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ប្ដីប្រពន្ធអាម្ររិកបាននាំ
យកស្រវាព្យាបាលនិង
អប់រំដល់ភូមិបណ្ដ្រតទឹក
ដ៏ឆ្ងាយពី...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
ស្ថានទូតអាម្ររិកនៅក្នុង
ប្រទ្រសអុីរ៉ាក់រងការវាយ
ប្រហារដោយរ៉ុក្ក្រត៨
គ្រប់...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
ប្រទ្រសកម្ពុជានឹង
ចាប់ផ្ដើមដំណើរការ
មូលបត្ររដ្ឋនៅឆ្នាំ
ក្រយ...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

រដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្រណ្រនំាដល់មន្ត្រី
គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រវូជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃំុមានសុវត្ថភិាព

វ៉ន ដារ៉ា 

ប៉ៃលិនៈ  លោកសខេងឧប-
នាយករដ្ឋមនេ្តីបានណេនាំ
ដល់មន្តេីរដ្ឋាភិបាលគេប់ជាន់-
ថ្នាក់តេវូជំរុញការអនុវត្ដគោល-
នយោបាយភូមិឃំុមានសុវត្ថិ-
ភាពដើមេបីទប់ស្កាត់នងិបង្កេប
បទល្មើសនានានៅមូលដ្ឋាន

និងតេវូបន្តយន្តការដោះសេយ
សំណើបណ្ដឹងនិងសំណូមពរ
របស់បេជាពលដ្ឋឱេយបានឆាប់
តាមរយៈគោលនយោបាយ
ដោះសេយវិវាទកេបេព័ន្ធ
តុលាការ។
លោកសខេងរដ្ឋមនេ្តីកេសួង

មហាផ្ទេបានថ្លេងបេបនេះកាល
ពមីេសលិមញិក្នងុពេលលោកធ្វើ

ជាអធបិតីក្នងុពធិីបេកាសឡើង
កាន់តំណេងលោកសេីបាន
សេមំុីជាអភិបាលនេគណៈអភិ-
បាលខេត្តប៉េលិនថ្មី ជំនួស
លោកផាន់ចានធ់លុអភបិាល
ខេត្តចាស់ដេលតេូវផា្លាស់ប្ដូរ
តំណេងមកកាន់តួនាទីជាអនុ-
រដ្ឋលេខាធិការនៅកេសួងមហា-
ផ្ទេវិញ។លោកសខេងបាន

បញ្ជាក់ថ៖«ចណំចុនេះខ្ញុំសមូ
ជមេបជូនថគោលនយោបាយ
ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់
យើងគឺជាគោលនយោបាយ
មួយដេលមានការទាក់ទងផា្ទាល់
នឹងជីវភាពរស់នៅរបស់បេជា-
ពលរដ្ឋផ្នេកសន្តិសុខ។ដូច្នេះ
កន្លងទៅយើងផ្អេកលើគោល-
នយោបាយ...តទៅទំព័រ  ៤

វិស័យកសិកម្ម
នៅកម្ពជុានឹង
ប្រើយន្តហោះ
ជាលើកដំបូង

លោកសខ្រងរំឭក
អាជា្ញាធរតាមព្រំដ្រន
កម្ពជុា-ថ្រចាត់វិធាន
ការពារទប់ស្កាត់កូវី១៩

លោកTrumpច្រនចោល
ការរាយការណ៍ថលោក
បានពិភាក្រសារឿងប្រើច្របាប់សឹក
ដើម្របីត្រឡប់លទ្ធផលឆ្នាត

រដ្ឋាភិបាលក្រើនរំឭក
ខ្ម្ររនិងបរទ្រសការពារ-
ខ្លនួកំុឱ្រយឆ្លងកូវីដក្នងុ-
ព្រលចូលឆ្នាំសកល

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ :កេមុហ៊នុហង័អាញ
អណ្តងូមាសហង័អាញលផំាត់
នងិដនូពេញអា្រហ្គកីូដេលវនិ-ិ
យោគលើដំណាំកសិ-ឧសេសាហ-
កម្មជាមួយទុនវិនិយោគជាង
៤០០លានដលុា្លារនៅបេទេស
កម្ពុជាមានផេនការបេើបេស់
នូវយន្តហោះខា្នាតតូចសមេប់
បាចជីកសិកម្មលើដំណាំហូប-
ផ្លេ ពិសេសចេកអំបូងលឿង
ដើមេបីបង្កើន...ត ទៅ ទំព័រ ៩

 នៀម   ឆៃង 

ប៉ៃលិនៈលោកសខេងរដ្ឋមន្តេី

កេសងួមហាផ្ទេបានរឭំកអាជា្ញា-
ធរនៅខេត្តជាប់ពេំដេនកម្ពុជា-
ថេឱេយពងេងឹគោលការណ៍ណេនំា
របស់នាយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុនសេន
ដេលដក់ចេញពាក់ព័ន្ធនឹង
វិធានការទប់ស្កាត់កូវីដ១៩
បនា្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងជំងឺ
នេះនៅខេត្តសមុតសខន
បេទេសថេ។...តទៅ ទំ ព័រ ៤

សុខ  វៃង ឈាង 

កាលពីថ្ងេអាទិតេយ ទី២០ធ្នូ
បេធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកDonaldTrumpបាន
ចេនចោលការរាយការណ៍
ដេលថលោកបានរៀបចំកិច្ច-
បេជុំបនា្ទាន់មួយនៅសេតវិមាន
ដើមេបីពិភាកេសាពីការបេកាស
ចេបាប់អាជា្ញាសឹកនិងវិធីសស្តេ
ផេសេងៗក្នុង...តទៅទំព័រ ១១

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ រាជរដ្ឋាភិបាលនិង
កេសួងសុខាភិបាលបានកេើន-
រំឭក និងអំពាវនាវទៅដល់បេ-
ជាពលរដ្ឋកម្ពជុារួមទំាងជនបរ-
ទេសទាំងអស់ដេលកំពុងរស់-
នៅក្នងុបេទេស...តទៅទំព័រ ៦

យន្តហោះ ខ្នាតតូច ដៃលតៃវូ បាន គៃ  បៃើ  បៃស់ នៅ ក្នងុ វិស័យ កសិកម្ម ។ រូបថតសហការី

Leicesterបង្ខើចឱកាស
របស់Spurs

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា
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 គឹម សារុំ 

ភ្នពំេញៈ សាលាដំបូង រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ   កាលពី មៃសិល មិញ  បាន 
បើក សវនា ការ កំបាំង មុខ ជំនុំ - 
ជមៃះ  សណំុរំឿង របសល់ោក សម 
រងៃស៊ី និង អ្នកជាប់ ពាក់ព័ន្ធ  ចំនួន ២ 
នាក ់ទៀត  កៃម ការ ចោទ  បៃកាន ់
ពី បទ  បង្កការញ៊ះញង់  ឲៃយមាន ភា ព - 
វឹកវរ  ដល់ សង្គម ហើយ ការ  បៃកា ស  
សាលកៃម  នៃ សណំុ ំរឿង នៃះ នងឹ 
តៃូវ ធ្វើនៅ ថ្ងៃ ទី ៣០  ធ្នូ ។

លោក  គុជ  គឹមឡ៊ង  អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ អយៃយការ អម សាលា ដបំងូ- 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  បៃប់ តាម រយៈ 
បៃព័ន្ធតៃឡៃកៃម  ថា    តុលាការ 
នៅ ថ្ងៃទ ី២១  ខៃ ធ្ន ូបាន លើក យក 
សំណុំរឿងលោក  សម រងៃស៊ី មក  
ធ្វើការជំនុំជមៃះ  ជា សាធារណៈ។  

នៅក្នង៊សណំុរំឿងនៃះ មាន ឈ្មោះ  
ជ ន តៃូវ ចោទ ចំនួន  ៣នាក់ គឺ ទី ១ 
លោក សម រងៃស៊ី   មៃដឹក នាំ អតី ត 
គណ បកៃស សង្គៃះ ជាត ិ ទ ី២  ពៃះ- 
តៃជពៃះគុណ  ប៊ុត  ប៊ុនតិញ  និង 
ទី  ៣ ឈ្មោះ  ទុំ  ប៊ុនថន  ។ លោក 
ថ្លៃង ថា ៖«ជនទំាង ៣ នាក់ តៃវូចោទ 
បៃកា ន់ ពីបទ  បង្កការញ៊ះញង់  ឲៃយ 
មាន ភា ព វឹកវរ  ដល់ សង្គម ។ ចំពោះ  
សាល កៃម នៃះ   នឹង បៃកា ស នៅ 
ថ្ងៃ ទី ៣០ ធ្នូ  ខាង មុខ » ។

លោក  គុជ  គឹមឡ៊ង   មិនបាន 
បៃប់ ពី  សមាសភាព នៃ ចៅ កៃម 
ក្ន៊ង អង្គ សវនា ការ ជំនុំជមៃះ ក្ន៊ង 
សំណំុរឿងនៃះទៃ  តៃបើ  តាមពៃះ - 
រាជ អាជា្ញារង មួយរូប  សំុ មិន បញ្ចៃ ញ - 
ឈ្មោះ  បៃប់ ថា  បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា- 
ជនំុជំមៃះ ក្នង៊រឿង នៃះ មាន លោក  
រស់  ពិសិដ្ឋ   និង លោក សៃង ហៀ ង 

ជា តំណាង អយៃយ ការ ។ 
ក្ន៊ងបទចោទ នៃះ  បៃសិនបើ 

តុលាការ រក ឃើញ ថា  ពួកគៃ  
ពិតជាបាន បៃពៃឹត្តដូចកា  រ ចោទ- 
បៃកាន់មៃននោះ  នឹង តៃវូ ជាប់ ពន្ធ - 
នាគារ ពី ៦ ខៃ ដល់ ២ ឆ្នា ំ និង ពិន័ យ 
បៃក់ ពី ១ លាន ដល់ ៤ លាន រៀល ។ 

លោក គុជ គឹមឡ៊ង មិន បាន 
បញ្ជាក់លម្អិត ពី អង្គ ហៃតុ នៃការ- 
ជនំុ ំជមៃះ នៃះ ទៃ តៃបើ តាម លោក 
ពៃះរាជ អាជា្ញារង ខាង លើ បាន 
បៃប ់ថា សណំុ ំរឿង នៃះ ពាក ់ពន័្ធ 
នឹងករណី ដៃល លោក  សម  រងៃស៊ី 
បំភ្លៃ ព័ត៌ មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ- 
សា្លាប់ របស់ លោក ហុក ឡង់ឌី 
អតី ត អគ្គ ស្នង ការ នគរបាល ជាតិ 
និង ករណី ដៃល លោក សម រងៃសី៊ 
បាន ញ៊ះ ញង់  បៃជា ពលរដ្ឋ កុំ ឲៃយ 
សង លុយ  ដៃល ជំពាក់ ធនាគារ ។

បើ តាម មន្តៃី សាលា ដំបូង រាជ- 
ធាន ីភ្នពំៃញ  កាល ព ីខៃ មថិនុា ឆ្នា ំ
២០២០   លោក សម រងៃស៊ី តៃូវ- 
បាន តុលា ការ ពៃហ្មទណ្ឌ ទីកៃុង- 
បា៉ារសី បៃទៃស បារាងំ  ដាក ់ឲៃយ ស្ថតិ 
នៅ កៃម ការ ចោទ បៃកាន់ ពីបទ 
« បរិហារ កៃរ្តិ៍ ជា សាធារណៈ លើ 
បុគ្គល» ទៅ តាម បណ្ដឹង របស់ 
លោក ឌី វីជា្ជា  កូន បៃុស របស់ 
លោក ហុក ឡង់ឌី។ 

កៃ ពី សំណុំ រឿង នៃះ លោក 
សម រងៃសី៊ ដៃល កំពុង រស់ នៅ 
និរទៃស ខ្លួន  ដោយ ខ្លួន ឯង នៅ 
កៃ បៃទៃស មាន ជាប់ រឿងក្តីកា្តាំ 
ជា ចៃើន  ទៀត នៅ តុលាការ ។

មៃធាវកីារ ពារ ក្ត ីលោក សម រងៃសី៊ 
គឺ លោក សំ សុគង់ មិន អាច ទា ក់  - 
ទង សុ ំអតា្ថាធបិៃបាយ លើ បញ្ហា នៃះ 
បានទៃ  កាល ពីមៃសិល មិញ៕

តុលាការជំនំុជម្រះសំណំុរឿងលោកសមរង្រសី៊និងមនុស្រស២នាក់ពីបទញ៊ះញង់

ការក្រងបន្លំដាក់ជាតិម្រតាណុលក្នង៊ស្រសធ្វើឲ្រយគ្រះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព

ខណៈមា្នាក់ៗ ពៃួយ បារម្ភ និង 
មានការ ភ័យ ខា្លាច នូវ ការឆ្លង ជំ ងឺ 
ក ូវដី១៩  ចលូ ក្នង៊ សហគមន ៍នៃ 
ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហគមន៍ ថ្ងៃ២៨ 
វិច្ឆ ិកា  ហើយ កៃសួង សុខាភិបាល 
កោះ ហៅ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ដៃល ប៉ះ ពា ល់ 
ផ្ទាល់នងិ មនិផ្ទាល់ នៃ អ្នក ឆ្លង ជងំ ឺ 
កូ វីដ ១ ៩ ទាំង អស់ ដើមៃបី មក ធ្វើ 
តៃស្ត រក មៃរោគ កូ វីដ១៩ និង ធ្វើ 
ច តា្តា ឡី ស័ក១៤ថ្ងៃ ដើមៃបី ទប់ សា្កា ត់  
ការរីក រាលដាល នៃ ជំងឺ  នៃះ ឆ្លង 
ចលូ សហគមន។៍ មកទល ់ពៃល 
នៃះ លទ្ធផល រកឃើញ ៤១ ករ ណី  
ឆ្លង ជំ ងឺកូ វីដ១៩ នៅក្ន៊ង ពៃឹ តិ្ត- 
ការណ៍ នៃះ។

សៃបពៃល ជាមួយគា្នា នៃះ ដៃរ 
កម៏ាន ពៃតឹ្តកិារណ ៍ផ្ទ៊ះ ករណ ីពលុ 
សៃ  «ស»នៅ ថ្ងៃទី ២៨ ខៃវិច្ឆិកា 
ដូចគា្នា នៅ សៃកុ ទឹក ផុសខៃត្ត កំព ង់  - 
ឆ្នាំង ដៃល បណា្តាល  ឲៃយ មនុសៃស 
សា្លាប់ ៨ នាក់ ហើយ១២០ នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត ធា្លាក់ ខ្លនួ ឈឺ ជា ទម្ងន់ ។ 
មន្តៃ ីជំនាញ  ពី កៃសួង ពាណិជ្ជ ក ម្ម   
បាន ធ្វើតៃស្ត  សៃស នោះ ឃើញ 
មា ន កំហាប់ សារជាតិ មៃ តា ណុ ល  
ខ្ពស់ ដៃល បណា្តាល ឱៃយមនុសៃស សា្លាប់ 
បាន ហើយ សមត្ថកិច្ច  បាន  បិទ 
ទីតំាង ផលិត សៃស ទំាងអស់  នៅ   
សៃកុ ទឹកផុស ជិត ៥១៧ កន្លៃ ង 
និង កន្លៃង លក់ ជាង១ ពាន់ តូប 
ហើយ ចាប់បាន មនុសៃស ពាក់ព័ន្ធ 
ក្នង៊ ករណី ពុល សៃ នៃះ ចំនួន ជា ង 
១០ នាក់ ហើយ សមត្ថកិច្ច កសា ង 
សំណុំរឿង  បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ 
ដោយ ចោទ ពីបទ ករណី ពៃហ្ម - 

ទណ្ឌ ការបំពុល ចំណី អាហា  រ 
សមា្លា ប់ មនុសៃស ដោយ អ ចៃតនា ។

នៃះ បើតាម សារព័ត៌ មាន ក្ន៊ង- 
សៃុក បាន ចុះផៃសាយ កន្លងមក។   

ខៃត្តកំពង់ ឆ្នាំង មានការ សា្លាប់ 
ដោយ សារតៃ ផឹក សៃស ហ្នងឹមិ ន- 
មៃន កើតឡើង ជា លើក ទី១នោះ 
ទៃហើយ ខៃត្ត ដៃល កើតឡើង ញឹក  - 
ញាប ់ជាងគៃ ដោយ សារតៃ ពលុ-  
សៃ និង សា្លាប់ ដោយសារ ផឹក សៃ 
គ ឺនៅ ខៃត្តកៃចៃះម្តងៗ ព ី១ ០ ទៅ 
ជាង ១០ នាក់ រហូត ដល់ មន្តៃ ីមក  - 
ពី កៃសួង ឧសៃសាហកម្មវិទៃយា សា ស្តៃ 
បច្ចៃក វទិៃយា នងិ នវា នវុត្តន ៍ ចុះទៅ 
បងៃៀន បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល បៃក ប 
មុខ របរ បិតសៃស  តាម សៃកុ ចំនួ ន 
៥នៅ ខៃត្ត កៃចៃះ កាលពី ឆ្នា២ំ០ - 
១៨។ ការដៃល អ្នកលក ់ឬក ៏អ្នក 
ផលិត ចៃះតៃ នាំគា្នា លួច បន្ថៃម 
សារធាត ុគមី ីមៃ តា ណលុ នៅក្នង៊ 
សៃស ធ្វើឱៃយ អ្នក ផកឹ សៃស ឆប ់
សៃវឹង ហើយ សៃវឹង ខា្លាំង ងំ ល្អ 
ដៃលជា តមៃូវការ រប ស់ អ្នកទិញ 
យកទៅ ផកឹ អ៊ចីងឹ ហើយ បាន ជា 
មាន ទំនាក់ ទំ នង គា្នា រវាង អ្នក តមៃវូ- 
ការ នងិ អ្នកផ្គត ់ផ្គង ់ពៃះ អ្នក តមៃវូ-  
ការចង ់បាន សៃស ខា្លាងំ ផកឹ  ឆប ់
សៃវឹង។ តាមពិតទៅ បើ ទទួល- 
ទាន សៃស ដៃល បិត ទៅតាមមៃ-  
ដំបៃតាម បៃពៃណី តំាងពីដើម ម ក  
កមៃ មាន បញ្ហា ពុល ណាស់  ពៃ ះ  
បិត យកតៃ ចំហាយ សៃ សមាន 
បំពង់ បង្ហូរ ចំហាយ មក ចៃញ ជា 
សៃស នោះ តៃ ការធ្វើ ដូច្នៃះ គឺ 
ទិន្នផល តិច ណាស់ យឺត  មិន- 
គៃប់គៃន់ ទៅនឹង តមៃវូ ការ ទីផៃសា រ  
របស់ អ្នក ផឹក។ 

ដូច្នៃះហើយ ដើមៃបី បមៃើ បាន 
ទៅតាម តមៃូវការ ទីផៃសារ  គឺ អ្នក- 

លក់ អាច ច្នៃ លួច លាយ ជាមួយ 
ហ្នឹង មៃ តា ណុល ដើមៃបី ឱៃយមាន 
សារជាតិ ខា្លាំង។ បើ មិន ដូច្នៃះ ទៃ 
មានតៃ លាយ ជាមួយ សៃស នំា - 
ចូល ពី បៃទៃសជិតខាង ទំាង កាន ៗ  
១កាន ស្មើ៣០លី តៃ ដើមៃបី យ ក- 
មក លាយ ជាមួយ សៃស ដៃល 
ខ្លនួ បាន ផលិត ដើមៃបី យក ក្លនិ ដំបៃ  
ខ្លះ រួចហើយ ចាក់ លាយ ជាមួយ 
សៃស នំាចូល ពី  បៃទៃស ជិត ខា ង 
ហើយ ថៃម សារធាត ុមៃ តា ណលុ 
ទៀត ដើមៃបី ឱៃយបាន ចំណុះ ចៃើន 
ចំណៃញ ចៃើន ហើយ ខា្លាងំ សមៃ ប់ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ទីផៃសារ អ្នក ផឹក បាន ទាន់ - 
ពៃល ហើយ តៃូវចិត្ត ទៀត។

វធិសីាស្តៃ លាយ នៃះកន្លង ម ក 
សមត្ថកិច្ច ធា្លាប់ រឹបអូស យក ទំា ង - 
កានៗស្តក៊ ទុក លាយ បៃបនៃះរ ប ស់  
ទតីាងំ ផលតិ សៃស ពៃល ករណ ី
ពុល ឬក៏ សា្លាប់ កើត ឡើង ហ្នឹង 
ហើយ ដើមៃបី ឱៃយគៃ ជឿថា ខ្លួន រក  - 
សុី លក់ សៃស ទាល់តៃ បង្កើត 

កន្លៃង បិត សៃស តៃ ជាក់ស្តៃង 
គៃន់តៃ យក លៃស មក លាយ 
សៃស ចៃើនជាងដោយ មនិ ខ្វ ល ់
ពី សុខភាព របស់ អ្នកបៃើ បៃស់ 
នោះទៃ។  អ្វីដៃល ទទួលផល  ពី 
សៃស នាំចូល មៃន ទៃន នោះ  គឺ 
មន្តៃ ីនៅ បៃចាកំារ នៅ ចៃក ពៃដំៃន 
ដៃល អនុ ញ្ញាតឲៃយ នំា ទំនិញ សៃ ស  
ចូលមក ទាំង កានៗ ចៃកចាយ 
ពៃញទី ផៃសារ បៃទៃស កម្ព៊ជា។ 

សម័យ នៃះហើយ មិន គួរឱៃយ 
មនុសៃស សា្លាប់ ងាយៗ ពៃក ទៃជា - 
ពិសៃស រឿង មិនគួរ កើត  តៃម្តង 
ដោយសារតៃ ឥរិយាបថ របស់ 
អ្នក ផលិត សៃស មានចិត្ត លោ ភ - 
លន់ ដោយ មិន គិត  ពី សុខភាព 
របស់ អ្នកបៃើបៃស់។ នៅ ពៃល 
ដៃល អ្នក ផលិត សៃស  ដៃល មា ន  
ជាតិ អាល់កុល ហើយ នំាគា្នា លា យ  
មៃ តា ណុល ទៀតវា ក៏ ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពា ល់ 
សុខភាព អ្នកបៃើ បៃ ស់ ផៃសៃង ៗ  
ទៀត កៃពី  អ្នក ផឹក អ្នក លក់ ខ្លះ 

នៅតៃមាន ចរិត កៃង បៃ វ័ ញ្ច យក 
សៃ ដៃលមាន ជាតិ មៃ តា ណុល 
មក លក ់ធ្វើជា អាលក់លុ សមៃប ់
លាងដៃ កំុឱៃយ ឆ្លង មៃរោគ កូ វីដ១៩ ។ 

នៅពៃល អ្នកលក់ អាល់ កុល 
នាគំា្នា យក សៃស មក លក់ ជំនួស 
អាល់កុល ធ្វើ ក្លៃងកា្លាយ បៃបនៃះ 
គឺអាច ធ្វើទុក្ខ ទោស ពុល ដល់ កុមារ 
ឬក៏ អ្នក ដៃលមាន សុខភាព ខៃសា យ 
នៅពៃល ពួកគៃ លាងដៃ នឹង សៃ ស 
ដៃលមាន ជាតិ មៃ តា ណលុ ដើមៃប ី
កមា្ចាត់ កូ វីដ១៩។ កន្លងមក សមត្ថ - 
កិច្ច ចាប់ ផក ពិន័យ និង រឹបអូស 
យក អាល់កុល ក្លៃងកា្លាយ ដៃល 
មាន ជាតិ មៃ តា ណុល បៃប នៃះ 
ចៃើន គួរសម ដៃរ តៃ បញ្ហា នៃះ 
នៅតៃ មិន រាងចាល សោះ។

ជា ផលវិបាក រយៈពៃល វៃង 
បើកាល ណា អ្នក ផឹក សៃស  
ដៃលមាន សារធាតុ មៃ តា ណុល 
រាល់ថ្ងៃ ចាស់ខៃ ឆ្នាំទៅ ក៏ កា្លាយ 
ទៅជា ជំងឺ រាុំរ៉ៃ ដូចជា រលាក ថ្លើម 

រលាក កៃ ពះទកឹ នោម ផ្អៃម ឡើ ង  
សមា្ពាធ ឈាម លើសឈាម មហា - 
រកីនិង សខុភាព ទៃឌុ ទៃម សា្លា ប់ 
មុន អាយុ។ ហៃតុ ដូច្នៃះហើយ 
សមត្ថ កិច្ច ដៃល គណៈកមា្មោធិការ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ផលិត ផល ក្លៃង- 
កា្លាយ (គ.ប.ផ.ក )ថា្នាក់ រាជ ធា នី - 
ខៃត្ត គួរតៃ ផ្លាស់ប្តូរ យុទ្ធសាស្តៃ 
ក្នង៊ការ រតឹ បន្តងឹ ការអនវុត្ត ចពំោះ 
បញ្ហា សៃស ទៅលើ គុណភាព 
ដៃលមាន សារធាតុ មៃ តា ណុល 
ជាពិសៃស ចំពោះ ការ នាំចូល 
សៃសទំាងកាន ៗ  តាម ចៃក ពៃដំៃ ន 
ដៃល គា្មោន គុណភាព មិន  តៃវូ អនុ - 
ញ្ញា តឱៃយ នាំចូល ទៃ។ 

បៃសិនបើ នៅតៃមាន កើតឡើ ង   
ករណី ពុល សៃសរ ប៉ៃះ រ ប៉ាះ គឺ 
បិទ ទីតាំង កន្លៃង ផលិត សៃស 
ទូទាំងបៃទៃស បណ្តាះអាសន្ន 
សិន ដើមៃបី ជាការ ពៃមាន នូវ ការ 
ក្លៃងបន្ល ំដាក់ បន្ថៃម សារធាតុ មៃ - 
តា ណុល នៅក្ន៊ង សៃស នោះ  គឺ 
មនិ តៃមឹតៃ ប៉ះពាល ់អ្នក ផកឹ ទៃ គ ឺ
ប៉ះពាល់ ដល់ អ្នកបៃើបៃស់ ដៃ ល  
អ្នកលក់ បន្ល ំធ្វើជា អាល់កុល យ ក   
មក លាងដៃ កមា្ចាត់ មៃរោគ កូ វីដ- 
១៩ផងដៃរ។ ចំណុច ដៃល 
សំខាន់ នោះ គឺ តមៃូវឱៃយ ទីតំាង 
កន្លៃ ង បើក ផលិត សៃ តៃូវតៃ 
ចុះបញ្ជី ជាមួយ មន្ទីរ ពាណិជ្ជកម្ម 
និង មន្ទីរ ឧសៃសាហកម្ម រាជធានី-
ខៃត្ត តៃមឹតៃវូ ហើយ ទទួល ខុស- 
តៃូវ ចំពោះ មុខ ចៃបាប់ បៃសិន បើ 
ក្លៃងកា្លាយ លាយ សារធាតុ មៃ តា - 
ណុល ក្ន៊ង សៃស៕

ចូលរួម ផ្តល់យោបល់ តាម - 
រយៈ soprach.tong@
phnompenhpost.com 

សមត្ថ កិច្ចខេត្ត កំពង់ ឆ្នាងំបេមូ ល សេស  បន្ទាប់ ពី មាន ពុ  លសា្លាប់ ។ រូបថត នគរបាល

វិភាគសង្គម
តុងសុប្រជ្ញ
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សុទ្ធ គឹម សឿន

បន្ទាយ មាន ជ័យ: អ្នក ចិញ្ចឹ ម- 
ទា១៩គៃសួារ នៅ កៃងុ សៃរី សោ - 
ភ័ ណ  បាន ត្អូញ ត្អៃ  រពី តម្លៃ ពង ទា 
ធ្លាក ់ថ្លៃ ខ្លាងំ ហើយ បាន  អពំាវនាវ 
ឱៃយ  មន្តៃី ពាក់ព័ន្ធ អន្តរាគមន៍ ជួ យ  
ទប់សា្កាត់ ការនាំ ចូល  ពង ទា ពី 
កៃ បៃទៃស ប៉នុ្ដៃ មន្តៃ ីអះអាង ថា 
ពួក គាត់ ចិញ្ចឹម ទាយក ពង ចៃើន 
លើស តមៃវូ ការ ទីផៃសារ ក្នងុ សៃកុ ។

អ្នកសៃី យ៉ា ត ទួម តំណាង 
ម្ចាស់ កសិដ្ឋាន ចិ ញ្ចមឹ ទា ចំនួន ១ ៩ 
គៃសួារ នងិ ជា បៃធន សហ គមន ៍ 
ចិញ្ចឹម ទា នៅ ភូមិ សា្នាយ ដង្គ ត់ 
សងា្កាត ់កោះ ពង សាត ់កៃងុ សៃរ-ី 
សោ ភ័ ណថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា 
សហគមន ៍អ្នកសៃ ី តៃវូ បាន  មន្ទរី- 
កសិក ម្ម រុកា្ខាបៃមញ់ និង នៃសា ទ  
ខៃត្ត បានរៀបចំ បង្កើតឡើង។ 
កៃមុ អ្នកសៃ ីបៃកបមខុរបរ ចញិ្ចមឹ 
ទាយក ពង  ជិត១០ ឆ្នាំ ហើ យ  
ដៃល ពី១ ឆ្នាំទៅ ១ឆ្នាំ  កាន់ តៃ 
ពិបាក រក ទីផៃសារ លក់ ពង ទា។

 កាលពីឆ្នាំមុនៗ កៃុម សហ - 

គម ន៍ អ្នកសៃ ីលក់ ពង ទា ១០ គៃ ប់ 
អាច បាន បៃក់កមៃ ជិត១មឺុន រៀ ល 
ប៉ុន្ដៃ នៅ ឆ្នាំ នៃះ លក់ ពង ទា ១០ 
គៃប់ បាន កមៃ ២៨០០រៀល 
ប៉ុណ្ណោះ។ លើសពីនៃះ មិនមន 
ឈ្មួញ ដើរ ទិញ ចៃើន ដូចមុនៗ ទៃ  
ទើប ធ្វើឱៃយ តម្លៃ ពង ទា ធ្លាក់ ថ្លៃ 
យ៉ាងគំហុក។ «ខ្ញុំ សូម  អំពាវនាវ 
ឱៃយ មន្តៃី ជំនាញ រាជរដ្ឋាភិបាល 
ជួយ អន្តរាគមន៍ ពី ទីផៃសារ លក់ ពង- 
ទា របស ់ពកួ ខ្ញុ ំផង ពៃះ ឥឡវូនៃះ 
គា្មាន ទីផៃសារ លក់ ពងទា មិន ចៃញ ទៃ 
ពង ទាគរ ចោល ពៃញ ទៃុង គា្មាន 
អ្នកទញិ បើ ទកុចោល យ ូរថ្ងៃ អាច 
ខូចគុណភាព»។  

លើស ពី នៃះ ពល រដ្ឋ ទាំង នោះ  
បាន អំពាវ នាវ ឱៃយ អាជា្ញាធរ តាម 
ពៃដំៃន ជួយ  ទប់ សា្កា ត់ ការនាំ ចូល 
ពង ទា ពី បរ ទៃស ជាពិសៃស នាំ - 
ចូល ពី វៀតណាមដើមៃបី ជួយ លើក-  
កម្ពស់ ជីវភាព សហ គមន៍ ក្នងុ សៃកុ ។ 
បើតាម អ្នកសៃ ី ទួម  បច្ចបុៃបន្ន កសិ ករ 
ចំណាយ ទៅលើ ចំណី  ទា ចៃើន 
រីឯ ការទទួល ផល ចំណៃញ បាន 
តិចជាង ពោលគឺ បាន បៃមណ 

៦០ភាគរយ  នៃ ការ ចំណាយ 
ប៉ណុ្ណោះ គ ឺស្ទើ រតៃ ទទូាត ់ថ្លៃ ចណំ ី
និង កម្មករ មិន គៃប់គៃន់ ផង ។

លោក រា៉ា ប៊ុន ធ ចៅសងា្កាត់ 
កោះ ពង សាត់   ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ 
ថា លោក  កត់សម្គល់ឃើញ ឆ្នាំ 
នៃះ ពតិជា មនិសវូមន ឈ្មញួ មក 
ទិញ ពង ទា មៃន ប៉ុន្ដៃ  លោក មិន 
បញ្ជាក់ ពី មូល ហៃតុ ទៃ។ កសិករ 
ចញិ្ចមឹ ទាយក ពង នៅ ក្នងុ ស ងា្កាត ់
កោះ ពង សាត ់ មន បៃមណ ជតិ 
៤០គៃួសារ ដោយ ពួកគាត់ បាន 
ចងកៃង គា្នា  ជា សហគមន ៍រមួមយួ 
ដើមៃបី ងាយសៃួល គៃ ប់ គៃ ង និង 
រក ទីផៃសារ។ លោក ប៊ុនធបន្តថា 
កាលពពីៃលថ្មីៗ នៃះ មន្តៃ ីជនំាញ 
មន្ទីរ កសិកម្មខៃត្ត  បាន ចុះមក 
ពិនិ តៃយ និង ពិភាកៃសា ជា មួយ កសិ ក រ 
អំពី តម្លៃ  ពង ទា នៃះដៃរ បុ៉ន្ដៃ លោ ក 
មិនទាន់បាន ទទួល ដំណឹ ង  អ្វី ពី 
មន្តៃី ជំនាញ ខៃត្ត ទៃ។ 

លោកបញ្ជាក់ ថា៖«ចំពោះ តម្លៃ  
ពង ទា នៃះ ខ្ញុំ បាន រាយ ការ ណ៍ 
ជូនទៅ ថា្នាក់លើ ហើយ ប៉ុន្ដៃ 
ការសមៃច បៃបណា ទៀ តខ្ញុ ំមនិ- 

ទាន់ ដឹង ទៃ គឺ ខ្ញុំ ក៏ រង់ ចាំមើល 
ការ សមៃច ពី ថា្នាក់លើ ដៃរ»។  

លោកបា៉ាង វណា្ណោ សៃដ្ឋ បៃធ ន  
មន្ទីរ កសិកម្ម  ខៃត្ត បនា្ទាយ មន - 
ជ័យ  ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា លោក 
មិន ទាន់ បានទទួល ព័ត៌មន នៃះ ទៃ 
ប៉ុន្ដៃ ជាការ កត់សម្គល់ ឆ្នាំនៃះ 
បៃជាពលរដ្ឋ បាន ចិញ្ចឹម ទាយក 
ពង ចៃើន លើស តមៃូវ ការ ទើប  
ធ្វើឱៃយ តម្លៃ ពង ទា ធ្លាក់ ថ្លៃ ខ្លាំង។

លោក ថា នៅ ខៃត្តបនា្ទាយមន - 
ជយ័ មនិមន នាចំលូ ពង ទា ថៃ ទៃ 
គឺ បៃើតៃ ផលិ តផ ល  ក្ន ុង សៃ ុក ។ 
«បញ្ហា តម្លៃ ពង ទា ថោក នៃះ ខ្ញុ ំបា ន 
រាយ ការណ៍ ទៅ ថា្នាក់លើ  ហើយ 
ហើយ ចា ត់ ចៃ ង យ៉ាងណា ទៀត 
រង់ចំា មើល គាត់ បញ្ជា មក សិន» ។

យោង តាមសៃចក្ដីបៃកាស 
ព័ត៌មន របស់ អគ្គនាយក ដ្ឋា ន 
សុខភាព សត្វ និង ផលិតកម្ម 
សត្វ នៃ កៃសួងកសិកម្ម  ឱៃយ ដឹង 
នៅ ថ្ងៃទី២១ ខៃធ្ន ូថា អគ្គនា យ ក - 
ដ្ឋាន មិនដៃល អនុញ្ញាត ជា គោល - 
ការណ ៍ ឱៃយ នាចំលូ ស៊តុ ព ីបៃទៃស 
ជិតខង ទៃ ជា ពិ សៃស បៃទៃស 

វៀតណាម ។ សៃចក្ដបីៃកាស   បន្ត 
ថា ក្នុង សា្ថានភាព ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
កពំងុ គរំាមកហំៃង ដល់ សុខភាព 
សាធរណៈ ហើយ កម្មវិធី ជួប ជុំ 
ផៃសៃងៗតៃូវបាន ផ្អាក ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
តមៃវូ ការ សុ៊តតៃវូបាន កាត់ បន្ថ យ   
ជា អតបិរម ខណៈ ការចញិ្ចមឹ បកៃសី 
យក ស៊ុតមន ការ កើ នឡើង នៅ 
គៃប់ តំបន់ ទូទាំង បៃទៃស មៃយ៉ាង- 
ទៀ ត នៅក្នុង រដូវ តៃី តៃូវ  ពល រដ្ឋ 
មួយចំនួន បៃរមក បរិភោ គ  តៃី 
ជំនួស ឱៃយ ស៊ុត  វិញ ។ ក្នុង ករណី 

អាជីវករ អ្នក ចិញ្ចមឹសត្វ ជា ពិសៃ ស 
ចញិ្ចមឹ មន-់ទាយក ស៊តុ បានដងឹ 
ពត័ម៌ន អពំ ីកា រ  លចួ នាចំលូ ស៊តុ 
មន់-ទា ពី បៃទៃស ជិត ខង តៃូវ 
ទាក់ទង មក អគ្គនាយកដ្ឋាន សុខ - 
ភាព សត្វ និង ផលិតកម្ម សត្វ 
តាម រយៈ ទូរ ស័  ព្ទ លៃខ ០១២ 
៨២៨ ២០៩ ដើមៃបី មន្តៃ ីចុះ អន្តរា - 
គមន៍បង្កៃប បទល្មើស ចលនា សត្វ 
និង ផលិតផល សត្វ សៃបតាម 
ចៃបាប់ ស្តីពី សុ ខភាព សត្វ និង 
ផលិតកម្ម សត្វ៕

  ឡុង  គីម មា៉ា រីតា 

សៀមរាបៈ  លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ  
រដ្ឋ លៃខ ធិការ កៃសួង បរិសា្ថាន  
បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  កៃសងួ  នងឹ រៀបច ំ
ចងកៃង ពូជ កៃសរ កូ ល ពៃ ដៃល 
ជិត ផុត ពូជ  ដើមៃបី បៃកាស ជា 
បៃភៃទ ដៃល រងគៃះ  និង តៃូវ 
ការពារ  ខណៈ ពៃមន ចាត ់វធិន- 
ការ តាមផ្លវូ ចៃបាប ់ទៅ លើ ជន ទាងំ- 
ឡាយ ណា  ដៃល ធ្វើ សកម្ម ភាព 
បៃមលូ  ទញិ  លក ់ នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ 
កៃសរ កូ ល ពៃ  ( ផ្កាអ័រ គី ដៃ ពៃ)  
ទៅ កៃ បៃទៃស ក្នុង ន័យ  បំផ្លិច- 
បផំ្លាញ  ។   ការ ពៃមន យ៉ាង ដចូ្នៃះ  
បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង អំឡុង ពៃល 
លោក  ដកឹ នា ំកៃមុ ការងារ កៃសងួ 
បរិសា្ថាន  និង អ្នក សារព័ត៌ មន 
ជាង ៣០ នាក់  ចុះ ពិនិតៃយ មជៃឈ មណ្ឌល  
អភិរកៃស កៃសរ កូ ល  សុខ  អាន  
ភ្នំ គូលៃន  កាល ពី ថ្ងៃទី១៩  ខៃធ្នូ  
នៅ ខៃត្ត សៀម រាប ខណៈ កៃសរ- 
កូ ល ពៃ  ដៃល កំពុង រងគៃះ ពី 
ការ ជញួដរូ ជា លក្ខណៈ អាជវី កម្ម   
និង ជិត ផុត ពូជ ភាគ ចៃើន ស្ថិត 
នៅ ក្នុង តំបន់ ជួរ ភ្នំ កៃវាញ  និង 
តំបន់ ខ្ពស់ រាប ។ 

 លោក  នៃតៃ  ភ ត្តៃ  បាន បៃប់ 
ថា  នៅ បៃទៃស កម្ពុជា  មន 
បៃភៃទ រុក្ខជាតិ កៃសរ កូ ល ពៃ 
បៃមណ ព ី ៥០០ ដល់  ៧០០  
បៃភៃទ  មន វត្ត មន នៅ ក្នងុ តបំន ់
ចំនួន ៥  ដូច ជា  តំបន់ ភ្នំ កៃវាញ  

តំបន់ ទំនាប កណា្តាល  តំបន់ 
ខ្ពង់រាប  តំបន់ មត់ សមុទៃ  និង 
កោះ  និង តំប ន់ ភ្នំ។   

លោក បន្ត ថា  ដោយ សា រតៃ ការ- 
បំផ្លិច បំផ្លាញ បៃភៃទ ពូជ កៃសរ - 
កូ ល ពៃ  ហើយ ការដក ហូត 
លើស ចំនួន នៃ រុក្ខ ជាតិ នៃះ  តាម- 
រយៈ ការ ជួញ ដូរ  ឬ ក៏ ការ បៃមូល 
ខុស ចៃបាប់  បាន ធ្វើ ឱៃយ កៃសរ កូ ល 
ពៃ មួយ ចំនួន បាន រង ផល- 
ប៉ះពាល់   និង ជិត ផុត ពូជ ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា៖  « កៃសួង 
បរិសា្ថាន សូម ពៃមន ទៅ លើ អ្នក 
ធ្វើ អាជី វកម្ម ធំ   ទៅ លើ កៃសរ កូ ល- 
ពៃ  ឬ អ្នក ដៃល បំផ្លិច បំផ្លាញលើ 
បៃភៃទ កៃសរ កូ ល ពៃ គឺ យើង 
នឹង អនុវត្ត ទៅ នឹង វិធន ការ  
ចៃបាប ់ ពៃះ កៃសងួ បរសិា្ថាន  បាន 
ពៃមន រចួ ហើយ ចពំោះ អ្នក ដៃល 
ធ្វើ អាជីវ កម្ម កៃសរ កូ ល ពៃ ដៃល 
ហួស បៃមណ ដៃល  ឈាន ទៅ 
ដល់ ក មៃិត បំផ្លិច បំផ្លាញ នៃះ  
យើង មិន យោគ យល់ ចំពោះ  
ពួក គាត់ ទៃ » ។ 

  លោក  នៃតៃ  ភ ត្តៃ  បាន ឱៃយ ដងឹ 
ទៀត ថា  រាល់ បៃភៃទ កៃសរ កូ ល- 
ពៃ  និង ធន ធន ធម្ម ជាតិ ទាំង- 
អស់ ក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ 
តៃូវ បាន ការពារ ដោយ ចៃបាប់។  
ដូច្នៃះ ចំពោះ ជន ទាំង ឡាយ ណា  
ដៃល ធ្វើ សកម្ម ភាព បៃមូល  ទិញ  
លក់  និង ដឹក ជញ្ជូន កៃសរ កូ ល- 
ពៃ  ឬ ផ្កាអ័រ គី ដៃ ពៃ  ក្នុង ចៃត នា 

បំផ្លិច បំផ្លាញ ឱៃយ ផុត ពូជ  គឺ អា ច 
បៃឈម នឹង ការ ពិន័យ អន្តរ ការណ ៍ 
និង ផ្តនា្ទា ទោស ដក់ ពន្ធ នាគារ ពី  
១  ទៅ ៥ឆ្នាំ។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖  « ច នោ្លាះ ពី 
៥០០  ទៅ  ៧០០ បៃភៃទ នៃ 
កៃសរ ក ូល ពៃ នៃះ  គមឺ ន បៃភៃទ 
មួយ ចំនួន ទទួល រង គៃះ ថា្នាក់  
ហើយ បៃភៃទ មួយ ចំនួន  ក៏ ជិត 
ផុត ពូជបំផុត។  កៃសួង បរិសា្ថាន  
បាន និង កំពុង តៃ រៀប ចំ បៃភៃទ 
កៃសរ កូ ល ដៃល ជិត ផុត ពូជ នៃះ  
ដើមៃបី ដក់ បៃកាស ជា បៃភៃទ 
ដៃល រងគៃះ  ហើយ តៃវូ ការពារ 
តៃម្តង  ពៃះ បើ យើង មិន ចាត់- 
វិធន ការនៃះ ទៃ  វា អាច នឹង បាត់ » ។  

តាម កៃសងួ បរិសា្ថាន  កៃមុ អ្នក- 
សិកៃសា សៃវជៃវ បាន និង កំពុង 
កតត់ៃ កៃសរ ក ូល ពៃ  ដៃល មន 
វត្តមន នៅ ក្នងុ ដៃន ធម្មជាត ិបាន 
ចំនួន បៃមណ ៣០០ បៃភៃទ។  
មន កៃសរ កូ ល ពៃ កម្ពជុា  បៃមណ  
៤០ភាគរយ   តៃវូ បាន គៃ រកឃើញ 
នៅ តំបន់ ជួរ ភ្នំ កៃវាញ (រួម ទាំង 
តំបន់ ភ្នំ បូក គោ)  ៣៥ភាគរយ    
ស្ថិត នៅ តំបន់ ឆ្នៃរ  ១៣ភាគរយ   
នៅ តំបន់ ពៃរបោះ ស្ងួត  និង 
១០ភាគ រយ   ទៀត តៃវូ បាន គៃ រក 
ឃើញ នៅ តបំន ់បៃសព្វ គា្នា នៃ ទន្លៃ 
មៃគង្គ។  កៃ ពី នៃះ  កៃសរ កូ ល 
ពៃ កម្ពុជា  អាច មន នៅ តំបន់ ជួរ- 
ភ្នំ ដង រៃក  និង តំបន់ ខង កើត បឹង- 

ទន្លៃ សា ប ។   ទន្ទឹម នឹង នោះ  តាម- 
រយៈ មជៃឈ មណ្ឌល សៃវ ជៃវ  និង 
អភិរកៃស កៃសរ កូ ល  សុខ  អាន  ភ្នំ- 
គលូៃន  កៃសងួ បរសិា្ថាន បាន នងិ 
កពំងុ ធ្វើការ សកិៃសា សៃវជៃវ  នងិ 
ចង កៃង ទនិ្ននយ័  ដោយ រមួ បញ្ចលូ 
ទំាង ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ  
បៃភៃទ កៃសរ ក ូល ពៃ។  បច្ច ុបៃបន្ន  
មជៃឈ មណ្ឌល បាន អភិរកៃស  និង 
រកៃសា ពូជ កៃសរ កូ ល ពៃ ចំនួន 
បៃមណ ១៥០ បៃភៃទ  ក្នុង នោះ 
ក៏ មន បណ្ណ ង្គ ជាតិ ចំនួន ១៥  
បៃភៃទ  និង  Hoya  ៤ បៃភៃទ ផង ដៃរ ។ 

 លោក សៃី  ចាន់  សុ ម៉ាលី  អនុ- 
រដ្ឋ លៃខ ធិការ កៃសួង បរិសា្ថាន  
ទទួល បន្ទកុ ផ្នៃក អភិរកៃស កៃសរ កូ ល- 
ពៃ នៅ មជៃឈ មណ្ឌល  និង អភិ រកៃស 
កៃសរ កូ ល  សុខ  អាន  ភ្នំ គូលៃន  
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  កម្ពុជា បាន បង្កើត  
«មជៃឈ មណ្ឌល សៃវជៃវ  និង 
អភិរកៃស កៃសរ កូ ល សុខ  អាន  ភ្នំ- 
គូលៃន »   នៃះ  កាល នៅ ចុងឆ្នាំ 
២០១៨  ក្នុង ទិស ដៅ បៃមូល 
ផ្កា ពៃ បៃភៃទ នៃះ  យក មក 
អភិរកៃស  និង បងា្កាត់ ពូជ ថ្មី។  

លោក សៃី បន្ត ថា  បើ សិន ជា 
កម្ពុជា  មិន បង្កើត មជៃឈ មណ្ឌល 
ដោយ ខ្លួនឯង នោះទៃ  នឹង បៃ- 
ឈម បាត់បង់ បៃភៃទ ផ្កា ដ៏ កមៃ 
សៃប ពៃល ដៃល ការ ចៃក ចាយ ផ្កា 
បៃភៃទ នៃះ ភាគ ចៃើន គឺ បាន 
នាំចូល ពី បរទៃស ។ 

 លោក សៃី  បាន ថ្លៃ ង ឱៃយ ដឹង  ថា ៖  

« ម ជៃឈមណ្ឌល នៃះ  គឺ ផ្តល់ សារ- 
បៃយោជន៍ ដល់ បៃជា ជន របស់ 
យើង  និង ជាតិ របស់ យើង  ពៃះ 
វា ជា មជៃឈ មណ្ឌល ទ១ី  នៅ កម្ពជុា  
ដៃល បង្កើត ឡើង សមៃប ់ការពារ  
អភិរកៃស  ក្នុង បៃភៃទ កៃសរ កូ ល- 
ពៃ  និង រុក្ខជាតិ សំខន់ៗ  ដៃល 
មន នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា របស់ 
យើង » ។  

 លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា ៖« យើ ង 
នឹង បៃមូល ពូជ កៃសរ កូ ល ពៃ និង 
ពូជ ផ្កា សំខន់ៗ យក មក ថៃរកៃសា 
ក្នុង មជៃឈ មណ្ឌល មួយ  នៃះ ដើមៃបី 
ងាយ សៃួល ដក់ បញ្ចូល ទៅ ក្នុង 
ពៃ ធម្មជាតិ របស់ គាត់ វិញ។  ក ន្លៃ ង 
នៃះ  ក ៏សមៃប ់ផ្តល ់ ឱៃយ អ្នក ជនំាន-់ 
កៃយ  មន ទី កន្លៃង ក្នុង ការ- 
សិកៃសា សៃវជៃវ  អំពី បៃភៃទ ពៃ 
និង ផ្កា  នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា   
ជា ពិសៃស បៃភៃទ ផ្កា កៃសរ កូ ល- 
ពៃ» ។  តាម លោក សៃី  សុ ម៉ាលី  
ក្នុង ពៃល អនា គត  មជៃឈ មណ្ឌល 
នៃះ  ក៏ គៃង នឹង បង្កើត ជា កន្លៃង 
សៃវជៃវ នៃ ពូជ ផ្កា  រួម ទាំង 
បង្កើត ជា កន្លៃង កមៃសាន្ត  សមៃប់ 
ឱៃយ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ  នងិ អ្នក សៃឡាញ ់
ចូល ចិត្ត សិកៃសា ពី ពូជ រុក្ខជាតិ នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា មក ទសៃស នា 
ផង ដៃរ។  

កៃសរ កូ ល ពៃ  គឺជា  ធន ធន 
ធម្ម ជាតិ ដ៏ កមៃ  និង ជា កម្ម សិទ្ធិ 
របស់ កម្ពុជា  ដៃល ចាំបាច់ តៃូវ ថៃ- 
រ កៃសា  និង អភិ រកៃស ៕  

ពង ទា របស់ ពល រដ្ឋ ខ្មែរ ដែល កំពុង ចុះ ថោក   ។ រូបថត សហ ការី

លោក នែតែ ភកែ្តា ពិនិតែយពូជកែសរកូលក្នងុ សួន។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី

ក្រសួងបរិស្ថានកំពុងចាត់វិធានការចងក្រងផ្កាអ័រគីដ្រព្រដើម្របីការពារកំុឱ្រយផុតពូជ

អ្នកចិញ្ចមឹទាត្អញូត្អ្ររពីពងទាធា្លាក់ថ្ល្រខ្លាងំហើយអំពាវនាវឱ្រយអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ការនំាចូលពងទាពីបរទ្រស



 តពីទំព័រ១...ប៉ុន្តែសភាព-
ការណ៍ពលករខ្មែរចលូតាមចែក- 
ទ្វារអន្តរជាតិមិនទន់មានអ្វីគួរឱែយ  
កត់សមា្គាល់ទែកាលពីមែសិលមិញ។
លោកសខែងបានថ្លែងក្នុង

ពែលលោកធ្វើជាអធបិតីភាពនែ
ការចូលកាន់តំណែងអភិបាល
ខែត្តប៉ែលិននៅថ្ងែទី២១ធ្នូថា
ខែត្តទំង៧ដែលជាប់ពែំដែនថែ
រួមមានខែត្តពែះវិហារឧត្តរមាន-
ជ័យ បន្ទាយមានជ័យបាត់-
ដំបងប៉ែលិនពោធិសាត់និង
កោះកុងតែូវអនុវត្តតាមគោល-
ការណ៍លោកនយករដ្ឋមន្តែី
ហ៊ុនសែន ឱែយបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុង
ការទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបញ្ជាក់ថា កាលពីមុន

វិធានការសមែប់ពលករខ្មែរ
តែឡប់ពីបែទែសថែមានតែការ-
ពិនិតែយកម្ដៅរួចអនុញ្ញាតឱែយបន្ត
ដណំើរទៅមលូដ្ឋានរបស់ពកួគែ
លើកលែងតែអ្នកដែលមាន
អាការគួរឱែយសងែស័យប៉ុណ្ណោះ
ដែលតែូវតាមដនពិនិតែយ និង
ពែយាបាលមនុនងឹអនញុ្ញាតឱែយបន្ត
ដំណើរ។ប៉ុន្តែលើកនែះពលករ
តែឡប់មកពីថែទងំអស់តែវូតែ
ធ្វើចតា្តាឡីស័ករយៈពែល១៤ថ្ងែ។
លោកសខែងមានបែសាសន៍

ដូច្នែះថា៖«ប៉ុន្តែឥឡូវនែះបញ្ហា
គឺដំបូងយើងខិតខំធ្វើម៉ែច...ខិត-
ខំយ៉ាងម៉ែចធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅ
ពែំដែននែះ។ បើធ្វើបានអាហ្នឹង
គឺល្អបំផុតដោយសារកុំឱែយអ្នក-
ជំងឺនំចូលឧបមាថាវាឆ្លងតាម
ពលករយើងនែះនៅពែវែង
សា្វាយរៀងកំពង់ចាមតាកែវអីអី៊-
ចងឹ។បើយើងទប់នៅកន្លែងនែះ
វានៅតែមយួកង្វល់ហ្នងឹទែឬនៅ
បាត់ដំបងឬបន្ទាយមានជ័យ»។
លោកបន្តថា៖ «ប៉ុន្តែក្នុង

ករណីដែលខែត្តមានមក១០
មុឺន,២០មុឺនដោយសារផ្ទុះនៅ
ទីនោះគាត់ខ្លាច គាត់រត់មក
អាហ្នងឹយើងបានតែៀមហើយ។
សម្ដែចនយកលោកបានបញ្ជា
ហើយមានឡានសមែប់ដឹក
មនិឱែយគាត់ជិះតាក់សុីជិះអីរាយ-
បា៉ាយទៅនំឱែយឆ្លងប៉ះអ្នកដទែទែ»។
លោក ហ៊ុន សែន កាលពី

រសៀលថ្ងែអាទតិែយបានឱែយអាជា្ញា-
ធរខែត្តតាមពែំដែនបងែួមការ-
ឆ្លងកាត់ពែំដែនអន្តរជាតិជា- 
មួយបែទែសថែមកនៅតែមឹ៣
ប៉ុណ្ណោះ ដើមែបីងាយសែួលក្នុង
ការគែប់គែងដំណើរវិលតែឡប់
ចូលមកកម្ពជុានែពលករកម្ពជុា 
ពីបែទែសថែ។
លោកបានបញ្ជាឱែយធ្វើចតា្តាឡី-

ស័កដល់អ្នកដំណើរទំងអស់
និងបានបន្ថែមថវិកាសមែប់
ការធ្វើកិច្ចការនែះ។
យោងតាមកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ

គិតតែឹមរសៀលថ្ងែទី២១ខែធ្នូ
មានការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ជាង
៨០០ករណីនៅផែសារលក់ដុំបងា្គា
នៅក្នងុខែត្តសាមុតសាខននែ 
បែទែសថែ។
លោកកែវ វណ្ណថន អ្នក-

នំពាកែយអគ្គនយកដ្ឋានអនោ្តា-
បែវែសន៍បានឱែយដឹងកាលពី
រសៀលថ្ងែចន្ទថាសភាពការណ៍
ពលករខ្មែរចូលតាមចែកទ្វារ-
អន្តរជាតិ មិនមានអ្វីគួរឱែយកត់-
សមា្គាល់ទែកាលពីមែសិលមិញគឺ
មានសភាពដូចធម្មតា។
ទោះយ៉ាងណា អគ្គនយក-

ដ្ឋានអនោ្តាបែវែសន៍ក៏បានធ្វើ
ការណែនំដល់នយបុ៉ស្តិនគរបាល
ចែកទ្វារពែំដែនអន្តរជាតិទំង-
អស់ជាពិសែសចែកទ្វារនៅ
តាមបណ្តោយពែដំែនកម្ពជុា-ថែ
ឱែយមានការបែុងបែយ័ត្ន។
អគ្គនយកដ្ឋាននែះបានណែ-

នំឱែយប៉ុស្តិនគរបាលចែកទ្វារ-
ពែំដែន រួមសហការយ៉ាងជិត-
ស្នទិ្ធជាមួយមន្តែីកែសួងសុខភិបាល
ដើមែបីធ្វើការតែួតពិនិតែយដំណើរ
ចូលរបស់ភ្ញៀវបរទែសនិងពល-
រដ្ឋខ្មែរដែលចូលមកពីបែទែស
ថែឱែយបានហ្មត់ចត់ដោយតមែូវ
ឱែយពួកគាត់ធ្វើចតា្តាឡីស័កតែឹម-
តែូវតាមការកំណត់។
អគ្គនយកដ្ឋានអនោ្តាបែវែសន៍

ថ្លែងថា៖«ប៉ុស្តិនគរបាលចែក-
ទ្វារពែំដែនអន្តរជាតិតែូវយកចិត្ត- 
ទុកដក់គែប់គែងនិងលែបាត
តែួតពិនិតែយសា្លាបឆ្វែងសា្លាបសា្ដៅំ
ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចចែកទ្វារឱែយ
បានចែបាស់លាស់និងតែូវឃាត់
អ្នកដំណើរចូលជាពិសែសបែជា-  
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលពីបែទែស
ថែដើមែបីយកមកបែគល់ឱែយមន្តែី
ភា្នាក់ងារសខុភិបាលធ្វើការតែតួ- 
ពិនិតែយសុខភាពធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ឱែយបានហ្មត់ចត់»។
អគ្គនយកដ្ឋានក៏បានបែប់

ឱែយមន្តែីអនោ្តាបែវែសន៍យកចិត្ត-
ទុកដក់វិធានការអនម័យនិង

បែុងបែយ័ត្នការឆ្លងជំងឺនែះពី 
អ្នកដំណើរ។
សែបពែលជាមយួគា្នានែះមន្តែី

របស់អង្គការទែសន្តរបែវែសន៍
(IOM) ក៏មានវត្តមាននៅតាម
ចែកពែដំែនផងដែរដើមែបីចលូរមួ
ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការ-
ជួយសមែួលពលករនៅពែល
ឆ្លងកាត់ពែំដែនពីបែទែសថែ
ចូលមកកម្ពុជា ពែលសា្នាក់នៅ
កន្លែងធ្វើចតា្តាឡីស័កនិងនៅ
ពែលពួកគែវិលតែឡប់ទៅផ្ទះ
សំបែង។ នែះបើតាមលោកសែី
KristinParco បែធាន IOM
ដែលបានថ្លែងតាមអីុមែល
កាលពីថ្ងែចន្ទ។
លោកសែីសរសែរថា៖«យើង

កពំងុតែពភិាកែសាជាមយួអាជា្ញាធរ
ថា្នាក់កែមជាតិនិងមន្ទរីសុខភិបាល  
នៅក្នងុខែត្តដែលរងការប៉ះពាល់
ដើមែបីវាយតម្លែពីតមែូវការសម-
រមែយបំផុតដូចជាជំនួយសែបៀង-
អាហារសមែប់ពលករដែលតែវូ
ធ្វើចតា្តាឡីស័ក ការចែកសមា្ភារ
អនម័យសមែប់បែើបែស់
ផ្ទាល់ខ្លួនដល់ពលករដែលតែូវ
ធ្វើចតា្តាឡសីក័នងិសមា្ភារការពារ
ខ្លនួសមែប់បគុ្គលកិពែទែយជរួមខុ
និងផែសព្វផែសាយព័ត៌មានអំពីការ-
ការពារកូវីដ១៩នៅសហគមន៍
តាមពែំដែន»។
លោកសែីគែិស្ទីនក៏បានថ្លែង

ទៅកាន់ពលករទំងអស់យ៉ាង-
ដូច្នែះថា៖«ឆ្នាំនែះគឺជាឆ្នាំដែល
មានបញ្ហាបែឈមធ្ងន់ធ្ងរសមែប់
យើងទងំអស់គា្នាប៉នុ្តែអ្នកទងំ-
អស់គា្នាមិនតែូវបានបោះបង់
ចោលទែ។យើងពិតជាទទួល-
សា្គាល់ការចូលរួមនិងការងារដ៏
កា្លាហានរបស់អ្នកទំងអស់គា្នា
ក្នុងពែលមានកូវីដ១៩នែះ។
យើងសូមអរគុណ។ សូមអ្នក-
ទំងអស់គា្នាបែកាន់ខ្ជាប់វិធាន-
ការការពារខ្លួន និងកែុមគែួសារ
ដោយធ្វើតាមការណែនំរបស់
កែសួងសុខភិបាល»៕

តពីទំព័រ១...នែះមកអនុវត្ដ
គឺទទួលបានការគំាទែចែើន
ពែះគោលនយោបាយនែះ
បានផែសារភា្ជាប់ទៅនឹងជីវភាព
រស់នៅរបស់បែជាពលរដ្ឋ។
ប៉ុន្ដែលោកសខែងថ្លែងថា

មកដល់ពែលនែះគោលនយោ- 
បាយនែះមានចំណុចខ្លះវាហួស-
សម័យដូច្នែះលោកបានចាត់
ឱែយធ្វើការសិកែសាដើមែបីនឹងធ្វើ
បច្ចុបែបន្នភាពគោលនយោ-
បាយភូមិឃំុមានសុវត្ថភិាពឡើង-   
វិញ «បានន័យថាយើងអាច
លុបចោលចំណុចណាខ្លះហើយ
ទុកចំណុចណានិងបន្ថែម
ចំណុចអ្វីទៀតដែលថ្មី»។
លោកសខែងបានលើកជា

ឧទហរណ៍ពីចំណុចថ្មដីែលគែង
បន្ថែមក្នុងគោលនយោបាយ
ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរួមមាន
បញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិសា្ថាន
ដូចជាករណីគែប់គែងសំរាម

នៅតាមភូមិឃុំកែុងសែុក
ខណ្ឌនិងការដោះសែយវិវាទ
ជូនបែជាពលរដ្ឋកែបែព័ន្ធ
តុលាការជាដើម។
លោកថ្លែងថា៖«ចំណុចដែល

យើងគួរយកមកពិចារណាដែរ
ទក់ទងការដោះសែយយុត្តធិម៌
កែបែព័ន្ធតុលាការ។កាល-
ណាយើងផ្ដុំរឿងទំងអស់ទៅ
តុលាការតុលាការគា្មានពែល
ដោះសែយទែកន្លងទៅសល់
សំណុំរឿងចែើនណាស់»។
ជាមយួគា្នានែះលោកសខែង

បានស្នើដល់កែុមបែឹកែសាខែត្ដ
អភបិាលរងខែត្ដមន្ទរីអង្គភាព
ជនំញននមនែ្ដីរាជការកង-
កមា្លាំងបែដប់អាវុធ រដ្ឋបាល
ខែត្ដកែុងនិងឃុំសងា្កាត់ពែម-
ទំងបែជាពលរដ្ឋទូទំងខែត្ដ
ប៉ែលិនផ្តល់នូវការគាំទែដល់
លោកសែីបានសែមីុំដើមែបីបន្ត
រួមគា្នាថែរកែសា ពងែឹងសន្តិភាព

ស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខ
សណា្តោប់ធា្នាប់សាធារណៈ និង
ខិតខំរួមគា្នាធ្វើការអភិវឌែឍខែត្ដ
ប៉ែលិនឱែយកាន់តែមានការអភិ-
វឌែឍ រីកចមែើនលើគែប់វិស័យ
បន្តទៀត។
នៅក្នងុពធិីកាលពមីែសលិមញិ

លោកសែបីានសែមីុំបានប្ដែជា្ញា
ថា៖«នងខ្ញុំតែូវតែខិតខំបែឹង-
បែងរួមជាមួយឯកឧត្ដមលោក- 
ជទំវលោកលោកសែនីៅគែប់
សា្ថាបន័គែបជ់ានថ់ា្នាកទ់ងំថា្នាក-់ 
ជាតិនិងថា្នាក់កែមជាតិ រួម
សហការគា្នាឱែយកានត់ែស្អតិល្មតួ
ដើមែបីពុះពារនូវការលំបាកនែ
ការរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩
នែះឱែយបាន»។
លោកសែីបានសំណូមពរ

ដល់មនែ្ដីនែរដ្ឋបាលខែត្ដទំង-
អស់ចូលរមួបែងឹបែងទងំអស់
គា្នា ពុះពារនូវការលំបាកនែះ
ដើមែបីតែៀមអភវិឌែឍខែត្ដប៉ែលនិ
ឱែយរីកចមែើនបន្ថែមទៀតកែយ
បញ្ចប់ការរីករាលដលកូវីដ-
១៩។លោកសែីថ្លែងថា៖«ខ្ញុំ
សូមប្ដែជា្ញាចិត្ដខិតខំបែឹងបែង
ឱែយអស់ពីសមត្ថភាពនងិតែៀម
ទទលួយកការចលូរមួនងិការ-
ផ្តល់យោបល់នងិការសហការ
រៀនសូតែពីគា្នាទៅវិញទៅមក
ដើមែបីពងែឹងនូវការផ្ដល់ជំនឿ-
ទុកចិត្ដរបស់ថា្នាក់ដឹកនំនិងក្ដី- 
សងែឃឹមរបស់បែជាជនក្នុងខែត្ដ
ប៉ែលិន»។
លោកសខែងក៏បានវាយ-

តម្លែខ្ពស់ ចំពោះលោកផន់
ចាន់ធុលដែលបានខិតខំសមែប-    
សមែួលដឹកនំអភិវឌែឍន៍ខែត្ត
ប៉ែលិនឱែយសមែចបានសមិទ្ធ-
ផលននជាចែើន និងបានចូល-
រួមដោះសែយបញ្ហាបែឈម
សំណើ និងសំណូមពរនន
របស់បែជាពលរដ្ឋ ក្នុងពែល
កាន់តំណែងជាអភិបាលខែត្ត
នពែលកន្លងមក៕
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 នៅ  សុី វុត្ថា

កពំតៈ អាជ្ញាធរ ខៃត្ត កពំត គៃង វាស-់ 
វៃង  និង ចៃញ បណ្ណ កម្ម សិទ្ធ ិដីជូន ពលរដ្ឋ 
តៃចំ នួន ២ ១៣៨ គៃួសារ ប៉ុណ្ណោះ លើ  
កៃបាល ដ ី  ចនំ ួន ២ ៥ ០០  ក្នងុទ ំហ ំស្មើ នងឹ 
៦ ៦៤៩ ហិក តា នៅក្នុ ង ឧទៃយាន ជតិ 
«ពៃះមុ នីវងៃស  បូក គោ»ក្នុង ចំណម 
ពលរដ្ឋ ដៃល បាន ដា កព់ា កៃយ ស្នើសុ ំកាន-់ 
កាប់ ចំនួន  ៣ ៣ ៨៦  គៃួសារ លើ កៃបាល 
ដី ចំនួន  ៣ ៩១៣  ក្នុង ទំហំ ស្មើ នឹង  
១២ ២៤៧ ហិក តា ខណៈ ដីដៃល នៅ 
សល់ ពីនោះ នឹង តៃូវ  កាត់ ចៃញ វិ  ញ   ។  

លោក ស៊ុយ  ធា  បៃធាន មន្ទីរ បរិសា្ថាន 
ខៃត្ត កំ ពត បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី- 
មៃសិលមិញ ថា បន្ទាប់ ពី កៃុមការងា រ មន្ទីរ 
ខៃត្ត បាន ពនិ ិតៃយមើល ទៅ លើ ពាកៃយ ដៃល 
បាន ដាក់ ស្នើសុំ ពី ពលរ ដ្ឋ គឺមា នកៃបា ល- 
ដី ពៃ  ចំនួន ១ ៤១៣  ស្មើនឹង  ៥ ៥៩៨ 
ហិ កតា  ដៃល បាន កាន់ កាប់ ដោយ ពលរ ដ្ឋ  
១ ២៤៨គៃ ួសារ  នោះ នឹ ងតៃវូ កាត់ ចៃញ ។ 
   លោក បាន ពនៃយល ់ថា ជ គោលកា រណ ៍
រដា្ឋាភ ិបាល មនិ បៃគល ់ដ ីដៃលជ គមៃប- 
ពៃឬ ជ ដីពៃ ទៅឱៃយ នោះ ទៃ។ប៉ុន្តៃ ដី 
ដៃល មាន កា របញ្ជាក់ ពី ឃុំ សងា្កាត ់ និង 
មាន ការ បៃើ បៃស ់នងិ ដណំា ំដា ំដុះ ជក-់ 
ស្តៃងគឺ  កៃុ មកា រងារ របស់ មន្ទីរ ខៃត្ត និង 
សា្ថាប័ន ពាក់ព័ ន្ធ នឹង វាស់ វៃងកាត់ ជូន ពល- 
រដ្ឋ ដើមៃបី  អាសៃ័យ ផល តា ម ការ ណៃ នំ 
ពីលោក  នយ ករ ដ្ឋម ន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន។  

លោក បន្តថា ៖ «មន្ទីរ បរិសា្ថាន បាន 
បៃមូល ទិន្ន័យ របស់ បៃជ ពល រដ្ឋ ដៃល 

បាន ដាក់ ពាកៃយ ស្នើសំុ  កាន់កា ប់ ដី ជក់ ស្តៃង 
ដើមៃប ីរាយ ការណ ៍ជនូ ដល ់អភ ិបាល ខៃត្ត 
និងតំ ណា ង កៃសួង បរិ សា្ថាន ហើយ ក្នុង 
ករណី នៅ ក្នងុ ដីពៃ យើង តៃវូ កាត់ ចៃញ...
អ្នក ដៃល ដា ក់ពា កៃយ ស្នើសុំ កាន់ កាប់ ដី 
នៅក្នងុ ឧទៃយាន នៃះ មាន ទាងំ អ្នករសន់ៅ 
ក្នងុភមូ ិ អ្នក នៅក្នងុ តបំន ់នោះ ជកស់្តៃង  
និង អ្នក មកពី ខាងកៃ ដៃលមាន ការ- 
ទិញ ចមា្កា រ»។  

បើតាម លោក ស៊ុយ ធា ទិន្នន័យ នៃះ 
ជ របាយការណ៍ បឋម ប៉ុណ្ណោះហើយ 
ជគោលការណ៍ រដ្ឋបាលខៃត្ត និង 
កៃសួង បរិសា្ថាន ជ អ្នកសមៃច។ប៉ុន្តៃ 
របាយការណ ៍នៃះ អាច នឹងមាន ការបៃ- 
បៃលួ បន្ទាប់ ថា្នាក់ ខៃត្តនងិ កៃសងួ ចុះទៅ 
វាស់វៃង និង កាត់ ឆ្វៀល ដីជូ ន  ពល រដ្ឋ។

លោក យន ់ផល្ល ីអ្នក សមៃប ស មៃលួ 
សមា គម អាដហុក(Adhoc)ខៃត្ត កំព ត 
បា នឱៃយដឹ ងថា មន្ទីរ បរិសា្ថាន បាន បៃប់ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ កាន់ កាប់ ដី 
អាសៃ័យ ផល ជក់ ស្តៃង នៅ ឧ ទៃយា ជតិ - 
ភ្នំ បូក គោ នៃះដើ មៃបី ដាក់ របាយ ការណ៍ 
ទៅ កៃសួង សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  ប៉ុន្តៃ មិន- 
ទាន់ មា ន ឃើញ ខាង មន្តៃី ណា ចុះទៅ  
វាស់វៃ ង  ចៃកជូ ន ពលរដ្ឋ នោះ ទៃ។

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ លោ ក ក ៏មនិទាន ់ ឃើញ 
មា ន ការ តវា៉ាពី ពលរដ្ឋ ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
បញ្ហាដីធ្លី នៃះ ដៃរ ដោយ ពលរដ្ឋ បាន ធ្វើ 
ទៅតា ម កា រអំ ពាវន វ  របស់  អាជ្ញា ធរ និង 
រដា្ឋាភបិាល ។ យ៉ាង ណាក្ដ ី លោក ថា អា- 
ជ្ញាធរ ហាក់ មិនបាន  ផៃសព្វ ផៃសាយ  ឱៃយបាន 
ទូលំ ទូលា យ នូវ ព័ត៌មា ន ស្ដពីី ការដាក់ ពាកៃយ 

សុំ  កាន់ កាប់ និង អាសៃ័យ ផល លើ ដី ជក់- 
ស្តៃង ទៃ ដោយ អ្នកខ្លះ បាន ដឹង តៗ គ្នា ។ 

លោក អា៊ាង  តូ ណា  រស់នៅ  ភូមិ ភ្នំ តូច 
ឃុំ ស្តៃច គង់ ខាង តៃបូង  សៃុក បន្ទាយ- 
មាស  ខៃត្ត កំពត  បាន ឱៃយដឹង ថា  ពលរដ្ឋ 
ដៃល រសន់ៅ តបំន ់ឧទៃយាន ជត ិ«ពៃះ មនុ ី
វងៃស បូក គោ»  មាន អ្នកខ្លះ រស់ នៅ តាំងពី 
ទសវ តៃសរ៍ ៨០ និង ៩០ រហូត បច្ចុបៃបន្ន  
ដោយ មាន ទាងំ ការដាំ ពោត  ដឡំងូ  នងិ 
ដំ ណាំ រួម ផៃសំផៃសៃ ងៗទៀ  តជចៃើ ន ។ 

លោក បន្ត ថា  កាល ព ីថ្មីៗ  នៃះ អាជ្ញា ធរ 
បាន បៃប់ ឱៃយទៅ ដាក់ ពាកៃយ ស្នើសុំ  កាន់- 
កាប់ ដី បៃើ បៃស់ និង អាសៃ័ យ ផល ជក់- 
ស្តៃង  ប៉ុន្តៃ   មក ទល់ ពៃលនៃះ  ពុំទាន់  
ទទួល បាន លទ្ធ ផល ថា យ៉ាង ណា ទៃ។ 

លោ ក ថ្លៃង ថា៖ «តាម ការ សង្កៃត មើល  
ជក់ ស្តៃង របស់ ខ្ញុំ ឃើញ ពលរដ្ឋ កំពុង 
រង់ចាំ លទ្ធ ផល ពី សំណាក់ អាជ្ញា ធរ ក្នុង 
ការ ចុះមក វាស់ វៃង ដី ដៃល បាន ដាក់ ពាកៃយ 
សំុ អា សៃយ័ ផល ជក់ ស្តៃង  បុ៉ន្តៃ បើ លទ្ធ- 
ផល មនិ ពៃញ ពល រដ្ឋ អាច នងឹ ដាក ់ពាកៃយ 
បណ្តឹង តវា៉ា ថៃម ទៀត »។  

លោក នយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន សៃន  នៅ 
ក្នុង កិច្ច បៃជុំ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី កាល ពី ខៃ 
កក្កដា  ឆ្នានំៃះ  បាន ឲៃយ កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ ចំនួន 
៣  រួម មាន កៃសួង បរិ សា្ថាន កៃសួង កសិ- 
កម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  និង នៃ សាទ  និង កៃសួង 
រៀបច ំដៃន ដ ីនគរ ូបនយី កម្មន ិងសណំង ់
កាត់ ឆ្វៀល ដីជូ ន បៃជពល រដ្ឋដៃល 
កំពុង រស់ នៅ អាសៃ័ យ ផល ជក់ ស្តៃង 
ក្នុង តំបន់ អភិ រកៃសនិង តំបន់  ការ ពារ  ផៃសៃង 
ទៀត របស់ រដ្ឋ ៕

 មុំ គ ន្ធា

ភ្នពំេញៈ  រាជ រដា្ឋា ភ ិបាលរបស ់
ជប៉ុន បាន សមៃចផ្តល់ ថវិកា 
ជិត ២៩ មុឺន ដុលា្លារ អាមៃរិក 
ដៃលជជំនួយ ឥត សំណង 
សមៃប ់គមៃង ទៃងទ់ៃយ តចូ 
សន្តិសុខ មនុសៃសជតិ(ជំនួយ  
គូ សាណូ ណិ)ដល់ អង្គ ភាព 
ចំនួន ៣ ផៃសៃ ង គ្នានៅកម្ពុជ 
ស មៃប ់យក មក អន ុវត្ត គមៃង 
នៅក្នុ ងអ ង្គភាព ទាំង នោះ ឱៃយ 
បាន កាន់ តៃបៃ សើរ ឡើង ។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ព័ត៌មាន របស់ សា្ថាន ទូត ជប៉ុន 
កាល ពីមៃសិល មិញ  បាន ឱៃយ ដឹង  
ថា ថវិកា សរុប ចំនួន ២៨៨- 
៤៧៣ដុលា្លារ អាមៃ រិក  តៃូវបាន 
ផ្តល់ ជូន អង្គ ភាព ចំនួន៣ ក្នុង 
នោះមាន ការិយ ល័យ សៃុក- 
បៃតិ បត្តិ ពៃក បៃបាស  អ ង្គការ- 
គៃួសារ ថ្មី និង អង្គ ការ សុខ ភាព 
តៃចៀក នៅ កម្ពុជ សមៃប់  
អនុ វត្ត គមៃង ចំនួន ៣។ 

បើ តាមសៃ ចក្ដី បៃកាស នៃះ 
គមៃង ទី១ គឺ សមៃប់ ការិ យ- 
លយ័ សៃកុ បៃត ិបត្ត ិពៃ កបៃបាស 

ដៃល តៃវូប ំពាក ់ឧបករណ ៍ពៃទៃយ 
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក អង្គរ បុរី 
ខៃត្ត តាកៃវ  ដៃលមា ន ថវិកា 
ចនំនួ ៨៧ ៩០០ ដលុា្លារ អាមៃរកិ 
ដោយ គមៃង នៃះ មាន មា៉ាសីុន- 
កាំរស្មី អុិច១គៃឿង មា៉ា សុី នថត 
ឆ្លុះ អៃកូ១ គៃឿង  និង មា៉ាសុីន 

ភ្លើង ១ គៃឿង។បច្ចុបៃបន្ន នៃះម ន្ទីរ 
ពៃទៃយ គឺ មិន មាន លទ្ធភា ព ក្នុង 
ការ ធ្វើ រោគ វិនិច្ឆ័យ អ្នក ជំងឺ ឱៃយ 
បាន គៃប់ គៃន់  ដោយ សារ តៃ 
កង្វះ ឧប ករណ៍។ តាម រយៈ  
ជំនួយ នៃះ  អ្នក ជំងឺ បៃមាណ  
១ ៥ ០០ន ក ់ នឹង ទទួល បាន 
សៃវា វៃជ្ជ សាស្តៃ ដៃល មាន ភាព- 
បៃសើរ ឡើង ជ រៀង រាល់ ឆ្នាំ។ 

ចំពោះ គមៃង ទី២ សមៃប់ 
អង្គការ គៃួសារ ថ្មី ជ គមៃង 
ដៃលតៃូ វ បំពាក់  មា៉ា សុីន បោះ- 
ពុម្ព អកៃសរ បៃ  យ៍ ចំនួន ៤ និង 

ឧបក រណ៍ ថត សំឡៃង ចំនួន ៤ 
នៅ សា លា ពសិៃស ន រាជ ធាន-ី 
ភ្នំពៃញ  និង ខៃត្ត ចំនួន ៣  រួម 
មាន ខៃត្តកំ ព ង់ចា ម  ខៃ ត្តសៀ ម- 
រា ប និង ខៃត្ត បាត់ ដំបង  មា ន 
ថវិកា ជំ នួន ចំនួន  ៩៦  ៧២៦ 
ដុលា្លារ អាមៃរិ ក។គមៃង នៃះ 

តៃូវ បាន រំពឹង ថា  នឹង ជួយ ដល់ 
សិសៃស  និង គៃូ ជង ២១០ នក់ 
តាម រយៈ ការ កៃ លម្អ បរិយ- 
កាស សិកៃសា ។

ចំណៃក គមៃង ទី៣ គឺសមៃប់   
អង្គការ សុខ ភាព តៃចៀក នៅ 
កម្ពុជ ដៃល តៃូវ ដំឡើង ឧប- 
ករណ៍ សមៃប់ ធ្វើ រោគ វិនិច្ឆ័យ  
ការ សា្តាប់ ឮ  និង ពងៃឹង សៃវា 
ពៃយាបាល ការ ទំនក់ ទំនង សមៃប់ 
កុមារ នៅ ភ្នំពៃញ និង តាម គ្លីនិក 
ចលត័ របស ់អង្គ ការ នៃះ នៅ ក្នងុ 
ខៃត្ត ចំនួន ៦ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល 

មាន ថវិកា ចំនួន ១០៣ ៨៤៧ 
ដុលា្លារ អា មៃរិក។  គមៃង នៃះ 
មាន គោល បំណង ដើមៃបី ធាន 
នូវ ការ សា្តាប់  និង ការ សា្តារ នីតិ- 
សមៃប ទា ផ្នៃក វៃជ្ជ សាស្តៃ ឱៃយ កាន-់ 
តៃ បៃសើរ ឡើង ។ជ លទ្ធ ផល 
មនុសៃស ជង  ៤ ៥០០ នក់ ដៃល 
នឹង មក គ្លីនិក  ហើយ អ្នក ជំងឺ  
៣ ០០០ នក់  នៅ គ្លីនិក ចល័ត 
នឹង ទទួល បាន អត្ថ បៃ យោជន៍ 
ពី គមៃង នៃះ ។ 

ពិធី ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ កិច្ច- 
សនៃយា ផ្តល់ ជំនួយ សមៃប់ 
គមៃង ទៃង់ ទៃយ តូច សន្តិ- 
សុខ មនុសៃស ជតិ នៃះ ស្ថតិកៃម 
 អធ ិបតី លោក ម ិកា មិ  មា៉ាសា- 
ហុី រ៉ូ ឯកអគ្គ រាជ ទូត វិសាមញ្ញ 
និង ពៃញ សម ត្ថភាព របស់ បៃ- 
ទៃស ជប៉ុន បៃចាំ កម្ពុជ ។ នៅ- 
ក្ន ុងពិធី នោះ លោក មិ កា មិ មា៉ា- 
សា ហីុ រូ៉ បាន ថ្លៃង ថា ចា បត់ាងំព ី 
ឆ្នាំ១៩៩១ បន្ថៃម លើ គមៃង 
ឥណ ទាន សមៃប ទា ន នងិ ជនំយួ 
ឥត សំណង ខា្នាត ធំ រដា្ឋាភិ បាល 
ជប៉នុ បាន នងិ កពំងុ អនវុត្ត កម្ម- 
វធិ ីKUSANONEនៅ កម្ពជុ ដើមៃបី 
ជួយ ដល់ អាជ្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន  និង 

អង្គកា រកៃ រដា្ឋាភ ិបា ល ក្នងុការ- 
អនុវត្ត គមៃង របស់ ពួក គត់ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំ 
មាន សៃចក្ត ីសោ មនសៃស រកីរាយ 
ដៃល សង្កៃត ឃើញ ថា  នពៃល 
ថ្មីៗ  នៃះ បៃ ទៃស  កម្ពជុ បានន ិង 
កំពុង មាន ការ អភិវឌៃឍ យ៉ាង ឆប់- 
រហ័ ស។ ទោះ ជ យ៉ា ងណា ក៏- 
ដោ យ  ខ្ញុំ ក៏ ទទួល សា្គល់ ថា  
នៅតៃមា ន បញ្ហា បៃឈម មួយ- 
ចំ នួន ដៃល តៃូវ ដោះ សៃ យ 
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ គុណ ភាព ជីវ- 
ភាព របស់ បៃជ ជន »។ 

លោក  មិ កា មិ មា៉ាសា ហុី រ៉ូ 
បាន បន្ថៃម ថា  បៃទៃស ជប៉ុន 
នងឹ បន្ត ចលូ រមួ ច ំណៃក ក្នងុ ការ- 
ដោះសៃ យ បញ្ហា បៃឈម ទាងំ- 
នោះ តាម រយៈ កៃប ខណ័្ឌ សហ- 
បៃតិប ត្តិការ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង អភិ- 
វឌៃឍន៍ ផៃសៃង ៗ រួ មទាំ ង គ មៃង  
« គូ សាណូ  ណិ»។ 

ក្នុង រយៈពៃ ល២៩ឆ្នាំ  ចុង- 
កៃយនៃះ សា្ថាន ទូត ជប៉ុន 
បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជ បាន និង- 
កំ ពុង ផ្តល់ ជំនួ យ ចៃើន ជង ៦០០ 
គមៃ ង តាម រយៈ ជំនួយឥ តសំ- 
ណង  KU SANONE ៕

អាជ្ញាធរគ្រោងវាស់ដីតំបន់ឧទ្រោយានជតិជូនពលរដ្ឋជង២ពាន់គ្រោសួារ

ជបុ៉នផ្ដល់ជំនួយជិត២៩មឺុនដុល្លារដល់អង្គភាពចំនួន៣ដើម្រោបីអនុវត្តគម្រោងឱ្រោយប្រោសើរ

កិច្ចបេជំុនៅកំពតជំុវិញការឆ្វៀលដីនៅតំបន់ឧទេយានជាតិជូនពលរដ្ឋកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

 អោម  ប៊ុ ន ធឿន  
 
សៀម រាបៈ  សមត្ថ កិច្ច ខៃត្ត- 

សៀមរាប កំពុង បើក ការ សៃវជៃវ 
រក ចាប់ខ្លួន ជន សងៃស័យ មា្នាក់  
ដើមៃបី យក មក ផ្តន្ទា ទោស តាម 
ចៃបាប ់បន្ទាប ់ព ីជន នោះ បាន វាយ 
សមា្លាប់ បៃពន្ធ របស់ ខ្លួន នៅ យប់ 
ថ្ងៃទី ១៩  ខៃ ធ្នូ  នៅ ចំណុច ផ្ទះ 
កម្មករ  សា្នាក់ នៅ ក្នុង កៃុម ២៧  
ភូមិ កៃួស  សងា្កាត់ សា្វាយ ដង្គំ   កៃុង -  
ខៃត្ត សៀម រាប ។  

 លោក   ដួង   សុខា  បៃធាន 
ការិយ ល័យ ពៃហ្មទណ្ឌ កមៃិត- 
ធ្ងន ់ខៃត្ត សៀមរាប  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  
មក ដល់ រសៀល ថ្ងៃ ទី ២០   ខៃ ធ្នូ  
សមត្ថ កចិ្ច នគរ បាល នៅ មនិ ទាន ់
ចាប់ បាន ជន សងៃស័យ នៅ ឡើយ ទៃ ។  

 លោក   សុខា   ថ្លៃង ថា ៖ « យើង 
កំពុង សុើប អង្កៃត ស្វៃង រក ចាប់- 
ខ្លនួ ជន សងៃសយ័  ទោះ ប ីពៃល នៃះ 
មិន ទាន់ ចាប់ បាន ប៉ុន្តៃ សមត្ថ- 
កិច្ច កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ជន- 
សងៃស័យ បាន ហើយ » ។   

 លោក   អឿន   ងុិ ក  នយ រង 
ប៉សុ្តិ៍ នគរ បាល សងា្កាត ់សា្វាយ ដង្គ ំ 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា   ជន សងៃស័យ  
ឈ្មោះ  ភួង  ភាព  អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ  
មខុ របរ កម្មករ សណំង ់  មាន សៃកុ 
កំណើត នៅ ខៃត្ត កំពង់ ចាម  ចណំៃក 
ជ ន រងគៃះ មាន ឈ្មោះ  សឹុម  ស ម្ព ័ស 
ភៃទ សៃី  អាយុ ១៩ ឆ្នាំ   មុខរបរ 
កម្មករ សំណង ់ដចូ គ្នា  មាន សៃកុ 
កំណើត នៅ ភូមិ ថ្ម សិន  សងា្កាត់ 
នមិតិ្ត  កៃងុ បោ៉ាយ ប៉ៃត អ្នក ទាងំ- 
២ជ ប្តី បៃពន្ធ នឹង គ្នា ។     

 លោក  ងុិ ក  ដៃល បាន ដក- 
សៃង់ សម្តី សាកៃសី នៅកៃបៃរ កន្លៃង 
កើត ហៃតុ  បាន ឱៃយឹ ដង ថា   ប្ត ីបៃពន្ធ 
១ គូនោះ  តៃង ឈ្លាះ បៃ កៃក គ្នា 
ជ ញកឹ ញាប ់ រហតូ ថ្ងៃ កើត ហៃត ុ
ម៉ាង បៃមាណ ៩ យប់  ជន សងៃសយ័  
ជ ប្តី ក៏ បាន វាយ បៃពន្ធ  ដោយ 
បៃើ ដំបង   និង ដុំថ្ម   វាយ ចំកៃបាល  
ចណំចុ សៀត ផ្កា បណា្តាល ឱៃយ ជន- 
រងគៃះ សា្លាប់ ក្នុង ថ្លុក ឈាម ។  

  របាយ កា រណ៍ របស់ ន គ របាល 
ប៉ុស្តិ៍ សងា្កាត់ សា្វាយ ដង្គំ  បញ្ជាក់ 
ថា  មូល ហៃតុ នៃ រឿង ឃាត- 
កម្មនៃះ  គឺ បណា្តាល មក ពី ការ- 
មាន ទំនស់ គ្នា រវាង ប្តី បៃពន្ធ ។  
ក្នុង នោះ តាម ការ ពិនិតៃយ របស់  
ស ម ត្ថ កចិ្ច ជនំញ ទៅលើ សាក សព 
ស្តៃី រង គៃះ បាន សន្និ ដា្ឋាន ថា   
ជន រង គៃះ ពិត ជ បាត់ បង់ ជីវិត 
ដោយ សារ ករណី ឃាត ករ  វាយ-  
សមា្លាប់ ពិត បៃកដ មៃន ៕ 

សមត្ថកិច្ចកំពុង
សុើបអង្ក្រោតរឿង
ឃាតកម្មសម្លាប់
ស្ត្រោីម្នាក់ជប្រោពន្ធ

ខ្ញុំ មាន សេចក្ដី សោមនសេស រីករាយ ដេល សង្កេត- 
ឃើញ ថា នពេល ថ្មីៗនេះបេទេស កម្ពុជាបាន និង កំពុង 
មាន ការ អភិវឌេឍ យ៉ាងឆាប់រហ័ស ។  ទោះ យ៉ាង ណាក៏-  
ដោយ  ខ្ញុំ ក៏ទទួល ស្គាល់ថា នៅ តេ មាន បញ្ហាបេឈម...
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រដ្ឋាភិបាលក្រើនរំឭកខ្ម្ររនិងបរទ្រសឱ្រយការពារខ្លនួ...
តពីទំព័រ  ១...កម្ពុជា  តៃូវ 

ការពារ  ខ្លួន ពី ការ ចម្លងជំងឺ   
កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង សហគមន៍  
ក្នងុ អឡំងុ ពៃល បណុៃយ  ណអូៃល 
ឆ្លង ឆ្នាំ  សកល  ឈាន ចូល ឆ្នាំ  
២០ ២១ ។

ទោះបី ជា ស្ថានភាព ជំងឺកូវីដ- 
១៩  នៅ បៃទៃស កម្ពជុា ស្ថតិ នៅ 
ក្នងុ ការ គៃប ់គៃង បាន ល្អ បៃសើរ 
ក ៏ពតិ មៃន នា ពៃល    បច្ចបុៃបន្ន នៃះ 
ដៃល ពាក ់ពន័្ធ នងឹ  «ពៃតឹ្តកិារណ ៍
សហគមន៍  ២៨  វិច្ឆិកា» មាន 
អ្នក ជា សះសៃបើយ ជាបន្ត បនា្ទាប ់ 
និង ក្នុង  រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ 
កន្លង ទៅ  នៃះមនិ មាន រក ឃើញ 
អ្នក ឆ្លង ថ្ម ីបន្ថៃម ទៀត ក ៏ពតិ មៃន 
ក៏ ប៉ុន្តៃ ស្ថាន ភាព នៃ ការ ចម្លង 
ជងំ ឺកវូដី១៩ នៅ បណ្តា  បៃទៃស 
លើ សកល លោ ក និង នៅ ក្នងុ 
តំបន់    គឺ មិន ទាន់ មាន ការ-   
ធរូសៃបើយ   នៅឡើយ ទៃ ពៃម ទា ំង 
បាន  នងិ កពំងុ មាន ការផ្ទុះ ឡើង 
វិញ នៅ បណ្តា បៃទៃស ជាចៃើន 
ទៀតផង។

សៃចក្តី ណៃនាំ របស់ កៃសួង 
សុខាភិបាល  នៅ ថ្ងៃមៃសិល មិញ 
បាន លើក ឡើង ថា ដោយ សរ - 
តៃមលូ ហៃត ុនៃះ កៃសងួ សខុា- 
ភិបាល  បាន ធ្វើ ការ អំពាវនាវ 

សជាថ្មី  ទៅ ដល់   បៃជាពលរដ្ឋ 
កម្ពជុា រមួ ទាងំ ជន បរទៃស ទាងំ- 
អស់ ដៃល កំពុង ស្នាក់ នៅ ក្នុង 
បៃទៃសកម្ពុជា តៃូវ បន្ត ចូល រួម  
អនុវត្ត វិធាន ការ សុខា ភិបា ល   
ដើមៃបី ចូល រួម ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង 
វីរុស កូរ៉ូណ នៅ ក្នុង ទៃង់ ទៃយ 
តចូក្ត ី ឬ ធកំ្ត ីនា អឡំងុ ពៃល ប ុណៃយ 
ពៃះយៃស៊ូ បៃសូត(Chr is  tm- 
as ) ចូល ឆ្នាំ ថ្មី  ឆ្នាំ សកល និង 
សមៃ ប់ ឆ្នាំ ២០២១។

បៃភពដដៃលបាន បន្ត ថា តៃវូ 
អនុវត្តឱៃយ បាន ខា្ជាប់ខ្ជួន  តាម- 
ការ ណៃនា ំរបស ់  នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ី 
និង ការណៃនំា នានា របស់ កៃសួង   
សុខាភិបាល   ដៃល តមៃូវ ឱៃយ 
បៃកា ន់នូវ វិធានការ សំខាន់ៗ 
ដចូជា ការ រស ់នៅ ធម្មតា  តាម- 
បៃប គន្លង ថ្មី  ដោយ អនុវត្ត នូវ 
វិធាន ៣  ការពារ  គឺ ពាក់ មា៉ាស់ 
លាង ដៃ ញកឹ ញាប ់ជា មយួ ស- 
ប៊ូ អាល់ កុល ឬជៃល  និង រកៃសា 
គមា្លា ត សង្គម។ រួម ទាំង  វិធាន- 
ការ   ៣ កុ ំ គ ឺកុ ំចលូ ទៅ កន្លៃង បទិ 
ជិត  កុំ ទៅ  កន្លៃង មាន មនុសៃស 
ចៃើន កុះករ  និង កុំ ប៉ះពាល់ គ្នា  
កុំ ចាប់ ដៃ គ្នា  ជាដើម។

ជាមួយ គ្នានៃះ ដៃរ លោក សៃី 
ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលៃខា ធិការ  និង 

ជាអ្នក នា ំពាកៃយ នៃកៃសងួ សខុា- 
ភិបាលឱៃយ ដឹងថា  រាជ រដ្ឋា ភិបា ល  
កម្ពុជា បាន  អនុវត្តយ៉ាង ល្អ 
បំផុ តក្នងុការការពារ  នូវ ការ ចម្លង   
និង មិន មាន ការ ស្លាប់ ដោយ សរ   
វីរុសកូវីដ១៩ នៃះ ដោយ សរ 
ការ ដឹកនាំ ដ៏រឹងមាំ និង អស្ចារៃយ 
របស ់លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ីហ៊នុ 
សៃន ដៃល ជា មៃបញ្ជា ការ  នងិ 
ការ អនុវត្ត តាម វិជា្ជាជីវៈ វៃជ្ជ- 
សស្តៃ ភា្លាមៗ របសក់ៃមុ ទាហា ន 
អាវ ស  (គៃូពៃទៃយ )។ លោក សៃី  
មាន បៃសសន៍ថា ៖ «ការ- 
ឆ្លើយ តប  និង ការអន្តរា គមន៍ 
យ៉ាង ឆប់  រហ័ស ទៅ តាម 
គោល ការណ ៍៥ យ៉ាង គ ឺការរកុ- 
រក  ការទាក ់ទង ការដក ់ខ្លនួ ឱៃយ 
នៅ ឆ្ងាយ ការ ពៃយា បាល និង 
ការ ការ ពារ »។

លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌនីបាន បន្ត 
ថា រដ្ឋាភិបាល  និង សង្គម ទាំង - 
មូ ល  មាន សកម្ម ភាព រួមគ្នា 
មាន  សមគ្គី ភាព និង សហ ការ 
គ្នា បាន យ៉ាង ល្អ  ជាមួយ ការ- 
ឆ្លើយ  តប អន្តរ វិស័យ និង ការ- 
ចូល រួម ពី សហ គមន៍ គៃប់ លំ-
ដប់   ថា្នាក់ ក្នុ ង  ការ ឆ្លើយតប ទៅ 
នឹង កូវីដ ១៩ ។

ជា មួយ គ្នា នៃះដៃរគៃសិ្តបរិ ស័ទ   

កម្ពជុាបាន ចៃ ញ  សៃចក្ត ីណៃ នា ំ 
ស្តីពី ការរៀប ចំពិ ធីបុណៃយ ណូ- 
អៃល ជូន ចំពោះពៃឹទ្ធ បូជា ចារៃយ 
លោ ក  អភបិាល បជូា ចារៃយ ពៃទឹា្ធា-
ចារៃយ គៃ ូគងា្វាល នងិ ថា្នាក ់ដកឹនា ំ
គៃិស្តបរិស័ទ គៃប់ គណៈ និ-
កាយ  ស្តី  ពី ការ រៀប ចំ ពិធីបុណៃយ 
ណូអៃល   នៅ ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ  
ដោយ តៃូវ អនុវត្ត វិធាន ការ 
ការពារ វីរុស កូ  រ៉ូណ  ក្នុង ស្មារតី 
ទទួល ខុស តៃូវ  ខ្ពស់ ដោយ 
ថា្នាក់ដឹ ក នាំ គៃិស្ត  បរិស័ទ គៃប់ 
គណៈ  និកាយ តៃូវ ចូល រួម អនុ-
វត្ត  ការពារ  នងិ ទប ់ស្កាត ់ឱៃយ បាន 
ខា្ជាប់ ខ្ជួន តាម វិធា ន   របស់ កៃ-
សួង សុខាភិ បាល ក្នុង ឱកាស  
បៃរព្ធ ពិធី នៃះ ។

វធិាន ការ ទាងំ នោះ មាន  ពាក ់
មា៉ាស់ វាស់ កម្ដៅ លាង ដៃ ជា បៃ- 
ចា ំ រកៃសា គមា្លាត សវុត្ថភិាព ហាម 
ចាប ់ដៃ គ្នា  ដោយ ជនំសួ ជាការ- 
លើក ដៃ សំពះ និង និយយ ស្វា-  
គមន៍ បៃប គៃិស្តប រិស័ទ ហាម 
អ្នក ដៃល មានជំងឺ ផៃសៃងៗ ចូល- 
រួម  ក្នុង ពិធី ការ ជួប ជុំបៃរព្ធ ពិធី 
តៃវូ មាន ចនំនួ កណំត ់ពៃះវហិារ 
ពៃះ សហគមន ៍ឬ កៃមុ ជនំុ ំដៃ ល 
មាន សមាជិ ក ចៃើន តៃូវ ចៃក- 
ជា វៃ ន ឬ បន្ថៃម ថ្ងៃបៃរព្ធ ពិធី ឬ 

អាច ធ្វើ នៅ តាម ផ្ទះ តាម កៃុម- 
គៃសួរ រៀងៗ ខ្លនួ ម ិន តៃ ូវ ធ្វើ រមួ 
គ្នា រវាង ពិធី ណូអៃល សមៃប់ 
កុមារ និង ណូអៃល សមៃប់ 
មនុសៃស ពៃញវ័យ ឡើយ ហើយ 
តៃវូ កាត ់បន្ថយ កម្មវធិ ីឱៃយ ខ្លសីម-  
សៃប និង តៃូវ រកៃសា សណ្តាប់ - 
ធា្នាប់ ក្នុង ពិធី ។

នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ នៃះដៃរ  កៃ- 
សួង សុខាភិបាល បាន រក ឃើញ  
មាន ករណី វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ ចំ- 
នួន ១នាក់ ដៃល ជាអ្នក ដំ ណើរ 
ចូល មក ក្នុង បៃទៃស កម្ពុ ជា គឺ 
សៃ្តី ជន ជាតិ ខ្មៃរ-អាមៃរិកអា យុ  
៥៥ឆ្នាសំ្នាក់នៅ សណ្ឋា គរ មួយ    
ក្នុង រាជ ធានីភ្នំពៃញ បាន ធ្វើ-   
ដំណើរ មក ពី សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
បន្ត ជើង ហោះហើរ នៅ បៃទៃស 

ចិន(តៃវា៉ាន់) មក ដល់ កម្ពុជា 
នៅ   ថ្ងៃទី ២០ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ។

អ្នក ដំណើរ  តាម យន្ត ហោះ 
ជាមយួ អ្នក ជងំនឺៃះ សរបុ ចនំនួ 
៤៣នាក់ ដៃល បានធ្វើតៃស្ត 
អវិជ្ជមានកូវីដ១៩ តៃូវ បាន 
ដក់ ឱៃយ ធ្វើចតា្តា ឡីស័ក នៅ ក្នុង 
សណ្ឋាគរ មួយ ចំនួន ៣៦នាក់ 
និង នៅ ក្នុង វិទៃយាល័យ បុរី ១០០ 
ខ្នង ចំនួន ៧នាក់។

តាមតួលៃខរបស់ កៃសួង 
សខុា  ភបិាល គតិតៃមឹ ថ្ងៃមៃសលិ- 
មិញ កម្ពុជា មាន អ្នក មានជំងឺ 
កវូដី ១ ៩ ចនំនួ ៣៦៣ នាក ់អ្នក- 
ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ ចំនួន 
៣៤៥នាក់ និង អ្នក កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល ចំនួន ១៨ 
នាក់៕

ពិធីបុណ្យ ចូល ឆ្នាសំកល កាល ពី ខ្ មករា ឆ្នា ំ២០២០  ។ រូបថត ហុង មិនា



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២២ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រ�និពន្ធ ជ ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

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

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

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

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

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន ស្ដ្ឋ  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន ស្ដ្ឋ  កិច�  
រា� ន់ រើយ 

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

កា រ�និពន្ធ    ជីវ�តកម្� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

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

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន្ធ   គ្ហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជ ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

�្ន ក្  ផ្� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

�្ � ន�្កចា យកា �្តស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្ � ន�្កចា យកា �្ត

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

�្ � ន�្ន ក្រដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុស្� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុស្�
 �ុិល � ភ 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្ � នគណ�្យ្យៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្�  និងរច� គ្ហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�្ត្ត សៀមរា ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

 រា ជ ធ 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 រ�� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុទ្ធ គឹម សឿន

កណ្ដាល: សមត្ថកចិ្ច ជនំាញ 
សៃកុ ពញាឮ នងិ ខៃត្តក ណ្ដាល 
កំពុ ង សុើប អង្កៃ ត ករណី ឃាត- 
កម្ម លើ ពៃះគៃូ ចៅ អ ធិ ការ វត្ត- 
ពៃះ ចៃតិយ ថ្ម ី ពៃះ នាម ជ័យ រិ ទ្ធ 
នៅ ភូមិ ចៃតិយ ថ្មី ឃុំ វិហារ ហ្លួង 
សៃុក ពញាឮ  កាល ពី យប់ ថ្ងៃទី 
១៩  ខៃ ធ្នូ ខណៈ សា ច់ញាតិ 
ពៃះ សងៃឃ រង គៃះអះ អាងថា 
កៃយ កើ តហៃ តុ មានបា ត់ - 
ប័ណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ  ដីធ្លី  និ ង ទៃពៃយ- 
សមៃប ត្តិ  មានតម្លៃ  មួយចំ នួន ។

លោក ឈឿន សុចិ ត្ត ស្នង- 
ការ នគរបាល ខៃត្តកណ្ដាល 
បាន ឱៃយដងឹព ីមៃសលិមញិ ថា មន្តៃ ី
ជំនាញ នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ត ក ណ្ដា ល និង មន្តៃី- 
អធិការដ្ឋាន នគរបាល សៃុក 
ពញាឮកំពុង សៃវជៃវ ករណី 
ឃាតកម្ម នៃះ យ៉ាង យកចិត្ត- 
ទុកដក់។ប៉ុន្ដៃ លោ ក មិនទាន់ 
អាច សន្នដិ្ឋានបានថា តើ ជា អំពើ 
ឃាតកម្ម ដោយសារ គនំុ ំឬ អពំើ 
ប្លន់ យក ទៃពៃយសមៃបត្តិ ទៃ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «យើង 
សៃវជៃវ សនិ បើ មាន ពត័ម៌ាន 
អ្វី បន្ថៃម ខ្ញុំ នឹង ជូនដំ ណឹង បន្ត 

ទៀត  តៃ អំឡុង ពៃល នៃះ ខ្ញុំ អត់ 
អាច ប ងា្ហា ញ អ្វី បានទៃ។ចំពោះ 
ការ បាតប់ ង ់ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិលោក 
គឺ យើង កំពុង សៃវ ជៃវ ដៃរ» ។ 

លោក ដួង តៃង អធិកា រនគរ- 
បាល សៃុក ពញា ឮ បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសិល មិញ ដៃរ ថា កៃយ ពៃល 
កើតហៃ តុ គ ណៈក ម្មកា រ  វត្ត ពៃះ- 
ចៃតិយ ថ្ម ីបាន រាយ ការណ៍ បៃប់ 
សមត្ថ កចិ្ច ព ីករណឃីា ត ករ បាន 
ចូល ធ្វើគ ុតពៃះ គៃូ ចៅអធិ ការ 
វត្ត ពៃះ ចៃតិយ ថ្មី ពៃះនា ម   ជ័យ  
រិ ទ្ធ ហៅ លោ កតា រ៉ ន ដៃល មាន 
ពៃះជ ន្ម ជាង ៥០ ពៃះវសៃសា  នៅ- 
ក្នុង បន្ទប់ កុដិ របស់ ពៃះអ ង្គ។

លោក បន្តថា  បនា្ទាបព់ ីទទលួ 

ព័ត៌ មាន នៃះ មន្តៃី ជំនាញ បាន 
ចុះទៅ ធ្វើ កោស លៃយវិច័ យ លើ 
ពៃះ សព ពៃះអង្គដ ល់កន្លៃ  ង កើ ត 
ហៃតុ ហើយបាន ពិនិតៃយ ឃើញ 
ថា ពិតជា ពាក់ ព័ន្ធ អំពើ ឃាតកម្ម   
មៃ ន។ស មត្ថកិច្ច  ជំនាញ កំពុ ង  
សាកសួរ  សាកៃសី និ ង កំណ ត់  
អត្ត សញ្ញាណ  ជនស ងៃស័យ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ មិន- 
ទាន់ អាច បងា្ហាញ អ្វី ចៃើន លើស 
ពីនៃះ ទៃ ពៃះ យើង កំពុងធ្វើ- 
ការ  សៃវ ជៃវ តាម នីតិ វិធី   ដើមៃបី  
ឈា ន ទៅ  ចា ប់ខ្លួន ឃាត ករ មក 
ផ្ដនា្ទា ទោស  តាមចៃបា ប់» ។

បើតាម លោក ហួត  កក្កដ  
អាយុ ២៤ឆ្នាំ រស់ នៅភូ មិកៃបី- 

ពៃ  ឃំុភ្ន ំតូ ច សៃកុ ឧ  ដុង្គ ខៃត្តកំ- 
ពង់ ស្ពឺ តៃូវ ជា ក្មួ យប ង្កើ ត រប ស់ 
ពៃះ គៃូ អធិ កា រ រ ងគៃះ បាន ឱៃយ 
ដឹ ង ពី មៃសិ ល មិ ញ  ថា ពៃះ អង្គ ពៃះ- 
នាម  ជ័យ រិ ទ្ធ មាន សៃកុកំ ណើត 
នៅ សៃ ុក អង្គស្ន ួល ខៃត្តក ណ្ដាល   
ពុធំ្លាប ់មាន បៃព ន្ធ កនូ ទៃ។ ពៃះ- 
អ ង្គ ធ្លាប់ បាន បៃប់  សា ច់ញាតិ 
ថា  ពៃះអង្គ មាន ផ្ទះ ២ ល្វៃង នៅ 
ផៃសារ មាន់ អាំង ខណ្ឌ ទួល គោក  
រា ជធ នី ភ្នំពៃញ   និងកំពុង  ជួល 
ឱៃយគៃ សា្នាក់ នៅ ពៃមទាំង មាន 
ដីធ្លី ជាចៃើ ន កន្លៃង សុទ្ធ តៃ មាន 
ប្លង់ រឹង  និង មាន បច្ចយ័ ចៃើ ន ទៀត 
ផ ង ។ប៉ុន្តៃ កៃយ កើត ហៃតុ 
មាន កា រ បាត់  ប័ណ្ណ  ក ម្មសិទ្ធិ ដីធ្លី 
ន ិង ទៃ ពៃយ  សមៃប ត្ត ិមា នត ម្លៃ របស ់
ពៃះ អង្គ មួ យ ចំ នួន។

 បុរស ជា សាច់ ញាតិ រូបនៃះ 
បាន រ ំឭកបៃប ់ថា នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃទ ី
២០  ខៃធ្នូ មាន ដូនជី មា្នាក់ ឆ្ងល់ 
មនិ ឃើញ ពៃះគៃ ូចៅអធកិារ វត្ត 
នមិន្ត មក ឆន ់អា ហារ ពៃល ពៃកឹ 
ដូច សព្វមួ យដ ង។ពៃលនោះ 
គាត់  ក៏ដើរទៅ មើល នៅក្នុង កុដិ 
ឃើញ ទា្វារ កុដិ ចំហបន្ដិច ប៉ុ ន្ដៃ 
បើកទា្វារ មិន រួច ក៏បាន ទៅហៅ 
ដូនជី មា្នា ក់ ទៀត មក ជួយ មើល 
សៃប់តៃ បៃទះឃើញ ពៃះអង្គ- 

សុគត បាត់ ទៅ ហើយ ។ សាក- 
ស ព ពៃះអង្គ ឃើញ មាន សា្នាម 
ប៉ាង មខុ ប៉ា ង  មា ត ់នងិ ឃើញ 
មាន ខៃសៃ ពួរ ចង រឹត ក ពៃះអ ង្គ 
ទៀតផ ង។ 

លោ ក បញ្ជាក ់ថា៖«នៅពៃល 
ដូនជី គាត់ ឃើញ ហៃតុ ការណ៍  
បៃបនៃះ  ពួ កគា ត់ ក៏បាន សៃក  
ឆោឡោ ឱៃយគៃ ជួយ  ហើយក៏ មាន  
ការ ភ្ញាក់ផ្អើល ដល់ អ្នក ភូមិ  និង 
សាច់ ញាតិ ដទៃ ទៀត  ហើយ 
លោកតា អាចារៃយ បាន ប្ដឹងទៅ 
សមត្ថកិច្ច ចុះ ធ្វើ កោសលៃយ វិ ច័យ  
សា ក សព ពៃះអង្គ តៃម្ដង»។

បើតាម  លោក ហួត កក្កដ 
កន្លងមក ពៃះអង្គ បាន រាប់អាន 
បុរស មា្នាក់ រស់នៅ សៃុក ឧដុង្គ  
ខៃត្ត កំព ង់ ស្ពឺ ជា បង ប្អូនធ ម៌  
ហើ  យ  ប្អនូធម៌ ពៃះអង្គ ធ្លាប់ ចៃញ 
ចូល កុដិ ក្នងុ វត្ត នោះ ជា ញឹក ញាប់  
ប៉ុន្ដៃ គៃ មិន ទាន់ អាច សន្និ ដ្ឋាន 
ថាជា អ្នក ពាក ់ពន័្ធ ករ ណ ី ឃាត- 
កម្ម នៃះ ឡើយ  ដោ យ រ ង់ចាំ  
សមត្ថ កិច្ច សៃវជៃ វ ឱៃយបាន 
ចៃបាស់ លាស់  សិន។ យ៉ាង ណ ក្ដ ី 
លោ ក បាន អំ ពា វ នា វដ ល់ ស ម ត្ថ-
កិ ច្ចជួ យ ស្វៃង រ ក ឃា ត ក រ ឱៃយ 
ឃើញ ដើ មៃបី យក មក ផ្ដនា្ទា- 
ទោស តា មចៃបា ប់ ៕ 

 អោម   ប៊ុន ធឿន   

  សៀម រាបៈ   បៃ ជា ពល រដ្ឋ ចំ នួន ៤០៥ 
គៃួសារ បាន យល់ ពៃម ផ្លាស់ ប្ដូរទី លំ នៅ  
ទៅ  ទ ីតាងំ ថ្ម ីស្ថតិ នៅ  តបំន ់អភវិឌៃឍន ៍ភមូ ិ
ធម្ម ជាតិ រុន តា ឯក  ឃុំ រុន តា ឯក  សៃុក 
បនា្ទាយ សៃ ី ខៃត្ត សៀមរាប   តាម ការ បៃង- 
ចៃក របស ់អាជា្ញា ធរ  ដៃល ជា ថ្នរូ នងឹ ការ រើ 
ចៃញ ពី តាម បណ្ដាយ ដង ស្ទឹង សៀម- 
រាប ចាប់ ពី ចំណុច សា្ពាន នាគ   ទៅ ដល់ 
សា្ពាន អង្គរ ។ 

 លោក   ហុី   សាយ   បៃធន មន្ទីរ រៀប ចំ 
ដៃន ដី នគរូប នីយកម្ម  សំណង់   និង 
សុរិយោ ដី  ខៃត្ត សៀមរាប   បាន បៃប់ ឱៃយ 
ដងឹ ថា  មលូ ហៃត ុ  ដៃល អាជា្ញា ធរ តមៃវូ ឱៃយ 
បៃជា ពលរដ្ឋ រស់ នៅ លើ ស្ទងឹ សៀមរាប  
ផ្លាស់ ប្តរូ ទៅ នៅ ទីតំាង ថ្ម ីគឺ ដើមៃបី សា្ថាប នា 

ដង ផ្លវូ អមសងខាង ដង ស្ទងឹ បៃវត្ត ិសាស្តៃ 
សៀម រាប   ឱៃយ កាន ់តៃ មាន សមៃស ់សៃស-់ 
តៃកាល សមៃប់ ទាក់ ទាញ ទៃស ចរ ។       

  លោក   ហុី  សាយ   បាន ឱៃយ ដឹង ថា  នៅ 
ថ្ងៃទ ី១៩  ខៃ ធ្ន ូ   មន្ទរី រៀប ច ំដៃន ដ ីនគរបូ- 
នីយ កម្ម   សំណង់  និង សុរិយោ ដី ខៃត្ត 
សហ ការ ជា មួយ អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា 
រៀប ចំ កម្ម វិធី ចាប់ ឆោ្នាត។  បៃជា ពលរដ្ឋ   
៤០៥ គៃួសារ ក្នុង ចំណម  ៤៣០ 
គៃសួារ  យល ់ពៃម ចាប ់ឆោ្នាត យក ទតីាងំ 
ដី ថ្មី នោះ  ប៉ុន្តៃ មាន ២៥ គៃួសារ មិនបាន 
ទៅ ចូលរួម ចាប់ឆោ្នាត យក ទីតាំង ដី ថ្មី 
ឡើយ ។  

   លោក  សាយ   ថ្លៃង ថា៖  « ចំពោះ 
ពលរដ្ឋ ចនំនួ ២៥ គៃសួារ ទៀត ហ្នងឹ   មាន 
មយួ ចនំនួ គាត ់បៃហៃល ជា រវល ់មនិ បាន 
មក ចូល រួម ចាប់ ឆោ្នាត   ហើយ ក៏មាន អ្នក 

ខ្លះ គាត់ មិន សុខចិត្ត ដៃរ ។  មូល ហៃតុ 
ដៃល ពួកគាត់ បៃមាណ  ២ ឬ ៣ គៃួសារ 
មិន ពៃញ ចិត្ត នោះ  ខ្ញុំ មិន ទាន់ ដឹង ចៃបាស់ 
ថា  មក ពី មូល ហៃតុ អ្វី ទៃ » ។   

តាម ការ បញ្ជាក់ របស់  លោក   ហុី  
សាយ   ដី ដៃល បៃជា ពលរដ្ឋ តៃូវ ទទួល- 
បាន មាន ទំហំ  ២០ គុណ ៣០ ម៉ៃតៃ ក្នុង 
១ គៃួសារ ។  យ៉ាង ណ ទីតាំង ដី ថ្មី នៃះ 
ពលរដ្ឋ តៃូវ ធ្វើ ការ កាប់ ឆ្កា រពៃ ដោយ 
ខ្លួនឯង  ដៃល ពៃ នោះ មិនមៃន ជា 
ពៃសៃង ទៃ  គឺ ជា ពៃ របះ តិច តួច 
ប៉ុណ្ណោះ ។  

  លោក   សាយ  ថ្លៃង ថា៖ «  យើង ធ្វើ នៃះ 
ជា លក្ខណៈ ធម្មជាតិ  ផ្លូវ វា មាន កោង 
មាន កាច់ អ៊ីចឹង ទៅ  ទំហំ ដី វា មាន ការ- 
លម្អៀង តិច តួច មិន អាច មាន ទំហំ ២០ 
គុណ ៣០ ម៉ៃតៃ ស្មើ គា្នា ទាំង អស់ ទៃ »។  

 លោក សាយ   បៃប់ ថា   នៅ ថ្ងៃ ទី ២១  
ខៃ ធ្នូ  អាជា្ញាធរ ខៃត្ត បាន នាំ ពលរដ្ឋ ទៅ 
មើល ទតីាងំ ដ ីថ្ម ី នងិ រៀប ច ំហៃដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ   បះ បង្គល ពៃំ   ដក់ លៃខ ឡូត៍  
និង ការ រៀប ចំ បៃព័ន្ធ ភ្លើង ផង ដៃរ ។     

 អ្នក សៃី  ពៃញ  ចន្ទ មា៉ា រើ ណៃ ត មាន 
អាយ ុ៤០ ឆ្នា ំ ជា ពលរដ្ឋ ដៃល បាន ទទលួ- 
យក ដី ថ្មី តាម ការរៀប ចំ របស់ អា ជា្ញា ធរ   
បាន សម្តៃង ការ សបៃបាយ រើករាយ នៅ 
ពៃល បាន ឃើញ ទីតាំង ដី ថ្មី  ដៃល 
អាជា្ញាធរ ជួយ រៀប ចំ ឱៃយ មាន ទាំង ផ្លូវ  
ភ្លើង អគ្គិសនី អណ្តូង ទឹក   និង បង្គន់ 
អនា ម័យ សមៃប់ បៃើ បៃស់ ទៀតផង។  

  អ្នក សៃី   ចន្ទ មា៉ា រើ ណៃ ត  ថ្លៃង ថា៖  « ថ្ងៃ 
នៃះ ខ្ញុំ បាន មក ដល់ កន្លៃង ដី ហ្នឹង ហើយ  
តៃ គៃន ់ថា  ដ ីមនិ ទាន ់ឈសូ ឆយ សា្អាត 
នៅ ពៃ នៅ ឡើយ ទៃ  យ៉ាង ណ ពួក ខ្ញុំ ក៏ 
នៅតៃ សបៃបាយ ចតិ្ត ។  ទោះ ប ីទតីាងំ ហ្នងឹ 
ជតិ ឬ ឆ្ងាយ  មនិ ជា បញ្ហា ទៃ សខំាន ់ពកួ- 
ខ្ញុំ មាន កន្លៃង រស់ នៅ តៃឹម តៃូវ » ។    

  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិន អាច ស្វៃង រក ទំនាក់- 
ទំនង សុំ ការ បំភ្លឺ ពី បៃជា ពលរដ្ឋ មួយ ចំ- 
នួន ដៃល មិន ទទួល យក ដី ថ្មី  តាម ការ រៀប  ចំ 
របស់ អាជា្ញា ធរ ឡើយ  កាល ពី មៃសិល មិញ ។    

លោក  សួស   ណរិន   មន្តៃី ឃា្លាំ មើ  ល 
ការងារ សិទ្ធិ មនុសៃស  ដីធ្លី  នៃ សមា គម 
អាដ ហកុ   យល ់ឃើញ ថា  អាជា្ញាធរ គរួតៃ 
ផ្តល់ ដំណះ សៃ យ ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ  
ឱៃយ បាន គៃប់ គា្នា មិនថា តៃ អ្នក ដៃល រស់- 
នៅតាម មាត់ ស្ទឹង សៀមរាប  នោះ ទៃ ។

លោក  ថ្លៃង ថា ៖  « បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ 
ក្នុង កៃុង សៀម រាប នៃះ  អ្នក ដៃល 
ប៉ះពាល ់ដោយ សារតៃ ការ ពងៃកី ផ្លវូ  ការ- 
អនុវត្ត គោល ការណ៍ ថ្មី របស់ រាជ រដ្ឋាភិ- 
បាល នៃះ  គួរ តៃ បាន ដំណះ សៃយ 
ទាំង អស់ គា្នា  មិ ន សំដៅ តៃ អ្នក មាត់ ស្ទឹង 
សៀម រាប ទៃ » ។     

លោក ណរិន   បញ្ជាក់ ថា   មក ដល់ 
ថ្ងៃទី ២១  ខៃ ធ្នូ  សមា គម អា ដហុក  
មិនទាន់ ទទួល បាន ពាកៃយ បណ្តឹង ណ- 
មួយ របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ   ជុំវិញ ផល- 
ប៉ះពាល់ ក្នុង ការ ពងៃីក ផ្លូវ  ឬ ការ អភិវឌៃឍ 
នៅ ក្នុង កៃុង សៀមរាប នៃះ ទៃ  ៕   

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវករណីឃាតកម្មលើព្រាះចៅអធិការវត្ត

ពលរដ្ឋ៤០៥គ្រាសួារព្រាមរើច្រាញពីមាត់ស្ទងឹសៀមរាបទៅនៅលើទីតំាងថ្មី

ការរៀបចំពិធីបុណ្យសពព្ះចៅអធិការវត្តដ្លតូ្វគ្ធ្វើគុត។ រូបថត សហ ការើ
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កម្ពជុានឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ«មូលបត្ររដ្ឋ»នៅឆ្នាំក្រយ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ : ព្រឹទ្ធ សភា កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ 
បាន អនមុត័ លើ ស្រចក្ដ ីព្រង ច្របាប ់ស្ដពី ី
« មលូបត្រ រដ្ឋ  » ដ្រល ជា ការ បើក ផ្លវូ ឱ្រយ  
រដ្ឋា ភិបាល ក្នុង ការ រៀបចំ ច្រញ បោះ-
ផ្រសាយ ជញូដរូ នងិគ្របគ់្រង  ដើ ម្របីប្រ-
មលូ មលូ នធិ ិ ពសីាធារណ ជន សម្រប ់ 
អភិវឌ្រឍ ស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ។ អ្នកនៅ 
ក្នងុ ឧស្រសាហ កម្ម ន្រះសង្រឃមឹថា រដ្ឋាភ-ិ 
បា  ល  នឹង  ប្រកាស ឱ្រយ ប្រើប្រស់  ច្របាប់ 
ន្រះ នៅ ឆ្នាំ ក្រយ ។ 

សមាជិក ព្រឹទ្ធ សភា ចំនួន  ៥៧ រូប 
បាន អនុម័ត ទាំង ស្រុង ទៅ លើ សំណើ 
ច្របាប់ ន្រះ  ក្នុង សម័យ ប្រជុំ ព្រឹទ្ធ សភា 
លើក ទី ៦ នីតិកាល ទី៤ បន្ទាប់ ពី សំ-
ណើ ច្របាប់ ន្រះ ត្រូវ បាន ផ្ដល់ ការ យល់- 
ព្រម  ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ គណៈ រដ្ឋមន្ដ្រី    ក្រម 
អធិបតី ភាព  លោក នយក រដ្ឋ  មន្ដ្រី  
ហ៊ុន ស្រន កាល ពី ដើម ខ្រ កញ្ញា ។

មលូបត្រ រដ្ឋ គ ឺជា ឧបករណ ៍ហរិញ្ញ វត្ថ ុ
ដ ៏ សខំាន ់មយួ សម្រប ់រដ្ឋា ភបិាល  ក្នងុ 
ការ ប្រមលូ ហរិញ្ញ ប្របទាន ព ីវសិយ័ ឯក-
ជន ទាំង ក្នុង ស្រុក  និង ពី បរទ្រស យក  
ទៅ អភិវឌ្រឍ ស្រដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ។

«ច្របាប់ ន្រះ មាន គោល បំណង ផ្ដល់ 
នូវ  ក្រប ខ័ណ្ឌ រួម សម្រប់ គ្រប់ គ្រង ការ 
បោះ ផ្រសាយ  ការ ជួញ ដូរ និង ការ គ្រប់ - 
គ្រង មូល បត្រ រដ្ឋ  ប្រកប ដោយ តមា្លា - 
ភាព  គណន្រយ្រយ ភាព ប្រសទិ្ធភាព នងិ 
សក័្ដសិទិ្ធ ិភាព »។  ន្រះ បើ  តាម ស្រចក្ត-ី 
ព្រង   ច្របាប់ ចុង ក្រយ ដ្រល ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ទទួល បាន កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ។ 

សំណើ ច្របាប់ ន្រះ  បាន ឱ្រយ ដឹង ទៀត   ថា ៖   
« ព្រម ទាំង ធាន បាន នូវ ចីរភាព ន្រ ការ  

គ្រប់គ្រង បំណុល សាធារណៈ  សំដៅ 
រួម ចំណ្រក ពង្រឹង ការ គ្រប់ គ្រង តម្រូវ- 
ការ សាច់ ប្រក់ របស់ រាជរដ្ឋា ភិបាល 
ឆ្លើយតប ទៅ នឹង តម្រូវការ ហិរញ្ញ ប្រប-
ទាន  សម្រប ់ការ អភវិឌ្រឍ ស្រដ្ឋ កចិ្ច នងិ 
សង្គម  អភិវឌ្រឍ ទីផ្រសារ មូលបត្រ  និង 
ទីផ្រសារ ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ ក្នុង ព្រះ រាជា ណា - 
ចក្រ កម្ពជុា នងិ គាទំ្រ គម្រង អាទភិាព 
និង ចាំ បាច់ ផ្រស្រង ទៀត »។ 

លោក  ស៊ូ សុជាតិ  អគ្គ នយក ន្រ  
គណៈ កម្មការ មលូបត្រ  កម្ពជុា  បាន ឱ្រយ 
ដឹង  កន្លង មក ថា មូលបត្រ រដ្ឋា ភិបាល 
គឺ  ជា ឧបករណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ ថ្មី មួយ ដ្រល 
លោក ជឿ ថា នងឹ ត្រវូ  ចុះ បញ្ជនីៅ ក្រមុ- 
ហ៊ុន ផ្រសារ មូល បត្រ កម្ពុជា ( CSX)  ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖  «  នៅ ព្រល ចុះ បញ្ជី 

នៅ  លើ ក្រុម ហ៊ុន ផ្រសារ មូល បត្រ កម្ពុជា  
វា នងឹ អាច  ឱ្រយទ ីផ្រសារ ន្រះ មាន ឧបករណ ៍
បពំ្រញ បន្ថ្រម ថ្ម ីផ្រស្រង ទៀត សម្រប ់ការ 
ជួញដូរ ដោយ សារ ត្រ បណា្ដា ប្រទ្រស 
ជិត ខាង របស់ យើង  ជា ពិស្រស វៀត-
ណាម ដ្រល ការ ជួញ ដូរ  មូលបត្រ បំ-
ណលុ របស ់រដ្ឋ គ ឺកពំងុ ត្រវូ បាន ជញួ ដរូ 
យ៉ាង សកម្ម »។ លោក  បាន បន្ថ្រមទៀត 
ថា៖ «  យើង សង្រឃឹម ថា រដ្ឋា ភិបាល  នឹង 
សម្រច ចិត្ត ចុះ បញ្ជី  វា នៅលើ  CSX 
ដ្រល អាច ឱ្រយ វិនិយោគិន  សាធារណៈ 
ទាំង អស់ អាច វិនិយោគ បាន»។

លោក Jong Weon Ha អនុ ប្រ-
ធាន CSX  បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា 
ការ អនមុត័ លើ ស្រចក្ត ីព្រង ច្របាប ់ស្ដពី ី
មូលបត្រ រដ្ឋា ភិបាល ដោយ ព្រឹទ្ធសភា  

បង្ហាញ ពី ការ ប្ដ្រជា្ញា ចិត្ត ដោយ សា្ថាប័ន 
ព្រទឹ្ធ សភា ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ អភវិឌ្រឍ វសិយ័  
មូលបត្រ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «  យើង  មើល ឃើញ 
ថា ភាគ ីពាកព់ន័្ធ ទាងំ អស ់បាន ធ្វើ ការ- 
ងរ ដោយ មិន ខា្លាច នឿយហត់ ក្នុង ការ 
ន ំ យក ស្រចក្ដ ីព្រង ច្របាប ់ន្រះ ទៅ ដក ់
លើ ត ុ ហើយ នៅ ព្រល ន្រះ ស្រចក្ដ ីព្រង 
ច្របាប់ ន្រះ ត្រូវ បាន អនុម័ត រួច ហើយ។ 
យើង រពំងឹ ថា ច្របាប ់ន្រះ នងឹ ត្រវូ បានប្រ- 
កាស ដក ់ឱ្រយ ប្រើ ប្រស ់ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ 
ខាង មុខន្រះ  ដ្រល មាន ន័យ ថា យើង 
នឹង មាន ជម្រើស វិនិយោគ ដ៏ សំខាន់ 
បន្ថ្រម ទៀត សម្រប់ ទាំង ក្រុម វិនិយោ - 
គិន បុគ្គល និង វិនិយោគិន សា្ថាប័ន »។  

លោក លើក ឡើង ថា ៖ «  CSX ជាភាគ ី 

ពាក់ ព័ន្ធ ដ៏ សំខាន់ មួយ ក្នុង ចំណោម 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ជា ច្រើន នៅ ក្នុងទី ផ្រសារ 
មលូ បត្រ  គ ឺពតិ ជា មាន ស្រចក្ដ ីរកីរាយ 
សម្រប ់ពត័ម៌ាន ដល៏្អ ន្រះ  ហើយ យើង 
សង្រឃឹម ថា ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏ សំខាន់ ន្រះ 
នឹង ដើរ តួ នទី ដ៏ ល្អ នៅ ព្រល អនគត 
ន្រ ទីផ្រសារ ន្រះ ទាំង មូល  »។ 

លោក   ពន្រយល់ ថា មូលបត្រ រដ្ឋ គឺ ជា 
ប្រភ្រទ ន្រ មលូបត្រ ដ្រល ត្រវូបាន ផ្ដល ់
ដោយ រដ្ឋា ភិបាល  ដើម្របី  ប្រមូល មូល- 
និធិ ពី សាធារណ ជន សម្រប់  គម្រង 
អភវិឌ្រឍន ៍រដ្ឋាភបិាល ។ លោក បន្ថ្រម ថា 
មលូបត្រ ប្រភ្រទ ន្រះ គ ឺមាន ហានភិយ័ 
ទាប  បើ ធៀប នឹង មូលបត្រ ផ្រស្រង ទៀត  
ហើយ ក្រុម វិនិយោគិន ជា ច្រើន ដូចជា 
មូលនិធិ សោធន  មូលនិធិ មូលបត្រ  
ក្រុម  ហ៊ុន ធានរា៉ាប់រង  និង ធនគារ 
ពាណិជ្ជ កំពុង ស្វ្រង រក ការ វិនិយោគ  
ដោយ សារត្រ វាត្រូវ បាន គាំទ្រ ដោយ 
រដ្ឋា  ភបិាល  នងិ តណំាង ឱ្រយស្រដ្ឋ កចិ្ច ន្រ 
ប្រទ្រស ទាំង មូល ។ 

លោក  Ha បាន ថ្ល្រងថា ៖ «  មលូបត្រ 
រដ្ឋ នឹង  ដើរ តួនទី  សំខាន់ ក្នុង ការ ធាន 
លំហូរ សាច់ ប្រក់ រដ្ឋា ភិបាល  ហើយ 
នឹង កា្លាយ ជា ប្រភព មូល និធិ  ផ្រស្រង មួយ 
ទៀត  ដើម្របី គំាទ្រ ដល់គម្រង អភវិឌ្រឍន ៍
រដ្ឋាភបិាល  ដ្រល ជយួ កាត ់បន្ថយ ការ- 
ពឹង  ផ្អ្រក លើ ប្រភព ដ្រល មាន ស្រប់ 
ដូច ជា ការខ្ចី ពីបរទ្រស »។ 

បច្ចុប្របន្ន មាន ក្រុម ហ៊ុន ចុះ បញ្ជី ១៣ 
នៅ  កម្ពជុា ក្នងុ ចណំោម នោះ ក្រមុ ហ៊នុ  
៧  ចុះ បញ្ជ ីភាគហ៊នុ នងិ ក្រមុ ហ៊នុ ៦ចុះ  
បញ្ជ ីសញ្ញាបណ្ណ សាជវី កម្ម ។ ក្រមុហ៊នុ 
ទាំង ១៣ ន្រះ បាន ប្រមូល មូល និធិ រួម  
ប្រហ្រល ២៥៣ លាន ដុលា្លារ៕ LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ : ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
សម្រច លើក ព្រល រៀបចំ តាំង 
ពពិរ័ណ ៍ផលតិ ផល ខ្ម្ររ ន្រ យទុ្ធ- 
នការ ទិញ ផលិត ផល ខ្ម្ររ រដូវ 
កាល ទី៥  ដ្រល ជា វិធាន ការ 
 ទប់ សា្កាត់ ការ ពារ ការ រាត ត្របាត 
ន្រ ជំងឺ  កូវីដ ១៩។ 

ស្រចក្តី ជូន ដំណឹង ពី ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម   ច្រញ ផ្រសាយ កាល 
ពី  ថ្ង្រទី ១៨ ខ្រធ្នូ   បាន ឱ្រយ ដឹង  ថា 
កម្ម វិធី តាំង ពិព័រណ៍ ផលិត ផល 
ខ្ម្ររ នឹងត្រូវ រៀប ចំនៅ ថ្ង្រទី២៤ 
ដល ់ថ្ង្រទ ី ២៧ ខ្រធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០ 
នៅ ក្រុង សិរី សោភ័ណ ខ្រត្ត 

បន្ទាយ មានជយ័  ត្រវូ បាន លើក 
ទៅព្រល ក្រយ វញិ រហតូ ដល ់
មាន ការ ជូន ដំណឹង ជា ថ្មី ។ 

ក្រសងួ សខុាភបិាល បានឱ្រយ 
ដឹង ថា គិត ត្រឹម ថ្ង្រទី ២១ ខ្រធ្នូ 
អ្នកមាន វិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ ១៩ 
នៅ  កម្ពុជា សរុប ចំនួន ៣៦៣ 
នក ់ក្នងុនោះ អ្នក   ព្រយាបាល ជា- 
សះ ស្របើយ ចំនួន ៣៤៥ នក់ 
នងិ អ្នកកពំងុ សម្រកព្រយាបាល  
មាន ចំនួន ១៨នក់ ។ 

លោក សា៊ាង ថ្រ អ្នក ន ំពាក្រយ 
ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម  បាន ប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ថា  ក្រសងួពាណជិ្ជ-  
កម្ម សម្រច ប្រកាស លើ កព្រល 
រៀបច ំព្រតឹ្តកិារណ ៍ន្រះ គជឺា ការ- 

អនុវត្ត តាម គោលការណ៍ ណ្រ-
ន ំរបសរ់ដ្ឋា ភបិាល ក្នងុការ ចលូ- 
រមួ ទប ់សា្កាត ់នវូ ការ រកីរាលដល 
ជំងឺកូវដី១៩ ឱ្រយមានប្រសិទ្ធភាព  
និង ទាន់ ព្រល វ្រលា ។ 

លោកថ្ល្រងថា៖«ការ លើក- 
ព្រលន្រ ការ តាំង ពិព័រណ៍ នៅ 
ខ្រត្ត បន្ទាយ មាន ជយ័ លើក ន្រះ  
វា  បណា្ដាល ឱ្រយ មាន ការ អាក ់ខាន 
ក្នុង  ការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  និង ជំរុញ 
ការ  ប្រើ ប្រស់ ផលិត ផល ខ្ម្ររ ។ 
ដូច យើង   ដឹង ហើយ ថា  ការ ប្រ-
យទុ្ធ ប្រឆងំ នងឹ ជងំ ឺកវូដី១៩  វា 
សំខាន់ ខា្លាំង ណាស់» ។ 

លោក ឱ្រយ ដងឹ ថា៖ «អ្នក តាងំ- 
ពិព័រណ៍ ក្ដី  អ្នក ផលិត ក្ដី  អតិថិ - 

ជន ក្ដី  នឹង មាន ឱកាស ថ្មី ផ្រស្រង 
ទៀត សម្រប ់ការ ចលូ រមួ ធ្វើ ការ 
ផ្រសព្វ  ផ្រសាយ  ការ គា ំទ្រ ផលតិ ផល  
ខ្ម្ររ  ព្រះ ក្រសួង មាន ផ្រន ការ 
រៀប ច ំព្រតឹ្តកិារណ ៍ន្រះ បន្ត ទៀត  
នៅ ព្រល សា្ថាន ភាព ល្អ ប្រសើរ 
អាច រៀបចំ បាន » ។

អ្នកស្រី  ក្រវ មុំ  អគ្គ នយិកា 
ក្រុមហ៊ុន  លីលី  ហ៊្វូត  បានឱ្រយ 
ដឹង ថា  ការ ពន្រយារ ព្រល ន្រះ នឹង 
មនិ  ប៉ះពាល ់ដល ់ការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  
ផលិតផល របស់ សហគ្រស 
ខា្នាតតចូ  នងិ មធ្រយម  ទ្រ។  ពកួគ្រ 
នៅ ត្រ មាន ឱកាស   ចូល រួម ក្នុង 
ព្រតឹ្តកិារ ណត៍ាងំ ពពិរ័ណ ៍ផ្រស្រងៗ 
របស ់ក្រសងួ បន្ទាប ់ព ីសា្ថាន ភាព  

ជំងឺ កូវីដ  ត្រូវ  គ្រប់ គ្រង បាន។ 
អ្នកស្រ ីថ្ល្រង   ថា៖ «យើង សង្រឃមឹ 
ថា ក្រសួងនឹង បន្ត រៀប ចំ ការ- 
តាំង ពិព័រណ៍ នន ដើម្របី ជួយ 
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ លើក កម្ពស់ ផលិត- 
ផល ខ្ម្ររ ហើយ យើង សហគ្រស  
ធុន តូន និង មធ្រយម ក៏ ប្ត្រជា្ញា នឹង 
ចូលរួម ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
ឱកាស ក្រយ ៗ ទៀត »។ 

បើ តាម លោក សា៊ាង ថ្រ ក្នុង 
ព្រតឹ្តកិារណ៍ តំាង ពិព័រណ៍ ផលិត- 
ផល ខ្ម្ររ  ដ្រល ក្រសងួ រៀប ចនំ 
ឆ្នាំ  កន្លង ទៅ  មាន ស្តង់  ចនោ្លាះពី  
១០០-២០០  ហើយ ពិព័រណ៍ 
ផលិត ផល ខ្ម្ររ  និង ទំនិញ នំ - 
ច្រញ  នំចូល កម្ពុជា  ប្រចាំ ឆ្នាំ 

មាន ប្រមាណ ៣៥០  ស្តង់  ។ 
ប៉ុន្ត្រ  ក្នុង កាល: ទ្រស:ជំងឺ  កូវីដ- 
១៩  ដើម្រប ីចលូ រមួ អនវុត្ត វធិាន- 
ការការ ពារ  របស់ ក្រសួង សុខា - 
ភិបាល  ការ តាំង ពិព័រណ៍ ត្រូវ 
បាន កាត់ បន្ថយ មក ត្រឹម   ៦០  
ស្តង់ ប៉ុណោ្ណោះ ។

លោកបន្តថា អ្នក ចុះ ឈ្មោះ 
ចូល រួម តាំង ពិព័រណ៍ នៅ ខ្រត្ត 
បន្ទាយ មាន ជយ័ លើក ន្រះមាន 
ជាង  ៥០  ក្រុមហ៊ុន ។  

ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម កទ៏នំង ជា   
នឹង ពន្រយារព្រល ការ រៀបចំ ពិព័រ-
ណ៍ផលិតផល ខ្ម្ររ  រដូវកាល ទី - 
៥ នៅ ខ្រត្ត សៀមរាប និង ខ្រត្ត 
ព្រះវិហារ ផង ដ្ររ៕ LA

មូលបតៃ រដ្ឋ នឹង តៃវូ   ចុះ បញ្ជ ីនៅ ផៃសារ មូលបតៃ កម្ពជុា (CSX) ក្នងុ ពៃល ឆាប់ ៗ នៃះ ។ រូបថត ហុង មិន

ក្រសួងសម្រចលើកព្រលព្រតឹ្តកិារណ៍ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្ម្ររនៅសប្តាហ៍ក្រយ



តពីទំព័រ១...ចង្វាក់ផលិត-
កម្មសម្រាប់នាំច្រាញទៅក្រា
ប្រាទ្រាស។
ក្រាុមហ៊ុនន្រាះក៏មានផ្រានការ

បង្កើនប្រាក់ចំណូលពីនាំច្រាញ
ផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួន
ទៅកាន់ទផី្រាសារអន្តរជាតិឱ្រាយបាន
ចនំនួ២ពាន់លានដលុា្លារនៅឆ្នាំ
២០២២ខាងមុខ។
លោកសុីនចាន់ស្រារីវុត្ថាអ្នក-

នាំពាក្រាយរដ្ឋល្រាខាធកិារដ្ឋានអា-
កាសចរសុវីលិ(SSCA)ប្រាប់
ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រាទី២១
ខ្រាធ្នូថាSSCAកំពុងពិនិត្រាយ
និងវាយតម្ល្រាទៅលើលក្ខខណ្ឌ
បច្ច្រាកទ្រាសក្នុងការផ្តល់វិញ្ញា-
បនបត្រាឱ្រាយក្រាុមហ៊ុនន្រាះអាច
ប្រាើប្រាស់យន្តហោះខា្នាតតូច
បម្រាើឱ្រាយវិស័យកសិកម្ម។ការ-
វាយតម្ល្រាគ្រាងនឹងបញ្ចប់នៅ
ចន្លាះពីខ្រាម្រាសានងិខ្រាឧសភា
ឆ្នាំ២០២១។
លោកបានថ្ល្រាងថា៖«ន្រាះជា

លើកដំបូងយើងនឹងអនុញ្ញាត
ឱ្រាយប្រាើប្រាស់យន្តហោះខា្នាតតចូ
សម្រាប់ប្រាើបាចជីកសិកម្មលើ
ដណំាំកស-ិឧស្រាសាហកម្មឥឡវូ
យើងកំពុងត្រាពិនិត្រាយនិងវាយ-

តម្ល្រាន្រាការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រា
ឱ្រាយប្រាើប្រាស់»។
លោកចាន់ស្រារីវុត្ថា ឱ្រាយដឹង

ទៀតថាដើម្រាបីទទលួបានអាជា្ញា-
បណ័្ណក្រាមុហ៊នុន្រាះត្រាវូធានានវូ
សុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរត្រាូវមាន
អាជា្ញាបណ័្ណបើកត្រាមឹត្រាវូទលីាន
ចុះចតត្រាូវរៀបចំទៅតមស្តង់-
ដបច្ច្រាកទ្រាសហោះហើរ។
លោកបន្ថ្រាមថា៖«គាត់បាន

សិក្រាសារួចហើយការប្រាើប្រាស់
យន្តហោះនងឹមនិប៉ះពាល់ដល់
បរិសា្ថាននិងសន្តិសុខទ្រា»។
លោកប្រាប់ទៀតថានៅក្នុង

ដំណាក់កាលដំបូងក្រាុមហ៊ុន
នឹងប្រាើប្រាស់យន្តហោះចំនួន
១គ្រាឿងប៉ុន្ត្រាក្រាុមហ៊ុននឹងនាំ
ចូលបន្តទៀតនាព្រាលអនាគត។
លោកង្វៀនកា្វានអានអគ្គ-

នាយកក្រាុមហ៊ុនទាំងន្រាះបាន
នយិាយកាលពីចងុឆ្នាំ២០១៩
ថាក្រាុមហ៊ុនកំពុងអភិវឌ្រាឍដំ-
ណាកំស-ិឧស្រាសាហកម្មលើផ្ទ្រាដី
១៨០០០ហិកតជាមួយនឹង
ទុនវិនិយោគជាង៤០០លាន
ដុលា្លារ។ក្នុងនះច្រាកអំបូងដំ
លើផ្ទ្រាដីជាង៧០០០ហកិត
(ដីជាង៣ពាន់ហិកតកំពុង

ប្រាមូលផល)។
លោកកា្វានអានបានបន្តថា

សព្វថ្ង្រាក្រាមុហ៊នុមានរោងចក្រា
វ្រាចខ្ចប់ចំនួន១០ដ្រាលមាន
សមត្ថភាពផលតិ២៥មុនឺតោន
ក្នុង១ឆ្នាំ។លោកអះអាងថា៖
«ក្រាុមហ៊ុនមានផ្រានការបង្កើន
បរមិាណផលតិច្រាកអបំងូស្រាស់
ឱ្រាយបាន៥០មុឺនតោនក្នុង១ឆ្នាំ
សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ន្រាះ»។
លោកវ្រាងសាខុន រដ្ឋមន្ត្រាី

ក្រាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រាមាញ់
និងន្រាសាទប្រាប់ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍
ថាការអនវុត្តបច្ច្រាកវទិ្រាយាទនំើប
ក្នងុវសិយ័កសកិម្មន្រាះកពំងុដើរ
ស្រាបទៅនងឹគោលនយោបាយ
ទំនើបកម្មកសិកម្មរបស់រដ្ឋាភិ-
បាលកម្ពុជា។លោកសមា្គាល់
ឃើញថាក្រាុមហ៊ុនន្រាះហាក់
បោះជហំានទៅមនុគ្រាក្នងុការ-
ប្រាើប្រាស់យន្តហោះខា្នាតតូច
សម្រាប់ស្រាចជីលើដំណំាហូប
ផ្ល្រា ពិស្រាសច្រាកអំបូងលឿង
ខណៈដ្រាលក្រាមុហ៊នុន្រាះគោល-
ដៅរកប្រាក់ចំណូលឱ្រាយបានពី
១ពាន់លានដលុា្លារទៅ២ពាន់
លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ២០២២។
លោកប្រាប់ថា៖«គាត់មាន

លក្ខណសម្រាបត្តិមួយល្អការ-
ដំដុះរបស់គាត់សម្រាប់ការនាំ-
ច្រាញទៅកាន់ទផី្រាសារជប៉នុគាត់

មានស្តង់ដផ្រាស្រាងៗគា្នាទៅតម
ទផី្រាសាររបសប់្រាទ្រាសជប៉នុករូ៉្រា-
ខាងត្រាបូង និងចិនន្រាះជាការ-
រៀបចំហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយ
ប្រាកបដោយឆ្លាតវ្រាក្នុងការ-
ស្វ្រាងរកទីផ្រាសារសម្រាប់ផលិត-
ផលកសិកម្មរបស់គាត់»។
លោកសាខនុបានឱ្រាយដងឹថា

ការប្រាើប្រាស់គ្រាឿងយន្តកសិ-
កម្មកំពុងធ្វើឱ្រាយកមា្លាំងពលកម្ម
ក្នងុវសិយ័ន្រាះធា្លាក់ចុះជាលដំប់
ជាក់ស្ត្រាងក្នងុឆ្នាំ២០១៨កមា្លាងំ
ពលកម្មក្នងុវសិយ័កសកិម្មមាន
ចំនួន៣៤ភាគរយហើយក្រា-
សួងព្រាយាករថាវានឹងបន្តធា្លាក់
រហូតដល់២២ភាគរយនៅ

ឆ្នាំ២០៥០។
លោកថ្ល្រាងថា៖«យើងឃើញ

ថាភាគច្រាើន វិស័យឯកជន
មានក្រាបាលដីធំៗដ្រាលអាច
ចាប់យកបច្ច្រាកវិទ្រាយាថ្មីយកមក
អនុវត្តក្នុងវិស័យកសិកម្មដ្រាល
ន្រាះបង្ហាញថាយើងបាននិង-
កំពុងប្រាើប្រាស់បច្ច្រាកវិទ្រាយា
នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម»។
លោកហ៊នុឡាក់អគ្គនាយក

ក្រាមុហ៊នុឡងម្រាតអ្រា្រហ្គខីល
ឈ័រដ្រាលវិនិយោគលើការដំ
ច្រាកអំបូងនៅស្រាុកឈូកខ្រាត្ត
កពំតបានប្រាប់ថាវសិយ័ឯក-
ជនភាគច្រាើនដ្រាលវិនិយោគ
លើវិស័យកសិកម្មបាននិង-

កពំងុប្រាើប្រាស់យន្តហោះ្រដនូ
សម្រាប់ស្រាចស្រាពជីកសកិម្ម
លើដណំាំរបស់ពកួគ្រា។លោក
បន្តថា៖«ការប្រាើប្រាស់បច្ច្រាក-
វទិ្រាយាដចូន្រាះទាល់ត្រាការរៀបចំ
ហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដីរាបស្មើទើប
ប្រាើមានប្រាសទិ្ធភាពបើមនិដចូ្ន្រាះ
ទ្រាការបាចជីនឹងខ្ជះខា្ចាយ»។
កម្ពុជានាំច្រាញច្រាកអំបូង

លឿងស្រាស់បានជាង២៣៥-
១៧១តោនក្នុងរយៈព្រាល៩
ខ្រាដើមឆ្នាំ២០២០កើនឡើង
២២៥ ភាគរយ បើធៀបនឹង
រយៈព្រាល៩ ខ្រាដូចគា្នាឆ្នាំ
២០១៩។ន្រាះបើតមទនិ្ននយ័
ពីក្រាសួងកសិកម្ម៕LA
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ហុឹនពិសី

ភ្នំពេញៈ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រាភាគី
រវាងកម្ពុជានិងចក្រាភពអង់គ្ល្រាសក្នុង
រយៈព្រាល១១ខ្រាឆ្នាំ២០២០ន្រាះមាន
តម្ល្រាប្រាមាណ៨១៣លានដលុា្លារធា្លាក់
ចុះជាង១៧ភាគរយបើធៀបនឹង
រយៈព្រាលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩
ខណៈការធា្លាក់ចុះន្រាះត្រាូវគ្រាដឹងថា
បណា្តាលមកពីការឆ្លងរាលដលជំងឺ
កវូដី១៩ដ្រាលបានអសូបនា្លាយរយៈ-
ព្រាល១ឆ្នាំកន្លងមកន្រាះ។
ទនិ្ននយ័ក្រាសងួពាណជិ្ជកម្មបង្ហាញ

ថាក្នុងរយៈព្រាល១១ខ្រាឆ្នាំ២០២០
ន្រាះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រាភាគីកម្ពុជា
នងិអងគ់្ល្រាសមានតម្ល្រាសរបុ៨១៣,២
លានដុលា្លារធា្លាក់ចុះ១៧,៦១ភាគ-
រយបើធៀបនឹងរយៈព្រាលដូចគា្នាឆ្នាំ
២០១៩ដ្រាលមានចនំនួ៩៨៧លាន
ដលុា្លារ។សម្រាប់រយៈព្រាល១១ខ្រាឆ្នាំ
២០២០ន្រាះការនាំច្រាញរបស់កម្ពុជា
មានតម្ល្រា៧៦៦,៧លានដុលា្លារនិង
ការនាំចូលពីអង់គ្ល្រាសមានតម្ល្រាជាង
៤៦,៤លានដុលា្លារ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ពាណជិ្ជកម្មទ្វ្រា-

ភាគីរវាងប្រាទ្រាសទាំង២មានតម្ល្រា
១០៥៧លានដុលា្លារដោយការនាំច្រាញ
របស់កម្ពុជាទៅអង់គ្ល្រាសមានតម្ល្រា
ជាង៩៧៧លានដលុា្លារនងិអងគ់្ល្រាស

នាំមកកម្ពុជាមានតម្ល្រាជិត៨០លាន
ដលុា្លារ។ភាគច្រាើនទនំញិដ្រាលកម្ពជុា
នាំទៅអង់គ្ល្រាសមានដូចជាសម្លៀក-
បំពាក់ស្រាប្រាកជើងកង់អង្ករនិងផលិត-
ផលកសិកម្ម។ចំណ្រាកផលិតផល
ដ្រាលអងគ់្ល្រាសនាំមកកម្ពជុាមានដចូ-
ជារថយន្តនិងគ្រាឿងចក្រាជាដើម។
លោកលមឹហ្រាងអនុប្រាធានសភា

ពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុាបានប្រាប់ភ្នពំ្រាញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រាចន្ទថាការរកីរាលដល
ជងំឺកវូដី១៩បានធ្វើឱ្រាយការធ្វើពាណជិ្ជ-
កម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិធា្លាក់ចុះស្ទើរ
គ្រាប់វិស័យលើកល្រាងត្រាវិស័យម្ហូប-
អាហារនងិកសកិម្ម។ហ្រាតុន្រាះកម្ពជុា
ដ្រាលនាំច្រាញផលិតផលភាគច្រាើន

ដចូជាសម្លៀកបពំាក់សមា្ភារធ្វើដណំើរ
និងផលិតផលវាយនភណ្ឌទៅអង់-
គ្ល្រាសនះការធា្លាក់ចុះប្រាកដជាកើត
មាន។លោកបន្តថាទោះយា៉ាងណា
ការនាំច្រាញរបស់កម្ពុជាទៅអង់គ្ល្រាស
មិនបានធា្លាក់ចុះជាគំហុកទ្រា។
លោកបន្ថ្រាមថា៖«ការធា្លាក់ចុះទំហំ

ពាណជិ្ជកម្មបន្តចិបន្តចួនៅព្រាលន្រាះវា
មនិម្រានជារឿងចម្ល្រាកទ្រាព្រាះការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មនៅគ្រាប់ប្រាទ្រាសលើពិភព-
លោកសុទ្ធត្រាប្រាបន្រាះ»។លោកបន្ត
ថា៖«ប្រាទ្រាសដ្រាលមិនមានផលប៉ះ-
ពាល់ន្រាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាអន្តរ-
ជាតិនៅក្នងុអឡំងុព្រាលន្រាះគឺមានត្រា
ប្រាទ្រាសនាំច្រាញផលិតផលម្ហូបអា-

ហារនិងកសិកម្មប៉ុណ្ណោះ»។
ខណៈកាលពីសបា្តាហ៍មុននៅក្នុង

ជំនួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុន
រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសងួការបរទ្រាសនងិសហ-
ប្រាតបិត្តកិារអន្តរជាតិលោកស្រាីTina
Redshawឯកអគ្គរាជទូតចក្រាភព
អង់គ្ល្រាសនងិអៀរឡង់ខាងជើងប្រាចាំ
កម្ពជុាបាននយិាយថាចាប់ពីថ្ង្រាទ០ី១
ខ្រាមករាឆ្នា២ំ០២១ចក្រាភពអងគ់្ល្រាស
នឹងអនុវត្តនូវគោលនយោបាយពា-
ណជិ្ជកម្មឯករាជ្រាយដោយខ្លនួឯងដោយ
នឹងមិនបន្តអនុវត្តការព្រាយួរមួយផ្ន្រាកន្រា
ប្រាព័ន្ធអនុគ្រាះពន្ធរបស់សហភាព
អរឺ៉បុក្នងុក្រាបខណ័្ឌប្រាពន័្ធអនគុ្រាះពន្ធ
លើគ្រាប់មខុទនំញិទំាងអស់លើកល្រាង
ត្រាសពា្វាវធុEBAពីកម្ពជុានះលោក
ហ្រាងបាននិយាយថាការនាំច្រាញ
ទំនិញពីកម្ពុជាទៅប្រាទ្រាសអង់គ្ល្រាស
នឹងកើនឡើងច្រាើននៅឆ្នាំក្រាយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ន្រាះជាសញ្ញាល្អ

មួយសម្រាប់ទីផ្រាសារនាំច្រាញកម្ពុជា
ព្រាះតមរយៈប្រាទ្រាសអង់គ្ល្រាស
ផលិតផលមួយចំនួនដ្រាលយើងធា្លាប់
នាំទៅទផី្រាសារសហគមន៍អរឺ៉បុអាចប្រារ
ទិសដៅទៅកាន់ប្រាទ្រាសអង់គ្ល្រាស
សិនមុននឹងមានការច្រាកចាយបន្ត
ទៅកាន់ទីផ្រាសារសហគមន៍អឺរុប»។
លោកសា៊ាងថ្រាអ្នកនាំពាក្រាយក្រាសងួ

ពាណជិ្ជកម្មបាននយិាយថាហ្រាតុផល

ចម្រាបងដ្រាលធ្វើឱ្រាយធា្លាក់ចុះទហំំពាណជិ្ជ-
កម្មទ្វ្រាភាគីនៅព្រាលន្រាះគឺដោយសារ
បញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩ដ្រាលធ្វើឱ្រាយការនាំ
ច្រាញនាំចូលនិងការដឹកជញ្ជូនជួប
ការលបំាកខណៈស្រាដ្ឋកចិ្ចពភិពលោក
ក៏ធា្លាក់ចុះដចូគា្នា។លោកបានថ្ល្រាងថា៖
«ការធា្លាក់ចុះន្រាស្រាដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ធ្វើឱ្រាយកមា្លាំងទិញក៏មានការថមថយ
ដ្រាលជះឥទ្ធិពលដល់ការនាំច្រាញ
របស់យើង»។
ទាក់ទងនឹងការមិនអនុវត្តការព្រាយួរ

ផ្ន្រាកខ្លះន្រាប្រាពន័្ធអនគុ្រាះEBAរបស់
អងគ់្ល្រាសលោកប្រាប់ថានងឹផ្ដល់ផល-
វិជ្ជមានច្រាើនដូចជាបង្ហាញពីទំនាក់-
ទនំងកចិ្ចសហប្រាតបិត្តិការល្អលើគ្រាប់
វិស័យរវាងកម្ពុជានិងអង់គ្ល្រាសនិង
ផលប្រាយោជន៍ស្រាដ្ឋកិច្ចដោយការ-
នាំច្រាញរបស់កម្ពុជានឹងនៅត្រាទទួល
បានភាពអនុគ្រាះ។លោកបាន
អះអាងថា៖«តមការគណនាកម្ពុជា
នងឹចណំ្រាញពីការមនិបង់ពន្ធប្រាមាណ
៣០លានដុលា្លារក្នុង១ឆ្នាំ»។
ក្រាយពីសម្រាចបានកចិ្ចព្រាមព្រាៀង

ពាណិជ្ជកម្មស្រារីជាមួយចិនបច្ចុប្រាបន្ន
កម្ពុជាកំពុងចរចាFTAជាមួយប្រា-
ទ្រាសមយួចនំនួទៀតដូចជាករូ៉្រាខាង-
ត្រាបូងអង់គ្ល្រាសអាម្រារិកម៉ុងហោ្គាលី
ជប៉នុឥណា្ឌានងិសហភាពស្រាដ្ឋកចិ្ច-
អឺរា៉ាសា៊ាន(EAEU)៕LA

បុរសម្នាក់បើកយន្តហោះដេលបេើបេស់នៅក្នងុវិស័យកសិកម្ម។រូបថតសហការី

វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពជុានឹង...

ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពជុានិងអង់គ្លេសធ្លាក់ចុះជាង១៧%

កុងតឺន័រផ្ទកុទំនិញជាចេើនដេលរង់ចំាម៉ាសីុនលើកដាក់លើកប៉ាល់។រូបថតហ្រាងជីវ័ន
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ទកី្រងុវ៉ាសុនីតោនៈ សមាជិក  
រដ្ឋ សភា អាមៃរិក សមៃច បាន 
នូវ កិច្ច ពៃមពៃៀង  កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ    សមៃប់ កញ្ចប់ ថវិកា 
បន្ថយ ការ លំបាក ដោយសារ 
កវូដី  ១៩ចនំនួ  ៩០០ ពាន ់លាន 
ដលុា្លារ  សមៃប ់បៃជា ជន   អាមៃរកិ  
រាប ់លាន នាក ់ ខណៈ  បៃទៃស នៃះ     
បៃងឹ   ជម្នះ    ចពំោះ ការ ផ្ទុះ ឡើង  វរីសុ   
ចៃើន បំផុត   ក្នុង ពិភព លោក ។ 

 កញ្ចប់ ថវកិា នោះ រមួ ទាងំ ជនំយួ  
សមៃប់ ការ ចៃក និង ដឹក ជញ្ជូន  
វ៉ាកស់ាងំ  ការ ផ្តល ់អត្ថ បៃយោជន ៍  
ដល់ អ្នក ដៃល បាត់បង់ការងរ  
បន្ថៃមចនំនួ ៣០០ ដលុា្លារ ក្នងុ ១ 
សបា្តាហ៍ និង  មូលបៃបទានបតៃ  
ជំរុញ  ៦០០ ដុលា្លា រ ក្នុង ជុំ ថ្មីនៃះ  
ដៃល ចំនួន ពាក់ កណ្តាល  បាន 
ផ្តល់ ក្នុង មូលបៃបទាន បតៃ  ដៃល 
ចៃក ចាយ កាល ព ីខៃ មនីា  កៃម 
ចៃបាប់  CARES។ 

ការ ពៃមពៃៀង នៃះ បាន កើត- 
ឡើង  បនា្ទាប ់ព ីការ មនិចុះ សមៃងុ 
គ្នា   និង ការ ទមា្លាក់ កំហុស ឱៃយ  គ្នា 
ទៅវញិ ទៅមក នងិ  ការ ចរចា នៅ  
នាទ ីចងុកៃយ ដៃល បាន ឈាន  
ដល ់កចិ្ចពៃមពៃៀង ដៃល សមាជកិ  
សភា បាន និយាយ ថា  ពួក គៃ 
សងៃឃឹម ថា  នឹង អនុម័តនៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ។

បៃធាន កៃមុ សមាជិក ពៃទឹ្ធសភា  
មកពី គណបកៃស សាធារណរដ្ឋ  
លោក Mitch McConnell បាន 
និយាយ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការ ណ៍ 
ថា៖ «យើង  បាន យល់ សៃប  ចំពោះ  
កញ្ចប់ ទឹក បៃក់ ជិត  ៩០០ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ   ។ វ តៃូវ បាន រួម 
បញ្ចូល  ជាមួយ គោល នយោ-
បាយ    ដៃល បានដៅ ទកុ ដើមៃបី ជយួ  
បៃជាជន អាមៃរិក ដៃល កំពុង 

បៃឹងតស៊ូ   និង បាន រង់ចាំ  អស់ 
រយៈពៃល ជា យូរ»។ 

បៃធាន រដ្ឋ សភា មក ពី បកៃស 
បៃជា ធិបតៃយៃយ លោក សៃី Nan-
cy Pelosi នងិ បៃធាន តណំង  
ភាគតចិ  ពៃទឹ្ធសភា   លោក Chuck 
Schumer បាន បញ្ជាក់ ថា កញ្ចប ់ 
ថវិកា នៃះ   បាន ឈាន ដល់ ការ- 
ឯកភាព ជាមយួ   គណបកៃស សាធា- 
រណរដ្ឋ   និង សៃតវិមាន  «ដៃល  
ផ្តល់ នូវ មូលនិធិ  ដៃល តៃូវ ការ 
បំផុត  ដើមៃបី សង្គៃះ ជីវិត  និង  
ការ រសន់ៅ  នៃ បៃជាជន អាមៃរកិ   
ខណៈវីរុស   កើន ឡើង  ខ្ពស់ »។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង  របស់  លោក សៃី 
Pelosi នងិ លោក Schumer 
បាន ឱៃយ ដឹងថា ការ ពៃម ពៃៀង  
នៃះ ក៏បាន ផ្តល់ ការគំទៃ  ដល់ 
ការ ទញិ ផ្ទះ  ចនំនួ  ២៥ ពាន ់លាន  
ដុលា្លារ  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ បណ្តៃញ-  

ចៃញ   និងជិត ១០០ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារដើមៃបី ជួយ ថ្លៃ សាលា  និង 
សមា្ភារ  ថៃទាំ កុមារ   ដើមៃបី បើក- 
ដំណើរការ ឡើងវិញ។ 

 រដ្ឋ សភា អាមៃរកិ កពំងុ ធ្វើ កចិ្ច-
ការ  កៃម  សមា្ពាធ កាល បរិច្ឆៃទ 
កណំត ់   តៃមឹ រាតៃ ី ថ្ងៃ អាទតិៃយ  ដៃល  
តៃូវការ  សមៃច ឱៃយ បាន នូវ ការ- 
ឯកភាព ជាធ្លងុ ១ទាងំលើ ជនំយួ  
ដល ់ គៃសួារ  អាមៃរកិ    នងិ កៃមុហ៊នុ 
ទាំងឡាយ ដៃល រងគៃះខ្លាំង   
នងិលើថវកិា សហពន័្ធ ឆ្នា ំ២០២១  
ដើមៃប ីបញ្ចៀស  នវូ ការ បទិបញ្ចប ់
រដ្ឋាភិបាល។ 

លោក Steny Hoyer អនុ - 
បៃធាន រដ្ឋសភា មក ពី បកៃស បៃ ជា-
ធិបតៃយៃយ បាន មាន បៃសាសន៍ 
ថា លោក រពំងឹ ថា កចិ្ច ពៃមពៃៀង 
នៃះ នឹង តៃូវ អនុម័ត នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ 
ហើយ បនា្ទាប់ មក នឹង តៃូវ បញ្ជូន  

ទៅ កាន់ ពៃឹទ្ធ សភា ។
ហៃតកុារណ ៍នៃះ នងឹ តមៃវូ ឱៃយ 

មាន ការ ឆ្លងកាត ់វធិាន ការ  «stop-
gap» នៅ ពាក់ កណ្តាល អ្រ ធាតៃ   
ថ្ងៃ អាទតិៃយ ដើមៃប ីរកៃសា ថវកិា របស ់
រដ្ឋាភបិាល សហពន័្ធ ក្នងុ រយៈពៃល  
២៤ម៉ោង បន្ថៃម  និង បញ្ចៀស 
ការ បិទ ទា្វារ រដ្ឋាភិបាល  ។

នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ 
មួយ   លោក Schumer និង 
លោកសៃ ី Pelosi បាននយិាយ 
ថា៖«  សភា នងឹ ធ្វើ ចលនា ដើមៃប ី
អនុម័ត ចៃបាប់ នៃះ ភា្លាម ៗ   ដូច្នៃះ 
វ អាច តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ ពៃឹទ្ធ - 
សភាភា្លាមៗ   ហើយ បនា្ទាប់ មក 
ទៅ កាន់ តុ របស់  បៃធានា ធិបតី 
ដើមៃបី ចុះ ហត្ថ លៃខ »។

សៃចក្តី ថ្លៃងការ ណ៍ បន្ត ថា៖ 
«ជាមួយ  នឹង ការ បង្កើន លៃបឿន  
គរួ ឱៃយ តកស់្លតុ  នៃ ការ ឆ្លង កវូដី ១៩   

នងិ ការ សា្លាបប់ៃចាថំ្ងៃ   គ្មាន  ពៃល-  
វៃលា   ណ តៃូវ ខ្ជះ ខ្ជាយ ទៃ»។

បកៃស បៃជា ធិបតៃយៃយ និង សា - 
ធារណរដ្ឋ   បាន ដក់ ការ ស្តី បនោ្ទាស 
គ្នា    ជា ចៃើ ន ខៃ  ជុវំញិ ការ បរាជយ័    
ដើមៃបី សមៃច បាន នូវ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង លើ ផៃនការ  បន្ធួរ បន្ថយ 
លើក ទី ២នៃះ និងបន្ត ធ្វើបៃប- 
នៃះ សមូៃប ីបនា្ទាប់ ពី កិច្ច ពៃមពៃៀង  
តៃវូ បាន គៃ យល ់ពៃម  កាល ពថី្ងៃ 
អាទិតៃយ។ 

ខណៈដៃល  ការ រកីរាលដល 
វីរុស នៅតៃបន្តកើន ឡើ  ងនៅ 
ក្នុង សហ រដ្ឋ អាមៃរិក   និង ការ - 
សា្លាប ់ សៃដ្ឋកចិ្ច   អាមៃរិក រងគៃះ 
យា៉ោង  ខ្លាំង  ជាមួយ ចំនួន គ្មាន 
ការងរ ធ្វើ កើន ឡើង ក្នុង ប៉ុនា្មាន 
សបា្តាហ៍ ចុងកៃយ។

បញ្ហា នៅតៃ អាកៃក់   នៅឡើយ 
ដោយ  បៃជាជន អាមៃរកិ  រាប ់លាន  
នាក ់ តៃវូបាន កណំត ់បាត ់បង ់អត្ថ- 
បៃយោជន៍   គ្មានការងរ  បនា្ទាប់  ពី  
បណុៃយណអូៃល   សៃបពៃល ដចូ 
គ្នា នងឹ ការ ផ្អាកបណ្តាះអាសន្ន  
របស ់សហព័ន្ធ     លើ ការ សងបៃក់ 
កម្ចី របស់ និសៃសិត   ដៃល នឹង តៃូវ 
ផុត កំណត់  នៅ ដំណច់ ខៃ នៃះ ។ 

 ជំនួយ ថ្មី  សមៃប់ អាជីវកម្ម 
ដៃល បៃឹង តស៊ូជម្នះ  សា្ថានភាព 
លបំាក នៃះ នងិ សមៃប ់អ្នក គ្មាន 
ការងរ ធ្វើ តៃវូ បានគៃ មើល ឃើញ    
ជា គន្លឹះ ដ ៏សខំន ់ សមៃប ់ បៃទៃស 
អាមៃរិក ដៃលមាន សៃដ្ឋកិច្ច  ធំ- 
បំផុត  របស់ ពិភពលោក ឱៃយ វិល- 
តៃឡប ់ទៅរក សភាព ដូចដើម 
វញិ  ខណៈដៃល   វ៉ាកសំ់ាង ថ្ម ី ផ្តល ់ 
នវូ ក្ត ីសងៃឃមឹ  ដៃល ថា  ការបញ្ចប ់
ចពំោះ ការរកីរាលដល  អាច តៃវូ 
គៃ មើល ឃើញ   ៕  AFP/RR

ទីក្រុងស្រអ៊ូលៈ ទិន្នន័យ  រដ្ឋា ភិបាល 
បាន បង្ហាញ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា ការ- 
នាចំៃញ គមីឈ ីរបស ់បៃទៃស  ករូ៉ៃ ខង តៃបងូ  
បាន កើន ឡើង ដល់  កមៃិត ខ្ពស់ មិន ធា្លាប់ 
មាន នៅ ឆ្នាំ នៃះ ។ 

យោងតាម សៃវ កម្ម គយ កូរ៉ៃ ការ លក់ 
គមីឈ ីនៅ បរទៃស  មាន ចនំនួ  ១៣១, ៥២ 
លាន ដុលា្លារ គិត តៃឹម ខៃ វិច្ឆិកា  ដៃល កើន  
លើស ១០៦ លាន ដលុា្លារ  ដៃល បាន កតត់ៃ  
ក្នុង រយៈ ពៃល  ពៃញ ១ ឆ្នាំ ២០១៩ ។  

បើ បៃង ចៃក តាម ទសិដៅ  នៃ ការនាំ ចៃញ  
បៃទៃស ជប៉ុន មាន ចំនួន  ៤៩, ៣ ភាគរយ 
នៃ ការនាចំៃញសរបុ  ដៃល  មាន តម្លៃ ៦៤, ៩៥  
លាន  ដុលា្លារ  បនា្ទាប់  ពី នោះ គឺ មាន ទីផៃសារ    
អាមៃរិក  ដៃល មាន តម្លៃ  ២១, ០៤ លាន 
ដុលា្លារ  និងទីផៃសារ  ហុងកុង  ដៃល មាន តម្លៃ  
៧ លាន ដុលា្លារ ។ 

កៃុម ហ៊ុននាំ ចៃញ ឈាន មុខគៃ  គឺ  Dae-

sang   ជា កៃុម ហ៊ុន នៅ ពី កៃយ យីហោ  
Jonggajip។  បច្ចុបៃបន្ន កៃុម ហ៊ុន Dae-
sang កំពុង នាំចៃញ ផលិត ផល គីមឈី 
របស់ ខ្លួន រហូត ដល់   បៃហៃល ៤០ បៃទៃស 
ជុំវិញ ពិភព លោក ។  

មន្ដៃ ីមកព ីកៃមុ ហ៊នុ Daesang បាន ថ្លៃង  
ថា៖«  កៃមុ ហ៊នុនៃះ បាន មើល ឃើញ ការ កើន-  
ឡើង  គរួ ឱៃយ កត ់សមា្គាល ់ក្នងុ ការ នាចំៃញ គមីឈ ី
ទៅ អាមៃរកិ ។ តម្លៃ ការ នាចំៃញ គមីឈ ីទៅ  
អាមៃរិក ចនោ្លាះ ខៃ មករា  និង ខៃ តុលា  នៅ 
ឆ្នានំៃះ បានកើន ឡើង ជតិ ២ដង បើធៀប នងឹ 
ការ នាំចៃញ កាល ពី  ឆ្នាំ មុន  »។ 

មន្ដៃី រូប នោះ  បន្តថា ៖«  អតិថិ ជន ចាប់- 
អារម្មណ ៍ លើ គមីឈ ី ដៃល ជយួ ពងៃងឹ បៃពន័្ធ  
ភាព សា៊ាំ បាន រួមចំណៃកដល់  ការ លក់ ដ៏- 
រឹងមាំ  នៅ ទីផៃសារ បរទៃស »។  

កៃុ មហ៊ុន  CJ Cheiljedang ដៃល ជាប់ 
ចំណត់ ថា្នាក់លៃខ  ២  ទាក់ទង នឹង តម្លៃ នៃ 

ការ នាំចៃញ  បាន ឱៃយ ដឹង ថា ការ នំាចៃញ  
គីមឈី របស់ ខ្លួន ទៅ ទីផៃសារ ពិ ភព លោក   
បាន បង្ហាញ អតៃ  កំណើន  ១៥ ភាគរយ 
បៃចាំ ឆ្នាំ ។ 

កៃុ មហ៊ុន  CJ Cheiljedang បន្ថៃម ថា 
ការ នាចំៃញ គមីឈ ីរបស ់ខ្លនួ ទៅ អាមៃរកិ ក ៏
បាន បង្ហាញ កណំើន យា៉ោង រហស័  នៅឆ្នា ំនៃះ 
ផង ដៃរ ចំនួន ៥០ ភាគរយ ធៀបរយៈ ពៃល 
ដូចគ្នា  កាល ពី ឆ្នាំ មុ ន ។  កៃុម ហ៊ុន នៃះ បាន 
ឱៃយ ដឹងថា ការបិទ ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ដោយ- 
សារតៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ 
ហាក់ ដូចជា បាន ជួយ ដល់ កំណើន អាជវីកម្ម  
របស់ ខ្លួន នៅ អាមៃរិក ។ 

មន្ដៃី នៅ កៃុម ហ៊ុន CJ Cheiljedang 
បាន  លើក ឡើង ថា៖ «  នៅ ឆ្នា ំកៃយ  កៃមុហ៊នុ  
នៃះ គៃង នងឹ បង្កើន ការ នាចំៃញ គមីឈ ីរបស ់
ខ្លួន តាមរយៈ អនឡាញ និង លក់ ផ្ទាល់ »៕ 
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  សភាអាមេរិកឯកភាពលើកញ្ចប់ទឹកបេក់ជំនួយថ្មី$៩០០ពាន់លាន

ការនំាចេញផលិតផល«គីមឈី»របស់កូរ៉េខាងតេបូងបង្ហាញនូវកំណើនខ្ពស់មិនធ្លាប់មាននៅឆ្នានំេះ

លោកស្រ ីNancy Pelosi និង  លោក  Chuck Schumer ក្នងុសន្នសីិទ កាលពីខ្រសីហា   ។ AFP

ទកី្រងុបាងកកៈ នាយកដ្ឋាន  
លើក កម្ពស ់ពាណជិ្ជកម្ម អន្តរជាតិ  
ថៃ បាន បង្ហាញ ថា  ការផ្គូផ្គង 
អាជីវកម្ម អនឡាញ (OBM) បាន  
បង្កើត   ចរន្តនៃ ការដោះដរូ ពាណជិ្ជ-
កម្ម  មានតម្លៃ ១៤,៤៥ ពាន ់លាន  
បាត  ($៤៨០, ៧ លាន) ពីខៃ 
មៃសា  ដល់ ខៃ វិច្ឆិកា។ 

លោក Somdet Susomboon  
អគ្គនាយក នៃ នាយកដ្ឋាននៃះ   
បាន នយិាយថា ការ ផ្គផូ្គង អាជវីកម្ម  
អនឡាញ  ក្នងុ រយៈពៃល ៨ ខៃ  បាន  
ធ្វើ ឡើង ចនំនួ៨៤ ដង ដោយ មាន  
កៃុមហ៊ុន  នាំចៃញ ចំនួន ៤៨៥  
និង កៃុមហ៊ុន នាំចូល ៣៥២ 
បាន ចូលរួម។ 

 តម្លៃ នៃ ការ ដោះដរូ ពាណជិ្ជកម្ម 
សរបុ  ចនំនួ  ១៤,៤៥ ពាន ់លាន  
បាត ដោយ  ភាគចៃើន បាន ពី 
ផលិត ផល  កសិកម្ម ដៃល មាន 
ចំនួន ៩,២៦៥  ពាន់ លាន បាត 
គៃឿង បនា្លាស ់រថយន្ត   មាន  តម្លៃ 
៣,០២៥ ពាន ់លាន បាត  អាហារ   
កៃច្នៃ  មាន ១,០៧៥  ពាន ់លាន បាត 
និងផលិតផល ដទៃទៀត  មាន 
តម្លៃ ១,០៨៨ ពាន ់លាន បាត។ 

 ការ ដោះដរូ ក្នងុតបំន ់អាសុ ី មាន  
តម្លៃ ៨,៤៣៦ ពាន ់លាន បាត  តាម  
ពី កៃយ ដោយ  តំបន់ អាមៃរិក 
មានតម្លៃ ៤,០៦៨ ពាន ់លាន បាត  
អា្រហ្វកិ ១,២២៦ ពាន ់ លាន បាត 
អឺរ៉ុប  ៤៩៧ , ៧២  លាន  បាត និង 
មជៃឈិម បូពា៌ា    ២២៦, ១ លាន បាត៕ 
The Nation_ANN/RR

ការផ្គផូ្គងពាណិជ្ជ-
កម្មអនឡាញថេ
មានតម្លេជិត$៤៨១ 
លានរយៈពេល៨ខេ

ប្រជាជន កូរ៉្រ  ខាងត្របូង បាន ចូលរួម បង្ហាញ ការផលិត គីមឈី   ដ្រល ជា មុខ ម្ហបូ 
ប្រព្រណី កូរ៉្រ ក្នងុទិវគីមឈីក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨  នៅ ទីក្រងុ ស្រអូ៊ល ។ AFP
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គ្រាប់រ៉ុក្ក្រាត  Katyusha  
យ៉ាងហោច  ៨គ្រាប់ ត្រាូវបាន 
គ្រាបាញ់ សំដៅ ទៅ ស្ថានទូត - 
អា ម្រារិក  ប៉ុន្ត្រា ត្រាូវបាន ធ្លាក់ នៅ 
តំបន់ ប្រាតង  នៅBaghdad 
ប្រាទ្រាស អុីរ៉ាក់  បង្កឱ្រាយ ខូចខាត 
ហ្រាដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ មួយ ចំនួន 
កាល  ពី ថ្ង្រាអាទិត្រាយ កន្លង ទៅ។

យោធអុីរ៉ាក់  បាន និយយ - 
ថា៖«ក្រាុមល្មើស ច្រាបាប់ ១ ក្រាុម»  
បាន បាញ់ រ៉ុក្ក្រាត  ៨ គ្រាប់  ដ្រាល  
គ្រាប ់ ទាងំន្រាះ ភាគ ច្រាើន បង្កឱ្រាយ 
មានការ ខូចខាត បរិវ្រាណ លំ-
នៅ ឋានក្នុង ស្ថានទូត  និង ប៉ុស្តិ៍ 
ត្រាួត ពិនិត្រាយ សន្តិសុខ មួយ នៅ 
ក្នុង តំបន់ អគារ  និង រថយន្ត 
ព្រាមទាំង បង្ក ឱ្រាយ ទាហាន អុី រ៉ាក់ 
មា្នាក់ រងរបួស ថ្រាម ទៀតផង »។

ការ វាយ ប្រាហារកើតឡើង 
ប៉ុនា្មាន ម៉ាង ក្រាយព្រាល ដ្រាល 
ជន បង្កបាន បាញ់គ្រាប់ រ៉ុក្ក្រាត 
ន្រាះ តម្រាង់មក រកក្រាបួន រថយន្ត 
ដឹកសមា្ភារៈ  របស់ កមា្លាំង ចម្រាុះ- 
អាម្រារកិ នៅ ភាគខាង ត្រាបងូ អ ុរី៉ាក ់ 
បណ្តាលឱ្រាយ មនុស្រាសមា្នាក់ រង- 
របួស និង ខូចខាត រថយន្ត ដឹក- 
ទំនិញ ២គ្រាឿង។  ភា្លាមៗ នោះ  
សំឡ្រាង សុីរ៉្រាន បាន បន្លឺច្រាញ ពី 
បរិវ្រាណ ខាងក្នុង ស្ថានទូត អា- 
ម្រារិក ដ្រាលជា តំបន់ ពោរព្រាញ 
ទៅ ដោយ អគារផ្ទះ របស ់រដ្ឋាភ-ិ 
បាល  និង អ្នកការ ទូត បរទ្រាស 

ជា ច្រាើនទៀត។  
មន្ត្រាី សន្តិសុខ មា្នាក់  ប្រាចាំការ 

នៅ ក្នុង តំបន់ ប្រាតង  បាន និ-
យយថា  ប្រាព័ន្ធ ប្រាឆាំង រ៉ុក្ក្រាត 
១បាន បង្វ្រារ រ៉ុក្ក្រាត ១គ្រាប់  
ដ្រាលបាញ់ សំដៅទៅ រក ការិ- 
យល័យ គាត់  ឱ្រាយច្រាញ ទៅ 
កន្ល្រាង ផ្រាស្រាង វិញ។

ស្ថានទូត សហ រដ្ឋអាម្រារិក  
បាន  ថ្កោលទោស ចំពោះ ការ- 
វាយប្រាហារ ន្រាះ ហើយបាន 
ជំរុញឱ្រាយ ម្រាដឹកនាំ នយោបាយ  
និង រដ្ឋាភិបាល អុីរ៉ាក់ ទាំងអស់ 
ឱ្រាយចាត់ វិធនការ ជាបនា្ទាន់  
ដើម្រាបី ទប់ស្កោត់ ការ វាយ ប្រាហារ 
ប្រាបន្រាះ នៅ ថ្ង្រា មុខ និង ទទួល 
ខុសត្រាូវ ក្នុង ករណី វាយ ប្រាហារ 
ន្រាះ ។

ស្ថានទតូ អាម្រារកិ បានឱ្រាយ ដងឹ 
ក្នុង ស្រាចក្ដីថ្ល្រាង ការណ៍ ១ ថា៖  
«ស្ថានទូត អាម្រារិក បញ្ជាក់ 
ជាផ្លូវការ ថា  គ្រាប់រ៉ុក្ក្រាត ន្រាះ 
សំដៅ បរិវ្រាណ តំបន់ អន្តរជាតិ 
(International Zone) ត្រា 
ត្រាូវ  បាន បង្រា្កាប ដោយ ប្រាព័ន្ធ - 
ការពារ គ្រាប់រ៉ុក្ក្រាត របស់ ស្ថាន- 
ទូត វិញ។  យ៉ាង ណ មិញ ការ - 
វាយ  ប្រាហារន្រាះ បង្កឱ្រាយ មាន ការ- 
ខចូ ខាត បន្តចិបន្តចួ លើ បរវិ្រាណ 
ក្នុង ស្ថានទូត  ត្រា ពុំមាន អ្នក រង- 
របួស  ឬ គ្រាះថា្នាក់ ទ្រា»។

នៅ ក្នុង ស្រាចក្តីថ្ល្រាង ការណ៍ 
ផ្រាស្រាងទៀត រដ្ឋមន្រា្តី ក្រាសួង ការ - 
បរទ្រាស សហ រដ្ឋអាម្រារិក  លោក  

Mike Pompeo  បាន នយិយ 
ថា  យ៉ាងហោចណស ់ មានជន- 
សុវីលិ អុរី៉ាកម់ា្នាក ់ទទលួ រង របសួ  
ធ្ងន ់ ឬ អាច ប៉ះពាល ់ដល ់អាយ-ុ 
ជីវិត និងលោក ក៏ បាន សូមជូន 
ពរ អ្នក ដ្រាល រងគ្រាះ ថា្នាក ់ព ីការ- 
វាយ ប្រាហារន្រាះ  ឱ្រាយជា សះ - 
ស្រាបើយ  ឆាប់រហ័ស ។

 ក្រាុម មន្រា្តី សហ រដ្ឋអាម្រារិក  
ចោទ ក្រាុម ជីវពល គាំទ្រា ដោយ 
អុីរ៉ង់  ដ្រាលត្រាង វាយ ប្រាហារ 
រ៉ុក្ក្រាត ជា ប្រាចាំ ទៅលើ ទីតាំង 
របស់ សហរដ្ឋ អាម្រារិក នៅ ប្រា-
ទ្រាស អីុរ៉ាក់  រួមទំាង ករណី នៅ 
ក្រាប្រារ ស្ថានទូត ក្នងុ ទីក្រាងុ Bagh-
dad  ន្រាះផងដ្រារ។  ប៉នុ្ត្រាមនិមាន 
ក្រាុម គាំទ្រា អុីរ៉ង់ ណមា្នាក់  បាន 
ច្រាញ មក អះអាង ទទួល ខុស- 

ត្រាូវ លើ ករណីន្រាះ ឡើយ។
លោក Pompeo  បានហៅ 

កង ជីវពលន្រាះ  ថាជា ឧបសគ្គ 
ធ្ងន់ធ្ងរ បំផុត ចំពោះ កិច្ច រក្រាសា - 
សន្តិភាព  និង វិបុលសុ ខនៅ 
អុីរ៉ាក់ ហើយ បាន បន្ថ្រាម ទៀត 
ថា៖«យើងសូម អំពាវ នាវ ដល់ 
ប្រាជាជន អុីរ៉ាក់ ទាំងអស់ ដ្រាល 
គាទំ្រា ការ ខតិខ ំរបស ់រដ្ឋាភបិាល 
ក្នុង ការ ពង្រាឹង អធិប ត្រាយ្រាយភាព 
របស់ អុីរ៉ាក់  ស្វ្រាងរក យុត្តិធម៌ 
ដល ់អ្នក រងគ្រាះ  ហើយ វ្រាកមខុ 
អ្នក ដ្រាល បង្កឱ្រាយ មាន ការ វាយ- 
ប្រាហារ ទាំងន្រាះ និង ធនាថា 
កង  ជីវពល គាំទ្រា ដោយ អុីរ៉ង់ 
បច្ចបុ្រាបន្នស្ថតិនៅ ក្រាមការ គ្រាប់- 
គ្រាង របស់ រដ្ឋ បាន ត្រាឹមត្រាូវ»។

អ្នក នាំពាក្រាយ របស់ ប្រាធនា - 

ធបិត ីអុរី៉ាក ់ ក ៏បាន ថ្កោលទោស 
ការ វាយ ប្រាហារន្រាះ ដ្រារ ។

ក្រាុម ជីវពល ជាច្រាើន  បាន 
ប្រាកាស កាលពីខ្រាតុលា  ថា  
ពកួគ្រា បាន ផ្អាកការ វាយ ប្រាហារ 
ដោយ គ្រាប់រ៉ុក្ក្រាត ទៅលើ កង- 
ទ័ពសហរដ្ឋ អាម្រារិក ដើម្រាបី ទុក 
ព្រាល ឱ្រាយ រដ្ឋាភិបាល អីុរ៉ាក់ បង្ហាញ  
ព ីកាលវភិាគ ត្រាមឹត្រាវូ មយួ សម-
រម្រាយ សម្រាប់ ការ ដកកងទ័ព អា-
ម្រារិក ច្រាញ ពី ប្រាទ្រាស ន្រាះ។ 

ប៉នុ្ត្រា បើ យោងតាម មន្ត្រា ីសន្ត-ិ 
សខុ អ ុរី៉ាក ់មា្នាក ់ បាន នយិយថា  
ការ វាយប្រាហារ ដោយ គ្រាប់ 
រ៉ុក្ក្រាត មួយ នៅលើ ស្ថានទូត 
សហរដ្ឋ អាម្រារិក នៅថ្ង្រាទី ១៨  
ខ្រា  វិច្ឆិកា គឺជា សញ្ញា ច្រាបាស់- 
ណស់  ដ្រាលថា កងជីវពល 

គាទំ្រា ដោយ អុរីង៉ ់បាន សម្រាច- 
ចិត្តបន្ត វាយ ប្រាហារ ទៅលើ មូល- 
ដ្ឋាន ទ័ព អាម្រារិក ឡើងវិញ ។ 

ទី ក្រាុងវា៉ាសុីន តោន ដ្រាល 
កំពុង ត្រា រៀប គម្រាង កាត់- 
បន្ថយ កងទ័ព របស់ខ្លួន ចំនួន    
៥ ០០០ នាក់ ពី ក្នុង ប្រាទ្រាស អុី - 
រ៉ាក់  បាន គំរម បិទ ស្ថានទូត របស់  
ខ្លួន នៅ ប្រាទ្រាសន្រាះ  ប្រាសិន បើ  
រដ្ឋាភបិាល អុរី៉ាក ់ មនិ ព្រាមចាត-់ 
វិធន ការ និង គ្រាប់ គ្រាង  ក្រាុម - 
ជីវពល ន្រាះបាន ត្រាឹម ត្រាូវ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផងដ្រារ ថា  តំបន់ 
ប្រាតងន្រាះ  គឺ ជា តំបន់ ដ្រាល សម្រាបូរ  
ទៅ ដោយ អគារ រដ្ឋាភិបាល អីុរ៉ាក់  
និង ស្ថានទូត បរទ្រាស ជាច្រាើន  
ហើយ ត្រាងរង ការ វាយ ប្រាហារ 
ជារឿយៗ  ចាបត់ាងំ ព ីមានការ- 
សមា្លាប ់ឧត្តមស្រានយី ៍អុរីង៉ ់ មា្នាក ់ 
ឈ្មាះ Qasem Soleimani  
ដោយ បាញ់ ទមា្លាក់ គ្រាប់ តាម 
យន្តហោះ្រដូន របស់ អាម្រារិក 
នៅ អាកាស យនដ្ឋាន អន្តរ - 
ជាតិ Baghdad កាល ពី ខ្រា- 
មករ  កន្លង ទៅ។ 

ប៉ុន្ត្រា សម្រាប់ ការ វាយ ប្រា- 
ហារ លើកន្រាះ  ទើបត្រា កើត - 
ឡើង ភា្លាមៗ  ក្រាយ ព ីរដ្ឋបាល  
Trump  បាន ប្រាកាស ថា  សហ- 
រដ្ឋ  អាម្រារិក នឹង ដក កងទ័ព អា- 
ម្រារិក រប់ ពាន់នាក់ បន្ថ្រាម ទៀត 
ព ី ប្រាទ្រាស អុរី៉ាក ់ នងិ អាហ្វហា្គា- 
នីស្ថាន នៅ ថ្ង្រាទី១៥ ខ្រា មករ 
ឆា្នាំ២០២១  ខាង មុខ ៕

តពីទំព័រ១...បំណង ត្រាឡប់ លទ្ធ-
ផល ឆ្នាត លោក Biden  ដ្រាលទើប 
ឈ្នះ ការ បោះឆ្នាត ឆា្នាំ ២០២០ន្រាះ ។  

លោក Trump បានបង្ហាះសរ 
មួយនៅលើបណ្តាញ សង្គម Twitter 
ថា៖  «ច្រាបាប់អាជា្ញាសឹក=ព័ត៌មាន ក្ល្រាង- 
កា្លាយ  វាគ្រាន់ ត្រា ការ រយការណ៍ អា-
ក្រាក់  ដោយ ច្រាតនា !»។

កាល ពី ថ្ង្រាសៅរ៍  ទី១៩ ធ្នូ  កាស្រាត 
The New York Times និង CNN 
ចុះ   ផ្រាសាយថា  លោក Trump  នៅថ្ង្រា 
សុក្រា ១៨ ធ្នូ  បាន រៀបចំ កិច្ចប្រាជុំ នៅ 
ស្រាតវិមាន ដ្រាល មានការ ចូលរួម ពី 
ម្រាធវី ផ្ទាល់ ខ្លនួ លោក  Rudy Giuliani  
និង មន្ត្រាី ស្រាតវិ មាន មួយ ចំនួនទៀត។  
កចិ្ចប្រាជុនំ្រាះ ក ៏មាន ការ ចលូរមួ ព ីបគុ្គល 
ចម្រាងូ ចម្រាស ដូចជា អតីត ម្រាធវី ផ្ទាល់   
ខ្លួនលោក Trump លោកស្រាី Sidney 
Powell ដ្រាលត្រាវូ បាន លោក Giuliani 
បណ្ដ្រាញ ច្រាញ ពី ក្រាុម ម្រាធវី លោក 

Trump កាល ពី ខ្រា វិច្ឆកិា ផងដ្រារ និង អតីត   
ទីប្រាកឹ្រាសា សន្តសុិខ ជាតិ លោក Michael 
Flynn ដ្រាល ទើប ត្រា ទទួល ការ   លើក 
ល្រាង ទោស កាល ពី ចុង ខ្រាវិច្ឆិកា។

 ប្រាភព ដ្រាល បាន ចូលរួម កិច្ច ប្រាជុំ 
បាន   ប្រាប់ សរព័ ត៌មាន ខាងលើថា  
លោក Flynn  បាន ណ្រានាំ គំនិត ប្រា- 
កាស  ប្រាើច្រាបាប់ អាជា្ញា សឹកទៅ កាន់ 
លោក Trump ដ្រាល គំនិតន្រាះ លោក 
Flynn ធ្លា ប់ និយយ ជា សធរណៈ 
កាល  ពីដើម សបា្ដាហ៍មុន នៅលើ ទូរ- 
ទស្រាសន៍ អភិរក្រាស និយមNew smax។ 
លោក ថា  លោក Trump  អាចដក់ - 
ពង្រាយ កងទ័ព ដើម្រាបីរៀប ចំ ការ បោះ - 
ឆ្នាត ម្ដងទៀត។ ប៉នុ្ដ្រា គ្រានៅ ត្រាមនិ ដងឹ 
ច្រាបាស់ទ្រា ថាតើ លោកTrump យល់- 
ព្រាម   គំនិតន្រាះ ឬ យ៉ាងណ?  ចំពោះ 
អ្នក  ផ្រាស្រាងទៀត នៅក្នុង បន្ទប់ ប្រាជុំ បាន 
ច្រានចោល គំនិតន្រាះ ទាំងអស់ គា្នា។

គនំតិមយួ ទៀតដ្រាល ត្រាវូ បាន លើក 

យកមក ពិភាក្រាសា ដ្រារនោះ គឺ ការ ត្រាង - 
តាំង  លោកស្រាី Powell ជា រដ្ឋអាជា្ញា ពិ- 
ស ្រាស ដើម្រាបី សុើប អង្ក្រាត លើកា រក្ល្រាង - 
បន្ល ំ  ការ បោះឆ្នាត។  នាយខទុ្ទកាល ័យ 
លោក  Trump គឺលោក Mark Mead-
ow និង ម្រាធវី ស្រាតវិមាន លោក    Pat 
Cipollone  បាន ច្រាន ចោល  គំនិត 
ត្រាងតាំង ន្រាះ ជា ច្រាើនដង  ដោយសរ 
ការ អះអាង របស់ លោកស្រាី Powell 
គឺជា ការ អះអាង ប្រាប ជ្រាលុ និយម ហើយ  
គា្មាន ភ័ស្តុតាង ដ្រាលថា  វ៉្រាណ្រាស៊ុយ- 
អ្រាឡា បាន លូកដ្រា ក្នុងការ បោះឆ្នាត 
២០២០។ ចំពោះ គំនិត ផ្រាស្រាង  ទៀត  គឺ 
ជជ្រាក ពកីារ ច្រាញ បញ្ជា របឹអសូ មា៉ាសុនី 
រប់ សន្លឹកឆ្នាត  និង បើក ការ សុើប - 
អង្ក្រាត  ពិនិត្រាយ មា៉ាសុីន ទាំងនោះ ។

លោក Cipollone  បាន ប្រាប ់លោក 
Trumpថា  គា្មាន អំណច ដ្រាលស្រាប- 
តាម   រដ្ឋធ ម្មនុញ្ញ សម្រាប់ ធ្វើអ្វី ដ្រាល កំ-
ពងុ ត្រាវូបាន ពភិាក្រាសា នោះទ្រា។  ទបី្រាកឹ្រាសា 
ស្រាតវិមាន ផ្រាស្រាងទៀត និង ក្រាុមយុទ្ធនា - 
ការ បោះឆ្នាត លោក Trump បាន 

យល់ ឃើញ ដូចគា្នា នឹង លោក Cipol-
lone ដ្រារ ព្រាល ពិភាក្រាសា ក្នុង កិច្ចប្រាជុំ។  
ដោយសរ មនិ ចុះសម្រាងុ ភាពតាន តងឹ 
ក្នុង កិច្ច ប្រាជុំន្រាះ ក៏ បាន កើតឡើង  
ដោយ   មាន ការ ស្រាក ដក់ គា្នា ទៅ វិញ 
ទៅ   មក។ លោកស្រា ីPowell នងិ លោក 
Flynn បានចោទ ប្រាកាន់ ទី ប្រាកឹ្រាសា លោក 
Trump ផ្រាស្រាងទៀត ថា  បាន និង កំពុង 
បោះបង ់ចោល ប្រាធនា ធបិត ីTrump  
ខណៈ ព្រាលដ្រាល លោក កំពុង តវា៉ាឱ្រាយ 
មាន ការ ត្រាឡប់ លទ្ធផល បោះ ឆ្នាត។

ចាប់តាំង ពី ការ បោះឆ្នាត មក ម្ល្រា៉ះ 
លោក  Trump  បាន ជំរុញ ឱ្រាយ អគ្គ - 
រដ្ឋអាជា្ញា លោក William Barr ត្រាង- 
តាំង រដ្ឋអាជា្ញា ពិស្រាស មួយ  ដើម្រាបី 
ពិនិត្រាយមើល ការ លួចបន្លំ សន្លឹកឆ្នាត   
ក៏ដូច ជា រដ្ឋ អាជា្ញា ពិស្រាស មា្នាក់ ទៀ ត 
ដើម្រាបី សុើប អង្ក្រាត លោក Hunter Bi-
den  ជា កូន ប្រាុស របស់ ប្រាធនា ធិបតី 
ជាប ់ឆ្នាតលោក Joe Biden។ លោក 
Trump  បានចាញ់ ការ បោះឆ្នាត 
ដោយ  ទទួល សំឡ្រាង គាំទ្រា តិច ជាង 

ប្រាធនា ធិបតីជាប់ ឆ្នាត ជាង ៧លាន 
សំឡ្រាង។  រដ្ឋ ទាំងអស់ បាន បញ្ជាក់ 
លទ្ធផល ន្រា ការ បោះឆ្នាត រួច រល់ 
ហើយ  និង អង្គ បោះឆ្នាត តំណង 
(Electoral College) ក ៏បាន បោះ- 
ឆ្នាត   ឱ្រាយ លោកBiden ក្នុង សំឡ្រាង 
៣០៦-២៣២។ 

ការ  តវា៉ា របស់ លោកTrump នៅ តុ-
លាការ ដ្រាល មាន ជាង ៤០ ពាក្រាយ បណ្ដងឹ  
គ ឺបាន បរជយ័ សងឹ ត្រាទាងំអស ់ ដោយ 
ថ្មីៗ ន្រាះ តុលាការ កំពូល បាន ច្រាន- 
ចោល ពាក្រាយបណ្ដងឹ ចនំនួ ២ទៀត។ ត្រា 
បើទោះ ជា យ៉ាង ន្រាះ ក៏ដោយ លោក 
Trump  ដ្រាល មាន ការគាំទ្រា ពី បុគ្គល 
ចម្រាងូ ចម្រាស ដចូ ជា លោកស្រា ីPow-
ell លោកFlynn និង លោក Giuliani 
នៅត្រា បន្តការ តវា៉ា ហើយ បាន ដក់ - 
ពាក្រាយបណ្ដឹង មួយទៀត នៅរដ្ឋ Penn-
sylvania ទៅកាន់ តុលាការ កំពូល    
ត្រា អ្នក វិភាគ មួយ ចំនួន គិតថា  ពាក្រាយ 
បណ្ដឹងន្រាះ នឹង បរជ័យ ដូច ពាក្រាយ 
បណ្ដឹង មុនៗ ៕
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លោកTrumpចេនចោល...
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សៅ  សម្ភស្ស

អាមៃរកិ នៅ មនិទាន ់រក ឃើញ  
នៅ ឡើយថា តើ បៃទៃសណា  ជា 
អ្នក នៅពី កៃយ ការលួច ចូល 
បៃព័ន្ធ ទិន្នន័យ ដ៏ ធំ របស់ រដ្ឋាភិ- 
បាល ខ្លួន  ខណៈ បៃធានាធិ បតី 
អាមៃរិក  លោក  Donald Trump 
កំពុង ចង្អុលទៅ បៃទៃស ចិន 
ខណៈ ដៃល អ្នកការ ទូត កំពូល 
អាមៃរកិ លោក Mike Pompeo  
ចង្អុលទៅ បៃទៃសរុសៃសុី។ 

លោក Trump  បាន សរសៃរ- 
លើ បណា្តាញ សង្គម Twitter 
កាល ពី ថ្ងៃទី១៩  ធ្នូ  គឺ១ ថ្ងៃ 
កៃយ រដ្ឋមន្តៃី ការបរទៃស អា-
មៃ រិក លោក  Mike Pompeo  
និយាយ ក្នងុកិច្ច ពិភាកៃសា នៅ អា- 
មៃរិក ជា មួយ លោក Mark Levin  
ថា  ការ វាយលុក ចូល ទិន្នន័យ 
របស់ រ ដ្ឋាភិបាល អា មៃរិក ជា កិច្ច- 
ការ របស់ «រុសៃសីុ ចៃបាស់ ណាស់»។

លោក Pompeo  បាន និ-
យាយថា  កៃមុហ៊នុ ឯកជន  នងិ 
រដ្ឋា ភិបាល ទាំងអស់ នៅ ជុំវិញ 
ពភិព លោក  កពំងុ តៃវូបាន គៃក-ំ 
ណត់ គោលដៅ ក្នុងការ បៃើ- 
បៃស ់កម្មវធិ ីភាគទី៣ីដើមៃប ីបង្កប ់
កដូនៅ ក្នងុ បៃពន័្ធ របស ់កៃមុហ៊នុ 
និង រដ្ឋាភិ បាល ទាំងនោះ ។

លោក Pompeo  បានបន្ត 
ថា ៖«នៃះគឺ ជា កិច្ចខិត ខំបៃឹង- 
បៃង  ដ៏ សំខាន់មួយ  ហើយ ខ្ញុំ 
គិតថា   វាជាករណី  ដៃល យើង 
អាច មើលឃើញ បាន ចៃបាស់ថា  
ជា សកម្មភាព របស់ បៃទៃស - 
រុសៃសុី។  រដ្ឋបាល លោក  Trump 
កពំងុ បទិមាត ់ជតិសនិ  ដៃលនៃះ 
ជា«សកម្ម ភាព ដ៏ឆ្លាត វៃ មួយ»  
ដើមៃបី អនុញ្ញាត ឱៃយ លទ្ធ ផល  នៃ 

ការសុើប អង្កៃត ជា អ្នក លាត-  
តៃដង វិញ ។ 

ជា មយួគ្នា នៃះ មន្តៃ ីនៅ សៃត- 
វមិាន ក ៏បាន តៃៀម ចៃញ សៃចក្ត-ី 
ថ្លៃងការណ ៍មយួ នៅ រសៀលថ្ងៃ 
សកុៃ  ក្នងុ ការ ចោទបៃកាន ់រសុៃសុ ី
ថា  ជា «តួ អង្គ សំខាន់» នៅក្នុង 
ការ   លុកលុយ ទិន្នន័យនៃះ បុ៉ន្តៃ តៃវូ  
បាន គៃឃាត ់នៅនាទ ីចងុ កៃយ  
មនុនងឹ ចៃញ សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍
វញិ។  នៃះ បើ យោងតាម មនៃ្តអីា-
មៃរកិ មា្នាក ់នយិាយក្នងុ លក្ខ ខណ្ឌ  
អនាមកិ ដៃល ការ ឃាត ់ មិន ទាន់ 
ឱៃយ ចៃញ សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណន៍ៃះ  
គឺ ដើមៃបី ពិភាកៃសា ដៃញដោល ជា 
លក្ខណៈ ឯកជនសិន។ 

យា៉ាងណាមិញ អ្នក នាំពាកៃយ 
វមិាន កៃមឹឡាងំ  លោក Dmitry 
Peskov  បាន នយិាយថា  រសុៃសុ ី
មនិបាន ពាកព់ន័្ធ នងឹ រឿងនៃះទៃ 
ហើយក៏ បាន ចៃនចោល ការ - 
ចោទ បៃកាន់ នៃះដៃរ។ 

លោក Trump  សរសៃ រលើ 
Twitter កាល ពីថ្ងៃសៅរ៍ ថា៖ 
«ឱៃយតៃ ពៃលមាន រឿងអ្វី កើត 
ឡើង   គៃនា ំគ្នាសៃក តៃរសុៃសុ»ីព-ី
ពៃះ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយភ័យ- 
ខា្លាច  នៅពៃល ដៃលមាន ការ - 
ជជៃក ពី លទ្ធភាព អាចទៅ រួច 
ដៃល ថា ចនិ ក ៏អាច ពាកព់ន័្ធ នងឹ 
រឿងនៃះ ដៃរ។  យា៉ាង ណាមិញ 
លោក មិន បាន លើក ឡើងពី 
ហៃតុ ផល របស់ លោក ក្នុង ការ - 
សងៃស័យ បៃទៃស ចិននោះទៃ។

ទោះជា លោក Pompeo  គឺ 
ជា មនៃ្តី រដ្ឋបាល  Trump  ដបំងូ 
គៃ ដៃល បានអះអាង ជា សាធា-
រណៈ ថា  រសុៃសុជីា អ្នកនៅ ព ីកៃយ 
ការលុក លុយ ទិន្នន័យ អាមៃរិក 
យា៉ាងណាក្ដី  អ្នកជំនាញ សន្តិ- 
សខុ   អុនីធណឺតិ នងិ មនៃ្ត ីសហ- 
រដ្ឋ   អាមៃរិក ដទៃទៀត  ក៏ បាន 
បញ្ជាក់ យា៉ាងចៃបាស់ កាល ពី 
សបា្តាហម៍នុ ដៃលថា បៃតបិត្ត ិការ  

នៃះ ហាក់ដូច ជា ការងរ របស់ 
បៃទៃស រុសៃសុី  ហើយក៏  មិន មាន 
ការ លើក ឡើង ណាមយួ  ដៃលគរួ 
ឱៃយ ទុក ចិត្តបាន ដៃរថា មាន បៃ-
ទៃស ផៃសៃង ទៀត រមួទាងំ បៃទៃស 
ចនិ ផងនោះ ជា អ្នកទទលួ ខសុ- 
តៃូវ ចំពោះ រឿងនៃះ  ឡើយ ។

កៃុម គណបកៃស បៃជាធិប- 
តៃយៃយ  នៅ ក្នុង សភា  ដៃល ជា 
អ្នកទ ទួល ធ្វើ របាយការណ៍ ក៏ 
បាន  បញ្ជាក់ ជា សាធារណៈ ដៃរ 
ថា  បៃទៃស រុសៃសុី  ធា្លាប់បាន លួច 
ចលូ ទនិ្ននយ័ កៃសងួ  ការបរទៃស  
កាល ពី ឆ្នាំ២០១៤ និង បាន 
ជៃៀតជៃក ការងរ បោះឆ្នាត 
បៃធានា ធិបតី ឆ្នាំ២០១៦ ។

យា៉ាង ណាមិញ  គៃ មិនទាន់ 
បៃកដថា  តើ កៃមុលចួ ទនិ្ននយ័ 
តាម អុីនធឺណិត  (hacker) 
ចង់បាន អ្វីឱៃយ ពិតបៃកដ  ប៉ុន្តៃ 
អ្នក ជំនាញ និយាយថា  វាអាច 
នឹង ពាក់ព័ន្ធ នឹង អាថ៌កំ បាំង 

បង្កើត នុយក្លៃអ៊ៃរ សា្ងាត់ៗ  ប្លង់- 
មៃ សមៃប់ អាវុធ ទំនើប និង ការ- 
សៃវជៃវ  នងិ ពត័ម៌ាន ទាកទ់ង 
នឹង  វា៉ាក់សំាង ការពារកូវីដ១៩  
ក៏ អាចថា បានដៃរ។ 

កាល  ពីថ្ងៃចន្ទ  សបា្ដាហ៍មុន 
កៃមុ ហ៊នុ នៅរដ្ឋ  Texas ឈ្មោះ  
SolarWinds  បាន បង្ហាញថា  
អ្នក  បៃើបៃស់ កម្មវិធី គៃប់គៃង 
បណា្តាញ ដ៏ ពៃញ និយម ឈ្មោះ 
ថា  Orion ចំនួន  ១៨ ០០០  
នាក ់តៃវូ បានលកុលយុ ទនិ្ននយ័ 
និង  ឆ្លង មៃរោគ ដោយ មិន ដឹង 
ខ្លួន  ដៃល ករណីនៃះ  តៃូវបាន 
គៃ ហៅ ថា  ជាការ លុកលុយ 
ទិន្នន័យ ពី កៃបៃទៃស។ 

បៃធាន កៃមុហ៊នុ  Microsoft  
លោក  Brad Smith  បាន សរ-
សៃរ ក្នងុប្លកុមយួ កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃ  
ថា  បៃមាណ ជា  ៨០%  នៃ អតិថិជន   
ដៃល ទទលួ រងផល ប៉ះ ពាល ់ នៃះ 
មាន ទីតំាង ស្ថតិនៅ ក្នងុ សហ- 
រដ្ឋ អាមៃរិក ហើយ ក៏មាន នៅ 
ទតីាងំ ផៃសៃងៗទៀត ដៃរ  រមួ មាន  
ចកៃភព អង់គ្លៃស  បៃល ហៃសុិក  
កាណាដ  អ ុសីៃអៃល  មុកិសុកិ  
អៃសៃបា៉ាញ  និង អារ៉ាប់រួម ។

យា៉ាងណា មិញ មន្ទីរ បញ្ច- 
កោណ  ក ៏កពំងុ តៃ ស្នើសុ ំឱៃយ មាន 
ការរៀបចំដក់ មនៃ្តីយោធា តៃ 
មា្នាក់ ដើមៃបី ដឹកនាំអង្គការ២  ដ៏ 
សខំាន ់ក្នងុ ការ ការពារ សន្តសិខុ 
តាម អុីនធឺណិត របស់ បៃទៃស 
នៃះ  ដៃល ការ លើកឡើងនៃះ 
តៃូវ បាន គៃ បារម្ភជា ខា្លាំង ជា - 
ពិសៃស ក្នុង អំឡុង ពៃល ដៃល 
បៃទៃស កពំងុ ជបួ នងឹ បញ្ហា ការ 
លកុលយុ ទនិ្ននយ័ របស ់បៃទៃស 
ទៃង់ទៃយ ធំ  ដៃលមិន ទាន់ 
ដោះសៃយ រួច។ 

តំណាង បៃធាន គណៈកមា្មោ - 
ធិការ សៃវា កម្ម បៃដប់ អាវុធ 
បៃចាំ បៃទៃស  លោក  Adam 
Smith  បាន សរសៃរ ក្នងុ លខិតិ 
ទៅកាន់  រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង ការ- 
ពារជាត ិ Christopher Miller 
ថា គត់បាន ជំទាស់ទៅ នឹង វិធី 
ដៃល មន្ទរី បញ្ចកោណ បាន លើក 
ឡើងស្ដអំីពី ការ បំបៃក  អ្នក បញ្ជា- 
ការ សន្តសិខុ អុនីធណឺតិ អាមៃរកិ 
ពី ទីភា្នាក់ងរ សន្តិសុខ ជាតិ។

បច្ចបុៃបន្ន  អង្គការ ទាងំ២ កពំងុ 
ស្ថតិ កៃម ការដឹកនំា របស់ ឧត្តម- 
សៃនីយ៍  Paul Nakasone  
ដៃលការ កាន់ តំណៃងនៃះ តៃូវ 
បាន   គៃ រិះគន់ ថា  លោក«ខ្លួន ១ 
ជិះ ទូក២»។

លោក Smith បាន សរសៃរថា៖  
«រល់ សកម្មភាព ដៃល បំ បៃក 
ខ្លនួ ជា២នៃះ  អាចមាន ផលប៉ះ-  
ពាល ់យា៉ាងធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់សន្តសិខុ-  
ជាត ិរបស ់យើង  ជាពសិៃស ក្នងុ 
អឡំងុ ពៃល  ដៃល បៃទៃស កពំងុ 
ជួបបៃទះ នឹងការ វាយ បៃ ហារ  តាម   
អុនីធណឺតិ  ដ ៏ធ ំបផំតុ ក្នងុ  បៃវត្ត-ិ 
សាស្តៃ របស់ បៃទៃស យើង»។

លោក កប៏ាន ស្នើឱៃយ មាន ការ- 
លុបចោល នូវ រចនា សម្ព័ន្ធជិះ 
ទកូ ២នៃះ ចៃញ   នងិ ស្នើឱៃយ មាន 
អ្នក ពិគៃះ យោបល់ ជា បនា្ទាន់ 
ជា មួយ គណៈកមា្មោ ធិការ សៃវា - 
កម្ម បៃដប់ អាវុធ  ទាក់ទិន នឹង 
វិធានការនៃះ ។ លោក ក៏ បាន 
កៃើន  រំឭក ឱៃយមាន ការ បញ្ចប់ 
ទំនាក់ ទំនង កាន់ តំណៃង២  
ដៃល កាន ់សន្តសិខុ ជាតផិង  នងិ 
សនុ្តសិខុ អុនីធណឺតិ ផង  ដោយ 
អះ អាង ថា  មិន តៃឹមតៃ ពិបាក 
គៃប ់គៃង ប៉ណុ្ណោះទៃ  ប៉នុ្តៃ ថៃម- 
ទាំង  ផ្ទុយនឹង ចៃបាប់ ទៀតផង៕ 

អាមេរិកមិនទាន់សមេចថាតើចិនឬរុសេសី៊ដេលនៅពីកេយការលួចចូលបេព័ន្ធទិន្នន័យរដ្ឋភិបាលនៅឡើយ

លោក Mike Pompeo  ថ្ល្ ង ក្នុងអំឡុង សន្និសីទ សារព័ត៌មាន នៅក្សួង ការ រ បរទ្ស ។  រូបថត AFP
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ហុង រស្មី

សៀមរាប : ស្ថិត នៅ ភាគ ខាង ជើង 
បឹង ទន្លេ សាប ពលរដ្ឋ រស់ នៅ លើ ភូមិ 
បណ្ដេត ទឹក តេូវ ធ្វើ ដំណើរ តាម ទូក 
ឆ្ងាយ  រហូត ដល់១០០ គីឡូម៉េតេ ទៅ 
កាន់ មណ្ឌល សុខភាព រដ្ឋ ជិត បំផុត 
ដើមេបី ស្វេង រក សេវាកម្ម វេជ្ជសាស្ដេ ។ 

លោក ចនូ មហូ្គេន នាយក បេតបិត្ដ ិ
នេ អង្គការ ទន្លេ គ្លីនិក កម្ពុជា (TLC)  
នយិាយ ថា ៖« អ្នក រស ់នៅ លើ បងឹ ទន្លេ- 
សាប ដ៏  ឆ្ងាយ ពី មជេឈមណ្ឌល សុខភាព រដ្ឋ 
យា៉ាង តិច ពី ៣០ ទៅ ១០០ គីឡូម៉េតេ  
ដេល ជា ការចំណាយ ខ្ពស់ លើ ដំណើរ   
តាម ទូក  និង បេើ ពេល វេលា យូរ »។ 

 បុរស អាមេរិក   រួម ជាមួយ ភរិយា   
ដេល បាន រស ់នៅ លើ ទកឹ ដ ីកម្ពជុា តាងំ  
ព ីឆ្នា ំ១៩៩៥ បាន បង្កើត  TLC ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០០៧ ជា អង្គការ ក្នុង សេុក មួយ     
តេូវបាន បង្កើត ឡើង  ឆ្លើយ តប នឹង   
តមេូវការ  ដ៏ ខ្វះ ខាត ចំពោះ សេវាកម្ម 
ថេទាំ  សុខភាព និង ការ អប់រំ ផ្នេក 
សុខភាព  សមេប់ អ្នក រស់ នៅ តំបន់ 
ដាច់  សេយាល  និង លើ ផ្ទេ ទឹក ។ 

លោក នយិាយ ថា នោះ ក ៏ដោយសារ 
តេ  លោក យល់ ថា បេជានេសាទ ជា 
ផ្នេក  សំខាន់ នេ ការ ផ្ដល់ របប អាហារ  
ជាពិសេស ពលរដ្ឋ កេី កេ  ដេល មិន 

អាច លេ លក បេភព បេូតេអុីន ផេសេង ៗ  
ទៀត ដូចជា សាច់ ជេូក សាច់ គោ 
សាច់ មាន់ និង ស៊ុត ។ 

ទកូ ពណ៌ ស ១ គេឿង បាន ធ្វើ ដណំើរ  
តេច់ចរ តាម ភូមិឋាន បណ្ដេត ទឹក 
ដើមេបី ផ្ដល់ សេវាកម្ម សុខភាព ដល់ អ្នក 
មនិ យល់ នងិ មាន លទ្ធភាព ខ្វល ់ខា្វាយ 
ចំពោះ រាង កាយ ខ្លួន ឯង ។ 

លោក មហូ្គេន បាន បន្ដថា ៖ « យើង 
ធ្វើ ដំណើរ  ១១ ភូមិ ក្នុង ដេន ដី ខេត្ដ 
សៀមរាប និង កំពង់ ធំ ។ ចំនួន បេជា-
ជន  សរុប អាច ចនោ្លោះ ពី  ១៣ ០០០ 
ដល ់១៤ ០០០នាក ់ អាសេយ័ លើ រដវូ 
បំផ្លោស់ ទី របស់ ពលរដ្ឋ »។ 

ដេ ៣កូន តូច ឱប នឹង ដើម ទេូង      
និង ទឹក មុខ មាន សភាព ស្លេក សា្លោំង 
ស្តេី មា្នាក់ បាន នាំ កូន ទើប បេសូត មក 
ទទលួ ការ ពេយាបាល  ពេល គ្លនីកិ ចលត័ 
បាន មកដល់ ភូមិ ។ 

អ្នកសេី ទុំ អាយុ២០ ឆ្នាំ រស់ នៅភូមិ 
ស្ទឹង ជេ សេុក ជីកេង បាន និយាយ 
ថា ៖ « កូន បេុស ខ្ញុំ ក្ដៅ ខ្លួន ។ ខ្ញុំ កំពុង 
ស្ទូច  តេី  ដេល ថ្ងេ ខ្លះ ក៏ បាន កន្លះ គីឡូ 
ហើយថ្ងេខ្លះ ក៏ អត់ ។ គាត់ ជា កូន ដំបូង 
របស់ ខ្ញុំ  ទើប តេ ៦ ថ្ងេ »។ 

ស្ដេី វ័យ២០ ឆ្នាំ ដេល មាន សភាព 
ចាស ់ជា ងអាយ ុនេះ បាន នយិាយ បេប 
រដនឺ ថា ៖ « ខ្ញុ ំមក សុ ំថា្នា ំសមេប ់ខ្លនួ ឯង 

ផង និង កូន ផង  គាត់ ក្ដៅ ខ្លួន ។ គាត់ 
យំ ឥត ឈប់ សោះ »។ 

ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ គ្លនីកិ   ទទលួ អ្នក ជងំ ឺ
បេមាណ ជិត ២៧ ០០០  នាក់  ។ 

កតា្ដៅ ២យា៉ាងតេូវ បាន ចាត់ ទុក ជា 
ឫស គល់ នេ បញ្ហា សុខភាព ភាគ ចេើន 
សមេប់ សហគមន៍ បណ្ដេត ទឹក។ 

លោកបាន បេប់  ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍  តាម 
អុីមេល ថា ៖ « សំណួរ ដដេលៗ  មួយ 
ដេល ខ្ញុំ ឧសេសាហ៍ អំពី ដើម ចម នេ បញ្ហា 
សខុភាព របស ់សហគមន ៍នេះគ ឺ ភាព- 
កេី កេ និង បញ្ហា អវិជា្ជា »។ 

លោក ថា ភាព កេកីេ ដាក ់កហំតិ ដល ់
ជមេើស ក្នងុ ការ សមេច ចតិ្ដ ថា  គរួ ទៅ 
រក សេវា សុខភាព នៅពេល ណា និង 
នៅ កន្លេង ណា ? ចំណេក ឯ បញ្ហា 
អវិជា្ជា ប៉ះពាល់ ដល់ ការ សមេច ចិត្ដ  
ដេល ពួកគេ មិន យល់ ពី បញ្ហា នេ 
រាងកាយ របស ់ខ្លនួ ឯងថា តើ វា តេវូការ 
អី  និង បេបេួល យា៉ាង ដូចម្ដេច ? 

លោក មហូ្គេន ដេលជា អតតី សា្ថាប-
និក មន្ទីរពេទេយ កុមារ អង្គរ រូប នេះ ចាត់ 

ទុក « សុខភាព » មាន សារៈសំខាន់ 
ហើយ គ្លីនិក  បណ្ដេត ទឹក ផ្ដៅត ចមេបង  
លើ បញ្ហា អប់រំ សុខភាព ផង ដេរ។ 

កេពី ការ ពេយាបាល ជំងឺ រា៉ាំរ៉េ ទូទៅ 
ដូចជា ទឹក នោម ផ្អេម លើស ឈាម 
កេពេញ ទីរ៉ូអុីត និង វង្វេង អង្គការ ផ្ដល់ 
ការ អប់រំ សុខភាព តាម រយៈ កេុម គេូ- 
ពេទេយ ឆ្មប នងិ គលិានបុដា្ឋាយកិាចលត័  
ធ្វើ ដំណើរតាម ភូមិឋាន  ពី ផ្ទះ មួយ ទៅ 
ផ្ទះ មយួ  នងិ តាម រយៈ កម្មវធិ ីក្លបិ ឪពកុ- 
មា្ដៅយ ថេម ទៀត ។ 

លោក អះអាងថា កម្មវិធីអប់រំ រួម 
មាន បញ្ហា ជវីជាត ិអាហារ ដោយសារ 
កុមារ លើ ភូមិ បណ្ដេត ទឹក ២ ភាគ ៣ខ្វះ 
អាហារូបត្ថម្ភ  បញ្ហា អនាម័យ គេួសារ 
នងិ ផ្ទះ សបំេង ដេល ពតិ ជា សខំាន ់ក្នងុ 
បរបិទកវូដី នេះ នងិ ភាព ចា ំបាច ់នេ ការ- 
បេើ បេស់ ទឹក សា្អាត ។ 

អង្គការ  TLC យកចិត្ដ ទុក ដាក់ ខ្ពស់ 
លើ កចិ្ច ការពារ នេ ការ រកី រាល ដាល ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ចំពោះ សហគមន៍ ទាំង នោះ  
ក៏ដូចជា កេុម បុគ្គលិក ផង ដេរ ។ 

លោក មូហ្គេន បញ្ជាក់ ថា ៖ « ការ- 
ពេយាបាល រៀង រាល់ ថ្ងេមាន បញ្ចូល ការ- 
អប់រំ ចំនួន២ពេល  យើង បងេៀន អំពី 
បញ្ហា កូវីដ នោះគឺរបៀប ការពារ ខ្លួន 
ការ ផលតិ នងិ ការ ពាក ់មា៉ាស ់កដ៏ចូជា 
គរួ ធ្វើ បេប ណា បើ អ្នក ជឿ ថា មាន ការ- 
ផ្ទុះ ឡើង ក្នុង ភូមិ »។ 

អង្គការ ក៏ បាន ដាក់ លក់ សម្លៀក-
បពំាក ់ សហគមន ៍សមេប ់អ្នក ចង ់ជយួ 
គាទំេ គ្លនីកិ នងិ ផេសព្វផេសាយ ចណំេះ ដងឹ 
អំពី  សុខភាព ។ បេក់ ចំណូល ទាំង- 
អស់ តេូវបាន បេើ បេស់ សមេប់ គ្លីនិក  
ដើមេបី ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ។ 

ឆ្លើយ នឹង សំណួរ ដេល សួរ ថា តើ 
លោក ទទួល មូលនិធិ ទេទេង់ អង្គការ 
យា៉ាង ដចូម្ដេច? លោក មហូ្គេន  ឆ្លើយ 
យា៉ាង ខ្លី ថា ៖ « ខ្ញុំ សុំ លុយ ពី គេ »។ 

 ពលរដ្ឋ កម្ពុជា អាច ចូលរួម  បរិចា្ចាគ 
ដល់ អង្គការ តាម ធនាគារ ABA។ 
ព័ត៌មាន បន្ថេម មាន នៅ ទំព័រ ហ្វេសបុ៊ក: 
@lake.clinic  ឬ វេបសាយ  https://
www.lakeclinic.org/៕ 

ទូក ពណ៌ ស ១ គ្រឿង បាន ធ្វើ ដំណើរ តាម ភូមិឋាន បណ្ដ្រត ទឹក ដើម្របី ផ្ដល់ ស្រវា សុខភាព ។ រូបថត សហ ការី អង្គការ ផ្ដល់ ការ អប់រំ សុខភាព តាម រយៈ ក្រុម គ្រូ ព្រទ្រយ ឆ្មប និង គិលានុបដ្ឋាយិកា ចល័ត  ។ រូបថត សហ ការី

បង្កើត ក្នងុ ឆ្នា២ំ០០៧ គ្លនិីក បាន ផ្ដល់ស្រវា ព្រយាបាល និង អប់រំសុខភាពដល់ពលរដ្ឋ នៅ ឆ្ងាយពីមណ្ឌល សុខភាព ។ រូបថត សហ ការី

ប្ដបី្រពន្ធអាម្ររិកបាននំា-
យកស្រវាព្រយាបាលនិង
អប់រំដល់ភូមិបណ្ដ្រតទឹកដ៏
ឆ្ងាយពីមណ្ឌលសុខភាព



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី២២ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

រាសីឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។  ទឹក ចិត្ត  
បៃកប       ដ យ     ឆន្ទៈមោះមុតក្នងុ កា រ-   
បំពៃញ          ការ ងារ មាន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណៃក  ការដើរ     តៃច់ ចរ   ទៅ ទីនានា 

មាន      គៃ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     ទ  ី  ពៃញ    ចិត្ត ។ រីឯ សៃច ក្ត-ី   
ស្នៃហា          គឺគូស្នៃហ៍មានភាព ផ្អៃមល្ហៃម ជាខ្លាងំ   ។ 
ចំណៃ ក ឯ លាភសកា្ការៈ ក៏ទទួល បាន ផលល្អដៃរ។ 
ចំពោះ    បញ្ហា សុខភាព វិញ   លោក អ្នក មាន សភាព  
ល   ្អ  ទំាង ផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត្ត  គ្មាន  ក្ត ីសៅហ្មងទៃ។ 

 រា សីឡើងខ្ពស់ ។ ការ និយ  យ ស្ត ីចៃើន 
ពោលពាកៃយ ពិត ទៅ កាន់អ្នកផង គ្នា  ។ 
ការ បៃកប   មុខ របរ រកទទួល ទាន  នានា 
មាន ផល ចំណៃញ    គប់ ចិត  ្ត    ធ្វើឱៃយទឹកចិត្ត 

របស់ លោកអ្នក មាន   សម្ទះុ ខ្លាងំ    ឡើង ក្នងុ   ការ  បំពៃញ ការ- 
ងារ ផៃសៃង ៗ  ។ រីឯ ការ ធ្វើដ   ំណើរ ទៅ កាន់   ទី ជិតឆ្ងាយ  មាន      
សុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណៃក បញ្ហាស្នៃហាវិញ    គូស្នៃហ  ៍  មាន 
ភាព  ល្អកូ ល្អនិនឹង គ្នា ដូចជាធម្មតា។ ចំពោះ លាភ-  
សកា្ការៈ វិ ញ  នឹង ទទួល បានផលល្អគប់ចិត្ត ខ្លនួឯង។ 

 រា សី សៃុតចុះ ។ ការ បៃកបរបរ រក- 
ទទួល   ទាន  នានា  បាន ទទួ ល ផល  
ជា   ធម្មតា  ប៉នុ្តៃ តៃវូ ច ំណាយ កមា្លាងំ- 
កាយ   និង កមា្លាំង ចិត្ត យ៉ាង ចៃើន ។ 

ចំពោះ         ការ និយយ   ស្ត ីបៃកប ដយ ក្តគីោរព។ រីឯ  
សៃច         ក្ត ីពៃយាយ ម  មានការ ធ្លាក ់ចុះ ការធ្វើ  ដណំើរ  
ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃូវតៃ មាន ការ បៃុង បៃយ័ត ្ន    
ឱៃយ    បានខ្ពស់ ផង ទើ ប ទទួល បា នសៃចក្តី សុខ ។   
ចំពោះ     សៃចក្តី ស្នៃហា មានការ យល់ចិត្ត គ្នា  ល្អ។    

រា សីសៃតុចុះខ្លាងំ ។ គៃះកាច 
អាច នឹងកើត ដយសារតៃ ពាកៃយ- 
សម្ត ី ដូច្នៃះតោង   តៃវូ តៃ មាន ការ- 
ពិចារ ណាឱៃយបាន ចៃើនសិន មុន- 

នឹង  ចៃញ វាចា។ តៃ ចំពោះ សៃចក្តសី្នៃហា  គូស្នៃហ៍ 
ហាក  ់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តចិ   គបៃបីផ្តល់- 
ភាព ក ក់ក្តៅឱៃយគ្នា  បានចៃើន។ ចំពោះ ការ បៃក ប- 
របររកទទួលទាន នានា  អាច បៃឈម  នឹង  ការ  ខត- 
បង់  និង សមៃបូរតៃ រឿងរកំារកូស កើតឡើង ។  

 រាសី ឡើង ខ្ពស់តៃដៃត ។  ថ្ងៃនៃះ 
ការ  និយយ  ស្តី ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ផង  សៃ- 
ឡាញ់ ពៃញ ចិត្ត  និង មានការ- 
កោត សរសើរ  កៃលៃង  ធ្វើ ឱៃយ លោក- 

 អ្នក មាន កតិ្តយិស   កៃរិ៍្តឈ្មាះ បៃពៃ។  ការ បៃកប-  
របរ រក ទទួល ទាន នានា  នឹង បាន  ផល ចំ ណៃញ   
គួរ  ជាទី ពៃញ ចិត្ត  ។  ចំពោះសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ    ល្អ- 
បៃសើរ  ខណៈ   ផ្លវូ ចតិ្តក ៏ មាន ស ភាពស្ងប ់សា្ងាត ់ល្អ 
ធ ្វើ ឱៃយ មាន ការ សមៃច ចិត្តបាន យ៉ាងតៃឹម តៃូវ ។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ ។ ចំពោះ  ទឹក ចិត្ត 
មាន  សៃចក្តី  មៃតា្តៅ  ករុណា  ទៅដល់  
មនុសៃស សត្វ ទាំង ឡាយ   ចូល ចិត្ត 
ភាព    ទន់ភ្លន់ និង សុភាព រាបសា។     

លោក   អ្នក មាន សមត្ថភាព  អាច បំពៃញ ការងារ 
ផៃសៃងៗ ឬ បៃកប របរ រក សុី បាន ផល ល្អ ។  រីឯ ការ- 
ធ្វើ   ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិ ភាព ល្អ  
តៃ  ក៏ តោង យកការ បៃុងបៃយ័ត្នផង។   ចំណៃក 
លាភសកា្ការៈវិញ ក៏ ទទួល បាន ផល គប់ចិត្តដៃរ។

ថ្ងៃ៨កើត ខៃបុសៃស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី២២ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡ  ើង ខ្ព ស ់ ។ ការ បៃកប   របរ-   
រកទទួល    ទា ននានា  វិញនឹង បាន ផល- 
ចំណៃ ញ  យ៉ាង     គប់ ចិត្ត  សុខភាព 
ផ្លូវកាយ រឹង  បុឹង ល្អ មាន អារម្មណ៍ 

សៃស  ់  ថ្លាគួ រ ជាទី មៃតៃី  ពីសំណាក់ អ្នក ផង ទំាង ពួង  
មាន    ស  មត្ថភាព អា  ច  បង  ្កើត គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ទៅ រក  
វឌៃឍន  ភាព  នៃ អាជី វកម្មផៃសៃងៗ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ- 
កាន់ ទី ជិត  ឆ ្ងាយ គបៃបី ប ៃ យ័ត្ន  បន្តិច ។ ចំពោះ បញ្ហា  
ស្នៃហា   ហាក់ មាន ភាព ល្អូ កល្អិន នឹងគ្នា ដូចមុន។    -

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសី  ល ្អ    បង ្គរួ  ។   សម  ៃប់ មុខរបរ រក-  
ទទួល  ទា ន នានា   បាន ផល ល្អ បង ្គួរ  
តៃ  ប៉ុណ ្ណោះ ។  កា រ  គិត  ចំពោះ បញ្ហា 
ផៃសៃងៗ ចៃើន តៃ មានគំនិត សុញ មិន- 

ហា៊ាន សមៃច   ចតិ្តដ យ ខ្លនួឯង ឡើយ ។ លោក អ្នក 
គរួ តៃ បង្កើន ភា ព មា   ្ចា  ស   ់  កា  រ បៃកបដយ ការ ទទលួ-  
ខសុ តៃវូ  ទើប ជា ការ  បៃសើរ ។ ចពំោះ   សៃចក្ត ីស្នៃហា 
គបៃបី  បង្កើន  អ  ន  ុ ស ៃស  វរ  ីយ  ៍ ល្ៗអ  ជាម ួយ គ្នា ឬក ៏ផ្តល ់នវូ 
ពៃល  វៃលា សមៃប់ គៃួ សារឱៃយបាន គៃប់ គៃន់  ៕      

រាសីឡ ើង ខ ្ពស់តៃ ដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ  អ្នក 
ចូល ចិត្ត     ស ិកៃស  ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   
សុខ ភាព    ផ្លវូ កាយ   អា ច មាន ជំងឺ បៀត- 
បៀន   ខ្លះ  តៃ ដយ  អំ ណាច   កមា្លាំង - 
ចតិ្ត មាន     ភាព ខ្លាងំកា្លា   ធ ្វើ ឱៃយ   ស ុខ        ភា ព   

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

រាសីឡើង    ខ ្ព ស់ តៃដៃត។ ការ បៃកប-  
របរ រកទ ទួល ទា ន ផៃសៃងៗនឹង  បាន 
ផល  ល្អបៃ សើរ។ ចំណៃកឯសៃចក្ត-ី 
ស្នៃហា    គូស្នៃហ៍នឹង រស់នៅជាមួយគ្នា 

បៃកប    ទៅ ដ យ សុភមង្គល ។ តៃចំពោះការបំពៃញ 
ការ ងារផ ៃសៃង  ៗ  ក៏  តៃវូ  ត  ៃ បៃងុ បៃ យ័ត្ន   ពិសៃសបៃយ័ត្ន 
មាន  គៃះដយសារទឹ ក ។ លោកអ្នក មានទឹកចិត្ត 
បៃកប  ដយស ៃច   ក្ត ីកា្លាហា ន  និងធ្វើការសមៃច-  
ចិត ្តបៃកបដយការ  ទទួល ខុសតៃវូខ្ពស់តៃម្តង ។       

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

កប  ដយ សវុត្ថ ិភាព។  ខណៈ ការ នយិយ ស្ត ីមាន  
ឧត្តម គតិ  ហើយ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត  មាន ភាពល្អ 
ពោល គមឺាន  ចតិ្ត  មៃតា្តៅ  ករណុា ចពំោះ មនសុៃស  នងិ   
សត្វ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហា   គសូ្នៃហ ៍យលច់តិ្ត គ្នា  
ល្អ និង  មាន  ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម កាន់តៃល្អ ខ្លាំង ។    

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ការ និយយស្តី ចៃើន 
បៃកប      ទៅ ដ  យ  ហៃតុផល  ឬ មាន- 
អំណះ    អំណាង    ចៃបាស់លាស់  ។ រីឯ - 
ការ  បំពៃញ  កិច្ចការផៃសៃងៗ   ចៃើន តៃ  ធ្វើ    

ដ យ      ភាព  មុឺង មា៉ាត់ និង  ហ្មត់ចត់  ហើយ មាន ការ   - 
ជៃម ជៃង    ពី អ្នក ដទៃ  ទើបបានជា ការបៃសើរ ។ 
ចណំៃក    ឯ  សៃច ក្ត ី  ស្នៃហាវញិ    ទាម    ទារ កា  រ យល-់ 
ចិត ្ត  គ្នា  និង ចៃះ អធៃយាសៃយ័   គ្នា ឱៃយបាន  ចៃើន   ទើប- 
ជា   ការល្អ  បៃពៃ សមៃប់សម្ព័ន្ធ ភាព  គូស្នៃហ៍។  

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ ទី បំផុត ការ បៃកួត  - 
រក   កញ្ញា ឯក តំណាង ឱៃយ កម្ពុជា  
ថ្មីសនា្លាង មួយ ឈ្មាះ ថ Miss 
Supranational Cambodia  
2021   ចាប់ ផ្តើម ទទួល ពាកៃយ  
បៃក្ខ នារ ីបៃចា ំ ខៃត្ត -កៃងុ  ហើយ 
កៃយពី   ផលិត កម្ម មហា  ហងៃស   
បាន  ទទួល  សិទ្ធិ ផ្តៅច់ មុខ ក្នុង-  
ការ  រៀបចំ  កម្មវិធី បៃកួត បៃជៃង 
មួយ នៃះ ។ 

ការ បៃកួត បៃជៃង ដើមៃបីរក-  
សមៃស ់ នារី  ថ្មី សនា្លាង   សមៃប់ 
កម្ពជុា Miss Supranational 
Cambodia  2021 ដៃល     តៃូវ   
ជៃើសរីស    យក បៃក្ខនារី   មា្នាក់   
ឱៃយ គៃង   មកដុ បៃចា ំបៃទៃស នងិ    
ជា តំណាង  លើក  ដំបូង  ដើមៃបី  
ទៅ ចូល រួម   ការ  បៃកួត    អន្តរ ជាតិ  
Miss Supranational  In-
ternational 2021 ដៃល នឹង  
ធ្វើ   នៅ  បៃទៃស ប៉ូឡូញ  ។ 

បើ តាម សៃចក្តី ជូន ដំណឹង ពី 
ផលិត កម្ម   មហាហងៃស បាន  ឱៃយ 
ដឹង  ថ៖ «ការ បៃកួត  Miss 
Supranational Cambodia  
2021  នៃះ នៅ ពៃល រីស បាន  
បៃក្ខនារី តំណាង  ឱៃយ ២៥ខៃត ្ត-
កៃុង  គៃប់ចំនួន គឺ បៃក្ខនារី 
តំណាង   ទាំង នោះ នឹង តៃូវ មក 
ចូល  រួម បៃកួត នៅ រាជធនី-  
ភ្នំពៃញ  ដើមៃបី ជៃើសរីស យក 
កញ្ញាឯក  កម្ពុជា    ១ រូប  ដើមៃបី 
តំណាង ឱៃយ ពៃះរាជា ណា ចកៃ-  
កម្ពុជា  បន្ត ការ បៃកួត អន្តរ ជាតិ   
Miss Supranational  In-
ternational 2021 នៅ - 
បៃទៃស   ប៉ូឡូញ»។ 

 លោក អុិន សុភិន ដៃល ជា 
អគ្គនាយក  ផលិតកម្ម មហា-  
ហងៃស  និង  ជា អ្នក ជំនាញ  ខង 
រៀបច ំ កម្មវិធី បៃកួត បៃជៃង-   
សមៃស ់    ដយ  លោក  ក៏ មាន 
សញ្ញាបតៃ ផ្នៃក នៃះ    បង្ហើប ឱៃយ 
ដឹង  ពី ការ ទទួល  សិទ្ធិ  រៀប ចំ ជា-  

លក្ខណៈ ទិញ   Franchise ពី  
អន្តរជាតិ ដៃរ ថ ៖ « ជា   ការ ពិត 
ខង  កៃមុហ៊នុ របស ់យើង ទទលួ- 
បាន  សិទ្ធិ   ក្នុង  ការ រៀបចំ កម្ម វិធី   
បៃកតួ  Miss Supranational 
Cambodia   2021 ជា លើក 
ដំបូង  សមៃប់ កម្ពុជា  ខណៈ  
កម្ម វិធី នៃះ  មាន  ទីសា្នាក់ការ ធំ - 
នៅ ក្នុង បៃទៃស  តំបន់  អឺរ៉ុប  គឺ 
បៃទៃស ប៉ូឡូញ  ហើយ ការ - 
បៃកួត មាន សមាជិក ចូលរួម 
បៃកួត  បៃជៃងដូចជា បៃមាណ  
៩០បៃទៃស ឯណះ» ។ 

អគ្គ នាយក  ផលិតកម្ម មហា-  
ហងៃស  រូប នៃះ បន្ត ថ៖ «ចំពោះ 
ការ រៀបច ំដបំងូ  នៃ កម្មវធិ ី បៃកតួ 
Miss Supranational 
Cambodia  2021 នៃះ 
បៃសិន  បើ សា្ថានភាព នៃ ការ ឆ្លង  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធូរ សៃបើយ  
នោះ យើង នឹង កំណត់ យក ទៅ  
តាម  គមៃង  នៃ ការ  ចាប់ ផ្តើម - 
ជៃើស រីស បៃក្ខនារី  ខ្មៃរ ចូលរួម 
បៃកួត  នៅ តាម ខៃត្ត កៃុង នានា  
នៅ  ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១។  តៃ  

បៃសិន  បើ សា្ថានភាព មិន បាន ធូរ - 
សៃបើយ ឬ បៃសើរ នោះ យើង នងឹ 
ពនៃយារ ពៃល រៀបចំ ។ ចំណៃកឯ  
លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ជៃើសរសី វញិ  
ការ បៃកួត  Miss Suprana-
tional Cambodia 2021 
ទាម ទារ  ឱៃយ បៃក្ខនារី  យ៉ាង ហោច- 
ណាស ់បញ្ចប ់ការ សកិៃស កមៃតិ-  
ថ្នាក ់ទី១២ មាន កម្ពស់ ចាប់ ពី  
១,៧០ ម៉ៃតៃ  ឡើង  ទៅ  មាន 
សមត្ថ ភាព ចៃះ និយយ  ភាសា 
អង់គ្លៃស  អាច    បៃើបៃស់ បាន 
មាន ចំណៃះ ដឹង ទូទៅ   ទូលំ-  
ទូលាយ និង ចូលចិត្ត ចូល រួម   
សកម្មភាព សបៃបុរសធម៌ ជួយ-  
សង្គម   ផង    ដៃរ» ។ 

ការ ដាក់  ពាកៃយ  ចូល រួម បៃកួត  
Miss Supranational 
Cambodia 2021  នៃះ នឹង 
ឈប់   ទទួល នៅ  ថ្ងៃទី ៣១ ខៃ ធ្នូ 
ឆ្នាំ ២០២០ ហើយ អាច ផ្ញើ តាម 
អុីមៃល (E-mail): group-
sales. mh@gmail.com ឬ 
តាម បៃពន័្ធ ទរូ សព័្ទ លៃខ ០៧៨ 
៦៦៦ ១០៨៕ 

ការ  បៃកួត  Miss Supranational Cambodia 2021   ចាប់ ផ្តើម រើស 
បៃក្ខនារើ ជា លើក ដំបូង  រៀបចំ ដោយ ផលិត កម្ម មហាហងៃស។រូប ហ្វៃសប៊ុក 

ការប្រកួតMissSupranational
Cambodia2021ផ្តើមរើសប្រក្ខភាព

សកម្ម ភាព បៃកួតបៃជៃង   Miss Supranational  International កាល ពី ឆ្នា ំកន្លង មក    ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២២ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុង ឡុងដ៍ : កៃុម បិសាច 
កៃហម Manchester United 
(United) បំបាក់ កៃុម ភ្ញៀវ 
Leeds United (Leeds) 
៦-២ ដើមៃប ីហក ់ឡើង ទៅ ឈរ នៅ 
ចណំាត ់ថ្នាក ់ទ ី៣ ក្នងុ តារាង ពនិ្ទ ុ
របស់ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League ហើយ ក៏ ជា ការ បញ្ជូន 
សារ ពៃមានថ ពួក គៃ គឺ ជា កៃុម 
១ ក្នុងចំណោម កៃុម  ដៃល 
បៃជៃង  ពាន រដូវកាល នៃះ ។ 

ការ ជបួ គ្នា ក្នងុ  លគី លើក ដបំងូ  
រយៈ ពៃល១៦ ឆ្នាំ រវាង កៃុម គូ- 
បៃជៃងដ៏ តឹង តៃង  United និង 
Leeds តៃូវ គៃ ចាប់ អារម្មណ៍ 
ជាពិសៃស ហើយ កៃុម របស់ 
លោក Ole Gunnar Solsk-
jaer បងា្ហាញ ពី ភាព ខ្លាំង ហួស ពី 
ការ សា្មាន  ឱៃយ គៃប់ គ្នាបាន ឃើញ 
សមៃប ់ការ បៃកតួ ដៃល ធ្វើ ឡើង 
នៅ ឯកីឡដ្ឋាន ទទៃសា្អាត Old 

Trafford ។
កៃុម United ដៃល ចាប់ ផ្ដើម 

ដំបូង នៅ រដូវ កាល នៃះ ជាមួយ 
នងឹ  ដណំើរ ទៃត ទៃត ឥឡវូនៃះ 
មាន  ២៦ ពនិ្ទ ុហើយ ពកីារ បៃកតួ 
១៣ លើក របស់ ខ្លួន ពោល គឺ 
តាមតៃ ៥ ពនិ្ទ ុប៉ណុោ្ណោះ  ព ីកៃយ 
កៃុម កំពូល តារាង Liverpool 
ដៃល លៃង លើស ខ្លួន ១លើក ។

កៃមុ បសិាច កៃហម ឈ្នះ ទាងំ 
អស់ ក្នុង ចំណោម ការ លៃង កៃ 
ផ្ទះ ៦ លើក  នៅ  Premier 
League នា រដូវកាល នៃះ តៃ 
នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង ដណ្ដើម បាន 
ជយ័ ជម្នះ តៃ ម្ដង ប៉ណុោ្ណោះ មនុ  ការ- 
បៃកួត កាល ពីថ្ងៃ អាទិតៃយ  ។

Leeds តៃូវ បាន រំពឹង ថ នឹង 
ផ្ដល់ មៃរៀន ជូរ ចត់ ដល់ ខៃសៃ ការ-
ពារ មិន សូវ រឹង មាំ របស់  United 
តៃខៃសៃ បមៃើ  Scott McTomi-
nay  ស៊ុត បញ្ចូល ទី  ២ គៃប់ ដ៏ 

លឿន បំផុត ក្នុង បៃវត្តិសាស្តៃ 
របស់ Premier League ជួយ 
ឱៃយ កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ នា ំមខុ ២-០ ក្នងុ 
រង្វង់ តៃ ៣ នាទី ។ 

ការ ប្ដៃជា្ញា របសគ់ៃបូង្វកឹ លោក 
Marcelo Bielsa ក្នុង ការ លៃង  
បៃយុទ្ធជាង ការ ពារ នៅដដៃល 
ទោះ ជា តៃូវ កៃុម គូ បៃជៃង  នំា មុខ 
ដល់ទៅ ៤-០ តៃឹម នាទីទី ៣៧ 
ដៃល បំប៉ោង  សំណាញ់  ទី  បន្ថៃម 
ដោយ  Bruno Fernandes 
និង Victor Lindelof ។

Liam Cooper អាច ធ្វើ បាន 
សមៃច ១គៃប់ ឱៃយ  Leeds ដៃរ 
នៅ ៤ នាទី មុន ចប់ វគ្គ ទី១   តៃ 
United ចាប ់ផ្ដើម បង្កចលាចល 
ជាថ្មី ទៀត នៅ វគ្គ ទី២ ដោយ 
Daniel James ស៊ុត គៃប់ ទី៥ 
និង Fernandes បន្ថៃម គៃប់ 
ទី៦ កៃយ  ធ្វើ បាន សមៃច  
គៃប់ ទី២ របស់ ខ្លួន ដោយ ការ- 

ស៊ុត បាល់ ពិន័យ ១១ម៉ៃតៃ ។
ទោះ ជា  Stuart Dallas ជយួ 

កាត់ បន្ថយ ការ នាំ មុខ បាន ១ 
គៃប់ វិញ  ក៏វា យឺត ពៃល ទៅ 
ហើយ សមៃប់ កៃុម ដៃល ទើប 
ឡើង មក លីគ កំពូល  មួយ នៃះ 
ខណៈ គៃូ បង្វឹក របស់ កៃុម មា្ចាស់- 
ផ្ទះ លោក Solskjaer សរសើរ 
ទមៃង់ លៃង របស់ កៃុម ថ ល្អ 

តាំង តៃ ពី នាទី ដំបូង ។
លោក Solskjaer បាន 

និយាយ  បៃប់ទូរទសៃសន៍ Sky 
Sports ថ ៖ « សាក សៃមើ - 
សៃមៃ មើល បៃសិន បើ មាន 
មនុសៃស ៧៥ ០០០នាក់ ក្នុង 
កីឡដ្ឋាន នោះ វា នឹង តៃូវ បាន   
កត ់តៃក្នងុ បៃវត្ត ិសាស្តៃ  មនិ  ខន 
ថនៃះ ជាទមៃង់ លៃង ល្អ អសា្ចារៃយ 

មួយទល់ នឹង កៃុម Leeds » ។
អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ ន័រវៃស 

បដិសៃធមិន និយាយ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ចំណាត់ ថ្នាក់ របស់ កៃុម  
United ក្នុង តារាង របស់ លីគ 
ឡើយ កៃយ ឈ្នះ ការ បៃកួត 
លើក ទ ី៦ ក្នងុ ចណំោម ការ លៃង 
៧លើក  នៅ លីគ របស់ ខ្លួន ។

លោក Solskjaer បាន បន្ថៃម 
ដូច្នៃះទៀតថ ៖ « យើង មិន ទាន់ 
ឈាន ដល់ សូមៃបី ពាក់ កណា្ដាល 
ផ្លូវ ។ ចំណាត់ ថ្នាក់  ក្នុងតារាង 
មនិ មៃន ជាអ្វ ីដៃល យើង តៃវូ យក 
ចិត្ត ទុកដក់នោះ ឡើយ តៃ ការ- 
រីក ចមៃើន របស់ កៃុម ទាំង មូល 
ទៅ វញិ ទៃ គជឺា អ្វ ី ដៃល យើងតៃវូ 
មើល ដោយ មនិ បៃចិ ភ្នៃក ។ ឥឡវូ 
នៃះ យើង កំពុង រងឹ មា ំ និងបៃសើរ 
ឡើង   ហើយ អ្នក គំទៃ ទាំង អស់ 
របស ់យើង កក៏ពំងុ ចង ់បាន បៃប 
ហ្នឹងដៃរ » ៕ AFP/VNFernandes សុ៊តបាល់ពិន័យ ១១ម៉្រត្រ ឱ្រយ Man Utd ឈ្នះ Leeds ៦-២ ។ AFP

បិសាចក្រហម ឱ្រយ សញ្ញាព្រមាន ក្នុង ការ ប្រជ្រង ពាន Premier League

Benzema   ជួយឱ្រយ Real 
 មានពិន្ទុ ស្មើនឹង ក្រុមគូប្រជ្រង

 ក្រុង ម៉ា ្រឌីដ: Karim Ben-
zema   មានគុណ សមៃបត្តិ យា៉ោង- 
ធំ ធៃងកៃយ ពី  ស៊ុត គៃប់ បើក 
ឆកនិង បញ្ជូន ឱៃយ មិត្ត រួម កៃុម បំប៉ោង 
សំណាញ់ ទី ២គៃប់ ផៃសៃង ទៀត  
ដើមៃប ីជួយ ឱៃយ  កៃមុ Real Madrid 
ឈ្នះ  កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Eibar ៣-១ 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ហើយ  នាំ ឱៃយ 
កៃុមរបស់ ខ្លួន  មាន ពិន្ទុ ស្មើ កៃុម 
គូ បៃជៃង រមួ កៃងុ Atletico នៅ ទី 
កំពូល តារាង   La Liga ។

កីឡាករ  Benzema និង 
Luka Modri រមួ គ្នា ស៊តុ បញ្ចលូ 
ទី មា្នាក់ ១គៃប់  ក្នុង រង្វង់ ១៣ 
នាទី នៃ វគ្គ ទី ១ សមៃប់ ការ- 
បៃកួតទល់ នឹង កៃុម នា តំបន់ 
បាសស្ក ៍ (Basque Country) 
ដើមៃបី នាំ កៃុម របស់ លោក Zin-
edine Zidane ឱៃយ នៅ លើ ផ្លវូ នៃ 
ជ័យ ជម្នះ  ក្នុង លីគ ជាលើក ទី ៤ 
បន្តបនា្ទាប់ គ្នា។

តៃ កៃុម ជើង ឯក ចាស់  Real 
រាង ភើតពោះ បន្តិច ដៃរ នៅ ពៃល 
កីឡាករ Garcia Kike ធ្វើ បាន 
សមៃច ១គៃប់ ឱៃយ កៃុម Eibar 
តាម ពី កៃយ ២-១ មុន នឹង 
Lucas Vazquez ជា អ្នក ជួយ 
ធានា  ៣ ពនិ្ទ ុឱៃយ កៃមុ ភ្ញៀវ នៅ ចងុ 
ម៉ោង នៃ វគ្គ ទី ២ ពោល គឺ នៅ ក្នុង 
នាទីទី ៩០+២ ឯណោះ ។   

ឥឡូវនៃះ បើ ទោះ មាន  ២៩ 
ពិន្ទុ ស្មើ គ្នា ក៏  Real នៅ ពី កៃម 
Atletico ដៃរ ដោយសារ មាន 
គៃប់ បាល់ ចំណៃញតិច ជាង  តៃ 
មាន បៃវត្តិ ជួប គ្នា (head-to-

head) ល្អ ជាង ដៃល ជាវិធី ទុក 
កំណត់ សមៃប់ កៃុមមាន ពិន្ទុ 
ស្មើគ្នា  នៅបញ្ចប់ រដូវកាល ។ 

តៃ កៃមុ Atletico ដៃល ដឹក នា ំ
ដោយ លោក Diego Simeone 
មាន   បៃៀប ជាង ដោយសារ សល ់
ការ បៃកួត ២ លើក  ក្នុង ដៃ ។

ទមៃង់ លៃង ដ៏ល្អរបស់ Ben-
zema តៃូវ  គៃូបង្វឹក លោក Zi-
dane  សរសើរ ថ ៖ « គៃ ធ្វើ បាន 
ល្អ ខ្លាំង ណាស់ ដោយ មិន មៃន 
និយាយ  តៃឹម តៃ កមៃិត ស៊ុត- 
បញ្ចូល ទី  ទៃ។ វា មិន មៃន តៃឹមតៃ 
ការ រក គៃប ់បាល ់នោះ ឡើយ តៃ 
គៃប់ យា៉ោង  គឺ ការ ជួយ គ្នា បង្កើត 
នូវ ការ លៃង ដ៏ ល្អ មួយ» ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ  អ្នកចាត់ ការ 
សញ្ជាត ិបារាំង  បដិសៃធ មិន ធ្វើ 
ការ យល់ ឃើញចំពោះ ការ - 
សមៃច   របស់ អាជា្ញាកណា្ដាល 
ពាក់ ព័ន្ធ ការ ទាម ទារ បាល ់ពិន័យ  
១១ ម៉ៃតៃ ពី សំណាក់ កីឡាករ 
របស ់កៃមុមា្ចាស ់ផ្ទះ ដោយ ពកួ គៃ 
យល់ ថ  បាល់ ប៉ះ ដៃរ បស់ ខៃសៃ - 
ការ ពារ Sergio Ramos ។

លោក Zidane បាន និយាយ 
បន្ថៃម ថ ៖ « រឿង សខំន ់បផំតុ គ ឺ
ថ លោក អាជា្ញា កណា្ដាល  គត់ 
ចៃបាស ់លាស ់ ក្នងុ ការ សមៃចថ 
តើ យា៉ោងម៉ៃច ? ជា ធម្មតា ខ្ញុំ    
អត់ ពាក់ ព័ន្ធ អ្វី ទាំង អស់ ។ ការ- 
មាន  អាជា្ញា កណា្ដាល  គឺដើមៃបី 
ទុកសមៃច គៃប់ យា៉ោង នៅលើ 
ទីលាន ហើយ នោះ ជា អ្វី ដៃល ខ្ញុំ 
ច ង់ និយាយ » ៕ AFP/VN

Leicester បង្ខើចឱកាសរបស់ Spurs 
ក្រុង ឡុងដ៍ : ឱកាសបៃជៃង 

ពាន របស់ កៃុម Tottenham 
Hotspur (Spurs) ហាក់ 
កាន់ តៃ ខើច ជាង មុន កៃយ 
ចាញ់  កៃុម Leicester City 
២-០ នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង កាល ព ីថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ហើយ ជាការ បរាជ័យ  
២ លើក បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា ក្នុង 
សបា្ដាហ៍ តៃ ១ ។

គៃប ់បាល ់ប៉ៃណាល ់ទ ីរបស ់
Jamie Vardy និង ការ ធ្វើ ឱៃយ 
ចលូ ទ ីខ្លនួ ឯងព ីToby Alder-
weireld  ជួយ រុញ ឱៃយ  Leices-
ter ឡើង ទៅ លំដប់ ទី២ ក្នុង 
តារាងលីគ កំពូល ជាមួយ នឹង  
២៧ ពិន្ទុ ដោយ តាម ពី កៃយ 
កៃមុលៃខ ១  Liverpool ៤ ពនិ្ទ ុ
ខណៈ ជា ថ្ម ីម្ដង ទៀត  ខៃសៃ បៃយទុ្ធ 
ដ៏  គៃះ ថ្នាក់ ទាំង២ គឺ Harry 
Kane នងិ Son Heung-min 
មិន អាច  ជួយទាញ Spurs ឱៃយ 
ផុត ពី លទ្ធផល អាកៃក់ នៃះ ។ 

កៃុម លោក Jose Mour-
inho ដៃល ពៃល នៃះ ធា្លាក់ ទៅ 
ដល់ លៃខ៥ គឺ ជា កៃុម  នៅ លើ 
គៃ ក្នុង តារាង ពិន្ទុ មុន  នឹង ទៅ 
ចាញ់ កៃុម ជើង ឯក ចាស់  Liv-
erpool ២-១ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ 
ហើយ ពៃល នៃះ មាន ៦ ពិន្ទុ 
តាម ពី កៃយ កៃុម របស់ លោក  
Jurgen Klopp តៃឹម សបា្ដាហ៍ 
ទី  ១៤  នៃះ ។

សមៃប់ Leicester ក្នុង 
ចំណោម ការ បៃកួត កៃ ទឹកដី  
ទាំង ៧  លើក  នៅ Premier 
League រដូវកាលនៃះ គឺ ឈ្នះ 

៦ ដង ហើយ អ្នក គ ំទៃ  នងឹ ចាប ់
ផ្ដើម សៃមៃ ព ីការ ឈ្នះ ពាន  ឡើង 
វិញ ដូច ឆ្នាំ ២០១៦ ។

អ្នក ចាត់ ការ របស់   Leices-
ter លោក Brendan Rodg-
ers បាន បៃប់ ទូរទសៃសន៍ Sky 
Sports ថ ៖ « ខ្ញុំ គិត ថ ការ-
បៃកួត តាំង ពីដើម ដល់ ចប់ គឺ 
យើង ធ្វើ បាន ល្អ ហើយ ជា ជយ័- 
ជម្នះ ដ៏ បៃសើរ ណាស់ សមៃប់ 
ពួក យើង » ។

តៃ លោក  បន្ថៃម ថ ៖ « យើង 
តៃវូ ផ្ដើម រក ជយ័ ជម្នះ ឱៃយ បាន នៅ 
ផ្ទះ របស់ យើង ។ កៃុម កំពុង 
សកិៃសា គៃប ់ពៃល វៃលា  ដើមៃប ីរក 
មូល ហៃតុ ដៃល យើង មិន អាច 
ទៅ ដល់ គោល ដៅ បាន » ។ 

គៃ ូបង្វកឹ របស ់ Spurs លោក 

Mourinho  ពិចារណា យា៉ោង- 
ល្អិត ល្អន់ នៅ ៤៥ នាទី ដំបូង 
ក្នុង ការ ដក់ ខៃសៃ បមៃើសា្លាប 
Gareth Bale នៅ វគ្គ ទី ២ 
ដៃល  ជាការ បងា្ហាញ ខ្លួន លើក ទី 
១ នៅ Premier League 
របស់ កីឡាករ អន្តរ ជាតិ  វៃលល៍ 
គិត តាំង ពី ដើម ខៃ វិច្ឆិកា ។

តៃ ការ ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង ជា 
លើក ទ ី ២ របស ់កឡីាករ Bale 
ជាមួយ កៃុម ភាគ ខង ជើង កៃុង 
ឡងុដ ៍នៃះ ក្នងុនាម លក្ខខណ្ឌ ខ្ច ី
ជើង ពី កៃុមអធិរាជស Real 
Madrid កីឡាករ វ័យ៣ ១ឆ្នាំ 
នៅ រក មិន ទាន់ ឃើញ ពី ទមៃង់ 
លៃង ដ ៏ល្អដៃល ខ្លនួ ធ្វើ បាន  មនុ  
ការ  ចាកចៃញ ទៅ ទកឹ ដ ីអៃសៃបា៉ោញ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣  ឡើយ។ 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង លទ្ធផល របស់ 
កៃុម លោក Mourinho បាន 
និយាយ ថ ៖ « វាមិន មៃន ជា 
សបា្ដាហ៍ ដ៏ គួរ ឱៃយ រីករាយ ឡើយ 
សមៃប ់ពកួ យើង ។ យើង គរួ តៃ 
អាច នៅ ទី នៃះ ក្នុង នាម ជា កៃុម 
ទៅ បំផ្លាញ កំណត់ តៃ របស់  
Liverpool នៅ ទឹក ដី  Anfield 
ហើយ ដើរ ចូល មក លៃង ការ- 
បៃកួត នៃះជាមួយ នឹង ទមៃង់ 
លៃង កមៃិត កំពូល »។ 

លោក ន្ថៃមចុងកៃយថ៖ 
«គួរ ឱៃយ  សា្ដាយ  យើង មិន ទទួល 
បាន អ្វី  ដៃល យើង សម នឹង 
ទទួលបាន  ។ វា ជា ហ្គៃម  ដៃល 
យើង ចាញ់ ដោយ សារ គៃប់- 
បាល ់ប៉ៃណាល ់ទ ីនងិ ការធ្វើ ឱៃយ 
ចូល ទី ខ្លួន ឯង » ៕ AFP/VN 

Vardy (ស្ដាំ) របស់ Leicester លោតត្រតប្រជ្រងយកបាល់ជាមួយ Aurier របស់ Spurs  ។ AFP



   ឈន ណន 

  ភ្នំពេញៈ  អ្នកលេង  កណ្តាប់ ដេ 
ពេជេ ប៊នុសដិ្ឋ ដេល ធ្លាបត់េ មាន 
ភាព រឹង មាំ ជាមួយការ វាយ- 
សមេុក មិន ញញើត  នោះបាន 
ដើរ ចេញ ព ីសង្វៀន PNN ដោយ 
ទឹក ភ្នេក បន្ទាប់ ពីរូប គេបាន 
ចាញ់កេមស្នាដេរបស់ ភួន 
ឡាំងកូសុីន ក្នុងការ បេកួតវគ្គ 
ពាក ់កណ្តាល ផ្តាច ់ពេត័េ ដណ្តើម 
ខេសេ កេវាត់ ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកេម 
ក្នុង ពេឹត្តិការណ៍ អធិរាជ គុនខ្មេរ  
ISI PALM - ISI PIPE កាល 
ពី ថ្ងេអាទិតេយ។

ជ័យជម្នះរបស់ ភួន ឡាំង- 
កូសុីន លើ ពេជេ ប៊ុនសិដ្ឋ ពិត 
ជា ធ្វើ ឱេយ អ្នក គា ំទេ  បេដាលគ់នុខ្មេរ 
មាន ការភា្ញាកផ់្អើលខ្លាងំ ពេះនៅ 
មនុការ បេកតួ ចាបផ់្តើម មានការ- 
លើក ឡើង ជាចេើន ថា ឡាំង- 
កូសុីន នឹង បន្ត ចាញ់ ឬ អាច 
សន្លប់ កេមកណ្តាប់ ដេ ពេជេ 
ប៊ុនសិដ្ឋ ជា ថ្មី ម្តង ទៀត ហើយ 
ប៊ុនសិដ្ឋ ដេល ធ្លាប់ផ្តួល ភួន 
ឡាំងកូសុីន ឱេយ សន្លប់ ចំនួន ២ 
លើក  កន្លង មកនោះ ក៏ រំពឹង ថា 
នឹងជួប រឿង ដ៏ ល្អបេបនេះ ទៀត 
ផងដេរ។

នៅពេលសួរ រំឭក ដល់ ការ 
និយាយ បេប មើលសេល នៅ 
មនុ ការ បេកតួចាបផ់្តើម នោះ ភនួ 
ឡំាងកូសីុន បាន និយាយ កេយ  
ការ យក ឈ្នះលើ ពេជេ ប៊នុសដិ្ឋ 
ថា៖  «នៅ ពេល គេ មើលងាយថា 

យើងអន ់ហើយថា គេ នងឹ ផ្តលួ 
យើងគឺ ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ មានការ - 
តូច ចិត្ត បន្តិច ដេរ ប៉ុន្តេ  ចំណុច 
នេះ  វា បាន ធ្វើ ឱេយខ្ញុំ ខំ បេឹងមេន- 
ទេន គឺ ខំ បេឹង បេង ហ្វឹក ហាត់ 
ដើមេបី កុំឱេយ ពាកេយសម្តី របស់គេ 
និយាយ មក លើ យើង កា្លាយ ជា 
ការ ពតិ ហើយលោកគេ ូក ៏បាន 
ឡើង មកពី ខេត្ត មក មើល ការ - 
ហ្វកឹហាតរ់បសយ់ើងជាប ់រហតូ 
ដោយ គាត់ មើល ថេ យើងបាន 
ដិតដល់»។

តាម រយៈការ បេកួត កាល ពី 
ថ្ងេអាទតិេយ នោះ ភនួ ឡាងំកសូុនី  
បានទបទ់លក់ារ មា៉ាត ់របស ់ពេជេ 
ប៊នុសដិ្ឋ បាន  ល្អ នងិបានវាយ- 
បក ដោយការ ធក់ ទាត់ វាយ- 
កេង និងបុក ជង្គង់ ដណ្តើម    
ភាព   មាន បេៀបស្ទើរ គេប់ ទឹក 
ហើយ ការ បុក កេង របស់ គេ ក៏ 
បាន បនេសល់ ស្នាមពក នៅ លើ 
ថា្ងាស របស់ ប៊ុនសិដ្ឋ ផងដេរ។ 
នៅទ ីបផំតុ ឡាងំកសូុនី តេវូបាន 
បេកាស ឱេយ ឈ្នះ ពេជេ ប៊នុសដិ្ឋ 
ដោយពនិ្ទ ុដាច ់៥-០ ដើមេបី ឡើង 
ទៅកាន់វគ្គ ផ្តាច់ពេ័តេ ដោយ 
រងច់ា ំការ បេកតួ  វគ្គ ពាកក់ណ្តាល 
ផ្តាច់ពេ័តេ របស់ជើង ខ្លាំង រិន 
ដាវីត និង ខេម ចាន់។

ភនួ ឡាងំកសូុនី បាន នយិាយ 
បន្ត   ថា៖  « សមេប់ការ បេកួត 
លើកនេះ មិនសូវជា ពិបាក ទេ 
ដោយ សរ យើង បាន ដឹង ពី គូ- 
បេកតួ ហើយ លើកនេះ ប៊នុសដិ្ឋ 
រាង ធ្វេសបេហេស ចេើន សេប 

ពេល យើង តេៀម បាន ល្អ ដចូ្នេះ 
តាម ការ បេកតួនេះ ខ្ញុ ំមានបេៀប 
លើ គាត់ ដោយការ ចាក់ជង្គង់ 
និង លោតទាត់ ពេះ គាត់ ចូល 
មក ទាត់តេ ជើង កេម អ៊ីចឹង 
ខ្ញុថំយ ទាត ់នងិ ចាក ់ជង្គង ់ហើយ 
ការ ឈ្នះនេះ ធ្វើ ឱេយខ្ញុមំាន ទនំកុ- 
ចិត្តខ្ពស់ ដោយ សងេឃឹម ថា នឹង 
យក ជ័យជម្នះបន្ត ទៀត នៅ 
វគ្គផ្តាច់ពេ័តេ»។

ផ្ទុយពីនេះ ពេជេ ប៊ុនសិដ្ឋ  
បាន បងា្ហាញ ការ សោក ស្តាយ 
ខ្លាំង រហូត ទួញ យំ ចំពោះ ការ- 
ចាញ់ ភួន ឡាំងកូសុីន នៅវគ្គ 
១/២ ផ្តាចព់េត័េ នេះ។ ទាងំ ទកឹ- 
ភ្នេក រហាម ពេជេ  ប៊នុសដិ្ឋ បាន 
បេប ់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ ពេល ដើរ ចេញ 
ពីសង្វៀនបេដាល់ PNN  ថា៖   
«ខ្ញុំ មានការ សោកស្តាយ ដេល 
ធ្វើ អត់បាន ល្អ។ ខ្ញុំអត់ សូវមាន 
ស្ទុះ ដោយ សរ ខ្ញុំផ្តា សយ 
តឹងចេមុះ ធ្វើ ឱេយ យើងមានការ- 
ពិបាក»។

សសិេសគណ ក្លបិចលនយវុជន 
កម្ពុជា ១៥៧ គុនខ្មេរ ប៊ុនសិដ្ឋ 
បញ្ជាក់ថា៖  «បើ សិន ជា ស្ទុះ ខ្ញុំ 
ពេញ គាត់ អត់ ឈ្នះ ខ្ញុំទេ គឺ ខ្ញុំ 
អាច ដេញ បកុ គាត ់បាន តេ លើក 
នេះស្ទុះ យើងស្ទើរ។ រីឯ បច្ចេក- 
ទេស បេកួត វិញ គាត់ គេន់តេ 
មានស្ទុះ ជាងមុន និង រាងរឹង 
ជាងមុន គឺ អត់មាន អីប្លេក  ទេ 
អ៊ចីងឹ ការ ចាញន់េះ មនិមេន មក 
ព ីគេ ខ្លាងំនោះ ទេ ប៉នុ្តេ មក ព ីយើង 
ជួបបញ្ហា ផ្នេក សុខភាព»៕

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈ     គេឧសេសាហ៍ ឃើញ សេីសេស់   
ដេល មាន ឈាម ជ ័រ ជាកនូ កាត ់ខ្មេរ -បារាងំ កញ្ញា 
ម៉េលយីា៉ា កងុស្តងត់ាងំ   បងា្ហាញ តេ របូ សម្ផសេសខ្លនួ- 
ឯងនៅ    ក្នុ ង អាជីព  ជា  តារាម៉ូដេល   ឯក រាជេយ នោះ-  
សេប ់តេ  ថ្មីៗ  នេះ កញ្ញា   ទមា្លាយ  មខុ  មាត ់ពតិមា្ចាស ់
បេះដងូ ជា បរុសវយ័ក្មេង  មាន  របូ សងា្ហា  កេយ ព ី
បាន   បងា្កាត់ ភ្លេើង ស្នេហ៍ អស់ពេល ៣ ឆ្នាំ  មក  នោះ   
បង្កើត     ភាព  ភា្ញាក់ ផ្អើល ដល់ មហា ជន។ 

រាល ់បណ្តុ ំរបូថត បេប សចិសុ ី តេវូ បាន មជេឈដា្ឋាន  
តាម  ដាន ព ីការ វវិឌេឍ  របូ សម្ផសេស របស ់នង ក ៏បាន  
លាន់ មាត់ សរសើរដោយ  តេង់ ៗ ថា ៖ « អី យា៉ា! 
ម៉េលយីា៉ា ឥឡវូ នេះ លេង មា៉ាអស ់ដេ ហ្មង!  កាល  
ពេល  ថ ត  នៅ ឆ្នា ំដបំងូ  ហាក ់ដចូជា មនិ សវូ ឃើញ 
មាន រូប  ដេល បងា្ហាញ   ភាព សិចសុី គួរ ឱេយ  ចាប់-  
អារម្មណ៍  សោះ!  តេ នៅ ពេល នេះ  សមេស់ នង   
មិន   តេឹម    តេ សេស់ ឡើងៗ នោះ-  
ទេ   ហើយ  ថេម ទាំង     - 
មានសន្តាន       ចិត្ត  ល្អ  
ហា៊ាន  ថត    បងា្ហាញនូវ  
ភាព  សិចសុី  គួរ ឱេយ   - 
ទាក់ទាញ    អារម្មណ៍  
ទៀត ផង » ។  

 កញ្ញា ម៉េលីយា៉ា កុង- 
ស្តង់ តាំង   នៅ តេ  ជា  
ចំណុច   គួរឱេយ  ចាប់ - 
អារម្មណ ៍ព ីមហា ជន    
ដដេលដោយ   គេ 
ងា ក   មក  តាម-   
ដាន  ពី ការ  រកេសា       
សមេស់់ និង 
រូបរាង សម-  
សួនមិន  បេ - 
បេួល   ស័ក្តិ - 

សម  ជា តារា ម៉ូដេល   នពេល  បេមាណ ២-៣  
ឆ្នាំ   ចុង  កេយ  មក នេះ ។ ជាក់   ស្តេង  ពេល ថ្មី   
នេះ  កញ្ញា ម៉េលីយា៉ា ឧសេសាហ៍ បងា្ហាញ  និង 
បង្ហាះ  បណ្តុំ  រូប  ថត សេប៉ត  ជា រឿយៗ  ហើយ 
ក៏   សមេបូរ រូប  ថត    បេប   សិច  សុី តេ ឯក ឯង        
តេ   ប៉ុណ្ណោះ  ។

អ្វ ីដេលគរួ ឱេយ  ចម្លេក នោះ  នពេល ថ្មីៗ  
នេះ  សេប់ តេសេីសេស់ ម៉េលីយា៉ា 

បង្ហា ះ សរបង្ហើប  ពី ចំណង ស្នេហ៍ 
ខ្លួន  ជាមួយ  បុរស សងា្ហា  វ័យ ក្មេង  

ទំនង ជា កូន កាត់ ខ្មេរ -បារាំង   
ដូច គា្នា  ជាភាស អង់គ្លេស  

ដេល  បេជា ភា ស  ខ្មេរ - 
ថា ៖ «អរគុណ  បង 

រយៈ ពេល  ៣ឆ្នាំ  
មក នេះ នៅ តេ 

សេឡាញ់ - 
អូន  រហូត-    
ទោះ បី ជា-  

ដឹង  ថា  អូន-  
មាន ឥរិយាបថ  មិន សូវ    

ល្អ   សព្វ បេបយា៉ាង  ក៏ដោយ នោះ »។ 
យា៉ាង  ណ ក៏ នៅ មិន ទាន់ ដឹង ថា គូស្នេហ៍ រូប  

សងដេល ជា មា្ចាស់ ចិត្ត ភា្ជាប់ ចំណង  ស្នេហ៍-  
អស់រយៈ  ពេល  ៣ឆ្នាំ របស់តារា ម៉ូដេល - 
សេស់  ស្អាត ទើប វ័យ ២០ឆ្នាំ  កញ្ញា ម៉េលីយា៉ា   

ជា កូន ចៅ  សេុក ខ្មេរ ឬ កេ បេទេស   ឡើយ 
ខណៈ   ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ មិន អាច សុំ ការ បញ្ជាក់ ពី  - 
កញ្ញា ម៉េលីយា៉ា   កូន កាត់   មាន   មា្តាយ    ខ្មេរ និង បា៉ា     
ជាតិ  បារាំង  ដោ យ សរ  បេព័ន្ធ  ទូរ ស័ព្ទ នង ធ្លាប់ 
ទំនក់ ទំនងពី មុន  មិន អាចទាក់ទងបាន៕ 
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កញ្ញា ម៉េលីយ៉ា បង្ហាញអារម្មណ៍  ពិត លើ គូស្នេហ៍ 
ដេល    សេឡាញ់  ៣ ឆ្នា ំមក ហើយ ។ រូប អុីនស្តាកេម

តារា មូ៉ដេល សេ ីសេស់ វ័យ  ក្មេង  សមេស់ស្អាត កូន កាត់ ខ្មេរ-
បរំាង  កញ្ញា ម៉េលីយ៉ា កុងស្តង់តំាង។  រូបថត ហ្វេសប៊ុក

ការ ប្តរូកណ្តាប់ ដេ រវាង ភួន ឡំាងកូសីុន (ឆ្វេង) និង ពេជេ បុ៊នសិដ្ឋ ក្នងុការ បេកួត ពីថ្ងេអាទិតេយ។ រូប ឈន ណន

ឡំាងកូសី៊ន ធ្វើឱ្យ ព្ជ្ ប៊៊នសិដ្ឋ 
ដើរច្ញ ពីការ ប្កួតទំាងទឹក ភ្នក្

សី្ស្ស់  ម្៉លីយ៉ា បង្ហាញ  ម៊ខ   ពិត    
ម្ចាស់ ចិត្ត   ក្យបង្កាត់ ស្នហ៍្ ៣ឆ្នាំ
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