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ព័ត៌មានជាតិ
ឌុច ធ្លាក់ខ្លនួឈឺ និង កំពុង  
សង្គ្រោះ នៅ មន្ទរីព្រោទ្យ 
ខ្ម្រោរ-សូវៀត ...ទំព័រ ៨

សេដ្ឋកិច្ច
កម្ពជុា   និង កូរ៉្រោខាងត្ូបង កំពុង ចរ- 
ចាលើកិច្ចព្រោមព្រោៀង ពា ណិជ្ជ- 
កម ្ម ស្រោរីទ្វ្រោភាគី ជំុទី២...ទំព័រ  ៩

អន្តរជាតិ
រដ្ឋ មន្ត្រោកីារបរទ្រោស ស្នើ ឲ្យ 
ប្រោទ្រោស ចិន និង EU រួមគ្នា  
ការ ពារសន្តភិាព...ទំព័រ ១២

ជីវិតកម្សាន្ត
កម្មវិធី ប្រោកួត រូ៉បូត ថ្នាក់ ជាតិ 
លើកទី ៧ លើកព្រោល ធ្វើ 
នៅ ខ្រោតុលា   ...ទំព័រ  ១៣

ISI ថ ពួកគ្រោ នៅ មាន ឱកាស ប្រោជ្រោង 
យកពាន ជាមួយ  TN Kandal

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

UNDPៈ វិបត្តកូិវីដ១៩ ជំរុញកម្ពជុា
ឲ្យ បង្កើតកម្មវិធីគំាពារ សង្គម ទ្ង់ទ្យធំ បង្ហាញការរីកចម្ើនកមិ្តនយោបាយ

 នៀម  ឆៃង 
 
ភ្ន ំពៃញៈ  របាយ ការណ៍ សិក្សា 

ស្វជ្វ មួយ របស់ អង្គការ   
កម្ម វិធី អភិ វឌ្ឍន៍ សហ ប្ជា ជាតិ  
(UNDP)  បាន អះអាង  ថា  
វិបត្តិ កូវីដ ១៩  គឺ ជា កត្តា ជំរុញ 
ឲ្យ កម្ពុជា  បង្កើត  កម្មវិធី គាំ ពារ 

សង្គម ទ្ង់ ទ្យ ធំ   ហើយ ថា 
កម្ពុជា អាច  ចំណាយ ថវិកា  ត្ឹម 
ត្ ក្ម  ១,៥  ភាគ រយ ន្ 
ផលតិ ផល  ក្នងុ ស្កុ សរបុ របស ់
ខ្លនួ  ដើមប្ ី កាត ់បន្ថយ ភាព ក្ ីក ្ 
ឲ្យ មក នៅ ក្ម   ៣ ភាគ រយ ។ 

 របាយ ការណ៍  ដ្ល ច្ញ- 
ផ្សាយ កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ  មាន 

ចំណង ជើង ថា  « បំព្ញ តម្ូវ- 
ការ ន្ ស្វា គាំពារ សង្គម នៅ 
កម្ពុជា»  បាន ឲ្យ ដឹង ថា  កម្ពុជា 
បាន អនុវត្ត កម្មវិធី ផ្ដល់ សាច់- 
ប្ក់ ដល់ ជន ក្ី ក្  និង ងាយ 
រងគ្ះ ដោយ សារ កូវីដ ១៩ ។   
បើ ទោះ ប ីជា ការ អន្តរា គមន ៍គ ្
មាន អាសន្ន ន្ះ  បច្ចុប្បន្ន ន្ះ 

នៅ  មាន កម្តិ  នងិ  បាន ផ្ដល ់នវូ 
សណំាញ ់សវុតិ្ថ ភាព សង្គម ទង្-់ 
ទ្យ ធំ តិច ជាង ១ ឆ្នាំ ក៏ ដោយ   
កម្ម វិធី ន្ះ  បងា្ហាញ ពី ការ រីក- 
ចម្ើន កម្ិត នយោ បាយ  និង 
កម្ិត សា្ថាប័ន   ដ្ល អាច ត្ួស- 
ត្យ ផ្លូវ ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ កម្ម វិធី 
អចិន្្តយ៍ ...តទៅទំ ព័រ ៤

បៃមូល ផលសៃវូ ពី «សៃសង្គម»
អាជា្ញាធរ និង ប្ជាពលរដ្ឋក្នុងស្ុក បន្ទាយ ស្ី  ខ្ត្តសៀម រាប  ប្មូល ផលស្ូវ ពី «ស្សង្គម» ក្នុង ជំុទី ១ ក្យ ពីដាំដុះ អស់ - 

រយៈព្ល ជិត  ៤ខ្  កន្លងមក  លើផ្ទ្ដី ៤០ហិកត ដើម្បីយក ទៅ ច្កជូន ពលរដ្ឋ ក្ីក្ ...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ ទំព័រ ៤)។ រូប សហការី

មន្ត្ី ៖  អ្នក ជាប់ ពន្ធ នាគារ ១៤៩ នាក់ នៅ ខ្ត្ត ព្ះ វិហារ ឆ្លង ជំងឺ ផ្តាសាយធំ
ខន ស វិ

ពៃះវិហារៈ លោក សី្ ឱ វណ្ណ ឌី ន 
អ្នក    នំពាក្យ ក្សួង សុខា ភិបា ល  
បាន  ថ្លង្ ថា ការធ្វើ តស្្ដ ព ីមន្ទរី 
ពិសោ ធ ន៍   បងា្ហាញ ថា អ្នក ជាប់ - 

ពន្ធ នគារ ចនំនួ ១៤៧នកន់ៅ 
ខ្ត្ត ព្ះ វិហារ  មិន មាន ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩នោះទ្  វាគ្ន់ ត្  ជា ករ ណី 
ឆ្លង ជំងឺ ផ្ដា សាយធំ ជា ក្ុម ត្ - 
ប៉ណុ្ណោះ ដោយ ព ួកគ ្ កើតមាន 
អាកា រក្អក ក្ដា ខ្លនួនិង ហៀរសំ បោរ  ។

លោក ស្ ីវណ្ណឌ ីន បាន ថ្លង្ 
ពី ម្សិល មិញ  ថា បន្ទាប់ពី ក្សួង 
សុខា ភិបាល  ទទួ ល បាន ព័ត៌មា ន   
ករណី សង្ស័យ ជំងឺ គុ្ន ផ្ដាសា យ- 
ធំ  លើ ក្ុម អ្នក ជាប់ ពន្ធនគារ  
នៅ ខ្ត្តព្ះវិហារ  កាលពី ថ្ង្- 

ទ ី៣១  សីហា និង ក្យពី កុ្ម 
គូ្ព្ទ្យ ជំន ញ ចុះ ស្វជ្វ និង 
ពិនិត្យ គឺ បាន ប្ង ច្ក  ឱ្យនៅ 
ដាច់ដោយឡ្ក រវាង ក្ុម អ្នក- 
ជាប់ពន្ធនគារ ជា៣កុ្ម។  ក្នងុ 
ចំណ ម ទាំង...តទៅទំព័រ  ៦ 

យានយន្តល្មើសច្បាប់- 
ចរាចរណ៍ជាង១៥មឺុន- 
គ្ឿងតូ្វបានពិន័យ 
រយៈព្ល៤ខ្ឆ្នាន្ំះ

Sumi Cambo-
dia បង្កើន ផលិត- 
កម ្មនៅ  PPSEZ

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំៃញៈ អ្នក នពំាកយ្ អគ្គ ស្នង- 
ការដា្ឋាន នគរបាល ជាតិ  បញ្ជាក់  
ព ីមស្លិមញិ  ថា  លទ្ធផល  ន ្ការ- 
រឹតបន្ដឹង ច្បាប់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក  
ដោយ បង្កើន ប្ក់ ពិន័យ  តម- 
អនុក្ឹត្យ ល្ខ ៤៩  ពី ថ្ង្ ទី១  
ឧសភា  ដល់ ថ្ង្ ទី៣១  សីហា  
នគរ បាល ចរាចរណ ៍ទទូាងំ បទ្ស្  
បាន ត្ួត ពិនិត្យ  និង ផក ពិន័យ 
យានយន្ត សរបុ ចនំនួ ១៥៦ ៣៨៣   
គ្ឿង  ក្នុងនោះ មាន ម៉ូតូ ចំនួន 
១១៦ ០២៥ គ្ឿង  និង រថយន្ត 
គ្ប់ ប្ភ្ទ ៤០ ៣៥៨ គ្ឿង។

មន្ត្ី នំពាក្យ...តទៅទំព័រ ២

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ: ក្ុមហ៊ុន  Sumi 
(Cambodia) Wiring Sys-
tems Co.ជា ក្ុមហ៊ុន ផលិត  
ឧបករណ ៍អឡ្ចិត្នូកិ  សមប្ ់ 
ជា គ្ឿង ផ្គុំរថយន្ត ឈានមុខ  
មួយ របស់ ប្ទ្ស ជប៉ុន  បាន 
បង្កើន  ផលិត កម្ម  របស់ខ្លួន  ក្នុង 
តំបន់ ស្ដ្ឋកិច្ច ពិស្ស ភ្នំព្ញ 
(PPSEZ)  ដើមប្ ីឆ្លើយ តប  នងឹ 
តម្វូការ ទផីស្ារ ក ្បទ្ស្  បើ 
ទោះ បី  វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩   បាន 
រួត រឹត ស្ដ្ឋកិច្ច  សកល  និងបង្ក 
ការ រាំងស្ទះ ដល់ ចងា្វាក់  ន្ ការ- 
ផ្គត់ ផ្គង់   ក៏ដោយ។  ន្ះ បើយោង- 
តម ការ  អះអាង របស់មន្ត្ី តំ-
បន់ ស្ដ្ឋកិច្ច  ...ត ទៅ ទំព័រ ១០



មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈ រាជរដ្ឋាភិបាល
របស់ប្រទ្រសថ្របានសម្រច
បន្តសុពលភាពន្រការស្នាក់នៅ
នងិធ្វើការដល់ពលករខ្ម្រររហតូ
ដល់ខ្រមនីាឆ្នាំ២០២២ដោយ

តម្រូវឱ្រយនិយោជកឬតំណាង
និយោជកត្រូវនាំពលករទៅ
ដក់ពាក្រយស្នើសុំបន្តទិដ្ឋាការ
ស្នាក់នៅនិងបណ្ណអនុញ្ញាត
ការងារចាប់ពីខ្រសីហាដល់
ចុងខ្រតុលាឆ្នាំ២០២០។
យោងតាមស្រចក្តីជូនដំ-

ណឹងរបស់ស្ថានទូតព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំព្រះរាជា- 
ណាចក្រថ្រស្តីពីការបន្តស្នាក់
នៅនិងធ្វើការសម្រប់បងប្អូន
ពលករខ្ម្ររក្នងុស្ថានភាពន្រជងំឺ
កវូដី១៩ដ្រលកាស្រតភ្នពំ្រញ-
ប៉សុ្តិ៍ទទលួបានកាលពីថ្ង្រអងា្គារ
ម្រសិលមិញន្រះ បានឱ្រយដឹងថា
ចំពោះពលករខ្ម្ររដ្រលកំពុង
ស្នាក់នៅនងិធ្វើការក្នងុប្រទ្រស
ថ្រក្នុងស្ថានភាពការរីករាល-
ដលន្រជងំឺកវូដី១៩ន្រះរដ្ឋា-
ភបិាលថ្របានសម្រចបន្តសុ-
ពលភាពការស្នាក់នៅនិងធ្វើការ
ដល់ពលករខ្ម្ររចំនួន៤ក្រុម។
សម្រប់ក្រុមទី១គឺពលករ

ដ្រលចូលមកធ្វើការក្រម
អនសុ្រសរណៈន្រការយោគយល់
គ្នា (MoU)ចប់កិច្ចសន្រយា
ការងារ៤ឆ្នាំ។ ក្រុមទី២គឺជា
ក្រុមពលករដ្រលចូលមកធ្វើ
ការក្រមអនុស្រសរណៈន្រការ
យោគយល់គ្នា(MoU)បាន
អស់សពុលភាពស្នាក់នៅនងិ
នៅធ្វើការដោយសរនយិោជក
ចាស់ឈប់ជលួហើយមនិអាច
ធ្វើការប្តូរនិយោជកបានទាន់
ព្រលវ្រលាតាមច្របាប់កណំត។់
ឯពលករក្រុមទី៣ គឺពលករ
ព្រមទាងំអ្នកនៅក្នងុបន្ទកុធ្លាប់

បានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិង
មានលខិតិឆ្លងដ្រនឬលខិតិធ្វើ
ដំណើរដ្រលអស់សុពលភាព
ស្នាក់នៅនងិធ្វើការចាប់ពីថ្ង្រទី
៣០ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ដល់
ថ្ង្រទី៣០ខ្រមថិនុាឆ្នាំ២០២០
ដោយសរនយិោជកពុំបាននាំ
ទៅដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះ
តាមប្រព័ន្ធអនឡាញឱ្រយបាន
ទាន់ព្រលវ្រលា។សម្រប់ក្រមុ
ចុងក្រយគឺក្រុមទី៤គឺពល-
ករដ្រលចលូមកធ្វើការព្រកឹវលិ
លា្ងាចនិងតាមរដូវតាមបណា្តា
ខ្រត្តជាប់ព្រំដ្រនកម្ពុជា-ថ្រ។
ស្ថានទតូកម្ពជុាបានបញ្ជាក់

ថា៖«សម្រប់ក្រុមទី១ទី២
និងទី៣ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្រយ
ស្នាក់នៅនិងធ្វើការបណ្តាះ-
អាសន្នចាប់តំាងពីដើមខ្រ
សីហាឆ្នាំ២០២០រហូតដល់
ថ្ង្រទី៣១ខ្រមករាឆ្នាំ២០២១
ប៉នុ្ត្រក្នុងអំឡុងព្រលន្រះដើម្របី
ទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្រយ
ស្នាក់នៅនងិធ្វើការរហតូដល់
ថ្ង្រទី៣១ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២២
នយិោជកឬតណំាងនយិោជក
ត្រូវនាំពលករខ្ម្ររទៅដំណើរ-
ការដក់ពាក្រយស្នើសុំបន្តទិដ្ឋា-
ការស្នាក់នៅនងិបណ្ណអនញុ្ញាត
ការងារឱ្រយបានរួចរាល់ចាប់ពី

ថ្ង្រទី១៧ ខ្រសីហាដល់ថ្ង្រទី
៣១ខ្រតុលាឆ្នាំ២០២០»។
ស្រចក្តីជូនដំណឹងន្រះបាន

ឲ្រយដឹងថា សម្រប់ពលករក្នុង
ក្រុមទី៤គឺត្រូវបានអនុញ្ញាត
ឱ្រយស្នាក់នៅនងិធ្វើការបណ្តាះ-
អាសន្នចាប់ពីថ្ង្រទី១ខ្រសហីា
ឆ្នាំ២០២០ដល់ថ្ង្រទី៣១ខ្រ
តុលា ឆ្នាំ២០២០ ប៉ុន្ត្រក្នុង
អំឡុងព្រលន្រះដើម្របីទទួល
បានការអនុញ្ញាតឱ្រយស្នាក់នៅ
និងធ្វើការរហូតដល់ថ្ង្រទី៣១
ខ្រមីនា  ឆ្នាំ២០២២ និង
នយិោជកឬតណំាងនយិោជក
ត្រវូនាំពលករទៅធ្វើដណំើរការ
ដក់ពាក្រយស្នើសុំបន្តទិដ្ឋាការ
ស្នាក់នៅនិងបណ្ណអនុញ្ញាត
ការងារឱ្រយបានរួចរាល់ចាប់ពី
ថ្ង្រទី១៧ ខ្រសីហា ដល់ខ្រ
តុលាឆ្នាំ២០២០។
លោក ហ្រង សួរអ្នកនាំ-

ពាក្រយន្រក្រសួងការងារមិន
អាចសុំការអធិប្របាយបានទ្រ
កាលពីថ្ង្រអងា្គារម្រសិលមិញ
ន្រះ។ ចំណ្រកលោកមឿន-
តុលា នាយកប្រតិបត្តិមជ្រឈ-
មណ្ឌលសម្ពន័្ធភាពការងារនងិ
សទិ្ធិមនសុ្រសហៅកាត់ថាសង-់
ត្រល់ បានប្រប់កាស្រត
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ថាការបន្តសពុល-

ភាពន្រការស្នាក់នៅនងិធ្វើការ
គឺជារឿងមយួល្អសម្រប់ពល-
ករដ្រលកំពុងនៅប្រទ្រសថ្រ
ប៉ុន្ត្រមានចំណុចមួយចំនួន
ដ្រលរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាត្រវូគតិ
ចំពោះពលករខ្ម្ររនៅព្រល
ដ្រលថ្របន្តបិទប្រទ្រសរបស់
គ្រដ្រលស្ថានភាពស្រដ្ឋកចិ្ចនៅ
ប្រទ្រសគ្រក៏មនិទាន់បានល្អប្រ-
សើរដ្ររដោយសរមានក្រុម-
ហ៊ុនឯកជនជាច្រើនទទួលរង
នវូផលប៉ះពាល់ពីជងំឺកវូដី១៩
ដោយបន្តព្រយួរបិទនិងកាត់បន្ថយ
កមា្លាងំពលកម្មកម្មករជាដើម។
លោកមឿនតលុាបានថ្ល្រង

ថា៖«ខ្ញុំគិតថាអ្វីដ្រលរដ្ឋាភិ-
បាលរបស់យើងត្រូវធ្វើគឺគួរ
ពចិារណាជយួពលករខ្ម្ររយើង
ដ្រលបាត់បង់ការងារបាត់បង់
ចំណូលនៅថ្រដោយការផ្តល់
នវូជនំួយឧបត្ថម្ភផ្រស្រងៗស្របៀង
អាហារឬថវកិាជាដើម។មយួ-
វញិទៀតគឺការជយួដោះបន្ទកុ
របស់ក្រុមគ្រួសរពួកគត់នៅ
ស្រុកកំណើតដ្រលជំពាក់-
បណំលុធនាគរឬអ្នកណាមា្នាក់
គួរត្ររដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួល
ដោយការបន្ថយការប្រក់ឬ
ពន្រយារការបង់មួយរយៈដើម្របី
ដោះស្រយជីវភាព»៕

តពីទំព័រ១...អគ្គស្នងការដ្ឋាន-
នគរបាលជាតិនងិជាអគ្គស្នងការរង
លោកឆយគមឹខឿនប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉សុ្តិ៍ថាចាប់តាងំពីសមត្ថកចិ្ចអនវុត្ត
រឹតបន្តឹងខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តច្របាប់-
ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកក្នងុរយៈព្រល៤ខ្រ
ក្នុងឆ្នាំ២០២០ន្រះ បទល្មើសដ្រល
ត្រូវបានកត់សមា្គាល់សម្រប់ម៉ូតូ គឺ
ភាគច្រើនអ្នកបើកបរមិនពាក់មួក
ល្មើសសញ្ញាចរាចរណ៍ គ្មោនស្លាក-
ល្រខ និងស្រវឹងជាដើម។ចំណ្រក
បទល្មើសសម្រប់រថយន្តគឺភាគច្រើន
បើកបរលើសល្របឿនកំណត់ ផ្ទុក
លើសចំណុះ មិនពាក់ខ្រស្រក្រវាត់
ល្មើសសញ្ញាចរាចរណ៍គ្មោនស្លាកល្រខ  
ដឹកលើសទម្ងន់ គ្មោនបណ្ណបើកបរ
និងប្រើប្រស់ទូរស័ព្ទដោយគ្មោន
ឧបករណ៍ជំនួយសំឡ្រងជាដើម។
លោកបានបន្តទៀតថា ក្នុងរយៈ-

ព្រល១២៣ថ្ង្រមកន្រះ ការអនុវត្ត
តាមអនុក្រឹត្រយថ្មី ក្នុងការផាកពិន័យ
យានយន្តល្មើសបានដណំើរការទៅ
យា៉ាងល្អប្រសើរ។ទន្ទឹមនឹងនោះ
លោកថ្ល្រងអំណរគុណ និងកោត-
សរសើរដល់ជនរួមជាតិ ជាអ្នកប្រើ-
ប្រស់ផ្លវូទាងំអស់ដ្រលបានចលូរមួ
គោរពច្របាប់ចរាចរណ៍យា៉ាងល្អប្រសើរ
រយៈព្រលកន្លងមកន្រះ។ជាពសិ្រស

កោតសរសើរនងិអរគណុដល់នគរ-
បាលចរាចរណ៍ ដ្រលបានលះបង់
នងិខតិខំប្រងឹប្រងជរំញុការរតឹបន្តងឹ
ចរាចរណ៍ប្រកបដោយស្មោរតីទទលួ-
ខសុត្រវូខ្ពស់បផំតុ។ប៉នុ្ត្រចពំោះចនំនួ
ទកឹប្រក់ដ្រលទទលួបានពីការផាក-
ពនិយ័បទល្មើសចរាចរណ៍ន្រះលោក
មិនបានបញ្ជាក់អំពីទំហំទឹកប្រក់
ប៉ុនា្មោនឲ្រយប្រកដនោះទ្រ។
មន្ត្រីនាពំាក្រយរបូន្រះថ្ល្រងថា៖«ឥរយិា- 

បថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបនា្ទាប់ពីមាន
ការរឹតបន្តឹងច្របាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
នៅមនិទាន់អាចវាយតម្ល្រច្របាស់ទ្រ។
ប៉ុន្ត្រផ្អ្រកតាមតួល្រខប្រចាំថ្ង្រ មាន
ថ្ង្រខ្លះកម៏ានអ្នកប្រព្រតឹ្តល្មើសយាន-
យន្តដ្រលត្រវូផាកពនិយ័ជាង១ពាន់
គ្រឿងអ៊ីចឹងទៅ។ត្រថ្ង្រខ្លះធ្លាក់ចុះ
មកនៅ៧០០-៨០០ឬ៩០០គ្រឿង
អ៊ីចឹងទៅប៉ុន្ត្រជាកម្រិតមិនលើសពី
១៥០០គ្រឿងទ្រ»។
ទោះយា៉ាងណាលោកឆយគមឹខឿន  

ឲ្រយដឹងថាកំណើនន្រការគោរពច្របាប់
អាចមានកម្រិតខ្ពស់ជាងមុនខណៈ
ឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង
ការប្រើប្រស់យានយន្តនៅតាមផ្លូវ្
មានការប្រប្រួលប្រកបដោយភាព-
វិជ្ជមានច្រើន។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«សរុបឲ្រយខ្លីទៅ ប្រជាពលរដ្ឋមាន

ការភា្ញាក់រឭកនងិចលូរមួអនវុត្តច្របាប់
ចរាចរណ៍ច្រើនជាងមុន»។
លោកគង់ រតនៈ ប្រធនស្ដីទីន្រ

វិទ្រយាស្ថានជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវ- 
គោកកត់សមា្គាល់ឃើញថាការអនវុត្ត
ច្របាប់ចរាចរណ៍ក្នុងរយៈព្រល២ខ្រ
ដបំងូមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ។ប៉នុ្ត្រ
ក្នងុរយៈព្រល២ខ្រចងុក្រយមនិសវូ
ប្រសើរឡើយ ព្រះគ្រះថា្នាក់ និង
ចនំនួអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងគតិ
ជាមធ្រយមនៅត្រមាន៥ទៅ៦ដដ្រល។ 
លោករតនៈប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ ពី

ម្រសលិមញិថា៖«ប្រសទិ្ធភាពយានយន្ត

មនិត្រវូបានពង្រងឹទ្រ។ជាកស់្ត្រងក្នងុ
រយៈព្រលចងុក្រយន្រះជាពសិ្រស
នៅឱកាសឈប់សម្រកដ្រលរដ្ឋាភ-ិ
បាលសងថ្ង្រចូលឆ្នាំខ្ម្ររ ខ្ញុំសង្ក្រត-
ឃើញថាមានមន្ត្រីសមត្ថកចិ្ចនៅតាម- 
ដងផ្លូវប៉ុន្ត្រមិនមានការរឹតបន្តឹងការ-
អនវុត្តច្របាប់ទ្រមាននយ័ថាសកម្មភាព   
រតឹបន្តងឹច្របាប់ថយចុះឬហៅថាបន្ធរូ-
ដ្រហ្រតនុ្រះកាលណាបន្ធរូដ្រគ្រះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍គឺកើនឡើងវិញ»។
លោករតនៈបន្ថ្រមថាជារមួគ្រះថា្នាក-់ 

ចរាចរណ៍នៅត្រជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំង
ដដ្រលពពី្រះចនំនួអ្នកស្លាប់នៅមាន

ចនោ្លាះ៥ទៅ៦នាក់ដដ្រលបើធៀបឆ្នាំ
កន្លងទៅ។ចំណ្រកឥរិយាបថរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគោរពច្របាប់
ចរាចរណ៍នៅទកី្រងុមានភាពល្អប្រសើរ
ដោយសរត្រសមត្ថកិច្ចមានការរឹត-
បន្តឹងខ្លាំងជាងនៅតាមបណា្តាខ្រត្ត។
លោកថា៖«ជាពសិ្រសនៅព្រលដ្រល

យើងបើកឡាននៅតាមផ្លវូជាតិសខំន់ៗ   
តាមខ្រត្តឃើញថាឥរយិាបថរបស់ប្រជា- 
ពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់បានល្អ-
ប្រសើរនៅឡើយទ្រ។ទាំងការវា៉ាជ្រង
ការឈប់ចតនិងការប្រើប្រស់ល្របឿន
នៅត្រគួរឲ្រយមានការព្រួយបារម្ភ»៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រពុធទី២ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

ថៃសមៃចបន្តសុពលភាពនៃការស្នាក់នៅនិងធ្វើការសមៃប់ពលករខ្មៃរដល់ឆ្នា២ំ០២២

យានយន្តល្មើសចៃបាប់...

សកម្មភាពមន្តេបូ៉ីលិសអនុវត្តចេបាប់ចរាចរណ៍ទៅលើរថយន្តនៅលើផ្លវូ២៧១ថ្ងេទី២៣មេសា។ រូបថតហា៊ានរង្រសី



ថ្ងៃពុធ ទី២ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

លោកនេតសាវឿនដាក់ផេនការពងេងឹវិធានការសន្តសុិខនិងបេយុទ្ធបេឆំាងការជួញដូរមនុសេស
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ នាយ ឧត្តមសៃនីយ៍ អគ្គ- 
ស្នង ការ នគរ បាល ជាតិ លោក  នៃត 
សាវឿន  បានដាក់ ចៃញ នូវ ផៃន ការ- 
ពងៃឹង វិធាន ការ សន្ដិ សុខ  និង ការ ងារ 
បៃ យទុ្ធ បៃឆងំ   អពំើ ជញួ ដរូ មនសុៃស នៅ 
កម្ពុជា ដល់ គណៈបញ្ជា ការ សន្ដិសុខ - 
សវុត្ថិ ភាពរបស់ អគ្គ ស្នងការដា្ឋាន នគរ- 
បាល ជាតិ ដើមៃបី រៀបចំ ជា កៃុមការងារ 
ជំ នាញ  និង សហ បៃតិ បត្ដិ  ការ ជា មួយ 
សា្ថាប័ន   អន្តរ កៃសួង  និង អន្តរ ជាតិ។

ការ ដាក់ ចៃញ ផៃន ការ នៃះ ធ្វើ ឡើង 
ក្នុង កិច្ច បៃ ជុំស្ដី ពី ការ ពងៃឹង វិធាន ការ- 
សន្ដិ សុខ  និង ការ ងារ បៃយុទ្ធ បៃ ឆំង 
 អំ ពើ ជួញ ដូរ មនុសៃស  កាលពី ថ្ងៃ ទី៣១  
សហីា  កៃម អធបិ តភីាព  នាយ ឧត្តម- 
សៃនីយ៍  លោក  នៃត សាវឿន  អគ្គ ស្នង- 
ការ នគរ បាល ជាត ិ នងិ មាន ការ  ចលូ រមួ 
ពីអគ្គ ស្នង ការ រង  បៃ ធាន នា យក ដា្ឋាន 
ស្នង ការ រាជធានី-ខៃត្ត  និង មន្ដៃី នគរ- 
បាល ពាក់ ព័ន្ធ ជា ចៃើន រូប ទៀ តនៅ  
ទី ស្ដកីារ កៃសួង មហា ផ្ទៃ។ 

លោក ឆយ  គឹម ខឿន  អ្នក នាំពាកៃយ- 
អគ្គ ស្នង ការដា្ឋាន នគរ បាល ជាតិ បៃប់ 
អ្នក សារ ព័ត៌ មាន   កៃយ បញ្ចប់ កិច្ច- 
បៃជុ ំថា  កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ  បាន ដាក ់ចៃញ នវូ 
ការ ពងៃឹង វិធាន ការ ទៅ លើ សុវត្ថិ ភាព  
សន្ដ ិសុខ  សណ្ដាប់ ធា្នាប់ សង្គម  និងពងៃងឹ - 
ការងារ លើ ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង ការ ជួញ- 

 ដូរ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា។
លោក ថ្លៃង ថា ៖«កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ គ ឺបាន 

បៃ កាស បៃង ចៃក  គណៈ  បញ្ជា ការ - 
សន្ដិ សុខ  សុវត្ថិ ភាព របស់ អគ្គ ស្នង- 
ការដា្ឋាន នគរបាល ជាតិ  ដៃល បាន 
រៀបច ំជា កៃមុ ការ ងារ ផ្នៃក ជនំាញ  ផ្នៃក 
សហ បៃតិ បត្ដិ ការ ជា មួយ អន្តរ កៃសួង 
និង អន្តរ ជាតិ»។ 

លោក បន្ដថា ៖«កិច្ច បៃជុំ នៃះ  យើង 
ផ្ដោត សំខាន់  សំដៅ លើ ការបៃ មូល ព័ត៌- 
មាន  ការ បៃង ចៃក បៃគល់ ភារកិច្ច ចៃបាស់- 
លាស់ ដល់ កៃុម ការងារ  ដើមៃបី មា្ចាស់ ការ 
គៃប់គៃង សភាព ការណ៍ ពាក់ព័ន្ធ ផ្នៃក 
សន្ដិសុខ  សុវត្ថិភាព  និង ការបៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស នៃះ»។ 

បើ តាម មន្តៃី នាំពាកៃយ រូបនៃះ  ការ ងារ 
បៃ យុទ្ធ បៃឆំង នឹង ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស 
នៃះ  អគ្គស្នង ការនគរបាល ជាត ិលោក 
នៃត សាវឿន  បាន ដាក់ ទិស ដៅ សៃួច   
ទៅ លើ ការ ឯកភាព គ្នា ពាកព់ន័្ធ ទៅ នងឹ 
ការ បៃ មូល ផ្ដុំកង កមា្លាំង ទៅតាម 
សភាព ការណ៍  ដើមៃបី អាច ចាត់ វិធាន- 
ការ មាន បៃសិទ្ធ ភាព សំ ដៅ រំដោះ ជន- 
រង គៃះ។ 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ដាក់ ចំណត់ថា្នាក់ 
(ការវាយ តម្លៃ របស់ អា មៃ រិក    មក លើ 
កម្ពជុា) លោក  ឆយ  គឹមខឿន  បញ្ជាក ់
ថា៖ « អាមៃរកិ គត ់ដាក ់ គត ់អត ់ដៃល 
បានសួរ យើង ផង។  ក៏ ប៉ុន្ដៃ រឿង យើង 
សំខាន់ គឺ ការ សង្គៃះ ជន រងគៃះ  

ដៃល កពំងុ តៃ ធា្លាក ់ទៅ ក្នងុ រណ្ដា នៃ ការ- 
ជញួ ដរូ។  ដចូ្នៃះ ការ ដាក ់ចៃញ នវូ វធិាន- 
ការ នៃះ  គឺ មាន វិធាន ការ ជំនាញ  ការ- 
អប់រំ  និង ពងៃឹង ឡើង វិញ នូវ សុវត្ថិ ភាព 
ក្នុង ការ សៃវ ជៃវ សុើប អង្កៃត របស់ 
នគរ បាល  ជាពិសៃស មនៃ្ដី អនុ វត្ដ- 
ចៃបាប់»។ 

លោក ថ្លៃងថា  ការ វាយ តម្លៃ របស់ 
អាម រិក ចំពោះ កម្ពុជា នៃះ បៃ ហៃល ជា 
អាមៃរិក បៃមូល ព័ត៌មាន មិន អស់ ពី 
កម្ពុជា  និង  បៃហៃល ជា មិន បាន វាយ- 
តម្លៃ ចៃបាស់ លាស់ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង កិច្ច- 
ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ កម្ពុជា។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ «ការវាយតម្លៃ នៃះ  
មាន ការ បាត់ តមា្លាភាព ខ្លះ មិន បាន គៃប់ 
ជៃុង ជៃយ ទៃ ។ គត់ មិន ទាំង ដាក់ 
តារាង ពិន្ទុនៃ ការ វាយ តម្លៃ របស់ គត់ 
នោះ ឱៃយ យើង មើល ផង។  ដចូ្នៃះ ការ វាយ- 
តម្លៃ របស់ គត់  គឺជា សិទ្ធិ របស់ គត់ 
ពៃះ គត់ មិន ដៃល ហៅ យើង ទៅ បៃជុំ 
វាយ តម្លៃ ឯ ណ។ ប៉ុន្ដៃ ទោះ យ៉ាងណ 
ការ វាយ តម្លៃ របៀប ណ  វា កជ៏ា ផ្នៃក មយួ 
ដៃល បាន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កិត្ដ ិយស របស់ 
កម្ពុជា»។ 

លោក ឆយ  គមឹខឿន  បន្ថៃម ថា  រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល មាន ឆន្ទៈ ចៃបាស់ លាស់  កង- 

កមា្លាំង នគរបាល ជាតិ  កង កមា្លាំង អនុវត្ត 
ចៃបាប់  មាន សា្មារតី ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត ចៃបាស់លាស់  
ក្នុង ការបៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ការ ជួញ ដូរ 
មនុសៃស  សខំាន់ បំផុត គឺការ រដំោះ ពលរដ្ឋ 
ជា ជន រង គៃះ ពីការ ជួញ ដូរ។ 

កាលពី ខៃ មិថុនា  កៃសួង ការបរទៃស 
អាមៃរិក បាន ចៃញ របាយ ការណ៍ ឆ្នាំ 
២០២០  អំពី សា្ថានភាព ការជួញ ដូរ- 
មនសុៃស នៅ ទទូាងំ សកល លោក។  កម្ពជុា 
តៃូវ បាន ដាក ់ក្នងុ បញ្ជី ឃ្លាំមើល កមៃតិ២  
ដៃល ជា បៃទៃស មិនបាន បំពៃញ តាម 
ស្តង់ដា អបៃប បរមា ក្នុង ការ លុប បំបាត់ 
ការជួញ ដូរ មនុសៃស។

លោក  អំ សំអាត  បៃធាន ផ្នៃក 
ឃ្លាំមើល  និង ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស   នៃ 
អង្គការ  លីកាដូ  មើល ឃើញ ថា  បញ្ហា 
នៃ ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស នៅ ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា  នៅតៃ ជាក្ដី កង្វល់។ កតា្ដោ នៃះ 
ហើយ ទើប អាមៃរកិ បាន ដាក ់កម្ពជុា ក្នងុ  
បញ្ជ ីឃ្លាមំើល កមៃតិ២  ដៃល ជា បៃទៃស 
មិនបាន បំពៃញ តាម ស្តង់ ដា អបៃប បរមា 
ក្នងុ ការលុបបំបាត់ ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស។

លោកសអំាត បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ដចូ្នៃះ 
បើ ឆ្នាំ នៃះ  រាជ រដា្ឋាភិ បាល មិន ខិត ខំ 
បៃឹង បៃង ទៀត  វា អាច ធា្លាក់ ចំណត់- 
ថា្នាក់ ទៅដល់ លៃខ៣។ ដូច្នៃះ បញ្ហានៃះ  
ជា ការឆ្លុះ បញ្ចាងំ មយួ ដើមៃប ីឱៃយ  រាជរដា្ឋា- 
ភិបាល  ជាពិសៃស សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ  
ពងៃឹង នូវ កិច្ចការពារ ដល់ ជន រងគៃះ  
ពីការជួញ ដូរ នៅកម្ពុជា»៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

កំពង់ធំ: ចៅ កៃម សុើប សួរ សា លាដំ- 
បូង ខៃត្ត កំពង់ ធំ កំពុ ង សាក សួរ សា កៃសី 
នងិ អ្នក ពាក ់ពន័្ធ  ក្នងុ សណំុ ំរឿង ចោទ- 
បៃ កាន់  លោក ម៉ា  បុ៊ន ធូរ  នា យក ទី- 
ចាត់ ការ អន្តរ វិស័យ នៃ សា លា ខៃត្ត 
កពំង ់ធ ំ ជុវំញិ បទ ល្មើស មយួ ចនំនួ ក្នងុ 
នោះ ក៏ មាន ករណី បងា្ខាំង មនុសៃស  ខុស- 
ចៃបាប់ ផង ដៃរ  ខណៈ បក្ខ ពួក គត់ មា្នាក់ 
ទើប តៃូវ បាន សា លា ដំបូង ខៃត្ត ឃុំ ខ្លួន 
បណ្ដាះ អា សន្ន ។ 

លោក សាយ វាសនា ពៃះ រាជ អាជា្ញា- 
រង នៃ អយៃយ ការ អម សា លា ដំបូង ខៃត្ត 
កំព ង់ធំ បាន បញ្ជាក់ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  
ពី មៃសិល មិញ ថា  លោក បាន បញ្ជនូ សំណំុ- 
រឿង លោក ម៉ា  ប៊ុន ធូរ  ទៅ ចៅ កៃម 
សុើប សួរ ផូង វណ្ណ កាល ពីថ្ងៃទី ២៦  
ខៃ សីហា  ដើមៃបី ពិនិតៃយ សមៃច ជុំវិញ 
បទ ល្មើស ចាប់ ឃំុ ឃំង  និង បងា្ខាងំ មនុសៃស 
ដោយ ខសុ ចៃបាប ់,បទ កហំៃង យក  នងិ 
បទ ជៃៀត ជៃក  ដោយ ខុស ចៃបាប់ ទៅ 
ក្នុង ការ បំពៃញ មុខ ងា រសា ធា រណៈ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ករណី លោក  ម៉ា 
ប៊ុន ធូរ ខ្ញុំ បាន បញ្ជូន សំណុំ រឿង ហ្នឹង 
ទៅ លោក ចៅ កៃម គត់ ពិនិតៃយ  ហើ យ 
ពៃះ គត់ ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សំណុំ រឿង 
ហ្នឹង ដៃរ។  ចៅ កៃម គត់  មានពៃល- 

វៃលា ចៃើន សមៃប ់សុើប អង្កៃត សៃវ- 
ជៃវ ថា តើ គត់ ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ យ៉ាង ណឬ  
អ្នក ណ ខ្លះ ពាក ់ពន័្ធ ថៃម ទៀត  បច្ចបុៃបន្ន 
លោក ចៅ កៃម កំពុង សាក សួរ សាកៃសី 
និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ មួយ ចំនួន»  ។

លោក បន្ថៃម ថា  ចំពោះ លោក  អ៊ុច  
វណ្ណា រិ ទ្ធ ដៃលជា បក្ខ ពួក លោក  ម៉ា  
បុ៊ន ធូរ  តៃវូ បាន សមត្ថ កិច្ច ឃត់ ខ្លនួ បញ្ជនូ 
មក សា លា ដំបូង ខៃត្ត កំពង់ ធំ កាល ពី 
ថ្ងៃទ ី២៥  ខៃ សហីា  ហើយ តៃវូ តលុា ការ  
សមៃច ឃំុ ខ្លនួ កាលពី ថ្ងៃទី ២៦  ខៃ សីហា 
ដោយ ចោទ ពីបទ «ចាប់ ឃុំ ឃំង  និង 
បងា្ខាំង មនុសៃស ដោយ ខុស ចៃបាប់ , បទ 
កហំៃង យក  នងិ បទ ជៃៀត ជៃក ដោយ 
ខុស ចៃបាប់ ទៅ ក្នុង ការ បំពៃញ មុខងា រ 
សា ធា រណៈ» ។

តាម ដីកា បញ្ជា ឲៃយ ចូល ខ្លនួ របស់ លោក 
សាយ  វាស នា  ចុះ ថ្ងៃទី ២៥  ខៃសី ហា  
បានឲៃយ ដងឹ ថា  កាល ព ីថ្ងៃទ ី១  ខៃ កក្កដា 
ឆ្នាំ ២០២០  ឈ្មាះ ម៉ា  ប៊ុន ធូរ  និង 
ឈ្មាះ អ៊ុច  វណ្ណា រិ ទ្ធ  ពៃម ទាំង បក្ខ ពួក 
បាន បើក រថ យន្ត ទៅ ចាប់ ខ្លនួ ជន រង គៃះ 
មា្នាក់ ឈ្មាះ  ញឹម មុ ល  ភៃទ បៃសុ  ខណៈ 
ជន រង គៃះ កំពុង ជិះ ម៉ូតូ យក បាយ 
ទៅ ឲៃយ អ្នក បើក បរ តៃ ក់ ទ័រ  កាយ ដី បៃ- 
ឡាយ មា្នា កន់ៅ ចណំចុ បងឹ ផ្គរ លាន ់ក្នងុ 
សងា្កាត ់សៃ យវូ ព កៃងុ ស្ទងឹ សៃន  ខៃត្ត- 
កំពង់ ធំ។

ដកីា បន្ត ថា  បនា្ទាប ់ព ីឃត ់ខ្លនួ ឈ្មាះ  
ញឹម  មុ ល  កៃមុ ជន សងៃស័យ បាន បន្តទៅ 
ចាប់ ខ្លួន ឈ្មាះ  ជុ ត ថា ន និង ឈ្មាះ  
យក់ គុត ដៃល ជា អ្នក បើក បរ តៃក់ ទ័រ 
បន្ថៃម ទៀត ។ក្នងុ នោះ បាន រឹប អូស យក 
តៃក់ ទ័រ ២ គៃឿង ,ម៉ូតូ១ គៃឿង និង 
ទរូសព័្ទ ២ គៃឿង  ប៉នុ្ដៃ ក្នងុ កណំត ់ហៃត ុ
ដក ហូត  ជូន ទៅខណ្ឌ រដ្ឋ បាលជ ល- 
ផល ខៃត្ត កំពង់ធំ  គឺ មាន តៃ តៃក់ ទ័រ ២ 
គៃឿង ប៉ណុ្ណាះ រឯី វត្ថ ុតាង ផៃសៃងៗ ទៀត 
គ្មាន កត់ ចូល ក្នុង  រ បាយការណ៍ ទៃ។

ដីកា បន្តថា កៃយពី ពិនិតៃយ សំណុំ- 
រឿង  នងិ វត្ថ ុតាង នៃះ បងា្ហាញ ថា  ឈ្មាះ  
ញឹម  មុ ល, ឈ្មាះ ជុ ត ថា ន និង ឈ្មាះ 
យក់  គុត  ពុំបាន ជីក រណ្ដា  ឬ កាយ 
បៃឡាយ ខុស ចៃបាប់ ទៃ។ ឈ្មាះ  ញឹម 
មុ ល  គៃន់ តៃ ជា អ្នក យក បាយ ឲៃយ កម្មករ 
បើកបរ តៃក់ ទ័រ កាយ បៃ ឡាយ បុ៉ណ្ណាះ។  
ចំណៃក តៃក់ ទ័រ  យក ទៅ កាយ បៃឡាយ 
ដៃល មាន ឈ្មាះ យក់  គុត  និង ឈ្មាះ  
ជុ ត ថា ន ជា អ្នក បើក បរ គឺ ជា របស់ កៃមុ- 
ហ៊ុន  ប៊ី វី ប៊ី  តៃ មិន បាន ជីក បៃឡាយ 
ថ្មី  ខុស ចៃបាប់ ទៃ ហើយ ក៏ មិន មៃន ធ្វើ 
លើដ ី  ឈ្មាះ  អ៊ចុ វណ្ណា រ ិទ្ធ ឬ របស ់អ្នក 
ផៃសៃង ដៃរ។ ពិសៃស កៃមុ សា្ដោរ បៃឡាយ នៃះ 
គ ឺមាន កា រឯក ភាព ព ីលោក  មា៉ាក ់ ប៊នុ- 
ហុង  អភិបា លកៃុង ស្ទឹង សៃន,  លោក  
យូ ឡា  បៃធាន មន្ទីរ ធន ធាន ទឹក និង 

ឧត ុនយិម ខៃត្ត កពំ ង ់ធ ំនងិ លោក សខុ 
ល ូ អភ ិបាល ខៃត្ត កពំង ់ធ ំតៃមឹ តៃវូ តាម 
ចៃបាប់ ទាំង អស់ ។

ដីកា បញ្ជាក់ ថា ដូច្នៃះ អំពើ របស់ ឈ្មាះ  
អ៊ុច វណ្ណា រិ ទ្ធ ភៃទ បៃុស អាយុ ៣២ ឆ្នាំ 
និង ឈ្មាះ  ម៉ា បុ៊ន ធូរ គឺជា បទ ល្មើស 
« ចាប់ ឃំុ ឃំង  និង បងា្ខាងំ មនុសៃស ដោយ 
ខុស ចៃបាប់ , បទ កំហៃង យក និង បទ- 
ជៃៀត ជៃក ដោយ ខុស ចៃបាប់ ទៅ ក្នុង 
ការ បំពៃញ មុខងា រ សា ធា រណៈ»ដៃល 
មាន ចៃង ឲៃយ ផ្ដនា្ទា ទោស  តាម បទ បៃប ញ្ញត្ត ិ
មាតៃ២៥៣ , មាតៃ ៣៦៣,  មាតៃ 
៣៦៤  នងិ មាតៃ ៦០៩ នៃ កៃម ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ ឆ្នាំ ២០០៩ ។

លោក  ញឹ ម  មុ ល,  លោក យក់  គុត 
និង លោក ជុ ត ថា ន ដៃល តៃូវ បាន 
កៃមុ  ម៉ា ប៊នុ ធរូ នងិ ឈ្មាះ  អ៊ចុ វណ្ណា- 
រ ិទ្ធ ចាប ់ឃុខំ្ល ួន  រយៈ ពៃល ២យប ់ ២ថ្ងៃ 
ដោយ គ្មាន បញ្ជាក់ ពី មូលហៃ តុ មិ ន 
អាច ស្វៃង រក បៃភព ទាក់ ទង សុំ ការ- 
បញ្ជាក់ បន្ថៃម ជុំវិញ ករណី នៃះ បាន ទៃ 
កាល ពី មៃសិល មិ ញ ។

 លោក យ ូ ឡា  បៃ ធាន មន្ទរី ធន ធាន- 
ទឹក  និង ឧតុ និយម ខៃត្ត កំព ង់ធំ បាន ថ្លៃង  
ពថី្ងៃទ ី៣១ សហីា ថា  ជន រងគៃះ ទាងំ 
៣នា ក ់ពតិជា បាន សុ ំចៃបាប ់ នងិ ស្នើ សុ ំ
ការ ឯក ភាព ពី មន្តៃី ជំនាញ  ក៏ ដូច ជា 
អាជា្ញា ធរ មលូ ដា្ឋាន តៃមឹ តៃវូ  ប៉នុ្ដៃ លោក 

មិន បាន ដឹង ថា កៃមុ លោក  ម៉ា បុ៊ន ធូរ  
ចាប់  បងា្ខាងំ ពកួ គៃ ដោយ គ្មាន បញ្ជាក ់ព ី
មូល ហៃតុ ចៃបាស់ លាស់ បៃប នៃះ  ទៃ។

លោក បន្ត ថា  បៃឡាយ នៅ ចំណុច 
បឹង ផ្គរ លាន់ នៃះ  តៃូវ បាន ពលរដ្ឋ  និង 
អា ជា្ញា ធរ រៀបចំ គមៃងស្នើ សំុ ការឯ ក- 
ភាព ពី អា ជា្ញាធរ គៃប់ ជាន់ ថា្នាក់  ដើមៃបី សា្ដោរ  
ឡើង វិញ ពៃះ វា ជា បៃ ឡាយ ចា ស់  
រាក់  និង មិនអា ច ផ្ទុក ទឹក សមៃប់ បៃើ- 
បៃស់ ដល់ រដូវ បៃំង បាន។  រីឯ កៃុម- 
ហ៊ុន  ប៊ី វី ប៊ី បាន ជួយសា្ដោរ បៃឡាយ 
 នៃះ ដោយ មិន គិត កមៃ សៃវា ទៃ ប៉ុន្ដៃ 
ពៃល នៃះ ទើប តៃ សា្ដោរ បាន  ជាង ១០០ 
ម៉ៃតៃ ប៉ុណ្ណាះ  ខណៈ បៃ ឡាយ ទាំង- 
មូល មាន បៃវៃង ជាង ១ ០០០ ម៉ៃតៃ ។

លោក ថា៖  «ខ្ញុ ំអត ់ដងឹ ព ីនតី ិវធិ ីរបស ់
តុលា ការ  មាន ចំណត់ ការ ទៅលើ 
ឈ្មាះ  ម៉ា ប៊នុ ធរូ ឬ ឈ្មាះ  អ៊ចុ  វណ្ណា- 
រិ ទ្ធ  យ៉ា ង ណ ទៃ ប៉ុន្ដៃ គៃន់ តៃ ដឹង ថា  
ជន រង គៃះ ទាំង៣ នាក់ នៃះ បាន សុំ 
ចៃបាប់ តៃឹម តៃូវ  ហើយក៏ មាន ការ ដឹង ឮ 
ពី អាជា្ញា ធរ ដៃរ»។

លោក  ម៉ា ប៊នុ ធរូ  ដៃល ជា អ្នក ដកឹ- 
នា ំកមា្លាងំ ចុះទៅ ឃត ់ខ្លនួ ជន រងគៃះ  
ទាំង ៣ នាក់  និង រឹប អូស តៃក់ ទ័រ មិន 
អាច ស្វៃង រក បៃ ភព  ដើមៃបី ទាក់ ទង សុំ 
ការ បក សៃយ ពី ករណី នៃះ បាន ទៃ 
កាល ពី មៃសិល មិញ ៕   

លោកនេត សាវឿន ក្នងុកិច្ចបេជំុស្តពីីការបេយុទ្ធបេឆំាងការជួញដូរ  មនុសេសថ្ងេទី៣១សីហា។រូប ហៃង  ជីវ័ន

ចៅកេមសុើបកំពុងសាកសួរសាកេសីក្នងុសំណំុរឿងមន្តេចីាប់មនុសេស៣នាក់ខុសចេបាប់



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី២ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

UNDPៈ វិបត្ត.ិ..
 តពីទំ ព័រ ១...មាន បៃសិទ្ធ- 

ភាព   និង បៃកប ដោយ មហិច្ឆ តា។ 
 របាយ ការណ៍ លើក ឡើង ថា  

កម្ពុជា សមៃច បាន នូវ កំណើន 
សៃដ្ឋ កិច្ច គួរ ឲៃយ កត់ សមា្គាល់ ក្នុង 
រយៈ ពៃល  ១៥ ឆ្នាំ ចុង កៃយ 
នៃះ  និង  បាន រកៃសា មិន ឲៃយ មាន 
វិសម ភាព បៃក់ ចំណូល កមៃិត 
ធំ។  អតៃ ភាព កៃី កៃ បាន ធ្លាក់ 
ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង ពី បៃមាណ   ៥០  
ភាគ រយ នៃ ពលរដ្ឋ សរុប នៅ ឆ្នាំ  
២០០៧  មក នៅ ទាបជាង ១០  
ភាគ រយ នៅ ឆ្នាំ ២០១៦។ 

 ក៏ ប៉ុន្តៃ កម្ពុជា មិន ទាន់ មាន 
សៃវា គាំពារ សង្គម មូល ដ្ឋាន 
ថា្នាក ់ជាត ិដៃល មាន បៃសទិ្ធ ភាព   
សមៃប់ ជួយ ដល់ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា 
ដៃល រស់ នៅ ក្នុង ភាព កៃីកៃ ទៃ 
ហើយ ការ បង្កើត ឡើង នវូ ជនំយួ 
សង្គម មាន ភាព យតឺ យ៉ាវ។  នៅ 
ឆ្នា ំ ២០១៧ កម្ពជុា បាន អនុម័ត 
កៃប ខ័ណ្ឌ  គោល នយោ បាយ- 
ជាត ិគា ំពារ សង្គម   ដៃល  ឧបត្ថម្ភ 
បៃក់ ដល់ ពល រដ្ឋ កៃីកៃ  និង 
ងាយ រង គៃះ ដូច ជា  ចាស់ ជរា  
ជន មាន ពិការ ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ  ស្តៃី 
មាន ផ្ទៃ ពោះ  ស្តៃី  មាន កូន តូច  
សិសៃស បឋម សិកៃសា  និង មធៃយម- 
សិកៃសា។   កៃប ខ័ណ្ឌ គោល- 
នយោបាយ នៃះ បងា្ហាញ ពី ការ- 
ពិចារណា ហ្មត់ ចត់   និង ការ- 
ប្ដៃជា្ញា ចតិ្ត ផ្នៃក នយោ បាយ យ៉ាង 
ចៃបាស់ លាស់។   ប៉ុន្តៃ មិន ទាន់ 

មាន ផៃន ការ  និង ធនា សៃវាគំា-  
ពារ សង្គម សមៃប ់អ្នក កៃ ីកៃ នៅ 
វយ័ ធ្វើ ការ ។ នៃះ បើ តាម របាយ- 
ការណ៍ ដដៃល ។ 

 របាយ ការណ ៍ UNDP  លើក- 
ឡើង ថា  មាន គំរូ ២ ក្នុង ការ  ផ្ដល់ 
ការ គាំពារ សង្គម នោះ គឺ កម្មវិធី 
ឧបត្ថម្ភ សាច ់បៃក ់សទុ្ធ  នងិ ការ- 
បញ្ចូល គា្នា រវាង ការ ផ្ដល់ សាច់- 
បៃក់   ជា មួយ ការ ផ្ដល់ ធន   និង 
ជំនាញ ផៃសៃង ទៀត ។   

 របាយ ការណ៍ សរសៃរ  ថា ៖  
 « មិន ថា កម្ពុជា ជៃើស រើស យក    
មក អនុវត្ត នូវ  ការ  ជួយ  គាំ ទៃ 
សង្គម តាម គំរូ មួយ ណា  យើង 
បា៉ាន់ បៃមាណ ថា  ការ ចំណាយ 
នឹង មាន បៃមាណ  ៨០ លាន 
ដុលា្លារ  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ភាព- 
កៃីកៃ  បាន ពាក់ កណា្ដាល  ដៃល 
ធ្វើ ឲៃយ ពល រដ្ឋ កម្ពុជា កន្លះ លាន 
នាក់ អាច បំពៃញ តមៃូវ ការ ជីវ- 
ភាព រស់ នៅ បាន » ។ 

  បើ ទោះ បី ជា កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ 
សាច់ បៃក់ ជា កម្មវិធី បណ្ដាះ- 
អាសន្ន ក៏ ដោយ  វា នងឹ ជយួ  កាត-់ 
បន្ថយ ភាព កៃី កៃ បាន យ៉ាង- 
ចៃើន  ទាំង នៅ តំបន់ ជន បទ  
និង នៅ ទីកៃងុ។   បៃសិន បើក ម្មវធិ ី
នៃះ   បន្ត ក្នុង រយៈ ពៃល កាន់ តៃ 
យូរ  ផៃន ការ គាំពារ សង្គម   គៃ- 
អាសន្ន  ឆ្លើយ តប  នឹង កូវើដ ១៩ 
នៃះ  អាច ជួយ ឲៃយ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា 
ជាង ១ លាន នាក់ ចាក ចៃញ ពី 

ភាព កៃីកៃ   និង ជួយ ឲៃយ ជីវភាព 
រស់ នៅ របស់ មនុសៃស  ជា ចៃើន 
នាក់ ទៀត មាន ភាព បៃ សើរ 
ឡើង ។     

 របាយ ការណ៍  UNDP  សរសៃរ 
ថា៖   « នៃះ បងា្ហាញ ព ីគោល ជហំរ 
នយោ បាយ ដៃល មិន ធ្លាប់ មាន 
ព ីមនុ មក  ហើយ ក ៏បងា្ហាញ ព ីការ- 
រើក ចមៃើន កមៃិត សា្ថាប័ន  ឆ្ពោះ 
ទៅ កាន់ កម្មវិ ធី មួយ  ដៃល មាន 
ភាព  អចិនៃ្តយ៍  និង បៃកប- 
ដោយ មហិច្ឆ តា រួម ទាំង ការ- 
ឆ្ពោះ ទៅ កាន ់ការ បង្កើត ឡើង នវូ 
កិច្ច គាំ  ពារ សង្គម ជា មូល ដ្ឋាន 
ថា្នាក់ ជាតិ » ។   

  កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨  ថវិកា 
អតិ រៃក របស់ កម្ពុជា មាន ចំនួន 
បៃមាណ   ១៥០លាន ដុលា្លារ។   

បៃសិន បើ ថវិកា នៃះ តៃូវ បាន 
យក មក បៃើ សមៃប់ សំណាញ់ 
សវុត្ថ ិភាព សង្គម   នោះ វា ស្ទើរ តៃ 
អាច លុប បំបាត់ នូវ ចនោ្លាះ បៃហោង 
នៃ ភាព កៃី កៃ ។ 

  លោក   Nick Beresford  
តំណាង អង្គការ  UNDP  មាន 
បៃ សាសន៍ តាម រយៈ សៃច ក្ដី 
បៃកាស ព័ត៌ មាន ថា  របាយ- 
ការណ៍ នៃះ បងា្ហាញ ថា  បៃព័ន្ធ 
គាំទៃ មួយ ដៃល ផ្អៃក លើ  កិច្ចគាំ- 
ពារ សង្គម ជា មូល ដ្ឋាន ថា្នាក់- 
ជាតិ  មាន បៃសិទ្ធ ភាព ក្នុង ការ 
កាត ់បន្ថយ ភាព កៃ ីកៃ ឲៃយ មក នៅ 
កៃម  ៣ភាគ រយ ក្នុង ចំណម 
បៃជា ជន ទាំង អស់។   នៅ ក្នុង 
ពៃល ធម្មតា នៃះ  កម្ពុជា មាន 
លទ្ធភាព ក្នងុ ការ សមៃច   [ កាត-់ 

បន្ថយ ភាព កៃី កៃ] បាន ។ 
  លោក   ផៃ   សុីផាន  អ្នក នាំ- 

ពាកៃយ រាជ រដ្ឋាភិ បាល  បាន ថ្លៃង 
ព ីមៃស ិលមញិ ថា  ជា រមួ រាជ រដ្ឋាភ-ិ 
បាល បាន យក  ចិត្ត ទុក ដក់ 
យ៉ាង ខ្លាំង ទៅ លើ ជីវភាព របស់ 
ជន កៃី កៃ  និង ជន ងាយ រង- 
គៃះ។  បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  កម្ពុជា 
កំពុង ជួយ  ដល់ ពលរដ្ឋ ដៃល  រង- 
ផល ប៉ះ ពាល ់ព ីវបិត្ត ិកវូើដ  ហើយ 
បនា្ទាប់ ពី កូវើដ ផុត ទៅ  រដ្ឋា ភិបាល 
នឹង វិនិ យោគ ទៅ លើ វិស័យ 
កសិកម្ម ដើមៃបី ជួយ ដល់ កសកិរ។   
លោក បន្ត ថា  កម្ម វិធី   លម្អិត នៃ 
ការ គាំពារ សង្គម មាន ចៃង ក្នុង 
គោល នយោ បាយ ដៃល  កៃសងួ 
សង្គម កិច្ច   អតីត យុទ្ធ ជន   និង 
យុវនី តិ សមៃប ទា  កំពុង អនុ វត្ត ៕ 

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ គណៈ កមា្មា ធិការ ជាតិ- 
រៀប ចំការ បោះ ឆ្នាត(គជប) 
ដក់ ឱៃយ ដំណើ រការ បៃព័ន្ធ ផា្លាស់ ប្ដូរ 
ឯកសារ ចុះឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត ពី 
ចមា្ងាយលើក ដំ បូង  ដើមៃបី បង្ក- 
លក្ខណៈ ងាយ សៃួល ឱៃយ អ្នក មាន 
ឈ្មាះ ក្នុង បញ្ជី បោះ ឆ្នាត ចុង- 
កៃយ ឆ្នាំ ២០១៩  ដៃល បាន បៃើ- 
បៃស់ ឯក សារ ចុះ ឈ្មាះ បោះ- 
ឆ្នាត ដូចជា  អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ- 
សញ្ជាត ិខ្មៃរ បៃភៃទ ១  នងិ បៃភៃទ 
២  អស ់សពុល ភាព  បាន ផា្លាស ់ប្ដរូ 
ឯក សារ របស់ ខ្លួន។ 

លោក  ហងៃស  ពុទា្ធា  អ្នក នាំ ពាកៃយ  
គ.ជ.ប.  ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទ៣ី១  សហីា  
ថា  ការ ដក់ ឱៃយ ដំណើរការ បៃព័ន្ធ 
ផា្លាស់ ប្ដូរ ឯកសារ ចុះ ឈ្មាះ  បោះ- 
ឆ្នាត ពី ចមា្ងាយ [អន ឡាញ] នៃះ  
ពៃះ ឯកសារ ចុះ ឈ្មាះ បោះ- 
ឆ្នាត  ២  របស ់អ្នក ចុះ ឈ្មាះ បោះ- 
ឆ្នាត ពីមុន មក ជា ឯកសារ  ដៃល 
អស់ សុពល ភាព។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«កាលពី មុន  
គ.ជ.ប.បាន ទទួល យក ឯកសារ 
ចុះឈ្មាះ បោះឆ្នាត  រមួមាន  ឯក- 
សារ  ដូចជា  អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ- 
សញ្ជាត ិខ្មៃ របៃភៃទ ១  នងិ បៃភៃទ២  
ដៃល ជា ឯកសារ អស ់សពុលភាព 
បៃើ បៃស់  ហើយ យោង តាម- 
បៃកាស  របស់ កៃសួង មហាផ្ទៃ។ 
ដូច្នៃះអ្នក មាន ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត 
ចុង កៃយ ឆ្នាំ ២០១៩  តៃូវ យក 
អត្ត  សញ្ញាណ ប័ណ្ណ ថ្មី  ដៃល មាន 
ឈីប  (Chip)ដៃល ហៅ ថា  អត្ត- 
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ បៃភៃទ ទី ៣ នៃះ 
មក ប្ដូរ»។ លោក  ហងៃស ពុទា្ធា  
ពនៃយល់ ថា  ការ ផា្លាស់ ប្ដូរ ឯកសារ 
ចុះឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត នៃះ  ផ្អៃក ទៅ 
លើ ចៃបាប ់ដៃល បាន តមៃវូ ឱៃយ អ្នកចុះ- 
ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត តៃូវ បៃើ អត្ត- 
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្មៃរ  និង 
ពៃល ទៅ បោះ ឆ្នាត  កត៏ៃវូ បៃើ អត្ត- 
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្មៃរ ដៃរ។  
ការ ធ្វើ បៃបនៃះ ដើមៃបី ជា ការឯក- 
ភាព គា្នា ទូទាំង បៃទៃស  និង សៃប- 
ទៅតាម ចៃបាប់ ផង ដៃរ។ 

លោកពុទា្ធា ឲៃយដឹងថា  បៃព័ន្ធ- 
ផា្លាស់ ប្ដូរ ឯកសារ ចុះឈ្មាះ បោះ- 
ឆ្នាត ពី ចមា្ងាយ នៃះ  បៃជាពលរដ្ឋ 
ទាំង នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  និង 
នៅ កៃ បៃទៃស  មិន ចាំ បាច់ ទៅ 
ផា្លាសប់្ដរូ ឯកសារ នៅ ការយិលយ័ 
ដោយ ផា្ទាល់ ក៏បាន។  ប៉ុន្ដៃ មាន 
លក្ខខណ្ឌ  គឺ អ្នក មាន ឈ្មាះ នៅ- 
ក្នុង អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ  ដៃល ខ្លួន 
មាន តៃឹម តៃូវ ១០០ភាគរយ  ទៅ 
នងឹ ឈ្មាះ  ដៃល មាន នៅ ក្នងុ បញ្ជ-ី 
បោះ ឆ្នាត នោះ  ទើប អាច ផា្លាស ់ប្ដរូ 
បាន តាមរយៈ អន ឡាញ នៃះ។ 

លោក ថា ៖«គ.ជ.ប.គ ឺសដំៅ ធ្វើ- 
ឱៃយ កាន ់តៃ មាន ភាព ល្អបៃសើរ  មាន   
ភាព តៃមឹ តៃវូ និង មាន បច្ចបុៃបន្ន ភាព   
ចំពោះ បញ្ជី ចុះ ឈ្មាះ   បោះ ឆ្នាត» ។

គ.ជ.ប. កាល ព ីថ្ងៃទ ី២៧   សហីា  
បាន ជូនដំណឹង ពី ដំណើ រការ   បៃព័ន្ធ- 
ផា្លាស់ ប្ដូរ ឯក សារ ចុះ ឈ្មាះ បោះ- 
ឆ្នាត ពី ចមា្ងាយ នៃះ ថា ការដក់  ឱៃយ 
ដណំើរការ បៃពន័្ធ ផា្លាស ់ប្តរូ ឯក សារ 
ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត ពី ចមា្ងាយ 
លើក ដំបូង  ដើមៃបី បង្ក លក្ខណៈ - 

ងាយ សៃលួ ឱៃយ អ្នក មាន ឈ្មាះ ក្នងុ 
បញ្ជី បោះ ឆ្នាត ចុង កៃយ ឆ្នាំ 
២០១៩  ដៃល  បៃើ ឯក សារ ចុះ ឈ្មាះ   
បោះ ឆ្នាត  ដូច ជា  អត្ត សញ្ញាណ- 
ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្មៃរ បៃភៃទ ១  និង 
បៃភៃទ ២  អស់ សុពល ភាព ឬ ឯក- 
សារ បញ្ជាក ់អត្ត សញ្ញាណ បមៃើ ឱៃយ 
ការ ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត  បាន- 
ផា្លាស់  ប្តូរ ឯក សារ ចុះ ឈ្មាះ បោះ- 
ឆ្នាត របស ់ខ្លនួ គៃប់ៗ  គា្នា សដំៅ ធ្វើ ឱៃយ   
បញ្ជី បោះ ឆ្នាត កាន់ តៃ មាន ភាព- 
ពៃញ លៃញ  តៃឹម តៃូវ  និង មាន 
បច្ចុបៃបន្ន ភាព  សមៃប់ ការ ពិនិតៃយ 
បញ្ជី ឈ្មាះ  និង កា រ ចុះ ឈ្មាះ  
បោះ ឆ្នាត  ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ។ 

គ.ជ.ប. បៃប់ ថា  បៃ ព័ន្ធ ផា្លាស់ ប្តូរ  
ឯក សារ នៃះ  នឹង ដំណើរ ការ តាម- 
គៃហ ទំព័រ  voterlist.nec.gov.kh  
ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២៨   សីហា  ដល់ ថ្ងៃ ទី 
១៩  តុលា  ឆ្នាំ ២០២០។  អ្នក  មាន 
ឈ្មាះ  នងិ ទនិ្ន នយ័ ក្នងុ អ.ខ.  [អត្ត- 
សញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជា តិខ្មៃរ ]  
បៃភៃទ ថ្មី មាន ឈីប(Chip) ដូច គា ្នា  
ទៅ នឹង ឈ្មាះ និង ទិន្ន ន័យ ក្នងុ បញ្ជ ី

បោះ ឆ្នាត ចុង កៃយ ឆ្នាំ ២០១៩  
អាច ស្នើ សុ ំផា្លាស ់ប្តរូ អត្ដ សញ្ញាណ- 
ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្មៃរ បៃភៃទ ថ្មី របស់ 
ខ្លួន តាម អន ឡាញ  ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 
២៨  ខៃ សីហា  ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៩  ខៃ 
តុលា  ឆ្នាំ ២០២០។

លោក  ហងៃស  ពុទា្ធា  បាន បញ្ជាក់  
ថា អ្នក មាន ឈ្មាះ ឬ/  និង ទិន្ន- 
ន័យ ក្នុង អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ  
បៃភៃទ ថ្មី មាន ឈីប   ខុស គា្នា ទៅ 
នឹង ឈ្មាះ ឬ/ និង ទិន្ន ន័យ ក្នុង 
បញ្ជី បោះ ឆ្នាត ចុង កៃយ  ឆ្នាំ 
២០១៩  តៃវូ ទៅ ជួប ជា មួយ កៃមុ 
ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត ក្នងុ ឃំុ  សងា្កាត់  
ដៃល ខ្លនួ កពំងុ រស ់នៅ  ដើមៃប ីស្នើ- 
សុំ កៃ តមៃូវ ឈ្មាះ  ឬ/  និង ទិន្ន- 
ន័យ ក្នុង បញ្ជី បោះ ឆ្នាត  ឱៃយ ដូច 
គា្នា ទៅ នងឹ ឈ្មាះ  ឬ/ នងិ ទនិ្ន នយ័ 
ក្នងុ  អត្ត សញ្ញាណ បណ័្ណ សញ្ជាត ិ
ខ្មៃរ បៃភៃទ ថ្ម ីរប ស ់ខ្លនួ  ក្នងុ អឡំងុ- 
ពៃល ពិនិតៃយ បញ្ជីឈ្មាះ  និង ការ- 
ចុះ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត  ចាប់ ពី ថ្ងៃ  
ទី ១  ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៩  ខៃ តុលា ឆ្នាំ 
២០២០៕

បេ ជា ពល រដ្ឋ កេ ីកេរស់នៅក្នងុ ខណ្ឌ មាន ជ័យ រជ ធានី ភ្ន ំពេញ កំ ពុង បេះ បន្លេ  ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

គជប ដាក់ឲ្យប្ើប្ស់ប្ព័ន្ធផ្លាស់ប្តរូឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីចម្ងាយលើកដំប ងូ

អាជ្ញា ធរ សុ្ក បន្ទា យ - 
 សី្ ប្មូល ផល សូ្វ ពី 
«ស្ សង្គម » ហើ យ 
នឹង ច្ក ជូន ពល រដ្ឋ កី្ ក្

វ៉ន ដារ៉ា 

សៀមរបៈ  អាជា្ញា ធរ សៃុក 
បនា្ទាយ សៃ ីបាន ចាប់ ផ្តើម បៃមូ ល  - 
ផល សៃូវ ពី  « សៃ សង្គម »  ក្នុង 
ជំុ ទី ១  កៃយ ពី ដំ ដុះ អស់ រយៈ-  
ពៃល ជិត ៤ខៃកន្ល ងមក  លើ  
ផ្ទៃដី  ៤០ ហិក តា  ដើមៃបី យក  
ទៅ ចៃក ជូន ពល រដ្ឋ កៃី កៃ ជិត   
២ ០០០គៃួ សារ ដៃល រងផល- 
ប៉ះពាល់ ពី វិ បត្ដិ  ជំងឺ កូវើដ ១៩។ 

លោក ឃឹម  ហ្វណីង់  អភិ បា ល  
សៃកុ បនា្ទាយ សៃ ី  បៃប ់ភ្ន ំពៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍កាល ពីមៃសិល មិញ ថា  ទិន្ន - 
ផ ល  សៃូវ ពី  សៃ សង្គម លើ ផ្ទៃ ដី  
៤០ ហិកតា  ដៃល អាជា្ញាធរ បៃវា ស់  
ព ីពល រដ្ឋ  យក មក ដដំុះ បៃភៃទ 
ពូជសៃូវ សៃល នៃះ  នឹង ផ្ដល់ 
ទិន្ន ផល  បៃមាណ ១០០តោន  
ពៃះ តាម មនៃ្តី ជំនាញ បច្ចៃក- 
ទៃស បញ្ជាក់ថា  ក្នុង ១ ហិក តា  
អា ច បៃ មូល ផល សៃវូ បាន ចាប់ ពី  
៣ តោន  ទៅ  ៣,៥តោន ។

លោក  ថ្លៃង ថា ៖« សៃ សង្គម 
នៃះ  ធ្វើ ឡើង ក្នងុ គោល ដៅ ជយួ 
ដល ់សង្គមតាម រយៈ ការ បៃ វា ស ់
ដី សៃ ជា មួយ  បៃជា ពល រដ្ឋដៃ ល 
ជា មា្ចាស ់ដ ីសៃ ដើមៃប ីយក ដ ីសៃ  
នោះ មក ធ្វើសៃ  ក្នុង គោល ដៅ 
ផលិត អង្ករ ចៃក ជូន ពល រដ្ឋ ដៃ ល  
រង  ផល ប៉ះ ពាល់ ពី វិ បត្ដ ិកូវើដ ១ ៩  
កៃម កៃប ខ័ណ្ឌ  កៃ ១ កៃ២ »។ 

លោក អភិ បាល សៃុក ឱៃយ ដឹង 
ថា  ការ បៃវាស់ ដីសៃនៃះ  រដ្ឋ បា ល 
សៃកុ នឹង ផ្ដល់ ផល សៃវូ ជូន ពល  រដ្ឋ 
ជា មា្ចាស់ ដីសៃ តាម ផល សៃូវ 
ដូច  ដៃល ពួក គាត់  ធ្លាប់ បាន ធ្វើ 
កាល ពី ឆ្នាំ កន្លង មក ។  ចំណៃក 
ផល សៃូវ  ដៃល  នៅ សល់  ទើប  
រដ្ឋ   បាល សៃុក យក ទៅ ចៃក ជូន 
បៃជា ពល រដ្ឋ កៃីកៃ ។  ការ ដំ ដុះ 
សៃូវ នៃះ   ទទួល បាន ការ ជួយ- 
ឧបត្ថម្ភ ទំាង សៃងុ ពី សបៃបុ រស ជ ន  
នានា ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖« ពូជ សៃ ូវ 
យើង ទទលួ បាន ព ីមន្ទរី កស ិកម្ម  
រុកា្ខា បៃ មាញ់ និង នៃសាទ ខៃត្ដ  
ហើយ ជ ីសមៃប ់ដដំុះ  ទទលួ- 
បាន ពី សបៃបុ រស ជន ។  ចំណៃក  
កមា្លាំង ពល កម្ម  យើង មាន អ្នក-  
ស្ម ័គៃ ចតិ្ដ ជយួ ហើយ ឥឡវូ   សៃវូ 
ទំុ  មា៉ាសីុ  នចៃតូ កាត់ សៃវូ ក៏ សបៃបុរ សជ ន 
ឱៃយ យើង ខ្ចី យក មក ចៃូត ដៃរ» ។

លោក  ឱៃយ ដឹង ថា តាម រយៈ ទិន្ន -  
ផល សៃូវ ល្អ បៃប នៃះ   បាន ផ្តល់ 
ក្ត ីសងៃឃឹម សាជា ថ្ម ីដល់ កៃមុ ការ - 
ងារ គមៃង «សៃ សង្គម » កៃ យ  - 
ពីខិត ខំ បៃងឹ បៃង អស់ រយៈ កា ល  
ជិត ៤ ខៃ ...តទៅទំព័រ  ៧



សមត្ថកិច្ចបញ្ជនូស្ត្រីម្នាក់ទៅតុលា-
ការក្រយធ្វើឲ្រយក្ម្រងម្នាក់ស្លាប់
គឹមសារុំ

តាកែវៈ  សមត្ថ កិច្ច បាន ចាប់ 
ខ្លួន ស្ត្រី វ័យ ក្ម្រង ម្នាក់ បញ្ជូន ទៅ 
សាលាដ ំបងូ ខ្រត្ត តាក្រវ កាល ព ី
ម្រសិល មិញ  ករណីធ្វើ ឲ្រយ ក្ម្រង 
ប្រសុ ម្នាក់ សា្លាប់ កាល ពី ថ្ង្រ ទី ៣១  
សីហា  ក្នុង ភូមិ ទួល ពង្រ  ឃំុ សោម   
ស្រកុ គិរី វង់  ខ្រត្ត តាក្រវ ។ 

  លោក  យុង  ញីវ  ប្រធាន- 
ការិយា ល័យ នគរបាលកម្រិត- 
ស្រល បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  នារី សង្រស័យ 
ឈ្មោះ  សុខ  ណា លីន  អាយុ 
១៩ឆ្នាំ  រីឯ ក្ម្រង ប្រុស រង គ្រះ 
ឈ្មោះ  ឡូ  សុភ័ក្រ  អាយុ ១ឆ្នាំ 
កន្លះ  ពួ ក គ្រ រស់នៅ  ក្នងុ ភូមិ ពង្រ។   

  លោក  ញីវ  ថ្ល្រង ថា ៖ « ករណ ី
ន្រះ ស្រ្តី សង្រស័យ ពិត ជា ជាប់- 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង បទ ល្មើស ហើយ 
ហើយ  សមត្ថ កិច្ច របស់ ខ្ញុំ ត្រូវត្រ 
អនវុត្ត ទៅ តាម ច្របាប ់ក្នងុ នាម  ជា 
នគរ បាល យុត្តិធម៌ » ។ 

       លោ ក  លមឹ  ចាន ់មនុ ី ប្រធាន  
ការិយា ល័យ បច្ច្រក ទ្រស វិទ្រយា- 
សាស្រ្ត  ន្រ ស្នង ការ ដ្ឋាន  នគរ- 
បាល ខ្រត្ត តាក្រវ  បាន រៀប រាប់  
ឲ្រយ ដងឹ ព ីម្រសលិ មញិ ថា  មនុ កើត- 
ហ្រត ុ វ្រលា ម៉ោង ជាង ១០ព្រកឹ  

ថ្ង្រ ទី ៣១  សីហា   ស្រ្តី សង្រស័យ 
បាន  អង្គុយ បក ទំពាំង  ដោយប្រើ 
ខ្វាង  ហើយ នៅ ក្រប្ររ គាត់មន 
ស្រ្តី ចំណាស់ ម្នាក់  អាយុ ប្រ- 
ហ្រល ៥០ឆ្នា ំ កំពុង ចៀន នំចាក់- 
ចុល នៅ ក្រប្ររ នោះ ដ្ររ  ។  ព្រល 
នោះ ស្រ្ត ីសង្រស័យ បាន យក ជើង- 
ម៉ោ រប ស់ ស្រ្ត ីអ្នក ចៀន នំ មកអង្គយុ  
ហើយ ស្រ្តីចៀន នំ បាន ទាញ 
យក ជើង ម៉ោ នោះ ពី គូទ  ស្រ្តី- 
សង្រស័យ  ធ្វើ ឲ្រយ អុក គូទ ទៅ នឹង ដី 
ហើយ ក៏  មន ការ ខឹង សម្របា និង 
ជ្ររ ស្រ្ត ី អ្នក ចៀន នំ ។  ខណៈ កពំងុ 
ឈ្លាះ ប្រក្រក គា្នា នោះ ក៏ មន 
ក្ម្រង ប្រុស ម្នាក់ បាន មក ឈរ 
ទិញ នំ ក្រប្ររ ស្រ្តី  អ្នកលក់ នំ ដ្ររ ។  
ព្រ ល នោះ ស្រ្ត ីសង្រសយ័ បាន យក 
ខ្វាង ដ្រល កំពុង កាន់ នៅ ក្នុង ដ្រ 
គប់ សំដៅ ទៅ ស្រ្តី  អ្នក លក់នំ  
ប៉ុន្ត្រ ប្ររ ជា ត្រូវ ចំដើមទ្រូង  ក្ម្រង 
រង គ្រះ ទៅ វិញ  ។ 

លោកបាន ឲ្រយដឹង ទៀតថា 
ក្រយ កើត ហ្រតុ   ម្តាយ ឪពុក 
របស់ ក្ម្រង រងគ្រះ បាន ដកឹ  ទៅ 
មន្ទីរ ព្រទ្រយ បង្អ្រក ស្រុក គិរីវង់  
ត្រដោយ សារ របួស ធ្ងន់ ព្រក  ធ្វើ 
ឲ្រយ ក្ម្រង រងគ្រះ ដច ់ខ្រយល ់សា្លាប ់
នៅ ពាក់ កណា្តាល ផ្លូវ ទៅ ៕

រដ្ឋាភិបាលប្រើថវិកាជាតិ$១១លានទិញឱសថប្រឆំាងម្ររោគអ្រដស៍
វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំែញៈ រាជ រដ្ឋា ភិបាលបាន ប្រើ - 
ប្រស់ ថវិកា ជាតិ  ចំនួន  ១១ លាន- 
ដុលា្លារ សម្រប់ ទិញ ឱសថ ប្រ ឆំង 
ម្រ រោគ អ្រដស៍ ក្នុង រយៈ ព្រល ៣ ឆ្នាំ 
( ២០២១  ដល់  ២០២៣)  ដើ ម្របី 
ប្រើ ប្រស ់ក្នងុ ការ ព្រយាបា ល អ្នក ផ្ទកុ 
ម្ររោគ អ្រដស ៍ នងិ អ្នក ជងំ ឺអ្រដស ៍
និង បង្ការ ការ បង្ក រោគ ក្នុង ចំណោម 
អ្នក ដ្រល ប្រឈម ខ្ពស់ នឹង ការ- 
ចម្លង ម្ររោគ ន្រះ  ខណៈអ្នក ទទលួ 
បាន នូវ ការ ព្រយា បាល ដោយ ឱសថ 
ន្រះ មន ចំនួន  ៦១ ១៩៣នាក់។

ន្រះ បើ តាម លោក ទ្រស រដ្ឋ មន្ត្រី  
អៀង មូលី  ប្រធាន អាជា្ញា ធរ ជាតិ 
ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ អ្រដស៍  បាន ថ្ល្រង 
ក្នុង សិកា្ខា សាលា ស្តី ពី ការ អនុ វត្ត 
ស្រចក្តី ជូន ដំណឹង ល្រខ  ២១៣  
សជ ណ. សស  ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប- 
នឹង ម្រ រោគ អ្រដស៍  និង ជំងឺ អ្រដស៍  
នៅ សាលា ខ្រត្ដ កំពង់ ស្ពឺ  កាល ពី 
ថ្ង្រទី ៣១  ខ្រ សីហា  ។  លោក ថ្ល្រង  
ថា  ស្រចក្ត ីជនូ ដណំងឹ ល្រខ  ២១៣  
សជណ. សស  គឺ ជា គោល ន យោ  - 
បាយ របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល ដ្រល បា ន 
ដក់ ច្រញ ដើម្របី រុញ ឱ្រយ ក្រសួង  សា្ថា - 
បន័  នងិ ថា្នាក ់ក្រម ជាត ិ ធ្វើ ការងរ 
ប្រ យុទ្ធ នឹង ជំងឺ អ្រដស៍ ។ លោក 
ថ្ល្រង ថា ៖« បច្ចបុ្របន្ន ន្រះ  កញ្ចប ់ថវកិា 

ឆ្លើយ តប នងឹ ជងំអឺ្រដស ៍កាន ់ត្រ រមួ 
តូច ទៅៗ ។  បុ៉ន្ត្រ បាន ប្រើ ប្រស់ ថវិកា  
ជាតិ ចំនួន  ១១  លាន ដុលា្លារសម្រប់  
ការ ចណំាយ ទៅ លើ ការទញិ ឱ សថ 
ដើម្របីប្រ ឆំង នឹងម្រ រោគ អ្រដស៍  
(ARV  = Antiretroviral) ព្រយា បា ល  
ដល់ អ្នក ផ្ទកុ ម្ររោគ អ្រដស៍  និង អ្នក  
ជំងឺ អ្រដស៍  និង សម្រ ប់  បង្ការការ- 
ចម្លង ចពំោះ  អ្នក ដ្រល ប្រ ឈម ខ្ពស ់
ចំពោះ  ជំងឺ ន្រះ  ក្នងុ  រយៈ ព្រល  ៣ ឆ្នាំ  
គឺ ពី ឆ្នា២ំ០២ ១  ដល់  ២០២៣ »។ 

លោក ទ្រស រដ្ឋ មន្រ្ដី បន្ត  ថា  ការ - 
ងរ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង នឹង ជំងឺ  អ្រដស៍ 
គឺ ស្ថតិ នៅក្ន ុង ដំណាក់ កាល ផ្ទ្ររ ការ- 
ងរ ទៅ ថា្នាក់ ក្រម ជាតិ។  អំណាច 
គ្រប់ គ្រង គឺ ស្ថិត នៅ រដ្ឋ បាល ខ្រត្ត 
ត្រ ម្ដង ។  លោក បន្ត ថា  អាជា្ញា ធរ ជា តិ  

ប្រយទុ្ធ នងឹ ជងំ ឺអ្រដស ៍ ក ៏បាន ដក ់
បញ្ចលូ អ្នក ជំងឺ អ្រដស៍  ឱ្រយ ទទួល បា ន  
បណ្ណ ក្រីក្រ ដើម្របី ទទួល បាន ប្រក់ 
ឧបត្ថម្ភ ពី រាជ រដ្ឋា ភិបាល ផង ដ្ររ ។ 

លោក  ហោ  បុ៊នឡ្រង  អនុ ប្រធា ន 
អាជា្ញា ធរ ជាតិ ប្រ យុទ្ធ នឹង ជំងឺ អ្រដ ស៍  
ថ្ល្រង ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ   
ម្រសិល មិញ ថា សម្រប់ ថវិកា ចំណា យ 
ទៅ លើ ការ ឆ្លើយ តប ម្រ រោគ អ្រដស ៍ 
និង ជំ ងឺ អ្រដស៍  គឺ មន ការ ធា្លាក់ ចុះ 
គួ រ ឱ្រយ ព្រួយ បារម្ភ ចាប់  តាំង ពីឆ្នាំ  
២០ ១ ៧ រហតូ មក ។   កតា្ដា ធា្លាក ់ចុះ ន្រះ  
ដោយ យោង ទៅ លើ ជ័យ ជម្នះ ដ្រ ល  
ក ម្ពុជា ទទួល បាន កន្លង មក  និង 
ការ បង្វ្ររ នូវ ថវិកា ជំនួយ ទៅ ប្រើ - 
ប្រស់ លើ វិស័យ ផ្រស្រង  ៗរបស់ ប្រទ្រ ស 
ម្ចាស ់ជនំយួ ។ លោក ថ្ល្រង ថា ៖« នៅ 

ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧  កម្ពុជា មន ថវិកា 
សរុ ប សម្រប់ ចំណាយ លើ ការ- 
ឆ្លើយ  តប ម្ររោគ អ្រដស៍  និង ជំងឺ 
អ្រដស៍ សរុប ទាំង ជាតិ  និង ជំនួយ 
អន្តរ ជាត ិមន ប្រមណ  ៥០លាន- 
ដលុា្លារ ក្នងុ ១ ឆ្នាំៗ  ។  ប៉នុ្ដ្រ នៅក្នងុ ឆ្នា ំ 
២០ ២០ ន្រះ  គ ឺមន ថវកិា ប្រ មណ  
២០លាន ដុលា្លារ  ត្រ ប៉ុណោ្ណោះ » ។ 

លោកប  ញ្ជាក់ ថា សា្ថាន ភាព ម្ររោ គ   
អ្រដស៍  និង ជំងឺ អ្រដស៍  នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០ ១៩  កន្លង ទៅ  នៅ កម្ពុជា មន 
អ្នក ផ្ទកុ ម្ររោគ អ្រដស ៍ប្រមណ ជា  
៧៣ ០០០ នាក់  អ្នក ឆ្លង ម្ររោ  គ- 
អ្រដស៍ ថ្មី ប្រ មណ ជា  ៧៨០ នាក់  
និង មន អ្នក សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ 
អ្រដស៍ ប្រមណ ជា  ១ ៣០០ នាក់ ។  
ដោយ ឡ្រក មន អ្នក ទទលួ បាន នវូ 
ការព្រយា បាល ដោយ ឱសថ ប្រ ឆំង 
ម្ររោគ អ្រដស៍ ចំនួន ៦១ ១៩៣នាក់   ។

លោក  ប៊នុឡ្រង  បន្ដថា  ជា ទ ូទៅ  
កម្ពុជា អាច និយាយ បាន ថា  មន 
លទ្ធ ភាព ក្នុង ការ បង្ការ  និង គ្រប់ - 
គ្រង សា្ថាន ភាព ន្រ ការ រកី រាល ដល 
ម្រ រោគ អ្រដស៍  និង ជំងឺ អ្រដ ស៍ បាន 
ដោយ ជោគ ជយ័ ។ លោក  ថា  អត្រ 
ផ្ទុក ម្ររោគ អ្រដស៍ ក្នុង ចំណោម 
មនសុ្រស ព្រញ វយ័ ដ្រល មន អាយ ុព ី 
១៥-៤៩ ឆ្នា ំបាន ធា្លាក់ ចុះ ពី ១,៦ %  
នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩ ៩៨  មក នៅ ត្រឹម ត្រ  
០,៥  % នៅ ឆ្នាំ  ២០២០ ៕

លោកអៀងមូ៉លីក្នងុសិក្ខាសាលាពីថ្ងែទី៣១សីហា។ រូបថត អាជា្ញាធរអ្រដស៍

ថ្ង្រពុធ ទី២ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥



មន្ត្រ៖ី អ្នក ជាប់ពន្ធនាគារ ១៤៧ នាក់ នៅ ខ្រត្ត ព្រះ វិហារ ...
តពីទំព័រ១...៣ក្រមុនោះគឺក្រមុអ្នក-

ឈឺចំនួន១៤៧នាក់ក្នុងនោះជាស្ដ្រី
ចំនួន១៩នាក់ត្រវូបានយកសំណាក
មកធ្វើត្រស្ដក្រុមអ្នកសង្រស័យឆ្លងជំងឺ
ផ្ដាសាយធំចំនួន១១នាក់និងក្រុម
មិនសង្រស័យឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំ
ចំនួន៣២៦នាក់។លទ្ធផលធ្វើត្រស្ដ
លើអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាងំ១៤៧នាក់
ច្រញផ្រសាយនៅថ្ង្រទី១កញ្ញាគឺអវិជ្ជ-
មានជំងឺកូវីដ១៩ត្រជាការឆ្លងជំងឺ-
គ្រនុផ្ដាសាយធំ។
លោកស្រីថា៖ «ដូច្ន្រះ មិនម្រនជា

ករណីជំងឺកូវីដ១៩នោះទ្រហើយលទ្ធ-
ផលវិភាគមន្ទរីពិសោធន៍ក៏បានបញ្ជាក់
ដ្ររថាជាករណីជំងឺផ្តាសាយធំ(In-
fluenzaA)ដ្រលជាជងំឺអាចឆ្លងបន្ត
គា្នាបានក្នងុទ្រង់ទ្រយប្របន្រះប្រសិន-
បើបុគ្គលមា្នាក់ៗមិនបានអនុវត្តកិច្ចការ-
ពារខ្លនួបានត្រមឹត្រវូទ្រនោះ។ក្រមុការ-
ងារក៏បានអប់រំសុខភាពដើម្របីឲ្រយអ្នក
នៅក្នងុពន្ធនាគារទំាងអស់ច្រះការពារ-
ខ្លនួ កំុឲ្រយមានការចម្លងបន្តគា្នាបន្ថ្រម-
ទៀត»។លោកស្រឱីវណ្ឌឌីនបញ្ជាក់
ទៀតថាសា្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នក-
ជំងឺទាំង១៤៧នាក់គឺមានសភាពល្អ
ប្រសើរជាបណ្តើរៗនិងស្ថតិក្រមការ-
តាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ពី

ក្រុមគ្រូព្រទ្រយរបស់មន្ទីរសុខាភិបាល
ខ្រត្តព្រះវិហារ។
កាលពីពាក់កណា្ដាលខ្រសហីាព្រះ-

សង្រឃវត្តប្រសាទនាងខ្មៅចនំនួ៣៤អង្គ
ស្ថិតក្នុងភូមិចាឃុំរវៀងស្រុកសំរោង
ខ្រត្តតាក្រវ ក៏ធ្លាប់ត្រវូបានក្រសួង-
សុខាភិបាលយកសំណាកទៅធ្វើត្រស្ដ
ជំងឺកូវីដ១៩ដ្ររបនា្ទាប់ពីព្រះសង្រឃទំាង-
នោះបានច្រញរោគសញ្ញាផ្ដាសាយ។
លទ្ធផលធ្វើត្រស្ដបញ្ជាក់ថាព្រះសង្រឃ
ទំាងន្រះគ្រន់ត្រឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយធម្ម-

តាប៉ុណ្ណោះ។
លោកនុតសវនាអ្នកនាំពាក្រយ

អគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធនាគារន្រក្រសួង-
មហាផ្ទ្របានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថានៅ-
ក្នុងពន្ធនាគារខ្រត្តព្រះវិហារគឺមាន
អ្នកជាប់ឃំុជាង៤០០នាក់។លោកបន្ត
ថាកាលពីព្រលថ្មីៗ ន្រះគឺមានអ្នកជាប់-
ឃំុថ្មីនិងមានអ្នកជាប់ឃំុចំនួន១១នាក់
ទើបបានបញ្ចប់ការធ្វើចតា្តាឡីស័កហើយ
បញ្ចនូឱ្រយទៅរស់នៅក្នងុបន្ទប់ឃំុឃំាង
ជាមួយអ្នកជាប់ឃំុចាស់ៗផ្រស្រងទៀត។

លោកថា៖«យើងមនិដងឹថាឆ្លងពីណា
ថាតើឆ្លងពីអ្នកនៅក្នងុពន្ធនាគារស្រប់
ឬមួួយក៏ឆ្លងពីអ្នកទើបចូលថ្មី វាអត់-
ទាន់កំណត់បាន»។
ចំណ្រកលោកវ្រជ្ជបណ្ឌិតគួងឡូ

ប្រធនមន្ទីរសុខាភិបាលខ្រត្តព្រះ-
វហិារបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ម្រសលិមញិ
ដ្ររថាការផ្ទុះឡើងការឆ្លងជំងឺគ្រុន-
ផ្ដាសាយធំជាក្រុមនៅក្នុងពន្ធនាគារ
ន្រះអាចឆ្លងដោយសារនៅព្រលក្រមុ
អ្នកជាប់ពន្ធនាគារច្រញមកធ្វើពលកម្ម
នៅខាងក្របន្ទប់ជាប់ឃុំ។លោក
បន្តថារាល់សាច់ញាតិចូលទៅសួរ-
សុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃំុ គឺត្រវូឆ្លងកាត់វិធន-
ការសុខាភិបាលជាមុនដូចជាវាស់-
កម្ដានិងលាងសមា្អាតដ្រជាមួយ
អាល់កុលនៅមាត់ច្រកច្រញចូលន្រ
ពន្ធនាគារហើយការសន្ទនារវាង
សាច់ញាតិនិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារគឺ
ឆ្លងកាត់របាំងកញ្ចក់។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «នៅក្នុង

ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺបានអនុវត្តតាម
វិធនន្រការចម្លងកូវីដ១៩។អ៊ីចឹង!
ការការពារចម្លងជងំឺកូវដី១៩ន្រះវាក៏
ជាការការពារការចម្លងជំងឺគ្រុនផ្ដា-
សាយធំដ្ររនងិក៏អាចការពារជងំឆឺ្លង
តាមផ្លូវដង្ហើមផ្រស្រងទៀតដ្ររ។ប៉ុន្ត្រ

អ្វីដ្រលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថា
ពកួគាត់អាចឆ្លងតាមរយៈគា្នាគាត់នៅ
ព្រលអ្នកជាប់ពន្ធនាគារច្រញមកធ្វើ
ការងារនៅខាងក្រអគារឃំុឃំាង»។
លោកគួងឡូបានបញ្ជាក់ទៀតថា

អ្នកជាប់ឃុំដ្រលឆ្លងជងំឺគ្រនុផ្ដាសាយ
ទាំងនោះនៅព្រលន្រះគឺមានអាការ
ធូរស្រលឡើងវិញហើយក្រយពី
ពួកគ្រទទួលបានថា្នាំល្របពីមន្ទរីសុខា-
ភិបាលខ្រត្ត។លោកបន្តថាក្រយពី
ការផ្ដល់ថា្នាំឱ្រយល្របបានចំនួន៣ថ្ង្រ
ខាងមន្ត្រីព្រទ្រយរបស់មន្ទរីសខុាភបិាល
ខ្រត្តព្រះវិហារនឹងចុះទៅពិនិត្រយសុខ-
ភាពរាល់អ្នកជាប់ឃំុទំាងនោះម្ដងទៀត
ហើយនឹងបន្តតាមដានរហូតពួកគ្រ
ជាសះស្របើយទាំងស្រុង។
កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញក្រសួងសុខា-

ភិបាល បានរាយការណ៍ថាគា្មៅន
ករណីជងំឺកវូដី១៩ថ្មីទៀតនោះទ្រនងិ
ក៏គា្មៅនករណីជាសះស្របើយថ្មីនោះដ្ររ
ខណៈដ្រលករណីអ្នកឆ្លងជងំឺកវូដី១៩
ទាំងអស់នៅកម្ពុជាមានសរុបចំនួន
២៧៤នាក់ក្នុងនោះត្រវូបានព្រយាបាល
ជាសះស្របើយចំនួន២៦៦នាក់និង
នៅសល់ត្រ៨នាក់ទៀតប៉ណុ្ណោះដ្រល
កំពុងបន្តសម្រកព្រយាបាលនៅក្នុង
មន្ទីរព្រទ្រយ៕
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ឃុត  សុភ ចរិ យា

កំពង់ឆ្នាំងៈ  សមត្ថ កិច្ច នគរ បាល- 
ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង សហ ការ ជា មួយ នគរ- 
បាល  សៃុក ទឹក ផុស  កាល ពី ម៉ោង ១ 
រំលង អ្រធាតៃ ឈាន ចូល ថ្ងៃទី ១  ខៃ 
កញ្ញា  បានចាប់ ខ្លួន កូន បៃុស លោក 
ឧក ញ៉ោ  ញ៉ឹ ក ផ ន គឺ  លោក ញឹក  ផល 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករណី បៃើអាវុធគំរាម  បុរស 
ម្នាក់  បៃពៃឹត្ត កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ ចន្ទ ។ 

លោក អៀ  ប៊ុន ធឿន  អ្នក នាំ ពាកៃយ 
ស្នង ការ ដ្ឋាន នគ របាល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិល មិញ ថា  
ករណ ីគរំាម  ដោយ អាវធុ នៃះ ផ្ដើម ចៃញ 
ពី ជម្លោះ ពាកៃយ សម្ដី រ វាង លោក ញឹក 
ផល អាយ ុ៣៨ឆ្នា ំមន លនំៅ ក្នង៉ ភមូ ិ
ថ្នល់ បត់ ឃុំ កៃបាល ទឹក សៃុកទឹក ផុស  
ខៃត្តកំពង់ ឆ្នាងំ  ដៃល ជា អ្នក បើក បរ រថ- 

យន្ត ម៉ោ ស់ស្ដា  និង បុរសម្នាក់ ឈ្មោះ 
បៃក់  សំបាន  អាយុ ៣០ឆ្នាំ រស់ នៅ 
ភូមិ កៃ សំង  ឃុំ កៃបាល ទឹក ដៃល ជា  
អ្នក បើក បរ ម៉ូតូ ។ 

លោក បាន បន្ត ថា  យោង តាម ការ- 
ផ្ដល ់ពត័ម៌ន ព ីពលរដ្ឋ កៃបៃរ កន្លៃង កើត 
ហៃតុ និង ខៃសៃវី ដៃអូ ឃ្លបីដៃ ល សមត្ថ កិច្ច- 
ទទលួ បាន បង្ហាញ ថា  មនុ មន ជម្លោះ 
ឈាន ដល ់ជន សងៃសយ័ ដក អាវធុ ព ីក្នង៉ 
រថ យន្ត មក គំរាម នោះ គឺ ដំបូង ជនរ ង- 
គៃះ ជា ម្ចាស់ ម៉ូតូ  បាន បើក ប រក្ន៉ង 
ស្ថាន ភាព សៃវឹង  ហើយ បាន រៃ ចង្កូត 
ពៃញ ផ្លូវ ។ បនា្ទាប់ មក បាន វា៉ា ជៃង អ្នក- 
បើក រថ យន្ត  រួច ក៏ ឈប់ នោម នៅ កៃបៃរ 
ចញិ្ចើម ផ្លវូ។  ឃើញ ដចូ្នាះ ជន សងៃសយ័ 
ក៏ បាន បើក កញ្ចក់ រថ យន្ត  ហើយ ជៃរ 
ជន រង គៃះ នោះ ។ ដោយ មនិ អាចទៃ ំ
ចំពោះកា រជៃ រ បៃមថ នៃះ  បាន  ជន-   

រង គៃះ ក៏បា នឈ្លោះបៃ កៃកឌឺ ដងពាកៃយ 
សម្ដ ីទៅរ កជន សងៃស័យវិ ញ។ បនា្ទាប់ មក  
ជន សងៃស័យ បាន ទាញ កំា ភ្លើង មក គំរាម 
ជន រង គៃះ រចួ កឡ៏ើង  រថយន្ត បើក ទៅ 
កាន់ ចម្ការ អំពៅ រប ស់ខ្លួនបា ត់ ទៅ។

 លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «ករណី នៃះ 
មុន ដំបូ ងគឺ ជារឿង តូច  បុ៉ន្តៃគូ ភាគី ទាងំ 
២ ខ្វះ ភាព អធៃយាសៃ ័យឲៃយ គ្នា ទៅ វញិ ទៅ 
ម ក ទើប បង្ក ជា ជម្លោះ ឲៃយ កើត ជា រឿងធំ  
ដៃល ឈាន ដល់ ការ បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ» ។

បើ តាម លោក   ប៊ុន ធឿន  ពៃល នៃះ  
ជន សងៃស័យកំពុង តៃូវ មន្តៃី នគរ បាល- 
ជំនាញ សក សួរ ពាក់ ព័ន្ធ បទ ល្មើស 
«គំរាម កំហៃង ពល រដ្ឋ ដោយ អាវុធ» ។ 
   ជំុវិញ ករណី នៃះ  លោក បុ៉ល  វុទ្ធ ី ស្នង- 
ការ រង ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ ទទួល ផៃន ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល- 

មិញ ថា តាម ចម្លើយ សរ ភាព របស់    
ជន សងៃសយ័   អាវធុ Ak-47 ដៃល គៃ បាន 
យក ពីក្នង៉រថ យន្តម កគំ រា ម ជន រង គៃះ 
នោះ ពុ ំមន លខិតិ សម្គាល ់ នងិ លខិតិ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ បៃើ បៃស់ ពី ស្ថាប័ន ជំនាញ 
ទៃ ។  អាវុធ នោះ គឺ សំណល់ ពី សង្គៃម 
ដៃលជ នសងៃស័យ រីស បាន ពី ក្នង៉ ដី សៃ  
១ កន្លៃង  នៅ ខៃត្ត កពំ ងឆ់្នាងំ កៃ យព ី
ភ្ជរួ រាស់ ដីដំអំ ពៅ កាលពី ឆ្នាមុំ ន ហើយ 
យក មក ដុសលា ង  និ ងលា ប ថា្នាំឲៃយ  ថ្មី។

លោក ថ្លៃង ថា៖  «ទង្វើ របស់ ជន- 
សងៃស័យ ខាង លើ នៃះ គឺជា បទ ល្មើស-
ពៃ ហ្មទណ្ឌ  ដៃល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
រកៃសា ទុក កា ន់ កាប់ បៃើបៃ ស់  និង ដឹក- 
ជញ្ជូន អាវុធ ខុស ចៃបាប់។  បន្ថៃម ពី លើ 
នៃះ ជន សងៃស័យ បាន បៃើ បៃស់ អាវុធ 
ខុស ចៃបាប់ នៃះ  មក គំរាម កំហៃងលើ  
ពល រដ្ឋ ថៃម ទៀត »។  

យ៉ោង ណា ក៏ ដោយ  កាលពីពៃឹក 
មៃសលិមញិ  សមត្ថ កចិ្ច បាន ចៃញ លខិតិ 
កោះ អញ្ជើញ ឲៃយ ជន រង គៃះ ចូល មក 
ឆ្លើយ បំភ្លឺជុំវិញ ករ ណី នៃះ  ដើមៃបី ជា 
បៃយោ ជន៍ ក្ន៉ង ការ ដក់ បន្ទ៉ក លើជ ន- 
សងៃស ័យ នងិ កស ងសណំុ ំរឿង បញ្ជ ូន 
ទៅតុ លាការ ចាត់ វិធាន ការ ប ន្តទៅ  
តា មនី តិវិធី ចៃបាប់។ 

ក៏ប៉ុន្តៃ សមត្ថ កិច្ច នគរបាលមូល- 
ដ្ឋាន បា នបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិ ល- 
មិញ ថា កៃយ ពៃលកើ ត ហៃតុជ ន- 
រ ងគៃះ មិន បាន ស្នាក់ នៅ ផ្ទះ ទៃ។  
លោក  អុិន សវឿត នាយ នគ របាល 
ប៉ុស្តិ៍ ឃុំ កៃបាល ទឹក  បញ្ជាក់ ថា៖  «ជនរង - 
គៃះទំន ងជា គៃច ខ្លនួទៅ សំងំលា ក់- 
ខ្លួននៅ កន្លៃង ណាមួ យក្ន៉ង ទី កៃុង- 
ភ្នពំៃញ កៃយ ព ីគត ់បាន រង ការ គរំាម 
ដោយ អាវុធ ពី ជនស ងៃស័យ»៕

តពីទំព័រ  ៤...កន្លង មក ។  
លោក បន្ថៃម ថា  ដោយ ទទួល- 
បាន ជំនួយ របស់ សបៃប៉ រស ជន  
រដ្ឋ បាល សៃុក  នឹង បន្ត ធ្វើ សៃ 
សង្គម នៃះ  នៅ ជុំ ទី២ ម្ដង  ទៀត  
កៃយ ចៃូត កាត់ រួច រាល់ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« កៃមុ ការ - 
ងរ  នងឹ រៀប ច ំបៃមលូ ផល សៃវូ 
លើ ផ្ទៃ ដី សៃ  ៤០ ហិកតា នៃះ  
ជា  ដណំាក ់កាល ៗ   ពៃះ  ហៃត-ុ 
តៃ ការ ចាប ់ផ្តើម ដ ំដុះ ដបំងូ  មនិ 
បាន សៃប ពៃល វៃលា គ្នា ។  ប៉នុ្ដៃ 
ការ បៃមូល ផល សៃូវ នៃះ នឹង 
បញ្ចប់ ទាំង សៃុង យ៉ោង យូរ តៃឹម  
២សបា្តាហ៍ ទៀត បុ៉ណ្ណោះ រួច ទើ ប  
យើង យក សៃូវ ទៅ កិន ជា អង្ករ 
ចៃក ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ »។

លោក  ឡឹក វន់ មៃភូមិ ពៃះ ដ ក់   
ថ្លៃង  ថា  ពល រដ្ឋ បាន ស្ម័គៃ ចិត្ដ 
បៃ វាស់ ដី សៃ របស់ ពួកគត់ ផ្នៃ ក  
ខ្លះ មក ឱៃយ  អាជា្ញា ធរ ដើមៃប ីធ្វើ សៃ- 
សង្គម នៃះ ។ លោក បន្តថា ៖      
« កាល ព ីមនុ  នៅ ក្នង៉ ភមូ ិ ឃុ ំយើ ង 
មិន ដៃល មន ការ ដំ ដុះ សៃវូ បៃ ប  
សហ គមន៍ ដើមៃបី ទុក ជួយ ដល់ 
ពល រដ្ឋ កៃកីៃ  បៃប នៃះ ទៃ ។  ពល រដ្ឋ  

ពួក គត់ សបៃបាយ ចិត្ដ ក្ន៉ង ការ-  
ចូលរួម បៃវាស់ ដី សៃ ពួក គត់ 
ជា មួយ លោក អភិបាល សៃុក ។ 
ពួក គត់ បៃ វាស់ ដី សៃ របស់ គ ត់ 
ខ្លះនិង ទុកខ្លះដើមៃបី ធ្វើ សៃ ដោ យ 
ខ្លួន ឯង »។

លោក សួស ណា រិន មន្ដៃី 
អង្កៃត  នៃ សមគម ការ ពារ សិទ្ធ ិ- 
មនុសៃស   អាដហុក បៃចាំ ខៃត្ដ 
សៀ  ម រាប  បានសទរ  ចំពោះ 
សកម្មភាព របស់ អភិ បាល សៃ ុក 
បនា្ទាយ សៃបីៃបនៃះ។ លោកថា 
សកម្មភាព នៃះ នងឹ អាច ចលូរមួ 
កាត់ បន្ថយ ភាពកៃីកៃ  នៅ ក្ន៉ង 
សហគមន៍ ជាពិសៃស នៅក្ន៉ង 
ពៃល កើត មន វិបត្ដិ  ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នៃះ ។ លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
«កន្ល ង  មក  បណា្ដា សៃុក ផៃសៃងៗ  
នៅ ក្នង៉ ខៃត្ដ សៀមរាប  មនិដៃល  
មន សកម្មភាព បៃបនៃះ ទៃ ។  
បើ គៃ ប ់សៃកុ ទាងំ១១ នងិ កៃងុ 
១ក្ន៉ង ខៃត្ដ សៀមរាប បាន ធ្វើ 
ដូច សៃុក បនា្ទាយ សៃី គឺ វា អាច 
កាត ់បន្ថយភាព កៃកីៃ  ហើយ ធ្វើ 
ឱៃយ  បៃជា ពល រដ្ឋ មន ជំនឿ លើ 
អាជា្ញា ធរ »៕ 

ចាប់ខ្លនួបុរសម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រើអាវុធគ្មានច្របាប់គំរាមគូទំនាស់

អាជ្ញាធរស្រកុបនា្ទាយស្រី...ដើមឈើធ្នង់ជិត២ពាន់ដើមនឹងត្រវូដំានៅសងខាង
ផ្លវូល្រខ២១៧ក្នងុខណ្ឌដង្កោនាសប្តាហ៍ក្រយ

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ ដើមឈើ បៃភៃទ ធ្នង់ បៃមណ 
ជតិ២ពាន ់ដើម  នងឹ តៃវូ មន្តៃ ីនៃ មន្ទរី សធារ ណ- 
ការ  នងិ ដកឹជញ្ជនូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  យកទៅ ដ ំ
នៅ តាម សងខាង ផ្លវូ លៃខ២១៧  ចាបព់ ីផ្លវូ ចលូ    
មជៃឈមណ្ឌល ជើងឯក  រហតូដល ់រង្វង ់មលូ ករួ សៃវូ   
ក្ន៉ង ខណ្ឌ ដង្កា  នាថ្ងៃ ទី៣  ខៃ កញ្ញា នៃះ  ដើមៃបី 
ធ្វើ ឲៃយ រាជធានី ភ្នំពៃញ មន រុក្ខជាតិ បៃតង  និង 
លើក កម្ពស់ បរិស្ថាន ឲៃយ ល្អបៃសើរ ថៃម ទៀត ។

លោក ស ំសមតុ  បៃធាន អង្គភាព សនួចៃបារ  
និង រុក្ខជាតិ នៃ មន្ទីរ សធារណការ  និង ដឹក- 
ជញ្ជូន រាជធានី ភ្នំពៃញ ឲៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា  
កៃម ការដឹកនាំ របស់ លោក ឃួង សៃង  
អភិបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ  លោក អភិបាល  
បានសមៃច ឲៃយ អង្គភាព លោក ជា អ្នក ដឹកនំា 
ការដំ ដើមឈើ ធ្នង់ ជិត ២ពាន់ ដើម នៃះ ដោយ 
សហការ ជាមួយ មន្តៃី នៃ មន្ទីរ កសិកម្ម  រុកា្ខា- 
បៃមញ់  និង នៃសទ  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  និង 
អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន ខណ្ឌ ដង្កា។

លោក បន្តថា  ឈើ  ដៃល តៃវូ ដនំោះ មនិ មៃន  
កូនឈើ តូចៗ នោះទៃ  ពោល គឺជា បៃភៃទ ឈើ 
ធ្នង់ ធំៗ  ដៃលមន ទំហំ ប៉ុន កំភួន ជើង ដៃល 
មន បៃមណ ព១ី៥០០ដើម ទៅ ២០០០ដើម។ 
ឈើ ទាំងនោះ  នឹងតៃូវ ដំ អម សងខាង ផ្លូវ  
ចនោ្លោះ ពីគ្នា  បៃមណ ៨ ម៉ៃតៃ តាម បណ្ដាយ 
ផ្លូវ២១៧ ក្ន៉ង ខណ្ឌដង្កា។ ចាប់ផ្ដើម ដំ ពី ផ្លូវ 
ចលូ មជៃឈមណ្ឌល ជើងឯក  រហតូដល ់រង្វង ់មលូ 
កួរសៃូវ  ជាប់ ពៃំបៃទល់ ខៃត្ត កណា្ដាល  លើ 
ចម្ងាយ ផ្លូវ បៃវៃង ៧គីឡូម៉ៃតៃ សងខាង (ស្មើ 
១៤ គីឡូម៉ៃតៃ)។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«យើង គៃង ចាបផ់្ដើម ដ ំ
ដើមឈើ ធ្នង ់នៅ ថ្ងៃទ៣ី ខៃកញ្ញា នៃះ  ដៃលមន 
មន្តៃី នៃ មន្ទរី កសកិម្ម រុកា្ខា បៃមញ់  នងិ នៃសទ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន ខណ្ឌ 
ដង្កា។ អាជា្ញាធរ ក ៏អពំាវនាវ ឲៃយ មនការ ចលូរួម 
ពី បៃជាពលរដ្ឋ ដៃរ។  ជា ពិសៃស  គឺ យើង 
អពំាវនាវ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ជយួ ថៃរកៃសា ដើមឈើ ដៃល 

ដំ នៅ ខាងមុខ ផ្ទះ របស់ ពួកគត់ ផង។ ពៃះ 
ដើមឈើ ខ្លះ តៃូវ ដំ នៅ កៃបៃរៗ ផ្ទះ គត់ ដៃរ»។

លោក សៃ ីគមឹ ញបឹ  អភបិាលខណ្ឌ ដង្កា  ព ី
មៃសិលមញិ  បដសិៃធ  ធ្វើ អតា្ថាធបិៃបាយ  ដោយ ថា  
កំពុង ជាប់ រវល់ បៃជុំ។ ប៉ុន្ដៃ គៃហទំព័រ កៃសួង 
ព័ត៌មន បាន ដកសៃង់ សម្តី លោកសៃី កាលពី 
ថ្ងៃទ១ី  កញ្ញា  ឲៃយ ដងឹ ថា  លោកសៃី គទំៃ ពៃញ-  
ទំហឹង ចំពោះ គមៃង ដំ ដើមឈើ បៃណីតៗ  
នៅតាមបណ្ដាយ ផ្លូវ ២១៧ នៃះ។  លោកសៃី 
អះអាងថា  ការដំ ដើ ម ឈើ នៃះ អាច ការពារ 
បាន នូវ ការរំលោភ ចំណីផ្លូវ ពី សំណាក់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ មយួចនំនួ  នងិ លើកកម្ពស ់បរសិ្ថាន  ក្នង៉ 
ខណ្ឌ ដង្កា  រាជធានី ភ្នំ ពៃញ ផង ដៃរ។

លោក សៀង បូរិន  បៃធាន មន្ទីរ កសិកម្ម  
រុកា្ខាបៃមញ់  និង នៃសទ រាជធានី ភ្នំពៃញ  ពី 
មៃសិលមញិ មនិទាន ់អាច ទាកទ់ង សុ ំការបញ្ជាក ់
បន្ថៃម ជុំវិញ ការដំ ដើមឈើ ធ្នង់ នៃះ ទៃ។

  ក្នង៉ កចិ្ចបៃជុ ំជាមយួ អាជា្ញាធរ  នងិ មន្តៃ ីជនំាញ 
ពាកព់ន័្ធ នៅ សលា រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ  កាលព ីថ្ងៃ 
ទ២ី៨  សហីា  លោក ឃងួ សៃង  ក៏បាន ណៃនា ំ
ដល់ អាជា្ញាធរ ខណ្ឌ ដង្កា  មន្ទីរ កសិកម្ម  រុកា្ខា- 
បៃមញ ់ នងិ នៃសទ រាជ ធា ន ីភ្នពំៃញ  នងិ មន្ទរី- 
សធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន រាជធានី ភ្នំពៃញ 

តៃូវ ចុះ ណៃនាំ ធ្វើ យ៉ោងណា ឲៃយ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល រស់ នៅតាម បណ្ដាយ ផ្លូវ ២១៧ នៃះ 
ចលូរមួ សហការ  នងិ ថៃទា ំដើមឈើ ដៃល បាន- 
ដំ នៅ ខាងមុខ ផ្ទះ របស់ ពួកគត់ ឲៃយ បាន ល្អ។

លោក បន្តថា  មន្តៃី ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ តៃូវតៃ 
សិកៃសា ឲៃយ បាន ចៃបាស់មុន ដំ ដើមឈើ ទំាង នៃះ  
ដោយ តៃូវ គិតគូរ ឲៃយ បាន រួច រាល់ អំពី ទំហំ នៃ 
គមៃង ពងៃកី ផ្លវូ ខាងលើ  នងិ គតិគរូ ព ីការ ដក-់ 
បៃពន័្ធ ល ូឲៃយ ហើយ សៃច។  ចៀសវាង មន បញ្ហា   
នៅ ថ្ងៃ កៃយ ដៃល អាច ឈានដល់ ការកាប់ 
ដើម ឈើ ចល វិញ  គឺ ពិតជា គួរ ឲៃយ ស្ដាយ ។

កាលព ីឆ្នា ំ២០១៩  រដ្ឋបាល រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ  
បាន ដំដើម ឈើ បៃណីតៗ នៅតាម បណ្ដាយ 
ផ្លូវ ៦០ម៉ៃតៃ (មហា វិថី សម្ដៃច តៃ ជោ ហ៊ុន 
សៃន) ក្ន៉ង ខណ្ឌ មនជ័យ  និង ខណ្ឌ ដង្កា  
បាន ចំនួន ១៥ ០០០ដើម។  នៅតា មដង ផ្លូវ 
សធារណៈ ក្នង៉ មលូដ្ឋាន ខណ្ឌ ទលួគោក  បាន 
ចនំនួ ៣០០ដើម  នៅ ក្នង៉ មលូដ្ឋាន ខណ្ឌ កបំលូ  
បានដំ រួច មន ចំនួន ៥០០ដើម  និង នៅ គល់- 
ស្ពាន ជៃយ ចង្វារ តៃើយ ខាងលចិ ក្នង៉ សង្កាត ់
សៃះ ចក  ខណ្ឌ ដនូ ពៃញ មន ចនំនួ ៣០០ដើម ។ 
ដើម ឈើ ដៃល បានដ ំតាងំព ីមនុ  ក្នង៉ រាជ ធាន-ី 
ភ្នពំៃញ មន សរបុ បៃមណ ជាង៥មុនឺ ដើម៕

លោកឃួង សេង អភិបាលរាជធានីភ្នពំេញនិងមន្តេពីាក់ព័ន្ធបេជំុស្តពីីការដំាដើមឈើ ថ្ងេទី  ២៨ សីហា។ រូប សលាកៃុងភ្នំពៃញ

អ្នក ចូល រួម បេមូល ផល សេវូ ពី «សេសង្គម » នៅ សេកុ បន្ទាយ សេ ី កាល ពី 
ថ្ងេ ទី ៣១ ខេ សីហា ។ រូបថត រដ្ឋ បាល សៃុក បនា្ទាយ សៃី 



ឃុត សុភចរិយា

បាត់ ដំបងៈ អាជ្ញាធរខេត្តបាត់-
ដំបងកំពុងញាប់ដេញាប់ជើងក្នុង
ការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នងិស្ដារ
អនាម័យបរិស្ថានផេសារធំបាត់ដំបង
ហៅផេសារណត់ឡើងវិញបនា្ទាប់ពី
មានអគ្គិភ័យឆាបឆេះបណ្ដាល
មកពីការផ្ទុះឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី
ដេលបង្កឲេយមានការខចូខាតតបូ
លក់ដូររបស់អាជីវករជិត៨០តូប។
លោកផេងសិទ្ធី អភិបាល

កេងុបាត់ដបំងបានបេប់ភ្នំពេញ
ប៉សុ្តិ៍ថាកាលពីពេលប់ថ្ងេអាទតិេយ
ផេសារធំបាត់ដបំងដេលជសំណង់
បេតិកភណ្ឌដេលមានអាយុកាល
ជិត១០០ឆា្នាតំេវូបានអគ្គភ័ិយឆាប-
ឆេះ។ក្នុងនោះតូបលក់ដូររបស់
អាជវីករចនំនួ៣៣តបូដេលស្ថតិ
នៅផ្នេកខាងជើងនិងខាងលិច
នេផេសារនេះតេវូបានឆេះខចូខាត
ទាងំសេងុនិង៤៤តបូទៀតបាន
រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«អគ្គិភ័យនោះ

ផ្ដើមចេញពីការផ្ទុះឆ្លងចរន្តអគ្គិ-
សនីនៅក្នុងផេសារបង្កឲេយមានការ-
ឆេះរាលដាលទៅលើតូបអាជីវករ
លក់គេឿងទេសនិងចាប់ហួយចាន
ឆា្នាំងនិងសម្លៀកបំពាក់។ប៉ុន្តេ
មិនបង្កគេះថា្នាក់ឬស្លាប់អាជីវករ
និងពលរដ្ឋណមា្នាក់ឡើយ»។

លោកសិទ្ធីបន្តថាមកទល់ពេល
នេះកេមុគណៈកម្មការចមេុះនៅ
មនិទាន់ធ្វើការវាយតម្លេអពំទីហំំ
នេការខូចខាតសរុបនេគេះអគ្គិ-
ភ័យនេះនៅឡើយទេពេះក្នុង
ខណៈនេះកេុមសមត្ថកិច្ចចមេុះ
កំពុងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ និង
ស្ដារអនាម័យបរិស្ថាននៅក្នុង
ផេសារឡើងវិញ។
លោកបានថ្លេងថា៖«កិច្ចការ

ចំពោះមុខនៅពេលនេះគឺយើង
តេវូធ្វើអនាមយ័នៅក្នងុផេសារដើមេបី
ស្ដារបរិស្ថានឡើងវិញក្នុងនោះ
គឺយើងបានជួយរុះរើ និងដឹក
ចេញនូវកាកសំណល់ដេលឆេះ
ខូចខាតពីក្នុងផេសារនិងរៀបចំ
សណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខដើមេបីការ-
ពារអពំើចោរកម្មកើតឡើងដេល
នាំឲេយអាជីវករកាន់តេខាតបង់
ចេើនថេមទៀត»។
ជមួយគ្នានេះលោកសឿម

បុ៊នរិទ្ធិអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបង
ដេលតេវូបានចាត់តំាងជបេធន
គណៈកម្មការដោះសេយផល-
ប៉ះពាល់នេអគ្គភ័ិយនេះបានបេប់
ភ្នំពេញបុ៉ស្តិ៍នៅថ្ងេចន្ទថានៅពេល
នេះកេមុគណៈកម្មការបានសមេច
ធ្វើការរុះរើតបូលក់ដរូដេលស្ថតិ
នៅអមជំុវិញផេសារចេញដើមេបីរៀបចំ
សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសមា្អាតបរិស្ថាន
នៅក្នុងផេសារឡើងវិញ។លោក

បញ្ជាក់ថា៖«ទំនិញដេលបានឆេះ
ខូចខាតបានបង្កជក្លនិមិនល្អ ប៉ះ-
ពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាព
សធរណៈដេលចំាបាច់តេូវធ្វើ
ការសមា្អាតអនាម័យជបនា្ទាន់»។
លោកបន្តថាកេពីការសមា្អាត

បរិស្ថានកេុមគណៈកម្មការបាន
ជំរុញឲេយអាជ្ញាធរអគ្គសិនីខេត្តតេូវ
ចុះធ្វើការរៀបចំតភា្ជាប់ខេសេបណ្ដាញ
អគ្គិសនីឡើងវិញឲេយសេបតាម
ស្តង់ដាបច្ចេកទេសពេះកន្លង-
មកការគេប់គេងខេសេបណ្ដាញអគ្គិ-
សនីនៅក្នុងផេសារនេះគឺគេប់គេង
ដោយផ្នេកឯកជនដេលទទួល-
បានការដេញថ្លេធ្វើអាជីវកម្មផ្គត់-
ផ្គង់អគ្គិសនីបន្តពីរដ្ឋដេលធ្វើឲេយ
ការរៀបចំខេសេបណ្ដាញអគ្គិសនី

នៅក្នុងផេសារនេះមានលក្ខណៈ
«រញ៉េរញ៉េ» ងាយនឹងមានការ-
ផ្ទុះឆ្លងចរន្តអគ្គិសន។ីជមយួគ្នា
នេះកេមុគណៈកម្មការបានជរំុញ
ឲេយរដា្ឋាករទឹកខេត្តបាត់ដំបងតេូវ
សិកេសារៀបចំតបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់
ទឹកឡើងវិញដោយតេូវរៀបចំ
កេបាលប៉ុងទឹកនៅក្នុងផេសារនិង
ជុំវិញផេសារដើមេបីបងា្ការពេលមាន
គេះអគ្គិភ័យកើតឡើង។
លោកបន្ថេមថា៖«ជពិសេស

នៅពេលនេះកេុមគណៈកម្មការ
យើងបានសហការជមួយមន្ទីរ-
ដេនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់
នងិមន្ទរីវបេបធម៌នងិវចិតិេសលិេបៈ
ខេត្តធ្វើការសិកេសាវាយតម្លេអំពី
ផលប៉ះពាល់នេគុណភាពសំណង់

របស់ផេសារនេះដើមេបីធ្វើការជួសជុល
ឡើងវិញឲេយសេបតាមស្តង់ដាបច្ចេក-
ទេសនិងរចនាប័ទ្មនេសំណង់
បេតកិភណ្ឌសមយ័បារាំង។ផេសារ
នេះសងសង់ឡើងក្នងុឆា្នា១ំ៩៣៧
ដេលមកទល់ពេលនេះមានអាយុ-
កាល៨៣ឆា្នាហំើយតេវូបានចាត់ទុក
ជសំណង់បេតិកភណ្ឌផងដេរ»។
លោកបានឲេយដងឹទៀតថាផេសារ

នេះមានតបូលក់ដរូចនំនួ៥៥១
តបូនងិរានលក់ដរូចនំនួ២១០។
នៅក្នងុបេតិបត្តកិារពន្លត់អគ្គភ័ិយ
នៅក្នុងផេសារនេះសមត្ថកិច្ចបាន
បេើបេស់ទឹកសរុបជង៤០ឡាន
ហើយបេតិបត្តិការបានធ្វើឡើង
៣លើកក្នងុនោះលើកទី១ចាប់
ផ្ដើមពមី៉ាង៥នងិ៣០នាទីល្ងាច
ដល់ម៉ាង៨យប់ថ្ងេអាទិតេយ។
បុ៉ន្តេដោយសរគំនរអីវា៉ាន់ចាប់-

ហួយគេឿងទេសនិងសម្លៀក-
បំពាក់នៅឆេះងំខាងក្នងុនៅម៉ាង
១០យប់ក៏ឆេះឡើងម្ដងទៀត
ហើយកមា្លាងំសមត្ថកិច្ចដេលបេចំា-
ការនៅកន្លេងកើតហេតុបាន
ពន្លត់ទៅវិញនៅម៉ាង១០និង
៣០នាទីយប់។លុះនៅវេលម៉ាង
៣ទៀបភ្លឺចលូពេកឹថ្ងេចន្ទសមត្ថ-
កចិ្ចកឃ៏ើញមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះ
ឡើងជថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បាន
ពន្លត់ឲេយរលត់ទំាងសេងុនៅម៉ាង
៣និង៣០នាទីពេឹកថ្ងេចន្ទ៕
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� ងហា�  ង និង អគ� នា យក 
លី�េសេង
និពន� នា យក

ចូសហូពូរ៉ូសុតមេន
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  

សូវិស ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

� ក់ស៊ាងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
វងេសសុខេង,ពេុំភ័កេ្ត

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉េគុណមករា

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា៉ាន់រើយ

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បេក់ស យ

� រីនិពន�    ជីវិតកមេសា ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

� រីនិពន�    រងជីវិត កមេសា ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី� 
�េមវណ�ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
ល ង� ន់ណ រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជ ,នៀមឆេង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុ�,ហឹុនពិស,ីខនស វិ,
�ុងគឹមមា៉ារើតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ៉នដា រា៉ា,សួសយ៉ាមី,
ធូវើរៈ,ខេងសុខគនា�

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផល្លា,សេតកីឡា ,ជិនណ ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី
� រីរូបថត

ហេងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា៊ានរងេសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�េករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

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

សួនស វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករចនា �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេសា យ � ណិជ� កម្ម
�េម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណេត,017578768
បេជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�េវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជ ,012717404
JessaPiastro,092445983

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ�
ពេ�េសុជ តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេ�
�ុិលស ភា

នា យិ� ហិរ�� វត� ុៈហា៊ាងតា ំងម៉េង
�េ � នគណ�េយេយៈេស៊េនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

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

ជ ន់ទី៧នេអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តេច

ហុ៊នសេន(ផ្លវូ៦០�៉េតេ)ភូមិ�េកតា �ុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�េ�េម,១២៣៥៣,

រាជធ នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះលេខ៦២៩ផ្លវូលេខ៦សងា្កាត់ស�យដង�ុំ
កេងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈលោកកាំងហ្គេក-
អា៊ាវហៅឌុចជអតតីបេធន-
គុកទួលស្លេងក្នុងសម័យខ្មេរ-
កេហមតេវូបានបញ្ជនូទៅសង្គេះ
បនា្ទាន់នៅមន្ទីរពេទេយមិត្តភាព
ខ្មេរ-សូវៀតកាលពីយប់ថ្ងេទី
៣១ខេសីហាបនា្ទាប់ពីលោក
មានអាការហត់អស់កមា្លាងំខា្លាងំ
ខណៈមានវយ័កាន់តេចាស់ជរា
និងកំពុងអនុវត្តទោសជប់ពន្ធ-
នាគរអស់១ជីវិត។
លោកនុតសវនាអ្នកនាំ-

ពាកេយអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធនាគរ
នេកេសួងមហាផ្ទេបានបេប់ភ្ន-ំ
ពេញប៉ុស្តិ៍ពីមេសិលមិញថាកេុម
គេូពេទេយមន្ទីរពេទេយបង្អេកជ័យ-
ជម្នះខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជនូ
លោកឌុចមកមន្ទីរពេទេយមិត្ត-
ភាពខ្មេរ-សូវៀតទាំងយប់។
លោកបន្តថាចំពោះអាការ-

ជំងឺគឺកេុមគេូពេទេយកំពុងបន្ត
តាមដានរើឯស្ថានភាពជងំឺស្ថតិ
ក្នុងកមេិតណនោះគឺមិនអាច
បញ្ជាក់បានទេបុ៉ន្តេខាងពន្ធនា-
គរនឹងបន្តអនុញ្ញាតឲេយលោក
ឌុចបានសមេកនៅមន្ទរីពេទេយ

ដើមេបីបានពេយាបាលជងំរឺហតូដល់
ធូរសេលឡើងវិញ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ចំាបាច់

ដេលតេវូឲេយគត(់ឌុច)នៅបន្ត
សង្គេះបនា្ទាន់ដើមេបីឃ្លាំមើល
ស្ថានភាពសុខភាពគត់ពេះ
អាយុគត់ចាស់ហើយ»។
លោកកំាងហ្កេកអា៊ាវហៅ

ឌុចអាយុ៧៨ឆា្នាំមានសេុក
កណំើតនៅភមូិពៅវើយឃុំពាម-
បាងសេកុស្ទាងខេត្តកពំង់ធ។ំ

លោកតេវូបានចាប់ខ្លនួកាលពី
ឆា្នាំ១៩៩៩និងតេូវបានឃុំខ្លួន
នៅមន្ទីរឃំុឃំងតុលការយោធ
រហូតដល់ថ្ងេបញ្ជនូមកមន្ទីរឃុំ-
ឃំងសលក្តីខ្មេរកេហមនៅ
ថ្ងេទី៣១កក្កដាឆា្នាំ២០០៧។
លោកងីម៉េងបេធនមន្ទីរ-
ពេទេយមតិ្តភាពខ្មេរ-សូវៀតកាល-
ពីមេសិលមិញមិនអាចសុំការ-
អតា្ថាធិបេបាយបានទេដោយ-
លោកថាកំពុងជប់រវល់។

លោកទិនសុចិតេអ្នកនាំ-
ពាកេយអយេយការអមសលដបំងូ
ខេត្តកណ្ដាលបានបេប់ភ្នំពេញ-
បុ៉ស្តិ៍កាលពីមេសិលមិញថាអាការ-
ជំងឺលោកឌុចគឺកំពុងមាន
ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខា្លាំងហើយ
តេូវបានកេុមគេូពេទេយជំនាញ
កំពុងយកចិត្តទុកដាក់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ព័ត៌មាន

ដេលយើងទទួលបានគឺស្ថិត
ក្នុងការពេយាបាលនៅឡើយទេ
ប៉ុន្តេខាងមន្ទីរពេទេយដេលជ
ព័ត៌មានយើងដឹងពីខាងកូនៗ
របស់គត់គឺគត់មានស្ថានភាព
ធ្ងន់ធ្ងរហើយកេមុគេពូេទេយបាន
វ៉េថា្នាំខា្លាំងៗហើយ។ខាងយើង
នឹងតាមដានសុខភាពរបស់
គត់បន្តទៀត»។
លោកនេតភក្តេ អ្នកនាំ-

ពាកេយសលក្តីខ្មេរកេហមបាន
បេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍កាលពីមេសលិ-
មិញថាសលក្តីខ្មេរកេហមបាន
ទទួលព័ត៌មាននេះបុ៉ន្តេមិនមាន
ព័ត៌មានលម្អតិពីបញ្ហានេះទេខណៈ
ពេះរាជអាជ្ញាខេត្តកណ្ដាលគឺជ
អ្នកមានសមត្ថកិច្ចទទួលការ
គេប់គេងការអនុវត្តទោសនៅ
សេសសល់របស់លោកឌុច។

លោកនេតភក្តេក៏បានឲេយ
ដឹងដេរថាលោកកាំងហ្កេក-
អា៊ាវហៅឌុចតេូវបានផ្តនា្ទា-
ទោសដោយអង្គជំនំុជមេះស-
លដំបូងនេអ.វ.ត.កនៅថ្ងេទី
២៦ខេកក្កដាឆា្នាំ២០១០ពី
បទឧកេដិ្ឋកម្មបេឆំាងនឹងមនុសេស-
ជតិនិងឧកេិដ្ឋកម្មសង្គេម
បេពេតឹ្តនៅគកុទលួស្លេងដោយ
សមេចផ្តនា្ទាទោសដាក់ពន្ធ-
នាគររយៈពេល៣៥ឆា្នាំសង-
ការជប់ឃុំខុសចេបាប់១០ឆា្នាំ
និងសំណងលើការសហការ
ចំនួន៦ឆា្នាំទោសដេលតេូវ
អនុវត្តគឺ១៩ឆា្នាំ។ប៉ុន្តេពេះ-
រាជអាជ្ញាប្តងឹសរទកុ្ខជទំាស។់
បនា្ទាប់មកអង្គជំនុំជមេះតុល-
ការកំពូលបានសមេចសេចក្តី
នៅថ្ងេទី៣ខេកមុ្ភៈឆា្នាំ២០១២
ដោយផ្តនា្ទាទោសឌុចដាក់ពន្ធ-
នាគរអស់១ជីវិត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«នៅថ្ងេ៦

ខេមិថុនាឆា្នា២ំ០១៣កំាងហ្កេក-
អា៊ាវហៅឌុចតេូវបានបញ្ជូន
ទៅកាន់ពន្ធនាគរខេត្តកណ្ដាល
ដើមេបីអនុវត្តទោសជប់ពន្ធនា-
គរដេលនៅសល់របស់គត់
ពីថ្ងេនេះតទៅ»៕

អាជ្ញាធរកំពុងរៀបចំផ្សារធំបាត់ដំបងឡើងវិញបន្ទាប់ពីភ្លើងឆ្ះ

ផេសារ  ធំ បាត់ ដំបង តេវូ បាន ភ្លើង  ឆេះ  ពី យប់ ថ្ងេ ទី ៣០ សីហា   ។ រូបថតនគរបាល

ឌុចធ្លាក់ខ្លនួឈឺនិងកំពុងសង្គះ្នៅមន្ទរីព្ទ្យខ្មរ្-សូវៀត

លោក ឌុច ពេលនំាមកសង្គេះនៅមន្ទរីពេទេយខ្មេរ-សូវៀត ។ រូបFreshNews



ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នពំៃញៈ ក្រមុ ហ៊នុ  មលូធន  នងិ  
អ្នក គ្រប់គ្រង មូល និធិ OBOR 
Management កាល ព ីថ្ង្រ ៣១  
ខ្រ សហីា  បាន ទទលួ អាជ្ញា បណ័្ណ  
អនញុ្ញាត ជ ផ្លវូការព ីគណៈ កម្មការ   
មលូបត្រ កម្ពជុ (SECC) នងឹ 
ដើរ តួ ជ ប្រភព មូល និធិ ថ្មី មួយ 
ទៀត សម្រប ់អាជវីកម្ម សហគ្រស  
ធុនតូច និង មធ្រយម  (SMEs) 
របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជ ។

SECC ចាប ់ផ្ដើម ច្រញ អាជ្ញា-
ប័ណ្ណ  គ្រប់គ្រង មូល និធិ ន្រះ 
ចាប់ តាំង ពី ពាក់ កណ្ដាល ឆ្នាំ 
២០១៨  ដ្រល អនញុ្ញាត  ឲ្រយ របូវន្ត  
បុគ្គលឬ អង្គភាព  នានា  អាចដាក់ 
ពាក្រយ សុ ំដើម្របី ដើរ ត ួជ អ្នក គ្របគ់្រង  

មូលនិធិ  ក្នុង គម្រង ន្រ ការ វិនិ-
យោគ  រមួ(CISs)  ដ្រល មាននយ័  
ថា  មាន ត្រ ក្រុមហ៊ុន ដ្រល  មាន  
អាជ្ញាប័ណ្ណ  ប៉ុណ្ណោះ  ដ្រល  មាន 
សិទ្ធិ បង្កើន មូលនិធិ   ហើយ អាច 
ប្រើប្រស់ មូល និធិ ន្រះ  ក្នុង ការ- 
វិនិយោគ  ក្នុង នាម  ជ បុគ្គល។

លោក Christophe Fors-
inetti ប្រធាន ក្រមុ ហ៊នុ  OBOR 
Management បាន  ឲ្រយ ដងឹថា 
ក្រុម ហ៊ុន របស់ លោក  កំពុង 
វនិយិោគ លើ  ក្រមុហ៊នុ មយួ ចនំនួ  
នៅ  ប្រទ្រស កម្ពជុ ក្នងុ រយៈព្រល   
១០ ឆ្នាំ កន្លង មក ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « យទុ្ធសាស្ដ្រ 
វនិយិោគ របស ់យើង  នងឹ  កាន់ត្រ 
រីក ចម្រើន បន្ថ្រម ទៀត នៅ  ក្នុង 
បរិបទ ដ្រល មាន បទ ប្របញ្ញត្តិ រឹងមំា 

មយួ  កដ៏ចូ ជបទ ពសិោធន ៍របស ់
ក្រមុ គ្រប់គ្រង  របស ់យើង នៅ លើ  
ទីផ្រសារ ជុំវិញ ពិភព លោក  »។  

លោក លើក ឡើង ថា៖« អាជ្ញា-
ប័ណ្ណ  ន្រះ នឹង ផ្ដល់  នូវ  ភាពជឿ- 
ទុកចិត្ត ដល់  វិនិយោគិន  និង 
អាច  ឲ្រយ ពួក យើង អាច ប្រមូល ផ្ដុំ 
ការ វិនិយោគ សំខាន់ៗ កាន់ ត្រ 
ច្រើន ឡើងៗ ដល់  សហគ្រស 
ធុនតូច និង មធ្រយម (SMEs) 
របស ់ប្រទ្រស កម្ពជុ ។  លើស ព ី
ន្រះ ទៀត មធ្រយោបាយ វនិ ិយោគទនុ  
បាន អនញុ្ញាត  ក្រម អាជ្ញា បណ័្ណ  
ន្រះ ដ្ររ  នឹង ពង្រីក យុទ្ធសាស្រ្ដ 
ហរិញ្ញប្របទាន សម្រប ់សហគ្រស  
ធុន តូច និង មធ្រយម , អាជីវកម្ម  
Startup  ព ីប្រក ់កម្ច ីព ីធនាគារ  
និង មីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ(MFIs)  

ខណៈ  ដ្រល មានការ អនុញ្ញាត  
ឱ្រយ អ្នក វនិយិោគ ទនុ ក្នងុ ប្រទ្រស 
ធ្វើ ការ វិនិយោគ ភាគ ហ៊ុន របស់ 
ខ្លនួ ទៅ ក្នងុ ប្រភ្រទ ទ្រព្រយ ថ្ម ីដ្រល 
ព ីមនុ បាន កណំត ់ចពំោះ ការ ទញិ  
អចលនទ្រព្រយ  នងិ ប្រក ់បញ្ញើ ព ី
ធនាគារ ។ យើង កំពុង ទន្ទងឹ រង់-  
ចាំ នូវ ការ បើក បង្កើត មូល និធិ 
សហ គ្រស ធុន តូច  និង មធ្រយម  
ជ  លើក ដំបូង  របស់ យើង នៅ 
ក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុ  (Cambo-
dian SME Fund)” ។

លោក  ស៊ ូស ុជត ិ អគ្គ នាយក 
ន្រគណៈ កម្មការ មលូ បត្រ កម្ពជុ  
បាន ឲ្រយដងឹ ថា  ដើម្រប ីទទលួ បាន 
អាជ្ញាប័ណ្ណ ន្រះ រាល់ ការ ស្នើ សុំ 
ទាំងអស់  ត្រូវ បាន ពិនិត្រយ ពិច័យ  
ដោយ យក ចតិ្តទកុ ដាក ់  នងិ ត្រវូ 

បង្ហាញ នវូ សណំៅ  ឯក សារ ដើម 
ន្រ ដើមទុន  សុទ្ធ  ភាព រឹងមាំ ន្រ 
ធន ធាន  មនសុ្រស  ហ្រដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ  
ប្រប ឌីជីថល គួរ ទុក ចិត្ត  បាន 
ឆន្ទៈ  ន្រ តមា្លា ភាព  នងិ កណំតត់្រ 
អាជីវកម្ម   ទៅ រក ប្រក់ ចំណ្រញ   
កាន ់ត្រ ច្រើន ឡើង  ព្រម ទំាង មាន 
និរន្តរ ភាព កាន់ ត្រ ខា្លាំង ឡើង ។

លោកបញ្ជាក់ថា៖ «វា ជ ការ- 
ប្រសើរ ណស ់ដ្រល  មាន ក្រមុហ៊នុ  
ជ ច្រើន បាន កពំងុ ធ្វើ ការ ជ មយួ  
គណៈ កម្ម ការ មលូ បត្រ កម្ពជុ  នងិ  
ចូល រួម ចំណ្រក ក្នុង ការ បង្កើត  នូវ 
ភាព រឹងមាំ មួយ ក្នុង បរិបទ ន្របទ-
ប្របញ្ញត្ដិ សម្រប់ សហ គ្រិន  និង 
ក្រុម ហ៊ុន កម្ពុជ ទាំង អស់ »។ 

កាល ពី ឆ្នាំ មុន SECC បាន 
ព្រមាន ជ សាធារណៈ ទាក់ទិន 

នងឹ គម្រង ការ វនិយិោគ រមួ ដ្រល 
សន្រយោថា  នងឹ ផ្តល ់ភាគ លាភ ខ្ពស ់ 
ប៉ុន្ត្រ  មិន បាន ទទួល  ការយល់- 
ព្រមណ មយួ ព ីនយិតករ ឡើយ  
ហើយ  SECC  អពំាវនាវ ឲ្រយ ជន- 
រង គ្រះ ដោយ សារ  ផ្រនការ ន្រះ   
ដាក់ ពាក្រយ បណ្ដឹង ទៅ  អាជ្ញាធរ 
មូលដា្ឋានរបស់ខ្លួន  ។ 

 តាម លោក  សជុត ិក្រមុហ៊នុ 
គ្រប់គ្រង មូលនិធិ ប្រតិបត្តិការ 
ក្រម ច្របាប ់  នងិ ត្រវូបាន គ្របគ់្រង   
ដោយ   SECC។ 

លោក  សុជតិ បញ្ជាក់ ថា  ៖  
«  អ្នកដ្រល  មាន ប្រក់  ច្រើន មួយ 
ចំនួន  ហើយ  មិន ដឹង របៀប ក្នុង 
ការ វិនិយោគ   ខ្ញុំ ផ្ដល់ យោបល់ ឲ្រយ 
ពកួគ្រ ប្រើប្រស ់  ក្រមុហ៊នុ គ្របគ់្រង   
មូលនិធិ ន្រះ »៕LA 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,320 17,400 17,400 17,300

2 GTI 3,570 3,570 3,570 3,570

3 PAS 14,500 14,220 14,680 14,220

4 PEPC 3,280 3,400 3,400 3,270

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

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

7 PWSA 6,080 6,080 6,080 6,040

កាលបរិច្ឆ្រទ: ១ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

 SECCផ្តល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ ដល់  OBOR Management និង អំពាវនាវ  វិនិយោគ ស្បច្បាប់ 

កម្ពជុា កំពុង ចរចាលើ  FTA ជំុ ទី ២ ជា មួយ កូរ្៉ខាង ត្បូង 
ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុ-ករូ៉្រ ខាង ត្របងូ  កពំងុ 
ធ្វើ ការ  ចរចា លើ កចិ្ច ព្រ ម ព្រៀង ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ស្ររ ីទ្វ្រ ភាគ ី (FTA)ជ មយួ គា្នា ក្នងុ   
ជំុ ទី ២ ខណៈ   ការ   ចរចា ជំុ ទី ១ បាន 
បញ្ចប់ ទៅ  កាល ពី ខ្រ កក្កដា។ ន្រះ   ជ ការ 
ធ្វើ ពិពិធកម្ម ផលិត ផល នំាច្រញ របស់ 
កម្ពជុ  ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ ប្រទ្រស កូរ៉្រ ។ 

លោក សា៊ាង ថ្រ  អ្នក នា ំពាក្រយ ក្រសងួ 
ពាណជិ្ជកម្ម  ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍   កាល ព ី
ថ្ង្រ អង្គារ ថា ការ ចរចា លើ កចិ្ចព្រមព្រៀង  
ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី ទ្វ្រ ភាគី កម្ពុជ-កូរ៉្រ    
ជុំ ទី ២ន្រះ មាន រយៈ ព្រល ៤ថ្ង្រ ចាប់- 
ពីថ្ង្រទី៣១ ខ្រសី ហា ដល់ថ្ង្រ ទី៣ ខ្រ 
កញ្ញា  ដ្រល ការ ចរចា ន្រះធ្វើ ឡើង តាម 
រយៈ វីដ្រអូ ខន ហ្វើរុិន ។

លោក បន្តថា ការ ចរចា ន្រះ  គ ឺជ ការ- 
ពភិាក្រសា លើ ការ  បើក ទផី្រសារ  (Market 
Access) និង លើ អត្ថបទ ន្រ កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង  ដ្រល មាន  ៦ជំពូក សំខាន់ៗ រួម- 
មាន  ពាណិជ្ជ កម្ម ទំនិញ  ឧបាស្រ័យ 
ពាណជិ្ជ កម្ម  វិធាន ដើម កណំើត ទនំញិ  
នីតិ វិធី គយ  និង កិច្ច សម្រួល ពាណិជ្ជ - 

កម្ម  សហ ប្រតិបត្តិការ ស្រដ្ឋ កិច្ច  និង 
នីតិកម្ម  និង សា្ថាប័ន ។

លោក ថ្ល្រងបន្តថា៖ « កចិ្ច ព្រម ព្រៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី ទ្វ្រភាគី ន្រះ នឹង ជួយ 
បើក ទផី្រសារ ឲ្រយ កម្ពជុកាន ់ត្រ ធ ំជង មនុ 
ហើយ  វា នងឹ ជយួ ទាក ់ទាញ វនិយិោគព ី
បរទ្រស បន្ថ្រម ទៀត  បើ ប្រទ្រស  ទាំង  
២ សម្រច បានកចិ្ចព្រម ព្រៀង ពាណជិ្ជ-  
កម្ម ស្ររី  ន្រះ»។

លោក តិច ម៉្រង មន្ត្រីន្រ ក្រុមហ៊ុន  
Confirel Co., Ltd ដ្រលជ ក្រុមហ៊ុន 
នៅ ក្នងុ ស្រកុ ផលិត  និងនំា ច្រញ ផលិត- 
ផល ពី ស្ករ តោ្នាត និង  ម្រច កំពត បាន 
ឲ្រយ  ដឹងថា កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម 
ស្ររី ទ្វ្រភាគី រវាង កម្ពុជជមួយ    បណ្ដា 
ប្រទ្រស នានា  នងឹ ជយួ បើក ទផី្រសារ បន្ថ្រម  
ទៀត ឲ្រយ វសិយ័ ឯក ជន ពសិ្រស ប្រទ្រស  
ចិន ដ្រលកិច្ចព្រម ព្រៀង  ពាណិជ្ជកម្ម  

នឹង ចូល ជធរមាន នៅ ឆ្នាំ ក្រយ។   
លោក បន្ថ្រមថា ជក់ ស្ត្រង បនា្ទាប់ ពី 

ទផី្រសារ អាម្ររកិ ចនិ ត្រវា៉ាន ់វៀត ណម  
កាហ្រសាក់សា្ថាន  និង កូតឌីវ័រ  ទីផ្រសារ   កូរ៉្រ- 
ខាង  ត្របូង បានរួម ចំណ្រក  ជួយ ជំរុញ 
កំណើន ការ នាំច្រញ ស្ករតោ្នាត របស់ 
ក្រមុ ហ៊នុឲ្រយ ឡើង រហតូ ដល ់ ៩២ ភាគ-  
រយ  នៅ ក្នុង ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ២០២០ 
ន្រះ   បើ ធៀប នឹង ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ មុន។

ក្នងុ សន្នសិទី សារពត័ ៌មាន នៅ ទសី្ត-ី
ការ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី  កាលពី ខ្រកក្ក ដា  
លោក  សុខ  សុភ័ក្ត្រ  រដ្ឋ ល្រខា ធិការ 
ក្រសួង  ពាណិជ្ជ កម្ម  បាន អះអាង ថា  
ក្រុម  ការងរ ក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្ម នឹង 
ព្រយោយាម បញ្ចប់ ការចរចា ជមួយ កូរ៉្រ 
ខាង  ត្របូង ក្នុង ក្រប ខ័ណ្ឌ បច្ច្រក ទ្រស 
នៅ   ចុង ឆ្នាំ ន្រះ  ហើយ អាច ឈាន ដល់ 
ការ ចុះ ហត្ថល្រ ខា លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង 
នៅ  ដើម ឆ្នាំ ក្រយ ។

លោក ថ្ល្រងថា ៖«ចំពោះ កូរ៉្រ យើង 
បាន ប្រកាស រួចហើយ ក្នុង ខ្រ កក្កដា 
ន្រះ  ។ ក្រមុ ការងរ នងឹ ចរចា ឲ្រយ ចប ់ផ្ន្រក  
សំខាន់ៗ នៅ ចុង ឆ្នាំន្រះ ។ រដា្ឋាភិបាល 
ទាងំ  ២ មើលឃើញ ថា វា ផ្តល ់ផលប្រ-

យោជន៍ ឲ្រយ គា្នា ទៅវិញទៅមក » ។
លោក បន្ត ថា  ក្រពី កិច្ច ព្រម ព្រៀង 

ពាណិជ្ជ កម្ម ស្ររី ជ មួយ ចិន  និង កូរ៉្រ  
រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជ ក៏ កំពុង សម្លឹង មើល 
ព ីលទ្ធ ភាព ន្រ ការ បង្កើត កចិ្ច ព្រម ព្រៀង  
ពាណជិ្ជ កម្ម ស្ររ ីជ មយួ ប្រទ្រស ឥណ្ឌា  
អសូ្ត្រល ី អាម្ររកិ កាណដា  ចក្រ ភព 
អង់ គ្ល្រស នូវ្រល ស្រឡង់   និង ជប៉ុន ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ «មហិច្ឆតា របស់ 
យើង មិនម្រន ត្រ ជមួយ ចិន ប៉ុណ្ណោះ 
ទ្រ បើសនិ ចក្រភព អងគ់្ល្រស ប្រកច្រញ 
ព ីសហភាព អរឺ៉បុ ជ ផ្លវូ ការ  យើង ក ៏នងឹ 
ពិនិត្រយ មើល  ប្រទ្រស អង់គ្ល្រស ផង ដ្ររ  
យើង បាន នាំ ច្រញ ទៅ អឺរ៉ុប២៥  ភាគ- 
រយ  ក្នុង ១  ឆ្នាំ ដូច្ន្រះ មិន ម្រន តូច ទ្រ 
ទីផ្រសារ អង់ គ្ល្រស ធំ ណស់ »។

ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វ្រ ភាគី កម្ពុជ និង កូរ៉្រ 
ខាង ត្របូង សម្រច បាន ជង ១ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ  កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ កើន  
ជង ៣៦ ភាគ រយ  បើ ធៀប នឹង  ៧៥៦ 
លាន ដលុា្លារ កាលព ីឆ្នា២ំ០១៨។  ន្រះ 
បើ តាម  លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  ហ៊ុន  
ស្រន  ក្នុង ជំនួប  ជមួយ ពល ករ កម្ពុជ 
នៅ កូរ៉្រ កាល ពី ខ្រ កុម្ភៈ ៕ LA

ទិដ្ឋភាព នៃ ការ លើក  កុងតឺន័រ នៅ ក្នងុកំពង់  ផៃ ស្វយ័ត ភ្នពំៃញ  នា ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ ។ ហ្រង ជីវ័ន



តពីទំព័រ១ ...ពិសេស
ភ្នំពេញ។
លោកHiroshiUematsu

នាយកគេបគ់េងទទូៅនៅកេមុ-
ហ៊ុនគេប់គេងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច-
ពសិេសភ្នពំេញ(PPSP)បាន
បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ងេ
អង្គារថាកេមុហុ៊ននេះបានខិត-
ខំបង្កើនផលិតកម្មយ៉ាងខ្លាំង
ចាប់តាងំពីកេមុហ៊នុបានបេត-ិ
បត្តិការលើរោងចកេផលិតកម្ម
ទី២ដេលមានផ្ទេកេឡាទំហំ
១៧០០០ម៉េតេការ៉េតាំងពី
ចុងឆ្នាំ២០១៩មកក្នុងតំបន់
សេដ្ឋកចិ្ចពសិេសភ្នពំេញខណៈ
ដេលរោងចកេទី១ដេលបាន
ចាប់ផ្តើមផលិតកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ
២០១២ដោយមានទំហំផ្ទេ
កេឡា១៥៥០០ម៉េតេការ៉េ។
ដណំើរការផលតិរបស់កេមុ-

ហ៊នុអន្តរជាតិនៅកម្ពជុាជាការ
ផ្តល់ឱកាសឲេយដល់បេជាជន
ខ្មេរបានរៀនសូតេពីការផលិត

ផលតិផលដេលមានគណុភាព
ស្តង់ដាសមេប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់
ទីផេសារអន្តរជាតិ។
លោកUematsuបានថ្លេង

ថា៖ «បេជាជនខ្មេរអាចរៀន
សូតេពីរបៀបក្នុងការផលិត
ផលិតផលមានគណុភាពខ្ពស់
ហើយតេូវបានដំឡើងឲេយកេុម-
ហ៊ុនផលិតរថយន្តលេបីឈ្មោះ
ដូចជាកេុមហ៊ុនToyotaMo-
torជាដើម»។
កេុមហ៊ុនPPSPបានកត់-

សមា្គាល់ថា៖«ទោះបីជំងឺកូវីដ-
១៩ក៏ដោយក៏តំបន់សេដ្ឋកិច្ច- 
ពិសេសភ្នំពេញមានបុគ្គលិក
នងិកម្មករ២២០០០នាក់កពំងុ   
ធ្វើការងរគិតមកតេឹមថ្ងេនេះ
ដោយកើនឡើង១០០០នាក់
ធៀបនងឹខេមករាឆ្នាំនេះ។តម្លេ
ការនាចំេញបានកើនឡើង៣៥
ភាគរយធៀបខេមករាឆ្នាំនេះ។
តលួេខនេះបង្ហាញថាអ្វីៗ កពំងុ
ស្ទុះងើបឡើងវិញពីវិបត្តិ»។

កេុមហ៊ុនPhnomPenh
SpecialEconomicZone
Plc(PPSP)កាលពីថ្ងេទី១
ខេកញ្ញា បានឲេយដឹងថា កេុម-
ហ៊ុន Sumi (Cambodia)
WiringSystemsCo.,Ltd
គឺជាកេុមហ៊ុនបុតេសម្ព័ន្ធរបស់
កេុមហ៊ុន SumitomoWir-
ingSystemsបានបង្កើនការ
ផលតិរបស់ខ្លនួយ៉ាងចេើនចាប់
តាំងពីដើមឆ្នាំនេះដើមេបីឆ្លើយ-
តបទៅនឹងការបញ្ជាទិញដេល
កើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់នាពេល
បច្ចុបេបន្ន។
កេមុហ៊នុSumi(Cambo-

dia)WiringSystemsCo.,
Ltdបានចាប់ផ្ដើមបេតិបត្តិការ
របស់ខ្លនួនៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា
កាលពីឆ្នាំ២០១២ដោយកពំងុ
ផលិតឧបករណ៍អេឡិចតេូនិក
សមេប់ទីផេសារបេទេសជប៉ុន។
បច្ចបុេបន្នកេមុហ៊នុនេះបានផ្ដល់
ការងរដល់បុគ្គលិកនិងបេតិ-
បត្តិករជិត៣៨០០នាក់កើន
ឡើង៣ដងធៀបនងឹរយៈពេល
២ឆ្នាំកន្លងមក។

PPSEZគឺជាសួនឧសេសា-
ហកម្មមានផ្ទេដីទំហំ៣៥៧
ហិកតាស្ថិតនៅខណ្ឌកំបូលនៅ
ភាគខងលិចកេុងភ្នំពេញនិង
តេូវបានបេតិបត្តិការដោយកេុម-
ហ៊នុPhnomPenhSpecial
EconomicZonePlc(PP- 
SP)។បច្ចុបេបន្ននេះមានកេុម-
ហ៊ុន១០៨កំពុងបេតិបត្តិ-
ការនៅក្នុងPPSEZ។នេះបើ
យោងតាមលោកហាក់ សេរី
អ្នកគេប់គេងសេវាបមេើអតិថិ-
ជននេPPSP។
ទិន្នន័យពីកេសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថា
បេទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទំ-
និញមានតម្លេ២,៦៨៨ពាន់-
លានដុលា្លារតាមរយៈតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេស(SEZs)
កាលពីឆ្នាំមុនកើនឡើង២៧
ភាគរយធៀបនងឹឆ្នាំ២០១៨។
មានកេុមហ៊ុន៤៦៥កំពុង
បេតិបត្តិការនៅក្នុងSEZs 
ទាំង៥៤ របស់បេទេសកម្ពុជា
និងកំពុងផ្ដល់ការងរជាង
១០០០០០នាក់៕LA
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ហុឹនពិសី

ភ្នំពេញៈការនាំចេញអង្ករពី
កម្ពុជាទៅទីផេសារអន្តរជាតិក្នុង
រយៈពេល៨ខេដើមឆ្នាំ២០២០
នេះសមេចបានបេមាណជិត
៤៥មុឺនតោនកើនឡើងជាង
៣១ភាគរយបើធៀបទៅនឹង
រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៩
ក្នងុនោះបេភេទអង្ករកេអបូមាន  
ជិត៨០ភាគរយនិងទទួលបាន  
បេក់ចំណូលបេមាណ៣០០
លានដុលា្លារ។
របាយការណ៍ផ្លូវការពីអគ្គ-

នាយកដា្ឋានកសិកម្មដេលផ្ញើ
ជូនរដ្ឋមន្តេីកេសួងកសិកម្មរុកា្ខា-
បេមាញ់និងនេសាទលោកវេង 
សាខុនកាលពីថ្ងេទី៣១ខេ
សហីាបង្ហាញថាក្នងុរយៈពេល
៨ខេដំបូងឆ្នាំ២០២០កម្ពុជា
បាននាំចេញអង្ករទៅទីផេសារ
អន្តរជាតិចំនួន៤៤៨២០៣
តោនកើនឡើង៣១,០៤ភាគ-
រយធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូច-
គ្នាឆ្នាំ២០១៩ដេលមានចំនួន
៣៤២០៤៥តោន។ក្នុងនោះ
ការនាំចេញអង្ករកេអូបមាន
ចនំនួ៣៥២៨០២តោនស្មើ-
នឹង៧៨,៧១ភាគរយនេការ
នាំចេញសរុបអង្ករស ចំនួន
៨៩៦៩៩តោនស្មើ២០,០១
ភាគរយអង្ករចហំយុ៥៦៧៩
តោនស្មើ១,២៧ភាគរយនិង
អង្ករកេហមមាន២៣តោន
ស្មើនឹង០,០១ភាគរយ។

របាយការណ៍ឲេយដឹងទៀតថា
មានបេទេសចំនួន៥៩បាន
ទទួលទិញអង្ករពីកម្ពុជាដេល
នាំមុខដោយបេទេសចិនមាន
ចំនួន១៥៩២៥៣តោនស្មើ
នឹងចំណេកទីផេសារ៣៥,៥៣
ភាគរយកើន១៩,៧៩ភាគរយ
ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ
២០១៩សហភាពអឺរ៉ុបមាន
១៤៩៨៤៨តោនស្មើ៣៣,-
៤៣ភាគរយកើន២៤,៨១
ភាគរយបេទេសជាសមាជិក
អាសា៊ាន៦០៩៣៣តោនស្មើ
១៣,៥៩ភាគរយកើន៤២,៤៩ 
ភាគរយនងិទសិដៅផេសេងទៀត
មានចំនួនសរុប៧៨១៦៩
តោនស្មើ១៧,៤៤ភាគរយ
កើនឡើង៦៨,៩២ភាគរយ។
ទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍

ខងលើបានឲេយដងឹថាសមេប់
ក្នុងខេសីហាការនាំចេញអង្ករ

បានធ្លាក់ចុះ៣៤,៩៧ភាគរយ
ពីចនំនួ៣៤០៣២តោនកាល
ពីខេសហីាឆ្នាំ២០១៩មកនៅ
តេឹម២២១៣០តោនក្នុងខេ
សីហាឆ្នាំ២០២០។
អគ្គលេខធកិារសហពន័្ធសេវូ  

អង្ករកម្ពជុា(CRF)លោកលន់
យ៉េងបានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
កាលពីថ្ងេចន្ទថាបើទោះបីជា
បរិមាណសរុបនេការនាំចេញ
អង្ករកម្ពជុាបានកើនឡើងរហតូ
ដល់ជាង៣០ភាគរយក្នងុរយៈ-
ពេល៨ខេនេះក៏ដោយប៉ុន្តេ
សមេប់ក្នុងខេសីហាការនាំ-
ចេញបេរជាធ្លាក់ចុះចេើនគបឺេ-
មាណ៣០០០០តោនបើធៀប
នឹងការរំពឹងទុកពីមុន។លោក
បានបន្តថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺ
បណា្តាលមកពីកតា្តាអាកាស-
ធតុជាចមេបង។
លោកថ្លេងថា៖«ការរាងំស្ងតួ

រយៈពេលយូរកាលពីអំឡុងខេ
កក្កដាបានធ្វើឲេយសេវូមយួចនំនួ
តេវូខចូខតដេលតមេវូឲេយបាន
ការដាំដុះសាជាថ្មីនៅកន្លេង
មួយចំនួន»។
កាលពីថ្ងេទី២៧ខេសីហា

កន្លងទៅបេធនCRFលោក
សុងសារ៉នបានជួបជាមួយ
នឹងបេធនធនាគរកសិកម្ម
នងិអភវិឌេឍន៍ជនបទ(ARDB)
ដើមេបីលើកសំណើដល់រដា្ឋាភិ-
បាលក្នុងការបន្ថេមទំហំនេកម្ចី
ពសិេសមានបេក់ចនោ្លាះពី៨០
ទៅ១០០លានដុលា្លារតាមរយៈ  
ARDBដើមេបីសមេចបានផេន-
ការនេការនាំចេញបេហេល
៨០មុឺនតោនក្នុងឆ្នាំនេះ។
យោងតាមលោកយ៉េងក្នុង

បរមិាណនាចំេញខងលើកម្ពជុា  
ទទួលបានចំណូលបេមាណពី
២៩៨ទៅ៣០០លានដុលា្លារ។
របាយការណ៍កេសួងកសិកម្ម 

រុកា្ខាបេមាញ់និងនេសាទបាន
ឲេយដឹងថាកាលពីឆ្នាំ ២០១៩
ការនាំអង្ករចេញរបស់កម្ពុជា
ទៅកាន់ទីផេសារអន្តរជាតិមាន
ចនំនួ៦២០១០៦តោនធ្លាក-់
ចុះ០,៩៧ភាគរយបើធៀបនងឹ
ឆ្នាំ២០១៨ដេលមានចំនួន
៦២៦២២៥តោន។ក្នងុនោះ
បេក់ទទួលបានពីការនាំចេញ
អង្ករមានចំនួន៥០១លានដុ-
លា្លារធ្លាកច់ុះ៤,៣ភាគរយធៀប
នងឹឆ្នាំ២០១៨ដេលមានចនំនួ
៥២៤លានដុលា្លារ៕LA

ការនំាចេញអង្កររបស់កម្ពជុាបន្តកើនជាង៣០%

SumiCambodiaបង្កើនផលិត...

កម្មករកំពុងលីអង្ករពីលើរថយន្តយកទៅទុកក្នងុឃ្លាងំស្តកុ។ហេងជីវ័ន

ទីកេុងប៉ារីសៈ រដ្ឋមន្តេីការ-
បរទេសចិនលោកWangYi
បានលើកឡើងថា កិច្ចពេមពេៀង  
វនិយិោគចនិ-អរឺ៉បុអាចសមេច
បាននៅចុងឆ្នាំនេះ។
ការអតា្ថាធបិេបាយរបស់លោក

បានកើតមានឡើងបនា្ទាប់ពីនៅ
ពីកេយភាពតានតងឹផ្នេកការទតូ
ជាបេចាំរវាងទកីេងុប៉េកាងំនងិ
សហរដ្ឋអាមេរិក។
លោកWangបាននិយយថា  

អរឺ៉បុនងិចនិបានការទទលួខសុ-
តេវូចំពោះកិច្ចការសមេប់ពិភព- 
លោកឲេយកាន់តេមានស្ថិរភាព
ដេលនងឹផ្តល់ផលបេយោជន៍ពី
កិច្ចពេមពេៀងដេលបានដំណើរ-
ការជាចេើនឆ្នាំ។
លោករដ្ឋមន្តេីបានបេប់សន្ន-ិ 

សីទសារព័ត៌មានរៀបចំដោយ
វិទេយាសា្ថានបារំាងសមេប់ទំនាក់-
ទនំងអន្តរជាតិ(IFRI)៖«យើង   
បេហេលអាចរួចរាល់កិច្ចពេម-
ពេៀងតេឹមចុងឆ្នាំនេះ។យើង 
តេូវការបោះពីជំហានមួយទៅ
ជំហានមួយទៀត»។
លោកWangកំពុងបំពេញ

ទសេសនកិច្ចនៅទីកេុងសំខន់ៗ 
ក្នងុតំបន់អឺរុ៉បដើមេបីពងេងឹឡើង-
វិញនូវទំនាក់ទំនងពេលដេល
ទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនៅ
បន្តតានតឹង។
អ្នកជំនាញចិននិងអឺរ៉ុបបាន

ធ្វើកិច្ចការជាចេើនឆ្នាលំើកិច្ចពេម- 
ពេៀងមយួដេលនងឹការពារកចិ្ចការ  
វនិយិោគបរទេសរតឹបន្តងឹឡើង
វិញនូវការគោរពចំពោះកម្មសិទ្ធ-ិ
បញ្ញាបញ្ចប់នូវកាតព្វកិច្ចផ្ទេរ
បច្ចេកវិទេយានិងការឧបត្ថម្ភធន
សមេប់សហគេសសាធរណៈ  
របស់ចិន។
អាមេរកិក៏ពេយាយមបង្កើតនវូ

ចំណងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឲេយ
មានតលុេយភាពកានត់េខ្លាងំជាមយួ  
បេទេសចិនប៉ុន្តេតេូវរាំងស្ទះ។
កាលពីខេមិថុនាលោកសេី

UrsulavonderLeyenបេធន  
គណៈកម្មការអរឺ៉បុបានឲេយដងឹថា  
កចិ្ចការលើកចិ្ចពេមពេៀងជាមយួ
សហភាពអឺរ៉ុបកាន់តេលំបាក
នងិពេមានថា៖«យើងតេវូការប្តេជ្ញា
ចេើនទៀតពីភាគីចនិដើមេបីបញ្ចលូ
ក្នុងកិច្ចពេមពេៀង»៕AFP/RR

កិច្ចពេមពេៀងវិនិយោគចិន-
អឺរុ៉បនឹងរួចរាល់ចុងឆ្នានំេះ



យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡាក្នងុការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺកូវីដ១៩
ចាប់តាំងពីដើមសប្តាហ៍ទី២នៃ

ខៃមនីាឆ្នាំ២០២០កន្លងមកបនា្ទាបព់ី
ការរកឃើញករណីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-
១៩លើបុរសជនជាតិខ្មៃរ ពីបុរស
ជនជាតិជប៉ុននៅខៃត្តសៀមរាបកៃ-
សួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបនដាក់
ចៃញនវូវធិានការជាចៃើនដចូជាចៃញ
សៃចក្តីជូនដំណឹងនិងសៃចក្តីណៃនាំ
ទៅកាន់គៃឹះស្ថានសិកៃសាសធារណៈ
នងិឯកជនបគុ្គលកិសកិៃសាគៃបល់ដំាប់
ថ្នាក់សិសៃសានុសិសៃសមាតាបិតា
អាណាពៃយាបលសិសៃសកដ៏ចូជាស-
ធារណជនក្នុងការចូលរួមគៃប់គៃង
បង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាល-
ដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។ក្នុងដំណាក់-
កាលនៃះកៃសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡាបនអនុវត្តវិធានការចាំបច់៤
ចំណុចរួមមាន៖
១.វិធានការសុខភាពដោយអនុ-

លោមទៅតាមសៃចក្តីណៃនាំនិង
វិធានការបច្ចៃកទៃសចាំបច់របស់
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងកៃ-
សងួសខុាភបិលក្នងុការលើកកម្ពស់
ការថៃទាំអនាម័យការរកៃសាសុខភាព
និងការគៃប់គៃងការបង្ការនិងការ-
ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ- 
១៩នៅតាមគៃឹះស្ថានសកិៃសា។វធិាន-
ការនៃះរួមមាន ការជំរុញឱៃយមាន
ហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យបង្គន់
អនាម័យទឹកស្អាតការលាងសមា្អាត
ដៃនិងការតៃួតពិនិតៃយសុខភាពជា-
បៃចាំ។
២.ការរៀបចំរដ្ឋបលឌីជីថល

ដោយបនដាក់ចៃញនូវការកៃលម្អ
វិធានការរដ្ឋបលការគៃប់គៃង
ការតៃួតពិនិតៃយ និងការចៃកចាយ
លិខិតរដ្ឋបលពៃមទាំងការរៀបចំ
កិច្ចបៃជុំតាមបៃព័ន្ធឌីជីថល។
៣.ការលើកកម្ពស់វិធានការគមា្លាត

សុវត្ថិភាពដោយបនដាក់ឱៃយអនុវត្ត
វិសៃសមកាលតូចមុនកាលកំណត់
សមៃប់គៃឹះស្ថានសកិៃសាចណំៃះទទូៅ
រដ្ឋនិងឯកជននិងការឈប់សមៃក
សមៃប់គៃឹះស្ថានឧត្តមសិកៃសានិង
មជៃឈមណ្ឌលបណ្តុះបណា្តាលគៃូ និង
ការអនុញ្ញាតឱៃយមន្តៃីអប់រំអាចធ្វើ
ការងរពីផ្ទះ។

៤.ការរៀបចំបៃព័ន្ធអប់រំអៃឡិចតៃូ-
និកនិងការផ្តល់សៃវារៀនពីចមា្ងាយ
ដោយបនដាក់ចៃញវិធានការជា៣
ដំណាក់កាលរួមមាន៖
 ដំណាក់កាលបនា្ទាន់៖ការ-

បង្កើតគណៈកម្មការពិសៃសមួយ
សមៃប់ផលិតវីដៃអូបងៃៀនសមៃប់
មខុវជិា្ជាគោលនងិសមៃប់ថ្នាក់បៃឡង
ពៃមទាំងបង្ហោះនិងផៃសព្វផៃសាយលើ
វៃទិកាឌីជីថលដៃលមានសៃប់។

 ដំណាក់កាលមធៃយម៖ការកៃ-
លម្អវៃទិកាឌីជីថលដៃលមានសៃប់
របស់កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាឱៃយ
បនកាន់តៃបៃសើរ និងការផលិតវីដៃ-
អូបងៃៀនដៃលចាំបច់បន្ថៃមទៀត។

 ដំណាក់កាលវៃង៖ការរៀបចំ
កៃលម្អនិងអភិវឌៃឍវៃទិកាឌីជីថល
សមៃប់ផ្តល់សៃវាអប់រំតាមបៃព័ន្ធ-
អៃឡិចតៃូនិកដៃលមានលក្ខណៈ-
សមរមៃយនិងគៃប់ជៃុងជៃយ។
ដើមៃបីជាជំនួយដល់ការសិកៃសារបស់

សិសៃសានុសិសៃសទាំងអស់នៅថ្នាក់
មត្តៃយៃយសកិៃសាបឋមសកិៃសានងិមធៃយម-
សកិៃសាចណំៃះទទូៅក្នងុអឡំងុវសិៃសម-
កាលមុនកាលកំណត់កៃសួងអប់រំ

យវុជននងិកឡីាបនរៀបចំវធិានការ
មួយចំនួនជាបន្តបនា្ទាប់ ដូចជាការ
បង្កើតកម្មវិធីសិកៃសា«ការរៀនតាម
បៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិក»ដៃលទទួល
បនការគាំទៃ និងការចូលបៃើបៃស់
ពីសំណាក់សិសៃសានុសិសៃសជាចៃើន។
លើសពនីៃះថៃមទៀតអាសៃយ័ដោយ
មានការសហការនិងការចូលរួមពី
សណំាក់វសិយ័ឯកជននងិអ្នកជនំាញ
បច្ចៃកវទិៃយាមយួចនំនួសសិៃសានសុសិៃស
ក៏អាចទទួលបនឱកាសពីការរៀន
តាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិកនៃះកាន់តៃ
សមៃបូរបៃប។
មកទល់សប្តាហ៍ទី១នៃខៃមៃស

ឆ្នាំ២០២០នៃះការអនវុត្តសកម្មភាព
នៅដំណាក់កាលបនា្ទាន់បនបៃពៃឹត្ត
ទៅដោយជោគជ័យ។សកម្មភាព
សំខាន់ៗនៅក្នុងដំណាក់កាលបនា្ទាន់
រួមមាន៖
I.ដណំាកក់ាលទី១៖ផ្តោតលើសសិស្
ថ្នាក់ទី៩និងទី១២
- កៃសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

បនសមៃចផលិតខៃសៃវីដៃអូលើ
មខុវជិា្ជាគោលចនំនួ៦រមួមានភាស-
ខ្មៃរ គណិតវិទៃយាបៃវត្តិវិទៃយាគីមីវិទៃយា

រូបវិទៃយានិងជីវវិទៃយាសមៃប់ថ្នាក់ទី៩
និងថ្នាក់ទី១២ដោយមានសស្តាៃ-
ចារៃយអញ្ជើញមកពីសកលវទិៃយាលយ័-
ភូមិន្ទភ្នំពៃញ វិទៃយាល័យបក់ទូក
វិទៃយាល័យបឹងតៃបៃកនិងវិទៃយាល័យ
ពៃះសុីសុវត្ថិ។
- បង្កើតវៃទិកាឌីជីថលចំនួន៣

ដចូខាងកៃមដើមៃបីរៀបចំបៃពន័្ធអបរ់ំ
អៃឡិចតៃូនិក៖
១.បណា្តាញYouTubeផ្លូវការ

របស់កៃសួង៖www.youtube.
com/moeysដៃលមានវីដៃអូ
បងៃៀនទាំងអស់សមៃប់សិសៃសា-
នុសិសៃសអាចសិកៃសាបនទៅតាម
ពៃលវៃលាជាក់ស្តៃងរបស់ខ្លួន។
២.ទំព័រហ្វៃសប៊ុកផ្លូវការរបស់

កៃសួង៖www.facebook.com/
moeys.gov.khដៃលធ្វើការផៃសព្វ-
ផៃសាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពៃលពៃឹក
សមៃប់ថ្នាក់ទី៩និងពៃលរសៀល
សមៃប់ថ្នាក់ទី១២។
៣.មជៃឈមណ្ឌលសិកៃសាអៃឡិចតៃូ-

និករបស់កៃសងួ៖www.elearning.
moeys.gov.khដោយសិសៃសានុ-
សិសៃសអាចចូលទៅសិកៃសាបនតាម

រយៈការជៃើសរសីវគ្គសកិៃសាឬមៃរៀន
ដៃលតៃូវសិកៃសាដោយឥតគិតថ្លៃ និង
មិនចាំបច់ចុះឈ្មោះ។
៤.ក្នុងរយៈពៃល៣សប្តាហ៍អ្នក-

ទសៃសនានៅលើវៃទិកាឌីជីថលទាំង 
៣រួមមានទំព័រFacebook៥២០-
០០០នាក់បណា្តាញYouTube
២៦៣០០០នាទីនិងវៃបសយ
១០០០ដង។
II.ដណំាកក់ាលទី២៖ការថតមរ្ៀន
សម្ប់សិស្សគ្ប់កម្ិត 
១.មត្តៃយៃយសិកៃសា៖កៃសួងអប់រំ

យុវជននិងកីឡាក៏បនផលិតខៃសៃ-
វីដៃអូបងៃៀនសមៃប់កុមារតូចនៅ
ថ្នាក់មត្តៃយៃយសិកៃសា។មុខវិជា្ជាចំនួន៥
ដៃលកៃសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
បនផលិតជាខៃសៃវីដៃអូជាពិសៃស
សមៃប់កុមារតូចនៅថ្នាក់មត្តៃយៃយ
សិកៃសារួមមាន៖១.ចិត្តចលភាព២.
វិទៃយាសស្តៃ៣.សិកៃសាសង្គម៤.បុរៃ
គណិតនិង៥.ភាសខ្មៃរ។ចំណៃក
វីដៃអូបងៃៀនសមៃប់ថ្នាក់ទី១ដល់
ថ្នាក់ទី៣តៃូវបនផលិតកៃមការ-
គាំទៃពីកម្មវិធី«ខ្ញុំរៀនខ្ញុំចៃះ»។
២.បឋមសិកៃសា៖កៃសួងបនដាក់

ឱៃយអនុវត្តជាផ្លូវការនូវកម្មវិធី «កុមារ-
រៀនកុមារចៃះ» ដៃលរួមមានកញ្ចប់
សមា្ភារអំណាននងិគណតិវទិៃយាកមៃតិ
ថ្នាក់ដំបូងនៅបឋមសិកៃសាដូចជាសៀវ-
ភៅណៃនាំសមៃប់គៃូ និងឯកសរ
បងៃៀននិងរៀនសមៃប់បៃើបៃស់
ក្នងុមខុវជិា្ជាភាសខ្មៃរនងិគណតិវទិៃយា
សមៃប់សសិៃសថ្នាក់ទី១នងិទី២ដៃល
នឹងបំពៃញបន្ថៃមទៅលើសៀវភៅ-
សិកៃសាគោលភាសខ្មៃរ អានសរសៃរ
ដៃលមានសៃប់។កៃសងួកពំងុផលតិ
ខៃសៃវីដៃអូបងៃៀនសមៃប់ថ្នាក់ទី៤
ដល់ថ្នាក់ទី៦។
៣.មធៃយមសិកៃសា៖កៃសួងបន

ផលិតខៃសៃវីដៃអូបងៃៀនសមៃប់ថ្នាក់
ទី៧ដល់១២និងបនជំរុញឱៃយ
សលារៀនផ្តល់លទ្ធភាពឱៃយសិសៃស
បនខ្ចីសៀវភៅសិកៃសាគោលដើមៃបី
ស្វ័យសិកៃសាបន្ថៃមរៀងៗខ្លួន។

ក្សួងអប់រំបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩នៅតាមគ្ឹះស្ថានសិក្សាយ៉ាងតឹងរឹុង។រូបថតហៃងជីវ័ន

ព័ត៌មានលម្អិតអានតទៅគៃហទំព័រ  
 www.postkhmer.com 
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ក្រុងវៀងចន្ទន៍ៈ  យោង តាម 
សេចក្តី ជូន ដំណឹង ចុង កេយ 
បំផុត  ចេញ ពី ការិយា ល័យ របស់ 
នាយក រដ្ឋ មន្តេី ឡាវ  បាន ឲេយ ដឹង ថា  
រដ្ឋាភិ បាល ឡាវ  នឹង បន្ត ពនេយារ - 
ព េល ការ ផ្តល់ ទិដ្ឋាការ ជូន ដល់ 
 អ្នក ទេស ចរ ណា ម្នាក់  ដេល បាន ធ្វើ- 
ដំណើរ ពី បរទេស  ឬ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង- 
កាត់ ពី បេទេស ១ ចំនួន  ដេល ផ្ទុះ 
ការ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  កំពុង កើត- 
ឡើង នោះ ។ 

 រដ្ឋាភិ បាល ឡាវ  បាន ធ្វើបច្ចបុេបន្ន - 

ភាព  អំពី វិធាន ការ ជា រៀង រាល់ ខេ  
អន ុលោម ទៅ តាម ស្ថាន ការណន៍េ 
ការ ផ្ទះុ ឆ្លង រាលដល វី រុស ផ្លវូ ដង្ហើម- 
កូ រ៉ូ ណា  នៅ ទូទាំង ពិភព លោក   
និង ការ វិវត្តនៅ ក្នុង បេទេស ឡាវ 
បច្ចុបេបន្ន ។ 

 យោង តាម សេចក្តី ជូន ដំណឹង 
មួយ  ដេល បាន ចុះ ផេសាយ ដោយ 
ការិយា ល័យ នាយក រដ្ឋ មន្តេី ឡាវ 
កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ  ដេល នឹង តេូវ ធ្វើ ឲេយ 
មន បេសិទ្ធ ភាព  ចាប់ ពី ថ្ងេ អង្គារ  
រហូត ដល់ ថ្ងេ ទី៣០  ខេ កញ្ញា  អាជា្ញា- 

ធរ  និង បេជាជន ឡាវ នៅ ទូទាំង 
បេទេស  តេូវ តេ អនុវត្ត វិធាន ការ- 
ទប់ ស្កាត់ជំងឺ កូវីដ១៩  ឲេយ បាន  
តឹង រុឹង ដេល បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ 
គណៈកម្មាធិ ការ កង កម្លាំង ការ- 
ងរ ជាតិ  ដើមេបី ការ គេប់ គេង និង 
បង្ការ ជំងឺកូ វីដ ១៩ ។ 

កេុម អ្នក ការ ទូត បរទេស  បុគ្គ- 
លិក អង្គការ អន្តរ ជាតិ  អ្នកជំនាញ  
អ្នក វិនិយោគ  អ្នក ធ្វើ អាជី វ កម្ម  
បុគ្គលិក បច្ចេក ទេស  និង កេុម- 
កម្មករ  តេវូ បាន គេ ចាតទ់កុ  ថា  មន 

សរៈ សខំាន ់ សមេប ់គមេងនៅ 
ក្នងុ បេទេសឡាវ  អាច ចលូ បេទេស 
បាន  អាសេ័យ ទៅ លើ ការ សមេច  
របស់ គណៈ កម្មាធិ ការ កង កម្លាំង 
ការ ងរ ឡាវ ។ 

កាល ព ីថ្ងេ ចន្ទ  បេទេស ឡាវ បាន 
ធ្វើ តេស្ត ទៅ លើ មនុសេស គួរឲេយ 
សងេស័យ ចំនួន  ៣៩ ០៦៣ នាក់  
ដោយ មន ករណី ឆ្លង ចំនួន ២២ 
នាក់  និង អ្នក ជំងឺ ចំនួន ២១ នាក់  
ផេសេង ទៀត  បាន ជា សះសេបើយ ៕

Xinhua/SK

ក្រុងប៉ារីសៈ បេធានកេុម - 
បេឹកេសា រដ្ឋ  និងជា  រដ្ឋ មន្តេី ការ - 
បរទេស ចនិ  លោក វ៉ាង  យ ី បាន 
ស្នើ ឲេយ បេទេស ចិន  និង សហ - 
ភាព អឺរ៉ុប (EU)  ចូល រួម ការ 
គាទំេ ននិា្នាការ សន្ត ិភាព  នងិ ការ 
អភិ វឌេឍ  ខណៈ ការ អំពាវ នាវ ឲេយ 
មន ការ សមគ្គី ភាព  បេតិបត្តិ- 
ការ  ការ បើក ចហំ នងិ រមួ រស ់នៅ 
ជា មួយ គា្នា ។ 

 នៅព េល  សុន្ទរ កថា របស់ 
លោក នៅ វិទេយា ស្ថាន ទំនាក់ - 
ទំនង អន្តរ ជាតិ បារាំង  កាល ពី 
ថ្ងេ អាទិតេយ  លោក វ៉ាង  យី  បាន 
ថ្លេង ថា ការ អភិវឌេឍ របស់ ចិន  
មិន មេន គេន់ តេ  ដើមេបី ផល- 
បេយោជន៍ របស់ បេជា ជន ចិន 
ប៉ណុ្ណោះ នោះ ទេ  ថេម ទាងំ ពភិព- 
លោក ទាំង មូល ផង ដេរ ។ 

 លោក  វ៉ាង  យី  បាន បន្ថេម ថា  
ការ ប្តេជា្ញា ចិត្ត ដើមេបី សន្តិ ភាព   
និង ភាព ចុះ សមេុង គា្នា  គឺ បាន 
ចាក់ ឫស យា៉ាង ជេ  នៅ ក្នុង 
ផ្នត់គំនិត របស់ បេទេស ចិន  
ហើយ ក៏ មន គំនិត វបេបធម៌  នៅ 
ពី កេយ សកម្ម ភាព របស់ 
សហគមន៍ យា៉ាង សកម្ម របស់ 
បេទេស ចិន  ជា មួយ ការ ចេក - 
រំលេក អនាគត  សមេប់ មនុសេស- 
ជាតិ ទាំង មូល ។ 

 អស់ រយៈ ពេល ជាង ៧០ ឆ្នាំ  
ចាប ់តាងំ ព ីសធារណ រដ្ឋ បេជា- 
មនតិ ចនិ  តេវូ បាន បង្កើត ឡើង  
ជា ពសិេស រយៈ ពេល ជាង ៤០- 
ឆ្នាំ  ចាប់ តាំង ពី បេទេស ចិន  
បាន បើក ចំហ  និង ធ្វើ កំណេ- 

ទមេង់ មក នោះ  បេជា ជន ចិន 
បាន ធ្វើ ឲេយ ជោគ ជ័យ ដ៏ អស្ចារេយ  
ទៅ តាម មគា៌ា សង្គម និយម ដ៏ 
វេង ឆ្ងាយ  ជា មយួ អាកបេប ករិយិា 
របស់ បេជា ជន ចិន ។ 

 លោក វ៉ាង  យី  បាន ថ្លេង ថា  
បេទេស ចិន  បាន អភិវឌេឍ យា៉ាង 
ឆប់ រហ័ស  ជា មួយ ការ បន្ត រីក- 
ចមេើន  នៅ ក្នុង ការ ពងេឹង ជាតិ 
ទូ លំ ទូលាយ របស់ ខ្លួន  ហើយ 
បេជា ជន ចនិ  បាន កា្លាយ ជា ចៅ- 
ហ្វាយ ពិត បេកដនេបេទេស  
របស់ ពួក គេ  ជា មួយ ការ រក សុី - 
ចញិ្ចមឹ ជ ីវតិ របស ់ពកួ គេ  បាន ល្អ 
បេសើរ ឥត ឈប់ ឈរ  នៅ ក្នុង 
បេទេស  នេះ ។ 

 លោក វ៉ាង  យី  បាន ថ្លេង ថា  

បេទេស ចិន ជា និច្ច កាល  បាន 
បង្កើត ឲេយ មន សន្តិ ភាព ពិភព - 
លោក មួយ  បាន ផ្តល់ ថាម ពល 
វិជ្ជមន  ឈាន ដល់ ការ រីក - 
ចមេើន ស្ថាន ការណ៍ អន្តរ ជាតិ 
ជា បន្ត បនា្ទាប់   ជា អ្នក ការ ពារ 
សណា្តាប់ ធា្នាប់ អន្តរ ជាតិ  ដោយ 
បាន បន្ថេម ឲេយ មន ស្ថិរ ភាព  
ដល ់បេពន័្ធ គេប ់គេង សកល ឥត 
ឈប់ ឈរ  និង លើក ស្ទួយ - 
សកល ភាវូប នីយ កម្ម មួយ  
ដោយ បាន ធ្វើ ការ បរិចា្ចាគ យា៉ាង 
សំខាន់  ដើមេបី បង្កើត ពិភព - 
លោក ដោយ បើក ចំហ មួយ ។ 

 លោក វ៉ាង  យី  បាន ថ្លេង ថា  
មធេយា បាយ អភិវឌេឍ  តេូវ បាន 
ជេើស រសី  ដោយ បេជា ជន ចនិ  

បាន ដោះ សេយ ជា មួយ មហិ- 
ច្ឆតា  នងិ ននិា្នាការ អភវិឌេឍ ដោយ 
សន្ត ិវិធី របស់ ពួក គេ  ដេល ផល- 
បេយោជន៍  មិន មេន គេន់ តេ 
ដើមេបី  ចិន តេ ប៉ុណ្ណោះ នោះ ទេ  
ថេម ទំាង បេជា ជន នៅ លើ ពិភព- 
លោក ទាំង មូល ផង ដេរ ។ 

 លោក វ៉ាង  យី  បាន បន្ថេម ថា  
បេទេស ចិន  នឹង អនុវត្ត តាម 
មគា៌ា នេះ យា៉ា ងខា្ជាប់ខ្ជួន។

លោក រដ្ឋមន្តេីការបរទេស  
វ៉ាង  យ ីបាន ថ្លេង ថា  ដោយ  ក ំព ុង  
បេឈម នឹង បរិ យាកាស អន្តរ- 
ជាតិ បេបេួល មិន ធា្លាប់ មន ពី 
មុនមក  នោះ  បេទេស ចិន បាន  
សមេច ចិត្ត បង្កើត គំរូ អភិ- 
វឌេឍថ្មី មួយ ៕ Xinhua/SK  

ណាក់ខនសុីថាមម៉ារ៉ាត់ៈ  ជន- 
សងេស័យ ជញួ ដរូ គេឿងញៀន   ដេល 
កំពុង តេូវ គេ តាម ចាប់ ខ្លួន នៅ 
កេម ដី កា តុលាការ មួយ  បាន 
ស្លាប់ និង ប៉ូលិស ៣ នាក់  បាន រង 
របួស ក្នងុ ការ បាញ់ តគា្នា នៅ ក្នងុ សេកុ 
ឡានសកា  កាល ពី ពេកឹ ថ្ងេ ចន្ទ ។ 

ឧបេបត្តិហេតុ នោះ  បាន កើត - 
ឡើង នៅ ម៉ាង បេហេល ៨ ពេកឹ នៅ 
ពេល ប៉ូលិស ១ កេុម  ដេល ដឹកនាំ 
ដោយ លោក វីរសេនីយ៍ តេី Phra-
moon Kongchu មកពី ប៉ុស្តិ៍- 
ប៉ូលិស កាម៉ាឡា  នៅ ខេត្ត ភូកេត  
ដើ មេបី ចាប់ ខ្លួន ជន សងេស័យ ឈ្មាះ  
Udom Rattanamanee មន 
អាយុ ៤៦ ឆ្នាំ  និង បេ ពន្ធ ឈ្មាះ 
Areeya Panthip  ជុំវិញ ការ- 
ចោទ បេ កាន់  ជា ចេើន ទាក់ ទង  - 
កា រជួញដូរគេឿង ញៀន ។ 

នៅ ផ្ទះ នោះ  ប៉ូលិស  បាន ជួប 
លោក  Preecha Rattanama-
nee ជា ឪពុក របស់ លោក Udo 
Rattanamanee  និង បង្ហាញ 
ដីកា ដល់ គាត់ ។ 

ខណៈ លោក Preecha Rat-

tanamanee បាន ឡើង ទៅ 
លើផ្ទះជាន់ ទី ២ ដោយ សង េស័យ ថា  
ចាប ់ ខ្លួនកូន បេុស គាត់  ជន- 
សងេស័យ Udom  Rattanama-
nee    ភា្លាមៗ នោះ  បាន បើក ការ 
បាញ់ បេហរ ចេញ ពី ក្នុង ផ្ទះ នោះ  
ដោយ កាំភ្លើង វេង  M16 និង 
កាំភ្លើង ខ្លី 11mm។ ការ បេយុទ្ធ គា្នា  
បាន កើត ឡើង។ 

លោក  Preecha បាន តេឡប់ 
មក វិញ ជា មួយ កាំបិត មួយ  និង 
បាន ចាក ់លោក ពលបាលតេ ី Wat-
tanaKanchana  ចំតេង់ក  ដោយ 
បង្ក ឲេយ មុត យា៉ាងជេ។

លោក វរសេនីយ៍តេី  បាន តេូវ គេ 
បាញ់ របួស  និង ប៉ូលិស ម្នាក់ ទៀត 
ឈ្មាះ  ThanomsakWisuthi-
sak  តេវូ បាញ់ ចំជើង ឆ្វេង។  បូ៉លិស  
ទាំង ៣ នាក់   តេូវ បាន បញ្ជូន ទៅ 
សង្គេះនៅមន្ទីរ ពេទេយ ។ 

Udom Rattanamanee  តេូវ- 
បាន ឃើញ ស្លាប់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ  ដោយ 
មន កាំភ្លើង វេង បេភេទ M16  និង 
កាំភ្លើង ខ្លី  11mm  នៅកេបេរ សក- 
សព៕ BKP/PSA

ស្ត្រីទទួលបនវ៉ាក់សំាងនៅមន្ទីរព្រទ្រយMotherandChild។LaotianTimes

ឡាវបន្តពន្យារព្លផ្តល់ទិដ្ឋការដល់អ្កទ្សចរមកពីប្ទ្សដ្លរងការវយប្ហារជំងឺកូវីដ១៩

ជនសង្ស័យគ្ឿងញៀនម្នាក់ស្លាប់
និងបូ៉លិស៣នាក់រងរបសួក្នងុការបាញ់តគ្នា

រដ្ឋមន្ត្កីារបរទ្សស្ើឲ្យប្ទ្សចិននិង
EUរួមគ្នាការពារសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ

លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសហូឡង់StepBlok(ឆ្វ្រង)សា្វាគមន៍សមភាគរីបស់លោកគឺលោកវ៉ាងយី។AFP

បូ៉លិសមកចាប់ខ្លនួជនសង្រស័យគ្រឿងញៀនUdom Rattanamanee។ BKP
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ក្រុងឡូសអ្រនជឺល្រស :  
តួកុនសិច រ៉ុនជេមីតេូវបាន
ចោទបេកាន់ពីបទរំលោភ
បំពានផ្លូវភេទជាមួយកុមារី
អាយុ១៥ឆ្នាំមា្នាក់ និងនារីជា
ចេើននាក់ផេសេងទៀត។នេះបើ
យោងតាមរដ្ឋអាជា្ញាកេុងឡូស-
អេនជឺលេសបានឲេយដឹងកាល
ពីចន្ទ។
តារាដ៏ចមេូងចមេសក្នុង

ឧសេសាហកម្មភាពយន្ដក្ដៅសាច់
រូបនេះដេលបានសម្ដេងជាង
១៧០០រឿងតេូវបានចោទ

បេកាន់កាលពីខេមិថុនាជាមួយ
បទរំលោភស្ដេី៣នាក់និង
បេទូសកេរ្ដិ៍នារីទី៤។
ការចាប់ខ្លួននេះនិងសវនា-

ការនៅតលុាការបានដាក់បន្ទកុ
កាន់តេខ្លាំងលើតារាវ័យ៦៧
ឆ្នាំរូបនេះ។
លោកជេមីតេវូបានបញ្ជនូពី

មន្ទីរឃុំឃំាងទៅកាន់តុលាការ
សមេប់បទចោទចុងកេយ
កាលពីថ្ងេចន្ទដើមសបា្ដៅហ៍នេះ
និងតេៀមស្នើទមា្លាក់បទចោទ
ចុងកេយនេះ។

បទចោទថ្មីៗ ចំនួន២០
ករណីតេូវបានធ្វើឡើងតាំងពី
ឆ្នាំ២០០៤នៅពេលលោក
ជេមីតេវូបានប្ដងឹពីបទបេទសូ-
កេរ្ដិ៍កមុារីមា្នាក់នៅពធិីជប់លៀង
ក្នុងសាន់តាកា្លារីតាខងកេ
កេុងឡូសអេនជឺលេស។
ជនរងគេះមានអាយុចន្លាះ

ពី១៥ទៅ៥៤ឆ្នាំហើយករណី
បំពានចុងកេយរួមមានការ
បំពានផ្លូវភេទកេរង្វង់ឧសេសា-
កម្មកុនសិចនៅហូលីវូដចំថ្ងេ
ចូលឆ្នាំថ្មីនាឆ្នាំនេះ។

ការចោទបេកាន់ចុងកេយ
រួមមានការរំលោភ៥ករណី
ការបង្ខំរួមសង្វាសដោយបេើ
មាត់៣ករណីទង្វើបៀតបៀន
កេរភេទ៦ករណីនិងសម្ដេង
អកបេបកិរិយាអាកេមជាមួយ
ក្មេងសេី១ករណី។
បើតេូវបានកាត់ទោសជន

សងេស័យជាតួកុនសិចរ៉ុនជេមី
ដេលពេលនេះបេឈមបទ
ចោទសរុប២៨ករណីនះ
អាចជាប់គុករហូតដល់២៥០
ឆ្នាំ៕AFP/HR

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នពំ្រញៈបើទោះជាស្ថិតនៅ
ក្នុងសា្ថានភាពរាតតេបាតនេជំងឺ
កូវីដ ១៩មេនក្តី ក៏សាកល-
វិទេយាល័យនិងវិទេយាសា្ថាននានា
បានតេៀមខ្លួនរួចជាសេច-
សមេប់ការបេកួតរ៉ូបូតថ្នាក់
ជាតិលើវញិ្ញាសា«បាលប់ោះ»
លើកទី៧ដេលបានលើកកាល-
បរចិ្ឆេទបេកតួកាលពីខេឧសភា
មកធ្វើនៅខេតុលាឆ្នាំ២០២០
ខងមុខនេះវិញនិងដើមេបី
ឈានឆ្ពោះទៅរកជើងឯក-
សមេប់ការចូលរួមបេកួត
កមេិតអន្តរជាតិABURobo-
con2020នៅដេនដីបេទេស
កោះហ្វីជីនាឆ្នាំនេះផងដេរ។
បើតាមលោកបា៉ាងចំណាន

ដេលជាអ្នកគេបគ់េងការរៀបចំ
កម្មវិធីបេកួតបេជេងរ៉ូបូតថ្នាក់
ជាតិលើកទី៧នេះបង្ហើបថ៖

«ដោយសារវបិត្តកវូដី១៩ទើប
ការបេកតួរ៉បូតូថ្នាកជ់ាតិឆ្នាំនេះ
(RoboconCambodia-
2020)តេូវលើកពេលពីថ្ងេទី
២ខេឧសភាឆ្នាំ២០២០មក
ធ្វើនៅថ្ងេទី៣ខេតុលាឆ្នាំ
២០២០វញិដេលធ្វើនៅអគារ
ដំបូលទូកនៅក្នុងបរិវេណនេ-
សាកលវទិេយាលយ័ភមូនិ្ទភ្នពំេញ
កេមបេធានបទថ «កីឡា-
បាល់ឱប»ដោយមានកេមុហ៊នុ
ToyotaCambodiaគជឺាអ្នក
ឧបត្ថម្ភធំ។
លោកបា៉ាងចណំានបន្តថ៖

«ឆ្នាំនេះយើងមានកេមុនសិេសតិ
ចនំនួ១០កេមុមកពីសាកល-
វិទេយាល័យនិងវិទេយាសា្ថានចំនួន
៦ដេលបានចូលរួមបេកួត-
បេជេងគា្នានេកម្មវិធីRobocon-
Cambodia2020។ក្នងុនះ
មានកេុមមកពីសាកលវិទេយា-
ល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ(២កេុម)  

 មកពីសាកលវិទេយាល័យជាតិ-
គេប់គេង(១កេមុ)វិទេយាសា្ថាន-
បច្ចេកវិទេយាកម្ពុជា(២កេុម)
វិទេយាសា្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេស-
កម្ពុជា(២កេុម) វិទេយាសា្ថាន-

ពហុបច្ចេកទេសពេះកុសមៈ 
(២កេមុ)និងវិទេយាសា្ថានជា តិ-
បណ្តុះបណា្តាលបច្ចេកទេស
(១កេុម)ហើយកេុមនីមួយៗ
អាចមានសមាជិករបស់ខ្លួន 
តេឹមតេចន្លាះពី៣ទៅ៧នាក ់
ប៉ុណ្ណោះ»។
លោកបា៉ាងចំណានក៏បាន

ឲេយដឹងពីមូលហេតុនាំឲេយដាក់
បេធានបទថ«បាល់បោះ»
ដេរថ៖ «ដោយសារRobo-
con ក៏ជាផ្នេកមួយនេពេឹត្តិ-
ការណ៍រ៉ូបូតអន្តរជាតិឈ្មោះ
ABURoboconខណៈឆ្នាំ
២០២០នេះកោះហ្វីជី នឹង
កា្លាយជាបេទេសធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ
នេពេតឹ្តិការណ៍បេកតួហើយគេ
មានសិទ្ធិជេើសរីសយក-
បេធានបទតាមការពេញចិត្ត

បាន។កឡីាបាល់ឱបជាកឡីា
បេបបេពេណីវបេបធម៌របស់ខ្លួន
ទើបនាំឲេយបេទេសនេះសមេច
យកបេធានបទកីឡាបាល់ឱប។   
កេមុទំាង១០មកពីសាកល-

វិទេយាល័យនិងវិទេយាសា្ថានចំនួន
៦នះនឹងបេកួតបេជេងគា្នា
ដើមេបីស្វេងរកជើងឯកបេចាំឆ្នាំ
ដេលនឹងតេូវធ្វើជាតំណាងឲេយ
កម្ពុជាទៅចូលរួមបេកួតពេឹត្តិ-
ការណ៍រ៉ូបូតអន្តរជាតិ ABU-
Robocon 2020នៅដេនដី
បេទេសកោះហ្វីជីទៀតផង-
កេយពីជាប់ជើងឯក»។
លោកបា៉ាងចំណានក៏បាន

ពនេយល់របៀបលេងកីឡាបាល់-
ឱបដោយសង្ខេបដេរថ៖«កេមុ-
នីមួយៗមានរ៉ូបូតចំនួន២។
រ៉ូបូតទី១តេូវយកបាល់ពណ៌-

ខៀវឬកេហម(TryBall)រចួ
បោះបាល់នះ ឲេយរ៉ូបូតទី២។
រ៉ូបូតទី២ ពេលទទួលបាល់-
នះជោគជ័យតេូវយកបាល់
ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរួចដាក់គោល-
ដៅTrySpots។
រាល់ការដាក់បាល់TryBall

បានជោគជយ័នៅTrySpots
នះសមាជិកកេុមអាចយក
បាល់KickBallសមេប់រ៉ូបូត
ទាត់នៅតំបន់ចំនួន៣Kick-
Zoneទី១ទី២និងទី៣
ខណៈកេមុរ៉បូតូនងឹទទលួបាន
ពិន្ទុខុសៗគា្នានៅពេលទាត់-
ចូលទៅគោលដៅ(Goal)។
សមេប់កេមុណាដេលអាចរក
ពិន្ទុបានចេើនជាងគេក្នុងរយៈ-
ពេល៣នាទនីះនងឹតេវូឈ្នះ
ក្នុងការបេកួត»៕

តួតុកសិនរុ៉នជ្រមីប្រឈមបទចោទសរុប២៨ករណី។រូបថតAFP

តួកុនសិចអាមេរិកអាចជាប់គុក២៥០ឆ្នាំពីបទចោទរំលោភបំពានផ្លវូភេទចេើនទមេង់

កម្មវិធីបេកួតរូ៉បូតថ្នាក់ជាតិលើកទី៧សមេប់ឆ្នាំ២០២០
បេធានបទ«កីឡាបាល់ឱប»លើកពេលធ្វើនៅខេតុលា

ក្រមុរូ៉បូតនិស្រសិតវិទ្រយាស្ថានបច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពជុាបនត្រៀមខ្លនួរួចជាស្រចសម្រប់ការប្រកួតរូ៉បូតថ្នាក់ជាតិឆ្នា២ំ០២០ន្រះ។សហការី

ក្រមុនិស្រសិតតាមសកលវិទ្រយាល័យនិងវិទ្រយាស្ថានព្រលបង្កើតរូ៉បូតត្រៀមចូលរួមប្រកួត។រូបថតសហការី



ក្រងុហ្រសាការតា:ក្រមុគ្រសួារ
ក្នុងសហគមន៍តាមជួរភ្នំលើ
ដ្រនកោះស៊ូឡាវ្រសុីប្រទ្រស
ឥណ្ឌូន្រសុីបានជីកកកាយ
សពសាច់ញាតិដ្រលត្រវូបញ្ចុះ
ម្ដងហើយម្ដងទៀត រៀងរាល់
៣ឆ្នាំ ក្នុងបំណងចំអាសទឹក
និងគ្រងសម្លៀកបំពាក់ថ្មីទៅ
តាមចំណូលចិត្ដរបស់ពួកគ្រ
ដើម្របីឧទ្ទិសដល់ដួងវិញ្ញាណ
ដ្រលច្រកឋានទៅហើយ។
ពិធី«ម៉ាណ្រណ្រ»ត្រូវបាន

អនុវត្ដដោយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធ
តូរា៉ាចាន់នៅអំឡុងដើមឬ
ក្រយរដូវប្រមូលផលខ្រ
សីហាព្រលសពសមជិក
សាច់ញាតិត្រូវបានជកីកកាយ
ហើយផ្នូររបស់ពួកគ្រត្រូវបាន
សម្អាតជាថ្មី។
រ៉ូនីផាសាងដ្រលគ្រួសារ

បានរៀបចំកម្មវិធីទៅតាម
ប្រព្រណីន្រះកាលពីថ្ង្រសៅរ៍
បានប្រប់ AFPថា៖ «ជួន-
កាលយើងថ្រមទាំងបានធ្វើ-
ការសន្ទនាជាមួយសពដោយ
បានធ្វើការបងួសួងពកួគាត់សុំ
ស្រចក្ដីសខុចម្រងុចម្រើននងិ
សុខភាពល្អផងដ្ររ»។
លោកផាសាងបានជកីសព

សមជិកគ្រួសារជាច្រើននាក់
រួមទាំងដីជូននិងចៅប្រសា
ជាមួយកូនៗ  និងចៅៗ ដោយ
ការគោរពចំពោះសព។
សមជិកគ្រួសារក្នុងភូមិ

ផានហា្គាឡាត្រវូបានគាស់នងិ
សំដិលថ្ង្រឲ្រយស្ងួតមុនព្រល
ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្មី។
កម្មវិធីបុណ្រយសពជាថ្មីក៏

ត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងមន
ការកាប់ជ្រូកសម្រប់ឱកាសដ៏
រីករាយន្រះផងដ្ររ។

មរណភាពរបស់សាច់ញាតិ
ក្នុងសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធ
ដ្រលមនជំនឿប្រព្រណីធ្វើ
ពិធីបុណ្រយសពច្រើនដំណាក់-
កាលន្រះនៅបន្តអនុវត្តដោយ
ពលរដ្ឋតូរា៉ាចាន់មួយចំនួនក្នុង
ចំណោម១លាននាក់។
សពស្ថិតក្នុងសភាពស្វិត-

រញមដូចខ្មោចម៉ាំមីតាមរយៈ
ការអប់ដ្រលប្រើសម្ភារមួយ
ចនំនួដចូជាទកឹខ្ម្រះនងិស្លកឹ-
ត្រជាដើម។
បច្ចុប្របន្ន សាច់ញាតិគ្រួសារ

ត្រងត្រប្រើវិធីចាក់បារ៉តចូល
ក្នងុខ្លនួសពដើម្របីរក្រសាសណា្ឋាន

រូបរាងដើមតាមលទ្ធភាព។
តាមជំនឿក្រុមកុលសម្ព័ន្ធត

ក្រយពីអប់ជាច្រើនខ្រ ដួង-
ព្រលងឹរបស់សពមនស្ររភីាព
និងមនអមតភាព រួមជាមួយ
កម្មវិធីបុណ្រយសពជាច្រើនថ្ង្រ
ដ្រលត្រូវបានហៅថារា៉ាមបូ
សូឡូ។
ពលរដ្ឋកុលសម្ព័ន្ធតូរា៉ាចាន់

នៅឥណ្ឌូន្រសុី ភាគច្រើនគឺជា
គ្រសិ្ដសាសនកិ។ទោះជាយ៉ាង-
ណាក្ដីពកួគ្រនៅត្រប្រណបិត័ន៍
ប្រព្រណីនិងប្រកាន់នូវជំនឿ
គាស់សពមកចំអាសទឹករួច
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ថ្ង្រ១៥កើតខ្រភទ្របទឆ្នាំជូតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រូវនឹងថ្ង្រពុធទី២ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ ចូលចិត្ត
សកិ្រសាផ្ន្រកអក្រសរសាស្រ្តសខុភាព
ផ្លូវកាយអាចមនជំងឺបៀតបៀន
ខ្លះប៉ុន្ត្រដោ យសារត្រអំណាចន្រ

កម្លាងំចិត្តមនសភាពខ្លាងំទើបអាចការពារសុខ-
ភា ពផ្លូវកាយមិនឲ្រយមនភា ពធ្ងន់ធ្ងរបាន។ រីឯការ-
ប្រកបរបររកទទួលទា ននានាបានផលចំណ្រញជា-
ធម្មតា ។ចំពោ ះបញ្ហាស្ន្រហា វិញគូស្ន្រហ៍មនភាព-
អធ្រយាស្រ័យគា្នាបានល្អប្រសើរនិងសុខសាន្តល្អ។    

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីស្រុតចុះ។ចំពោះមុខរបររក-
ទទលួទាននានាគឺបានផលមនិសវូ
ជាល្អប៉ុនា្មោនទ្រគួរត្រពិនិត្រយឲ្រយបាន
ល្អតិល្អន់មុននឹងឈានទៅដល់កិច្ច-

ព្រមព្រៀងអាជីវកម្មណាមួយ។ ចំណ្រកឯការ-
បំព្រញការង រផ្រស្រងៗអាចនឹងប្រទះឧបសគ្គ
ច្រើន។ រីឯកា រសម្រចចិត្តនានាគប្របីរកអ្នកណា
ដ្រលគួរឲ្រយទុកចិត្តដើម្របីប្រឹក្រសាយោបល់ទើបល្អ-
ប្រសើរនិងមិនកើតមនការថ្លាះធ្លាយធ្ងន់ធ្ងរ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។រាល់ការ-
បំព្រញកិច្ចការងរផ្រស្រងៗ ត្រងត្រ
ទទួលបា នជោគជ័យគួរជាទីគាប់-
ចិត្ត។ រីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទី-

ជិតឆ្ងាយត្រងត្រមនគ្រទទួលរាក់ទាក់មនទឹកចិត្ត
ប្រកបដោយក្តីសោមនស្រសរីករាយនិងពោលពាក្រយ-
សម្តីពីរោះពិសាទៅកាន់អ្នកផងធ្វើឲ្រយគ្រស្រឡាញ់
ចូលចិត្ត។ទោះជា យ៉ាងណាគួរត្រយកចិត្តទុកដាក់
ខ្លាងំទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងស្ន្រហាឲ្រយល្អផង។

រាសីស្រតុចុះ។ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទី
ជិតឆ្ងាយដើម្របីបំព្រញការងរផ្រស្រងៗ 
អាចជួបនូវភាពបរាជ័យធ្វើឲ្រយមនការ-
ធ្លាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាងំ។ចំពោះការនិយយ-

ស្តីម នភាពរអាក់រអួលមិនគាប់ចិត្តអ្នកសា្តាប់ខណៈ
បញ្ហាស្ន្រហាវិញគូស្ន្រហ៍គា្មោនការយល់ចិត្តគា្នាគា្មោនការ-
អធ្រយាស្រយ័ជាហ្រតុបណា្តាលឲ្រយមនការប្រកបាក់គា្នា។
ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈពិបាកបានផលណាស់។ រីឯ
បញ្ហាសុខភាពវិញគឺមិនល្អទំាងផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្ត។

រាសីស្រុតចុះ។រាល់ការបំព្រញការ-
ងរផ្រស្រងៗ ពោរព្រញដោយឧបសគ្គ
សុខភាពមនបញ្ហាខ្លះៗ ដ្រលមក
ពីបរយិកាសការនយិយស្តីត្រង-

មនគ្រនិនា្ទាធ្វើឲ្រយអ្នកមនការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្ត
ខ្លាងំ។រីឯបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍ខ្វះការយល់ចតិ្តគា្នា
ជាហ្រតុបណា្តាលឲ្រយមនការប្រកបាក់ ឬទំនាស់
ផ្រស្រងៗ ជាដើម។លាភសកា្ការៈវិញនឹងបានផល-
យ៉ាងលំបាកហើយក៏ប្រឈមវិបតិ្តផ្លូវចិត្តដ្ររ៕               

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្រញ-
ការងរផ្រស្រងៗ រម្រងទទួលបានផល-
តបស្នងគួរជាទីព្រញចិត្ត។ការធ្វើ-
ដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយប្រកបដោយ
សុវត្ថិភាពល្អ។ រីឯការនិយយស្តី

ប្រកបដោយឧត្តមគតិខណៈសខុភាពផ្លវូចតិ្តមន
សភាពល្អពោ លគឺទឹកចិត្តប្រកបដោយក្តីម្រតា្តានងិ
ករុណា។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍យល់-
ចិត្តគា្នាធម្មតាមិនបង្កើតក្តីខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយ។

រាសីមធ្រយម។កា រពោ លពាក្រយសម្តីធ្វើ
ឲ្រយអ្នកផងយកចតិ្តទុកដាក់សា្តាប់
មនសមត្ថភាពក្នងុការបំព្រញការ-
ងរប្រកបដោយសា្មោរតីប្រងុប្រយ័ត្ន

ធ្វើឲ្រយបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។ការធ្វើដំណើរទៅ 
ទីជិតឆ្ងាយបា នសុខសប្របាយត្រក៏គួរត្រប្រងុប្រ-
យ័ត្នដ្ររ។ រីឯលាភសកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផល
បង្គរួប៉ុណោ្ណោះ។ ចំពោះបញ្ហាស្ន្រហាវិញនឹងមន
ការអធ្រយាស្រយ័និងច្រះយោ គយល់គា្នាផងដ្ររ។        

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្រញ
ការងរផ្រស្រងៗ រម្រងទទលួផលតប-
ស្នងគួរជាទីព្រញចិត្ត។ចំពោះការ-
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្រកប-

ដោយសុវត្ថិភាព។ រីឯការនិយយស្តីប្រកប-
ដោយឧត្តមគតិសុខភាពផ្លវូចតិ្តមនសភាពល្អ
ពោលគឺចិត្តប្រកបដោយស្រចក្តីម្រតា្តាករុណា
ចពំោះមនសុ្រសនងិសត្វ។ការទទលួដំណងឹនានា
សុទ្ធសឹងជាដំណឹងល្អនិងមនស្រចក្តីសុខ។

 រាសឡីើងខ្ពសត់្រដ្រត។ការនយិយ-
ស្តីប្រកបដោ យឧត្តមគតិពោលគឺ
រាល់ពាក្រយសម្តីដ្រលនិយយច្រញ-
មកត្រវូវិភាគឲ្រយច្របាសល់ាស់មនុនងឹ

មនការហាស្តីច្រញទៅក្រ។ ស្រចក្តីស្ន្រហាពោរ-
ព្រញដោយភក្តីភា ព និងភាពផ្អ្រមល្ហ្រមល្អូកល្អិន
នឹងគា្នា។រីឯការប្រកបរបររកទទួលទាននានាបាន
ផលចំណ្រញគួរជាទីគាប់ចតិ្តធ្វើឲ្រយអ្នកមនទកឹចតិ្ត
បំព្រញនូវកិច្ចការនានាបានទ្វ្រឡើងថ្រមទៀត។

-  

 រាសីស្រុតចុះ។នៅក្នុងចិត្តអាច
មនបញ្ហាស្មុគសា្មោញខ្លះៗ លោក-
អ្នកគា្មោនស្វ័យភាពគ្រប់គ្រន់ក្នុង
ការសម្រចចតិ្តនានាឡើយគប្របីរក

មនសុ្រសគរួឲ្រយទកុចតិ្តដើម្របបី្រកឹ្រសាយោបល់ទើបជា
ការប្រសើរ។ចពំោះការប្រកបរបររកទទលួទាន
ផ្រស្រងៗមិនសូវជាបានផលល្អប៉ុនា្មោនឡើយ។
ស្រចក្តសី្ន្រហាអាចនងឹផ្តលន់វូការថា្នាងំថា្នាក់ដល់
ទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកបង្កើតភាពរកាំរកូស។  

 រាសីមធ្រយម។ការនិយយស្តីមន
អ្នកខ្លះយកចិត្តទុកដាក់សា្តាប់ឯអ្នក
ខ្លះទៀតព្រងើយកន្ដើយចំពោះអ្នក
ហ្រតុន្រះត្រវូប្រយ័ត្នការនិយយស្តី

បន្តចិ។លោកអ្នកគួរគិតឲ្រយបានហ្មត់ចត់មុននឹង
និយយទៅអ្នកផង។ការប្រកបរបររកទទួលទាន
នានានឹងបានផលបង្គរួសុខភាពផ្លវូកាយល្អបង្គរួ
ខណៈផ្លវូចិត្តមនផលបះ៉ពាល់ខ្លះៗ ។ រីឯបញ្ហា-
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍មនការយល់ចិត្តគា្នាជាធម្មតា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។សុខភាព
ផ្លវូកាយ និងផ្លវូចិត្តគា្មោនផលប៉ះ-
ពាល់អ្វីឡើយ។ ចំពោះការប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗ នឹងបាននូវ

ផលចំណ្រញតបស្នងនឹងការខិតខំប្រងឹប្រងរបស់
អ្នកខណៈដំណឹងដ្រលទទលួបានធ្វើឲ្រយលោកអ្នក
ម នក្តីសោមនស្រសរីករាយ។ចំណ្រកឯការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទជិីតឆ្ងាយវិញរម្រងមនសុខសុវត្ថភិាព។
រីឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលដោយរលូន។

សពសាច់ញាតិដ្រលបានបញ្ចះុរួចហើយត្រវូបានគាស់យកមកចំអាសនិងស្លៀកពាក់ឡើងវិញ។រូបថតAFP

កុលសម្ពន័្ធឥណ្ឌនូេសីុដល់រដូវគាស់
សពញាតិមកចំអាសធ្វើបុណេយជាថ្មី

សាច់ញាតិរស់សម្អាតនិងតុបត្រងកាយដល់សព។រូបថតAFP

កុលសម្ពន័្ធតូរា៉ាចាន់ចាត់ទុកកម្មវិធីបុណ្រយជាឱកាសរីករាយ។រូបថតAFP



ក្រងុរ៉មូ: បើ ទោះ ប ីជា ក្លបិ មយួ  
ចំនួន នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ Serie A 
របស់ ប្រទ្រស អីុតាលី កំពុង នាំ 
គ្នា សម្លងឹ ឥត ព ព្រចិ ភ្ន្រក លើ ខ្រស្រ- 
ប្រយុទ្ធ Lionel Messi របស់ 
ក្លិប Barcelona (Barca) 
ដោយ ការ ចង់ បាន យ៉ាង ខ្លាំង ក៏ 
ដោយ ក៏ សម្ដីរបស់ ក្រុម ទាំង- 
នោះ ព្រល និយយ រឿង ការ- 
ទិញ ដូរ កីឡាករ គ្មាន អ្វី ក្រ ពី 
ថា ការ ប្រយ័ត្ន ប្រយ្រង ខង 
ហិរញ្ញ វត្ថុ នោះ ឡើយ ។ 

ការ យល់ ឃើញ ពី កីឡាករ 
អន្តរជាតិអាហ្រសង់ ទីន ដ្រល 
អាចត្រឡប ់មក ប្រឈម ជាមយួ 
កីឡាករ គូ ប្រជ្រង របស់ ខ្លួន 
Cristiano Ronaldo កំពុង 
ទទួល បាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ 
យ៉ាង ខ្លាំង  ហើយ បន្ថ្រម ពី លើ 
ន្រះ អីតុាល ី ផ្ដល ់នវូ ប្រយោជន ៍ 
ខងពន្ធ  អាច ទៅ រួច សម្រប់ 
Messi ដ្រល មាន បញ្ហា  បង ់ ពន្ធ 
ហ្នឹង នៅ ប្រទ្រស អ្រស្រប៉ាញ ។

សារព័ត៌មាន នៅ អុីតាលី ធ្វើ 
ឲ្រយ អ្នក គំ ទ្រ របស់ ក្រប ខ័ណ្ឌ  
Serie A កាន់ ត្រ មាន សង្រឃឹម 
ខ្ពស ់ឡើង ៗ  ជាមយួ នងឹ ស្រចក្ដ ី
រាយការណ៍ ថា លោក Jorge 
Messi ដ្រល ជា ឪពុក របស់ 
កីឡាករ មាឌ ល្អិត រូប ន្រះ បាន 
ទិញ ផ្ទះ នៅ ក្រុង មីឡាន ។ 

 ប៉ុនា្មាន រដូវកាល ចុង ក្រយ 
ន្រះ ទោះ ជា ក្លិប កំពូល ៗ  នៅ 
Serie A ភាគ ច្រើន បាន  ចៀស 

មិន ប្រកួត ប្រជ្រង  ក្នុង ទី ផ្រសារ 
ដោះ ដរូ កឡីាករ ជាមយួ ក្លបិ អ្នក- 
មាន ៗ  នៅ អ្រស្រប៉ាញ អងគ់្ល្រស 
និង បារាំង ក៏ ដោយ ត្រ  វិបត្តិ ន្រ 
វរីសុ ករូ៉ណូា  នា ំឲ្រយ ក្លបិ ទាងំ នោះ  
នយិយ  ដដ្រល ៗ   ថា ពកួគ្រ  នងឹ 
ប្រយ័ត្ន  ខ្លាំង ជាង មុន សម្រប់ 
ការ ចំណាយ ទិញ កីឡាករ ។

ត្រយ៉ាង ណា  ព័ត៌មាន នៅ   
អីុតាលី គ្រន់ ត្រ ចំណ្រក  ១  
ប៉ុណ្ណោះ ដ្រល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
មា្ចាស់ ជយ លាភី ពាន  Ballon 
d'Or ៦ សម័យ កាល រូប ន្រះ 
ខណៈ លទ្ធភាព ច្រក ផ្លូវ ជាមួយ 
ក្លិប Barca របស់ រូប គ្រ ទំនង 
ជា គ្រច មិន ផុត ឡើយ ព្រះ 
សូម្របី ប្រក្ខ ភាព ប្រកួត ប្រជ្រង 
តំណ្រង ប្រធាន  ក្លិប ថ្មី លោក 
Toni Freixa ក៏ យល់ ថា រឿង 
កីឡាករ  Messi បន្ត ល្រង នៅ 
ទឹក ដី Camp Nou គឺ សង្រឃឹម 
តិច ណាស់ ។

លោក  Freixa ប្រប់់ វ្រប- 
សាយកីឡា បាល់ ទាត់ Goal 
ថា ៖ « ដចូ ដ្រល ខ្ញុ ំបាន ឮ ព ីមជ្រឈ-
ដ្ឋាន ជា ច្រើន រឿងរា៉ាវជុំ វិញ 
កឡីាករ  របូ ន្រះ កើន ឡើង បន្តចិ 
ម្ដងៗ  ច្រើន ឆ្នាមំក ហើយ ហើយ 
មើល  ទៅ គ្មាន ផ្លវូ ត្រឡប ់ក្រយ 
នោះ ទ្រ ។ ខ្ញុំមិន ជឿ ថា អាច 
មាន អ្វី  មកក្រ ប្រ បាន »។

ជាមួយ នឹង គ្នា ន្រះ ប្រក្ខភាព 
ប្រកួត ប្រជ្រង តំណ្រង ប្រធាន 
ក្លិប រូប ន្រះ ក៏ បាន ឲ្រយ ដឹង ពី 

លទ្ធភាព ខ្ពស ់ ដ្រល កឡីាករ របូ 
ន្រះ  អាច នឹង ផ្លាស់ ទៅ ក្លិប ណា 
នោះ គ ឺក្រមុ នៅ អងគ់្ល្រស Man-
chester City ដ្រល មាន គ្រូ- 
បង្វកឹ ចាស ់លោក  Pep Guar-
diola ជា អ្នក ដឹក នំា ដោយ 
លោក Freixa បន្ត ថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិ 
ថា ការ ផ្លាស់ ទៅ កាន់ ក្លិប Man 
City ទំនង  អាច កើត ឡើង បាន  
ព្រះ នៅ ទីនោះ មាន លោក  
Pep ដ្រល ធា្លាប់ មាន សា្នាដ្រ 
យ៉ាង ច្រើន ជាមួយ Messi 
កាលនៅ   Barca» ។ 

កឡីាករ  Messi វយ័ ៣៣ ឆ្នា ំ
ធ្វើ ពិភព បាល់ ទាត់ ភា្ញាក់ ផ្អើល 
យ៉ាង ខ្លាំង កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន 
ដោយ ការ ស្នើ សុំ ចាក ច្រញ ពី 
ក្លិប Barca ដ្រល ខ្លួន បាន រួម- 
រស ់ជាមយួ តាងំព ីអាយ ុ១៣ ឆ្នា ំ

ហើយ បញ្ហា ន្រ ការ ស្នើ ន្រះ ចាប-់ 
ផ្ដើម ចម្រងូ ចម្រសខ្លាងំ ឡើង ៗ  
ដោយ សារ ភាគី ទាំង២ មាន 
ការ  យល ់ឃើញ ផ្រស្រងគ្នា ចពំោះ 
លក្ខខន្តកិៈ ក្នងុ កងុ ត្រ រយៈ ព្រល 
៤ ឆ្នាំ ដ្រល ធ្វើ ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៧ ។ 

ខង កីឡាករ  យល់ ថា ខ- 
សន្រយា នោះ អាច អនញុ្ញាតឲ្រយ គ្រ 
ដើរ ច្រញ ដោយ ឥត ត ម្ល្រ ខ្លួន 
នៅ ដណំាច ់រដវូកាល ២០១៩-
២០២០ ត្រ ខង ក្លបិ  យល ់ផ្ទយុ 
ទៅវញិ ថា លក្ខខន្តកិ នោះ អស ់
សពុលភាព តាងំ ព ីថ្ង្រ ទ ី១០ ខ្រ 
មិថុនា េម៉្លះ ដ្រលមានន័យថា  
បើ កីឡាករ Messi ចង ់ផ្លាស់ 
ទៅ ល្រង ក្លិប ផ្រស្រង ត្រូវ បង់ ថ្ល្រ 
ផ្ដាច ់ កងុ ត្រ ៧០០លាន អរឺ៉ ូ($ 
៨៣៩ លាន) ៕ AFP/VN

ឈនណន

ភ្នពំ្រញៈ  ក្រមុការពារ តំណ្រង 
ជើងឯក ISI DSC FC ហាក់ បាន 
ផ្តល់ ទំនុក ចិត្ត ទៅ លើ ក្រមុ Bayon 
Wanderers ក្នុងការ បង្អាក់ 
ដំណើរ របស់ ក្រមុ TN Kandal 
FC ដើម្របីបើក ផ្លវូ ឲ្រយ ពួក គ្រ អាច 
វិល ទៅ រក ការ ឈ្នះពាន រង្វាន់ បាល់- 
ទាត់ ពាក់កណា្តាល អាជីព Keller 
Williams Cambodia League 
2020 ជា លើក ទី ២ សម្រប់ ការ- 
ប្រកួត បញ្ចប់ រដូវ កាល នា ចុង- 
សបា្តាហ៍ ន្រះ។

អ្នក ចាត់ការ ទូទៅ ក្រមុ ISI នៅ 
ត្រជឿថា  ក្រមុ របស់ លោក នៅត្រ 
មានក្ត ីសង្រឃឹម ៦០ ភាគ រយ ក្នងុការ- 
ប្រជ្រង យក ពាន នៅ រដូវ កាល ន្រះ 
ហើយក្តសីង្រឃឹម ន្រះ គឺ បនា្ទាប់ ពី ISI 
នៅ ត្រអាច រក បាន ៣ពិន្ទ ុបន្ថ្រម 
តាម រយៈ ការ យក ឈ្នះ ក្រមុ មហា- 

ហង្រស ៤-២ សម្រប់ ការ ប្រកួត 
ជម្រះុ លើក ទី ១២ នៅ កីឡដ្ឋាន 
KMH កាល ពី ថ្ង្រអាទិត្រយ ខណៈ 
ជំនួប ដ៏ ក្តាគគុកន្រះ ISI បាន បាត់ 
សមាជិក មា្នាក់ តាម រយៈ ការ ពិន័យ 
កាត ក្រហម របស់ អាជា្ញា កណា្តាល  
តំាង ពី ដើមតង់ ទី ១។  

ការ ឈ្នះ បាន ៣ពិន្ទ ុបន្ថ្រម ន្រះ 
បាន ជួយ ឲ្រយក្រមុ ISI នៅ ត្រអាច 
បន្ត ឈរ នៅ ល្រខ ២ ដោយ មាន 
៣៣ពិន្ទុ ស្មើជាមួយ ក្រុមកំពុង 
ឈរ នៅ ល្រខ ១ TN Kandal 
ដ្រល បាន ឈ្នះ ក្រមុ Pitou FC 
៣-០ ចំណ្រក Riel Phnom 
Penh បាន យក ឈ្នះ ក្រមុ Khmer 
United B ៦-២ ដើម្របី បន្ត ឈរ 
នៅ ល្រខ ៣ ដោយ មាន ២៨ពិន្ទុ 
ស្មើក្រមុ ឈរ នៅ ល្រខ ៤ Khmer 
United A ខណៈ  ក្រុម ល្រខ ៥ 
Avatar និង Bayon Wander-
ers ក៏ មាន២៥ពិន្ទ ុស្មើ គ្នា ដ្ររ។

លោក សៀក សុវណ្ណ អ្នក ចាត់- 
ការទូទៅ ក្រមុ ISI DSC បាន  ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ បុ៉ស្តិ៍ ថា៖ «សម្រប់ការ- 
ប្រកួត នៅ ឆ្នា ំន្រះ ឃើញ ថា មាន 
ភាព តាន តឹង ដោយសារ ត្រ សមា- 
ជិក ថ្មី TN Kandal គត់ ខ្លាំង 
ហើយ យើង បានចាញ់ គត់ កាល- 
ពី ដើម រដូវ កាល ព្រះ TN Kan-
dal មានការ រៀបចំល្អ ហើយ មាន 
កីឡាករបរទ្រសល្ៗអ ច្រើន ពិស្រស 
ក៏  មាន អតីត កីឡាករ ជម្រើសជាតិ 
កម្ពជុា មួយ ចំនួន បាន ចូល រួម ជួយ 
ដល់ពួកគត់ ផងដ្ររ បុ៉ន្ត្រ សម្រប់ 
ការ ប្រកួត ចុងក្រយ គឺ ទំាង ក្រមុ 
ISI និង TN Kandal សុទ្ធត្រ 
មានឱកាស  ៥០-៥០ ក្នងុ ការ-  
យក  ឈ្នះ លើ គូ ប្រកួតដូចគ្នា»។

តាម រយៈការ ប្រកួត ១២លើក 
កន្លង មក ន្រះ TN Kandal  មាន 
គ្រប់បាល់ ចំណ្រញ ច្រើនជាង ISI 
រហូត ដល់ ២៦ គ្រប់ បុ៉ន្ត្រ TN 

Kandal នៅ សល់ ជំនួប ចុង ក្រយ 
ដ៏ តានតឹង ១ទៀត ដោយពួក គ្រ 
ត្រវូជួបក្រមុ Bayon Wander-
ers ខណៈ ISI ក៏ ត្រវូ ប្រឈម នឹង 
ក្រមុ ល្រខ ៣ Riel PP ផងដ្ររ 
ហើយជំនួប ចុង ក្រយ ន្រះ ជា ការ- 
កាត់ ស្រចក្ត ីរក ក្រមុ ជើង ឯក និង 
ក្រមុ ឈរ នៅ ល្រខ ២ ដល់ ល្រខ ៥ 
ដ្រលត្រវូ ប្រកួត យក ពាន តូច KW 
Cambodia Cup 2020។

លោក សៀក សុវណ្ណ  បាន បន្ថ្រម 
ថា៖ «សម្រប់ការ ប្រកួត ចុង ក្រយ 
ជាមួយ Riel PP គឺភាគ រយ ៥០-
៥០ ព្រះ Riel នៅ ឆ្នា ំន្រះ ខ្លាងំ 
ជាងមុន ២ ដង ហើយការ ប្រកួត 
ចុង ក្រយន្រះ យើង ត្រវូ ល្រង នៅ 
ព្រល ព្រកឹ ទៅ ទៀត ដ្រល កីឡាករ 
ខ្ម្ររ យើង អាច នឹង មានការ ពិបាក 
បុ៉ន្ត្រ TN Kandal ក៏ អាច នឹង ស្មើ 
ផងដ្ររ ដោយសារក្រមុ Bayon 
Wanderers នៅ ព្រល ន្រះ ក៏ ល្អ 

ដ្ររ ហើយ  ពួក គត់ ត្រវូ ការ ឈ្នះ  
TN Kandal ជាចំាបាច់ដូច គ្នា 
ដើម្របី មានឱកាស ឡើងទៅ ល្រខ 
៥ បាន  ប្រកួត យក ពាន តូច»។

លោក បាន បញ្ជាក់ថា៖ «បើសិន 
ការ ប្រកួត ព្រល ព្រកឹ  យើង ឈ្នះ 
ក្រមុ Riel PP ខ្ញុ ំគិត ថា ការ ប្រកួត 
ព្រល លា្ងាច រវាង TN Kandal និង 

Bayon Wanderers ប្រកដ 
ជា តានតឹង ដ្រល វាអាច នឹង ស្មើ គ្នា  
អី៊ចឹង ឱកាស ប្រជ្រង យក ពាន របស់ 
យើង អាច នៅ សល់ ៦០ ភាគ- 
រយដ្ររ បុ៉ន្ត្រ បើ សិនជា យើង ចាញ់ 
វិញ គឺ TN Kandal នឹងកា្លាយជា 
មា្ចាស់ ជើង ឯក ទោះ ពួក គ្រ ចាញ់ 
Bayon ក៏ ដោយ»៕

ថ្ង្រពុធ ទី២ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រមុមហាហង្រសបានព្រយាយាមបិទខ្រស្រប្រយុទ្ធក្រមុISIDSC។រូប ណន

ISI  ថា ពួក គេ នៅមាន ឱកាស បេជេងយក ពានជាមួយ TN Kandal

Platini តេវូ  កោះហៅសួរ 
ករណីបេក់ $ ២,២លាន
ក្រុងប៊្រន: លោក  Michel 

Platini ត្រូវបាន រដ្ឋ អាជា្ញា ស្វ៊ីស 
សួរ ចម្លើយ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ជុំ វិញ 
ការ សុើប អង្ក្រត មួយ ដ្រល ត្រូវ 
បាន ធ្វើ ឡើង  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ទឹក- 
ប្រក់ ចំនួន ២លាន  ្រហ្វង់ស្វ៊ីស 
($ ២,២ លាន ) ដ្រល អតីត 
ប្រធាន សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ អឺ រ៉ុប 
(UEFA)  រូប ន្រះ ទទួល ពី 
សា្ថាប័ន គ្រប់ គ្រង បាល់ ទាត់ 
អន្តរ ជាតិ (FIFA)។

លោក Platini ត្រូវ បាន កោះ- 
ហៅ ឲ្រយ ចូល ខ្លួន មក បំភ្លឺ ដោយ 
លោក រដ្ឋ អាជា្ញា Thomas Hild-
brand នៅ រដ្ឋ ធាន ីប៊្រន ប្រទ្រស 
ស្វ៊សី ខណៈ អតតី ប្រធាន FIFA 
លោក Sepp Blatter ក៏ ត្រូវ 
បាន  ឲ្រយ ចូល ខ្លួន ទៅ ជួប រដ្ឋ អាជា្ញា 
នៅ ថ្ង្រ អង្គារដ្ររ ដ្រល ជា ផ្ន្រក 
មួយន្រ ចំណាត់ ការ ផ្លូវ ច្របប់   ដូច 
គ្នា ន្រះ ។

Platini វយ័ ៦៥ ឆ្នា ំដ្រល បាន 
អង្គយុ កអ ីប្រធាន UEFA ព ីឆ្នា ំ
២០០៧ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៥ ត្រូវ  
សួរ ចម្លើយ ប្រមាណ ជា ៣ ម៉ាង 
នៅ ឯ ការិយល័យ ម្រធា វី ជាន់ - 
ខ្ពស់ (OAG) ហើយម្រធាវី 
របស់ ជន ជាប់ ចោទ Dominic 
Nellen  បានប្រប់ AFP បនា្ទាប់-   
ពី  ការ សួរ ចម្លើយ ដោយ សមា្ងាត់ 
នោះថា ៖ « ការ សរួ នា ំប្រព្រតឹ្ត  ទៅ 
យ៉ាង រលូន ចំពោះ  កូន ក្ដី ខ្ញុំ » ។  

លោក ម្រធាវី Nellen បាន 
បន្ត ថា ៖ « គត់ បាន ឆ្លើយ គ្រប់  
សំណួរ ទំាង អស់ ដ្រល OAG  

បានសាក  សួរ គត់ ហើយ គត់ 
ប្រប់ គ្រប់ យ៉ាង ថា តើមាន កិច្ច- 
ព្រម ព្រៀង យ៉ាង ម៉្រច និង អ្វី  
ដ្រល ជា ការ ពិត ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ប្រក ់២ លាន ហ្នងឹ ។ យើង កពំងុ 
រង់ ចាំ ចម្លើយ ពី សាក្រសី ដទ្រ ទៀត 
នៅ ប៉ុនា្មាន ថ្ង្រ ខង មុខ » ។

លោក ម្រធាវី តំណាង រូប ន្រះ 
បន្ថ្រម ទៀត ថា ៖ « គ្មាន អ្វី  ដ្រល 
ពួក យើង ត្រូវ ព្រួយបារម្ភ ឡើយ 
ព្រះ ពួក គ្រ នឹង និយយ ការ ពិត 
មិន ខន ហើយ រដ្ឋ អាជា្ញា អាច 
ពចិារណា ឃើញ ដោយ ផ្ទាល ់ខ្លនួ 
ថា ប្រក់ ដ្រល ទទួល បាន ហ្នឹង 
មិន ខុស ច្របប់ នោះ ទ្រ » ។ 

យ៉ាង ណា  Platini ហាក់ មាន 
អារម្មណ៍ ស្រស់ ស្រយ ធម្មតា 
ព្រល  ដើរ ចូល ទៅ កាន់ អគរ 
របស់ OAG ខណៈ រូបគត់ និង 
លោក Blatter មា្នាក់ ៗ  ត្រូវ 
ប្រឈម នឹងសំណួរពី រដ្ឋអាជា្ញា 
រៀងៗ ខ្លនួ ជា ផ្ន្រក១ ន្រ ចណំាត-់ 
ការ ផ្លូវ ច្របប់ ដ្រល ចាប់ ផ្ដើម 
ដំណើរ ការ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៥ ។

 ខ្រ មិថុនា លោក Hildbrand  
បញ្ចលូ លោក  Platini ជា ផ្លវូ ការ  
ក្នងុ ការ សុើប អង្ក្រត មយួពាក ់ពន័្ធ 
នងឹ ប្រក ់រង្វាន ់ដ្រល គត ់ ទទលួ- 
បាន ពី FIFA ក្នុង ឆ្នាំ ២០១១  
សម្រប់ ការងរ ជា ទី  ប្រកឹ្រសា ដ្រល 
បាន បញ្ចប់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០០២ 
ដោយ សង្រសយ័ ថា មាន ការ ចលូ- 
ដ្រ ចលូ ជើង  ក្នងុ ការ គ្រប ់គ្រង មនិ 
យុត្តិ ធម៌   ការ ក្រង បន្លំ និង ការ- 
ក្ល្រង ឯក សារ ៕ AFP/VN

ក្លិប នៅ អីុតាលី សម្លឹងចង់ បាន  Messi 
តេរា រេក រឿង តម្លេ ពេះមិនចង់ខ្ជះខ្ជាយ

Messiឈរសោកស្ដាយក្រយក្រមុBarcaធ្លាក់ពីពានអឺរុ៉បកន្លងមក។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ខណៈទើបតែស្ងប់រឿងទៅសាងផ្នសូ
បសួជាសងែឃនៅវត្តល្អាងកង្កែបឯសែកុបាណន់
ខែត្តបាត់ដំបងសែប់តែថ្មីៗនែះអន្ទិតជីដែវីត
ងាកមកបង្ហោះសារអមដោយបណ្តុំរបូថតបង្អតួ
រឿងរថយន្តទនំើបនងិសណំង់ផ្ទះវឡីាបង្កើតនវូ
ភាពភា្ញាក់ផ្អើលសាជាថ្មីម្តងទៀតកែយពីបាន
សឹកពីបួសមកនោះ។
ផ្តើមចែញពីការបង្ហោះរូបរថយន្តម៉ាកRolls-

Royceនងិរថយន្តទនំើបមយួគែឿងទៀតមន
ពណ៌ខ្មៅអន្ទិតជីដែវីតក៏បង្ហើរសារថា៖«សែី
ខ្មៅមិនមែនស្លូតទែតែសែីសក៏មិនណយដែរ-
រស់នៅ ដោយជីវិតខ្លួនឯងតើនឹងតែូវទៅខ្មៅស
ហ្នឹងមត់អ្នកណា?សំខន់មិនបំពានអ្នកដទែ
សែចក្តីសុខកើតឡើងដោយឯកឯងចាស់ៗ-
បែប់ហើយខ្ញុំក៏សា្តាប់បងា្គាប់គាត់និយាយថា៖
ស៊ូចង្អៀតផ្ទះកុំឲែយចង្អៀតចតិ្ត។ឥឡវូផ្ទះរាល់ថ្ងែ
ហ្នឹងចង្អៀតហើយគិតម៉ែច? មនចាំអាអត់-
ចង្អៀតហើយសិនទើបបានធូរសែលបន្តិច
ហាសហាស!Living a good life.Happy
4thanniversary»។
ភា្លាមនោះក៏មនអ្នកអបអរសាទរជា-

ហរូហែជាសណំែរបែបបញ្ឆតិបញ្ឆៀង
ថា៖«គួរឲែយស្ញប់ស្ញែងណាស់បង-
បែយ័ត្នគា ំងបែះដូងងាប់ពួកអា-
អ្នកទើសគែ។អ្នកពែបជែយគែ
អត់បា នមួយចំណិតគែផងមិន
ដឹងមើលidolគែផង។បង
ជនូពរឲែយអនូៗកានដ់ែគា្នា
កសាងសែចក្តីសុខឲែយ
បានទៅដល់មហា-
តែើយម្តាយឪពុក
ប្អនូពកួគាត់មន
មោទនភាព-
ចំពោះអូនៗ -
ណាស់»។
ឯអ្នកខ្លះ-

សរសែរឌឺដង
ដែរថា៖ «ពីមុន
គែមើលងាយគាតស់ទុ្ធ-
តែអត់កំណើតតែពែល
នែះអ្វីៗ គា ត់មនទាងំ-
អស់ហើយអាអ្នក-
ដៀលគែនឹងឥឡូវ
ម៉ែចទៅហើយ?
ឡូយកប់សារីៗ
កុំមកឈកឺែបាល-
ជាមួយអស់
លោកអ្នក-
ទើសខំរកលុយវិញ
ល្អជាងខ្ញុំជឿហែងហែង។
សងែស័យមនអ្នកទើសទៀត-

នឹងហាសលុយគែសោះគែនិយាយពីទើស-
មហាទើស Congrats g-devit idol។ ចូល
បំពែញបំណងខ្លួនឲែយពែញលែញចែបាស់ជាង-

បំពែញបំណងអ្នកដទែ»។
គរួបញ្ជាក់ដែរថាមហាជនមនការ
ភា្ញាក់ផ្អើលយា៉ាងខ្លាំងពែញនៅតាម
បណា្តាញសង្គមដោយសារតែតារា
ចមែៀងរ៉ែបបែុសលោកងួនចាន់-
ដែវតីឬជីដែវតីដែលទើបបានទញិ
រថយន្តទនំើបម៉ាកRolls-Royce

ជនូគូស្នែហ៍ជាតារាចមែៀង
សែីសិចសុី កញ្ញាទែព-
បូពែឹកែសសោះនោះក៏
សែប់តែកាលពីពែឹក
ថ្ងែទី២៣ខែកក្កដា
ឆ្នាំ២០២០ក៏លែច
វត្តមនសាមណែរ
ជីដែវីតបានទៅ
សាងផ្នួសបួស
បំពែញនូវកិច្ច-
កុសលជូនដល់
មតាបិតានិង
ដើមែបីរម្ងាប់ចិត្ត
ដែលរងនវូភាព
ស្មគុសា្មៅញមយួ
រយៈដោយមិន-

បានកំណត់វែលថា
នឹងសឹកវិញនៅពែល-
ណាស្ថិតនៅឯទីអារាម
ល្អាងកង្កែបសែកុបាណន់
ខែត្តបាត់ដំបង៕

សឹកពីបួសភ្លាមអន្ទតិជីដេវីតបង្អតួ
រឿងសង់ទេនំរួមស្នេហ៍នឹងបូពេកឹេស
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អន្ទតិ ជី ដេវីត ទើប សឹក ពី បួស ក៏ បង្អតួ រឿង សង់ផ្ទះ ថ្មី 
ជាទេនំ រួម ស្នេហ៍ នឹង  ទេព បូពេកឹេស ។ រូបថតហ្វែសប៊ុក

លោក ហេង បុ៊នឃីម និង ឃីម បូរ៉ា  ថតជាមួយ គ្នា នៅ ក្នងុក្លបិ រស្ម ីភូមិគបខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ។ រូបថតពន្លក

បូរ៉ាដាក់ចិត្តកាន់តេខ្លាងំលើបេដាល់
កេយរកឃើញជោគជ័យផ្ទនួៗ
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈការទទួលបានជោគ-
ជ័យផ្ទួនៗគឺការឈ្នះបានខែសែ-
កែវាត់ពែមទំាងការឈ្នះបានបែក់
លនផែសែងៗពិសែសការទទួល
បានកែបខ័ណ្ឌជាទាហានក្នងុឆ្នាំ
២០២០នែះបានធ្វើឲែយអ្នកបែដាល់
មកពីជាយដែនឃីមបូរា៉ាបាន
ផ្លាស់ប្តរូចិត្តពីការចង់ដើរចែញពី
អាជីពនែះមកដាក់ចិត្តកាន់តែ
ជែទៅលើវិស័យនែះហើយក៏ចង់
វិវឌែឍខ្លនួទៅជាគែូបង្វកឹកែយ
បែកួតលែងកើតផងដែរ។
ក្នងុបទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយ

ភ្នពំែញបុ៉ស្តិ៍ក្នងុពែលថ្មីៗ នៅក្លបិ
រស្មីភូមិគាបខែត្តបន្ទាយមនជ័យ
ឃីមបូរា៉ាមិនត្អញូត្អែរពីជីវភាព
លំបាកក្នងុមុខរបរបែដាល់នោះ
ទែដោយរូបគែបានអះអាងថា
មនជីវភាពបានបែសើរសមរមែយ
បន្ទាប់ពីកែញជាមួយមុខរបរ
បែដាល់មិនរាថយរយៈពែលជាង
១៤ឆ្នាំកែមការចាត់ចែងរបស់
លោកឪពុកហែងបុ៊នឃីមជាគែូ
បង្វកឹផ្ទាល់។
ឃីមបូរា៉ានិយាយថា៖«សព្វ

ថ្ងែខ្ញុំមនបែពន្ធនិងកូន១មន
ជីវភាពសមរមែយដោយមុខរបរនែះ
ឈឺសាច់មែនតែបើខ្ញុំខិតខំបែងឹ
បែងយា៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តាម
ការណែនំពីគែូគឺទទួលបានផល
ល្អដោយបានចំណូលតាមកម្លាងំ
ពលកម្មពែះក្នងុ១ខែយា៉ាង-
ហោចណាស់ក៏ខ្ញុឡំើងបែកួតបាន
២ទៅ៣លើកដែរហើយក្នងុមួយ
លើកតិចបំផុតក៏ទទួលបានកមែ
ពី៤០០ទៅជិត១០០០ដុល្លារដែរ

គឺទៅតាមកម្មវិធីរបស់គែរៀបចំ
ផែសែងៗគា្នា»។
បូរា៉ាបន្ថែមថា៖«កន្លងមកខ្ញុំ

ធ្លាប់ចង់លឈប់ពីសង្វៀនដោយ
បែកួតមិនដែលឈ្នះជើងឯកឬ
ចំណាត់ថា្នាក់លែខ១គឺបានតែ
ជើងឯករងក្នងុពែតឹ្តកិារណ៍ធំៗ
ចំនួន៦លើកបុ៉ន្តែក្នងុឆ្នាំ២០២០
នែះខ្ញុំឈ្នះខែសែកែវាត់បាន១បន្ទាប់
មកខ្ញុំឈ្នះបែក់លនពីកម្មវិធី
ម៉ារា៉ាតុងម៉ាសហ្វែហើយកាលពី
សបា្តាហ៍មុនខ្ញុំឈ្នះបែក់លនពី
កីឡាករឡុងជិនផងដែរពិសែស
នៅឆ្នាំ២០២០នែះខ្ញុំតែវូបានថា្នាក់
ដឹកនំគាត់បំពែញកែបខ័ណ្ឌជា
ទាហានក្នងុកងយោធពលខែមរ-
ភូមិន្ទគឺដោយសារខ្ញុំបែកួតល្អ
មនសា្នាដែពែមទំាងមិនដែលធ្វើ
ឲែយខូចកម្មវិធីគែម្តងណាទែ»។
ទោះជាយា៉ាងនែះក្តីឃីមបូរា៉ា

អះអាងថាបច្ចបុែបន្នរូបគែមន
បញ្ហោសុខភាពមិនសូវបានល្អគឺ
កម្លាងំធ្លាក់ចុះនិងមនជំងឺខ្លះផង
បុ៉ន្តែការហ្វកឹហាត់គឺពែយាយាមជា-
និច្ចដោយហ្វកឹហាត់ផ្នែកបច្ចែក-
ទែសឲែយបានចែើនដើមែបីពែល-
បែកួតបែើបច្ចែកទែសចែើនជាង
បែើកម្លាងំពែះគិតជាមធែយមបូរា៉ា
បង្ហើបថារូបគែអាចរកបែក់បាន
ពីការបែកួតបានជិត១០០០ដុល្លារ
ក្នងុ១ខែខណៈដែលជីវភាពបែចំា
ថ្ងែមនផ្ទះសា្នាក់នៅមនរថយន្ត
ជិះពែមទំាងមនការហូបចុក
សា្នាក់នៅបានសមរមែយ។
ជាមួយគា្នានែះឃីមបូរា៉ាក៏

មនបំណងធ្វើជាគែូបង្វឹកនៅ
ពែលរូបគែបែកួតលែងកើតផងដែរ
ដោយរូបគែបញ្ជាក់ថា៖«បែសិន

បើថ្ងែកែយខ្ញុំបែកួតលែងកើត
គឺខ្ញុំចង់ធ្វើគែូបង្វកឹដូចឪពុករបស់
ខ្ញុំហើយចំណែកកូនបែសុខ្ញុំនឹង
ឲែយហ្វកឹហាត់បុ៉ន្តែឡើងបែកួតឬ
អត់គឺអាសែ័យលើទឹកចិត្តឬ
ចំណង់របស់គែនៅពែលគែធំ»។
ចំណែកលោកហែងបុ៊នឃីម

ជាឪពុកបាននិយាយថា៖«ខ្ញុំមន
កូន៤នក់កូនចែបងសែីរកសីុមិន
បែដាល់ទែបុ៉ន្តែកូនបែសុ៣នក់
បែដាល់ទំាងអស់គឺមនឃីម
ឌីម៉ាជាម្ចាស់មែដាយមសសីុ-
ហ្គែមឆ្នាំ២០១៧ឃីមបូរា៉ានិង
កូនពៅឃីមឌីម៉ែដែលកំពុងហ្វកឹ-
ហាត់និងបែកួតបានល្អផងដែរ
អី៊ចឹងអាចថាខ្ញុំជោគជ័យក៏ថា
បានពែះពីមុនក្លបិរស្មីភូមិគាប
ខ្ញុំមនតែបាវសាក់១មនកូនខ្ទម
សមែប់កូននិងបែពន្ធរស់នៅ
យា៉ាងកំសត់បុ៉ន្តែការបែងឹបែង
តាមរយៈបែដាល់នែះខ្ញុំបាន
កសាងក្លបិដោយមនកន្លែងហ្វកឹ-
ហាត់បានល្អសមរមែយមនផ្ទះ
សមរមែយពែមទំាងទិញដីពងែកី
លំនៅឋានបានល្មមគួរសមនិង
ទទួលបានការគំាទែពីបងប្អនូក្នងុ
ភូមិដោយយកកូនគែមកហាត់
ផងដែរ»។
លោកបន្ថែមថា៖«តាមរយៈមុខ-

របរបែដាល់នែះសព្វថ្ងែខ្ញុំរៀបចំ
កូនឲែយមនបែពន្ធនិងការងារអស់
ហើយគឺឌីម៉ាធ្វើប៉ែអឹមនៅភ្នពំែញ
និងជាកីឡាករជមែើសជាតិមន
ផ្ទះសំបែងសមរមែយហើយបូរា៉ាធ្វើ
ទាហានមនបែក់ខែដូចគា្នាគឺ
នៅសល់តែកូនពៅឌឺម៉ែកំពុង
ហាត់ល្អតែៀមចូលថា្នាលជមែើស-
ជាតិក្នងុពែលអនគត»៕

តារចមេៀងសេសិីចសីុកញ្ញា 
ទេព បូពេកឹេស ។ រូបថតហែងជីវ័ន


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

