់ ៣០ ភាគរយ  ហើយ 
អាច ធ្វើការ បង់តាមរយៈ ធនាគរ 
អៃសុីលីដា ដៃល ជា ដៃគូ ជួល នៃ 
ជមៃើស សមៃប់ Powerplus» ។ 

 ធនាគរ អៃសុីលីដា គឺជា ធនាគរ 
ធំ បំផុត មួយ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
ដៃលមន សាខា ចំនួន ២៦២ នៅ 
ទូទាំងបៃទៃស ។ 

 លោក Tan រំឭក អំពី បៃវត្តិ របស់ 
Powerplus ថា ដោយមន ការទទចូ 
ពី សា្ថាបនិក ឱៃយ ផ្តោត សំខាន់ លើ គុណ-
ភាព ដៃល អនុញ្ញាតឱៃយ អ្នក ចំណូល ថ្មី 
បៃកួតបៃជៃង ជាមួយ អ្នក នៅក្នុង 
ឧសៃសាហកម្ម នៃះ យរូ ដៃល នៅ ទបីផំតុ 
បានកា្លាយ ជា អ្នកដើរតួ ដ៏ សំខាន់ ។ 

« នៅ ដើម ទសវតៃស រ៍ឆ្នាំ ២០០០ រួម 
ជាមួយ កៃុម វិស្វករ មកពី នាយកដា្ឋាន 
R&D ( សា្ថាបនិក ជនជាតិ សិង្ហ បុរី ) 
លោក Datuk Derrick Ong បាន 
សិកៃសា ផលិតផលឈានមុខ គៃ ក្នុង 
ឧសៃសាហ កម្មនៃះ ដោយ បៃើ បច្ចៃកវទិៃយា 
ទំនើប បំផុត និង កៃលម្អ ឱៃយ កាន់តៃ 
បៃសើរ ដូច្នៃះ នាំឱៃយមន ការបង្កើត 
Powerplus នៅ ឆ្នាំ ២០០៤» ។ 

 លោក Tan បន្តថា ៖« ការបៃកួត-
បៃជៃង ក្នុង ទីផៃសារ ដៃល ពោរពៃញ ទៅ 
ដោយ ម៉ាក យហីោ លៃបីៗ   វ មនិមៃន ជា 
រឿង ងាយសៃួល ទៃ ។ ប៉ុន្តៃ រូបមន្ត នៃះ 
កៃយមក គៃ មើលឃើញ Power-
power ទទួលបាន ចំណៃក ទីផៃសារ 
ជាង១០០បៃទៃស នៅ ទ្វីប ចំនួន ៦ 
ដោយបាន បៃកា្លាយ ខ្លួន ទៅជា អ្នក- 
នាំមុខគៃ នៅលើ ពិភពលោក នៅក្នុង 
ឧសៃសាហកម្ម សំណង់ »៕ 

លោក Dennis Tan (រូបកណ្តាល) និងក្រុមបច្ច្រកទ្រសរបស់ ផៅវ័រផ្លាស ខ្រមបូឌា គាំទ្រស្រវាកម្មក្រយការលក់។   

ផៅវ័រផ្លាសមានគ្រឿងចក្រជាច្រើនប្រភ្រទសម្រប់អតិថិជន។  
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រដ្ឋអាជ្ញាជន់ខ្ពស់អាមេរិកលាលេងពីតំណេងកេយរដ្ឋមន្តេីយុត្តិធម៌បញ្ជាឱេយសុើបអង្កេតរឿងលួចបន្លសំន្លឹកឆ្នោត
 សៅ  សម្ភស្ស

រដ្ឋអាជ្ញាជន់ខ្ពស់ទទួល-
បន្ទុកខាងឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធ
នងឹការបោះឆ្នោតលោកRich-
ard Pilgerបានលាឈប់
ពីតំណ្រង កាលពីថ្ង្រចន្ទ ទី៩
វិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីរដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋ-
អាម្ររកិលោកWilliamBarr
ឱ្រយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធធ្វើការសុើប-
អង្ក្រតលើការចោទប្រកាន់រឿង
លចួបន្លំសន្លកឹឆ្នោតឱ្រយរចួរាល់
មុនព្រលប្រកាសលទ្ធផល
បោះឆ្នោតជផ្លូវការនព្រល
ខាងមុខ។
លោកPilgerប្រធានផ្ន្រក

ឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
បោះឆ្នោតន្រនយកដ្ឋាន
សុចរិតភាពសាធារណ:ន្រ
ក្រសងួយតុ្តធិម៌បានផ្ញើអុមី្រល
ប្រប់សហការីរបស់លោកថា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បាន
ដក់គោលការណ៍ថ្មីដ៏សំខាន់
មួយឱ្រយរដ្ឋអាជ្ញាធ្វើការសុើប-
អង្ក្រតជបន្ទាន់លើករណី
លួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោត ដ្រលជ
រឿងមនិធា្លាប់កើតមានឡើងក្នងុ
រយ:ព្រលជិត៤០ឆ្នោំមកន្រះ
ដោយបានបញ្ជាឱ្រយបញ្ចប់
ការងារន្រះមុនព្រលដ្រល
លទ្ធផលបោះឆ្នោតត្រូវបាន

ផ្ទៀងផ្ទាត់ចប់សព្វគ្រប់ និង
បិទការតវ៉ា។
លោកបានផ្ញើអុមី្រលន្រះទៅ

មិត្តរួមការងារដោយភា្ជាប់
ជមួយនូវលិខិតលាល្រងពី
តំណ្រងរបស់លោក។ ទោះ-
យ៉ាងណាក្តីលោកPilgerនៅ
ត្រមានតំណ្រងជរដ្ឋអាជ្ញានៅ
ក្នុងអង្គភាពសុើបអង្ក្រតអំពើ
ពុករលួយសាធារណ:ដដ្រល។ 
បញ្ជារបស់លោកBarrឱ្រយ

សុើបអង្ក្រតលើការលួចបន្លំ
សន្លកឹឆ្នោតន្រះធ្វើឡើងដោយ
មិនបានផ្តល់ភ័ស្តុតាងណា-
មួយដើម្របីគាំទ្រការអះអាង
របស់លោកTrumpដ្រលថា
មានការក្ល្រងបន្លំដ៏ធំនៅក្នងុការ-
បោះឆ្នោតកាលពីសបា្ដាហ៍
មុនឡើយ។
លោកគ្រន់ត្រសរស្ររសារ

ដោយក្រអឺតក្រទមមួយទៅ-
កាន់រដ្ឋអាជ្ញាទាំងអស់ថាពួក-
គ្រត្រូវចាត់វិធានការសុើប-
អង្ក្រតដូចជការសមា្ភាស
សាក្រសីជដើមដ្រលជធម្មតា
មុននឹងអាចធ្វើកិច្ចសមា្ភាសន៍
ប្របន្រះបានពកួគ្រត្រវូសុកំារ-
អនុញ្ញាតពីផ្ន្រកឧក្រិដ្ឋកម្ម
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត
ជមុនសិន។ យ៉ាងណាក៏-
ដោយគោលការណ៍ដ្រលដក់-
ច្រញទៅន្រះនឹងមិនមាន

ឥទ្ធិពលជដុំកំភួនទៅលើ
សំឡ្រងឆ្នោតនោះទ្រព្រះ
លោកDonald Trump
ទទួលបានសំឡ្រងតិចជង
លោកJoeBidenរាប់សិប-
មុនឺសឡំ្រងឯណោះនៅក្នងុរដ្ឋ
សំខាន់ៗមួយចំនួន។
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាម្ររិក

លោកស្រីElizabethWar-
ren បាននិយយកាលពីយប់
ថ្ង្រចន្ទថា៖«លោកBarr គឺជ
ម្រខ្លាងពុករលួយរបស់លោក
Trump ដ្រលគួរត្រត្រូវបាន
ដកតណំ្រងតាងំពីប៉នុ្មានខ្រមនុ

ឯណោះ»។
ទោះបីព្រលន្រះមិនម្រន

ជកាល:ទ្រស:សម្រប់ដក-
តំណ្រងមន្ត្រីរូបណាក៏ដោយ
ប៉នុ្ត្រការចោទប្រកាន់មនិស្រប-
ច្របាប់ដ្រលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
យុត្តិធម៌រូបន្រះបានធ្វើឡើង
គឺបង្កឱ្រយមានការមិនព្រញចិត្ត
យ៉ាងខា្លាងំសូម្របីត្រប្រធានក្រមុ-
សឡំ្រងភាគច្រើននៅក្នងុព្រទឹ្ធ-
សភាមកពីគណបក្រសសាធា-
រណរដ្ឋលោកMitchMcCon-
nell និងសមាជិកគណបក្រស
សាធារណរដ្ឋក៏គាទំ្រឱ្រយលោក-

Barrចុះច្រញពីតំណ្រងដ្ររ
ព្រះពួកគ្រទ្រំល្រងបាន
ចំពោះការរំលោភបំពាននិង
ការប្រើប្រស់អណំាចទកឹប្រក់
របស់លោកBarrទៅលើ
ពួកគ្រ។
គិតត្រឹមថ្ង្រទី១១ វិច្ឆិកាន្រះ

តុលាការរដ្ឋសហព័ន្ធ និងរដ្ឋ
ននបានទទួលពាក្រយបណ្ដឹង
ជប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្ល្រងបន្លំ
សន្លកឹឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់
១៧ករណី ដ្រលមានភាព-
ស្រដៀងៗគា្នោដ្រលប្តឹងដោយ
យុទ្ធនការដក់ពាក្រយបណ្ដឹង

ប្រឆងំការក្ល្រងបន្លំសន្លកឹឆ្នោត
របស់លោកTrump។ ការ-
ចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះ
រួមបញ្ចូលការចោទប្រកាន់
ដ្រលថា អ្នកសង្ក្រតការណ៍
បោះឆ្នោតរបស់លោកTrump
មិនមានសិទ្ធិចូលរួមអង្ក្រតនៅ
ព្រលគ្រកំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោត
ឬសន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមអុីម្រល
ត្រូវបានគ្រក្ល្រងបន្លំជដើម។
ថ្មីៗ ន្រះដ្ររយទុ្ធនការរបស់

លោកTrumpបានចោទប្រ-
កាន់ថា មានសន្លឹកឆ្នោត៤
សន្លឹកត្រូវបានបោះដោយ
មនសុ្រសដ្រលបានសា្លាប់បាត់ទៅ
ហើយនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia
ហើយស្នើឱ្រយមានការពនិតិ្រយលើ
ករណីន្រះឡើងវិញឱ្រយបាន
ហ្មត់ចត់បំផុត។ជមួយគា្នោន្រះ
ដ្រររដ្ឋGeorgiaបានប្រកាស
ថា នឹងដំណើរការរាប់សន្លឹក-
ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋន្រះឡើងវិញ
ដោយដ្រផងដ្ររ។
នៅក្នុងសន្និសីទកាស្រត

មួយនៅថ្ង្រពុធលោក Tim-
Murtaghប្រធានផ្ន្រកទនំក-់
ទនំងន្រយទុ្ធនការរបស់លោក
Trumpបាននិយយថា៖
«ទស្រសន:ន្រយុទ្ធនការរបស់
លោកTrumpគឺថាការបោះ-
ឆ្នោតន្រះ នៅមិនទាន់ចប់នៅ
ឡើយទ្រ»៕

សុខ ស្ីលុច

នព្រលថ្មីៗន្រះ បណា្តាប្រ-
ទ្រសមយួចនំនួដចូជប្រទ្រស
ឥណ្ឌូន្រសុីប្រសុីល និង
តួកគីបានចាប់ផ្តើមសាកល្របង
ប្រើប្រស់វ៉ាក់សំាង ដ្រល
ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sino-

vacរបស់ប្រទ្រសចិន។
ក្រមុហុ៊នSinovacបានចាប់-

ផ្តើមការសាកល្របងដំណាក់-
កាលទី៣ន្រវ៉ាក់សាំងCoro-
naVac របស់ខ្លួនដោយ
សហការជមួយវិទ្រយាសា្ថាន
Butantan និងរដ្ឋ Sao
Paulo កាលពីចុងខ្រកក្កដ

ដោយមានបំណងជ្រើសរីស
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន១៣មុឺន
នក់សម្រប់សាកល្របងប្រើ-
ប្រស់វ៉ាកស់ាងំន្រះ។ក្រមុហ៊នុ
របស់ចិនមួយន្រះក៏កំពុងធ្វើ-
ការសាកល្របងដំណាក់កាល
ទី៣ នៅប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុី
និងតួកគីផងដ្ររ។
វ៉ាកស់ាងំCoronaVacត្រវូ-

បានគ្ររាយការណ៍ថា មាន
ប្រសទិ្ធភាពការពារការឆ្លងវរីសុ
កូរ៉ូណាបាន៩០ភាគរយប៉ុន្ត្រ
វ៉ាក់សំាងន្រះមនិទាន់មានការ-
ពិនិត្រយក៏ដូចជទទួលសា្គាល់ពី
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
នៅឡើយទ្រ។
នៅប្រទ្រសប្រសុីលវិញ

បានផ្អាកការប្រើសាកល្របងនូវ
វ៉ាក់សាំងន្រះកាលពីថ្ង្រចន្ទទី
៩ ខ្រវិច្ឆិកាដោយសារមាន
ករណីមនុស្រសសា្លាប់។លោក

DimasCovas ប្រធាន
វិទ្រយាសា្ថាន Butantanដ្រល
ដកឹនំការសាកល្របងបានប្រប់
សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការ-
ផ្អាកការសាកល្របងគឺទាក់ទង
ទៅនងឹករណីមានមនសុ្រសសា្លាប់
ប៉នុ្ត្រលោកបានអះអាងថាការ- 
សា្លាបន់្រះមនិមានជប់ទាក់ទង
នងឹវ៉ាកស់ាងំនោះទ្រ។ចណំ្រក
លោក JeanGorinchteyn
ល្រខាធកិារផ្ន្រកសខុភាពរបស់
រដ្ឋ SaoPaulo វិញក៏បាន
និយយដូចគា្នោនៅក្នុងសន្និ-
សីទសារព័ត៌មានមួយថាការ-
សា្លាបន់្រះគឺមនិទាកទ់ងទៅនងឹ
វ៉ាក់សំាងឡើយ។ទីភា្នោក់ងារ
ឃ្លាំមើលសុខភាពជតិរបស់
ប្រសុីល(Anvisa) បាន
និយយថាការសាកល្របងត្រូវ
បានផ្អាកដើម្របីវយតម្ល្រទិន្ន-
ន័យ និងវយតម្ល្រហានិភ័យ

ដ្រលអាចកើតមានឡើងត្រ-
ប៉ុណោ្ណោះ។បន្ទាប់ពីការផ្អាក
ការសាកល្របងរយៈព្រល២ថ្ង្រ
ប្រទ្រសប្រសុីលបានបន្តការ-
សាកល្របងតទៀតកាលពីថ្ង្រ
ទ១ី១ខ្រវចិ្ឆកិា។សារពត័ម៌ាន
ក្នុងស្រុកមួយរបស់ប្រសុីល
បានរាយការណ៍ថាការផ្អាក
ការសាកល្របងគឺទាក់ទងនឹង
«ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ» របស់
វ៉ាក់សាំងប៉ុន្ត្រទូរទស្រសន៍Cul-
tura រាយការណ៍កាលពីថ្ង្រ
អងា្គារថាការសា្លាប់នោះគឺជ
អំពើធ្វើអត្តឃត។
ចំណ្រកប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុី

វិញបានសាកល្របងប្រើវ៉ាក់-
សាំងកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន
Sinovacទៅលើប្រជជន
របស់ខ្លួនប្រមាណ ៩លាន
នក់។ មកទល់ព្រលន្រះមិន-
ទាន់ទទួលបានលទ្ធផលឬ

ប្រតិកម្មពីប្រជជនដ្រលបាន
ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះនៅឡើយទ្រ។
រហូតមកដល់ព្រលន្រះ

ប្រទ្រសឥណ្ឌនូ្រសុីបានកា្លាយ-
ជកន្ល្រងសាកល្របងផលិត
វ៉ាកសំ់ាងដ្រលបានបង្កើតឡើង
ដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac
Biotecបន្ទាប់ពីមានកចិ្ចព្រម-
ព្រៀងមួយ រវងក្រុមហ៊ុនថា្នោំ-
ព្រទ្រយSinovacរបស់ប្រទ្រស
ចនិនងិក្រមុហ៊នុBio-Farma
របស់ឥណ្ឌនូ្រសុ។ីមាននយ័ថា
មិនត្រឹមត្រជអ្នកច្រកចាយ
វ៉ាក់សំាងចិនទ្រ ឥណ្ឌូន្រសុីក៏
ដើរតួសំខាន់ជអ្នកផលិតផង-
ដ្ររបន្ទាប់ពីប្រទ្រសចិនហើយ
ឥណ្ឌូន្រសុីនឹងមិនចំណាយថវិកា
ក្នុងការនំចូលវ៉ាក់សំាងឡើយ។
ទោះបីការផលិតន្រះអាច

នងឹមានអត្ថប្រយោជន៍ជច្រើន
ក៏ដោយបុ៉ន្ត្រ...តទៅទំព័រ ១២

លោក ប្ធានាធិបតី Donald Trump (ស្តា)ំ លោក រដ្ឋមន្ត្យុីត្ត ិធម  ៌WilliamBarr។ AFP

បេសុីលនិងឥណ្ឌូនេសីុសាកលេបងបេើវ៉ាក់សាំងរបស់កេុមហ៊ុនចិនទៅលើបេជជនខ្លួន

អ្នកគូ្ព្ទ្យប្សីុលពិនិត្យ មើលវ៉ាក់សំង  ការពារ  ជំងឺកូវីដរបស់កុ្មហុ៊នចិន។ AFP 



 ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃសុកៃ ទី១៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

តពីទំព័រ១...សន្លកឹ ឆ្នាត សៃប ចៃបាប់ ។  
យើង តៃូវ តៃ ធ្វើ ឱៃយ បៃកដ ថា 

សន្លកឹ ឆ្នាត ដៃល មិន សៃប ចៃបាប់  
គឺ មិន តៃវូ បាន រាប់ បញ្ចលូ ទៃ ។  វា 
បនៃសាប សំឡៃង ឆ្នាត របស់ អ្នក  
បើ សិន ធ្វើ មិន តៃមឹ តៃវូ »។  

ដោយ ឡៃក អ្នក សារ ព័ត៌ មាន  
Reuters  មា្នាក់ ក៏ បាន សួរ លោក  
Pompeo  ថា៖  «តើ ការ ណៃនំា 
បៃប ណា ដៃល អ្នក ផ្ដល់ ឱៃយ អ្នក 
ការ ទូត អាមៃរិក អំពី របៀប បក- 
សៃយ លទ្ធផល នៃ  ការ បោះ-
ឆ្នាត  បៃធានាធិបតី ? » ។

អ្នក សារ ព័ត៌មាន មា្នាក់ នោះ 
បន្ថៃម ទៀត ថា៖  «កៃសួង នៃះ 
បាន  ផ្ញើ សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ ជា 
ញឹក ញាប់ ដើមៃបី ជំរុញ ឱៃយ មាន ការ- 
បោះឆ្នាត ដោយ សៃរី  និង យុត្ត-ិ
ធម៌ នៅ បរទៃស  ហើយ ជំរុញ អ្នក- 
ចាញ់ នៃ ការ បោះឆ្នាត ទំាង នោះ  
ឱៃយ ទទួល យក លទ្ធផល ។  តើការ- 
បដិសៃធ របស់ លោក បៃធានា- 
ធិបតី  Trump  ចំពោះ ការ ទទួល 
យក ការ ចុះ ចាញ់ នោះ ធ្វើ ឱៃយ     
ខូច ខាត កិច្ច ខិតខំ បៃងឹ បៃង ទំាង- 
នោះ  មៃន ឬ ទៃ? »។ 

លោក  Pompeo  បាន ឆ្លើយ 
ថា៖ «វា មិន សម ហៃតុ ផល .. ហើយ  
អ្នក ក៏ ដឹង ថា  វា មិន សម ហៃតុ- 
ផល  ហើយ អ្នក សួរ វា ដោយ អ្នក- 
ដឹង ថា  វា មិន សម ហៃតុ ផល» ។  
លោក  Pom  peo បន្ត ថា   កៃសួង  
ការ បរទៃស របស់ លោក យក ចិត្ត 
ទុក ដាក់ ខា្លាងំ ណាស់  ក្នងុ ការ- 
ធានាថា  ការ បោះឆ្នាត នៅ ជំុវិញ 
ពិភព លោក បៃពៃឹត្ត ទៅ ដោយ 
សុវត្ថភិាព  សន្តសុិខ  សៃរី  និង 
យុត្តធិម៌  ហើយ មន្តៃ ីរបស់ យើង 
បាន ដាក់ ជីវិត ដើមៃបី ធានា ឱៃយ  មាន 
ការ បៃពៃតឹ្ត ទៅ បៃប នៃះ » ។ 

ការ អត្ថា ធិបៃបាយ របស់ លោក  
Pompeo  អស់ ទំាង នៃះ គឺ បញ្ជាក់  
ថា  លោក មាន ទំនោរ ដូច លោក  
Trump  ដៃល បាន អះ អាង ថា  
បកៃស បៃជា ធិបតៃយៃយ បាន លួច- 
ដណ្ដើម យក ជ័យ ជម្នះ របស់ 
លោក  តម រយៈ ការក្លៃង សន្លកឹ 
ឆ្នាត ផ្ញើ តម បៃអប់ សំបុតៃ  ហើយ  
ក៏ បញ្ជាក់ ដៃរ ថា  លោក  Pom-
peo  មាន ការ ជឿជាក់ លើ ការ- 
តវា៉ា លទ្ធផល បោះឆ្នាត របស់ 
លោកTrump ។ 

ទាក់ទង នឹង សម្តរីបស់ លោក  
Pompeo  អតីត ទីបៃកឹៃសា សន្ត-ិ 
សុខ ជាតិ  ដៃល លោក តៃ ំ បាន 
បណ្ដៃញ ចៃញ គឺ លោក  John  
Bolton  បាន និយាយ នៅ លើ 
ទូរទសៃសន៍  CNN  ថា៖ « ខ្ញុ ំគិត ថា 
វា មិន សម ហៃតុផល  ដៃល  Mike  
(Pompeo)  បាន និយាយ បៃប 
នៃះ ។  ខ្ញុ ំគិត ថា លោក បាន បំផ្លាញ 
ទំនុក ចិត្ត ចំពោះ លោក នៅ លើ 
ឆក អន្តរជាតិ  ដោយ សារ ខ្ញុ ំគិត 
ថា  មាន មនុសៃស តិច ណាស់  សូមៃបី 
តៃ នៅ ក្នុង រដា្ឋាភិបាល អាមៃរិក 
ដៃល ជឿ  ជាក់ ថា  មាន រឿង នៃះ 

កើត ឡើង » ។ 
លោក  Bolton  បាន បន្ត ទៀត 

ថា ៖ «ខ្ញុ ំមិន ដឹង ថា  ហៃតុ អ្វ ីបាន 
ជា  លោក គិត ថា  តៃវូ ការ ធ្វើ សៃច-
ក្ដ ីថ្លៃង ការណ៍ នៃះ ទៃ ។  បៃហៃល 
ជា លោក ចង់ ចៀស វាង ពី ការ- 
បណ្ដៃញ ចៃញ ដូច អ្នក ដទៃ ទៀត  
ដៃល តៃវូ បាន គៃ បណ្ដៃញ ចៃញ នៅ  
ក្នងុ រដ្ឋបាល នៃះ ។  តៃ សៃចក្ដ ីថ្លៃង-
ការណ៍ នៃះ គឺ មិន សម ហៃតុ ផល » ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ថា  លោក  Trump  
បាន ដាក់ ពាកៃយ បណ្ដងឹ តវា៉ា សន្លកឹ 
ឆ្នាត  ទៅ កាន់ តុលាការ នៃ រដ្ឋ  
Swing  State  ចំនួន ៥  ដៃល 
រួម មាន  Arizona,  Georgia,  
Michigan,  Nevada,  និង  
Pennsylvania  ដៃល សុទ្ធតៃ 
ជា រដ្ឋ លោក  Biden  បាន នំា មុខ 
សំឡៃង ឆ្នាត ។ 

លោក  Trump  បាន ចាញ់ 
រឿង ក្ដី នៅ រដ្ឋ  Georgia  និង  
Michigan ។  អ្នក វិភាគ មួយ- 
ចំនួន បាន យល់ ឃើញ ថា  លោក 
នឹង ចាញ់ រឿង ក្ដី ទំាង អស់ នៃះ  
ដោយ សារ លោក ខ្វះ ភ័ស្តតុង 
ចៃបាស់ លាស់  សាកៃសី ទុក ចិត្ត  បាន  

និង  យុទ្ធ  សាស្តៃ ចៃបាស់  លាស់  ហើយ 
បើ សិន ឈ្នះ ក៏ មិន ប៉ះពាល់ ដល់ 
លទ្ធផល បោះឆ្នាត ផង ដៃរ ។ 

រី ឯលោក Biden  វិញ បាន តៃវូ 
អង្គភាព  AP  និង  Fox  News  
រាយ ការណ៍ ថា  បាន ទទួល អង្គ 
បោះ ឆ្នាត ចំនួន ២៩០  គៃប់  គៃន់ 
សមៃប់ ទទួល ជ័យ ជម្នះ ។  តួ- 
លៃខ នៃះ  អាច កើន ឡើង រហូត 
ដល់ ៣០៦  បើ សិន លោក Biden  
រកៃសា ការ នំា មុខ សំឡៃង នៅ រដ្ឋ  
Georgia  កៃយ ពី ការ រាប់ 
សន្លកឹ ឆ្នាត សាឡើង វិញ តៃវូ បាន 
បញ្ចប់ ។ 

យា៉ាង ណា មិញ ដំណើរ ការ ផ្ទៃរ 
អំណាច  គឺ ជា ដំណើរ ការ មួយ 
ដៃល សា្ថាប័ន រដា្ឋាភិ បាល អាមៃ- 
រិក  តៃូវ ធ្វើ ការ សហការ ជា  មួយ 
នឹង បៃក្ខ ជន បៃធានា ធិបតី ដៃល 
ទទួល ជ័យ ជម្នះ  តម រយៈ ការ 
ផ្ដល់ ព័ត៌ មាន សំខាន់ៗ  ជា រៀង- 
រាល់ ថ្ងៃ  សមៃប់ តៃៀម ខ្លនួ ចូល 
កាន់ អំណាច ។  ក្នងុ ដំណើរ ការ 
នៃះ ហើយ ដៃល បៃក្ខជន នីមួយៗ  
អាច រៀបចំ ផៃន ការ សមៃប់ 
រដ្ឋបាល របស់ ពួក គៃ ៕

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអាម្ររិកមិនទទួលស្គាល់ជ័យជម្នះ...

លោក Mike Pompeo ថ្លែង នៅក្នងុអំឡុង សន្នសីិទ   ស រព័ត៌មាន កាល ពីថ្ងែទី ១០ ខែវិច្ឆកិា ២០២០។ AFP 

ប្រសី៊លនិងឥណ្ឌនូ្រស៊ីសកល្របង
ប្រើវ៉ាក់សំងរបស់ក្រ៊មហ៊៊នចិន...

តពីទំព័រ ១១...ក៏ អាច  មាន 
បញ្ហា បៃឈម មយួ ចនំនួ ផង ដៃរ  
មុន ពៃល ដៃល បៃទៃស ឥណ្ឌូ - 
នៃសុី  អាច ទទួល បាន អត្ថ - 
បៃយោជន៍ពី ការ កា្លាយ ជា មជៃឈ - 
មណ្ឌល វា៉ាក់ សំាង របស់ តំបន់ 
អាសុី អាគ្នៃយ៍។  ទី ១ គឺ ភាព- 
មិន សម តុលៃយ រវាង សមត្ថ ភាព 
ផលិតកម្ម ក្នុង សៃុក  និង តមៃូវ- 
ការ ក្នុង តំបន់។

ជាក់ ស្តៃង  Bio Farma មាន- 
សមត្ថ ភាព ផលិត វា៉ាក់ សាំង 
១០០ លាន ដូស ក្នុង ១ ឆ្នាំ។  
កៃមុហ៊នុ កពំងុ វនិយិោគ  ៨៨,៦  
លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក  ដើមៃបី 
បង្កើន សមត្ថ ភាព ផលិត ដល់  
២៥០លាន ដូស  ក្នុង ១ ឆ្នាំ 
នៅឆ្នា២ំ០២១។ ដចូ្នៃះ បៃសនិ 
មនុសៃស មា្នាក់ៗ  តៃូវ ការ យា៉ាង- 
ហោច ណាស២់ ដសូ  ការ ផលតិ 
វា៉ាក់ សំាង ជាម ធៃយម គៃប់ គៃន់ 
សមៃប់ មនុសៃស  ១២៥  លាន 
នាក់ ប៉ុណ្ណោះ។  បៃសិន បើ វា៉ាក់ - 
សំាង មិន សូវមានបៃសិទ្ធភាព 
ចំនួន មនុសៃស ដៃល តៃវូ ចាក់ វា៉ាក់ - 
សាងំ នងឹ ខ្ពស ់ជាង ៥០  ភាគរយ 
ដើមៃបី អាច ទទួល បាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព។ បៃទៃស  ឥណ្ឌនូៃសុ ីនៅតៃ 
តៃូវ ការ ពៃល ចៃើន ឆ្នាំ ទៀត 
ដើមៃបី ផ្គត់ ផ្គង់ តមៃូវ ការ នៅ អា-
សុ ីអាគ្នៃយ ៍ឬ សមូៃប ីតៃ តមៃវូ ការ 
ក្នុង សៃុក ។ 

នៅ តំបន់ អាសុី អាគ្នៃយ៍ មាន 
បៃជាជន សរបុ បៃមាណ  ៦៧០ 
លាន នាក់  នោះ នាំ ឱៃយ តំបន់   
នៃះ កា្លាយ ជា ទី ផៃសារ ទាក់ ទាញ 
មួយ សមៃប់ ការ ចៃក ចាយ 
វា៉ាក់សាំង។

  តម្លៃ នៃ ការ នាំ ចូល វា៉ាក់សាំង 

សរុប ក្នុង តំបន់  មានចំនួន 
២២៣ លាន ដលុា្លារ អាមៃរកិ ក្នងុ 
ឆ្នាំ២០១០  និង កើន ឡើង      
ជិត ៤ ដង ស្មើ នឹង ៨៥៩ លាន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក  នៅក្នុង ឆ្នាំ- 
២០១៩ ។

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ ពាក់ ព័ន្ធ  
នឹង ការ សាកលៃបង នៃះ ដៃរ  
កាល ពី ខៃក ញ្ញា  អ្នក ជំនាញ 
បរទៃស បាន រិះគន់ ចំពោះ ការ- 
បៃើបៃស់ វា៉ាក់ សំាង ពិសោធ  
មុន ពៃល ការ សាកលៃបង បញ្ចប់។ 

 វៃជ្ជបណ្ឌតិ  Arthur Caplan  
បៃធាន ផ្នៃក វៃជ្ជសាស្តៃ នៅ ឯ 
មហា វិទៃយាល័យ វៃជ្ជ សាស្តៃ  
Grossman  នៃ សាកល វិទៃយា-
លយ័ ញវូយក៉ បាន នយិាយ ថា៖  
«នៃះ  ជា ការ មិន បៃុង បៃយ័ត្ន 
និង គៃះថា្នាក់ ក្នងុ ការ ចៃក ចា យ  
វា៉ាក ់សាងំ ដៃល តៃវូ បាន ធ្វើ តៃស្ត 
តិច តួច »។ 

វា៉ាក់សាំង ជា ធម្មត តៃូវ ការ 
ការ សៃវជៃវ  និង ធ្វើ តៃស្ត ជា - 
ចៃើន ឆ្នា ំមនុ ពៃល ចៃក ចាយ ទៅ 
សាធារណ ជន បៃើ បៃស់។ 

លោក  Yin Weidong 
នាយក បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុន  Si-
novac Biotech  បាន នយិាយ 
កាល ពី ខៃ កញ្ញា ថា  កៃុម ហ៊ុន 
បាន ផ្តល់ វា៉ាក់សំាង ទៅ បុគ្គលិក  
និង សមាជិក គៃួសារ បុគ្គលិក 
របស់ ខ្លួន ៩០% ដៃល មាន 
បៃហៃល ៣ ០០០  នាក់។ 
លោក Yin Weidong  បាន 
បៃប់ សារព័ត៌ មាន រដ្ឋ ចិន ថា  
រហូត មក ដល់ ខៃ កញ្ញា  មាន 
បៃជាជន រាប់មុឺន នាក់ នៅ កៃុង 
ប៉ៃកាំង តៃូវ បាន ចាក់ វា៉ាក់ សំាង  
ពី Sinovac នៃះ៕



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈក្រោយពីតារាចម្រោៀង
មនោសញ្ច្រោតនាខ្ម្រោរនៅឯនាយ
សមុទ្រោលោកនីសាលឿនបាន
ទទួលមរណភាពកាលពីថ្ង្រោទី៩
ខ្រោវិច្ឆកិាឆ្នាំ២០២០នៅក្នងុវ័យ
៥៤ឆ្នាំ គឺហាក់កំពុងត្រោធ្វើឱ្រោយ
មហាជនដ្រោលជាអ្នកគំាទ្រោរូប-
លោកទំាងក្នងុនិងក្រោប្រោទ្រោស
ក៏ដូចជាស្រោទាប់អ្នកសិល្រោបៈ
ជំនាន់ក្រោយមានការរំជួលចិត្ត
ខ្លាងំជាមួយនឹងអារម្មណ៍អាម្មណ៍
ដ៏សោកសៅ។
សម្រោប់ប្រោយិមិត្តអ្នកសា្តាប់

មានវ័យចាប់ពីពាក់កណ្តាលទៅ
ដល់វ័យចាស់ខ្ទង់ស្រោសិបឆ្នាំ
បា្លាយនោះច្រោបាស់ជាសា្គាល់យ៉ាង
ច្រោបាស់នូវឈ្មោះតារាចម្រោៀង
ចូលចិត្តទុកសក់វ្រោងមាន
សំឡ្រោងស្រោលស្រោទន់ពីរោះ
ខ្លាំងណស់ដោយមានបទ-
ចម្រោៀងមនោសញ្ច្រោតនាលន្លង់-
លនោ្លាចអារម្មណ៍ដូចជាបទ
«ចំបីុកំពង់ចាម»បទ«វាសនា-
អ្នកន្រោសាទ»បទ«ដងស្ទងឹឡូ-
វ៉្រោល»បទ«ស្ន្រោហ៍ក្នងុសុបិន»
បទ«បងស្រោឡាញ់ត្រោអូន»បទ
«ស្ទងឹសមា្ងាត់»បទ«ទឹកសមុទ្រោ»
បទ«ដួងចន្ទដួងចិត្ត»បទ«លា-
ពៅទៅច្រោបំាង»បទ«ស្ម័គ្រោលើ
នួននាង»បទ«ព្រោតទំ់ាងស្រោ-

ឡាញ់»បទ«សា្ពានយោលដាច់-
ស្ន្រោហ៍»បទ«ផ្កាសា្លារុះរោយ»
បទ«ចន្ទរះខ្ពស់ឆ្ងាយ»និងបទ
ចម្រោៀងជាច្រោើនទៀតដ្រោលមាន
ការព្រោញនិយមខ្លាងំនាសម័យ
ទសវត្រោសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០-២០០០។
ក្រោយពីដំណឹងមរណភាព

របស់លោកបានច្រោករំល្រោកបន្ត
តាមបណ្តាញសង្គមនានា
មកនោះក៏ឃើញមានទំាង
ប្រោិយមិត្តអ្នកសា្តាប់
និងអ្នកសិល្រោបៈជំ-
នាន់ក្រោយបង្ហាញ
អារម្មណ៍សោក-
សា្តាយនិងរំជួលចិត្ត
យ៉ាងខ្លាំងខណៈ
ក្រោសួងវប្រោបធម៌ និង
វិចិត្រោសិល្រោបៈប្រោទ្រោស

កម្ពជុា ក៏បានផ្ញើលិខិតរំល្រោក-
ទុក្ខដល់គ្រោសួារសពលោក នី
សាលឿននៅឯសហរដ្ឋអាម្រោរិក
ផងដ្រោរកាលពីថ្ង្រោទី១០ខ្រោវិច្ឆកិា
ឆ្នាំ២០២០។
មានប្រោយិមិត្តមា្នាក់បានសម្ត្រោង

អារម្មណ៍សោកសា្តាយថា៖
«នារសៀលថ្ង្រោទី៩ខ្រោវិច្ឆកិាឆ្នាំ

២០២០ន្រោះតារាចម្រោៀង
ខ្ម្រោរឯនាយសមុទ្រោ

ក្នុងទសវត្រោសរ៍ឆ្នាំ៩០លោក នី
សាលឿនបានសា្លាប់ក្នងុជនា្មោយុ
៥៤ឆ្នា។ំនាងខ្ញុំស្រោនសោកសា្តាយ
លោកពូខ្លាំងណស់!នាងខ្ញុំ
សូមចូលរួមសោកសា្តាយនិង
ចូលរួមរំល្រោកទុក្ខដល់ក្រោុម
គ្រោសួាររបស់លោកពូផង»។

ចំណ្រោកតារាចម្រោៀង
ប្រោសុមនោសញ្ច្រោត-
នារលកក្រោយ
ជាមា្ចាស់ពាន I
amaSinger
Cambodiaរដូវ-
កាលទី១លោក

ដួងវិរៈសិដ្ឋនោះក៏
បានសម្ត្រោងអារម្មណ៍រំជួល-

ចិត្តខ្លនួចំពោះដំណឹងមរណភាព

លោកនីសាលឿនដ្រោរថា៖«ថ្ង្រោ
ន្រោះខ្ញុំបាទបានទទួលដំណឹង
ដ៏ស្រោនក្រោៀមក្រោំថាលោកពូនី
សាលឿន មា្ចាស់បទស្ន្រោហ៍-
ក្នងុសុបិនដ្រោលខ្ញុំបាទបានយក-
មកច្រោៀងឡើងវិញបានលាចាក
លោកទៅហើយក្មយួពិតជារន្ធត់
ចិត្ត និងសោកសា្ដាយក្រោល្រោង
ជាការបាត់បង់រៀមច្រោបងសិល្រោបករ
ដ្រោលពោរព្រោញដោយទ្រោព-
កោសល្រោយសិល្រោបៈរបស់ប្រោទ្រោស
ជាតិយើង។ខ្ញុំបាទសូមចូលរួម
រំល្រោកទុក្ខដល់ក្រោមុគ្រោសួារលោក
ពូនីសាលឿនផងនិងសូមឱ្រោយ
វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកពូបានទៅ
កាន់សុគតិភពកំុបីឃ្លៀងឃ្លាត-
ឡើយ។សំឡ្រោងដ៏ក្រោអួនក្រោអៅ

របស់លោកពូនៅស្ថិតក្នុង
ប្រោះដូងកូនខ្ម្រោរគ្រោប់ជំនាន់ជា-
រៀងរហូត»។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្រោរថាតារា

ចម្រោៀងប្រោុសសំឡ្រោងក្រោអៅ-
ក្រោអួន ពីរោះស្រោទន់លោក នី
សាលឿនបានទទួលមរណភាព
កាលពីរសៀលថ្ង្រោទី៩ខ្រោវិច្ឆកិា
ឆ្នាំ២០២០នៅឯសហរដ្ឋ-
អាម្រោរិកហើយបើតាមអ្នកស្រោី
ព្រោជ្រោធីតាហ្រោមជាភរិយលោក
បានបញ្ជាក់ប្រោប់បណ្តាញ-
ព័ត៌មានCANNTVនៅ
អូស្តា្រោលីនោះបានឱ្រោយដឹងថា
សា្វាមីរបស់អ្នកស្រោីបានលាចាក
លោកន្រោះដោយសារជំងឺមហា-
រីកថ្លើម៕

www.postkhmer.com

ប៉ាន់ រិទ ្ធា 

ភ្នំពេញៈក្រោយពីទទួលបានការ
អនុញ្ញាតពីថា្នាក់ដឹកនាំក្រោសួងធម្មការ
និងសាសនាមកនោះ វិទ្រោយាសា្ថានពុទ្ធ-
សាសនបណ្ឌិត្រោយបានច្រោញស្រោចក្តី-

ប្រោកាសដណំងឹដល់ប្រោក្ខជន-ប្រោក្ខនារី
ដ្រោលនិយមចូលចិត្តបង្កើតសា្នាដ្រោ
និពន្ធ រឿងប្រោលោមលោកខ្លី និង
កណំព្រោយរឿងខ្លីដើម្រោបីដាក់ពាក្រោយប្រោកតួ
ពានរង្វាន់អក្រោសរសិល្រោប៍ពុទ្ធសាសន-
បណ្ឌិត្រោយលើកទី៤បណ្តើរៗហើយ។

បើតាមស្រោចក្តីជូនដំណឹងពីគ្រោហ-
ទំព័រផ្លូវការន្រោវិទ្រោយាសា្ថានពុទ្ធសាសន-
បណ្ឌិត្រោយបានបង្ហាះសារឱ្រោយដឹងថា៖
«ដោយមានការអនញុ្ញាតពីថា្នាក់ដកឹនាំ
ក្រោសួងធម្មការនិងសាសនា ពុទ្ធ-
សាសនបណ្ឌិត្រោយមានកិត្តិយសសូម
ជូនដំណឹងដល់សាធារណជនម្រោតា្តា
ជ្រោបថាពទុ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រោយប្រោកាស
ចាប់ផ្ដើមទទួលសា្នាដ្រោពានរង្វាន់អក្រោសរ-
សិល្រោប៍ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្រោយលើកទី៤
ឆ្នាំ២០២១ក្រោមប្រោធានបទ«ការ-
មិនមានរោគជាលាភដ៏ប្រោសើរ» នៅ
ក្នងុទម្រោង់ជារឿងខ្លីនងិកណំព្រោយរឿង-
ខ្លី។
ចំពោះការឈប់ទទួលយកសា្នាដ្រោ-

ប្រោកួតប្រោជ្រោងវិញគឺនៅថ្ង្រោទី៣០ខ្រោ
ម្រោសាឆ្នាំ២០២១ជាកំហិត។ សូម
អាននវូលក្ខខណ្ឌនានាដ្រោលមាននៅ
លើខតិ្តបណ័្ណ។សមូចចុលើលងីខង-

ក្រោមដើម្រោបទីទលួបានពត័ម៌ាននានា
ពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រោយតាមរយៈគ្រោហ-
ទំព័រwww.budinst.gov.kh»។
ចំពោះលក្ខខណ្ឌន្រោការដាក់ពាក្រោយ

ចលូរមួប្រោកតួសា្នាដ្រោនោះបើតាមការ-
បង្ហើបពីលោក សសុខនីដ្រោលជា
ប្រោធានវទិ្រោយាសា្ថានពទុ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រោយ
បានឱ្រោយដឹងថា៖ «សម្រោប់ពានរង្វាន់
អក្រោសរសលិ្រោប៍ពទុ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រោយលើក
ទី៤ន្រោះក៏មានលក្ខខណ្ឌចំពោះប្រោក្ខ-
ជនមា្នាក់អាចដាក់សា្នាដ្រោបានត្រោ ១-
គត់និងមិនម្រោនជាសា្នាដ្រោដ្រោលធា្លាប់
ទទលួបានចណំត់ថា្នាក់នៅពានរង្វាន់
ណមួយពីមុនទ្រោ។សា្នាដ្រោរឿងខ្លីត្រោូវ
វាយជាអត្ថបទដោយប្រោើយូនីកូដខ្ម្រោរ
ក្នុងកុំព្រោយូទ័រ ទំហំអក្រោសរ១២ពុម្ព
KhmerOSSiemreapខ្នាត
ក្រោដាសA4ដ្រោលមានចំនួនពី១០-
១៥ទំព័រ»។

ចំណ្រោកឯកំណព្រោយវិញពី៥ទៅ
១០ទពំរ័(មានគរំូជនូ)ព្រោមទាងំត្រោវូ
គោរពអក្ខរាវិរុទ្ធតាមវចនានុក្រោមខ្ម្រោរ
បោះពុម្ពផ្រោសាយ ដោយពុទ្ធសាសន-
បណ្ឌិត្រោយគ្រោទី៥ជាចាំបាច់(ផ្តល់ពិន្ទុ
ជាពិស្រោស)។ប្រោក្ខជនត្រោូវបញ្ជាក់ពី
អាសយដា្ឋានល្រោខទរូសព័្ទនងិអុមី្រោល
ឱ្រោយច្រោបាស់លាស់ ដើម្រោបីងយស្រោួល
សម្រោប់គណៈកម្មការ រៀបចំធ្វើការ-
ទាក់ទង»។
គួររំឭកដ្រោរថាការប្រោកួតពានរង្វាន់

អក្រោសរសលិ្រោប៍ពទុ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រោយលើក
ទ១ីនៅឆ្នា២ំ០១៨ក្រោមប្រោធានបទ
«សខុដមុនីយកម្មក្នងុសង្គមតាមរយៈ
សាសនា»លើកទី២នៅឆ្នាំ២០១៩
ក្រោមប្រោធានបទ«ពុទ្ធទស្រោសនៈក្នុង
ការអភិវឌ្រោឍសង្គមខ្ម្រោរ»និងលើកទី៣
នៅឆ្នាំ២០២០ក្រោមប្រោធានបទ
«ទោសន្រោសុរា»៕

ការប្រកួតពានរង្វាន់អក្រសរសិល្រប៍ពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រយលើកទី៤ ផ្តើមទទួលប្រក្ខភាព 

មហាជន និង អ្នកសិល្របៈ រំជួលចិត្ត នឹងមរណភាព តារាចម្រៀង នី សាលឿន 

កេមុជយ លាភី ពាន រង្វាន់អកេសរសិលេប៍ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិេយ នា ឆ្នា២ំ០១៩។ រូបថតសហការី

តារា ចមេៀងបេសុ  មនោសញ្ចេតនា កេអៅកេអួនលោក   នី សាលឿន ទទួល មរណភាព ក្នងុ វ័យ ៥៤ ឆ្នា ំ។ រូបថត សហការី

លោក នី សាលឿន តារាចមេៀងលេបី កាលពី ទសវតេសរ៍ឆ្នា ំ១៩ ៩០-
២០០០ នៅ ឯនាយ សមុទេ    ។ រូបថតសហការី
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ក្រុងម៉ានីល : ទំនោរ ពៃញ- 
និយម ចំពោះ  សួន ចៃបារ ហៅ ថា 
« Plantdemic» ទទួល បាន 
បៃជា បៃិយ ភាព ខ្លាំង នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស ហ្វលីពីនី  កៃយ ព ីការ- 
រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើដំណើរ ដោយ- 
សារ វបិត្ដ ិកវូដី បាន បង្កើន តមៃវូ-
ការ សួន ធម្មជាតិ  ដៃល ជំរុញ 
តម្លៃ រកុ្ខជាត ិហក ់ឡើង  ក ៏ដចូជា 
ការ បំផ្លាញ រុក្ខជាតិ ពី ឧទៃយាន 
សាធារណៈ និង ពៃ អភិវឌៃឍន៍ ។ 

របូភាព បបុា្ផា សៃស ់សា្អាត នងិ 
រុក្ខជាតិ បៃតង សៃស់ នៅ បរិ-
វៃណ ផ្ទះ  និង លើ រាន ហាល នៃ 
ផ្ទះ តៃូវ បាន បង្ហោះ ជោរ ជន់ 
តាម  បណ្ដាញ សង្គម  ខណៈ 
ពលរដ្ឋ ហ្វីលីពីន ជាប់ គាំង ក្នុង 
ផ្ទះ ងាក ទៅ រក ធម្មជាតិ ដើមៃបី 
ជួយ រំងាប់ ស្ដៃស និង ភាព- 
ធុញថប់ ក្នុង ឱរា។ 

អ្នក ធ្វើ សួន សមៃប់ បរិសា្ថាន 
អាលវ់នី ឈងីឃៃយអូាងក ូដៃល 
ដឹងថា តម្លៃ រុក្ខជាតិ លម្អ បាន 
ហក់ ឡើង  ៥៥០០០ប៉ៃសូ 
(១១៤០ ដលុ្លារ) បើ ធៀប នងឹ 
តម្លៃ មុន ៗ  តៃឹម ៨០០ ប៉ៃសូ  
បាន ឱៃយដឹងថា ៖ « មិន គួរ ឱៃយ ជឿ 
សោះ ។ មនុសៃស ម្នា នាំ គា្នា ចាប់- 
អារម្មណ៍ នឹង រុក្ខជាតិ នា ពៃល- 
បច្ចុបៃបន្ន »។ 

អាឡៃន ហ្គូម៉ៃរា៉ា - បា៉ាស ជា 
អ្នក  លក ់រកុ្ខជាត ិនៅ កៃងុ ម៉ានលី 
បាន និយាយ ថា ការ លក់ ដូរ 
បៃចាំ ថ្ងៃ របស់ អ្នកសៃី បាន កើន 
ឡើង តៃី គុណ  កៃយ ពី អ្នក 
បើក ទា្វារ ហាង វិញ ដោយសារ 
វិបត្ដិ កូវីដ រាប់ ខៃ មក ។ 

តមៃូវ ការ នៅតៃ កើន ឡើង 
ខ្លាំង  ទោះបី ជា តម្លៃ សមៃប់ 
រុក្ខជាតិ ដាំ ក្នុង ផ្ទះ ពៃញ និយម 
មយួ ចនំនួ បាន ឡើង ថ្លៃ ខ្ពស ់កប ់
ពពក យា៉ាង ណ ក៏ដោយ ។ 

ស្ដៃី វ័យ ៤០ ឆ្នាំ  ដៃល បាន 
ទិញ រុក្ខជាតិ ពី ម្ចាស់ ចម្ការ នៅ 
ខៃត្ដ កៃបៃរ ខង បាន ឱៃយ ដឹងថា ៖ 
« ពិបាក យល់ ចិត្ដ មនុសៃស យើង 
ណស់ ។ ពៃល រុក្ខជាតិ មន 
តម្លៃ ថោក គា្មាន នរណ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ទៃ »។ 

ប៉ុន្ដៃ ខណៈ តមៃូវ ការ រុក្ខជាតិ 
កើន ឡើង  កៃុម អាជា្ញាធរ បាន 
ពៃមន ថា រុក្ខជាតិ ជា ចៃើន នៅ 
លើ ទីផៃសារ មិន សុទ្ធ តៃ ជា វត្ថុ 
សៃប ចៃបាប់ ទាំង អស់ នោះ ទៃ ។ 

ឆ្មាំ ការពារ ពៃ  បាន ឃ្លាំ មើល 
ចោរ លចួ រកុ្ខជាត ិកៃយ ព ីកៃមុ 
មន្ដៃ ីបាន កត់ សម្គាល់  ពូជ រុក្ខជាតិ  
ខ្លះ  ដៃល បង្ហោះ  លើ បណ្ដាញ 
សង្គម អាច មន បៃភព មក ពី 
តំបន់ ពៃ ការពារ ។ 

អ្នកសៃី ម៉ារីយា៉ា គៃីស្ទីណ 
រ៉ូទៃីហ្គៃស ជា នាយក បៃចាំ 
តំបន់ ហៃសាមបួញ៉ា នៃ នាយក-
ដា្ឋាន ធនធាន ថាមពល និង 
ធម្មជាតិ  និយាយ ថា ៖ «ទំនោរ 
ដារំកុ្ខជាតិ នៃះ ទើប ពៃញ នយិម 
អំឡុង បិទ បៃទៃស នៃះ ទៃ »។ 

ចោរលួច រុក្ខជាតិ ពី ឧទៃយាន 
សាធារណៈនៅភាគ ខង ជើង 
កៃុង បាហ្គីណូ បាន បង្ខំ ឱៃយ កៃុម 
អាជា្ញាធរ រឹត បន្តឹង សន្ដិសុខ  ។ 

លោក រ៉ៃណន់ ឌីវ៉ាស ជា 
មន្ដៃី ទទួល បន្ទុក ការិយាល័យ 
គៃប់ គៃង បរិសា្ថាន និង ឧទៃយាន 
កៃងុ  បាហ្គណី ូបាន នយិាយ ថា៖  
« អ្នក លួច អាច ជាអ្នក យកទៅ 
ដាំ កៃអផៃសុក ឬ អ្នក ចង់ បង្កើន 
បៃក់ចំណូល »៕ AFP/HR

រាសីឡើង ខ្ពស់   ។  ថ្ងៃនៃះ ទឹក ចិត្ត  
បៃកប        ដោ យ      ឆន្ទៈមោះមុតនៅ   ក្នងុ 
កា រ   បំពៃញ          ការ ងារ មន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណៃក  ការដើរ     តៃច់ ចរ   ទៅ ទីនានា 
មន      គៃ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     ទ  ី  ពៃញ    ចិត្ត ។ 

រីឯ  សៃច ក្ត ីស្នៃហា        គូស្នៃហ៍មនភាព ផ្អៃម ល្ហៃមគា្នា  
ខ្លាងំ   ។ ចំណៃ ក  លភសកា្ការៈ វិញ   ទទួល បាន  ផល-  
ល្អ។  ចំពោះ    បញ្ហោ សុខភាព វិញ  លោក អ្នក មន  ភាព-  
ល   ្អ  ទំាង ផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត្ត គា្មាន  ក្ត ីសៅហ្មងទៃ។ 

 រាសីល្អបង្គរួ  ។ ការបៃកបរបររកទទួល-     
ទា នផៃសៃងៗគឺបាន ផល ល្អគៃន់  បើ ។ 
លោកអ ្នក មន ទឹក  ចិត្ត  បៃក បដោយ ក្ត-ី 
មៃតា្តាចៃើន    ។ រី ឯ ការបៃកប    របរ  ផៃសៃង ៗ  
វិញ      ក៏ តៃវូ បៃយ័ត្ន ចាញ់ បោកគៃ ដៃរ។ 

ថ្ងៃនៃះ  សមៃប់ ទំនាក   ់   ទំនង ស្នៃហា គួរ         ផ្តល់ នូវ ភាព កក់ - 
ក ្តា ឱៃយគា្នា  ទៅ  វិញ       ទៅមក  ។ ដោយ        ឡៃក គៃះ  លោកអ្នក    
នៅ   ទិស បស្ចមិ       ដូច្នៃះ តៃវូ  បៃងុ បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ផង។      ចំពោះ    
ការ  ធ ្វើ ដំ ណើរទៅទីនានា   បានសុខសុវត្ថិភាព។

 រា សី សៃុតចុះ ។ ការ បៃកបរបរ រក- 
ទទួល   ទាន  នានា បាន ទទួ ល ផល  ជា-   
ធម្មតា  ប៉ុន្តៃ តៃូវ ចំ ណយ កម្លាំង- 
កាយ   និង កម្លាំង ចិត្ត យា៉ាង ចៃើន ។ 
ចំពោះ       ការ និយាយ   ស្ត ីបៃកប ដោយ - 

ក្តគីោរព។ រីឯ សៃ ចក្តី  ពៃយាយា ម  មនការ ធា្លាក់ ចុះ 
ការ  ធ្វើ  ដំណើរ  ទៅ    កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ    មន ការ បៃុង- 
បៃយ័ត ្ន    ឱៃយ  បានខ្ពស់ ផង ទើ ប   បា នសៃចក្តី សុខ ។   
ចំពោះ     សៃចក្តី ស្នៃហា មនការ យល់ចិត្ត គា្នា  ល្អ។    

រា សីឡើងខ្ពស់ ។ ការ និយា  យ ស្តី 
ចៃើន  ពោលពាកៃយ ពិត ទៅ កាន់អ្នក- 
ផង គា្នា  ។ រីឯ ការ បៃកប   មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន  នានានឹង  មន នូវ ផល -  
ចំណៃញ    ជាទី គាប់ ចិត  ្ត    ធ្វើឱៃយ ទឹក- 

ចិត ្ត    អ្នក មន   សម្ទះុ ខ្លាងំ    ឡើង នៅ ក្នងុ ការ  បំពៃញ - 
ការ ងារ ផៃសៃង ៗ  ។ ការ ធ្វើដ   ំណើរ ទៅ   ទ  ី ជិត  ឆ្ងាយ   
មន        សុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណៃកឯ  បញ្ហោ ស្នៃហាវិញ    
គូស្នៃហ    ៍ ម ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង គា្នា ដូចជាធម្មតា។        

 រាសីឡើងខ្ពស់។  ការយាត ៃ ទៅ    
កាន   ់   ទ ីកមៃសា ន្ត  នានារបស់ លោក-  
អ្នក       រមៃង     មន    ការទទួលរាក ់ទាក់ 
ខ្លាំង  ពី សំណក  ់   ញតិ  ជិតឆ្ងាយ-   
យា៉ាង  កក់ ក ្តា         ពៃះ ទឹកចិត្ត  ល្អគួរឱៃយ 

រាប អ់ាន ។  ការ       បៃកប  របរ    រក     ទទួល ទាន នានា       អ្នក   
អាច        ចាញ ប់ោក    គៃ ដោ យ ភាពសោ្មាះ       តៃង់ ពៃក ។ 
លភ    សកា្ការៈ  វិញ នឹង ទទួល    បានផល គួរជាទីគាប់- 
ចិត  ្ត  តប ទៅ តា ម ការ ខំបៃឹង បៃង របស់ខ្លួនឯង ។ 

 រាសីមធៃយម ។  ការបំពៃញការងារ 
ផៃសៃងៗនងឹតៃវូ ចណំយកម្លាងំ ចៃើន 
ហើយ ក៏  តៃូវ បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន 
ក្នងុ   ការបពំៃញ ការងារ របស ់លោក-  
អ្នក ឱៃយ បាន ខ្ពស់តាមដៃលអាច ធ្វើ 

បាន ។ លភ សកា្ការៈ  នឹង បាន អាសៃយ័   ដោយ ការ- 
ខិតខំបៃឹង បៃង របស់ ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណៃកឯ  
សៃច  ក្ត ី ស្នៃហា វិញ តៃវូ  បង្កើនភាព ស្នទិ្ធ សា្នាល  នងិ  
ផ្តល់  ភាព កក់ក្តា ឱៃយ គា្នាចៃើនទើបល្អបៃសើរ ។ 

ថ្ង្រ១៣រោច ខ្រកត្តិក ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ ត្រូវ នឹង  ថ្ង្រសុក្រ  ទី១៣ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសីឡ ើង ខ្ព ស់ ។ ការ បៃកប   របរ-   
រកទទួល    ទា ននានា  វិញនឹង បាន ផល- 
ចំណៃញ  យា៉ាង     គាប់ ចិត្ត  សុខភាព 
ផ្លូវកាយ រឹង  បុឹង ល្អ មន អារម្មណ៍ 

សៃស  ់  ថា្លាគួ រ ជាទី មៃតៃី  ពីសំណក់ អ្នក ផង ទំាង ពួង  
មន    ស មត្ថភាព អាច  បង ្កើត  គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ទៅ រក-  
វឌៃឍន  ភាព  នៃ អាជី វកម្មផៃសៃងៗ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ- 
កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ គប ៃបី ប ៃយ័ត្ន  បន្តិច ។ ចំពោះ បញ្ហោ 
ស្នៃហា  ហាក់ មន ភាព ល្អូ កល្អិន នឹងគា្នា ដូចមុន។ -

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះ និងនព្វគ្រះ ន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររ   ដ្រាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រ និងទំនៀមទម្លាប់  ន្រក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសី  ល ្អ    បង្គួរ  ។    សម ៃប់ មុខរបរ រក-  
ទទួល  ទា ន នានា   បាន ផល ល្អ បង ្គួរ  
តៃ  ប៉ុណ្ណោះ ។  កា រ  គិត  ចំពោះ បញ្ហោ 
ផៃសៃងៗ ចៃើន តៃ មនគំនិត សុញ មិន- 

ហា៊ាន សមៃច   ចតិ្តដោ យ ខ្លនួឯង ឡើយ ។ លោក អ្នក 
គរួ តៃ បង្កើន ភា ព ម  ្ចា  ស   ់ កា  រ បៃកបដោយ ការ ទទលួ-  
ខសុ តៃវូ  ទើប ជា ការ បៃសើរ ។ ចពំោះ   សៃចក្ត ីស្នៃហា 
គបៃបី  បង្កើន  អ  ន  ុ ស ៃសា វរ  ីយ  ៍ល្ៗអ  ជា ម ួយ គា្នា ឬក ៏ផ្តល ់នវូ 
ពៃល  វៃល សមៃប់ គៃួសារឱៃយបាន គៃប់ គៃន់  ៕     

រាសីឡ ើង ខ ្ពស់តៃ ដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ អ្នក- 
ចូល ចិត្ត      សិកៃសា  ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   
សុខ ភាព    ផ្លវូ កាយ   អា ច មន ជំងឺ បៀត- 
បៀន   ខ្លះ  តៃ ដោយ  អំ ណច   កម្លាំង - 
ចិត្ត មន     ភាព ខ្លាំងកា្លា  ធ ្វើ ឱៃយ   សុ ខ        ភា ព   

ផ្លវូ  កាយ មនិ ធា្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ  ទៃ ។ ការ          បៃកប-   
របរ  រកទទួល ទាន នានា   នឹង បាន   ផល ចំណៃញ         
ធម្មតា ។ រីឯបញ្ហោ ស្នៃហា     វិញ  គូ ស្នៃហ៍ នឹ ង   មន ការ- 
អធៃយា  សៃ័យ ឱៃយ គា្នា ទៅវិញទៅមក បា ន ល្អបៃពៃ។ 

រាសីឡើង   ខ  ្ព ស់ តៃដៃត។ ការ បៃកប-  
របរ រកទទួល ទាន ផៃសៃងៗនឹង  បាន 
ផល  ល្អបៃ សើរ។ ចំណៃកឯសៃចក្ត-ី 
ស្នៃហា    គូស្នៃហ៍នឹង រស់នៅជាមួយគា្នា 

បៃកប    ទៅ ដោ យ សុភមង្គល ។ តៃចំពោះការបំពៃញ 
ការ ងារផ  ៃសៃង ក៏ តៃវូ  ត  ៃ បៃងុ បៃ យ័ត្ន   ពិសៃសបៃយ័ត្ន 
មន  គៃះដោយសារទឹក ។ លោកអ្នក មនទឹកចិត្ត 
បៃកប  ដោយស ៃច   ក្តកីា្លាហា ន  និងធ្វើការសមៃច-  
ចិត ្តបៃកបដោយការ  ទទួល ខុសតៃវូខ្ពស់តៃម្តង ។       

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ការ - 
បំពៃញ   ការ  ងារ ផៃសៃង ៗ រមៃង ទទួល- 
បាន   ផល តប ស្នង ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។  
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  បៃ- 

កប  ដោយ សវុត្ថ ិភាព។  ខណៈ ការ នយិាយ ស្ត ីមន  
ឧត្តម គតិ  ហើយ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត មន ភាពល្អ 
ពោល គមឺន  ចតិ្ត  មៃតា្តា  ករណុ ចពំោះ មនសុៃស  នងិ   
សត្វ។ ចំពោះ បញ្ហោ ស្នៃហា   គូស្នៃហ៍ យល់ចិត្ត គា្នា  
ល្អ និង  មន  ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម កាន់តៃល្អ ខ្លាំង ។    

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ការ និយាយស្តី ចៃើន 
បៃកប      ទៅ ដោ  យ  ហៃតុផល  ឬ មន 
អំណះ    អំណង    ចៃបាស់លស់  ។ រីឯ - 
ការ  បំពៃញ  កិច្ចការផៃសៃងៗ   ចៃើន តៃ  ធ្វើ    

ដោ យ       ភាព  មុឺង ម៉ាត់ និង  ហ្មត់ចត់  ហើយ មន ការ   - 
ជៃម  ជៃង    ពី អ្នក ដទៃ  ទើបជា ការបៃសើរ ។ 
ចំណៃក     ឯ  សៃច ក្តី   ស្នៃហាវិញ   ទាម    ទារ កា  រ យល់- 
ចិត ្ត  គា្នា  និង ចៃះ អធៃយាសៃ័យ   គា្នា ឱៃយបាន  ចៃើន  ទើប 
ជា   ការល្អ  បៃពៃ សមៃប់សម្ព័ន្ធ ភាព  គូស្នៃហ៍។  

ពលរដ្ឋហ្វីលីពីន សម្រុកបន្ថ្រម ភាព ប្រតង នៅក្នុងផ្ទះ  ធ្វើឱ្រយតម្ល្រ   រុក្ខជាតិ ឡើង ថ្ល្រ ខ្លាំង។ រូបថត AFP

ពលរដ្ឋហ្វលីីពីនសម្រកុនំារុក្ខជាតិ
មកដំាក្រអផ្រសុកអំឡុងវិបត្តិកូវីដ

វិបត្តកូិវីដធ្វើឱ្រយមន ចោរកម្ម លួច រុក្ខជាតិ ពីសួនច្របារ និង ព្រ ។ រូបថត AFP

បុគ្គលិក ថ្រ សួន ច្របារ សាធារណៈ នៅហ្វីលីពីន។ រូបថត AFP



ក្រុងប៉ារីស: ក្រុម បាល់ ទាត់ 
ជម្រើស ជាតិ ហ្វាំងឡង់ បាន 
បំបាក់ មុខ កីឡាករ Marcus 
Thuram ដោយ ការ យក ឈ្នះ  
ក្រុមបារាំង ២-០ កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ 
ចំ  ថ្ង្រ ដ្រល ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ របស់ ក្រុម 
Borussia Moenchenglad-
bach ដើរ តាម ផ្លវូ ឪពកុ របស ់ខ្លនួ 
លោក Lilian Thuram ជាមយួ 
នឹង ការ បង្ហាញ វត្ត មាន លើក 
ដំបូង ឱ្រយ ក្រុម  ដ្រល មាន រហស្រស- 
នាមថា « Les Bleus » ។

កីឡាករ  Thuram ត្រូវ បាន 
លោក គ្រូបង្វឹក Didier Des-
champs ដាក់ ឱ្រយ ល្រង ក្នុង 
ប្រកួត មិត្ត ភាព នា  កីឡដា្ឋាន 
Stade de France ដ្រលមាន 
រយៈ ព្រល ជាង ២២ ឆ្នាំ ហើយ  
គិត តាំង ពី   ឪពុក របស់ គ្រ បាន 
ឈ្នះ ពាន World Cup ក្នុង 
ទីលាន ត្រ ១ ន្រះ ហើយ ទោះ ជា 
មាន ទម្រង់ ល្រង ល្អ  ក៏ ដោយ ក៏ 
ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ ស្លាប ឆ្វ្រង ន្រះ មិន 
អាច ធ្វើ អ្វី ខ្រស្រ ការ ពារ ដ៏ រឹង របស់ 
ក្រុម ហ្វាំង ឡង់ បាន ដ្ររ ។

ឱកាស ដ៏ ល្អ របស់ កីឡាករ វ័យ 
២៣ ឆ្នាំ គឺ កើត ឡើង ព្រល ការ - 
ប្រកួត ដំណើរ ការ បាន ១៥ នាទី 
ដោយ បាន  លោត ត្រត ព្រញ- 
ទហំងឹ  ត្រ គរួ ឱ្រយ ស្ដាយ បាលហ់ោះ 
ទៅ បុក របារ ទី ខណៈ  ក្រយ មក  
ព្រយាយាម ស៊ុត បាល់ ក្នុង លម្ហ ត្រ 
បាល់ ហោះរំលងទី ។

បនា្ទាប់ ពី មា្ចាស់ ផ្ទះ វាយ សម្រុក 
ច្រើន លើក ច្រើន ស មនិ សម្រច 
ដល់ វ្រន ក្រុម ភ្ញៀវ ម្ដង ហើយ ខ្រស្រ - 

ប្រយុទ្ធ  Marcus Forss និង 
ខ្រស្រ បម្រើ Onni Valakari រួម- 
ចំណ្រក ស៊ុត បញ្ចូល ទី  មា្នាក់ ១ 
គ្រប ់ឱ្រយ ហ្វាងំ ឡង ់នា ំមខុ មា្ចាស-់ 
ជើង ឯក ពាន រង្វាន់ ពិភពលោក 
២-០ នៅ មុន ចប់ វគ្គ ទី១។ ចូល 
ដល ់វគ្គ ទ២ី ក្រមុ ទាងំ២ មនិ អាច 
ធ្វើ គ្នា បាន ឡើយ ដូច្ន្រះ ចុង- 
ក្រយ បារាំង ចាញ់ ២-០ ។

លទ្ធផល ន្រះ ប្រកដ ណាស់ 
នឹង ធ្វើ ឱ្រយ លោក Deschamps 
ខក ចិត្ត  ត្រ គត់ អាច  នឹង ព្រញ- 
ចិត្ត ចំពោះ ទម្រង់ ល្រង របស់   
Thuram ដ្រល  គួរ ឱ្រយចាប់- 
អារម្មណ៍ ជាង កីឡាករ លំដាប់ 
ពភិព លោក  ល្រប ៗី  មយួ ចនំនួ ក្នងុ 
នោះ រួម ទាំង Paul Pogba និង 
Olivier Giroud ផង ដ្ររ ។

ក្រយ ការ ប្រកួត បញ្ចប់ ទៅ  

Thuram  ប្រប់ ទូរទស្រសន៍៍ M6 
ថា ៖ « យើង ល្រង បាន ល្អ នៅ តង ់
ទី ១ ទោះ របូតគ្រប់បាល់ ក៏ 
ដោយ ។ ខ្ញុំ ព្រយាយាម រៀន សូត្រ 
យា៉ាង ច្រើន ពី កីឡាករ ជម្រើស- 
ជាតិ ដទ្រ  ហើយ ព្រយាយាម យក 
បទ ពិសោធឱ្រយ បាន ច្រើ ន តាម 
ដ្រល អាច។ ខ្ញុ ំសង្រឃឹម ថា នងឹ បន្ត 
ធ្វើ ប្រប ហ្នឹង ទៅ មុខ ទៀត » ។

ត្រ កឡីាករ រូប ន្រះ  អាចនៅ   មនិ  
ប្រកដ ទ្រ ថា នឹង មាន វត្ត មាន  
ព្រល ក្រមុ មាន ់គក ប្រកតួ កម្ម វធិ ី
Nations League ទល់ នឹង 
ជើង ឯក អឺរ៉ុប ព័រទុយហ្គាល់ និង 
ស៊ុយ អ្រត ដ្ររ ឬ អត់  ?។

Deschamps សបា្ដាហ៍ មុន  
នយិាយ ថា កនូ ប្រសុ របស់ អតតី 
មិត្ត រួម ក្រុម ជម្រើស ជាតិ បារាំង 
មាន កម្រតិ ប្រសើរ ជាង មនុ   តាងំ 

ពី កា្លាយជាមាជិករបស់ក្រុម  
Moenchengladbach ដោយ  
ច្រញ ពី ក្លិប  Guingamp ក្នុង ខ្រ 
កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ។

Thuram រក បាន  ៣គ្រប ់ដ្ររ 
ក្រយ ល្រង  ១១លើក ឱ្រយ ក្រុម 
នៅ  Bundesliga   រដវូកាល ន្រះ 
ហើយ ជា អត្ត ពលិក បាល់ ទាត់ ទី 
១ នៅអាល្លមឺង៉ ់ដ្រល  លតុ ជង្គង ់
មា្ខាង   តវា៉ា ក្រយ បរុស ស្រប្រក   ខ្មៅ 
George Floyd  ស្លាប ់ក្នងុមន្ទរី- 
ឃុំ ឃំាង របស់ ប៉ូលិស នា ក្រុង 
Minneapolis។ 

ឪពកុ របស់ គ្រ គលឺោក Lilian 
Thuram  បង្ហាញ ខ្លនួច្រើន ជាង 
គ្រ បំផុតឱ្រយ បារាំង ចំនួន ១៤២  
លើក ហើយ ឈ្នះពាន ២ដង គឺ 
World Cup 1998 និង Euro 
2000៕ AFP/VN

ថ្ង្រសុក្រ ទី១៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ឈនណន

ភ្នំព្រញៈ កីឡាករ ជើងខ្លាងំ មិនសូវ 
បានកម្ពស់ ព្រជ្រ បុ៊នសិដ្ឋ និង គ្រ ូបង្វកឹ 
របស់គ្រ លោក ព្រជ្រ សុផាន់ ហក់ មិន 
ចាត់ទុក ភួន ឡំាងកូសីុន ជា ឧបសគ្គ 
ដ្រល រារំាង ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ការ ប្រកួត 
ផា្តាច់ ព្រត័្រ ដណ្តើម ខ្រស្រ ក្រវាត់ នៅ PNN 
របស់ខ្លនួ នោះ ទ្រ បុ៉ន្ត្រ គ្រ ូបង្វកឹ ឡំាងកូសីុន 
ក៏មិន ញញើត បុ៊នសិដ្ឋ ដូច គ្នា។

ភាព ជឿ ជាក់របស់ គ្រ ូបង្វកឹ និង  ព្រជ្រ 
បុ៊នសិដ្ឋ បាន កើត មាន ឡើង នៅ ព្រល 
រូបគ្រ បាន ផ្តួល យីប ឌុក ឱ្រយ សន្លប់ 
សម្រប់ការ ប្រកួត ជម្រះុ លើក ទី ៣ ចុង- 
ក្រយ កាលពី ថ្ង្រអាទិត្រយ គឺ បន្ថ្រម ទៅ 
លើ ការ ឈ្នះ ខ្រម ចាន់ និង ម៉ន ភារម្រយ 
ដើម្របី បាន ល្រខ ១ ប្រចំាពូល B និងបាន 
គ្រច ផុត ពី ការ ជួបជើងខ្លាងំ រិន ដាវីត 
នៅវគ្គ ពាក់កណា្តាល ផា្តាច់ ព្រត័្រ។

ព្រជ្រ សុផាន់ បាននិយាយ ថា៖  «ការ- 
ឈរ នៅកំពូល តារាងន្រះ វា ជា រឿង ល្អ 
របស់ ព្រជ្រ បុ៊នសិដ្ឋ ព្រះ នំា ឱ្រយ  រូបគ្រ 

ជួប អ្នក ល្រខ ២ពូល A ភួន ឡំាង កូសីុន 
គឺ យើងមាន សង្រឃឹម និង ភាគ រយច្រើន។ 
បើយើងជួប រិន ដាវីត អាច មានការ ពិបាក 
ច្រើន ព្រះ  បុ៊នសិដ្ឋ មិន ដ្រល ប្រកួតឈ្នះ 
ដាវីត ទ្រ ខណៈ ក្នងុទម្ងន់ ៥៤ គ.ក្រ ន្រះ 
បុ៊នសិដ្ឋ ឈ្នះ ចង់ អស់ ហើយ អី៊ចឹង បើ 
គត់ គ្រច រិន ដាវីត បាន គឺ មាន ភាគ- 
រយខ្ពស់ សម្រប់ខ្រស្រ  ក្រវាត់ហ្នងឹ»។

គ្រ ូបង្វកឹ វ័យក្ម្រង រូប ន្រះ បាន បន្ថ្រម 
ថា៖  «សមត្ថភាព របស់ ឡំាងកូសីុន ខ្ញុំ 
មើល ឃើញ ថា នៅ ថ្ររ ឬ ធ្លាក់ ជាង ការ- 
ប្រកួត នៅ ថ្របន្តចិ (អាច ហត់ស្ទើរ) 
អី៊ចឹង ខ្ញុមំាន ការ ជឿជាក់ខ្ពស់ថា បុ៊នសិដ្ឋ 
នឹង អាច យក ឈ្នះ ឡំាងកូសីុន ចំណ្រក 
រិន ដាវីត ខ្ញុ ំគិត ថា រត់មិនរួចជាមួយ ខ្រម 
ចាន់ នោះ ទ្រ ព្រះ ដាវីត ព្រល ជួប 
កីឡាករ ជើង ចាស់ ចិត្តគត់ មិនសូវ សូ៊ 
ហ្រតុន្រះ បើ មើល តាម លទ្ធភាព ន្រ ការ- 
ប្រកួត ខ្វ្រង ន្រះ និងភាគ រយ ព្រល ប្រកួត 
ផា្តាច់ព្រត័្រ បុ៊នសិដ្ឋ មានសង្រឃឹម ច្រើន 
ក្នងុការ ឈ្នះ បានខ្រស្រ ក្រវាត់ន្រះ»។

ចំណ្រក បុ៊នសិដ្ឋ បាន និយាយ ថា៖  

«ខ្ញុ ំគិត ថា ដូចជា មិនពិបាកអ្វ ីផង ព្រះ 
ខ្ញុធំ្លាប់ ឈ្នះ ភួន ឡំាងកូសីុន កន្លង មក 
ហ្រតុន្រះ ខ្ញុ ំគិត ថា អត់ពិបាក ទ្រ ដោយ 
ខ្ញុសំង្រឃឹម ច្រើន បាន ឡើង វគ្គ ផា្តាច់ ព្រត័្រ។ 
ឡំាងកូសីុន ល្អ ក្របាច់ ដ្ររ ត្រ គ្រ នៅ យឺត  
អី៊ចឹង អត់មានអ្វ ីជាឧបសគ្គ ទ្រ គឺ មានត្រ 
ការ ហ្វឹក ហត់ ដោយ ខ្ញុំនៅ ខ្វះ ខត 
ក្របាច់បន្តចិ និងសុ៊ហ្វ នៅរាងស្ទើរ ដូច្ន្រះខ្ញុ ំ
ត្រវូ ពង្រងឹ បន្ថ្រម ទៅ លើ ចំណុច ទំាងន្រះ 
ឱ្រយបាន រឹងមំា»។ 

ចំណ្រក លោក សន សៅយា៉ាន់ គ្រូ 
ភួន ឡំាងកូសីុន ក៏ មិន បារម្ភ ចំពោះ ការ - 
ជួប ព្រជ្រ បុ៊នសិដ្ឋ នៅ វគ្គ ១/២ ផា្តាច់ ព្រត័្រ 
នោះ ដ្ររ  គឺ លោក  បារម្ភត្រ   ខ្រម ចាន់ ទ្រ 
ព្រះ លោក បាន មើល ឃើញ ថា បុ៊នសិដ្ឋ 
មានរបៀប វាយ ដូច គ្នា  សឺុន ថ្រសន់ 
ដ្រល  បាន ចាញ់ ឡំាងកូសីុន នៅក្នងុ  វគ្គ 
ជម្រះុប្រចំា ពូល A។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «ការ  ជួប ព្រជ្រ 
បុ៊នសិដ្ឋ យើងអត់ មានអីពិបាក ទ្រ ព្រះ 
បុ៊នសិដ្ឋ និង សឺុន ថ្រសន់ មាន របៀប 
វាយ ដូច គ្នា គឺ អាវុធ មាន  ទាត់ មា៉ាត់ 

និងក្រង។  ទោះ បីជា ភួន  ឡំាងកូសីុន  
ធ្លាប់ចាញ់ ដោយសន្លប់ ក្រម កណា្តាប់ 
ដ្រ  របស់ បុ៊នសិដ្ឋ  កន្លង មក បុ៉ន្ត្រការជួប 
បុ៊នសិដ្ឋ យើងមាន  សង្រឃឹម ច្រើន ជាង 
ការ ជួប ខ្រម ចាន់»។

ទោះ បីជាយា៉ាង ណា ការ ប្រកួត វគ្គ១/២ 
ផា្តាច់ព្រត័្រ ដណ្តើម ខ្រស្រ ក្រវាត់ ទម្ងន់ ៥៤ 

គីឡូក្រម ន្រះ នៅមិនទាន់ ដឹង ថា នឹង 
ត្រវូ រៀបចំ ឡើង នៅព្រល ណា ឱ្រយប្រកដ 
នោះ ទ្រ ខណៈ សង្វៀន ប្រដាល់ ទំាង អស់ 
ត្រវូបាន បិទ ដើម្របី ចូល រួមទប់ ស្កាត់ ការ- 
រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទៅ តាមការ- 
ណ្រនំា របស់ ក្រសួង អប់រំ យុវជន និង 
កីឡា នោះ៕

ព្រជ្របុ៊នសិដ្ឋបនព្រយាយាមបិទការម៉ាត់របស់ខ្រមចាន់ព្រលប្រកួតវគ្គជម្រះុ។PNN

ពេជេបុ៊នសិដ្ឋនិងគេូបង្វកឹមិនបានចាត់ទុកភួនឡំាងកូសីុនជាឧបសគ្គ

Barcaនឹងប្ដឹងNeymar
ពាក់ព័ន្ធទឹកបេក់$១២លាន
ក្រុងម៉ា្រឌីដ: ក្រុម   Barce-

lona (Barca) នឹង ប្ដឹង 
កីឡាករ Neymar ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ទឹក ប្រក់ ១០,២ លាន អឺរ៉ូ 
($១២លាន ) ដ្រល ពកួ គ្រ ជឿ 
ថា បាន ចំណាយ លើស ចំនួន 
ឱ្រយ ទៅ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ 
ប្រសុលី កាល នៅ ជា  សមា ជកិ 
របស់ ក្លិប ។ ន្រះ បើ តាម ស្រចក្ដី 
រាយការណ៍ របស់កាស្រត  El 
Mundo កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ។

Neymar ទទួល បាន   រយៈ- 
កាល ជោគ ជ័យ មួយ ជាមួយ 
Barca ចនោ្លាះ ឆ្នាំ ២០១៣ 
ដល់ ២០១៧ មុន  ចាក ច្រញ 
ទៅ ក្រុម នៅ បារាំង Paris 
Saint-Germain (PSG) 
ក្នុង តម្ល្រខ្លួន ២២២លាន អឺរ៉ូ 
($២៦១ លាន) ដ្រល ជា តម្ល្រ 
កំណត់ ត្រ របស់ ពិភព លោក ។  

ត្រ បើយោងតាម កា ស្រត 
អ្រស្របា៉ាញ  El Mundo ការ- 
ពិនិត្រយ ឡើង វិញរបស់ ការិយា-
ល័យ ពន្ធ ដារ អ្រស្របា៉ាញ បាន 
បង្ហាញ ថា  Barca មិន បាន ធ្វើ- 
ការ កាត់ ពន្ធ ឱ្រយ បាន ត្រឹម ត្រូវ  
ឡើយ ព្រល បង់ ពន្ធ ឱ្រយ កីឡាករ 
Neymar ។ ន្រះ យោង តាម ការ-  
ពិនិត្រយ ឡើង វិញ ចំពោះ ក្រុម 
អ្នក មាន បុណ្រយ ដ្រលបាន 
អនុវត្ត    រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០១៥ ។

ស្រចក្ដ ីរាយ ការណ ៍នោះ  បន្ត 
ថា  ការិយា ល័យ ពន្ធ ដារ  នៅ 
ប្រទ្រស អ្រស្របា៉ាញ បាន ធ្វើ ការ 
បា៉ាន ់ស្មៅន ថា Neymar ទទលួ- 

បាន ផល ចំណ្រញ ពី ការ ធ្វើ 
មាន ធ្វើ បាន ដ្រល មិន ត្រឹម ត្រូវ  
ហើយ ប្រភព មយួ ព ីក្លបិ  Barca 
អះអាង ប្រប់ AFP ថា ក្លិប 
ឥឡូវ ន្រះ នឹង  ទាម ទារ មក វិញ 
នូវ ចំនួន ទឹក ប្រក់ នោះ ។ 

Neymar មនិ បាន បង ់ពន្ធ ឱ្រយ 
អាជា្ញា ធរ អ្រស្របា៉ាញ ច្រើន ជាង 
អ្នក ដទ្រ ដោយ ជាប់ បំណុល 
ពន្ធ  ៣៤,៦ លាន អឺរ៉ូ ($ ៤០ 
លាន ) ។ ន្រះ បើ យោង តាម 
ឯក សរ ផ្លូវ ការ  ដ្រល ច្រញ 
ផ្រសាយ កាល ពី ខ្រ កញ្ញា ។

ជាមយួ គ្នា ន្រះ ក ៏មាន ស្រចក្ដ ី
រាយការណផ៍ងដ្ររ ថា អាជា្ញាធរ 
សរពើពន្ធ អ្រស្របា៉ាញ  កំពុង ធ្វើ- 
ការ សុើប អង្ក្រត ចំពោះ ការ ផ្ទ្ររ 
ចំនួន ២លើក របស់   Neymar 
គឺ ម្ដង ពី ក្លិប  Santos របស់ 
ប្រសុីល មក ទឹក ដី  Camp 
Nou កាលពី ឆ្នាំ ២០១៣ និង 
ម្ដង ទៀត ការ ផា្លាស់ ពី ទឹក ដី  
អ្រស្របា៉ាញ ទៅ បារាំង ដើម្របី 
ចូល រួម ជាមួយ  PSG នៅ  ៤ ឆ្នាំ 
ក្រយមក។

នៅ ចនោ្លាះ ការផ្ទ្ររហ្នងឹ  Ney-
mar ក៏ បាន បន្ត កុង ត្រ ថ្មី 
ជាមយួ ក្លបិ នៅ តបំន ់កាតាឡាន ់
ដ្ររ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៦ ដោយមាន 
ទាំង ប្រក់ រង្វាន់ ភក្ដី ភាព ចំនួន 
២៦ លាន អឺរ៉ូ ($៣០ លាន) 
ដ្រល ក្រុម Barca បដិស្រធ 
មិន ចំណាយ ឱ្រយ បនា្ទាប់ ពី រូប គ្រ 
ចាក ច្រញ ទៅ ទកឹ ដ ីParc des 
Princes ៕ AFP/VN

Thuramខកចិត្តថ្ងេបង្ហាញខ្លនួដំបូង

ខ្រស្រប្រយុទ្ធThuramរបស់បរំាងលោតរំលងNiskanenរបស់ហ្វាងំឡង់ដ្រលផ្ដលួខ្លនួស្កាត់យកបល់។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នា ថ្ងៃ បើក សម្ពោធ   ហាង  របស់ តារា 
ចមៃៀង ហា្គាឡាក់ស៊ីលោក   ខៃម មាន ឈ្មោះ- 
ភោជនីយដ្ឋាន T&Y   កាល ពី ប៉៊នា្មោន ថ្ងៃ ម៊ន នោះ 
ក ៏ កា្លាយ  ជា ថ្ងៃ មួយ  ដៃល   តៃូវ បាន គៃ  លួច ទមា្លាយ  
ភនិភាគ  មខ៊ មាត ់ពតិ  សៃសីៃស ់ជា គសូ្នៃហ ៍របស ់
លោក ដៃល ខំលាក់ បាំង មហា  ជនយូរ ឆ្នាំ   ហើយ  
នោះ ខណៈ បៃភព អ្នក ស្គាល់  បង្ហើប ថា ស្តៃី ជា  
មា្ចាស់ ចិត្ត តារា បៃ៊ស  នៃះ   ជាកូន កាត់ ខ្មៃរ - បារាំង  
មាន   ឈ្មោះ  ហៅ  កៃ ថា សៃីកា  ដៃល មាន រូប- 
សម្ផសៃស  ស្អាតមិន ចាញ់ តារា ឡើយ ។ 

 ខណៈ តារា ចមៃៀង បៃស៊ កពំង៊ តៃ ឡើង កដូ  នៅ 
លើ  ទៃនំ ថ្មី ហា្គាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាតៃ លោក ខៃម 
ខណៈ ពៃល មាន ការ ជជីក សួរ  ដៃញ  ដោល ពី  
បណា ្តា  កៃ ៊ម អ្នកសរពត័ម៌ាន  ដោយ ដងឹ  ចៃបាស ់ ថា 
សៃ្តី  ជា មា្ចាស់ បៃះដូង លោកមក ដៃរឬទៃ នោះ 
លោក  បង្ហើប បៃប់ បៃប   ចៃបាល ៗ    ថា៖ «មិន មៃន 
ចង់  លាក់ បាំងរហូត នោះ ឡើយ ដោយ សរ តៃ  
មិន    មាន ពៃល វៃលា សម សៃប និង រវល់ ការងារ 
សិលៃបៈ   ខ្លាំង  នោះ ទើប   មិន ទាន់ បាន  - 
បងា្ហាញ ម៊ខគាត់ ឱៃយ  បង ប្អូន 
មហា  ជន និង បងៗអ្នក - 
សរពត័ម៌ានស្គាល ់  ទើប 
គិត ថា  នៅ រកៃសា រឿ ង  នៃះ    
សិន  ច៊ះ »។ 

បើ តាម បៃភព អ្នក ស្គាល់ 
ដដៃល នៃះ ក៏ បាន បង្ហើប ថា 
លោក ខៃម និងនារីជា  មា្ចាស់- 
ចិត្ត លោក ខៃម  មានឈ្មោះ 
ហៅ កៃ  ថា សៃីកា នោះ 
មាន  ទំនាក ់ ទំនង ស្នៃហ៍ 
នឹង  គា្នា អស់ រយៈ ពៃល- 
បៃមាណ ជិត  ៥  ឆ្នាំ មក 
ហើយ   ពោល គឺ ចាប់-  
តាំង  ពីលោក  ខៃម បាន 
ទៅ  សម្តៃងសិលៃបៈ នៅ 
បៃទៃស បា រាំងមក នោះ 
តៃ  ម្តង។ ដោយ ឡៃក  
ចំពោះ វត្តមាន នារី - 
ដៃល  គៃ ទមា្លាយ ម៊ខ 
មាត ់ពតិ នងិ បៃប ់ថា 
នាង   ក៏ កំព៊ង តៃ មាន 
វត្តមាន នៅ ក្នុង-  
សៃ៊ក   ខ្មៃរ បៃមាណ 
១  ឆ្នាំ ហើយ និង 
មាន វត្ត មាន ក្នុង 
ថ្ងៃ  បើក សម្ពោធ  
ភោជ នី យ ដ្ឋាន 
T&Y   ផង ដៃរ គៃន់- 
តៃ  លោក  ខៃម ហាក់- 
ដូចជា  មាន ចៃតនា មិន - 
ទានច់ង ់បង្ហើប បៃប ់ដល ់
បង ប្អូន មហាជន ជា - 

សធារណៈ  នៅ ឡើយតៃ  ប៉៊ណ្ណោះ  ។    
កាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃ សៅរ៍  ទី៧ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ-  

២០២០  កន្លង  មក  គៃ ឃើញ អ្នក ចូលរួម អបអរ 
សទរ   យ៉ាង   សបៃបាយ រីក រាយ កៃលៃង  ដោយ 
មាន  វត្តមាន ថៅកៃ  ផលតិ កម្ម ហា្គាឡាកស់៊ ីលោក 

ឧកញ ៉ា ឡៃង ណាវ៉ាតៃ  បាន ចូលរួម  ជាមួយ  
វត ្ត មាន  តារា ចមៃៀង សៃី បៃ៊ស លៃបី ជា ចៃើន   
ទៀត ដូចជា លោក  ខៃមរៈ សិរីមន្ត លោក 

កៃវ  វសនា លោក វងៃស ដរា៉ារតនា លោក 
ប៉ៃន ចំរ៉៊ង លោក អី៊ណូ កញ្ញា តន់ 
ចន្ទសមីា៉ា លោក គចូ ខៃវនិ នងិ  អ្នកនាង 

ចន ចន្ទលក្ខិណា បៃធាន   សមាគម 
អ្នក សលិៃបៈ  ខ្មៃរ ចលូរមួ  ផង  ដៃរ   ក្នងុ 

ឱកាស  ដៃល លោក ខៃម 
បាន     បោះ  ទ៊ន បៃក់ - 

បៃមាណ  ២០ ម៊ឺន 
ដ៊លា្លារ   ដើមៃបីបើក - 
ភោជនីយដ្ឋាន មួយ 
នៅ ទីតាំង ក្នុង ទីកៃ៊ង 
ភ្នំពៃញ។

តារា ចមៃៀង លៃប ី  
ប៉៊ន  ស៊ណារិន-  
ហៅ ខៃម ក៏ បាន 
ថ្លៃង  បៃប់ ឱៃយ ដឹង 
មូលហៃត៊  ដៃល-   

នាំ  ឱៃយ រូប លោក ហា៊ាន 
សមៃច ចិត្ត   បើក ភោជ- 
នយី ដ្ឋាន   បៃបជា Pub 
Restaurant នា ថ្ងៃ 
បើក សម្ពោធហាង-    
នោះ    ថា ៖  « ក៏ ពៃះ  តៃ  

គិត ថា  ខ្លួន  ចង់ មាន 
មខ៊ របរ បនា្ទាប ់បនៃស ំ  
មយួ ក ៃ ព ីសលិៃបៈ 

ដៃបតិ អ ីទៅ  ថ្ងៃ អនាគត 
មិន អាច ពឹង តៃ លើ - 
សិលៃបៈ   ១ ម៊ខនោះ 

ឡើយ»៕

តារាចម្រៀង ខ្រ ម ត្រវូ គ្រទ ម្លាយ 
មុខ គូស្ន្រហ៍ជាកូន កាត់ ខ្ម្ររ-បារំាង 

សេ សីេស់ ដេល គេ ទម្លាយ ថា ជា ម្ចាស់ ចិត្ត របស់ 
តារាចមេៀង បេសុ លោក ខេម ។ រូបថត ហ្វៃសប៊៊ក
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 កេមុ អត្តពលិក វូ៉វីណាមកម្ពជុា បនថតជំុ គ្នាជាមួយ ថា្នាក់ដឹកនំា និង គេ ូបង្វកឹ កាលពីពេល ថ្មីៗ  នេះ។ រូប សហ ការី

 វូ៉ វីណាមកម្ពជុា   បារម្ភ ពីការ ធ្លាក់   
បច្ច្រកទ្រស    ក្រយ កូវីដ   ផ្ទះុ  វិញ 
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  ថា្នាក់ ដឹកនាំ   សហ - 
ព័ន្ធ កីឡា វ៉ូវីណាម កម្ពុជា  បាន 
សម្តៃង ការ ពៃយួ បារម្ភ ខ្លាងំ  ទៅ 
លើ កមៃិត បច្ចៃក ទៃស របស់ 
អត្តពលិក ជមៃើស ជាតិ  ដៃល 
នងឹ  មានការ ធា្លាក ់ច៊ះ ហើយអាច 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ តៃៀម ខ្លួន 
សមៃប់ ការ  បៃ កួត អន្តរជាតិ 
នានា  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ បនា្ទាប់ ពី 
ពួកគៃ តៃូវ បាន រំសយ ពី ការ 
បៃមូល ផ្តុំ  ដោយ សរ បញ្ហា ជំងឺ 
ឆ្លង កូវីដ ១៩  កកៃើក ឡើង វិញ  
ទៅ តាម ការ ណៃនំា របស់ កៃ- 
សួង ស៊ខភិបាល  និង  កៃសួង 
អប់ រំ  យ៊វជន  និង កីឡា  នោះ។

លោក  អ៊ូ  រតនា អគ្គ លៃខ- 
ធិការ សហព័ន្ធ កីឡា វ៉ូវីណាម 
កម្ពុជា  បាន  បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉៊ស្តិ៍  
កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា ៖ «នៅ 
ឆ្នាំ ២០២១  យើងមានការ បៃ- 
កួតធំៗ ចំនួន ៣ មាន បៃកួត  
ជើង ឯក អាស៊ាន , ជើង ឯក ពភិព 
លោក  នងិ បៃកតួ  ស៊ ីហ្គៃម  លើក 
ទី ៣១  នៅ វៀត ណាម  គឺ ជា 
ពៃឹត្តិការ ណ៍  ដៃល សហព័ន្ធ  
បាន តៃៀម  និង រំពឹង ខ្ពស់  ក្នុង 
ការ ដណ្តើមយក  ជយ លាភី ឱៃយ 
បាន ល្អ   ប៉ន៊្តៃ ការ បៃ មលូ ផ្តុហំ្វកឹ- 
ហាត់  ទើប បាន រយៈពៃល ខ្លី  
ឥឡូវ តៃូវ បំបៃក គា្នា វិញ ដោយ- 
សរ បញ្ហា ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ  កូវីដ- 
១៩  បាន  កមៃើក ឡើង ជា ថ្មី 
នោះ  គឺ ជា ក្តី បារម្ភ ជា ថ្មី ចំពោះ 
លទ្ធផល ខង ម៊ខ  ។

 លោក បាន បន្ត ថា ៖ « នៃះ ជា 
ក្ត ីកង្វល ់ មយួ  ចពំោះ សមត្ថភាព  

ឬ កមៃិត បច្ចៃកទៃស របស់ 
អត្តពលកិ ដៃល  បៃកដ ជា ធា្លាក ់
ច៊ះ  ជាមនិ ខន ។  ទោះ ជា យ៉ាង- 
ណា ថា្នាក់ ដឹក នាំ សហព័ន្ធ កីឡា 
វ៉ូវីណាម  បាន ដក់ ផៃន ការ  
សមៃប់ កៃ៊ម ជមៃើស ជាតិឱៃយ 
រកៃសា នូវ ការ ហ្វឹក ហាត់តាម ផ្ទះ 
ផ្ទាល ់ខ្លនួ ក្នងុ ១ ថ្ងៃ ឱៃយ បាន យ៉ាង- 
តិច ចំនួន ២ ម៉ាង ដៃរ »។ 

អគ្គ លៃខធិការ រូបនៃះ ក៏ 
បាន រឭំក ពកីារ បាតប់ង ់ឱកាស 
បៃកតួ របស ់កៃម៊ វវី៉ណូាម កម្ពជុា 
ដោយសរ  ជងំកឺវូដី ១៩ កន្លង- 
មកផងដៃរ។ លោក  នយិយ ថា ៖  
« ដោយ សរ កូវីដ ១៩  បាន ធ្វើ 
ឱៃយ ការ បៃកួត ជើងឯក អាស៊ី - 
អាគ្នៃយ៍   ដៃល គៃង ធ្វើ នៅ  
បៃទៃស មីយ៉ាន់មា៉ា  ក្នុង អំឡុង 
ខៃ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២០  តៃូវ បាន  
ខក ខន  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ កៃ៊ម អត្ត - 
ពលិក    យើង  បាត់ បង់ កមៃិត 
បច្ចៃក ទៃស មួយ ចំនួន ផង ដៃរ   
ពៃះ កឡីា មាន ការបៃកតួ ញកឹ  
សមត្ថភាព កាន់ តៃ ល្អ  » ។ 

 ចណំៃក  លោក  ស៊ម៊  សរឿន  
បៃធាន សហព័ន្ធកីឡា  វ៉ូ វីណាម  
មាន បៃ សន ៍ថា ៖ «សមៃប ់ការ 
បៃកតួ  ស៊ហី្គៃម  លើក ទ ី៣១  ឆ្នា ំ
២០២១  នៅ វៀតណាម  គ ឺកៃម៊ 
វ៉ូវីណាម កម្ពុជា  បាន ស្ថិត នៅ 
ក្នងុ ក្ត ីកង្វល់ ចពំោះ ការ ដណ្តើម  
ជយលាភី ឱៃយ បាន ល្អ   ពៃះ 
បញ្ហា កូវីដ ១៩  ជា ឧបសគ្គ ធំ  
ដៃល យើង លំបាក បា៉ាន់ ស្មោន ពី 
លទ្ធផល ណាស់» ។

 លោក បាន បន្ត ថា ៖ « នៅ ក្នុង 
វញិ្ញាសទាងំ ៣៣ ដៃល  ដក ់ឱៃយ 
បៃ កួតនៅ វៀត ណាម   គឺ យើង 

អាច តៃៀម ហ្វកឹហាត ់ដក ់ទាងំ- 
អស ់បាន  បើ សនិ ជាខង មា្ចាស-់ 
ផ្ទះ វៀតណាម  អន៊ញ្ញាត ឱៃយ 
យើង មាន លទ្ធភាព ដក់ បាន 
គៃប់វិញ្ញាស ទាំង អស់ នោះ  
ពីពៃះ  ធន ធាន អត្តពលិក 
ជមៃើស  ជាត ិរបស ់យើង សព្វ ថ្ងៃ  
មាន គៃប់ គៃន់  ក្នុង នោះ យើង   
កៃ៊ម  ធំជមៃើសជាតិ  ចំនួន ១៧ 
នាក់  និង  កៃ៊ម ថា្នាល  ១២ នាក់ ។  
ទោះ ជាយ៉ាង ណា   បញ្ហា ដៃល 
យើង បារម្ភ ខ្លាំង  គឺ វិញ្ញាស     
បៃ កតួ ជា កៃម៊   ពៃះ យើង ហ្វកឹ- 
ហាត់ តៃៀម ក្នុង ពៃល កូវីដ១៩ 
នៃះជា លក្ខណៈ ឯក ជន រៀងៗ- 
ខ្លួន » ។ 

 គួរ រំឭក ថា   កីឡា វ៉ូ វីណា  មាន 
សកា្តានព៊ល ល្អ  ក្នងុ ការ ដណ្តើម 
បាន ជយ លាភី  នៅ លើ ឆក- 
អន្តរជាតិ  ជា បន្ត បនា្ទាប់  ហើយ 
បៃភៃទ  កីឡា នៃះ  បាន ចូល ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា  លើក ដំបូង  
តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០៨  ដោយមាន  
លោក  រ័ត្ន  ស៊ខន  ជា ស្ថាបនិក  
និង ធា្លាប់ ឈ្នះ មៃដយមាស 
បៃក់ និងសំរឹទ្ធ  ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ទាំង ការ បៃកួត កមៃិតអាស៊ាន 
អាស៊ី ពិភព លោក និង បៃកួត 
ស៊ីហ្គៃម។ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
ការ ដណ្តើម បានមៃដយ មាស 
បៃក់ និងសំរឹទ្ធ ជា ចៃើន ដើមៃបី 
ឈរ នៅ លៃខ ២ បនា្ទាប់ ពី វៀត- 
ណាម ក្នុងការ បៃកួត ជើង ឯក 
ពិភព លោក ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ 
កម្ពុជា នោះ គឺ កៃ៊ម អត្ត ពលិក 
កម្ពុជា នៅមិនទាន់បាន ទទួល 
បៃក់រងា្វាន់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល 
នៅ ឡើយ ទៃ៕

តារា ចមេៀង បេសុ កំពុង ឡើងកូដ 
នៅ ទេនំថ្ម ីហ្គាឡាក់សីុ លោក ខេម ។ 

ភ្នំពៃញប៉៊ស្តិ៍
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