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Miss Grand Cambodia 2020 ចម្រា ញ់  
បាន ប្រាក្ខនារី ២៥ រូប...ទំព័រ ១៣

ក្រាុម TN Kandal នៅ សល់ក្ដីបារម្ភចំពោះ 
ការ ឈាន ទៅឈ្នះ ពាន...ទំព័រ ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

ចិននឹងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពទឹកទន្លែមែគង្គ
នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន
លីកឺឈាងថ្ល្រងថាចាប់ពីឆ្នាំ
២០២០ន្រះទៅចិននឹងច្រក-
រំល្រកព័ត៌មានអំពីស្ថានភាព
ទឹកទន្ល្រម្រគង្គជាមួយប្រទ្រស
ក្នងុអនុតបំន់ម្រគង្គ-ឡានឆង
ឲ្រយបានទូលំទូលាយខណៈនា-

យករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពជុាបានជរំញុឲ្រយ
ពន្លឿននិងសម្រចឲ្រយបាននូវ
ខ្រស្រក្រវាត់អភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ច
នៅអនតុបំន់ន្រះនៅព្រលដ្រល
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចសកលធ្លាក់ចុះ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រប្រទ្រសចំនួន

៦នៅក្នងុអនុតំបន់ម្រគង្គ-ឡាន-
ឆងដ្រលរួមមានចិនមីយ៉ាន់មា៉ា
ថ្រឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាម
កាលពីព្រកឹម្រសលិមញិបានបើក
កិច្ចប្រជំុកំពូលលើកទី៣ន្រកិច្ច-
សហប្រតបិត្តកិារម្រគង្គ-ឡាន-

ឆងដ្រលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធ
វីដ្រអូ។កិច្ចប្រជុំកំពូលន្រះធ្វើ
ឡើងក្រមប្រធនបទ «ការ-
លើកកម្ពស់ភាពជាដ្រគូដើម្របី
វិបុលភាពរួម»។
លោកលីកឺឈាងនាយករដ្ឋ-

មន្ត្រីចិន ថ្ល្រងថាចិននឹងជួយ
ដល់ប្រទ្រសនៅក្នុងអនុតំបន់
ទន្ល្រម្រគង្គក្នុងការប្រើប្រស់
ធនធនទឹកហើយចាប់ពីឆ្នាំ
២០២០ន្រះទៅចិននឹងច្រក-
រំល្រកព័ត៌មានអំពីទឹកទន្ល្រម្រគង្គ

ទៅដល់ប្រទ្រសតាមដងទន្ល្រ
ម្រគង្គព្រញ១ឆ្នាំ។ការច្រក-
រលំ្រកពត័ម៌ានធនធនទកឹន្រះ
នឹងធ្វើឲ្រយទាន់ព្រលវ្រលាក្នុង
រដូវមានទឹកជំនន់ក៏ដូចជារដូវ
រំាងស្ងតួនិងដាក់ច្រញនូវយន្ត-
ការច្រករលំ្រកទនិ្ននយ័សម្រប់
ព្រញ១ឆ្នាំ។លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះ
ថា៖«ទន្ល្រ...តទៅទំព័រ  ៦

ខណៈលោកហុ៊នសែនជំរុញឲែយពន្លឿននូវខែសែកែវាត់អភិវឌែឍន៍សែដ្ឋកិច្ច

ចិនផ្ដល់អាទិភាពដល់
បណ្ដាបែទែសតាម
ដងទន្លែមែគង្គទទួល-
បានវា៉ាក់សំងកូវីដ១៩

 ខន   សា វិ 

ភ្នំ ពៃញៈលោកលីកឺឈាង
(Li Keqiang) នាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីន្រប្រទ្រសចិនបានថ្ល្រង
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីម្រសិល-
មិញជាមួយម្រដឹកនាំន្របណា្ដា
ប្រទ្រសក្នុងអាងទន្ល្រម្រគង្គថា
នឹងផ្ដល់អាទិភាពក្នងុការទទួល
បានវា៉ាក់សំងបង្ការម្ររោគកូរូ៉ណា
នៅព្រលដ្រលរដា្ឋាភិបាលចិន
ប្រកាសឲ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លវូការ។
ម្រដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់

ន្រប្រទ្រសក្នុងអាងទន្ល្រម្រគង្គ
រមួមានប្រទ្រសកម្ពុជាឡាវថ្រ
មីយ៉ាន់មា៉ានងិវៀតណាមបាន
ជបួគ្នាតាមរយៈវីដ្រអូខនហ្វើរិនុ
ក្នងុកចិ្ចប្រជុំកចិ្ចសហប្រតិបត្ត-ិ
ការម្រគង្គ-ឡានឆងលើកទ៣ី
កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញក្នុងនោះ
លោកលីបានថ្ល្រងថាប្រទ្រស
ចិននឹងបង្កើតមូលនិធិពិស្រស
ដើម្របីលើកកម្ពស់សុខភាពសធរណៈ
ស្ថិតក្រមក្របខ័ណ្ឌន្រមូល-
នធិិពសិ្រសរបស់កចិ្ចសហប្រត-ិ
បត្តិការម្រគង្គ-ឡានឆងហើយ
ដើម្របីបន្តផ្តល់នូវការគំទ្រសមា្ភារ
និងបច្ច្រកទ្រស...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ការផ្ទះុឆ្លងវីរុសក្នងុ
តំបន់នៅមីយ៉ាន់-
មា៉ាបង្កឲែយមានការ
ពែួយបារម្ភអំពីជំរំ-
ជនភៀសខ្លនួរូ៉ហីុងយ៉ា

កៃុងសុីត វៃ៉ៈ ជនរ៉ូហុីងយ៉ា
នៅក្នងុរដ្ឋរា៉ាក់ឃនីដ្រលញាញំី
ដោយជម្លាះនៅប្រទ្រស-
មីយ៉ាន់មា៉ាកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ
បានសម្ត្រងការព្រួយបារម្ភ
ចពំោះការផ្ទុះឆ្លងវរីសុផ្លវូដង្ហើម
កូរ៉ូណា ដ្រលបានរាលដាល
ទៅដល់ជំរំនានា ដ្រលមាន
មនុស្រសច្រើនហួសប្រមាណ
ក្រយពីការផ្ទុះឆ្លងបានធ្វើឲ្រយ
រដ្ឋធនីន្ររដ្ឋន្រះត្រូវបិទ។
ជនមូស្លីមរ៉ូហុីងយ៉ាជិត១៣

មឺុននាក់ រស់នៅក្នុងអ្វីដ្រល
អង្គការលើកល្រងទោសអន្តរ-
ជាតិ(Amnesty Interna-
tional)ពិពណ៌នា ថាជា
ស្ថានភាពដាច់ដោយឡ្រក
នៅក្នុងជំរំជាច្រើន នៅជុំវិញ
ក្រុងសុីតវ៉្រ។
ក្រុងន្រះបានកត់ត្រករណី

ឆ្លង៤៨នាក់កាលពីសបា្តាហ៍
មុន ដោយនាំឲ្រយឡើងចំនួន
ជាង១០ភាគន្រអ្នកឆ្លងវីរុស
ប្រហ្រល៤០០នាក់ ដ្រលត្រូវ
បានគ្រចុះ...តទៅទំព័រ ១២ 

អ្នកចូលរួម ពិនិតៃយ មើល គៃឿងអលង្ការ  នៅ ក្នងុ ពិធី តំាង ពិព័រណ៍គៃឿងអលង្ការ នៅ មជៃឈមណ្ឌលកោះ ពៃជៃ  នាពៃល កន្លងមក ។ រូបថតហុងមិនា

កម្ពជុានំាចែញគែឿងអលង្ការនិងតែបូងក្នងុតម្លែជាង$១,៣ពាន់លាន
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុាទទួលបានទឹក-
ប្រក់ប្រមាណជាង១,៣ពាន់
លានដុលា្លារពីការនាំច្រញគ្រឿង-
អលង្ការនងិត្របងូមានតម្ល្រទៅ
ទផី្រសារអន្តរជាតិនារយៈព្រល៦
ខ្រដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០២០ខណៈ

កាលពីឆ្នាំ២០១៩ការនាំច្រញ
ន្រះមានតម្ល្រសរបុជាង៤១៥
លានដុលា្លារត្រប៉ុណ្ណោះ។ន្រះ
បើតាមទិន្នន័យពីអគ្គនាយក-
ដា្ឋានគយនិងរដា្ឋាករកម្ពុជា។
របាយការណ៍បានបង្ហាញថា

ចាប់ពីខ្រមករាដល់ខ្រមិថុនា
ឆ្នាំ២០២០កម្ពជុាបាននាំច្រញ

គ្រឿងអលង្ការនងិត្របងូមានតម្ល្រ
ទៅក្រប្រទ្រសក្នុងតម្ល្រសរុប
១៣១៤លានដុលា្លារស្មើនឹង
ទម្ងន់សរុប៣៦៨០៣គីឡូ-
ក្រមឬ២៥៥៦៣គ្រឿង។
ទោះបីយ៉ាងណាភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍

មនិមានទនិ្ននយ័ពីការនាំច្រញ
គ្រឿងអលង្ការនងិត្របូងមានតម្ល្រ

ចាប់ពីខ្រមករាដល់ខ្រមិថុនា
ឆ្នាំ២០១៩ទ្រប៉នុ្ត្រសម្របក់ារ-
នាំច្រញសរបុប្រចាំឆ្នាំ២០១៩
វញិគឺមានតម្ល្រត្រមឹ៤១៥,៧៥
លានដលុា្លារស្មើនងឹ១៩៨៨០
គីឡូក្រមឬ៤៧០៧១គ្រឿង។
ទន្ទឹមគ្នាន្រះក្នុងរយៈព្រល៦

ខ្រឆ្នាំន្រះ...ត ទៅ ទំព័រ ១០



នៅខែកញ្ញាខាងមខុនែះវៀតណាម
ដែលជាបែធានប្តូរវែនអាស៊ាននឹង
រៀបចំកិច្ចបែជុំរដ្ឋមនែ្តីការបរទែស-
អាស៊ានលើកទី៥៣និងកិច្ចបែជំុពាក់-
ព័ន្ធផែសែងទៀតដែលនឹងបែពែឹត្តទៅ
តាមរយៈបែព័ន្ធវីដែអូ។
នែះគឺជាលើកទី១ក្នុងបែវត្តិសស្តែ

ជាងកន្លះសតវតែសរ៍របស់អាស៊ានដែល
កិច្ចបែជុំរដ្ឋមន្តែីការបរទែសអាស៊ាន
បែចាំឆ្នាំតែូវបានធ្វើឡើងតាមបែពន័្ធ-
វីដែអូដោយសរតែជំងឺរាតតែបាតកូ-
វីដ១៩។ជំងឺនែះក៏បានបង្អាក់រាល់សកម្ម-
ភាពបែជំុ និងកម្មវិធីជាចែើនរបស់អា-
ស៊ានរហូតដល់មានសំណួរលើកឡើង
ពីលទ្ធភាពដែលវៀតណាមអាចនឹង
ពនែយារអាណត្តិជាបែធានអាស៊ានរបស់
ខ្លួននៅឆ្នាំកែយទៀតប៉ុន្តែការណ៍-
នែះតែូវបានវៀតណាមបដិសែធ។
ក្នងុឆ្នាំ២០២០វៀតណាមបានជែើស-

រីសមូលបទ“ភាពស្អតិល្មតួនិងការ-
ឆ្លើយតប”ដែលមានអត្ថន័យជាការ-
ឆ្លុះបញ្ចាងំអំពីការពងែឹងឯកភាពនិង
សមគ្គីភាពអាស៊ានការពងែឹងមជែឈ-
ភាពអាស៊ាននិងលើកកម្ពស់ការចូល-
រួមចំណែកដ៏សកម្មរបស់អាស៊ានក្នុង
បុព្វហែតុសន្ដិភាពនិងស្ថរិភាពតំបន់។
ក្នងុបរិបទនែវិបត្តិសុខាភិបាលសកល-
លោកយើងសង្កែតឃើញថាអាស៊ាន
នៅតែមានលទ្ធភាពរកែសាបាននវូភាព-
ធន់ និងសមគ្គីភាពរបស់ខ្លួន។អា-
ស៊ានបែហែលជាស្ថាប័នតំបន់តែ១
គត់ដែលនៅតែបន្តការបែសែ័យទាក់-
ទងរបស់ខ្លនួទោះជាតាមរយៈបែពន័្ធ-
វីដែអូក្តីដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិ
ជំងឺរាតតែបាតនិងផលប៉ះពាល់សែដ្ឋ-
កចិ្ចដោយឈរលើគោលគនំតិ“ជយួ-
សង្គែះជីវិតជួយសង្គែះជីវភាព”។
អាស៊ានបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិង
ចែករលំែកពត័៌មានទាក់ទងនងឹវធិាន-
ការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩និង
បានទាក់ទាញឱែយបែទែសដែគូជាចែើន
ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនែះតាមរយៈ
យន្តការដែលមានសែប់របស់អា-
ស៊ាន។អាស៊ានបានដាក់ចែញនូវវិធាន-
ការចាំបាច់មយួចនំនួឧទាហរណដ៍ចូជា
ការបង្កើតមូលនិធិអាស៊ានសមែប់
ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ១៩មជែឈ-
មណ្ឌលអាស៊ានសមែប់គែះអាសន្ន
សុខភាពសធារណ:និងជំងឺដែល
កំពុងលែចឡើងក៏ដូចជាការអភិវឌែឍ
នូវផែនការស្តារសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
គែប់ជែុងជែយ។
នែះគឺជាការបង្ហាញនវូការប្តែជា្ញាចតិ្ត

របស់អាស៊ានចំពោះយន្តការពហុភាគី-
និយមដែលបានចូលរួមដោះសែយ
បញ្ហាកង្វល់និងបញ្ហាបែឈមរួមក្នុង
តំបន់នៅពែលដែលសកលលោកកំពុង
តែបែឈមនឹងបញ្ហាជាចែើនដូចជា
សង្គែមពាណិជ្ជកម្មការបែឈមមុខ
ដាក់គ្នាដ៏តានតឹងរវាងបែទែសមហា-

អំណាចការងើបឡើងនែនិនា្នាការគំ-
ពារនយិមការធា្លាក់ចុះនែពហភុាគីនយិម
ដែលបាននិងកំពុងបង្កជាសមា្ពាធដល់
ដណំើរការកសងសហគមន៍អាស៊ាន
ក៏ដូចជាតួនាទីនាំមុខនិងមជែឈភាព-
អាស៊ាននៅក្នុងនិមា្មាបនកម្មតំបន់។
ក្នងុទដិ្ឋភាពភមូិសស្តែនយោបាយ

ភាពតានតងឹរវាងមហាអណំាចអាមែ-
រិកនិងចិនបានបង្កភាពស្មគុស្មាញដល់
អាស៊ាន និងដាក់សមា្ពាធឱែយអាស៊ាន
កាន់ជើងភាគីណាមយួ។ការបែឈម
មុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចទាំង២
បានរាលដាលលើគែប់ទិដ្ឋភាពនែ
ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ មិនថា
នយោបាយសែដ្ឋកចិ្ចយោធាបច្ចែក-
វិទែយាសុខាភិបាលនិងការអភិវឌែឍហើយ
ការបែើវែទិកាអាស៊ានដើមែបីឈ្លាះគ្នា
ឬឈានទៅបង្កភាពតានតឹងដែលប៉ះ-
ពាល់ដល់ស្ថរិភាពនងិសន្តភិាពក្នងុតបំន់
គឺជាអ្វីដែលអាស៊ានមានការបារម្ភ។
យ៉ាងណាក្តីយើងក៏សង្កែតឃើញថា

អាស៊ានមានការបែងុបែយត័្ននងិថ្លងឹ-
ថ្លែងខ្ពស់ក្នុងការចូលដែចូលជើងជា-
មួយមហាអំណាចណាមួយបែឆំងនឹង
មហាអំណាចផែសែងទៀត។សមាជិក-
អាស៊ានជាចែើនបានបញ្ជាក់គោល-
ជំហរជាសធារណៈថាមិនកាន់ជើង
ភាគីណាមួយឡើយ។សមែប់កម្ពុជា
វិញបើមើលលើកតា្តាបែវត្តិសស្តែ
កម្ពជុាមានការខា្លាចរអាចពំោះសង្គែម
ពែះយើងជាបែទែសដែលមានសន្ត-ិ
ភាពកែយគែបង្អស់។សង្គែមដោយ
តួអង្គតណំាង(proxywar)នៅក្នងុ
សមយ័សង្គែមតែជាក់ឧទាហរណដ៍ចូជា
សង្គែមវៀតណាមបានរីករាលដាល
ដល់កម្ពុជាហើយបានបង្កជាសោក-
នាដកម្មជាចែើនរាប់មនិអស់សមែប់
បែជាជាតិខ្មែរ។“សង្គែមតែជាក់”គឺ
តែជាក់តែរវាងបែទែសមហាអំណាច
ប៉ុណ្ណោះហើយបែទែសតូចតាចតែូវ
ទទួលរង“សង្គែមក្តា”ដោយសរ
មហិច្ឆតាដណ្តើមឥទ្ធិពលរបស់បែ-
ទែសមហាអំណាច។
គឺជារឿងធម្មតាដែលបែទែសតូច-

តាចតែងតែតែូវបានគែចោទថាជា
អាយ៉ងរបស់បែទែសមានអំណាច។
កម្ពុជាជារឿយៗ តែូវបានគែចោទបែ-
កាន់ថាកាន់ជើងចនិលើបញ្ហាសមទុែ
ចិនខាងតែបូងហើយការអាក់ខានក្នុង

ការចែញសែចក្តីថ្លែងការណ៍រមួរដ្ឋមន្តែី
ការបរទែសអាស៊ាននៅឆ្នាំ២០១២
នៅពែលដែលកម្ពុជាធ្វើជាបែធាន
អាស៊ានបានកា្លាយជាទឡ្ហកីរណ៍ដ៏ងយ-
សែលួនងិសមញ្ញបផំតុ។កែយមក
ទោះបីជាកម្ពុជាមិនធ្វើជាបែធានអា-
ស៊ានក្តីការចោទបែកាន់នែះនៅតែ
លែចឡើងជានិច្ចជាពិសែសនៅមុន
ពែលឬកែយពែលកិច្ចបែជុំរដ្ឋមន្តែី
ការបរទែសអាស៊ាន។កម្ពជុាបានកា្លាយ
ជាបែទែសដែលគែសន្មតទមា្លាក់កំហុស
នៅរាល់ពែលដែលមានការរាំងស្ទះ
ណាមួយកើតឡើងបើទោះបីជាបែ-
ធានប្តូរវែនផែសែងៗទៀតមិនអាចសមែច
វឌែឍនភាពអ្វីលើបញ្ហាសមទុែចនិខាង-
តែបូងក៏ដោយ។ឆ្នាំនែះឬឆ្នាំកែយៗ
ទៀតក៏បែកដជានឹងមានការចោទបែ-
កាន់ដូចគ្នាពែះថាជម្លាះសមុទែចនិ
ខាងតែបូងគឺជាជម្លាះដែលកើតមាន
រាប់សតវតែសរ៍មកហើយហើយក៏ពុំមែន
ជាជម្លាះដែលអាចដោះសែយបាន
ដោយងយៗ ក្នងុអនាគតដ៏ឆប់ខាង-
មុខនែះដែរ។
រដ្ឋមន្តែីការបរទែសសិង្ហបុរី K.Shan-

mugamបានថ្លែងនៅក្នុងសភាសិង្ហ-
បរុីកាលពថី្ងែទ១ី៣ខែសហីាឆ្នាំ២០១២
ថា“យើងមនិមែនជារដ្ឋទាមទារអធបិ-
តែយែយ(ក្នងុជម្លាះសមទុែចនិខាងតែបងូ)
នោះទែហើយយើងតែងតែបែកាន់-
ជំហរថាជាសរធាតុជម្លាះដែនអធិប-
តែយែយណាមយួនៅសមុទែចិនខាងតែបងូ
អាចតែូវបានដោះសែយដោយភាគី-
ពាក់ពន័្ធផ្ទាល់ប៉ណុ្ណោះ។…វាសមញ្ញ
ពែកហើយក្នងុការទាមទារកណំត់អត្ត-
សញ្ញាណថាតួអង្គមួយណាឬមូល-
ហែតុមយួណាដែលបង្កឱែយមានហែត-ុ
ការណ៍នៅភ្នំពែញ។មានតួអង្គចែើន
និងមូលហែតុចែើននៅក្នងុពែតឹ្តិការណ៍
នែះ។...ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ថាអាស៊ាន
ក្នុងនាមជាស្ថាប័នមិនអាចកាន់ជើង
នងិគទំែលើភាពតែមឹតែវូនែការទាម-
ទារដែនអធិបតែយែយណាមួយនោះទែ
ហើយយើងក៏គ្មានបំណងនឹងដោះ-
សែយជម្លាះអធិបតែយែយនែះដែរ។
នែះគឺជាបញ្ហាសមែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ”។
ក្នុងនាមជារដ្ឋមិនទាមទារអធិប-

តែយែយលើសមុទែចិនខាងតែបូងជំហរ
របស់កម្ពជុាមនិខសុគ្នាពីសងិ្ហបរុីប៉នុា្មាន

ឡើយ។កម្ពុជាមិនអាចគំទែការស្នើ
ដាក់បញ្ចូលឈ្មាះទីតាំងនែជម្លាះនៅ
ក្នុងសែចក្តីថ្លែងការណរ៍ួមដចូការទាម-
ទារនៅឆ្នាំ២០១២បានឡើយ។យើង
មិនអាចកាន់ជើងភាគីចិនឬរដ្ឋទាមទារ
អធិបតែយែយណាមួយឡើយ។បញ្ហា
សមុទែចិនខាងតែបូងគឺជាបញ្ហាជម្លាះ
អធិបតែយែយរវាងចិននិងបែទែសអា-
ស៊ាន៤គឺវៀតណាមហ្វីលីពីនប៊ែុយ-
ណែនិងមា៉ាឡែសុីពោលគឺមិនមែនជា
ជម្លាះរវាងចិន និងអាស៊ានទាំងមូល
នោះទែ។គរួកត់សមា្គាល់ផងដែរថាការ
បែកាន់ជំហរអពែយាកែឹតលើជម្លាះដែន
អធបិតែយែយគជឺាការអនុវត្តជាទទូៅនៅ
ក្នងុទនំាក់ទនំងអន្តរជាតិជាក់ស្តែងក្នងុ
ជម្លាះទាក់ទងនងឹបែសទពែះវហិារក្តី
ទោះបីជាកម្ពជុាមានសលកែមដល់ទៅ
២លើក ពីតុលាការយុត្តធិម៌អន្តរជាតិ
ទីកែុងឡាអែក្តី ក៏ពុំមានបែទែសណា
មួយអាចកាន់ជើងឬគំទែកម្ពុជាបាន
ដែរ។មានតែកម្ពុជានិងថែទែដែលតែូវ
ដោះសែយជម្លាះអធិបតែយែយរបស់
ខ្លនួដោយសន្តវិធិីនងិយោងតាមចែបាប់
អន្តរជាតិដើមែបីកុំឱែយវិវាទរាលដាលប៉ះ-
ពាល់ដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់។
យ៉ាងណាក្តីអាស៊ានមានកិច្ចការ

ដែលតែវូធ្វើចែើនលើសពីបញ្ហាសមុទែ
ចិនខាងតែបូងនិងបញ្ហានយោបាយ
សន្តិសខុនានា។អាស៊ានមានការវវិឌែឍ
ចែើនពីការកសងសហគមន៍ហើយ
អាស៊ានគឺជាឧទាហរណ៍គរំូដែលបាន
បង្ហាញឲែយឃើញថាសមាហរណកម្ម
តំបន់ គឺអាចសមែចបាន ទោះបីជា
មានភាពខសុគ្នារវាងបែទែសសមាជកិ
លើកតា្តាសវតារវបែបធម៌នងិកមែតិនែ
ការអភិវឌែឍក៏ដោយ។ ឆ្លងកាត់ការវិ-
វឌែឍពាក់កណា្តាលសតវតែសរ៍របស់អង្គ-
ការតំបន់ដែលបើកទូលាយមួយនែះ
ការបង្កើតសហគមន៍សែដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
(AEC)នៅចងុឆ្នាំ២០១៥តែវូបានគែ
ចាត់ទកុថាជាសមិទ្ធផលដធ៏ំបផំុតមយួ
ដែលអាស៊ានសមែចបាន។ផែនការ
សហគមន៍សែដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ២០២៥
បាននងិកពំងុផ្តល់ទិសដៅនងិវធិាន
ការយុទ្ធសស្តែដើមែបីឈានទៅសមែច
បាននូវសហគមនម៍យួដែលមានកមែតិ
សមាហរណកម្មខ្ពស់ទន្ទមឹគ្នានឹងឯ
កសរគោលផែសែងទៀតដូចជាទសែសន
វិស័យសហគមន៍អាស៊ាន២០២៥

ផែនការសហ-គមន៍នយោបាយ-សន្តិ
សុខ២០២៥និងផែនការសហគមន៍
សង្គម-វបែបធម៌២០២៥។
អាស៊ានគឺជាវែទិកាដែលមិនអាច

ខ្វះបានសមែប់បែទែសកម្ពជុាក្នុងការ-
បង្កើនស្តង់ដារបស់ខ្លួននៅលើគែប់-
វសិយ័នែការអភវិឌែឍសែដ្ឋកចិ្ចសង្គម។
អាស៊ានបានជំរុញកម្ពុជាឱែយខិតខំ
អភិវឌែឍថែមទៀតដើមែបីបងែួមគមា្លាត-
អភវិឌែឍន៍រវាងសមាជកិអាស៊ានចាស់
នងិសមាជកិអាស៊ានថ្មីដើមែបីធានាឱែយ
មានការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់
បែកបដោយបរិយប័ន្ន។
បើពនិតិែយលើផ្នែកសែដ្ឋកចិ្ចអាស៊ាន

មានសែដ្ឋកចិ្ចធំជាងគែលដំាប់ទី៥នៅ
លើពិភពលោករួចទៅហើយជាមួយនឹង
ផលិតផលក្នុងសែកុសរុប(GDP)ចំនួន
ជាង៣ទែលីានដុលា្លារអាមែរិក។ជាមួយ
នងឹបែជាជន៦៥០លាននាក់អាស៊ាន
ក៏ជាអណំាចទផីែសារដ៏ធំមយួក្នងុពភិព-
លោកដែលទាក់ទាញការវិនិយោគ
ជាចែើនមកក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាក៏
ទទួលផលពីកតា្តាទាំងនែះផងដែរ។
ជាមួយនឹងកិច្ចពែមពែៀងពាណិជ្ជ-

កម្មសែរីដែលមានសែប់ជាចែើនទៀត
នៅឆ្នាំ២០២០នែះ អាស៊ានក៏នឹង
ឈានដល់ការចុះហត្ថលែខាលើកិច្ច-
ពែមពែៀងភាពជាដែគូសែដ្ឋកចិ្ចទលូ-ំ
ទូលាយតំបន់(RCEP)ដែលនឹង
កា្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសែរីធំជាង
គែបផំតុលើពភិពលោកដែលនែះគឺជា
ការបង្ហាញនូវការប្តែជា្ញាចិត្តដ៏ខា្ជាប់ខ្ជួន
របស់អាស៊ានក្នុងការលើកស្ទួយបែ-
ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលផ្អែក
លើវិធានចែបាប់។
បែទែសកម្ពុជាក៏នឹងខិតខំជំរុញ

ពាណជិ្ជកម្មក្នងុតបំន់ពងែងឹការតភា្ជាប់
និងការរៀបចំសែដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។
កម្ពុជាមើលឃើញពីភាពចាំបាច់
សមែប់អាស៊ានក្នុងការកៀរគរបែ-
ភពថវកិាដែលមានលក្ខណៈច្នែបែឌតិ
ដើមែបីសមែចឱែយបាននូវផែនការមែ-
ស្តីពីការតភា្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ(MPAC)
២០២៥និងការខិតខំស្វែងរក
លក្ខណៈបំពែញបន្ថែមនែគំនិតផ្តួច-
ផ្តើមនិងកែបខ័ណ្ឌកិច្ចសហបែតិបត្ត-ិ
ការនានាដែលផ្តាតលើការតភា្ជាប់
តំបន់។ដូចគ្នានែះដែរអាស៊ានមាន
តមែូវការក្នុងការកសងបែព័ន្ធដឹក-
ជញ្ជនូក្នងុតំបន់បែកបដោយភាពរស់-
រវីកដែលអាចតភា្ជាប់បង្គាលសែដ្ឋ-
កិច្ចសំខាន់ៗ និងរួមចំណែកដល់ការ-
បង្កើនភាពបែកួតបែជែងក្នងុតំបន់និង
ការធ្វើពិពិធកម្មកំណើនសែដ្ឋកិច្ច។
ទាំងនែះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាអាច

រពំងឹទទលួផលដោយផ្ទាល់នងិដោយ
បែយោលពីការរីកចមែើនឥតឈប់-
ឈរនែការកសងសហគមន៍អាស៊ាន
ដែលផ្តាតលើបែជាជននិងយកបែជា-
ជនជាស្នូល។
ស៊ឹមវីរៈ
ទីបែឹកែសាយុទ្ធសស្តែនែវិទែយាស្ថាន-

ចក្ខុវិស័យអាសុី(AVI)

តើកម្ពជុាអាចនឹងរំពឹងអ្វ ីពីកិច្ចប្រជំុរដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសអាស៊ានលើកទី៥៣?

មេដឹកនំានេបណ្តាបេទេសអាស៊ានក្នងុកិច្ចបេជំ៊នៅបេទេសថេក្នងុឆ្នា២ំ០១៩។រូបAFP
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មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ តំណាងសមាគម
សហព័ន្ធនិស្សិតសហព័ន្ធ
សហជីពយុវជននិងប្ជា-
ពលរដ្ឋប្មាណជាង២០នាក់
បានទៅដាក់ញត្តិនៅឧត្តមស្នង-
ការអង្គការសហប្ជាជាតិទទួល-
បន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្ចាំកម្ពុជា
(UNHCR)កាលពីមសិ្លមញិ
ដើម្បីស្នើឱ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះ-
ល្ងលោករ៉ុងឈុននិងអ្នក-
ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនិងបាន
បន្តទៅដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូត
ជបុ៉នទៀតបុ៉ន្ត្តូ្វបានសមត្ថ-
កិច្ចរារាំង។
បើតាមលោករ៉ុងវ៉ាន់អាយុ

២២ឆ្នាំដល្ត្វូជាក្មយួលោក
រ៉ងុឈនុដល្បានចលូរមួដាក់
ញត្តិ ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថា
គម្ងន្ការដាក់ញត្តិន្ះ
មនិទទលួបានដចូអ្វីដ្លពកួ-
គាត់គ្ងនោះទ្ដោយសរ
សមត្ថកិច្ចបានរារាំងមិនឱ្យ
ហ្ក្បួនទៅកាន់ស្ថានទូតជបុ៉ន
បនា្ទាប់ពីពកួគាត់បានដាក់ញត្តិ
រួចរាល់នៅUNHCR។លោក
ថ្ល្ងថា៖«យើងបានដាក់ញត្តិ
នៅការិយាល័យUNHCRដោយ
ជោគជ័យដោយមានការស្វា-
គមន៍ពីមន្្តន្ីអង្គការន្ះហើយ
ពកួគាត់បានសនយ្ាថានងឹជយួ

ធ្វើការដោះសយ្ករណីលោក
រ៉ុងឈុន»។
បនា្ទាប់ពីដាក់ញត្តិរចួរាលន់ៅ

UNHCRក្មុយវុជនទាងំន្ះ
បានបន្តដំណើរទៅស្ថានទូត
ជប៉ុនដោយថ្មើរជើងប៉ុន្ត្ត្ូវ
បានរារាំងពីសមត្ថកិច្ច។
លោករ៉ុងវ៉ាន់ថ្ល្ងថាក្ុម-

អ្នកដាក់ញត្តិទាងំន្ះមនិមាន
កមា្លាំងដើម្បីធ្វើការទប់ទល់ឬ
រញុច្នជាមយួនងឹសមត្ថកចិ្ច
ទាងំនោះទ្ដោយសរត្ក្មុ
ពួកគាត់មានឆន្ទៈប្កាន់ខ្ជាប់
នូវអហិង្សាទើបពួកគាត់សម្ច

ធ្វើការរំសយបុ៉ន្ត្កុ្មអ្នកទាម-
ទារទំាងន្ះនឹងដាក់ញត្តិដដ្ល
ន្ះទៅខងស្ថានទូតជប៉ុន
នៅព្លក្យ។
យោងតាមញត្តិស្នើសំុការជួយ

អន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ
ដ្លចុះហត្ថល្ខដោយ
តំណាងសមាគមសហព័ន្ធនិស្សិត
សហពន័្ធសហជពីយវុជននងិ
ប្ជាពលរដ្ឋជិត២០ស្ថាប័ន
បានអពំាវនាវទៅដល់សហគមន៍
អន្តរជាតិសូមជួយអន្តរាគមន៍
ឲយ្មានការដោះលង្លោករ៉ងុ
ឈុនដ្លត្ូវ...តទៅទំព័រ  ៥

 អោម  ប៊ុន ធឿន 

 ភ្នំពេញៈ លោកហាប់ទូចអគ្គ-
នាយកបច្ច្កទ្សវប្បធម៌ន្
ក្សួងវប្បធម៌និងវិចិត្សិល្បៈបាន
អះអាងថាសម្បត្តិវប្បធម៌ប្វត្តិ-
សស្ត្ខ្ម្រមិនម្នមានត្ប្ង្គ-
ប្សទនានានោះទ្ប៉នុ្ត្ក៏មាន
ឧបករណ៍ប្ើប្ស់របស់មនុស្ស
ជនំាន់ដើមផងដ្រសមប្់ឲយ្អ្នក-
ជនំាន់កយ្បានយល់ដឹងហើយ
ថាការរំលាយវត្ថុប្ើប្ស់ចាស់ៗ
នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណ្ះដឹង។
លោកហាប់ទចូបានថ្លង្បប្់

ភ្នពំ្ញប៉សុ្ដិ៍កាលពថី្ង្២៣សហីា
ថាឧបករណ៍ប្ើប្ស់ធ្វើពីស្ពាន់
ដ្លចាស់ៗជំនាន់ដើមត្ងប្ើ-
បស្ម់ានដចូជាផ្តលិស្ពាន់ចាន-
ស្ពាន់ភាជន៍ស្ពាន់ជាដើមរួមទាំង
ឧបករណ៍ប្ើប្ស់ផ្ស្ងៗជា-
ច្ើនទៀតគឺជាផ្ន្កមួយន្
សម្បត្តិវប្បធម៌ប្វត្តិសស្ត្ខ្ម្រ។
ប្សិនបើយកទៅរំលាយបំណ្ក
ឬវត្ថុបុរាណទាំងនោះធ្វើឲ្យអ្នក-
ជំនាន់ក្យល្ងបានយល់អំពី
ក្រដំណ្លមរតកវប្បធម៌ទាងំនោះ
មិនខន។
លោកទចូបន្តថាការរកស្ាវត្ថុជា

ក្រដំណ្លវប្បធម៌ពីដូនតាមាន
ប្យោជន៍ក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពី
អត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិឆ្លះុបញ្ចាងំ
ពីការរស់នៅពីអតីតកាលរបស់

បុព្វបុរសឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគំនិតច្ន្-
បឌ្តិរបស់ជនជាតិខ្មរ្នងិសង្គម
ខ្ម្រជាដើម។
លោកថា៖«ទាំងនោះគឺសំខន់

ណាស់អតតីកាលមយួដល្យើង
រក្សាទុកហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្ន-
កាលកាន់ត្សម្បូរប្បត្បើ
យើងបំបាត់អតីតកាលនោះទៅ
យើងពិបាកហើយព្ះវជាគ្ឹះ
មួយន្ការអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងជា
ជំនាន់មួយដ្លជាតិនីមួយៗគ្
ប្ើក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយការ-
អភិវឌ្ឍមិនម្នចាប់ផ្តើមពីការធ្វើ
ថ្មីនោះទ្ ការអភិវឌ្ឍវឈរលើ
មូលដា្ឋានន្អត្តសញ្ញាណមូល-
ដា្ឋានគ្ឹះវប្បធម៌សង្គមអរិយធម៌
របស់ខ្លួនអាហ្នឹងជាតំណាង
បើមិនអ៊ីចឹងទ្គឺយើងល្ងដឹងអី
ហើយ គា្មានអ្វីបញ្ជាក់ថាយើងជា
នរណាទ្»។
ទន្ទឹមនឹងន្ះលោកហាប់ទូច

ក៏បានលើកឡើងដរ្ថាការរំលាយ
វត្ថុបុរាណចាស់ៗ ធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវ
ចំណ្ះដឹង។លោកថា៖«ធម្មតា
របស់បុរាណត្ងបង្កប់នូវអត្ត-
សញ្ញាណនិងចំណ្ះដឹងក្នងុ
នោះដ្លមានបច្ច្កទ្សក្បាច់-
រចនាជាដើម។គ្សង្ក្តឃើញ
គឹ្ះន្ការអភិវឌ្ឍអាចកើតច្ញពី
បច្ចក្ទ្សក្នុងការធ្វើព្ះវិហារ
សលាឆន់ឬសមិទ្ធផលចាស់ៗ 
ផ្ស្ងទៀត នៅក្នងុវត្តអារាមដ្ល

បន្សល់ទុកជាច្ើនរយឆ្នាំមកហើយ
ហ្តុន្ះក្រដំណ្លដូនតាមិនគួរ
ណាដើម្បីបាន១ តូ្វរំលាយ១
នោះទ្វធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍគា្មាន
មូលដា្ឋានគឹ្ះរឹងមំា»។
ក្នុងនាមក្សួងវប្បធម៌ និង

វិចិត្សិល្បៈ លោកហាប់ ទូច
បានអំពាវនាវឲ្យគ្ប់គា្នាចូលរួម
ជួយថ្រក្សានូវអ្វីដ្លជាក្រដំណ្ល
បន្សល់ទុកពីមនុស្សជំនាន់មុន
សម្ប់ធ្វើជាមូលដា្ឋានកូនចៅ
ជនំានក់្យបានយល់នវូអ្វីដ្ល
ជារបស់ដូនតា។
គួរបញ្ជាក់ថានៅចុងសបា្តាហ៍ទី

២ន្ខ្សីហាន្ះ គណៈសង្ឃ-
នាយកន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពជុា
បានច្ញលិខិត១ឲ្យបញ្ឈប់
ការរំលាយបំណ្កឬបុរាណវត្ថុ-
ព្ញល្ញអំពីលោហធាតុ ដើម្បី
សិតព្ះពុទ្ធបដិមា ឬរូបចមា្លាក់
ផ្ស្ងៗ។
តាមរយៈលិខិតនោះគណៈ-

សង្ឃនាយកបានស្នើដល់ព្ះ-
ម្គណព្ះអនុគណនិងព្ះចៅ-
អធិការគ្ប់វត្ត ព្ះម្តា្តាបញ្ឈប់
ការបន្តប្ព្ណីសិតព្ះពុទ្ធបដិមា
ឬចមា្លាក់ផ្ស្ងៗដោយប្ើបំណ្ក
ឬបុរាណវត្ថុព្ញល្ញអំពីលោហ-
ធាតុរួមមានសរំទឹ្ធបក្់នងិមាស
លាយជាមួយស្ពាន់ទង់ដ្ងថ្មី ឬ
បណំក្បរុាណវត្ថុផស្ង្ៗទៀតនៅ
តាមវត្តអារាម៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

កំពង់ស្ពៈឺ មន្ត្ីបរិស្ថានខ្ត្ត
កំពង់ស្ពឺនិងអង្គការប្ឆំងអំពើ-
ពុករលួយ ទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញ
ធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិ
ពលរដ្ឋ(ACNCIPO)របស់លោក
ជាហា៊ានរមួគា្នាចុះរុះរើខ្ទមអនាធបិ-
ត្យ្យជាង១០ខ្ទមនៅថ្ង្ន្ះ
ដ្លគ្លួចសងសង់នៅដ្ន-
ជម្កសត្វព្ភ្នំឱរា៉ាល់ស្ថិតក្នុង
ភូមិស្កិនឃុំត្ពាំងជោស្ុក
ឱរា៉ាល់ខត្្តកពំងស់្ពឺបនា្ទាបព់ីដាក-់
ឱសនវទ១០ថ្ង្ឲ្យរុះរើច្ញ។
លោកហ៊ុលមា៉ារា៉ា អនុប្ធាន

ការិយាល័យដ្នជម្កសត្វព្ភ្នំ-
ឱរា៉ាល់ ស្ុកឱរា៉ាល់ថ្ល្ងនៅថ្ង្ទី
២៣សីហាថាសមត្ថកិច្ចចម្ុះ
ខត្្តកពំងស់្ពឺនងិស្កុឱរា៉ាល់នងឹ
ចុះទៅរុះរើខ្ទមជាង១០របស់ជន-
ខិលខូចមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ
នៅថ្ង្ទ២ី៥ខស្ហីាន្ះ។ពកួ-
ជនខលិខចូបាននាគំា្នាទៅសងសង់

រំលោភយកដីដ្នជម្កសត្វព្
ភ្នំឱរា៉ាល់បម្ាណជាង៤០០ហកិ-
តា នៅទីតាំងខងលើន្ះ។
លោកបន្តថាពួកគ្បាននាំគា្នា

ធ្វើខ្ទមតូចក្ប្រៗគា្នាហើយកាប់-
ឆ្ការព្របោះតចូៗនងិកាប់ដើម-
ឈើមយួចនំនួចោលដើមបី្រុករាន
ទន្ទ្នយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ
ដោយខសុច្បាប។់បនា្ទាប់ពីកាប់-
ឆ្ការរចួរាលព់កួគ្បានយកដើមចក្
ដំឡូងមី ស្វាយស្វាយចន្ទី ដូង
និងដំណាំរួមផ្សំមួយចំនួនទៀត
ទៅដាំនៅលើដីនោះ។
លោកមា៉ារា៉ាបញ្ជាក់ថា៖«យើង

បានដាក់ឱសនវទឲ្យពួកគាត់
រយៈព្ល១០ថ្ង្ ចាប់គិតពីថ្ង្
ទី១៤ខ្សីហារហូតមក។ប៉ុន្ដ្
យើងសង្ក្តមើលទៅគឺពួកគាត់
នៅមនិទាន់នាគំា្នាទៅរុះរើខ្ទមទាងំ-
អស់ហ្នឹងច្ញទ្។អ៊ីចឹងនៅថ្ង្
ទី២៥ ខ្សីហាន្ះយើងនឹង
ចុះទៅរុះរើដោយផ្ទាល់ជាមួយ
មន្ត្ីជំនាញខ្ត្តនិងស្ុកឱរា៉ាល់

ហើយនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងន្ះ
ទៅតុលាការផងដ្រ»។
លោកជាហា៊ានបធ្ានអង្គការ

ACNCIPOប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
នៅថ្ង្ទ២ី៣សហីាថាលោកនងិ
មន្ត្ីជនំាញបរសិ្ថានខត្្តកពំងស់្ពឺ
បានចុះពនិតិយ្ស្ថានភាពជាក់ស្ដង្
រចួហើយដោយមានជនខិលខូច
មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ ១ក្ុម
បាននាំគា្នាទៅកាប់ឆ្ការ ទន្ទ្ន
ដីព្ន្ដ្នជម្កសត្វព្ភ្នំ-
ឱរា៉ាល់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន។
លោកថាដីដ្លពួកគ្ឈូស-

ឆយរួចមួយចំនួនបានយក
ដំណាំច្ក ដូង ស្វាយខ្នុរ និង
ដំណាំផ្ស្ងៗទៀតមកដាំលើដី
ន្ះ។លោកសងស្យ័ថាមានអ្នក-
មានអំណាចនៅពីក្យខ្នង
ការរំលោភបំពានដ្នជម្ក
សត្វព្ភ្នំឱរា៉ាល់ដ្លការពារ
ដោយព្ះរាជក្ឹត្យ។
លោកប្ប់ថា៖«សកម្មភាព

កាប់ឆ្ការហ្នងឹគឺគាត់អត់ប្ើបស្់

ត្ក់ទ័រទ្ គឺគាត់ប្ើប្ស់
កាំបិទ ពូថៅនិងចបកាប់ ដើម្បី
ឲយ្មន្ត្ីយើងមើលឃើញថាពល-
រដ្ឋក្កី្ខ្វះដ។ីប៉នុ្ដ្បើគាត់ដាក-់
គ្ឿងចក្មកឈូសឆយគឺគ្
មើលឃើញថាជាទ្ង់ទ្យ
ឈ្មញួធ។ំអ៊ចីងឹគាត់បង្វរ្សកម្ម-
ភាពន្ះគឺចង់បន្លំភ្នក្អាជា្ញាធរ។
យើងនៅមានការសង្ស័យច្ើន
ចំពោះអ្នកនៅពីក្យខ្នង គឺ
អាចនឹងមានអ្នកមានអំណាចនៅ
ពីក្យអ៊ីចឹងនឹងបន្តសុើប-
អង្ក្តករណីន្ះទៀត»។
តាមស្ចក្ដីជូនដំណឹងរបស់

ការិយាល័យដ្នជម្កសត្វព្
ភ្នំឱរា៉ាល់ន្មន្ទីរបរិស្ថានខ្ត្ត
កពំង់ស្ពឺចុះថ្ងទ្១ី៤សហីាដ្ល
ភ្នំពញ្ប៉សុ្ដិ៍ទទលួបានពីមស្លិមញិ
ឲយ្ដងឹថាការកាប់ទន្ទន្ដីព្នៅ
ទតីាងំខងលើន្ះជាអពំើល្មើស-
ច្បាប់ដ្លមានច្ងក្នុងមាត្
៦២ន្ច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិដ្លតូ្វបានប្កាសឲយ្

ប្ើប្ស់តាមព្ះរាជក្មចុះ
ថ្ង្ទី១៥ខ្កុម្ភៈឆ្នាំ២០០៨។
សច្ក្ដីជនូដណំងឹបន្តថាជន

ទាំងឡាយណាដ្លល្មើស
មាត្៦២ន្ះនឹងត្ូវផ្តនា្ទា-
ទោសជាបទល្មើសធនធាន-
ធម្មជាតិថា្នាក់ទី៤(ទោសដាក់
ពន្ធនាគារព៥ីឆ្នាំទៅ១០ឆ្នាំនងិ

ទោសពិន័យជាប្ក់ពី១៥
លានរៀល ទៅ១៥០លាន
រៀល។ករណីបុគ្គលប្ព្ឹត្ត
ល្មើសជានីតិបុគ្គលនោះទោស
ពិន័យជាទឹកប្ក់ពី១៥០
លានរៀល ដល់២៥០លាន
រៀល) និងត្ូវរឹបអូសវត្ថុតាង
ទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញ៕

ថ្ង្អងា្គារទី២៥ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

មន្ត្រចីម្រះុ និងអង្គការ១ រួមគ្នាចុះរុះរើខ្ទមជាង១០ដ្រលសាងសង់នៅដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នឱំរ៉ាល់

លោកជា ហ៊ាន ចុះពិនិតេយតំ បន់ដេលគេទន្ទេននៅកំពង់ស្ព ឺថ្ងេទី២៣សីហ។រូបជាហា៊ាន

មន្ត្រី៖ សម្របត្តវិប្របធម៌មិនម្រនមានត្រប្រង្គ- 
ប្រសាទទ្រ ត្រមានឧបករណ៍ផ្រស្រងទៀត

កេមុ យុវជន យក ញត្ត ិទៅ   ដាក់ នៅ  UNHCR   ពី មេសិល មិញ ។ រូបថតហា៊ានរង្សី

យុវជន ១ក្រមុ ដាក់ ញត្ត ិទៅ UNHCR ស្នើ ឲ្រយ 
ជួយ អន្តរគមន៍ ដោះ ល្រង លោក រុ៉ង ឈុន 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី២៥ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

ចិន...

ស្ត្រមី្នាក់ប្តងឹមន្ត្រីបូ៉លិសម្នាក់ពីបទជំរិតទារប្រក់៤០០បាតជាថ្នរូមិនដកហូតមន់២ក្របាល

តពី ទំ ព័រ ១...ដល់ បណ្តា បៃ - 
ទៃស មៃ គង្គ   ដើ មៃបី បៃ យុទ្ធ បៃ ឆំ ង 
ជំងឺ កូវី ដ ១៩ ។ 

 លោក   លី  ថ្លៃង ថា ៖  « វ៉ាក់ - 
សាំង ការ ពារ ជំ ងឺ កូវីដ ១៩  នឹង 
តៃូវ ផ្ដ ល់ ទៅ ឱៃយ បណ្តា បៃទៃស 
តាម ដង ទន្លៃ មៃ គង្គ ។   យើង គតិ 
ថា  វ គឺ ជា ធម្ម ជាតិ ដៃល តៃូវ តៃ 
ធ្វើ   ខណៈ ពួក យើង គឺ ជា បៃ ទៃស 
ដៃល មាន ភូមិ ផង របង ជា មួយ- 
គ្នា។   ចិន ក៏ មាន ឆន្ទៈ ដើ មៃបី ធ្វើ- 
ការ ជា មួយ បណ្តា បៃ ទៃស ក្នុង 
អាង ទន្លៃ មៃ គង្គ   គំ ទៃ ដល់ ការ ងារ 
របស់ អង្គ ការ សុខ ភាព ពិភព- 
លោក   (WHO) ។ 

  រហូត មក ដល់ ពៃល បច្ចុ បៃបន្ន 
នៃះ ការ ផលតិ វ៉ាក ់សាងំ ការពារ 
មៃរោគ កូរ៉ូណ  មិន ទាន់ មាន 
ការ បៃ កាស ឲៃយ បៃើ បៃស់ ជា 
សកល នៅ ឡើយ ទៃ  បើ ទោះ បី 
កាល ពី ដើម ខៃ សីហា នៃះ  អង្គ -  
ការ សុខ ភាព ពិភព លោក បាន 
បៃកាស ថា មា ន វ៉ាក់ សំាង 
ការពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ចំនួន ៦   
ក្នុង នោះ  មាន ចំនួន ៣ មក ពី 
បៃទៃស ចិន   តៃូវ បាន ចាប់ ផ្ដើម 
សាក លៃបង ដ ំណក ់កាល ទ ី៣ ។   
ការ សាក លៃបង ដំ ណក់ កាល  ទី 
៣ នៃះ   ដើមៃបី បងា្ហា ញ ថា   តើ វ៉ាក់ 
សាំង ទាំង ៦ នោះ អាច ការ ពារ 
មនុសៃស ចំនួន ចៃើន នៅ ក្នងុ រយៈ - 
ពៃល វៃង ដៃរ ឬ ទៃ ? 

  យោង តាម គៃ ហ ទំ ព័រ របស់ 
អង្គ ការ សុខ ភាព ពិភព លោក  
កាល ពី មៃសិល មិញមិន មាន ព័ត៌ - 
មាន អ ំព ីបច្ច ុបៃបន្ន នៃ ការ បៃ កាស 
ឲៃយ បៃើ បៃស់ វ៉ាក់ សំាង ជា សកល 
នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

 លោក ហុ៊ន   សៃន   នាយ ក រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីនៃ ពៃះ រាជា ណ ចកៃ កម្ពជុា  
ក៏ បា ន ថ្លៃង នៅ ក្នុង សុន្ទរ ក ថា 

របស់ លោក ផង ដៃរ ថា   ការ រីក- 
រាល ដាល នៃ ជងំ ឺកវូដី ១ ៩  គ ឺជា 
បៃធាន បទ ក្ដៅ ប ំផតុ មយួ   ដៃល 
បៃ ទៃស ទាំង ៥ នៃ កិច្ច បៃ ជុំ ស្ដី ពី 
ទន្លៃ មៃគង្គ-ឡាន ឆង   តៃវូ បងា្ហា ញ 
ព ីសាម គ្ដ ីភាព នងិ ជឿ ទកុ ចតិ្ត គ្នា 
ទៅ វិញ ទៅ មក ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ - 
បៃ ឆំង នឹង សតៃូវ រួម នៃះ ដើមៃបី 
ធា នា ថា   ជងំ ឺនៃះ នងឹ មនិ បផំ្លចិ- 
បំផ្លាញ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង សុខ ភាព 
សាធារ ណៈ របស់ ជាតិ នី មួយៗ 
នៅ ក្នុង តំបន់ ។ 

  លោក  ថ្លៃង ថា ៖   « ខ្ញុ ំសូម វយ- 
តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ កិច្ច ខិត ខំ បៃងឹ បៃង 
របស់ មិត្ត ចិន ក្នងុ ការ ផលិត វ៉ាក់ - 
សំាង   និង ការ ប្ដៃ ជា្ញា ចិត្ត ផ្ដល់ វ៉ាក់ - 
សាងំ នៃះ   ក្នងុ ថ្លៃ មយួ សម សៃប 
សមៃប់ បៃ ទៃស កំពុង អភិ វឌៃឍន៍ » ។   

 ទោះ យ៉ាង ណ ក ៏ដោយ កាល 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  លោក សៃ ី  ឱ   វណ្ណ ឌី ន  
រដ្ឋ លៃខា ធិការ  និង ជា អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា  កម្ពជុា កំពុង រង់ចំា ព័ត៌ - 
មាន ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់   និង 
ការ បញ្ជាក ់អពំ ីលក្ខណៈ បច្ចៃក- 
ទៃស ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់ ពី អង្គ - 
ការ សុខ ភាព ពិភព លោក   អំពី 
ការ អនុ ញ្ញាត ឱៃយ បៃើ បៃស់ វ៉ាក់ - 
សាំង បងា្ការ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។   

លោក សៃ ី ថ្លៃង  ថា ៖ « ការ ផលតិ 
វ៉ាក ់សំាង  គ ឺតៃវូការ ឆ្លង កាត ់ការ 
តៃតួ ពនិតិៃយ ឱៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់
និង ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ  ហើយ 
កៃសួង សុខា ភិបាល កម្ពុជា 
តៃង ធ្វើការ យ៉ាង ជតិដតិ ជា មយួ 
អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក  
ហើយ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  យើង មិន 
ទាន់ ទទួល បាន ព័ត៌ មាន ជាក់ - 
លាក់ ណ មួយ ពី អង្គការ សខុភាព 
ពិភព លោក ថា  ឥឡូវ មាន វ៉ាក់ - 
សាំង ដៃល អាច បៃើ បៃស់  និង 
អាច ផ្ដល់ ជូន មក ពលរដ្ឋ យើង 
ជា ផ្លូវ ការ  នៅ ឡើយ ទៃ » ។ 

 លោក សៃ ី  ឱ  វណ្ណឌ ីន  បញ្ជាក ់
ទៀត ថា  ការ សកិៃសា លើ វ៉ាក ់សំាង 
ទាំង នោះ   កំពុង តៃូវ បាន គៃ 
ជរំញុ បញ្ចប ់ ក្នងុ ការ បញ្ជាក ់អពំ ី 
សុកៃឹតភាព ក្នុង ការ បៃើ បៃស់ 
ទៅ លើ មនុសៃស  ដើមៃបី បញ្ចៀស 
ការ ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខ- 
ភាព មនុសៃស នៅ ពៃល យក មក 
បៃើ បៃស់ ។ 

 លោក សៃី បន្ត ថា   កម្ពុជា គឺ ជា 
បៃទៃស សមា ជិក សម្ព័ន្ធ ភាព 
អន្តរ ជាតិ ចាក់ ថា្នា ំបងា្ការ   (GAVI)។ 

 លោក សៃី  ថ្លៃង ថា ៖ « យើង គឺ 
ជា សមា ជិក មួយ នៅ ក្នងុ  សម្ពន័្ធ - 
ភាព អន្តរ ជាតិ ចាក់ ថា្នាំ បងា្ការ   
ហើយ បៃសិន បើ មាន ការ ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ ជា ផ្លូវ ការ ថា  ឥឡូវ វ៉ាក់ - 
សំាង មាន ហើយ និង អាច បៃើបៃស ់
ហើយ ។  យើង គឺ ជា សមា ជិក 
មយួ នៅ ក្នងុ ស ម ័ន្ធ នោះ គ ឺយើង 
មាន លទ្ធភាព ក្នងុ ការ ទិញ ឬ ទទលួ 
យក វ៉ាក់ សាំង នោះ បាន » ។ 

 យោង តាម សៃចក្ដី បៃ កាស 
ព័ត៌ មាន របស់ កៃសួង សុខាភិ - 
បាល បាន ឲៃយ ដឹង ថា  នៅ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ១០ ថ្ងៃ ចុង កៃយ 
នៃះ   កម្ពុ ជា មិន មាន ករណី ជំងឺ 
កូ វីដ ថ្ម ីនោះ ទៃ  ក្នងុ ចំ ណោម អ្នក-  
ជំ ងឺ ដៃល រក ឃើញ នៅ កម្ពុជា 
ចំនួន ២៧៣ នាក់  ហើយ បាន  
ជា សះ សៃបើយ កើន ដល់ ២៦៣ 
នាក់   និង នៅ សល់ តៃ ១០ នាក់ 
ទៀត បុ៉ណោ្ណោះ កំពុង បន្ត សមៃក  
ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ។  

លោក  ហ៊ុន  សៃន  ក៏ បាន 
សរសៃរ បង្ហាះ នៅ ក្នងុ ហ្វៃ ស បុ៊ ក 
របស់ លោកផង ដៃរ ថា  ពល រដ្ឋ 
បាន នាំ គ្នា ដើរ លៃង ក មៃសា ន្ត នៅ 
តាម តបំន ់រមណយី ដា្ឋាន  បៃកប- 
ដោយ សុវត្ថិ ភាព   ហើយ ជា - 
ពិសៃស បាន ចូល រួម ថៃរកៃសា 
អនា មយ័ សុខភាព ចៀស ផតុ ព ី
ការ ចម្លងជំងឺ  កូ វីដ ១៩ ៕

ឃុត សុភចរិយា

កំពង់ស្ពៈឺ បៃមុខ ការពារ ជាតិ 
លោក ទៀ បាញ់  កៃើន រំឭក ដល់ 
កងកមា្លាងំ មួកខៀវ ទំាងអស់ ពងៃងឹ 
សាមគ្គ ី ភាព ផ្ទៃក្នងុ ឲៃយបាន ល្អ នៅ- 
ពៃល បំពៃញ បៃសកកម្ម ប្ដរូវៃនក្នងុ 
បៃទៃស សូ៊ដង់ ខាងតៃបូង នាពៃល 
ខាងមុខ នៃះ។ លោក ថ្លៃង បៃប នៃះ 
ក្នងុពិធី សំណៃះ សំ ណល ពី មៃសិល- 
មិញ  នៅ ខៃត្ត កំពង់ស្ព ឺ ជាមួយ កង- 
អនុសៃនាធំ កងរាជ អាវុធហត្ថ លៃខ 
១៨៦  ដៃលតៃៀម ទៅ បំពៃញ បៃស- 
ក កម្ម រកៃសាសន្តិ ភាព  កៃម ឆតៃ 
របស់ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ។

លោក ខៀវ ឆៃន  នាយក ខុទ្ទកា- 
ល័យ  លោក ទៀ បាញ់  ឧបនាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី  និង ជារដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
ការពារ ជាតិ  បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា  
កៃពី ការកៃើន រំឭក  លោក រដ្ឋមន្តៃ ី
ការពារ ជាតិ  ក៏បាន ជំរុញ ដល់ កង- 
កមា្លាងំ មួក ខៀវ កម្ពជុា ទំាងអស់  ឲៃយ 
ពងៃងឹ និង ពងៃកី សមត្ថភាព ចំណៃះ- 
ដឹង ដៃល ខ្លនួមាន ឲៃយកាន់ តៃ បៃសើរ 
ឡើង ថៃម ទៀត។ ការពងៃកី សមត្ថ- 
ភាព នៃះ ធ្វើ តាម រយៈ ការ ផ្លាស់ ប្ដរូ 
បទពិសោធ ការ ងារ ផ្នៃក បច្ចៃក- 
ទៃស  ជាមួយ ជំនាញការ  នៃ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ (UN)  និង មន្តៃី 
កង កមា្លាងំ មួក ខៀវ នៃ បណ្តា បៃទៃស 
មួយ ចំនួន ទៀត  ដៃល បំពៃញ 
បៃសកកម្ម កៃម ឆតៃ UN  នៅ ក្នងុ 
បៃទៃស សូ៊ដង់ ខាង តៃបូង។   

លោក ថ្លៃងថា ៖«ដោយសារ 
បច្ចុបៃបន្ន  ពិភពលោក ទំាងមូល  
កំពុង ជួប បៃឈម ជំងឺ រាតតៃបាត 
កូវីដ១៩  សម្ដៃច ពិជ័យ សៃនា  ទៀ 
បាញ់  ឧបនាយក រដ្ឋមន្តៃ ី រដ្ឋមន្តៃ ី

កៃសួង ការពារ ជាតិ  បានផ្ដៃផ្ដៅ ំកង- 
កមា្លាងំ មួក ខៀវ របស់ យើង ទំាងអស់   
ពិសៃស  កងកមា្លាងំ មួក ខៀវ  ដៃល 
តៃៀម ចៃញ បំពៃញ បៃសកកម្ម រកៃសា 
សន្តភិាពកៃមឆតៃ របស់  UN  នៅ 
កៃ បៃទៃសតៃូវអនុវត្ត ឲៃយ មាន 
បៃសិទ្ធ ភាព នូវ គោលការណ៍ ណៃ នំា   
ស្ដីពី សុខភាព អនាម័យ  របស់ 
អង្គការ សុខភាព ពិភពលោក  
ក្នងុការ ទប់ សា្កាត់ ការរីក រាល ដាល 
នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩»។ 

លោក ខៀវ ឆៃន  បន្តថា  លោក  
ទៀ  បាញ់  ក៏បាន ជំរុញ ឲៃយ កៃមុ កង- 
កមា្លាងំ មួកខៀវ  តៃវូពងៃងឹ កិច្ច សហ- 
បៃតិបត្ត ិការ ជាមួយ UN និង កង- 
កមា្លាងំ   បៃសកកម្ម នៃ បណ្តា បៃទៃស 
ផៃសៃង ទៀត ឲៃយបាន ល្អ បៃសើរ។ 
ជាពិសៃស កងកមា្លាងំ របស់ រដា្ឋាភិ- 
បាល នៃ បៃទៃស  ដៃល កង មួក ខៀវ 
កម្ពជុា តៃវូ ចៃញ ទៅ បំពៃញ បៃសក- 
កម្ម ប្ដរូ វៃនតាម ការរៀបចំ របស់ UN 
ដោយ ចូលរួម គៃប់ សកម្ម ភាព ការ- 
ងារ សង្គម  ដើមៃបី សន្តភិាព សមៃប់ 
មនុសៃស ជាតិ ក្នងុ ភព ផៃន ដី។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថាពិធី ជួប សំ- 
ណៃះ សំណល ជាមួយ កង កមា្លាងំ  
ដៃល តៃៀមចៃញបៃ សកកម្មនៃះ  
បានធ្វើ ឡើង នៅ វិទៃយាសា្ថាន ហ្វកឹហ្វនឺ  
បណ្តះុ បណ្តាល កង  កមា្លាំង រកៃសា 
សន្តភិាព  បោស សមា្អាត មីន  និង 
កាក សំណល់ សងៃ្គាម  នៅក្នងុ សៃកុ 
ឧដុង្គ  ខៃត្ត កំពង់ ស្ព។ឺ

ជាមួយ គ្នានៃះ  លោក សៃ ីកុសល 
មា៉ាលីនដា  អ្នក នំាពាកៃយ មជៃឈមណ្ឌល 
ជាតិ រកៃសា សន្តភិាព  បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  
នៅ ថ្ងៃចន្ទ ថា  នៅថ្ងៃ ទី១១- ១២  
ខៃកញ្ញា  ខាងមុខ នៃះ  កម្ពជុា នឹង 
បញ្ជូន កងកមា្លាំង មួកខៀវ  ចំនួន 

២១៨ នាក់  បន្ថៃម ទៀត  ទៅ បំពៃញ 
បៃសកកម្ម រកៃសា សន្តភិាព កៃម ឆតៃ   
UNនៅ បៃទៃស មា៉ាលី។ កាល ពី  ដើម   
ខៃកក្កដា  កម្ពជុា បាន បញ្ជនូ កមា្លាងំ 
មួកខៀវ ៨០នាក់  ទៅ បៃទៃស មា៉ាលី  
សមៃប់ បៃសកកម្ម ប្ដរូ វៃនផ្នៃក កង- 
វិស្វកម្ម ពៃលាន យន្ត ហោះ ។

លោក សៃី មា៉ាលីនដា បន្ត ថា  
សមៃប់ កង កមា្លាងំ មួក ខៀវ ៨០នាក់  
ដៃលមក ពី កង អនុសៃនា ធំ កងរាជ- 
អាវុធហត្ថ លៃខ ១៨៦  កំពុង ទទួល 
ការហ្វកឹ ហ្វនឺ ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស  នៅ 
វិទៃយាសា្ថាន ហ្វកឹហ្វនឺ  បណ្តះុ បណ្តាល 
កង កមា្លាងំ រកៃសា សន្តភិាព  បោស- 
សមា្អាត មីននិង កាក សំណល់ សងៃ្គាម  
នៅ សៃកុ ឧដុង្គ  ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺនា - 
ពៃល នៃះ  នឹង តៃវូបញ្ជនូ ទៅ បៃទៃស 
សូ៊ដង់ ខាង តៃបូង  នៅ ខៃ តុលា ខាង- 
មុខ នៃះ ដើមៃបី បំពៃញ បៃស កកម្ម 
ប្ដរូ វៃន  កៃម ឆតៃ  UN។

លោក សៃីបញ្ជាក់ ថា ៖«យើង 
បានទទួល ព័ត៌មាន បឋម ពី កៃមុ- 
ការងារ យើង  ដៃលកំពុង បំពៃញ 
បៃសកកម្ម ការ ងារ ក្នុង បៃទៃស 
សូ៊ដង់ ខាង តៃបូងថា  កម្មវិធី ប្ដរូ វៃន 
នឹង  តៃូវធ្វើ ឡើង នាដើម ខៃតុលា 
ខាង មុខ នៃះ។ បុ៉ន្តៃ យើង នៅ មិន- 
ទាន់ ទទួលបាន សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹង 
ពី UN នៅ ឡើយ ទៃ»។

 បច្ចបុៃបន្ន   កម្ពជុា មាន កងទ័ព មួក- 
ខៀវ ចំនួន ៥កង កមា្លាងំ ធំៗ  និង មាន 
កងកមា្លាងំ រកៃសា សន្តភិាព សរុប ចំនួន  
៦៧៨នាក់។ ក្នងុ នោះ មាន នារី ជិត 
៨០នាក់បាននិង កំពុង បំពៃញ បៃស-
កកម្ម រកៃសា សន្តភិាព  កៃម ឆតៃ   UN  
នៅបៃទៃស ចំនួន ៤  រួម មាន បៃទៃស 
មា៉ាលី   សូ៊ដង់ ខាង តៃបូង   អា្រហ្វកិ- 
កណ្តាល និង បៃទៃស លីបង់៕

 អោម  ប៊ុន ធឿន 

ឧត្តរមានជ័យៈ ស្តៃ ីមា្នាក់ នៅ សងា្កា ត់  
អូរ សា្មាច់ កៃងុ សំរោង បាន ដាក់ ពាកៃយ 
ប្តងឹ លោក អនុសៃនី យ៍ ឯក សៀន 
វណ្ណោ មន្តៃ ីនគរបាល បុ៉ស្តិ៍ អនោ្តោ - 
បៃវៃសន៍ ចៃក អន្តរជាតិ អូរ សា្មាច់   ទៅ 
អគ្គនាយកដា្ឋាន អនោ្តោ  បៃវៃសន៍ 
ឲៃយជួយ រក យុត្តធិម៌កៃ យ  ពីនគរ - 
បាល បុ៉ស្តិ៍ អ នោ្តោ បៃវៃសន៍ រូប នោះ  
រងការ ចោទ បៃកាន់ ថា បាន ជំរិតទារ 
បៃក់ ចំនួន ៤០០បាត ជា ថ្នរូ នឹង ការ 
មិន ដក ហូត មាន់ ២កៃបា ល  ដៃល ស្តៃី 
រូប នៃះ ផ្ញើគៃ ទិញ មក ពីបៃទៃស ថៃ ។ 

ក្នុង ពាកៃយ បណ្តឹង  របស់ អ្នក សៃី 
ឈុំ សំណង នៅ ថ្ងៃទី ២៣ ខៃ 
សីហា បាន លើក ឡើង ថា  អ្នក សៃី 
បាន ពងឹ ពាក ់ឲៃយ គៃ ជយួ ទញិ មាន ់២ 

កៃបាល  ពីផៃសារ ថៃ កាល ពី ថ្ងៃទី ២០ 
ខៃ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ពៃល មក 
ដល ់ប៉សុ្តិ៍ តៃតួ ពនិតិៃយ អនោ្តោ បៃវៃសន ៍
លោក សៀន វណ្ណោ ដៃល ជា «នា - 
យក ផ្នៃក ចៃបាម ការពារ »នោះ បាន 
មក ចាប់ មាន់ គំរាម សម្លុត ជំរិត ទារ 
បៃក់ក្នុង មាន់ ១កៃបាល ២០០ បាត 
មាន់ ២ កៃបាល៤០០ បាត ។ 

អ្នក សៃីបន្ត ថា ទោះបី អ្នក ជួយ 
ទញិ មាន ់អ្នក សៃពី ីផៃសារ ថៃ មកនោះ  
ខំ សមៃួល បង់ ថ្លៃមាន់ ១ កៃបាល 
១០០បាត ក៏លោក សៀន វណ្ណោ  
មិន ពៃម ដៃរ។ អ្ន ក សៃី ថា ៖«លោក 
សៀន វណ្ណោ បាន ចោទ បៃកាន ់មក 
នាង ខ្ញុំ ថា ទិញ មាន់ ខុស ចៃបាប់ 
តៃការ ពិត នាង ខ្ញុំ ទិញ មាន់ នោះ 
មាន បំណង យកមក ចិញ្ចឹម ក្នុង 
លក្ខណៈ គៃួសារ ទៃ »។ 

អ្នក សៃី ក៏បាន លើក ឡើង ពី ការ 
ធ្វើ ការ មិន ស្មើភាព គ្នា របស់ នគរ - 
បាល បុ៉ស្តិ៍ អនោ្តោ បៃវៃសន៍ ចៃក អន្តរ- 
ជាតិ អូរសា្មាច់ ដោយ  អ្នក ខ្លះ អាង 
បក្ខ ពួក អាច យក ទំនិញ ចូល បាន 
យ៉ាង សៃលួ  តៃ សមៃប់ បៃជា ពល - 
រដ្ឋ តចូ តាច វញិ សមូៃប ីមាន ់២ កៃបាល  
ក៏ជំរិត ទា របៃក់ មិន លើក លៃង ដៃរ 
ដៃល នៃះ មិន ទាន់ គិត ដល់ ឡាន 
ដកឹ ទនំញិ ធំៗ   ដចូ ជាឡាន ដកឹជៃកូ  
ដឹក មាន់ ដឹក ទឹក កក ក៏ទារ យក 
បៃក់ មិន តិច ដៃរ ពោល គឺគ្មាន 
សល់ ចនោ្លាះទៃ ។ អ្នក សៃថីា៖« លោ   ក 
សយ ហុង ម៉ៃង នាយរង បុ៉ស្តិ៍ អនោ្តោ - 
បៃវៃសន៍ យក មាន់ ជល់ ពី បៃទៃស 
ថៃ មក ខ្មៃរ ដូច គ្នា ម្តង ៥ កៃបាល ទៅ 
១០ កៃបាល ហៃតុ អ្វី មិន ចាប់ ?»។ 

 សៃ្ត ីរបូ នៃះ ឲៃយដងឹ ថា  អ្នក សៃ ីបាន 

ឱៃយ អ្នក សា្គល់គ្នា ដៃល បើក រថយន្ត 
ដកឹ ទកឹ កក ចៃញព ីបៃទៃស ថៃ ជយួ 
ទញិ មាន ់ឱៃយ   ២ កៃបាល ដើមៃបី យក មក 
បងា្កាត់ ពូជ ចិញ្ចឹម នៅ ផ្ទះ។  ចំពោះ 
ការ នាំចូល មាន់ ២ កៃបាល នោះ មក 
ខ្មៃរ អ្នក សៃី សំណង  អះអាង ក្នុង 
ពាកៃយ បណ្តឹង ថា ពៃទៃយ សត្វ បៃចាំ 
ចៃក អន្តរ ជាតិ អូរសា្មាច់ ពៃម ទាំង 
គយ  នងិ រដា្ឋាករ បាន ពនិតិៃយ  ហើយ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ ចូល តៃឹម តៃូវ មិន បាន 
ទាម ទារ អ្វី ទៃ ។ 

លោកខូង ទីន បៃធាន ចៃក អនោ្តោ  - 
បៃវៃសន ៍អរូ សា្មាច ់ ថ្លៃង យ៉ាង ខ្ល ី ព ី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ថា លោក មិន ដឹង រឿង នៃះ ទៃ ។ 
ចណំៃក នាយឧត្តម សៃនយី ៍គៀត 
ច័ន្ទ ថារិទ្ធ អគ្គនាយក អនោ្តោ បៃវៃស ន៍    
បាន ថ្លៃង ថា  លោក ជាប់ រវល់ មិន 
អាច និយយ បាន ទៃ ៕ 

លោកទៀបាញ់រំឭកកងកម្លាងំមួកខៀវពង្រងឹ
សាមគ្គភីាពផ្ទ្រក្នងុនៅព្រលបំព្រញប្រសកកម្ម



តពទីពំរ័៣...សមត្ថកចិ្ចចាប់
ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី៣១ខៃ
កក្កដាពាក់ពន័្ធនងឹបញ្ហាពៃដំៃន
កម្ពជុាវៀតណាមហើយតៃវូបាន
តុលាការកៃុងភ្នំពៃញសមៃច
ឃុំខ្លនួជាបណ្តោះអាសន្នកាល
ពីថ្ងៃទី១ខៃសីហានៅពន្ធនាគារ
ពៃសកៃមបទចោទ«ញុះញង់
បង្កឲៃយមានភាពវកឹវរធ្ងន់ធ្ងរដល់
សន្តិសុខសង្គម»។
តំណាងសមាគមទាំងនោះ

មានដចូជាសមាគមគៃូបងៃៀន
កម្ពជុាឯករាជៃយកៃមុយុវជនទំពំាង-
ខ្មៃរសមាគមអ្នកសៃលាញ់បរិស្ថាន
និងសង្គមសហភាពសហជីព
កម្ពជុាសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា
សហភាពការងារកម្ពជុាជាដើម។
ទាក់ទងនឹងការទាមទារឱៃយ

មានការដោះលៃងលោក រ៉ុង
ឈុននៃះអ្នកនាំពាកៃយកៃសួង
យុត្តិធម៌លោកជិនមា៉ាលីន
បានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ងៃទី២៣ខៃសីហាថា ការ-
បញ្ចៃញមតិ«ដោយបផំ្លើសនិង
បំភ្លៃព័ត៌មានមិនពិតពីបញ្ហា
ពៃដំៃនក្នងុចៃតនាទចុ្ចរតិញុះ-
ញងប់ង្កឲៃយមានភាពចលាចល
ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ
មនិមៃនជាការអនវុត្តសទិ្ធិនោះ
ទៃតៃជាបទល្មើសពៃហ្មទណ្ឌ
ដៃលអ្នកបៃពៃឹត្តតៃូវទទួល-
ខសុតៃវូតាមផ្លវូចៃបាប់ដៃលមាន

ជាធរមាន»។
លោកជនិមា៉ាលនីបានថ្លៃង

បញ្ជាក់ថាបញ្ហាពៃំដៃនជា
បញ្ហារសើបនិងមានភាពស្មុគ-
ស្មាញហើយការបំផ្លើសនិង
បំភ្លៃព័ត៌មានមិនពិតពីបញ្ហា
ពៃំដៃននៃះនឹងអាចនាំឱៃយមាន
គៃះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បៃទៃស
ជាតិជាពិសៃសប៉ះពាល់ដល់
សន្តិសុខជាតិនិងទំនាក់ទំនង
ការទតូជាមយួបៃទៃសជតិខាង
ដូច្នៃះវិធានការចៃបាប់ក្នុងការ
ទប់ស្កាត់នងិបងៃ្កាបតៃវូតៃមុងឺ-
មា៉ាត់បំផុតដើមៃបីការពារសុខ-
សន្តិភាពជូនបៃទៃសជាតិ។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថាលោក

នាយករដ្ឋមនៃ្តីហ៊នុសៃនបាន
ពៃមានចាប់ខ្លួនជនណាដៃល
ញុះញង់និងបំភ្លៃអំពីបញ្ហាពៃំ-
ដៃនកម្ពុជា-វៀតណាម។
លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីបាន

ថ្លៃងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសួន-
ទកឹ«ហា្គាឌនិសុធី»ីរបស់លោក
ឧកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅខណ្ឌ
ជៃយចងា្វារនាពៃឹកថ្ងៃទី១៦
ខៃសីហាឆ្នាំ២០២០ថា៖
«រឿងពៃដំៃនមិនមៃនរឿងលៃង-
សើចទៃកុំញុះញង់ឱៃយមាន
ចមៃបាងំរាងំជល់ជាមយួបៃទៃស
ជតិខាងតាមរយៈនៃសររបស់
អ្នកឯងចង្អុលកន្លៃងនៃះឬ
កន្លៃងនោះ»៕

ថ្ងៃអងា្គារទី២៥ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈអង្គការSavetheChildren
បានឲៃយដឹងថា កុមារវ័យជំទង់នៅក្នងុស-
លាចំនួន៧នៃខៃត្តកំពង់ចាមដៃលមាន
អាយុចនោ្លោះព១ី៥ដល់១៩ឆ្នាំជាង៩០
ភាគរយមានចំណៃះដឹងចៃើនជាងមុនស្តីពី
អាហារូបត្ថម្ភ ដោយពួកគៃបានផា្លោស់ប្តូរ
ឥរយិាបថពីការបរភិោគអាហារឬភៃជ្ជសៈ
ដៃលមានជាតិខា្លោញ់ និងផ្អៃមខា្លោងំមកចាប់-

ផ្តើមបរិភោគអាហារដៃលមានតុលៃយភាព
សមៃប់រាងកាយ។
សៃចក្តីបៃកាសរបស់អង្គការSave-

theChildrenដៃលបានចៃញផៃសាយ
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយបានឲៃយដឹងថាអង្គការ
បានអនុវត្តគមៃងអាហារូបត្ថម្ភសមៃប់
កៃមុកមុារវយ័ជទំង់នៅឆ្នាំ២០១៨ហើយ
គមៃងនៃះមានគោលដៅធ្វើឲៃយលទ្ធផល
អាហារូបត្ថម្ភមានភាពបៃសើរឡើងក្នុង-
ចំណមកៃុមមនុសៃសវ័យជំទង់ទាំងបុរស

នងិស្តៃីដៃលមានអាយុពី១៥ដល១់៩ឆ្នាំ
ចនំនួ៥ពាន់នាក់នៅក្នងុសលាចនំនួ៧
ស្ថិតក្នុងខៃត្តកំពង់ចាម។សៃចក្តីបៃកាស
ដដៃលបន្តថាគមៃងនៃះបង្កើតកញ្ចប់
សមា្ភារអប់រំផៃសព្វផៃសាយ អំពីការផា្លោស់ប្តូរ
ឥរិយាបថជាវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមលើ
អាហារូបត្ថម្ភសមៃប់កុមារវ័យជំទង់បៃកប-
ដោយបៃសិទ្ធភាពនិងមានភាពច្នៃបៃឌិត
សមៃប់បុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពនិង
ភា្នាក់ងារអាហារូបត្ថម្ភ។
យោងតាមការស្ទង់មតិបៃជាសស្តៃ

និងសុខភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤បាន
ឲៃយដងឹថាកមុារវយ័ជទំង់បៃមាណ១ភាគ-
៤នៃបៃជាជនកម្ពុជាមិនតៃូវបានយក-
ចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការជួយគាំទៃផ្នៃក
តមៃូវការអាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាពឲៃយ
បានជាក់លាក់នោះទៃ។ក្នុងនោះជាង
១ភាគ៤នៃកុមារីវ័យជំទង់មានបញ្ហាខ្វះ
ទម្ងន់ខណៈបៃមាណជាពាក់កណា្តោលនៃ
កុមារទំាងនោះមានសភាពស្លៃកស្លោងំ។
លោកសៃីអៃលហីៃសាប៊ៃតភៀស(Eliza-

bathPearce)នាយិកាអង្គការSave-
theChildrenបៃចំាកម្ពជុាបានលើកឡើង
ថាគមៃងដៃលមានរយៈពៃល៣ឆ្នាំនៃះ
គឺបានទទលួលទ្ធផលដ៏ធធំៃងដោយបាន

បង្កើតចំណៃះដឹងស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភដល់
កុមារវ័យជំទង់។លោកសៃីបន្តថាកុមារ
វ័យជំទង់ជាង៩០ភាគរយអាចស្គាល់
បៃភៃទអាហារយា៉ាងតិចចំនួន៥ក្នងុចំណម
បៃភៃទអាហារូបត្ថម្ភចំនួន១០បៃភៃទហើយ
បើបៃៀបធៀបជាមយួនងឹគមៃងដបំងូគឺ
មានតៃឹមតៃ២២ភាគរយប៉ុណ្ណោះដៃល
បានដឹង។លោកសៃីបញ្ជាក់ថា៖«យើង
ឃើញមានការផា្លោស់ប្តូរជាចៃើនចំពោះ
ឥរិយាបថរបស់កុមារវ័យជំទង់ដូចជាពួក-
គៃចាបផ់្តើមបរភិោគអាហារពៃលពៃកឹមនិ
បរិភោគអាហារឬភៃជ្ជសៈដៃលមានជាតិ
ខា្លោញ់ និងផ្អៃមខា្លោំងដោយការចាប់ផ្តើម
បរិភោគអាហារដៃលមានតុលៃយភាពរួម-
ទាំងបន្លៃនិងផ្លៃឈើ»។
លោកសៃីរពំងឹថាអាហារបូត្ថម្ភសមៃប់

កុមារវ័យជំទង់គួរតៃតៃូវបានបញ្ជាៃបទៅ
ក្នងុកម្មវិធីសិកៃសាសលាក៏ដូចជាយុទ្ធសស្តៃ
និងគោលនយោបាយអាហារូបត្ថម្ភរបស់
រដា្ឋាភិបាលដើមៃបីអនុវត្តយុទ្ធសស្តៃជាតិ
ស្តពីីសន្តសិខុសៃបៀងនងិអាហារបូត្ថម្ភឆ្នាំ
២០១៩ដល់ឆ្នាំ២០២៣។លោកសៃីក៏
បងា្ហាញពីការប្តៃជា្ញាចតិ្តផងដៃរក្នងុការចលូ-
រមួសហការយា៉ាងជតិស្នទិ្ធជាមយួអាជា្ញាធរ
មលូដា្ឋាននងិថា្នាក់ជាតិដើមៃបីធ្វើឲៃយគមៃង

នៃះបានអនុវត្តទូទំាងបៃទៃសនៅតាមស-
លារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងឃំុ-សងា្កាត់។
លោករស់សុវាចាអ្នកនំាពាកៃយកៃសួង

អប់រំយុវជននិងកីឡាថ្លៃងថាកៃសួងអប់រំ
សូមអបអរសទរជាមួយអង្គការSavethe-
Childrenដៃលបានរកឃើញថាកុមារវ័យ
ជំទង់តាមសលាគោលដៅជាង៩០ភាគ-
រយមានចំណៃះដឹងចៃើនស្តពីីអាហា-
រូបត្ថម្ភ។លោកបន្តថាកៃសួងអប់រំនឹងបន្ត
លើកកម្ពស់ជីវភាពមាតាបិតានិងកុមារតូច
ជាពិសៃសដើមៃបីដោះសៃយកង្វះអាហា-
រូបត្ថម្ភកុមារតូចមួយចំនួនដោយធ្វើការ
អនុវត្តបៃកាសអន្តរកៃសួងស្តពីីការអនុវត្ត
កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសច់បៃក់ ជូនស្តៃីមានផ្ទៃ-
ពោះ និងកូនអាយុកៃម២ឆ្នាំនៃគៃសួរ
មានបណ្ណសមធម៌ឬបណ្ណអាទិភាព។
លោកបន្តថា៖«អាហារូបត្ថម្ភល្អ ចូលរួម

លើកកម្ពស់គុណភាពរៀននិងបងៃៀនថៃម-
ទំាងធ្វើឲៃយគុណភាពជីវិតរឹតតៃបៃសើរ។
កៃសួងអប់រំបានបញ្ចលូខ្លមឹសរអាហារូប-
ត្ថម្ភនិងសុខភាពសិកៃសាក្នងុកម្មវិធីសិកៃសានិង
បន្តស្វាគមន៍កិច្ចសហការជាមួយគៃប់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធដើមៃបីលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភនិង
សុខភាពសិកៃសារបស់អ្នកសិកៃសានិងបុគ្គលិក
អប់រំតាមរយ:គៃប់រូបភាព»៕

វ៉នដារ៉ា

កេបៈអាជា្ញាធរខៃត្ដកៃបបាន-
កំណត់មខុសញ្ញានងិកពំងុរៀបចំ
របាយការណ៍ប្តឹងទៅតុលាការ
ករណីជនខិលខូចឆ្លៀតឱកាស
ក្នងុអឡំងុថ្ងៃឈប់សមៃកកាលពី
សបា្ដាហ៍មនុនៃះលចួចលូទនៃ្ទាន
បោះបង្គាលសង់រោងនិងដាំដំ-
ណាំនៅលើដីពៃកោងកាងលចិទកឹ
ជតិ៤ហកិតាក្នងុតបំន់សហគមន៍
នៃសទស្ថិតក្នុងភូមិអង្កាលឃុំ
អង្កាលសៃុកដំណាក់ចង្អើរ។
លោករស់ឧត្ដង្គអ្នកនាំពាកៃយ

រដ្ឋបាលសលាខៃត្ដកៃបបានបៃប់
ភ្នំពៃញប៉សុ្ដិ៍ពមីៃសលិមញិថាកៃយ
ទទលួបានពត័៌មានពីករណីជន-
ខលិខចូចូលទៅទនៃ្ទានបោះបង្គាល
សង់រោងពុះឡតូ៍ដរីដ្ឋធ្វើជាកម្មសទិ្ធិ
ក្នងុតបំន់សហគមន៍នៃសទខាង-
លើលោកសោមពសិដិ្ឋអភបិាល
ខៃត្តកៃបបានដកឹនាំកមា្លោងំគណៈ-
បញ្ជាការឯកភាពខៃត្តមន្ទរីអង្គភាព
ពាក់ព័ន្ធចុះពិនិតៃយទីតាំងនោះ។
ជាមួយគា្នានោះបានរុះរីសំណង់
រោងឈើចំនួន២ មានទំហំទទឹង
៣ម៉ៃតៃនងិបណ្តោយ៦ម៉ៃតៃនងិ
បានដកបង្គាលថ្មដៃលជនខិល-
ខូចបោះកំណត់ពៃំដីបៃមាណ
១០០បង្គាលផងដៃរ។
លោកថ្លៃងថា៖«កៃយពីឯក-

ឧត្ដមអភិបាល[ខៃត្ត]បានចុះ-
ពិនិតៃយ និងបញ្ជាឲៃយអនុវត្ដរុះរី
សំណង់រោង និងដកបង្គាលថ្ម
ដៃលជនខលិខចូលចួបោះកណំត់

ពៃំដីនោះរចួលោកអភបិាលបាន-
បញ្ជាឱៃយសៃវជៃវរកមខុសញ្ញាជន-
ខលិខចូដើមៃបីយកមកផ្តនា្ទាទោស
តាមចៃបាប់»។
អ្នកនាំពាកៃយរូបនៃះ ឱៃយដឹងថា

ករណីជនខលិខចូលចួចលូទន្ទៃន
ដីពៃកោងកាងរបស់រដ្ឋនៃះគឺពកួ-
គៃបានធ្វើនៅពៃលយប់ក្នងុអឡំងុ
ពៃលថ្ងៃឈប់សមៃកដៃលជា
ថ្ងៃសងចលូឆ្នាំខ្មៃរកន្លងទៅនៃះ។
លោកបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ
កុចំាញ់បោកមៃខៃយល់ហើយចលូ-
ទៅទន្ទៃនដីរដ្ឋដៃលជាអពំើខសុ-
ចៃបាប់អាចឈានទៅបៃឈមមុខ
នឹងទោសទណ្ឌផងដៃរ។
លោកថឹង បូរិនបៃធានមន្ទីរ

កសិកម្មរកុា្ខាបៃមាញ់នងិនៃសទ
ខៃត្ដកៃបបញ្ជាក់ពីមៃសិលមិញដៃរ
ថាករណីនៃះសមត្ថកិច្ចបានកំណត់
មខុសញ្ញាជនខលិខចូរចួហើយនងិ
កពំងុរៀបចំរបាយការណ៍ដាក់ទៅ
តុលាការដើមៃបីអនុវត្ដវិធានការ
តាមផ្លូវចៃបាប់ចំពោះជនខិលខូច។
លោកថ្លៃងថា៖«យើងបានកណំត់

មុខសញ្ញាជនខិលខូចបានចំនួន
១របូរចួហើយ។យើងកពំងុរៀបចំ
សំណុំរឿងនៃះដាក់ទៅតុលាការ
ដើមៃបីឱៃយតលុាការអនវុត្ដតាមនតី-ិ
វិធីចៃបាប់។ការងារនៃះយើងបាន-
រាយការណ៍ជូនទៅពៃះរាជអាជា្ញា
អមសលាដបំងូខៃត្ដរចួតាងំពីថ្ងៃ
ដំបូងហើយ ប៉ុន្ដៃអ្វីដៃលយើង
កពំងុធ្វើគឺចងកៃងឯកសរភស័្ត-ុ
តាងបន្ថៃមទៀត»។
លោកថងឹបរូនិបន្ថៃមថាករណី

នៃះជាបទល្មើសជាក់ស្ដៃងពៃះ
ជនខិលខូចបានរំលោភទន្ទៃន
យកដរីដ្ឋមកធ្វើជាកម្មសទិ្ធិផា្ទាល់ខ្លនួ
ក្នងុនោះមានភស័្តតុាងសណំង់រោង
និងបង្គាលថ្មដៃលជនខិលខូច
ទើបតៃសងសង់មិនទាន់រួចរាល់។
លោកឱៃយដឹងទៀតថាករណីនៃះ

ជនខលិខចូបានទន្ទៃនយកដពីៃ
កោងកាងបៃមាណ៤ហកិតាក្នងុ
នោះជនខលិខចូបានបោះបង្គាល
ថ្មកំណត់ពៃំបៃទល់លើដនីោះធ្វើជា
ដឡីតូ៍ៗ ក្នងុ១ឡតូ៍ទហំ១ំហកិតា
ដើមៃបីទកុសមៃប់លក។់ប៉នុ្ដៃដីនៃះ
ជាដីស្ថតិនៅកៃមដៃនសមត្ថកចិ្ច
គៃប់គៃងរបស់កៃសួងកសិកម្ម
ដៃលមានមន្ទីរកសិកម្មខៃត្ដជា
សៃនាធិការថៃរកៃសាការពារ។
មន្ដៃីសមៃបសមៃលួសមាគម

ការពារសទិ្ធិមនសុៃស(អាដហកុ)
បៃចាំខៃត្ដកៃបលោកយន់ផល្លី
លើកឡើងថាកន្លងមកខៃត្ដ

កៃបមិនសូវមានជនខិលខូច-
ចលូមកបៃពៃតឹ្តបទល្មើសកាប-់
រានទនៃ្ទានយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្ម-
សិទ្ធិទៃ។បុ៉ន្ដៃទើបតៃអំឡុងពៃល
ថ្មីៗ នៃះមានជនខិលខូចចូល
ទនៃ្ទានយកក្នងុតបំន់សហគមន៍
នៃសទ ស្ថិតក្នុងភូមិអង្កាល
ឃុំអង្កាលសៃកុដំណាក់ចង្អើរ
ពៃះតបំនន់ៃះរាជរដា្ឋាភបិាល
បានរៀបចំគមៃងអភិវឌៃឍនជ៍ា
តំបន់ទៃសចរណ៍។
លោកបានបន្តថា៖«ករណី

នៃះ បើអាជា្ញាធរអនុវត្ដចៃបាប់
ដើមៃបីការពារទៃពៃយសមៃបត្ដិរបស់
រដ្ឋគឺធ្វើយា៉ាងម៉ៃចអនវុត្ដឱៃយមាន
ភាពស្មើគា្នាកុំឱៃយគៃមើលឃើញ
ថា អាជា្ញាធរអនុវត្ដចៃបាប់តៃចំ-
ពោះពលរដ្ឋកៃកីៃ។ប៉នុ្ដៃចពំោះ
បុគ្គលអ្នកមានអំណាច ឬអ្នក
ដៃលមានទៃពៃយសមៃបត្ដិមនិបាន-
អនុវត្ដឱៃយបានដូចគា្នា»៕

កុមារវ័យជំទង់ជាង៩០%នៅសាលាចំនួន៧ក្នងុខេត្តកំពង់ចាមមានចំណេះដឹងចេើនជាងមុនពីអាហារូបត្ថម្ភ

កុមរវ័យជំទង់ទទួលបានវគ្គបណ្តះុបណ្តាលស្តពីីអាហារូបត្ថម្ភ។រូបថតសហការី

អាជា្ញាធរកំពុងរៀបចំឯកសារប្តងឹជនខិលខូចលួចទន្ទេនដីពេកោងកាង

អាជ្ញាធរខេត្តកេបចុះរុះរីរោងសង់ខុសចេបាប់លើដីពេកោងកាងថ្ងេទី២៣សីហា។រូបខៃត្តកៃប

យុវជនមួយកេមុដាក់ញត្តិទៅ
UNHCRស្នើឲេយជួយ...
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តពទីពំរ័  ១...ឡាន ឆង -មៃគង្គ ស្ថតិ 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស ចនិ ដចូ្នៃះ បៃទៃស ចនិ 
ដើរ តនួាទ ីសខំាន ់ក្នងុ ការ ដាក ់ចៃញ នវូ 
វៃទកិា ដៃលបើក ចហំ ដល ់បៃទៃស ទាងំ 
៦ នៅ ក្នុង យន្ត ការ នៃះ។ បៃ សិន បើ 
មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ កម្ពស់ ទឹក ក្នុង ស្ថាន-
ការណ ៍ណា មយួ នោះ ឬ បៃ សនិ បើ មាន 
ការ លំបាក សមៃប់ បៃទៃស នីមួយៗ 
ក្នងុ ការ កត ់តៃ ពត័ម៌ាន អពំ ីទកឹ ទន្លៃនៃះ 
យើង តៃៀម ខ្លួន ផ្ដល់ ទិន្នន័យ ជា ចំហ 
ហើយ អញ្ជើញ អ្នក ជនំាញ គៃប ់បៃទៃស 
ទាំង អស់  ដើមៃបី វិភាគ ទិន្នន័យ ហើយ 
ទនិ្ននយ័ ទាងំ អស ់នងឹ មាន សមៃបប់ៃ-
ទៃស ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង ការ បៃើ បៃស់ ជា 
ឯកសរ យោង ដើមៃបី បង្កើត ការ ឆ្លើយ- 
តប បៃកប ដោយ បៃសទិ្ធភាព»។  លោក 
បន្ត  ថា កិច្ច ការ នៃះនឹង តមៃូវ ឲៃយ មាន  
កិច្ច បៃជុំ ថា្នាក់ រដ្ឋ មន្តៃី ស្ដី ពីកិច្ច សហ- 
បៃតបិត្តកិារ ធន ធាន ទកឹ  នងិ វៃទកិា ទកឹ 
យ៉ាង ទៀង ទាត់។ 

លោក ហ៊ុន សៃន នាយករដ្ឋ មន្តៃី 
ពៃះ  រាជាណាចកៃ កម្ពុជា  បាន ថ្លៃង ថា 
លោក គំាទៃ ចក្ខវិុស័យ ការងររ បស់ ចិន 
ដៃល  មាន វិស័យ អាទិភាព  រួម មាន  កិច្ច- 
សហ បៃតិបត្ត ិ ការ ធន ធាន ទឹក ការ ត- 
ភា្ជាប់ តាម រយៈ ការ កសង ខៃសៃ កៃវាត់ 
អភិវឌៃឍ ន៍សៃដ្ឋកិច្ច មៃគង្គ -ឡាន ឆង 
នងិ ការ ជរំញុ ថាមភាព ជាមយួ នឹង ចៃក- 
របៀង ពាណិជ្ជកម្ម តាម ដី  និង សមុ ទៃ 
អន្តរជាតិ ថ្មី។ លោកក៏គាំទៃ ចំណុច  

អាទិភាព ផៃសៃង ទៀត  រួម មាន ការ អភិ- 
វឌៃឍ បៃកប ដោយ ចីរភាព  ក្នុង វិស័យ 
កសិកម្ម និង បរិស្ថាន និង ការ លើក- 
កម្ពស់ សុខភាព សធារណៈ។

លោក  ហ៊ុន  សៃន មាន បៃសសន៍  
ថា៖«ការ សៃុះ សៃលួ មត ិរមួ គា្នា ក្នងុ ការ- 
រក ដំណោះ សៃយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  បៃធាន- 
បទ រសើប បំផុតនៃ ការ គៃប់ គៃង ទឹក   
ឆ្លង ដៃន គ ឺជា ជោគ ជយ័ ដ ៏សខំាន ់ បផំតុ 
មួយ ទៀត  នៃ កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ 
របស់ យើង។ ជា  ការ ពិត កិច្ច បៃជុំ ថា្នាក់ 
រដ្ឋ មន្តៃី លើក ទី១ ស្ដី ពី កិច្ច សហបៃតិ-
បត្តិការ ធន ធាន ទឹក ឡាន ឆង-មៃគង្គ 
នៅ បៃទៃស ចនិកាល ព ីខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំមុនបាន 
ផ្ដល់ ទិស ដៅ ចៃបាស់ លាស់ សម ៃ ប់ ពងៃងឹ 
នងិ ពងៃកី  កចិ្ច សហ បៃត ិបត្តកិារ  ពាក-់ 
ព័ន្ធ នឹងការ ចៃក រំលៃក ទិន្នន័យ និង 
ពត័ម៌ាន ជលសស្តៃ។ លទ្ធផល ជាក-់ 
ស្ដៃង នៃ កិច្ច បៃជុំ នៃះ  បាន បន្ត ចូល រួម 
ចណំៃក ដល ់ការ លើក កម្ពស ់ការ យោគ- 
យល់ ទៅវញិ ទៅ មក  ក្នងុ ការ គៃប ់គៃង 
ធន ធាន ទឹក នៅ ក្នុង តំបន់»។ លោក   ក៏   
បង្ហាញ ពី ទសៃសនៈ យល់ ឃើញ ផ្ទា ល់  ខ្ល ួន  
ផង ដៃរ ថានៅ ក្នងុ បរិការណ៍ ដៃល កំណើ ន 
សៃដ្ឋកិច្ច សកល ធា្លាក់ ចុះការ បង្កើត រកៃសា  
ឲៃយ បាន នូវបៃ ភព កំណើ ន ថ្មី  នៅ ក្នុង 
អនុតំបន់ នៃះ គឺ ជា កតា្តា ចាំ បាច់  ដៃល 
មិន អាច ខ្វះ បាន ។ លោក មាន បៃស ស ន៍ 
ថា៖«ដចូ្នៃះ យើង តៃវូ ខតិ ខ ំពន្លឿន ការ- 
រៀប ចំ  និង ការ សមៃច ឲៃយ បាន នូវ ខៃសៃ - 
កៃវាត ់អភវិឌៃឍន ៍សៃដ្ឋកចិ្ច  មៃគង្គ -ឡាន- 
ឆង ដៃល នឹង កា្លាយ ជា កៃបាល មា៉ាសុីន 

ថ្ម ី នៃ កណំើន សមៃប ់អន ុតបំន ់យើង។ 
ការ លើក កម្ពស់ នូវ ការ វិនិយោគ លើ 
ហៃដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ  បៃកប ដោយ គុណ ភា ព 
ពៃម ទំាង  ការ ត ភា្ជាប់  និង កិច្ច សហបៃតិ- 
បត្ត ិ ការ ផ្នៃក ឧសៃសាហកម្មនិង ជំរុញ បន្ថៃ ម  
ទៀ ត នូវ ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លង កាត់ ពៃំដៃន  
នងិ ពងៃងឹ ការ  ធ្វើ សមាហរណ កម្ម ខៃសៃ- 
ចង្វាក់ផ្គត់ ផ្គង់ នៃ អនុ តំបន់ របស់ យើង 
ចូល ទៅ ក្នងុ ខៃសៃ ចង្វាក់តម្លៃ សកល» ។ 

លោក ហ៊ុន សៃន បន្ត ថា ការ ធ្វើ ឲៃយ 
បៃសើរ ឡើង នូវ កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ 
ផ្នៃក វិទៃយាសស្តៃ បច្ចៃក វិទៃយា និង នវា- 
នុវត្តន៍  ក៏ នឹង ជួយ លើក កម្ពស់ ភាព-  
បៃកួត បៃជៃង  រយៈ ពៃល វៃង នៃ អនុ-
តំបន់  នៃះ ផង ដៃរ។ ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ កិច្ច- 
សហបៃ តិបត្តិ ការ នៃះ កម្ពុជា ទទួល 
បាន  គមៃង ចំនួន៥៥ចាប់  ពី  ឆ្នាំ 
២០១៦ មក  ដៃល គៃប ដណ្ដប់ លើ 

សកម្មភាព សហ បៃតិបត្តិការ ជាក់- 
លាក។់ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត ិការ នៃះ  បាន 
ធ្វើ ឲៃយ មាន ការ អភិវឌៃឍ និង រួម ចំណៃក 
ដល់ ការ លើក កម្ពស់ សុខុមាលភាព 
បៃទៃស  និង បៃជាជន ។

នៅ បនា្ទាប ់ព ីកចិ្ច បៃជុ ំកពំលូ មៃសិល មញិ 
ថា្នាក ់ដកឹនា ំនៃ បៃទៃស ទាងំ ៦ បាន ចៃញ 
សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ រួម មួយ  ដៃល  
បញ្ជាក ់ព ីកចិ្ច សហបៃតបិត្តកិារ ជា ចៃើន 
រួម ទាំង ការ  ចៃក រំលៃក ព័ត៌មាន ការ- 
បណ្ដុះ បណា្ដាល សមត្ថភាពដើមៃបី ដោះ - 
សៃយ បញ្ហា សន្ត ិសុ ខ មិន បៃពៃណី ដូច- 
ជា បមៃ បមៃួល អាកាស ធាតុ ការ ទប់-
ស្កាត់ គៃះ មហន្តរាយ ជំងឺ រាត តៃបាត 
គៃឿង ញៀន ការ លាង សមា្អាត បៃក់ 
បទ  ល្មើស បច្ចៃក វិទៃយា ការ ជួញដូរ  
មនុសៃស ជួញ ដូរ អាវុធ និង គៃប់ រំសៃវ។ 
កៃ ព ីនៃះ  ក ៏មាន កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត ិការ 

ក្នុង  ការ សង្គៃះ បនា្ទាន់ ផ្នៃក មនុសៃស - 
ធមដ៌ចូ ជា ក្នងុ ពៃល មាន គៃះ ទកឹ ជនំន ់
គៃះ រាងំ ស្ងតួ បាក ់ដ ីស្ថានភាព ផៃសៃង 
ឆ្លង បៃទៃស និង ការ ធានា សន្តសុិខ 
សៃបៀង ទឹក និង ថាមព ល ។

កាល ពី ដើម ខៃ សីហា នៃះ គណៈ- 
កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ  បាន ចៃញ ផៃសាយ 
របាយការណ៍ មួយ  មាន ៣២ទំព័រ អំពី 
ស្ថានភាព  ទាប នៃ ទឹក ទន្លៃ មៃគង្គ- 
កៃម។ របាយការណ ៍បាន បញ្ជាក ់ថា 
ស្ថាន ភាព ទកឹ ទាប នៃះ  អាច បណា្ដាល- 
មក  ពី កតា្តា បាតុភូត អៃល នីណូ និង 
បៃតបិត្ត ិការ ទនំប ់នៅ តបំន ់មៃគង្គ លើ។  
ប៉នុ្តៃ អគ្គ លៃខា ធកិារ ដា្ឋា ន គណៈ កម្មការ 
ទន្លៃ មៃគង្គ     មនិ អាច ទទលួ បាន ទនិ្ននយ័  
និង ព័ត៌មាន  ផ្លូវ ការ  ដើមៃបី ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ពី 
ផល ប៉ះ ពាល់ ចមៃបងៗ នៃ បៃតិបត្តិការ 
ស្តុក ទឹក ទុក នៅ តំបន់ មៃគង្គ លើ ទៃ។

លោក An Pich Hatda អគ្គ នាយក   
នៃ លៃខា ធិការ ដា្ឋា ន គណៈ កម្មការ ទន្លៃ 
មៃគ ង្គ     បាន ថ្លៃង ថា៖ «យើង អំពាវ នាវ 
ឲៃយ បៃទៃស  ទាំង ៦  នៅ តំបន់ មៃគង្គ  
បង្កើន ការ ចៃក រំលៃក ទិន្នន័យ  និង 
ព័ត៌មាន អំពី ទំនប់ របស់ ពួក គៃ និង 
បៃតិបត្តិការ ហៃដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ទឹក  
បៃកប ដោយ តមា្លា ភាព និង បាន ឆប់ - 
រហ័ស  ជាមួយ  គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃ- 
គ ង្គ ។ វា ជា ពៃល វៃលា ដៃល តៃូវ ធ្វើ អ្វី 
ដៃល យើង បាន និយយ និង ធ្វើ ដើមៃបី  
ផល បៃយោជន ៍រមួ  នៅ តបំន ់អាង ទន្លៃ- 
មៃគង្គទាំង មូល និង តំបន់ ដៃល រង-  
ផល ប៉ះ ពាល់»៕

ចិននឹងចែករំលែក...

លោក  ហុ៊ន សែន និង មន្តែ ីរដ្ឋាភិបាល នៅ ក្នងុ កិច្ច បែជំុ  ពីមែសិល មិញ ។ រូបថត SPM
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គឹម  សារុំ 

ភ្នពំេញៈ សា លា ឧទ្ធរ ណ៍ កាល ពី- 
មៃសិល មិញ បាន បើក សវ នា ការ ជំនំុ- 
ជមៃះ ជន ជាប់ ចោទ ជា អតីត មនៃ្តី- 
ទំនាក់ ទំនង រដ្ឋស ភា - ពៃឹទ្ធ សភា 
និង អធិ ការ កិច្ច ម្នាក់  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ បាញ់ បុរស ចាក់ ភ្លៃង ម្នាក់  ក្នុង 
ក្លិប កមៃសាន្ត រ៉ក់ (Rock)ឲៃយ របួស 
បាក ់ភ្លៅ  ក្នងុ ជម្លៅះ ហងិៃសា កាល ព ីឆ្នា ំ 
២០១៧  ដៃល  សណំុ ំរឿង នៃះ តៃវូ- 
បាន តុលា ការ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  ផ្តនា្ទា- 
ទោស ដាក់ ពន្ធ នាគារ ២ ឆ្នាំ កន្លះ ។

យោង តាម កំណត់ ហៃតុ   របស់ 
សា លា ឧទ្ធរណ ៍  បងា្ហាញ ថា   ជន ជាប ់
ចោទ ឈ្មោះ  ឌុច  សុវណ្ណារ៉ៃត  
អាយុ ៣៤ ឆ្នាំ  ជា អតីត មនៃ្តី នៃ 
កៃសួង ទនំាក ់ទនំង រដ្ឋ សភា - ពៃទឹ្ធ- 
សភា  កាល ពី ថ្ងៃ ២៩  ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០១៧   បាន ចលូ ទៅ ចៃៀង ខារា៉ា- 
អខូៃ  នៅ ក្នងុ មជៃឈ មណ្ឌល កមៃសាន្ត រក៉ ់
ដៃល ស្ថតិ នៅ តាម មហា វិថី ពៃះ មុនី- 
វងៃស  ក្នងុ សងា្កាត់ ទន្លៃ បា សាក់  ខណ្ឌ- 
ចំការ មន  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  ក្នងុ បន្ទប ់
២០៣  ។ពៃល នោះ សៃប់ តៃ មន 
ជម្លៅះ ជា មួយ បុរស ម្នាក់   ឈ្មោះ  
សីហា  ប៉ុន្តៃ តៃូវ  បាន កង សន្តិ សុខ 
ដៃល បមៃើ ការ នៅ ក្លបិ កមៃសាន្ត នោះ 
ឃាត់  និង មន ការ សមៃប សមៃួល 
តៃូវ គា្នា វិញ  តៃ ប៉ុនា្មោន នាទី កៃយ- 

មក ក៏ ឈ្លៅះ វាយ តប់ គា្នា ម្តង ទៀត ។ 
កំណត់ ហៃតុ បន្ត ថា  ពៃល នោះ 

អ្នក ចាក់ ភ្លៃង  ម្នាក់ ឈ្មោះ  បៀ  
សំអឿន  អាយុ  ៣៣ឆ្នាំ  បាន  ឃាត់  
តៃ តៃូវ  ឈ្មោះ ឌុច  សុវណ្ណា រ៉ៃត  
បាញ ់ឲៃយ របសួ ជើង សា្តា ំ ១គៃប ់ នងិ 
តៃ គាក ខាង ឆ្វៃង ១គៃប ់ នងិ  បាញ ់
ជា ចៃើន គៃប ់ទៀត មនុ រតគ់ៃច ខ្លនួ។  
   ប៉ុន្តៃ កៃយ មក  នៅ យប់ មួយ នា 
ដើម ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០១៨  សមត្ថ- 
កចិ្ច   សៃវ ជៃវ ចាប ់ជន សងៃសយ័ បាន 
នៅ ខៃត្ត ឧត្តរ ម នជ័យ   ហើយ នាំ 
ខ្លួន មក រាជ ធានី ភ្នំពៃញ វិញ  ។ 

សណំុ ំរឿង នៃះ  តៃវូ បាន  សា លា- 
ដំបូង រាជ ធា នីភ្នំពៃញ   បៃកាស សា ល- 
កៃម នៅ ថ្ងៃ ទី ២១  មីនា  ឆ្នា ំ២០១៩  
ដោយ សមៃច ប្តូរ បទ ចោទ ពី បទ- 
ឃាត កម្ម តាម បញ្ញត្តិ មតៃ ១៩៩ 
នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ មក ជា បទ អំពើ 
ហងិៃសា មន សា្ថាន ទម្ងន ់ទោស ផ្តនា្ទាទោស  
ដាក់ ពន្ធ នា គារ  ២ ឆ្នាំ កន្លះ វិញ ។

 ខណៈ ជន រង គៃះ អវត្ត មន ក្នងុ 
បន្ទប់ សវ នា ការ ពី មៃសិល មិញ ជន- 
ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ  ឌុច  សុវណ្ណារ៉ៃត  
បាន ឆ្លើយ  បៃប់ ចៅ កៃម ថា  កាល ព ី
ឈ្លៅះ  គា្នា នោះ គាត់ គា្មោន  កំាភ្លើង ជាប់ 
ខ្លួន ទៃ  ប៉ុន្តៃ មន ការ វាយ តប់ គា្នា 
ហើយ ភាគី ម្ខាង ទៀត បាន ជៃុះ កាំ- 
ភ្លើង ខ្ល ី១ ដើម ។ឃើញ ដចូ នោះ គាត ់
ក៏ រើស កាំ ភ្លើង ពី លើ  ឥដ្ឋ រួច បាញ់  

តៃ ម្តង ទៅ ។
ជន ជាប់ ចោទ ថា ៖  «ខ្ញុំ មិន ចៃះ 

បាញ់ កាំភ្លើង ទៃ  តៃរើស កាំ ភ្លើង 
បាន ក ៏បាញ ់ទៅ ។ ខ្ញុសំុ ំ ឲៃយត ុលា ការ 
បន្ថយ ទោស  ដល់ ខ្ញុំ ...» ។

កញ្ញា  យិន  សុគ នា្ធារើ  តំណង - 
មហា អយៃយ ការ បាន សន្និដា្ឋាន ថា   
ជន ជាប ់ចោទ បាន សារ ភាព ព ីទង្វើ 
របស់ គាត់ ដៃល សុី ចងា្វាក់ គា្នា ដូច 
ការ រៀប រាប់ ក្នុង  បណ្តឹង របស់ ជន- 
 រង គៃះ ។ ហៃតុ ដូច្នៃះ សូម តម្កល់ 
សាល កៃម សាលា  ដំបូង រា ជធានី- 
ភ្នំពៃញ ទុក ជា បាន ការ ដដៃល ។ 

ក៏ប៉ុ ន្តៃ លោក  ម៉ម  សុីដាណ  
មៃធាវើ ការពារ ជន ជាប់ចោទ  បាន 
ថ្លៃងក្នុង អង្គ សវ នាកា រថា  កាំភ្លើង 
ដៃល កូន ក្ត ីលោក បាញ់ នោះ មិន មៃន 
ជា កម្ម សិទ្ធិ របស់ គាត់ ទៃ  ប៉ុន្តៃអំពើ 
បាញ់ បៃហារ នោះ គឺ  កូន ក្ត ីរបស់ 
លោក ទទួល កំហុស ហើយ ។

លោក បៃប ់ចៅ កៃម ថា ៖ «កនូ ក្ត ី
របស ់ខ្ញុ ំប្តងឹ មក នៃះ ដោយ សារ គាត ់
មិន សុខ ចិត្ត នឹង ទោស ចៃើន ឆ្នា ំពៃក ។ 
សូម តុលា ការ បន្ថយ ទោស ដល់ 
គាត់ ផង » ។  

កៃយ ជនំុ ំជមៃះ  លោក ចៅ កៃម  
សៃង  សីុវុតា្ថា  បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា ជំនំុ- 
ជមៃះ ថ្លៃង ថា  សា ល ដីកា សំណំុ 
រឿង នៃះ នឹង បៃ កាស នៅ ថ្ងៃ ទី ៨  ខៃ 
កញ្ញា  ខាង មុខ ៕ 

គឹម  សារុំ 

សៀម រាប ៈ ចៅកៃម សុើប សួរ សា លា- 
ដំបូង ខៃត្ត សៀម រាប បាន សមៃច ចោ ទ -  
បៃកាន ់នងិ ឃុ ំខ្លនួ យវុជន  ចនំនួ ៦ នាក ់
នៅ ពន្ធនាគារ ខៃត្ត ហើយ  កាល ពថី្ងៃទ ី
២៣   ខៃ សហីា     ពាក ់ពន័្ធ ជម្លៅះ កាបគ់ា្នា 
សា្លៅប់ ម្នាក់   បៃពៃឹត្ត នៅ ផ្លូវ ៦០ សងា្កាត់ 
ស្លកៃម កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១ ៩  សីហា។ 

លោក  យិន  សៃង  អ្នក នំាពាកៃយ  សា -  
លា ដំបូង ខៃត្ត  សៀមរាប  បៃប់ ភ្នពំៃ ញ - 
ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិលមិញថា   ករណីយុវជន   
ទាំង  ៦ នាក់ ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ កាប់ 
យុវ  ជន  ម្នាក់សា្លៅប់  តៃូវបាន ចៅកៃម 
សុើប សួរ សាលា ដំបូងខៃត្ត សៀមរាប  
បញ្ជនូ ទៅ ឃុ ំនៅ ពន្ធនាគារ ហើយ  នៅ   
ថ្ងៃ ទី ២៣   សីហា។  

លោក បញ្ជា ក់ ថា ៖«ជនទំាង ៦ នាក់  
តៃវូចោទ ព ីបទ ឃាតកម្ម គតិទកុ ជាមនុ  
តាម បញ្ញត្ត ិមតៃ ២០០  នៃ កៃម ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ។   ពួកគៃ តៃូវចោទ បៃកាន់ ដោយ 
លោកចៅ កៃម អ៊ុង ចាន់ថុល » ។  

បើ យោង តាម មតៃ ២០០  នៃ កៃម- 
ពៃហ្មទណ្ឌ   បើ សិន ជា  តុលាការ រក ឃើ ញ 
ថា  កៃមុ យវុ ជន ទាងំ ៦ នាក ់នោះ ពតិ ជា 
បាន បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស មៃន នោះ អាច 
នឹង  តៃូវ ជាប់ ពន្ធនា គារ  រហូត ដល់  
មួយ ជីវិត ។ 

 លោក វរសៃនីយ៍ ឯក ថា ដា លុច មៃ - 

បញ្ជា ការរងទទួល ផៃន យុត្តិធម៌ នៃ 
កងរាជ អាវធុ ហត្ថ ខៃត្ត សៀម រាប បាន 
ឲៃយដឹងពី មៃសិលមិញ ថា   ជនសងៃស័យ 
ទាំង ៦នាក់  ដៃល សុទ្ធ តៃ ភៃទ បៃុស    
ទ ី១ - ឈ្មោះ  សឿន  សាន ់ អាយ ុ១៩ឆ្នា ំ 
គា្មោ នមុខរបរ និង មនលំ នៅ ភូមិ អញ្ចា  ញ  
សងា្កាត ់នគរធ ំ  កៃងុ - ខៃត្ត សៀមរាប  ជា 
ជនដៃដល់ ។ ទី២ -  សយ  ណុប  ហៅ  
អា សៃបៃក ជៃកូ  អាយ ុ ២១ ឆ្នា ំ ជា កម្មករ  
សំណង់  សា្នាក់ នៅ បន្ទប់ ជួលភូមិ បនា្ទា យ- 
ចាស់  សងា្កាត់ ស្លកៃម   (អ្នកបើក ម៉ូតូ 
ដកឹ ជនដៃ ដល ់)។ ទ-ី៣  សឿន  ឡងឌ់ ី 
អាយុ  ១៨ឆ្នាំ   ជា កម្មករ លក់សៃបៃក- 
ជៃូក បំពង  រស់ នៅ ភូ  មិ តាវៀន  សងា្កាត់ 

សាលាកំរើក  កៃុង- ខៃត្ត សៀមរាប។   
ទ៤ី-   បរូើ  សហីា  អាយ២ុ០ឆ្នា ំជា កម្មករ  
សា្នាក់នៅ  បន្ទប់ជួល  ក្នងុ ភូមិខា្នា រ  សងា្កា ត់ 
ជៃវ  កៃុង - ខៃត្ត សៀមរាប។    ទី៥- ខន  
ឃីម  ហៅ  ភ័កៃ អាយុ ១៨ឆ្នា ំ គា្មោន មុខ - 
របរ  រស់នៅ ភូមិ ដំរើឆ្លង  ឃុំ  ឫសៃសីលក  
សៃកុ ជីកៃង   ជា មិត្តភក្ដ ិរបស់ ជន ដៃដ ល់  
នងិ ទ ី៦ -   ហ៊លុ  សអំនូ  ហៅ  ពៅ   អាយ ុ  
១៧ ឆ្នា ំ ជា កម្មករ ដាក ់ឆតៃ នៅផៃសារលើ  
មន លំ នៅ ក្នុងភូមិ ដកពោធិ៍   សងា្កាត់ 
សា្វាយដង្គំ   កៃុង- ខៃត្ត សៀមរាប ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ «ជន ទំាង អស់ នៃះ 
បាន  បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស ជាក ់ស្តៃង កាប-់ 
សម្លៅប់ ជនរងគៃះ ហើយ សមត្ថកិច្ច 

នងឹ សៃវ ជៃវ រកអ្នក ពាក ់ពន័្ធ បន្ត ទៀត 
ក្នុង ចំណោម អ្នក តៃូវ ចាប់ ខ្លួន  » ។ 

បើ តាម លោក  ដាលចុ ហៃតកុារណ ៍
នៃះ បានកើត ឡើង  កាល ព ីវៃលាម៉ោង 
៩ កន្លះយប់  ថ្ងៃ ទី ១៩  ខៃ សីហា  នៅ  
តៃង់  ចំណុច មុខ សណ្ឋាគារ សុខា 
សៀម   រាប  ផ្លូវ ៦០  ស្ថិត ក្នុង ភូមិ ទៃំង  
សងា្កាត់ ស្លកៃម  កៃងុ - ខៃ ត្ត  សៀមរាប ។

កៃុម ជន សងៃស័យ មន គា្នា បៃមណ   
ជាង  ១០នាក់   បាន បៃើបៃស់ ម៉ូតូ 
បៃហៃល ៨ គៃឿង  បាន ធ្វើ សកម្មភាព 
កាប់ទៅលើ ជនរងគៃះ មួយកៃុម  
ដៃល មន គា្នា ៥ នាក់  ជិះ ម៉ូតូ  ចំនួ ន ៣ 
គៃឿង ។ យវុជន រង គៃះដៃល សទុ្ធ តៃ 
ភៃទ បៃុស ដៃរ នោះ   មន ឈ្មោះ ទី ១-  
ឆត  មុត  អាយុ ១៨ឆ្នាំ  ជា ជាង ឈើ  
រស់ នៅ ភូមិ សួង   ឃំុ តៃពំាងធំ  សៃកុ បៃ - 
សាទបាគង  តៃូវ ជន សងៃស័យ ឈ្មោះ   
សឿន  សាន់  បៃើ ដាវ កាប់ ចំ ក ញ្ចឹង ក   
បណ្តាល ឲៃយ សា្លៅប ់ ភា្លៅម ៗ  នៅ  នងឹ កន្លៃង 
កើតហៃតុ  ទី ២-  ចៅ  ចាម  អាយុ  ២០ 
ឆ្នាំ  តៃូវ កៃុម ជនសងៃស័យ កាប់ ចំ កៃបាល  
និង ដៃ  បណ្តាល ឲៃយ រង របួសធ្ងន់ ។   
ចំណៃក ឯយុវជន ៣នាក់ ទៀត តៃូវ 
របសួ សៃល ម្នាកន់ងិ ២នាក ់ទៀ តគា្មោ ន  
តៃូវ របួសទៃ   ។ 

លោក បន្ត ថា  បនា្ទាប ់ព ីកើតហៃត ុ នងិ 
បនា្ទាប់ពី ទទួល  បាន បណ្តងឹពី  កៃមុ ជន - 
រងគៃះ   កម្លៅងំ  កងរាជអាវធុហត្ថ ខៃត្ត 

សៀមរាប    បាន បើកការ   សៃវជៃវ  
រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ២១ សីហា  ២០ ២០  
ទើប សមត្ថកិច្ច  បាន កំណត់ មុខ- 
សញ្ញាជនសងៃសយ័ បាន ហើយ ក ៏ស្នើសុ ំ
ការ សមៃបសមៃួល ផ្នៃក ផ្លូវ ចៃបាប់  ពី 
ពៃះរាជអាជា្ញា អមសាលា ដំបូងខៃត្ត 
សៀមរាប  និង បាន ចុះ ឃាត់ ខ្លួន ជន- 
សងៃស័យ បាន ទាំង ៦នាក់ តៃ ម្តង  ។

លោក ថា ដា លុច  បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត  
ថា  តាម រយៈ ការ សួរ ចម្លើយ  កៃុម  ជន- 
សងៃស័យ ទាំង ៦ នាក់  បាន សារភាព ថា  
ករណីនៃះ  ពួកគៃពិត  ជា បានបៃពៃឹត្ត 
ដោយ កាប់ ទៅ លើ  ជនរងគៃះ មៃន 
ដោយ មូលហៃតុ ថា  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៨  
ខៃ សហីា  ឆ្នា២ំ០២០  ពកួគៃ ធា្លៅបម់ន 
ទំនាស់  ជាមួយ ភាគីកៃុ ម ជនរងគៃះ  
ហើយរហូត ដល់ យប់ ថ្ងៃ ទី ១៩  ខៃ 
សីហា     ក៏ ធ្វើ សកម្មភាព កាប់ ទៅ លើ 
កៃុម ជនរងគៃះ តៃ ម្ដង ។ បើ តាម 
លោក ថា ដា លុច  ចពំោះ វត្ថតុាង ដៃល 
ពាក់ព័ន្ធ  នឹង អំពើ  ឃាត  កម្ម នៃះ  រួម មន   
ដាវ ចំនួន  ៣ ដើម  បៃវៃ ង   ០ , ៧ ០  ម៉ៃតៃ   
ម៉តូ ូចនំនួ  ៤ គៃឿង  កាភំ្លើង  ខៃយល ់ ចនំនួ   
១ ដើម  និង ខោអាវ  សមៃប់ ពាក់ ពៃល 
ធ្វើ សកម្ម ភាព ចំនួន  ២ កំ ប្លៃ ។ 

មិន មន បៃភព ទាក់ ទង  ទៅ ឪពុក- 
ម្តាយ ជន រង គៃះ និង ឪពុក ម្តាយ ជន-  
សងៃស័យដើមៃបី សុំ អតា្ថា ធិបៃបាយ លើ 
បញ្ហា នៃះ បាន ទៃ ពីមៃសិល មិញ៕

ឧទ្ធរណ៍ជម្រះក្ដកីរណីអតីតមន្ត្របីាញ់បុរសម្នាក់របួសនៅRock

តុលាការសម្រចឃំុខ្លនួយុវជន៦នាក់ករណីជម្លោះកាប់គ្នាស្លោប់ម្នាក់

កេមុ យុវជន   ជាប់ ចោទ  ទំាង ៦ នាក់ ដេល កាប់ យុវជន ម្នាក់ សា្លាប់ ។ រូបថត កង រាជ អាវុធ ហត្ថ 



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ក្រុមប្រឹក្រសាជាតិកម្ពុជា
ដើម្របីកុមារ (ក.ជ.ក) រកឃើញ
ថាកុមារកម្ពុជាមួយចំនួនដ្រល
កំពុងប្រើប្រស់ទូរស័ព្ទដ្រវ្រឆ្លាត
អាចក្លាយជាជនងាយរងគ្រះន្រ
កររំលោភបំពាននិងករក្រង-
ប្រវញ័្ចផ្លវូភ្រទតាមប្រពន័្ធអនឡាញ
មានដូចជាគ្រហទំព័រប្រព័ន្ធផ្រសព្វ-
ផ្រសាយសង្គមនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដ្រ
វ្រឆ្លាតនានា។
លោកស្រី ញ្រប សុភាព អគ្គ-

ល្រខាធិករ ន្រអគ្គល្រខាធិករ-
ដ្ឋាន ក.ជ.ក.បានថ្ល្រងប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កលពីថ្ង្រអាទិត្រយថា
ករក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទលើកុមារ
តាមប្រព័ន្ធអនឡាញOnline  
child sexual exploitatio n  
(OCSE)គឺជាបញ្ហាសកលដ្រល
កើតឡើងក្នុងទម្រង់ផ្រស្រងៗ គ្នា
និងបានក្លាយជាក្តីបារម្ភថ្មីមួយ
ទៀតដ្រលទាមទារឲ្រយភាគីពាក់-
ព័ន្ធទាំងសាធារណជនអាណា-
ព្រយាបាលរបស់កុមារអាជា្ញាធរ និង
សង្គមសីុវិលជាដើម ចាំបាច់ត្រូវ
ធ្វើកររួមគ្នាដើម្របីទប់សា្កាត់ និង
ករពារកុមារពីកររំលោភបំពាន
តាមប្រពន័្ធអនឡាញន្រះ។លោក-
ស្រីបន្ដថាកុមាររងគ្រះពីករ-
ក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទបានបន្រសល់នូវ
ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ទំាងផ្លវូកយ
និងផ្លវូចិត្ត។ កុមាររងគ្រះភាគ-
ច្រើនមានអារម្មណ៍ពិបាកក្នុងករ-
ទុកចិត្តអ្នកដទ្រ អស់សង្រឃឹម
បាក់ទឹកចិត្ត ឯកច្របូកច្របល់
ខកចិត្ត ស្តីបន្ទោសខ្លួនឯងនិង
ឆប់ភ័យខា្លាចជាដើម។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«អំពើ

ហិង្រសាកររំលោភបំពាននិងករ-
ក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទលើកុមារតាម
ប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជាករព្រួយ-
បារម្ភថ្មីមួយបានកើតឡើងគ្រប់-
រូបភាពដ្រលយើងមិនអាចមើល
ដឹងព្រះត្រករវិវត្តជឿនលឿនន្រ
បច្ច្រកវិទ្រយា»។លោកស្រីថ្ល្រងថា
ក.ជ.ក.មានករព្រួយបារម្ភខា្លាំង
ចំពោះបញ្ហាន្រះ ដូច្ន្រះ ក.ជ.ក
កពំងុជរំញុនិងសម្របសម្រលួដល់
ក្រសួងសា្ថាប័នអង្គករសង្គមសីុវិល
និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្របីចូលរួម
ទំាងអស់គ្នាក្នងុករលើកកម្ពស់
ករពារ និងទប់សា្កាត់កររំលោភ
បំពានលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអន-
ឡាញ។លោកស្រីសុភាពឱ្រយដឹង
ថាកន្លងមកកុមារកម្ពុជាក៏ធា្លាប់
ជួបប្រទះចំពោះអំពើហិង្រសាលើ

ប្រព័ន្ធអនឡាញន្រះដ្ររ ក្នងុនះ
ក្រសួងមហាផ្ទ្រមាននាយកដ្ឋាន
ប្រឆំងបទល្មើសបច្ច្រកវិទ្រយាជា
ស្រនាធកិរកពំងុបន្តចាត់វធិានករ 
នានាក្នុងករទប់សា្កាត់បញ្ហាន្រះ។
ស្រចក្ដីប្រកសព័ត៌មានរួមស្ដី

ពីកិច្ចពិភាក្រសាតមុលូក្រមប្រធាន-
បទ «រួមគ្នាលើកកម្ពស់ករពារ
និងទប់សា្កាត់កររំលោភបំពាន
លើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ»
អឡំងុព្រលន្រកររកីរាលដលជងំឺ
កូវីដ១៩របស់ក.ជ.កចុះផ្រសាយ
កលពថី្ង្រទី១៥ខ្រសហីាបងា្ហាញ
ថាករក្រងប្រវញ័្ចផ្លវូភ្រទលើកមុារ
តាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជាទម្រង់ន្រ
ករក្រងប្រវ័ញ្ច និងកររំលោភ
បពំានផ្លវូភ្រទលើកមុារដ្រលកពំងុ
កើតមានឡើងលើប្រព័ន្ធអន-

ឡាញដោយពួកគ្រប្រើគ្រហទំព័រ
ប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គមនងិកម្មវធិី
ទូរស័ព្ទដ្រវ្រឆ្លាតនានា។
ស្រចក្ដីប្រកសន្រះបន្ថ្រមថា

នៅកម្ពុជា ករក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទ
លើកុមារតាមប្រព័ន្ធអីុនធឺណិត
កើតមានឡើងគួរឱ្រយព្រួយបារម្ភ
និងទាមទារឱ្រយមានករដោះស្រយ
ជាបនា្ទោន់មុនព្រលវាកើតឡើង
បន្ថ្រមទៀត។ «ស្របព្រលដ្រល
បច្ច្រកវិទ្រយាកន់ត្រមានភាពរីក-
ចម្រើននិងករប្រើប្រស់ទូរស័ព្ទ
ដ្រវ្រឆ្លាតមានករព្រញនិយមនះ
ករក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លវូភ្រទលើកុមារតាម
ប្រព័ន្ធអនឡាញបានក្លាយជាក្តី-
បារម្ភថ្មីមយួទៀតដ្រលទាមទារឱ្រយ
ភាគីពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវធ្វើករ
រួមគ្នាដើម្របីទប់សា្កាត់ និងករពារ

កររំលោភបំពានន្រះ។ កុមារ
កម្ពជុាមួយចំនួនកំពុងប្រើប្រស់
ទូរស័ព្ទដ្រវ្រឆ្លាតអាចក្លាយជាជន-
ងាយរងគ្រះន្រកររំលោភបំពាន
តាមប្រព័ន្ធអនឡាញន្រះ»។
លោកស្រី ម៉្រន វណា្ណាវីមន្រ្ដី

សម្របសម្រួលគម្រងប្រចាំប្រ-
ទ្រសកម្ពុជាន្រអង្គករដ្រនដី
មនុស្រសហូឡង់ (Terre des
Hommes-NL)បានថ្ល្រងថា
តាមរយៈករវភិាគសា្ថានភាពដបំងូ
ដ្រលជាចណំចុចាប់ផ្តើមន្រដណំើរ
ករដើម្របីរៀបចផំ្រនករសកម្មភាព
ជាតិលើករក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លវូភ្រទលើ
កុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកុមារ
៨០%ក្នងុចំណោមកុមារប្រឈម
បញ្ហាជិត១០០០នាក់បានរាយ-
ករណ៍ថាពកួគ្រមនិមានអារម្មណ៍
សុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនៅលើប្រព័ន្ធ
អនឡាញឡើយ។«អង្គករដ្រនដី
មនុស្រសហូឡង់ មានមោទនភាព
ក្នុងករជួយគំទ្រដល់អគ្គល្រខា-
ធិករដ្ឋានក្រុមប្រកឹ្រសាជាតិកម្ពជុាក្នងុ
ករវិភាគសា្ថានភាពដំបូងន្រករ-
ក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទលើកុមារតាម
ប្រព័ន្ធអនឡាញនៅកម្ពុជាន្រះ»។
លោកស្រីឱ្រយដឹងថាក.ជ.កបាននិង
កំពុងរៀបចំស្រចក្តីព្រងផ្រនករ
សកម្មភាពឆ្លើយតបករក្រង-
ប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធ
អនឡាញនៅកម្ពុជានិងករផ្រសព្វ-
ផ្រសាយនៅគ្រប់កម្រិតក្នុងឆ្នាំ២០-
២០។«កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងដ្រល
សម្រចបានក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្មានឆ្នាំ
ចុងក្រយន្រះគឺទទួលបានផ្ល្រផ្កា
ល្អដ្រលវាចាំបាច់ត្រូវមាននិរន្តរ-
ភាពដើម្របីករពារនិងឆ្លើយ- 
តបទៅនឹងកររីករាលដលន្រ
បញ្ហាន្រះ»៕

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈ ចាប់ពីម្រសិលមិញរហូត-
ដល់ដើមខ្រកញ្ញាខាងមុខតំបន់
មយួចនំនួនៅជាប់ជរួភ្នំនងិខ្ពង់រាប
ភាគខាងជើងនិងភាគឦសានជា-
ពិស្រសតំបន់ផ្ទ្ររងទឹកភ្លៀងន្រអាង
ទន្ល្រម្រគង្គលើន្រប្រទ្រសកម្ពុជា
នងិតបំន់មយួចនំនួទៀតនៅជាប់
ព្រំដ្រនវៀតណាមមានភ្លៀងធា្លាក់
ពីតិចទៅច្រើន។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសងួធនធានទកឹ

និងឧតុនិយមលោកចាន់យុតា្ថា
ឲ្រយដឹងថាព្រយុះ BAVIដ្រលវិវត្ត
ច្រញពីប្រព័ន្ធសមា្ពាធទាបសកម្ម
មយួនៅហ្វីលពីនីគ្មានឥទ្ធពិលអ្វី
មកលើកម្ពុជានះទ្រដោយសារ
ព្រយុះន្រះបានធ្វើដំណើរឆ្ពាះទៅកន់
ឧបទ្វីបកូរ៉្រ និងបានស្រូបយក

កំណកទឹកភ្លៀងមួយផ្ន្រកពីលម្ហ-
អាកសន្រតបំន់ឈងូសមទុ្រចនិ
ភាគខាងត្របូង។បុ៉ន្ត្រប្រព័ន្ធសមា្ពាធ
ទាបសកម្មថ្មមួីយទៀតដ្រលលាត-  
សន្ធងឹពីប្រទ្រសភូមាទៅដល់ឈូង
សមុទ្រចិនខាងត្របូងដោយអូសកត់
លើភាគខាងជើងប្រទ្រសថ្រឡាវ
និងប្រទ្រសវៀតណាមកំពុងវិវត្ត
ខ្លនួទៅជាព្រយុះទហី្វងុថ្មីមយួផ្រស្រង-
ទៀតក្នងុព្រលឆប់ ៗខាងមុខហើយ
ឥទ្ធពិលរបស់វានឹងគ្របដណ្ដប់លើ
តំបន់ផ្ទ្ររងទឹកភ្លៀង ន្រអាងទន្ល្រ
ម្រគង្គភាគខាងលើប្រទ្រសកម្ពជុា។
«សា្ថានភាពន្រះនឹងបង្កឲ្រយមានភ្លៀង
ធា្លាក់ច្រើនទៀតនៅតំបន់ផ្ទ្ររងទឹក-
ភ្លៀងន្រអាងទន្ល្រម្រគង្គលើនិងនៅ
តំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនិងឦ-
សានន្រប្រទ្រស កម្ពជុាជាពសិ្រស
បណា្តាខ្រត្តជាប់ព្រដំ្រនកម្ពជុាវៀត- 

ណាម។រីឯទឹកទន្ល្រម្រគង្គក៏នឹង
បន្តហក់ឡើងជាលំដប់នៅគ្រប់
សា្ថានីយជលសាស្ត្រ»។
បើតាមលោកយតុា្ថាចាប់ពដីើម

ខ្រកញ្ញាដល់ចុងខ្រតុលាភ្លៀងនឹង
ធា្លាក់រាយបា៉ាយគ្របដណ្ដប់លើផ្ទ្រ
ប្រទ្រសក្នងុកម្រតិពតីចិទៅច្រើន
និងមានខ្រយល់បក់បោកខា្លាងំពិស្រស 
នៅតំបន់មាត់សមុទ្រ។ដោយឡ្រក
បាតុភូតផ្គររន្ទះនឹងមានករថមថយ
បន្តចិវិញ។យ៉ាងណាក្តីលោកបាន
អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្រយបង្កើន
ករប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំនន់ទឹក-
ភ្លៀងដ្រលនឹងកើតមាននៅតាម
តំបន់ផ្ទ្ររងទឹកភ្លៀងមួយចំនួន
ពិស្រសតំបន់ផ្ទ្ររងទឹកភ្លៀងន្រ
ជួរភ្នំនិងខ្ពង់រាបនិងតំបន់ផ្ទ្ររង-
ទឹកភ្លៀងន្រអាងទន្ល្រម្រគង្គភាគ-
ខាងលើន្រប្រទ្រសកម្ពុជា៕

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

ចូសហូពូរ៉ូសុតម្រន
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  

សូវិសា ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់សា�ងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉្រគុណមករា

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ 
ប្រក់សា យ

� រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

� រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈនណន

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
�្រមវណ�ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រង

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

វ៉នដ រា�,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា�

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,�្រតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី
� រ�រូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រសី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករចនា ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករចនា �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម� 
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�េ � ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យ� �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស 
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេស
�ុិល� ភា

នា យិ� ហិរ�� វត� ុៈហា�ងតា ំងម៉្រង
�េ � នគណ�េយេ�ៈេស៊្រនវិច�ិក

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

� រិយា ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊ន�្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា្កាត់សា�យដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ក្មេង ២ នាក់  កំពុង អង្គយុ លេង ទូរស័ព្ទ  នៅ មុខ ផ្ទះ មួយ ក្នងុ សង្កាត់ បឹង កេង កង ៣ពីមេសិល មិញ ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

កជកៈ កុមារ ប្រើ  ទូរស័ព្ទ អាច ក្លាយ ជា ជន រងគ្រះ ន្រករ ក្រង ប្រវ័ញ្ច ផ្លវូ ភ្រទ 

តំបន់ មួយ ចំនួន នឹង បន្ត មាន ភ្លៀង ធ្លាក់ ដល់ ដើម ខ្រ កញ្ញា 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអងា្គារទី២៥ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 

 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)
No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,240 17,120 17,320 17,120

2 GTI 3,300 3,300 3,300 3,300

3 PAS 14,840 14,700 14,840 14,700

4 PEPC 3,480 3,510 3,530 3,450

5 PPAP 11,680 11,680 11,680 11,680

6 PPSP 2,070 2,300 2,300 2,070

7 PWSA 5,800 5,740 5,800 5,740

កាលបរិច្ឆេទ: ២៤ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

TSC និង  ABA ច ប់ដ្គូ   
សម្ប់អភិវឌ្ឍកុ្មហុ៊ន ថ្មី 

CB ទទួល  ពាន រង្វាន់ សម្ប់ ការ ប្ើ ប្ស់ បច្ចក្ វិទ្យាធានារ៉ាប់ រង 

ម៉ៃ គុណមករា 

មជេឈ មណ្ឌល បណ្ដុះ ធុរកិច្ច ថ្មី 
តេជោ  (TSC) ដេល គេប់គេង 
ដោយ រដ្ឋ និង ធនា គារ  ABA 
Bank ផ្តើម ធ្វើការ ជាមួយគា្នា 
លើ  ការ អភវិឌេឍកេមុ ហ៊នុ បង្កើត-  
ថ្មី  បច្ចេក វិទេយា ហិរ ញ្ញ វត្ថុ (Fin-
tech)   តាមរយៈ ការ ចុះ ហត្ថ- 
លេខា លើ  អនុសេសរ ណៈ នេ ការ- 
យោគ យល់ គា្នា (MoU) កាល- 
ពីសប្តាហ៍ កន្លងទៅ  ដេល  ជា 
ការរំពឹង ទុក   វា នឹង   រួមចំណេក  
ក្នុងការ  បង្កើត   បេព័ន្ធ អេកូ នវា-
នុវត្តន៍  ដ៏រឹងមាំ  មួយនៅ កម្ពុជា  ។

តាម រយៈ កិច្ច សហការ នេះ  

ធនាគារ ABA  Bank នឹង  ផ្ដល់ 
ដំណោះ សេយ  ការ ទូទាត់  - 
«Pay Way» ដល ់គមេង នេះ  
និង គំនិតផ្តួច ផ្ដើម ធុរកិច្ច ថ្មី  នេ 
TSC  ពេមទាំង   បើក លទ្ធភាព   ឲេយ 
ទទលួ បន នវូ ការ បេើបេស់ Pay 
Way  Sandbox ក្នងុ ការ សាក- 
លេបង  នងិ បេើក្នងុ  គោល បណំង 
អភិវឌេឍ នវា នុវត្តន៍  ទៀត ផង ។ 

ខណៈ  TSCនឹង ដាក់  បង្ហាញ  
និង ផ្ដល់ អាទិភាព បេើបេស ់ 
បេព័ន្ឋ PayWay ពី ធនាគារ  
ABA  Bank ជា វធិ ីសាស្ដេ  ទទូាត ់
តាម អនឡាញ  សមេប ់គមេង 
និង គំនិត ផ្តួច ផ្ដើមនេះ  ដូច្នេះ 
ហើយ  TSC...តទៅទំព័រ ១០

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ: កម្ពុជា បន នាំ ចេញ ផលិត- 
ផល ដេល មាន  ស្ករ  គេប់ បេភេទ  ជា 
វត្ថធុាត ុដើម សខំាន ់មាន តម្លេ ជតិ  ១៩ 
លាន ដលុា្លារ   ធា្លាក ់ចុះ ៤៤ ភាគ រយ  ក្នងុ 
ឆមាស ទី១ ឆ្នាំ ២០២០  នេះ បើធៀប 
នឹង ឆមាស ទី១ ឆ្នាមុំន។  នេះ បើ យោង- 
តាម ទិន្នន័យ ពី អគ្គ នាយក ដា្ឋាន គយ 
និង រដា្ឋា ករ កម្ពុជា ។

ទិន្ន ន័យ នេះ បង្ហាញថា បេទេស 
កម្ពុជា បននាំ ចេញផលិត ផល ពី  ស្ករ 
មាន  តម្លេ ជាង  ១៨,៩៥ លាន ដុលា្លារ  
ចាប ់ពខីេមករា ដល ់ ខេ មថិនុា ធា្លាក ់ចុះ  
៤៣,៨៩ ភាគ រយ  ធៀប នងឹ រយៈ ពេល 
ដូច គា្នា កាលពី ឆ្នាំ មុន ដេល  មាន តម្លេ 
៣៣,៧៩ លានដលុា្លារ ។  ទនិ្ននយ័ មនិ 
បនបញ្ជាក ់ពបីេភេទ ទនំញិ នេ ផលតិ- 
ផល ពី ស្ករ ជាក់ លាក់ នោះទេ ។ 

ទោះយ៉ាងណា ស្ថិត កេម បនា្ទាត់ ពន្ធ - 
គយ នេ ផលតិ ផល ព ីស្ករ របស ់ បេទេស 
កម្ពុជា ដេល បន នាំចេញ  រួមមាន ស្ករ 
អំពៅ (ឬ ស្ករ បេ តឺ រា៉ាវ)  និង សាក់ កា- 
រសូ សទុ្ធ ក្នងុ សា្ថាន ភាព រងឹ ស្ករ ឆៅ គា្មាន 

បន្ថេម រសជាតិ ឬពណ៌  និង ស្ករ អំពៅ 
ផេសេងៗ ទៀត រ ួម មាន ឡាក ់តសូ មា៉ាល-់ 
តូស គ្លុយ កូស   ស្ករ គេប់  (រួម ទាំង 
សកូឡូា ពណស៌) គា្មាន កា កាវជាដើម។ 
នេះ បើ តាមលោក សា៊ាង ថេ អ្នក នាំ- 
ពាកេយ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម។

លោក ស ំសា រឿន  បេធាន សមាគម 
លើក កម្ពស ់ស្ករ ត្នាត កពំង ់ស្ព ឺ(KSP-
SPA)បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងេចន្ទ 
ថា  ស្ករ ត្នាត កំពង់ ស្ពឺ ដេល ជា ផលិត- 
ផល សមា្គាលភ់មូ ិសាសេ្ត (GI)ពុ ំទទលួ  
រង ផលប៉ះពាល់ ពី ការធា្លាក់ ចុះ នេះ ទេ 
ដោយ បរិមាណ លក់ ទៅ កាន់ ទីផេសារ គឺ 
បេហាក់ បេហេល រដូវ កាល នេ ឆ្នាំ មុន។ 
មេយា៉ាងទៀត  ក្នុង រដូវ កាល បនា្ទាប់ នេះ  
តមេូវ ការ ស្ករ ត្នាត បេ រជា កើន ឡើង   
លើសសមត្ថភាព  ផ្គត់ផ្គង ់ ពី សមាគម ។ 

លោក ថ្លេងថា៖« រដូវ បេមូលផល ឆ្នាំ 
នេះ អ្នក ផលិត យើងផ្គត់ ផ្គង់ មិនអាច 
ផ្គត ់ផ្គង ់ គេប ់ចនំនួ តាម តមេវូ ការទផីេសារ 
ដេល មាន បេមាណ២០០តន ទាំង 
ក្នុង សេុក   និង កេ សេុក »។ 

លោក បន្តថា ដើមេបី ផ្គត់ ផ្គង់តាម 
តមេវូ ការ ទផីេសារ នាចំេញ សមាគម នងឹ 

បង្កើន សមាជិក អ្នក ផលិត នាពេល 
បច្ចបុេបន្ន ព ី ១០០  នាក ់ឲេយ ដល ់១៥០ 
នាក់ ដេល  រដូវបេមូលនឹង ចាប់ ផ្តើម ពី  
ខេធ្នូឆ្នាំនេះដល់ ខេ មិថុនា ឆ្នាំ កេយ ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា៖« សមាគម ក ៏កពំងុ   
ជំរុញ ការ ផេសព្វ ផេសាយដល់ អ្នក បេើ-
បេស ់ក្នងុ សេកុ  ពសីា្លាកសញ្ញា សមា្គាល ់
ផលិត ផល ស្ករ ត្នាត កំពង់ ស្ព ឺដើមេបី ទប់- 

សា្កាត់ ការ ក្លេង បន្លំ ស្ករ ត្នាត  »។ 
លោក បន ឲេយ ដងឹថា ស្ករ ត្នាត ដេល 

កេុមហ៊ុន បន  បញ្ជា ទិញ ពី អ្នក ផលិត 
ក្នុង រដូវ កាល បនា្ទាប់ នេះគឺ មាន   តម្លេ     
៦ ០០០រៀល ក្នុង ១គីឡូ កេម  ដេល 
បេហាក់ បេហេល នឹង តម្លេ ឆ្នាំមុន ។ 

បើ យោង តាម លោក សារឿន 
សព្វថ្ងេ  កេមុហ៊នុ ចនំនួ ១០ ដេល បន 

នាំ ចេញ ផលិត ផល ស្ករ ត្នាត ទៅ ២៥ 
បេទេស  ដោយ មាន ទី ផេសារ នៅតំបន់ 
អឺរ៉ុប   ជា ទីផេសារ ធំ  ក្នុងពេល កន្លងមក។ 
កេពី នេះ មាន ទីផេសារ  បេទេស ចិន  
កូរ៉េ ខាង តេបូង និង ជប៉ុន  ជាដើម។ 

លោក  វេង សាខុន  រដ្ឋមន្តេី កេសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខា បេមាញ់ និង នេសាទ 
បនឲេយ ដងឹ ក្នងុ អឡំងុ ពេល ទសេសនកចិ្ច 
ចង្វាក់ ផលិត កម្ម នៅ រោង ចកេ ផលិត 
ស្ករស  កេមុហ៊នុ  ភ្នពំេញ ស៊ ូហ្គរ័  កាល- 
ពី ខេ ធ្នូឆ្នាំ មុន ថា រោង ចកេ នេះ មាន 
សមត្ថ ភាព ផលិត ស្ករស  ១ពាន់ តន 
និង ស្ករ ឆៅ  ១ពាន់តន ក្នុង ១ថ្ងេ ។ 
សព្វថ្ងេ ទីផេសារ ស្ករ ស ធំ ជាង គេ របស់ 
កេមុហ៊នុ នេះ គ ឺបេទេស វៀតណាម  នងិ 
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទីផេសារ ក្នុងសេុក ។  

លោក ថ្លេងថា៖« នា ពេល អនាគត  
កេុមហ៊ុន នេះ គេង នឹង នាំ ចេញ ទៅ 
កាន់ ទីផេសារ កេ តំបន់ បន្ថេម ទៀត»។ 

កេុមហ៊ុន  ភ្នំពេញ ស៊ូ ហ្គ័រ ជា  កេុមហ៊ុន   
ផលិត ស្ករស  ទី២  បនា្ទាប់ ពី កេុមហ៊ុន  
កោះកងុ ស៊ហូ្គរ័  នៅ ខេត្តកោះកងុ  ដោយ 
កេុមហ៊ុន  ទាំង ២ផ្តួច ផ្តើម វិនិយោគ 
ដោយ លោក  លី យ៉ុងផាត់៕  LA

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ កេមុហ៊នុ ធានា រា៉ាបរ់ង ទទូៅ សុបី៊ ី 
(CB) របស ់កម្ពជុា បន បេកាស កាល ព ីថ្ងេ 
ទ ី ២៣ ខេ សហីា ថា ខ្លនួ  បន ឈ្នះ ពានរង្វាន ់  
អាជវីកម្ម ថ្ម ីឆ្នើម នៅ អាសុ ី បេចា ំឆ្នា ំ២០២០ 
សមេប់ នវានុវត្តន៍ របស់ ពួក គេ ដោយ បេើ- 
បេស់ បច្ចេកវិទេយា ធានា រា៉ាប់រង (Insur 
Tech ) ដើមេបី ផ្ដល់ សេវា ដល់ អតិថិជន ។

CB តេវូ បន ទទលួ សា្គាល់ ជា បេភេទ អា-
ជវីកម្ម ថ្ម ីផ្នេក ធានា រា៉ាបរ់ង បេចា ំឆ្នា ំដេល ធ្វើ  
ឲេយ កេុមហ៊ុន នេះ កា្លាយ ជា កេុមហ៊ុន ធានា - 
រា៉ាប ់ រង  ទទូៅ មយួ ដេល មាន ការ ច្នេ បេឌតិ ថ្ម ី
បំផុត ដោយ បេើ Insur Tech ដើមេបី ផ្ដល់ 
សេវា ដល់ អតិថិជន របស់ ខ្លួន។

ពាន រង្វាន់ នេះ ទទួល សា្គាល់ ពី ការ ប្ដេជា្ញា 
របស់ សុី ប៊ី ក្នុង ការ ជម្នះបញ្ហា  បេឈម ក្នុង 
វសិយ័ ធានា រា៉ាបរ់ង ការ ផ្ដល ់នវូ គណុ តម្លេ ថ្ម ី
និង ការ ច្នេ បេឌិត ដល់ អតិថិ ជន ផង ដេរ។

នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំទី៥ របស់ ខ្លនួ ពាន រង្វាន់ ធានា- 
រា៉ាប់ រង អាសុី ទទួល សា្គាល់ កេុមហ៊ុន ធានា- 
រា៉ាប់រង ឆ្នើម បំផុត នៅ តំបន់ អាសុី ប៉ាសុីហ្វិក 
ដេល ឆ្លើយតប ជា យុទ្ធសាស្ដេ ទៅ នឹង ការ 
បេកតួ បេជេង ផ្នេក ទផីេសារ ។ នៅ ឆ្នា ំនេះកេមុ- 
ហ៊ុន ធានា រា៉ាប់រង ជាង ៧០ មក ពី បេទេស 
២២ ទទួល បន ពាន រង្វាន់ នេះ។

លោកសេី ប៊ុន ច័ន្ទ មករា អ្នក គេប់គេង 
ទទូៅ នេ កេមុហ៊នុ ធានា រា៉ាបរ់ង សុ ីប៊ ីបន ឲេយ 
ដឹងថា វា ជា សមិទ្ធ ផល ដ៏ ធំ សមេប់ កេុម - 
ហ៊នុ  ដេល តណំាង ឲេយ  កម្ពជុា ក្នងុ ការ ទទលួ 
បន ពាន រង្វាន់ បេកប ដោយ កិតេយានុភាព ព ី
សា្ថាបន័ ដ ៏លេប ីមយួ នេះ។ លោកសេថី្លេង   ថា៖ 
«ពាន រង្វាន់ នេះ គឺជា ការ ទទួល សា្គាល់ ដ៏ 
អសា្ចារេយ ព ី សមទិ្ធផល នងិ ការ ខតិខ ំបេងឹ បេ ង  
រប ស់ កេុម ការងរ វ័យក្មេង របស់ យើង ខ្ញុំ។ 
យើងខ្ញុំ ប្ដេជា្ញា នាំ យក បច្ចេកវិទេយា ថ្មី និង គំរូ 
អាជវីកម្ម ថ្មីៗ  មក កាន ់ទផីេសារ បេទេស កម្ពជុា 
ហើយ បន្ត ចលូរួម ចណំេក ដល់ ការ រកី ចមេើ ន  

ក្នុង វិស័យ ធានា រា៉ាប់រង នៅ កម្ពុជា។ យើង 
នឹង ពងេីក សកា្ដានុពល របស់ បច្ចេកវិទេយា 
ធានា រា៉ាប់រង Insur Tech ក្នុង ទីផេសារ 
កម្ពជុា ដេល  ផលតិ ផល នងិ សេវាកម្ម អាច 
ស្វេងរក បន យ៉ាង ងយសេួល »។

កេុមហ៊ុន ធានា រា៉ាប់រង សុី ប៊ី បន បង្កើត 
កម្មវធិ ីចលត័ មយួ កាលព ីខេធ្ន ូឆ្នា២ំ០១៩។ 
កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ សុី ប៊ី  (CB Mobile App)
បង្ហាញ ការ បេើ បេស់ បណ្ណ អេឡិច តេូនិក 
ផ្នេក ធានា រា៉ាប់រង សុខភាព (Medical e-
cards) ដេល ផ្ដល ់ភាព ងយ សេលួជនំសួ  
ឲេយ បណ្ណ ពិតៗ ដេល បេើបេស់ ពីមុន មក។ 
កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ កេុមហ៊ុន សុី ប៊ី ផ្ដល់ជូន 
អតិថិ ជន នូវ ភាព ងយ សេួល និង សាមញ្ញ 
ក្នុងការ ទទួលបន នូវ ព័ត៌មាន លម្អិត នេ 
បណ្ណ  ធានា របស់ ខ្លួន ហើយ អាច ឲេយ ពួក គេ 
ដំឡើង ការ ធានា កាន់តេ បេសើរ ជាង មុន 
និង  ស្វេងរក គ្លី និក ឬ មន្ទីរពេទេយ ដេគូ បន 
គេប់  ពេល វេលា  គេប់ ទីកន្លេង៕ LA

ការ នំាច្ញ ផលិត ផល ពី ស្ករ គ្ប់ប្ភ្ទ ធា្លាក់ ចុះ ៤៤ ភាគរយ

រោងចកៃ ចមៃញ់ស្ករ ស របស់ កៃមុហុ៊ន   ភ្នពំៃញ សូ៊ហ្គរ័ នៅកំពង់ស្ព ឺ។ រូបថត ហុង មិនា 
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TSC និង ABA 
ចាប់ដៃគូ...

តពីទំព័រ ៩ ...នឹង ធ្វើ ការងរ យ៉ាង - 
សកម្ម ជា មួយ  ធនាគារ  ABA ដើមៃបី បង្កើន  
កំណើន  ការទូទាត់ តាម អនឡាញ  បៃព័ន្ធ 
អៃកូ ឡូ សី៊ ធ៊រកិច្ច ថ្ម ី និង ផ្នៃក  Fintech  
របស់  កម្ពជុា ។

លោក  តាងំ ងនួ ល ីនាយក បៃតបិត្ត ិ
មជៃឈ មណ្ឌល បណ្ដុះ ធ៊រកិច្ច ថ្មី តៃជោ  
(TSC) បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  MoUដៃល ទើប  
ច៊ះ ហត្ថលៃខា នៃះ  នឹង ជំរ៊ញ ការរៀន- 
សតូៃ តាមរយៈ ការធ្វើ  គៃបផ់្នៃក ទាងំអស់  
នៃ ធ៊រកិច្ច ឌីជីថល  និង  កៃ៊មហ៊៊ន ដៃល 
មាន ការ ច ្នៃ  បៃឌិត ខ្ពស់ក្នុង ការ បង្កើត 
ស្នាដៃ និង ផលិត ផល  ដើមៃបី ទទួល បាន  
នូវ ភ័ស្ដុតាង ជាក់ស្ដៃង ក្នុង ការ ទូទាត់ 
ឌជីថីល  ដោយ ផ្ទាល ់ដៃ លើ អត្ថ បៃយោជន ៍
នៃ ការ អភិវឌៃឍផលិត ផល  ឬសៃវាកម្ម 
របស់ ពួក គៃ ។  

 លោក បាន បន្ថៃម ថា ៖« ដោយ  ពនិតិៃយ 
ឃើញ នូវ ភាព សមៃបូរ បៃប របស់  Pay-
Way យើង រីករាយ ចំពោះ  ការ សហ- 
ការ គា្នានៃះ  ដៃល អាច ជួយ ជំរ៊ញ ការ- 
អភិវឌៃឍនវាន៊វត្តន៍ បន្ថៃម ទៀត នៃ 
សមាជិក  ធ៊រកិច្ច របស់ យើង។  ភាព ជា 
ដៃគូ នៃះ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត 
របស់ យើង  ឆ្ពោះ ទៅរក ការ អភិវឌៃឍ 
មូលដ្ឋាន  ទូទាត់  ឌីជីថល  សមៃប់  ភាព 
ជឿន លឿន  នៃ ធ៊រកិច្ច ឌីជីថល របស់ 
បៃទៃស កម្ពុជា »។  

លោក   Zokhir  Rasulov បៃធាន 
ផ្នៃក ឌីជីថល នៅ ធនាគារ  ABA បាន  
ឲៃយ ដឹងថា  កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ ការនៃះ  
នឹង ផ្ដល់ ឲៃយ  ធនាគារ របស់ លោក  នូវ 
លទ្ធភាព នៃ ការ ទូទាត់  តាម អនឡាញ 
កាន់តៃ ចៃើន  ចំពោះ  ធ៊រកិច្ច បច្ចៃក វិទៃយា   
ហើយធនាគារ ក៏ នឹង  ទទួល បាននូវ  
គំនិត នវាន៊វត្តន៍  បន្ថៃម ទៀត តៃឡប់ 
មកវញិ សមៃប ់ ការ អភវិឌៃឍបច្ចៃក វទិៃយា 
ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ កម្ពុជា ផង  ដៃរ ។ 

 លោក លើក ឡើង ថា ៖ «  យើង រកីរាយ 
ក្នុងការ សហការ ជាមួយ  មជៃឈ មណ្ឌល 
បណ្ដុះ ធ៊រកិច្ច ថ្មី តៃជោ  ក្នុង ការ ផ្ដល់ 
លទ្ធ ភាព  ចូល បៃើបៃស់  ចៃកទា្វារ  ការ 
ទូទាត់  អនឡាញ ដ៏ ទំនើប  បំ ផ៊ត  ដល់ 
សហគៃនិ  បច្ចៃកវទិៃយា  នងិ អាច ឲៃយ ពកួគៃ  
អន៊វត្ត វា ជាមួយ នឹង គំនិត របស់ ពួកគៃ ។  
យើង ជឿជាក ់ថា ការ សហ ការនៃះ នងឹ 
ផ្ដល់ ការគាំទៃ រួម សមៃប់  អ្នកជួល  
TSC ក្នុង ការ ស្វៃង រក  និង ធ្វើ ឲៃយ គំនិត  
ពួកគៃ ដំណើរការ ទៅម៊ខ  ដើមៃបី  បង្កើត 
កៃ៊ម  ហ៊៊ន  បៃកប ដោយ ជោគជ័យ នៅ 
ក្នុង យ៊គ្គ សម័យ ឌីជីថល »។

TSC គឺជា  ស្ថាប័ន រដ្ឋ ថ្មី មួយ ដៃល 
ទើប តៃូ វ បាន បង្កើន ឡើងដោយ មាន  
កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ(MEF)   
ជា អាណាពៃយាបាល   សមៃប ់ការ បណ្ដុះ-
បណា្ដាល  បៃជាជន កម្ពុជា វ័យ ក្មៃង 
ឆ្ពោះទៅ រក សហ គៃនិភាព  នងិ សមត្ថ- 
ភាព  នវាន៊វត្តន៍ផ្នៃក បច្ចៃកវិទៃយា ដៃល 
រីក ចមៃើន យ៉ាង ឆប់ រហ័ស  និង ថា្នាល 
ឌីជីថល ជាចៃើន ។ មជៃឈ មណ្ឌល នៃះ 
តៃូវបាន បង្កើត ឡើងជា ផ្លូវការ កាល ពី 
ថ្ងៃទី ៦  ខៃ កក្កដ  ឆ្នាំ ២០២០ ៕ LA 

តពី ទំព័រ ១...កម្ពុជា ក៏ បាន  នាំ ចូល 
គៃឿង អលង្ការ និង តៃបូង មាន  តម្លៃ ពី 
បរទៃស  ក្នងុ តម្លៃ បៃមាណ ៣៨៣,៣២ 
លានដល៊ា្លារ   ស្មើ   ២៨ ៨៤៤  គឡីកូៃម 
ឬ ៦៤០ ២២២ គៃឿង ។ ចំណៃក ក្នុង 
ឆ្នា២ំ០១៩ ទាងំ មលូ  ការ នា ំចលូ មាន 
តម្លៃ សរ៊ប ១៤៩,៥៧ លាន ដ៊លា្លារ 
ស្មើ  នងឹ ទម្ងន ់៥៧ ៦៣២ គឡីកូៃម ឬ 
១ ០៤៣  ៧២៧ គៃឿង។  

បៃទៃស  សងិ្ហបរ៊ ី គជឺា ទផីៃសារ នាចំៃញ 
ធំ ជាងគៃ របស់ កម្ពុជា  តាម ពី កៃយ 
ដោយ  បៃទៃស ថៃ  វៀតណាម បៃលហៃសុកិ 
ជប៉ន៊ អីត៊ាល ី នងិ   បៃទៃស ចនិ  ។ គៃឿង  
អលង្ការ នងិ តៃបូង មាន តម្លៃ  ដៃលកម្ពជុា  
នាចំៃញ  មាន ដចូ ជា គជ ់ធម្មជាត ិឬ គជ់  
ចិញ្ចឹម តៃបូងថ្ម មាន តម្លៃ លោហៈធាត៊    
មាន  តម្លៃ លោហធាត៊ សៃប ដោយ 
លោហៈ មាន តម្លៃ និង គៃឿង អលង្ការ 
កាឡៃ និង កាក ់ ជា ដើម ។ ដោយឡៃក 
បៃទៃស   ថៃ សិង្ហប៊រី កាណាដ បៃល-
ហៃសុិក និង ហ៊ងក៊ង គឺជា ទីផៃសារ នាំចូល 

ធំជាងគៃ របស់ កម្ពុជា ។ នៃះ បើតាម  
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម  ។

មា្ចាស់ ហាង លក់ មាស  ១កន្លៃង នៅ 
កៃបៃរ  ផ ៃសារ ធំ ថ្មី បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉៊ស្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ   ថា បើ ទោះ ប ីជា បច្ចបុៃបន្ន 
កម្ពជុា  មាន កៃម៊ហ៊ន៊ រក៊ រក រ៉ៃ មយួ ចនំនួ 
កពំង៊ ដណំើរ ការ  ក ៏ដោយ ប៉ន៊្តៃ ជា ទទូៅ 
កម្ពុជា  តៃង    នាំ ចូល   មាស  ពី បៃទៃស ជា 
ចៃើន នៅ លើ ពិភព លោក ដើមៃបី   បំពៃញ 
តមៃវូ ការ បៃើ បៃស ់ក្នងុ សៃក៊ នងិ មយួ 
ចនំនួ ទៀត យក មក រចនា ជា ម៉ដូ  ផៃសៃង ៗ  
សមៃប់ នាំ ចៃញ ទៅ លក់ នៅ  ទីផៃសារ  
អន្តរ ជាតិ   ។  លោក បន្ត ថា ការ នាំ ចៃញ  
គៃឿង អលង្ការ ពី   កម្ពុជា គឺ ជា ផលិត- 
ផល ដៃល គៃ បាន   រចនា រចួ រាល ់នងិ មាន  
គៃឿង តៃបូង មួយ ចំនួន  ផង ដៃរ ។

លោក បានអះអាង  ថា៖ « ដោយ សរ  
បៃទៃស ភាគ ចៃើនគៃ ឈប ់  ធ្វើ ការ  កៃច្នៃ 
គៃឿង អលង្ការពី ដៃ ផ្ទាល់  ហៃត៊ នៃះ 
មាស សទ៊្ធ ជា ចៃើន តៃវូ បាន  នា ំចូល មក  
កម្ពជុា ដើមៃប ី យក ទៅ កៃច្នៃ នងិ នា ំចៃញ 

ទៅ វិញ ជា ផលិត ផល កៃច្នៃ រួច » ។ 
លោក  បៃប់ ទៀត ថា តៃបូង មាន តម្លៃ 

របស់ កម្ពុជា ក៏ មាន នាំ ចៃញ ទៅ កៃ- 
បៃទៃស ចៃើន ផង ដៃរ នា ពៃល នៃះ ។  
កម្ពុជា ក៏ តៃង រៀបចំ ពៃឹត្តិការណ៍ តាំង- 
ពិព័រណ៍ គៃឿង  អលង្ការ និង តៃបូង  ជា 
រៀង  រាល់ ឆ្នាំ ផង ដៃរ ។ 

លោក លឹម ហៃង អន៊បៃធាន សភា- 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៊៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា កំណើន នៃ ការ-   
នាំ ចៃញ និង នាំ ចូល គៃឿង អលង្ការ 
នងិ តៃបងូ មាន តម្លៃ គ ឺបង្ហាញ ថា កម្ពជុា 
គឺ  ជា បៃទៃស ដៃល មាន ការ រីក ចមៃើន 
ទាងំ ផ្នៃក  ជវីភាព រស ់នៅ របស ់បៃជាជន  
ក្នងុ សៃក៊ ក ៏ដចូ ជា មាន សមត្ថ ភាព ក្នងុ 
ការ កៃច្នៃ  ពៃម ទាំង មាន  ទីផៃសារ ធំ ។ 
លោក បាន បន្ត ថា ជា មួយ នឹង ភាព រីក-  
ចមៃើន  នៃះ ចនំនួ កៃម៊ហ៊ន៊ ដៃល កពំង៊ 
វិនិយោគ លើ ការ រ៊ក រក រ៉ៃមាស និង  
តៃបូង ថ្ម  ក៏ កំព៊ង មាន កំណើន ផង ដៃរ ។

លោក បានអះអាង ថា៖ « កំណើន 

នៃះ បង្ហាញ ថា  សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា មាន 
ភាព  ល្អ បៃសើរ ខណៈ ចំនួន  កៃ៊មហ៊៊ន 
កៃច្នៃ គៃឿង  អលង្ការ នងិ តៃបងូ មាន តម្លៃ 
ក៏ មាន កាន់ តៃ ចៃើន  » ។ 

នៅ កម្ពុជា បច្ចុបៃបន្ន   មាន កៃ៊ម ហ៊៊ន 
កៃច្នៃ តៃបូង  និង ពៃជៃ មួយ ចំនួន កំព៊ង 
បើក ដំណើរ ការ ដើមៃបី នាំ ចៃញ ទៅ កាន់ 
ទីផៃសារ បរទៃស  ។ នៃះ បើ តាម លោក 
លឹម ហៃង។ 

បច្ចបុៃបន្ន នៅ  កម្ពជុា  មាន កៃម៊ហ៊៊នរ៊ក-  
រក រ៉ៃ មាសធំៗ ចំនួន  ២ កំព៊ង ដំណើរ- 
ការ  រ៊ករក រ៉ៃ នៅ ភាគ ឦសន បៃទៃស 
ដៃល រួម មាន កៃ៊មហ៊៊នរ៊ក រក  រ៉ៃ មាស 
មក  ពី បៃទៃស  ឥណា្ឌា Mesco Gold  
ទទួលបាន សិទ្ធិ ធ្វើ អាជីវកម្ម  ក្នុង ខៃត្ត  
រតនគិរី ដោយ រំពឹងថា អាច នឹង ធ្វើការ 
ចមៃញ់ រ៉ៃ មាស ជា លើកដំបូង នៅច៊ង - 
ឆ្នាំនៃះ  និង កៃ៊មហ៊៊ន  ច៊ះបញ្ជី នៅ ក្នុង 
បៃទៃស អូស្តៃលី  Emerald Re-
sources ដៃល កពំង៊ អភវិឌៃឍ ន ៍គមៃង 
រ៉ៃ មាស អូរ ខា្វាវ   នៅ ខៃត្តមណ្ឌលគិរី   
ដៃល  គៃង នឹង   ទាញយក រ៉ៃ មាស ជា 
លើក ដំបូង នៅ  ក្នុង តៃីមាស ទី  ២ ឆ្នាំ  
២០២១ ខាង ម៊ខ៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ:  រដ្ឋា ភបិាល សមៃច អនម៊ត័ 
សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ ស្តី ពី គោល នយោ - 
បាយ ជាត ិដឡំងូ ម ី ២០២០-២០២៥ 
ក្នងុ គោល បណំង  ដើមៃប ីជរំ ៊ញ ការ ផលតិ  
កៃច្នៃ សមៃប់ នាំចៃញ ទៅ កាន់ ទីផៃសារ 
អន្តរជាត។ិ នៃះ បើ   តាម សៃច ក្តបីៃកាស  
ព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផល នៃ សម័យ បៃជ៊ំ 
ពៃញ អង្គគណៈ រដ្ឋមន្តៃី ដៃល ដឹក នាំ 
ដោយ លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ី ហ៊ន៊ សៃន  
កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ១៤ ខៃ សីហា ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប ់ នៃះ  មាន គោល- 
បំណង ដើមៃបី បៃ កា្លាយ បៃទៃស កម្ពុជា 
ជា  ទតីាងំ ផលតិ  កៃច្នៃ  នងិអ្នក ផ្គត ់ផ្គង ់
ផលិត ផល ដំឡូង មី បៃកប ដោយ 
និរន្តរភាព សមៃប់ ទីផៃសារ ក្នុងតំបន់  
និង ពិភព  លោក ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  បាន បន្ត ថា 
គោល នយោ បាយ ជាតិ ដំឡូងមី   បាន 
កំណត់ គោលដៅ សំខាន់ ៗ  ចំនួន ៣ 
ដៃល រួម  មាន  ទី ១ការ ផ្លាស់ ប្តរូ ពី ផលិត- 
កម្ម ដឡំងូ ម ី បៃប បៃពៃណ ី ឬគៃសួរ ឲៃយ 
ទៅ ជា ផលិត កម្ម ដំឡូង មីបៃប ពាណិជ្ជ - 
កម្ម  និង ការ អន៊វត្ត តាម គោល ការណ៍ 
បច្ចៃក  ទៃស កសកិម្ម ដៃល កសកិរ អាច 
ទទួល បាន បៃក់ ចំណូល ខ្ពស់ ការ បៃើ- 
បៃស ់ដ ី បៃកប ដោយ ចរីភាព  នងិកស-ិ 
កម្ម វៃ ឆ្លាត ដៃល ធន់ នឹង ការ បៃ បៃួល 
អាកាស  ធាត ៊ទ២ី គាទំៃ ដល ់អ្នក កៃ ច្នៃ 
ផលិតផល ដឡំងូ ម ីឲៃយ មាន បៃសទិ្ធភាព  
ខ្ពស់  ដើមៃបីកៃច្នៃ ផលិត ផល ដំឡូង មី 

ដៃលមាន តម្លៃ បន្ថៃម សមៃប់ ផ្គត់ ផ្គង់ 
ក្នុង ទីផៃសារ  ក៏ដូច ជា ទាក់ ទាញ ការ វិនិ-
យោគ បន្ថៃម ក្នងុ វសិយ័ ដឡំងូ ម ី នងិទ ី
៣  ការ លើក កម្ពស់ ភាព បៃកួត បៃជៃង 
ពាណិជ្ជកម្ម តាម រយៈ ការ ជៃៀត ចូល  
នងិ  ចាប់ យក ចណំៃក ទីផៃសារ  ពៃម ទាំង 
កៃ លម្អ កចិ្ច សមៃលួ ពាណជិ្ជកម្ម  កាត-់ 
បន្ថយ ចំណាយ ដៃល មិន ចាំ បាច់  និង 
សមៃបសមៃួល ជា មួយ អន្តរវិស័យ 
ដៃល  ពាក់ ព័ន្ធការ នាំចៃញ ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  បញ្ជាកថ់ា៖ 
«ក្នុង ស្ថាន ភាព បច្ចុបៃបន្ន និង អនាគត  
ដំណាំ ដំឡូង មី ដៃល ជា ដំណាំ ធំ ទី២ 
បនា្ទាប់ ពីសៃវូ  នឹង មាន ការ គា ំទៃ ពសិៃស  
ដើមៃបី ទាញ យក ផល បៃយោជន៍  ឲៃយ 
បាន  ជា អតបិរមា  នងិ ការ អភវិឌៃឍ ដណំា ំ 
នៃះ ឲៃយ កា្លាយ ជា កមា្លាងំ ចល ករ ដ ៏ខា្លាងំ កា្លា 
មួយ ក្នុង ការ ធ្វើ បដិវត្តន៍ ឧសៃសាហកម្ម 
នៅ  កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥»។ 

សព្វថ្ងៃ  ដំឡូង មី គឺ ជាដំណាំកសិ- 
ឧសៃសាហកម្ម  ដៃល បាន នាំ ចៃញ ដ៏ 
សំខាន់ របស់ បៃទៃស កម្ពុជា ដោយ  
បាន រួម ចំណៃក ពី ៣  ទៅ  ៤ ភាគ រយ  
នៃ ផលតិផល សរប៊ ក្នងុ សៃក៊ ។ នៃះ បើ 
តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន  ។ 

បើ យោង តាម ការ សិកៃសា សៃវជៃវ របស់ 
អង្គការ  UNDP ស្តីពីការ រៀប ចំ ករណី 
វិនិយោគ សមៃប់ ដំឡូង មី  ដៃល   ចៃញ 
ផៃសាយ កាលពី ច៊ង ឆ្នាំ ២០១៩ បង្ហាញ 
ថា ការ វិនិយោគ លើ ដំណាំ ដំឡូង  មី 
អាច  ទទលួ បាន ផល ចៃើន ជាង ការវនិ-ិ 
យោគ ក្នងុ វសិយ័ ផលតិ កម្ម សៃវូ  ចញិ្ចមឹ- 
សត្វ  សៃបៀង អាហារ  និង  ទៃសចរណ៍។ 

ការ សិកៃសា នៃះ បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា 
កំណើន ចំណូល ពី សរពើ ពន្ធ ផ្ទាល់ 
សមៃប់ វិស័យ ដំឡូង មី ទទួល បាន 
បៃមាណ ១៣០ លាន  ដល៊ា្លារ ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល  ១០ ឆ្នាំ ដៃល បៃហាក់ បៃហៃល 

នងឹ ចណំលូ ព ីសៃវូ  ការ ចញិ្ចមឹ សត្វ  នងិ 
សៃបៀង អាហារ ។  លើក លៃង តៃ វិស័យ 
ទៃសចរណ៍  ដៃល  ផ្តល់ ផល ចំណៃញ  
ចៃើន ជាង គៃ គឺ ១៥១ លាន ដ៊លា្លារ ។ 

ការ អភវិឌៃឍក្នងុ វសិយ័ ដឡំងូ ម ីកម្ពជុា 
តៃូវ ការ កញ្ចប់ថវិកា វិនិយោគ សធារ-
ណៈ ចំនួន ២៩៦លាន ដ៊លា្លារ  ខណៈ 
ការ អភវិឌៃឍ វសិយ័ នៃះ ភាគ ចៃើ ន ព៊ ំទាន ់
យក ចតិ្ត ទក៊ ដក ់ខ្ពស ់លើ ការកៃ ច្នៃ ក្នងុ 
បៃទៃស នោះ ទៃ ។  នៃះ បើ តាម ការ- 
សិកៃសា របស់  UNDP ។  

មន្តៃីមន្ទីរ កសិកម្ម  រ៊កា្ខា បៃមាញ់  និង 
នៃសទ ខៃត្ត បាត់  ដំបង  លោក ហៃង 
សិទ្ធិ  បាន ឲៃយ ដឹងថា  ការ ដំ ដ៊ះ ដំណាំ 
ដំឡូង មី របស់ បៃជា កសិករ   ក្នុង ខៃត្ត 
បាតដ់បំង បាន រចួ រាល ់ហើយ លើ ផ្ទៃ ដ ី
បៃមាណ  ១២ ម៊ឺន ហិកតា ។    ដំឡូង  មី 
ខៃត្ត បាត់ដំបង  ភាគ ចៃើន  តៃូវ បាន នាំ- 
ចៃញ ទៅ   បៃទៃស ថៃ និងវៀត ណាម ។  
លោកបន្ត ថា កាលពី ឆ្នាំ ម៊ន ដំឡូង មី 
សៃស់ ក្នុង ខៃត្ត បាត់ ដំបង  មាន តម្លៃ 
ចនោ្លាះ ព ី២០០ រៀល ទៅ   ៣០០រៀល 
ប៉៊ណ្ណោះ ក្នុង ១ គីឡូ កៃម ។

លោក បានបញ្ជាក់ថា៖« ខ្ញុំ សងៃឃឹម 
ថា  គោល នយោ បាយ នៃះ នឹង ជួយ 
លើក កម្ពស់ ទីផៃសារ និង តម្លៃ ដំឡូង មី  
ដើមៃបីរួម ចំណៃក លើកកម្ពស់ ជីវភាព  
របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ»។

របាយការណ៍  កៃសួង កសិកម្ម  ឲៃយ 
ដឹង ថា   កម្ពុជា  នាំ ចៃញ ដំឡូង មី ជាង 
៣,២៩ លាន តោន  កាលព ីឆ្នា ំ២០១៩ 
កើន   ២៧ ភាគ រយ  ធៀប នងឹ ឆ្នា២ំ០១៨ 
ដៃល មាន  ២,៥៩ លាន  តោន ៕LA 

កម្ពជុា នំា ចៃញ គៃឿង អលង្ការ និង តៃបូង  ...

គោលនយោបាយ ជាតិ ដំឡូងមី ២០២០-២០២៥ 
នឹង ជួយ ជំរុញ ការ ដំាដុះ  និង កៃច្នៃ សមៃប់ នំា ចៃញ  

សកម្ម ភាព  កសិករ  កំពុង ដឹក ដំឡូងមី  ទៅ លក់ ឲេយ ឈ្មញួ នា ពេល កន្លងមក។ ហៃង ជីវ័ន



ខណៈការបទិប្រទ្រសត្រវូបានបន្ទរូ-
បន្ថយតើយើងអាចរំពឹងថាវានឹងវិល-
ត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញទ្រ?
វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ បាននាំមកនូវ

ការផ្លាសប់្តរូដែលមនិគាបប់ែសើរដល់
ពិភពលោករាប់ចាប់ពីការធ្វើដំណើរ
ការផ្គត់ផ្គង់ រហូតដល់របៀបធ្វើ
អាជីវកម្មហើយសមែប់អ្នកដែល
សងែឃឹមថានៅពែលការបិទបែទែស
តែូវបានបញ្ចប់នោះអ្វីៗនឹងវិល-
តែឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញភា្លាមៗ
គវឺានងឹមនិមែនដចូ្នែះទែ។ហើយអ្នក-
ជំនាញខាងអចលនទែពែយតែូវវាយ-
តម្លែឡើងវិញនូវយុទ្ធសាស្តែ និង
ផែនការទាំងអស់។

តើមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះគិតចាប់-
តាំងពីពិភពលោកត្រូវបានបិទ?   
ការធ្វើដណំើរអន្តរជាតិបានថយចុះ

ដល់កមែតិទាបបផំតុមយួដចូ្នែះធ្វើឲែយ
ឧសែសាហកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចរងផល-
ប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងក៏ដូចវិនិយោគិន
នៅកម្ពុជាដែរ។គមែងមួយចំនួន
ដែលកំពុងសាងសង់តែូវបានឈប់
ហើយមយួចនំនួទៀតបានកាត់បន្ថយ
សកម្មភាព។
នៅក្នុងវិស័យលំនៅឋានគែន់តែ

មើលលើបណ្តាញសង្គមយើងអាច
មើលឃើញថារាល់កែមុហ៊នុអភវិឌែឍន៍
ខុនដូឬបុរីកំពុងផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះ
តម្លែយ៉ាងចែើនដល់អ្នកទញិ។ចពំោះ
ផ្នែកការិយល័យជាមួយនឹងការផ្គត់-
ផ្គង់អគារថ្មីៗនៅលើទីផែសារកែុមហ៊ុន
អភិវឌែឍន៍ក៏បើកចំហដើមែបីចរចាលើ
កិច្ចពែមពែៀងដែរ។

មានសហគែសធុនតូចនិងមធែយម
(SMEs)ជាចែើនបានបែគល់
អាជីវកម្មរបស់ពួកគែទៅមា្ចាស់អគារ
វិញហើយសមែប់អ្នកដែលអាច
ចរចាបានការបញ្ចុះតម្លែជួលគឺអាច
នៅបន្តបាន។អាជីវកម្មដែលមាន
ជំហរហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំបានបិទបែតិ-
បត្តិការជាបណ្តាះអាសន្នដើមែបីយក
ពែលវែលានែះកែលម្អអចលនទែពែយ
របស់ពកួគែនងិរៀបចំសមែប់ពែល-
អនាគតកាន់តែបែសើរ។
តើបញ្ហាន្រះនងឹជះឥទ្ធពិលដលទ់-ី

ផ្រសារខុនដូយ៉ាងដូចម្ត្រច?
យើងមើលឃើញការវិវឌែឍបាន

ចាបផ់្តើមនាពែលថ្មីៗ នែះទោះយ៉ាង-
ណការចាប់ផ្តើមការសាងសង់ពិត-

បែកដគឺផ្អែកលើការលក់មុនហើយ
ខណៈទីផែសារខុនដូផ្តោតសំខាន់លើ
អ្នកទិញមកពីកែបែទែសនោះពួក-
គែមិនមានចែើនទែដោយសារតែ
ការរកីរាលដាលជងំឺរាតតែបាតនាពែល
បច្ចុបែបន្ន។ដូច្នែះយើងគិតថាអតែ
សាងសង់នងឹធ្លាកច់ុះឬនៅទែឹងរហតូ
ដល់ទីផែសារងើបឡើងវិញ។

 
តើការវិវឌ្រឍថ្មីៗធ្វើឲ្រយមានសុទិដ្ឋិ-

និយមដ្ររឬទ្រ?
រដា្ឋាភិបាលភាគចែើននៅទូទាំងពិ-

ភពលោកបានអនុវត្តការបិទបែទែស
និងរឹតតែបិតការធ្វើដំណើរទាំងខាងក្នុង
នងិខាងកែ។នៅបែទែសកម្ពជុាការ- 
រឹតតែបិតការធ្វើដំណើរតែូវបានបន្ធូរ-
បន្ថយប៉ុន្តែតែូវចំណយថវិកាខ្ពស់
សមែប់ការចូលមកបែទែសកម្ពុជា
ខណៈការពិនិតែយរកមែរោគនិងការ-
ដាក់ឱែយនៅដាច់ដោយឡែកគឺជាអ្វី
ដែលភ្ញៀវតែូវគោរពតាម។
ប៉ុន្តែថ្មីៗនែះមានសែចក្តីរាយ-

ការណ៍ថាជនបរទែសដែលចង់មក
វិនិយោគនៅកម្ពុជា នឹងមិនចាំបាច់
បង់ថ្លែការចូលបែទែសទែដរាបណ
ពួកគែគា្មានមែរោគនែះ។នែះគឺជា
ជហំានវជិ្ជមានប៉នុ្តែវនិយិោគនិនងឹមនិ
វិលតែឡប់មកវិញក្នុងពែលឆាប់ៗទែ
គឺតែូវការពែលវែលា។

តើអ្នកជលួនងិមា្ចាស់អគារគរួត្រវូធ្វើ
អ្វីខ្លះ?   
អ្នកជួលនិងមា្ចាស់អគារដែលបាន

ធ្វើការជាមួយគា្នាលើការកាត់បន្ថយ
តម្លែជួលគួរតែូតពិនិតែយឡើងវិញនូវ
កិច្ចពែមពែៀងរៀងរាល់២-៣ខែម្តង
រហូតដល់សា្ថានភាពចាប់ផ្តើមបែសើរ
ឡើងវិញ។
មា្ចាស់អគារចាបំាច់តែវូយលថ់ាតម្លែ

អចលនទែពែយបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុង
ករណីខ្លះរហូតដល់៥០ភាគរយ
ហើយកមែិតការជួលមុនពែលមាន
វបិត្តិមនិអាចមានទៀតទែជាពសិែស
បច្ចុបែបន្នការជួលអចលនទែពែយនឹង
តែូវបានកាត់បន្ថយដោយសារមិន
មានភ្ញៀវទែសចរ។

តើវិស័យមួយណាដ្រលរងគ្រះ
ខ្លាំងជាងគ្រ?   
មិនមានវិស័យណដែលថាមិនរង

ផលប៉ះពាល់នោះទែហើយអ្វីដែល
បង្ហាញកាន់តែចែបាស់នោះគឺតមែូវការ
របស់កម្ពុជាសមែប់ការបន្តការវិនិ-
យោគផ្ទាល់ពីបរទែសទាំងធំទាំងតូច
និងទែសចរ។ចំណុចខែសាយមួយ
នែវិស័យទែសចរណ៍នៅទីនែះគឺថា
បែទែសកម្ពុជាជាគោលដៅសមែប់
ទែសចរភាគចែើនដែលមកទសែសនា 
តែ១ដងហើយពួកគែមិនមកម្តង 
ទៀតដូច្នែះបញ្ហានែះចាំបាច់តែូវតែ

ផ្លាស់ប្តូរ។
ការបើកពែលានយន្តហោះក្នុង

តបំន់នងិការអភវិឌែឍកពំងផ់ែនងឹជយួ
បានក្នុងរយៈពែលវែង។ភាពចមែុះ
កាន់តែចែើននៅក្នុងវិស័យទែស-
ចរណ៍នៅកម្ពុជាក៏តែូវការជាចាំបាច់
ផងដែរមិនមែនទសែសនាតែទីកែុង
ភ្នំពែញនិងបែសាទអង្គរវត្តនៅ
ខែត្តសៀមរាបហើយតែូវវិលតែឡប់
ទៅសែុកវិញនោះទែ។
សណ្ឋាគារផ្ទះសំណក់ដែលពឹង-

ផ្អែកលើវិស័យទែសចរណ៍គឺជាអ្នក
ដែលរងគែះខា្លាងំជាងគែ។មនុពែល
មានជំងឺរាតតែបាតនែះផ្ទុះឡើងកន្លែង
ខ្លះបានរងសមា្ពាធរចួទៅហើយដោយ-
សារតែតម្លែជលួកើនឡើងរួមជាមួយ
នឹងតម្លែបន្ទប់ធ្លាក់ចុះដោយសារការ-
បែកួតបែជែង។
ក្នងុរយៈពែលខ្លីទៅមធែយមអាជវីកម្ម

បែបនែះចាំបាច់តែូវពិនិតែយមើលការ
ជលួរយៈពែលវែងដចូជាការផ្តលជ់នូ
កញ្ចប់សា្នាក់នៅ(staycation)
ជាមួយនឹងការបន្ថែមឲែយបានចែើន
ដូចជាការបែើបែស់អាងហែលទឹក
ផ្តល់សែវាអីនុធឺណិតដោយឥតគតិថ្លែ
បោកគក់ដោយឥតគិតថ្លែ ឬផ្តល់
អាហារពែលពែឹកដោយឥតគិតថ្លែ
ជាដើមដែលអាចធ្វើឱែយវាកានត់ែមាន
ភាពទាក់ទាញដល់ទែសចរក្នុងសែុក
និងជនបរទែស។
តើនៅព្រលអនាគតនឹងមានអ្វី

កើតឡើង? 
វិស័យលំនៅឋាននឹងជួបបែទះនូវ

តម្លែបែកួតបែជែងដ៏ខា្លាំងកា្លាខណៈ
ផ្នែកការិយល័យនឹងមានការផ្គត់ផ្គង់
ចែើនជាងអ្នកជួល។ដូច្នែះកែុមហ៊ុន
អាចរៀបចំផែនការសមែប់ពែល
អនាគតនិងទទួលបានការិយល័យ
ថ្មីហើយអ្នកទញិផ្ទះអាចមានជមែើស
ចែើនជាងមុននៅពែលទិញខណៈ
អាជីវកម្មខា្នាតតូចនឹងជួបការលំបាក
លុះតែតែពួកគែមានគែឹះអតិថិជន
រឹងមាំហើយវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ច
នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខា្លាំងរហូត
ដល់ភ្ញៀវទែសចរចែើនវិលតែឡប់
មកវញិ។វាតែវូការពែលវែលាចែើនខែ
មុនពែលទីផែសារស្ទុះងើបរឹងមាំឡើង
វិញហើយវិធីសាស្តែបច្ចុបែបន្នគឺតែូវ
ផ្តោតទៅលើអតិថិជនក្នុងសែុកនៅ
គែប់ទីកន្លែងតាមដែលអាចធ្វើទៅ
បាន៕  

ក្រុមហ៊ុនAsianBusinessBrokers:វិស័យអចលន- 
ទ្រព្យដល់ព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវវាយតម្ល្រឡើងវិញ

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងែអង្គារទី២៥ែខសីហាឆា្នាំ២០២០ www.postkhmer.com ១១

 អចលនទ្រព្យwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

អ្នកប្រកបអាជីវកម្មខ្លះបានប្រគល់អគារទៅឲ្រយមា្ទាស់អគារវិញដោយសាររងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។

លោកNaimKhan-Turk។

ខណៈស្រដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងងើប
ឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ន្រជំងឺកូវីដ
១៩លោកNaimKhan-Turk
អ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនAsianBusi-
nessBrokersប្រចាំនៅកម្ពុជា
បានលើកឡើងអំពីគន្លឹះន្រការសា្តារ
ទីផ្រសារន្រះឡើងវិញ។



តពទីពំរ័១...ក្នងុបញ្ជីនៅក្នងុ
ប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ា។
ជនមូស្លីមរ៉ូហ៊ីងយ៉ាឈ្មោះ

KyawKyaw បានថ្ល្រងថា៖
«យើងពិតជាព្រួយបារម្ភអំពី
ការឆ្លងរាលដាលន្រវីរ៊សផ្លូវ-
ដង្ហើមន្រះដោយសារយើង
កំព៊ងរស់នៅក្នុងសា្ថានភាព
មនិប្រកដប្រជាហើយនងិមនិ
ងាយស្រួលគ្រប់គ្រង»។
អាជា្ញាធរ បានទស្រសនកិច្ចជំរំ

ThaeChaung កាលពី
សបា្តាហ៍ម៊ន ដើម្របីពិភាក្រសាអំពី
ការរក្រសាគម្លាតពីគ្នានៅក្នុង
សង្គមដ្រលមិនអាចធ្វើទៅ

បាន ខណៈតាមធម្មតាប្រជា-
ជន១០គ្រួសាររស់នៅក្នុងផ្ទះ
មួយនោះនិងច្រកទឹកលាងដ្រ
និងម៉ាស់ម៊ខ។
លោកKyawKyaw បាន

និយយប្រប់កាស្រតAFP
ថា៖«ប្រសិនបើការបិទន្រះ
មនរយៈព្រលវ្រងយើងនឹង
ត្រូវការជំនួយ»។
ផ្លវូជាច្រើននៅក្នងុក្រ៊ងស៊តី-

វ៉្រ ទទ្រគ្មោនមន៊ស្រសដើរកាលពី
ថ្ង្រអាទិត្រយ ដោយអ្នកស្រ៊ក
ដ្រលពាក់ម៉ាស់ប្រឆាងំនងឹការ-
បិទផ្លូវ ខណៈដ្រលពួកគ្រព្រយា- 
យមបំព្រញការងារប្រចាំថ្រ្ង

របស់ពួកគ្រ។
អាជីវករតាមដងផ្លូវលក់

របាំងការពារម៊ខធ្វើពីបា្លាស្ទិក
និងម៉ាស់ម៊ខ។
បម្រមគោចរព្រលយប់នៅ-

ជាធរមនចាប់តាំងពីថ្ង្រស៊ក្រ
ខណៈការដឹកជញ្ជូនសាធា- 
រណៈទាំងអស់ក្នុងនោះមន
ជើងយន្តហោះហើរក្នុងស្រ៊ក
ចូលទៅរដ្ឋធានីន្រះក៏ត្រូវបាន
ផ្អាកដ្ររ។
រដ្ឋរា៉ាក់ឃីនជាយូរមកហើយ

គឺជាចំណុច ដ្រលផ្ទុះជម្លាះ
សាសនានិងជនភាគតិច។
ជនភាគតិចមូស្លីមរ៉ូហ៊ីងយ៉ា

ដ្រលពោរព្រញដោយបញ្ហាត្រវូ
គ្រចាត់ទ៊កជាជនបរទ្រស
ប្រនហ្គាលីថ្វីបើបានរស់នៅ
ក្នុងប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើន
ជនំាន់ហើយក្តី។ពកួគ្រខ្វះសទិ្ធិ
ទទួលបានសញ្ជាតិ និងស្ររី-
ភាពដើរហើររបស់ពួកគ្រត្រូវ-
បានរឹតត្របិត។
សមជិកសភាតំបន់ន្ររដ្ឋ-

រា៉ាក់ឃីនកាលពីសបា្តាហ៍ម៊ន
បានស្តីបនោ្ទោសជនរ៉ូហ៊ីងយ៉ា
ចំពោះការឆ្លងរាលដាលន្រ

វីរ៊សន្រះនៅក្នុងការបង្ហាះនៅ
លើហ្វ្រសប៊ក៊ដ្រលក្រយមក
ត្រូវគ្រដកច្រញវិញនោះ។
តំបន់ច៊ងខាងជើងនៅក្នុង 

រដ្ឋន្រះយោធាកំព៊ងប្រយ៊ទ្ធ-
ប្រឆាងំនងឹកងទព័អារា៉ាកានជា
ក្រ៊មឧទា្ទោមដ្រលកំព៊ងប្រឹង-
ប្រងស្វ្រងរកស័្វយភាពបន្ថ្រម
ទៀតសម្រប់អ្នកកាន់ព៊ទ្ធ-
សាសនាជនភាគតិចនៅរដ្ឋ-

រា៉ាក់ឃនីនងិការប៉ះទង្គចិហងិ្រសា
បានធ្វើឲ្រយជនស៊ីវិលរាប់ពាន់
នាក់ភៀសខ្លួនច្រញពីផ្ទះសំ-
ប្រងរបស់ពួកគ្រ។
ម្រដឹកនាំជំរំលោកHla

MaungOoបានថ្ល្រងថានៅ
ក្នុងទីប្រជ៊ំជនMrauk-Uជាទី
ដ្រលមនករណីឆ្លងវីរ៊សចំនួន
៣នាក់ត្រវូបានរកឃើញកាល
ពីសបា្តាហ៍មន៊នោះអ្នកស្រក៊ន្រ

រដ្ឋរា៉ាក់ឃនីមនការព្រយួបារម្ភ
អំពីការឈប់ផ្តល់ជំនួយស្របៀង-
អាហរដល់ជំរំជនភៀសខ្លួន
នានា។
លោកបានថ្ល្រងប្រប់AFP

ថា៖«យើងគ្មោនកន្ល្រងរត់ទ្រ
ប្រសិនបើវីរ៊សន្រះរាលដាល
កាន់ត្រខា្លាំង ដោយសារយើង
មិនអាចវិលត្រឡប់ទៅស្រ៊ក
កំណើតបានទ្រ»៕AFP/PSA 

ក្រងុត្រលអាវវីៈប្រជាជនអ៊សី្រអ្រលជាច្រើន
ពាន់នាក់បានធ្វើបាត៊កម្ម និងមិនចូលធ្វើការ
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយដើម្របីប្រកាសប្រឆាំងអំពើ
ហិង្រសាផ្លូវភ្រទទៅលើស្ត្រីបនា្ទោប់ពីជនអន្ធពាល
បានរងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភផ្លូវភ្រទ
ទៅលើក្ម្រងស្រីអាយ៊១៦ឆា្នាំម្នាក់នៅក្នុង
រមណីយដា្ឋានសម៊ទ្រក្រហម១កន្ល្រង។
ក្រ៊មស្ត្រីBonotAlternativaបាននិយយ

ថា ការធ្វើកូដកម្មរយៈព្រលជាច្រើនម៉ាងនៅ
ព្រលថ្ង្រត្រង់ត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើង«ដើម្របីតវ៉ា
ប្រឆាំងអំពើហិង្រសាកាន់ត្រខា្លាំងឡើងទៅលើស្ត្រី
និងក្ម្រងស្រីនៅក្នងុប្រទ្រសអី៊ស្រអ្រលនិងការ-
ផ្តនា្ទោទោសមិនគ្រប់គ្រន់» នៅក្នុងប្រទ្រសអ៊ី- 
ស្រអ្រលន្រះ។
អ្នករៀបចំម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករៀបចំ

ព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺអ្នកស្រីអារៀលភីឡិកបាន
ថ្ល្រងប្រប់កាស្រតAFPថា មនអង្គការនិង
ក្រ៊មហ៊៊នយ៉ាងតិចចំនួន៣០នៅក្នុងនោះរួម-
មនមន៊ស្រសនៅក្នុងទីក្រ៊ងមួយចំនួននិងក្រ៊ម-
ហ៊ន៊មីក្រូស៊ហូ្វអ៊សី្រអ្រល(MicrosoftIsrael)
បានច្រញតាមដងផ្លវូនៅក្នងុការដង្ហ្រក្របួនដ្រល
បានច្រញតវ៉ានៅថ្ង្រធ្វើការដំបូងរបស់ប្រទ្រស

អ៊ីស្រអ្រល។
នៅព្រលលា្ងាចការធ្វើបាតក៊ម្មត្រវូបានរៀបចំ

ធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទ្រសអ៊ីស្រអ្រលដោយ-
មនមន៊ស្រសជាច្រើនពាន់នាក់បានចូលរួមនៅ
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំនៅក្នុងទីក្រ៊ងឆ្ន្ររសម៊ទ្រ
ត្រលអាវីវ។
របាយការណ៍កាស្រតAFP បាននិយយថា

មនអ្នកចូលរួមជាច្រើនបានស្លៀកពាក់ពណ៌
ក្រហម ទៅតាមការស្នើស៊ំរបស់ក្រ៊មអ្នករៀបចំ
ទាំងនោះ។
ការ«ធ្វើកូដកម្មរបស់ស្ត្រី»ត្រូវបានរៀបចំធ្វើ-

ឡើងក្រយពីរបាយការណ៍មួយចំនួននៅក្នុង
រយៈព្រលប៉៊នា្មោនថ្ង្រថ្មីៗ ន្រះបានរាយការណ៍
ចោទប្រកាន់ពីបទចាប់រំលោភទៅលើក្ម្រងស្រី
ជំទង់ស្រវឹងស្រម្នាក់៕AFP/SK
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ក្រុងស្រអ៊ូលៈ កាស្រតផ្លូវការរបស់កូរ៉្រ-
ខាងជើងបានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រចន្ទថាសមជ
ដ៏កម្រមួយរបស់គណបក្រសពលករកំព៊ងគ្រប់-
គ្រងអំណាចគ្រងរៀបចំធ្វើឡើងនៅខ្រមករា
ខាងម៊ខន្រះនឹងកា្លាយជា«ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់»
មួយនៅក្នុងការផ្តល់ជូនដំណោះស្រយដល់
បញ្ហាជាច្រើនដ្រលប្រទ្រសន្រះកំព៊ងប្រឈម
នាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។
ម្រដកឹនាំកូរ៉្រខាងជើងលោកគមីជង៊អ៊ន៊បាន

ថ្ល្រងប្រប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជ៊ំព្រញអង្គមួយរបស់
គណបក្រសពលករកាលពីសបា្តាហ៍ម៊នថាផ្រន-
ការអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចរយៈព្រល៥ឆា្នាំរបស់
លោកបានបរាជយ័ក្នងុការទទលួបានគោលដៅ

របស់ខ្លនួដោយសារឧបសគ្គ«មនិរពំងឹទក៊»នងិ
«យ៉ាងអាក្រក់បផំត៊»ហើយថាលោកនងឹបងា្ហាញ
ផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍ថ្មីមួយនៅក្នុងសមជបក្រស
ដ៏កម្រមួយនៅក្នុងខ្រមករាខាងម៊ខន្រះ។
លោកគីមជ៊ងអ៊៊នបាននិយយសំដៅយ៉ាង

ច្របាស់ទៅលើផលប៉ះពាល់អំពីការដាក់ទណ្ឌ-
កម្មសកលកាន់ត្រខា្លាំងឡើងទៅលើរបបរបស់
លោកនិងការតសូ៊របស់ក្រង៊ព្រយុងយ៉ាងក្នងុការ-
ទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរស៊ផ្លវូដង្ហើមកូរ៉ណូា
នងិការខចូខាតដោយសារភ្លៀងធា្លាក់ខា្លាងំកាល
ពីព្រលថ្មីៗ ន្រះ។
កាស្រតRodongSinmunជាសរីរាង្គរបស់

គណបក្រសកំព៊ងគ្រប់គ្រងអំណាចបាននិយយ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជ៊ំព្រញអង្គមួយថា៖«វជាគោល-
បំណងរបស់បក្រសពលករដើម្របីព៊ះពារឲ្រយបាន
ឆាប់រហ័ស និងក្រតម្រូវផ្រនការមកដល់រយៈ-
ព្រលខ្លីខាងមខ៊ន្រះនងិនៅក្នងុដណំើរការដ្រល
យើងនងឹមនសមត្ថភាពដើម្របីលើកកម្ពស់ការ-
ផ្លាស់ប្តូររបស់យើងឲ្រយឈានដល់កម្រិត
ខ្ពស់មួយ»។
កាស្រតនោះបានបន្ថ្រមថា៖«សមជបក្រស

លើកទី៨នងឹកា្លាយជាព្រតឹ្តកិារណ៍សខំាន់១នៅ
ក្នុងការដោះស្រយឧបសគ្គធំ និងជំហរពិបាក
ជាច្រើនក្នុងការឆ្ពោះទៅម៊ខ»៕Yonhap/SK

មនុសស្ រាប់ពាន់នាក់ ធ្វើកូដ- 
កម្ម ប្ឆំាងអំពើហិង្សាផ្លូ វ ភ្ទ
ទៅ លើ ស្ត្ី  នៅ អីុស្អ្ល

កាស្តកូ រ្៉ខា ងជើងថា សមាជបក្ស នឹង
ផ្តល់  ដំណោះស្យដល់បញ្ហាប្ឈមនានា

ការផ្ទះុឆ្លងវីរុសក្នងុតំបនន់ៅមីយ៉ាន់មា៉ា  បង្កឲ្យមានការពួ្យបារម្ភអំពីជំរំជនភៀសខ្លនួ...

ក្រមុអ្នកតវ៉ាអីុស្រអ្រលច្រញតាមដងផ្លវូនៅក្នងុការធ្វើ-
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ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ការប្រកតួរកម្ចាស់សម្រស់
នារីន្រកម្មវិធីMissGrandCam-
bodiaឆ្នាំ២០២០បានឈានមក
ដល់វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រត័្រហើយ
ដោយការជ្រើសរីសសម្រិតសម្រំង
បានប្រក្ខនារចីនំនួ២៥របូដ្រលមន
លក្ខណសម្របត្តិស័ក្តិសមជានារី-
តំណងឲ្រយ ២៥រាជធានី-ខ្រត្តន្រ
ការបើកយុទ្ធនាការសន្រសំពិន្ទុ ដើម្របី
ត្រៀមប្រជ្រងយកមកដុជយលាភីនៅ
ក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នាចុងខ្រកញ្ញាឆ្នាំ

២០២០ខាងមុខន្រះ។
កម្មវិធីMissGrandCambodia

2020បានជ្រើសរីសនូវប្រក្ខនារីដ៏-
ស័ក្តិសមបំផុតសម្រប់ឈានទៅវគ្គ
ផ្តាច់ព្រត័្រក្នងុនាមជាប្រក្ខនារីតណំង
ទាំង២៥រាជធានី-ខ្រត្តដ្រលស្ថិតក្នុង
ការដាក់ពិន្ទុយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
និងមនសុក្រឹតភាពបំផុតពីក្រុម-
គណៈកម្មការដ្រលមនបទពិសោធ
ក្នុងវិស័យដើរបង្ហាញម៉ូដ។
បើតាមលោកអិុនសុភិន ជាអគ្គ-

នាយកផលិតកម្មមហាហង្រសដ្រល
ក្រមុហ៊នុរបស់លោកក៏ទទលួបាននវូ

សទិ្ធិរៀបចំកម្មវធិីប្រកតួប្រជ្រងMiss
GrandCambodiaឆ្នាំ២០២០ន្រះ
បានឲ្រយដងឹថា៖«បនា្ទាបព់បីានប្រកាស
ឈ្មោះប្រក្ខនារីដ្រលឈានទៅវគ្គ
ផ្តាច់ព្រ័ត្រទាំង២៥នាក់ រួចរាល់
ហើយ។កម្មវធិីMissGrandCam-
bodia2020បានសម្រចជ្រើសរសី
យកប្រក្ខនារចីនំនួ៥នាក់បន្ថ្រមទៀត
ដ្រលជាប្រក្ខនារីបម្រុង សម្រប់
កាលៈទ្រសៈណដ្រលប្រក្ខនារី ក្នុង
ចណំោមទាងំ២៥របូដ្រលមនិបាន-
បពំ្រញទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មវធិី
ឬអវត្តមននៅក្នងុវគ្គផ្តាចព់្រត័្រដោយ
កម្មវិធីនឹងយកប្រក្ខនារីដ្រលបាន-
ជ្រើសរីសបម្រុងទាំង៥នាក់មក
ជំនួសប្រក្ខនារីរូបនោះសម្រប់វគ្គ-
ផ្តាច់ព្រ័ត្រវិញ»។
លោកបន្តឲ្រយដងឹថា៖«កម្មវធិីMiss

GrandCambodia2020សម្រប់
វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ង្រទី២៦
ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២០នៅក្នុងបរិវ្រណ-

ពហុកីឡដា្ឋានជាតិអូឡាំពិកហើយ
សម្រប់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនោះយើងនឹង
ជ្រើសរីសយកប្រក្ខនារីជយលាភី-
ចនំនួ៥របូឬយើងហៅថាជាប្រក្ខនារី
Top5។
ក្រពីន្រះយើងក៏មនការរៀបចំឲ្រយ

មនជយលាភីផ្រស្រងៗទៀតដ្ររដចូជា
ប្រក្ខនារីមនស្នាមញញឹមស្រស់ប្រក្ខ-
នារីមនដំណើរស្អាតឬប្រក្ខនារីមន
សម្រស់សុីកាម្ររា៉ាសម្រប់ការថត-
កុនជា ដើមដ្រលទាំងអស់ន្រះ គឺជា
ការធ្វើឡើងដើម្របីលើកទឹកចិត្តដល់
ប្រក្ខនារីដ្រលមិនបានជាប់នៅក្នុង-
ចំណោមប្រក្ខនារីTop5»។
កម្មវិធីMissGrandCambodia

2020 ក្នុងឆ្នាំន្រះ គឺជាឆ្នាំដ៏អស្ចារ្រយ
មួយ ដោយសរកម្មវិធីមិនត្រឹមត្រ-
ប្រកាសស្វ្រងរកប្រក្ខនារីទូទាំង២៥
រាជធាន-ីខ្រត្តទទលួពាក្រយសុំចលូរមួ-
ប្រកួតជ្រើសរីសសម្រស់នោះទ្រត្រ
កម្មវិធីក៏បានបើកឱកាសឲ្រយប្រជាជន

ខ្ម្ររដ្រលមនចំណ្រះជំនាញឬមន
ទ្រពកោសល្រយផ្ន្រករចនាម៉ដូអាចមក
ដាក់ពា ក្រយចូលរួមប្រកួតយកជយ-
លាភីផងដ្ររ។
គួរបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់

MissGrandCambodia 2020
បានប្រកាសជ្រើសរីសប្រក្ខនារីឲ្រយ
ចលូរមួនោះបានចាប់ផ្តើមតាងំពីចងុ-
ឆ្នាំ២០១៩មកហើយការជម្រុះយក
ប្រក្ខនារីពីចំនួនជាង ៣០០រូបមក
រហូតសល់ត្រឹមចំនួន៥០រូបឲ្រយបន្ត
ចូលរួមប្រកួតវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់-
ព្រ័ត្រកាលពីថ្ង្រទី១៤ខ្រសីហា
កន្លងមកដ្រលបានចម្រញ់យក-
ចំនួន ២៥រូបដើម្របីបានប្រក្ខនារីជា
តំណងឲ្រយ២៥រាជធានី-ខ្រត្ត
សម្រប់ឲ្រយប្រក្ខនារីជាប់វគ្គពាក់-
កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រន្រះបើកយុទ្ធនា-
ការប្រកតួប្រជ្រងសន្រសំពនិ្ទុដើម្របចីលូ-
រួមការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ង្រទី
២៦ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២០៕

កេុង តូកេយូ :ក្រុមចោរបង្ហាញខ្លួននា
អ្រធាត្រយប់ស្ងាត់ដ្រលគ្មោននរណ
ម្នាក់បានឃើញហើយក៏គ្មោនអ្នកបាន
ដឹងថាពួកគ្រនៅឯណផងដ្ររ។
មួយសន្ទុះក្រយមកសរមន្ទីរ

និនចាជប៉ុនបានបាត់លុយ១ប្រអប់
ទូដ្រក។
ស្ថិតក្រមស្រប្ររាត្រីក្រុមចោរបាន

នាំយកទាំងទូដ្រកទម្ងន់១៥០
គីឡូក្រមដ្រលផ្ទុកលុយប្រមណ
៩៥០០ដុលា្លារជាប្រក់ថ្ល្រសំបុត្រ
ចូលទស្រសនាសរមន្ទីរ Iga-ryu
NinjaMuseumភាគកណ្តាល
ប្រទ្រសជប៉ុន។
សរមន្ទរីត្រវូបានកសងឡើងដើម្របី

ឧទ្ទិសដល់វីរភាពនិនចាជាសិល្របៈ
ក្របាច់គនុដ៏អាថក៌បំាងំនងិជាភា្នាកង់រ
សម្ងាត់ដ្រលទៅមកគ្មោនស្រមោល
ព្រមទាំងមនជំនាញខាងដំណើរ
មិនបន្រសល់ដាន។
ប៉ុន្ដ្រប៉ូលិសដ្រលត្រូវបានហៅមក

សុើបអង្ក្រតបានរកឃើញថាឧក្រិដ្ឋ-
ជនច្រញចូលមនភាពអាថ៌កំបាំង
ដ្រលហ្រកចលូសលសរមន្ទរីដោយ
ប្រើដ្រកគស់។ន្រះបើយោងតាម
ទីភា្នាក់ងរKyodoNews។
កាស្រតAsahiShimbunបាន

រាយការណ៍ថាទូដ្រកដ្រលត្រូវបាន
ចោរលួចកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ង្រចន្ទ
ដោយរក្រសាទុកលុយថ្ល្រសំបុត្ររបស់

ភ្ញៀវបានចូលល្រងនាចុងសបា្ដាហ៍
ប្រមណ១១០០នាក់។
សរមន្ទីរ ក្នុងក្រុងអុីហា្គាបំពាក់

បរិកា្ខារប្រព្រណីនិនចានិងផ្ដល់នូវ
បទពិសោធដោយភ្ញៀវអាចរៀនអំពី
ជំនាញនិនចាគប់អាវុធផ្កាយសម្ងាត់
និងទស្រសនាការសម្ដ្រងនិនចា។
ក្រងុអីុហា្គាដ្រលមនចម្ងាយប្រមណ

៣៥០គីឡូម៉្រត្រភាគនិរតីក្រុងតូក្រយូ
ជាមូលដា្ឋានក្រុមនិនចាល្របីៗ  ។
សកលវិទ្រយាល័យMieUniversity
បានបង្កើតមជ្រឈមណ្ឌលស្រវជ្រវ
ដបំងូក្នងុលោកសកិ្រសាពីននិចាក្នងុឆ្នាំ
២០១៧និងបានបើកវគ្គបង្រៀននៅ
ឆ្នាំបនា្ទាប់៕AFP/HR

លោក អុិន សុភិន និង សមាជិក កេមុ គណៈកម្មការ វាយ តម្លេ ការ បេកួត ។ រូបថតសហការី

និនចា ជា សិលេបៈ កេបាច់គុន ដ៏អាថ៌កំបំង ដ៏ លេបីលេបាញ នៅ ជប៉ុន ។ រូបថតAFP

Miss Grand Cambodia 
2020 ចម្រាញ់ បាន  ប្រាក្ខនារី  
២៥ រូប    ត្រាៀម ទៅ ប្រាកួត នៅ 
វគ្គ ផ្តាច់ ព្រាត័្រា នា ចុង ខ្រា ក្រាយ 

ចោរ   ថ្លើម ធំ ចូលលួច ទូដ្រាក    ពី  សារមន្ទីរ និនចា ជប៉ុន បាត់ស្រាមោល ឈឹង 

ទិដ្ឋភាព នេ ការ បេកួត Miss Grand Cambodia 2020 វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ពេត័េកាល ពីចុង សប្តាហ៍ មុន។ រូបថតសហការី



រាសីស្រតុចុះ។ចំពោះការនិយាយ-
ស្តីច្រើនខ្វះការពិចារណាអាចធ្វើឲ្រយ
ខូចប្រយោជន៍ធំ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទាននានានឹងរងការខាតបង់

ដ្រលបណា្តាលមកពីសុខភាពផ្លវូកាយមិនប្រក្រតី
ផ្លវូចតិ្តរងសម្ពាធផ្រស្រងៗ។ស្រចក្តីស្ន្រហាមិនចុះ-
សម្រងុគ្នាដ្រលបណា្តាលមកពីខ្វះការពិចារណា។
រីឯការបំព្រញកា រងារផ្រស្រងៗត្រវូប្រើប្រស់កម្លាងំ-
កាយច្រើនជាងកម្លាងំប្រជា្ញាទើបបានផលល្អ។

រាសីល្អបង្គរួ។ការប្រកបរបររកទទួល-
ទា នផ្រស្រងៗគឺបានផលល្អគ្រន់បើ។
លោកអ្នកមនទឹកចិត្តប្រកបដោយក្ត-ី
ម្រត្តាច្រើន។ រីឯការប្រកបរបរផ្រស្រងៗ 

វិញក៏ត្រវូប្រយ័ត្នចាញ់បោកគ្រដ្ររ។ថ្ង្រន្រះសម្រប់
ទំនាក់ទំនងស្ន្រហាគួរផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឲ្រយគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដោយឡ្រកគ្រះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស
បស្ចមិ ដូច្ន្រះត្រវូត្រមនការប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់ផង។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទទួលបានសុខសុវត្ថភិាពល្អ។

រាសីមធ្រយម។ការពោលពាក្រយសម្តី
ធ្វើឲ្រយអ្នកផងយកចតិ្តទកុដាក់ស្តាប់
មនសមត្ថភាពក្នងុការបំព្រញការ-
ងារប្រកបដោយស្មារតីប្រងុប្រយត័្ន

ធ្វើឲ្រយបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។ចំពោះការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ គួរត្រយកចិត្តទុក-
ដាក់ចំពោះចំណងស្ន្រហារបស់អ្នក។រីឯលាភ-
សកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផលបង្គួរត្រប៉ុណ្ណោះ។
ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយមនសុវត្ថិភាព។

រាសីស្រតុចុះ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទាននានាបានទទួលផល
ជាធម្មតប៉នុ្ត្រត្រវូចំណាយកម្លាងំ
កាយនងិកម្លាងំចតិ្តយា៉ាងច្រើន។

ចពំោះការនយិាយស្តីប្រកបដោយក្តគីោរព។រឯី
ស្រចក្តីព្រយាយាមមនការធ្លាក់ចុះការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានា ត្រូវត្រមនការប្រុង-
ប្រយ័ត្នឲ្រយបានខ្ពស់ផងទើបទទួលបា នក្តីសុខ។
ចំពោះស្រចក្តីស្ន្រហាមនការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ ទឹកចិត្ត
ប្រកបដោ យឆន្ទៈមោះមតុនៅក្នងុ
ការបំព្រញការងារមនសុវត្ថភិាព។
ចំណ្រកការដើរត្រច់ចរទៅទនីានា

មនគ្ររាក់ទាក់គួរជាទីព្រញចិត្ត។ រីឯស្រចក្តី-
ស្ន្រហាវញិគគឺសូ្ន្រហម៍នភាពផ្អ្រមល្ហ្រមខា្លាងំ។
ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចពំោះបញ្ហាសខុភាពវញិលោកអ្នកមនសភាព
ល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្មានសៅហ្មងទ្រ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយាត្រទៅ-
កាន់ទកីម្រសន្តនានារបស់លោកអ្នក
រម្រងមនការទទលួរាកទ់ាក់ខា្លាងំពី
សណំាក់ញាតិជតិឆ្ងាយយា៉ាងកក-់

ក្តាព្រះទឹកចិត្តល្អគួរឲ្រយរាបអ់ាន។ការប្រកបរបរ
រកទទួលទាននានាលោកអ្នកអាចត្រវូចាញ់បោក
គ្រដោ យសរត្រភាពស្មាះត្រងព់្រក។រឯីលាភ-
សកា្ការៈវិញនោះនឹងទទួលបានផលគួរជាទគីប់-
ចិត្តតបទៅត មការខំប្រឹងប្រងរបស់ខ្លួនឯង។

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអងា្គរទី២៥ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ៧កើត ខៃភទៃបទ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី២៥ ខៃសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីស្រុតចុះខា្លាងំ។មនស្រចក្ត-ី
ព្រយាយាមខា្លាំងកា្លា ប៉ុន្ត្រច្រើនត្រ
បំព្រញនូវកិច្ចការផ្រស្រងៗដោយប្រើ
កម្លាំងកាយជាងកម្លាំងប្រជា្ញា។

ចពំោះការងារក៏ដចូជាការប្រកបរបររកទទលួទាន
ផ្រស្រងៗអា ចប្រឈមនឹងកា រខាតបង់ច្រើន។ការ-
និយាយស្តីច្រើនត្រពោលពាក្រយរោយរាយឥត-
ប្រយោជន៍។ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញនោះគឺ
មនភាពខុសពីធម្មតខ្វះភាពកក់ក្តាពីគ្រួសរ។  

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្រប់មុខរបររក-
ទទួលទា ននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្រប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្ហា
ផ្រស្រងៗច្រើនត្រមនគនំតិសញុមនិ

ហា៊ានសម្រចចតិ្តដោ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្របង្កើនភាពម្ចាសក់ា រប្រកបដោយការទទលួ-
ខសុត្រវូទើបជាការប្រសើរ។ចពំោះស្រចក្តីស្ន្រហា
គប្របីបង្កើនអនុស្រសវរយី៍ល្ៗអ ជាមយួគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្រលវ្រលាសម្រប់គ្រួសរឲ្រយបានគ្រប់គ្រន់៕       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះចូល-
ចិត្តសិក្រសផ្ន្រកអក្រសរសស្រ្តសុខ-
ភាពផ្លូវកាយ អាចមនជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្រដោយសរអំណាច-
កម្លាំងចិត្តមនភាពខា្លាំងកា្លាធ្វើឲ្រយ

សុខភា ពផ្លូវកាយមិនធ្លាក់ក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្រ។
ការប្រកបរបររកទទួលទាននានានឹងបានផល-
ចំណ្រញធម្មត។ចំពោះបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍
នឹងមនអធ្រយាស្រ័យគ្នាបានយា៉ាងល្អប្រសើរ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗនឹងបាន
ផលល្អប្រសើរ។ ចំណ្រកឯស្រចក្ត-ី
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍នឹងរស់នៅជាមួយគ្នា

ប្រកបទៅដោយសុភមង្គល។ត្រចំពោះការបំព្រញ
ការងារផ្រស្រងក៏ត្រវូត្រប្រងុប្រយ័ត្នពិស្រសប្រយ័ត្ន
មនគ្រះដោយសរទឹក។លោកអ្នកមនទឹកចិត្ត
ប្រកបដោយស្រចក្តកីា្លាហាននិងធ្វើការសម្រច-
ចិត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រវូខ្ពស់ត្រម្តង។   

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយាយស្តីច្រើន
ប្រកបទៅដោ យហ្រតុផល ឬមន
អំណះអំណាងច្របាស់លាស់។ រីឯ-
ការបពំ្រញកចិ្ចការផ្រស្រងៗគឺច្រើនត្រ

ធ្វើដោ យភាពមុឺងម៉ាត់និងហ្មត់ចត់ហើយមន
ការជ្រមជ្រងពីអ្នកដទ្រទើបជាការប្រសើរ។
ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នា និងច្រះអធ្រយាស្រ័យចំពោះគ្នាឲ្រយបាន-
ច្រើនទើបជាការល្អប្រព្រសម្រប់គូស្ន្រហ៍អ្នក។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។រាល់ការ-
បពំ្រញការងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទលួ-
បានផលតបស្នងជាទីព្រញចិត្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ

ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ខណៈការនិយាយស្តី
មនឧត្តមគតិហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តមនភាព-
ល្អពោលគមឺនចតិ្តម្រត្តាករណុាចពំោះមនសុ្រស
និងសត្វ។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍យល់-
ចិត្តគ្នាល្អនិងមនភាពផ្អ្រមល្ហ្រមកាន់ត្រខា្លាំង។

ឈុត ម្ហបូអាហារ តូចៗ បុ៉ន មៃដៃ តៃវូបាន សូន យ៉ាង លម្អតិ ផ្ចតិផ្ចង់  ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ អាហារជាតិ ។ រូបថតAFP

និស្សិតស្ថាបត្យកម្មវៀតណាមសូនរូប
ម្ហបូតូចៗផ្សាយអាហារប្ព្ណីជាតិ

កៃងុ ហាណូយ : ខំហ្រកភ្ន្រក
ធំៗរំព្រមើលឲ្រយច្របាស់សិល្រប-
ការិនីវៀតណាមង្វៀងធី
ហាអាញបានចាប់ដាក់ម្ទ្រស
ក្រហមទុំ១គ្រប់លើចានស៊ុប
គុយទាវទំហំទ្រើសជាងកាក់
បន្ដចិ។ន្រះជាការរចនាបង្ហើយ
ន្រស្នាដ្រម្ហូមស្មូនតូចៗ ដ្រល
ធ្វើឲ្រយវិចិត្រការិនីរូបន្រះចំណាយ
ព្រលជាច្រើនថ្ង្រ។
និស្រសិតស្ថាបត្រយកម្ម២៨ឆ្នាំ

ចាប់ផ្ដើមសូនចម្លាក់ម្ហូបតូចៗ 
កាលពី១ឆ្នាំមុនដោយមើល
ឃើញពីទំនោរនិយមម្ហូបវៀត-
ណាមទូទាំងពិភពលោក។
កញ្ញាហាអាញបាននយិាយ

ព្រលកំពុងរចនាអាហារនំបុ័ង
ដាក់សច់បាញ់មីថា៖«គ្រប់
មុខម្ហូបវៀតណាមទាំងអស់
សុទ្ធត្រមនភាពទាក់ទាញន្រ
រូបសម្រស់រៀងៗ ខ្លួន។ខ្ញុំចង់
រចនាគំរូមុខម្ហូបដើម្របីបងា្ហាញ
អ្នកនិយមបានឃើញ»។
មុខម្ហូបអត់សូវល្របីល្របាញ

ផ្រស្រងៗ ទៀតដូចជាបង្អ្រម
តៅហ្រសន់ស្ថិតនៅលើបញ្ជី-
រាយមុខម្ហូបនៅស្ទូឌីយោក្រុង
ហាណូយរបស់ហាអាញផង
ដ្ររ។ប៉ុន្ដ្រការឌីហ្រសញប្រប
វចិតិ្រមនការព្រញនយិមច្រើន
ជាងដោយហាអាញរចនាដប
ទឹកម្ទ្រសតូចៗ  និងខ្ទឹមជ្រក់
បន្ថ្រមលើចានស៊ុប។
និស្រសិតស្ថាបត្រយកម្មរូបន្រះ

បានប្រប់ AFPថា៖ «គ្រប់
ចម្លាក់ម្ហបូស្មនូនមីយួៗសទុ្ធត្រ
មនការលំបាក។ម្ហូបស៊ុបត្រូវ
ត្រមើលឃើញច្របាស់ស្អាត
ដ្រលយើងត្រវូឆ្លាក់តងំពីស្នាម
ឆ្នូតលើស្លឹកខ្ទឹមឲ្រយឃើញដូច
ពិតៗ »។
ជំនួយការម្នាក់របស់កញ្ញា

ហាអាញឈ្មាះង្វៀងញា៉ាន់-
ហាអាយុ២១ឆ្នាំបានឯកភាព
ថាស្នាដ្រទាំងន្រះប្រកដជា
មនការផ្ចិតផ្ចង់គ្រប់ដំណាក់-
កាល។
កញ្ញានិយាយថា៖ «អ្នក

ឃើញចម្លាក់ស្មូនទាំងន្រះនឹង
យល់ថាវាជាវត្ថុពិតៗ »។
ដីឥដ្ឋប្រមណ៩០ភាគរយ

និងបា្លាស្ទិក១០ភាគរយម្ហូប-
ស្មូនតូចៗ នីមួយៗ អាចប្រើ
ព្រលរហូតដល់៥ថ្ង្រក្នុងការ-
ផលិតហើយកញ្ញាហាអាញ
បានដាក់លក់ក្នុងតម្ល្ររហូត
ដល់៨០ដុលា្លារ។
កញ្ញាក៏មនគម្រងពង្រីក

មុខរបរទៅរកចម្លាក់ស្មូនតូចៗ

ជាភ្រសជ្ជៈរួមទាំងកាហ្វ្រនិង
ស្របៀរវៀតណាមខណៈ
ពកួវាត្រវូបានដាក់លក់នៅតម
បារ៍ប្រព្រណីក្រមលំហម្រឃ
«ប្រហូយ»។
ទោះបជីាកញ្ញាបានបោះបង់

អាជពីចម្របងន្រវសិយ័ស្ថាបត្រយ-
កម្មដើម្របីចាប់របរចម្លាក់ម្ហូប-
ស្មូនន្រះកញ្ញាជឿថាខ្លួនពិត
ជាបានសម្រចចិត្ដត្រឹមត្រូវ។
កញ្ញាហាអាញបានបញ្ជាក់

ថា៖«ខ្ញុំពតិជាចង់បង្កើតស្នាដ្រ
ដ្រលមនការទទួលស្គល់
ច្រើនហើយខ្ញុំចង់ឲ្រយអ្នកនយិម
ម្ហបូអាហារនានាបានឃើញនវូ
សម្រស់ន្ររបូភាពម្ហបូប្រព្រណី
វៀតណាម»៕AFP/HR 

និសៃសិត សា្ថាបតៃយកម្ម ពៃញចិត្ត នឹង អាជីព ជាអ្នកស្មនូ រូប ម្ហបូតូចៗ។ រូបថតAFP

ចម្លាក់ អាហារ តូចៗ   លម្អតិ ចៃើន អាច បៃើពៃល ដល់  ៥ថ្ងៃ  ។ រូបថតAFP
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លី រិទ្ធ ីក្លាយជាជើងឯក ជាមួយរូបមន្តប្រកួត ថ្មី
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ អ្នក បៃដាល ់វយ័ ក្មៃង  
កពំងុ លៃច ធ្លោ   ល ី រទិ្ធ ី មក ព ីក្លបិ 
មីស្ទ័រលី គុន ខ្មៃរ ខៃត្ត សៀម រាប  
បាន ឈ្នះ បៃក ់លាន សរបុ ចនំនួ 
៣, ៤លាន  រៀល ពី ការ បៃកួត 
ម៉ារា៉ា តងុ ដណ្តើម បៃក ់លាន នៃ 
កម្ម វិធី Mas Fight Cambo-
dia នៅ លើ សង្វៀន ថោន ខណៈ 
ការ បៃកួត ផ្តាច់ ពៃ័តៃ លើក នៃះ 
បាន ប្តូរ  ពី  ចៃបាប់  Mas Fight  
ដៃល គ្មាន ចៅ កៃម ដាក ់ពនិ្ទ ុ  មក 
ជា បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ  ដោយ សារ 
ចង់ ឲៃយ  កីឡាករ ឈ្នះ ជើង ឯក 
ទទួល បាន បៃក់ ផ្តាច់ មុខ  មិន 
មៃន ចៃក បៃក ់ស្មើ គ្នា  នៅ ពៃល 
គ្មាន អ្នក ណា សន្លប់ ក្នុងការ- 
បៃកួត ៩នាទី ពៃញ។

នៅ ក្នងុ សមស ភាព  កឡីាករ 
ចនំនួ ៤ របូ  ក្នងុ បៃភៃទ ទម្ងន ់៧០ 
គឡីកូៃម  ដៃល ចាប ់ឆ្នាត ភា្លោម 
ឡើង បៃ កួត ភា្លោម នោះ  លី  រិទ្ធី   
បាន យក ឈ្នះ កឡីាករ ជើង ចាស ់ 
ឡុង  សុវណ្ណឌឿន  មក ពី ក្លិប 
សាលវ័ន្ត កីឡា  ដោយ  ពិន្ទុ ដាច់  
៥ - ០ ក្នុងការ បៃកួតវគ្គ ជមៃុះ 
៣ទកឹ ចណំៃកកឡីាករ  ឈឿន  
ល្វៃ  មក ពី ក្លិប នាគ រាជ ចតុមុខ 
បាន  យក ឈ្នះ  យ៉ាម  ខៃមរា   
របស ់ក្លបិ  រស្ម ីកមុរ កពំៃ  ដោយ 
ពិន្ទុ បៃ ផុត បៃផើយ  ៣ ទល់ ២ ។ 

 យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ការ ឡើង 

ទៅជួបគ្នា រវាងកីឡាករ លី រិទ្ធី 
នងិ ឈឿន ល្វៃ នៅ វគ្គ ផ្តាច ់ពៃត័ៃ 
ដៃល ធ្លោប ់បៃកតួ តាម ចៃបាប ់Mas 
Fight គឺ អ្នក ផ្តួល គូ បៃកួត ឲៃយ 
សន្លប ់ក្នងុរយៈ ពៃល ៩នាទ ីពៃញ 
ទើប អាច កា្លោយ ជា ម្ចាស់ បៃក់- 
លាន ចំនួន ៣៩ សបា្តាហ៍ កន្លង 
មក ហើយ នោះ គឺ មនការ ប្តូរ 
មកជា បៃកួត តាម ចៃបាប់ គុនខ្មៃរ 
មន ៣ ទឹក ដូច វគ្គ ជមៃុះ ដៃរ 
ហើយ ជា លទ្ធផល លី រិទ្ធី បាន 
ឈ្នះ ឈឿន ល្វៃ ដោយ ពិន្ទុ។

ល ី រទិ្ធ ី បាន យក ឈ្នះ  ឈឿន  
ល្វៃ  មន លក្ខណៈ ស្វិត សា្វាញ  
នងិ ជក ់ចតិ្ត  ប៉នុ្តៃ ចណំចុ ពសិៃស 
ដៃល នា ំឲៃយ  ល ី រទិ្ធ ី កា្លោយជា ជើង- 
ឯក  គឺ លោក  អាជា្ញា កណា្តាល បាន  
រាប់   ឈឿន  ល្វៃ  នៅ ចុង ទឹក ទី 
៣   ដៃល ជា ហៃតុ នាំ ឲៃយ ទទួល- 

បាន ជយ័ ជម្នះ តៃ ម្តង  ខណៈ  ល ី 
រិទ្ធី  ទើប តៃ ឈាន ចូល បៃ ឡូក  
ក្នុង វិស័យ បៃ ដាល់   ជាង ២ឆ្នាំ  
ប៉ុន្តៃ កមៃិត សមត្ថភាព  ឈាន 
ដល់ ការ បៃ កួត លំដាប់ ជួរ មុខ  
ជាមួយ កីឡាករ បរទៃស  និង គូ- 
ឯក បៃ ចា ំសបា្តាហ ៍ ក្នងុ ទម្ងន ់ធ្ងន ់
ទៅ ហើយ ។

 លោក  ល ី ម៉ាវ ី ជាបៃធន ក្លបិ 
បាន   បៃប ់ថា ៖« ល ី រទិ្ធ ី ចាប ់ផ្តើម 
លៃបី  កាល ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៨ 
បនា្ទាប ់ព ីបាន ផ្តលួ កឡីាករ ជើង- 
ខ្លោំង ថៃ  នៅ សង្វៀន បាយ័ន  
ហើយ បនា្ទាប់ មក  បាន ចូល បៃ- 
កួត ដណ្តើម ខៃសៃ កៃវាត់ ជា មួយ 
ជើង ខ្លោងំៗ  មនិ ទទលួ បាន ខៃសៃ- 
កៃវាត់  ប៉ុន្តៃ កមៃិត បច្ចៃកទៃស 
បាន នា ំឲៃយ ល ី រទិ្ធ ី មន កៃរ្តិ៍ ឈ្មាះ 
លៃបី ជា បណ្តើរ ។  នៅ ក្នុង ទម្ងន់ 

៧០ គីឡូកៃម នៃះ លី  រិទ្ធី  មន 
លំដាប់ ជួរ មុខ ហើយ  ប៉ុន្តៃ មិន 
ទាន ់បាន ប៉ះ ជា មយួ  ឡងុ  សភុ,ី 
រឿង  សោភ័ណ្ឌ និង  ធឿន  ធរា៉ា  
នៅ ឡើយ»។ 

ចណំៃក លោក  ជបួ  វតុា្ថា  អ្នក- 
គៃប់ គៃង សមស ភាព កីឡាករ 
បៃ កតួ នៅសង្វៀន ថោន  នងិ ជា 
អ្នក អតា្ថាធិបៃបាយ  បាន បៃប់ ថា   
ការ បៃកតួ ម៉ារា៉ាតងុដណ្តើម បៃក-់ 
លាន នៃះ  យើង រៀបចំ  បៃ កួត 
បាន ៤០ សបា្តាហ ៍មក ហើយ  ប៉នុ្តៃ 
មក ដល ់ពៃល នៃះ  ដោយ លោក- 
នាយក គៃប ់គៃង កម្ម វិធ ី នងិ ខង 
ទនំាក ់ទនំង ទ ីផៃសារ  ស្វៃង រក ការ- 
គ ំទៃ  បាន យល ់ឃើញ ថា  ការ- 
បៃ កួត វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ តាម ចៃបាប់  
Mas Fight  ធ្វើ ឲៃយ ករណី គូ ខ្លះ  
មិន អាច ផ្តួល ដៃ គូ បៃ កួត បាន  
ដោយ  តៃូវ ចៃក លុយ គ្នា ស្មើ  គឺ 
មិន អាច រក អ្នក ឈ្នះ ជើង ឯក 
បៃចាំ សបា្តាហ៍ បាន ។  

លោក  បន្ថៃម ថា ៖« តាម ការ- 
ចង់ បាន របស ់កីឡាករ  ឬ គណៈ- 
កម្មការ រៀប ច ំ ពៃម ទាងំ នាយក- 
គៃប់ គៃង កម្ម វិធី  ក៏ ដូចជា មហា- 
ជន អ្នក ទសៃសនា គឺ  ចង់ ឲៃយ វគ្គ ផ្តាច់- 
ពៃត័ៃ  មន អ្នក ឈ្នះ  ដោយ គ្មាន 
ស្មើ  អ៊ីចឹង  យើង ក៏ បាន ឯក ភាព 
គ្នា ប្តរូ របូ មន្ត  មក បៃ កតួ តាម បៃប 
បៃ ដាល់ គុន ខ្មៃរ  ទាំង វគ្គ ជមៃុះ  
និង  វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃតៃ ម្តង ដោយ 
មន ៣ទឹក ដូច គ្នា»៕

លី រិទ្ធ ីនិង ឈឿន ល្វេ ពេល ឡើង ទទួល បេក់ រង្វាន់។ រូបថត សហ ការី

ក្រុម TN Kandal នៅសល់ ក្តី បារម្ភ ចំពោះ ករ ឈាន ទៅ ឈ្នះ ពាន
   ឈន ណន 

 ភ្នពំេញៈ កៃមុTN Kandal បាន បន្ត 
យក ឈ្នះ លើ  កៃមុ Mambo Phnom 
Penh ដើមៃបី បន្ត ឈរ  នៅ លើ កំពូល 
តារាង នៃ  ការ បៃកួត   ពាន រងា្វាន់  បាល់- 
ទាត ់ពាកក់ណា្តាល អាជពី Keller Wil-
liams Cambodia League 2020  
ប៉នុ្តៃពួក គៃ នៅ តៃ មនក្តី បារម្ភ ចំពោះ 
ការ ឈ្នះ ពាន ១នៃះ បើ ទោះ បីជា TN 
Kandal នៅ សល ់ តៃមឹ ១បៃកតួ   ទៀត   
ជាមួយ កៃុម Bayon Wanderers 
ក៏ដោយ ។

សមៃបក់ារ បៃកតួ នៅកឡីដា្ឋាន KHM 
កាល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ កន្លង មក នៃះ TN 
Kandal បាន ដាក ់សទុ្ធតៃ ជមៃើស ល្ៗអ  
ដើមៃបី លៃង ជាមួយកៃុម ចមៃុះ ដោយ 
បរទៃស Mambo PP និង បាន យក 
ឈ្នះ ៦-១ ហើយ លទ្ធផល នៃះ នៅ 
តៃ ជយួ ឲៃយ TN Kandal  បន្តមន បៃៀប  
លើ កៃមុកពំងុ ឈរ នៅ លៃខ ២ ISI DSC 
FC ដៃល បាន  លត ់កៃមុតាងំ គោក ៩-០ 
កាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍។

យោងតាម លទ្ធផល  បៃចា ំសបា្តាហទ៍ ី

១១ នៃះ TN Kandal និង ISI 
មន៣០ពនិ្ទ ុស្មើ គ្នា ប៉នុ្តៃ TN Kandal  
នៅ តៃ បន្ត ឈរ នៅ លៃខ ១ ពៃះ មន 
គៃបប់ាល ់ចណំៃញ ចៃើនជាងកៃមុ ISI 
ចំនួន ២៥ គៃប់ គឺ មនន័យ ថា TN 
Kandal នឹង កា្លោយ ជា ម្ចាស់ ជើង ឯក 
បើ សិន ពួកគៃ បន្ត ឈ្នះ សមៃប់ការ- 
បៃកតួ ចងុ កៃយ  ជាមយួ កៃមុ Bayon 
Wanderers នោះ។

យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ទៀប វឌៃឍនៈ ជា 
គៃូ បង្វកឹ របស់ កៃមុ TN Kandal បាន 
បៃប់ កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ ថា៖  «ការ ចាញ់ 
កៃុម Khmer United A ៤-១ បាន 
ធ្វើ ឲៃយ ភាគ រយឈ្នះ ពាន របស ់យើង បាន 
ធ្លោក ់ចុះ  ពី ៩០ ភាគ រយ មក សល ់តៃឹម 
៥០ ភាគ រយ ប៉ុន្តៃ ការ យក ឈ្នះ កៃុម 
Khmer United B ២៣-០ នងិការបន្ត  
ឈ្នះ កៃុម Mambo ៦-១ លើក នៃះ 
បាន ធ្វើ ឲៃយភាគ រយ ឈ្នះ ពាន របស ់យើង  
កើន បាន ៨០ ភាគ រយ វញិ តៃ យើង នៅ 
សល់ ការ បៃកួត ចុង កៃយជាមួយ 
Bayon Wanderers មួយ ទៀត»។

អតីត ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ឆ្នើមរបស់ កៃុម 
ជមៃើសជាត ិកម្ពជុា ទៀប វឌៃឍនៈ បាន 

បន្ថៃម ថា៖  «  យើង  មនិ អាច មើល សៃល 
Bayon Wanderers បាន ទៃ ពៃះ 
ពៃល នៃះ ការ រៀបចំ  របស់ គត់ រាង 
បៃសើរជាង ដើម រដូវ កាល  ហើយ កៃុម 
នៃះ ក៏ តៃូវការ ឈ្នះកៃុម យើង ដើមៃបី 
មនឱកាស បាន  បៃកួត យក ពាន តូច 
ផងដៃរ ហៃតុនៃះយើង មិនទាន់ ពិត- 
បៃកដ ថា យើង នឹង បាន ពាន ១០០ 
ភាគ រយ  នោះ ទៃ គ ឺយើង តៃវូ ពងៃងឹ កៃមុ 
បន្ថៃមទៀត  សមៃប់តៃៀម  ជំនួប  ដ៏ 
សខំន ់ចងុ កៃយ  របស ់យើង ជាមយួ 
Bayon Wanderers»។

ការ មើល ឃើញ ពី ទមៃង់ លៃង ដ៏ គួរ 
ឲៃយ បារម្ភ របស ់ទៀប វឌៃឍនៈ ទៅ លើ  កៃមុ 
Bayon Wanderers ក ៏ពៃះ តៃ កៃមុ 
ចមៃុះ ដោយ បរទៃស មួយនៃះ ទើប តៃ  
យក ឈ្នះ កៃុម ខ្លោំង Riel Phnom 
penh ៣-១ កាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍ ហើយ 
ជ័យជម្នះនៃះ បាន ជួយ ឲៃយ Bayon 
Wanderers កាន់ តៃ មន ភាគ រយ 
ខ្ពស់ ក្នុងការ ដណ្តើម បានកៅ អី នៅ 
ក្នុងតំបន់ Top5 ដើមៃបី អាចមន សិទ្ធ 
បាន បៃកួត យក ពានតូច ឬពាន Kel-
ler Williams Cambodia Cup 

2020 ដៃល ជា ការ បៃកតួ ខ្វៃង រវាង កៃមុ 
ឈរ នៅ លៃខ ២ ដល់ លៃខ ៥។

ចំណៃក កៃុម Khmer United A 
បាន ឈ្នះ កៃុម Sniper FC ៣-០ 
ដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ ដើមៃបី បន្ត ឈរ នៅ 
លៃខ រៀងទ ី៤ ដោយមន ២៥ពនិ្ទ ុ ស្មើ 
ជាមួយ កៃុម ឈរនៅ លៃខ ៣ Riel 
Phnom Penh ចណំៃក កៃមុ Avatar 

FC បាន យក ឈ្នះ កៃុម មហាហងៃស 
៤-១ ដើមៃបីបន្ត ឈរ នៅ លៃខ ៥ ដោយ 
មន ២២ពនិ្ទ ុ ស្មើ ជាមយួ កៃមុ  Bayon 
Wanderers ដៃល ឈរ នៅ លៃខ ៦ 
ហើយ  តាម លទ្ធផល នៃះ គ ឺការ បៃកតួ- 
បៃជៃង នៅ Top5 អាច នឹងមនការ- 
បៃ បៃលួ នៅ ក្នងុការ បៃកតួ ២ សហ្តហ ៍
ចុង កៃយ៕

 កេមុ ខេសេ ការពារ  របស់ Mambo PP ពេយាយាម បិទ ខេសេ បេយុទ្ធ របស់ TN Kandal។ ណន

ពី គ្រូបង្វឹក បណ្ដោះ អាសន្ន  
រហូតជួយក្រមុឲ្រយឈ្នះ ពានអឺ រុ៉ប

ឡុងដ៍ : លោក Hansi Flick  
បញ្ចូល ខ្លួនលោក   ក្នុង សៀវ ភៅ 
កំណត់ តៃ  របស់ កៃុម Bayern 
Munich រួច ជាសៃច ហើយ 
កាល  ពី  យប់ ថ្ងៃ អាទិតៃយ ដោយ 
ការ បញ្ចប់ ដំណើរ ផ្លូវ រយៈ ពៃល 
១០ ខៃ  ពី អ្នកដឹកនាំ បណ្តាះ- 
អាសន្ន ទៅជា គៃូបង្វឹក ១រូប 
ដៃល ឈ្នះពាន Champions 
League និងពាន  ធំ ៗ ចំនួន ៣ 
នៅ រដូវកាល ដំបូង របស់ ខ្លួន ។

លោក Flick បានដឹក នាំ កៃុម 
Bayern ឲៃយ កា្លោយជាជើង ឯក 
អឺរ៉ុប ជាលើក ទី ៦ កៃយ ឈ្នះ 
កៃុម Paris Saint-Germain 
របស ់បារាងំ ១-០ ក្នងុ ការ បៃកតួ 
នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ខណៈ លោក 
ជួយ ឲៃយ កៃុម យកៃស អាល្លឺម៉ង់ មួយ 
នៃះ ឈ្នះ ពាន ក្នុង សៃុកចំនួន ២ 
រួច ហើយ គឺ Bundesliga និង 
German Cup ។

លោក  Flick ដំបូង ឡើយ 
តៃូវ បាន តៃង តាំង តៃឹម តៃជា គៃូ- 
បង្វឹក បណ្តាះ អាសន្ន ប៉ុណ្ណោះ 
ពៃល លោក Niko Kovac តៃូវ 
បណ្តៃញ ចៃញ កាល ពី ចុង ខៃ 
វចិ្ឆកិា កៃយ ព ីអតតី គៃបូង្វកឹ របូ 
នោះ ដឹក នាំ កៃុម បៃកួត ចាញ់ 
កៃុម  Eintracht Frankfurt 
យ៉ាង ដំណំ ៥-១ ខណៈ នោះ  ជា 
ការ ងារ ដំបូង របស ់បុរស វយ័ ៥៥ 
ឆ្នាំ ក្នុង នាម ជា អ្នក ចាត់ ការ នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Bundesliga ។

កៃយមន ការ តៃង តាងំ  នោះ 
បៃធន ក្លិប Bayern លោក 
Karl-Heinz Rummenigge 
ថ្លៃង ថា ៖ «  យើង ទាំង អស់ គ្នា 
ពៃញ ចិត្ត  ក្នុង ការ ជៃើស រីស  
លោក  Hansi Flick និង ផ្ដល់ 
ទំនុក ចិត្ត គៃប់ យ៉ាង ចំពោះ គត់ ។ 
គត់  តប  មក វិញ ថា គត់ មន 
ជំនឿ ចិត្ត  ១០០ ភាគ រយ » ។ 

កៃុម Bayern ឈ្នះ ៣៣ 
លើក ក្នុង ចំណម ៣៦  បៃកួត 
កៃម ការ ដឹក នាំ របស់ លោក 
Flick ដៃល សមិទ្ធផល នោះ ធ្វើ 
ឲៃយ លោក ទទួល បាន កុង តៃ ដល ់
ខៃ មថិនុា ឆ្នា ំ២០២៣ ហើយ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ មកដ ល់ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ 
កាល ព ីយប ់ថ្ងៃ អាទតិៃយ នៃះ គ ឺអម 
មក ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ ចំនួន 
២០ បៃកួត ជាប់ ៗ  គ្នា ។

អឡំងុ ពៃល  ១០ ខៃ ក្នងុ តនួាទ ី
នៃះ លោក Flick បាន ដាក់ 
បញ្ចូល គៃប់ យ៉ាង នូវ អ្វី ដៃល 
គត់ បាន រៀន សូតៃ ពី គៃូបង្វឹក 
របស ់កៃមុ ជមៃើស ជាត ិអាល្លមឺង៉ ់
Joachim Loew ពៃល លោក 
ធ្វើ ជា ជំនួយ ការ រយៈ ពៃល ៨ ឆ្នាំ 
(ឆ្នាំ ២០០៦ ដល់ ២០១៤ )។

អតីត ខៃសៃ ការពារ កៃមុ ជមៃើស- 
ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ Per Merte-
sacker បានបៃប ់ថា ៖ «លោក 
Flick កំពុង ធ្វើ ការ វិវឌៃឍទៅ រក 
តួនាទី របស ់លោក Loew ហើយ 
ពៃល នៃះ » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ គិតទៅត្រឹមរយៈព្រល២ខ្រសោះ
ផលតិកម្មចម្រៀងថ្មសីន្លាងGalaxyNavatra
ដ្រលម នថៅក្រជាឧកញ៉ាវ័យក្ម្រងនិងអតីត
ធ្លាប់ជាពលករបម្រើការងារនៅកូរ៉្រខាងត្របូងគឺ
លោកឡ្រងណាវ៉ាត្របានចុះកិច្ចសន្រយាជា-
មួយនឹងកំពូលតារាចម្រៀងល្របីប្រុស ២រូបន្រ
ទ្រនំ២ផ្រស្រងគ្នាដើម្របីបន្ថ្រមសម្ទុះខ្លួនឲ្រយមន-
ល្របឿនលឿនទៅមុខសម្រប់ចងា្វាក់ផលិតកម្ម
វិស័យសិល្របៈចម្រៀង។
កាលពីថ្មីៗន្រះស្រប់ត្រកំពូលតារាចម្រៀង

ប្រុសទ្រនំហង្រសមសលោកព្របសុវត្ថិបាន
ល្រចវត្តមនក្នងុពធិីសន្និសទីសារពត័ម៌នចុះ-
កុងត្រជាមួយផលិតកម្មថ្មីGalaxyNavatra
ជុំគ្នាជាមួយនឹងអតីតកំពូលតារាចម្រៀងប្រុស
សឡំ្រងស្អកន្រទ្រនំថោនលោកខ្រមដ្ររ។ន្រះ
បើតាមស្រចក្តីសា្វាគមន៍ពីគ្រហទំព័រផលិតកម្ម
GalaxyNavatraបានសរស្ររថា៖«ផលិត-
កម្មGalaxyNavatraសូមសា្វាគមន៍យ៉ាងកក់-
ក្ដៅបំផុតចំពោះវត្តមនកំពូលតារា-
ចម្រៀងលោកព្របសុវត្ថិចូលមក
រួមរស់ក្នុងគ្រួសារត្រ១ន្រគ្រួសារ
GalaxyNavatra»។
តារាចម្រៀងប្រុសចាស់វស្រសាលោក

ព្របសវុត្ថិបានកសាងក្ររ្តិ៍ឈ្មោះល្របី
ព្រញប្រទ្រសលើវិថីសិល្របៈនៅ-
ទ្រនំចាស់ហង្រសមសជាង ២
ទសវត្រសរ៍ហើយកម៏នបទ-
ចម្រៀងបពំ្រអារម្មណ៍
ប្រិយមិត្តក៏មន-
ចំនួនខ្ទង់រាប់ពាន់
បទដ្ររដោយ
កាលពីថ្ង្រទី
២០ខ្រ
សីហាឆ្នាំ
២០២០-
លោកសម្រច
ចុះកិច្ចសន្រយាចូលរួមជា-
មួយនឹងផលិតកម្មថ្មី
GalaxyNavatra
ខណៈលោកខ្រម
បានបងា្ហាញវត្តមន
នៅផលតិកម្មន្រះ
មុន១ខ្រគឺ
នៅថ្ង្រទី១ខ្រ
កក្កដាឆ្នាំ-
២០២០។
តារាចម្រៀង-

ប្រុសលោកព្រប
សុវត្ថិដ្រលបាន-
ច្រៀងនៅផលតិកម្ម
ចាស់ហង្រសមស -

មនរយៈព្រលប្រមណជា២៣ឆ្នាំបាន-
សម្រចចិត្តដើរច្រញពីទ្រនំចាស់ហង្រសមស

ចូលទ្រនំថ្មីដ្រលមនម្ចាស់ផលិតកម្ម
ជាអតីតពលករធ្លាប់បម្រើការនៅ
ករូ៉្រគឺលោកឡ្រងណាវ៉ាត្រដោយ
មនដំណឹងល្រចឮថាផលិតកម្ម
GalaxyNavatraបានចណំាយ
លុយ៣០មុឺនដុល្លារសម្រប់
អូសទាញលោកព្របសុវត្ថិមន

កុងត្រ៥ឆ្នាំ។
លោកយមឹតាស្រង់អ្នកចាតក់ារ

ទូទៅន្រផលិតកម្មGal-
axyNavatra ក៏
បានទទលួសា្គាល់
ថាដណំងឹន្រះគឺ
ជាការពិតដ្រល
លោក ព្រប-
សុវត្ថិបានចុះ
កងុត្រចនំនួ៥
ឆ្នាំត្រមិនបាន
បញ្ជាក់ពីរឿង-
តម្ល្រខ្លួនឡើយ
ខណៈភ្នំព្រញ-
ប៉សុ្តិ៍ក៏ពុំអាចសុំ
ការបកស្រយ
ពីលោកព្រប
សុវត្ថិបានផង-
ដ្ររចំពោះហ្រតុ-
ផលន្រការដើរចាក-
ច្រញពីទ្រនំផលិត-
កម្មចាស់និងរឿង

តម្ល្រខ្លួន ដ្រលល្របីថា
បានផ្តល់ជាថ្នូរដោយ-

ថៅក្រផលិតកម្មថ្មីGalaxy
Navatraនោះ៕

លោក ពេប សុវត្ថ ិ ពេល ធ្វើ សន្នសីិទសារព័ត៌មាន - 
ចូល   ផលិត កម្ម ថ្ម ីកាល ពី ថ្ងេទី ២០ សីហា  ។ហ្វ្រសប៊ុក

ព្រាប សុវត្ថ ិដាច់ ចិត្ត ច្រាញ ពីទ្រាន  ំចា ស់  
ទៅ ជម្រាក  ថ្ម ី GALAXY NAVATRA

CIvitkmSanþ
LIFESTYLE
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គេបូង្វកឹរបស់កេមុ Bayern លោក Flick (កណ្ដាល) កំពុងលើកពានធំរបស់អឺរុ៉បជាមួយ នឹងកូនកេមុ។ AFP

Bayern ឈ្នះ  PSG ១-០  
លើក ពានកំពូល អឺរុ៉ប លើកទី៦

កេុងលីសបោន :ក្រុមBay-
ernMunichកា្លាយជាជើង-
ឯកអរឺ៉បុលើកទី៦ក្រយឈ្នះ
ក្រុមParisStGermain
(PSG) របស់បារាំងទាំង
ប្រផុតប្រផើយ១-០ដ្រល១
គ្រប់នោះធ្វើបានសម្រចនៅ
វគ្គទី២ ដោយKingsley
Comanអតីតកីឡាករថា្នាល
របស់ក្រុមPSGផ្ទាល់ត្រម្ដង
អំឡុងការប្រកួតវគ្គផ្ដៅច់ព្រ័ត្រ
ChampionsLeagueដ៏គួរ
ឲ្រយជក់ចិត្តកាលពីយប់ថ្ង្រ
អាទិត្រយនក្រុងលីសបោន
ប្រទ្រសព័រទុយហា្គាល់។
កីឡាករអន្តរជាតិបារាំង

Comanបានទៅឈរនៅក្រប្ររ
បង្គាលទីហើយកម៏នឱកាស
ត្រតបំបោ៉ាងសំណាញ់បាន
យ៉ាងល្អនៅនទីទី៥៩ព្រល
មិត្តរួមក្រុម JoshuaKim-
michលើកបាល់ចូលតំបន់
គ្រះថា្នាក់របស់ក្រុមPSG
ខណៈការឈ្នះន្រះធ្វើឲ្រយក្រុម
Bayernកា្លាយជាក្រុមទី១
ដ្រលលើកពានChampions
Leagueជាមួយនឹងកំណត់-
ត្រឈ្នះ១០០ភាគរយព្រញ
១រដូវកាល។
ជយ័ជម្នះដ្រលសក័្ដិសមនងឹ

ទទួលបានក្រយពីឃើញនូវ
ភាពរឹងរបស់ក្រុមBayern
បន្ទាប់ពីធ្វើការនំមុខហើយវ
បានធនឲ្រយក្រុមយក្រសរបស់
អាល្លមឺង៉់មយួន្រះឈ្នះពានធៗំ 

ដល់ទៅ៣ក្នងុ១រដវូកាលជា
លើកទី២ ដូចជាជើងឯក
BundesligaនិងGerman
Cupហើយវក៏បានបងា្ហាញពី
ការបញ្ចប់រដូវកាលដំបូងដ៏
អសា្ចារ្រយរបស់គ្រូបង្វឹកលោក
HansiFlickផងដ្ររ។
លោកFlick ចូលមកធ្វើ

តួនទីព្រលក្រុមកំពុងយ៉ាប់-
យុឺនក្នុងខ្រវិច្ឆិកាក្រយពី
មនការបរាជយ័យ៉ាងអាម៉ាស់
៥-១ក្រមថ្វីជើងរបស់ក្រុម
EintrachtFrankfurtដ្រល
លទ្ធផលនោះ នំឲ្រយមនការ-
បណ្ដ្រញលោកNikoKovac
ខណៈក្រុមឈរនៅចំណាត់-
ថា្នាក់ទី៤ក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌ
Bundesligaនព្រលនោះ។
ក្រយដឹកនំក្រុមBayern

ឲ្រយឈ្នះពានដ៏ធំន្រះលោក
Flick ថ្ល្រងថា៖ «ខ្ញុំមិនបាន
កំណត់ព្រលសម្រប់ពិធីជប់-
លៀងអបអរត្រូវចប់នោះទ្រ។
វជាការត្រឹមត្រូវក្នុងការអបអរ
ព្រលអ្នកឈ្នះអ្វីមួយ។អ្នកត្រូវ
ត្រមនពិធីជប់លៀងអបអរ
ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាព្រលណា
ពិធីនោះនឹងបញ្ចប់ឡើយ។
មនសុ្រសជាច្រើនសមនងឹទទលួ-
បានការសរសើរចំពោះជ័យ-
ជម្នះន្រះ។អ្នកបានឃើញទ្រ
នរដវូរងាថាតើយើងមនការ-
ប្ត្រជា្ញាចិត្តប៉ុនណានៅក្នុងក្រុម
ន្រះនោះពិតជាអ្វីដ្រលខ្ញុំចង់
បានក្នុងនមជាគ្រូបង្វឹក»។

ចំណ្រកខ្រស្របម្រើប្រយុទ្ធ
ThomasMuellerបាន
និយយថា៖ «មនអារម្មណ៍
រំភើបណាស់។ពួកយើងបាន
ធ្វើដំណើរលើផ្លូវដ៏វ្រងឆ្ងាយ។
យើងចាប់ផ្ដើមពីកម្រិតមិនសូវ
ល្អរហតូទីបផំតុយើងបានមក
ដើរលើផ្លូវអសា្ចារ្រយវិញ។យប់
ន្រះយើងអាចនិយយបានថា
មនសំណាងជួយតិចតួចនិង
មនអ្នកចាំទីល្អដូចManuel
Neuer»។
សម្រប់ក្រុមPSGដ្រល

បានល្រងវគ្គផ្ដៅច់ព្រ័ត្រក្រប-
ខ័ណ្ឌកំពូលអឺរ៉ុបជាលើកដំបូង
ន្រះក៏មនឱកាសច្រើនដ្ររត្រ
មិនអាចធ្វើអ្វីអ្នកចាំទីNeuer
បានជាពិស្រសខ្រស្រប្រយុទ្ធ
ឆ្នើម២រូបNeymarនិង
KylianMbappeសទុ្ធត្របាន
ខ្ជះខា្ជាយឱកាសដចូៗ គ្នានៅវគ្គ
ទី១ហើយលទ្ធផលត្រមឹជើង-
ឯករងន្រះមិនអាចឆ្លើយតប
នឹងការវិនិយោគនូវចំនួនទឹកដ៏
ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ម្ចាស់
ក្លិបដ្រលប៉ុនប៉ងចង់ឈ្នះពាន
Champions Leagueន្រះ
បានឡើយ។
ត្រយ៉ាងណាម្ចាស់ក្លបិPSG

លោកNasser al Khelaifi
ថ្ល្រងថា៖ «យើងសោកសា្ដៅយ
ត្រយើងមិនបំភ្ល្រចចោលនូវ
លទ្ធផលល្អៗ ជាច្រើនដ្រល
យើងធ្វើបាននៅរដូវកាលន្រះ
នោះទ្រ»៕AFP/VN
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