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វិចិត្រសាលទទឹមបើកពិព័រណ៍រូបថតទម្រង់
សិល្បៈសម្ដ្រងប្របសហសម័យ...ទំព័រ១៣

អ្នកប្រដាល់ជើងខ្លាំងរិនដ្រវីដប្ដ្រជ្ញាយកឈ្នះ
រឿនសុខលីក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី១...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបលោកស្រីរូ៉ណាស្មុតី
ដ្រលបានលើកឡើងពីក្ដកីង្វល់អំពីការចាប់ខ្លនួសកម្មជនបរិស្ថាននិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀត

GMACដក់ឲ្រយអនុវត្តគម្រងSwitchGarment ប្រយធុព្រមានថាការសរស្ររច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ឡើងវិញអាចចំណាយប្រក់ដល់ទៅ១០ពាន់លានបាត

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ ស្ថានបេសកម្មអចិនេ្តយ៍
កម្ពជុាបេចំាអង្គការសហបេជាជាតិនិង
អ្នកនំាពាកេយកេសួងយុត្តធិម៌លោកជិន
ម៉ាលីនកាលពីមេសិលមិញបានឆ្លើយតប
ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសេី

រ៉ូណាស្មុីតដេលបានលើកឡើងពីក្ដី-
កង្វល់របស់លោកសេអីពំីការចាប់ខ្លនួ
សកម្មជនបរិស្ថាននិងបុគ្គលមួយចំនួន
ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទ«ញុះញង់»។
បេតិកម្មនេះកើតមនឡើងបនា្ទាប់ពី

លោកសេីស្មុតីអ្នករាយការណ៍ពិសេស
អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុសេសនៅកម្ពុជា

កាលពីថ្ងេទី៨ខេកញ្ញាបានបង្ហាញក្ដី-
កង្វល់ចំពោះការចាប់ខ្លួន«សកម្មជន
បរិស្ថាន»៣រូបពីបទញុះញង់ឲេយបេពេឹត្ត
បទឧកេដិ្ឋនងិបង្កើតភាពវកឹវរនៅក្នងុ
សង្គមនិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតរាប់-
ទាំងពេះសងេឃ១អង្គផង។
លោកសេីស្មុតីនយិាយថាលោក-

សេីក៏បានតាមដានយា៉ាងដិតដល់នូវ
របាយការណ៍ដេលថាអង្គការសង្គម-
សុវីលិចនំនួ៧ផេសេងគ្នាតេវូបានសមត្ថ-
កិច្ចឆេកឆេរនិងជូនដំណឹងអំពីការ-
ផ្អាកមិនឲេយអ្នកផេសេងចូលទៅក្នុង
អង្គការទំាងនោះចាប់តំាងពីសបា្តាហ៍មុន។
លោកសេីថ្លេងដូច្នេះ...តទៅទំព័រ  ៤ 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ កេមុបេកឹេសាជាតិបេក់ឈ្នួល
អបេបបរមនងឹសមេចនៅក្នងុកចិ្ចបេជុំ
ចុងកេយនៅថ្ងេពេហសេបតិ៍នេះអំពី
ចនំួនបេក់ឈ្នលួដេលតេវូដឡំើងជនូ
កម្មករនិយោជិតផ្នេកវាយនភណ្ឌកាត់-
ដេរផលិតសេបេកជើងនិងសម្ភារសមេប់
ធ្វើដណំើរនៅក្នងុឆ្នា២ំ០២១បនា្ទាប់ពី
កិច្ចបេជំុតេីភាគីកាលពីមេសិលមិញមិន-
ទាន់ទទួលបានលទ្ធផល។
លោកហេងសួរអ្នកនំាពាកេយកេសួង

ការងរនិងជាអ្នកដឹកនំាកិច្ចបេជំុតេភីាគី
នេកេមុបេកឹេសាជាតិបេក់ឈ្នលួអបេបបរម
បានបេប់អ្នកសរព័ត៌មនកេយពី
បញ្ចប់កិច្ចបេជំុបិទទា្វារកាលពីមេសិលមិញ
ថាការចរចាបេក់ឈ្នលួសមេប់កម្មករ
និយោជិតនេះមនវឌេឍនភាពវិជ្ជមន
ចេើនដេរបើទោះបីជាមិនទាន់ឈាន
ទៅដល់លទ្ធផលសមេចចុងកេយ
នៅឡើយក្តី។លោកបន្តថា៖«ភាគីទំាង
៣បានឯកភាពគ្នាថានៅថ្ងេស្អេក(ថ្ងេ
ពេហសេបតិ៍)នេះយើងនឹងបន្តជជេក
គ្នាបន្ថេមទៀតមុននឹងធ្វើការសមេច
ជាចុងកេយ។ដូចនេះជារួមយើង
មនវឌេឍនភាពហើយមនការយល់គ្នា
ចេើនអំពីស្ថានភាពជាក់ស្តេងនេវិស័យ
នេះក៏ដូចជាស្ថានភាពនេវិបត្តកូិវីដ១៩
ដេលប៉ះពាល់ទៅដល់គេប់បេទេស
នៅក្នុងពិភពលោក»។
បើតាមលោកហេងសួរការបេជុំ

កាលពីមេសិលមិញភាគីទំាង៣មិនបង្ហាញ
នូវតួលេខណាមួយ...តទៅទំព័រ  ៦

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ សមគមរោងចកេកាត់ដេរ
នៅកម្ពុជា(GMAC)រួមជាមួយដេគូ
នឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តគមេងSwitch
Garmentជាផ្លូវការនៅថ្ងេទី១១ខេ

កញ្ញានេះក្នងុគោលបណំងបង្កើនភាព
បេកតួបេជេងនងិកាត់បន្ថយផលប៉ះ-
ពាល់បរសិ្ថាននៅក្នងុវសិយ័ឧសេសាហ-
កម្មកាត់ដេរតាមរយៈការអនុវត្តថាម-
ពលបេកបដោយនិរន្តរភាព និងការវិនិ-
យោគលើបច្ចេកវិទេយាថាមពលស្អាត។

លោកលីតេកហេងអ្នកគេប់គេង-
ទទូៅនេសមគមរោងចកេកាត់ដេរនៅ
កម្ពជុា(GMAC)នងិជាបេធានគមេង
SwitchGarmentបានបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉ុស្តិ៍ថាGMACនឹងអនុវត្តគមេង
នេះរួមគ្នាជាមួយនឹង...ត ទៅ ទំព័រ ៨

កៃងុ បាងកកៈលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
ថេបេយុធ ចាន-អូចា កាលពីថ្ងេអង្គារ
បានពេមនថា ការចំណាយទៅលើ
ការធ្វើវិសោធនកម្មចេបាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អាចឈានដល់១០ពាន់លានបាត

ខណៈគណៈរដ្ឋមន្តេី បានអនុម័ត
សេចក្តីពេងចេបាប់មួយដើមេបីបើកផ្លូវ
សមេប់ការធ្វើបេជាមតិជាតិទៅលើ
ការសរសេរចេបាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញ។
លោកឧត្តមសេនីយ៍...តទៅទំព័រ ១២

ប្រក់ឈ្នលួត្រវូដំឡើង
ជូនកម្មករនិយោជិត
សម្រប់ឆ្នាំ២០២១នឹង
ត្រវូប្រកាសនៅថ្ង្រន្រះ

មីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនការ ឃោសនបោះឆ្នាត 
កម្មកររៀបចំស្លាកសញ្ញាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នាតបកេសសម្ព័ន្ធជាតិដើមេបីបេជាធិបតេយេយក្នុងយុទ្ធនាការរកសំឡេងឆ្នាតនៅទីកេុងយា៉ាំងហ្គាន

បេទេសមីយា៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងេមេសិលមិញ។ការបោះឆ្នាតនឹងបេពេឹត្តទៅនៅថ្ងេទី៨ខេវិច្ឆិកា...(ព័ត៌មន ពិស្ដារ ទំព័រ ១១)។រូបថតAFP
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«សីល ធម៌  និង អភិ សមា ចារ(មារ- 
យាទ ដ៏ ល្អ កៃ លៃង ឬ ជៃះ ថ្លា)ក្នងុ ជីវ ភាព 
សង្គម ក៏ មាន ការ សៃុត ចុះ គួរ ឲៃយ ពៃួយ- 
បារម្ភ ណាស់ ដៃរ  ដៃល ជា ហៃតុ នាំ ឲៃយ 
មាន ការ ប៉ះ ពាល់ យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ សៃច- 
ក្តី ថ្លៃថ្នូរ  និង និរន្តរ ភាព នៃ វបៃបធម៌  និង 
ចីរភាព របស់ សង្គម ទៅ អនា គត»។ នៃះ 
គឺជា ពៃះ រាជ បន្ទលូ ក្នងុ ពៃះ រាជ សារ ដ៏ កមៃ 
មយួ នៃ អង្គ ពៃះ មហា កៃសតៃ កម្ពជុាកា លព ី
ថ្ងៃទី ៣  ខៃកញ្ញា  ឆ្នា២ំ០២០ កន្លង ទៅ  
បនា្ទាប់ ពីមាន អំពើ ហិងៃសា  និង ឃាត កម្ម 
សាហាវៗ បៃមាណជា ង១០ ករណី កាល- 
ពី សបា្តាហ៍ មុន នៃះ។  

អំពើ ហិងៃសា និង ឃាត កម្ម សា ហាវៗ 
ដៃល តៃវូ បាន សារ ព័ត៌ មាន ចុះផៃសាយ ពៃង- 
ពៃត រួម មាន៖  ទី១)យុវជន ២នាក់ ខឹង 
មា្ចាស ់ហាង មើល ងាយ បាន បាញ ់សា្លាក- 
ហាង សុី ក ណៃ ត ឈ័ រ ចំនួន ៤គៃប់ នៅ 
ក្នុង សងា្កាត់ បឹង កក់ ១ ខណ្ឌ ទួល គោក 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ។ ទី២)កូន បៃុស របស់ 
ឧក ញ៉ា  ញឹក  ផន  ដៃល មាន ជម្លាះ ពាកៃយ- 
សម្ត ីក្នងុ រឿង បើក បរ រហូត ដក កំាភ្លើង AK 
មក សម្ញៃង គំរាម ដៃ គូ ជម្លាះ នៅ សៃុក 
ទកឹ ផសុ  ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ ។ ទ៣ី) ករណ ី
យវុជន អាយ ុ២៤ ឆ្នា ំ រលំោភ សៃព សន្ថវៈ 
នងិ សមា្លាប ់កមុារ ីអាយ ុ១៤ ឆ្នា ំ ក្នងុ បន្ទប ់
ជលួនៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជយ័  រាជ ធាន-ី 
ភ្នំពៃញ។ ទី៤) ករណី បុរស មា្នា ក់បាន 
អា រ.ក  សមា្លាប់ មា្តាយ បង្កើត របស់ ខ្លនួ បៃ- 
ពៃតឹ្ត នៅ សងា្កាត ់ចោម ចៅ២  ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ។ទី៥) ករណី 
បុរស ជា ប្ដី បាន ចាក់ សមា្លាប់ បៃពន្ធ រួច ក៏ 
អារ .ក  ខ្លនួ ឯង តៃ មនិ ទាន ់សា្លាប ់ ដោយ- 
សារបរុស ជា ប្ត ីនោះ មក សុំ តៃូវ គ្នា វញិ តៃ 
បៃពន្ធ មិន ពៃម នៅ សៃុក អង្គ ស្នួល ខៃត្ត 
កណា្តាល ។ ទ៦ី)មាន ករណ ីសៃដៀង គ្នា 
ទៅ នឹង ករណី ទី៥ដៃរ បុរស ជា ជន ដៃ- 
ដ ល ់ដៃល អារ.ក សមា្លាប ់សងៃសារ ខ្លនួ ឯង 
ជា អ្នក លក់ ឡៃ តាម អន ឡាញ រួច ចាក់- 
សមា្លាប់ ខ្លួន ឯង តាម កៃយ  នៅ ខណ្ឌ- 
ដង្កា  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ។ ទី៧) មាន 
ករណី សមា្លាប់ រងា្គាល ក្នុង គៃួសារ ដៃល 
បង្ក ឡើង ដោយ ឪពុក ចៃបាច់ ក សមា្លាប់ 
កូន សៃី ៣ នាក់ រួច ឪពុក រូបនោះ ក៏បាន 
ចងក សមា្លាប់ ខ្លួន តាម កៃយ នៅ ខណ្ឌ 
សៃន សខុ  រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ។ ទ៨ី) មាន 
ករណី យុវជន មា្នាក់ ខឹង មា្ដាយ របស់ ជន- 
 រង គៃះ ជា សងៃសារ  មិន ពៃម ឲៃយ ពួក គៃ 
សៃឡាញ់ គ្នា  ក៏ ដាច់ ចិត្ត ចាក់ សមា្លាប់ 
សងៃសារ ខ្លនួ នៅ លើ ថ្នល់ ខណ្ឌ កំបូល  រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ។ ទី៩)មាន ករណី កុមារី 
មា្នាក់ តៃូវ បាន គៃ សងៃស័យ ថ តៃូវ បាន 
ឃាត ក រអារ. ក   រួច រំលោភ តាម កៃយ 
បណា្តាល ឲៃយ សា្លាប់ នៅ ខណ្ឌ ពៃក ព្នា  រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ និងទី១០)ករណី មន្ដៃី- 
យោធា មា្នាក់ កាប់ បៃពន្ធ ខ្លនួ ឯង ចំនួន ៤ពូ- 
ថៅ ផ្ទនួៗបណា្តាល ឲៃយ រងរ បសួ ធ្ងន ់ រចួរ ត ់
ទៅ ចងក បញ្ចប ់ជវីតិ ខ្លនួ ឯង តាម កៃយ 

នៅ សៃុក តៃំ កក់  ខៃត្ត តា កៃវ ជា ដើម ។  
ចពំោះ ករណ ីអពំើ ហងិៃសា  នងិ ឃាត កម្ម 

១០ ករណី ខាង លើ នៃះ គឺ សមត្ថ កិច្ច នគរ- 
បាល  និង កង រាជ អាវុធ ហត្ថ បាន ឃាត់ ខ្លនួ 
ជន ល្មើស  និង កសាង សំណំុ រឿង បញ្ជនូ  ទៅ  
តុលា ការ ស្ទើរ តៃ គៃប់ ករណី ។ទាក់ ទង 
នឹង  ការ សុើប អង្កៃត រក អត្ត ស ញ្ញាណ  នងិ 
ឈាន ដល់ ការ ចាប់ ខ្លួន ជន ល្មើស របស់ 
សមត្ថ កិច្ច  ឥឡូវ មាន គៃប់ គៃន់ ហើយ 
ពោល គឺ ជន ល្មើស មិន ងាយ រត់ រួច នោះ 
ទៃ។នៃះគៃន់ តៃ ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ ចូល - 
រមួ អន ុវត្ត គោល នយោ បាយ ភមូ-ិឃុ ំមាន 
សុវត្ថិ ភាព ទៃ  តៃ អ្វីដៃល សំខាន់ នោះ គឺ 
ការ ទប់ សា្កាត់ អំពើ ហិងៃសា  និង ឃាតកម្ម 
កុំឲៃយកើត  ឡើង នៅ ក្នុងតំបន់ របស់ ខ្លួន ។ 

ក ៏ប៉នុ្តៃ ការ បងា្ការ កុ ំឲៃយ មាន ករណ ីទាងំ- 
នៃះ កើត ឡើង  គឺ មិន តៃវូ ពឹង ផ្អៃក ទំាង សៃងុ 
តៃ ទៅ លើ កង កមា្លាងំ សមត្ថ កចិ្ច នោះ ទៃ ។ 
ផ្ទុយទៅ វិញ លុះ តៃ តៃ មាន ការ ចូល រួម 
ទាំង អស់ គ្នា  ពីពៃះ ថ  ករណី នៃ អំពើ 
ហិងៃសា  និង ឃាត កម្ម  វា មាន ដើម ចម  
របស់ វា។ ដូច ករណី ទំាង ១០ ខាង លើ 
នៃះ  គ ឺ មាន មលូ ហៃត ុខ្លះ ដចូ គ្នា នងឹ ជន- 
ល្មើស បៃើ បៃស់ គៃឿង សៃវឹង និ ង គៃឿង- 
ញៀន ដៃល តៃង យក មក ធ្វើជា លៃស 
ដើមៃបី ធ្វើ សកម្ម ភាព  ខ្លះ មាន កាំភ្លើង នៅ 
នងឹ ដៃ  ចៃះតៃ រមាស ់ដៃ  លើស សម្ត ីសមូៃប ី
១ មា៉ាត ់ក ៏មនិ បាន ។ ករណ ីខ្លះ  គមឺាន គនំុ ំ
តៃ ម្តង  ដោយ ខ្លួន ជា បុរស មិន ខំបៃឹង ធ្វើ 
អំពើ ឲៃយ ល្អ ទៃ តៃ បៃរ ជា ចាំ តៃ បៃ ចណ្ឌ 
បៃពន្ធ  ឬ ឲៃយ តៃ មាន ការ ទើស ទាស់ អី 
បន្ដិច ក៏ សមា្លាប់ ចោល តៃ ម្តង  ហើយ 
ករណ ីហងិៃសា  នងិ ឃាត កម្ម ទាងំ ១០ ខាង 
លើ នៃះ  គឺ បុរស ជា អ្នក បៃពៃឹត្ត ទាំង- 
អស់។ អ៊ី ចឹង ហើយបាន មាន មតិ ភាគ- 
ចៃើន ចោទ សួរ ថ  តើ បុរស គួរ ឲៃយ ខា្លា ច 
មៃន ទៃ? អី៊ចឹ ង ការអប់រំ សីល ធម៌ ក្ត ី ការ- 
តាំង ផ្លូវចិ ត្ត ក្តី  ជា ទូទៅ គឺ ផ្តាត ទៅ បុរស 
ក្នុង បំណង ឲៃយ មាន សន្តិ ភាព ទាំង ផ្លូវ- 
កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ដើមៃបី ឲៃយជីវិត រស់ នៅ 
ក្នុង សង្គម មាន ភាព ថ្លៃ ថ្នូរ ។ 

ទោះ ជា យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ  មក ដល់ 
សម័យ ឌីជី ថល សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ុ ក វិញ  
ហាក ់ប ីដចូ ជា  មាន ការ បងា្ហាញ ពសី កម្ម- 
ភា ព របស់ ជនបៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស  ហើយ 
អូស បនា្លាយ (Dra ma)ទៅ តាម ការ- 

ចៃក រំលៃក គ្នា លើ  បណា្តា ញសង្គម ហ្វៃ ស- 
ប៊ុ កដោយ ដាក់  រូបភាព ហិងៃសា  ឬ ឃាត- 
កម្ម ជាក់ ស្ដៃង  ដៃល រំលៃច ឲៃយ ឃើញ ពី 
ទង្វើ វាយ ដំ  កាប់ ចាក់ គ្នា  បាញ់ គ្នា ជាក់- 
ស្តៃង  ឬក ៏កា តក់ ដាច ់សៃស់ៗ  ឈាម ហរូ 
ដចូ អារ .ក  មាន ់តៃម្ដង។ចណំៃក អ្នក ចលូ- 
រួម ផ្តល់ យោ បល់ មិន ពៃម ឲៃយ លុប របូនោះ 
ចោល ទៃ  គឺមា នតៃ ជៃរ គ្នា  បញ្ចារ គ្នា 
បន្ថៃម ពីលើ រូបភា ពសាហា វៗ ហើយ 
រូបភា ព ទាំង នោះ  ក៏តៃូ វ បាន គៃ ចៃក គ្នា 
ពៃង ពៃត យា៉ាង ចៃើន លើស លប ់ ដៃល 
ចៃត នា នៃះ  ហាក់ ចង់ បងា្ហាញ គៃ ឯង ថ 
ខ្លួន បាន បង្ហាះ រូប ថត សា ហាវ ហ្នឹង មុន 
គៃ ដៃ លមា នអ្ន ក ចុច Like ឬក៏ Share  
ចៃើន ។ រឯី ការ ឈ្លាះ ជៃរ បញ្ចារ គ្នា ដៃល 
ជា ដើម ហៃតុ បង្ក ឲៃយ មាន អំពើ ហិងៃសា វិញ 
គឺ ដូច ជា សៃបើយ ពី ករណី តារាៗ មក លៃច- 
ធ្លាចៃើន លើ ករណី ស្តៃីៗ លក់ ឡៃ តាម 
ហ្វៃ ស បុ៊ ក ផៃសាយ បន្ត ផ្ទាល់ វិញ ម្ដង  ពោល  
គ ឺបើ មនិ ឈ្លាះ គ្នា ជាមយួ អ្នក លក ់ឡៃ គ្នា 
ឯង ក ៏ឈ្លាះ គ្នា រវា ងអ្នក លក ់ឡៃ ជា មយួ 
សងៃសា រ របស់ ខ្លួន យា៉ាង អនា ធិប តៃយៃយ 
ពៃញ បន្ទុ កដៃ រ។ 

កន្លង ទៅថ្មីៗ  នៃះ  មាន ការ បៃៀប ធៀប 
គ្នា រវាង ការ ផៃសាយ បន្ត ផ្ទាល់ តាម ហ្វៃ ស - 
ប៊ុ ក របស់ សៃី្ត អ្នកលក់ ឡៃ ឈ្លាះ ជៃរ- 
បញ្ចារ គ្នា ដោយ មាន មនុសៃស ជិត ១០ 
មុឺន នាក់  បាន ចូល មើល   ហើយ បើ 
បៃៀប ធៀប ជា មយួ ការ បងៃៀន គណតិ- 
វិទៃយា  និង ការពនៃយល់ ពី សារៈ សំខាន់ នៃ 
មុខ វិជា្ជា គណិត វិទៃយា វិញ គឺ មាន អ្នក ចូល 
មើល តៃឹម តៃ ១  ៣០០ នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ។ 
មៃយា៉ាង វិញ ទៀត  អ្នក លក់ ឡៃ ខ្លះសុ ទ្ធ តៃ  
អាង ខ្នង នៅ ពី កៃយ  ដោយ ខ្លះ លៃច ឮ 
មក ថ ជា  សៃី ស្នៃហ៍ លោក នៃះ  លោក 
នោះ ឬ ក៏ ឧក ញ៉ានៃះ  ឧក ញ៉ានោះ  
ហើយមា នស្តៃី  លក់ ឡៃ ខ្លះ  ពៃល រក សុី 
មាន បាន រហតូ ឈាន ដល ់ជលួ មៃធាវឲីៃយ 
មក ការ ពារ ទនំាស ់ផល បៃយោជន ៍របស ់
ខ្លនួ ទៀតផង   នយិាយ ឲៃយ ខ្ល ីបើ សា្តាប ់សម្ដ ី
ពួក គៃ ខ្លះ ដូច យក មៃឃ ទៃប់ អង្គុយ អ៊ី- 
ច ឹង។ទាងំ នៃះ សទុ្ធ ជា ឫស គល ់នៃ បញ្ហា 
ដៃល បង្ក ឲៃយ កើត មាន អំពើ ហិងៃសា ដៃល 
ជះ ឥទ្ធ ិពល នៅ ក្នងុ សង្គម សព្វ ថ្ងៃនៃះ ជា- 
ពិ សៃស ក្នុង អំឡុ ងពៃល កូ វីដ ១៩ នៃះ គឺ 
មនុសៃស ភាគ ចៃើន ទំនៃរ នៅ ផ្ទះ អ៊ី ចឹ ង 

ដើមៃបី បំបាត់ ស្តៃ ស គឺ មាន តៃ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក 
ហ្នងឹ ហើយ  ដៃលមា ន គៃប ់រសជា ត ិគៃប ់
រឿង  តៃ ក៏មា នមៃ រៀ ន អវិជ្ជ មា នពីអំ ពើ  
ហិងៃសា ផង ដៃរ ។   

យា៉ាង ណាមិ ញ  វិធាន ការ បៃឆំង នឹង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  គឺ ដូច ជា បា ន រារាំង ដល់ 
សកម្ម ភាព ចុះ អប់រំ សុខ ភាព  និង អប់រំ 
អំពើ ហិងៃសា ក្នុង គៃួសា រ ក៏ដូច ជា  អំពើ 
ហងិៃសា ផ្នៃក យៃន ឌរ័  នៅ តាម សហ គមន ៍
ផ្ទាល ់ ពៃះមនិ ថឡើយ  អាជា្ញា ធរ មលូ- 
ដា្ឋាន  ឬក៏ មន្តៃី អង្គ ការ សង្គម សុីវិល នោះ 
ទៃ គឺ មិន បាន ចុះ ធ្វើ សកម្ម ភាព តាម មូល- 
ដា្ឋាន ដូច ពៃលមុន ឡើយ។ រីឯ កង កមា្លាំង 
សមត្ថ កិច្ច វិញ  ក៏ រវល់ នឹងរឿង កូ វីដ ១៩ 
ហ្នឹង ដៃរ  ហៃតុ ដូច្នៃះ  ហើយទើ ប ធ្វើ ជន- 
ល្មើស ឆក់ ឱកាស ធ្វើ សកម្មភា ព បៃ ពៃឹត្ត 
បទ ល្មើស ផៃសៃងៗ បានដោយ ងាយ នោះ ។ 
     ចំពោះ ដំណះ សៃយ បញ្ហា សង្គម 
និង សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ រាជ រដា្ឋា ភិ បាល ក្នុង 
អំឡុង កូ វីដ ១៩  គឺ បាន តៃ ១ ផ្នៃក ទៃ 
តៃ បញ្ហា ក្នងុ គៃសួារ ទាក់ ទង ផ្លវូ ចិត្ត  ទាក់- 
ទង នឹង សៃដ្ឋ កិច្ច គៃសួារ ទំាង មូល  គឺ រង- 
ផល ប៉ះពា ល ់ខា្លាងំ ណាសព់ ី ជងំ ឺក ូវដី១៩ 
នៃះ។ បញ្ហា អំពើ ហិងៃសាដៃល មាន ការ- 
កើន ឡើង នៃះ មិ នមៃ ន   មានតៃ នៅ កម្ពជុា 
នោះទៃ ក ៏ប៉នុ្តៃ នៅ បៃទៃស ដទៃក ៏ ជបួ នងឹ 
បញ្ហា សៃដៀង គ្នា នៃះ ដៃរ  ខណៈ ពៃល 
នៅ ផ្ទះជំុ ៗ គ្នា ហើយ ឪ ពុក ឬ មា្តាយ បាត់- 
បង់ ការ ងារ  ជាហៃតុ ធ្វើឲៃយ បាត់ បៃក់- 
ចំណូល  សៃប ពៃល ដៃលកូ ន ពួក គត់ 
ខ្លះ រៀន តាម អន ឡាញ  និង ខ្លះ មិន បាន 
ចូល សា លា ជា ដើមនោះ ។ 

សរុប សៃចក្ដី មក  បញ្ហា នៃ អំពើ ហិងៃសា 
និង ឃាត កម្ម ដៃលមា នកា រ កើន ឡើង 
នៃះ  គទឺនំង ជា មាន ទនំាក ់ទនំង ជា មយួ 
នឹងការរីករាលដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 
ហៃត ុដចូ្នៃះ  ការ អន្តរា គម ន ៍តៃវូ តៃ ដោះ- 
សៃយ តាម បៃទៃស រៀងៗ ខ្លនួ  នងិ តាម 
ផ្នៃក នី មួយៗ ដៃល អាច ធ្វើ បាន  ឬក៏- 
បញ្ជាៃប ទៅបាន តាមរ យៈបៃ ព័ន្ធ អប់រំ 
លើ អន ឡាញ  ការ ផ្តល ់យោ បល ់វជិ្ជ មាន 
តាម សហ គមន៍ ក្តី  តាម រយៈ មៃកៃូអម 
ជាមួយ នឹង វិធាន ការ បៃឆំង ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩  នងិ តាម បណា្តាញ សង្គម ហ្វៃ ស ប៊ ុក 
ជា ជាង នៅ ស្ងៀម សា្ងាត់។ ជា មួយ នៃះ 
តៃូ វរក វិធី សាស្តៃ លុប បំបាត់ ការ ជៃរ- 
បញ្ចារ គ្នា តាម បណា្តាញ សង្គម ហ្វៃ ស - 
ប៊ុ ក ដៃល តៃង កើតមាន ជា រឿយៗ ដៃល 
នៃះ ក៏ជា ឫស គល់ នៃ បញ្ហា ហិងៃសា  និង 
ឃាត កម្ម ផង ដៃរ ។ រីឯ ការ បង្កើន ភ្លើង 
ដោយ បៃើ បៃពន័្ធ ស ូឡា តាម ផ្លវូ តចូៗ ក្នងុ 
សហ គមន ៍ក ៏ជា ដណំះ សៃ យ មយួ ដៃរ 
ជា ពិសៃ ស នៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ 
ខណ្ឌ ដង្កា និ ង ខណ្ឌ កំបូល  រាជធានី- 
ភ្នំពៃញដៃល ជា តំបន់ រស់ នៅ មាន  
លក្ខ ណៈច ង្អៀ តហើ យ ងងឹត ដៃល ជា ផ្នៃក 
មួយ ធ្វើ ឲៃយ ជ នល្មើស អាច ឆ្លៀត ឱកាស 
បៃពៃឹត្ត អំពើ អបាយ មុខ  ហិងៃសា និង 
រំលោភ សៃព ស ន្ថវៈ ៕

ចូល រួម ផ្តល់ យោ បល់ តាម រយៈ  so pr 
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

អំពើហិង្រាសានិងឃាតកម្មកើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាកូវីដ១៩?

ករណីបុរសសម្លាប់កូន៣នាក់ រួចចងកសម្លាប់ខ្លនួ កាលពីចុងខែមុន។ រូបថត ប៉ូលិស

អាជ្ញាធរព្រាមាន
ចាត់វិធានច្រាបាប់
ចំពោះអ្នកយក
ដីនៅភ្នសំំកុស

សុទ្ធ គឹម សឿន

បាតដ់បំង: រដ្ឋ បាល ខៃត្ត បាត-់ 
ដំបង  បាន ពៃមាន ចាត់ វិធាន ការ 
តាម ចៃបាប់ ចំពោះ អ្នកឈូស ឆយ 
ដ ី ពៃ នងិ តាងំ លនំៅ ថ្ម ីមនិ សៃប- 
ចៃបាប់ ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ធម្មជា តិ 
នៃ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្ន ំស ំកសុ 
និង តំបន់ បៃើ បៃស់ ចៃើន យា៉ាង 
សំឡូត  ក្នុង សៃុក សំឡូត  ខៃត្ត- 
បាត់ ដំបង  ជា  អ្វដីៃល សង្គមសីុវិល  
គំទៃ  ប៉ុន្តៃ ស្នើ អនុ វត្ត ចៃបាប់ ឲៃយ 
មាន តមា្លា ភាព និង យុត្តិ ធម៌ ។

តាម សៃច ក្ដជីនូ ដណំងឹ របស ់
រដ្ឋ បាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង ចុះ ថ្ងៃទី ៨  
ខៃកញ្ញា ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ទើប 
ទទួល បាន ពី មៃសិល មិញ ឲៃយ ដឹងថ 
កន្លង មក  មាន ពលរដ្ឋ មួយ 
ចំនួន បាន  បន្ត ទន្ទៃន ដីពៃ ថ្មី 
បន្ថៃម ទៀត  តា ម រយៈ  ការ ឈសូ- 
ឆយ ពងៃកី  ការ កាប់ រាន ឬ ការ- 
តាំង លំនៅ ថ្មី មិន សៃប ចៃបាប់ ។ 
នៃះ ជា សកម្ម ភាព ខសុ ចៃបាប ់ដៃល 
រ ដ្ឋ បាល ខៃត្ត នឹង មិន ទទួល សា្គាល់ 
នូវ រាល់ ទិន្ន ន័យ ណា ដៃល កើត 
ដោយ សារ ការ រុក រាន ថ្ម ីនៃះ ឡើយ 
ទោះ ក្នុង រូប ភាព ណា ក៏ ដោយ ។

សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង បន្ត ថ ដូច្នៃះ  
កៃមុ ការ ងារ ថ្នាក់ ជាតិ ដឹក នំា ដោយ 
កៃសួង បរិ សា្ថាន  សហ ការ ជា- 
មួយ កៃុម ការងារ ចមៃុះ ខៃត្ត 
កំពុង ចុះ ធ្វើ អត្ត សញ្ញាណ កម្ម 
មនសុៃស  នងិ អត្ត សញ្ញាណ កម្ម ដ ី
ដើមៃបី លើក យោ បល់ ស្វៃង រក 
ដំណះ សៃយ ប ញ្ហា ។

លិខិត បញ្ជាក់ ថ  ក្នងុ ន័យ នៃះ 
រ ដ្ឋបាល ខៃត្ត  សូម ហាម ដាច់- 
ខាត  និង តៃៀម ចាត់ វិធាន ការ 
តាម ចៃបាប ់ដោយ មនិ លើ ក  លៃង 
ឡើយ ។ ក្នុង ករណី រឹង រូស ឬ 
បៃឆងំ តបត ដោយ ហងិៃសា ណា- 
មួយនឹ ង តៃូវ ទទួល ទោស តាម 
ចៃបាប់ ជា ធរមាន។ គណៈ បញ្ជា- 
កា រឯក ភាព សៃកុ  និង មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ- 
រកៃស តៃូវ តាម ដាន ជា បៃចាំ នៅ 
តំបន់ នៃះ ហើយអាជា្ញាធរ ក៏ មិន 
តៃវូ ចៃញ លិខិត បញ្ជាក់ ពីលំ នៅ- 
ឋាន  នងិ ដធី្ល ីជនូ ដៃរ  តៃ តៃូវ បន្ត 
កសាង សំណុំរឿ ង បញ្ជូន ទៅ 
តុលា ការ ។

លោក  សើ  សា ម៉ៃ ត អភិ បាល 
សៃកុ សឡំតូ  បាន ថ្លៃង ព ីមៃសលិ- 
មិញ ថ  បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន 
សៃចក្ដ ីជនូ ដណំងឹ នៃះ  អាជា្ញា ធរ 
សៃកុ សឡំតូ បាន ជបួ បៃជុ ំដើមៃប ី
ផៃសព្វ ផៃសាយ ពី វិធានកា រនៃះ ដល់ 
ពលរដ្ឋ ដៃល កំពុង ទន្ទៃន យក  
ដី និ ង  តាំង លំនៅក្នុ ង  តំ បន់ នៃះ 
ប៉ុន្ដៃ លោក មិន...តទៅទំព័រ ៤



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ បណ្ដាញ ដឹក នាំ ដោយ 
កុមារ និង យុវ ជន ចំនួន ៣ ជាមួយ 
អង្គ ការធ្វើ ការ ងារ ផ្នែក កមុារមែសលិ- 
មិញ  រួម គ្នា ធ្វើ យុទ្ធនាការ «តោះ- 
ចូល រៀន វិញ »ដើមែបី រក ការគំទែ ពី 
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង ការធានា ចំពោះ 
ការ តែឡប ់ចលូ រៀន វិញ របស ់កមុារ 
គែប់ រូបនិង ទប់ស្កាត់ ការបោះ បង់ 
ការ   សិកែសា របសក់មុារ  បនា្ទាប ់ព ីពកួ- 
គ ែ រក ឃើញ  ៩៧ % នែ កុមារ ២៣៩ 
នាក់ តាម រាជ ធានី  ខែត្ដ ចំនួន ១៥  
បាន រង ឥទ្ធពិល ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់ការរស-់ 
នៅ ពែះ វិបត្ដិ ជំងឺ កូវីដ១៩។

សែចក្ដ ីបែកាស ពត័ម៌ាន រមួ  ស្ដពី ី
ការ ធ្វើ យុទ្ធនាការ  របស់ បណ្ដាញ 
ដឹកនាំ  ដោយ កុមារ  និង យុវជន 

ទាងំ ៣  រមួទាងំ បណ្ដាញ កមុារ អ្នក- 
តស៊ូ មតិ(Child Advocate- 
Network)កែុម តំណង យុវ វ័យ  
នងិ យវុ ជន(AYRG)នងិ សមា គម 
ចល នា កមុារនងិ យវុ ជន កម្ព ុជាដើមែបី    
សទិ្ធ ិកមុារ( CCYMCR) បងា្ហាញ ថា  
ការ ធ្វើ យទុ្ធនា ការ នែះ ដើមែប ីស្វែង រក  
ការ គ ំទែ ព ីអ្នក បង្កើត គោល នយោ- 
បាយ។ ក្នងុនោះ មាន ដែ គ ូអ ភ ិវឌែឍន ៍
នានា  សធា រណជន  នងិ អ្នកពាក-់  
ព័ន្ធ សំខាន់ៗ  ក្នុង ការធានា ការ  
តែ ឡប់ ចូល រៀន វិញ របស់ កុមារ 
គែប់ ៗ  រូប។ គោល បំណង  គឺ ដើមែបី 
ទប់  ស្កាត់ ការ បោះ បង់  ការ សិកែសា  
និង ការ ជួញ ដូរ កមា្លាំង ពលកម្ម លើ 
កុមារ  បនា្ទាប់ ពី សលា រៀន ទូទាំង- 
បែទែស កម្ពជុា តែវូ បាន បិទ ក្នងុ រយៈ-  
ពែល យូរ ដោយ សរជំងឺ កូវីដ ១៩។

សែច ក្ដី បែកាស បងា្ហាញ ថា៖ 
« តាម  ការ សែវ ជែវ  ដែល ធ្វើ ឡើង 
ដោយ បណ្ដាញ  ដែល ដកឹ នំា ដោយ 
កមុារ នងិ យវុ ជនស្ត ីព ីផល ប៉ះ ពាល ់ 
នែ វិ បត្តិ កូវីដ ១៩  ចំពោះ កុមារ និង 
មនុសែស វ័យ ក្មែង នៅកម្ពុជា ៩៧ %  
នែ កុមារ ២៣៩នាក់ ដែល បាន ធ្វើ- 
ការស្ទង់ មតិ បងា្ហាញ ថា ជំងឺ កូវីដ ១៩  
បាន ជះ ឥទ្ធិ ពល យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ 
ការ រស់ នៅ បែចាំ ថ្ងែ របស់ ពួក គែ  
ដោយ ៤៨ ភាគ រយ នែ ពកួ គែ បងា្ហាញ   
ថា ជវី ិត របស ់ពកួគែតែវូ បាន ផ្លាស ់ប្តរូ   
យ៉ាង ខា្លាំង ដោយ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ » ។

កញ្ញាហ ួ បបុា្ផា   បែធាន កែមុ គ ំទែ    
កមុារ  នងិ យវុ ជន បែប ់ភ្ន ំពែញ ប៉សុ្ដិ៍   
ពីមែសិល មិញ ថា  តាម ការ ស្ទង់ មតិ  
ដែល រក ឃើញ បងា្ហាញថា  កុមារ  
និង មនុសែស ពែញ វ័យ  ដែល បាន- 

បោះ បង់ ចោល ការ សិកែសា ពែះ 
ពួក គត់ បាន ទទួល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់  យ៉ាង ខា្លាំង  កែយ ពែល ពួក- 
គត ់រៀន តាម អនឡាញ  ក្នងុ អឡំងុ 
ពែល ជំងឺ កូវីដ ១៩ នែះ។ 

កញ្ញា បន្ដ ថា ៖ «ដូច្នែះ ពួកយើង 
ចង ់ ឲែយ ពកួគត ់តែឡប ់ទៅ ចលូរៀន 
វិញ  ដោយ អនុវត្ដ ការ ថែរកែសា អនា- 
ម័យ  និង គោលការណ៍ ណែ នាំ 
របស់ កែសួង ពាកព់ន័្ធ។  ពែះ យើង 
មនិ ចង ់ឃើញ អតែ នែ ការបោះបង ់
ចោល ការសិកែសា របស់ កុមារ  និង 
មនុសែស ពែញ វ័យ ក្នុង អំឡុង ពែល 
វិបត្ដិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នែះ ទែ»។

បុបា្ផា  បន្ថែមថា  ការ សិកែសា ពីផ្ទះ  
តា មរយៈអន ឡាញ មាន ផល វបិាក  
នងិ ផល ប៉ះពាល ់ជាចែើន  ក្នងុ នោះ 
មាន ផលវិបាក នែ សែវា អុីន ធឺណិត  

អាណពែយាបាល ក្នងុ គែសួរ បងា្គាប ់
ឲែយ កុមារ  និង មនុសែស ពែញ វ័យ ធ្វើ- 
ការងារ  ដែល ប៉ះពាល ់ដល ់ពលកម្ម 
កុមារ  នាំ ឲែយ កុមារ មិន អាច  សិកែសា 
បាន ជាប់លាប់ ឡើយ។ 

លោក ធន ់ ពទិ ិ អន ុបែធាន កែមុ- 
គំ ទែ កុមារ និង យុវ ជន  និយយថា  
កែយ បញ្ចប ់យទុ្ធនាការ   បណ្ដាញ   
ដកឹ នា ំដោយ កមុារ  នងិ យវុ ជន  នងិ 
បន្ត ជួប ជាមួយ  កែសួង  និង មន្ទីរ 
ពាកព់ន័្ធ  ដើមែប ីពភិាកែសា គ្នា លើ បញ្ហា 
ដែល កំពុង កើត មានឡើង ចំពោះ 
កុមារ  និង មនុសែស ពែញ វ័យ នែះ។ 

លោក ថ្លែង ថា ៖«យទុ្ធនាការ នែះ  
គឺ យើង បាន ធ្វើ ការផែសព្វ ផែសាយ ទៅ 
កាន់ សធារណជន  ដើមែបី ចូលរួម 
ទប់ ស្កាត់ ការ បោះ បង់ ការ សិកែសា 
របស់ កុមារ  និង មនុសែស ពែញ វ័យ  

ក្នុង វិបត្ដិ ជំងឺ កូវីដ ១៩នែះ»។ 
លោក ថា  តាមយរៈ ការ មើល- 

ឃើញ បញ្ហា បែឈម របស់កុមារ  
និង  មនុសែសពែញ វ័យ  ដែល បាន- 
បោះបង ់ការ សកិែសា អឡំងុ ពែល វបិត្ដ ិ  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទើប បណ្ដាញ  ដឹក នាំ 
ដោយ កុមារ និង យុវជន ចង់ នំា សំ- 
ឡែង  និង ផល លំបាក របស់ ពួក គែ 
ទៅ កាន ់អ្នក ពាកព់ន័្ធ ឲែយ បាន ដងឹ  នងិ   
រួម គ្នា ស្វែង រក ដំណោះ សែយ ។ 

លោក  រស ់ សវុាចា  អ្នក នា ំពាកែយ 
កែសួងអប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
ថ្លែង  ពមីែសលិ មញិថា៖« កែ សងួ អបរ់ ំ 
ស្វា គមន៍ មតិ យោ បល់  និង កិច្ច- 
សហការ វិជ្ជ មាន ពី គែប់ ភាគី ពាក់- 
ពន័្ធ ក្នងុ ការ ចលូ រមួ ចណំែក ការ ងារ 
កំណែ ទមែង់ អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា  តាម គែប់ រូបភាព»៕ 

ខន សា វិ

កំពង់ ឆ្នាងំ ៈ ស្ថា នទូត សធា រណ - 
រដ្ឋ  ឆែក បែចំា កម្ពជុា កំពុង អនុវត្ត 
គមែង ធ្វើឱែយ បែសើរឡើង នូវ វិស័យ 
ទឹកស្អាត  និង អនា ម័យ រយៈ ពែល ៤ 
ឆ្នា ំ ជួយ ឱែយ ពលរដ្ឋ ចំនួន  ៩ ៦៦ ២ 
គែសួរ នៅ សែកុ ចំនួន២ គឺ សែកុ 
សមគ្គ ីមាន ជ័យ  និង សែកុ ទឹកផុស  
ខែត្តកំពង់ ឆ្នាងំ  ទទួល បាន ទឹកស្អាត 
និង បង្គន់ អនា ម័យ បែើ បែស់។

គមែង នែះ គឺ អនុវត្ត ចាប់ពី ខែ  
កក្កដា ឆ្នា២ំ០២០ទៅដល់ ខែ មិថុនា 
ឆ្នា២ំ០២៣ ជួយ ទៅ បែជា ពលរដ្ឋ 
នៅក្នងុ ភូមិ ចំនួន ៤៥ ក្នងុ ឃំុ ចំនួន ៨ ។

សែចក្ដបីែកាស ព័ត៌មាន របស់ 
ស្ថានទូត ឆែក បែចំា កម្ពជុា កាលពី 
ថ្ងែទី៨ កញ្ញា  បញ្ជាក់ ថា ការ អនុវត្ត 
គមែង ទឹកស្អាត  និង អនាម័យ នែះ 
គឺ ផ្ដោត សំខាន់ ទៅលើ សលា បឋម- 
សិកែសា ចំនួន ១៦ ដែល សិសែស នឹង 
តែវូ បាន  អប់រំ ឱែយ អនុវត្ត អនា ម័យ ស្អា ត 
ហើយ សលារៀន ដែល តែវូ ជែើស - 
រីស នឹង ទទួលបាន ទឹកស្អាត ថ្ម ីនិង 
បន្ទប់ទឹក អនាម័យ ថ្ម ីសមែប់ បែើ - 
បែស ។់ គមែង នែះ នឹង សហការ 
ជាមួយ វិស័យ ឯកជន នៅក្នងុ តំបន់ 
និង ការ បណ្ដះុ បណ្ដាល ទៅ ដល់ បុគ្គ - 
លិក ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ស្អាត។ ការ សិកែសា 
ពី លទ្ធភាព ដំបូងរួមទំាង ការវាយ តម្លែ  
លម្អតិ លើ បែភពទឹក ផឹក នា ពែល 
បច្ចបុែបន្ន និង ការ ដោះ សែយ  តាម 
បច្ចែ កទែស ដែលតែវូ ធ្វើឡើង ដោយ 
កែមុ អ្នកជំនាញ បែទែស ឆែក។

លោក Vlastimil Tesar ភារ ធារី  
ស្តទីី  នែ ស្ថានទូត សធា រណរដ្ឋ ឆែក 
ថ្លែង ថាទឹកស្អាត និង បង្គន់ អនា ម័ យ 
ជា អាទិភាព មួយ  របស់ សធា រណ - 
រដ្ឋ ឆែក នៅ កម្ពជុាហើយ ឆែក ចាត់ ទុ ក 

ការផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អាត មាន សុវត្ថ ិភាព 
ជា  ធាតុ សំខាន់ សមែប់ សុខភាព 
បែជាជន។ លោក ថា៖«បែសិនបើ 
ទឹក មិនមាន គុណភាព តាម ស្តង់ដា 
សមរមែយ ទែនោះ វា អាច បង្កឱែយមាន 
ប ញ្ហា សុខភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ។ មែយា៉ាងទៀត 
ការសមា្អាត និង អនាម័យ តែមឹតែវូ   
គឺ ពិតជា ចំាបាច់ ណស់  ជា ពិសែស  
ពែល មាន រោគរាត តែបាត អាច ជួយ 
ឱែយ បែជា ជន មាន សុវត្ថ ិភាព និង  មាន 
សុខភាព ល្អ» ។

គមែង  មាន ទឹក បែក់   ១ លាន 
ដុលា្លារ នែះគឺ  ជា គមែង ទី១ ៧ ស្ដពីី 
ការលើក កម្ពស់ អនា ម័យ និង ទឹក- 
ស្អាត ដែល  អនុវត្ត ដោយ អង្គការ ឆែក 
Diaconia ECCB មជែឈ មណ្ឌល 
មនុសែសធម៌ និង កិច្ច សហ បែតិ បត្តកិា រ  
អភិវឌែឍ ន៍ កែមុហុ៊ន ឆែក G-servis 
និង សកល វិទែយាល័យ វិទែយាសស្តែ 
ជីវិត របស់ ឆែក ដើមែបី ធានា នូវ គុណ   - 
ភាព បច្ចែក ទែស របស់ គមែងហើ យ  
នឹង សហការ គ្នាជា មួយ អង្គកា រ ជីវិត 
ថ្លែថ្នរូ ជា អង្គការ ដែគូ នៅ កម្ពជុា។

កាលពី ថ្ងែទី ៨  កញ្ញា សលា ខែត្ត 
កំពង់ ឆ្នាងំ បានបើក សិកា្ខាសលា 
ស្តពីី ការអនុវត្ត គមែង ធ្វើ ឲែយបែសើរ 
ឡើង នូវ វិស័យ ទឹក ស្អា ត  និងអនាម័យ  
ឆ្នា២ំ០២០-២០២ ៣  របស់ ស្ថាន- 
ទូត ឆែក នែះ ដែល ចូលរួ ម   ដោយ 
លោក Vlastimil Tesarឯកអគ្គ- 
រដ្ឋទូត សធារណរដ្ឋ ឆែក បែចំា  
កម្ពុជា និង លោក អម សុភា 
អភិបាលរង ខែត្ត កំពង់ឆ្នាងំ។

រដ្ឋបាល ខែត្ត នែះរំពឹងថា គមែង 
នែះនឹង ជួយ សហគមន៍ ឲែយ  ទទួល 
បាន ទឹក ស្អាត បែើ  និងយល់ដឹង ពី 
ការបែើ  បង្គន់ និង អនា ម័យ ក៏ដូច 
ជួយពងែងឹសមត្ថភាព គណៈ កម្មកា រ- 
 គែប់គែង ទឹក ឱែយ មានបែសិទ្ធ ភាព៕

ថ្ងែពែហសែបតិ៍ ទី១០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ កែសួង សធារណការ  
និង ដឹកជញ្ជនូ  ជាមួយ អគ្គស្នង ការ-   
ដា្ឋាន នគរបាល ជាតិបែកាស រួមគ្នា  
បន្ត រឹតបន្តឹង ចែបាប់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវ- 
គោក ជាពិសែស លុប បំបាត់ យន- 
ដា្ឋាន កែច្នែ រថយន្ត ខុសចែបាប់ នៅ 
ទូទំាង បែទែសដើមែបី ធ្វើ ឲែយ អតែ  នែ   
គែះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ ទូ ទំាង បែទែស   
នៅ សល់ កមែតិ ទាប បំផុត។

ការប្តែជា្ញា របស់ ស្ថាប័ន ទំាងនែះ  
បាន ធ្វើឡើង កាលពី ថ្ងែទី៨  ខែ 
កញ្ញា  ក្នងុ ពិធី សំណែះ សំណល  
និង កិច្ចបែជំុ រួមគ្នា    នា ទីស្តកីារ កែ-  
សួង មហាផ្ទែ  រវាង អគ្គស្នង ការ- 
ដា្ឋាន នគរបាល ជាតិ  ដឹកនំា ដោយ   
លោក នែត សវឿន  អគ្គស្នងការ- 
នគរបាលជាតិ  និង លោក   សុ៊ន 
ចាន់ថុល  រដ្ឋមន្តែ ីកែសួង ស ធារ- 
ណការ  និង ដឹក ជញ្ជនូ  ដែលមាន 
អ្នក ចូលរួម បែមាណ ៥០នាក់។ 

ក្នុង ឱកាស នោះ  លោក សុ៊ន 
ចាន់ថុល  រដ្ឋមន្តែ ីកែសួង សធារ- 
ណការ  លើកឡើងថា  ការប្តែជា ្ញា 
រួមគ្នា ឲែយ សកម្ម បន្ថែម ទៀត នែះ  គឺ 
ក្នងុ គោលបំណង រឹតបន្តងឹ  ចែបាប់ 
ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក  ខណៈ ការ- 
អនុវត្ត នែ ការ រឹតបន្តងឹ ចែបាប់ ចរា- 
ចរណ៍ ផ្លូវគោក អស់ រយៈ ពែល 
បុ៉នា្មាន ខែ មក នែះ  បាន កាត់បន្ថយ 
ការស្លាប់  និង រងរបួស របស់ 
បែជាពលរដ្ឋ គួរ ឲែយ កត់ សមា្គាល់។

លោក ហឹុម យ៉ាន  អគ្គ ស្នងការ- 
រង នគរបាលជាតិ  បានបែប់ 
អ្នកសរព័ត៌មាន   បនា្ទាប់ ពី បញ្ចប់ 
កិច្ចបែជំុ  ថា  ថា្នាក់ ដឹកនំា ទំាង២  
បាន  ឯកភាព គ្នា  ទប់ស្កាត់ ឲែយ បាន 

ចំពោះ យនដា្ឋាន ជួសជុល  និង 
កែច្នែ  និង យនដា្ឋាន ដំឡើង យន- 
យន្ត ខុសចែបាប់  ពែមទំាង បង្កើន 
ការ តែួត ពិនិតែយ យនយន្ត កែច្នែ 
ខុស លក្ខណៈ បច្ចែកទែស ផង ដែរ ។ 
លោក បន្តថា  ស្ថាប័ន ទំាង២  រំពឹង 
ថា  ការចូលរួម សហការ ពី កមា្លាងំ 
សមត្ថកិច្ច ទូទំាង បែទែស  ក្នងុការ- 
បង្កែប បទ ល្មើស ចរាចរណ៍  រួម ទំាង   
ការតែតួ ពិនិតែយ យនដា្ឋាន ជួស ជុល  
និង កែច្នែ ទូទំាង បែទែស  នឹង ធ្វើឲែយ 
បញ្ហា គែះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ មាន 
ការ ធា្លាក់ ចុះ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«អគ្គ ស្នង ការ  
នែត សវឿន  លោក បាន បញ្ជាក់ 
រួចហើយ  ថា  លោកបាន ណែនំា 
ទៅដល់ ស្នងការ ខែត្តទំាង អស់  ឲែយ 
រួម សហការ ជាមួយ នឹង មន្ទរី ស- 
ធារណការ  ដើមែបី ចាប់ ធ្វើការ តែតួ- 
ពិនិតែយ ជាក់ស្តែង  និង ទប់ស្កាត់ 
បញ្ហា នែះ [យនដា្ឋាន ខុស ចែបាប់] 
កំុ ឲែយ មាន តទៅ ទៀត។ យើង បាន- 
គិត ទៅដល់ ខែត្ត ៧  ដោយ បាន 
សរសែរ លិខិត ជូនទៅ គណៈ- 

អភិបាល ខែត្ត  ដើមែបី ធ្វើ កិច្ចការ នែះ  
ហើយ កែសួង មហាផ្ទែនឹង ចូល រួម 
តែតួ ពិនិតែយ ក្នងុ ករណី ចំាបាច់»។

លោក ហឹុម យ៉ាន  ក៏បាន ឲែយ ដឹង 
ថា  ភាគី ទំាង២  ក៏បាន ណែនំា 
ដល់  មន្តែ ីពាក់ព័ន្ធ ទំាងអស់ បង្កើន 
កិច្ច សហការគ្នា  ក្នងុ ការ គែប់ គែង  
និង តែតួ ពិនិតែយ ស្លាក សញ្ញា ចរា- 
ចរណ៍ តាម ដងផ្លវូ ជាតិ។ ការងារ 
តែតួ ពិនិតែយ យនយន្ត ដឹកជញ្ជនូ 
លើស ទម្ងន់ កំណត់  និង ដាក់- 
ពងែយ  កាមែរា៉ា ចាប់ យន យន្ត 
ដឹកជញ្ជូន លើស ទម្ងន់  កំណត់ 
ឱែយបាន ចែើន កន្លែង  ដើមែបី តាម ចាប់   
យន យន្ត ដឹក ជញ្ជនូ លើស ទម្ងន់ 
កមែិត កំណត់។  បញ្ហា ទំាងនែះ  
គឺជា មូលហែតុ ចមែបង  ដែល នំាឱែយ 
មាន គែះថា្នាក់ ចរាច រណ៍  និង ធ្វើ- 
ឲែយ ខូច ខាត ដងផ្លវូ ផង ដែរ។ 

លោក គង់ សុវណ្ណ  ទី បែឹកែសា 
ជំនាញ  និង ជា អនុបែធាន កែមុ- 
កម្មវិធី សុវត្ថភិាព ចរាចរណ៍ សហ- 
គមន៍ នែ គមែង អភិវឌែឍន៍ ផ្លវូ ជន- 
បទ ជំហាន ទី២  របស់ កែសួង អភិ- 

វឌែឍន៍ ជនបទ បែប់ ភ្នពំែញ បុ៉ស្តិ៍ ថា  
វា គឺជា ការបែសើរ ដែល ស្ថាប័ន 
ទំាង២  រួមសហការ គ្នា  ក្នងុការ- 
ទប់ស្កាត់ បញ្ហា ទំាង នែះ។ បន្ថែម 
ពីនែះ  លោក ចង់ ឲែយ ស្ថាប័ន ទំាង២  
គួរ ដាក់ចែញ វិធានការ ឲែយ បាន ចំ- 
គោលដៅ បន្ថែម ទៀត  ទៅលើ 
ការតែួត ពិនិតែយ លើ បញ្ហា លែបឿន  
និង ការបែើបែស់ គែឿង សែវឹង 
ក្នងុពែល បើកបរ ពែះ វា ជា កតា្តា 
ចមែបង ដែល បង្ក ឲែយ កើតមាន គែះ- 
ថា្នាក់ ខ្ពស់។

លោក បញ្ជា ក់ថា ៖«អគ្គស្នង- 
ការ  [ដា្ឋាន]  និង កែសួង សធារ ណ- 
ការ  បែកាស ជំហរ រួមគ្នា បិទ យន- 
ដា្ឋាន ខុសចែបាប់  គឺជា ចំណែក មួយ 
ហើយ  ដែល តែវូតែ មាន  ហើយ ជា 
លក្ខណៈ បច្ចែកទែស  គឺ ខាង ខ្ញុំ 
មានការ គំទែ។ តែ ក៏ សំុ ទាញ 
ចំណប់ អារម្មណ៍ ឲែយ មើល ទៅ 
ទិន្នន័យ ថា  អ្វខី្លះ ដែលជា មូល- 
ហែតុ បង្ក ឲែយ មានការ ស្លាប់  និង 
របួស ធ្ងន់ធ្ងរ នៅក្នុង គែះថា្នាក់- 
ចរាចរណ៍ ហ្នងឹ»។

បើ តាមលោក គង់ សុវណ្ណ ដែល 
ឆ្លង កាត់ បទពិសោធ ជោគជ័យ 
នៅតាម បណ្ដា បែទែសដែល 
អភិវឌែឍន៍ និង បែទែស   នៅ ជិតខាង 
មួយចំនួន ក្នងុការ អនុវត្ត គមែង 
លើក កម្ពស់ ចែបាប់ចរាចរណ៍  គឺ តែវូ 
គោរព តាម បទ ដា្ឋាន ចំនួន៣។ 
បទដា្ឋាន ទំាង៣ នោះ  គឺ ការគោរព 
តាម បទដា្ឋាន ផ្លវូថ្នល់  ដែល សែប- 
តាម ស្តង់ ដា  ការអប់រំ ផែសព្វផែសាយ 
ដល់ បែជាពល  រដ្ឋ  និង ការរឹតបន្តងឹ 
ចែបាប់ ជា បែចំាទើប អាច កាត់ បន្ថយ     
បញ្ហា ដែល កើត ឡើង ពី គែះ ថា្នាក់- 
ចរាចរណ៍ នែះ បាន បែសិទ្ធ ភាព៕

ស្ថាប័នជាតិ២ ប្រកាសរួមគ្នាបន្តរឹត បន្តងឹកាអនុវត្ត ច្របាប់- 
ចរាចរណ៍ និងលុបបំបាត់យានដ្ឋានរថយន្តខុសច្របាប់

«តោះចូលរៀនវិញ»ជាយុទ្ធនាការរបស់ក្រមុកុមារ យុវជន និងអង្គការ១ ដើម្របីទប់ស្កាត់ការបោះបង់ការសិក្រសា

គេះថ្នាក់ចរចរណ៍លើកំណាត់ផ្លវូជាតិលេខ២ ចាក់អងេកេមពីថ្ងេទី២៦ មីនា។រូប ហែង ជីវ័ន

សធារណ រដ្ឋ ឆ្រក អនុវត្ត គម្រង  
ទឹក ស្អាត ដល់ ពល រដ្ឋ ជិត ១មឺុនគ្រសួរ 
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តពីទំព័រ  ១...ថា៖«សិទ្ធ ិសៃរី -  
ភាព ក្នុង ការ បញ្ចៃញ មតិ បង្កើត 
សមាគម និង ការ ជួប ជំុ ដោយ សន្ត ិ- 
វិធី  តៃូវ បាន ការ ពារ ដោយ និយា ម 
និង បទ ដ្ឋាន សិទ្ធ ិមនុ សៃស  អន្តរ ជាតិ 
ក ៏ដចូ ជា រដ្ឋ ធម្ម នញុ្ញ កម្ពជុា ផង ដៃរ។ 
ខ្ញុ ំសូម លើក ទឹ ក ចិត្ត ដល់ អាជា្ញាធរ 
កម្ពុជា  ធានា ថា  សិទ្ធិ ទាំង នៃះ  តៃូវ 
បាន គោរព និង ការពារ ហើយ បង្កើ ត 
បរិយាកាស មួយ  ដៃល បុគ្គល មា្នាក់ ៗ   
អាច អនុ វត្ត សិទ្ធិ ទាំង នៃះ»។ «ខ្ញុំ 
សូម ជំរុញ ឲៃយ បញ្ជូន អ្នក ដៃល តៃូវ 
បាន ចាប់ ខ្លនួ ទំាង នោះ ទៅ តុលា ការ  
ហើយ តៃវូ គោរព ឲៃយ បាន ពៃញ លៃ ញ 
នូវ សិទ្ធ ិទទួល បាន នីតិ វិធី តៃមឹ តៃវូ រប ស់ 
ពួក គៃ។ ខ្ញុ ំកំ ពុង តាម ដន ពៃតឹ្ត ិការ -  
ណ៍ ទាំង នៃះ យា៉ាង ដិត ដល់ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា»។ 

ប៉ុន្តៃ  ស្ថាន បៃសកកម្ម អចិនៃ្តយ៍ 
កម្ពជុា បៃចំា  អង្គការ សហ បៃជា ជា តិ   
បាន ចៃញ សៃចក្ដ ីបៃកាសពត័ម៌ាន 
មយួ ដោយ ជរំញុ ឲៃយ លោក សៃ ី ស្មុតី 
គោរព ឲៃយ បាន ខ្ជាប់ ខ្ជនួ នូវ កៃម សីល      - 
ធម៌  និង សៀវ ភៅ ណៃ នំា ស្ដ ីអំពី បៃតិ   - 
បត្តិការ របស់ អ្នក កាន់  អាណត្តិ នៃ 
នតី ិវធិ ីពសិៃស នៃះ។ ស្ថាន បៃសកកម្ម  
កម្ពជុា លើ ក   ឡើង ថា ខ្លួន តៃូវ បាន 
រខំន ដោយ ទសៃសនៈ ផ្ទាល ់ខ្លនួ រប ស ់ 
លោ ក សៃ ីស្មុតី។ កម្ពជុា គោរព  នងិ 

ផ្ដល់ តម្លៃ ចំពោះ សៃរីភាព បញ្ចៃញ - 
មតិ  បង្កើត សមាគម និង បៃមូល ផ្ដុំ 
ដោយ សន្តវិិ ធី ដៃល សៃប តាម ចៃបាប ់
ហើយ យល់ ដឹង ចៃបាស់ ថា ពហុ យោ - 
បល់  រួម ទំា ង ទសៃសនៈ រិះ គន់  គឺមាន 
សរៈ សំខន់ ចំពោះ ដំណើរ ការ អភិ - 
 វ  ឌៃឍ បៃទៃស។ ប៉នុ្តៃ សៃរភីាព នៃះ  ក ៏
មិន តៃវូ  ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សិទ្ធ ិសៃរី     - 
ភាព របស់ អ្នក ដទៃ ឡើយ។ ស្ថាន- 
បៃសកកម្ម បន្ត ថា ជា ការ កត់ សមា្គាល ់ 
លោក សៃ ីស្មុតី មិន ធា្លាប់ បាន សង្កត់ - 
ធ្ងន់ ឲៃយ បាន គៃប់ គៃន់ ថា ការ អនវុត្ត 
សៃរីភាព បញ្ចៃញ មតិ បង្កើត សមា - 
គម និង បៃមូល ផ្ដុ ំដោ យ សន្តវិធិ ីតៃវូ 
មាន ករណីយកិច្ច និង ការ ទទួល- 
ខុស តៃូវ។ «ការ ខក ខន មិន បាន 
បញ្ជាក់ ឲៃយ បាន ចៃបាស់ ដោ យ  ចៃតនា 
មិន តៃឹម តៃ បង្ក ឲៃយ សធា  រណជន  
មាន ការ ភាន់ចៃឡំ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ គឺ 
ថៃម ទាងំ ផ្ដល ់កមា្លាងំ ចតិ្ត ឲៃយ កៃមុ  ខ្លះ  
ដៃល បាន តៃៀម ខ្លួន រួច ជា សៃច 
ក្នងុ ការ កៃង ចំណៃញ ពីស្ថាន  ភាព 
 បៃ ប  នៃះ សមៃប់ របៀប វារៈ 
លាក់ បាំង របស់ ពួកគៃ»។

លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសួង យុត្តិធម៌  ថ្លៃង ថា វា ជា រឿង 
ធម្មតា  ដៃល លោ ក សៃ ីស្មុតី លើក- 
ឡើង ពី ក្តី បារម្ភ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ស្ថាន- 
ភា  ព សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា  ពៃះ 
វា ជា កាតព្វ កិច្ច  និង អាណត្តិ របស់ 
លោ ក សៃី ក្នុង នាម ជា អ្នក រាយ- 

ការណ៍ ពិសៃស របស់  UN ទទួល- 
បន្ទុក ស្ថាន ភាព សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 
កម្ពុជា។ លោក បន្ត ថា សរ របស់ 
លោក សៃ ីមិន បាន ចោទ បៃកាន់ 
វិធាន ការ ចៃបា ប់ របស់ សមត្ថកិច្ច ថា  
ជា ការ រំលោភ បំពាន សិទ្ធ ិមនុសៃស 
នោះ ទៃ គឺ គៃន់  តៃ លើក ពី គោល     - 
ការណ៍ ទូទៅ នៃ សិទ្ធិ មនុសៃស  ដៃល 
រដ្ឋាភិបាល មាន កាត ព្វកិច្ច គោរព 
ការពារ និង បំពៃ ញ  ដើមៃបី ធានា ថា 
ពល រដ្ឋ អាច អនុវត្ត សិទ្ធិ របស់ ខ្លួន 
បាន ដោយ សៃរី  និង ក្នងុ កៃប ខ័ណ្ឌ 
ចៃបាប់។ «ការ ដៃល លោក សៃី ជំរុ ញ 
ឲៃយ សមត្ថ កិច្ច បញ្ជូន ជន ល្មើស ទៅ 
តុលា ការ សរ បញ្ជាក់ ឲៃយ ឃើញ យា៉ា ង  - 
ចៃបាស ់ថា  លោក សៃ ីគា ំទៃ  នងិ យល ់
ចៃបាស់ នូវ វិធាន ការ ចៃបាប់ របស់ រដ្ឋា - 
ភបិាល ចពំោះ អ្នក ដៃល អនវុត្ត សទិ្ធ ិ
ដោយ បំពាន  និង ឈាន ទៅ ការ- 
បៃពៃឹ ត្ត បទ ល្មើស  ដៃល ជន ជាប់ - 
ចោទ តៃវូ ទទួល ខុស តៃវូ តាម ផ្លវូ ចៃបា ប់  
និង តៃូវ ចូល រួម ក្នុង ដំណើរ ការ នីតិ - 
វធិ ីតលុា ការ ដើមៃប ីការពារ ខ្ល ួន តតាងំ 
ជា មួយ សមត្ថ កិច្ច ដៃល មាន មូល- 
ដ្ឋា ន ចៃបាប់ រឹង មំា ក្នងុ ការ ចោទ បៃកា ន់ » ។ 

លោក ថា ការ ចូលរួម ក្នុង នីតិវិធី 
របស់ តុលាការជា មធៃយោ បាយ សៃ ប-  
ចៃបាប់ តៃ ១គត់ ក្នងុ ការ ការ  ពារ ជន- 
ជាប ់ចោទ នៅ ក្នងុ សង្គ ម បៃជាធបិ- 
តៃយៃយ  នីតិរដ្ឋ  ជាជាង ការ ជួប ជំុ តវា៉ា 
បៃប អនា ធិបតៃ យៃយ  ដក់ សមា្ពាធ 

ដល់ រដ្ឋា ភិបាល  និង ស្ថា ប័ន តុលា ការ 
ដៃល ជា ស្ថាប័ន ឯករាជៃយ ឲៃយ ធ្វើ ការ 
ដោះ លៃង ឬ ទមា្លា ក់ ចោល បទ ចោទ 
ទំាង បំពាន ចៃបាប់ រដ្ឋ   ធម្ម នុញ្ញ គោល- 
ការណ៍ បៃជា ធិប តៃយៃយ នីតិរ ដ្ឋ។

គតិ ចាប ់ព ីចងុ ខៃ កក្កដ មក មាន 
ការ បៃមូលផ្ដុំ គា្នា ជា បន្ត បនា្ទាប់ នៅ 
មុខ តុលាការ ភ្នពំៃ ញដើមៃបី ទាមទារ 
ឲៃយ ដោះ លៃ ង  លោក រុ៉ង ឈុ ន ដៃល 
តៃវូ   បាន ចាប់ ខ្លនួ ពី បទ ញុះ ញង់ពា ក់  - 
ព័ន្ធ នឹង ការ អតា្ថា ធិបៃបាយ រឿង ពៃដំៃ  ន  
ថា កម្ពជុា បាត់ ដី ទៅ វៀត ណាម ដោ យ - 
សរ ការ បោះ បង្គាល ពៃំដៃ ន  ។ 

 លោក ឆយ គឹមខឿន អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ អគ្គ ស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល- 
ជា  តិ  ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា មនុ សៃស 
សរុប១៤ នាក់ បូក រួម ទំាង លោក រុ៉ង 
ឈុន ផង តៃូវ បានចាប់ បញ្ជូន ទៅ 
តលុាការ  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ញុះ ញង ់
ហើយ មនសុៃស ៦ នាក ់ផៃសៃង ទៀត តៃវូ 
បាន អប់រំ និង ឲៃយ តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ ។ 
កៃ ពីនៃះ  មាន  ២ នាក់ ទៀត ដៃល 
តៃូវចាប់ ខ្លួន  និង ចលនា បៃឆំងគឺ 
ឈ្មោះ គា សុគន្ធ ដៃល បាន និពន្ធ 
ចមៃៀង ជៃរ បៃមាថ រដ្ឋា  ភិបាល និង 
នារី មា្នាក់ ឈ្មោះ  ប៉ៃន មំុ ដៃល ជាប់ 
ចោទ បទ រួម គំនិ ត  កៃបត់។ ប៉ៃន  មុំ 
តៃូវបាន   តុលាការ ខៃត្ត កំពត  ចៃញ 
ដីកា ចាប់ ខ្លួន និង បាន កាត់ ទោស 
ដក ់ពន្ធនាគារ  ៥ ឆ្នា ំ ព ីមៃសលិ មញិ។ 
នៃះ បើតាម លោក គឹម ខឿន ៕

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល...

អាជ្ញាធរ...
ដីនៅភ្នសំំកុសខេត្តបាត់ដំបង ដេលគេឈូសឆាយកន្លងមក។ រូបថត សហការី

តពីទំព័រ២... អាច បញ្ជាក់ ពី 
ចនំនួ គៃសួរ ពល រដ្ឋ ដៃល កពំងុ 
កាន់ កាប់ ដី នៅតំ បន់  នោះឡើយ។ 
   លោ ក ថា៖«ខ្ញុំ កំពុង ដឹកនាំ  
បៃជំុ ពី បញ្ហា នៃះដើមៃបី ផៃសព្វ ផៃសាយ  
បៃប ់ពលរដ្ឋ កុទំៅ ទន្ទៃន ដ ីនៅ 
តបំន ់ហ្នងឹ ទៀត  ពៃះ ជា កន្លៃង 
ហាម ឃាត់ ។ខ្ញុ ំអត់ ទា ន់ ដឹង ទិន្ន- 
 ន័ យឬ ចំនួន ពលរដ្ឋ  ដៃល បាន 
ទៅ ទន្ទៃន យកដ ីនៅ តបំន ់ហ្នងឹ 
ទៃ គឺ ពៃល បៃជំុ ចប់ យើង នឹង ចុះ 
ទៅ ធ្វើ ជំរឿន  និង ពិនិតៃយ ជាក់ស្ដៃ ង  
តៃម្ដង »។ 

លោក  ហៃង  សយ ហុង មន្តៃ-ី 
សិទ្ធិ មនុសៃស នៃ អង្គការ លីកាដូ 
បៃចំាខៃ ត្ត បាត់ដំ បង  បាន ថ្លៃង ព ី
មៃសិលមិ ញ ថា  លោក គំាទៃ   វិធា ន- 
ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ របស់ អាជា្ញា ធរ  
ប៉ុន្តៃលោ កថា  ករ ណីនៃះគួ រ ធ្វើ 
ពី ឆ្នាំ២០០៥មក  ពីពៃះ ឆ្នាំ 
នោះមាន ការទន្ទៃន ដីពៃ នៅ 
តំបន់ ជាចៃើ ន ទាំង ពលរដ្ឋ ស -  

មញ្ញនិង អ្នកមានអំ ណាច ផង ។
លោក បន្តថា ៖«វិធាន ការ ហ្នងឹ 

ក្នុង នាម សង្គម សុីវិល គឺ យើង 
គំាទៃ  បុ៉ន្ដៃ អ្វដីៃល សំខន់ នោះគ ឺ
យើង ចង ់ឲៃយ ធ្វើការ ចៃបាស ់លាស ់ 
ថា តើ ពកួ គាត ់ពតិជា អ្នក ទ ីទល័- 
កៃ គា្មោន ដី ពិត បៃក ដ  ឬ ជា ជ ន-  
ខិ ល ខូច ដើរ ចាប់ដី លក់?បើ ជន- 
ខិល ខូច តៃូវ តៃ ចាត់ វិធាន ការ 
តាម ចៃបាប ់ ប៉នុ្ដៃ បើ ពលរដ្ឋ កៃកីៃ 
គួរ តៃ ធ្វើ សមៃប ទាន សង្គម កិច្ច 
ចៃ ក ជូ ន ពួក គាត់ បៃើ បៃស់ »។ 

តាម របាយកា រណ៍ រប ស់ កៃ- 
សួង បរិស្ថាន បាន ឲៃយ ដឹង ថា តំ- 
បន់ បៃើ បៃស់ ចៃើន យា៉ាង សំឡូត 
ស្ថតិ ក្នងុ ខៃ ត្ត បា ត់ដំ ប ង  ១ផ្នៃក  
និង ខៃត្ត ប៉ៃ លិន ១ ផ្នៃក  ដៃល 
មាន ផ្ទៃ ដី សរុប  ៦០ ០០០ហិក- 
តា។រីឯ ដៃន ជមៃ កសត្វពៃ ភ្ន ំសំ- 
កុស  មាន ទី  តាំ ង  ស្ថិ តនៅក្នុង 
ខៃត្ត បាតដ់ ំបង ពោ ធិ៍ សត ់នងិ 
កោះ កុង ដៃល មាន ផ្ទៃដី សរុប 
៣៣៥  ៧៥០ ហិក តា៕



ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈ ក្រមុមន្ត្រ ី អង្គការ សង្គម សីុវិល 
បាន និយាយ  ថា បញ្ហានយោ បាយ ទំាង ក្នងុ 
និង ក្រ ប្រទ្រស  និងការ រីក រាល ដាល ន្រ 
ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩បាន ធ្វើ ឲ្រយ មាន ភាព រំាង ស្ទះ 
ទៅ ដល់ គុណ ភាព ន្រ ការ ពិនិត្រយ តាម ដាន កា រ-  
អនុវត្ត គោល ដៅ អភិ វឌ្រឍន៍ ប្រកប ដោយ 
ចីរភាព ២០១៦-២០៣០ និងផ្រនការ យុទ្ធ - 
សាស្ត្រ អភិវឌ្រឍន៍ ជាតិ២០១៩-២០២៣ ។

ការ ថ្ល្រង របស់  មន្ត្រ ីអង្គការ សង្គម សីុ វិល 
ទំាង ន្រះ  ធ្វើ ឡើង   ក្នងុ សិកា្ខា សាលា ថា្នាក់ជាតិ 
ស្ដពីី  «ការ ឆ្លះុប ញ្ចាងំ លើការ អនុវត្តក្រប- 
ខ័ណ្ឌ គោល ដៅ អភិវឌ្រឍ ន៍ប្រកប ដោយ ចីរភាព - 
កម្ពជុា ២០១៦-២០៣០ និង ផ្រន ការ យុទ្ធ - 
សាស្ត្រ អភិវឌ្រឍន៍ ជាតិ  ២០១៩-២០២៣ »  
ដ្រល បាន ប្រព្រតឹ្ត ទៅ នៅភ្ន ំព្រញ  កាល ពី ថ្ង្រ 
ទី ៨  ខ្រ កញ្ញា  ។ សិកា្ខា សាលា ន្រះ មាន ការ- 
ចូល រួម ពីអង្គការ សង្គម សីុវិល ចំនួ ន ១៣ 
និង តំណាង ក្រសួង ពាក់ ព័ន្ធ មួយ ចំនួន  ព្រម- 
ទំាង វិស័យ ឯក ជន និង ប្រជា សហ គមន៍ មក 
ពី រាជធានី -ខ្រត្ត ចំនួន ១៥ ។

លោក សឿង សារឿន នាយក ប្រតិ បត្តិ 
អង្គការ គណៈ កមា្មាធិការ សហ ប្រតិ បត្តកិារ 
ដើម្របី កម្ពជុា ថ្ល្រង ក្នងុ សិកា្ខា សាលា ន្រះ ថា 
គោល ដៅ អភិ វឌ្រឍ   ន៍ប្រកប ដោយ ចីរភាព គឺជា 
ក្រប ខ័ណ្ឌ អភិវឌ្រឍ ន៍សកលដ្រល តម្រវូ ឲ្រយ មាន 
សកម្ម ភាព ព្រញ ល្រញ និង សម ស្រប ដើម្របី 

បញ្ចប់ ភាព ក្រកី្រ ការពារ ភព ផ្រន ដី និង 
ធានា  ថា មនុស្រស ជាតិ នឹង រស់ នៅ ក្នងុ សុខ- 
សន្ត ិភាព និង វិបុល ភាព។ លោក  ថា នៅ 
កម្ពជុា គោល ដៅ អភិ វឌ្រឍ   ន៍ប្រកប ដោយ 
ចីរភាពត្រវូ បាន ធ្វើ មូល ដា្ឋាន នីយក ម្ម និង ត្រវូ 
បា នធ្វើ សមាហរ ណ កម្ម ទៅ ក្នងុ ផ្រន កា រ 
យុទ្ធ សាស្ត្រ អភិវឌ្រឍន៍ ជាតិ ២០ ១៩-២០ ២ ៣ 
ដ្រល បង្ហាញ ពីអាទិ ភាព និងក្រប ខ័ណ្ឌ គោ ល -  
នយោ បាយ ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង វិស័យ អភិវឌ្រឍន៍ 
នានា ។ លោក  បន្ត ថា គោល ដៅ អភិ វឌ្រឍន៍   
ប្រកប ដោយ ចីរភាព កម្ពជុា ២០១៦-២០ ៣ ០ 
និង ផ្រន ការ យុទ្ធ សាស្ត្រ អភិវឌ្រឍន៍ ជាតិ  ២០ 
១៩-២០២៣  អាច សម្រច ទៅបានល្គកឹ- 
ណាមាន កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តកិារ  និង ភាពជា 
ដ្រគូរ វាង ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង អស់ រួម មាន រដា្ឋា - 
ភិបាល វិស័យ ឯក ជន សង្គម សីុវិល និង 
ប្រជា ពលរដ្ឋ។ ទន្ទមឹ នឹង ន្រះ ការ អនុវត្ត 
និង ការ ត្រតួ ពិនិត្រយ តាម ដាន គោល ដៅ  
អភិវឌ្រឍន៍ ប្រកប ដោយ ចីរភាព និង ផ្រន កា រ 
យុទ្ធ សាស្ត្រ ជាតិ ន្រះ ទាម ទារ ការ ចូល រួម 
របស់ តួអង្គ អភិវឌ្រឍ ន៍ទំាង អស់ ដើម្របី ប្រើ ប្រ ស់ 
ទិន្ន ន័យ ដ្រល សម ស្រប ក្នងុ ការ ធ្វើ ស្រចក្ដី 
សម្រច ចិត្ត និង ប្រកា្លាយ ភព ផ្រន ដីន្រះ ឲ្រយ 
រឹត ត្រ ស្រស់បំព្រង សម្រប់ អ្នក ជំនាន់ ក្រ យ  ។    

លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖« កន្លង មក  យើង បាន 
ពិនិត្រយ ឃើញ មាន វឌ្រឍន ភាព ជាវិជ្ជ មាន គួរ ឲ្រយ 
កត់ សមា្គាល់ លើ យន្ត ការ និង ការ អនុ វត្ត  គោ ល-   
ដៅ   អភិ វឌ្រឍ   ន៍ប្រកប ដោយ ចីរភាព ២០១៦-

២០៣០ និង ផ្រនការ យុទ្ធ សាស្ត្រ អភិវឌ្រឍន៍ 
ជាតិ ២០១៩-២០២៣ បុ៉ន្ត្រ មួយ រយៈ ចុង- 
ក្រយ ន្រះបញ្ហា វិបត្ត ិនយោ បាយ និង ការីក- 
រាល ដាល ន្រ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ១៩ បាន បង្ក ឲ្រយ 
មាន ភាព រំាង ស្ទះដល់ គុណ ភាព ន្រការ ត្រតួ- 
ពិនិត្រយ តាម ដាន អំពី ការ អនុវត្ត គោល ដៅ  
និង ផ្រនការ យុទ្ធ សាស្ត្រ ន្រះ»។

បើតាម  លោក សារឿន ប្រព័ន្ធ តាម ដា ន 
របស់ ក្រសួង  និង សា្ថាប័ន រដ្ឋ  ឬ សង្គម សីុវិល 
ដ្រល ពាក់ ព័ន្ធ មួយ ចំនួន នៅមិន ទាន់ មាន 
សង្គត ភាព និង ភាព បន្រសីុ ត្រមឹ ត្រវូ ទៅ នឹង 

ក្រប ខ័ណ្ឌ តាមដាន ត្រតួ ពិនិត្រយ ថា្នាក់ ជាតិ។ 
ជាពិស្រស នៅមិន ទាន់ មាន ការ កំណត់ 
ច្របាស់ លាស់ អំពីសា្ថា ប័ន ឬ អ្នក ដ្រល ទទួល- 
បន្ទុក លើការ ត្រួត ពិនិត្រយ  តាមដាន អំពី 
ដំណើរការ អនុវត្ត គោល ដៅ   អភិ វឌ្រឍ   ន៍ប្រកប- 
ដោយ ចីរ ភាព  និង ផ្រន ការ យុទ្ធ សាស្ត្រ អភិ - 
វឌ្រឍន៍ជា តិ ន្រះ នៅឡើយ ទ្រ។ លោក   ថ្ល្រង ថា ៖ 
« វិវាទ ផ្ន្រក ទិន្នន័យ រវាង តួអង្គអ ភិវឌ្រឍន៍ លើ 
វិស័យ រសើប មួយ ចំនួន បាន បង្កឲ្រយ មាន 
ក្ដពី្រយួ បារម្ភ និង ភាព  ខ្លាច រអារ ក្នងុ ការ ផ្ដល់ 
ធាតុ ចូល ទៅ ដល់ ដំណើរការ តាម ដាន  ត្រតួ- 

ពិនិត្រយ។ ទិន្ន ន័យ ខ្លះដ្រល បាន ប្រើ ប្រស់ កន្ល  ង - 
មក នៅមិន ទាន់ មាន លក្ខណៈ ឯក រាជ្រយ និង 
មាន ចរិត លក្ខណៈ នយោ បាយ នៅឡើយ » ។ 

 សិកា្ខា សាលាបាន ពិភាក្រសា ទៅ លើ ប្រធាន- 
ប ទ សំខន់ ៣រួម មានប្រធា ន  ប ទ ពាក់ ព័ន្ធ ភព-  
ផ្រន ដី  និង វិបុល ភាព, ប្រធាន បទ ពី មនុស្រស, 
និង ប្រធាន បទ ពាក់ ព័ន្ធ សន្ត ិភាព  និង ភាព ជា 
ដ្រគូ ដ្រល ប្រធាន បទទំាង ៣ ន្រះ បាន ផ្ដោត 
សំខន់  ទៅ លើ ទិដ្ឋ ភាព រួម មួយ គឺ«ទិ ន្ន ន័យ 
ល្អប្រសើរ ជាង មុន ស្រច ក្ដី សម្រច ចិត្ត 
ល្អជាង មុន និង ជីវិ ត ល្អ ប្រសើរ ជាង មុន »។ 

កញ្ញា វង ស្រល័ីក្ខ តំណាង អង្គការ ជួយ 
កម្ពជុា ដ្រល បាន ចូល រួម នៅ ក្នងុ សិកា្ខា សា     - 
លា ន្រះ ដ្ររ  ថ្ល្រង ថា កង្វះ ទិន្នន័យ  និងភាព- 
រអាក់ រអួលន្រការ បង្កើត ច្របាប់ ស្ដពីី សិទ្ធ ិទទួ ល-  
បាន ព័ត៌ មាន ព្រម ទំាង កង្វះ សង្គតភាព  ក្នងុ 
ការ បង្កើតស្ដង់ ដាទិ ន្ន ន័យមូល ដា្ឋាន និង ការ- 
ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ទិន្នន័យ រវាង គ្រប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ 
បាន ធ្វើ ឲ្រយ មាន ក្ដ ី បារម្ភ  ជំុវិញ  ការ ប្រមូល 
ធាតុ ចូល ទៅ ក្នងុ គោល ដៅ អភិវឌ្រឍន៍ ប្រកប- 
ដោយ ចីរភាព នៅ កម្ពជុា ។ កញ្ញា បញ្ជាក់ ថា ៖  
«ការ អភិវឌ្រឍ សហ គមន៍ មួយ ប្រកប ដោយ 
តមា្លាភាព  ចំាបាច់ ត្រវូ មាន ការ ផ្ដល់ ទិន្នន័យ 
ឲ្រយ បាន ច្របាស់  លាស់ ពីគ្រប់ តួអង្គ អភិវឌ្រឍន៍  
បុ៉ន្ត្របច្ចបុ្របន្នប្រជា ពលរដ្ឋ នៅ ពំុ ទាន់ ទទួ ល-  
បាន ទិន្ន ន័យ ច្របាស់ លាស់ ឬអំពី ផល ប៉ះ ពា ល់   
ន្រ គម្រង អភិវឌ្រឍន៍ នៅ ក្នុង សហ គមន៍ 
របស់ ពួក គាត់ នោះ ទ្រ »៕ 

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ប្រជាពលរដ្ឋ៤៩នាក់ក្នងុភូមិអូរស្ងតួមានអាការ
ឈឺត្រវូបានសង្រស័យថាមានផ្ទះុករណីគ្រនុឈីកថ្មី

 ឡុង   គីម ម៉ា រីតា 

បន្ទាយ មន ជ័យៈ  ប្រ ជា ពល- 
រដ្ឋ ប្រមាណ ៤៩ នាក់   ក្នុង នោះ 
មាន កុមារ ៣៥នាក់  នៅ ភូមិ អូរ- 
ស្ងួត   ឃុំ អូរ ប្រ សាទ   ស្រុក 
មង្គល បុរី   មាន អាការ ក្ដោ ខ្លួន 
ឈឺ សនា្លាក់ ដ្រ ជើង   ឈឺ សាច់ ដុំ  
ច្រញ កន្ទលួ លើ ស្រប្រក  ត្រវូ បាន 
សង្រស័យ ផ្ទុះ ករណី គ្រុន ឈី ក  
(Chikunnguya)។   ខណៈ 
ជងំ ឺន្រះ  កពំងុ រាល ដាល ទៅ ភមូ ិ
ចំនួន   ៤  បន្ថ្រម ទៀត   ដ្រល នៅ 
ក្រប្ររៗ នោះ ។   យោង តាម ការ ឲ្រយ 
ដឹង ពី មន្ទីរ សុខ ភិ បាល ខ្រត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ ។ 

 លោក   ឡ្រ  ច័ន្ទ សង្វាត   ប្រធាន 
មន្ទរី សខុ ភ ិបាល  ខ្រត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ  បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  កាល ពី  
យប់  ថ្ង្រ ទី៧ កញ្ញា   មាន ករណី 
ផ្ទុះ ឡើង នូវ ជំងឺ ឈី ក ជា ថ្មី  ទៀត   
នៅ ក្នុង ខ្រត្ត ន្រះ  ក្រយ ពី ក្រុម 
ការ ងរ   បាន ចុះ ត្រតួ ពិនិត្រយ បនា្ទាន់ ។ 

 លោក   ច័ន្ទ សង្វាត   បាន ថ្ល្រង 
ថា ៖  « បនា្ទាប់ ពី រក ឃើញ យា៉ាង- 
ដូច្ន្រះ ក្រុម ការងរ   បាន បញ្ជូន 
អ្នក ជំងឺ មួយ ចំនួន   មក មន្ទីរ- 

ព្រទ្រយ ខ្រត្ត មង្គល បុរី   ព្រះ ត្រ 
ពកួ គ្រ  មាន រោគ សញ្ញា  ក្តៅ ខ្លនួ   
៣៩  ដល់  ៤០ អង្រសាស្រ   ឈឺ 
សនា្លាក់ ដ្រ ជើង   ឈឺ សាច់ ដុំ  
ច្រញ កន្ទួល លើ ស្រប្រក  វិល មុខ 
ក្អួត ចង្អោរ » ។ 

 លោក   ច័ន្ទ សង្វាត   បាន ឲ្រយ 
ដឹង ទៀត ថា   ក្រយ បញ្ចប់ 
ការងរ  នងិ បន្ត ការ តាម ដាន ន្រ 
ការ ផ្ទុះ ករណី គ្រុន ឈី ក  ដ្រល 
បាន កើត ឡើង នៅ ភូមិ អូរ ស្ងួត   
ក្រមុ ការ ងរ  ក ៏កពំងុ សង្រសយ័ ថា  
មាន ការ រីក រាល ដា ល ន្រ ជំងឺ ន្រះ  
ទៅ ភូមិ ដ្រល នៅ ក្រប្ររៗ នោះ  
ចំនួន   ៤ ភូមិ ទៀត ដ្ររ  ហើយ  
ការ អន្ត រាគ មន ៍បនា្ទា ន ់ កពំងុ បន្ត 
ស្រវ ជ្រវ  ករណ ីសង្រសយ័ បន្ថ្រម 
ទៀត  ដើ ម្របី បញ្ជនូ រក ស្រវា   ព្រយា បាល  
និង ថ្រ ទាំ  និង បូម ឈាម រក 
ករណ ីសង្រសយ័ ផ្រស្រង ទៀត   ដើម្រប ី
ស្រវ ជ្រវ   ម្រ រោគ គ្រុន ឈី ក ។ 

លោក   ថ្ល្រង ថា ៖« មក ដល់ 
ព្រល ន្រះ  មាន ករណី ថ្មី កើត- 
មាន ទៀត  ត្រ មិន ច្រើន ទ្រ។  
ក្រមុ ការ ងរ យើង  កពំងុ ចុះ អបរ់ ំ
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  នូវ សារ សុខ ភាព   
ការ បង្ការ   និង ការ លុប បំបាត់ 
ជម្រក មូស  ដោយ សហ ការ ជា- 

មួយ  អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន  និង ផ្ន្រក 
ពាក់ ព័ន្ធ  ពិស្រស  ការ ចុះ ដាក់ អា ប្រ ត 
បន្ថ្រម   និង ការ បាញ់ ថា្នាំ មូស 
តំបន់ គោល ដៅ » ។ 

 លោក   ចន្ទ   វិ ឌ្រឍី ណា វុ ឌ្រឍ  
ប្រធាន មន្ទីរ ព្រទ្រយ មិត្ត ភាព 
កម្ពុជា   ជប៉ុន មង្គល បុរី   បាន ឲ្រយ 
ដងឹ  ថា  ចពំោះ អ្នក ជងំ ឺទាងំ អស ់  
ដ្រល មាន ការ សង្រសយ័ កើត មាន 
ជំងឺ ឈី កនៅ ក្នុង ភូមិ នោះ គឺ 
មាន ចំនួន   ៣៧នាក់   បាន 
សម្រក ព្រយា បាល នៅ ក្នុង មន្ទីរ- 
ព្រទ្រយ។   ប៉នុ្ត្រ ដោយ សារ អ្នក ជងំ ឺ
មួយ ចំនួន   មាន អា ការ ល្អ ប្រសើរ  
ក្រុម គ្រូ ព្រទ្រយ ក៏ បាន អនុញ្ញាត 
ឲ្រយ ច្រញ ពី មន្ទីរ ព្រទ្រយ   ខណៈ 
ដ្រល អ្នក ជងំ ឺដ្រល នៅ បន្ត ស ម្រ ក 
នៅ ម ន្ទរីព្រទ្រយ   ដោយ សារ ពកួ គ្រ  
មាន ជងំ ឺឈ ីក  ស្រប ជា មយួ ជងំ ឺ
គ្រុន ឈាម។ 

 លោក   បាន ថ្ល្រង ថា ៖ « ពួក- 
គាត់ មិន មាន អ្វី ធ្ងន់ ធ្ងរ ទ្រ  ព្រះ 
អ្នក ដ្រល នៅ បន្ត សម្រក នោះ  
បើ ទោះ ជា មិន ទាន់ បាន លទ្ធ- 
ផល ឈាមថា កើត ជំងឺ គ្រនុ ឈីក   
ត្រ យើង សង្រស័យ ថា  កើត ឈី ក  
និង មាន អ្នក ខ្លះ ពិនិត្រយ ឃើញ 
ថា មាន គ្រុន ឈាម » ៕

សង្គមសីុវិលៈរឿងនយោបាយនិងកូវីដធ្វើឲ្រយរំាងស្ទះការតាមដានការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ដោយចីរភាព

អ្នក ចូល រួម នៅ ក្នងុ សិក្ខាសាលា កល ពី ថ្ងេ ទី ៨ ខេ កញ្ញា ។ រូបថត ហ៊ាន រង្រសី 
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តពីទំព័រ ១...នោះទៃ ដោយ- 
សារ តួលៃខ ដៃល បាន បង្ហាញ នូវ 
ដណំាកក់ាល ដបំងូ របស ់ខ្លនួ   គ ឺសុ ំ
ពៃយួររៀងៗខ្លនួ សនិ ។ លោ ក នយិាយ 
ថា៖ «យើង បាន សុ ំពៃយួរ តលួៃខ ដៃល 
ជាជហំរ ដបំងូ នៃះ សនិ ហើយ ស្អៃក 
យើង នឹង  បង្ហាញ នូវ តួលៃខ ចុង- 
កៃយ នៃ ភាគី នីមួយៗតៃម្តង។ 
ការ ចរចា បៃក់ឈ្នួល នៅ ឆ្នាំ នៃះ  
មិន មាន ភាព តាន តឹង នោះទៃ  ខ្ញុំ 
ឃើញ ថា  យន្តការ នៃ ការ ចរចា ភាគ ី
ដៃល ជា សមាជិក នៃ កៃមុ បៃកឹៃសា ជា តិ 
បៃក់ ឈ្នួល អបៃបបរ មានៃះមាន  
ភាព ចាស ់ទុចំៃើន  ហើយ យើង មាន 
ការ  ភា្ញាក់ ផ្អើល ចំពោះ ការ យោគ- 
យល់គ្នា ការ តស៊ូ មតិជា មួយគ្នា  
ផ្អៃក លើ លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស នងិ 
លក្ខណ វិនិច្ឆ័យ បើទោះ បី ថា ការ 
គណនា មាន ការ លម្អៀង គ្នា  តៃភាគ ី
នីមួយៗ ឈរ លើ លក្ខណវិនិច្ឆ័យ 
ទាំង ៧ ដូច គ្នា»។

លោក ហៃង សរួ បញ្ជាក់ ថា នៅ 
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នៃះ ជា ថ្ងៃ បញ្ចប់ នៃ 
កិច្ច បៃជំុ របស់ កៃមុ បៃកឹៃសា ជាតិ  បៃក់ - 
ឈ្នួល អបៃបបរមា  ដើមៃបី ផ្តល់ ជូន 
កម្មករ នយិោជតិឱៃយ មាន ភាព នងឹនរ 
ចៃបាស់ លាស់  ថាតើ បៃក់ឈ្នួល 
អបៃបប រមា នៅ ឆ្នា ំកៃយ  មាន ចនំនួ 
ប៉នុា្មាន នៅ មនុ ពៃល ដៃល ពកួគៃ តៃវូ 

ឈប់ សមៃក បុណៃយ ភ្ជុំ បិណ្ឌ ។
លោកកាំង ម៉ូនីកា អគ្គលៃ ខា-

ធិកា រង នៃ សមា គម រោង ចកៃ កាត់ - 
ដៃរនៅ កម្ពជុា (GMAC)បាន បៃប ់
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី មៃសិល មិញ ថា 
សមាគម នៅ បន្ត ធ្វើការ ពភិាកៃសា គ្នា 
បន្ត ទៀត  នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍នៃះ  
ដៃល ជា ថ្ងៃ ចុង កៃយ នៃ ការ ចរ ចា 
បៃក់ឈ្នួល នៃះ។

លោក  ថ្លៃង ថា ៖ «យើង ពៃយា យាម 
ឲៃយ អស់ ពី សមត្ថ ភាព ដើ មៃបី  ឈាន 
ដល់ ការ ពៃម ពៃៀង គ្នា មួយ  ដើមៃបី 
បង្ហាញ ពី សាមគ្គី ភាព របស់ យើង 
ក្នុង ពៃល មាន វិបត្តិ នៃះ »។

ចណំៃកភាគសីហជពី ដៃល បាន 
កណំត ់ ត ួលៃខ សមៃប ់ ដាក ់ស្នើ សុ ំ
ដំឡើង បៃក់ ឈ្នួល  ដល់ កម្មករ 
និយោ ជិត ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១   ដៃល 
មាន ចំនួន ជាង ១២ ដុលា្លារ   នោះ ក៏ 
បាន បញ្ជាកជ់ា ថ្ម ីថា តលួៃខ ថ្ម ី នងឹ 
លើក ឡើង ម្តងទៀត នៅក្នងុ  កចិ្ច បៃជុ ំ
ចុង កៃយ នៅ ថ្ងៃ ពៃហ សៃបតិ៍ នៃះ ។

លោក ហ្វា សាល ីបៃធាន សម្ពន័្ធ 
សហជីព ជាតិ បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ថា ដំណើរ ការ ចរចា មាន ភាព- 
រលនូ  ដោយ ភាគនី ិយោជក  សុ ំបន្ត 
រកៃសា តួលៃខ បៃក់ឈ្នួល ដដៃលគឺ 
១៩០ ដុលា្លារ ឯភាគីសហជពី  នៅ 
មិន ទាន់ មាន តួលៃខ ណាមួយ ថ្មី 
ជាកល់ាក ់នោះ ទៃ  ដោយ សហ ជពី 
រកៃសា   តួ លៃខ ជា សមា្ងាត់ សនិ  ហើយ 

នឹង បង្ហាញ នៅ ថ្ងៃ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នៃះ ។
លោក អាត់ ធន់ បៃធាន សហ- 

ភាព ការងរ កម្ពជុា បាន លើក ឡើង 
ផងដៃរ ថា ការចរចា ពី មៃសិលមិញ  
មិន មាន លទ្ធផល អ្វី ដៃល អាច 
ទទួល យក បាន នោះ ទៃ ដោយ- 
សារភាគី ទាំង អស់  មិន តៃូវគ្នាពី 
ចំនួន តួលៃខ សមៃប់ ដំឡើង បៃក់ - 
ឈ្នួល ដល់ កម្មករ។ ភាគី នីមួយ ៗ  
បាន ធ្វើ ការ ជជៃកគ្នា ជាចៃើន ម៉ោង 
នៅ តៃមនិ អាច រក ត ួលៃខរមួ ឃើញ 
ក ៏សមៃច ថា  នងឹ បន្ត ជជៃក គ្នា នៅ 
ពៃល កៃយ។ លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ 
«នៅ ថ្ងៃ នៃះ(ថ្ងៃ  ពធុ )អាច នយិាយ 
បាន ថា ជា ថ្ងៃ សា្ទាបស្ទង់ គ្នា  ដៃល 
និយោ ជក ថា មិន មាន លទ្ធភាព 
អាច ដឡំើង បាន  តៃយើង ថា គរួតៃ 
ឡើង   ប៉នុ្តៃទោះ ជា ជជៃក យា៉ោង ណា 
ក៏ គ្មាន លទ្ធផលក៏ សមៃ ច លើក ពៃល 
ចរចា»។ បៃធាន សហជី  ពរូប នៃះ  
បន្ត ថា បៃសនិ បើ ការ ជជៃ ក ចរចាគ្នា 
នៅ ថ្ងៃ ចុង កៃ យ មិ ន  មាន លទ្ធ ផល 
ទៀតនោះ រដា្ឋា  ភិបា ល  នឹង ធ្វើ ការ- 
សមៃច ដំឡើង តៃ ម្តង ។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃ រ ថា រាជ រដា្ឋា - 
ភិបាល កម្ពុជា បាន ដាក់ ចៃញ នូវ 
គោល នយោ បាយ ដំឡើង បៃក់ 
ឈ្នួល ដល់ កម្មករ និយោ ជិត ក្នុង 
វសិយ័ វាយ នភណ្ឌ កាត ់ដៃរ ផលតិ 
សៃបៃក ជើង និង សមា្ភារសមៃប់ ធ្វើ 
ដំណើ រ រៀង រាល់ ឆ្នាំ ៕

ប្រាក់ឈ្នលួ...
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ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្ន្រកលក់ការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម-៤នាក់

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន•	  ជូនដំណឹង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់
អតិថិជនអំពីផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មីៗបំផុតរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
ស្វាកម្មអតិថិជន•	
បង្កើតសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅ•	
ក្នុងទីផ្សារ
តំណាងឱ្យកាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ក្នុងការដាក់•	 សំណើសំុការផ្សាយពាណិជ្ជ-  
កម្ម និងយុទ្ធនាការទីផ្សារ
ស្វ្ងរកអតិថិជនសកា្តានុពល•	  និងរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ
បង្កើត•	  និងថ្រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនមុន និងក្យព្លលក់
ស្វ្ងយល់ពីតម្ូវការ/ការឆ្លើយតប/ការរិះគន់របស់អតិថិជន•	  និងធ្វើបច្ចុ-
ប្បន្នភាពព័ត៌មនទីផ្សារ
ជួ•	 យអតិថិជនក្នុងការរចនាអត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់យោបល់ 
ដល់ពួកគ្អំពីការធ្វើផ្នការប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្កបដោយប្សិទ្ធភាព
សម្ចតាមគោលដៅលក់ប្ចាំខ្•	  និងត្ីមស
ការងារផ្ស្ងទៀតដ្លតម្ូវដោយប្ធានគ្ប់គ្ងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម•	

លក្ខណសម្របត្តិ/បទពិសោធ
ចូលចិត្តក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជន ច្ះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ស្វាហាប់ •	
មនការប្ត្ជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ទំនាក់ទំនងល្អ ច្ះធ្វើបទបងា្ហាញ និងជំនាញ 
ទំនាក់ទំនង។ 

ធ្វើការជាក្ុម ត្ូវមនឥរិយាបថវិជ្ជមន ច្ះជួយជំរុញការលក់•	
បញ្ចប់បរិ•	 ញ្ញាបត្ផ្ន្កអាជីវកម្ម  ទីផ្សារ ឬមនបទពិសោធផ្ន្កលក់ និង 
ទីផ្សាររយៈព្ល៣ឆ្នាំ
មនបទពិសោធផ្នក្លក់•	  និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មនចំណ្ះដឹងភាសអង់គ្ល្សល្អ•	  ទាំងការនិយាយ និងការសរស្រ
អាចធ្វើការក្មសម្ពាធ•	  និងបំព្ញការងារតាមព្លវ្លាដ្លបាន 
កំណត់

ប្ក្ខជនដ្លមនចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ប្វត្តិរូបភា្ជាប់មកជាមួយរូបថត 
អមនឹងប្ក់ខ្ដ្លរំពឹង ទុកមកកាន់ផ្ន្ករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សមិនឲ្យ
ហួសពីថ្ង្ទី៣០ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

អាសយដា្ឋានៈ ជាន់ទី៧ ន្អគារ The Elements Condominium 
(រ្សីុដ្នណាញ) មហាវិថីសម្ត្ចហ៊ុនស្ន (ផ្លូវ៦០ម៉្ត្) 
ភូមិព្កតាឡុង សងា្កាត់ចាក់អង្ក្ម ខណ្ឌមនជ័យ រាជធានីភ្នំព្ញ។  
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៨៨ ១៦១-១៦២ 
អីុម្ល: jobs@phnompenhpost.com 

ក្ុមហ៊ុនផូសម្រាឌាខូអិលធីឌ ីផ្តល់ឱកាសការងារប្កបដោយតម្លាភាព។
មនត្ប្ក្ខជនដ្លតូ្វបានជ្ើសរើសបុ៉ណ្ណោះដ្លនឹងតូ្វបានទាក់ទងដើម្បី 
សម្ភាស៕

តុលាការនឹងប្រាកាសសាលក្រាមលើជនជាប់-
ចោទរំលោភស្ត្រាមីា្នក់ចុងខ្រាន្រាះក្រាយពីជម្រាះ

 គឹម   សារុំ 
 
ព្រៃវ្រៃងៈ  សាលា ដំបូង ខៃត្ត 

ពៃវៃង នឹង  បៃ កាស សាល កៃម 
លើ ជន ជាប ់ចោទ មា្នាក់  នៅ ចងុ ខៃ 
នៃះ   បនា្ទាប ់ព ីបាន បើក សវ នា ការ 
ជនំុ ំជមៃះ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៨  ខៃ កញ្ញា 
លើ សំ ណុំ រឿង ចាប់ ស្តៃី មា្នាក់ រំ- 
លោភ នៅ ក្នុង ឃុំ ចៃស សៃុក 
មៃសាង កាលពី ខៃមៃសា។

លោក ចាន ់ វណ្ណៈ  អ្នក នា ំពាកៃយ 
សាលា ដំបូង ខៃត្ត ពៃវៃង  បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ពមីៃសិល មញិ ថា  
សំណុំ រឿងនៃះ មាន ជន ជាប់- 
ចោទ  ឈ្មាះ  ខុន  រិត  អាយុ ២៩ 
ឆ្នាំ  ជា អ្នក បើក រថយន្ត ឈ្នួល  
ពាក់ ព័ន្ធ  ចាប់ រំលោភ សៃ្តី មា្នាក់ ជា 
អ្នក ជិះរ ថ យ ន្ត បៃពៃឹត្ត កាល ពី 
កាល ថ្ងៃ ទី ២៥  ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ 
២០២០   ក្នុង ឃុំ ចៃស  សៃុក 
មៃសាង   ខៃត្ត ពៃ វៃង ។ 

 លោក  វណ្ណៈ  បាន  ថ្លៃងឲៃយ ដឹង  
ថា ៖ « នៅ ថ្ងៃ ទ ី៨ កញ្ញា សណំុ ំរឿង  
នៃះ បាន ជំនំុ ជមៃះ មៃន ហើយ  »   ។     

 ទោះ យា៉ោង ណា  បើ តាម លោក 

នាយ នគរបាល ប៉ុ ស្តិ៍ ឃុំ  ចៃស  
រំឭក បៃប់កាល  ពីមៃសិល មិញ ថា 
នៅ  យប់ ថ្ងៃ ទី ២៥  ខៃមៃសា  ឆ្នាំ 
២០២០ សៃ្ត ីរងគៃះ ឈ្មាះ  មាន 
អាយុ ៣៣ ឆ្នាំ  រស់ នៅ សៃុក 
រមាស ហៃក   ខៃត្ត សា្វាយ រៀង  
បាន ជិះ រថ យន្ត របស់ ជន ជាប់- 
ចោទ ពីរាជ ធានី ភ្នំពៃញ ទៅ ខៃត្ត 
ពៃវៃង ។  លុះ ដល់ ចំណុច កើត- 
ហៃតុ ឃុំ ចៃស  សៃុក មៃសាង  
ខណៈ ដាក់ ម៉ូយ ពី ក្នុង រថយន្ត  
អស់  ហើយ នោះ  ជន សងៃស័យ 
បាន ចាប់ សៃ្តី រងគៃះ រំលោភ 
សៃព សន្ថវៈ រហូត បាន សមៃច 
នៅ លើ រថ យន្ត របស ់ខ្លនួ  ។  បនា្ទាប ់
មក ជន ជាប់ ចោទ បាន ដាក់ សៃ្តី 
រង  គៃះ ចោល  រីឯ ជន ជាប់ ចោទ 
បាន បើក រថ យន្ត គៃច ខ្លួន បាត់ ។ 

 លោក បន្ត ថា   ករណី នៃះ នគរ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ បាន ទទួល ពាកៃយ 
បណ្តឹង ពី សៃ្តី រង គៃះ។  សៃ្តីរង- 
គៃះ បាន ប្តឹង  សមត្ថ កិច្ច របស់ 
លោក នៅ ថ្ងៃ ទី ២៦   មៃសា  ឆ្នាំ 
២០២ ០ ។  បើ តាម បណ្តឹង នោះ 
បាន រៀប រាប់ ឲៃយដឹង ថា   គត់ បាន 

ហៅ រថ យន្ត របស់ បុរស ឈ្មាះ 
ខនុ  រតិ   មា៉ោក សា ំងយ៉ងុ ពណ ៌សមៃបក 
ឪឡឹក   ពាក់ សា្លាក លៃខ ភ្នំ ពៃញ  
2AR5640  ជិះ  ប៉ុន្តៃ មិន ទាន់  
ដល់ គោល ដៅ  ផង ក៏ យប់ ងងឹត  
រីឯ អ្នក ជិះ ក្នុង រ ថ យន្ត ក៏ ចុះ  អស់ 
ទៀត ។ ពៃល នោះ  អ្នក បើក រថ- 
យន្ត នោះ បាន ចាប់ សៃ្ត ី រង គៃះ 
រំលោភ បាន សមៃច តៃ ម្តង ។  
កៃយ ទទួល បាន ពាកៃយ បណ្តឹង 
ភា្លាម សមត្ថ កិច្ច បាន រាយ ការណ៍ 
ទៅ លោក អធិ ការ នគរ បាល 
សៃុក មៃ សាង    ហើយ លោក 
អធកិារ បាន បញ្ជា ឲៃយ បៃត ិបត្ត ិការ 
សៃវ ជៃវ ចាប់ ជន សងៃស័យ បាន 
ដៃល ជន មា្នាក ់នៃះ រសន់ៅ ភមូ ិបងឹ  
ឃុំ ចៃស  សៃុក មៃសាង  ខៃត្ត 
ពៃវៃង  នាំ យក មក សាក សួរ  នៅ 
ប៉ុស្តិ៍ន គរ បា ល ឃុំ ចៃស ។      
កៃ យ សាក សួរ ជន សងៃស័យ 
បាន សារ ភាព ថា  ខ្លនួ ពតិ ជា បាន 
ចាប ់សៃ្តរីង គៃះ រលំោភ ពតិ មៃន  
ហើយ សមត្ថ កចិ្ច បាន  ធ្វើ កណំត-់ 
ហៃតុ  បញ្ជូន  ទៅ ស្នង ការ  ដា្ឋាន 
នគរ បាល  ខៃត្ត ពៃ វៃង៕



ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈ អគ្គ នាយ ដ្ឋាន គយ  នងិ រដ្ឋា ករ 
កម្ពុជា នៃ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  
បាន ដក់ ចៃញ វិធាន ការ រឹត បន្តឹង  ការ នាំ- 
ចូល មុខ ទំនិញ សៃ  និង បារី គៃប់ បៃ ភៃទ 
ជា បណ្តោះ អាសន្ន   នៅ តាម មាត់ ចៃក 

មួយ ចំនួន ដើមៃបី ពងៃងឹ បៃសិទ្ធ ភាព នៃ ការ- 
បៃមលូ ពន្ធ  នងិ ទប ់ស្កាត ់អពំើ រត ់គៃច ពន្ធ 
នៅ ក្នុង បៃ ទៃស។ 

 លិខិត ចុះ ហត្ថ លៃខា ដោយ លោក   
គុណ  ញឹម   បៃតិភូ រាជ រដ្ឋាភិ បាល ទទួល 
បន្ទកុ   អគ្គ នា យក នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន គយ  
និង រដ្ឋាករ កម្ពុជា  ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ 

ទី៧  សី ហា  បាន ណៃ នំា ដល់ បៃធាន 
នាយក ដ្ឋាន  សខា  នងិ ការ ិយា ល ័យ គយ 
ទូទំា ង បៃ ទៃស   ឲៃយ កំណត់ ជាប ណ្តោះអា សន្ន 
នូ វមាត់ ចៃក សមៃប់ ការ នាំ ចូល មុខ- 
ទំនិញ សៃ  និង បារី គៃប់ បៃភៃទ   ដើមៃបី 
សៃប តាម យុទ្ធ សស្តៃ កៀរ គរ ចំ ណូល 
របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល ។ 

 លិខិត ដដៃល នោះ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  មុខ 
ទំនិញ សៃ  ដៃល មាន ជាតិ អាល់ កុល 
លើស ពី  ១០ ភាគ រយ  និង បារី គៃប់- 
បៃភៃទ  គ ឺអន ុញ្ញាត ឲៃយ នា ំចលូ តៃ តាម ចៃក 
កំពង់ ផៃ អន្តរ ជាតិ ពៃះ សីហនុ  កំពង់ ផៃ 
អន្តរ ជាតិ ភ្នំពៃញ   និង អា កាស យាន ដ្ឋាន 
អន្តរ ជាតិ តៃ ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ លើក លៃង តៃ  
ការ នំា ចូល តាម របប អគា រលក់ ទំនិញ រួច ពន្ធ ។ 

 លិខិត នោះ  បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា ៖   « ការ- 
នាំ ចូល តាម មាត់ ចៃក ពៃំដៃន ផៃសៃង ទៀត   
តៃវូ មាន ការ អន ុញ្ញាត ជា មនុ ព ីអគ្គ នាយក-  
ដ្ឋាន គយ  និង រដ្ឋាករ កម្ពុ ជា »។   

លខិតិនោះក ៏បាន បញ្ជាកឲ់ៃយ មន្តៃ ីចាត-់ 
ចៃង អន ុវត្ត  ឲៃយ មាន បៃសទិ្ធ ភាព ខ្ពស ់  ចាប ់
ព ីថ្ងៃទ ី១ ខៃ វចិ្ឆ ិកា  ឆ្នា ំ ២០ ២០   រហូត ដល់ មាន 

ការ កំណត់ ជា ថ្ម»ី ។ 
 លោក  មាស  សុខ សៃន សន  អ្នក នាំ- 

ពាកៃយ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុ មិន- 
អាច ផ្ដល់ អតា្ថា ធិបៃបាយ បាន ភា្លាមៗ   តាម 
ការ ស្នើ សុំ របស់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍បាន ទៃ។ 

 លោក   សុខ សៃន សន   បានថ្លៃង ថា ៖  
«សហ ការី ខ្ញុំ កំ ពុង រៀប ចំ ចម្លើយ »។ 

  លោក   មុំ   គង់  នាយក បៃតិ បត្តិ អង្គការ 
ចលនា ដើមៃបី សខុ ភាព កម្ពជុា បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា   វិធាន ការ ដៃល បាន ដក់ ចៃញ ដោយ 
នាយក ដ្ឋាន  គយ  និង រដ្ឋា ករ កម្ពុជា  គឺ ជា 
ការ ជំរុញ ដល់ បៃសិទ្ធ ភាព នៃ ការ បៃមូល- 
ពន្ធ របស់ រាជ រ ដ្ឋា ភិ បាល  ជា ពិ សៃស កាត់- 
បន្ថយ ការ គៃច ពន្ធ ខសុ ចៃបាប ់ ខណៈ ដៃល 
ផលិត ផល បារ ីមិន មាន ការ បង ់ព ន្ធ ចំនួន   
៤០ ភាគ រយ   កំពុង ដក់ លក់ លើ ទី ផៃសារ ។ 

 លោក   មុំ  គង់   បាន ថ្លៃងឲៃយដឹង ផង ដៃរ   
ថា ៖  « នៅ ពៃល ដៃល យក ពន្ធ ទាប ពី 
ផលិត ផល ទាំង នៃះ  មាន ន័យ ថា  ដូច 
លើក ទឹក ចិត្ត នៃ ការ បៃើ បៃស់  ការ ដំឡើង- 
ពន្ធ ក៏ បាន ចូល រួម កាត់ បន្ថយ ការ បៃើ- 
បៃស់ របស់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ » ៕   

អគ្គនាយកដ្ឋានគយប្រកាសរឹតបន្តងឹការនំាចូលទំនិញស្រនិងបារី

សុទ្ធគឹមសឿន

ពេះវិហារ:តំណាង អយៃយ ការ- 
អម ស លាដំ បូង ខៃត្ត ពៃះ វិហារ 
លោក សៃី  ភី  សុី ថង  បាន កោះ- 
ហៅ សកម្ម ជន ការ ពារ ពៃឈើ  
ចនំនួ ៤ នាក ់ ឲៃយ ចលូ បភំ្ល ឺនៅ ថ្ងៃទ ី
១៨  ខៃ កញ្ញា ខាង មុខ នៃះ កៃម 
បទ ចោទ «ញុះ ញង់ ឲៃយ បៃពៃឹត្ត- 
បទ ឧកៃិដ្ឋ ជា អាទិ៍» តាម បណ្ដឹង 
កៃមុ ហ៊នុ វៀត ណាម ឈ្មោះ PNP 
ពី រឿង ជម្លាះ ដីធ្ល ីតំាង ពី ឆ្នា ំ២០១៥  
ខណៈ ពួក គៃ ទាំង ៤ នាក់  កំពុង 
រក មៃធាវី ឲៃយជួយ ការ ពារ ក្ដីនៃះ។

តាម ដីកា របស់ លោក សៃី  ភី  
សុី ថង  ចុះ ថ្ងៃទី ២៨  ខៃ សីហា 
ដៃល ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ទើប ទទួល បាន 
ពថី្ងៃ ៨  កញ្ញា ឲៃយ ដងឹ ថា អ្ន ក ទា ំង 
៤ នាក់ នោះ មានឈ្មោះ ខៃ ម សុ ឃី 
ភៃទ បៃសុ  អាយ ុ៣៦ ឆ្នា,ំ ឈ្មោះ 
សូរ ថា ល់ ភៃទ បៃសុ  អាយុ ៤៥ ឆ្នា,ំ 
ឈ្មោះ វងៃស សខុ ខៃង ល ីភៃទ បៃសុ  
អា យុ៤៦ ឆ្នា ំ និងឈ្មោះ សន  រ៉ៃត  
ភៃទ បៃុស  អាយុ ៦២ឆ្នា។ំ ពួក- 
គៃរស់ នៅ ភូមិ ឫសៃសី សៃកុ  ឃំុ រួស- 
រាន់  សៃុ ក រវៀង ខៃត្ត ពៃះ វិ ហារ ។

បើ តាម ដីកា នៃះ  ពួក គៃ តៃូ វ 
ចូល បំភ្លឺ នៅស លា ដំបូង ខៃត្ត 
ពៃះវិ ហារ  នៅ ថ្ងៃទី ១៨  ខៃ កញ្ញា 
ឆ្នា ំ២០២០វៃ លា  ម៉ោង ៣ រសៀល 
នៅ បន្ទប ់សល សវ នា ការ ។ការ- 
កោះហៅ នៃះ ពាក់ ព័ន្ធ សំណំុ រឿង  
«ញុះ ញង់ ឲៃយ បៃ ពៃឹត្ត បទ ឧកៃិដ្ឋ 
ជា អាទិ៍» តាម បញ្ញត្ត ិមា តៃ ៨៩៥  
នៃកៃ មពៃ ហ្មទ ណ្ឌ  បៃពៃ ឹត្ត  នៅ  ឃុ ំ
រៀប រយ សៃុក រវៀង ខៃ ត្ត ពៃះ- 

វ ិហារ  កាល ព ី ថ្ងៃទ ី២៤  ខៃមៃ ស  
ឆ្នាំ ២០១៥។

ដីកា នៃះ ក៏បាន  ឲៃយ ដឹង ដៃ រថា 
សមា សភា ព ក្នុង អង្គ ជំនុំ ជមៃះ 
សំណុំរឿងនៃះ   រួម មាន  លោក 
សយ  ណូ រិ ទ្ធ ជា ចៅ កៃម ជំនំុ ជមៃះ , 
លោកសៃី  ភី  សុី ថង ជា តំ ណា ង 
អយៃយ ការ  និង លោក  ហុង  វណា្ណោ  
ជា កៃឡា បញ្ជ ីសវនា ការ។  ស មី-  
ខ្លួន តៃូវ  អញ្ជើ ញមក  តាម ដីកា 
នៃះ ឲៃយ បាន ទា ន់ ពៃ ល វៃ លា និង 
យក លិខិត ផៃសៃង ៗ ទាក់ ទង នឹង 
សំណុំ រឿង ខាង លើ មក ជា មួយ 
ផង  បៃសិន បើ មាន ។

លោក  ខៃ ម ស ុឃ ី សកម្ម ជន- 
ពៃឈើ  មា្នាក ់ ក្នងុចណំ ម៤ នាក ់
នោះបា នឲៃយ  ដឹង ពី ថ្ងៃទី ៨  កញ្ញា 
ថា លោក បាន ទទួល ដីកា នោះ 
រួចហើ យ តៃ លោក កំពុង រក មៃធាវី 

ឲៃយ ជួយ ការពារ ក្ដីនៃះ ។ការកោះ- 
ហៅ ពកួ លោក នៃះ គ ឺតាម បណ្ដងឹ 
កៃមុ ហ៊នុ វៀត ណាម ឈ្មោះ ភ ីអនិ 
ធ(ីP.N .TCo.,Ltd.)ក្ន ុង ករ ណ ី 
ជ ម្លាះ ដធី្ល ី ជាម ួយ ពលរដ្ឋ តាងំ ព ី
ឆ្នាំ ២០១៥ មក ម្លៃ៉ះ។

លោក បន្ត ថា រហូត មក ទល់- 
ពៃ លនៃះ ទំនាស់ ដីធ្ល ីនោះមិ នទាន់  
ដោះសៃ យដ ច់សៃច ទៃ ហើ យ 
កៃុម ហ៊ុន ក៏ដូ ចជា  មិ នឃើញធ្វើ 
អាជីវ កម្ម អ្វី លើ ដី នោះ បន្ត ទៀត 
ដៃរ  បនា្ទាបព់ ីកាប ់ពៃឈើ អស។់ 
បច្ចបុៃប ន្នអ្ន កភ ូម៤ិ ឬ ៥ នាក ់បាន 
ទៅ ដំ ដំណាំ លើដី កៃុមហ៊ុន 
បណ្តោះ អាស ន្ន(ខ្ច ី ដ ីដ ំដណំា)ំ 
ដៃល បៃៀប ដូច  ទៅ ជួយ ចាំ ដី ឲៃយ 
កៃុម ហ៊ុន ដៃរ ។

លោក ថា៖ «ពលរដ្ឋ ភូមិ ខ្ញុ ំហ្នងឹ 
គ ឺជាង ១០០ គៃសួ រមាន ទនំាស ់

ជា មួយ កៃមុ ហុ៊ន តំាង ឆ្នា២ំ ០១៥  
ប៉ុន្ដៃ អាជា្ញា ធរ ដោះ សៃ យ មិន  
ដ ចស់ៃច  ទៃ ហើយ តលុា ការ  ក ៏
កោះហៅ ទៅ សួរនាំ ជា ហូរហៃ 
តៃ គា្មោន លទ្ធផ ល អ្វ ី ទៃ។ គៃ ប្ដងឹ ពួក- 
ខ្ញុំ៤ នាក់ គឺ គៃ ថា ពួក ខ្ញុំ ញុះ ញង់ 
ពលរដ្ឋ ឲៃយ តវ៉ា ជា មួយ កៃុម ហ៊ុន 
យក ដី ខ្លនួ ឯង មក វិញ។ មៃយ៉ោង ទៀត 
ពួក ខ្ញុំ តៃង តៃ រារាំង សកម្ម ភាព 
កាប ់ពៃ ឈើ  របស ់កៃមុ ហ៊នុ ហ្នងឹ 
អ៊ី ចឹង គៃ ខឹង ពួក ខ្ញុំ ទើប បាន ជា 
ប្ដឹង ខ្ញុំ បៃប នៃះ» ។

តំណាង កៃមុ ហុ៊ន ភី អិន ធី (P.N.T  
Co., Ltd.) មិន អាច ស្វៃង រក 
បៃភព ទាក់ ទង សុំ ការ ប ញ្ជា ក់ ពី 
ករណី នៃះ បាន ទៃពី មៃសិល មិញ ។

លោក  ឡោ  ចាន ់ មន្តៃ ីសមៃប- 
សមៃួល ផ្នៃក សិទ្ធិ មនុសៃស នៃ 
សមា គម អាដ ហុក បៃចាំ ខៃត្ត 

ពៃះ វិហារ បាន ថ្លៃង កាលពីថ្ងៃទី 
៨ កញ្ញាថា លោ ក បាន ដឹង រឿង 
នៃះ ដៃរ ដោយ ពលរដ្ឋ ទំាង ៤ នាក់ 
នោះ កំពុង ដក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ មៃ- 
ធាវី ពី សមា គម អាដ ហុក ឲៃយ ជួយ 
ការពារក្ដ ី។ លោ ក យល ់ថា  ការ- 
កោះ ហៅ ពលរដ្ឋ ឲៃយ ចលូ បភំ្ល ឺនៃះគ ឺ 
អាច ចង់ ព ន្លឿ ន ការ ដោះសៃ យ 
ការ កក ស្ទះ សំណុំ រឿង ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖  «បៃសនិ បើ 
តុលា ការ បង្គាប់ ឲៃយ ចាប់ ពួក គាត់ 
យក ទៅ ឃុំ ខ្លួន ក្នុង អំឡុង ពៃល 
សកសួ រ ឬ ពៃល ណា មួយ នោះ 
គឺ យើង អាច ចាត់ទុ ក ជា ការ គំរាម- 
កំហៃង  និង រំលោភ លើ សិទ្ធិ សៃរី- 
ភាព ក ៏ដចូ ជា  អយតុ្ត ិធម ៌សមៃប ់
ព ួក គា ត ់ ប៉នុ្ដៃ បើ ដក ់ពកួ គាត ់ឲៃយ 
ស្ថិត កៃម ការ តៃួត ពិនិតៃយ តាម 
ផ្លូវ តុលា ការគឺ វ រឿង ធម្មតា ទៃ 
ពៃះ នីតិវិធី តុលា ការខ្ញុំ  ទ ទួ ល 
ស្គា ល់នៅពៃ ល មាន សំណុំរឿង 
ចៃើនគឺ  តៃូវតៃ ចៃញ ដីកា កោះ- 
ហៅ អ៊ីចឹង ហើយ ដើមៃបី ទុក ជា 
មូល ដ្ឋាន  ដៃល អា ច  ចោទ បៃកាន់ 
ឬ ទមា្លាក់ បទ ចោទ ចោល វិញ» ។

គួរ រំឭក ថា ទីតំាងដី  នៃះ តៃវូបាន  
កៃុមហ៊ុ ន (P.N.TCo.,Ltd.)
ឈូស ឆយ តាំង ពី ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០ ១៤  មក    ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ផ្ទៃ- 
ដី បៃ មាណ  ៨០០ហិក តា របស់ 
ពលរដ្ឋ សរុ ប ១២៧ គៃសួរ ។ 
ពល រដ្ឋ តៃង តៃអះអា ង ថា ពួ ក - 
គាត់ បាន កា ន់ កាប់  និង  ធ្វើសៃ  - 
ចមា្ការ លើ ដី នោះ ជាង ១០ឆ្នាហំើយ  
បុ៉ន្តៃ កៃមុ ហុ៊ន បៃរជា ទៅ ឈូស- 
ឆយ យក ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ ៕

� ងហា�ងនិងអគ�នាយក
លី �ៃសៃង
និពន្ធនាយក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�េធា ន�េប់�េងកា រីនិពន្ធ

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េធា ន�េប់�េងកា រីនិពន្ធ

សូ វិស ល
អនុ�េធា នកេុមអ្នកយកព័ត៌ម ន

� ក់ ស� ងលី
កា រីនិពន្ធរងព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធព័ត៌ម នសេដ្ឋកិច�
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌ម នសេដ្ឋកិច�
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រីនិពន្ធព័ត៌ម នអន្តរ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន្ធជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ ឡា 

កា រីនិពន្ធរងជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធរង/អ្នកបក�េព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ�េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

អ្នកយកព័ត៌ម ន� ន់ខ�ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្នកយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
ឡុង គឹមមា៉ោ រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដ រា៉ា , សួស  យា៉ោ មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

អ្នកបក�េ
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយា៉ោ , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្នក�េស�េ�លអក�រាវិរុទ្ធ
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�េធា ន�្នេកផលិតកម្មនិង� ះពុម�

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្នេករចនា ទំព័រ

សួន  ស វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

�្នេករចនា�េហ�ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 
�្នេកផេ�យ� ណិជ�កម្ម

�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 
 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241

ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
�េធា ន�េក�យកា�េតស្តីទី

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

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

�េធា ន�្នេករដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នេករដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុសេ�
 ញុិល � ភា 

នាយិកាហិរ��វត�ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េធា នគណនេយេយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្នកព័ត៌ម នវិទេ�និងរចនា�េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន
កា រិ� ល័យ�េត្តសៀមរាប

សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស�េ� ខូអិលធីឌី

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀមរាប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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តុលាការឲ្រយសកម្មជនព្រឈើ៤នាក់ចូលបំភ្លរឺឿងវិវាទដី

កេមុសកម្មជនពេឈើដេលតុលាការកោះហៅឲេយចូលបំភ្លនឺៅថ្ងេ១៨កញ្ញាខាងមុខនេះ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

ពលរដ្ឋម្នាក់ជក់បារីនាពេលកន្លងមកនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថត ភ្នំ ពៃញប៉ុស្តិ៍



តពីទំព័រ១...វិទ្យាស្ថានកំណើន
ប្តងសកល(GGGI)និងអង្គការ
GeresCambodia។
លោកបន្តថាក្នុងឱកាសប្កាស

គម្ងនៅថ្ង្សុក្ន្ះនឹងមានការ
ចូលរួមពីមន្ត្ីអគ្គិសនីកម្ពុជាក្សួង
បរិស្ថានក្សួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យា-
សស្ត្ បច្ច្កវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍
ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធគ្នាទៅវិញ
ទៅមកទាក់ទងនងឹការអនុវត្តថាមពល
បក្បដោយនរិន្តរភាពនៅក្នងុឧសស្ា-
ហកម្មកាត់ដ្រ។
លោកថ្លង្ថា៖«គមង្ន្ះពតិជា

មានសរៈសខំាន់ដោយវានងឹជយួឲយ្
សមាជិកសមាគមអាចយល់ដឹងពី
ការប្ើបច្ចក្វទិយ្ាថ្មីនងិឧបករណ៍ថ្មៗី 
ដល្ធ្វើឲយ្គត់ប្ើបស្់អគ្គសិនអីស់

តចិចណំាយតចិប៉នុ្ត្ទទលួបានផល
ប្យោជន៍ច្ើន។យើងក៏បានគតិគរូ
ពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានផងដ្រ»។
លោកបន្ថ្មថាគម្ងន្ះមាន

គោលបណំងបង្កើនភាពបក្តួបជ្ង្
និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
ន្ឧសស្ាហកម្មកាត់ដរ្នៅកម្ពជុាតាម
រយៈផលិតកម្មប្កបដោយចីរភាព
និងបង្កើនការវិនិយោគលើការអនុវត្ត
ថាមពលប្កបដោយនិរន្តរភាពដូចជា
ប្សិទ្ធភាពការប្ើប្ស់បច្ច្កវិទ្យា
ការផ្លាស់ប្តូរទៅប្ើថាមពលកកើត
ឡើងវញិនងិការគប្់គង្បត្បិត្តកិារ
ប្កបដោយប្សិទ្ធភាព។
លោកនិយាយថា៖«យើងនឹងមាន

ការបណ្តុះបណា្តាលដល់សមាជិកពីផ្នត់-
គំនិតន្ការប្ើប្ស់ថាមពលក្នុង

ឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រព្ះរោងចក្
មួយចំនួនមិនទាន់មានអ្នកជំនាញ
យល់ដងឹពផី្នក្ន្ះទ្ហើយការប្ើ-
បស្់ថាមពលក៏នៅមនិទាន់ត្មឹត្វូ
តាមបច្ច្កទ្សឧស្សាហកម្មដ្រ»។
លោកវុិចទ័រហ្សូនាអគ្គនាយកន្

អគ្គនាយកដ្ឋានថាមពលន្ក្សួងរ៉្
និងថាមពលបានឲ្យដឹងថាក្សួង
គំទ្ និងលើកទឹកចិត្តឲ្យមា្ចាស់រោង-
ចក្កាត់ដ្រឲ្យប្ើប្ស់ថាមពល
ប្កបដោយប្សិទ្ធភាព។
លោកថ្លង្ថា៖«យន្តការរបស់រដ្ឋា-

ភិបាលធ្វើយា៉ាងណាឲ្យតម្ល្អគ្គិសនី
ទាបថ្ល្ដើមផលិតទាបដើម្បីឲ្យពួក-
គ្មានលទ្ធភាពបក្តួបជ្ង្ហើយ
យន្តការបញ្ចុះតម្ល្អគ្គិសនីរបស់រដ្ឋា-
ភិបាលក៏ជាការរួមចំណ្កផងដ្រ»។
យោងតាមស្ថាប័ន SwitchAsia

គម្ងគរំូស្ដ្ឋកចិ្ចGGGIបានបា៉ាន់
បម្ាណថាបើការប្ើបស្់ថាមពល

ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពក្នុងវិស័យ
កាត់ដ្រកើន២០ភាគរយនោះវានឹង
ធ្វើលទ្ធភាពន្ការប្ើបស្់ថាមពល
កើន៣១ភាគរយនៅក្នងុឆ្នាំ២០៣០
ដល្នងឹធ្វើឲយ្ចណំ្ញពីការប្ើថាម-
ពលធម្មតាដល់២ពាន់លានដុលា្លារ។
SwitchAsiaបន្តថាឧសស្ាហកម្ម

កាតដ់រ្នៅបទ្ស្កម្ពជុាកពំងុធ្លាក-់
ចុះនូវសមត្ថភាពប្កួតប្ជ្ងធៀប
នឹងប្ទ្សមួយចំនួនដូចជាបង់កា្លា-
ដស្មយីា៉ានម់ា៉ានងិវៀតណាមដោយ-
សរត្ថ្ល្ថាមពលខ្ពស់ ក៏ដូចជាការ-
កើនឡើងបក្់ឈ្នលួអបប្បរមាបច្ាំខ្
កង្វះហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផលិតភាព
និងភ័ស្តុភារកម្ម។
យោងតាមលោកតក្ហង្គមង្

ន្ះមានរយៈព្ល ៤ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ
២០២០ដល់ឆ្នាំ២០២៤ ដ្លជា
ជំនួយរបស់SwitchAsiaនូវថវិកា
ចំនួន២៩៩៥៧៤៨អឺរ៉ូ៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្ញថ្ល្(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,300 17,340 17,280

2 GTI 3,080 - 3,080 3,080

3 PAS 14,500 14,380 14,600 14,340

4 PEPC 3,250 3,250 3,250 3,250

5 PPAP 11,660 11,660 11,660 11,660

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

7 PWSA 6,080 6,080 6,080 6,000

កាលបរិច្ឆ្ទ:៩ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០

រោងចក្ អគ្គសិនី 
តម្ល ្$៣៨០ លាន 
នឹង រួច រាល់ ខ្វិច្ឆកិា

GMAC ដាក់ ឲ្យ អនុវត្ត...

ធូវិរៈ

ភ្នំពេញ:រោងចក្ផលិតអគ្គិសនី
ដើរដោយប្ងខ្មៅដ្លមានសមត្ថភាព
ផលតិថាមពលអគ្គសិនី៤០០មហ្្គាវា៉ាត់
ដ្លមានតម្ល្សងសង់៣៨០លាន
ដលុា្លារនៅស្កុលា្វាឯមខត្្តកណា្តាល
នឹងត្ូវដក់ឲ្យដំណើរការព្ញល្ញ
នៅខ្វចិ្ឆកិាខាងមខុន្ះ។ន្ះបើតាម
អ្នកនាំពាក្យក្សួងរ៉្និងថាមពល។
លោកវុិចទ័រហ្សូនាអគ្គនាយកន្

អគ្គនាយកដ្ឋានថាមពលន្ក្សួងរ៉្
នងិថាមពលបានបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍ថា
គិតមកដល់ព្លន្ះការសងសង់
រោងចក្អគ្គិសនីន្ះសម្ចបាន
ប្មាណ៩០ភាគរយហើយគ្ង
ដក់ឲ្យដំណើរការនៅចុងឆ្នាំន្ះ។
លោកថ្លង្ថា៖«យើងកពំងុដណំើរ-

ការសងសង់ស្ថានីយនងិធ្វើតស្្តមនុ
នឹងតភា្ជាប់មកបណា្តាញជាតិ ខណៈ
អនសុ្ថានយីយើងបានធ្វើរចួរាល់១០០
ភាគរយហើយ»។
លោកបន្ថ្មថារោងចក្អគ្គិសនី

ន្ះនឹងដំណើរការព្ញល្ញព្ល
មានតម្ូវការអគ្គិសនីខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះ។
លោកនយិាយថា៖«សព្វថ្ងយ្ើងអត់

ខ្វះភ្លើងផ្គតផ់្គងទ់្ហើយតម្វូការថាម-
ពលយើងកំពុងធ្លាក់ចុះជាបន្តបនា្ទាប់
ដោយសរជំងឺកូវី១៩»។
លោកតង្សុខមុាលនាយកបត្-ិ

បត្ដិអាជា្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា(EAC)
បានថ្លង្ក្នងុសកិា្ខាសលាមយួកាលពី
ខម្ថិនុាថាកណំើនតមូ្វការថាមពល
អគ្គសិនីនៅក្នងុឆ្នានំ្ះរងផលប៉ះពាល់
ដោយសរការថយចុះចង្វាក់ផលិតកម្ម
នៅក្នងុវសិយ័វាយនភណ្ឌកាតដ់រ្នងិ
ទ្សចរណ៍បនា្ទាប់ពីការព្យួរការងរ
បណា្តាលមកពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។
បើតាមលោកហ្សូនាកម្ពុជាមាន

តម្ូវការថាមពលអគ្គិសនីជាមធ្យម
ជាង២០០០មហ្្គាវា៉ាត់ក្នងុ១ឆ្នាំប៉នុ្ត្
តម្ូវការនឹងធ្លាក់មកត្ឹម១៨០០
ម្ហ្គាវា៉ាត់នៅឆ្នាំន្ះ៕LA

ម៉េគុណមករា

ភ្នំពេញៈក្ុមហ៊ុនបច្្ចកវិទ្យាហិរញ្ញ-
វត្ថុ(fintech)Fincyមានមូលដ្ឋាន
នៅប្ទ្សសិង្ហបុរីកាលពីថ្ង្ពុធ
បានបក្ាសការពង្កីវត្តមានរបសខ់្លនួ
ដល់ក្ងុព្ះសីហនុដើមប្ីចាប់យកនវូ
ឱកាសន្ការរីកចម្ើនន្អាជីវកម្ម
និងការវិនិយោគ ស្បនឹងការលើក-
ទឹកចិត្តពីធនាគរជាតិន្កម្ពុជាក្នុង
ការប្ើប្ស់ការទូទាត់ប្បឌីជីថល
ដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
កាលពីខ្មនីាធនាគរជាតិន្កម្ពជុា

(NBC)បានជំរុញឲ្យបណា្តាក្សួង
របស់រដ្ឋាភិបាលគ្ឹះស្ថានហរិញ្ញវត្ថុនងិ
សធរណជនធ្វើការទទូាត់ដោយគ្មៅន
សចប់ក្់តាមរយៈបព្ន័្ធអឡ្ចិត្នូកិ
ដ្លអាចប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការរីករាល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩។
ចាប់តំាងពីបើកដំណើរការអាជីវកម្ម

របស់Fincyនៅកម្ពជុាចាប់ពីដើមឆ្នាំន្ះ
បនា្ទាប់ពីទទលួបានអាជា្ញាប័ណ្ណពីNBC
អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទទួលបានអត្
កំណើនលើសពីការរំពឹងទុកដោយ
ទទលួបានអាជវីករជតិ៦០០នាក់នៅ
ក្ុងភ្នំព្ញនិងជាមួយនឹងមូលដ្ឋាន

ប្ើបស្់កម្មវធិីដល្រកីចម្ើនយា៉ាង
រហស័បំផតុយហីោFincyកពំងុបង្កើន
ទំនុកចិត្តដល់អ្នកប្ើប្ស់ផងដ្រ។
Fincyផ្ដល់ជនូស្វាទទូាត់ឌជីថីលដ្ល
មានមខុងរខ្ពសបំ់ផតុនងិគរួឲយ្ទកុចតិ្ត
ដល្ផ្ដល់ការទទូាត់ការផ្ទរ្បក្់នងិ
មខុងរស្វាបើកប្កខ់្។ទាងំអស់
ន្ះត្វូបានបង្កើតឡើងនៅលើបច្ចក្វទិយ្ា
blockchainដល្មានសវុត្ថិភាពនងិ
តមា្លាភាព។ន្ះបើយោងតាមស្ចក្ដី-
ប្កាសរបស់ក្ុមហ៊ុន។
ក្មុហ៊នុន្ះបានអះអាងថា៖«ដើមបី្

បម្ើឲ្យបានកាន់ត្ប្សើរដល់តម្ូវ-
ការដល្កើនឡើងន្ះFincyសមច្
បើកដណំើរការនៅក្នងុក្ងុព្ះសហីនុ
ជាមួយនឹងប្ព័ន្ធភា្នាក់ងរក្នុងស្ុក។
អាជីវកររបស់Fincy ក្នុងស្ុកមាន
ឱកាសក្នងុការកា្លាយទៅជាភា្នាកង់រFincy
បស្និបើពួកគ្ឆ្លងផតុលក្ខខណ្ឌតមូ្វ
មួយចំនួនដ្លបានកំណត់ដោយ
ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលរបស់Fincy។
លោកZwanRossLeeប្ធន

បត្បិត្តិជានខ់្ពស់ក្មុហ៊នុFincyបចំ្ា
បទ្ស្កម្ពជុាបានឲយ្ដងឹថាទោះបជីា
ការរកីរាលដលជងំកឺវូដី១៩នៅត្មាន
ក៏ដោយក៏អាជីវកម្មនិងការវិនិយោគ

នៅក្ងុព្ះសហីនុខត្្តជាប់ឆ្នរ្សមទុ្
មួយន្ះនៅត្មានភាពរស់រវីក។
លោកZwanថ្ល្ងថា៖«បនា្ទាប់ពី

រយៈព្លខ្លីន្ការជាប់គំងស្ដ្ឋកិច្ច
ដ្លបានបណា្តាលមកពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-
១៩សដ្្ឋកចិ្ចរបស់ក្ងុព្ះសហីនុកពំងុ
ស្ទុះងើបឡើងវញិយា៉ាងខា្លាងំហើយយើង
ជឿជាក់ថាកំណើននឹងបង្កើនល្បឿន
ក្នុងរយៈព្ល២ទៅ៣ឆ្នាំក្យ»។
បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់

NBC ចំនួនគណនីប្ើប្ស់ស្វា
ទូទាត់តាមអ្ឡិចត្ូនិកសកម្មបាន

កើនឡើង៥,២២លានកាលពីឆ្នាំមនុ
ដោយកើនឡើង៦៤ភាគរយធៀបនងឹ
ឆ្នាំ២០១៨។
NBCបង្ហាញថាទំហំទឹកប្ក់ផ្ទ្រ

តាមរយៈធនាគរនិងគ្ឹះស្ថានស្វា-
កម្មទូទាត់ប្ក់ (PSIs)មានចំនួន
៥៧,៩៩ពាន់លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ
មុនឬ២១៣ភាគរយន្ផលិតផលក្នុង
ស្ុកសរុប(GDP)។ទន្ទឹមនឹងន្ះ
ការទូទាត់ចល័តតាមរយៈធនាគរ
និងPSIsស្មើនឹង២២,៩ភាគរយន្
GDPកាលពីឆ្នាំ២០១៩៕LA

Fincy ពងី្ក ស្វា ប្តិបត្តកិារ ទៅ កាន់ខ្ត្តព្ះសីហនុ 

ភ្ញៀវទេសចរក្នងុសេកុទៅលេងខេត្តពេះសីហនុដេលកំពុងរីកចមេើន។រូបថតរា៉ាហុីម
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 នៅក្នងុ សន្នសីិទកាសៃត ទិវា ពលកម្ម 
នៅ សៃត វិមាន នៃ សហរដ្ឋអាមៃរិក លោក 
ដូ ណា ល់ តៃ ំបានលើកឡើង ពី ភាព ដៃល 
អាច ទៅរួច នៃ ការផ្ដាច់ ទំនាក់ទំនង សៃដ្ឋ-
កិច្ច រវាង អាមៃរិក  និង បៃទៃស ចិន ក៏ដូចជា 
វិធាន ការជំនួស សកា្ដានុពល ផៃសៃងទៀត រួម 
មាន ការដាក់ ពន្ធ គយ ខ្ពស់កប់ពពក និង 
ការ ហាមឃាត់ ការនំាចៃញ  និង នំាចូល 
ទំនិញ មួយចំនួន  រវាង បៃទៃស មហា- 
អំណាច ទំាង២នៃះ ។  

 សៃបពៃល ជាមួយគ្នា ដៃរ បៃទៃស ចិន 
បានដាក់ ចៃញ នូវ ការ រឹតតៃបិត លើ ទិដា្ឋាការ ថ្ម ី

របស់ អ្នកកាសៃត បរទៃស ដៃល ធ្វើ ការឱៃយ 
ស្ថាប័ន សរព័ត៌មាន អាមៃរិក នៅក្នុង 
បៃទៃស ចិន ដៃលជា ការបន្ថៃម ភ្លើង ទៅ 
លើ ភាព តានតឹង កាន់តៃយូរអង្វៃង រវាង 
បៃទៃស ទំាង២។  

 ជា លទ្ធផល ភាព តានតឹង នៃះ បានធ្វើឱៃយ 
តម្លៃ មាស មាន សម្ទះុកើនឡើង វិញ បនា្ទាប់ពី 
ធា្លាក់ចុះ ដល់ តម្លៃ ១ ៩១៦ដុល្លារ ក្នងុ ១ 
អោន ស៍ កាលពី សបា្តាហ៍ មុន ។ សម្ទះុនៃះ 
ក៏តៃូវ បាន ជំរុញ ដោយ បញ្ហា សៃដ្ឋកិច្ច 
ធ្ងន់ធ្ងរ ដៃល បណា្ដាលមកពី ការកើនឡើង 
នៃ ករណី ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ដោយ សហរដ្ឋ-

អាមៃរិក ឈរ នៅលើ គៃ ក្នងុ បញ្ជ ីបៃទៃស 
ដៃល រង ផលប៉ះពាល់ ខ្លាងំ បំផុត ខណៈ 
ដៃល វា៉ាក់សំង ដៃល អាច ជឿ ទុក ចិត្ត បាន 
មិនទាន់ ចៃញ ជា ផ្លវូការ នៅឡើយ ទៃ ។ 

 បើ យោងតាម ទិន្នន័យ របស់ អង្គការ 
សុខភាព ពិភពលោក បានឲៃយដឹងថា 
សហរដ្ឋអាមៃរិក មាន ករណី ឆ្លង ជំងឺ-
កូវីដ១៩ ស្ទើរតៃ ៦,២លន ករណី គិត 
តៃមឹ ថ្ងៃទី ៩ ខៃកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០  នៃះ ។  

 ដោយមាន ការឡើង កម្ដា នៃ ភាព តាន-
តឹង រវាង សហរដ្ឋអាមៃរិក  និង បៃទៃស ចិន 
ហើយ ខណៈដៃល ទីផៃសារ នៅតៃ ផ្តាតលើ 

ការបង្កើត វា៉ាក់សំងកូវីដ១៩  ឥឡូវនៃះ 
វាអាចជា ពៃលវៃល ដ៏ ល្អ បៃសើរមួយ ក្នងុ 
ការ វិនិយោគ លើ មាស ដោយ អ្នកជួញ-   
ដូរ មាស  ពួកគៃអាច ទិញ វា នៅក្នុងតម្លៃ 
ចន្លាះ ពី ១ ៩១៥ដុល្លារ ដល់ ១ ៩៣០ 
ដុល្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍ និងកំណត់ មុខ-
ងារ គៃប់គៃង ហានិភ័យ ក្នុងតម្លៃ ចន្លាះ      
ពី ១ ៩០០ដុល្លារ រហូតដល់ ១ ៩០៥ 
ដុល្លារ ហើយ បៃើបៃស់ មុខងារ កំណត់ 
បៃក់ចំណៃញ ដោយ ស្វ័យបៃវត្តិ នៅ      
ក្នងុ តម្លៃ ចន្លាះពី ១ ៩៣៧ដុល្លារ ឬ            
១ ៩៤៥ដុល្លារ ៕ 
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លោកញឹម កុសល ប្រធាន ផ្ន្រក ប្រកឹ្រសា យោ- 
 ប ល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុ ន្រ ក្រមុហុ៊ន ហ្គោល ដ្រ ន អ្រ ហ្វ 
អិ កស៍ លីង ឃ្រ ភី ថ ល ។

តម្ល្រ មាស មាន សម្ទះុ ឡើងវិញស្របព្រល ភាព តានតឹង កំពុង បន្ត នៅ អាម្ររិក

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំ្រញៈ ការ សកិៃសាព ីគមៃង សងសង ់
ផ្លូវ លៃបឿន លឿន ត ភា្ជាប់ ពី ភ្នំពៃញ ទៅ  កាន់ 
កៃុង បាវិត  ដៃល ជា ចៃក ទា្វារ ពៃំដៃន អន្តរ - 
ជាតិ កម្ពុជា វៀតណាម កំពុង មាន ដំណើរ 
ទៅ  មុខ យ៉ាង រលូន ខណៈ អ្នក ជំនាញ នៅ 
ក្នុង វិស័យ អចលន ទៃពៃយ មាន សុទិដ្ឋិ និយម 
ថា  ផ្លូវ ថ្មី នៃះ នឹង រួម ចំណៃក ចៃើន ក្នុង ការ- 
លើក កម្ពស់ សកា្តានុពល ទីផៃសារ អចលន - 
ទៃពៃយ នៅ កៃុង បាវិត ។ 

កាល ព ីសបា្តាហម៍នុ នៅក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំមយួ 
រវាង ថា្នាក ់ដកឹ នា ំកៃសងួ សធារណការ នងិ 
ដឹកជញ្ជូន ជា មួយនឹង China Railway 
International Group Co., Ltd ដៃល 
ជា កៃមុហ៊នុ កពំងុ ធ្វើ ការ សកិៃសា ព ីលក្ខណៈ- 
បច្ចៃកទៃស នៃ គមៃង សង សង់ ហៃដា្ឋា - 
រចនា សម្ពន័្ធ ផ្លវូ លៃបឿន លឿន  ភា្ជាប ់ព ីរាជធាន ី
ភ្នំពៃញ ទៅ កៃុង បាវិត តំណាង កៃុមហ៊ុន 
បាន  លើក ឡើង ថា  ការ សិកៃសា ពី ស្ថាន ភាព 
ភមូសិសៃ្ត នងិ ផល ប៉ះពាល់ ផៃសៃងៗ កពំងុ 
ដណំើរ ការ ទៅ មខុ ជា បន្ត បនា្ទាប។់ កៃមុហ៊នុ 
រក ឃើញ មាន ជមៃើស ចំនួន៣ សមៃប់ 
ការ សង សង់ គមៃង ខង លើ ។

លោក សូរ វិចទ័រ រដ្ឋ លៃខធិការ កៃសួង 
សធារណ ការ និង ដឹក ជញ្ជូន ដៃល បាន 
ដឹក  នាំ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ នះ បាន និយយ ថា 
កៃសួង ក៏ ដូចជា   រដា្ឋាភិបាល តៃូវ ការ សិកៃសា 
ពនិតិៃយ ឲៃយ បាន គៃប ់ជៃងុជៃយ លើ ជមៃើស 
ផ្លូវ ទាំង ៣នៃះ មុន នឹង ធ្វើ ការ សមៃច ជា 
ចងុ កៃយ ហើយ មៃយ៉ាង ទៀត កៃសងួ ក ៏តៃូវ 
រង់ចំ  លទ្ធផល របាយ ការណ៍ សិកៃសា ផ្នៃក 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ពី កៃុម ហ៊ុន នៅ ពាក់ កណា្ដាល ខៃ 
តុល ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ  ដើមៃបី យក ជា 
មូលដា្ឋាន ក្នុង ការ សមៃ ចចិត្ត ផង ដៃរ ។

លោក នួន រិទ្ធី អគ្គនាយក កៃុមហ៊ុន 
អចលន ទៃពៃយ KFA បាន បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ ថា គមៃង សង សង ់ផ្លវូ លៃបឿន- 
លឿន ភ្នំពៃញ  បាវិត  មិន តៃឹម តៃ ជួយ  លើក- 
ស្ទួយ វិស័យ ដឹក ជញ្ជូន ប៉ុណ្ណោះ ទៃ តៃ វា ក៏ 
នឹង ជួយ ធ្វើ ឲៃយ ទីផៃសារ អចលន ទៃពៃយ មាន 

ភាព ល្អ បៃសើរ ផង ដៃរ ពសិៃស កៃងុ បាវតិ។ 
លោក បន្ត ថា បៃពន័្ធ ហៃដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធមាន 
ទំនាក់ ទំនង យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ នឹង ទីផៃសារ  
អចលន ទៃពៃយ  គឺ នៅ ពៃល ណា មាន ផ្លូវ នឹង 
មាន ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ចៃើន ហើយ ចំនួន 
បៃជាពល រដ្ឋរស់ នៅ និង បៃកប មុខរបរ ក៏ 
កើន ឡើង ទៅ តាម នះ ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ការ បង្កើត ផ្លូវ ថ្មី បន្ថៃម 
ពសិៃស ផ្លវូ លៃបឿនលឿននៃះ គ ឺជា សញ្ញា ល្អ 
សមៃប ់វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ ពសិៃសតបំន ់ 
បាវិត ដៃល អាច នឹង កា្លាយ ជា  Hub មួយ ដ៏ 
សំខន់ រវាង កម្ពុជា និង វៀតណាម »។ 

យោងតាម លោក រិទ្ធី បច្ចុបៃបន្ន អចលន- 
ទៃពៃយ នៅ ទតីាងំ ល្អ បផំតុ ក្នងុ កៃងុ បាវតិ មាន 
តម្លៃ កៃម ១ ០០០ ដុល្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ- 
ការ៉ៃ និង តំបន់ កសិកម្ម ឆ្ងាយៗអាច មាន 
តម្លៃ បៃហៃល ៥  ដុល្លារ ។ 

ទន្ទឹម គ្នា នៃះ  បៃធាន សមាគម អចលន - 
ទៃពៃយ សកល លោក សំ សុខនឿន បាន 
បៃប់ ថា ផ្លូវ លៃបឿនលឿន នឹង កា្លាយ ជា 
ចណំៃក ដ ៏ធ ំ ក្នងុ ការ ធ្វើ ឲៃយ អចលន ទៃពៃយ  កៃងុ 
បាវតិ  មាន សម្ទុះ ខ្លាងំបៃហាកប់ៃហៃល  នងឹ 
កៃុង ពៃះសីហនុ នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន  ។ លោក 
បន្ត ថា៖ « ដោយ សរផ្លវូ លៃបឿន លឿន  ចៃញ 

ព ី ភ្នពំៃញ ទៅ បញ្ចប ់នៅ បាវតិ នះ ហៃតនុៃះ  
ទីផៃសារ អចលន ទៃពៃយ នៅ បាវិត នឹង មាន 
សម្ទុះ ខ្លាំង នៅ ពៃល ខង មុខ »។

លោក បន្ថៃម ថា ទោះ យ៉ាង ណាអ្វីៗ  ទំាង- 
អស ់ ក ៏អាសៃយ័ ទៅ លើ ផៃនការ នងិ គោល- 
នយោបាយ របស់ រដា្ឋាភិ បាល អភិវឌៃឍន៍ ក្នុង 
ការ ទាកទ់ាញ កណំើន វនិយិោគនិ នងិ តបំន ់ 
វិនិយោគ ផង ដៃរ។

ក្នុង គោល បំណង ជំរុញ ការ សងសង់ ផ្លូវ- 
លៃបឿន លឿន នៃះ ឲៃយ  កាន់ តៃ លឿន  លោក- 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៥ ខៃ កក្កដា ឆ្នា ំ២០២០ នៃះបានសមៃច  
បង្កើត គណៈ កម្មការ អន្តរកៃសួង   ដើមៃបី 
ជំរុញ ដំណើរ ការ អនុវត្ត គមៃង ហៃដា្ឋា-
រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ លៃបឿនលឿន ត ភា្ជាប់ ពី រាជ-
ធាន ីភ្នពំៃញ  ទកីៃងុ បាវតិ ដៃល មាន សមា-  
ជិក សរុប ១៧នាក់ ដោយ មាន រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសងួ សធារណការ នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ លោក 
ស៊ុន ចន់ថុល ជា បៃធាន ។

កន្លង មក គមៃង  សង់ ផ្លូវ លៃបឿន លឿន 
នៃះ ធា្លាប ់តៃវូ បាន ទភីា្នាកង់ារ ជប៉នុ  JICA ធ្វើ- 
ការ សិកៃសា ម្តង រួច មក ហើយ ដោយ ផ្លូវ នៃះ 
អាច នងឹ មាន ចមា្ងាយ ១៣៥ គឡីមូ៉ៃតៃ នងិ 
មាន តម្លៃ  ជាង ២ ពាន់ លនដុល្លារ៕LA

សងិ្ហបរុីៈ ចនំនួ ផ្ទះ  ឯកជន តៃវូ 
បាន លក ់បន្ត ឡើង ខ្ពស់  រយៈពៃល  
២ ឆ្នា ំកាល ព ីខៃ មនុ  ខណៈ ពៃល 
ដៃល តម្លៃ បាន ធា្លាក់ ចុះ បន្តិច  ជា 
អ ្វ ីដៃល អ្នក សង្កៃតការណ ៍មើល 
ឃើញ ថា  ជា សញ្ញា ១ ទៀត  
នៃ ការ ងើប ឡើង វិញ នៃ ទីផៃសារ 
អចលនទៃពៃយ របស់ បៃទៃស 
សិង្ហបុរី  ពី ផល ប៉ះពាល់ នៃ ការ- 
រាតតៃបាត កូវ ីដ១៩។

ខនុដ ូនងិអាផតមនិ លក ់បន្ត 
ចនំនួ ១០៥២ បានផ្តាសប់្តរូ  មា្ចាស់  
កាល ពីខៃ មុនកើន ឡើង ចំនួន 
៧ ភាគរយ   និង៣៦ ភាគរយ  ខ្ពស់  
ជាង ខៃ សីហា កាល ពី ឆ្នាំ មុន។ 
នៃះ បើ យោង តាម  តួលៃខ ថ្មី  ពី 
កៃុមហ៊ុន អចលនទៃពៃយ   SRX។ 

ចនំនួ ខ្ពស ់បផំតុ កាល ព ីលើក 
មនុ  តៃវូ បាន ទទលួ ក្នងុ ខៃ កក្កដា  
ឆ្នា ំ២០១៨  ជា ខៃ ដៃល វធិានការ   
រមា្ងាបស់មៃប ់វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ  
តៃវូ បាន បៃកាស  ដៃល ពៃល នះ 
១ ១០០ យូនីត តៃូវ បាន លក់។ 

តមៃូវការ ខ្លាំង ពី អ្នក កៃ លម្អ  
HDB បាន បងា្ហាញ ព ីបៃតបិត្តកិារ   
ទិញ ផ្ទះ នៅ តាម ផៃសារធំៗ  ដៃល  
មាន ជតិ ៦០ភាគរយ នៃ បៃតបិត្ត-ិ
ការ លក់ បន្ត កាល ពី ខៃ សីហា ។ 
ដចូ នៅ ក្នងុ ខៃ កក្កដា កៃមុ អ្នក ទញិ  
បាន ចលូ ទផីៃសារ លក ់បន្ត ឯកជន 
ក្នងុ ចនំនួ កានត់ៃ ចៃើន នៅ ពៃល 
ផ្ទះ ល្វៃង ជាចៃើន បាន ទទលួ សទិ្ធ ិ
លក់ បន្ត បនា្ទាប់ ពី រយៈពៃល កាន់- 
កាប់ អបៃប បរមា  ៥ឆ្នាំ ។

លោកសៃី  Christine Sun 
បៃធាន ផ្នៃក សៃវជៃវ  នងិ បៃកឹៃសា  
នៅ កៃុមហ៊ុន Orange Tee & 
Tie បាន និយយ ថា  ការ លក់ ផ្ទះ-  
ឯកជន នៅ ខៃ សហីា ហាក ់ដចូជា  
ផ្ទយុ គ្នា ជាមយួ នងឹ ននិា្នាការលក ់ 
វិជ្ជមាន ដៃល សង្កៃត ឃើញ នៅ 
ក្នុង ផ្នៃក ទីផៃសារ ផៃសៃង ទៀត ។

 ការ ពៃយករថ្មី របស់  SRX 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន សមៃប់ ចំនួន  
លក ់បន្ត  របស ់HDB ក្នងុ ខៃសហីា  
បងា្ហាញ ថា  កមៃតិ តមៃវូ ការ ខ្លាងំ 
សៃដៀង គ្នា  ជាមយួ  ការ លកប់ន្ត  
របស ់HDB  ចនំនួ ផ្ទះល្វៃង ជាង 
២៤០០  បាន ផ្លាស់ប្តូរសមៃប់ 
ខៃ ទី ៣ ។ ការលក់ ទៅ ឱៃយ ការ- 
បញ្ជា ទញិ តាម លដំាប ់លដំោយ 
របស ់ HDB បាន ចប ់ផ្តើម លក ់
នៅ ក្នងុ តបំន ់ល ំនៅឋាន  មយួ ចនំនួ  
នៅ ក្នុង ខៃ សីហា ដៃល តៃូវ បាន 
គៃ ទិញ  ប ន្ត  ជា ចៃើន ដង ។

ផ្អៃក តាម ទិន្នន័យ  URAចុង- 
កៃយ   បង្អស ់ការ លក ់ផ្ទះ ថ្ម ីដោយ  
មិន រាប់ បញ្ចូល ខុនដូ  ដៃល បាន 
លក់  ក៏ មាន ចំនួន ដល់ ទៅ ជាង  
១២០០យូនីត  នៅ ក្នុង ខៃ សីហា ។ 
នៃះ គឺជា ការ លក់ ខ្ពស់ បំផុត 
ដៃល ទទួល បាន ក្នុង រយៈពៃល  
១២ខៃ ចុង កៃយ នៃះ ។

អ្នក សៃី  Sun បាន និយយ ថា៖  
«តមៃូវការ លំនៅឋាន ខ្លាំង នៅ 
តាម  ទផីៃសារ  ផៃសៃងៗទៀត បងា្ហាញ  ថា 
ទផីៃសារ អចលន ទៃពៃយ របស ់សងិ្ហបរីុ   
បងា្ហាញ សញ្ញា ខ្លះ  នៃ ការ ចបផ់្តើម  
ងើប ឡើង វិញ»។

 អ្នកសៃី Sun និយយថា ៖ 
« សមៃប់ បៃជា ជន សិង្ហបុរី ជា- 
ចៃើន អចលនទៃពៃយ លំនៅឋាន 
នៅតៃ ជា ការភា្នាល់   មាន សុវត្ថិ- 
ភាព ជា  ពិសៃស   សមៃប់ អ្នក- 
វិនិយោគ   ដៃល  កំពុងស្វៃង រក 
បៃក ់តៃឡប ់ មក វញិ អឡំងុ  ពៃល 
នៃ ភាព មិន ចៃបាស់ លស់ » ។  

ភាព សៃពៃច សៃពិល ពី ទីផៃសារ  
សំខន ់    បៃហៃល រីក រាលដាល  
ដល ់ទផីៃសារ បនា្ទាប ់ ពៃះ អ្នក ទញិ   
ឱកាស និយម កំពុង តៃ ទន្ទឹង  រង់- 
ច ំមើល តម្លៃ លក ់បន្ត ដៃល មាន 
តម្លៃ ទាប នៅ លើ ទីផៃសារ ៕ The 
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ផ្លវូល្បឿនលឿននឹងរួមចំណ្កច្ើនដល់ការ-
លើកកម្ពស់វិស័យអចលនទ្ព្យនៅកុ្ងបាវិត

ទិដ្ឋភាព  ន្រ សំណង់ អគារ ធំៗ ជា ច្រើន នៅ ក្នងុ ទីក្រងុ បាវិត។ រូបថត សហ ការី

ការលក់បន្តផ្ទះឯកជនកើន-
ឡើងក្នងុខ្សីហានៅសិង្ហបុរី
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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

អាសយដ្ឋានៈ #394 - 396 (អគារហូមសី៊ធី) ផ្លវូ  71 បឹង កៃង កង១ ចំការមន ភ្នពំៃញ។  
Email: info@towncity.com, www.towncity.com

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

Grade A office outlook
-  Near Ispp and 60m
-  size from 32m2 
-  price starts from usd 7/m2

-  Air conditioning  
 and carpets 
-  motor bike and car parking space  
 available

TATY 1381 

TATY 1529
Mini Warehouse and affordable office package 
-  National road 2, behind hun sen Boulevard(60m),  
 10 minutes drive to Aeon 1.
-  warehouse size from 132m2 to 3,000m2

-  warehouse price starts from UsD 3/m2 
-  office size from 24 m2 
-  office starts from USD 5/m2

- 24 hrs security team and surveillance camera

012 72 32 72

TERRATEX DEVELOPMENT
PCHUM BEN PROMOTION



WORLD

www.postkhmer.com

ក្បួនរថយន្តរបស់កងទ័ពឥណ្ឌាធ្វើដំណើរទៅកាន់ពំ្ដ្នហិមាល័យ។AFP

លោកគីមជុងអុ៊នកំពុងចូលរួមក្នងុកិច្ចប្ជំុជាមួយគណៈកម្មការយោធា។AFP

ក្ុងប៉្កាំងៈ   ប្រទ្រស ចិន 
នងិ ឥណ្ឌា  បាន ចោទ គ្នា ទៅ វញិ- 
ទៅ មក ជុំវិញ ការ បាញ់ ជា ច្រើន 
គ្រប ់ឆ្លង ព្រដំ្រន ហមិាលយ័  ជា 
កន្ល្រង ផ្ទុះ ជម្លោះ  ដោយ បាន 
បង្កើតឲ្រយមាន ភាព មិន ចាញ់ 
មិនឈ្នះ រវាង ប្រទ្រស ជិត ខាង 
ប្រដាប់ ដោយ អាវុធ  ដ្រល បាន 
បណ្តាល ឲ្រយ មនុស្រស យ៉ាង តិច 
២០ នាក់ ស្លោប់រួច ហើយ នោះ ។  

ប្រទ្រស ចិន  បាន និយយ 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា  ទាហាន 

របស់ ខ្លួន  បាន ចាត់ វិធានការ 
ប្រឆាងំ ក្រយ ព ីទាហា នឥណ្ឌា 
បាន បើក ការ បាញ់ ប្រហារ  នៅ 
ក្នុង តំបន់ ភ្នំ ដ្រល មាន ជម្លោះ 
ក្នុង តំបន់ ឡាដាក់ហ៍។ 

យោង តាម ក្រសួង ការពារ - 
ជាតិ របស់ ចិន  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា 
ប្រទ្រស ឥណ្ឌា  មាន កំហុស ពី 
បទ បង្កហ្រតុ យោធា យ៉ាង - 
ធ្ងន់ធ្ងរ កាល ពី ថ្ង្រចន្ទ  ក្រយ ពី 
ទាហាន របស ់ខ្លនួ  បាន ឆ្លង ខ្រស្រ- 
ប នា្ទាត់ ន្រ ការ គ្រប់ គ្រង ជាក់- 

ស្ត្រង  នៅ ក្នុង តំបន់ ព្រំដ្រន 
ឡាដាក់ហ៍  ភាគខាង លិច  និង 
បាន បើក ការ បាញ់ ប្រហារ ។ 

ក្រុងញូវ ដ្រលី  បាន ផ្តល់ ដំ- 
ណើរ រឿង ផ្ទាល់ ខ្លួន  ដោយ បាន 
ចោទ ប្រកាន់់ កង កមា្លោំង ព្រំដ្រន 
ចនិ ព ីបទ រលំោភ កចិ្ច ព្រមព្រៀង 
យ៉ាង ច្របាស់ ក្រឡ្រត  និង បាន 
បាញ ់គរំាម ជា ច្រើន គ្រប ់ ដើម្រប ី
បំភិត បំភ័យ គូ សត្រូវ ឥណ្ឌា 
របស់ ពួកគ្រ។ 

កង ទ័ព ឥណ្ឌា  បាន ថ្ល្រង ក្នុង 

ស្រចក្តីថ្ល្រង ការណ៍ មួយ ថា៖ -    
« ទោះ បី ជា មាន ការ បង្ក ហ្រតុ 
យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ក្តី  ក៏  ទាហាន របស់ 
យើង បាន ធ្វើ ការ អត់ធ្មត់ ជា ទី - 
បំផុត  និង ប្រព្រឹត្ត ក្នុង លក្ខណៈ 
មាន ការ ទទួល ខុស ត្រូវ  និង 
មាន ហ្រតុ ផល ត្រឹម ត្រូវ»។ 

ន្រះ  គឺ ជា ការ បញ្ជាក់ លើក- 
ដំបូង អំពី ការ បាញ់ ប្រហារ ឆ្លង-  
ព្រំដ្រន  ដ្រលជា តំបន់ មាន 
ជម្លោះ ជា ច្រើន ទសវត្រសរ៍ រវាង 
ចិន   និងឥណ្ឌា៕ AFP/PSA 

ក្ុងយ៉ាំងហ្គោនៈ  យុទ្ធនា - 
ការ ឃោ សនា បោះ ឆ្នាត នៅ 
ប្រទ្រស មី យ៉ាន់ មា៉ា  កាល ពី-
ថ្ង្រចន្ទ  បាន ចាប់ ផ្តើម ជា មួយ 
គណបក្រស របស់ លោក ស្រី អ៊ុង-
សន  ស៊ូជីដ្រល  ទទួល បាន 
ជ័យ ជម្នះ នាព្រល កន្លង ទៅ   
ដោយមា្ចាស ់ពាន រង្វាន ់ណ ូប្រល 
សន្តភិាពរបូន្រះទទលួ បាន ការ- 
ស្រឡាញ់ យ៉ាង ច្រើន  នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស  ទោះ បី ជា ក្ររ្តិ៍ ឈ្មោះ 
របស់ លោក ស្រី នៅខាងក្រ  
ប្រទ្រស   បាន បាត់ បង់ ក្តី  ក៏ 
លោក ស្រី  កំពុង អំពាវ នាវ ឲ្រយ  
មាន កា រគំទ្រ   ដើម្របី ទប់ ទល់ - 
នឹង  អំណច យោធា ដ្ររ ។ 

 គណបក្រស សម្ព័ន្ធ ជាតិ  ដើម្របី 
ប្រជា ធិប ត្រយ្រយ (NLD)  របស់ 
លោក ស្រី  បាន ឡើង កាន់ - 
អំណច នៅ ឆា្នាំ ២០១៥  ជា 
ការបោះ ឆ្នាត ថា្នាក់ ជាតិ ដំបូង  
ចាប់តាំង ពី ប្រទ្រស អាសុី អា-
គ្ន្រយ៍ មួយ ន្រះ  បាន រួច ផុត ពី ការ- 
គ្រប់ គ្រង អំណច យោធាអស់ 
ជា ច្រើន ទសវត្រសរ៍ មក នោះ ។ 

 នៅ ព្រល ន្រះ  ការ ឆ្លង រាល - 
ដាល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ  
បាន គំរាម ដល់ ការ បោះ ឆ្នាត  
ប៉ុន្ត្រ បញ្ហា នោះ  វា បាន ធ្វើ ឲ្រយ 
ក្រុម អ្នក គំទ្រ គណបក្រស NLD  
មាន ការ រា រ្រក ចិត្ត តិច តួច  
នៅ ក្នុង ការ សម្រច ចិត្ត របស់ 

ពួក គ្រ ។ 
 ដោយ បាន ចំណយ ទ្រព្រយ- 

សម្របត្តិ ផ្ទាល់ ខ្លួន  យ៉ាង ច្រើន 
សន្ធកឹ សនា្ធាប ់ ទៅ លើ គណបក្រស 
NLD  កំពុង ចំណយ ប្រក់ ជា- 
មយួ ហាង បោះ ពមុ្ភ  ដើម្រប ីបោះ- 
ពុម្ពស្ទិក ឃ័រ ជា ច្រើន  ដូច ជា  
ស្ទិក ឃ័រ បិទ អាវ យឺត  និង មា៉ាស់ 
ឆា្នា ំ២០២០ បន្ថ្រម ទៀត  នៅ ក្នងុ 
យុទ្ធនា ការ ឃោស នា បោះ-
ឆ្នាត  នៅ  មី យ៉ាន់ មា៉ា ។ 

 លោក ហ្រស៊ល  មីន  មាន វ័យ 
៤៣ ឆា្នា ំ ដ្រល បាន រត ់ម៉ ូត ូកង ៣់ 
នៅ ទី ក្រុង យ៉ាំង ហ្គាន  បាន 
ឈរ ពាក់ កម្រង ផ្កា  ជា មួយ ទង់ 
របសប់ក្រស  បាន ប្រកាស ថា ៖« ខ្ញុ ំ

គទំ្រ គណបក្រស NLD  ព ីព្រះ ខ្ញុ ំ
ស្រឡាញ់ អ្នក មា្តាយ អ៊ុង សន-
ស៊ូ ជី » ដោយ បាន ប្រៀប ធៀប 
ជា មយួ អាវ យតឺ    មកួ កន្តបិ  នងិ 
មា៉ាស់ ពណ៌ ក្រហម របស់ លោក 
ផង ដ្ររ ។ 

 ប៉ុ ន្ត្រ កង កមា្លោំង ប្រដាប់ អាវុធ  
នៅ ត្រ មាន អំណច យ៉ាង ខា្លោំង  
នៅ ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង ប្រទ្រស 
មួយ  ស្ថិត នៅ ក្រម ច្របាប់ 
រដ្ឋធម្ម នញុ្ញ មយួ  ដ្រល បាន សរ-
ស្ររ ដោយ អតីត របប យោធា ។ 

យោធា បាន គ្រប ់គ្រង ក្រសងួ 
សំខាន់ ៗ  ៣  និង អាសនៈ សភា 
២៥ ភាគ រយ  ដ្រល អាច ធ្វើ ការ- 
ប្រឆាំង ក្នុង សភា៕AFP/SK

ចនិនិងឥណ្ឌាចោទគ្នាទៅវិញទៅមកជំុវិញការបាញ់ឆ្លងព្រដំ្រនតំបន់ភ្ហិំមាល័យ

កូរ៉្រខងជើងរិះគន់USនិង
ជបុ៉នជំុវិញការធ្វើសមយុទ្ធ
ក្ុងស្អ៊ូលៈ  ខិត ្តប័ណ្ណ - 

ឃោសនា របស់ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ - 
ខាង ជើង  កាល ព ីថ្ង្រ អង្គារ  បាន 
រិះ គន់ អាម្ររិក  និង ប្រទ្រស - 
ជប៉ុន  ជុំ វិញ កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ-
ការ យោធា យ៉ាង ជ្រល ជ្រ   
ទោះ បី ស្ថាន ការណ៍  ស្ថិត នៅ 
ក្នងុ បញ្ហា ការ ឆ្លង រាល ដាល វ ីរសុ 
ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ ប្រភ្រទ ថ្មី ដ៏- 
ចម្ល្រក ន្រះ ក្តី  ដោយ បាន ហៅ 
ការ ធ្វើ សម យុទ្ធរួម   របស់ពួក គ្រ 
ថា  ជា « ការ គំរាម កំហ្រង» មួយ 
នៅ ក្នុង តំបន់ ។ 

 មៀរ ី(Meari) ជា វ្រប សយ  
មួយ  ក្នុង ចំណោម វ្រប សយ 
ឃោសនា  របស់ កូ រ៉្រ ខាង ជើង  
បាន រិះ គន់ ខា្លោំងៗ  ដោយ បាន 
បញ្ជាក់ អំពី ការ ធ្វើ សម យុទ្ធ 
តាម ផ្លូវ សមុទ្រ  និង ផ្លូវ អាកាស 
រមួ ពហ ុភាគ ី អាម្ររកិ  នងិ ជប៉នុ  
បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នងុ សមទុ្រ ចនិ 
ខាង ត្របងូ  កាល ព ីខ្រ មនុ  ដោយ  
រួម មាន  នាវា ផ្ទុក យន្ត ហះ ដើរ 
ដោយ ថាមពល នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ 
របស់ អាម្ររិក  គឺ នាវា USS 
Ronald  Reagan )  និង នាវា - 

ពិឃាត ជប៉ុន ឈ្មោះ អុីកាហ្រសូ៊ 
ឈី ( Ikazuchi) ។ 

វ្រប សយ ន្រះ  ក៏ បាន ប្រ- 
កាស បដិស្រធ ចំពោះ កិច្ច ប្រជុំ 
កាល ព ីខ្រ មនុ  រវាង រដ្ឋ មន្ត្រ ីការ- 
ពារ ជាតិ អាម្ររិក  គឺ លោក មា៉ាក  
អ្រស្ពឺរ  និង រដ្ឋមន្ត្រី ការ ពារ ជាតិ 
ជប៉ុន គឺ លោក តារូ  កូ ណូ  នៅ 
កោះ ហា្គាំ (Guam)  ជា ទី ដ្រល 
ពួក គ្រ  បាន ពិភាក្រសា គ្នា  អំពី 
បញ្ហា សន្តិ សុខ  នៅ ក្នុង នោះ 
មាន  កម្ម វិធី មីសុីល របស់ កូ រ៉្រ - 
ខាង ជើង ផង ដ្ររ ។ 

ខិត្ត ប័ណ្ណ នោះ  បាន និយយ 
ថា ៖« ខណៈ ពិភព លោក ទាំង-
មូល  កំពុង ខំប្រឹង ប្រង ដើម្របី 
ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដាល ន្រ - 
វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ  ការ រួម-
គំនិត ធ្វើ សម យុទ្ធ យោធា  រវាង 
អាម្ររិក  និង ជប៉ុន នោះ  កំពុង 
ពង្រងឹ សមត្ថ ភាព យោធា  កាន-់ 
ត្រ ច្រើន ខា្លោងំ ឡើង មនិ ធា្លោប ់មាន 
ព ីមនុ  ដ្រល កពំងុ ធ្វើ ឲ្រយ មាន ការ- 
ព្រយួ បារម្ភ ខា្លោងំ ឡើង  នៅ ខាង-
ក្នុង  និង ខាង ក្រ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ - 
ខាង ជើង » ៕Yonhap/SK

ក្បួនរថយន្តន្យុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡ្ងឆ្នោតនៅទីកុ្ងយ៉ាងំហ្គោនប្ទ្សមីយ៉ាន់មា៉ាកាលពីថ្ងម្្សិលមិញ។រូបថតAFP

មីយ៉ាន់មា៉ាចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាកា រឃោសនាប ះ-
ឆ្នាតនៅក្រមឥទ្ធពិលន្រវីរុសផ្លវូដង្ហើមកូរូ៉ណ
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មនុស្ស១៨នាក់ស្លាប់និងជាច្ើននាក់
ផ្ស្ងទៀតជាប់ក្នងុអណ្តងូរ្៉នៅប៉ាគីស្ថាន

ក្រុង ប៉្រស្រសា វ៉ាៈ មន្តៃី ប៉ាគី-
ស្ថាន បន ថ្លៃង ថា  កម្ម ករ-
អណ្តូង រ៉ៃ យ៉ាង តិច ១៨ នាក់  
បន ស្លាប ់ នងិ មនសុៃស បៃហៃល 
២ ០នាក ់ទៀត  តៃវូ បន សងៃសយ័ 
ថា ជាប់  ក្នងុ អណ្តងូ រ៉ៃ   ពី ថ្ងៃអង្គារ  
កៃយ ព ីបក ់ថ្ម ទៅ លើ អណ្តងូ- 
រ៉ៃ ១កន្លៃង  នៅ ក្នងុបៃទៃស ប៉ាគី- 
ស្ថាន ភាគ ពាយពៃយ ។ 

 ដុំ ផ្ទាំង ថ្ម ម៉ាប ធំៗ ជា ចៃើន  
បន បក់ រមៀល ធ្លាក់ ទៅ លើ  
កៃុម កម្មករ កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ  
នៅ ក្នុង សៃុក ម៉ូហ៍ ម៉ៃនសមៃបូរ 
ទៅ ដោយ ភ្នំ ជា ចៃើន នៅ ទី នោះ  
នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ហ្គ ីប៊រឺ -ប៉ាកហ់ ៍ទនុ វ៉ា  
នៅ ជិតពៃំ ដៃន ជាប់ ជា មួយនឹង 
បៃទៃស អាហ្វ ហ្គានី ស្ថាន ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី ខៃត្ត ហ្គី ប៊ឺរ -ប៉ាក់ហ៍-
ទុន វ៉ា  ទទួល បន្ទុក ការ អភិវឌៃឍ 
ជាតិ ខនិជ  និង រ៉ៃ  គឺ លោក ម៉ូ - 
ហម៉ៃដ  អារហី្វ  បន ថ្លៃង បៃប ់
កាសៃត AFP ថា ៖« រហូត មក-
ទល់ ពៃល នៃះ  សក សព ១៨ 
នាក់  និង អ្នក របួស ២០ នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត  តៃូវ បន គៃ អូស 

ចៃញ ពី អណ្តូង រ៉ៃ  កៃយ ពី ថ្ម 
បន បក់ រលំ រមៀល ទៅ លើ  
អណ្តូង រ៉ៃម៉ាប ១កន្លៃង  » ។ 

 លោក បន ថ្លៃង ថា  កម្មករ 
អណ្តងូ រ៉ៃ បៃហៃល ២០ នាក ់ នៅ 
តៃ តៃវូ បន គៃ ជឿ ថា  កពំងុ ជាប ់
នៅ ខាង កៃម កម្ទៃច ថ្ម នោះ  
ដោយ  កៃុម អ្នក ជួយ សង្គៃះ  
កំពុង  ខិតខំបៃឹង បៃង  រុក រក  អ ្នក  
ទាំង  អស់ នោ ះ។ 

កៃមុ កម្មករ ទាងំ នោះ  ជា ញកឹ- 
ញាប់   បន ឈប់ សមៃក នៅ 
តាមជើង ភ្នំ  បនា្ទាប់ ពី ពួក គៃ  
បន ធ្វើ ការ ងរ  ជា ចៃើន ម៉ាង ។ 

មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ ម្នាក់ មក ពី 
សៃុក ម៉ូហ៍ ម៉ៃន  គឺ លោក ហ-
មីដ អុីហ្គ បល់  បន អះ អាង 
អំពី ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ទាំង នោះ ។ 

អណ្តូង រ៉ៃ ជា ចៃើន នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ប៉ាគី ស្ថាន  មិ ន  មន  
ស្តង់ ដា សុវត្ថិភាព ទៃ។  កម្មករ 
អណ្តូង រ៉ៃ រាប់ សិប នាក់  បន 
ស្លាប់ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ក្នុង ឧបៃបត្តិ- 
ហៃតុ ទាក់ ទង នឹង សុវត្ថិភាព 
ការងរ ខុស ៗ  គ្នា ុ៕ AFP/SK

តពីទំព័រ ១...បៃយុធ ចាន-
អចូា   កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ  បន ថ្លៃង 
ថា  បៃជាមតិ នីមួយៗ ទៅ លើ 
ការ ធ្វើ វិសោធន កម្ម ចៃបាប់រដ្ឋ- 
ធម្មនុញ្ញ  នឹង តៃូវ ការបៃក់  
បៃហៃល ៤ ទៅ៥ ពាន់ លន - 
បត  ដោយ ការ ចំណាយ  នោះ  
រាប់ បញ្ចូល ជា មួយ នឹង ការ - 
ចំណាយ ទៅ លើ វិធន ការ ទប់ - 
ស្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

លោក ឧត្តមសៃនយី ៍បៃយធុ 
បន ថ្លៃង ទៀត ថា  ជា គោល- 
ការណ៍ គណៈរដ្ឋមន្តៃី  បន 
អនុម័ត សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់   
ដៃល តៃូវ បន ស្នើឡើង  ដោយ 
គណៈកម្មាធិ ការ រៀប ចំ ការ បោះ - 
ឆ្នាត(EC) ។ 

គណៈកម្មាធិការ រៀប ចំ ការ - 
បោះ ឆ្នាត  បន ពនៃយល់ ទៅ 
គណៈរដ្ឋមន្តៃី ថា  យ៉ាង តិច កា រ 

បោះឆ្នាត បៃជាមតិ ចំនួន ២  
តៃូវ ធ្វើ គឺ បៃជាមតិ១ ទៅ លើ 
ការធ្វើវិសោធនកម្ម នៃ  ដំណើរ- 
ការ កៃ បៃ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ដើមៃបី 
បង្កើត ស្ថាប័ន ពៃងចៃបាប់  រដ្ឋ - 
ធម្មនញុ្ញ មយួ  នងិ បៃជាមត ិមយួ 
ទៀត ទៅ លើ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញថ្មី ។ 

យោង តាម កៃុម អ្នក វិភាគ 
នយោបយ បន ឲៃយ ដឹង ថា  
បៃជាមតិទី ១  អ្នក បោះ ឆ្នាត 
នឹង សមៃច ចិត្ត ថា  តើ ពួក គៃ 
យល់ សៃប ជា មួយ នឹង សំណើ 
ដើមៃបី បង្កើត ស្ថាប័ន ពៃងចៃបាប់  
រដ្ឋ ធម្ម នញុ្ញ  ដើមៃប ីសរសៃរចៃបាប-់ 
រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ថ្មី ដៃរ ឬ? 

បៃសិនបើ ពួក គៃ យល់ ពៃម - 
តាម សំណើ នោះ  ដំណើរការ 
នៃះ នឹង បន្ត ទៅ មុខ។  នៅ ពៃល 
ស្ថាប័ន នៃះ  បញ្ចប់ ការសរសៃរ   
ចៃបាប់ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ថ្មី នៃះ  ពៃល 

នោះ រ ដ្ឋធម្មនុញ្ញ ថ្មី នៃះ  នឹង តៃូវ 
ដាក់ ឲៃយ ធ្វើ បៃជាមតិ ម្តង ទៀត។ 

ដោយ បន លើក ឡើង ពី ការ- 
ប៉ាន់ បៃមណ របស់ EC  លោក 
ឧត្តមសៃ នីយ៍  បៃយុធ  បន 
ថ្លៃង ថា  តាមធម្មតា  ការ ធ្វើ - 
បៃជាមតិ មួយ ចំណាយ បៃក់ 
បៃហៃល ៣ ពាន់ លន បត  
ប៉ុន្តៃ ដោយ សរមន ជំងឺរា ត- 
តៃបាត កូវីដ ១៩  បៃក់១ ពាន់ 
លន បត ទៀត   នឹង តៃូវ ការ  
ដើមៃបី រៀបចំ ស្ថានីយ បោះឆ្នាត 
ឲៃយ ចៃើន ជាង មុន  ដើមៃបី ធនា - 
ថា ស្ថានីយនីមួយៗ  មិន មន 
មនុសៃស ចៃើនកកកុញ  ពៃក ។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី  បន 
ថ្លៃង ថា  អ្នក បោះឆ្នាត មិន 
លើស ពី ៦០០ នាក់ ទៃ  នឹង តៃូវ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ ទៅ បោះ ឆ្នាត នៅ 
តាម ស្ថានីយ នីមួយៗ។  ដោយ- 

សរ បញ្ហា នៃះ ហើយ  ទើប តៃូវ 
ការ មូល និធិ បន្ថៃម។ 

លោក ឧត្តម សៃនយី ៍ បៃយធុ 
បន ថ្លៃង បន្ថៃម ថា ៖ «ខ្ញុ ំគៃន ់តៃ 
អនញុ្ញាត ឲៃយ លោក អ្នក  បន ដងឹ 
អំពី ការ ចំណាយនៃះ។ សូម កុំ 
ចោទ បៃកាន់ ខ្ញុ ំថា  មិន គំទៃ [ការ- 
ធ្វើ វិសោធនកម្ម រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ]។  
បៃសិន បើ ខ្ញុំ  មិន គំទៃ ការ ធ្វើ- 
វិសោធន កម្ម រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញទៃ  ខ្ញុំ 
នឹង មិន ជំរុញ ឲៃយ មន សៃចក្តី - 
ពៃង ចៃបាប់ ធ្វើ បៃជាមតិទៃ»។ 

លោកសៃ ី Rachada Dhn- 
adirek អ្នក នា ំពាកៃយ រដា្ឋាភបិល 
បន ថ្លៃង ថា  មតៃ ១៦៦ នៃ 
ចៃបាប់ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ  អនុញ្ញាត ឲៃយ 
គណៈ រដ្ឋមន្តៃី ធ្វើ បៃជាមតិ ទៅ 
លើ បញ្ហា ទាងំ ឡាយ ណា ដៃល 
មិន រំលោភ បំពាន ចៃបាប់ រដ្ឋ - 
ធម្មនុញ្ញ៕ BKP/PSA 

ប្យុធព្មានថាការសរស្រច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ...

យោធាជួយ សង្គ្រះ  ព្រលកំពុង ចូល រួម   ស្វ្រង រក  កម្មករ អណ្ត ូង រ៉្រ ។ AFP

លោ ក ឧត្ត មស្រនីយ៍ ប្រយុធ ចាន-អូចា  ពន្រយល់អំពី   ការ ច ណំាយ  ខ្ពស់ទៅ លើ ការ  សរស្រ រច្របាប់រដ្ឋ  ធម្មនុញ្ញឡើង វិញ  ក្នងុ អំឡុងព្រល ជំងឺ រាតត្របាត កូវីដ១៩។ BKP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ បណ្តុ ំ របូ  ថត  នៃ  ការសម្តៃង 
សិលៃបៈ បៃប  សហ សម័យមាន ចំនួន   
ជាង  ១០ផ្ទាំង  នឹង តៃូវដាក់ តាំង 
ពពិរ័ណ ៍ ក ្នងុ វចិតិៃ  សាល សលិៃបៈ ទទមឹ  
នៅ   ថ្ងៃ ទី ១២ ខៃ   កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ 
នៃះ តទ  ដៃល ជា  សា្នាដៃ  រួម គ្នា  រវាង 
កៃុម សិលៃបៈ    សុភីលីន និងលោក  ប៉ៃ 
ប៊ុន ណា  រ័ត្ន  កៃម       បៃធាន   ប ទ ថា- 
«រំឭក» ដោយ បន ្តរហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី 
១២ ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ។ 
    បើ តាម លោក គង់ តារា  ដៃល ជា 
អ្នក  គៃប ់ គៃង     នៅ វិចិតៃ សាល ទទឹម 
បាន   ឲៃយ ដឹង ពី  គោល បំណង  នៃ ការ 
បើក សម្ពោធ  តាំង  ពិព័រណ៍ សិលៃបៈ   
ដៃល  មាន បៃធាន   ប ទ  រមួ   «រឭំក» នៃះ 

ថា ៖ «ពពិរ័ណន៍ៃះ  មានគោលបណំង 
រឭំក ឡើងវញិ  នវូ រឿងរា៉ាវបៃវត្តសិាសៃ្ត- 
សោកនា  ដកម្ម  ដៃលបានកើត មាន 
មនុ នងិ អឡំងុ ពៃល  ដៃល សមយ័ខ្មៃរ- 
កៃហមកាន់អំណាច។ ការចងចាំ  ពី 
ការ ទ មា្លាក ់ គៃប ់ បៃក  សាសនា  សា- 
លា រៀន  តៃវូបានបំ ផ្លាញ និង  ឧកៃ ិដ្ឋ- 
កម្ម អតីត   កាល   ដ៏សំខាន់ ៗ  ដូចជា   
ការបង្ខ ំឲៃយ    រៀប អាពា ហ ៍  ពពិាហ ៍ ហងិៃសា        
ផ្លូវភៃទ  ហិងៃសា មនុសៃស ជាតិ ដោយ-   
សារ ពកួ ខ្មៃរ  កៃហម ។  ហើយ  ពពិ រ័  ណ ៍ 
«រំឭក » នៃះ  គឺ   ជា កៃុម ដៃល  បង្ហាញ    
ចំនួន២   ស៊ៃ រី រូប  ថត  បៃប សម្តៃង-   
តាមទមៃង ់សលិៃបៈ សហ  សម ័យ ដោយ 
កៃុមសិលៃបៈ  សុភី លីន និង លោក  ប៉ៃ 
ប៊ុន ណា រ័ត្ន »។   
   លោក បាន បន្ត ថា៖« ពិព័រណ៍មាន 

ឈ្មោះ  ថា « រឭំក»   ដោយ កៃមុ  សលិៃបៈ  
សុភី លីន និ ងលោក ប៉ៃ ប៊ុន ណា រ័ត្ន 
នៃះ  នឹងធ្វើ ការ   បើក សម្ពោធ នៅ  ថ្ងៃ - 
សៅរ  ៍ទ ី១២ ខៃ    កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ នា 
វៃលា     ម៉ោង ៥លា្ងាច ដល ់ ៨យប ់បន្ត  
រហូត ទ ដល់ ថ្ងៃទី១២ ខៃ   មករា ឆ្នាំ  
២០២១  ខាង  មុខនៃះ ខណៈ រូបថត     
តៃូវ ដាក់ តាំង នោះ  អាច មាន ចនោ្លាះ   
បៃហៃលជា ១០ ទ១២ផ្ទាំង »។ 
     គរួ បញ្ជាក ់ថា កៃមុ សលិៃបៈ សភុលីនី 
( អតតី   កៃមុ  សលិៃបៈខ្មៃរ)  គជឺាកៃមុរបា ំ 
និង  កៃុមភ្លៃងបុរាណ  ដ៏លៃបីលៃបាញ 
លដំាប  ់  អន្តរជាត ិដៃលមានមលូដា្ឋាន 
នៅ រោង មហោសៃពសិលៃបៈខ្មៃរ  ក្នុង 
កៃងុ តា ខ្មោ  ខៃត្ត កណា្តាល។  កៃមុន ៃះ  
ក៏ បា ន   កា្លាយ ជា សា្ថាប័ន  អន្តរជាតិ ដ៏ 
សំខាន់ មួយ សមៃប់ការ ច្នៃបៃឌិត 
ការ  អបរ់  ំផ្លាស ់ប្តរូ នងិ ការអនវុត្ត តាម- 
រយៈ  ការ  សម្តៃង របាំ ។   កៃុម  សិលៃបៈ 
សុភីលីន  នៃះ  មា នជំនាញ ក្នុងការ- 
អភិវឌៃឍ  បង្កើត កៃបាច រំ់ា  និង  ដឹកនំា កា រ-   

សម្តៃង  ដោយ លោក  សៃី  សុភីលីន 
ជាម  សា ភីរ៉ូ  និង  អ្នក  របាំដទៃទៀត  
ក្នងុ  ការសម្តៃង សា្នា ដៃ     ផៃសៃងៗ នៅ លើ 
ឆក សំខាន់ៗ  ជុំវិញ  ពិភពលោក ។
  ចណំៃក   ឯលោក  ប៉ៃ ប៊នុណារត័្ន ដៃល 
កើ ត       ឆ្នាំ១៩៨៩ មាន សៃុក កំណើត 
នៅ  ឯ     ខៃត្ត បាត់ដំបង បាន បញ្ចប់ បរិ-  
ញ្ញា ប ត ៃ  ពត័ ៌មាន  វទិៃយា   ព ីសាកលវទិៃយា- 
ល័យ   ឯក   ទៃស នៃ កម្ពជុា។ នា ពៃល-  
បច្ច ុបៃបន្ន នៃះ    គតធ់្វើ ការ ងរ នៅ ផ្នៃក 
ពត័ ៌ មាន វទិៃយា  នងិ រចនា  នៅ កៃមុហ៊នុ 
វិនិយោគ       ទុន    មួយ និងជា អ្នក ថត រូប 
ឯករាជៃយ១ រូប ផង ដៃរ។ 
    លោក ប៊នុណារត័្ន បាន បញ្ចប ់ថា្នាក ់
រូប  ថត   បៃប សហ សម័យ  និង បៃប   ឯក- 
សារ   នៅ     គមៃង សលិៃបៈ ស-ស កាល- 
ពី  ឆ្នាំ២០១៨ ហើយ  ការងរ សិលៃបៈ 
របស   ់  លោក ឈ្មោះ ថា «ទឹក ចិត្ត ក្នុង-  
តំបន ់  រំ ដោះ  (១៩៧០-១៩៧៤)» 
នា    ឆ្នា ំ២០១៨ បាន ចលូរមួ ពពិរ័ណ ៍
បញ្ចប  ់  ថា្នាក ់រូប ថត បៃប សហសម័យ 

និង  បៃប ឯក សារ ឈ្មោះ   ថា  « ស ហ  » 
នៅ ក្នងុ គមៃងសលិៃបៈស-ស កាល- 
ពី  ឆ្នាំ២០១៨ ផង ដៃរ ។ ហើយ នា 
ពៃល  បច្ចបុៃបន្ន  លោក  ប៉ៃ ប៊នុណារត័្ន 
កំពុង តៃ  សៃវ  ជៃវ និង ធ្វើ  ការ ងរ  
ដៃល    ទាក ់ទង  នងឹ រឿង រា៉ាវ បៃប បៃវត្ត-ិ 
សាស ៃ្ត  កម្ពុជា ។
   ទទឹម គឺ ជា វិចិតៃសាល សិលៃបៈ 
សហ សម័យ  មួយ  ដៃល បាន ផ្តល់ - 
ឱកាស ស  មៃប់  កៃុម សិលៃបករ-សិលៃបកា  -   
រិ នីខ្មៃរ   វ័យ   ក្មៃង  គៃប់ វិស័យ  សមៃប់  
បង្ហាញ  សមត្ថ  ភាពផ្នៃក  សិលៃបៈ ។ 
ដោយ ឡៃក ទទ ឹ មមិន តៃឹម តៃ ជា វិចិតៃ- 
សាល សលិៃបៈ ប៉ណុ ្ណោះទៃ   ថៃម ទាងំជា 
អាហារ ដា្ឋាន មាន  បមៃើ ជូន នូវ សៃវា- 
កម្ម ភៃសជ្ជៈ គៃប ់បៃភៃទ ម្ហបូ អាហារ 
នានា មាន  លក្ខណៈ  គៃសួារ  នងិ   បង្អៃម 
បៃប អ្នក សៃុក  ទៀត ផង ដៃរ ដោយ 
មាន អាស យ ដា្ឋាន  នៅ ផ្ទះ លៃខ ១៨១ 
នៃ ផ្លូវលៃខ  ៤២៦ នៅ ក្នុង សង្កាត់ 
ទួលទំពូង ខណ្ឌ បឹង  កៃង កង ៕ 
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ទិដ្ឋ ភាព សម្តេង របំ របស់ កេមុ សិលេបៈ សុភីលី ន តេវូ បន ផ្តតិ រូប ថត សមេប់ ការតំាង ពិព័រណ៍ឈ្មោះ «រំឭក»  ។ រូបថត Nobuyuki Arai

វិចិត្រសាលទទឹមបើកពិព័រណ៍
រូបថតទម្រង់សិល្របៈសម្ត្រងប្រប
សហសម័យនាចុងសប្តាហ៍ន្រះ

កេុង លនដ៍ : សា្នាដៃ សិលៃបៈ 
តូច ចៃឡឹង នៅ មុខ ហាង  លក់ 
ទំនិញ  នៅបៃទៃស ស៊ុយអៃត 
បាន ទាកទ់ាញ    មនសុៃស មា្នា លតុ- 
ជង្គង់គយគន់ និង កៃប ទាញ 
កាមៃរា៉ា មក  ថត រូបសំណង់  វត្ថុ 
តូច  ដៃល តៃូវបាន រចនា យ៉ោង 
ផ្ចតិផ្ចង ់ដោយ កៃមុ វចិតិៃករ គ្មោន 
សៃមល Anonymouse។

ស្ថិត ក្នុង ចំណម អ្នក ខំបៃឹង  
កៃប ទសៃសនា សា្នាដៃ សិលៃបៈ  ដ៏ 
តូច គួរ ឲៃយសៃឡាញ់ កញ្ញាវ័យ 

២៩ឆ្នាំ Madeleine បាន 
បៃប ់AFP ថា «ខ្ញុ ំតាម រកមើល 
សា្នាដៃ តូចៗ ទាំងនៃះ ដូច តាម 
រក កំណប់ អ៊ីចឹង»។

សា្នាដៃ  សលិៃបៈ  តចូៗ លាក ់ខ្លនួ 
តាម ដង វិថី នៃះ  តៃូវបាន គៃ 
បៃទះ  ឃើញ នៅ មុខ អគរ  សា្នាក-់ 
នៅ របសន់សិៃសិត ភោជនយីដា្ឋាន 
នងិ ទ ីកន្លៃង សាមញ្ៗញ  ឯទៀត។ 
មាន ទំហំ ប៉ុន រន្ធ កណ្តុរ សា្នាដៃ 
សិលៃបៈ ទាំង នោះ  ខ្លះ សណា្ឋាន  
ជា កូន ហាង តន្តៃី  Ricotta 

Records ហាង លក ់ឈសី ប៉នុ 
មៃដៃ និង សំណង់ ខា្នាត តូច 
ប្លៃកៗ  ជា ចៃើនទៀត ពោរពៃញ 
ទ ដោយភាពលម្អិត ផ្ចិតផ្ចង់។

កៃុម សិលៃបៈ   រំលៃច សា្នាដៃ  
តចូៗទាងំនៃះ បាន ធ្វើការ រមួគ្នា 
អស់ ៤ឆ្នាំ ដោយ  បៃើបៃស់ 
របស់ កៃច្នៃ ពី សំរាម ទាំងអស់។

បុគ្គលិកស្ម័គៃ ចិត្ត  ធ្វើការងរ 
សង្គម អាយុ ៦៤ឆ្នាំ លោក 
Bengt ដៃល  ផ្ដៃកខ្លនួ មើល កនូ 
ហាង ទាំង នោះ បាន និយយ 

ថា៖ «ពិភព  លោក  យើង ធំ ពៃក 
ធ្វើ ឲៃយ  យើង ចាប់ អារម្មណ៍ នឹង 
ពិភពដ៏តូច វិញ»។

កៃមុ  សលិៃបករ  គ្មោន សៃមល 
Anonymouse  បាន រំលៃច  
តាម កន្លុក កន្លៀត ដង វិថី តាំងពី 
អង់គ្លៃស បារាំង រហូត ដល់ 
ស៊ុយអៃត ដោយ   «រកៃសា  អត្ត- 
សញ្ញាណ  ដ ៏អាថក៌បំាងំ» សមូៃប ី
តៃ សាលា កៃុង  លនដ៍  ក៏ពុំដឹង 
ថា  តៃូវ ផ្ញើ បៃក់ ឲៃយ  កៃុម សិលៃបៈ 
នៃះ  តាម  ណាដៃរ៕ AFP

ស្នាដេ រូប ថត  លោក ប៉េ បុ៊នណារ័ត្ន សមេប់ពិព័រណ៍ «រំឭក» នាចុងសប្តាហ៍នេះ។ ហហហ្វៃសប៊ុក

ស្នាដេ សិលេបៈ ពី  កេមុសិលេបករ អាថ៌កំបំង   Anonymouse។ រូបថត AFP

សា្នាដ្រសិល្របៈបុ៉នរន្ធកណ្ដរុពីក្រមុសិល្របករអាថ៌កំបំងល្របីខ្លាងំនៅសុ៊យអ្រត



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ៨រោច ខៃភទៃបទ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១០ 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។

រាសីមធៃយម។ ការនិយាយ ស្ត ីមាន 
អ្នក ខ្លះ យក  ចិត្ត ទុក ដាក់ ស្តាប់ ឯ អ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ពៃងើយ កន្ដើយ  ចំពោះ អ្នក   
ហៃតុ នៃះ តៃូវ តៃបៃយ័ត្នក្នុង 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 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 ដា្ឋាន គៃះឹ     នៅ  
ក្នងុ ការ  ពិចារណា  ។ ចំណៃកឯ  បញ្ហា ស្នៃហា  វិញ   គូ-  
ស្នៃហ៍ ចៃើន តៃ មាន ភាព រកំា រកូស ដាក់គ្នាចៃើន។   

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  ដាក់ 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 ដាក ់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   
គួរ តៃ  យក ចិត្ត ទុក ដាក់ យា៉ាង ខ្លាំង  លើ បញ្ហា សុខ-
ភាព  និង  បញ្ហា ស្នៃហាទើប ជាកា រ ល្អ បៃសើរ។

ទិដ្ឋភាព ក្នុង  ពិធីបុណៃយ កាប់ជៃូក បូជា តាមបៃពៃណី សហគមន៍ នៅកោះតៃវ៉ាន់ ។ រូបថត AFP

ពិធីបុណ្យកាប់ជូ្កបូជាប្ព្ណី
ត្វ៉ាន់ខ្សត់ខ្សោយអ្នកចូលរួម

កៃុង ហៃសុីងជូ : ពិធីបុណៃយ នៅ 
តៃវ៉ាន់ ដៃលសត្វ ជៃូក ធំៗ តៃូវ 
បាន កាប់សច់ តាំង បងា្ហាញ ឆ្នាំ 
នៃះ  បាន ទាក់ទាញ មនុសៃស មា្នា 
តចិ តចួ មក ចលូរមួ ខណៈ ដៃល 
កៃុមអ្នកតស៊ូមតិ ការពារ សិទ្ធិ 
សត្វ  បាន បញ្ជៃប ផ្នត់គំនិត  ពី 
ការ គោរព សត្វ  បនៃសាប  បៃពៃណ ី
ដ៏ ចមៃូង ចមៃសនៃះ។

ពិធីបុណៃយ បៃពៃណី  បៃចាំ ឆ្នាំ  
តៃូវ  បាន បៃរព្ធ ឡើង ដោយ 
សហគមន៍  នៅ កោះ Hakka 
ដៃល  មានចំនួន  ស្មើនឹង ១៥ 
ភាគ រយ នៃ ចនំនួ បៃជាជន សរបុ 
នៅតៃវ៉ាន។់  ការ អនវុត្ត បៃពៃណ ី 
នៃះ  តៃូវ បាន កា្លាយ ពី  ១ ជំនាន់ 
ទៅ ១ជំនាន់។

កៃុម គៃួសរ នៅសហគមន៍ 
កោះ Hakka មាន ទមា្លាប់ 
បៃកួត  គ្នា កាប់ជៃូកខ្នាត ធំ  និង  
ដាក ់តាំង បងា្ហាញ ការបៃកួត គ្នា  
ដោយ  អ្នកឈ្នះ នឹង វិល តៃឡប់ 
ទៅផ្ទះវិញ ជាមួយពានរងា្វាន់   ។

នៅ ក្នុង ពិធី បុណៃយ  កាប់ជៃូក 
បូជា តាមបៃពៃណី នៃះ តន្តៃី 
បុរាណ តៃូវ បាន បៃគំ  ដោយ 
សំឡៃង  គោះ  គង និង ផ្លុំ ស្នៃង ។

ឆ្នាំ នៃះ ពិធីបុណៃយ កាប់ជៃូក 
បូជា  តៃូវបាន ធ្វើ ឡើង ចំ ថ្ងៃ ចន្ទ 
ដោយ មានសត្វ ជៃូក ខ្នាត ធំ 
១៨កៃបាលតៃូវ បាន កាប់  និង 
ដឹក  ទៅ កាន់ អារាម  Hsinpu 
Yimin ភាគ ខង ជើង  កោះ។

សត្វ  ជៃកូ ដៃល មាន ទម្ងនធ់្ងន ់
ជាង  គៃ  និង តៃូវ បាន កាប់សច់ 
ក្នងុ  ពធិបីណុៃយ ឆ្នា ំនៃះ មានទម្ងន ់
ដល់ទៅ៨៦០គីឡូកៃមស្មើ- 
នឹង ៣ ដង នៃ ទម្ងន់ជៃូក ទូទៅ។

ជៃូក ដៃល កាប់សច់រួច តៃូវ 
បាន ពៃយរួ កៃបាល ចុះកៃម ដោយ  
មាត ់វ់ មានញាត ់ផ្លៃ មា្នាស ់ដើមៃប ី  

តាំង បងា្ហាញ  ដល់ អ្នក ចូលរួម។
កៃយ បញ្ចបព់ធិបីណុៃយ ជៃកូ 

ងាប់តៃូវ បាន មា្ចាស់វ នាំ តៃឡប់ 
ទៅ  ផ្ទះវិញដើមៃបី កាប់ សច់ចៃក 
ញាតិមិត្ត និង អ្នក ជិត ខង។

លោក សឹង ចៃយុន ដៃល 
បាន ចូលរួម បៃកួត   កាប់ជៃូក ឆ្នាំ 
នៃះ បានចំណាយពៃល ៣ ឆ្នាំ 
ប៉ូវ សត្វ ជៃូក ដៃល ខ្លួន ចិញ្ចឹម 
រហូត ដល់ មានទម្ងន់ ៤០០ 
គីឡូកៃម។

ការ កាប់ ជៃូក ដ៏ធាត់ ១ កៃបាល   
ដើមៃបី បូជា  នៃះ ជា  កិច្ច បំពៃញ 
បណំង លោក យាយ វយ័ ៨៦ ឆ្នា ំ
របស់ លោក។

លោក បាន បៃប់ទីភា្នាក់ងារ 

AFP ថា៖ «ក្នុង នាមជា  សហ-
គមន៍ កោះ Hakka ខ្ញុំ ពិត ជា 
មានមោទនភាព ណាស់ ដៃល 
ជនជាតិយើង មាន វបៃបធម៌ ដ៏ 
សមៃបូរ បៃប នៃះ ហើយ វ ពិត ជា 
មានតម្លៃក្នុងការ ថៃរកៃសា បន្ត 
ទៅទៀត»។

លោក បាន លើកឡើង ថា៖ 
«អ្វី  ដៃល ជា ក្ដីបារម្ភ របស់ កៃុម 
តស៊ូមតិការពារសិទ្ធិ សត្វ នោះ 
ពិត ជា មិន សម សៃបសោះ»។

លោក បញ្ជក់ទៀត ថា៖ «វ 
មិនមៃន ជា អំពើពៃផៃសៃ អី លើ 
សត្វ ដូច ពាកៃយចចាមអារា៉ាម 
ដៃល ផៃសព្វផៃសាយ ឥត ការពិត 
នោះឡើយ»៕ AFP

  ជៃូក ឈ្នះពានរង្វាន់ មនទម្ងន់ដល់  ៨៦០គីឡូកៃម ។ រូបថត AFP

អ្នកចូលរួម ពាក់ម៉ាស់ និងមន ចំនួនតិច ជាងមុនចៃើន។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

រិនដេវីដប្តេជ្ញាយកឈ្នះរឿនសុខលីក្នងុវគ្គជមេះុជំុទី១
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អ្នក បៃដាល ់ជើងខ្លាងំ  មាន សមត្ថភាព 
បៃកួត គួរ ឲៃយ ចាប់ អារម្មណ៍   រិន  ដៃវីដ  មក ពី ក្លិប 
នាគ រាជ ចតុមុខ  ដៃល កំពុង ជាប់ ជា កីឡាករ 
ជមៃើស ជាត ិបៃ ដាលគ់នុ ខ្មៃរ  នងឹ តៃវូ  បៃកតួ ជាមយួ  
កីឡាករមាន បទ ពិសោធ ល្អ   រឿន  សុខ លី របស់  
ក្លបិ យវុជន ពន្លក ថ្ម ីពៃក ឯង នៅ ថ្ងៃសៅរ ៍ ខងមខុ 
នៃះ ដើមៃបី រកអ្នក ឈ្នះ នៅ ក្នុងវគ្គ ជមៃុះ នៃ ការ- 
បៃកួត ពានរង្វាន់ TV5 Boxing  Knock Out 
Series Cellcard Champion។ 

សមៃប់  ការ បៃកួត ក្នុង ទម្ងន់ ៥៤គ.កៃ  ដៃល 
មាន តៃ ៣ ទឹក នៃះ  គៃ មិន ទាន់ ដឹង ថា  នរណា ជា 
អ្នក មាន លទ្ធភាព យក ឈ្នះ   បាន ឡើង ទៅ វគ្គ បន្ត 
នោះ ឡើយ  ពៃះ សមត្ថភាព កីឡាករ  រិន ដៃរីដ 
និង រឿន សុខលី  សុទ្ធតៃ  ល្អ ដូច គ្នា  និង  តៃូវ ការ 
ឈ្នះ ដូចគ្នា  ដើមៃបី ឆ្លង ទៅ វគ្គ ៨នាក់ ចុង កៃយ   
ប៉ុន្តៃ  រិន  ដៃវីដ  ប្តៃជា្ញា យក ឈ្នះ ឲៃយ បាន ។

រិន  ដៃវីដ  ជា អ្នក បៃដាល់ សៃករ កៃយ  រឿន  
សុខលី  បន្តិច  តៃ កៃបាច់  គុន  និង ទឹក ចិត្ត បៃកួត  គឺ 
មោះ មុត ដូច គ្នា  ពិសៃស ការ ឈាន ចូល មក កៃុម 
ជមៃើស ជាតិ  ដោយ បៃើ  សមត្ថភាព ខ្លាំង ពិតៗ  
ហើយ ជើង ចាស់ មួយ ចំនួនបាន ចាញ់ ជា បន្ត - 
បនា្ទាប់ ។  អាវុធ សំខន់ របស់  រិន  ដៃវីដ មាន កៃង  
ជង្គង ់ល្អ  នងិ វ៉ៃ បាន គៃប ់ស្ថាន ភាព  ខណៈ កឡីាករ 
របូនៃះ ធ្លាបប់ៃកតួ ៥៧   ឈ្នះ ៤៣   ចាញ១់២  នងិ 

ស្មើ ពិន្ទុ ២ ដង ។ 
ចំណៃក  រឿន  សុខលី   ធ្លាប់ ឆ្លង កាត់ ការ បៃកួត 

ជាមួយ អ្នក បៃដាល់ ជើង ចាស់ ចៃើន  និង មាន 
សមត្ថភាព ល្អ  ប៉នុ្តៃ មាន ឱកាស ឡើង សង្វៀន  មនិ 
ទៀង ទាត់ គឺ  យូរៗ ឃើញ ម្តង ។  សុខ លី  ជា អ្នក-  
បៃដាល ់ ដៃល មាន កល លៃបចិ ខ្ពស ់ ពៃម ទាងំ មាន 
ទៃពកោសលៃយ បៃើ ជង្គង់   និង កៃង បាន រហ័ស  ស៊ូ 
បំផុត  ហើយ ក្នុង ការ បៃកួត   ៤០ដង សុខលី  
ឈ្នះ៣០ ដង  ចាញ់៩ និង ស្មើពិន្ទុ១ដង ។ 

ការ វិល មក ជួបគ្នា រវាង រឿន  សុខលី  និង  រិន  
ដៃវីដ  នៃះ លំបាក ទសៃសន៍ ទាយ  ប៉ុន្តៃ  រិន  ដៃវីដ 
កំពុង តៃ មាន កមា្លាំង ល្អ ណាស់  ក្នុង ការ បៃ កួត ៣ 
ទកឹ  គ ឺអាច មាន បៃៀប ជាង   ពៃះ កមា្លាងំ របស ់គៃ 
មនិ ងយ សៃតុ ចុះ ទៃ  ហើយ ក្នងុ ទម្ងន ់៥៤ គឡីកូៃម  
នៃះ រនិ ដៃវដី  ល្អ ដាច ់គៃ គ ឺ សមូៃបី តៃ  ពៃជៃ  ប៊នុសដិ្ឋ  
ដៃល ទើប ឡើង ជើង ក៏ សុំ ខ្លាច  រិន  ដៃវីដ  ពៃះ 
ការ បៃ កួត ៣ លើក  ចាញ់ ទាំង ៣ លើក ។

រនិ  ដៃវដី បាន  នយិាយ ថា ៖« គៃ ជើង ចាស ់ជាង 

ខ្ញុំ  ប៉ុន្តៃ ក្នុង ការ បៃ កួត ៣ ទឹក  ខ្ញុំ មាន កមា្លាំង គៃប់- 
គៃន ់ ដើមៃប ីយក ឈ្នះ ឲៃយ បាន ។  អ្វ ីដៃល ខ្ញុ ំមនិ បារម្ភ  
គឺ ខ្ញុំ ហាត់ ជា បៃចាំ  តៃៀម បាន គៃប់ គៃន់  ដោយ  
សងៃឃឹម ឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ »។ 

ចំណៃក លោក  មា៉ាង  ម៉ន  គៃូ បង្វឹក  សុខ លី  
នយិាយ ថា ៖ «គ ូនៃះ លបំាក ទសៃសន ៍ទាយ ណាស ់  
ពៃះ ស្នៀត បៃយុទ្ធ  គឺ មាន អាវុធ ចៃញ ល្អ ដូច គ្នា  
ប៉ុន្តៃ វាសុី សង លើ ការ បៃ កួត ជាក់ ស្តៃង ក្នុង ការ- 
ផ្លាស់ ប្តូរ លៃបិច បៃ កួត  ឬ ចាប់ ចំណុច ខៃសោយ ពី ដៃ 
គ ូ។  ទោះ  យា៉ាង ណា  កម៏និ អាច ឈ្នះ ក្នងុ លក្ខណៈ 
សុ ីសៃលួ ដៃរ   ពៃះ  សខុ ល ី  ហាត ់បាន ល្អ ដៃរ  នងឹ  
តៃូវ ការ ឈ្នះ ដូច គ្នា  គឺ មិន បន្ធូរ ដៃ នោះ ទៃ» ។

យា៉ាង នៃះ ក្ត ី ការ ទសៃសន ៍ទាយ កៃ ផ្លវូ ការ  ព ីកៃមុ 
ភា្នាល ់លយុ  តាម តបូ ការ ហ្វៃ  ចាប ់ផ្តើម មាន ហាង 
ឆៃង ទី ផៃសោរ ងងឹត  គឺ ឈ្មួញ យក  រិន  ដៃវីដ ត ឲៃយ  
រឿង  រឿន សុខ លី  ១០ សុី ៧ ប៉ុណ្ណោះ ។  កៃពី  
ការ បៃកតួ ជមៃុះ ពាន រង្វាន ់ក ៏មាន គ ូចាប ់អារម្មណ ៍
ខ្លាងំ មយួ ទៀត  ដៃល ជា ការជបួគ្នា រវាង ទចូ ដៃវដី   
និង ភួង ពិសិដ្ឋ ក្នុង ទម្ងន់ ៦០គ.កៃ។

សមៃប ់ការ ជបួ គ្នា រវាង អ្នក ទាងំ២ នៃះ ជាការ-  
បៃកួតសង សឹក  ពៃះ  ពិសិដ្ឋ  ធ្លាប់ ឈ្នះ  ដៃវីដ  
ដោយ ពិន្ទុ ទាំង វៃទនា ភ្នៃក ។  កៃបាច់ បៃកួត  របស់ 
ទូច  ដៃវីដ  ជំនាញ កណា្តាប់ ដៃ  ឯ  ពិសិដ្ឋ  ជំនាញ 
ជង្គង ់ ហើយ ការ ចាញ ់ឬ ឈ្នះ  សមៃប ់គ ូនៃះ  សទុ្ធ 
ក្នុង លក្ខណៈ  មិន អាច ពៃយាករ បាន មុន ទៃ  ដោយ  
ពួក គៃ បៃកួត សមៃុក វ៉ៃ តាម បច្ចៃទៃស ៕ 

រិន ដេវីដ (ឆ្វេង) សងេឃឹមអាច យក ឈ្នះ រឿន សុខលី សមេប់ការ បេកួតជមេះុ នៅសង្វៀន TV5។ រូបសហ ការី

OsakaនិងZverevឆ្លងទៅវគ្គ៤នាក់ចុងកេយ
ញូវ យក៉ : កឡីាការនិវីាយ កូន- 

បាល ់(តនិ្នសី) អាជពីសញ្ជាត ិ
ជប៉ុន Naomi Osaka បាន 
ឆ្លង  វគ្គ ៤ នាក ់ចងុ កៃយ ហើយ 
កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ ក្នងុ កម្ម វធិ ីUS 
Open នា កៃុង ញូវយ៉ក  សហ- 
រដ ្ឋ អាមៃរកិ ខណៈ Alexander 
Zverev របស់ អាល្លឺម៉ង់ ក៏ កក់ 
កៅអី ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ នៃះ ដៃរ 
សមៃប់ ផ្នៃក បុរស ។   

Osaka ដៃល មាន ចំណាត់- 
ថា្នាក់ ទី ៤ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ  
ទមា្លាក់ កីឡាការិនី មា្ចាស់ សៃុក 
Shelby Rogers ជាមួយ នឹង 
ជ័យ ជម្នះ  ២-០ សិត ឡើង ទៅ 
ជួប កីឡាការិនីមា្ចាស់ ផ្ទះ ១ រូប 
ផៃសៃង ទៀត Jennifer Brady 
ដើមៃបី បៃជៃង គ្នា ទៅលៃងវគ្គ 
ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ។ 

កីឡាការិនី វ័យ ២២ ឆ្នាំ Os-
aka តៃូវ ការ ពៃលតៃ ១:២០ 
មោ៉ាង ប៉ុណ្ណោះ សមៃប់ការ- 
បៃកួត នាកីឡដា្ឋាន Arthur 
Ashe ដៃល រៀប ចំ ដោយ គ្មាន 
ទសៃសនិក ជន ដើមៃបី យក ឈ្នះ គូ 
បៃកតួ វយ័ ២៧ ឆ្នា ំក្នងុ លទ្ធផល 
៦-៣ និង ៦-៤  ហើយ 
កឡីាការនិ ី លៃខ ៩ ពភិពលោក 
បានបៃប់ ថា ជ័យ ជម្នះ របស់ 
នាងនៃះ គឺ ទូទាត់ សមៃប់ បរា- 
ជ័យពី មុន ចំនួន ៣ លើក 
កៃម ថ្វី ដៃ របស់ កីឡាការិនី ទី  

៩៣ ពិភព លោក Rogers ។
Osaka ដៃល ធ្លាប ់លើក ពាន 

US Open ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ 
និយាយ ថា ៖ « និយាយ ដោយ 
តៃង់ ខ្ញុំ ពិត ជា មាន អារម្មណ៍ ថា 
នាង ល្អ ជាង ដោយសរ ខ្ញុំ មិន 
ដៃល ឈ្នះ នាង សោះ ។ ការ ចង- 
ចា ំទាងំ អសហ់្នងឹស្ថតិ ក្នងុ អារម្មណ៍ 
របស់ ខ្ញុំ រហូត ដូច្នៃះ បន្ថៃម 
ពីលើ ការ ចង់ ឈ្នះ ខ្ញុំ ក៏ គិត លើ  
រឿង សង សឹក តិច តួច ដៃរ » ។

រីឯ កីឡាការិនី Brady ដៃល 
ជា គូ បៃជៃង របស់ Osaka   
នៅ វគ្គ បនា្ទាប់  នៃះគឺ ជា លើក 
ដបំងូ របស ់នាង ហើយ ក្នងុការ- 
បង្ហាញ វត្តមាន នៅ Grand 
Slam ក្នងុ វគ្គ ១/២ កៃយ   បៃើ      
ពៃល ១ : ៩  មោ៉ាង ដើមៃបី យក 
ឈ្នះ  កឡីាការនិកីាហៃសោកស់្ថាន 
Yulia Putintseva ក្នុង ពិន្ទុ 
៦-៣ និង ៦-២ ។

កីឡាការិនី  Brady វ័យ 
២៥ឆ្នា ំនយិាយ ថា ៖ « នយិាយ 
ដោយ សោ្មាះ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍    
អន្ទះ អន្ទៃង ណាស់។ ខ្ញុំ ពៃយា- 
យាម  គៃប់គៃង គៃង អារម្មណ៍ 
ខ្លួន ឯង និង ធ្វើ ចិត្ត ឲៃយ តៃជាក់ 
ដើមៃបី  ផ្ដាត អារម្មណ៍ លើការ 
បៃកួត  នៅ ចំពោះ មុខ » ។

ចណំៃក ឯ ផ្នៃក បរុស  កឡីាករ 
Zverev វយ័ ២៣ ឆ្នា ំ   បៃងឹ បៃង 
យា៉ាង ខ្លាងំ ក្នងុការ បៃកតួ ដៃល 

ខ្លួន ចាញ់ នៅ សិតដំបូង រហូត  
វាយ បក យក ឈ្នះ កីឡាករ  
កៃូអាសុី Borna Coric បាន 
វិញ ក្នុង លទ្ធផល ៣-១ សិត 
គឺ ១-៦ ៧-៦ ៧-៦ និង  ៦-៣ 
ដោយ បៃើ ពៃល ដល់ ទៅ         
៣ : ២៥ មោ៉ាង ។

កីឡាករ Zverev ដៃល បាន 
ឡើង ទៅ វគ្គ ១/២ ពាន  Grand 
Slam ២ ដង បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា  នៅ 
ឆ្នាំ នៃះ  និយាយ   ថា ៖ « ខ្ញុំ បៃប់ 
ខ្លួន ឯង ថា ខ្ញុំចាញ់ ៦-១ និង 
តៃូវ នាំ មុខ ៤-២ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ គ្មាន 
អ្វ ីតៃវូ  ចាញ ់ទៀត ទៃ ពៃល នៃះ ។ 
ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍  ដូច ខ្ញុំ នៅ អាច 
ធ្វើ រឿង មួយ ចំនួន ឲៃយ បៃសើរ 
ជាង នៃះ ហើយ វា នឹង ផ្ដល់ ឲៃយ ខ្ញុំ 

នូវ ទំនុក ចិត្ត » ។
កឡីាករ  លៃខ ៧ ពភិពលោក 

នងឹ ទៅ បៃឈម ជាមយួ កឡីាករ  
អៃសៃបា៉ាញ Pablo Carreno 
Busta ដៃល    ឈ្នះ ស្វ័យ បៃវត្តិ 
នៅ វគ្គ ១៦ នាក់ ដោយសរ 
កឡីាករ ស៊ៃប៊ ីNovak Djoko-
vic បង្ក កហំសុ អចៃតនាតៃវូ ដក  
សិទ្ធិ  ដោយ ការ វាយកូន បាល់ 
ចោល តៃ ទៅ ចំអាជា្ញា កណា្តាល 
ខៃសៃ បនា្ទាត់ សៃី ខណៈ ក្នុង វគ្គ  ៨ 
នាក់នៃះ កីឡាករ  លៃខ ២៧ 
ពិភព លោក បានផ្ដួល កីឡាករ  
Denis Shapovalov របស់ 
កាណាដា ជាមយួនងឹ លទ្ធ  ផល 
៣-៦ ៧-៦ ៧-៦ ០-៦ និង 
៦-៣ ៕ AFP/VN

Osaka វាយ កូនបាល់ទៅកាន់ គូបេកួត អំឡុងការបេកួត វគ្គ ៨នាក់។ សហ ការី

De Bruyneឈ្នះពានរង្វាន់
កីឡាករឆ្នើមជងគេពីPFA

ឡងុដ ៍: ខៃសៃ បមៃើ Kevin De 
Bruyne បានទទួល ស្គាល់ ពី 
ឥទ្ធិពល របស់ លោក Pep 
Guardiola (Pep) កៃយ ព ី
បាន កា្លាយ ជា កឡីាករ របស ់កៃមុ   
Manchester City ដំបូង គៃ  
ដៃល  ឈ្នះ ពាន កឡីាករ ល្អ ជាង 
គៃ បៃចាំ ឆ្នាំ ពី សមា គម កីឡាករ 
បាល់ ទាត់ អាជីព (PFA) 
របស់   បៃទៃស អង់គ្លៃស ។

សៃបពៃលពាន ឯកត្ត ជន ជា 
របស ់ De Bruyne  តៃ សមៃប ់ 
កៃុម ល្អ បៃចាំឆ្នាំ របស់ PFA 
ភាគ ចៃើន  គឺ ជា កីឡាករ មក ពី 
កៃុមមា្ចាស់ ជើង ឯក Premier 
League គ ឺ Liverpool ដោយ 
មាន  ៥ រូប ខណៈ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Marcus Rashford របស់ 
កៃុម  Manchester United 
លើកពាន កិត្តិយស សបៃបុរស-
ធម ៌ដោយសរ ការជយួបៃយទុ្ធ 
បៃឆំង នឹង ភាព  កៃី កៃ  កុមារ ។ 

Man City  បញ្ចប់ រដូវកាល 
២០១៩-២០២០ នៅ លីក 
កពំលូ   ដោយ ការ តាម ព ីកៃយ 
Liverpool ១៨ ពនិ្ទ ុតៃ កឡីាករ 
De Bruyne វយ័ ២៩ ឆ្នា ំដៃល 
រក បាន ១៣ គៃប់ និង បញ្ចូន 
ឲៃយ មិត្ត រួម កៃុម ស៊ុត ២០ គៃប់  
ទទួលបានការបោះឆ្នាត ជា 

កីឡាករ    លៃង ល្អ ជាង គៃពី 
សំណាក ់ មិត្ត រួម អាជីព ។

កៃយ ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ នៃះ 
De Bruyne បៃប់ ថា ៖ « នៃះ 
ជា កិត្តិយស ដ៏ ធំ ធៃង ក្នុង ការ 
ទទលួ បាន ពាន រង្វាន ់ដៃល តៃវូ 
បោះ ឆ្នាត  ដោយ មិត្ត រួម កៃុម 
ដោយ កីឡាករ កៃុមគូ បៃជៃង 
ដៃល អ្នក តៃង តៃ  តទល់ គ្នា  លើ 
ទីលាន ។ សំឡៃង ឆ្នាតទាំង- 
នោះ ដៃល បោះ ឲៃយ អ្នក ថា ជា 
កីឡាករ ល្អ ជាង គៃ វាពិត ជា 
រឿង អស្ចារៃយ មៃន ទៃន » ។

De Bruyne បន្ត  ទៀត ថា ៖ 
« វា ដូច ជា ប្លៃក ដៃរ ដៃល ខ្ញុំ ជា 
កីឡាករ ដំបូង គៃ របស់  Man 
City ខណៈ គៃប់ គ្នា ឃើញ 
កីឡាករ ល្អ ជា ចៃើន ក្នុង កៃុម- 
នៃះ ទាំង ពីមុន និង បច្ចុបៃបន្ន។ 
តៃ ជា រឿង រីក រាយ ដៃល បាន 
កា្លាយ ជា តំណាង របស់ ក្លិប » ។

ជាមួយ គ្នា នៃះដៃរ កីឡាករ 
សញ្ជាត ិបៃលហៃសុកិ បានទទលួ 
ស្គាល់ ពី ឥទ្ធិពល របស់ លោក 
Pep ដៃល  ផ្ដល់ រូប គៃ នូវ ទំនុក- 
ចិត្ត ដើមៃបី ឈាន ទៅ រក  ភាព-  
លៃច ធ្លា បន្តិច ម្ដង ៗ  កៃយ  
ងើប ពីរបួស ដៃលបាន ញំា ញី 
រូប គៃ នារដូវ កាល ២០១៨ - 
២០១៩ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ថ្មីៗ នេះ កស៏េប ់តេ ផ្ទុះ សងេ្គាមពាកេយ 
សម្ត ី តាម បណ្តាញ សង្គម  ជុ ំវញិ រឿង ចោទ បេកាន ់
ទៅលើ  តារា សម្តេង សេី ដេល មហា  ជន ស្គាល់ ឬ 
បាន  ដាក់ រហសេសនាម ថា «រាជិនីកេមា» កញ្ញា 
មាន សនូតីា ដោយកញ្ញា បាន  រក ឃើញ  នវូ បេភព 
ចោទ បេកាន់   ទមា្លា យ   សរ   ចេញ ពី ហ្វេសប៊ុក-  
ឈ្មោះ  Confessions  ដេល បាន អះអាង ថា ជា 
បេពន្ធ  ដើម  សេប ចេបាប់ របស់ បុរសឈ្មោះ  បេន។ 

កេយ ពី មាន សរ ទមា្លាយ ពី គណនី ខាង លើ-  
នេះ មក  រឿង រា៉ាវ  ក៏ កាន់តេ វេង ឆ្ងាយ រហូត លេច ឮ 
ទៅ   ដល ់ តារា សម្តេង នងិ ម៉ដូេល   រាង ខ្ពស ់សេឡះ 
មានធ្មេញ   ចេពើស កញ្ញា មាន សូនីតា ទំនងជា    
ទេំ លេង បាន ទៅ នឹង ការ ចោទ បេកាន់នោះ 
ហើយ កញ ្ញាក៏ បាន  ចេញ សរដ៏ វេង អនា្លាយមួយ 
ពន្លះ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ វាយបេហារមកលើ 
ខ្លួន មួយ រំពេច។ 

តារា សេី សេស់ កញ្ញា មាន សូនីតា ក៏បាន   តប 
សរ   វិញ ថា៖ « ជូន  ចំពោះ អ្នកកា្លាហាន  វិភាគ-  
សង្គម  ហ្វេស ប៊ុក  facebook  ទាំង ឡាយ!ខ្ញុំ 
បាន    ទទួលសរ  និង ការទាក់ទង ពីមិត្តភក្តិ អ្នក- 
គាំទ េ ចេើន មេន ទេន បេប់ខ្ញុំ ពីរឿង ដេលអ្នក 
កា្លាហាន វិភាគសង្គម  ហ្វេសប៊ុក  កំពុង - 
ជេួល ចេបល់ លើ ហ្វេស ប៊ុក ថ្ងេ នេះ។  

រចួ ខ្ញុ ំក ៏ចលូ មើល   ផេក Confessions 
ដេល ជាកន្លេងដើមហេតុ។  មិនគួរឲេយ 
ជឿថា សង្គមយើង  បេជាជនយើ ង 
(ចំពោះ តេ មនុសេស បេភេទ   ហ្នឹង)  
មិន មានការគិត ទាល់តេ សោះ 
លឿន  ហួស ការស្មោន!  មិន-  
ចប់ តេឹម  ហ្នឹងទេ អ្នក ទាំង- 
នោះ   បាន សរសេរ com-
ment   មក លើរូបភាព-   
ដេល   នាងខ្ញុំ បានបង្ហោះ  
ពេល   ថ្ងេតេង់នេះទៀត  
ហើយ  កំពុងតេ ចូលទៅ  
លុក លុយ    នៅការ ផុស  - 
ចាស់ៗ    របស ់ ខ្ញុំ ថេម ទៀត  
សុទ្ធ  តេ ថា  «រក ឃើញ - 
ហើយ   នេះ មេន ទេន ហើយ 
អញ ថាមេន  មីពួក តារាតេ  
អ៊ចីងឹ ខ្វះប្ត ីមេន បាន យក   
រ  បស់ គេ»  ចេើន មហា - 
ចេើន! ប្លេក ចម្លេក ភ្នេក  
សឹង តេមិនជឿថា អ្នក - 
ហា៊ាន  ពេក!»។ 

អ្វី  ដេល  មហាជន ចាប់-  
អារម្មណ៍ ខា្លាំង   គឺ  រឿង គេ 
ចោទ បេកាន់ថា   នាង - 
មាន  ស្នេហា ប៉ះ ច ំប្ត ីគេ 
នោះ ក ៏តេវូ បាន   កញ្ញា 
មាន សូនីតា  បាន-  
បក   សេយនៅ    ក្នុង - 

សរ   ដ ៏  វេង  អនា្លាយ  នោះ ផង ដេរ   អាច 
ចាត់ទុក ថា  ជា ការជមេះ មន្ទិល 
មហា  ជន ថា ៖  «អូ!មួយ ទៀត! 
ចពំោ ះ   សណំរួ  មយួទៀត សរួខ្ញុ ំ
ថា   យ ក រ បស  ់ គេហើយ បាន មនិ  

ដេល     បង្ហោញ  មុខ ដេ គូស្នេហា - 
សោះ។  ខ្ញុំ ចង ់     បេប់ថា  ខ្ញុំ ជា បុគ្គល  

ស ធារ  ណៈ (Public- 
Figure) មេន  ជាតារា 
សម្តេង  មេន តេ      ខ្ញុំ  មិន 
សម្តេង  ជា មួយ   ជីវិត ព ិត - 
របស់ខ្ញុំទេ  (សុំ និយាយ   
ម្តងទៀត)  ជីវិត ស្ន  េហា 
របស់ ខ្ញុំ គឺជា ជីវិត ផ្ទាល   ់- 
ខ្លួន របស់ខ្ញុំ  និង ដេ គ ូ ខ្ញុំ។  

២នាក់ ខ្ញុំ សេឡាញ់ គា្នា  
មិន ចាំបាច់ តេូវតេ - 
បង្ហោះ  ដើរបេបគ់ េឯង 
នោះ    ទេ  បានគេ ថា  - 
យើង សេឡាញ់គា្នា ឬ 
ក ៏  ដើមេប ីបង្ហោញ  ថា  នាង 
ខ្ញុ ំ  ពតិ  ជា   មនិ យក   របស ់ 
គេ មេន ។  ខ្ញុំមានសិទ្ធិ  

ល ើ ការសមេច ចិត្ត-  
របស ់ ខ្ញុំ  តេខ្ញុំមិនបាន  
និង      មិនបំផ្លាញ  រំលោភ 
សិទ្ធិ បុគ្គល ណមួយ - 
ឡើយ  »៕ 

តារា សម្តេង សេ ីមាន សូនីតា ចេញ សារដ៏វេង ពន្លះ 
ទៅ អ្នក ចោទនាង ថាដណ្តើមប្តគីេ  ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក

មាន សូនី តា  ពន្លះ អ្នក ចោទ នាង  
រឿង មានស្នេហាតេកីោណ ប៉ះប្តគីេ
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Ronaldo បន សុ៊តគេប់បល់ ទី ២ និងជា គេប់បល់ ទី ១០១ ជូន កេមុជមេើសជាតិ ព័រទុយហ្គាល់។ រូប AFP

Ronaldo រំភើបនឹងជ័យជម្នះ 
ខណៈ បារាំង បំបាក់កេូអាស៊ី

 ប៉ារសី : ខេសេ បេយុទ្ធ Cristiano 
Ronaldo មានការរីក រាយខា្លាងំ 
ចំពោះ ការ រក  ឃើញ គេប់ បាល់ ទី 
១០១ ឲេយកេមុ ជមេើសជាតិ  បនា្ទាប់ 
ពី  រូប គេ  សុ៊ត បញ្ចលូ  ទី ២គេប់ យា៉ាង 
អស្ចារេយ ជួយ  ឲេយ កេមុព័រទុយហា្គាល់ 
ឈ្នះ មា្ចាស ់   ផ្ទះ សុ៊យ អេត ដេល 
សល់ គា្នា១០ នាក់ ២-០ នា  ការ 
បេកួត Nations League កាល 
ពី ថ្ងេ អង្គារ ខណៈ បារំាង បានបំបាក់ 
កេមុកេអូាសីុ ៤-២ ដេល ជា លទ្ធ- 
ផល   ដូច នៅ  World Cup 2018 
វគ្គ ផ្ដាច់ ពេត័េ នៅ រុសេសីុ  ដេរ។

កីឡាករ Ronaldo ដេល បច្ចបុេបន្ន 
នេះ ជាសមាជិក របស់ កេមុ សេះ 
បង្កង់ Juventus បាន រក ឃើញ 
គេប់ ទី ១០០ របស់ ខ្លួន ដោយ 
ការ សុ៊ត បាល ់ ្រហ្វឃីីក កោង ចូល 
ទី យា៉ាង ស្អាតចមា្ងាយ២៥ និង ២៣ 
ម៉េតេ នៅ ចុង តង់  ទី១ ខណៈ គេប់ 
ទី ១០១ របស់ កីឡាករ ឆ្នើម វ័យ 
៣៥  ឆ្នា ំរូបនេះ កើត មាន នៅ នាទី- 
ទី ៧២ ដោយ អតីត កីឡាករ របស់ 
កេមុ Man United និង Real 
Madrid រូប នេះ បាន បញ្ចប់ ទី 
ជាមួយនឹង ការ សុ៊ត បេកប  ដោយ 
បច្ចេក ទេស គួរ ឲេយ ស្ងើច សរសើរ ។

កេយ  ធ្វើ បាន សមេច២ គេប់ 
នេះ Ronaldo  និយាយ ទៅ កាន់ 
ទូរ ទសេសន៍ រដ្ឋ  បេទេស ព័រទុយហា្គាល់ 
RTP ថា ៖ « វា ជា គេប់ បាល់ ២ 
គេប់ ដ៏ សំខាន់ ពេះ  បង្ហោញ ឲេយ 
ឃើញ ថា ខ្ញុ ំបាន ឈាន ដល់ ចំណុច 
ដេល ខ្ញុកំំពុង តាម រក ។ ខ្ញុ ំរីក រាយ 
ណស់ ពេះ  កេមុ ឈ្នះ ហើយ 

បេកដ ណស់ ការ សុ៊ត បញ្ចលូ ទី 
គេប់ ទី១០០ និង ទី១០១ គឺ 
ជាគេប់ បាល់  ដ៏  អស្ចារេយ » ។

ជាមួយនឹង ការ ទទួល ស្គាល់ ថា 
សុខភាព តេូវ តេ ជារឿង ចមេបង 
Ronaldo ក៏ បាន ធ្វើ ការ រអូ៊រទំា ដេរ 
ថា ជំងឺ កូវីដ១៩ បាន ធ្វើ ឲេយ កីឡ- 
ដា្ឋាន នៅ កេងុ សូល ណ តេវូ ស្ងាត់ 
ជេងំ ដោយសរ គា្មោន សំឡេង  
ទះ ដេ និង ហ៊ា កញ្ចេៀវ របស់ អ្នក 
គំា ទេ នេ កេមុ ទំាង២ ។

មា្ចាស់ ជយ លាភី ពាន Ballon- 
d'Or ៥ សម័យ កាល បន្ត ថា ៖ «វា 
ជា រឿង កេៀម កេ ំដេល បេកួត ដោយ 
គា្មោន អ្នក គំា ទេ ។ វា មិន ខុស អី ពី ការ 
ទៅ មើល លោ្ខោន សៀក ដោយ អត់ 
មាន តួត្លកុ និង ការ ទៅ មើល សួន 
ចេបារ ដេល គា្មោន ផ្កាសូមេបី១ ទង ។ 
និយាយ ដោយ ផ្ទាល់ ខ្លនួ នៅ ពេល 
បេកួត កេ ទឹក ដី ខ្ញុ ំចូល ចិត្ត សំឡេង 
ហ៊ា បេប ចំអក ពេះ វា បាន ជួយ 
ជំរុញ ទឹក ចិត្តមេយ៉ាង ដេរ » ។

ដោយ ឡេក  ការ បេកួត ១ គូ ទៀត 
ក្នងុ ពូល ទី៣ ជាមួយ ព័រទុយហា្គាល់ 
នេះ កេមុ មាន់ គក បារំាង បាន ឈ្នះ 
កេមុ គូ បេជេង ចាស់ កេអូាសីុ ៤-២ 
ដេល ជា លទ្ធផល ដូច គា្នា  កាល ពី 
ជួប គា្នា នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ពេត័េ World- 
Cup 2018 នៅ  រុសេសីុ ខណៈ ខេសេ 
បមេើ Eduardo Camavinga 
បាន កា្លាយ ជា កីឡាករ វ័យ ក្មេង បំផុត 
របស់ កេមុ ជមេើស ជាតិ  ក្នងុ រយៈ- 
ពេល  ៩៦ ឆ្នា ំ កន្លង មក នេះ ។

កីឡាករ  Camavinga បាន ធ្វើ 
ដំណើរ ចូល ទៅ កាន់ ទីលាន  ក្នងុ 

ឯក សណ្ឋាន របស់ កេមុ ជមេើស 
ជាតិ ជាលើក ដំបូង ដោយ ដូរ ជំនួស 
កីឡាករ រៀម ចេបង Ngolo Kante 
នៅ វគ្គ ទី ២ នាទីទី៦៣ ហើយ ការ 
បង្ហោញ វត្តមាន នេះ រូប គេ មាន អាយុ 
១៧ ឆ្នា ំនិង  ៩ ខេ ដេល  មាន ន័យ 
ថា សមា ជិក របស់ កេមុ  Rennes 
រូប នេះ នៅ ចាញ់ តេ កីឡាករ ២ រូប 
បុ៉ណ្ណោះ គឺ Julien Verbrugghe 
ដេល ចូល លេង ឲេយ កេុម ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩០៦ នៅ អាយុ ១៦ ឆ្នា ំនិង 
១០ ខេ និង  Maurice Gastiger 
ដេល លេង  ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩១៤ នៅ 
អាយុ ១៧ ឆ្នា ំនិង ៤ ខេ ។

សមេប់ ការ បេកួតនៅ កីឡ ដា្ឋាន 
Stade de France នា ភាគ ខាង- 
ជើង កេងុ បា៉ារីស ៤ គេប់ របស់ កេមុ 
ដេល មាន រហសេសនាម ថា Les- 
Bleus បាន មក ដោយសរ ការ 
សុ៊ត បញ្ចលូ ទី របស់ កីឡាករ  An-
toine Griezmann, Dayot- 
Upamecano, Olivier Giroud 
(ប៉េណល់ ទី ) ពេម ទំាង ការ ធ្វើ 
ឲេយ ចូល ទី ខ្លួន ឯងរបស់ អ្នក ចំាទី 
Dominik Livakovic ខណៈ  ២ 
គេប់ របស់ កេមុ កេអូាសីុ ធ្វើ បាន 
សមេច ដោយ Dejan Lovren 
និង Josip Brekalo ។

កេយ បញ្ចប ់ការ បេកួត ទី ២ 
នេះ ឃើញ ថា  កេមុ ពរ័ទយុហា្គាល ់
នងិ បារំាង កពំងុ ឈរ នៅ ទ១ី នងិ 
ទី២ ក្នុង តារាង ពិ ន្ទុលីក A គេុប 
ទី៣ ដោយ មាន៦ ពិន្ទុ ស្មើ គា្នា  
តេ ខុស តេ គេប់ បាល់ ចំណេញ 
ប៉ុណ្ណោះ ៕ AFP/VN

តារាសម្តែងនិងជាថៅកែសែនីែផលិតផលកែមា
កញ្ញាមានសូនីតា។រូបថត ហុង មិនា 
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