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អាងហែលទឹកពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
នឹងក្លាយជាទីលានបែកួតសុីហ្គែម

ព័ត៌មានកីឡា

១៥សូមអានទំព័រ

យុទ្ធនាការដោះស្រាយបញ្ហាការកកស្ទះ
វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ យុទ្ធ នា ការ ដោះ- 
ស្រាយ បញ្ហា ការ កក ស្ទះ សំណំុ - 
រឿង  នៅ តាម សាលា ជម្រាះ ក្ដី  
ទូ ទាំង ប្រាទ្រាស  អាច នឹង   ចាប់ - 
ផ្តើម ធ្វើ នៅ សប្តាហ៍ ក្រាយ 
ខណៈ  លោក  កើត  រិទ្ធ  រដ្ឋ មន្ដ្រាី 

ក្រាសួង យុត្ដ ិធម៌ ទើប ឡើង កាន់ - 
តំណ្រាង ថ្មី  បន ដឹក នាំ កិច្ច ប្រាជុំ 
ជា មួយ ថ្នាក់ ដឹកនាំ ក្នុង ក្រាសួង  
ប្រា ធាន សាលា ដំបូង  និង ព្រាះរា ជ - 
អាជា្ញា ទូទំាង ប្រាទ្រាស ជា បន្ត បនា្ទា  ប់  
ក្នងុ ការ   ត្រាៀម អនវុត្ដ យទុ្ធ នា ការ 
ន្រាះដើម្រាប ីឈាន ទៅ ដោះ ស្រា យ 
ភាព ចង្អៀត ណ្រាន   អ្នក ជាប់ ឃុំ 

នៅ ក្នុង ពន្ធ នាគារ ផង ដ្រារ   ។
លោក  ជិន ម៉ា លីន រដ្ឋ ល្រាខា - 

ធកិារ នងិ ជា អ្នក នា ំពាក្រាយ ក្រាស ួង  
យុត្តិ ធម៌ បន ថ្ល្រាង កាល ពី ថ្ង្រា 
ពុធ  ម្រាសិល មិញ ថ  ការដ្រាល 
លោក រដ្ឋ មន្ដ្រាី ក្រា សួង យុត្តិ ធម៌ 
បន ដកឹនា ំកចិ្ច ប្រាជុ ំថ្នាក ់ដកឹ នា ំ
ក្រាសួង ជា មួយ ប្រាធាន សាលា - 

ដបំងូ នងិ ព្រាះ រាជ អាជា្ញា ទទូាងំ- 
ប្រាទ្រាស ន្រាះ  ក្នុង សា្មា រតី ដើម្រាបី 
ត្រាៀ ម ខ្លនួ ជា មនុ ក្នងុ ការ ចលូ រមួ 
អនុ វត្ត យុទ្ធ នា ការ ដោះ ស្រាយ 
ការ កក ស្ទះ សណំុ ំរឿង  នៅ តាម 
សាលា ជម្រាះ ក្តី ។ 

លោក ថ្ល្រាង ថ ៖« កចិ្ច ប្រាជុ ំន្រាះ  
គ ឺជា ការ ត្រាៀម លក្ខណៈ  ក្នងុការ 

អនុ វត្ដ យុទ្ធ នាការ ទូទំាង ប្រាទ្រា ស  
មួយ  ក្នុងការ ដោះ ស្រាយ ភាព- 
កក ស្ទះ សណំុ ំរឿង នៅ តលុា ការ  
និង ឈាន ទៅ ដោះ ស្រាយ ការ 
កក ស្ទះ ចំពោះ អ្នក ជាប់ឃុំ នៅ 
ពន្ធ នា គារ ផង ដ្រារ ។  យទុ្ធ នា ការ 
ន្រាះ អាច នឹង ដាក់ ច្រាញ នៅ សប្ដា ហ៍ 
ក្រាយ » ។...តទៅទំព័រ  ៤

សំណំុរឿងនៅតាមសាលាជម្រាះក្តីទូទំាងប្រាទ្រាសអាចនឹងចាប់ផ្តើមនៅសប្តាហ៍ក្រាយ

រដ្ឋមន្ត្រាសី្រាដ្ឋកិច្ច៖
រដ្ឋនិងឯកជន
ត្រាវូរួមគ្នាដើម្រាបី
ពង្រាងឹស្រាដ្ឋកិច្ច

មន្ត្រាីអប់រំថា
ការបង្រាៀនពី
ចម្ងាយកំពុង
មនការគំទ្រា

ត្រាំជំរុញឲ្រាយបើកប្រាទ្រាស
ឡើងវិញខណៈចំនួនអ្នក
សា្លាប់ដោយសារវីរុស
នៅអង់គ្ល្រាសកើនឡើង
រហូតដល់ជាង៣មុឺននាក់

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋមន្ដ្រា ីក្រាសងួ ស្រាដ្ឋ- 
កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ របស់   កម្ពុជា 
បន  អំពាវនាវ ឲ្រាយ វិស័យ ឯកជន 
នងិ រដា្ឋា ភបិល ត្រាវូ ត្រា ធ្វើ ការប្រា-
កៀក សា្មា គា្នា ដើម្រាបី រក្រាសា កំណើន  
ស្រាដ្ឋ កិច្ច របស់ ប្រាទ្រាស  ខណៈ    
ជំងឺ កូវីដ ១៩ កំពុង ធ្វើ  ឲ្រាយ ប៉ះ - 
ពាល ់  ដល ់ស្រាដ្ឋ កចិ្ចព ិភព លោក  
នងិ  តបំន ់ ជា ពសិ្រាស  លើ តម្រាវូ-
ការ   និង ផលិត កម្ម  ។  

លោក អនូ ពន័្ធ មនុ ីរត័្ន រដ្ឋមន្ដ្រា ី
ក្រាសួង ស្រាដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
បន លើក ឡើង ក្នុង អំឡុង  កិច្ច- 
ប្រាជុ ំពសិ្រាស ជាមយួ វសិយ័ឯក-  
ជន   កាល ព ីចងុ ខ្រា ម្រាសា ថ ការ 
រីករាល ដាល  ...ត ទៅ ទំព័រ ៨

ខន សា វិ 

 ភ្នពំៃញៈ ខណៈ មន ការ ស្នើ សុ ំ
ពី សម គម គ្រាូបង្រាៀន កម្ពុជា 
ឯករាជ្រាយ ទៅ លោក ហង ់ជនួ  ណា- 
រ៉ុ ន  រ ដ្ឋមន្ត្រាី ក្រាសួង  អប់រំ យុវជន- 
នងិ កឡីា ឲ្រាយ បើក គ្រាឹះ សា្ថានស ិក្រាសា 
គ្រាប ់កម្រាតិ ឡើងវញិ  មន្ត្រា ីក្រាសងួ 
អបរ់ ំបន ឆ្លើយ តប ថ  ការ សកិ្រាសា 
ពី ចម្ងាយ របស់ ក្រាសួង កំពុង ទទួល 
បន ការ គាទំ្រា ព ីសសិ្រាស  នងិ ឪព ុក 
ម្ដាយ សិស្រាស នៅ ឡើយ ។ 

កាល ពី ថ្ង្រាទី ៥  ឧសភា  សម- 
គម គ្រាូ បង្រាៀន ...តទៅទំព័រ ២

កៃុង ឡុងដ៍ៈ  ប្រាធា នា ធិប តី 
អាម្រារិក លោក ដូ ណាល់  ត្រាំ 
កាល ពី ថ្ង្រា អង្គារ  បន ធ្វើ ការ 
វាយ ប្រាហារ យ៉ាង ខា្លាំង ៗ  ជា- 
លើក ដំបូង របស់ លោក ច្រាញ ពី 
ស្រាត វិមន  ចាប់ តាំង ពី បន 
ចាប់ ផ្តើម បិទ ប្រាទ្រាស  ដោយ - 
សារ វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  
ដោយ បន ជំរុញ ឲ្រាយ ស្រាដ្ឋ កិច្ច - 
អាម្រា រិក  បើក ឡើង វិញ  ខណៈ 
ប្រាទ្រាស អង ់គ្ល្រាស  បន កា្លាយ ជា 
ប្រាទ្រាស មយួ  ដ្រាល មន មនសុ្រាស 
សា្លាប់ ច្រាើន ជាង គ្រា បំផុត ទី ២  
នៅ លើ ពិភព... តទៅ ទំព័រ ១១

អតីតម្រាដឹកនំាអតីតបក្រាសប្រាឆំាងចូលរួមរំល្រាកទុក្ខន្រាមរណភាពមតាក្ម្រាករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រាី
នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ អតតីម្រា ដកឹនា ំន្រា អតតី 
បក្រាសប្រាឆាំង លោក កឹម សុខា  
ចូល គោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ សព 
មហា ឧបសិកា  ប៊ុន សា៊ាងលី  
មតា ក្ម្រាក លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រាី 

ហ៊ុន ស្រាន  នា ថ្ង្រាទី៥  ឧសភា  
ដ្រាលមន ការសា្វាគមន៍ យ៉ាង- 
រាកទ់ាក ់ព ីលោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រា។ី 
ឥស្រាសរជន នយោបយ ទាំង២ 
បន  សំណ្រាះ សំណាល គា្នា អស់- 
រយៈ ព្រាលប្រាមណ ៥០នាទ ី ដោយ   
លើក អំពី សុខទុក្ខ  និង ផល ប្រា- 

យោជន៍ ជាតិ  និង ប្រាជា ពលរដ្ឋ ។
លោក  កមឹ សខុា  អតតី ប្រាធាន 

អតីត គណបក្រាស សង្គ្រាះ ជាតិ  
ដ្រាល កំពុង ស្ថិត ក្នុង នីតិវិធី ជំនុំ - 
ជម្រាះ នៅ សាលា ដំបូង រាជធានី 
ភ្នពំ្រាញ  ក្នងុ សណំុ ំរឿង «សន្ទដិ្ឋភាព   
ជាមយួ បរទ្រាស»បន ចលូ គោរព 

វិញ្ញាណក្ខន្ធ មតា ក្ម្រាក លោក- 
នាយករដ្ឋ មន្ត្រាី ហ៊ុន ស្រាន  គឺ 
មហា ឧបសកិា  ប៊នុ សា៊ាងល ី កាល    
ពី រសៀល ថ្ង្រា អង្គារនៅ គ្រា  ហ ដា្ឋាន 
របស់ លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រាី  ក្នុង 
រាជធានី ភ្នំព្រាញ។ ការ ជួប  គា្នា ន្រាះ 
ជា លើក ទ១ី ហើយ ក្នងុ រយៈ ព្រាល 

ប្រាមណ ៤ឆា្នាំ កន្លងទៅ  បនា្ទាប់ ពី 
អ្នក នយោបយ ទាំង ២បន ចូល 
ប្រាជុំ សភា ជា មួយ គា្នា ចុង ក្រាយ  
កាល ថ្ង្រា ទី៧  ខ្រា ធ្នូ  ឆា្នាំ ២០១៦។

លោក មុត ចនា្ថា  មនុស្រាស ជំនិត 
របស ់លោក កមឹ  សខុា  លើក ឡើង   
នៅ លើ ហ្វ្រាសប៊ុក...តទៅទំព័រ ៦

បុណៃយ វិសាខបូជា

ពុទ្ធបរិស័ទ អុជធូបបន់ស្រាន ់ ក្នុង ពិធីបុណ្រាយ វិសាខបូជា នៅ វត្ត សន្រាសំកុសល ស្ថិត ក្នុង សង្កាត់បឹង ទំពុន ខណ្ឌមនជ័យ រាជធានី- 
ភ្នំព្រាញ កាលពីថ្ង្រាម្រាសិលមិញ ។ រូបថត ហុង មិនា

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!



តពីទំព័រ ១...កម្ពជុាឯករាជ្យបានផ្ញើលិខិតទៅ
លោកហង់ជួនណារុ៉នដោយបញ្ជាក់ថាក្សួងអប់រំ
គួរត្បើកសាលារៀនឡើងវិញស្បព្លរបាយ-
ការណ៍របស់ក្សួងសុខាភិបាលបង្ហាញថាក្នងុ
រយៈព្លជាង៣សបា្ដាហ៍ចុងក្យន្ះកម្ពជុា
មិនមានករណីថ្មីន្អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ហើយអ្នក-
ឆ្លងទំាងអស់១២២នាក់តូ្វបានព្យាបាលសះ-
ស្បើយ១២០និងនៅសល់ត្២នាក់។
លិខិតបានសរស្រថា៖«ដូចន្ះសា្ថានភាពប្-

សើរ ដ្លរកមិនឃើញអ្នកឆ្លងម្រោគកូរូ៉ណាឬ
កូវីដ១៩ជាង៣សបា្ដាហ៍ហើយក្សួងអប់រំយុវជន
និងកីឡាតូ្វពិនិត្យមើលលទ្ធភាពតំបន់មួយចំនួន
អាចឱ្យគឹ្ះសា្ថានសិក្សាគ្ប់កមិ្តបើកដំណើរការ
ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សបានចូលរៀនឡើងវិញ»។
លិខិតបន្តថាចំពោះការសិក្សាពីចមា្ងាយរបស់

ក្សួងអាចទៅដល់សិស្សដ្លឪពុកមា្ដាយពួកគ្
មានលទ្ធភាពត្ចំពោះសិស្សកី្ក្ពិបាកនឹង
ទទួលបានពីកម្មវិធីសិក្សាពីចមា្ងាយន្ះដោយសារ
ឪពុកមា្ដាយគ្មានលទ្ធភាព។លើសពីន្ះឪពុកមា្ដាយ
ភាគច្ើន ក៏ពំុមានព្លគ្ប់គ្ន់ក្នងុការជួយ
មើលការរៀនរបស់កូនៗដោយសាររវល់ធ្វើការងរ
និងប្កបមុខរបរចិញ្ចមឹជីវិតប្ចំាថ្ង្។
បុ៉ន្ត្លោករស់សុវាចាមន្ត្ីនំាពាក្យក្សួងអប់រំ

បានបញ្ជាក់កាលពីម្សិលមិញថាការប្កាសរបស់
ក្សួងឱ្យគឹ្ះសា្ថានអប់រំទំាងអស់បន្តអនុវត្តតាម
លិខិតល្ខ២២និងល្ខ២៣គឺនៅត្មានសុពល-
ភាពនៅឡើយ។លោកបន្តថាឪពុកមា្ដាយ និង
សិស្សានុសិសរួមទំាងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅត្សា្វាគមន៍
និងគំទ្ស្វាសិក្សាពីចមា្ងាយជាពិស្សតាម
រយៈការផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍(ទទក២)ដ្ល
អាចបន្តបង្ៀនសិស្សនៅទីកុ្ងនិងជនបទគ្ប់
២៥ខ្ត្តនិងកុ្ង។
លោកថា៖«ចំពោះមុខន្ះសូមយោងស្ចក្ដ-ី

ណ្នំាល្ខ២៣អយក.សណនចុះថ្ងទី្២៤ខ្
ម្សាឆ្នាំ២០២០ស្ដពីីការសិក្សាពីចមា្ងាយនិងការសិក្សា
តាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្និកសម្ប់សិស្សានុសិស្ស

កមិ្តមត្ត្យ្យបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សា»។
កាលពីថ្ងទី្២៤ម្សាក្សួងអប់រំបានប្កាស

ឱ្យសិស្សានុសិស្សបន្តរៀនពីចមា្ងាយនៅតាមផ្ទះដ្ល
ក្សួងបានរៀបចំឱ្យមានកម្មវិធីបង្ៀននៅតាម
ទូរទស្សន៍មួយចំនួនយូធូបហ្វ្សបុ៊កនិងApp
រហូតទាល់ត្មានស្ចក្ដីជូនដំណឹងជាថ្ម។ី
លោកខៀវសំអុ៊លប្ធានមន្ទរីអប់រំយុវជន

និងកីឡាខ្ត្តសា្វាយរៀងបានថ្លង្ថាសិស្សនៅក្នងុ
ខ្ត្តរបស់លោកដ្លអាចមានលទ្ធភាពរៀននៅ
តាមប្ព័ន្ធអីុនធឺណិតគឺមានចំនួនតិចតួចហើយ
ភាគច្ើនគឺរៀនតាមទូរទស្សន៍ទទក២បុ៉ន្ត្បុ៉ស្ដិ៍
ទូរទស្សន៍ន្ះនៅតំបន់ខ្លះតូ្វបានគ្រាយការណ៍
មិនអាចមើលឃើញច្បាស់។
លោកបន្តថាការរៀនពីចមា្ងាយនៅតាមផ្ទះគឺ

កើតមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការខ្វះខាតប្ព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយអំពីម្រៀនទៅដល់សិស្សមិនអាចគ្ប់-
គ្ងការសិក្សារបស់សិស្សនិងមិនមានការបង្ៀន
គ្ប់មុខវិជា្ជាទៅដល់សិស្សដ្លធ្វើឱ្យសិស្សមិន
អាចសិក្សាទាន់តាមកម្មវិធីសិក្សា។
លោកថា៖«ក្សួងអប់រំបានច្ញគោលការណ៍

មកហើយប្សិនបើសិស្សមិនងយបានចូលរៀន
វិញ គឺគ្នឹងបន្ថយវិស្សមកាលធំឱ្យមកនៅតូច
ដើម្បីឱ្យសិស្សរៀនបានគ្ប់តាមកម្មវិធីសិក្សាវិញ
ន្ះជាព័ត៌មានមួយចំនួនដ្លយើងដឹង»។
ក្សួងអប់រំបានប្កាសបិទសាលារៀនតំាងពី

ថ្ងទី្១៦ខ្មីនាដ្លបូករួមការឈប់វិស្សមកាលតូច
ផងគឺមានរយៈព្លជាង១ខ្មកហើយដើម្បី
ចូលរួមទប់សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
លោកខៀវសំអុ៊លហាក់គំទ្ប្សិនបើក្សួង

ប្កាសឱ្យបើកសាលារៀនវិញនាព្លន្ះដោយ
លោកបានអះអាងថានៅក្នងុខ្ត្តសា្វាយរៀង
បច្ចប្ុបន្នដូចជាមិនមានបញ្ហាដោយសារត្ការ-
កើតឡើងជំងឺកូវីដ១៩។
កាលពីថ្ងទី្៤ឧសភាលោកម៉ម បុ៊នហ្ង

រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា ក្-
សួងសុខាភិបាលមិនបានស្នើទៅក្សួងអប់រំឱ្យ
បើកសាលាវិញទ្ហើយការបើកសាលារៀនវិញ
គឺជាសមត្ថកិច្ចក្សួងអប់រំ៕

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈ លោកអុតិសហំង្
រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងការងរនិងបណ្តះុ-
បណា្តាលវិជា្ជាជីវៈជំរុញឲ្យយុវជន
ងកមករៀនជំនាញបច្ចក្ទ្ស
ដើម្បីបំព្ញតមូ្វការទីផ្សារ
ដោយលោកស្នើឲ្យវិទ្យាសា្ថាន
CDRIជួយស្វជ្វរកយន្តការ
ក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឱ្យ
វិស័យឯកជនងកមកបើកគឹ្ះ-
សា្ថានបច្ចក្ទស្(TVET)ឱយ្
បានច្ើន។
ការលើកឡើងន្ះបានធ្វើ

ឡើងក្នុងជំនួបរវាងលោកអិុត
សំហ្ងជាមួយលោកបុិច
សុខ្មនាយកប្តិបត្តិវិទ្យា-
សា្ថានបណ្តះុបណា្តាលនិងស្វ-
ជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
(CDRI)កាលពីថ្ង្ទី៥ខ្
ឧសភាឆ្នាំ២០២០នៅទសី្ដកីារ
ក្សួង។លោកអិុតសំហ្ង
បានថ្ល្ងថាCDRIត្ូវជួយ
សកិស្ាសវ្ជវ្រកឱយ្ឃើញនវូ
ចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាការធ្វើ
យ៉ាងណាឱ្យការអនុវត្តគោល-
នយោបាយនិងផ្នការយុទ្ធ-
សាស្្តនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដ្លបានដក់ច្ញពាក់ព័ន្ធ
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។
លោកថាជាពិស្សនោះ

ក្នងុវសិយ័អបរ់ំបណ្តុះបណា្តាល
បច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈដើម្បី
ឲយ្កានត់្ឆ្លើយតបបានទៅនងឹ
តម្វូការទផីស្ារការងរនាពល្
បច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។លោក
បន្តថា៖«ក្សួងក៏បានខិតខំជំរុញ

វិស័យន្ះតាមរយៈការពង្ឹង
យន្តការរបស់គណៈកមា្មាធកិារ
ជាតិបណ្តុះបណា្តាលការពង្កី
និងពង្ឹងយន្តការក្ុមការងរ
ចម្ុះរដ្ឋឯកជននងិដគ្ូនានា
ការបន្តជរំញុការអនវុត្តផន្ការ
យទុ្ធសាស្្តអភវិឌឍ្ន៍វិស័យការ-
ងរនងិបណ្តុះបណា្តាលបច្ចក្-
ទ្សវិជា្ជាជីវៈដោយរៀបចំឲ្យ
មានជាផន្ការម្សដំៅធានា
ពង្ឹងសមត្ថភាពនិងប្សិទ្ធ-
ភាពដល់ការប្តិបត្តិរបស់
វិទ្យាសា្ថានទាំង៣៨នៅក្ម
ឱវាទក្សួង»។
ជាមយួគ្នាន្ះផងដ្រលោក

សង្កត់ធ្ងន់ថា គួរមានយន្តការ
ជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យ
ឯកជនដ្លចង់វិនិយោគលើ
វិស័យសិក្សាធិការឱ្យងកមក
បើកគ្ឹះសា្ថានសិក្សាបណ្តុះ-
បណា្តាលបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជា-
ជីវៈ(TVET)ឱ្យមានចំនួនកាន់-
ត្ច្ើនដើម្បីបណ្តុះបណា្តាល
កមា្លាងំពលកម្មជនំាញយកមក

បំព្ញតមូ្វការទីផ្សារការងរ។
លោកបន្តថា៖«លើកទកឹចតិ្ត

សិស្សដ្លចប់មធ្យមសិក្សា
អាចងកមករៀនចាប់យកជំនាញ
វជិា្ជាជវីៈណាមយួសនិដើមប្ីបាន
ការងរធ្វើហើយបើចង់រៀនបន្ត
ដល់ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្បរិញ្ញា-
បត្ជាន់ខ្ពស់ ឬបណ្ឌិតអាច
រៀនបន្តបាន»។លោកបន្តថា
បច្ចប្ុបន្នទីផ្សារកម្ពជុាមានតមូ្វ-
ការកមា្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យ
TVETយ៉ាងច្ើនប៉នុ្ត្យវុជន
ប្រជាមិនសូវងកមកសិក្សា
ក្នុងវិស័យន្ះទៅវិញ។
លោកបុិចសុខ្មនាយក-

បត្ិបត្តិវទិយ្ាសា្ថានCDRIបាន
ថ្លង្ថាលោកបម្លូធាតុចូល
ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវិទ្យាសា្ថាន
CDRIដក់បញ្ចលូក្នងុគមង្
សវ្ជ្វដល្កស្ងួការងរ
និងបណ្តះុបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈយល់
ថា  មានសារៈសំខាន់និងជា-
អាទិភាព។លោកបន្តថាCDRI
ប្ដជ្ា្ញាចិត្តបន្តកិច្ចសហប្តិបត្តិ-
ការជាមយួកស្ងួការងរនងិ
បណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈដើម្បី
សម្ចបានលទ្ធផលន្ការ
សិក្សាស្វជ្វខាងមុខទៀត
ដើម្បីគំទ្លើកម្មវិធីនយោ-
បាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នងុ-
ការលើកកម្ពស់វិស័យTVET។
ក្សួងការងរបានសរស្រ

បង្ហាះនៅលើហ្វស្ប៊កុកាល-
ពីថ្ង្អង្គារថាក្សួងន្ះបាន
គំទ្សកម្មភាពស្វជ្វរបស់
វិទ្យាសា្ថានCDRIនាព្លកន្លង-
មកដ្លកំពុងបន្តការសិក្សា
លើគមង្មយួចនំនួពាក់ពន័្ធ
ការអប់រំ និងបណ្តុះបណា្តាល
សម្ប់២ឆ្នាំខាងមុខដោយ
ក្នុងនោះមានដូចជាការលើក
កម្ពស់នវានវុត្តន៍ន្វសិយ័អបរ់ំ
ថា្នាក់ឧត្តមសកិស្ានៅកម្ពជុានងិ
ការសវ្ជវ្កចិ្ចសន្ទនាគោល
នយោបាយនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍
សមត្ថភាពក្នុងការអប់រំ និង
បណ្តុះបណា្តាលបច្ច្កទ្ស
និងវិជា្ជាជីវៈ៕
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លោកអុិត សំហេង ជំរុញ ឲេយ យុវជន ងាក មក រៀន 
ជំនាញ បច្ចេកទេស ដើមេបី បំពេញ តមេវូការ ទី ផេសារ

លោក  អិុត សំហេង ក្នងុ កិច្ច បេជំុ ពី ថ្ងេ ទី៥ ខេឧសភា   ។ រូបក្សួងការងរ

មន្តេអីប់រំ...

ចិន ៣ នាក់ តេវូ បញ្ជនូ ទៅ តុលាការ  រឿង ប្លន  ់បេក់ 
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: អគ្គស្នងការដ្ឋាន
នគរបាលជាតិពីម្សិលមិញបាន
បញ្ជូនបុរសជនជាតិចិនចំនួន
៣នាក់ទៅសាលាដំបូងរាជធានី
បនា្ទាប់ពីចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពី
ថ្ង្ទី៤ខ្ឧសភា ពាក់ព័ន្ធ
ករណីប្លន់លុយជាង១១មុឺន
ដុលា្លារពីជនជាតិចិនដូចគ្នា។
លោកមំុច្កនាយការិយ-

ល័យរដ្ឋបាលន្នាយកដ្ឋាន
នគរបាលព្ហ្មទណ្ឌន្អគ្គស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានថ្ល្ង
ពីម្សិលមិញថាជនសង្ស័យជា
ជនជាតិចិនទាំង៣នាក់ដ្ល
សុទ្ធត្ជាបុរសតូ្វបានបញ្ជនូ
ទៅតុលាការនោះរួមមានឈ្មាះ
ShanShiquan,ឈ្មាះWei
Bingwenនិងឈ្មាះZeng
Merng។
ពួកគ្ទាំង៣នាក់បានធ្វើ

សកម្មភាពប្លន់ជនជាតិចិនដូច-
គ្នាយកលយុបានជាង១១មឺុន

ដុលា្លារ និងសមា្ភារមួយចំនួនទៀត
នៅសង្កាត់ទួលសា្វាយព្ទី១
ខណ្ឌបឹងក្ងក្ងកាលពីថ្ង្ទី
៣០ខ្ម្សាដោយភា្លាមៗ នោះ
ជនរងគ្ះបានប្ដងឹសមត្ថកិច្ច។
ប៉នុ្ដ្រហតូដល់ថ្ងទ្៤ីខ្ឧសភា
ទើបសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួន
នៅចំណុចផ្លវូព្លានយន្តហោះ
ក្ងុសៀមរាបខត្្តសៀមរាប។
លោកមុំច្កបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ
មិនទាន់ដឹងថាតុលាការសម្ច
យ៉ាងណាទ្ទាល់ត្សួរខាង
តុលាការទើបដឹងរឿងន្ះ»។
លោកគុជគឹមឡុងព្ះរាជ-

អាជា្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យ
សាលាដបំងូរាជធានីបានថ្ល្ង
ពីម្សិលមិញថាលោកមិនទាន់
បានទទួលសំណុំរឿងន្ះទ្។
បើតាមរបាយការណ៍របស់

នគរបាលជនសង្ស័យបានសារ-
ភាពថានៅថ្ង្ទី៣០ខ្ម្សា
ឆ្នាំ២០២០ពួកគ្ពិតជាបាន
ធ្វើសកម្មភាពប្លន់ជនរងគ្ះ
បានប្ក់១១មុឺនដុលា្លារនិង

ទូរស័ព្ទ៥គ្ឿងពិតប្កដ-
ម្ន។ក្យធ្វើសកម្មភាព
ប្លន់បានសម្ចពួកគ្បានជិះ-
រថយន្ដ១គ្ឿងមា៉ាកTacoma
ពាក់សា្លាកលខ្ភ្នពំញ្2AW-
4483យកទៅប្លុងចោលនៅ
ខ្ត្តសៀមរាបបនា្ទាប់មកជិះតាក់-
សុីទៅខ្ត្ដបនា្ទាយមានជ័យ
ក្នុងគោលបំណងទៅប្ទ្ស
ថប្៉នុ្ដ្ចក្ព្ដំន្ត្វូបានបិទ
មនិឲយ្ចញ្-ចលូហើយពកួគ្
សា្នាកន់ៅទនីោះរយៈព្ល២ថ្ង្
ទើបធ្វើដំណើរបន្តត្ឡប់ទៅ
ខ្ត្តព្ះសីហនុ។
របាយការណ៍របស់នគរបាល

បន្ថ្មថាលុះដល់ថ្ង្ទី៤ខ្
ឧសភាពកួគ្បានធ្វើដណំើរពី
ខ្ត្តព្ះសីហនុមករាជធានី-
ភ្នពំ្ញហើយក៏បន្ដដំណើរទៅ
ខ្ត្តសៀមរាបដើម្បីទៅយក
រថយន្ដដល្ពកួគ្បានចតទកុ
នៅទីនោះប៉ុន្ដ្នៅព្លទៅ
ដល់ក៏តូ្វបានសមត្ថកិច្ចចាប់-
ឃាត់ខ្លួនត្ម្ដង៕
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មនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង៣នាក់ទៀតរបួសដោយសរផ្ទះុគ្ប់B-40
 គឹម   សារុំ   
 
បាតដ់ ំបងៈ មនសុៃស ម្នាក ់ស្លាប់ 

និង ៣ នាក់ រង របួស  ដោយ សរ 
គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទះុ  ( គៃប់ B-40 )  
បាន ផ្ទុះ ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៥  ខៃ 
ឧស ភា  ខណៈ ពៃល ដៃល ពកួ គៃ 
កំ ពុង ដើរ រក ផៃសិត នៅ ក្នុង ពៃ 
របោះ  នៅ ក្នងុ ភមូ ិថ្ម ី ឃុ ំតា តោក  
សៃុក សំឡូត   ខៃត្ត បាត់ ដំបង។   
យោង តាម ការ ឲៃយ ដឹង របស់ មន្តៃី 
នគរ បាល ។ 

លោក  កោ  ប៊ុន កាំង  អធិការ 
នគរ បាល សៃុក សំឡូត   ឲៃយ ដឹ ង 
ពមីៃសលិ មញិ ថា  ក្មៃង បៃសុ ដៃល 
ស្លាប់ មន អាយុ ១៥   ឆ្នាំ  ក្មៃង- 
សៃី អាយុ១ ៦  ឆ្នាំ រង របួស លើ  
ផ្ទៃ មុខ  ក្មៃង បៃុស អាយុ១៤ ឆ្នាំ  
រង  របួស ដាច់ ចុង ចៃមុះ   និង យុវ-  
ជន អាយ ុ២៥ ឆ្នា ំ រង របសួ ដាច-់ 
ដៃ ស្ដាំ តៃឹម កៃង ដៃ ហើយ 
ភា្លាមៗ នោះ ជន រង គៃះ ទាងំ ៣ 
នាក ់តៃវូ បាន បញ្ជនូ  ទៅ សង្គៃះ 
បនា្ទាន ់នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង ។

 លោក   ប៊ុន កាំង   បាន ឲៃយ ដឹង 
ដោយ យោង  តា ម សម្តី ជន រង- 
គៃះ ម្នាក់ ថា ៖   «ពួ ក គៃ  បាន នាំ 

គ្នាចូ ល ទៅ ពៃ របោះ មួយ ដៃល 
មន ចម្ងាយ ពី ភូមិ បៃហៃ ល ៦ 
គីឡូ ម៉ៃតៃ នៅ ចំណុច អូរជៃ 
ភូមិ ថ្មី  ឃុំ តាតោក   ដើមៃបី រក  ដក ផៃសិត  
លក់ ។  ពួក គៃ បាន នំា គ្នា  ដើ រសម្លឹង 
  រ ក មើល ផៃសិត  ពៃល នោះ  គ្នា គៃ 
ម្នាក់ ( អ្នក ស្លាប់ )    រើស បាន 
ដៃក ១ មន រាង មលូ ប៉នុ្តៃ  ពកួ គៃ  
មនិ ស្គាល់ ថា  ជា អ្វទីៃ ហើយ ជន 
រងគៃះ បាន យក ទៅ ដំ នៅ  លើ 
គល ់ឈើ    រើឯ ពកួ គៃ ៣នាក ់ទៀត 
នាំ គ្នា ឈរ មើល  ចៃ ដនៃយ  ដៃក 
មូល នោះ  បាន ផ្ទុះ ឡើង តៃ ម្តង  
កៃយ ពីផ្ទុះ មក ពួក គៃ មិន ដឹង 
ខ្លនួ ទៃ ហើយ មយួ សន្ទុះ កៃយ 
មក ទើប ឃើញ មន មនសុៃស ឈរ 
ចោម រោម ពួកគៃ  និង ដឹក ទៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ តៃ ម្តង » ។ 

 លោក   ប៊ុន កាំង  បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  កៃយ ហៃត ុការណ ៍ សមត្ថ- 
កិច្ច បាន ចុះ ដល់ កន្លៃង កើត- 
ហៃតុ និង ពិនិតៃយ ជុំ វិញ ទីតាំង 
នោះ ឃើញ មន អំបៃង គៃប់ B -40   
១ គៃប់ ដៃល កៃុម ជន រង គៃះ 
រើស បាន ហើយ ដំ លៃង ។ 

លោក  ថ្លៃង ថា ៖ « តាម ខៃសៃ- 
បនា្ទាត់ ពៃដំៃន កម្ពជុា-  ថៃ បៃមណ 
ជា ១០ - ២០ គីឡូ ម៉ៃ តៃ គៃប់  

នៅ រាយ បា៉ាយ  ក្នុង ពៃ ។ សំឡូត 
ជា ជមៃក ជំរំទ័ព ចមៃះុ ហើយ  » ។  

 លោក ឲៃយ ដឹង ថា   ចំពោះ ជន-   
រង គៃះ កៃយ ពី ដឹក មក  ដល់ 
ភមូ ិគៃ បាន យក ទៅ សង្គៃះ  នៅ 
មណ្ឌល សុខ ភា ព ឃុំ ដៃល  នៅ 
ជិត ប៉ុន្តៃ ដោយ ស្ថាន ភាព របួស 
ធ្ងន ់ពៃក កៃុម គៃួសរ បាន នាំគ្នា  
ដឹក ជន រង គៃះ  ទៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
បង្អៃក ខៃត្ត បាត់ ដំបង ទៅ  ។ 
បនា្ទាប់ ពី គៃូពៃទៃយ ពៃយាបាល បាន 
២-៣ថ្ងៃ មក ដល់ ពៃល នៃះ ឃើញ 
ថា ស្ថាន ភាព ជន រង គៃះ ទាំង 
៣នាក ់បាន បៃសើ រ បន្តចិ ហើយ  

ចំពោះ អ្នក ដៃល ទៅ ដក ផៃសិត 
នោះ  ខ្លះ មក  ពី សៃុក វាល វៃង 
ខៃត្ត ពោធិ៍ សត់  និង អ្នក ខ្លះ មក 
ព ីសៃកុ រតន មណ្ឌល  ខៃត្ត បាត-់ 
ដំបង  ដៃល ផៃសិត នោះ  ចៃើន តៃ 
ដុះ នៅ លើ ដី ថ្មី ដៃល ទើប ឆៃះ 
ភ្លើង  ហើយ  ហើយ ផៃសិត នោះ មន  
លក្ខណៈ មូល ៗ  ប៉ុន មៃ ដៃ  មៃ- 
ជើង ដៃល គៃ លក់ ក្នងុ ១គីឡូកៃម  
បាន ៧ ទៅ ៨ មុនឺ រៀល ដៃរ ប៉នុ្តៃ វា 
ដុះក្នុង រយៈ ១០ ថ្ងៃ ទៅ កន្លះ ខៃ 
ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ ឆ្នាំ ម្ត ង ។

លោក  ពៃីង  បញ្ញា រិទ្ធ  មនៃ្តី 
សុីម៉ាក់ បៃចាំ ខៃត្ត បាត់ ដំបង  

ខៃត្ត ពោធិ៍សត់  និង  ខៃត្ត 
ប៉ៃលិន  បាន ឲៃយ ដឹង កាល ពីមៃសិល- 
មិញ  ថា  នៅ សៃុក សំឡូត ក្នុង 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង ជន ដៃល រងគៃះ  
ដោយ  គៃប់ មីន ឬ គៃប់ យុទ្ធ- 
ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ មន ចំនួន  
កើន ជាង ឆ្នាំ  មុន បន្តិច តៃ លោក 
មិន ចាំ តួលៃ ខទៃ ដោយ ស រ តៃ  
បៃជា ពលរដ្ឋ  ចៃះ តៃ ដើរ ចូល 
 រុក រក សត្វ នៅ ក្នុង ពៃ ដៃល ជា 
កន្លៃង អង្គ ភាព សុមី៉ាក ់មនិ ទាន ់
បាន ដោះ មីន  ឬ សម្អាត គៃប់ 
មីន  ខណៈតំបន់ តាម ពៃំ ដៃន 
រាជ រ ដា្ឋា ភិ បាល កម្ពុជា មិន ទាន់ 
អនុ ញ្ញាតឲៃយ  ដោះ ទៃ តៃ ពល រដ្ឋ 
ចៃះ តៃ ទៅរក សត្វ ក្នុង តំបន់ 
ដៃល ហាម ឃាត់ ។  

 លោក បៃប់ ថា  អង្គ ភាព សុមី៉ាក ់
បាន ធ្វើការ ដោះមី ន នៅ តាម 
តំប ន់ ដី  ភូមិ ដើមៃបី ឲៃយ បៃ ជា ពល- 
រដ្ឋ ធ្វើ សៃ ចម្ការ  ហើយ  ខាង 
សុមី៉ា ក ់ដោះ ម ីន តៃ តបំន ់កៃបៃរៗ 
ភូមិ សិន ទៃ  ចំណៃក នៅ តំបន់ 
ពៃជៃៗ  គមឺ ិន ទាន ់ បាន បោស 
សម្អាត នៅ ឡើយ ទៃ ។ រើឯ សៃុក 
វាល វៃង ដៃល មន ពៃំ បៃ ទល់ 
ជាប់ សំ ឡូត ក៏ សមៃបូរ គៃប់ មីន 
ចៃើន ដៃរ៕

គ្រ ូព្រទ្រយ កំ ពុង សង្គ្រះ អ្នក របួស ដោយ សារផ្ទះុ គ្រប់។ រូបថត សហ ការើ

អាជ្ញាធរអប្សរាគ្ងដំាបង្គោលការពារតំបន់បុរាណដា្ឋានក្នងុខ្ត្តសៀមរាប
 ឡុង   គីម ម៉ា រីតា 
 
សៀម រាបៈ អាជា្ញា ធរ ជាតិ- 

អបៃសរា   គៃង បោះ បង្គាល ពៃំ 
កំណត់ តំបន់ ការពារ បុរាណ ដា្ឋា ន 
ផៃសៃងៗ   នៅ ក្នុ ង ខៃត្ត សៀម រាប 
ទាំង មូល   ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ 
រុករាន ទន្ទៃន ចូល កាន់ កាប់ 
ដោយ ខុស ចៃបាប់ ពី សំណាក់ 
បៃជា ពល រដ្ឋ   ដើមៃបី  ធ្វើជា កម្ម- 
សិទ្ធិ ផ្ទាល់ ខ្លួន  លើដី ដៃល ជា 
សមៃបត្តិ សធារ ណៈ  របស់ រដ្ឋ  
ខណៈ តបំន ់មយួ ចនំ ួន   តៃវូ បាន 
បោះ បង្គាល រួច រាល់ ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៤   ខៃ ឧសភា   
កៃមុ ការងារ បច្ចៃក ទៃស នាយក- 
ដា្ឋាន អភិ រកៃស បៃ សទ កៃ 
ឧទៃយាន អង្គរ នៃ អាជា្ញា ធរ ជាតិ- 
អបៃសរា  បាន សហ ការ ជា មួយ 
អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត សៀម រាប  ចុះ  
បោះ បង្គាល ពៃំ កំណត់ តំបន់ 
ការពារ តៃពាំង បុរាណ ឈ្មោះ  
តៃពាំង ហៃ  ផ្កា  ស្ថិត នៅ ភូមិ 
បុសៃស កៃឡាញ់  សងា្កាត់ ជៃវ  
កៃងុ សៀម រាប   ខៃត្ត សៀម រា ប ។ 

 អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា   បាន ឲៃយ 
ដឹ ង ថា ៖ « ការ បោះ បង្គាល  ពៃំ 
កំណត់ តំបន់ ការពារ តៃពំាង 
បុរាណ  គឺ ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ រុក- 
រាន ទន្ទៃន ចូល កាន់ កាប់ ដី បរិ- 

វៃណ តៃពាំង បុរាណ   ដៃល ជា 
សមៃបត្តិ សធារ ណៈ របស់ រដ្ឋ   ពី 
សំណាក់  បៃជា ពល រដ្ឋ   មក ធ្វើ 
ជា កម្ម សិទ្ធិ ផ្ទាល់ ខ្លួន » ។ 

 អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា   បាន ឲៃយ 
ដឹង ទៀត ថា  ត ទៅ ថ្ងៃ អនា គត  
អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា  មន គមៃង 
បោះ បង្គាល ពៃំ កំណត់ តំបន់ 
ការ ពារ បុរាណ ដា្ឋា ន ផៃសៃងៗ ទៀត 
នៅ ក្នងុ ខៃត្ត សៀមរាប ទាងំ មលូ  
ដៃល មន្តៃី បច្ចៃក ទៃស របស់ 
អាជា្ញាធ រ ជាតិ អបៃសរា   បា ន កំណត់  
តំបន់ ការពារ រួច ហើយ ។ 

 អាជា្ញា ធរ នៃះ  ថ្លៃង  ថា ៖ « គមៃង 
នៃះ  គឺ ក្នងុ គោល បំណង ថៃ រកៃសា  

ការពារ  នងិ អភ ិរកៃស បរុាណ ដា្ឋា ន 
សមៃប់ ទុកជា មរតក វបៃបធម៌ 
បៃវត្តិ សស្តៃ  និង ជា បៃតិ ក- 
ភណ្ឌ ជាតិ  ជា ពិសៃស សមៃប់ 
កូន ចៅ ជំនាន់ កៃយ សិកៃសា 
ស្វៃង យល់ ពី បៃវត្ត ិសស្តៃ របស់ 
ខ្លួន ផង និង ដើមៃបី បមៃើ វិស័យ 
ទៃស ចរណ៍ ផង» ។  

 លោក  ឡុង  កុសល  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា   បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល- 
មិ ល តាម បៃព័ន្ធ ទូរ ស័ព្ទ បន្ថៃម 
ថា  ការ សមៃច បោះ បង្គាល ពៃ ំ
យ៉ាង ដូច្នៃះ  ក៏ ពៃះ តៃ កន្លង 
ទៅ  តំបន់ ដៃល តៃូវ បាន គៃប់- 

គៃង ដោយ អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា 
មួយ ចំនួន   តៃូវ បាន រំលោភ 
បំពាន   យក កាន់កាប់ ហើយ 
ពៃល ខ្លះ  បាន កា្លាយ ទៅជា 
ជម្លាះ ដ៏ រាុំ រ៉ៃ ទៀត ផង។  លោក 
បញ្ចា ក ់ថា  កចិ្ច ការ បោះប ង្គាល 
ពៃំ នៃះ  គឺ នៅ មន ចៃើន កន្លៃង 
ទៀត  ដៃល តមៃវូ ឲៃយ ធ្វើការ បោះ 
ជា បង្គាលសមៃប់ សម្គាល់ 
ទីតាំង នី មួយៗ ។ 

លោ ក បន្ថៃម ថា៖ « ទី តាំ ង  
ដៃល ចំាបា ច់ តៃវូ តៃ បោះ បង្គាល 
ពៃ ំ គឺ តាម ទី បុរាណ ដា្ឋា ន  នៅ ក្ន ុង 
ខៃត្ត សៀមរាប។   ភាគ ចៃើន 
កន្លៃង ហ្នងឹ  គឺជា ទី ទួល បៃស ទ 
បុ រាណ  ជា  តៃពាំង បុរាណ  ឬក៏ 
ជា បារា យ ណ៍ ដៃល ជា រចនា 
សម្ព័ន្ធ ទាក់ ទង នឹង បៃ សទ 
បរុាណ។  អ្វ ៗី ទាងំ នៃះ  គ ឺស្លាក- 
ស្នាម នៃ បៃ វត្ថិ សស្តៃ ក្នុង 
សម័យ អា ណាចកៃ ខ្មៃរ យើង » ។ 

 លោក   ឈាន  រដា្ឋា  បៃធាន 
នាយក ដា្ឋាន អភិ រកៃស បៃសទ 
កៃ ឧទៃយាន អង្គរ នៃ អាជា្ញាធរ- 
ជាតិ អបៃសរា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា   លោក មិន ទាន់ អាច 
ជមៃប បាន ទៃ ថា ទី តាំង ដៃល 
តៃូវ បោះ បង្គាល ពៃំ នៃះ មន 
ចំនួន ប៉ុនា្មោន កន្លៃង។   ប៉ុន្តៃ 
លោក ថា  ដោយ សរ តៃ បញ្ហា 

ថវិកា   ការ បោះ ប ង្គាល ពៃំ នៃះ  
នឹង កំណត់ ធ្វើ នៅ កន្លៃង ណា 
ដៃល មន អាទិ ភាព មុន  ពៃះ 
តៃ កន្លៃង ទាំង នៃះ  បៃឈម នឹង 
ការ រលំោ ភ យក   ព ីស ំណាក ់ជន 
ខិល ខូច ។ 

 លោក   បញ្ជាក់ ថា ៖ « យើង 
នឹង ធ្វើ ជា ជំហានៗ  ជា ពិសៃស  
ចាប់ ពី បៃ សទ មក មុន  និង 
កន្លៃង ដៃល មន ហានិ ភ័យ   
ដោយ សរ តៃ ការ រំលោភ ដីធ្លី   
ដូច ជា បៃ សទ បនា្ទាយ អំពិល 
និង បៃសទ ចៅ សៃីវិ បុល   
ដៃល បៃជា ជន គត់ ចូល រកុរាន។   
ជា រួម ពល រដ្ឋ មិនមៃន ចូល រុក - 
រាន យក បៃសទ ទៃ  ប៉ុន្តៃ ដី 
ដៃល នៅ ជុំវិញ បៃ សទ  ដូច្នៃះ 
ការ បោះ ប ង្គាល នៃះ ដើមៃបី 
សម្គាល់ ដី រដ្ឋ មន ទំហំ ប៉ុនណា 
ដៃល តៃូវ ការ ពារ » ។   លោក   
ឈាន  រដា្ឋា  ថ្លៃងដោយ សំណូម- 
ពរ ដល់   បៃ ជា ពល រដ្ឋ ដៃល ទំាង- 
អស់  សូម បញៃឈប់ ការ រំលោភ- 
បំពាន ដី  ដៃល ជា សមៃបត្តិ បៃ តិក- 
ភណ្ឌជាតិ  និង ងាកមក ចូលរួម 
សហ ការ ជា មួយ  អាជា្ញា ធរ-   
ជាតិ អបៃសរា ទាំង អស់ គ្នា  ដើមៃបី  
ការពារ សមៃបត្តិ ដៃល ដូន តា 
ជំនាន់ មុន បនៃសល់ ទុ ក សមៃប់ 
ក្មៃង ៗ  ជំ នាន់  កៃយ ៕ 

កម្ម ករ ដាំបង្គោល ការ ពារ តំ បន់ បុរាណ ដា្ឋាន។ រូបថត អាជា្ញាធរអបៃសារា

ក្សួងសុខាភិបាល
ឲ្យពលរដ្ឋប្យ័ត្នពី
សុខភាពបណ្ដាលពី
កម្ដៅឡើង៤១អង្សា

 ឃុត សុភចរិយា  
 
ភ្ន ំព្រញ ៈ អ្ន ក នា ំពាកៃយ កៃសងួ 

សខុា ភបិាល  បាន ពៃ មន កាល- 
ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា  ការ កើន ឡើង នៃ 
រលក កម្ដា ក្ន ុង បរយិ កាស  នងឹ 
បង្ក ឲៃយ មន ផល ប៉ះ  ពាល់   ដល់ 
សុខ ភាព   និង  អាយុ ជីវិត  ពសិៃស 
ចាស់ ជរា  និង កុមរ   ពៃម ទាំង 
អ្នក ដៃល មន ជងំ ឺ បៃះ ដងូ   សតួ   
និង ជំងឺ ឆ្លង ផៃសៃងៗ  ទៀត   ។ 

 ការ ពៃមន នៃះ   បាន ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ពី កៃសួង ធន ធាន ទឹក   
និង ឧតុ និយម  បាន ពៃយាក រ ថា  
ក្នងុ រយៈ ពៃល ២- ៣ ថ្ងៃ ខាង មខុ 
នៃះ  សី តុណ្ហា ភាព អតិ បរម 
នៅក្នុ ង បៃទៃស កម្ពុជា នឹង ហក់- 
ឡើង ដល់ កមៃិត  ៤១ អងៃសា។   
ការ ហក ់ឡើង នៃ រលក កម្តៅក្នងុ 
បរយិ កាស នៃះ  គ ឺបណា្ដាល មក 
ពី ឥទ្ធ ិពល នៃ ជៃលង សម្ពាធ- 
ទាប ខៃសាយ គៃប ដណ្ដប់ លើ ផ្ទៃ 
ដី  ដៃល បាតុ ភូត នៃះ នឹង បង្ក ឲៃយ 
មន ភ្លៀង ធា្លាក់ តិច តួច តៃ មន 
ខៃយល់ កន្តៃក់   នឹង ផ្គរ រន្ទះ បក់- 
បោក ខា្លាំង ។   

 លោក សៃី   ឱ  វណ្ណ ឌីន   អ្នកនំា-  
ពាកៃយ កៃសងួ សខុា ភ ិបាល   បាន 
ថ្លៃង ថា ៖ «  នៅ ពៃល អាកាស- 
ធាតុ ក្ដា កាន់ តៃ ខា្លាំង   កង្វះ 
ខៃយល់ អុក សុី ហៃសៃ៊ន ក្នុង បរិយ- 
កាស ក៏ កាន់ តៃ ខ្ពស់  ដៃល បង្ក 
ឲៃយ អ្នក មន ជំងឺ ខៃសាយ បៃះ ដូង   
ហឺត   និង ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម   ងាយ បៃ- 
ឈម គៃះ ថា្នាក់    ផៃសៃងៗ  ដូច ជា 
ខៃសាយ អស់ កម្លាំង ថប់ ដង្ហើម   
ដួល សន្លប់   និង ដាច់ សរសៃ- 
ឈាម ក្នុង ខួរកៃបាល  ដៃល អាច 
បង្ក ឲៃយ ស្លាប ់បាន  ដចូ្នៃះ  គៃប ់គ្នា 
តៃូវ បង្កើន ការ បៃុង បៃ យ័ត្ន ខ្ពស់ 
លើ បញ្ហា សុខ ភាព ផ្ទាល់ ខ្លួន 
និង កៃុម គៃួសរ  ជាពិ សៃស 
កុមរ  និង ជន ចាស់ ជរា » ។ 

កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៥   ខៃ ឧសភា    
ឆ្នាំ  ២០២០   កៃសួង ធន ធាន- 
ទឹក   បាន អំពាវ នាវ   ឲៃយ ពល រដ្ឋ 
បង្កើន ការ បៃងុ បៃ យត័្ន ខ្ពស ់ អពំ ី
ស្ថាន ភាព អាកាស ធាតុ   ដៃល 
នឹង មន ការ កើន ឡើង សីតុណ្ហ- 
ភាព  អតិ បរ ម រ ហូត ដល់ ៤១ 
អងៃសា  ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ៨  ដល់ ថ្ងៃ ទី 
១០   ខៃ ឧស ភា  ខា ង មុខ នៃះ។  
កៃ ពី នៃះ  ក៏ មន ភ្លៀង ខៃយល់ 
និង ផ្គ រ រ ន្ទះកើ តម ន ផ ង ដៃរ  
ពិ សៃស នៅ តំបន់ វាល ទំ នាប 
កណា្ដាល   ជរួ ភ្ន ំដង រៃក  នងិ ខ្ពង-់ 
រា ប ឦ សន ៕



តពីទំព័រ១...លោកបន្តថានៅ
ពេលយុទ្ធនាការនេះដាក់ចេញនៅ
សប្ដាហ៍កេយនឹងមានការបេកាស
ពត័៌មានលម្អតិជាសាធារណៈដេលមាន
ផេនការតេវូអនុវត្ដយន្តការតួអង្គរយៈ-
ពេលនិងលទ្ធផលរំពឹងទុក។
បើតាមលោកជិនមា៉ាលីនកេសួង

បនកណំត់នវូចណំចុអាទភិាព៣ក្នងុ
ការដោះសេយបញ្ហា ការកកស្ទះ
សំណុំរឿងនិងភាពចង្អៀតណេននៅ
តាមពន្ធនាគារក្នុងនោះមានទី១គឺ
ការយកបទល្មើសគេឿងញៀនជាអា-
ទិភាពក្នុងការបើកសវនាការទី២ការ- 
កំណត់នូវតមេូវការរបស់តុលាការ
ដើមេបីពន្លឿនការកាត់ក្ដីសំណុំរឿង
គេឿងញៀនរួមមានសមា្ភារ ហិរញ្ញវត្ថុ
និងធនធានមនុសេសនិងសាលសវនា-
ការ។ចំណេកទី៣គឺការដោះសេយជា
បនា្ទាន់នូវបទល្មើសគេឿងញៀនជា-
ពិសេសករណីបទល្មើសគេឿងញៀន
សេលៗដោយផ្អេកលើនីតិវិធីចេបាប់
នងិគោលការណ៍មនសុេសធម៌ក្នងុនោះ
មានការអនុញ្ញាតឲេយនៅកេឃំុបណ្ដោះ-
អាសន្នការកាត់ទោសដោយសមេច
ពេយរួទោសឬការកាត់តមេមឹដោយផ្អេក
លើនីវិតវិធីចេបាប់។
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី

«វឌេឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់

កេសួងយុត្តិធម៌»កាលពីថ្ងេទី២៦
ខេមីនាឆ្នាំ២០២០លោកមា៉ាលីនបន 
ឲេយដឹងថាក្នងុ១ឆ្នាំៗ មានសំណំុរឿងដេល
នៅសេសសល់ជាប់គាំងដោះសេយ
មនិទាន់រចួបេមាណ១មុនឺករណីដេល
ភាគចេើនសុទ្ធតេជាសំណំុរឿងគេឿង-
ញៀន។លោកថ្លេងនៅពេលនោះថា៖
«សុំណុំរឿងដេលកកស្ទះចេើនជាង-
គេបំផុតគឺនៅភ្នំពេញ។បើសិនដោះ
បនសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការ
កេងុភ្នពំេញគឺហាក់បីដចូជាដោះបន
ទទូាងំបេទេស។សណំុរំឿងភាគចេើន
បុកមកនៅកន្លេងហ្នងឹហើយជាតួលេខ
ដេលយើងទទលួបនហ្នងឹគឺថាក្នងុ១
ឆ្នាំៗសមត្ថភាពរបស់តុលាការយើង

នៅកេុងភ្នំពេញ គឺអាចដោះសេយ
បនបេហេលជា១មុឺនសំណុំរឿង»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងដោះសេយ 

ដោយបេមូលអស់ហើយធនធានមនុសេស  
បេឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងេ អនុវត្ត
នតីិវធិីដោយពន្លឿនដណំើរការលេបឿន
នីតិវិធីបេឹងអស់ហើយដោះសេយ
បេហេលបន១មុឺនសំណុំរឿងក្នុង១
ឆ្នាំ។កប៏៉នុ្តេកុភំ្លេចថាសណំុំរឿងដេល
ចូលថ្មីមកក៏បេហេលជា១មុឺនសំណុំ
រឿងដេរខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹង»។
លោកនុតសវនាអ្នកនំាពាកេយអគ្គ-

នាយកដា្ឋានពន្ធនាគារនេកេសួងមហា-
ផ្ទេបនសាទរចំពោះសម្ទះុការងាររហ័ស-  
រហួនរបស់រដ្ឋមនេ្ដីកេសួងយុត្ដិធម៌ថ្មី

ខណៈកចិ្ចការងារកន្លងមកនៅមនិទាន់
មានលទ្ធផលអ្វីគួរឲេយកត់សមា្គាល់នៅ-
ឡើយចំពោះដំណះសេយនេការ-
កកស្ទះសំណំុរឿងនិងការចង្អៀតណេន
ទណ្ឌតិដេលជាប់ឃំុក្នងុពន្ធនាគារនេះ។
លោកថ្លេងថា៖«ជាយោបល់ខ្ញុំទណ្ឌតិ
ដេលជាបឃ់ុំមយួចនំនួបើយើងពនិតិេយ
មើលអង្គហេតុ ឬពិនិតេយមើលសា្ថាន-
ទម្ងន់ទោសទណ្ឌតិនោះគរួឲេយនៅកេ
ឃុបំន។នេះកជ៏ាកតា្ដាមយួធំក្នងុការ
ជួយសមេួលដល់ភាពកកស្ទះចំនួន
ទណ្ឌិតក្នុងពន្ធនាគារដេរ»។
លោកលើកឡើងថាបើចៅកេមគាត់

ពចិារណាថាករណីជននោះមនិដេល
បេពេតឹ្ដបទល្មើសទេហើយជាបទល្មើស  
សេលអាចដោះសេយវិវាទនៅកមេិត 
សហគមន៍បនកេមការសមេបសមេួល
ពីអាជា្ញាធរមូលដា្ឋានជាដើមនោះចៅ-
កេមសុើបសរួគរួពចិារណាលើចណំចុ
ទាងំនេះឲេយបនចេើនជាងការសមេច
ឲេយឃំុខ្លនួ។លោកសវនាថ្លេងថា៖«ការ
កាត់ទោសយឺតនេះ គឺមានការប៉ះ-
ពាល់ចេើន។ក្នងុនាមយើងជាអាជា្ញាធរ
ពន្ធនាគារមិនអាចធ្វើអ្វីបនកេពី
អំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចយុត្ដិធម៌ឲេយ
យល់ដងឹពបីញ្ហាដេលពន្ធនាគារកពំងុ
ជួបបេទះនេះ។ដោយយ៉ាងហោច-
ណាស់តុលាការគួរពន្លឿនការកាត់-
ទោសនិងជមេះក្ដី ក្នុងចំណមជន
ជាប់ឃុំនេះឲេយមានសាលកេមសា្ថាពរ
តេ ៥០ភាគរយយើងក៏អាចឃើញ

ដំណើរការនេវិស័យការអប់រំកេបេ
ក៏មានការបេបេួលជាងមុនដេរ»។
លោកសឹុងសេនករុណាមន្តេីអង្កេត

ជាន់ខ្ពស់នេសមាគមការពារសិទ្ធិមនុសេស
អាដហុកថ្លេងថាកន្លងមកក្នងុដំណាក់-
កាលនេការដឹកនំារបស់រដ្ឋមនេ្ដីកេសួង
យុត្ដធិម៌ចាស់ក៏មានការធ្វើកំណេទមេង់
បេព័ន្ធយុត្ដធិម៌បេបនេះដេរបុ៉ន្ដេបើពិនិតេយ
មើលការលើកឡើងនាពេលកន្លងមក
ហាក់បីដូចជាមិនទាន់តេូវបនដោះ-
សេយនៅឡើយទេហើយសំណំុរឿង
ក្ដនីៅតេមានការកកស្ទះជាចេើនដេល
សណំុំរឿងខ្លះអាចធ្វើឲេយប៉ះពាលដ់ល់
សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំផងដេរ។
លោកថ្លេងថា៖«យើងសាទរចពំោះ

រដ្ឋមនេ្ដីកេសួងយុត្តិធម៌ថ្មីចំពោះឆន្ទៈ
របស់គាត់ដេលបនពនិតិេយឃើញអពំី
បញ្ហាដេលកើតមានក្នងុបេព័ន្ធយុត្ដិធម៌
នៅកម្ពជុានេះដេលសង្គមសុវីលិយើង
កម៏ើលឃើញមនិខសុគា្នាដេរ»។លោក
សេនករុណាសងេឃឹមថារដ្ឋមនេ្ដីកេសួង
យុត្តិធម៌ថ្មីអាចនងឹមានសា្នាដេក្នងុការ
ធ្វើកំណេទមេង់បេព័ន្ធយុត្ដធិម៌«ដេល
កំពុងតេរងការរិះគន់ កំពុងតេមានការ
បត់បង់ជំនឿពីសាធារណជន»ឲេយ
មានការជឿទុកចិត្ត។ «យើងមើល-
ឃើញថាការធ្វើកណំេទមេង់កន្លងមក
វាមិនបនឆ្លើយតបនឹងការចង់បន
របស់សាធារណជនដេលពកួគាត់ចង់
ឃើញបេព័ន្ធយុត្ដិធម៌មួយដេលអាច
អនុវត្ដចេបាប់បនតេឹមតេូវ...»៕
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យុទ្ធនាការ...

លោកកើតរិទ្ធដឹកនំាកិច្ចប្រជំុកាលពីថ្ង្រទី៥ខ្រឧសភា។រូបថតកេសួងយុត្តិធម៌



វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈលោកឃាងភារម្យអ្នក-
នំាពាក្យរដ្ឋបាលសាលាខ្ត្ដព្ះសីហនុ
បានឲ្យដឹងថា សមត្ថកិច្ចន្រដ្ឋបាល
ខ្ត្ដព្ះសីហនុបានកំណត់អត្ដ-
សញ្ញាណម្ក្លោងដឹកនាំពលរដ្ឋចូល
ទៅទន្ទន្យកដីរដ្ឋនៅក្នងុតំបន់ឧទ្យាន-
ជាតិព្ះសីហនុរាមនិងកំពុងបន្តស្វ-
ជ្វដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់។
លោកបានអះអាងថាពលរដ្ឋនៅ

ត្ចាញ់បោកម្ខ្លោងចលូទៅទន្្ទាន-
កាន់កាប់ដីរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យាន-
ជាតិដោយខុសច្បាប់ដ្លពួកគ្
ភាគច្ើនមកពីខ្ត្តផ្ស្ងៗ គ្នា។
រដ្ឋបាលខ្ត្ដព្ះសីហនុកាលពីថ្ង្

ចន្ទទី៤ខ្ឧសភាន្ះបានចញ្សច្ក្ដី
ប្កាសព័ត៌មានមួយបង្ហាញថា
កយ្ពល្រាជរដ្ឋាភបិាលបានចញ្
អនុកឹ្ត្យកំណត់តំបន់ឧទ្យានជាតិព្ះ-
សីហនុរាម ជាតំបន់ប្ើប្ស់ដោយ
ចីរភាពនិងធ្វើអនុបយោគដីសម្បត្ដិ
សាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាសម្បត្ដិឯក-
ជនរបស់រដ្ឋកាលពីថ្ង្ទី២៣ខ្មិថុនា
ឆ្នាំ២០០៨។ក្នងុនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបាន
កណំត់តបំន់គប្់គង្ក្នងុឧទយ្ានជាតិ
ព្ះសីហនុរាមលើផ្ទ្ដីទហំ៣ំ៣០០
ហិកតា ទៅជាតំបន់ប្ើប្ស់ដោយ
ចីរភាពស្ថិតនៅក្នុងឃុំរាមស្ុកព្-
នប់ ដោយជួលទៅឲ្យក្ុមហ៊ុន
ហិះចៀ ធូរីហ្សឹម ឌិវ្ឡុបម្នខម
ភ្នី និងជួលទៅឲ្យក្ុមហ៊ុន អ្វី
គ្ីនសាក់ស្ស អ្នអាសុី រីសត
ឌីវ្ឡុបម្ន ខូអិលធីឌី ផ្ទ្ដីទំហំ
២៣៧៧ហកិតាដើមប្ីធ្វើការវនិិយោគ
អភិវឌ្ឍលើវិស័យទ្សចរណ៍។
រដ្ឋបាលខ្ត្ដបញ្ជាក់ថា បនា្ទាប់ពី

ទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរាជរដ្ឋា-
ភិបាលក្ុមហ៊ុនទាំង២បានដំណើរ-

ការគមង្វនិិយោគរបស់ខ្លនួនៅលើ
ទីតាំងដ្លបានផ្ដល់ជូនតាមកិច្ច-
សន្យាជួលចុះកាលថ្ង្ទី២៣ខ្
មិថុនាឆ្នាំ២០០៨។ ទន្ទឹមនឹងការ-
អភិវឌ្ឍន្ះក៏មានសកម្មភាពលួច
កាប់ទន្្ទាន រុករានយកដីព្ធ្វើជា
កម្មសិទ្ធិនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិ
ព្ះសីហនុរាមបានកើតឡើងជា
បន្តបនា្ទាប់ដោយសកម្មភាពទាងំនោះ
បានបំផ្លិចបំផ្លោញធនធានធម្មជាតិ
ដ្លជាសម្បត្ដិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
និងបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្ដ
គម្ងរបស់ក្ុមហ៊ុនដ្លទទួល-
បានសិទ្ធិស្បច្បាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល
ផងដ្រ។
រដ្ឋបាលខ្ត្ដបានឲ្យដឹងថាសកម្ម-

ភាពល្មើសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋដ្ល
ចូលទៅទន្្ទាន រុករាន កាន់កាប់ដី
របស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់ត្ូវបាន
អាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចុះធ្វើការ
ណ្នំានិងចាត់វិធានការជាបន្តបនា្ទាប់។
រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៦រដ្ឋបាលខ្ត្ដ
ព្ះសីហនុ បានបង្កើតក្ុមការងរ

ចម្ុះចុះវាស់វ្ងនិងកំណត់អត្ត-
សញ្ញាណក្បាលដីរបស់ប្ជាពលរដ្ឋ
ដ្លបាននិងកំពុងរស់នៅ អាស្័យ
ផលលើផ្ទ្ដីដ្លមានផលប៉ះពាល់
ក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិព្ះសីហនុរាម
ន្ះ។រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៧រាជរដ្ឋា-
ភិបាលក៏បានច្ញអនុក្ឹត្យល្ខ
២១៧ចុះថ្ងទ្ី១៣ខ្ធ្នូឆ្នាំ២០១៧
ស្ដីពីការកណំត់ជាតបំន់សហគមន៍ន្
ឧទ្យានជាតិព្ះសីហនុរាមលើផ្ទ្ដី
ជិត៦៦៨ហិកតាក្នុងភូមិសាស្្ដឃុំ
រាម សុ្កព្នប់ខ្ត្ដព្ះសីហនុ
ដោយបានកាត់ឆ្វៀលចញ្បណ្ណកម្ម-
សិទ្ធិជូនប្ជាពលរដ្ឋដ្លរស់នៅជាក់-
ស្ដ្ងក្នុងតំបន់ន្ះ។ រដ្ឋបាលខ្ត្ដ
បានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្ដ្នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ
២០១៨ ក្ុមជនអនាធិបត្យ្យ
ដ្លបានកៀរគរគ្នាមកពីបណ្ដាខ្ត្ដ
នានាធ្វើសកម្មភាពសម្ុកចូល
រុករានកាប់ទន្្ទានយកដីព្របស់រដ្ឋ
ធ្វើជាសកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងតំបន់ន្ះ
ជាពិស្សចូលទៅដល់ក្នុងទីតាំងដី
វិនិយោគរបស់ក្ុមហ៊ុនទាំង២ថ្ម-

ទៀត។រដ្ឋបាលខត្្ដបញ្ជាក់ថាដោយ
អនុវត្ដតាមស្ចក្ដីជូនដំណឹងរបស់
ក្សួងបរិសា្ថានចុះថ្ង្ទី១២ខ្កញ្ញា
ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពីការហាមឃាត់ការ-
ឈូសឆយកាប់ឆ្ការ ដុត រុករាន
ទន្្ទានកាន់កាប់ដីព្ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ
ការទញិ-លក់ដរីដ្ឋនងិការបញ្ជាក់ការ-
ទិញ-លក់ខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការ-
ពារធម្មជាតិ ក្នុងនោះរដ្ឋបាលខ្ត្ដ
ព្ះសីហនុបានជូនដំណឹងនិងផ្សព្វ-
ផ្សាយជាបន្តបនា្ទាប់ដល់ពលរដ្ឋដ្ល
ចាញ់បោកជនខលិខចូចលូទៅកាប-់
គស់ រុករានទន្្ទានដីរដ្ឋយកធ្វើជា
កម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់ឲ្យដកខ្លួន
ច្ញជាបនា្ទាន់។
រដ្ឋបាលខ្ត្ដបន្ដថាប៉ុន្ដ្ជនខិល-

ខូចទាំងនោះមិនមានការដកថយ
នោះទ្ហើយកាន់ត្មានសកម្មភាព
បំពានថ្មទៀត។ដោយឃើញសកម្ម-
ភាពបពំានកាន់ត្កើនឡើងទើបមន្្ដី
ឧទ្យានុរក្សប្ចាំការនៅក្នុងតំបន់
ឧទ្យានជាតិព្ះសីហនុរាមបាន
សហការជាមួយកមា្លោំងគណៈបញ្ជា-
ការឯកភាពរដ្ឋបាលស្ុកព្នប់ រដ្ឋ-
បាលស្ុកព្នប់ និងកងរាជអាវុធ-
ហត្ថខ្ត្ដព្ះសីហនុ បានចុះធ្វើការ
ទប់សា្កាត់ការកាប់ទន្្ទានរុករានយក
ដីព្របស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ និងរុះរី
ខ្ទមអនាធិបត្យ្យ ដ្លបានសង់
រំលោភយកដីនៅក្នុងតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិក្នុងដ្នឧទ្យានជាតិព្ះ-
សីហនុរាម។ ក្នុងអំឡុងព្លន្ការ-
ចុះអនុវត្ដការរុះរីក្ុមជនអនាធិប-
តយ្យ្ទាំងនោះបានប្ើហងិស្ាមកលើ
ក្ុមការងរដោយបានប្ើប្ស់
កាំភ្លើងច្ន្កាំបិតពូថៅដុំថ្មចំពាម-
កៅស៊ូ និងដបសំាង បាញ់វាយ កាប់
និងគប់តបតមកវិញបណ្ដាលឲ្យ
សមត្ថកិច្ចរងរបួសបន្តបនា្ទាប់។

រដ្ឋបាលខ្ត្ដព្ះសីហនុបានឲ្យ
ដឹងថា៖«ដើម្បីទប់សា្កាត់សកម្មភាព
អនាធិបត្យ្យន្ះរដ្ឋបាលខ្ត្ដព្ះ-
សីហនុ សូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូន
ប្ជាពលរដ្ឋដ្លចាញ់បោកជន-
ខិលខូចចូលទៅកាប់គស់ រុករានដី-
ព្ឆ្ការ ដុតនិងឈូសឆយដីព្
ដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយខុស-
ច្បាប់តូ្វដកខ្លនួច្ញជាបនា្ទាន់។ជា-
មួយគ្នាន្ះផងដ្ររដ្ឋបាលខ្ត្ដព្ះ-
សីហនុ នឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់
ស្វជ្វរកអត្ដសញ្ញាណម្ខ្លោង និង
អ្នកពាក់ពន័្ធដល្បផំសុចលនាន្ះឲយ្
មកទទួលខុសតូ្វចំពោះមុខច្បាប់ដោយ
គ្មានការលើកល្ងនោះឡើយ»។
លោកសុខសុខុមប្ធានអង្គការ

សវ្ជវ្ជាតិកម្ពជុា(CNRO)បាន
ឲ្យដឹងកាលពីថ្ង្អង្គារថា ករណី
ទន្្ទានដីរដ្ឋនៅតបំន់ឧទយ្ានជាតិព្ះ-
សីហនុរាមន្ះ គឺបានកើតមានឡើង
ជាច្ើនឆ្នាំមកហើយ និងបន្តរហូត
ដល់បច្ចុប្បន្ន។អ្នកដ្លចូលទៅ
ទន្ទ្នទាំងនោះមានទាំងពលរដ្ឋ
ទូទៅ និងអ្នកមានអំណច។ លោក
ផ្ទាល់ក៏ធា្លោប់ចុះទៅសុើបអង្កត្នងិធ្វើ
របាយការណ៍ជូនរដ្ឋបាលខ្ត្ដពីករណី
ន្ះផងដ្រ។
លោកបានឲ្យដឹងថា៖ «បច្ចុប្បន្ន

តំបន់ឧទ្យានជាតិព្ះសីហនុរាមន្ះ
មានការទន្ទ្នកាន់កាប់ដោយខុស-
ច្បាប់ជាច្ើនកន្ល្ងហើយ។ប៉ុន្ដ្មិន
ទាន់មានចំណត់ការទប់សា្កាត់នៅ
ចំណុចណមួយច្បាស់លាស់នៅ
ឡើយទ្។ រដ្ឋបាលខ្ត្ដព្ះសីហនុ
គួរកំណត់ឲ្យបានច្បាស់រវាងដីដ្ល
បានអនុញ្ញាតឲ្យក្ុមហ៊ុនវិនិយោគ
និងតំបន់ដ្លឆ្វៀលទៅឲ្យពលរដ្ឋ
ដើម្បីងយស្ួលក្នុងការគ្ប់គ្ង
ប្ងច្កដីរដ្ឋន្ះ»៕

ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី៧ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈក្នុងរយៈព្ល៤ខ្
ឆ្នាំន្ះអាជា្ញាធរជាតិអបស្រាបាន
អនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋជួសជុល
ផ្ទះនងិសាងសង់សណំង់តចូ-
តាចចនំនួ១១១០គ្សួារក្នងុ
សំណើចំនួន១៥២៣គ្ួសារ
ខណៈបានទប់សា្កាត់ និងរុះរី
សំណង់បំពានច្បាប់ ចំនួន
៧២៩ករណីផងដ្រ។ន្ះបើ
តាមលោកឡុងកុសលអ្នក-
នាំពាក្យអាជា្ញាធរជាតិអប្សរា
ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍ពីថ្ង្អង្គារ។
លោកឡុងកុសលថ្ល្ងថា

រយៈព្ល៤ខ្ដើមឆ្នាំ២០២០
ក្ុមការងរសហគមន៍ន្អា-
ជា្ញាធរជាតិអប្សរាបានចុះសំណ្ះ-
សំណលជាមួយពលរដ្ឋដើម្បី

ពិនិត្យសំណើសុំជួសជុលនិង
សាងសង់តូចតាចតាមភូមិមួយ
ចំនួនក្នុងតំបន់ឧទ្យានអង្គរ
ចនំនួ១៥២៣គ្សួារក្នងុនោះ
បានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់
ចំនួន១១១០គ្ួសារ។
លោកបានបន្តថា៖«ចំពោះ

ពលរដ្ឋដ្លមនិទទលួបានការ-
អនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់នោះព្ះ
ពួកគត់មិនបានបំព្ញគ្ប់
លក្ខខណ្ឌ។ប៉នុ្ដ្រយៈពល្៤ខ្
ន្ះក៏នៅត្មានពលរដ្ឋលួច
សាងសង់សំណង់ខុសច្បាប់ជា-
ច្ើនករណីផងដ្រ។ពួកគត់
ភាគច្ើនជាអ្នកមករស់នៅថ្មី
នៅតបំន់គប្់គង្ដោយអាជា្ញា-
ធរជាតិអប្សរាហើយបានលួច
សាងសង់សំណង់ផ្ស្ងៗ បំពាន
ច្បាប់ត្ម្ដង។ប៉ុន្ដ្សំណង់

ខុសច្បាប់ទាំងនោះត្ូវបាន
ក្ុមការងរជំនាញយើងចុះ
ទប់សា្កាត់និងឲ្យរុះរីច្ញវិញ
សរុបមាន៧២៩ករណី»។
លោកកុសលបានបញ្ជាក់

ថាក្ពីការលួចសង់ដោយ
គ្មានច្បាប់ ក៏មានពលរដ្ឋខ្លះ
ដ្លទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យ
សាងសង់ហើយប៉ុន្ដ្ប្រជា
សង់ខសុពីសណំើទៅវញិដល្
ករណីន្ះអាជា្ញាធរជាតិអប្សរា
បានតម្ូវឲ្យរុះរីវិញ។
តាមរបាយការណ៍របស់ល្-

ខាធិការដ្ឋានសហគមន៍ន្
អាជា្ញាធរជាតិអប្សរាឲ្យដឹងថា
ករណីអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ន្ះ
គឺមានពលរដ្ឋនៅស្ុកប្-
សាទបាគង១១៤គួ្សារសុ្ក-
អង្គរធំ៧៥គួ្សារស្ុកពួក

២៥៥គ្សួារស្កុបនា្ទាយស្ី
៤៩៧គ្ួសារនិងក្ុងសៀម-
រាប១៦៩គ្ួសារ។
អាជា្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ជាក់

ថាក្ុមការងរសហគមន៍ន្
អាជា្ញាធរជាតិអបស្រាបានចុះធ្វើ-
ការជាប្ចាំដើម្បីសម្បសម្ួល
សំណើផ្ស្ងៗរបស់ពលរដ្ឋនងិ
ផស្ព្វផស្ាយអបរ់ំពលរដ្ឋឲយ្កាន-់
ត្យល់ច្បាស់ពីតួនាទីនិងភារ-
កិច្ចរបស់អាជា្ញាធរជាតិអប្សរា
ការប្ើបស្់ដធី្លីក្នងុតបំន់ការ-
ពារន្រមណីយដ្ឋានអង្គរនីតិ-
វធិីន្ការដក់ពាកយ្ស្នើសុជំសួ-
ជុលនិងសាងសង់ផ្ទះក្នងុឧទ្យាន
អង្គរជាដើម។
បើតាមអាជា្ញាធរជាតិអប្សរា

ប្ភ្ទសំណើដ្លក្ុមការ-
ងរសហគមន៍ចុះពិនិត្យ និង

ដោះស្យរួមមានការជួស-
ជុលផ្ទះការជួសជុលឬប្តូរដំ-
បូលប្តូរជញ្ជាំងប្តូរសសរប្តូរ-
សំយាបជួសជុលជណ្តើរជួស-
ជុលរបងផ្ទះបន្ទប់ក្មផ្ទះ។
ក្ពីន្ះមានសំណង់តូច-
តាចដ្លបានសាងសង់រួម-

មានបង្គន់ទ្ុងមាន់ទាជ្ូក
ជង្ុកស្ូវតូបឬរោងលក់ដូរ
នៅមុខផ្ទះនិងការចាក់ដីលុប
ជង្ហុកក្នុងបរិវ្ណក្មផ្ទះ
ជាដើម។ រីឯរាល់ការស្នើសុំ-
ច្បាប់សាងសង់គឺពុំតម្ូវឲ្យ
មានការបង់ប្ក់ឡើយ៕

ផ្ទះពលរដ្ឋនៅក្នងុតំបន់អាជ្ញាធរជតិអបេសរ។ រូបថតអាជា្ញាធរជាតិអប្សរា

អាជ្ញាធរអប្សរាអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋជង១០០០គួ្សារសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះតាមសំណើ

មន្ត្ ីជំ នាញកំ ណត់មុខសញ្ញាចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នក រំលោភដីតំបន់ ឧទ្យានរាម

តំបន់ឧទេយានជតិរមកំពុងតេវូបានរំលោភជសមេបត្តិឯកជន។ រូបថតសហការី



តពទំីព័រ ១...ថា  លោក កមឹ សខុា   
តែង តែ បែកាន់ ខា្ជាប់ នូវ មនោ- 
សញ្ចែត នា បែកប ដោយ ភាតរ ភាព  
ពែហ្មវិហារ ធម៌  និង ស្មារតី ខ្មែរ តែ- 
មយួ  ជាពសិែស ក្នងុ កាលៈ ទែសៈ   
ដែល មាន ទុក្ខ លំបាក។ លោក 
បាន សម្តែង នវូ សមានចតិ្ត ដោយ 
ក្តីក្តុកក្តួល  និង សោកស្តាយ ជា 
ពន់ ពែក ជាមួយ លោក នាយក រដ្ឋ- 
មន្តែ ី និង លោក សែ ី បុ៊ន រ៉ានី  ក៏ ដចូ 
ជា សច់ ញាតិ  ចំពោះ ការបាត់- 
បង់ មាតា ក្មែក  មា្តាយ បង្កើត  និង 
ជដីនូ បែកប ដោយ ពែហ្មវហិារ ធម ៌
ខ្ពស់  និង ជាទី គោរព សែឡាញ់។

កែ ពី ការ រំលែក ទុក្ខ និង បួង- 
សួង ឲែយ វិញ្ញាណក្ខន្ធ មហាឧបា- 
សិកា  ប៊ុន ស៊ាង លី  បាន អញ្ជើញ 
ទៅ សោយ សុខ ក្នងុ សុគតិ ភព នោះ  
លោក មុត ចនា្ថា  សរសែរ បន្តថា ៖ 
«នា ឱកាស នោះ  សម្តែច តែជោ  
ហ៊នុ សែន  នងិ ឯកឧត្តម  កមឹ សខុា  
បាន ជួប សំណែះសំណាល គ្នា 
អស់ រយៈ ពែល ជិត៥០ នាទី  អំពី 
សខុ ទកុ្ខ នងិ ផលបែយោជន៍ ជាតិ  
និង បែជាពល រដ្ឋ ខ្មែរ»។

អ្នក សែ ីម៉ែង សភុារ ី មែធាវ ីការ- 
ពារ ក្ដី លោក កឹម សុខា  ដែល បាន- 
អម ដំណើរ  លោក កឹម សុខា  ទៅ 
គោរព វញិ្ញាណក្ខន្ធ ដែរ នោះ  បាន- 
បដ ិសែធ អតា្ថាធបិែបាយ ខ្លមឹសរ នែ 
ការ សណំែះ សណំាល រវាង លោក 
ហ៊នុ សែន  នងិ លោក កមឹ សខុា។ 

អ្នក សែ ីថ្លែង ថា  ការចលូរមួ បណុែយ- 
សព គឺ ជា បែពែណី ក្នុង សង្គម- 
ខ្មែរ។ អ្នក ណា ក ៏អាច ចលូរមួ បាន 
ដែរ  ដើមែបី សម្ដែង ការ សោក ស្ដាយ 
និង ចូលរួម រំលែក  ទុក្ខ។

លោក សម រងែសុ ី ដែល ជា អតតី- 
បែធាន អតីតគណបកែស សង្គែះ- 
ជាតិ កំពុង រស់ នៅបែទែស បារំង  
ក៏ បាន ផ្ញើ សរ រំលែក ទុក្ខ ជាមួយ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តែី ហ៊ុន សែន  
និងភរិយា ដែរ។ លោក សម  រងែសុី  
បាន រំឭក ពី ការ ហៅ ទូរស័ព្ទ របស់ 
លោក ហ៊ុន សែន ទៅ លោក សែី  
ជូឡុង សូមូរ៉ា  ដែល ជាភរិយា របស់    
លោក  កាល ព ីខែ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ២០១៦  
ក្នុង គែ ដែល មា្ដាយ ក្មែកលោក 
ទទលួ មរណភាព។  ក្នងុ ពែល នោះ  
កូន បែុស របស់ លោក ហ៊ុន សែន  
គឺ លោក ហ៊ុន មា៉ានី  ក៏ បាន ទៅ 
ចូល រួមពិធី បុណែយ សព ផង ដែរ។

លោក សម រងែសុី  សរសែរ ថា ៖ 
«ទោះ ជា គោល ជំហរ នយោ បាយ    
របស ់យើង មា្នាក់ៗ   ខសុ ព ីគ្នា យា៉ាង 
ណា ក ៏ដោយ  តែ ទកុ្ខ សោក បណា្ដាល   
មក ពី មរណភាព មនុសែស ដែល 
យើង សែឡាញ់  អាច កើត មាន 
ដូច គ្នា គែប់ ពែល វែលា»។ លោក 
សម  រងែសុី  បែប់ តាម អុីមែល  ពី 
មែសិលមិញថា  ការចូល រួម រំលែក- 
ទុក្ខ របស់ លោក ជាមួយ កែុម- 
គែួសរ លោក ហ៊ុន សែន  គឺជា 
សុជីវធម៌ ទៅ វិញ ទៅ មក។

លោក  ផែ សុផីាន  អ្នក នា ំពាកែយ 
រជ រដ្ឋាភិបាល បែប់ ពីមែសិល មិញ 
ថា  ការ ចូលរួម រំលែក ទុក្ខ គ្នា  គឺ ជា 
វបែបធម ៌ដ ៏បវរ របស ់ខ្មែរ  ប៉នុ្តែ លោក 
ថា  រឿង រ៉ាវ នៅ តុលាការ  ដែល 
លោក កឹម សុខា  និង លោក សម 
រងែសុ ី កពំងុ បែឈម  គ ឺជា រឿង ដច-់ 
ដោយ ឡែក។ លោក ថ្លែង ថា ៖«ខ្ញុំ 
ជឿ ថា  សមត្ថកិច្ច របស់ តុលាការ 
ជា រឿង ដច់ ដោយ ឡែក ជា រឿង 
យតុ្តធិម ៌។ យតុ្តធិម ៌ នងិ សជុវីធម ៌
បែង ចែក ដច់ ដោយ ឡែក ពី គ្នា។ 
សុជីវធម៌  គឺ ជា វបែបធម៌ ល្អ បវរ នែ 
ការ រស់ នៅ របស់ ខ្មែរ  ចំណែក 
យតុ្តធិម ៌ជា កាតព្វកចិ្ច របស ់តលុា- 
ការ។ ចពំោះ   ខ្ញុ ំវញិ  ខ្ញុ ំយល ់ថា មនិ 
អាច បូក  សង គ្នា កើត ទែ»។

លោក បន្ត ថា ៖«ដូច ជា  ករណី 

ឯក ឧត្តម  កមឹ សខុា  នៅ តលុាការ  
គឺជា សមត្ថកិច្ច របស់ តុលាការ  
ហើយ កាតព្វកចិ្ច  របស់  សម រងែសុ ី 
ជា កាតព្វ កចិ្ច របស ់តលុាការ ដែរ។ 
វបែបធម៌ ខ្មែរ យើង និយាយ ថា  គែ 
មិន អាច យក បុណែយ មក សង 
ជាមួយ បាប បាន ទែ»។

កែ ព ីការ ចលូរួម រំលែក ទកុ្ខ នា 
ពែលនែះ  លោក កមឹ សខុា  ក ៏ធា្លាប ់
បាន ចលូរមួ រលំែក ទកុ្ខ ជាមយួ រដ្ឋា- 
ភិបាល  និង ចូលរួម ថវិកា ២ ពាន់ 
ដុលា្លារ  ក្នុង ករណី បាក់ អគរ នៅ 
ខែត្ត កែប  នងិ បាន ចលូរមួ បរចិ្ចាគ 
ថវិកា ដើមែបី បែយុទ្ធ បែឆំង នងឹ ជងំ ឺ
កូវីដ១៩  ចំនួន ៥ពាន់ ដុលា្លារ។

អ្នក វិភាគ នយោបាយ  លោក 
ឯ ម សុវណា្ណារ៉ា  យល់ ឃើញ ថា  
ការ ចលូរមួ រលំែក ទកុ្ខ  នងិ ការ ជួប- 

គ្នា រវាង លោក កឹម សុខា  និង 
លោក ហ៊ុន សែន  ជា កាយវិការ 
ល្អ មួយ ហើយ  តែ វា លឿន ពែក 
ក្នុង ការ វិភាគ ថា  នឹង មាន អ្វី កើត- 
ឡើង នា ពែល ខាង មុខ។

លោក ថ្លែង ដូច្នែះ ថា ៖«វា គែន់ 
តែ ជា ឥរិយាបថ ខាង កែ ដែល 
យើ ងអាច មើល ឃើញ តែ ឲែយចែញ 
ជា ទដិ្ឋភាព ពតិ បែកដ ថា  វា យា៉ាង 
ម៉ែច នោះ យើង អត់ ទាន់ ឃើញ 
មាន ស្ថានភាព ណា មយួ ធរូ សែបើយ   
ដូច ជា  ការ ចប់ ការ កាត់ ទោស អី 
ហ្នឹង ស្ងាត់  អត់ ឃើញ មាន ការ- 
ទមា្លាក់ បទ ចោទ ទែ»។

 ជាមួយ គ្នា នែះ  សលា  ឧទ្ធរណ ៍
បាន ចែញលិខិត អញ្ជើញ មែធាវី 
ការពារ ក្ដីលោក  កឹម សុខា  ទៅ 
ចូល រួម សវនាការ ក្នុង សំណុំ រឿង 

«សន្ទិដ្ឋិភាព ជាមួយ បរទែស» 
របស់ លោក  កឹម សុខា។ បើ តាម 
លខិតិ អញ្ជើញ  គ ឺសវនាការ គែង   
នងឹ ធ្វើ ឡើង នៅ រសៀ លថ្ងែទ ី១៣  
ខែ ឧសភា  សបា្ដាហ៍ កែយ ។

លោកទូច ថារិទ្ធ  អ្នក នាំ ពាកែយ 
សលា ឧទ្ធរណ៍ បាន បញ្ជាក់ពី 
មែសិល មិញ ថា  សវនាការ ពិត ជា 
បាន គែង ធ្វើ ឡើង ទៅ តាម កាល- 
បរិច្ឆែទ ខាង លើ មែន  ប៉ុន្តែ តើ 
សវនាការ លើ រឿង អ្វី នោះ  លោក 
ស្នើ ឲែយ សួរ ទៅ មែធាវី លោក  កឹម 
សុខា  ដែល ជា ដើម បណ្ដឹង។

អ្នក សែ ីមែធាវី  ម៉ែង សុភារី  បញ្ជាក់  
ថា  សវនាការ នៅ សលាឧទ្ធណ៍ 
សបា្ដាហ៍ កែយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹងបណ្ដងឹ  
ដែល កែមុ មែធាវ ីការ ពារ   លោក កមឹ 
សខុា  បាន ប្ដងឹ ឧទ្ធរណ ៍ចពំោះ ការ 
សមែច របស់ ចៅកែម ជំនុំ ជមែះ 
នៅ សលា ដំបូង រជ ធានី  ភ្នំពែញ  
តែង់ ចំណុច ដែល ចៅកែម បាន 
សមែច ទទួល យក ភ័ស្តតុាង ថ្ម ីដែល 
ដក់ចូល ទៅ តុលាការ ដោយ តំ-
ណាង អយែយការ  ក្នុង ពែល ដែល 
សវនាការ កពំងុ ដណំើរ ការ។ កែមុ 
មែធាវី អះអាង ថា  ការ ដក់ ចូល ភ័ស្ត ុ
តាង បែប នែះ ខុស នឹង នីតិវិធី។

សូម បញ្ជាក់ ថា  សវនាការ  លើ 
អង្គសែចក្ដី លោក កឹម សុខា  តែូវ- 
បានផា្អាក បណ្ដាះ អាសន្នតាម  ការ-    
ស្នើ សុ ំព ីភាគ ីមែធាវ ីតណំាង រដ្ឋាភ-ិ 
បាល  និង មែធាវី ការពារ ក្ដី លោក 
កមឹ សខុា  ដើមែបី ចលូរមួ ក្នងុ វធិាន- 
ការ ទប់ស្កាត់ ជំងឺ កូវីដ១៩ ៕
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អតីតមេដឹកនំាអតីតបកេសបេឆំាង...

ខន សាវិ

កពំងធ់ំៈ អភបិាល ខែត្ត កពំងធ់ ំ លោក 
សុខ លូ បាន បញ្ជាក់ថា  លោក នឹង ចុះ 
សែវជែវ លើ ទនំាស ់ដធី្ល ីមយួ កន្លែង នៅ 
ឃុំ បឹងលា្វា  សែុក សន្ទុក  ដែល ពលរដ្ឋ 
ចោទ មន្តែី ខាង កសិកម្មថា  បាន បំផា្លាញ 
ដំណាំ ស្វាយចន្ទី របស់ ពួក គត់ ។ ប៉ុន្តែ 
មន្តែី កសិកម្ម  បានចោទ តែឡប់ វិញថា  
ពលរដ្ឋ ទាំងនោះ  គឺជា អ្នក លួច ចូលទៅ 
កាន់កាប់ ដី រដ្ឋ ដោយ ខុស ចែបាប់។ 

លោក សខុ ល ូបាន បែប ់ភ្នពំែញ ប៉សុ្ដិ៍  
កាលពី ថ្ងែទី៥  ឧសភា ថា  លោក មិន- 
ទាន ់ ហា៊ាន អះអាងថា  ភាគ ីខាង ណា ខសុ  

ឬ តែូវ ឡើយ។ ឯ ការចោទបែកាន់ របស់ 
ពល រដ្ឋ  ដែលថា  ខាង មន្តែ ីកសកិម្ម បាន- 
បំផា្លាញ ដំណាំ ស្វាយចន្ទី របស់ ពួកគត់  
គឺ មិនមាន ការចូលរួម ពី មន្តែី ថា្នាក់ ខែត្ត 
ឡើយ  គជឺា ការសមែច របស ់អធិការ ដ្ឋាន   
រដ្ឋបាល ពែឈើ  ដែលជា មន្តែ ីថា្នាកជ់ាត ិ។  
ទោះបី លោក សនែយាថា នឹង ចុះទៅ សែវ- 
ជែវ ផា្ទាល ់ទៅលើ ដ ីទនំាស ់នោះ កដ៏ោយ  
ប៉ុន្តែ  លោក អភិបាល ខែត្ត មិនបាន 
បញ្ជាក់ ពី ពែលវែលា ចែបាស់ លាស់ នែ 
ការចុះ ទៅ ដល់ ទីតាំង នោះ ឡើយ។

 លោក អះអាងថា ៖«ខ្ញុំ នឹង ចុះ ពិនិតែយ 
សែវជែវ ជាកស់្ដែង  ប៉នុ្តែ ការពតិ  ព ីដើម 
តបំន ់ហ្នងឹ  មនិមាន បងប្អនូ បែជាពលរដ្ឋ 

កាន ់កាប ់ជាកស់្ដែង ទែ  គជឺា ដកីា រពារ ដពីែ   
ហើយ កន្លងទៅ ថ្មីៗ  នែះ  កែសងួ កសកិម្ម  
ក៏បាន ដក់ ជា តំបន់ ស្ថានីយ ស្ដារ ពែ 
ឡើងវិញ  ហើយ បងប្អូន ថា ជា ដី ទំនាស់  
ដែល តែូវ ដោះសែយ។ អ៊ីចឹង  យើង 
មិនអាច ជឿ តែ ខាង ណា មា្ខាង បានទែ»។ 

ការលើកឡើង នែះ  បនា្ទាប់ពី មាន 
សរពត័ម៌ាន មយួចនំនួ បាន ចុះផែសាយ ថា  
បែជាពលរដ្ឋ បែមាណ ជតិ ១០០ គែសួរ  
បាន ផ្ទះុ ការតវា៉ា  បនា្ទាប់ពី មន្តែ ីអធិការដ្ឋាន- 
រដ្ឋបាល ពែឈើ ខាងជើង បងឹ ទន្លែសប  
បានសមែច កាត់ ដីចមា្ការ ស្វាយ ចន្ទី 
របស ់ពកួគត ់ដែល អាសែយ័ ផល តាងំព ី
ឆ្នាំ ២០០៦  និង ឆ្នាំ ២០១១  ស្ថិតក្នុង 

តំបន់ អន្លង់ ថ្ម  ឃុំ បឹងលា្វា  សែុក សន្ទុក  
ខែត្ត កំពង់ធំ  ចូលក្នុង តំបន់ ស្ថានីយ 
ផែសព្វផែសាយ  និង ស្តារ ពែ ឡើង វិញ។ 

សរព័ត៌មាន ទាំងនោះ បន្តថា  ពលរដ្ឋ 
បានសុំ កិច្ច អន្តរគមន៍ ពី លោក នាយក-  
រដ្ឋមន្តែ ីហ៊នុ សែន  នងិ មន្តែ ីខែត្ត  ដោយ សរ    
ការ តវា៉ា កន្លងមក ពលរដ្ឋ ធា្លាប់ ទទួល រង   
ការគំរម កំហែង  តាមរយៈ ការវាយ ដំ  
ការចប់ ដក់គុក  និង ការ ផ្ទុះ អាវុធ ចំនួន 
២ គែប់ កាលពី ថ្ងែទី ១៨  ខែមែស  ឆ្នាំ 
២០២០ ជាដើម។ 

ប៉ុន្តែ លោក  តិប ញាតា  នាយរង 
អធិការដ្ឋាន រដ្ឋបាល ពែឈខាងជើង 
បឹង ទន្លែសប បានបញ្ជាក់ ថា  ពលរដ្ឋ 
បែហែល ១០០ គែួសរ នែះ  មិនមែន 
រស់នៅ ក្នុង ឃុំ បឹងលា្វា នោះទែ។ ប៉ុន្តែ 
ភាគចែើន  គឺ មកពី សែុក ស្ទឹងតែង់ ខែត្ត 
កំពង់ចម  និង ខ្លះ មកពី ខែត្ត តែបូងឃ្មុំ  
ហើយ បាន នាំគ្នាមក ដំស្វាយចន្ទី លើ ដី 
ស្ថានីយ ផែសព្វផែសាយ  និង ស្ដារ ពែឈើ។ 

 លោក បន្តថា ខាង មន្តែ ីរបស់ លោក បន្ត  
ឱែយ អាសែ័យ ផល ចំពោះ ដើម ស្វាយ ចន្ទី 
ណា  ដែល បាន ដុះ លូតលាស់ បាន ធំៗ 
មាន អាយុ លើស ពី ១ឆ្នាំ។  ចំពោះ ដើម- 
ចន្ទី ដែល ទើប ដំ ដែលមាន អាយុ ចប់ពី 
១ខែ ដល ់ជតិ ១ឆ្នា ំ គ ឺមនិ អនញុ្ញាត ទកុឱែយ 
អាសែ័យ ផល ឡើយ។ 

 លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«តាមពតិ  ស្វាយចន្ទ ី

ហ្នឹង  គឺមាន តែ ១៥ មា្ចាស់  ទៅ ២០ មា្ចាស់ 
ប៉ណុ្ណាះ  ហើយ មានការ លចួ ដ ំថ្មីៗ   ដែល   
កន្លែង ខ្លះ មាន៣ ហកិតា ទៅ ៥ ហកិតា  គ ឺ
យើង មិនអាច អនុញ្ញាត ឱែយដំ ឡើយ»។ 

 លោក ថា  គណៈបញ្ជាការ ឯកភាព  ខែត្ត 
នងិ គណៈកម្មការ គែបគ់ែង ដ ីរដ្ឋ ថា្នាកជ់ាត ិ 
នឹងសិកែសា វាយតម្លែ អំពី ការបែើ បែស់ ដី 
របស់ ពល រដ្ឋ ទាំងនែះ  ដើមែបី បញ្ជាក់ថា  
តើ ពួកគត់ ពិតជា បាន គែប់គែង  និង 
អាសែ័យ ផល មុន ថ្ងែទី៧  ខែឧសភា  ឆ្នាំ 
២០១២ ដែរ ឬ ទែ។  បែសិន បើ ចូលមក 
ឈូសឆយ ទន្ទែន ហ៊ុម ព័ ទ្ធ ដី ពែឈើ 
កែយ ថ្ងែ ទី៧  ឧសភា  ឆ្នាំ ២០១២   គឺ 
តាម  បទបញ្ជា ០១ របស់ រដ្ឋាភិបាល  
មិនអាច អនុញ្ញាតឱែយ កាន់កាប់ ឡើយ។ 

 លោក បញ្ជាកទ់ៀតថា ពលរដ្ឋ ទាងំ នែះ  
បាន ចលូ ដំ ដណំា ំដោយ គ្មាន មែភមូ ិ នងិ 
មែឃុំ សុី ញ៉ែ ទទួលស្គាល់  ឬ អាជា្ញាធរ- 
ដែនដី ដឹង ឮ នោះ ទែ។  កន្លង មក  ខាង 
លោក  ធា្លាបប់ាន ប្ដងឹទៅ តលុាការ  ដោយ 
តលុាការ បានចែញ ដកីា កោះហៅ មនសុែស   
ចំនួន ៣នាក់  ប៉ុន្តែ មិន ហា៊ាន ចូលខ្លួន ។  
លោក ថា  តាម ការពិនិតែយជាក់ស្ដែង  នៅ 
ក្នុង តំបន់  ដែលមាន ទំនាស់ នែះ  មិន- 
មាន  ផ្ទះ របស់ ពលរដ្ឋ រស់នៅ ជាក់ ស្ដែង 
ឡើយ  គឺ មានតែ ផ្ទះ ថ្មី ចំនួន ៤ ខ្នង  ដែល 
គែ លួច សងសង់ ឡើង ដោយ មិន ទាន់ 
មាន ជញ្ជាំង នៅឡើយ ទែ៕

 លោកនាយ ករដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន  និងលោក កឹម សុខា កាលពីថ្ង្រអង្គារ ។ រូបថត  FB

ពលរដ្ឋតវ៉ាសំុអន្តរាគមន៍ពីលោកហុ៊ន  ស្រន ខ្រមុននៅកំពង់ធំ ដោយថាមន្ត្រ ី បំផ្លាញដំណំាពួកគ្រ។ រូប FN

ចៅហ្វាយខេត្តនឹងចុះពិនិតេយផ្ទាល់លើដីទំនាស់ក្នងុសេកុសន្ទកុករណីពលរដ្ឋចោទមន្តេថីាបំផ្លាញដំណំា
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន្ធ  

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

សូ វិសា ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់ សា� ងលី
កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌ម ន សេដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន សេដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

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

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដ រា� , 

សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ, �ៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណា ន
�ឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី

កា រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ្ធ 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត្ថ ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

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

កា រ�� ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

គយលែងតមែវូឲែយសំុការអនុញ្ញាតពីកែសួងសុខាភិបាលក្នងុការនំាចែញម៉ាស់
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: អគ្គនាយក គយ នងិ 
រដ្ឋាករ កម្ពុជា បាន បៃប់ ទៅ 
បៃធាន នាយក ដ្ឋាន សាខា នងិ 
ការិយា ល័យ គយ និង រដ្ឋាករ  
ពីការ លើកលៃង បមៃម បណ្ដោ ះ- 
អាស ន្ន  នៃ ការតមៃវូ ឲៃយ មានការ- 
សំុ ការ អនុញ្ញាត  ពី កៃសួង សុខា - 
ភិបាល ក្នងុ ការ នំា ចៃញ លើ មុ ខ - 
ទំនិញ មា៉ា ស់ គៃប់ បៃភៃទ  ដោយ - 
សារ កម្ពុជា  បាន ផលិត មា៉ាស់ 
គៃប់គៃន់  សមៃប់ បមៃើ ដល់ 
ការទប់សា្កាត់ ការរីក រាល ដ ល  
នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ក្នុង បៃទៃស ។

តាម លិខិត របស់ អគ្គនាយក 
គយ និង រដ្ឋាករ កម្ពុជា  ដៃល 
ជមៃប ជនូទៅ លោក លោកសៃ ី
បៃធាន នាយក ដ្ឋាន សាខា នងិ 
ការិយាល័យ គយ និង រដ្ឋាករ  
ចុះ ថ្ងៃទី ៤ ឧសភា  ដៃល ភ្ន ំពៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ ទទលួ បាន ព ីថ្ងៃអង្គារ  បាន 
ឲៃយ ដឹ ង ថា ដោយ បច្ចុ បៃប ន្ន នៃះ 
រាជរដ្ឋា ភិបាល  អាច គៃ ប់ គៃង 
នងិ ធានាបាន  នវូការ ស្តកុ មា៉ាស់ 
ដៃល បមៃើ ដល់ ការទប់សា្កាត់ 
ការ រីក រាល ដលនៃ ជំងឺ កូ វីដ ១ ៩ 
នៅក្នងុ បៃទៃស អគ្គ នាយក គយ 
និង រដ្ឋាករ ស មៃ ច ដក បមៃម 
បណ្ដោះអាសន្ន នៃ កា រ តមៃូវ ឲៃយ 
មានការ អនុញ្ញាត ពី កៃសួង សុខា-
ភិបាលលើ ការ នំា ចៃញ មុខ ទំនិ ញ 
មា៉ាស់ គៃប់ បៃភៃទ។

លិខិត បញ្ជាក់ ថា៖ « ដូច្នៃះ 

សមូ លោក លោក សៃ ី ចាតច់ៃង 
ផៃសព្វ ផៃសាយ និង អនុវត្តតាម ខ្លឹ ម - 
សារ នៃះ ឲៃយ មាន បៃសិទ្ធភា ព  ខ្ព ស់ 
ចាប់ ពីថ្ងៃ ចុះហត្ថលៃខា នៃះ តទៅ 
រហូត ដល់ ការណៃនាំ ជាថ្មី»។

លោកគណុ ញមឹ បៃតភិ ូរាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល  ទទួល បន្ទកុ  អគ្គនា- 
យក គយ នងិ រដ្ឋាករ កម្ពជុា  បា ន  
ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ អង្គារ  ថា រាជរ ដ្ឋា ភិបា ល 
មាន មា៉ាស់ គៃប់គៃន់ ហើយ ដោ យ  
អាច ធានា លើ ការបៃើបៃស់ តា ម  - 
តមៃូវការ ក្នុងការ ទប់សា្កាត់ ការ - 
រីក រាលដល នៃ ជំ ងឺ  កូ វីដ១៩ នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស ដៃល នៃះ មក ពី  កៃ ុម- 
ហុ៊នកាត់ដៃរ សម្លៀកបំពាក់ មួ យ 
ចំនួនបាន បង្វៃរ ចង្វាក់ ផលិត    - 
កម្ម រប ស់ ខ្លួន មក ធ្វើការ ផលិត 
មា៉ាស់ វិញ។ លោក បន្តថាកៃុម - 

ហុ៊ន មួយចំនួន  បានធ្វើ ការផលិ ត 
មា៉ាស ់ដើមៃបី នាចំៃញ ទៅ ផ្គតផ់្គង ់
នៅ ទីផៃសារ កៃ បៃទៃស  ដៃល 
កំពុង រីក រា លដល នៃ ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ដូច ជា សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
និង សហភាព អឺរ៉ុប។ 

លោ ក បញ្ជាក់ ថា៖«កាល ពីមុ ន  
យើង បាន រឹត តៃបិត ការនាំចៃញ 
មា៉ា ស់ ដោយសារ យើង គិតថា 
បើ យើង មាន រោង ច កៃ ផលិត មា៉ា ស់ 
ហើយ គឺ  តៃូវ តៃ ទុក បៃើ បៃ  ស់ 
តាម តមៃូវការ នៅក្នុង បៃទៃស  
ក្នងុអំឡុង ពៃល ឆ្លង រីក រាល ដ ល 
ជំងឺ កូ វីដ១៩នៃះ នៅក្នងុ បៃទៃ ស  
យើង ប៉នុ្ដៃ ឥឡូវ នៃះ យើង មាន 
មា៉ាស ់គៃ បគ់ៃន ់ហើយ នងិ ការ- 
គៃប់ គៃង ក៏បាន ល្អ ទៀត ផង » ។

លោក បន្តថា លោក មិន ទាន់ 

អាច បញ្ជាក ់ព ីចនំនួ មា៉ាស ់ដៃល 
នៅក្នុង ស្ដុក នោះ ចៃបាស់ លាស់ 
នៅ ឡើយ  ប៉ុន្ដៃ លោក អះ អា ង 
ថា មា៉ាស់ ដៃល កំពុង ស្ដកុ ទុក ក្ន ុង  
ឃ្លាងំ នោះ គឺមាន ចំនួន រាប់ លា ន  
មា៉ាស់។ លោក ក៏ មិន ទាន់ ដឹង 
ចៃបា ស់ ថា មាន កៃុមហ៊ុន ប៉ុ នា្មាន 
កពំងុ ផលតិ មា៉ាស ់នៃះ ដៃរ  ពៃះ 
រោង ចកៃ មួយ ចំនួន  ដៃល ធា្លាប់ 
កាត់ដៃរ សម្លៀក បំពាក់បាន បង្វៃរ  
មក ផលិត មា៉ាស់ នាំចៃញ វិញ។

លោក បន្ត ថា ការ បញ្ជា ទិញ 
សម្លៀក បំពាក់ នៅ លើ ទីផៃសារ 
អន្តរ ជាតិ  ក៏ដូច ជា នៅ អឺរុ៉ប មា ន -  
ការ ថម ថយ ទើប ពួកគាត់ ង ក 
ម ក ផលិត មា៉ាស់ វិញ ដើមៃបី ផ្គត់- 
ផ្គង់ ការបៃើបៃស់ តាម តមៃវូ ការ 
ក្នងុសៃកុ និង អាច បន្តការ           ងរ ឲៃយ 

កម្មករ កម្ពុជា ផង ដៃរ។ បច្ចុ -  
បៃប  ន្ន នៃះ  ការ បញ្ជា ទិញ មា៉ាស់ ពី 
កៃ បៃទៃស មាន ចំនួន ចៃើន  
ពៃ ះ តមៃវូ ការ នៅ ទីផៃសារ បរទៃ ស 
មាន ខ្ពស់ ដូចជា នៅ   សហរដ្ឋអា - 
មៃរិក អូស្តៃលី  អាល្លឺ ម៉ង់  និង 
បៃទៃស នៅ តំបន់ អឺរុ៉ប មួយ ចំនួ ន - 
ទៀត។ ដូច្នៃះ រាជ រដ្ឋា ភិបាល  
សមៃច បន្ធូ រប ន្ថ យការ រឹត បន្តឹង 
ការ   នំា ចៃញ មា៉ាស់ ទៅ បរ ទៃស ។ 

លោក សៃី យក់ សមៃបត្តិ រដ្ឋ - 
លៃខាធិការ កៃសួង សុខាភិ បា ល  
បាន ថ្លៃង ក្នងុ សន្ន ិសីទ សារ ព័ត៌ មា ន  
ស្ដីពី បច្ចុបៃបន្នភាព ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
កាលពី ថ្ងៃទី ២៧ ខៃមៃសា  
ថា កម្ពុជា នឹង អាច ផលិត បាន 
១១ លា ន  មា៉ាស ់ដៃល អាច គៃប-់ 
គៃន ់តាម ផៃនការ  នៅ សបា្តហ ៍
ទី១ នៃ ខៃ ឧសភា ។ 

គួររំឭកថា កា ល ពី ថ្ងៃ ទី៣០ 
ខៃ មី នា  ឆ្នា ំ២០២០   អគ្គ នា យក - 
ដ្ឋាន  គយ  នងិ រដ្ឋាករ កម្ពជុា បា ន 
ដ ក់វិធាន ការ ប នា្ទា ន់ មួយ ក្នុង 
កា   រគៃប់ គៃ ង មុខទំ និញ មួ  យ- 
ចំនួ ន  ដៃ ល ពាក់ព័ ន្ធនឹង ការ- 
ទ បស់ា្កា ត ់ការច ម្ល ង ជងំ ឺកវូដី១ ៩ 
ដោ យ ត មៃូ វ ឲៃយមាន ការ សុំ ការ- 
អនុ ញ្ញា  តនំា ចៃញ ពីកៃ សួ ងសុ ខា   - 
ភិបា លលើមុ ខទំនិញ មា៉ាស់ គៃប់  - 
បៃភៃទ ផ លិតផល សមា្លាប់ មៃ - 
រោ គ  គៃប់ បៃ ភៃ ទរួម មានអា ល់ - 
កុល លៃបា យ អាល់ កុល ជៃល 
សមា្អាត ដៃ និង ផលិ ត ផល មួយ 
ចំនួ ន ទៀត ៕  

ម៉ាស់ តេវូ បាន ដាក់ លក់  នៅ តាម ចិញ្ចើម ផ្លវូ ពេះ សីហនុ  កាលពី ថ្ងេ ទី ៥ ខេ ឧសភា ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ:  នគរ បាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃ អគ្គ- 
ស្នង កា រដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ  ពីមៃសិល មិញ 
បាន បញ្ជនូ បុរស ជា ជន សងៃស័យ មា្នា ក់  ទៅ 
សាលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ បនា្ទាប់ ពី 
ឃត ់ខ្លនួ  កាល ព ីថ្ងៃទ ី៤  ខៃឧសភា   រឿង 
ក្លៃង ខ្លួន ជា ម ន្តៃី នគ របាល ថា្នាក់ ឧ ត្ត ម- 
សៃនីយ៍ ទោទៅ ឆបោក អ្នក ដទៃ និង 
ធា្លាប់ គំរាម សមា្លាប់ ពលរ ដ្ឋពៃមទាំងបៃើ 
អាវុធ ខុស ចៃបាប់។

លោក ង៉ៃ ង ជួ បៃធាន នាយ ក ដ្ឋាន- 
នគរ បាល ពៃហ្មទ ណ្ឌ នៃ អគ្គ ស្នង កា រ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ បាន បៃ ប់ពី មៃសិល មិញ 
ថា ស ម ត្ថ កិច្ច ជំនាញ បាន បញ្ជនូ ជន សងៃស័យ  
ឈ្មាះ សៃង សុ ភ័ កៃ តៃ អាយុ៤៧ឆ្នាំ 
ទៅ សា លា ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ រចួ រាល ់
ហើយ  នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ ៦  ឧ សភា  ដើមៃបី ឲៃយ 
តុលា ការ បន្ត តាម នីតិ វិធី ចៃបា ប់។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖«មន្តៃ ីជនំាញ យើង 
បាន សាក សួរ ចប់ សព្វ គៃប់  អ៊ីចឹង គាត់ 
បញ្ជនូ ទំាង សំណំុរឿង និង ខ្លនួ ជន សងៃស័យ 
ទៅ តលុា ការ ហើយ ។ គាត ់ធា្លាប ់បោក គៃ 
គំរាម សមា្លាប់ គៃ អ៊ីចឹង យើង តៃូវ តៃ   ចា  ប់ 

ខ្លួន គាត់» ។
លោក គុជ គឹម ឡុង  ពៃះរាជ អាជា្ញារ ង 

និង ជា អ្នក នំា ពាកៃយ សា លាដំ បូង  រាជធានី- 
ភ្ន ំពៃញ  បាន ឲៃយដងឹ កាល ព ីមៃស ិលមញិ ដៃរ  
ថា  លោក បា ន  ទទួល សំ ណំុ រឿ ង នៃះ ហើយ 
នងិបា នបញ្ជ ូន បន្ត ទៅត ំណាង អយៃយ ការ  ។ 
   លោក ប ញ្ជា ក់ ថា៖ « តំ ណា ង អ យៃយ ការ  
ក៏ កំពុង បន្ត សាក សួរជ នសងៃស័ យតា មនី តិ- 
វិធី ដៃរ  បុ៉ន្ដៃ មិន ទាន់ ដឹង ថា  តុលា ការ  
ស មៃ ចបៃប ណា ទៃ ខ្ញុំនឹង ជមៃប ជូន 
នៅ ពៃល កៃយ ទៀត  »។

លោក មុំ ចៃក នា យ ការិ យា ល័យ- 
រដ្ឋបាល នៃ នាយ កដ្ឋាន នគរ បាល ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ បាន ឲៃយ ដឹង ពី មៃសិលមិញ ថា កា រឃត់ 
ខ្លួននៃះ  ធ្វើ ឡើង តាម បទ បញ្ជា លោក  
នៃ ត សាវឿន អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល ជាតិ 
លោក ង៉ៃ ង ជួ បៃ ធាន នាយក ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ  ន ិងដកឹ នា ំបៃត ិបត្ត ិការ 
ដោយ លោក  ជាវ វិបុល អនុ បៃធាន- 
នាយក ដ្ឋាន នគរ បាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ ដោយ 
មាន ការ សមៃ ប សមៃួល នី តិ វិធី ពី លោក 
កៃវ សុធា ពៃះ រាជ អាជា្ញា នៃ អយៃយ ការ អម- 
សា លាដំ បូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ។

លោក បន្ត ថា នគរ បាល បាន ឃត ់ខ្លនួ  

ឈ្មាះ សៃង ស ុភ ័កៃ តៃ នៅ ក្នងុ សង្កាត ់
ជៃយ ចង្វារ  ខណ្ឌ ជៃយ ចង្វារ រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃ ញ។ជន សងៃស័យ បាន ក្លៃង ខ្លួន 
ជា មន្តៃនីគ របាល  ថា្នាក់ ឧ ត្ត ម សៃនីយ៍ ទោ 
(ផ្កាយ ២)និង បាន កុហក អ្នក ដទៃ ថា 
ខ្លួន បមៃើ ការងរ នៅ កៃ សួង ម ហាផ្ទៃ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ជន សងៃស័យ រូប នៃះ 
បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព គរំាម កហំៃង សមា្លាប ់
អ្នក ដទៃ  គំរាម ហៃក កៃរ្ដិ៍ ឆ បោក និង បៃើ- 
បៃ ស់ អាវុធ ខុស ចៃបាប់ ពៃះ គាត់ បាន 
ឆបោក ពល រដ្ឋ(លាក់ អត្ត សញ្ញាណ) 

រឿង រត់ ការ ចូល កៃប ខ័ណ្ឌ នគ របា លជាតិ  
តៃ រត់ ការ មិនបាន សមៃច ហើយក៏ ចាយ 
លុយ អស់ ទៅ ដល់ ពៃល ជន រ ងគៃះ ទូរ- 
ស័ព្ទ ទារ លុយ  គំរាម សមា្លាប់ គៃ វិញ» ។

លោក មំុ  ចៃក  បាន បន្ថៃម ថា  កៃយ ព ី
សមត្ថ កិច្ច សួរ លម្អិត   ជន សងៃស័យ បាន 
សារ ភាព ថា ព ិ តជា បាន បៃពៃតឹ្ត ដចូ ការ- 
ចោ ទ នោះមៃន ។ កាលពី ចុងឆ្នាំ មុន ជ ន- 
ស ងៃស័យ បាន លួង លោម ជន រង គៃះ មា្នាក់ 
នៅ  ភ្នពំៃញ  ដោយ បាន ទាម ទារ យកបៃក់  
១៥ ០០០ ដុលា្លារ ដើមៃបី រត់ ការ ឲៃយ កូន - 
បៃុស ជន រង គៃះ បាន ចូល កៃ ប ខ័ ណ្ឌ  
ន គរ បាល ជាតិ ។

លោក ថា  កៃយ ពី ទទួល បាន លុយ  
ជ នសងៃស័យ យក ទៅ រត់ ការ មិន សមៃច  
និ ងបាន ចាយ លុយ នោះ អស់។ លុះជន 
រង គៃះ ទូរ ស័ព្ទ ទារ លុយ វិញ ជន សងៃស័យ 
បៃរ ជា ផ្ញើ សារ គរំាម បាញ ់សមា្លាប ់បើ សនិ 
នៅតៃ ទារ លុ យ  ទៀត។ បនា្ទាប់ មក  ជន- 
រង គៃះ បាន ប្ដឹង មកសមត្ថ កិច្ច   ទើប 
ឈានដ លក់ា រឃ តខ់្លនួ បាន នៅ ថ្ងៃទ ី៤ 
ខៃឧ សភា  តៃ ម្ដង  ក្នុង នោះ មាន ទាំង 
អាវធុ ខ្ល១ី ដើម  មា៉ាក Glock26  ដៃលគា្មាន 
លិខិត បៃើ បៃស់ ផ ងដៃរ ៕ 

សមត្ថកិច្ចបញ្ជនូបុរសក្លែងខ្លនួជាឧត្ដមសែនីយ៍ទោទៅតុលាការ

ជនសងេស័យ និងវត្ថតុាងកេយពេលសមត្ថ- 
កិច្ចបានឃាត់ខ្លនួ។ រូបថត ប៉ូលិស
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ការនំាចេញទៅអាមេរិកមានកំណើនជាង៤០%
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ការនាំចេញរបស់កម្ពជុាទៅ
អាមេរកិបានកើនជាង៤២ភាគរយក្នងុ
រយៈពេល៣ខេដំបូងឆ្នាំ២០២០នេះ
ទោះបីអ្នកផលិតមួយចំនួននៅកម្ពុជា
កំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្អាកការ-
បញ្ជាទញិពីអាមេរកិក្នងុអឡំងុពេលមាន 
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។
របាយការណ៍ពីការិយាល័យជំរឿន

អាមេរកិបានឲេយដងឹថាការនាំចេញរបស់
កម្ពុជាសមេចបាន១៥៩៤,៤លាន
ដុលា្លារក្នុងតេីមាសទី១ឆ្នាំនេះកើន-
ឡើង៤២,២៩ភាគរយធៀបនឹងរយៈ-
ពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដេលមាន
ចំនួន១១២០,៥លានដុលា្លារ។
ទិន្នន័យនេះឲេយដឹងទៀតថាការនាំ-

ចូលរបស់កម្ពុជាមកវិញសមេចបាន
៨៥,១លានដុលា្លារធ្លាក់ចុះ៣០ភាគ-
រយធៀបនងឹរយៈពេលដចូគ្នាកាលពីឆ្នាំ
មុនមានចំនួន១២២,១លានដុលា្លារ។
លោកហងុវណ្ណៈអ្នកសេវជេវសេដ្ឋ- 

កិច្ចនេរាជបណ្ឌិតេយសភាកម្ពុជាបាន
បេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងេពធុថាការ- 
នាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅអាមេរិកកើន-
ឡើងគឺកំពុងឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចសហ-
បេតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មល្អរវាងរដា្ឋាភិ-
បាលនេបេទេសទាំង២។

លោកបន្តថាទោះយា៉ាងណាបេសិន
បើការរកីរាលដាលជងំកឺវូដី១៩នៅបន្ត
អូសបនា្លាយយូរនៅអាមេរិកនឹងធ្វើឲេយ 
ប៉ះពាល់ដល់ការនំាចេញរបស់កម្ពជុា។
លោកថ្លេងថា៖«ការនាំចេញរបស់

យើងកើនឡើងនៅពេលនេះអាចមកពី
ការបញ្ជាទញិទនំញិរបស់អាមេរកិបាន
ធ្វើឡើងមុនពេលមានការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-
១៩ដចូ្នេះបានជានាឲំេយទនិ្ននយ័នាចំេញ 
មានកំណើនល្អ»។
សមាគមរោងចកេកាត់ដេរនៅកម្ពជុា

(GMAC)បានអពំាវនាវជាថ្មីដល់អ្នក-

បញ្ជាទញិទាងំអសឲ់េយគោរពតាមលក្ខ-
ខណ្ឌទូទាត់បេក់សមេប់ទិញទំនិញ
ដេលបានទទួលរួចហើយឬកំពុងដឹក
ទៅឲេយអ្នកបញ្ជាទិញ។នេះបើតាមលខិិត  
អំពាវនាវចេញផេសាយកាលពីថ្ងេចន្ទ។
ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពី

អ្នកបញ្ជាទិញធំៗនៅអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប
បានសមេចផ្អាកការបញ្ជាទិញទំនិញ
ពីកម្ពុជាដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩
ដេលនាំឲេយរោងចកេចំនួន១៨០បាន
ពេយួរបេតិបត្តិការហើយ៦០រោងចកេ
ទៀតនឹងឈានទៅដល់ការពេយួរការងារ

ផងដេរដេលបានប៉ះពាល់ដល់កម្មករ
ជាង១៥មុឺននាក់។នេះបើតាមលិខិត
របស់GMAC។
GMACបន្តថា៖«រោងចកេនៅកម្ពជុា

កពំងុរងគេះរចួហើយពីការលបុចោល
ការបញ្ជាទិញជាចេើននិងការគ្មានការ
បញ្ជាទញិថ្មៗី ហើយមនិអាចទេទំេនងឹ
ការមិនទូទាត់បេក់នោះទេ»។
ចាប់ពីខេកក្កដាឆ្នាំ២០១៦ រដា្ឋាភិ-

បាលអាមេរិកបានបេកាសផ្តល់GSP
លើទំនិញធ្វើដំណើរសមេប់កម្ពុជា
ដោយរួចពន្ធ រួមមានវា៉ាលិសកាបូប
កាបូបសា្ពាយនិងកាបូបដាក់បេក់។
ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅអាមេរិក

បានកើនឡើងយា៉ាងខ្ពស់កាលពីឆ្នាំ
២០១៩ដោយមានតម្លេរហូតដល់
៥,៣ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើង៤០
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨ខណៈ
ការនាំចូលសរុបពីអាមេរិកបានតម្លេ
ជាង៥១៣លានដលុា្លារកើនឡើង១៥
ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។
កម្ពុជាគឺជាដេគូពាណិជ្ជកម្មទំនិញ

ឈានមខុគេទី៦៦របស់អាមេរកិដោយ
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុប៤,៣ពាន់
លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៨។ការ-
នាំចលូសរុបរបស់អាមេរិកនេផលតិផល
កសិកម្មពីកម្ពុជាមានចំនួនសរុប២៤
លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៨៕

ត ពី ទំព័រ ១ ...កូវីដ១៩
កំពុងគំរាមកំហេងកាន់តេខ្លាំង
មកលើដណំើរការអាជវីកម្មក្នងុ
វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខន់ៗ របស់
កម្ពជុា។កណំើនសេដ្ឋកចិ្ចតបំន ់
នងិសកលនឹងមានការថមថយ 
ជាពសិេសការធ្លាក់ចុះតមេវូការ  
ទីផេសារខងកេការបិទការធ្វើ
ដំណើររបស់បេទេសក្នុងតំបន់
នងិសកលលោកដើមេបីទប់សា្កាត់
ការឆ្លងនេជំងឺកូវីដ១៩។
លោកថ្លេងថា៖«រដា្ឋាភិបាល

តេងចាត់ទុកវិស័យឯកជនជា
ចលករដ៏សំខន់ក្នុងការជំរុញ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងបង្កើត
ការងារជូនបេជាពលរដ្ឋ។ក្នុង
បរិការណ៍នេការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩នេះរដា្ឋាភិបាល
នងិវសិយ័ឯកជនកំពុងបេឈម   
បញ្ហារមួក្នងុការបន្តលើកកម្ពស់
កិច្ចអភិវឌេឍន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាបេកបដោយចីរភាព»។

លោកលមឹហេងអនុបេធន  
សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាន
ឲេយដងឹថាចាប់តាងំពីការរកីរាល-
ដាលកវូដី១៩រដា្ឋាភបិាលបាន
ដាក់ចេញដណំោះសេយឆ្លើយ- 
តបជាចេើនក្នុងគោលបំណង
ជួយសេចសេង់វិស័យដេល
រងផលប៉ះពាល់ដចូជាកាត់ដេរ
ទេសចរណ៍សហគេសធនុតចូ 
និងមធេយមនិងដឹកជញ្ជូន។
លោកថ្លេងថា៖«យើងអង្កេត

ឃើញថារដា្ឋាភិបាលបានដាក់
ចេញនវូវធិនការចនំនួ៣ជុំរចួ
មកហើយដើមេបីជយួវសិយ័ឯក-
ជនដូចជាការលើកលេងពន្ធ
ជាពិសេសលើវិស័យដេលរង
ផលប៉ះពាល។់នេះជាការជយួ
ដ៏សខំន់មយួសមេប់ពកួយើង
ក្នងុអឡំងុពេលដ៏លបំាកហើយ 
យើងសា្វាគមន៍ក្នងុការធ្វើការងារ 
ជាមួយរដា្ឋាភិបាលដើមេបីជំរុញ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ច»។

កាលពីពាក់កណា្ដាលខេមនីា
រដា្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវ
កញ្ចប់ផេនការចនំនួ៨០០លាន 
ដលុា្លារដល់២ពាន់លានដលុា្លារ
ដើមេបីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់
ខ្លាងំដោយសារវរីសុករូ៉ណូាក្នងុ
រយៈពេល៦ខេដល់១ឆ្នាំ។
ជាមួយគ្នានេះលោកនាយក- 

រដ្ឋមន្ដេីហ៊ុនសេនក៏បានបេ-
កាសកាលពីថ្ងេទី២៤ខេកុម្ភៈ
ថាកម្មករទាងំអស់ដេលធ្វើការ
នៅរោងចកេដេលពេយរួការងារគរួ 
តេទទលួបានយា៉ាងហោច៦០
ភាគរយនេបេក់ឈ្នួលអបេបបរ-  
មាក្នុងនោះ៤០ភាគរយបាន
មកពីថៅកេរោងចកេនិង២០
ភាគរយបានពីរដា្ឋាភិបាល។
ធនាគរសហគេសធុនតូច

និងមធេយម(SMEBank)ថ្មី
មួយមានមូលធនដំបូង១០០
លានដុលា្លារតេូវបានដាក់ឲេយដំ-
ណើរការដើមេបីផ្ដល់ហិរញ្ញបេប-

ទានដល់SMEខណៈធនាគរ
កសិកម្ម និងអភិវឌេឍន៍ជនបទ
(ARDB)ដេលគេប់គេងដោយ 
រដ្ឋក៏តេវូបានដាក់ឲេយដណំើរការ
នវូកញ្ចប់ថវកិាចនំនួ៥០លាន
ដុលា្លារដើមេបីផ្ដល់ឥណទាន
សមេប់ SME នៅក្នុងវិស័យ
កសិកម្មក្នុងសេុកផងដេរ។
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នបាន

ឲេយដងឹថាជាក់ស្ដេងរដា្ឋាភបិាល
បានដាក់ចេញនូវវធិនការអន្ត-
រាគមន៍៣ជុំរួចមកហើយដើមេបី
គេប់គេងផលប៉ះពាល់នៅក្នុង
វសិយ័សខំនៗ់ ក្នងុគោលបណំង 
ជួយដល់កេុមហ៊ុន រោងចកេ
សហគេសនងិអាជវីកម្មដេល
ទទលួរងផលប៉ះពាល់ដើមេបីឲេយ
កេុមហ៊ុនទាំងនោះអាចបន្ត
អាជីវកម្មបាន។ដចូជាការជយួ
ដល់កម្មករនិយោជិតដេល
បាត់បង់ ឬតេូវពេយួរការងារឲេយ
មានលំនឹងជីវភាពនិងទេទេង់
កំណើន ជាពិសេសជួយដល់
សហគេសធុនតូចនិងមធេយម
ដេលជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។
លោកថ្លេងថា៖«ទាំងវិស័យ

ឯកជននិងរដា្ឋាភិបាលតេូវបន្ត
សហការយា៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការ- 
តេៀមកមា្លាងំជាសេចដើមេបីចាប់
យកកាលានុវត្តភាពថ្មីៗ ដេល
អាចកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល
និងកេយវិបត្តិកូវីដ១៩»។
ធនាគរអភវិឌេឍន៍អាសុីបាន

ឲេយដឹងនៅពេលថ្មីៗ នេះថានៅ
ក្នុងសេណារីយោករណីល្អបំ-
ផតុមយួបនា្ទាប់ពីការហាមឃាត់
ការធ្វើដំណើររយៈពេល២ខេ
និងការធ្លាក់ចុះយា៉ាងខ្លាំងតមេូវ-
ការក្នុងសេុកដោយសារតេការ- 
រីករាលដាលជំងឺនេះ បេទេស
កម្ពុជាអាចបេឈមនឹងផលប៉ះ-
ពាល់១,១៥ភាគរយទៅលើ
ផលតិផលក្នងុសេកុសរបុដេល
ស្មើនឹង២៨៣,៣លានដុលា្លារ
ហើយបើការរីករាលដាលនេះ
បន្តរយៈពេល៦ខេទៀតកើន-
ឡើងរហតូដល់៧១១,៤លាន
ដលុា្លារ។ធនាគរបន្តថាសមេប់
ករណីអាកេក់បផំតុការខតបង់
ជិត១ពាន់លានដុលា្លារចំពោះ
ការរកីរាលដាលមានរយៈពេល
លើសពី៦ខេ៕LA 

សកម្ម ភាព កេមុកម្មការិនី នៅ ក្នងុ រោង ចកេ កាត់ ដេរមួយ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ ។ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

រដ្ឋមន្តេសីេដ្ឋកិច្ច៖រដ្ឋនិងឯកជន...

វិនិយោគិនចិន
បង្ហាញផេនការ
វិនិយោគចំណត
តម្លេ$១៦០លាន

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ: ទីកេុងភ្នំពេញអាច
ទទួលបានគមេងវិនិយោគ
សាងសង់សា្ថានីយចំណតរថ-
យន្តធុនធំដ៏ទំនើបលើកដំបូង
នៅជាយកេងុខណៈកេមុវនិយិោ- 
គិនមកពីបេទេសចិនបងា្ហាញ
ចំណាប់អារម្មណ៍បោះទុនវិនិ-
យោគ១៦០លានដុលា្លារ។
ក្នុងជំនួបជាមួយលោកស៊ុន

ចាន់ថុល រដ្ឋមន្តេីកេសួងសាធរ-
ណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងេ
អងា្គារ តំណាងកេុមហ៊ុននេះ
ថា្នាក់ដឹកនាំកេុមហ៊ុនChina
GoodCarsHolding Ltd
បងា្ហាញផេនការបោះទុន១៦០
លានដលុា្លារវនិិយោគលើគមេង   
សាងសង់សា្ថានីយចំណតយាន-
យន្តធុនធំដ៏ទំនើប។
ទាងំភាគរីដា្ឋាភបិាលនងិផ្នេក  

ឯកជនក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន
បានសា្វាគមន៍ចំពោះផេនការ
វិនិយោគនេះ។
បណា្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម

របស់កេសួងបានផេសាយថា រដ្ឋ-
មន្តេីកេសួងសាធរណការនិង
ដកឹជញ្ជនូបានគទំេគមេងនេះ
និងបានតមេូវឲេយកេុមហ៊ុនសហ- 
ការជាមួយអគ្គនាយកដា្ឋានដឹក-
ជញ្ជនូផ្លវូគោកសកិេសាលើលក្ខណៈ
បច្ចេកទេសឲេយល្អិតល្អន់ហើយ
តមេូវឲេយកេុមហ៊ុននេះតេូវដាក់
ពាកេយស្នើសុំវិនិយោគនៅចេក-
ចេញចូលតេមួយនេកេមបេឹកេសា
អភិវឌេឍន៍កម្ពុជា។
លោកសុនិចន្ធីបេធនសមា-

គមភ័ស្តុភារកម្មកម្ពុជា(CLA)
បានឲេយដឹងថាការវិនិយោគលើ
ចំណតទំនើបនឹងជួយសមេួល
ការដឹកជញ្ជូនកាន់តេល្អបេសើរ
ពេះវិស័យដឹកជញ្ជូនកំពុង
បេឈមការខ្វះចំណតរថយន្ត
ដឹកទំនិញធំៗយា៉ាងខ្លាំង។
លោកថ្លេងថា៖«ខ្ញុំគំទេគមេង  

វិនិយោគនេះពេះវាចាំបាច់
សមេប់មា្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញ
ធុនធំមានចំណតតេឹមតេូវ»។
កម្ពុជាមានរថយន្តចុះបញ្ជី

សរុប៦៤០១៨៣ ដោយកើន 
១៣ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០១៩៕
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Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ទីតំាងជួលលក់រាយកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ការ រីក រាល ដាល  ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ កំពុង ធ្វើ ឲៃយ តមៃូវ ការ ទីតាំង ជួល 
លក់ ទំនិញ (Retail) នៅ តាម ផៃសារ 
ទំនើប ឬ អគារ ធំៗ ចាប់ ផ្តើម បង្ហាញការ-  
ធ្លាក ់ចុះ ជា បន្ត បន្ទាប ់ខណៈ ដៃល តម្លៃ  
មនិ ទាន ់មាន ការ បៃ បៃលួអ្វ ីគរួ ឲៃយ កត-់ 
សមា្គាល់ ទៃ   ។ នៃះ បើ យោង តាម អ្នក- 
ជំនញ   ក្នុង វិស័យ អចលន ទៃពៃយ ។

កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង រង្វង ់ជា មធៃយម 
៧ ភាគរយ ក្នុង រយៈ ពៃល  ២ ទសវតៃសរ៍ 
ចុង  កៃយ  បាន ធ្វើ ឲៃយ បៃទៃស កម្ពុជា 
មាន ការ ផ្លាស ់ប្តរូ យ៉ាង ឆប ់រហស័ តាម  
រយៈ ការ លៃច ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប់ នូវ 
មជៃឈ មណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម ធំៗ ជា ចៃើន  
ពិសៃស ក្នុង រាជធនី ភ្នំពៃញ។

របាយការណ៍ សៃវ ជៃវ  ពី កៃុមហ៊ុន  
អចលន ទៃពៃយ  CBRE Cambodia 
ដៃល ចៃញ ផៃសាយ កាល ព ីពៃល ថ្មីៗ  នៃះ 
បង្ហាញ ថា គិត តៃឹម ចុង តៃីមាស ទី ១ 
ឆ្នាំ   ២០២០ ក្នុង រាជធនី ភ្នំពៃញ  មាន 
ផៃសារ  ទំនើប ចំនួន ២៣ លើ  ផ្ទៃអគារ 
សរុប បៃហៃល ៣៨មុឺន  ម៉ៃតៃការ៉ៃ 
ហើយ តៃូវ រំពឹង ថា  នឹង កើន ដល់ ជិត 

៥០ មុឺន   ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ នៅ ចុង ឆ្នាំ នៃះ ។
លោក សំ សុខនឿន អគ្គនយក 

កៃមុហ៊នុ អចលន ទៃពៃយ KW សៃន សខុ 
និង ជា បៃធន កៃុមហ៊ុន Sam SN 
Realty បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល- 
ពី  ថ្ងៃ ពុធ ថា តមៃូវ ការ ជួល ទីតាំង លក់ 
ទនំញិ  នៅ ពៃល នៃះ មនិ មាន សញ្ញាវជិ្ជ- 
មាន ទៃ  ពៃះ ចនំនួ អ្នកដើរ ទញិ ទនំញិ 
នៅ តាម កន្លៃង លក ់ទនំញិ បាន ធ្លាក ់ចុះ 

យ៉ាង ចៃើន។ ការ បាត់ បង់ អតិថិជន 
បាន  ធ្វើ ឲៃយ អ្នក ជួល  ឬ អ្នក  មាន បំណង 
ជួល ទីតាំង មួយ ចំនួន សមៃច ពនៃយារ- 
ពៃល  ដោយ រង ់ចា ំមើល ព ីស្ថាន ភាព នៃ 
ការ វិវឌៃឍ របស់   កូវីដ១៩ បញ្ចប់ សិន ។

លោកថ្លៃង   ថា៖ « តមៃវូ ការ ជលួ របស ់
Retail បាន ធ្លាក ់ចុះ ជា បន្ត បន្ទាប ់ចាប-់ 
តាងំ ព ីជងំកឺវូដី ១៩ រកីរាល ដាល ប៉នុ្តៃ 
យ៉ាង ណា ក ៏តម្លៃ នៅ ពៃល នៃះ មនិ ទាន ់

ធ្លាក់ ចុះ គួរ ឲៃយ កត់ សមា្គាល់  ទៃ»។
ទោះ យ៉ាង ណា លោក បៃប់ ថា តាម 

លោក ដងឹ  ពៃល នៃះ    មាន  Retail មយួ 
ចំនួន កំពុង រៀបចំ យុទ្ធសសៃ្ត ទីផៃសារ 
តាម រយៈ ការ បញ្ចុះ តម្លៃ នងិ ការ ផ្តល ់នវូ   
លក្ខខណ្ឌ ពិសៃស មួយ ចំនួន   ដៃរ ។ 

បើ តាម លោក សខុនឿន ទផីៃសារ នៃះ 
នឹង ធ្លាក់ ចុះ ខ្លាំង  បៃសិន បើ ស្ថាន ភាព 
នៃ ជំងឺ កូវីដបន្ត  អូស បន្លាយ រយៈ ពៃល  
លើស ព ី ៣ ខៃ ទៅ មខុ ។ លោក អះអាង 
ថា៖  « ឥឡូវ នៃះ ផល ប៉ះ ពាល់ គឺ មិន 
ទាន ់ខ្លាងំ ប៉នុ្មាន ទៃ តៃ បើ   ៣ ខៃខងមខុ 
ស្ថា នភាព កូវីដ នៅ ដដៃល ខ្ញុំ គិត ថា 
តម្លៃ ជួល នឹង ធ្លាក់ ចុះ ចន្លាះពី  ២០- 
៣០  ភាគរយ »។

 ការ សិកៃសារ របស់ CBRE Cambo-
dia បាន រក ឃើញ ថា ក្នងុ តៃមីាស ទ ី១ 
ឆ្នា ំ២០២០ កន្លៃង ជលួ លក ់ទនំញិបៃ-
ភៃទ Prime Shopping Mall មាន 
តម្លៃ ជួល ជា មធៃយម ៣២,២៥ ដុល្លារ 
ក្នុង  ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃសមៃប់ រយៈ ពៃល ១ 
ខៃ បៃភៃទ Prime Retail Podium 
តម្លៃ ២៦,៦៩ ដុល្លារ បៃភៃទ Prime 
High Street មាន តម្លៃ ២៦,៥០ 
ដុល្លារ  និង  បៃភៃទ Community 

Mall មាន តម្លៃ ២០,៩៣ ដុល្លារ។ 
អ្នក សៃ ី អាន សុធី តា នយិកា គៃប់- 

គៃង កៃុមហ៊ុន CBRE Cambodia 
បាន  បៃប ់ថា បើ នយិយ ព ីវសិយ័ អច-
លន ទៃពៃយ គ ឺ  Retail មាន  ផលប៉ះពាល ់
ចៃើន ជាង គៃព ីវបិត្ត ិ  ជងំ ឺកវូដី ១៩ ពៃះ  
តៃ ក្ត ីបារម្ភ របស ់បៃជាជន ពៃម ជា មយួ 
ការ ដាក ់ចៃញ នវូ វធិន មយួ ចនំនួ របស ់
រដា្ឋាភបិាល ក្នងុ ការកាត ់បន្ថយ ការ   ជបួ- 
ជុ។ំ អ្នក សៃ ីបន្ត ថា ទោះ យ៉ាង ណាអ្វ ៗី  
ហាក់ មាន ភាព បៃសើរ ឡើង វិញបន្តិច  
ហើយ ន ពៃល នៃះ បើ ធៀប  នឹង ចុង-   
តៃីមាស ទី ១ ។  អ្នក សៃី  បន្ត  ថា៖ « ដោយ- 
សរ មាន ផល ប៉ះ ពាល ់ខ្លះ ហៃត ុនៃះ ខ្ញុ ំ
គិត ថា គៃ តៃូវ ការ ពៃល យ៉ាង តិច ពី  ៦ 
ខៃ ទៅ ១ ឆ្នាំ ទៀត ទើប ទីផៃសារ  Retail 
នៃះ មាន ភាព ល្អ ឡើង វិញ » ។

យោង តាម របាយការណ៍  CBRE 
Cambodia អតៃ បៃើ បៃស់ របស់ 
Retail ក្នុង រាជធនី ភ្នំពៃញ គិត តៃឹម 
តៃមីាស ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០ គ ឺមាន ៨៩, ៩   
ភាគ រយ ធ្លាក់ ចុះ ០,៥ ភាគ រយ បើ 
ធៀប នឹង តៃីមាស ទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៩។ 
ចំណៃក ឯ តម្លៃ ជួលបាន ធ្លាក់ ចុះ  នៅ 
ក្នុង រង្វង់ ១០ ភាគ រយ៕  LA

មជេឈមណ្ឌល លក់ រាយ  Noro mall  ដេល ស្ថតិ នៅ មហាវិថី ពេះ នរោត្តម។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

ក្រមុអ្នកទិញចិនបាត់មុខពីវិស័យអចលនទ្រព្រយហុងកុង
ទី កេុង ហុង កុងៈ ទី ផៃសារ អចល-  

ន  ទៃពៃយ  ថ្លៃ បំ ផុត នៅ  លើ ពិ ភព- 
លោក  បាន និង កំពុង បាត់ បង់ 
នូវ បៃ ភព វិនិ យោគ ក្នុង  សៃុក ដ៏ 
សខំន ់ប ំផតុ របស ់ខ្លនួ។  នៃះ បើ 
តាម ការ ចុះ  ផៃសាយ  របស ់កា សៃ ត 
សិង្ហបុរី Straitestimes ដៃល  
ដក សៃង់ បន្ត ពី សរ  ព័ត៌ មាន  
BLOOMBERG ។ 

កៃុម អ្នក ទិញ អច លន ទៃពៃយ 
ជន ជាតិ ចិន ដី គោក កំពុង ចាក -  
ចៃញ ព ីអចល ន ទៃពៃយ នៅ ទ ីកៃងុ 
ហងុ កងុ ខណៈ ការ រីក រាល ដាល  
វ ីរសុ ករូ៉ ូណា បាន ជះ ឥទ្ធ ិពល លើ 
ចក្ខុ វិស័យ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង កំពុង  
រារាំង កៃុម វិនិ យោ គិន មិន ឲៃយ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី កៃុង នៃះ ។

យោង តាម កៃុម ហ៊ុន CBRE  
Group  Inc   គា្មាន  បៃតិ បត្តិ ការ 
ជួញ ដូរ អចលន ទៃពៃយ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម  ដៃល ជាប ់ពាក ់ព័ន្ធ  នឹង អ្នក- 
ទិញ មក ពី ចិន ដី គោក  ទៃ នៅ  
តៃ ីមាស  ទ១ី  កន្លង មក ។ នៃះ ជា 
លើក  ដបំងូ ហើយ ចាប ់តាងំ ព ីឆ្នា ំ
២០០ ៩  មក  ខណៈ ក្នងុ រយៈ ពៃ ល  
២-៣ឆ្នា ំកន្លង មក  មាន  កៃមុ វនិ-ិ 
យោ គិន  ជន ជាតិ ចិន ជា ចៃើន 
បាន នំ គា្នា សមៃុក ទៅ ទិញ កា រិ- 
យ  ល័យ  ដ៏ គួរ ឲៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល ។

 លោក  Reeves  Yan  បៃ- 

ធន ទីផៃសារ មូល ធន នៅ កៃុម- 
ហ៊នុ សៃវា អចលន ទៃពៃយ  CBRE 
Group  Inc បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
 « អ្នក  ទិញ ជន ជាតិ ចិន ដី គោក 
ជា ចៃើន  កពំងុ ដក ខ្លនួ ថយ មយួ 
ជំហាន  ដោយ សរ តៃ ចក្ខុ- 
វិស័យ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ជម្លាះ 
(ការ  តវា៉ា បៃឆងំ ពី កៃមុ អ្នក គា ំទៃ  
លទ្ធិ បៃជា ធិប តៃយៃយ )  ដៃល 
បាន ធ្វើ ឲៃយ ពួក គៃ មាន អារម្ម ណ៍ 
ថា មិន ស្វា គម ន៍ »។

 លោក Yan  បន្ត ថា ការ គៃប-់ 
គៃង មូល ធន ដៃល បាន ដាក់ 
ដោយ ទី កៃុង ប៉ៃ កាំង លើ បៃក់   
ហរូ ចៃញ ព ីបៃទៃស ចនិ  ក ៏កពំងុ 
រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ អចល ន- 

ទៃពៃយ នៅ ទី កៃុង ហុង កុង ដៃរ។ 
 ទិន្ន ន័យ ថ្មី បំផុត  ពី នយ ក- 

ដា្ឋាន  ផ្ដល់ ចំណាត់ ថា្នាក់  និង វាយ- 
តម្លៃ   របស ់ទ ីកៃងុ ហងុ កងុ  បង្ហាញ  
ថា  តម្លៃ ការយិ លយ័  នៅ ទ ីកៃងុ 
ហងុ កងុ បាន ធ្លាក ់ចុះ  ៨, ៥ ភាគ រ យ  
ក្នុង ខៃ កុម្ភៈ ធៀប  ដើម ឆ្នាំ   មុន ។

ទី ផៃសារ លំ នៅ ឋាន បៃណីត 
របស  ់ទ ីកៃងុ នៃះ  ក ំពងុ ទទលួ រង  
ផល ប៉ះ ពាល់ ។ កូវីដ ១៩ បាន 
រារាងំ បៃជា ជន ក្នងុ ការ ធ្វើ ដណំើរ  
ទៅ ទី កៃុង ហុង កុង។

យោង តាម កៃមុ ហ៊នុ  Savills 
Plc តម្លៃ អ ចលន ទៃពៃយ បៃណតី 
ទ ូទាងំ ទ ីកៃងុ ហងុ កងុ បាន ធ្លាក ់
ចុះ ជា មធៃយម ៤,៥ ភាគ រយ នៅ 

តៃី មាសទី១ ធៀប   ឆ្នាំ ២០ ១ ៨   ។ 
តំបន់ ជុំ វិ ញ ស្ថា នីយ West 
Kow loon  ដៃល បាន គំា ទៃ ជា-  
ពិ  សៃស ដោយ  ជន ជាតិ ចិន ដី- 
គោក  ធ្លាក់ ចុះ ជិត ៧ ភាគ រយ  ។ 

 លោក Raymond Lee អគ្គ- 
ន យក កៃមុ ហ៊នុ  Savills របស ់
ទី កៃុង ហុង កុង  និង កៃុម ហ៊ុន  
Greater China បាន ឲៃយ ដឹង 
នៅ ក្នងុ  សន្ន ិសទី ពត័ ៌មាន ខ្ល ីមយួ   
កាល ពី ខៃ មុន ថា៖« អ្នក ទិញ 
ភាគ  ចៃើន គ ឺជា បៃជា ជន  រស ់នៅ 
ក្នុង តំបន់   »។ 

ទោះ យ៉ាង ណា  អ្វី ដៃល តមៃូវ- 
ការ ក្នងុ សៃកុ មាន នៅ តៃ រងឹ មា។ំ  
ទ ីកៃងុ ហងុ កងុ  បាន កត ់តៃ ចងុ 
សបា្ដាហ៍ ល្អ បំ ផុត របស់ ខ្លួន 
សមៃប់ ការ លក់ អាផត មិន  
បន្ទាប់ បនៃសំ  ក្នុង រយៈ ពៃល ៧ ឆ្នាំ 
កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ មុន ។

លោក  Louis Chan ន យ ក 
ទទួល  បន្ទុក ផ្នៃក លំនៅ ឋាន 
របស់ កៃុម ហ៊ុន  Centaline 
Property បាន ថ្លៃង ថា ៖« បៃ- 
ជា  ជ ន ទី កៃុង ហុង កុង រំពឹង ថា 
ជំងឺ កូវី ដ១៩  នឹង ស្ថិត កៃម 
ការ គៃប ់គៃង ជា ប ណ្ដើរ ៗ   ហើយ   
កតា្តា នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង 
ដល់ ទំនុក ចិត្ត ទីផៃសារ ដៃល    មាន 
ភាព មិនចៃបាស់លស់  »៕LA

  អគារលំនៅឋា ន និង  ពាណិជ្ជកម្មស្អេកស្កះ  នេកោះហុង កុង ។ AFP

ក្រមុហុ៊នអាកាសចរណ៍នានា
នឹងកាត់បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់

ទីកេុង ញូវយ៉ក ៈ  កៃុម ហ៊ុន 
អាកាសចរណ៍ United  Air-
lines របស់ អា ម ៃរិក មាន ផៃន- 
ការ កាត់     បុគ្គល ិក  បៃហ ៃល  ៣០ 
ភាគរយ ពី តួ ន ទី ថា្នាក់ ដឹក នំ  ។ 
កៃុម ហ៊ុន នៃះ ក៏ កំ ពុង រៀប ចំ  
បញៃឈប់  បុគ្គលិក អាកាស យ ន កិ  
រាប ់ពាន ់នក ់ ខណៈ ពៃល ដៃល 
ចនំនួ បគុ្គ លកិ ស្ថតិ ក្នងុ ចណំោម 
អ្នក តៃវូ កាត ់ចៃញ មាន បៃហៃល  
៣៤ ៥០ នក ់។ បៃភព  ស្នទិ្ធ  នងឹ 
បញ្ហា នៃះ  ឲៃយ ដឹង ថា  អា កា ស-   
យ នកិ ១ ភាគ៣ នៃ ចនំនួ ១២-  
២៥០ នក់ បៃ ហៃល ជា តៃូវ ចាក- 
ចៃញ ពី កៃុម ហ៊ុន ។  កៃុម ហ៊ុន 
នៃះ បាន ទទលួ ទកឹ បៃក ់សង្គៃះ  
ចនំនួ ៥ពាន ់លន ដលុ្លារ ព ីរដា្ឋា- 
ភិបាល អាមៃរិក ជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
កញ្ចប ់ថវកិា សង្គៃះ ចនំនួ ២,២ 
ពាន់ ពាន់ លន ដុល្លារ សមៃប់ 
ជួយ វិស័យ ឧសៃសា ហកម្ម ដៃល 
រងគៃះដោយ វបិត្ត ិវរីសុ ករូ៉ណូា ។   
កៃមុហ៊នុ នៃះ ក ៏បញ្ជាក ់ថា ទកឹ- 
បៃក់ ពី  រដា្ឋា ភិបាល សហព័ន្ធ 
អាច គៃប ់គៃង ការ ចណំាយ តៃមឹ 
ថ្ងៃទី ៣០ ខៃ កញ្ញា   ប៉ុណោ្ណោះ។  
កៃុមហ៊ុន នៃះ បាន លុប ចោល 
ជើង ហោះ ហើរ រហូត ដល់ ទៅ 
៩០ ភាគ រយ ឯណោះ ។ 

កៃមុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍ផៃសៃង   
ទៀត រួម ទាំង   កៃុមហ៊ុន  Delta  
ក៏ពៃមាន ឲៃយ ដឹង ពី ការ កាត់- 
បន្ថយ បុគ្គលិក ដៃរ ។ 

បណា្តាញ ព័ត៌មាន AFP 
កប៏ាន រាយការណថ៍ា កៃមុ ហ៊នុ 
អាកាសចរណ៍ QATAR របស់ 
បៃទៃស កាតា បាន  ជូន ដំណឹង  
ដល ់ បគុ្គ លកិ របស ់ខ្លនួ អពំ ីការ- 
លៃង  តៃវូ ការ តទៅ ទៀត  ច ំពៃល  
នៃ  ការ ដលួ រល ំ តមៃវូ ការ ធ្វើ ដណំើរ 
តាម ផ្លវូ អាកាស  ។  អាកា ស ចរណ ៍
ពីតំបន់ សមុទ ៃពៃរៃស៍   ដៃល ហោះ    
ទៅ កាន ់គោល  ដៅ   ១៧០ ជា មយួ  
យន្ត ហោះ សរុ ប ២៣៤ គិត តៃឹម 
ខៃ មីន   បានរងគៃះ  ដោយសរ 
ការ បិទ ការ ធ្វើ ដំណើរ  តាម  ផ្លូវ- 
អាកាស    ដើមៃបីទប់ ទល់ ការ រា ល -   
ដា ល  នៃ កូវីដ ១៩។ កៃុម ហ៊ុន 
នៃះ មិន   បញ្ជាក់ ចំនួន បុគ្គ លិក 
ដៃល លៃង តៃវូ ការ ក្នងុ ច ំណោម 
បុគ្គ លិក  ៣០ ០០០ នក់ នះ 
ទៃ។ ស មាគម ដឹក ជញ្ជូន ផ្លូវ - 
អាកាស អន្តរ ជាតិ  បាន ពៃ មា ន  
កាល ព ីខៃមនុ  ថា  ចរាច រ ណ ៍តាម  
ផ្លវូ អាកាស  ក្នងុ តបំន ់មជៃឈមិ   បពូា៌ា  
និង អា ្រហ្វិក ខង ជើង នឹង ធ្លាក់ 
ចុះ ជាង ពាក់ កណា្តាល ក្នុង ឆ្នាំ 
នៃះ ៕ RR



 

លេខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម៉ែតែ
តម្លែ:170000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:ចូលតាមបុរីកំាងម៉ែង
ផ្លវូជាតិលែខ២សង្កាត់
ពែកកំពឹសខណ្ឌដង្ការ

លេខកូដLS-L69
ទំហំដី:30x43ម៉ែតែ
តម្លែ:320000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:ដីបែកទៅទិសខាង
កើតសង្កាត់ពែកឯងខណ្ឌ
ចែបារអំពៅរាជធានីភ្នពំែញ

លេខកូដLS-L68
ទំហំដី:618ម៉ែតែការែ
តម្លែ:200000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:ដីនៅនឹងផ្លវូកែងល្អ
សង្កាត់ពែកឯងខណ្ឌ
ចែបារអំពៅរាជធានីភ្នពំែញ

លេខកូដLS-L64
ទំហំដី:40x72ម៉ែតែ
តម្លែ:1300000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:ដីបែរទៅទិសខាង
កើតសង្កាត់វាល់សែបូវខណ្ឌ
ចែបារអំពៅរាជធានីភ្នពំែញ

PhnomPenhChhaya
ចំនួនបន្ទប់:22Units
តម្លែ:400$  -  1200$
អសយដ្ឋាន:សង្កាត់
បឹងតែបែកខណ្ឌចំម្ការមន

ThaDaTra
ចំនួនបន្ទប់:30units
តម្លែ:1100$ - 1750$
អាសយដ្ឋាន:សង្កាត់ទួល
ទំពូង១ខណ្ឌចំម្ការមន
រាជធានីភ្នពំែញ



JTowerarP
ចំនួនបន្ទប់:108units
តម្លែ:750$ - 900$
អាសយដ្ឋាន:សង្កាត់បឹង
កែងកង
រាជធានីភ្នពំែញ

KJKSreSiDenCe
ចំនួនបន្ទប់:95units
តម្លែ:850$ - 2300$
អាសយដ្ឋាន:
សង្កាត់ទូលស្វាយពែ
រាជធានីភ្នពំែញ



aninaarP
ចំនួនបន្ទប់:25units
តម្លែ:1000$ - 2000$
អាសយដ្ឋាន:
សង្កាត់ទូលទំពូង
រាជធានីភ្នពំែញ

miLLionaireServiCeD
ចំនួនបន្ទប់:57units
តម្លែ:1000$ - 2800$
អាសយដ្ឋាន:
សង្កាត់បឹងកែងកង១
រាជធានីភ្នពំែញ

លេខកូដvS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែ:350000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
ខណ្ឌចែបារអំពៅរាជធានី

លេខកូដvS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែ:390000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
ខណ្ឌចែបារអំពៅរាជធានី

លេខកូដ:vS-L06
ទំហំដី:8.8x22mផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែ:340000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
សង្កាត់និរោធខណ្ឌចែបារអំពៅ

លេខកូដvS-L15
ទំហំដី:8.8x22mផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែលក់:410000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតផ្លវូ៦០ម៉ែតែ
សង្កាត់ចាក់អងែកែម
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UNCកំពុងសុើបអង្កេតលើករណីបាញ់នៅតំបន់គ្មានកងទ័ពនេឧបទ្វបីកូរ៉េ
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  មន្ត្រី បាន និយាយ 

កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា ទី បញ្ជា ការ អង្គការ 
សហប្រជាជាតិ ដឹក នាំ ដោយ អាម្ររិក 
(UNC )កំពុង ធ្វើ របាយ ការណ៍ អំពី 
ឧប្រប ត្តិហ្រតុ បាញ់ គ្នា នៅ តាម ព្រំដ្រន 
នា ព្រល ថ្មីៗ  ន្រះ រវាង ករូ៉្រ ខាង ត្របងូ  នងិ 
កូរ៉្រ ខាង ជើង  ក្រយ ពី អធិការ កិច្ច 
ដល់ ទី កន្ល្រង នៅ ខាង ត្របូង ន្រ តំបន់ 
គ្មាន កង ទ័ព។ 

យោង តាម នាយ ស្រនា យោធា 
ចម្រុះ  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ  គ្រប់ កាំ ភ្លើង ៤ គ្រប់ បាញ់ 
ច្រញ ពី កូរ៉្រ ខាង ជើង  បាន ត្រូវ ចំ ប៉ុស្តិ៍ 
យាម មួយ  របស់ កូរ៉្រខាង ត្របូងនៅ ច ំ      
ផ្ន្រក កណ្តាល ន្រ តំបន់ គ្មាន កងទ័ព               
(DMZ)  នៅ   តំបន់  ច្រ អ៊រ វ៉ុនន្រ ខ្រត្ត 
ហ្គាង វ៉ុន  ដោយ បាន ជំរុញ ឲ្រយ ទាហន 
កូរ៉្រខាង ត្របូង បាញ់ ត ទៅ វិញ ។ 

មន្ត្រីយោធា  បាន ថ្ល្រង ថា UNC 
ដ្រល គ្រប់គ្រង DMZ និង អនុវត្ត កិច្ច- 
ព្រម ព្រៀង ឈប់បាញ់  ដ្រល បាន 
បញ្ចប់ សង្គ្រម កូរ៉្រ ឆ្នាំ ១៩៥០- ៥៣  
បាន បើក ការ សុើប អង្ក្រត កាល ពី ថ្ង្រ      
ចន្ទ និង ធ្វើ របាយ ការណ៍ វិភាគ របស់ ខ្លួន។ 

មន្ត្រ ីយោធា ទាងំ នោះ បាន បន្ថ្រម ថា  
របាយការណ៍ នោះ បាន ផ្តោត ទៅ លើ 

ថា មាន ទង្វើដ្រល បាន រំលោភ បំពាន 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង ឈប់ បាញ់ ដ្ររ ឬ ទ្រ?  

មន្ត្រីមា្នាក់បាន និយាយ ថា៖ « ទី- 
បញ្ជាកា រន្រះ  អាច ធ្វើ ការ សុើប អង្ក្រត 
បន្ថ្រម ទៀត លើ កន្ល្រង ឧប្របត្តិ ហ្រតុ នោះ  

កើត ឡើង ប្រសិន បើ ចាំបាច់  ហើយ 
យើង នឹង បន្ត សហ ការ ជា មួយ ពួក គ្រ 
យា៉ាង ព្រញ ល្រញ »។ 

តាម ការ រាយ ការណ ៍UNC   ខក ខាន 
មិន បាន ធ្វើ ការ សុើប អង្ក្រត ទៅ លើ 

ភាគី កូរ៉្រខាង ជើង ទាក់ ទង នឹង ឧប្របត្តិ - 
ហ្រតុ ន្រះ។  ឧប្របត្តិហ្រតុ ន្រះ  មិន ត្រូវ 
បាន ដឹង ភា្លាមៗ ទ្រ  ប្រសិន បើ UNC      
ម ិន  ធ្វើ ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ នឹ ងប្រ-    
ទ្រ សកមុ្មយុនសី្តន្រះ  ហើយ មនិ ទទលួ 

បាន ការ ពន្រយល់ ណ មួយ នោះ ។ 
មនុន្រះ  ទ ីបញ្ជា នោះ  បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  

ខ្លួន បាន ប្រតិបត្តិ ការ ខ្រ្រស ទូរ ស័ព្ទ 
ទំនាក់ទំនង ផ្ទាល់ ជា មួយ យោធា     
កូរ៉្រ ខាង ជើង  និង ប្រើ ប្រស់ វា ២ដង 
ក្នុង ១ ថ្ង្រ សម្រប់ ត្រួត ពិនិត្រយ ទំនាក់-
ទំនង។  កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩  ភាគី ទាំង 
២ បាន ធ្វើ ទំនាក់ ទំនង គ្នា ជាង ១៣០ 
លើក  ដោយ ប្រើ ខ្រស្រ ទរូ សព័្ទ ទាន ់ហ្រត-ុ 
កា រណ៍។

យោង តាម ក្រសងួ ការពារ ជាត ិបាន 
ឲ្រយ ដឹង ថា  បនា្ទាប់ ពី ករណី បាញ់  បាន 
កើត ឡើង  ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន 
ផ្ញើ លិខិត ជូន ដំណឹង មួយ ច្របាប់ ជូន កូ- 
រ៉្រ ខាង ជើង  និង សុំ ឲ្រយ ពន្រយល់ ចំពោះ 
ករណី ន្រះ  ប៉ុន្ត្រ មិន បាន ទទួល ការ - 
ឆ្លើយ តប ទ្រ។ 

ប្រភព យោធា  បាន និយាយ ថា  
ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន បាញ់ 
ប្រហ្រល ៣០ គ្រប់  ដោយ ប្រើ កាំ ភ្លើង 
ធុន  K-6  ទៅ លើ ប៉ុស្តិ៍ យាម មួយ របស់ 
ករូ៉្រ ខាង ជើង ។ ក្រយព ីបាន ដងឹ គ្រប ់
កំាភ្លើង ទំាង នោះ  ច្រញ ពី  ទីណ នោះ។  
នាយ ស្រ នាធិការ ចម្រុះបាន  ថ្ល្រង ថា  
យោធា កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន ប្រហ្រល 
១០ គ្រប់ ២លើក ៕ Yonhap/PSA   

បុ៉ស្តិ៍យាមព្រដំ្រនរបស់កូរ៉្រខាងជើងនៅព្រដំ្រនអន្តរកូរ៉្រ ស្ថតិនៅក្រប្ររក្រងុប៉ាជូន្រខ្រត្តGyeonggi។រូបថតYonhap

តេជំំរុញឲេយបើកបេទេសឡើងវិញខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់...
តពីទំព័រ ១... លោក ។ 
 ចំនួន អ្នក ស្លាប់ នៅ អាម្ររិក 

កាន់ ត្រ ច្រើន ឡើង  គឺ មាន 
មនុស្រស ជាង ៧ មុឺន នាក់  ដោយ 
មាន ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ច្រើន ជាង 
គ្រ បំផុត នៅ លើ ពិភព លោក  
ខណៈ ប្រទ្រស អង់ គ្ល្រស មាន 
អ្នក ស្លាប ់ បាន កើន ឡើង រហតូ-

ដល់ ៣២  ០០០ នាក់  ដោយ 
បាន ដាក់ ចំនួន អ្នក ស្លាប់ នៅ 
ទូទាំង ប្រទ្រស  នៅ លើ តួ ល្រខ 
ប្រទ្រស អុីតាលី ។ 

 នៅ ប្រទ្រស ផ្រស្រង ទៀត នៅ 
អរឺ៉បុ  ប្រទ្រស អុតីាល ី អ្រស្របា៉ាញ  
និង បារាំង ដ្រល  បាន រងការ- 
ប៉ះពាល់យា៉ាងខា្លាំង បំផុត  នោះ  

បាន រាយ ការណ៍ ថា   តួ ល្រខ 
ស្ថិត នៅ នឹង  មិន ប្រប្រួល  
ដោយ បាន ផ្តល់ ក្តី សង្រឃឹម ថា  
ជីវិត អាច ចាប់ ផ្តើម វិលត្រឡប់  
ទៅ រក ស ភាព ដើម តាម ធម្មតា 
វិញ បន្តិ  ចម្តង ៗ  ។ 

 ដោយ ក្រុម អ្នក ជំនាញ បាន 
ព្រមាន អំពី ការ មិន រីក ចម្រើន  

ជា សកល យា៉ាង អាក្រក់ មួយ  
រដា្ឋាភិ បាល ជា ច្រើន នៅ លើ 
ពិភព លោក  បាន កំពុង បន្ធូរ-
បន្ថយ វិធាន ការ ឲ្រយ ស្នាក់ នៅ 
ក្នុងផ្ទះ  នៅ ក្នុង ការ ព្រយា យាម 
មយួ  ដើម្រប ីធ្វើ ឲ្រយ ស្រដ្ឋ កចិ្ច  ដ្រល 
រង ប៉ះពាល់យា៉ាង អាក្រក់ ន្រះ  
បាន ល្អ ប្រសើរ ឡើង វិញ ។ 

 ទី ផ្រសារ ហិរញ្ញ វត្ថុ មួយ ចំនួន  
បាន ចាប់ ផ្តើម រីប  ឡើង វិញ 
ច្រញ ពី វិបត្តិ   ដោយ មាន ទី ផ្រសារ 
ភាគ ហ៊ុន ខ្លះ  និង តម្ល្រ ប្រង  
បាន ដណំើរ ការ ឡើង វញិ  កាល- 
ពី ថ្ង្រ អង្គារ កន្លង ទៅ ។ 

លោក ដ ូណល ់ ត្រ ំ បាន ស្នើ 
ឲ្រយ រដ្ឋ  ខ្លះ នៅ អាម្ររិក  បន្ធូរ- 
បន្ថយ ការ រឹត ត្របិត ខ្លះ  ខណៈ 
លោក បាន ព្រយា យាម ស្ដារ ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច ធំ បំផុត នៅ លើ ពិភព លោក  
ឲ្រយ បាន នៅ មុន យុទ្ធ នា ការ 
បោះឆ្នាត ប្រធា នា ធបិ ត ី នៅ ខ្រ 
វិច្ឆិកា  ខាង មុខ ន្រះ  នៅ ព្រល 
ចំនួន អ្នក ស្លាប់   កើន ឡើង ខ្ពស់  
និង មនុស្រស ជា ច្រើន លាន នាក់   
បាត់ បង់ ការ ងរ ធ្វើ៕ AFP/SKលោកដូណាល់ត្រំធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រHoneywellInternationalInc.ដ្រលផលិតម៉ាស់N95។AFP

ជនជាតិរុសេសី៊៧នាក់តេូវចាប់ខ្លួនពីបទ
បំពានចេបាប់គេអាសន្ននៅកោះផងំង៉ា
ខ្រត្តស៊ូរ៉ាតថានីៈ  ប៉ូលិស 

បាន ថ្ល្រង ថា  ជន ជាតិ រុស្រសុី 
៧នាក ់ ត្រវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ  ហើយ 
បាន ចោទ ប្រកាន ់ព ីបទ រលំោភ-
បំពាន ច្របាប់ គ្រ អាសន្ន  ខណៈ 
ពួក គ្របាន ជប់ លៀង នៅ លើ 
កោះ ផំង ង៉ា  កាល ពី យប់ ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ កន្លង ទៅ ។ 

ដោយ មា ន ពាក្រយ បណ្តងឹ មយួ  
ច្របាប់  ដ្រ ល ក្រុម ពល រដ្ឋ ក្នុង 
តំបន់  បាន ដាក់  ទៅ  ចៅហ្វ  យ- 
ស ្រុក  ផំង ង៉ា  គឺ លោកផន- 
សក ់ ស៊ ូផន ផ ធមុ រា៉ាត  ប៉លូសិ 
បាន ឆ្មក់ ចូល ទៅ ក្នុង ផ្ទះ មួយ 
នៅ ជាន់ ទី ២  នៅ ភូមិ ណ្រវ៉ូក        
ភា ្លាម ៗ នៅ ពាក់កណ្តាល យប់។ 

 ក្រុម ពល រដ្ឋ ក្រប្ររ ខាង  បាន 
និយាយ ថា  ពួក គ្រត្រូវ បាន 
កំពុង រំខាន ដោយ ជន បរទ្រស 
មួយ ក្រុម  ដ្រល បាន រៀប ចំ ពិធី 
ជប់ លៀង មួយ  និង ការ ល្រង 
តន្ត្រី  រាំច្រៀង ឮ លាន់ យា៉ាង 
ទ្រហឹង នៅទីនោះ ។ 

នៅ ព្រល ប៉ូលិស  បាន ដឹក នាំ 

ដោយ ប៉ូលិស វរស្រនីយ៍ ឯក 
លោក  ភី សុីត  វី ស៊្រត វង់ បាន 
ទៅ ដល់ ទី នោះ  ពួក គ្រ បាន 
ឃើញ ជន ជាត ិរសុ្រសុ ី៧ នាក ់ មាន 
ទាំង បុរស  និង ស្ត្រី  នៅ ក្នុង ផ្ទះ 
នោះ  រួម មាន កញ្ឆ មួយ ចំនួន  
ត្រូវ បាន គ្រ រក ឃើញ ផង ដ្ររ ។ 

 ក្រុម អ្នក ទ្រស ចរ ទាំង នោះ  
ត្រូវ បាន នាំ ខ្លួន ទៅ ប៉ុស្តិ៍ ប៉ូលិស 
កោះ ផំង ង៉ា  ជា ទី ដ្រល ពួក គ្រ 
ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ពី បទ- 
រំលោភ បំពាន ច្របាប់ គ្រ អាសន្ន  
និង ប្រើ ប្រស់ គ្រឿង ញៀន 
ខុសច្របាប់ ។ 

កាល ព ីយប ់ថ្ង្រ អង្គារ  មនសុ្រស 
១៦ នាក់  ជន ជាតិ ថ្រ ១១ នាក់  
និង មី យា៉ាន់ មា៉ា ៥ នាក់  ត្រូវ បាន 
ចាប់ ខ្លួន ពី បទ រំលោភ បំពាន 
ច្របាប់ បម្រម គោចរ  នៅ ម៉ាង 
១០ យប់  និង ម៉ាង ៤ ភ្លឺ របស់ 
មន្ត្រ ីរដ្ឋ បាល  នងិ ក្រមុ ស្មគ័្រ ចតិ្ត 
ការ ពារ ទា ហន ជើង គោកនៅ 
តាម ទី តាំង ផ្រស្រងៗ    នៅ ទូទាំង - 
ខ្រត្ត ន្រះ៕BKP/SK



ក្រងុវ៉ាសុនីតោនៈ  នាយ សេ-
នា ធិការ ចមេុះ អាមេ រិក លោក 
ម៉ាក  មីល លី  បាន ថ្លេង កាល-
ពីថ្ងេ អង្គារ ថា ៖« យើង មិន ដឹង » 
ថា  វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  មន  
បេភព កើត ចេញ មក ពីទី  កន្លេង 
ណា នោះទេ ។ 

 មន្តេី យោធា កំពូល របស់ 
អាមេរិក  បាន ថ្លេង បេប់ កេុម 
អ្នក កា សេត   នៅ ក្នុង សន្និ សីទ-
សារ ព័ត៌ មន មួយ  នៅ មន្ទីរ - 
បញ្ចកោណ  នៅ ពេល បាន សួរ 
អំពីបេភព ដើម របស់ ជំងឺ កូ វីដ-

១៩ នោះ ថា ៖«តើ វា បាន កើត- 
ឡើង ចេញ ពីបន្ទប់ ពិសោធន៍ 
វិទេយា សាស្តេ  នៅ ក្នុង ទី កេុង 
វូហាន ?  តើ វា បាន កើត ឡើង 
នៅ ក្នុង ទី ផេសារ លក់ សាច់ សត្វ - 
សេស់  នៅ ក្នុង ទី កេុង វូ ហាន  ឬ 
វា បាន កើត ចេញ ព ីកន្លេង ផេសេង-
ទៀត?  ហើយ ចម្លើយ សមេប់  
សណំរួ នោះ គ ឺ យើង មនិ ដងឹ អពំ ី
បេភពនេវីរ ុស  នោះឡើយ  » ។ 

 លោក ម៉ាក  មីល លី  បាន 
បន្ថេម ថា ៖« កេុម ទី ភ្នាក់ ងរ 
ផេសេង ៗ  ទៀត  ទាំង ជន សុី វិល 

និង រដ្ឋាភិ បាល អា មេ រិក  កំពុង 
ស្វេង រក បញ្ហា នោះ » ។ 

 លោក មី លលី  បាន ថ្លេង ថា  
មន ភ័ស្តុតាង ជា ចេើន  បាន 
បង្ហាញ ថា  វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ-
រ៉ូណា នោះ  គឺ « កើត ចេញ ពី 
ធម្មជាត ិ ហើយ មនិ មេន មនសុេស 
ជា អ្នក បង្កើត នោះ ទេ » ហើយ គឺ 
« បេហេល ជា មិន មេន មន 
ចេតនា  អ្វី  ដេរ» ។ 

លោក  អាន ថូ នី  ហ្វូ សុី  ជា 
នាយក នេ  វិទេយា សា្ថាន ជាតិ  បេតិ- 
កម្ម សុខ ភព  និង ជំងឺ ឆ្លង  ក៏ 

បាន ថ្លេង បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង បទ-
សម្ភាស របស់ លោក កាល ពី-
ថ្ងេចន្ទ  ជា មួយ ទសេសនា វដ្តី  
National  Geographic  ថា  
ជំងឺ SARS- CoV-2  ជា វី រុស 
ដេល បាន បង្ក ឲេយ ទៅ ជា ជំងឺ-
កូវីដ១ ៩  មិន អាច តេូវ បា ន  
បង្កើតឡើង ជា  សិបេបនិម្មិត  ឬ 
ដោយ ចេ តនា នោះ  ទេ ។ 

 លោក  អាន ថូ នី  ហ្វូ សុី បាន 
ថ្លេង ថា  វី រុស ផ ្លូវ  ដង្ហើ ម នេះតេូវ 
បាន រក ឃើញ  នៅ ខាង កេ 
មន្ទីរពិសោធ ន៕៍ Xinhua/SK
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ទាហានអីុស្រអ្រលបាញ់កំភ្លើងធំនៅជិតព្រដំ្រនជាមួយប្រទ្រសសីុរី។AFP

លោកម៉ាកមីលលីថ្ល្រងអំពីប្រតិបត្តកិរយោធានៅអំឡុងព្រលធ្វើសន្នសីិទសារព័ត៌មនប្រចំាថ្ង្រនៅស្រតវិមនស្តីពីវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរូ៉ណា។AFP

អីុស្រាអ្រាលប្ត្រាជ្ញាបន្តធ្វើប្រាតិបត្តកិារ
វាយប្រាហារនៅសីុរីរហូតដល់កង-
កម្លាំងអីុរ៉ង់ចាកច្រាញពីប្រាទ្រាសន្រាះ
ក្រុងហ្រស្រ៊រុយសាឡិមៈ រដ្ឋ-

មន្តេ ីការ ពារ ជាត ិលោក ណាហ្វ-
តាលី  ប៊េន ណេត  បាន ថ្លេង 
កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ  កេយ ពី បើក 
ការ វាយ បេហារ ជា ចេើន លើក 
ទៅ លើ កេុម ជីវ ពល ដេ ល គាំទេ 
ដោយ អុី រ៉ង់  និង កេុម សម្ព័ន្ធ មិត្ត 
របស់ ពួក គេ  បាន បង្ក ឲេយ យុទ្ធ-
ជន ១៤ នាក់ សា្លាប់  នៅ ក្នុង ការ - 
វាយ បេហារ នោះ ថា  បេទេស 
អុីសេ អេល  នឹង បន្ត ធ្វើ បេតិ-
បត្តិការ របស់ ខ្លួន  នៅ ក្នុង បេ-
ទេស សុី រី  រហូត ដល់ សតេូវ ធំ 
របស់ ខ្លួន គឺអុីរ៉ង់  ចាក ចេញ ពី 
បេទេសនេះ ។ 

 បេទេស អុីសេ អេល  បាន 
បើក ការ វាយ បេហារ រាប់ រយ - 
លើក  នៅ ក្នុង បេទេស សុីរី  
ចាប់តាំង ពី បេទេស នេះ  បាន 
ចាប់ ផ្តើម មន សង្គេម សុី វិល  
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១១  ដោយ បាន 
កំណត់ គោល ដៅ ទៅ លើ កង-
កម្លាំ ងរដ្ឋាភិ បាល  កង កម្លាំង 

សម្ព័ន្ធ មិត្ត អុីរ៉ង់  និង កេុម យុទ្ធ-
ជន មក ពី កេុម សកម្ម បេយុទ្ធ 
លីបង់ ហេបូ ឡាហ៍ ។ 

រដ្ឋ ជហី្វ មយួ នេះ  កមេ អះ អាង 
លម្អិត  អំពី បេតិបត្តិ ការ របស់-
ខ្លួន  នៅ ក្នុង បេទេស សុី រី ខា្លាំង 
ណាស់  ប៉ុន្តេ បាន ថ្លេង ថា  វត្ត-
មន របស ់អុរីង៉ ់នៅ ក្នងុ ការ គាទំេ 
លោកបេធា នា ធិប តី បា សារ-
អាល់ -អាសាដ  គឺ ជា ការ គំរាម- 
កំហេង មួយ  ហើយ   ថា  ខ្លួន នឹង 
បន្ត កចិ្ចបេតបិត្ត ិការ វាយ បេហារ 
របស់ ខ្លួន តទៅ ទៀត  នៅ ក្នុង 
បេទេសសុីរី  ។ 

 លោក ណាហ្វ តាលី  ប៊េន-
ណេត  ដេល បាន ថ្លេង ទៅ កាន់ 
សារ ពត័ ៌មន ទរូ ទសេសន ៍Kan  11  
បាន គេប់ គេង ដោយ រដ្ឋ  មិន 
បាន អះ អាង ថា  បេទេស អុសីេ-
អេល ទទួល ខុស តេូវ  ចំពោះ ការ - 
វាយ បេហារ ចុង កេយ បំផុត 
នៅ ពេល យប់ ទៅ លើ បេទេស-
សុី រី  នេះទេ៕AFP/SK

ឧត្តមស្រានីយ៍កំពូលអាម្រារិកថ្ល្រាងថាយើង
មិនដឹងថាវីរុសកូរូ៉ណាមនប្រាភពពីទីណាទ្រា
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កម្មវិធីចត្តាឡីស័ក«Self-QuarantineApp»ជួយគ្រពូ្រទ្រយនិង
អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងតមដានសុខភាពអ្នកត្រវូដាក់ខ្លនួនៅដាច់ដោយឡ្រក

ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : បំណងចូលរួមចំណែក
ជួយកែុមគែូពែទែយជួរមុខនែកែសួង
សុខាភិបាលដែលកំពុងធ្វើការងារ
យ៉ាងស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំងឺនិងអ្នកតែូវ
ធ្វើចត្ដាឡីស័ក យុវជនវ័យក្មែងមួយ
កែមុបានអភវិឌែឍកម្មវធិីទរូសព័្ទ១ដើមែបី
តមដានសខុភាពអឡំងុពែលដាក់ឲែយ
នៅដាច់ដោយឡែក។
ជាតិមរកតជាបែធានកែុម Jizo

Teamបាននិយយថា៖«យើងបាន
ចំណាយពែល៤សបា្ដាហ៍ អភិវឌែឍ
កម្មវិធីHealthyHomeSelf-
QuarantineAppសមែប់បែព័ន្ធ
បែតបិត្ដកិារទាងំAndroidនងិiOS។
គោលបំណងគឺកាត់បន្ថយអតែឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩និងជាការចូលរួម
ចំណែកជួយបែទែសយើងពីជំងឺដ៏
បែល័យនែះ»។
មុខងារចមែបងរបស់កម្មវិធីនែះ

រួមមានការតមដានសុខភាពខ្លួន-
ឯងបែវត្ដិបញ្ហាសុខភាពការបង្កើត
របាយការណ៍នងិកែើនរឭំកដល់អ្នក-
បែើបែស់ពែមទាំងជូនដំណឹងដល់
អាជា្ញាធរនៅពែលពួកគែចាកចែញ
ផុតពីបរិវែណចត្ដាឡីស័ក។
អ្នកនាងជាតិមរកតបានបែប់

ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ថា៖ «Self-Quaran-
tineAppគឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែល
តែូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបំណងជួយ
អ្នកសងែស័យមានជំងឺកូវីដ១៩ដើមែបី
តមដានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនអំឡុង-
ពែលធ្វើចត្ដាឡីស័កនិងសមែប-
សមែួលកិច្ចការចត្ដាឡីស័កសមែប់
អាជា្ញាធរថែមទៀត»។
អ្នកដែលតែូវបានដាក់ឲែយនៅដាច់

ដោយឡែកដូចជានៅផ្ទះឬកន្លែង
កំណត់ណាមួយតមែូវឲែយបងា្ហាញ
គោលដៅកំពុងស្នាក់របស់ខ្លួនជា-
បែចាំ។បនា្ទាបម់កកម្មវធិីទរូសព័្ទApp
ដែលភា្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន
នឹងផ្ដល់សញ្ញារោទ៍បែប់អ្នកបែើ-
បែស់បើពួកគែចាកចែញពីបរិវែណ
ចត្ដាឡីស័កសុវត្ថិភាព។
អ្នកនាង មរកតបានបន្ដឲែយដឹង

ទៀតថា៖«មុខងារចមែបង១ទៀតគឺ
អនុញ្ញាតឲែយអ្នកបែើបែស់បញ្ចូល
ទិន្នន័យបែចាំថ្ងែឆែកសីតុណ្ហាភាព
និងរោគសញ្ញាពាក់ព័ន្ធផែសែងៗទៀត
ដែលនឹងតែូវបញ្ជូនទៅកាន់អាជា្ញាធរ
គែប់គែងចត្ដាឡីស័ក»។

អ្នកបែើបែស់បញ្ចលូទនិ្ននយ័១ថ្ងែ
២ដងគឺនៅពែលពែឹកនិងពែលល្ងាច
ដើមែបីតមដានពីស្ថានភាពជំងឺដូចជា
ក្អកឈឺបំពង់កនិងគែុនក្ដាជាដើម។
ទិន្នន័យនែះនឹងតែូវបានបញ្ជូន
ទៅកាន់អាជា្ញាធរនិងកែសួងសុខា-
ភិបាល។
អ្នកនាងជាតិមរកតដែលបញ្ចប់

ការសកិែសាផ្នែកAdvancedControl
andOptimizationនែសកល-
វិទែយាល័យជូឡាឡុងកនបែទែស
ថែបានបែប់ ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ទៀតថា៖
«សរកែើនរឭំកតមរយៈTelegram

BotនិងWebAdminនឹងតែូវបាន
បញ្ជូនទៅកាន់អាជា្ញាធរនៅជិតបំផុត
ដើមែបីឲែយមានកចិ្ចអន្ដរាគមន៍បនា្ទាន់បើ
បុគ្គលនោះមិនពែមវិលទៅកាន់
បរិវែណចត្ដាឡីស័កវិញ»។
អតតីនសិែសតិដែលទើបរៀបការថ្មីៗ 

នែះបានបន្ដថា៖ «វាអាចឲែយអាជា្ញាធរ
ចាត់វិធានការភា្លាមៗ នងិបែកបដោយ
បែសិទ្ធភាពបើមើលឃើញថាបុគ្គល
នោះតែូវការជំនួយបនា្ទាន់។អ្នកបែើ-
បែស់ក៏អាចទទួលបែយោជន៍ពីការ-
តមដានសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិង
ទទួលបានការណែនាំតមរយៈការ-

បញ្ចូលទិន្នន័យរាល់ថ្ងែ»។
អ្នកបែើបែស់ Appតែូវដោនឡូត

HealthyHomeSelf-Quarantine
App។បនា្ទាប់ពីចុះឈ្មាះរួច (ការ-
បញ្ចូលលែខទរូស័ព្ទ)ពួកគែគែន់តែ
ដៅផែនទីដែលខ្លួនស្ថិតនៅ។
លើទំព័រដើមពួកគែអាចចុចប៊ូតុង

«InsertData»ដើមែបីចាប់ផ្ដើមឆ្លើយ
សំណួរទាក់ទងនឹងរោគសញ្ញាជំងឺ
កូវីដ១៩និងបញ្ជូន។
ដោយសរអ្នកបែើបែស់មិនតមែូវ

ឲែយបញ្ចលូទនិ្ននយ័លម្អតិដោយគែន-់
តែតែមឹលែខទរូសព័្ទការសមា្ងាត់របស់
បុគ្គលតែូវបានការពារ។
បែធានកែុម Jizo Teamបាន

និយយថា៖«ចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិឯក-
ជនភាពកម្មវិធីនែះបែមូលទិន្នន័យ
តិចតួចបំផុតពីអ្នកបែើបែស់។វាមិន
ទទួលយកនូវទិន្នន័យដែលបងា្ហាញ
អត្ដសញ្ញាណអ្នកបែើបែស់ជាក់លក់
ឡើយដូចជាឈ្មាះភែទនិង
សញ្ជាតិជាដើម»។
អ្នកនាងបានឲែយដងឹថាអ្នកដែលតែវូ

បែើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនែះគឺជាអ្នកជំងឺ
កវូដី១៩ឬអ្នកសងែស័យនងិអ្នកតែវូធ្វើ
ចត្ដាឡីស័កដែលចាត់តំងដោយ
វែជ្ជបណ្ឌិតឬអាជា្ញាធរ។
Jizo Teamដែលតែូវបានបង្កើត

ឡើងកាលពខីែមករាឆ្នាំ២០២០នងិ

មានសមាជិក៨នាក់ដំបូងឡើងក្នុង
បំណងរចនាកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្ដីពី
ពាណិជ្ជកម្មអែឡិចតែូនិកតែពួកគែ
សមែចប្ដូរមកអភិវឌែឍកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
សខុភាពដើមែបីជយួទប់ស្កាត់ជងំឺរាត-
តែបាតនៅកម្ពុជា។
អ្នកនាង មរកតបានបញ្ជាក់ទៀត

ថា៖ «កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងកំពុង
រង់ចាំនូវការអភិវឌែឍចុងកែយចំពោះ
កិច្ចសហការជាមួយកែសួងសុខា-
ភិបាលនិងកែសួងបែសណីយ៍និង
ទូរគមនាគមន៍មុនពែលដាក់ឲែយ
ដំណើរការសមែប់អ្នកតែូវធ្វើចត្ដា-
ឡីស័ក១៤ថ្ងែ»។
កម្មវិធី HealthyHomeSelf-

QuarantineAppកាលពីថ្មីៗនែះ
តែូវបានធ្វើបទបងា្ហាញជាមួយកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទមួយផែសែងទៀតនិងមា៉ាសុីន
ជំនួយផ្លូវដង្ហើមរបស់វិស្វករវ័យក្មែង
២កែុមផែសែងៗ គ្នាក្នុងជំនួបរវាងកែុម
អ្នកសែវជែវនិងវិទែយាស្ថានជាតិ
បែសណីយ៍ទូរគមនាគមន៍បច្ចែក-
វិទែយាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានហៅ-
កាត់ថានិបទីក(NIPTICT)។
កញ្ញាមរកតបានបញ្ជាក់ថា៖

«យើងកំពុងពែយាយមបង្ហើយកិច្ចការ
ឲែយបានឆប់។ប៉នុ្ដែខ្ញុំមនិអាចនយិយ
ថាពែលណាឡើយ។វាអាសែ័យលើ
កែសួងទាំង២»៕

កម្មវិធី Healthy Home Self-Quarantine តេូវបាន អ្នកនាង ជាតិ មរកត បេធានកេុម Jizo Team ធ្វើបទ បង្ហាញ នៅ NIPTICT។ រូបថតសហការី

សមាជិក Jizo Team ដេល បង្កើត ឡើង កាលពីខេមករា ឆ្នា ំ២០២០  ។ រូបថតសហការី
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ថ្ងៃ  ១ រោច ខៃ ពិសាខ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៧ ខៃឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផៃសៃងៗ    នងឹ បាន ផល- 
ល ្អ  បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ នឹង  បានភាគ ផល  ដោយ    - 

សារ  មាន  ការ    ជៃមជៃង ពអី្នកដទៃ ។ ការយាតៃ  
ទៅ   កាន   ់ទ ី   ជតិ  ឆ្ងាយ នានា  នងឹ ទទលួ បាន ការ រាក-់ 
ទាក់  សា ្វា   គមន៍  ចៃើនដៃរ ។  ចំណៃក   សៃច ក្តី ស្នៃហា       
ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយល់ចិត្ត គ្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ       ចំពោះ គ្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ធ្លាក់ចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក    ់ ជាពិសៃស ចំពោះ ការធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា  នឹង  កើត មាន ទំនាស់ - 
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូចតាច ។ រីឯ  

សុខ  ភាពផ្លវូ កាយ អាច  នឹងបៀតបៀនដោយ រោគ។  
ទឹក    ចិត្តពោ រពៃញទៅ ដោយ រឿងស្មគុសា្មាញ  គួរអា ន 
សៀវភៅធម៌ ឬទសៃសនវិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ - 
និយាយ  ស្ត ីគបៃបីកំុស្តរីោយរាយឥត បៃយោជន៍អី។ 
លាភសកា្ការៈ ពិបាក ទទួល បាន ផល ខ្លាងំណស់។  

 រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ  មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណយ 
ទំាង  កមា្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន      លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន  ់  ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល សា្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ  នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល់ ការ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  នៃះ 
បណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន សខុ- 
ភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត ហ ្មង  សៅ 

ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ  សា្តាប់ ពៃះ- 
ធម  ៌ ឲៃយ  បាន ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទលិ។  រីឯ ការ- 
នយិាយ ស្ត ី  មនិ សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន នោះ ទៃ  ខណៈ បញ្ហា  
ស្នៃហា     គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
យក  ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ព និង ស្នៃហា។

រាសីមធៃយម ។ ការ និយាយ ស្តី  តៃូវ 
បាន  គៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ 
លោក  អ្នក មាន ទំនោរខង ផ្នៃ ក - 
បងា្ហាត់ បងា្ហាញ ផៃសៃងៗបានល្អ។  ថ្ងៃ 

នៃះ  អ្នកមាន សមត ្ថ ភាព ខង  ទំនាក់ ទំនង ល្អបៃសើរ 
ខណៈ លាភ នានាបានដោយ សារ មិត្ត។    រីឯ    ប  ញ្ហា 
ស្នៃហា វិញ គួរមានអធៃយាសៃ័យគ្នា  និង អត     ់   ធ្មត់ 
ច ំពោះ គ ្នាឲៃយ ចៃើន។    ថ្ងៃនៃះ អ្នក ជួប  បញ  ្ហា      ស្មុគ- 
សា្មាញ   ចៃើន បន្តិចនៅ ក្នុង ផ្លូវ ចិត្ត៕   

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 
ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ-  

ភៅ   ធម៌  ឬ សា្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  
ការបៃុង បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា 
គូស្នៃហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចសព្វដង ។  

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត្ត  បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា  ករុណ   ឲៃយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សៃច ក្តី ស្នៃ ហា  គូ ស្នៃហ ៍  នឹង បៃកប - 

ទៅ  ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ 
ការ   បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល-   
លើស  ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង - 
ត  ៃ  ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ  វ ិញ  នឹង បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាស ីឡើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបពំៃញ- 
 ភារ កិច្ច ផៃសៃង  ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ 

ភាព ជោគ ជ័យ  ដោយសារ  អ្នក  នឹង 
បំពៃញការងារ យា៉ាង សា្វាហាប ់  ទឹក- 

ចតិ ្ត មោះ មតុ ។ ការនយិាយស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ- 
ចិត្ត  ន ងិ គោរព។ បើជាអ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  
ផៃសៃង ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី ដៃ គូ- 
ពាណិជ្ជកម្ម ដោយ ភាព ស្មាះតៃង់ របស់ អ្ន ក ។   
រីឯ    លាភសកា្ការៈ   មាន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា។    

 រាសមីធៃយម។   ផ្លវូកាយ មាន ការ នឿយ- 
ហត់ ចៃើន  ខណៈ លាភសកា្ការៈ នឹង - 
ទទួល  បាន ដោយ   ការខិត ខំ ខ្លួនឯង ។    
ថ្ងៃនៃះ អ្នក មាន សមត្ថភាព ខង  ការ - 

ទំនាក់  ទំនង  ពំុ សូវជា  ល្អ បុ៉នា្មាន ទៃ តៃ អាច  សា្តារ សា្ថាន-  
ភាព  បាន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 
បំពៃញ   ការ     ងារ ឬជំនួញជួញដូរ ផៃសៃងៗ នឹង ទទួល-  
បាន  លទ្ធផល បង្គរួ។  ការនយិាយ ស្ត ីចៃើនតៃ ពោល   
តាម   ទ ឹកចិត្ត សៃចក្តី ស្នៃហា មាន ដំណើរបៃកៃតី  ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត្ថ ិ    ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព           ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព         រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ- 
លាភ        សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាស ីឡើង ខ្ពស ់។ ការ ពោល ពាកៃយ- 
សម្តី    ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ 
យក      ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ។ ចំ ពោះ 
បញ ្ហា សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដណំើរ ទៅ   កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងឹ មាន គៃ ចា ំទទលួ  
សា្វាគមន ៍  រាក ់ទាក ់ជាក ់ជា ពុ ំខន  ឡើយ។  ចណំៃក  
បញ្ហា   ស្នៃហា គ ូស្នៃហ ៍មាន ការ យល  ់ចតិ្ត គ្នា យា៉ាង-  
ល្អូក  ល្អិនបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធស្នៃហ៍បាន ល្អ   ។    

រាស ី សៃតុចុះ។ សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ  បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺបណ្តាល 
ឲៃយ    ទកឹ ចតិ្តអ្នក មាននវូ ភាពចៃបកូ-  
ចៃបល។់  ចពំោះ  សៃចក្ត ីពៃយាយាម  

ក   ៏    មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃច   ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន      នានា វញិ នងឹ អាចខត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា-   
ចៃើន      ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

បុគ្គលិកពាក់សៃមដៃ ស បៃើរថយន្តវ៉ៃនបៃណីត នំាយក ម្ហបូអាហារ ទៅ ជូនអតិថិជន លំដាប់ខ្ពស់។ រូបថត AFP

សេវាដឹកជញ្ជនូបេណីតសេម-
ដេសនំាយកម្ហបូផ្គាប់សេដ្ឋីថេ

កៃុង បាងកក : ឈុត មុខ ម្ហូប  
ពិសៃស ដឹក ជញ្ជូន ដោយ បុគ្គ-
លិកជិះ  រថយន្ដ វ៉ៃន ពណ៌ ខ្មា 
នៅ តៃ បន្ត ផ្គាប់ ចិត្ត  សៃដ្ឋី   ថៃ 
ដៃល   មិន ភ្លៃច បៃណីត ភាព 
អឡំងុ  ពៃល វរីសុ រាត តៃបាត    មាន  
ការ បទិ បៃទៃស នងិ  វបិត្ដ ិសៃដ្ឋ-
កិច្ច ហើយ ពលរដ្ឋ  ក៏ បាត់ បង់ 
ការងារ រាប់ លាននាក់ ។ 

ថៃ ជា បៃទៃស មយួដៃល មាន   
គមា្លាត     រវាង អ្នក មាន និង អ្នកកៃ 
បានបៃង ចៃក គ្នា ដាច់ សៃឡះ  
ខណៈ វីរុស កូរ៉ូណ  សុីទាំង ការ-
ងារបៃជាជន ថៃ រហតូ ដល ់  ២២ 
លាន នាក ់ដៃល បាន ចុះ ឈ្មាះ 
សុំ បៃក់ ធនា ពី រដា្ឋាភិបាល ។ 

មនុសៃស រាប់ រយ នាក់ ឈរ 
តមៃង់ ជួរ រៀង រាល់ ថ្ងៃ ដើមៃបី 
ទទលួ សៃបៀង បរចិា្ចាគ នៅ ទកីៃងុ 
កៃុង បាងកក។ 

សមៃប់ អភិជន នៅ  កៃុង 
បាងកក  រោគ រាត តៃបាត បាន 
រារាំង  សកម្មភាព របស់ ពួកគៃ 
ដោយ  បមៃម គោចរ នា ពៃល 
រាតៃី នៅតៃ មាន ជា ធរមាន បើ 
ទោះ បីជា នៅមាន ការធ្វើ មុខ- 
ជំនួញ លក់  ដូរ ខ្លះ ៗ  យា៉ាង ណ 
ក៏ដោយ តៃ  ពួកគៃ គ្មាន ឱកាស 
បញ្ចៃញ សកា្ដានុពល ឡើយ ។ 

កៃុមហ៊ុន គៃហបាល Silver 
Voyage Club បាន ប្ដូរ សៃវា-
កម្ម របស ់ខ្លនួ ដើមៃបី បពំៃញ តមៃវូ- 
ការ កៃុម អភិជន  ជាមួយ ការ  ដឹក- 
ជញ្ជូន អាហារ បៃណីត ពី ភោជ-
នីយ ដា្ឋាន លំដាប់ កំពូល ។ 

សា្ថាបនិក កៃុមហ៊ុន លោក 
ចាក កាពុង រតនាផៃត បាន 
និយាយ ថា៖ « អតិថិជន 
កំពូលៗ   របស់ យើង ជាសៃដ្ឋី 
ដៃល  ជា អភិជន ពី ធនាគរ »។ 

លោក បាន ពនៃយល់ ថា សៃវា-

កម្ម  គៃហបាលតៃូវបាន ដាក់ ឲៃយ 
បមៃើ ដល់ ឥសៃសរជន  ជា  មា្ចាស់ 
គណនៃយៃយ ធនាគរ មាន បៃក់ 
យា៉ាង តិច ១លាន ដុលា្លារ ។

កៃុម ហ៊ុន របស់ លោក បាន 
បង្កើត សៃវាកម្ម White Glove 
Delivery កៃយ ពី ជំនួញ 
គៃហបាល បាន ធ្លាក់ ចុះ  ខណៈ 
ការ   ធ្វើ ដណំើរ បៃប ជនំញួ ពភិព-
លោក តៃូវ បាន បញ្ជា ឲៃយ ផ្អាក ។ 

សាច់ គោ Wagyu គៃឿង- 
សមុទៃ និង សៀវម៉ៃ ពី ភោជ-
នីយដា្ឋាន បៃណីត  ឬ ជាប់ ផ្កាយ 
Michelin  តមៃូវ  អតិថិជន  
រួមមាន អភិជន និង តារា លៃបីៗ 
ដោយ អាហារ   តៃូវ បាន ដឹក- 

ជញ្ជូន យា៉ាង ពិសៃស ជាមួយ 
ការ  វៃច ខ្ចប់ ់ ដ៏ សមៃិត សមៃំង   
ដល់ អភិជន  កៃុង បាងកក ។ 

បុគ្គលិក ដៃល គៃងឈុត ខ្មា 
និ ង សៃម ដៃពណ៌ស ជួន- 
កាល  ដកឹ មក ទាងំ ត ុ នងិ អាហារ 
មក ជាមួយ គ្នា ទៀតផង ។ 

ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ បៃយុទ្ធ 
បៃឆំង នឹង កូវីដ -១៩ White 
Glove បាន ក ៏បរចិា្ចាគ អាហារ១ 
ថ្ងៃ ១០០០កញ្ចប់ ជូន បុគ្គលិក 
ជួរ មុខនៅ មន្ទីរពៃទៃយ ផងដៃរ។ 

  ទសៃសនាវដ្ដ ីForbes បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា ថៃ មាន   មហាសៃដ្ឋី 
លំដាប់    ពាន់ លាន  ចំនួន ២៧ 
នាក់៕ AFP/HR 

អាហារ ពីហាង ជាប់ផ្កាយ Michelin តមៃវូ រសជាតិ អភិជន ។ រូបថត AFP

អាហារ តៃូវបានវៃចខ្ចប់ យ៉ាងសមៃិតសមៃំង ។ រូបថត AFP
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អាងហែលទឹកពហុកីឡដ្ឋានជាតិនឹងក្លាយជាទីលានបែកួតសីុហ្គែម
   យឺន ពន្លក

 ភ្នពំេញៈ គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ 
អូ ឡំា ពិ ក កម្ពជុា  (NOCC)  និង 
សហព័ន្ធ កីឡាហៃល ទឹក អន្តរ ជាតិ 
(FINA)  ពៃម ទំាង  គណៈ កម្មាធិ- 
ការ ជាតិ រៀបចំ ស៊ី ហ្គៃ ម  ឆ្នាំ 
២០២៣  (CAMSOC)  នឹង  
ពិនិតៃយ សិកៃសា វាយ តម្លៃ ពី អាង- 
ហៃល ទឹក   ក្នងុ ពហ៊ កីឡដ្ឋាន ជាតិ 
អូ ឡំា ពិ កដៃល ទើប តៃ បញ្ចប់ ការ- 
សាង សង់  ថាតើ អាច ដក់ បមៃើ 
ឲៃយ ការ បៃកួត កីឡា សី៊ ហ្គៃ ម  លើក 
ទី ៣២  ឆ្នា ំ២០២៣  បាន ឬ យ៉ាង- 
ណា ?  ហើយ នៃះ ជា បៃធាន បទ 
ដៃលនឹង តៃូវ ដក់ ក្នុង អង្គ បៃជំ៊  
របស់ CAMSOC  នៅ ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ សបា្តាហ៍ នៃះ ។

  អាង ហៃល ទឹក  ចាស់  ដៃល  ទើប  
កៃ សមៃលួ ឲៃយ តៃវូ ខ្នាត  អន្តរជាតិ  
ក្នងុ ពហ៊កីឡដ្ឋាន ជាតិ នៃះ  បាន 
ជួស ជ៊ល  កៃម ថវិកា ពី កៃម៊ ហ៊៊ន 
ចិន  Shanghai Construction  
ដៃល ស្នើ សំ៊ ដោយ  លោក  ស៊៊ន  
ចាន់ ថ៊ល  បៃធាន សហព័ន្ធ ខ្មៃរ 
កីឡា ហៃល ទឹក  និង ជា រដ្ឋ មន្តៃី 
សាធារណៈ ការ  និង ដឹក ជញ្ជនូ  
ដោយ មន ទំហំ ទឹក បៃក់ ជិត ៣ 
លាន ដ៊លា្លារ  និង បៃើ ពៃល ជួសជ៊ល  

អស់ រយៈ ពៃល ១៨ ខៃ ។ 
លោក វា៉ាត់  ចំរើន  រដ្ឋលៃខ ធិ- 

ការ កៃសួង ទៃសចរណ៍  និង ជា 
អគ្គលៃខធិការ  NOCC បាន ថ្លៃង 
ថា៖ « គមៃង នៃ ការ វាយ តម្លៃ នៃះ  
គឺ ដើមៃបី បៃង ចៃក ពី កមៃតិ ទី កន្លៃង 
បៃកួត  និង បៃភៃទ វិញ្ញាសា មួយៗ  
ថា តើ វិញ្ញាសា ណា   នឹង តៃវូ ធ្វើ នៅ 
អាង ហៃល ទឹក មរតក តៃ ជោ  និង 
វិញ្ញាសា ណាខ្លះ ទៀត  តៃវូ ធ្វើ នៅ 

ក្នងុ អាង ហៃល ទឹក ពហ៊ កីឡដ្ឋាន 
ជាតិ នៃះ ។   ស្តង់ ដ អាង លំដប់ 
អន្តរជាតិ  គឺ មន ការ វិវឌៃឍ  ទៅ តាម 
ភាព រើក ចមៃើន នៃ សម័យ កាល ថ្ម ី 
ពៃះ  អាង ចាស់យើង  បាន  សាង 
សង់ តំាង ពី ទសវតៃស រ៍៦០  ហើយ 
មក ដល់ បច្ចបុៃបន្ន  យើង តមៃវូ ការ 
តាម សម័យ កាល រើក ចមៃើន ថ្មី  
សៃប តាម ស្តង់ ដ អន្តរជាតិ»  ។ 

ចំណៃកលោកហៃម  គីរើ  អគ្គ - 

លៃខធិការ សហព័ន្ធ ខ្មៃរ កីឡា 
ហៃល ទឹក  ដៃល បន្ត មរតក ពី លោក  
ហៃម  ថ៊ន  ជា ឪព៊ក  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ  ប៊៉ស្តិ៍  ថា ៖« បច្ចបុៃបន្ន យើង 
មន អាង ហៃល ទឹក ចំនួន ២ កន្លៃង  
ដៃល ទើប តៃ ជួសជ៊ល  និង សាង- 
សង់ រួចរាល់ ជា ផ្លវូការ  តាម បទ - 
ដ្ឋាន កំណត់ ដោយ សហព័ន្ធ កីឡា 
ហៃលទឹក អន្តរជាតិ  ក្នងុ នោះ មន 
អាង ហៃល ទឹក ក្នងុ ពហ៊ កីឡដ្ឋាន- 

ជាតិ  គៃប់ គៃង ដោយ កៃ សួង 
អប់ រំ  យ៊វជន  និង កីឡា  និង អាង- 
ហៃល ទឹក មរតក តៃ ជោ  ស្ថតិ នៅ 
តៃើយ ខងកើត សា្ពាន ពៃក ព្នា  
ដៃល គៃប់ គៃង ដោយ  NOCC ។ 

លោក បញ្ជាក់  ថា៖  « សមៃប់ 
អាងហៃល ទី ១  យើង បៃ កា្លាយ ពី 
អាង ចាស់  ដៃល មន ទំហំ ២១ 
ម៉ៃតៃ  គ៊ណ ៥០ ម៉ៃតៃ  ទៅ ជា 
២៥ម៉ៃតៃ គ៊ណ នឹង ៥០ ម៉ៃតៃ   ទី២  
បៃកា្លាយ ពី ខៃសៃ បន្ទាត់ សៃប ចំនួន 
៨  ទៅ ជា ខៃសៃ បន្ទាត់ចំនួន ១០  និង 
ជមៃ ជៃ ជាង ២ម៉ៃតៃ ។ ចំណៃក  
អាង លោត ទឹក យើង កៃ ពី ២០ 
ម៉ៃតៃ  គ៊ណ ២០ ម៉ៃតៃ  ទៅ ជា ២១ 
ម៉ៃតៃ  គ៊ណ នឹង ២៥ ម៉ៃតៃ  និង មន 
ជមៃ ដល់ទៅ  ៤ ម៉ៃតៃ កន្លះ ។  
សមៃប់ អាង វិញ្ញាសា លោត ទឹក 
វិញ យើង កៃ សមៃលួ មន រហូត 
ដល់ ៥ វិញ្ញា សា  គឺ មន វិញ្ញាសា  
លោត១ ម៉ៃតៃ , ៣ម៉ៃតៃ , ៥ ម៉ៃតៃ, 
៧ម៉ៃតៃ និង ១០ ម៉ៃតៃ  »។ 

នៅ ពៃលសួរ  ថា  តើ កីឡា ហៃល- 
ទឹក កម្ពជុា   ពៃល ណា ទើប ដណ្តើម 
បាន មៃដយ ពី  ការ បៃកួត នៅ លើ 
ឆក អន្តរជាតិ បាន នោះ ?  លោក  
ហៃម  គីរើ  បាន ឆ្លើយ តប ថា ៖ 
«ធម្មតា ការ បៃ កួត បៃជៃង  យើង 
បៃងឹ  គៃ ក៏ បៃងឹ  ហើយ តាម រយៈ 

ផៃន ការ យ៊ទ្ធសាស្តៃ របស់ សហ- 
ព័ន្ធ  គឺ ដក់ គោល ដៅ ដណ្តើម យក 
ឲៃយ បាន មៃដយ  ក្នងុការ បៃកួត  សី៊- 
ហ្គៃម  នៅ វៀត ណាម  ឆ្នា ំ២០២១  
ក្នងុ ជយ លាភី ណា មួយ ឲៃយ បាន 
ហើយ នឹង ឈ្នះ មៃដយ មស  ក្នងុ 
សី៊ ហ្គៃម  លើក ទី ៣២  ដៃល កម្ពជុា 
ធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះឆ្នា ំ២០២៣  »។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា លោក  ហៃម  
គីរើ  បាន បង្ហាញ កតា្តា សំខន់ៗ 
ដៃល អាច ជំរ៊ញ  កីឡា ហៃល ទឹក 
កម្ពុជា  ដណ្តើមបាន  មៃដយ  
ដោយ លោក បញ្ជាក់ថា៖ «  ទី ១ 
តៃូវ  ស្វៃង រក អត្តពលិក ខ្មៃរ  នៅ 
កៃ បៃទៃស  ដៃល មន សមត្ថភាព 
ខ្ពស់  ទី ២  បញ្ជនូ អត្តពលិក ទៅ 
ហ្វកឹ ហាត់ នៅ កៃ បៃទៃស  ដៃល 
ទទួល បាន អាហារ រូប ករណ៍  និង 
ទី ៣  យើងតៃវូ  មន គៃ ូបង្វកឹ លំដប់ 
ជំនញ  មក ពី អន្តរជាតិ ជួយ 
បង្ហាត់។  ចំណៃក បច្ចបុៃបន្ន  យើង 
មន កីឡាករ ម្នាក់ ទទួល បាន ការ- 
ហ្វកឹ ហាត់  ដោយ អាហារូប ករណ៍ 
ពី សហព័ន្ធ អន្តរជាតិ  នៅ បៃទៃស 
ថៃ  តំាង ពី ខៃ មករា មក  េម្លះ៉  ហើយ 
ជា បន្ត បន្ទាប់ យើង នឹង សំ៊ បញ្ជនូ 
អត្តពលិក ឆ្នើម  ដើមៃបី ហ្វកឹ ហាត់ 
តៃៀម យក មៃដយ ពី អន្តរជាតិ 
ជូន ជាតិ យើង» ៕ 

លោក វ៉ាត់ ចំរើន និងលោក សុ៊ន ចាន់ថុល ពេល ចុះ ពិនិតេយ អាង ហេលទឹក ពហុកីឡដ្ឋាន កាលខេមេសា។ សហ ការើ

Barca តែៀមធ្វើតែស្តកីឡាករបុ៉ន្តែEibar បារម្ភ
កេុង បាសេឡូណា: កីឡាករ 

របស់ ក្លបិ អ្នក មន ប៊ណៃយ Barce-
lona បាន  តៃឡប់ ទៅ កាន់ ទីលាន 
ហ្វកឹ ហាត់ របស់ ខ្លនួ វិញ កាល ពី  
ថ្ងៃ ព៊ធ ជា លើក ដំបូង  គិត ចាប់ 
តំាង ពី ដើម ខៃ មីន ហើយ ការ វិល 
ទៅ វិញ នៃះ គឺ ដើមៃបី ធ្វើ តៃស្ត រក វើរ៊ស 
កូរូ៉ណា ខណៈ ដៃល កៃម៊ ទំាង អស់   
នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ  La  Liga ចាប់ ធ្វើ- 
ដំណើរ លើ ផ្លូវ តៃឡប់ ទៅ មន 
សកម្មភាព ឡើង វិញ ដៃល គៃង 
កើត មន នៅ ខៃ មិថ៊ន ។   

ក្នុង សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ របស់ 
ខ្លនួ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  ក្លបិ ជើង ឯក 
ចាស់ បាន ឲៃយ ដឹង ថា ៖ « កៃម៊ ឈ៊ត 
ធំ នឹង វិល ទៅ កាន់ ទីលាន ហ្វកឹ- 
ហាត់ វិញ នៅ ថ្ងៃ ព៊ធ  ដើមៃបី ធ្វើ តៃស្ត 
ដៃល ចំា បាច់ ម៊ន  ចាប់ ផ្ដើម ឡើង 
វិញ នូវ ការ ហ្វឹក ហាត់ លក្ខណៈ    
ឯកត្តជន នៅ ប៊៉ន្មាន ថ្ងៃ បន្ទាប់ ។ 
កៃយ ពី បញ្ចប់ ការ តៃតួ ពិនិតៃយ នូវ 
កន្លៃង ហ្វកឹ ហាត់ ទំាង មូល របស់ 
ក្លបិ  ខង គណៈ គៃប់គៃង កៃប ខ័ណ្ឌ 
La Liga បាន អន៊ញ្ញាត ឲៃយ អន៊វត្ត 
ការ ធ្វើ តៃស្ត ទំាង នៃះ ក្នងុ គោល- 
បំណង ធាន នូវ ស៊វត្ថភិាព កីឡាករ 
ទំាងអស់ » ។

កៃម៊ Barca បាន  ឈ្នះ  ១ - ០ 

លើ  Real Sociedad សមៃប់ការ - 
បៃកួត ច៊ង កៃយ កាល នៅ ថ្ងៃ ទី 
៧ ខៃ មីន ដៃល ជ័យ ជម្នះ នោះ 
ធ្វើ ឲៃយ ពួកគៃ មន  ២ ពិន្ទ ុ នំ ម៊ខ លើ 
គូ បៃជៃង  Real Madrid ក្នុង 
តារាង លីក កំពូល  អៃសៃប៉ាញ ខណៈ 
ការ បៃកួត នៅ សល់  ១១ ជំ៊ ទៀត 
ទើប បញ្ចប់ ផ្លវូការ។ 

ដោយ ឡៃក  កីឡាករ របស់ កៃម៊  
Eibar វិញ ហាក់ មិន សាទរនឹង 
ការ អន៊ញ្ញាតនៃះ ទៃ ដោយ បាន  
ចៃញ សៃចក្ដី បៃកាស សម្ដៃង ក្ដី 
បារម្ភ របស់ ខ្លនួ  ពាក់ ព័ន្ធ នឹងការ-  
តៃឡប់ មក ហ្វកឹ ហាត់ វិញ នៃះ ពៃះ 

ពួក គៃ  យល់ ឃើញ ថា  វើ រ៊ស កូរូ៉ណា 
ថ្ម ីនៅ តៃ មន ការ គំរាម កំហៃង មិន 
ទាន់ ថម ថយ នោះ ទៃ ។ 

ការ លើក ឡើង នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ 
Eibar កា្លាយ ជា កៃម៊ នៅ លីក កំពូល 
ដំបូង គៃ ដៃល បង្ហាញ ការ ពៃយួ- 
បារម្ភ ជា សាធារណៈ  ចំពោះ ការ- 
អន៊ញ្ញាត ឲៃយ មន ការ ហ្វកឹ ហាត់ 
ឡើង វិញ។ តាម  សៃចក្ដ ីបៃកាស  
ដៃល ផ្ដល់ ឲៃយ ទៅ វិទៃយុ Cade-
naSer គឺ កីឡាករ ជាចៃើន បាន 
បង្ហាញ ការ បារម្ភ   ថា ៖ « យើង បារម្ភ 
អំពី ការ ចាប់ ផ្ដើម នូវ សកម្មភាព 
មួយ ដៃល យើង មិន អាច បំពៃញ 

បាន ទំាង សៃ៊ង តាម ការ ណៃ នំ 
ដំបូង របស់ អ្នក ជំនញ   ដៃល ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង គម្លាត ខ្លនួ រវាង គ្នា » ។

សៃចក្ដ ីបៃកាស របស់ កីឡាករ 
នៃ កៃម៊  Eibar បាន បន្ត ថា ៖ «ស៊ខ- 
ភាព របស់ គៃប់ គ្នា គួរ តៃ ជា រឿង 
សំខន់ ជាង អ្វ ីទំាង អស់ ហើយ 
ឥឡូវ នៃះ ជាពៃល ដៃល តៃវូ គំ - 
ទៃគំនិត នៃះ  ដោយ អម ជាមួយ 
សកម្មភាព មិន មៃន គៃន់ តៃ 
ជាការនិយយ នោះ ទៃ។ យើង ស្នើ 
ឲៃយ មន ការ ធាន យ៉ាង ចៃបស់ លាស់ 
និង យើង ទាម ទារ ឲៃយ មន ការ - 
ទទួល ខ៊សតៃវូ » ។ 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ លើក ឡើង 
របស់ កៃ៊ម  Eibar នៃះ អ្នក នំ - 
ពាកៃយ របស់ កៃប ខ័ណ្ឌ La Liga 
បាន ឆ្លើយតប  ថា ៖ « ពតិ ណាស ់
យើង យល់ ដៃល មន៊សៃស ទាំង- 
អស ់មន អារម្មណ ៍ ចៃបកូ ចៃបល ់
រួម ទាំង ការ ភ័យ ខ្លាច ផង  ពៃះ 
នៃះ ជាពៃលវៃលា ដៃល មនិ ធា្លាប ់
មន ពី ម៊ន ។ តៃ ទោះ ជាយ៉ាង- 
ណា យើង កំព៊ង ធ្វើ ការ ដោយ 
បៃង៊ បៃយត័្ន ដើមៃប ីធាន សវ៊ត្ថភិាព 
នងិ ការ ចាប ់ផ្ដើម វញិ ដៃល អាច 
គៃប់ គៃង បាន សមៃប់ វិស័យ 
បាល់ ទាត់ ៕ AFP/VN

កេុម Barca ធ្វើ តេស្ត កីឡាករ មុនបើក ឲេយមាន ការ ហ្វឹកហាត់វិញ  ។ AFP

Man Cityបែឈមនឹងករ-
ទាមទារសំណងនៅតុលាករ

កេុង ឡុងដ៍: កៃ៊ម មៃឃ ខៀវ 
Man City នឹង បៃឈម  ការ ជំនំ៊- 
ជមៃះ ក្ដនីៅ ត៊លាការ កំពូល ជំ៊វិញ 
ការ ទាម ទារ សំណង ជំងឺ ចិត្ត ពី 
ប៊រស៨នក់ ដៃល តៃវូ បាន រំលោភ- 
បំពាន ផ្លវូ ភៃទ  ដោយ គៃ ូបង្វកឹ បាល់- 
ទាត់ចូល ចិត្ត រួម ភៃទ ជាមួយ ក៊មរ 
គឺ លោក Barry Bennell ។

ការ រំលោភ បំពាន របស់ លោក 
Bennell កើត មន ពៃល លោក 
តៃវូ   កៃម៊ Man City បៃប់ ឲៃយ ធ្វើ 
តួនទី ជាអ្នក តាម ពិនិតៃយមើល 
កីឡាករ និង ធ្វើ ជា គៃបូង្វកឹ កៃម៊ 
ក្មៃង ដៃល មន អាយ៊ ចនោ្លាះ ពី ១១ 
ឆ្នា ំទៅ១៤ ឆ្នា។ំ  

ប៊រស ទំាង ៨ នក់ នោះ គឺ  ពៃល 
នៃះ  មនអាយ៊ ចនោ្លាះ ពី ៤០  ទៅ  
៥០ ឆ្នា ំហើយ ប៊៉ន្តៃពួកគៃ  បាននឹង  
កំព៊ង នំគ្នា ទាម ទារ សំណង ពី ក្លបិ 
Man City។ ចំណៃក លោក  
Bennell បច្ចបុៃបន្ន កំព៊ង ជាប់ ក្នងុ 
មន្ទីរ ឃំ៊ ឃំាង អស់  ពៃល ៣០ ឆ្នាំ 
សមៃប់ បទ ល្មើស ជាចៃើន    គឺ 
បំពាន លើ ក្មៃង បៃស៊ ១២ នក់ ដៃល 
គត់ បាន បង្ហាត់ ។

បើ ទោះជា ប៊រស វ័យ ៦៤ ឆ្នាំ  
Bennell  មិន បាន ទទួល បៃក់ ខៃ 

ផ្លវូ ការ ពី  Man City ប៊៉ន្តៃ គត់បាន 
ចំណាយ ពៃល   ៣ ឆ្នា ំចំនួន ២ ដង 
ជាមួយ ក្លបិ យ៊វជន នៅ ចនោ្លាះ ឆ្នាំ 
១៩៧៦ និង ១៩៨៤  ម៊ន រូប គត់ 
ចាក ចៃញ ទៅ  ធ្វើ ជា គៃបូង្វកឹ កៃម៊ 
យ៊វជន  Crewe ចំនួន  ៧ឆ្នា ំ។

អ្នក ទាម ទារ ទំាង អស់ បានលើក 
ឡើង ថា   ទោះ ជា   លោក  Bennell 
មិន មៃន ជា ប៊គ្គលិក ផ្លវូ ការ របស់ 
Man City ក៏ ក្លបិ  នៃះ តៃវូ  ទទួល- 
ខស៊ តៃវូ ជនំសួលោក  ចំពោះ  បញ្ហា 
នៃះ ។ រើឯ កៃម៊ Crewe ក៏តៃវូបាន 
គៃទាម ទារ ឲៃយ សង ជំងឺ ចិត្ត ដូចគ្នា 
ប៊៉ន្តៃទំាង  Man City និង Crewe 
បាន ធ្វើ ការ បដិសៃធ ថា ពួក គៃ 
មិនអាច ទទួល ខ៊ស តៃូវ ជំនួស 
លោក Bennell បានទៃ ដោយ 
ក្លបិ ទំាង ២ បាន លើក ដូច គ្នា ថា  
ការ ទាមទារ នោះ តៃវូ បាន ត៊លាការ 
កាត់ ក្ដ ីយឺត ពៃល ហើយ ។

លោក សៃី ចៅ កៃម   Justice 
Lambert បាន ចៃញ បទ បញ្ជា ថា 
ដើម ចោទ ទំាង ៨ នក់ នឹង តៃវូ ទៅ 
សា្ដាប់ ការ ជំនំ៊ ជមៃះ ក្ដី ជាមួយ គ្នា 
រយៈ ពៃល៨ សបា្ដាហ៍   ដៃល គៃង 
ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ នៅ ខៃ ត៊លា 
ឆ្នា ំ២០២១ ខង ម៊ខ ៕



ប៉ែន សែពីែជែ ពនែយារ ពែល រៀប ការ 
ដល់  ឆ្នា ំ២០២១ កែយ ពី ភ្ជាប់ ពាកែយ 

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈដោយសារតែការរីករាលដាលរបស់
ជងំឺកវូដី១៩ពុំទានអ់ាចអណំោយផលល្អនែការ-
ជួបជុំក្នុងពិធីជប់លៀងឬមង្គលការនៅឡើយ-
នោះទើបបានជំរុញឲែយពិធីកា រិនី កំពុងតែមាន
បែជាបែិយភាពកញ្ញាប៉ែនសែីពែជែតែូវពនែយារ
ចលូរោងជយ័ទៅដល់ឆ្នាំ២០២១កែយពីបាន
ភា្ជាប់ពាកែយ កាលពីចុងខែមែសាឆ្នាំ២០២០
កន្លងមកនែះ។
កាលពីថ្ងែទី២៧ខែមែសាឆ្នាំ២០២០កន្លង

ផុតទៅថ្មីៗតារាសម្ដែងនិងជាពិធីការិនីកំពុង-
តែលែចធ្លោបែចាំប៉ុស្ត៍ទូរទសែសន៍ហងែសមាស
កញ្ញាប៉ែនសែីពែជែបានភា្ជាប់ពាកែយហើយ
ជាមួយបុរសសង្ហាមា្នាក់កែយពីបានសា្គាល់គ្នា
និងមើលចិត្តមើលថ្លើមអស់រយៈពែល៥ឆ្នាំ
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយស
បែកបដោយភាពរីករាយគែប់ៗគ្នា។
កែយពីបានភា្ជាប់ពាកែយរចួភា្លោមខណៈ

ពែលឡើងឆកតនែ្តីម្តងៗ  មហាជន
សង្កែតឃើញថាពិធីការិនីដែល-
ឧសែសាហ៍ចាប់ដែគូជាមួយលោក
រា៉សុីលោកជាវិបុលនិងលោក-
វសិាលជាដើមកញ្ញាប៉ែនសែីពែជែ
ហាក់មានភាពសែស់សែយនិង-
មានការដូរស្ទីលតុបតែងខ្លួនកាន់តែ
សែស់សា្អាតដោយមានអ្នកគ ទំែនាំគ្នា
លើកឡើងថា៖«យុី!ប៉ុនា្មានថ្ងែឃើញ
សែីពែជែបានម៉ូដសក់មើលទៅពិតជា-
សា្អាតប្លែកនិងទាក់ទាញដល់ហើយ
រហូតចែះលែងស្ទីលឡើងឃែយូតៗ
ហ្មងបងពែជែ!សា្អាតណាស់ដាក់
ម៉ូដសក់អ៊ីចឹងទៅក្មែងជាងមុន
ទៀត!»។
មិនតែប៉ុណោ្ណោះគែក៏ឃើញ

ពិធីការិនីពូកែសម្តីញ៉ែតៗរូប-
នែះសរសែរនៅលើហ្វែសប៊ុក
ផែសាយដណំងឹល្អខ្លនួដល់បែយិ-
មិត្តបានដឹងដែរថា៖«ពីធីភា្ជាប់-
ពាកែយខ្ញុំជាមួយបងនែតែថ្ងែទី
២៧ខែមែសាឆ្នា២ំ០២០រយៈ-
ពែល៥ឆ្នាំ ហើយ ដែលយើង
បានសា្គាល់គ្នាហើយថ្ងែនែះ-
ហើយដែលយើងកា្លោយជាគូ-
ដណ្ដឹងនឹងគ្នា។អរគុណអ្នក-
មានគុណទាំង៤ធ្វើឲែយកូន
ទាំង២មានថ្ងែនែះ។កូនទាំង
២សូមជូនពរឲែយលោកអ្នក-
មានគុណនិងកែុមគែួសារ
ទាំងសងខាងទទួលបាននូវ
សែចក្ដីសុខនិងសែចក្ដី-
ចមែើនគែប់កែុមគែួសារ»។
រពំែចនោះមតិ្តសលិែបៈនងិ

អ្នកគំទែតារាសម្ដែងនិងជាពិធី-
ការិនីបែចំានៅសា្ថានីយទូរទសែសន៍
ហងែសមាសកញ្ញាប៉ែនសែីពែជែ
ក៏បង្ហាញការភា្ញាក់ផ្អើលនឹងពិធី
ភា្ជាប់ពាកែយរបស់កញ្ញាដែរហើយ
ចង់ដងឹពីថ្ងែចលូរោងជយ័របស់
នាងដែរកែយពីភា្ជាប់ពាកែយជា-
មួយកនូបែសុអ្នកជនំញួមា្នាក់
ដែលបានសែឡាញ់មើល-
ចិត្តថ្លើមគ្នាអស់រយៈពែល
៥ឆ្នាំមកនែះ។
បើតាមការបង្ហើបពីកញ្ញា

ប៉ែនសែីពែជែកូនកំលោះ
មានឈ្មាះថាឆែងពន្លក-
នែតែគឺជាអ្នកធ្វើការផ្នែក
ទីផែសារហើយជាកូនមន្តែីរាជ-
កា រមា្នាក់ហើយកញ្ញាប៉ែន
សែីពែជែក៏បានបែប់ថា-
នងឹគែងចលូរោងជយ័នៅ
ឆ្នាំ២០២១ហើយចំពោះ
ថ្ងែនងិខែជាក់លាក់សនិគឺ
ឪពុកមា្ដាយសងខាង នឹង-
ពិភាកែសាគ្នាពែលកែយ។
ពិធីកា រិនី កាន់តែសែស់-
សា្អាតនៅប៉ុស្តិ៍ហងែសមាស
រូបនែះគែន់តែបាន-
បង្ហើបថា៖«បើយើងចង់
គតិគរូភា្លោមៗ ក្នងុឆ្នាំនែះ
ក៏មិនកើតដែរពែះ-
រឿងកូវីដ១៩ហើយ
នៅឆ្នាំកែយហ្នឹងក៏
ចាំមើលម៉ែឪ ទាំង-
សងខាងពភិាកែសាគ្នា
ទៀតសិន»៕

ពិធីការិនី ហងេសមាស កញ្ញា ប៉េន សេពីេជេ  ភ្ជាប់ពាកេយ ជាមួយ 

ពាណិជ្ជករ    តេ ពនេយារពេលរៀបការ ។រូបថតហ្វែសប៊ុក
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លោក ឆំាង ពិសិដ្ឋ (ពីឆ្វេង) លោក គល់ សុភរមេយ លោក ទុយ វិច្ឆកិា និងលោក ម៉េ តុលា។ រូបថតសហការី

FFC ទម្លាយ មូល ហែតុ  នំា ឲែយ 
បញែឈប់ មន្តែ៤ីនាក់ អស់  ១ ជីវិត
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈអតីតនិងមនែ្តីរបស់
សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពជុា
ចំនួន៤នាក់មានលោកម៉ែតុលា
លោកទុយវិច្ឆកិាលោកឆំង
ពិសិដ្ឋនិងលោកគល់សុភារមែយ
តែវូបានសហព័ន្ធមួយនែះសមែច
ពែយួរគែប់សកម្មភាពកីឡាបាល់-
ទាត់អស់មួយជីវិតហើយនៅក្នងុ
នោះលោកម៉ែតុលាដែលធ្លោប់
មានតួនាទីជាអគ្គលែខាធិការស្តទីី
ក៏អាចបែឈមទៅនឹងការមាន
ទោសមួយកមែតិទៀតផងដែរ។
នៅក្នងុសែចក្តីបែកាសព័ត៌មាន

របស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់
កម្ពជុា(FFC)ដែលមានលោក
សៅសុខាជាបែធនបានបញ្ជាក់
ថាអ្នកទំាង៤នែះបានបែពែឹត្ត
កំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផ្ទយុនឹងកែម-
សីលធម៌និងវិន័យរបស់FFC
ហើយកំហុសទំាងនែះតែូវបាន
លោកកែវសារ៉ែតទមា្លោយថា
ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកិបកែង
លុយពីការបែកួតបាល់ទាត់Tiger
Streetរបស់មនែ្តីទំាង៤រូបនែះ
ដែលមានទឹកបែក់សរុបជិត៦មឺុន
ដុលា្លោរ។
លោកកែវសារ៉ែតដែលតែវូ

បានតែងតំាងជាអគ្គលែខាធិការ
សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពជុា
នៅក្នងុឆ្នាំ២០១៨បនា្ទាប់ពីលោក
ម៉ែតុលាបានលាឈប់ពីតួនាទីជា
អគ្គលែខាធិការស្តីទីនោះបាន
ថ្លែងនៅក្នងុសន្នសីិទកាសែតកាល

ពីរសៀលថ្ងែពុធមថា៖«ហែតុ-
ការណ៍នំាឲែយកើតមានរឿងនែះ
ឡើងគឺបានកើតមាននៅក្នងុការ-
បែកួតTigerStreet»។
លោកបន្តថា៖«អស់លោកទំាង

៤នែះតែវូបានសហព័ន្ធតែងតំាង
ជាមនែ្តីជំនាញបច្ចែកទែសដើមែបី
ចូលរួមរៀបចំពែតឹ្តកិារណ៍នែះជា
រៀងរាល់ឆ្នាំគឺតំាងពីឆ្នាំ២០១៣
មកបុ៉ន្តែកែយពែលFFCបានធ្វើ
ការពិនិតែយផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងរបាយ-
ការណ៍ទឹកបែក់ដែលកែមុហុ៊ន
សែបៀរថែហ្គរឺបានផ្តល់ជូនមក
សហព័ន្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះ
ឃើញថាកែមុការងរដែលបាន
ចុះទៅបំពែញការងរតំាងពីឆ្នាំ
២០១៣នោះបានយកចំណែក
ទឹកបែក់របស់FFCសមែប់
អភិវឌែឍវិស័យបាល់ទាត់ចំនួន៣០
ភាគរយនៅក្នងុឆ្នាំនីមួយៗដោយ
មិនបានបែគល់ឲែយសហព័ន្ធទែ
ហើយភ័ស្តតុាងទំាងនោះបានឆ្លះុ-
បញ្ចាងំពីការរំលោភសែចក្តីទុក-
ចិត្តរបស់ពួកគត់ទៅលើថា្នាក់-
ដឹកនំាសហព័ន្ធ»។
បើតាមការលម្អតិរបស់លោក

កែវសារ៉ែតបានឲែយដឹងថាលោក
ម៉ែតុលាដែលកាលនោះជា
អគ្គលែខាធិការរងលោកគល់
សុភារមែយជាបែធនការិយល័យ
រដ្ឋបាលលោកឆំងពិសិដ្ឋជា
បែធនការិយល័យបែកួតនិង
លោកទុយវិច្ឆិកាជាបែធន
ការិយល័យអាជា្ញាកណា្តាលបាន
រួមគ្នាកិបកែងថវិការបស់FFC

ដែលទទួលបានពីការបែកួតTiger
Streetនូវទឹកបែក់សរុបចំនួន
៥៩៧៣៦ដុលា្លោរគិតពីឆ្នាំ២០-
១៥ដល់ឆ្នាំ២០១៩។
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកែវ

សារ៉ែតបានបញ្ជាក់ថា៖«ចំនួន
ទឹកបែក់វាចែើនមិនបុ៉នា្មានទែបុ៉ន្តែ
ពែលវែលានែការបែពែតឹ្តនែះវា
មានរយៈពែលវែងអី៊ចឹងគណៈ-
កមា្មាធិការបែតិបត្តិសហព័ន្ធមិន
ពែញចិត្តពែះវាជាការរំលោភនូវ
ទំនុកចិត្តជាកែមសីលធម៌មួយ
ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពែះបានបំផ្លោញ
នូវកែមវិន័យភាពថ្លែថ្នរូនៅក្នងុ
វិស័យបាល់ទាត់និងបានធ្វើឲែយ
ប៉ះពាល់នូវសែចក្តីថ្លែថ្នរូនិងតម្លែ
បាល់ទាត់នៅកម្ពុជាហើយក៏
ប៉ះពាល់ដល់កែរ្តិ៍ឈ្មាះនិងកិត្ត-ិ
នាមបែទែសកម្ពជុាយើង»។
បន្ថែមទៅលើការពិន័យឬពែយួរ

មនែ្តីទំាង៤ពីគែប់សកម្មភាពកីឡា
បាល់ទាត់អស់មួយជីវិតនែះគឺ
លោកម៉ែតុលាក៏តែវូបានFFC
បញ្ជនូសំណំុរឿងពុករលួយទៅ
កាន់តុលាការដើមែបីចាត់វិធនការ
តាមផ្លូវចែបាប់ជាធរមានផងដែរ
ហើយជំុវិញបញ្ហានែះលោកកែវ
សារ៉ែតបានបកសែយថា៖«កាល
ដែលលោកម៉ែតុលាមានកំហុស
ធ្ងន់ធ្ងរជាងគែដោយសារគត់
ជាបែធនកែមុដែលតែវូទទួល-
ខុសតែវូហើយបើយើងមិនចាត់ការ
រឿងនែះទុកឲែយបែកធ្លោយដល់
FIFAគឺFIFAនឹងពិន័យFFC
ធ្ងន់ធ្ងរជាងនែះ»៕
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