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អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបំផុសយុទ្ធនាការបញ្ឈប់
អំពើហិង្សានិងកសាងសមត្ថភាព...ទំព័រ១៣

សាម៉េតរំពឹងបានសងសឹកអេលីតចំរើន
ក្នុងការបេកួតបេក់លាន...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

កម្ពជុាផ្ញើកំណត់ទូតទៅប្រទ្រសនានា

មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍និងពិការភាពរបស់សី៊ម៉ាក់១០១៣នាក់ត្រវូដាក់បញ្ចលូក្នងុក្របខ័ណ្ឌកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ

បញ្ជាក់ពីជំហររបស់កម្ពជុានិងបំភ្លឺលើការចោទប្រកាន់អំពីមូលដា្ឋានទ័ពរាម
នៀម ឆៃង

កណ្តាល  ៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រនបានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
កម្ពជុាបានផ្ញើកណំត់ទតូទៅស្ថានទូត
ប្រទ្រសនានាបង្ហាញពីជំហររបស់
កម្ពុជានិងបំភ្លឺលើការចោទប្រកាន់

នានាដ្រលថាកម្ពជុារណបចនិនងិថា
មូលដ្ឋានទ័ពរាមអនុញ្ញាតឲ្រយចិនប្រើ-
ប្រស់ផ្ដាច់មុខ។
លោកហ៊ុនស្រនបានបញ្ជាក់ពី

ជំហរន្រះសជាថ្មីបនា្ទាប់ពីមានការរុះ-
រើអគារទីបញ្ជាការជួរមុខដ្រលសង-
សង់ដោយសហរដ្ឋអាម្ររិកនៅមូលដ្ឋាន

ទ័ពរាមក្នុងខ្រត្តព្រះសីហនុ និងការ-
មន្ទលិសង្រសយ័ថាកម្ពុជានងឹអនញុ្ញាត
ឲ្រយយោធាចនិប្រើប្រស់មលូដ្ឋានទព័
រាមផ្ដាច់មុខ។
ថ្ល្រងក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្រឈមណ្ឌល

កម្រសាន្តព្រនីស៍មា៉ាណ័រនៅស្រកុកៀន-
ស្វាយខ្រត្តកណ្តាលកាលពីម្រសលិមិញ

លោកហុ៊នស្រនបានថ្ល្រងអំណរគុណ
ដល់ចិនដ្រលចូលរួមក្នុងការកសង
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធជាច្រើននៅប្រទ្រស
កម្ពុជា។ប៉ុន្ត្រលោកថាមនុស្រសមួយ-
ចំនួនប្ររជាថាកម្ពជុារណបចិននៅ
ព្រលចិនផ្ដល់ជំនួយសម្រប់កសង
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។...តទៅទំព័រ  ៤

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំៃញ: មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ និងពិការ-
ភាព ដ្រលជាអតីតមន្ត្រីរបស់មជ្រឈ-
មណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា
(សីុមា៉ាក់)ចំនួន១០១៣នាក់ត្រវូបាន

ដក់បញ្ចលូក្នងុក្របខ័ណ្ឌនិងផ្តល់ឋា-
នន្តរស័ក្តិក្នងុជួរកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទន្រ
ក្រសួងការពារជាតិដើម្របីទទួលបាន
របបយោធិនព្រលចូលនិវត្តន៍។
លោកហ្រងរតនាអគ្គនាយកមជ្រឈ-

មណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា

(CMAC)បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
គិតត្រឹមដើមខ្រតុលាន្រះអតីតមន្ត្រី
ជំនាញសុីមា៉ាក់ចំនួន៤វគ្គមកហើយ
ដ្រលត្រូវបានកាត់ឈ្មោះបញ្ចូលក្នុង
ក្របខណ័្ឌនងិផ្តល់ឋានន្តរស័ក្តិក្នងុជរួ
កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទន្រក្រសួង

ការពារជាតិ។ក្នុងនោះវគ្គទី១ចំនួន
៤០៩នាក់វគ្គទី២ចំនួន១២២នាក់
វគ្គទី៣ចំនួន១៥៨នាក់និងវគ្គទី៤
ចំនួន៣២៤នាក់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ពកួគាត់ជាមន្ត្រី

ចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់គឺមានន័យថា

ពួកគាត់បានសម្រកការងរពីអង្គភាព
សុីមា៉ាក់ បនា្ទាប់មកពួកគាត់ ត្រូវបាន
ថា្នាក់ដកឹនាំយើងគាត់ឯកភាពឲ្រយមន្ត្រី
ដ្រលមានស្នាដ្របម្រើជាតិកន្លងមក
ហ្នងឹអាចទទលួបានប្រក់ឧបត្ថម្ភខ្លះ
ពីរដ្ឋវិញ។...តទៅទំព័រ ៤

លោកនាយករដ្ឋ មន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន នៅ ក្នងុ ពិធី សម្ពោធ មជៃឈមណ្ឌល កមៃសាន្ត ពៃនីស៍ម៉ាណ័រ នៅ សៃកុ កៀនស្វាយ  ខៃត្តកណ្តាល  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថតSPM

កម្ពជុាចំណាយជាង
១១ពាន់លានដ៊លារ
វិនិយោគលើវិស័យ
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ

ក្រម៊អ្នកតវ៉ាប្រឆំាងនឹង
លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅ
កៀហ្រសីុសី៊ស្ថានសម្រក៊ចូល
កាន់កាប់អគាររដ្ឋសភា

មៃ៉ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន
ចំណយជាង១១៣៧៦លានដុលា្លារ
ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣ដល់ដំណច់ឆមាស-
ទី១ឆ្នាំ២០២០ដើម្របីផ្ដល់ហរិញ្ញប្របទាន
ដល់គម្រងវិនិយោគសធារណៈ
នៅក្នុងវិស័យអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាលសំដៅរួមចំណ្រកទ្រទ្រង់ជីវភាពន្រ
កំណើនរយៈព្រលវ្រងនិងបង្កើនផលិត-
ភាពស្រដ្ឋកិច្ចនិងផលិតកម្ម។
របាយការណ៍ពី...តទៅទំព័រ  ៨ 

សុខ  វៃងឈាង

រដ្ឋធានបី៊សី្កៃកៈក្រមុបាតកុរនៅកៀ-
ហ្រសុីសុីស្ថានដ្រលតវ៉ាប្រឆំងនឹង
លទ្ធផលការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំង
តំណងរាស្ត្របានសម្រុកចូលកាន់-
កាប់អគាររដ្ឋសភានិងវិមានប្រធា-
នាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ីស្ក្រកនៅ
ថ្ង្រអង្គារទី៦ខ្រតុលា។
មុនចូលកាន់កាប់អគាររដ្ឋសភា

ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប៉ះ...តទៅទំព័រ ១២
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ក្រសួងជំរុញឲ្រយលុបបំបាត់ 
ជំងឺគ្រនុចាញ់ប្រភ្រទគ្រនុ-
សន្ធដំើម្របីសម្រចផ្រនការ

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ  កៃសួង សុខា ភិ បាល 
បាន ជំរុញ ការ ងារ លុប បំបាត់ 
ជំងឺ គៃនុ ចាញ់ បៃភៃទ ហ្វាល់ សីុ- 
បា៉ា រ៉ូម (គៃុន សន្ធំ) សមៃប់ 
ជំហន ចុង កៃយ នៃគោលដៅ 
ឆ្នា ំ២០ ២០ នៃះ  ដើមៃប ីឈាន ទៅ 
លបុ បបំាត ់ជងំ ឺគៃនុ ចាញ ់ទាងំ- 
សៃុង តា  មផៃ នការ យុ ទ្ធ សាស្តៃ  
នៅ ឆ្នាំ ២០ ២៥  បើ ទោះ ជា 
ជំងឺគៃុនចាញ់ មាន ការ  ចុះ ថយ 
យ៉ាង គំហុក  ក៏ ដោយ ។

ការ បៃកាស ជំរុញ បៃប នៃះបា ន 
ធ្វើ  ឡើង នៅ ក្នុងអ ង្គបៃ ជុំ មួយ 
 កា លថ្ងៃទី៦  ខៃតុលា ដៃល រៀប- 
ចំ ដោយ មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ បៃ- 
យុទ្ធ នឹង ជំងឺ គៃនុ ចាញ់ បា៉ារ៉ាសីុត- 
សាស្តៃ  និង បា ណក សាស្តៃ 
(ម.គ.ច) ដោយ មាន ការចូល- 
រួម ពី មន្តៃ ីបច្ចៃកទៃស និង ថ្នាក់-
ដឹក នាំ ម.គ.ច រួមទាំង លោក 
បៃធាន មន្ទីរ សុខាភិបាល ខៃត្ត 
កំពង់ ស្ពឺ កំពង់ ឆ្នាំង និង ពោធិ៍- 
សាត់ និង មន្តៃី ជំនាញ  អង្គ ការ 
សុខ ភាព ពិភព លោក (WHO) 
ជិត ២០នាក់ ។

លោក  ហ៊ុយ រ៉ៃ កុល បៃធាន 
ម.គ.ច បាន ថ្លៃង ថ អង្គ បៃជុំ 
បាន ពិនិតៃយ  និង ពិភាកៃសា លើ លទ្ធ- 
ភាព  និង សកម្ម ភាព សំខាន់ ៗ  
សំដៅ កំណត់ យុទ្ធ សាស្តៃ បន្ថៃម 
លើ កចិ្ចការ លបុ បបំាត ់ជងំ ឺគៃនុ- 
ចាញ់ ក្នុង ខៃត្ត  ដៃល នៅមាន  
អតៃ ឈឺ នៅ ឡើយ ។

លោក បន្ត ថ កៃយ ការ ពិនិតៃយ 
និង ពិភាកៃសា គ្នា យ៉ាង ផុលផុស 
ពី គៃប់ភាគី  កិ ច្ចបៃជុំ នៃះ បាន 
កំណត់ នូវ ចំណុ ច សំខាន់ៗ 
សមៃប ់ដាក ់ជនូ  រដ្ឋ មន្តៃកីៃ សងួ 
សុខាភិ បាល  ក្នុង នោះ រួម មាន  
តៃូវ កំណត់ ចំនួន ខៃត្ត ដៃល នៅ 
មាន ជំងឺ គៃុន ចាញ់ ផ្តល់ ជំនួយ 
បច្ចៃក ទៃស បន្ថៃម ពី អង្គ ការ- 
សុខភា ព ពិភព លោក តៃូវ ធានាឱៃយ  
មាន លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស សមសៃប  
ដើមៃបី ជំរុញ ឱៃយ មាន លទ្ធផល ល្អ 
បៃសើរ សមៃប ់សមៃច គោល- 
ដៅ លុប បំបាត់ ជំងឺ គៃុន ចាញ់ ។

តាម របាយ ការ ណ៍ កៃសួង 
សុខា ភិ បាល ពី ខៃ កក្កដា ឱៃយដឹង 
ថ ក្នុង រយៈ ពៃល ៦ខៃ ដើមឆ្នាំ  
នៃះ  កម្ពជុា មាន ជំងឺ គៃនុ ចាញ់ 
សរបុ៤៥៤ ករណ ី ថយ ចុះ៧០  
ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល 
ដចូ គ្នានៅ ឆ្នាមំនុ តៃ ពុ ំមាន អ្នក- 
សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ នៃះ  ទៃ។ 

លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌី ន អ្នក នំា- 

ពាកៃយ កៃសងួ សខុាភបិាល  បាន 
ថ្លៃងថ  ទោះបជីា ជងំ ឺគៃនុ ចាញ ់
ថយ ចុះ ខា្លាំងក៏ ដោយ ក៏ កម្ពុជា 
មនិ តៃវូ ស្កប ់ស្កល ់នងឹ ជោគ ជយ័ 
នៃះ ដៃរ។ លោក សៃីថ  កម្ពុជា  
តៃវូតៃ ធ្វើការ ងារ ឱៃយ បាន ខា្លាងំ កា្លា 
ថៃម ទៀត  ក្នងុ ជំហន ចុង កៃយ 
នៃ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  សដំៅ លបុ- 
បំបាត់ ជំងឺ គៃនុ ចាញ់ តាមគោល-  
ដៅ ដៃល បាន កណំត ់ក្នងុ ផៃន ការ- 
យទុ្ធ សាស្តៃ ជាត ិលបុបបំាត ់ជងំ ឺ 
គៃុន ចាញ់ ឆ្នាំ២០១៦-២០២៥។ 
    លោក សៃ ី បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ថ៖ 
«យើង តៃូវ ពិនិតៃយ ពិភាកៃសា និង 
កណំត ់នវូ យទុ្ធ សាស្តៃ ថ្ម ីដៃលមាន  
បៃសទិ្ធ ភាព បន្ថៃម ទៀត ដោយ 
តៃវូ ពិនិតៃយ ឱៃយ បាន គៃប់ ជៃងុជៃយ  
ទាំង បច្ចៃក ទៃស និង ការ អនុ- 
វ ត្តជាក់ ស្តៃង ដើមៃបី ចៀស វាង មាន 
បញ្ហានិង ការ យល់ ចៃឡំ » ។ 

ជា មួយ គ្នានៃះ លោក សៃី 
បាន ជំរុញ ឱៃយ  ពិចារណា ដោយ 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស ក្នងុ ការ បៃើ 
វិធី សាស្តៃ លៃប ថ្នាំ ការ ពារ និង 
ពៃយាបាលបា៉ា រ៉ា សីុត  គៃនុ ចាញ់ ជា 
មុន បន្ថៃម លើ ការ បៃើមុង និង ថ្នា ំ
លាប ការពារ មូស  មុន នឹង  បុគ្គល 
ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ កន្លៃងមាន 
ហនិ ភ័យ ឆ្លង ជំងឺ គៃនុ ចាញ់ ។

លោក សៃី លី អាយ លៃ ន 
តំណាង អង្គការ សុខ ភាព ពិភព- 
លោកបៃចាំ កម្ពុជា បាន គំទៃ 
ដល់ កម្មវិធី បៃ យុទ្ធ នឹង ជំងឺ គៃនុ- 
ចាញ ់នៃះ  ដោយលោក សៃបីាន 
ជំរុញឱៃយ បន្ត បៃឹង បៃង បន្ថៃម 
ទៀត  ពិសៃស តាម ខៃត្ត ដៃល 
នៅមាន ករណី គៃុន ចាញ់ ។  

លោក សៃី  បាន បញ្ជាក់ ថ ៖ 
«ជហំន ចងុ កៃយ នៃះ  ដោយ 
តៃវូ មាន ភាព ចៃបាស ់លាស ់ ទាងំ 
ប ច្ចៃកទៃស កមៃិត ហនិ ភ័យ 
បញ្ហា  ដៃល នឹង អាច ជួប បៃទះ  
នាពៃ ល ខាង មុ ខ និង ធន ធាន- 
ថវិ កាគឺ អាច នឹង  កៀរគរ ជំនួយ 
ថវិកា បន្ថៃម ទៀត បៃសិន បើ អាច 
កំណត់ បាន ចៃបាស់ នូវ សកម្ម ភាព 
ចាបំា ចដ់ៃល តៃវូ ធ្វើ  ក្នងុ   តៃមីាស 
ទី៤ នៃ ឆ្នា២ំ០ ២០ដើមៃបី  សមៃច 
បាន នូវ គោល ដៅ លុប បំបា ត់ 
ជំងឺ គៃុន ចាញ់  បៃ ភៃទ សន្ធំ នា- 
ដំណាច់ ឆ្នាំ២០ ២០នៃះ»  ។

បើតាម កៃសួង សុខាភិ បាល  
ខៃត្ត ដៃល នៅបៃ ឈម ជំងឺគៃនុ - 
ចាញ់  រួម មាន  ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  
មណ្ឌល គិរី  រតន គិរី ពោធិ៍ សាត់  
និង ខៃត្តស្ទឹង តៃង ដោយភាគ- 
ចៃើន នៅក្នងុភូ មិសា ស្តៃដៃ ល 
ជា តំបន់ មានពៃ  និងភ្នំ ៕

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំេញៈ  រដា្ឋាភបិាល អសូ្តៃល ី 
ផ្តល ់ជនំយួ ចនំនួ ១លាន ដលុា្លារ 
អសូ្តៃ លដីល ់កម្ពជុា  នងិ សាធា-  
រ ណ រដ្ឋ បៃជា ធិប តៃយៃយ បៃជា- 
មានិត ឡាវ  ដើមៃបី ពងៃឹង មន្ទីរ- 
ពិសោធន៍ ជាតិ  តៃួត ពិនិតៃយ 
ឱសថ  នងិ ដើមៃប ីបៃយទុ្ធ បៃឆងំ 
នងឹ ឱសថ ក្លៃង កា្លាយ នៃ បៃទៃស 
ទាំង ២។  នៃះ បើ យោង តាម- 
សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌មាន របស់ 
សា្ថាន ទូត អូស្តៃលី នៅ ភ្នំពៃញ 
កាល ពីមៃសិល មិញ។ 

សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន ស្ដីពី 
ការ ជួយ កម្ពុជា បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
ឱសថ ក្លៃង កា្លាយ បាន បៃ កាស 
ថ  ជំនួយ នៃះ នឹង តៃូវ ផ្តល់ ជូន 
តាម រយៈ  អង្គការ កៃ រដា្ឋាភិ- 
បាល ជំនាញ  ដៃល មាន ឈ្មោះ 
ថ  United States Pharma-
copeia  សមៃប់ រយៈ ពៃល  
២ឆ្នាំ  គឺ ឆ្នាំ ២០២០ -២០២២។ 

សៃច ក្ដី បៃកាសព័ត៌មាន  
បាន ឱៃយ ដឹង ថ  ជំនួយ របស់ 
បៃទៃស អសូ្តៃល ី នងឹ ជយួ មន្ទរី- 
ពិសោធន៍ ជាតិ គៃប់ គៃង គុណ- 
ភាព  នៃ ផលិត ផល វៃជ្ជ សាស្តៃ  
របស ់កម្ពជុា  លើក កម្ពស ់បៃពន័្ធ 
គៃប ់គៃង គណុ ភាព របស ់កម្ពជុា  
យទុ្ធសាស្តៃ  នងិ ផៃន ការ បៃត-ិ 
បត្តិ  ការ មន្ទីរ ពិសោធន៍ ជាតិ  
ពៃម ទាំង បង្កើន ការ ធ្វើ តៃស្ត 
នងិ រយ ការណ ៍ អពំផីលតិ ផល 
វៃជ្ជ សាសៃ្ត ក្លៃង កា្លាយ  និង អន់- 

គុណ ភាព ។
លោក  Pablo Kang  ឯក អគ្គ- 

រជ ទូត អូស្តៃលី បៃចាំ កម្ពុជា 
បាន ថ្លៃង ថ ៖« មន្ទីរ ពិសោធន៍- 
ជាតិ  គៃប់ គៃង គុណ ភាព  មាន 
សារៈ សខំាន ់ក្នងុ ការការពារ បៃ- 
ឆំង នឹង ផលិត ផល វៃជ្ជ សាសៃ្ត 
ក្លៃង កា្លាយ  និង អន់ គុណ ភាព ។  
ហៃតុ នៃះ ហើយ  អូស្តៃលី មាន 
មោទន ភាព ក្នងុ ការ ជយួ ឧបត្ថម្ភ  
មន្ទីរ ពិសោធន៍ ជាតិ  គៃប់ គៃង 
គណុ  ភាព ផលតិ ផល វៃជ្ជ សាស្តៃ   
របស ់កម្ពជុា ដើមៃបី តៃៀម លក្ខ ណៈ    
ទទួល បាន ការ ទទួល សា្គាល់  
គុណ ភាព ពីអង្គការ សុខ ភាព 
ពិភព លោក»។

 បើ តាម សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌- 
មាន ដដៃល  ឱៃយដងឹថ អសូ្តៃល ី 
គឺជា អ្នកគំទៃ ដ៏ធំមួយ ចំពោះ 
បៃពន័្ធ តាម ដាន  នងិ តៃតួ ពនិតិៃយ 
ជា សកល របស ់អង្គ ការ សខុ ភាព   

ពិភព លោក។ បៃព័ន្ធ តាមដាន 
នៃះ ធ្វើ ការ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 
បរិមាណ  គុណភាព និង ការ- 
វិភាគ ទិន្នន័យ តៃឹម តៃូវ ទាក់ ទង 
នងឹ ផលតិ ផល វៃជ្ជសាសៃ្តក្លៃង- 
កា្លាយ និង អន់ គុណ ភាព  និង 
ដើមៃប ីបៃើ បៃស់ ទនិ្ននយ័ ទំាង នៃះ  
ក្នងុការ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នៃ ការ- 
បងា្ការ  ការ រក ឃើញ  និង ការ- 
ឆ្លើយ តប  ដើមៃបី ការពារ សុខ- 
ភាព សាធារណៈ។  

បៃ ព័ន្ធ តាម ដាន  និង តៃួត- 
ពិនិតៃយ ជា សកល របស់ អង្គការ 
សុខ ភាព ពិភព លោក  កំពុង តៃ 
ជួយ បង្កើត ការ មើល ឃើញ ឱៃយ 
កាន់ តៃ ចៃបាស់ នូវ បៃភៃទ  និង 
កមៃតិ នៃ ផលតិ ផល វៃជ្ជ សាស្តៃ 
ក្លៃងកា្លាយ  និង អន់ គុណភាព  
ខណៈ ដៃល ករណ ីខ្លះ កើន ឡើង 
ដល ់ចនំនួ លាន ករណ ី។ នៃះ បើ 
យោង តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាសពត័-៌

មាន ដដៃល នោះ។
របាយ ការណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧  នៃ 

បៃព័ន្ធ តាម ដាន  និង តៃួត ពិនិតៃយ 
ជា សកល របស ់អង្គ ការ សខុ ភាព 
ពិភព លោក  បាន ដក សៃង់ ការ- 
សិកៃសា សៃវជៃវ  ដោយ បងា្ហាញ  
នូវ អតៃ បរជ័យ នៃ ផលិត   ផល 
វៃជ្ជ សាសៃ្ត ក្លៃងកា្លាយ  និង អន់ 
គុណ ភាព  ដៃល តៃូវ គៃ អង្កៃត 
ឃើញ នៅ ក្នុង បៃទៃស មាន ចំ- 
ណលូ ទាប  នងិ មធៃយម  មាន ចនំនួ 
បៃហៃល  ១០ ភាគ រយ។  នោះ 
មាន នយ័ ថ  ក្នងុ ចណំោម អ្នក បៃើ- 
បៃស១់០ នាក ់ អាច មាន ១ នាក ់
ដៃល ជួបបៃទះ ឱសថ បៃឆំង 
មៃរោគ  ឱសថ  គៃនុ ចាញ់  មហ រកី  
និង ឱសថ ផៃសៃងៗ ដៃល ក្លៃង- 
កា្លាយ  ។  ការធ្វើ ឱៃយ បទបៃបញ្ញត្តិ កាន់- 
តៃ មាន បៃសិទ្ធ ភាពនោះ  គឺមាន 
សារៈ សំខាន់  ក្នុង ការធានា នូវ 
ការទទួល បាន ឱសថ  និង វា៉ាក់- 
សំាង ដៃល មាន សុវត្ថិ ភាព  បៃ- 
សិទ្ធភាព និង គុណ ភាព។

បើ តាម សា្ថាន ទូត អូសៃ្ដាលី 
បៃចា ំ កម្ពជុា  ជនំយួ ថ្មីៗ  ចងុ កៃយ   
របស់ អូស្តៃលី ចំពោះ កម្ពុជា  គឺ 
បន្ថៃម ទៅ លើ ជំនួយ  ៥០ លាន 
ដលុា្លារ អសូ្តៃល ី ដៃល រដា្ឋាភបិាល 
អសូៃ្ដាល ី កពំងុ គ ំទៃ ដល ់គមៃង   
លើក កម្ពស ់សមធម ៌ នងិ គណុ ភាព 
សុខា ភិបាល  (H-EQIP) ។

លោកសៃីឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសងួ សខុាភបិាល ពមីៃសលិ-   
មញិ មនិអាចទាកទ់ងសុអំតា្ថាធ-ិ
បៃបាយជុំវិញជំនួយ នៃះបានទៃ ៕

អូស្ត្រលី ផ្តល់ជំនួយ១លានដុលា្លារអូស្ត្រលីដល់  
កម្ពជុា និងឡាវ ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំាងឱសថក្ល្រងកា្លាយ

វេជ្ជបណ្ឌតិជាថ្នាក់ដឹកនំាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសុខាភិបាលដេលទទួលជំនួយ។រូប សា្ថានទូតអូស្តៃលី
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ឃុត  សុភ ចរិយា

ព្រះសីហនុៈ រដ្ឋ បាល ខៃត្តពៃះ - 
សីហនុ បាន ពៃមាន ផ្ដាច់ ការ ផ្គត់- 
ផ្គង់ ទឹក ស្អាត  និង ចរន្ត អគ្គិ សនី 
រយៈ ពៃល ៥ ខៃ ចំ ពោះ ពលរដ្ឋ 
បៃត ិបត្ត ិករ នងិ អង្គភា ពជ ំនាញ 
ពាក់ ព័ន្ធ ទំា ងឡា យដៃ ល ជីក 
កកាយ នងិ ឈសូ ឆយ ចណំ ីផ្លវូ 
សធា រ ណៈ  គ្មានកា រអ នុញ្ញា ត 
ដៃ លនាំ ឱៃយ មាន កា រខូ ច ខា តទៃ ពៃយ - 
សមៃបត្តិ ស ធា រ ណៈរ ប ស់  រដ្ឋ ។

ការ ពៃមាន នៃះ  បាន ធ្វើ ឡើង 
កាល ពីថ្ងៃ ទី ៥  ខៃតុលា  តាម 
រយៈ សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹង ស្ដពីី  «ការ 
ហាម ឃាត់ ការ ជីក គស់ កាយ 
និង ឈូស ឆយ លើ ចំណី ផ្លវូ ស- 
ធារ ណៈ របស ់រដ្ឋតាម ដង  មហា-
វ ិថ ី វថិ ី នងិ អនវុថិ ីទាងំ អស ់  ក្នងុ 

ខៃត្ត ពៃះសីហនុ»និងបនា្ទាប់ ពី 
បា នពិនិតៃយ ឃើញ មាន ពល រដ្ឋ 
ក៏ ដូច ជា បៃ តិប ត្ត ិករ និង អង្គ ភាព 
ជនំាញ ពាក ់ពន័្ធ មយួ ច ំននួ បាន 
ជកី គស ់កាយ នងិ ឈសូឆ យ 
លើ ចំណីផ្ល ូវស ធារ ណៈ របស់ រដ្ឋ 
ដោយ គ្មាន ការ អនុ ញ្ញាត ពី រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត ពៃះសី ហនុ  ដៃល បាន 
ធ្វើ ឱៃយ ខចូ ខាត ទៃពៃយស មៃប ត្ត ិស- 
ធា រ ណៈ រ បស ់ រដ្ឋ ដោយ អន្លើ ៗ  ។ 
    តាម រយៈ សៃ ចក្ដ ីជូន ដំណឹង 
នោះលោក គចួ  ចរំើន  អភ ិបាល 
ខៃ ត្ត ពៃះ ស ីហន ុ បាន ណៃ នា ំឱៃយ 
មានដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ មក រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត មុន នឹង ជីក គស់ កាយ 
និង ឈូស ឆយ លើ ចំណី ផ្លវូ ស- 
ធា រណៈ របស់ រដ្ឋ ដើមៃបី រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត ចាត ់មន្តៃ ីជ ំនាញ ចុះ ពនិតិៃយ 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស ដល់ ទតីាងំ 

ជាក់ ស្ដៃង បាន ទាន់ ពៃលចៀស- 
វាង ផល ប៉ះ ពាល់  និង រង ការ - 
ខូច ខាត នា នា ជាយ ថា ហៃតុ ។

លោក ចរំើន  បាន បញ្ជាក ់ថា៖ 
«ក្នុង ករណី បង ប្អូន មិន អនុវត្ត 
តាម ការ ណៃ នំា ខាង លើ នៃះ  រដ្ឋ- 
បាលខៃ ត្តពៃះ សីហ នុ  នឹង  ផ្អាក  
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក  និង ចរន្ត អគ្គ ិសនី 
ក្នុង រយៈ ពៃល ៥ ខៃ» ។

ជា មួយ គ្នា នៃះ  លោក ក៏ បាន 
លើក ពី ខ្លឹម សរ មាតៃ ៧៧  នៃ 
ចៃបាប់ ស្ដីពី ផ្លូវ ថ្នល់ ម ករ ំឭកដ ល់  
ពលរដ្ឋ ក៏ ដូច ជា  បៃតិ បត្តកិរ  នងិ 
អង្គ ភាព ជំនាញ ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង  នោះ 
ផ ង  ដៃរ  ដើមៃបី ឱៃយចូ ល រួមលុ ប- 
បំបាត់ នូវ ស កម្មភា ព កិច្ចការ- 
សធារ ណ ការ ទំាង ឡាយដោយ   
គ្មាន ការ អនុ ញ្ញាត ដៃល នាំឱៃយ 
ខូចខា ត ដល់ ទៃពៃយ សមៃប ត្ត ិរដ្ឋ។  

យោង មាតៃ ៧៧ នៃចៃបា ប់ 
ស្ដពីផី្ល ូវថ្ន ល៖់« ជនណា ដៃល ធ្វើ 
កិ ច្ចកា រស ធា រណ កា រទាំង- 
ឡា យ ដោយ  គ្មាន ការអ នុញ្ញា ត 
ពីស មត្ថ កិច្ច គៃប់ គៃង ផ្លូវ ថ្នល់ 
និង បណា្ដាល ឱៃយ ខូច ខាត ដល់ តួ 
ផ្លូវ  ទៃូង ផ្លូវ ជាយ ផ្លូវ គៃមផ្លូ វ និង 
ដី នៅ សល់ នៃចំណី ផ្លូវ  តៃូវ តមៃូ វ  
ឱៃយ ជួស ជុល ឡើង វិញ ឱៃយ ដូច 
ស្ថាន ភា ពដើ មន ិង  តៃវូ ផ្តនា្ទា ទោ ស 
ដា ក ់ពន្ធ នាគ រ  ព២ី ឆ្នា ំ ទៅ ៥ ឆ្នា ំ
និង ពិ ន័យជា បៃក់ ពី៤លា ន 
រៀល ដល់ ១០ លាន រៀល» ។

 លោក ឃាង  ភា រមៃយ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ រដ្ឋបា ល ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ 
បាន បញ្ជាក់ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពីថ្ងៃ ទី៦  តុលាថា   ចាប់- 
ពថី្ងៃជនូ ដណំងឹ នៃះ ទៅ រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត នឹង អនុវត្ត នូវ វិធានការ រដ្ឋ- 

បាល ចំពោះ សកម្ម ភាព ណា  
ដៃ ល នៅ តៃប ន្តកា រជី កគស់  - 
កាយ  នងិ ឈសូ ឆយ លើ ចំណី 
ផ្លវូ ស ធា រណៈ ដោយ គ្មាន ការ- 
អនុញ្ញាត ។

ក៏ ប៉ុន្តៃ លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ 

«យើង សងៃឃឹម ថា បៃ ជាព លរដ្ឋ  
បៃត ិបត្ត ិករ នងិ អង្គ ភា ពជ ំនាញ 
ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ នឹង  ចូលរួ ម 
អនុ វត្ត តាម ខ្លឹម សរ នៃ សៃច ក្ដី - 
ជនូ ដ ំណងឹ នៃះ ឱៃយមា នបៃ សទិ្ធ- 
ភាព » ៕

នៀម ឆ្រង

ភ្នំព្រញៈ គណៈ កមា្មាធិការ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស  កម្ពុជា (គ.ស.ម.ក) ពី 
មៃសិលមិញ   ចៃញ សៃចក្ដី បៃកាស- 
ពត័ម៌ាន ស្ដ ីព ីស្ថានភាព សទិ្ធ ិមនសុៃស  
ការ អនុវត្ត លទ្ធិ បៃជា ធិបតៃយៃយ  
នងិ  នតីរិដ្ឋ នៅ កម្ពជុា។ ស្ថាបន័ នៃះ  
ថ្លៃង ថា  បៃជាធិបតៃយៃយ មាន 
គោល ការណ ៍រមួ  តៃ ការ អនវុត្ត តៃវូ 
មាន ភាព បត់ បៃន  និង បៃ បៃួល 
ទៅ តាម បរិបទ  និង គុណ តម្លៃ នៃ 
បៃទៃស នីមួយៗ  ដោយ តម្កល់ នូវ 
បៃយោជន៍ ជាតិ ខ្លួន ជា ធំ។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន កមៃស ់
៧ទំព័រ  របស់  គ.ស.ម.ក  ធ្វើ ឡើង   
ដើមៃបី បង្ហាញ ពី បច្ចុបៃបន្នភាព អំពី 
ស្ថានភាព សទិ្ធ ិមនសុៃស  ការអនវុត្ត 
ចៃបាប ់ក្នងុ ការ លើក ស្ទយួ បៃជា ធបិ- 
តៃយៃយ  និង នីតិរដ្ឋ នៅ កម្ពុជា  និង 
ជា ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការរិះ គន់  
ការ ចោទបៃកាន់ ដោយ លម្អៀង   
គ្មាន មូលដា្ឋាន របស់ កៃុម អង្គការ  
មយួ ចនំនួ ដៃល  គ.ស.ម.ក ចាត-់ 
ទកុថា «មាន ននិា្នា ការ នយោបាយ 
បៃឆំង នឹង រដា្ឋាភិបាល»។

គ.ស.ម.ក  ថ្លៃង  ថា ៖«បៃ ជាធបិ- 
តៃយៃយ  មាន គោលការណ៍ រួម តៃ 
មិន មាន ស្តង់ដា រួម  ដៃល តមៃូវ ឲៃយ 
បៃទៃស ទាងំ អស ់តៃវូ តៃ អនវុត្ត ឲៃយ 
បាន ដូច គ្នា នោះ ទៃ ពោល គឺ ការ- 
អនុវត្ត តៃូវ មាន ភាព បត់ បៃន  និង 
បៃ បៃលួ ទៅ តាម បរបិទ នងិ គណុ- 
តម្លៃ  នៃបៃទៃស  នងិ តបំន ់នមីយួៗ  
ដោយ តម្កល់ នូវ បៃយោជន៍ ជាតិ 
ខ្លួន ជា ធំ»។ 

ស្ថាបន័ នៃះ បន្ត ថា ៖«ដចូ្នៃះ ការ- 
វាយ តម្លៃ ពី ស្ថានភាព បៃជា ធិប- 

តៃយៃយ នងិ សទិ្ធ ិមនសុៃស ក្នងុ បៃ ទៃស    
មយួដៃល បៃកប ដោយ ភាព សកុៃតឹ 
យុត្តិ ធម៌  តៃឹម តៃូវ  និង គៃប់ ជៃុង- 
ជៃយ  មិន លម្អៀង នោះ គឺ តៃូវ ធ្វើ- 
ឡើង ដោយ ផ្អៃក លើ គោលការណ ៍
រមួ ផង ពៃម ទាងំ បរបិទ  នងិ គណុ- 
តម្លៃ នៃ បៃទៃស  និង តំបន់ នោះ 
ផង ដៃរនងិ មនិ តៃវូ វាយ តម្លៃ ដោយ 
ផ្ដាត ទៅ លើ សទិ្ធ ិណា មយួ ហើយ 
បភំ្លៃច ចោល នវូ វឌៃឍនភាព នៃ ការ- 
អនុវត្ត សិទ្ធិ ដទៃ ទៀត នោះទៃ»។

 គ.ស.ម.ក លើក ឡើង ពី ទិដ្ឋភាព    
សទិ្ធ ិមនសុៃស ជា ចៃើន ផ្នៃក ពៃម ទាងំ   
បាន បង្ហាញ ពី ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
ចំពោះ សកម្មភាព រំលោភ ចៃបាប់ 
នានា  រួម មាន ទាំង វិធានការ លើ 
ការ  តវា៉ា ដាក់ សមា្ពាធ លើ តុលា ការ ។  
ការ បញ្ចៃញ មត ិរឿង ពៃដំៃន  ដៃល 
ខសុ ព ីការពតិ នងិ ការ រាយការណ ៍
ជនូ អង្គការ សហបៃជាជាត ិដោយ 
លម្អៀង ឬ មិន គៃប់ ជៃុង ជៃយ។

កៃ ព ីនៃះ  គ.ស.ម.ក ក ៏លើក- 
ឡើង វិធានការ របស់ បរទៃស និង 
ស្ថាបន័ អន្តរជាត ិមយួ ចនំនួ ដៃល 
ជា ការ ជៃៀត ជៃក ចូល ផ្ទៃ ក្នុង 
កម្ពុជា។ ការ លើក ឡើង ពី ចំណុច 
នៃះ ទំនង ជា សំដៅ ដល់ សហរដ្ឋ- 
អាមៃរកិ ដៃល កាល ព ីឆ្នា ំមនុ បាន- 
បៃកាសដាក ់ទណ្ឌកម្ម មន្តៃ ីកម្ពជុា 
ដោយ ចោទ ថា ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ-  
រំលោភ សិទ្ធិ មនុសៃសហើយ  ថ្មីៗ  នៃះ  
បាន បៃកាស ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម   លើ 
កៃុមហ៊ុន ឯកជន មួយ នៅ កម្ពុជា ។

គ.ស.ម.ក ថា៖«វា បាន ប ង្ហាញ 
ឲៃយ ឃើញ ចៃបាស់ ពី ការ បាត់ បង់ 
សណា្ដាប់ ធា្នាប់ អន្តរជាតិ  និង ភាព- 
អនាធិបតៃយៃយ នៃនយោបាយ 
អន្តរជាតិ នាពៃល ...តទៅទំព័រ ៥

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 
  
កណ្ដាលៈ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ចំ- 

នួន ១២ នាក់ដៃល រស់ នៅ ក្នុង 
សៃុកកៀនស្វាយ តៃូវ បាន 
តុលាការ ចៃញ ដីកាកោះ ឲៃយ 
ចូល ខ្លួន ទៅ កាន់ សលាដំ បូង 
ខៃត្ត កណា្ដាល  ពាក់ ព័ន្ធ ទំ នាស់ 
ដី ធ្លី  ជាង ២ពាន់ ហិកតា  ដៃល 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ហុ៊ន  សៃន  
បាន កាត់ ទៅ ឲៃយ បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
ជិត ៥០០ គៃួសរ កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៧។ 

   យោង តាម ដីកា កោះ ហៅ 
របស់ លោក  ហោ  លី ណា  តណំាង 
អយៃយ ការ អម សលា ដំបូង ខៃត្ត 
កណា្ដាល  កាល ពី ថ្ងៃទី  ២១  
កញ្ញា  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ការ កោះ- 
ហៅ ពល រដ្ឋ ទាំង ១ ២  នាក់  គឺ 
ធ្វើ ឡើ ង តាម ពាកៃយ បណ្តងឹ របស ់
លោក  តូច  ស ហៀ ង  ដៃ ល ជា 
ដើម បណ្តងឹ   ប្ដងឹ ពបីទ  « រលំោភ 
លើ ការ កាន់ កាប់ អចល ន វត្ថុ 
ដោយ សុចរិត  និង ធ្វើ ឲៃយ ខូច- 
ខាត ដោយ ចៃត នា មាន ស្ថាន- 
ទម្ងន់ ទោស » ។ 

 លោក  ញ៉ៃម  សុខ ដា  ជា ពល- 
រដ្ឋ មា្នាក់  ក្នុង ចំ ណោម ពល រដ្ឋ 
តវា៉ា ជា ចៃើន ទៀត  រស់ នៅ ឃុំ 
បនា្ទាយ ដៃក  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ថា  ការ តវា៉ា ក៏ ពៃះ តៃ មិន 
សុខចិត្ត  ចំពោះ ករណី ដី ជាង ២ 
ពាន់ ហិកតា  ដៃល លោក ហុ៊ន  សៃន 
បាន បៃគល់ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ជិត 
៥០០  គៃសួរ  តៃ បៃរជា ដី ទំាង- 
នោះ  តៃូវ បាន មន្តៃី ឃុប ឃិត គ្នា 
បៃគល់ ទៅ ឲៃយ បុគ្គល មាន លុយ  
មាន អណំាច ជាង  ១០ នាក ់ ធ្វើ 
ប្លង់ រឹង រំលោភ យក ទៅ វិញ ។  

បនា្ទាប ់ព ីបាន ដងឹ ពត័ ៌មាន ទាងំ- 
នៃះ  បៃជា ពលរដ្ឋ  បាន ផ្តិត- 
មៃដៃ  តវា៉ា ជា បន្តប នា្ទាប់  ដើមៃបី 
ទាម ទារ យុត្តិ ធម៌ ប៉ុន្តៃ បៃរជា 
មាន ការ ប្តឹង ផ្តល់ បៃជា ពល រដ្ឋ  
១២  នាក់  ក្នុង ចំណោម ពល រដ្ឋ 
៤៧៣នាក់  ទៅ តុលាការ ទៅ វិញ ។ 

លោក  ថ្លៃង ថា ៖ « មាន បុគ្គល 
មួយ ចំនួន  ឃុប ឃិត គ្នា  មាន 
អំណាច មាន លុយ  គៃ បាន 
ចៃញ ប្លង់ មក ឲៃយ អ្នក មាន លុយ  
មាន អំណាច ហ្នឹង  ហើយ បៃ- 
 ជា ពលរដ្ឋ យើង ខ្ញុំ  កាល ហ្នឹង 
មិន ដឹង ទៃ  ពៃះ គៃ មិន បាន 
បៃកាស ក្នុង ឃុំ យើង ទៃ។  រួច- 
ហើយ កៃយ មក  ទើប យើង 
ដឹង ព័ត៌ មាន តាម បណា្ដាញ សង្គ ម  
ក ៏បាន នា ំគ្នា តវា៉ា  តៃ អាជា្ញា ធរ  គៃ 
ថា  ផុត ពៃល កំណត់ ហើយ។  
រឿង ហ្នងឹ ទាល ់តៃ មានការ ឃបុ- 
ឃិត ពី មន្តៃី  បាន អាច ចៃញ ជា- 
អ៊ីចឹ ង  ដៃល ចៃញ ជា ប្លង់ ចៃញ 
ជា អី បាន  ហើយ ក្នុង មា្នាក់ៗ  
មាន ដល ់ទៅ៤០ហកិ តា  ឬ ៥០ 

ហិកតា អី » ។ 
ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ អាច ស្វៃង រក 

បៃភព ដើមៃបី ទាក់ ទង ដើម បណ្តងឹ 
បាន ទៃ ។ 

 លោក  ទិន  សុចិ តៃ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ អយៃយការ អម សលា ដបំងូ 
ខៃត្ត កណា្ដាល  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ថា  មាន ពល រដ្ឋ ចំនួន  ២ នាក់  
បាន ចូល មក បំភ្លឺ  ហើយ ការ 
សមៃច យ៉ាង ណានោះ  គ ឺតលុា- 
ការ  នឹង ធ្វើ ការ សុើប អង្កៃត បន្ត 
ទៀត។  ក្នុ ង នាម ជា ស្ថាប័ន យុត្តិ- 
ធម៌  តុលាការ  នឹង មាន ចំណាត់- 
ការ តាម ពាកៃយ បណ្តឹង  ប៉ុន្តៃ មិន 
បៃកដ ថា  តុលា ការ  នឹង សមៃច 
ចោទ បៃកាន់ តាម ការ ប្តងឹ នោះ ទៃ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា៖ « តលុា ការ 
ធ្វើការ  គឺ មើល ទៅ លើ អ្នក ណា  
ជា ដើម បណ្តងឹ  ហើយ បើកាល- 
ណា  ដើម បណ្តងឹ គៃ ប្តងឹ តៃ  ១២  
នាក់  ដូច្នៃះ យើង កោះ ហៅ តៃ 
១២ នាក់ ហ្នឹង ទៃ។  គៃន់ តៃ ថា  
មិន មៃន យើង តៃវូ ដាក់ បន្ទកុ  
តាម ពាកៃយ បណ្តឹង ទៃ។  ដោយ 

ការហៅ មកនៃះ  គឺ គៃន់ តៃ តៃូវ 
ស្តាប ់តាម ការ បភំ្ល ឺរបស ់គត ់  បើ 
មិន មាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ទៃ ក៏ ចប់ 
ទៅ គៃន ់តៃ ពៃល ខ្លះ  គត ់ភយ័ 
ខ្លួន គត់ » ។  

យោង តាម បៃ ជា ពលរដ្ឋ បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា  ដី ដៃល កំ ពុង មាន 
ជម្លោះ នោះ គឺ ជា ដី ដៃល បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ តៃង តៃបង្ក បង្កើន ផល 
ដោយ ការ ដាំដុះ និង នៃសទ   
រហតូ មក ដល ់ពៃល នៃះ ពល រដ្ឋ 
នៅ តៃ បន្ត ការ ដាំដុះ ដដៃល ។ 

 លោក  អ៊ូ  ឈាង  អភិបាល 
សៃុក កៀន ស្វាយ  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  កាល ដៃល 
ធ្វើការ បៃង ចៃក ដី តំបន់ នៃះ  
កាល ពី ឆ្នាំ២០១៧  គឺ កៃសួង 
រៀបចំ ដៃនដី  បាន បិទ បៃកាស 
រយៈ ពៃល ដល់ ទៅ ៣ខៃ  ដើមៃបី 
ឲៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ  ដៃល   ពាក់ ព័ន្ធ 
ចូល រួម តវា៉ា។  

លោក  បញ្ជាក់ ថា៖ « ពល រដ្ឋ 
ដៃល មក តវា៉ា នៃះ  គឺ មិន មៃន ជា 
ពលរដ្ឋ ចាស់ ទៃ គឺ កៃុម ផៃសៃង។  
ពៃះ គត់ និយយ ថា  អាជា្ញាធរ 
មិន បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ឲៃយ គត់  គឺ 
មិន តៃូវ ទៃ  ពៃះ គៃ ទៅ យ៉ាង 
កុះករ  ម៉ៃច បាន ពួក គត់  មិន 
ទៅ តវា៉ា ពៃល ហ្នឹង។  ភាគ ចៃើន 
កាល ហ្នឹង  បៃជា ពល រ ដ្ឋ  បាន 
លក់ ដី ឲៃយ ឈ្មួញ  ដៃល ជា អ្នក- 
នៅ ហ្នឹង  មា្នាក់ តិចៗ   ហើយ 
កៃយ មក បាន នាំ គ្នា តវា៉ា » ។ 

 លោក  ឈាង    កប៏ាន បញ្ជាក ់
អ ំព ីការ ទទលួ បាន ពាកៃយ បណ្តងឹ 
ព ីមា្ចាស ់ដ ីដៃល មាន ប្លង ់កម្ម សិទ្ធ ិ
សៃប ចៃបាប់  ជាង ២០កៃបាល ដី   
ជុំវិញ ការ រំលោភ លើ ការ កាន់- 
កាប់ អចល ន វត្ថ ុ នៃះដៃរ៕

រដ្ឋបាលខេត្តពេមានផ្ដាច់ទឹកនិងអគ្គសិនីចំពោះសកម្មភាពជីកចំណីផ្លវូគ្មានការអនុញ្ញាត

តុលាការកោះហៅពលរដ្ឋ១២នាក់សួររឿងទំនាស់ដី គសមកថាបេជាធិបតេយេយមានគោល-
ការណ៍រួមតេការអនុវត្តតេវូមានភាពបត់បេន

អ្នកតវ៉ាដីធ្ល ីឈរ ឃ្លាមំើល ពលរដ្ឋដ្រល ចូល បំ ភ្លតុឺលាការ។ រូប ហា៊ាន រងៃសី

លោក គួច ចំរីន(លើកដ្រ)ព្រលពិនិត្រយផ្លវូកាលពីថ្ង្រ៤ តុលា។ រូប សហ ការើ



មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈ កម្មករប្រមូលសំរាម
របស់ក្រុមហ៊ុនសុីនទ្រីដ្រលបាន
ធ្វើកូដកម្មអស់ព្រល៦ថ្ង្រនឹងចាប់-
ផ្តើមចូលការងារឡើងវិញនៅថ្ង្រ
ព្រហស្របតិ៍ន្រះបន្ទាប់ពីមានការ-
សន្រយាពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំព្រញនិង
ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ង្រម្រសិល-
មិញប៉ុន្ត្រនៅមានខ្លះមិនទាន់
សម្រចចិត្តទ្រ ខណៈក្រសួង-
ការងារបានបញ្ជាក់ថាការតវ៉ា
របស់ពកួគ្រខសុនឹងច្របាប់ការងារ
ទាំងស្រុង។
លោកទ្រស រុកា្ខាផលអគ្គ-

ល្រខាធិការន្រអគ្គល្រខាធិការ-
ដ្ឋានន្រគណៈកម្មការសម្រប់
ដោះស្រយកូដកម្មបាតុកម្មនៅ
តាមគ្រប់មុខសញ្ញាន្រក្រសួងការ-
ងារ(គ.ក.ប)បានប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ម្រសិលមិញថាអភិបាលរាជ-
ធានីភ្នំព្រញបានស្នើឱ្រយកម្មករ
ទាំងអស់ត្រូវចូលធ្វើការវិញនៅ
ល្ងាចថ្ង្រពុធ(ម្រសិលមិញ)។ប៉ុន្ត្រ
ខាងកម្មករបានសំុចាប់ផ្តើមការ-
ងារនៅថ្ង្រព្រហស្របតិ៍(ថ្ង្រន្រះ)
ដោយសរកម្មករមយួចនំនួហសួ
វ្រនធ្វើការ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«កម្មករនងឹ

អាចវិលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញ
នៅថ្ង្រស្អ្រក។ខាងក្រុមហ៊ុននិង
សហជីពរបស់ពួកគាត់នឹងធ្វើការ
បន្តសម្របសម្រលួជមយួកម្មករ
ក្នុងការពន្រយល់ណ្រនំផ្ន្រកច្របាប់
និងការធានអះអាងរបស់ស-
លរាជធានីភ្នំព្រញ...»។
បើតាមលោកទ្រស រុកា្ខាផល

ការតវ៉ាទាមទាររបស់កម្មករប្រ-
មូលសំរាមមិនត្រូវតាមច្របាប់ទ្រ
ពីព្រះជធម្មតាករណីវិវទត្រូវ
មានការដោះស្រយផ្ទ្រក្នុងសនិ។
មួយវិញទៀតពួកគាត់តវ៉ាទាមទារ
លក្ខខណ្ឌផ្រស្រងៗ ខណៈព្រលក្រមុ-
ហុ៊ននៅដំណើរការត្រប្ររជកម្ម-
ករមកទាមទារផ្តាច់កិច្ចសន្រយា។
បើពកួគាត់ធ្វើដចូន្រះគឺមាននយ័
ថាគាត់លឈប់ពីការងារដោយ
ខ្លួនឯង។
តាមកំណត់ហ្រតុប្រជំុស្តីពីការ-

សម្របសម្រលួដោះស្រយករណី
កូដកម្មន្រះដ្រលដឹកនំដោយ
អភិបាលសលរាជធានីភ្នំព្រញ
លោក ឃួងស្រង ដោយមាន
ការចូលរួមពីមន្រ្តីក្រសួងការងារ
តំណាងក្រុមហ៊ុននិងសហជីព
បានសម្រចថាសំណើរបស់កម្មករ
ដ្រលទាមទារឱ្រយក្រុមហ៊ុនដោះ-
ស្រយព្រល...តទៅទំព័រ៧

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៨ែខតុលឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

កម្មករប្រមូល- 
សំរាមសម្រច 
ចិត្តចូលធ្វើការ 
វិញនៅថ្ង្រន្រះ

តពទីពំរ័១...អង្គភាពសុមីា៉ាក់
នឹងបន្តបណ្ដុះបណា្ដាលមន្ត្រី
ជំនញបន្ថ្រមទៀតដើម្របីបន្ត
សកម្មភាពបោសសមា្អាតគ្រប់
យុទ្ធភណ្ឌមនិទាន់ផ្ទុះក្រយពី
ពួកគាត់ចាស់ៗចូលនិវត្តន៍អស់»។
លោកហ្រងរតនបានអរគុណ

ចំពោះគណៈកម្មការបញ្ចូល
ក្របខណ័្ឌនងិផ្តល់ឋានន្តរសក័្តិ
កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទន្រក្រ-
សួងការពារជតិនិងថា្នាក់ដឹក-
នំកម្ពជុដ្រលបានឯកភាពចំពោះ
ការផ្តល់ការគំាទ្រសម្រចផ្តល់
ក្របខណ័្ឌនងិផ្តល់ឋានន្តរស័កិ្ត
កងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទជូន
មន្ត្រីអង្គភាពសុីមា៉ាក់ ក៏ដូចជ
ផ្តល់ប្រយោជន៍របបយោធិន
ដល់កមា្លាំងអង្គភាពសុីមា៉ាក់។
លោកថោងសូលីមូ៉អ្នកនំ-

ពាក្រយអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោ-

ធពលខ្រមរភូមិន្ទន្រក្រសួង
ការពារជតិបានថ្ល្រងថាលោក
មិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានន្រះ
ទ្រដោយបានបង្វ្ររសំណួរទៅ
លោកឈុំសុជតវិញដោយ
ថ្ល្រងថា៖«ព្រះគាត់ទទួលព័ត៌-
មានននលឿនជងខ្ញុំ»។
ប៉នុ្ត្រលោកឈុំសជុតអ្នក-

នំពាក្រយក្រសួងការពារជតិ
មនិអាចទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់
ជុំវិញបញ្ហាន្រះបានទ្រដោយ
ទូរស័ព្ទលោកគា្មានអ្នកទទួល។
ចំណ្រកលោកម៉ាផល្លាអ្នក-

នំពាក្រយកងទ័ពជើងគោកន្រអគ្គ-
បញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខ្រមរ-
ភូមិន្ទថ្ល្រងពីម្រសិលមញិថាលោក
ក៏មិនទាន់បានទទួលព័ត៌មាន
ន្រះដ្ររនងិក៏បានបង្វ្ររសណំរួ
ទៅលោកឈុំសុជតដ្ររ។
មិនមានប្រភពទាក់ទងមន្ត្រី

សុមីា៉ាក់ដ្រលចលូនវិត្តន៍ហើយ
ត្រូវបានដក់បញ្ចូលក្នុងក្រប-
ខណ្ឌកងយោធពលខ្រមរភមូនិ្ទ
ដើម្របីសុំអតា្ថាធិប្របាយលើបញ្ហា
ន្រះបានទ្រកាលពមី្រសលិមញិ។
ប៉ុន្ត្របើតាមការបញ្ច្រញមតិ
(Comment)លើគ្រហទំព័រ
ហ្វ្រសប៊ុករបស់លោកហ្រង
រតនគណនីហ្វ្រសប៊ុកមួយ
ឈ្មាះ«ខា្លាចាស់»បានសរស្ររ
រៀបរាប់ថា៖«ខ្ញុំបាទសមូអរគណុ
ដល់ឯកឧត្តមប្រតិភូត្រងត្រ
គិតគូរដល់ពួកខ្ញុំបាទជកូន
ចៅសីុមា៉ាក់ទំាងអស់ដ្រលអនុ-
ញ្ញាតឱ្រយពួកខ្ញុំបានចូលក្នងុក្រប-
ខ័ណ្ឌយោធា។ពកួខ្ញុលំើកដ្រសពំះ
បួងសួងដល់ទ្រវតាទំាង៨ទិស
សូមតាមជួយថ្ររក្រសាម្រនិង
ក្រុមគ្រួសរមានសុខភាពល្អ
រហូតនិងអាយុវ្រងអរគុណ»។
លោកសនជ័យនយក-

ប្រតិបត្តិន្រអង្គការសម្ពន័្ធគណ-
ន្រយ្រយភាពសង្គមកម្ពុជ(AN-

SA)បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
ការបញ្ចូលអតតីមន្ត្រីក្របខណ័្ឌ
មុខងារសធារណៈឱ្រយទៅជ
មន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌនយោបាយន្រះ
គឺជជម្រើសល្អមួយប៉ុន្ដ្រការ-
បញ្ចូលន្រះគួរបញ្ជាក់ឱ្រយបាន
ច្របាស់ថាតើបញ្ចូលក្នុងន័យ
លើកចិត្តទឹកចិត្តពួកគាត់ដ្រល
មានស្នាដ្របទពិសោធការ-
ងារឬក្នងុហ្រតុផលអ្វ។ីលោក

បញ្ជាក់ថា៖«បើសនិការបញ្ចលូ
ក្នុងមុខតំណ្រងនយោបាយឬ
លើហ្រតុផលស្ដាយជំនញពួក-
គាត់គឺមិនមានអ្វីខុសទ្រ វគឺ
ជការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់
ប៉នុ្ដ្របើសនិការបញ្ចលូន្រះក្នងុ
ហ្រតុផលណាមួយផ្រស្រងទៀត
គឺអាចធ្វើឱ្រយខាតបង់ថវិកាជតិ
ដ្ររពោលគឺប្រើប្រស់ថវិកា
មិនចំគោលដៅ»៕

តពីទំព័រ ១...លោកមាន
ប្រសសន៍ដូច្ន្រះថា៖ «អ្នកខ្លះ
ឃើញចិនមកធ្វើផ្លវូមកជួយធ្វើ-
ផ្លូវ ផ្ដល់ជជំនួយឥតសំណង
ផ្ដល់ជប្រក់កម្ចីឱ្រយកម្ពុជធ្វើផ្លូវ
ប្ររជថាកម្ពជុរណបចិនជ្រើស-
រើសយកចិនចោលមហាអំណាច
ន្រះមហាអំណាចនោះ។ប៉ុន្ត្រខ្ញុំ
ចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅ-
វញិបើផ្លវូន្រះស្ពានន្រះចនិមនិ
បានធ្វើទ្រតើអ្នកណាមកធ្វើជួស?
ខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅវិញ»។
លោកបញ្ជាក់ថាបើសនិមាន

អ្នកដ្រលអាចបញ្ជាក់ថាមាន
អ្នកផ្រស្រងអាចធ្វើបានជំនួសឱ្រយ
ចិនលោកសុខចិត្តចុះច្រញពី
តណំ្រង។ទោះយ៉ាងណាលោក
ទទួលស្គាល់ថាជការពិតផ្លវូស្ពាន
មយួចនំនួត្រវូបានកសងដោយ
ជបុ៉ននិងកូរ៉្របុ៉ន្ត្រចិនបានសង-
សង់រាប់ពាន់គីឡូម៉្រត្រ។
លោកមានប្រសសន៍បន្តថា៖

«យកត្ររឿងអាក្រក់មួយមក
និយយថាកម្ពុជទៅជមួយ
ចិនហើយ រហូតដល់ប៉ុន្មានថ្ង្រ
ន្រះចោទថាកម្ពជុប្រគល់កំពង់-
ផ្ររាមឱ្រយចនិប្រើប្រសផ់្ដាច់មខុ
ទៀតដ្រលបង្ខំចិត្តត្រវូចាក់ឡើង-
វញិនវូអ្វីដ្រលខ្ញុំនយិយនៅខ្រត្ត
ព្រះសីហនុតាំងពីខ្រ៦ចាក់ឱ្រយ
ស្ដាប់បកជភាសអង់គ្ល្រសឱ្រយ
មើលទៀតហើយឱ្រយក្រសងួការ-
បរទ្រសធ្វើណោតទតូផ្ញើទៅគ្រប់
ស្ថានទូតថាលោកហុ៊នស្រន
និយយអ៊ីច្រះម៉្រចក៏ថាចង់ធ្វើ
កំពង់ផ្រយោធារាមឱ្រយទៅជ
កំពង់ផ្រអន្តរជតិ»។
លោកនយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់

ច្របាស់ថាកម្ពជុអនញុ្ញាតឱ្រយនវ
ប្រទ្រសននចូលមកកំពង់ផ្រ
យោធារាមបានប៉នុ្ត្រត្រវូសុំការ-
អនញុ្ញាតជមនុពពី្រះកពំង់ផ្រ
ន្រះជកំពង់ផ្រយោធាឬកំពង់-
ផ្រចម្របាំងមិនម្រនកំពង់ផ្រដឹក-
ទំនិញទ្រ។លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះ
ថា៖«អ៊ីចឹងត្រូវសុំការអនុញ្ញាត
មិនម្រនគ្រន់ត្រចិនមួយមាន
សិទ្ធិប្រើប្រស់ទ្រប្រទ្រសដទ្រ
សំុការអនុញ្ញាតមកចូលចតចាក់-
ប្រងឬឡើងគោកដើម្របីសមយុទ្ធ
ជមួយកម្ពជុឬធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយ
ជមួយកម្ពជុយើងស្វាគមន៍»។
លោកកុយគួងអ្នកនំពាក្រយ

ក្រសួងការបរទ្រសបានថ្ល្រង
យ៉ាងខ្លីពីម្រសិលមិញថាក្រសួង
ការបរទ្រសនិងសហប្រតិបត្តិ-
ការអន្តរជតិបានផ្ញើកណំត់ទតូ
ដ្រលមានប្រសសន៍របស់លោក
ហុ៊នស្រនទៅស្ថានទូតទំាងអស់
នៅកម្ពុជរួចហើយពីថ្ង្រអងា្គារ។
អ្នកវិភាគនយោបាយលោក

ឡៅមុ៉ងហ្របាននិយយកាលពី
ម្រសិលមិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង
បា៉ារើសឆ្នា១ំ៩៩១និងរដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញកម្ពជុមានច្រងពីអព្រយាក្រឹត-
ភាពរបស់កម្ពុជដ្រលក្នុងនោះ
មានទំាងការហាមមិនឱ្រយមានវត្ត-
មានមូលដ្ឋានទ័ពឬកមា្លាំងទ័ព
បរទ្រសនៅលើទកឹដីរបស់ខ្លនួ។
ដូច្ន្រះវជរឿងសមរម្រយសម្រប់
រដ្ឋាភិបាលក្នុងការហៅសហ-
ប្រធានន្រសន្និសីទអន្តរជតិ
ទីក្រុងបា៉ារើសស្ដីពីកម្ពុជដ្រល
រួមមានប្រទ្រសបារំាងនិងឥណ្ឌូ-
ន្រសុីឱ្រយបង្កើតគណៈកមា្មាធកិារ
អព្រយាក្រឹតកម្ពុជ។គណៈ-

កមា្មាធិការន្រះ មានភារកិច្ចត្រតួ-
ពិនិត្រយលើការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌ
ន្រកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអព្រយាក្រតឹ-
ភាពដោយផ្ដាតសំខាន់លើការ-
ហាមឃាត់វត្តមានមូលដ្ឋានយោ-
ធានងិទព័បរទ្រសនៅលើទកឹដី
កម្ពុជ។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖«ខ្ញុំជឿ-

ជក់ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមន្រះ នឹង
មានប្រសទិ្ធភាពដើម្របីនងឹបញ្ចប់
រាល់ការសង្រស័យននអំពីបញ្ហា
មួយន្រះ»។
ក៏ប៉ុន្ត្រលោកគិនភាប្រធាន

វិទ្រយាស្ថានទំនក់ទំនងអន្តរជតិ
ន្ររាជបណ្ឌតិ្រយសភាកម្ពជុយល-់
ឃើញថា ការចោទប្រកាន់លើ
កម្ពុជថាផ្ដល់មូលដ្ឋានឱ្រយយោ-
ធាចិននឹងនៅមានបន្តទៀតព្រះ
ការចោទប្រកាន់ប្របន្រះធ្វើឡើង
ដោយបង្កប់នូវនយោបាយបើ-
ទោះបីរាជរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតប
ដោយលយលក្ខណ៍អក្រសរក្ដី
ឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់មាត់ក្ដីក៏-

ដោយ។លោកថ្ល្រងថា៖«អ៊ចីងឹ
ទ្រខ្ញុំយល់ថាវមានភាពច្របាស់-
លស់គ្រប់គ្រន់ហើយការ-
បញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាល។ប៉ុន្ត្រ
ដោយសរត្រការចោទប្រកាន់
នោះវមានលក្ខណៈនយោបាយ
ទោះជយើងមានភាពច្របាស់-
លស់និងបញ្ជាក់ប្របណាក៏-
ដោយក៏មិនអាចលុបលងការ-
សង្រស័យដ្រលគ្រមាននោះទ្រ។
អ្វីដ្រលគ្រចង់ឃើញគឺ កម្ពុជ
មិនមានទំនក់ទំនងអ្វីសោះ
ជមួយចិន។អាហ្នឹងទើបគ្រ
បាត់ការសង្រស័យ។អ្វដី្រលយើង
អាចធ្វើបានគឺនៅត្របន្តបញ្ជាក់
ពីជំហររបស់យើងដដ្រល»។
ចណំ្រកលោកជ្រមសខុអ្នក-

វិភាគមួយរូបដ្រលស្ថិតនៅ
សហរដ្ឋអាម្ររកិយល់ឃើញថា
បញ្ហាភមូសិស្ត្រនយោបាយនៅ
តបំន់អាសុីពាក់ពន័្ធនងឹផ្រនការ
ស្រដ្ឋកិច្ច «ខ្រស្រក្រវត់ និងផ្លូវ»
របស់ចិន។ចិនចង់យកតំបន់

នៅឈូងសមុទ្រថ្រធ្វើជមូល-
ដ្ឋានគាទំ្រផ្ន្រកឡជូសី្ទកីន្រនវ
រំដោះប្រជជនចិន។ចំណ្រក
អាម្ររិកាំងវិញមើលឃើញថា
នៅតំបន់នៅភាគខាងត្របូងន្រ
ប្រទ្រសវៀតណាមចាប់ពីដ្រ-
សមុទ្រ រហូតដល់ឈូងសមុទ្រ
ថ្រមានត្រប្រទ្រសកម្ពុជមួយ
ទ្រដ្រលអាចកា្លាយជកំពង់ផ្រ
យោធាសម្រប់កងនវរំដោះ
ប្រជជនចិនចូលចតនិងជួស-
ជុល។
លោកបានថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖

«អាម្ររិកាំងមិនសប្របាយចិត្ត
នឹងឱ្រយចិនបង្កើតឬជួសជុល
អគារអីឱ្រយកម្ពជុទ្រដោយមើល-
ឃើញថាវអាចជមូលដ្ឋាន
គាទំ្រផ្ន្រកឡជូសី្ទកីសម្រប់កង-
ទ័ពរំដោះប្រជជនចិន។ហួសពី
កម្ពុជទៅនៅក្នុងឈូងសមុទ្រ
ថ្រនៅភាគខាងលចិប្រទ្រសថ្រ
គឺសមុទ្រអាដមា៉ាន់អាម្ររិកាំង
ខំប្រឹងគាបសង្កត់កុំឱ្រយមាន
មូលដ្ឋានឡូជីស្ទីក ដ្រលមាន
លទ្ធភាពប្រើប្រស់ដោយកង-
នវរដំោះប្រជជនចនិ។ចាប់ពី
ភាគខាងលិចប្រទ្រសថ្ររហូត
ដល់ភូមាអាម្ររិកាំងមិនចង់ឱ្រយ
មានទ្រ»។
លោកជ្រមសខុបានបញ្ជាក់

ទៀតថាការលើកឡើងរបស់
លោកហ៊ុនស្រនអំពីការអនុ-
ញ្ញាតឱ្រយនវបរទ្រសចូលចត
នៅកំពង់ផ្រយោធារាមដោយ
ការមានការស្នើសុំនោះគឺជ
សម្ដីប្រកបដោយយុទ្ធសស្ត្រ
ប៉ុន្ត្រលោកមិនអតា្ថាធិប្របាយលើ
សម្ដីន្រះទ្រ៕

មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍និង...

កម្ពជុាផ្ញើកំណត់ទូតទៅប្រទ្រសនានាបញ្ជាក់ពី...

កប៉ាល់ចតនៅមូលដ្ឋានទ័ពរាមកាលពីខេកក្កដឆ្នាំមុន។រូបថតសហការើ

អតីតមន្តេីសីុម៉ាក់តេវូបនបញ្ចលូកេបខ័ណ្ឌកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ។រូបថតជីវ័ន
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វ៉ន ដារ៉ា 

កណ្តាលៈ លោក នាយក រដ្ឋ- 
មនៃ្ដី  ហ៊នុ  សៃន បាន បៃកាស ថា 
ដោយ សារ តៃ សា្ថាន ការ ណ៍ សៃដ្ឋ - 
កិច្ច មាន ភាព មិន ចៃបាស់ លាស់  
រាជ រដ្ឋា ភបិាល  បាន សមៃច ផ្អាក 
ដំឡើង បៃក់ ខៃ  សមៃប់  មនៃ្ត ីរាជ-  
ការ  និង កងកមា្លាំង បៃដប់ អាវុធ  
នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ ។  ប៉ុន្ដៃ រដ្ឋា - 
ភបិាល  បៃើ បៃស ់ថវកិា ចនំនួ ១០ 
លាន ដុលា្លារ ក្នុង ១ឆ្នាំ  ដើមៃបី រុញ 
ឱៃយដល់ បៃក់ខៃ មនៃ្ដី ចូល និវត្ដន៍ 
មុនៗ។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ី ថ្លៃង បៃប 
នៃះ  ក្នងុ ពៃល លោក អញ្ជើញ ចលូ- 
រួម ធ្វើ ជា អធិបតី  ក្នុង ពិធី សម្ពោធ 
មជៃឈ មណ្ឌល កមៃសាន្ត  «ពៃីនស៍ 
មា៉ាណ័រ»  ស្ថិត នៅ តាម បណ្តោយ 
ផ្លូវ ជាតិ លៃខ ១  ភូមិ ដីឥដ្ឋ កោះ- 
ផសុ ២  ឃុ ំដឥីដ្ឋ  សៃកុ កៀន សា្វាយ  
ខៃត្ត កណ្តោល  កាល ពី មៃសិល មិញ ។ 

លោក ហ៊ុន សៃន  ថ្លៃង ថា ៖ 
« អនូ  ពន័្ធ មនុរីត័្ន   [រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសងួ 
សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ]  គៃង 
ឡើង បៃក ់ខៃ  ប៉នុ្ដៃ ខ្ញុ ំបាន បៃប ់ទៅ  
អូន  ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន ថា  បៃក់ ខៃ ឆ្នាំ 
២០២១  ដោយសារ សៃដ្ឋ កិច្ច 
មិន  ចៃបាស់ លាស់ សុំ ផ្អាក ការ ដំ- 

ឡើង សមៃប ់ឆ្នា២ំ០២១។ អ៊ចីងឹ  
សូម ទោស ទុក ឱៃយ ហើយ»។

ជាមយួ គ្នានោះ  លោក នាយក- 
រដ្ឋមនៃ្ដី បញ្ជាក់ ថា  មនៃ្ដី រាជ ការ  
កង កមា្លាងំ បៃដប ់អាវធុ  រកៃសា ទកុ- 
នៅ បៃក់ បៀវតៃសរ៍ ដដៃល  ប៉ុន្ដៃ 
បៃក់  ឧបត្ថម្ភ  សមៃប់ ពៃល ពិធី- 
ចូលឆ្នាំ និង ភ្ជុំបិណ្ឌ  គឺ នៅ ផ្ដល់ ជូន ។ 
លោក ថ្លៃង ថា  អ្វី ដៃល ជា ការ យក- 
ចតិ្ត ទកុ ដក់ របស ់រាជ រដ្ឋា ភិបាល  
ដៃល ជមៃប ជនូ ទៅ អតតី យទុ្ធ ជន   
នងិ នវិត្តន ៍ជន នោះ  គ ឺរដ្ឋា ភ ិបាល  
នឹង បង្កើន បៃក់ បៀវតៃសរ៍ ចំពោះ 
និវត្តន៍ ជន  និង អតីត យុទ្ធ ជន 
ដៃល ចូល និវត្ដន៍ មុនៗ នោះ។ 

បៃមខុ រាជ រដ្ឋា ភបិាល ថ្លៃង ថា ៖ 
« កាល ចូល និវត្ដន៍ មុន  បៃក់ ខៃ 
របស់ ពួក គត់ តៃ ៤០ មុឺន រៀល 
ដល់ គៃ កាត់ ទៅ  វានៅ សល់ តៃ 
៣០ មុឺន រៀល។ បើ បៃៀប ធៀប 
ទៅនឹង អ្នក ចូល និវត្ដន៍ ឥឡូវ  
យើង  ថា  បៃក់ ខៃ១លាន រៀល 
ដល់ ចូល និវត្ដន៍ ទៅ  គៃ កាត់ ២០ 
ភាគ រយ នៅ សល ់៨០មុនឺ រៀល។  
អ៊ចីងឹ  រវាង អ្នកចលូ នវិត្ដ នម៍នុ នងិ 
អ្នក ចលូ នវិត្ដ ន ៍កៃយ គ ឺខសុ គ្នា ។ 
អ៊ីចឹង យើង បៃើ ទំហំ ទឹក បៃក់ 
បៃមាណ ១០ លាន ដុលា្លារ  ក្នុង 
១ឆ្នា ំ  ដើមៃបី រញុ ឱៃយ អ្នក ចលូ នវិត្ដ ន ៍

មនុកុ ំឱៃយ ខសុ គ្នា ឆ្ងាយ ពៃក ជាមយួ  
នឹង អ្នក ចូល និវត្ដន៍ កៃយ»។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដីបន្ថៃម ថា  
រាជ រដ្ឋា ភិបាល មិន បំភ្លៃច  អតីត 
យទុ្ធជន  នងិ នវិត្ដន ៍ជន  ដៃល បាន- 
ចូល និវត្ដ ន៍ កាលពី ពៃល មុនៗ 
នោះ ទៃ។ ដូច្នៃះ តៃូវ ធ្វើ យ៉ាងម៉ៃច  
ជំរុញ អ្នកចូល និវត្ដន៍ មុន  ឱៃយ ឡើង 
[បៃក ់ចលូ នវិត្ដន]៍។ ប៉នុ្ដៃ មនៃ្ដ ីរាជ-  
ការ  ជាទូទៅ ដៃល កំពុង ធ្វើ ការ 
និង និវត្ដន៍ជន ដទៃទៀត  គឺ មិន 
បាន ទទួល ការ ឡើង បៃក់ខៃ ទៃ។  
និវត្ដន៍ជន  និង អ្នក ចូលនិវត្ដន៍ 
មនុៗដៃល ទទលួ បាន ចនំនួ បៃក-់   
ខៃ ទាប  គ ឺបាន ឡើង ។ លោកក ៏សុ ំ
ការ យោគ យល ់ដោយសារ សា្ថាន- 
ការណ៍ សៃដ្ឋ កិច្ចមាន ភាព មិន- 
ចៃបាស់ លាស់។

 សមា ជិក គណៈ កម្ម កា រនា យ ក  
នៃ សមា គម គៃូ បងៃៀន កម្ពុជា  
ឯករាជៃយ  លោកឡុង  រឹម  បាន 
លើក ឡើង ថា  សៃប ពៃល  រាជ- 
រដ្ឋា ភិ បាល ផ្អាក ដំឡើង បៃក់ - 
បៀវតៃសរ៍ ដល់ មនៃ្ដី រាជការ  បៃប 
នៃះ  រដ្ឋាភបិាល  កគ៏រួ តៃ   គតិ គរូ 
ទៅលើ ចរន្ត  នៃ ការ លក់ដូរ 
ទំនិញ លើ ទី ផៃសារ កុំ ឱៃយ មាន ការ- 
ដំឡើង ថ្លៃ ហួស ហៃតុ ផង ដៃរ។ 

លោក ថា ៖«យើង សង្កៃត ឃើញ   

ថា  រដ្ឋាភិបាល  តៃង តៃ ដំ ឡើង 
បៃក់ បៀវតៃសរ៍ ជូន ដល់ មនៃ្ដី រាជ- 
ការ ជារៀង រាលឆ់្នា ំ ទោះបជីា មាន 
ចំនួន តិច តួច  ឬ ចៃើន  ដើមៃបី ឱៃយ 
មនៃ្ដី រាជការ អាច ទប់ទល់ ក្នុង 
ជីវភាព រស់នៅ ។ បើ កាលណ 
បៃក ់បៀវតៃសរ ៍មនិ ដឡំើង បៃបនៃះ  
ប៉ុន្ដៃ ទំនិញ នៅលើ ទីផៃសារ នៅតៃ 
បន្ត ឡើងថ្លៃ នោះ  វា នឹង បង្ក ផល- 
ប៉ះពាល់ ដល់ ជីវភាព រស់នៅ 
របស់ មនៃ្ដី រាជ ការ»។  

លោក  មនិ ថា  បៃធាន ការយិ- 
ល័យ សោធន និវត្ដ ន៍ខៃត្ដ ពៃវៃង  
បាន លើកឡើង ថា  រាជ រដ្ឋា ភិបា ល  
បាន ដំឡើង បៃក់ សោធន និវត្ដន៍ 
ដល់ មនៃ្តី រាជការ ជារៀង រាល់ឆ្នាំ  
អាសៃ័យ ទៅតាម បៃក់ បៀវតៃសរ៍ 
របស ់មនៃ្ដ ីផ្ទាល ់។ មនៃ្ដ ីចលូ នវិត្ដន ៍  
ចាស់ៗ ដៃល មាន បៃក់ខៃ ទាប 
ក្នងុ ១ឆ្នា ំអាចឡើង ក្នងុ រង្វង ់២-៣ 
មុឺន រៀល  លើស ពី មនៃ្ដី ដៃល 
ចូលនិវត្ដន៍ ក្នុង ពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
ដៃល មាន បៃក់ខៃ ខ្ពស់។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«មនៃ្ដី រាជការ 
សុីវិល ដៃល ចូល និវត្ដន៍ ក្នុង ខៃត្ដ 
យើង សរបុ មាន ចនំនួ ជាង ៣ពាន់-   
នាក់  ក្នុង នោះ មនៃ្ដី  ដៃល មាន 
បៃក ់សោធន នវិត្ដ ន ៍ទាប ជាងគៃ  
គឺ តៃឹម ចំនួន ៦០មុឺន រៀល»។

លោក យក់ ប៊ុនណ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង មុខងារ សាធារណៈ  
បាន ថ្លៃង ពីមៃសិល មិញថា  មនៃ្ដី 
រាជការ ចូល និវត្ដន៍  ដៃល ទទួល- 
បាន ការ ជំរុញ ដំឡើង បៃក់ សោធ ន  
នោះ  គឺ ជា មនៃ្ដី  ដៃល  បាន ចូល- 
នវិត្ដន ៍នៅ តៃមឹ អឡំងុ ឆ្នា ំ ២០១៤  
មុន ពៃល រាជ រដ្ឋាភិបាល បាន ធ្វើ 
សមា ហរ ណ កម្ម មនៃ្តី រាជ ការ - 
ចូលទៅក្នុង ចរន្ត ថ្មី។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«ដូច្នៃះ 
មនៃ្ដី  ដៃល បាន ចូលនិវត្ដន៍ នៅ 
តៃឹម ឆ្នាំ ២០១៤  គឺ ពួកគត់ 
ទទលួ បាន បៃក ់សោធន នវិត្ដន ៍
ទៅ តាម បៀ វតៃសរ ៍ចាស ់ ទើប បាន- 
ជា មាន គមា្លាត បៃក់ បៀវតៃសរ៍  
រវាង មនៃ្ដី ថ្មី ជាមួយ នឹង មនៃ្ដី 
ចូលនិវត្ដ ន៍មុន»។

បើ តាម  លោកប៊នុណ  មនៃ្ដ-ី 
រាជការ ទាងំ សុវីលិ នងិ យទុ្ធជន 
ដៃល បាន ចូល និវត្ដ ន៍ សរុប 
នៅទូទាំង បៃទៃស  មាន ចំនួន 
បៃមាណ ជាង ១០មុនឺ នាក ់។ រឯី 
ការ ដឡំើង បៃក ់សោធន នវិត្ដន ៍
ដល់ មនៃ្ដី ដៃល មាន បៀវតៃសរ៍ 
ទាប  គឺ ក្នុង១ ឆ្នាំ អាច ដំឡើង 
ចាបព់ ីជាង  ១ មុនឺ រៀល ទៅដល ់
៨មុឺន រៀល ខ្ពស់ ជាង មនៃ្ដី ដៃល 
ទើប ចូល និវត្ដ ន៍ថ្មី៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីប្រកាសផ្អាកដំឡើងប ្រ ក់ខ្រជូនមន្ត្ររីាជការ និងកងកម្លាងំប ្រដាប់អាវុធ
តពីទំព័រ ៣...ថ្មីៗ នៃះ។ ការ- 

ដៃល រដ្ឋ ១អាច រៀបចំ ចៃបាប់ តាម- 
ទំនើ ងចិត្ត  និង ជា ឯកតោ ភាគី  លូក- 
លាន់ ចូល កិច្ច ការ ផ្ទៃ ក្នុង របស់ រដ្ឋ 
ដទៃ កៃម លៃស បៃជាធិបតៃយៃយ  
និង សិទ្ធិ មនុសៃស  ពៃម ទាំង ដក់- 
ទណ្ឌកម្ម លើ រដ្ឋ  ថា្នាក់ ដឹក នាំ និង 
សហគៃស ឯកជន នៃ រដ្ឋ អធិប- 
តៃយៃយ  ១ទៀត ដោយ មិន ឆ្លង កាត់ 
យន្តការ អង្គការ សហបៃជា ជាតិ  
ទង្វើ នៃះ ធ្វើ ឡើង កៃម រូបភាព  
និង ផល បៃយោជន៍ នយោបាយ  
ជាជាង ហៃតុ ផល សិទ្ធិ មនុសៃស»។

សា្ថាបន័ នៃះបញ្ជាក ់ថា ទោះ យ៉ាង-  
ណ កម្ពជុា បន្ត សហបៃតបិត្តកិារ 
ជាមួយ គៃប់ យន្តការ អន្តរជាតិ 
និង គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់។

លោក  ជនិ មា៉ាលនី  អ្នក នា ំពាកៃយ 
គ.ស.ម.ក.បញ្ជាក់ មៃសិល មិញ ថា 
នៃះ ជា ការ បងា្ហាញ អំពី តថភាព 
នៃសា្ថានការ ណ៍សិទ្ធិ មនុសៃស   នៅ 
កម្ពជុា  នងិ ជា ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ 
អង្គការ  ដៃល តៃង ចោទ រដ្ឋាភិ- 
បាល រឿង រំលោភ  សិទ្ធិ មនុសៃស ។ 

លោក បា៉ា ចន័្ទរឿន នាយក វទិៃយា- 
សា្ថាន  បៃជា  ធិបតៃ យៃយ  កម្ពុជា បាន 
ថ្លៃង ថា ៖«រដ្ឋាភិបាល គួរ តៃ ចាត់ - 
ទុក សំឡៃង អង្គការ   សង្គម សុី វិល 
ជា ការផ្ដល់ មត ិ ជា  ពត័ម៌ាន សមៃប ់
ការ កៃ លម្អ» ៕

 កៃុមហ៊ុន ធានារា៉ាប់រង អាយុជីវិត 
AIA Cambodia បាន សម្ពោធ ៣ 
សាខា ក្នងុ ថ្ងៃ តៃ១ ដើមៃប ីជយួ បៃជាជន 
កម្ពុជា កាន់តៃចៃើន ឱៃយ រស់នៅ មាន 
សុខ ភាពល្អ អាយុ វៃង យូរអង្វៃង និង 
ការរស់នៅ កាន់តៃល្អបៃសើរ ។ 

 ពធិ ីសម្ពោធ នៃះ តៃ ូវ បាន បៃរព្វ ឡើង 
នៅ ថ្ងៃទី៧ ខៃតុលា ឆ្នាំ ២០២០ នៅ 
សណ្ឋាគ រ៉ូ ស វូដ រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 
សាខា AIA ទាំង ៣ នោះ រួម មាននៅ 
ខៃត្តកំពង់ចាម កំពត និង បាត់ដំបង 
ដោយ រពំងឹ ថា នងឹ បង្កើត ការងារ បៃកប- 
ដោយ គុណភាព ខ្ពស់ ជាចៃើន និង 
ចូលរួមចំណៃក យ៉ាងសំខាន់ ដល់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង តំបន់ នីមួយៗ ។ 

 លោក Tan HakLeh អគ្គនាយក 
បៃចាំ តំបន់ មានបៃសាសន៍ថា “ បៃវត្តិ 
ជាង ១០០ឆ្នាំ  និង វត្តមាន របស់ យើង 
នៅក្នុង តំបន់ បាន បងៃៀន ឱៃយ យើង ចៃះ 
បៃឈម ទៅនឹង ពៃលវៃលា លំបាក 
ផៃសៃងៗ ចៃះ ឆ្លើយតប ពៃលវៃលា ដៃល 
តៃវូ ឆ្លងកាត ់នងិ សា្វាគមន ៍ពៃលវៃលា ដ ៏
បៃសើរ នៅ ចំពោះមុខ ។ លោក បន្តថា 
ទោះបីជា យើង កំពុង រងផល ប៉ះពាល ់ 
បណ្តោលមកពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩ យើង នៅ 
តៃ បន្ត គំនិត វិជ្ជមាន បៃកបដោយ 
សុទិដ្ឋិនិយម ជានិច្ច ចំពោះ អនាគត នៃ 
បៃទៃស កម្ពុជា និង វត្តមាន របស់ អៃ 
អាយ អៃ នៅ ទីនោះ ។ 

 លោកសៃ ីPauline Teoh អគ្គនា- 
យិកា បៃតិបត្ត ិអៃ អាយ អ េ ខៃ ម បូឌា បាន 
មានបៃសាសន៍ថា បនា្ទាប់ពី មាន បញ្ហា 
បៃឈម ដៃល មិន ធា្លាប់មាន ពីមុន ក្នងុ 
ឆ្នា២ំ០២០ នៃះ ដោយសារ ជំងឺ រាត-
តៃបាត កូ វីដ ១៩ យើង បៃកាន់ ជំហរ យ៉ាង 
មុតមំា ក្នុងការ ចាប់ផ្តើម ដំណើរការ 
អាជីវកម្ម ឡើងវិញ ដើមៃបី បន្ត ផ្តល់ជូន នូវ 
ដំណះសៃយ សៃវា ធានារា៉ាប់រង អាយុ-
ជីវិត ឈានមុខ គៃ លើ ទីផៃសារ ដល់ បៃជា-
ជន នៅ ខៃត្ត កំពង់ចាម បាត់ដំបង និង 
កំពត ។ 

 ជាមួយគ្នានៃះដៃរ ឯកឧត្តម មុី វា៉ាន់ 
បៃតិភូ រាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុក ជា 
អគ្គនាយក នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន ឧសៃសា-
ហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃល បាន ចូលរួម ក្នុង 

កម្មវិធី សម្ពោធ នៃះ បាន វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ 
ចំពោះ ការបើកសម្ពោធ សាខា អៃអាយ 
អៃ ទាំង៣នៃះ ក្នុងការ ចូលរួម អភិវឌៃឍ 
វិស័យ ធានារា៉ាប់រង នៅ កម្ពុជា ខណៈ 
វិស័យ ១នៃះ បាន កំពុង កា្លាយ ជា 
សសរស្តម្ភ ១ទៀត នៃ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ 
និង ធនាគរ ។ 

« ទោះបីជា ជំងឺ រាតតៃបាត កូវីដ ១៩ 
បាន បង្កើត ឧបសគ្គ ជាចៃើន ក៏ដោយ ក៏ 
កម្ពុជា តៃូវបាន សម្លឹង មើលឃើញ និង 
ជំរុញ កៃុមហ៊ុន អន្តរជាតិ  ដូចជា កៃុម-
ហ៊ុន អៃ អាយ អៃ បន្ត វិនិយោគ ជាមួយ 
អនាគត បៃទៃស កម្ពុជា ដោយ ជួយ 
បង្កើន ការងារ ជា ចៃើន និង រួមចំណៃក 
ដល់ ការអភិវឌៃឍ បៃទៃស កម្ពុជា » ។ 

 បើតាម ឯកឧត្តម មុី វា៉ាន់  បច្ចុបៃបន្ន 

មាន កៃុមហ៊ុន ធានារា៉ាប់រង ចំនួន ៣៨  
ក្នុងនោះ មាន កៃុមហ៊ុន ធានារា៉ាប់រង 
ទូទៅ ចំនួន១៨ កៃុមហ៊ុន ធានារា៉ាប់ រង 
អាយុជីវិត១៤ កៃុមហ៊ុន ធានារា៉ាប់រង 
ខា្នាតតូច ចំនួន៦ ។ 

ជាមួយគ្នានៃះ បុព្វលាភ ធានារា៉ាប់-
រង ដុល សរុប មាន ចំនួន ២៥២លាន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក ក្នុង ឆ្នាំ២០១៩ ដៃល 
តួលៃខ នៃះ មានការ កើនឡើង បៃ-
មាណ  ៣០ភាគរយ បើ ធៀប ទៅ នឹង  
ឆ្នា ំ២០១៨ ខណៈ ការទទូាត ់សណំង 
ជូន អតិថិជន បៃមាណ ៣៦លាន  
ដុលា្លារ ។ 

 ពិធី សម្ពោធ នៃះ បាន បន្ថៃមចំនួន 
សាខា អៃ អាយ អាយ  ខៃ ម បូ ឌា សរុប 
ចំនួន ៤ បនា្ទាប់ពី ការដក់ បើក ដំណើរ-

ការ សាខា ខៃត្តសៀមរាប កាលពី ឆ្នាំ-
មុន ។ កំណើន ដ៏ គួរឱៃយកត់សមា្គាល់ នៃះ 
បាន កើតឡើង ក្នុង រយៈពៃល តៃឹម ៣ ឆ្នាំ 
បនា្ទាប់ពី ចាប់ផ្តើម ដំណើរការ ជា ផ្លូវការ 
ក្នុង ឆ្នាំ២០១៧។ 

 កៃមុហុ៊ន អៃ អាយ អៃ នឹង ផ្តល់ជូន 
ដំណះសៃយ ធានារា៉ាប់រង អាយុ ជីវិត 
ឈានមុខ គៃ លើ ទីផៃសារ ដល់បៃជាជន 
កម្ពជុា  ល្អ ជាង ពៃលណៗ ទំាងអស់ ។ 
កៃមុហុ៊ន យល់ថា  វៃលា នៃះ គឺជា ពៃល-
វៃលា ដ៏ ល្អបៃសើរ ជាង ពៃលណ ទំាង- 
អស់ ដើមៃបី ពងៃកី វិសាលភាព  និង ផ្លាស់- 
ប្តរូ សៃវា ធានារា៉ាប់រង អាយុជីវិត ទៅជា វិធី 
ចមៃបង ១ ដើមៃបី ផ្តល់ សន្តភិាព ផ្លវូចិត្ត និង 
បៃឆំង ការពារ នឹង ជំងឺ ផៃសៃងៗ ដូចជា ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ ជាដើម ៕ 

ក្រុមហ៊ុន AIA Cambodia សម្ពោធ ៣ សាខា ក្នុង ថ្ង្រ ត្រ១ ដើម្បី បន្ត សម្ទុះ រីកលូតលាស់ 

ភ្ញៀវកិត្តយិស និងថ្នាក់ដឹកនំាពិសេសៗចូលរួមពិធីម្ពោធ៣ សាខាក្នងុ ថ្ងេ តេ១។ AIA Cambodia សម្ពោធ៣ សាខាក្នងុ ថ្ងេ តេ១ កំពង់ចាម   កំពត បាត់ដំបង។
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 ឃុត  សុភ ចរិយា 

កណ្ដាលៈ  លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  
ហុ៊ន   សៃន  បាន ជំរុញ ឱៃយ កៃសួង សុខាភិ - 
បាល  ចៃញ សៃច ក្ដ ីណៃ នា ំ ស្ដពី ី វធិាន- 
ការ ទបស់្កាត ់ការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩   ក្នងុ 
ពៃល បុណៃយ អុំទូក  ដៃលនឹង  បៃរព្ធ ធ្វើ 
នៅ ចុង ខៃ តុលា នៃះ  បើ ទោះ បី ជា ពិធី 
បណុៃយ នៃះ  មនិ   បៃរព្ធ ធ្វើ  នៅ ភ្នពំៃញ  ដចូ 
រៀង រាល់ ឆ្នា ំក្ត ីដើមៃបី ការពារ ការ រីករាល- 
ដាល នៅ ក្នុង សហ គមន៍ ។   

 ក្នុង ពិធី សម្ពោធ ដាក់ ឱៃយ បៃើ បៃស់  
មជៃឈ មណ្ឌល កមៃសាន្ត  ពៃី ន ស៍  ម៉ា ណ័ រ  
ខា្នាត យកៃស ដំបូង បំផុត នៅ កម្ពុជា  ក្នុង 
សៃកុ កៀន ស្វាយ ខៃត្ត កណ្តាល   កាល- 
ពី ពៃឹក ថ្ងៃ ទី ៧  ខៃ តុលា  ឆ្នាំ ២០ ២០  
លោក  ហ៊នុ  សៃន   បាន ថ្លៃង ថា  ដោយ- 
សរ ជងំ ឺកវូដី ១៩  រាជរ ដា្ឋា ភបិាល  បាន 
សមៃច មិន រៀប ចំ បៃរព្ធពិធី ជួប ជុំ 
បុណៃយ អុំ ទូក ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ នោះ 
ទៃ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ។  តៃ ពិធី អក អំបុក-  
សំពះ ពៃះ ខៃ   នឹង នៅ តៃ ធ្វើ ធម្មតា  តាម- 
ផ្ទះ  តាម វត្ត អារាម  ហើយ នៅ តាម 
បណ្តា ខៃត្ត មួយ ចំនួន  គៃ អាច រៀបចំ 
ពិធី បុណៃយ អុំទូក ដៃល អ្នក សៃុក   តៃង- 
ធ្វើ កន្លង មក ។  ដូច្នៃះ កៃសួង សុខា - 
ភិបាល  តៃូវ រៀប ចំ វិធាន ការ ណៃ នាំ  
ដើមៃប ីបង្ការ  នងិ ទប ់ស្កាត ់ការឆ្លង រាល- 
ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖«ជំ ងឺ កូវីដ មិន ភ្លៃច 
យើង  ទៃ  ហើយ យើង ក៏ មិន ដឹង ថា វា ស ងំំ 
លាក់ ខ្លនួ នៅ កន្លៃង ណ ដៃរ។  កន្លង ម ក  
នៅ បៃទៃស មួយ ចំនួន   មន គៃ ូពៃទៃយ ជា - 
ចៃើន នាក់   បាន ស្លាប់ ដោយ សរ ការ- 
ឆ្លង មៃ រោគ កូវីដ ១៩ ពី អ្នក ជំងឺ។  យើង 
តៃវូ មន វធិាន ការ ការពារ នងិ ខតិ ខ ំធ្វើ 
យ៉ាង ណ កុំ ឱៃយ កម្ពុជា   មន ការ ឆ្លង ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ នៅ ក្នងុ សហគមន៍ » ។   

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ក៏ បាន ជំរុញ 
ឱៃយ កៃ សួង សុខា ភិបាល ពិនិតៃយ អំពី លទ្ធ - 
ភាព នៃ ការ បៃើ បៃស ់ នងិ  ទញិ បញ្ចលូ  
នូវ ឧប ករណ៍ និង សម្ភារ វៃជ្ជ សស្តៃ 
សមៃប ់ការ ទប ់ស្កាត ់ការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី- 
១៩  នៅ ក្នុ ង ស្តុក ផង ដៃរ  ដៃល ក្នុង 
នោះ តៃូវ ពិនិតៃយ អំពី គុណ ភាព និង   
កាល បរិ ច្ឆៃទ ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់   
ចៀស វាង ទុក នៅ ក្នងុ ស្តកុ យូរ ពៃក   នំា - 
ឱៃយ ខូច ខាត មិន អាច បៃើបៃស់ បាន   ជា - 
ពិសៃស ម៉ាស់   និង ខោ អាវ  សមៃប់ គៃ ូ- 
ពៃទៃយ   និងភា្នាក់ ងរ សុខា ភិ បាល  ដៃល 
ធ្វើ កិច្ច ការ ផ្ទាល់ នៅ ក្នងុ ការ បៃយុទ្ធ បៃ ឆំង 
នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ ដោយ ផ្ទាល់ ។

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖   « យើង តៃវូ ពនិតិៃយ 
មើល ស្តកុ យទុ្ធ សស្តៃ របស ់យើង។  អ្វ ី
ដៃល គួរ តៃូវ បញ្ចៃញ មក បៃើបៃស់  គឺ 
តៃូវ បញ្ចៃញ  ហើយ អ្វី ដៃល តៃូវ ទិញ 
បន្ថៃម ដើមៃបី ដាក់ បញ្ចូលនៅ ក្នុង ស្តុក   
ទាំង ថា្នាំ ពៃយាបាល   ម៉ាស់  និង ខោអាវ- 

ពៃទៃយ គឺ តៃូវ ទិញ ចូល » ។ 
កៃយ ពី មន ការ បៃ កាស ជំរុញ ឱៃយ 

មន ការ ដាក ់ចៃញ នវូ យទុ្ធ សស្តៃ  នងិ 
ការ ណៃនាំ អំពីវិ ធាន ការ  ការ ពារ និង 
ទប ់ស្កាត ់ការ ឆ្លង រាល ដាល នៃ ជងំ ឺកវូដី- 
១៩    លោក  ម៉ម   ប៊ុន ហៃង  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង សុខា ភិបាល  នៅ ថ្ងៃទី ៧  ខៃ 
តុលា  ឆ្នា២ំ០២០   បាន ចៃញ សៃច ក្ដ ី- 
ណៃ នំា បនា្ទាន់ មួយ ស្ដពីី   ការ ពងៃងឹ កា រ- 
ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក នៅ តាម ផ្ទះ  និង តាម 
មណ្ឌល ចតា្តា ឡីស័ក  ឱៃយ បាន ហ្មត់  ចត់ 
ដើមៃប ីចលូ រមួ ការ ពារ ការ ចម្លង វរីសុ កវូដី- 
១៩   ចូល ក្នងុ សហ គមន៍  ពី ពៃះបៃ ទៃ ស 

កម្ពុ ជា នៅតៃ មន ហា និ ភ័យ នៃ ការ- 
ចម្លង ជំងឺ  កូវី ដ ១៩ គៃប់ ពៃល វៃលា នៅ 
ឡើយ ។   ដើ មៃបី ចូល រួម បន្ត ទប់ ស្កាត់ ការ 
ចម្លងជំងឺ  កូវីដ ១៩   ចូល ក្នុង សហ- 
គមន៍   ការ ពងៃឹង ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក 
ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ  ឬ កា រ ដាក់ ខ្លនួ ឱៃយ នៅ ដាច់ - 
ដោយ ឡៃក ពី គៃ   នៅ តៃ ជា វិធាន ការ 
ចមៃបង បំផុត មួយ ក្នុង ចំណោម  វិធាន- 
ការ មួយ ចំនួន ទៀត ។   បុគ្គល ដៃល តៃូវ 
ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ នៅ តាម 
ផ្ទះ  នងិ នៅ តា ម មណ្ឌល នានា  គ ឺ តមៃវូ 
ឱៃយ មន ការ ចលូ  រមួ ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ នងិ 
មុឺង ម៉ាត់ បំផុត  តាម ការ ណៃ នាំ របស់ 

កៃសួង សុខា ភិបាល  និង មន ការ គៃប់ - 
គៃង ព ីអា ជា្ញា ធរ  មន  សមត្ថ កចិ្ច  នៅ តាម 
មូល ដា្ឋាន នៅ ទូ ទាំង បៃ ទៃស   បនា្ទាប់ ពី 
ទទួល បាន លទ្ធ ផល តៃស្ត លើក ទី ១  
អវិជ្ជ មន វីរុ ស កូវីដ ១៩ ។   ការ មិន គោរ ព 
បាន តៃឹម តៃូវ តាម ការ ណៃ នាំ របស់ 
កៃសួង សុខា ភិ បាល  ដូច ជា ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ចល័ត របស់ បុគ្គល  ពីក ន្លៃង 
មួយ ទៅ  កន្លៃង មួយ  ឬ ទៅ ប៉ះ ពាល់ ជា - 
មយួ អ្នក ដទៃ ទៀត   ក្នងុ អំឡុង ពៃល ធ្វើ 
ចតា្តា ឡ ីសក័   ឬ នៅ ដាច ់ដោយ ឡៃក នៃះ  
នឹង អាច ជា ហៃតុ  នាំ ឱៃយ មន ការ ចម្លង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ពី បុគ្គ ល ម្នាក់ ទៅ ម្នាក់  
បង្កើត ឱ កាស ចម្លង ទៅ អ្នក ផៃសៃង ទៀត   
និង ក៏អា ច ជា ឱកាស នាំ ឱៃយ មន ការ- 
ចម្លង ទៅ ក្នុង សហ គមន៍ ផង ដៃរ  បើ 
បុគ្គល នោះ មន ផ្ទុក វីរុស កូវីដ ១ ៩ ។

ជា មួយ គ្នា នៃះ កៃសួង សុខា ភិបា ល 
ក៏ បាន អំពាវ នាវ សជា ថ្មី ដល់ សធា- 
រ ណ ជន  ក៏ ដូច ជា កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ  អាជា្ញា ធរ 
ថា្នាក់ កៃម ជាតិ   និង អាជា្ញា ធរ មន 
សមត្ថ កិច្ច នៅ តាម មូល ដា្ឋាន ទាំង អស់   
« ចូល រួម ទប់ ស្កាត់ ការ ចម្លង វីរុស កូវី ដ- 
១៩   កុំ ឱៃយម ន ឆ្លង ចូល ទៅ ក្នុង សហ- 
គមន៍  »   ដោយ ក្នុង នោះ  អាជា្ញា ធរ ថា្នាក់ 
កៃម ជាតិ  តៃវូ បន្ត ធ្វើ ឱៃយ សកម្ម នូវ ការ- 
អប់រំ បៃជា ជន  អំពី វិធាន ការ ការ ពារ   
និង ភាព ចំា បាច់ នៃ ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក ឬ 
កា រ ដាក់ ខ្លនួ ឱៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ៕

លោក ហុ៊ន សែន ជំ រុញ ឲែយ ចាត់ វិធានការ ទប់ស្កាត់ការ ឆ្លងកូវីដ១៩អំឡុងបុណែយអំុទូក

ពល រដ្ឋ ចូល រួម ពិធី បុណ្យ អំុទូក ក្នងុ រាជធានី ភ្ន ំព្ញ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៩។ រូបថត ហុង មិនា
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� ងហា�  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

� រ�និពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផា ក់ សា� ងលី

� រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា៉ា 

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

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

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា៉ា , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  �ៃង សុខគនា�   

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

�ឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម 
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

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

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

នា យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា�  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
� រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តពីទំព័រ៤...បញ្ច ប់កិ ច្ចស នៃយាគ ឺ  
កៃមុ ហ៊នុ ទ ទលួ ដោះ សៃ យ  តាម 
ចៃបាប់ការងា រ ហើយ រដ្ឋ បាល  រាជ- 
ធា នភី្ន ំពៃ ញ ជាអ្ន ក ទ ទលួ ខសុ- 
តៃ ូវ។រីឯកា រងារ របស់ កម្មករ និយោ- 
ជិត ទៅ ថ្ងៃ ខាង មុខ  រដ្ឋ បា ល រាជ- 
ធានី ភ្នពំៃ ញធា នា  មិន បាត់ បង់- 
ឡើ យ ទោះបី  កៃមុ ហុ៊ ន សីុនទៃ ីដៃញ  
ថ្លៃ ជាប់ ឬ មិន ជាប់ ក៏ ដោ យ។  

លោ ក  ទៃស  រុកា្ខា ផល  បាន 
បញ្ជាកថ់ា ៖«ការ សនៃយា ទាងំ នៃះ 
ធ្វើ  ឱៃយ កម្មករ ស្ងប់ ចិត្ត  អា ចចូ ល 
ធ្វើ ការ វិញ បាន ។ខ្ញុ ំក៏ ចង់ បញ្ជា ក់ 
ដៃ រ ថា ន ីត ិវធិ ីដៃល គាត ់ធ្វើ  គមឺនិ 
តៃឹម តៃូវ ហើយ កូដ កម្ម នៃះ ជា 
កូ ដ កម្ម ខុសចៃបា ប់  ពីពៃះ អ្វ ីដៃល 
ទាមទា រ ក្នងុ នតី ិវ ិធដីោះ សៃ  យ 
វិវា ទ កា រ ងារ គឺ ពួ កគា ត់ ចរ ចា ជា- 
មួ យកៃ ុម ហុ៊ន បើមិ ន មាន ដំណោះ- 
សៃ យអា ច បញ្ជ ូន ទៅ នា យក - 
ដ្ឋាន វិ វាទ កា រងារ  ហើយ បើនៅ 
តៃមិ នសះ ជា ទៀត  តៃ ូវ បញ្ជនូ ទៅ 
កៃមុ បៃកឹៃសាអា ជា្ញា កណ្តាល   ប៉នុ្តៃ 
ករ ណីនៃះ  មិន  មៃន កើត ឡើង នា- 
ពៃ លនៃះ ទៃ  តៃជា អ្វដីៃ លពួ កគាត់ 
គិ ត ទៅថ្ងៃ អនា គត រប ស់គា ត់ 
ខ ណៈ  កៃុម ហ៊ុន មិន ទាន់ បាន 

បញៃឈប់ ឬ បិ ទកៃ ុម  ហុ៊ន  នៅឡើ យ »។  
      ថ្លៃ ងទៅ កា ន់កៃុ មកម្ម ក រ នៅ  
កន្លៃ ងត វា៉ាកា លពី មៃសិលមិ ញ  
លោក  ឃងួ សៃង បាន ពនៃយល ់
ថា  សាលាកៃ ុង  ភ្នពំៃ ញបា ន ដៃញ-  
ថ្លៃ  ជៃើស រី ស យក កៃ ុម ហុ៊ន ចំនួន 
៣  សមៃប ់បៃ ម ូល  ស ំរាម ទៅ ថ្ងៃ 
អនាគ ត ក្នងុ ទីកៃងុ ភ្នពំៃញ ដៃ ល 
តៃូវ បៃង ចៃ កក មា្លាំ ងគា្នា   ជាអ្វី  
ដៃ ល  ក ម្មករ បា រម្ភ ពកីា របា តប់ ង ់
កា រ ងារ ។ 

ក៏ប៉ុ ន្តៃ លោក  ឃួង សៃង  
បាន បញ្ជាក់ថា ៖«ក្នុង នាម រដ្ឋ- 
បាល រាជ ធានភី្នពំៃញ  ឱៃយ  តៃបង- 
ប្អ ូន  គោរ ពនវូ  លក្ខខ ណ្ឌ ការ ងារ  
នៅ  ពៃល  ដៃល បៃង ចៃក ទៅ កៃមុ- 
ហុ៊ ន ផៃសៃង ៗ សល់  ពី កៃមុ ហុ៊ន សីុន- 
ទៃីជៃើស រី ស  រដ្ឋបាល រាជ ធានី- 
ភ្នពំៃ ញ  នឹង ទទួ ល បង ប្អនូ  ទៅ ធ្វើ 
ការ នៅ កៃមុ ហុ៊ន ផៃសៃងទៀ ត ដោយ  
គោរ ព ទៅ តាម លក្ខខ ណ្ឌកា រ ងា រ  
ដៃរ ដោយ  បងប្អូ ន មិ ន បាត់ បង់ 
ការ ងា រ ម ិន   បាត ់បងអ់ ត្ថ បៃយោ- 
ជ ន៍ ផៃសៃ ង ៗ  ។ខ្ញុសំ្នើ សំុ  ឱៃយ បង ប្អ ូន- 
ក ម្ម ករទាំ ងអ ស់ តៃូវ នឹង ន រ  ក្នុង 
ចិត្ត ថា ប ង ប្អនូ មិ ន   បាត់ ប ង់ការ ងារ  
មិន  បា ត់ប ង់ អ ត្ថបៃ យោ ជ ន៍ ហើយ   
អ្វីៗ  តៃវូ អ នុវត្ត  ទៅតា ម ចៃបាប់ » ។ 

 បៃធា ន ស ហ ព័ ន្ធ  សហ ជីព - 

ក ម្មក រ   និយោ ជិក វិស័យ ទៃ ស- 
 ចរ ណ៍ កម្ព ុជា លោ ក   ទូច   កុស ល   
បា ន  ថ្លៃ ង ដៃ រថា  លោក   ចង់  ឱៃយ  
កម្មករ  តៃឡ ប់ចូ ល  ធ្វើ ការវិញ 
ដោយសា រ កៃមុ ហុ៊ន  និង សាលា- 
កៃ ុង  បាន ធ្វើ លខិតិ សា្នាម លាយ- 
លក្ខណ៍ អ កៃស រដោ យ មាន   កា រ  - 
ទ ទួល ខុ ស តៃ ូវ តៃមឹតៃ ូវ  ផង ដៃ រ ។

 លោក  ថា ៖ «យើង មា ន កំណ ត់  
ហៃ តុចៃបា ស់លា ស់  ដៃ ល អាច ធ្វើ 
ឱៃយយើង ទុក ចិ ត្ត បា ន ដៃល ពី កន្ល ង 
ម ក យើង មិ នចៃបា ស់   ថា    ការ ងា រ 
និង អត្ថបៃ យោ ជ ន៍រ ប ស់ ក ម្ម ករ  
តើអ្ន ក ណទ ទួ លខុសតៃូវ  តៃ  
ពៃ លនៃះ យើង ដឹង ហើយ ថាកៃុ ម-  
ហុ៊ នសីុ ន ទៃ ី និង   រដ្ឋ បា ល កៃ ុង  ភ្ន ំពៃញ  
ទទួ លខុ សតៃូ វ លើ កម្មក រ »។ 

លោក   មុ ី ផាន អ គ្គលៃ ខា ធកិារ  
នៃ ស ហជីព វិ ស័យ ទៃស ចរណ៍ 
នៃកៃ ុម ហុ៊ន សីុន ទៃ ីបា ន  ឱៃយដឹ ងព ី
ថ្ងៃ មៃសិ លមិ ញ ថា   មា ន  ក ម្ម ក រ ខ្លះ 
ជាអ្ន ក ស មា្អាតបា ន យល ់ពៃ មទៅ  
ធ្វើ ការវិញ  តៃចំ ពោះអ្ន ក បើ ក បរ-  
រថ យន្ត  និង អ្នក កើ បសំ រា ម មិ ន 
ទាន់ សមៃច ចិ ត្ត ទៃ ។

 លោ ក ថា ៖  «វាពិបាក  ខ្ញុមិំ ន អាច 
ស មៃ ច ចិត្ត ជំនួស គាត់បា នទៃ 
ដោ យ សារ មានកម្ម ករ  ចៃើនម ិន 
ពៃម ដោយសា រ ពួក គាត់ ច ង់ ឱៃយ 

កៃមុ ហុ៊ន ផ្តល់ សំណ ង ឱៃយ គាត់ ទំាង- 
អ ស់សិ ន ។ ប៉ុន្តៃបើ តា មគំ និត 
របសខ់្ញុ ំខ្ញុ ំ ចង ់ឱៃយ គាត ់ចលូ ធ្វើការ 
សនិ  ដោយ សារ បើ   គាត ់នៅ  តវា៉ា 
យរូ គា តន់ងឹបា តប់ ង ់បៃក ់ឈ្នលួ   
អ ត្ថបៃ យោ ជន៍ផៃសៃ ងៗ »។ 

 កម្មករ ផ្នៃក បើក រថយ ន្ត ដឹក- 
សំរាម  លោក  សុផ ល បាន ថ្លៃងថា   
លោក ហាក់ មិន ទាន់ ពៃញ ចិត្ត 
នងឹ ដណំោះ  សៃយនៃះ ទៃ  ប៉ ុន្តៃ  
លោ ក  ចាមំើល  បៃសនិ បើ កម្មករ 
ភាគ ចៃើ ន  វិល ចូ លធ្វើ កា រ ងា រ 
វិ ញ លោកនឹ ង ចូល  ដៃ រ។

 លោ ក  ងួន សុីផៃ ង  បៃធាន- 
 គៃ ប់គៃ ង ហា្គារា៉ា ស នៃ កៃុម ហ៊ុន 
សីុន ទៃ ីបាន បៃប់ភ្ន ំពៃ ញ  បុ៉ ស្ដិ៍ 
មៃសិ ល មិ ញថា  កម្ម ក រ មិ ន បាន 

ចៃញ ធ្វើ កា រ ទៃ ដោ យសារ   ពួ ក-  
គាត់ មិន ទាន់ យល់ ពៃម  ហើយ 
លោក ក៏  មិន មា ន ព័ត៌ មា ន ថាតើនៅ  
ថ្ងៃពៃ ហសៃប តិ៍ នៃះពួកគា ត់ នឹ ង  
ចូ ល ធ្វើ ការ វិញ  ឬ អ ត់ ទៃ? 

 គួរ បញ្ជា ក់ផង ដៃរ ថា  កម្មករ 
បៃមូល សំរាម រប ស់ កៃុម ហ៊ុន- 
សីុន ទៃ ី បៃមាណ ជា ជិត  ២ ០០០ 
នាក់ បាន ចាប់ ផ្ដើម តវា៉ា កាល ពី 
ថ្ងៃទី២ ខៃតុ លា  ដោយ ស្នើ ឱៃយ 
កៃុម ហ៊ុនដោះ សៃ យនូវ ៥ ចំ- 
ណុ ច រួម មាន  បៃក់ បំ ណច់ អតីត- 
ភា ព ការ ងារ   បៃក់ សំ ណ ងជំ ងឺ-    
ចិ ត្ត  បៃ ក់ ជួស ការ ជូន ដំ ណឹ ង -  
មុ ន  បៃក់ ខៃ ចុ ង កៃយ  និង ការ-  
ឈប់សមៃក បៃចំាឆ្នា ំ ដៃល នៅ 
សៃសសល់ ៕ 

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ កៃយ កិច្ច បៃជុំ 
ជាមយួ មាតាបតិា ទារក រង គៃះ 
និង តំណង កៃុម ហ៊ុន នាំចូល 
ផលិត ផល មៃសៅ ទឹកដោះគោ 
មា៉ាក Nutrilatt កាល ពី ថ្ងៃទី  
៥-៦ ខៃ តុលា  អគ្គនាយកដ្ឋាន 
ការពារ អ្នកបៃើបៃស់ កិច្ចការ- 
បៃកួត បៃជៃង និង បង្កៃប ការ - 
ក្លៃង បន្លំ ( ក.ប.ប) នៃ កៃសួង 
ពាណិជ្ជ  កម្ម  បាន ទុក រយៈពៃល 
១ខៃ ឱៃយ ភាគ ីទាងំ២ ដោះ ស ៃយ 
គា្នា តាម ផ្លូវ រដ្ឋ បៃប វៃណី  ហើយ បើ 
គា្មាន លទ្ធផល នឹង បន្ត ទៅ តាម 
ផ្លូវ តុលាការ ។

លោក ផាន អូន អគ្គនា យក 
នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប ថ្លៃង 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ កាលពី  ថ្ងៃ ទី ៦ 
ខៃ តុលា កៃយ កិច្ច បៃជុំ មាតា- 
បិតា ទារក រងគៃះ ពីការ បៃើ - 
បៃស់  មៃសៅ ទឹក ដោះ គោ មា៉ាក 
Nutrilatt និង ភាគី កៃមុ ហុ៊ន 
ថាអគ្គនាយ កដ្ឋាន  ក.ប.ប នឹង 
បន្ត ទកុ ពៃល ១ខៃ ដល់ ភាគី ទំាង 
២ដើមៃបី ស្វៃ ងរក ដំណោះ សៃយ 
និង  ផ្តល់ សំណង ដល់ជន រង- 
គៃះ តាម ផ្លវូ រដ្ឋ បៃបវៃណ។ី សៃប 
ពៃល នៃះ ចំនួន មាតាបិតា ទារក 
រងគៃះ បាន មក ដក់ បណ្ដឹង 
កើន ឡើង ពី ១៦គៃួសារ មក 
ដល២់៤ គៃសួារ ហើយ ។ លោក  
ថ្លៃង ថា ៖«យើង ទុក ពៃល ឱៃយ 

ពួកគាត់ ដោះ សៃយ  តាមផ្លូវ  រដ្ឋ - 
បៃប វៃណី សិន  ។ ចំពោះ ដំណោ ះ - 
សៃយ តាម ផ្លវូ ពៃះរា ជ អាជា្ញា គ ឺធ្វើ 
នៅ តាម កៃយ ។ យើង ទកុ រយៈ- 
ពៃល ១ ខៃ  ដើមៃបី ឱៃយពួកគាត់[កៃមុ- 
ហុ៊ន ]  ធ្វើ របា យ ការណ៍  ពិនិតៃយ 
មើល ថាតើ ការ  ដោះ សៃយ សំណ ង  
នោះ យ៉ាងម៉ៃច  ទៅ ដល់ ភាគី មា តា  - 
បិតា ទារ ក  រងគៃះ  គឺ ទុក ឱៃយ គាត់ 
ដោះ សៃ យ  តាម នោះ ទៅ »។ 

កៃុម មាតាបិតា ទារក រងគៃះ  
កៃយពីបាន បៃើ បៃស់ មៃសៅទឹក- 
ដោះគោ មា៉ាក Nutrilatt លើ លៃខ 
Batch ចំនួន ៦  បៃភៃទ  (B/N: 
487, 488, 536, 537, 538, 
539) បាន  បង្កឱៃយ កូន  [ទារក]
របស់ ពួកគាត់  មាន សភាព ឈឺ  
ស្លៃ ក សា្លាងំនិង មាន ជំងឺ ខ្វះជាតិ - 

ដៃក ទើប ស្នើ ទៅ រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសងួ 
សុខា ភិបាល និង អគ្គនាយក ដ្ឋា ន  
ក.ប.ប នៃ កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម 
កាល ពីខៃ កក្កដ និង ខៃ សីហា 
ដើមៃបី ស្វៃង រក ដំណោះ សៃយ។ 

កៃយពទីទលួ បណ្ដងឹ  នៅថ្ងៃ 
ទ ី២៦ ខៃ សីហា អគ្គនាយកដ្ឋាន  
ក.ប.ប បាន បងា្ហាញ លទ្ធផល 
វិភា គ មៃសៅ ទឹក ដោះ គោ មា៉ាក 
Nutrilatt លើ លៃខ Batch ចំនួ ន 
៦ បៃភៃទ ខាង លើ  បនា្ទាប ់ព ី បាន  
ធ្វើ ការ វិ ភាគ  ដោយ មន្ទរី ពិសោធ ន៍  
ឯករាជៃយនិង មាន ការទទួល សា្គា ល់ 
ជា អន្តរជាតិ (Independent 
and Internationally Ac-
credited Laboratory) 
ឈ្មាះ Eurofins Food Test-
ing Singapore PTE LTD. 

នៅ   បៃទៃស សិង្ហបុរី។ ការ វិភាគ 
បងា្ហាញថា ជាតិ ដៃក (Iron) 
ដៃល មាន នៅក្នងុ មៃសៅ ទកឹដោះ- 
គោ ទំាងនៃះ  មាន កមៃតិ ទាប ជា ង  
ការ បៃកាស របស់ កៃុម ហ៊ុន  និង 
ស្តង់ ដ កូដិច អន្តរ ជាតិ (Code x 
International Standard) ។

អ្នកសៃី លីវ សំណង មាតា 
ទារក រង គៃះ មា្នាក់  ដៃល បាន 
បៃើ ផលិតផល មៃសៅ ទឹក ដោះគោ 
នៃះ  បៃប់ កាលពីថ្ងៃ ទី ៦  តុលា 
ថា កៃយ កិច្ច បៃជុំ  កាលពីថ្ងៃ-  
ទី ៥  ខៃ តុលា  អគ្គនាយក ដ្ឋាន  
ក.ប.ប បាន ទុក រយៈពៃល ១ខៃ 
ដល ់ភាគ ីកៃមុ ហ៊នុ សមៃប ់ការ-  
ដោះ សៃយ សណំង ដល ់មាតា- 
បិតា ទារក រង គៃះ ទៅ តាម 
ទំហំ នៃ សំណង ផៃសៃងៗ ដៃល 
ភាគី ទាំង ២ បាន ចរចាគា្នា ។

អ្នកសៃ ីបន្តថា ៖«ដចូ្នៃះ ចាបព់ ី
ថ្ងៃទី ៥ ខៃ តុលានៃះ រហូត ដល់ 
ថ្ងៃទ ី៥ ខៃវចិ្ឆកិា អគ្គនា យក ដ្ឋាន  
ក.ប.ប  ទុក ពៃល ឱៃយ ភាគីទំាង២ 
ចរចា ជាមួយគា្នា »។ 

អ្នកសៃ ីលវី សណំង បាន ឱៃយ 
ដឹងថាកៃុម មាតា បិតា ទារក រង - 
គៃះ បាន ទាម ទារ សំណង  ទៅ  
តាម រូបមន្តនិង ការ វិភាគ ចៃបាស់ - 
លាសក់្នងុ នោះ មាន សណំង ទៅ 
លើ ការ ចំណយ ផៃសៃង ៗ   ដៃ ល  
បង្ក ឡើង ពីការ បៃើ បៃស់ មៃសៅ- 
ទឹកដោះ គោនៃះ និង សំណង 
ទៅលើ ថ្លៃ ពៃយាបាល ទារក រង- 

គៃះ  ទៅថ្ងៃអនាគតផង ដៃរ ។ 
អ្នកសៃ ីបញ្ជាក់ថា ៖«ជំងឺ ខ្វះជាតិ- 
ដៃក  និង ខ្វះ ជាតិ ស័ង្កសី ដៃល 
បណ្តាល មកពីកា របៃើ បៃស់ 
មៃសៅ ទកឹ ដោះគោនៃះ  វា មនិ មៃន 
កើត ឡើង តៃ បច្ចបុៃបន្ន នៃះទៃ គ ឺវា 
នឹង ជះ ឥទ្ធិពល រហូតទៅដល់ 
ទារក ពៃញ វ័យ ១៥-១៨ ឆ្នាំ  
ដូច្នៃះ យើង បាន ទាមទារ សំណ ង  
ទៅលើ ថ្លៃ ពៃយាបាល នៃះ ។ យើង 
ក៏ទាម ទារ ទៅ លើ ការ អប់រំ ដល់ 
កនូ របស់ ពកួយើង ផងដៃរ ពៃះ 
បៃព័ន្ធខួរកៃបាល ពួកគាត់ បាន រង - 
ផល ប៉ះពាល់   »។

កៃមុ ហុ៊ន NUTRIATT MAS - 
TER LM.CO.LTD កាល ពី 
ថ្ងៃទី ១៦ ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ 
បាន ចៃញ លិខិត សុំ អភ័យ- 
ទោសជា សាធារណៈ  ដល់  រដ្ឋ - 
មនៃ្ដី និង ថា្នាក់ ដឹក នាំ កៃសួង 
ពាណិជ្ជ កម្ម អគ្គនាយកដ្ឋាន  
ក.ប.ប. និង មាតា បិតា របស់ 
ទារក  នងិ កមុារ រង ផល ប៉ះពាល ់ 
ពីការ បៃើ បៃស់ មៃសៅ ទឹក ដោះ-  
គោមា៉ាក Nutrilatt របស់ ខ្លួន ។  
កៃុម ហ៊ុន បាន អះអាងថា ខ្លួន 
ក៏ជា ជន រងគៃះដោយ សារ 
កង្វះ ខាត លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស  
ក្នុង ការ ផលិត និង តៃួត ពិនិតៃយ 
គុណ ភាព  ផលិត ផល  មៃសៅ ទឹក- 
ដោះគោនៃះ ដៃរ  ទើប  ធ្វើ ឱៃយ កៃមុ- 
ហ៊ុន ទទួល ការ  ខាត បង់ យ៉ាង- 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ៕

កម្មករប្រមូល...

កបប  ឲ្រយ  ក្រមុ ហុ៊ន ម្រសៅ ទឹក ដោះគោ  Nutrilatt ដោះ ស្រយ ជា មួយ ឪ ពុក ម្តាយ ទារក

មន្តេ ីជំនាញ  កំពុង ពិនិតេយ មេសៅ ទឹក ដោះ គោ  នៅ  ហាងមួយ កន្លង មក ។ រូបថត កបប

លោក ឃួង សេង ពេលពនេយល់កម្មករបេមូលសំរមពីមេសិលមិញ។ រូបថត  FN
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ភ្នំពៃញៈ ក្រុមហ៊ុន ចិន  Prince 
Holding  Group បាន បើក សម្ពោធ 
ជា ផ្លូវ ការ នូវ មជ្រឈ មណ្ឌល កម្រសាន្ត ខ្នាត 
យក្រស ដំបូង នៅ កម្ពជុា គឺ «ព្រនីស៍ ម៉ាណ័រ »  
នៅ ស្រុក កៀន ស្វាយ  ខ្រត្ត កណ្តាល 
ដើម្រប ីស្របូ ទាញ ភ្ញៀវទ្រសចរ ក្នងុ ស្រកុ 
ដ្រល មនិ អាច ច្រញ ទៅ កម្រសាន្ត នៅ  ក្រ  
ប្រទ្រស បាន ដោយសរ ត្រ ការ រកី រាល-   
ដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ ត្រ បន្ត ។ 

មជ្រឈ មណ្ឌល កម្រសាន្ត «ព្រនីស ៍ម៉ាណរ័ » 
ស្ថតិ នៅ តាម បណ្តាយ ផ្លវូ ជាត ិល្រខ ១  
ភូមិ ដី ឥដ្ឋ កោះ ផុស ២  ឃុំ ដី ឥដ្ឋ ស្រុក 
កៀន ស្វាយ ខ្រត្ត កណ្តាល។   មជ្រឈ-
មណ្ឌល កម្រសាន្ត «ព្រនីស៍ ម៉ាណ័រ» ន្រះ 
គឺ ជា គម្រង សួន កម្រសាន្ត ខ្នាត យក្រស 
ដបំងូ  គ្រ នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា ចម្ងាយ 
ជាង  ២០ គឡី ូម៉្រត្រ ព ីកណ្តាល រាជ ធាន-ី 
ភ្នពំ្រញ ។ មជ្រឈ មណ្ឌល កម្រសាន្ត«ព្រនីស៍- 
ម៉ាណរ័» ជា ការ វនិយិោគ របស ់ក្រមុហ៊នុ 
«ព្រនីស ៍ ខល ឈរ័ អ្រន ធរួហី្រសមឹ ឌវី្រ- 
ឡបុ មនិ  ឯ.ក» ដោយ គ្រប ដណ្តប ់លើ 
ផ្ទ្រ ដី ទំហំ ជាង១៣ ហិកតា  ជាមួយ 
គម្រប រុក្ខជាតិ  ប្រតង  ៨៨ ភាគរយ។ 

មជ្រឈ មណ្ឌល កម្រសាន្ត«ព្រនីស ៍ ម៉ាណរ័» 
ជា រមណយី ដា្ឋាន អ្រកឡូ ូសុខី្នាត អន្តរជាត ិ
មួយ  ដ្រល ផ្តល់ ជូន ភ្ញៀវ ទ្រសចរ នូវ ការ- 

សម្រក លម្ហ្រ កាយ វសិ្រសម កាល ជាមយួ  
ទ្រសភាព ស្រស់ បំព្រង  ការ កម្រសាន្ត 
លក្ខណៈ គ្រសួរ  និង ទ្រសចរណ ៍លក្ខណ- 
ពិស្រស  ដ្រល រួម បញ្ចលូ នូវ សួន ផ្កា ចម្រះុ- 
ពណ៌ សួន កម្រសាន្ដ រីករាយ  បន្ទប់ ស្នាក់- 
នៅប្រប ផ្ទះ ឈើ  និង អាហារ ដា្ឋាន នៅ 
ក្នុង ទីតាំង ត្រ១ ។  មជ្រឈ មណ្ឌល កម្រសាន្ត  
ន្រះ  ក៏មន កង វិល កម្ពស់  ៨៨ ម៉្រត្រ រមួ 
ជាមយួ ពភិព ទកឹ កម្រសាន្ត ព្រនីស ៍ដ្រល 
មន ទំហំ ប្រមណ១ ហិកតា ទីវាល 
ប្រណំង ឡាន ប្រកប ដោយ ស្តង់ដា  
និង សួន រុក្ខជាតិ អ្រកូឡូ សុី ជាដើម។

លោក Cliff Koh នាយកគ្រប់គ្រង   

ក្រុម ហ៊ុន បាន ឱ្រយ ដឹងថា ស្ថិត ក្រម 
ចក្ខវុសិយ័ របស ់ ប្រធាន ក្រមុ ហ៊នុ  Prince 
Group ការ វិនិយោគសរុប ចំនួន  ៨៥ 
លានដលុា្លារ  ព្រនីស ៍ម៉ាណរ័ គជឺា ផ្ន្រក 
១ន្រ ក្រុម ហ៊ុន Prince Holding 
Group  សម្រប ់ យទុ្ធសស្ដ្រ ជារមួ ក្នងុ  
ការ អភវិឌ្រឍ វប្របធម ៌ នងិ វសិយ័ ទ្រសចរណ ៍ 
របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា ។  

លោក ថ្ល្រង ថា ៖ « យើង   ក្រុមហ៊ុន   
Prince Holding Group ស្ថិត ក្នុង 
ខ្រស្រ បនា្ទាត់ និង យុទ្ធសស្ដ្រ ទាំងអស់ 
របស ់រដា្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  ខណៈវនិយិោ- 
គនិ ឯកជន  ជាធម្មតា ទាកទ់ង នងឹ ទហំ ំ

វនិយិោគ  នងិ រយៈព្រល សង ប្រក ់កម្ច ី
រយៈព្រល យូរ នៅក្នុ ងវិស័យ ទ្រស- 
ចរណ៍   ក្រុម ហ៊ុន  Prince Holding 
Group ត្រងត្រ ចាត់ទុក ការ អភិវឌ្រឍ  
ឧស្រសាហ កម្ម ទ្រស ចរណ៍ របស់  កម្ពុជា 
ជា  គោលដៅ ដ៏ សំខន់  និង គំាទ្រ ជាបន្ត- 
បនា្ទាប់ និង ព្រញ ល្រញ ដល់ ការ អភិវឌ្រឍ  
ឧស្រសាហ កម្ម ទ្រស ចរណ ៍របស់ ខ្លួន »។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  ហ៊ុន ស្រន  
ដ្រល បាន អញ្ជើញ ជា អធិបតី ភាព ក្នុង 
ពិធី សម្ពោធ នោះ  បាន ថ្ល្រង ថា ការ បើក-  
សម្ពោធ មជ្រឈ មណ្ឌល កម្រសាន្ត ន្រះ  គឺជា  
មទន ភាព មយួ ដ្រល កម្ពជុា មន កន្ល្រង  
កម្រសាន្តប្រប ទ្រសចរណ៍  ជាលក្ខណៈ 
អន្តរ ជាត ិន្រះ ដ្រល ក្រមុហ៊នុ បាន ចណំយ   
ទុន វិនិយោគ ចំនួន ប្រមណ  ៨៥ លាន- 
ដុលា្លារ ដ្រល ជា ទុន វិនិយោគ ដ៏ ធំ មួយ 
ក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា ដោយ ស្ថតិ នៅ ទតីាងំ  
ប្រកប ដោយ ភាព ទាក់ទាញន្រ ទិស ខង 
កើត ន្រ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ។ 

លោកថ្ល្រង ថា៖ «ថ្ង្រ ន្រះ យើង មន 
មជ្រឈ មណ្ឌល នៅ ទីន្រះ  ដើម្របី បង្កើត 
បរិយា កាស ជា កា រកម្រសាន្ត សម្រប់ ប្រជា-
ពល រដ្ឋ របស ់យើង ។ គ្រ អាច ចោទច្រញ  
ជា សំណួរ ថា  ហ្រតុ អ្វី បាន ជា សម័យ 
កវូដី    ដ្រល ជា ព្រល វ្រលា  ទ្រសចរកពំងុ  
ធា្លាក់ ចុះ ហើយ ប្ររ ជា នំា គា្នា សម្ពោធ ដាក់ 
ឱ្រយ ប្រើប្រស់ នូវ មជ្រឈ មណ្ឌល កម្រសាន្ត 

ទៅវញិ ?ន្រះ ជា ចណំចុ ដ្រល គប្រប ីត្រវូ បាន 
បកស្រយ  បញ្ជាក់ ថា  កូវីដ    បើទោះ បី វា 
បាន  បំផ្លិច បំផ្លាញ យើង  ប៉ុន្ត្រ វា ក៏មិន 
អាច សម្លាប់ យើង បាន នោះ ទ្រ »។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ « បញ្ហា ទ្រស- 
ចរគឺ មិន សំដៅ ទ្រសចរ អន្តរ ជាតិ នោះ 
ទ្រ ប៉ុន្ត្រ វា ក៏ សំដៅ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ក្នុង 
ស្រុក ផង ដ្ររ» ។ 

លោក  ហ៊ុន  ស្រន  បាន រំឭកថា  
កាល ពី មុន កូវីដ ប្រជាជន កម្ពុជា ជិត 
២លាន នាកទ់ៅ ល្រង ប្រទ្រស ក្រ  ប៉នុ្ត្រ 
សមយ័ កវូដី ប្រជាជន កម្ពជុា មន ឱកាស  
ច្រើន ដើរ ល្រង នៅ ក្នុង ប្រទ្រស  ខ្លួនឯង ។ 

លោកថ្ល្រង  ថា ៖ «ន្រះ គ ឺជា ការ បង្វ្ររ- 
ទិស ជា សត្រយានុម័ត។ ក្នុង ព្រល ដ្រល  
ការ បង្វ្ររ ទិសជា សត្រយា នុម័ត  ដូច្ន្រះ  
យើង  ក៏ មន ការ ចាំបាច់ បង្វ្ររ ដោយ 
អត្តនោមត័ នៅ ខង ក្នងុ ដោយ ខតិខ ំធ្វើ 
ឱ្រយ មន ការ ទាក់ទាញ  នៅ តាម បណ្តា- 
ខ្រត្ត នានា  សម្រប ់វិស័យ ទ្រសចរណ៍ 
ក្នុង ស្រុករបស់ យើង  »។ 

យោង តាម  ការ អះអាង របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន  កម្ពុជា 
ទទលួ បាន ភ្ញៀវទ្រសចរ ក្នងុ ស្រកុ ប្រមណ  
ជាង ១លាន ៦ ស្រន នាក់ ក្នុង ឱកាស ន្រ 
ការ ឈប់  សម្រក  សង បុណ្រយ ចូល ឆ្នាំ   
និង ជាង ១ លាន ១ ស្រនផ្រស្រង  ទៀត  ក្នុង 
ឱកាស បុណ្រយ ភ្ជុំបិណ្ឌ ៕ LA

តពទីពំរ័១...  ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រល បានច្រញ 
ផ្រសាយ កាលពីដើម សបា្ដាហ៍ មុន 
នៅក្នុង ឆមស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ 
រាជរដា្ឋាភិបាល បាន ចុះ កិច្ចព្រម- 
ព្រៀង ខ្ចី ឥណទាន សម្របទាន 
ជាមួយ ដ្រគូ អភិវឌ្រឍន៍ នានាសរុប 
ចំនួន ៤៧៩,០៥លាន ដុលា្លារ 
អាម្ររិក ( ស្មើនឹង ៣៤៦,៤៥ 
លាន SDR ) ស្មើនងឹ ប្រមណ ២៥ 
ភាគរយ ន្រ ពិតាន ដ្រល ច្របាប់ 
អនញុ្ញាត (១ ៤០០ លាន SDR ) 
ក្នុងនោះ ក្របខ័ណ្ឌ ទ្វ្រភាគី មន 
ចនំនួ ប្រមណ ៩៣ ភាគរយ ត្រវូ នឹង 
៤៤៣,៦៥លាន ដុលា្លារ អាម្ររិក 
និង ក្របខ័ណ្ឌ ពហុភាគី មន ចំនួន 
ប្រមណ ៧ ភាគរយ ត្រូវ នឹង 
៣៥,៤០លាន ដុលា្លារ អាម្ររិក ។ 

 គោលដៅ  ន្រ ការខ្ចី ឥណទាន 
សម្របទាន ទាំងន្រះ គឺ សុទ្ធត្រ 
សម្រប់ ហិរញ្ញប្របទាន លើ គម្រង 
វិនិយោគសធារណៈ ក្នុងនោះ 
វិស័យ ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រូបវន្ត 

គ្របដណ្តប ់ប្រមណ ៩៣ ភាគរយ 
និង វិស័យ អាទិភាព ចំពោះ ផ្រស្រងៗ 
ទៀត ប្រមណ ៧ ភាគរយ ។ ជារួម 
ឥណទាន ទាំងន្រះ សុទ្ធសឹង ជា 
ឥណទាន ដ្រលមន កម្រិត សម្រប- 
ទាន ខ្ពស ់ដោយមន ធាត ុអណំយ 
ជា មធ្រយម ៥៦ ភាគរយ ។ 

 វិស័យ ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រូបវន្ត 
រួមមន ផ្លូវថ្នល់ ស្ពោន ផ្លូវដ្រក 
កំពង់ផ្រ ព្រលានយន្តហោះ 
ប្រព័ន្ធធារាសស្ដ្រ អគ្គិសនី ការ- 
ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក និង រោងចក្រ ប្រព្រឹត្តិ- 
កម្ម ទឹកស្អាត ។ ល ។ 

 លោក មស សុខ ស្រន សន 
អ្នកនាពំាក្រយ ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិ 
ហិរញ្ញវត្ថុ បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាលពី ថ្ង្រ ពុធ ថា ប្រក់ ទាំង- 
អស់ន្រះ ត្រូវបាន ប្រើប្រស់ 
ភាគច្រើន សម្រប់ ការអភិវឌ្រឍ 
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ទទូាងំប្រទ្រស 
ក្នុង គោលបំណង ក្រលម្អ ជីវភាព 
រសន់ៅ របស ់ប្រជាជន សកម្មភាព 
ស្រដ្ឋកិច្ច និង ការដឹកជញ្ជូន ។ 

 លោក ថ្ល្រងថា ៖« នៅព្រលន្រះ 
យើង មន កណំើនស្រដ្ឋកចិ្ច ប្រកប 
ដោយ ចីរភាព ក្នុង រយៈព្រល 
ជាច្រើន ឆ្នាំ ដ្រល ផ្ដល់ លទ្ធភាព 
ដល់ យើង ក្នុងការ សន្រសំ ប្រក់  
ហើយ យើង កាត់បន្ថយ ចំនួន កម្ចី 
ជាង មនុ ។ ន្រះ មននយ័ថា វា អាច 
ផ្ដល់ ដល់ យើង នូវ លទ្ធភាព កាន់- 
ត្រច្រើន ក្នងុការ បង្កើន គណុភាព 
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដ្រល ខុសគា្នា 
ពីអ្វី ដ្រល យើង មន ពីមុន ដ្រល 
យើង គ្រន់ត្រ ផ្ដាត ការយក- 
ចិត្តទុកដាក់ លើ បរិមណ ប៉ុន្ត្រ 
នៅព្រលន្រះ គ្រ និយាយ អំពី 
គណុភាព របស ់ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ 
ទាំងនោះ » ។ 

 លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នកស្រវជ្រវ 
ផ្ន្រក ស្រដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិត្រយ- 
សភាកម្ពជុា កប៏ាន លើកឡើង ដ្ររ 
ថា ប្រទ្រស កម្ពុជា នៅត្រ ជា 
ប្រទ្រស ដ្រលមន សមត្ថភាព 
នៅក្នុង ក្រស្រភ្ន្រក របស់ បណ្តា 
ប្រទ្រស ជា ដ្រគូ អភិវឌ្រឍន៍ និង 
គ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ 
ក្នុងការ គ្រប់គ្រង បំណុល ហើយ 
បំណុល របស់ ប្រទ្រស ន្រះ នៅត្រ 

មន កម្រតិ ទាប បើ ធៀប នងឹ ផលតិ- 
ផល សរុប ក្នុងស្រុក (GDP) ។ 
លោក បាន ឲ្រយ ដងឹថា បណំលុ របស ់
រដា្ឋាភបិាល ជាង ៩០ ភាគរយ កពំងុ 
ប្រើប្រស់ សម្រប់ ការសងសង់ 
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្របី គាំទ្រ 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និង ការកាត់- 
បន្ថយ ភាពក្រីក្រ ។ 

 លោក លើកឡើងថា ៖ « ខ្ញុ ំបាន 
សង្ក្រតឃើញ ក្នងុ រយៈព្រល ១០ 
ឆ្នាំ ចុង ក្រយន្រះ ថា គុណភាព 
ន្រ ការអភវិឌ្រឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ 
គឺ កាន់ ត្រមន គុណភាព ដោយ- 
សរត្រ ភាគច្រើន គឺ ត្រូវបាន ត្រួត- 
ពនិតិ្រយ ដោយ ក្រមុ អ្នកជនំាញ របស ់
ម្ចាស់ជំនួយ ឬ ដ្រគូ អភិវឌ្រឍន៍ ។ ខ្ញុំ 
ហា៊ាន នយិាយថា យើង ទទលួបាន 
ប្រសិទ្ធភាព ច្រើនណស់ ក្នុងការ - 
ប្រើប្រស់ កម្ចី ហើយ ន្រះ ពិតជា 
ជយួ ក្នងុការ កាតប់ន្ថយ ភាពក្រកី្រ 
នងិ គាទំ្រ កណំើនស្រដ្ឋកចិ្ច សម្រប ់
ប្រទ្រសជាតិ » ។ 

 របាយការណ ៍របស ់ក្រសងួ បាន 
ឲ្រយ ដងឹថា បើ គតិ ចាបព់ ីឆ្នា ំ១៩៩៣ 
រហូតដល់ ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ 
២០២០ រាជរដា្ឋាភិបាល បាន ដក 

សច់ប្រក់ ពី ដ្រគូ អភិវឌ្រឍន៍ យក 
មកប្រើ ប្រស ់ជាកស់្ដ្រង សរបុ ចនំនួ 
៨,៤៩ ពាន់ លាន ដុលា្លារ អាម្ររិក 
ស្មើនឹង ប្រមណ ៦៥ ភាគរយ ន្រ 
ទំហំ ឥណទាន សម្របទាន សរុប 
ក្នុងនោះ ប្រមណ ៨៦ ភាគរយ 
ត្រវូបាន ប្រើប្រស ់ដើម្របី ហរិញ្ញប្រប- 
ទាន លើ គម្រង វិនិយោគសធា- 
រណៈ ក្នងុ វសិយ័ ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ 
រូបវន្ត និង ប្រមណ ១៤ ភាគរយ 
ទៀត ក្នុង វិស័យ ផ្រស្រងទៀត ។ 

 បើ គិត ចាប់ពី ឆ្នាំ ១៩៩៣ 
រហតូដល ់ថ្ង្រទ ី៣០ ខ្រមថិនុា  ឆ្នា ំ
២០២០ រាជរដា្ឋាភបិាល បាន ចុះ 
កិច្ចព្រមព្រៀង ផ្ដល ់ឥណទាន និង 
កចិ្ចព្រមព្រៀង មនិម្រន ឥណទាន 
ជាមយួ ឥណ ទា យ ិក សរបុ ២,៩៧ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក្នងុនោះ វសិយ័ 
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រូបវន្ត គ្រប- 
ដណ្តប ់ប្រមណ ៩៩ ភាគរយ នងិ 
វសិយ័ អាទិភាព ចំពោះមុខ ផ្រស្រង 
ទៀត ប្រមណ ១ ភាគរយ ។ 

 នៅ ឆមស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ 
ឥណ ទា យ ិកបាន ដក សច់ប្រក់ 
យកទៅ ប្រើប្រស់ ជាក់ស្ដ្រង 
សរុប ចំនួន ២២៣,៧៧ លាន 

ដលុា្លារ ។ បើ គតិ ចាបព់ ីឆ្នា ំ១៩៩៣ 
រហតូមកដល ់ថ្ង្រទ ី៣០  ខ្រមថិនុា 
ឆ្នាំ ២០២០ ឥណ ទា យិ កបាន 
ដក សច់ប្រក់ ទៅប្រើ ប្រស់ 
ជាក់ស្ដ្រង សរុប ចំនួន ១,៩៥ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ អាម្ររកិ ស្មើនងឹ 
ប្រមណ ៦៦ ភាគរយ ន្រ ការផ្ដល ់
ឥណទាន ដ្រល បាន ចុះ កចិ្ចព្រម- 
ព្រៀង ខងលើ ក្នុងនោះ ៩៩ 
ភាគរយ ត្រូវបាន ប្រើប្រស់ ក្នុង 
វិស័យ ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រូបវន្ត 
និង ១ ភាគរយ ទៀត ក្នុង វិស័យ 
អាទិភាព ចំពោះមុខ ផ្រស្រងទៀត ។ 

 បើ យោងតាម ការស្ទង់មតិ រួម 
១ ដោយ ទីភា្នាក់ងារ កិច្ចសហ- 
ប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ ជប៉ុន 
(JICA) កាលពី ឆ្នាំ ២០១១ 
របស ់រដា្ឋាភបិាល ជប៉នុ នងិ មលូ- 
និធិ រូបិយវត្ថុ អន្តរជាតិ (IMF) 
បាន ឲ្រយ ដងឹថា កម្ពជុាត្រវូការ ជាង 
១៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ សម្រប់ 
ការអភិវឌ្រឍ និង ថ្រទំា ហ្រដា្ឋា- 
រចនាសម្ពន័្ធ របូវន្ត ត្រមឹ ឆ្នា ំ២០២០ 
ប្រសិនបើ ប្រទ្រស ន្រះ មន 
បំណង  បន្ត ទាក់ទាញ ការវិនិ- 
យោគ បរទ្រស ៕ LA

កម្ពជុាចំណាយ...

ព្រនីស៍សម្ពោធមណ្ឌលកម្រសាន្តខ្នាតយក្រសវិនិយោគ$៨៥លាន
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Betagro Group របស់ថៃ
នឹង មក សិកៃសា  ឱកាសវិនិយោគ

របាយការណ៍ៈ តមៃវូការ ជួល ការិយា ល័យ បន្ត ធ្លាក់ចុះ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ នៃ 
អគ្គរាជ ទូត កម្ពុជា នៅ បៃទៃស 
ថៃ បាន ស្នើសុំ  ឱៃយ កៃុមហ៊ុន  Be-
tagro  Group  ដៃលជា កៃមុ ហ៊នុ  
ផលិត ម្ហូប អាហារ លំដាប់ ទី២ 
របស់ ថៃ  ពងៃីក   ការ  វិនិយោគ    នៅ 
កម្ពុជា។ 

លោក  ហៃង  សុវណ្ណា រិទ្ធ អនុ- 
ព័ន្ធ ពាណិជ្ជ កម្ម នៃ ស្ថានទូត 
កម្ពុជា  បាន ស្នើ សុំ ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន 
ផលតិ ម្ហបូ អាហារ  ធ ំទ ី២  Beta-
gro  Group  មក  វនិយិោគ បង្កើត  
រោង ចកៃ កៃច្នៃ ម្ហូប អាហារ នៅ 
កម្ពុជា   ដើមៃបី ជំរុញ ការ អភិវឌៃឍ 
ខៃសៃ ចង្វាក់ តម្លៃ កសិផល កម្ពុជា  
ដោយ ភ្ជាប់ ជាមួយ គមៃង ជំរញុ  
ទផីៃសារ កសិកម្ម ខ្នាតតចូ (AIMS)  
របស់ កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម ។

ការ ស្នើ របស់ លោក តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើ ង ក្នុង ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច 
នៅកៃមុហ៊នុ នៃះ ក្នងុ គោល បណំង  
ដើមៃបី  ផៃសព្វ ផៃសាយ អំពី គោល- 

នយោបាយ វនិិយោគ  និង កាលា-
នវុត្ត ភព ធរុកចិ្ច នៅ កម្ពជុា  កាល- 
ពី ថ្ងៃ អង្គារ  នៅខៃត្ត បា៉ាធុមថានី 
បៃទៃស  ថៃ។ 

ក្នុង ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច នៃះ 
លោក សុវណ្ណា រិទ្ធ បាន ថ្លៃង 
បៃប់លោក  Kritsana  Wu-
dhiprasertkul អនុ បៃធាន 
កៃុមហ៊ុន  Betagro  ថា រដា្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជា បាន និង កំពុង  
ជរំញុ ការ ទតូ សៃដ្ឋកចិ្ច ពាណជិ្ជ- 
កម្ម  វបៃបធម៌  និង ទៃសចរណ៍ 
ជាមួយ បរទៃស  ។

ជា ការ ឆ្លើយ តប  លោក  Krit-
sana  បាន សនៃយា ថា  កៃយ ព ី
បៃទៃស ទាងំ  ២ បើក ចៃក ពៃដំៃន 
ឲៃយ ដណំើរ ការ ឡើង វញិ  កៃមុហ៊នុ  
នឹង  ដឹក នាំ គណៈ បៃតិភូមក  ទសៃសន -  
កចិ្ច នៅ កម្ពជុា  ដើមៃប ីស្វៃង យល ់
បន្ថៃម ព ីសកា្តា នពុល នៃ គមៃង 
AIMS   មុន នឹង ឈានទៅចុះ 
អនសុៃសរណ ៈយោគ យល ់គ្នា ជាមយួ  
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម ។  នៃះ បើ 
តាម លោក សុវណ្ណា រិទ្ធ៕ LA

សងិ្ហបរុីៈ សកម្មភព ភតសិនៃយា   
សមៃប់ ការិយាល័យ  កមៃិត A 
ក្នងុ  បៃទៃស សងិ្ហបរុ ីបាន ជាប ់គងំ  
អំឡុង ពៃល កើត មាន វិបត្តិ នៃ 
ការ រីករាល ដាល ហើយ នៅ តៃ 
បន្ត យឺតយា៉ាវ នៅ តៃីមាស ទី៣ 
នៃ ឆ្នាំ នៃះ ។ នៃះ បើ យោង តាម 
របាយ ការណ ៍ចៃញ ផៃសាយ កាល- 
ពីថ្ងៃ អង្គារដោយ   Cushman 
& Wakefield (C&W)។ 

C&W  បាន ឱៃយ ដងឹថា ចពំៃល  
ធា្លាក់ ចុះ ដ៏អាកៃក់ មិនធា្លាប់ មាន  
ក្នងុ បៃវត្ត ិសសៃ្ត បណ្តាល មកព ី
ការ រីក រាល ដាល  នៃ កូវីដ ១៩  
ការ ជួលការិយាល័យ កមៃិត A 
សមៃប់ អាជីវកម្មបន្ត ធា្លាក់ ចុះ   
៥,១  ភគរយ ក្នុង តៃីមាស ទី ៣ 
ធៀប នឹង រយៈពៃល ដូច គ្នា នៃ 
ឆ្នាំមុន ដល់ តម្លៃ ៩,៨៤ ដុលា្លារ 
ក្នុង ១ហ្វ៊ីត ការ៉ៃ ក្នុង១ ខៃ។  

  C&W ឱៃយ ដងឹ បន្ត ថា លើស- 
ពី  នៃះ ទៀត បៃឈម នឹង  ភព មិន- 
បៃកដ បៃជា នៃ អាជីវកម្ម  អ្នក- 
ជួល ដៃល ជិត  ចប់ កុង តៃ កំពុង 
ស្វៃង រក ការ ជលួ បន្ត  ទៀត ជាមយួ   
កុងតៃ  រយៈពៃល ខ្លី។ 

ជាមួយ  ទីតាំង  ការិយាល័យ 
ដៃល មនិ បៃើបៃស ់ ពៃល ដៃល 
ធ្វើការងរ ព ីផ្ទះ នៅតៃ បន្ត អនវុត្ត 
កៃមុហ៊នុ កពំងុ សកិៃសា យទុ្ធសសៃ្ត 
ការងរ ដើមៃបី  តៃួតពិនិតៃយ មើល 
តមៃវូការ  ការយិាលយ័ ក្នងុ ពៃល 
អនាគត របស់ ពួកគៃ។ 

កៃុមហ៊ុន សៃវា កម្ម អចលន- 
ទៃពៃយ បាន កត ់សមា្គាល ់ថា៖ «ក្នងុ 
ពៃល ភ្លាមៗ ទៅ រយៈពៃល ខ្លី 
ទីផៃសារ  រំពឹង ថា  ទីតាំង ជួល ដៃល 
គៃ រំពឹង ថា ទំនៃរ នោះ នឹង តៃូវ  
បាន កាន ់កាប ់ឡើង វញិ  នៅពៃល   
មាន អ្នកជួល  តៃឡប់ ទៅ ជួល 
វិញ ទោះ ក្នុង រយៈពៃល ខ្លី»។ 

C&W ឱៃយ ដឹង ថា ទោះបី ជា 
យា៉ាងណ  ទតីាងំ ទនំៃរ ខ្លះ  កពំងុ 
តៃូវ កាន់ កាប់ ដោយ អ្នក ផៃសៃង 
ដៃល ចាប ់យក ឱកាស  ដើមៃបី ជលួ  
ទីតាំង ល្អ នៅ អតៃ ជួល កាន់តៃ 
ទាក់ ទាញ ជាង មុន ។ 

ជា ឧទាហរណ ៍កៃមុហ៊នុ ធានា  
រា៉ាប់ រង QBE បាន ផ្លាស់ប្តូរ  ទៅ 
កាន ់អគរ  Guoco Tower នងិ 
កាន ់កាប ់ ទហំ ំដល ់ទៅ ២៨៨០ 
ម៉ៃតៃការ៉ៃ  ដៃលបាន បោះបង់ 

ដោយកៃុមហ៊ុន Grab ដៃល 
បាន ផ្លាស់ប្តូរ ចៃញ។ ទន្ទឹម នឹង 
នោះ ដៃរ   កៃុមហ៊ុន Amazon 
កពំងុ ជលួ ការយិាលយ័ ទហំ ំ៨៣  
៦១ ម៉ៃតៃការ៉ៃ ចនំនួ ៣ ជាន ់ នៅ 
អគរ  Asia Square Tower 1 
ដៃល កៃុមហ៊ុន  Citi បោះបង់។ 

លោក Mark Lampard  
នាយក បៃតិបត្តិ នៃ  C&W  និង 
បៃធាន នៃ  កៃុមហ៊ុន ភតិសនៃយា 
ពាណិជ្ជកម្ម របស ់បៃទៃស សងិ្ហបរីុ 
នងិ  តណំង អ្នកជលួ ថា្នាក ់តបំន ់
បាន កតស់មា្គាល ់ថា  ការ អនញុ្ញាត  
ឱៃយ បគុ្គលកិ ពាក ់កណ្តាល នៃ កមា្លាងំ  
ពលកម្ម តៃឡប់  ទៅ ធ្វើ ការងរ 
នៅ ការយិា លយ័ វញិ  គ ឺជា «  អ្នក- 
ផ្លាស់ ប្តូរ លៃបៃង នៃះ » ដៃល នៃះ  
ផ្តល ់ឱៃយ កៃមុហ៊នុ នវូ«ភព ចាបំាច»់  
ដើមៃបី វាយ តម្លៃ គរំភូព រហស័ រហនួ  
របស់ ពួក គៃ ។

លោក បាន នយិាយ ថា៖ «រហូត  
មក ដល់ ពៃល នៃះ  កៃុមហ៊ុន 
ទាំង ឡាយ  មិន ទាន់ រៀប ចំ ដើមៃបី  
សមៃច ចតិ្ត ពៃល ដៃល គ្មាន អ្នក  
នៅ ក្នុង ការិយាល័យ។  ទីផៃសារ 
ក៏បាន ចាប់ យក ជំហាន ទី១ 

ក្នងុ ការ តៃឡប ់ទៅ រក ភព ងយ 
ទទួល បាន  ដោយ  រុញ ចៃន 
ដោយ  កៃុមហ៊ុន ដៃល ស្វៃង រក  
តមៃវូ ការ តចូ ជាង  នងិ បោះបង ់
ទីតាងំ ការយិាលយ័ មុន ចោល»។ 

ពៃលមាន  ការ អភវិឌៃឍ បៃកប- 
ដោយ វិជ្ជមាន  គឺ  អ្នក រុញ ចៃន  
តមៃូវការ ថ្មី  ដូ ច ជា ទមៃង់ នៃ  
កៃុមហ៊ុន  បច្ចៃក វិទៃយារបស់  ចិន 
ពងៃកីខ្លនួ  នៅ ក្នងុ  បៃទៃស  សងិ្ហបរុ ី 
ដោយសរ តៃ  ភព តានតងឹ ផ្នៃក 
ភូមិសសៃ្ត នយោបាយ។ 

ឧទាហរណ៍  កៃុមហ៊ុន  By-
teDance  កំពុង មាន ផៃនការ 
ពងៃីក ទៅ កាន់ បៃទៃស សិង្ហបុរី 
ធ្វើ ជា មជៃឈមណ្ឌល តំបន់ របស់ 
ខ្លួន  សមៃប់ ការ ពងៃីក ខ្លួន ទៅ 
កាន ់តបំន ់អាសុ ី បាន ដាក ់ពាកៃយ  
សុ ំអាជា្ញា បណ័្ណ  ដើមៃប ីបៃតបិត្តកិារ  
ធនាគរ ឌីជីថលក្នុង សិង្ហបុរី។ 
សៃដៀងគ្នា នៃះ  កៃុមហ៊ុន  Ten-
cent  បាន ជៃើសរសី សិង្ហបរីុ ជា 
មជៃឈ មណ្ឌល   សមៃប់   កំណើន  
នៅ តបំន ់អាសុ ី នងិ មាន ផៃនការ 
បើក ការយិាលយ័ នៅ សងិ្ហបរុ៕ី 
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ធូ វិរៈ  

ភ្នំពេញ: កៃុមហ៊ុន Aeon Mall 
(Cambodia) Co,. Ltd ដៃល ជា 
កៃុមហ៊ុន ពហុ ផលិត ផល ជប៉ុន បាន  
បៃកាស ចាប់ផ្តើម  បុក គៃឹះ សង សង់ 
គមៃង ផៃសារ ទំនើប អុីអន ៣  ដៃល នឹង 
ចណំយ ទកឹ បៃក ់វនិយិោគ   ជាង  ២០០ 
លាន  ដុលា្លា រស្ថិត នៅ ក្នុង សង្កាត់ចាក់- 
អងៃកៃម ខណ្ឌ មាន ជ័យ រាជ  ធានី 
ភ្នំពៃញ កាលពី ថ្ងៃ ពុធ ដោយ គៃង 
ចំណយ ពៃល សងសង់ ២៧ ខៃ ។ 

ដណំើរការស្ថាបនា ផៃសារ ទនំើប អុអីន 
៣     ដៃល មានអគរ   កម្ពស់ ៥  ជាន់ នាពៃល 
នៃះ បាន លុបបំបាត់ នូវ ការ សងៃស័យ  ពី 
ភពបៃកដនិយមនៃ ការ ចាប់ផ្តើម 
សងសង់  កៃយ ពី  មាន ព័ត៌មាន លើក 
ឡើង ជាហូរហៃ ពី វត្តមាន ផៃសារ ទំនើប  
ធបំផំតុ នៅកម្ពជុា នៃះ បនា្ទាប ់ពសីម្ពោធ 
ដាក់ ឱៃយ បៃើបៃស់ ផៃសារទំនើប អុីអន ២ 
កាល ពី ខៃ ឧសភ  ឆ្នាំ ២០១៨  ហើយ 
ទីតាំងផៃសារទំនើប អុីនអន៣នៃះ   នឹង 
កា្លាយ    ជា មជៃឈ មណ្ឌល ហាង  ទំនិញ និង 
ចំណត រថយន្ត ស្ថិត នៅ ភគ  ខង តៃបូង   
កៃុង  ភ្នំពៃញ ។ 

កៃុមហ៊ុន Hyundai Engineer-
ing បាន ឈ្នះ ការ ដៃញ ថ្លៃ លើ គមៃង 
សង សង់ ផៃសារ ទំនើប អុីអន ៣ ដៃល 
មាន  តម្លៃ ២០០ពាន ់លានវ៉នុ(១៦៤ 
លាន ដុលា្លារ )។ 

លោក ឃួង សៃង  អភិបាល រាជ- 
ធាន ីភ្នំពៃញ  បាន ថ្លៃង ក្នុង ពិធី បុក គៃឹះ 
កាល ពមីៃសិល មញិ ថា  ផ្អៃក តាម ប្លង ់គោល  
បៃើបៃស ់ដ ីរាជ ធាន ីភ្នពំៃញ ឆ្នា២ំ០៣៥  
តំបន់ ភគ ខង តៃបូង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ តៃូវ 
បាន កណំត ់ជា តបំន ់អភវិឌៃឍន ៍ថ្ម ីសមៃប ់ 
ទទួល គមៃង សំណង់ អគរ ខ្ពស់ ៗ  
ស្ថាបកម្ម បៃណីត  និង ការ អភិវឌៃឍទីកៃុង  
រណប  ដើមៃប ីធានា ដល ់ការ បៃើ បៃស ់ដធី្ល ី 
និង សកា្តា នុពល ដៃល មាន សៃប់ ក្នុង 
ទីកៃុង បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធភព ខ្ពស់ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«ខ្ញុសំមូ ចលូ រមួ អបអរ-  
សទរ  នងិ វាយ តម្លៃ ខ្ពស ់ចពំោះ វឌៃឍនភព  
និង ការ សមៃច ចិត្ត ដ៏ តៃឹម តៃូវ របស់ 
កៃមុហ៊នុ មក វនិយិោគ ទហំ ំទកឹ បៃក ់ដ ៏
ចៃើន សន្ធកឹ សនា្ធាប ់លើ គមៃង អភវិឌៃឍ  ន ៍
ផៃសារ ទនំើប ចាប ់តាងំ ពគីៃង ទ១ី រហតូ 
ដល់ គៃង ទី ៣ នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ។   
លទ្ធផល នៃះ ជា ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
របស់ រដា្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ខិតខំ បៃឹង- 
បៃង ទាក ់ទាញការ វនិយិោគ ក្នងុ បៃទៃស  
និង កៃ បៃទៃស »។ 

លោក ថ្លៃង បន្តថា ក្នុង អំឡុង ពៃល 
នៃការ រកី រាលដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩  កពំងុ  
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត  ជា 
សកល  ដចូ្នៃះ ការ ដើរ កមៃសាន្ត  នងិ ទញិ 
ទំនិញ តាម ផៃសារ ទំនើប ក្នុង សៃុកគឺ ជា 
ជមៃើស ដល៏្អ  សមៃបក់ារ វនិយិោគ  ក្នងុ 
កាលា នុវត្ត ភព ថ្មីនៃះ ។ 

លោក និយាយ ថា៖« ក្នុង ន័យនៃះ 

ដើមៃបី ជា ចលករ ជរំញុ  នងិ គំ ទៃ ដល់ ការ-  
វិនិយោគ ផ្នៃក ឯកជន  ក្នុង នាម រដ្ឋបាល   
រាជធានី ភ្នំពៃញ និង ក្នុង នាម ខ្ញុំ ផ្ទាល់  
ខ្ញុំ សូមចូល រួម គំ ទៃ បង្ក លក្ខណៈ ទទួល  
ស្វាគមន ៍នងិ ជរំញុ លើក ទកឹ ចតិ្ត ចពំោះ  
ការ បណ្តាក ់ទនុ វនិយិោគ  ធ្វើ អាជវីកម្ម  
សៃវា កម្ម គៃប ់បៃភៃទ ក្នងុ មលូ ដា្ឋាន ក្នងុ 
ទីកៃុង »។ 

លោក បន្តថា៖«យើង ក៏គំ ទៃ កិច្ច សហ - 
បៃត ិបត្តកិារ ពាណជិ្ជ កម្ម  ការ បើក   ទលូាយ  
បរយិា កាស វនិយិោគ ឱៃយ កាន ់តៃ មាន ភព  
ល្អ បៃសើរ  បៃកប ដោយ ភពទាក ់ទាញ  
និង ផ្តល់ ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់ ជូនដល់ ធុរជន  

និង វិនិយោ គិន  សៃប តាម កៃប ខ័ណ្ឌ 
ពាណជិ្ជ កម្ម សកល សមៃប ់ជរំញុ កណំើន  
សៃដ្ឋកិច្ច  និង ពងៃីក សកា្តានុពល ថ្មីៗ 
បៃកប ដោយ គុណ វុឌៃឍ ិខ្ពស់ »។ 

លោក  ចៃកឹ  សខុនមី  បៃធាន សមាគម  
អ្នកវាយ តម្លៃ និង ភ្នាក់ ងរ អចលនវត្ថុ 
កម្ពជុា  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃពធុ 
ថា ទកីៃងុ រណប  ING City  នៃះ ដៃល 
ស្ថតិ នៅ ភគ ខងតៃបងូ រាជធានភី្នពំៃញ 
នឹង កា្លាយ ជា មជៃឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម 
ដ៏  ទាក់ ទាញ នៃ គមៃង  វិនិយោគ លើ 
អគរ  ពាណិជ្ជ កម្ម យា៉ាង ខ្លាំង  នៅ ពៃល 
អនាគត  ពៃះ តំបន់ នៃះ  មានដី ទំហ ំធំៗ 

សមៃប់  អភិវឌៃឍវិស័យ អចលន ទៃពៃយ ។
លោក ថ្លៃងថា៖« ផៃសារ ទនំើប នៃះ នងឹ 

កា្លាយ ជា មជៃឍ មណ្ឌលលក ់រាយ មយួ ដៃល   
ទាក់ ទាញ បៃជាជន មក ពី កៃុង តា ខ្មា 
នងិ អ្នក រស ់នៅ ក្នងុ ខណ្ឌ ដង្កា  មក ទញិ 
ទំនិញ នៅ ទីនៃះ ហើយ វា នឹង ជំរញុ លហំរូ  
បៃជាជន កាន់ តៃ ចៃើន មក រស់ នៅក្នុង 
តំបន់ផ្លូវ ៦០ម៉ៃតៃ នៃះ ផង ដៃរ »។ 

លោក បន្ត ថា៖«តំបន់ នៃះ ជា ទីតាំង 
ពាណជិ្ជ កម្ម ដៃល ដធី្ល ីមាន តម្លៃ ខ្ពសរ់ចួ 
ទៅ ហើយ ដចូ្នៃះ  តម្លៃ ដ ីនងឹ បន្ត  កើន ឡើង   
ឥត ឈប់ ថៃម ទៀត នៅ ពៃល ខង មុខ  
សៃប ពៃល តបំន ់នៃះ មាន គមៃង ផៃសារ- 
ទំនើបអុីអន៣នៃះ  និង គមៃង អគរ 
ខនុដ ូថ្ម ីបន្ថៃម ទៀត  ខណៈ សព្វ ថ្ងៃ ដ ីនៅ  
ទីនៃះ មាន តម្លៃ ជាង  ៣ ០០០ដុលា្លារ  
ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ»។ 

 លោក  មា៉ាសហុរី៉ ូ មកិា ម ិ (MASA-
HIRO MIKAMI)  ឯក អគ្គ រាជទូត 
វិសមញ្ញ  និង ពៃញ សមត្ថភព ជប៉ុន 
បៃចា ំកម្ពជុា បាន ឱៃយដងឹថា ផៃសារទនំើប 
អុអីន ទ ី១ នងិ ទ ី២  ទទលួ បាន   អតថិជិន 
បាន បៃមាណ ១ លាន នាក់ ក្នុង ១ ខៃ ៗ  
សមៃប់  ផៃសារទំនើប នីមួយៗ ។ 

បើ តាម លោក ឃួង  សៃង ក្នុង រយៈ- 
ពៃល៩ខៃនៃឆ្នាំ ២០២០ នៃះ  គមៃង  
សងសង់ សំណង់ ថ្មី ចំនួន  ១ ០២០ 
គមៃង ដៃល មាន  ជាង ៥លាន ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  
នងិ មាន ទហំ ំទនុ វនិយិោគ បៃមាណ  ២,៣ 
ពាន់ លាន  ដុលា្លារ៕ LA

ផៃសារទំនើបអីុអន៣ ចាប់ ផ្តើម បុកគៃះឹ និង គៃងបញ្ចប់ ដើមឆ្នា ំ ២០២៣

គណៈអធិបតី តេៀម ចុច បូ៊តុង បុកគេះឹ សាង សង់ផេសារទំនើប អីុអន៣។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ



                                                 ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៨ ែខតុលា ឆ្នា២ំ០២០                                                                                                               www.postkhmer.com 

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 (អគារហូមសីុធី) 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  ដុលា្លារ 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



ក្រុងញូវយ៉កៈ  លោកដូណាល់
ត្រាំមានសខុភាពបរបិរូណ៍ពតិឬ
ទ្រា?មានព័ត៌មានផ្ទុយគ្នានិង
មិនព្រាញល្រាញជាច្រាើនពីមន្ត្រាី
ចាប់តាងំពីលោកប្រាធានាធបិតី
បានឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា
ដ្រាលសុខភាពរបស់អ្នកកាន់

តំណ្រាងស្រាតវិមាន គឺជារឿង
សមា្ងាត់ត្រាូវរក្រាសាយ៉ាងត្រាឹមត្រាូវ។
ក្រាមុអ្នកវភិាគក៏បាននយិយ

ថាលោកត្រាំបានបង្ហាញពីការ-
ប្រាើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថល
ដើម្រាបីបទិបាងំវបិត្តិសខុភាពដ៏ធំ
ដំបូងរបស់ប្រាធានាធិបតីនៅ

ក្នុងសម័យមានប្រាព័ន្ធផ្រាសព្វ-
ផ្រាសាយសង្គម។
ចាប់តាំងពីមានប្រាកាសថា

លោកត្រាំត្រាវូបានធ្វើត្រាស្តមាន
ផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ កាលពីថ្ង្រា
សុក្រាទី២ តុលាមក គ្រាូព្រាទ្រាយ
របស់លោកផ្ទាល់គឺលោក
SeanConleyត្រាវូបានចោទ-
ប្រាកាន់ពីបទផ្តល់ព័ត៌មាន
បបំ្រាកបបំាក់នងិធ្វើឱ្រាយមានការ-
យល់ច្រាឡំដ្រាលមានទំនាស់ជា-
មយួប្រាធានបគុ្គលកិស្រាតវមិាន
លោកMarkMeadows។
យោងតាមលោកMatthew

Algeoអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជា-
ច្រាើនក្រាបាលអំពីការភូតកុហក
ដ្រាលកំពុងកើតឡើងវិញរបស់
ក្រាុមម្រាដឹកនំាអាម្រារិកបានឱ្រាយ
ដឹងថាប្រាធានាធិបតីនានាមិន

ត្រាូវបង្ខំឱ្រាយមានការត្រាៀមខ្លួន
សម្រាប់សុខភាព របស់ពួក-
គ្រាទ្រាដូច្ន្រាះវាមិនគួរជារឿងគួរ
ឱ្រាយភា្ញាក់ផ្អើលទ្រាប្រាសិនបើ
ពួកគ្រាមិនបានត្រាៀមខ្លួន
នោះ។
លោកAlgeoបានថ្ល្រាងថា៖

«ជាទូទៅយើងទើបត្រាកពំងុធ្វើ
ប្រាតិបត្តិការប្រាព័ន្ធព្រាយាបាល

ជំងឺគួរឱ្រាយទុកចិត្តនៅព្រាល
ដ្រាលប្រាធានាធិបតីរបស់យើង
មានបញ្ហាសុខភាពនោះ»។
ក្រាុមអ្នកវិភាគ បានថ្ល្រាងថា

ជាមួយការបោះឆ្នាតឡើងវិញ
របស់លោកប្រាធានាធិបតីដូ-
ណាល់ត្រាំនៅសល់ព្រាលមិន
ដល់១ខ្រាទៀតទ្រាបច្ចបុ្រាបន្នន្រាះ
មិនម្រានជាព្រាលវ្រាលាស័ក្តិ-

សមនោះទ្រា»។
លោកMatthewAlgeo

បានថ្ល្រាងថា៖«ប្រាធានាធិបតី
ទាងំអសម់និចលូចតិ្តភាពទន-់
ជ្រាយនិងអ្នកនយោបាយទាងំ-
អស់ក៏មិនចូលចិត្តភាពទន់-
ជ្រាយនោះដ្រារហើយពួកគ្រា
នឹងធ្វើអ្វីៗ មួយ ដើម្រាបីបញ្ចៀស
បញ្ហាន្រាះ»៕AFP/PSA
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បរុស ២នាក់  ដើរ ឆ្លង កាត់ រុ៉ក្ក្រតស្អយុ ១គ្រប់  នៅ ក្នងុ តំបន់ ការ៉ាបាក់ហ៍។ AFP

មី សីុល បាលីស្ទកិ បាញ់ ច្រញពី នាវាមុជទឹក របស់ កូ រ៉្រខាង ជើង ។ Yonhap

លោក Sean Conley (ស្តា ំ) និយាយជាមួយលោក Mark Meadows។AFP

លោក ប្រ ធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រ ំ គោរពច្រញពី   ឡៅតឿន្រ ស្រត វិមាន ក្រយត្រឡប់មកពី មន្ទរីព្រទ្រយ ។ AFP

ក្រុង យ៉្ររ៉្រវា៉ាន់ៈ នាយករដ្ឋ-
មន្ត្រាីអាម្រានីលោកនីកូលបា៉ា-
ស្រាសុីនយ៉ាន បានថ្ល្រាងកាលពី-
ថ្ង្រាអង្គារ នៅក្នុងបទសមា្ភាស
មួយជាមួយកាស្រាតAFPថា៖
«ការគំទ្រាយ៉ាងព្រាញទំហឹង»
របស់តួកគីបានលើកទឹកចិត្ត
ឲ្រាយសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊្រាប្រាហ្រាសង់
របស់ខ្លួនបង្កើនការប្រាយុទ្ធ
កាន់ត្រាខ្លាងំឡើងនៅក្នងុតបំន់
ជម្លាះណាហ្គូរណូការ៉ាបាកហ់៍
ដោយបានហៅជម្លាះកាន់ត្រា

ខ្លាំងនោះថាជា«សង្គ្រាម
ប្រាឆាំងភ្រារវកម្ម»១។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រាីមាន

វ័យ៤៥ឆា្នាំរូបនោះបានថ្ល្រាង
ថា៖«វាជាការពតិណាស់ដ្រាល
ភាពជាម្រាដឹកនាំរបស់អាស៊្រា-
ប្រាហ្រាសង់ត្រាូវបានកំពុងប្រាើ-
ប្រាស់វោហាស័ព្ទចូលចិត្តធ្វើ
សង្គ្រាមយ៉ាងសកម្មអស់រយៈ-
ព្រាល១៥ឆា្នាំចុងក្រាយន្រាះ
បច្ចុប្រាបន្នការសម្រាចចិត្តដើម្រាបី
រៀបចំសកម្មភាពធ្វើសង្គ្រាម១

ត្រាវូបានលើកទឹកចិត្តដោយការ-
គំទ្រាយ៉ាងព្រាញទំហឹងរបស់
ប្រាទ្រាសតួកគី»។
លោកបានបន្ថ្រាមថា៖«បើ

គ្មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាង
សកម្ម របស់ប្រាទ្រាសតួកគីទ្រា
សង្គ្រាមន្រាះនឹងមិនបានចាប់-
ផ្តើមផ្ទុះឡើងនោះទ្រា»ដោយ
បានថ្ល្រាងប្រាប់កាស្រាត AFP
នៅក្នុងបន្ទប់ប្រាណីតមួយ
របស់វិមានរដ្ឋាភិបាលនៅ
កណា្តាលរដ្ឋធានីយ៉្រារ៉្រាវា៉ាន់ នៅ

ប្រាទ្រាសអាម្រានី។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រាីបាន

ទៅដល់នៅក្នុងក្រាបួនរថយន្ត
អមដណំើរមយួជាមយួរថយន្ត
សុីរ៉្រានបើកផ្លូវជាច្រាើនគ្រាឿង
ខណៈក្រាុមទាហានប្រាដប់-
អាវុធជាច្រាើននៅក្នុងរថយន្ត
ប្រាយុទ្ធបានបើកសំដៅទៅ
ច្រាកចូលអគរធំមួយដ្រាល
បានសាងសង់នៅក្នុងសម័យ
របស់ជនផ្តាច់ការលោក ចូ-
ស្រាបហ៍សា្តាលីន៕ AFP/SK

ក្រងុ វា៉ាសុនី តោនៈអតតីមន្ត្រាី
ការពារជាតិអាម្រារិកបានថ្ល្រាង
កាលពីថ្ង្រាអង្គារថាសមត្ថភាព
បាញ់មីសុីលបាលីស្ទិកបាញ់
ច្រាញពីនាវាមុជទឹក(SLBM)
របស់ប្រាទ្រាសកូរ៉្រាខងជើងនងឹ
ធ្វើឱ្រាយមានកិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាង
អន្តរជាតិដ៏ស្មុគសា្មាញបន្ថ្រាម
ទៀតដើម្រាបីលុបបំបាត់កម្មវិធី
អាវធុនយុក្ល្រាអ៊្រាររបស់ប្រាទ្រាស
កុម្មុយនីស្តមួយន្រាះដោយ
បានបញ្ជាក់អពំីតម្រាវូការដោះ-

ស្រាយបញ្ហានៅក្នុងការចរចា
ទៅថ្ង្រាអនាគតដោយមាន
បំណងលុបបំបាត់កម្មវិធីអាវុធ
នុយក្ល្រាអ៊្រារ របស់ប្រាទ្រាស-
កុម្មុយនីស្តន្រាះ។
លោកភីតធើរប៊្រាូកជាអតីត

ឧបការីរងការពារជាតិអាម្រារិក
ទទួលបន្ទុកកិច្ចការនៅអាសុី
និងបា៉ាសុីហ្វិកបានបញ្ជាក់ថា
នាវាមុជទឹកបាញ់មីសុីលបា-
លីស្ទិក(SSB)របស់កូរ៉្រាខង-
ជើងអាចនឹងទំនងជាមាន

កំណត់ផងដ្រារ។
លោកប៊្រាូកបានថ្ល្រាងនៅក្នុង

របាយការណ៍មួយបានច្រាញ
ផ្រាសាយដោយមលូនធិិប្រាតិកភណ្ឌ
ថា៖«ដូចការពង្រាីកអំណាច
របស់ខ្លួន ចូលទៅក្នុងក្រាុម
អាវុធនុយក្ល្រាអ៊្រារដ្រាលបាន
ដក់បញ្ចូលម្តងកាលពីឆា្នាំ
២០០៦ជាកម្មវធិីអាវធុSSB/-
SLBM ប្រាសិនបើទទួលបាន
ជោគជ័យនឹងដក់បញ្ចូលកូ-
រ៉្រាខងជើងម្តងទៀតចូលទៅ

ក្នុងក្រាុមតូច១ក្នុងចំណោម
ប្រាទ្រាសមួយចំនួនជាមួយ
សមត្ថភាពមីសុីលSLBM
ដោយបានធ្វើឱ្រាយរបបន្រាះត្រាូវ
បានគ្រាទទួលសា្គាល់ទាំងនៅ
ក្នុងប្រាទ្រាសនិងអន្តរជាតិ»។
លោកបានថ្ល្រាងថា៖«កូរ៉្រា-

ខងជើងមាននាវាមុជទឹក
ប្រាហ្រាល៨០គ្រាឿងដោយបាន
បន្ថ្រាមថាចំនួនន្រាះអាចនៅ
ពីក្រាយល្រាខរៀងអាម្រារិក
និងចិន»៕ Yonhap/SK

លោក ប៉ាស្ស៊នីយ៉ានថ់ាតកួគនី ព ីកយ្សង្គ្មន ជម្ះតបំន់ការ៉ាបក់ហ៍

កម្មវិធី មីសី៊ល SLBMរបស់កូ រ្៉ខាងជើងធ្វើឱ្យកិច្ចខំបឹ្ង ប្ងល៊បបំបត់ន៊យ ក្ល្អ្៊រកាន់ ត្ស្ម៊គស្មាញខំ្ាងឡើង

មានព័ត៌មានមិនព្ញល្ញ និងផ្ទយ៊
គ្នាជាច្ើនតំាងពីតំ្ ឆ្លងវីរ៊សកូរូ៉ណា
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តពីទំព័រ ១...ទង្គិចជាមួយ កម្លាំង 
ប៉ូលិស កាលពីថ្ងៃចន្ទ។ បើតាម 
អាជា្ញាធរ កៀហៃស៊ីសុីស្ថានមនុសៃសម្នាក់  
បានស្លាប់  និងជិត៦០០នាក់ បាន 
រងរបួសដោយសរការប៉ះទង្គិចគ្នា។

តាមរយៈខៃសៃវីដៃអូចៃកចាយលើ 
បណ្ដាញសង្គម បានបង្ហាញសកម្ម- 
ភាព បាតកុរខ្លះ ឡើងផ្លាះរបង ខ្លះរញុ 
បបំាក ់ទ្វាររបង ដើមៃបីចលូក្នង៊បរវិៃណ- 
អគរ នងិ ខ្លះ ទៀត បានបាចពងៃយ 
ឯកសរជាចៃើន ចៃញពីបង្អួចបន្ទប់ 
ការយិាលយ័នានា ហើយបនា្ទាបម់កក ៏
មនអគ្គភិយ័ឆបឆៃះ នៅវមិន បៃធា- 
នាធិបតីតៃម្តង។ 

ការតវ៉ា បានផ្ទ៊ះឡើងដោយ មន 
ការចូលរួមពីបៃជាជន រាប់ពាន់នាក់ 
កៃយពមីនតៃគណបកៃស៤ ប៉ណុ្ណោះ 
ក្នង៊ចណំមគណបកៃសចនំនួ១៦ដៃល
ទទលួបានសឡំៃងឆ្នាតគៃបគ់ៃន ់ឬ 
លើស៧ភាគរយ ដៃីមៃបីទទួលបាន 
អាសន: នៅក្នង៊ការបោះឆ្នាតជៃើស- 
តាំង  តំណ ងរាស្តៃ របស់បៃទៃស 
កៀហៃសី៊  សុសី្ថានកាលពថី្ងៃអាទតិៃយ ទ៤ី  
ខៃ តុលា  ឆ្នាំ ២០២០។ 

ក្ន៊ងចំណមគណបកៃសទំង៤ 
គណបកៃសចំនួន២ ទទួលបាន៩១ 
អាសនៈបៃហាកប់ៃហៃលនងឹ៣ភាគ- 
៤នៃអាសន:សរុប១២០ក្ន៊ងសភា។ 

គណបកៃសទំង២នោះ គឺគណបកៃស  
Birimdikដៃលមនទនំាក់ទំនងយា៉ាង 
ជិត ស្និទ្ធជាមួយនឹងបៃធានាធិបតី 
បច្ច៊បៃបន្ន លោក Sooronbai Jeen-
bekov និងគណបកៃស Mekenim 
Kyrgyzstan ដៃលតៃូវបានគៃ 
ចាត់ទុកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គណ-
បកៃស Birimdik។ 

កៃុមជិតស្និទ្ធនឹងលោកបៃធានា - 
ធិបតីតៃូវបានគៃចោទបៃកាន់ថា 

បានទញិសន្លកឹឆ្នាត  នងិធ្វើការបភំតិ- 
បំភ័យអ្នកបោះឆ្នាត។ 

ការចោទបៃកាន់នៃះ តៃូវបានអ្នក-
ឃ្លាំមើលអន្តរជាតិមួយចំនួន  រួម- 
ទងំអង្គការដើមៃបីសន្តសិខុ  នងិសហ- 
បៃតបិត្តកិារនៅអរឺ៉បុ(OSCE)  លៃកី- 
ឡៃីងថា  ជាការចោទបៃកាន់ដៃល 
អាចជឿទុកចិត្តបាន  និងជាបុព្វហៃតុ 
មួ យ នាំឱៃយមន ការពៃួយបារម្ភ យា៉ាង- 
ខ្លាំងបំផុត ។

ស្ថាបន័សរពត័ម៌នក្នង៊សៃកុរបស ់
កៀហៃស៊ីសុីស្ថាន បានរាយការណ៍ថា  
កាលពីថ្ងៃចន្ទ  គណបកៃសចាញ់ឆ្នាត 
ទំង១២ បានទមទរឱៃយអាជា្ញាធរ 
លបុចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នាត  
និងរៀបចំការបោះឆ្នាតឡៃីងវិញ។ 

មៃដឹកនាំគណបកៃស Reforma 

លោកសៃី Klara Sooronkulova 
បាននិយាយថា៖ «យើងទំងអស់គ្នា 
បានឃើញ នូវទង្វើគ្មានចៃបាប់ទម្លាប់ 
ក្ន៊ងអំឡ៊ងពៃលឃោសនាបោះឆ្នាត  
និងថ្ងៃបោះឆ្នាតកាលពីមៃសិលមិញ » 
ដោយលោកសៃី ចង់សំដៅដល់ការ- 
ដាក់ សម្ពាធលើអ្នកបោះឆ្នាត ការ- 
បំភិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នាត និងការ- 
សូកបា៉ាន់។ 

សមជិកគណបកៃស Ata Meken 
លោក Zhanar Akayev បាន 
និយាយថា៖ «យើងបានជជៃកជា- 
មួយគណបកៃសបៃឆំងទំងអស់ និង 
បានបង្កើតសម្ពន័្ធភាពបៃឆងំ។ ឥឡវូ 
នៃះ យើងកំពុងតៃ បង្កើតកៃុមបៃឹកៃសា- 
មយួ ដើមៃបី សមៃបសមៃលួ ហើយទម- 
ទរ ឱៃយគណ:កម្មាធកិារជាត ិរៀបច ំការ 

បោះឆ្នាតលបុចោលលទ្ធផលនៃ ការ 
បោះឆ្នាតក្នង៊រយៈពៃល២៤ ម៉ាង»។ 

លោកបៃធានាធិបតី Jeenbekov 
វិញ បាន ពិពណ៌នាថា  ការតវ៉ានៃះ គឺ 
ជាការប៉នុបង៉ដណ្ដើមអណំច ដោយ 
ខុសចៃបាប់ ប៉ុន្តៃលោកក៏បាន លៃីក- 
ឡៃងីផងដៃរថា  អាជា្ញាធរ  បានគតិអពំ ី
ការបោះឆ្នាតម្ដងទៀតផងដៃរ។

 លោក បាន អញ្ជើញឱៃយមនការបៃជុ ំ
រវងគណបកៃសទំង១៦ នៅពៃឹកថ្ងៃ 
អង្គារ  ដើមៃបីដោះសៃយវិវទនៃះ។

ទោះជាយា៉ាងណ កៃយពីបាន 
សមៃកុ  ចូលអគររដ្ឋសភា  និងវិមន - 
បៃធានាធបិត ីកៃមុបាតកុរបានសមៃកុ 
ចលូ ទៅស្នាកក់ារកណ្ដាល នៃគណ:- 
កម្មាធិការសន្តសុិខជាតិ   និងបាន ដោះ- 
លៃងអតីតបៃធានាធិបតី លោក Al-

mazbek Atambayev ដៃល 
ក្ន៊ងឆ្នាំនៃះ តៃូវបានគៃកាត់ទោសឱៃយ 
ជាប់ពន្ធនាគរជាចៃើនឆ្នាំពីបទពុក- 
រលួយ បនា្ទាប់ពីលោក បានបៃកបាក់ 
ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្នងតំណៃង
ដៃលលោកបានជៃើស រីស ដោយផ្ទាល់  
គឺលោកJeenbekov  ជាបៃធានា- 
ធិបតី បច្ច៊បៃបន្ន។ 

អ្វីដៃលគួរឱៃយកត់សម្គាល់នោះ គឺ 
គណបកៃសបៃជាធិបតៃយៃយសង្គម- 
កៀហៃស៊សីុសី្ថាន(SDPK)របសល់ោក 
បៃធានាធិបតី Sooronbai Jeen-
bekov មិនបានចូលរួម ឈ រឈ្មាះ 
បោះឆ្នាតតំណងរាស្តៃឆ្នាំនៃះទៃ 
ដោយសរកង្វះ បៃក្ខជន កៃយ ព ីការ 
ចាប់ ខ្លួន លោកAlmazbek Atam-
bayev ជាហៃតុនាំឱៃយកៃុមមួយចំនួន 
បាន ផ្ដាច់ខ្លួនងកទៅគំទៃលោក 
Atambayev វិញ ឬក៏ទៅ ចូល រួម 
ជាមួយ គណបកៃសផៃសៃង។

គួរបញ្ជាក់ថា បៃទៃសជាអតីតរដ្ឋ 
របសស់ហភាពសវូៀតនៃះ មនបៃវត្ត ិ
ខ្វះស្ថិរភាព នយោបាយ។ 

ក្ន៊ងរយ:ពៃល១៥ឆ្នាំចុងកៃយ 
បៃធានាធិបតី២រូប តៃូវបានទម្លាក់ពី 
តំណៃងដោយសរការបះបោរពី 
សធារណជន៖ បៃធានាធិបតីទី១ 
លោក Askar Akayev នៅឆ្នាំ 
២០០៥ និង បៃធានាធិបតីទី២  
លោក Kurmanbek Bakiyev 
នៅក្ន៊ងឆ្នាំ ២០១០។

បៃសិនបើបាតុកម្មតវ៉ានៃះ អូស- 
បនា្លាយពៃលកាន់តៃយូរ នោះ កៀ- 
ហៃសី៊សុីស្ថាន អាចនឹងស្ថិតក្ន៊ងចំ- 
ណម សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុសៃសី ដៃល 
កំពុងបៃឈមមុខនឹងវិបត្តិនយោ- 
បាយ  ឬសន្តិសុខ  ដូចជា  បៃឡារុស 
និង អាមៃនី ជាដៃីមដៃរ៕

ក្រមុអ្នកតវ៉ាប្រឆំាងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោត...

ប្រ ជា ជន ដ្រល ប្រឆំាង លទ្ធផល ប ះឆ្នោត   ប្រមូលផ្តុគំ្នោនៅខាងក្រ អគររដ្ឋសភាក្នងុក្រ ុងបី៊ ស្ក្រ កកាលពីថ្ង្រទ ៦ី ខ្រ តុលា  ឆា្នោ ំ២០២០។ AFP
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អង្គការជីវិតនៅកម្ពជុាបំផុសយុទ្ធនាការបញ្ឈប់អំពើហិង្សា
និងកសាងសមត្ថភាពប្ជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍នានា

ហុង រស្មី  

សៀមរាប : អង្គការ ជីវិត នៅ កម្ពុជា  
ឬThis Life Cambodia(TLC) 
មាន មលូដ្ឋាន នៅ សៀមរាប បាន ឈ្នះ 
រង្វាន់ បណ្ដាញ ផ្សព្វ ផ្សាយ និង ទីផ្សារ- 
សកល ឆ្នាំ ២០២០ ចំពោះ ការ ផលិត 
វីដ្អូ យុទ្ធនាការ ល្អ បំផុត  ដោយ ប្ើ- 
ប្ស់ ថវិកា តិច ទៅលើ ការ ផលិតវីដ្អូ 
«អ្នក ប្យុទ្ធ មាន គុណ ធម៌ »។ 

ចាន់ រតនា ជា កីឡាករ គុន ខ្ម្រ និង 
គនុ សលិប្ៈ ចម្ុះ  ត្វូបាន មើល ឃើញ 
នៅ ក្នងុ វដីអ្ ូនោះ  ថា លោក ត្ៀម ខ្លនួ 
ឡើង លើ សង្វៀន ប្យុទ្ធ ។ ប៉ុន្ដ្ មក 
ដល់ លើ សង្វៀន ទើប លោក  ដឹង ថា 
ដ្គូ ប្កួត   ជា នារី ទន់ ខ្សាយ   ក្នុង 
សភាព ភយ័ ខ្លាច មា្នាក ់ទៅ វញិ ។ វដីអ្-ូ 
យទុ្ធនាការ  រយៈ ពល្ ២ នាទ ីត្វូបាន 
ផលិត  ដើម្បី លើក ទឹកចិត្ដ ឱ្យ បុរស ៗ  
ឱ្យបញ្ឈប់ អត្ដចរិត ហិង្សា ។ 

យុទ្ធនាការ បញ្ឈប់ អំពើ ហិង្សា គឺជា 
ផ្នក្ ១ន្ គម្ង របស់ អង្គការ ជីវិត- 
នៅ កម្ពុជា ក្នុង ការ គាំពារ ដល់ អ្នក- 
ងយ  រង គ្ះ បំផុត នៅតាម សហគមន៍ 
នានា ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំព្ញ សៀមរាប 
និង បនា្ទាយ មាន ជ័យ ។ 

អង្គការ ឈរ លើ ទសស្នៈ  ការ កសាង 
សមត្ថភាព នៅ កម្ិត សហគមន៍ ៍គឺជា 
មាគា៌ ឆ្ពោះ ទៅ កាត់ បន្ថយ ភាព ក្ីក្ ។ 
អង្គការ បាន លើក ទឹក ចិត្ដ  និង ធ្វើ ការ 
ជាមួយនឹង សហគមន៍ ដោយ ការ បណ្ដះុ- 
បណ្ដាល ជំនាញ និង ឧបត្ថម្ភ លើ ការ- 
អភិវឌ្ឍ ផ្ស្ង ៗ  ។ 

លោក Billy Gorter សា្ថាបនកិ TLC 
បាន និយាយ ថា៖ « សហគមន៍ ក្នងុ ស្កុ 

គឺជា អ្នក ជំនាញ នៅព្ល ផ្ដោត លើ ការ- 
អនុវត្ដជាក់ ស្ដង្ ក្នងុ ការ សម្ច គោល - 
ដៅ ការ រស់ នៅ ប្ចាំថ្ង្  ហើយ ពួកគ្ 
ជា ច្ើន មាន គំនិត ច្ើន ចំពោះ ការ- 
អភិវឌ្ឍ ។ ធ្វើការ ជាមួយ សហគមន៍- 
ផ្ទាល់  សា្ដោប់ គំនិត យោបល  ់និង អនុវត្ដ 
រមួ គា្នា យើង  អភវិឌឍ្ សហគមន ៍ ចរីភាព 
ប្កបដោយ ទំនុក  ចិត្ដ»។ 

លោក Gorter បាន បង្កើត អង្គការ- 
ជីវិត នៅ កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៧ ដើម្បី 
ផ្ដល់ កម្មវិធី ដ្ល ទ្ទ្ង់ ដល់ បុគ្គល 
នងិ  រាប ់ពានគ់្សួារ  រយៈ ពល្ ១៣ ឆ្នា ំ
មក ន្ះ ។ ព្ល ន្ះ អង្គការ មាន 
បុគ្គលិក ជាង ៩០ នាក់ នៅ ទីសា្នាក់ការ 

សៀមរាប និង ភ្នំព្ញ ។ 
 Claire Backhouse ប្ធាន ផ្ន្ក 

ទំនាក់ទំនង  បាន ឱ្យ ដឹង ថា ៖ « តាំងពី 
បង្កើត ជា អង្គការ យើង បាន ប្ដ្ជា្ញា ចិត្ដ 
បបំក្ ទនំោរ ចតិ្ដ ធា្លាប ់ត ្ពងឹ ពាកទ់ាងំ- 
ស្ុង   និង ធ្វើ ការ ជាមួយ សហគមន៍ 
ដើម្បី ស្វ្ង រក ដំណោះ ស្យ ចីរភាព 
លើ បញ្ហា ដ្ល ពួកគ្ ជួប ប្ទះ »។ 

ស្ដ្ី កុមារ  ក្ុម គ្ួសារ និង សហ- 
គមន៍ ត្ូវបាន គំាពារ តាម រយៈ កម្មវិធី 
នានា ក្នុង ផ្ន្ក យុត្ដិធម៌ចំពោះ អនីតិ- 
ជន  អពំើ ហងិស្ា ក្នងុ គ្សួារ ការ អភវិឌឍ្ 
ផ្ន្ក អប់រំ នៅ តាម អនុវិទ្យាល័យ និង 
ទប់ សា្កាត់ អត្ ប្ក បាក់ ន្  គ្ួសារ 

ជាដើម ។ 
 ក្នងុ របាយ ការណ៍ ឆ្នា ំ២០១៩ អង្គការ    

ឧបត្ថម្ភ ផ្ន្ក អភិវឌ្ឍ ន៍នៅ តាម សាលា 
អនុវិទ្យាល័យ ចំនួន ១១កន្ល្ង  ដើម្បី 
កាត់ បន្ថយ អត្ បោះ បង់ ការ សិក្សា 
និង បង្កើន ការ ចូលរួម ពីសហគមន៍ ។ 
អង្គការ បាន គាពំារ ដល ់អ្នក ទោស វយ័- 
ក្មង្ ចំនួន ១៥៦ នាក់  ដោយ ផ្ដល់ ការ- 
បណ្ដុះ បណ្ដាល ជំនាញ ការ អភិវឌ្ឍ 
ចំណ្ះ ដឹង និង ការ សួរ សុខ ទុក្ខ  របស់ 
សាច់ ញាតិ ផង ដ្រ ។ 

 អង្គការ  បណ្ដុះ បណ្ដាល ថា្នាក់ ដឹកនាំ 
សហគមន៍  ២៨៩ នាក់  ដើម្បី អភិវឌ្ឍ 
ចំណ្ះដឹង និង កិច្ចការ ពារ កុមារ  ក៏ដូចជា  

បណ្ដះុ បណ្ដាល អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន២៨០ 
  នាក់  គ្ូ បង្ៀន ២៤៥ នាក់ និង 
បុគ្គលិក ផ្ន្ក សង្គម ១១៥ នាក់  ។ 

លោក Gorter  បន្ដថា ៖ « កម្ពុជា 
បាន អភិវឌ្ឍ ជា ច្ើន រយៈ ព្ល ជាង ១  
ទសវត្សរ៍ ន្ះ ហើយ ខ្ញុំ ពិត ជា រីករាយ 
ណស់ ដ្ល បច្ចុប្បន្ន ន្ះ ព្ល ខ្ញុំ 
និយាយ ទៅកាន់ យុវជន អំពី ក្ដ ីសង្ឃឹ ម 
របស់ ពួកគ្ រយៈ ព្ល៥ ឆ្នាំ ទៅមុខ 
ពួកគ្ ត្ងត្ អាច មាន ទស្សនៈ ច្ក- 
រលំក្ ។ ខ្ញុ ំ  មាន មោទនភាព  ដល្    បាន 
ចូល រួម ចំណ្ក ចំពោះ ការ រីក ចម្ើន  
ដ្ល អរគុណ ដល់ បុគ្គលិក   ក្នងុ ការ- 
លើក  ស្ទយួ ជីវភាព មនុស្ស រាប់ មឺុន នាក់ »។  

 អង្គការ ឧបត្ថម្ភ សហគមន ៍នងិ ក្មុ- 
គ្សួារ ជា ច្ើន  ដល្ រង ផល ប៉ះពាល ់
យា៉ាង ខ្លាំង ពី វិបត្ដិ កូវីដ ១៩ ។ អង្គការ 
បាន រ្ អង្គាស ប្ក់ ដើម្បី ផ្ដល់ ជំនួយ 
សង្គ្ះ បនា្ទាន់   ។ 

 អង្គការ    សហការ ជាមយួ សាលារៀន 
ដើម្បី អភិវឌ្ឍ បរិកា្ខា រដ្ល សិស្សានុ-
សសិស្ អាច មាន ធនធានសកិស្ា កានត់ ្
ប្សើរ   ព្ល សាលា បើក ទា្វារ ឡើងវិញ។

ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ កន្លងទៅ យុទ្ធនាការ  
បញ្ឈប់ អំពើ ហិង្សា របស់ អង្គការ ជីវិត- 
នៅ កម្ពជុា ក៏ បាន ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ យុទ្ធ- 
នាការ បណ្ដាញ សង្គម ឆ្នើម ប្ចាំ ឆ្នាំ 
ក្នុង កម្មវិធី  Not-For-Profit Tech-
nology Awards នៅ អូស្ដោ្លី ។ 

ដើម្បី ឧបត្ថម្ភកិច្ចការ អភិវឌ្ឍ ន៍សហ- 
គមន៍ របស់ អង្គការជីវិត នៅ កម្ពុជា 
លោក អ្នក អាច ធ្វើ ការ បរិចា្ចាគ តាម 
វ្បសាយ https://thislife.ngo/
donate ឬ សម្ប់ ព័ត៌មាន លម្អិត 
ផ្ស្ង ៗ   https://thislife.ngo៕ 

គ្រសួារ ក្រកី្រ នៅ ក្នងុ ខ្រត្ដ សៀមរាប ទទួល កញ្ចប់ សង្គ្រះ ពី អង្គការ ជីវិត នៅ កម្ពជុា ។ រូបថត សហ ការី  អង្គការ ជីវិត នៅកម្ពជុា ក៏ បាន ជួយ ដល់ការអប់រំ កម្រតិ អនុវិទ្រយាល័យ តាម សហគម ន៍។ រូបថត សហ ការី

លោក ចាន់ រតនា ជាកីឡាករ គុន ខ្ម្ររ និង គុន សិល្របៈ ចម្រះុ ដ៏ ល្របី  ដ្រល ចូលរួម ប្រយុទ្ធប្រឆំាង អំពើហិង្រសា ក្នងុ គ្រសួារ ។ រូបថត សហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈដើម្បីលើកគុណ-
តម្ល្ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមាន
ការចូលរួមអភិរក្សថ្រក្សា-
សលិប្ៈតមប្ាញហលូពតិានខ្មរ្
ឱ្យប នទូលំទូលាយពីគ្ប់-
ស្ទាប់មហាជនទាំងក្នុងនិង
ក្ប្ទ្សនាយកដ្ឋាន-
សិល្ប:សូនរូបនិងសិប្បកម្ម
បនរៀបចំពពិរ័ណ៍ហលូពតិាន
ខ្ម្រ នៅសារមន្ទីរខ្ល្ងន្
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌-
ដល្បន្តរហតូដល់ចងុខ្តលុា
ឆ្នាំ២០២០ន្ះ។
បើតាមលោកឈឹមសុធី

វិចិត្ករគំនូរល្បីឈ្មោះមា្នាក់
និងជាប្ធាននាយកដ្ឋាន-
សិល្បៈសូនរូប និងសិប្បកម្ម
របស់កស្ងួវបប្ធម៌នងិវចិតិ-្
សលិប្ៈបញ្ជាក់ពីគោលបណំង
សំខាន់ន្ការរៀបចំពិព័រណ៍
ន្ះថា៖ «ដោយសារសិល្បៈ
តមប្ាញហលូពតិានន្ះវាកម្
មានអ្នកសា្គាល់ជាពសិស្កនូ-

ខ្ម្រជំនាន់ក្យត្ម្តងសឹង-
ត្មនិដល្បនសា្គាល់វាឡើយ
ហើយពួកគ្ច្ើនត្សា្គាល់ត្
ហូលខ្ម្រដ្លគ្ត្បាញដើម្បី
កាត់ជាហូលផាមួងសម្ប់
ស្លៀកពាកក់នោះដូច្ន្ះយើង
ក៏រៀបចំពិព័រណ៍ន្ះឡើង។
ដោយសារត្មានកន្ល្ងតូច
សម្ប់តំាងនោះទើបយើង
សម្ចឱ្យបងប្អូនសហគមន៍
ច្ះត្បាញហូលពិតានមាន-
ប្មាណ៦សហគមន៍មកពី
ខ្ត្តតាក្វនិងខ្ត្តសៀមរាប
ដើម្បីនា ំយកសា្នាដ្តម្បាញ
ពួកគាត់មកបង្ហាញឱ្យកូនចៅ-
ជំនាន់ក្យបនសា្គាល់ពីវា
និងច្កជូនដល់ភ្ញៀវអន្តរជាតិ
បនសា្គាល់ផងដ្រ»។
លោកបន្តថា៖ «តម្បាញ-

ហូលពិតានសព្វថ្ង្ន្ះ នៅ
មានអ្នកច្ះតិចតួច ដូចន្ះ
យើងក៏ចង់លើកទឹកចិត្តពួក-
គាត់ឱ្យមានឆន្ទៈបង្ៀននិង
រៀនផងដ្រដើម្បីបន្តរក្សានូវ
គុណតម្ល្របស់វា។ម្យ៉ាងវិញ-

ទៀតតម្បាញហូលពិតានក៏
មានទីផស្ារគរួសមដរ្សមប្់
អ្នកជាវទាំងខ្ម្រ និងបរទ្ស-
គឺគ្នយិមជាវយកដក់តាមវត្ត
អារាមឬដក់ក្នុងស៊ុមកញ្ចក់
តាំងតាមជញ្ជាំងសណ្ឋាគារឬ
ភូមិគ្ឹះនានា។ចំណ្កឯភ្ញៀវ
បរទ្សវិញគ្ក៏និយមជាវ-
ដក់ស៊ុមកញ្ចក់ដក់តាំងតាម
គហ្ដ្ឋានខ្លនួផងដរ្។សលិប្ៈ
តម្បាញហូលពិតានន្ះតាម
ទំនៀមទមា្លាប់ ពលរដ្ឋខ្ម្រតាំង
ពីបរុាណនយិមតប្ាញសមប្់
ពណន៌ាសា្នាដ្គនំរូរឿងរាមករ្្តិ៍
នងិរឿងព្ះវស្ស្ន្តរត្ប៉ណុ្ណោះ
ប្កបដោយសិល្បៈសា្ថាបត្យ-
កម្មល្អឯក»។
គួរបញ្ជាក់ដ្រថាកាលពីថ្ង្

សម្ពោធបើកពិព័រណ៍ហូលពិតាន
នាថ្ង្ទី៣០ខ្កញ្ញាឆ្នាំ២០-
២០កម្អធិបតីភាពលោកសី្
ភឿងសកុណរដ្ឋមន្ត្ីក្សួង
វប្បធម៌និងវិចិត្សិល្បៈហើយ
បន្តតាំងបង្ហាញដល់ថ្ង្ទី៣០
ខ្តុលាឆ្នាំ២០២០៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី៨ែខតុលាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងេ៦រោច ខេអសេសុជ  ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេវូ នឹង  ថ្ងេពេហសេបតិ៍  ទី៨ ខេតុលា ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ចូលចិត្ត
សកិស្ាផ្នក្អកស្រសាស្្តសខុភាព
ផ្លូវកាយអាចមានជំងឺបៀតបៀន
ខ្លះប៉ុន្ត្ដោ យសារត្អំណចន្

កមា្លាងំចិត្តមានសភាពខា្លាងំទើបអាចការពារសុខ-
ភា ពផ្លូវកាយមិនឲ្យមានភា ពធ្ងន់ធ្ងរបន។ រីឯការ-
ប្កបរបររកទទួលទា ននានាបនផលចំណ្ញជា-
ធម្មតា ។ចំព ះបញ្ហាស្ន្ហា វិញគូស្ន្ហ៍មានភាព-
អធ្យស្័យគា្នាបនល្អប្សើរនិងសុខសាន្តល្អ។    

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីខ្ពស់ត្ដ្ត។ការនិយាយស្តី
ប្កបទៅដោយការថ្លងឹថ្លង្ពីហ្តុ-
ផលល្អប្សើរ។ថ្ង្ន្ះលោកអ្នក-
ហាក់មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ច

កិច្ចការផ្ស្ងៗនឹងបនផលល្អប្កបដោយឆន្ទៈ
មះមតុកា្លាហាន។បើជាអ្នកបក្បរបររកទទលួ-
ទាននឹងទទួលបននូវផលតបស្នងយា៉ាងគាប់ចិត្ត។
ចំពះស្ន្ហាវិញគឺមានភាពល្អូកល្អិននឹងគា្នាល្អ
ណស់មិនមានកើតភាពរកាំរកូសនោះឡើយ។

រាសីខ្ពស់ត្ដ្ត។ការបំព្ញកិច្ច-
ការផ្ស្ងៗច្ើនត្ធ្វើដោយភាព-
មឺុងមា៉ាត់និងហ្មតច់ត់។ចំពះលាភ-
សកា្ការៈនឹងបនដោយការព្យយាម

បឹ្ងប្ងរបស់ខ្លនួ។ចំណ្កឯស្ចក្តសី្នហ្ាមាន
ការយល់ចិត្តគា្នានិងច្ះអធ្យស័្យគា្នាល្អ។ថ្ងន្្ះ
លោកអ្នកមិនសូវជាអំណយផលល្អបុ៉នា្មោននោះ
ឡើយសម្ប់មុខរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗត្មិន
មានអ្វចីោទជាបញ្ហាធំនំាឲ្យខូចលាភឡើយ។

រាសីសុ្តចុះ។ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទី
ជិតឆ្ងាយដើម្បីបំព្ញការងរផ្ស្ងៗ 
អាចជួបនូវភាពបរាជ័យធ្វើឱ្យមានការ-
ធា្លាក់ទឹកចិត្តជាខា្លាងំ។ចំពះការនិយាយ-

ស្តីមា នភាពរអាក់រអួលមិនគាប់ចិត្តអ្នកសា្តាប់ខណៈ
បញ្ហាស្នហ្ាវិញគូស្នហ្៍គា្មោនការយល់ចិត្តគា្នាគា្មោនការ-
អធ្យស័្យជាហ្តុបណ្តាលឱ្យមានការប្កបក់គា្នា។
ចំណ្កឯលាភសកា្ការៈពិបកបនផលណស់។ រីឯ
បញ្ហាសុខភាពវិញគឺមិនល្អទំាងផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្ត។

រាសីល្អបង្គរួ។ រីឯការប្កបរបររក-
ទទួលទា នផ្ស្ងៗនឹងបនផលកាក់-
កបជាធម្មតា។ចំពះការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានាវិញនោះក៏

ទទួលបនសុវត្ថភិាពល្អ ត្ទឹកចិត្តរម្ងប្បួ្ល
ទៅតា មបរិយាកាសផងដ្រ។ប្សិនបើមានបញ្ហា
ណមួយកើតឡើងចំពះលោកអ្នកគួរត្ព្យយាម
ដោះស្យដោយសន្សឹមៗ បើពំុនោះទ្នឹងបង្កជា
បញ្ហាធំមិនខានឡើយសម្ប់សុខសុវត្ថភិាព៕      

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្ញ
ការងរផ្ស្ងៗ រម្ងទទួលបនផល
តបស្នងគួរជាទីព្ញចិត្ត។ការធ្វើ-
ដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយប្កបដោយ
សុវត្ថិភាពល្អ។ រីឯការនិយាយស្តី

បក្បដោយឧត្តមគតិខណៈសខុភាពផ្លវូចតិ្តមាន
សភាពល្អព លគឺទឹកចិត្តបក្បដោយក្តីម្តា្តានងិ
ករុណ។ចំណ្កឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្យល់-
ចិត្តគា្នាធម្មតាមិនបង្កើតក្តីខ្វល់ខា្វាយអ្វីឡើយ។

រាសីមធយ្ម។កា រព លពាក្យសម្តីធ្វើ
ឲ្យអ្នកផងច្ះយកចតិ្តទុកដក់សា្តាប់
មានសមត្ថភាពក្នងុការបំព្ញការ-
ងរប្កបដោយសា្មោរតីបុ្ងប្យ័ត្ន

ធ្វើឲ្យបនផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។ការធ្វើដំណើរទៅ 
ទីជិតឆ្ងាយប នសខុសបប្ាយត្គួរបុ្ងប្យ័ត្ន
ផងដ្រ។រីឯលាភសកា្ការៈវិញគឺទទួលបននូវផល
បង្គរួត្ប៉ុណ្ណោះ។ចំពះបញ្ហាស្នហ្ាវិញនឹងមាន
ការអធ្យស័្យនិងច្ះយ គយល់គា្នាផងដ្រ។          

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្ញ
ការងរផស្្ងៗ រមង្ទទលួផលតប-
ស្នងគួរជាទីព្ញចិត្ត។ចំពះការ-
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្កប-

ទៅដោយសវុត្ថិភាព។រឯីការនយិាយស្តីប្កប-
ដោយឧត្តមគតិសុខភាពផ្លវូចតិ្តមានសភាពល្អ
ពលគឺចិត្តប្កបដោយស្ចក្តីម្តា្តាករុណ
ចពំះមនសុស្និងសត្វ។ការទទលួដំណងឹនានា
សុទ្ធសឹងជាដំណឹងល្អនិងមានស្ចក្តីសុខ។

 រាសឡីើងខ្ពសត់្ដត្។ការនយិាយ-
ស្តីប្កបដោ យឧត្តមគតិពលគឺ
រាល់ពាក្យសម្តីដ្លនិយាយច្ញ-
មកត្វូវិភាគឲយ្ចប្ាសល់ាស់មនុនងឹ

មានការហាស្តីច្ញទៅក្។ ស្ចក្តីស្ន្ហាពរ-
ព្ញដោ យភក្តីភា ព និងភាពផ្អ្មល្ហ្មល្អូកល្អិន
នឹងគា្នា។រីឯការប្កបរបររកទទួលទាននានាបន
ផលចំណ្ញគួរជាទីគាប់ចតិ្តធ្វើឲយ្អ្នកមានទកឹចតិ្ត
បំព្ញនូវកិច្ចការនានាបនទ្វ្ឡើងថ្មទៀត។

-  

 រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមាន-
សុខភាពជាធម្មតាមិនមានជំងឺមក
បៀតបៀនឡើយ។ចំពះទឹកចិត្ត
មានសភាពស្ងប់នឹងនរការនិយាយ-

ស្តីច្ើនជាពាក្យសម្តីគួរជាទីព្ញចិត្តទៅកាន់
អ្នកដទ្ការប្កបរបររកទទួលទានទទួលបន
នវូចណំលូគរួជាទពីញ្ចតិ្ត។រឯីចពំះសច្ក្ត-ី
ស្្នហាវិញគឺមានដំណើរការទៅយា៉ាងរលូនមិន
មានអ្វីជាឧបសគ្គដល់លោកអ្នកនោះឡើយ។

 រាសីមធយ្ម។ការនិយាយស្តីមាន
អ្នកខ្លះយកចិត្តទុកដក់សា្តាប់ឯអ្នក
ខ្លះទៀតពង្ើយកន្ដើយចំពះអ្នក
ហ្តុន្ះតូ្វប្យ័ត្នការនិយាយស្តី

បន្តចិ។លោកអ្នកគួរគិតឱ្យបនហ្មត់ចត់មុននឹង
និយាយទៅអ្នកផង។ការប្កបរបររកទទួលទាន
នានានឹងបនផលបង្គរួសុខភាពផ្លវូកាយល្អបង្គរួ
ខណៈផ្លវូចិត្តមានផលបះ៉ពាល់ខ្លះៗ ។ រីឯបញ្ហា
ស្នហ្ាគូស្នហ៍្មានការយល់ចិត្តគា្នាជាធម្មតា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។សុខភាព
ផ្លវូកាយ និងផ្លវូចិត្តគា្មោនផលប៉ះ-
ពាល់អ្វីឡើយ។ ចំពះការប្កប-
របររកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងបននូវ

ផលចំណ្ញតបស្នងនឹងការខិតខំបឹ្ងប្ងរបស់
អ្នកខណៈដំណឹងដល្ទទលួបនធ្វើឱ្យលោកអ្នក
មា នក្តីសោមនស្សរីករាយ។ចំណ្កឯការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទជិីតឆ្ងាយវិញរម្ងមានសុខសុវត្ថភិាព។
រីឯលា ភសកា្ការៈវិញទទួលបនផលដោយរលូន។

សិលេបករនេ សហគមន៍  ដេល ចេះ តេបាញ ហូលពិតាន ខ្មេរ បន្ត ពី ដូនតា  នាថ្ងេ បើក ពិព័រណ៍ ។ រូបថតហ្វ្សប៊ុក

ពិព័រណ៍ហូលពិតានខ្មែរនៅសារមន្ទរីខ្លែង
រកែសាអត្តសញ្ញាណសិលែបៈបែពែណីដ៏កមែ

លោកសេ ី ភឿង សកុណា រដ្ឋមនេ្ត ីកេសួង វបេបធម៌ និង វិចិតេ សិលេបៈ នាថ្ងេ បើក សម្ពោធពិព័រណ៍ ។ហ្វ្សប៊ុក



 ប៉ារសី: Rafael Nadal បាន 
ឡើង ទៅ វគ្គ ១/២ ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ 
ជា លើក ទី ១៣ កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ 
សម្រប់ការប្រកួតវាយ កូន- 
បាល់  (តិន្នីស) អាជីព ក្នុង 
កម្មវិធី French Open ឬ 
Roland Garros ដោយ ការ- 
យក ឈ្នះ កីឡាករ សញ្ជាត ិ  
អុីតាលី  Jannik Sinner  វ័យ  
១៩ឆ្នា ំអឡំងុ ការ ប្រកតួកម្រតិ 
កពំលូ មយួ ដ្រល  ចប ់ ទៅ ដោយ 
ប្រើព្រល  ត្រមឹត្រ ១ : ៣០ ម៉ោង 
ពោល គឺ ជា ការ បញ្ចប់ មិន ធា្លប់ 
មាន ក្នុង ព្រឹត្តិ ការណ៍ ន្រះ ។ 

កីឡាករសញ្ជាតិ អ្រស្រប៉ោញ 
Nadal  ដ្រល បាន គ្រង ពាន 
ក្នុង កម្មវិធី ន្រះ ១២ សម័យ- 
កាល  ផ្ដលួ  គ ូបដបិក្ខ ជាមយួ នងឹ 
លទ្ធផល ៣-០ សិត គឺ ៧-៦ 
៦-៤ និង ៦-១ ដ្រល ន្រះជា 
ជ័យ ជម្នះ លើក ទី ៩៨ ក្នុង 
ចណំោម  ការ ប្រកតួ ទាងំ ១០០ 
លើក របស់ គ្រ នៅ French 
Open ន្រះ ។

អត្ត ពលិក វ័យ៣៤ ឆ្នាំ នឹង 
ឡើង ទៅ ជួប កីឡាករ អាហ្រសង់- 
ទីន Diego Schwartzman 
ដ្រល បាន ទមា្លក់ កីឡាករ Do-
minic Thiem របស់ អូទ្រីស 
ដ្រល ទើប ឈ្នះ ពាន US Open 
នៅ អាម្ររិក ថ្មី ៗ  និងដ្រល ជា 
ជើង ឯក រង ២ ដង ជាប ៗ់ គ្នា ក្នងុ 
ព្រឹត្តិការណ៍នៅ ក្រុង បា៉ោរីស ន្រះ 
សម្រប២់ ឆ្នា ំចងុ ក្រយ ។ វា ជា 

ការ បង្ហាញ ខ្លួន លើក ទី ៣៤ 
ក្នងុ វគ្គ ១/២ របស ់Nadal ក្នងុ 
កម្មវិធី  ដណ្ដើម  ពាន ធំ ៗ  ។ 

យ៉ោង ណា Nadal មាន ស្ថិតិ 
ល្អ ជាងជាមយួ នងឹ ជយ័ ជម្នះ ៩ 
ទល់ នឹង ១ អំឡុង ព្រល ប៉ះ គ្នា 
កន្លង មក បើ ទោះ Schwartz-
man ជា អ្នក ឈ្នះក្នុង ជំនួប   
ចុង ក្រយ នា ក្រុង រ៉ូម ប្រទ្រស 
អីុតាលី មុន ព្រឹត្តិ ការណ៍ Ro-
land Garros ន្រះ ក៏ ដោយ ។

ដោយ ឡ្រក កីឡាករចំណាត់ 
ថ្នាក់ ទី ៧៥ ពិភពលោក Sin-
ner ដ្រល ប៉នុ បង៉ ឱ្រយ បាន កា្លយ- 
ជា អ្នក វាយ តិន្នីស ទី ១ ឡើង 
ទៅ វគ្គ ១/២ នៅ ថ្ង្រ បង្ហាញ 
វត្តមាន ដបំងូ តាងំ ព ីNadal ធ្វើ 
បាន ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៥ មក នោះ 
បាន ត្រឹម ត្រ មាន អារម្មណ៍ 
សោកស្ដាយ ប៉ុណោ្ណោះ សម្រប់ 
ការ បាត់ បង់ ឱកាស ន្រះ ។

« វា យូរ ណាស់ ដូច្ន្រះ  សូម 
អរគុណ ដ្រល មិន ទៅ ណា បើ 
ទោះ ជា ស្ថាន ភាព លំបាក ក៏ 
ដោយ » ។ ន្រះ ជា សម្ដី របស់  
Nadal និយយ ទៅ កាន់ អ្នក 
គំទ្រ តិច តួច ដ្រល ពួក គ្រ ទាំង 
នោះ បាន ពាក់ អាវ ធំ មួក និង 
កន្រស្រង រុំ ក ដោយសរ សីតុណ្ហា 
ភាព ធា្លក់ ដល់ ១២ អង្រសា។  

កីឡាករ ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី២ 
ពិភពលោក ដ្រល ត្រូវ ការ ត្រ 
ជើង ឯក Grand Slam  ១ 
លើក ទៀត ប៉ុណោ្ណោះ ដើម្របី ស្មើ-

នឹងកំណត់ ត្រ ២០ ដង របស់ 
កីឡាករ ស្វ៊ីស Roger Fed-
erer បាន និយយ ថ ខ្លួន មាន 
ការ តាន តងឹ បន្តចិ នៅ សតិ ទ ី១ 
សម្រប់ ការ ប្រកួត ន្រះ។

Nadal បាន បន្ថ្រម ថ ៖ « វា 
តឹង ត្រង ណាស់ អំឡុង ២ សិត 
ដបំងូ ហើយ ជា ពសិ្រស នៅ ចងុ 
សិត ទី ១ ។ គ្រ (Sinner) 
វាយ កូន បាល់ លឿន ណាស់ 
ហើយ ដោយសរ អាកាស ធាតុ 
ត្រជាក់ ធ្វើ ឱ្រយ កូន បាល់ មិន សូវ 
ឡើង ខ្ពស់ » ។

ចណំ្រកកឡីាករ   Schwartz-
man ដ្រល ត្រូវ ប្រជ្រង ជាមួយ  
Nadal ដើម្របី ដណ្ដើម កៅអី វគ្គ 
ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ យក ឈ្នះ  Thiem 
ទាំង លំបាក ក្នុង លទ្ធផល 
៣-២  សិត ៧-៦ ៥-៧ ៦-៧ 

៧-៦ នងិ ៦-២ ហើយ ជា លើក 
ទី  ១ ហើយ សម្រប់ កីឡាករ 
ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី៨ ពិភពលោក 
ដ្រល បាន ឆ្លង ចូលវគ្គ ពាក់- 
កណា្ដាល ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ ក្នុងកម្ម វិធី 
Grand Slam ប្រប ន្រះ ។

កីឡាករ Schwartzman 
បាន និយយ ថ ៖ « Dominic 
(Thiem) ជា កីឡាករ កម្រិត 
កំពូល ១  រូប ។ គ្រ ជា មិត្ត ដ៏ ល្អ 
របស់ ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ គោរព គ្រ 
ណាស ់។ ជយ័ ជម្នះ ន្រះ សខំាន ់
ណាស់ សម្រប់ ខ្ញុំ។ សិត ទី២ 
និង ទី ៣ ខ្ញុំ មាន ការ វង្វ្រង វង្វាន់ 
តិច តួច ហើយ ខ្ញុំ បាន  ស្រក 
ដាក់ ខ្លួន ឯង ព្រះ មាន ឱកាស 
ច្រើន ណាស់ ។ ត្រ យ៉ោង ណា ខ្ញុំ 
ស័ក្ដិ សម ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះ 
នៅយប់ ន្រះ » ៕ AFP/VN

យឺនពន្លក

ភ្នំពេញៈ  មា្ចាស់ ខ្រស្រ ក្រវាត់ ២ 
ស្ថាប័ន   ម៉ន  សម៉្រត  ដ្រល ធា្លប់ 
ចាញ់ យ៉ោង ជូរ ចត់  ក្រម ស្នៀត 
ទាត់  និង ជង្គង់  របស់  អ្រលីត  ចំរីន  
ចំនួន ២ លើកនោះ  បាន ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត  
សងសឹក ឱ្រយ បាន  វិញ ក្នងុ  ការ  ប្រ កួត 
មា៉ោរ៉ាតុង  ដណ្ដើម ប្រក់លាន    (៣- 
, ៤លាន រៀល)  នៅ សង្វៀន ថោន 
នា  យប់ ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ន្រះ ។ 

បើ ទោះ បីជា ការ ប្រកួតន្រះ តម្រវូ 
ឱ្រយប្រក្ខភាពទំាង ៤នាក់ ចាប់ ឆ្នាត 
មុនការប្រកួត  បុ៉ន្ត្រ  សម៉្រត  មិន 
ចាត់ ទុក   សូត្រ  វាសនា  និង   រឿម  
វណ្ណៈ   ជា ឧបសគ្គ ក្នងុ ការ យក ឈ្នះ 
នោះ ទ្រ អី៊ចឹង គ្រ នឹងបាន ជួប 
អ្រលីត ចំរីន គឺ បើ មិន នៅវគ្គ ជម្រះុ 
គឺ វគ្គ ផ្តាច់ព្រត័្រ។  សម៉្រត  បាន  
ប្រប់ ថ ៖« ការ ប្រ កួត ដណ្ដើម 
ប្រក់លាន ន្រះ  ក៏ ដូច គ្នា ទៅ នឹង 

ការ ប្រ កួត សង សឹក  ដ្ររ  ហើយ 
ព្រល ន្រះ  ខ្ញុ ំត្រៀម ល្អ  ដើម្របី ឈ្នះ  
ដ្រល មិន  គិត ថ   អាច ចាញ់ ទៀត 
នោះ ឡើយ   ព្រះខ្ញុ ំ បាន សិក្រសា 
ស្វ្រង យល់ពី បច្ច្រកទ្រស  និង     
យុទ្ធ វិធី ប្រ កួត  ដើម្របី ស្តារ មុខ មាត់ 
ឡើង វិញ ឱ្រយ បាន» ។ 

ម៉ន សម៉្រត និង អ្រលីត ចំរីន 
ធា្លប់ ជួបគ្នា នៅ សង្វៀន បាយ័ន  
កាល ពី ឆ្នា ំ២០១៨   និង ប៉ះ គ្នា ម្តង 
ទៀត ក្នងុ វគ្គ ផ្តាច់ព្រត័្រ នៅ សង្វៀន 
One TV ឆ្នា ំ២០១៩  ហើយបាន 
ចាញ់ទំាង ២ លើក បុ៉ន្ត្រលើក ន្រះ  
សម៉្រត  បញ្ជាក់  ថ ៖« ការ ហ្វកឹ- 
ហាត់  និង ការ ថ្រទំា សុខភាព បាន 
ល្អ ប្រសើរ ជាង លើក មុនៗ  ដើម្របី 
ត្រៀម ប្រ កួត យក ឈ្នះ វិញ ឱ្រយ បាន  
ក្នងុ ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់  បុ៉ន្ត្រ បច្ច្រក ទ្រស 
វ៉្រ ប្រប ណា  ខ្ញុសំុំ មិន ទាន់ ប្រប់ ទ្រ  
កំុ ឱ្រយ ដ្រ គូ ដឹង  ហើយ ការ ប្រ កួត 
លើក ន្រះ សំខាន់  សម្រប់ ក្ររ្ត-៍ិ 

ឈ្មោះ  កិត្តយិស  និង ប្រក់ ចំនួន 
ច្រើន  គឺ ខ្ញុ ំប្ត្រជា្ញា យក ឈ្នះ ឱ្រយ បាន  
ក្នងុក្ត ីសង្រឃឹម  ៧០ ភាគ រយ» ។

 ចំណ្រក លោក  មា៉ោង  ម៉ន  គ្រ-ូ 
បង្វកឹ  និង  ជា ឪពុក បង្កើត សម៉្រត 
ប្រប់ ថ ៖« យើង បាន សិក្រសា ពី ល្របិច 
ប្រកួត  និង បាន ចាក់ មើល វីដ្រអូ 
ប្រ កួត កន្លង មក  ដើម្របី ក្រ ចំណុច  
ដ្រល មិន ទាន់ ល្អ  និង ព្រយាយម 
ស្វ្រង រក ចំណុច ខ្រសាយ របស់ ដ្រ គូ  
ដើម្របី  យក ឈ្នះ ឱ្រយបាន ព្រះ យើង 
ជឿ ជាក់ លើ ការ ហ្វឹក ហាត់  និង 
ត្រៀម បច្ច្រកទ្រស វ៉្រ ឱ្រយ ល្អ  គឺ ប្តរូគ្រប់ 
ស្នៀត ឱ្រយ  សន្លប់ ចោល »។ 

ជាមួយ គ្នា ន្រះ  លោក  ស៊ន  
អ្រលីត  គ្រ ូបង្វកឹ   អ្រលីត  ចំរីន 
និយយ ថ ៖« ខាង ខ្ញុ ំក៏ ត្រៀម បាន 
ល្អ    ទំាង ការ ហ្វកឹ ហាត់  និង គោរព 
វិន័យ  អី៊ចឹងខ្ញុ ំមាន ទំនុក ចិត្ត ថ  
យើងនៅ ត្របន្ត  ឈ្នះ  បុ៉ន្ត្រ មិន ម្រន 
ស្រលួ ទប់ ទល់ ទ្រ  ព្រះ សម៉្រត  

ច្រញ បាន គ្រប់ ស្នៀត  និងមាន  
ល្របិច ច្រើន។ ទោះ យ៉ោង ណា  យើង 
ខ្ពស់ ជាង អី៊ចឹង  យើង ធាក់ ទប់   និង 
ទាត់ ឆ្ងាយ  ហើយ ព្រល ចូល ជិត 
ឡើង ជង្គង់ឱ្រយ  បាន មុន  គឺ ធានា 
ឈ្នះ ៩០ ភាគ រយ  ព្រះតំាង ពី 
ឈ្នះ ខ្រស្រ ក្រវាត់  នៅ  One TV   មក  
ចំរីន មិន ដ្រល ចាញ់ ទ្រ» ។ 

ចំណ្រក  សូត្រ  វាសនា  និង  រឿម  
វណ្ណៈ  ត្រូវ  គ្រ វាយ តម្ល្រ ថ  មាន 
បច្ច្រកទ្រស  និង បទ ពិសោធ ទំនង  
ខ្រសាយ ជាង  អ្រលីត  ចំរីន  និង  
ម៉ន  សម៉្រត  បុ៉ន្ត្រ មា្នាក់ ក្នងុចំណោម 
អ្នកទំាង ២ ក៏ អាច បាន ឡើង ទៅវគ្គ 
ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ ដ្ររ បើ សិន អ្រលីត 
ចំរីន និង ម៉ន សម៉្រត ចាប់ ឆ្នាត 
ប៉ះ គ្នា នៅ វគ្គ ជម្រះុ នោះ។

លោក  សួន  បុ៊ន សូត្រ  ជាគ្រ-ូ 
បង្វកឹ និយយ ថ ៖ «២ នាក់ នោះ  
គ្រ ខា្លងំ ជាង  បុ៉ន្ត្រ មិន អាច មើល 
ស្រល  កូន ខ្ញុនំោះ ទ្រ ព្រះ ឥឡូវ 

វ៉្រ ឡើង ជា លំដាប់ ហើយ  កាល ពីរ 
សបា្តាហ៍ មុន  សូត្រ  វាសនា  បាន  
ផ្តលួ  ឡុង  ជិន  ឱ្រយ សន្លប់ ធំ  ហ្រតុ- 
ន្រះ ខ្ញុ ំនៅ មាន សង្រឃឹម ថ   ១ ចាន 
ទឹក១ ចាន គោក ទ្រ »។

 ចំណ្រក  រឿម  វណ្ណៈ  ដ្រល មាន 
កម្រតិ បច្ច្រកទ្រស មិន ទាន់ ល្អ ដូច 
គ្រ  និយយ ថ ៖« ខ្ញុ ំហាត់ បាន ល្អ  

និង ធានា វ៉្រ អស់ ពី សមត្ថភាព  បុ៉ន្ត្រ 
មិន ហា៊ាន ថ  ឈ្នះ បុ៉នា្មោន ភាគ រយ 
នោះ ទ្រ   ព្រះ គ្រ សុទ្ធ ត្រ ខា្លងំៗ ។  
ទោះ ជា យ៉ោង ន្រះ  ខ្ញុ ំនៅ ត្រ សង្រឃឹម 
ឈ្នះ  ព្រះ ប្រ  កួត  ៣ ទឹក  កមា្លងំ 
នៅ ល្អ  ហើយ យើង មាន ឱកាស 
ប្រើ ក្រង  ជង្គង់  ចូល គោល ដៅ ក៏ 
អាច ផ្តលួ ដ្រ គូ បាន ដូច គ្នា »៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី៨ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

បេក្ខភាពទំាង៤នាក់ដេលតេវូបេកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្តើមបេក់លាន។សហ ការី

សាម៉េតរំពឹងបានសងសឹកអេលីតចំរើនក្នងុការបេកួតបេក់លាន

ការប៉ះម៉ាសេដ្វានមនន័យ
ខ្លាងំចំពោះជមេើសជាតិកូសូវូ៉
ពេីស្ទីណា: អ្នក ខ្លះ និយយ 

ថ វា គ្រន់ ត្រ ជា ការ ប្រកួត 
បាល់ ទាត់ ប៉ុណោ្ណោះ ត្រ សម្រប់ 
ប្រទ្រស កូសូវ៉ូ ការ ប្រកួត ន្រះ 
មាន អត្ថន័យ លើស ពី នោះ 
ឆ្ងាយ ណាស់ ។

ការ ប្រកួត នៅ ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ 
ក្នុងក្រុង ស្កុបជ្រ ន្រប្រទ្រស 
មា៉ោស្រដា្វាន មិន ត្រឹម ត្រ អាច ធ្វើ 
ឱ្រយ កូសូវ៉ូ ឈាន ១ ជំហាន កៀក 
នឹង ព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020 
ប៉ណុោ្ណោះ ទ្រ ថ្រម ទាងំ ជា ឱកាស 
មួយ ផង ដ្ររ សម្រប់ ប្រជាជន 
កសូវូ៉ ូក្នងុ ការ ល្រច មខុ  នងិ ត្រូវ 
បាន ស្គាល ់ក្នងុ នាម ជា ប្រទ្រស 
ឯក រជ្រយ មួយ ។

កូសូវ៉ូ ដ្រល បានឯក រជ្រយ ពី 
ស៊្រប៊ី ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៨ ត្រូវ ជួប 
ប្រទ្រស ជិត ខាង មា៉ោស្រដា្វាន 
ខាង ជើង សម្រប់ ការ ប្រកួត 
កាត់ ក្ដី  (play-off) វគ្គ ១/២ 
ន្រ ព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020 
ហើយការ មាន ជ័យ ជម្នះ នៅ 
ក្រុង ស្កុប ជ្រ នឹង រុញ ពួក គ្រ ឱ្រយ 
ទៅ ក្រប្ររ នងឹ ទ ីកពំលូ របស ់កឡីា 
ន្រះ ជា លើក ដំបូង ។

« ខ្ញុ ំចង ់ឱ្រយ ទង ់ជាត ិរបស ់យើង 
ត្រូវ បាន លើក ឡើង  នៅ ក្នុង 
ចំណោម ទង់ ជាតិ ទាំង ២៤ 
របស់ ប្រជា ជាតិ ដ៏ ល្អ បំផុត នៅ 
តបំន ់អរឺ៉បុ » ។ ន្រះ ជា សម្ដ ីរបស ់
និស្រសិត ចិត្ត វិទ្រយា វ័យ២៣ ឆ្នាំ 
ឈ្មោះ Besart Morina ។

ការ ប្រកួត ន្រះ ត្រូវ  បណា្ដាញ  
សរ ព័ត៌មាន ដាក់ ចំណង ជើង 

ថ «ការ ប្រកួត ដ៏ សំខាន់ បំផុត 
ក្នុង ប្រវត្តិសស្ត្រ របស់ កូសូវ៉ូ »  
ហើយ សមូ្រប ីគ្រ ូបង្វកឹ របស ់ក្រមុ 
លោក  Bernard Challand-
es វ័យ៦៩ ឆ្នាំ ក៏ យល់ ថ ការ- 
ប្រកួត ន្រះ មិន ត្រឹម ត្រ ជា ការ- 
ប្រកួត បាល់ ប៉ុណោ្ណោះ ទ្រ  ។

បុរស សញ្ជាតិ ស្វីស លោក 
Challandes  បានថ្ល្រង  ក្នុង 
សន្និសីទ កាស្រត ថ ៖ « យើង 
កំពុង ស្ថិត ក្នុង ប្រទ្រស ថ្មី មួយ 
ហើយ ក្រុម បាល់ ទាត់ គឺ មាន 
សរៈសំខាន់ ណាស់ សម្រប់ 
ប្រជាជន ន្រ ប្រទ្រស ន្រះ » ។

ក្រុម ជម្រើស ជាតិ កូសូវ៉ូ បាន 
ប្រកួត មិន ចាញ់ រហូត ដល់ ទៅ 
១៥ ដង បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា ក្នុង នោះ 
រួម ទាំង ជំនួប មិត្ត ភាព អន្ត ជាតិ 
ផង  មនុ នងឹ បរ ជយ័ ដោយសរ 
ក្រុម អង់គ្ល្រស ៥-៣ ក្នុង ខ្រ 
កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩។ ត្រ ពួក គ្រ 
បាន បញ្ចប់ នៅ ល្រខ៣ ក្នុង 
ពូល ពី ក្រយ ក្រុម ប៊ុលហា្គារី 
និង ក្រុមម៉ុងត្រណ្រ េ ្រហា្គា ទើប 
មាន កៅ អី សម្រប់ វគ្គ ន្រះ ។

ត្រ យ៉ោង ណា ទោះ  ក្រមុ កសូវូ៉ ូ
ឈ្នះ នៅ ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ន្រះ ក៏  
នៅ មាន ឧបសគ្គ ១ ទៀត មុន  
អាច ឡើង   វគ្គ ច្រក  ពូល នៅ  
Euro 2020 ដ្រល  លើក ទៅ ធ្វើ 
ឆ្នាំ ក្រយ នោះ គឺ ត្រូវ ឆ្លង កាត់ 
វគ្គកាត់ក្ដីន្រះ នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ 
សនិ ដោយ ត្រវូ តទល ់ជាមយួ គ ូ
រវាង ក្រុម ហ្រសកហ្រសុី និង ក្រុម 
ប្រឡារុស ៕ AFP/VN

NadalបេឈមSchwartzman
សមេប់វគ្គ១/២លើកទី១៣របស់ខ្លនួ

Nadalវាយកូនបល់តេឡប់ទៅគូបដិបក្ខអំឡុងការបេកួតវគ្គ៨នាក់។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ទោះប ី   សម្ពន័ ស្នេហ ៍តេមឹ ជា គដូ ណ្តងឹ    
មេន តេ   គូស្នេហ៍ អ្នក សិលេបៈ ចមេៀង  សម័យ  
យេយេ  កញ្ញា ទេព បូពេឹកេស និង លោក ជី ដេវីត 
ហ៊ាន  លះ បង ់ដើមេប ីបង្ហាញ  ក្ត ី សេឡាញ់ របសខ់្លនួ  
ពិត ជា   មហិមា  ខ្លាំ ង   ពេល ទិញ កាដូ  សមេប់ ថ្ងេ 
ពសិេស    រៀង ៗ  ខ្ល ួន  ធ្វើ ឱេយ មហជន  សេឡាងំ កាងំ  
ម្ត ងៗ  ដោយ ពាំ  ច ម្ងល់  ពី   បេភពបេក់ ចំណូល-  
ទៀតផង  ។ 

ម្តង នេះ សេប់ តេ ផុស   ចេញ  ពី បណ្តាញសង្គម   
អីនុ  ស្តាកេម  បន្ល ឺនវូ ពាកេយ ពេចនយ៍៉ាង  ផ្អេម ល្ហេម-  
ហៅ    ប្តី ពេញៗ មាត់    ថា៖ « រីក រាយ  ថ្ងេ កំណើត ប្តី 
សមា្លាញ់ @ditwayforever ។ អ្វី ដេល សំខន់ 
យើង   បេងឹរកជាមយួគ្នា  ឆ្លងកាត ់ឧប សគ្គ  ជា មយួ  
គ្នា  ហើយ នឹង តេូវ រួម  ដំ ណើរ  ជីវិត ជាមួយ  គ្នា ជា- 
រៀង   រហូត កាដូ អូន ជូន បងសមេប់ ខួប ១០ឆ្នាំ 
ឱេយ   ហើយ  អ៊ីចឹងកាដូនេះ ពិសេស ហើយ ក៏ ចុង-   
កេយ   ដេរណ ហើយខបួ អនូខេ  ១២ យល ់បង 
ទិញ  Rolls-Royce ឱេយ អូន។ អូន ទិញ G63 ឱេយ  
បង វិ ញ  រួចគ្នា   អ៊ីចឹង   ខេ ១២ ខួប  ខ្ញុំ  ហើយ គិត  
ឱេយហើយ   ទិញ អីឱេយខ្ញុំ»។  

ខណៈមហជ នក៏   ទើបតេ បាន   ស្ងប់ 
ព ី  រឿង  ការ ទៅ  សង  ផ្នសួ បសួ ជា សងេឃ 
នៅ   វត្ត ល្អាង ក ង្កេប    សេុក   បាណន់  
ខេត្ត បាត់ដំបងកន្លង មក សោះ-     
អន្ទិត   ជី ដេវីត ងក   មក បង្ហាះ 
សរ   អម  ដោយ បណ្តុ ំរបូ  ថត   បង្អតួ 
រឿង  រថយន្ត ទនំើប នងិ សណំង ់
ផ្ទះ   វ ីឡា  បង្កើត ភាព  ភា្ញាក ់ផ្អើល    
កេយ    បាន សឹក    ពី បួស        មក   
ភា្លាម នោះ។   

កាល រថយន្ត   មា៉ាក  - 
Rolls-Royce និង រថ- 
យន ្ត ទំនើប ១ គេឿង 
ទៀត មាន ពណ៌  ខ្មៅ  
តេូវ   បាន អន្ទិត ជី- 
ដេវីត    បង្ហើរ   សរ  ឡើង 
ថា៖ «  សេ ី ខ្មៅ     មនិ- 
មេន    ស្លតូ  ទេ  តេ សេ ី
ស  ក៏ មិន ណយ ដេរ -  
រស់ នៅ   ដោយ ជីវិត 
ខ្លួន  ឯង តើ  នឹង តេូវ - 
ទៅ   ខ្មៅស ហ្នឹង    មាត់ 
អ្នក  ណ ?  សំខ  ន់ 
មិន   បំពាន អ្នក ដទេ  
សេចក្តីសុខ កើត - 
ឡើង  ដោយ ឯក  ឯង 
ឮ ចាស់ៗ  បេប់-    
ហើយ  ខ្ញុំ ក៏ ស្តាប់ 
បង្គាប់  ដេល-  
គត់  និយយ  - 
ថា ៖ ស៊ូ       ចង្អៀត         

ផ្ទះ  កុ ំឱេយ ចង ្អៀត ចតិ្ត។ ឥឡវូ ផ្ទះ រាល ់ថ្ងេ 
ហ្នឹង    ចង្អៀត ហើយ គិត ម៉េច ?  

មាន  ចាំ អា អត់  ចង្អៀត   ហើយ 
សិន ទើប បាន ធូរ សេល        - 
បន្តិច ហស   ហស!»។ 

ទន្ទឹម  នឹង មាន កេុម អ្នក- 
សរ សើរ ពី ភក្តី ភាព រវាង 
គូស្នេហ៍ តារា ចមេៀង-  
កញ្ញា  ទេព បូពេឹកេស និង 

លោក  ជី ដេវីត ដេ ល 
ហ៊ានលះបង់  ជះ-   

លុយ  យ៉ាង ចេើន  
សន្ធឹក ទិញ រថ-  
យន្ត  ជា កាដូ ជូន 
គ្នា ទៅ វញិ ទៅមក- 
នោះ  ក៏   លេច  ឮ 
នវូ ពត័ ៌មាន  បេប-  
ពា ំចម្ងល ់ព ីបេភព 
នេ  បេក់ ចំណូល 
របស់ តារា-  
ចមេៀង  ទាំង ២ 
នេះ   ផង  ដេរ តាម- 

រយ ៈ ការ ចំណយ 
បេក់   ទិញ រ ថយន្ត- 
ទំនើប ៗ  ហើយ បើ 
តាម   តម្លេទ ីផេសារ ក្នងុ 
បេទេស ខ្មេរ  គឺ ថា - 
រថយន្ត ដេល ពកួ គេ 
ទិញ  ១គេឿងគឺ 
មាន តម្លេ  ជិត- 
កន្លះ   លន ដុល្លា រ 
ឯ ណោះ៕ 

 ផ្អើលបូព្រកឹ្រសកាដូម្ររសឺដ្រសតម្ល្រជិត 
$កន្លះលាននៅថ្ង្រខួបអន្ទតិជីដ្រវីត 

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

 ទេព បូពេកឹេស  កាដូ ឡាន ទំនើប មេរ សឺ ដេស   G63   តម ្លេ ជិត $ 

$កន្លះលាន ឱេយ  ជី ដេវីត  ថ្ងេខួប កំណើត ។ អីុនស្តាកេម 

 កេមុ ទ័ព (ឆ្វេង) នឹង បេកួតកាត់ សេចក្ត ីជើងទី ២ ជាមួយ  ខេត្ត ពេវេង នៅ រសៀល ថ្ងេពេហសេបតិ៍ នេះ។ សហ ការី

ទ័ពត្រៀមបិទព្រវ្រង ចំណ្រក
បឹងក្រត តំាងចិត្តយកឈ្នះ វិសាខា
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  កេមុ កងយោធពល- 
ខេមរភូមិន្ទ (ទ័ព) មិន បានចាត់ទុក 
កេមុ យុវជន  ខេត្ត ពេវេង ជា កេមុ 
មានបទពិសោធ ស្ទើរ នោះ ទេ គឺ 
ពួក គេ បាន តេៀម ចិត្ត ហើយ ថា 
នឹងលេង ទប់ ដើមេបីរកេសា ការ មាន 
បេៀប ចំពោះ ជ័យជម្នះ កាល ពី 
ជើង ទី ១ ចំណេក កីឡាករសំខន់ៗ 
របស់ កេមុ បឹងកេត បានតំាង ចិត្ត 
យក ជ័យជម្នះ លើ កេមុ មា្ចាស់ផ្ទះ 
វិសខ នៅ  ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍នេះ ដេរ 
ដើមេបី អាច មាន ឱកាស ឡើង ទៅ 
បេកួត វគ្គ ពាក់ កណ្តាល ផ្តាច់ ពេត័េ 
ពាន រង្វាន់ សម្តេច ហុ៊ន សេន លើក 
ទី ១៤ ឆ្នា ំ២០២០។

បើ ទោះបីជា  កេមុ ទ័ព បាន  ឈ្នះ 
កេមុ  ខេត្ត ពេវេង ១-០ នៅ លើ ទឹក- 
ដី  កាល ពី ជើង ទី ១ បុ៉ន្តេ លោក 
ហោ សុខហេង ដេល ជា គេ ូបង្វកឹ 
ថ្ម ីរបស់ កេមុ ទ័ព មិនមាន គមេង 
លេង បេប បេយុទ្ធនោះ ទេ។  «យើង  
បាន ហ្វកឹហត់តេៀម  សមេប់ការ- 
បេកួត លើក នេះ ជាង ១សបា្តាហ៍ 
ហើយ ហើយដោយ សរ  យើង 
កំពុងមាន ការ នំា មុខ ១-០ អី៊ចឹង 
ការ បេកួត នៅ ជើង ទី ២ នេះ យើង 
តេវូតេ មានការ បេងុ បេយ័ត្ន»។ 

លោក សុខហេង បន្ថេម ថា៖  
«យើងនឹងរៀបចំ លេង ឱេយការពារ 
ចេើន ពេះ យើង ដឹង ហើយ ថា បើ 
យើងលេង វាយ ទៅ វាយបក ជាមួយ 
កីឡាករ វ័យក្មេងរបស់គេ ដេល 
មាន ភាព រហ័ស រហួន ជាង យើង 
នោះ គឺ យើង អាច មានការ ពិបាក 

និង របូត គេប់ បាល់ អី៊ចឹងទី ១   
យើង តេវូ ពេយាយមធ្វើ ឱេយបាន ល្អ 
ដើមេបី កាត់ បន្ថយ កំុ ឱេយ មាន គេប់- 
បាល់ពី គូ បេកួត ហើយ ទី ២ យើង 
តេវូ  រៀបចំ ដើមេបី  មានឱកាស អាច  
វាយ បក ទៅ លើ គូ បេកួត វិញ»។

គួរបញ្ជាក់ថា  កេមុ លេងតំណង 
ឱេយ ខេត្ត ពេវេង គឺ ជា កេមុ យុវជន 
ថា្នាល របស់ ក្លបិ វិសខ ដេល ទើប 
បាន ឈ្នះ ជើង ឯក ការ បេកួតថា្នាក់ 
ខេត្តពាន រង្វាន់ សម្តេច ហុ៊ន សេន 
ឆ្នា ំ២០២០ នេះ។ បនា្ទាប់ មក កេមុ 
យុវជន ១នេះ បាន បន្ត ទមា្លាក់ 
កេមុលេង នៅ លីកកំពូលកម្ពជុា 
អង្គរ ថាយហ្គរឺ សមេប់ ការ បេកួត 
ថា្នាកជាតិ វគ្គ ១៦ កេុម ហើយ  
នៅរសៀលម៉ាង ៣:៣០  ថ្ងេនេះ 
វា ជា ពេល ដេលពួក គេតេូវ បើក 
កីឡដ្ឋាន ខេត្ត ពេវេង ដើមេបី បេកួត 
កាត់ សេចក្ត ីជើងទី ២ វគ្គ ៨ កេមុ 
ជាមួយ ទ័ព ដើមេបី រក កេុម ឈ្នះ 
ឡើងទៅ វគ្គ បន្ត។

ជាមួយ គ្នា នេះ  កេមុ វិសខ នឹង 
តេូវបើកកីឡដ្ឋាន ពេីនស៍ ដើមេបី 
បេកួត កាត់ សេចក្តី ជាមួយ កេុម 
ការពារជើង ឯក បឹងកេត ហើយការ- 
បេកួតនេះ តេវូបាន គេ ចាត់ទុក ថា 
ជាជំនួប  ដ៏ ធំ និងមានការ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ខ្លាងំ ពេះ កេមុទំាង ២ 
បាន តេមឹ ស្មើ គ្នា ១-១ បុ៉ណោ្ណោះ 
កាលពី បេកួត ជើងទី ១ ។

ជំុ វិញ ការ បេកួត ដ៏ សំខន់នេះ 
វិសខ បាន សរសើរ បង្ហាះ នៅ 
លើ ផេច ហ្វេសបុ៊ក របស់ខ្លនួ ថា ពួក- 
គេ បាន តេៀម ខ្លនួ រួច រាល់ ហើយ 
តេៀម ការ បេកួតដ៏ ធំ  នៅ ថ្ងេ នេះ 

ហើយ សំបុតេ សមេប់ ចូលទសេសនា 
ផ្ទាល់ ក៏តេវូ បាន លក់ អស់ហើយ 
ដេរ។ ចំណេក កីឡាករ សំខន់ៗ 
របស់  កេមុ បឹងកេត ក៏បាន បង្ហាញនូវ 
ការ តំាង ចិត្តខ្ពស់ ចំពោះ ការ បេជេង 
រក ជ័យជម្នះ  ក្នងុជំនួប នេះ ដេរ។

«នេះ ជា ការ បេកួត ដ៏សំខន់មួយ 
សមេប់យើង ពេះ ថានេះ ជាការ- 
បេកួត ជើងទី ២ អី៊ចឹង បើ សិន យើង 
ធ្វើ មិន បាន ល្អ យើងនឹង បាត់ បង់ 
ឱកាស ក្នុងពាន រង្វាន់ សម្តេច 
ដូចនេះ យើងនឹង បេឹង បេង ឱេយ 
អស់ពី លទ្ធ ភាព»។ នេះជាការ- 
លើក ឡើងរបស់ ខេសេ បេយុទ្ធ ដ៏ 
លេច ធ្លា មា៉ាត់ នូរុណ ដេល តេង- 
តេ រក បាន គេប់បាល់ឱេយបឹងកេត។ 

ចំណេក អ្នក ចំាទី ហុ៊ល គីម-
ហុ៊យ បាន និយយថា៖  «យើងនឹង 
ពេយាយម  ធ្វើ ឱេយបាន ល្អបំផុត ដើមេបី 
ដណ្តើម យក លទ្ធផលល្អ ឆ្ពោះទៅ 
កាន់វគ្គបន្តទៀត។ ពួកយើង បាន 
ហ្វកឹ ហត់ តេៀម សមេប់ការ បេកួត 
នេះរួចរាល់ ហើយ ហើយ គេប់ គ្នា 
នឹង បេងឹ បេង ១០០ភាគ រយ ដើមេបី 
អ្នកគំ ទេ»។

ជាមួយគ្នា នេះ  បេធាន កេមុ ទេស 
សមេបត្ត ិរំពឹង ថា បឹងកេត នឹង អាច 
យក ឈ្នះ វិសខ ដូច ពេល ពួកគេ  
ឈ្នះ ៣-២ កាល បេកួត លីគ- 
កំពូល កាលពី ខេកញ្ញា។ «យើង 
សោកស្តាយ ដេល មិនអាចយើង 
ឈ្នះពួក គេ នៅលើ ទឹក ដី របស់យើង 
តេ នៅ ថ្ងេពេហសេបតិ៍នេះ យើង នឹង 
ធ្វើ រឿង ដេល យើងធា្លាប់បានធ្វើ 
កាលពី ខេ មុន នៅ លើទឹក ដី 
របស់ពួកគេ»៕

តារាចមេៀងសេសិីចសីុ និង សមេបូរ 
កេបាច់រំា កញ្ញា ទេព បូពេកឹេស ។ រូបថត 

ហ្វេសប៊ុក
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