
នៀម ឆេង

បន្ទាយ មាន ជ័យ ៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហ៊ុនស្រនបានថ្ល្រងថាលោក
មានលទ្ធភាពក្នងុការរំលត់ភ្លើងសង្គ្រម
នៅកម្ពុជាបានប៉ុន្ត្រលោកគ្មានលទ្ធ-
ភាពប្រៀនប្រដៅដល់ក្រមុដ្រលលោក
ហៅថាមានបណំងបផំ្លាញជាតិដោយ
ការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ទ្រ។ទោះយ៉ាង-

ណាលោកនឹងមិនចរចានយោបាយ
ជាមួយអ្នកណាទាំងអស់។
លោកមានប្រសាសន៍ដូច្ន្រះនៅស្រុក

មា៉ាឡ្រខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យកាលពី
ថ្ង្រសៅរ៍ទី២៤ខ្រតុលាខណៈលោក
បន្តចុះច្រកអំណោយដល់ជនរងគ្រះ

ដោយសារទឹកជំនន់នៅទីនោះដ្រលជា
ដណំើរជយួដល់ពលរដ្ឋរងគ្រះលើក
ទី២នៅខ្រត្តជាប់ព្រំដ្រនថ្រមួយន្រះ។
លោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្ន្រះ

ថា៖ «ខ្ញុំមានលទ្ធភាពត្រឹមត្ររំលត់
ភ្លើងសង្គ្រមប្រដាប់អាវុធត្រប៉ុណោ្ណោះ

ត្រខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពដើម្របីនឹងធ្វើ
គ្រូអាចារ្រយប្រដៅមនុស្រស១ក្រុមដ្រល
បុ៉នប៉ងបំផ្លាញជាតិតាមរយៈសកម្មភាព
គ្រហៅថាបដវិត្តន៍ពណ៌នោះទ្រ។ខ្លះ
គ្របាននិយយជាមួយខ្ញុំ អគ្គរដ្ឋទូត
ប្រទ្រសខ្លះគ្រនិយយជាមួយខ្ញុំគ្រ

ថាឯកឧត្តមដោះស្រយបានជាមយួ
នឹងទ័ពព្រខ្ម្ររក្រហមថាអ៊ីចឹងចុះ។
ប៉នុ្ត្រហ្រតុអ្វីបានជាឯកឧត្តមមនិអាច
ដោះស្រយជាមយួនងឹពកួន្រះបាន?
បងប្អនូទាងំឡាយអើយបើអ្នកណាក៏
សទុ្ធត្រយនួឱ្រយត្រដើរតាមហ៊នុស្រន
យួនទាំងអស់អ៊ីចឹងឱ្រយធ្វើម៉្រច»។
លោកហុ៊នស្រនលើកឡើងពីចំណុច

ន្រះនៅព្រលលោក...តទៅទំព័រ  ៤
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បងប្អូនភ្លោះបានរៀនចប់បរិញ្ញា-
បត្រដោយសារត្រប្រកបអាជីព
ប្រដាល់...ទំព័រ១៥

តោះ!ដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជ្រង
ថតវីដ្រអូតំបន់ទ្រសចរណ៍រដូវ-
កាលទី៣...ទំព័រ១២

ព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មានជាតិ

លោកហុ៊នសែន៖ខ្ញុំមានលទ្ធភាពរំលត់ភ្លើងសង្គែម
តែគ្មានលទ្ធភាពបែដៅអ្នកបុ៉នប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌បំផ្លាញជាតិ

សែដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាមានកំណើន-១,៩%នៅឆ្នា២ំ០២០នឹងស្ទះុងើបឡើង៣,៥%នៅឆ្នា២ំ០២១

ឡុង គីម មា៉ា រីតា

ភ្នពំេញ ៈ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាន-
សម្រចអនុម័តស្រចក្តីព្រង-
ច្របាប់ថវិកាជាតិសម្រប់ឆ្នាំ
២០២១ដោយគ្រងចណំាយ
ក្នងុរង្វង់ទកឹប្រក់ប្រមាណជាង
៨០០០លានដុលា្លារហើយ
គ្រងខ្ចីប្រក់ពីដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍
ក្នុងកម្រតិ១៥០០SDRដើម្របី
ទប់ទល់នឹងការចំណាយដ្រល
ត្រវូបានព្រយាករថាចណំលូដ្រល
ប្រមូលបានក្នងុឆ្នាំនោះមានការ-
ធ្លាក់ចុះ។
ការអនុម័តគម្រងថវិកាជាតិ

ន្រះត្រវូបានធ្វើឡើងក្នងុកិច្ចប្រជំុ
ព្រញអង្គ...តទៅទំព័រ  ៤

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈរដ្ឋមន្រ្តីក្រសងួអបរ់ំ
យុវជន និងកីឡាលោកហង់-
ជួន ណារ៉ុនបានអនុញ្ញាតជា
គោលការណ៍ឱ្រយគ្រះឹសា្ថានសិក្រសា
ឯកជនទាំងអស់អាចដំណើរ-
ការឡើងវិញនូវស្រវារថយន្ត
ដឹកសិស្រសស្រវាបណា្ណោល័យ
សកម្មភាពអប់រំ...តទៅទំព័រ ៦

សមត្ថ កិច្ច បង្កេប បាន គេឿង ញៀន នំ ចូល ពី ឡាវ ជាង ៤០ គីឡូ កេម
ក្រមុសមត្ថកចិ្ចចម្រុះកពំងុត្រតួពនិតិ្រយគ្រឿងញៀនប្រភ្រទម្រតហំ្វ្រតាមនី(ice)ចនំនួ៤១គឡីកូ្រមដ្រលនាំចលូពីប្រទ្រសឡាវ
បនា្ទាប់ពីបង្ក្របបាននៅស្រុកបុរីឣូរសា្វាយស្រនជ័យពីថ្ង្រទី២៣តុលា...(ព័ត៌មាន ពិស្តា រ  ទំព័រ  ៥)។រូបថតកងរាជអាវុធហត្ថ

គណៈរដ្ឋមន្តែីអនុម័តសែច-
ក្តីពែងចែបាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ
២០២១គែងចំណាយ
ជាង$៨០០០លាន

កែសួងឱែយផ្ដល់-
សែវាដល់សិសែស
វិញតែតែវូគោរព
តាមស្ដង់ដាSOP

ភា្នាក់ងារសុើបការណ៍
សមា្ងាត់អាមែរិកចោទថា
អីុរ៉ង់និងរុសែសីុពែយាយាម
ជែៀតជែកការបោះឆ្នាត

សុខ  សេី លុច 

កាលពីថ្ង្រពធុឬទី២១តលុា
នាយកទីភា្នាក់ងារសុើបការណ៍
សមា្ងាត់ជាតិរបស់អាម្ររិក
លោកJohnRatcliffeបាន
និយយថាប្រទ្រសរុស្រសុី និង
អុីរ៉ង់បានព្រយា...តទៅទំព័រ ១១

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ ទោះបីជាស្រដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះ-
ពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិសុខភាព
ដ្រលត្រូវបានរំពឹងថានឹងមាន

កំណើនអវិជ្ជមានក្នុងរង្វង់-១,៩
ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២០ន្រះនិង
ស្ទុះងើបយ៉ាងឆបរ់ហស័សម្រប់
ឆ្នាំ២០២១ក្នងុអត្រកំណើនរង្វង់
៣,៥ភាគរយ រដា្ឋាភិបាលនៅត្រ
បន្តផ្តោតលើការរក្រសាលនំងឹសង្គម-

ស្រដ្ឋកចិ្ចតាមរយៈការបន្តប្រយទុ្ធ-
ប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩និង
ការបន្តរក្រសាលំនឹងសកម្មភាព
អាជីវកម្មព្រមទាំងការបន្តរក្រសា
លំនឹងជីវភាពប្រជាជន។ន្រះបើ
យោងតាមការព្រយាករចុងក្រយ

របស់រដា្ឋាភិបាល។
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

(IMF)ព្រយាករថាស្រដ្ឋកិច្ចរបស់
កម្ពុជាត្រូវបានបា៉ាន់ប្រមាណថា
នឹងមានកំណើនអវិជ្ជមាន -២,៨
ភាគរយនៅឆ្នាំន្រះនិងស្ទុះ-

ងើបឡើងវិញយ៉ាងរហ័សដល់
៦,៨ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១។
យោងតាមស្រចក្តីប្រកាស

ព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលន្រសម័យ-
ប្រជុំព្រញអង្គគណ:រដ្ឋមន្ត្រី
កាលពីថ្ង្រសុក្រ...តទៅទំព័រ ៧
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មុំ គន្ធា

តាកែវៈ មនៃ្តី ការ ពារ ទៃស ភាព 
បឹង ពៃក ល្ពៅ  ឱៃយ ដឹង ថា សមៃបុក 
សត្វ ចង្កៀល ខៃយង ជាង ២០០០ 
សមៃបុក បាន បង្ហាញ វត្ត មាន  ជា លើ ក  - 
ដំបូង ក្នុង រយៈ ពៃល ជាង១៥ ឆ្នាំ  
ដៃល នៃះ ជា កំណត់ តៃ ថ្មី ដៃល 
ពុំធ្លាប់ មាន  នៅ ក្នុង តំបន់ ការពារ 
ទៃសភាព បឹង ពៃក ល្ពៅ ស្ថិត ក្នុង 
សៃុក បុរី ជល សា និង សៃុក កោះ-
អណ្តៃត ខៃត្តតា កៃវ ។

លោក លឹម វ៉ាត នាយក រង  
តំបន់ ការពារ ទៃស ភាព បឹងពៃក - 
ល្ពៅ  បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មៃសិល មិញ 
ថា សមៃបុក ពងកូន សត្វ ចង្កៀល- 
ខៃយង ចំនួន ២១៨៦ សមៃបុក  បាន 
រកឃើញ នៅ លើ ដើម រាំង ចំនួន 
២៧០ ដើម។ សត្វ ទំាង នៃះ មានវត្ត - 
មាន នៅ តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ 

ពៃក ទាល់ ខៃត្ត បាត់ ដំបង ប៉ុន្តៃ 
នៅ ឆ្នាំ នៃះ វមក បន្ត ពូជ នៅ តំបន់ 
ការពារ ទៃសភាព បឹង ពៃក ល្ពៅ 
ដៃល វជា រឿង មួយ ចម្លៃក ហើយ 
យើង ខៃសត់ ពៃ លិច ទឹក មានតៃ 
គុម្ពៅ ធ ស្មៅ ធម្មជាតិ ទាបៗ ។ វ 
ធ្លាប់ មាន តៃមក រក ចំណី  តៃមិ ន- 
បាន ធ្វើ សមៃបុក បន្ត ពូជទៃ។

លោកលឹម វ៉ាត  ថ្លៃង ថា មក ដ ល់ 
ពៃល នៃះវត្តមាន សត្វ ចង្កៀល ខៃយ ង  
មាន បៃមាណជាង ១មុឺន កៃបាល 
មករស់នៅ តំបន់ នៃះ ដៃល ទាំង- 
នៃះ ដោយ សារ តៃ សន្តសុិខ ទី ជមៃ ក 
សមៃប់ពួក វ ហើយពៃល នៃះ 
មន្តៃីការ ពារ ទៃស ភាព បឹង ពៃក- 
ល្ពៅ   ខតិខំ ធ្វើការ អបរ់ ំផៃសព្វ ផៃសាយ 
ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ ព ីអត្ថ បៃយោជន ៍
នៃ សកា្ដានុពល   សត្វ សា្លាប ទំាង នៃះ ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«យើង ធ្វើការ 
យាម លៃបាត ជារៀង រាល់ យប់ -ថ្ងៃ 

បង្ការ ទប់សា្កាត់បទល្មើស មិន ឱៃយ 
កើតមាន ឡើយ និ ង ខិតខំ សា្តារ ទី - 
ជមៃក ដោយ ធ្វើ ការ ដាំដើម ឈើ 
ជាពៃលិច ទឹក ឡើង វិញ  ដៃល 
សហគម ន៍ យើង កំពុង ធ្វើការ ផៃសាំ 
កូន ឈើ បៃមាណ ជាង ៤០០០ 
ដើម  ។ បើ យើង បណ្តៃត បណ្តោយ 
មិន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ទៃវនឹង វិនា ស  
អស់ ហើយ »។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ លោក ឆយ 
ម៉ុ ន លី បៃធ ន មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត 
តាកៃវ  ឱៃយ ដងឹ  ដៃរ ថា ការ ធ្វើ សមៃបុក 
ពង កនូ របស ់សត្វ ចង្កៀល ខៃយង នៅ 
តបំន ់នៃះ មាន នយ័ ថា ភមូសិាសៃ្ត 
នៃះ  បាន ផ្តល់ នូវ ទី ជមៃក សុវត្ថ ិភា ព 
ដល់ ពួក វ។ លោក ថា៖«មន្ទីរ- 
បរិសា្ថាន  ដៃល ជា អង្គភាព គៃប់- 
គៃង តំបន់ ការពារ ទៃសភាព នៃះ 
ដោយ ផ្ទាលម់ាន សៃចក្ត ីសោមន  សៃស   
រីករាយ ជា ខ្លាំង ចំពោះ កំណើន 

សត្វ នងិ កណំតត់ៃ ថ្មនីៃះ។ យើង 
នឹង ខិតខំបៃឹង បៃង កាន់ តៃខ្លាំង 
ថៃមទៀត ដោយ សហការ ជាមួយ 
អាជា្ញាធរ មលូ ដា្ឋាន សា្ថាបន័ ពាក ់ពន័្ធ 
សហគមន៍  និង អង្គការ ដៃគូ  ដើមៃបី 
ការពារ ទីជមៃក ពៃលិច ទឹក នៃះ 
មិន ឱៃយ បាត់ បង់»។

បឹងពៃក ល្ពៅ ជាតំបន់ ដីសើម 
ដ៏ ធំមួយ ដៃល ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ 
ដសីណ្ត ទន្លៃ មៃគង្គ កៃម នងិ តៃវូ 
បាន កំណត់ ជា តំបន់ ការពារ ទៃស - 
ភាព បឹងពៃកល្ពៅ តាម រយៈ អនុ កៃ ឹតៃយ 
ចុះ ថ្ងៃទី ៩ ខៃសីហា ឆ្នា ំ២០១៦ដៃ ល  
មាន ភូមិសាសៃ្ត ក្នុង សៃុក បុរ ីជ ល - 
សា និង សៃុក កោះ អណ្តៃត ខៃត្ត 
តាកៃវ។ តំបន់ ដីសើម នៃះ មាន 
សារៈ សំខន់ ក្នងុ ការ ទៃទៃង់  ផ្គត់ផ្គ ង់ 
និង ជាទីជមៃក របស់ សត្វ សា្លាប រុក្ខ - 
ជាត ិ មច្ឆជា ត ិនងិ សត្វពៃ ផៃសៃងៗ 
ដៃល ក្នុង នោះ ...តទៅទំព័រ  ៤

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំែញៈ  កៃសងួ អបរ់ ំ យវុ ជន 
នងិ កឡីា កពំងុ  សហ ការ ជា មយួ 
កៃសួង បៃស ណីយ៍  និង ទូរ- 
គ មនា គមន៍  ពៃម ទំា ងដៃ គូអ ភិ- 
វ ឌៃឍន៍  និង វិស័ យ ឯក ជ ន ដើមៃបី 
រៀបចំ តភា្ជាប់ បៃព័ន្ធ អីុន ធឺ ណិត 
ដល់ គៃះឹ សា្ថាន សិកៃសា សា ធរ ណៈ  
ក្នងុ រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នា(ំ ឆ្នា២ំ០២០-  
២០២៣)ដើមៃបី  ផ្ដល់ ការ រៀន 
និង ការ បងៃៀន តាម បៃបឌីជីថល   
ដៃលការ អនុ វត្ត តៃូវ ធ្វើ ឡើងជា 
ជំ ហាន ៗ  ចាប់ ពីចុង ឆ្នា ំនៃះ ទៅ ។ 
   លោក  រស់ សុវ ចា អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ បាន ថ្លៃង 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ កាល ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  គមៃង តភា្ជាប់ បៃព័ន្ធ- 
អីុន ធឺ ណិត ដល់ គៃះឹ សា្ថាន សិកៃសា  
សាធរណៈ ក្នុង រយៈ ពៃល ៤ឆ្នាំ 
នៃះ  តៃូវ បាន  លោករដ្ឋ មនៃ្ដី 
ហង់ ជួន ណារ៉ុន  ដឹក នាំ កិច្ច- 
បៃជុ ំពភិាកៃសា  ជាមយួ  លោក ជនុ 
វ៉ាត អគ្គ នាយក នៃ អគ្គ នាយក- 
ដា្ឋាន បច្ចៃក វិទៃយា គម នា គមន៍ 
និង ព័ត៌ មាន  តំណាង កៃ សួង 
បៃ សណីយ៍ និង ទូរគមនា- 
គមន៍  កាល ពី ថ្ងៃទី ២៣  តុលា  
ទីស្ដី ការ កៃសួង អប់រំ ។

លោក  សុវចា ថ្លៃង ថា ៖ 
«ជំនួប ពិភាកៃសា (របស់ កៃសួង 
ទាំង ២)ដើមៃបី ពិភា កៃសា  អនុវត្ត 
គមៃង ត ភា្ជាប់ បៃព័ន្ធ អុីន ធឺ- 
ណតិ ដល ់គៃឹះ សា្ថាន សកិៃសាសា- 
ធ រណៈ ចំនួន  ៣  ០០០ ទី តាំង 
ក្នុង រយៈពៃល ៤ឆ្នាំ ចាប់ ពី ឆ្នាំ 
២០២០-២០២៣ ក្នងុ កៃប ខ័ណ្ឌ 
មូល និធិ កាតព្វ កិច្ច សៃវ សកល- 
វិស័យ ទូរ គម នា គមន៍ »។

បើតាម លោក សុវចា កៃ- 
សួង អប់ រំបា ន កំ ណត់ ល ក្ខ ណ- 
វិនិច្ឆ័យមួ យ ចំនួ ន ដើ មៃបីជៃើ ស - 
រី សសា លា រៀ នគោ ល ដៅ ត- 
ភា្ជាប់ បៃព័ ន្ធ អីុនធឺ ណិ ត នៃះ បៃ- 
មាណ ៣០០ទី តំាង នឹង ចា ប់ផ្ដើ ម  
អនុវ ត្ដក្នុ ងឆ្នាំ ២ ០ ២ ០នៃះ ទៅ  
ហើ យនៅ ឆ្នាំ ២ ០២ ១ នឹ ងប ន្ត 
អ នុ វ ត្ដតាម គៃះឹសា្ថា ន សិ កៃសា បៃ - 
មាណ ៦០០-៧០០ ទៀត  ។

លោក  ហង ់ជនួ ណារ៉នុ   ថ្លៃង 
នៅ ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំខង លើ នៃះ ថា  
ការ ជៃើស រីស និង ការ ដាក់ ឱៃយ 
អនុវត្ត គមៃង ត ភា្ជាប់ បៃព័ន្ធ អីុន- 
ធឺណិត ដល់ គៃះឹសា្ថាន សិកៃសា  
សាធរ ណៈ ទំាង  ៣ ០០០ ទីតំាង 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ៤ឆ្នានំៃះ  គឺ ធ្វើឡើ ង 
តា ម រយៈ ការ វយ តម្លៃពី កៃុម - 
ការង រប ច្ចៃក ទៃស រវង កៃសងួ 
អបរ់ ំនងិ កៃសងួ បៃស ណ ីយ។៍ 
ការងរនៃះ ផ្ដាត លើ ទី តំា ង គៃះឹ- 
សា្ថាន  ដៃ លមា ន ភា ពង យ សៃ ួល  

ក្ន ុងការ  ចលូ រមួ  នងិ ការ តាងំ ចតិ្ត 
ខ្ពស់ ក្នុង ការ ចៃក រំលៃក  និង  
បៃើបៃ ស់ បច្ចៃក វិទៃយា  ព័ត៌ មាន- 
វិទៃយា ដល់ សិសៃសានុសិសៃស។

លោក ជុន វ៉ាត បាន ថ្លៃង- 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កា លព ីមៃសលិ- 
មិញ ដៃរ ថា តាម សំណើ របស់ 
កៃសួង អប់រំ  គឺ បាន សំុ ឱៃយ កៃសងួ 
បៃ សណីយ៍ ជួយ បំពាក់ អុីន- 
ធណឺតិ តាម បណា្តោ សា លា រៀន 
ចំនួន  ៣ ០០០ទី តំាង ក្នងុ ផៃន- 
ការ រយៈ ពៃល ៤ឆ្នាំ។ប៉ុន្ដៃ ការ- 
អនុវត្ដ ផៃន ការ នៃះនឹង តៃូវ ធ្វើ 
ជា ជំហាន ៗ តៃក្នុង ជំហាន ដំ- 
បូង នៃះ គឺ នឹង តភា្ជាប់ អុីន ធឺ- 
ណិត តាមគៃឹះសានសិកៃសា 
បៃមាណ ២០០- ៣០០ ទី តំាង 
អា សៃយ័ ទៅ តាម ការ វយ តម្លៃ ។ 
   លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង  (កៃ- 
សួង ទាំង ២) នឹង ឱៃយ មាន កៃុម 
ការងរ ចុះ ទៅ វយ តម្លៃ ថា  តើ 
សា លា រៀន ដៃល តៃវូ បំពាក់ បៃ- 

ព័ន្ធ អុីន ធឺ ណិត នោះ មាន អគ្គិ- 
សនី  ឬ សមា្ភារ គៃប់ គៃន់ ឬអត់ 
និង អា សៃ័យ លើ ការ តាំង ចិត្ដ 
ផ្ទាល ់របស ់សា លា រៀន នមីយួៗ 
ក្នុង ការ តភា្ជាប់ បណា្តោញ អុីន ធឺ- 
ណិត នៃះ» ។ 

លោក ជុន វ៉ាត បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
បណា្តោញ អីុន ធឺណិត ដៃល កៃ- 
សួង បៃ សណីយ ៍ភា្ជាប់ ទៅ តាម 
សាលា រៀន នៃះ គ ឺជា ការ តភា្ជាប ់
តាម បៃព័ន្ធ ខៃសៃ (Fiber to the 
school) ទៅ តាម សា លា រៀន 
គោល ដៅដៃ ល បាន កំណត់ ។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖ «ខង 
ខ្ញុំ គឺ គៃន់ តៃ ជួយ ផ្ដល់ បៃព័ន្ធ- 
អុីន ធឺណិត ប៉ុណ្ណោះ  ចំណៃក 
កៃសងួ អបរ់ ំគត ់នងឹ មាន ផៃន- 
ការ របស់ គត់ ក្នុង ការ បំពាក់ 
ឧបករណ៍ ផៃសៃងៗ ទៀត ដើមៃបី 
បមៃើ ដល់ ការ រៀន និង ការ - 
បងៃៀន បៃប ឌីជី ថល(E-Lear- 
ning)របស់ គត់ នៃះ »៕

សត្វចង្កៀលខ្យងធ្វើសម្បុកជាង២០០០នៅតំបន់ការពារទ្សភាពបឹងព្កល្ពៅ

ក្សួង២និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍រៀបចំការសិក្សាតាមឌីជីថល

ជំនួបពិភាកែសាពីការតភា្ជាប់អីុនធឺណិតនៅទីស្ដកីារកែសួងអប់រំ កាលពីថ្ងែ២៣ តុលា។ រូបថត កៃសួងអប់រំ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ផី្ដល់គ្ប់ពូជដល់
ពលរដ្ឋរងគ្ះទឹកជំនន់ស្ដារកសិកម្ម

 ឃុត   សុភ ចរិយា  

បន្ទាយ មាន ជ័យៈ  លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី  ហ៊នុ  សៃន  បាន 
បៃកាស ផ្ដល់ សៃវូ ពូជ មិន បៃកាន ់
រដូវ  និង គៃប់ ពូជ បន្លៃ ៦មុខ  
ជូន បៃជា កសិករ រង គៃះ ខូច- 
ខត ដំណំា សៃវូ   និង ដំណំា រួម ផៃសំ  
ក្នុង អំឡុង ពៃល មាន ទឹក ជំនន់  
ក្នុង ១ គៃួសារ  ១០០ គីឡូកៃម  
ដើមៃបី ធ្វើ ការ ដាំដុះ សា្ដារ លទ្ធ- 
ភាព គៃួសារ ឡើង វិញ   កៃយ 
ទឹកសៃក ។ 

 ក្នុង ឱកាស   ចុះ ពិនិតៃយ សា្ថាន- 
ភាព ទឹក ជំនន់   និង ផ្ដល់ ជំនួយ 
សង្គៃះ បឋម ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ   
១០ ០០០ គៃសួា រ  នៅ ក្នងុ សៃកុ 
អូរ ជៃ  ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ   
កាល ពី ពៃឹក  ថ្ងៃ ទី ២៤   ខៃ តុលា  
ឆ្នាំ ២០២០  លោក  ហ៊ុន  សៃន  
បាន ជំរុញ ឱៃយ សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ 
ទាំង អស់   ជា ពិសៃស អាជា្ញា ធរ 
នៃ បណា្តោ ខៃត្ត ដៃល បាន ជួប 
បៃឈម គៃះ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង  
ចុះ សៃង់ ស្ថតិិ គៃសួារ បៃជា ពល រដ្ឋ  
និង ផ្ទៃ ដី ដាំ ដុះ ដំ ណាំ សៃូ វ   និង   
ដំណាំ រួម ផៃសំ ដៃល រង ការ ខូច- 
ខត ដោយ ទឹក ជំនន់ ទាំង អស់ 
ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់  ដើមៃបី  
រៀបចំ ផ្ដល់  ពូជ សៃូវ   និងដំណាំ  
រួ ម ផៃសំ ដល់ បៃ ជា ក សិករ ធ្វើ ការ- 
ដាំ ដុះ សា្ដារ ឡើង វិ ញ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ « កៃយ ទកឹ- 
ជំនន់  រាជ រដា្ឋាភិ បាល បាន 
តៃៀម ពូ ជ សៃូវ ចំនួន ២ ០០០ 
តោន  ដៃល ជា ពូជ សៃូវ មិន 
បៃកាន ់រដវូ សមៃប ់ ផ្ដល ់ជនូ តៃ 

គៃួសារ ដៃល ខូច ខត សៃូវ 
ប៉ុណ្ណោះ  ដោយ ក្នុង ១ គៃួសារ 
នឹង ទទួល បាន ១០០ គឡីកូៃម។   
សមៃប ់ អ្នក មនិ ធ្វើ សៃវូ   តៃ ពកួ- 
គត ់ដា ំដ ំណា ំ គ ឺរា ជ រដា្ឋាភ ិបាល 
នឹ ង ផ្តល់ នូវ គៃប់ ពូជ ដំណាំ  
៦មុខ  ដើមៃបី ទុក បង្ក បង្កើន ផល  
ឡើង វិញ » ។ 

 សូម បញ្ជាក់ ថា    ជា រៀង រាល់ 
ឆ្នាំ  រាជ រដា្ឋាភិ បាល   បាន រកៃសា 
ទុក សៃូវ ពូជ   ១០ ០០០ តោន   
អង្ក រ  ៥ ០០០ តោន   និង ពូជ 
បន្លៃ ៦មុខ   ចំនួន ៥០ តោន   នៅ 
ក្នុង ស្តុក សមៃប់ តៃៀម បង្ការ 
ឆ្លើយ តប ចំពោះ គៃះ មហន្ត- 
រាយ ទឹក ជំនន់   និង គៃះ រាំង- 
ស្ងួត  ដើមៃបី ផ្ដល់ ជូន បៃ ជា ពល- 
រដ្ឋ រង គៃះ ធ្វើ ការ ដាំ ដុះ សា្ដារ 
ឡើង វិញ ។  

 ជា មយួ គ្នា នៃះ  លោ ក  នាយក-  
រដ្ឋ ម ន្តៃ ី  ហ៊នុ  សៃន   បាន ណៃ នា ំ
និង ជំរុញ ឱៃយ កៃសួង  សា្ថាប័ន 
ពាក់ ព័ន្ធ  ដៃល រួម មាន  កៃសួង  
សាធរ ណ ការ   និង ដឹ ក ជញ្ជូន   
កៃសួង អភិ វឌៃឍន៍ ជន បទ  កៃសួង 
ធនធន ទកឹ   នងិ ឧត ុនយិម   នងិ 
កៃសួង កសិក ម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  
និង នៃ សាទ   និង រដ្ឋ បាល រាជ- 
ធន ី- ខៃត្ត  តៃវូ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់
លើ ការ សា្ដារ ឡើង វញិ នវូ ហៃដា្ឋា- 
រចនា ស ម្ពន័្ធ  ដៃល បាន ខចូ ខត 
ដោយ គៃះ ម ហន្ត រាយ ទឹក- 
ជំនន់   មាន ជា អាទិ៍ ផ្លូវ ជាតិ   ផ្លូវ- 
ខៃត្ត  ផ្លូវ លំ   និង បៃព័ន្ធ ធរា- 
សាស្តៃ នានា  កៃយ ពៃល 
សា្ថាន ភាព ទឹក ជំ នន់ មាន ភាព- 
ធូរ សៃល ...តទៅ ទំ ព័រ ៥
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តពីទំព័រ ១ ...គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃម អធិបតីភាព លោក នាយ ក -     
រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន ហើយ នឹង 
តៃូវដាក់  ជូន  រដ្ឋសភា ពិនិតៃយ និង 
អនុម័ត  មុននឹង អាច ចំណាយ 
ថវិកា ទាំងនៃះ នៅ ឆ្នាំ២០២១ 
ជា ផ្លវូការ។ សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌ - 
មាន ស្តីពី លទ្ធ ផល នៃ កិច្ចបៃជុំ 
គណៈ រដ្ឋ  មន្តៃបីាន ឲៃយ ដឹង កាលពី 
ថ្ងៃទី ២ ៣ ខៃ តុលា ថា សមៃប់ 
ឆ្នាំ ២០២១ រដ្ឋ គៃង ចំណាយ 
ថវិកា ថា្នាក់ ជាតិ បៃមាណ ៧,៥ 
ពា ន់ លាន ដុលា្លារ ដៃល មាន ការ - 
ថយចុះ  ១,៩ភាគរយ  បើ ធៀប 
នឹង  ឆ្នាំ ២០២០។ ចំណៃក ការ 
ចំណា យ ថវិកា ថា្នាក់ កៃម ជាតិមាន 
បៃមា ណ៦៣៤លាន ដុលា្លារ ដៃ ល 
ថយ ចុះ២២,៥ភាគ រយបើ ធៀ ប  
នឹង ឆ្នា២ំ០២០។ សៃច ក្ត ីបៃកា ស 
ដដៃល  បន្តថា ចំពោះ ថវិកា ដៃ ល 
រដ្ឋគៃង បៃមូលបាន នៅ ឆ្នាំ 
២០  ២១ គឺនៅ ក្នុង កមៃិត ថា្នាក់ 
ជាតិ  មាន បៃមាណ ៤ ៩០២ 
លាន ដុលា្លារ  ដៃលនឹង មាន ការ - 
ថយ ចុះ១៧, ៣ ភាគ រយ  ហើ យ 
ចំណូ ល ថវិកា  ដៃល បៃមូល បាន 
ក្នងុ កមៃ ិត ថា្នាក់ កៃម ជាតិ មាន 
ចនំនួ  ៣៧  ៣ លាន ដលុា្លារដៃល 
ថយ- ចុះ ១៧,៣ភា គរ យ។

ចំពោះ ការកំណត់ នៃ ការខ្ច ីបៃ ក់  
គណៈរដ្ឋ មន្តៃីបញ្ជា ក់   ថា៖ «រាជ - 
រដា្ឋាភិបាល បាន កំណ ត់ ទំហំ នៃ 
ការខ្ចបីៃក់ ពី ដៃគូ អភិវ ឌៃឍ ន៍ សមៃ ប់ 

ឆ្នា ំ២០២១ ក្នងុ កមៃតិ ១ ៥០ ០ 
លាន SDR គឺ កើន ឡើង ១ ០០ 
លាន SDR ធៀប នឹង ឆ្នា២ំ០ ២ ០ »  ។

លោក ហ៊ុន សៃន បាន ថ្លៃង 
ក្នុង ពិធី ជួប សំណៃះសំណាល 
ជាមួយ បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ ខៃត្ត 
បនា្ទាយមានជ័យកាលពី ថ្ងៃទី ២  ៤ 
តុលា កៃយ សមៃច អនុម័ត 
សៃចក្តី ពៃង   ចៃបាប់ ថវិកា  ជាតិ 
នៃះ ថា គណៈរដ្ឋមន្តៃី បានគិត 
គូរ យ៉ាង ហ្មត់ចត់ ដើមៃបី អនុម័ត 
ចៃបាប់ ហិរញ្ញវត្ថ ុសមៃប់ ការ គៃ ប់ - 
គៃង ឆ្នា២ំ០២១។ លោកបន្ត ថា 
ចៃបាប់ ថវិកា នៃះ បាន ពិនិតៃយ អំពី 
ស្ថានភាព នៃ បញ្ហា ដៃល កម្ពុជា 
តៃូវ បៃឈម នាពៃលខាងមុខ 
ដើមៃបី ស្ដារឡើងវិញ  នូវ ជីវភាព 
របស ់បៃជាជន កៃយ ទកឹជនំន ់
និង ដំណើរការ កៃយ វិបត្តិ កូ វីដ- 
១៩។ លោក  បញ្ជាកថ់ា៖«ចៃបាប ់
ថវិកា ឆ្នាំ២០២១ ដៃល យើង 
បៃើបៃស់ និង បៃសិទ្ធ នាម ថា 
ជា ថវិកា បៃយុទ្ធ ដើមៃបី ការពារ 
អាយជុវីតិ បៃជាជន រកៃសា លនំងឹ 
សង្គម សៃដ្ឋកិច្ច និង ជីវភាព 
បៃជា ជន ពៃមទំាង តមៃង់ ឆ្ពោះ ទៅ 
រក ការស្ដារ ឡើង វិញ កៃយ  ពៃ ល 
ជំងឺ កូ វីដ១៩»។

បន្ថៃម ពីនៃះ លោកនាយក- 
រដ្ឋមន្តៃបីាន គូសបញ្ជាក់ថា ចៃបា ប់ 
ថវិកា ឆ្នា២ំ០២១នៃះ មាន ចរិត- 
ពិសៃស របស់ វា នៅតៃង់ថា មិន- 
មៃន គៃន់តៃ ជា ថវិកា  ធម្មតា 

នោះ ទៃ គឺ វា មាន ន័យ ក្នុងការ 
ដោះសៃយ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ 
កម្ពជុា សមៃប់ ទទួលបាន ការ ងារ 
ធ្វើនងិ បៃកច់ណំលូជា ពសិៃ ស  
តមៃង់ ឆ្ពោះទៅរក កសិ ករ នៅ 
ទីជន បទ។ លោក  បន្ថៃម ថា ៖ 
« ក្នងុ កិច្ចបៃជំុ ខ្ញុ ំបាន ចង្អលុ ទិស 
ថា ឱៃយ ផ្ដាត ការយកចតិ្តទកុដាក ់
ទ មា្លា ក់សច់ បៃក់ នៃះ ទៅ កា ន់  
តំបន់ ខៃត្ត នានា ដៃល ទទួល រង  - 
គៃះ ដៃល យើង បា៉ាន ់បៃមាណ 
ថា ១៦០លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក 
នៃះអាច នឹង ដោះសៃយ ការ ងា រ 
បាន ចំនួន១លាន កន្លៃង ដើមៃបី 
ទទួលយក នូវ បៃក់ នៃះ»។ 

លោក បិុច ពិសី នាយក បៃតិ - 
បត្ត ិអង្គការ តមា្លាភាព កម្ព ុជា បា ន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាលពី ថ្ងៃ អា - 
ទិតៃយ ថា កម្ពុជា បាន បៃឈម 
បញ្ហា ជាចៃើន ដៃល បានកើត- 
ឡើងជា បន្តបនា្ទាប់ ដៃល តមៃូវ 
ឲៃយ ការអនុម័ត ថវិកាទាំងនៃះ គឺ 
តៃវូ ផ្អៃកទៅលើ ស្ថានភាព ជា ក់ - 
ស្តៃង ដើមៃបី ធ្វើយ៉ាងណា ឲៃយ ស្ថា ន - 
ភាព សៃដ្ឋកិច្ច ដំណើរ ការ បាន 
ល្អ។ បន្ថៃម ពីនៃះ លោក ថា  
ចំណូល និង ចំ ណា យ គឺ តៃូវតៃ 
ធ្វើឡើង ឲៃយ មាន សមតុលៃយ គ្នា 
ពៃះ  បើ មិន ដូច្នៃះ ទៃ នឹងធ្វើ ឲៃយ 
រដា្ឋាភិបាល ប ង្តើ ន ការខ្ចី កម្ចី ពី 
បរទៃស កាន់ តៃចៃើន ថៃមទៀត ។ 
មៃយ៉ាង បើ ចំណូល តិចជាង ការ 
ចំណាយនោះ ក៏បង្ក ឲៃយ មាន ផ ល  
ប៉ះពាល់ ដល់ សៃដ្ឋកិច្ចជា ពិសៃ ស 
គឺ ការ អភិវឌៃឍបៃទៃស តៃម្តង ។

លោក រៀប រាប់ ថា៖« ទំហំ ជា ង 

៨ ០០០លាន ដលុា្លា រហ្នងឹ គជឺា 
ចំនួន មួយ ដៃល ល្អ ជួយ ជំរុញ 
និង ទៃទៃង់ ចរន្ត សៃដ្ឋកិច្ច  នៅ ក្ន ុង  
បៃទៃស បានខ្លះ ទោះ មិន បាន 
ទាំងសៃុង ក្តី។ តៃឆ្នាំ ២០ ២១ 
នៃះបើ យើងគ្មាន ថវិកាក៏ មិន អា ច 
ធ្វើ អ្វី តាម ផៃន ការដៃរ។ ដូច   
នៅ ឆ្នាំ ២០២០ យើង គៃង 
ចំណាយ ជាង ៩ ០០០ លាន 
ដុលា្លារតៃ យើង ក៏បាន កាត់ 
ការចំណាយ៥០ភាគ រយ ពៃះ  
យើង បៃមូល លុយ បាន តិចដៃ ល 
មិន អាច បៃើបៃស់ លុយ តាម 
ផៃន ការ នោះ ទៃ»។ 

លោក បុចិ ពសិ ីលើកទកឹចតិ្ត 
ឲៃយ រដា្ឋាភិបាល គួរ រកៃសា ថវិកា ឲៃយ 
បាន ចៃើន បំផុតតាម ដៃល អា ច 
ធ្វើ ទៅបាន ដើមៃបី ធានា ដល់ សៃ ដ្ឋ-
កិច្ច ជាតិក្នងុពៃល ជួប ហា និ ភ័ យ  
នាពៃលខាងមុខ ជាពិសៃស គឺ 
ការរកៃសា ឲៃយ បាន នវូ ការ ចណំាយ 
ថវិកា ចរន្តរួមទំាង ថវិកា សមៃ ប់ 
មូលធន ផង ដៃរ ។ 

រដា្ឋាភិបាល បាន អះអាង ថា 
ខ្ទ ង ់ទកឹ បៃប ់ចណំាយ បៃមាណ 
ជាង ៨ ០០០ លាន ដលុា្លា រនៃះ  
នឹង ធានា ដល់ ការ បើ ក  បៃក់ 
បៀវតៃស រ៍ បៃប់ បំណាច់ មុខងារ 
និង បៃក់រងា្វាន់ផៃសៃងៗទៀត ដ ល់ 
មន្តៃីរាជការ នៅ ថា្នាក់ ជាតិ និង 
ថា្នាក់កៃម ជាតិឲៃយបាន ដូច ឆ្នាំ 
២០២០ ខណៈដៃល ចំណាយ 
មូលធន នៅ តៃមាន ក្នុង កមៃិត 
មួយ ដដៃល ដោយ គៃន់តៃ 
មានការ ថយ ចុះ បន្តិច បើ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ២០២០៕  

តពីទំព័រ  ២...មាន សត្វ  និង 
រុក្ខជាតិ មួយ ចំនួន មិនទាន់ បាន 
កត់តៃ លម្អិតនៅ ឡើយ ទៃ។

នាយកកម្មវិធី បៃចាំនៅកម្ពុជា 
នៃ អង្គការ សត្វស្លាប អន្តរ ជាតិ 
លោក ប៊ូ វរសកៃស បាន លើកឡើង 
នៅ ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី ២៣ ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ថា 
ទជីមៃក ពៃលចិ ទកឹវាលស្មា ន ិង 
តំបន់ដី សើម នៃះ ផ្តល់ បៃយោ ជន៍ 
មនិ អាច កាតថ់្លៃ បាន ក្នងុ ការ គ ំទៃ 
ជី វភាព បៃជា សហគ មន៍ សត្វ ពៃ 
និង ធន ធាន ជីវចមៃុះ។ លោក   
ថា៖«ការ រកឃើញ សំបុក ពង កូន 
សត្វ  ចង្កៀល ខៃយង នៃះ  ជាភស័្តតុាង 
យ៉ាង ចៃបាស់ ថា តំបន់ ដីសើម នៃះ 
មិន តៃឹម តៃ សំខាន់ សមៃប់ សត្វ 
កៃៀល ប៉ុណ្ណោះទៃ តៃវា ក៏មាន 
សកា្តានុ ពល សមៃប់ សត្វ ស្លាប 
ជាចៃើ ន បៃភៃទ ទៀត»។

លោក ប៊ូ វរសកៃស  បន្តថា ដើមៃបី 
រកៃសា តម្លៃ ជាសកល នៃ តំបន់ ដីសើ ម  
នៃះ អង្គការ  BirdLife សុំឱៃយ 
អាជា្ញាធរ នងិ អ្នក ពាក ់ពន័្ធ ទាងំអស ់
ចលូរមួ ទប ់ស្កាត ់បទល្មើស ផៃសៃងៗ 
ដចូជា ការ ទន្ទៃន យក ដ ីការ រខំាន 
និង ការបំពុល ជាដើម ហើយ ជា - 
ពិសៃស ពន្លឿន ការ កំណត់ និង 
បៃង ចៃក តំបន់ គៃប់ គៃង ។

ក្នុង នោះដៃរ លោក Saber 
Masoomi អ្នក សមៃប សមៃួល 
បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជា នៃ អង្គការ 
WWT បាន ឱៃយ ដងឹ ដៃរ ថា តបំន ់ដ ី
សើម នៃះ មាន តនួាទ ីយ៉ាងសខំាន ់

ក្នុង ការ ទៃទៃង់ ជីវភាព រស់ នៅ 
របស់ បៃជាជន  ៥ ០០០គៃួសរ 
ក្នុង ភូមិ ចំនួន២២  ក្នុង តំបន់ នោះ   
តាម រយៈការ ផ្តល់ ជា ទឹក សប តៃី 
នងិ រកុ្ខជាត ិឱសថ ។ លោកថា ក្នងុ 
នាម ជា ដៃគូ WWT នឹង បន្ត ជួយ 
គំទៃ ទាំង ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ តំបន់ នៃះ បន្តទៀត។

បៃធាន នាយកដា្ឋាន អភិរកៃស តំប ន់ 
ដី សើម ទឹក សប  នៃអគ្គនា យក- 
ដា្ឋាន រដ្ឋបាល ការពារ  និងអភិរកៃស 
ធម្ម ជាតិកៃសួង បរិស្ថាន លោក  សៃ ី
ស៊នុ លាង  ឱៃយ ដងឹថា ការ កើ នឡើង 
នូវ ចំនួន សត្វ ចង្កៀល ខៃយង នៅ តំប ន់ 
ការពារ ទៃសភាព បឹងពៃក ល្ពោ 
គឺបងា្ហាញ ពី បៃសិទ្ធ ភាព នៃ ការ ងារ 
គៃប់ គៃង  ការពារ  និង អភរកិៃស ធន- 
ធាន ធម្មជាតិ នៅ តំបន់ នោះ។

លោក  បៃប់ថា៖«ពិត ណាស់ 
ការងារ ការពារនងិ អភរិកៃស ធន ធា ន 
ធម្ម ជាតិ វាមិនមៃន ជាបន្ទុក របស់ 
កៃសួង បរិស្ថាន តៃមា្នាក់ នោះ ទៃ គឺ 
វា ទាមទារ ឱៃយ ការ ចូលរួម ស ហ ការ 
គ្នា រវាង អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ទាងំ អស ់ទើប 
ការអនុវត្ត ការងារ នៃះបៃកប ដោ យ  
រលូននិង មាន បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់» ។

សត្វ ចង្កៀលខៃយង តៃវូ បាន កត់- 
តៃមាន វត្តមាន នៅ តំបន់ បឹង 
ពៃកល្ពោ តាំងពី ឆ្នាំ ២០០៣ មក 
ម្លៃ៉ះ ដៃល  កាល នោះ មាន បៃហៃ ល 
ជាង ១០០ កៃបាល ប៉ុណ្ណោះ ហើយ 
ចំនួន សត្វ នៃះ បាន និងកំពុង កើន- 
ឡើង ពីមួយ ឆ្នាំ ទៅ មួយ ឆ្នាំ គួរ ឱៃយ 
កត់ សមា្គាល់៕

តពីទំព័រ  ១... រំឭក ពី បៃវត្តិ នៃ 
ការ បងៃួប បងៃួម ជាតិ  កៃយ 
របប ខ្មៃរ កៃហម ការ ចរចា មុន 
ឈាន ដល់ កិច្ច ពៃម ពៃៀង សន្ត ិ- 
ភា ព ទីកៃុង បា៉ារីស ២៣តុលា 
១៩៩១នងិ នយោបាយ ឈ្នះ ៗ   
របស់ លោក  ក្នងុ ការ  ធ្វើ សមា ហ - 
 រ ណកម្ម ខ្មៃរ កៃហម  ដៃល   បញ្ចប់  
សង្គៃម ពៃញ លៃញ នៅ ថ្ងៃ ទី 
២៩  ធ្ន ូឆ្នា ំ១៩៩៨។ លោក ថ្លៃ ង 
ថា អ្នក ដៃល ប៉នុ បង៉ ធ្វើ បដវិត្តន ៍
ពណ៌  តៃង ចាត់ ទុក អ្នក គំទៃ រដា្ឋា - 
ភបិាល នងិ គណបកៃស បៃជាជន 
របស់ លោក ថា   ជា យួន។ ពួក- 
គៃ ក៏  មាន នយោបាយ ហៅ ថា  
«មាន ឯង  អត់ អញ»។ លោក   
បញ្ជាក់ ថា   បៃសិន បើ កៃុម អ្នក- 
បៃឆំង នៅ តៃ បន្ត សក ម្មភាព 
បៃប នៃះ លោក  ក៏មិន  ធ្វើ  អ្វ ី ជាមួ យ 
ពួក គៃ  ដៃរ ពៃះ មិន អាច នៅ 
ជាមយួ គ្នា បាន ហើយ កៃមុ អ្នក-
បៃឆំង  មិន  មានគោល បំណង 
ស្មាះ ស រណា មយួ   ក្នងុ  ការ របួ រមួ 
ទៃ កៃ  តៃពី   បៃើ វិធី បំផ្លាញ។

លោក មានបៃសសន៍ ថា៖« អ្ន ក-  
ខ្លះ ថា  នឹង មាន ដំណះ សៃ  យ  ខ្ញុំ 

អត់ តៃូវ ការ ធ្វើ ដំណះ សៃយ 
នយោបាយ  ជាមួយ អ្នក ណា 
ទាំង អស់ ពៃះ អ្នក ទាំង ឡាយ  
តៃវូ ដោះ សៃយ ជា មួយ ចៃបាប់ តៃ - 
ប៉ុណ្ណឹង។ អត់ មាន  មក តៃូវ ការ 
មក ចរចា នយោបាយខ្ញុ ំសំុ បៃកា ស 
ឲៃយ ជន រួម ជាតិ បាន ដឹង ខ្ញុំ មិន 
តៃូវ ការ ចរចា ជាមួយ អ្នក ណា 
ទំាង អស់។ អ្នក ដៃល ធ្វើ ខុស ចៃបា ប់ 
គឺ មាន តៃ តុលាការ ១ គត់  ហើ យ 
អ្នក ដៃល តុលាការ កាត់ ទោស 
ហើយ   តៃូវ មក ជាប់ គុក សិន។ 
បនា្ទាប ់ព ីជាប ់គកុ ហើយ អាហ្នងឹ 
ចាំ និយយ គ្នា។ អ្នក ឯង រួច ផុត 
ពីគុក បង្កើត បកៃស នយោបាយ 
អា ហ្នងឹ ជា សិទ្ធ ិរបស់ អ្នក ឯង» ។ 

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ  រឭំក ដល ់ខបួ 
ទី២៩ឆ្នា ំនៃ  កិច្ច ពៃម ពៃៀង សន្ត ិ- 
ភាព ទីកៃុង បា៉ារីស លោក ហ៊ុន 
សៃនបានបង្ហើប ថា លោក បា ន 
ឃើញ   សរ ដៃល   បញ្ជា ចៃញ ពី 
អ្នក បៃឆំង   រស់ នៅ សហរដ្ឋ - 
អាមៃរិក ឲៃយ  អ្នក ក្នុង សៃុក  ធ្វើ 
បាតុ កម្ម   នៅ មុខ ស្ថាន ទូត ចិន  
និង នៅ មុខ ស្ថាន ទូត អាមៃរិក 
នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ។

កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ទី ២៣  ខៃ 
តុលា មាន ការ ធ្វើ បាតុកម្ម  នៅ មុ ខ 
ស្ថានទូត ចិន នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃ ញ 
ដើមៃបី ទាមទារ ឲៃយ ចិន គោរព  ស្មារ តី 
នៃ កិច្ច ពៃម ពៃៀង សន្ត ិភា ព ទីកៃ ុង 
បា៉ារីស ប៉ុន្តៃ អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន  
និង កង កមា្លាំង ចមៃុះ បាន រា រាំង 
កៃមុ អ្នក តវា៉ាដៃល ពៃយ យម ដា ក ់
ញត្ត។ិ កៃ ពី នៃះ  ក៏ មាន អ្នក តវា៉ា 
នៅ មុខ ស្ថាន ទូត សហរដ្ឋ អា មៃរិ ក   
នងិ ស្ថានទតូ បារាងំ  ដោយ ពកួ- 
គៃ បាន ដាក់ ញត្តិ នៅ ទី នោះ។ 
នៃះ  បើ តាម មជៃឈមណ្ឌល សិទ្ធិ - 

មនុសៃស កម្ពុជា។
លោក អូ៊ ច័ន្ទរ័ត្ន អតីត តំណា ង- 

រាស្តៃ បកៃស បៃឆំង យល់ឃើញ 
ថាការ ចរចា គឺ ជា រឿង ចំា បាច់ កា ល - 
ណា ពលរដ្ឋ  ក្នងុ ចនំនួ  ចៃើន មយួ  
ក្នងុ បៃទៃស នៅ មាន ស្មារតី ជំទា  ស់ 
បើ ទោះ បី ជា ពួក គៃ គ្មាន បកៃស ដៃ ល 
គៃ គំទៃ ក៏ ដោយហើយ ការ ចរ-  
ចា  គឺ ដើមៃបី ជា បៃយោជន៍ សមៃ ប់  
ជាតិ។   វា ក៏ ជា ដំណះ សៃយ 
មួយ ដៃរ នៅ ពៃលដៃល កៃុម 
អ្នក បៃឆងំ ឈប ់បៃឆងំ ហើយ 
ងាក មក ចូលរួម ធ្វើ នយោបាយ 

បនា្ទាប់ ពី ឆ្លង កាត់ នីតិវិធី តុលា - 
ការ។ ប៉ុន្តៃ លោកមិន ជឿ ថា 
កៃមុ  អ្នក បៃឆងំ បាន ធ្វើ បដវិត្តន ៍
ពណ៌នោះទៃ។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «ការ- 
បញ្ចប់[ជម្លាះ] ការ សមៃប- 
សមៃួល ខ្ញុំ ជឿង ថា សម្ដៃច នៅ 
តៃ មាន លទ្ធភាព ធ្វើ អ៊ីចឹង ។ 
លោ ក មាន លទ្ធភាព ចរចា  ២៣ 
តលុាបញ្ចប ់សង្គៃម បាន ស ូមៃប ី
តៃ ពួក ខ្មៃរ កៃហម ដៃល កាល 
សម័យ នោះ នៅ កៃ ចៃបាប់ ក៏ 
លោក កៀង  មក ចលូ អស ់ពបិា ក  
ចូល ប៉ុន្តៃ រួប រួម បាន។ ដូច្នៃះ  
យើង អត់ មាន កាន់ អាវុធ បៃឆំ ង  
អី ផង រឿង អី រួបរួម មិន បាន។   
ខ្ញុំ យល់ ថា  មាន លទ្ធភាព បើ 
សម្ដៃ ច  មាន ឆន្ទៈ »។

លោកគិន ភាបៃធាន វិទៃយ ស្ថា ន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិនៃ រាជ- 
បណ្ឌិ តៃយ សភា កម្ពុជា ថ្លៃង ថា 
បគុ្គ ល មា្នាក ់ អាច  ធ្វើ នយោបាយ 
បាន  ទាល់ តៃ បុគ្គល នោះ មាន 
សមៃបទា នយោបាយ  គៃប់ គៃន់ ។ 
បៃ សិន បើ ពួក គៃ តៃវូ បាន តុលា - 
ការ ផ្ដនា្ទា ទោសកា្លាយ ជា ពរិទុ្ធជន 
ហើយពួក គៃ មិន មាន លក្ខណ- 
សមៃបត្តិ អ្វី ទៅ ចរចា ជា មួយ អ្នក- 

ផៃសៃង ទៃ កុំ ថា ឡើយ ចរចា រឿង 
នយោបាយសូមៃបី ចរចា ធ្វើ ជំនួ ញ  
ក៏  គ្មាន អ្នក ណា ចរចា ជាមួយ ដៃរ ។ 
លោកបន្ត ថា បើ មើល បៃវត្តិ នៃ 
ការ ដឹកនំានិង ការ ធ្វើ នយោ បា យ 
របស ់លោកហ៊នុ សៃន ជា ទទូៅ  
លោក ធ្វើ ការ ជាមួយ មនុសៃស ចៃើ ន 
បៃភៃទ ទាងំ អ្នក ស្អប ់ទាងំ អ្នក- 
ធ្វើ  សង្គៃម លើ សមរភមូ ិជា មយួ 
គ្នា ទាំង នៅ តុ ចរចា។ ប៉ុន្តៃ វា 
ទាមទារ ឲៃយអ្នក ទាំង អស់ នោះ  
មា ន ឆន្ទៈ  រួម មួយ គឺ ឆន្ទៈ  ជាតិ 
ទើប អាច ធ្វើ ការ ជាមួយ បាន។ 
បើ អត់ មានឆន្ទៈ ជាតិ ទៃ មិន 
អាច ធ្វើ ការ ជាមួយ គ្នា បាន ទៃ។

លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថា៖ «អ៊ចីងឹ 
អ្វី ដៃល សម្ដៃច លោក មាន 
បៃស សន៍  គឺ ដោយសរ តៃ 
កៃុម បៃឆំង  គត់ បៃកាន់ គោល- 
ការណ៍ មួយ គឺ មាន ឯង អត់ អញ ។ 
ទង្វើ នយោបាយ របស់ គត់ ភាគ - 
ចៃើន គ ឺទង្វើ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពា ល ់
ផល បៃយោជន៍ ជាតិ។ ដូច្នៃះ  
ជា  ការ លំបាក មួយ  ដៃល អ្នក - 
ដកឹនា ំមាន អណំាច ពៃញ លៃញ  
ហើយទៅ សមៃប សមៃលួ ជាមួ យ 
អ្នក ដៃល មាន និនា្នាការ បំផ្លាញ 
ផល បៃយោជន៍ ជាតិ»៕

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័ត... សត្វចង្កៀលខ្រយង...

លោកហុ៊នស្រន...

លោក ហុ៊ន សែន ចែក អំណោយ ជូន ពល រដ្ឋ នៅ ខែត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ។ រូបថត SPM



តពីទំព័រ២...និងស្រកអស់។
ជុំវិញការជំរុញណ្រនាំន្រះ

លោក ប៉ាល់ ច័ន្ទតារា រដ្ឋ-
ល្រខាធិការក្រសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូនបនប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រអាទិត្រយថា
នៅព្រលន្រះក្រមុការងារជសួ-
ជុលផ្លូវន្រមន្ទីរសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូន រាជធានី-ខ្រត្ត
កំពុងចុះពិនិត្រយនិងសិក្រសាវាយ-
តម្ល្រពីផលប៉ះពាល់ផ្លូវដោយ
គ្រះជំនន់ទឹកភ្លៀងដើម្របី
ត្រៀមជួសជុលសា្ដារឡើងវិញ។
លោកបនថ្ល្រងថា៖«ការងារ

នៅចំពោះមុខន្រះគឺធ្វើយ៉ាង-
ណាជួយអន្តរាគមន៍ជីកកាយ
ប្រឡាយ រំដោះទឹកច្រញពី
តំបន់ដ្រលរងការជន់លិចឱ្រយ
បនឆាប់បំផុតតាមដ្រលអាច

ធ្វើទៅបន ដើម្របីការពារកុំឱ្រយ
មានផលប៉ះពាល់នងិខចូខាត
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវធ្ងន់ធ្ងរ
ជាងន្រះ»។
លោកច័ន្ទតារាថ្ល្រងថានៅ

ព្រលន្រះក្រុមមន្ត្រីជំនាញ
សាធារណការ កំពុងសហការ
ជាមួយមន្ទីរនិងអង្គភាពពាក់-
ព័ន្ធជីកកាយប្រឡាយ ដើម្របី
រំដោះទឹកច្រញពីក្រុងបត់-
ដំបង និងកំណាត់ផ្លូវជាតិ ផ្លូវ
ខ្រត្តមួយចំនួនទៀតដ្រលរួម-
មានកំណាត់ផ្លូវជាតិនៅក្នុង
ខ្រត្តតាក្រវ, កំណាត់ផ្លូវ ស្ថិត
ក្នងុស្រកុជំាក្រសាន្តខ្រត្តព្រះវិហារ
កំណាត់ផ្លូវជាតិល្រខ៤ស្ថិត
ក្នុងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ និងធ្វើការ-
បើកមខុទកឹលើកណំាត់ផ្លវូជាតិ
ល្រខ៦ស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់ក្ដី១
ឃុំកំពង់ក្ដីស្រុកជីក្រង ខ្រត្ត
សៀមរាប។យោងតាមទនិ្ននយ័

ផលប៉ះពាល់ដោយជំនន់ទឹក-
ភ្លៀងដ្រលត្រវូបនច្រញផ្រសាយ
កាលពីថ្ង្រទី២៤ខ្រតុលា ឆា្នាំ
២០២០ដោយគណៈកមា្មាធិ-
ការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយ
បនឱ្រយដឹងថាជំនន់ទឹកភ្លៀង
បនបង្កឱ្រយមនុស្រស៤០នាក់
លង់ទឹកសា្លាប់ ក្នុងនោះខ្រត្ត
បនា្ទាយមានជ័យសា្លាប់ច្រើន
ជាងគ្រគឺ២៣នាក។់ជាមយួគ្នា
ន្រះបនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់
ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
១៣៦៤៤២គ្រសួារស្មើនឹង
៥៤៥៧៦៨នាក់ក្នងុ២០រាជ-
ធានី-ខ្រត្តក្នុងនោះប្រជាពល-
រដ្ឋ១១៨៣៨គ្រួសារស្មើនឹង
៤៧៣៥២នាក់ ត្រូវបន
ជម្លៀសច្រញទៅកាន់ទីទួល
មានសុវត្ថិភាព។
ទិន្នន័យដដ្រលនោះបន

បងា្ហាញទៀតថាក្រពីប៉ះពាល់
ដល់មនុស្រស គ្រះទឹកជំនន់
ន្រះក៏បនជន់លចិសាលារៀន
៩២៥កន្ល្រងផលប៉ះពាល់ដល់
ការសិក្រសារបស់សិស្រសរាប់មុឺន
នាក់ និងជន់លិចវត្តអារាម
៣០៥កន្ល្រងលចិនងិប៉ះពាល់
ដណំាំស្រវូ២៧០០០៧ហកិ-
តានិងដំណាំរួមផ្រសំ៨៨៧៧៩
ហិកតា ប៉ះពាល់ផ្លូវជាតិ ផ្លូវ
ខ្រត្ត និងផ្លូវលំជនបទសរុប
២៣០១គីឡូម៉្រត្រ៕

ថ្ង្រចន្ទទី២៦ែខតុលាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

សុទ្ធគឹមសឿន

ស្ទឹងត្រែង/ភ្នំព្រែញៈគ្រឿងញៀន
ប្រភ្រទម្រតំហ្វ្រតាមីន(ice)ចំនួន
៤១គីឡូក្រម ត្រូវបនមន្ត្រីអាវុធហត្ថ
ខ្រត្តស្ទឹងត្រង បញ្ជូនទៅសាលាដំបូង
ខ្រត្តនាថ្ង្រទី២៤តុលាបនា្ទាប់ពីបង្ក្រប
នៅស្រុកបុរីឣូរសា្វាយស្រនជ័យ ពីថ្ង្រ
ទ២ី៣តលុាខណៈមា្ចាសក់ពំងុរត់គ្រច-
ខ្លួន។រីឯជនសង្រស័យមា្នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធ
គ្រឿងញៀនជាង១គីឡូក្រមត្រូវបន-
បញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ
នាថ្ង្រនោះដ្ររ។
លោកអ្រងហុី អ្នកនាំពាក្រយកងរាជ-

អាវុធហត្ថលើផ្ទ្រប្រទ្រសថ្ល្រងពីម្រសិល-
មិញថា មន្ត្រីជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថ
ខ្រត្តស្ទឹងត្រងបនកសាងសំណុំរឿង
មានវត្ថតុាងគ្រឿងញៀនប្រភ្រទម្រតំហ្វ្រ-
តាមីន(ice)ចំនួន៤១គីឡូក្រម និង
ម៉ូតូ១គ្រឿងទៅសាលាដំបូងខ្រត្ត
កាលពីថ្ង្រទី២៤ខ្រតុលារួចហើយ។
លោកថា៖«ឥឡវូន្រះយើងកពំងុស្រវ-

ជ្រវរកជនសង្រស័យដ្រលបនរតគ់្រចខ្លនួ
ក្នុងអំឡុងព្រលសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រប។
អ៊ចីងឹយើងអត់ទាន់អាចបងា្ហាញពត័ម៌ាន
ច្រើនជាងន្រះទ្រ។រឿងលើសពនី្រះអាច
សួរទៅតុលាការខ្រត្តស្ទឹងត្រង»។
ម្របញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្ត

ស្ទងឹត្រងលោកអៀងវា៉ានឌ់ីពីម្រសលិ-

មញិមនិទាន់អាចទាកទ់ងសុំការបញ្ជាក់
បន្ថ្រមជុំវិញករណីន្រះបនទ្រ។
តាមរបយការណ៍របស់កងរាជអាវធុ-

ហត្ថលើផ្ទ្រប្រទ្រស(GRKNews)ឱ្រយ
ដឹងនៅថ្ង្រទី២៣តុលាថា មន្ត្រីយោធា
ផ្ន្រកសឹករងស្រុកបុរីឣូរសា្វាយស្រនជ័យ
ខ្រត្តស្ទឹងត្រង កាលពីថ្ង្រទី២៣តុលា
បនប្រគល់វត្ថុតាងគ្រឿងញៀនប្រភ្រទ
ម្រតំហ្វ្រតាមីន(ice)ចំនួន៤២កញ្ចប់
មានទម្ងន់ស្មើនឹង៤១៨៦២,៣ក្រម
និងម៉ូតូ១គ្រឿងឱ្រយកមា្លាំងអាវុធហត្ថខ្រត្ត
ស្ទឹងត្រង[ជនសង្រស័យរត់គ្រចខ្លួនរួច]។
បើតាមរបយការណ៍ការប្រគល់

វត្ថុតាងន្រះ បនា្ទាប់ពីបង្ក្របបននៅ
ចំណុចខ្រស្របនា្ទាត់ព្រំដ្រនចនោ្លាះបង្គោល
០៣៤-០៣៥ ខណៈជនសង្រស័យកំពុង
ដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនតាមម៉ូតូ១គ្រឿង
ច្រញពីប្រទ្រសឡាវ។ប៉ុន្ដ្រជនសង្រស័យ
បនផ្ដលួម៉តូូរត់គ្រចខ្លនួបត់ព្រលសមត្ថ-
កិច្ចហៅឱ្រយឈប់ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយ។
លោកឈុំសា៊ាងហាក់ អ្នកនាំពាក្រយ

សាលាដំបូងខ្រត្តស្ទឹងត្រងប្រប់ពី
ម្រសិលមិញថា ព្រះរាជអាជា្ញាន្រសាលា-
ដបំងូខ្រត្តបនទទលួសណំុំរឿងន្រះនៅ
ថ្ង្រទ២ី៥ខ្រតលុា។លោកព្រះរាជអាជា្ញា
កំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្រយសំណុំរឿងន្រះ
ដើម្របីចាត់ច្រងបន្តតាមនីតិវិធី។
លោកថា៖«ខ្ញុំបនឃើញសណំុរំឿងហ្នងឹ

ហើយខ្ញុំបនបញ្ជនូបន្តទៅព្រះរាជអាជា្ញា

ពិនិត្រយប៉ុន្ដ្រខ្ញុំមិនទាន់ដឹងនីតិវិធីបន្តប្រប
ណាទ្រគឺសំណុំរឿងន្រះនៅបន្តស្រវជ្រវ
ទៀតព្រះជនល្មើសបនរត់គ្រចខ្លួន»។
ដោយឡ្រកជនសង្រសយ័ពាកព់ន័្ធគ្រឿង-

ញៀនមា្នាក់ ត្រូវបនកមា្លាំងសមត្ថកិច្ច
បញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ
បនា្ទាប់ពីបង្ក្របករណីជួញដូរគ្រឿង-
ញៀនមួយនៅសងា្កាត់ចោមចៅទី២ខណ្ឌ
ពោធិ៍ស្រនជ័យ រាជធានីភ្នំព្រញ កាល-
ពីថ្ង្រទី២១ ខ្រតុលា ដោយរឹបអូស
គ្រឿងញៀនចំនួនជាង១គីឡូក្រម។
លោកឡកឹវណ្ណៈនាយកមន្ទរីប្រឆាងំ

គ្រឿងញៀនន្រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរ-
បលជាតិថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាមន្ត្រីជំ-
នាញន្រមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបន-

បញ្ជនូជនសង្រស័យមា្នាក់ឈ្មាះគតិសខុា
ភ្រទប្រុស អាយុ៣១ឆា្នាំ ជនជាតិខ្ម្ររ
រួមទាំងវត្ថុតាងសារធាតុញៀនប្រភ្រទ
ម្រតំហ្វ្រតាមីន(ICE)ទម្ងន់សុទ្ធ
១០៣៥.៤១ក្រមទៅសាលារាជធាន-ី
ភ្នំព្រញកាលពីថ្ង្រទី២៤តុលា។
លោកបន្តថាប្រតិបត្ដិការន្រះដឹកនាំ

ការបង្ក្របដោយលោកឃឹងសារា៉ាត់
នាយករងមន្ទរីប្រឆាងំគ្រឿងញៀន(ក៤)
ក្រមការដឹកនាំបញ្ជារបស់លោកន្រត
សាវឿន អគ្គស្នងការនគរបលជាតិ
លោកមក៉់ជតីូអគ្គស្នងការរងនគរបល-
ជាតិនងិមានការសម្របសម្រលួពីលោក
សៀងមុនីរ័ត្នព្រះរាជអាជា្ញារងន្រអយ្រយ-
ការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ។

លោកឡឹក វណ្ណៈ ថ្ល្រងថា៖«យើង
កពំងុតាមដនរកជនសង្រសយ័មា្នាកទ់ៀត
ដ្រលពាកព់ន័្ធនងឹសណំុំរឿងន្រះប៉នុ្ដ្រខ្ញុំ
មនិអាចបងា្ហាញអត្តសញ្ញាណបនទ្រគឺ
យើងតាមចាប់ខ្លួនគត់សិន។ជន-
សង្រស័យដ្រលចាប់បនន្រះ បញ្ជូនទៅ
តុលាការហើយ ត្រខ្ញុំមិនទាន់ដឹង
តុលាការគ្រសម្រចប្របណាទ្រ»។
លោកគុជគឹមឡុង អ្នកនាំពាក្រយ

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញពីម្រសិល-
មិញ មិនអាចទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់
ជុំវិញករណីន្រះបនទ្រ។
តាមរបយការណ៍របសអ់គ្គស្នងការ-

ដ្ឋាននគរបលជាតិកាលពីថ្ង្រទី២២ខ្រ
តុលាគឺរយៈព្រល៩ខ្រចាប់ពីថ្ង្រទី១
មករាដល់ថ្ង្រទ២ី០ខ្រកញ្ញាឆា្នាំ២០២០
មន្ត្រីមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន
បនបង្ក្របបទល្មើសគ្រឿងញៀនចនំនួ
១៣៣៣ករណីបើធៀបឆា្នាមំនុមានត្រ
១៣១១ករណីប៉ណុ្ណោះដ្រលកើនឡើង
២២ករណីស្មើនឹង១,៦៥ភាគរយ។
របយការណ៍បងា្ហាញថាក្នងុករណនី្រះ

ឃាតខ់្លនួជនល្មើសបនចនំនួ២២០០នាក់
ក្នុងឆា្នាំ២០២០។ ឆា្នាំ២០១៩ ឃាត់ខ្លួន
បន២១១២នាក់ដោយចាប់យកសារ-
ធាតុញៀនគ្រប់ប្រភ្រទ៤០០,៤៩គីឡូ-
ក្រម។បើធៀបឆា្នាំ២០១៩បនត្រ៤៣,-
១៣គីឡកូ្រមប៉ណុ្ណោះរមួនងឹមធ្រយោបយ
និងសមា្ភារវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀត៕

គ្រឿងញៀនជាង៤០គីឡូ មនុស្រសម្នាក់ត្រវូបានបង្ក្រ បនិងបញ្ជនូទៅតុលាការ  ពីកន្ល្រងផ្រស្រងគ្នា

គ្រែឿងញៀនដ្រែលសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថបង្ក្រែបនៅខ្រែត្តស្ទងឹត្រែងពីថ្ង្រែទី២៣តុលា។រូបអាវុធហត្ថ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ.ី..

ទិដ្ឋភាពទឹកលិចនៅខ្រែត្តបន្ទាយមានជ័យថ្មីៗ ន្រែះ។រូបថតរដ្ឋបលខ្រត្ត
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន� ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុបេ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ ស� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
ប៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
ប៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

 វ៉ន ដ រា� , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

សួន  ស វា �តឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
បៃ  ជ្ញ   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

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

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

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

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

បេ ធា ន�្ន េករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់ស្វា  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

LAW TALK
គឹម  សារុំ

កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ សប្ដាហ៍ មុន  ភ្ន-ំ 
ពៃញ ប៉សុ្ដិ៍ បន ផៃសព្វ ផៃសាយ មយួ- 
វគ្គ រួច ហើយ  ជំុវិញ ការ យក ស្នាម 
មៃ ដៃ សព មក ផ្ដិតក្នុងកំណត់- 
ហៃត ុ ឬ ឯក សរ ណា មយួ  ដៃល 
ករ ណីនៃះ  បើតា មការ ព នៃយល់ 
(ដោយ ផ្អៃក តាម មាតៃ ទី ៦  និង 
ទី ៨ នៃ កៃម រដ្ឋបៃបវៃណី )ពី លោក 
មៃធាវី  កុយ  ដុលា្លា  សមា ជិក នៃ 
កៃុម មៃធា វីធម្ម សសៃ្ត  គឺ មិន- 
អាច ធ្វើ បន ឡើយ ពៃះម នុសៃស  
ស្លាប់  លៃង មាន សិទ្ធ ិ និង កាតព្វ- 
កិច្ច ទៀត ហើយ  លើក លៃងតៃ 
ករណី មួយ ចំនួន ដូច ជា សិទ្ធិ- 
គោរព ស កស ព និង  ករណី ដៃល 
ចៃបាប់  បន កំណត់ ជាក់ លាក់  ជា- 
ដើម។ ប៉ុន្តៃស មៃ ប់វ គ្គប ញ្ច ប់ 
នៃះ លោ  កមៃ  ធាវី ប ន បក សៃយ 
ត ប តាម សំ ណួររ ប ស់ភ្នំ ពៃ ញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ដូ ច ខាង កៃ ម៖ 

តើ ការ ផ្តិត យក សា្នាម មេដេ 
សាក សព អាច យក ជា ការ នៅ 
ពេល ណា? ហើយ  អាច បេើ ការ- 
បាន ក្ន ុងកា លៈទេសៈ បេបណា?  
  ជា  គោល ការណ៍  ការ គោរព 
សក សព  តៃូ វបន  ចៃបាប់ ធានា  

តៃ ក្នុង ករណី មួយ ចំនួន ក៏មាន  
អញ្ញតៃ កម្ម  និង អាច អនុញ្ញាត 
ឱៃយ ធ្វើ ទៅ បន ផងដៃរ ។ ឧទា- 
ហរណ ៍ដចូជា  ការធ្វើ  ការ សៃវ- 
ជៃវ វិទៃយា សសៃ្ត ឬ  អាច ជាការ- 
សិកៃសា វិទៃយា សសៃ្ត  (ទទួល ការ- 
យល់ពៃម ពីសមី ជន មុន គាត់ 
ស្លាប់ ឬ ព ីគៃសួរ) ឬ ការធ្វើ កោ- 
សលៃយ វិច័យ ដើមៃបី បញ្ជាក់ មូល- 
ហៃតុ នៃ ការស្លាប់ ថា  តើ  សក- 
សព នោះ ស្លាប ់ ដោយ ឃាត កម្ម  
ឬអត្ត ឃាត  ជាដើម។  ក៏ ប៉ុន្តៃ  
បៃសិន បើ     សក សពនោះ  មាន 
សភាព ដៃល ពុំ អាច  សមា្គាល់  
អត្ត សញ្ញាណ   បន ទៃ នោះ  តាម 
គោល ការណ៍  មនៃ្តី នគរ បល 
យុត្តិ ធម៌ អាច ផ្តិត យក   ស្នាម- 
មៃដៃ  ឬ មៃមដៃ  សក សព    ដើមៃបី  
ធ្វើ  កោ សលៃយ វិច័យ  ស្វៃង រក អត្ត- 
សញ្ញា ណ របស់ ស ក សព  ដោយ 
ហៃតុថា   មនៃ្តី នគរ បល យុត្តិ- 
ធម៌   តៃូវ  បៃគល់ សក សព  ជូន 
សច់ ញាតិនៃ សព  បៃសិន បើ 
យល ់ឃើញ ថា   មាន ភាព ចាបំច ់ 
ដើមៃបី   ស្គាល់ អត្ត សញ្ញាណ នៃ  
សព ផង និង  សច់ ញាតិ នៃ សព 
នោះ ផង ។តៃង់ ចំណុច  នៃះ ចៃបាប់ 
បរទៃស  ក៏ដូច ជា  ចៃបាប់ បរំាង  ក៏ 

មាន គោល ការណ៍ អនុញ្ញាត ឱៃយ 
មនៃ្តី នគរ បល  យុត្តិ ធម៌ អាច 
អនុវត្ត កិច្ច ការ នៃះ បន ផង ដៃរ  ។ 

ចុះ បើសា កស ព ជន បរ ទេស 
នោះ មាន សាច់ ញាតិ វិញ  តើ 
នគរ បាល អាច  យក សា្នាម មេដេ 
សាច់ ញាតិ  ជំនួស សា្នាម មេដេ 
សាក សព បានទេ? បេ សិន បើ 
បា ន  តើ មូលហេ តុ អ្វី  ? 

ជា គោល ការណ៍ ការផ្តិត- 
ស្នាម មៃដៃ សច់ ញាតិ សក- 

សព ជំនួស ស្នាម មៃដៃ សក- 
សព  ដើមៃបី  ផ្តតិ ជំនួស   លើ កំណត់- 
ហៃតុ  ស្តីពី ការ ពិនិតៃយ  និង កោ- 
សលៃយ វចិយ័ សក សព  ពុ ំអាច ធ្វើ 
ទៅ បន នោះទៃ។ប៉ុន្តៃ បៃសិន 
បើ សច់ ញាតិផ្ត ិតមៃដៃ   ជា សកៃសី 
ដឹង ឮ ថា ស ក ស ព ឈ្មោះ នៃះ 
ស្នាក ់នៅ កន្លៃង នៃះ  ជា ជន ជាត ិ 
(ជន បរទៃស)   ពិត ជា បន 
ស្លាប់ ពិត បៃក ដមៃន  មូល ហៃតុ 
មក ពី ឃាត កម្ម ឬ អត្ត  ឃាត  និង 

បន ដឹង អំពី អង្គ ហៃតុ ទាក់- 
ទងនឹ ង  បទល្មើ ស នោះ អាច ធ្វើ 
ជា សកៃសី  បន មិន ថា  តៃ ជា ឪពុក 
មា្តាយ  សច់ ញាតិ  បងប្អូ ន នោះ 
ទៃ  តៃ អ្វី ដៃល សំខាន់ នោះគឺ 
ជាស ក្ខកីម្ម របស់ ពួក គាត់   ងាយ- 
សៃួល  ដល់  ការស្វៃង រក មូល- 
ហៃតុ នៃ ការ ស្លាប់  និង ដំណើរ - 
ការ កិច្ចនី តិ វិធី របស់ មនៃ្តី នគរ- 
បល យុត្តិ ធម៌ ។

ចុះបើ  សាក សព  ជាជន ជាតិខ្មេរ  
ហើយ ជន រងគេះ  គ្មាន សាច់- 
ញាតិ តើ នគរ បាល អាច អនុវត្ត 
ដូច ជនប រទេស បាន ទេ ? 

ជា គោល ការណ៍  ទោះបី សក- 
សព មាន  ឬ គា្មោន សច់ ញាតិ ក៏ 
ដោយ  ការ យក ស្នាម មៃដៃរបស ់ 
សក សព ផ្តិត លើ កំណត់ហៃតុ 
ដើមៃបី ទទួល ស្គាល់ ខឹ្លម សរ    ពុំ 
អាច ធ្វើ  ទៅ បន នោះ ទៃ ដូច បន 
បញ្ជាក ់ក្នងុ សណំរួ ទ១ី ខាង លើ 
ទោះ បីជន នោះជា ជន បរទៃស  
ឬ ជន ជាតិ ខ្មៃរក៏ ដោយ  ដោយ 
មូល ហៃតុ  ថា ទី១  គៃ គោរព  បូ រ- 
ណភាព   និង សៃ ចក្ត ីថ្លៃថ្នរូ សក- 
សព នងិ ទ ី២ មនសុៃស ដៃល ស្លាប ់
បន បត់ បង់  នូវ សិទ្ធ ិ និង  កាតព្វ- 
កិច្ច  រួច បត់ ទៅ ហើយ៕

តពទីពំរ័១...កាយ  នងិកឡីា 
និ ងសៃវា អាហា រដ្ឋាន  ប៉ុន្តៃ  តៃូវ 
អនុវត្ត នូវ គោល ការណ៍ បៃតិ បត្ត-ិ 
ស្តង ដ (SOP)ឱៃយ  មុឺង មា៉ាត់ ។

យោង តាម លិខិត  ចុះហត្ថ- 
លៃខា ដោ យ លោក  ហង់ ជួន  
ណា រ៉ុន  ចុះ ថ្ងៃទី ២២  ខៃតុលា  
បន ឱៃយ ដឹង ថា ដើមៃបី ឆ្លើយ តប 
នងឹ តមៃវូ ការ ចា ំបច ់របស ់គៃឹះ- 
ស្ថា ន សកិៃសា  សសិៃសា នសុ ិសៃស  នងិ  
អ្ន កអាណា ពៃយាបល   ក្នុងការ- 
បៃើ បៃស់ សៃវាទាំងអ ស់នៃះ  
កៃសួង អនុ ញ្ញាត ឱៃយ គៃឹះ ស្ថាន- 
សិកៃសា ឯ កជន ទាំង អស់  ដៃល 
ទទួល បន លិខិត អនុញ្ញាត ឱៃយ 
បើក ដណំើ រកា រគៃឹះ ស្ថាន  សកិៃសា 
ឡើង វិញ។

លោក រដ្ឋមន្តៃបីន លើក ឡើង 
ក្នុង លិខិត នោះថា  «គៃឹះ ស្ថាន- 
ស ិកៃសា ទាងំ អស ់អាច ដណំើរ ការ 
នូវ សៃវា ទំាង អ ស់នៃះ  ដោយ តៃវូ- 
អនុវត្ត តាម គោល ការ ណ៍បៃ តិ- 
បត្ត ិស្តង់ ដ (SOP)ឱៃយ បន មឺុង- 
មា៉ាត់ និង ខា្ជាប់ខ្ជួន បំផុត  បៃកប- 

ដោយ ស្មោរតី ទទួល ខុស តៃវូ ខ្ពស់។ 
ករណី កៃសួង ពិនិតៃយ ឃើញថា 
គៃឹះ ស្ថាន ណា មិន បន អនុវត្ត 
តាម គោល ការណ៍ បៃតិ បត្ត ិស្តង់- 
ដនៃះ  កៃសងួ នងឹ អនវុត្ត វធិាន- 
ការ នានា ដៃល មាន ជាធ រមាន»។ 
   តាម គោលការណ(៍SOP)ស្ត ី
ពី សៃវារថ យន្ត ដឹកសិសៃស  សៃវា 
បណា្ណា ល័យ សកម្ម ភាព អប់ រំ 
កាយ និង កីឡា  សកម្ម ភាព 
សិសៃបៈ និង សៃ វាអា ហារ- 
ដ្ឋាននៅ តាម គៃះឹស្ថាន សិកៃសា 
សធា រណៈ និង ឯក ជន ក្នងុ 
បរិបទ ជំងឺ កូវីដ ១៩  បន លើក- 
ឡើង ថា សមៃប់ សៃវា ដឹក- 
សិសៃស តៃូវ រមា្ងាប់ មៃរោគ  ក្នុង 
រថយន្ត  នៅ មុន ពៃល និង 
កៃយ  ពៃល ដឹក សិសៃស  បើក 
បង្អួច  ឬវាំង នន ក្នុង រថយន្ត ឱៃយ 
ខៃយល់ ចៃញ ចូល បន ល្អ ករណី 
រថ យន្ត បើក មា៉ាសុី ន តៃជាក់  
សូម រកៃសា សីតុ ណ្ហភាព មិន ឱៃយ 
ទាប ជាង ២៤ អងៃសា សៃ។ 

គោលការ ណ៍នៃះ បន្ថៃម ថា៖ 
«អ្នក បើកបរ  នងិ សសិៃស តៃវូ ពាក់ 
មា៉ាស់ ឬរបំង ការ ពារ ឱៃយ បន 
តៃមឹតៃវូ  នងិ  ជាបជ់ា បៃចា ំ ពៃល 

ធ្វើដំណើរ ក្នុង រថ យន្ត ពិនិ តៃយ 
កម្ដា សិសៃស  មុនអ នុញ្ញា ត ឱៃយ 
ឡើង ជិះ រថយ ន្ត  ហើយ បៃសនិ- 
បើ ឃើញ មាន សិសៃស ណាកម្ដា 
លើស ពី ៣៧,៥ អងៃសាសៃ  ឬ 
មាន  ជំ ងឺផ្តា សយ មិន តៃូវ អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយឡើង ជិះរ ថយ ន្ត នោះ 
ទៃ  ហើយ ណៃនាំ ឱៃយ រក សៃវា 
ពៃយាបល សម សៃប។ តៃូវ លា ង 
ដៃ  ឱៃយ បន ២០ នាទី  មុន ពៃល 
ឡើ ងក្ន ុង រ ថ យន្ត នងិ តៃវូ អង្គ ុយ 
ទុក ចនោ្លាះ ១ កៅ អីពី គា្នា  »។

សមៃប់ សៃវា បណា្ណាល័ យ  
សកម្មភាព អបរ់ ំកាយ  ន ិងក ីឡា  
និង សកម្ម ភាព សិលៃបៈ  គឺ តៃូវ- 
រមា្ងាប់ មៃរោគក្នុង ប ណា្ណាល័ យ  
តុ កៅអី ដៃទា្វារ បង្អួច និង  
សមា្ភារ លៃង កីឡា និង សមា្ភារ- 
សិលៃបៈ មុន នឹង  យក ទៅបៃើ- 
បៃស់ ។ បណា្ណារ កៃស  និង អ្នកសិកៃសា  
តៃូវ ពាក់មា៉ា ស់ ឬ របំង ការពារ  
ជា បៃចាំ  និង អនុវត្ត វិធាន កា រ- 
គមា្លាត សុវ ត្ថិ ភាព ជាដើ ម។ 

ចំពោះសៃ វា អាហា រ ដ្ឋាន វិញ  
(SOP)ឱៃយរមា្ងាប់ មៃរោគ នៅ 
កន្លៃង ទទួល ទាន ចំណី អា ហា រ 
ដូច ជា តុ  កៅ អី ឱៃយ ប នញឹក- 

ញាប់ជា បៃ ចាំ  មុន  និង កៃយ 
ពៃល បៃើ បៃស់ ។ រីឯអ្នក ចម្អិន 
ម្ហូប អាហា រ  និង អ្នកល ក់ ចំណី 
អាហារតៃូវបៃកា ន់ខា្ជាប់ អនា- 
ម័យ  និង ចំណី អា ហារ ឱៃយ  បន 
ឆ្អិន ល្អ...ជាដើ ម ។

 លោក  រ ស់ សុវាចា អ្នក នាំ-
ពា កៃយ កៃ សួងអ ប់ រំ យុ វជន  និង 
កី ឡា  បន  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
មៃសិល មិញ ថា  គៃឹះ ស្ថាន សិកៃសា- 
ឯ ក ជន  អាច ចាប់ ផ្តើម ឡើង  
កៃយ ពៃល   ឆ្លើយ តប តាម 
គោល កា រណ៍  SOP    នៃះ។

លោក បន បញ្ជាក ់ថា៖  «កៃ- 
សួង អប់ រំ យុវជន  និង កីឡា  
សូម ផ្ញើស រជូន ដល់ អ្នក ផ្តល់- 
សៃ វា និង អ្នក ទទួល សៃវា ពាក់- 
ព័ន្ធ ករណី នៃះទាំ ងអ ស់  ដើ មៃបី 
បន្ត បង្កើន ការបៃុង បៃយ័ត្ន នៅ 
ក្នុង ការអនុវត្ត បៃតិ បត្តិ ស្តង់- 
ដ(SOP)  ដៃលកៃ សួ ងបន 
ចៃ ញ ជាធ រមា ន កាល ពី ខៃ 
សហីា នងិ SOP បន្ថៃម ទាក ់ទង 
នឹង ករ ណីថ្មី  នៃះ »។

លោក  រស់  សុវាចា បន បន្ត 
ថា កៃសួង មិន មានការកំណត់ 
កាល បរិច្ឆៃទ  តៃ មួយ ទៃ  តៃ 

អាសៃ័យ លើ ការរៀបចំឆ្លើយ - 
ត ប ពី គៃឹះស្ថា ន  សិ កៃសា ឯក ជន  
រៀងៗខ្លួន កៃយ ពី ទទួល 
លិខិត នៃះ  ហើយ ទាល់តៃ អនុ - 
វ ត្តតា ម SOPបន្ថៃ មនៃះ  ទើ ប 
អាច អ នុវត្ត ទៅតា ម លិខិត របស់ 
កៃសួង នៃះ បន ។

នាយ ក សលា អ ង្គ រក ម្ពុ ជា  
ដៃ លមា ន ទី តាំ ងក្នុ ងសៃុកតៃំ- 
កក់ ខៃ ត្ត តា កៃវ លោក សន់ 
សខុមុ បនបៃ បភ់្ន ំពៃ ញ ប៉ ុស្តិ៍  ព ី
មៃស ិលម ិញ ថា  សលា រ បស់ លោ ក  
ប ន ដំណើរ កា រ សៃវា រ ថ យ ន្ត    
ដឹ កសិសៃស តាំង ពីថ្ងៃទី ៥  ខៃ 
តលុា  ឆ្នា២ំ០២០ ម កម្លៃ៉ះ ប៉នុ្តៃ 
ប នអនវុត្ត តៃ ឹម តៃវូ តាម ស្តង ់ដ 
ណៃ នាំរ ប ស់  កៃសួង ។

លោ ក បន ថ្លៃង ថា៖ «ក្នុង 
រថយន្ត មួ យ  យើង ដក់ តៃ សសិៃស 
ចំនួន ១៥ នាក់ បុ៉ណ្ណាះ  ហើយ 
យើ ងប នអន ុវ ត្តយ៉ា ង មុ ឺងមា៉ា ត ់ 
នងិ ខា្ជា បខ់្ជ ួន បផំ ុត តា ម ខ្លមឹ សរ 
នៃ គោលកា រ ណ៍បៃ តិបត្ត ិស្តង់ ដ 
( SOP)និង អនុ សៃស រណៈ  នៃការ- 
យោ គយ ល់ គា្នា ពៃម ទំា ងលិ ខិ ត- 
ប ទ ដ្ឋាន គ តិ យុ ត្តផៃសៃ ង ៗ ទៀ ត 
ដៃល មា ន ជា ធរ មា ន  »៕

តើការយកស្នាមមេដេសពផ្ដតិលើឯកសរអាចយកជាការបានឬទេ?(តចប់)

កេសួងឱេយ...

លោក មេធាវី កុយ ដុល្លា កាលពីកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី
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តពីទំព័រ ១... នាពាក់កណ្តាលឆ្នាំ
កន្លងមកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២០
តេូវបានបា៉ាន់ស្មានថានឹងមានកំណើន
អវិជ្ជមានក្នុងអតេ-១,៩ភាគរយហើយ
តេូវបានពេយាករថានឹងងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ
២០២១ដោយរំពឹងថា នឹងសមេចបាន
កំណើនក្នុងរង្វង់៣,៥ភាគរយដេលធ្វើឲេយ
ផ.ស.សថ្លេបច្ចបុេបន្នស្ថតិក្នងុរង្វង់១១៧-
៩៣៩ប៊ីលានរៀលសមមលូនងឹបេមាណ
២៩០១៣លានដុលា្លារអាមេរិកសេប
ពេលដេលផ.ស.សសមេប់មនុសេស
មា្នាក់តេូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់
១៧៧១ដុលា្លារអាមេរិកបើបេៀបធៀប
១៦៨៣ដុលា្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០២០។
លោកJonathanD.Ostryបេធានស្ដទីី

នាយកដ្ឋានអាសុីនងិបា៉ាសុហី្វកិរបស់IMF
បានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍កាលពីសបា្តាហ៍មុន
ថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតេផ្ដល់អាទិភាព
ការចំណយដល់វិស័យដេលងាយទទួល
រងគេះដើមេបីជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
និងការបង្កើតការងារក្នុងអំឡុងពេលវេលា
ដ៏ពិបាកនេះ។
លោកថា៖ «ទាក់ទងនឹងភាពចាំបាច់នេ

គោលនយោបាយខ្ញុំគិតថាអ្វីដេលយើង
បានណេនាំគឺការផ្ដល់អាទិភាពដោយ
បេុងបេយ័ត្ននេការចំណយដើមេបីធ្វើឲេយ
បេកដថាធនធានសរពើពន្ធគឺនងឹទៅដល់
អ្នកដេលងាយរងគេះខ្លាងំបផំតុអ្នកដេល
នៅកេមកមេិតបេក់ចំណូលអ្នកដេល
នៅក្នុងវិស័យកេផ្លូវការជាដើមដេល
ឱកាសការងាររបស់ពួកគេអាចរងផល-
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត»។
លោកថាជាមយួការស្ទុះងើបឡើងវញិ

តមេូវការពិភពលោកជាមូលដ្ឋាន
សមេប់ការនំាចេញសំខន់ៗមួយចំនួន
របស់បេទេសកម្ពុជាដូចជាសម្លៀក-
បំពាក់និងការស្ទុះងើបឡើងវិញមួយ
នៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងស្ទុះងើប-
ឡើងវិញដេលIMFរំពឹងថានឹងសមេច
បាននៅឆ្នាំ២០២១។
លោកផេសុីផានបានសរសេរទំព័រ

គណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកថាសេដ្ឋកិច្ច
កម្ពជុានៅឆ្នាំ២០២១តេវូបានពេយាករថានងឹ
ងើបឡើងវិញ នឹងសមេចបានកំណើនក្នុង
រង្វង់៣,៥%។លោកថាវសិយ័ឧសេសាហកម្ម
តេូវបានពេយាករថានឹងងើបឡើងវិញក្នុង
អតេកំណើន៤,១%ក្នុងឆ្នាំ២០២១ពី
កណំើនអវជិ្ជមានក្នងុអតេ-២,២%ក្នងុឆ្នាំ
២០២០។ចំណេកឯវិស័យសេវាកម្មតេូវ-

បានពេយាករថានឹងមានកំណើនក្នុងអតេ
ទាប៣,៦%ក្នុងឆ្នាំ២០២១បើបេៀបធៀប
នឹងកំណើនអវិជ្ជមានក្នុងអតេ-៣,០%ក្នុង
ឆ្នាំ២០២០។ខណៈដេលវិស័យកសិកម្ម
តេូវបានបា៉ាន់ស្មានថាកើនឡើងក្នុងអតេ
១,៦%ក្នុងឆ្នាំ២០២១ពីកំណើន០,៩%
ក្នុងឆ្នាំ២០២០។
លោកផេសុីផានបានសរសេរថា៖

«ដើមេបីសមេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ក្នុង
រង្វង់៣,៥%ក្នងុបរបិទនេការកើនឡើងនវូ
ភាពមិនបេកដបេជាទាំងក្នុងនិង
កេបេទេស។ការរកេសាលំនឹងសង្គម-
សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបន្តបេយុទ្ធបេឆំង
នឹងជំងឺកូវីដ១៩និងការបន្តរកេសាលំនឹង
សកម្មភាពអាជីវកម្មពេមទាំងការបន្តរកេសា
លំនឹងជីវភាពបេជាជន»។
លោកថា រដ្ឋាភិបាលនៅតេបន្តបេយុទ្ធ

បេឆំងនឹងជំងឺកូវដី១៩តាមរយៈវធិានការ
សំខន់ៗរួមមាន៖ការបង្កើនចំណយលើ
វិស័យសុខភិបាលនិងការជំរុញអនុវត្ត
កម្មវិធីលើកកម្ពស់សុខភាពសធារណៈ។
ការបន្តរកេសាលំនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្ម
តាមរយៈការផ្តល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិង
ការអនុគេះផ្នេកសរពើពន្ធ គួបផេសំនឹង
ការជរំញុផ្តល់ឥណទានពេមទាងំការបង្កើន
សន្ទនីយភាពទៅក្នុងទីផេសារដើមេបីឱេយ

អាជីវកម្មអាចបន្តដំណើរការបាន។
«ការបន្តរកេសាលំនឹងជីវភាពបេជាជន

គតឺេវូធ្វើតាមរយៈការបន្តអនវុត្តនវូកម្មវធិីផ្ទេរ
សច់បេក់កម្មវិធីសច់បេក់ពលកម្មនិង
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរយៈពេលខ្លី
ដើមេបីបង្កើនលទ្ធភាពបង្កើតអាជីវកម្ម
ផា្ទាល់ខ្លួនចាប់យកការងារក្នុងវិស័យថ្មី ឬ
មានបច្ចេកទេសខ្ពសជ់ាងមនុបង្កើតការងារ
ថ្មីជំនួសការងារដេលបាត់បង់ជំរុញ
សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់សហគេសធុន
តចូនងិមធេយមនងិជយួសមេលួការផា្លាសប់្តរូ
ការងារពីវសិយ័ដេលទទលួរងផលប៉ះពាល់
ពីជំងឺកូវីដ-១៩ទៅវិស័យផេសេងទៀត»។
នេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់លោក
ផេសុីផាន។
រដ្ឋាភិបាលបានពេយាករថា អតេអតិផរ-

ណស្ថិតក្នុងអតេ៣,១ភាគរយនៅក្នុង
ឆ្នាំ២០២១អតេប្តូរបេក់រៀលធៀបនឹង
បេក់ដុលា្លារអាមេរិកតេូវបានបា៉ាន់ស្មាន
ថានឹងនៅតេបន្តមានស្ថេរភាពក្នុងរង្វង់
៤០៦៥រៀលក្នុង១ដុលា្លារអាមេរិកឱន-
ភាពគណនីចរន្តនឹងរួមតូចបន្តិចមកតេឹម
១៧,៣ភាគរយនេផ.ស.សខណៈដេល
ទុនបមេុងអន្តរជាតិសរុបតេូវបានរំពឹងថា
នឹងកើនឡើងដល់១៦៩៨១លាន
ដុលា្លារអាមេរិក៕LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈពាណជិ្ជកម្មទ្វេភាគី
រវាងកម្ពុជានិងថេបានធា្លាក់ចុះ
១៩ភាគរយនៅក្នុងរយៈពេល
៩ខេដបំងូឆ្នានំេះធៀបនងឹរយៈ-
ពេលដចូគ្នាកាលពីឆ្នាំមនុដេល
ទទួលរងឥទ្ធិពលដោយសរ
ការរកីរាលដលជងំកឺវូដី១៩។
នេះបើយោងតាមទិន្នន័យ
កេសួងពាណិជ្ជកម្មថេ។
តលួេខបានពីកេសងួពាណជិ្ជ-

កម្មថេបងា្ហាញថាពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថេមាន
សរុប៥,៥៦៩ពាន់លានដលុា្លារ
ចាប់ពីខេមករាដល់ខេកញ្ញាដោយ
តម្លេនាំចេញរបស់កម្ពុជាមាន
៩៥៨លានដុលា្លារធា្លាក់ចុះ៤៨
ភាគរយខណៈតម្លេនាចំលូមាន
៤,៦១១ពាន់លានដលុា្លារធា្លាក់
ចុះ៩ភាគរយ។
លោកPanyarakPoolthup

ឯកអគ្គរាជទូតថេបេចាំកម្ពុជា
បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងស្ថាន-
ភាពនេការរីករាលដលជំងឺកូវីដ-
១៩ ពាណិជ្ជកម្មរវាងបេទេស
ទាងំ២តេវូបានរងផលប៉ះពាល់
ដោយសរតេការឆ្លងកាត់ពេដំេន
តេូវបានរឹតបន្តឹងដេលបង្កការ
ពបិាកសមេប់លហំរូចលូទនំញិ
រវាងបេទេសទាំង២។នេះបើ-
យោងតាមទីភា្នាក់ងារព័ត៌មាន-
រដ្ឋអាកាប៉េ។
ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាង

កម្ពុជានិងថេសមេចបាន
៩,៤១ពានល់ានដលុា្លារកាលពី
ឆ្នាំមុនកើនឡើង១២ភាគរយ
ធៀបនងឹ៨,៣៨ពានល់ានដលុា្លារ
កាលពីឆ្នាំ២០១៨។
ការនាចំេញរបស់បេទេសកម្ពជុា

ទៅបេទេសថេមានតម្លេ២,២ពាន់
លានដលុា្លារកាលពីឆ្នាំមនុកើន
ឡើង១៩៥ភាគរយធៀប៧៦៨
លានដុលា្លារ ខណៈដេលការ
នាំចូលមានតម្លេ៧,១៤ពាន់
លានដលុា្លារធា្លាកច់ុះ៦ភាគរយ
ធៀប៧,៦១ពាន់លានដុលា្លារ
កាលពីឆ្នាំ២០១៨។
ទោះយ៉ាងណមន្តេីស្ថាន-

ទូតកម្ពុជានិងថេនៅតេមាន
សទុដិ្ឋនិយិមចពំោះពាណជិ្ជកម្ម
នេបេទេសទាំង២កេយការ-
រីករាលដលកូវីដ១៩៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ: គណៈរដ្ឋមន្តេី និង
កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា
កាលពីថ្ងេសុកេបានអនុម័ត
គមេងវិនិយោគហេដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធអគ្គិសនីទំហំទឹកបេក់
ជិត១២០០លានដុលា្លារសមេប់
គមេងវារីអគ្គិសនីតាតេលើ
ខេសេបញ្ជនូនងិរោងចកេថាមពល
ដើរដោយធេយូងថ្ម។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានស្តពីី

លទ្ធផលនេសមយ័បេជុំពេញអង្គ
គណៈរដ្ឋមន្តេីដេលដកឹនាំដោយ
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊នុសេន
កាលពីថ្ងេទី២៣តលុាបានឱេយ
ដងឹថាគណៈរដ្ឋមន្តេីបានឯកភាព
លើគមេងអភវិឌេឍន៍វារីអគ្គសិនី
ស្ទងឹតាតេលើដេលមានអានភុាព
១៥០មេហ្គាវា៉ាត់នៅសេកុថ្មបាងំ
ខេត្តកោះកុង។
គមេងវនិយិោគនេះនងឹតេវូ-

បានសងសង់ដោយកេុមហ៊ុន
ChinaNationalHeavy
MachineryCorporation
(CHMC)របស់កេុមហ៊ុនចិន
ដេលវិនិយោគក្នុងតម្លេជាង
៣៨៩លានដុលា្លារ។

គណៈរដ្ឋមន្តេីឲេយដឹងបន្តថា៖
«គមេងនេះនឹងតេូវធ្វើឡើង
កេមរបូភាពជាគមេងវនិយិោគ
សងសង់-ដំណើរការ-ផ្ទេរ
(Build-Operation-Trans-
fer)ដេលទទលួបានសមេបទាន
រយៈពេល៣៩ឆ្នាំក្នងុនោះ៤ឆ្នាំ
សមេប់ការសងសង់នងិ៣៥ឆ្នាំ
សមេប់ការធ្វើអាជីវកម្ម»។
គណៈរដ្ឋមន្តេីក៏បានអនុម័ត

គមេងសងសង់ខេសេបណ្តាញ
បញ្ជនូអគ្គសិនី៥០០គឡីូវ៉លុពី
ភ្នំពេញទៅពេំដេនកម្ពុជា-ឡាវ
មានបេវេង១៩៩,៥២គឡីមូ៉េតេ
ដោយចំណយវិនិយោគក្នុងតម្លេ
ជាង៣៣០លានដុលា្លារដោយ
រយៈពេលសមេបទានសរុប២៨
ឆ្នាំក្នងុនោះ៣ឆ្នាំជារយៈពេល
សងសង។់
គណៈរដ្ឋមន្តេីក៏បានអនុម័ត

គមេងវិនិយោគខេសេបណ្តាញ
បញ្ជូនអគ្គិសនី៥០០គីឡូវ៉ុល
បេវេង១០៧គីឡូម៉េតពីខេត្ត
បាត់ដំបងទៅពេំដេនកម្ពុជា-ថេ
ក្នុងទំហំទឹកបេក់វិនិយោគជិត
១១១លានដលុា្លារដេលសមេប-
ទានរយៈពេល៣៩ឆ្នាំក្នងុនោះ
៤ឆ្នាំសមេប់ការសងសង់នងិ

៣៥ឆ្នាំសមេប់ការធ្វើអាជីវកម្ម។
កេមុហ៊នុSchneiTecCo.,

Ltdនឹងវិនិយោគលើគមេង
ខេសេបញ្ជូនទាំង២នេះកេមរូប-
ភាពវិនិយោគសងសង់-ដំណើរ-
ការ-ផ្ទេរ(Build-Operation-
Transfer)។
លោកផេសុីផានអ្នកនាំ-

ពាកេយរដ្ឋាភបិាលបានឱេយដងឹថា
តាមរយៈគមេងទាងំនេះរដ្ឋា-
ភបិាលនងឹទទលួបានចណំលូ
ពន្ធនងិអាករលើតម្លេបន្ថេមជាង
៣៤០លានដុលា្លារដោយជិត

២០០លានដុលា្លារបានពីពន្ធ
លើបេក់ចំណូលពន្ធកាត់ទុក
លើចណំយការបេក់នងិពន្ធ-
កាត់ទុកលើការបេងចេកភាគ-
លាភក្នុងរយៈពេលសមេបទាន
៣៩ឆ្នាំនងិជតិ១៤៤លានដលុា្លារ
បានពីពន្ធលើអាករលើតម្លេបន្ថេម
(VAT)សរបុជាង១៤៤លាន-
ដុលា្លារក្នុងរយៈពេល៣៥ឆ្នាំនេ
អាណត្តិបេតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ដេលបេក់ចណំលូពន្ធខងលើ
នេះពុំទាន់គតិបញ្ចលូចណំលូ-
ពន្ធមយួចំននួទៀតដចូជាពន្ធ

លើបេក់បៀវតេសរ៍ ពន្ធកាត់ទុក
លើការជលួនានានងិពន្ធដោយ
បេយោលដទេទៀត។
បរមិាណមលូដ្ឋាននេថាមពល

អគ្គសិនីផលិតបេចាំឆ្នាំលក់ឱេយ
អគ្គសិនីកម្ពជុាគឺជាមធេយម៥២៧
លានគឡីូវា៉ាត់ម៉ាងហើយលក់
ក្នងុតម្លេ៧,៩២សេនដលុា្លារក្នងុ
១គីឡូវា៉ាត់ម៉ាង។នេះបើតាម
សេចក្តីបេកាសព័ត៌មាន។
កាលពីថ្ងេសកុេកន្លងទៅនេះ

ដេរកេមុបេកឹេសាអភវិឌេឍន៍កម្ពជុា
(CDC)បានសមេចចុះបញ្ជី
ជាស្ថាពរជនូកេមុហ៊នុOddor-
meancheyPowerIndustrial-
Co.លើគមេងសងសង់រោង-
ចកេអគ្គិសនីដើរដោយធេយូងថ្ម
អានុភាព២៦៥មេហ្គាវា៉ាត់ស្ថតិ
នៅសេកុតេពាងំបេសទខេត្ត
ឧត្តរមានជយ័ជាមយួទនុវនិយិោគ
២៩៤,៣លានដុលា្លារ។
CDCក៏បានចុះបញ្ជីឱេយODM

PowerLineCompanyCo.
វិនិយោគជាង៦១លានដុលា្លារ
សងសង់ខេសេបញ្ជូនតង់សេយុង
២៣០គឡីូវ៉លុតភា្ជាប់ពីរោងចកេ
អគ្គិសនីនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យទៅ
កាន់ខេត្តសៀមរាប៕LA

សេដ្ឋកិច្ច...

ទំនប់ វារីអគ្គសិនី តាតេ នៅខេត្តកោះកុង កម្លាងំ ២៤៦មេហ្គាវា៉ាត់។ កេសួងរ៉េនិងថាមពល

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគមេងថាមពលជិត$១២០០លានពាណិជ្ជកម្មទ្វេ-
ភាគីកម្ពជុា-ថេធ្លាក់
១៩%ក្នងុ៩ខេ



BUSINESS www.postkhmer.com៨ esdækic©ថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នំពៃញ: អស់រយៈពៃល ជិត 
១១ ខៃ បន្ទាប់ពី ការដាក់ លក់ 
ដំណាក់កាល ទី ១ បៃកបដោយ 
ជោគជយ័ កាលព ីខៃធ្ន ូឆ្នាមំនុ For-
est Harmony  ជា កៃុមហ៊ុន 
វិនិយោគ រួម រវាង វិនិយោគិន ក្នុង 
សៃុក និង វិនិយោគិន ជនជាតិ- 
បារាំង កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ បាន      
បៃ កាស   បើក ដំណើរការ គមៃង    - 
អភិវឌៃឍន៍ ដំណាក់កាល ទី ២ របស់ 
ខ្លួន មានឈ្មោះ ថា  Golf Har-
mony  រួមមាន  ទីលាន វាយ កូន- 
ហ្គោល  និង គមៃង អគារ ខុន ដូ ។ 

 កាលពីដើម ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ 
កៃុមហ៊ុន Forest Harmony 
បានចាបផ់្ដើម ដណំើរការ សាងសង ់
គមៃង Luxury Holiday Villas 
« លំនៅឋាន ទី ២» ដៃលមាន តម្លៃ 
១៨ លាន ដុលា្លារ របស់ខ្លួន នៅក្នុង 
ខៃត្តកពំត ។ ដណំាកក់ាល ដបំងូ នៃ 
គមៃង របស់ កៃុមហ៊ុន Forest 
Harmony រមួមាន  វឡីា ចនំនួ ៧៨ 
ដៃល គៃបដណ្ដប់ លើ ផ្ទៃដី ១៣ 

ហកិតា តៃវូបាន បើក លក ់កាលព ី
ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៩ ហើយ គិត 
មកទល់ពៃលនៃះ វីឡា ជាង ៦០ 
ភាគរយ តៃូវបាន លក់ អស់ រួច 
ទៅហើយ ។ 

 កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ កៃុមហ៊ុន នៃះ 
បានបៃកាស បើក ដំណើរ ការ  
គមៃង អភិវឌៃឍ ន៍ទី ២ របស់ ខ្លួន 
នៅ ខៃត្តកពំត ដៃលមាន ឈ្មោះថា 
Gold Harmony នៅ លើ  ផ្ទៃដី 
២៧,៣ ហិកតា ដោយ នំ ំ យក 
ទលីាន វាយ កនូ ហ្គោល លើកដបំងូ 
នៅក្នុង ខៃត្តកំពត ពៃមទាំង អគារ 
ខុន ដូ ចំនួន ៤ អគារ ។ 

 លោក ចៃឹ ក សុខ នី ម ជា ភាគ-   
ទុ និក ក្នុងសៃុក និង ជា បៃធាន 
សមាគម អ្នកវាយតម្លៃ និង 
ភា្នាក់ងារ អចលនទៃពៃយ កម្ពុជា 
(CVEA) បាន ឲៃយ ដងឹថា គនំតិ នៃ 
ការអភវិឌៃឍគៃហដា្ឋាន នងិ វឡីា ទ ី២ 
សមៃប់ លម្ហៃកាយ គឺជា និន្នា ការ- 
ថ្មី ដៃល កំពុង ទទួលបាន សម្ទុះ 
នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 លោក ថា អ្នក អភិវឌៃឍន៍ ដៃល 
កំពុង សម្លឹង រកមើល ការវិនិយោគ 

លើផ្ទះលម្ហៃកាយ តៃង ផ្តោត- 
សំខាន់ លើ បៃភៃទ វីឡា ដៃលមាន 
ទីតាំង នៅតាម តំបន់ មាត់សមុទៃ 
ភ្ន ំនងិ ជរួ ភ្ន ំ។ លោក បន្ថៃមទៀតថា 
កៃងុពៃះសហីន ុខៃត្តកោះកងុ នងិ 
ខៃត្ត កៃប សុទ្ធសឹង ជាទី តាំង 
ទិសដៅ ថ្មី សមៃប់ កៃុមហ៊ុន- 
អភិវឌៃឍន៍ ដៃល ស្វៃងរក ការទទួល 
បាន ចំណៃក ទីផៃសារ គៃហដា្ឋាន- 
លម្ហៃកាយ ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖ « ជវីភាព រសន់ៅ 
របស់ បៃជាជន កម្ពុជា កំពុងមាន 
ភាពបៃសើរឡើង ហើយ ពួកគៃ 
មានលទ្ធភាព កាន់តៃចៃើន និង 
ស្វៃងរក អចលនទៃពៃយ សមៃប់ 
ចូលនិវត្តន៍ លម្ហៃកាយ និង ការ - 
សមៃក របស់ ពួកគៃ » ។ 

 លោក Seraj Sutton នយក- 
បៃតិបត្តិ នៃ កៃុមហ៊ុន Century 
21 Cambodia ដៃល តៃូវបាន 
តៃងតាងំ ជា ភា្នាក់ងារ លក់ ផ្ដាច់មុខ 
របស់ គមៃង  Forest Har-
mony បាន ឲៃយ ដឹងថា ការអភិវឌៃឍ 
Golf Harmony នឹងធ្វើ ឲៃយ 
ការរសន់ៅ កាន់តៃ ទំនើប សមៃប់ 

មា្ចាស់ វីឡា ដៃល បាន ទិញ នៅ 
ដំណាក់កាល ទី ១ ក៏ដូចជា  ជួយ 
បន្ថៃម ភាព ទាក់ទាញ មួយកមៃិត 
ទៀត ដល់ ខៃត្តកំពត ដៃល កំពុង 
លៃចធ្លា ជា តំបន់ ទៃសចរណ៍ 
ទីតំាង សមៃប់ ការវិនិយោគ អចលន- 
ទៃពៃយ និង ឱកាស វិនិយោគ កំពុង 
រីកចមៃើន យ៉ាងខា្លាំង ។ 

 លោក Seraj Sutton លើក- 
ឡើងថា ៖ « ខៃត្តកពំត គជឺា ទសិដៅ 
ដ ៏មាន សកា្ដានុពល សមៃប ់វសិយ័- 
ទៃសចរណ ៍នងិ ពាណជិ្ជកម្ម ដៃល 
មាន អាហារ ក៏ដូចជា  កន្លៃង កមៃសាន្ត 

ដ៏ សមៃបូរបៃប » ។ លោក បានបន្ត 
ថា ៖ « គមៃង នៃះ នឹង នំយក 
គំនិត នៃ ការ រចន វីឡា លម្ហៃ- 
កាយ តាមបៃប លោកខាងលិច 
មកកាន់ ខៃត្តកំពត  ហើយ មាន 
បំណង ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទៃសចរ 
លដំាប ់ខ្ពស់ៗ  ឲៃយ មក  លម្ហៃកាយ 
នៅ បៃទៃស កម្ពុជា  សមៃប់ ថ្ងៃ 
ឈប់សមៃក និង ថ្ងៃ ចុង សបា្ដា ហ ៍ 
របស់ ពួកគៃ » ។ 

 តម្លៃ សមៃប់ បៃភៃទ ផ្ទះ វីឡា 
ដៃលមាន បន្ទប់ គៃង ៤ នៅក្នុង 
គមៃង Golf Harmony 

មានចន្លាះ ពី ៣៦១ ០០០ដុលា្លារ  
ដល់ ៤០៩ ០០០ដុលា្លារ រួមទំាង  
អាង ហៃល ទឹក ឯកជន មាន ទំហំ - 
ដី ជា មធៃយម ១ ២០០ម៉ៃតៃការ៉ៃ ។ 
សមៃប ់ដណំាកក់ាល ទ ី២ ការ- 
សាងសង់ ទីលាន វាយ កូន ហ្គោល 
វីឡា និង ខុន ដូ នឹងធ្វើ ឡើង លើ 
ផ្ទៃដ ី២៧,៣ហកិតា ហើយ តៃូវ 
រំពឹងថា គមៃង នៃះ នឹង បញ្ចប់ 
ក្នងុ រយៈពៃល ២ ឆ្នា ំទៀត ។ទីលាន 
 វាយ កូន ហ្គោល មានចំនួន៩ឡូត៍ 
និង អគារ ខុន ដូ ដៃលមាន ៥ ជាន់  
មានចំនួន៤ អគារ ៕ LA

Forest Harmony បើកសម្ពោធ 
គម្រោងខុនដូ&ទីលានវាយកូនហ្គោល

ភ្ញៀវកិត្តយិសដៃលកំពុងទសៃសនាប្លង់គំរូរបស់គមៃង Golf Harmony កាលពីថ្ងៃសៅរ៍។ រូបថត សហការី



អ្វីទៅជាស្តង់ដាគណនេយេយ?
ស្ដង់ដាគណនេយេយជាធាតុផេសំដ៏សំ-

ខាន់មួយក្នុងកេបខ័ណ្ឌគណនេយេយ
នងិការរាយការណហ៍រិញ្ញវត្ថុពេមទាងំ
ជួយសមេួលដល់កេុមហ៊ុន/សហ-
គេសនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កេុមហ៊ុន
ដើមេបីកំណត់ឱេយបានចេបាស់លាស់
ពីស្តង់ដាដេលកេុមហ៊ុនបានបេើ-
បេស់សមេប់ការរៀបចំរបាយការ-
ណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
ស្តង់ដាគណនេយេយគឺជាឯកសារ

គោលនយោបាយមូលដា្ឋានមួយនិង
ជាសំណុំទូទៅនេគោលការណ៍បទ-
ដា្ឋាននីតិវិធីកំណត់អំពីការអនុវត្តជា
មូលដា្ឋានពេមទាំងជាគោលនយោ-
បាយគណនេយេយហិរញ្ញវត្ថុ។ស្តង់ដា
គណនេយេយតេវូបានរៀបចឡំើងដោយ
អ្នកជនំាញផ្នេកគណនេយេយឬរាជរដា្ឋា-
ភិបាលដេលដើរតួនាទីជានិយតករ
រៀបចំស្តងដ់ាដចូជាកេមុបេកឹេសាស្ដង-់
ដាគណនេយេយហិរញ្ញវត្ថុ (FASB)
និងកេុមបេឹកេសាស្តង់ដាគណនេយេយ
អន្ដរជាតិ(IASB)។ស្តងដ់ាគណនេ-
យេយនឹងមានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនេការ-
ទទួលសា្គាល់ការកត់តេការវាស់វេង
ការកេសមេួលនិងការបង្ហាញពី
បេតិបត្តិការគណនេយេយដេលមាន
នៅក្នងុរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ។ស្ដង-់
ដារគណនេយេយនឹងជួយពងេឹងដល់
តមា្លាភាពនេការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ជាសកលនិងផ្ដល់ជាបទដា្ឋានមួយ
ចេបាសល់ាស់សមេប់ការអនវុត្ដគណ-
នេយេយដោយផ្ដល់ភាពងយសេួល
និងមានទំនុកចិត្តសមេប់កេុមហ៊ុន/
សហគេស វិនិយោគិននិងអ្នកបេើ-
បេស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំង-
អស់។ការកំណត់ឱេយមានស្តង់ដា
គណនេយេយនេះនឹងធ្វើឱេយបេទេស
នានានៅលើពិភពលោកអាចអនុវត្ត
រួមគ្នានូវពាកេយបច្ចេកទេសទមេង់និង
ការគណនាតួលេខនៅក្នុងរបាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលដូចជាតួ-
លេខដេលបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍
សា្ថានភាពហរិញ្ញវត្ថុនងិរបាយការណ៍
លទ្ធផលជាដើម។

ហេតុអ្វីបានជាស្តង់ដាគណនេយេយ
មានសារៈសំខាន់?
 ការអនុវត្ដស្តង់ដាគណនេយេយផ្ដល់
អត្ថបេយោជន៍សមេប់កេុមហ៊ុននិង
វិនិយោគិនរួមមាន៖

១.ស្តង់ដារួមតេមួយ៖
ផ្ដោតលើការតមេវូឱេយកេមុហ៊នុ/សហ-
គេសអនុវត្តដូចគ្នានូវការកត់តេ
គណនេយេយដោយសេបតាមកេបខ័ណ្ឌ
គណនេយេយពាក់ព័ន្ធផេសេងៗ។កេុម-

ហ៊ុន/សហគេសគួរបេកាន់ឱេយបាន
ខា្ជាបខ់្ជនួនវូរាល់ការកតត់េគណនេយេយ
ដេលបានធ្វើឡើងសេបតាមស្តង់ដា
ដូចៗគ្នា។នៅពេលដេលការរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអនុលោមតាម
ស្តង់ដាតេមួយធ្វើឱេយភាគីពាក់ព័ន្ធ
ងយសេួលក្នុងការពិនិតេយ និងបេៀប-
ធៀបលទ្ធផលហរិញ្ញវត្ថុរបស់កេមុហ៊នុ
បេកបដោយទំនុកចិត្ត។
២.ការពងេងឹទនំកុចតិ្តលើរបាយការ-
ណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖
ភាគីពាកព់ន័្ធទាងំអស់របស់កេមុហ៊នុ
អាចទទលួបានពត័ម៌ានអពំីសា្ថានភាព
កេុមហ៊ុនបានតាមរយៈរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវត្ថុហើយភាគីពាកព់ន័្ធទាងំនេះ
អាចធ្វើការសមេចចតិ្តទៅបានក៏តាម
រយៈការបង្ហាញឬទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ
ដេលកេុមហ៊ុនបានរៀបចំនេះដេរ។
បន្ថេមពីនេះ វិនិយោគិនសកា្ដោនុពល
មួយចំនួនធំអាចធ្វើការសមេចចិត្ត
វិនិយោគតាមរយៈការទទួលបាន
ព័ត៌មានពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដូចគ្នា។

៣.ការផ្ដល់ជាជំនួយសមេប់សវនករ៖
 ស្តង់ដាគណនេយេយបានបញ្ចូលគ្នា
រាល់គោលនយោបាយចេបាប់និងបទ
បេបញ្ញត្តិគណនេយេយនៅក្នុងទមេង់
សរសេរតេមួយដេលគោលនយោ-
បាយទាំងនោះតេូវតេអនុវត្តតាម។
ករណីសវនករពនិតិេយឃើញថគោល-
នយោបាយទាងំនោះតេវូបានអនវុត្តន៍
តាមតេឹមតេូវសវនករអាចបញ្ជាក់
បានថរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដេល

បានរៀបចំឡើងនោះគមឺានភាពតេមឹ-
តេូវ។ដោយឡេកករណីការកត់តេ
ឬការរាយការណ៍គណនេយេយបានធ្វើ
ឡើងដោយមិនសេបតាមស្តង់ដា
ដេលមានជាធរមានសវនករអាច
ធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានថទិន្នន័យដេល
បានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ-
វត្ថុអាចមានបញ្ហា។

៤.អនុលោមភាពតាមបទបេបញ្ញត្ដិ៖
នយិតកររបស់រាជរដា្ឋាភបិាលកណំត-់
ថរាល់កេុមហ៊ុន/សហគេសតេូវតេ
អនុវត្តតាមស្តង់ដាគណនេយេយដេល
មានជាធរមាន។ការអនុវត្តតាម
ស្តង់ដាគណនេយេយផ្ដល់ជាអត្ថ-
បេយោជន៍ជនូដល់វនិយិោគនិឬមា្ចាស់
អាជីវកម្មតាមរយៈការការពារពី
កំហុសឆ្គងដេលអាចកើតមានឡើង
ក្នុងកេុមហ៊ុន/សហគេស។ជាមួយ
គ្នានេះការអនុវត្តតាមស្តង់ដាក៏ជួយ
ពងេីកនូវតមា្លាភាពបេតិបត្តិការអាជីវ-
កម្មដេលជាកតា្តាមួយពងេឹងដល់
ទីផេសាររបស់កេុមហ៊ុន/សហគេសឱេយ
កាន់តេមានបេសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ស្តងដ់ាគណនេយេយសមេប់កេុមហ៊នុ
បោះផេសាយលក់មូលបតេជាសាធារ-
ណៈនៅកម្ពុជា
កេមុបេកឹេសាជាតិគណនេយេយ(NAC)
ជានិយតកររបស់រាជរដា្ឋាភិបាលក្នុង
ការគេប់គេងពងេឹងនិងជំរុញដល់
ការអភិវឌេឍវិជា្ជាជីវៈគណនេយេយនិង
សវនកម្មពេមទាំងជាសេនាធិការឱេយ
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុលើ

បេសកកម្មគេបគ់េងនងិអភវិឌេឍវសិយ័
គណនេយេយ និងសវនកម្មតាមរយៈ
ការរៀបចំការអនុវត្តការតេួតពិនិតេយ
នងិការវាយតម្លេនវូគោលនយោបាយ
កេបខ័ណ្ឌចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិ
ពាក់ព័ន្ធ។យោងតាមបេកាសលេខ
០៦៨ស.ហ.វ/បេ.កចុះថ្ងេទី៨
ខេមករាឆ្នាំ២០០៩ស្ដីពីការដាក់
ឱេយបេើស្តង់ដាបាយការណ៍ទាក់ទង
នងឹហរិញ្ញវត្ថុកម្ពជុាបានចេងថ“រាល់
កេុមហ៊ុន/សហគេសក្នុងពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជាតេូវតេអនុវត្តតាម
ទាំងសេុងនូវស្តង់ដារបាយការណ៍
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិ
(IFRSs)”ដេលចេញដោយកេុម-
បេឹកេសាស្តង់ដាគណនេយេយអន្ដរជាតិ
(IASB)ដោយរួមទាំងការបកបេ
និងការកេសមេួលស្តង់ដា។កាលពី
ថ្ងេទី២៨ខេសីហាឆ្នាំ២០០៩កេុម-
បេឹកេសាជាតិគណនេយេយ (NAC)
បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ
០៩៧/០៩ស.ហ.វ-ក.ជ.គស្ដីពី
ការដាក់ឱេយបេើស្តង់ដារបាយការណ៍
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេ
កម្ពុជា(CIFRS)និងស្តង់ដា
របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ
អន្ដរជាតិនេកម្ពុជាសមេប់សហ-
គេសធុនតូចនិងមធេយម(CIFRSfor
SMEs)។
បន្ថេមលើនេះយោងតាមបេកាស
របស់កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
លេខ១០១ស.ហ.វ.បេ.កចុះថ្ងេទី
២៤ខេកមុ្ភៈឆ្នាំ២០១១ស្ដពីីការដាក់
ឱេយបេើស្តង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទង

នឹងហិរញ្ញវត្ថុសមេប់កេុមហ៊ុនបោះ-
ផេសាយលក់មូលបតេជាសាធារណៈ
បានចេងថ៖“កេុមហ៊ុនបោះផេសាយ
លក់មូលបតេជាសាធារណៈតេូវ-
អនុវត្តតាមរបាយការណ៍ទាក់ទង
នឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិនេកម្ពុជា
(CIFRS)ដូចមានកំណត់ក្នុងបេ-
កាសលេខ០៦៨ស.ហ.វ/បេ.ករបស់
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះ
ថ្ងេទី៨ខេមករាឆ្នាំ២០០៩ស្ដីពី
ការដាក់ឱេយបេើស្តង់ដារបាយការណ៍
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា(ស.រ.ហ-
.ក)និងសេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ
០៩៧/០៩សហវ/ក.ជ.គចុះថ្ងេទី
២៨ខេសីហាឆ្នាំ២០០៩ស្ដីពីការ
ដាក់ឱេយបេើស្តង់ដារបាយការណ៍
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិនេ
កម្ពជុានងិស្តង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទង
នឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិនេកម្ពជុាសមេប់
សហគេសធុនតូចនិងមធេយម(CIFRS
for SMEs)។ក្នុងន័យនេះរាល់
កេុមហ៊ុន/សហគេសដេលមាន
គោលបំណងឬចង់បោះផេសាយលក់
មូលបតេជាសាធារណៈក្នងុពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជាតេូវតេអនុវត្តតាម
ស្តង់ដា និងបទបេបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដទេ-
ទៀតដេលមានជាធរមានក្នុងពេះរា-
ជាណាចកេកម្ពុជា៕ 
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រៀបរៀងដោយ៖គណៈកម្មការមូល-
បតេកម្ពជុានាយកដា្ឋានគេប់គេង
ការបោះផេសាយលក់មូលបតេ
អុីមេល៖issuance@secc.gov.kh  
 ទូរស័ព្ទ៖023 885 611

ថ្ងេចន្ទទី២៦ែខតុលាឆ្នា២ំ០២០//www.poStkhMER.oCM

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រចំណ្រះដឹងមូលដា្ឋាន



WORLD

www.postkhmer.com

 សុខស្រីលុច

ក្រមុសង្គមសុវីលិបានទទចូ
ដល់បណ្តាប្រទ្រសដ្រលកោះ-
ប្រជុំបន្ទាន់ស្ដីពីវិបត្ដិក្រុមរ៉ូហុីង-
យ៉ាស្ថតិក្រមការគាទំ្រជនំយួ
ពីអង្គការសហប្រជាជាតិឱ្រយ
ទទួលស្គាល់ថាអំពើប្រល័យ-
ពូជសសន៍ ត្រូវបានធ្វើឡើង
ទៅលើក្រមុជនជាតិភាគតចិនៅ
ក្នុងប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ា។ ក្រុម
អង្គការសង្គមសុីវិលចំនួន៣៥
បានអំពាវនវដល់សហ-
រដ្ឋអាម្ររិកនិងប្រទ្រសដទ្រ
ទៀត ឱ្រយទទួលស្គាល់ថា អ្វី
ដ្រលបានកើតឡើងនៅក្នុង
ប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ា គឺជាអំពើ-
ប្រល័យពូជសសន៍។
កាលពីខ្រសហីាឆ្នា២ំ០១៧

យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដឹកនំ
ការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រយធំ
ប្រឆងំនងឹបរុសស្ត្រីនងិកមុរ
រ៉ហូុងីយ៉ាដ្រលការវាយប្រហារ
ន្រះបានបង្ខំឱ្រយមនុស្រសរាប់ពាន់
នក់រត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់
ប្រទ្រសបង់កា្លាដ្រស។
ប្រតិបត្ដកិារបង្ក្របពីសំណក់

យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រធានបទ
ន្រការសុើបអង្ក្រតពីអំពើប្រល័យ-
ពូជសសន៍ដ្រលកំពុងធ្វើឡើង
នៅឯតុលាការកំពូលរបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិក្នងុទីក្រងុឡាអ្រ
ប្រទ្រសហូឡង់។

នៅក្នុងស្រចក្តីសម្រច-
បណ្តាះអាសន្នមយួច្រញកាល- 
ពីខ្រមករាតលុាការបានប្រប់
មីយ៉ាន់ម៉ាឱ្រយចាត់វិធានការ
បន្ទាន់ដើម្របីការពារជនជាតិ
រ៉ូហុីងយ៉ា ដោយនិយយថា
សកម្មភាពន្រះបានបង្កការខចូ-
ខាតដ្រលមិនអាចពិពណ៌ន
បានចំពោះសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ។
អាស៊ានវិញបានប្រកាន់ជំហរ
ថាខ្លួនជឿទុកចិត្តលើគណៈ-
កម្មការសុើបអង្ក្រតរបស់មី-
យ៉ាន់ម៉ាក្នងុការសុើបអង្ក្រតអពីំ
ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្រសន្រះ។  
អាស៊ានអះអាងថា ខ្លួនមិន
ជ្រៀតជ្រកកចិ្ចការផ្ទ្រក្នងុរបស់
រដ្ឋជាសមជិកនោះទ្រ។
រីឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួការបរទ្រស

អង់គ្ល្រសលោកDominic
Raabបាននិយយនៅក្នុង
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មយួថា៖«ថ្ង្រ
ន្រះខ្ញុំសមូអពំាវនវដល់ពភិព-
លោកកុំឱ្រយងាកច្រញពីការរង-
ទុក្ខវ្រទនរបស់ក្រុមរ៉ូហុីងយ៉ា
និងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្របី
អនុញ្ញាតឱ្រយពួកគ្រអាចវិល-
ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាន»។
យោងតាមស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍
របស់ក្រសួងការបរទ្រសអង់-
គ្ល្រសចក្រភពអង់គ្ល្រសបាន
ដាក់ទណ្ឌកម្មឧត្តមស្រនីយ៍មី-
យ៉ាន់ម៉ា២របូបន្ទាបព់ីការសុើប- 
អង្ក្រតរបស់អង្គការសហប្រជា-

ជាតិរកឃើញថាពួកគ្រជាអ្នក- 
ទទួលខុសត្រូវ«ចំពោះអំពើ
ឃោរឃៅន្រការបោសសម្អាត
ជនជាតិភាគតិច»។
អង្គការឃ្លាំមើលសទិិ្ធមនសុ្រស

លើកឡើងដ្ររថាជំរំដាក់ក្រុម
ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហុីងយ៉ាជា
ពន្ធនគារបើកចហំខណៈព្រល
ដ្រលលោកMarzuki-Darus-
manជាប្រធានប្រសកកម្ម
ស្វ្រងរកការពិតរបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិស្ដពីីមយី៉ានម់៉ា
បានព្រមននៅឆ្នាំ២០១៨ថា
«អំពើប្រល័យពូជសសន៍នៅ
ត្រកំពុងបន្ត គឺបន្ដទៅលើជន-
ជាតិភាគតចិរបស់មយី៉ានម់៉ា»។  
ឧត្ដមស្នងការជនភៀសខ្លួន
អង្គការសហប្រជាជាតិ(UN-
HCR)បាននិយយនៅក្នុង
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយថា៖

«ការទទលួខសុត្រវូក្នងុការបង្កើត
លក្ខខណ្ឌអណំយផលសម្រប់
ការវិលត្រឡប់របស់ក្រមុរូ៉ហីុង-
យ៉ាប្រកបដោយសវុត្ថភិាពនងិ
និរន្តរភាពគឺពឹងផ្អ្រកទៅលើ
អាជា្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ា»។
គួរជម្របជូនថាខណៈព្រល

ដ្រលក្រុមរូ៉ហីុងយ៉ារាប់ស្រន
នក់ បានភៀសខ្លនួទៅកាន់
ប្រទ្រសបង់កា្លាដ្រស  និងកន្ល្រង
ផ្រស្រងទៀតនៅអាសីុអាគ្ន្រយ៍ការ- 
បា៉ាន់ស្មានមួយបងា្ហាញថា មន
ក្រមុរូ៉ហីុងយ៉ាចំនួន៦០មឺុននក់
ស្ថតិនៅក្នងុប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ា។
ក្នងុនោះរួមទំាងនៅក្នងុជំរំដ្រល
បានបង្កើតឡើង ដោយរដា្ឋាភិ-
បាលនៅរដ្ឋរា៉ាក់ឃីនផងដ្ររ  បន្ទាប់
ពីភាពចលាចលនៅក្នងុសហគមន៍
កាលពីឆ្នាំ២០១២។
អស់រយៈព្រល៣ឆ្នាំហើយ

រដា្ឋាភបិាលមយី៉ានម់៉ានៅត្របន្តគាប- 
សង្កត់ទៅលើក្រុមរ៉ូហុីងយ៉ា ដោយ
ឱ្រយពួកគ្រទទួលយកការផ្ទៀងផ្ទាត់
ជាតិសសន៍ (NVCs)ដ្រលតម្រូវ
ឱ្រយពកួគ្រកណំត់អត្តសញ្ញាណថាជា
«ជនបរទ្រស»លុបបំបាត់អត្ត-
សញ្ញាណដើម និងសិទ្ធិទទួលបាន
សញ្ជាតិរបស់ពកួគ្រ។គណៈកម្មការ
រៀបចំការបោះឆ្នាតសហភាព
មីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិស្រធសមស-
ភាពប្រក្ខជនជាជនជាតិរ៉ូហុីងយ៉ាជា- 
ច្រើននក់ដ្រលឈរឈ្មាះសម្រប់
តំណ្រងក្នុងការបោះឆ្នាតប៉ុន្មានខ្រ
ថ្មៗី ន្រះ។លោកAyeWinដ្រលជា
ប្រក្ខជនរ៉ូហុីងយ៉ាមកពីគណបក្រស
ប្រជាធិបត្រយ្រយនិងសិទ្ធិមនុស្រសក៏
ត្រូវបានដកសិទ្ធិក្នុងការឈរឈ្មាះ
បោះឆ្នាតន្រះដ្ររ។
ទោះបីមនសម្ពាធពីអន្តរជាតិ

ក៏ដោយមីយ៉ាន់ម៉ារួមជាមួយ
អាស៊ានមនិអាចផ្តល់ដណំះ-
ស្រយចំពោះវិបត្តិមនុស្រសធម៌
ន្រះបានឡើយ។ សព្វថ្ង្រក្រុម
រ៉ូហុីងយ៉ាត្រូវបានចាត់ទុកជា
«ប្រជាជនរស់នៅលើទូក»
ពោលគឺត្រូវបានបន្តរស់នៅក្នុង
ស្ថានភាពគា្មានកោះត្រើយក្នុង
លក្ខខណ្ឌមិនសមស្របដូចជា
រស់នៅក្នងុជរំំCox'sBazarជា
កន្ល្រងមនការភយ័ខា្លាចន្រការ-
រីករាលដាលកូវីដ១៩និងជា
កន្ល្រងមនការកើនឡើងនវូអពំើ
ហងិ្រសា។សម្រប់មយី៉ានម់៉ាមនិ

ទទួលស្គាល់ក្រុមរ៉ូហុីងយ៉ាជា
ពលរដ្ឋទ្រទោះបីពួកគ្រ បាន
រស់នៅក្នុងប្រទ្រសន្រះអស់
ជាច្រើនជំនន់មកហើយក៏
ដោយ។មន្ត្រីរដា្ឋាភិបាលបាន
បដសិ្រធមនិប្រើសមូ្របីត្រពាក្រយ
រ៉ូហុីងយ៉ា។
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចាក់ស្រះ

រកមុខដោះស្រយមិនឃើញ
ន្រះមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ធា្លាប់ឆ្លើយតប
ទៅអន្ដរជាតិផងដ្ររកន្លងមកគឺ
ថារដា្ឋាភិបាលនងឹព្រយាយមរិះរក
គ្រប់មធ្រយាបាយបញ្ចប់វបិត្ដិក្រមុ
រ៉ហូុងីយ៉ា។ដោយឡ្រកការច្រញ
បញ្ជាឱ្រយធ្វើប្រតិបត្ដិការបង្ក្រប
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១៧គឺជាការ-
បង្ក្របទៅលើក្រុមសកម្មប្រ-
យុទ្ធរ៉ូហុីងយ៉ាដ្រលបានលប-
វាយប្រហារលើប៉សុ្ដិ៍ប៉លូសិនៅ
ក្នុងរដ្ឋរា៉ាក់ឃីន។ មិនត្រឹមមិន
សហការក្នុងការបង្ក្របក្រុម
សកម្មប្រយុទ្ធ ប៉ុន្ដ្រប្ររជាមន
ការប្រឆំងកាន់ត្រខា្លាំងឡើងៗ 
ពីសំណក់ក្រមុន្រះរហូតកា្លាយ
ជាអំពើហិង្រសាទ្រង់ទ្រយធំ។
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ា ក៏ធា្លាប់

បដិស្រធពីអំពើឃោរឃៅមួយ
ចនំនួដ្រលអន្ដរជាតិចោទប្រកាន់
និងហា៊ាននិយយទៀតថា
ប្រសនិរកឃើញថាមនទាហាន
ណម្នាក់ធ្វើដចូការចោទប្រកាន់
ម្រនគ្រនឹងត្រូវទទួលទោសមិន
អាចរួចខ្លួនឡើយ៕

ក្រុមសង្គមសីុវិលទទូចឱ្រយទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជស សនល៍ើក្រុមរូ៉ហីុងយ៉នៅមីយ៉ន់ម៉

ជនភៀសខ្លនួរូ៉ហីុងយ៉ាទទួលបានជំនួយនៅជំរំជនភៀសខ្លនួKutupalong។AFP

អឹុងម៉្រងគង់

ដីកាចាប់ខ្លនួរបស់ប្រទ្រស
អាល្លម៉ឺង់លើម្រធាវី២រូបដ្រល
ជាសហស្ថាបនិកក្រមុហុ៊នច្របាប់
មនមូលដា្ឋាននៅប្រទ្រសបា៉ា-
ណម៉ា ពីបទក្ល្រងបន្លំពន្ធអន្តរ-
ជាតិ កំពុងត្រមនការរំាងស្ទះ
ដោយសរត្ររដា្ឋាភិបាលបា៉ា-
ណម៉ាបានហាមឃត់ការធ្វើ
បត្រយាប័នលើពលរដ្ឋខ្លនួ។
ម្រធាវីទំាង២រូបន្រះ មន

ឈ្មាះថាJuergenMossack
និងRamonFonseca។ពួកគ្រ
ត្រវូបានព្រះរាជអាជា្ញាន្រទីក្រងុ
Cologne ចោទប្រកាន់ពីបទ
គ្រចពន្ធ និងការបង្កើតអង្គការ
ឧក្រដិ្ឋកម្មដ្រលជាសហគ្រស
មួយរកប្រក់ចំណ្រញ ច្រញពី
សកម្មភាពខុសច្របាប់ផ្រស្រងៗ ។

ការចោទប្រកាន់ន្រះបានចាប់-
ផ្តើមតំាងពីពួកគ្រ ជួយបង្កើត
ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុគ្រចពន្ធ ឱ្រយក្រមុ-
ហុ៊នសំណង់ប្រសីុល Ode-
brecht ក៏ដូចជាមនពាក់ព័ន្ធ
នឹងរឿងអាស្រវូឯកសរបា៉ាណ-
ម៉ា«PanamaPapers»។
កើតនៅប្រទ្រសអាល្លម៉ឺង់បុ៉ន្ត្រ

បានច្រញទៅរស់នៅប្រទ្រសបា៉ា-
ណម៉ា តំាងពីវ័យក្ម្រង រហូត
ទទួលបានសញ្ជាតិបា៉ាណម៉ា
លោកMossack និងលោក
Fonsecaបានទទួលការកាត់-
ទោសឱ្រយជាប់ឃំុក្នងុមន្ទរីឃំុឃំង
ន្រប្រទ្រសបា៉ាណម៉ាអស់រយៈ-
ព្រល២ខ្ររួចមកហើយ។ពួកគ្រ
ទំាង២នក់ក៏មិនត្រវូបានផ្តល់សិទ្ធិ
ឱ្រយច្រញក្រប្រទ្រសផងដ្ររ។  
លោកAlvinWeedenម្រធាវី
របស់ប្រទ្រសបា៉ាណម៉ាបានឱ្រយ

ដឹងថាជនជាប់ចោទទំាង២មន
ការការពារពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដូច្ន្រះ
ការច្រញដីកាចាប់ខ្លនួពីប្រទ្រស
អាល្លម៉ឺង់មកលើពួកគ្រ គឺមិន
អាចធ្វើទៅបានទ្រ។
ឯកសរបា៉ាណម៉ាជាសំណំុ-

ឯកសរជាង១១លានឯកសរ
របស់ការិយល័យសជីវកម្ម
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់
ប្រទ្រសបា៉ាណម៉ា។
ឯកសរន្រះបានប្រកធា្លាយ

កាលពីឆ្នាំ២០១៦ជាហ្រតុធ្វើ
ឱ្រយព័ត៌មនពីការគ្រចពន្ធ របស់
កំពូលអ្នកមនៗ ក្នងុលោករាប់
តំាងពីម្រដឹកនំកំពូលៗ  កីឡា-
ករ និងសិល្របករល្របីៗ  ត្រវូបាន
លាតត្រដាង។
លោកMossackនិងFon-

seca បានឱ្រយដឹងក្នងុស្រចក្តី-
ថ្ល្រងការណ៍មួយថា ក្រមុហុ៊ន

របស់ពួកគ្រពិតជាបានលក់
ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុគ្រចពន្ធរបស់
ខ្លនួទៅឱ្រយធនគារអាល្លម៉ឺង់
ហើយបន្តលក់ទៅឱ្រយអតិថិជន
មួយផ្រស្រងទៀត។ បុ៉ន្ត្រចំពោះ
ប្រតិបត្តកិារផ្រស្រងៗ ពួកគ្រមិន
បានពាក់ព័ន្ធឡើយ។ ពួកគ្រក៏
នៅត្របន្តសហការជាមួយការ-
សុើបអង្ក្រតទៅលើប្រទ្រសណ
មួយនៅក្នងុពិភពលោកដ្រល
មនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ-
គ្រចពន្ធ។
ម្រធាវីរបស់អ្នកទំាង២ គឺ

លោកGuillerminaMcDon-
aldបានឱ្រយដឹងថា៖«បើសិនជា
មនករណីគ្រចពន្ធ និងការ-
ប្រព្រតឹ្តបទឧក្រដិ្ឋផ្រស្រងៗ កើត-
ឡើងនៅក្នងុប្រទ្រសពួកគ្រ
ដោយបានប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុគ្រចពន្ធរបស់យើង

(បា៉ាណម៉ា)នោះវាមិនម្រន
ស្ថតិនៅក្នងុការគ្រប់គ្រងរបស់
ពួកយើងឡើយ»។
គួរបញ្ជាក់ថា លោកMos-

sack និង លោកFonseca
បានប្រកាសបិទការិយល័យ
របស់ពួកគ្រ នៅក្នងុប្រទ្រស-
បា៉ាណម៉ានិងកន្ល្រងផ្រស្រងទៀត
នៅលើពិភពលោកតំាងពីខ្រ-
មីនឆ្នាំ២០១៨មកម្ល្រះ៉។
ដោយសរពួកគ្រទំាង២នក់
សុទ្ធត្រសញ្ជាតិបា៉ាណម៉ាដូច្ន្រះ
បា៉ាណម៉ា នឹងមិនធ្វើបត្រយាប័ន
ពលរដ្ឋរបស់ខ្លនួឡើយ។យ៉ាង-
ណមិញករណីន្រះ គ្រមិនទាន់
ដឹងច្របាស់ទ្រថា តើអ្នកទំាង២
នឹងត្រវូនំខ្លនួទៅកាន់ប្រទ្រស
អាល្លឺម៉ង់ ដើម្របីទទួលការកាត់-
ទោសឬក៏យ៉ាងណ?ដោយ-
ឡ្រកការិយល័យបូ៉លិសអន្តរ-

ជាតិបា៉ាណម៉ាវិញ ក៏មិនទាន់
មនការឆ្លើយតបនៅឡើយទ្រ
ថាតើខ្លនួបានទទួលការជូន-
ដំណឹងពីអាជា្ញាធរអាល្លឺម៉ង់
ហើយឬនៅអំពីករណីចាប់ខ្លនួ
MossackនិងFonseca?
ពាក់ពន្ធ័នឹងបញ្ហាន្រះម្រធាវី

GuillermoCochez ដ្រលជា
អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់បា៉ាណ-
ម៉ាប្រចំាអង្គការអាម្ររិកនិងជា
អ្នករិះគន់ការបង្កើតសជីវកម្ម
យកទៅប្រតិបត្តកិារនៅក្រ-
ប្រទ្រសបាននិយយថា៖«ខ្ញុំគិត
ថាម្រធាវីជាច្រើននៅបា៉ាណម៉ា
ក៏ដូចជាលោកMossack និង
លោកFonsecaបានដើរលើផ្លវូ
មួយដ៏គ្រះថា្នាក់ហើយខ្ញុំក៏មិន
ជឿដ្ររថាពួកគ្រលក់ត្រប្រព័ន្ធ
ប្រតិបត្តកិារ ត្រមិនមនពាក់ព័ន្ធ
នឹងបទឧក្រដិ្ឋផ្រស្រងៗ »៕

ដីកាចាប់ខ្លនួរបស់ប្រទ្រសអាល្លម៉ឺង់លើម្រធាវីប៉ណាម៉២នាក់ត្រវូបនរំាងស្ទះ!
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សុខ  វេង ឈាង 

 នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីជបុ៉ន លោក  
Yoshihide  Suga  ទើប តៃ បញ្ចប់ 
ការ ធ្វើ ទសៃសន កិច្ច កៃ បៃទៃស 
ជា លើក ដំបូង របស់ លោក  កាល- 
ពី ថ្ងៃ ពុធ  ទី ២១  ខៃ តុលា ។  នៃះ 
ជា ទសៃសន កិច្ច លើក ដំបូង តំាង ពី 
ពៃល លោក ឡើង កាន់ តំណៃង 
កាល ពី ខៃ មុន ។  ដំណើរ ទសៃសន- 
កិច្ច រយៈ ពៃល ៤ ថ្ងៃ  ពី ថ្ងៃ ១៨ តុលា  
ដល់ ថ្ងៃ ២១  តុលា  របស់ លោក  
Suga  ទៅ កាន់ បៃទៃស វៀត - 
ណាម  និង ឥណ្ឌ ូនៃ សីុ  គឺ ដើមៃបី 
ពងៃងឹ ទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជ កម្ម  
និង សន្ត ិសុខ  ជា មួយ នឹង បៃជា- 
ជាតិ អាស៊ាន  តាម ចក្ខ ុវិស័យ  
«ឥណ្ឌ-ូ ប៉ាសីុហ្វកិ  សៃរី  និង បើក- 
ចំហ »  ឬហៅ កាត់  FOIP  របស់ 
ជបុ៉ន  ដៃល ជា គំនិត នៃ ការ ធ្វើ 
កិច្ចសហ បៃតិបត្តកិារ ក្នងុ តំបន់ ក្នងុ 
ការ បៃឆំង នឹង ចិន ។ 

 នៅ វៀត ណាម លោក  Suga  
បន ជួប ពិភាកៃសា ជា មួយ នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃ ីវៀត ណាម  លោក  Nguyen  

Xuan  Phuc  នៅ កៃងុ ហា ណូយ  
ហើយ ភាគី ទំាង ២  បន កំណត់ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង ជា មូល ដ្ឋាន មួយ  
ដៃល អនុញ្ញាត ឱៃយ ជបុ៉ន នំា ចៃញ 
ឧបករណ៍ និង បច្ចៃក វិទៃយា យោធា 
ដល់ បៃទៃស វៀតណាម ។ 

 នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីជបុ៉ន រូប នៃះ  នៅ  
បន និយាយ ទៀត ថា  «វៀត- 
ណាម គឺ សំខាន់ ណាស់ ក្នងុ ការ- 
សមៃច នូវ ចក្ខ ុវិស័យFOIP  របស់ 
យើង  ហើយ ក៏ ជា ដៃ គូ ដ៏ មាន តម្លៃ 
ផង ដៃរ »  លោក បន បន្ត ទៀត ថា ៖  
« បៃទៃស ជបុ៉ន ក្នងុ នាម ជា បៃជា- 
ជាតិ ឥណ្ឌ ូ-ប៉ាសីុ ហ្វកិ  នឹង បន្ត រួម- 
ចំណៃក ក្នងុ កិច្ចការ រកៃសា សន្តភិាព  
និង ស្ថរិ ភាព នៅ ក្នងុ តំបន់ នៃះ » ។ 

 រី ឯ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដៃ ីវៀត- 
ណាម  Xuan  Phuc វិញ  បន 
និយាយ ថា ៖  « វៀត ណាម ស្វា- 
គមន៍ ជបុ៉ន  ដៃល ជា មហា អំ- 
ណាច ពិភព លោក មួយ  ឱៃយ បន្ត 
ចូល រួម ចំណៃក យា៉ាង សកម្ម  រកៃសា  
សន្តភិាព  ស្ថរិ ភាព  និង វិបុល ភាព ក្នងុ 
តំបន់  និង ក្នងុ ពិភព លោក » ។ 

 កៃ ពី កិច្ច ពិភាកៃសា លើ វិស័យ 

សន្ត ិសុខ  មៃ ដឹក នំា ទំាង ២រូប  ក៏ 
បន ពិភាកៃសា លើ សហ បៃតិ- 
បត្តកិារ ធ្វើ ពិពិធ កម្ម លើ ខៃសៃ ចង្វាក់ 
ផ្គត់ ផ្គង់  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ការ ពឹង-  
ផ្អៃក លើ បៃទៃស ចិន ។  បៃទៃស 
វៀត ណាម  គឺ ជា ជមៃើស ដ៏ ពៃញ- 
និយម សមៃប់ កៃមុ ហុ៊ន ជបុ៉ន ធ្វើ 
ពិពិធ កម្ម ។  កៃម កម្ម វិធី ធ្វើ ពិធី- 
កម្ម ខៃសៃ ចង្វាក់ ផ្គត់ ផ្គង់  នៅ អាសីុ- 
អាគ្នៃយ៍  ដៃល មាន ឧបត្ថម្ភ ធន 
ចំនួន  ២៣,៥  ពាន់ លាន យ៉ៃន  
(២២៥ លាន ដុលា្លារ ) ពី រដ្ឋាភិ- 
បល ជបុ៉ន  កៃមុ ហុ៊ន ចំនួន  ១៥  
បន ផ្ដោត ធ្វើការ វិនិយោគ ទៅ 
បៃទៃស វៀត ណាម ។ 

 លោក  Suga  និង  Xuan  
Phuc  ក៏ បន ធ្វើ ជា សកៃសី ក្នងុ ពិធី 
ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ អនុសៃស រណៈ នៃ 
ការ យោគ យល់ ចំនួន ២។  ១ គឺ 
សមៃប់ កៃមុ ហុ៊ន  Marubeni  
Corp  របស់ ជបុ៉ន  ធ្វើ ការ វិនិយោគ 
ទឹក បៃក់  ១,៣ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
ក្នងុ ការ សង សង់ រោង ចកៃ អគ្គ-ិ 
សនី មួយ នៅ ខៃត្ត  Can  Tho  
បៃទៃស វៀត ណាម   និង ១ ទៀត  

រវាង កៃមុ ហុ៊ន  Tokyo  Gas  Co  
Ltd  និង កៃមុហុ៊ន  Petro  Viet-
nam  Power  Corp  ដើមៃបី រួម- 
 គ្នាវិនិយោគ ទឹក បៃក់ ១,៩  ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ  ក្នងុ ការ សង សង់ 
រោង ចកៃ អគ្គសិនី ដើរ ដោយ ឧស្មន័ 
ធម្មជាតិ មួយ ។ 

 ជា មួយ បៃទៃស ឥណ្ឌ ូនៃសីុ វិញ 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីជបុ៉ន បន ជួប 
ពិភាកៃសា ជា មួយ នឹង បៃធានា ធិបតី 
ឥណ្ឌ ូនៃ សីុ  លោក  Joko  Wi- 
dodo  ដោយ យល់ ពៃម ពន្លឿន 
កិច្ច ចរ ចា ស្ដពីី ការ នំា ចៃញ ឧប- 
ករណ៍  និង បច្ចៃក វិទៃយា យោធា 
របស់ ជបុ៉ន ទៅ កាន់ បៃទៃស - 
ឥណ្ឌនូៃសីុ  និង បន សនៃយា រៀប- 
ចំ ឱៃយ រដ្ឋ មន្តៃ ីការ ពារ ជាតិ  និង រដ្ឋ-  
មន្តៃ ីការ បរទៃស ទំាង សង ខាង  
ជួប គ្នា ឆប់ ៗ  នៃះ ។ 

កៃយ កិច្ច បៃជំុ ជា មួយ នឹង 
បៃធានាធិបតី ឥណ្ឌ ូនៃ សីុ  លោក  
Yoshihide  Suga  បន និយាយ 
ថា   «ជបុ៉ន បៃឆំង នឹង សកម្ម ភាព 
ទំាង ឡាយ ណា  ដៃល បង្កើន ភាព 
តាន តឹង  នៅ សមុទៃ ចិន ខាង តៃបូ ង»  

លោក បន បន្ត ទៀត ថា ៖  «ការ- 
ឆ្លើយ តប របស់ យើង នៅ សមុទៃ 
ចិន ខាង តៃបូង  គឺ មិន សំដៅ បៃទៃស 
ណា មួយ ទៃ » ។  ជា មួយ គ្នា នៃះ  
លោក  Yoshihide  Suga  ក៏ 
បន យល់ ពៃម ផ្ដល់ បៃក់ កម្ច ីចំនួន  
៥០ពាន់ លាន យ៉ៃន  (៤៧០ 
លាន ដុលា្លារ ) ទៅ ឥណ្ឌនូៃ សីុ  ដើមៃបី 
គំទៃ ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច  ដៃល រង គៃះ 
ដោយ សរ  COVID- 19  ដោយ 
ផ្តោត លើ ការ ការ ពារ គៃះមហន្ត- 
រាយ  និង ការ ផ្គត់ ផ្គង់ គៃឿង - 
បរិកា្ខា រពៃទៃយ សមៃប់ ស្ថាប័ន 
វៃជ្ជសស្តៃ ។ 

 ការ ធ្វើ ទសៃសន កិច្ច របស់ នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃ ីជបុ៉ន ទើប ឡើង តំណៃង  
ទៅ កាន់ បៃទៃស ទំាង ២ នៃះ  កើត 
ឡើង ១ ខៃ កៃយ ពី មាន ជំនួប 
វៃទិកា សន្ត ិសុខ  «Quad »  នៅ 
ទី កៃងុ តូកៃយូ  ដៃល មាន ការ ចូល រួម 
ពី សហ រដ្ឋ អាមៃរិក  ឥណា្ឌា  និង 
អូស្តោៃលី ។  ចិន បន ចោទ បៃកាន់  
« Quad »  ថា គឺ ជា ការ ឃុប ឃិត 
គ្នា បង្កើត អង្គការ «ណា តូ អាសីុ»  
ដើមៃបី ឡោម ព័ទ្ធ បៃទៃស ចិន ។  ខៃ 

កៃយ « Quad »  នឹង រួម គ្នា ធ្វើ 
សម យុទ្ធ កង ទ័ព ជើង ទឹក ខា្នាត ធំ 
មួយ នៅ មហា សមុទៃ ឥណា្ឌា ។ 

 គួរ បញ្ជាក់ ថា  បៃទៃស ជបុ៉ន 
មាន កិច្ច ពៃម ពៃៀង ផ្ទៃរ បច្ចៃក វិទៃយា 
រួច សៃច ជា មួយ បៃទៃស ដទៃ 
ទៀត  ដៃល រួម មាន សហរដ្ឋ - 
អាមៃរិក  អង់ គ្លៃស  និង មា៉ាឡៃ សីុ ។  
រីឯ បៃទៃស វៀត ណាម  គឺ ជា ដៃ គូ 
ទី ១២  ហើយ ជបុ៉ន ក៏ កំពុង តៃ 
ចរចា កិច្ច ពៃម ពៃៀង ជា មួយ ឥណ្ឌ-ូ 
នៃសីុ  និង ថៃ ។  ការ នំា ចៃញ ដំបូង 
នៃ ឧបករណ៍ យោធា របស់ ជបុ៉ន  
គឺ បន ធ្វើ ឡើង នៅ ខៃ សីហា  នៅ 
ពៃល ហ្វ ីលី ពីន បន ទិញ យក 
បៃព័ន្ធ រា៉ាដ មួយ ។ 

 ជា ការ កត់ សមា្គាល់ ក្នងុ រយៈ - 
ពៃល បុ៉នា្មាន ឆ្នា ំចុង កៃយ នៃះ  
បៃទៃស ជបុ៉ន  ក៏ កំពុង ពៃយា យាម 
ជំរុញ ការ នំា ចៃញ បច្ចៃក វិទៃយា 
យោធា ទំនើប ៗ   ដៃល រួម មាន 
រថយន្ត មា៉ារីន ទំនើប  ្រដូន  មុជ ទឹក  
និង បច្ចៃក វិទៃយា រាវ រក មីន  កៃយ 
បមៃម នំា ចៃញ អាវុធ ដក់លើ 
ខ្លនួ ឯង  តៃវូ បន ដក ចៃញ ៕ 

តពីទំព័រ ១...យាម ជៃៀត- 
ជៃក ក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត បៃធានា- 
ធិបតី ឆ្នាំ ២០២០ ។  លោក ថ្លៃង 
បៃប នៃះ នៅ ក្នុង សន្និ សីទ សរ- 
ព័ត៌ មាន  ដៃល មាន ការ ចូល រួម 
ពី លោកChris  Wray  នាយក 
FBI ផងដៃរ ។  

 ការ បៃកាស របស់ លោក-
Ratcliffe បន បង្ហាញ យា៉ាង- 
ចៃបាស់ ពី ការ ពៃួយ បរម្ភ ក្នុង 
កមៃិត បៃកាស អាសន្ន មួយ 
ដៃល មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ សហ រដ្ឋ-
អាមៃរិក ចង់ បង្ហាញ ថា  មាន 
តអួង្គ បរទៃស កពំងុ ពៃយា យាម ធ្វើ 
ឱៃយ ទំនុក ចិត្ត ពល រដ្ឋអាមៃរិក 
ទៅលើ ភាព តៃឹម តៃូវ នៃ  ការ- 
បោះឆ្នាតបត់ បង់  និង មាន 
ចៃតនា ផៃសព្វ ផៃសាយ ពត័ ៌មាន មនិ-
ពិត ក្នងុ គោល បំណង ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ-  
ពាល់ ដល់ លទ្ធ ផល បោះ ឆ្នាត ។ 

លោក Ratc liffe បន នយិាយ ថា 
បៃទៃស អុីរ៉ង់ គឺ ជា អ្នក ទទួល-
ខសុ តៃូវ ចពំោះ អុមីៃល ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ មើល ទៅ ដូច ជាសរ នៃះ ផ្ញើ 
មក ពី គៃហ ទំព័ ររបស់Proud-
Boysមាន ភា្ជាប់ ជា មួយ ការ- 
ផៃសព្វផៃសាយព័ត៌ មាន មិន ពិត អំពី 
ការ លួច បន្លំ សន្លឹក ឆ្នាត តាម-
រយៈ វីដៃអូ  នៅ ក្នុង អុីមៃល មួយ 
ចនំនួ ។ បើ តាម លោក Ratcliffe 
វីដៃអូ ខ្លះ តៃូវ បន កាត់ ត ដោយ 
អ្នក ជំនាញ ដៃល ពៃយា យាម 
បង្ហាញ ថា  ការ ក្លៃង បន្ល ំសន្លកឹ ឆ្នាត 

ក្លៃង កា្លាយ អាច នឹង កើត មាន ។ 
 នាយក ទីភា្នាក់ ងរ សុើប ការណ៍  

សមា្ងាត់ ជាតិ បន បន្ថៃម ថា៖  « ទិន្ន- 
ន័យ  អាច តៃវូ បន បៃើ ដោយ ជន- 
បរទៃស ក្នងុ ការ បុ៉នប៉ង ផ្តល់ ព័ត៌- 
មាន មិន ពិត ដល់ អ្នក បោះ ឆ្នាត ។  
ចៃតនា នៃ ការផ្ញើ សរ នៃះ  ពួក គៃ 
សងៃឃឹម ថា  នឹង បង្ក ឱៃយ មាន ភាព- 
ចៃបូកចៃបល់ ភាព វឹកវរ  និង ធ្វើ ឱៃយ 
ខូច ទំនុក ចិត្ត  របស់ បៃជា ជន 
ចំពោះ លទ្ធ ិបៃជា ធិប តៃយៃយ នៅ 
សហ រដ្ឋ អាមៃរិក » ។ 

 ជាង នៃះ ទៅ ទៀត  លោក  
Ratcliffe  បន សង្កត់ ធ្ងន់ ថា៖  
« យើង បន ដឹងថា ព័ត៌ មាន 
របស់ អ្នក បោះ ឆ្នាត មួយ ចំនួន 
តៃូវ បន បៃទៃស អុីរ៉ង់  ទទួល- 
បន  ហើយ ខ្លះ ទៀត បៃទៃស 
រុសៃសុី  ជា អ្នក ទទួល បន   ហើយ 
មន្តៃី រដ្ឋាភិ បល បន រក ឃើញ 
ថា   អុីរ៉ង់ ផ្ញើ អុីមៃលក្លៃង បន្លំ  
ដើមៃបីបំភិត បំភ័យ អ្នក បោះ - 
ឆ្នាត  ញុះ ញង់ ឱៃយ មាន ភាព វឹក វរ 
ក្នុង សង្គម  និង បំបក់ បៃធានា - 
ធិបតី  Donald Trump » ។ 

 អ្នក នាំ ពាកៃយ សកល វិទៃយា - 
ល័យ មួយ នៅ រដ្ឋ ហ្វ ្លរី ដ  បន 
នយិាយ ថា  មាន មនសុៃស ១៨៣ 
នាក់ រួម ទាំង និសៃសិត  បុគ្គលិក  
និង អតីត និសៃសិត បន ទទួល 
អុមីៃល បៃប នៃះ ។  លោក Kris-
ten Clarke  ជា បៃធាន  នងិ ជា 
នាយក បៃតិបត្តិ នៃ គណៈ កមា្មា- 

ធិការ មៃធាវី ដើមៃបី សិទ្ធិ សុីវិល 
សៃប តាម ចៃបាប ់(Committee 
for Civil Rights Under 
Law ) បន នយិាយ ថា  គណៈ- 
កមា្មាធិការ ទទួល បន សៃចក្ដី 
រាយការណ ៍បៃហៃល ៣៦ ព ីអ្នក- 
បោះ ឆ្នាត ដៃល ពកួ គត ់ទទលួ- 
បន សរ អុី មៃល សៃដៀង ៗ  គ្នា 
កាលពីថ្ងៃអង្គារ ហើយយា៉ាង- 
ហោចណាស់ ១ក្នុង ចំណោម 
នោះ  គឺ មក ពី រដ្ឋ អារីហៃសូណា ។ 

ក្នងុ នោះ ខ្លមឹសរ អុមីៃល មយួ 
ដៃល ផ្ញើ ទៅ អ្នក បោះឆ្នាត នៅ 
រដ្ឋហ្វ្ល រីដ បន សរសៃរ ថា៖ 
«អ្នក នឹង បោះឆ្នាត ឱៃយ Trump 
នៅ ថ្ងៃ បោះឆ្នាត ឬ ក៏ យើងនឹង 
ទៅ តាមអ្នក» ។ អីមុៃលនៃះ តៃវូ 
បន ផ្ញើ ពី«info@official-
proudboys.com» ហើយ 
ទាមទារ ឱៃយ បុគ្គល នោះ បោះ- 
ឆ្នាត ឱៃយ Trump ។

គួរ បញ្ជាក់ ថា  ទីភា្នាក់ងរ 
សុើបការណ៍ សមា្ងាត់ អាមៃរិក 
ធា្លាប់ បន ពៃមាន ថា  អុីរ៉ង់ អាច នឹង 
ជៃៀតជៃក ធ្វើ ឱៃយ លោកTrump  
ចាញ់ ឆ្នាត  ហើយ រុសៃសុី កំពុង 
ពៃយាយាម ជួយ គត់ ក្នុង ការ - 
បោះឆ្នាត។ អ្នក ជំនាញ កៃ 
រដ្ឋាភិបល  បន និយាយ ថា 
បៃសិន បើ អ្វីដៃលលោក Rat-
cliffe និយាយ ពិត ជា តៃឹមតៃូវ 
អុរីង៉ ់ នងឹ ពៃយាយាម ធ្វើ យា៉ាងណា 
ឱៃយ លោក Trump  មើល ទៅ មនិ 

ល្អ ដោយ អំពាវនាវ ឱៃយ មាន ការ- 
គំទៃ ការ គំរាមកំហៃង ។ 

 ឆ្លើយតប នងឹ ការ ចោទបៃកាន់ 
អ្នកនាំពាកៃយ ស្ថានបៃស កកម្ម 
អុីរ៉ង់ បៃចាំ នៅ អង្គការ សហ- 
បៃជាជាតិ  បន បដិសៃធ ថា 
អុីរ៉ង់  មិន បន ជៃៀតជៃក ក្នុង 
ការ បោះឆ្នាត អាមៃរិកទៃ ។ នៅ 
ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ មួយ 
លោក Alireza Miryousefi 
អ្នក នាំ ពាកៃយ របស់ អុីរ៉ង់  បន 
និយាយ ថា៖ «អុីរ៉ង់ គ្មាន ការ- 
ចាប់ អារម្មណ៍ ក្នុង ការជៃៀត- 
ជៃក ក្នុង ការបោះឆ្នាត របស់ 
អាមៃរិក ទៃ  ហើយ ក៏ មិន ចាប់- 
អារម្មណ៍ ចំពោះ លទ្ធផល ដៃរ»។

ងក មក មៃដឹកនាំ សំឡៃង 
ភាគតចិ នៃ បកៃសបៃជា ធបិតៃយៃយ 
នៅ ពៃឹទ្ធសភា លោក Chuck 
Schumer  ដៃល បន ទទួល 
ដំណឹង នៃះ នៅ ក្នុង សន្និសីទ 
កាសៃត ស្តី ពី សន្តិសុខ បោះ- 
ឆ្នាត កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ ពុធ 
បន និយាយថា  លោក មិន 
យល់ សៃប ជា មួយ នឹង អ្វី ដៃល 
លោក Ratcliffe  លើក ឡើង ថា 
អុរីង៉ ់កពំងុ ពៃយាយាម ធ្វើ បប លោក 
Trump ។ លោក Schumer  
បន បៃប ់សរពត័ ៌មាន MSNBC 
ថា៖«ខ្ញុំ ដឹង ចៃបាស់ ថា ចៃតនា 
របស់ អុីរ៉ង់ ក្នុង ករណី នៃះ  និង 
បៃទៃស  រសុៃសុ ីក្នងុ ករណ ីជា ចៃើន 
ទៀត  គឺ ចង់ ធ្វើ ឱៃយ អន្តរាយ ដល់ 

ទំនុក ចិត្ត ក្នុង ការ បោះឆ្នាត 
របស់ បៃទៃស យើង ។ តៃ សកម្ម- 
ភាព នៃះ ខ្ញុ ំមនិ ជឿ ថា មាន គោល- 
បំណង ក្នុង ការ បង្អាប់ បៃធានា- 
ធិបតី Trump ឡើយ»។ 

យា៉ាងណាក៏ដោយ អុីមៃល    
នៃ ះ កពំងុ ស្ថតិ កៃម ការ សុើប- 
អង្កៃត ហើយ បៃភព ព័ត៌មាន 
សុើបការណ៍ មួយ បន និយាយ 
ថា  គៃ នៅ មិន ទាន់ ចៃបាស់ ថា  
នរណា នៅ ពី កៃយ ការ ផ្ញើ 
អុីមៃល នៃះ  នៅ ឡើយ ទៃ ។  
បៃភព ពីរ ដ្ឋាភិបល មួយ ផៃសៃង- 
ទៀត  បន និយាយ ថា មនៃ្តី 
សហរដ្ឋអាមៃរិក កំពុង សុើប- 
អង្កៃត ថា  តើ បៃជាជន អីរុង៉ ់បន 
លួច ចូល ទៅ ក្នុង បណា្តាញ ឬ 
គៃហទំព័រ របស់ Proud Boys  
ដើមៃបី ចៃក ចាយ ឯកសរ គំរាម- 
កំហៃង ដៃរ ឬ ទៃ។ បៃភពនៃះ 
បន និយាយ ថា  កៃមុមនៃ្ត ីសហ- 
រដ្ឋអាមៃរិក សងៃស័យ រដ្ឋាភិបល 

អុីរ៉ង់ មាន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្តៃ 
ភ័ស្តុតាង នៅតៃ មិន ចៃបាស់ ការ ណ៍។

ចំណៃក លោក Trump ក្នងុ 
ជំនួប មួយ នៅ រដ្ឋ North  Car- 
olina  មិន បន និយាយ ទាក់ ទង 
នឹង សៃចក្ត ីបៃកាស នោះ ទៃ  បុ៉ន្តៃ 
បន អះ អាង ម្តង ហើយ ម្តង ទៀត 
ថា  អុ រ៉ីង់ បៃឆំង នឹង ការ ចង់ កាន់ 
តំណៃង ជា ថ្មី របស់ លោក។ 
លោក បន សនៃយា បៃសិន បើ 
លោក ឈ្នះ  ១ អាណត្តិ ទៀត 
លោក  នឹង ឈាន ដល់ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង ថ្ម ី ជា មួយ អីុរ៉ង់ យា៉ាង ឆប់- 
រហ័ស ដៃល ស្ត ីពី កម្មវិធី នុយ - 
ក្លៃអ៊ៃរ ។

  លោក បន និយាយ ថា ៖« អីុ- 
រ៉ង់ មិន ចង់ ឱៃយ ខ្ញុ ំឈ្នះទៃ។ បៃ ទៃស 
ចិន មិន ចង់ ឱៃយ ខ្ញុ ំឈ្នះ នោះ ទៃ។  
អ្វ ីដៃល ខ្ញុ ំនឹង ទទួល បន ដំបូង 
គៃ  បនា្ទាប់ ពី យើង បន ឈ្នះ- 
ឆ្នាត  គឺ ធ្វើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ជា- 
មួយ អីុរ៉ង់ » ៕ 

ទស្សនកិច្ចក្ប្ទ្សលើកដំបូងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្ីជបុ៉នទទួលបានផលអ្វខី្លះ?

ភ្នាក់ង រសុើបការណ៍សម្ងាត់អាម្រិកច ទថាអីុរ៉ង់និងរុស្សី៊...

លោក Donal Trump ថ្លេងទៅ កា ន់អ្នកគំាទេ  កាល ពីថ្ងេទី២៤ តុលា។ AFP



តោះ!ដាក់ពាក្យប្កួតថតវីដ្អូតំបន់ទ្សចរណ៍រដូវកាលទី៣
ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ បន្ទាប់ពីការប្រឡង
ប្រណាំងថតវីដ្រអូ ដើម្របីផ្រសព្វ-
ផ្រសាយពីសកា្តានុពលន្រតំបន់
សហគមន៍ទ្រសចរណ៍និង
អ្រកូទ្រសចរណ៍បានរៀបចំ២
រដូវកាលមកហើយខណៈការ-
ប្រឡងប្រណាំងរដូវកាលទី៣
ឆ្នាំ២០២០ក៏បានមកដល់។
សម្រប់ក្រមុយវុជនឬអ្នកមាន
ជំនញនិងចូលចិត្តថតវីដ្រអូ
រសួរាន់ដាក់ពាក្រយប្រកតួប្រជ្រង
ខណៈការឈប់ទទួលប្រក្ខភ ព
នងឹត្រវូពន្រយារព្រលដល់ថ្ង្រទី៣
ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០។
បើតាមលោកឡោវុឌ្រឍីជា

អ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួតមកពី
«ក្រុមដើរព្រ» ដ្រលរៀបចំ
ដោយក្រសងួទ្រសចរណ៍បាន
ឲ្រយដឹងពីគោលបំណងន្រការ
ប្រកួតន្រះថា៖ «ការប្រឡង-
ប្រណាំងថតវីដ្រអូ កំណប់-
សហគមន៍ជំរំទ្រសរណ៍រដូវ-
កាលទី៣ឆ្នាំ២០២០ក្រម
ប្រធានបទ «ខ្ញុំ និងធម្មជាតិ»
ដោយក្រសួងទ្រសចរណ៍សហ-
ការនឹងសហគមន៍អ្រកូទ្រស-
ចរណ៍តាមតំបន់ផ្រស្រងៗក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា រួមជាមួយនឹង
«ក្រមុដើរព្រ-DerPrey»នងិ
ឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនMet-
fone។គោលបណំងន្រកម្មវធិី

ន្រះគដឺើម្របីបង្ហាញសកា្តានុពល
សហគមន៍ទ្រសចរណ៍ និង
អ្រកូទ្រសចរណ៍នៅប្រទ្រស-
កម្ពជុាជាពសិ្រសបង្ហាញគនំតិ
ច្ន្រប្រឌិតនិងស្នាដ្រតាមរយៈ
ការបង្កើតវីដ្រអូរបស់យុវជន-
ខ្ម្ររនបច្ចុប្របន្នន្រះ។ជាគោល-
ការណ៍ន្រការផលិតវីដ្រអូត្រូវ
ផលិតមានរយៈព្រលចន្លោះ
ពី៣-៥នទីមានខ្លមឹសរស្តីពី
១-ស្រវាកម្ម និងបដិសណា្ឋារ-
កិច្ច២-បរិស្ថានអនម័យនិង

ទឹកស្អាត៣-សកា្តានុពលន្រ
ទ្រសចរណ៍សម្រស់ទ្រសភព
និងជីវចម្រុះ៤-ផលិតផល
សហគមន៍៥-ជីវភពជំនឿ
ប្រព្រណីនិងវប្របធម៌របស់សហ-
គមន៍»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ក្រយពី

ទទលួប្រក្ខភពក្រមុដ្រលដាក់
ពាក្រយប្រកួតមកគឺយើងនឹង
ចម្រញ់ប្រក្ខភពចំនួន២១
ក្រុមដើម្របីរៀបចំសកិា្ខាសលា
ណ្រនំមួយពីកម្មវិធីនឹងជម្រុះ

យកចំនួន៩ក្រុមត្រប៉ុណ្ណោះ។
យើងក៏ត្រវូតម្រវូក្រមុចាប់ឆ្នាត
តបំន់ទ្រសចរណ៍ជាគោលដៅ
ច្រញថតមានចំនួន៣ដ្ររ គឺ
តំបន់ទី១នៅភ្នទំំព័រស្រកុវាល-
វ្រងខ្រត្តពោធិ៍សត់តបំន់ទី២
នៅភ្នំតាក្រហមកស្រកុក្រវាញ
ខ្រត្តពោធិ៍សត់និងតំបន់ទី៣
នៅភ្នំទន្ល្រផ្រនស្រុកសំឡូត
ខ្រត្តបាត់ដំបងដ្រលមានរយៈ-
ព្រលថត៣ថ្ង្រហើយរាល់ការ-
ចំណាយលើការថ្ល្រស្នាក់នៅ 

និងអាហារជាបន្ទុករបស់ក្រុម
រៀបចំកម្មវិធីរបស់ក្រសួង»។
ក្រុមជាប់ជម្រើសទាំង៩

នឹងត្រូវឆ្លងការវាយតម្ល្រច្រើន
ដំណាក់កាលដូចជាការទទួល-
បានគាំទ្រពីការបោះឆ្នាតក្នុង
គ្រហទំព័រក្រសួងអត្ថន័យន្រ
ការផលិតវីដ្រអូទៅតាមគោល-
ការណ៍និងបច្ច្រកទ្រសថត។
រង្វាន់ល្រខ១នឹងទទួលបាន
ប្រក់ចនំនួ១៥០០ដលុា្លោរស្មើ
៦លានរៀលល្រខ២នងឹទទលួ

បានប្រក់ចំនួន១ពាន់ដុលា្លោរ
ស្មើ៤លានរៀលនិងល្រខ៣
ទទួលបានប្រក់ចំនួន៥០០
ដលុា្លោរស្មើ២លានរៀល។ការ-
ប្រកាសលទ្ធផលអាចនឹង
ដឹងលទ្ធផល នៅខ្រមករាឆ្នាំ
២០២១ក្រយពីឆ្លងកាត់នូវ
កា រវាយតម្ល្រទាំង៣ដំណាក់-
កាលន្រការប្រកួតន្រះរួចមក
នះ»។
ដោយសរកតា្តាអាកាសធាតុ

មួយរយៈន្រះមិនសូវអំណ យ-
ផលល្អនះទើបកម្មវធីិប្រឡង-
ប្រណាំង នឹងបានពន្រយារព្រល
ចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ង្រន្រះ រហូត-
ទៅដល់ថ្ង្រទី៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០២០។ដូច្ន្រះសូមរួសរាន់
ដាក់ពាក្រយដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយអំពី
សកា្តានុពលអ្រកូទ្រសចរណ៍
ប្របផ្រសងព្រងទាំងអស់គា្នា
ហើយរបៀបចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
១-ប្រក្ខជនត្រូវមានគា្នាចាប់ពី
៣នក់ទៅ៥នក់ ២-ចូល
ទៅតភ្ជាប់ bit.ly/3av00k9
ដើម្របីដោនឡូតយកព័ត៌មាន
រួមទាំងពាក្រយចូលរួមកម្មវិធី
៣-បំព្រញព័ត៌មានរបស់ក្រុម
អ្នកខាងក្នុងពាក្រយសុំប្រកួតរួច
ផ្ញើឯកសរនះមកកាន់អុី-
ម្រលecotourismcambo-
dia18@gmail.comឬ
ទាក់ទងតាមទូរសព័្ទល្រខ097-
7110455៕

តំបន់ បេសាទពេះខ័ន នៅសេកុសង្គមថ្ម ីខេត្តពេះវិហារ។ រូបហ្រងជីវ័ន

សកម្មភាពរបស់ កេមុចូលរួម បេកួត ថត វីដេអូ កាល ពី ឆ្នា ំមុន   ។ រូបសហការី

តំបន់ទឹកធ្លាក់បេងកោង ដ៏ សេស់សា្អាត  ស្ថតិ នៅ សេកុ តេបេងមានជ័យ ខេត្ត ពេះវិហារ   ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

តំបន់ សហគមន៍ ទេសចរណ៍អណ្តងូស្នេហ៍ ដាក់ដំា មាន ទេសភាព សេស់ សា្អាត ទក់ទញ ទេសចរ នៅ  សេកុ អូររំាង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី។ រូបថតហុងមិន
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Urban Village ស្វាគមន៍ ការបើក សម្ពោធ ការិយាល័យ អាជីវកម្ម ថ្មីៗ
 កាលពី សប្តាហ៍ មុន  មាន សកម្មភាព ដ៏ រំភើប រីករាយ ជាចៃើន នៅ Urban Village ក្នងុនោះ មានការ សម្ពោធ 

ហាង កាហ្វៃ Goldwell Cafe ហាង One Oasis Wellness Spa និង កៃមុហុ៊ន អឹ បៃន រៃ ន ថ ល មៃ នៃ ច-      
មិុ ន (Urban Rental Management) ។ Goldwell Cafe គឺជា ហាង កាហ្វៃ លំដាប់ ខ្ពស់ ដៃលជា 
ការសហការ ជា ដៃគូ ជាមួយនឹង ភោជនីយដា្ឋាន ប៉ាស្ទរ័ ដៃលមាន កៃរ្តិ៍ឈ្មោះ លៃបី និង មាន ហ្វ ឺឆ្ងាញ់ បំផុត នៅ 
ទីកៃងុ ភ្នពំៃញ ។ ហាង One Oasis Wellness Spa ក៏ តៃវូបន បើកសម្ពោធ នៅក្នងុ គមៃង ទី ១ នៃ Urban 
Village ដៃ ល ផ្ដល់នូវ សៃវា មា៉ាសៃសា និង សៃប៉ា លំដាប់ ផ្កាយ ៥  ល្អឥតខ្ចោះ រួមមាន ការ មា៉ាសៃសា បៃង  និង បៃង 
កៃអូប ការ មា៉ាសៃសា ជើង ការ មា៉ាសៃសា ថ្ម ក្ដៅ ការ មា៉ាសៃសា ជាលិកា និង ការ ខាត់ សៃបៃក ដងខ្លនួ ជាដើម ។ ខណៈ 
កៃមុហុ៊ន អឹ បៃន រៃ ន ថ ល មៃ នៃ ច មិុ ន តៃវូបន សម្ពោធ ជា ផ្លវូការ នៅ Urban Village ដើមៃបី នំាមក នូវ 
បទពិសោធផ្នៃក អចលនទៃពៃយ ដ៏ សមៃបូរបៃប និង ផ្ដល់នូវ សៃវាកម្ម គៃប់គៃង អចលនទៃពៃយ គៃប់ បៃភៃទ 
បៃកបដោយ វិជា្ជាជីវៈ ៕ 

CHKMEBAC ផ្តល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅក្រងុច្បារមន និងនៅខណ្ឌដង្កោ
គិតចាប់តំាងពីខៃតុលាមក រាជធានីភ្នពំៃញ និងខៃត្តចំនួន១៩ទៀតនៅក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា បនរងគៃះ 

ដោយទឹកជំនន់ បំផ្លាញផ្ទះសំបៃងនិងដំណំាកសិកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងប៉ះពាល់បៃជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់ 
គៃសួារ។ សមាគមពាណិជ្ជកម្ម អាណិកជន ចិនហុងកុង និងមា៉ាកាវនៅកម្ពជុា (CHKMEBAC) ក៏បន
ឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់រដា្ឋាភិបលក្នងុការជួយដល់ជនរងគៃះដោយទឹកជំនន់ ដោយបន
ចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួន«ចូលទៅក្នុងតំបន់ទឹកជំនន់ កៀរគរជំនួយដោយក្តីសៃឡាញ់»។ 
លោកឧកញ៉ា Sum Sui Sang បៃធានសមាគម CHKMEBAC បនផ្តចួផ្តើមមូលនិធិផ្តល់ជំនួយនៃះ
ដោយបនបរិចា្ចោគទឹកបៃក់ចំនួន ៣០ ០០០ ដុលា្លារនិងសមាជិកគណៈកមា្មោធិការដទៃទៀតបនបៃមូល
មូលនិធិបន្ថៃម ដៃលសរុបកើនដល់ ៩៣ ០២៦,១០ ដុលា្លារ។ សមាគម CHKMEBAC នឹងធ្វើទសៃសន-
កិច្ចនៅតំបន់រងគៃះដោយទឹកជំនន់ចំនួន៣កន្លៃងគឺនៅខៃត្ដកំពង់ស្ព ឺ កណា្តាល និងខៃត្តកំពង់ធំ ដើមៃបី 
ចៃកអំណោយដូចជាសៃបៀងអាហារ និងថវិកាដល់ជនរងគៃះដោយទឹកជំនន់ចំនួន ២ ០០០នាក់។ 
ការចុះផ្តល់ជំនួយរបស់សមាគម CHKMEBAC នៃះ គឺដឹកនំាដោយលោក Wong Rui Hua រួមនឹង 
សមាជិកបៃមាណ២០នាក់ផៃសៃងទៀត ទៅកៃងុចៃបរមនក្នងុខៃត្តកំពង់ស្ពកឺាលពីថ្ងៃសុកៃកន្លងទៅ។ នៅក្នងុ 
ខណ្ឌដង្កា អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានបនជួយសមៃបសមៃលួ និងបៃមូលគៃសួាររងគៃះចំនួន៥០០គៃសួារនៅ
ក្នងុវត្តមួយកន្លៃងដើមៃបីមកទទួលអំណោយ។ ជំនួយរបស់ CHKMEBA មានដូចជា មីកញ្ចប់ តៃខីកំបុ៉ង 
ទឹកតៃ ីទឹកសីុអុីវ ថ្នាពំៃទៃយ និងថវិកា៤០ដុលា្លារដល់គៃសួារនីមួយៗ៕  



១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 
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realme 7i “64MP Power Master” 
 មាន ដាក់លក់ នៅលើ ទីផ្សារ កម្ពជុា ហើយ 

realme 7i “ សា្មោ ត ហ្វ ូន ដៃលមាន បំពាក់ កាមៃរា៉ា ៤ គៃប់ និង មានតម្លៃ កៃម ២៥០ ដុលា្លារ ដំបូង គៃ នៅ 
កម្ពជុា ” បន ដាក់លក់ លើកដំបូង ជា ផ្លវូការ កាលពី ថ្ងៃទី ២៣ ខៃតុលា  ហើយ ។ ការបំពាក់ ជាមួយនឹង កាមៃរា៉ា 
លំដាប់ Flagship 64MP Ultra Clear ៤ គៃប់ ថមពល ថ្ម ធំ 5000mAh និង   អៃកៃង់ កមៃតិ 90Hz 
ធ្វើ ឱៃយ វា កា្លាយជា សា្មោ ត ហ្វូ ន ថតរូប ដៃលមាន តម្លៃ សមរមៃយ បំផុត នំាមក នូវ បទពិសោធន៍ ដ៏ អសា្ចោរៃយ ដល់ 
អ្នកបៃើបៃស់ វ័យក្មៃង ។ វា ជា “ លើកដំបូង ” នៃ ការរួមបញ្ចលូ គ្នា រវាង បច្ចៃកវិទៃយា ជាចៃើន  និង តម្លៃ ជំរុញ ឱៃយ 
បច្ចៃកវិទៃយា កាន់តៃ ពៃញនិយម ដឹកនំា ឧសៃសាហកម្ម បច្ចៃកវិទៃយា ឱៃយ រីកចមៃើន រួមគ្នា និង ធ្វើ ឱៃយ realme អាច 
ពងៃកី យ៉ាង ឆប់រហ័ស ដល់ ទៅ ៦១ ទីផៃសារ ជំុវិញ ពិភពលោក ហើយ បន ជាប់ ចំណាត់ថ្នាក់ លៃខ ៤ នៅក្នងុ 
ទីផៃសារ បៃទៃស កម្ពជុា ក្នងុ រយៈពៃល ១ឆ្នា ំ៕
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realme 7i កាម្ររ៉ា 4 គ្រាប់ 64MP ថាមពល ថ្ម ធំ 5000mAh និង អ្រក្រង់  
កម្រតិ 90Hz តម្ល្រ ក្រោម ២៥០ ដុល្លារ អាច ចាប់ផ្តើម pre-order បាន ហើយ 

realme ដៃលជា អ្នក ពៃញនិយម ផ្នៃក បច្ចៃកវិទៃយា កាលពី ថ្ងៃទី ១៦ ខៃតុលា បនដាក់ បៃកាស ជា ផ្លវូការ 
នូវ realme 7i “ សា្មោ ត ហ្វ ូន កាមៃរា៉ា ៤ គៃប់ 64MP ដៃលមាន តម្លៃ កៃម ២៥០ ដុលា្លារ ដំបូង គៃ នៅ កម្ពជុា 
” ហើយ នៃះ ក៏ ជា លើកដំបូង ដៃល realme បន យក បច្ចៃកវិទៃយា កាមៃរា៉ា ៤ គៃប់ 64MP លំដាប់ Flagship 
មក បំពាក់ លើ ជួរ តម្លៃ ២៤៩ ដុលា្លារ រួមជាមួយ នឹង ថមពល ថ្ម ធំ 5000mAh អៃកៃង់ កមៃតិ 90Hz ធ្វើ ឲៃយ 
វា កា្លាយជា សា្មោ ត ហ្វ ូន ថតរូប ដៃលមាន តម្លៃ សមរមៃយ ជាងគៃ ដៃល បន នំាមក នូវ បទពិសោធន៍ ក្នងុតម្លៃ 
កាន់តៃ សមរមៃយ ធ្វើ ការបញ្ជាទិញ ទុក មុន ឥឡូវនៃះ នឹងមាន ការ ថៃម ជូន នូវ កាដូ ជាចៃើន ។ សមៃប់ អ្នកធ្វើ 
ការបញ្ជាទិញ ទុក មុន នូវ realme7i តាម បណា្តា ហាង ផៃសៃងៗ ឥឡូវនៃះ នឹងមាន ការ ថៃម ជូន ពិសៃស នូវ 
កាបូបសា្ពោយ កៃយ ហើយ ការ ដាក់លក់ ផ្លវូការ គឺ នៅ ថ្ងៃទី ២៣ ខៃតុលា ៕
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 គៃះឹសា្ថាន មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុបយ័ន កៃ ឌី ត  កាលពី ថ្ងៃទី ១៩  ខៃតុលា  ឆ្នា ំ២០២០  បនបៃកាស ប្តរូ មា្ចោស់ 
ភាគហុ៊ន ថ្ម ីជា ផ្លវូការ  បនា្ទាប់ពី សា្ថាប័ន ក្នងុសៃកុ មួយ នៃះ បនលក់ ភាគហុ៊ន ១០០% ទៅ ឱៃយ កៃមុហុ៊ន  CHENG 
FUNG INVESTMENT(CFI) និង កៃមុហុ៊ន  NETGOLD INVESTMENT (NETGOLD)  ដៃល 
ការទិញ លក់ នៃះ ធ្វើឡើង តំាងពី ថ្ងៃទី ២ ខៃមីនា ឆ្នា ំ២០២០ និង បន បិទ បញ្ចប់ ការទិញ លក់ នៅ ថ្ងៃទី ១ 
ខៃតុលា ឆ្នា ំ២០២០ ។  សៃបពៃល ជាមួយគ្នានៃះដៃរ គៃះឹសា្ថាន បយ័ន កៃ ឌី ត ក៏បន ធ្វើ ពិធីសូតៃមន្ត កៃងុ 
ពាលី ឡើង អគរ ការិយល័យ ថ្ម ីដៃលមាន អាសយដា្ឋាន ស្ថតិនៅ អគរ លៃខ៣៤២  មហាវិថី ពៃះមុនីវងៃស 
កៃង ផ្លវូ លៃខ ២៨៨ សង្កាត់ បឹង កៃងកង ទី ១ ខណ្ឌបឹងកៃងកង រាជធានីភ្នពំៃញ  ។ អគរ ថ្ម ីនៃះ មាន កម្ពស់ 
១៩ ជាន់ សាងសង់ឡើង តាម បទដា្ឋាន ស្តង់ដាតៃមឹតៃវូ ហើយ កន្លៃង បមៃើ អតិថិជន ធំ ទូលាយ បៃកបដោយ 
ផសុកភាព និង សុវត្ថភិាពបៃកបដោយ ភាព ទាក់ទាញ ខ្ពស់ ។   គៃះឹសា្ថាន មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុបយ័ន កៃ ឌី ត ម . ក 
តៃវូបន បង្កើត តំាងពី ឆ្នា ំ២០១១ ហើយ គិត  មកដល់បច្ចបុៃបន្ន មាន ការិយល័យ សាខា បៃតិបត្តកិារ ចំនួន ៦ 
កន្លៃង នៅតាម បណា្តា ខៃត្ត សំខាន់ៗ ដៃលមាន អតិថិជន បៃក់កម្ច ីជាង  ២ ៩៣២  នាក់ និង មាន បុគ្គលិក 
កំពុង បមៃើ ការងរ ជិត  ១០០ នាក់ មាន ដើមទុន ចុះបញ្ជ ីថ្ម៣ី លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ៕ 

គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បាយ័ន ក្រ ឌី ត ប្រកាស ប្តូរ ម្ចាស់ ភាគហ៊ុន ថ្មី ជា ផ្លូវការ 
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 សា្ថានទូត ថៃ នៅក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ កាលពី ថ្ងៃ ពុធ 
បន សហការ ជាមួយ មជៃឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម ថៃ និង 
កៃុមហុ៊ន ថៃ ដៃល កំពុង បៃតិបត្តិការ នៅ កម្ពុជាដើមៃបី 
ផ្តល់ជំនួយ ជួយ ជនរងគៃះ ដោយ ទឹកជំនន់ ។ សមា្ភារ 
ចំាបច់ ចៃើន មុខ តៃវូបន បៃគល់ជូន គណៈកមា្មោធិកា រ 
ជាតិ គៃប់គៃង គៃះមហន្តរាយ ដៃល នឹងតៃវូ ចៃកចាយ 
ទៅកាន់ ខៃត្ត ចំនួន ១៩ នៅ ទូទំាងបៃទៃស ។ ឯកឧត្តម 
Panyarak Poolthup ឯកអគ្គរាជទូត ថៃ បៃចំា កម្ពជុា  
និង ឯកឧត្តម ហងៃស សាមឿន អនុបៃធាន គណៈ-
កមា្មោធិកា រ ជាតិ គៃប់គៃង គៃះមហន្តរាយ មាន វត្តមាន 
នៅក្នងុ ពិធី ផ្តល់ជូន អំណោយ នោះ ៕   

ស្ថានទូត ន្រ ព្រះរាជាណាចក្រ ថ្រ ផ្តល់ជំនួយ ដល់ ជនរងគ្រោះ ដោយ ទឹកជំនន់



ឡុងដ៍: ក្រុម  Liverpool 
បាន វាយ បក យក ឈ្នះ ក្រុម 
កពំងុ យ៉ាប ់Sheffield United 
២-១ ហើយ ឡើង ទៅ នៅ ទី- 
កំពូល ជាមួយ ក្រុម រួម ក្រុង 
Everton ក្នុង តារាង ក្រប ខ័ណ្ឌ 
Premier League កាល ព ីថ្ង្រ 
សៅរ៍ ខណៈ ក្រុម Manches-
ter City បាត់ អស់  ២ពិន្ទុ 
ដោយសារ ស្មើ ជាមួយ  West 
Ham United ១-១ ។ 

ក្រុម របស់  លោក Jurgen 
Klopp ដ្រល គ្មាន វត្ត មាន របស ់
ខ្រស្រ ការ ពារ ដ៏ រឹង Virgil van 
Dijk នោះ ឥឡូវ ន្រះ  មិន ចាញ់ 
រហូត ដល់ ៦២ ប្រកួត ហើយ 
នៅ Premier League ក្នុង 
ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ត្រ សម្រប់ ប្រកួត 
ន្រះ ត្រូវ ធ្វើការ រាង ធ្ងន់គួរ សម 
ក្រយ ក្រុម ភ្ញៀវ  ធ្វើ ការ នាំ មុខ 
មុន ដោយ សារ ការ ស៊ុត បាល់ 
ពនិយ័  ១១ ម៉្រត្រ  បាន សម្រច 
របស ់កឡីាករ Sander Berge  
តាំង ពី ដើម វគ្គ ទី១ ។

៤នាទ ីមនុ សម្រក ១៥ នាទ ី 
Roberto Firmino ជួយ ឱ្រយ  
មា្ចាស់ ផ្ទះ ស្មើ វិញ ខណៈ វគ្គ ទី ២ 
ប្រមាណ ជា ១០នាទី ជាង 
Mohamed Salah មាន 
ឱកាស ទម្លុះ សំណាញ់ ទីឱ្រយ 
ក្រមុ នំា មខុវិញ ដ្ររ ត្រ ត្រវូ អាជា្ញា-   
កណា្ដាលបដិស្រធ ដោយសារ 
កឡីាករ អ្រហ្រសុបី ស្ថតិ ក្នងុ ជហំរ 

offside។ នៅ នាទីទី ៦៤ កី- 
ឡាករ ចំណូល ថ្មី Diogo Jota  
បំប៉ាង សំណាញ់ ទី ឱ្រយ ក្រុម 
Liverpool នា ំមខុ ២-១ ខណៈ 
លទ្ធផល ហ្នឹង បន្ត ដល់ ចប់ ការ 
ប្រកួត ផ្លូវ ការ ត្រ ម្ដង ។

ជ័យ ជម្នះ នៅ ទឹក ដី  Anfield 
នា សបា្ដាហ៍ ទី ៦ ន្រះ មានន័យ 
ថា ក្រុមជើង ឯក ចាស់ មាន 
១៣ពិន្ទុ ស្មើ ជាមួយ ក្រុម គូ- 
ប្រជ្រង  Everton ដ្រល នៅ ត្រ 
ឈរ ទ១ី ក្នងុ តារាង ដោយសារ 
មាន គ្រប់ បាល់ ចំណ្រញ ច្រើន 
ជាង ជាមួយ នឹង ការ  ប្រកួត តិច 
ជាង ១លើក  ។

អ្នក ចាតក់ារ របស ់ក្រមុ ហង្រស- 
ក្រហម លោក Klopp បាន 
និយយថា ៖ « ខ្ញុំ មិន មាន ការ- 
ភ្ញាក់ ផ្អើល អ្វី ទាំង អស់ ពោល គឺ 
អ្នក ត្រ ង ត្រ ធ្វើការ ធ្ងន់ ជានិច្ច 
រាល់ ព្រល ប៉ះ ក្រុម Sheffield 
United។ វា មិន ម្រន ស្រួល  
ឡើយ ក្នុង ការ ទទួល គ្រូបង្វឹក 
ដូច  លោក Chris Wilder » ។

បុរស សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ បន្ត 
ថា ៖ « ការ ផ្ដល ់បាល ់ប៉្រណាល-់ 
ទី នោះ មិន ទំនង សោះ ។ ក្នុង 
រដវូ កាល ១ វា ត្រងកើត  រឿង រា៉ាវ 
ប្ល្រក ៗ គ្នា ជានិច្ច  ក្នុង នោះ យើង  
ប្រកដជាជបួ រឿង អយតុ្ត ិធមម៌្ដង 
ហើយ ត្រូវ ត្រជួប វា ទៀត ។ ខ្ញុំ 
ព្រញ ចតិ្ត ការ ប្រកតួ ន្រះ ដោយ-
សារ  អាច ទាញ បាន ផល យ៉ាង 

ល្អ ពី កីឡាករ ផ្រស្រង ៗ  ក្នុង ក្រុម 
ទាំង អស់ ។ យើង អាចឈ្នះ ការ - 
ប្រកួត ងាយ ជាង ន្រះ នៅ ព្រល 
កឡីាករ ទាងំអស ់សា្គាល ់ទតីាងំ 
ខ្លួន ឯង បាន ល្អ » ។

ចំណ្រក ឯការ ប្រកួត រវាង 
ក្រុម West Ham និង City 
នៅ ឯ កីឡដ្ឋាន London Sta-
dium  បញ្ចប់ ទៅ  ត្រឹម ច្រក ១ 
ពិន្ទុ ដូច គ្នា ដោយ លទ្ធផល ន្រះ 
បាន ផ្ដល ់ការ ខក ចតិ្តយ៉ាង ខ្លាងំ 
ចំពោះ ក្រុម របស់  លោក Pep 
Guardiola (Pep) ដ្រល 
ដណ្ដើម បានត្រ ៥ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ 
ពី ការ ប្រកួត  ៤ លើក កន្លង ទៅ។

ក្រុម City ដ្រល រង គ្រះ 
ដោយសារ កីឡាករ របួស ច្រើន 
រួម មាន Fernandinho, Ay-
meric Laporte, Nathan 

Ake និង Gabriel Jesus ជា- 
ដើមនោះ មាន ការ គ្រប់ គ្រង 
បាល់ ល្អ ជាង ត្រ មិន អាច ធ្វើ អ្វី 
ក្រមុ មា្ចាស ់ផ្ទះបាន។ ក្រមុ West 
Ham នំា មុខ មុន នៅ នាទីទី 
១៨ ដោយ   Michail Antonio 
ហើយ Phil Foden ជួយ ឱ្រយ  
City ស្មើ វិញ នៅ នាទីទី ៥១ ។ 

ក្រមុ City ព្រល ន្រះ  ធ្លាក ់ទៅ 
ដល ់ល្រខ ១២ ក្នងុ តារាង លគី 
កំពូល របស់ ប្រទ្រសអង់គ្ល្រស 
ដោយ មាន ៨ ពនិ្ទ ុក្នងុ ចណំម 
ការ ប្រកួត ៥លើក របស់ ខ្លួន  
ហើយ មើល ទៅ ន្រះ ប្រហ្រល 
ជា រដូវ កាល  ដ្រល ងាយ នឹង រង- 
គ្រះ ជាង រដវូកាល ណា ៗ  ទាងំ- 
អស់ គិត តាំង ពី លោក  Pep 
ចូល មក ធ្វើ តួនាទី ដំបូង ក្នុងឆ្នាំ 
២០១៦ ៕ AFP/VN 

ថ្ង្រចន្ទ ទី២៦ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Liverpool  ផ្ដើម ប្រក្រតី ត្រ  City ទ្រត  ម្ដង ទៀត

Becker(ស្ដា)ំរបស់Liverpoolលោតដោលបាល់ចេញពីតំបន់គេះថ្នាក់។ AFP

បងប្អនូ   ភ្លោះ  រៀន ចប់ បរិញ្ញាបត្រ ដោយសារអាជីពប្រដាល់
យឺនពន្លក

ភ្នំពេញ:អ្នក ប្រដល់ មិន តិច ទ្រ  នា 
សម័យ បច្ចុប្របន្ន   ដ្រលបាន  ចំណាយ 
ព្រល   ទៅ ហ្វកឹ ហាត ់ប្រ ដល ់ ដើម្របី ឡើង  
ប្រកួត យក ថវិកា មក  ទ្រ ទ្រង់ ជីវភព 
គ្រួសារ  និង បន្ត ការ សិក្រសា ។   ជាក់ស្ត្រង 
អ្នក ប្រ ដល់ ឆ្នើម ល្របី ល្របាញ  ក្នុង កម្រិត 
មធ្រយម  ២នាក់បង ប្អូន  ជា កូន ភ្លាះ  គឺ 
កឡីាករ សយ  សខុ  នងិ សយ  ស ី របស ់ 
ក្លិប វិបុល ដរិទ្ធិ ខណ្ឌ ពោធិ៍ស្រន ជ័យ  
បាន សាង  នូវ សា្នាដ្រ អាច ចាត់ ទុក ជា គំរូ 
សម្រប់ អ្នក ប្រដល់ ជំនាន់ ក្រយ ។ 

អ្នក ប្រដល់  ដ្រល មាន មខុ  នងិ របូ រាង 
ដូច គ្នា ជា បង ប្អូន ភ្លាះទាំង ២នាក់ន្រះ   
មាន ជវីភព ក្រ ីក្រ បផំតុ ហើយ  បាន ចាប ់
យក មុខ របរ ជា កីឡាករ ប្រយុទ្ធ  ឡើង 
ប្រកួត រក លុយ  យក មក   រៀនសូត្រ  រហូត 
បាន បញ្ចប់ បរិញ្ញា បត្រ ។  ចំណុច ល្អ 
ពសិ្រស របស ់កឡីាករ កនូ ភ្លាះ ន្រះ  មាន 
ឈ្មាះ ល្របី លើ សង្វៀន ប្រ កួត  និង រៀន 
បាន ខ្ពស ់ផង ដ្ររ  ដោយ  បាន ចាត ់ទកុ ថា  
ការ តស៊ ូលបំាក  ក្នងុ ពភិព កឡីា ប្រដល-់ 
គុន ខ្ម្ររ  ទទួល បាន លទ្ធផល ផ្ល្រផ្កា  គួរ 
ជា ទី ព្រញ ចិត្ត ។ 

នៅ ក្នុង បទ សមា្ភាស ជា មួយ  ភ្នំព្រញ 

ប៉សុ្តិ៍   សយ  សខុ  នងិ  សយ  ស ី គ ឺជា កនូ 
កសកិរ  មាន ជវីភព គ្រសួារ ក្រ ីក្រ  ដ្រល 
មាន បង ប្អូន ច្រើន ដល់ ទៅ  ៧ នាក់  ក្នុង 
នោះ មាន ត្រ កនូ ទ ី៥  ជា កនូ ភ្លាះ ទាងំ ២ 
ន្រះ ទ្រ ដ្រល ហក ់ចលូ ក្នងុ ពភិព ប្រដល ់ 
ដើម្របី រក ប្រក់ ជួយ គ្រួសារ បាន ផង  និង 
រៀន បាន ចប់ កម្រិត បរិញ្ញាបត្រ ផង។ 

សយ  សុខ  និង  សយ  សី  មាន អាយុ 
២៦ ឆ្នា ំ បាន ចណំាយ ព្រល ក្នងុ ប្រដល ់
រយៈ ព្រល  ៨ ឆ្នាំ  ហើយ បច្ចុប្របន្ន ន្រះ  
សយ  ស ី ជា បង   បានបញ្ចប ់បរញិ្ញាបត្រ 
ផ្ន្រក  អគ្គីសនី  ពី វិទ្រយាសា្ថាន បណ្តុះ- 
បណា្ដាល បច្ច្រកទ្រស  ហៅ កាត់ ថា   
NTTI  ។  ចណំ្រក  សយ  សុខ   បាន បញ្ចប ់
ជំនាញ វិស្វករ សំណង់ សុី វិល ។

 សយ  សី   និយយ ថា ៖« ខ្ញុំ មាន បង- 
ប្អូន ច្រើន  ជីវភព លំបាក  ដោយ ឪពុក 
មា្តាយ  គត់ ធ្វើ ស្រ ចមា្ការ។  ព្រល ខ្ញុំ រៀន 
បាន ត្រឹម ថា្នាក់ ទី ១០  គឺ ជីវភព កាន់ ត្រ 
លំបាក ហើយ ព្រល នោះ ខ្ញុំ គិត ជា មួយ 
ប្អូន ថា  ចូល ហាត់ ប្រដល់  ដើម្របី ប្រ កួត 
រក លុយ  ព្រះ សា្គាល់ លោក គ្រូ ប្រដល់ 
ឡងុ  វបិលុ  នៅ ស្រកុ ជា មយួ គ្នា។ បនា្ទាប ់
មក យើង  បាន សុំ គត់ ហាត់  និង ឡើង 
ប្រ កួត  ដើម្របី រក ប្រក់ ផ្គត់ ផ្គង់ ការ សិក្រសា  
ហើយ ជា បន្ត បនា្ទាប់  ពួកខ្ញុំ បាន ឡើង 

ប្រកួត  ព្រម ទាំង ទទួល បាន តម្ល្រ ខ្លួន 
យក ទៅ រៀន  រហូត ដល់ ព្រល ន្រះ »។  

ចំណ្រក សយ  សុខ  បាន បន្ថ្រម ថា ៖ 
«ខ្ញុំ មាន ឪពុក ឈ្មាះ  សយ  ជឹម  អ្នក- 
មា្តាយ  ឈ្មាះ  យ៉ន  ថុល រស់ នៅ ភូមិ 
តាលន  ឃុំ ត្រពាំង ព្រះ  ស្រុក ព្រ ឈរ  
ខ្រត្ត កំពង់ ចាម  មាន មុខ របរ ធ្វើ ស្រ- 
ចមា្ការ តិច តួច ។  ដើម ឡើយ ២ នាក់ បង- 
ប្អូនខ្ញុំ  រៀន នៅ វិទ្រយាល័យ នរោត្តម 
រណឫទ្ធិ គន្ធ បុបា្ផា  នៅ ខ្រត្ត  និង មក បន្ត 

រៀន វិទ្រយាល័យ នៅ ភ្នំព្រញ  ហើយ  ក្នុង 
រយៈ ព្រល ជាង ៤ ឆ្នាំ ការ ចំណាយ លើ 
ការ បង់ សាលា  និង ហូប ចុក  គឺ បាន ពី 
ការ ប្រ កួត ប្រដល់  រហូត ដល់ បាន 
បញ្ចប់ ការ សិក្រសា» ។  

សយ  សុខ  បញ្ជាក់  ថា ៖ «ទោះ ជា 
យ៉ាង ណា  ខ្ញុំ  និង បងខ្ញុំ  មិន ដ្រល 
ដណ្ដើម បាន ជើង ឯក  ឬ ខ្រស្រ ក្រវាត់ ទ្រ  គឺ 
បាន ត្រឹម ជើង ឯក រង  ក្នុង ការ ប្រ កួត 
ជម្រើសជាត ិប្រចា ំឆ្នា ំប៉ណុ្ណោះ   ប៉នុ្ត្រ ការ- 

ហ្វឹក ហាត់  និង គោរព វិន័យ បាន ល្អ  គឺ 
ទទួល បាន ឱកាស ឡើង ប្រ កួត បាន 
លុយ ជួយ ជីវភព ជា និច្ច »។  

 «ក្រយ បញ្ចប់ ការ សិក្រសា  នឹង ស្វ្រង- 
រក ការងារ ធ្វើ  ដើម្របី អភិវឌ្រឍ  ខ្លួន  ឱ្រយបាន  
ប្រសើរ  ដូច គ្រ   ត្រ នៅ ត្រ មិន ដច់ អាលយ័  
ពី ការ ហ្វឹក ហាត់ ក្របាច់ គុន   និង ឡើង 
ប្រកួត  ទៅ តាម សមត្ថភព  សុខភព  
និង ព្រល វ្រលា ជាក់ ស្ត្រង   ព្រះ ជា  របរ 
ស្រប  ច្របាប់  ដ្រល ផ្តល់ សុខភព  និង 
កណំើត ឱ្រយ យើង ខ្ញុ ំ»។  ន្រះ ជា សម្ដរីបស ់
សយ សុខ និយយបន្ថ្រម ។ 

ចំណ្រក  សយ  សី  ជា បង  បន្ថ្រម ថា ៖ 
« ជា វិស្វករ  មិន លំបាក រក ការ ងារ ធ្វើទ្រ  
នៅ ក្រុម ហ៊ុន វិស័យ ឯក ជន មួយ ចំនួន  
ព្រះ គ្រ  ត្រវូ ការ ជំនាញ ន្រះ ដ្ររ  ពិស្រស 
ខ្ញុំ ធ្លាប់ ទទួល ការ លំបាក  ក្នុង ជីវភព ក្រី- 
ក្រ  តស៊ូ ក្នុង ជីវិត គឺ ខ្ញុំ នឹង ឈាន ទៅ រក 
ការ ងារ តាម បច្ច្រក ទ្រស ជំនាញ គិត ថា  
ជីវិត នឹង ប្រ សើរ ជាង ពី មុន។  ខ្ញុំ មិន ភ្ល្រច 
កណំើត  ជា កឡីាករ  ទ្រ  ពសិ្រស គ្រ ូបង្វកឹ  
អ៊ីចឹង   ព្រល ខ្ញុំ មាន ជីវភព ធូរ ធ  ខ្ញុំ ចង ់ 
បង្កើត ក្លិប មួយ  ដើម្របី បណ្តុះ បណា្ដាល 
បង្វកឹ ដល ់ក្ម្រងៗ ជនំាន ់ក្រយ  ដើម្របី ឱ្រយ 
មាន ឱកាស បាន ប្រ កួត  រក ប្រក់ យក 
ទៅ  បន្ត ការ រៀន សូត្រ ដូច រូប ខ្ញុំ » ៕

កេុងប៊េរឡំាង: Robert 
Lewandowski ស៊ុត បញ្ចូល 
ទី សរុប បាន ១០គ្រប់ ហើយ 
នៅក្របខ័ណ្ឌ  Bundesliga 
ក្នុង ចំណម  ៥ ប្រកួតដំបូង 
នៅ រដូវកាល ន្រះ ជាមួយ នឹង 
ការ ធ្វើ បាន ហ្រ៊ត ទ្រីក (ស៊ុត 
បាន ៣គ្រប់) នៅព្រល ក្រុម  
Bayern Munich បំបាក់ 
ក្រុម Eintracht Frankfurt 
៥-០ កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ខណៈ  
លទ្ធផល ន្រះ ហាក់ ដូច  បញ្ជូន 
សារ គំរាមដល់ គូ ប្រជ្រង របស់ 
ក្រុម ជើង ឯក អឺរ៉ុប ដ្រល ត្រូវ 
ប៉ះគ្នា នា ព្រល បនា្ទាប់ ។     

កីឡាករ  Lewandowski 
បាន ប្រប់ ទូរទស្រសន៍  Sky ថា ៖ 
« ខ្ញុំ សង្រឃឹម ថា យើង នឹង បន្ត 
ទម្រង់ ដ៏ ល្អ ន្រះ បាន រយៈព្រល 
យូរ  ទៅ មុខ ទៀត  ពោល គឺ យើង 
គ្មាន បញ្ហា អ្វីទាំងអស់ មិន ថា 
ជួប ជាមួយ ក្រុម ណា ក៏ ដោយ ។ 
យើង រម្រង ចង ់បងា្ហាញ ការ ល្រង 
បាល់ ដ៏ ល្អ បំផុត របស់ យើង 
ហើយ យើង ត្រង ត្រ ចង់មាន 
ជ័យ ជម្នះជានិច្ច » ។

ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ ប៉ូឡូញ 
ទម្លុះ សំណាញ់ បាន ៩គ្រប់ 
សម្រប់ ការ ចូល ល្រង ៣ 
ប្រកួត  ចុង ក្រយ របស់ ខ្លួន 
ហើយ ធ្វើ បាន ៣គ្រប់ ទៀត  

រង្វង់ រយៈ ព្រល ១ម៉ាង ក្នុង 
ការ ប្រកួត ដ្រល ធ្វើ ឡើងនៅ 
កីឡដ្ឋាន Allianz Arena ។

ក្រុម ការ ពារ តំណ្រង ជើង ឯក 
Bayern ស៊ុត បញ្ចូល ទី ក្រុម គូ- 
ប្រជ្រង សរុប ២២ គ្រប់ ពោល 
គឺ ច្រើន ជាង ក្រុម ល្រខ១ RB 
Leipzig ដ្រល នៅ ឈរ ទ ីកពំលូ 
តារាងលីគ កំពូលអាល្លឺម៉ង់ 
ដដ្រល ក្រយ ឈ្នះក្រមុ Her-
tha Berlin ដ្រល សល ់គ្នា ១០ 
នាក់ ២-១ ។

គិត ត្រឹម សបា្ដាហ៍ ទី ៥ ន្រះ 
ក្រុម Bayern តាម ពី ក្រយ 
ក្រុម ល្រខ១ ចំនួន ១ពិន្ទុ 
ដោយមាន ១២ពិន្ទុ ស្មើ ក្រុម 
ល្រខ៣ Borussia Dort-
mund ដ្រល ធ្វើ ការ ប្រកួត 
បនា្ទាប់ ហើយ ឈ្នះ  ក្រុម ដ្រល 
កំពុង យ៉ាប់ យឺុន Schalke 04 
៣-០។ 

ត្រ យ៉ាង ណា  អម ជាមយួ នងឹ 
ភព  រីក រាយ ន្រជ័យ ជម្នះន្រះ 
ក្រុម Bayern ក៏ មានដំណឹង 
អាក្រក់ ដូច គ្នា ដ្ររ នោះ គឺ  ខ្រស្រ- 
ការ ពារ ឆ្វ្រង ដ៏ រឹង មាំ របស់ ក្រុម  
កីឡាករ សញ្ជាតិ កាណាដ  
Alphonso Davies ត្រូវ 
សម្រក ព្រយាបាលរហតូ ដល ់ទៅ 
៨ សបា្ដាហ៍ ដោយសារ របួស 
ក ជើង ធ្ងន់ ធ្ងរ ៕ AFP/VN 

បងប្អនូភ្លោះសយសុខនិងសយសីឡើងបេដាល់យកលុយទៅរៀនរហូតចប់បរិញ្ញាបតេ។  សហ ការី

Lewandowski ៣គ្រប់ 
ព្រល Bayern  ឈ្នះ ៥-០ 



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ប្រហ្រល    មក ព ី ភាព ចាស ់ចតិ្ត  ចាស-់  
គំនិត  គួប ផ្រសំ នឹង ជោគជ័យជាផ្ល្រផ្កា   លើ អាជីព  
សលិ្របៈ  នងិ អាជវី កម្ម   ក្រ សលិ្របៈ    ខ្លាងំ នោះហើយ 
ទើប ព្រល  ថ្មីៗ ន្រះ  ស្រប់ ត្រ តារា ចម្រៀង ស្រី 
ចាស ់ វស្រសា ជ្រក ទ្រនំ ហង្រសមាស  អ្នកនាង ព្រជ្រ  
សោភា  ហ៊ាន  បង្ហើរសារ    តាម បណ្តាញ សង្គម 
បរយិា យអ ំពរីឿង   រសជាត ិ ន្រ ជវីតិ តស៊ ូនងិ ភាព- 
រឹង មាំ  របស់ ស្រ្តី ម្រ មា៉ាយ បង្កឲ្រយ មាន ភាព  ភា្ញាក់- 
ផ្អើល ពី  មហជនសាជាថ្មី   ។ 

ភា្ជាប់  នឹង រូប  មួយ សន្លឹក   បង្ហាញ  សា្នាម ញញឹម 
ប៉ប្រិម នោះ ព្រជ្រ សោភា ក៏ បង្ហើរ សារ ឡើង ថា៖ 
«  ជីវិត  ជា ស្ត្រី  ម្រមា៉ា យ  អ្នកណ  ថា ពិបាក  រស់ជា- 
ខ្លួន ឯង  ត្រអ្នក  ដ្រលពិបាក គឺជាជីវិត មនុស្រសស្រី 
ប្តី  លួច មានស្រី ចាំ ផ្លូវ  ប្តី លួច ឆ្រក ទូរស័ព្ទ តាម-  
ដាន  ប្ត ីជវីតិជា ប្រពន្ធ វាទៅជា ដចូ ចោរ  ចា ំចាប ់ប្ត ី
លួច មា ន ស្រី ចង់ ដឹង ស្រី របស់ ប្តីជា អ្នក ណតើ 
ហត ់ទ្រ? »។ 

ដោយ សារ  ត្រ  ឃើញ  Idol   ខ្លួន  
ហ៊ាន  ច្រញ សារ ច្រញ មក ត្រង់ៗ  
ទៅ  ហើយ   និយាយ ពី ភាព រឹង មាំ 
និង ក រ តស៊ូ   របស់ ស្រ្តី ម្រ មា៉ាយ    
នោះ អ្នក គាំទ្រ  យា៉ាង-   
ច្រើន  ចូល រួម បរិយាយ 
យល ់   ស្រប និង គាំទ្រ 
ថាជា   សម្តី ត្រឹមត្រូវ ។ 
  ឃើញ  មាន អ្នក ខ្លះ 
ផ្តើម   ថា៖ «   ម្រមា៉ាយ  
សប្របាយ   ចិត្ត  គាំទ្រ  
១០០% បង ភា  
និយាយ ត្រឹម  ត្រូវ - 
ណស់   ក៏    សរ សើរ 
ដល់  អ្នក ម្រមា៉ាយ   
ល ើ លោក។ សខុ- 
ចិត្ត  មាន ឈ្មោះជា   
ម្រ មា៉ាយ គ្រន់ ជាង 
រស់  មានទុក្ខ  សោក  រាល់ថ្ង្រ 
ម្រ មា៉ាយ  ក៏អាច ធ្វើ ករ រក-  
ស ុី  ចិញ្ចឹមខ្លួន ឯង  រស់  
ដោយ    ស្រួល ឯក រាជ្រយ 
ខ្លួន   ឯង និងមាន ស្ររី- 
ភាព  ព្រញ ទី។  សួរ ថា 
ជីវិត  កើត មា ន  ស្រចក្តី 
សុខ ទ្រ? ពិត ទ្រ   សា្នាម- 
 ញ  ញឹមនៅ ពី  ក្រយ  
កញ្ច ក់នោះ? ដូច្ន្រះ 
ត្រូវ ស្រឡាញ់ អ្វី ជា-  
ខ្លនួ  យើង ស្រឡាញ ់
នូវ  អ្វី ដ្រល យើង - 
មាន  ជីវិតមិន បង្ក 
ក រឈឺចាប់ ដល់ 
អ្នកដទ្រ នោះគឺវា  

ជា ស ុភ មង្គល ដព៏តិ ប្រកដ សម្រប ់ឱ្រយ  ខ្លនួ-  
យើង! »។ 

ឯ  អ្នក ខ្លះ ក៏ បន្ទរ ថា៖ «ត្រូវ ណស ់បង  
ស្រ ីម្រមា៉ាយ ត្រឈ្មោះ  ត្ររស់ នៅ មាន-  
ន ័យ ជាងនៅ ជាមយួ ប្ដតី្រ សម្របក ខ្លនួ   
ម្រមា៉ាយ លុយ ចាយ មិន ខ្វះ មិនដូច 

កល មាន ប្តី ស្រដ យប់ ស្រដ- 
ថ្ង្រ  ឈកឺ្របាល  លុះក្រស័ យ បើ 
បា ន ប្តចីង្រ បផំ្លាញ គា្មោន-  
ស ល់។  កន្ល្រងណ មិន 
ផ្តល  ់  តម្ល្រឱ្រយ មិនមាន ក្ដី - 
សុខ   ដើរ ច្រញ  កុំខ្វល់ ពី 
មាត ់  អ្នកដទ្រ ព្រះ គ្រ 
មិន  បាន មក រួម ទុក្ខ ជា - 
មួយ  យើងទ្រ។ ស៊ូ នៅ 
ម្រមា៉ាយ ល្អ ជាង មាន - 
ប្ដី  ដ្រល លួច មាន ស្រី 
អ្នក ណ ហ៊ានថា  ម ្រ-  
មា៉ាយ មិនល្អ  សំខន់ 
ម្រមា៉ាយ គ្រ ច្រះ  រកសុី  
ចិញ្ចឹម ខ្លួន គ្រ និង កូន 

បានរស់។  មនុស្រស យើង 
ត្រូវ  ច្រះ ស្វ្រង រកស្រចក្តី - 
សុខ  ដោយខ្លួនឯង  អ្វី 
ដ្រល សខំន ់គ ឺត្រវូ ច្រះ 
ក្រ ច្ន្រ ឆាកជីវិត ខ្លួន-  
ឯង ឱ្រយ មាន ន័យ-  
គា្មោន  នរណ មា្នាក់ 
ក្រ ពីខ្លួន យើង 
មក ក្រច្ន្រ ជីវិត-  
យើង ទ្រ  ជាចងុ-  
ក្រយ គឺ មាន 
ត្រ ខ្លួន យើង  
ទ្រ»៕ 

មហាជនគំាទ្រព្រជ្រសោភាដ្រល
ហា៊ានបរិយាយពីជីវិតតសូ៊ស្រ្តីម្រម៉ាយ

ថ្មីៗ នេះ អ្នកនាង ពេជេ សោភា សេប់តេ ហ៊ាន 
បរិយាយ ពី  រឿង សេី្ត ីមេម៉ាយ ។ រូបថត អីុនសា្តាក្រម
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Modric (ស្ដា)ំ សុ៊តគេប់ ជ័យជម្នះចុងកេយ ឱេយ Real ឈ្នះ Barca ៣-១ ក្នងុជំនួប El Clasico ។ AFP

Realឈ្នះBarca ៣-១
សម្រលសម្ពាធឱ្រយZidane

បសេឡូណា : ក្រុម  Real- 
Madrid ទប ់សា្កាត ់វបិត្តដិោយ វធិ ី
ដ៏ ល្អ បំផុត កល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ 
ដោយ ករ យក ឈ្នះ ក្រុម  Bar-
celona ៣-១ ក្នុងជំនួប El- 
Clasico ដ្រល ធ្វើ ឡើង ដោយ 
គា្មោន អ្នកគាំទ្រ ក្នុង កីឡដា្ឋាន ជា- 
លើក ដំបូង ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។  

ក្រមុ  Barca ក្នងុ នាម ជា មា្ចាស ់
ផ្ទះ មាន ឱកស យក ជ័យ ជម្នះ 
ជា លើក ទ ី៣ ជាប ៗ់  គា្នា លើ ក្រមុ 
គូ ប្រជ្រង សា្លាប់ រស់ ហើយ បន្ថ្រម 
សមា្ពាធ កន់ ត្រ ខ្លាំង លើ លោក 
Zinedine Zidane ត្រ ផ្ទយុ ទៅ 
វិញ ក្លិប កតាឡាន់មួយ ន្រះ ប្ររ 
ជា បរាជ័យ ហើយ  បណ្តាយ ឱ្រយ 
Real នាំ មុខ ដាច់ ៦ ពិន្ទុ ក្នុង 
តារាង ក្រប ខ័ណ្ឌ La Liga ។

លោក  Zidane គ្របូង្វកឹ របស ់
ក្រុម ភ្ញៀវ  ក្រយ ករ ប្រកួត 
បញ្ចប់ ទៅ  និយាយ ថា ៖ « វា ត្រឹម 
ត្រ ៣ ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ ត្រ យើង ត្រូវ 
រីក រាយ ជាមួយ វា ជា ពិស្រស 
ក្រយ គ្រប ់យា៉ាង  ដ្រល នយិាយ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ក្រុម » ។ 

២ គ្រប់ នៅ វគ្គ ទី ២ ដោយ 
ករ ស៊ុត បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉្រត្រ 
របស់ Sergio Ramos និង ករ 
ទម្លុះ សំណញ់ ទី នៅ ចុង ម៉ាង 
របស់   Luka Modric បាន ផ្ដាច់ 
ជីវិត ក្រុម របស់ លោក Ronald 
Koeman ខណៈ  Federico 
Valverde របស់ Real និង 
Ansu Fati របស ់Barca  ផ្លាស ់
វ្រន  គា្នាធ្វើ បាន សម្រច  មា្នាក់ម្ដង 

នៅ ដើម វគ្គ ទី ១  ធ្វើ ឱ្រយ ករ ប្រកួត 
ន្រ ក្លិប យក្រស ២ នៅ  អ្រស្របា៉ាញ  
កន់ ត្រ រន្ថើនឡើង ៗ  ។

ប្រធាន ក្រុម អធិរាជ ស Ra-
mos និយាយ ថា ៖ « វា ត្រង ត្រ 
មាន ព្រល ដ្រល ក្រុម ធ្វើ មិន បាន 
ល្អ ក្នុង រដូវកល ១  ជា មិន ខន 
ត្រ សង្រឃឹម ថា ព្រល វ្រលា  អាក្រក់ 
ន្រះ នឹង មាន ត្រឹម ត្រ ១សបា្ដាហ៍ 
ចុះ។ ករឈ្នះនៅ ផ្ទះ របស ់ក្រមុ- 
គូ សត្រូវ ដ៏ យូរ អង្វ្រង គឺ ត្រង ត្រ 
មាន ក្ដី រីក រាយ ជានិច្ច » ។

ក្រុម  Barca ទំនង ជា មាន 
អារម្មណ ៍តងឹ  ចតិ្ត ខ្លាងំ  ជា ពសិ្រស 
ព្រល អាជា្ញា កណ្តាល ផ្ដល់ បាល់ 
ប៉្រណល់ ទីឱ្រយ ក្រុម គូ បដិបក្ខ  
ក្រយ ពិនិត្រយ វីដ្រអូ ជំនួយ ករ 
អាជា្ញា កណ្តាល ( VAR) ហើយ 
ករ ដួល ដ្រល មើល ទៅ ហួស 
ពីករ ពិត (ក រ ធ្វើពុត ដួល) 
របស ់ Ramos ក្រយ  ករ ទាញ 
អាវ ពី Clement Lenglet ។

លោក Koeman គ្រូបង្វឹក 
របស ់ក្រមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ  នយិាយ ពាក ់
ពន័្ធ នងឹ VAR ថា ៖ « ប្រហ្រល ជា 
ថ្ង្រ ណ មួយ អ្នក អាច ធ្វើ ករ 
ពន្រយល ់ថា តើ   VAR កពំងុ ធ្វើ ករ 
យា៉ាង ដូច ម្ដ្រច នៅ ទី ន្រះ ក្នុង 
ប្រទ្រស អ្រស្របា៉ាញ ។ យើង មាន 
ករ ប្រកួត ៥ លើក ក្នុង លីគ 
ហើយ  VAR ឃើញ ត្រ ធ្វើ អន្តរា- 
គមន៍ ជាមួយ ក្រុម  Barca » ។

ន្រះ ជា ករ ប្រកួត  ក្នងុ ជំនួប El- 
Clasico លើក ដបំងូ របស ់លោក 
Koeman ក្នងុ នាម ជា អ្នក ចាត-់ 

ករ របស់   Barca ហើយ សមា្ពាធ 
ដ្រល មាន ចពំោះ លោក Zidane 
ឥឡូវ ន្រះ នឹង ត្រូវ ផ្ទ្ររ ទៅ កន់ 
បុរស សញ្ជាតិ ហូឡង់ វិញ  ដ្រល 
ដឹក នំា ក្រមុ ឈ្នះ បាន ត្រ៣ លើក 
ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ចំណម  ៦ប្រកួត 
កន្លង មក ន្រះ ។

Barca នឹង ត្រូវប្រឈមនឹង 
ក្រុមយក្រស អីុតាលី Juventus 
នៅ កណ្តាល សបា្ដាហ ៍ ក្នងុ ប្រកតួ 
Champions League ដោយ 
គា្មោន វត្តមាន របស់ ខ្រស្រ ករពារ 
ឆ្នើម Gerard Pique ដោយ- 
សារ ត្រ ជាប់ ពិន័យ ។ 

រាល់  លទ្ធផល មិនល្អ របស់ 
Barca ឥឡូវ ន្រះ  កំពុង ឆ្លុះ 
បញ្ចាំង ពី អនាគត របស់  ប្រធាន 
ក្រុម Lionel Messi ដ្រល ន្រះ 
អាច ជា  ជំនួប El Clasico ចុង 
ក្រយ  របស់ គ្រ នៅ  Camp- 
Nou ខណៈ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ អន្តរជាត ិ
អាហ្រសង់ ទីន ដ្រល ប៉ុន ប៉ង ច្រញ 
ពី ក្រុម មិន បាន សម្រច នៅ ត្រ 
អាច រក គ្រប់ បាល់ បាន ពី ករ 
ចូល ល្រង  ដ្រលប្រកប ដោយ 
ហនិភ័យ នា រដូវកល ន្រះ ។

ក្រមុជើង ឯក ចាស់ Real ឈរ 
ទ ី១ បណ្តាះ អាសន្ន ក្នងុ តារាង  
La Liga  ដោយ មាន ១៣ ពិន្ទុ 
ក្រយ បញ្ចប់  ៦ ប្រកួត ពោល 
គឺ នាំ មុខ  ២ ពិន្ទុ លើ  Atletico 
Madrid ដ្រល ប្រកតួ តចិ ជាង ១ 
លើក  ខណៈ  Barca នៅ ល្រខ 
១២ មាន ៧ ពិន្ទុ ក្រយ  ប្រកួត   
បាន ៥ ដង ៕ AFP/VN

តារាចមេៀងសេ ីចាស់ វសេសា ជេក ទេនំ ហងេស  
ម ស អ្នកនាង ពេជេ សោភា សមេស់ 

កាន់តេ សេស់ ស្អាត  និង កាក់កប របរ រកសីុ 
កេ សិលេបៈ។   រូបថត ហុង មិនា 
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