
មុំ គន្ធា 

ភ្នំពេញៈ បន្ទាប់ពីរកឃើញអាជីវករ
និងកម្លាំងសន្តិសុខនៅមជ្ឈមណ្ឌល
ពាណិជ្ជកម្មផ្សារអូរឫស្សីមនវិជ្ជមន
ជងំឺកវូដី១៩ជាបន្តបន្ទាប់មករដ្ឋបាល
រាជធានភី្នពំញ្បានសមច្ផ្អាកដណំើរ-

ការផ្សារន្ះរយៈព្ល១៤ថ្ង្គឺចាប់-
ពីថ្ង្មស្លិមញិរហតូដល់ថ្ងទ្ី១៧ខ្
មស្ាដើមប្ីបង្ការនងិទប់សា្កាតក់ារឆ្លង
រីករាលដាលវីរុសកូវីដ១៩ទៅដល់

អាជីវករនងិប្ជាពលរដ្ឋដល្ចញ្-
ចូលផ្សារន្ះ។
នៅថ្ង្ម្សិលមិញន្ះដ្រកុ្មគូ្ព្ទ្យ

គណៈកម្មការផ្សារនិងអាជា្ញាធរខណ្ឌ

៧មករាបានចុះបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ម្រោគ
នៅខាងក្នុងផ្សារន្ះនិងបាញ់ទឹក
សាប៊ូនៅខាងក្បរិវ្ណផ្សារ។
លោកឃួងស្ងអភិបាលរាជធាន-ី

ភ្នំព្ញបានច្ញស្ចក្តីជូនដំណឹង
ពីការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវមជ្ឈ-
មណ្ឌលពាណិជ្ជ...តទៅទំព័រ  ៤

ថ្ងេចន្ទ ទី៥ ែខមេសា ឆ្នាំ២០២១ លេខ ២៨៨៧ / តម្លេ  ១២០០    រៀល

អ្នកលេងកណ្ដាប់ដេធ្ងន់
រឿងសោភ័ណ្ឌទម្លាយ
ពីមូលហេតុពិតនាំឱ្យគេ
ឃ្លាតពីសង្វៀន...ទំព័រ១៥

ព័ត៌មនកីឡា
ពិព័រណ៍សិល្បៈនេការ
ចេករំលេកផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹម
នេការរស់រានដល់អង្គការ
ជួយបញ្ហាសង្គម...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
អ្នកវិភាគ៖ទំនាក់ទំនងរវាង
រុស្ស៊ីនិងណតូទំនងជាតឹង-
តេងជាងទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី
និងអាមេរិកទៀត...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

ស្ថានទូតនិងសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិករួមគ្នាបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ
ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈសា្ថានទូតអាម្រិកប្ចាំ
កម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មអាម្រិក
(AmCham)បានចុះហត្ថលខ្ាលើ
ផ្នការការងររួមមួយដើម្បីបង្កើន

សកម្មភាពពាណជិ្ជកម្មនងិការវិនយិោគ
របស់អាម្រិកចូលមកប្ទ្សកម្ពុជា
កាន់ត្ច្ើនបន្ថ្មទៀត។
ផន្ការការងរន្ះត្វូបានចុះហត្ថ-

លខ្ាកាលពថី្ង្ទ២ីខ្មស្ារវាងលោក
PatrickMurphyឯកអគ្គរដ្ឋទតូអាមរ្កិ

បច្ាំកម្ពជុានងិលោកAnthonyGal-
lianoបធ្ានសភាពាណិជ្ជកម្មអាម្រិក
(AmCham)។ស្ថិតក្មផ្នការ
ការងររួមន្ះទាំងសា្ថានទូតអាម្រិក
និងសភាពាណិជ្ជកម្មអាម្រិកនឹងធ្វើ
ការងររួមគ្នាលើគោលបណំងសំខាន៤់

ដ្លផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់ពា-
ណិជ្ជកម្មអាម្រិកបង្កើនការយល់ដឹង
ម៉ាកយីហោនិងស្ដង់ដាអាម្រិកនិង
គទំ្ការលក់ផលតិផលនងិសវ្ាកម្ម
អាម្រកិការពគិ្ះយោបល់លើគោល-
នយោបាយផ្ដោតលើការធ្វើឱយ្បស្ើរ

ឡើងបរិយាកាសធុរកិច្ចរបស់កម្ពុជា
តាមរយៈការធ្វើការងរយា៉ាងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយរដា្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ
ដ្លអាចធ្វើទៅបានជំរុញឱ្យមន
ការទទលួខសុត្វូសង្គមរបស់ក្មុហ៊នុ
(CSR)បង្កើនភាព...តទៅទំព័រ ៩ 

កេសួងយុត្តធិម៌និងសង្គម-
សីុវិលរួមគ្នាបង្កើតកេមុគេ-ូ
ឧទ្ទេសសន្ធានកម្មដោះសេយ
វិវាទកេបេព័ន្ធតុលាការ

ក្នងុការអនុវត្តបមេម-
គោចររយៈពេល២យប់
សមត្ថកិច្ចបានឃាត់យាន-
យន្តចំនួន១៥៥គេឿង

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំេញៈកស្ងួយតុ្តិធម៌កពំងុរៀបចំ
ឱយ្មន«ក្មុគ្ឧូទ្ទស្សន្ធានកម្ម-អ្នក-
សម្ុះសម្លួវវិាទ»ដោយមនសមស-
ភាពពីមន្ត្ីជំនញរបស់រដា្ឋាភិបាល
កស្ងួយតុ្ដធិម៌នងិអង្គការសង្គមសុវីលិ-
ជាតិ និងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការបណ្តុះ-
បណ្តោលជនំញសម្ុះសម្លួវវិាទនៅ
ថ្នាក់មូលដា្ឋានដល់មន្ត្ីជំនញនិងគ្ូ-
បង្គោលសម្ប់ត្ៀម...តទៅទំព័រ ៦

ឡាយ សា មាន

ភ្នំពេញៈ រយៈព្ល២យប់ ន្ការ-
ចាប់ផ្តើមអនុវត្តបម្មគោចរនៅក្នងុ
ភូមិសាស្ត្រាជធានីភ្នព្ំញសមត្ថកិច្ច
បានឃាត់យានយន្តចំនួន១៥៥
គ្ឿងខណៈអាជា្ញាធរ...តទៅទំព័រ  ២

អាជ្ញាធរ  បាញ់ ទឹក សាបូ៊សមា្អាតនៅខាង កេ ផេសារអូរឫសេសី ពីថ្ងេមេសិលមិញ។ ផេសារនេះតេវូបានផ្អាកដំណើរការរយៈពេល១៤ ថ្ងេ បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ។ រូបថតហ៊ានរង្សី

សលារាជធានីសមេចផ្អាកដំណើរការផេសារអូរឫសេសី
បន្ទាប់ពីរកឃើញអាជីវករនិងសន្តសុិខផេសារឆ្លងកូវីដ



តពីទំព័រ១...តាមបណ្តាខេត្ត
មួយចំនួនបានរឹតបន្តឹង
ចរាចរណ៍ចេញ-ចូលក្នុងទឹកដី
របស់ខ្លួនដើមេបីទប់ស្កាត់ការ-
រីករាលដាលនេជំងឺកូវីដ១៩។
អ្នកនំាពាកេយស្នងការដា្ឋាននគរ-

បាលរាជធានីភ្នំពេញ លោក
សនសុខសីហាបេប់ភ្នំពេញ
ប៉សុ្តិ៍ពីមេសិលមញិថារយៈពេល២

ថ្ងេគិតចាប់ពីយប់ថ្ងេទី២និងទី
៣មេសសមត្ថកចិ្ចឃាតយ់ាន-
យន្តចនំនួ១៥៥គេឿងក្នងុនោះ
ម៉ូតូ១៣៤គេឿងនិងរថយន្ត
ចំនួន២១គេឿងខណៈម្ចាស់
យានយន្តតមេូវឱេយធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កនៅផ្ទះខ្លួនឯង១៤ថ្ងេទើប
អាចមកយកយានវិញបាន។
លោកថា៖«អ្នកដេលយើង

ឃាត់យានយន្តគឺអ្នកដេលអត់
មនឯកសរទាំងអស់បើសិន
គាត់ជាអ្នកធ្វើការសេវាកម្មម្ហូប-
អាហារអ្នកធ្វើការតាមកេមុហ៊នុ
ឬកម្មករ-កម្មការិនីដេលគាត់
មនលិខិតតេមឹតេវូ គឺយើងអនុ-
ញ្ញាតមិនមនការឃាត់ទេ»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ភាគចេើន

គាត់ដឹងហើយនៅតេល្មើស
បមេម។ខ្ញុំគិតថាមិនមេនជាការ-
មិនទទួលបានព័ត៌មននោះទេ
ពីពេះខ្ញុំគិតថាការផេសព្វផេសាយ
នេះសឹងតេគេប់បណ្តាញផេសព្វ-
ផេសាយសូមេបីតេក្នុងមូលដា្ឋាន
ឃុំ-សង្កាត់ក៏ផេសព្វផេសាយដេរ»។
យោងតាមសេចក្តីសមេច

របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ
ស្តពីីការអនវុត្តវធិានការរដ្ឋបាល
បណ្តាះអាសន្នដើមេបីទប់ស្កាត់
ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ចេញផេសាយនៅថ្ងេទ១ីខេមេស
ឆ្នាំ២០២១បានហាមការធ្វើ-
ចរាចរណ៍ជាបណ្តាះអាសន្ន
នៅក្នុងភូមិសស្តេ រាជធានីភ្នំ-
ពេញចាប់ពីចនោ្លោះម៉ោង៨យប់
ដល់ម៉ោង៥ពេឹករយៈពេល២
សបា្តាហ៍ចាប់ពថី្ងេទ១ីដលថ់្ងេទី
១៤ខេមេស២០២១។
ដោយឡេកអាជា្ញាធរខេត្តមួយ-

ចំនួន បានរឹតបន្តឹងសកម្មភាព
លក់ដូរ និងរឹតបន្តឹងចរាចរណ៍
ការចេញ-ចូលក្នងុដេនដីរបស់ខ្លួន
ក្នុងនោះរួមមនអាជា្ញាធរសេុក
សេអំបិលខេត្តកោះកុងសេុក
រមសហេកខេត្តស្វាយរៀងនងិ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើម។
អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវុី

សំណងបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពី
មេសិលមិញថារដ្ឋបាលខេត្តសមេច
ឱេយសកម្មភាពអាជីវកម្មដូចជា
ភោជនយីដា្ឋានអាហារដា្ឋានតូប-
អាហារចល័តហាងលក់ភេសជ្ជៈ
(គេឿងសេវឹង)។ល។ដេល
បើកបមេើអតិថិជនទទួលទាន
តេូវផ្អាកទទួលភ្ញៀវជាបណ្តាះ-
អាសន្នចាប់ពីម៉ោង៨យប់ដល់
ម៉ោង៥ពេកឹជាកហិំតរយៈពេល
២សបា្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងេទី២
រហតូដល់ថ្ងេទ១ី៥ខេមេសឆ្នាំ
២០២១។តេលោកបញ្ជាក់ថា
មិនមេនជាការបិទចរាចរណ៍
ទទូាងំខេត្តនោះទេ។«ខ្ញុំមនិមេន
បិទចរាចរណ៍ទេបិទតេហាងផឹក-
សុីទេគឺមនិឱេយលក់ទេតេមឹម៉ោង
៨យប់ទៅយើងស្នើសុំឱេយគាត់
ឈប់លក់ឈប់ផឹកសុីនៅនឹង
កន្លេង(ទិញខ្ចប់ទៅផ្ទះបាន)»។
លោកថា៖«យើងបិទចរាចរណ៍

អត់កើតទេដោយសរខេត្តកំពង់-
ស្ពមឺនបងប្អនូកម្មករ-កម្មការិនី
ខ្លះនៅភ្នំឱរា៉ាលគ់ាត់តេវូជិះឡាន
មកធ្វើការងើបពីម៉ោង៤មក
គាត់ឈរចាំឡានតាមផ្លូវបើឱេយ
គាត់ដើរមកធ្វើការម៉េចទាន់»។
ចំណេកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់

លោកស៊ូម៉ុលអភិបាលសេុក
រមសហេកខេត្តស្វាយរៀង
ដេលបានផេសព្វផេសាយកាលពីថ្ងេ
ទី១មេសឱេយដឹងថាដើមេបីគេប់-
គេងពលរដ្ឋមនដើមកំណើត

ក្នុងសេុករមសហេកដេលទៅ
ធ្វើការងរនៅភ្នពំេញតាមបណ្តា-
ខេត្តនានានិងអ្នកនៅក្នុងខេត្ត
ក៏ដោយបើចង់វិលតេឡប់មក
លំនៅដា្ឋានវិញតេវូធ្វើចតា្តាឡីស័ក
នៅមណ្ឌលចតា្តាឡីស័កតាមពេំ-
ដេនឬនៅភ្នំពេញចំនួន១៤ថ្ងេ។
សេចក្តីជនូដណំងឹបញ្ជាក់ថា៖

«បនា្ទាប់មក ពេលមកដល់ភូមិ-
កំណើតក្នងុសេកុរមសហេកតេវូ
បង្ហាញខ្លនួនៅមណ្ឌលចតា្តាឡី-
ស័កកមេិត២ខេត្តស្ថិតនៅភូមិ
កេញូងឃុំមុខដាដើមេបីពិនិតេយ
តាមដានសុខភាពស្គេនកម្ដៅ
តេតួពិនិតេយឯកសរឱេយបានចេបាស់-
លាស់និងតមេវូឱេយធ្វើចតា្តាឡីស័ក
នៅផ្ទះរយៈពេល៧ថ្ងេបន្តទៀត
ដោយមនការតេួតពិនិតេយពី
អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន»។
អភិបាលខេត្តកណ្តាលលោក

គង់សោភ័ណ្ឌដេលជាខេត្តមួយ
ដេលមនអ្នកឆ្លងកូវីដជាចេើន

ដេរនោះថ្លេងថាអាជា្ញាធរមូល-
ដា្ឋានក៏បានតេៀមរួចជាសេច
ដើមេបីដាក់ចេញបមេមគោចរ
ផងដេរបើសិនមនការឆ្លងរាល-
ដាលខ្លោំង។ «ការរីករាលដាល
នៅខេត្តក្នុងកមេិតមួយដេល
អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានគាត់គេប់គេង
ស្ថានការណ៍បានចេើនតេតំបន់
ខ្លះយើងតេៀមក្នងុការដាក់បមេម
គោចរដេរ បើមនផ្ទុះខ្លោំងប៉ុន្តេ
តំបន់ខ្លះទៀតនៅដំណើរចរា-
ចរណ៍និងលក់ដូរធម្មតា»។
ចំណេកខេត្តកោះកុងនគរបាល

បានដាក់ប៉សុ្តិ៍តេតួពនិតិេយនៅភមូិ
អូរជេឃុំបឹងពេវសេុកសេ-
អំបិលដោយបានរឹតបន្តឹងការ-
ធ្វើចរាចរណ៍ចេញ-ចលូនងឹមនិ
អនុញ្ញាតឱេយពលរដ្ឋមកពីបណ្តា
រាជធានី-ខេត្ត ឬពីតំបន់ដេល
មនផ្ទះុឆ្លងកូវីដ១៩ខ្លោងំចូលទៅ
ក្នុងទឹកដីខេត្តនេះឡើយ លើក-
លេងតេមនករណីចាំបាច់៕

លោកស ខេង សរសើរការអនុវត្តចេបាប់ខណៈគេះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះ
អោមប៊ុនធឿន

ភ្នំពេញៈលោកឧបនាយករដ្ឋមន្តេី
សខេងរដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេនិង
ជាបេធានគណៈកម្មាធកិារជាតិសវុត្ថ-ិ
ភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានកោត-
សរសើរចំពោះការអនុវត្តចេបាប់ស្ដីពី
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងតេីមសទី១
ខណៈចំនួនអ្នកស្លោប់ និងអ្នករបួស
ដោយសរគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍មន
ការថយចុះបើធៀបតេីមសទី១ក្នុង
ឆ្នាំមុន។
តាមរបាយការណ៍គណៈកម្មា-

ធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកដេលបានផេសព្វផេសាយពីថ្ងេ២
មេសបានឱេយដងឹថាក្នងុតេីមសទ១ី
ឆ្នាំ២០២១នេះគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកបានកើតឡើង៧៦៣លើក
ថយចុះ១៥៣លើក ស្មើនឹង១៧
ភាគរយបើធៀបនងឹរយៈពេលដចូគា្នា
កាលពីឆ្នាំ២០២០ដេលមនគេះ-
ថា្នាក់ចំនួន៩១៦លើក។
របាយការណប៍ង្ហាញថា«អតេអ្នក-

ស្លោប់ក្នុងគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍បាន
ថយចុះរហតូដល់៦០នាក់បើបេៀប-
ធៀបតេីមសទី១ឆ្នាំ២០២០ដេល

មនអ្នកស្លោប់ចំនួន៤៩៣នាក់
ហើយនៅតេមីសទ១ីឆ្នាំ២០២១នេះ
ចំនួនអ្នកស្លោប់មន៤៣៣នាក់។ រីឯ
អ្នករងរបួសដោយសរគេះថា្នាក់
ចរាចរណ៍វិញនៅតេីមសទី១ឆ្នាំ
២០២១នេះមនចនំនួ១១១៣នាក់
ថយចុះ២០២នាក់ស្មើនឹង១៥ភាគ-
រយបើធៀបនឹងរយៈពេល១តេីមស
ដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំ២០២០ដេល
មនអ្នករងបួស១៣១៥នាក់»។
តាមរយៈរបាយការណ៍នេះលោក

សខេងបានកោតសរសើរនិងវាយ-
តម្លេខ្ពស់ចំពោះការអនុវត្តចេបាប់ស្ដី-
ពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងតេីមសទី១
គិតចាប់ពីខេមករាដល់ដំណច់ខេ
មីនាឆ្នាំ២០២១។
លោកបានបញ្ជាក់នៅលើហ្វេសប៊ុក

របស់លោកថា៖«ក្នុងនាមបេធាន
គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរា-
ចរណ៍ផ្លូវគោកសូមថ្លេងអំណរគុណ
និងកោតសរសើរខ្ពស់ចំពោះស្មារតី
យកចតិ្តទកុដាក់បពំេញភារកចិ្ចដកឹនាំ
ការអនុវត្តចេបាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកទាំងយប់ទាំងថ្ងេរបស់ថា្នាក់ដឹក-
នាំនិងមនេ្តីនគរបាលនេអគ្គស្នងការ-
ដា្ឋាននគរបាលជាតិ គណៈបញ្ជាការ-

ឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តស្នងការ-
ដា្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តអធិការ-
ដា្ឋាននគរបាលកេុងសេុក-ខណ្ឌនិង
សមត្ថកិច្ចរួមសហការផេសេងទៀត»។
ជាមួយគា្នានេះលោក សខេងក៏

បានថ្លេងអំណរគុណចំពោះជនរួម-
ជាតិដេលជាអ្នកបញ្ជាមធេយោបាយ
ធ្វើដំណើរគេប់បេភេទផងដេរចំពោះ
ការបេកាន់នូវឥរិយាបថជាពលរដ្ឋល្អ

តាមរយៈការចូលរួមគោរពចេបាប់ចរា-
ចរណ៍យា៉ោងខ្ជាប់ខ្ជួនគេប់ពេលធ្វើដំ-
ណើរ។«ដោយសរការគោរពចេបាបដ់៏
ខ្ជាបខ់្ជួនពីសណំក់បងប្អនូជនរមួជាតិ
នេះហើយដេលបានធ្វើឱេយអតេគេះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍ចនំនួអ្នកស្លោប់នងិអ្នក-
រងរបួសមនការថយចុះ»។
លោកគង់សុវណ្ណ ជាទីបេឹកេសា

ជំនាញនិងជាអនុបេធានកេុមកម្មវិធី

សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សហគមន៍នេ
គមេងអភិវឌេឍន៍ផ្លូវជនបទជំហានទី
២របស់កេសួងអភិវឌេឍន៍ជនបទថ្លេង
ថាការថយចុះនេចំនួនអ្នកស្លោប់និង
របួសដោយគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍ជា
សញ្ញាណល្អប៉ុន្តេតេូវតេមនការរឹត-
បន្តងឹបន្តទៀតហើយរដា្ឋាភបិាលគរួតេ
ជំរុញឱេយមនវិនិយោគចំនួនថវិកា
ឱេយចេើនថេមទៀតលើការងរសុវត្ថិ-
ភាពចរាចរណ៍។
លោកថា៖«កាលណរដា្ឋាភិបាល

ឬបេទេសនីមួយៗដាក់លុយធ្វើការ
អបរ់ផំេសព្វផេសាយលើការរតឹបន្តងឹពងេឹង
ខងផ្នេកបច្ចេកវិទេយោទីផេសារសង្គម
ផេសេងៗទៅលើផ្នេកចរាចរណ៍ហ្នឹង
ការវិនិយោគនោះជាការសង្គេះជីវិត
មនុសេសនិងធ្វើឱេយសុខុមលភាពបេជា-
ពលរដ្ឋនឹងបានបេសើរឡើងសេប-
ពេលបេទេសកំពុងវិវឌេឍទៅមុខ»។
លោកសុវណ្ណ បានកត់សម្គាល់

ឃើញថា ការបញ្ជាេបសរអប់រំពីសុវ-
ត្ថិភាពចរាចរណ៍មិនទាន់បានជេប
ពេញលេញទេពេះកាលណអវត្តមន
នេការរតឹបន្តងឹនិងការអប់រផំេសព្វផេសាយ
នោះចំនួនគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍
តេងតេកើនឡើងវិញ៕

ទិដ្ឋភាពគេះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅភ្នពំេញកាលពីខេកុម្ភៈឆ្នានំេះ។រូបថតហេងជីវ័ន
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ក្នងុ ការ អនុវត្តបមេម...
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ក្រសួងការបរទ្រសឆ្លើយតបរបាយការណ៍សិទ្ធមិនុស្រសរបស់អាម្ររិកទាក់ទងនឹងកម្ពជុា
ឡាយ  សា មាន

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង ការ បរទៃស កម្ពុ ជា 
បានសម្តៃង ការសោ ក សា្តា យ ចំពោះ 
របាយ ការណ៍ របស់ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក 
ដៃលថា   រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុាបាន រលំោភ 
សិទ្ធិ មនុសៃស ក្នុងឆ្នាំ២០២០  ហើយ 
បាន ចាតទ់កុ របាយ ការណ ៍នោះ ថា  ធ្វើ 
ឡើ ង ដោយ ឯក តោ ភាគី  និង តាម អំពើ - 
ចិត្តដៃល មិន បង្ហាញ ពី សា្ថាន ភាព 
សិទ្ធិមនុសៃស ជាក់ ស្តៃង នៅ កម្ពុជា ។

ការ ឆ្លើយ របស់ កម្ពុជា នា ពៃល នៃះ 
បនា្ទាប់ពី កៃសួ ងការ បរទៃស អាមៃរិក 
បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ របាយ ការណ ៍បៃចា ំឆ្នា ំ
លើក ទី៤៥  របស់ ខ្លួន  កាលពី ថ្ងៃ ៣០ 
មីនា  ស្តីពី ការ អនុវត្ត សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 
ទទូាងំ ពភិព លោក សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២០ 
ក្នុង នោះបាន អះ អាង ថា  ខ្លួន បាន រក- 
ឃើ ញ អំពើ និទ្ទណ្ឌភា ព បន្ត កើតមាន 
និង រីក រាលដល ក្នុងសង្គម កម្ពុជា។ 
ជា មួយ នៃះបាន ចោទ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពជុា 
ថា  បន្ត រំលោភ  និង រឹតតៃបិត សិទ្ធិ សៃរី- 
ភាព ជា មលូ ដ្ឋាន  នងិ សទិ្ធ ិនយោ បាយ 
របស់ ពលរដ្ឋ។

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍ រប ស់ អ្នក នំាពា កៃយ  
កៃសងួ ការ បរទៃស នងិ សហ បៃត ិបត្ត-ិ 
ការ អន្តរ ជាតិដៃលបាន ចៃញ ផៃសាយ 
 ពី ថ្ងៃទី២ មៃសា តបទៅនឹង របាយ- 
ការណ៍ បៃចាំ ឆ្នាំ របស់ កៃសួង ការ បរ- 
ទៃស អាមៃរិកស្ដីអំពី សា្ថាន ភាព សិទ្ធិ- 

មនុសៃស នៅក្នងុ បៃទៃស មួយចំ នួន  រួម-  
ទាងំ  កម្ពជុាផង បាន ឱៃយដងឹ ថា របាយ- 
ការណ៍ នោះ ខ្វះ ភាព សតៃយា នុម័ត និង 
មាន ការ ខ្វះ ខាត ធ្ងនធ់្ងរ ស្តពី ីភាព តៃមឹ- 
តៃូ វ នៃ កតា្តា ទិន្ន ន័យ និង បច្ចុបៃបន្ន ភាព 
ព័ត៌ មាន។ 

កៃសួង បានបញ្ជាក់ថា៖« របាយកា រណ៍ 
ខាង លើ មិន បាន បៃើ បៃស់ វិធី សាស្តៃ 
យតុ្ត ិធម ៌តៃមឹ តៃវូ មយួ  សមៃប ់ធ្វើ ការ-
វា យត ម្លៃ របស់ខ្លួន ទៃ ដោយ បំ ប៉ោង 
ពៃម ទំាង បដិសៃធ លក្ខណ ពិសៃស របស់ 
ជាត ិនងិ ផល បៃ យោ ជ នជ៍ា ទទូៅ ដៃល 
កម្ពុជា ទទួល បាន នៅក្នុង ដៃន ដ៏ ធំ ទូ- 
លាយ នៃ សិទ្ធិ មនុសៃស»។  

កៃសួង ក៏បាន រំ ឭក ផងដៃរ ថា សា្ថាបន័  
ណាក៏ដោ យ នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ដៃល 
មាន បណំង វាយ តម្លៃ កម្ពជុា មនិ គរួ បិទ- 

ភ្នៃក ចំពោះ បំណុល សីល ធម៌ ដ៏ ចៃើន សន្ធឹក- 
សនា្ធាប់ ដៃល អតីត រដ្ឋការ បាន ជំពាក់ 
ពៃះរា ជាណា ចកៃ  នងិ ពល រដ្ឋ ស្លតូតៃង ់
កម្ពុជា ដៃល បាន ទទួលរង ការទមា្លាក់ 
គៃប់បៃ ក ពីលើ អាកាស ដោយ មិន 
រីសមុខនៅ ក្នុង អំឡុ ង ទសវ តៃសរ៍ ឆ្នាំ  
១៩៧០  នោះទៃ។ 

ទន្ទមឹ នៃះ កៃសងួ ការ បរទៃស ក ម្ព ុជា 
បាន លើក ឡើងថា  សហរដ្ឋអា មៃរកិ គរួ 
អនុវត្តតា ម គោល ការណ៍ ស្តីពី ភាពជា 
អ្នកដ ឹកនា ំក្នងុ វសិយ័ សទិ្ធមិ នសុៃស ដៃល 
តមៃូវ ឱៃយ ធ្វើជា គំរូ ឱៃយគៃដោ យ ផ្តើ ម 
ចៃញពី ខ្លួនឯង  ខណៈ បៃទៃស របស់ 
ខ្លនួ ក៏បាន រំលោភ សិទ្ធ ិមនុសៃស  ដៃរ នោះ ។ 

កៃសួង សង្កត់ ធ្ងន់ថា  បៃសិន បើសហ- 
រ ដ្ឋអា មៃរិក ពិត ជា មាន ចៃតនា ចង់ 
ជំរុញ  និង ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស ដើមៃបី 

ផលបៃ យោជន៍ សកល ពិត មៃន  ពុំគួរ 
ចៃញ របាយ ការណ៍ តៃ  ១ជៃុង  និង 
យក បញ្ហា សទិ្ធ ិមនសុៃស ធ្វើជា អាវធុ នោះ 
ទៃ។  «ដូ ច ដៃល ឯក ឧត្តម អាន តូ នី ញ៉ូ 
ហ្គូ តឺ រ៉ៃ ស (AntónioGuterres) 
អ គ្គ លៃខាធកិារ អង្គការស ហបៃ ជាជា ត ិ
ធ្លាប់ បាន លើកឡើ ង« សិទ្ធិម នុសៃស 
ដច់ ខាត មិនមៃ នជា យាន  សមៃ ប់ 
ស្តង់ ដទ្វៃ ឬ មធៃយាបា យ ដើមៃបី អនុវត្ត 
របៀប វា រៈ លាក់ កំ បាំង  នោះទៃ» ។

 លោក  បា៉ោ ច័ន្ទ រឿន បៃធន វិទៃយា- 
សា្ថាន បៃជាធិ បតៃយៃយ កម្ពុជា  បាន 
ថ្លៃងថា ការបដ ិសៃធ មនិ ទទលួ សា្គាល ់
របាយ ការណ៍ ស្តពីី  សា្ថានភាព សិទ្ធ ិមនុសៃស 
នៅ កម្ពជុាគ ឺជា ជហំរ របស ់កម្ពជុា ដៃល 
តៃង តៃ ឃើញ នា ពៃល កន្លង មក។ បើ- 
តាមលោក ច័ន្ទ រឿន សា្ថានភាព សិទ្ធិ- 
មនុសៃស នៅ  កម្ពុ ជាមា ន ភាព ធ្ងន់ធ្ងរ 
ពុំមៃន ធូរ សៃល នោះ ទៃ។

លោក ថា៖«តាម ការសង្កៃត និង ធ្វើ- 
ការ ផ្ទាល ់ជា មួយ បៃជា ពលរដ្ឋ និង ភាគី 
ដទៃ ទៀត ខ្ញុ ំសង្កៃត ឃើញថា   ដណំើរ- 
ការ នៃ ការ គោរ ព សិទ្ធ ិមនុសៃស និង បៃជា- 
ធិ បតៃយៃយ នៅ កម្ពុ ជាមាន ភាពមិ ន ល្អ 
និង ធ្លាក់ចុះ គួរឱៃយ ពៃួយបា រម្ភ  ជាពិ- 
សៃស ទាំង កៃយ  ការ រំលា យ គណ- 
បកៃស សង្គៃះ ជាតិ និង ក្នុងសា្ថានភា ព   
ដៃល បៃទៃស កម្ពជុា កពំងុ បៃឈ មមខុ  
សា្ថានភា ព កូ វីដ១៩ ផងដៃរ»។ 

លោក បន្តថា៖ «ខ្ញុំ ឯកភាព ជាមួយ 

ការរកឃើ ញ របស់ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក 
ពីពៃះ របាយការ ណ៍  នោះធ្វើ ការ 
សកិៃសា សៃវជៃវ  ឆ្លុះប ញ្ចាងំ ដោយ យក- 
ម៉ៃតៃ ដៃល ជា សៃចក្តី ចៃង ក្នុង រដ្ឋ- 
ធ ម្មនញុ្ញ នៅ កម្ពជុា  ខ្លមឹសា រ មយួ ចនំនួ 
នៃ កិច្ចពៃ ម ពៃៀង សន្តភិាព ទីកៃងុ បា៉ោរីស 
សូមៃបី រដ្ឋ ធម្មនុ ញ្ញ យើង ក៏បាន ចៃង ដៃរ 
ថា គោល ការណ៍ សិទ្ធមិ នុសៃស និង ល ទ្ធ-ិ 
បៃ ជាធ ិបតៃយៃយ  យោង ទៅ តាម គោល- 
 ការណ៍ សិទ្ធិ មនុសៃស និង លទ្ធិ បៃជា- 
ធ ិបតៃយៃយ របស់ អង្គការ សហ បៃជាជា តិ 
និង សៃចក្តីថ្លៃ ងការ ណ៍  និង កតិកា 
សញ្ញា ទាំងឡា យ ណា ដៃល ទាក់ ទង 
នឹង សិទ្ធិ មនុសៃស»។ 

ទោះ បីជា មានការ រិះគន់  យា៉ោងនៃះ  
ក្តី ក៏កៃសួងការ បរទៃស ម្ពុ ជា នៅតៃ 
អះអាង ជាថ្ម ីនូវ ការ ប្តៃជា្ញាចិ ត្តដោយ ឥត- 
ងករៃ របស់ កម្ពជុាក្នងុ ការ អនុវត្ត បៃ ជា- 
ធិ បតៃយៃយ សៃរី ពហុបកៃស និ ង បៃកាន់ 
យក នតីរិដ្ឋ នងិ ការគោ រព សៃរ ីភាពជា  
មូលដ្ឋា ន ដៃល អនុ លោម ទៅ តាម  
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ កម្ពុ ជា ។

ទាក់ ទង នឹង ប ញ្ហា នៃះដៃ រ  កា លពីថ្ម ៗី  
នៃះ ទាំង អ្នកនាំ ពាកៃយ រដ្ឋាភិបា ល និង 
អ្នកនាំពា កៃយ គណៈក មា្មាធិការ សិទ្ធិ - 
ម នុសៃស កម្ពុ ជា  ក៏បាន ឆ្លើយ តប នឹង 
របាយ ការណ ៍ សហ រដ្ឋ អាមៃរ ិក នៃះដៃរ 
ដោយ ចាត់ទុ កថា ជា របាយកា រណ៍ 
មិនគៃប់ ជៃុ ង ជៃយ  និង មិន ឆ្លុះ- 
ប ញ្ចាំង ការ ពិត នៅ កម្ពុជា៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង សុខាភិបាល   បាន 
តៃៀម ទកុ វា៉ាកស់ាងំ ការពារ ជងំកឺវីូដ១៩   
សមៃប់ ចាក់ជូន   ដល់  កម្មករ -និយាជិត  
ចំនួន ១០មឺុននាក់ ក្នងុ ដំណាក់ កាល ដំបូ ង  
ដៃល នឹង ចាប់ ផ្តើម ចាក់ នៅ ថ្ងៃទី ៧ ខៃ 
មៃសា សៃប ពៃល ដៃល លោក នាយក - 
រដ្ឋមនៃ្ត ី ហុ៊ន សៃន បាន ស្នើ ឱៃយ គណៈ កម្ម - 
ការចពំោះ កចិ្ច  ទំាង កៃសងួ សខុាភបិាល  
និង សាលារាជធនីភ្នំពៃញ  រៀប ចំ ការ- 
ចាក់វា៉ាក់សំាង ដល់  អ្នក បៃក បរបរ សៃដ្ឋ -   
កិ  ច្ច  កៃ បៃព័ន្ធ ឱៃយ បាន ឆប់ ផងដៃរ ។

ជាមួយ គ្នានៃះ មនៃ្តីជាន់ ខ្ពស់ កៃសួង 
សខុា ភិបាល លើក ឡើង ថា យទុ្ធ នា  ការ 
ចាក់ វា៉ាក់ សំាង កូវី ដ  នៅ ទូទាំ ង បៃទៃស  

មា  ន  ដណំើរ ការល្អ នងិ មាន សម្ទុះលឿន 
ដៃល កៃសួង អាច រំពឹង ថា នឹង សមៃច 
តាម ផៃន ការ ដៃល បាន កំណត់។

លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌីន  អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួ ង 
សុខា ភិបាល និង ជាបៃធន គណៈ កម្ម -  
ការ ចំពោះ កិច្ចសមៃប់ ចាក់ វា៉ាក់ សំាង 
កូវីដ ១៩ ក្នុ ង កៃប ខ័ណ្ឌ ទូទាំង បៃទៃស 
បាន បៃប ់អ្នក សារ ពត័ ៌មាន ក្នងុ ពៃល ចុះ 
ពិនិតៃយ ការ ចាក់ វា៉ាក់សំាង  កាលពី ថ្ងៃ ទី  ៣  
ខៃមៃ សាថា ដំណើរ នៃ ការ ចាក់វា៉ាក់ សំា ង 
នៃះ មាន ដំណើរ ការ ល្អ  បុ៉ន្តៃ តៃវូ ការ ពន្លឿ ន 
នូវ លៃបឿននៃការ ចាក់នៃះ ឱៃយ បាន លឿន 
ជាងនៃះ ទៀត ។ លោក សៃី បញ្ជាក់ថា៖  
« គមៃង នៃ ការ ចាក់ របស់ យើង  គឺ ទៅ លើ  
មនុសៃស ចំនួន  ៧៤៥ ០០០នាក់ ហើយ 
ក្នងុនោះ ចនំនួ ១០មុនឺនាក ់ គ ឺជា កម្មករ-

និយោ ជិត  ដៃល យើង បាន តៃៀមវា៉ាក់ - 
សំាង  ទកុ សមៃប ់ពកួ គត ់ហើយ ផងដៃរ 
ហើយទោះប ីជាចនំនួ នៃះ   មនិ ទាន ់គៃប ់
ដល់ ចំនួន កម្មករទាំងអស់ក៏ដោយ  តៃ 
យើ ង នឹង ផ្តល់ដល់ពួក គត់ជាបន្ត  នៅ ពៃ ល  
មាន វា៉ាក់សំាងមក  ដល់ ពៃល ប នា្ទាប់ ទៀត »  ។

លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌីន ក៏  បញ្ជាក់ ផង ដៃរ 
ថា វា៉ាកសំ់ាង គ ឺជាកង កមា្លាងំ សមៃ ប ់ជ ួយ 
ការពារ អាយុជីវិត របស់ មនុសៃស  ជួ យ - 
បង្កើត នូវ កង ការពារ សមៃប់ វាយ បក 
ទៅ នងឹ វរីសុកវូដី១៩។ «ផ ល បៃយោជន ៍
របស់វា៉ាក់សំាងនៃះ គឺធំ ធៃងណាស់ ។ 
ដូចនៃះ ខ្ញុសំុំ ឱៃយ បងប្អនូ កម្មករ-កម្មការិ នី 
របស់ យើង យល់ ពី បញ្ហា នៃះ ខណៈ នៅ 
បណា្តាបៃទៃស នានា  គៃចង់ បាន វា៉ាក់ សំា ង  
ទៅ  ចាក់ ណាស់ តៃ បៃទៃសយើង មាន កា រ-   
ផ្តលក់ារ   ចាក ់វា៉ាកស់ាងំ ជនូ បៃជា ពល រដ្ឋ 
ដោយ ឥតគតិថ្លៃ  គ ឺដើមៃប ីសខុភាព របស ់
បៃជា ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ទាំ ងអស់ គ្នា ពី ជំងឺ  
កូវី ដ ១៩ » ។

ក្នងុ កិច្ច សមា្ភាស ន៍ ជាមួយ នឹង ទូរទសៃស ន៍ 
បាយ័ នកាល ពីថ្ងៃទី ១ម សា ឆ្នា២ំ ០២ ១ 
លោក ហៃង សួរ អ្នកនាំ ពាកៃយ កៃសួង 
ការងរ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា តាម ការ សមៃច 
របស់ គណៈកម្មការ ចំពោះ កិច្ច ដំណើរ- 
ការ ចាក ់វា៉ាក ់សំាងដល់ កម្មករ-នយិោ ជតិ 
នឹង ចាប់ ផ្តើម នៅថ្ងៃពុធ ទី ៧ ខៃ មៃសា 
ក្នងុ គោលដៅចំនួន ៩ ក្នងុ ការ ចាក់វា៉ាក់ សំា  ង 
ដល ់កម្មករ-នយិោ ជតិ។ កន្លៃង សមៃប ់

ចាក់ វា៉ាក់ សំាង ជូន កម្មករ មាន   ៣ទី តាំង  
នៅ ក្ន ុងតំបន់វៃ ងសៃង គឺ សួន ឧសៃសាហ - 
កម្ម កាណាឌីយា៉ោ សួនឧសៃសាហ កម្ម វឌៃឍ នៈ 
និង សួន ឧសៃសា ហកម្ម  ISI ឬហៅ ថា 
រោង ចកៃដំបូល ខៀវ  ដៃល មាន កម្មករ 
បៃមាណ ជា ៥មុឺននាក់។ 

លោក ហៃង សួរ បន្តថា ៖ «យើង ក៏ 
មាន ការចាក់ វា៉ាក់ សំាង នៅ សួន ឧសៃសាហ - 
កម្ម វឌៃឍនៈ២នៅ ផ្លូវ ជាតិលៃខ៣ តំបន់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស ភ្នំពៃញ និង នៅ រោង - 
ចកៃ ចំនួន ៤ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល មាន កម្មករ  - 
នយិោជតិ ចៃើន។ នៅ ថ្ងៃទ ី៧ មៃសា នៃះ 
គឺនឹង ធ្វើ នៅ ក្នងុ គោលដៅ ៩នៃះ សិ ន 
ហើយជា បន្ត បនា្ទាប់  យើង នឹង ពងៃកី ទៅ 
តាម បណា្តា រោង ចកៃ ដទៃ ផៃសៃង ទៀត »។

ទន្ទមឹ នឹ ង នៃះដៃរ លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ី 
ហ៊ុន សៃនកាល ពីថ្ងៃ ទី ២  ខៃ មៃសា   បាន 
ជំរុញ ឱៃយ  កៃសួង សុខាភិបាល  និង រដ្ឋ បា ល  
រាជ ធនីភ្នំពៃញ   ផ្តល់ វា៉ាក់សាំង ជាអា - 
ទិភាព ដល់   អ្នក  បៃកប របរ កៃ បៃព័ន្ធ  
ជាពិសៃស នៅ ក្នុង រាជ ធនីភ្នំពៃញ ឱៃយ 
បាន ចៃើន តាម ដៃល អាច ធ្វើ ទៅបាន។

លោកថ្លៃង ថា៖«ខ្ញុសំុំឱៃយ គណៈ កម្ម ការ 
ចំពោះ កិច្ច  តៃូវ រៀប ចំ ជាបនា្ទាន់ ទៅ ដល់ 
ការ ចាក់ វា៉ាក់សាំង  ទៅ ដល់ អ្នក លក់ តៃី 
បន្លៃ សាច ់នងិ អ្នក រកសុ ីដៃល មាន  ផល- 
ប៉ះពាល់ ដៃលអាចងយ ឆ្លង នៅ តាម 
ទីផៃសារ  នងិ អ្នក បៃកបរ បរ កៃ បៃពន័្ធ ផង- 
ដៃរ ដចូជា អ្នក រតត់ាក ់សុ ីម៉តូកូង ់៣ នងិ 

អ្នកដឹក ជញ្ជូន ជាដើម ដៃល តៃូវ ទទួល- 
បាន នូវ វា៉ាក់សាំង នៃះ »។

ទាក ់ទង នងឹ ដណំើរ ការនៃយទុ្ធ នា ការ 
ចាក់វា៉ាក់សាំង  ការពារជំងឺកូវីដ១៩   នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃស ដៃល ធ្វើ ឡើង   ចាបព់ ី ថ្ងៃ ទ ី
១ មៃសា  មក  គឺ  បាន បៃពៃឹត្ត ទៅ  ដោ យ  
រលូន  ដៃល ក្នុង រយៈ ពៃល តៃឹមតៃ ២ថ្ងៃ 
គ ឺមាន អ្នក ចាក ់វា៉ាក ់សំាង បាន   ជាង ៥មុនឺ 
នាក់ ដៃល  បើ បៃៀប ធៀប កាល ពី ថ្ងៃទី 
១០ខៃកមុ្ភៈ គកឺារ ចាក ់មាន សម្ទុះ លឿន 
ជាង មុន ២-៣ដង។ 

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«នៃះ បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ថា លៃបឿននៃ ការ- 
ចាក់ វា៉ាក់សំាង របស ់យើង ពៃល នៃះ អាច 
រំពឹង ថា  នឹង សមៃច តាម ផៃន ការ ដៃល 
បាន កណំត។់ ដោយ ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ ថ្ងៃ 
យើង បាន ចាក់ វា៉ាក់ សំាង ជូន បៃជា ពលរ ដ្ឋ 
ជាង ៥ មុនឺ នាកន់ៅទទូា ំងបៃទៃស ដៃល  
ក្នងុ ថ្ងៃទ១ី បានជតិ ២ មុនឺ នាក ់នងិ ថ្ងៃទ ី
២ បាន ចំនួ នជាង ៣ មុឺន នាក់ »។ 

គណៈ កម្មការ ចំពោះ កិច្ច  សមៃប់ ចាក់ 
វា៉ាក់ សំាង ជូន បៃជាពលរដ្ឋ នៅ ទូទំា ង- 
បៃទៃស   បាន  ពងៃីក នូវ ទីតាំង សមៃប់ 
ចាកវ់ា៉ាក ់សំាង បន្ថៃម ព១ី០៩កន្លៃង ទៅ 
២៥០ កន្លៃង ដៃល សមៃប ់នៅ រាជធន ី
ភ្ន ំពៃញ កៃសងួ សខុាភ ិបាល បាន ពងៃងី 
បន្ថៃម ពី ៥ ទីតាំង ទៅ  ៤៨ទី តាំង  ដើមៃបី 
ពន្លឿន នវូ ការ ចាក ់វា៉ាកសំ់ាង នៃះ  ឱៃយ បាន 
ឆប់   និង ដោយ សុវត្ថិភាព ៕

លោក កុយ គួង អ្នកនំពាកេយកេសួងការបរទេស។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

កម្មករ រោងចកេ ចេញពីធ្វើការនៅរោងចកេមួយ ក្នងុរាជធានីភ្នពំេញ   កាលពីខេមុន។ រូប ជីវ័ ន

ក្រសួងត្រៀមវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩សម្រប់ចាក់ជូនកម្មករចំនួន១០មឺុននាក់ក្នងុដំណាក់កាលដំបូង
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សាលារាជធានីសម្រេច...
តពទីពំរ័ ១...កម្ម ផៃសារ អូរឫសៃសី 

រយៈ ពៃល ២ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពី 
មាន អាជីវ ករ ចំនួន ៥ នក់  និង 
កមា្លាំង សន្តិសុខ ផៃសារ មួយ ចំនួន 
៣ នក ់បន ឆ្លង វរីសុ កវូដី ១៩ ក្នងុ 
ពៃតឹ្តកិារ ណ៍ស ហគមន៍ ២ ០កុម្ភៈ ។ 
ក្នង លិខិត ជូន ដំណឹង របស់រ ដ្ឋ-
បល រាជធានី ភ្នំពៃញ ដៃល 
ចុះហត្ថ លៃខា ដោយលោក ឃួង 
សៃង កាលពី ថ្ងៃទី៣ ខៃមៃ សា 
ឆ្នា២ំ០២១ លើក ឡើង ថាក្នងុរ យៈ - 
ពៃ លប៉ុន្មា នថ្ងៃ ចុង កៃ យ នៃះ 
មាន អាជីវករ  និង សន្តិសុខ ផៃសារ 
អូរឫ សៃសី បន ឆ្ល ងវីរុស កូវីដ ១៩ 
ដៃល សា្ថាន ភាព បន រីក រាល ដា ល  
ជា បន្ត បន្ទាប ់ចៃើន តបូនងិ ទតីា ំង  
ខុសៗ គ្នា ក្នុង បរិវៃណ ផៃសារ គួរ ឱៃយ 
ពៃយួ បរម្ភ នងិ ចំាបច ់តៃវូ មាន- 
វិធាន ការ សុខា ភិបល ដើមៃបីទប់ - 
សា្កាត់ ជាបន្ទាន់ ។ 

លោក ឃងួ សៃង  បញ្ជាក ់ថា៖ 
«ចំពោះ មុខរដ្ឋបល រាជ ធានី ភ្នំ - 
ពៃ ញ សូម ផ្អាក ដំណើរ ការ ជា- 
ប ណ្តោះ អាសន្ន មជៃឈ មណ្ឌល 
ពាណិជ្ជកម្ម ផៃសារ អូរ ឫសៃសី រយៈ- 
ពៃល១ ៤ថ្ងៃ គិត ចាប់ ពីថ្ងៃទី ៤ 
ដល់ ថ្ងៃទី ១៧ ខៃមៃ សា ដើមៃបី 
បង្ការ  និង ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង រីក- 
រាល ដាល វរីសុ កវូដី ១៩  ទៅ ដល ់
អាជី វករ អតិថិ ជន ក៏ដូច ជា 

បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល ចៃញ-ចូល 
ផៃសា រ នៃះ»។ ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ - 
ការ ផ្អាក ដំណើរ ការ ជាប ណ្តោះ - 
អាសន្ន នៃះ រដ្ឋបល រាជ ធានី ភ្នំ - 
ពៃញ ធាន រា៉ាប់ រង លើការ ងរ 
សន្តិ សុខ និង សុវត្ថិ ភាពចំពោះ 
សមា្ភារ និង អីវ៉ា ន់គៃ ប់បៃភៃទ 
របស ់ បងប្អនូ អាជវីក រ ដៃល បន 
រកៃសាទុក ក្នុង តូបនីមួយៗ  មិន ឱៃយ 
មាន ការ បត់ បង់ និង មិន តមៃូវ 
ឱៃយ មាន ការ បង់ ថ្លៃសៃ វ ទៅ ឱៃយ 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ណាមួយ ឡើយ ។

លោក ឃងួ សៃង  បន បន្ថៃម 
ថា ដោយ ឡៃក ចំពោះ ផលិត- 
ផល ដៃល អាច ខូច គុណ ភាពដូច      - 
ជា បន្លៃ ផ្លៃឈើ  តៃី សាច់ ស៊ុត 
អាជីវករ តៃូវ ទំនក់ ទំនង ជាមួយ 
គណៈ កម្មការ ផៃសារ ដើមៃប ីយកទៅ 
រកៃសាទកុ ដោយ ខ្លនួ ឯង ចៀស វង 
ការខូច ខាត ជាយថា ហៃតុ។

លោក ថា៖«រដ្ឋបល រាជ ធាន-ី 
ភ្នពំៃ ញ មាន ក្តសីងៃឃឹម ជឿជា កថ់ា 
បង ប្អនូ បៃជា ពលរដ្ឋ ជា ពសិៃស 
អាជីវករ និង អតិ ថិជនទាំង អស់ 
ដៃល ចៃញ-ចូល មជៃឈ មណ្ឌល ពា - 
ណិជ្ជ កម្ម ផៃសារ អូរឫ សៃសី មាន ការ-  
យោគ យល់ អធៃយាសៃយ័ និង ចូល-   
រួ  មអនុវត្ត សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង នៃះ » ។

អ្នកលក់ គៃឿង កៃអូប នៅ ក្នុង 
ផៃសារ អូរឫ សៃសអី្នក នង វណា្ណារបី ន  

បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មៃសិល មិញថា  
ការ   បិទ នៃះ ពិតជាប៉ះ ពាល់ដល់ 
ចំណូល បៃចាំ ថ្ងៃ របស់នង និង 
អាជវីករ ដទៃ ទៀត  ប៉នុ្តៃ    នង មនិ- 
បៃឆំងនឹង ការ បិទនៃះ ទៃ ដោយ-  
សារ អាជា្ញាធរ គិត គូរ ពី សុខភាព  
របស់ អាជីវករ   ទើ បបន ជា   តៃវូ  បិ ទ 
ផ្អាក បណ្តោះ អាសន្ន។  «ផលិ ត  -  
ផល ខ្ញុមិំន  ជាប៉ះ ពាល់ខូច ខាត ទៃ 
ហើយ ខ្ញុសំងៃឃឹមថា សា្ថានភាព នៃះ  
នឹង មិន ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ ពនៃយារ ពៃ ល  
យូរជាង ១៤ ថ្ងៃ ទៅចុះ ដោយ - 
សារ មា្នាក់  ៗពឹង លើតៃ បៃក់ ចំណូ ល  
ព ីការលក ់ដរូរាល ់ថ្ងៃតៃពៃល នៃះ  
កន្លៃង លក់ ដូរ របស់ យើង បន 
បិទមួយ រយៈ សិន»។

ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ថ្ងៃ កន្លងមក នៃះ 
សាលារាជ ធានភី្ន ំពៃញ បន ចៃញ 
សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹង ពីការ រកឃើ ញ 
ករណី វិជ្ជមាន កូវីដ១៩ ដោយ 
បន បង្ហាញ ពី អត្តសញ្ញាណ រប ស់ 
អ្នក ជំងឺដៃលកាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិ ញ  
រដ្ឋ បល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  បន 
បង្ហា ញ  ឈ្មាះ  អ្នក ជំងឺកូវីដ ចំនួន 
២៥ រូប ដៃល ជា ករណី ឆ្លង ក្នុង 
សហ គ មន ៍ក្នងុ នោះ ក ៏មាន អាជ-ី 
វ ករ ផៃសារ អូរឫសៃសី ផងដៃរ ។

ជាមួយ គ្នានោះរដ្ឋបល រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃ ញ បន  អំពាវនវដល់ 
បៃជា ពលរដ្ឋដៃល ធា្លាប់ បៃ សៃ ័យ   - 

ទា ក ់ទង ជាមយួ អ្នកជងំ ឺកវូដី ១ ៩ 
ទំាង អស់ តៃវូ រាយ ការណ៍ ជូន អា - 
ជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន ជាបន្ទា ន់និង រួស- 
រាន់ ទៅយក សំណាក នៅតាម 
ទីតាំង ដៃល បន កំណត់ ។

កៃសួង សុខា ភិបល  ពី មៃសិល មិ ញ 
រក ឃើញ ឆ្លង វីរុសកវីូដ១៩  ចំនួន 
៤៤ នក់បន្ថៃម ទៀត ក្នងុ ចំណ ម 
នោះ  មា្នាក់ជា អ្នកដំណើរ មក ពី បរទៃ ស   
និង ៤៣ នក់ ផៃសៃង ទៀត ជាអ្នក- 
ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហគមន៍  
២០ កុម្ភៈ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ករណី ឆ្លង 
សរុប ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ នៃះ  មាន 

រហូត ដល់ ២ ១៥៩ នក់និង  សា្លា ប់  
១៩ នក់។ ជាមួយ គ្នា នៃះ   អ្នក- 
ជំងឺ កូវដី១៩ ចំនួន ៦៨ នក់  បន 
ពៃយាបល  ជាសះ សៃបើយ  ក្នងុ នោះ 
មាន ៦៧ នក់ជាអ្នក ជំងឺពាក់ ព័ន្ធ  
នឹង ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហ គមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ។ អ្នក ដៃល ឆ្លង ថ្មីនៃះ  មាន 
នៅ រាជ ធានីភ្នពំៃញ ចំនួន ២៥ ន ក់ 
ខៃត្តពៃះសីហនុ ចំនួន ១៧ នក់ 
និង ខៃត្ត សា្វាយ រៀង ចំនួន ១នក់ ។

អ្នក ជំងឺ មា្នាក់ ដៃលជាអ្នក ដំណើរ  
គឺជាជន ជាតិ ប៉ាគីសា្ថាន អាយុ 
៤៦  ឆ្នា ំសា្នាក ់នៅ រាជ ធានភី្នពំៃញ 

ជាអ្នក ដំណើរ មក ពី បៃទៃស កូរ៉ៃ 
ខាងតៃបងូ មក ដល ់កម្ពជុា នៅ ថ្ងៃទី 
២១ ខៃមីន ឆ្នា ំ២០២១ ដៃ ល  
លទ្ធ ផល ធ្វើ តៃស្តវត្ថុ សំណា  ក 
សៃ្តី រូបនៃះលើកទី ២ ដោយ វិទៃយា- 
សា្ថាន ប៉ាស្ទ័រ កម្ពុជា គឺ វិជ្ជ មាន 
មៃរោគ កូវីដ។ គិត តៃ ឹម ថ្ងៃមៃសិល - 
មញិ  កម្ពជុា មាន អ្នក ឆ្លងជងំ ឺកវូដី- 
១៩ សរុប ចំនួន ២ ៦៨៩នក់  
អ្នក ជាសះ សៃបើយ ចំនួន ១ ៦៥៣ 
នក់ អ្នកកំពុង សមៃក ពៃយា បល 
ចំនួន១ ០១២នក់ និង អ្នក- 
សា្លាប់ ចំនួន  ២០នក់៕

រថយន្ត  កំពុង បាញ់ ទឹក សាបូ៊  នៅ បរិវេណ ខាង កេ ផេសារ អូរឫសេសី កាល ពីមេសិល មិញ   ។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសុី

ប្តីបង្ក្រេខ្រេស្រេភ្លើងឆក់ប្រេពន្ធសា្លាប់ដោយសារប្រេចណ្ឌរួចគំាងប្រេះដូងសា្លាប់ដ្រេរ
គឹម សារុំ 

បាត់ដំបងៈ បុរស មា្នាក់ គំង 
បៃះដូង សា្លាប់  ខណៈ បញ្ជូន ដល់ 
មន្ទីរពៃទៃយ សៃុកសង្កៃ  កាលពី ថ្ងៃ- 
ទ៣ី  មៃសា  បន្ទាបព់ ីរាយ ខៃសៃភ្លើង 
ឆក ់បៃពន្ធ ខ្លនួ ឯង សា្លាប ់នៅ ក្នងុផ្ទះ 
បន ប៉នុ្មាន ម៉ាង  ក្នងុ រឿង បៃចណ្ឌ  
បៃពៃឹត្ត នៅ ភូមិ បោះពោធិ៍  ឃុំ អូរ ដំ-  
បង១  សៃុក សង្កៃ ខៃត្ត បត់ដំ បង។ 

លោក  លមឹ  ពទុ្ធឡីា  ស្នងការ រង 
ទទួល ផៃន ការងរ ពៃហ្មទណ្ឌ  នៃ 
ស្នង ការដា្ឋាន នគរបល ខៃត្ត បត-់ 
ដំបង បៃប់ ពី មៃសិលមិញថា  ជន- 
សងៃស័យ  ឈ្មាះ ពៃជៃ  ធារ៉ៃត  អាយ ុ
៣១ឆ្នា ំ នងិ បៃពន្ធ  ឈ្មាះ ជា  ចន័្ទ- 
រចន  អាយុ ៣០ឆ្នាំ  រស់នៅ ភូមិ  
បោះ ពោធិ៍  ឃុំ អូរដំបង១  សៃុក  
សង្កៃ  ខៃត្ត បតដ់បំង  នងិ មាន កនូ 
ចំនួន ២នក់ ក្នុង បន្ទុក។  

លោក ថ្លៃងថា ៖«ជនសងៃសយ័ គត ់  
សមា្លាប់ បៃពន្ធ  ដោយ វិធី រាយខៃសៃ- 
ភ្លើងបណា្តោល ឱៃយ ឆក់ សា្លាប់។ រីឯ 
ជន សងៃស័យ ក៏ សា្លាប់ ដៃរ កៃយ ពី 
គត់ សមា្លាប់ បៃពន្ធ រួច។  ដោយ 
ជនសងៃស័យ មិនសៃួល ខ្លួន មនៃ្តី 
យើង បនដឹក ទៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ តៃ ក៏ 
សា្លាប់ ទៅ ដោយ ជំងឺ គំង បៃះ ដូង» ។

បើ តាម លោក  ស៊នុ  សវុណ្ណ  អធ-ិ 
ការ  នគរបល សៃកុ សង្កៃ ឱៃយដងឹ  តាម   
សាកៃសថីា កន្លងមក ២នក ់ប្ត ីបៃ ពន្ធ  
នៃះ រស់ នៅ មិនសូវ ចុះ សមៃុង  នឹង 
គ្នា  ហើយក៏ ធា្លាប់ ប្តឹង លៃង លះ គ្នា 
ទៅ  អាជា្ញាធរ ឃុំ ផង   ដៃរ។ ប៉ុន្តៃ នៅ 
ពៃល អាជា្ញាធរ ឃុ ំ អរូដបំង កោះ ហៅ    
ជនសងៃសយ័ ចលូខ្លនួ ដើមៃប ីសមៃុះ-
សមៃលួ គ្នា ជា មយួ សៃ្ត ីជាបៃពន្ធ  គ ឺ
ជន សងៃស័យ  មនិចលូ ខ្លនួ តាម ការ- 
កោះ ហៅ របស់ អាជា្ញាធរ  ទៃ។

លោក សុវណ្ណ  រៀបរាប់ តាម- 
ចម្លើយ របស់ ជនសងៃស័យ កាលពី 
មនិទាន ់សា្លាប ់ ដៃលបន សារភាព 

បៃប់ សមត្ថកិច្ចថា  មូលហៃតុ 
ដៃល រូបគៃ ដាច់ ចិត្ត រាយ ខៃសៃភ្លើង 
ឆក ់សមា្លាប ់បៃពន្ធ គ ឺដោយសារ តៃ 
រូបគៃ បៃចណ្ឌ នឹង បៃពន្ធ  ពៃះ 
សងៃស័យថា  បៃពន្ធ មាន លួចលាក់ 
ស្នៃហ ជាមួយ បៃុស ផៃសៃង។  ប៉ុន្តៃ 
រូបគៃ ក៏មិន បន ឃើញ ផ្ទាល់ នឹង 
ភ្នៃក ថា បៃពន្ធ ពតិជា មាន បៃសុ  ផៃសៃង   
ផង ដៃរ ទៃ។ លុះ នៅ មនុ ពៃល កើត 
ហៃតុ វៃលា ម៉ាង ជាង ២រសៀល   ថ្ងៃ 
ទី៣  មៃសា  រូបគៃក៏ បនពងៃយ 
ខៃសៃភ្លើង នៅក្នងុ ផ្ទះ ដើមៃបី ឆក ់បៃពន្ធ 
របស់ គៃ សា្លាប់ ពិត មៃន ។

  លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ខាង សមត្ថ-

កចិ្ច ខ្ញុ ំឃាត ់ខ្លនួ ជនសងៃស័យ  កៃយ   
សមា្លាប់ បៃពន្ធ គត់។  ពៃល នោះ 
យើង បនសួរ ចម្លើយ ជន សងៃស័យ 
ទើបតៃ បន ខ្លះ ទៃ។  ពៃល នោះ គត់   
យំ រៀបរាប់ ថា គត់ មាន ការ សោក- 
សា្តាយ  និង រន្ធត់ ចិត្ត មិនគួរ សមា្លាប់ 
បៃពន្ធ គត ់ទៃ ប៉នុ្តៃ ពៃល នោះ គត ់
ទំនស់ គ្នា ជាមួយ បៃពន្ធ ពៃះ 
គត់ ខឹង បៃពន្ធ គត់ ខា្លាំង ពៃក»។

បើ តាម អធិការ រូបនៃះ  មុន បង្ក- 
ហៃតុ ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ  ជនសងៃស័យ ធា្លាប់ 
មាន  ជងំ ឺបៃះដងូ។  ជន សងៃស័យ តៃវូ 
ជំងឺ បៃះដូង រី  និង ធ្វើទុក្ខ ក្នុង ខ្លួន 
ចំនួន ២ដង រួច មក ហើយដៃរ។ រីឯ 
គៃពូៃទៃយ នៅ មន្ទរី សខុា ភ ិបល ខៃត្ត 
បត ់ដបំង ព ីមៃសិលមញិ  កៃយធ្វើ- 
កោសលៃយ វិច័យ លើសាកសព ជន- 
សងៃស័យ  ក៏ បន បៃប់ សមត្ថ កចិ្ច ថា  
ការសា្លាប់ របស់ ជន សងៃស័យ គឺ 
បណា្តោល មក ពី ជំងឺ គំង បៃះ ដូង។

លោក អធិការបៃប់ថា  កាលពី 
ពៃឹក ថ្ងៃទី៤  មៃសា  កូនសៃី ទាំង២ 
នក ់របស ់ជន សងៃស័យ នងិ របស ់សៃ្ត ី    
រង គៃះ ដៃរ នោះ (កូនចៃបង អា យុ  
៦ឆ្នា)ំ តៃវូបន កាកបទ កៃហម ជយួ  
ទំនុក បមៃុង នូវ អំណយ  មួយ- 
ចនំនួ  មាន  អង្ករ  ម ីទកឹកៃចូ  ទកឹ សទុ្ធ  
និង ថវិកា ចំនួន ១០ លាន រៀល៕

ជនសងេស័យជាប្តីសម្លាប់បេពន្ធចាប់ខ្លួនពីថ្ងេ  ទី៣ មេសា នៅខេត្តបាត់ដំបង។ រូប FB

ក្រេសួងអប់រំសម្រេចឱ្រេយមានការចំណាយ
លើការបើកសិកា្ខាសាលាតាមអនឡាញ

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង អប់រំ  យុវជន  
និង កីឡា បន សមៃច ចំណាយ 
លើ ការ ធ្វើ សកិា្ខា សាលា   នងិ ការ- 
បណ្ដុះ បណា្តោល  តាម អនឡាញ 
ទៅ  ដ ល ់គៃ ូឧទ្ទៃស  នៅ តាម គៃឹះ- 
សា្ថាន បណ្ដុះ បណា្តោល គៃ ូបងៃៀន   
និ ង ពិនិតៃយ គំ ទៃ ថវិកា ដល់ គៃ ូ  ព័ត៌   - 
មាន វិទៃយា(IT) សមៃប់ ការ បងៃៀ ន 
នៅ នឹង កន្លៃង ដោយ ខ្លួន  ឯង។

ការ សមៃច នៃះ ធ្វើ ឡើង កៃ យ  - 
ពី  កិច្ច ជំុ តាម បៃ ព័ន្ធ អន ឡាញ ស្ដ ី- 
ពីការ គំទៃ ការ រៀន  និង បងៃៀន 
ព ីចមា្ងាយ  ដៃល សៃប តាម បរបិទ 
បច្ចបុៃបន្ន ដឹក នំ ដោយ លោក ហង់ - 
ជួន  ណារ៉ុន  រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង អប់រំ    
កាល ពីថ្ងៃទី ២  ខៃ មៃសា  ។ កិច្ច - 
បៃជុ ំនៃះ ក ៏មាន  ការ ចលូ រមួ ព ីមនៃ្ដ ី
នៃ អង្គភាព ជំនញ ថា្នាក់ កណា្តោល  
របស់ កៃសួងថា្នាក់ ដឹក នំ វិទៃយា សា្ថា  ន 
ជាតិ អប់រ ំ វទិៃយាសា្ថាន គរ ុកោ សលៃយ 
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  និង បត់ ដំបង 
ពៃម ទាំង នយក នយិកា មជៃឈ - 
មណ្ឌល គរុ កោសលៃយ  ភូមិ ភាគ ទំា ង  
៤  ន យក នយិកា សាលា គរុ - 
កោ ស លៃយ និង វកិៃតឹ ការ ខៃត្ត ទាងំ 

១៦សាលា គរកុោ សលៃយ មត្តៃ យៃយ  
មជៃឈិម និង វិទៃយា សា្ថាន អប់រំ ពិសៃ ស  ។

តាម លទ្ធ ផល នៃ កិច្ច បៃជំុ រប ស់ 
កៃសួង អប់រំ  បញ្ជាក់ ថា  អង្គ បៃជុំ 
បន សមៃច រៀប ចំ គោល ការ ណ៍  
ចណំាយ លើ ការ ធ្វើ សកិា្ខា សាលា   
និង ការ បណ្ដះុ បណា្តោល អនឡា ញ  
សមៃប់ បៃើ បៃស់ ផ្ទៃ ក្នុង របស់ 
កៃសងួ អបរ់ ំ ដោយ តៃវូ មាន ការ- 
ឯក ភាព ពី កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង ដើមៃបី ស្វៃង រក ការ 
គំទៃ ពី ដៃ គូ អភិ វឌៃឍន៍ ។ អង្គ បៃ ជុំ 
បន សមៃច រៀបចំ បញ្ជ ីតមៃវូ កា រ 
លម្អិ  ត នូវ សមា្ភារ បច្ចៃក ទៃស  
សមៃ ប់ ដំណើរ ការ រៀន  និង 
បងៃៀន តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ ។ 
រៀប ចំ បៃង ចៃក សមា្ភារ  បច្ចៃក ទៃ ស  
ដៃល មាន នៅ ក្នុង ឃា្លាំងជូន ទៅ 
គៃះឹសា្ថាន បណ្ដះុ បណា្តោល គៃ ូបងៃៀ ន 
ឱៃយ បន ស្មើៗ  គ្នា ។  នៅ ក្នងុ ដំណា ក់ - 
កាល ទី២ កៃសងួ នឹង រៀប ចំ ទិញ 
បន្ថៃម (សមា្ភារបច្ចៃក ទៃស  សមៃ  ប់ 
ដំណើរ ការ រៀន  និង បងៃៀន តាម- 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញ)  ដើមៃបី បំពៃញ 
តមៃូវ ការ ។

អង្គ បៃជុំ សមៃច « រៀប ចំ ការ- 
បណ្ដះុបណា្តោល...តទៅទំព័រ  ៥
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គជបត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមុប្រកឹ្រសាក្រងុបូកគោទើបបង្កើតថ្មី
នៅ សុី វុត្ថា

កំពតៈ គណៈកម្មាធិការ ជាតិ រៀបចំ 
ការ បោះ ឆ្នាត (គ.ជ.ប) តៃៀម រៀបចំ 
ការ បោះ ឆ្នាត ជៃើ ស     រើស កៃមុ បៃកឹៃសា កៃងុ 
បូក គោ ក្នុង អាណត្តិ ទី៣ ឡើង វិញ  នៅ 
ពៃល ខាងមុខ បន្ទាប់ពី រាជ រដ្ឋាភិបាល  
បាន សមៃច  បង្កើត រមណីយ ដ្ឋាន បូក- 
គោជា កៃុង ថ្មី។ នៃះបើ យោង តាម  
សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌ មន រប ស់ គជប 
កាលពី ថ្ងៃទី២ ខៃ មៃសា។

រាជ រដ្ឋាភិបាល បានចៃញ អនុ  កៃតឹៃយ 
លៃខ ៣៨ អនកៃ .បក ចុះ ថ្ងៃទី ១៦ ខៃ 
មីន ឆ្នា២ំ០២១ដោ  យ សមៃច បង្កើត 
កៃងុ បកូគោ  ដៃល កៃងុ នៃះ  មន សង្កាត ់
ចំនួន ៣ គឺ សង្កាត់ បឹង ទូក សង្កាត់ កោះ- 
តូ ច និង សង្កាត់ ពៃក ត្នាត។

មតៃ ៧៨ នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី ការ បោះ- 
ឆ្នាត ជៃើសរើស កៃុម បៃឹកៃសា និង ចៃបាប់ 
ស្តីពី វិសោធន កម្ម នៃ ចៃបាប់ នៃះ ការរៀប ចំ 
ការ បោះ ឆ្នា ត  ឡើង វញិ ដើមៃប ីជៃើសរើស 
កៃុមបៃឹកៃសា ខៃត្តកៃុងសៃុកខណ្ឌ ដៃ ល 
បង្កើត ថ្មតីៃវូ ធ្វើឡើង ក្នងុ រយៈ ពៃ ល  យ៉ាង 
យូរ ២៤០ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី ការ បង្កើត ខៃត្ត 
កៃុង សៃុក ខណ្ឌ នោះ ។ 

លោកសោម សូ រើ ដ អគ្គ  លៃខា ធិការ 
រង គ.ជ.ប បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  សមៃ  បក់ៃងុ បកូគោ  ដៃល ទើប 

បង្កើត ថ្មី នៃះ គ.ជ.ប តៃូវ រៀបចំ ការ - 
បោះឆ្នាត ឡើងវិញ តាម កាល  បរិច្ឆៃទ 
ដៃល កំណត់ ដោយ នយក រដ្ឋ មន្តៃី តាម 
សំណើ របស់ រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង មហា ផ្ទៃ។ 
ទោះជា យ៉ាងណា  មក ដល់ ពៃល នៃះ គ. 
ជ.ប មិន ទាន់ បានទទួល សំណើ ឬ ការ 
កំណត់ កាល បរិច្ឆៃទ របស់លោក នយ ក  - 
រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន នៅ ឡើយ ទៃ។

លោក សោម សូ រើដ ពនៃយល់ ថា ការ- 
បោះ ឆ្នាតនៃះ នឹង បៃពៃតឹ្តទៅ ស្ថតិ នៅក្នងុ 
កៃប ខណ័្ឌ នៃ  កៃងុ  បកូ គោប៉ណុ្ណោះហើ យ  
គណ បកៃស នយោ បាយ ដៃល បាន ចុះ - 

បញ្ជី នៅក្នុង កៃសួង មហាផ្ទៃ មន សិទ្ធិ 
ក្នងុ ការ ចុះឈ្មាះ គណ បកៃសឬ បៃក្ខជន 
ឈរ ឈ្មាះ រប ស់ ខ្លួនសមៃប់ ការ បោះ - 
ឆ្នាត កៃុម បៃឹកៃសា កៃុង បូកគោ នៃះ។

សមៃប់ អង្គ បោះ ឆ្នាត មនតៃកៃុម- 
បៃឹកៃសា ឃុំ សង្កាត់ នៅក្នុង មុខតំណៃង 
ប៉ណុ្ណោះ ។ លោក  បញ្ជាក ់ថា៖«អី៊ចឹង នៅ 
ក្នងុ កៃងុ បូកគោ នៃះ ម  ន សង្កាត ់ចនំនួ៣ 
ហើយ សម ជិក កៃមុបៃកឹៃសា នៅក្នងុ ឃំុ 
សង្កាត់ ទំា ង ៣ នៃះគឺជា អង្គ បោះឆ្នាត 
ជៃើ ស  រើស កៃមុ បៃកឹៃសា កៃងុ បូក គោ ហើ យ 
គណ បកៃស នយោ បាយ នមីយួៗ  បៃកដ 

ជា ដឹង ហើយ ថា គណ ប កៃស ន យោ បាយ 
ណា មន អាសនៈនៅក្នងុ សង្កាត ់ទាងំ   ៣  
នៃកៃុង បូកគោ នៃះ»។

លោកខៀវ សភ័ុគអ្នក នពំា កៃយ កៃសងួ 
មហាផ្ទៃមិនអាច ទាក់ ទង សុំ ធ្វើ អតា្ថា- 
ធិបៃបាយ ទៃ ពី  មៃសិល មិញ ។ ប៉ុន្តៃ លោក 
ផៃ សុី ផាន អ្នក នំពាកៃយ របស់ រាជ រដ្ឋា- 
ភបិាល ថ្លៃងថា  នៅក្នងុ អឡំងុ ព ៃលនៃះ 
គឺ ស្ថិតក្នុង សា្ថានភាព នៃ ការរង់  ចាំ 
សមៃប់ ការបោះឆ្នាត ជៃើស រើ ស  
កៃមុបៃកឹៃសា កៃងុ  បូក គោ  នៃះ ពៃះ រាជ 
 រដ្ឋា ភិបាល បាននិង កំពុង បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង ទៅនឹង ជំងឺ កូវើដ១៩។ 

ទោះ យ៉ាង ណា លោក ផៃ សីុ ផាន ថា 
នៅពៃល ដៃល សា្ថាន ភាព មន ដំណើរ- 
ការល្អ បៃសើរ ឡើងវញិ គអឺាច ចាប ់ផ្តើម 
រៀបចំ ការបោះឆ្នាត នៃះ បាន  ហើយ 
ពពីៃះនពៃល នៃះគឺ រដ្ឋា ភិបា ល មិនឱៃយ 
មនការ ជបួជុគំ្នា នោះទៃដចូ្នៃះការ រៀបចំ 
ការ បោះ ឆ្នាត ពិបាក ក្នងុ ការ ធ្វើ។ 

លោកផៃ សុ ីផាន បាន  ថ្លៃងថា៖« យើង 
មើល សា្ថានភាព សព្វថ្ងៃ នៃះ វា មន បញ្ហា  
អ្វខី្លះ ទី១តៃវូ រក វិធា ន  ថ្មីនៃ ការ បោះ-
ឆ្នាតតាម រយៈ  ការ បោះឆ្នាត តាមអន-  
ឡាញឬតា ម ណាមួយ សម សៃប វា  
អា សៃ័យ លើ គ.ជ.ប គួរតៃ ពិនិតៃយ មើល 
បញ្ហា នៃះ»។ 

លោកកន សាវា ងៃសអ្នក សមៃ ប   សមៃួល 

ផ្នៃក អង្កៃត និង តស៊ូ មតិ នៃ អង្គការ 
Comfrel ថ្លៃង ថា រាល់ ការបោះ ឆ្នាត 
តៃវូតៃមន កា រ បៃកួត បៃជៃង ពី គណ បកៃស 
នយោ  បាយ។ លោកបានបន្ត ថា៖«វា 
មិន  មៃន ការគៃប់ គៃង ទៅលើ កន្លៃង  
ដៃល បង្កើត ថ្ម ី ហើយ មិន មន កា រ បៃកួត- 
បៃជៃង តាមរយៈ ការ ឆ្លងកាត់ ពី គណ- 
បកៃស នយោ បាយ នោះ ទៃ ពី ឃុំ សង្កាត់ 
ទើប ដល់ កៃុង»។ 

លោក សាវា ងៃស ផ្តល់ ជា យោបល់ ថា 
ការ បោះ ឆ្នាត នីមួ យៗ តៃូវ តៃមន ការ 
ចូលរួម ពី គណ បកៃស នយោ បាយប៉ុន្តៃបើ 
មិន ម ន  ទៃ គួរតៃ ពិនិតៃយ សារ ឡើងវិញ 
ដើមៃបី ឱៃយ ការ គៃប់ គៃង ទីកៃងុ បូក គោ ថ្មី 
នៃះសៃប តាម គោល ការ ណ៍ លទ្ធិ បៃជា- 
ធិបតៃយៃយ។

យោង តាម មតៃ១៤ នៃ ចៃបា ប់ ស្តពី ីការ 
គៃប់គៃង រដ្ឋបាល រាជធានី ខៃត្ត កៃុង 
សៃកុ ខណ្ឌ នងិ ចៃបាប ់ស្តពី ីវសិោធន កម្ម 
នៃ ចៃបាប់ នៃះ រាជ ធានី ខៃត្ត កៃុង សៃុក 
ខណ្ឌ តៃវូមន កៃមុបៃកឹៃសា របស ់ខ្លនួ ដៃល 
តៃវូបាន ជៃើស រើស  ឡើ ង តាម រយៈ ការ- 
បោះឆ្នាត អសក ល សៃបតាម នីតិវិធី 
ដៃល កំណត់ ដោយចៃបាប់ ស្តពីី ការបោះ -  
ឆ្នាត ជៃើស រើស  កៃុម បៃឹកៃសា រាជធានី  
កៃុម បៃឹកៃសា ខៃត្ត  កៃមុ បៃកឹៃសា កៃងុ កៃមុ 
បៃកឹៃសា សៃកុ កៃមុ បៃកឹៃសា ខណ្ឌ ដៃល ហៅ - 
កាត់ ថា «កៃុម បៃឹកៃសា»៕

ផ្លវូ ទៅ កាន់ ឧទ្យាន ជាតិ ភ្នបូំកគោ ក្នងុ ខ្ត្ត កំពត  ដ្ល តូ្វ បាន បង្កើត ជា កុ្ង ។ រូបថត សហ ការើ

ក្រសួងអប់រំសម្រចឱ្រយមានការ...
តពីទំព័រ  ៤... អន ឡាញ ពី 

ថា្នាក់ កណា្តាល  ទៅ គៃូ ឧទ្ទៃស នៅ 
តាម គៃះឹ សា្ថាន បណ្តះុ បណា្តាល គៃ ូ
និង ពិនិតៃយ មើល ការ គំ ទៃ  ថវិកា 
ដល់ គៃ ូព័ត៌ មន វិទៃយា (IT)ស មៃ ប់ 
ការ គំទៃ ការ បងៃៀន នៅ នឹង 
កន្លៃង ដោយ ខ្លនួ ឯង  នងិ តៃវូ រៀប- 
ចំ ការ បៃជុំ បៃចាំ ខៃ  សមៃប់ តៃួត- 
ពិនិតៃយ មើល ការ អនុវត្ត ការ រៀន  
និង បងៃៀន តាម អន ឡាញ »។

អង្គ បៃជំុ ក៏បាន សមៃច ឱៃយ បៃើ - 
បៃស់ កញ្ចប់ ថវិកា  ដៃល មន- 
សៃប់ សមៃប់ សៃវា អុីនធឺ ណិត  
និង រៀប ចំ គមៃង ពិសៃស មួយ 
គំ ទៃ សៃវា អុីនធឺណិត នៃះ  នឹង 
ស្វៃង រក ការ គំទៃ ពីដៃ គូអភិ វឌៃឍ ន៍  

សមៃប់ គំទៃ អាហា រូប ករណ៍ 
ដល់ គរុសិសៃស  គរុ និសៃសិត ។

លោករស់  សុវាចា  អ្នក នំ ពា កៃយ 
កៃសងួ អបរ់ ំថ្លៃង ថា កចិ្ច បៃជុ ំ នៃះ 
ជា ការ បន្ត ចូល រួម លើក កម្ពស់ 
ការ អប់រំ  តាម បៃប ឌីជីថល សៃប 
តាម ផៃន កា រយុ ទ្ធ សា ស្តៃ រប ស់ 
កៃ សួងអប់រំឆ្នាំ ២០១៩-២០- 
២៣ ។ យទុ្ធសាសៃ្ត របស ់កៃសងួ 
អប់រំ សមៃប់ លើក កម្ពស់ ការ- 
អបរ់ ំតាម បៃប ឌជីថីល  គបឺញ្ជាៃប 
បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌ មន  និង សារ- 
គមន គមន៍ (ប.ព.ស)ឱៃយ កា្លា យ- 
ជា ឧបករណ៍ សមៃប់ បងៃៀ  ន  
និង រៀន  និង ចៃក រំលៃក ចំណៃះ- 
ដឹង  ក្នុង វិស័យ អប់រំ ទាំង មូល  

សំដៅ ឱៃយ សិសៃស និសៃសិត នូវ ចំណៃ ះ  - 
ដឹង  និង បំណិន  ប.ព.ស  ដើមៃបី 
ធ្វើ អន្តរ កាល ទៅ រក ពភិព ការងរ 
ក្នងុ សតវតៃសរ ៍ទ២ី១ ។ លោក  ថ្លៃង 
ថា ៖« យុទ្ធ សាសៃ្ត របស់ កៃសួង 
អប់រំ  គឺ ផ្ដល់ ធន ធាន ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ចាំបាច់  ដើមៃបី គំទៃ ដល់ ការ បៃើ -  
បៃស់  ប.ព.ស ក្នុង វិស័យ អប់រំ  
ដោយ បៃើ បៃស់ ថវិកា របស់ រដ្ឋា -  
ភិបាលនិង ធ្វើ ការ  សមៃប សមៃ ួល  
ភាព ជា ដៃគូ រវាង វិស័យ ឯក ជន  
និង វិស័យ សាធា រណៈនិង ការគំ ទៃ 
របស ់ដៃ គអូភ ិវឌៃឍ នន៍ន សមៃ ប់ 
រា៉ាប់ រង ចំណាយ មូល ធន  និង 
ចំណាយ ចរន្ត »។

លោកសៃ ីអ៊កុ ឆយ៉ាវើ បៃធាន 
សមគម គៃបូងៃៀន កម្ពជុា ឯករា ជៃយ   
បាន លើក ឡើង ពី ផល វិបាក ជា  - 
ចៃើន សមៃប ់គៃ ូបងៃៀន ចពំោះ 
ការ បងៃៀន សិសៃស តាម អនឡា ញ 
ដូច ជា ខ្វះ  ចំណៃះ ដឹង ផ្នៃក បច្ចៃក - 
វិទៃយា កង្វះ សម្ភារ និង តៃវូ ចំណា យ 
ថវិកា ផា្ទាល់ខ្លនួ សមៃប់ បៃើ បៃ ស់ 
សៃវាអុីនធឺណិត។  លោក សៃី 
ថ្លៃង ថា ៖«យើង ឃើញថា  កៃសងួ 
អប់រំ   ខិត ខំ រក វិធី សាសៃ្ដ  ជួយ 
ដលគ់ៃ ូបងៃៀន ហើយ វធិ ីសាសៃ្ដ 
របស់ កៃសួង ក៏ ល្អដៃរ  ប៉ុន្ដៃ ការ- 
អនុ វត្ដ  គឺ មិន ទាន់ បាន លទ្ធផល - 
ល្អ   ១០០% ទៃ  »៕គូ្បង្ៀន ម្នាក់ នៅ សង្កាត់ ទួល ទំពូង កំពុង បង្ៀន   សិស្ស តម អន ឡា ញ។ រូប ជីវ័ន 



តពីទំព័រ ១...ខ្លួនអនុវត្ដយន្តការ-
ដោះស្រាយវិវាទក្រាប្រាព័ន្ធ-
តុលាការនៅកម្ពុជា។
លោកជនិម៉ាលនីរដ្ឋល្រាខាធកិារ

នងិជាអ្នកនាពំាក្រាយក្រាសងួយតុ្ដិធម៌
ថ្ល្រាងម្រាសលិមញិថាការរៀបចំឱ្រាយមន
«ក្រាុមគ្រាូឧទ្ទ្រាសសនា្ធានកម្ម-អ្នក-
សម្រាុះសម្រាួលវិវាទ»កើតឡើង
បនា្ទាបព់ីកចិ្ចពភិាក្រាសាក្នងុសកិា្ខាសា-
លាពគិ្រាះយោបល់លើកទ៤ីអពំី
ការរៀបចំយន្តការដោះស្រាយវវិាទ
ក្រាប្រាព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា
កាលពីថ្ង្រាទី២ម្រាសាតាមប្រាពន័្ធ-
អនឡាញ(Zoom)ជាមួយដ្រាគូ
អភវិឌ្រាឍន៍អង្គការសង្គមសុីវលិជាតិ
និងអន្តរជាតិជាង៤០សា្ថាប័ន។
លោកថ្ល្រាងថា៖«បច្ចបុ្រាបន្នយើង

ទទលួបានអ្នកស្មគ័្រាចតិ្ដខ្លះហើយ។
តាមផ្រានការយើងគ្រាងជ្រាើស-
រើសគ្រាូឧទ្ទ្រាសន្រាះពី៨នាក់ទៅ
១០នាក។់ក្រាមុគ្រាឧូទ្ទ្រាសសនា្ធាន-
កម្ម-អ្នកសម្រាុះសម្រាលួវវិាទមន
សមសភាពចលូរមួពីមន្ត្រាីជនំាញ
របស់រដ្ឋាភបិាលក្រាសងួយតុ្ដធិម៌
នងិអ្នកដ្រាលមនជនំាញសនា្ធាន-
កម្មដ្រាលមនបទពិសោធនិងការ-
ទទលួសា្គាល់ទាងំក្នងុស្រាកុនងិក្រា
ស្រាកុមកពីខាងដ្រាគូអភិវឌ្រាឍន៍អង្គ-
ការសង្គមសុវីលិជាតិនងិអន្តរជាតិ
ដ្រាលចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួម»។
បើតាមលោកជនិម៉ាលនីក្រាមុ-

គ្រាូឧទ្ទ្រាសនឹងត្រាូវបំព្រាញប្រាសក-
កម្មសំខាន់២ គឺ១ធ្វើការបណ្តុះ-
បណ្តាលជំនាញសនា្ធានកម្មដល់
មន្ត្រាីជំនាញនិងគ្រាូបង្គាលរបស់
ក្រាសួង អំពីការសម្រាុះសម្រាួល
វិវាទនៅថា្នាក់មលូដ្ឋាន។២រៀបចំ
ឯកសារម្រារៀនវធិីសាស្ត្រាបង្រាៀន
វធិានប្រាតបិត្តិនងិឯកសារសខំាន់
ដទ្រាទៀតសម្រាប់ប្រាើប្រាស់ក្នុង

ការងារសនា្ធានកម្ម និងសម្រាុះ-
សម្រាួលវិវាទនៅថា្នាក់មូលដ្ឋាន
ក្រាយក្រាបខណ័្ឌច្រាបាប់នងិគោល-
នយោបាយដោះស្រាយវវិាទក្រា
ប្រាព័ន្ធតុលាការច្រាញជាផ្លូវការ។
លោកឱ្រាយដងឹថា៖«ក្រាមុន្រាះនងឹ

ធ្វើការសិក្រាសារៀបចំនូវឯកសារ
សខំាន់ៗ មយួចនំនួពាក់ពន័្ធទៅនងឹ
ការអនវុត្ដច្រាបាប់នងិគោលនយោ-
បាយស្ដីពីការសម្រាបសម្រាួល
វិវាទក្រាប្រាពន័្ធតលុាការ។គោល-
នយោបាយគឺកំណត់អំពីវិធាន
ទទូៅដចូ្ន្រាះបនា្ទាប់ពីគោលនយោ-
បាយន្រាះច្រាញគតឺ្រាវូមនបទដ្ឋាន
វធិានប្រាតបិត្ដិនងិឯកសារជាក់លាក់
មយួចនំនួទៀតសម្រាប់អនវុត្ត»។
លោកអំសំអាត នាយករង

អង្គការការពារសទិ្ធមិនសុ្រាសលកីាដូ
ថ្ល្រាងថាត្រាឹមថ្ង្រាម្រាសិលមិញលោក
មនិទាន់បានដងឹថាមនអ្នកជនំាញ
មកពីអង្គការសង្គមសុីវិលជាតិ
នងិអន្តរជាតិណខ្លះបានចលូរមួ
សកិា្ខាសាលាជាមយួក្រាសងួយតុ្ត-ិ
ធម៌ក្នុងការរៀបចំឱ្រាយមនក្រាុមគ្រាូ-
ឧទ្ទ្រាសន្រាះទ្រា។លោកថាកន្លងមក
កម្ពជុាកធ៏ា្លាប់មនមណ្ឌលយតុ្តិធម៌
នៅតាមស្រាុកខណ្ឌនិងក្រាុងមួយ-
ចនំនួក្នងុការសម្រាុះសម្រាលួវវិាទ
ក្រាតុលាការមួយចំនួនដ្រារ។
ប៉នុ្ត្រាហាក់ដចូជាមនិបានចលូរមួ
ជួយកាត់បន្ថយសំណុំរឿងនៅ
តុលាការនៅឡើយ។ការដោះ-
ស្រាយវិវាទក្រាប្រាព័ន្ធតុលាការ
ទាមទារឱ្រាយអ្នកសម្រាុះសម្រាលួមន
ជនំាញនងិចណំ្រាះដងឹពីយន្តការ
វធិីសាស្រា្តនតីិវធិីផ្លវូច្រាបាប់មយួចនំនួ
នងិទនំៀមទម្លាបប់្រាព្រាណនី្រាបរិបទ
ក្នុងតំបន់នីមួយៗ ក្នុងមូលដ្ឋាន។
លោកថា៖«ថ្មីៗន្រាះក្រាសួងយុត្តិ-

ធម៌បានបង្កើតនវូយន្តការថ្មីសម្រាប់

សម្រាុះសម្រាួលវិវាទក្រាប្រាព័ន្ធ-
តុលាការ។ប៉ុន្ត្រាចំពោះលទ្ធផល
និងប្រាសិទ្ធភាពន្រាយន្តការន្រាះ
យើងរង់ចាំការតាមដន។ ព្រាះ
យន្តការន្រាះទើបត្រារៀបចំចាប់-
ផ្តើមហើយអ្វីដ្រាលសំខាន់អ្នក-
ដ្រាលចូលរួមសម្រាុះសម្រាួលត្រាូវ
ត្រាទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
និងការយល់ដឹងពីបរិបទមួយ-
ចំនួនជាមុនដោយឈរលើជំហរ
ឯករាជ្រាយឥតលម្អៀងនិងជំនាញ
ក្នុងការសម្រាុះសម្រាួល»។
លោកលើកឡើងថាប្រាសនិបើ

យន្តការដោះស្រាយវវិាទក្រាប្រា-
ព័ន្ធតុលាការមនប្រាសិទ្ធភាពគឺ
អាចជួយកាត់បន្ថយសំណុំរឿង
នៅតាមតុលាការហើយធ្វើឱ្រាយ
ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានអាច
រស់នៅដោយភាពសុខដុមរមនា
តាមរយៈការកាត់បន្ថយវវិាទគនំុ-ំ
គុកំនួការចង់ឈ្នះចង់ចាញដ់ោយ-
សារវិវាទអាចសម្រាុះសម្រាួលបាន។
លោកស្រាីភាណ សោភ័ណ

ប្រាធានកម្មវិធីអង្គការអុកសា្វាម
ថ្ល្រាងថាអង្គការអុកសា្វាមគាំទ្រា
ដំណើរការន្រាការរៀបចំឱ្រាយមន
ការសកិ្រាសាស្រាវជ្រាវអពំីទ្រាសឹ្តីការ-
អនុវត្តនិងទម្រាង់ន្រាយន្តការដោះ-
ស្រាយវិវាទក្រាប្រាព័ន្ធតុលាការ
ដោយពិនិត្រាយមើលទៅលើបទពិ-

សោធជាតិ និអន្តរជាតិដ្រាលជា
បច្ច័យក្នុងការចងក្រាងឯកសារ
ទស្រាសនទានដ្រាលមនការពគិ្រាះ-
យោបល់យ៉ាងទូលំទូលាយជា-
មួយសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងឈាន-
ទៅរកការរៀបចំបទដ្ឋានគតិយតុ្ត
មយួសមស្រាបទៅនឹងបរបិទរបស់
កម្ពុជានិងអាចអនុវត្តបាន។
លោកស្រាីថា៖«ក្រាុមគ្រាូឧទ្រា្ទស

ដ្រាលនងឹបង្កើតឡើងដោយក្រាសងួ
យុត្តិធម៌ពិតជាមនសារៈសំខាន់
ណស់ក្នុងការជួយពង្រាឹងចំណ្រាះ-
ដងឹគណុភាពនងិការអនុវត្តការងារ
របស់សនា្ធានករនៅព្រាលខាងមុខ
ក៏ដូចជាកំណត់លក្ខខណ្ឌជំនាញ
វិជា្ជាជីវៈផ្ន្រាកសម្រាបសម្រាួល វិវាទ
ក្រាប្រាព័ន្ធតុលាការប្រាកបដោយ
សកុ្រាតឹភាពការជឿជាក់ពីសណំក់
ប្រាជាពលរដ្ឋ និងប្រាកបដោយ
ជោគជ័យនាព្រាលខាងមុខ»។
បើតាមលោកស្រាសីោភណ័អង្គ-

ការអកុសា្វាមកពំងុពនិតិ្រាយលទ្ធភាព
សហការជាមួយក្រាសួងយុត្តិធម៌
និងសា្ថាប័នពាក់ព័្ធនក្នុងការអនុវត្ត
សាកល្រាបងនវូយន្តការដោះស្រាយ
វវិាទរដ្ឋប្រាបវ្រាណីទាក់ទងនងឹដធី្លីនងិ
ធនធានធម្មជាតិវវិាទអពំើហងិ្រាសាក្នងុ
គ្រាួសារដើម្រាបីស្វ្រាងយល់និងដក-
បទពិសោធដើម្រាបីរួមចំណ្រាកក្នុង
ការរៀបចជំាបទដ្ឋានគតិយតុ្ត៕
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ប៉ៃលិនៈបុរសម្នាក់បានរងរបួស-
ធ្ងន់ហើយត្រាូវបានក្រាុមគ្រាួសារ
ដឹកយកទៅមន្ទរីព្រាទ្រាយដើម្រាបីព្រាយាបាល
របួសបនា្ទាប់ពីគាត់បើកត្រាក់ទ័រ
ភ្ជរួដីប៉ះចំគ្រាប់មីនតោនបណ្តាល
ឱ្រាយផ្ទះុកាលពីព្រាឹកថ្ង្រាទី៣ខ្រា
ម្រាសាឆ្នាំ២០២១នៅចំណុច
ចម្ការដឡំងូមសី្ថតិក្នងុភមូិភ្នំស្ពង់
ឃុំសាលាក្រា។
លោកបុ៊នវណ្ណីនាយនគរបាល

បុ៉ស្តិ៍សាលាក្រា ប្រាប់ភ្នពំ្រាញ-
បុ៉ស្តិ៍ថាជនរងគ្រាះឈ្មោះប៊ន
សាមិត្តអាយុ២៩ឆ្នាមំនលំនៅ
ភូមិអូររអិល ឃំុស្ទងឹកាច់ស្រាកុ
សាលាក្រា។ មុនព្រាលកើតហ្រាតុ
គាត់ត្រាូវបានប្រាជាកសិករក្នុង
ភូមិកើតហ្រាតុ ជួលឱ្រាយទៅភ្ជួរដី

ដើម្រាបីដំដំឡូងមីបុ៉ន្ត្រាជាអកុសល
គាត់ក៏ភ្ជួរចំលើគ្រាប់មីនតោន
ដ្រាលត្រាវូបានគ្រាកប់ចោលកាលពី
សម័យសង្គ្រាមបណ្តាលឱ្រាយផ្ទុះ
បង្កឱ្រាយរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
លោកបានថ្ល្រាងថា៖«គាត់បាន

រងរបួសភ្ន្រាកខាងឆ្វ្រាងធ្ងន់ធ្ងរ
ប៉នុ្ត្រាដងខ្លនួនិងជើងរបួសស្រាល។
ចំណ្រាកត្រាកទ់រ័ភ្ជរួដីរងការខូចខាត
យ៉ាងដំណំ»។ក្រាយកើតហ្រាតុ
គាត់ត្រាវូបានក្រាុមគ្រាសួារនិងសាច់
ញាតិនំាយកទៅកាន់មន្ទីរព្រាទ្រាយ
ខ្រាត្តប៉្រាលិនដើម្រាបីព្រាយាបាល បុ៉ន្ត្រា
ដោយសារមុខរបួសភ្ន្រាកធ្ងន់ធ្ងរ
ព្រាកខាងមន្ទីរព្រាទ្រាយខ្រាត្តបាន
បញ្ជូនបន្តទៅមន្ទរីព្រាទ្រាយខ្រាត្ត-
បាត់ដំបងវិញ។
កាលពីម្រាសិលមិញម្ដាយជនរង-

គ្រាះ គឺអ្នកស្រាី កឹស គំុអាយុ

៤៥ឆ្នាំប្រាប់ភ្នពំ្រាញប៉សុ្តិ៍ថាក្រាមុ
គ្រាូព្រាទ្រាយជំនាញបានលាងសម្អាត
និងដ្រារមុខរបួសកូនប្រាុសរបស់
គាត់[ប៊នសាមិត្ត]រួចរាល់អស់
ហើយ។ទោះយ៉ាងណនៅព្រាល
ន្រាះកូនប្រាុសរបស់គាត់នៅមិន-
ទាន់ច្រាញពីបន្ទប់សង្គ្រាះបនា្ទាន់
នោះនៅឡើយទ្រា។«នៅព្រាលន្រាះ
កូនប្រាុសរបស់ខ្ញុំបានដឹងខ្លួនពី
សន្លប់វិញហើយប៉ុន្ត្រាភ្ន្រាករបស់
វាមិនដឹងជាត្រាូវពិការឬយ៉ាង-
ណនោះទ្រា។គ្រាូព្រាទ្រាយប្រាប់ថា
របួសភ្ន្រាកធ្ងន់ធ្ងរប្រាបន្រាះគឺមិន-
អាចធានាមើលឃើញដូចដើម-
វិញទ្រា»។
បើតាមអ្នកស្រាីទីតាំងដីចម្ការ

ដ្រាលអ្នកភូមិបានជួលកូនប្រាុស
គាត់ទៅភ្ជរួដើម្រាបីដដំំឡូងមនីោះ
គឺកូនប្រាុសគាត់បានទៅភ្ជរួរាស់

ឱ្រាយជារៀងរាល់ឆ្នាដំ្រាលគិតមក
ទល់ព្រាលន្រាះមនរយៈព្រាល៨-
ឆ្នាំមកហើយប៉នុ្ត្រាមនិដ្រាលប៉ះចំ
គ្រាប់មីននោះទ្រា។
លោកយ៉្រាងសុគនា្ធាប្រាធាន

អង្គភាពកំចាត់មីនន្រាមជ្រាឈមណ្ឌល
សកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជាខ្រាត្ត
ប៉្រាលិនថ្ល្រាងថាទីតំាងខាងលើន្រាះ
មិនទាន់មនមន្ត្រាីជំនាញណមួយ
ចូលទៅរាវរកនិងបោសសម្អាត
គ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិង
គ្រាប់មីននៅឡើយទ្រា។ប៉ុន្ត្រា
កន្លងមកមនស្រាចក្ដីរាយការ-
ណ៍ថាមនប្រាជាពលរដ្ឋជាអតីត
កងទ័ពបានរាវដោះគ្រាប់មីន
ដោយខ្លនួឯងដើម្រាបីយកដីសាង-
សង់លំនៅឋាននិងដំដំណំ
អាស្រា័យផល។
លោកថ្ល្រាងថា៖«យើងមិនលើក-

ទឹកចិត្តឱ្រាយពួកគាត់ព្រាយាយមរាវរក
និងដោះគ្រាប់មីនដោយខ្លួនឯង
ដោយខ្វះឧបករណ៍បច្ច្រាកទ្រាស
នោះទ្រាបើទោះជាពួកគាត់ធា្លាប់
ធ្វើជាទាហាននិងច្រាះបច្ច្រាកទ្រាស
ដោះមីនខ្លះក៏ដោយព្រាះវានឹង
បង្កឱ្រាយមនគ្រាះថា្នាក់ដល់ជីវិត

ហើយក៏ជាអពំើខុសច្រាបាប់ដ្រារ»។
បនា្ទាប់ពីមនករណីន្រាះកើតឡើង
លោកនឹងសុំគោលការណ៍ទៅ
ថា្នាក់លើដើម្រាបីចុះទៅបោសសម្អាត
មីននៅតំបន់ខាងលើឱ្រាយអស់
ចៀសវាងគ្រាះថា្នាក់ដល់ប្រាជា-
ពលរដ្ឋទៅថ្ង្រាក្រាយទៀត៕

អ្នក ជំនាញ សីុម៉ាក់ និង អ្នក ភូមិ មើល តៃក់ ទ័រ ដៃល រង ការ ខូច   ខាត ។ រូបថតFN

បុរសម្នាក់បើកត្រាក់ទ័រភ្ជរួដីប៉ះចំគ្រាប់មីនតោនបណ្តាលឱ្រាយផ្ទះុរងរបួសធ្ងន់

មន្ត្រាីកំពុងចុះពិនិត្រាយទីតំាងដីនៅស្រាកុស្រាអបំលិ
ក្រាយសង្រាស័យមនការចូលទន្ទ្រានខុសច្រាបាប់

ឃុត សុភចរិយា

កោះកងុៈអ្នកនាពំាក្រាយរដ្ឋបាល-
ខ្រាត្តកោះកុងនិយយនៅថ្ង្រាអា-
ទិត្រាយថា ក្រាុមការងារបច្ច្រាកទ្រាស
កំពុងបន្តចុះពិនិត្រាយទីតាំងដីមួយ-
ចនំនួនៅឃុំជ្រាយសា្វាយនងិឃុំ
បឹងព្រាវ ស្រាុកស្រាអំបិល ដ្រាល
សង្រាស័យមនការទន្ទ្រានកាន់កាប់
ដីរដ្ឋដោយខុសច្រាបាប់ ក្នុងតំបន់
របៀងជីវចម្រាុះ និងតំបន់ប្រាើ-
ប្រាស់ច្រាើនយ៉ាង។
លោកសុខសុទ្ធី អភិបាលរង

និងជាអ្នកនាំពាក្រាយរដ្ឋបាលខ្រាត្ត-
កោះកុងប្រាប់ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍ថាការ-
ចុះពិនិត្រាយទីតាំងដីដ្រាលសង្រាស័យ
មនការចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដី
រដ្ឋន្រាះ ក្នុងគោលបំណងធ្វើការ-
វាស់វ្រាង និងកំណត់និយមកា
ទីតាំងដីនីមួយៗឲ្រាយបានច្រាបាស់-
លាស់ដើម្រាបីសកិ្រាសាស្រាវជ្រាវស្វ្រាង-
រកឲ្រាយឃើញនូវអត្តសញ្ញាណជន-
សង្រាស័យដើម្រាបីចាត់វិធានការតាម-
នីតិវិធីច្រាបាប់រដ្ឋបាល ឬកសាង
សំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ
ចាត់វិធានការតាមច្រាបាប់។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ទតីាងំដីរដ្ឋ

ដ្រាលសង្រាសយ័មនការចលូទន្ទ្រាន
កាន់កាប់ដោយខុសច្រាបាប់ទាំង
នោះមនស្ថតិនៅក្នងុឃុំជ្រាយ-
សា្វាយនងិឃុំបងឹព្រាវស្រាកុស្រា-
អំបិលដ្រាលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រាើ-
ប្រាស់ច្រាើនយ៉ាងដងព្រាងនិងតំបន់
សហគមន៍ត្រាពាងំប្រាើសដ្រាលជា
របៀងជីវចម្រាុះដ៏សំខាន់»។
បើតាមលោកសុទ្ធី ទីតាំងដី

មយួចនំនួនៅក្នងុតបំន់ភមូសិាស្ត្រា
ខាងលើន្រាះមនកន្ល្រាងខ្លះត្រាូវ-
បានរដ្ឋាភិបាលកាត់ឆ្វៀលជូន
ពលរដ្ឋ ដ្រាលរស់នៅក្នុងតំបន់

នោះ។ហ្រាតុដចូ្ន្រាះទើបក្រាមុការងារ
បច្ច្រាកទ្រាស បានចាត់ទុកទីតាំង
ដ្រាលមនការកាប់រានថ្មីមយួចនំនួ
ក្នុងតំបន់នោះជាករណីសង្រាស័យ
មនការចូលបំពានកាន់កាប់
ដោយខុសច្រាបាប់ព្រាះកន្លងមក
ក៏មនពលរដ្ឋមយួចនំនួបានឆ្លៀត-
ឱកាសព្រាលអាជា្ញាធរខ្រាត្តកំពុង
ជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចការប្រាយុទ្ធប្រា-
ឆំងជំងឺរាតត្រាបាតកូវើដ១៩បាននាំ-
គា្នាលចួទន្ទ្រានចលូកាន់កាប់ដីរដ្ឋ
ដោយខសុច្រាបាបត់ាមរយៈការចាក់
ដលីបុចលូដីចណំីព្រាកព្រាកោង-
កាង និងកាប់រានដីព្រាក្នុងតំបន់
ការពារនិងអភិរក្រាសជីវចម្រាុះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ទោះយ៉ាង-

ណនៅព្រាលន្រាះ ក្រាុមការងារ
របស់យើងកពំងុសកិ្រាសាបន្ថ្រាមទៀត
ទៅលើទតីាងំដីដ្រាលប្រាជាពលរដ្ឋ
កំពុងរស់នៅ និងអាស្រា័យផល
ថាតើមនការគ្រាបដណ្ដប់លើ
ផ្ទ្រាដីក្នងុតបំន់ប្រាើប្រាស់ច្រាើនយ៉ាង
ដងព្រាង និងសហគមន៍ត្រាពាំង
ប្រាើសប៉នុណដើម្រាបីមនចណំត-់
ការតាមនីតិវិធីច្រាបាប់រដ្ឋបាល»។
លោកបន្តថាការងារចុះត្រាួត-

ពនិតិ្រាយវាស់វ្រាងនងិកណំត់នយិម-
កាទីតាំងដីទាំងនោះធ្វើឡើងកាល-
ពីថ្ង្រាទី៣ ម្រាសា ដោយមនការ-
ចូលរួមពីមន្ទីរបរិសា្ថាន មន្ទីររៀបចំ-
ដ្រានដីនគរបូនយីកម្មសណំង់នងិ
សរុយិោដីរដ្ឋបាលស្រាកុស្រាអបំលិ
ម្រាឃុំ ម្រាភូមិ និងមនការចូលរួម
សហការពីតំណងអយ្រាយការអម-
សាលាដំបូងខ្រាត្តកោះកុងផងដ្រារ។
លោកបានណ្រានំាឱ្រាយអាជា្ញាធរ-

មូលដ្ឋានសហការជាមួយមន្ទីរ
អង្គភាពជនំាញទបស់ា្កាត់តាមដន
និងចាត់វិធានការមុឺងម៉ាត់ចំពោះ
ការទន្ទ្រានដីរដ្ឋខុសច្រាបាប់៕

ក្រាសួងយុត្តធិម៌និងសង្គមសីុវិល...

មន្តៃកីៃសួងយុត្តធិម៌និងអង្គការពិភាកៃសាពីបៃព័ន្ធតុលាការពីថ្ងៃទី៤ មីនា។រូបក្រាសួងយុត្តិធម៌



តើការចិញ្ចមឹកូនអ្នកដទៃដោយគ្មានកិច្ចសនៃយាតៃមឹតៃវូតាមចៃបាប់ឬទៃ?
គឹម សារុំ

តាមធម្មតាការព្រមព្រៀងអ្វីមួយ
ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រងធ្វើកិច្ចសន្រយា
ជាមួយគ្នាដោយមានការដឹង
ឮពអីាជា្ញាធរនងិសាក្រស។ីកប៏៉នុ្ត្រ
មានរឿងខ្លះដូចជាករណីប្រគល់
កូនឱ្រយអ្នកដទ្រឬសាច់ញាតិយក
ទៅចិញ្ចឹមមានខ្លះពុំធ្វើកិច្ច-
សន្រយាទ្រ។ចង់ដងឹថាតើការធ្វើ
ប្របន្រះត្រឹមត្រូវតាមច្របាប់ឬ
យ៉ាងណានោះ ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍
បានសំុការពន្រយល់ពីលោកម្រធាវី
លី កុសល មានការិយល័យ
បម្រើការនៅផ្ទះល្រខ៤៥Eoផ្លវូ
ល្រខ៩ភូមិត្រពំាងថ្លងឹសង្កាត់
ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជយ័
រាជធានីភ្នពំ្រញដ្រលមានខ្លមឹ-
សារដូចខាងក្រម៖

ឧបមា ថា  លោក (ក)និង 
លោក(ខ)បាន រាប់ អាន គ្នា  
ហើយ លោ ក(ខ)សុខ ចិត្ត 
ប្រគល់ កូន តូច មា្នាក់ ឱ្រយ ទៅ លោក 
(ក) ចញិ្ចមឹ ថ្ររ ក្រសា ត្រ ភាគ ីទាងំ 
២ មិន បាន ធ្វើ កិច្ច សន្រយា ឬ ឱ្រយ 
អាជ្ញា ធ  រ ដងឹ ឮ ទ្រ។ តើ ភាគ ីទាងំ 
២ អនវុត្ត ប្រប ន្រះត្រមឹ ត្រវូ តាម 
ច្របា ប់ ឬ យ៉ាង ណា? ចុះ បើលោក  
(ខ) ប្តឹង លោក (ក)ដោយ 
ចោទ ថា   លួច កូន របស់ គត់ 
យ៉ាង ម៉្រ ច ដ្ររ ?
ករណីកនូចញិ្ចមឹឬកនូស្មុំក្នងុ

ប្រទ្រសកម្ពជុាគជឺាវប្របធម៌មយួ
មានជាយរូណាស់មកហើយវា
គ្រន់ត្រនីតិវិធីន្រការស្មុំនោះ
ពុំត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណ:ច្របាប់
ហើយខ្លះក៏មិនត្រឹមត្រូវតាម
ច្របាប់។បញ្ហាន្រះយើងត្រវូសង្ក្រត
ទៅមើលលើច្របាប់នីតិវិធីន្រការ-
ស្មុំកូនដ្រលពីមុនយើងមាន
ច្របាប់ស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និង
គ្រសួារក៏បុ៉ន្ត្រវាពំុទាន់គ្រប់ជ្រងុ
ជ្រយនៅឡើយទ្រពោលគឺ
គោលការណ៍ស្មុំកូនអន្តរប្រទ្រស
គ្មានច្រងជាដើម។ប៉ុន្ត្របើក្រ-
ឡ្រកមើលបច្ចបុ្របន្នភាពដោយ-
សារការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់
សច្ចាប័នកាលពីថ្ង្រទី២២ខ្រ
កញ្ញាឆ្នាំ១៩៩២ក្នងុអនុសញ្ញា
ស្តីពីសិទ្ធិកុមារនិងអនុសញ្ញា
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តី
ពីសិទ្ធិរបស់កុមារ។ជាមួយគ្នា
ន្រះដ្ររដោយយល់ឃើញថា
កមុារគឺពតិជាមានសារៈសំខាន់
ជាទំពំាងស្នងឫស្រសីពាក់ព័ន្ធនឹង
ស្មុំកូនន្រះគឺមានច្រងនៅក្នុង

ក្រមរដ្ឋប្របវ្រណឆី្នាំ២០០៧នងិ
ច្របាប់ស្តីពីស្មុំកូនអន្តរប្រទ្រស
ដ្រលច្រងពីសិទ្ធិរបស់កូនស្មុំ
ពោលគឺបញ្ញត្តិអំពីលទ្ធភាព
របស់អ្នកសុដំើម្របីថ្ររក្រសាកនូស្មុំ
ន្រះឱ្រយបានត្រមឹត្រវូ។យ៉ាងណា
មិញការសំុកូនអ្នកដទ្រយកមក
ចិញ្ចឹមដោយស្របច្របាប់ដ្រល
យើងហៅថា ការស្មុំកូនន្រះ
ត្រូវត្រធ្វើឡើងតាមផ្លូវតុលា-
ការដូច្ន្រះការដ្រលចង់រំលាយ
ការស្មុំកនូន្រះវញិកត៏្រវូធ្វើឡើង
តាមរយៈការកាត់កាលតាមផ្លូវ
តុលាការដូចគ្នាផងដ្ររ។

ដើម្របី ចៀសវា ង មាន ទោស 
ទណ្ឌ  ឬ ខុសច្របា ប់ តើ លោក(ក) 
ត្រូវ ត្រ អនុ វត្ត វិធី ប្របណា ?
ដើម្របីឱ្រយមានភាពត្រឹមត្រូវ

តាមផ្លវូច្របាប់យើងត្រវូយលដ់ងឹ
អំពីការស្មុំកូនដូចខាងក្រម៖
«ការស្មុំកនូ»គជឺាការសុំកនូ

របស់អ្នកដទ្រមកចិញ្ចឹមដោយ
ស្របច្របាប់និងបង្កើតទំនាក់ទំនង
ញាតិរវាងពកួគ្រពោលគឺធ្វើឱ្រយ
ទំនាក់ទំនងញាតិរវាងឪពុក
មា្តាយចិញ្ចមឹនងិកនូចញិ្ចមឹដចូ
គ្នាទៅនឹងឪពុកមា្តាយនិងកូន-
បង្កើតដ្ររ។គោលបំណងន្រ
ការស្មុំកូនគឺធ្វើឡើងសម្រប់៖
*អ្នកដ្រលគ្មានទាយទស្នង

អាជីវកម្មត្រូវរកទាយទស្នង
បានតាមរយៈការស្មុំកូន
*អ្នកដ្រលគ្មានទាយទស្នង

មរតកឬសន្តតិកម្មទ្រព្រយសម្របត្តិ
ជាអាទិ៍ត្រូវរកទាយទស្នង
បានតាមរយៈការស្មុំកូន
*អ្នកដ្រលអសមត្ថភាពគ្មាន

កូនត្រូវការកូនដើម្របីអាចផ្តល់
អាហារកិច្ច ឬមើលថ្រខ្លួននៅ
ព្រលចស់ទៅ
*រកឪពុកមា្តាយសម្រប់កុមារ

កំព្រឬកុមារដ្រលខ្វះការថ្រ-
រក្រសាឬការយកចិត្តទុកដាក់ពី
ឪពុកមា្តាយបង្កើត...។ល។
អនុលោមតាមក្រមរដ្ឋប្របវ្រណី

ឆ្នាំ២០០៧ន្រព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពុជាដ្រលកំពុងអនុវត្ត
នាព្រលបច្ចុប្របន្ន បានបើកផ្លូវ
ដល់អ្នកដ្រលមានបំណង“ស្មុំ
កូន”ឬ“សុំកូនគ្រមកចិញ្ចឹម
ដោយស្របច្របាប់”អាចធ្វើឡើង
តាមរូបភាព២(ពីរ)គឺ៖(១).
ការស្មុំកនូព្រញល្រញនងិ(២)
ការស្មុំកូនធម្មតា។
(១)៖ការ ស្មុ ំកូន ព្រញ ល្រញ៖

គឺជាការសុំកូនរបស់អ្នកដទ្រ
យកមកចញ្ចឹមដោយស្របច្របាប់
និងធ្វើឡើងតាមផ្លូវតុលាការ
ដោយទាមទារឱ្រយផ្តាច់ទំនាក់-
ទំនងញាតិនិងទំនាក់ទំនងគតិ-
យុត្ត រវាងឪពុកមា្តាយបង្កើត
និងញាតិសនា្តានរបស់កូនសុំ
នោះទាំងស្រុងដើម្របីបង្កើតឱ្រយ
មាននូវទំនាក់ទំនងញាតិ និង
ទនំាក់ទនំងគតិយតុ្តរវាងឪពកុ
មា្តាយចិញ្ចមឹនិងកូនសំុនោះវិញ។
ការធ្វើប្របន្រះគឺដើម្របីឱ្រយទំនាក់-
ទនំងរបស់ឪពកុមា្តាយចញិ្ចមឹនងិ
កូនសុំនោះ ដូចគ្នានឹងទំនាក់-
ទនំងឪពកុមា្តាយនងិកនូបង្កើត
ដ្រលច្របាប់បានទទលួសា្គាល់។
គោលបំណងន្រការស្មុំកូនព្រញ-
ល្រញខាងលើន្រះគឺធ្វើឡើង
ដើម្របីផ្តល់នូវគ្រួសារមួយដ្រល
មានឪពុកមា្តាយមានជីវភាព
សមរម្រយនិងអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់-
គ្រន់ដល់កមុារអភព័្វ(កនូសុ)ំ
និងដើម្របីផលប្រយោជន៍កុមារ
ដ្រលខ្វះការថ្ររក្រសាខ្វះការយក-
ចិត្តទុកដាក់ពីឪពុកមា្តាយបង្កើត
ឬឪពុកមា្តាយបង្កើតមានជីវភាព
ក្រកី្រពំុមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់

ក្នុងការមើលថ្ររក្រសាកូនបានឬ
ដោយសារសា្ថានភាពណាមួយ
ដូចជាបញ្ហាវិបត្តិសា្មារតីឬពិការ-
ភាព...ជាដើម។ខាងក្រម
ន្រះជាលក្ខខណ្ឌដើម្របីស្មុំកូន
ព្រញល្រញ៖
*ឪពុក-មា្តាយចិញ្ចឹមត្រូវត្រ

មានសហពទ័្ធ(ប្ត/ីប្រពន្ធស្រប-
ច្របាប់)និងត្រូវមានឆន្ទៈព្រម-
ព្រៀងគ្នាក្នុងការស្មុំកូន
*ឪពុក-មា្តាយចិញ្ចឹមត្រូវ

មានអាយុចប់ពី២៥ឆ្នាំឡើង
ទៅហើយត្រូវមានអាយុច្រើន
ជាង“កូនសុំ”យ៉ាងតិច២០ឆ្នាំ
*ជាគោលការណ៍ “កូនសុំ”

ត្រូវត្រជាអនីតិជនដ្រលមាន
អាយុតិចជាង៨ឆ្នាំ
*ត្រូវមានការយល់ព្រមពី

ឪពកុមា្តាយបង្កើតឬអាណាព្រយា-
បាលរបស់«កូនសុំ»ប៉ុន្ត្រប្រ-
សិនបើឪពុកមា្តាយបង្កើតមិន
អាចបង្ហាញឆន្ទៈបានឬករណី
ដ្រលឪពុកមា្តាយបង្កើតនោះ
បានបោះបង់កូនចោលដោយ
គំនិតទុច្ចរិតឬហ្រតុផ្រស្រងៗ 
ទៀតដ្រលបំពានផលប្រយោជន៍
កុមារដ្រលនឹងកា្លាយជាកូនសុំ
នោះគឺមិនចំបាច់មានការយល់-
ព្រមពីឪពុកមា្តាយបង្កើតរបស់
«កូនសុំ»នោះឡើយ។
*មូលហ្រតុន្រការស្មុំកូន

ព្រញល្រញត្រវូត្រនៅក្នងុករណី
ដ្រលសា្ថានភាពរបស់កុមារ(កូន
សំុ)មានការពិបាកខា្លាងំនិងបាន
ជាប្រយោជន៍របស់កុមារដ្រល
នឹងកា្លាយជាកូនសុំនោះ។
*ការសាកល្របងចញិ្ចមឹកមុារ

ដ្រលនឹងកា្លាយជាកូនសុំនោះ
រយៈព្រល៦(ប្រំមយួ)ខ្រដើម្របី
ជាមូលដា្ឋានក្នុងការសម្រច
ស្រចក្តីរបស់តុលាការ។
បនា្ទាប់ពីមានលក្ខខណ្ឌដូច

រៀបរាប់ខាងលើន្រះហើយឪពុក-
មា្តាយចិញ្ចឹមត្រូវត្រមានឆន្ទៈ
សហការគ្នានិងព្រមព្រៀងដាក់-
ពាក្រយសំុទៅកាន់តុលាការន្រលំ-
នៅរបស់ឪពុកមា្ដាយចិញ្ចមឹនោះ
ដើម្របីឱ្រយតុលាការច្រញដីកាសម្រច
បង្កើតស្មុំកូនព្រញល្រញ។
(២)៖ការ ស្មុំ កូន ធម្មតា៖ គឺ

ជាការបង្កើតទនំាក់ទនំងញាតិ
រវាងកូនអ្នកដទ្រនិងឪពុក-
មា្តាយចិញ្ចឹមដ្រលបានសុំកូន
អ្នកដទ្រនោះយកមកចិញ្ចឹម
បីបាច់ថ្ររក្រសាដូចជាកូនរបស់
ខ្លនួឯងបង្កើតតាមផ្លវូតលុាការ
ប៉ុន្ត្រការស្មុំកូនធម្មតាន្រះមិន

បានធ្វើឱ្រយផ្តាច់ទំនាក់ទំនង
ញាតិរវាងឪពុកមា្តាយបង្កើត
និងកូនសំុនោះទ្រពោលគឺទំនាក់-
ទំនងញាតិរបស់ពួកគ្រនៅត្រ
បន្តអត្ថិភាពនាំឱ្រយពួកគ្រមាន
សិទ្ធិទាមទារនិងករណីយកិច្ច
ផ្គត់ផ្គង់អាហារកិច្ចគ្នាទៅវិញ
ទៅមក។ជាងន្រះទៅទៀតកូន
សុំនោះនៅត្រជាសន្តតិជន
(ទាយទ)មានសិទ្ធិទទួលបាន
មរតករបស់ឪពុកមា្តាយបង្កើត
របស់គ្រដដ្រល។ទន្ទមឹនងឹន្រះ
កូនសំុក៏មានសិទ្ធិទទួលសន្តតិ-
កម្មពីឪពុកមា្ដាយចិញ្ចមឹផងដ្ររ។
ខាងក្រមន្រះជាលក្ខខណ្ឌ
ដើម្របីស្មុំកូនធម្មតា៖
*ឪពកុមា្តាយចញិ្ចមឹអាចនៅ

លវីឬមានសហព័ទ្ធ(ប្ត-ីប្រពន្ធ
ស្របច្របាប់)
*ឪពកុ-មា្តាយចញិ្ចឹមត្រវូមាន

អាយុចប់ពី២៥ឆ្នាំឡើងទៅ
*កនូសុំអាចជាអនតីិជនឬ

នីតិជនប៉ុន្ត្រមិនត្រូវជាបុព្វ-
ញាតិឬមានអាយុច្រើនជាង
ឪពុកមា្តាយចិញ្ចឹមឡើយ
*កូនសុំជាអនីតិជនត្រូវ

មានការយល់ព្រមពីឪពុក/
មា្តាយបង្កើតឬអ្នកមានអំណាច
ម្របាឬអាណាព្រយាបាល។
បនា្ទាប់ពីមានលក្ខខណ្ឌដូច

រៀបរាប់ខាងលើន្រះហើយឪពុក-
មា្តាយចិញ្ចឹមនិងកូនសុំត្រូវ-
មានឆន្ទៈដចូគ្នានងិព្រមព្រៀង
ដាក់ពាក្រយសុំជាមួយគ្នាទៅ
កាន់តុលាការន្រលំនៅរបស់
កូនសុំនោះដើម្របីឱ្រយតុលាការ-
ច្រញដកីាសម្រចបង្កើតស្មុំកនូ
ធម្មតា។ប៉ុន្ត្របើកូនសុំជាអនី-
តិជនឪពុកមា្តាយចិញ្ចឹមត្រូវ
ដាក់ពាក្រយសុំជាមួយអ្នកមាន
អំណាចម្របាឬអាណាព្រយាបាល
ន្រកូនសុំនោះទៅកាន់តុលាការ
ន្រលំនៅរបស់កូនសុំ។អ្នក-
ដាក់ពាក្រយសុំមិនចំបាច់ត្រូវត្រ
ជាអ្នកមានសហព័ទ្ធ(ប្ដ-ីប្រពន្ធ
ស្របច្របាប់)នោះទ្រពោលគឺ
បុរសឬនារីដ្រលនៅលីវក៏
អាចកា្លាយជាឪពុកឬមា្ដាយ
ចិញ្ចឹមបានដ្ររប៉ុន្ត្រចំពោះ
អ្នកមានសហព័ទ្ធ(ប្ដី-ប្រពន្ធ
ស្របច្របាប)់ប្រសនិបើមានត្រ
សហព័ទ្ធមា្ខាងដ្រលចង់បាន
កូនចិញ្ចឹមនោះអានុភាពមាន
ត្រចពំោះត្រអ្នកដ្រលបានដាក់
ពាក្រយសុំត្រប៉ុណ្ណោះ។
(សូមរង់ចាំអានវគ្គបន្តនៅ 

សបា្ដាហ៍ក្រយ)

លោកម្រធាវី លី កុសល កាលពីព្រលកន្លងមក  ។ រូបថតសហការី

ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី�្រស្រង

ប្រ ធា ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រី និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុប្រ ធា ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន�  
សូវិសា ល

ប្រ ធា ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់សា�ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជ តិ
វង្រសសុ�្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច្ច  
�៉្រគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច្ច  
រា�ន់រីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជ តិ 
ប្រក់សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រសា ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្រសា ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកី� 
�្រមវណ�ៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌មា នជ ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុំ,ហឹុនពិសី,នៅ សុីវុតា្ថា,
�ុងគឹមមា៉ារីតា ,� យសា មា ន,

សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
វ�នដា រា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�្រ  
ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកី� ,ជិនណា ន,

សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រា វិរុទ� 
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

ប្រ ធា ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន ្រករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ្រករច� �្រ  ហ្វ ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ្រក  ផ្រសា យ � ណិជ� កម� 
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ច បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនច ន់�្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,015239293
�្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JESSAPIASTRO,092445983

ប្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
ប្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រត
នូច ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

ប្រ ធា ន�្ន ្រករដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្រ�
ព្រជ្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្រ�
�ុិល� ភា

� យិកា ហិរញ� វត� ុៈហា�ងតា ំងម៉្រង
ប្រ ធា នគណន្រយ្រយៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រយា  និងរច� �្រហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

កា រិយ ល័យ�្រត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០�៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា �ុង
សង្កាត់ច ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយ ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

LAW TALK
ថ្ង្រចន្ទទី៥ែខម្រសាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,740 16,740 16,760 16,720

2 GTI 4,040 4,040 4,060 4,020

3 PAS 13,000 13,000 13,040 13,000

4 PEPC 3,040 3,030 3,050 3,030

5 PPAP 13,060 13,080 13,080 13,060

6 PPSP 1,920 1,920 1,920 1,910

7 PWSA 6,560 6,540 6,580 6,540

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី ែខមេសា ឆ្នាំ២០២១ 

ការ នំា ច្ញ របស់ កម្ពជុា កើន ឡើង ជិត  ១៧ % ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ បើ ទោះ ប ីវបិត្ត ិជងំ ឺផ្តាសាយ 
សកល កវូដី ១៩ បាន ធ្វើ ឱេយ ការ នាចំេញ 
ទំនិញ ទៅ កាន់ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ របស់ 
បេទេស ជា ចេើន ធ្លាក ់ចុះ  ក ៏ការនាចំេញ 
របស ់កម្ពជុា មនិ បាន ធ្លាក ់ចុះ  ទេ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ ដោយ  សមេចបាន ជាង ១៧  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ កើន ជិត ១៧ ភាគ - 
រយ  ធៀប នងឹ  ឆ្នា២ំ០១៩ ។ នេះ បើ តាម 
ទិន្នន័យ ពី កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម ។

របាយការណ ៍បកូ សរបុ លទ្ធ ផល ការ- 
ងារ ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ ២០២០ និង ទិស - 
ដៅ ការងារ  ឆ្នាំ ២០២១ របស់ កេសួង 
ពាណជិ្ជកម្ម ឱេយ ដងឹ ថា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
កម្ពុជា  បាន នាំ ចេញ ទំនិញ ទៅ ទីផេសារ 
អន្តរ ជាតិ ក្នុង តម្លេ  ១៧ ២១៥,៣៧ 
លាន ដុលា្លារ កើន  ១៦,៧២ ភាគ រយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១៩ ដេល មាន  ១៤ 
៧៤៨,៧៤ លាន ដលុា្លារ ។ កណំើន  នា-ំ 
ចេញ នេះ  ធ្វើ ឱេយ ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរ - 
ជាតិ ដេល កម្ពុជា សមេច បាន ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ មាន តម្លេ សរុប ៣៥ ៨០៥, 
៨៥ លាន ដុលា្លារ កើន ឡើង ២,៥៤ 
ភាគ រយធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩។ ទោះ- 
យ៉ាង ណា ការ នា ំចលូ របស ់កម្ពជុា មនិ 
បាន កើន ឡើង នោះ ទេ ដោយ មាន តម្លេ 
១៨ ៥៩០ ,៤៨ លាន ដុលា្លារ ធ្លាក់ ចុះ 
៧,៨៤ ភាគ រយ  ពី ២០ ១៧១, ៨១ 

លាន ដុលា្លារ ។
របាយការណ ៍ឱេយ ដងឹ ទៀត ថា អាមេរកិ 

គឺ ជា ទី ផេសារ នាំ ចេញ ទំនិញ ឈាន មុខ 
គេ  ព ីកម្ពជុា  ដោយ មាន តម្លេ  ៥ ២៥៨, 
៨៨ លាន ដុលា្លារ កើន  ១៩,៤៦ ភាគ- 
រយ   តាម ព ីកេយ ដោយ សហភាព អរឺ៉បុ 
មាន តម្លេ ៣ ២០៣,៨៧ លាន ដុលា្លារ 
ធ្លាក ់ចុះ ១៧,៧៣ ភាគ រយ, ចនិ  មាន  
១ ០៨៦,២៦ លាន ដុលា្លារ កើន ឡើង 
៨,១១ ភាគ រយ ,  ជប៉នុ មាន  ១ ០៥៥, 
៥៥ លាន ដលុា្លារ ធ្លាក ់ចុះ ៧,១៣ ភាគ-  
រយ, ចកេភព អង់គ្លេស  មាន  ៨២៦, 
១៦ លាន ដុលា្លារ ធ្លាក់ ចុះ  ១៥,៤៨ 
ភាគ រយ, កាណាដា មាន ៧៤៥,០៤ 
លាន ដុលា្លារ ធ្លាក់  ១០,៩៤ ភាគ រយ , 
ថេ មាន ៦៥០,៦៧ លាន ដលុា្លារ  កើន 
ឡើង ២៩,៥៩ ភាគ រយ នងិ  វៀតណាម 
មាន  ៣៨៥,៧៩ លាន ដុលា្លារ កើន 
១៤,៨៨ ភាគ រយ។

លោក បា៉ាន សរូសក័្ត ិរដ្ឋមន្តេ ីកេសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម កាល ពី ថ្ងេ ទី១ ខេ មេសា 
បាន ឱេយ ដឹង ថា ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ 
កវូដី១៩ បាន ធ្វើ ឱេយ មាន ផល ប៉ះ ពាល ់
យ៉ាង ធ្ងន ់ធ្ងរសមេប ់ការ ធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម 
ជា អន្តរ ជាត ិក្នងុ នោះ បេទេស កម្ពជុា ក ៏
ទទួល រង   ផល ប៉ះ ពាល់ នេះ ដេរ  ពេះ 
កម្ពុជា ជា បេទេស  បេកាន់យក នូវ ការ- 
ធ្វើ  សមាហរណកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ជា មួយ 
តំបន់ និង ពិភព លោក។  លោក បន្ត ថា 

ទោះ យ៉ាង ណាក្នងុ  ពេល ដ ៏លបំាក នេះ 
រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ក៏ បាន បេ កា្លាយ ពី 
ការ  គំរាម កំហេង នេះ ឱេយ ទៅ ជា ឱកាស 
មយួ នេ ការ ធ្វើ កណំេទមេង ់ដើមេបី ភាព- 
រីក ចមេើន  សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ តាម រយៈ ការ- 
ដាក់ ចេញ នូវ  វិធន ការ មុត សេួច ជា បន្ត- 
បនា្ទាប ់ដើមេប ី រកេសា ដណំើរ ការ ផលតិ កម្ម 
ការ ជំរុញ ផលិត កម្ម ក្នុង   សេុក ការ នាំ- 
ចេញ ក៏ ដូច ជា ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម ទីផេសារ 
សដំៅ ជរំញុ កណំើន  នងិ បង្កើន លេបឿន 
សមាហរណកម្ម សេដ្ឋកិច្ច  ពាណិជ្ជកម្ម 
តំបន់ និង ពិភព លោក ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «  ការនាចំេញ ទនំញិ 
កម្ពុជា នៅ  រកេសា បាន កំណើន បេហាក់ - 

បេហេល ឆ្នាំ ២០១៩ គឺ  ១៦,៧ ភាគ- 
រយ ដោយសារ កម្ពុជា ពុំ បាន ដាក់ ការ រឹត- 
តេបឹត  ឬ ហាមឃាត់ ការ នាំ ចេញ ទេ»។

អ្នក សេវ ជេវ សេដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ 
វិទេយា  សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នេ 
កម្ពុជា(  បណ្ឌិតេយ សភាកម្ពុជា) លោក 
ហុង វណ្ណៈ បាន  បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នា   
ថ្ងេ ទ ី៤ ខេ មេសាថា  ទោះ ប ីចនំនួ  បេក-់ 
នា ំចេញ ទនំញិ ព ីកម្ពជុាទៅ  ទផីេសារ អន្តរ- 
ជាតិ នៅ ទាប ជា ការ ចំណាយលើ ការ - 
នាំ ចូល ប៉ុន្តេ កំណើន  ការ នាំ ចេញ នេះ 
វា បងា្ហាញ ថា ការ ផលិត និង ដាំដុះ នៅ 
កម្ពុជា ចាប់ ផ្តើម មាន ភាព ល្អ បេសើរ ជា - 
បណ្តើរ ៗ  ហើយ ។  លោកថ្លេង ថា  ៖ « ខ្ញុំ 

នៅ តេ មាន សុទិដ្ឋិនិយម ថា កំណើន  នាំ- 
ចេញ របស់ កម្ពុជា នឹង មាន សញ្ញា វិជ្ជ-
មាន ថេម  ទៀត នៅ ពេលខាង មខុ ខណៈ  
ការ អនុម័ត លើ  គមេង វិនិយោគ ថ្មី ៗ   
នៅ កេមុ បេកឹេសា អភវិឌេឍន ៍កម្ពជុា ក ៏មាន 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ ផង ដេរ  ពេល នេះ »។ 

ទោះ យ៉ាង ណា លោក លើក ឡើង ថា 
បើ  ពនិតិេយជា រមួ ទៅ លើ   ជញ្ជងី ពាណជិ្ជ- 
កម្ម គឺ  មិន ទាន់ ជា   រឿង ល្អ សមេប់  សេដ្ឋ- 
កិច្ច ជាតិ   ទេ ពេះ ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរ- 
ជាតិ គេ  តេូវ ធ្វើ យ៉ាង ណាឱេយ ការ នាំ- 
ចេញ បាន ចេើន ជាង ការ នាំ ចូល ។ 

យោង តាម លោក បា៉ាន សរូសក័្ត ិក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២០  កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម ក ៏បាន 
ខិតខំ បេឹង បេង ក្នុង ការ ជំរុញ វិស័យ 
ពាណជិ្ជកម្ម ឱេយ កាន ់តេ រកី ចមេើន តាម- 
រយៈ ការ ធ្វើ កំណេ ទមេង់ សុី ជមេ ការ - 
កាត់ បន្ថយ ចំណាយ និង ការ ពងេឹង 
ភាព បេកួត បេជេង នេ ទំនិញ នាំ ចេញ 
របស ់កម្ពជុា ទៅ   កាន ់ទផីេសារ អន្តរ ជាត ិ។ 
លោក លើក ឡើង ថា៖  « យើង អាច រកេសា 
បាន កំណើន នេ ការ នាំ ចេញ តាម រយៈ 
ការ បេើ បេស់ ទីផេសារ អនុគេះ ដេល 
មាន សេប ់ នងិ ការ  ធ្វើ ពពិធិកម្ម ទផីេសារ 
បន្ថេម ដូច ជា ការ ចរចា បង្កើត តំបន់ 
ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីទ្វេភាគ ីនងិ ពហភុាគ ី
ជាមយួ ដេ គ ូពាណជិ្ជ កម្ម ដើមេប ីឱេយ ទផីេសារ 
ទំនិញ សេវាកម្ម និង វិនិយោគ កម្ពុជា 
កាន់ តេ ទូលំទូលាយ »៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  ចំនួន កេុមហ៊ុន  និង 
សហគេស    ចុះ បញ្ជ ីពាណជិ្ជកម្ម 
ថ្ម ីនៅ កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម ក្នងុ  ឆ្នា ំ
២០២០ មាន   ចំនួន ៧ ៨៦០ 
ធ្លាក់  ចុះ  ៤០,៧២ ភាគ រយ 
ធៀប  នងឹ ឆ្នា២ំ០១៩  ដេល មាន 
ចំនួន ១៣ ២៥៩ ។

ទិន្ន ន័យ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម  
បងា្ហាញ ថា ក្នងុ ចណំោម នោះ ការ-  
ចុះ បញ្ជី កេុមហ៊ុន ពាណិជ្ជ កម្ម 
មាន   ៥ ៦៧៧ កេមុ ហ៊នុ ធ្លាកច់ុះ 

៣៩,២៤ ភាគ រយ   ធៀបនឹង ឆ្នាំ 
២០១៩ មាន ចនំនួ ៩ ៣៤៤។ 
ចណំេក ការ ចុះ បញ្ជ ីពាណជិ្ជ កម្ម  
ដល់ សហគេស ឯក បុគ្គល ថ្មី 
មាន   ២ ១៨៣  ធ្លាក់  ៤៤,២៤ 
ភាគ រយ  ពី   ចំនួន ៣ ៩១៥ ។ 

ជាមួយ គ្នានេះ ដេរ  មាន កេុម - 
ហ៊ុន  សហគេស ចំនួន ៥០០ 
តេវូ  បាន ស្នើ សុ ំលបុ ឈ្មោះ ចេញ 
ពី  បញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម ដេល  ចំនួន 
នេះ កើន ឡើង  ១៨៧ ភាគ រយព ី
១៧៤  កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩។

លោក  បា៉ាន  សរូសក័្ត ិ រដ្ឋ មន្តេ ី

កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម  បាន ឱេយ ដងឹ  
ក្នងុ ពធិី   បើក សន្ន ិបាត បកូ សរបុ 
ការ ងារ ពាណជិ្ជ កម្ម ឆ្នា ំ២០២០ 
កាលព ីថ្ងេ ទ ី១ ខេមេសា នេះ ថា  
កេសួង ប្តេជា្ញា ខិតខំ ធ្វើ ពិពិ ធ កម្ម 
ទីផេសារ  និង ទាក់ទាញ វិនិយោគ 
ថ្មីៗ បន្ថេម តាម រយៈ ការ ចរចា 
បង្កើត តំបន់ ពាណិ ជ្ជ កម្ម សេរីទ្វេ- 
ភាគ ី នងិ ពហភុាគ។ី លោក  បន្ត  
ថា  ជាមយួ គ្នានេះ  កេសងួ  ក ៏នងឹ 
ពងេងឹ វសិយ័ កម្ម សទិ្ធ ិបញ្ញា  នងិ 
កិច្ច ការពារ អ្នក បេើ បេស់  ការ- 
លើក  កម្ពស់ សេវា សាធរណៈ  

នងិ សមេលួ ការ ធ្វើ ធរុកចិ្ច បន្ថេម 
ទៀត ផង ដេរ។

លោក   ឱេយ ដងឹ ថា៖ «កេសងួក-ំ 
ពងុ ខតិ ខ ំពងេងឹ សមត្ថភាព  នងិ 
បេសិទ្ធ ភាព ការងារ របស់ មន្តេី 
ថេម ទៀត  ដើមេប ីចលូ រមួ បេកតួ- 
បេជេង ក្នងុ កេបខណ័្ឌ តបំន ់ នងិ 
ពភិព លោក តាម រយៈការពងេងឹ 
ធនធន មនុសេស  ការ ធ្វើ កំណេ- 
ទមេង ់រចនា សម្ពន័្ធ រដ្ឋបាល  នងិ 
គេបគ់េង  ការអភវិឌេឍ សា្ថាបន័  រមួ 
ទាំង កសាង ចេបាប់ និង លិខិតបទ- 
ដា្ឋាន  គតិយុត្ត ពាក់ ព័ន្ធ វិស័យ  

ពាណិជ្ជ កម្ម  »។
លោក ហងុ វណ្ណៈ  អ្នក សេវ- 

ជេវ សេដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ នេវិទេយា - 
សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នេ 
កម្ពុជា(  បណ្ឌិតេយ សភា កម្ពុជា) 
សង្កេត ឃើញ ថា  ការ បន្តរីក- 
រាល  ដាលជំងឺ កូវីដ ១៩  ជា 
សកលនេះ  បាននងិ កពំងុ កា្លាយ 
ជា ឧបសគ្គ សមេប់ វិនិយោគ 
នៅកម្ពុជា។  វិបត្តិ សុខភាព នេះ 
បាន នាំ ឱេយ ធ្លាក់ ចុះនេ ចំនួន 
កេុមហ៊ុន  និង សហគេស មក 
ចុះ បញ្ជ ី ពា ណជិ្ជកម្ម នៅកេសងួ 

ពាណិជ្ជកម្ម កាល ពី ឆ្នាំ មុន។
លោក បេប ់  ថា៖ « ក្នងុ សមយ័ 

កវូដី១៩ គ ឺមនិមាន បគុ្គល ណា 
ចង់ វិនិយោគ  ទេ ពេះ ការដាក់   
ទនុ       ពេល នេះ មនិ ខសុ អ្វ ីនងឹ យក  
លុយ ទៅ បោះ  ចោល  ទេ។  ការ- 
ទញិ - លក ់ កដ៏ចូជា បេត ិបត្ត ិការ 
ផលិត កម្ម របស់ ខ្លួន ក៏ មិន សូវ 
ដើរ ដេរ។ ពួកគេ សុខ ចិត្ត សម្ងំ 
សនិ ទកុលយុ សនិ  ដើមេប ីរង ់ចា ំ
ធ្វើ ការ  វិនិ យោគ  នៅ ពេល ណា 
ដេល សា្ថាន ភាព ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ចុះ  ថម  ថយ ទៅ វិញ»៕ LA

ម៉ាសី៊ន កំព៊ង លើ កក៊ងតឺន័រ ចេញ ពី រថយន្ត   នៅ កំពង់ផេខេត្ត ពេះសីហន៊។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

កុ្មហុ៊ន   ចុះ បញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម  ថ្មកីាល ពី ឆ្នាមុំន  ធ្លាក់ចុះ ជិត ពាក់ កណ្តាល 



តពីទំព័រ១...ជាអ្នកដឹកនាំ
របស់CSRអាមេរកិគំាទេសហ-
គមន៍ធុរកិច្ចស្ដេីរបស់កម្ពុជា
បង្កើនការយល់ដឹងនិងជួយ
ដោះសេយភាពខុសគា្នាផ្នេក
យេនឌរ័ដេលកពំងុបេឈមនងឹ
សហគេិនស្ដេីរបស់កម្ពុជា។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតMur-

phyបានឱេយដឹងក្នុងអំឡុងការ-
ចុះហត្ថលេខានេះថាភាពជាដេគូ
នេះនងឹជយួជរំញុធរុកចិ្ចអាមេរកិ
ឱេយមានការរកីចមេើនកានត់េខា្លាងំ
នៅកម្ពជុាពេមទាងំដើមេបីបង្កើន
ការវិនយិោគនងិពាណជិ្ជកម្មរវាង
បេទេសទាងំ២សេបពេលដេល
អាមេរិកគឺជាដេគូពាណិជ្ជកម្ម
ឈានមុខគេរបស់កម្ពុជា។
លោកបានលើកឡើងក្នុង

សុន្ទរកថាថ្លេងបើកកម្មវិធីនេះ
ថា៖«កចិ្ចខតិខំបេងឹបេងរមួបញ្ចលូ
គា្នានេះគឺធ្វើឡើងដើមេបីលើកកម្ពស់
ធរុកចិ្ចអាមេរកិនងិទនំាក់ទនំង
សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាង

អាមេរកិនងិកម្ពជុាពងេកីការ-
នាចំេញរបស់អាមេរកិនៅទីនេះ
នៅក្នងុបេទេសកម្ពជុានងិបង្កើន
ការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងទិសដៅទាំង២»។
លោកAnthonyបានឱេយ

ដឹងថាបច្ចុបេបន្នផលិតផលអា-
មេរិកនៅកម្ពុជាមាននៅគេប់ទី-
កន្លេងទៅដល់បេជាជនជារៀង-
រាល់ថ្ងេជាពិសេសនិងបេហេល-
ជាមានឥទ្ធិពលខា្លាំងបំផុតលើ
ផលិតផលរបស់បេទេសផេសេង
ទៀត។វត្តមានអាមេរកិមនិតេវូ
មើលសេលនោះទេដោយ-
សារតេកិច្ចពេមពេៀងផលិត-
ផលល្អគឺអរូបី។
លោកបញ្ជាក់ថាជាឧទាហរណ៍

កេមុហ៊នុFacebookកេមុហ៊នុ
Microsoft កេុមហ៊ុន Ama-
zonកេមុហ៊នុGoogleកេមុហ៊នុ
WhatsAppនិងកេុមហ៊ុន
CocaColaតេវូបានបេើបេស់
រាល់ថ្ងេយ៉ាងទលូទំូលាយខណៈ

ដេលកេុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple
កេុមហ៊ុនDell Computers
កេុមហ៊ុនHewlettPackard
Printers រថយន្តដឹកទំនិញ
Fusoនិងកេុមហ៊ុនតេក់ទ័រ
JohnDeereទទួលបាន
ចំណេកទីផេសារដ៏ធំនៅកម្ពុជា។
ចំណេកឯBurgerKing
កម៏ានភាពលេចធ្លានងិពេញ-
និយមយ៉ាងខា្លាំងផងដេរ។
យីហោPizzaរបស់កេុមហ៊ុន
Dominoកេុមហ៊ុន Ken-
tuckyFriedChicken
កេុមហ៊ុនDairyQueen
កេុមហ៊ុនCarl's Junior
កេុមហ៊ុន Papa John's
Pizzaនិងកេុមហ៊ុនLouisi-
anaFamousFriedChick-
enគឺជាយីហោអាហាររហ័ស
ដ៏ពេញនិយមបំផុត។
លោកថ្លេងថា៖«ខណៈដេល

ទផីេសារបេទេសកម្ពជុាមានការរកី-
ចមេើនលើបេក់ចណំលូដេលអាច

ចណំាយបានមានការកើនឡើង
តមា្លាភាពល្អបេសើរឡើងនិង
ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធបន្តការអភវិឌេឍ
យ៉ាងរហ័សកេុមហ៊ុនអាមេរិក
ជាចេើន នឹងចូលមកវិនិយោគ
ជាក់ជាមិនខាន»។
លោកAnthonyលើកឡើង

ថា៖«កាលពីពេលកន្លងមក
ផ្នេកចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈ
បចេ្ចកវិទេយារថយន្តនិងការអប់រំ
គឺជាវិស័យដ៏សំខាន់នេការវិនិ-
យោគនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។
ដោយសារតេការវិវឌេឍទីផេសារ
មលូធននងិបេក់សនេសំតាមរយៈ
បេក់សោធននិវត្តន៍ និងការ-
អភវិឌេឍមលូនធិិវនិយិោគខ្ញុំរពំងឹ
ថាការចាប់អារម្មណ៍នងឹបង្កើន
លេបឿនពីវសិយ័សេវាហរិញ្ញវត្ថ។ុ
កម្ពុជាកំពុងដោះសេយកង្វះ
ថាមពលអគ្គសិនីនងិបញ្ហាតម្លេ
ដេលនឹងជំរុញកេុមហ៊ុនផលិត
នានាឱេយជេើសរីសយកបេទេស
កម្ពជុាជាទតីាងំជនំសួបេទេស

ថេវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេសុី»។
ទិន្នន័យបានពីការិយល័យ

ជំរឿនអាមេរកិបង្ហាញថាពាណ-ិ
ជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា និង
អាមេរិកមានជិត៧ពាន់លាន
ដលុា្លារកាលពីឆ្នាំ២០២០កើន-
ឡើង១៧,៨៩ភាគរយ ធៀប
នឹងឆ្នាំ២០១៩។
ការនាចំេញទនំញិកម្ពជុាមាន

តម្លេជិត៦,៦ពាន់លានដុលា្លារ
កើនឡើង២២,៧៩ភាគរយ
ធៀបនឹងជាង៥,៣ពាន់លាន

ដលុា្លារដេលបានបង្ហាញកាលពី
ឆ្នាំ២០១៩ខណៈដេលការនាចំលូ
ទនំញិពីអាមេរកិមានតម្លេ៣៤៣,
៦លានដលុា្លារធ្លាក់ចុះ៣៣,១៥
ភាគរយធៀប៥១៤លានដុលា្លារ។
កម្ពជុាបាននាចំេញភាគចេើន

ដចូជាសម្លៀកបពំាក់សេបេកជើង
កាបូប និងគេឿងផ្គុំអេឡិច-
តេនូកិទៅអាមេរកិខណៈដេល
នំាចូលជាចេើននូវរថយន្តគេឿង-
អេឡិចតេូនិកនិងផលិតផល
សមេចផេសេងទៀត៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជាមានផេនការទាក់-
ទាញភ្ញៀវទេសចរឱេយបាន១៨,៤លាន
នាក់បនា្ទាប់ពីរដ្ឋាភបិាលដក់ចេញនវូ
ផេនការចង្អលុផ្លវូ(Roadmap)នងិ
ផេនការមេអភិវឌេឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្ត
សៀមរាបឆ្នាំ២០២១-២០៣៥ដើមេបី
លើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា
នៅក្នុងអំឡុងពេលនិងកេយពេល
វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានរបសក់េសងួ

ទេសចរណ៍កាលពីថ្ងេទី១ខេមេសា
បង្ហាញថាតាមរយៈផេនការមេនេះ
ខេត្តសៀមរាបនងឹអាចទាក់ទាញបាន
ភ្ញៀវទេសចរជាតិ១០,៩លាននាកន់ៅ
ឆ្នាំ២០២៣នងិភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ
៧,៥លាននាក់នៅឆ្នាំ២០២៥។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានបានបន្តថា

ផេនការមេនេះ រដ្ឋាភិបាលមានចក្ខុ-
វិស័យបង្កើតការងរឱេយបាន៩៤មុឺន
នាក់និងបេក់ចំណូលហូរចូលក្នុង
ចរន្តសេដ្ឋកចិ្ចខេត្តសៀមរាបបេមាណ
៦ពាន់លានដុលា្លារ។
ផេនការមេនេះក៏នងឹជយួធ្វើឱេយខេត្ត

សៀមរាបនិងតំបន់នៅជុំវិញកា្លាយ
ជាគោលដៅទេសចរណ៍បេកបដោយ
គុណភាពឆ្ពោះទៅឆ្នាំ២០៣៥តាម-
រយៈការអនវុត្តនវូយទុ្ធសាស្តេចនំនួ៧
រួមមានការអភិវឌេឍតំបន់ទេសចរណ៍
អាទិភាពក្នុងខេត្តការអភិវឌេឍផលិត-
ផលទេសចរណ៍ថ្មីៗការផេសព្វផេសាយ
នងិទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរការពងេឹង
គណុភាពនងិនរិន្តរភាពការគេប់គេង

បរសិា្ថានការអភវិឌេឍហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ
នងិពងេកីការតភា្ជាប់គាំទេវសិយ័ទេស-
ចរណ៍និងការពងេឹងអភិបាលកិច្ច
សមេប់ទេទេង់ការអភិវឌេឍវិស័យ
ទេសចរណ៍ខេត្តនេះ។
ផេនការមេនេះបានដក់ចេញយទុ្ធ-

សាស្តេចំនួន៤៤សកម្មភាពអនុវត្ត
ចំនួន១៣៦សមេប់រយៈពេលខ្លី
មធេយមនិងវេងជាមួយនឹងគមេង
សកម្មភាពអាទិភាពចំនួន២០។
សេចក្តីបេកាសព័ត៌មានឱេយដឹងថា

ផេនការចង្អុលផ្លូវនេះនឹងកា្លាយជាតេី-
វសិយ័នងិជាផេនការយទុ្ធសាស្តេមយួ
ដ៏សខំាន់ដើមេបីធនានវូវធិនការអន្តរា-
គមន៍ទាន់ពេលវេលា និងបេកា្លាយ
វិបត្តិកូវីដ១៩ទៅជាកាលានុវត្តភាព
សមេប់ការកេទមេង់ក្នងុវសិយ័ទេស-
ចរណ៍កម្ពជុាឱេយទៅជាគោលដៅទេស-
ចរណ៍គុណភាពសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តរ-
ភាពក្នងុការទាញយកមកវញិនវូចនំនួ
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនងិជរំញុសកម្ម-
ភាពទេសចរណ៍ក្នុងសេុក។
ផេនការចង្អុលផ្លូវនឹងតេូវអនុវត្តជា

៣ដំណាក់កាលគឺទី១Resilience
&Restartសំដៅដល់ការគេប់គេង
វិបត្តិក្នុងដំណាក់កាលទមា្លាប់ថ្មី និង
រៀបចំផេនការសមេប់ការសា្ដារឡើង
វិញ(២០២១)។ដំណាក់កាលទី២
ការសា្ដារឡើងវញិលើវសិយ័ទេសចរណ៍
កម្ពុជាកេយវិបត្តិកូវីដ១៩(២០២២-
២០២៣)និងកាត់បន្ថយផលប៉ះ-
ពាល់នេវិបត្តិនេះជាអតិបរមា។
ក្នុងដំណាក់កាលទី២នេះ រដ្ឋាភិ-

បាលនងឹបន្តផ្ដល់ការបណ្តុះបណា្តាល

ជំនាញវិជា្ជាជីវៈទេសចរណ៍ ជំនាញ
ឌីជីថលនិងជំនាញថ្មីៗឱេយសេបតាម
តមេូវការទីផេសារកេយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-
១៩នងិការខតិខំលើកកម្ពស់កតិេយាន-ុ
ភាពកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរណ៍
បេកបដោយសុវត្ថិភាពកេយវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ១៩។
ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ដើមេបីបង្កើន

ឧត្តមភាពបេកួតបេជេងទេសចរណ៍
កម្ពជុាក្នងុតបំន់នងិសកលលោករដ្ឋា-
ភិបាលក៏នឹងបង្កើតកញ្ចប់មូលនិធិ
លើកស្ទួយដើមេបីគាំទេលើគមេង
អាទភិាពក្នងុវសិយ័ទេសចរណ៍ពេម-
ទាំងបន្តការលើកទឹកចិត្តដល់គំរូអាជីវ-
កម្មទេសចរណ៍ថ្មីៗ ដេលមានភាពច្នេ-
បេឌិតនិងនវានុវត្តន៍ជាដើម។
ដោយឡេកដំណាក់កាលទី៣Re-

launchគឺជាការរៀបចំឆ្ពោះទៅកាន់

អនាគតថ្មីឆ្នាំ២០២៤-២០២៥សមេប់
វសិយ័ទេសចរណ៍កម្ពជុាដោយសដំៅ
ដល់ការទាញយកផលបេយោជន៍ពី
ការអភិវឌេឍវិស័យទេសចរណ៍ឱេយបាន
ជាអតិបរមាបេកបដោយនិរន្តរភាព
និងការទទួលខុសតេូវ។
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុនសេន

កាលពីថ្ងេទី១ខេមេសាឱេយដងឹថានេះ
ជាចក្ខុវសិយ័ចេបាស់លាស់សមេប់ការ-
សា្ដារនងិលើកស្ទយួវសិយ័ទេសចរណ៍
កម្ពជុាកេយជងំកឺវូដី១៩។លោកបន្ត
ថាផលប៉ះពាល់នេជងំកឺវូដី១៩បាន
នាំឱេយភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកបេ-
ទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ២០២០ធ្លាក់
ចុះ ៨០,២ភាគរយនិងភ្ញៀវទេសចរ
ក្នងុសេកុធ្លាក់ចុះក្នងុរង្វង់២០ភាគរយ
ជាមួយនឹងការខាតបង់បេក់ចំណូល
បេមាណ៣ពាន់លានដុលា្លារនៅក្នុង

ឆ្នាំ២០២០។
លោកហ៊ុនសេនមានបេសាសន៍

ថា៖«ក្នងុនយ័នេះវសិយ័ទេសចរណ៍
កម្ពុជាតេៀមនឹងងើបឡើងវិញអាច
កេមទមេង់ជាអកេសរUសមេបទ់េស-
ចរណ៍អន្តរជាតិ និងទមេង់អកេសរ V
សមេប់ទេសចរណ៍ក្នុងសេុក»។
លោកធនួសុណីានបេធនសមាគម

ទេសចរណ៍អាសុីបា៉ាសុីហ្វកិ(PATA)
បេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ថាតាមរយៈផេនការ
ទាំង២នេះ វានឹងរួមចំណេកក្នុងការ-
សា្តារវសិយ័ទេសចរណ៍នៅកម្ពជុាដេល
កំពុងរងផលប៉ះខា្លាំងដោយជំងឺកូវីដ-
១៩។លោកនិយយថា៖«បើយើង
ដើរតាមផេនការចង្អុលផ្លូវនេះខ្ញុំជឿ
ថានងឹសមេចបានគោលដៅកណំត់
ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានទៅ
ជិតដល់គោលដៅទាំងនេះដេរ។ខ្ញុំ
រីករាយនិងអបអរសាទរចំពោះការ-
សមេចបានផេនការចង្អុលផ្លូវនេះ
ពេះកិច្ចការនេះខ្ញុំឃើញថាកេសួង
ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមានការយកចិត្ត-
ទុកដក់ការងរនេះយ៉ាងហ្មត់ចត់»។
ផេនទីចង្អលុផ្លវូនេះមានយទុ្ធសាសេ្ដ

សរុបចំនួន៩សកម្មភាពយុទ្ធសាសេ្ដ
ចនំនួ៤៩នងិសកម្មភាពយុទ្ធសាសេ្ដ
លម្អតិចនំនួ១៨០រមួជាមយួគមេង
កម្មវិធីអាទិភាពចំនួន១៧។
យោងតាមទនិ្ននយ័ពកីេសងួទេស-

ចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ២០២០កម្ពុជាទទួល-
បានភ្ញៀវទេសចរបរទេសសរុប១,៣
លាននាក់ធ្លាកច់ុះ៨០,២ភាគរយបើ
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ដេលមានចំនួន
៦៦១០៥៩២នាក់៕

ស្ថានទូតនិងសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិករួមគ្នាបង្កើន...
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សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាបំណង-
បេថ្នាចមេបងដេលមនុសេសគេប់រូបរំពឹង
ចង់បាន។ការកំណត់នូវគោលដៅ
ជីវិតចេបាស់លាស់ និងការរៀបចំនូវ
ផេនការហិរញ្ញវត្ថុឱេយបានល្អិតល្អន់
តេវូបានជឿជាក់ថជាមាគ៌ាដេលអាច
នំាឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យផ្នេក
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

តើអ្វីទៅជាសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ?
«សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ»សំដៅលើ

ស្ថានភាពដេលមនុសេសមានធនធាន
គេបគ់េន់ដចូជាលយុកាក់នងិទេពេយ-
សមេបត្តិ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នូវតមេូវការ
និងចំណង់បេចាំថ្ងេដើមេបីមានជីវិត
ដ៏បេសើរមួយ។សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ
តេូវបានបេងចេងជា២គឺសេរីភាព
ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលបច្ចុបេបន្ន និង
សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងេអនាគត
ពោលគឺនៅពេលចូលនិវត្តន៍ដេល
ចំណូលស្ទើរទាំងសេុងតេូវបានបាត់-
បង់សេបពេលស្ថិតក្នុងវ័យដេល
មនិអាចបេកបមខុរបរអាជវីកម្មបាន។
ស្ថានភាពទី២ នេះជាទូទៅបាន
កា្លាយជាបញ្ហាបេឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាដោយសរ
មនុសេសភាគចេើនពុំសូវបានគិតគូរ
យកចិត្តទុកដាក់ពីវា។

តើគួរធ្វើដូចម្តេចដើមេបីទទួលបាន
សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលចូល-
និវត្តន៍?
កំណត់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុនៅពេល
ចូលនិវត្តន៍  
អ្នកគួរគបេបីកំណត់គោលដៅហិរញ្ញ-

វត្ថុឱេយបានចេបាស់លាស់។ឧទាហរណ៍ថ
តើអ្នកចង់រស់នៅក្នងុជីវភាពបេបណា
នៅពេលចូលនិវត្តន៍តើអ្នកតេវូមាន
បេក់បុ៉នា្មាននៅពេលនោះ តើអ្នកនឹង
ចូលនិវត្តន៍នៅអាយុបុ៉នា្មានដើមេបីដឹងថ
តើអ្នកនៅសល់ពេលបុ៉នា្មានពីឥឡូវ
ដើមេបីរៀបចំផេនការ។ការកំណត់
គោលដៅដេលចេបាស់លាស់និងសម-
សេបនំាឱេយការសមេចគោលដៅកាន់-
តេមានភាពបេកដបេជា។
 ការរៀបចំផេនការ៖ការគេប់គេង
ចំណូលចំណាយនិងសនេសំ
ដើមេបីសមេចគោលដៅអ្នកតេូវ

រៀបចំផេនការថវិកាដោយផ្តើមពី
ការគេប់គេងចំណូល និងចំណាយ។
តេូវកាត់បន្ថយរាល់ចំណាយដេល
មនិចាបំាច់ហើយបេកដថចណំាយ
តេូវទាបជាងចំណូលដើមេបីអ្នកអាច
សល់បេក់សនេសំខ្លះ ដើមេបីសមេច
គោលដៅនិងក្តីបេថ្នារបស់អ្នក។
ការកាត់បន្ថយចំណាយតេមួយមុខ
មិនគេប់គេន់នោះទេអ្នកគួរបង្កើន
ចំណូលឱេយបានជាអតិបរមាទៅតាម

លទ្ធភាពដូចជាតាមរយៈការរក
ការងារកេម៉ាងបន្ថេមការបង្កើត
មុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនការយកបេក់សនេសំ
ទៅវិនិយោគលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ផេសេងៗ។ល។
វិនិយោគ
គន្លឺះនេការទទួលបានសេរីភាព

ហិរញ្ញវត្ថុ គឺការយកបេក់សនេសំទៅ
វិនិយោគដើមេបីពងេីកនូវបេភព
ចំណូលឱេយបានចេើនបំផុតតាមដេល
អាចធ្វើទៅបានដោយយោងលើ
គោលការណ៍យកលយុបង្កើតលយុ។
ការវិនិយោគដេលពេញនិយមនៅ
កម្ពជុាបច្ចបុេបន្នរមួមានការបណា្តាកទ់នុ
រកសុីជាមួយដេគូការវិនិយោគលើ
អចលនទេពេយការដាក់បេក់សនេសំនៅ
ធនាគររយៈពេលវេងការវិនិយោគ
លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាភាគ-
ហ៊ុនជាដើម។ការវិនិយោគនីមួយៗ
ផ្តល់អតេចំណេញនិងហានិភ័យ
ខុសៗគ្នានិងស័ក្តិសមសមេប់
គោលដៅវិនិយោគខុសៗគ្នា។

 ហេតុអ្វីភាគហ៊ុនជាជមេើសល្អបំផុត
ក្នុងការវិនិយោគដើមេបីសេរីភាព
ហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលចូលនិវត្តន៍?
បេភពចំណូលអកម្ម 
ផ្ទុយពីការធ្វើការងារនិងរកសុីរបរ

ផ្ទាលខ់្លនួដេលអ្នកអាចទទលួចណំលូ
បានលុះតេតេអ្នកចេញទៅធ្វើវា
ការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនពុំតមេូវឱេយ
អ្នកចំណាយពេលវេលានិងកមា្លាំង
ដើមេបីទៅគេប់គេងកេុមហ៊ុន ដេល
អ្នកវិនិយោគនោះឡើយពោលគឺអ្នក
អាចទទួលបានចំណូលដោយមិន
ចាបំាច់ទៅធ្វើការ។មានកេមុហ៊នុល្ៗអ 

ដេលមានតមា្លាភាពនងិរងឹមាំសេប់រក
ចណំលូឱេយអ្នកគជឺាការបង្កើតចណំលូ
អកម្មដ៏ឆ្លាតវេ។ចំណូល២បេភេទ
ដេលទទួលបានពីការវិនិយោគភាគ-
ហ៊ុនគឺចំណូលពីការបេងចេកភាគ-
លាភនិងចំណេញមូលធន។អ្នកនឹង
ទទួលបានភាគលាភអាសេ័យទៅ-
តាមបេក់ចំណេញដេលកេុមហ៊ុន
រកបាននិងតាមភាគរយនេភាគហ៊ុន
ដេលអ្នកកានក់ាប់។រឯីចណំេញមលូ-
ធនអ្នកនឹងទទួលបាននៅពេលថ្លេ
ភាគហ៊ុននៅលើទីផេសារកើនឡើង។
តេូវការទុនតិចនិងងាយសេួលចាប់-
ផ្តើម 
នៅផេសារមលូបតេកម្ពជុា(ផ.ម.ក.)

អ្នកអាចបញ្ជាទិញភាគហ៊ុន ចាប់-
ពី១ហ៊ុនឡើងទៅដេលថ្លេហ៊ុន
បច្ចុបេបន្នទាបបំផុតកេម២០០០៛
តេប៉ុណ្ណោះ។ដូច្នេះអ្នកអាចលេលក
បេក់សនេសំមកវិនិយោគដោយពុំតេូវ-
ការដើមទុនចេើនដូចជាការវិនិយោគ
អចលនទេពេយ និងការវិនិយោគដទេ-
ទៀត។មេយ៉ាងវិញទៀតការវិនិយោគ
លើភាគហ៊ុន គឺមានភាពងាយសេួល
ក្នុងការចាប់ផ្តើមដោយការបើក
គណនីជួញដូរមានភាពសមញ្ញ
ដូចជាបើកគណនីធនាគរដេរនិងមិន
មានការដាក់បេក់តម្កល់រឯីការទញិ-
លក់ទៀតសោតគឺអាចធ្វើបានតាម
បេពន័្ធជញួដរូចលត័(MobileTrad-
ingSystem)ដេលអ្នកអាចដាក់
បញ្ជាទិញឬលក់ពិនិតេយមើលថ្លេ
ភាគហ៊ុនរបស់អ្នកបានគេប់ពេល-
វេលា។
និរន្តរភាពនេបេក់ចំណូល
ការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនមិន

តេឹមតេផ្តល់ភាពងាយសេួលដល់
វិនិយោគិនក្នុងការរកចំណូលបន្ថេម
នោះទេប៉ុន្តេវាបានផ្តល់ជាបេភព
ចំណូលដេលមាននិរន្តរភាពថេម
ទៀតផង។មានន័យថដរាបណា
កេុមហ៊ុននៅតេរស់រានបន្តបេតិ-
បត្តកិារអាជវីកម្មរកបានចណំលូនងិ
បេក់ចំណេញអ្នកនៅតេជាមា្ចាស់
មួយផ្នេករបស់កេុមហ៊ុននិងទទួល-
បានការបេងចេកបេក់ចំណេញជា
ភាគលាភជានិរន្តរ៍តដល់កូនចៅ។
លទ្ធភាពទទួលបានកំណើនខ្ពស់  
ការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនដេលបាន
ចុះបញ្ជីនៅលើផេសារហ៊ុនអាចមាន
លទ្ធភាពទទលួបានកណំើនខ្ពស់ខ្លាងំ
ក្នងុរយៈពេលវេងដោយសរភាគហ៊នុ
ដេលអនុញ្ញាតឱេយចុះបញ្ជីក្នុងទីផេសារ
សុទ្ធសឹងតេជាកេុមហ៊ុនមានសកា្តា-
នុពលនិងអាចទុកចិត្តបានដេល
ឆ្លងកាត់ការវាយតម្លេតេឹមតេូវ និង
បំពេញបានគេប់លក្ខខណ្ឌស្តង់ដា
ដូចជាបញ្ជីស្នាមគណនេយេយអភិ-
បាលកិច្ចសជីវកម្មដើមទុនបេក់-
ចំណេញជាដើម។អ្នកដឹងហើយថ
អាជវីកម្មគឺអាចរកីចមេើននិងរកបេក់- 
ចំណេញបានចេើនឥតដេនកំណត់
ដចូ្នេះបេសនិអ្នកវនិយិោគចំភាគហ៊នុ
របស់កេុមហ៊ុនដេលមានសកា្តានុពល
ខ្ពស់រយៈពេលវេងនិងមានកំណើន
ខ្ពស់នោះអ្នកនឹងអាចរកចំណេញ
មូលធនបានចេើនលើសលប់ទៅថ្ងេ
អនាគត។ឧទាហរណ៍ភាគហ៊នុរបស់
កេមុហ៊នុបណា្តាញសង្គមFacebook
បានកើនឡើងយ៉ាងគរួឱេយកតស់មា្គាល់
ពី៣៨ដលុា្លារអាមេរកិនៅថ្លេIPOក្នងុ
ឆ្នាំ២០១២ រហូតដល់បេមាណ

២៧៣ដលុា្លារអាមេរកិក្នងុ១ហ៊នុនៅ
ចុងឆ្នាំ២០២០ដូចនេះបេសិនបើ
វិនិយោគិនវិនិយោគ១០០០ដុលា្លារ
អាមេរិកនោះគត់នឹងទទួលបាន
ចំណេញមូលធនជាង៦០០០
ដុលា្លារអាមេរិក។
ភាគហ៊ុនជាជមេើសល្អបំផុតនា

ពេលបច្ចុបេបន្នសមេប់ការវិនិយោគ
រយៈពេលវេងក្នុងគោលដៅទទួល-
បានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅពេល
ចូលនិវត្តន៍ដោយសរតេវាអាចផ្តល់
ចំណូលអកម្មជាបេចាំចាប់ពីបច្ចុបេបន្ន
រហតូដល់អនាគតតកនូតចៅបន្ថេម
លើចំណូលពីការបេកបរបរការងារ
និងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ហើយ
បេសនិបើអ្នកចេះវភិាគនងិជេើសរីស
កេុមហ៊ុនបានតេឹមតេូវដេលមាន
កំណើនខ្ពស់ដូចជាកេុមហ៊ុនFace-
bookជាឧទាហរណ៍ការសនេសំទិញ
ម្តងបន្តិចៗពីឥឡូវ ទមេំដល់ពេល
អ្នកចូលនិវត្តន៍ អ្នកអាចនឹងកា្លាយជា
សេដ្ឋីមានបេក់វាល់លានដុលា្លារ៕ ័

ថ្ងេចន្ទទី៥ែខមេសឆ្នាំ២០២១//www.POSTkhMer.OcM

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រ៖ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

ហ្រតុអ្វផី្សារហុ៊នអាចនំាមកនូវស្ររីភាពហិរញ្ញវត្ថពុ្រលចូលនិវត្តន៍

រៀបរៀងដោយ៖កេមុហុ៊នផេសារមូលបតេកម្ពជុា
នាយកដ្ឋានបេតិបត្តិការទីផេសារ
អីុមេល៖market@csx.com.kh
ទូរស័ព្ទ៖023958888/023958885

 

សេចក្តីបេកាស៖អត្ថបទនេះតេូវបានចងកេង
ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជាព័ត៌មាននិងការអប់រំ
ប៉ុណ្ណោះដោយមិនផ្តល់អនុសសន៍ណាមួយ
ទាក់ទងនឹងការវិនិយោគទេ។កេុមហ៊ុនផេសារ-
មូលបតេកម្ពុជាមិនទទួលខុសតេូវរាល់
ការបាត់បង់ឬខូចខតណាមួយដេល
កើតឡើងពីការបេើបេស់អត្ថបទនេះឡើយ។
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សៅ សម្ភស្ស 

ប្រទ្រសរុស្រស៊ីកាលពីព្រលថ្មីៗន្រះ
បាននិងកំពុងបង្កើនចំនួនយោធាជា-
ច្រើនខសុពីធម្មតានៅតាមព្រដំ្រនប្រ-
ទ្រសអ៊យុក្រនដ្រលមានភាពផ្ទយ៊ស្រ-
ឡះនងឹបទបញ្ជារបសអ់ង្គការណាត។ូ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាចំណាត់ការ
ន្រះអាចនឹងធ្វើឱ្រយទំនាក់ទំនងរវាងរុស្រសី
នងិអង្គការណាតូតងឹត្រងជាងទនំាក-់
ទំនងរវាងរុស្រសីនិងអាម្ររិកទៅទៀត។
ចណំាត់ការរសុ្រសី៊ក្នង៊ការបង្កើនចនំនួ

យោធាតាមព្រដំ្រនន្រះធ្វើឡើងក្រយ
អង្គការណាតូសម្ត្រងការព្រួយបារម្ភ
កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍កន្លងទៅជុំវិញ
ចនំនួយោធារសុ្រស៊ីដធ៏មំយួនៅជតិភាគ-
ខាងកើតអ៊ុយក្រនដ្រលជាហ្រតុ
បណា្ដាលឱ្រយសមាជិកឈានមខុអាម្ររកិ
សន្រយាថានឹងជួយគាំទ្រយោធាអ៊ុយ-
ក្រនជានចិ្ចប្រសនិបើមានករណីឈា្លាន-
ពានណាមួយពីសំណាក់ប្រទ្រសរុស្រសី៊។
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រនលោក

VolodymyrZelenskyyកាលពីថ្ង្រ
ព្រហស្របតិ៍បានចោទប្រកាន់ប្រទ្រស
រសុ្រស៊ីពីបទប្រមលូផ្ត៊ំកងទព័នៅតាមព្រ-ំ
ដ្រនហើយបាននិយាយថាទាហាន 
អ៊យុក្រន២០នាក់ត្រវូបានសមា្លាប់
បើគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំន្រះ។
ជាការឆ្លើយតបនងឹរបាយការណផ៍្រស្រងៗ

ដ្រលបានលើកឡើងអំពីផ្រនការវាយ-
ប្រហារអ៊ុយក្រនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្រសី៊
បានហៅរបាយការណ៍ទាងំនោះថាជា
ពាក្រយចចាមអារ៉ាម«មនិពតិ»។អនរុដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសងួការបរទ្រសរសុ្រសី៊លោកAndrei
Rudenkoបានឱ្រយដឹងថា៖«ប្រទ្រស
រុស្រសី៊មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងបង្កជម្លាះណា
មយួជាមយួប្រទ្រសអ៊យុក្រនទ្រជា-
ពិស្រសទាក់ទិននឹងបញ្ហាយោធា»។
ការបង្កើនកមា្លាងំនៅតាមព្រដំ្រនអ៊យុ-

ក្រន រួមផ្រសំជាមួយនឹងការរំលោភបទ- 
ឈបប់ាញ់របរ់យករណីនៅលើទកឹដី
ភាគខាងកើតន្រប្រទ្រសអ៊ុយក្រន

បានធ្វើឱ្រយអង្គការណាតូមានការភា្ញាក-់
ផ្អើលយា៉ាងខា្លាំងនិងអំពាវនាវឱ្រយមាន
ការពភិាក្រសាពីសមាជកិជានខ់្ពស់ពសី-ំ
ណាក់រដ្ឋបាលលោកJoeBidenនងិ
សមភាគីអ៊ុយក្រន-រុស្រស៊ីផងដ្ររ។
មន្ត្រីណាតូ(NATO)មា្នាក់បានឱ្រយ

ដងឹកាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ថា៖«សកម្ម-
ភាពអស្ថិរភាពរបស់រុស្រស៊ីអាចធ្វើឱ្រយ
អន្តរយដល់កិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងដើម្របី
កាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅតាមព្រដំ្រន
ប្រទ្រសទាងំ២។យា៉ាងណាមញិអង្គការ
ណាតូនឹងបន្តគាំទ្រអធិបត្រយ្រយភាព
និងបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រន

ហើយយើងនៅត្រមានការប្រងុប្រយត័្ន
និងបន្តតាមដានស្ថានការណ៍ន្រះឱ្រយ
បានដិតដល់»។
ដោយឡ្រកវិមានក្រឹមឡាំងបាន

នយិាយកាលពថី្ង្រសកុ្រថារល់ការដាក់
ពង្រយកងទ័ពរបស់អង្គការណាតូ
ដើម្របីគាំទ្រអ៊ុយក្រនកាន់ត្របង្កើន
ភាពតានតងឹបន្ថ្រមទៀតហើយកានត់្រ
ជរំញុឱ្រយរសុ្រស៊ីចាត់វធិានការបន្ថ្រមដើម្របី
ការពារខ្លួនផងដ្ររ។
អតតីមន្រ្តមីន្ទរីPentagonសហរដ្ឋ-

អាម្ររកិលោកJamesTownsend
បានមើលឃើញថាន្រះគឺជាការខតិខំ
ប្រងឹប្រងយា៉ាងច្របាស់របស់រសុ្រសី៊ដើម្របី
ចង់សកនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាម្ររិក
ដ្រលកពំងុត្រសកិ្រសានងិពនិតិ្រយឡើងវញិ
នូវគោលនយោបាយស្តីពីវិធីធ្វើយុទ្ធ-
សស្រ្តថ្មីដើម្របីស្ដារទនំាកទ់នំងជាមយួ
នឹងប្រទ្រសរុស្រស៊ី។
លោកRobertLeeអ្នកវភិាគស្ដអីពំី

បញ្ហាយោធារសុ្រសី៊នៅទកី្រងុឡង៊ដ៍បាន
និយាយថា៖«ទាក់ទិននឹងចំណាត់- 
ការរបស់រសុ្រស៊ីខ្ញ៊ំគតិថាវាទនំងជាមាន
គោលបណំងររងំអ៊យុក្រនពីការវាយ- 
លុកនាព្រលអនាគតនៅក្ន៊ងតំបន់។
ប្រទ្រសរុស្រស៊ីកំពុងបង្ហាញថាពួកគ្រ
រក្រសានូវឥទ្ធិពលឈានមុខគ្រ»។
ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររអនុប្រធានន្រមជ្រឈ-

មណ្ឌលសិក្រសាអឺរ៉ុបនិងអន្តរជាតិនៅ

មហាវិទ្រយាល័យនៅរុស្រសី៊លោកDmitry 
Suslovបាននយិាយថាប្រទ្រសរសុ្រសី៊
និងណាតូ(NATO)នឹងមានទំនាក់-
ទនំងប្រឈមមខុច្រើនជាងរវាងទកី្រងុ
មសូ្គូនងិវា៉ាសុនីតោនព្រះថាប្រទ្រស
រសុ្រសី៊មនិមានតបំន់ណាសម្រប់ធ្វើកចិ្ច- 
សហប្រតិបត្តិការជាសម្ព័ន្ធមិត្តទ្រ។
លោកបានបន្តថា៖«ទោះបីជាយា៉ាង-

ណាក៏ដោយអន្តរកម្មរវាងរសុ្រសី៊-អាម្ររកិ
នៅត្រមានឱកាសសម្រប់ផ្ដល់នូវរបៀប- 
វារៈវជិ្ជមានមយួនងិធាតុផ្រសំន្រកចិ្ចសហ-
ប្រតិបត្តកិារទូទៅបើទោះបីជាមានលក្ខណៈ
តចិតចួបផំតុដចូជាការគ្របគ់្រងអាវធុ
តំបន់អាក់ទិក(Arctic)បញ្ហាអាកាសធាតុ
និងតំបន់មួយចំនួនទៀតជាដើម»។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ដោយឡ្រក

សម្រប់ទនំាក់ទនំងរវាងរសុ្រសី៊នងិអង្គ-
ការណាតូ(NATO)វញិអាចនងឹមនិ
មានរបៀបវារៈវជិ្ជមានដចូជាមយួអាម្រ- 
រិកទ្រពោលគឺមានត្រការប្រឈមមុខ
ដាក់គា្នា។ទន្ទមឹនងឹន្រះអង្គការណាតូ
(NATO)បានដាក់មូលដា្ឋានគ្រះឹសម្រប់
ការបង្រួបបង្រួមប្រឆំងនឹងរុស្រស៊ីនៅ
តបំន់អាត្លង់ទកិហើយកចិ្ចប្រជុំកពំលូ
ចុងក្រយន្រសម្ព័ន្ធអាត្លង់ទិកខាង-
ជើង(theNorthAtlanticAlliance)
គជឺាភស័្ដត៊ាងដ្រលបញ្ជាក់ថាទនំាក-់
ទំនងន្រភាគីទាំង២ន្រះ មិនសូវល្អ
ប៉ុនា្មានឡើយ»៕

ប្ក់  សាយ 

អាម្ររិកជប៉ុននិងកូរ៉្រ-
ខាងត្របូងកាលពីថ្ង្រសុក្របាន
បង្ហាញកង្វល់រួមជុំវិញកម្ម-
វធិនីយុក្ល្រអ៊្ររនងិមសីុលីរបស់
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងខណៈ
ដ្រលលោកប្រធានាធិបតីចូប្រ- 
ដិនបានបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្រយ 
សើរើមយួអំពីមធ្រយាបាយដោះ-
ស្រយជាមួយនឹងទីក្រុងព្រយ៊ង-
យា៉ាងដើម្របីឈានទៅរកការ- 
រើកចម្រើនទៅមុខ។
លោកJakeSullivan ទី-

ប្រឹក្រសាសន្តិសុខជាតិរបស់
លោកចូ ប្រដិនបានរៀបចំ
ជំនួបដ៏កម្រមួយរួមគា្នាជាមួយ
សមភាគីមកពីប្រទ្រសកូរ៉្រ-

ខាងត្របូងនិងជប៉ុន គឺលោក
SuhHoonនិងលោកShi-
geruKitamuraនៅសលា
បណ្ឌិត្រយសភាកងទ័ពជើងទឹក 
អាម្ររកិនៅក្នង៊ទកី្រងុអានណា-
ប៉ូលីសន្ររដ្ឋមា៉ារើឡ្រនដ៍។
មន្ត្រីទាំង៣រូបបាននិយាយ

នៅក្ន៊ងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួម
មួយថា ពួកគ្របានសម្ត្រង
កង្វល់រួមអំពីកម្មវិធីនុយក្ល្រអ៊្ររ
និងមីសុីលបាលីស្ទិករបស់
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងនិងបាន
សន្រយាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ត្រីភាគីដើម្របីឈានទៅរកការ-
លុបបំបាត់អាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នោះ

បាននិយាយថា៖«ពួកគ្របាន
ព្រមព្រៀងលើតម្រវូការចាបំាច់

ឱ្រយអនុវត្តព្រញល្រញន្រដំ-
ណោះស្រយរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសា-
សន្តិសុខអង្គការសហប្រជា-
ជាតិដោយសហគមន៍អន្តរ-
ជាតិ ក្ន៊ងនោះក៏មានប្រទ្រស
កូរ៉្រខាងជើងដ្ររដោយទប់-
ស្កាត់ឱ្រយសយភាយអាវុធនិង
សហការរួមគា្នាពង្រឹងការការ-
ពារនិងរក្រសាសន្តិសុខនិងស្ថិរ- 
ភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉្រ»។
ដោយបានលើកឡើងពីអាទិ-

ភាពសំខាន់ៗសម្រប់លោក
ប្រដិនមន្ត្រីសន្តិសុខទាំងអស់
ន្រះក៏បានពិភាក្រសាអំពីការ-
ប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវើដ១៩
និងមធ្រយាបាយផ្រស្រងៗដើម្របី
ស្តារលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយនៅ
ប្រទ្រសមីយា៉ាន់មា៉ា។

ជំនួបន្រះបានកើតឡើង
ខណៈដ្រលការត្រួតពិនិត្រយ
សើរើឡើងវិញរបស់រដ្ឋការ
លោកប្រដនិទៅលើមធ្រយាបាយ
ដោះស្រយជាមយួប្រទ្រសករូ៉្រ-
ខាងជើងស្ថតិក្នង៊ដណំាកក់ាល
ចុងក្រយបនា្ទាប់ពីទំនាក់-
ទំនងការទូតផ្ទាល់ខុសពីធម្ម-
តារបស់លោកដូណាល់ត្រំ
ជាមួយបុរសខា្លាំងគីម ជុង-
អ៊ុន។
អតីតប្រធានាធិបតីរូបន្រះ

បានរៀបចំជំនួបចំនួន៣លើក
ជាមួយលោកគីមជុងអ៊ុន
ដ្រលគាត់បាននយិាយថាគាត់
ជាប់ចិត្តស្រឡាញ់លោកគីម
ជុងអ៊ុន នៅក្ន៊ងសំណើផ្លូវការ-
ទតូដ្រលបានបន្ធរូបន្ថយភាព-

តានតឹងប៉ុន្ត្រមិនបាននាំឱ្រយ
មានកិច្ចព្រមព្រៀងអចិន្រ្តយ៍ទ្រ។ 
លោកប្រដិន បានរិះគន់

ជំនួបរបស់លោកត្រំយា៉ាង-
ខា្លាំងៗដោយបាននិយាយថា
គាត់ (ត្រំ) បានធ្វើឱ្រយម្រ-
ដឹកនាំមា្នាក់ក្ន៊ងចំណោមម្រ-
ដឹកនាំរឹងរូសបំផុតរបស់ពិភព-
លោកត្រឹមត្រូវតាមច្របាប់ប៉ុន្ត្រ
ក៏បាននយិាយផងដ្ររថាលោក 
បើកចំហចំពោះផ្លូវការទូត។
មន្ត្រីរដ្ឋការលោកប្រដិនត្រូវ

គ្ររំពឹងយា៉ាងមុតមំាថា នឹង
គាំទ្រដល់ការបន្តការចរចា
កម្រិតទាបប្រសើរជាងជំនួប
វ្រងអនា្លាយហើយបរជ័យនោះ។  
លោកប្រដិនក៏បានព្រមាន

ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងអំពីផល-

វិបាកផ្រស្រងៗជុំវិញការរំលោភ-
បំពានស្រចក្តីសម្រចរបស់
ក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិសុខអង្គការ-
សហប្រជាជាតិក្រយពីទកី្រងុ
ព្រយង៊យា៉ាងកាលពីព្រលថ្មីៗ ន្រះ
បានធ្វើត្រស្តអ្វីដ្រលមន្ត្រីអា-
ម្ររិកបានវាយតម្ល្រថាជា
មីសុីលបាលីស្ទិក។
ចណំ្រកប្រទ្រសករូ៉្រខាងជើង

កាលពីថ្ង្រសៅរ៍បាននិយាយ
ថារដ្ឋការរបស់លោកប្រធានា-
ធិបតីអាម្ររិកចូប្រដិនបាន
ចាត់វិធានការមួយលើកដំបូង
ខុសនិងលាតត្រដាងភាព-
អរិភាពមានជាយូរមកហើយ
ដោយបានរិះគន់ដល់ការធ្វើ
ត្រស្តមីសុីលស្វ័យការពារ
របស់ខ្លួន៕   

អ្នកវិភាគ៖ទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងណាតូទំនងជា
តឹងត្ងជាងទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីជាមួយអាម្រិកទៅទៀត

អាម្រិកជបុ៉ននិងកូរ្៉ខាងត្បូងបង្ហាញកង្វល់រួមជំុវិញកម្មវិធីនុយក្លអ្៊្រនិងមីសីុលរបស់កូរ្៉ខាងជើង

លោក Volodymyr Zelensky(ឆ្វង្)និង លោកJustin Trudeauធ្វើសន្នសីិទកាស្តរួម។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
មនុស្ស១០នាក់បានស្លាប់នៅក្នងុការវាយ- 
ប្ហារគ្ប់ប្កអត្តឃាតនៅរដ្ឋធានីសូមា៉ាលី

មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់១០នាក់ បានស្លាប់កាលពីថ្ង្ 
សៅរ៍ ក្យមានករណីវាយប្ហារគ្ប់ប្កអត្តឃាត នៅ   
កន្ល្ងបញ្ជរបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋធានីសូមា៉ាលី ក្នុង 
រយៈព្លប៉ុនា្មានម៉ាង ក្យពីក្ុមសកម្មប្យុទ្ធអ៊ិស្លាម       
al Shabaab បានវាយប្ហារមូលដ្ឋានកងទ័ពជាតិ២ 
នៅខាងក្ទីក្ុង។

យ៉ាងណាមញិ នៅមនិទានម់ានការអត្ថាធបិប្ាយភ្លាមៗណា-
មយួពកី្មុal Shabaabមក ទទលួខសុត្វូចពំោះការវាយប-្
ហារទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ព Bariire និងAwdhigle 
នៅឡើយទ្៕ សៅ សម្ភស្ស 

អាម្រិកប្ដរូទីតំាងផលិតវា៉ាក់សំងAstraZen-
ecaច្ញពីរោងចក្ដ្លច្ឡំធាតុផ្សំធ្វើឱ្យ
ខូចវា៉ាក់សំងរាប់លានដូស

មន្ត្ី សុខាភិបាល ជាន់ខ្ពស់ អាម្រិក  បាន ឱ្យ ដឹង  កាល ពី ថ្ង្ 
សៅរថ៍ា  សហ រដ្ឋ អាមរ្កិ បានឱយ្ ក្មុហ៊នុ Johnson & John-
son (J&J) ទទួល ខុស ត្ូវ លើ រោង ចក្ មួយ  ដ្ល បាន ច្ឡំ 
ធាត ុផស្ ំផលតិ វា៉ាកស់ ំង  បណា្តោល ឱយ្ ខចូ គណុភព វា៉ាក ់សំង១៥ 
លាន ដសូ ហើយ បាន បញ្ជាឱយ្ ក្មុហ៊នុ ផលតិ វា៉ាកស់ងំ Astra-
Zeneca ប្ដូរ ទី តំង រោងចក្ នោះផងដ្រ ។ 

ក្ុមហ៊ុន J&J  បាន និយយថា  ខ្លួនកំពុង ទទួលខុស ត្ូវ ទាំង 
ស្ុង ចំពោះ ហ្តុការណ៍ ន្ះហើយ សន្យា ថា នឹង ច្កចាយ 
វា៉ាកស់ងំ ចនំនួ ១០០ លាន ដសូ ជនូ ដល ់រដ្ឋា ភបិាល អាមរ្កិ នៅ 
ចុង ខ្ ឧសភ ៕ សៅ  សម្ភស្ស 

កុ្មអ្នកតវា៉ាប្ឆំាងនឹងច្បាប់ដ្លអាចដាក់
កមិ្តលើការតវា៉ាសធារណៈ

កាលព ីថ្ងស្ៅរ ៍ ទ៣ី  មស្  ប៉លូសិ ទកី្ងុឡងុដ ៍ បាន ឃុខំ្លនួ 
អ្នកតវា៉ា ដ្លធ្វើ ការ តវា៉ាប្ឆាំង នឹងច្បាប់  ដ្លបាន ស្នើ ឡើង 
ដល្ នងឹ អាចដកក់ ម្តិ លើកា រតវា៉ា  សធារណៈ។ ប៉លូសិ  បាន 
នយិយថា  ក្មុ អ្នកតវា៉ា  មនិ រកស្ា គមា្លាត សង្គម  ហើយ សកម្មភព 
របស់ ពួកគ្ អាចធ្វើ ឱ្យ មាន ការ ឆ្លង វីរុស កូវីដ១៩។

ក្មុអ្នក ដើរកប្នួ  បាន បដសិធ្ គនំតិ ផ្តចួផ្តើម របស ់រដ្ឋាភបិាល 
អង់គ្ល្ស ដ្លផ្តល់ អំណាចដល់ ប៉ូលិស បន្ថ្ម ទៀត  ដើម្បី 
ទប់ស្កាត់ ការត វា៉ា។ ច្បាប់ថ្មីន្ះ  អាចផ្តល់ សិទ្ធិ  ឱ្យ ប៉ូលិស ផ្តនា្ទា-
ទោស និង ដក់កម្ិត ដល់ ក្ុម បាតុករ  ឬ បិទការ តវា៉ា ដ្ល មាន 
ការ រំខាន បាន។

ក្មុ អ្នករិះគន ់ នយិយថា  ចប្ាបន់្ះ ប្ើ ពាកយ្ មនិចប្ាស ់ដល្-
មាន គោលបំណង  ដើម្បី ផ្តល់ អំណាច ដល់ ប៉ូលិស ក្នុង ការដក់ 
ការរឹតត្បិត ទៅលើ ក្ុម អ្នកតវា៉ា៕  សុខ ស្ីលុច

បូ៉លិស១រូបនិងជនសង្ស័យ១រូបស្លាប់ក្នងុការ-
វាយប្ហារនៅអគារសភាអាម្រិក

កាល ពី ថ្ង្ សុក្  ទី២  ខ្ ម្ស  ជន សង្ស័យ ភ្ទ ប្ុស ១ រូប 
បាន បើក រថយន្ត របស ់ខ្លនួ ទៅ បកុ ប៉លូសិ ចនំនួ ២ របូ  ដល្ កពំងុ 
ឈរ ពី មុខ រនាំង ការពារ វិមាន កាពីតូល  ដ្ល ជា អគារ សភ 
អាម្រិក  ធ្វើ ឱ្យ ប៉ូលិស ១ រូប ស្លាប់ ហើយ ជន សង្ស័យ ត្ូវ បាន 
ប៉លូសិ បាញ ់ស្លាប ់ពល្ កាន ់កាបំតិ ចញ្ ព ីរថយន្ត រចួ សដំៅ ទៅ 
វាយ ប្ហារ ប៉ូលិស ។

លោកស្ី  Yogananda Pittman ស្នងការ ស្តី ទី ន្ ប៉ូលិស 
វមិាន កាពតីលូ បាន បប្ ់អ្នក យក ពត័ម៌ាន ថា  មាន ប៉លូសិ ទាងំ 
២រូប ត្ូវ បាន បញ្ជូន ទៅ កាន់ មន្ទីរព្ទ្យ បនា្ទាប់ ពី ការ វាយ ប្ហារ  
ត្ មា្នាក់ បាន ស្លាប់ ដោយ សរ របួស ក្នុង ការ វាយ ប្ហារ ន្ះ ។

ប៉ូលិស មិន បាន ប្ប់ ឈ្មាះ ជន សង្ស័យ ភ្លាម ៗ  ទ្ ហើយ 
មូលហ្តុ ន្ ការ វាយ ប្ហារ នៅ ត្ មិន ទាន់ ច្បាស់ នៅ ឡើយ ។ 
ទោះ យ៉ាង ណា សរព័ត៌មាន ជា ច្ើន បាន រក ឃើញ ឈ្មាះ អ្នក- 
វាយ  ប្ហារ នោះ ថា Noah Green បុរសស្ប្កខ្មា ជនជាតិ 
អាម្រិកដ្ល មាន អាយុ២៥ឆា្នាំ និង មក ពី រដ្ឋ Indiana។ មិត្ត-
ភក្ដិ  និង សមាជិក គ្ួសរ របស់ ជន សង្ស័យ បាន និយយ ប្ប់ 
សរ ព័ត៌មាន ថា  ពួកគ្ មាន ការ ព្ួយបារម្ភ អំពី សុខភព ផ្លូវចិត្ត 
ក្នុង រយៈ ព្ល ប៉ុនា្មាន ឆា្នាំ ចុង ក្យ ន្ះ ៕ សុខ វ្ងឈាង

  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្ចន្ទ ទី៥ ែខម្ស ឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

អ្នក នំាពាក្យ ក្សួងការបរទ្ សអាម្រិក លោក Ned Price ថ្លង្នៅ ក្នងុ អំឡុង សន្នសីិទសារព័ត៌មាន នៅ ក្សួងការប រទ្ ស កាលពីថ្ងទី្៣១  មីនា។AFP

សុខ វ្ងឈាង

បនា្ទាប ់ព ីការ បរាជយ័ អស ់ជា ច្ើន សបា្ដាហ ៍
សហរដ្ឋ អាម្រិក  និង អុីរ៉ង់  កាល ពី ថ្ង្ សុក្  
ទ ី២ មស្  បាន បក្ាស ថា  ពកួគ ្យលព់ម្ 
ធ្វើ ការ ចរចា ដោយ ប្យោល តម អន្តរការី 
នៅ ទីក្ុង វីយ្ន ឬ វៀណា (Vienna)
ប្ទ្ស អូទ្ីស ចាប់ ពី ថ្ង្ អង្គារ  ដ្ល ន្ះ 
ជា ផ្នក្  មយួ ន ្ការ ខតិ ខ ំប្ងឹបង្ ដើមប្ ីឱយ្ 
ប្ទ្ស ទំាង ២វិល ត្ឡប់ ទៅ រក ការ អនុលោម  
តម កិច្ច ព្មព្ៀង នុយក្លអ្៊្រ ឆា្នា២ំ០១៥ ។

ការ ប្កាស ន្ះ ធ្វើ ឡើង ជតិ ៣ ឆា្នាំ បនា្ទាប់ 
ព ីអតតី បធ្ានា ធបិត ីអាម្រកិ លោក  Don-
ald Trump បាន ដក ខ្លួន អាម្រិក ច្ញ ពី 
កិច្ច  ព្មព្ៀង ពហុភគី ន្ះ  ដ្ល ដក់ 
កម្ិត  លើ វិស័យ នុយក្ល្អ៊្រ របស់ អុីរ៉ង់ ជា 
ថ្នូរ នឹង ការ ដក ទណ្ឌកម្ម អន្តរជាតិ ។

អ្នក នា ំពាក្យ ក្សងួ ការបរទ្ស អាម្រកិ 
លោក  Ned Price បាន និយយ ថា  ការ - 
បើក  ការ ចរចា ឡើង វញិ គ ឺជា  «ជហំាន ទៅមខុ  
ដ ៏ល្អ» ត ្ «ន្ះ នៅ ត ្ជា ថ្ង ្ដបំងូ  ហើយយើង  
មិន រំពឹង ថា នឹង មាន របកគំហើញ ភ្លាម ៗ  ទ្ 
ព្ះ ថា  វា នឹង មាន ការ ពិភក្សា លំបាក    
នៅ ព្ល ខាង មុខ »។

លោក ប្ធានាធិបតី  Joe Biden បាន 
ចលូ កាន ់តណំង្ ដោយ នយិយ ថា  ការវលិ- 
ត្ឡប់ ទៅ រក កិច្ចព្មព្ៀង  និង ការ ទាញ 
កម្មវិធី នុយក្ល្អ៊្រ អុីរ៉ង់ ឱ្យ ស្ថិត ក្ម ការ-  
ដក់ កម្ិត អន្តរជាតិ វិញ គឺ ជា គោលដៅ 
អាទិភព មួយ ។ មក ដល់ ព្ល ន្ះ អុីរ៉ង់  
បាន  បដិស្ធ ធ្វើ ការ ចរចា ទ្វ្ភគី ដោយ 
ផ្ទាល ់ជា មយួ នងឹ អាមរ្កិ ។ ភគ ីទាងំ សង- 
ខាង  ក៏ បាន ជំទាស់ គា្នា ជុំ វិញ ការ ទាមទារ 
របស់  អុីរ៉ង់ ឱ្យ ដក ទណ្ឌកម្ម ជា មុន សិន  និង 
ការ ទាមទារ របស់ អាម្រិក ឱ្យ កម្មវិធី នុយ- 

ក្លអ្៊រ្ របស ់ក្ងុ តអ្រ្ង៉ ់វលិ តឡ្ប ់ទៅ រក 
ការអនលុោម តម កចិ្ច ពម្ព្ៀង ឱយ្ ពញ្-
លញ្ ជា មនុ សនិ ។ ភព ជាប ់គាងំ ន្ះ  អាច 
នងឹ  កា្លាយ ជា ការ ថយ កយ្ ន ្គោល នយោ-
បាយ ការ បរទ្ស ដំបូង សម្ប់ ប្ធានា- 
ធិបតី ថ្មី រូប ន្ះ ។

ការ យល់ ព្ម ធ្វើ ការ ចរចា ខាង លើ កើត- 
ឡើង បម្ាណ ៦សបា្ដាហ ៍បនា្ទាប ់ព ីអុរីង៉ ់បាន 
បដិស្ធ សំណើ របស់ សហភព អឺរ៉ុប ឱ្យ 
បើក  កចិ្ច បជ្ុ ំក ្ផ្លវូ ការ មយួ ជា មយួ អាមរ្កិ  
ដើមប្ ីធ្វើ ការ ចរចា ដោយ ផ្ទាល ់។ ការ ពនយ្ារ- 
ពល្ ន្ះ គ ឺហាក ់ដចូ ជា ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ព ីជម្លាះ 
ផ្ទ្ក្នុង ន្ រដ្ឋាភិបាល អុីរ៉ង់ រវាង ក្ុម ដ្ល 
សង្ឃឹម បញ្ចប់ ការ ដក់ ទណ្ឌកម្ម ឱ្យ បាន 
ឆាប់ៗ  នងិ ក្មុ អភរិកស្ នយិម នៅ ក្នងុ វសិយ័ 
យោធា នងិ ក្នងុ ចណំម បព្វជតិដល្ ទាម- 
ទារ សំណង ចំពោះ ការ ខូចខាត ដ្ល បង្ក 
ដោយ  ការ ដក ខ្លួន ដោយ លោក  Trump ។

មន្ត្ី ការទូត សហភព អឺរ៉ុប ១ រូប បាន 
និយយ ថា ៖ «អុីរ៉ង់ និង សហ រដ្ឋ អាម្រិក 
នឹង ស្ថិត នៅ ក្នុង ទីក្ុង ត្ ១ ប៉ុន្ត្ មិន ម្ន 
បន្ទប់ ត្ ១ ទ្ » ។

កចិ្ចបជ្ុ ំដោយ បយ្ោល នៅ ទ ីក្ងុ វយីន្  
នងឹ ធ្វើ ឡើង ដោយ អុរីង៉់  នងិ ហត្ថល្ខ ីដទ្ 
ទៀត ន ្ផន្ ការ សកម្មភព រមួ (JCP- OA) 
ដ្ល រួម មាន ចិន  រុស្សុី បារាំង  អង់គ្ល្ស  
អាល្លឺម៉ង់  និង សហភព អឺរ៉ុប  ធ្វើ កិច្ចប្ជុំ 
នៅ បន្ទប់ ១ ខណៈ មន្ត្ី ការទូត អាម្រិក     
រង ់ចានំៅ បន្ទប ់១ ទៀត  ហើយ បទ្ស្ ទាងំ 
ន្ះ នឹង ដើរ តួ ជា មធ្យាបាយ ទំនាក់ទំនង 
រវាង ភគី សង ខាង ។

លោក Price បាន និយយ ថា ៖ «បញ្ហា 
ចមប្ង ដល្ នងឹ ត្វូ ពភិកស្ា គ ឺជហំាន នយុ-
ក្លអ្៊រ្ ដល្ អុរីង៉ ់ត្វូ ធ្វើ ដើមប្ ីវលិ តឡ្ប ់ ទៅ 
រក ការ អនុលោម តម លក្ខខណ្ឌ JCPOA 

ហើយ  ជំហាន បន្ធូរ បន្ថយ ទណ្ឌកម្ម ដ្ល 
សហរដ្ឋ អាមរ្កិ នងឹ ត្វូ ធ្វើ ដើមបី្ វលិ តឡ្ប ់
ទៅ រក ការ អនុលោម ផង ដ្រ »។

អ្នកនាពំាកយ្ រង កស្ងួ ការ បរទស្ លោក- 
ស្ ីJalina Porter បាន បញ្ជាក ់ជា ថ្ម ីព ីការ 
អពំាវនាវ ឱយ្ អុរីង៉ ់ដោះលង្ ពលរដ្ឋ អាមរ្កិ 
ដ្ល ជាប់ ឃំុ ទំាង អស់ដោយ និយយ ថា  ការ- 
វិលត្ឡប់ ដោយ សុវត្ថភិព របស់ ពួកគ្ គឺ  ជា  
«អាទិភព កំពូល» សម្ប់ សហរដ្ឋអាម្រិក។

រដ្ឋមន្ត្ី ក្សួង ការ បរទ្ស អុីរ៉ង់ លោក 
Mohammad Javad Zarif បាន នយិយ 
នៅ លើ បណា្តោញ សង្គម Twitter ថា៖«គោល- 
បណំងៈបញ្ចប ់យ៉ាង ឆាប ់រហស័ នវូ វធិាន ការ  
ន ្ការ ដក ទណ្ឌកម្ម នងិ នយុក្លអ្៊រ្ សមប្ ់ 
ការ ដក ច្ញ នូវ ទណ្ឌកម្ម ទាំង អស់  បនា្ទាប់ 
មក អុីរ៉ង់ នឹង បញ្ឈប់ វិធានការ របស់ ខ្លនួ » ។ 
លោក បាន បន្ថម្ ទៀត ថា ៖ «គា្មានកិច្ច  ប្ជុំ 
អុីរ៉ង់-អាម្រិក ទ្ ។ មិន ចាំ បាច់ ទ្ » ។

ប្ភព ការទូត សហភព អឺរ៉ុប ដ្ល ជា 
អ្នក  សម្ប សម្ួល ន្ ការ ចរចា ន្ះ បាន 
នយិយ ថា គោលបណំង គ ឺដើមប្ ីឈាន ដល ់
កិច្ច ព្មព្ៀង ក្នុង រយៈ ព្ល ២ខ្  ចំ ព្ល 
ការ បោះឆ្នាត ប្ធានាធិបតី អុីរ៉ង់ នៅ ខ្ 
មិថុនា   ខាង មុខ ន្ះ ។

កាល ព ីឆា្នា ំ២០១៨ លោក  Trump បាន 
ដក ខ្លនួ អាមរ្កិ ចញ្ ព ីកចិ្ច ពម្ព្ៀង នយុ- 
ក្លអ្៊រ្  ២០១៥ នងិ នយិយ ថា កចិ្ចពម្ព្ៀង 
ន្ះ គឺ ជា «កិច្ច ព្មព្ៀង យ៉ាង អន់ បំផុត »  
ហើយ ចាប់ ផ្ដើម យុទ្ធនាការ  «សមា្ពាធ អតិ-
បរមា » ដោយ ការ ដក់ ទណ្ឌកម្ម លើ អុីរ៉ង់ 
ឡើង  វញិ ។ សកម្មភព ន្ះ  បាន ធ្វើ ឱ្យ អុរីង៉់ 
ឆ្លើយ តប វញិ ដោយ បង្កើន ការ  បនសុ្ទ្ធ សរធាត ុ
អ៊ុយរា៉ានីញ៉ូម លើស កម្ិត ដ្ល បាន ច្ង 
ក្នងុ កចិ្ច ពម្ព្ៀង  ហើយ ចាប ់ផ្ដើម ការសក- 
ល្បង មីសុីល ឡើង វិញ ៕

អាម្រិកនិងអីុរ៉ង់យល់ព្មធ្វើការចរចាកិច្ច-
ព្មព្ៀងនុយក្លអ្៊្រដោយប្យោល



រ័ត្នសុជាតា

ភ្នំពេញ :  ក្នុង ស្ថានភាព ដ៏ លំបាក 
នៃវិបត្ដិកូវីដ សកល  នៃះ  ការយក ចិត្ត - 
ទុក ដាក់ ទឹកចិត្តសបៃបុរស  និង ការចៃក - 
រលំៃក មនសុៃស តៃវូការ ជាង ពៃលណា ៗ   
ទាងំ អស។់  វចិតិៃករ ជា សរិ ីនងិកញ្ញា 
អាដាណា ម៉ម-ឡឺ ្រហ្គាស ជៃួតជៃប 
ចង់  ចៃករំលៃក  ក្តីសងៃឃឹម  និង សមគ្គី-
ភាព ដល់ អ្នកដទៃ ។

អ្នកទាំង២ បាន សមៃចចិត្ត បញ្ចូល 
សិលៃបៈ របស់ ខ្លនួ ទៅជា ទង្វើ នៃ ការ ចៃក - 
រលំៃក តាម រយៈ  ពពិរ័ណ ៍រមួ   គ្នា មយួ ក្នងុ 
គោលបំណង រៃអង្គាស ថវិកា សមៃប់ 
អង្គការ កៃរដា្ឋាភបិាល ក្នងុ សៃកុ ដៃល 
ធ្វើការ លើ បញ្ហាសង្គម  និង ផ្លូវចិត្ត ។

អ្នក សៃី  ជា សិរី    ឱៃយ ដឹង ថា៖ «យើង 
ផ្តួចផ្តើម ការតាំង ពិព័រណ៍ នៃះ  ដើមៃបី ជា 
បៃយោជន៍ ដល់ សង្គម  និង បំផុស ស្មារតី  
សមគ្គភីាព ហើយ ខ្ញុ ំអាច និយាយ  បាន 
ថា យើង សមៃច គៃប់ គោលដៅ ទំាង- 
អស់ ទាំង ការរៃអង្គាស ថវិកា និង ការ 
ចៃក រំលៃក សរ របស់ កម្មវិធី នៃះ »។ 

  ពពិរ័ណ ៍«សលិៃបៈ នៃ ការចៃករលំៃក»  
តៃវូបាន ផ្ដចួផ្ដើម តំាងពី ពៃល ដៃលកូវីដ  
កកៃើក  ដបំងូ កាលព ីដើម ឆ្នា ំ២០២០។ 
ប៉នុ្តៃដោយ តៃវូ  ការចណំាយ ពៃលវៃលា 
លើ ការ គូរ គំនរូ នីមួយៗ   និង ការរៀបច ំ
ជា ចៃើន ទៀត    ពិព័រណ៍ នៃះ ទើប បើក- 
ដំណើរការ ជា សធារណៈ  នៅ  ដើមឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ  ដោយ មាន គំនូរ  ២២ 
ផ្ទាំង ដាក់តាំង នៅ សរមន្ទីរ  ស.ស.រ 
និង   បណា្តាញសង្គម ។ 

« អារម្មណ ៍ចៃបកូ ចៃបល ់» ឬ (Be-
wilderment) ជាគំនូរ  ស្នាដៃ រួមគ្នា 
របស់ វិចិតៃករ សៃ ីទំាង២ រំលៃច នូវ រូប- 
ភាព ផ្ទៃ មៃឃ បាងំ បទិ ដោយ ផ្ទាងំ ពពក 
អាប់ អួ ដៃល ផ្ទយុ សៃឡះ រូបភាព ប៉ៃង - 
ប៉ោង  តំណាង ឱៃយ ពិធី អបអរ ។

អ្នកសៃី  ជា សិរី    ឱៃយ ដឹង ថា៖ «ការ- 
ឈឺចាប់  និង ភាពរីករាយកើត ឡើង  
ដំណាល គ្នា  តៃជាអ្វី ដៃល  យើង អាច  
ជៃើសរសី ថា តើ  ចង ់រស ់ក្នងុជវីតិ បៃប- 
ណា ។ ពន្លឺ តៃង តៃ  លៃចឡើង នៅ ចុង- 
បផំតុ  នៃ ផ្លវូកៃមដ ីដចូនៃះ អ្នក តៃវូតៃ 
មាន ក្ដសីងៃឃមឹ  នងិ នៅតៃ ឈរ លើ ភាព- 
វិជ្ជមាន» ។ 

កញ្ញា អាដាណា   បន្ដ  ថា ៖ « យើង 
មាន  ការបកសៃយ ២ផៃសៃងគ្នា។ ប៉ុន្តៃ 
ជាទូទៅ  យើង ចង់ និយាយ  ពី សរៈសំខាន់  
នៃ សុខភាព ផ្លូវចិត្ត ។  ជំងឺ ធា្លាក់ ទឹក ចិត្ត 
ធា្លាប់  វាយ បៃហរ ខ្ញុំ ជាចៃើន ឆ្នាំ ។   ជំងឺ - 

មហរីក ដៃល ខ្ញុ ំជួបបៃទះ កាលពី បុ៉ន្មាន  
ឆ្នាមុំន ពៃលដៃល ខ្ញុ ំសមៃចចិត្ត បៃឈម 
ជាមួយ វា ខ្ញុ ំទទួលបាន សៃរីភាព ។ ខ្ញុំ 
ចាប់  ផ្ដើម មើលឃើញអំ ពី ភាព សៃស់ - 
ស្អាត  ដៃល ជីវិត ផ្ដល់ ឱៃយ ខ្ញុំ »។

តៃឹម រយៈពៃល ជិត ២ខៃ   ស្នាដៃ គំនូរ  
២១ផ្ទាំង    តៃូវបាន លក់ដាច់ ឬ ដាក់ - 
លក់  ដៃញថ្លៃ  ដៃល គំនូរ ទទួលបាន 
ការដៃញថ្លៃ ខ្ពស់ បំផុត  មាន តម្លៃ ដល់  
២២  ៥០០ដុលា្លារ   គឺ  «អារម្មណ៍ ចៃបូក - 
ចៃបល់» (Bewilderment)។

 ពពិរ័ណ ៍« សលិៃបៈ នៃការ ចៃករលំៃក» 
បាន បញ្ចប់ ដោយ បាន បនៃសល់ នូវ ទឹក- 
បៃក់  សរុប ៦ មុឺន ដុលា្លារ ពីការ លក់ 

គនំរូ  ការ លក ់វត្ថ ុអនសុៃសាវរយី ៍ ក ៏ដចូជា 
ការ បរិចា្ចាគ របស់ សបៃបុរសជន ដៃល 
បាន  បង្ហាញ ការ គំទៃ កម្មវិធី នៃះ ។ 

ទកឹ បៃក ់រៃអង្គាស ទាងំ នៃះ តៃវូបាន 
បៃគល់ ជូន អង្គការ ចំនួន ៣ កាល- 
ពីថ្ងៃទី២៤ ខៃ មីន រួមមាន  អង្គការ 
មនុសៃសចាស់ កម្ពុជា (HelpAge) 
អង្គការ ចិត្តសង្គម អន្តរវបៃបធម៌ កម្ពុជា 
(TPO Cambodia) និង អង្គការ 
បុតា្តាភិបាល  ដើមៃបី វឌៃឍន សង្គម កម្ពជុា 
(ICS-SP ) ដៃល បៃឈម បញ្ហា អំឡុង  
ពៃល ពិភពលោក កំពុង ជួប វិបត្ដ ិនៃះ  ។

 កញ្ញា  អាដាណា កនូ ខ្មៃរ កាត ់បារាងំ 
របូនៃះ   បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  ថា៖  «អង្គការ 

កម្ពុជា ភាគចៃើន ពឹងផ្អៃក លើ ជំនួយ 
បរទៃស។ ហៃតនុៃះ ពៃល កវូដី ចលូមក 
ធ្វើឱៃយ មាន ការរាំងស្ទះ។   ប៉ុន្ដៃ  វា ក៏ ជា 
ពៃលវៃលា ល្អ ដៃល បង្ហាញអំពី ស្មារតី 
កូន ខ្មៃរ ឱៃយ មាន ភាព  ភា្ញាក់រឭក កៃក- 
ឈរ  និង ជួយ គ្នា ទៅវិញ ទៅមក »។ 

អាដាណា បាន នយិាយ ព ីមលូហៃត ុ 
ថា ៖  «  ពួកគត់ ជា អង្គការ ក្នុងសៃុក  
ហើយ    អ្វី ដៃល ពួកគត់ ធ្វើ វាទាក់ទង   
ជាមួយ  អ្វី ដៃល យើង ចង់ ចៃក រំលៃក 
ដល់  អ្នក ដទៃ »។ 

កញ្ញា បន្ដថា   អង្គការ TPO ធ្វើ ការ 
ទាក់ទង  បញ្ហាផ្លវូចិត្ត  ហើយ អង្គការ 
HelpAge ជួយ  ចាស់ជរា ខណៈ  អង្គការ  

ICS-SP  ផ្ដោត លើ ការអភិវឌៃឍ  ភាព ជា 
ឪពកុមា្ដោយ  នងិ ជយួ ឱៃយ ក្មៃង  ធធំាត ់ ក្នងុ 
បរិយាកាស មួយ   ល្អ  ។ 

កៃ ពី គមៃងពិព័រណ៍រៃ អង្គាស 
បៃក ់ជយួ អង្គការ ទាងំ នៃះសមៃប ់ឆ្នា ំ
២០២១  វិចិតៃករ នរី  បាន សនៃយា ថា 
ពួកគៃ   ពៃយាយាម បង្កើត កម្មវិធី ផៃសៃងៗ 
ទៀត ដើមៃបី បន្ត ជួយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២២ 
និងឆ្នាំ ២០២៣ ផងដៃរ ។ 

វចិតិៃករ នរ ីវយ័២៤ ឆ្នា ំរបូ នៃះ  បៃប់ 
ថា ខ្លនួ  មិនទាន់ មាន ភាព ចៃបាស់ លាស ់ 
នៅឡើយ ទៃ  តៃ គិត  ចង់ធ្វើ ទាក់ទង ពី 
ការរក មធៃយាបាយ ទប់ស្កាត់ នៃ កា រ-  
រីក រាល ដាលជំងឺ  កូវីដ ។ 

កញ្ញា លើក ឡើង ថា ៖ «  ក្នុងនម ជា 
បៃធាន  និង ជា សហស្ថាបនិក នៃ Gen-
eration C កម្ពុជា ជំងឺ រាតតៃបាត បាន 
បង្ហាញពី ភាពទន់ខៃសាយ នៃ អរិយធម៌  
ទនំើប របស ់យើង  នងិ ជះឥទ្ធពិល ដល ់
សង្គម  យើង នៅ គៃប់ កមៃិត»។  

កញ្ញា បញ្ជាកថ់ា ៖ «ដចូនៃះ យើង តៃវូ 
តៃៀមខ្លនួ សមៃប់ អនគតហើយគៃប់ - 
យា៉ោង តៃូវតៃ ចាប់ផ្តើម ពី បុគ្គល មា្នាក់ ៗ    
និង  តស៊ូ សមៃប់ ការផ្លាស់ប្តូរ ថ្មី  »។

វិចិតៃករ ស្ដៃី ដៃល ពុះពារ ជម្នះ ជំងឺ 
មហរកី របូ នៃះ នៅ    មានការងរ សលិៃបៈ  
ជា បន្តបន្ទាប់ ដូចជា  កិច្ច សហការថ្មី 
ជាមួយ វិចិតៃករ Desmond Doyle 
លើ គមៃង  ហៅ ថា «See the Big 
Picture» ដៃល មាន មូលដា្ឋាន នៅ 
បៃទៃសអូទៃីស                                                              នពៃល  ខាងមុខ ៕  

www.postkhmer.com

ពិព័រណ៍«សិល្បៈន្ការច្ករំល្ក»ផ្ដល់ក្ដសីង្ឃឹម
ន្ការរស់រានដល់អង្គការជួយបញ្ហាសង្គមនិងផ្លវូចិត្ដ

គំនូរ«អារម្មណ៍ចេបូកចេបល់»រំលេចទសេសនៈលើផ្ទាងំគំនូរតេមួយ។ រូបថត សហ ការី

កញ្ញាអាដាណា(រូបខាងឆ្វេងទី២)និងអ្នកសេីជាសិរី(រូបកណា្ដាល)ជាមួយតំណាងអង្គការទំាង៣។ រូបថត សហ ការី

គំនូរ«ឧត្ដមគតិ»ស្នាដេរួមគ្នារវាងអ្នកសេជីាសិរីនិងកញ្ញាអាដាណា។ រូប សហ ការី
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ក្រមុហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់ គ្របុ ចាក់ វ៉ាក់សំាង ដល់ បុគ្គលិក របស់ខ្លនួ 
 កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប នឹង ចាក់ វ៉ាក់សំាង ដល់ បុគ្គលិក របស់ខ្លួន បៃមាណ  ៣ ០០០ នាក់  ដៃល បាន ស្ម័គៃចិត្ត ចាក់ វ៉ាក់សំាង ការពារ ជំងឺ   

កូ វីដ ១៩ ដៃល តៃូវបាន អនុវត្ត ដោយ កៃសួងសុខាភិបាល ។ ការចាក់ វ៉ាក់សំាង ការពារជំងឺកូវីដ នៃះតៃូវបានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងនៅ សណ្ឋាគារ 
ឈានមុខ មួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ កាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍សបា្តាហ៍មុន ដៃលជា ផ្នៃក មួយ នៃ គំនិត ផ្តួចផ្តើម គមៃង CSR របស់ កៃុមហ៊ុន ។  
អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉ៃង អគ្គនាយក  និង នាយក បៃតិបត្តិ នៃ កៃុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់  គៃុប បាន មានបៃសាសន៍ថា ៖« ផ្នៃក មួយ នៃ វិធានការដើមៃបី 
សខុមុាលភាព នងិ សវុត្ថភិាព សហគមន ៍ គ ឺកា រព ន្លឿ ន ការចាក ់វ៉ាកស់ាងំ ដោយ សវុត្ថភិាព ដល ់បៃជាជន ។ តាមរយៈ ការសមៃបសមៃលួ ការចាក ់
វ៉ាកស់ាងំ ដល ់កៃមុ ន ិយោ ជ ិត របស ់យើង នៃះ គ ឺយើង កពំងុ ចលូរមួចណំៃក សមៃច គោលដៅ ឱៃយ កានត់ៃ ធ ំ» ។ រដ្ឋលៃខាធកិារ កៃសងួសខុាភបិាល 
លោកសៃវីៃជ្ជបណ្ឌតិ ឱ វណ្ណឌ ីន បាន អញ្ជើញ ទៅពនិតិៃយ មណ្ឌល ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង នោះ កាលព ីថ្ងៃទ ី៣១ ខៃមនីា ។ កាលព ីសបា្តាហ ៍មនុ អ្នកឧកញ៉ា 
គិត ម៉ៃង និង លោកជំទាវ ម៉ា ចំណន បាន បរិចា្ចាគ ថវិកា ចំនួន ២លាន ដុលា្លារដល់ រដ្ឋាភិបាល  តាមរ យៈស ម្តៃច អគ្គមហាសៃនាបតីតៃ ជោ 
ហ៊ុន សៃន សមៃប់ ការទិញ មន្ទីរពៃទៃយ ស្តៃី នគរ ទៃព ដៃល បច្ចុបៃបន្ន កំពុងដំណើរកា រ ជា មន្ទីរពៃទៃយ ពៃយាបាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នឹង តៃូវបានប្តូរឈ្មោះ
ទៅជាមន្ទីរពៃទៃយ« ហ្លួង ម៉ៃ »៕  
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Sociedad ឈ្នះCopa del Rey2020
ក្រុងម៉ា ្រឌីដ: កីឡាករ Mikel 

Oyarzabal  ស៊ុត បាល់ ពិន័យ 
១១ម៉ៃតៃ១គៃប់ ជួយ ឱៃយ កៃុម 
Real Sociedad ឈ្នះ ពាន  
កម្មវិធី Copa del Rey 2020 
ដៃល តៃូវ បាន ពនៃយារ ពៃល មុន 
ពៃល  បៃគល ់ពាន នៃះឱៃយ ដល់ អ្នក- 
គាទំៃ  ដៃល មនិ អាច ចលូ រមួ លើក 
ទឹក ចិត្ត ក្នុង បៃកួតវគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ   
ជាបៃវត្តិសាស្តៃ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ 
ទល់ នឹង កៃុម គូបៃជៃង នៅ តំបន់ 
បាសស្ក៍  គឺ  Athletic Bilbao ។

Oyarzabal បៃធាន កៃុម 
Sociedad ដៃល បាន ចូល រួម 
ជាមយួ សាលា ថ្នាល យវុ ជន នៅ 
អាយុ ១៤ ឆ្នាំ  បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ 
ភាព ខុស គា្នា  នៅ ក្នុង ជ័យ ជម្នះ 
១-០ នា កៃុង សៃវីល យ៍ ដៃល  
ការ បៃកួត  ធំ បំផុត រវាង ក្លិប ដ៏ 
មាន កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ ទាំង ២ នៃះ តៃូវ 
ធ្វើ ឡើង ដោយ បិទ ទា្វារ កីឡដ្ឋាន 
(អត់ មាន អ្នក គាំទៃ) ។

Oyarzabal  បាននយិាយ អម 
ដោយ ទឹក ភ្នៃក រលីង រលោង ថ ៖ 
« វា ជា ថ្ងៃ ដ ៏អសា្ចារៃយមយួ ។ អ្នក តៃវូ 
ចង ចំា  គៃប់ គា្នា គៃប់ អ្នក ដៃល 
សៃឡាញ់  ទី នៃះ គៃប់ អ្នក  ដៃល 
បាន ចាក ចៃញ ពី ពួក យើង។ 
ពាន រង្វាន ់នៃះ គ ឺសមៃប ់គៃប ់គា្នា 
គៃសួារ របស ់ខ្ញុ ំមតិ្ត ភក្ដ ិរបស ់ខ្ញុ។ំ 
មាន ន័យ ថ គៃប់ យា៉ាង » ។  

ការ ស៊ុត របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Oyarzabal វយ័២៣ ឆ្នា ំ តៃមឹ តៃ 
១គៃប់ ជួយ ធានា ឱៃយ  Socie-
dad លើក ពាន   Copa del Rey  

លើក ដំបូង  រយៈ ពៃល៣៤ឆ្នាំ 
ខណៈ ក្នុង ពៃល ជាមួយ គា្នា បាន 
បដិសៃធមិន ឱៃយ មាន  ការ ឈ្នះ 
ជាលើក ទី២៤ សមៃប់ Bilbao 
ដៃល តៃូវ ពៃយាយាម សា្ដា រ មុខ មាត់ 
ឡើង វិញ  សមៃប់ ការ ប៉ុន ប៉ង 
ជាលើកទី២ ក្នុង រយៈ ពៃល ២ 
សបា្ដាហ៍  ខាង មុខ ។

Bilbao  ឡើង ដល់ វគ្គ ផ្ដាច់- 
ពៃ័តៃ នៃ កម្ម វិធី បៃកួត បៃជៃងនៃ 
រដូវកាល នៃះ ដៃល នឹង តៃូវ 
លៃងលើ ទកឹ ដ ីដដៃល នៃះ នៅ ឯ 
កីឡដ្ឋាន La Cartuja នា ថ្ងៃ ទី 
១៧ ខៃ មៃសា ដោយ កៃុម អ្នក- 
មានបុណៃយ Barcelona របស់ 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ឆ្នើម Lionel Messi 
ជា គូ បៃជៃង  នា ពៃល បនា្ទាប់ ។ 

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Bilbao 
លោក Marcelino Garcia 
Toral បាន ថ្លៃង ថ ៖ « ខ្ញុ ំមនិ មាន 
ការ ខក ចិត្ត ទៃ  តៃ ខ្ញុំ ខូច ចិត្ត ។ 
កឡីាករ ទាងំ អស ់មាន ការ សោក- 
សា្ដាយ តៃ ពកួ គៃតៃវូ តៃ ធ្វើ ឱៃយ បាន 
បៃសើរ ឡើង វិញ » ។ 

សមៃប ់ Sociedad នៃះ គ ឺជា 
ឱកាស តៃ ១គត់ ហើយធ្វើ  បាន 
ដោយ ការ នៅ លើរមឹ នៃហ្គៃម ក្នងុ 
វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ដៃល  ស្វិត សា្វាញ  
តាន តឹង  និង គា្មោន ឱកាស ចៃបាស់ 
លាស់    តៃ កៃមុ ដៃល ល្អ ជាង  កាន ់
ពាន ក្នុង ដៃ  នៅ ទី បំផុត ។

កីឡាករ ទាំង ២២រូប មាន 
១៨ នាក់ ហើយ ដៃល ចាប់ ផ្ដើម 
ជាមួយ កៃុម នៅ តំបន់ បាសស្ក៍ 

ដោយ ភាគ ចៃើន នៃ ពួក គៃ ហាត់ 
ក្នងុ សាលា ថ្នាល  របស ់ក្លបិ ដៃល 
ពៃល នៃះ ពួក គៃ  កំពុងបៃកប 
អាជីព ជាមួយ  ក្នុង នោះ រួម ទាំង  
Oyarzabal ដៃល កើត  នៅ ខៃត្ត 
Gipuzkoa ផងដៃរ។

វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ នៃះ តៃូវ លើក 
ពៃល យា៉ាង យូរ  ដោយ សងៃឃឹម ថ 
អ្នក គាំទៃ នឹង អាច  មក ចូល រួម 
បានវិញ តៃ ជាការផ្ទុយ ហ្គៃម  
តៃូវ  រៀប ចំធ្វើ  នៅ ចមា្ងាយ ជិត      
១ ០០០គ. ម ភាគ ខាង តៃបូង កៃងុ 
សៃវីលយ៍ ដៃល ភ្ញៀវ កិត្តិយស 
និង អ្នក សារព័ត៌មាន  បៃមាណ 
៣៥០ នាក ់ តៃវូ បាន អនញុ្ញាត ឱៃយ 
ចូល  តៃ កន្លៃង ផៃសៃង ពី ហ្នឹង នៅ  
ទទៃ ដដៃល ៕ AFP/VN

   យឺន ពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  អ្នក លៃង កណ្តាប់ ដៃ ធ្ងន់  
រឿង  សោភណ័្ឌ  របស ់ ក្លបិ មកដុ រាជ សហី ៍
នៃ សមាគម បៃ ដល់ កៃ សួង មហា ផ្ទៃ  
ដៃល បាន បាត់ មុខ ពី សង្វៀន ជាង ១ 
ឆ្នាំមក ហើយ នោះ  បាន  អះអាង ថ     

រូប គៃ  មិន ទាន់ បោះ បង់ ចោល មុខ របរ 
នៃះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ ការ ឃ្លាត ព ីសង្វៀន បៃដល ់
នៃះ ដោយ សារ  សុខភាព មិន សូវ ល្អ -     
បៃ សើរ   ពិសៃស  រូបគៃ  មិន ចង់ បៃកួត  
ជា មយួ កឡីាករ ខ្មៃរ គា្នា ឯង នោះ ទៃ  ទោះ 
ប ីតម្លៃ ខ្លនួ បាន ចៃើន ដចូ បៃកតួ ជាមយួ 
កីឡាករ បរទៃស  ក៏ ដោយ ។

 រឿង សោភ័ណ្ឌ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថ៖ « ខ្ញុំ មិន ទាន់ បោះ បង់ ចោល 
មខុ របរ បៃដល ់នៃះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ មលូ ហៃត ុ
ដៃលខ្ញុ ំ មនិ ឡើង បៃ កតួ គ ឺ ទ ី១  សខុភាព 
របស់ ខ្ញុំ  មាន បញ្ហា ឈឺ ចៃមុះ  បំពង់ ក 
នងិឈ ឺកៃពះ បន្តចិ បន្តចួ  ហើយ ទ ី២  ខ្ញុ ំ
សមៃច ចតិ្ត  មនិ បៃ កតួ ជា មយួ កឡីាករ 
ខ្មៃរ គា្នា ឯង ទៃ  គឺ ចង់ បៃ កួត តៃ ជា មួយ 
កឡីាករ មក ព ីបរទៃស  ពៃះ  មាន ទកឹ- 
ចិត្ត ពុះ កញ្ជៃោល តៃ ម្តង» ។ 

 អ្នក បៃដល ់ឆ្នើម លដំប ់ជរួ មខុ របស ់
កម្ពុជា  រឿង  សោភ័ណ្ឌ  មាន ចំណុច- 
ពិសៃស អាច បៃើ កៃបាច់ ទាត់ ផ្កាប់ ចាន  
និង ជំនាញ កណ្តាប់ ដៃ ឆ្វៃង  ដើមៃបី ផ្តួល  
ដៃ គូឱៃយ សន្លប់ ហើយ  ចំណុច  ពិសៃស 
ដៃល បានជួយ ឱៃយ សោភ័ណ្ឌ  សាង  
ភាព លៃបី លៃបាញ  ក្នុង ពិភព បៃដល់  គឺ 
ការ ចូល វាយ សមៃុក  មិន ចៃះ សំ ចៃ 
កមា្លាំង  ឬ បន្ធូរ ដៃ ឱៃយ ដៃ គូ ទៃ ។

 ក្នុង រយៈ ពៃល ចូល បៃ ឡូក បៃដល់ 
តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០០៥  រឿង  សោភណ័្ឌ  បាន 
ចលូ ហាត ់បៃដល ់  ដបំងូ  ជា មយួ លោក 
គៃ ូ គមឹ  ឡាវ ី នៅ ឯ សៃកុ អង្គ ស្នលួ  ខៃត្ត 

កណ្តាល  ប៉នុ្តៃ បាន ប្តរូ មក នៅ ក្លបិ មកដុ- 
រាជ សីហ៍  ជា មួយ លោក  គង់  ចាន់ ធី- 
ណ  នៅ ឆ្នា ំ២០១៣  រហតូ ដល ់បច្ចបុៃបន្ន  
ហើយ  ព ីឆ្នា ំ២០១៣  ដល ់២០១៩  រឿង  
សោភណ័្ឌ   ជា កឡីាករ លៃបី លៃបាញ បផំតុ  
ដៃល ឈ្នះ ខៃសៃ កៃវាត់ សរុប ចំនួន ៨ 
សា្ថាប័ន  និង ពាន ធំ ចំនួន ៥  ពៃម ទាំង 
បៃក់ រង្វាន់ ខា្នាត តូចៗ  ជា ចៃើន ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ ទៀត ។

យា៉ាង ណក៏ ដោយ ការ ខាន ឡើង 
បៃកួតនៃះ ធ្វើ ឱៃយ រឿង  សោភ័ណ្ឌ  ជួប 
ឧបសគ្គ ខាង ជីវភាព ដោយ បាន ងក 
មក ជយួ មើល កនូ  នងិ ជយួ លក ់គៃឿង 
កៃអូប ជា មួយ បៃពន្ធ  ពៃម ទាំង អង្គុយ 
លក ់គៃឿង ទៃស  (លក ់ចាប ហ់យួ ) នៅ 
ខាង លិច ផៃសារ បៃក ចាន  ខណៈ ដៃល 
បៃពន្ធ លក់ គៃឿង ផលិត ផល  តាម     
អន ឡាញ រក បៃក់ ចំណូល បាន គៃន់ 
ហូប ចុក បៃចាំ ថ្ងៃ ដៃរ ។  

កីឡាករវ័យ ៣២ ឆ្នាំ រឿង  សោភ័ណ្ឌ  
ដៃល មាន ឈ្មោះ ក្នងុ បញ្ជ ីជាត ិថ  ទតិៃយ  
សោភ័ណ្ឌ  បាន និយាយ ថ ៖  «សព្វ ថ្ងៃ  
ខ្ញុ ំផ្អាក ឡើង សង្វៀន បៃ កតួ  ដោយ សារ 

ដចូ ខ្ញុបំាន  ជមៃប ខាង លើ អ៊ចីងឹ  រមួទាងំ   
បញ្ហា កូវីដ ផង  ហើយខ្ញុំ  ចង់ សមៃក 
មួយ រយៈ   ជួយ លក់ គៃឿង កៃអូប ជា-  
មួយ បៃពន្ធ  ពៃម ទាំង ជួយ មើល កូនៗ 
ផង  ដោយ រង់ ចាំ កូវីដ ស្ងប់ សា្ងាត់  មាន 
គៃ បើក ពៃំ ដៃន  មាន កីឡាករ បរទៃស  
ខ្ញុំ ទៅ ហាត់ បៃកួត វិញ ភា្លាម» ។ 

ទាក់ទង នឹង បៃវត្តិ បៃកួត  សោភ័ណ្ឌ  
បញ្ជាក់ ថ ៖ «  ខ្ញុំធា្លាប់ បៃកួត  សរុប ជាង  
២០០ លើក  ប៉នុ្តៃ ចុះ បញ្ជ ីមនិ ដល ់២០០ 
លើក  ទៃ  ក្នុង នោះ ខ្ញុំ  បាន  ផ្តួល ដៃគូ 
ឱៃយសន្លប ់ ជាង ៦០ លើក  កៃ ព ីនៃះ ឈ្នះ 
ពនិ្ទ ុ នងិ ចាញ ់តៃមឹ ១៨ លើក ប៉ណុ្ណោះ។  
សា្នាដៃ  ដៃល ខ្ញុ ំទទលួ បាន  គ ឺខៃសៃ កៃវាត ់
ចំនួន ៨  និង ពាន ធំ ចំនួន ៥  ពិសៃស 
ទទួល បាន កៃប ខ័ណ្ឌ ជា មន្តៃី ប៉ូលិស  
ក្នងុ អង្គភាព កឡីា នគរបាល ជាត ិកៃសងួ 
មហា ផ្ទៃ ។   ខ្ញុ ំមនិ បោះ បង ់ការ បៃ កតួ ទៃ  
ប៉ុន្តៃ រង់ ចាំ បៃ កួត ជា មួយ កីឡាករ បរ- 
ទៃស។  ខ្ញុំ មិន បាន ហាត់  ឥឡូវ នៃះ ខ្ញុំ 
ឡើង ទម្ងន់ ដល់ ៧៥ គីឡូកៃម  អ៊ីចឹង  
ពៃល វិលទៅ  កាន់ សង្វៀន វិញ ខ្ញុំ  អាច 
វ៉ៃ ក្នុង ទម្ងន់ ៧២ គីឡូកៃម » ៕

ក្រមុកីឡាករ របស់ Sociedad កំពុង លើក ពាន រង្វាន់ Copa del Rey 2022 យ៉ាងរីករាយជាមួយគ្នា។ AFP

រឿង សោភ័ណ្ឌ បានម៉ាត់ទៅ លើ កីឡាករ ថ្រ ក្នងុព្រលប្រកួតកន្លង មក។រូប ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍

រឿងសោភ័ណ្ឌទម្លាយពីមូលហេតុពិតនំាឱេយរូបគេឃ្លាតពីសង្វៀនបេដាល់

West Bromបំបាក់Chelseaបញ្ចប់
ការដឹកនំាមិនចាញ់របស់លោកTuchel

ក្រុង ឡុងដ៍ : អ្នក ចាត់ ការ កៃុម 
តោ ខៀវ Chelsea លោក Tho-
mas Tuchel ទី បំផុត ភ្លកៃសរស- 
ជាតិ បរា ជ័យ លើក ទី ១ ហើយ 
ក្នុង ការ បំពៃញ តួនាទី របស់ ខ្លួន 
ដោយ សារ  West Bromwich 
Albion  ដៃល  តស៊ូ ដើមៃបី រស់   
ឆ្លៀត ទាញ យក ផល ពី ការ ដៃល  
Thiago Silva ទទួល បាន កាត- 
កៃហម ហើយដណ្ដើម យកជយ័- 
ជម្នះ ក្នុង លទ្ធផល ៥-២ អំឡុង 
ការ បៃកួត កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។ 

លោក Tuchel ដឹក នាំ កៃុម 
មិនចាញ់ សោះបន្តបនា្ទាប់ គា្នា 
រហូត ដល់ ១៤ ហ្គៃម ពីការ- 
បៃកួត  នៅ គៃប់ កម្មវិធី ទាំង អស់ 
គិត តាំង ពី ចូល មក ជំនួស លោក 
Frank Lampard កាល ពី ខៃ 
មករា  តៃ សមិទ្ធ ផល ដ៏ គួរ ឱៃយចាប់- 
អារម្មណ៍ នោះ បាន ឈាន ដល់   
ទី បញ្ចប់ ទាំង គួរ ឱៃយ ខា្មោស អៀន  
ខណៈ   West Brom ហាក ់ធ្វើ អ្វ ី
តាម ចិត្ត សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ- 
ឯ ទឹក ដី Stamford Bridge ។

Christian Pulisic   ជួយឱៃយ 
កៃុម  មា្ចាស់ ផ្ទះ Chelsea នាំ មុខ 
មុន  នៅពាក់ កណ្តាល តង់ ទី១ 
តៃ ២បនា្ទាប់ពីរឿង សា្មោនមិន ដល ់
បាន កើត ឡើង ដោយ ខៃសៃ ការពារ 
Thiago តៃវូ បាន បណ្ដៃញ ចៃញ  
កៃយ  អាជា្ញា កណ្តាល ផ្ដល ់កាត- 
លឿង ជាលើក ទី ២ ។

ការ បាត់ សមាជិក មា្នាក់  ធ្វើ ឱៃយ   

កៃុម ភ្ញៀវ  West Brom មាន 
បៃៀប ជាង ហើយ ទី បំផុត ក៏   បាន  
២គៃប់ ផ្ទួន ៗ  ក្នុង ម៉ាង បន្ថៃម 
បង្គៃប់ នៃ វគ្គ ទី ១ ដៃលស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ីដោយ កឡីាករ Math-
eus Pereira ។

West Brom ចាប់ ផ្ដើម វគ្គ ទី 
២ ដោយ ទំនុក ចិត្ត កាន់ តៃ ខ្ពស់ 
ខណៈ   ២គៃប់ របស់ Callum 
Robinson និង  ១គៃប់ របស់ 
Mbaye Diagne  ធ្វើ ឱៃយលោក 
Tuchel បាន តៃមឹ ឈរ សៃឡាងំ- 
កាំង តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។

Mason Mount ធ្វើ បាន 
សមៃច   ១គៃប់ ដៃរ តៃវាមិន 
ផ្ដល់ ភាព សៃួល ចិត្ត ដល់ កៃុម 
ឡើយ ខណៈ ការបៃឹង បៃជៃង  
ដើមៃបី ដណ្ដើម សិទ្ធិ ទៅ  កៃប ខ័ណ្ឌ 
Champions League 
រដូវកាល កៃយ តាម រយៈ ការ- 
បញ្ចប់ ក្នុង ចំណមកៃុម កំពូល 
ទាងំ ៤ នៅ   Premier League 
បាន រង នូវ ការ ប៉ះ ទង្គិច ដ៏ ធំ ។

 តោ ខៀវ ដៃល ចាញ ់ លើក ទី ១ 
ក្នុង ចំណម ការ បៃកួត ១០ 
ហ្គៃម នៅ លីគ ស្ថិត នៅ លៃខ៤ 
ដដៃល  ឥឡូវ នៃះ។

លោក Tuchel បាន ថ្លៃង ថ ៖ 
« យើង  ដោះ សៃយ ជាមួយ  បញ្ហា 
កាត កៃហម នោះមិន បាន។ ខ្ញុំ 
មិន យល់ ។ យើង បណ្តាយ ឱៃយ 
មាន២គៃប់ សៃលួ ៗ  ។ រាល ់ការ- 
ស៊ុត គឺ ជា គៃប់ បាល់ សមៃប់ 
ពួក គៃ » ៕ AFP/VN



ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នំពេញ : តារាចម្រៀងទម្រង់មុខប្របឃ្រយូត
អ្នកនាងព្រជ្រសូលីកាថ្មីៗន្រះបានបង្ហោះរូប
ឧបករណ៍ត្រស្តមានគភ៌អមជាមួយរូបសញ្ញា
លើកដ្រសំពះសញ្ញាព្រញចិត្ត និងរូបក្ម្រងស្រី
ដ្រលធ្វើឱ្រយមហាជននិងអ្នកគាំទ្រនាងសង្រស័យ
ថាតារាស្រីរូបន្រះកំពុងត្រ
ពពោះកូនទី២។
ការបង្ហោះរូបភាពរបស់

តារាចម្រៀងកូន១អ្នកនាង
ព្រជ្រសលូកីាបានទាកទ់ាញ
ចម្ងល់ជាច្រើនដោយក្នុង-
នោះសូម្របីត្រមិត្តរួមអាជីព
សិល្របៈអ្នកនាងមា៉ាក់ស្រន-
សូនីតាហៅតូតាក៏បានឈ្ល្រច
សួរថា«ម្រនអី?»។
អ្នកប្រើប្រស់ហ្វ្រសប៊ុកមា្នាក់

ក៏បានបញ្ច្រញមតិថា៖
«ន្រះហើយលទ្ធផល
កូវីដនៅត្រផ្ទះច្រញ
ពីបន្ទប់ញ៉ាំបាយ
ញ៉ាំបាយចូលបន្ទប់
ឥឡូវ២កាំ»។
ទោះជាមានអ្នក-

គាំទ្រជាច្រើនសាទរ
នឹងដំណឹងពីតម្រុយ
ពពោះក៏មានមតិដទ្រ-
ទៀតសង្រស័យថាការ-
បង្ហោះរបូឧបករណ៍ត្រស្ត
មានគភ៌កនូស្រីរបស់អ្នក-
នាងព្រជ្រសូលីកានោះ
ត្រឹមត្រជាការល្រងសើច
ប៉ុណ្ណោះស្របព្រលដ្រល
ថ្ង្រទី១ខ្រម្រសាជាថ្ង្រ
AprilFools'Dayជាទិវា

ល្រងសើចនិយាយកុហកប្របសប្របាយៗតាម
ប្រព្រណីបស្ចិមប្រទ្រស។
ទិវាល្រងសើចន្រះត្រូវបានគ្រជឿថាកកើត

តាំងពីឆ្នាំ១៥៨២ដោយអនុញ្ញាតឱ្រយមាន
ការល្រងសើចឬនិយាយកុហកដើម្របីពញ្ញាក់
អារម្មណ៍និងបង្កភាពសប្របាយរីករាយដល់
មិត្តភក្ដិបងប្អូនត្រយា៉ាងណាពុំមានបង្កផល-
ប៉ះពាល់ឬគ្រះថា្នាក់ដល់នរណាឡើយ។

ដោយការបង្ហោះតម្រយុពពោះកនូទ២ី
ន្រះត្រវូបានធ្វើឡើងចំទវិាAprilFools'
Day អ្នកបញ្ច្រញមតិជាច្រើនបាន
លើកឡើងថាអ្នកនាងព្រជ្រសូលីកា
គ្រន់ត្រល្រងសើចប៉ុណ្ណោះ។
គួររំឭកផងដ្ររថាអ្នកនាងព្រជ្រ

សលូកីាបានភា្ជាបព់ាក្រយជាមយួលោក
គឹមហានកាលពីខ្រតុលាឆ្នាំ

២០១៩ហើយអ្នកទាំង២
បានសា្វាគមន៍តំណក់-
ឈាមដំបូងជាកូន-
ប្រសុក្នងុខ្រឧសភាឆ្នាំ
២០២០។
ជំុវិញដំណឹងន្រការ

ពពោះកូនទី២តារា
ស្រីដ្រលត្រងត្រ
បង្ហោញភាពផ្អ្រម-
ល្ហ្រមនឹងគូស្ន្រហ៍
និងមមាញឹកនឹង
ជំនួញលក់ទឹក-
ក្រូចនិងផលិត-
ផលថ្រសម្ផស្រសរូប
ន្រះពុំបានធ្វើការ
បកស្រយទ្រ
កាលពីចុង-
សបា្ដាហ៍
កន្លងទៅ
ន្រះ៕
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រូប  ឧបករណ៍ តេស្ត ស្ថានភាពមានគភ៌ ដេល  អ្នកនាង ពេជេ សូលីកា   បង្ហោះ  កាល ពីដើមខេ។ រូបថតហ្វ្រសបុ៊ក

ឡុង ជិន បាន បង្ហោញ ការ ខក ចិត្ត ពេល អាជ្ញាកណ្តាល លើក ដេ ឱេយ ឈុត សេរីវ៉ាន់ថង  ជ អ្នក ឈ្នះ ។ រូបCNC

   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈប្រធានក្លបិខ្លារខិន-
មានរិទ្ធអ្នកស្រីឡុងរា៉ាវីបាន
ចាត់ទុកការសម្រចឱ្រយឡុងជិន
ចាញ់ពិន្ទុឈុតស្ររីវា៉ាន់ថង
សម្រប់ការប្រកួតបើកឆក
«អ្នកតសូ៊គុនខ្ម្ររកំពូលជើងឯក»
នៅលើសង្វៀនCNCថាជារឿង
មិនស័ក្តសិមដ្រលផ្ទយុពីការ-
ប្រកួតជាក់ស្ត្រងបុ៉ន្ត្រអ្នកស្រី
មិនចង់ចំណាយលុយ១០មឺុន
រៀលដើម្របីប្តងឹតវា៉ាទៅលើការ-
កាត់ស្រចក្តីន្រះទ្រព្រះវា«គា្មាន-
ប្រយោជន៍»ហើយក៏មិនអាច
ក្រប្រអ្វបីានមកវិញទំាងអស់។
ស្រ្តីដ្រលបានចំណាយទំាង

ព្រលវ្រលាកមា្លាងំកាយនិងថវិកា
ផ្ទាល់ខ្លនួដើម្របីបើកក្លបិប្រដាល់
អ្នកស្រីឡុងរា៉ាវីបានប្រប់កាលពី
ថ្ង្រអាទិត្រយថា៖«ខ្ញុំមើលឃើញថា
ឡុងជិនជាអ្នកឈ្នះហើយសូម្របី
ត្រស្ររីវា៉ាន់ថងក៏បានប្រប់ឡុង
ជិនព្រលឱបគា្នានៅមុនប្រកាស
លទ្ធផលដ្ររថារូបគ្របានចាញ់
ជង្គង់ឡុងជិនដ្ររ បុ៉ន្ត្រចុង-
ក្រយប្ររជាឡុងជិនជាអ្នក-
ចាញ់ទៅវិញគឺវាមិនសមទាល់ត្រ
សោះចំពោះការកាត់ក្តីន្រះហើយ
ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគ្រ(ចៅក្រម)ធ្វើ
ប្របន្រះដើម្របីអ្វនីោះដ្ររ»។
អ្នកស្រីឡុងរា៉ាវី បានបន្ថ្រម

ថា៖«នៅក្រយការប្រកួតខ្ញុំចង់
ដាក់ពាក្រយប្តងឹតវា៉ាទៅលើការ-
កាត់ស្រចក្តីន្រះ បុ៉ន្ត្រខ្ញុំសា្តាយ
លុយ១០មឺុនដ្រលត្រវូដាក់ប្តងឹ

នោះព្រះបើទោះបីជាយើងប្តងឹ
ក៏គង់នៅត្រចាញ់គ្រដដ្រលហ្នងឹ
គឺគ្រលើកហ្រតុផលត្របន្តចិយើង
ខុសអាដ្រលនិងត្រវូអស់លុយ
ដាក់ពាក្រយប្តងឹទទ្រ។ខ្ញុដឹំងច្របាស់
ពីបញ្ហោន្រះព្រះខ្ញុំបានប្រឡូក
នៅក្នងុប្រដាល់ន្រះ៩ឆ្នាំហើយ
អី៊ចឹងកំុទៅប្តឹងតវា៉ានំាត្រអស់
លុយឥតប្រយោជន៍សូ៊ទុកលុយ
១០មឺុនរៀលន្រះទិញអង្ករឱ្រយកូន
សិស្រសហូបវិញប្រសើរជាង»។
តាមរយៈការប្រកួតជម្រះុសន្រសំ

ពិន្ទុប្រចំាពូលAកាលពីព្រលឹម
ថ្ង្រសៅរ៍កន្លងមកន្រះឡុងជិន
បានតាមវាយលុកទៅលើឈុត
ស្ររីវា៉ាន់ថងស្ទើរ៥ទឹកព្រញ។បើ
ទោះបីជាវា៉ាន់ថងបានព្រយាយាម
គ្រចនិងដកថយរួចបានវាយ-
បកទៅតាមទមា្លាក់ចាស់របស់គ្រ
បុ៉ន្ត្រការធាក់ពិស្រសការតាមបុក
ជង្គង់របស់ឡុងជិនត្រវូបាន
គ្រមើលឃើញថាមានប្រៀបលើ
វា៉ាន់ថង។ជាមួយគា្នានោះអ្នក-
ទស្រសនាការប្រកួតន្រះតាមរយៈ
ការផ្រសាយផ្ទាល់សឹងត្រ៩០ភាគ-
រយសុទ្ធត្របានសរស្ររបញ្ច្រញ
មតិយោបលថាឡុងជិនជាអ្នក-
ឈ្នះបុ៉ន្ត្រនៅចុងបញ្ចប់ន្រការ-
ប្រកួតន្រះគឺអ្នកទំាងនោះបាន
ត្រមឹខកចិត្តនិងរិះគន់ដល់ចៅ-
ក្រមដាក់ពិន្ទុបនា្ទាប់ពីគ្រប្រកាស
លទ្ធផលថាស្ររីវា៉ាន់ថងឈ្នះពិន្ទុ
ឡុងជិនដោយមិនឯកច្ឆន្ទ៣-២
នោះចំណ្រកឡុងជិនបាន
បង្ហោញអាការមិនព្រញចិត្តទៅ
នឹងការសម្រចន្រះ។

យា៉ាងណាក៏ដោយលោកឈុត
ស្ររីជាឪពុកបង្កើតរបស់ឈុត
ស្ររីវា៉ាន់ថងបានមើលឃើញថា
ការសម្រចឱ្រយកូនរបស់គាត់ឈ្នះ
៣-២គឺវាស័ក្តសិមហើយ។លោក
ឈុតស្ររីដ្រលមើលការប្រកួត
តាមការផ្រសាយផ្ទាល់នោះបាន
ប្រប់ពីថ្ង្រអាទិត្រយថា៖«ការមិន
ព្រញចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលន្រះ
ខងខ្ញុំក៏ធា្លាប់បានជួបប្រទះដូចគា្នា
ហ្នងឹ អី៊ចឹងការរិះគន់របស់អ្នក-
ទស្រសនាវាជាការយល់ឃើញ
របស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏មិនបានទៅ
មើលដោយផ្ទាល់ដ្ររព្រះឥឡូវ
ន្រះវា៉ាន់ថងនៅភ្នំព្រញនិង
ហ្វកឹហាត់ក្នងុក្រមុជម្រើសជាតិ
ឃិកបុ៊កសិុង»។
គ្រូប្រដាល់ជើងចាស់រូបន្រះ

បានបន្ថ្រមថា៖«យា៉ាងណាក៏
ដោយខ្ញុំមើលឃើញថាការ
សម្រចឱ្រយវា៉ាន់ថងឈ្នះ៣-២
ន្រះវាសមរម្រយហើយព្រះឡុង
ជិនជាអ្នកចូលវ៉្រម្រនត្រការបុក
ជង្គង់របស់គ្រភាគច្រើនចំបំាង
របស់យើងចូលមិនសូវព្រញទ្រ
ចំណ្រកវា៉ាន់ថងដកថយម្រនត្រ
យើងថយវ៉្រនិងច្រញបានច្រើន
ជាង។ត្រទោះបីជាយា៉ាងណា
ខ្ញុំទទួលសា្គាល់ថាសមត្ថភាព
របស់វា៉ាន់ថងមួយរយៈន្រះធា្លាក់-
ចុះជាងមុនដោយសារត្រវាទើប
ចាក់វា៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ១៩
ហើយគ្រប្រប់យើងកំុឱ្រយធ្វើការ-
ងរធ្ងន់ត្រយើងនៅត្របន្តការ-
ហ្វឹកហាត់ អី៊ចឹងធ្វើឱ្រយយើង
ថមថយកមា្លាងំ»៕

ភាគី ឡុង ជិន ចង់ប្តងឹ តវ៉ា បុ៉ន្តែ មិន 
ចង់ ចំណាយ លុយ ឥតបែយោជន៍

តារាចមែៀង ពែជែ សូលីកា បង្ក 
ការ  ងឿង  ឆ្ងល់ រឿងពពោះកូនទី២
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