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ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ :ប្រទ្រសកម្ពុជាបាន
នាំច្រញផលិតផលពីដំឡូងមី
ជតិ៣លានតោនទៅកាន់ទផី្រសារ
អន្តរជាតិយ៉ាងហោច១០ប្រ-
ទ្រសនៅទ្វីបអាស៊ី និងអឺរ៉៊ប
ដោយមានកំណើនជិត៤៩
ភាគរយក្នងុរយៈព្រល៩ខ្រដើម

ឆ្នា២ំ០២០ធៀបនងឹរយៈព្រល
ដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំម៊ន។
របាយការណ៍របស់ក្រសួង

កសកិម្មរក៊ា្ខាប្រមាញ់នងិន្រសាទ  
បានឱ្រយដងឹថាក្នងុរយៈព្រលន្រះ  
កម្ពជុាបាននាំច្រញដឡំងូមីស្រស់
ចំនួនជាង១,៧៨ លានតោន
នងិចណំតិដឡំងូមីក្រៀមចនំនួ
ជាង១,២លានតោនទៅកាន់

ទីផ្រសារប្រទ្រសវៀតណាមនិង
ថ្រនងិការនាចំ្រញម្រសៅដឡំងូ-
មីចំនួន១២០០០តោនទៅ
កាន់ទីផ្រសារន្រប្រទ្រសឥណា្ឌា
ចនិប្រលហ្រសុកិហឡូង់បា៉ាគសីា្ថាន 
សាធារណរដ្ឋឆ្រក ក្រូអាស៊ី
និងអ៊ីតាលី។
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រមជំ-

នួយបច្ច្រកទ្រស...តទៅទំព័រ ៩

បុរីញូវយ៉កៈលោកអគ្គល្រ-
ខាធិការអង្គការសហប្រជា-
ជាតិអង់តូនីញ៉ូហ្គុយតឺរ្រស
បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រចន្ទថា
ទឹកប្រក់ចំនួន២,៩៩ពាន់-
លានដ៊លា្លារ កំព៊ងត្រូវការនៅ

ក្នុងឆ្នាំ២០២១ដើម្របីបំព្រញ
ការងារនានា ដ្រលត្រូវបានគ្រ
ប្រគល់ឱ្រយអង្គការន្រះ។
លោកប្រម៊ខUN បានថ្ល្រង

ប្រប់គណៈកមា្មាធិការទី៥ន្រ
មហាសន្និបាតអង្គការសហ-

ប្រជាជាតិថា៖«ដើម្របីបំព្រញ
ការងារដ្រលគ្រប្រគល់ឱ្រយយើង
ឱ្រយបានព្រញល្រញនោះយើង
ត្រូវការទឹកប្រក់សរ៊បចំនួន
២,៩៩ពាន់លានដ៊លា្លារ ដ្រល
ត្រូវបានកាត់...តទៅ ទំ ព័រ  ១១

កម្ពជុានំាចេញដំឡូងមីកើន៤៩%រយៈពេល៩ខេ UNតេវូការបេក់ជិត៣ពាន់លានដុលា្លារ
ដើមេបីបពំេញការងារក្នងុឆ្នាំ២០២១

 ឡុង   គីម ម៉ារី តា  
និង   ឃុត   សុភ ចរិយា 
 
បាត់ដំ បង/បន្ទាយ មន ជ័យ ៈ 

សិស្រសរាប់ម៊ឺននាក់នៅក្នុងខ្រត្ត
បាត់ដំបងខកខានមិនបានសកិ្រសា
និងអ្នកជាប់ពន្ធនាគរជាង
១ពាន់នាក់នៅក្នងុខ្រត្តបនា្ទាយ-

មានជ័យត្រូវបានជម្លៀសច្រញ
នងិកំពង៊រកទីតាងំជម្លៀសច្រញ
ព្រះត្ររងគ្រះដោយសារជំនន់
ទឹកភ្លៀងដ្រលចាប់ផ្ដើមតាំងពី
ដើមខ្រត៊លា ប៉ះពាល់ទាំងអស់ 
ចំនួន១៥ខ្រត្តនៅទូទំាងប្រទ្រស។
លោកយីសង៊គីប្រធានមន្ទរី

អបរំ់យវ៊ជននិងកីឡាខ្រត្តបាត់-

ដំបងបានឱ្រយដឹងថាគិតត្រមឹរសៀល 
ថ្ង្រអងា្គារ ម្រសិលមិញន្រះ ជំនន់
ទឹកភ្លៀងបានបង្កផលប៉ះពាល់
សាលារៀនចំនួន៣១៦សាលា
ទទូាងំខ្រត្តដោយក្នងុនោះមាន
សាលារៀនជាង ២០០ បាន
ផ្អាកការសិក្រសាបណ្តោះអាសន្ន
ព្រះត្រទកឹលចិសាលារៀនក្នងុ

ជម្រជ្រ ដ្រលមិនអាចឱ្រយ
សិស្រសាន៊សិស្រសបន្តការសិក្រសាបាន។
លោកសង៊គីថ្ល្រងថា៖«តាម

ការប្រមាណរបស់ខ្ញុំ សិស្រសមិន
អាចសកិ្រសាបានចលូខ្ទង់ម៊នឺនាក់
ហើយហើយភាគច្រើន ប៉ះពាល់
សាលាបឋមសិក្រសាទ្រ ព្រះ
សាលាបឋម...តទៅ ទំ ព័រ ៦

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្ន ំពៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊៊នស្រនបានអំពាវនាវឱ្រយ
ប្រជាជនរួមគ្នាទប់សា្កាត់គ្រះ-
មហន្តរាយដ្រលបណា្តោលពី
គ្រះធម្មជាតិក្នងុថ្ង្រប្ររព្ធទវិា
ជាតិគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយ
១៣ ត៊លាក្រមប្រធានបទ
«ការរស់នៅដោយស៊វត្ថិភាពនិង
ភាពធន់គ្រះមហន្តរាយ»។

 ការបង្កើតឱ្រយមានទិវាជាតិគ្រប់-
គ្រងគ្រះមហន្តរាយគឺជាការ-
បំផ៊សសា្មារតីយកចិត្តទ៊កដាក់ពី
ប្រជាជនកម្ពជុារួមជាមួយប្រជាជន 
ក្នុងតំបន់អាសា៊ានក៏ដូចជានៅ
លើពិភពលោកក្នងុការប្រង៊ប្រយត័្ន
ទប់សា្កាត់ផលវិបាកន្រគ្រះ-
មហន្តរាយនៅលើសង្គមស្រដ្ឋកិច្ច
នងិលើកកម្ពស់ការយល់ដងឹអពំី
ការកាត់បន្ថយហានិភយ័គ្រះ-
មហន្តរាយ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊៊ន

ស្រនបានថ្ល្រងក្នុងសារលិខិត
ក្នុងថ្ង្រទិវាន្រះថា៖ «ជោគជ័យ
ត្រចះត្រចង់ដ្រលរដា្ឋាភិបាល
សម្រចបានកន្លងមកគឺអាស្រយ័
ដោយមូលដា្ឋានគ្រឹះសន្តិភាព
ដ្រលជាគ៊ណតម្ល្រសម្រប់ប្រ-
ជាជនកម្ពុជា។ «អរគ៊ណសន្តិ-
ភាព»បើគ្មាន...តទៅទំ ព័រ ៤

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ ប្រធានគណៈម្រធាវី
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លោកសួន វិសាលកាលពី
ម្រសិលមញិបានស្នើស៊ំទៅលោក
សខ្រងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួមហាផ្ទ្រ
ឱ្រយជយួដល់គណៈម្រធាវីដើម្របី
ឱ្រយវជិា្ជាជវីៈន្រះកាន់ត្រមានភាព- 
រឹងមាំដោយសូមអន៊ញ្ញាតឱ្រយ
ម្រធាវីអាចចូលជួបកូនក្ដីនៅ
កន្ល្រងនគរបាលបានច្រើនជាង-
ម៊នដោយសារកន្ល្រងខ្លះមិនទាន់
មានការសហការល្អព្រញល្រញ
នៅឡើយនាព្រលកន្លងមក។
ន្រះបើតាមហ្វ្រសប៊៊ករបស់
លោកសខ្រង។
ហ្វ្រសប៊ក៊លោកសខ្រងបន្ត

ថា៖«លោក[សួនវិសាល]ក៏
បានស្នើស៊ំសម្ដ្រចពិនិត្រយលទ្ធ-
ភាពឱ្រយម្រធាវីបាននៅប្រចាំការ
នៅការិយល័យនគរបាលនីមួយៗ 
ដើម្របីអាចផ្ដល់មតិយោបល់
ផ្ន្រកច្របាប់ចៀសវាងមានបញ្ហា
ព្រលបញ្ជនូរឿងក្ដីទៅត៊លាការ»។
ឆ្លើយតបនឹងសំណើន្រះលោក

សខ្រងមានប្រសាសន៍ថាកន្លង-
ទៅក្រសួងបានប្រគល់ភារកិច្ច
ជូនលោកប៊៊នហ៊នរដ្ឋល្រខា-
ធិការក្រសួង...តទៅទំព័រ  ៤

លោកហុ៊នសេន
អំពាវនាវឱេយពលរដ្ឋ
ចូលរួមទប់ស្កាត់
គេះមហន្តរាយ

គណៈមេធាវីស្នើសំុ
លោកសខេងពិនិតេយ
ឱេយមេធាវីបេចំាការនៅ
ការិយាល័យនគរបាល

សិសេសរាប់មឺុននាក់ខកខានមិនបានរៀន
និងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាង១ពាន់នាក់តេវូបានជម្លៀសចេញដោយសរទឹកជំនន់

ទិដ្ឋភាព ទឹកជំនន់ជន់ លិច  ពន្ធនគារ ខៃត្តបន្ទាយមនជ័យ កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថតFN

ស្ទូឌីយោTSIជួយយុវជនខ្មែរស្វែងរកទែព-
កោសល្យខ្លួនឯងលើវិថីសិល្បៈ...ទំព័រ១៣

លោកសែីស៊ុំសុខាថាជីវិតគាត់ជោគ-
ជ័យកើតចែញពីកីឡា...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្តកីឡា
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សារនិងទស្សនវិស័យរបស់ប្ក្ខជនឈរឈ្មោះប្ធានគណៈម្ធាវីអាណត្តិទី១៣

ឡុង គីមម៉ារីតា និង មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ  នៅ ថ្ងៃ ទ ី១៦  ខៃ តុលា  
ឆ្នា ំ២០២០ គណៈ មៃធាវ ីនៃ ពៃះ- 
រាជាណា ចកៃ កម្ពជុា នឹង ធ្វើ ការ- 
បោះ ឆ្នាត ជៃើស រីស បៃធាន ថ្ម ី
សមៃប ់អាណត្ត ិទ ី១៣។ បៃក្ខ-  
ជន ដៃល បាន ដាក ់ពាកៃយ ចលូ រមួ 
បៃកួត បៃជៃង សមៃប់   ធ្វើ ជា 
បៃធាន នៅ ក្នុង អាណត្តិ ថ្មី នៃះ 
មាន   ៥ រូប  រួម មានលោក  លី ច័ន្ទ -  
តុលា លោក កៃត ឃ ីលោ ក ស ំ
សុគង់ លោក សៃក សោភ័ណ 
និង លោក  ស សូវាន។

ខាង កៃម នៃះ គ ឺជា  សារ និ ង  
ទសៃសន វិស័យ របស់ បៃក្ខ ជ ន   
ដោយ បាន  ប្តៃជា្ញា យក ទៅ អនវុ ត្ត 
ដើមៃប ីធ្វើ ឱៃយ សា្ថាបន័ គណៈ មៃធាវ ី 
កាន់ តៃ មាន ភាព បៃសើ រឡើង 
បៃសិន បើ ពួក គាត់ តៃូវ បាន 
សហ   ភាតា បោះ ឆ្នាតគាំទៃ  ឱៃយ 
ធ្វើ ជា បៃធា ន នៅ ក្នុង អាណត្តិ  
ទី ១៣ ខាង មុខ  ៖

លោក ល ីចន័្ទ តលុា វយ័  ៤ ២ 
ឆ្នា ំបាន ធ្វើ ជា មៃធាវ ីជតិ ២០ ឆ្នា ំ
ម ក ហើយ មាន អត្តលៃខ៥៨ ១។ 
បច្ចុបៃបន្ន លោក  ជា មៃធាវី នៅ 
កៃុម ហ៊ុន មៃធាវី អៃស វី ភី។ 
លោ ក ច័ន្ទ តុលា បាន បញ្ចប់ 
បរិញ្ញា បតៃ ចៃបាប់ឯក ជននៅ 
សាក ល   វិទៃយា  ល័យ ភូមិ ន្ទ នីតិ-
សាស្តៃ នៅ ឆ្នាំ ១៩ ៩៩ហើយ 
លោកទ ទួល បាន អាហារូប-
ករណ៍ ពី រដា្ឋា ភិបា ល នៃ បៃទៃស 
បារំាង ទៅ បន្ត ការ សិកៃសា បរិញ្ញា-
បតៃជាន់ ខ្ពស់  ផ្នៃក នីតិ ឯកជន 
នៅ ទីនោះ នៅ ឆ្នា២ំ០០០។ នៅ 
ឆ្នា២ំ០០២ លោ ក  ក ៏ទទលួ បាន 
បរញិ្ញា បតៃ ថ្នាក ់អន ុ បណ្ឌតិ នៅ 
សាកល វិទៃយា  ល័យ JEAN 
MOULIN LYON 3។ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០០៩ លោក តៃូវបាន ពៃះ 
មហា កៃសតៃ តៃង តាំ ង ជា សមា  
ជិក កៃុម បៃឹកៃសា  អ្នកចៃបាប់ នៃ ទីស្តី 
កា រគណៈរដ្ឋ មន្តៃ ីហើយ   បន្ទាប ់
មកលោក  តៃវូ បាន ដឡំើង ឋានៈ 

ជា អនុបៃធាន កៃុមបៃឹកៃសា អ្នក 
ចៃបា ប ់ មាន ឋានៈ ស្មើ រដ្ឋ មន្តៃដីល ់
បច្ចុបៃប ន្ន  ។

បើ សិន បាន ជាប់ ឆ្នាត ជា 
បៃធា ន   គណៈ មៃធាវី លោក  លី 
ច័ន្ទ តុលា  ប្តៃជា្ញា ថ៖ បន្ត អនុវត្ត 
និង បំពៃ ញ  បន្ថៃម នូវ ចំណុច 
ខ្វះខាតដៃល គណៈមៃធាវ ីធា្លាប ់ 
ជួបបៃទះកន្លង មក ពងៃងឹ សមត្ថ- 
ភាព មៃធាវី ដៃល មាន សៃប់  និង  
បណ្តុះ បណា្តាល  អ្នក ដៃល ចង់ 
កា្លាយ ជា មៃធាវី។ ពងៃងឹកិច្ចសហ-
ការផ្តល់ តម្លៃ និង ការ យោគ - 
យល់ គា្នា ជាមួយ សា្ថាប័ន ជាតិ  
និង អន្តរជាតិ ជាពិសៃស ជាមួយ  
សា្ថាបន័ នគរបាល យ ុត្ត ិធម ៌ពន្ធ-
នគារ នងិ សា្ថាបន័ តលុាការ ផង 
ដៃរ។  ជរំញុ ឱៃយ សមាជកិ គណៈ-  
មៃធាវ ីទាងំអស ់ចលូរមួ ឱៃយ  បាន 
សកម្ម ជាង មុន នៅក្នុង ការ ជួយ -  
ជៃមជៃង ដល់ គណៈមៃធាវី 
នងិ នៅក្នងុ ការជយួ គា្នា ដើមៃបី លើ ក 
ត ម្កើ ង   វិជា្ជាជីវៈ មៃធាវី ការ ពារ 
ផល បៃយោ  ជន ៍មៃធាវ ីនងិ ជយួ 
ដល់ ការងារ យុត្តធិម៌ ក្នងុ សង្គម។ 
លើស ព ីនៃះក្នងុនម ជា សា្ថាបន័ 
មួយ ក្នុង ចំណោ ម សា្ថាប័ន ដៃល 
ជយួ ដល ់វសិយ័ យតុ្ត ិ ធម ៌គណៈ- 
មៃធាវី នឹង សហការ ដោ យ ស្មើ-  
ភាព  ជាមយួ រាជ រដា្ឋា  ភបិា លនងិ 
គៃប់ សា្ថា ប័ន និង អង្គ ការ ទាំង- 
អស់ឱៃយ តៃមាន បៃយោ  ជន៍ ដល់ 
វិជា្ជាជីវៈ មៃធាវី ។

លោក  កេត ឃ ីមាន វយ័  ៥៣ 
ឆ្នាំ។ លោក បាន បៃកប វិជា្ជា ជីវៈ 
ជា មៃធាវី ជាង  ២០ ឆ្នាំ   មាន 
អត្តលៃខ ០៧៩នៅ កៃមុ មៃធាវ ី
ពន្លយុឺត្តធិ ម៌។  លោក បាន បញ្ចប់  
ថ្នាក់ បរិញ្ញា បតៃ ជាន់ខ្ពស់ ផ្នៃក 
នតីឯិក ជន ពសីា  កល វទិៃយា លយ័ 
ភូមិន្ទនី តិសា សៃ្ត និង វិទៃយា សាសៃ្ត  
សៃដ្ឋ កិច្ចពី ឆ្នា ំ២០០៣-២០០៦។ 
ពី ឆ្នាំ ១៩ ៩៨ ដល់ឆ្នាំ ២០០០ 
លោក បាន បញ្ចប់ ថ្នាក់ បរិញ្ញា-
បតៃ ផ្នៃក នីតិ  សាសៃ្ត ពី សាកល- 
វទិៃយាលយ័ ភមូនិ្ទ នតីសិាស្តៃ នងិ 

វទិៃយាសាសៃ្ត សៃដ្ឋ  កចិ្ច។លោក ក ៏
បញ្ចប់ វិញ្ញាបនបតៃ  វិជា្ជា ជីវៈ មៃ- 
ធាវីពី ឆ្នាំ ១៩ ៩៦-១៩ ៩៧ផង  - 
ដៃរ ។  នៅ ឆ្នាំ ១៩៨៨-១៩៩០ 
លោកបាន បញ្ចប់ សញ្ញា  បតៃ 
មធៃយម នីតិ សាសៃ្ត ពី សាលា កមា្មា- 
ភិបាល  រដ្ឋបាល  និង នីតិ  សាសៃ្ត។ 
លោកកៃត ឃី  មាន បទ ពិសោធ   
ជាកៃឡាបញ្ជ ី នៅ តុលា  ការ កំពូល 
ពី  ឆ្នា ំ ១៩៩០-១៩៩៧ ។ នៅឆ្នា ំ 
១៩៩៨ លោកធ្វើ ជា សមា  ជិក 
គណ ៈកម្មការ រាជ ធានីភ្នំពៃញ  
រៀបចំការ បោះ ឆ្នាត ។ ក្នុង ឆ្នាំ  
២០០៨លោក ធ្វើ ជា អ្នក តំណា ង - 
រាសៃ្ត មណ្ឌល កំពង់ ធំ  នៃ អតីត 
គណបកៃស សម រងៃសុី និងពី ឆ្នាំ 
២០១២-២០១៣ លោក កា្លាយ 
ជា អ្នក  តំណាង រាសៃ្ត មណ្ឌល 
កំពង់ធំ ម្តង ទៀត។ នៅ ក្នុង 
២០១៤-២០ ១៧ លោក   ជា 
អគ្គ  លៃខា ធកិារ រង នៃ អគ្គ លៃខា- 
ធិកា រដា្ឋាន រដ្ឋ សភា ។

បើ ជាប់ ឆ្នាត ជា បៃធាន គណៈ-  
មៃធាវី លោក  ប្តៃជា្ញា  ថ៖ នឹង 
ការពារ  លើក កម្ពស ់នងិ ពងៃងឹ 
វជិា្ជាជ ីវៈ មៃ ធាវ ីគៃបគ់ៃង វជិា្ជាជវីៈ 
មៃធាវី ដោយ តមា្លាភាព  មិន បៃ-
ពៃតឹ្ត អពំើ ពកុរលយួ នងិ ចលូរមួ 
បៃឆំង នឹង អំពើ អយុត្តិ ធម៌។ 
គណៈ មៃធាវី នឹង ចៃញ មុខ ការ- 
ពារសហភាតា  ដៃល តៃូវ បាន 
ចោទ បៃកាន់ ក្នុង ពៃល បៃកប 
វជិា្ជាជវីៈឱៃយ បាននវូ សវុត្ថ ិភាព  នងិ 
ឯករាជភាព នៃ សា្ថា  ប័ន គណៈ- 
មៃធាវ។ី ពងៃងឹ សមត្ថ   ភាព វជិា្ជា-
ជីវៈ មៃធាវី  បៃកប ដោយ គុណ-
ភាព  គណុធម ៌ ឯក រាជៃយ  សៃចក្ត-ី 
ថ្លៃថ្នរូសៃប តាម ចៃបាប់  កៃម សីល- 
ធម៌ បទបញ្ជា ផ្ទៃក្នុង ការពារ  
និង ពងៃឹង តួនទី មៃធាវី  ដៃល 
ចៃបាប់ បៃគល់ ឱៃយ ដោយ មិន- 
អនុញ្ញាត ឱៃយបុគ្គល ឬសា្ថាប័ន 
ដទៃ ទាញ យក ការងារ  មៃធាវី 
ឡើយ និង ពិនិតៃយ ឡើង វិញ នូវ 
រចន សម្ព ័ន្ធ គណៈ មៃធាវី  ការងារ  
បគុ្គលកិ រដ្ឋ  បាល  ហរិញ្ញវត្ថ ុ នងិ 

មូល និធិ ផៃសៃង ៗ ។ លើស ពី នៃះ 
ចលូ រមួ តស៊មូតនិងិ ការពារ សទិ្ធ ិ 
ពលរដ្ឋ ផ្តល់ សៃវាការ ពារ ជន- 
កៃកីៃឱៃយ មាន តុលៃយភាព សិទ្ធ ិជា មួ  យ 
អ្នកមាន បៃក់  និង អ្នក  មាន 
អណំា ចនងិ សកិៃសា រា ល ់សៃចក្ត-ី 
សមៃច សំខាន់ៗ របស់ តុលា ការ  
និង សា្ថាប័ន ផៃសៃងៗ ដៃល មិន 
សម ហៃតុផល ដើមៃបី តសូ៊ មតិ ។

លោក សំ សុ គង់ វ័យ ុ ៤៥ ឆ្នាំ 
បាន  ចូល បៃកប វិជា្ជា ជីវៈ ជា មៃ-
ធាវី បៃមាណ  ជិត ២០ ឆ្នា ំមក ហើយ 
ដៃលមាន អត្តលៃខ ៣២១។  
បច្ចុ  បៃបន្ន ជា មៃធាវី នៅ ការិយា- 
លយ័ BBC។ លោក បានបញ្ចប ់
បរិញ្ញា  បតៃ ចៃបាប់នៅ ឆ្នា២ំ០០១  
ហើយ   បាន បញ្ចប់ ថ្នាក់ អនុ- 
បណ្ឌិត  ចៃបាប់ នៅ ឆ្នាំ២០១៤។ 
លោក ក៏ បាន បញ្ចប់ បរិ ញ្ញា បតៃ 
អកៃសរសាស្តៃ អង់  គ្លៃ ស នៅ ឆ្នាំ 
២០១០ ហើយ បច្ចុបៃបន្ន កំពុង 
បន្ត ការសិកៃសា ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត 
ចៃបាប់ អន្តរជាតិ  ជា ភាសា អង់គ្លៃស 
នៅ  សាកល វិទៃយា ល័យ  បញ្ញា- 
សាស្តៃ ។ លោកក ៏កពំងុ បពំៃញ 
តួនទី ជា សហ មៃធាវី  ជាតិ តំណាង  
ដើម បណ្តងឹ រដ្ឋបៃបវៃណ ីនៅ អង្គ- 
ជនំុជំមៃះ វសិាមញ្ញ ក្នងុ តលុាការ 
កម្ពជុា តាងំព ីឆ្នា២ំ០១០  រហតូ 
ដល់ បច្ច ុ បៃបន្ន និង ធា្លាប់ជា ទីបៃកឹៃសា  
ចៃបាប់ នៅ គណៈ កម្មការ សិទ្ធិ 
មនសុៃស នៅ សា្ថាបន័ រដ្ឋសភា ក្នងុ 
អាណត្ត ិទ ី៥ នងិ ធា្លាបជ់ា សមា- 
ជិក កៃុម បៃឹកៃសា ភិបាល អង្គការ 
កៃ រដា្ឋាភិ បាល ។

បើ សិន បាន ជាប់ ឆ្នាត ជា 
បៃធា ន គណៈ មៃធាវី លោកសំ 
សគុង ់ប្តៃជា្ញា  ថ៖ ពងៃងឹ សាមគ្គ-ី
ភាព ផ្ទៃក្នុង គណៈមៃធាវី ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ មៃធាវី ទាំងអស់ មានការ 
សាមគ្គ ីគា្នាមនិមាន ការបៃងចៃក 
ថ មៃធាវី  នៃះ ជា មៃធាវី គណ- 
បកៃស បៃឆំង ឬ មៃធាវី នោះ ជា 
មៃធាវីរបស់ រដា្ឋា  ភិបា ល។ គណៈ- 
មៃធាវមីនិ អាច ឱៃយ សា្ថាបន័ ណាឬ 
បុគ្គល ណា រំលោ ភ បំពា ន  បាន 

នោះ ទៃ ហើយ សមា ជិកសមា- 
ជិ កា គឺ តៃូវតៃ រួមការ ពារ ។  
ការគៃបគ់ៃង តាម គោល ការណ ៍
តមា្លាភាពគណនៃយៃយភាពនិង 
ភា ព សា្អា តស្អកំ ៏មនិអាច  ខ្វះ បាន 
នោះ ដៃរ ពៃះ គណៈមៃធាវីគឺ 
ចៃបា ស់ ណា ស់ មិនតៃូវ ឱៃយ មាន 
អំពើពុករលួយ នោះ ឡើយ ។ 
ពងៃឹង កិច្ចសហការ ជាមួយ 
គណៈមៃធាវី អន្តរ ជាតិ បង្កើត 
កិច្ចសហការ ជាមួយ សា្ថាប័ន 
ជាតិនិង អន្តរ ជាតិ ធ្វើ ទំនើ ប -  
កម្ម និង បៃសិទ្ធភាព ការ គៃប់- 
គៃង រដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ។  
ដឹកនំ គណៈ មៃធាវី ឱៃយ មាន 
ឯករាជភាព មិន ឱៃយ ស្ថិត កៃម 
គណបកៃស នយោ  បាយ កដ៏ចូជា 
កៃម សា្ថាប័ន ណា នោះទៃ។ 
កន្លង មកមានការ បៃពៃឹត្ត មិន 
តៃឹម តៃូវ ដៃល មាន មៃធាវី 
មយួចនំនួ បាន ទៅ បមៃើ ការងារ 
នៅ សា្ថាបន័ ផៃសៃងៗ ហើយ មៃធាវ ី
ដទៃ ទៀត គឺ បមៃើ គណបកៃស 
តៃម្តង ដៃល ប៉ះ ពាល់  ធ្ងន់ធ្ងរ 
ទៅដល ់វជិា្ជាជវីៈ មៃធាវ។ី សមត្ថ- 
ភាព របស់ មៃធា វី គឺជា បញ្ហា 
ខណ ៈ  មៃធាវ ីមាន ចនំនួ ចៃើនតៃ 
សមត្ថ  ភាព និង ការបៃកួត បៃ-
ជៃង ជាមយួ មៃធាវ ីអន្តរជាត ិ គ ឺ
នៅ មាន កមៃិត ទាប ណាស់។ 

លោក សេក  សោភ័ណ វ័យ 
៤៥  ឆ្នា ំបៃកបវជិា្ជាជវីៈ ជា មៃធាវ ី
ជិត១០ ឆ្នាំ   ហើយ មាន អត្ត-
លៃខ ៨១៧។ បច្ចុបៃបន្ន កៃពី 
ដឹក នំការិ  យាល័យ មៃធា វី R- 
&L លោក ក៏ជាទី បៃឹកៃសា ផ្នៃក 
ចៃបាប់ របស ់ធន  គារ ពភិព លោក 
ផង ដៃរ។ លោក បាន បញ្ចប់ 
ថ្នាក់ បរិញ្ញា បតៃ ចៃបាប់ នៅ ឆ្នាំ 
១៩៩៩ និង បញ្ចប់ ថ្នាក់ អនុ- 
បណ្ឌិត ចៃបាប់ ឯក ជន នៅ ឆ្នាំ 
២០០៨។ បទ ពិសោធការ-   
ងារ លោកធា្លាប់ បមៃើការងារ 
ជាមន្តៃី រាជការ បន្ទាប់ មក ក៏ 
បាន  ចៃញ មក បមៃើកា រ នៅ 
អង្គការ កៃ រដា្ឋាភ ិបាល។ លោក 

ធា្លាប់ ជាមន្តៃ ីអង្គការ សហបៃជា - 
ជា តិខាង ការងារនិង ធា្លាប់ ជា សា - 
ស្តៃ ចារៃយ ចៃបាប់ ហើយ ឆ្លង កាត់ 
បទ ពិសោធ ការ ងារ ទាំង នៃះ  
មាន រយៈ ពៃល បៃមាណ១០ឆ្នា ំ។ 

បើ សិន បាន ជាប់ ឆ្នាត ជា 
បៃធា  ន គណៈ មៃធាវី លោក 
សៃក សោ     ភ័ណ  ប្តៃជា្ញា ថ៖ 
លោក នងឹ កៃបៃ ពរីបៀប នៃការ 
បោះ ឆ្នាត ជៃើស  រីស បៃធាន 
ដោយ មិន ឱៃយ បៃក្ខ ជន មា្នាក់ៗ  
ចណំាយ លយុ ខ្លនួ ឯង ក្នងុ ការ- 
ជប់ លាង ដោយ មិន មាន តមា្លា - 
ភាព នោះ ទៃ។ មាន ន័យ ថ 
រាល់  ការ រៀបចំ ពិធី ជប់ លៀង 
ស្វៃង រក សឡំៃង ឆ្នាត  គជឺាការ 
ទទួលខុស តៃូវ របស់ គណៈ- 
មៃធាវី ហើយ បៃក្ខជន បៃធាន 
គណៈ មៃធាវី ទាំង  អស់ គឺមាន 
សទិ្ធ ិស្មើ ភាពគា្នា ក្នងុ ការ បងា្ហាញ 
សមត្ថ ភាព ដៃល ធ្វើ  ឡើង ដោយ 
គណៈ មៃធាវី។ លើស ពី នៃះ 
លោក  ក៏មាន ផៃន ការ បង្កើ ត 
ផៃន ការ យុទ្ធសាស្តៃ រួម មួយ  
រយៈ ពៃល ១០ឆ្នាំ សមៃប់ ការ 
ដកឹន ំរបស ់គណៈ មៃធាវ ីដើមៃប ី
រៀប ចំ គោល ការណ៍ ដឹក នំ 
សា្ថាបន័ នងិ វជិា្ជា ជវីៈ នៃះឱៃយ សៃប 
ទៅតាម គុណ តម្លៃ របស់ គណៈ- 
មៃធាវី និងវិជា្ជា  ជីវៈ ។

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ បាន ពៃយា យាម 
ទាក់  ទង ទៅ  បៃក្ខ ជន បៃធាន គណៈ -  
មៃធាវី មា្នាក់ ទៀត គឺ  លោក  ស 
សវូាន ដើមៃបី ស្នើ សុ ំលោក ធ្វើ ការ 
អធិបៃបាយ ពី បញ្ហា នៃះ ប៉ុន្តៃ 
លោក បាន មាន បៃ សាសន៍ ក្នុង 
សំឡៃង ខៃសាវៗ ថ លោក កំពុង 
មាន ជំងឺ មិន អាច ធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបា យ  
បាន ឡើយ ។

សូម បញ្ជាក់ ថ តំណៃង បៃធា ន 
គណៈ មៃធាវី  ក្នុង មួយ អាណត្តិ 
មាន រយៈ ពៃល ២ ឆ្នាំ ដៃល តៃូវ 
ជៃើស តាំង តាម រយៈ ការ បោះ- 
ឆ្នាត  ដោយ សមាជិក គណៈ- 
មៃធាវី ដៃល មាន បៃមាណ ជា ង 
២ ០០០ នក់ ៕

លោកមេធាវី  លី ច័ន្ទ តុលា ។ រូបថត សហ ការី លោក មេធាវី  សំ សុគង់ ។ រូបថត សហ ការី លោកមេធាវី ស សូវាន។ រូបថត សហ ការី លោកមេធាវី សេក សោភ័ណ។ រូបថត សហ ការី លោក មេធាវី កេត ឃី ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 
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រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្រយពលរដ្ឋប្រយ័ត្នអំឡុងទឹកជំនន់និងព្រលទឹកស្រក
មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃ សួង សុខាភិ បាល 
លោក ម៉ម  ប៊ុនហៃង បាន កៃើន រំឭក- 
និង អំពាវ នាវ  ដល់ ពល រដ្ឋ ឱៃយ  បៃ ុងបៃយ័ត្ន 
ពី ផ ល ប៉ះពា ល់ សុខ ភាព  និង អាយុ ជី វិត 
ក្នងុអំឡុ ងពៃ ល  និ ង កៃយ ពៃលទឹ ក- 
សៃកដើ មៃបីកា ត់ បន្ថ យឱៃយបា ន ជាអ តិ - 
ប រមា នូវ គៃះថ្នាក់ ផៃសៃងៗដៃល ប ណ្ដា ល 
មក ពី គៃះ  ធម្មជា តិ នៃះ  ។ 

ការ លើក ឡើង រ បស់ លោ ក   ម៉ម  បុ៊ ន- 
ហៃង  បៃប នៃះ បា នធ្វើ ឡើង តាម រយៈ 
លិខិត មួយ  កា ល  ពី ថ្ងៃ ទី១២  តុលា  
ដោយ លោកបាន ជំរុញ ដល់ ព លរដ្ឋ 
ទាងំអ ស ់ឱៃយ អនវុ ត្ត ន ូវ ការ ណៃនា ំមយួ 
ចំនួ នក្ន ុងអំ ឡុង ពៃល  និង កៃយ ពៃល 
ទឹ កជំ នន់ ដៃល បា ន និង កំពុ ង កើ ត មាន 
តា ម ប ណ្ដា ខៃ ត្ត  កៃុ ងនៅ កម្ពុ ជា។  

លោក  ម៉ម  បុ៊ន ហៃង បាន លើក ឡើង 
នៅ ក្នងុ សៃចក្តណីៃ នំា  កៃើនរំ ឭក នោះថ  
ពល រ ដ្ឋ  ទាំ ង អ ស់  មិន តៃូវចូ ល ទៅក្នុ ង 
ផ្ទះ ចា ស់  ឬ អគារ ទៃុឌទៃ ម ឡើយ 
ពៃះអា ចសៃ ុត បា ក់បៃក  បង្ក ឱៃយ គៃះ-
ថ្នា ក់ ។នៅ ពៃ លដៃ សើម ឬ កំពុ ងឈ រ 
ក្នុ ង ទឹក  មិ ន តៃូវប៉ះ ពាល់ គៃឿង បៃើ- 
បៃស ់អគ្គសិ នជីា ដាចខ់ា ត ហើ យនៅ 
ពៃល ធ្វើដំ ណើរ តាម ទូ ក ឬ កាណូ ត 
នៅពៃ ល យ ប់ តៃូ វមា នភ្លើ ងបំភ្លឺ ។ 

ជា មួយ គា្នា នៃះ  លោក រដ្ឋម នៃ្តី បាន 
រំឭក ឱៃយ ពលរដ្ឋស មៃ ន្ត ក្នុ ង មុង គៃប់- 
ពៃល  ដើមៃបី កា រ ពា រ ជំ ងឺគៃុ ន ឈាម  
គៃនុ ចាញ់  និង ជំងឺ ផៃសៃងៗ  ហើយ ក៏តៃ ូវ 
បៃុ ងបៃ យ័ត្ន ចំ ពោះកុមា រី និង ក្មៃង សៃី 
ដៃលនៅ ទីទួល សុវត្ថិ ភាព កៃ ងមា ន 
អំ ពើហិងៃសាផ្លូ វភៃទកើ តឡើង ។

លោក ម៉ម  បុ៊ន ហៃង  បាន បញ្ជាក់ ថ៖ 
«តៃូវបៃុ ង បៃយ័ ត្នចៀ សវាងនូ វគៃះ-
ថ្នា ក់ ល ង់ទឹក  តៃវូ ការ ពារ កុមារ តូចៗមិន  
ឱៃយចុះ ទកឹ ពនៃយល ់កមុា រ ពគីៃះថ្នា កន់ៃ 
ការល ង់ទឹក នាំ កុមា រ ទៅក ន្លៃងខ្ព ស់  
និ ងមាន អ្នក ថៃទំា  បៃើអា វពោ ង ឬ បី៊ដុង  
ជ័ រគៃ ប់ពៃ ល កុមា រចៃ ញពីផ្ទះ ។ ពៃ ល 
ធ្វើ ដណំើរ តាម ទកូ ម ិនតៃ ូវដា កម់នសុៃស 
ហួស កមៃតិ  បើមា នអ្ន ក ណ មា្នា ក់ល ង់-  
ទឹ កតៃូ វហៅ ជំនួយ ជាបនា្ទា ន់»។  

កៃពីនៃះលោក រដ្ឋម នៃ្ត ីបាន អំ ពា វ- 
នា វឱៃយបៃយ័ត្នពី  គៃះថ្នា ក់ ដោ យសា រ  
ពស់ ចឹក ឬស  ត្វអា សិរ ពិស ផៃសៃង ៗ    
ដោយ លោកស្នើព ិន ិតៃយ ឱៃយ បាន តៃ ឹម តៃវូ  
មុន ទៅ កាន់ទី ទួលសុ វ ត្ថភិាព  ឬមុ នទៅ  
ធ្វើកា រជិ តគំនរ អុស និង គំនរ ឈើ។ 

ចំពោះ ការ ធ្វើ ដំណើ រពៃល យប់  ឬ ពៃល 
ធ្វើ កា រ ងារ  លោក ម៉ម ប៊ុន ហៃង រំឭក 
ឱៃយ ស្លៀក ខោ ជើង វៃង  និងពា ក់ សៃបៃ ក- 

ជើង ក វៃង ចៀសវា ងកន្លៃ ង មាន ស្មៅ 
ស៊បុទៃ ុប ន ិងដាច ់ ខា ត  ម ិនតៃវូ យ កដៃ 
ទៅ ចាប់ ព ស់ឬ សត្វអា សិរ ពិស ឡើយ។  
ក្នងុក រណមីា នសមា ជកិ គៃសួា រ  ឬនរ- 
ណមា្នា ក់ មាន គៃះថ្នាក់ ដោយ សា រ 
ពស់ចឹក ឬស ត្វ អាសិ រ ពិ សទិច  ឬខំា   
តៃវូបញ្ជនូ ជាបៃ ញាប់ ទៅ មណ្ឌល 
សុខភាព  ឬ មន្ទីរពៃទៃយ  ដៃល នៅជិត 
បំផុត ដើមៃបី ទ ទួល បានកា រ ពិនិ តៃយ 
និងពៃយា បាល។

កៃ ពីការបងា្ការ ពី ការ លង់ទឹក និង 
សត្វ អាសិ រពិ ស នៃះ លោក ម៉ម ប៊ុន- 
ហៃង  ក៏ បាន ណៃនំា ឱៃយ ព លរដ្ឋ  នៅ តំបន់ 
មាន  ទឹក ជំនន់ តៃូវ រកៃសា អ នាម័យ ខ្លួន 
បៃណ ដើមៃបីបញ្ចៀ សនូ វ ជំងឺ ផៃសៃ ង ៗ  
ដូចជា ជំ ងឺរា ក រូស  ពុល រលាក ផ្លវូ ដ ង្ហើម  
សៃចួសៃល ់ នងិ ជងំ ឺដ ទៃផៃសៃង ទៀ ត។ 
តៃូវ បរិ ភោគទឹ កសា្អាត ដោ យ បៃើ ធុង - 
ច មៃះ ឬ ដំាទឹ កឱៃយពុះ   ឬបៃើ បៃ ស់ទឹ ក 

ដោ យ  បៃើ  ថ្នាំក្ល រី ន ឬក្លរា៉ា មីន  (ថ្នាំក្ល រីន  
ឬក្ល រា៉ាមីន ៥០០ មិល្លី កៃ ម  ២គៃ ប់  
អាច លាយ ទឹក ២០ លី តៃ ) ។  

ទន្ទឹ មនឹ ងនៃះ  លោក រដ្ឋមនៃ្តី  បាន 
ណៃនាឱំៃយព លរដ្ឋ   អនវុត្ត វធិា នការ មយួ 
ចំនួន ទៀ ត ផង ដៃរ នៅកៃយ ពៃល  
ទឹ ក ជំន ន់សៃក ទៅ ដើមៃបី ចៀសវា ង 
ពីគៃះ ថ្នា ក់ក៏ ដូ ចជា ជំ ងឺផៃសៃ ង ៗ  ។

លោក បន្តថ ៖  «តៃូវ ពិនិ តៃយ មើលផ្ទះ 
កៃង មាន បាក់ សៃុ ត នាំ ឱៃយមា ន គៃះ- 
ថ្នាក់ បៃុង បៃយ័ ត្នកៃ ងមាន សត្វ ពស់ 
ឬសត្វ អា សិ រពិ សផៃសៃ ងៗ។ អនាម័ យ  
ប រិសា្ថា ន ជំុវិញ និ ងក្ន ុងផ្ទះ ពៃះ កៃយ 
ពៃល ទកឹ សៃក ទៅបា នប នៃសលន់ ូវ ភាព- 
ក ខ្វក់ និ ងមៃ រោ គជាចៃើនរ ស់នៅ ក្ន ុងទកឹ 
ចៀស វាង នូវ ការ ដក់ ទឹ ក ជុំវិញ ផ្ទះ និង 
ក្នងុ ផ្ទះ នាឱំៃយ មានដ ង្កវូទ ឹក កើត ម ូសខា្លា  
និង មូ ស ដៃក គោ ល អាច បង្កឱៃយ មានជំងឺ 
គៃុ នឈាម  និងគៃុ ន ចាញ់  សា្តារ  និង 
សមា្អាត អណ្តូ ង ទឹកឡើ ងវិញ  មុននឹ ង 
បៃើ បៃស ់ពៃ ម ទាងំជ ួស ជ ុល ន ិង សង ់
ប ង្គន់ ឡើងវិ ញ  ដោយ ជាន ិច្ច កាលតៃូ វ 
ប នោ្ទារប ង់ក្នុង បង្គ ន់គៃ ប់ ពៃល » ។

ក៏ប៉ុន្តៃ លោក  ម៉ម  ប៊ុន ហៃង   បាន ឱៃយ 
ដឹង ថ កៃសួ ងបា ន ផ្តល់ ឱ សថ និ ង វា៉ាក់- 
សំាងកា រពា រព សច់ ឹក ប ន្ថៃ ម ដ ល ់ខៃ ត្ត 
ដៃល មាន ទឹ ក ជំន ន់ រួ ច ហើយ ។

សៃដៀងគា្នានៃះ អ្នក នាពំា កៃយ កៃសងួ 
សុខាភិ បាល  លោ កសៃី  ឱ វណ្ណឌីន 
បាន ថ្លៃងពីមៃសិល មិញ ថ ការ រកៃសា- 
អ នាម័យ ដៃ និង ខ្លួន ឱៃយ បានគឺ ជា រឿង 
ចាំបាច់ បំផុត ក្នុង ការ បងា្ការ ជំងឺផៃសៃ ងៗ 
ជាពិ សៃស គឺបៃយ័ត្នសត្វ អាសិ រ ពិស 
ទិច ឬខាំ ឬ ក៏ពស់ ចឹ ក ជា ដើម។

លោក សៃ ីបញ្ជាក់ ដូច្នៃះ ថ ៖«នៅពៃល  

ដៃល មនុសៃស  គៃច ចៃញ ពី កន្លៃង  មាន ទឹក  
ជំនន់ សត្វក៏  គៃ ច  ចៃ ញ ពី ទឹក ដូចគា្នា ។ 
ដូច នៃះ នៅ ពៃល យើង គៃចទៅ ទីក ន្លៃ ង 
ឬ ទទី ួល សវុ ត្ថភិាព ណ ម ួយ  យើង តៃវូ 
ពនិតិៃយទ ីតាងំ នោះ  ឱៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់ 
កៃង លោមា ន ពស់  ឬស ត្វ មាន ពិស 
ណមួ យនៅ ទីនោះ ដៃ រ  ហើយ ចៀស វាង 
កុំ ចាប់ កាន់ ពស់ ឬ លៃង សត្វ អាសិ រ- 
ពិស ដៃល វា អាច ខំា ឬទិច យើង បាន » ។ 
   លោក  សុឹង  សៃ ន ក រុណ   អ្ន ក- 
នាំពាកៃយ ស មាគម ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស 
អាដហុក (Adhoc)បាន ថ្លៃងកាលពី- 
មៃសិលមិញថ ជាធម្ម តាពៃ ល មាន បញ្ហា 
ដូចជា  គៃះ ទឹកជំ ន ន់ ឬប ញ្ហា  អ្វី មួយ 
កើ តឡើ ង គឺ កៃសួង សុខាភិបា ល  ឬរាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល  តៃវូ តៃ ផៃសព្វ ផៃសា យ  និង កៃើន- 
រំឭក ពល រដ្ឋ ទា ក់ទ ង នឹង ការ បៃើ បៃស់ 
ទាំង ទឹក  សា្អាត អ នា ម័យ ផៃសៃងៗ ដើមៃបី 
កុំ ឱៃយ កើត មាន  គៃះថ្នា ក់ ឬជំ ងឺផៃសៃ ង  ៗ  
ពៃះនៃះ ជាកាតព្វកិច្ច   របស់ រាជ រដា្ឋាភិ- 
បាល ក្នុង ការទ ទួល ខុស តៃូវ លើ សុខុ- 
មា លភា ព  របស់ ព លរដ្ឋ។

លោក បាន ថ្លៃង ថ៖« ក្នងុ រដ្ឋធ ម្មនុញ្ញ 
របស់ យើង ក៏បាន ចៃង ផងដៃ រពី ការ- 
ទទួល ខុស តៃូវ របស់ អាជា្ញា ធរ រដា្ឋាភិ- 
បាល  ហើយ បៃ ជាព លរដ្ឋ គៃប់រូប ក៏ គួរ- 
តៃដឹ ង អំពី ការ ថៃរកៃសា សុខ ភាព របស់ 
ខ្លនួ  ហើយបើមា នប ញ្ហា  ណមយួ  ដៃល 
កើត មាន ឡើង ដោយ មនិ បៃកៃត ីណ- 
មួយ  ចំពោះ ការ រា លដា ល នូវ ជំងឺ ណមួយ    
ក្នុង តំបន់ ដៃលខ្លួន រ ស់នៅ នោះគួរ តៃ 
ផ្តល់ ព័ ត៌មា ន  ឬ អំពា វនា  វ ទៅដ ល់ សា្ថាប័ន  
ពាក់ព័ន្ធ ឬមន្ទី រសុ ខា ភិ បាល  ដៃល នៅ 
ជិតមូ លដា្ឋា ន បំផុត  ដើមៃបី ជួយ សង្គៃះ 
ឬ ពៃយា បាល  ឱៃយ ទាន់ ពៃល »៕

លោក ម៉ម បុ៊នហេង ក្នងុកិច្ចបេជំុ កាលពីកន្លងមក។ រូបថត ហុង មិនា

ក្នងុខ្រកញ្ញាមហាជនបានផ្ញើមតិយោបល់និងសំណូមពរទៅហ្វ្រសបុ៊កលោកសខ្រង៧៣ករណី
វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសួង មហា - 
ផ្ទៃ  លោក ស ខៃង បាន បងា្ហាញ  
មតិ យោបល់ និង  សំណូម ពរ រប ស់ 
មហាជនដៃល  ផ្ញើ មក គៃហទពំរ័ 
ហ្វៃស ប៊ុក របស់ លោកនិង អង្គ - 
ភា ព ពាក់ព័ន្ធចំណុះឱៃយ  កៃសួង  
នៅ ក្នុង ខៃ កញ្ញាឆ្នាំ នៃះ  ដៃល 
មាន  ចំនួន៧៣ករណីក្នុង នោះ 
បាន ដោះ សៃយ រួច ចំនួន  ១១  
ករណី  ។ 

លោក  ស ខៃង បាន  សរសៃរ 
នៅ លើ គៃហ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក 
របស់ លោក  កាលពី ថ្ងៃ  ទី ១២ 
ខៃ តុលា  ថ ៖« ខ្ញុសូំម សម្ដៃង ការ - 
កោត សរសើរ នងិ វាយតម្លៃ ខ្ពស ់ 
ចំពោះ កិច្ចសហការ បៃកប ដោ យ  
ការទទួលខុសតៃូវ ខ្ពស់ របស់ 
ថ្នាក់ ដឹក នាំ និង មន្តៃី នៃអង្គភាព 
ចណំុះ កៃសងួ មហាផ្ទៃ ពៃមទាងំ 
សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ទាំង ថ្នាក់ ជាតិ 
និង ថ្នាក់កៃម ជាតិ ក្នុងការ- 

ឆ្លើយ តប ចំពោះ មតិ យោបល់  
កង្វល់និង សំណូម ពរ នានា រប ស់ 
ម ហា ជន ជាមួយ កៃុមការងារ 
ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ខ្ញុំ ពៃះ ករុ-
ណខ្ញុ ំក្នងុ នយ័ រមួគា្នា ដើមៃបី បមៃើ 
ជាតិ  និង បៃជា ពល រដ្ឋ »។

លោក  ជា  សុគនា្ធា  បៃធាន 
កៃុម ការងារ តាមដាន អំពី ការ - 
ដោះសៃយ មតិយោបល់ ឬ 
សំណូមពរ របស់ មហា ជន ក្នុង 
គៃហទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក  លោក ស  
ខៃង  ថ្លៃង កាលពីមៃសិលមិញថ 
សមៃប ់ខៃ កញ្ញា កន្លង ទៅ កៃមុ- 
ការងារ បាន ទទលួ មត ិយោបល ់
នងិ សណំមូពរ ព ីមហា ជន សរបុ 
ចនំនួ ៧៣ ករណ ីក្នងុ នោះ បាន 
ដោះសៃយ រចួ ចំនួន១១ ករណ ី  
ហើយ ។ ដោយឡៃក ក្នងុ ចំណោ ម  
មតិ យោបល់  និង សំណូម ពរ 
របស ់មហាជន ផ្ញើ មក គៃហទពំរ័ 
ហ្វៃសប៊ុក របស់ លោក ស ខៃង 
និង អង្គភាព ពាក់ព័ន្ធ ចំណុះ ឱៃយ 
កៃសួង  សមៃប់ ខៃកក្កដា និង 

ខៃសីហា កន្លង មក គឺ មាន ចំនួន 
៣៣៧ករណី  តៃវូ បាន ដោះ សៃ យ 
រួច នៅ សល់តៃ ១៣៦ករណី  
ទៀត ដៃល មន្តៃ ីជំនាញ  កំពុង បន្ត 
ដោះ សៃយ   ។ 

លោក  ថ្លៃង ថ ៖«មត ិយោបល ់
និង សំណូមពរ ដៃល មហាជន 
ដាកម់ក ដៃល នៅសល់ មនិទាន ់
ដោះសៃយ រួចនៃះ  ភាគ ចៃើន 

ជា បញ្ហា ទំនាស់  ដីធ្លី និង ការ- 
អាក់ អន់  សៃពន់ចិត្ដ ជាមួយ 
អាជា្ញា ធរ  ឬសមត្ថកចិ្ច ដៃល បមៃើ 
ពកួគាត ់ (ពលរដ្ឋ) មនិ បាន ល្អ 
ជាដើម ។   យើង បាន បញ្ជនូ ករ ណី 
សៃស សល់ ទាំង នៃះ ទៅ តាម 
ខៃត្ដ ពាក់ព័ន្ធ ដើមៃបី ដោះ សៃយ  
និង ធ្វើ ការ កៃសមៃួល ហើយ »។ 

លោក សគុនា្ធា បញ្ជាកថ់ ក្នងុ 

ចំណោម មតិ និង សំណូមពរ 
មហាជន មយួ ចនំនួ  ដៃល អសូ- 
បនា្លាយ ពៃល យូរនៃះ វា ជា បៃភៃ ទ 
រឿងបញ្ហា វិវាទ ដីធ្លី  ដៃ លក៏  តៃូវ 
ដោះសៃយ  ទៅ តាម នីតិវិធី 
តុលាការ  ដៃរ ។

លោក អំ សំអាត នាយករង 
ទទលួបន្ទកុ ផ្នៃក សទិ្ធមិនសុៃស នៃ 
អង្គការ លកីាដបូាន គាទំៃ ចពំោះ  
ចណំត ់ការ របស ់លោក ស ខៃង 
ដៃល បាន ខិត ខំ ជំរុញ ឱៃយ មា ន កៃមុ- 
ការងារ   សមៃប ់ដោះ សៃយ មត ិ
យោបល់  និង សំណូមពរ របស់ 
មហាជន ផ្ញើ មក គៃហទំព័រ ហ្វៃ ស- 
បុ៊ក របស់ លោកនិង អង្គភាព ពា ក់ - 
ព័ន្ធចំណុះឱៃយ  កៃសួង មហាផ្ទៃ 
បៃបនៃះ ។  

លោកបាន  ថ្លៃង ថ ៖«បញ្ហា 
សំខាន់ គឺ ទាក់ទង ទៅ នឹង 
ដំណោះ សៃយទៃ។ យើង 
ទទលួ សា្គាល់ ថ រឿង ខ្លះ តៃវូ មា ន  
ដណំោះ សៃយ ឆប ់ហើយ រឿង 
ខ្លះ ក៏មាន នីតិ វិធីក្នុង ការ ដោះ- 

សៃ យ។ ទោះបីយ៉ាង  ណ ក៏ដោ  យ 
សូមឱៃយ មន្តៃី ពាក់ ព័ន្ធ បន្ត នីតិវិធី 
ក្នុង ការ សុើប អង្កៃត និង សៃវ- 
ជៃវរក ដំណោះ សៃយ សមៃប់ 
បៃជាពលរដ្ឋ  ជា បន្ត ទៅ ទៀត 
ពៃះ យើង ជឿ ជា ក់ថ រឿង ទំា ង - 
អស់មិនមៃនអាច ដោះ សៃ  យ- 
បាន ភា្លាមៗទៃ ទាល់ តៃ  សិកៃសា      
ស្វៃង រក ឫស គល់ បញ្ហាទើប 
ដោះសៃយ បាន »។

លោក  ស  ខៃង   កាល ពី ថ្ងៃទី 
២៣ ខៃ កញ្ញា  បាន ចៃញ សៃចក្ដ ី- 
ណៃនាំបន្ថៃម  ដល់ គៃប់ បណ្ដា 
អគ្គ  ជំនាញ  ពាក់ព័ន្ធ នានា  ចំណុ ះ  
កៃសួង  រដ្ឋបាល  និង  ស្នងការ - 
ដា្ឋាន នគរបាល រាជធាន ី- ខៃត្ដ ឱៃយ  
យក ចិត្ដ ទុក ដាក់ ដោះសៃយ 
បញ្ហា ជូន បៃជាពលរដ្ឋ  មតិ - 
យោបល់  និង សំណូម ពរ របស់ 
មហាជន  ដៃល ផ្ញើ មក  គៃហទពំរ័ 
ហ្វៃស បុ៊ក របស់ លោក និង អង្គ - 
ភាព ពាក់ ព័ន្ធ ចំណុះឱៃយ  កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ ៕

នរី ម្នាក់ កំពុង  មើល គេហ ទំព័រ ហ្វេស បុ៊កលោក  ស    ខេង ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 



តពីទំព័រ១...សន្តភិាពនោះការ-
ប្រឈមទៅនឹងមហន្តរាយកាន់-
ត្រខ្លាំងប៉ះពាល់កាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់ជីវិតមនុស្រសនិងការអភិវឌ្រឍ។
ហ្រតុន្រះហើយយើងត្រវូបន្តថ្រ-
រក្រសាសន្តិភាពទោះជាស្ថិតក្នុង
កាលៈទ្រសៈណាក៏ដោយ»។
លោកហ៊ុនស្រនបានលើក-

ឡើងថាជាក់ស្ត្រងតាមរយៈព្រឹត្តិ-
ការណ៍មិនប្រក្រតីន្រគ្រះ-
មហន្តរាយបង្កដោយខុស-
សញ្ញាគ្រះថា្នាក់ធម្មជាតិដចូជា
ទឹកជំនន់រាំងស្ងួតខ្រយល់កន្ត្រក់
ជំងឺរាតត្របាតដ្រលកើតមានស្ទើរ-
ត្ររាល់ឆ្នាំធ្វើឱ្រយមានការខូច-
ខតជារូបវន្តខតបង់ថវិកាប៉ះ-
ពាល់លើស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម និង
ជីវភាពប្រជាជន។
លោកថា ការចូលរួមការពារ

អាយុជីវិតមនុស្រសពីគ្រះមហន្ត-
រាយចាំបាច់មនសុ្រសមា្នាក់ៗ មាន
ការត្រៀមបង្ការនិងចូលរួមអនុវត្ត
វិធានការទំាងឡាយដ្រលស្ថាប័ន
មានសមត្ថកចិ្ចដាក់ច្រញក្នងុការ-
ទប់ស្កាត់គ្រះមហន្តរាយដ្រល
បង្កឡើងដោយមខុសញ្ញាគ្រះ-
ធម្មជាតិនិងមនុស្រស។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ភាព-

មនិប្រកដប្រជាន្រការប្រប្រលួ
អាកាសធាតុនៅព្រលអនាគត
និងការមិនអាចព្រយាករបាន គឺ

មានត្រការរួមគំនិតគ្នាខិតខំប្រងឹ-
ប្រងក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រះ-
មហន្តរាយដោយផ្តើមច្រញពី
ប្រជាពលរដ្ឋមា្នាក់ៗនិងគ្រួសរ
នីមយួៗចលូរមួក្នងុភាពជាមា្ចាស់
របស់មលូដា្ឋានសហគមន៍ដើម្របី
ការរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពនិង
ភាពធនគ្រះមហន្តរាយ»។
ក្នុងនោះលោកហ៊ុនស្រនក៏

បានណ្រនាំដល់អាជា្ញាធរមូល-
ដា្ឋានគ្រប់លំដាប់ថា្នាក់ត្រូវបន្ត
អនុវត្តច្រករំល្រកចំណ្រះដឹង
រវាងគ្នា និងគ្នា ក្នុងការជំរុញ
សកម្មភាពការពារសុខភាព
អនាមយ័ផ្ទាល់ខ្លនួរស់នៅស្អាត
បរិស្ថានល្អនៅតាមមូលដា្ឋាន
ផងដ្ររ។ បន្ថ្រមពីន្រះចំពោះ
កមា្លាំងគ្រប់ជាន់ថា្នាក់ត្រូវត្រៀម
លក្ខណៈឱ្រយបានរួចជាស្រច
ដើម្របីឆ្លើយតបគ្រះមហន្តរាយ
ដ្រលកើតមានឡើង។

លោកហ្រមឧត្តមអ្នក-
ជំនាញផ្ន្រកបរិស្ថានបានឱ្រយដឹង
ថាការកាត់បន្ថយគ្រះមហន្ត-
រាយដ្រលកពំងុកើតមានត្រវូការ
ការចូលរួមពីគ្រប់ភាគី។ រដា្ឋាភិ-
បាលគួរត្រមានការសិក្រសាឱ្រយ
បានសុីជម្រនងិការពារគម្រប
ធម្មជាតិ ដូចជាព្រឈើ ទន្ល្រ
បឹង និងធនធានដទ្រទៀតឱ្រយ
បានគង់វង្រសហើយត្រវូស្តារឡើង
វញិដើម្របីធ្វើយ៉ាងណាឱ្រយកម្ពជុា
ចៀសផុសពីគ្រះមហន្តរាយ
ក្នុងព្រលខងមុខ។
លោកថ្ល្រងថា៖«បើជាគ្រះ-

មហន្តរាយន្រះគឺជាធម្មជាតិហើយ
ប៉ុន្ត្របើសិនជាកើតឡើងដោយ-
សរត្រមនុស្រសដ្ររន្រាះជាអ្វីដ្រល
យើងត្រូវជជ្រកគ្នាឱ្រយបានដិត-
ដល់ទៀតពីព្រះនៅក្នុងន្រះ
ថា្នាក់ដឹកនាំបានលើកឡើងពីការ-
ចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ»៕
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គណៈមេធាវីស្នើសំុលោកសខេងពិនិតេយឱេយមេធាវីបេចំាការ...
តពីទំព័រ១...មហាផ្ទ្រដើម្របីសិក្រសារៀបចំ

ឱ្រយមានម្រធាវីនៅតាមរដ្ឋបាលខ្រត្ត និង
រដ្ឋបាលស្រកុដ្រលកើតមានបញ្ហាច្រើន
ដើម្របីជួយបញ្ចៀសការអនុវត្តការងរមួយ-
ចំនួនខុសពីនីតិវិធី។លោកនឹងបន្តផ្ដល់
ការគំទ្រ និងសម្របសម្រលួដើម្របីឱ្រយ
ម្រធាវីអាចបំព្រញការងរបានរលូនព្រម-
ទំាងពិចារណាលើសំណើមួយចំនួនទៀត។
លោកលីវសុវណា្ណាអគ្គល្រខធិការរង

ន្រគណៈម្រធាវីកម្ពជុា ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញ
ថាបើតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌជន-
សង្រស័យអាចមានសិទ្ធិមានម្រធាវីក្រយ
២៤ម៉ាងន្រការឃាត់ខ្លនួ។បុ៉ន្ត្រប្រសិន-
បើមានវត្តមានម្រធាវីនៅការិយល័យ
បូ៉លិសនៅក្នងុអំឡុងព្រល២៤ម៉ាងនោះ
ម្រធាវីអាចបម្រើផលប្រយោជន៍២យ៉ាង
គឺអាចផ្ដល់ការប្រកឹ្រសាយោបល់ផ្ន្រកច្របាប់
ដល់ជនសង្រស័យនិងជួយដល់សមត្ថកិច្ច
ក្នងុការកសងមូលដា្ឋានភ័ស្តតុាងរឹងមំា។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖«នៅដំណាក់-

កាលនគរបាលយុត្តធិម៌ចម្លើយរបស់
គត់ [ជនសង្រស័យ]ក៏ដោយភ័ស្តតុាងក៏-
ដោយបើមានការប្រកឹ្រសាយោបល់ផ្ន្រក-
ច្របាប់មានការចូលរួមពីម្រធាវីការពារជន-
សង្រស័យវាជួយឱ្រយភ័ស្តតុាងនោះវារឹងមំា។
ម្រធាវីដ្រលប្រចំាការអាចជាម្រធាវីជួយ
ខងនគរបាលយុត្តធិម៌វិញ។ឧទាហរណ៍

នគរបាលយុត្តធិម៌ត្រវូការអ្នកច្របាប់ម្រធាវី
ថាតើគួររៀបចំសំណំុរឿងប្រមូលភ័ស្តតុាង
អីដើម្របីឱ្រយរឹងមំាឬមួយគួរត្រសន្នដិា្ឋានថា
វាជាបទអីគួរឃាត់ខ្លនួឬមិនឃាត់ខ្លនួជា-
ដើម។គត់អាចប្រកឹ្រសាពិគ្រះយោបល់
ត្រន្រះមិនម្រនជាការបញ្ជាទ្រ។
លោកបន្តថាវត្តមានម្រធាវីនៅការិយ-

ល័យបូ៉លិសវាជួយពង្រងឹសមត្ថភាព
មន្ត្រីនគរបាលយុត្តធិម៌ផង និងធ្វើឱ្រយ
សំណំុរឿងដ្រលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តធិម៌
បញ្ជនូមកតុលាការមានប្រសិទ្ធភាពនិង

ជំនឿទុកចិត្ត។លោកថាច្របាប់ស្តីពីលក្ខ-
ន្តកិៈម្រធាវីច្រងថាម្រធាវីអាចចូលជួប
កូនក្ដីគ្រប់កាលៈទ្រសៈ បុ៉ន្ត្រក្រមនីតិវិធី
ព្រហ្មទណ្ឌអនុញ្ញាតឱ្រយជនសង្រស័យជួប
ម្រធាវីក្រយឃាត់ខ្លនួ២៤ម៉ាង។ចំណុច
ន្រះត្រវូបានម្រធាវីមើលឃើញថាជាការ-
រឹតត្របិតមួយ។លោកថ្ល្រងថា៖«ការអនុវត្ត
កន្លងមកមានមន្ត្រីនគរបាលយុត្តធិម៌ខ្លះ
គត់អនុញ្ញាតឱ្រយម្រធាវីអមជនសង្រស័យ
ចូលឆ្លើយបំភ្លឺអី៊ចឹងទៅ។ត្រក៏មានអង្គភាព
មួយចំនួនធំមិនបានអនុវត្តដូច្ន្រះទ្រដោយ

គត់យល់ថាបើអត់មានការឃាត់ខ្លនួគឺ
ម្រធាវីអត់សិទ្ធិអ្វីទំាងអស់ទាល់ត្រមាន
ការឃាត់ខ្លនួហើយក្រយការឃាត់ខ្លនួ
២៤ម៉ាងទើបជនសង្រស័យមានសិទ្ធិមាន
ម្រធាវី។ន្រះជាការអនុវត្តផ្រស្រងៗគ្នា»។
ម្រធាវីមួយរូប គឺលោក អុ៊កវា៉ាន់ដ្រត

ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាប្រទ្រសមួយចំនួន
អនុញ្ញាតឱ្រយមានវត្តមានម្រធាវីភា្លាមៗនៅ
ព្រលជនសង្រស័យណាមា្នាក់ត្រវូបានចាប់-
ខ្លនួ។មាត្រ៩៨ន្រក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ
គួរត្រធ្វើវិសោធនកម្ម។លោកថា៖«វាអា-
ស្រយ័លើក្រសួងមហាផ្ទ្រនិងអគ្គស្នងការ
នគរបាលជាតិថ្លងឹថ្ល្រងមើលថាតើការ-
អនុញ្ញាតឱ្រយម្រធាវីចូលជួបមុនវាមាន
ផលវិបាកអីដល់កិច្ចការគត់។បុ៉ន្ត្រខ្ញុំគិត
ថាកាលណាមានម្រធាវីចូលជួបនៅក្នងុ
នីតិវិធីរបស់គត់ កិច្ចការរបស់គត់កាន់ត្រ
មានភាពរឹងមំាដោយសរមានម្រធាវីជា
សក្រសីក្នងុរឿងហ្នងឹ។មានកូនក្ដីមួយចំនួន
ត្រងលើកឡើងថាបូ៉លិសធ្វើបាបបង្ខំឱ្រយ
ឆ្លើយយើងចង់លុបបំបាត់ពាក្រយអស់ហ្នងឹ
បានជាយើងចង់ធ្វើការជាមួយមន្ត្រីនគរបាល
ដើម្របីកំុឱ្រយថាមន្ត្រីនគរបាលច្រះត្រខុស»។
ទោះយ៉ាងណាលោកឆយគឹមខឿន

អ្នកនំាពាក្រយអគ្គស្នងការដា្ឋាននគរបាល
ជាតិពន្រយល់ថាសមត្ថកិច្ចធ្វើតាមត្រក្រម-
នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ។សម្រប់បទឧក្រដិ្ឋ

សមត្ថកិច្ចពិបាកនឹងអនុញ្ញាតឱ្រយម្រធាវី
ចូលជួបមុន២៤ម៉ាងព្រះសមត្ថកិច្ច
មិនទាន់សួរនំានិងសុើបសួរច្របាស់លាស់
ហើយបទល្មើសប្របន្រះអាចមានអ្នក-
ពាក់ព័ន្ធច្រើន។ត្រចំពោះបទមជ្រឈិមឬ
បទលហុសមត្ថកិច្ចត្រងសហការជាមួយ
ម្រធាវីជានិច្ច។លោកថ្ល្រងថា៖«យើងមិន
ចង្អៀតចង្អល់ទ្រចំពោះកិច្ចសហការ
ការពារសិទ្ធិមនុស្រសការពារជនសង្រស័យ
និងចូលរួមចំណ្រកធ្វើឱ្រយមានប្រសិទ្ធភាព
ក្នងុការប្រតិបត្តកិាររបស់នគរបាល។
និយយឱ្រយត្រង់ទៅក្នងុប្រតិបត្តិការរបស់
នគរបាលគឺចាប់ជនសង្រស័យហើយម្រធាវី
មកការពារជនសង្រស័យអាហ្នងឹខ្ញុំពិបាក
ទទួលថាគត់មកជួយការពារបូ៉លិស
ណាស់ព្រះគត់មកគត់រកត្រគន្លះឹណា
ដើម្របីការពារកូនក្ដីរបស់គត់ទ្រ។ត្រយើង
អត់មានទើសទាល់អ្វីទ្របើមានគោល-
ការណ៍ពីថា្នាក់ដឹកនំាហើយមានច្របាប់
កំណត់យ៉ាងណាយើងធ្វើយ៉ាងនោះ»។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនំាពាក្រយក្រសួង

យុត្តធិម៌ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាប្រសិនបើ
មានសំណើសំុពីគណៈម្រធាវីឱ្រយធ្វើវិសោធ-
នកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុញ្ញាតឱ្រយជន-
សង្រស័យជួបម្រធាវីនោះក្រសួងនឹងពិភាក្រសា
ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ទំាងគណៈ-
ម្រធាវីនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្របាប់៕

លោកសខេងរដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេនិងលោកសួនវិសាល។ រូបថតSarKhengpage

លោកហុ៊នសេន...

លោកហុ៊នសេនថ្លេងក្នងុទិវាជាតិគេប់គេងគេះមហន្តរាយ។ រូបថតSPM
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ក្រសួងអប់រំ និងWFP រួមគ្នាបន្តផ្តល់អាហារដល់កុមារក្រកី្រ អ្នកចម្អនិតាមសាលារៀនក្នងុខ្រត្ត៥
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កឡីា បន្ត សហ ការ ជាមយួ កម្មវធិ ីសៃបៀង 
អាហារ ពិភព លោក (WFP)ផ្ដល់ 
អាហារ ដល់ កុមារ ស្ថិត ក្នុង គៃួសារ  កៃីកៃ  
និង អ្នក ចម្អិន  នៅ តាម សាលារៀន  នៃ  
គមៃង ផ្ដល់ អាហារ តាម សាលារៀន 
បៃមាណ  ៤១ ២៩៦នាក់  នៃ សាលា 
បឋម  សិកៃសា ចំនួន  ៩០៨  ក្នុង ខៃត្ដ ចំនួន 
៥។ នៃះ បើ តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
របស់ សា្ថាប័ន ទាំង២  ពី មៃសិលមិញ។

លោក ជួ ហុក  បៃធាន ការិយា ល័យ 
អាហារូបករណ៍ នៃ នាយកដ្ឋាន បឋម- 
សិកៃសា របស់ កៃសួង អប់រំ  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា  កម្មវិធី ផ្ដល់ សៃបៀង- 
អាហារ នៃះធ្វើឡើង ជាលើក ទី៣ហើយ  
តាំង ពីបៃទៃ ស កម្ពុជា ជួប វិបត្ដិ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ។ ចំពោះ ការ អនុវត្ដ កម្មវិធី ផ្ដល់- 
សៃបៀង  អាហារ ដល ់កមុារ ស្ថតិ ក្នងុ គៃសួារ 
កៃីកៃក្នុង ជុំ ទី៣ នៃះ នឹង ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ដ 
នៅ សប្ដាហ ៍កៃយ  ចាបព់ ីថ្ងៃទ២ី០  ដល ់
ថ្ងៃទី ២៤  ខៃ តុលា  នៃះ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«តាម រយៈ កចិ្ច សហការ 
ជា មួយ WFP  យើង បន បង្វៃ ររបប អាហារ 
សមៃប់ ផ្ដល់ ដល់ សិសៃស នៅ ក្នុង គមៃង 
ផ្ដល់ អាហារ តាម សាលា រៀន ក្នុង ខៃត្ដ 
គោល ដៅនៃ ការ ផ្ដល់ អាហារ ពៃល ពៃឹក  

ដោយ ទិញ សៃបៀង  និង យក សៃបៀង ដៃល 
ទទួល បន ពីកៃ បៃទៃស  ចៃក ដល់ 
គៃួសារ សិសៃស ដៃល កៃីកៃ»។

លោក ហកុ ឱៃយ ដងឹ ថា សាលា បឋម សកិៃសា    
គោលដៅ ទាងំ៩០៨  នៃ ខៃត្ដ ទាងំ ៥នោះ  
រួម មាន  នៅ ខៃត្ត ពោធិ៍សាត់  កំពង់ឆ្នាំង  
កពំងធ់ ំ ឧត្តរ មានជយ័  នងិ ខៃត្ដ សៀមរាប ។ 
ការ ផ្ដល់ សៃបៀង អាហារ នៃះ  កុមារ មក ពី 
គៃួសារ កៃីកៃ  និង អ្នក ចម្អិន  នៅតាម- 
សាលារៀន ក្នងុ គមៃង ផ្ដល ់អាហារ តាម- 
សាលារៀន បៃមាណ ៤១ ២៩៦នាក់  នឹង   
ទទួល បន អង្ករ២៥គី ឡូកៃម  បៃង ឆ ១-   

លីតៃ  និង តៃីខ កំប៉ុង ២គីឡូ កៃមដើមៃបី 
សមៃល ទុក្ខ លំបក ក្នុង វិបត្ដិ កូវីដ ១៩ ។

កៃសួង អប់រំ  និង  WFP  ពីមៃសិល មិញ  
ចៃញ សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មានស្ដី ពី ការ- 
បន្ត  អនុវត្ដ កម្មវធីិ ផ្ដល ់សៃបៀង អាហារ ដល ់
កុមារ ស្ថិត ក្នុង គៃួសារ កៃីកៃ  ងាយ រង- 
គៃះ ។ សៃចក្តី បៃកាស បញ្ជាក់ថា  ដើមៃបី 
បន្ត ការគំាទៃ ចំពោះ កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង 
របស ់រដ្ឋាភ ិបល កម្ពជុា ក្នងុ ការកាត ់បន្ថយ   
ផល ប៉ះ ពាល ់សៃដ្ឋ កចិ្ច ពៃះ វបិត្ដ ិជងំ ឺកវូដី- 
១៩  ទៅ លើ គៃួសារ ដៃល ងាយ រងគៃះ  
ទើប  WFP  បន្ត ការ ផ្តល់ សៃបៀង សមៃប់ 

ជុំទី ៣  ដល់ កុមារ ស្ថិត ក្នុង គៃួសារ កៃីកៃ  
តាម រយៈ កម្មវិធី អាហា រូបករណ៍  Take 
Home Rations (THR) នៃះ ។

តាមសៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន ឱៃយដងឹថា  
ក្នុង អំឡុង ពៃល វិបត្ដិ កូវីដ ១៩   កុមារ នៅ 
តាម សាលា គោលដៅ ចនំនួ ២៧៦ ១៣០-  
នាក់  នៃ កម្ម វិធី ផ្ដល់ សៃបៀង អាហារ តាម- 
សាលារៀន ដៃល គាទំៃ ដោយ រដ្ឋាភបិល  
និង  WFP មិន បន ទទួល នូវ អាហារ 
ពៃល ពៃឹក ដៃល មាន ជីវ ជាតិ ល្អទៃ។

យោង តាម ការ សិកៃសា  គឺ អាហារ ដៃល 
មាន ជីវជាតិ  បន ជួយ បង្កើន ការ ផ្តោត- 
អារម្មណ៍ របស់ សិសៃស  និង ជួយ ពួក គៃ  
ទទួល បន ការ សិកៃសា កាន់ តៃ មាន បៃសិទ្ធ - 
ភាព  និង រួម ចំណៃក ដល់ លទ្ធ ផល អប់រំ 
បៃសើរ ជាង មុន ។  បន្ថៃម ពីនៃះ ក៏ បន- 
បន្ធូ របន្ថយ បន្ទុក សៃដ្ឋ កិច្ច ដល់ គៃួសារ 
របស់ កុមារ ផង ដៃរ ។  នៃះ បើ តាមសៃច ក្ដី- 
បៃកាស ព័ត៌មាន ដដៃល។ 

WFP និង កៃសួង អប់រំ  សហការ គា្នា 
ផ្ដល់ ការ ឧបត្ថម្ភ  តាមរយៈ កម្មវិធី អាហា- 
របូករណ៍ ដល ់គៃសួារ កមុារ ងាយ រង គៃះ 
បៃប នៃះ ២លើក រួច មក ហើយ  ចាប់តាំង ពី 
ការ រីក រាលដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  កាល ពី   
ខៃមៃសា  នងិ ខៃមថិនុា។  នៅ ដើម ខៃវចិ្ឆកិា  
ខាង មុខ កៃសួង អប់រំនឹង ផ្ដល់ អាហារូប- 
ករណ៍ដល់ កុមារ មក ពី គៃួសារកៃី កៃនៃ សា- 
លារៀន ចនំនួ ២០៥បន្ថៃម ទៀតតាម រយៈ 

កម្ម វិធី ផ្តល់ អាហារ តាម សាលា ថា្នាក់ ជាតិ ។
លោករស ់សវុាចា  អ្នកនាពំាកៃយ កៃសងួ 

អប់រំ  យុវជន និងកីឡា ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ 
ថា កៃសួង អប់រំ អាច វាយ តម្លៃ បន ថា 
អាហា រូប ត្ថម្ភ ល្អ  មាន ចំណៃក សំខាន់ 
ចូលរួម លើក កម្ពស់ គុណភាព រៀន  និង 
បងៃៀនថៃម ទាំង បណ្តាល ឱៃយ គុណ ភាព 
ជីវិត រឹត តៃ បៃសើរ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« កៃសួង អប់រំ បនបញ្ចលូ   
ខ្លមឹ សារ អាហារូបត្ថម្ភនិង សុខភាព សិកៃសា   
ក្នុង កម្មវិធី សិកៃសា សាលា រៀន  និង បន្ត 
សា្វាគមន៍ កិច្ច សហ ការ ជា មួយ គៃប់ ភាគី 
ពាក់ ព័ន្ធ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ អាហារូបត្ថម្ភ  
និង សុខ ភាព សិកៃសា របស់ អ្នក សិកៃសា  និង 
បុគ្គ លិក អប់រំ តាម រយៈ គៃប់ រូប ភាព ។  
កៃសួងអប់រំសូម សា្វាគមន៍និង ថ្លៃង អំណរ-  
គុណ ជូន ចំពោះ អង្គការ  WFP ដៃល 
បន បន្ត កិច្ច សហការ លើ ការ ងារ អាហា- 
រូបត្ថ ម្ភ ជូ ន សាលា គោល ដៅ នៃះ»។

មន្តៃ ីនាពំាកៃយ របូ នៃះ បញ្ជាក ់ថា  កៃសងួ 
អប់រំ បន្ត លើក កម្ពស់ ជីវភាព មាតាបិតា  
និង កុមារ តូច  ជា ពិសៃស ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ កង្វះ អាហា របូ ត្ថម្ភ កមុារ តចូ មយួ- 
ចំនួន  ដោយ ធ្វើការ អនុវត្ត បៃកាស អន្តរ- 
កៃសួង  ស្តី ពី ការអនុវត្ត កម្ម វិធី ឧបត្ថម្ភ 
សាច់ បៃក់ ជូន សៃ្តី មាន ផ្ទៃ ពោះ  និង កូន 
អាយ ុកៃម  ២ ឆ្នា ំ នៃ គៃសួារ មាន បណ្ណ- 
សមធម៌  ឬ បណ្ណ អាទិភាព៕

តំណាងកេសួងអប់រំនិងWFPផ្តល់អាហារដល់គេសួារកេកីេនៅខេត្តសៀមរបថេ្ងទី១៣ តុលា។រូប កៃសួងអប់រំ



តពីទំព័រ១...សិក្សា  នៅ តាម 
ភូមិ   កន្ល្ង ឆ្ងាយៗ។   ចំណ្ក 
វិទ្យា ល័យ   មាន ប៉ះ ពាល់ ដ្រ   ត្ 
មិន ច្ើន ទ្   ព្ះ វា  ភាគ ច្ើន 
នៅ ទី ប្ជំុ ជន   នៅ កន្លង្ ខ្ពស់ៗ » ។

លោ ក   យី  សុង គ ី បាន អះអាង 
ថា   ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង នឹង មិន ធ្វើ ឱ្យ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ការ សិក្សា របស់ 
សិស្ស ថា្នាក់ ទី៩  និង ទី១២ ដ្ល 
គ្ង នឹង ប្ឡង បញ្ចប់ ឆ្នាំ  នៅ 
ខ ្ធ្ន ូខាង មខុ ន្ះ នោះទ។្   យ៉ាង- 
ណា ក៏ ដោយ ស្ថាន ភាព ទឹក នៅ 
នឹង  កាល ពី ថ្ង្ ទី ១៣ តុលា   
ហើយ   ក៏ មិន ទាន់ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សលា រៀន ថ្ម ទៀត ដ្រ ។ 

 លោក   ប ញ្ជាក ់ថា ៖  « កន្លង្ ខ្លះ   
ក ៏មាន ការ គោក ទកឹ វញិ   បហ្ល្ 
ជា៤  ទៅ ៥ សលា (ដ្រ) ។  
ប្សិន ជា ភ្លៀងមិន មាន ការ បន្ត 
ធ្លាក់ ទៀត ទ្   គឺ សលា យើង   
អាច គោក លឿន   ហើយ សិស្សា នុ- 
សសិស្ យើង   នងឹ បាន តឡ្ប ់ចលូ 
សលា វិញ លឿន » ។ 

លោក  រស់ សុ វាចា   អ្នក នាំ- 
ពាក្យ ក្សួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា  បាន ប្ប់ ភ្នព្ំញ បុ៉ស្តិ៍ កា ល- 
ពី ថ្ង្ អ ង្គា រ ថា  សលារៀន មួយ 
ចំនួន  តូច  នៅ តាម បណា្ដា ខ្ត្ត 
ដ្ល បាន លិច ដោយ សរ ទឹក- 
ភ្លៀង  នោះ   ត្ូវ បាន បិទទា្វារ  និង  
ផ្អាក ការ សិក្សា ជា  បណ្ដាះ អាសន្ន ។   
ខណៈ មន្ត្ី ន្ ក្សួង អប់ រំ  កំ ពុង 
បន្ត កចិ្ច សហ ប ្តបិត្ត ិការ ជា មយួ 

ភាគ ីពាក ់ពន័្ធទាងំ អស ់ដើមប្ ីរកស្ា 
សុវត្ថ ិភាព  ។ 

លោក   សុវាចា  បាន ថ្ល្ង ថា ៖  
« ក្សួង   បាន ធ្វើ កិច្ច សហ ការ 
 ជា មួយ អាជា្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន ផ្ទាល់  
ដើម្បី ត្ៀម លក្ខណៈ ក្នងុ កតា្តា ចំា-  
បាច់   ដើម្បី ជួយ ដល់ ពួក គាត់   
តាម ទដិ្ឋ ភាព ជាក ់ស្តង្។  កស្ងួ 
បន្ត ស្វា គ មន ៍កចិ្ច សហ ការ ព ីគប្ ់
ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ។  យើង សូម អពំាវ- 
នាវ ដល់ សិស្សានុ សិស្ស  និង 
លោក គ្ូ  អ្នក គ្ូ  បុគ្គលិក អប់រំ     
ម្តា្តា បង្កើន ការ ប្ុង ប្យ័ត្ន   
នាព្លរ ដូវ ភ្លៀង ន្ះ ដើម្បី បន្ត 
ថ្ ទាំ សុខ ភាព  និង បន្ត អនុវត្ត 
វិធន ការ សុវត្ថិ ភាព សុខ ភាព 
ទាំង អស់ គា្នា» ។    

លោក  ក ៏បាន អះ អាង ផង ដ្រ 
ថា បញ្ហា គ្ះ ទឹ ក ជំនន ់ន្ះ   គឺ 
មនិ បណា្ដាល ឱយ្ មាន ការ ប៉ះ ពាល ់
ដល់ ការ សិក្សា របស់ សិស្ស  ថា្នាក់ 
ទ ី៩  នងិ ថា្នាក ់ទ ី១២ ដល្ នងឹ ត្វូ 
ត្ៀម ប្ឡង នា ព្ល ខាង មុខ 
ន្ះ ទ្   ខណៈ ផល ប៉ះ ពាល់ ន្ះ  
គ ឺប៉ះ ពាល ់សលា រៀន នៅ កម្តិ 
បឋម សិក្សា ប៉ុណ្ណោះ ។  

គណៈ កមា្មា ធិការ គ្ប់ គ្ង 
គ្ះ មហន្ត រាយ   បា ន ឱយ្ ដឹង នៅ 
ក្នុង របាយ ការណ៍ សរុប ន្ ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ដោយ សរ ជំ នន់ ទឹក- 
ភ្លៀង ន្ះ បាន ឱយ្ ដងឹ ថា   សលា-  
រៀន  នៅ ខ្ត្ត បាត់ ដំបង រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ជាង គ្  ចំណ្ក 

ខ្ត្ត ដទ្ ទៀត ប៉ះ ពាល់  បន្តិច- 
បន្តួច  ដូច ជា ខ្ត្ត បនា្ទាយ មាន- 
ជ័យ   ខ្ត្ត តាក្ វ   ខ្ត្ត ស្ទឹង ត្ង   
ខ្ត្ត ប្៉ លិន   និង ខ្ត្ត សៀម រាប ។

លោក   អ៊ុង  សុីផន  ប្ធន 
ពន្ធ នាគារ ខ្ត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  
បាន ប្ប់ ភ្នព្ំ ញ បុ៉ស្តិ៍ នៅ ថ្ងអ្ ង្គារ 
ថា  ស្ថាន ភាព ទឹក ជំ នន់ ក៏ បាន 
 ប៉ះ ពាល់ ពន្ធ នាគារ នៅ ក្នុង ខ្ត្ត 
ន្ះ ដ្រ  ក្នុង ជម្ ១៥ សង់ ទី- 
ម៉្ត្   ដ្ល មិន អាច ស្នាក់ នៅ 
បាន   នងិ តម្វូ ចា ំបាច ់ត្វូ ជម្លៀ ស  
ពួក គ្ ច្ញ ទៅ កាន់ ពន្ធនាគារ 
ខ្ត្ត ផ្ស្ង ទៀត   ដ្ល នៅ ជាប់  
ព្ំ ប្ទល់ ខ្ត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  
និង ដ្ល មិន រង ការ វាយ ប្ហារ 
ដោយ ទឹក ជំនន់  ។    

 លោក  សុផីន  បាន បញ្ជាក ់ថា ៖  
« គិត ត្ឹម ម៉ាង  ២:៣០ នាទី 
រសៀល ថ្ង ្អង្គារ [ មសិ្ល មញិ ] ន្ះ  
អ្នក ទោស  ៨១១ នាក់   ក្នងុ ចំ ណម 
អ្នក ទោស សរុប   ១៦១២ នា ក់  
ត្វូ បាន សម ត្ថ កចិ្ច យើង  ជម្លៀស 
ច្ញ ទៅ កាន់ ពន្ធ នា គារ ខ្ត្ត 
សៀម រាប ។  ចំណ្ក អ្នក ទោស  
នៅ សល់  សមត្ថ កិច្ច យើង កំពុង 
ទាក់ ទង ពន្ធ នា គារ ខ្ត្ត មួយ 
ចំនួន ទៀត  ដើ ម្បី នំា ពួក គ្ ទៅ 
ដក ់ផ្ញើជា បណ្ដាះ អាសន្ន  ដើមប្ ី
ការពារ សុវត្ថិ ភាព » ។ 

  ក្ ពី ប៉ះ ពាល់ ដល់ អ្នក ជាប់- 
ឃុំ នៅ ក្នុង ពន្ធនា គារ នៅ ក្នុង 
ខត្្តន្ះ  ក៏ បាន បណា្ដាល ឱយ្ មាន 

មនសុស្ ស្លាប ់ នងិ ជម្លៀស ខ្លនួ ទៅ 
កាន់ ទី ទួល សុវត្ថ ិភាព  រួម ទាំង  
ប៉ះ ពាល់ ដំ ណំា  និង ហ្ដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ផង ដ្រ ។ 

  លោក  លី   សរី   អភិ បាល រង ខ្ត្ត   
និង អ្នក នាំ ពាក្យ សលា ខ្ត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ   បាន ប្ប់ 
ភ្នំព្ញ ប៉ុ ស្តិ៍ ថា  ជំ នន់ នៅ ក្នុង 
ខ្ត្ត ន្ះ  បាន បង្ក ឱ្យ មនុស្ស ៥ 
នាក់ ស្លាប់   និង  ជាង   ១៣០០ 
នាក់ ទៀត   ក្នុង ចំណម មនុស្ស  
១៣ ២៧៦ នាក់  ត្ូវ បាន 
ជម្លៀស ច្ញ ទៅ កាន់ ទី ទួល- 
សុវត្ថិ ភាព   ដោយ សរ ត្ ផ្ទះ 
របស់ ពួក គ្ ត្ូវ បាន លិច ទាំង- 
ស្ុង។   ប៉ះ ពាល់ ដំណាំ ស្ូ វ    
៥៨៤១ ហកិ តា  ដឡំងូ ម ី ១ ៨៩៣ 
ហិក តា  និង ដំណាំ រួម ផ្សំ ៣៦៦ 

ហិក តា  ព្ម ទាំង ធ្វើ ឱ្យ ប៉ះ ពាល់ 
ហ្ដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ  ២០១ 
កន្លង្  មាន បវ្ង្ សរបុ ជាង ៧៩ 
គីឡូ ម៉្ត្  និង លិច វត្ត អារាម   
២៣ កន្ល្ង សលា រៀន ២៥  
កន្ល្ង   និង មណ្ឌ ល សុខភាព 
ចំនួ ន  ៣កន្ល្ង ផង ដ្រ ។ 

 លោក   សរី   បាន ថ្ល្ង ថា ៖    
« នៅ ពល្ ន្ះ  ទកឹ កពំងុ បន្ត ជន-់ 
លិច នៅ ក្នុង តំបន់ មួយ ចំនួន 
ទៀត  រួម ទាំង ពន្ធ នា គារ ក៏ ត្ូវ 
ជន់ លិច ផ ង ដ្ រ »  ។ 

  ក្សួង ធនធន ទឹក  និង ឧតុ- 
និយម  តាម ការ ព្យាករឱ្យ ដឹង ថា  
កម្ពុជា   បន្ត ទទួល រង ប្ព័ន្ធ 
សមា្ពាធ ទាប ដ្ល បណា្ដាល មក 
ពី ព្យុះ ទី ១៦   ឈ្មាះ  ណា កា  នៅ 
លើ សមទុ ្ចនិ ខាង តប្ងូ   នងិ ពយ្ុះ  

សូដ្ល   ដ្ល មាន កមា្លាំង ខា្លាំង 
ចាប់ ពី ថ្ង្ ទី ១ ៤   ដល់ ថ្ង្ ទី ២០  
តុលា។   កម្ពជុា ស្ថតិ ក្ម ឥទ្ធពិល 
ន្ះ   នៅ ចនោ្លាះ ថ្ងទ្ ី១៨  នងិ ១៩ 
នឹង ធ្វើ ឱ្យ បណា្ដា ខ្ត្ត នៅ តំបន់ 
វាល ទំ នាប កណា្ដាល  ខ្ត្ត ជា ប់ 
ជរួ ភ្ន ំដង រក្   នងិ ខ្ពង ់រាប ឦសន   
នងិ តបំន ់មាត ់សមទុ ្  មាន ភ្លៀង 
ធ្លាក់ ពី តិច ទៅ បង្គួរ។   

ក្ សួង ធន ធន ទឹក  និង ឧតុនិយម  
បាន អំ ពាវ នាវ សជា ថ្មី ផង ដ្រ  
ទៅ ដល់ សធរ ណ ជន   នៅ ទូ ទំាង  
ប្ ទ្ស តូ្វ បន្ត ការ បុ្ង ប្ យ័ត្ន   
ចំពោះ បាតុ ភូត ផ្គរ រន្ទះ   ខ្យល់- 
កន្្តាក់  ជា ពិស្ស ប្ ជា ពល រដ្ឋ  
ដល្ រស ់នៅ ទ ីទ ំនាប   កប្្រ ផ្លវូ ទកឹ   
ជាប ់តបំន ់ភ្ន ំ   នងិ រលកដល្អាច 
កើតមាន នៅ ក្នុង  សមុទ្ ៕ 
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មុំគន្ធា

ភ្នពំេញៈ តណំាង កម្មករ បម្លូ   
សរំាម ក្មុ ហ៊នុ  សុនីទ្ ី បាន ដក-់ 
ញត្ត ិទៅ សលារាជ ធន ីភ្នពំញ្  ព ី
មស្លិ មញិ  ដើមបី្ ស្នើសុ ំធ្វើ ការចរ ចា   
ជាថ្មី ម្តង ទៀត  នៅ ថ្ង្ពុធ ន្ះ  
ដោយ  ពួក គាត់ អាចនឹង វិល ចូល 
ធ្វើ ការវញិ  បស្និ បើ ខាង សលា- 
ក្ុង កំណត់ថ្ង្ ជាក់ លាក់ ក្នុង ការ- 
ផ្តល់ សំណង ដល់ ពួក គាត់។

លោក មុី ផន  អគ្គល្ខា ធិការ 
ន្ សហជីព វិស័យ ទ្សចរណ៍ ន្ 
ក្ុមហ៊ុន សុីនទ្ី  ប្ប់ ភ្នំព្ញ- 

ប៉ុស្តិ៍ ម្សិលមិញថា  កម្មករ បាន ផ្តិត- 
ម្ដ្ ដក់ញត្តិ ទៅ សលាក្ុង 
ដើម្បី សុំចរចា  និង ចុះមក ដោះ- 
ស្យ ម្តង ទៀត។ ខ្លឹមសរ  ន្ 
ញត្តិ  គឺ កម្មករ នៅ ត្ស្នើសុំ ៥ 
ចណំចុ ដដល្ ដចូ ដល្ អភបិាល- 
ក្ងុ  លោក ឃងួ ស្ង  សន្យាថា 
នឹង ទូទាត់ ឱ្យ នៅព្ល ថ្ង្ បញ្ចប់ 
ន្កិច្ច សន្យា ជាមួយ ក្ុម ហ៊ុន  
ដល្  ពមីនុ កម្មករ ទាមទារ ឱយ្ មាន 
ការ ទូទាត់ ឱ្យ កម្មករ ភា្លាមៗ។ ប៉ុន្ត្ 
ដោយ សរត ្ស្ថានភាព ហាក់ ដូច- 
ជា ពិបាក ក៏ កម្មករ ទាំងន្ះ យល់ - 
ព្ម តាម កំណត់ ហ្តុ របស់ 

អភិបាល ក្ុង វិញ។
លោក មុ ីផន  ថ្លង្ ថា ៖«ដោយ- 

សរត្ កម្មករ យល់ឃើញ ថា  
ស្ថាន ភាព មិន អាច ដូចអ្វី  ដ្ល 
ពកួ គាត ់ចងប់ាន ភា្លាមៗ ដល្ ធ្វើ ឱយ្   
ពួក គាត់ សម្ច ដក់ លិខិត ទៅ 
សលាក្ុង ស្នើ សុំ ចរចា ដោះ- 
សយ្  វវិាទ ន្ះ ម្តង ទៀត។ កម្មករ 
អាចនឹង យល់ ព្ម តាម កំ ណត់- 
ហត្ ុកាល ព ីថ្ងទ្៧ី កន្លង មក ន្ះ ។ 
ប៉ុន្ត្ គ្ន់ត្ យើង ចង់បាន ភាព- 
ជាក់លាក់  ដោយ សលាក្ុង កំ- 
ណត់ ថ្ង្ ខ្ ឆ្នាំ ពិត ប្កដ» ។ ប៉ុន្ត្ 
លោក មុី ផន   បដិស្ធ សុំ មិន- 
ផ្តល់ ញត្តិ ដ្ល បាន ដក់ ទៅ ស- 
លា ក្ុង មក ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍នោះ ទ្ ។ 

យោង តាម កំណត់ ហ្តុ ស្តី ពី 
ការ សម្ប សម្ួល ដោះ ស្យ 
ករណី កូដកម្ម របស់ កម្មករ ក្ុម- 
ហ៊នុ   សុនីទ្ ី បាន សមច្ ជា លទ្ធ- 
ផល ថា  ចពំោះ សណំើ របស ់កម្មករ 
និយោជិត ទាមទារ ឱ្យ ក្ុម ហ៊ុន 
ដោះសយ្ ពល្ បញ្ចប ់កចិ្ច សនយ្ា  
ក្មុ ហ៊នុ ទទលួ ដោះ សយ្ តាម- 
ចប្ាប ់ស្ត ីព ីការងរ  ហើយ រដ្ឋបាល- 
រាជ ធនី ភ្នំព្ញ ជាអ្នក ទទួល-  

ខុស ត្ូវ។ ចំពោះ ការងរ របស់ 
កម្មករ និយោជិត ទៅ ថ្ង្ ខាង មុខ  
រដ្ឋបាល រាជធន ីភ្នពំញ្  ធនា មនិ 
បាត់ បង់  ឡើយ  ទោះបី ក្ុម ហ៊ុន 
សុីន ទ្ី ដ្ញ ថ្ល្ ជាប់  ឬមិន ជាប់ 
ក៏ដោយ ។

លោក មុ ីផន  បញ្ជាកថ់ា ៖« ការ- 
ចរចា លើកមនុ មនិ មាន ការ បញ្ជាក ់    
ច្បាស់ លាស់ ពី ថ្ង្កំណត់ ន្ ការ- 
ផ្តល់ ជូន កម្មករ  ប៉ុន្ត្ លើក ន្ះ 
បហ្ល្ ជាមានការ បញ្ជាក ់ចប្ាស-់  
លាស ់ដោយសរ មាន ការ និយយ   
គា្នា ក ្ផ្លវូ ការរវាង តណំាង សហ- 
ជីព  និង មន្្តីស លា ក្ុង ខ្លះ ដ្រ  
ត្ ខ្ញុំមិន អាច និយយបាន ទ្។ 
ហត្ ុន្ះ ហើយ បានជា យើង ដក-់ 
លិខិត ទៅសលាក្ុង សុំចរចា 
ម្តង ទៀត ន្ះ»។

លោក ពៅ សុភក្  អ្នក បើកបរ 
រថយន្ត ដឹក សំរាម របស់ ក្ុម ហ៊ុន 
សុីនទ្ី  តាំងពី ឆ្នាំ២០០២  បាន- 
ប្ប់ ផងដ្រ ថា  លោកនឹង ទៅ ធ្វើ- 
ការវិញ  នៅ ព្ល ណា ដ្ល មាន 
ការ ដក់ កំណត់ ថ្ង្ ច្បាស់ លាស់ 
ថា  ផ្តល់ សំណង ឱ្យ កម្មករ ថ្ង្ ឬ ខ្ 
ណា ពិតប្កដ។

លោក នយិយថា ៖«យើង ទាម- 
ទារ ៥ចំណុច  ត្ បើ គ្ ឱ្យ ៣ ឬ ២ 
ចណំចុ កខ៏្ញុ ំពម្ ដរ្ ឱយ្ត ្គ ្កណំត ់  
ថា  ពួកយើង ទទួល បាន នៅ ខ្ 
ណា  មយួ។ ឧទាហរណ ៍ថា  កម្មករ 
នងឹ ត្វូ បាន ផ្តល ់សណំង តាមការ- 
ទាមទារ នៅ ខ១្១ឬ ខ១្២ដចូ ន្ះ   
ខ្ញុំយល់ ព្ម ដោយ សរ មាន កំ- 
ណត់ ព្ល វ្លា ច្បាស់ លាស់»។

អ្នក បើកបរ រូបន្ះ  ក៏បាន រំឭក  
ពី សម្តី របស់ អភិបាល ក្ុង  ដ្ល 
បាន មក ដោះស្យ  ហើយ គន្-់ 
ត  ្នយិយ ដោយ មនិមាន កណំត-់ 
ហ្តុ កំណត់ ព្ល វ្លា ច្បាស់  
ដល្ លោក ថាហត្ផុល ន្ះ ហើយ   
ទើប កម្មករ មិន ព្ម ចូល ធ្វើការ។

លោក ឃួង ស្ង  អភិបាល  
រាជធនី ភ្នំព្ញ  កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ 
បាននយិយ បនា្ទាប ់ព ីបជ្ុ ំជាមយួ 
ថា្នាក ់ដកឹនា ំខណ្ឌ ទាងំ ១៤ ថា  កមា្លាងំ  
ប្មូល សំរាម របស់ ខណ្ឌ ទាំង- 
អស់  បានខិតខំ ប្មូល សំរាម  
រហូត ជិតបាន សម្ច ហើយ។ 
ពួក គាត់ ប្មូល បាន ប្មាណ 
ជាជាង ២៥០០តោន ក្នងុ ១ថ្ង ្លើ 
សំរាម សរុប ជាង ២៨០០តោន។

លោក ថ្ល្ង ថា ៖«ខ្ញុំ ក៏ សុំ ជម្ប 
ជូន ផង ដ្រ ថា  យើង មិន បដិស្ធ 
ក្នុង ការចូល ធ្វើការ របស់ ពួកគាត់ 
(កម្មករ ប្មូល សំរាម ក្ុម ហ៊ុន 
សុនីទ្)ី វញិ ដរ្  ប៉នុ្ត ្អ្វ ីកដ៏ោយ គ ឺ
ត្ូវត្ ធ្វើ ទៅ តាម ច្បាប់។ ខ្ញុំ មិន 
អាច ទៅ រក លយុ ឯណា បាន សមប្ ់  
បំព្ញ បន្ថ្ម ឱ្យ គាត់ ដ្ល គាត់ 
ថា គាត់ មិន ធ្វើការ ហើយ ត្ូវបាន 
ប្ក់ បៀវត្សរ៍ ដដ្ល នោះ ទ្។ ខ្ញុំ 
អត់ មាន ប្ក់ ខ្ ឱ្យ ទ្។ មិនម្ន 
បដិស្ធ ថា  មិន ទទួល គាត់ ទ្  
ត្ូវត្ ទទួល  ត្ ក៏ ត្ូវ អនុវត្ត 
ទៅតាម ច្បាប់ ផង ដ្រ»។

លោក បញ្ជាកថ់ា  ចប្ាប ់ឱយ្ គាត ់
ធ្វើ យ៉ាង ណា  គាត់ ត្ូវ ធ្វើ យ៉ាង- 
ហ្នឹង  ប៉ុន្ត្ ទោះជា យ៉ាង ណា ក៏- 
ដោយ   ក្នុង នាម រដ្ឋបាល រាជធនី 
ភ្នំព្ញ ដ្លជា អាណា ព្យាបាល 
របស ់កម្មករ -កម្មការនិ ីគប្ ់បភ្ទ្ 
ទាងំអស ់នៅត ្សណ្ដាស បណ្ ី
លើ ពួកគាត់  ហើយ សុំ ឱ្យ គាត់ 
ចលូ ធ្វើការ វញិ  ហើយ បន្ត ធ្វើការ- 
ចរចា បន្ត ទៀត ទៅ តាម ច្បាប់ ឬ 
ភាព អនគ្ុះ ណាមយួ ដល្មនិ 
ផ្ទុយ នឹង ច្បាប់៕កម្មករកេមុហុ៊នសិុនទេីតវ៉ានៅខណ្ឌដង្កោពីថ្ងេទី១៣តុលា។រូបថត ហ្ង ជីវ័ន

កម្មករប្រមូលសំរាមក្រមុហុ៊នសីុនទ្រ ីស្នើសំុចរចាម្តងទៀត ដោយបង្ហាញឆន្ទៈចង់ចូលធ្វើការវិញ

សិស្រស រាប់ មឺុន នាក់ខក ខាន  ...

យោធាសង្គេះកុមារាចេញពីតំបន់ទឹកជំនន់នៅក្នងុខេត្តបាត់ដំបង។រូបថត សហ ការី
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លោកសាយ សំអាល់៖ ការប្រែកា្លាយទីក្រែងុឱ្រែយមាននិរន្តរភាពត្រែវូរៀបចំបរិសា្ថាន
អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋ មន្តៃី កៃ សួ   ងបរិស្ថាន  
លោក  សយ  សំអាល់  បាន អះអា ង 
ថា   ការរៀប ចំទី កៃុ ង ឱៃយ មា ន និរ ន្ត រភាព 
គឺ តៃ ូវរៀ ប ចំ បរិ ស្ថា ន ឱៃយ បាន ល្អ ដោ យ 
ថ្លៃ ង ថាការស ង សង់ អគារដៃ ល បង្ក  
លម្អង នៅ ក្នងុ កំហាប់ ខៃយល់ ក៏ជាកា របំ- 
ពុល បរិស្ថាន១ផ ងដៃ   រ  ថ្វីបើ ក ន្ល ង - 
ម ក កៃសួង នៃះ  ធ្លា ប់ បាន ប ញ្ជា ក់ ថា 
បៃ ភ ព នៃកា រ បំពុ ល ប រិ ស្ថានកើតពី ចំ- 
ហៃះ ឬកត្តាផៃសៃង  ទៀ   ត ក៏ ដោ យ    ។

ថ្លៃង នៅ ក្នងុ ព ិធ ីសម្ពោ ធ ដាក ់ឱៃយបៃើ- 
បៃស់ រ ថ យន្ត តៃួតពិ និតៃយ គុ ណភាព 
ខៃយល់ នៅចំណ តរ ថ យ ន្តខាង តៃបូង  
អគារ មរត ក តៃ ជោ ព ីមៃសលិម ិញ រដ្ឋមន្តៃ ី
កៃសងួ បរសិ្ថាន  លោក  សយ  សអំាល ់ 
បាន លើ ក ឡើង ថា ៖« ដើមៃបីបៃ កា្លា យ 
ទីកៃុ ងឱៃយ  ទៅជាទី កៃុង  ឆ្លាតវៃ បៃក ប- 
ដោ យ និរ ន្ត រភា ព យើងតៃូវរៀ ប ចំប រិ- 
ស្ថានធ្វើ យ៉ាង ណាឱៃយ មាន ភាព ល្អបៃ- 
សើរ  ហើយយើ ង ច ង់ ដឹង ថា តើ នៅ 
ភ្នពំៃញ ទីណា មាន ខៃយ ល់ល្អ ទីណាមា ន 
ខៃយល់ មិន ល្អ  ហៃតុនៃះ ទើ បយើ ងបំ ពាក់ 
សមា្ភារ តៃតួ ពិនិតៃយ គុណ ភាព ខៃយល់» ។ 

លោកបាន បញ្ជា ក់ថា ៖« រា ជ ធ នី 
ភ្នពំៃ ញ ក ៏ដ ូច ជាកៃ ុង ពៃះ សហី ន ុអ៊ ីចងឹ 
ដៃរ   ខៃ ត្ត ពៃះសី ហ នុ ឥ ឡូវ  ថយ ចៃើន 
ហើ យ   ពាក់ ព័ ន្ធ នឹ ង ការ  បំពុល ខៃយល់ បុ៉ន្តៃ 

កាល ព ីមនុ អ គារចៃើ ន ឡើង ធ្វើ ឱៃយមា ន 
កា រ បង្ក ល ម្អងនៅ ក្នុ ង កំ ហា ប់ខៃយ ល់   
ដ ល់ពៃលស ង   សង់ ហើយ វា បា នធូ រ- 
សៃបើ យ មួយ ចំ នួ ន ក្នុ ង ការ បំ ពុ ល ខៃយល់ 
ដោយកា រធ្វើ អគា រ »។ 

រថយន្ត តៃួ តពិ និ តៃយគុ ណ ភា ពខៃយល់  
ដៃល កៃ សួង ប រិស្ថា នស ម្ពោធ ដាក់ 
ឱៃយបៃើ បាស ់នៃះ  តៃវូ បា នលោក  សយ 
សំអាល់ ផ្តល់  ឈ្មោះ ថា  វិស្ណុ  តៃួត- 
ពនិតិៃយ គណុ ភាព ខៃយល ់។ បើតមលោក  
សំអាល់  ការដាក់ឈ្មោះ បៃប នៃះ ដោ យ 
យល់ ឃើញថា វិស្ណជុា អ្នកកា រ ពារ អ្នក ឆ្មោំ 
អ្នក ចំា យម  ចំណៃកម ន្តៃបី រិ ស្ថាន ជា អ្នក- 

ការពា រ  នងិ ចាយំ មក្ន ុងរឿ ង បរ ិស្ថា ន ។ 
     លោក  ជា  សុីណា  អគ្គ នាយ ក នៃ 
អ គ្គ នា យក ដា្ឋា នគាំ ពារ បរិ ស្ថាន បាន 
ឱៃយដ ឹង ថា រថ យន្ត តៃតួ ព ិនតិៃយគ ុណ ភាព 
ខៃយល់ ថ្មនីៃះ  ជារ ថ យន្ត ច ល័ត ដំ បូ ង បង្អ ស់ 
រ បសក់ៃ សងួ បរសិ្ថា នទ ទលួបា ន មក ព ី
រាជរ ដា្ឋាភិបា  ល។ វា មាន ស មត្ថ ភា ព 
អាច តៃួត ពិ និតៃយ ចំ នួន ១៦ បា៉ារា៉ា ម៉ៃតៃ  
និង អាច តៃួត ពិនិតៃយ ភាគ ល្អិត នៃ ខៃយល់ 
ដៃ លមា នវជិៃឈមាតៃ១ មកីៃ ូម៉ៃតៃ ហៅថា 
PM.1 អាច ឱៃយកៃ សួង មា ន ល ទ្ធភា ពគៃប់-  
គៃ ន់ ក្នុង ការ តម ដាន ពិ និតៃយ គុ ណ- 
ភាព ខៃយល់ នៅគៃ ប់ ទីក ន្លៃង ក្នងុ បៃទៃស 

សមៃប់ បៃមូល ទិន្ន ន័យ គុណ ភាព 
ខៃយល់ ផៃសព្វ ផៃសាយ ជូ នដ ល់ សធ រ ណ- 
ជនឱៃយ កា ន់ តៃ សុកៃឹត  និង ទាន់ ពៃល ។ 

បើ តម លោក  សុ ីណា  តម រយៈ កចិ្ច- 
សហ បៃត ិប ត្តកិា រ រវាង កៃសងួ បរ ិស្ថាន 
ក ម្ពុជា និ ងកៃ សួ ង អៃកូ ឡូសុី  និង បរិ- 
ស្ថានរបស់ ចិន នាចុ ងឆ្នាំ ២ ០២០ នៃះ 
ក ម្ពជុានឹង ទទួល បាន ជំនួយ ជា ស្ថានីយ 
តៃួត ពិនិ តៃយ  គុណភា ព ខៃយល់ចំនួ  ន១ ០ 
គៃឿង ន ិង Air Quality Monitoring 
Center ដើមៃបី ឱៃយ កៃសួង អាច តម ដាន 
និង ពៃយាករ គុណ ភាព ខៃយ ល់នៅកម្ពុ ជា 
បៃ ក ប ដោយ សុកៃឹត ភាព ។ 

មន្តៃី កៃ សួ ងប រិ ស្ថា ន រូ បនៃះ បា ន ឱៃយ 
ដឹ ងថា  នៅ ក្នុងអំឡុង ដើម ឆ្នាំ ២០២០  
បញ្ហា គុណ ភាព ខៃយ ល់សធ រ ណៈ  តៃូវ 
បាន បៃ ជា ព ល រដ្ឋ ធ្វើ ការ ត មដា ន 
ដោ យ យ ក ចិត្តទុ កដាក់  ពិសៃស បញ្ហា 
កណំើន ភាគ ល្អតិ នៃ ខៃយ ល ់ វជិៃឈមាតៃតចូ 
ជាង ២, ៥មី កៃូម៉ៃតៃ ដៃល ហៅ ថា  
PM2.5  នៅក្នុ ង បរិ  យ  កា សខៃយ ល់។    

លោក  សុីណា  ថ្លៃងថា៖«ឆ្លើយត ប 
ការពៃ ួយ បារ ម្ភរ បសប់ៃ ជា ពលរដ្ឋ    អគ្គ- 
នាយ កដា្ឋាន គាពំា រ បរសិ្ថា ន បាន យក- 
ចិ ត្ត ទុក ដាក់ បង្កើន ការ ត មដា នគុ ណ- 
ភា ពខៃយល់សធ រណៈ  និង កំណ ត់ 
វធិនការ  ទបស់្កាត ់ នងិកា ត ់បន្ថយ ការ- 
បពំ ុល ខៃយលជ់ា លទ្ធ ផ ល មក ទល ់ពៃល 
នៃះ យើង បាន បំ ពាក់ ឧប ករ ណ៍ត ម- 

ដា នគុ ណភាព ខៃយ ល់ស្វ័យ បៃវត្តិ ចំនួន 
៤៩ គៃឿង  រា ជធ នភី្ន ំពៃញ១១ គៃឿង  
និង ខៃត្ត ចំនួន ២៨ គៃឿង  ហើយនឹ ង 
តៃូវ បំពា ក់ប ន្តប ន្ថៃម ចំនួន  ១០ 
គៃឿង » ។

ត ម ល ទ្ធផលនៃ ការអ ង្កៃត តមដា ន 
គុ  ណភាព ខៃយល់ ពីស្ថា នីយ តៃួតពិ និ តៃយ 
គណុ ភាពខៃយល ់ ដៃល កៃសងួ បរសិ្ថាន 
បាន ដំ ឡើង នៅ ត ម បណា្តា រា ជ ធនី 
ខៃ ត្ត ទូទំា ង បៃ ទៃស បង្ហា ញ ថា ស្ថានភា ព  
គណុ ភាព ខៃយល ់មាន ការ ធ្លា ក ់ចុះ គរួ ឱៃយ 
បា រម្ភ ជា ពិសៃ សកំ ហា ប់បា៉ារា៉ាម៉ៃ តៃ  
ភាគល្អិត និច ល  PM10 និង  PM2.5 
មា នកា រកើ នឡើ ង លើសកំណ ត់ស្ត ង់- 
ដា  ដៃ លជា ហា ន ិភយ័ ប ង្ក កា រប៉ះ  ពាល ់ 
ចំ ពោះ សុខ ភា ព  បៃជា ពល រ ដ្ឋ ។ 

យោង តម សៃ ចក្តី ជូន ដំណឹ ងរ ប ស់ 
កៃសួ ងប រិ ស្ថាន  ពីថ្ងៃ ១ ៧  ម ករា  ឆ្នា ំនៃះ 
បាន បញ្ជាក ់ថា  បៃភព ន ិងសក ម្ម ភាព 
សំខាន់  ៗ ដៃល ប ង្កឱៃយមា នកំ ហាប់ភា គ- 
ល្អតិ នចិ ល  PM10  នងិ PM2.5 មាន 
ការ កើ នឡើ ង  មានជា អាទិ៍  ការ បញ្ចៃ ញ   
ផៃសៃង  ពីរោ ងចកៃ ឧ សៃសា ហ កម្ម ពី យ ន- 
យ ន្តបៃើ បៃ ស់បៃ ងមា៉ា ស៊ូត និ ង ពី 
ចំហៃះ ឥន្ធនៈ ផៃសៃងទៀ ត  ភ្លើងឆៃះ ពៃ  
ការ ដុ ត  រា នពៃ ការ ដតុ វា លស្មោ  ការដ ុត 
គ ល់ ជ ញ្ជាៃំង  ការដុ តសំ រាម  ការ ដុត សំ-
ណល់ រឹងនៅត ម ទី វាល និ ងទី លា ន ចា ក់ 
សំណ ល់  ការដា្ឋា ន សំណ ង់ ជា  ដើម ៕

លោក សាយ  សំអាល (អាវស)ក្នងុពិធីសម្ពោធកាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

� រ�និពន្ធ ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផា ក់ សា� ងលី

� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

� រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដា រា៉ា , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគន�   

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា� ន រងៃសី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេសា យ � ណិជ� កម្ម 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

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

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធ 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�� ល័យសៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ស្រី្តប្រើហិង្រសាលើក្ម្រងស្រជីាកូនឈ្នលួត្រវូបានចោទប្រកាន់ពីបទទារុណកម្ម
គឹម  សារុំ 

កណ្តាលៈ សៃ្តី ម្ចាស់ផ្ទះ ម្នាក់  
ដៃល បៃើអពំើ ហងិៃសា វាយ ក្មៃង សៃ ី
ជា កនូឈ្នលួ របសខ់្លនួ របសួ ពៃញ 
ខ្លួន ចំនួន ១៣ កន្លៃង  តៃូវ បាន- 
អយៃយ ការ ចោទ បៃកាន់ ពីបទ- 
ទារណុកម្ម នងិ អពំើ ហងិៃសា  ហើយ 
បានបញ្ជូន ទៅ ចៅកៃម សុើបសួរ 
បន្ត  ព ីមៃសិលមញិ  បន្ទាប ់ព ីឃាត ់ខ្លនួ  
នៅថ្ងៃ ទី១១  តុលា  នៅ សង្កាត ់- 
កៃុង តាខ្មៅ  ខៃត្ត កណ្តាល ។

លោក ទិន  សុចិតៃ  ពៃះរាជ- 
អាជា្ញារង នងិ ជា អ្នក នពំាកៃយ  អយៃយ- 
ការ អម សាលា ដបំងូ ខៃត្ត កណ្តាល  
បៃប់ ពី មៃសិលមិញ ថា  សៃ្តី ឈ្មៅះ 
ដាងំ  រស្ម ី អាយ ុ២៧ឆ្នា ំ តៃវូ បាន- 
ផ្នៃក អយៃយការចោទ បៃកាន ់ហើយ ។  
សៃ្តី តៃូវ ចោទ រូបនោះ  តៃូវបាន- 
បញ្ជូន បន្ត ទៅ ចៅកៃម សុើប សួរ 
ដើមៃបី សមៃច ចុងកៃយ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«សៃ្តី រូប នោះ 
តៃូវ ចោទ ពី បទ ទារុណកម្ម  និង  
អំពើ ហិងៃសា តាម បៃបញ្ញត្តិ មតៃ 
២១០ នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ»។

បើ យោង តាម មតៃ ២១០ នៃ 
កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ ចៃង ថា ទារណុ កម្ម  
ឬ អំពើ ឃោរឃៅ ដៃល បៃពៃឹត្ត 
ទៅ លើ បុគ្គល ណមួយ តៃូវ ផ្តន្ទា- 
ទោស ដាក់ ពន្ធនគារ ពី ៧ ទៅ 
១៥ ឆ្នា។ំ ដចូ្នៃះ បៃសនិ បើ តលុា ការ   
រកឃើញ ថា  សៃ្តី ឈ្មៅះ ដាំង  រស្មី  
ពិត ជា បាន បៃពៃឹត្ត មៃន នោះ នឹង 
តៃូវ ជាប់ ពន្ធនគារ តាម បៃបញ្ញត្តិ 

មតៃ ដូច ខាង លើ ពិត បៃកដ។
លោក រស ់ សាវនិ  នយ ការយិា- 

ល័យ បៃឆំង ការជួញដូរ មនុសៃស  
និង ការពារ អនីតិជន នៃ ស្នងការ- 
ដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត កណ្តាល 
បៃប់  ពី មៃសិលមិញ ថា  សៃ្តី ឈ្មៅះ 
ដាំង  រស្មី  មុន នឹង សមត្ថកិច្ច 
កសាង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុលា ការ  គឺ បាន ឯកភាព គា្នា អស់ 
ហើយ តាម រយៈការ បង្កើត គណៈ- 
កម្មការ ដើមៃបី ធ្វើ កោសលៃយ វិច័យ 
និង បាន ពិនិតៃយ លើ បញ្ហា នៃះ យា៉ាង 
គៃបគ់ៃន។់ បន្ទាប ់ព ីបាន ឯកភាព- 
គា្នា ហើយ  សមត្ថកិច្ច ក៏ បានរៀប ចំ  
ឯកសារ បញ្ជូន ទាំង មនុសៃស ទាំង 
សំណុំរឿង ទៅ អយៃយការ អម សា- 
លា ដំបូង ខៃត្ត កណ្តាល តៃម្តង។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«ករណី នៃះ 
មន តៃ បង្ក របួសសា្នាម ទៃ  រឯី បញ្ហា 

បៀតបៀន ផ្លូវ ភៃទ គឺ អត់ ទៃ។ 
ចំណៃក របួសសា្នាម លើ ខ្លួន ជន- 
រងគៃះ នោះ គឺ ខាង ពៃទៃយ លោក 
ពិនិតៃយ មើល អស់ ហើយ»។

បញ្ហា នៃះ ដៃរ  លោក យ ី វណ្ណដា  
អធិការ នគរបាល កៃុង តាខ្មៅ 
បៃប់  ពី ដំណើរ រឿង ឱៃយដឹង ពី មៃសលិ- 
មិញ ថា  សៃ្តី សងៃស័យ ឈ្មៅះ  ដាំង 
រស្មី  រស់នៅ ក្នុង ភូមិ ថ្មី  សង្កាត់- 
កៃុង តាខ្មៅ  ខៃត្ត កណ្តាល។  ឯ ក្មៃង- 
រងគៃះ ឈ្មៅះ ផាត  សុរីន  អាយុ 
១៧ឆ្នាំ  សៃុក កំណើត នៅ ភូមិ អូរ- 
អង្គរ  ឃុ ំសាគៃម  សៃកុ បៃសាទ- 
បាល្ល័ង្ក ខៃត្ត កំពង់ធំ។  លោក មិន 
ដឹង ថា  ក្មៃង សៃី រងគៃះ មន 
ម្តាយ  ឪពុក រស់ នៅ ជុំ គា្នា ឬ យា៉ាង- 
ណ ទៃ។  ប៉ុន្តៃ តាម សម្តី ក្មៃង- 
រងគៃះ ថា  កាល ពី អំឡុង ដើម 
ឆ្នាំ២ ០២០  សៃ្តី ឈ្មៅះ សុខ សៃី  

ដៃល ជាមីង បង្តើត របស់ ក្មៃង- 
រងគៃះ  បាន នំ នង មក ធ្វើការ 
ជា អ្នក បមៃើ នៅផ្ទះ របស់ ឈ្មៅះ 
ដាំង  រស្មី  នៃះ។

បើតាម មន្តៃ ីនគរ បាល របូនៃះ  គ ឺ
ចាបត់ាងំ ព ីក្មៃង រងគៃះ ចលូ បមៃើ   
ក្នុង ផ្ទះ នោះ មក  ម្ចាស់ ផ្ទះ រូប នោះ 
តៃងតៃ វាយ ដំនង រហូត។  ពៃល- 
ខ្លះ យក វៃក សម្ល វាយ កៃបាល  វាយ 
មខុ  នងិ ពៃល ខ្លះទៀ ត យក កាបំតិ- 
បុ័ងតោ  វាយកៃបាល រហូត ដាច់ 
រលាត់ មុខ បណ្តាល ឱៃយ បៃក 
ឈាម ជា ចៃើន លើក ផង។ ក្មៃង 
រងគៃះ បាន ចូល បមៃើ ក្នុង ផ្ទះ 
សៃ្តី សងៃស័យ បាន បៃហៃល ១ ឆ្នាំ 
មក ហើយ។ 

លោក អធិការ រៀបរាប់ បន្តថា ៖ 
« ចាប់ តាំង ពី រស់ នៅ ជាមួយ សៃ្តី- 
សងៃស័យ មក តៃងតៃ វាយ ដំលើ 
រាងកាយ ក្មៃង រងគៃះ ជានិច្ច។ 
ទោះជា នៅ ក្នុង គៃួសារ នោះ មិន 
មន រឿង អ្វី ក៏ ដោយ  តៃ បើ សៃ្តី- 
សងៃស័យ មន អារម្មណ៍ មួម៉ា ក៏ 
វាយក្មៃង រងគៃះ ដៃរ»។ 

បើ តាម ការរៀបរាប ់របស ់លោក  
យី វណ្ណដា  គឺ ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ដៃល ក្មៃង រងគៃះ ជួប ទុក្ខ លំ- 
បាក នោះ  នង មនិ ដងឹ ថា  ទៅ ប្តងឹ 
នរណ ឱៃយជួយ បានទៃ ។ រហូត- 
ដល់ អំឡុង ថ្ងៃ ទី៨  ឬ ទី៩  តុលា  
ក្មៃង រងគៃះបាន ទូរស័ព្ទ ទៅ 
ម្តាយ មីង របស់ នង បៃប់ ពី ទុក្ខ- 
លំបាក នៃះ។ បន្ទាប់ មក  មីង 
របស់ ក្មៃង រងគៃះ បាន មក 

ទទួល  នង  ហើយ នំ គា្នា ទៅ 
សា្ថានីយ វិទៃយុ  ABC។ នៅ ពៃល 
សមត្ថ កិច្ច របស់ លោក ឮ ដំណឹង 
តាមវិទៃយុ មក លោក រាយការណ៍ 
ទៅ លោក  ឈឿន  សុចិត្ត  ស្នង- 
ការ នគរបាល ខៃត្ត កណ្តាល 
ហើយ លោក ស្នងការ បានបញ្ជា 
ឱៃយ លោក ចុះ ទៅដល ់សា្ថានយី វទិៃយុ 
នោះ ដើមៃបី ចាត់ការ រឿង នៃះ។

លោក អធិការ  យី  វណ្ណ ដា  
បានបញ្ជាក់ ថា ៖«ខាង សមត្ថ- 
កិច្ច របស់ ខ្ញុំ មិនទាន់ ទៅ ចាប់ សៃ្តី- 
សងៃស័យ ទៃ  តៃ សៃ្តី សងៃស័យ ចូល 
សារ ភាព។ ខ្ញុំ បាន ជូន ដំណឹង 
ទៅ ពៃះរាជអាជា្ញា ហើយ  លោក 
ក៏ បញ្ជា ឱៃយ ឃាត់ ខ្លួន នៅ ថ្ងៃ ទី 
១១  តុលា»។ 

លោក សៃីញៃប  សុភាព  អគ្គ- 
លៃខាធិការនៃ អគ្គលៃខាធិការ- 
ដា្ឋាន កៃុម បៃឹកៃសា ជាតិ កម្ពុជា ដើមៃបី 
កុមរ ធ្លាប់ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កន្លង  មក ថា  អំពើ ហិងៃសា គៃប់- 
រូបភាព  គឺ ស្ថិត ក្នុង ចៃបាប់ ដៃល 
ចៃង ពី សិទ្ធិ របស់ កុមរ  ពៃះ ថា 
កមុរ គៃបរ់បូ គ ឺមនិ មន បញ្ហា នៃះ 
ដៃល ពួកគៃ តៃូវ ជួប បៃទះទៃ ។ 
កុមរ តៃូវ តៃ មន សិទ្ធិ គៃប់គៃន់ 
តាំងពី ការចាប់ កំណើត មក។ 

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា ៖«យើង មន 
ការអពំាវនវ គៃបរ់បូ ភាព មនិ មៃន   
ថា  តៃ ការ បៀត បៀន ផ្លវូភៃទ  អពំើ 
ហិងៃសា អីទៃ  គឺ យើង តៃង ម ន 
ការផៃសព្វ ផៃសាយ ឱៃយ ចូលរួម គៃប់ 
សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ទាំង អស់ »៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ:នយក អង្គ ការ វ័ត ធឺអៃដ 
(WaterAid)បៃចាំ កម្ពុជា 
លោក ឆ ត់  សុភាព ឱៃយ ដឹង ថា  
ពលរដ្ឋ កម្ពុជា បៃ ម ណ ៧២  
ភា គរ យ  ទទួលបាន សៃវា ទឹក- 
សា្អាតនិ ង អនម័ យ ល្អ ខណៈ 
បៃមណ២ ៨ភាគរយ ទៀត នៅ 
ខ្វះខាត ដៃល ទាម ទា រឱៃយ ម ន  
កា រ ដោះ សៃយ ប៉ុន្ដៃ មន្តៃី ថា 
ផៃន ការនៃះនងឹ ផ្គត ់ផ្គង ់ឱៃយ គៃប ់
១០០% តៃឹម ឆ្នាំ ២០២៥ ។

ការ លើ ក ឡើ ង នៃះធ្វើឡើ ង  
ក្ន ុង កិច្ច សន្ទន កាល ពីមៃសិ លមិ ញ 
ដៃ លផ្តួ ច ផ្តើម   ដោយ អង្គការ 
WaterAid  ជាមួ យក្លិ ប អ្នក- 
កាសៃត កម្ពុជា និង ម នការ- 
ចលូរ ួម ព ីមន្តៃ ីកៃសងួ អភវិឌៃឍន-៍ 
ជនប ទ និងមន្តៃីសា្ថា ប័ន ពាក់- 
ព័ន្ធ  ជា ចៃើ ន រូប   ។

លោ ក  ឆ ត់ សុភា ព  នយក 
អង្គការ  WaterAid បាន ថ្លៃង 
ក្នងុ កម្មវិធី នោះ ថា ពល រដ្ឋ កម្ពជុា 
បៃមណ៧ ២ភា គ រយ  ទទួ ល 

បាន សៃវា ទឹក សា្អាត និង អនម័ យ 
ល្អ។ ប៉ុន្តៃអ្នកជនប ទ បៃមណ 
២ ៨ភា គរយ ទៀតនៅ មិនទាន់ 
មន  ទឹក សា្អា ត បៃើ បៃស់  សម- 
រ មៃយ ទៃ ដៃល ទាម ទា រឱៃយ ភាគី  រដា្ឋា- 
ភិបា ល និង អង្គ ការ សង្គម សីុវិល  
ស ហកា រគា្នា  រក ដំ ណោះសៃ យ 
ឱៃយបា នឆ ប់។

លោក ថា៖ «ការ ខ្វះខា ត ទឹក 
សា្អាត និង អនម័ យគឺ ជា ការ រំា ង 
ស្ទះ  ដល់ ការ អភិ វឌៃឍ បៃទៃស យើង 
ជារួម  ពៃះ  បញ្ហា  ហ្នឹង ទា ក់ទង 
ដល់ វិស័យ សុខ ភាព សាធរ ណៈ 
របស់ ពលរដ្ឋ យើង... ធនគា រ 
ពិ ភពលោ ក បាន រក ឃើញ ថា  
ពលរដ្ឋ យើង ខាតប ង់កា រចំ ណ យ  
លើ ផ្នៃក សុខភាព  រាប់លា ន 
ដុលា្លារ ក្នុង១ ឆ្នាំ»។

 លោក  សុភា ព   ប ន្ថៃម ថា   ដើមៃបី 
សមៃ ច គោលដៅ តាម ផៃនការ 
ភាគី   ពាក់ព័ ន្ធ តៃវូ បង្កើត  យន្ត កា រ  
ស មៃប់  បង្ក លក្ខណៈ  ក្នុងការ  
ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សា្អាត និង លើក កម្ព ស់  
អ នម័ យ នៅតាម ជនបទ បៃក ប- 
ដោយ និរន្តរ ភា ព។ 

លោក  ជៃុ ន  ថៃ រា៉ា វា៉ាត រដ្ឋលៃ- 
ខាធិកា រ កៃសួង អភិវឌៃឍ ន៍ ជនបទ  
បាន ថ្លៃង ក្នុង កម្មវិធី ថា ការងរ 
លើកក ម្ពស់  អនម័ យ ជន បទ   
គ ឺជា  កចិ្ចការ ដៃលមន លក្ខណៈ 
អន្តរ  វិស័យ ដៃល ទាមទារ ឱៃយ 
មនកា រ ចូលរួម ពី គៃប់ផ្នៃក 
ពាក់ព័ ន្ធ ទាំងអ ស់  ជា ពិសៃ ស  
សា្ថាប ័ន សា  រ ព ័តម៌ន  រមួគា្នា ផៃសព្វ- 
ផៃសា យ ឱៃយ ម នការ យល ់ដងឹ នងិ 
ផា្លាស់ប្ដូ រ ឥរិ យាប ថ គៃប់ ជាន់ ថា្នា ក់។  
    លោក  បន្តថា ការចូល រួមផៃសព្វ- 
ផៃសាយ  ពិត ជាសំខា ន់  ណ ស់  
ដើមៃបឱីៃយ សា្ថាន ភា ព អនម ័យ នៅ 
កម្ពុជា ផា្លាស់ប្ដូរ បាន ល្អ បៃសើរ  
ខណៈ  រាជ រដា្ឋា ភិបា ល បានកំណត់  
យក ឆ្នាំ២០២៥  ផ្គ ត់ ផ្គ  ង់ ទឹក 
សា្អា ត និង អន ម័យ  ដល់ពល- 
រដ្ឋឱៃយបានគៃប់ គៃន់  ក្នងុ  បរិសា្ថាន  
និង អ នម័ យ   ល្អ។ 

លោ ក ជៃ ុន ថៃ រា៉ា វា៉ាត បញ្ជាក ់
ថា ៖ «បច្ចុ បៃបន្ន នៃះ យើង នៅ 
មន បញ្ហា បៃឈម មួយ ចំនួន 
ដូច ជា ភា ពកៃី កៃ របស់ ពលរដ្ឋ 
យើ ងគឺ អ្នក កៃ ខ្លះគឺ គាត់ ខ្វះ 

លទ្ធភាព ដើមៃបី ត ភា្ជាប់ សៃវា ទឹក 
សា្អាត ដចូ្នៃះ យើង តៃវូ ផ្ដល ់លទ្ធ- 
ភាព បៃបណដើមៃប ីឱៃយ គាត ់អាច 
ម ន ទឹក សា្អាត បៃើបៃស់ ដៃរ។ 
កតា្តា មយួ ទៀត  ពលរដ្ឋ ជន ជាត ិ
ដើម  ភាគ តិច ក៏មន បញ្ហា ដៃរ 
គឺ ពួ កគា ត់ រស់នៅ ដាច់ ឆ្ងាយ ពី 
គៃ ដូ ច្នៃះ  ការ តភា្ជាប់ បៃព័ន្ធ 
ទឹកសា្អាត ក៏ ពិបាក ដៃរ» ។

លោក ប៉ៃន បូ ណ បៃធន 
ក្លិប អ្នកកាសៃត  កម្ពុជា បាន 
ថ្លៃង ក្នងុ កម្មវធិី នៃះ ដោយជរំញុ 
ឱៃយ សា្ថាប័ន ព័ត៌មន កម្ពុ ជា   ចូល 
រួម ផៃសព្វផៃសាយ បញ្ហា និង វឌៃឍន- 
ភាព នៃ ការទទលួបាន ទកឹសា្អាត 
បៃើបៃសដ់ើមៃបី បង្កើន ការយល ់
ដឹងនិងបន្ថយ ការចម្លង រោគ។

លោក ថា៖ «យើង ចង់  លើក  
ទឹ កចិ ត្ត ព លរដ្ឋ យើង ឱៃយ មន 
ការផា្លាស់ប្តូរ ឥរិយាបថ ក្នុងការ- 
បៃើបៃស់ ទឹ កសា្អាត និង អនម័យ  
សៃបតាម គោ ល ន យោ បាយ 
អភិវឌៃឍន៍  ជាតិ  របស់ រាជរដា្ឋា ភិ- 
បាល ពី វិស័យ ទឹក និងអនម័យ»។ 
   អង្គការ WaterAi dបៃចាំ 

កម្ពជុា ធ្លាប់ចៃញ សៃចក្ដបីៃ កាស  
ព័ត៌មន ក្នុង អំឡុង ពៃល សន្និ- 
បាត សខុភាព ពភិ  ព លោ ក លើក 
ទ៧ី៣ កាល ព ី ខៃឧសភា ឆ្នានំៃះ 
ថា  ពលរដ្ឋ កៃកីៃ បផំតុ នៅ ជុវំញិ 
ពិភពលោក  កំពុង តៃូវ បាន ទុក 
ឱៃយ បៃ ឈ មម ុខ នងឹ ជងំ ឺ ក ូវដី១៩ 
តៃឯង  ដៃល មិនមន សូមៃបីតៃ 
ការការពារ មូលដា្ឋាន បំផុត ដូច 
ជា ទឹកសា្អាត និង សាប៊ូ១ដុំ។

 សៃចក្ដីបៃកាសនៃះបន្តថា 
មូលដា្ឋាន សុខាភិ បាល អាច 
បៃឈម នឹង ជំងឺឆ្លង នៃះ ខា្លាងំជាង 
គៃ  ធ្វើ ឱៃយ អាយុជីវិតគៃូពៃទៃយ 
គិលានុបដា្ឋាក និង ឆ្មប ជួប ហា- 
និភ័យ ពៃ ល  ជួយស ង្គៃះ  អ្នក- 
ជងំ ឺ។ ក្នងុនោះ អង្គការ នៃះ បាន 
គំាទៃ រាជរដា្ឋា ភិបា ល  កម្ពជុាចំពោះ  
ការផៃសព្វផៃសា យ ន ិង  លើកក ម្ពស ់
ការអ នុវត្ត  អ នម័យ ដៃ និង កា រ- 
កា រ ពារ ផៃសៃងៗ បាន យា៉ាង ឆប់- 
រហ័ ស  ប៉ុន្តៃ មន ក្តី បារម្ភ ដៃល 
ពលរដ្ឋកម្ពជុា ជាង៣លាន នក់ 
កំពុង  ខ្វះ  ទឹកសា្អា ត  និ ង សាបូ៊ នៅ 
ក្នងុ  ផ្ទះ  របស់ ពួកគៃ ៕

ស្តេមី្ចាស់ផ្ទះដេលបេើហិងេសាលើក្មេងសេជីាកូនឈ្នលួ  នៅខេត្តកណ្តាល។ រូប ប៉ូលិស

អង្គការWater Aid ជំរុញឱ្រយដោះស្រយទឹកស្អាតដល់អ្នកខ្វះខាត
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ព្រលានអន្តរជាតិព្រះសីហនុនឹងស្វាគមន៍ការហោះហើរត្រង់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយ
ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នំពៃញ: ជាផ្នែកមួយនែការ-
ពងែីកអាជីវកម្មដើមែបីឆ្លើយតប
នងឹកណំើននៅពែលជងំឺកូវដី១៩
តែូវបានទប់ស្កាត់ Cambodia
Airportsជាកែុមហ៊ុនដែល
អភិវឌែឍ និងគែប់គែងបណ្ដាញ
ពែលានយន្តហោះអន្តរជាតិរបស់
បែទែសកម្ពុជាកាលពីថ្ងែអង្គារ
បានបែកាសបញ្ចប់នូវការពងែីក
និងកែលម្អផ្លូវរត់របស់ពែលាន
យន្តហោះអន្តរជាតិកែុងពែះ-
សីហនុដែលអនុញ្ញាតស្វាគមន៍
ការហោះហើរតែង់ពីរយៈចម្ងាយ
ឆ្ងាយឆប់ៗនែះ។
យោងតាមសែចក្ដីបែកាសពី

កែុមហ៊ុនមួយនែះផ្លូវរត់តែូវ
បានធ្វើឱែយបែសើរឡើងទាងំសែងុ
ដែលរមួទាងំការពងែកីពី២៥០០  
ម៉ែតែដល់៣៣០០ម៉ែតែការ-
ពងែឹកទីតាំងចុះចតនៅពែល-
បច្ចុបែបន្ន និងការដំឡើងបែព័ន្ធ
អពំលូភ្លើងLEDនៅលើពែលាន-
យន្តហោះដើមែបីកាត់បន្ថយ
កមែិតកាបូន។ការដាក់ឱែយ
ដំណើរការផ្លូវរត់ដែលស្ថិតក្នុង
កម្មវិធីវិនិយោគUS$៥៨លាន 
គែងបញ្ចប់គមែងផែសែងៗ

ទៀតនៅតែីមសចុងកែយឆ្នាំ
២០២០។ក្នងុបរបិទនែកណំើន
ការធ្វើចរាចរណ៍ដ៏រងឹមំគមែង
ផ្លូវរត់នែះតែូវបានដាក់ឱែយដំ-
ណើរការកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ
២០១៨និងមនគោលបំណង
សមែួលដល់យន្តហោះធុនធំ
(CodeE) ដូចជាយន្តហោះ
B-777-300ERឬយន្តហោះ
A-350-1000ដែលបែតបិត្តកិារ
ជើងហោះហើរតែង់ចម្ងាយឆ្ងាយ

ទៅនិងមកពែលានយន្តហោះ
អន្តរជាតិកែុងពែះសីហនុ។

 លោកAlainBRUNអគ្គ-
នាយកកែុមហ៊ុនCambodia
Airportsបានឱែយដឹងថាការកែ-
លម្អផ្លវូរត់នែះមនសរៈសខំាន់
យ៉ាងខា្លាំងដែលអាចឱែយយន្ត-
ហោះចម្ងាយឆ្ងាយអាចហោះ-
ហើរតែង់មកខែត្តជាប់ឆ្នែរ
សមុទែរបស់បែទែសកម្ពុជា-
មួយនែះ។

លោកAlainថ្លែងថា៖«ដើមែបី
គាំទែដល់ការអភិវឌែឍកែុងពែះ-
សីហនុបែព័ន្ធពែលានយន្ត-
ហោះបែកបដោយបែសិទ្ធភាព
និងការបង្កើនការតភា្ជាប់ផ្លូវ
អាកាសមនសរៈសំខាន់។
ការកែលម្អសមត្ថភាពផ្លវូរត់នែះ
ផ្ដល់ឱកាសកំណើនថ្មីដោយ-
សរតែកែុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍
អាចបែតិបត្តិការយន្តហោះធំៗ
ដែលហោះទៅនិងមកពីទីផែសារ

ឆ្ងាយៗដូចជាសហភាពអឺរ៉ុប
ជាដើម»។

 លោកខែកនរិន្ទដានាយក-
ផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងទំនាក់ទំនង
សធារណៈនៅកែុមហ៊ុនCam-
bodiaAirportsបានបែប់
ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ថាផ្លូវរត់នែះនឹងដាក់
ឱែយដណំើរការក្នងុរយៈពែលប៉នុា្មាន
សបា្ដាហ៍ខាងមុខនែះ។លោក
បន្ថែមថាពែលានយន្តហោះនៅ
កែងុពែះសហីនុទទលួជើងហោះ-
ហើរក្នុងសែុកនិងកែសែុកបែចាំ
សបា្ដាហ៍បែហែល២០ជើងហោះ-
ហើរកាលពីខែកញ្ញាមុនធា្លាក់ចុះ
ជាង៩៥ភាគរយបើធៀបនឹង
ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩។ជើងហោះ-
ហើរទៀងទាត់តភា្ជាប់ពែលាន 
យន្តហោះនែះទៅទីកែុងជាចែើន
របស់បែទែសចិនទីកែុងភ្នំពែញ
និងសៀមរាប។
លោកតាំងសុចិត្តគែឹស្នា

បែធានមន្ទីរទែសចរណ៍ខែត្ត
ពែះសីហនុបានបែប់ភ្នំពែញ-
ប៉ុស្ដិ៍ថាការដំណើរការនែការ
ពងែកីរបស់ពែលានយន្តហោះ
នែះគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាង-
ខា្លាំងទៅនឹងការកើនឡើងការ
ធ្វើចរាចរណ៍អ្នកដំណើរនៅ
ពែលជំងឺកូវីដ១៩អាចទប់-

ស្កាត់បាន។
 លោកថ្លែងថា៖«យើងរីករាយ

ដែលមើលឃើញការកែលម្អ
ពែលានយន្តហោះនែះខណៈ
ដែលចំណតអ្នកដំណើរថ្មីកំពុង
សងសង់។នៅពែលនែះ
ពែលានយន្តហោះអាចទទួល
ជើងហោះហើរតែង់ចម្ងាយឆ្ងាយ
ដែលពិតជាមនសរៈសំខាន់
ដែលមនិតែមឹតែបមែើដល់វសិយ័
ទែសចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទែប៉ុន្តែ
ថែមទាំងដើមែបីទាក់ទាញការ-
វិនិយោគនិងកែុមហ៊ុនកាន់តែ
ចែើនចូលមកខែត្តនែះផងដែរ»។
នៅចន្លាះឆ្នាំ២០១៥និងឆ្នាំ

២០១៩ចំនួនអ្នកដំណើរបាន
កើនឡើងពី៩៤០០០ដល់ជាង
១,៦លាននាក់ហើយពែលាន
យន្តហោះនែះទទលួបានកណំើន
៣ខ្ទង់ស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំ។ក្នុង
រយៈពែល៥ឆ្នាំចុងកែយនែះ
កែុងពែះសីហនុបានកា្លាយជា
ទសិដៅមយួនៅក្នងុទផីែសារជាមយួ
នឹងកំពង់ផែសមុទែទឹកជែនិង
ឆ្នែរសមទុែដ៏សែសស់្អាតរបស់ខែត្ត
នែះទាក់ទាញទាំងវិនិយោគិន
អាជីវកម្ម និងភ្ញៀវទែសចរ។នែះ
បើយោងតាមកែមុហ៊នុCambo-
diaAirports៕LA

តពីទំព័រ១...និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់
កម្មវធិីអភវិឌែឍន៍អង្គការសហបែជាជាត ិ
(UNDP)កាលពីឆ្នាំ២០១៨បាន 
ដាក់ចែញនូវគោលនយោបាយជាតិ
ដំឡូងមីដំបូងបំផុតដែលមនបំណង
បែកា្លាយកម្ពជុាទៅជាទតីាងំឧសែសាហ-
កម្មកែច្នែនងិផ្គត់ផ្គង់ដឡំងូមសីមែប់
ទីផែសារពិភពលោក។
លោកគមឹហតួបែធានមន្ទរីពាណជិ្ជ-

កម្មខែត្តបាតដ់ំបងដែលមនពែំបែទល់
ជាប់បែទែសថែបានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍
កាលពីថ្ងែអង្គារថាក្នងុរយៈពែល៩ខែ
ដឡំងូមរីបស់ខែត្តនែះតែវូបាននាចំែញ  
ទៅបែទែសថែសរបុចនំនួ១២៦២៥០ 
តោន។ ក្នុងនះដំឡូងមីកែៀមចំនួន
១១៥០០០តោននងិដឡំងូមីសែស់
ចំនួន១១២៥០តោន។
លោកបន្តថាក្នុងអំឡុងពែលនែះ

ដឡំងូមសីែស់មនតម្លែចន្លាះពី១៦៩  
ទៅ២៨៦រៀលក្នុង១គីឡូកែម និង
ដឡំងូមកីែៀមមនតម្លែចន្លាះពី៥៥៨ 
ទៅ៨២០រៀលក្នុង១គីឡូកែម។
ការដាំដុះដំណំដំឡូងមីរបស់បែ- 

ជាកសិករក្នុងខែត្តបាត់ដំបងរហូត- 
មកដល់ពែលនែះសមែចបានលើផ្ទែដី
ចំនួន១៤១១៣២ហិកតាដោយ
ទិន្នផលតាមការបា៉ាន់ស្មានជាមធែយម
២៦,៤៣ តោន  ក្នុង១ហិកតាខណៈ
ដែលផ្ទែដីប៉ះពាល់និងខូចខាតដំឡូង- 
មីដោយទឹកជំនន់បែហែល៨០ភាគ-
រយនែផ្ទែដាំដុះសរបុអឡំងុពែលនែះ។
នែះបើតាមលោកហួត។
អ្នកសែីសខុហកុកសិករដំាដឡំងូមី

នៅសែុកសំពៅលូន ខែត្តបាត់ដំបង
ដែលដាំដំឡូងមីលើផ្ទែដី១០ហិកតា
ដោយ២ហិកតាទទួលរងជំនន់ទឹក-
ភ្លៀងបានឱែយដឹងថាអ្នកសែីនឹងចាប់-
ផ្តើមបែមលូផលដឡំងូមីនៅក្នងុខែមករា
ឆ្នាំកែយ ដោយរំពឹងថានឹងបែមូល
ផលចន្លាះពី១០០ទៅ២០០តោន។
អ្នកសែីនិយយ៖«ទិន្នផលអាចថយ

ជាងឆ្នាំមនុពែះទកឹភ្លៀងបានជនល់ចិ  
ចម្ការរបស់ខ្ញុំប៉ះពាល់ជាង២ហកិតា។
ឥឡូវទឹកសែកវិញបន្តិចហើយ ប៉ុន្តែ
បែសនិបើទកឹជនំន់បន្តអូសបនា្លាយរហតូ  
ដល់ចុងខែតុលាវានឹងធ្វើឱែយដំឡូងមី

រលួយអស់មួយចំនួន»។
អ្នកសែីរំពឹងថា ដំឡូងមីកែៀមនឹង

មនតម្លែបែហែលឆ្នាំមុនគឺចន្លាះពី
៦០០ទៅ៧០០រៀលក្នងុ១គឡីូកែម
ដោយបញ្ជាក់ថា៖«ដំាឡងូមីមនទផីែសារ
និងតម្លែល្អជាងដំណំពោត»។
ដំឡូងមីតែូវបានគែដាំដុះក្នុងខែ

ឧសភានងិចាប់បែមលូផលពីខែវចិ្ឆកិា
រហូតដល់ខែកុម្ភៈក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ ។
កាលពីខែសហីាឆ្នាំនែះរដា្ឋាភបិាល

បានអនុម័តសែចក្តីពែងចែបាប់ស្តីពី
គោលនយោបាយជាតិដំឡូងមី២០២០- 
២០២៥បនា្ទាប់ពីកែសួងពាណិជ្ជកម្ម
និងកម្មវិធីអភិវឌែឍន៍សហបែជាជាតិ 
រមួគា្នាអភវិឌែឍឯកសរគោលរយៈពែល
២ឆ្នាំ។គោលនយោបាយជាតិដំឡូងមី
នែះបានកំណត់គោលដៅសំខាន់ៗ
ចំនួន៣រួមមនៈទី១ការផ្លាស់ប្តូរពី
ផលិតកម្មដំឡូងមីបែបបែពែណីឬ
គែសួរឱែយទៅជាផលតិកម្មដឡំងូមីបែប
ពាណិជ្ជកម្ម និងការអនុវត្តតាមគោល-
ការណ៍បច្ចែកទែសកសកិម្មដែលកសកិរ  
អាចទទួលបានបែក់ចំណូលខ្ពស់
ការបែើបែស់ដីបែកបដោយចីរភាព
និងកសិកម្មវែឆ្លាតដែលធន់នឹងការ-

បែបែួលអាកាសធាតុ។
ទី២គឺគាទំែដល់អ្នកកែច្នែផលតិផល

ដឡំងូមីឱែយមនបែសទិ្ធភាពខ្ពស់ដើមែបី
កែច្នែផលតិផលដឡំងូមីដែលមនតម្លែ 
បន្ថែមសមែប់ផ្គតផ់្គង់ក្នងុទផីែសារក៏ដចូ
ជាទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថែមក្នុង
ដណំំកសិ-ឧសែសាហកម្មនែះនងិទី៣
ការលើកកម្ពស់ភាពបែកួតបែជែង
ពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការជែៀតចូល
នងិចាបយ់កចណំែកទីផែសារពែមទាំង

កែលម្អកចិ្ចសមែលួពាណជិ្ជកម្មកាត-់
បន្ថយចំណយដែលមិនចាំបាច់និង
សមែបសមែួលជាមួយអន្តរវិស័យ
ដែលពាក់ព័ន្ធការនាំចែញ។
របាយការណ៍កែសួងកសិកម្មរុកា្ខា-

បែមញ់នងិនែសទបង្ហាញថាកម្ពជុា
នាំចែញដំឡូងមីជាង៣,២៩លាន
តោនកាលពីឆ្នាំ២០១៩កើនឡើង
២៧ភាគរយធៀបនងឹឆ្នាំ២០១៨ដែល  
មន២,៥៩លានតោន៕LA

ខៃត្តពៃះសីហនុនឹងចាប់ផ្តើមទទួលការហោះហើរតៃង់ពីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនាពៃលឆប់ៗនៃះ។ រូបថតរាហុីម

រថយន្តដឹក ដំឡូងមី  សៃស់ តាម ផ្លវូជាតិ លៃខ ៧ឆ្ពោះ ទៅ បៃទៃសវៀតណាម   ។ រូបថតហែងជីវ័ន

ការនំាច្រញដំឡូងមីកើន...
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ចំណូលពន្ធអាករកើនជិត៤%ក្នងុត្រមីាសទី៣ដល់ជាង$៨០លាន
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : ការ បៃមូល ចំណូល 
របស ់អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ នៃ 
កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
នៅ  តៃ រកៃសា កំណើនល្អ  ដោយ 
សមៃច បាន ជាង ២,២ពាន ់លាន  
ដុលា្លារ ក្នុង តៃី មាសទី៣  (ខៃ 
កក្កដ-កញ្ញា)ឆ ្នា ំ២០២០ កើន  ជតិ  
៤ភាគ រយ   ធៀប នឹង រយៈ ពៃល 
ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំមុន  ទោះ បី ការ- 
រីករាល ដល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ បា ន 
ជះ   ឥទ្ធិពល អវិជ្ជមាន យ៉ាង ខ្លាំង 
ដល់ អាជីវកម្ម  នានា ក៏ដោយ។ 

របាយការណ ៍នៃ កចិ្ច បៃជុ ំបកូ- 
សរុប លទ្ធផល ចំណូល ពន្ធ ដរ 
បៃចា ំខៃ កញ្ញា  នងិ តៃមីាស ទ ី៣  
ឆ្នាំ នៃះ របស់ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន 
ពន្ធ ដរ កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទបានឱៃយ 
ដឹងថា ចំណូល ពន្ធ អាករ ដៃល 
អគ្គ នាយ ក   ដ្ឋានពន្ធដរ  បៃមលូ 
បាន មាន ចំនួន  ២ ២២៥,៩៥  
លាន  ដលុា្លារ ក្នងុ    ឆ្នា២ំ០២០ កើន  
៨០,៣១ លាន ដលុា្លារ ស្មើ នងឹ  ៣, 
៧១ ភាគរយ    ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល   
ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំមុន។

ដោយ ឡៃក សមៃប់ខៃ កញ្ញា 
ឆ្នានំៃះ  កា របៃមលូ ចណំលូ ពន្ធ- 
អាករ គៃប ់បៃភៃទរបស ់អគ្គ នាយក-  
ដ្ឋានពន្ធដរ   សមៃច  បានចំនួន  

១៨៦,២២លាន ដលុា្លារ  ថយចុះ   
បៃមាណ៤២,៩៨លាន ដុលា្លារ  
ស្មើនងឹ ១៨,៧៥ភាគ រយ   ធៀប 
នឹង ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំមុន ។   

លោក គង ់វបិលុ អគ្គ នាយក 
នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា ឥទ្ធ ិពល នៃការ រីក- 
រាល ដលជងំ ឺកវូដី១៩ បាន ធ្វើ 
ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ជា អវិជ្ជមានលើ 
ចណំលូ ពន្ធ  ជា ពសិៃស បៃភៃទ 
ពន្ធ ក្នងុ វសិយ័ សខំន ៗ់ ក្នងុ តៃ-ី 

មាស ទី៣ នៃះ ។ 
លោក  វិបុល  បាន រំឭក ដល់ 

បៃធា ន អង្គ ភាព កៃម ឱវាទ 
ទាងំ អស ់តៃវូ ពងៃងឹ កចិ្ច សហ ការ  
រវាង អង្គភាព  នងិ អង្គភាព ចណំុះ   
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ និង 
កៃសងួ  ស្ថាបន័ ក្នងុ នយ័ បង្កើន 
បៃសិទ្ធ ភាព  និង តមា្លា ភាព នៃ 
ការ បៃមូល ចំណូល ក្នុង វិស័យ 

ពន្ធដរ ឱៃយ មាន បៃសិទ្ធភាព ។ 
លោក ថ្លៃង ថា៖« បើទោះជា 

មាន  ផល ប៉ះ ពាល ់ដល ់សៃដ្ឋកចិ្ច  
ដៃល ជះ ឥទ្ធិពល ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  
មនៃ្តី អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ 
ទាងំ អស ់តៃវូ បន្ត ពងៃងឹ ផៃនការ 
សកម្ម ភាព បន្ថៃម  និង ពងៃឹង 
ផៃនការ អន្តរាគមន ៍បនា្ទាន ់របស ់
រដ្ឋា ភបិាល  ដើមៃប ីទៃ ទៃង ់វសិយ័ 
ទៃសចរណ៍  អាកាសចរណ៍  
កសិកម្ម  ការ ចិញ្ចឹម សត្វ  និង 

វសិយ័ កម្មន្ត សល ទទូៅ ពៃមទាងំ  
ពងៃឹង វិធានការ នានា ដើមៃបី 
ជំរុញ កំណើ ន សៃដ្ឋកិច្ច »។

លោក  គង់ វិបុល   ក៏បាន 
ណៃនា ំឱៃយ គៃប ់អង្គភាព  ទាងំអស់ 
បន្ត ខតិខ ំពងៃងឹ ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់ 
និង វិន័យ ការ ងារ បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធភាព  និង តៃូ វ មាន ភាព- 
ទន់ ភ្លន់ មុឺង មា៉ាត់ ។ 

លោកថ្លៃងថា  ៖« ដើមៃបី ធានា  
បាន  នូវ បៃសិទ្ធ ភាព ក្នុងការ- 
គៃប់គៃង  បៃមូល ចំណូល ពន្ធ  
នងិ ឈានទៅសមៃច បាន តាម 
ផៃនការ ដៃល បាន កំណត់  
អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធ ដរ នងឹ បន្ត 
អនុវត្ត យ៉ាង មឺុង មា៉ាត់  និង បៃកប- 
ដោយ បៃសទិ្ធភាព ខ្ពស ់ថៃម ទៀត  
នូវ គោល នយោ បាយ កៃ ទមៃង់ 
សុី ជមៃ របស់ រដ្ឋា ភិបាល »។ 

យោង តាម របាយការណ ៍របស ់

អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ  កាល- 
ពី ឆ្នាំ ២០១៩  ចំណូល ពន្ធ-
អាករ ដៃល បៃមលូបាន មាន ចនំនួ 
២ ៨១៩, ៣៣ លាន ដុលា្លារ  កើន  
២៨,២៨ ភាគ រយ  បើ ធៀប នងឹ 
ឆ្នា ំ២០១៨ មាន ចនំនួ ២១ ៩ ៧, 
៨៥ លាន ដុលា្លារ ។

របាយ ការណន៍ៃះ បាន ឱៃយ ដងឹ 
ទៀត ថា ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩  ការ- 
បៃមូល ចំណូល អាករ លើ តម្លៃ 
បន្ថៃម បាន កើន ឡើង ៣១,០៥  

ភាគរយ  បើ ធៀប នឹង ឆ្នា ំ ២០១៨។  
ចំណៃក ការបៃមូល ចំណូល តាម-
រយៈ E-VAT រួម ជាមួយ វិធាន ការ  
ពន្ធដរ សំខន់ ផៃសៃងៗ ទៀត 
បាន កើន ឡើង  ២៨,៤៧ ភាគរយ  
អាករ ពិសៃស កើន  ៣០, ៧២  
ភាគ រយ   ពន្ធ បៃថាប់ តៃ កើន 
៤៣,៧៣ ភាគរយ  ពន្ធ លើ បៃក់- 
បៀវតៃសរ៍ កើន ១៨,២១ ភាគរយ 
និង ពន្ធ លើ ឈ្នួល ដី និង  ផ្ទះ កើន 
៦៨,២០ភាគ រយ ៕LA

លោក គង់ វិបុល ក្នងុពេល ថ្លេងសុន្ទរកថាក្នងុ សិក្ខាសាលា  អំពីកតព្វកិច្ច ពន្ធ    ក្នងុឆ្នា ំ២០១៩។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

WTOបើកផ្លវូឱ្រយអឺរុ៉បដាក់ទណ្ឌកម្មផលិតផលអាម្ររិក
ទីកេុង ប៉ារីសៈ  ១ ឆ្នាំ បនា្ទាប់ 

ពី  ការ ដក់ ទណ្ឌកម្ម    សហភាព 
អឺរ៉ុប ចំពោះ  ការ គំទៃ របស់ អឺរ៉ុប  
ដល់  កៃុមហ៊ុនAirbus  អង្គការ 
ពាណជិ្ជកម្ម ពភិពលោក (WTO)  
តៃវូ បាន រពំងឹ ថា នៅថ្ងៃ អងា្គារ ដកឹនា ំ
ប្លកុ អរឺ៉បុ  ដក ់ទណ្ឌកម្ម  លើ សហរដ្ឋ  
អាមៃរិក ចំពោះ ការ  ផ្តល់ ជំនួយ 
ដល់ កៃុមហ៊ុន  Boeing។ 

 ក្នុង ការ វិវឌៃឍចុង កៃយ បំផុត 
ក្នុង បៃវត្តិ រយៈពៃល ១៦ ឆ្នាំ រវាង 
ទីកៃុង វា៉ាសុីនតោន  និងទីកៃុង 
បៃ៊ចុសៃល ជុវំញិ  ការ គទំៃ ចពំោះ 
កៃមុហ៊នុ ផលតិ យន្តហោះ រៀងៗ 
ខ្លនួ សហភាព អរឺ៉បុតៃវូ រពំងឹ ថា  នងឹ   
ទទួល បាន នូវ ភ្លើង បៃតង  ដើមៃប ី 
ដកព់ន្ធ គយ  មាន ទកឹ បៃក ់ ៤ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ  លើ ទនំញិ  នងិ សៃវាកម្ម  
អាមៃរិក ។ នៃះយោង តាម  ភា្នាកង់ារ 
ព័ត៌មាន   Bloomberg។ 

 សហភាព អឺរ៉ុប  និង សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក   បាន ចោទបៃកាន់ គ្នា 
ទៅវញិ ទៅមក  អពំ ីការ ផ្តល ់ជនំយួ  
រដ្ឋ ខុសចៃបាប់  ទៅ កាន់ កៃុមហ៊ុន 
ផលិត យន្ត ហោះ រៀង ៗ ខ្លួន  និង 
ទាំង ២បាន ប្តឹងទៅ ដល់ អង្គការ 
ពាណជិ្ជកម្ម ពភិពលោក  សមៃប ់
រក ដំណោះសៃយ។ 

 កាល ពី ឆ្នាំ មុន WTO  បាន 
អនុញ្ញាតឱៃយ ដក់ ទណ្ឌកម្ម មាន 
ទឹកបៃក់  ៧,៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
បៃឆំង  ទំនិញ  និងសៃវាកម្ម ពី 
តំបន់  អឺរ៉ុប។ 

 វា ជា ចំនួន ចៃើន បំផុត ដៃល 
ធា្លាប់ បាន ដក់ បញ្ជា  រហូត ដល់ 
ថ្ងៃនៃះ ដោយ អង្គការ WTO និង 
ជា លទ្ធផល នៃ ជំនួយ អឺរ៉ុប ដល់ 
កៃមុហ៊នុ   Airbus ដៃល តៃវូ បាន 
ចាត ់ទកុ មនិ តៃមឹតៃវូ កៃម បញ្ញត្ត ិ
ពា ណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ។ 

 ទកីៃងុ វា៉ា សុនីតោន នាពៃល នោះ 
បាន ដក់ ពន្ធគយ ពិន័យ ចំនួន 

២៥ ភាគរយ លើ ផលិត ផល អឺរ៉ុប 
ដូច ជា  សៃ ឈីស និងបៃងឆ 
ជាដើម  នងិពន្ធគយ ១០ ភាគរយ   
លើ យន្តហោះ  Airbus ដៃល តៃវូ 
បាន ដឡំើង ដល ់១៥ ភាគរយ  ក្នងុ 
ខៃមីនាកន្លងទៅ។ 

 សហភាព អរឺ៉បុ កប៏ាន បៃមលូ- 
ផ្តុំតារាង ផលិត ផល អាមៃរិក រួច- 
ហើយ ដៃល ខ្លនួ អាច ដក ់ពន្ធគយ 
រាប់ ចាប់ ពី គៃឿង បរិភោគ ដល់ 
គៃឿង បនា្លាស់ រថយន្ត។ 

ពៃល   WTO កំណត់  ជាក់លាក់   
អរឺ៉បុ  អាច ដក ់ពន្ធគយ ព ីថ្ងៃទ ី២៧  
ខៃ តុលា  ១សបា្តាហ៍ មុន ការ បោះ- 

ឆ្នាត បៃធានា ធិបតី អាមៃរិក។ 
ខណៈ អ្នក ដឹកនាំ អឺរ៉ុប ជាចៃើន 

បាន អំពាវ នាវឱៃយ ដក់ ពន្ធគយ ជា- 
បនា្ទាន់  បៃសិន បើ ទីកៃងុ វា៉ាសីុន តោន  
មិន យល់ ពៃម ទមា្លាក់  ពន្ធគយ របស់  
ខ្លួន  ប៉ុន្តៃ មាន  ការរំពឹង តិច ណាស់  ។ 

បៃភព មា្នាក់ ក្នុង ឧសៃសាហកម្ម 
នៃះ  រពំងឹថា  ចៃបាប ់របស ់ WTO  បើក  
ចំហទា្វារ សមៃប់ ការចរចា។ 

បៃសិន ឧសៃសាហ កម្ម  អាកាស- 
ចរណ៍   ស្វៃង រក ឃើញ វិបត្តិ ដោយ  
ខ្លួន ឯង  និងផល ប៉ះពាល់  ដៃល 
កំពុង កើត មាន ចំពោះ កៃុមហ៊ុន 
Airbus និង Boeing ពៃម ជាមួយ  
ការ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ  ដៃល ពន្ធគយ  
បង្កើន តម្លៃ នៃ យន្តហោះ  មិន 
បមៃើ ផល បៃយោជន៍ អឺរ៉ុប ឬក៏  
អាមៃរិក ឡើយ។ 

រឿងនោះ ជា ករណ ីកានត់ៃ លបំាក  
សមៃប ់កៃមុហ៊នុ  Boeing  ដៃល   
នងឹ សម្លងឹ ឆ្ពោះ ទៅរក  បន្ត ការ លក់ 
នៃ យន្តហោះ  ៧៣៧ MAX  នៅ 
ពៃល ដៃល វា តៃូវ បាន គៃ បញៃឈប់  
ជើង ហោះ ហើរ។

ការយក ពន្ធគយ នងឹ ធ្វើ ឱៃយ  យន្ត-
ហោះ រាប ់រយគៃឿង ដៃល បញ្ជា ទញិ   
ដោយ កៃុមហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ 
អឺរ៉ុប កាន់តៃ ថ្លៃ៕ AFP/RR

កេុមហ៊ុនBoeingអាច ជាដើមចម នាំ ឱេយ អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្ម អាមេរិក។ AFP

PPAPនៅត្ររក្រសាបានកំណើន
ទោះបីស្រដ្ឋកិច្ចសកលធ្លាក់ចុះ

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញ: កៃុមហ៊ុន កំពង់ផៃ 
ស្វយ័ត ភ្នំពៃញ (PPAP) ដៃល 
ចុះបញ្ជី នៅ កៃុមហុ៊ន ផៃសា រមូល-  
ប តៃ កម្ពុជា (CSX) បាន រាយ- 
ការណ៍ បៃតិបត្តិការ អាជីវកម្ម 
វិជ្ជមាន ក្នុង រយៈពៃល ៩ ខៃ ដំបូង 
ឆ្នាំនៃះ ទោះបីជា កំពង់ផៃ ១នៃះ 
បៃឈម នឹង បញ្ហា នៃ ការធា្លាក់ចុះ 
សៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ក៏ដោយ ។ 

 របាយការណ៍ របស់ PPAP ផ្ញើ 
ទៅ CSX កាលពី លា្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ 
កំពង់ផៃ ១នៃះ រកបៃក់ ចំណូល 
បាន ជាង ២២,២៦៤ លាន ដុលា្លារ 
នៅក្នងុ រយៈពៃល ៩ ខៃ ដ ំបងូ ធៀប 
នឹង ២១,៧០៧លាន ដុលា្លារ ក្នុង 
រយៈពៃល ដចូគ្នា កើនឡើង ២,៥៦ 
ភាគរយ ។ 

 លោក Jong Weon Ha 
អនុបៃធាន CSX បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ថា លទ្ធផល របស់ 
PPAP បានបងា្ហាញ ស្ថិរភាព 
អាជីវកម្មរបស់ PPAP ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ដ៏ ពិបាក នៃះ ។  លោក 
ថ្លៃងថា ៖ « បៃសិនបើ យើង យក 
ស្ថាន ការ ណជ៍ងំ ឺក ូវដី ១៩ ក្នងុពៃល 

បច្ចុបៃបន្ន មក ពិចារណា យើង អាច 
មើលឃើញថា កៃមុហ៊នុ នៃះ នៅតៃ 
រឹងមាំ ។ ហើយការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម 
រវាង បណា្ដា បៃទៃស ជាចៃើន តៃូវ 
បាន កាត់បន្ថយ យ៉ាងខ្លាំង ហើយ 
សមៃប់ អាជីវកម្ម របស់ កំពង់ ផៃ 
១ នៃះ នៅតៃ រកៃសា កំណើន 
បៃកច់ណំលូ តចិតចួ ដៃល បងា្ហាញ 
ពី ការគៃប់គៃង និង យុទ្ធសស្ដៃ 
អាជីវកម្ម ល្អបៃសើរ» ។ 

 បច្ចុបៃបន្ន  CSX មាន កៃុមហ៊ុន 
ចុះបញ្ជ ីមលូ ប តៃ សរបុ ចនំនួ ១៣ 
ដៃល ក្នុងនោះ កៃុមហ៊ុន ៧ ចុះ- 
បញ្ជី ភាគហ៊ុន និង កៃុមហ៊ុន ៦ 
ចុះបញ្ជ ីមលូ ប តៃ បណំលុ ។ កៃមុ- 
ហ៊ុន ទាំង ១៣ នៃះ បាន បៃមូល 
មូលនិធិ ជាង ២៥៣ លាន ដុលា្លារ 
រួច ហើយពី ទីផៃសារ មូល ប តៃ ១ 
នៃះ ។   សមៃប់រយៈពៃល ៩ ខៃ នៃះ 
CSX ទទលួបាន កៃមុហ៊នុ ចុះបញ្ជ ី
មូល ប តៃ ចំនួន ៥ កៃុមហ៊ុន ២ 
ក្នុងចំណោម កៃុមហ៊ុន ទាំងនោះ 
ចុះបញ្ជី មូល ប តៃ ភាគហ៊ុន និង ៣ 
ផៃសៃងទៀត ចុះបញ្ជី មូល ប តៃ 
បំណុល កៃុមហ៊ុន ទាំងនោះ បាន 
បៃមូល មូលនិធិ សរុប បៃហៃល 
៩២ លាន ដុលា្លារ ៕ LA

...អគ្គនាយក ដា្ឋាន ពន្ធ ដារ នឹង បន្ត អនុវត្ត 
យ៉ាង មុឺង ម៉ាត់  និង បេកប ដោយ បេសិទ្ធភាព 
ខ្ពស់ ថេម ទៀត  នូវ គោល នយោ បយ កេ ទមេង់ 
សុី ជមេ របស់ រដា្ឋា ភិបល»។
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UNត្រវូការប្រក់ជិត៣ពាន់លានដុលា្លារដើម្របីបំព្រញការងារ...
តពីទំព័រ១...បន្ថយ២,៨

ភាគរយបើប្រៀបធៀបទៅ-
នឹងឆ្នាំ២០២០ថ្វីបើមានគំនិត
ផ្តួចផ្តើមជាច្រើននិងកិច្ចការ-
នានាត្រូវបានគ្រប្រគល់ឱ្រយ
អង្គការន្រះក្តី»។
លោកអគ្គល្រខាធិការបាន

ថ្ល្រងថា៖«ន្រះរាប់បញ្ចូលការ-
ថយចុះន្រមុខតំណ្រងចំនួន
២៥ផងដ្ររ»។
លោកអគ្គល្រខាធិការអង្គ-

ការសហប្រជាជាតិ បានថ្ល្រង
ថា៖«យើងត្រូវបើកចំហចំពោះ
ការងារផ្រស្រងៗ និងយើងកំពុង
គ្រប់គ្រងអង្គការន្រះ ចាប់ពី
តុហូបបាយរាប់ពាន់ និងការិ-
យាល័យធ្វើការទាំងអស់»។
លោកអង់តូនីញ៉ូហ្គុយតឺ-

រ្រសបានថ្ល្រងបន្ថ្រមទៀតថា៖
«កាលពីឆ្នាំ២០១៩ ខ្ញុំបាន
ស្នើសុំឱ្រយបង្កើនមូលនិធិចំនួន
៣,៣លានដុលា្លារ ឬប្រហ្រល
១០ភាគរយសម្រប់គម្រង
សហការផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស»។
ស្រចក្តីព្រងសំណើនៅចំ-

ពោះមខុអ្នកនោះកពំងុរក្រសាទកុ
កម្មវិធីប្រ្រកតីសម្រប់កិច្ច-

សហការផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសនៅ
កម្រិត១ខ្ពស់ជាងន្រះក្នុង
គោលបំណងបង្កើនការគាំទ្រ
របស់យើងដើម្របីសម្រច-
គោលបំណងអភិវឌ្រឍន៍ប្រកប-
ដោយចីរភាព។គម្រងទាំង-
ន្រះនឹងបំព្រញតម្រូវការរបស់
ប្រទ្រសសមាជិកនៅក្នុង
លក្ខណៈឆ្លើយតបយា៉ាងឆប់-
រហ័ស ហើយនឹងបន្ថ្រមការ-
ក្រទម្រង់ប្រពន័្ធសម្របសម្រលួ
តាមតំបន់»។
លោកអគ្គល្រខាធិការអង្គ-

ការសហប្រជាជាតិបានថ្ល្រង
ថា៖«ចណំ្រកការក្រទម្រង់ការ-
គ្រប់គ្រងបានធ្វើឱ្រយមានការ-
ផ្លាស់ប្តូរយា៉ាងច្រើនសន្ធឹក-
សនា្ធាប់នៅក្នងុនោះមានរចនា-
សម្ព័ន្ធការទទួលខុសត្រូវ  ការ-
ផ្ទ្ររអំណាចនិងកិច្ចប្រតិបត្តិ-
ការផ្ទ្រក្នុង។ ទាំងន្រះពិតជា
សំខាន់ណាស់ក្នុងការបន្ត
ការងារនៅក្នុងព្រលមានជំងឺ
រាតត្របាតកូវីដ១៩»។
ដោយមានភា្ជាប់ជាមួយការ-

ទទលួខសុត្រវូនងិគណន្រយ្រយ-

ភាពនោះ យើងអាចក្រប្រ
គោលនយោបាយផ្ទ្រក្នុងនិង
នីតិវិធីផ្រស្រងៗ ដើម្របីជួយធ្វើឱ្រយ
មានការពតិជាកស់្ត្រងថ្មីហើយ
នៅព្រលជាមួយគា្នាន្រះដ្ររ
យើងបានបញ្ច្រញសមត្ថភាព
នានាដ្រលអាចផ្តោតទៅលើ
បញ្ហាសខំាន់ៗ ដចូជាសខុភាព
និងការគ្រប់គ្រងខ្រស្រចងា្វាក់
ផ្គត់ផ្គង់»។
លោកអង់តូនីញ៉ូហ្គុយតឺ-

រ្រសក៏បានថ្ល្រងបញ្ជាក់ថា
វិបត្តិលំហូរសាច់ប្រក់ មិនធ្វើ
ឱ្រយប៉ះពាល់និងរារាំងសមត្ថ-
ភាពរបស់UN ក្នុងការបំព្រញ
ការងារជូនប្រជាជននោះទ្រ។
គណៈកមា្មាធិការទី៥ដ្រល

ត្រូវបានគ្រសា្គាល់ថាជាគណៈ-
កមា្មាធកិាររដ្ឋបាលនងិហរិញ្ញវត្ថុ
គឺជាគណៈកមា្មាធិការ១នៅ 
ក្នុងចំណោមគណៈកមា្មាធិការ
សំខាន់ៗន្រមហាសន្និបាត
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
គណៈកមា្មាធិការទី៥ន្រះ

ដោះស្រយរាល់បញ្ហាដ្រល
ទាក់ទងកិច្ចការរដ្ឋបាលនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ៕Xinhua/PSA

លោកហ្គុយតឺរេសថ្លេងនៅមហាសន្និបាតកាលថ្ងេទី២៤កញ្ញា។AFP

អ្នកបច្ច្រកទ្រសជាន់ខ្ពស់កូរ៉្រខាងជើងស្នើឱ្រយ
អនុវត្តត មការអំពាវន វរបស់លោកគីម
កេុងសេអ៊ូលៈអ្នកបច្ច្រក-

ទ្រសស្រដ្ឋកិច្ចកំពូលរបស់កូ-
រ៉្រខាងជើងបានអំពាវនាវឱ្រយ
មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងទាំង-
អស់ដើម្របីអនវុត្តឱ្រយបានជោគ-
ជ័យទៅតាមការអំពាវនាវ
របស់ម្រដឹកនាំគីមជុងអ៊ុនឱ្រយ
«ធ្វើយុទ្ធនាការ៨០ថ្ង្រ» ដើម្របី
ធ្វើឱ្រយបានល្អប្រសើរឡើងវញិពី
ការខចូខាតគ្រះទកឹជនំន់នងិ
ធ្វើឱ្រយរីកចម្រើនច្រើនតាម-
លទ្ធភាពដ្រលអាចធ្វើទៅបាន
នៅក្នងុគម្រងអភវិឌ្រឍនស៍្រដ្ឋ-
កចិ្ចរបស់កូរ៉្រខាងជើងនៅត្រមឹ
ដំណាច់ឆ្នាំន្រះ។
លោកបា៉ាក់ ផុងជូជាអនុ-

ប្រធានគណៈកម្មការកចិ្ចការរដ្ឋ
បានអំពាវនាវនៅអំឡុងព្រល
ប្រមូលផ្តុំយោធាសុីវិលមួយ
ដ្រលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅ
ទីក្រុងព្រយុងយា៉ាង ប៉ុនា្មានថ្ង្រ
ក្រយពីប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើង
បានធ្វើព្រយុហយាត្រយោធា
ទ្រង់ទ្រយធំមួយកាលពីចុង
សបា្តោហ៍ដើម្របីប្ររព្ធខួបលើក
ទី៧៥ន្រការបង្កើតគណបក្រស

ពលករដ្រលកំពុងគ្រប់គ្រង
អំណាចបច្ចុប្របន្ន។
កាលពីដើមខ្រតុលាម្រដឹក-

នាំកូរ៉្រខាងជើងលោកគមីជងុ-
អ៊ុនបានច្រញបញ្ជាឱ្រយ«ធ្វើ-
យុទ្ធនាការ៨០ថ្ង្រ»រហូតដល់
ដណំាច់ឆ្នាំន្រះដ្រលបានលបុ-
ចោលកាលពីឆ្នាំមុនដើម្របី
ប្ររព្ធខបួបង្កើតគណបក្រសនងិ
«ឱ្រយសម្រចបានការតស៊ូនៅ
ឆ្នាំន្រះដោយមោទនភាព»នៅ
មុនសមាជបក្រសដ៏កម្រមួយ
ដ្រលគ្រងធ្វើឡើងនៅខ្រ
មករាខាងមុខន្រះ។
យោងតាមកាស្រតRodo-

ngSinmunជាកាស្រតផ្លវូការ
របស់គណបក្រសកំពុងគ្រប់គ្រង
អំណាចបានឱ្រយដឹងថាលោក
បា៉ាក់បានថ្ល្រងថា៖«ការនៅ
សល់៨០ថ្ង្រទៀតនៅឆ្នាំន្រះគឺ
ជាព្រលវ្រលាមានសារៈសខំាន់
យា៉ាងខា្លាំងសម្រប់បន្តការធ្វើ
បដវិត្តនរ៍បស់យើង»។«បើយើង
ខកខានអំពីឱកាសព្រលវ្រលា
រស់នៅយើងអាចបញ្ចប់ការ-
ប្រឈមមុខ»៕Yonhap/SK

មនុស្រសមិនដល់១មឺុននក់នឹងចូលរួម
តវ៉ាប្រឆ ងំរដ្ឋាភិបលន ថ្្រពុធន្រះ
កេុងបាងកកៈ អគ្គល្រខា-

ធកិាររបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តិសខុ
ជាតិ គឺលោកណាត់តាផន-
ណាក់ផនិតបានថ្ល្រងកាល-
ពីថ្ង្រចន្ទថា មនុស្រសមិនដល់
១មុឺននាក់ត្រូវបានគ្ររំពឹងថា
នងឹច្រញធ្វើបាតុកម្មគាទំ្រប្រជា-
ធិបត្រយ្រយនៅក្នុងទីក្រុងបាង-
កកនៅថ្ង្រពុធន្រះ។
ដោយបាននិយាយលើក-

ឡើងអំពីរបាយការណ៍សុើប-
ការណ៍ចុងក្រយបំផុតលោក
ឧត្តមស្រនីយ៍ណាត់តាផន
ណាក់ផនិតបានថ្ល្រងថា
ខណៈការប្រមូលផ្តុំនៅថ្ង្រពុធ
ន្រះនឹងត្រូវបានចូលរួមដោយ
ក្រុមបាតុករមកពីខ្រត្តចំនួន
៤០ទៅ៥០នៅទូទាងំប្រទ្រស
ចនំនួអ្នកធ្វើបាតុកម្មរបស់ពកួ-
គ្រ គឺទំនងជាធា្លាក់ចុះមកត្រឹម
ចំនួន១មុឺននាក់។

នៅត្រង់ចំណុចន្រះលោក
ណាត់តាផនណាក់ផនតិបាន
ថ្ល្រងថាចនំនួរបស់ក្រមុអ្នកតវ៉ា
ត្រូវបានគ្ររំពឹងថា នឹងត្រូវបិទ
បញ្ចប់ ដ្រលបានប្រមូលផ្តុំ
កាលពីលើកមុន។
លោកណាត់តាផនបានអះ-

អាងថា ក្រុមអ្នកនយោបាយ
ខ្លះត្រូវបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅ
ក្នុងការរៀបចំប្រមូលផ្តុំនោះ
ប៉ុន្ត្របានបញ្រឈប់រយៈព្រលខ្លី
ន្រការបញ្ច្រញឈ្មាះណាមួយ
ឬតួនាទីរបស់ពួកគ្របានធ្វើអ្វី
ខ្លះអាចនឹងត្រូវបានបងា្ហាញឱ្រយ
ដឹងនៅព្រលក្រយ។
លោកឧត្តមស្រនីយ៍ណាត់-

តាផនបានថ្ល្រងថាក្រមុប្រកឹ្រសា
សន្តិសុខជាតិNSCនឹងបន្ត
ឃ្លាមំើលចលនារបស់ក្រុមអ្នក
ដ្រលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅ
ក្នុងការរៀបចំប្រមូលផ្តុំនោះ

ហើយក្រសម្រលួផ្រនការសន្ត-ិ
សខុរបស់ខ្លនួឱ្រយស្របទៅតាម
សា្ថានការណ៍ជាក់ស្ត្រង។
លោកណាត់តាផនបានថ្ល្រង

ថា រហូតមកទល់ព្រលន្រះ
យើងមិនបានទទួលព័ត៌មាន
អំពីការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់
ក្រុមបាតដ្រទី៣ដើម្របីបង្កភាព
ចលាចលនៅព្រលតវ៉ានោះ
នៅឡើយទ្រ។
ចំណ្រកឯសហជីពនិស្រសិត-

ថ្របានស្នើឱ្រយនិស្រសិតនៅគ្រប់
ខ្រត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុង
ប្រទ្រសបងា្ហាញអំណាចរបស់
ពួកគ្រតាមរយៈការមិនចូល
សាលារៀន នៅថ្ង្រពុធន្រះ
ហើយចលូរមួការប្រមលូផ្តុំនៅ
ផ្លវូរា៉ាត់ឆដាមនើនកា្លាងនងិនៅ
ខាងក្រវិមានរដា្ឋាភិបាល។
ក្រមុសហជពីនសិ្រសតិថ្របាន

ថ្ល្រងថាការគ្រប់គ្រងប្រទ្រស

មិនបានល្អរបស់រដា្ឋាភិបាល
ប្រៀបដូចទៅនឹងការគ្រប់គ្រង
របបផ្តោច់ការមួយដូច្ន្រះហើយ
និស្រសិតទាំងអស់គួរច្រញធ្វើ-
បាតុកម្ម និងទាមទារឱ្រយមាន
ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងនោះរួម-
មានការធ្វើកំណ្រទម្រង់របប-
រាជាធិបត្រយ្រយជាដើម។
យោងតាមសហជពីនសិ្រសតិ-

ថ្របានឱ្រយដឹងថា ចំនួនអ្នក-
គាំទ្រចលនាគាំទ្រប្រជាធិប-

ត្រយ្រយបានបន្តកើនឡើងចាប់-
តាំងពីចលនានោះ បានចាប់-
ផ្តើមធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំន្រះ។
ក្រុមសហជីពនិស្រសិតរបស់

សាកលវិទ្រយាល័យថាំមា៉ាសាត
កាលពីថ្ង្រចន្ទបានអពំាវនាវឱ្រយ
សាកលវទិ្រយាលយ័ពន្រយារសកិ្រសា
ចាប់ពីថ្ង្រពធុន្រះរហតូដល់ថ្ង្រ-
សុក្រដើម្របីអនុញ្ញាតឱ្រយក្រុម
និស្រសិតទៅចូលរួមធ្វើបាតុកម្ម
និងបានសា្តោប់ការទាមទារ

នយោបាយរបស់ពួកគ្រ។
វរស្រនីយ៍ឯកប៉ូលិសលោក

វ៉ាតឆវី ថាមសុីមា៉ា ជាប្រធាន
អង្គភាពទី៤របស់ការយិាលយ័
៣សាខាពិស្រសរបស់ប៉ូលិស
ភមូនិ្ទថ្រដ្រលបានទទលួបន្ទកុ
ផ្ន្រកព័ត៌មានលម្អិតសន្តិសុខ
នៅវិមានរដា្ឋាភិបាលនិងនៅ
តំបន់ជុំវិញបានថ្ល្រងថា អង្គ-
ភាពលោកនឹងធ្វើការរួមគា្នា
ជាមួយប៉ូលិសក្រុង៕BKP/SK

លោកឧត្តមសេនីយ៍ណាត់តាផនណាក់ផានិតតំណេងជាអគ្គលេខាធិការរបស់កេមុបេកឹេសាសន្តសុិខជាតិ។BKP
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ក្រមុអ្នក ចូល និវត្តន៍ ប្រឡារុស  តវ៉ាឲ្រយ លោកលូ សិនកូ ចុះ ច្រញ ពី តំណ្រង។ AFP

កងកម្លាំងបេឡារសុគំរមបាញ់បង្កេប
កេុមអ្នកតវ៉បេឆំាងលោកលូកាសិនកូ

ក្រុង មីនស្កិ៍ៈ  បៃទៃស បៃ-
ឡារុស កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន 
គំរាម បាញ់ ទៅ លើ កៃុម អ្នក តវ៉ា  
ដើមៃបី បំបៃក បាតុ កម្ម បៃឆំង 
បៃធា នា ធិប តី បៃឡារុស  គឺ 
លោក អាឡិច សាន់ ឌ័រ  លូ-
កាសិន កូ  ខណៈ កៃុម រដ្ឋ មន្តៃី 
ការ បរទៃស អឺរ៉ុប  បាន ឯក ភាព 
គ្នា ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ផ្ទាល់  ដោយ 
បាន  កំណត់ គោល ដៅ ទៅ លើ 
មៃ ដឹក នាំ បុរស ខ្លាំង តៃម្ត ង។ 

 ការ បៃើ បៃស់ បាញ់ កាំ ភ្លើង-
ដៃ  អាច នឹង បង្ក ឱៃយ មាន ការ ធ្វើ 
បាតុកម្ម ទៃង់ ទៃយ ធំ កាន់ តៃ-
ខ្លាងំ ឡើង  នៅ ក្នងុ ការ បៃឈម-
មុខ ដាក់ គ្នា  មិន ចាញ់ មិន ឈ្នះ  
រយៈ ពៃល ២ ខៃ  រវង លោក-
លូកា សិន កូ  និង កៃុម អ្នក តវ៉ា  
ដៃល បាន បៃមលូ ផ្តុ ំដោយ សន្ត-ិ
វិធី  បៃឆំង ជម្លាះ បោះ ឆ្នាត 
ឡើង វិញ របស់ លោក  កាល ពី 
ខៃ សី ហា  និង បៃឆំង ការ ធ្វើ-

បាប  និង ទារុណ កម្ម ទៅ លើ  
អ្នក ទោស ជា ដើម ។ 

ការ ពៃមាន នោះ  បាន ធ្វើ ឡើង  
កៃយ ពី កងកមា្លាំង សន្តិសុខ  
បាន បង្កៃប យ៉ាង ឃោរ ឃៅ 
ទៅលើកៃុម អ្នក តវ៉ា បៃឆំង 
លោក លូ កា សិន កូ  កាល ពី ថ្ងៃ-
អាទតិៃយ កន្លង ទៅ  ដោយ បាន ធ្វើ 
ឱៃយ កៃមុ រដ្ឋ មន្តៃ ីការ បរទៃស អរឺ៉បុ 
ឯក ភាព គ្នា ថា  វ ដល់ ពៃល 
ដៃល តៃូវ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ទៅ លើ 
លោក  លូ កា សិន កូ ហើយ ។ 

 កាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ  មន្តៃី 
ប៉ូលិស សន្តិសុខ មួយ ចំនួន 
បាន បៃើ បៃស់ ឧស្ម័ន បង្ហូរ-
ទឹកភ្នៃក  និង គៃប់ បៃក ផៃសៃង  
បៃឆំង កៃុម អ្នក ចូល និវត្តន៍ 
១កៃមុ ដៃលបាន រៀប ច ំកៃបនួ តវ៉ា 
ជា បៃចាំ មួយ  ដៃល បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ផ្ទុះ កំហឹង យ៉ាង ខ្លាំង  ចៃញ ពី 
កៃុម បកៃសបៃឆំង នៅ ក្នុង បៃ-
ទៃស មួយ នៃះ ៕ AFP/SK

ចិនធ្វើសមយុទ្ធលើកោះមួយខណៈពេលដេល
ភាពតានតឹងជាមួយតេវ៉ន់កាន់តេកើនឡើង
     សុខ  វ្រងឈាង

    កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ តុលា  
កងទព័ រដំោះ បៃជាជនចនិ បាន 
ធ្វើ សមយុទ្ធខ្នាត ធំ ១ ក្នុង ទមៃង់ 
វយគៃបគ់ៃង ដកីោះ កៃម បៃធាន- 
បទ«ពងៃឹង សមត្ថភាព បៃយុទ្ធ 
និង ការពារ បូរណភាព ទឹកដី»។ 
សមយុទ្ធនៃះ ធ្វើឡើង សៃបពៃល 
ដៃលកោះ តៃវ៉ាន ់កពំងុ តៃ អបអរ 
គមៃប់ ខួប នៃ ការបង្កើតរប បសា-
ធារណ រដ្ឋចិន ឆ្នាំ១៩១១។ 

យោង តាម ប៉ុស្តិ៍ទូរទសៃសន៍ 
រដ្ឋចនិ CCTV បាន រាយការណ ៍
ថា  សមយុទ្ធ ធ្វើឡើង នៅ ពៃល 
យប ់ ជា ការ ហ្វកឹហាត ់បៃតបិត្ត-ិ 
ការ យោធា រួម (អាកាស  គោក 
និង ជើង ទឹក) និងមានចល័ត 
យន្តហោះ្រដូន  កង កមា្លាំង- 
ពិសៃស  និង កងកមា្លាំង ឆតៃ- 
យោង ចៃញ ព ីតបំន ់មាតស់មទុៃ 
នៃ ខៃត្ត កា្វាងទុង និង ហ្វូជាន។

CCTV បាន ឱៃយ ដឹង ទៀត 
ថា៖«សមយទុ្ធ ដៃល មាន ការធ្វើ 
សមាហរណ កម្ម បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធភាព នៃ កមា្លាំង បៃយុទ្ធថ្មី 
ជាចៃើននៃះ បាន បង្កើន សមត្ថ- 
ភាព បៃយុទ្ធ ជាក់ស្តៃង របស់ 
កងទ័ព រំដោះ ចិន ក្នុង ការ រួមគ្នា 
វយបៃយទុ្ធ ឡើង គោក (Lan- 
ding) ជា ប ីវជិៃឈមាតៃ (three-
dimensional assault)»។

ដោយ ឡៃក នៅ ថ្ងៃ អង្គារ  ទី- 
១៣  ខៃតុលា  កងទ័ព រំដោះ - 
បៃជាជន ចិន បាន ធ្វើ សមយុទ្ធ 

ម្ដងទៀត ក្នុង ដៃនដី នៃ ខៃត្ត- 
ហ្វូជាន។

គួរកត់ សមា្គាល់ ថា  សមយុទ្ធ 
របស់ កង ទ័ពរំដោះ បៃជាជន 
ចនិ ធ្វើឡើង កៃយ ព ីភាពតាន- 
តងឹ បាន កើនឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប ់
ក្នុង រយៈពៃល ប៉ុនា្មាន សបា្ដាហ៍ 
ចងុ កៃយ នៃះ។ ទ ីកៃងុប៉ៃកាងំ 
បាន បង្កើន សមា្ពាធ យោធា 
ស្ទើរតៃ រាល់ថ្ងៃ ទៅលើ តៃវ៉ាន់ 
ដោយ បាន បញ្ជូន យន្តហោះ 
ចមៃបាំង ឆ្លង កាត់«ខៃសៃ បនា្ទាត់ 
មៃដៃយាន» ដៃល ពុះ ចៃក សមទុៃ 
តៃវ៉ាន់ ជា ២។ កៃសួង ការពារ- 
ជាតិ តៃវ៉ាន់ បាន និយយថា  
តាំង ពីថ្ងៃ ទី១៦  ខៃ កញ្ញា  មក 
ចិន បាន ឆ្លង កាត់ ខៃសៃ បនា្ទាត់ 
មៃដៃយាន ចំនួន ១៧ ដង។

ថ្លៃង នៅ ឯ ពិធី បុណៃយជាតិ នៃ 
ការបង្កើត សាធារណ រដ្ឋចិន 
១៩១១ លោកសៃី បៃធានា- 
ធិបតី  Tsai Ing-wen  បាន 
ពណ៌នា ព ីសា្ថានភាព ចៃក សមុទៃ 
តៃវ៉ានថ់ា  ពតិជា មាន ភាព តាន- 
តឹង ហើយ បាន អំពាវ នាវ ឱៃយ 
មាន កិច្ចសន្ទនា បៃកប ដោយ 
ខ្លឹមសារ (meaningful dia-
logue) ជា មួយ ទី កៃុងប៉ៃកាំង 
ដោយ ឈរ លើ មូលដា្ឋាន ស្មើ - 
ភាព គ្នា។

ជា ការ ឆ្លើយតប នឹង សម្តី 
របស់ លោក សៃី Tsai  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ ការិយល័យ កិច្ច ការ 
តៃវ៉ាន់ របស់ កៃុង ប៉ៃកាំ ងលោក 
Zhu Fenglian បាន និយយ 

ថា៖«ផ្លូវ ទៅរក ឯករាជភាព 
របស់ កោះតៃវ៉ាន់ គឺ ជា ផ្លូវទាល់  
រី ឯ ការ បៃឈមមុខ ដាក់ គ្នា ក៏ មិន 
អាច ទមា្លាយ ផ្លូវទាល់ នៃះ ទៃ »។

ទន្ទមឹនងឹ ការរាយ ការណ ៍អពំ ី
សមយុទ្ធ CCTV  ក៏ បាន ចាក់- 
បញ្ចាំង នូវ ចម្លើយ សារភាព 
របស ់បរុស សញ្ជាត ិតៃវ៉ាន ់១ របូ  
ដៃល អាជា្ញាធរ ប៉ៃកាំង បាន 
ចោទ ថា  បាន ធ្វើ ចារកម្ម នៅ 
ហុងកុង  និង សិន ជិន។

លោក Lee Meng-Chu 
មាន ឈ្មាះ ជា ភាសា អង់គ្លៃស 
ថា Morris Lee  តៃវូ បាន ចាប-់ 
ខ្លួន នៅ តំបន់ ពៃំដៃន ហុងកុង-
សិន ជនិ កាល ព ីខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ មនុ 
ពី បទធ្វើ សកម្មភាព បង្ក គៃះ- 
ថា្នាក់ ដល់ សន្តិសុខ រដ្ឋ។ អាជា្ញា- 
ធរ ចិន  បាន និយយថា  លោក 
Lee បាន ទៅ ហុងកុង  ដើមៃបី 
គំទៃ បាតុករ បៃឆំង ចិន ហើយ 
ក៏ បាន រក ឃើញ ថា  លោក 
បានលួច ថត រូប ភាព និង វីដៃអូ  
នៃ ប៉ូលិស ប៉ៃអឹម ចិន ដៃល 
រូបភាព និង វីដៃអូ នោះ  អាច បៃើ 
សមៃប់ វិភាគ អំពី យុទ្ធជន ឧប- 
ករណ៍ យោធា និង កមា្លាំង យោធា។

លោក Lee  ស្លៀក ពាក់ 
ឯកសណ្ឋាន អ្នក ទោស បាន 
និយយ ថា៖ «ខ្ញុំ សុំ ទោស  ខ្ញុំ 
បាន ធ្វើរឿង អាកៃក់ ជា ចៃើន 
កាល ព ីអតតីកាល  បៃហៃល ជា 
ខ្ញុំ ធ្វើឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ មាតុភូមិ  
និង បៃទៃស»។

ចិន បាន ហៅ ការចាប់ខ្លួន 

កៃុម ចារកម្ម តៃវ៉ាន់ ថា  ជា ផ្នៃក 
មួយ នៃ បៃសកកម្ម ពិសៃស  ឬ 
ហៅថា «រន្ទះ២០២០ (Thun-
der 2020)»  ដោយ បាន 
បង្កៃប កៃុម ចារកម្ម តៃវ៉ាន់ រាប់- 
រយ នាក់។ ជា មួយគ្នានៃះ  ចិន 
ក៏ បាន ចោទ កៃុង តៃបុិ ថា  បាន 
ផ្ដល់ ការគំទៃ ដល់ ចលនា តវ៉ា 
របស ់ហងុកងុ ហើយ លើក ឡើង 
ថា  ចលនា ឯករាជៃយ តៃវ៉ាន់ និង 
ហុងកុង  កំពុង តៃ ឃុប ឃិត គ្នា។

ការ ចាក់ ផៃសាយ ចម្លើយ សារ- 
ភាព របស់ លោក Lee  តៃូវ បាន 
កៃុមបៃឹកៃសា កិច្ចការ ចិន ដីគោក 
របស់ កៃុងតៃបុិ និយយថា  ជា 
ការ ផៃសព្វផៃសាយ ពៃយា បាទ ផ្នៃក 
នយោបាយ ដោយ ភាគី មា្ខាង 
ទៀត ក្នងុ បំណង បំផ្លាញ ទំនាក់- 
ទំនង ដោយ ចៃតនា នៅ ចៃក- 
សមុទៃ តៃវ៉ាន់ តាមរយៈ ការ- 
ដាក ់អនា្ទាក ់តៃវ៉ាន ់ឱៃយចលូ រមួក្នងុ 
សកម្មភាព ធ្វើ ចារកម្ម។  កៃុម- 
បៃឹកៃសា បាន បន្ត ទៀត ថា  ចិនគួរ 
តៃបញៃឈប់ ការពៃយាយម ធ្វើ ការ- 
ចោទ បៃកាន់ មិនពិត ទៅ លើ 
ពលរដ្ឋ របស់ តៃវ៉ាន់។

ទំនាក់ ទំនង រវង តៃវ៉ាន់  និង 
ចិនដីគោក បៃ ជា អាកៃក់ ទៅៗ  
ជា ពសិៃស  កៃយ ព ីលោក សៃ ី 
Tsai មក ព ីគណបកៃស វឌៃឍនភាព 
បៃជាធិប តៃយៃយដៃ ល មាន 
គោល នយោបាយ ធ្វើ ឱៃយ តៃវ៉ាន់ 
មាន ឯករាជភាព  នងិ មនិ ទទលួ 
យក គោលការណ៍ ចិន តៃ មួយ 
ឈ្នះ ឆ្នាត នៅ ឆ្នាំ២០១៦ ៕



ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : ឆាលី ម៉ូរ៉ា មិន ទាន់ ស្វែង- 
រក អ្វី  ដែល ជា ស្ទីល ខ្លួន ឯង ឡើយ 
ដោយ   គែនត់ែ ជា អ្នក ផលតិ ភ្លែង  ដែល 
រៀន  តាម រយៈ ការ ចែះ ត ៗ  គ្នា ប៉ណុ្ណោះ ។ 
ប៉នុ្ដែ វា ផ្ទយុ សែឡះ នៅពែល កញ្ញា បាន 
ឈាន  ជើង ជាន់ ស្ទូឌីយោ TSI។ 

យុវតី  ឈ្មោះ ពិត ថា  ណែម ចាន់ ម៉ុនី 
បាន ឱែយ ដឹងថា ៖ «ទោះ ខ្ញុំ ធ្លាប់ រៀន ធ្វើ 
ភ្លែងតាម បង ៗ   វា នៅតែ ថ្មី សមែប់ ខ្ញុំ 
នៅពែល ចូល មក ដល់ TSI នែះ »។

កញ្ញា បន្ត ទៀត ថា៖ «ប៉ុន្ដែ នៅ ទី នែះ 
កម្មវិធី  ពិត ជា ថ្មី សន្លាង  និង បន្ទប់ 
ស្ទូឌីយោ ស្ដង់ដា» ។ 

អ្នក ផលតិបទ  ភ្លែង ទនំកុ ភ្លែង   នពិន្ធ 
ចមែៀង និង តារ ចមែៀង   ដែល បច្ចុ-
បែបន្ន   ចែៀង ផង នងិ លែង ហ្គតីា ផង  ក្នងុ 
វង់ ភ្លែង តូចនៅ តាម ផាប់    បាន  បន្ដ ថា ៖ 
«ពែល ខ្ញុំ អាច ធ្វើ ភ្លែង បាន ចែញ ១បទ 
អារម្មណ ៍របស ់ខ្ញុ ំហាក ់បាន លើក ពាន- 
រង្វាន់ អ៊ីចឹង។  អារម្មណ៍ រំភើប ស្ទើរ 
ហោះ ផុត ពី ដី ទៅ ហើយ »។ 

ស្ទូឌីយោ TSI តែូវ បានផ្ដួច ផ្ដើម 
ដោយស្តែីអង់គ្លែស  ឡូរ៉ា បែកឃ័រ 
ដែល  បាន មក ដល់ កម្ពុជា   ធ្វើ ការ ផ្នែក 
អភិវឌែឍ ន៍អន្ដរជាតិ ដើមែបី គំទែ សហ-
គែិន សង្គម តាំងពី  ៥ឆា្នាំ មុន។

ឡរូ៉ា បែកឃរ័ ដែល មាន បរញិ្ញាបតែ 
ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នែក ចែបាប់ អន្ដរជាតិ ពី សាកល- 
វិទែយាល័យ បែ៊ីស្ដុល ក៏ជា  អ្នក ចមែៀង 
បុរណ     និង ធ្លាប់ សម្ដែង នៅ ចកែ ភព 

អង់គ្លែស អឺរុ៉ប អាមែរិក រុសែសីុ និង 
អាសីុ។ នៅកម្ពជុា កញ្ញា ចាប ់អារម្មណ ៍
ចំពោះ វបែបធម៌ បែវត្ដិសាស្ដែ និង ការ- 
រស់ រន នែ សិលែបៈ ខ្មែរ   បាន បង្កើត 
អង្គការ  សមែប់ ឱែយ យុវជន កម្ពុជា  អាច 
សមែច ក្ដី សុបិន ផ្នែក តន្ដែី ។ 

ឡរូ៉ា បាន នយិាយ ថា ៖ « ជបួ ជាមយួ 
យុវជន  និង ស្វែង យល់ ពី តន្ដែីករ វ័យ 
ក្មែង កម្ពជុា បាន លើក ទកឹ ចតិ្ដ  របូ ខ្ញុ ំធ្វើ អ្វ ី
មែយា៉ាង ហើយ ពួកគែ ពិត ជា អសា្ចារែយ 
ណាស ់។ ខ្ញុ ំបាន សា្ដាប ់ព ីគែប ់មជែឈដា្ឋាន 
ដែល ថា ពកួគែ មនិ សវូ ទទលួ បាន ការ- 
គំទែ ក្នុង វិស័យ អប់រំ ផ្នែក តន្ដែី ប៉ុន្មោន 
ទែ ។ តែ ពកួគែ ពតិ ជា ចង ់កសាង ខ្លនួ ។ 
នោះ ជា អ្វ ីដែល សហគែនិ សង្គម ១នែះ 
កកើត ឡើង »។ 

ក្នុង ឆា្នាំ ២០១៧ ឡូរ៉ា បាន បង្កើត  
The Sound Initiative (TSI) ជា 
សហគែិន សង្គម មិន ស្វែង រក បែក់- 
ចំណូល ដោយ ផ្ដាត លើ ការគំទែ 
បំផុស  សមត្ថភាព យុវជន តាម រយៈ 
ធនធន  ដើមែបី ឱែយ ពួកគែ សមែច គោល- 
ដៅ ក្នុង ឧសែសាហកម្ម តន្ដែី ។ 

កញ្ញា ឡូរ៉ា បាន បែប់  ភ្នំពែញ  ប៉ុស្ដិ៍  
ថា ៖ «  កម្ពុជា ខ្វះ អ្នក ជំនញ ផ្នែក តន្ដែី  
និង អ្នក និពន្ធ បទ ភ្លែង ដែល មិន តែឹម- 
តែ  ប៉ះពាល់ ដល់ គុណភាព នែការ- 
បង្កើត  តន្ដែី នៅ កម្ពុជា  និង សមត្ថភាព 
យុវជន ក្នុង ការ បង្ហាញ ទែពកោសលែយ 
របស់ ពួកគែ ប៉ុណ្ណោះទែ ប៉ុន្ដែ វា ថែម- 
ទំាង កំហិត ដល់ ឱកាស ចំពោះ ភាព-  
ច្នែ បែឌិត  ដែល ចូលរួម ចំណែក ផ្នែក 

សែដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ១ ផ្នែក »។ 
 អ្នក រៀនឧបករណ៍ ភ្លែង និង  តែង - 

និពន្ធ បទភ្លែង តាម រៀម ចែបង និង តាម 
អុីនធឺណិត  លោក ជា វិចិតែ  ទទួល- 
សា្គាល់ ថា TSI ផ្ដល់ កមែតិ ស្ដង់ដាផ្នែក  
តន្ដែី ដល់ យុវជន បាន ឃើញ ពន្លឺ ថ្មី ។ 

លោក និយាយ ថា ៖ « អ្វី ដែល ខ្ញុំ 
ទទួល  បាន ពី TSI គឺ ការងរ ជា កែុម  
ដែល  ជា តម្លែ ដ៏ សំខាន់ សមែប់ ខ្ញុំ រវាង 
អ្នក  ផលិតភ្លែង និង អ្នក ចមែៀង ។ ១ 
ទៀត គឺ ការ សិកែសា ទៅតាម ស្ដង់ដា ។ 
TSI បាន បងែៀន ខ្ញុំ នូវ អ្វី ដែល ពិភព-
លោក ខាង កែ កំពុង តែ ធ្វើ» ។ 

តាំងពី បាន ចូលរួម ជាមួយ TSI 
លោក គួច ច័ន្ទសិលា ហៅ ស្លូម៉ូ ជា 
អ្នក នពិន្ធ បទភ្លែង ទនំកុ ចែៀង  នងិ អ្នក- 
ចមែៀង បាន បង្កើត ស្ទឌូយីោផា្ទាល ់ខ្លនួ 
និង អភិវឌែឍ ផលិតកម្ម តន្ដែី ជាមួយ 
មិត្ដភក្ដិ រួម អាជីព ។

រឯី  សសិែស ជនំន ់ទ ី ១ ក្នងុ ឆា្នា ំ២០១៨ 
កញ្ញា ជីវ ឆែងហា៊ាង បាន កា្លាយ ជាតារ - 
ចមែៀង អ្នកសម្ដែង អ្នក រំ  និង គែូ- 
បងែៀន   ពែមទាំង  បាន កា្លាយ ជា 
បុគ្គលិក  នៅ  TSI ផងដែរ។ 

យវុជន អាយ ុចនោ្លាះ ព ី១៨ ទៅ ៣០ 
ឆា្នាំ តែូវបាន ជែើស រីស ដោយ លើ 
ចំណាប់ អារម្មណ៍ របស់ ពួកគែ  លើ 

វិញ្ញាសា  នឹង តែូវ បងែៀន នៅ TSI និង 
សកា្ដានុពល ដែល ពួកគែ នឹង ទទួល- 
បាន ពី កម្មវិធី សិកែសា នោះ ។ 

យោងតាម ឡូរ៉ា បាន ឱែយ ដឹងថា អ្នក 
ដែល មាន ទែពកោសលែយ តន្ដែី  នងិ អ្នក 
ដែល ចង់ កា្លាយ ជា តន្ដែីករ អាជីព ពិត 
ជា  ស័ក្ដសិម នឹង ចូលរួម ជាមួយ TSI។ 

កញ្ញាបាន បញ្ជាក់ថា៖ «ពួកគត់ 
ពែយាយាម ស្វែង រក អត្ដសញ្ញា ណ ខ្លួន- 
ឯង   ថាតើ ពកួគត ់ចលូ ចតិ្ដ បទ ចមែៀង 
បែភែទ ម៉ែច  និង ចែៀង របៀប ម៉ែច  រួច 
បង្កើត ស្ទីល ជា ខ្លួន ឯង  ដើមែបី ធ្វើ ឱែយ 
ចែញ ស្ទលីដែល ហៅថា Original»។ 

ជាមួយ បទពសិោធ   តន្ដែី អូរជីណីល  
នៅ កម្ពុជា ជាង ៧ឆា្នាំ លោក Euan 
Douglas Gray  ដែល ជា គណៈកម្មការ 
កម្មវិធី Battle of the Bands មា្នាក់ 
ផង ដែរ  បាន ចូលរួម ជាមួយ  TSI ក្នុង 
នម ជា នយក ផ្នែក តន្ដែី។ 

លោក បាន កត ់សមា្គាលថ់ា ៖ « វសិយ័ 
តន្ដែី នៅ កម្ពុជា បាន និង កំពុង រីក- 
ចមែើន ហើយ ។ ពួកគែ មាន តន្ដែី បែ- 
ជា បែយិ  នងិ តន្ដែ ីបនែសល ់ព ីទសវតែសរ ៍ឆា្នា ំ
១៩៦០ ក្នងុការ ទាក ់ទាញ ចតិ្ដ យវុជន 
ជំនន់ កែយ »។ 

លោក មានទសែសនៈយា៉ាង ដូច្នែះ ថា៖ 
«ខ្ញុំ គិត ថា ពែល នែះដូច យើង បាន 

កំពុង រស់ នៅ ក្នុង ពិភព សកល ភាវូ-
បែបកម្ម  តន្ដែី សកល លោក រីក ចមែើន 
អ៊ីចឹង នៅ កម្ពុជា ក៏ មាន ការ រីក ចមែើន 
ដូច គ្នា ដែរ »។ 

បទពិសោធ ជាមួយ  យុវជន ខ្មែរ  ធ្វើ 
ឱែយ លោក សង្កែតឃើញ  ថា ៖ « ពួកគែ 
ចង់ តែ ង និពន្ធ ចមែៀង ផា្ទាល់ ខ្លួន  
ពែយាយាម បង្ហាញ អ្វី ជា ខ្លួន ឯង  និង 
ស្ទីល ខ្លួន ឯង។ លើស ពី នែះពួកគែ ជា 
ពលរដ្ឋ កម្ពជុា  ហើយ ពកួគែ ជា យវុជន 
ដែល បង្ហាញ សមត្ថភាព ខ្លួន ឯង 
តាម រយៈ វបែបធម៌ ខ្មែរ »។ 

កម្មវិធី សិកែសា រយៈ ពែល ៦ខែ តែ 
បាន អូសបន្លាយ ពែល ដល់ ៩ខែ 
ដោយសារ កូវីដ១៩។ សិលែបករ បាន 
និពន្ធ ចមែៀង ជា ចែើន បទ  តែ អ្នក- 
សិលែបៈ  មា្នាក់ អាច បញ្ចូល បទ ចមែៀង 
ខ្លួន  តែ១ បទ ក្នុង អាល់ប៊ុម  ដែល មាន  
នៅ លើ  Soundwave 2020 com-
pilation album។

The Sound Initiative (TSI) 
បើកទា្វារ រលថ់្ងែ ធ្វើ ការ ព ីម៉ាង ៩  ដល ់
ម៉ាង ៥លា្ងាច ។ សមែប់ ព័ត៌មាន 
លម្អិត  សុំចូល ទៅកាន់ វែបសាយ ht-
tps://www.thesoundinitiative.
com/និង ទំព័រ ហ្វែសប៊ុក  @The-
SoundInitiativeCambodia៕

www.postkhmer.com

ស្ទូឌីយោTSIជួយយុវជនខ្មែរ
ស្វែងរកទែពកោសលែយខ្លួនឯង
លើវិស័យសិលែបៈតន្តែីចមែៀង

កញ្ញា ឡូរ៉ា (ឆ្វេង) សិសេស ជំនាន់ទី២ កញ្ញា ហ៊ាង (ស្តាំទី២) និង លោក  Euan Douglas Gray (ស្ដាំ)  ។ រូបថត ហា៊ាន រងែសី

សិសេស ជំនាន់ទី២ ហត់ សម បេគំតន្តេី  នៅស្ទូឌីយោ TSI។ រូបថត ហា៊ាន រងែសី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១២ រោច ខៃអសៃសុជ  ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី១៤ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស ់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា  ផ ្នៃក   អ   ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ អាច មា ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ       មិ  ន  ឱៃយ មា      ន  ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 បៃកប     របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ ជា -        
ធម្មត  ។ ចំព   ះ ប ញ   ្ហា   ស   ្នៃ  ហ      វិ  ញ     គូ ស្នៃហ៍   មាន   ភាព-  
អធៃយា         សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីខ្ពស់តៃដៃត  ។  ការនិយាយស្តី  
បៃកបទៅ    ដយការថ្លងឹ ថ្លៃង ពី ហៃ តុ-  
ផល  ល្អ បៃសើរ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក  អ្នក 
ហក់   មាន សមត្ថភាពក្នុង ការសមៃច  

កិច ្ច ការផៃសៃងៗ នឹង បានផល ល្អ  បៃកប  ដយ ឆន្ទៈ 
មោះ មតុ  កា្លាហន ។ បើជាអ្នក បៃកបរ បរ រក ទទលួ- 
ទន នឹង ទទួល  បាន នូវ ផល  តប ស្នង យា៉ាង  គប់ ចិត្ត ។ 
ចំពះ ស្នៃហ  វិញគឺ មាន ភាព  ល្អូក ល្អិននឹង  គ្នា-  
ល្អណាស់ មិនកើតភាពរកាំរកូស នោះឡើយ។        

រាសីសៃតុ ចុះខ្លាងំ  ។ ការ បំពៃញ- 
ការងារ ផៃសៃងៗ មាន ឧបសគ្គចៃើន ឯ 
ទឹក   ចិត្តចៃើនបៃកបដយ    ទោសៈ  
ចំពះ  សៃច ក្ត ីស្នៃហ    ដូច្នៃះ តៃវូ  តៃ 

មាន   ការ យោគយល់ និងអធៃយាសៃ ័យគ្នាឱៃយ បាន 
ចៃើន ផងដៃរ ។ ចំណៃក ឯ លាភសកា្ការៈផៃសៃងៗនឹងបាន 
មក    ដ យ ការខិតខំបៃងឹបៃងរបស់ ខ្លនួ ហើយ មាន 
ការ  ជៃមជៃង ដយ តិចតួចតៃបុ៉ណ្ណោះ ។ រីឯការ-  
ធ ្វើដំណើរទៅ ទីជិត ឆ្ងាយ វិញ  តៃវូតៃ បៃងុ បៃយ័ត្ន។ 

រាសីសៃតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត   ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ការងារ ផៃសៃង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ - 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពះ ការ និយាយ- 

ស ្ត ីមា  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា    ស្នៃហ វិញ គូ ស្នៃហ  ៍គ្មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន ការ -  
អធៃយា  សៃយ័  ជាហៃតុ បណា្តាល ឱៃយមាន ការ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ - 
បញ្ហា    សុខ ភាព វិញ គឺ  មិន ល្អ ទំង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សីល្អ បង្គរួ ។   រី ឯការបៃកប របរ រក-  
ទទួល  ទ ន ផ ៃសៃងៗ នឹង បាន ផល កាក់- 
កប ជាធម្មត ។ ចំពះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  តៃទឹក ចិត្តរមៃង បៃបៃលួ 
ទៅ   ត ម បរិ យា កាស ផ ងដៃរ។    បៃសិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំពះ លោកអ្នក គួ រ តៃ ពៃយាយាម 
ដះ    សៃយ ដ យ    សនៃសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទៃ នឹង បង្ក ជា 
បញ ្ហា   ធំ មិនខន ឡើយសមៃប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ ើង  ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
ការ       ងារ  ផ  ៃ ស  ៃ   ង ៗ  រមៃង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ ី  ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយាយ ស្តី 

បៃកប       ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព   ល្អ   ព   ល  គ  ឺ  ទឹក  ចិ  ត្ត ប ៃក ប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មត មិន ប    ង្កើត    ក ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធ ៃយម    ។  កា រ  ព ល  ពាកៃយ សម្ត ីធ្វើ 
ឱៃយ   អ្ន ក ផ  ង   យ ក   ច  ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន     សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ការ បំពៃញការ -  
ងារ    បៃកប ដយ សា្មារតី បៃងុ បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។    ការ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     បា ន ស ខុ   សប ៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ បៃងុ បៃ- 
យ័ ត្ន ដៃរ  ។ រីឯ  លាភ សកា ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទួល  បាន ផល-  
បង្គរួ    ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ព  ះ ប ញ្ហា ស្នៃហ វិញនឹង មាន 
ការ  អធៃយាសៃយ័    និង ចៃះ យោ គ យល់ គ្នា ផងដៃរ។          

រាសីឡ  ើ ងខ ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពៃញ  
ការ   ងា  រ ផ  ៃស ៃង   ៗ  រមៃង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ  ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ចំពះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បៃ កប-  

ដយ       សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្តី បៃកប- 
ដយ         ឧត្ត ម គត  ិ    ស ុខ  ភា   ព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល       គឺចិត្ត ប ៃ កប ដយសៃចក្តី   មៃត្តា   ករុណា  
ចពំះ   ម ន សុៃស  ន  ិង   សត្វ ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។  

 រាសឡី ើ  ង     ខ     ្ព សត់   ៃ ដ ៃត  ។ ការ នយិាយ-   
ស្តី បៃកប     ដ     យ  ឧ ត ្តម គតិ   ពល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយាយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វ ិភាគ ឱៃយ ចៃបាសល់ាស ់មនុ នងឹ 

មាន    ការ ហស្តី ចៃញ  ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហ ពរ- 
    ពៃ ញ  ដ   យ       ភ     ក្តី ភា    ព       និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អូកល្អិន     
នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ បៃក ប  រ បរ រ ក ទទួ ល ទន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ ៃ     ញ     គ  ួរ   ជា  ទ ីគ   ប   ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឱៃយ  អ្នក មាន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ពៃញនូវ   កិច្ច ការនា នា បាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  

-  

 រាស ីសៃុ តចុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអាច 
មាន    បញ ្ហា  ស ្មុគសា្មាញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក    គ្មាន ស្វ័យ ភាព គៃប់ គៃន់ ក្នុង 
ការ    សមៃចចតិ្ត នានាឡើយ  គបៃប ីរក 

មនសុៃស  គរួឲៃយ  ទកុចតិ្ត ដើមៃបបីៃកឹៃសា យោបល ់ទើប ជា 
ការ បៃសើរ ។  ចពំ ះ កា រ បៃ កប រ បរ រក ទទលួទន-  
ផៃសៃងៗ  មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មាន  ឡើយ។ 
សៃច    ក្តីស្នៃហ អា ច នឹ ង  ផ្តល់ន ូវ ការ ថ្នាំង ថ្នាក ់-   
ស្មុគសា្មាញចៃើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។   

 រាសីម ធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន 
អ្នក ខ្លះ យ ក    ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ព ៃងើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក  
ហៃតុ នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត  ់ មុន នឹង 
និយាយ    ទៅអ្ន ក  ផ ង   ។     កា  រ  បៃកប របរ រក ទទួល  ទន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត មា ន      ផ  ល ប ះ៉ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្នៃហ     គូ ស្នៃហ៍ មាន  ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។  សុខភាព 
ផ្លវូ  កា យ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល      ់ អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ បៃកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល   ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱៃយ  លោក អ្នក      
មា ន   ក្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ   កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។

កៃមុ របំា សហសម័យ ដឹកនំាដោយ ង៉ៃត រា៉ាឌី នឹងសម្តៃង ចុងសបា្តាហ៍នៃះ ក្នងុ កម្មវិធី  រដូវវបៃបធម៌។ សហ ការី

តោះ!ទៅទស្សនារបំាសហសម័យ
៦ទម្ង់បញ្ចលូគ្នាចុងសបា្តាហ៍ន្ះ

បា៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ ការ សម្តៃង  បៃប-   
ចមៃុះ  ជា ការ ចៃបាច់ បញ្ចូល     គ្នា  
នៃ   របាំ  ទមៃង់ របាំ  បុរាណ    នានា  
រំលៃច  ចៃញ ជា ការ  សម្តៃង របាំ 
សហសម័យ ថ្មីមួយ ដៃ ល អ្នក- 
ទងំ  អសគ់្នា មនិទនធ់្លាប ់ បាន-  
ទសៃសនា  ដៃល មាន ឈ្មាះថ 
«ឫស  គល់» ដំឡើង ដយ-  
លោក ង៉ៃត រា៉ាឌី នឹង សម្តៃង  នា 
លា្ងាច   ថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ តុលា  ឆ្នាំ- 
២០២០ នៅ ក្នងុ  កម្ម វិធី រដូវ    វបៃប-  
ធម ៌ លើក  ទី ២  រៀបចំ ដយ អង្គ- 
ការ  សិលៃបៈ  ខ្មៃរ អមតៈ។ 

បើ តម ការ រៀបចំ ឲៃយ ដឹង ពី - 
លោក ង៉ៃត រា៉ាឌី បាន ឲៃយ  ដឹង  ពី 
ទមៃង់ របាំសហ សម័យ  ដៃល 
គៃង នងឹ សម្តៃង នៅ  ថ្ងៃ អាទតិៃយ 
ទ ី ១៨ ខៃតលុា ឆ្នា ំ២០២០ នៅ 
ឆក  សម្តៃង សិលៃបៈ របស់ អង្គ-  
ការ   សលិៃបៈ ខ្មៃរ អមតៈ ថ៖ «  របា ំ
សហ   សមយ័  ដៃល យើង ហៅ ថ 
« ឫស គល់» និយាយ ពីរឿងរា៉ាវ 

ន ៃសលិៃបករ ទងំ ៦នាក ់នងិជា 
ទមៃ ង ់សលិៃបៈ  បរុាណ រៀងៗខ្លនួ 
របស់ពួក គៃ រួម មានដូចជា របាំ 
កៃបាច់ បុរាណ បៃពៃណី លោ្ខោ ន- 
ខោល  យីកៃ លោ្ខោន  បាសាក់  
និង សម្តៃង សៀក។ សិលៃបករ 
យើង   បានបៃើបៃស់ជា  ឫស-  
គល ់ នៃះ   ជាគៃឹះ  ដើមៃបី អភិវឌៃឍ -   
ទមៃង់ សហ   សម័យ   ដៃល អាច   
ឲៃយ  យើង បងា្ហាញ ពី ភា ព  ជាខ្លួន- 
ឯង   តម រយៈ គនំតិ នងិអារម្មណ ៍
ពួក គៃ នីមួយៗ ។ សា្នា   ដៃ នៃះ-   
នឹង នាំ យក មក សម្តៃង  នៅ ក្នុង 
កម ្មវធិ ីរដវូ  វបៃបធម ៌ដើមៃប ី បងា្ហាញ 
អត ្ត  សញ្ញាណ  «ពួកយើង និង-   
ឬ  ពួក  យើង»។ 

  ទមៃ ង់របាំ ថ្មី ឈ្មាះ  «ឫស- 
គល ់» អភិវឌៃឍ ជា ទមៃង ់ សហ-  
សម័យ អាច បងា្ហាញ   ពី ភាព  ជា  
ខ្លួន     ឯ ង តម រយ ៈ  គំនិត និង-  
អារម្មណ៍   ពួក   គៃ គឺមាន  លោក 
ង៉ៃត រា៉ាឌី  ជា     អ្នក  ដំឡើង និង-  
ដឹកនាំ  សម្ដៃងនោះ    បាន បន្ត   
ថ ៖« ដយ  សារ  សលិៃប ករ  មាន   

បទ  ពិសោធ ចៃើន ក្នុង វិស័យ 
នៃះ  យើង  គៃង   ហត់ សម -  
និងបាន អភិវឌៃឍជា    របាំ   នៃះ-    
បៃហៃល    ១ - ២  ខៃ »។

របា ំ សហសមយ័ថ្មមីយួ  ដៃល 
អ្នក    ទំងអស់គ្នា មិនធ្លាប់  បាន 
ទសៃសនា  អាចចូល រួម ទសៃសនា 
ដយ  ការ ជាវ   សំបុតៃ   សមៃប់  
សិសៃស  និសៃសតិ និង សា ធរ ណ- 
ជន ទំង ថ្ងៃ សម្តៃង សាក លៃបង 
និង សម្តៃង ពៃញ នៃ កម្ម វិធី  រដូវ 
វបៃប ធម៌ ។ ការ សម្តៃង សាក - 
លៃបង សំបុតៃ  ១ តម្លៃ  ៦ ០០០ 
រៀល  សម្តៃង នៅ រសៀល ថ្ងៃ ទី 
១៧ ខៃ តុលា   ឆ្នាំ ២០២០ នៅ 
មោ៉ាង  ៣ ទៅដល់ មោ៉ាង ៤  - 
រសៀល។ ចណំៃកឯ ការ សម្តៃង 
ពៃញ នៅ ថ្ងៃទី ១៨ ខៃ តុលា ឆ្នាំ 
២០២០ នៅ មោ៉ាង ៦ កន្លះ-  
ទៅ ដល់   មោ៉ាង ៧ កន្លះយប់    
សំបុតៃ ១តម្លៃ ១៥ ០០០-  
រៀល សមៃប់  សាធរណជន 
និង  សិសៃស និសៃសិត សំបុតៃ  ១-  
តម្លៃ ១២ ០០០រៀល៕

ការ   សម្តៃង របំា ជន ជាតិ  កួយ  នារដូវ វបៃបធម៌  ឆ្នា ំ២០២០  ក្នងុ បរិវៃណសារមន្ទរីជាតិ ។ រូប ថត អង្គការ CLA
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លោកស្រផី្កាយ២ សំុ៊ សុខា ថា ជីវិតគាត់ជោគជ័យកើតច្រញពីកីឡា
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  លោក សៃ ីឧត្តម សៃ- 
នី យ៍ ទោ  សំុ៊  សុខា   បាន ទម្លាយ 
ឱៃយ ដឹង ថា  ខៃសៃ ជីវិត របស់ គាត់ 
ដៃល ទទួល បាន ជោគ ជ័យ រហូត 
ដល់ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ គឺ កើត ចៃញពី 
កីឡា ហើយ គិត មក ដល់ ពៃល 
នៃះ លោក សៃ ីបាន បៃឡូក ក្នងុ 
កីឡា ៤០ឆ្នា ំមក ហើយ ដោយ 
បាន វិវឌៃឍ ខ្លួនពី អ្នក លៃង កីឡា 
ចៃើន បៃភៃទ  តំាង ពី កុមរភាព 
រហូត ក្លាយជា អ្នក ដឹកនំា កីឡា 
ម្នាក់ នៅ ក្នងុ មជៃឈ មណ្ឌល កីឡា 
កង យោធ ពល ខៃមរ ភូមិន្ទ នៃ 
កៃសួង ករ ពារ ជាតិ ពៃម ទំាង ជា 
អនុ បៃធាន សហព័ន្ធ កីឡា បាញ់- 
កំ ភ្លើង  និង សហព័ន្ធ វាយ កូន- 
បាល់ កម្ពជុា។ 

ករ វិវឌៃឍខ្លួន របស់ លោក សៃី 
ផ្កាយ ២ សំុ៊  សុខា គឺ កើត ចៃញ ពី  
បទពិសោធ និង លទ្ធផលជាអ្នក-   
លៃង កីឡា  អត្ត ពលកម្ម  បាល់- 
បោះ  បាល់ ទះ និង  បាល់ ទាត់ 
តំាង ពី កុមរភាព  ខណៈ ដៃល 
លោក សៃ ីមន ឈ្មោះ ក្នងុ ទសៃសនា- 
វដ្ត ីជា«រតន នារី»  ហើយ ក្នងុ នោះ  
នៅ ក្នងុ កំណត់ តៃ របស់ កៃ សួង 
អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  គឺ លោក- 

សៃ ី ធា្លាប់  ឈ្នះ បាន មៃដាយ សំរឹទ្ធ 
ចំនួន ២ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិរណ៍ សីុ ហ្គៃម  
លើក ទី ១៩  ឆ្នាំ ១៩៩៧  នៅ 
បៃទៃស ឥណ្ឌ ូនៃសីុ ។ 

ដោយមន សៃកុ កំណើត នៅ 
ឃំុ ស្វាយ រលំ  សៃកុ ស្អាង  ខៃត្ត 
កណ្តាល  លោក សៃ ីសំុ៊ សុខា 
ដៃល បាន កើត នៅ ថ្ងៃ ទី ៦  ខៃ 
មៃស  ឆ្នា ំ១៩៧០ នោះ  គឺ  បាន  
ចូល ហ្វកឹ ហាត់  និង លៃង កីឡា 

អត្តពលកម្ម  បាល់ ទះ  បាល់ ទាត់  
តំាង ពី ឆ្នា ំ១៩៨០  នៅ ក្នងុ សលា 
បឋម សិកៃសា  អនុ វិទៃយា ល័យ  និង 
វិទៃយា ល័យ  ដោយ ទទួល បាន 
លទ្ធផល ល្អ ឆ្នើម ដាច់ គៃ  និង ឈ្នះ 
ជយ លាភី ជានិច្ច  ពិសៃស នៅ 
អនុវិទៃយាល័យ ចតុមុខ  និង វិទៃយា- 
ល័យ ពៃះសីុ សុវត្ថ ិរាជធានី ភ្នពំៃញ  
មុន នឹង លោក សៃ ី បាន បៃឡង 
ជាប់ បាក់ ឌុប   នៅ ឆ្នា ំ១៩៨៧ ។ 

  កៃយ ជាប់ បាក់ ឌុប  លោកសៃ ី
សុខា បាន ដាក់ ពាកៃយ ចូល បមៃើ  
ករ ងារ កីឡា ក្នងុ កង ទ័ព  នៃ កៃ - 
សួង ករ ពារ ជាតិ  ដោយ ក្នងុ នោះ  
គាត់  លៃង កីឡា ចៃើន បៃ ភៃទ  មន  
ដូច ជាកីឡា បាល់ ទះ  បាល់ ទាត់  
អត្តពលកម្ម  និង កៃយ មក ចាប់ 
យក ជំនាញ កីឡា បាញ់ កំ ភ្លើង  
ដោយ ជាប់ ជា កៃមុ ជមៃើស ជាតិ  
តំាង ពី ឆ្នា ំ១៩៩៧  រហូត ដល់ ឆ្នា ំ

២០០០  ទើប សមៃក ។ 
លោកសៃ ី បាន ថ្លៃង ថា៖  « ខ្ញុំ 

ធា្លាប់ ចៃញ ទៅ បៃ កួត កីឡា បាញ់ 
កំ ភ្លើង  នៅ វៀត ណម  ឥណ្ឌនូៃសីុ  
ម៉ាឡៃសីុ  និង ប៊ៃុយ ណៃ  ក្នុង 
កៃបខ័ណ្ឌ កីឡា កង ទ័ព  ដោយ 
ទទួល បាន មៃដាយ មស បៃក់ 
និង សំរឹទ្ធ   ហើយ  ខ្ញុ ំធា្លាប់ ទៅ ចូល 
រួម បៃ កួត ឈ្នះ មៃដាយ សំរឹទ្ធ ជា 
កៃមុ  និងឯ កត្តជន  ពី ករ បៃកួត 
សីុ ហ្គៃម  លើក ទី ១៩  នៅ បៃ ទៃស 
ឥណ្ឌ ូនៃសីុ  ឆ្នា ំ១៩៩៧ ។  បន្ថៃម 
លើ នៃះ នៅ ឆ្នា ំ២០១២  ខ្ញុ ំឈ្នះ 
មៃដាយ មស នៅ បៃទៃស បៃុយ៊- 
ណៃ  ពី កីឡា បាញ់ កំ ភ្លើង កង ទ័ព 
ជយ លាភី ជា កៃមុ  ហើយ បនា្ទាប់ 
មក ខ្ញុំ ឈប់ លៃងកីឡា  ដោយ 
ទទួល ករ ងារ ជា ថា្នាក់ ដឹក នំា កីឡា 
វិញ ម្តង  សៃប ទៅ នឹង វ័យ របស់ខ្ញុ ំ
កន់ តៃ ចាស់» ។ 

លោក សៃី  សំុ៊  សុខា  បាន 
ទទួលមុខងារ  ជា នាយិកា - 
បច្ចៃកទៃស លើ បៃភៃទ  កីឡា 
ចំនួន ១៦  ក្នងុ កង ទ័ព  ហើយ ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ អ្នក សៃី ទទួល បាន 
ឋានៈ ជា អនុ បៃធាន មជៃឈមណ្ឌល 
កីឡា កង យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ  
ពៃម ទំាង តៃវូ បាន ដំឡើង ឋាន - 
ន្តរស័ក្ត ិ ជា ឧត្តម សៃនីយ៍ ទោ នៃ 

នាយិក រង  កីឡា កង យោធពល- 
ខៃមរភូមិន្ទ នា  ឆ្នា ំ២០១៧ ។   

អ្នក សៃ ីអះអាង ថា ៖  «តាម រយៈ 
បទ ពិសោធ  ក្នងុ សកម្មភាព កីឡា  
តំាង ពី កុមរភាព  មក ដល់ បច្ចបុៃបន្ន  
មន រយៈ ពៃល ៤០ ឆ្នា ំ ហើយ ករ- 
ងារ ទំាង នៃះ  បាន នំា ឱៃយ ខ្ញុ ំ ទទួល 
បាន ភាព ជោគ ជ័យ ក្នងុ ជីវិត  ក្នងុ 
នោះ កូន របស់ ខ្ញុ ំ ចំនួន ២ នាក់ សុទ្ធ- 
តៃ បាន បណ្តះុ បណ្តាល ផ្នៃក កីឡា  
ពោល គឺ កូន សៃ ីឈ្មោះ  វងៃស  សុខ- 
វីន  ជា ជមៃើសជាតិ កីឡា បាញ់- 
កំ ភ្លើង  និង កូន បៃសុ ឈ្មោះ  វងៃស  
សុខានិល  លៃង កីឡាបាល់ ទះ 
អត្តពលកម្ម   និង បាញ់ កំ ភ្លើង 
ផង ដៃរ» ។ 

យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ នៅ ពៃល 
សួរ ថា លទ្ធផល ល្អ  តាម រយៈ 
កីឡា  តើ លោក  សៃ ី ធា្លាប់ ជួប បញ្ហា 
លំបាក ខា្លាងំ អ្វ ីទៃ ?  លោកសៃី 
សំុ៊  សុខា   បាន ឆ្លើយតប វិញថា ៖ 
«នៅ ក្នងុ ជីវិត របស់ មនុសៃស ម្នាក់ៗ 
មុន ឈាន មក ដល់ ភាព ជោគ ជ័យ  
គឺ គា្មោន ករ ងារ ណ មួយ  ដៃល 
គា្មោន ករ លំបាក  ឬគា្មោន  ឧបសគ្គ 
នោះ ទៃ  បុ៉ន្តៃ អ្វ ីដៃល យើង ដោះ- 
សៃយ បាន  និង ជម្នះ បាន នោះ  
ទើប មន លទ្ធផល ល្អ   សមៃប់ 
អនាគត»៕ 

លោក សេ ីសំុ៊ សុខា ពេលឡើងបំពាក់មេដាយ ដល់ កេមុជយលាភី ក្នងុការ បេកួតកីឡាជាតិ កន្លងមក។ ណន

Pulev អះ អាង ពី ការ ជួបជាមួយ  Joshua នៅខ្រ ធ្នូ 
កេុងសូហ្វ៊ីយ៉ា : អ្នក បៃដាល់ 

សញ្ជាតិ ប៊ុល ហា្គារី Kubrat 
Pulev បាន បញ្ជាក់ កល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ថា ខ្លួន នឹង បៃឈម ជាមួយ 
ម្ចាស់ ជើង ឯក ទម្ងន់ ធ្ងន់ ពិភព-
លោក Anthony Joshua 
ដើមៃបី  បៃកួត ដណ្តើម ខៃសៃ កៃវាត់ 
នៅ  កៃងុ ឡងុដ ៍បៃទៃស អងគ់្លៃស 
នា ថ្ងៃ ទី ១២ ខៃ ធ្នូ ។

ដបំងូ ឡើយ កឡីាករ Joshua 
របស់ ចកៃភព អង់គ្លៃស គៃង 
នងឹ ឡើង សង្វៀន បៃកតួ ទល ់នងឹ 
Pulev នៅ ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ មិថុនា 
ជាមួយ នឹង កល បរិច្ឆៃទ តៃៀម 
បនា្ទាប ់នៅ ខៃ កក្កដា ច ំពៃល មន 
ករ រាត តៃបាត នៃ វីរុស កូរ៉ូណ ។

« ផ្លូវ ករ ហើយ ! ករ បៃកួត 
រវាង Pulev និង Joshua គឺ  ថ្ងៃ 
ទី ១២ ខៃ ធ្នូ ខាង មុខ  នៃះ » ។ នៃះ 
ជា សរ ដៃល Pulev  សរសៃរ  
ផូស្ត នៅ លើ គៃហ ទំព័រ ផ្លូវករ 
របស់ ខ្លួន ដោយ មន បន្ថៃម 
ទាំងកល បរិច្ឆៃទ និង ទី កន្លៃង 
ចុង កៃយ ពៃម ទាំង ករ ចុះ- 
ហត្ថលៃខា ក្នុង  កិច្ច សនៃយា ដៃរ ។ 

បនា្ទាប់ មក កីឡាករ វ័យ ៣៩ 
ឆ្នាំ បានផូស្ត តាម បណ្តាញ 
សង្គម Facebook ថៃម ទៀត 

ថា ៖ « គា្មោន ផ្លូវ តៃឡប់ កៃយ 
គា្មោន ករ ពនៃយារ ពៃល នងិ គា្មោន ករ- 
កៃ បៃ កល បរិច្ឆៃទទៀត ទៃ។ 
ទុក ឱៃយ អ្នក ខា្លាំង ជា អ្នក ឈ្នះ » ។

តៃ យ៉ាង ណ រូប គៃ មិន បាន 
អះអាង ថា តើ ករ បៃកួត ហ្នឹង 
នឹង រៀប ចំ ឡើង ដោយ គា្មោន អ្នក- 
ចូល រួម   ដោយ សរ ករ រឹត បន្តឹង 
ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដូច  ដើម 
ឬអត ់រហតូធ្វើឱៃយអ្នក ផ្គ ូផ្គង របស ់
Joshua លោក Eddie Hearn 
ចង ់យក ករ បៃកតួ នៃះទៅ ធ្វើ នៅ 
មជៃឈិម បូពា៌ា វិញ  បើ ទសៃសនិក ជន 
តៃូវ បាន អនុញ្ញាត នៅ ទី នោះ ។

Joshua វ័យ ៣០ ឆ្នាំ បាន 
ផ្ដួល កីឡាករ អាមៃរិក Andy 
Ruiz ដើមៃបី គៃង ខៃសៃ កៃវាត់ ទម្ងន់ 
ធ្ងន់ ៤ ស្ថាប័ន គឺ WBA, IBF, 
WBO និង IBO អំឡុង ករ- 
បៃកតួ នៅ អារា៉ាប៊ ីសអ៊ ូឌតី កល- 
ពី ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ទៅ ។  

សមៃប់ Pulev  បានរង់ ចាំ 
ឱកស ជួប Joshua ជិត៣ ឆ្នាំ 
ហើយ កៃយ មន  របួស ស្មោ 
ដៃល  បង្ខំ ឱៃយ រូប គៃ ផ្អាក បៃកួត 
ដណ្តើម ខៃសៃ កៃវាត់ ពិភព លោក 
ក្នុង ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ។

ករ បៃកួត នៃះ អាច ជា ករ- 

ឡើង សង្វៀន ចុង កៃយ របស់ 
Joshua មុន ប៉ះ ជាមួយ ម្ចាស់ 
ខៃសៃ កៃវាត់ WBC គឺ Tyson 
Fury សមៃប់  ករ បៃកួតរបស់   
អ្នក បៃដាល់ ឈាម ជ័រ អង់គ្លៃស 
តៃ មួយ នៅ ឆ្នាំ ខាង មុខ ។ 

Fury តៃៀម ឡើង  ករពារ ខៃសៃ- 
កៃវាត់ របស់ ខ្លួន មុន ថ្ងៃ បុណៃយ ណូ-  
អៃល មុន អ្វី ដៃល បណ្តាញ  សរ- 
ព័ត៌ មន  នៅ ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស 
រាយ ករណ៍ ថា នឹង មន ករ- 
បៃកួត  មួយ នៅ ឯ កីឡដា្ឋាន ជាតិ 
Wembley របស់ អង់គ្លៃស  
ដៃល  ជឿ  ថា ករ រឹតបន្តឹង ចំនួន 
មនសុៃស  ទប ់ស្កាត ់ជងំ ឺឆ្លង នងឹ តៃវូ 
លុប ចោល នាពៃល នោះ ។

ក សៃត Daily Mail បាន  
រាយ ករណ៍ ថា ករ បៃកួត ឡើង 
វិញ រវាង  Fury ជាមួយ  Deon-
tay Wilder តៃូវ  លុប ចោល 
ដោយ សរ ករជតិ ផតុ  កណំត ់នៃ  
សិទ្ធិ ចុះ កិច្ច សនៃយា របស់ អ្នក- 
បៃដាល  ់ អាមៃរកិ  ចពំោះ បៃកតួ ទី 
៣ រវាង អត្ត ពលិក ទាំង ២ ទើប  
បើក  ផ្លូវ ឱៃយ មន  កម្មវិធី បៃកួត 
សមៃប  ់អ្នក បៃដាល ់  រហសៃសនាម 
ថា «Gypsy King» ជាមួយ 
Joshua  តៃម្ដង៕ AFP/VN

Joshua (ឆ្វេង) និង  Pulev ថតរូបជាមួយគ្នា អំឡុងការ ផ្គផូ្គងកន្លងមក ។ AFP

Swiatek ឡើង ទៅល្រខ ១៧   
ខណៈ Nadal ល្រខ ២ ដដ្រល

ប៉ារីស : Iga Swiatek ម្ចាស់ 
ជើង ឯក ពាន  French Open 
2020  បងា្ហាញ មុខ ក្នុង ចំណោម  
កីឡាករិនី  លំដាប់  កំពូល ទាំង 
២០ រូប   លើក ដំបូង កល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ដោយ បាន ឡើង ទៅ ដល់ 
ចំណត់ ថា្នាក់ ល្អ បំផុត របស់ 
ពិភពលោកទី ១៧ ក្នុង តារាង 
ចំណត់ ថា្នាក់ របស់ សហព័ន្ធ 
កីឡា វាយ កូន បាល់  (តិន្នីស ) 
នារី (WTA) ។

កីឡាករ  Rafael Nadal មិន 
បាន ឡើង ទៅ ទ ីកពំលូក្នងុ តារាង   
ចំណត់ ថា្នាក់ របស់ សហព័ន្ធ 
កីឡា វាយ កូន បាល់ ផ្នៃក បុរស  
(ATP) ឡើយ  ទោះឈ្នះ  No-
vak Djokovic ៦-០ ៦-២ និង 
៧-៥ អំឡុង ករ បៃកួត វគ្គ ផ្ដាច់- 
ពៃ័តៃ កល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ដើមៃបី 
លើក ពាននៅ  Roland Garros 
នា កៃងុ បា៉ារសី បៃទៃស បារាងំ ជា 
លើក ទី ១៣ និង ជាលើកទី ២០ 
សមៃប់ ករ ឈ្នះ ពាន លំដាប់ 
Grand Slam ក៏ដោយ។

Djokovic ដៃល ឈ្នះ ពាន 
កម្មវិធី Australian Open នៅ 
អូស្តៃលី កល ពី ខៃ កុម្ភៈ ឈរ 

លៃខ ១ ពិភពលោក ដដៃល 
ដោយ   Nadal នៅ លៃខ  ២ បន្ត 
បនា្ទាប់ ដោយ ម្ចាស់ ជើង ឯក  
US Open នៅអាមៃរកិ កីឡាករ 
Dominic Thiem និង  Roger 
Federer។

កីឡាករិនី Swiatek វ័យ 
១៩ ឆ្នា ំចលូ បៃកតួ នៅ French 
Open ជាមួយ នឹង លៃខ ៥៤  
មនុនងឹ ក្លាយ ជា  ជើង ឯក ផ្នៃក នារ ី
ដៃល មន ចំណត់ ថា្នាក់ ទាប 
បំផុតក្នុងពៃឹត្តិករណ៍  Grand 
Slam លើ ទីលាន ដី កៃហម។

ជ័យ ជម្នះ  លើ កីឡាករិនី So-
fia Kenin ៦-៤ និង ៦-១ នៅ 
ថ្ងៃ សៅរ៍  ធ្វើ ឱៃយ Swiatek ក្លាយ- 
ជាជើងឯកពាន លំដាប់ កំពូល 
ឯក ត្ត ជន លើក ដបំងូ  ហើយក ៏ធ្វើ 
ឱៃយ  ក្្លាយជា អត្ត ពលិក ប៉ូឡូញ      
ទ១ី ដៃលបានឈ្នះពាន សមៃប ់
វិញ្ញាស វាយ ទោល ផងដៃរ ។

ចំណត់ ថា្នាក់  ទី កំពូល ទាំង ៣ 
ផ្នៃក នារី នៅ  ដដៃល ដោយ 
កីឡាករិនី Ashleigh Barty 
ឈរទី ១, Simona Halep 
លៃខ ២ និង Naomi Osaka 
លៃខ ៣  ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ បង្កើត ការ ភ្ញាក ់ផ្អើល ទាងំ សង្គម អ្នក- 
សិល្បៈ នងិ  មហាជន  ខណៈ ថ្មីៗ ន្ះ ស្ប់ ត្   ប្តី 
ប្ពន្ធ  ដ្ល មាន អាជីព សិល្បៈ ដូចគ្នា គឺ ពិធីករ 
សម្បូរ  វោហារ ស័ព្ទ លោក ជា វិបុល និង ពិធី- 
ការនិជីើង ចាស ់អ្នកនាង គង ់សជុាត ិបាន លច្ 
វត្ត មាន   ក្នងុ ពធិ ីកាត ់ខស្ ្ប ូន ្ការ ស ម្ពោធ    គមង្ 
ពុះដីឡូត៍ ១ កន្ល្ង  មាន ទំហំ ដី  ១០ហិកតា  ស្ថិត 
នៅ  ស្ុកគងពិសី ខ្ត្ត កំពង់ស្ពឺ ។ 

គតិ ទៅ  គន្ ់តប្ាន  លាចាក  សកិា្ខាបទ  ព ីការ- 
បសួ រយៈ ពល្ ខ្ល ីនា រដវូ ចលូ វសស្ា  មនិ បាន  ប៉នុា្មាន  
ថ្ង្ ផងនោះ   ស្ប់ ត្ពិធី ករ ទូរ ទស្សន៍ ដ៏ ល្បី នៅ 
ប៉សុ្តិ៍ ទរូ ទសស្ន ៍ហងស្មាស   លោក  ជា វបិលុ បាន  
ដឹក ដ្ ភរិយា  អ្នកនាង គង់ សុជាតិ  ទៅ បើក 
សម្ពោធ  គម្ង  ដីឡូត៍កន្ល្ង  ជា មួយ   ដ្ គូ ថ្មី 
ដល្ ត្វូ គ ្ ស្គាល ់ថា គ ឺជា ប្អនូ ប្សុ បង្កើត របស ់
លោក ឧកញ៉ា វយ័ ក្មង្លោក  ឡង្ ណាវ៉ាត ្គ ឺ
លោក  ឡង្ នមិល ។  ខណៈ បើ តាម ការ  សន្ន ិដ្ឋាន 
ពិធី  សម្ពោធន្  មុខ ជំនួញ ថ្មីន្ះ   ក្ម  ការ ដក់ 
ទនុ  រាប ់សន្  ដលុា្លារ     បាន   បើក សម្ពោធ   កាល  ព ីថ្ង ្ 
អាទិត្យ ទី១១ ខ្តុលា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង  មក 
ដ្ល ដី នោះ មាន  
ទីតាំង     នៅ  តាម  
បណ្ដោយ   ផ្លូវ  - 
ជាតិ ល្ខ  ៣ 
នៅ ក្នុង ទឹកដី 
ន្ភូមិ- 

ព្ទទឹង ឃុំពះ្និព្វាន  ស្ុក គងពិសី ខ្ត្ត 
កំពង់ស្ពឺ។  

គ្ន់ត្ លោ ក ជា វិបុល បាន បង្ហោះ រូបភព    
តាម    ហ្វ្សប៊ុក    អមដោយ សរ  ថា៖ «  សូម   ជួយ 
គំទ្ ផងបងប្អូន  អាជីព ថ្មី ប ន្ថ្ម  ចង ់ បាន  ដីល្អ   
សមប្ ់សងផ់្ទះនៅ  ជលួ  បើក អាជវីកម្ម  គមង្ 

ដីឡូត៍ផ្លូវ ជាតិល្ខ៣  »  ភ្លាមនោះ   ក៏ មាន 
ទាំង  ប្ិយ  មិត្ត គំ ទ្  ទាំង មិត្ត នៅ ក្នុង 
សង្គម   សិល្បៈ  លាន់ មាត់       កោត សរ សើរ  
បរយិាយ ដចូគ្នា ថា៖ «អបអរ ស ទរ បង- 
ប្ុស បងស្ី ជិត  កា្លាយ ជា  ឧក ញ៉ាដ្រ 
ហើយ! »។  
ទោះបី លោក ជា វិបុល មិន បង្ហើប ឱ្យ 

ដឹង ថា បាន ដក់ ទុន វិនិយោគ អស់ 
ប្ក់  ប៉ុនា្មាន  លើ អាជីវ កម្ម ថ្មី ពុះ 
ដឡីតូ ៍លក ់ជាមយួ   លោក ឡង្ 
និមល នៅ ឯ ខ្ត្ត កំពង់ស្ពឺ - 
នោះ  ក្ត ី  ក ៏លោក  បញ្ជាក  ់យា៉ាង 
ខ ្លី   ចំពោះ មុខ ក្ុម អ្នក សរ-  
ព័ត៌ មាន  ដូច្ន្ះ ថា   ៖ «ខ្ញុំ  និង 
លោក ឡ្ង និមល បាន-  
ដក់ទុន ចំនួន ៥០ភគរយ 

មា្នាក់ សម្ប់ ទំហំ ដី  ១០ 
ហកិតា។ ហើយ ដ ីគមង្  
ន្ះ ត្ូវ បាន ពុះ  បាន  ជាង 
១០០០ឡូត៍ ដ្ល មាន 
ប្ព័ន្ធ លូ ទឹក ភ្លើង និង 

សួន ច្បារ ជា  ដើម។ តម្ល្    
១ឡូត៍ មាន ចាប់ ពី 
ជាង  ៣៥០០ដលុា្លារ 
រហូត ដល់ ជាង  ១ 
មុឺន  ដុលា្លារ ក៏ មាន  
ប ង់ រំលស់ ត្ឹម - 
ត្ចំនួន   ៨០ 
ដលុា្លារ  នៅ ក្នងុ  
១ខ្ »៕ 

ជា វិបុល និង គង់ សុជាតិ ងាក 
មក រកសីុពុះដីឡូត៍ ក្រៅសិល្រៅបៈ 
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លោក ជា វិបុល និង ដេគូ ភាគហុ៊នអចលនទេពេយ ពុះ ដី ឡូ ត៍  

ជា ប្អនូ បេសុ  បង្កើត របស់ ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាតេ ។ រូបថត ហ្វ្សប៊ុក 

លោក Boris Johnson បន រិះគន់ទៅលើ គមេង កំណេទមេង់បល់ ទត់ Premier League។ រូបថត AFP

នាយក រដ្ឋ មន្ត្រៅ ីរិះគន់ គម្រៅង  
កំណ្រៅទម្រៅង់់ Premier League

កេុងឡុងដ៍ : នា យក រដ្ឋ មន្្តី 
អង់គ្លស្ លោក Boris Johnson 
បាន សម្តង្ ការ ពួ្យ បារម្ភ យា៉ាង 
ខ្លាងំ ចំពោះ ផ្ន ការ ដ៏ ធំ របស់ កុ្ម 
Liverpool និង Manchester 
United ក្នងុ ការ ក្ ប្ វិស័យ  បាល់- 
ទាត់ អង់ គ្លស្ ដោយ បាន  លើក 
ឡើង ថា វ បំផ្លាញ ដល់ ការ ទុក ចិត្ត 
លើ ការ គ្ប់ គ្ង បាល់ ទាត់ ។

គម្ង ឈ្មាះ «Project Big 
Picture» ( ផ្ន ការ រូបភព ធំ) 
ដ៏  ចមូ្ង ចម្ស ន្ះ នឹង នំា ឱ្យ 
មាន ការ ចំណាយ ប្ក់ យា៉ាង ច្ើន 
សម្ប់ ក្លបិ ល្ង នៅ លីគ អាជីព 
អង់គ្ល្ស (EFL) ដ្ល កំពុង 
លំបាក ហើយ វក៏  បាន បង្ហោញ ឱ្យ 
ឃើញ ពី ការ ប្ក បាក់ ខណៈ ឥទ្ធ-ិ 
ពល  តូ្វ បាន ប្មូល ផ្ដុ ំក្នងុដ្ ន្ 
កុ្ម មួយ ចំនួន តូច ត្ បុ៉ណ្ណោះ ។ 

យោង តាម សំណើនោះ ចំនួន 
កុ្ម នៅ ក្ប ខ័ណ្ឌ   Premier 
League នឹង តូ្វ កាត់ បន្ថយ ពី 
២០ មកនៅ  ១៨កុ្ម ហើយ ការ- 
ប្កួត ពន League Cup និង 
Community Shield នឹង តូ្វ 
លុប ចោល ត្ ម្ដង ។

ការ ស្នើ នោះ លើក ឡើង ទៀត 
ថា កុ្ម ដ្ល បញ្ចប់  ចំណាត់ ថា្នាក់ 
ទី១៦ នៅ លីគ កំពូល នឹង តូ្វ 
ចូល រួម ប្កួត កាត់ ក្ដ ី(play-offs) 
ជាមួយ កុ្ម នៅ លីគ ទី២ Cham-
pionship ខណៈនឹង មាន ការ ផ្ដល់  
សិទ្ធ ិបោះ ឆ្នាតខ្ពស់  សម្ប់ ក្លបិ 
ដ្ល ល្ង  នៅ Premier League 
រយៈ ព្ល យូរ  ៩ ក្លបិ ។

EFL នឹង ទទួល បាន ភ្លាម ៗ  នូវ  
ចំនួន ទឹក ប្ក់  ២៥០ លាន ផោន 
( $ ៣២៥ លាន) ជាជំនួយ   សង្គះ្ 
សម្ប់ ក្លបិ ដ្ល រង គ្ះ  ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ពី ការ ខត បង់ ចំណូលន្ ការ ប្កួត 
អំឡុង ព្ល មាន វិបត្ត ិន្ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ខណៈ ពួក គ្  នឹង ទទួល បាន  
២៥ ភគ រយ ន្ ចំណូល ពី ប្ព័ន្ធ 
ផ្សព្វ ផ្សាយ នា ព្ល អនាគត  ព្ះ 
ការ ប្កួត បាល់ ទាត់ នៅ  អង់គ្លស្ 
តូ្វ ធ្វើ ដោយ បិទ ទា្វារ កីឡដ្ឋាន តំាង- 
ពី ខ្ មីនា ដោយសរ ការ រាត ត្បាត 
ន្ វីរុស កូរូ៉ណា ហើយ ក្លបិ នៅ លីគ 
កមិ្ត ទាប ៗ  កំពុង ប្ឈម នឹង 
ភយន្តរាយ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

ជាមួយ គ្នា ន្ះ ប្ធាន EFL 
លោក Rick Parry បាន អះអាង 
ថា ការ ស្នើ នោះ ដ្ល នឹង កា្លាយ ជា 
កំណ្ ទម្ង់ ដ៏ ធំ បំផុត របស់ បាល់- 
ទាត់ អង់គ្ល្ស ក្នុង ជំនាន់១ 
ដោយ ផ្ដល់ ឱកាសល្អ បំផុត   ក្នងុ  
ការ ធានា នូវ អនាគត របស់ ក្លិប 
ដ្ល មិន ស្ថតិ នៅ ក្នងុ លីគ លំដប់ 
កំពូល ។ 

លោក ប្ធាន បាន សរសើរ កុ្ម 
Liverpool និង Man United 
ក្នងុ បង្ហោញ ពី ការ នំា មុខ គ្ ព្ល 
តូ្វ ការ ចំា បាច់ ដោយ លើក ឡើង 
ថា វិស័យ បាល់ ទាត់ នឹង ទទួល- 
បាន ប្យោជន៍ ត្ ខង  Premier 
League បាន ឱ្យ ដឹង ថា គម្ង  
ន្ះ នឹង មាន ផល ប៉ះ ពល់ មិន ល្អ 
ចំពោះ ការ ប្កួត ទំាង មូល ហើយ 
ព្ល ន្ះ លោក   Johnson បាន 
គំ ទ្ ការ យល់ ឃើញ ហ្នងឹ ។

អ្នក នំា ពក្យ ផ្លវូ ការ របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្្ត ីបាន ប្ប់ កាល ពី 
ថ្ង្ ចន្ទ ថា ៖ « ពិត ណាស់  វ ជា 
ប្ភ្ទ ជំនួញ លាក់ មុខ ដ្ល 
បំផ្លាញ ជំនឿ ក្នុង ការ គ្ប់ គ្ង 
បាល់ ទាត់ ។ ពក់ ព័ន្ធ នឹង ការ គំ ទ្ 
ក្លបិ EFL យើង បាន ផ្ដល់ ការ ធានា 
ដោយ  ទំាង Premier League 
និង EFL ដ្ល ពួក គ្ មិន ចង់ ឱ្យ 
ក្លបិ ណា ១ក្ស័យ ធន ដោយ សរ 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ១៩ឡើយ ហើយ 
យើង ដឹង ថា  ពួក គ្មាន បំណង 
ការ ពរ មិន ឱ្យ រឿង ន្ះ កើត ឡើង 
ដោយ ប្ើ ប្ស់ យន្តការ  ដ្ល 
មាន ស្ប់ » ។

អ្នក នំា ពក្យ រូប ន្ះ បន្ត ទៀត 
ថា ៖« យើង សូម ធ្វើ ការ ជំរុញ យា៉ាង 
ខ្លាងំ កា្លា ឱ្យ ក្ប ខ័ណ្ឌ Premier 
League និង EFL បន្ត ធ្វើ ការ 
ប្កប ដោយ ប្ យោជ ន៍ ដើម្បី 
បង្កើត ឱ្យ មាន នូវ កិច្ច ព្ម ព្ៀង  
១ ដ្ល ផ្តល់ នូវ ចំណុច រួម   
ដ៏  ទូ  លំ ទូ លាយ ១ សម្ប់ គួ្សរ 
បាល  ់ទាត់ ទំាង មូល » ។

នា ព្ល បច្ចប្ុបន្ន ន្ះ ក្បខ័ណ្ឌ 
Premier League ដំណើរ ការ 
ដោយ ឈរ លើ មូល ដ្ឋាន ន្ ក្លបិ១ 
សំឡ្ង  ឆ្នាត១ ហើយចំា បាច់ តូ្វ 
មាន ១៤សំឡ្ង ដើម្បី អនុវត្ត 
ការ ផ្លាស់ ប្តរូ សំខន់ ន្ះ ។

យោង តាម សំណើថ្ម ីន្ះ មាន 
តឹ្ម ៦ក្លបិ បុ៉ណ្ណោះ ក្នងុ ចំណម 
ក្លបិ  ដ្ល  ល្ង យូរ បំផុតទំាង៩ 
នឹង តូ្វ បោះ ឆ្នាត  សម្ប់ ការ- 
ក្ ប្ ដ៏ ធំ ន្ះ ៕ AFP/VN

ប្ត ីបេពន្ធ  ដេល មាន អាជីព 
សិលេបៈ  ដូចគ្នា លោក ជា 
វិបុល និង អ្នកនាង គង់ 

សុជាតិ ។ រូបថត ហុង មិនា
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