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ពេទ្យភ្នេកតេូវការសម្ភារការពារជំងឺឆ្លងក្នុងការ-
បំពេញបេសកកម្មការពារពិការភាពចក្ខុ...ទំព័រ១៣

ខ្សេបេយុទ្ធLionelMessiទំនងមិនដូរ
គំនិតរឿងចេញពីBarca...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

ឌុច អតី ត មេគុក ទួល ស្លេងក្នងុ របប ខ្មេរ កេហម
 ទទួលមរណភាព ដោយ រោគ បេចំាកាយ  ហើយ សព តេវូ បាន បូជា នៅ ក្នងុ ថ្ងេ តេ មួយ 

នៀម ឆៃង 

ភ្នំពៃញៈ កាំង ហ្កេក អ៊ាវ ហៅ ឌុច 
អតតី បេធានសន្តសិខុ  ស-២១ ដេល 
គេ ស្គាល់ ជា ទូទៅ ថា  គុក ទួលស្លេង បា ន  
ទទួលមរណភាពកាល ពី រំលង អ្រធាតេ 
ឈាន ចូ ល ថ្ងេ ពុធ ទី ២ ខេ កញ្ញា  ក្នុង 
អយុ ៧៨ ឆ្នាំ ដោយ រោគ បេចាំ កាយ 
ហើយ សព តេូវ បាន បូជា រួច ហើយក្នុង 
ថ្ងេ តេ មួយ  នៅ វត្ត ចាក់ អងេកេម។ 

ជន រងគេះ  ដេល រួច រស់ ជីវិត ពី គុក 
ទួល ស្លេង ម្នា ក់ នយិាយ ថា លោក ស្ដា យ  
ដេល  ឌចុ មនិតេវូ បាន នា ំដើរ មើល ការ- 
រីក ចមេើនរបស់ បេទេស  ជាតិ ដេល ខុ ស  
ពី កាល ពី សម័យ ខ្មេរ កេហម។

អតតី បេធាន មន្ទរី សន្តសិខុ  ស-២១ 
នេ របប ខ្មេរ កេហម  បាន ស្លាប់ នៅ មន្ទរី- 
ពេទេយ មិត្ត ភាព ខ្មេរ -សូវៀត ដោយ សរ 
ជំងឺ បេចំា  កាយរួម មន ជំងឺ រលាក ទង សួ ត 
និង ជំងឺ សួត ធ្ងន់ធ្ងរ។ សក សព របស់ 

លោក តេូវ បាន បូជា រួច ហើយ កាល ពី  
រសៀល ថ្ងេ ពុធ មេសិល មិញ  នៅ វត្ត ចាក់- 
អងេ  កេម ដោយ មន ការ ចូល រួម ពី 
សច់ ញាតិ របស់ លោក។  នេះបើ តាម 
ការ បញ្ជាក់ របស់ អ្នក នាំ ពាកេយ សលា- 
ដំបូង ខេត្ត កណ្ដាល។

បើ តាម អង្គ ជំនុំ ជមេះ វិសមញ្ញ ក្នុង 
តុលាការ កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ឌុច តេូវ 
បាន ចាប ់ នងិ ឃុ ំខ្លនួ  កាល ព ីខេ ឧសភា 
ឆ្នាំ១៩៩៩ និង តេូវ បាន យក មក ឃុំ - 

ខ្លនួ  នៅ មន្ទរី ឃុឃំំាង   អ.វ.ត.ក កាល- 
ពី ខេកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧ ដោយ ជាប់- 
ចោទ ព ីបទ «ឧកេដិ្ឋកម្ម បេឆងំ មនសុេស 
ជាតិ» និង  «ការ រំលោភ បំពានយា៉ាង- 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៅ លើ អនុ សញ្ញា ទី កេុង ហេសឺ-
ណេវ  ឆ្នាំ ១៩៤៩»។

អង្គ ជំនំុ ជមេះ ស លាដំបូង បាន កា ត់-  
ទោស ឲេយលោក ជាប់ ពន្ធ នាគារ រយៈ -    
ពេ ល ៣៥ ឆ្នាំ កាល ពី ឆ្នាំ២០១០។ 
ប៉ុន្តេ  នៅឆ្នា២ំ០១២...តទៅទំព័រ  ៤ 

កៃមុ គៃសួារ ពៃល យក ធាតុ (ថង់សនៅក្នងុ កញ្ចៃង )របស់ឌុច បន្ទាប់ ពី បូជានៅ វត្ត ចាក់អងៃកៃម  ក្នងុ ខណ្ឌមាន ជ័យ រាជធានីភ្នេំពញ កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន 

ចេបាប់ ការ ពារ អ្នក បេើ បេស់ នឹង ទាក់ ទាញ អ្នកវិនិយោគ អាមេ រិកបង ្កើនកិច្ច  បេងឹបេង  បង្កើត   វ៉ាក់  សំាង ការពារកូវីដ ១៩ 
ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ: មន្តេ ីជាន ់ខ្ពស ់រដា្ឋាភ-ិ
បាល និង ដេ គូអភិវឌេឍ ន៍   មន 
សុទិ ដ្ឋិ និយម ថា ចេបាប់ ស្តីពី កិច្ច 
ការ ពារ អ្នក បេើ បេស ់ដេល  បាន  
អនមុត័ ឲេយ បេើ បេស ់កាលព ីថ្ម ៗី  
នេះ  នងឹ ជយួបង្កើន ភាព ទកុ ចតិ្ត  

នងិ ទាកទ់ាញ   វនិយិោ គនិ ឲេយ ចលូ  
មក វនិយិោគ នៅ បេទេស កម្ពជុា 
កាន់ តេចេើន ថេម ទៀត ។

លោក  បា៉ាន សរូសក័្ត ិ រដ្ឋ មន្តេ ី
កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម បាន ថ្លេង 
នៅ ក្នងុ សកិា្ខា សលា ផេសព្វ ផេសាយ 
របាយការណ៍ ថា្នាក់ ជាតិ ស្តី អំ ពី 
«កមេតិ យល ់ដងឹ របស ់អ្នក បេើ- 

បេស ់នៅកម្ពជុា» នងិ«គមេង  
ការពារ អ្នក បេើ បេស់ ក្នុង តំបន់ 
អស៊ាន»  កាល ព ី ថ្ងេ ពធុ ថា  កចិ្ច- 
ការ ពារអ្នក បេើ បេស់ នេះ មន 
គោល បណំង ធានា    ការ ពារ  អ្នក- 
បេើ បេស់  និង លើក កម្ពស់ ការ- 
បេកួត បេជេង ដោយ សុចរិត។

លោក បន្ត  ថា...ត ទៅ ទំព័រ ៨

កៃុង វ៉ាសុីនតោនៈ កេុម អ្នក- 
សេវជេវនៅ ទូទាំង អមេរិក 
កំពុង បង្កើន កិច្ច បេឹងបេង  
ដើមេបី បង្កើត វ៉ាក់ សំ ង ការពារ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ឲេយ មន បេសិទ្ធ- 
ភាព  ខណៈ  វ៉ាកស់ងំ មយួ ទៀត  
កំពុង តេូវបាន ចាប់ ផ្តើម ធ្វើការ-
ពិសោ ធ  ដំណក់ កាល ទី ៣ 

កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ ។  
វិទេយាស្ថាន សុខាភិបាល ជាតិ 

(NIH) របស់ អមេរិក  បាន 
ថ្លេង ថា  ការ ពិសោធអ្នកជំងឺ  
នៅ កន្លេង ជា ចេើន  ដេល បាន 
វយ តម្លេ វ៉ាក់សំង ការពារ 
ជំងឺកូវីដ ១៩  ដេល មន ការ - 
សុើប អង្កេត នោះ គឺ តេូវបានគេ 

ស្គាល់ ថា  AZD1222  នឹង ចុះ 
ឈ្មោះ អ្នក ស្ម័គេ ចិត្ត ពេញ វ័យ 
បេហេល ៣ មឺនុ នាក ់ នៅ កន្លេង 
ជា ចេើន នៅ អមេរិក  ដើមេបី 
វយតម្លេ ថា  តើ វ៉ាក់ សំង នេះ  
អច ទប់ស្កាត់ មិនឲេយ  ឆ្លង ជំងឺ - 
កូវីដ ១៩ បាន ដេរ ឬ ទេ? 

កេុម អ្នក...តទៅទំព័រ ១២

លោក កឹម សុខា  បាន 
អំពាវ នាវ ឲេយ តុលាការ 
ទម្លាក់  ចោលបទ ចោ ទ 
បេឆំាងលើ   រូប លោក

នៀម  ឆៃង

ភ្នពំៃញៈមេដឹកនំា អតីត គណ បកេស  
បេឆងំ លោក កមឹ សខុាកាល ព ីថ្ងេ 
ពុធ មេសិល មិញ បាន អំពាវនាវ ស ជា ថ្ម ី
សូម ឲេយ តុលាការ ទម្លាក់ ចោល បទ- 
ចោទ   លើ របូ លោក នៅ ថ្ងេ ខបួ ៣ ឆ្នា ំ 
នេ ការ ចាប់ ខ្លួន។ ប៉ុន្តេ មន្តេី កេសួង 
យុត្តិ ធម៌  ថ្លេង ថា មន តេ តុលាការ 
ទេ  ដេ ល ជា អ្នក សមេច ដោយ ផ្អេក 
លើ អង្គហេតុ  អង្គចេបាប់ សកេសី និង 
ភ័ស្តុតាង។

លោក  កឹម សុខា បាន សរសេរ 
សរ នៅ លើ ទំព័រ ហ្វេសប៊ុក របស់ 
លោ ក ថា គិត តេឹម ថ្ងេ ទី ២ ខេ កញ្ញា 
២០២០  វ មន រយៈ ពេល៣ឆ្នា ំហើ យ  
ដេល លោក បាន បាត់ បង់ សេរីភាព  
និង សិទ្ធ ិក្នងុ ការ ធ្វើ នយោបាយ  ដើ មេបី 
បមេើ បេទេស ជាត ិនងិ បេជា ពលរដ្ឋ 
ខ្មេរ។ លោក ថា បេទេស ជាតិ តេវូ ការ   
បោះជំហាន វិជ្ជមនជាជាង ការ ជា ប់  
មន្ទិល សងេស័យ នេ ភាពអវិជ្ជមន 
ណ  មួយ នៅ ក្នុង ស្ថានភាព ដេល 
ពភិ ព លោក  កពំងុ តេ ជបួ បេទះ ការ- 
រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩   និង វិបត្តិ 
សេដ្ឋ កិច្ច ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ។ 

លោក សរសេរ ថា៖«កាលៈ ទេសៈ  
នេះ   ខ្មេរ គួរ តេ មន ការ ផេសះ ផេសា ជាតិ   
ឯក ភាព ជាតិ  ហើយ ខ្ញុ ំគួរ តេ មន សិទ្ធ ិ 
សេរី ភាព ពេញ លេញ  ដើមេបី អច 
ចូល រួម បមេើ ជាតិ មតុ ភូមិ និង 
បេជា ពល រដ្ឋ ខ្មេរ...តទៅទំព័រ  ៤



ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង អប់រំ  យុវជន  
និង កីឡា  រួម ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន  
Smart Axiata  ប្រកាស រមួគ្នា ព ី
ការចាប់ផ្ដើម ផ្រសព្វផ្រសាយ វីដ្រអូ ម្រ - 
រៀន អនឡាញ កម្មវិធី «Smart 
1,000 Grade 12 Video 
Collection»សម្រប់ សិស្រស 
ថ្នាក ់ ទ១ី២  ដ្រលទទលួ បានការ- 
គំទ្រ មូលនិធិ ចំនួន ទឹក ប្រក់ ១ 
លានដលុា្លារ  ដើម្របី ប្រឆាងំ នងឹជងំ ឺ
កូវីដ១៩។ 

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន  របស ់
ក្រុមហ៊ុន  Smart Axiata  
ដ្រលបាន ច្រញ ផ្រសាយ កាលពី 
ថ្ង្រទី១ កញ្ញា  ឲ្រយដឹងថ  កម្ម វិធី  
Smart 1,000 Grade 12 
Video Collection  នងឹ កា្លាយជា 
ធនធានដ ៏សខំាន ់សម្រប ់សសិ្រស 
ថ្នាក់ ទី១២  នា ឆា្នាំន្រះ  ក៏ ដូច ជា 
ព្រល អនាគត។ បន្ថ្រម ពីន្រះ  
បណ្ណាល័យ ឌីជីថល  ដ្រលមាន 
ផ្ទុក វីដ្រអូ អនឡាញ ន្រះ  ក៏ នឹង 
ជួយ ដល់ ការត្រៀម ខ្លួន ជា ស្រច 
របស់ ក្រសួង អប់រំ  សម្រប់ ព្រល 
អនាគត ផងដ្ររ  ស្របព្រល មលូ- 
នធិ ិន្រះ បានផ្តល ់គណុតម្ល្រ យ៉ាង- 
ច្រើន  បន្ថ្រម ទៀតដល់ កិច្ច សហ- 
ការ   រវាង ក្រមុ ហ៊នុ  Smart Axiata  
ក្រសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
និង វិទ្រយាស្ថាន បើកទូ លាយ។ 

ស្រចក្តី ប្រកាស បញ្ជាក់ថ ៖ 
« រហូត មកទល់ នឹង ព្រលន្រះ មាន 
វីដ្រអូ ចំនួន ជាង ៤០០ ហើយ 
ដ្រល បាន ផលិត ឡើង ។  ខណៈ-   
ដ្រល មាន វីដ្រអូ ជា ច្រើន ទៀត 

កពំងុ ស្ថតិ ក្នងុ ដណំើរការ ផលតិ។  
ក្នុង ព្រលន្រះ ដ្ររ  ក្រសួង អប់រំ  
នឹង ចាប់ផ្ដើម សម្ពោធ ឲ្រយ ប្រើ- 
ប្រស់ វីដ្រអូ  ដ្រលបាន រៀបចំ 
យ៉ាង មាន របៀប រៀប រយ។ វដី្រអ ូ
ទាងំនោះ  នងឹ ត្រវូ បាន ចាក ់ផ្រសាយ 
នៅលើ ទពំរ័ បណ្ដាញ សង្គម របស់ 
ក្រសួង  រួមមាន នៅលើ ទំព័រ  
Facebook  នងិ ទពំរ័  YouTube  
របស់ ក្រសួង ផ្ទាល់  ក៏ ដូចជា នៅ 
លើ ប៉ុស្តិ៍ ទូរទស្រសន៍ កម្ពុជា  ២  
(ប៉ុស្តិ៍ អប់រំ  TVK 2) ផង ដ្ររ»។

លោក ហងជ់នួ ណរ៉នុ  រដ្ឋមន្ត្រ ី
ក្រសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
ថ្ល្រងថ  ខណៈដ្រល ក្រសួង អប់រំ  
យុវជន  នងិ កឡីា  កពំងុ ត្រ ពង្រកី 
កាលានុវត្តភាព ន្រការ សិក្រសា ពី 
ចមា្ងាយ  ដូច្ន្រះ មូលនិធិ របស់ 
ក្រុមហ៊ុន  Smart Axiata  គឺជា 
ជនំយួ យ៉ាង ធធំ្រង ដល់ កចិ្ច ខតិ ខ ំ
ប្រឹង ប្រង របស់ ក្រសួង  ដោយ 
បាន ជយួ ទ្រទ្រង ់ដល់ ប្រពន័្ធ អបរ់ ំ
របស ់កម្ពជុា  តាមរយៈ បច្ច្រក វទិ្រយា 
ឌីជីថល។ លោក បញ្ជាក់ថ ៖« គំ- 
និត ផ្ដួចផ្ដើម ន្រះ ផ្ដោត លើ សិស្រស 
ថ្នាក់ ទី១២  ពីព្រះ សិស្រស  ដ្រល 
កំពុង រៀន ឆា្នាំ ចុង ក្រយ សម្រប់ 
មធ្រយម សិក្រសា  ចាំបាច់ ត្រូវ ត្រៀម 
លក្ខណៈ សម្រប់ ការ ប្រឡង 
បញ្ចប់  ហើយ បន្ត ចូលទៅ រៀន 
នៅ សកល វិទ្រយា ល័យ» ។

លោក បន្តថ  តាមរយៈ មូល- 
នធិ ិ ន្រះ  ក្រសួង អបរ់ ំ យុវជន  នងិ 
កឡីា  នងិ វទិ្រយាស្ថាន បើក ទលូាយ  
បាន រៀបច ំស្ទឌូយីោ ចនំនួ ២  ដ្រល  
មាន បំពាក់ បរិកា្ខារ ព្រញ ល្រញ  
សម្រប់ ផលិត...តទៅទំព័រ ៥
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ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈសមត្ថកចិ្ច នគ របាល នាយក- 
ដ្ឋាន ព្រហ្ម ទណ្ឌ ក្រសងួ មហា ផ្ទ្រ   កាល ពី  
ម្រសិល មិញបាន ចាប់ ខ្លនួ ជន សង្រស័យ មា្នាក់ 
ខណៈ បុរសរូប ន្រះ កំពុង ឡើង ជិះ រថ- 
យន្ត ឈ្នលួ នៅសង្កាត ់-ខណ្ឌព្រកព្នា 
បម្រុង គ្រច ខ្លួន ទៅ ស្រុក កំណើត នៅ 
ខ្រត្ត រត នគិរី  ក្រយ ពី បានរំលោភ 
សមា្លាប ់ក្ម្រង ស្រ ីអាយ ុ១៤ ឆា្នា ំមា្នាក ់ ក្នងុ 
បន្ទប់ ជួល  នៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍ ស្រន ជ័យ  
រាជ ធានី ភ្នំព្រញ  កាល ពីថ្ង្រ អង្គារ។ 

លោក ជាវ  វិបុល អនុ ប្រធាន នាយក- 
ដ្ឋាន ព្រហ្ម ទណ្ឌ  បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ 
ពី ម្រសិល មិញ ថ  ជន សង្រស័យ រូបន្រះ 
ឈ្មោះ  ឡាច ចនា្ថា  អាយុ ២៥ ឆា្នា ំ ស្នាក់- 

នៅ ផ្ទះ ជួល ក្រុម ២  ភូមិ ជ្រ កោង  
សង្កាត់ ចោម ចៅទី ២  ខណ្ឌ ពោធិ៍ ស្រន- 
ជ័យ  រាជ ធានី ភ្នំព្រញ  និ ងមាន ស្រុក 
កំណើត  នៅ ខ្រត្តរ តន គិរី ។ 

បើ តាម លោក  វបិលុ  កាល ព ីរសៀល 
ថ្ង្រ អង្គារ (១ កញ្ញា)មាន អំពើ ឃា តក ម្ម 
មួយ បាន កើតឡើ ងលើ ក្ម្រង ស្រីអាយុ 
១៤ ឆា្នាំ មា្នាក់  ឈ្មោះ ព្រញ  ស្រី ព្រជ្រ  
ស្នាក់ នៅ បន្ទប់ ផ្ទះ ជួល ១ កន្ល្រង  ក្នងុ ភូមិ 
ជ្រ កោង សង្កាត ់ចោម ចៅទ២ី  ខណ្ឌ- 
ពោធិ៍ស្រ នជ័យ  រាជ ធានី ភ្នំ ព្រញ ។ 

លោក ថ៖ «សព យវុត ីរង គ្រះ  ត្រវូ- 
បាន ក្រមុ គ្រសួរសច់ ញាតិ ប្រទះ ឃើញ  
ក្នុង សភាព អាក្រត កាយ  និងមា ន 
ស្នាម អារ ផ្ដោច់ បំពង់ ក» ។ 

លោក  វិបុល បាន បន្ត ថ ក្រយ ធ្វើ 

កោស ល្រយ វចិយ័ មន្ត្រ ីនគ របាល ជនំាញ 
បាន សន្និដ្ឋាន ថ  ន្រះ ជា« អំពើ ឃា ត- 
កម្ម រំលោភ សមា្លាប់»។ មុនចាប់ខ្លួន  
នគរ បាលជំ នាញន្រ នាយ កដ្ឋាន ព្រហ្ម- 
ទណ្ឌក្រ សួង  មហា ផ្ទ្រ បាន សហ ការ 
ជា មយួ កមា្លាងំ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគ របាល- 
រាជ ធានី ភ្នពំ្រញ  ខ្រត្ត កណ្ដាល  និង ខ្រត្ត 
កំពង់ ស្ព ឺ បានចុះស្រ វជ្រ វរហូតកំណត់  
អត្ត សញ្ញាណ  និង ចាប់ ខ្លនួ ជន សង្រសយ័ 
បាន នៅចំ ណុច ក្រម ស្ពោន លីយុ៉ង ផត់ 
ក្នងុ ភមូ ិកណ្ដាល  សង្កាត ់-ខណ្ឌ ព្រក- 
ព្នា រាជ ធានី ភ្នំ ព្រញ នា ព្រឹក ថ្ង្រ ពុធ  
ខណៈ ជនស ង្រស័យ កំពុង ឡើង ជិះ រ ថ- 
យន្តឈ្នួ ល បម្រុង  គ្រច ខ្លួន ទៅស្រុ ក- 
កំ ណើត នៅ ខ្រត្ត រតន គិរី ។ 

លោក បាន ថ្ល្រង ថ៖ «តាម ចម្លើយ 

សរ ភាព របស់ ជន សង្រស័យ  នៅ មុន  
ព្រលរលំោភ សមា្លា បយ់វុ ត ីរងគ្រះ  ន្រះ 
រូប គ្រ បាន ផឹក ស្រ ស ក្រឡុក លាយ 
ទឹក ក្រចូ និង ថ្នា ំញៀន ប្រភ្រទEcstasy។ 
លុះ ព្រល ស្រវឹង ដើរ កាត់ បន្ទប់ ជួល បាន 
ឃើញ ក្ម្រង ស្រី រង គ្រះ នៅ ក្នុង បន្ទប់ 
មា្នាក់ ឯង  ក៏ ចូល ទៅ ចាប់ នាងរំ លោភ 
រហូត បាន សម្រច  រួ ចក៏ យក កូន កាបំតិ 
ចុង ស្រួច  អារ  ក  សមា្លាប់ ក្ម្រង ស្រី រង- 
គ្រះ ដើម្របី  បំបិទ មាត់»។ 

លោក វិបុល  បាន ឲ្រយ ដឹង ទៀត ថ 
ក្រយ ស្ដោប់ ចម្លើយ រួច  មន្ត្រ ីជំនាញ បាន 
ធ្វើ ត្រស្ត ទឹក នោម ជន សង្រស័យឃើញ 
«មាន ផ្ទុក សរ ធាតុ ញៀន» ។បច្ចុ ប្របន្ន 
ជន សង្រសយ័ កពំងុ ត្រវូ បាន មន្ត្រ ីជនំាញ 
បន្ត សួរ ចម្លើយ ដើម្របី  ប្រមូល ភ័ស្ដុតាង 

បន្ថ្រម  និង កំពុង រៀប ចំ ឲ្រយ ជន សង្រស័យ 
ធ្វើ ត្រប់ សកម្ម ភាព ដ្រល បាន ប្រព្រឹត្ត 
ទៅ លើ យុវតី រង គ្រះដើ ម្របី ជា ប្រយោជន៍ 
ក្នងុ ការ កសង សណំុ ំរឿង ន្រ បទ ល្មើស  
បញ្ជនូ ទៅ តលុា ការ ចាត ់វធិាន ការ តាម 
នីតិ វិធី ច្របាប់ ។ 

ជុំវិញ ករណី ឃាត កម្ម ដ៏ ឃោរ ឃៅ 
ន្រះ  អ្នក ស្រី  ចាន់  ស្រីមុំ  អាយុ ៤៥ ឆា្នាំ 
ត្រូវ ជា មា្ដោយ ក្ម្រង រង គ្រះ បាន ប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ថ ព្រល  ន្រះ អ្នក ស្រ ីកពំងុ 
រៀបចំ ពិធី បុណ្រយ សព ឲ្រយ កូន ស្រ ីជាទី- 
ស្រឡាញ់  នៅ ក្នងុ ទតីាងំ ភមូ ិកើត ហ្រត ុ
ខាង លើ។ អ្នក ស្រ ី បាន បញ្ជាក ់ថ៖«ខ្ញុ ំ 
សូមឲ្រយ សម ត្ថកិច្ច ចាប់ជ ន សង្រស័យ ឲ្រយ 
ទៅតុ លាការ ធ្វើ ការ ផ្ដនា្ទា  ទោស ដក់ 
ពន្ធ នាគ រអស់ ១ ជីវិត»  ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

សៀមរាបៈ អាជា្ញាធរ ជាត ិអប្រសរា  
សហការ ជាមួយ រដ្ឋបាល ក្រុង 
សៀមរាប  បាន ចុះ រុះរី សំណង់ 
របស់ ពលរដ្ឋ ឈ្មោះ ឃន់ សុ ខន  
ដោយ និយយថ  សំណង់ ន្រះ  
បានសង ់ខសុច្របាប ់ ដ្រល ប៉នុបង៉ 
យក ទី បុរាណ ដ្ឋា ន ត្រពំាង ហ្រ ផ្កា 
ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ ឯកជន នៅ ភូមិ 
បុស្រស ក្រឡាញ់  សង្កាត់ ជ្រវ  ក្រុង 
សៀមរាប  ខ្រត្ត សៀមរាប។ ប៉ុន្ដ្រ 
មា្ចាស ់សណំង ់អះអាងថ  ជា ដ ីក្ររ- 
ដំណ្រល ដូនតា ខ្លួន បន្រសល់ទុក 
ច្រក កូន ចៅ។

លោក ឡុង កុសល  ប្រធាន 
នាយកដ្ឋាន ផ្រសព្វផ្រសាយ  និង ជា 
មន្ត្រីនាំពាក្រយ ន្រ អាជា្ញាធរ ជាតិ- 
អប្រសរា ថ្ល្រង ពី ម្រសិលមិញ ថ  អា ជា្ញា- 
ធ រ  ជាតិ អប្រសរា  សហការ ជាមួយ 
រដ្ឋបាល ក្រុង សៀមរាប និង ស- 
លាដំបូង ខ្រត្តសៀមរាប នៅ ថ្ង្រ 
ទី១ កញ្ញា  បាន ចុះ អនុវត្តការ រុះ រី   
សំណង់ របស់លោក ឃន់ សុខន  
មាន ដចូជា  របង ថ្ម  បន្ទប់ ទកឹ  រោង- 
ក្រយូសនិង បំផ្លាញ ដំណំ មួយ ចំនួន   
ព្រះ បុគ្គល រូបន្រះ បាន ធ្វើឡើង 
ខុស ច្របាប់  ហាក់ ដូចជា ប៉ុនប៉ង 
យក ដី ទី បុរាណ ដ្ឋាន ត្រពាំង ហ្រ- 
ផ្កា ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ ឯកជន។

លោក ថ  ការចុះ រុះរី សំណង់ 
ខុសច្របាប់ ន្រះ ជា លើក ទី២  ដើម្របី 
ការពារ ការប៉នុបង៉ យក ដ ីបរុាណ- 
ដ្ឋាន ត្រពាំង ហ្រ ផ្កា ដោយ ខុស- 
ច្របាប់ មក ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ ឯកជន 
របស់ ខ្លួន។  ក្រុម ការងរ ចម្រុះ 
បាន  រុះរ ីរាប ដល ់ដ ី នងិ ការយល-់ 
ព្រម បញ្រឈប់ ការសង សង់ ទំាង - 

អស់ ពី មា្ចាស់ សំណង់ ម្ដង រួច មក- 
ហើយ កាលព ីខ្រវចិ្ឆកិា  ឆា្នា២ំ០១៩  
ប៉ុន្ដ្រ ពលរដ្ឋ រូបន្រះ នៅត្រ បន្ត 
សង សង់ ម្ដង ទៀត។

មន្ត្រី  រូបន្រះ បញ្ជាក់ថ ៖« យើង 
នៅត្រ បង្ហាញ ជំហរ ថ  បើទោះ បី- 
ជា  យ៉ាងណ អាជា្ញាធរ ត្រវូត្រ ប្រឆាងំ    
ចំពោះ អំពើ រំលោភបំពាន ប៉ុនប៉ង 
យក ទ ីបរុាណ ដ្ឋាន ដ្រល ជា ទ្រព្រយ- 
សម្របតិ្ត សធារណៈ របស់ រដ្ឋដ្រល 
ត្រូវ ការពារ ជាដច់ខាត  ហើយ 
អ្វដី្រល ឈ្មោះ ឃន ់សខុន  បាន ធ្វើ 
ម្តង ជា ២ដង ន្រះ  គឺ បាន ប៉ះ ពាល់ 
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ទៅដល់ មរតក ន្រ 
ប្រតិកភណ្ឌ ជាតិ របស់ យើង»។

តណំង រដ្ឋបាល ក្រងុ សៀមរាប 
ដ្រល ចូលរួម ក្នុង ប្រតិបត្តិ ការរុះរី 
សំណង់ នោះ  លោក ហ្រ យ៉ុង  
បាន ថ្ល្រង ពីថ្ង្រ ទី១  ខ្រកញ្ញា  ថ  
អាជា្ញាធរ ក្រុង សៀមរាប  គ្រង 
អភិវឌ្រឍទីតាំង ដី ត្រពាំង ហ្រ ផ្កា   
និង លើកតម្ល្រ ទី បុរាណដ្ឋាន ន្រះ 
ឡើងវញិ នា ព្រល ឆាប់ៗ ។ គម្រង   
ន្រះ ធ្វើ តាមរយៈ ការស្តារ ត្រពាំង 

ហ្រ ផ្កា ឲ្រយ ស្អាត ដើម្របី ធ្វើជា ប្រភព 
ទកឹ សម្រប ់អ្នកភមូ ិបាន ប្រើ ប្រស ់ 
ដោយ អាជា្ញាធរ ក្រងុ បាន ទទលួ ច្របាប ់  
អនញុ្ញាត ជាគោលការណ ៍ព ីអាជា្ញា- 
ធរ ជាតិ អប្រសរា រួចរាល់ ហើយ ។

លោក បន្តថ  ដី ត្រពាំង ហ្រ ផ្កា 
មាន បណ្ដាយ ៣៥០ម៉្រត្រ  ទទងឹ 
១៧០ម៉្រត្រ  មាន ខ្នង ទនំប ់ព ី៤០  
ទៅ ៦០ម៉្រត្រ។ ត្រពាំង ន្រះ  មាន 
តាំងពី សម័យ អង្គរ ជា សហគមន៍ 
មនុស្រស រសន់ៅ  ព្រះ មាន បំណ្រក 
កុលា ភាជន៍ បុរាណ នៅ រាយ បា៉ាយ 
ព្រញ បុរាណ ដ្ឋាន ន្រះ។  នៅ ខាង- 
ត្របូង  ត្រពំាងក៏មាន ប្រសទ ហ្រ ផ្កា   
១  ដ្ររដ្រល ធ្វើ ព ីឥដ្ឋនងិ ជាទ ីគោរព-   
បូជា ន្រមនុស្រស សម័យ នោះ ។

លោក ថ ៖«អំពើ រំលោភបំពាន 
បរុាណ ដ្ឋាន ធ្វើជា កម្មសទិ្ធរិបស ់ខ្លនួ  
គឺ បុគ្គល នោះ  ត្រូវ ទទួលខុស ត្រូវ  
ចពំោះ មខុ ច្របាប ់ទៅ តាមស្ថានភាព 
ន្រ ការបំផ្លាញ ដ្រល ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សម្របត្តិ វប្របធម៌ ទាំង នោះ» ។

លោក ឃន់ សុខន  ជា មា្ចាស់ 
សណំង់  ដ្រល សងសង់ នៅលើ ដី 

ត្រពាងំ ហ្រ ផ្កា ន្រះ ថ្ល្រង ព ីម្រសលិ មញិ   
ថ  ដី ទួល ត្រពាំង ហ្រ ផ្កា ន្រះជា ដី 
របស់ ដូនតា លោក បន្រសល់ទុក ឲ្រយ 
តាំងពី ដើម រហូត មក។ ប៉ុន្ដ្រ នៅ 
ឆា្នាំ២០១៦  អាជា្ញាធរ ជាតិ អប្រសរា 
អះអាងថ  ជា ដី ស្ថិ ត  ក្នុង តំបន់ 
អង្គរ វត្ត និង ជា កន្ល្រង អភិរក្រស 
ប្រតិកភណ្ឌ  ហើយ តម្រវូ ឲ្រយ លោក 
ប្រគល់ ដី ជូនទៅ អាជា្ញាធរ ជាតិ- 
អប្រសរា អភិរក្រស វិញ។

លោក ថ  កាលពី ឆា្នាំ ២០១៩  
លោក បាន យលព់្រម ប្រគល ់ដ ីន្រះ   
ជូន អាជា្ញាធរ ជាតិ អប្រសរា ហើយ ។ 
កាលនោះ លោក ក៏ យល់ព្រម រុះរី 
សំណង់ របស់ លោក ទាំងអស់ 
ដោយ ខ្លួនឯង ឲ្រយ រួចរាល់ ត្រឹម ថ្ង្រ 
ទី៩  ខ្រកញ្ញា ខាងមុខ ន្រះ។ ប៉ុន្ដ្រ 
មនិទាន ់ដល ់ថ្ង្រ កណំត ់ផងស្រប ់ត្រ   
អាជា្ញាធរ ជាតិ អប្រសរា ដក់ កមា្លាំង 
សមត្ថកិច្ច  និង យក ត្រក់ទ័រ មក 
កាយ រុះរី បំផ្លាញ រោង ក្រយូស និង 
បន្ទប ់ទកឹ របស ់លោក។ លើស ព ីន្រះ  
អាជា្ញាធរ បាន បំផ្លាញ ផល ដំណំ  
និង ដើមឈើ ហូប ផ្ល្រ របស់ លោក 
ជាច្រើន ថ្រម ទៀត។

លោកសុខនប្រប់ថ ៖« ហើយ    
ខ្ញុំ ថខ្ញុំ នឹង ដក ដំណំ  ដើម ឈើ 
ហបូ  ផ្ល្រ របសខ់្ញុ ំដោយ ខ្លនួឯង ដ្រល 
កំណត់ ថ្ង្រ ត្រឹមត្រូវ  ត្រ អាជា្ញាធរ 
ប្ររជា មក កម្ទ្រច ផលដំណំ ខ្ញុំ 
ចោល  ទំាងអស់ ប្របន្រះ  ពិត ជា 
អយុត្តិធម៌ ខា្លាំង ណស់។ ខ្ញុំ សូម 
សំណូមពរ ឲ្រយ អាជា្ញាធរ ជាតិ អប្រសរា 
ចុះ អនុវត្ត ច្របាប់ ឲ្រយ ស្មើភាព  ព្រះ 
តំបន់ នោះ ក៏មាន ពល រដ្ឋ រាប់រយ 
គ្រសួរ ទៀត ដ្ររ។ អ៊ចីងឹ ត្រវូអនវុត្ត 
ច្របាប់ ឲ្រយ ដូច ខ្ញុំ ដ្ររ  ហ្រតុអ្វី អនុវត្ត 
ច្របាប់ ត្រ មក លើ ខ្ញុំ »៕

សមត្ថកិច្ចចាប់ជនសង្ស័យរំលោភសម្លាប់ក្មង្សី្១៤ឆ្នា ំខណៈព្យាយាមគ្ចខ្លនួ

សំណង់ពលរដ្ឋម្នាក់តូ្វបានរុះរើ ដោយអាជ្ញាធរ 
អះអាងថ  សង់ខុសច្បាប់ប៉ះពាល់ទីបុរាណដ្ឋាន

សំណង់ដេលតេវូបានអះអាងថាខុសចេបាប់នៅខេត្តសៀមរាប រុះរីថ្ងេទី១ កញ្ញា។រូប អាជា្ញាធរអប្រសរា

ក្សួងនិងកុ្មហុ៊នផ្សព្វផ្សាយវើដ្អូ 
ម្រៀនអនឡាញសម្ប់សិស្សថ្នាក់ 
ទី១២ មនការគំាទ្មូលនិធិ$១លាន



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ គ្រឹះស្ថានសិក្រសា-
ឯកជនបានឯកភាពទៅតាម
ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
ស្ដីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញ
ក្នុងដំណាក់កាលទី២ន្របរិបទ-
ជំងឺកូវីដ១៩បន្ទាប់ពីក្រសួងបាន
ណ្រនំឱ្រយគណៈគ្រប់គ្រងគ្រះឹស្ថាន-
សិក្រសាឯកជនទាំងអស់ត្រូវពិនិត្រយ
លក្ខណសម្របត្ដិគ្រឹះស្ថានសិក្រសា
របស់ខ្លួនទៅតាមស្ដង់ដាកំណត់

ដើម្របីស្នើសុំបើកឡើងវិញកាលពី
ថ្ង្រទី១ខ្រកញ្ញា។
លោកហ្រងវ៉ាន់ដាប្រធានក្រមុ-

ប្រឹក្រសាភិបាលសមាគមគ្រឹះស្ថាន
ឧត្ដមសិក្រសាកម្ពុជាបានថ្ល្រងប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពីម្រសិលមិញថា
ក្រយពីមានកិច្ចប្រជុំរួមជាមួយ
មា្ចាស់គ្រឹះស្ថានសកិ្រសាឯកជនដ្រល
ជាសមាជិកសមាគម គឺបានឯក-
ភាពគ្នយល់ព្រមអនុវត្ដតាម
ស្រចក្ដីណ្រនំរបស់ក្រសួងអប់រំ
ចំពោះការបើកដំណើរការគ្រឹះ-

ស្ថានសិក្រសាឡើងវិញនិងគោល-
ការណ៍ប្រតិបត្ដិស្ដង់ដា នៅតាម
គ្រឹះស្ថានសិក្រសាក្នុងបរិបទន្រជំងឺ-
កូវីដ១៩ន្រះ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«អ្វីដ្រល

យើងចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់ក្រសួង
អប់រំនោះគឺរឿងរក្រសាគមា្លាតម៉្រត្រ-
ក្រឡាក្នងុថា្នក់រៀនព្រះថា្នក់រៀន
ខ្លះមានទំហំតូចនិងខ្លះមានទំហំ
ធ។ំដចូ្ន្រះតើស្ដង់ដាត្រវូរក្រសាគមា្លាត
ប៉ុនណានិងអាចដាក់សិស្រសចំនួន
ប៉ុន្មាននក់ក្នុង១ថា្នក់ៗ។ដូច្ន្រះ
ចម្លើយមក(ពីក្រសួងអប់រំ)
គឺច្របាស់ហើយចំនួនសិស្រសក្នុង១
ថា្នក់យ៉ាងច្រើនបំផុតគឺដាក់បាន
ត្រចំនួន២៥នក់ជាអតិបរមា-
ទោះបីថា្នក់រៀននោះមានទំហំ
ប៉ុន្មានក៏ដោយ»។
ទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោក

ហ្រងវ៉ាន់ដាឡានដកឹសសិ្រសដ្រល
ពីមុនសលារៀនឯកជនមាន គឺ
ព្រលន្រះមនិអនុញ្ញាតឱ្រយដកឹសសិ្រស
ទៀតឡើយព្រះន្រះជាគោល-
ការណ៍ណ្រនំរបស់ក្រសួងអប់រំ។
ចំណ្រកអាហារដា្ឋាននៅតាមស-
លារៀនក៏មិនតម្រូវឱ្រយលក់ទៀត

ដ្ររ ប៉ុន្ដ្រប្រសិនបើក្រសួងចុះ
ពនិតិ្រយឃើញអាហារដា្ឋានណាមយួ
អនុវត្ដតាមលក្ខណៈស្ដង់ដាហើយ
អាចអនុញ្ញាតឱ្រយបើកលក់បានឬ
យ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើ
ក្រសួងជាអ្នកសម្រច។
លោកហង់ជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្រ្ដី-

ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
កាលពីថ្ង្រទី១ខ្រកញ្ញាបានច្រញ
ស្រចក្ដីណ្រនំល្រខ៤៣ស្ដីពីការ-
បើកដំណើរការឡើងវិញគ្រឹះស្ថាន-
សិក្រសាឯកជនក្នុងដំណាក់កាល-
ទី២។តាមស្រចក្ដីណ្រនំន្រះ
គណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្រសា-
ឯកជនត្រវូអនុវត្ដតាមគោលការណ៍
ប្រតិបត្ដិស្ដង់ដា(SOP)ជាពិ-
ស្រសពង្រឹងការអនុវត្ដវិធានការ-
ការពារទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបការ-
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ របស់
ក្រសួងសុខាភិបាលឬអាចអនុវត្ដលើស
ពីស្ដង់ដាដ្រលបានកំណត់ន្រះ។
ចពំោះការរក្រសាគមា្លាតសវុត្ថិភាព

ក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្រសាលោករដ្ឋមន្រ្ដី
បានណ្រនំថា៖«ត្រវូរៀបចំតុកៅ-
អីអង្គយុសម្រប់អ្នកសកិ្រសានៅក្នងុ
បន្ទប់រៀនដោយរក្រសាគមា្លាតសវុត្ថ-ិ

ភាពយ៉ាងតិច១,៥ម៉្រត្រនិងរៀបចំ
ចំណុះថា្នក់ដោយកំណត់សិស្រស
មិនលើសពី២០ទៅ២៥នក់
ក្នុង១ថា្នក់»។
ចំណ្រកនីតិវិធីន្រការស្នើសុំ-

បើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្រសា-
ឯកជនឡើងវិញលោកហង់ជួន
ណារ៉ុនក៏បានបញ្ជាក់ដ្ររថាគ្រឹះ-
ស្ថានសកិ្រសាឯកជនត្រវូអនវុត្ដតាម
នីតិវិធីដូចជាដាក់ពាក្រយស្នើសំុបើក-
ដំណើរការឡើងវិញក្នុងដំណាក់-
កាលទ២ី។អនញុ្ញាតនងិសម្រប-
សម្រលួឱ្រយក្រមុការងារអធកិារកចិ្ច
របស់ក្រសួងចុះពិនិត្រយ(មុនព្រល
បើក និងអំឡុងព្រលដំណើរការ)។
ចុះអនុស្រសរណៈយោគយល់គ្នស្ដី
ពីការបើកដណំើរការឡើងវញិគ្រឹះ-
ស្ថានសិក្រសាឯកជនក្នុងដំណាក់-
កាលទី២ជាមួយក្រសួងដោយ
ក្រសួងនឹងច្រញលិខិតអនុញ្ញាត
ឱ្រយបើកដំណើរការឡើងវិញ។
លោករស់សុវចាអ្នកនំពាក្រយ

ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ថ្ល្រងកាលពីម្រសិលមិញថា ក្រសួង
អប់រំសូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះ
កិច្ចសហការន្រគ្រឹះស្ថានសិក្រសា-

ននដ្រលមានស្រប់ និងអំពាវ-
នវឱ្រយបន្តកចិ្ចសហការពគី្រប់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំ និងអនុវត្ដ
ស្រចក្ដណី្រនំរបស់ក្រសួងអប់រំ។
លោកថាសម្រប់គ្រឹះស្ថានសកិ្រសា
សធារណៈគឺយោងទៅតាមស្រច-
ក្ដីណ្រនំដ្រលមាននៅក្នុងលិខិត
ល្រខ៣៧-៣៨-៣៩។ចំណ្រក
គ្រឹះស្ថានសិក្រសាឯកជនគឺយោង
ទៅតាមលិខិតល្រខ៤៣។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«នៅក្នងុ

លិខិតទាំង៤ខាងលើន្រះអ្វីដ្រល
ជាមូលដា្ឋានគ្រឹះ គឺផ្រសារភា្ជាប់ទៅ
នឹងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្ដង់ដា
(SOP)សម្រប់បើកដំណើរការ
គ្រឹះស្ថានសិក្រសាឡើងវិញនៅក្នុង
បរិបទន្រជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលបាន
ចុះកាលពីថ្ង្រទី៤ខ្រសីហា ឆ្នំ
២០២០»។
បើតាមលោកសុវចាសម្រប់

ឆ្នំសិក្រសា២០១៩-២០២០ចំនួន
គ្រឹះស្ថានសិក្រសាឯកជនចាប់ពី
កម្រិតមត្ត្រយ្រយទៅដល់កម្រិត
មធ្រយមសកិ្រសា(ថា្នក់ទី១២)គឺមាន
សរុបចំនួន១៤២៦នៅទូទាំង
២៥រាជធានី-ខ្រត្ត៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៣ែខកញ្ញាឆ្នំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈក្រសួងមហាផ្ទ្រប្រកាស
ដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លវូការនូវកម្ម-
វិធីព័ត៌មានវិទ្រយាសម្រប់គ្រប់គ្រង
និងផ្តល់ស្រវនៅក្នងុអង្គភាពច្រក
ច្រញចូលត្រមួយន្ររាជធានី-
ខ្រត្តទូទំាងប្រទ្រសចាប់ពីខ្រកញ្ញា
ន្រះតទៅដោយកម្មវិធីន្រះនឹងបង្ក
ភាពងាយស្រលួដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដើម្របីតាមដានអំពីដំណើរការផ្តល់
ស្រវក្នងុដំណាក់កាលនីមួយៗ 
តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដ្រ។
លោកសខ្រងឧបនយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្របានចុះ
ហត្ថល្រខាក្នងុលិខិតចុះថ្ង្រទី២៨
ខ្រសីហានិងបានដាក់ជូនអភិបាល
រាជធានី-ខ្រត្ត ទូទំាងប្រទ្រសថា
ការដាក់ដំណើរន្រះ គឺដើម្របីធ្វើ
ទំនើបកម្មការផ្តល់ស្រវរដ្ឋបាល
នៅតាមអង្គភាពច្រកច្រញចូល
ត្រមួយរាជធានី-ខ្រត្តស្របតាម
គោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍វិស័យ
ទូរគមនគមន៍បច្ច្រកវិទ្រយាគមន-
គមន៍និងព័ត៌មាន។ក្រសួងមហា-
ផ្ទ្របានរៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្រយា
សម្រប់គ្រប់គ្រង និងផ្តល់ស្រវ
នៅក្នុងអង្គភាពច្រកច្រញចូល
ត្រមួយរាជធានី-ខ្រត្តដ្រលកម្មវិធី
ន្រះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រប់
កត់ត្រទិន្នន័យរួមមានចំនួនស្រវ

ចំណូលស្រវ និងការតាមដាន
អំពីដំណើរការផ្តល់ស្រវរបស់
អង្គភាពច្រកច្រញចូលត្រមួយ។
ក្រសួងបញ្ជាក់ថា៖«ទន្ទមឹន្រះ

ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏អាចពិនិត្រយមើល
អំពីរយៈព្រលន្រការពិនិត្រយសម្រច
លើសំណើសំុស្រវរបស់ខ្លនួតាម
ដំណាក់កាលនីមួយៗតាមប្រព័ន្ធ
ទូរស័ព្ទដ្រផងដ្ររ។បច្ចបុ្របន្នកម្មវិធី
ព័ត៌មានវិទ្រយាន្រះត្រវូបានអភិវឌ្រឍ
ចប់សព្វគ្រប់និងត្រវូបានយកមក
បណ្តះុបណា្តាលដល់ថា្នក់ដឹកនំ
អង្គភាពនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធអំពីរបៀប
ន្រការប្រើប្រស់កម្មវិធីព័ត៌មាន

វិទ្រយារួចរាល់ហើយ»។
ដើម្របីធានប្រសិទ្ធភាពក្នងុការ

ប្រើប្រស់ និងការដាក់ឲ្រយដំណើរ-
ការ កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្រយាខាងលើ
នៅតាមអង្គភាពច្រកច្រញចូល
ត្រមួយរាជធានី-ខ្រត្តក្រសួង
មហាផ្ទ្រណ្រនំដល់រដ្ឋបាល
រាជធានី-ខ្រត្តត្រវូដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់
ជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្រយា
សម្រប់គ្រប់គ្រង និងផ្តល់ស្រវ
នៅក្នុងអង្គភាពច្រកច្រញចូល
ត្រមួយរាជធានី-ខ្រត្តចាប់ពីថ្ង្រទី
១ខ្រកញ្ញាឆ្នំ២០២០ន្រះតទៅ។
រដ្ឋបាលរាជធានី-ខ្រត្តត្រវូផ្តល់

ការគំទ្រលើការបំពាក់សមា្ភារ
និងបរិកា្ខារននរៀបចំបណា្តាញ
Networkនិងភា្ជាប់ប្រព័ន្ធអីុនធឺ-
ណិតដ្រលមានល្របឿនលឿន
រៀបចំឲ្រយមានកំុព្រយូទ័រមា្នក់១គ្រឿង
សម្រប់បុគ្គលិកផ្ន្រកជួរមុខ និង
ជួរក្រយតាមវិស័យជំនញ
នីមួយៗ។លោកសខ្រងក៏បាន
ណ្រនំដ្ររថា៖«អភិបាលរាជ-
ធានី-ខ្រត្តត្រវូរៀបចំកិច្ចប្រជំុផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ អំពីការដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់
ជាផ្លូវការកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្រយា
សម្រប់គ្រប់គ្រង និងផ្តល់ស្រវ
នៅក្នុងអង្គភាពច្រកច្រញចូល

ត្រមួយរាជធានី-ខ្រត្តដល់មន្ទរី
អង្គភាពជំនញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ដើម្របីចូលរួមគំទ្រនិងប្រើប្រស់
កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្រយាន្រះ»។
លោកអំុ៊រាត្រីអភិបាលខ្រត្ត

បន្ទាយមានជ័យ ប្រប់ភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្តិ៍កាលពីម្រសិលមិញថាខ្រត្ត
របស់លោកបានដាក់ដំណើរការ
និងបានផ្រសព្វផ្រសាយរួចមកហើយ
ចំពោះការដាក់ដំណើរការកម្មវិធី
ព័ត៌មានវិទ្រយាសម្រប់គ្រប់គ្រង
និងផ្តល់ស្រវនៅក្នុងអង្គភាព
ច្រកច្រញចូលត្រមួយន្រះ។លោក
បន្តថាដោយសរត្រកម្មវិធីន្រះថ្មី
ក្រុមការងារថា្នក់ខ្រត្តដ្រលទើប
ទទួលបានការបណ្តះុបណា្តាលពី
មន្ត្រីជំនញបានបន្តបណ្តះុបណា្តាល
ក្រមុការងារបច្ច្រកទ្រសថា្នក់ខ្រត្ត
បន្ថ្រមទៀតរួមទំាងការផ្រសព្វផ្រសាយ
ឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នងុខ្រត្តបាន
យល់ដឹងផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សំខាន់

ប្រព័ន្ធអនឡាញគឺមានភា្ជាប់ទំនក់-
ទំនងគ្នរវងច្រកច្រញចូលត្រមួយ
មកកាន់ថា្នក់ជាតិហើយការបម្រើ
ស្រវ គឺធ្វើឡើងតាមអនឡាញ
ដ្រលឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋអាចតាម-
ដានព័ត៌មានរបស់គត់បានគ្រប់
ព្រលនិងលឿន។វល្អបើសិនជា
យើងដំណើរការបានស្រលួទៅ»។
លោកបា៉ា ច័ន្ទរឿនប្រធាន

វិទ្រយាស្ថានប្រជាធិបត្រយ្រយកម្ពជុា
ជឿជាក់ថាការដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់
នូវកម្មវិធីន្រះនឹងជួយកាត់បន្ថយ
ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលប្រឈមកន្លងមករួមទំាងការ-
ចំណាយព្រលវ្រលា និងថវិកា។
បន្ថ្រមពីន្រះលោកសង្រឃឹមថាស្រប-
ជាមួយនឹងការដំណើរការន្រះ
ក្រសួងមហាផ្ទ្រ រួមទំាងស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធគួរត្របង្កើតការផ្រសព្វផ្រសាយ
និងបង្កើតជាវីដ្រអូអប់រំឲ្រយបានច្រើន
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់
ដើម្របីឲ្រយបានយល់ដឹង និងច្រះ
ប្រើប្រស់ស្រវទំាងន្រះ។លោក
ថា៖«ខ្ញុំឃើញថាការងាកមកប្រើ
ប្រព័ន្ធឌីជីថលតាមទូរស័ព្ទដ្រន្រះ
មានលក្ខណៈផុសផុលច្រើនជា-
ពិស្រសគឺការទិញដូរលក់តាម
អនឡាញបុ៉ន្ត្របើនិយយពីសុវត្ថិ-
ភាព និងឯកជនភាពរបស់អ្នក-
ប្រើប្រស់នៅតាមប្រព័ន្ធទំាងន្រះ
នៅក្នងុស្រកុខ្ម្ររសព្វថ្ង្រ គឺមាន
កម្រតិទាបណាស់។ការយល់ដឹង
របស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការប្រើប្រស់
នូវប្រព័ន្ធទំាងន្រះមានកម្រតិទាប
និងមិនដឹងពីលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រស
ន្រការថ្ររក្រសាទ្រព្រយសម្របត្តរិបស់
គត់ឲ្រយបានដិតដល់នៅឡើយ
ដ្រលទាមទារឲ្រយមានការលើក-
កម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋ
បន្ថ្រមទៀត»៕
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អនុវត្ត ទោស នៅ ក្នុង ពន្ធនាគារ  ក្នុង 
មន្ទីរ ឃុំខ្លួន  អ.វ.ត.ក  នៅ ឆ្នាំ២០១២  
ហើយ តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ ពន្ធ នាគា រ 
ខៃត្ត កណ្តាល  កាល ពី ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០ ១៣ ដើមៃបី បំពៃញ កិច្ច ការទោស 
ដៃល នៅ សល។់ ក្នងុ ការ គៃប ់គៃង មន្ទរី 
ស-២១ រយៈ ពៃល ជាង ៣ ឆ្នាំ  របស់ 
លោក ជន រងគៃះ មិន តិច ជាង      
១២  ២៧២ នាក់តៃូវ បាន សម្លាប់។ 
នៃះ បើ តាម  អ.វ.ត.ក។

អ្នក នាំ ពាកៃយ តលុាការ ខៃត្ត កណ្តាល 
បញ្ជាក់ ថា៖ «កៃម ការ អនុវត្ត ទោស  
នៅ ពន្ធនាការ ខៃត្ត កណ្តាល ទណ្ឌិត 
កំាង ហ្កៃក អ៊ាវ ហៅ ឌុច ស្ថតិ ក្នងុ សភា ព 
ទន ់ខៃសោយ  ជាមនសុៃស ចាស ់ជរា ក្នងុ វយ័  
៧៨ ឆ្នាំ ដៃល សុខភាព របស់ គាត់  
ស្ថិត ក្នុង សភាព ចុះ ទៃុឌ ទៃម ខ្លាំង  
ដោយ ទទួល រង បញ្ហា សុខភាព រាុារ៉ំៃ ជា - 
ចៃើន។ ទណ្ឌិត កាំង ហ្កៃកអ៊ាវ ហៅ 
ឌុចធ្លាប់ បាន បញ្ជនូ ទៅ ពិនិតៃយ ពៃយាបា ល  
នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ កៃ ពន្ធនាគារ ៤ លើក» ។

អ្នក នាំ ពាកៃយ បន្ត ថា កាល ពី ខៃ តុលា  
ឆ្នាំ២០១៨ ឌុចតៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ 
មន្ទរី  ពៃទៃយ បង្អៃក ជ័យ ជំនះ ខៃត្ត កណ្តា ល 
ដោយ សារ មន អការ  ហត ់ខ្លាងំ។ នៅ 
ខៃ វិច្ឆកិា ឆ្នា ំដដៃល លោក តៃវូ បាន បញ្ជ ូន 
ទៅ ម ន្ទរី ពៃទៃយ នៃះ ម្ដង ទៀត  ដោយ  មន 
អការ ចុក តៃង់ តមៃង នោម។ នៅ ខៃ 
ឧសភា ឆ្នាំ  ២០១៩ លោក តៃូវ បាន 
បញ្ជនូទៅ មន្ទរី ពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ -សូវៀ ត 
ដោយ សារ អការ ហើម ជើង ។

ដោយឡៃក លើក ចុង កៃយ នៃះ 
លោក តៃូវ បាន បញ្ជូន មក មន្ទីរពៃទៃយ 
មិត្តភាព ខ្មៃរ -សូវៀត ដោយ សារ មន 

អការ ហត់ ខ្លាំង ប៉ុន្តៃ បាន សា្លាប់ នៅ     
វៃ លា ម៉ោង ០០ នងិ ៥១ នាទ ីពៃកឹ ថ្ងៃ ទ ី
២  ខៃ កញ្ញា ។ តាម ការ ធ្វើ កោសលៃយ- 
វិច័យ របស់ មន្តៃ ីជំនាញ ពាក់ ព័ន្ធ បញ្ជា ក់ 
ថា ឌចុ បាន សា្លាប ់ដោយ សារ ជងំ ឺបៃចា ំ
កាយ ដៃល រួម មន រលាក ទង សួត  
និង ជំងឺ សួត ធ្ងន់ ធ្ងរ។

បនា្ទាប់ ពី ការ សា្លាប់ របស់ ឌុច លោក 
ជុ ំមុ ីអតតី ជន រង គៃះ   ដៃល បាន រស-់ 
រាន មន ជីវិត  ពី គុក ទួល ស្លៃង បាន 
មន បៃសាសន៍  ពី ថ្ងៃ ពុធ មៃសិល  មិញ  ថា 
លោក មិន មន អរម្មណ៍ អី ទៃ  ចំពោះ 
ការ សា្លាប ់នៃះ ដោយ សារ តលុាការ ខ្មៃរ 
កៃហម បាន កាត់ ទោស ឌុចដាក់ ពន្ធ នា - 
គារ អស់ មួយ ជីវិត រួច ហើយ។ ប៉ុន្តៃ 
លោក សា្ដាយ ដៃល  ឌចុ មនិ បាន ឃើញ 
ការ រីក ចមៃើន នៃ បៃទៃស ជាតិ ខុស ពី 
សម័យ ខ្មៃរ កៃហម។ លោក ថា៖ «បើ 
ជា គំនិតរបស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ យក គាត់ជិះ ឡាន 
ជិះ   អ ីមើល មខុ វាងំ តាមមត ់ទន្លៃ  តាម 
សា្ពាន តាម អី មើល ការ រីក ចមៃើន ។ 
ខង រដា្ឋាភិបាល ឥឡូវ រីក ចមៃើន ខ្លាំង 
ណស់ ដូច ផៃសិត ផុស អ៊ីចឹង។ ឲៃយ គាត់ 
មើល ទៅមុន នឹង គាត់ សា្លាប់ ទៅ ដើមៃបី 
ឲៃយ ដឹង ថា អូ បៃទៃស កម្ពុជា គៃ កសាង 
បាន ចៃើន។ កាល គាត់ នៅ  បៃទៃស 
កម្ពុជា  អត់ មន សាលា រៀន ឬ ស្អីៗ 
ឯណ  ទៃ។ អត់ មន ផ្លូវ លើ ផ្លូវ កៃម 
ផ្ទះ ខ្ពស់ៗ អ៊ីចឹង ទៃ»។

លោក ឆំង យ ុនាយក មជៃឈមណ្ឌល 
ឯកសារ កម្ពុជា បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ 
ថា ការ សា្លាប់ របស់  ឌុច គឺ ជា  ការ កៃើន 
រំឭក ដល់ មនុសៃស ទំាង អស់ គា្នា ថា បើ សិ ន 
ជា គៃ បៃពៃឹត្ត បទឧកៃិដ្ឋ បៃឆំង  នឹង 
មនុសៃស គៃ នឹង តៃូវ បាន ផ្ដនា្ទា ទោស ជា 
រៀង រហូត រហូត ដល់ ថ្ងៃ សា្លាប់។ លោ ក 
ថ្លៃង ថា៖«គាត់ សា្លាប់ នៅ មុន១ថ្ងៃ  នៃ 
ការ កាន់ បិណ្ឌ ហើយ នៃះ បៃហៃល ជា ធ្វើ 
ឲៃយ យើង ទំាង អស់ គា្នា ចង ចំា ដល់ ជន រង - 
គៃះ ភាគ ចៃើន របស់ គាត់ ដៃរ»៕

តពទីពំរ័ ១... យើង  ជា ពសិៃស ចលូ- 
រួម  រក ដំណោះ សៃយ ទៅ លើ បញ្ហា 
បៃឈ ម  ដ៏ សំខន់ បំផុត គឺ «ជីវភាព 
បៃជាពល រដ្ឋ   ខ្មៃរ»  ដៃល នឹង តៃូវ រង- 
ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ សារ បញ្ហា សៃដ្ឋ- 
កិច្ច កម្ពុជា ផ្ទាល់   និង ឥទ្ធពិល វិបត្ត ិសៃដ្ឋ- 
កិច្ច ពិភព លោក »។

លោក បន្ត ថា៖ «ឆ្លង តាម សវនាការ 
នៅ តុលាការ កន្លង មក ខ្ញុំ មើល ឃើញ 
ថា មិន មន ភ័ស្តុតាង ដាក់ បន្ទុក ជាក់- 
លាក់  និង គៃប់ គៃន់ ដៃល អច ចោទ 
ខ្ញុំ ថា បាន បៃពៃឹត្តបទ ល្មើស ដូច ការ- 
ចោទ បៃកាន់ នោះ ទៃ ហើយ ក្នុង នោះ   
ខ្ញុំ ក៏ បាន បញ្ជាក់ យ៉ោង ចៃបាស់  លាស់  
និង បង្ហាញ សព្វ គៃប់ ហើយ ថា ទាំង 
កន្លង មក បច្ចុបៃបន្ន និង ទៅ អនាគត ខ្ញុំ 
មិន មន ចៃតនា មិន បាន បៃពៃឹត្ត  និង 
មនិ គាទំៃ  នវូ អពំើ ទាងំ ឡាយ ណ  ដៃល 
នាំ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ផល បៃយោជន៍ 
របស ់បៃទៃស កម្ពជុា  នងិ បៃជា ពល រដ្ឋ 
ខ្មៃរ ជា ដាច់ ខត»។

លោក  ជឿ ជាក ់ថា មន មត ិជាត ិ មត ិ
អន្តរជាតិ ជាពិសៃស សមត្ថកិច្ចថា្នាក់ - 
ដឹកនាំ ក៏ ដូច ជា ចៅ កៃម ផង ដៃរ  បាន 
យល់ និង ទទួល សា្គាល់ ថា  លោក មិន 
មន ចៃតនា មិន បាន បៃពៃឹត្ត  និង មិន - 
គាំទៃ  នូវ អំពើ ហិងៃសោ ឡើយ។ លោក 
បញ្ជាក់ថា៖«ដូច្នៃះ  ឈរ លើ សា្មារតី ខង- 
លើ នៃះ រួម ទាំង សា្មារតី ផៃសះ ផៃសោជាតិ 
បងៃួប បងៃួម ជាតិ  ខ្ញុំ សូម ឲៃយ តុលាការ 
ពិចារណ ទម្លាក់ ចោល បទ ចោទ បៃកា ន់  
មក លើ រូប ខ្ញុំ និង ផ្តល់ សិទ្ធិ សៃរីភាព 
 ពៃ ញលៃញ  ដើមៃប ីឲៃយ ខ្ញុ ំអច បន្ត ចលូ រមួ 
បមៃើ ជាត ិ  នងិ បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ  កៃម 
ដបំលូ រដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ  នៃ ពៃះ រាជា ណចកៃ- 
កម្ពុជា ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ នៃ សា្ថាន ភាព 
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ   និង ទៅ អនាគត»។

ទោះ យ៉ោង ណ   អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ 
យុត្តិធម៌ លោក ជិន ម៉ោលីន ថ្លៃង ថា 
លោក កឹម សុខ មន សិទ្ធិ ស្នើ សុំ ឲៃយ 
តុលាការ ទម្លាក់ បទ ចោទ ប៉ុន្តៃ ការ- 
សមៃ ច យ៉ោង ណ នោះ គឺ អសៃ័យ 

នៅ លើ តុលាការ ដៃល នឹង សមៃច 
ក្ដីដោយ ផ្អៃក លើ អង្គ ហៃតុ  និង អង្គ - 
ចៃបាប់ ភ័ស្តុតាង សាកៃសី និង សក្ខី កម្ម 
ដៃល ម ន  ជា ធរមន។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«ការ ស្នើ សុ ំនៃះ ជា សទិ្ធ ិរបស ់គាត ់ប៉នុ្តៃ 
គាត់ តៃូវ ចូលរួម ក្នុង នីតិវិធី បន្ត ទៀត 
ហើយ បង្ហា ញ មូលដា្ឋាន រឹង មំ ដើមៃបី ធ្វើ 

ការ ដោះ បន្ទុក ។ នៃះ ជា បៃប បទជា 
នីតិវិ ធីចៃបាប់»។

សវនាការ លោក កឹម សុខ លើ បទ  
«សន្ទដិ្ឋភាព ជាមយួ បរទៃស»តៃវូ បាន 
សាលា ដំបូង រាជធនី ភ្នំពៃញ  ផ្អាក   ជា 
បណោ្តាះ អសន្ន តាងំ ព ីខៃ មនីា ដោយ- 
សារ ការ រាត តៃបាត សកល  នៃ ជំងឺ កូវីដ- 

១៩។ មៃធវី  ១ រូប របស់ លោក កឹម 
សខុ គ ឺលោកចាន ់ចៃន ថ្លៃង ព ីមៃសលិ- 
មិ  ញ ថា រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ   មិន- 
មន អ្វី វិវត្ត ថ្មី ទៃ គឺ តុលាការ  បន្ត ផ្អាក 
សវនាការ ដដៃល។

លោក គុជ គឹមឡុង អ្នក នាំ ពាកៃយ 
សាលា ដបំងូ រាជធន ីភ្នពំៃញ មនិ អច  
ទាក ់ទង សុ ំការ បក សៃយ ទៅ លើ ការ- 
លើក ឡើង របស ់លោកកមឹ សខុ បាន  
ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ។

លោក ឯម សុវណ្ណារា៉ា អ្នក វិភាគ 
នយោបាយយល ់ឃើញ ថា លោក ក ឹម 
សុខ ចង់  រំឭក ពី   ការ ចាប់ ខ្លួន លោក។ 
កាល ព ីពៃល ថ្មីៗ  នៃះលោកសខុ បា ន 
ចុះ ទៅ តាម ខៃត្ត ដើមៃប ី  សា្ទាបស្ទង ់ មើល 
ថា តើ ការ ហាម បៃម លោក មិន ឲៃយ ធ្វើ 
នយោបាយ នោះ ហាម ក្នងុ កមៃតិ ណ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា៖ «ការ បៃកាស របស់ 
គាត់ តាម ហ្វៃសប៊ុក វា មិន ជំរុញ ឲៃយ 
តលុាការ ទម្លាក ់បទ ចោទ លើ របូ លោក 
ទៃ ពៃះ អត់ មន ឥទ្ធិ ពល អី ទៅ លើ 
តុលាការ ឬ ក៏ គណបកៃស កាន់ អំណច 
ទៃ។ គណបកៃស កាន់ អំណច គៃ ចង់ ឲៃយ 
តៃ គូ បដិបក្ខ ទន់ ខៃសោយ ទៃ»៕

ឌុច អតី ត មេគុក ...  

លោក កឹម សុខា  អំពាវ នាវ ...

លោក  កឹម សុខា ពេល ទៅ សាលា ដំបូង រាជ ធានី  កាល ពី ខេ មករា ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

បញ្ជនូស្តេបីង្ខកំ្មេងឲេយដើរសំុទានទៅតុលាការ
  គឹម  សារុំ 

ភ្នពំេញៈ សមត្ថ កិច្ច បៃឆំង ការ ជួញ-  
ដរូ មនសុៃស  នងិ ការ ពារ អនតី ិជន នៃ ស្នង- 
ការ ដា្ឋាន នគរ បាល រាជ ធន ីភ្នពំៃញ  បាន 
រៀបចំបញ្ជូន សៃ្តី ចំណស់ ម្នាក់ ទៅ  សា- 
លា ដំបូង រាជ ធនី ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃ  នៃះ 
បនា្ទាប់ ពី ឃាត់  ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១   កញ្ញា  
ពាក់ ព័ន្ធ ករណី បង្ខ ំក្មៃង បៃសុ- សៃ ី៧ នាក់ 
ឲៃយ ដើរ សុំ ទាន នៅ រាជ ធនី ភ្នំពៃញ  ។

លោក  កៃវ  ធ  បៃ ធន ការិ យ ល័យ 
បៃឆំង ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស  និង ការ ពារ 
អនីតិ ជន នៃ ស្នង កា រដា្ឋាន នគរ បាល  រាជ- 
ធនី ភ្នំ ពៃញ បៃ ប់ ពី មៃសិល មិញ ថា  សៃ្តី 
សងៃស័យ មន  នោះ ឈ្មាះ  អុ៊  យឿន  អយ ុ
៥៨ ឆ្នាំ  ជា ជន ជាតិ ខ្មៃរ  តៃ មិន មន មុខ- 
របរ  នងិ លនំៅ ចៃបាស ់លាស ់ទៃ ។  សមត្ថ- 
កិច្ច របស់ លោក បាន សាក សួរ  សៃ្ត ីសងៃស័យ 
ម្នាក់ នោះ រួច រាល់ ហើយ  ហើយ តៃូវ 
បញ្ជនូ គាត់ បន្ត មក សាលា ដំបូង រាជ ធនី- 
ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃ ទី ៣  កញ្ញា នៃះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «សៃ្តី ចំណស់ ម្នាក់ 

នោះ បាន ឲៃយ កុមរៗ ដើរ សុំទាន ហើយ 
កុមរ ដៃល ខង ការិ យ ល័យ  ខ្ញុំ បៃមូល 
បាន ៧ នាក់ នោះ  ខ្ញុំ បាន បញ្ជូន ទៅ មន្ទីរ 
សង្គម កិច្ច អស់  ហើយ » ។ 

លោក  កៃវ  ធ  ឲៃយដឹង បន្ត ថា  បើ តាម 
ចម្លើយ សា រភាព របស់ សៃ្តី សងៃស័យ ថា  
ជា រៀង រាល ់ពៃកឹ គាត ់បាន នា ំក្មៃង ៗ   ទៅ 
សុំ ទាន នៅ តាម សួន ចៃបារ ម្តុំ សណ្ឋា គា រ- 
សុខ តៃើយ ខង កើត  រហូត ដល់  ពៃល  
លា្ងាច  ទើបគាត់ នាំ ពួក គៃទៅ ដៃក នៅ 
តាម សំយប ផ្ទះ ពលរដ្ឋ  នៅ ម្ដុំ សង្កាត់ 
ជៃយ ចង្វារវិ ញ។ ចំពោះ ក្មៃង ម្នាក់ៗ 
ក្នុង១ ថ្ងៃ  ដើរ សុំទា ន ពី ភ្ញៀវ បាន លុយ 
ចនោ្លាះ ព ី២មុនឺ  ទៅ ៣ មុនឺ រៀល  ប៉នុ្តៃ សៃ្ត ី
នោះ យ ក ទាងំ អស ់ ដោយ ទុក ឲៃយ ពួក គៃ 
ម្នាក់ៗ ចាយ ពី ១ ពាន់ ទៅ២ ពាន់ រៀល 
ប៉ុណោ្ណាះ ។

លោក ឲៃយ ដងឹ ដៃរ ថា  បៃត ិបត្ត ិការ ចាប-់ 
ខ្លួន នៃះ  គឺ មន ការ ចូលរួម  សហ ការ  
ពី មន្ទីរ សង្គម កិច្ច រាជធ នី ភ្នំពៃញ ,  
អ ង្គការ មៃតៃអីន្តរ ជាតិ (AIM) , អង្គការ- 
ពន្លកថ្មី  និង អជា្ញា ធរ មូលដា្ឋា ន ដៃល នៅ 

ចំណុាច តាម សួន ចៃបារ  ម្តុំ សណ្ឋា គារ- 
សុខ  ផ្លូវ ទ ន្លៃសាប  សង្កាត់ ជៃយ- 
ចង្វារ  ខណ្ឌ ជៃយ ចង្វារ  រាជ ធនី- 
ភ្នពំៃញ។ ក្នងុ នោះ សមត្ថ កចិ្ច លោក បាន 
ឃាត់ ខ្លួន  បាន សៃ្តីម្នា ក់  និង រំដោះ  បាន 
កមុ រា- កមុរ ី ចនំនួ ៧ នាក ់។  បនា្ទាប ់មក 
បាន  បៃគល់ កុមរ ទំាង នោះ ទៅ មន្ទរី សង្គម - 
កិច្ច  អតីត យុទ្ធ ជន  និង យុវ នីតិ សមៃប ទា ។  
   ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា នៃះ  លោក សៃី  មុំ  
ចាន ់ដាន ី បៃធន មន្ទរី សង្គម កចិ្ច  អតតី- 
យុទ្ធ ជន  និង យុវ នីតិ សមៃបទា   រាជធ នី - 
ភ្នំពៃញ ឲៃយ ដឹង ពីមៃសិល មិញដៃ រ ថា  កុមរ 
ទាំង ៧ នាក់ នោះ  មន ៥នាក់ ជា កុមរា 
និង ២នាក់ ជាកុ មរី  ដៃល មន អយុ 
ចនោ្លាះ ព ី២ឆ្នា ំទៅ ៦ឆ្នា ំ   ប៉នុ្តៃ ពកួ គៃ សទុ្ធ- 
តៃ មិន ចៃះ អកៃសរ  ។  តាម ចម្លើយ របស់ 
កមុរ នោះ ថា  ពកួ គៃ រស ់នៅ ម្តុ ំចៃងំ ចរំៃះ  
ប៉ុន្តៃ លោក សៃី មិន ទាន់ យក ជា ការ បាន 
ទៃ  ពៃះ ខ្លាច ក្មៃង ទា ំងនោះ នៅ តចូ មនិ 
សា្គាល់ លំនៅ ចៃបាស់ លាស់ ។ 

លោ កសៃ ី  បាន បន្ត ថា  បនា្ទាប ់ព ីទទលួ 
បាន កុមរ ទាំង ៧នា ក់  មក  គឺ មនៃ្តី របស់ 
លោក សៃី កំពុង សួរ ពី បៃវត្តិ រប ស់ពួ ក- 
គៃ ជា មួ យនឹ ង ការ ពិនិតៃយ សុខភាព  និង 
ផ្តល់ អហារ ឲៃយហូ បចុ ក ផង។ ចំណៃក  
ម្តា យ   ឪពកុ ឬ សាចញ់ា តរិ បស ់ពកួ គៃវ ិញ   
គឺ មនៃ្តីរ បស់ លោក សៃី កំពុង សៃវ ជៃវ  
រក មិន ទាន់ ឃើញ ទៃ  ។តៃបើ ក្នុងក រណី  
ពួ កគៃ  មិន មន ម្តាយ ឪពុកវិ ញ  គឺ ខង  
មន្ទរី  សង្គម កចិ្ច មន មណ្ឌល  មយួ សមៃប ់
ឲៃយពួ ក គៃ សា្នាក់នៅ  ដៃលហៅ  ថា មណ្ឌល 
ថៃ ទាំ  ជំនួ ស  ។ 

លោក សៃ ីបា នឲៃយ ដងឹ ដៃ រថា  ប ច្ចបុៃបន្ន 
ខង មន្ទីរ សង្គមកិច្ច រាជធនី  មន   ដៃ គូ 
សហកា រ ក្នុង  ការថៃទាំ ក្មៃង  ទាំង រដ្ឋ  និង 
អង្គការ  ពៃម ទំាង មន មណ្ឌល គំាទៃ - 
កុមរ នៅ តាម សហ គម ន៍ផ ង ដៃរ ៕ស្តេសីងេស័យកេយឃាត់ខ្លនួ និងកេមុកុមារដេលគាត់បង្ខឲំេយសំុទាន។ រូបថត បូ៉លិស



ខន សា វិ 

សៀម រាបៈ កម្មករ រោងចក្រ 
ផ្រ ក ធី ក នៅ សង្កាត់ ស្វាយដង្គំ 
ក្រងុ សៀមរាប ចនំនួ ៣៨៥នាក ់
បាននាគំ្នា  ដាក ់ញត្ត ិទៅ ក្រសងួ 
ការងរ  កាលពី ថ្ង្រ ម្រសិលមិញដើ ម្របី 
សុំ កិច្ច អន្តរា គមន៍ ដ្រល ពួកគ្រ 
ទាមទារ ឱ្រយ ភាគ ីថៅក្រ រោងចក្រ  
ទទួលយក តំណាង  សហជីព 
ចំនួ ន ២ នាក់ ចូល ធ្វើ ការ វិញ។ 

ក្រមុកម្មករ រោងចក្រផ្រ ក ធ ីក 
(ខ្រ ម បូ ឌា)ខូ អិ ល ធី ឌីចំនួន ៣ ៨ ៥ 
នាក់ ក្នងុចំណោម កម្មករ ប្រមា ណ 
៤០០នាក់បា ន នាំគ្នា ច្រញ តវ៉ា 
តាំងពី ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រសីហា ដើម្របី 
ទាមទារ ឱ្រយ រោងចក្រ ទទលួ យក 
ប្រធាន សហជពី ប្រចា ំរោងចក្រ 
មា្នាក់ ឈ្មោះ ម៉្រ ត រា៉ា ត និង សក ម្ម-
ជន សហជីព រោង ចក្រ មា្នាក់ ទៀ ត  
ឈ្មោះ ពឹង ទាវ ឱ្រយចូល ធ្វើការ 
វិញ ព្រមទាំង សង ប្រក់ ឈ្នួល 
នងិ ប្រក ់អត្ថ ប្រយោជន ៍ផ្រស្រងៗ 
ទៀត ឱ្រយ ពកួគ្រ ចាបព់ ីថ្ង្រ បញ្រឈប ់
ដល់ ថ្ង្រ ចូល ធ្វើ ការ វិញ។

លោកម៉្រ ត រា៉ា ត ប្រធាន សហ - 
ជីព ឯករាជ្រយ សមគ្គី និ យោ ជិត 
ន្រ  រោងចក្រ ផ្រ ក ធី កបាន ប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្ដិ៍ ម្រសិលមិញ ថា ការ តវ៉ា  
នៅខាងមខុ រោងចក្រ ន្រះនៅ ត្រ  
បន្ត ធ្វើឡើងថ្វ ីដ្របតិ មានការ ដាក ់  
ញត្ត ិសំុ កិច្ច អន្តរាគមន៍ ទៅ  លោ ក 
អិុត សំហ្រង រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង 
ការ ងរ ក្ដី។ លោក ថា៖«ចំពោះ 
កូដកម្ម យើង នៅត្រ បន្តធ្វើហើ យ 
ការដាក់ ញត្តិ ហ្នឹង គឺ ដើម្របី ឱ្រយ 
មាន ការជំរុញឱ្រយ មាន ដំណោះ- 
ស្រយ ឱ្រយ បាន កាន់ត្រ ឆាប់»។

លោក បន្តថា មលូ ហ្រត ុដ្រល 
លោក និង សកម្ម ជន សហជីព 

មា្នាក់ ត្រូវបាន បញ្រឈប់ ពី ការងរ 
កាលពី ថ្ង្រទី៦មិថុនា បនា្ទាប់ពី 
លោក បាន ច្រករំល្រក បន្ត នូវ 
ព័ត៌មាន មួយ នៅ ថ្ង្រទី២៨ ខ្រ 
ឧស ភា ដ្រល ខាង សហព័ន្ធ 
សហ ជីព កម្មករ និ យោ ជិត វិស័ យ 
ទ្រសចរណ៍ កម្ពុជា បាន បង្ហោះ 
នៅលើ ផ្រ ក ហ្វ្រ ស ប៊ុ កអំពី ការ - 
ព្រយួរ ការងរ របស់ បុគ្គលិក នៅ 
ក្នុង រោងចក្រ។ 

លោក បន្តថា ខាង ក្រុមហ៊ុន 
បាន បញ្រឈប់ ការងរ   បុគ្គលិក 
ជាង ៨០នាក ់ដ្រល ជា បគុ្គលកិ 
បំព្រញការងរ នៅ វ្រន យប់ហើ យ 
បុគ្គលិក ទំាងនោះ បានមក ពឹង - 
ពាក់ រូបលោក  ដ្រល  ជា ប្រធាន 
សហជពី ដើម្រប ីតវ៉ា ទៅ ក្រមុហ៊នុ  
ឱ្រយ ព្រយួរការងរ ជំនួស វិញ។

លោក ថា៖« ដើម ហ្រតុ ហ្នឹង 
នៅ ក្នងុ អំឡុង កូ វីដ១៩ហ្នងឹពួ ក -  
ខ្ញុំ ទាមទារ កុំឱ្រយ បញ្រឈប់ កម្មករ 

ហើ យ ទាមទារ ឱ្រយ ក្រុម ហ៊ុន ព្រយួរ 
ការងរ កម្មករ ទៅ ប៉នុ្ត្រ ត្រវូបាន 
ក្រុម ហ៊ុន សម្រច យ៉ាង ដាច់ 
អហង្កា រត្រម្ដង»។

ទោះជា យ៉ាងណា លោក ស្រ ី
ធឹ ម ថា វីប្រធាន រដ្ឋបាល រោង ចក្រ  
បាន លើក ឡើង ថា ការបញ្រឈប់ 
ការងរ  តំណាង  សហជីព  ទំាង២ 
នា ក់  ន្រះ ដោយសរ ពួកគ្រ ប្រព្រតឹ្ត 
ខុ ស បទ បញ្ជា ផ្ទ្រក្នងុ របស់ ក្រមុ ហុ៊ន ។ 
លោកស្រ ីបន្តថា លោក ម៉្រ ត រា៉ា ត 
ធា្លាប់បាន ប្រព្រតឹ្ត អំពើ អសីល ធ ម៌ 
នៅក្នុង ក្រុមហ៊ុនអំឡុង ម៉ាង 
ការ    ងរដោយ បាន  បំពាន ទៅ 
លើ រា ងកាយ កម្មករ ស្ដ្រី។

ក្រយ មក ទៀត លោក ម៉្រ ត 
រា៉ា តនិង សកម្ម ជន សហជីព លោ ក 
ពឹង ទាវបាន យក រឿង ផ្ទ្រក្នងុ រប ស់ 
ក្រមុហុ៊ន  បញ្ច្រញ ទៅឱ្រយ សហ - 
ជីព ខាងក្រ រហូត ធ្វើឱ្រយមាន 
ការ ប្ដឹង ក្រុមហ៊ុន ទៅ មន្ទីរ ការ- 

ងរ នងិ យកមក ផ្រសព្វ ផ្រសាយ នៅ 
លើ បណា្ដាញ សង្គម ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក 
ថា ក្រុមហ៊ុន បាន អនុវត្ត ការព្រយួរ 
បុគ្គលិក ខុស នីតិវិធី ច្របាប់ទំាង ដ្រ ល  
មន្ទីរ ការងរ មិនទាន់ កោះហៅ 
ក្រមុ ហុ៊ន ទៅ ឆ្លើយ បំភ្ល ឺនៅ ឡើយ ។

លោកស្រី ថា៖«វ ជា ច្រតនា 
មួយធ្វើឱ្រយ ក្រមុហុ៊ន ខូច  ក្ររ្តិ៍ ឈ្មោះ 
ព្រះ ក្រមុហ៊នុ របស ់យើង មាន 
អតិថិជន នៅ ខាងក្រ ស្រុក 
ដ្រល បង្ហោះ ដាក់ឈ្មោះ ក្រុម - 
ហុ៊នចំៗទំាង អក្រសរ អង់គ្ល្រស និ ង  
ខ្ម្ររ ថា ក្រមុហុ៊ន អនុវត្ត ខុស នីតិ - 
វិធី ក្នងុ ការព្រយួរ បុគ្គលិក។ កំហុ ស  
របស់គត ់គមឺាន ២ ហ្នងឹ ហើយ 
យើ ង មិនបាន បញ្រឈប់ គត់ដោ យ-   
សរ ការរសីអើង នោះ ទ្រ ក្រមុ- 
ហ៊នុ អនវុត្ត វនិយ័ ដោយ ស្មើភាព 
គ្នា ទាំង អស់»។

លោកស្រ ីធឹ ម ថា វី បន្ថ្រមទៀ ត 
ថា ចំពោះ ក្រមុកម្មករ ដ្រល ច្រ ញ  

តវ៉ាគ ឺដោយសរ  ពកួ គ្រ មនិ បា ន 
យល់ ឱ្រយ ច្របាស់ អំពី មូល ហ្រតុ និ ង 
ជឿ តាម ការបញ្ចះុ បញ្ចលូ ខណៈ  
ក្រមុហុ៊ន នឹងមិន អាច ទទួល យ ក 
តំណាង ស ហ ជីព ទំាង២ន្រះ វិ ញ  
ឡើយ ព្រះ វ នឹង ធ្វើឱ្រយ ច្របាប់ និ ង 
បទបញ្ជាផ្ទ្រក្នុង របស់ ក្រុម ហ៊ុន 
ល្រងមាន ប្រសទិ្ធភាព នងិ មាន 
ភាពអយុត្តិធម៌ ចំពោះ បុគ្គលិក 
ផ្រស្រង ទៀត ដ្រល ក្រមុហ៊នុ ធា្លាប ់
បញ្រឈប់ ដោយ សរ អនុវត្ត ខុស 
បទ បញ្ជា ផ្ទ្រ ក្នុង។

 ក្រុមកម្មករ បានទាម ទារ ៣ 
ចំណុច ទៅខាង ភាគី រោងចក្រ  
គឺ សូម ឱ្រយ តំណាង  សហជីព 
ចូលធ្វើ ការងរ វិញ ទាមទារ ប្រ ក់ 
ឈ្នលួ គោល១៩០ដលុ្លារ  តាម  
ស្រចក្ដីប្រកាស របស់ ក្រសួ ង 
ការងរ និង ទាមទារ ប្រក់ រំឭក 
អតីតភាព ការងរ មុន ឆា្នា២ំ ០១ ៩ 
ហើយ ការ ទាម ទារ២ ចំណុច ខា ង- 
ក្រម ត្រវូបាន ថៅក្រ រោង ចក្រ 
សម្រច ទទួល យក ដើម្របី អនុវត្ត ។

កាលពី ថ្ង្រ ម្រសិលមិញ ភ្នំព្រញ 
ប៉ុស្ដិ៍  មិនអាច សុំ ការបញ្ជាក់ ពី 
លោក អឹុម ចំរីន អនុប្រធាន 
មន្ទរី ការងរ ខ្រត្តសៀមរាប បាន 
ទ្រ ដោយ សរ  ទូរស័ព្ទ លោក 
មិន មាន អ្នក ទទួល ។

កម្ម ការ និ ីមា្នាក ់ឈ្មោះចាន ់វ ន្ន ី
ដ្រល ចូលរួម តវ៉ា បាន លើក ឡើ ង 
ថាការតវ៉ា សុំឱ្រយ  តំណាង សហ - 
ជីព ទាំង២ នាក់ ចូល ធ្វើការ វិញ 
ពីព្រះ មូលហ្រតុ ខាង រោង ច ក្រ  
បា ន បញ្រឈប់ ពួកគត់ ហាក់ មិន 
មាន ភាពច្របាស់លស់ហើយ ការ-  
ល្រង សើច  ប៉ះ ដ្រជើង ជាមួយ 
កម្មករ ជា នារី របស់លោក ម៉្រ ត 
រា៉ា ត ក៏ ភាគី នារី មិនបាន ប្រកាន់ 
និង បាន ប្ដឹង លោក ឡើយ៕ 

ឃុត  សុ ភចរិយា

ភ្នំពេញៈ  ក្រសួង ធន ធាន ទឹក  
និង ឧតុ និយម បាន ព្រយាករ ថា  ចាប់ 
ពថី្ង្រព ុធ សបា្ដាហ ៍ន្រះ ដល ់ថ្ង្រ អង្គារ 
សបា្ដាហ ៍ក្រយ  នងឹ មាន ភ្លៀង  ធា្លាក ់
ច្រើន នៅ តា ម តបំន ់ទនំាប កណា្ដាល 
និង ពា យព្រយ  ន្រប្រ ទ្រស កម្ពុជា 
ដោយ សរ ឥទ្ធិ ពល ពី ជ្រល ង 
សមា្ពាធ ទាប  ដ្រល ឆ្លង កាត់ ភាគ- 
ខាង ជើង ប្រទ្រស ថ្រ  និង ភាគ- 
កណា្ដាល ប្រទ្រស ឡាវ  និង វៀត- 
ណាម ដ្រល អំណោយ ផល ដល់  
ការ ដាំដុះ ជាថ្មី  រប ស់ក សិ ក រ។

តាម រយៈ ការ ព្រយា ករ កាល  ពីថ្ង្រ ទី 
១ កញ្ញា  ប្រជា កសិករ ក្នងុ ខ្រត្ត ភាគ- 
ពាយព្រយ ន្រ ប្រទ្រស កម្ពជុា  ពិស្រស 
នៅ ខ្រត្តបាត់ ដំបង  និង ខ្រត្ត បនា្ទាយ- 

មាន ជ័យ ដ្រល កន្លង មក ស្រូវ ដើម 
រដូវ វស្រសា របស់ ពួក គត់  បាន រង ការ- 
ខូច ខាត ដោយ គ្រះ រាំង ស្ងួត នោះ 
អាច នឹង ចាប់ ផ្ដើម  ភ្ជួរ រាស់ ដីស្រ 
ដើម្របី ត្រៀម សប ព្រះ  និងដាំ ដុះ 
ស្រូវ ស ជា ថ្មី ឡើង វិញ ។

លោក  រត័្ន ដាសុ ីណង ់អភ ិបាល- 
ស្រុក មង្គល បុ រី  បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ព្រល ន្រះ  ប្រជា កសិករ 
មួយ ចំនួន កំពុង រង់ ចំា ពិនិត្រយ ពី 
របាយ ទឹក ភ្លៀង និងកម្ពស់ ទឹក នៅ 
តាម ប្រព័ន្ធ ប្រ ឡាយ  និង ដ្រ ស្ទឹង 
មួយ ចំនួនដើម្របី ត្រៀម ដាំ ដុះ ស្រូវ 
រដូវ វស្រសា ជំហាន ទី ២  នៅក្រយ  
រដូ វបុណ្រយ ភ្ជុំ បិណ្ឌ ខាង មុខ ន្រះ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ប្រជា កសិក រ 
របស ់យើងត្រក អរ ខា្លាងំ ណាស ់នៅ 
ព្រល ទទលួ បាន ស្រចក្ដ ីជនូ ដណំងឹ 

ស្ដីពី ការព្រយា ករ អា កាស ធាតុ របស់  
ក្រសួង ធន ធាន ទឹក  និង ឧតុនិ យម។ 
ពួក គ្រ បាន នាំ គ្នា ត្រៀម លក្ខណៈ  
ជា ស្រច  ដើម្របី បង្ក បង្កើន ផល ស្រវូ 
រដូវ វស្រសា ជំហាន ទី ២ ក្រយ រដូវ 
បុណ្រយ ភ្ជុំ បិណ្ឌ ន្រះ»។   

បើ តាម លោក  ដា សុី ណង់  នៅ 
ព្រល ន្រះ  ស្រូវ ដើម រដូវ វស្រសា មួយ 
ចំនួន  ត្រវូ បាន ប្រជា កសិក រប្រមូល- 
ផល បណ្ដើរ ៗ ហើយ ក្រយ ព ីមាន 
ភ្លៀង ធា្លាក់ បុ៉នា្មោន ម្រធំៗ  កន្លង មក ន្រះ។  

ចំណ្រក លោក  ស សរី ម្រឃុំ 
បវ្រល ន្រ ស្រុក បវ្រល  ខ្រត្ត បាត់- 
ដំបង បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  
រហតូ មក ទល ់ព្រល ន្រះ  ដសី្រ ស្ទើរ 
ត្រ ទាងំ អស់ ក្នងុ ឃុ ំបវ្រល មនិ មាន 
ទឹក ភ្លៀង ដក់ ក្នងុ ដី ស្រ បន្តចិ ឡើយ។  
លោក ថ្ល្រង ថា ភ្លៀង ធា្លាក់ ច្រើន ត្រ 

នៅក្នុ ង តំបន់ ទី ប្រជុំ ជន ផ្ទះ របស់ 
ពល រដ្ឋ ក្នុង ភូមិ និង ទីផ្រសារ ប៉ុណោ្ណោះ  
ចំណ្រក នៅ តាម វល ស្រមា ន 
ភ្លៀងធា្លា ក់ តិច តួចមិនសើ មដីផ ង។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖  «នៅ ព្រល ន្រះ  
យើង កំពុង រង់ ចាំ ទឹក ភ្លៀង ធា្លាក់ 
ជោក ជាំនៅ លើ ដី ស្ររ ប ស់ យើង 
ដើ ម្របី យើង អាច បង្ក បង្កើ នផល ស្រវូ 
ជាថ្មី ឡើង វិញ សម្រប់ ផ្គត់ ផ្គង់  
ជីវ ភាព គ្រួស រ» ។ 

បើ តាម លោក  សរី  ការ បង្ក- 
បង្កើន ផល ស្រូវ របស់ ប្រជា កសិករ 
ក្នងុ ឃំុ បវ្រល គឺ ពឹង អាស្រយ័ ទំាង- 
ស្រុងលើ ទឹក ភ្លៀង ព្រះ វល ស្រ 
នៅ ក្នុង ឃុំ ន្រះ ស្ថិត នៅ លើ តំបន់  
ទី ទួល ខ្ពស់  និង ខ្វះ ខាត នូវ ប្រព័ន្ធ- 
ស្រច ស្រព ។ 

ទោះ ជា ប្រប ណាក្ដី លោក  ចាន់  

យតុា្ថា អ្ន កនា ំពាក្រយ ក្រសងួ ធន ធាន- 
ទឹក និង ឧតុ និយម បាន បញ្ជាក់ 
កាលពថី្ង្រទ១ីកញ្ញាថា ចាប ់ព ីដើម 
ខ្រ កញ្ញា ន្រះ  រហតូដល ់ចងុ ខ្រ តលុ 
ខាង មុខ  នឹង មានភ្លៀង ធា្លាក់ រាយ- 
បា៉ាយ គ្រប ដណ្ដប់ លើផ្ទ្រ ប្រទ្រស 
កម្ពុជាក្នុង កម្រិ តពីតិច ទៅច្រើន។ 
ដោយ ឡ្រក នៅបណា្ដា ខ្រត្ត មួយ 
ចំនួន ក្នុង តំបន់ វល ទំនាប ភាគ- 
កណា្ដាល និង ពាយព្រយ នឹង មាន 
ភ្លៀ ងធា្លា ក់ច្រើន ។   ជាមួ យគ្នាន្រះ  
បាតុ ភូត ខ្រយល់ កន្ត្រក់ និង ផ្គរ រន្ទះ 
ក៏នឹង កើត មាន ច្រើន ផង ដ្ររ  ក្នុង 
អំឡុង ព្រល ម្រឃ រកកល់ ភ្លៀង  
និងកំពុង មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ដ្រល ទាម- 
ទារ ឲ្រយ  បង្កើន ការ ប្រងុ ប្រ យត័្ន  ដើម្របី 
ចៀស វង គ្រះថា្នា ក ់កើត ឡើង ជា- 
យ ថា ហ្រតុ៕ 

តពីទំព័រ ២... វីដ្រអូ អនឡាញ 
សម្រប ់សសិ្រស ថា្នាក ់ទ១ី២ ដើម្រប ីជយួ     
ពកួ គ្រ អាច បន្តការ សកិ្រសា ព ីចមា្ងាយ   
សម្រប់ ការប្រឡង សញ្ញាបត្រ 
មធ្រយម សកិ្រសា ទតុយិ ភមូ ិនា ឆា្នា ំសកិ្រសា  
ន្រះស្រប ព្រល មាន ការ បិទ ទា្វារ 
សល រៀន ទទូាងំ ប្រទ្រស   ដោយ-  
សរ ការរាតត្របាត ជំងឺកូវីដ ១៩ ។

លោក ថូមា៉ាស ហ៊ុន  នាយក- 
ប្រតបិត្ត ិក្រមុហ៊នុ  Smart Axiata  
លើកឡើង ថា ក្រមុហ៊នុមាន បណំង   
ចង់ ធានាថា  ការ បិទទា្វារ សល 
មនិ ម្រន ជា ឧបសគ្គ ឡើយ សម្រប ់  
ការអប់រំនៅ កម្ពុជា។ លោក ថា  
ក្រុម ហ៊ុន  Smart  ត្រង មានការ- 
ប្ដ្រជា្ញា  ចតិ្ត ក្នងុការ ជយួ ទ្រទ្រង ់ដល ់
វិស័យ អប់រំ នៅ ប្រទ្រស កម្ពុជា  ។ 

លោក បន្ថ្រមថា ៖«យើង មាន 
ជនំឿ ចតិ្ត លើ ការ ធ្វើការ ជាដ្រគ ូ នងិ   
កចិ្ច សហប្រតបិត្តកិារ  ដចូ្ន្រះ ហើយ 
ទើប មូលនិធិ ទឹកប្រក់  ១លន 
ដុល្លារ  របស់ ក្រុមហ៊ុន  Smart 
Axiata  ត្រវូ បាន បង្កើត ឡើង ដើម្របី 
ជួយ គំទ្រ ដល់ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹង- 
ប្រង របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  
និង ជួយ ដល់ សហគមន៍ ដ្រល 
ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ ពី វិបត្តិ ជំងឺ 
រាត ត្របាត សកលន្រះ»។ 

លោក Javier Sola  នាយក- 
ប្រតិបត្តិ វិទ្រយាស្ថាន បើក ទូលយ  
យល់ថា  ការគំទ្រ ផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដ្រលទ ទលួ បាន ពមីលូ នធិ ិសង្គ្រះ  
ន្រះ បានផ្ដល ់លទ្ធភាព ឲ្រយ វទិ្រយា ស្ថាន  
អាច កសង ស្ទឌូយីោ ថត ដទ៏នំើប 
ចំនួន ២ យ៉ាង ឆាប់រហ័ស ដ្រល 
សទុ្ធត្រ ជា ស្ទឌូយីោ ការពារ សឡំ្រង  
និង បំពាក់ ទៅដោយ កា្ដារ ខៀន 
វ្រឆា្លាត  ឧបករណ ៍ថត សឡំ្រង  នងិ 
មា៉ាសុីន ថត វីដ្រអូ លំដាប់ ខ្ពស់។ 

លោក បន្តថា ៖«នៅ ព្រលន្រះ ស្ទូ- 
ឌយីោ ទាងំ២ ន្រះ កពំងុ ដណំើរ ការ   
ប្រកប ដោយ ភាព ព្រញ ល្រញ ។ 
ដូច្ន្រះ យើង អាច ផលិត វីដ្រអូ បាន 
ចំនួន រហូត ដល់ ទៅ ៨០ វីដ្រអូ 
បង្រៀន ក្នុង ១ថ្ង្រ។ ក្រុម ការងរ 
ត្រតួពនិតិ្រយ គណុភាព បាន ធ្វើការ- 
យ៉ាង ហ្មត់ចត់ ដើម្របី ធានាថា  រាល់ 
វីដ្រអូ  ដ្រលបាន ថត  គោរព តាម- 
បទដា្ឋាន របស់ ក្រសួង  និង មាន 
គុណភាព ខ្ពស់ សម្រប់ ការ ចាក់- 
ផ្រសាយ  ដ្រល ជាធនធាន ដស៏ខំាន ់
សម្រប់ សិស្រសា នុសិស្រស»។

បើ តាម ស្រចក្ត ីប្រកាស  មលូ នធិិ   
ន្រះ ផ្ដាត លើ គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម នានា  
ដោយផ្អ្រក លើ គោលដៅ ៤  រមួមាន  
បច្ច្រក វិទ្រយា ព័ត៌មាន វិទ្រយា សម្រប់ 
ការអបរ់ ំ ការ គ្របគ់្រង វបិត្ត ិ គមា្លាត- 
សង្គម  និង អនាម័យ ផ្ទាល់ខ្លួន ។ 
កម្មវិធី កិច្ច សហការ ជាដ្រ គូ រវង 
ស្ថាបន័ ឯកជន នងិ រដ្ឋ ត្រវូ បានលើក- 
ទឹកចិត្ត ឲ្រយដាក់សំណើ មក កាន់  
មលូនធិ ិន្រះដើម្រប ីទទលួ បាន មលូ- 
នធិ ិដល ់ទៅ ២០ មុនឺ ដលុ្លារ   អា ម្ររកិ 
សម្រប់ កម្មវិធី នីមួយៗ៕

ការព្យាករបង្ហាញថាពីព្លន្ះដល់ដើមសប្ដាហ៍ក្យមានភ្លៀងច្ើន

កម្មករ៣៨៥នាក់សំុឲ្យក្សួងការងរជួយរឿងរោងចក្បញ្ឈប់តំណាងសហជីព

កម្មករ ឈរ កាន់ បដា តវ៉ា នៅ ខាង មុខ រោង ចកេ ក្នងុ កេងុ សៀម រាប កាលពី ថ្ងេ ទី ១  ខេ កញ្ញា ។ រូបថត CENTRAL 

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី៣ ែខកញ្ញា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ក្សួងនិងកុ្មហុ៊ន...
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មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ លោក  នៃត សាវឿន 
អគ្គស្នង ការ  នគរ បាល ជាតិបា ន  
ធ្វើការ ណៃនំា ទៅ ដល់ កង កម្លា ំង  
នគរបាល ឱៃយ ធ្វើ ការការ ពារស ន្ត ិ- 
សខុ  សណ្តាប ់ធ្នាប ់សាធ រណៈ 
និង សុវត្ថិភាព សង្គម  ក្នុង ពិធី- 
បុណៃយកា ន់ បិណ្ឌ  និង ភ្ជុ ំបិណ្ឌ ដៃ ល 
នងឹ ចាប ់ផ្តើម  ព ី ថ្ងៃ  ទ៣ី ខៃ កញ្ញា 
នៃះ តទៅ  ខណៈ ដៃល កៃសួង 
សុខាភិបាល  អំពាវ នាវ ឲៃយ បៃជា -  
ពល រដ្ឋ តៃវូ បន្ត យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់
ការ ពារ ខ្លួន  កុំ ឲៃយ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ- 
១៩   នៅ ក្នុង ពិធី បុណៃយ នៃះ ។

លោក នៃត សាវឿន បាន 
ដាក់ ចៃញ នូវ សៃចក្ត ីណៃនំា មួយ- 
ចនំនួ  ក្នងុ គោល បណំង ធនា  ឲៃយ 
បាន នូវ ស្ថរិ ភាព សន្តសុិខស ណ្តា   ប់ - 
ធ្នាប់ សាធ រណៈ  សុវត្ថ ិភាព សង្គ ម 
សំដៅ បង្កបរិយា កាស សបៃបាយ 
រីករាយ  ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុង 
ឱកាស បណុៃយ កាន ់បណិ្ឌ បណុៃយ- 
ភ្ជុំបិណ្ឌ តាម បៃពៃ ណី ទំនៀម - 

ទម្លាប ់ដរ៏ងុ រឿង របស ់ជាត ិដៃល 
នឹ ង បៃពៃឹត្ត ទៅចាប់ ពីថ្ងៃ ទី៣ 
ដល់ ថ្ងៃទី ១៨  ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០- 
២ ០។ លោក  ថ្លៃង ថា៖« នាយក- 
ដា្ឋាន កណ្តាល នាយក ដា្ឋាន អង្គ - 
ភាព ជំនាញ និង ស្នង ការ ដា្ឋាន 
នគរ  បាល រាជ ធនី -ខៃត្ត  តៃូវ 
ចាត់ វិធន ការ អនុវត្តឱៃយ បាន 
មុងឺ ម៉ាត ់ ដោយ តៃវូ យក ចតិ្ត ទកុ- 
ដាក់  បង្កើន ការ កា្តាប់ នូវ សភាព- 
ការណ៍  និង ព័ត៌មន នានាពាក់ - 
ព័ន្ធ  សន្តិ សុខ និង សណ្តាប់ ធ្នាប់ 
សង្គម ជា ពិសៃសស កម្ម ភាព 
ភៃរវ កម្ម ឧកៃិដ្ឋក ម្ម និង សកម្ម- 
ភាព ល្មើស ចៃបាប់ ផៃសៃងៗ ទៀត  
ដើមៃបី ចាត់ វិធន ការ បង្ការ ទប់ - 
សា្កាត់ និង បង្កៃប ឲៃយមន បៃសិទ្ធ-  
ភាព ទាន់ពៃល វៃលា »។

លោក នៃត  សាវឿន បាន សង្ក ត់ -  
ធ្ងនថ់ា  នៅតាម បណ្តា ភមូឃិុ ំ តៃវូ 
គៃប់ គៃង វិធន ការ ឱៃយ បាន ហ្មត់ - 
ចត់  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ មិន ឱៃយ មុខ- 
សញ្ញា មន ឱកាស ធ្វើ សកម្មភា ព  
បង្ក អសន្ត ិសខុ ឬ គៃះ ថា្នាក ់ដល ់

អាយុ ជីវិត និង បង្កម ហន្ត រាយ 
ដល់ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ របស់ បៃជា - 
ពល រដ្ឋ ឡើយ ។ លោក  ក៏ បាន 
បញ្ជាឱៃយ ដាក់ កម្លាំង យាម លៃបាត  
ការពារ ផ្ទះ សំបៃង ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
បៃជាព លរដ្ឋ ដៃល ធ្វើដណំើរ ទៅ 
សៃុក កំណើត ឬ ទៅ សមៃក 
កមៃសាន្ត  នៅតាម តំបន់ នានា នា 
ឱកាស ឈប់ សមៃក នៃះ។

ជាមយួ គ្នា នៃះ ដៃរ លោក បាន 
ជំរុញ  ឱៃយ មន កា រយក ចិត្ត ទុក ដា ក់  
រឹត បន្តឹង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ចរាចរ - 
ណ៍ ផ្លវូ គោក ជាពិសៃស តៃវូ តៃ ួត  - 
ពិនិតៃយ ឲៃយបាន ហ្មត់ ចត់  នៅគៃប់ 
គោល ដៅ ដោយ អប់រំ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ  ឱៃយបៃុង បៃយ័ត្ន ចំពោះ 
គៃះ អគ្គភិយ័  នងិ គៃះម ហន្ត- 
រាយ នានា  និង តៃូវ ពងៃឹង បន្ថៃម  
ការ ងរ បៃចំា បញ្ជា គៃប់ ថា្នាក់ដើ មៃបី 
តៃៀម អន្តរា គមន៍ ឲៃយ បាន ទាន់ 
ពៃល វៃលា ។

ក្នងុ ពធិ ីកាន ់បណិ្ឌ នងិ ភ្ជុបំណិ្ឌ 
នៃះដៃរ អ្នកនំាពាកៃយ នៃ កៃសួង 
សុខាភិ បាលលោកសៃ ីឱ វណ្ណ ឌីន  

បាន អំពាវនាវ ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ទាំង អស់  តៃូវ ការពារខ្លួន  បៃុង- 
បៃយ័ត្ន កុំឱៃយ មន ការ ចម្លង ជំងឺ 
កូវីដ  ១៩ និង ពិសៃ សតៃូវ រកៃសា 
សវុត្ថភិាព អនាមយ័ ចណំអីាហារ  
ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ  ដោយ ចៀសវាង 
បញ្ហា កើត មន ឡើង ដៃល បណ្តា ល 
មក ពី ម្ហូប អាហារ ។

លោកសៃី ថ្លៃង  នៅថ្ងៃ ពុធ 
មៃសិល មិញ ថា មិន តៃវូ ដាក់ ចណំ-ី 
អាហារ ចៃបូក ចៃបល់ ចូល គ្នា  
កុំទុក អាហារ ក្នុង រយៈ ពៃល យូរ 

ដៃល អាច ធ្វើ ឱៃយម្ហូបនោះផ្អូមធ្វើ 
ឱៃយ អ្នកបរភិោគ ឈឺពោះ  រាករសូ 
ក្អតួ ចង្អោរ  ឬពុល អាហារ ជាដើម ។

លោក សៃថី្លៃង ថា ៖ «មយួ វញិ 
ទៀតសូមបង ប្អូន ចៀស វាងនូវ 
កា រ  បៃើ បៃស់សៃ សដៃល ផលិ ត   
មនិ តៃមឹ តៃវូ ដៃល កន្លង មក មន 
ករណីពុល សៃសដោយ សារកា រ    - 
យក មៃតាណលុ មក លាយ ដើ មៃប ី
ឱៃយ ទៅជាសៃ។ ដូចនៃះ តៃវូ ចៀ ស - 
វាង ការ យក មៃតា ណុល មកលា យ  
ធ្វើ ជាសៃ តៃូវ បិត សៃស តាម 

របៀប ពីបុរាណ  »។
ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ លោកសៃី  

វណ្ណឌនី ក ៏បាន  អពំាវនាវ  ទៅដ ល ់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ តៃូវ អនុវត្តឱៃយ បាន 
ខា្ជាប់ ខ្ជួន នូវ វិធនការ ការពារ ខ្លួន 
កុំឱៃយ មន ការ ចម្លង ជំងឺ  កូវីដ១ ៩ 
នៅ តាម ទីវត្ត អារាម ដោយ អនុ - 
វត្ត  វិធន ការ សាមញ្ញៗ ដូច ជា 
សម្អោត ដៃ ឲៃយ បាន ញឹក ញាប់ សា្អោ ត  
ជា និច្ច ពាក់ ម៉ាស់  ជា បៃចាំ ពៃល 
ទៅ វត្ត អារាម  និង រកៃសា គម្លាត 
សុវត្ថិ ភាព ជាដើម ៕

លោកនេតសាវឿនណេនំាឲេយនគរបាល
ការពារសន្តិសុខក្នងុពិធីបុណេយកាន់បិណ្ឌ

លោក នេត សាវឿន អគ្គ ស្នង ការ នគរបាល ជាតិ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ រូប សំណាក ស្រ្តី កំពុង អង្គុយ 
ឱប កនូ  ស្ថតិ នៅ  ក្នងុ បរវិ្រណ មជ្រឈមណ្ឌល- 
ប្រល័យ ពូជសាសន៍ ជើងឯក  ដ្រល ជា 
សា្លាក សា្នាម ន្រ ប្រវត្ត ិសាស្រ្ត ដ ៏ស្រន ជរូ ចត ់ 
ក្នុង  របប ខ្ម្ររ ក្រហម នា ព្រល អតីតកាល 

ត្រូវ បានសាលា រាជ ធានី ភ្នំព្រញ បើក  - 
សម្ពោធ ជាផ្លូវ ការ កាល ពី ព្រឹក ថ្ង្រ អង្គារ ។

 ការ កសាង រូប សំណាក «ស្រ្តី កំពុង 
អង្គុយ ឱបកូន» ន្រះគឺ ដើម្របី រំឭក ឡើង- 
វិញ នូវ  សច្ចធម៌ ប្រវត្តិ សាស្រ្ត ន្រជីវិត រស់ - 
នៅ របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ទូទៅ ក្នុង របប- 
ប្រលយ័ ពជូ សាសន ៍ ប៉លុ  ពត  ចន្លាះឆ្នា ំ

១៩៧៥-១៩៧៩ ដ្រល ត្រូវ បាន ព្រត់ - 
ប្រ ស់ ក្រុម គ្រួសារ ។

លោក  ឃួង ស្រង អភិបាល រាជ- 
ធានីភ្នំព្រញ ដ្រល បាន ចូល រួម ក្នុង ពិ ធី 
សម្ពោធ រូប សំណាក ន្រះ បាន ថ្ល្រងថា 
ក្រឡ្រក មើល អត ីតកាល ទោះប ីនាព្រល 
បច្ចុប្របន្ន  ប្រជាជន កម្ពុជា បាន  និង កំពុង 
រស់ នៅ យ៉ាង សុខដុម រមនា ក្រម ពន្លឺ ន្រ 
សន្តិភាព និង ការ អភិវឌ្រឍក្តី ក៏ ទាំងអស់ 
គ្នា  នៅ ត្រ ចងចាំ ជានិច្ច នូវ អតីតកាល ដ៏ - 
ស្រន ឈឺចាប់  និង ខ្មៅ ងងឹត បំផុត របស់ 
ប្រទ្រស ជាតិ  ដ្រលបណា្តាល មកពីភ្លើង- 
សង្រ្គាម  និងអំពើ ប្រល័យ ពូជសាសន៍ ដ៏ 
សាហាវ យង់ឃ្នង បំផុត។ លោក  ថា៖ «ដូ ច្ន្រះ  
ហើ យ  យើងត្រូវ ត្រចងចាំគ្មៅន ថ្ង្រ បំភ្ល្រច 
និង ត្រូវ ផ្រសព្វ ផ្រសា យ  ដល់ មនុស្រស ជំនាន់- 
ក្រយ ឱ្រយ បាន យល់ ដឹង  កុំឱ្រយ របប ព្រផ្រស្រ 
ន្រះ វិល ត្រឡប់ មក លើ សង្គម ជាតិ យើង 
ជាលើក ទី២ ទៀត ឱ្រយ សោះ»។

ពិធី សម្ពោធរូប សំណាក ស្រ្ត ីកំពុង អង្គ ុយ 
ឱប កូន ន្រះ ធ្វើឡើង ស្រប ព្រល ដ្រល 
ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពជុាដ្រល ជា ពុទ្ធ សាស និ ក  

ទ្រទ្រង ់វសិយ័ ព្រះពទុ្ធ សាសនា  នៅ ទទូាងំ- 
ប្រទ្រស  បាន  នងិ កពំងុ ចលូ រមួ ប្ររព្ធ ពធិ ី
បណុ្រយ កាន ់បណិ្ឌ តាម ទ ីវត្ត អារាម ទាងំ នៅ 
ទីក្រុង  និង ជន បទ ដ្រល ជាពិធី បុណ្រយ  
សាសនា ដ៏ សំខាន់  ដើម្របី ឧទ្ទិស កុសល 
ផល បុណ្រយជូន ដល់ បុព្វ ការីជន  និង ញាតិ- 
សនា្តាន  ដ្រល សា្លាប់ ទៅ ។

រូប សំណាក ស្រ្តី កំពុង អង្គុយ ឱប កូន 
ន្រះ  ធ្វើ ឡើង ពី សា្ពោន់ មាន ទម្ងន់ ប្រមាណ 
ជតិ ១ ពាន ់គឡី ូក្រម កម្ពស ់ជាង ៣ ម៉្រត្រ 
នងិ ទទងឹ ១,៣ ម៉្រត្រ។ ការ ធ្វើ របូ សណំាក 
ន្រះ ចំណាយ ថវិកាជាង  ៤០ ០០០ ដលុា្លារ 
អាម្ររិក ដោយ រួម ជាមួយ នឹង ការ ធ្វើ 
កំណាយ និង ធ្វើ ផ្លូវ ដើរ ព័ទ្ធ ជុំវិញ ដ្រល 
បាន ប្រើប្រស់ រយៈព្រល ៦ ខ្រ ក្នុង ការ 
សាង សង់។ រូប សំណាក ន្រះ មាន ចា រឹក- 
អក្រសរ ជា ភាសាខ្ម្ររ  និង អង់ គ្ល្រស ដ្រល 
មាន ខ្លឹម សារ ថា «ចង ចាំ គ្មៅន ថ្ង្រ ភ្ល្រច នូវ 
ឧក្រដិ្ឋ កម្ម ក្នងុ របប កម្ពជុា ប្រជា ធបិ ត្រយ្រយ 
១៧.០៤.១៩៧៥-០៦.០១. ១៩៧៩ » ។  
របូ សណំាក ន្រះ មាន កម្ពស ់សរ ុប ៣,២២ 
ម៉្រត្រ ៕

រូបសំណាកស្ត្រីអង្គយុឱបកូននៅមជ្រឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកត្រវូបានសម្ពោធ

សុទ្ធ គឹម សឿន

បន្ទាយ មាន ជ័យ: អភិបា ល- 
ក្រុង សិរីសោភ័ណ  លោក ហុឹ ល 
រា៉ា យ៉ា បាន បញ្ជា ឲ្រយ ក្រុមហ៊ុន 
តាន ់គមី អ្រង ត្រវូ កាយ អាច មដ៍ ី
ច្រញ ពី ស្ទឹង សិរីសោភ័ណ ស្ថិត - 
នៅ ភូមិ ព្រះ ពនា្លា សង្កាត់ ព្រះ- 
ពនា្លា វិញ  បនា្ទាប់ពី ក្រុម ហ៊ុន  បាន 
ដឹក អាច ម៍  ដី យកទៅ ចាក់  ចូល 
ស្ទងឹ ប្រមាណ ជា ១០ម៉្រត្រ ដើម្រប ី
យក  ដី ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ។

លោក ហឹុ ល រា៉ា យ៉ា បាន ប្រប់ 
ភ្ន ំព្រញ បុ៉ស្ដិ៍ ពី ថ្ង្រ ទី ១ កញ្ញា  ថា លោ ក  
បាន ចុះទៅ ត្រួតពិនិត្រយ ទីតំាង 
លុប  ចំណី ស្ទងឹ សិរី សោភ័ ណ ស្ថ ិត - 
នៅ ទីតំាង ខាងលើ ដោយមាន 
ការចូលរួម ពី សំណាក់   លោក 
តាន់ គឹម ហួត ប្រធាន ក្រមុហុ៊ន 
«តាន់ គីម អ្រង»ខូ អិ ល ធី ឌី និង 
អាជា្ញាធ រក្រងុ ជាច្រើន ផងដ្ររ ។    

លោក បាន បញ្ជា ឲ្រយ ក្រមុហុ៊ន 
ត្រូវត្រ កាយ ដី ដ្រល  ចាក់ ចូល 
មាត់ ស្ទងឹ សិរីសោភ័ណ ទំាង អ ស់ 
វិញ បនា្ទាន់។ លោក បន្តថាលើស ពី  
ន្រះ អាជា្ញាធរ ត្រវូ ឃ្លា ំមើល សកម្ម -  
ភាព កាយ ដី  ច្រញ វិញ ដោយ រក្រសា  
សា្ថានភាព ដើម ន្រ ស្ទងឹ សិរី សោ- 
  ភ័ ណ ឲ្រយ នៅ ដដ្រល  ។ 

លោ ក  អភិបាល ក្រុង  ព្រ មា ន 
ថា លោក នឹង ចាត់វិធានការ 
ទៅលើ បុគ្គល ឬ ក្រុមហ៊ុន ណា  
ដ្រល ហា៊ាន ចាក់ដី រំលោភ លើដី 
ស្ទឹង អូរ បឹង ឬ ប្រឡាយ ដ្រល 
ជា  ទ្រព្រយ សម្របត្តិ រប ស់ រដ្ឋ ដោយ 
គ្មៅន ការលើកល្រង ឡើយ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«ក្នុងនាម 
អាជា្ញាធរ គឺ យើង បាន តម្រូវ ឲ្រយ 
ក្រុមហ៊ុន កាយ អាច ម៍ដី ដ្រល 
ចាក់ ចូល ស្ទឹង បាន ប្រមាណ 
១០ ម៉្រត្រ នះ ច្រញ វិញ ដោយ 
រក្រសា សា្ថានភាព ដើម ន្រ ស្ទឹង សិរី - 
សោភ័ណ ដូចដើម ព្រះ យើង 
មិន អនុញ្ញាត ឲ្រយ មានការ ចាក់ ដី  
លុប ឬ អភិវ ឌ្រឍ នៅតាម មាត់- 
ស្ទងឹ ហ្នងឹ ទ្រ។ កន្ល្រង ដ្រល ចាក់ ដី 
ចូល ហ្នងឹ គឺ ដី ពយ ចូល ស្ទងឹ ហើ យ 
ក្រមុហុ៊ន យក គ្រឿងចក្រ ទៅ ឈូ ស 
ដី ព យ  ហ្នឹង ហើយ ចាក់ដី ចូល 
ស្ទឹង ថ្រម តិចតួច ទៀត អ៊ីចឹង 
យើង តម្រូវ ឲ្រយ កាយ ដី ចាក់ ហ្នឹង 

មកវិញ»។
លោក ហុឹ ល រា៉ា យ៉ា បន្ថ្រមថា 

រាល់ សកម្ម  ភាព កាយ ដី ក្រម 
រូបភាព សា្តារ ឬ អភិវឌ្រឍអ្វីមួយ  
ដ្រល យកឈ្មៅះ ថា្នាកដ់កឹនា ំណា 
មា្នា ក ់ មក ប្រើ ដោយ គ្មៅន លខិតិ ឬ 
ច្របាប់ អនុ ញ្ញា តត្រឹមត្រូវ លោក 
នឹងមាន វិធានការ ដោយ មិន 
បណ្ត្រ តបណ្តាយ ឲ្រយ មាន ស កម្ម - 
ភា ព កាយ ដ ី ឬ ចាក ់ដ ីលបុ ប្រភព 
ទឹក ធម្ម ជាតិ  ប្រប  អនាធិបត្រយ្រយ 
នះទ្រ។  រាល់ ការកាយ ដី សា្តារ 
ស្ទឹង អាងទឹក បឹង ឬ ត្រពាំង ត្រូវ 
មាន ការសំុ អនុញ្ញាត ឲ្រយ បា ន  ត្រមឹ  - 
ត្រវូ ទើប អនញុ្ញាត ឲ្រយ ដណំើរការ- 

សកម្មភាព។
លោក មុំ ប៊ុណា្ណា ចៅសង្កាត់ 

ព្រះ ពនា្លា  បាន ថ្ល្រង ពី ថ្ង្រ ទី ១ 
កញ្ញា ថា ក្រុមហ៊ុន«តាន់ គីម 
អ្រង»ខូ អិ ល ធី ឌី ពិតជា បាន 
ចា ក់ ដី  លុប ស្ទឹង សិរីសោភ័ណ 
ម្រន ដោយ ក្រុមហ៊ុន បាន លុប 
ប្រមាណ ជិត ១០ម៉្រត្រ ប៉ុន្ដ្រ 
អាជា្ញាធរ បាន ចុះ ត្រួតពិនិត្រយ និង 
តម្រូវ ឲ្រយ ក្រុម ហ៊ុន ត្រូវត្រ កាយ 
អាច ម៍ដី ច្រញមក វិញ និង រក្រសា 
ភាព ដើម ន្រ ស្ទឹង ន្រះ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំ បាន 
ជូនដំណឹង ទៅ គត់ ហើយ គឺ 
ទតីាងំ ស្ទងឹ ន្រះ ជា របស ់រដ្ឋ អ៊ចីងឹ 

ពលរដ្ឋ នៅ តំបន់ នះ អាស្រយ័ - 
ផល ប្រើ ប្រស់ ទឹក និង កន្ល្រង 
រដំោះ ទកឹ កដ៏ចូជា  សម្រប ់ស្ដកុ 
ទឹកជា ដើម។ ប្រសិន បើលុប ស្ទងឹ 
គឺ នឹង មានទឹក ជំនន់ នៅ តំបន់  
ហ្ន ឹង ហើ យ ប្រជា ពលរដ្ឋ ក៏ គ្មៅនទឹក  
ប្រើ ប្រ ស់  ដ្ររ»។

លោក ហ្រង វុទ្ធី ម្រការ ក្រុម - 
ហ៊ុន«តាន់ គីម អ្រង» ដ្រលជា 
អ្នក មើលការខុសត្រូវ កា រ ចាក់ដ ី
ចូល ស្ទឹង សិរី សោ ភ័ ណ  បាន ឲ្រយ 
ដឹង ពី ម្រសិលមិញ ថា ក្រុមហ៊ុន 
លោក បាន យល់ព្រម តាម ការ - 
លើក  ឡើង របស់ អាជា្ញាធរ ហើយ 
ដោយ លោក នងឹ យ ក  គ្រឿង  ចក្រ 
ទៅ កាយ ដី  ច្រញ ពី មាត់ ស្ទឹង  វិញ  
និង ធ្វើ  ឲ្រយ ដូច សា្ថានភាព ដើម វិញ 
ទៅ តាម ការ កំណត់ របស់  អាជា្ញា ធរ  
ក្រុង ។ លោក បន្តថា ក្រុមហ៊ុន 
លោក បាន ឈូសឆយដី ចមា្ការ 
របស់ ខ្លួន  ដ្រល នៅក្រប្ររនះ 
ប៉នុ្ដ្រ  អ្នកបើកបរ រថយន្ត ដកឹ ដ ីមនិ 
បានដងឹ ព ីព្រដំ ីច្របាសល់ាសទ់ើ ប 
ពួកគ្រ ចាក់ដី ចូល ស្ទឹង នះ ។ 

លោក វទុ្ធ ីបញ្ជាកថ់ា៖ «បច្ចបុ្រប ន្ន 
ន្រះ យើង កំពុង កាយ ច្រញ វិញ 
បណ្តើរ ៗ  ហើយ ត្រ ប៉នុា្មៅន ថ្ង្រន្រះ  
មាន ភ្លៀង ធ្វើ ឲ្រយ ពិបាក ក្នុង កា រ- 
កា យ  អាច ម៍ដី ច្រញមក វិញ 
ព្រះ ក្រុម  ហ៊ុន បាន ឯកភាព 
ជាមួយ អាជា្ញា ធរ   ហើយ។ អ៊ីចឹង 
ទោះយ៉ាងណា ពួក ខ្ញុំ នឹង កាយ 
ច្រញ វិញ ប៉ុន្ដ្រ  ខ្ញុំ មិនទាន់ ដឹងថា 
យើង កាយ ដី ហ្នឹ ង អស់ វិញ នៅ 
ព្រលណា ទ្រ ចា ំមើ ល  សា្ថានភាព 
ជាក់ស្ដ្រង សិន»៕

ចា ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �្រ�្រង
និពន្ធ ន យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតម្រន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុបេ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

� ក់ សា៊ា ងលី
� រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជ តិ
 វង្រស សុ�្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន សេដ�  កិច�  
�៉្រ គុណមករា 

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន សេដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ �ីយ 

� រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជ តិ
ប្រ  ក់ សា យ

� រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
ណ្រម វណ� ៈ

� រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជ ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �្រង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹម�ឿន, 

 វ�ន � រា៉ា , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  �្រង សុខគនា�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ស្រត កីឡា , ជិន ណា ន

�ឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រង្រសី

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

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

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

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

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

ក្រវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ � ន�េកចា យ� �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ � ន�េកចា យ� �េត

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ព្រ�្រ  សុជា តិ

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

ន យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉្រង
បេ � នគណ�េយេយៈ េស៊្រ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្រ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ្រច

ហុ៊ន ស្រន(ផ្ល វូ៦០ម៉្រត្រ ) ភូមិ�្រ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�្រ  ក្រ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង្គ ុំ 
ក្រ ងុ�ៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

អភិបាលក្រងុបញ្ជាឲ្រយក្រមុហុ៊ន១កាយដីច្រញពីស្ទងឹសិរីសោភ័ណវិញ

អាជ្ញាធរ ចុះ ពិនិតេយ អាច ម៍ ដី ដេល កេមុ ហុ៊ន មួយ ចាក់ លុប ចូល ស្ទងឹ សិរី សោភ័ណ។ រូបថត រដ្ឋ បាល ក្រុង សិរី សោភ័ណ

រូប សំណាក ស្តេ ីអង្គយុឱប កូន នៅ មជេឈ មណ្ឌល  បេល័យ ពូជ សាសន៍ ជើង ឯក ។ រូបថត សាលា រាជ ធានី 



តពីទំព័រ១...ច្បាប់ន្ះមានគោល-
ដៅកំណត់វិធាន និងយន្តការដើម្បី
រួមចណំក្បង្កើតបរយិាកាសនក្ារធ្វើ
ពាណជិ្ជកម្មបក្បដោយសចុរតិដល្
រមួមានកចិ្ចការពារសទិ្ធិផលបយ្ោជន៍
របស់អ្នកប្ើប្ស់ព្មទាំងកសាង
នវូទនំកុចតិ្តរវាងអ្នកប្ើបស្់ជាមយួ
នឹងពាណិជ្ជករ។
លោកថ្លង្ថា៖«កិច្ចការពារអ្នកប្ើ-

បស្់ន្ព្ះរាជាណាចកក្ម្ពជុាគជឺា
បធ្ានបទថ្មីនងិមានលក្ខណៈក្មង្ខ្ចី
នៅឡើយបើធៀបនឹងបណា្តាប្ទ្ស
ក្នុងតំបន់ ដូច្ន្ះន្ះជាគំនិតផ្តួចផ្តើម
ដ៏ល្អក្នុងការចាប់ផ្តើមអនុវត្តច្បាប់ថ្មី
ន្ះដើម្បីការពារអ្នកប្ើប្ស់»។
លោកGunterW.Riethmacher

នាយកអង្គការGIZប្ចាំនៅកម្ពុជា

ថ្ល្ងថាGIZបាននិងកំពុងសហការ
ជាមួយក្សួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
អស់រយៈព្លជិត១ទសវត្សរ៍មកហើយ
ក្នុងការអនុវត្តគម្ង«អាសា៊ានជួយ
អាសា៊ាន»ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការរៀន-
សូត្ពីបទពិសោធនិងការអនុវត្តល្អ
នៅក្នុងតំបន់។
លោកថ្លង្ថា៖«យើងពតិជារកីរាយ

ដ្លដឹងថាច្បាប់ប្កួតប្ជ្ងថ្មី
ន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជាត្ូវបាន
បញ្ចប់និងអនុម័តជាផ្លូវការ»។
លោកបានឲយ្ដងឹថាគមង្«កចិ្ច-

ការពារអ្នកប្ើប្ស់នៅអាសា៊ាន»គឺ
ជាការពង្ឹងប្ព័ន្ធកិច្ចការពារអតិថិ-
ជននៅកម្ពជុានងិបទ្ស្ជាសមាជកិ
អាសា៊ានដល្បានជ្ើសរសីរមួមាន
ការផ្តលជ់នំយួបច្ចក្ទស្ដើមបី្ពង្ងឹ

កចិ្ចពភិាកស្ានងិសហបត្បិត្តកិារក្នងុ
តំបន់ការអភិវឌ្ឍក្បខ័ណ្ឌសា្ថាប័ន
និងច្បាប់ព្មទាំងដោះស្យវិវាទ។
លោកបន្ថម្ទៀតថា៖«ការការពារ

អតិថិជនប្កបដោយប្សិទ្ធភាពគឺ
ជាការចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតបរិយា-
កាសអាជីវកម្មប្កបដោយអំណោយ-
ផលនិងការប្កួតប្ជ្ង។ វាបម្ើ
ដើម្បីប្ឆាំងនឹងការអនុវត្តពាណិជ្ជ-
កម្មក្ល្ងបន្លំឬក៏ភាពអយុត្តិធម៌ដ្ល
កំពុងប្ឈមយា៉ាងខ្លាំងនឹងការកើន-
ឡើងន្ប្តិបត្តិការឆ្លងកាត់ព្ំដ្ន
និងតាមប្ព័ន្ធអីុនធឺណិត»។
លោកឲ្យដឹងទៀតថា៖«ទន្ទឹមនឹង

ន្ះវាក៏នឹងជួយធានានិងពង្ឹងសិទ្ធិ
អ្នកប្ើប្ស់ជាមូលដ្ឋានដ្លជា
ជម្ើសសុវត្ថិភាពតំណាងនិងការ-
ដោះសយ្។ការលើកកម្ពសផ់លប-្
យោជន៍និងសុខុមាលភាពរបស់អ្នក-
ប្ើប្ស់គឺជាការប្ត្ជា្ញាចិត្តយា៉ាងសំ-
ខន់របស់រដ្ឋជាសមាជិកអាសា៊ាន»។

យោងតាមលទ្ធផលន្ការស្ទង់មតិ
លើអ្នកប្ើប្ស់ចំនួន២០០នាក់
ដ្លរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពញ្និង
ទជីនបទបង្ហាញថាការយល់ដឹងរបស់
អ្នកប្ើប្ស់ទាំងអស់នោះទៅលើ
បព្ន័្ធន្កចិ្ចការពារអ្នកប្ើបស្ន់ៅ
មានកម្ិតទាបណាស់នៅកម្ពុជា។
ន្ះបើតាមលោកប្ក់ស្រីវឌ្ឍន៍
ប្ធានវិទ្យាសា្ថានស្វជ្វនិងអភិ-
វឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា(CIRD)។
លោកបានអះអាងថាការស្ទង់មតិ

ន្ះគឺផ្តោតលើចំណុច៣សំខន់ៗរួម-
មានកម្តិយល់ដងឹរបស់កចិ្ចការពារ
របស់អ្នកប្ើប្ស់ចំណ្ះដឹងនិង
ជំនាញអ្នកប្ើប្ស់ និងឥរិយាបថ
នងិការជឿទកុចតិ្តលើបព្ន័្ធន្ការពារ
អ្នកប្ើប្ស់។
ច្បាប់ស្តីពីកចិ្ចការពារអ្នកប្ើប្ស់

ត្ូវបានប្កាសឲ្យប្ើប្ស់កាលពី
ថ្ង្ទី២ខវ្ចិ្ឆកិាឆា្នាំ២០១៩ដល្មាន
១១ជំពូកនិង៥១មាត្៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្ញថ្ល្(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,320 17,380 17,400 17,320

2 GTI 3,500 (SQ) - 3,500 3,500

3 PAS 14,500 14,200 14,700 14,200

4 PEPC 3,280 3,270 3,280 3,200

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 6,080

កាលបរិច្ឆ្ទ:២ែខកញ្ញាឆា្នាំ២០២០

កម្ពជុា ចុះ MoU 
លើ គម្ង Go 
Digital ASEAN

ច្បាប់ ការពារ អ្នក ប្ើ ប្ស់  នឹង...

ធូវិរៈ

ភ្នពំេញ:កស្ងួឧសស្ាហកម្មវទិយ្ា-
សាស្្តបច្ចក្ទស្នងិនវានវុត្តនប៍ាន
ចុះអនសុស្រណៈយោគយល់គ្នាជាមយួ
អង្គការមលូនធិិអាសុី(TAF)ស្តពីីកចិ្ច-
សហប្តបិត្តិការគមង្GoDigital
ASEANក្នងុគោលបណំងដើមប្ីលើក-
កម្ពស់ចំណ្ះដឹងផ្ន្កឌីជីថលដល់
សហគ្សខ្នាតតូចបំផុតតូចនិង
មធយ្ម(MSMEs)នៅតាមទីជនបទ
ន្ប្ទ្សកម្ពុជាព្មទាំងបណា្តាប្-
ទ្សក្នុងតំបន់អាសា៊ាន។
លោកចមប្សិទ្ធរដ្ឋមន្្តីក្សួង

ឧស្សាហកម្ម បានចុះហត្ថល្ខលើ
អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ
លោកស្ីMeloneyC.Lindberg
បធ្ានអង្គការមលូនធិិអាសុបីច្ាំនៅ
កម្ពជុានៅទសី្តកីារកស្ងួកាលពីថ្ង្ទី
២៨ខ្សីហា។
សច្ក្តីបក្ាសពត័ម៌ានបានឲយ្ដងឹ

ថាគមង្ន្ះទទលួបានការឧបត្ថម្ភ
ពីក្ុមហ៊ុន Google.Orgនូវថវិកា
ចនំនួ៣,៣លានដលុា្លារដល្គមង្
ន្ះត្ូវបានអនុវត្តពីដ្គូគម្ង
មួយចំនួន រួមមានអង្គការSTAR
Kampucheaអង្គការDAIGlobal
LLCនិងអង្គការ lnSTEDD ILab
SoutheastAsia។
លោកស្ីMeloneyC.Lindberg

ប្ធានអង្គការមូលនិធិអាសុីបានឲ្យ
ដឹងថាគម្ងនះ្កើតឡើងចំព្ល
ដ្លអាជីវកម្មរបស់សហគ្សខ្នាត
តូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាចាំបាច់ត្ូវ-
ការចំណះ្ដឹងនិងជំនាញឌីជីថល
ដើមប្ីចលូរមួនៅក្នងុសដ្្ឋកចិ្ចឌជីថីល
ព្មទាំងរកប្ក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់
គ្ួសារក្នុងអំឡុងព្លរងផលប៉ះ-
ពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។
លោកស្ីនិយាយថា៖«ខ្ញុំរីករាយ

ចពំោះការគំទ្ពញ្ទពីីក្សងួឧសស្ា-
ហកម្មដើម្បីអនុវត្តគម្ងនៅថា្នាក់-
តំបន់និងក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា»៕LA

ហ៊ឹនពិសី

ភ្នំពេញៈ ខ្ត្តកំពង់ស្ពឺរំពឹងថា នឹង
អាចទាក់ទាញបានការចូលបណា្តាក់-
ទនុកាន់ត្ច្ើនពីសណំាក់វនិយិោគនិ
បរទ្ស ពិស្សជនជាតិអាម្រិក
ក្យពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាម្រិកប្ចំា
កម្ពជុាលោកPatrickMurphyបាន
ទៅធ្វើដណំើរទស្សនកិច្ចសកិ្សាស្វ្ង-
យល់អំពីសកា្តោនុពលនិងការពង្ឹង
កិច្ចសហប្តិបត្តិការជាមួយអាជា្ញាធរ
ខ្ត្តរួចមក។
ស្ចក្តីប្កាសព័ត៌មានរដ្ឋបាល

ខ្ត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថានៅក្នុង
ឱកាសន្ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខ្ត្ត
កំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ង្ទី១ខ្កញ្ញាឆា្នាំ
២០២០លោកPatrickMurphy
បានសម្ត្ងនូវការរីករាយយា៉ាងខ្លាំង
ដោយបានមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍ
រកីចម្ើនរបស់ខត្្តពសិស្រោងចក្
ជាច្ើនដល្បានផ្ដល់ឱកាសការងរ
ដល់ប្ជាពលរដ្ឋជាច្ើនមុឺននាក់
និងមានការគោរពច្បាប់ការងរបាន
ល្អប្សើរផងដ្រ។

លោក វុីសំណាងអភិបាលខ្ត្ត
កពំង់ស្ពឺបានបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍កាល-
ពីថ្ង្ពធុថាលក្ខណៈអណំោយផលន្
ទតីាងំភមូសិាស្្តនងិការគោរពចប្ាប-់
ការងរល្អនៅតាមរោងចក្បានធ្វើឲយ្
ចនំនួន្ការចលូមកវនិយិោគក្នងុខត្្ត
កពំងស់្ពឺកើនឡើងជាលំដប។់លោក
បន្តថាជាមួយនឹងភាពល្អប្សើរន្
ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយថា្នាក់ដឹកនាំ
សា្ថានទូតអាម្រិកលោករំពឹងថានឹង
មានវនិយិោគនិបរទស្ពសិស្ជន-
ជាតិអាមរ្កិកាន់ត្ច្ើននងឹចលូមក
បើករោងចក្ក្នុងខ្ត្តមួយន្ះ។
លោកថ្លង្ថា៖«លោកឯកអគ្គរដ្ឋទតូ

អាមរ្កិបានសម្តង្ការចាប់អារម្មណ៍
ចពំោះវសិយ័សដ្្ឋកចិ្ចក្នងុខត្្តពសិស្
ការគោរពលក្ខខណ្ឌការងរដ្លជា
កតា្តោជំរុញឲ្យរោងចក្សហគ្ស
ផ្ស្ងៗចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលមក
វិនិយោគក្នុងទឹកដីខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ»។
បច្ចុប្បន្នមានរោងចក្ចំនួន៤៣

ក្នងុខត្្តកពំង់ស្ពឺកពំងុផលតិសមប្់
នាំចញ្ទៅកាន់ទផីស្ារអាមរ្កិ។ន្ះ
បើយោងតាមលោកសំណាង។

បើយោងតាមលោកសំណាងគិត
ត្ឹមដើមខ្កក្កដនៅទូទាំងខ្ត្ត
កំពង់ស្ពឺមានរោងចក្ធុនធំ១៦១
(កំពុងដំណើរការ១៤៣និង១៨
កំពុងសាងសង់)ដោយប្ើប្ស់
កមា្លាំងពលកម្មសរុប១២០៧៣៤
នាក់។ចណំក្វសិយ័សហគស្ធនុ
តូចមធ្យមនិងសិប្បកម្មមានសរុប
ចំនួន១៥០៨មូលដ្ឋានប្ើកមា្លាំង
ពលកម្មសរុប១៣៣៩៥នាក់។
ទនិ្ននយ័ពីការយិាលយ័ពាណជិ្ជកម្ម

អាមរ្កិបានឲយ្ដងឹថាក្នងុឆមាសទ១ី
ឆា្នាំ២០២០ន្ះការនាំច្ញទំនិញពី
កម្ពុជាទៅទីផ្សារអាម្រិកមានតម្ល្
សរុប២,៧៥ពាន់លានដុលា្លារ កើន
២៣,០៥ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈ-
ព្លដូចគ្នាកាលពីឆា្នាំមុនដ្លមាន
ចំនួនជិត២,២៤ពាន់លានដុលា្លារ។
ចំណ្កការនាំចូលទំនិញពីអាម្រិក
មកកម្ពុជាមានតម្ល្១៤៤,៦លាន
ដុលា្លារធា្លាក់ចុះ៤៥,៤៣ភាគរយពី
ចំនួន២៦៥លានដុលា្លារ៕LA

ខ្ត្តកំពង់ស្ព ឺរំពឹង សូ្ប បាន  ការ ចូល មក វិនិយោគ ពី   អាម្រិក

លោកវី៊សំណាងជួបពិភាកេសាជាមួយលោកPatrickMurphy។រូបថតសហការី
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ថ្មីៗ នៃះ អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ 
(GDT) បាន  ពនៃយល់ ណៃនាំ អំពី ពន្ធ 
លើ ចណំៃញ មលូធន ដល ់សាធារណៈ 
ដើមៃបី យល់ ដឹង អំពី កាតព្វ កិច្ច នៃ ការ- 
បង់ពន្ធដៃល គៃង នឹង ចាប់ អនុវត្ត 
ចាប់ ពី ថ្ងៃទី១ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២១  
បនា្ទាប ់ព ីកៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ 
បាន ចៃញ នវូ សៃចក្ត ីបៃកាស មយួ ដៃល  
តៃូវ បាន ចុះ ហត្ថលៃខា ដោយ រដ្ឋ មនៃ្តី 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ចុះ ថ្ងៃទី  
១  ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ ២០២០  បាន ចង្អុល- 
បង្ហាញ  ពន្ធ  នៃះ នងឹ ដក ់អនវុត្ត ពន្ធ  លើ 
បៃក់ ចំណៃញ មូលធន ដៃល សមៃច 
បាន  ដោយ អ្នក ជាបព់ន្ធ   ដៃល បាន មក 
ព ីការ លក ់ឬ ផ្ទៃរ  ឬក ៏បង្កើត ឲៃយ មាន សទិ្ធ ិ
គៃប់គៃង លើ ទៃពៃយ  ឬ ចុះ បញ្ជី សមៃប់ 
ការ ផ្ទៃរ កម្ម សិទិ្ធ ឬ សិទ្ធិ កាន់ កាប់ ទៃពៃយ ។ 

មយួ ថ្ងៃ បនា្ទាប ់ព ីការ បៃកាស ពន្ធ ថ្មនីៃះ 
បាន ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ រិះគន់ ពី សំណាក់ 
សាធារណជន ជា ពិសៃស អ្នក ដៃល រក  
សុ ីក្នងុ វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ ដៃល ថា ពន្ធ 
នៃះ ដក ់បន្ទកុ បន្ថៃម ដល ់ឧសៃសា ហកម្ម 
នៃះ ដៃល កពំងុ រង ផល ប៉ះពាល ់ដោយ 
ការ រីករាល ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  

លោក ម៉ៃ គុណមករា ការីនិពន្ធ 
ព័ត៌មាន សៃដ្ឋកិច្ច នៃ កាសៃត ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ បានជួប   សមា្ភាសន៍  លោក  An-
thony Galliano  អគ្គនាយក  កៃុម- 
ហ៊ុន  Cambodia Investment 
Management  ដោយពិនិតៃយ មើល 
ទិដ្ឋភាព រួម នៃ ការ អនុវត្ត   ពន្ធ  ថ្មី នៃះ   ។ 

តើ ពន្ធ នេះ នងឹ  ទបស់្កាត ់ការកើន ឡើង  
តម្លេ អចលន ទេពេយ ដេល កពំងុតេ កើន- 
ឡើង    យ៉ាង ខ្ពស់ ដេរឬទេ?

អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ  តាមរយៈ 
បៃកាស  លៃខ៣៤៦ បាន  តមៃវូ ឲៃយ បង ់
ពន្ធ លើ ចំណូល មូល ធន  លើ ការ លក់  នៃ  
អចលន ទៃពៃយ មយួ ចនំនួ  ដចូជា  ដ ី អគារ  
ភាគហ៊នុ សញ្ញា បណ្ណ បណំលុ  អាជា្ញាបណ័្ណ 
បា៉ាតង់  និង រូបិយ ប័ណ្ណ ក្នុង អតៃ ២០ 
ភាគរយ លើ ការ ចណំៃញ ដៃលតៃវូ   បាន 

គណនា នងឹ តៃវូចាប ់ផ្ដើម អនវុត្ត ចាប ់ព ី
ថ្ងៃ ទី១ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

យើង សង្កៃត ឃើញ មាន បៃតិកម្ម ពី 
អ្នក ក្នងុ វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ ទៅ លើ ការ  
អនុវត្ត ពន្ធលើ ចំណៃញ មូល ធននៃះ ។ 
នយិាយ តាម តៃង ់ ពន្ធ លើ ចណំៃញ មលូ-
ធន  នៃះ គួរតៃ តៃូវ បាន ដក់  ឲៃយ អនុវត្ត 
រយៈពៃល ជាចៃើន ទសវតៃសរ ៍ កន្លង មក។ 
យើង សង្កៃត ឃើញ ថា ការ កៃង ចណំៃញ  
អចលន ទៃពៃយ  តៃូវ បាន ជិះ សៃះ លៃង  ដៃ 
រយៈពៃល យូរ មក ហើយ ។  

 អ្នក ជាប់ពន្ធ តមៃូវ ឲៃយ  បង់ ពន្ធ លើ  
ចំណៃញ មូលធន នៃះ ហើយ វាគា្មាន 
ហៃតផុល ណាមយួ តៃវូ លើកលៃង ដល ់ 
បុគ្គល ណា មួយ នោះ ទៃ។ ប៉ុន្តៃ បុគ្គល 
ដៃល ផ្ទៃរ អចលន ទៃពៃយ ជា មរតក មិន 
រង ផល ប៉ះពាល់ ពី ពន្ធ នៃះ នោះ ទៃ ។

ពន្ធ នៃះ មនិ តៃវូ បាន អនវុត្ត លើ  អចលន-
ទៃពៃយជា  កម្មសិទ្ធិ  ដៃល ជា លំនៅ ឋាន 
សខំាន់ៗ  ក្នងុ រយៈពៃល យា៉ាង ហោចណាស ់ 

៥ឆ្នា ំ ឬ ផ្ទៃរ អចលន ទៃពៃយ ក្នងុ ចណំោម 
សាច់ ញាតិ  ដូចបាន ចៃង នៅ ក្នុង  បទ- 
បៃបញ្ញត្តិ ពន្ធ បៃថាប់តៃ ។ 

នៅ ក្នងុ សេច ក្ដ ីបេកាស ពន្ធ នេះ បានឲេយ  
ដងឹថា អគ្គ នាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ (GDT) 
នងឹ ហតូ ពន្ធ ២០ ភាគរយ នេ បេក ់ចណំេញ  
បាន ព ីការ កើន ឡើង លើ ការ លក ់អចលន- 
ទេពេយ  ចុះ បើ យើង លក ់កេម តម្លេ ទផីេសារ  
ឬ ខាត បង់  តើ យ៉ាងម៉េចទៅវិញ? 

អ្នក ជាប់ ពន្ធ អាច ជៃើសរីស ក្នុង 
ការកាត ់កង ការ ចណំាយ ព ី តម្លៃ ការ លក់ 
ឬ ផ្ទៃរ  ដោយ ពឹង ផ្អៃក លើ វិធី សាស្ដៃ  ២   
គ ឺវធិ ីកាតក់ង ចណំាយ តាម ការ កណំត ់ 
និង វិធីកាត់ កង តាម ចំណាយ ជាក់ស្ដៃង  ។ 
ដោយ ពឹង ផ្អៃក  លើ ការ កាត់ កង ចំណាយ  
ជាក់ ស្ដៃង  អ្នក ជាប់ ពន្ធ អាច  កាត់ កង 
ចណំាយ ថ្លៃ ដើម នៃការ ទញិ   ការ ចណំាយ  
ការ កាន ់កាប ់នងិ ការ ផ្ទៃរ អចលន ទៃពៃយ 
ដៃល មាន លក្ខណៈ គៃបគ់ៃន ់ដៃល អាច  
កាត់ កង បាន ។ ដោយ ឈរ លើ មូលដ្ឋាន 

នៃះ  បៃសនិ បើ តម្លៃ ដើម  ខ្ពស ់ជាងបៃក ់
បាន ពីការ លក់  មិន តៃូវ បង់ ពន្ធ នោះ ទៃ ។ 

បើ និយាយ តាម តៃង ់ទៅ អគ្គ នាយក-
ដ្ឋាន ពន្ធដរ  មាន ចតិ្ត សបៃបរុស ណាស ់
ទៅ ហើយ ចពំោះ  កៃមុ វនិយិោគនិ  ទាកទ់ង  
នងឹ ការ គណនា ពន្ធលើ  ចណំៃញ មលូធន  
នៃះ។ បៃសិនបើ  វិនិយោគិន  មាន  
ចំណលូ មលូ ធន ចៃើន បានព ីការ កានក់ាប ់
អចលន ទៃពៃយ  ដៃល តម្លៃដើម មយួ ភាគ 
ជា ចណំលូ បាន  ព ីការ លក ់ ពកួគៃ អាច  
ជៃើសរីស យក ការកាត់ បន្ថយ ការ- 
ចណំាយ  ដោយ ផ្អៃក វធិ ីកាត ់កង ចណំាយ  
តាម ការ កំណត់  ។

វនិយិោ គនិ អាច កាត ់បន្ថយ ៨០ ភាគរយ  
នៃ ចណំៃញ មលូធន នៃះ ហើយ បងព់ន្ធ 
លើ ចំណូលនៃះ តៃឹមតៃ ២០ ភាគរយ 
ប៉ុណោ្ណោះ  ជា ជាង បង់ ពន្ធ លើ ចំណូល 
បាន យា៉ាង ចៃើន ព ីចណំលូ ជាក ់ស្តៃង។   
ចំណៃក ឯ វិធីកាត់ កង តាម ចំណាយ 
ជាក ់ស្ដៃង គ ឺមាន លក្ខណៈ អណំោយ ផល 

ក្នងុករណ ី ដៃល  វនិយិោគនិទទលួ បាន 
ចណំលូ តចិ  ឬ ទទលួ រង ការខាត បង ់ជារមួ  
នៅ ពៃល ពចិារណា លើ តម្លៃ នៃ ការ ចណំាយ   
លើ តម្លៃ ទញិ អចលន ទៃពៃយ  នងិ  ការដក ់ 
បញ្ចលូ ការ ចណំាយ បន្ថៃម   ដចូជា ការ 
ពគិៃះ យោបល ់សៃវាផ្លវូ  ចៃបាប ់ការចុះ 
បញ្ជី ការ ផៃសព្វផៃសាយ ពាណិជ្ជ កម្ម និង 
តម្លៃ កមៃ ជើងសា។ ការណ៍ នៃះ គឺ 
កាន់តៃ អំណោយ ផល ដល់ កៃុមហ៊ុន 
អភវិឌៃឍន ៍ដៃល  អាច ដក ់បញ្ចលូ  ចណំាយ  
ទាំងអស់ នៃះ ទៅ ក្នុង ការ ចំណាយ លើ 
ការ អភិវឌៃឍអចលន ទៃពៃយ នោះ។ 

តើ លោក មើល ឃើញ ពន្ធ  បេភេទ នេះ  
អនវុត្ត នៅ កន្លេង ណា នៅ ក្នងុ តបំន ់នេះ  
ឬ  លើ ពិភព លោក ដេរ ឬទេ ? 

ពន្ធ ចំណៃញ មូលធន នៃះ    តៃូវ បាន  
អនុវត្ត     ក្នុង តំបន់ យា៉ាង ទូលំ ទូលាយ  
លើកលៃង បៃទៃស មយួ ចនំនួ  មនិ ទាន ់
តៃូ វ បាន អនុវត្ត ដូច ជា នៅហុងកុង  
សិង្ហបុរី  និង បា៉ាគីសា្ថាន   ជាដើម ។ តម្លៃ 
ពន្ធ លើ ចំណូល មូលធន គឺ មាន កមៃិត 
ខ្ពស់ ណាស់ ដូចជា នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃ - 
ខាង តៃប ូង   ពន្ធនៃះ តៃវូ គតិ ៤២ ភាគរយ 
និង បៃទៃស ថៃ ៣៥ ភាគរយ។ សៃដៀង  
គា្នា នឹង តម្លៃ ពន្ធ លើ បៃក់ ចំណៃញ  បើ 
បៃៀបធៀប កម្ពុជា ស្ថិត នៅ ចំ កណា្ដាល  
មិន ខ្ពស់ពៃក មិន ទាបពៃក ។

តើ លោក គិត ថា វា ហាក់  បេញាប់ ពេក  
ទេ សមេប់ រដ្ឋា ភិបាល ដក់ ឲេយ អនុវត្ត 
ពន្ធ នេះ  ដោយសរ តេ   វិស័យ អចលន-  
ទេពេយ រួម ចំណេក  យ៉ាង ចេើន ដល់ ការ 
បង្កើន  បេក ់ចណំលូ របស ់ បេជាពលរដ្ឋ  
នាពេល បច្ចុបេបន្ន នេះ? 

រដ្ឋា ភិបាល  បាន ពនៃយារពៃល រួច ហើយ 
លើ ការ អនុវត្ត ដៃល បាន ផ្តើម តាំង ពី 
ថ្ងៃទី ១ ខៃ កក្កដ ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងមក   
ដោយ  បាន ពនៃយា រទៅ អនុវត្ត   នៅ  ដើមឆ្នាំ 
កៃយ   វញិ  ដើមៃប ីផ្ដល ់ឱកាស សមៃប ់ 
បុគ្គល ទំាងឡាយ ណា  ដៃល ចង់លក់ នា 
អំឡុង ពៃល នៃះ ដោយ មិន ទាន់ ជាប់ពន្ធ  លើ  
ចំណៃញ មូលធន នៃះ ឡើយ៕  LA 

លោក Anthony Galliano អគ្គនាយក កេមុហុ៊ន  Cambodia Investment Management។ រូបថត សហ ការី

Anthony Gallianoៈ GDTអនុវត្ត ពន្ធលើ ចំណេញ មូល ធន  
មាន ចិត្ត  សបេបុរស ចំពោះ កេមុ វិនិយោគិន ទាក់ទិន វិធីសាស្តេគណនា 

 តម្លៃ មាស បាន កើនឡើង រហូតដល់  
២ ០៧៤ ដុលា្លារ ក្នុង ១ អោន ស៍ នៅ 
តៃមីាស ទី ៣ នៃ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ ដៃលជា 
តម្លៃ ខ្ពស់ បំផុត ក្នងុ កំណត់តៃ បៃវត្តសិាស្តៃ 
ដោយបាន បំបៃក កំណត់តៃ ចាស់ ក្នុង 
ខៃកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ ជាមួយនឹង តម្លៃ  
១ ៩២១ ដុលា្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍ ឬ ស្មើនឹង  
២ ៣១៤ ដុលា្លារ ក្នងុ ១ តម្លងឹ នៅក្នងុ ទីផៃសារ 
មាស កម្ពជុា ។ 

 ទោះបីជា តមៃវូការ មាស នៅលើ ពិភព-
លោក បាន ធា្លាក់ចុះ រហូតដល់ ១១% ក្នងុ 
តៃមីាស ទី ២ ក៏ដោយ ក៏តម្លៃ មាស នៅតៃ 
បន្ត ហក់ ឡើង ដោយសារ សហរដ្ឋអាមៃរិក 

កំពុង រង នូវ វិបត្ត ិសៃដ្ឋកិច្ច ដៃល បណា្ដាល-
មកពី ការរីក រាលដល ខា្លាងំ នៃជំងឺកូ វីដ -  
១៩ ។ 

 សៃប ពៃលជាមួយគា្នានៃះ មហាសន្នបិាត 
Jackson Hole បៃចំាឆ្នា ំរបស់ ធនាគារ- 
កណា្ដាល អាមៃរិក ដៃលមាន ការចូលរួម ពី 
បៃទៃស មហាអំណាច ដៃរនោះ បានបញ្ចប់ 
កាលពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន ដោយ គា្មាន 
ដំណោះសៃយ បៃកបដោយ បៃសិទ្ធភាព 
ពី អាជា្ញាធរ រូបិយវត្ថុ ទូទំាង ពិភពលោក 
នៅឡើយ ទៃ លើ ការរៀបចំ ផៃនការ 
គោលនយោបាយ ធានា នូវ ស្ថិរភាព- 
ហិរញ្ញវត្ថ ុ និង កាត់បន្ថយ ការធា្លាក់ចុះ ជា 

អតិបរមា នៅក្នងុ បៃព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថ ុ។ ក្នងុ 
នោះ ដៃរ ធនាគារកណា្ដាល សហគម ន៍ អឺរុ៉ប 
បានបង្ហាញ នូវ របាយការណ៍ របស់ ខ្លួន 
ស្តអំីពី សា្ថានភាព បច្ចបុៃបន្ន ដៃល ងយ នឹង 
ធា្លាក់ ចូលក្នងុ វិបត្ត ិសៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ មួយ ។ 
ដូចគា្នា ដៃរ សហរដ្ឋអាមៃរិក បាន បង្ហាញថា 
ទីផៃសារ ហិរញ្ញវត្ថ ុរបស់ខ្លនួ នៅតៃ បន្ដ ស្ថតិ 
ក្នុង សា្ថានភាព យា៉ាប់យឺុន ដដៃល បុ៉ន្តៃ 
បៃទៃស មហាអំណាច មួយ នៃះ រំពឹងថា 
ការអនុវត្ត នូវ គោលនយោបាយ ផ្តល់នូវ 
អតៃ ការបៃក់ កមៃតិ ទាប ក្នងុ រយៈពៃល 
យូរ អាច នឹង ប៉ះបូ៉វ នូវ ផល អវិជ្ជមាន នៃះ 
បាន ខណៈដៃល ផៃនការ នៃ ការកំណត់ នូវ 

អតិផរណា ២% ដើមៃបី រកៃសា នូវ ស្ថរិភាព 
សៃដ្ឋកិច្ច នឹងតៃវូ បាន ទុក មួយ ឡៃក សិន ។ 

 តម្លៃ នៃ បៃក់ ដុលា្លារ អាមៃរិក នឹងមាន 
ការបៃបៃលួ ប ន្ត ទៀត សៃបតាម ការ ចៃញ-
ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃ សុកៃ សបា្ដាហ៍ នៃះ នៃ ព័ត៌មាន 
អាមៃរិក សំខាន់ៗ ដូចជា ៖ បៃក់ចំណូល ជា 
មធៃយម ក្នងុ ១ ម៉ាង ការផ្លាស់ប្តរូ ការងរ 
មិនមៃន កសិកម្ម និង អតៃ គា្មាន ការងរ ធ្វើ 
ជាដើម ។ 

 ដូច្នៃះជាការ វិភាគតម្លៃ មាសអាច នឹង 
មាន ការកើនឡើង ពី តម្លៃ បច្ចុបៃបន្ន ក្នុង  
១ ៩៧២ ដុលា្លារ ដល់ ២ ០៣០ ដុលា្លារ ក្នងុ 
១ អោន ស៍ នៅ ដើមខៃ កញ្ញា នៃះ ៕ 
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Alលោក ឡុង សំណាង បេធាន ផ្នេក បេកឹេសា 

យោបល់ ហិរញ្ញវត្ នុេកេមុហុ៊ន ហ្គោលដេន 
អេហ្វអិកស៍ លីង ឃេភីថល។

មាស បន្ដ ឡើងថ្ល្រខណៈ ស្រដ្ឋកិច្ច អាម្ររិក និង សហគមន៍ អឺរុ៉ប ស្ថតិក្នងុ ស្ថានភាព គួរឱ្យ ព្រយួបារម្ភ
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ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តារដាយ-
មិនផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្ល្រៈ398000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នពំេញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្ល្រៈ720000ដុល្ល្ររ

វីឡាចាស្មីនណាក្រងសម្រ្រប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្ល្រៈ820000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រងប្រភ្រទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងកេទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្ល្រៈ780000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គេង02 
តម្ល្រៈ310000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្ល្រៈ175000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសេកុ
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្ល្រៈ150ដុល្ល្ររ/m2

វីឡាភ្ល្រះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្ល្រៈ305000ដុល្ល្ររ

វីឡាកូនកាត់ប្រភ្រទLA   
នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្ល្រៈ275000ដុល្ល្ររ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ276666ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះសម្រ្រប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អងេ
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្ល្រៈ450000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រៈ90ដុល្ល្ររ/m2

ខុនដូសម្រ្រប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ពេលឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ116500ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រ105ដុល្ល្ររ/m2

ទូរស័ព្ទល្រខ 089 200 300  
012 390 390
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Email: info@towncity.com, www.towncity.com

#113 mao tse toung Blvd, No 2FD1
phone: (+855) 95 955 777
email: info@c21mekong.com.kh
www.c21mekong.com.kh
facebook.com/c21mekong

វីឡាទោលលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទីតំាង៖បុរីឧទេយានបាសក់
ទំហំផ្ទះ:10មx12ម
ទំហំដី:14មx21.5ម
តម្ល្រៈ១៥០០០០០ដុល្ល្ររ

វីឡាធំទូលយសម្រ្រប់ជួល
ទីតំាងសង្កាត់បឹងកេងកង១
ទំហំផ្ទះ:12មx21ម
ទំហំដី:18មx30ម
តម្ល្រៈ៤៥០០ដុល្ល្ររ/១ខ្រ



វីឡាLC2លក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
បុរីប៉េងហួតឌឹស្តារណេតធ័ររ៉ល 
ផ្លវូ៣៧១,ទំហំផ្ទះ5.1មx7.2ម,ទំហំ
ដី៖5.1មx15ម
តម្ល្រៈ១៥មឺុនដុល្ល្ររ

វីឡាឃ្វីនលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
តម្ល្រៈ១លនដុល្ល្ររ

វីឡាទោលលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទីតំាង៖បុរីវីឡាថោនផ្លវូ៦០ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
តម្ល្រៈ៧៥មឺុនដុល្ល្ររ

ខុនដូម្រសុង
ទីតំាង៖កោះពេជេ,សង្កាត់
ទន្លេបាសក់,ខណ្ឌចំការមន
ទំហំផ្ទះ៖៤៦-៦៦ម៉េតេការ៉េ
តម្ល្រៈ១០មឺុនដុល្ល្ររ

email : info.epiagency@gmail.com
http://www.easypropertyrealty.com
#19De0, st. 172, sangkat chey chomnes, khan Doun penh.
tel: 015 777 586 / 061 777 586 / 011 777 587

វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡេងណវ៉ាត់តេ
តម្ល្រ:67000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:290000ដុល្ល្ររចរចា


ផ្ទះល្វ្រងលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្ល្រ:69800ដុល្ល្ររចរចា

ខុនដូលក់បន្ទ្រន់នៅអូឡំាព្រយា
ទំហំ:45ម៉េតេការ៉េ
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫសេសី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់ត្រមឹត្រ13000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប៉េងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:84500ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផេសារប៉េសេ
តម្ល្រ:385000ដុល្ល្ររចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ពេកឯង
តម្ល្រ:400ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ180ដុល្ល្ររ/m2ចរចា


ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:350ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងកេយវត្តពេកឯង
ខណ្ឌចេបារអំពៅរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ120000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះល្វេងសមេប់លក់់
ទំហំដី4mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4mx15m
ទីតំាង:ខណ្ឌឫសេសីកេវ
 តម្លៃ : 183 000  ដ៊ល្លារ ចរចា

  
ផ្ទះ២ល្វេងសមេប់លក់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx16m
ទីតំាង:ខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ
តម្ល្រ:៩៨០00ដុល្ល្ររ(១ល្វ្រង)

#35, Street.P10D, Borey Peng Huoth The Star Polaris 1, 
Sangkat Niruoth, Khan Chbaampov, Phnom Penh,  
E-Mail: info@katappraisal.com  / www.katappraisal.com
089 888 366, 089 888 277 | 089 888 377, 089 888 755
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បុរសជនជាតិចិន៦នាក់ត្រវូចាប់ខ្លនួនៅក្នងុស្រកុម្រសតន្រខ្រត្តតាក។BKP

ក្រមុពាណិជ្ជករចិនកំពុងដើរឆ្លងកាត់ព្រដំ្រនប្រទ្រសឥណ្ឌានិងចិន។AFP

ខ្រត្តតាកៈ  ជន ជាតិ ចិន ៦ 
នាក់  ត្រូវ បាន ចាប់ ខ្លួន  នៅ ក្នុង 
ស្រុក ម្រសត  នៅ តាម ព្រំ ដ្រន 
ខ្រត្ត ភាគ ខាង ជើង ប្រទ្រស ថ្រ 
កាល ពី ព្រឹក ថ្ង្រ ពុធ  ដោយ សារ 
ចូល ប្រទ្រស ខុស ច្របាប់ ។ 

ការ ចាប់ ខ្លួន នោះ  ត្រូវ បាន 
ធ្វើឡើង នៅ ច្រងំ ទន្ល្រ ម៉ ូអុដី្រល 
មាន ព្រំ ដ្រន ជាប់ ជា មួយ ប្រ-
ទ្រស មី យ៉ាន់ មា៉ា  នៅ ជិត ភូមិ-
ហ៊ួយ មឿង  នៅ ក្នុង ឃុំ ថា ស្រ-
ឡាត  ដោយ ក្រុម ទា ហាន ១ 

ក្រមុ  មក ព ីអង្គ ភាព ទព័ ថ្មើរ ជើង 
ល្រខ ៤   ប៉ូលិស ល្របាត ព្រំ ដ្រន  
និង ក្រុម កង ស្ម័គ្រ ចិត្ត ការ ពារ 
ភូមិ ផង ដ្ររ ។ 

 ឯក សារ ធ្វើ ដំណើរ  និង អត្ត-
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ  ត្រូវ បាន ដក-
ហតូ ព ីបរុសជន ជាត ិចនិ  ទាងំ ៦ 
នាក់ នោះ  ពួក គ្រ  និង ឯកសារ 
របស់ ពួក គ្រ  ត្រូវ បាន ប្រគល់ 
ទៅ ឲ្រយ ការិយ ល័យ អនោ្តោ-
ប្រវ្រសន៍ ស្រុក ម្រសត  ដើម្របី 
ចាត់ វិធាន ការ បន្ត ។ 

 អង្គភាព ទ័ព ថ្មើរ ជើង ទី ៤  
ប៉លូសិ ស្រកុ ម្រសត  កង ស្មគ័្រ-
ចតិ្ត ការ ពារ ព្រ ំដ្រន  នងិ អង្គភាព 
ការ ពារ ភូមិ របស់ ស្រុក ម្រសត  
បាន ចលូ រមួ ជា ច្រើន ក្រមុ  ដើម្របី 
ល្របាត ព្រំ ដ្រន  ជា ពិស្រស នៅ 
តាម តំបន់ ឆ្លង កាត់ ព្រំដ្រន ធម្ម-
ជាតិ  នៅ តាម ទន្ល្រ ម៉ូ អុី។ 

 ពួក គ្រ  ក៏ បាន បង្កើត  ប៉ុស្តិ៍-
ត្រួត ពិនិត្រយ សន្តិ សុខ ជា ច្រើន 
កន្ល្រង  ដើម្របី ទប ់សា្កាត ់ការ ជញួ-
ដូរ គ្រឿង ញៀន  ការ កាប់ ព្រ-

ឈើ  និង ការ លួច រថយន្ត ឆ្លង-
កាត់ ព្រំដ្រន  និង ការ លួច ចូល 
ប្រទ្រស  របស់ ក្រុម ជន ចំណាក- 
ស្រុក មក ធ្វើ ការ ខុស ច្របាប់ ។ 

មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ ជាច្រើន  
អពំ ីជន ចណំាក ស្រកុ ខសុ ច្របាប ់
ទាងំ នោះ ថា  ពកួ គ្រ អាច នងឹ នា ំ
យក  វីរុស  កូ រ៉ូ ណា  ដ្រល កំពុង 
រាត ត្របាត នៅ ក្នុង ប្រទ្រស មី- 
យ៉ាន់មា៉ា  និង បង្ក ឲ្រយ មាន កា រផ្ទុះ 
ករណី ឆ្លង ថ្មី ជំងឺ កូ វីដ ១៩  នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ  ៕BKP/SK

ក្រុងញូវដ្រលីៈ  តំណាង 
តបំន ់ទ ីប្រ មា្នាក ់ បាន ថ្ល្រង កាល-
ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា  ទាហាន តំបន់ 
ទីប្រ មា្នាក់  ជា មួយ កង កមា្លាំង 
ពសិ្រស របស ់ឥណា្ឌា  បាន សា្លាប ់ 
នៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា  នៅ តាម 
ព្រំ ដ្រន ចុង ក្រយ បំផុត  ជា- 
មយួ កង កមា្លាងំ ប្រទ្រស ចនិ  នៅ 
ព្រំដ្រន ជម្លាះ ជួរ ភ្នំ ហិមាល័យ 
របស់ ពួក គ្រ ។ 

 ការ សា្លាប់ នោះ  ត្រូវ បាន គ្រ 
រាយ ការណ៍ ដំបូង  ច្រញ ពី 
ឧប្របត្តិហ្រតុ ២  នៅ ក្នុង រយៈ-

ព្រល ៤៨ ម៉ាង  នៅ តាម ព្រដំ្រន  
ដ្រល មាន ភាព តាន តឹង យ៉ាង-
ខា្លាំង  រវាង ប្រទ្រស មហា យក្រស 
ទាំង ២   ទើប ត្រ ២ ខ្រ ប៉ុណ្ណោះ  
ក្រយ ពី មាន ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា 
មួយ  ដ្រល បាន បណា្តាល ឲ្រយ 
ទាហាន ឥណា្ឌា យ៉ាង តិច ២០ 
នាក់  សា្លាប់ ។ 

 ប្រទ្រស ឥណា្ឌា  នងិ ចនិ  ដ្រល 
បាន ប្រយទុ្ធ គ្នា  នៅ ក្នងុ សង្គ្រម 
ព្រ ំដ្រន មយួ  កាល ព ីឆ្នា ំ១៩៦២  
បាន ចោទ ប្រកាន់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ - 
មក  ពី បទ ព្រយា យម ឆ្លង ចូល 

ព្រដំ្រន ក្រ ផ្លវូ ការ  នៅ ក្នងុ តបំន ់
ឡាដាកហ៍  នៅ ក្នុង ការ ព្រយា-
យម ដើម្របី ដណ្តើម យក ទឹក ដី 
នៅ ទ ីនោះ  កាល ព ីយប ់ថ្ង្រ សៅរ ៍
កន្លង ទៅ  ហើយ បនា្ទាប់ មក នៅ 
ថ្ង្រ ចន្ទ ម្តង ទៀត ។ 

 ភាគី ប្រទ្រស ទាំង ២  បាន 
ប្រកាស ថា  មិន មាន អ្នក សា្លាប់ 
និង របួស នោះ ទ្រ  ប៉ុន្ត្រ លោក- 
ស្រី ណាម ហ្គី យ៉ាល់  ឌូល ការ-
ឡា ហា ហ្គី យ៉ារី  ជា សមា ជិក 
មា្នាក់ របស់ សភា ទី ប្រ  នៅ ក្នុង 
ការ រស់ នៅ និរទ្រស ខ្លួន  បាន 

ថ្ល្រង ប្រប់ កាស្រត AFP ថា  
ទាហាន តបំន ់ទ ីប្រ  បាន « សា្លាប ់
នៅ ក្នងុ ការ ប៉ះ ទង្គចិ គ្នា » កាល ព ី
យប់ ថ្ង្រ សៅរ៍ កន្លង ទៅ ។ 

លោក ស្រ ីបាន ថ្ល្រង ថា  សមា-
ជិក កង កមា្លាំង ព្រំដ្រន ពិស្រស 
ផ្រស្រង ទៀត  ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ 
រាយ ការណ ៍ រមួ មាន  កង កមា្លាងំ 
ជន ជាតិ ភាគ តិច ទី ប្រ ជា ច្រើន  
ដ្រល បាន ប្រឆំង ទៅ នឹង ការ - 
ទាម ទារ របស់ប្រទ្រស ចិន    
បាន រង របួស នៅ ក្នុង ប្រតិ-
បត្តិការ នោះ ៕AFP/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  វ្រប សាយ 
ឃ្លាំមើល របស់ អាម្ររិក មួយ  
បាន និយយ កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  ទំនង ជា 
បាន ចាប់ ផ្តើម ហាត់ សម ព្រយហុ-
យ ត្រ យោធា មួយ  ការ  ហាត់-
សម នោះ  ត្រូវ បាន គ្រ រំពឹង ថា 
នឹងត្រូវ  រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង  នៅ ខ្រ- 
ក្រយ  ដើម្របី ប្ររព្ធ ខួប បង្កើត 
គណបក្រស លើក ទី ៧៥  ស្រប-
ព្រល មាន ការ សន្និដា្ឋាន ថា  
ក្រុងព្រយុង យ៉ាង  អាច ប្រើ ប្រស់ 
ព្រឹត្តិការណ៍ នោះ  ដើម្របី បង្ហាញ 
អាវុធ យុទ្ធ សាស្ត្រ ថ្មី របស់ ខ្លួន ។ 

 វ្រប សាយ កូ រ៉្រ ខាង ជើង ៣៨ 
(38 North)  បាន និយយ នៅ 
ក្នុង របាយ ការណ៍ មួយ  ដ្រល 
បាន បង្ហាះ នៅ លើ វ្រប សាយ 
របស់ ខ្លួន ថា  រូប ភាព ផ្កាយ-
រណប  បាន ថត នៅ ពី លើ ទី-

លាន «  Mirim a irfield»  កាល- 
ពី ថ្ង្រ ទី ៣១  ខ្រ សីហា  នៅ ក្នុង 
ទីក្រុង  ព្រយុង យ៉ាង  បាន បង្ហាញ 
អពំ ី« រថ យន្ត ជា ច្រើន រយ គ្រឿង  
បាន ចតតម្រៀប  ជួរ គ្នា នៅ 
ទីលាន ព្រយុហ យត្រ ភាគ ពា- 
យព្រយ  ហើយ កង កមា្លាំង យោធា 
កូ រ៉្រ ជាច្រើន ពាន់ នាក់  បាន 
ដាក់ ពង្រយ នៅ ជិត  ឬ នៅ ក្នុង 
តំបន់  ដ្រល មាន រូប ថត របស់ 
លោក គីម  អុីល ស៊ុង  នៅ ក្នុង  
ទី លាន ហ្វឹក ហាត់ នោះ » ។ 

 វ្រប សាយ នោះ  បាន នយិយ 
ថា៖ « ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខាង ជើង  ត្រវូ 
បាន គ្រ សង្រឃឹម យ៉ាង មុត មាំ ថា  
នឹង រៀប ចំ ធ្វើ ព្រយុហ យត្រ 
យោធា ទ្រង់ ទ្រយ ធំ មួយ  នៅ 
ថ្ង្រ ទ ី១០  ខ្រ តលុា  នៅ ព្រល ខាង- 
មុខ ឆ្នាំ ន្រះ  ដើម្របី ប្ររព្ធ ខួប - 
លើក ទី ៧៥ របស់ បក្រស ពល ករ 

ករូ៉្រ ។  របូ ភាព ទាងំ ន្រះ បាន ផ្តល ់
ភ័ស្តុតាង ដំបូង  ដ្រល កំពុង 
ដណំើរ ការ ហាត ់សម ព្រយហុយ-
ត្រ នៅ ទី នោះ » ។ 

វ្រប សាយ នោះ  បាន បន្ថ្រម 
ថា៖« កន្ល្រង ទី លាន ហាត់ សម  
Mirim  ដ្រល បាន ស្ថិត នៅ មា្ខាង 
ន្រ ទី ក្រុង ព្រយុង យ៉ាង ភាគ ខាង-
កើត  ត្រូវ បាន គ្រ ប្រើ ប្រស់ ជា 
កន្ល្រង ហាត់ សម មួយ  សម្រប់ 
ធ្វើ ព្រយុហ យត្រ ។  បើ ប្រៀប-
ធៀប កាល ពី ឆ្នាំ កន្លង ទៅ  ការ- 
ហ្វឹក ហាត់ ទំនង ជា បាន ចាប់- 
ផ្តើម ធ្វើ ឡើង ដោយ ត្រឹម ត្រ 
បន្តិច បន្តួច ប៉ុណ្ណោះ  ដោយ ធ្វើ - 
ទៅ តាម លទ្ធភាព  ដោយ សារ 
វិធាន ការ ប្រឆំង ការ ឆ្លង រាល-
ដាល ជងំ ឺក ូវដី ១៩  ឬ ដោយសារ 
អាកាស ធាតុ  មិន អំណយ- 
ផល នៅ  ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ » ។ 

 ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  បាន 
រៀប ចំ ប្ររព្ធ ខួប រៀង រាល់ ៥ ឆ្នាំ 
ឬ ១០ ឆ្នាំ ម្តង  ជា មួយ ព្រឹត្តិ-
ការណ៍ ទ្រង់ ទ្រយ ធំ ជាង មុន  
ដូច ជា  ការ បង្ក ហ្រតុ យោធា  
នៅ ក្នុង នោះ រួម មាន  ការ បាញ់ 
មីសុីល  ឬ ព្រយុហ យត្រ យោធា  
ដោយ បាន ផលិត អាវុធ យុទ្ធ-
សាស្ត្រ ថ្មី ៗ   និង អាវុធ ធុន ធ្ងន់ 

យោធា ផ្រស្រង ទៀត ។ 
ការ ប្ររព្ធ ខួប បង្កើត គណ-

បក្រស ពលករ ក ូរ៉្រនៅ ឆ្នា ំន្រះ  បាន 
ធ្វើ ឲ្រយ មាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ 
យ៉ាង ខា្លាំង  ខណៈ ម្រដឹក នាំ កូ - 
រ៉្រខាង ជើង លោក គីម  ជុង អ៊ុន  
បាន ថ្ល្រង នៅ ក្នងុ សារ ឆ្នា ំថ្ម ីរបស ់
លោក ថា  ក្នងុ ព្រល ឆប ៗ់  ខាង- 
មខុន្រះ  លោក គមី  ជងុ អ៊នុ  នងឹ 

បង្ហាញ « អាវុធ យុទ្ធ សាស្ត្រ ថ្មី » 
មយួ  ដោយ បាន បង្ហាញ អពំ ីការ- 
បរាជ័យ  ជា មួយ ការ រីក ចម្រើន 
តិច តួច  នៅ ក្នុង ការ ចរចា អំពី  
បញ្ហា ការ លុប បំបាត់  កម្ម វិធី 
អាវធុ នយុ ក្ល្រ អ៊្ររ របស ់ប្រទ្រស- 
កូ រ៉្រ ខាង ជើង  ជា មួយប្រធានា- 
ធិបតី  អាម្ររិក  គឺលោក ដូ-
ណាល់   ត្រំ៕Yonhap/SK

បុរស ជន ជាតិ ចិន៦ន ក់ត្ ូ វច ប់ខ្ ួនពីបទចូលក្ ងុប្ ទ្សថ្ដោយខុស ច្បប់

សមាជិកកងកមា្លាំងពិស្សឥណ្ឌាស្លា ប់ នៅក្ ុងក រប្យុទ្ធគ្ន នៅ   តំបន់ជម្លាះ ជួរភ្នំហិមាល័យ

កូ រ្៉ខាង ជើង ចប់ផ្តើម ហាត់សម ព្យហុ-
យាត្យោធាដើម្បី ប្រព្ធខួបបង្កើត បក្ស

ទាហានកូរ៉្រខាងជើងដង្ហ្រក្របួននៅក្នងុព្រយុហយាត្រយោធាមួយនៅទីលានគីមអីុលសុ៊ងនៅទីក្រងុព្រយុងយា៉ាង។Yonhap
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ជនជាតិមុ៉ងហ្គោលីរាប់មឺុននាក់តវ៉ាការ-
ផ្លាស់ប្តូ រកម្មវិធីសិក្សាភាសាចិនកុកងឺ

ក្រុង ប៉្រកាំងៈ  កៃុម ពល រដ្ឋ 
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា  
មនុសៃស រាប់ មុឺន នាក់  នៅ ក្នុង 
តំបន់ ជន ជាតិ ភាគ តិច ម៉ុង-
ហ្គាល ីមយួ កន្លៃង  នៅ បៃទៃស- 
ចិន ភាគ ខាង ជើង  បាន ចូល រួម 
តវ៉ា ដ៏ កមៃ មួយ  ហើយ បាន ធ្វើ 
ពហកិា រមនិ ចលូ សា លា  បៃឆងំ 
កម្ម វិធី ថ្មី មួយ  ដៃល ពួក គៃ បាន 
ពៃួយ បារម្ភ ថា  នឹង បាត់ បង់ 
វបៃបធម៌ ជន ជាតិ ភាគ តិច របស់ 
ពួក គៃ  នៅ ទី នោះ ។ 

 ការ ផ្លាស់ ប្តូរ គោល នយោ - 
បាយ នៅ ក្នងុ តបំន ់ Inner  Mon- 
golia  មាន បំណង ចង់ ឲៃយ  គៃប់ 
សាលារៀន ជន ជាតិ ភាគ តិច 
ទាំង អស់  នៅ ក្នុង តំបន់ ដាច់- 
សៃយាល  បច្ចបុៃបន្ន  នងឹ តមៃវូ ឲៃយ 
បងៃៀន មុខ វិជា្ជា សំខាន់  ជា 
ភាសា ចិន កុក ងឺ ជា ជាង ជា 
ភាសា ម៉ុងហ្គាលី   ដៃល ជា 
វិធាន ការ សៃដៀង គ្នា  នៅ ក្នុង 
តំបន់ ទី បៃ  និង តំបន់ សុីន ជាំង  
ដើមៃបី បញ្ចូល  កៃុម ជន ជាតិ 
ភាគតិច ក្នុង តំបន់  ឲៃយ ទៅ ជា 

ពលរ ដ្ឋ ចនិ ជន ជាត ិហាន យា៉ាង-  
ចៃើន លើសលប់ ។ 

 អ្នក ឃ្វាល គោ មា្នាក់  មាន វ័យ 
៣២ ឆ្នាំ  មក ពី តំបន់ សុី លីង-
ហ្គូល  លិហ្គ  ដៃល បាន បៃប់ 
ឈ្មោះ របស់ លោក ថា  ហ៊ូ  បាន 
បៃប់ កាសៃត AFP ថា ៖« ជន-
ជាតិ ម៉ុង ហ្គាលី ស្ទើរ តៃ ទាំង- 
អស់  នៅ ក្នុង តំបន់ Inner-
Mongolia  បាន បៃឆំង យា៉ាង-
ខា្លាំង   ទៅ នឹង កម្ម វិធី ផ្លាស់ ប្តូរ 
នោះ »  ដោយ បាន ពៃមាន ថា  
ក្មៃង ៗ  មុ៉ង ហ្គាលី  បាននិង កំពុង 
បាត់ បង់ ភាព សា្ទាត់ ជំនាញ  នៅ 
ក្នុង ការ និយាយ ភាសា ដើម 
របស់ ពួក គៃ ។ 

 « នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ២-៣ 
ទសវតៃសរ៍ មក នៃះ  ភាសា ជន-
ជាតិ ភាគ តិច  នឹង ស្ទើរ តៃ តៃូវ 
បាន បាត់ បង់ ទៅ ហើយ  » ។ 

ភាព តាន តឹង  បាន ផ្ទុះ ឡើង  
នៅ ទូ ទាំង តំបន់ វល ស្មោ ដ៏ ធំ 
ល្វងឹ ល្វើយ  នៅ តាម ពៃដំៃនជន-
ជាតិ ភាគតិច  ម៉ុង ហ្គាលី  និង 
បៃទៃសរុសៃសុី ៕ AFP/SK

តពទី ពំរ័   ១...ចលូរមួ នងឹ តៃវូ 
ជៃើស រើស ឲៃយ ទៅ កាន់ កៃុម - 
វ៉ាក់សាំង  ដៃល គៃ សុើបអង្កៃត 
ឬ កៃមុ ដៃល ទទលួ ការ ពៃយាបាល 
ហើយ ទាងំ កៃមុ អ្នក សុើបអង្កៃត 
នងិ កៃមុអ្នក ចលូ រមួ  នងឹ មនិ ដងឹ 
ថា តៃវូ គៃ ជៃើស រើស ឲៃយ ចលូ ក្នងុ 
កៃុម មួយ ណា ទៃ។ 

កៃយ ពី តៃួត ពិនិតៃយ ពី ដំបូង 
រួច  អ្នក ចូលរួម  នឹង ទទួល បាន 
ការ ចាក់ ២ ដង ទំាង វ៉ាក់សំាង 
ដៃល គៃ សុើបអង្កៃត  និង ថា្នាំ 
ពៃយាបាល មាន សារជាតិ សូ- 
លុយសៃយុង អំបិល រយៈ ពៃល ៤ 
សបា្តាហ៍។

មនុសៃស មា្នាក់  នឹង ទទួល បាន 
ការចាក់ថា្នាំ ពៃយាបាល សមៃប់ 
រាល់ មនសុៃស ២ នាក ់ ដៃល ទទលួ- 
បាន ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង  AZD- 
1222  ដៃល នាំ ឲៃយ មនុសៃស 

បៃហៃល ២មឺុន នាក់  ដៃល 
ទទួល បាន វ៉ាក់ សំាង  ដៃល គៃ 
សុើប អង្កៃត  និង មនុសៃស ១មឺុន 
នាក់ ទទួល បាន ថា្នាំ ពៃយា បាល។ 

ពី ដំបូង  ការ ពិសោធតៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង  ដើមៃបី កំណត់ ថា  តើ  
AZD1222 អាច ការពារ មនិ ឲៃយ 
ឆ្លង ជំងឺ កូវើដ ១៩ បាន ឬ ទៃ? 
កៃយ ពី បៃើ  អស់ ២ ដូស នោះ ។ 

យោង តាម  NIH  បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  ការ ពិសោធនៃះ  ក៏ នឹង 
វយ តម្លៃ ថា  តើ វ៉ាក់សាំង នៃះ 
អាច ការ ពារ ពី ឆ្លង ជំងឺ  SARS-
CoV-2  បាន ឬ ទៃ  ហើយ ថា តើ 
វ ទប ់សា្កាត ់ឲៃយ ជងំ ឺកវូើដ ១៩ ធ្ងន-់ 
ធ្ងរ បាន ដៃរ ឬ ទៃ ? វ នឹង វយ - 
តម្លៃ ថា  តើ វ៉ាក់ សំាង  ដៃល ពិ- 
សោធនៃះ  អាច កាត់ បន្ថយ ការ- 
ទៅ ជួប ផ្នៃក គៃ អាសន្ន ដោយ 
សារ ជំងឺ កូវើដ ១៩ នៃះ បាន ដៃរ 

ឬទៃ ?  ។ 
កៃុមហ៊ុន ជីវឱសថ សកល 

មាន មូលដា្ឋាន នៅ អង់គ្លៃស 
ឈ្មោះAstraZeneca  កំពុង 
ដឹក នាំ ការ ធ្វើ ពិសោធ ក្នុង នាម 
អ្នក ឧបត្ថម្ភ ដល់ ការ រៀប ចំ 
ពិសោធ ។ វិទៃយា សា្ថាន ជាតិ នៃ 
បៃតកិម្ម   នងិ ជងំ ឺឆ្លង  (NIAID)  
គ ឺជា ផ្នៃក របស ់NIH  នងិ អាជា្ញា- 
ធរ សៃវជៃវ ជីវឱសថ ទំនើប 
និង អភិវឌៃឍ  កំពុង ផ្តល់ មូលនិធិ 
គំទៃ ដល់ ការ ពិសោធនៃះ។ 

បៃធាន NIAID លោក អាន- 
ថូនី  ហ្វូសុី  បាន ថ្លៃង ថា៖ « វ៉ាក់- 
សាំង មាន សុវត្ថិភាព  និង បៃ- 
សទិ្ធ ភាព  នងឹ មាន សារៈ សខំាន ់
ដើមៃបី បំពៃញ តមៃូវការ សកល 
សមៃប ់ការពារ បៃឆងំ នងឹ ជងំ-ឺ 
កូវើដ ១៩»។ 

លោក ហ្វូសុី បាន ថ្លៃង ថា៖ 

«លទ្ធផល វិជ្ជមាន ពី ការ សៃវ- 
ជៃវ  ដៃល ដឹក នាំ ដោយ កៃុម 
អ្នក វទិៃយាសាស្តៃ របស ់NIH  បាន  
គំទៃ ដល់ ការ បង្កើតបៃក្ខ ជន  
វ៉ាក់ សំាង នៃះ ឲៃយ  បាន ឆប់- 
រហ័ស ដៃល បាន បង្ហាញ ការ - 
ធានា ក្នុង ការ ធ្វើ ពិសោធ  
ដំណាក់ កាល  ដំបូង »។ 

អាមៃរិក   កំពុង បង្កើនកិច ្ច - 
បៃ ឹ ង    បៃងធ្វើការ សៃវជៃវ 
ទៅលើ វ៉ាក់សាំង  ថា្នាំ  និង វិធី- 
សាស្តៃ ពៃយាបាល ជំងឺ កូវើដ ១៩  
ខណៈ ចំន ួន ករណី ឆ្លង កើន- 
ឡើង ជាង ៦០៦២០០០ នាក់  
និង ចំនួន អ្នក សា្លាប់  បាន កើន- 
ឡើង ជាង ១៨៤ ២០០នាក់ 
គិត តៃឹម រសៀល  ថ្ងៃអង្គារ។  
នៃះប ើ  យោង តាម ចំនួន សរុប 
របស ់សាកល វទិៃយាលយ័ John s 
Hopkins៕ Xinhua/PSA

អាម្រិកបង្កើនកិច្ចបឹ្ងប្ងបង្កើតវ៉ាក់សំាង...

ហ្វងូ មនុស្រស  ប្រមូល ផ្តុ ំគ្នា តវ៉ា  នៅ  ក្នងុ ទីលាន Sukhbaatar នៅ មុ៉ង ហ្គោលី ។ AFP

ប្រជា ជន អាម្រ រិក   ដើរល្រងលម្ហ្រនៅក្រប្រ    រ រូប សំណាក   Lincoln នៅក្នងុ រដ្ឋធានីវ៉ា សីុនតោន     កាលពី ថ្ង្រ  ទី៣១ ខ្រសីហា  ឆ្នា ំ២០២០ ។ រូប  Xinhua 



ហុង រស្មី្ធ  

ភ្នំពេញ : អាយុខ្ទង់៤០ឆ្នាំប្លាយ
អ្នកស្រីថុលបនចិញ្ចមឹបីបច់កូនតូច
៤នាក់ក្នុងបន្ទុកត្រម្នាក់ឯងក្រយពី
ធ្លាក់ខ្លួនពិការភ្ល្រកនិងត្រូវបនស្វាមី
បោះបង់ចោល។ស្ដ្រីរូបន្រះពឹង-
អាស្រ័យទាំងស្រុងលើកូនៗ តូចក្នុង
ការបំផ្លាស់ទី ខណៈកូនប្រុសច្របង
ច្រញរកម្ហូបអាហាររស់ប្រចាំថ្ង្រ។
យោងតាមសកម្មភាពវដី្រអូឯកសរ

បនបង្ហាញថាព្រលបង់រំុត្រវូបនព្រទ្រយ
រុះច្រញពីភ្ន្រកអ្នកស្រីស្ដ្រីម្រម៉ាយរូប
ន្រះចាប់ផ្ដើមបង្ហាញស្នាមញញឹមក៏
ដូចជាលើកដ្រសំពះគ្រូព្រទ្រយ និង
ចង្អុលសម្គាល់កូនម្នាក់ៗ។
អ្នកស្រីថលុបន្លឺប្រប់កនូប្រសុពៅ

ថា៖«ថ្លាសណាស់កូន!បកភ្ន្រកជាទៅ
សប្របាយ។ចូលឆ្នាំបនរំាបនអីនឹងគ្រ»។
ន្រះជាដណំើររឿងរបស់អ្នកជងំឺភ្ន្រក

ឡើងបយដ្រលទីបំផុតអាចមើល-
ឃើញនិងវិលទៅចាប់អាជីពលក់ដូរ
បន្ល្រចិញ្ចឹមបីដាច់កូនៗ ឡើងវិញ។
ជំងឺភ្ន្រកឡើងបយត្រូវបនមើល-

ឃើញជាបញ្ហាប្រឈមដ៏អាក្រក់នៅ
កម្ពុជានាំឲ្រយពិការភ្ន្រកប៉ុន្ត្រវាអាច
បញ្ចៀសបន។ជំងឺន្រះបនកើនឡើង
ខ្លាងំក្នងុអឡំងុព្រល១០ឆ្នាំចងុក្រយ។ 
 លោកអ្រលត្រនអុីស្រអ្រល-
អ្រសតាន់អ្នកសម្របសម្រួលផ្ន្រក
ទំនាក់ទំនងសកលនៅអង្គការមូល-
និធិ េ្រហ្វតហូឡូ(TheFredHol-
lowsFoundation)បននិយាយ
ថា៖ «ចំណោមបញ្ហាពិការភ្ន្រកទាំង-
អស់នៅកម្ពុជា៩២,២ភាគរយអាច
ចៀសវាងបនដ្រលក្នងុចណំោមនោះ
៨០,៩ភាគរយអាចព្រយាបលបន
៥,៩ភាគរយអាចទប់ស្កាត់បនជាមួយ
ការថ្រទាំបឋមនងិ៥,៤ភាគរយអាច
ទប់ស្កាត់បនតាមរយៈស្រវាកម្មព្រយា- 
បលជំងឺប្រកដប្រជា»។
លោកនិយាយថាពិការភាពដ្រល

អាចចៀសវាងបនអាចត្រវូបនទប-់
ស្កាត់ដោយការពិនិត្រយសុខភាពភ្ន្រក
ជាប់ជាប្រចាំ និងធ្វើការវះកាត់ក្នុង
ករណីកើតជំងឺឡើងបយភ្ន្រក។
ចក្ខុព្រទ្រយអូស្ដ្រលីលោក េ្រហ្វត-

ហូឡូបនបង្កើតអង្គការមូលនិធិ
េ្រហ្វតហូឡូក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ហើយ
មូលនិធិបនធ្វើការនៅក្នុងប្រទ្រស
ជាង២៥រមួទាងំកម្ពជុានងិបនព្រយា- 
បលជំងឺភ្ន្រកជូនពលរដ្ឋជាង២,៥
លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។

លោកតាន់បនប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍
ថា៖ «ផ្ដើមពីឆ្នាំ១៩៩៨នៅកម្ពុជា
អង្គការមូលនិធិត្រូវបនបង្កើតឡើង
បំណងគាំទ្រដ្រគូរបស់រដា្ឋាភិបល
ដើម្របីបង្កើតសមគមគ្រូព្រទ្រយភ្ន្រក
កម្ពុជាធ្វើការស្ទង់មតិន្រការអង្ក្រត
ថា្នាក់ជាតិដ៏រហ័សមួយលើពិការភាព-
ភ្ន្រក ដ្រលអាចចៀសវាងបននៅ
កម្ពជុា(RAAB)ក្នងុឆ្នាំ២០០៧នងិ
២០១៩និងបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដះុបណា្ដាល 
ពលរដ្ឋអំពីសុខភាពភ្ន្រក»។
ព្រលកវូដី១៩កា្លាយជាវបិត្ដិសកល

ថ្មីវាបនបំផ្លាញយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុ-
មលភាពនិងកាត់បន្ថយលទ្ធភាព
ពលរដ្ឋស្វ្រងរកស្រវាថ្រទាំសុខភាព
រួមទាំងបញ្ហាភ្ន្រកផងដ្ររ។
មនុព្រលទទលួជនំយួសម្ភារជនំយួ

បុគ្គលិកព្រទ្រយមួយចំនួនបនក្រច្ន្រ
សម្ភារប្រើប្រស់ប្ល្រកៗ ដើម្របីកាត់-
បន្ថយហានិភ័យជំងឺឆ្លងដោយយក
ហ្វ៊ីលថតX-rayជាខ្រលបំងមុខ
ទោះអ្នកជងំឺពបិកក្នងុការសម្លងឹមើល
មុខព្រទ្រយតាមរយៈហ្វ៊ីលរូបឆ្អឹងជំនីរ
មនុស្រសយា៉ាងណាក៏ដោយ។
តបនឹងតម្រូវការន្រះ រដា្ឋាភិបល

អូស្ដ្រលីតាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្ដ-ិ
ការអង្គការក្ររដា្ឋាភិបលអូស្ដ្រលី
(ANCP)បនឧបត្ថម្ភសម្រប់ទិញ
សម្ភារម៉ាស់ទកឹអាលក់លុរបងំភ្ន្រក
របំងមុខវ៉្រនតាសុវត្ថិភាពនិងម៉ាស់
N95ជាដើម។
ឯកអគ្គរាជទូតអូស្ដ្រលីប្រចំាកម្ពជុា

លោកប៉ាប្លូកាងបនឲ្រយដឹងថា៖«ខ្ញុំ
មនក្ដីរកីរាយចពំោះការបរចិា្ចាគជនំយួ
បនា្ទាន់ន្រះដល់ផ្ន្រកស្រវាកម្មភ្ន្រក
អំឡុងព្រលកូវីដ។ជាមួយអង្គការ
មូលនិធិ េ្រហ្វតហូឡូនិងអង្គការ
SightForAllយើងបនផ្ដល់ម៉ាស់

២៥០០០នងិអាលក់លុលាងដ្រជតិ
១ពាន់លីត្រ»។
ការបរិចា្ចាគទាំងអស់ក៏អនុញ្ញាតឲ្រយ

អង្គការមូលនិធិធ្វើការវាយតម្ល្រអំពី
ហានិភ័យនៅតាមបណា្ដាអង្គភាព
ថ្រទាំភ្ន្រកបណ្ដុះបណា្ដាលអ្នកជនំាញ
សុខភាពភ្ន្រកក្នុងបរិបទគន្លងថ្មី និង
សម្ភារព័ត៌មនសធរណៈពាក់ព័ន្ធ
ផ្រស្រងៗ ទៀត។
សស្ដ្រចារ្រយ វ្រជ្ជបណ្ឌិតងីម៉្រង

ប្រធនកម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្ន្រក
(NPEH)បនឲ្រយដឹងថា៖«ការឧប-
ត្ថម្ភរបស់លោកអ្នកបនចូលរួម
ចំណ្រកយា៉ាងធំធ្រងក្នុងការខិតខំប្រឹង-
ប្រងរបស់យើងដើម្របីធនាថាបុគ្គ-
លិកផ្ន្រកស្រវាកម្មភ្ន្រកនិងបរិស្ថាន
ការងររបស់ពួកគ្រដំណើរការប្រកប-

ដោយសុវត្ថិភាព»។
អង្គការមូលនិធិបនធ្វើការជាមួយ

NPEHដើម្របីផ្ដល់ស្រវាកម្មថ្រទាំភ្ន្រក
តាមគោលការណ៍៤ចំណុចក្នុងការ-
ឆ្លើយតបនឹងវិបត្ដិកូវីដមនដូចជា
កិច្ចការពារការរកឲ្រយឃើញការទប់-
ស្កាត់និងការព្រយាបល។
ការចូលរួមបរិចា្ចាគនឹងផ្ដល់អត្ថ-

ប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិកថ្រទាំភ្ន្រក
ប្រមណ២៥០នាក់តាមមន្ទីរព្រទ្រយ
ខ្រត្ដនិងថា្នាក់ជាតិ។ការបំពាក់បរិកា្ខារ
សុវត្ថិភាពទាំងន្រះអ្នកជំងឺ៦១២០
នាក់(ស្ដ្រី៣៦៧២នាក់)នងឹទទលួ
បនស្រវាកម្មខណៈកម្ពជុាត្រវូអនវុត្ដ
គោលការណ៍រស់នៅតាមគន្លងថ្មី។
វ្រជ្ជបណ្ឌិតសៀមនវិសិដ្ឋជាចក្ខុ-

ព្រទ្រយនៅខ្រត្ដកណា្ដាលបនឲ្រយដងឹថា៖

«ការបរិចា្ចាគពិតជាមនសរៈសំខន់
ហើយវាអាចឲ្រយយើងបន្ដការងរក្នុង
កាលៈទ្រសៈដ៏លំបកន្រះ។យើង
ប្ដ្រជា្ញានឹងផ្ដល់ស្រវាកម្មថ្រទាំភ្ន្រកក្នុង
បរិស្ថានគា្មានហានិភ័យជំងឺឆ្លង»។
តាមរបយការណ៍របស់អង្គការ

មលូនធិិក្នងុឆ្នាំ២០១៩ពលរដ្ឋកម្ពជុា
៤៥៣៥២នាក់ត្រូវបនពិនិត្រយព្រយា-
បលភ្ន្រក៦៤៦៥នាក់បនទទួល-
ការវះកាត់ និងព្រយាបលនៅតាម
មណ្ឌលសុខភាពសធរណៈនិងមន្ទរី-
ព្រទ្រយបង្អ្រកតាមបណា្ដាខ្រត្ត។
សប្របុរសជនដ្រលមនបំណងចង់

បរិចា្ចាគពួកគ្រអាចចូលទៅកាន់
គ្រហទំព័ររបស់អង្គការមូលនិធិេ្រហ្វត-
ហឡូូhttps://www.hollows.org/
us/donate៕

www.postkhmer.com

លោក សៀ មានវិសិទ្ធ ចក្ខពុេទេយ នៅខេត្ត កណ្ដាល។ រូបថតMeasKimSan  សមា្ភារការពារ  បំពេញ កង្វះ ការ បេើ ហ្វលី X-ray ជា របំាងមុខ ។ រូបថតMeasKimSan

ឯកអគ្គរាជទូតអូស្តេលី បា៉ាប្លូ កាង (អាវធំ) សាស្តេចារេយវេជ្ជ បណ្ឌិត ងី ម៉េង ទទួល  សមា្ភារការពារ  កូវីដ។ រូបថតMeasKimSan

ពេទេយភ្នេកតេវូការសម្ភារការពារជំងឺឆ្លងក្នងុការបំពេញ
បេសកកម្មការពារពិការភាពចក្ខុដេលអាចទប់ស្កាត់បាន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ១រោច ខៃភទៃបទ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៣ ខៃកញ្ញា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

 រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ សខុភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត មាន សភាព 
ល្អ បៃសើរ ដៃល គៃប ដណ្តប ់ដោយ  
ទង្វើល្អ របស់   អ្នក។  ថ្ងៃនៃះ មាន - 

ការ ជំរុញ  ចិត្ដ   ឲៃយ លោក  អ្នក បៃពៃឹត្តតៃ អំ ពើ ល្អ សុចរិត - 
តៃឹម តៃូវ  និង  ពោល ពាកៃយ  ទៅ អ្នក ផង  បៃកប ដោយ 
វចិារណ ញ្ញាណ។ ចពំោះ ការបៃកប របរ រក ទទលួ-  
ទាន  នានា នងឹ  បាន នវូ ផល ល្អ ហើយការ ធ្វើ ដ ំណើរ 
ទៅ   កាន់ ទី នានា មា ន សុវត្ថិ ភាព គួរ ជាទី ទុក ចិត្ត ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី សៃតុចុះ ។   សុខ ភាព មានជំងឺ 
ជៃៀត ជៃក  ធ្វើ  ឲៃយ ការ បំ ពៃញ ការងារ 
ផៃសៃង ៗ  មិន បា   ន លទ្ធផល  ល្អ  និង ជា 
ហៃត  ុធ្វើ ឲៃយ ទឹក ចិត្ត ពោរ ពៃញ ទៅ - 

ដោយ  ភាព សៅហ្មង។ ហៃតុ នៃះ  លោក អ្នក  តៃវូ    តៃ 
ស្វៃង  រក សៀវ ភៅ ធម៌ សមៃប់ អាន ពី ពៃះ   ការ - 
មា ន   ពៃះ  ធ ម៌  ក្នងុខ្លនួ ធ្វើ  ឲៃយ  អ្នក មាន មូល ដ្ឋាន គៃះឹ     
នៅ  ក្នងុ ការ  ពិចារណា  ។ ចំណៃកឯ  បញ្ហា ស្នៃហា  វិញ   
គូ ស្នៃហ៍ ចៃើន តៃ មាន ភាព រកំា រកូស ដក់គ្នា។   

រាសីមធៃយម។ ការនិយាយ ស្ត ីមាន 
អ្នកខ្លះ យក  ចិត្ត ទុក ដក់ ស្តាប់ ឯ  
អ្នក ខ្លះ  ទៀត ពៃងើយ កន្ដើយ  ចំពោះ  
អ្នក   ហៃតុ នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្នក្នងុ ការ- 

និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិតឲៃយ  បាន ហ្មត់- 
ចត  ់  មុន នឹងហាស្ដ ី។ ការ បៃកប របរ រក ទទួល ទាន 
បាន       ផល បង្គរួ។  សុខភាព ផ្លវូ កាយ មាន អំណាច-  
ខ្លាងំ   តៃ សុខ ភាព ផ្លវូ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។  
បញ្ហា ស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍  ចៃះ យល់  ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

រាសី  មធៃយម។ ចំពោះ ការ បៃ កប របរ- 
រក  ទទលួ ទាន ផៃសៃង ៗ  នងឹ បាន ផល 
សម សៃប ទៅតាម ការ ចំ ណាយ។   
ទោះ  ជា យា៉ាង នៃះ ក ៏ដោយ  ក ៏លោក- 

អ្នក  ខិត ខំ បំ ពៃញ ការងារ បៃកប ដោយ ការ បៃុង- 
បៃយ័ត្ន  និង បៃងឹ បៃ ង អស់ ពី សមត្ថភាព។  រី ឯ ការ- 
នយិាយ ស្ត ីអាច មាន ភាព លើស លស ់ ឬ ខ្វះ ខត 
ខ្លះៗ។ ដោយ ឡៃក បញ្ហាស្នៃហា   គសូ្នៃហ ៍ក ៏មាន-  
ការ  យល់ ចិត្ត គ្នា បានល្អ ដូចជាសភាព  ធម្មតា ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ សុខភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ- 
ពាល់ អ្វី ឡើយ ។ រីឯ ការ បៃកប របរ រក- 
ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  ទទួលបាន ផល- 

ចំណៃញ   តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក។  ចពំោះ ដណំងឹ ដៃល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲៃយ  លោក- 
អ្នក  មាន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច នៃ 
សុខ   ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ  ទើប បណា្តាល ឲៃយ  
ការ    និយាយ ស្តី បៃកប ទៅ ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ៕ 

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ ការ បំពៃញ 
ការ  ងារ ផៃសៃង ៗ នឹង ទទួល បាន នូវ ជ័យ- 
ជម្នះ  ដៃល ឆ្លើយ តប  នឹង ការ ខិត ខំ 
បៃងឹ     បៃង   ។ ការ និយាយស្តពីីរោះ- 
ពិស     ទៅ កាន់ អ្នក ផង គឺ មាន សៃចក្ត-ី 

មៃតា្តា ករុណា ចំ ពោះ គ្នា  និង គ្នា ។   ថ្ងៃនៃះ  ផល វិបាក 
មួយ   ចំនួន កើត ឡើង លើ រូប អ្នកបាន សប រលាប - 
វិញ  ។ បញ្ហា ស្នៃហា  និង ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទ   ី នានា 
គួរ   តៃ យក ចិត្ត ទុក  ដក់ ជា ចមៃបង   លើ សុខ ភាព ។

 រាសឡីើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
របរ  រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល 
ល្អ បៃសើរ តៃសខុភាព ផ្លវូ កាយ អាច  
នងឹតៃវូ យាយដីោយ ជងំ ឺ។ រឯី លាភ- 

សកា្ការៈ វិញ ចៃើនតៃ  បាន ដោយធម៌   និង មាន 
សមត្ថ  ភាព   ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬ ធ្វើការ សមៃច- 
ចិត្ត ផៃសៃង ៗ  បានល្អ ក្នុ ង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំពោះ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា    មាន ការ យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  ហើយ ការធ្វើ- 
ដំណើរ  កមៃសាន្តទៅទី នានានឹង  មានជោគជ័យ  ។   

រាសីមធៃយម។ ទឹក ចិត្ត តៃង បៃ បៃួ ល 
ទៅ តាម ស្ថាន ភាព  និង បរិយា កាស 
ជុំវិញ ខ្លួន ។  ហៃតុ នៃះ តៃូវ បៃឹង បៃង 
ទប  ់ ចតិ្ត កុ ំបណ្តៃត បណ្តាយ ទៅ តាម 

បរិ យាកាស ខ្លាងំ ពៃក។ ជាមួយ គ្នា នៃះ   ក៏ តៃវូ  យក- 
ចតិ ្ត ទកុ ដក ់ផង ដៃរ ទៅលើ ការ នយិាយ ស្ត ី នងិ 
សខុ   ភាព ។ ដោយ ឡៃក ចពំោះ មខុ របរ រក ទទលួ-  
ទាន  នានា បាន ផលបង្គរួ។  រី ឯ បញ្ហា ស្នៃហា ក៏ មិន-  
មាន  អ្វីបៃ បៃួល នោះ ដៃរ គឺ មានសភាពធម្មតា ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ការ- 
បំពៃញ  កា  រ  ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទួល- 
បាន ផល តប ស្នង គរួ ជាទ ីពៃញ ចតិ្ត ។ 
ការ   ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  

បៃ កប   ដោយ សវុត្ថ ិភាព ។  ការ នយិាយ ស្ត ីបៃកប- 
ដោយ   ឧត្តម គតិ  ខណៈ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត មាន ភាព-   
ល ្អ ។ ចំពោះ  ការ ទទួល ដំ ណឹង ផៃសៃង ៗ សុទ្ធ សឹង 
ជា   ដំណឹង  ល្អ ។ ចំណៃក ឯ បញ្ហា ស្នៃហា  គូ  ស្នៃហ៍ 
យល ់ ចិត្ត គ្នា  ធម្មតា  និង បន្ថៃមភាពផ្អៃមល្ហៃម។

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ សុខភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ- 
ពាល ់ អ្វី ឡើយ។  រីឯ ការ បៃកប របរ រក- 
ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  គឺ បាន នូវ ផល-  

ចំណៃញ     តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក  ។  ចពំោះ ដណំងឹ ដៃល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲៃយ  លោក- 
អ្នក   មា ន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច 
នៃ     សុខ ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ បណា្តាល  ឲៃយ  
ការ    និយាយ ស្តី បៃកប  ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ។

រាសីខ្ពស់តៃដៃត  ។ ទឹកចិត្ត  លោក 
អ្នក បៃកបដោយ ភាព សោមនសៃស 
គួ រ  ជាទី មៃតៃី ពី សំណាក ់ អ្នក ផង   
មាន សមត្ថ ភាព  អាច  បង្កើត គនំតិ-  

ច្នៃ  បៃឌតិ ទៅ រក វឌៃឍន ភាព នៃ អាជវី កម្ម  យា៉ាង ល្អ ។ 
ការ ធ្វើដណំើរ ទៅ  កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ រមៃង មាន ការ-  
ស្វាគមន៍  យា៉ាង កក់ ក្តា មិនខន ឡើយ  ។ ចំពោះ 
សៃច ក ្ត ីស្នៃហា គសូ្នៃហ ៍ចៃើន តៃ បៃកបទៅ ដោយ 
ការ គោរពយោគយល់  គ្នា បាន យា៉ាង  ល្អ បៃពៃ ។

រាសីល្អ បង្គួរ  ។ រាល់ ការបំពៃញ  កិច្ច - 
ការ  ងារ ផៃសៃង ៗ  តៃង ទទួល បាន 
ជោគ  ជយ័ គរួ ជា ទ ីគប ់ចតិ្ត ។ ការ- 
ធ ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  គឺ 

តៃង     តៃ មាន គៃ ទទួល រាក់ ទាក់  និង មាន ទឹក ចិត្ត 
បៃកប  ដោយ  ក្ត ីសោមនសៃស រ ីករាយ  នងិ ពោលនវូ   
ពាកៃយ    សម្ត ីពរីោះ ពសិ ទៅ   អ្នក ផង  ។ ទោះយា៉ាង ណា   
គួរតៃ  យក ចិត្ត ទុក ដក់ យា៉ាង ខ្លាំង  លើ បញ្ហា សុខ-
ភាព  និង  បញ្ហា ស្នៃហាទើប ជាកា រ ល្អ បៃសើរ។

វីឡា  យន្តហោះ និង ឡានកៃដាស តៃូវ បានផលិត នៅ រោង សិបៃបកម្ម គៃួសារ ឯកៃុង ហាណូយ ។ រូបថត AFP

វៀតណាមរសាយជំនឿដុតក្រដាស
ស្រនព្រះត្រជីវភាពនិងបរិសា្ថាន

កៃុង ហាណូយ : មិនខុស ពី 
ពលរដ្ឋ វៀតណាម ទទូៅ នោះទៃ 
ស្តៃី អាយុ ៤២ ឆ្នាំ តៃន ធីហ័រ 
ធ្លាប់ ទិញ លុយ កាក់ រថយន្ត 
ទូរស័ព្ទ ផ្ទះ កៃដស និង លុយ 
សៃន  ដើមៃបីដុត ឧទ្ទិស ដល់  
សច់ញាតិ ដៃល បាន ចៃកឋាន 
នៅ ឱកាស សៃន កៃបាលទកឹ ថ្ងៃទ ី
១៥ នៃ បៃកៃតិទិន  ចន្ទគតិ តៃូវ 
នឹង ថ្ងៃទី២ ខៃ កញ្ញា ។

ប៉ុន្តៃ ឆ្នាំ នៃះ អ្នកសៃី សមៃច 
ចិត្ត ថា លៃង ទិញ  របស់របរ   
សមៃប់ដុត ទៀត ហើយ។

អ្នកសៃី និយាយ ថា៖ «មា្ដាយ 
ខ្ញុំ  ធ្លាប់ បៃប់ថា ឲៃយ ទិញ ខោអាវ 
កៃដស បៃកក់ាស នងិ គៃឿង 
អលងា្ការ  ដុត ជូនជីដូនជីតា ផង 
ដើមៃប ីកុ ំឲៃយ  ពៃលងឹ ពកួគតខ់ងឹ។ 
ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ មិនពៃមធ្វើតាម ពៃះ ខ្ញុំ 
គតិថា វា ខ្ជះខ្ជាយ  លយុ នងិខ្លាច   
ប៉ះពាល់ ដល់ បរិស្ថាន ទៀត»។

ជា មន្តៃីធនាគរ នៅ សៃុក 
ឡុងបៀន អ្នកសៃី តៃន ធីហ័រ  
ស្ថិត ក្នុង ចំណម ពលរដ្ឋ វៀត-
ណាម  ជំនាន់កៃយ ដៃល បាន 
បោះបង់ចោល ទំនៀម ទមា្លាប់ 
ដុត កៃដស សៃន នៅតាមផ្ទះ 
វិហារ និង វត្ត អារាម។

នៅប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុងកៃយ នៃះ 
អាជា្ញាធរ  វៀតណាម ក៏ មិន លើក 
ទឹកចិត្ត ឲៃយ ពលរដ្ឋ  ដុត កៃដស 
សៃន តាម ជំនឿ  ដៃល គៃ ចាត់- 
ទុក ថា ខ្ជះខ្ជាយ បៃក់  និង 
ប៉ះពាល់  ដល់បរិស្ថាន។

នៅទីកៃុងហាណូយ និង 
ហូជីមិញ កៃុមគៃួសរ ជា ចៃើន  
លៃង សូវ ទិញ កៃដស សៃន 
សមៃបដ់តុ ក្នងុ ថ្ងៃ សៃន ចលូឆ្នា ំ
និង ថ្ងៃ សៃន កៃបាលទឹក។

គៃូបងៃៀន នៅ សៃុក លៃខ ៤ 
នៃកៃុង សៃហ្គន អ្នកសៃី ង្វៀង 

ធលីងួ បាន នយិាយ ថា អ្នកសៃ ី
ឈបទ់ញិ របស ់ធំៗ  សមៃប ់ដតុ  
សៃន តាំង  ពីឆ្នាំ មុន ម្លៃ៉ះ ដោយ 
សមៃច ចិត្ត ទិញ តៃ កៃដស  
សៃន  ចាំបាច់ បន្តិច បន្តួច ដើមៃបី 
ផ្គាប់ ជីដូនជីតា។

អ្នកសៃី បាន និយាយ ថា៖ 
«គៃួសរ  ខ្ញុំ ធ្លាប់ ចំណាយលុយ 
ដលជ់តិ ១ លានដងុ (បៃមាណ 
៤៣,៣ ដុលា្លារ) ដើមៃបី  ទិញ  ផ្ទះ 
ខោអាវ រថយន្ត យន្តហោះ 
ទូរស័ព្ទ កៃដស  យក មក ដុត 
សៃន ។ ខ្ញុំ គិតថា ពិត ជា ការ- 
ចំណាយ អត់ បៃយោជន៍»។

ខណៈ  មនុសៃស ជា ចៃើន  នាំ គ្នា 
បោះបង់ បៃពៃណី នៃះ សូមៃបីតៃ 

អ្នក លក់ កៃដស សៃន ក៏ ថ្ងូរ  ពី 
ការ  ធ្លាក់ចុះនៃអាជីវកម្មដៃរ។

អ្នកធ្វើ  កៃដសសៃន ង្វៀន 
ធធី្វៀត នៅ ខៃត្ត បាក់ និញ  បាន 
ត្អូញ   ថា៖ «ខ្ញុំ  ធ្វើ របស់របរ សៃន 
លក ់ រាបស់និឆ្នា ំហើយ មនិ ធ្លាប ់
ប៉ះ ឆ្នា ំណា សយ៊ ដចូ ឆ្នា ំនៃះទៃ។ 
ខ្ញុំ លក់ អត់សូវ ដច់សោះ។

ការ បៃបៃួល នៃ សង្គម និង 
សៃដ្ឋកិច្ច ជា កតា្តា ធ្វើឲៃយ ជំនឿ 
នៃះ កាន់តៃ សប រលាប ។ 

អាជវីករ ង្វៀន ធហីា   នៅ ផៃសារ 
ឯ ទី  កៃុង ហាណូយ បាន បៃប់ 
ថា៖ « កមៃ ឃើញ ក្មៃងៗ ជំនាន់ 
កៃយទិញ កៃដស ដុត សៃន  
ណាស់ មានតៃ ចាស់ៗ»៕

យន្តហោះ កៃដាស សតៃៀម លក់ នៅ ថ្ងៃ សៃនកៃបាលទឹក ។ រូបថត AFP

អ្នកផលិត របស់របរ ដុត សៃន មិនសូវកាក់កប ដូច មុន ។ រូបថត AFP
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 Nations League នឹងបើក វិញ សម្រាប់ ក្រាមុជម្រាើសជាតិ
ក្រុង ប៉ារីស : បន្ទាប់ ពី ពនៃយារ ពៃល 

ពៃឹត្តិការណ៍ Euro 2020 ១ ឆ្នាំ ការ- 
បៃកួត បាល់ ទាត់ លក្ខណៈ អន្តរ ជាតិ 
បាន ងើប ចៃញ ពី ភាព ស្ងាត់ ស្ងៀម ដ៏ 
យូរ របស់ ខ្លួន ហើយ ន សបា្ដាហ៍ នៃះ 
ជាមួយ នឹង ការ ចាប់ ផ្ដើម កម្មវិធី បៃកួត 
ថ្មី ចុង កៃយ UEFA Nations 
League របស ់តបំនអ់រឺ៉បុ ដៃល កពំងុ 
តៃូវ បាន ដាក់ បញ្ចូល ទៅ ក្នុង រដូវ ស្លឹក- 
ឈើ ជៃុះ បើ ទោះ ជា មាន ការកង្វល ់នងឹ 
វីរុស កូរ៉ូណាដៃល កំពុង បន្ត កើតមាន 
ក៏ដោយ ហើយ ដៃល នឹង ឃើញ ផង 
ដៃរចពំោះបៃទៃស ពរ័ទយុហ្គាល ់របស ់
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Cristiano Ronaldo 
ចាប់ ផ្ដើម យុទ្ធនការ ការ ពារ ជើង ឯក 
របស់ ខ្លួន ។

តាម ពៃល វៃលា ធម្មតា កៃមុ ជមៃើស- 
ជាតិ លៃបី ៗ   របស់ ទ្វីប  នឹង តៃឡប់ មក 
មាន សកម្ម ភាព វិញ មិន តិច ជាង ៨ 
សបា្ដាហ ៍នោះ ឡើយ កៃយ បញ្ចប់ ការ- 
បៃកួត ជើង ឯក អឺរ៉ុប វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ តៃ 
ជនំសួមកវញិ ពកួគៃ  នងឹ ធ្វើ ការ បៃកតួ 
ជា លើក ដំបូង  គិត តាំង ពី ចប់ ទាំង- 
សៃុង នូវ ការ បៃកួត វគ្គ ជមៃុះ  Euro 
កាល ចងុ ខៃ វចិ្ឆកិា ពោល គ ឺមាន ចនោ្លោះ 
ពៃល ដល់ ទៅ ១០ ខៃ ។  

នៅ ពៃល ការ បៃកួត លក្ខណៈ អន្តរ-
ជាត ិនៃះ នងឹ ចាប ់ផ្ដើម ដណំើរ ការ ឡើង 
វិញ គៃូ បង្វឹក របស់ កៃុម ឥន្ទៃី ដៃក 
អាល្លឺម៉ង់ លោក Joachim Loew 
បាន និយាយ ថា ៖ « ពួក យើង រីក រាយ 
ណាស់ ដៃល បាន នំ កៃុម តៃឡប់ មក 
កាន់ ទីលាន វិញ ហើយ អាច ធ្វើ ការ 
បៃកួត ជា លក្ខណៈ អន្តរជាតិ ជា ថ្មី ម្ដង 
ទៀត ។ ប៉នុ្មាន ខៃ កន្លង ទៅ នៃះ គៃប ់គ្នា 
មាន ភាព តាន តឹង មៃន ទៃន » ។

ខណៈ ការ សមៃក រយៈ ពៃល យូរ 
បៃប នៃះ មនិ ធ្លោប ់បាន ជបួ បៃទះ  ឡើយ 
ក្នុង យុគ សម័យ ទំនើប នោះ នៃះ ក៏ ជា 
ការ អះអាង ផង ដៃរ ថា  កាល វិភាគ នៃ 
ការ  បៃកួត  នឹង ចង្អៀត យា៉ាង ណា  នៅ 
ឆ្នា ំខាង មខុ ដោយ ស្ទើរ តៃ គៃប ់បៃទៃស 
ទាំង អស់  នឹង  ធ្វើ ការ បៃកួត របស់ ខ្លួន 
ជាប់ គ្នា រដឹក  នៅ ខៃ នៃះ ដៃល កៀក 
មៃនទៃននឹង ការ ចាប់ ផ្ដើម នៃ លីក 
កំពូល ៗ  របស់ អឺរ៉ុប សមៃប់រដូវ កាល 
ថ្មី ២០២០-២០២១ ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កាល វិភាគ បៃកួត នៃះ 
លោក Gareth Southgate អ្នក ចាត-់ 
ការ នៃ កៃុម ជមៃើស ជាតិ តោ កំណាច   
អង់គ្លៃស បាន ពៃមាន ដូច្នៃះថា ៖ « ខ្ញុំ 
គិត ថា កៃុម បៃឹកៃសា ទាំង អស់ គួរ  នំ គ្នា 

មើល កាល វភិាគ បាល ់ទាត ់ផង ហើយ 
នោះ ជា ការ ទទលួ ខសុ តៃូវ របស់ ទាំង- 
អស់ គ្នា ។ គៃប់ គ្នា កំពុង ពៃយាយាម 
បង្កើត ឲៃយ មាន ការ បៃកតួ ហើយ កាល- 
វិភាគ កាន់ តៃ មាន ចៃើន ឡើង ៗ   និង 
គមា្លោត នៃ ការ បៃកួត  កាន់តៃចង្អៀត 
ជាង មុន » ។ 

លើសពីនៃះទៀត តមៃូវការលើ 
កីឡាករ នឹង កាន់ តៃ ខ្ពស់ ឡើង ៗ  ។ ការ -  

បៃកួត  ៦ ដង នៃ កម្ម វិធី Nations 
League នឹង តៃូវ ធ្វើ ឡើង ពៃមគ្នា 
តៃម្ដង រវាង ខៃ កញ្ញា និង វិច្ឆិកា ដោយ 
កៃុម  នៅ កំពូល តារាង ទាំង៤ នឹង 
តៃូវឡើងទៅបៃកួត គ្នា ដើមៃបីបាន 
បង្ហាញ វត្តមានវគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ។ ដើម- 
ឡើយ ការបៃកតួលកីនៃកៃមុជមៃើស-
ជាតិនៃះ គៃង ធ្វើ នៅ ខៃ មិថុន ឆ្នាំ 
២០២១ តៃ ឥឡូវ  តៃៀម រៀបចំ នៅ 

ចុង ឆ្នាំ នៃះ ពៃល ការបៃកួត  ជើង ឯក 
អឺរ៉ុប ទីបំផុត  តៃូវ លើកពៃល។ 

កម្មវិធី បៃកួត Nations League 
នៃះ នងឹ ចាប ់ផ្ដើម ជាមយួ នងឹ គៃប ់ការ- 
បៃកតួ ទាងំអស ់តៃវូ ធ្វើ ឡើង ដោយ បទិ 
ទា្វារ កឡីដា្ឋាន ដៃល ជា បទ ពសិោធ ថ្ម ីដ ៏
គួរ ឲៃយ កៃៀមកៃំ សមៃប់ វិស័យ បាល់- 
ទាត ់ក្នងុ ពៃល មាន ការ រាត តៃបាតនវូជងំ ឺ
ឆ្លងនៃះ  និងដៃល តៃូវ បាន យក មក 
អនវុត្ត រចួ ហើយ សមៃប ់ដណំាក ់កាល 
ចុង កៃយ នៃ ការ បៃកួត បៃជៃង  ក្នុង 
កៃប ខ័ណ្ឌ  Champions League 
នងិ Europa League ដៃលទើបចប ់
សព្វ គៃប់ កាល ពី ខៃ មុន ។

បទ ពិសោធ ១ ទៀត នៃ ពៃល វៃលា 
មាន វិបត្តិ សុខ ភាព នៃះ គឺ ថា គៃូ បង្វឹក 
ទាំងអស់ តៃូវ តៃ តៃៀម  ខ្លួន ឲៃយ ហើយ 
សមៃប់ លទ្ធភាព ក្នុង ការ បាត់ បង់ 
កីឡាករ  ដៃល ធ្វើ តៃស្ត វិជ្ជមាន នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ខណៈ ពៃល នៃះ មាន កៃុម 
ជមៃើស ជាតិ មាន់ គក បារាំង ១ ហើយ 
ដៃល បាន  ជួប នឹង បញ្ហា ហ្នឹង ដោយ 
តៃូវ អវត្ត មាន ខៃសៃ បមៃើ ២ រូប  គឺ Paul 
Pogba និង Houssem Aouar 
ពៃល តៃវូ បៃកតួ ជាមយួ កៃមុ ស៊យុ អៃត 
និង កៃូអាសុី ៕ AFP/VN

ព័រទុយហ្គាល់នំាគ្នារីករាយនឹងពាន Nations League ដ្រលខ្លនួឈ្នះ ក្នងុឆ្នា២ំ០១៩។ AFP

Messi ទំនង មិន ដូរ គំនិត រឿងច្រាញ ពី  Barca
 បស្រឡូណា : ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Lionel 

Messi បៃហៃល ជា មនិ ផ្លោស ់ប្ដរូ គនំតិ 
របស់ ខ្លួន ក្នុង  ការ ចាក ចៃញ ពី កៃុម អ្ន ក- 
មាន បុណៃយ  Barcelona (Barca) 
នោះ ឡើយ ។ នៃះ ជា សម្ដី របស់ លោក 
Victor Font ដៃល ជា បៃក្ខ ភាព ១របូ 
ចលូ រមួ បៃកតួ តណំៃង បៃធន ក្លបិ ថ្ម ីន 
ពៃល ខាង មុខ ។  

កីឡាករ អន្តរ ជាតិ អាហៃសង់ ទីន បាន 
ធ្វើ ឲៃយ កៃមុ Barca រង្គាះ រង្គើកាល ព ីខៃ 
មនុ នៅ ពៃល មៃធវ ីផ្ទាល ់ខ្លនួ របស់ គៃ 
បាន ផ្ដល់ ដំណឹង ទៅ ក្លិប ថា រូប គៃ ចង់ 
បៃើ បៃស់ លក្ខ ន្តិកៈ ក្នុង កុង តៃ របស់ 
ខ្លួនដៃល ចៃង ថា នឹង អនុញ្ញាត ឲៃយ រូប- 
គៃ ចាក ចៃញ  ដោយ ឥត តម្លៃ ខ្លួន មុន 
រដូវ កាល ២០២០-២០២១ ។  

តៃ ខាង ក្លិប  មិន យល់ សៃប នឹង ការ- 
ទាម ទារ នៃះ ឡើយ ដោយ លើក ឡើង 
ថា លក្ខន្តិកៈ នោះ អស់ សុពល ភាព 
ហើយ នៅ ថ្ងៃ ទី ១០ ខៃ មិថុន ក្នុង 
នោះ ក៏ មាន ចៃញ សៃចក្ដី បៃកាស ពី 
សំណាក់ អ្នក គៃប់ គៃង កៃប ខ័ណ្ឌ La 
Liga ផងដៃរ ដើមៃប ី បញ្ជាក ់ថា កងុ តៃ 
របស ់កឡីាករ Messi នៅ មាន បៃសទិ្ធ- 
ភាព ដៃល មាន ន័យ ថា  បើ រូប គៃ ចង់ 
ចៃញ តៃូវ មាន តម្លៃ ផ្ដាច់ កុង តៃ 
៧០០លាន អឺរ៉ូ ($ ៨៣៣លាន )។

បញ្ហា នៃះ ធ្វើ ឲៃយ លោក  Font គ្មាន 
សុទិដ្ឋិនិយម ឡើយ ក្នុង បញ្ចុះ បញ្ចូល 
ឲៃយ Messi ស្នាក ់នៅ ជាមយួ ក្លបិ ១ ឆ្នា ំ
ទៀត  ដោយ លោក បាន បៃប់ ទៅ កាន់ 
ទូរទសៃសន៍  Sky Sports ថា ៖ « ខ្ញុំ ពិត 

ជា សងៃឃឹម ថា ការ សមៃច ចិត្ត នៃះ 
អាច ផ្លោស់ ប្ដូរ វិញ  ។ តៃ វា ទំនង ជា មិន 
អាច ទៅ រចួ ឡើយ ។ បើ ករណ ីនោះ កើត 
ឡើង គួរ ផ្ដាត លើការ ផ្លោស់ ប្ដូរ នោះ ឲៃយ 
បាន រលូន តាម ដៃល អាច  » ។

បៃក្ខភាព បៃកួត បៃជៃង តំណៃង 
បៃធន ក្លិប រូប នៃះ បាន បន្ត ទៀត ថា ៖ 
« Messi សៃលាញ ់ក្លបិ ណាស ់ហើយ 
របូ គៃ ចង ់បាន ជោគ ជយ័ ជាមយួ កៃមុ ។ 
គៃ ចង ់បៃកតួ បៃជៃង ។ គៃ បាន នយិាយ 
ពាកៃយ នៃះ មក ចៃើន ឆ្នាំ ហើយ ។ វា មិន 
មៃន ទើប កើត ឡើង ប៉នុ្មាន សបា្ដាហ ៍នៃះ 
នោះ ឡើយ ។ គួរ ឲៃយ សោក ស្ដាយ 
ណាស ់ដៃល ក្លបិ មនិ អាច ធ្វើ តាម ការ- 
សនៃយា ក្នងុ ការ សង កៃមុ ១ ដៃល មាន 
ភាព បៃកួត បៃជៃង ខ្ពស់ » ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ចំណាយ របស់ ក្លិប 

នូវ ចំនួន ទឹក បៃក់ដ៏ ចៃើន សន្ធឹក- 
សន្ធាប់  ដើមៃបី ទិញ កីឡាករ ដៃល មិន 
ទទួល បាន ផល ល្អ ក្នុង ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ នៃះ 
និងយុទ្ធសស្តៃ ទី ផៃសារ គឺ ជា អ្វី ដៃល 
លោក Font សងៃឃឹម ថា នឹង តៃូវបាន 
កៃ បៃ បៃសិន បើ គត់ ឈ្នះ តំណៃង  
បៃធន ក្លិបក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត  នខៃ 
មីន ឆ្នាំ កៃយ ។ 

លោក Font  បន្ថៃម ថា ៖ « បច្ចុបៃបន្ន 
អ្នក  មាន បៃធន បៃធន កៃុម បៃឹកៃសា 
និង នយក មួយ ចំនួន ជាអ្នក ធ្វើ ការ 
សមៃច លើ រឿង ទញិ នងិ លក ់កឡីាករ 
តៃ កិច្ច ការ ទាំង ហ្នឹង តៃូវ តៃ កៃ បៃ។ 
នោះ គឺ មូលហៃតុ ដៃល យើង កំពុង 
អភិវឌៃឍគមៃង មួយ ហើយ តៃូវ ការ 
អ្នកគៃប ់គៃង ផៃន ការ នោះ ដៃល មក ព ី
ពិភព បាល់ ទាត់ » ៕ AFP/VN

Messi ឈរខកចិត្ត ក្រយក្រមុ Barca ចាញ់ប្រកួតក្នងុលីក នាព្រលកន្លងមក។ AFP

Murray វាយ បក  ឈ្នះ គូ ប្រាជ្រាង  
ឡើង ទៅ ជំុ ទី២ កម្ម វិធី US Open

ញូវយ៉ក : កីឡាករ វាយ កូន បាល់ 
(តិន្នីស) អាជីព Andy Murray 
បានបង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ពី គុណ ភាព នៃ ការ- 
តស៊ូ  បៃយុទ្ធ ដៃល រូប គៃ  លៃបី លៃបាញ  ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ឡើង ដល់ កមៃិត កំពូល 
ដោយ ការ វាយ បក យក ឈ្នះ គូ បៃជៃង 
បាន វិញ កៃយ   តៃូវ  នំ មុខ  ២-០ សិត  
ឡើង ទៅ ជុំ ទី២ នៃ ការ វិល តៃឡប់ មក ធ្វើ- 
ការ បៃជៃង ដណ្ដើម ពាន Grand Slam 
របស់ ខ្លួន ក្នុង កម្ម វិធី US Open របស់ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។  

ជាមួយ នឹង ការ  លៃង  ក្នុង ការ បៃកួត 
ពាន  Grand Slam បៃភៃទ ឯក ត្ត ជន 
លើក ទី១ កៃយ  រយៈ ពៃល ១៨ ខៃ 
ដោយសរ មាន របួស និង ការ រាត តៃបាត 
នៃ វរីសុ ករូ៉ណូា កឡីាករ   Murray របស ់
ចកៃ ភព អង់គ្លៃស  បៃើ ពៃល យា៉ាង យូរ 
រហូត ដល់ ទៅ ៤:៣៩ ម៉ាង ទមៃំ អាច 
យក ឈ្នះ លើ  កឡីាករ ជប៉នុ Yoshihito 
Nishioka បាន ក្នុង លទ្ធផល ៤-៦ 
៤-៦ ៧-៦ ៧-៦ និង ៦-៤ ។ 

« នៃះ ជា ការ បៃកួត តិន្នីស ដ៏ យូរ បំផុត 
ដៃល ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ការ បៃកួត តាំង ពី ឆ្នាំ 
២០១៩ » ។ នៃះគឺ សម្ដីរបស់  Murray 
ដៃល បាន ចាញ ់ការ បៃកតួ ៥ សតិ នៅ ជុ ំ
ទ ី១ ដចូ គ្នា នៃះ នៅ  កម្ម វធីិ  Australian 
Open 2019 នៅ  អូស្តៃលី កៃម ថ្វី ដៃ 
កីឡាករ សញ្ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ Roberto 
Bautista Agut ។

Murray   បន្ត  ថា ៖ « ពៃល ចាប់ ផ្ដើ ម 

បៃកួត ខ្ញុំ បារម្ភ អំពី ការ បៃកួត  ដៃល 
បន្លោយ ពៃល យរូ ពៃះ ខ្ញុ ំខាន វាយ មយួ- 
រយៈ ហើយ ។ ខ្ញុំ បាន ពៃយាយាម គៃប់ គៃង 
ខ្លនួ ឯង។ នៅ ពៃល តៃវូ ន ំមខុ ២ សតិ ខ្ញុ ំ
ចាប់ ផ្ដើម បន្ថៃម សម្ទុះ  ឲៃយ កាន់ តៃ ខា្លោំង 
ឡើង ហើយ រក ដំណោះ សៃយ  ដើមៃបី 
ឆ្លង ឲៃយ ផុត » ។ 

Murray ដៃល ជា មា្ចាស់ ជយ លាភី 
ពាន  Grand Slam ៣ ដង ក្នុង នោះ ក៏ 
មានពាន US Open នៃះ ដៃរ បាន  ឡើង 
ទៅ ជួប កីឡាករ កាណាដា Felix Au-
ger-Allassime នៅ ជុំ បន្ទាប់  ទាំង បុក- 
ពោះ ដោយសរចាញ់ ២ សិត រួ ចហើយ 
ខណៈ  នៅ សតិ ទី៣ នោះ  ក៏ តៃវូ គូ បដិបក្ខ 
ន ំមុខ  ៣-១ ទៀត តៃ សណំាង ល្អ អាច 
តាម ទាន់  ហើយ ក៏ យក ឈ្នះ  វិញ ជា 
បន្ត បន្ទាប់ រហូត ដល់ សិត ទី៥ ។

ចណំៃក ផ្នៃក នរ ីវញិ កឡីាការនិ ីមា្ចាស ់
សៃុក Serena Williams កំពុង ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ មុខបាន ១ជំហន ហើយ 
សមៃប់ ការ ប៉ុន ប៉ងលើក ពាន លំដាប់ 
កំពូល បៃចាំ ឆ្នាំឲៃយបាន ២៤ លើក 
កៃយ យក ឈ្នះ គូ បៃកួតកីឡាការិនី 
Kristie Ahn ដៃល ជា មិត្ត រមួ ជាតិ ២-០ 
សិត គឺ ៧-៥ និង ៦-២ សមៃប់ ការ- 
បៃកួត ជុំ ដំបូង នៃះ ។

ក្នងុ កចិ្ច សមា្ភាសន ៍ នៅ ឯ ទលីាន ផ្ទាល ់ 
Williams  បៃប់ខ្លី ៗ   ថា  នងពិត ជា  រីក- 
រាយ ណាស់ ជាមួយ នឹងវិធីលៃង  ក្នុង 
ការ បៃកួត នៃះ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ មហាជនច្បាស់  នៅ ចាំ បាន ថា  កញ្ញា 
អ្ម គន់ថង គឺជា កញ្ញាឯក ផ្នដី កម្ពុជាឆ្នាំ 
២០១៧    ជាមួយនឹង  ភាពស្ស់ស្អាត ន្  ឈុត  
តំណាង     ជាតិ    គ្ង ឈុត  សម្លៀកបំពាក់ ឈ្មោះ  
« នាង  ឧសភី ឬ Queen of Koprey» សម្ប់ 
វត្តមាន ចូល ប្កួត បវរកញ្ញា ផ្ន ដី ពិភព លោក - 
កាល  ពី ឆ្នាំ ២០១៧ នៅ ប្ទ្ស ហ្វីលីពីន   ។ 
 នាព្ល ថ្មីៗ ន្ះ ស្ប់ត្ កញ្ញា អ្ម គន់ថង 

បង្ហាញនូវ   ភាព ភា្ញាក់ផ្អើល ដល់ មហា ជន    ជាមួយ 
នឹង   ដំណឹង ព្ម ទទួល ថត កុនជាលើក  ដំបូង 
ជាមយួ   ផលតិ  ភាព យន្ត មយួ    ក្នងុ រឿង  «ផល កម្ម» 
ខណៈ ក្យ ពី បាន បញ្ចប់ ប្សកកម្ម  ជាប្ក្ខ  នារី 
តណំាង  សមស្ ់ ឲយ្ បទ្ស្ តាម រយៈ តណំង្ ជា 
កញ្ញា  ឯក  ផ្នដី កម្ពុជា ឆ្នាំ  ២០១៧   មក នោះ  
កញ្ញា  ក ៏មនិ ដល្   ទទលួ  ថត កនុ  ជាមយួ  ផលតិ   កម្ម 
ណាមួយ ឡើយ  ដោយសរ ត្ ចំណូល  ចិត្តផ្ន្ក 
សម្តង្ សលិប្ៈ ភាព យន្ត ន្ះ គ ឺហាក ់ នៅពុ ំទាន ជ់ា 
ជម្ើស  ចំណូល ចិត្ត ខ្លាំង របស់នាង   នៅ ឡើយ។  
បើ យោង តាម លោក ម៉្ន និមលរ័តន៍ អតីត 

ជា  ប្ធាន ប្តិបតិ្ត ន្ អឹរ៉ាយស៍អ្ជ្នសុី- 
(Arise Agency ) ដ្ល  បណ្តុះ បណា្តាល និង  
បញ្ជូន ប្ក្ខភាព កញ្ញាឯក ប្ចាំ ឆ្នាំ នោះ ក៏ ធា្លាប់   
បង្ហើប  ឲ្យ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ បាន ដឹង ពី ទីផ្សារ សិល្បៈ 
ក្យ ពី ចប់ តំណាង   កញ្ញា ឯក ផ្នដី កម្ពុជា - 
កាលពី ឆ្នាំ ២០១៧  របស់ កញ្ញា អ្ម គន់ថង  
ផង  ដ្រ ។
 ដោយ លោក ម៉្ន និមលរ័តន៍ បាន 

ប្ប់   ថា កញ្ញា អ្ម គន់ថង មាន 
ការ ងរ រវល់ ភាគច្ើន  ជា មួយ  - 
នឹង  ការ បង្ហាញ ម៉ូដ និង  ថត ដាក់ 
ទ សស្នាវដ្ត ី។ ដចូជា     នាង បាន  ថត  
ឈុត  ស្លៀក ស្ប្   ជា មួយ នឹង  ក្ុម 
តារ ម៉ូដ្ល ស្ី ផ្ស្ងៗ  ២នាក់ ទៀត 
ដ្ល   បង្ហាញ ពី ទស្សនៈ យល់   ឃើញ  ពី  
បញ្ហា បរិស្ថាន។ ក្ ពី ន្ះកញ្ញា អ្ម 
គន់ថង  ក៏  បាន ថត ឲ្យ ទស្សនាវដ្តី- 
SOVRIN ផង ដ្រ    ជាមួយ នឹង បណ្តុំ 
របូ ថត ដ ៏ចម្លក្ៗ   ដល្ គង្ ឈតុ រ៉បូ 
ស្ប្  មង ឆ្លុះ ឃើញ សច់ នៅ តំបន់ 
សមុទ្ មើល ទៅគឺ ទាក់ទាញ - 
ចំណាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង ហាក់ ដូច- 
ជា   កពំងុ  ត ្ថត  ឈតុ ឆក សម្តង្ 
ក្នុង កុន អ្វី មួយអ៊ីចឹង  ។ 
ទោះ ជា យ៉ាងណា  កព្ ីការ- 

បង្ហាញ ម៉ដូ នងិ ថត ទសស្នាវដ្ត ី
នោះ   អតីត កញ្ញាឯក - 
ផ្ន  ដី  

កម្ពជុា  ឆ្នា ំ  ២០១៧ កញ្ញា អម្ គនថ់ង វយ័ ២២    
ឆ្នាំ   មាន ស្ុកកំណើត នៅ ខ្ត្ត ព្ះសីហនុ   ក៏ 
ល្ច  ឮថា  កំពុង ត្ មាន ផលិតកម្ម ភាពយន្ត-  

ច្ចូវ ថតកុន ដ្រ ក្យពី  ចប់ មុខ- 
ងរ  ជា បវរកញ្ញា។    ដោយឡ្ក 
កាល ព ីមនុកញ្ញា គនថ់ង    ក ៏ ធា្លាប ់
បាន  សម្ត្ង ជា តួ ស្ី រយរង 
ក្នុង  កុន រឿង   «ហ្លួង ព្ះ-  
ស្ត្ច កន»  ធា្លាប់ថត MV  
ខរ៉ាអូខ្ ឲ្យ ផលិតកម្ម 
ហង្ស  មាស ខណៈ    ចុង-  
កយ្ ថត MV  ចម្ៀង 
ទ្ស ចរណ៍។
ជាក់ ស្ត្ង តារស្ី -  

ម៉ូដ្ ល    មាន រង ស្លីម  
សមស្ ់សស្ស់ោភា មាន 
កម្ពស់ដល់់់ ១,៧៣ម៉្ត្ 
កញ្ញា អ្ម គន់ថង ក៏ បាន 
បង្ហាះ  សរ ប្ប់  អ្នកគាំទ្ 
ខ្លួន   តាម បណា្តាញ សង្គម-   
អីុនស្តាក្ម ផង ដ្រ ថា៖ 
« ថតរឿងលើកទីមួយ- 
ហើយ ដើរតួកាចទៀត!  
Coming soon មិត្ត - 
ទ្ុស្ដ មិត្ត  និង ថត ថ្ង្ 
ចងុ កយ្ នៅ ក្នងុ កនុ  
រឿង  «កម្មផល»៕

កញ្ញា អេម គន់ថង នាពេល ថត កុន ថ្ងេចុងកេយនៅ  
ក្នងុ  កុនដំបូងរឿង «កម្មផល»។ រូបថត អុីនស្តាក្ម 

ស្រសី្រស់ អ្រម គន់ ថង ផ្តើម  ថត កុន  
លើក ដំបូង   ដើម្របី ពង្រកី ទី ផ្រសារ សិល្របៈ
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កីឡាការិនី នូវ សេពីៅ បន ម៉ាត់ ទៅ លើ កីឡាការិនី របស់ ថេ Rika Ishige នៅ ONE Champin។ សហ ការី

នូវ  ស្រ ីពៅ  ប្ត្រជ្ញា ខំប្រងឹពង្រងឹ 
សមត្ថភាព មិន ចោល ប្រដាល់ 
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  ស្បព្ល អ្នក ប្ដាល់   
ជម្ើស ជាតិ  ជា ស្ត្ ីមួយ ចំនួន រួម 
មាន  វី  សី្ ខួច , វី  សី្ ឆយ  និង អ្  
យ៉ានុត  ជា ដើម បាន លាឈប់ ពី 
អាជីព ឈឺ ខ្លនួ ន្ះ ជា បណ្តើរ ៗ នោះ 
កីឡាការិនី មានក ណា្តាប់ ដ្ ធ្ងន់ នូវ  
សី្ពៅ  ដ្ល ជា ជើង ខ្លាងំ មា្នាក់  ក្នងុ 
កុ្ម ជម្ើស ជាតិ  កាន់ ត្  ប្តជ្ា្ញា 
ពងឹ្ង សមត្ថភាព របស់ ខ្លនួ ឲ្យបាន 
កាន់ ត្ ខ្លាងំ ដោយ មិន បោះ បង់ 
អាជីព  ន្ះ ទ្ ព្ះ មាន ប្ដាល់ 
ទើប នាង មាន កិត្តយិស និង  ទទួល- 
បាន ផ្ល ្ផ្កា  ជួយ ដល់ កុ្ម គួ្សរ 
បាន យ៉ាង ប្សើរ ។ 
ក្យ ពី ចូល ប្ឡូក ក្នងុការ- 

ប្ដាល់ អស់  រយៈ ព្ល ជាង ៥ ឆ្នា ំ 
នូវ  សី្ ពៅ  ដណ្តើម បាន ភាព ខ្លាងំ 
ល្ច ធ្លា  លើ ឆក អន្តរជាតិ  ផ្នក្ 
កីឡា ប្យុទ្ធ  គឺ ប្ដាល់ សកល , 
គុន ខ្មរ្ អន្តរជាតិ ,ONE Cham-
pionship និង  World Lethwei 
Champinship (WLC) ហើយ  
គិត មក ដល់ បច្ចប្ុបន្ន  ឆ្នា ំ២០២០ 
ន្ះ នូវ  សី្ ពៅ  បានបន្ត  ជាប់ ជា 
កីឡាការិនី ប្ដាល់ សកល ជម្ើស- 
ជាតិ ក្នងុ ប្ភ្ទ ទម្ងន់ ៥១ គ.ក្ 
គា្មោន គូ ប្ៀប  ទោះ  ដ្ គូ ខ្លាងំ មួយ 
ចំនួន រួម អាជីព  បាន លាឈប់  ។ 
ក្នងុ កិច្ចសមា្ភាស ន៍ជា មួយ ភ្នព្ំញ 

បុ៉ស្តិ៍  កីឡាការិនី ឆ្នើម  នូវ  សី្ ពៅ  
បាន និយយ ថា ៖« មុខ របរ មួយ ន្ះ  
ខ្ញុ ំមិន បោះ បង់ ចោល ទ្  ព្ះ ខ្ញុំ 
ទទួល បាន កិត្តិយស  និង ប្ក់  

សម្ប់ ជួយ កុ្ម គួ្សរ បាន មួយ 
កមិ្ត   ដ្បិត អី  ក្នងុ ពឹ្ត្តកិារណ៍ ប្កួត 
ធំៗជា លក្ខណៈ អន្តរជាតិ  ខ្ញុ ំទទួល- 
បាន តម្ល្ ខ្លួន ច្ើន ជាង ១ ពាន់ 
ដុលា្លារ  ក្នងុការ ប្កួត   ១ លើកៗ  
ទៅ តាម កម្ម វិធី ផ្ស្ង ពី គា្នា ។ ហ្តុ 
ន្ះ  ទោះ ជា ថ្ង ្អនាគត  ខ្ញុ ំប្ កួត 
ល្ង កើត  ក៏ខ្ញុ ំ នៅ ចង់ បង្កើត ក្លបិ  
ធ្វើជា គូ្ ប្ដាល់  ក្នងុ អាជីព មួយ 
ន្ះ ដ្រ» ។ 
សី្ ពៅ  ជា កូន ទី ៧  ក្នងុ គួ្សរ  

មាន បង ប្អូន ៨ នាក់ ដ្ល មាន 
ជីវភាព កី្ ក្   ហើយនៅ ក្នងុចំណោម 
អ្នក ទំាង៨ន្ះ គឺ មានត្ នូវ សីុថា  
និង រូប នាង ផ្ទាល់  ដ្ល ចាប់ យក 
អាជីព ប្ដាល់ រក ប្ក់ ជួយ គួ្សរ 
បាន មួយ កមិ្ត ធំ ។ ការ ហក់ ចូល 
ក្នងុ ពិភព ប្ ដាល់ ដំបូង  គឺ សី្ពៅ  
ជា អ្នក ប្ដាល់ គុន ខ្មរ្  បនា្ទាប់ ពីមាន 
កណា្តាប់ ដ្ ល្អ  បាន  ចូល ទៅ ប្ដាល់- 
សកល  ព្មទំាង មាន ឱកាស បាន 
ទៅ ប្កួតវាយ ដាក់ ទុ្ង របស់ ONE 
Champion និងការ ប្កួត  WLC 
ដោយ  ដណ្តើម បាន ជយ លាភី គួរ 
ឲ្យ កត់ សមា្គាល់ ។ 
ចំពោះស្នាដ្ ជា ដំុ កំភួន ដ្ល 

នូវ  សី្ពៅ  ទទួល បាន គឺ នា ង បាន 
ឈ្នះ ម្ដាយ សំរឹទ្ធ ពី  ការ  ប្កួត 
សីុហ្គម្  នៅ  ហ្វ ីលីពីន  ឆ្នា ំ២០១៩ 
,ឈ្នះ ខ្ស្ ក្វាត់ ប្ដាល់ គុន ខ្ម្រ  
ក្នងុ ពឹ្ត្តកិារណ៍ ប្ កួត សម្ពោធ វិមាន 
ឈ្នះ ឈ្នះ  នា ថ្ង្ ២៩ ខ្ ធ្នូ   ឆ្នាំ 
២០១៨  ឈ្នះ ការ ប្កួត ដ៏ កក្ើក 
លើ កីឡការិនី មា្ចាស់ ផ្ទះ របស់ ថ្  ក្នងុ 
កម្ម វិធី ONE Champion ship 

កាល  ឆ្នា ំ២០១៩  និង ឈ្នះការ- 
ប្កួត ទំាង ២ លើក  ន្ ពឹ្ត្តកិារណ៍  
WLC  នៅ ប្ទ្ស មីយ៉ាន់ មា៉ា  ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០១៩  ដូច គា្នា ។
កីឡាការិនី មាន អាយុ ជាង ២០ 

ឆ្នា ំ កម្ពស់ ១,៥៥ ម្៉ត្  នូវ  សី្ ពៅ  
បានប្ប់ បន្ត ថា ៖« ក្នុង គួ្សរ 
របស់ នាង ខ្ញុ ំ លោក ឪពុក  គាត់ មាន 
ជំងឺ  ប្ចំា កាយ  ហើយ ប្ក់ ចំណូល 
បាន ពី ការ ប្កួត របស់ ខ្ញុ ំ  ទោះ បី 
បាន ច្ើន ក៏ លំបាក ទប់ ទល់  នឹង 
ស្ចក្ត ីតូ្វ ការ ចំណាយ ច្ើន ន្ះ 
ដ្រ  ពិស្ស ក្នងុ រយៈ ព្ល ជំងឺ កូវីដ 
១៩  ខ្ញុ ំតូ្វ បាន លុប ចោល ការ ប្- 
កួត នៅ ជបុ៉ន  និង អន្តរជាតិ នានា  
ក្នងុ ប្ទ្ស ថ្  ដ្ល ធ្វើ ឲ្យ   ជីវភាព 
លំបាក ម្ន ទ្ន   បុ៉ន្ត ្ក្នងុ ខ្ ន្ះ  
ខ្ញុ ំទទួល បាន ការ ឧបត្ថម្ភ ក្នងុ នាម  
ជា កីឡាការិនី ជម្ើស ជាតិ  ដ្ល 
ទើប ត្ ប្មូល ផ្តុ ំថ្ម ីៗ » ។
នូវ សី្ ពៅ បន្ថម្ ថា ៖« ទោះ បី 

ក្នុងកុ្ម  ជម្ើសជាតិ ប្ដាល់- 
សកល  ឆ្នា ំ  ន្ះ មាន ត្ ខ្ញុ ំមា្នាក់ គត់ 
ជាស្ត្ ី បុ៉ន្ត ្ ខ្ញុ ំនៅ ត្ ហ្វកឹ ហាត់ ដើម្បី 
ឲ្យ រឹង មំា  និង ត្ៀម ប្ កួត អន្តរជាតិ 
នានា  តាម កម្ម វិធី  ដ្ល គូ្ ដាក់ ឲ្យ  
គឺ មិន បោះ បង់ ចោល ដាច់ ខត  
ចំពោះ មុខ របរមួយ ន្ះ »។ 
លោក  បុ៊យ  សុភ័ណ្ឌ  អគ្គល្ខ- 

ធិការ សហព័ន្ធកីឡា ប្ដាល់- 
សកលកម្ពជុា ប្ប់ ថា   ឆ្នា ំ២០២០ 
ន្ះ  កុ្ម ធំ ជម្ើស ជាតិ ប្ដាល់ 
សកល  មាន ៨នាក់  ក្នងុ នោះ មាន 
កីឡាករ  ៧ នាក់  និង កីឡាការិនី មាន 
ត្  នូវ  សី្ ពៅ មា្នាក់ គត់៕

អតីតកញ្ញាឯក ផេនដី កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០១៧ 
កញ្ញា អេម គន់ថង ។ រូបថត ហ្វ្សប៊ុក 
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