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ក្រុមTNKandalបានចាត់ទុក
ការឈ្នះមហាង្សថាជាសំណាង
ទោះបីជាជ័យជម្នះន្រះបានជួយ
ឲ្យពួកគ្របន្តឈរនៅល្រខ១និង
កើនឱកាសលើកពាន...ទំព័រ១៥

កីឡា

អគ្គសិនីកម្ពជុាសម្រេច
បញ្ចះុថ្ល្រេប្រេើប្រេស់អគ្គិ-
សនីសម្រេប់ការបូមទឹក
ធ្វើកសិកម្មព្រេលយប់

ទឹកជំនន់នៅបង់កា្លាដ្រេសនិងន្រេប៉ល់បង្កឲ្រេយមនុស្រេសជតិ២០០នាក់ស្លាប់

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពៃញៈ ដើម្បីចូលរួមលើក-
ទឹកចិត្តដល់កសិករក្នងុការលើក-
កម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មអគ្គិ-
សនីកម្ពុជាតាមរយៈផ្នការ
អនគុ្ះថ្ល្អគ្គសិនីក្នងុវសិយ័
កសិកម្មបានសម្ចបញ្ចុះថ្ល្
ប្ើប្ស់អគ្គសិនីសម្ប់កសិករ
បូមទឹកធ្វើកសិកម្មនៅព្លយប់
ក្នងុអត្៤៨០រៀលក្នងុ១គឡី-ូ
វ៉ាត់ម៉ោង។
ទន្ទមឹនងឹន្ះអគ្គសិនីកម្ពជុា

កាលពីថ្ង្ទី១៥ខ្កក្កដាឆ្នាំ
២០២០ក៏បានស្នើដល់កស្ួង
កសិកម្មរុកា្ខាប្មាញ់និងន្សាទ
ជួយជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនិង
លើកទកឹចតិ្តដល់អ្នកប្ើប្ស់
អគ្គិសនីក្នុងវិស័យកសិកម្ម

ចូលរួមអនុវត្តផ្នការន្ះឲ្យ
បានទូលំទូលាយ។
យោងនីតិវិធីក្សមួ្លលើក

ទី១សម្ប់ផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់
អគ្គសិនីដើម្បីបូមទឹកធ្វើកសិកម្ម
បានបង្ហាញថាការប្ើប្ស់
អគ្គិសនី ក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ដ្លអាចទទួលបានការអនុ-
គ្ះថ្លម្កនៅក្នងុកមិ្ត៤៨០
រៀលក្នងុ១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនោះ
គឺការប្ើប្ស់អគ្គិសនីសម្ប់
ការបមូទកឹធ្វើកសកិម្មនៅព្ល
យប់ក្នុងចនោ្លោះម៉ោង៩:០០
យប់ដល់ម៉ោង៧:០០ព្ឹក។
ចំពោះការប្ើប្ស់អគ្គិសនី
ក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងចនោ្លោះ
ម៉ោង៧:០០ព្ឹកដល់ម៉ោង
៩:០០យប់គឺមិនទទួលបាន
ការអនុគ្ះ...តទៅទំព័រ  ៦ 

កៃុង ដាក្កាៈ មន្ត្ីបានថ្ល្ង
កាលពីថ្ង្អាទតិយ្ថាចនំនួអ្នក-
សា្លោប់សរុបដោយសារភ្លៀង
ធ្លោក់ខ្លោំងនៅរដូវវស្សានៅទូ-
ទាំងអាសុីខងត្បូងបានកើន-
ឡើងរហូតដល់ជិត២០០នាក់
ខណៈបទ្ស្បងក់ា្លោដស្នងិ
ន្បា៉ោល់បានព្មានថាទឹក
កពំងុឡើងយ៉ោងខ្លោងំនងឹបង្កឲយ្

មានទឹកជំនន់បន្ថ្មទៀត។
ភ្លៀងបានធ្លោក់យ៉ោងខ្លោំង

នៅក្នុងរដូវវស្សានៅចនោ្លោះខ្
មថិនុានងិខក្ញ្ញាបានបង្កឲយ្
មានទកឹជនំន់រអលិបាក់ដីនងិ
រន្ទះបាញ់នៅទូទាំងតំបន់នោះ
ដោយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស
រាប់រយនាក់សា្លោប់ជារៀងរាល់
ឆ្នាំនៅទីនោះ។

មន្ត្ីនៅក្នុងប្ទ្សបង់កា្លោ-
ដ្សបានថ្ល្ងថា មនុស្ស
យ៉ោងតិច៦៧នាក់បានសា្លោប់
និងមនុស្សចំនួន២,៦លាន
នាក់ផ្ស្ងទៀតបានរងផល-
ប៉ះពាល់ដោយសារទឹកទន្ល្
ជន់លចិដល្បានធ្វើឲយ្ច្ងំ-
ទន្ល្ជាច្ើនកន្ល្ងបាក់រលំ
និងជន់លិចភូមិអស់ជាច្ើន

កាលពី២សបា្តាហ៍មុន។
អ្នកនាំពាក្យក្សួងសុខភិ-

បាលរបស់បទ្ស្បង់កា្លោដស្
គឺលោកស្ីអាយីស្សាអាក់ធឺរ
បានថ្ល្ងប្ប់សារព័ត៌មានAFP
ថា៖«ចនំនួសរបុទាងំអស់មាន
មនុស្ស៥៥នាក់បានសា្លោប់
ដោយសារលង់ទឹកនិង៨នាក់
ផ្ស្ងទៀត...តទៅ ទំព័រ១២

ការជាវស្រេវាទូរស័ព្ទចល័តនិងចំនួនអ្នកប្រេើ
អុីនធឺណិតធ្លាក់ចុះតិចតួចក្នងុ៥ខ្រេដើមឆ្នានំ្រេះ

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈចំនួនអ្នកជាវស្វទូរស័ព្ទ
ចល័តនិងអ្នកប្ើប្ស់អីុនធឺណិត
បានធ្លោក់ចុះបន្តិចក្នុងរយៈព្ល៥ខ្
ឆ្នាំ២០២០ន្ះខណៈការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឲ្យសកម្ម-

ភាពស្ដ្ឋកិច្ចធ្លោក់ចុះមួយកម្ិត។
យោងតាមសិ្ថតិចុងក្យបំផុត

បានពីនិយតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
(TRC)ដល្ភ្នពំញ្ប៉សុ្ដិ៍បានទទលួ
កាលពីថ្ង្ចន្ទសមប្់បត្បិត្តិករចនំនួ
៦មានអ្នកជាវស្វទូរស័ព្ទចល័ត
សរុបចំនួន...ត ទៅ ទំព័រ ៨

អភិបលខ្រេត្តកំពង់ស្ពបឺង្ហាញរបយការណ៍ដំណោះស្រេយដីធ្លី
 វ៉ន   ដា រា៉ា  

 ភ្នំ ពៃញៈ លោក វុី សំណង អភិ-
បាលខ្ត្ដកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងកាលពី
ម្សិលមិញថាគិតតឹ្មឆ្នាំ២០១៩រដ្ឋបាល
ខ្ត្ដបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងវិវទដីធ្លី
ពីថា្នាក់ជាតិដ្លបានទមា្លោក់ទៅឲ្យ
ថា្នាក់ខ្ត្តដោះស្យនិងបណ្ដងឹពីប្-

ជាពលរដ្ឋមូលដា្ឋានដោយផ្ទាល់សរុប
១៥២ករណី ក្នុងនោះដោះស្យ
បានចនំនួ៥២ករណីកពំុងបន្ដដោះ-
ស្យចំនួន ៥៧ករណីហើយ៤៣
ករណីទៀតនៅមិនបានដោះស្យ
ចន្ចោលនងិត្វូបញ្ជនូទៅរដ្ឋបាល
ក្ុងស្ុកនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ។
លោកវុីសណំងបានអះអាងបប្

ន្ះក្នងុពល្ធ្វើសន្និសទីសារពត័៌មាន
ស្តីពីវឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅបន្តរបស់
រដ្ឋបាលខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ នៅទីស្តីការ-
គណៈរដ្ឋមន្ត្ីកាលពីម្សិលមិញ។
លោកថ្ល្ងថាចំពោះការដោះ-

ស្យវិវទដីធ្លីតាមរយៈគណៈ-
កម្មការសុរិយោដីខ្ត្តសរុបចាប់ពីថ្ង្
ដំណើរការមាន...តទៅទំ ព័រ ៦

បៃជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដៃស  ដើរលុយទឹកដៃល ជន់លិចផ្លវូ នៅក្នងុតំបន់ Sreenagar បៃទៃស បង់ក្លាដៃស  កលពីថ្ងៃអាទិតៃយ   ។ រូបថតAFP



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ  ក្រសងួសាធារណ-
ការនិងដឹកជញ្ជូនបានរៀបចំ
ក្រសម្រលួនីតិវិធីមួយចំនួនទាក់-
ទងនងឹការផ្តលស់្រវាក្នងុវសិយ័
ដកឹជញ្ជនូតាមផ្លវូទកឹនៅទទូាងំ
ប្រទ្រសដោយសម្រចប្រគល់
សទិ្ធិដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខ្រត្ត
ដើម្របីធ្វើឱ្រយការផ្តល់ស្រវាមាន
ប្រសិទ្ធភាពតមា្លាភាពនិងរហ័ស
ទាន់ចិត្តជាអ្វីដ្រលសង្គមសី៊វិល
ថាការសម្រចន្រះស្របតាម
ការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋ។
នៅក្នុងស្រចក្តីណ្រនាំរបស់

ក្រសួងសាធារណការនិងដឹក-
ជញ្ជនូច៊ះថ្ង្រ១៤ខ្រកក្កដានងិ
ត្រវូបានផ្រសព្វផ្រសាយនាព្រលថ្មីៗ 
ន្រះបានឲ្រយដឹងថាក្រសួងបានធ្វើ

ប្រតភិូកម្មស្រវាសាធារណ:ជា-
ច្រើនក្នងុវិស័យដឹកជញ្ជនូដោយ
ក្នងុនោះវសិយ័ដកឹជញ្ជនូផ្លវូទឹក
ដ្រលមានដូចជាការផ្តល់បណ្ណ-
សមា្គាល់ជលយានការត្រតួពិនិត្រយ
លក្ខណ:បច្ច្រកទ្រសជលយាន
និងការផ្តល់លិខិតអន៊ញ្ញាតធ្វើ
អាជីវកម្មដឹកជញ្ជនូផ្លូវទឹក។
ក្រសួងសាធារណការបានបន្ត

ថាការក្រសម្រួលនីតិវិធីន្រះ
ដើម្របីធានាប្រសិទ្ធភាពដល់ការ-
ផ្តល់ស្រវារដ្ឋបាលក្នុងវិស័យ-
ដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនៅអង្គភាព-
ច្រកច្រញចូលត្រមួយន្ររដ្ឋបាល
រាជធានី-ខ្រត្ត។ក្នុងនោះផ្តល់
សមត្ថកិច្ចដល់រដ្ឋបាលរាជ-
ធានី-ខ្រត្តមានកាតព្វកិច្ចក្នុង
ការផ្តល់បណ្ណសមា្គាល់ការត្រតួ-
ពិនិត្រយលក្ខណ:បច្ច្រកទ្រសនិង

ការផ្តល់លិខិតអន៊ញ្ញាតធ្វើ
អាជីវកម្មសម្រប់ជលយាន
ដ្រលមានចណំុះពី៤០តោនច៊ះ
ក្រមផ្ទកុអ្នកដំណើរពី៥០នាក់
ច៊ះក្រមនិងកមា្លាំងមា៉ាស៊ីនពី
៩០ស្រះច៊ះក្រមប៉៊ណ្ណោះ។
ក្រសងួបញ្ជាក់ថា៖«រដ្ឋបាល

រាជធានី-ខ្រត្តត្រវូធ្វើរបាយ-

ការណ៍ទៀងទាត់អំពីការផ្តល់-
បណ្ណសមា្គាល់ការត្រួតពិនិត្រយ-
លក្ខណ:បច្ច្រកទ្រសជលយាន
នងិការផ្តល់លខិតិអន៊ញ្ញាតធ្វើ
អាជីវកម្មដឹកជញ្ជនូផ្លវូទឹកមក
ក្រសងួសាធារណការនងិដកឹ-
ជញ្ជូនដោយចម្លងជូនក្រសួង
មហាផ្ទ្រតាម...តទៅទំព័រ ៣

បញ្ហាលិខិតសា្នាមប្របបទរដ្ឋបាល
សាធារណៈនិងឯកសារច្របាប់បទដា្ឋាន-
គតិយត៊្តដ្រលជបួបញ្ហាខស៊អក្ខរាវរិទ៊្ធ
ឬខ្លឹមសារមួយចំនួនគឺអាស្រ័យលើ
សា្ថាប័ននិងក្រសួងសាមីនីមួយៗដ្រល
ទមា្លាប់ប្រើពាក្រយព្រចន៍ ឬក៏ឃ្លាឃ្លាង
របស់ខ្លួនដោយមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់
ឲ្រយច្របាស់លាស់បើទោះបីជាមាន
វចនាន៊ក្រមភាសាខ្ម្រររបស់សម្ត្រច-
សង្រឃជួនណាតឬពាក្រយណ្រនំានៅក្នងុ
ព្រឹត្តិបត្រក្រ៊មប្រឹក្រសាជាតិភាសាខ្ម្ររឬ
មួយមានទម្រង់លិខិតរដ្ឋបាលទ៊កគ្រន់
ធ្វើជាត្រីវសិយ័ក៏ដោយ។ជនួកាលទៅ
លិខិតខ្លះសរស្ររឈ្មោះឬក៏តួនាទី
របស់អ្នកដ្រលត្រូវផ្ញើជូនហ្នឹងមិន
ទាំងត្រមឹត្រវូផងធ្វើឲ្រយមា្ចាស់សាមីខ្លនួ
មិនព្រញចិត្ត រួចក៏ផ្ញើលិខិតមកកាន់
សា្ថាប័នដើមវិញដោយសារសរស្ររ
ឈ្មោះឬក៏តនួាទីរបសគ់្រខស៊។ឧទា-
ហរណឈ៍្មោះថា្នាក់ដកឹនាំដ្រលពបិាក
សរស្ររហើយពិបាកចងចាំពោលគឺ
បើមនិធា្លាប់ឃើញទ្រច្របាសជ់ាសរស្ររ
មិនត្រូវឡើយ។ករណីដូចជាឈ្មោះ
លោកអនូពន័្ធមន៊ីរត័្នឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកហង់ជួនណារ៉៊ន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយ៊វជននិងកីឡា
ជាដើម។
ន្រះជាបញ្ហាលិខិតសា្នាមរបស់សា្ថា-

ប័នមួយចំនួនដ្រលខ្វះការយកចិត្ត-
ទ៊កដាក់ដោយសារមានមន្ត្រីខ្លះធ្វើការ
ឲ្រយរួចត្រពីដ្រ។ម្រយ៉ាងវិញទៀតលិខិត-
សា្នាមខ្លះគឺមិនបានបំព្រញទៅតាម
លំដាប់លំដោយន្រដំណាក់កាលរបស់
វាត្រម្តងបើទោះជាសា្ថាបន័ឬក៏ក្រសងួ

សាមីបានបោះព៊ម្ពក្របាលសំប៊ត្រ
(Letter head)សម្រប់បំព្រញ
ដ្រលមាននិមិត្តសញ្ញាសា្ថាប័ន កន្ល្រង
ច៊ះល្រខកាលបរិច្ឆ្រទថ្ង្រខ្រឆ្នាំទាំង
ព៊ទ្ធសករាជនិងគ្រិស្តសករាជនិង
អាសយដា្ឋានក៏ដោយ។ពោលគឺមនិ-
មានអ្នកត្រួតពិនិត្រយឲ្រយបានយា៉ាងតិច
២ទៅ៣នាក់ លើខ្លឹមសារន្រលិខិត
នោះម៊នព្រលប្រធានច៊ះហត្ថល្រខា
និងប្រថាប់ត្រសា្ថាប័ននោះទ្រ។ រីឯ
សា្ថាបន័ខ្លះខ្ជខីា្ជាឬក៏អាងត្រគតិថាសា្ថា-
ប័នខ្លនួឯងតូចគ្រមិនសូវចាប់អារម្មណ៍
ហើយបើបោះព៊ម្ពក្របាលសំប៊ត្រគឺអស់

ល៊យអ៊ីចឹងទ្រប្រើក្របាលសំប៊ត្រតាម
រយៈក៊ំព្រយូទ័រMSWordហើយព្រីន
ច្រញមកដើម្របីច៊ះហត្ថល្រខារួចផ្ញើ
ច្រញ ឬក៏ផ្រសព្វផ្រសាយយកត្រម្តង។
ឧទាហរណ៍កាលពីថ្ង្រទី៥ខ្រឧសភា
ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅសា្ថាប័នសហព័ន្ធ-
កីឡាបាល់ទាត់កម្ពជុាបានច្រញស្រចក្ត-ី
ប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការមួយ។ ក៏ប៉៊ន្ត្រ
នៅព្រលច្រញផ្រសព្វផ្រសាយដំបូងគឺ
ស្រចក្តីប្រកាសព័តម៌ាននោះមនិមាន
ការច៊ះល្រខលខិតិនងិការច៊ះហត្ថល្រខា
បំព្រួញ ភាសាសាមញ្ញថាគ្រីស
(Initial)នៅខាងច៊ងលិខិតនោះ
ទ្រ។ត្រក្រយមកដោយសារមានការ-
រិះគន់ក៏មានការក្រតម្រូវលើស្រចក្តី-
ប្រកាសព័ត៌មាននោះភា្លាមៗដ្ររ។
រីឯករណីមួយទៀតគឺការលួច

បញ្ច្រញលិខិតឬក៏ឯកសារផ្លូវការ
ដ្រលមិនទាន់រៀបចំចប់សព្វគ្រប់ដោយ
នៅត្រឹមជាស្រចក្តីព្រងនៅឡើយត្រ
លិខិតឬក៏ឯកសារទំាងនោះបានធា្លាយ
ច្រញតាមប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយទាំងស្រ-
ក្រកស្រកាក គ្មោនល្រខគ្មោនកាល-
បរិច្ឆ្រទ គ្មោនអ្នកច៊ះហត្ថល្រខានិង
ត្រផង។ល៊ះព្រលជជីកសួរនាំទៅ
ខាងសា្ថាប័នផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានក៏ឆ្លើយ
មកវិញថា សា្ថាប័នដ្រលច្រញនោះ
ប្រញាប់ព្រកពោលគឺត្រវូច្រញឲ្រយទាន់
សភាពការណ៍។ករណីស្រដៀងគ្នា
ន្រះដ្ររ គឺមានអ្នកលួចថតត្រក្របាល

លិខិតឬក៏ឯកសាររបស់រាជរដា្ឋាភិ-
បាលហើយថតចម្លងត្រ១ទំព័រដំបូង
រួចយកមកផ្រសព្វផ្រសាយតាមសារព័ត៌-
មានព្រងព្រត ដូចជាកាលពីថ្មីៗ
កន្លងមកន្រះមានការផ្រសព្វផ្រសាយអន-៊
ក្រឹត្រយរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលស្តីពី«ការ-
អន៊ញ្ញាតឱ្រយមន្ត្រីរាជការ និយោជិត
កម្មករឈប់សម្រកការងារនៅថ្ង្រទី
១៧ទី១៨ទី១៩ទី២០និងទី២១
ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០»ដើម្របីជំនួស
ប៊ណ្រយចូលឆ្នាំដ្រលមិនបានឈប់-
សម្រកដោយសារត្រការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩។ករណីន្រះត្រវូបាន
សារព័ត៌មានអនឡាញច្រញព្រង-
ព្រតស៊ទ្ធត្រអន៊ក្រឹត្រយរបស់រាជរដា្ឋា-
ភិបាលអន៊ម័តឲ្រយឈប់រយៈព្រល៥ថ្ង្រ
ពីថ្ង្រទី១៧ដល់ទី២១ ខ្រសីហាឆ្នាំ

២០២០។ល៊ះព្រលពិនិត្រយមើលទៅ
ឯកសារយោងអន៊ក្រឹត្រយហ្នឹងថតមក
ត្រ១ទំព័រហើយបញ្ឆិតរបៀបលាក់-
លៀមឆក់កណ្ដៀតទៀតដោយឯក-
សារហ្នងឹគ្មោនច៊ះល្រខជាកល់ាក់គ្មោន
កាលបរិច្ឆ្រទហើយព្រលដ្រលយក
មិនអស់ អ៊ីចឹងមិនឃើញមានការ-
ច៊ះហត្ថល្រខារបស់លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហ៊៊នស្រនឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ស្តីទីណាមា្នាក់ និងត្ររាជរដា្ឋាភិបាល
នោះទ្រ។
អ៊ីចឹងហើយឯកសារប្រភ្រទន្រះ

ពបិាកនងឹយកជាផ្លវូការណាស់ព្រះ
មិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រន់ទៅតាម
ប្របបទរដ្ឋបាលហើយរាជរដា្ឋាភបិាល
អាចបដិស្រធឯកសារន្រះឬក៏ឆ្លើយ
ថាជាឯកសារក្ល្រងកា្លាយបាន។ហ្រត៊-
ដូច្ន្រះហើយប្រធានសា្ថាប័ននានាគួរត្រ
ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរាល់លិខិតសា្នាម
ឬក៏ឯកសារផ្លូវការ ពោលគឺទាល់ត្រ
មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រន់តាមប្របបទ
រដ្ឋបាលសឹមអន៊ញ្ញាតឲ្រយច្រញផ្រសាយ
ហើយត្រវូហាមបញ្ច្រញឯកសារខណៈ
លខិតិនោះស្ថិតនៅត្រឹមត្រជាស្រចក្ត-ី
ព្រងនៅឡើយនោះពីព្រះវាអាច
មានបញ្ហានៅព្រលដ្រលព័តម៌ាននោះ
ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរក៏កា្លាយទៅជាព័ត៌-
មានមិនពិតវិញ។
 សារៈសំខាន់ន្រការច៊ះល្រខនិង

កាលបរចិ្ឆ្រទរបស់លខិតិឬក៏ឯកសារ
ផ្លូវការ របស់សា្ថាប័នឬក្រសួងគឺការ-
រៀបចំទក៊ដាក់ឯកសារឲ្រយមានរបៀប-
រៀបរយនិងការយកមកធ្វើជាឯកសារ
យោងបាន។យា៉ាងណាមិញរាល់លិខិត-
សា្នាមនិងឯកសារផ្លូវការត្រូវត្រមាន
ល្រខាជំនួយការរដ្ឋបាលនិងមន្ត្រី-
បច្ច្រកទ្រសពិនិត្រយមើលខ្លមឹសារអក្ខរា-
វិរ៊ទ្ធឈ្មោះនិងតួនាទីឲ្រយត្រឹមត្រូវរួច-
ហើយត្រូវច៊ះហត្ថល្រខាបំព្រួញដ្រល

ភាសាសាមញ្ញថាគ្រីសទំាងអស់គ្នានៅ
ខាងច៊ងបញ្ចប់ន្រលិខិតឬក៏នៅច៊ង-
បញ្ចប់ន្រកាលបរិច្រ្ឆទប្រសិនបើលិខិត
នោះដាក់កាលបរិច្ឆ្រទនៅខាងក្រម
ម៊នដាក់ជូនប្រធានឬក៏មន្ត្រីដ្រលមាន
សិទ្ធិច៊ះហត្ថល្រខានោះ។អ្នកដ្រលបាន
ច៊ះហត្ថល្រខាបំព្រញួហ្នងឹមាននយ័ថា
អ្នកនោះបានអាននិងយល់ស្របលើ
ខ្លមឹសារន្រលិខិតសា្នាម និងឯកសារ
ផ្លវូការរចួហើយពោលគឺពកួគ្រក៏មាន
ការទទួលខ៊សត្រូវផងដ្ររ។
កប៏៉ន៊្ត្រប្រសនិបើមានមន្ត្រីណាដ្រល

នៅមនិទាន់មានចណំ្រះដឹងផ្ន្រកតាក-់
ត្រងលខិតិសា្នាមឬក៏ឯកសាររដ្ឋបាល
ជាផ្លូវការគឺអង្គភាពគួរត្របញ្ជូនទៅ
បណ្តះុបណា្តាលបន្ថ្រមនៅសាលាភូមិន្ទ-
រដ្ឋបាលឬក៏ការរៀនបង់ថ្ល្រផ្ន្រករដ្ឋបាល
សាធារណៈជាដើម។កន្លងមកទំាងរដ្ឋ-
បាលថា្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រម-
ជាតិបានបញ្ជូនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
គ្រប់គ្រងតាមប្របបទរដ្ឋបាលឲ្រយមក
រៀននៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលដើម្របីបំប៉ន
បន្ថ្រមឲ្រយយល់ដឹងស៊ីជម្រពីរបៀប
ធ្វើការតាមប្របបទរដ្ឋបាលដ្រលមាន
ស្ដង់ដាត្រមួយដើម្របីដោះស្រយបញ្ហា
ទំនាក់ទំនង។ពីព្រះថាបញ្ហាលិខិត-
សា្នាមកន្លងមកគមឺានមន្ត្រីបច្ច្រកទ្រស
ខ្លះបានវាយតម្ល្រទាបលើការងារន្រះ
ហើយច្រះត្រធ្វើឲ្រយត្របានៗទៅ។
ត្រមានឆ្ងល់ខ្លនួឯងទ្រថាហ្រត៊អ្វីបាន
ជាដាក់លិខិតរួចហើយគ្រមិនព្រម
ឆ្លើយតបមកវិញ?ឬក៏ជនួកាលគ្រផ្ញើ
លិខិតនោះមកវិញឲ្រយក្រឈ្មោះឬតួ-
នាទីឬក៏ឲ្រយច៊ះល្រខក្នងុលិខិតនោះឲ្រយ
បានត្រឹមត្រូវ ម៊នព្រលគ្រឆ្លើយតប
តាមល្រខលិខិតហ្នឹងជាថ្មី៕

 ចូល រួម ផ្តល់យោប ល់  តាមរ យៈ    
soprach.tong@phnompenh 
p ost.com 
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

មុនច្រាញលិខិតឬឯកសារផ្លវូការគួរពិនិត្រាយសម្រាចឲ្រាយរួចរាល់សិន

ក្រាសួងប្រាគល់សិទ្ធផិ្ដល់ស្រាវាដឹកជញ្ជនូតាមផ្លវូទឹកខ្លះទៅឲ្រាយរាជធានី-ខ្រាត្ត

ក៏ប៉ុន្ដេបេសិន បើមន មន្តេីណា ដេល នៅ មិនទាន់ មន 
ចំណេះដឹង ផ្នេក តាក់តេង លិខិតស្នាម  ឬក៏ ឯកសរ រដ្ឋបាល 
ជា ផ្លូវ ការ  គឺអង្គភាព គួរ តេ បញ្ជូន  ទៅ បណ្ដុះ បណា្ដាល  បន្ថេម 
នៅ សលា ភូមិន្ទ រដ្ឋបាល  ឬ ក៏ការ រៀនបង់ថ្លេ ផ្នេករដ្ឋបាល 
សធារណៈជាដើម។

ការដឹកជញ្ជនូតាមផ្លវូទឹក  នៅភ្នពំេញនាពេលបច្ចបុេបន្ន។ រូបថតហ៊ងមិនា
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ក្រសួង...
តពីទំព័រ២...គោល ការណ៍ កំ- 

ណ ត់។គៃប់ អង្គ ភាព ទំាង អស់ 
តៃូ វ អនុវត្ត តាម ខ្លឹមសា រ នៃះឲៃយ 
មាន បៃ សិ ទ្ធភាព និង ដោយ សា្មារ- 
តី ទទួល ខុស តៃូវ ខ្ពស់»។

ទោះ ជាយ៉ា ងណា  កៃសួង 
បញ្ជា ក់ថា  រាល់ លិខិត ឯកសា រ 
ទាងំ  អស ់តៃវូធ្វើ តាមចៃកចៃ ញ- 
ចូ ល តៃមួ យ  ដើមៃបី ងាយ សៃួល 
គៃប់ គៃង  និង ការ អនុវត្ត សៃប- 
តាម លិខិត បទដា្ឋាន គតិ យុត្ត ជា- 
ធរមា ន។ រ ីឯសមៃង ់ពត័ម៌ានតៃវូ 
ធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន ភាព ជា ទៀង ទាត់ 
យ៉ាង តិច ១ ឆ្នាំ ម្តង។

លោក ម៉ក់ សុី ដៃ ត អ គ្គ- 
នាយក នៃ អគ្គនា យក ដា្ឋាន ដឹក- 
ជ ញ្ជូន ផ្លូវ ទឹក ផ្លូវ សមុទៃ និង 
កំពង ់ផៃ នៃ កៃសួង សាធា រណ- 
ការ និ ង ដឹក ជ ញ្ជ ូនបាន បៃប់ ភ្ន-ំ 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា ការ- 
កៃ សមៃួល បៃប បទ និង នីតិ វិធី 
នៃះ គឺ គៃន់តៃ ការ ចៃក រំលៃក 
កិច្ចការ មួយ ចំនួ នទៅ ថា្នាក់ កៃម 
ជាតិ តា ម  ការ ដាក់ ចៃ ញ របស់ 
កៃសួង ម ហាផ្ទៃ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង ធ្វើ 
តាម រដា្ឋាភិ បាល ដៃល បាន ផ្ទៃរ 
សៃវា មួយ ចំនួន ឲៃយ ថា្នាក់ កៃម- 
ជាតិ ដៃល ឲៃយ ចៃក ចៃញ ចូល តៃ 
មយួ គាត ់អាច ធ្វើ ទៅ តាម កមៃតិ 
សមត្ថ ភាព ដៃល អាច ទទួលខុស - 
តៃវូ បាន។ចំពោះ ជល យន ដៃល 
មាន ចណំុះ លើស ព ីការ កណំ ត ់
ក្នងុ សៃចក្ត ីណៃនំា  នៃះ គឺ តៃវូ មក 
ទទួល សៃវា រដា្ឋា ភិបា ល នៅ កៃ- 
សួង សាធា រណ ការ ដដៃល» ។ 

លោក ម៉ក់ សុី ដៃ ត បាន ឲៃយ 
ដឹង ដៃរ ថា  កៃសួង នឹងចុះ បណ្តះុ- 
បណា្តាល  និង ផៃសព្វ ផៃសាយ ទៅមន្តៃ ី 
នៅ តាម ចៃក ចៃញចូ ល តៃ មួយ 
ដៃល មនិ មាន បទ ពសិោ ធដើមៃបី 
បាន ចណំៃះ ដងឹ ជាក ់លាក ់ក្នងុ- 
ការ ផ្តល់ សៃ វា ជូន ព លរ ដ្ឋ។ 

លោក បា៉ា ច័ន្ទ រឿន បៃ ធាន- 
វិទៃយា សា្ថាន បៃជាធិ បតៃ យៃយ កម្ពជុា 
បា នសា ទរ ចំពោះ ការ ផ្ទៃរសមត្ថ - 
កចិ្ច ខ្លះម កកា ន ់ថា្នាក ់កៃម ជា ត ិ
នៃះ ពិ សៃស តាម ចៃកចៃ ញចូល   
តៃមួ យដៃ ល ភាគ ចៃើន មាន ការ- 
ពៃញ ចិត្ត ពីពល រដ្ឋ  ហើយក៏  បាន  
ចូល  រួមកាត់ បន្ថយ អំពើពុ ក- 
រ លួយ ផ ងដៃ រ ។

លោក ថា៖«ជា វិធី មួយ កាត់- 
ប ន្ថយ ការ ច ំណាយ កា រកកស្ទះ 
កា រធ្វើដំ ណើរ របស់ បៃជា ជន ដៃល 
តៃវូ ឡើង មក ទរីមួ សៃកុ  ឬ  ទ ីរមួ- 
ខៃត្តឬ ឡើង មក ភ្នពំៃញក្ន ុងការ- 
ស្វៃង រក សៃវា ទាំងនៃះ។ មួយ 
ទៀ ត  ក ៏កាត ់បន្ថយ ការជ ួប ជុគំា្នា   
កកកុញ ក្នងុស ម័ យ កូ  វីដ១៩នៃះ   
ផង ដៃរ។ខ្ញុ ំក៏ សងៃឃឹម ថារដា្ឋាភិ បាល 
ក៏ ដូច ជា ដៃគូ គំា ទៃ នឹង បន្ត ពងៃងឹ- 
ព ងៃកី ទំាង គុណភា ព និ ង បរិមាណ  
ចៃក ចៃញចូល តៃមួ យ...»៕

 គឹម   សា រុំ 

ភ្ន ំពេញៈ  តលុា ការ ក ំពលូ កាល ព ីមៃសលិ- 
មញិ បាន បើក សវនា ការ ជ ំនុ ំជមៃះ រឿង- 
ក្ដី ឃាត កម្ម កាល ពី  ៥ ឆ្នាំ មុ  ន  ដៃល តុលា- 
ការ ថា្នាក់ កៃម បាន កាត់ ទោស ដាក់ គុក 
១ជីវិត និង បាន បន្ថយ ទោស តៃឹម ៣០ 

ឆ្នាំ កៃយ ពី ជមៃះ នៅ សា លាឧទ្ធរណ៍។      
នៅ ក្នុង បន្ទប់ សវនា ការ តុលា ការ- 

កំពូល  ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មាះ  ទឹម  សារី  
អាយ ុ ៣៥ ឆ្នា ំ  បាន ថ្លៃង  បៃប ់ចៅ កៃម ថា 
គាត ់បាន សារ ភាព បៃប ់តលុា ការ ថា្នាក-់ 
កៃម អស់ ហើយ ពី កំហុស របស់ គាត់ 
ដៃល បាន បៃពៃឹត្ត ទៅ លើ បុរស រង គៃះ 

ឈ្មាះ សៃី  ចាន់ វុទ្ធី  ហើយ គាត់ ស្នើ សុំ  
ដល់ ចៅ កៃម ដើមៃបី បន្ថយ ទោស ដល់ 
គាត់ ។ ការ ស្នើ សំុ បន្ថយ ទោស នៃះ  កាល- 
ពី ជំនុំ ជមៃះ នៅ សាលាឧទ្ធរណ៍ បាន 
បន្ថយ ទោស  ឲៃយ គាត់ ពី ជាប់ ពន្ធនា គារ 
១ជីវិត មក នៅ៣០ ឆ្នាំ ។    ជន ជាប់ ចោទ  
ទឹម  សារី  បៃប់ ចៅ កៃម ថា ៖ « ខ្ញុំ ប្តឹង  មក 
តុលា ការ កំពូល  នៃះ  ពៃះ តៃ ខ្ញុំ មិន ចង់ 
ជាប់ ទោស ដល់ ៣០ឆ្នាំ ទៃ  ដូច្នៃះ ហើយ 
ខ្ញុ ំសំុ តុលា ការ បន្ថយ ទោស តាម ការ ស្នើ - 
 សុំ របស់ ខ្ញុំ ផង » ។ 

 លោក  ឈួន  ចាន់ ថា   តំ ណាង មហា 
អយៃយ ការ បាន ធ្វើ សៃច ក្តី សន្និ ដា្ឋាន ថា 
យោង តាម ការ ពិនិតៃយ  លើ អង្គ ហៃតុ 
បងា្ហាញ ថា  កាល ព ីនៅ សាលា ដបំងូ ខៃត្ត 
កណា្តាល បាន ផ្តនា្ទា ទោស ជន ចាប់ ចោទ 
ឲៃយ ជាប់ ពន្ធ នា គារ អស់ ១ជីវិត តាម 
មាតៃ ២០០ នៃ  កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ។   ដោយ 
មនិ សខុ ចតិ្ត ជន ជាប ់ចោទ បាន ប្តងឹ  ទាស ់
ទៅ សាលា ឧទ្ធរណ៍ ហើយ តៃូវ សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍ បន្ថយ ទោស ពី  ជាប់ ពន្ធ នា គារ 
១ជីវិត មក នៅ តៃឹម ៣០ឆ្នាំ វិញ  និង ប្តូរ 
បទ ចោទ ពី បទ ឃាតកម្ម គិត ទុក  ជា មុន 

មក ជា បទ ឃាតកម្ម ដោយ អំពើ ឃោរ- 
ឃៅ តាម មា តៃ ២០៥ នៃ កៃម ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ វិញ ។   

  លោក   ចាន់ ថា   ថ្លៃង  ថា ៖ « ជន ជាប់ 
ចោទ  បាន ស្នើ សុំ បន្ថយ ទោស ឲៃយ នៅ 
កៃម ៣០ ឆ្នាំ  ដូ ច្នៃះ សូម កៃុម បៃឹកៃសា 
ពិចារ ណា តាម ចៃបាប់ »   ។

 លោក សៃី   សុិន  សុវ៉ន  ជា មៃធាវី  ការ- 
ពារ សិទ្ធិ ឲៃយ ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មាះ ទឹម  
សារី   ក្នុង សវនាកាក៏បានសុំបន្ថយ 
ទោស ដល់ កូនក្ដី  ផងដៃរ  ។ 

លោក  ឃឹម   ប៉ុណ្ណ បៃធាន  កៃុ ម បៃឹ កៃសា 
ជំនុំ ជមៃះ  ថ្លៃង ថា  សាល ដី កា នៃះ បៃ- 
កាស នៅ ថ្ងៃ ទី ២៧  កក្កដា ។ 

តាម កំណត់ ហៃតុ របស់ តុលា ការ កំ- 
ពលូ បងា្ហាញ ថា  ជន ជាប ់ចោទ បាន បាញ ់
ទៅ លើ ជន រងគៃះ តៃូវ ១៥ កន្លៃង  ក្នុង 
ពធិ ីខបួកណំើតនៅភមូ ិគោក ពពៃល  ឃុ ំ
លំហាច  សៃុក អង្គ ស្នួល  ខៃត្ត កណា្តាល  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៤  ខៃ កក្កដា  ឆ្នាំ ២០១៥  
ហើយ តៃវូ បាន តលុា ការ ខៃត្ត កាត ់ទោស 
ក ំបាងំ មខុ ដាក ់គកុអស ់១ ជវីតិ  មនុ ការ- 
ចាប់ ខ្លួន បាន នៅ ឆ្នាំ២០១៨ ៕ 

តុលាការកំពូលជម្រះរឿងក្ដីឃាតកម្មកាលពី៥ឆ្នាមុំននៅខ្រត្តកណ្ដាល

ជន ជាប់ចោទពេល ចាប់ ខ្លនួ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨ កេយគេចខ្លនួ បាន៣ឆ្នា ំ ។ រូបថត នគរបាល

ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពេញៈ លោកកើត រិ ទ្ធ រដ្ឋ - 
មន្ដៃ ីកៃសងួ យតុ្ត ិធមប៌ាន ស្នើ ឲៃយ 
សាលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ 
ពិនិ  តៃយ លទ្ធភាព តាមផ្លូវ ចៃបាប់  
ក្នុង ការ ផ្អាក នីតិវិធី តុលា ការ 
លើ វវិាទ ដធី្ល ីជតិ១ហកិតា រប ស ់
បៃជា ពលរដ្ឋ ចំនួន ១៦៣ គៃ ួសា រ 
ដៃល មាន ទីតំាង នៅ ភូមិ រោង ចកៃ 
សងា្កាត ់ភ្ន ំពៃញ ថ្ម(ីបច្ចបុៃបន្ន ស្ថ ិត 
ក្នុង សងា្កាត់ គោក ឃា្លាង) ខណ្ឌ 
សៃន សុខ ដើមៃបី រង់ចំា កៃមុ អធិ - 
ការកិច្ច ចុះ ធ្វើការ សៃវជៃវ លើ 
វិវាទ នៃះ។

តាម រយៈ លិខិត ចុះ ហត្ថ លៃ ខា  
ដោយ លោក កើត រិ ទ្ធ  ចុះ ថ្ងៃ 
ទ១ី៧ ខៃកក្កដា  បាន ឲៃយ ដងឹថា 
ការ សមៃច នៃះ គឺ កៃយពី 
ទទួល បាន ពាកៃយ បណ្ដងឹ ពី អ្នក - 
សៃី  ជា សា រ៉ុ ម តំណាង បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ១៦៣ គៃសួារ ដៃល ប្ដងឹ 
សំុ ឲៃយ មន្ដៃ ីជំនាញ ចុះ ធ្វើ អធិការ- 
កិច្ច លើ ទីតាំង ដី វិវាទ មាន ទំហំ 
៩ ៩៩២ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ មាន ទតីា ំង   
ស្ថិត នៅ ភូមិ រោង ចកៃ សងា្កាត់ 
ភ្នំពៃញ ថ្មី។ លិខិត បន្ត ថា៖  
«  កៃ  យ ពី បាន ពិនិតៃយ ពាកៃយ បណ្ដ ឹង 
និង ឯកសារ ពាក់ព័ន្ធ ក្នងុ សំណំុ - 
រឿងនៃះ ឃើញថា  មាន ភាព ស្ម ុគ  - 
សា្មាញ លើ ចំណុច វិវាទ ដៃល 
មនិអាច ដោះសៃយភា្លាមៗ លើ 

ការបញ្ជាក់ អំពី ទ ឡ្ហកីរ ណ៍ ជាក់ - 
លាក់ បៃកដបៃជា ជូន ភាគី មា ន  
វិវាទ បាន ឆប់ៗ ឡើយ»។ លិខិ ត 
បញ្ជាក ់យ៉ាង ដចូ្នៃះ ថា អាសៃយ័ 
ដូចនៃះ កៃសួង យុត្តិធ ម៌ សូម 
លោក បៃធាន សាលា ដំបូងរាជ - 
ធានី ភ្នពំៃញ  និង លោក ពៃះរាជ - 
អាជា្ញា ពិនិតៃយ លទ្ធភាព តាមផ្លូវ- 
ចៃបាប់ ផ្អាក នីតិវិធីតុលាការ លើ 
វិវាទ នៃះ ដើមៃបី រង់ ចំា កៃមុ អធិកា រ   - 
កិច្ច ធ្វើការ សៃវ ជៃវ ឲៃយ បាន ចប់ - 
សព្វ គៃប់ ជាមុន សិន។

តាម ពា កៃយបណ្ដងឹ របស់ អ្នក សៃ ី 
ជា សា រុ៉ ម  តំណាង បៃជា ជន ចំនួ ន 
១៦៣គៃួសារ ដៃល បានដាក់ 
ពាកៃយ ប្តឹង ជូន រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
យុត្តិធម៌អះអាងថា សំណុំ   រឿ ង 
នៃះ តៃវូបាន តុលាការ កំពូល កា ត់ ក្ត ី
ឲៃយ  ពល រដ្ឋ  ១៦៣គៃសួារ ឈ្នះ- 
ក្ត ីកាលព ីឆ្នា ំ២០១១ ក្នងុ វិវាទ 
ជាមួយ ភាគី មា្ខា ង ទៀត ដៃ ល  
មាន ឈ្មាះពៃងឹ សជុាត ិឈ្មាះ 
ហួយ  តារា វី និង ឈ្មាះ  អឹុង 
សៀង បា៉ាង។ ប៉ុន្តៃ កៃយ មក 
ឈ្មាះ គីម កៅ ដៃល បាន ទិញ ដី 
បន្ត ពីបុគ្គល ៣នាក់ ខាង លើ បា ន 
ប្តងឹ តវា៉ា ទៅ សាលា ដំបូង រាជ ធា នី   
ហើយ តុលាការ នៃះ ក៏ សមៃច 
ចៃន ចាល សៃចក្តសីមៃច រប ស់  
តុលាការ កំពូលនៅ ឆ្នា២ំ០ ១ ៥ ។

បនា្ទាប់ពី ការសមៃច របស់ 
តលុា ការ ដបំងូ នៃះ ភាគ ីចាញក់្ត ី

ក៏បាន ប្តឹង ទាស់ ទៅ ឧទ្ធរណ៍ 
ហើ  យ នៅ ឆ្នាំ ២០១៨ បៃធាន 
សាលា ឧទ្ធរណ ៍កប៏ាន សមៃច 
ធ្វើការ លុប ចោល រូបមន្ត ដៃល 
បាន កាតក់្ត ីឲៃយ ភាគ ីឈ្មាះ គមី 
កៅ ឈ្នះ ក្តី និង ការធ្វើ លិខិត 
បញ្ជាក់ កម្ម សិទ្ធ ិលើ អចលន ទៃ ពៃយ 
នោះ ទុកជា អសា របង់ វិញក៏ ពៃះ 
តៃ ផ្ទៃដី នៃះ កំពុងស្ថិត ក្នុង វិវាទ 
មិន ទាន់ ដាច់ សៃច។ នៃះ បើ តា ម 
អ្នក សៃី  ជា សា រ៉ុ ម។

ចំណៃក លោក ញ៉ា ត សា ម៉ៃ ត 
ចៅសងា្កាត់ គោក ឃា្លាង បាន បដិ - 
សៃធ ធ្វើអិ តា្ថា ធិ បៃបាយ ជុំវិញ 
ករណីនៃះ ដោយ អះអាងថា 
លោក មិនដឹង រឿងខណៈ ភ្ន ំពៃ ញ-  
ប៉សុ្តិ៍ មនិ  អាច ស្វៃងរក បៃភព នៃ 
ភាគី ជ ម្លាះ មា្ខាង ទៀត  ដើមៃបី សុំ - 
ការ បញ្ជាក់ បាន។

បើតាម ដីកា សន្និដា្ឋាន ប ញ្ចូ ន 
រឿង ឲៃយ សុើបសួររបស ់សាលា - 
ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ ចុះ ថ្ងៃទី 
២៥ ខៃមិថុនា ឆ្នា២ំ០២០ ដៃល 
ចៃញ ដោយ ពៃះរាជ អាជា្ញា ឈ្មាះ 
ម៉ុ ត ដា រា៉ា បានសមៃច ធ្វើការ 
ចោទបៃកាន់ បុគ្គល ចំនួន ៦រូប 
និង បក្ខពួក ផៃសៃងទៀត ដៃល 
ជាប ់ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ រឿងក្ត ីកា្តា ំ វវិាទ 
ដីធ្លី ទំហំជិត ១ហិកតា នៃះ ពី 
បទ បៃើបៃស់ ឯកសារ សាធា - 
រណៈ ក្លៃង ពីបទ លួច លក់ អច- 
ល  ន វត្ថ ុរបស់ អ្នក ដទៃ និង សម - 

គំនិតកាលពី អំឡុងឆ្នា២ំ០១ ៨ ។ 
ដីកា សន្និដា្ឋាន ដដៃល នោះ 
ក៏បាន សមៃច ដាក់ ឲៃយ ពួកគៃ 
ទាំង ៦នាក់  ស្ថិតនៅកៃម- 
ការឃុំ ខ្លួន ប ណ្តាះ  អាសន្ន  
ដើមៃបី បងា្ការ បទល្មើស ឬ បញ្ចប់ 
បទល្មើស កុំ ឲៃយ កើតឡើង ជាថ្មី 
នងិ ធានា រកៃសា ជន តៃវូ ចោទ ទកុ 
ជនូ តលុា ការ ចាត ់ វធិាន ការទៅ  
តាម នីតិវិធី។

ជន តៃូវ ចោទ ខាង លើ មាន 
ឈ្មាះ ពៃងី សជុាត ិឈ្មាះ អឹងុ 
សៀង បា៉ាង ឈ្មាះ ហួយ តារា វី 
ឈ្មាះ បាញ់ អ៊ុយ តា ឈ្មាះ 
គីម ស៊ូ ប៊ុត និង ឈ្មាះ RYU 
DONGYUN ។  ពកួ គៃ តៃវូបាន 
ចោទ បៃកាន់ ថា មាន ពាក់ព័ន្ធ 
ក្នុងការ ឃុប ឃិត គា្នា លួច ធ្វើ 
វិញ្ញាបន បតៃ សមា្គល់ អចលន -  
ទៃពៃយ ចុះ ថ្ងៃ ទី៥  ខៃ តុលា ឆ្នាំ 
២០១៨ រ បស ់មន្ទរី  រៀបច ំដៃន- 
ដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និង 
សូ រិ យោ ដី មិន បៃកៃតី ឲៃយ ទៅ 
ឈ្មាះ ពៃីង សុជាតិ ពី ពៃះ ដី 
វិវាទ ខាង លើ  កំពុង តៃ មាន 

ទំនាស់ នៅ ឡើយ  ហើយ សៃប់ - 
តៃ មាន កៃមុ ហ៊នុ អាយ អៃស ប៊ ី
យូ (ខៃម បូឌា) មក ធ្វើ សកម្ម - 
ភាព ចាក ់ដ ីឈសូ ឆយ ដ ី ធ្វើ ជា 
កម្ម សិទ្ធិ ផ្ទាល់ ខ្លួន ។

លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង យុត្តិ ធម៌ បាន 
បៃប ់  ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីមៃសលិ- 
មិញ ថា កៃុម អធិការ កិច្ច កំពុង 
តៃ ធ្វើការ លើ ករណី នៃះ ដូច្នៃះ 
ព័ត៌មាន លម្អិត មិន ទាន់ អាច 
ផ្តល់ ជូន បាន ទៃ ដោយ លោក 
បញ្ជាក់ ថា ពៃះ  ករណី នៃះ 
មាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធការ សមា្ងាត់ 
នៃការងារ អធិការ កិច្ច។ 

លោក អីុ រិន្ទ អ្នក នាំ ពាកៃយ 
សាលា ដំបូង រាជ ធានី ឲៃយ ដឹង ថា 
ចៅកៃម កំពុង ពិនិតៃយ លើសំណើ  
រ បស ់កៃសងួ  យតុ្ត ិធម ៌ដោយ មនិ 
អាច បក សៃយ អ្វ ីបាន ទៃ  ខណ ៈ   
លោក  បញ្ជាក់  ថា ក្នុង ដំណាក់ - 
កាល នៃះ តុលា ការ នៅតៃ បន្ត 
ដំណើរ ការ លើសំណុំ រឿង នៃះ 
ដដៃ  ល  ដោយ មិន ទាន់ មាន អ្វី 
ផ្លា ស់ប្តូរ នោះ ទៃ៕

រដ្ឋមន្ត្រីយុត្តធិម៌ស្នើឲ្រយតុលាការក្រងុផ្អាក
នីតិវិធីតុលាការលើវិវាទដីជិត១ហិកតា

ទី តំាង ដី ជម្លោះ ជិត ១ហិក តា  ដេល ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ខណ្ឌ សេន សុ  ខ។ រូបថត FN
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ 
គៃប់គៃង គៃះ មហន្តរាយ  ដាក់- 
ចៃញ វិធានការ ចាំបាច់ មួយចំនួន  
ដើមៃបី ឆ្លើយតប នងឹ គៃះ ទកឹជនំន ់ 
ដៃល អាច នឹង កើតមន នៅតាម- 
តំបន់ បៃឈម មួយចំនួន តាម ដង- 
ទន្លៃមៃគង្គ  ទន្លៃសាប ឬ ជនំន ់ដោយ   
ទឹកភ្លៀងនា រដូវ វសៃសា ខាង មុខ នៃះ ។

វធិានការ ទាងំនៃះតៃវូបាន មន្តៃ ី
នៃ អន្តរកៃសងួ បៃជុពំភិាកៃសា រយៈ- 
ពៃល ១ខៃ  មុននឹង តៃូវ ដាក់ ចៃញ   
ក្នងុ កចិ្ចបៃជុ ំរៀបច ំផៃនការ បមៃងុ 
ឆ្លើយតប នឹង គៃះ មហន្តរាយ  
នងិ  ការបៃកាស ដាកឱ់ៃយ បៃើបៃស ់
បៃពន័្ធ «វៃទកិា បៃពន័្ធ ពត័ម៌ន ទាន ់
ហៃត ុការណ ៍(ពៃ ីសមឹ PRISM)» 
កាល ចុង សបា្តាហ៍ មុន។

លោក គន់ គីម  អនុបៃធាន ទី១ 
គណៈកម្មាធិការ ជាតិ គៃប់គៃង 
គៃះ មហន្តរាយ  ថ្លៃង ក្នងុ ពធិ ីនោះ   
ថា  ការរៀបចំ ផៃនការ ឆ្លើយ តប  
នឹងគៃះ មហន្តរាយ  ក៏ដូចជា 
គៃះ  ទឹកជំនន់ ក្នុង រដូវវសៃសា នៃះ  
គជឺា រឿង ចាបំាច ់ នងិ តៃវូ យកចតិ្ត- 
ទកុដាក ់ ដើមៃបី បញ្ចៀស គៃះថា្នាក ់
ធ្ងន់ធ្ងរ លើ បៃជា ពលរដ្ឋ។

ដើមៃប ីតៃៀម ឆ្លើយតប នងឹ គៃះ- 
មហន្តរាយ  កដ៏ចូជា គៃះ ទកឹ ជនំន ់   
នៃះ  លោក គន ់គមី  បៃកាស ដាក-់ 
ចៃញ នូវ វធិានការ ចាបំាច់ មួយ ចំនួន   
ដៃល តៃូវ យកចិត្ត ទុក ដាក់  ដោយ 
ក្នងុនោះ រមួមន «ការបៃកាស ឱៃយ ដងឹ    
មុន អំពី គៃះ ទឹកជំនន់ ដៃល នឹង   
កើតមន  ការតៃៀម កម្លាងំ មធៃយោ- 
បាយ  សម្ភារ  ដើមៃបី សង្គៃះ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ងាយ រងគៃះ  ការកាត់- 
បន្ថយ ហានិភ័យ ឲៃយ មន កមៃិត 
ទាប បំផុត  និង ការចាត់ វិធានការ 
សា្តារ  ឡើងវិញ កៃយ ទឹក សៃក» ។

លោក ឃុន សុខា  អ្នកនាំពាកៃយ 
គណៈកម្មាធិការ ជាតិ គៃប់គៃង 
គៃះ មហន្តរាយ  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិល មញិ ថា  ការបៃើបៃស ់
បៃពន័្ធ «វៃទកិា បៃពន័្ធ ពត័ម៌ន ទាន ់
ហៃតកុារណ(៍ពៃ ីសមឹ PRISM)»  
គជឺា ការស្នើ ដល ់គៃប ់នាយកដា្ឋាន- 
ពាក ់ពន័្ធ  អាជា្ញាធរ ដៃនដ ីគៃប ់ជាន-់ 
ថា្នាក់  តៃូវ ជួយ ពិនិតៃយ និង ផ្ដល់ 
យោបល ់ឲៃយ បាន ទាន ់ពៃលវៃលា។ 
លោក បន្តថាក្នងុនោះ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ  
ជាពសិៃស អាជា្ញាធរ ថា្នាក ់កៃម ជាត ិ 
តៃវូ សកិៃសា  នងិ ឆ្លើយ តបនវូ ផៃន ការ   
របស់ ខ្លួន ឲៃយ បាន ទាន់ ពៃលវៃលា  
ទៅលើ ចំណុច ជាក់ស្ដៃង របស់ 
ពលរដ្ឋ នៅ មលូដា្ឋាន  នៅ ពៃល  មន   
គៃះ ថា្នាក់  ជា យថា ហៃតុ។

លោក ថា ៖«រដូវ ភ្លៀង គឺ ចាប់- 
ផ្តើម ព ីខៃ៦ទៅ  ដោយ ក្នងុ ពៃល នៃះ  
យើង មិនទាន់ អាច ពៃយោករ បាន 
ចៃបាស ់ទៃ ថា  ក្នងុ អឡំងុ រដវូវសៃសា នា   
ឆ្នានំៃះមន លក្ខណៈ កមៃតិ ណា ? 

គៃន់តៃ យើង អាច វាយតម្លៃ បាន 
ថាទកឹ ជនំន ់អាច នងឹ កើតមន ខា្លាងំ  
ក្នងុ ចនោ្លាះ ខៃ៨នងិ ខៃ៩ ដៃល យើង   
តៃូវមន ការបៃុង បៃយ័ត្ន។ នៅ 
តាម ផៃនការ  គ ឺតៃវូមន ការតៃៀម 
ទីតាំង ជម្លៀស  មធៃយោបាយ ជួយ 
សង្គៃះ  ជាពិសៃស ធនធាន ដៃល   
តៃូវមន ពៃះ បើ ទំហំ ប៉ះពាល់ 
ប៉ុណ្ណឹង  ថា្នាក់ ខៃត្តតៃូវ ធ្វើ ម៉ៃច  
ហើយ បើ ខ្ពស់ជាង នៃះ  ថា្នាក់ជាតិ 
តៃូវ ធ្វើ យ៉ាង ម៉ៃច?»។

 លោក ឃុន សុខា  ឲៃយ ដឹងថា  
ការវាយតម្លៃ របស់ គណៈ កម្មាធិ- 
ការ ជាត ិគៃបគ់ៃង គៃះ មហន្ត រាយ  
ក៏ដូច ជា បាតុភាព ទឹក ជំនន់ ដៃល 
កើតមន រាល់ ឆ្នាំ  តំបន់ ដៃល បៃ- 
ឈម អាច នឹងរង នូវ ផលប៉ះ ពាល់ 
ទឹក ជំនន់ នៃះ  គឺ ភាគចៃើន តំបន់ 
ជាប ់ទន្លៃ មៃគង្គ  ទន្លៃសាប  ហើយ 
មន ផ្នៃក ខ្លះ ក៏ អាច នឹង រង ជំនន់ 
ទឹក ភ្ញៀ ង ផងដៃរ។ លោក ក៏បាន 
អះ អាង ដៃរ ថា  បើ ទោះជា ពៃល នៃះ  
សា្ថានភាព ទឹក នៅមន ភាព ល្អបៃ- 
សើរ  នៅ ទូទាំង បៃទៃស ក៏ដោយ  
ប៉នុ្តៃ គណៈ កម្មាធកិារ  នៅ បន្ត តាម- 
ដាន  និង ឃ្លាំ មើល ជាបៃចាំ  ដើមៃបី 
បៃកដថាអាច បៃកាស អាសន្ន 
ដល់   ពលរដ្ឋបាន ទាន់ ពៃល វៃលា ។

លោក ជុ ំហតួ  បៃធាន សមគម 
អ្នក សៃឡាញ ់បរសិា្ថាន  នងិ សង្គម   
លើកឡើងថា  កន្លងទៅ  នៅពៃល 
មន គៃះថា្នាក់ មហន្ត រាយ ដោយ 
ទឹក ជំនន់  គឺ បៃជាពលរដ្ឋ  នៅ ក្នុង 
តបំន ់ មនិសវូ ទទលួបាន ពត័ម៌ន 
គៃប ់ជៃងុជៃយ នោះ ទៃ។  បើក្នងុ 
ករណ ីខាង មខុនៃះ  ការរៀបច ំផៃន- 
ការ  ដោយ ថា្នាក់កៃមជាតិ គ្មាន 
ការចុះ ពិនិតៃយ សា្ថាន ភាព ពី មន្តៃី 
ថា្នាក់ ជាតិ នោះ  គឺ បញ្ហា ដដៃលៗ  
អាច នឹង បន្ត កើត មន ដដៃល។

លោក ថា ៖«ដោយ សារតៃ កន្លង- 
ទៅ  មន្តៃី ថា្នាក់ កៃសួង ហ្នឹង  ពឹង តៃ 
ថា្នាក ់កៃម  ហើយ មនិចុះ ទៅផ្ទាល ់ 
ដើមៃប ីសៃង ់របាយ ការណ ៍ នៅពៃល 
មន បៃជាពលរដ្ឋ  កំពុងតៃ រង- 
គៃះ  នោះទៃ  ហើយ ពឹងតៃ លើ 
ថា្នាក់ កៃម  ហើយ វា មិនសូវ មន 
បៃសទិ្ធ ភាព  ពៃះ ផៃនការ មនិសុ-ី 
ចងា្វាក់ គ្នា  មន ចំណុច ចនោ្លាះ- 
បៃហោង  ដៃល នាំឲៃយ ពលរដ្ឋ  
ទទួល រងគៃះ ដដៃលៗ»។

លោក បន្តថា  បើ   ចង ់កាតប់ន្ថយ  
និង ទប់សា្កាត់ ហានិភ័យ  ដៃល 
កើតមន ឡើង ដោយ គៃះ ទឹក- 
ជំនន់  អាជា្ញាធរ តៃូវតៃ ជូន ដំណឹង 
ដល់  ពលរដ្ឋ ដៃល រស់នៅ តាម- 
តបំន ់ដៃល បៃឈម នងឹ គៃះថា្នាក ់ 
ឲៃយបាន ទាន់ ពៃលវៃលា  និងតៃូវ 
មន វធិានការ ជយួ សង្គៃះ ឲៃយ បាន- 
សម សៃប។ លោកថា  បើ វធិានការ     
ដៃល ដាក ់ចៃញ អាច ធ្វើ បាន   គៃះ- 
មហន្តរាយ ដោយ ទឹកជំនន់ អាច 
នឹង ដោះ សៃយ បាន៕

វិធានការទប់ទល់មួយចំនួនត្រវូបានត្រៀម
ដើម្របីសង្គ្រះពលរដ្ឋនៅព្រលមានទឹកជំនន់

នៀម  ឆេង

ភ្នំពេញៈ កៃសួង ការងារ ចាប់ - 
ផ្ដើម ធ្វើ ការ សៃវ ជៃវ  អំពី សា្ថានភាព 
ជីវភាព រស់ នៅ  និង ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ របស់ កម្មករ និយោជិត  
ក្នងុ វិស័យ វាយនភណ្ឌ កាត់ ដៃរ និង  
ផលិត ផល សៃបៃក ជើង  មុន ពៃល 
ចាប់ ផ្ដើម ចរចា បៃក់ ឈ្នលួ អបៃបបរ - 
ម សមៃប់ ឆ្នា២ំ០២១។ ភាគី តំណា ង 
និយោ ជិត កម្មករ និង តំណាង និយោ- 
ជក មនក្ដ ីរំពឹង ទុក ផៃសៃង គ្នា។

កៃសួង ការងារ  កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ   
បាន ជូន ដំណឹង ដល់ ម្ចាស់ ឬ នាយ ក  
សហ គៃស  គៃះឹសា្ថាន  និង កម្មករ 
និយោជិត នៅ ក្នងុ វិស័យ  វាយនភ ណ្ឌ 
កាត់ ដៃរ និង ផលិត សៃបៃកជើង ក៏ 
ដូច ជា សមត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ អំពី ការ- 
សៃវ ជៃវ  ស្ដ ីពី សា្ថានភាព ជីវភាព 
រស់ នៅ  និង ផល ប៉ះ ពាល់  នៃ ជំងឺ- 
កូវីដ១៩ របស់ កម្មករ  និយោជិត  
ក្នងុ វិស័យ ទំាង នៃះ។ ការ សៃវជៃវ 
នៃះ  ធ្វើ ឡើង ដោយ   អគ្គ លៃខាធិការ - 
ដា្ឋាន  កៃមុ បៃកឹៃសា ជាតិ បៃក់ ឈ្នលួ  
អបៃបបរម ដៃល បាន ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៧ ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣១ ខៃ 
កក្កដា  ទៅ លើ គំរូ សំណាក កម្មករ 
និយោជិត  ដៃល តៃវូ បាន ជៃើស រីស 
ដោយ ចៃដនៃយ នៅ តាម បណា្ដា រាជ - 

ធានី -ខៃត្ត។ កៃសួង ការងារ  បាន ជូន 
ដំណឹង នៃះ ដល់ ម្ចាស់  ឬ នាយក 
សហគៃស និង អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ 
និង ស្នើ កិច្ច សហការ ជាមួយ មន្តៃី 
សម្ភាសន៍ របស់ អគ្គ លៃខាធិ ការដា្ឋា ន  
កៃមុ បៃកឹៃសាជាតិ បៃក់ ឈ្នលួ  អបៃប-  
ប រម  ក្នងុ ការ ចុះ អង្កៃត នៃះ។ 

លោក ហៃង សួរ អ្នក នំា ពាកៃយ 
កៃសួង ការងារ និង បណ្ដះុ បណា្ដាល 
វិជា្ជា ជីវៈ  ថ្លៃង កាល ពី មៃសិល មិញ  ថា៖ 
«គៃ ធ្វើ រាល់ ឆ្នា ំ នៅ ពៃល ចរចា បៃក់ 
ឈ្នលួ  សមៃប់ បមៃើ ឲៃយ សម ជិក 
កៃមុ បៃកឹៃសា ជាតិ បៃក់ ឈ្នលួ»។ 

លោកបា៉ាវ សីុណា បៃធាន  សហ- 
ភាព  ចលនា  កម្មករ    កម្ពជុា   ថ្លៃង ថា 
ជា រៀង រាល់ ឆ្នាតំៃង មន ការ សៃវ - 
ជៃវ ចំនួន ៣ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពីគ្នា  
សមៃប់ វិស័យ នៃះដៃល ធ្វើ ឡើង 
ដោយ ភាគី តំណាង រោង ចកៃ ភាគី 
កៃសួង ការងារ និង ភាគី សហជីព  
ដៃល ជា តំណាង កម្មករ។ លោកបន្ត 
ថា ផល ប៉ះពាល់ នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
លើ បង ប្អនូ កម្មករ  គឺ វា ខា្លាងំ រួច ទៅ - 
ហើយ ដៃល បណា្ដាល ឲៃយ ផល- 
បៃយោ  ជន៍ របស់ គត់ មួយ ចំនួន  
បាន បាត់ បង់ សៃប ពៃល ដៃល មន 
ភាព  អត់ ការងារ ធ្វើ ការ ពៃយួរការងារ 
ការ បញ្ចប់ កិច្ច សនៃយោការងារ និង ការ  
បិទរោង ចកៃខ្លះ។ ភាគី សហជីព  

នឹង  មន កៃមុ ការងារ សៃវជៃវ មួយ  
ដើមៃបី ធ្វើ ការ សៃវ ជៃវ ពី ជីវភាព 
កម្មករ    នា ពៃល ឆប់ៗ នៃះ។ លោក 
សីុណានៅ តៃ ស្នើ ឲៃយ មនការ ដំឡើ ង 
បៃក់ ឈ្នលួ  ដល់ កម្មករ  កម្មការិនី 
ដូច រៀង រាល់ ឆ្នា។ំ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«បើ យើង កៃឡៃក ទៅ មើល លើ អ្នក 
មក រក សីុ នៅ សៃកុ ខ្មៃរ វិញ គត់ រក- 
សីុ ចៃើន ឆ្នា ំហើយ  ខ្លះ ២០ ឆ្នា ំខ្លះ ១ ៥ 
ឆ្នា ំខ្លះ បើក ដំបូង មួយ អគរ ហើយ 
ពងៃកី រហូត ដល់ ៥ អគរ ខ្លះ បើក ពី 
ទីតំាង មួយ រហូត ដល់ មន ទីតំាង ២ 
ឬ ៣។ អី៊ចឹង ខ្ញុ ំគិត ថា បើ គត់ ខាត 
គត់ មិន អាច ពងៃកី អាជីវ កម្ម របស់ 
គត់ បាន ទៃ»។ លោក ថា៖ «ដូច្នៃះ 
ខ្ញុ ំគិតថា ផល ប៉ះ ពាល់ សមៃ ប់ កម្មក រ  
វា ធ្ងន់ ធ្ងរ ណាស់។ បើ យើង មិន គិត 
ផល ប៉ះ ពាល់ លើជីវភាព របស់ គត់  
ហើយ គិត តៃ លើ ផល ប៉ះ ពាល់ លើ 
និយោជក យើង ហាក់ ដូច ជា មើល 
ឃើញ ថា និយោជក  តៃវូ បាន លើក- 
ទឹក ចិត្ត ខ្ពស់ បំផុត  ចំណៃក  ផល- 
បៃយោជន៍របស់បង ប្អូន កម្មករ  
ដៃល ទទួល បាន បន្តិច បន្តួច តៃូវ 
បាន កាត់ បន្ថយ។ បើ យើង មិន គិត 
ជីវភាព របស់ កម្មករ វា ធ្វើ ឲៃយ សុខ- 
ភាព គត់ កាន់ តៃ ពិបាក»។

កាល ពី ខៃ មុន សមគម រោង ចកៃ 
កាត់ ដៃរ នៅ កម្ពជុា  GMAC  បាន ស្នើ 

ទៅ កៃសួង ការងារឲៃយ ពនៃយោរ ការ - 
ចរចា បៃក់ ឈ្នលួ អបៃបបរមសមៃប់ 
ឆ្នាំ២០២១ លើ វិស័យ កាត់ ដៃរ 
ដោយ  លើក ឡើង  ថា វិស័យ នៃះ  
ងាយ រង គៃះ ពី  វិបត្តិ កូវីដ១៩។ 
GMAC បាន ស្នើ ឲៃយ កៃសួង អនុវត្ត 
នូវ បៃក់ ឈ្នលួ អបៃបបរម   សមៃប់ 
ឆ្នា២ំ០២១ ដូច នឹង បៃក់ ឈ្នលួ 
សមៃប់ ឆ្នា២ំ០២០។

ទោះ យ៉ាង ណាលោក កំាង មូ៉នី កា 
អគ្គ លៃខា ធិការ រង  GMAC ថ្លៃង    ពី 
មៃសិល មិញ ថា GMAC នឹង ចូលរួម 
ជា ធម្មតា ក្នងុ ការ ពិភាកៃសា  លើ បៃក់ 
ឈ្នលួ អបៃបបរម  ដូច រៀង រាល់ ឆ្នា។ំ 
ការ ពិភាកៃស នៃះ នឹង ឈរ លើ លក្ខ ណ-  
វិនិច្ឆយ័ ២ គឺ លក្ខណ វិនិច្ឆយ័ បៃប 
សង្គម  និង បៃប សៃដ្ឋកិច្ច។ លោក  
ថា ការ ពិភាកៃសា បៃក់ ឈ្នលួ បៃចំា ឆ្នា ំ 
ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី ពិនិតៃយ លើ កមៃតិ បៃក់ 
ឈ្នលួ អបៃប បរម ហើយ  មិន មន 
ន័យ ថា តៃវូ តៃ មន ការ ដំឡើង បៃក់ 
ខៃ ជា រៀង រាល់ ឆ្នា ំនោះ ទៃ។ កមៃតិ 
បៃក់ ខៃ អបៃបបរមអាច ឡើង នៅ ថៃរ  
ឬ អាច ថយ ទៅ វិញ អាសៃយ័ ដោយ 
លក្ខណ វិនិច្ឆ័យ បៃប សង្គម និង  
បៃប  សៃដ្ឋកិច្ច។ លក្ខណវិនិច្ឆយ័  
បៃប សង្គម នឹង ពិនិតៃយ មើលលើ 
សា្ថានភាព គៃសួារ  ថ្លៃ នៃ ការ រស់ នៅ 
និង អតៃ អតិផរ  ណា។ ចំពោះ 
លក្ខណ វិនិច្ឆយ័ បៃប សៃដ្ឋកិច្ច វិញ  
តៃវូ ពិនិតៃយ  មើល លើ កមៃតិ ផលិត- 
ភាព ថា តើ មន កំណើ ន  វិជ្ជមន ឬ 
អវិជ្ជមន។ លក្ខណ វិនិច្ឆយ័ ផ្នៃក 
សៃដ្ឋ កិច្ច ក៏ ពិនិតៃយ មើល លើ ការ 
បៃកួត បៃជៃង របស់ កម្ពជុា រួម មន 
ការ ពិនិតៃយ លើ តម្លៃ អគ្គសិនី ថ្ងៃ ឈប់ 
សមៃក ថ្លៃ ឡូជីស្ទកី ការ នំា ផលិត- 
ផល ចូលទីផៃសារ ការ អនុ គៃះនិង 
កិច្ច ពៃមពៃៀង ពា ណិជ្ជ ក ម្ម  សៃរី និង 
ចំណុច ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃង ៗ ។ ការ សិកៃសា 
ក៏ ពិនិតៃយ មើល លើ កមៃតិ នៃបៃក់ 
ចំណៃញ នៃ វិស័យ នៃះ និង អតៃ 
មន ការងារ ធ្វើ របស់ វិស័យ នៃះ។ 
នៃះ បើ តាម លោក  មូនីកា ។ «ចំពោះ 
ការ សិកៃសាវាស់ ស្ទង់  សមៃប់  GMA C 
យើង ផ្ដោត ជា សំខាន់ ទៅ លើ កតា្តា 
សៃដ្ឋកិច្ច គឺ យើង ពិនិតៃយ លើ ផលិត - 
ភាព ការងារភាព បៃកួត បៃជៃង រប ស់  
បៃទៃស កមៃតិ បៃកួត បៃជៃង របស់ 
វិស័យ និង ផល ប៉ះ ពាល លើ ទីផៃសារ 
ការងារ។ ចំពោះ  ផល ប៉ះ ពាល់ លើ 
សង្គម យើង មិន ធ្វើ ការ សិកៃសា ចៃើន 
ទៃ ពៃះយើង យោង ទៅ លើ តួលៃខ 
របស់ វិទៃយោសា្ថាន ជាតិ ស្ថតិិ»។  លោក 
បញ្ជាក់ ថា៖ «បើ យើង គៃន់ តៃ មើល 
ជា លក្ខណៈ សាមញ្ញ ចំពោះ សា្ថាន ភា  ព 
បច្ចបុៃបន្ន ដៃល កម្ពជុា និង ពិភព លោ ក 
ទំាង មូល  កំពុង ស្ថតិ កៃម វិបត្ត ិជំងឺ 
កូវីដ១៩បើ យើង សិកៃសា លើ លក្ខណ -   
វិនិច្ឆយ័ បៃប សៃដ្ឋកិច្ច នោះ គឺ យើង 
អាច យល់ បាន យ៉ាង ងាយ ថា យើង 
នឹង មិន មន លទ្ធភាព ក្នងុ ការ ដំឡើ ង  
បៃក់ ឈ្នលួ ទៃ»៕
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នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ ចៅកៃម ថ្មី ៣៩ រូប 
និង ពៃះ រាជអាជ្ញាថ្មចំីនួន១៥ រូ ប  
តៃវូ បាន ពៃះ មហាកៃសតៃ តៃស់ - 
បងា្គប់ តៃងតាងំ សប់៊  នងិ ចាត ់ចៃង 
ឲៃយ ទៅ បំពៃញ  ការងារ  នៅ តាម 
តលុាការ ទទូាងំ បៃទៃស ខណៈ 
ចៅកៃម នងិ ពៃះរាជអាជ្ញា   មាន 
បទ ពិសោធមួយ ចំនួន ទៀត  
តៃូវ បាន ប្ដូរ តួនាទី និង បៃគល់ 
ការងារ នៅ កន្លៃង ថ្មី។

ពៃះ មហាកៃសតៃ  ពៃះ ករុណា 
ពៃះ បាទ សម្តៃច ពៃះបរមនាថ 
នរោត្តម សហីមនុ ីកាល ព ីថ្ងៃ ទ ី
១៨ ខៃ កក្កដា បាន បៃកាស 
តៃង តាំង ចៅកៃម ថ្មី ចំនួន ៣៩ 
រូប ដើមៃបី បំពៃញ ការងារ  នៅ 
តាម សាលា ដំបូងខៃត្ត ចំនួន ២ ០ 
និង ពៃះ រាជអាជ្ញា ចំនួន ១៥ រូប 
ដើមៃបី  ទៅ បំពៃញ ការងារ នៅ 
អយៃយ ការ អម សាលា ដំបូងខៃត្ត 
ចំនួន ១៤។ ទាំង ចៅកៃម និង 
ពៃះរាជអាជ្ញាថ្មី ទាំង អស់  មាន 
សិទ្ធ ិ ទទួល បៃក់  បៀវតៃស រ៍មូល ដា្ឋា ន 
និង បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ផៃសៃង ទៀត តា ម  
ចៃបាប់  កំណត់។ ពួកគាត់ ក៏ នឹង 
ទទលួ បាន នវូ សិទ្ធ ិទទលួ បៃក ់

ឧបត្ថម្ភ ផៃសៃងៗនិង សិទ្ធ ិឡើង  
ឋា ន  ន្តរស័ក្តិ ឬ ឡើង ឋានៈ  
ដោយ តៃវូ បាន គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ៨ 
ខៃ ឧស ភា ឆ្នា២ំ០២០។

សៃប ពៃល ជមួយ គា្នា នៃះ 
ពៃះ មហាកៃសតៃ ក៏ បាន ចៃញ ពៃះ- 
រាជកៃឹតៃយ  តៃស់បងា្គប់ តៃង- 
តាំង មុខ តំណៃង និង ប្ដូរ តួនាទី 
ចៅកៃមពៃះ រាជអាជ្ញានៅ  សា - 
លា ឧទ្ធរណ៍តំបន់  និង នៅ តាម   
សាលា ដំបូង មួយ ចំនួន។  ពៃះ - 
រាជកៃតឹៃយ ដាច ់ដោយ ឡៃក  ចុះ ថ្ងៃ 
ទី១៨ ខៃ កក្កដា បាន បញ្ជាក់ 
ថា លោក  នួន សាន តៃូវ បាន  
តៃង តាំង ជ អគ្គ ពៃះរាជ អាជ្ញា  
នៃ មហា អយៃយការ អម សាលា - 
ឧទ្ធរណ ៍បាត ់ដបំង លោក សខុ 
កលៃយាណ តៃវូ បាន តៃង តាងំ ជ 
បៃធាន សាលា ឧទ្ធរណ៍ ខៃត្ត  
ពៃះ សីហនុ និង លោក សៃី អុិន 
មា៉ានិតៃយ តៃូវ បាន តៃង តាំង ជ 
ចៅ កៃម សាលា ឧទ្ធរណ៍ ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ។

ពៃះ មហាកៃសតៃ ក៏ បាន តៃស់ - 
បងា្គប់ តៃង តំាងលោក កៃ សាខ ន  
ជ បៃធាន សាលា ដំបូង ខៃត្ត ពៃ - 
វៃង លោក  កោ វណ្ឌ ីជ បៃធាន 
សាលា ដំបូង ខៃត្ត ពៃះ សីហនុនិ ង   

លោក តុប ឈុនហៃង ជ បៃធា ន 
សាលា ដំបូង ខៃត្ត កៃចៃ ះ  ។  
លោក ចៃឹង ខ្មៅ ពៃះ រាជ អាជ្ញា 
អម សាលា ដំបូង ខៃត្ត កំពង់ ចា ម 
តៃូវ បាន ផ្ទៃរមកកាន់ តំណៃ  ង 
ពៃះរាជអាជ្ញា អយៃយការ អម- 
សាលា ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ។ 
លោក វងៃស ប៊ុនវិសុទ្ធ តៃូវ បាន 
តៃង តាំង ជ ពៃះ រាជ អាជ្ញា  នៃ 
អយៃយការ អម សាលា ដំបូង ខៃត្ត 

កពំង ់ចាម នងិ លោក  គ ឺប៊ណុា្ណារា៉ា 
តៃូវ បាន តៃង តាំង ជ ពៃះរាជ - 
អាជ្ញា នៃ អយៃយការ អម សាលា- 
ដំបូង ខៃត្ត បាត់ ដំបង។

សៃបពៃល ជមួយ គា្នា នៃះ 
ចៅកៃម ២រូប តៃវូ បាន ផ្ទៃរ មុខ ងា រ  
ពី ការ បំពៃញ ការងារ នៅ តុលា - 
ការ មក បមៃើ ការ ជ  ពៃះ រាជ- 
អាជ្ញា នៅ កៃសួង យុត្តធិម៌។ ចៅ - 
កៃម ទំាង ២ រូប នៃះ  រួម  មាន លោ ក 

កៃវ សុធាពៃះ រាជ អាជ្ញា នៃ អយៃយ - 
ការ អម សាលា ដំបូង រាជ ធានី 
ភ្នពំៃញនងិ លោក ល ី សផុា ណា 
ពៃះ រាជ អាជ្ញា នៃមហា អយៃយ ការ 
អម សាលា ឧទ្ធរណ៍ ភ្នំពៃញ។

លោកសំ បៃជ មានិត អ្នក នំា  - 
ពាកៃយ ឧត្តម កៃុម បៃឹកៃសា នៃ អង្គ - 
ចៅ កៃម ថ្លៃង ពីមៃសិល មិញ ថា  
ចៅ  កៃម និង ពៃះរាជ អាជ្ញា ទាំង 
អស ់ទទូាងំ បៃទៃស មាន ចនំនួ 
៤៨៤ នាក់ ក្នុ ង នោះ ចៅ កៃម 
មាន ចនំនួ ៣០៥  នាក ់ពៃះរាជ 
អាជ្ញាមាន ចំនួន ១៧ ៩ នាក់ ។

លោក អូ៊ ច័ន្ទរ័ត្ន អតីត តំណាង 
រាស្តៃ ខៃត្ត តាកៃវ នៃ អតីត 
គណបកៃស សង្គៃះ ជតិ  ថ្លៃង   ថា 
លោក សង្កៃត ឃើញ មា ន  ការ- 
ផា្លាស់ ប្ដូរ ជ បន្ត បនា្ទាប់ ប៉ុន្តៃ 
ហាក់ដូច ជ មិន មាន បៃសិ ទ្ធភា ព  
ក្នងុ ការ ផ្ដល់ យុត្តធិ ម៌ ដល់ ពលរ ដ្ឋ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា៖«តាម តៃង់ ទៅ  
មិន សំខាន់ ទៅ លើ ការ ផា្លាស់ ប្ដូរ 
មិនសំខាន់ ទៅ លើ ចំនួន មន្តៃី 
ចៅ កៃម នោះទៃ សំខាន់ មៃន - 
ទៃន  គ ឺកចិ្ច ការ មាន បៃស ិទ្ធភាព 
ហើយ ដើមៃប ីឲៃយ មាន បៃសទិ្ធភាព 
ក្នងុ បៃព័ន្ធ យុត្តធិម៌ ទាល់ តៃ ពិនិ តៃយ 
មើល លើ អពំើ ពកុ រលយួ  ឲៃយ ខា្លាងំ 

មៃន ទៃន។ ខ្ញុំ នៅ តៃ គា្មៅន ជំនឿ 
ថា  អាច នងឹ មាន បៃសទិ្ធភាព ទៃ  
បើសិន ជ ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ពុក - 
រលួយ  ក្ដី អី ក្ដី  នៅ តៃ ធូរ រលុង 
បណ្ដៃត បណ្ដោយ ជ ពិសៃស 
បៃព័ន្ធ តុលាការ ដៃល ជ អ្នក 
មាន  អណំាច មៃន ទៃន នោះ  បៃរ 
ជ បៃពៃឹត្ត អំពើ ពុក រលួយខ្លួន- 
ឯង។ នៃះ ធ្វើ ឲៃយ កិច្ចការ នៃះ មិន 
មាន បៃសិទ្ធភាព ទៃ»។

លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង យុត្តិ ធម៌ ថ្លៃង ថា  
ថា៖ «ជ ទទូៅ យើង នៅ តៃវូ ការ 
ចៅកៃម បន្ថៃម ទៀត ដោយ ផ្អៃក 
លើ ទិន្នន័យ សំណុំ រឿង ក៏ ដូច- 
ជ   តមៃូវ ការ ជក់ ស្ដៃង ពាក់ ព័ន្ធ 
នងឹ ការ កើន ឡើង នៃ សណំុ ំរឿង 
តាម តុលាការ»។ លោក បន្ត ថា៖ 
«ការតៃង តំាង ការ ផា្លាស់ ប្ដរូ ចៅ - 
កៃម ពៃះរាជអាជ្ញា គ ឺជ ដណំើរ- 
ការ បៃពៃតឹ្ត ទៅ ជ បៃកៃ ត ីទៃ  ក្នងុ 
ការ ពងៃងឹ បៃសិ ទ្ធភាព សា្ថា ប័ ន 
និង រដ្ឋបាល គៃប់ គៃង សា្ថា ប័ ន 
ដៃល អនុញ្ញាត ដោយ ចៃបាប់  ស្ដី 
ពី លក្ខន្តកិៈ ចៅកៃម និង ពៃះ រាជ - 
អាជ្ញា ក៏ ដូច ជ ចៃបាប់  ស្ដី ពី ការ - 
បៃពៃឹត្ត ទៅ នៃ ឧត្តម កៃុម បៃឹកៃសា 
នៃ អង្គ ចៅកៃម»៕ 

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋ លៃខាធកិារដា្ឋាន  
អាកាសចរ សុីវិល  បាន ដាក់ - 
ចៃញ  ផៃនការ យុទ្ធសាស្តៃ  ៦ 
ចំណុច ដើមៃបី  អភិវឌៃឍវិស័យ 
អាកាសចរ ណ ៍សុវីលិ រយៈ ពៃល 
៥ឆ្នាំពី ឆ្នាំ២០២១ដល់ឆ្នាំ ២០ 
២  ៥ ដោយ ផ្ដោត លើ  សុវត្ថិ ភាព 
សន្តសិខុ កចិ្ច សហ បៃតបិតិ្តការ 
សៃវា កម្ម ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 
និង ធន ធាន មនុសៃស។

លោក  ម៉ា ហាវណា្ណាល់ រដ្ឋ - 
មនៃ្ត ីទទួល បន្ទកុ រដ្ឋ លៃខា ធិការ - 
ដា្ឋាន អាកាសចរសុីវិល  កាល ពី 
ថ្ងៃ ចន្ទ មៃសិល មិញបាន ដឹក នំាកិ ច្ច  - 
បៃជំុ ស្ត ីពី ការ រៀប ចំផៃន ការ យុទ្ធ - 
សាស្តៃ អភិវឌៃឍន៍ វិស័យ អាកា ស- 
ចរ សីុវិលសមៃប់ ឆ្នា២ំ០២ ១ - 
២០២៥។  ផៃន ការ  នៃះ ធ្វើ ឡើង 
សៃប ទៅ នឹង គោលការណ៍ ណៃ - 
នំា របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាលតាម រយ ៈ  
កៃសងួ ផៃនការដៃល បាន ជរំ ុញ 
ឲៃយ គៃប ់កៃសងួ  សា្ថាបន័ តៃវូ រៀប- 
ចផំៃន ការ អភវិឌៃឍន ៍ តាម វសិយ័ 
របស់ ខ្លួនឲៃយ សៃប ទៅ នឹង យុទ្ធ - 

សាស្តៃ ចតុកោណ របស់ រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល  និង ផៃន ការ យុទ្ធ - 
សាស្តៃ អភិវឌៃឍន៍ ជតិ។ នៃះ បើ - 
តាម លោក សុីន ចាន់សិរីវុតា្ថា 
អ្នក នា ំពាកៃយ  រដ្ឋ លៃខាធកិារដា្ឋាន 
អាកាសចរសុីវិល។

លោក ចាន់ សិរីវុតា្ថា បាន បន្ត 
ថា ដើមៃបី ពងៃងឹ សុវត្ថភិាព ហោះ- 
ហើរ បៃតបិត្តកិារ អាកាសយាន 
រ ួម មាន ការ  ហោះចៃញ នងិ ចលូ 
ពៃះរាជណាចកៃ កម្ពជុ តៃវូ តៃ 
រកៃសា បាន នូវ សណា្ដោប់ ធា្នាប់ ការ  
ធានាសុវត្ថិភាព និង ការ ពងៃឹង 
ការ   គៃប់ គៃង។ លើស ពី នៃះ ទៀ ត  
តៃវូ  ជរំញុ  ឲៃយ  មាន ការ អភវិឌៃឍ ក្នងុ 
វិស័យ ដឹក ជញ្ជនូ តាម ផ្លវូ អាកា ស  
បៃកប ដោយ សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ 
សៃប  តាម បទដា្ឋាន អន្តរ ជ តិ 
និង មាន ទំនុក ចិត្ត។ 

លោក  បន្ត ថា៖«ការ ពងៃ ឹង សន្ត ិ- 
សខុ អាកាសចរណគ៍ ឺជ ការ ផ្តល ់
ទំនុក ចិត្ត ជ លក្ខណៈ ជតិ និង 
អន្តរជតិ ដោយ តៃូវ បាន ធានា 
តាម រយៈ ការអនុវត្ត យា៉ាង ហ្មត់ ច ត់  
នូវ បទដា្ឋានជតិ និង អន្តរ ជតិ 
ទៅ លើ សន្តសុិខ អាកា ស  ចរ សីុវិ ល 

សដំៅ ការ ការ ពារទប ់សា្កត ់ន ិង  
បៃឆំង រាល់ អំពើ រំលោភ ចៃបាប់ 
ដូច ជការ បំផ្ទុះ អំពើ ភៃរវកម្ម 
ការ  បំផ្លិច បំផា្លាញ ការ គំរាម- 
កំហៃង ដល់ ជីវិត  និង ទៃពៃយ - 
សមៃប ត្តិ ជ ដើម»។

អាកាស ចរ សុវីលិ នងឹ ពងៃងឹ 
កចិ្ច សហ បៃតបិត្ដកិារ អន្ដរជត ិ 
និង ការ តភា្ជាប់ ការ ហោះ ហើរ  
ដើមៃប ីផ្តល ់ជ បៃយោជន ៍នៅ ក្នងុ 
ការ បង្កើត និង ការ ធ្វើ ឲៃយ មាន 
ភាព សុខដុមនីយកម្ម រវាង 
គោលន យោបាយ និង ផៃន ទី 
មគ្គទុៃ្ទសក៍ក្នងុ ការ អភិវឌៃឍ វិស័ យ  
អាកាសចរ ណ៍ សុីវិល នៅ ក្នុង 
អនុតំបន់ តំបន់ និងពិភព លោ ក  ។   
លើស ពី នៃះ ក៏ នឹង មាន ការ ពងៃ ឹង   
សៃវាកម្ម នាំផ្លូវ អាកាស  ដោយ 
ធានាឲៃយ បាន នូវ ការ នំា ផ្លវូ ហោះ- 
ហើរ សមៃប ់អាកាស យាន  ន ិង  
សៃវា កម្ម ចរាចរណ៍ ដៃន អាកា ស  
បៃកប ដោយ សុវត្ថិភាព ខ្ពស់  
ធានា បាន នវូ ទនំកុ ចតិ្ត  ក្នងុ ការ- 
ផ្តល ់សៃវាកម្ម  ដោយ អនលុោម 
ទៅ តា ម បទដា្ឋាន អន្តរ ជតិ និង 
ការ អភិវឌៃឍ...តទៅទំព័រ  ៦ 

ពេះ បាទ សម្តេច ពេះបរមនាថ  នរោត្តម សីហមុនី ពេះ មហា កេសតេ នេ  
ពេះ រាជា ណា ចកេ កម្ពជុា ។ រូបថត Royal Du Cambodge



តពីទំព័រ៥...ហេដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធនាំផ្លូវហោះហើរ។
បើតាមលោកចាន់សិរីវុតា្ថា

ការអភិវឌេឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អាកាសយានដ្ឋានក៏ជាយុទ្ធ-
សាស្តេមយួដេលតេវូដើរសេប-
គ្នាទៅនឹងកំណើនអ្នកដំណើរ
តាមផ្លវូអាកាសនងិធ្វើឲេយវសិ័យ
អាកាសចរសីុវិលឆ្លើយតបបាន
យា៉ាងល្អចំពោះតមេូវការនានា
របស់អ្នកបេើបេស់។រដ្ឋលេខា-
ធិការដ្ឋានអាកាសចរសីុវិលបាន
បណ្តះុបណ្តាលនិងបំពាក់បំប៉ន

ជំនាញមូលដ្ឋានមធេយមជាន់ខ្ពស់
បេកបដោយជំនាញជាក់លាក់
ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លនួរួចហើយ។
ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

លោកថ្លេងថា រដ្ឋលេខាធិការ-
ដ្ឋានអាកាសចរសីុវិលក៏នឹងដក់-
បញ្ចូលយុទ្ធសាស្តេបដិវត្តន៍
ឧសេសាហកម្ម៤.០និងការតេៀម
ងើបឡើងវិញនិងការសា្ដារបនា្ទាប់
ពីវិបត្តិកូវីដ១៩។
លោកហុង វណ្ណៈបេធាន

នាយកដ្ឋានសេដ្ឋកចិ្ចអន្តរជាតិ
នេវិទេយាសា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរ-

ជាតិនៅរាជបណ្ឌតិេយសភាកម្ពុជា
យល់ឃើញថាយុទ្ធសាស្តេ
ដេលបានដក់ចេញនេះមាន
លក្ខណៈល្អហើយប៉ុន្តេបញ្ហា
ជាក់ស្ដេងគឺថាទាំងកេុមហ៊ុន
ហោះហើរនងិអ្នកដណំើរកពំុង
ជួបបញ្ហារៀងៗខ្លួននៅទូទាំង
ពិភពលោក។ផេនការយុទ្ធ-
សាស្តេទាងំនេះអាចអនវុត្តទៅ
បាននៅពេលដេលសា្ថានភាព
ពិភពលោកវិលតេឡប់មករក
ភាពបេកេតីវិញបនា្ទាប់ពីវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ១៩៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេអងា្គរទី២១ែខកក្កដឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

តពីទំព័រ១...ចំនួន៣៣០
ករណីស្មើនងឹ១៦៤៦គេសួារ
ផ្ទេដីទហំំ១២៩ហកិតាដោយ
បានដោះសេយបញ្ចប់១៥១
ករណីកំពុងដោះសេយ ២៨
ករណីបានចេនចោលបណ្ដងឹ
១៥០ករណី ដកពាកេយបណ្ដឹង
១ករណី។
លោកសំណងថ្លេងថាការ-

ដោះសេយពន្លឿនករណីដេល
នៅសេសសល់នេះគឺជាសណំុ-ំ
រឿងដេលមានការពាក់ពន័្ធចេើន
ពិសេសមានឯកសារពាក់ព័ន្ធ
ចេើន។ រឿងខ្លះកើតឡើងត
តេកូលមានរយៈពេល១០ឆ្នាំ
ក៏មាន។ ដូច្នេះករណីបេបនេះ
គឺមានភាពស្មគុសា្មាញក្នងុការ-
ដោះសេយ។
លោកបញ្ជាក់ថាករណីវិវាទ

កើតឡើងចេើនឆ្នាំបេបនេះ គឺ
ទាមទារឱេយមានការសេវជេវ
ចេបាស់លាស់ក្នងុការដោះសេយ
ដើមេបីកុំឱេយភាគីណមយួរងភាព-
អយុត្ដិធម៌។ លោកអភិបាល
បញ្ជាក់ថាបច្ចុបេបន្នរដ្ឋបាលខេត្ដ
ក៏កំពុងជំរុញការដោះសេយ
វិវាទដេលនៅសេសសល់នេះ
តាមរយៈការដោះសេយកេ
បេព័ន្ធតុលាការដេរ។
លោកអភិបាលបានឱេយដឹង

ដេរថា ការងារចុះបញ្ជីដីជា
លក្ខណៈបេព័ន្ធ អនុវត្តបាន
ចំនួន៥១៥ភូមិក្នុង៣២ឃុំ-
សងា្កាត់នេកេងុសេកុទាងំ៨នេ
ខេត្ដកំពង់ស្ពឺ។ សរុបចាប់ពីថ្ងេ
ចាប់ផ្តើមអនុវត្តមកដល់ខេធ្នូឆ្នាំ
២០១៩ បញ្ចូលទិន្នន័យបាន
ចនំនួ៤០៨៩៣៨កេបាលដីនងិ

បានចេកបណ្ណជនូបេជាពលរដ្ឋ
ចំនួន៣៣៣៥៩២បណ្ណ។
លោក ជា ហ៊ាន បេធាន

អង្គការបេឆំងអំពើពុករលួយ
ទប់សា្កាត់ការបំផ្លាញធនធាន
ធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ
បានឲេយដឹងថាការដោះសេយ
វវិាទដធី្លីរបស់រដ្ឋបាលខេត្ដកពំង់ស្ពឺ
គឺនៅតេសេសសល់ចេើន មិន
ទាន់បានដោះសេយបញ្ចប់ជនូ
ដល់បេជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេ។
លោកហ៊ានថ្លេងថា៖«ខ្ញុំស្នើ

ឱេយរដ្ឋបាលខេត្ដជំរុញ ពន្លឿន
ការដោះសេយបញ្ហាវិវាទដីធ្លី
ជនូដល់បេជាពលរដ្ឋឱេយបានចប់
រួចរាល់ក្នុងពេលឆប់ៗដើមេបី
ផ្ដល់ភាពងាយសេលួដល់ពល-
រដ្ឋទៅអាសេយ័ផល។បើពល-
រដ្ឋដេលមានជីវភាពធូរធារអាជា្ញាធរ
ហក់បីដចូជាដោះសេយបាន
លឿនបន្ដិច ពេះពួកគេបាន
ទាមទារ។ចំណេកពលរដ្ឋកេីកេ
យើងមិនសូវឃើញទទួលបាន
ដំណោះសេយលឿននោះទេ»។

លោកជាហ៊ានថ្លេងថាសំ-
ណុំរឿងដេលលោកបានដងឹនងិ
កពំងុអង្កេតមើលដេលរដ្ឋបាល
ខេត្ដកំពង់ស្ពឺមិនទាន់ដោះ-
សេយមានទាំងនៅថា្នាក់ជាតិ
និងថា្នាក់កេមជាតិសរុបជាង
៣០ករណីដេលករណីទាងំនេះ
នៅសល់ជាចេើនឆ្នាំមកហើយ
ដោយករណីខ្លះពេះតេគ្មាន
ដំណោះសេយ ទើបបញ្ជូន
សំណុំរឿងឡើងទៅដល់ថា្នាក់-
ជាតិដើមេបីដោះសេយ។
លោកក៏បានអំពាវនាវដល់

រដ្ឋបាលខេត្ដកពំង់ស្ពឺបន្តពន្លឿន
ការដកហូតដីពីកេុមហ៊ុនដី-
សមេបទានដេលតេវូបានតុលាការ
ចេញដកីាដកហតូប៉នុ្ដេដីទាងំ-
នោះរដ្ឋបាលខេត្ដមនិទាន់បាន
អនុវត្ដដីកាចុះដកហូតនៅ-
ឡើយ។ លោកថាករណីបេប
នេះធ្វើឱេយជនខលិខចូបន្តកាន-់
កាប់ដីរបស់រដ្ឋ ហើយជាចេើន
ឆ្នាំទៅមខុនងឹបង្កជាបញ្ហាពបិាក
ដោះសេយ៕

តពីទំព័រ១...ថ្លេអគ្គិសនីឡើយ
ពោលគឺតេូវបង់តាមអតេថ្លេ
បេើបេស់អគ្គិសនីធម្មតា។
ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គសិនីដល់អ្នក-

បេើបេស់សមេប់ការបូមទឹកធ្វើ
កសិកម្មចេកចេញជា២បេភេទ
រមួមាន«ការផ្គត់ផ្គង់ដេលមាន
បេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់១សមេប់អ្នក
បេើ១នាក់និងការផ្គត់ផ្គង់ដេល
មានបេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់១សមេប់
អ្នកបេើបេស់ចេើននាក់»។
ជុំវិញករណីនេះលោកថេង

សាវឿនបេធានសម្ពន័្ធសហគមន៍
កសិករកម្ពុជាបានបេប់ភ្នំ-
ពេញបុ៉ស្តិ៍ថានីតិវិធីនេការតភា្ជាប់
បណ្តាញចរន្តអគ្គសិនីបេើបេស់
សមេប់ការបូមទឹកធ្វើកសិកម្ម
នៅពេលយប់មានលក្ខណៈ
ស្មគុសា្មាញដេលក្នងុនោះបាន
តមេូវឲេយមានការធានាអះអាង
ឲេយបានចេបាស់លាស់ពីអាជា្ញាធរ
មូលដ្ឋានថាការភា្ជាប់ចរន្តអគ្គិ-
សនីនោះគឺពិតជាសមេប់បេើ-
បេស់ក្នងុវិស័យកសិកម្មសុទ្ធ-
សាធហើយតេូវបេកដថា
ទីតំាងនោះមានបេភពទឹកបេើ-
បេស់គេប់គេន់។
លោកសាវឿនបានថ្លេងថា៖

«ទោះជាបេបណក្ដីយើងរីក-
រាយចំពោះផេនការអនុគេះ
ថ្លេអគ្គិសនីសមេប់ការបមូទកឹ
ធ្វើកសិកម្មនៅពេលយប់របស់
អគ្គិសនីកម្ពុជានាពេលនេះ»។
បើតាមលោកសាវឿនការធ្វើ

កសិកម្មរបស់បេជាកសិករនា
ពេលបច្ចុបេបន្ន មិនពឹងផ្អេកទៅ
លើទឹកភ្លៀងដូចកាលពីមុនទៀត
ឡើយ។តាមរយៈកាធ្វើទនំើប-
កម្មកសិកម្មភាវូបនីយកម្ម
កសិករកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរ
ទមា្លាប់«ធ្វើសេបេវាស់មេឃ»
ទំាងសេងុដោយគេសួារកសិករ
ខ្លះបានកេបេដីសេរបស់ពកួ-
គេរហូតដល់៦០ភាគរយពីការ-
ដំដុះដំណំសេវូមកដំដុះដំណំ

រួមផេសំ និងបន្លេសុវត្ថិភាពគេប់-
បេភេទជាមួយការបេើបេព័ន្ធ
តំណក់ទឹកតាមបច្ចេកវិទេយាថ្មីនិង
បេើគេឿងចកេភ្ជួររាស់ដីជំនួស
សត្វពាហនៈ(គោកេបី)។
ទន្ទមឹនងឹនេះលោកសាវឿន

បានបញ្ជាក់ថា៖«តាមរយៈការ-
ធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្មភាវូបនីយ-
កម្មរបស់កសិករខ្មេរយើងនាពេល
បច្ចុបេបន្ន ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់
រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញដល់កេសួង
ពាក់ព័ន្ធបង្កើនការសា្ថាបនាបេព័ន្ធ
ធារាសាស្តេឲេយបានចេើនថេម-
ទៀតដើមេបីសមេួលដល់ការ-
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ដីសេកសិកម្ម
របស់បេជាកសកិរនងិសមូបន្ត
ការបញ្ចុះតម្លេបេងសំាងនិង
មា៉ាស៊ូត»។
ទោះជាបេបណមកទល់-

ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹង
អំពីតួលេខរបស់កសិករដេល
បេើបេស់អគ្គសិនីសមេប់ការ-
បូមទឹកធ្វើកសិកម្មនៅពេល
យប់នៅឡើយទេខណៈកេសងួ
កសកិម្មកពំងុជរំញុណេនាំដល់
មន្ទីរ និងអង្គភាពកេមឱវាទ
របស់ខ្លួនចុះសេង់ស្ថិតិ និង
រៀបចំបំផុសចលនាកសិករដេល
បេើបេស់អគ្គិសនីសមេប់

បូមទឹកធ្វើកសិកម្មនៅពេល
យប់ដើមេបីរៀបចំតភា្ជាប់ចរន្ត
អគ្គិសនីតាមការណេនាំរបស់
អគ្គិសនីកម្ពុជា។
លោកសេីវុឌេឍីអ្នកនាំពាកេយ

កេសួងកសិកម្មបានថ្លេងថា
ផេនការកាត់បន្ថយថ្លេអគ្គិសនី
សមេប់ការបូមទឹកធ្វើកសិកម្ម
នៅពេលយប់នេះគឺជាផ្នេក
មយួនេគោលនយោបាយរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើក-
ទឹកចិត្តដល់កសិករ។
លោកថ្លេងថា៖«នៅពេល

នេះយើងនៅមិនទាន់មាន
ទនិ្ននយ័ចេបាស់លាស់អពំីចនំនួ
សហគមន៍កសិករដេលបេើ-
បេស់អគ្គិសនីសមេប់បមូទកឹ
ធ្វើកសិកម្មនៅពេលយប់នោះ
ទេប៉ុន្តេកេសួងកសិកម្មកំពុង
ជំរុញដល់មន្ទរីកសិកម្មរាជធានី-
ខេត្តនិងអង្គភាពកេមចំណុះ
កេសងួកសិកម្មទំាងអស់ចូលរួម
សហការជាមួយមន្ទីររ៉េ និង
ថាមពលរាជធានី-ខេត្តដើមេបី
ផេសព្វផេសាយនូវផេនការទំាងនេះ
ដល់កសិករដើមេបីចលូរមួអនវុត្ត
ផេនការនេះឲេយបានជោគជ័យ
ក្នងុការលើកកម្ពស់ផលិតភាព
កសិកម្មនៅកម្ពុជា»៕

អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពបឺង្ហាញ... អគ្គសិនីកម្ពជុាសមេច...

លោកវីុសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ។រូបថតហេងជីវ័ន

កសិករក្នងុសេកុបារាយខេត្តកំពង់ធំកំពុងបូមទឹកដាក់សេ។រូបថតហ្វេសប៊ុក

អាកាសចរសី៊វិលដាក់ចេញផេនការ...

នគរបាលសេក៊បេគល់អាវ៊ធច្នេ៣៩
ដើមជូនសមត្ថកិច្ចនេស្នងការដា្ឋានខេត្ត
ឃុតសុភចរិយា

ស្ទឹងតេងៈនគរបាលសេុក
សេសានពីមេសិលមិញបានយក
អាវុធកេច្នេ៣៩ដើមដេលបេមូល
បានពីពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានមក
បេគល់ជូនការិយាល័យអាវុធជាតិ-
ផ្ទះុនេស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត
ស្ទងឹតេងដើមេបីរកេសាទកុនិងចាត-់
ចេងបន្តតាមនីតិវិធីចេបាប់។
លោកទេសភាលាបអធិការ-

សេុកសេសានបានបេប់ភ្នពំេញ-
ប៉ុស្តិ៍ថាបនា្ទាប់ពីយល់ចេបាស់ពី
គោលនយោបាយភូមិ-ឃុំមាន
សុវត្ថិភាពនិងហនិភ័យនេ
ការកាន់កាប់អាវុធខុសចេបាប់រួច
មកពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក្នុង
ឃុំទាំង៧នេសេុកសេសានជា-

ពិសេសអ្នកធា្លាប់បរបាញ់សត្វ-
ពេបានភា្ញាក់រឭកនាំយកអាវុធ
និងអាវុធកេច្នេរបស់ពួកគេមក
បេគល់ជូនសមត្ថកិច្ចជាបន្ត-
បនា្ទាប់ដើមេបីរកេសាទុកនិងកម្ទេច
ចោលតាមនីតិវិធីចេបាប់។
លោកភាលាប បានបញ្ជាក់

ថា៖«ខ្ញុមំានភាពរីករាយណស់
នៅពេលឃើញពលរដ្ឋយើង
ភា្ញាក់រឭកនាំយកអាវុធទាំងនេះ
មកបេគល់ជូនសមត្ថកិច្ចយើង
រកេសាទុកដើមេបីចាត់ការបន្តតាម
នីតិវិធីចេបាប់។ អាវុធទាំង៣៩
ដើមនោះរួមមានAK44ចនំនួ១
ដើម,AK47ចំនួន២ដើម,CKC
ចំនួន១ដើមហើយកេពីនោះ
ជាអាវុធកេច្នេ»។
បើតាមលោកភាលាបបច្ចុ-

បេបន្ននេះអាវុធទាំង៣៩ដើម
នោះតេូវបានមន្តេីនគរបាលខេត្ត
នំាយកទៅរកេសាទុកនៅស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងតេង
ដើមេបីបន្តតាមនីតិវិធី៕

អាវុធកេច្នេដេលសមត្ថកិច្ចបេមូល
ពីពលរដ្ឋនៅស្ទងឹតេង។រូបប៉ូលិស



សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ អាជ្ញាធរ រាជធានី ភ្នំពេញ  
តមេវូ ឲេយ កេមុ ហ៊នុ ល ីបេ ឌ ឺ(Ly Broth-
ers)តេូវ តេ សាងសង់ ជញ្ជាំង បេឡាយ 
បឹង តេបេក  នៅ សង្កាត់ ផេសារ ដើម ថ្កូវ  
ខណ្ឌ ចំការមន  ជថ្មី ឡើងវិញ  បន្ទាប់ពី 
សុី ផាយ ជញ្ជាំង បេឡាយ ជិត ២០០ 
ម៉េតេ  ដេល កេុ ម ហ៊ុន ទទួល ម៉ៅការ 
សាង សងន់ោះ  ទេត ស្ទើរ ដលួរល ំ ដេល 
សា្ថានភាព នេះ  អាជ្ញាធរ ថា  កេុមហ៊ុន 
សាងសង ់គ្មាន គណុភាព តាម លក្ខណៈ- 
បច្ចេក ទេស តេឹម តេូវ។

លោក ម៉េត មាស ភក្ដី  អ្នកនំពាកេយ 
សាលា រាជធាន ីភ្នពំេញ  ថ្លេង ព ីមេសលិមញិ 
ថា  មន្តេី ជំនញ របស់ រដ្ឋបាល រាជធានី- 
ភ្នំពេញ  បាន តមេូវ ឲេយ ភាគី កេុមហ៊ុន 
ទទួល បន្ទុក ម៉ៅការ  សាងសង់ សុី ផាយ 
(ជញ្ជាំង បេតុង) បេឡាយ បឹងតេបេក 
ដេល បាន ទេត បេវេង ជិត ២០០ម៉េតេ 
នោះ ឡើង វញិ  ដោយ តេវូ សកិេសា លក្ខណៈ- 
បច្ចេកទេស ឲេយបាន តេមឹតេវូ តាម ស្ដង ់ដា 
ដេល បាន ចុះ កចិ្ច ពេម ពេៀង គ្នា មនុ ពេល 
សាង សង់។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង តមេូវ ឲេយ 
កេុមហ៊ុន ធ្វើ កន្លេង ដេល ទេត ហ្នឹង 
ឡើងវិញ ទាំងអស់  គឺ ធ្វើ យ៉ៅងណា ឲេយ 
មាន ស្ដង់ដា  និង បច្ចេ ក ទេស តេឹម តេូវ។ 
ចំពោះ ការចំណាយ លើ ការសាងសង់ 
ជញ្ជាំង បេឡាយ បឹង តេបេក នេះ  ខ្ញុំ អត់ 
ទាន់ បានទទួល ព័ត៌មាន លម្អិត ជុំ វិញ 
ការចំណាយ នេះ ទេ  ចាំ ជមេប ជូន 
នៅពេល កេយ ទៀត»។

លោក បន្តថា  ចពំោះ ជញ្ជាងំ បេតងុ ជតិ 

២០០ម៉េតេ នេះ  មនិមេន ក្នងុនយ័ បាក ់រល ំ  
កេប ដល់ ដី ទេ  ពោល គឺ គេន់តេ ទេត 
ខសុព ីសភាព ដើម ក្នងុ អឡំងុ ពេល សាង- 
សង់។ ប៉ុន្ដេ សំណង់ នេះ មិន បង្ក ឲេយ មាន 
គេះថា្នាក់  ឬ រង របួស ដល់ កម្មករ សំណង់  
ឬ បេជពល រដ្ឋ ដេល រស់នៅ កេបេរ នោះ ទេ។

អភិបាល ខណ្ឌ ចំការមន  លោក ថេង 
សុថុល  បេប់ពី មេសិលមិញ ថា  មន្តេី ជំនញ 
រាជធានី ភ្នំពេញ  បាន បញ្ជា ឲេយ កេុមហ៊ុន 
ខាង លើ នេះ ខងួ មើល គណុភាព ដ ីឲេយ បាន- 
តេឹមតេូវ មុននឹង បុក សុី ផាយ សាងសង់ 
ជថ្មី  ដើមេបី ចៀសវាង ការទេត  ឬ បាក់ រលំ 
ជ យថា ហេតុ ណាមយួ កើតឡើង ម្ដងទៀត  
ថេមទាងំ ចៀសវាង បង្ក គេះថា្នាក់ ដល ់អ្នក- 
ដំណើរ  ឬ បេជពលរដ្ឋ រស់ នៅ កេបេរ នោះ។

លោក បន្តថា  បន្ទាប់ពី ទទួល ដំណឹង 

ទេត ជញ្ជាំង បេឡាយ បឹងតេបេក កាលពី 
ថ្ងេទី១៤  ខេកក្កដា នេះ  លោក  និង លោក 
សំា ពិសិដ្ឋ  បេធាន មន្ទីរ សាធារណការ  
និង ដឹកជញ្ជូន រាជធានី ភ្នំពេញ  បាន ចុះ- 
តេួតពិនិតេយ សា្ថានភាព សុី ផាយ បេឡាយ 
បងឹតេបេក ដេល ទេត នេះ ភា្លាមៗ ដេរ  ដើមេប ី
សកិេសា រក ដណំោះសេយនងិ ចាត ់វធិាន ការ   
បុក សុី ផាយ ឡើង វិញ។

លោក ថ្លេងថា ៖«ខ្ញុ ំគតិថា  បេហេល កេមុ- 
ហ៊នុ គត ់ធ្វើ ខសុ លក្ខណៈ បច្ចេក ទេស ហើយ  
ទើប បាន បង្ក ឲេយ មានការ ទេត ជញ្ជាំង 
បេឡាយ ក្នុង អំឡុង ពេល សាងសង់ បេប 
នេះ។ សណំង ់នេះ មនិទាន ់បាន សាងសង ់
រួចរាល ់ទាងំសេងុ ទេ  ដោយ ទើបតេ រួចរាល ់
មួយចំនួន ធំ។ ចំពោះ ការចំណាយ ថវិកា 
សាងសង ់នេះ  ខ្ញុ ំមនិសវូ ដងឹ ចេបាស ់ទេ  សរួ 

ទៅ មន្តេី ជំនញ យើង បាន គត់ ដឹង»។
បេធាន មន្ទីរ សាធារណការ  និង ដឹក- 

ជញ្ជូន រាជធានី ភ្នំពេញ  លោក  សំា 
ពសិដិ្ឋ  ព ីមេសិលមញិ បាន បដសិេធ ការធ្វើ- 
អតា្ថាធិបេបាយ ជុំ វិញ ករណី នេះ។

លោក សេក សេង  មេការ កេុមហ៊ុន លី- 
បេ ឌឺ (Ly Brothers Limited)ដេល 
ទទួល ខុសតេូវ បុក សុី ផាយ បេឡាយ បឹង- 
តេ បេក ថ្លេង ព ីមេសិលមញិ ថាការបកុ សុ ីផាយ   
បេឡាយ បងឹតេបេក នេះ មាន បញ្ហា បច្ចេក- 
ទេស តចិតចួ។ ប៉នុ្ដេ លោក មនិ ចង ់អធបិេបាយ   
អ្វ ីចេើន ទេ ដោយ គេនត់េ អះអាងថា  កេមុ- 
ហ៊ុន បាន និង កំពុង រៀបចំ ពិសោធដី  និង 
ចាប់ផ្ដើម សាងសង់ បុក សុី ផាយ ឡើ ង វិញ។

លោក បេប ់ថាកេមុហ៊នុ លោក បាន ទទលួ    
ម៉ៅការ សាងសង ់ជញ្ជាងំ បេឡាយ បងឹតេ- 
បេក  ទាំង សងខាង បេវេង១៧ ០០ ម៉េតេ  
ដោយ ចាបផ់្ដើម សាងសង ់ជ ចេើន ដណំាក-់   
កាល  ពេះ អាជ្ញាធរ នៅ បន្ត ដោះសេយ 
ផលប៉ះពាល់ ជមួយ បេជ ពល រដ្ឋ។  មាន 
កន្លេង ខ្លះ មានការ លំបាក ក្នុងការ ដោះ- 
សេយ ជមួយ បេជពលរដ្ឋ ដេរ  ទើប 
តេូវការ ពេលវេលា ចេើន ដើមេបី សាង សង់។

លោក បានប ន្ថេមថា ៖«ការ សាងសង ់នេះ  
យើង នៅមាន បញ្ហា និង ដំណោះ សេយ 
ខ្លះ ជមួយ បេជពលរដ្ឋ  ដោយ កន្លេង ខ្លះ 
គត់ សហការ ជមួយ អាជ្ញាធរ  ហើយ 
កន្លេង ខ្លះ គត ់នៅ ទាមទារ សណំង ផេសេងៗ 
ពី អាជ្ញា ធរ  អ៊ីចឹង នៅ តេូវការ ពេលវេលា 
ទៀត។ កេុម ហ៊ុន ខ្ញុំ គេន់តេ ជ អ្នក សាង- 
សង់ ទេ។ បើ អាជ្ញាធរ ដោះសេយ បាន 
តេមឹណា  គ ឺយើង ធ្វើ តេមឹហ្នងឹ សនិ  ហើយ 
បើ អាជ្ញាធរ ដោះ សេយ បាន លឿន  យើង 
ក៏ ធ្វើបាន លឿន ដេរ»៕
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �េសេង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមេន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន្ធ  

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

សូ វិសា ល
អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

ផា ក់ សា� ងលី
កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌មា ន� តិ
 វងេស សុខេង, ពេ ុំ  ភ័កេ ្ត 

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌មា ន សេដ�  កិច�  
�៉េ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន សេដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រ�យ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ 
បេ  ក់ សា យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ៅ ន់ សុីមា៉ៅ ឡា 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ៅ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌មា នកីឡា    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកីឡា   
�េម វណ� ៈ

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម �េង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ៅ រ�តា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដា រា៉ា , សួស  យ៉ៅ មី,
ធូ វ�រៈ,  ខេង សុខគន�   

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

ខឿន ឌីយ៉ៅ , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហេង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា� ន រងេសី

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

បេ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកេ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណេត, 017 578 768
បេ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

កេវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជ  , 012 717 404

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស 
ពេ�េ  សុជ តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉េង
បេ � នគណ�េយេយៈ េស៊េ ន វិច� ិកា 

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

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

ជ ន់ទី ៧ នេ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត េច

ហុ៊ន �េន(ផ្ល វូ៦០ម៉េតេ ) ភូមិ�េ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�េ  កេ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលេខ៦២៩ ផ្ល វូលេខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កេ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 ខន សា វិ 

 ស្ទងឹតេងៈ សមត្ថកចិ្ច កងរាជ- 
អាវុធហត្ថ ខេត្ត ស្ទឹងតេង  បាន- 
បេគល់ រថយន្ត ចង្កូត សា្ដាំ ចំនួន ៧ 
គេឿង  ដេល តេូវបាន នំចូល 
ដោយ ខុស ចេបាប់  និង បេើបេស់ 
សា្លាក លេខ យោធា ក្លេងកា្លាយ  
ទៅឱេយ សមត្ថកិច្ច គយ និង រដា្ឋាករ 
ខេត្ត  ដើមេបី អនុវត្ត វិធានការ  ទៅ- 
តាម ចេបាប់  បន្ទាប់ពី រឹបអូស បាន 
នៅពេល ចុះ តេតួ ពនិតិេយ យន យន្ត   
បេើបេស់ សា្លាក លេខ ខ.ម ។  

 ការបេគល់ រថយន្ត ដេល តេូវ- 
បាន គេ បន្លំ បេើបេស់ ជ រថយន្ត 
របស់ យោធា នេះ  គឺ សមត្ថកិច្ច 
អាវុធហត្ថ បានបេគល់ ទៅឲេយ 
ខាង  សមត្ថកិច្ច គយ កាលពី ថ្ងេទី 
១៨  ខេកក្កដា  ដេលធ្វើ ឡើង ក្នុង 
បញ្ជាការដា្ឋាន កងរាជ អាវុធហត្ថ 
ខេត្ត  ស្ទឹងតេង។  រថយន្ត ចង្កូត 
សា្ដា ំតេវូ បាន រដា្ឋាភបិាល ហាម ឃាត ់  
មិនឱេយ នំចូល តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៥ ។  

 លោក សុីម គួន  បេធាន មន្ទីរ 

យតុ្តធិម ៌នេ បញ្ជាការដា្ឋាន កងរាជ- 
អាវធុហត្ថ ខេត្ត ស្ទងឹតេង  បដ ិសេធ   
ធ្វើ អតា្ថាធិបេបាយ អំពី ការ បេគល់ 
រថយន្ត ខុស ចេបាប់ ទាំងនេះ  និង 
ជរំញុ ឱេយទៅ សរួ លោក អៀង វា៉ានឌ់ ី 
ដេល ជមេបញ្ជាការ វិញ  ប៉ុន្តេ 
ទរូសព័្ទ របស់ លោក  វា៉ានឌ់ ី ពុ ំអាច 
ទាក់ទង បានឡើយ។ 

 ជមួយ គ្នានេះ  លោក សៅ វតុា្ថា  
មេបញ្ជាការ កងរាជ អាវុធ ហត្ថ 
កេុង ស្ទឹងតេង  ក៏ ពុំ អាច ធ្វើអតា្ថា- 
ធិបេបាយ អំពី ការបេគល់ រថយន្ត  
ទាំង នេះ ទៅឱេយ គយ នោះដេរ  
ខណៈ  លោក អេង ហុី  អ្នកនំ- 
ពាកេយ កងរាជ អាវុធហត្ថ លើ ផ្ទេ- 
បេទេស បាន ជំរញុ ឱេយទៅ សរួ ខាង 
គយ  និង រដា្ឋាករ វិញ។ 

 ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ មិនអាច សុំ ការ- 
បញ្ជាក់ ពី លោក គុណ ញឹម  អគ្គ- 
ន យក នេ អគ្គនយកដា្ឋាន គយ 
និង រដា្ឋាករ បានទេ  ពី មេសិលមិញ  
ដោយ ទូរស័ព្ទ ហៅចូល ចេើន 
លើក លោក មិន ទទួល ទូរស័ព្ទ ។ 
ប៉ុន្តេ លោក ឈួន វ៉ន់  អគ្គនយក 

នេ អគ្គនយកដា្ឋាន ដឹក ជញ្ជូន ផ្លូវ- 
គោក នេ កេសួង សាធារណការ 
និង ដឹកជញ្ជូន បាន បញ្ជាក់ថា  
រថយន្ត ដេល បេើបេស់ សា្លាក- 
លេខ  ន. ប  ឬ  ខ. ម  មិនមេន ជ 
រថយន្ត ដេល តេូវ ចុះបញ្ជី នៅ 
កេសួង សាធារណការ ឡើយ។ 

 លោក ថា ៖« ទាក់ទង នឹង រឿង 
វិធានការ ចំពោះ រថយន្ត នំចូល 
ខុសចេបាប់  គ្មាន ពន្ធ នេះ គឺ សមេប់   

កន្លេង ខ្ញុ ំ រថយន្ត ដេល គ្មាន ពន្ធ  គ ឺ
ចុះបញ្ជ ីអត ់កើត ទេ  ហើយ កាល- 
ណា ចុះបញ្ជ ីអត ់បាន  គ ឺអត ់បាន- 
សា្លាក លេខ បេើបេស់ ទេ»។ 

កាលពី ខេឧសភា  កន្លង ទៅ  
កងរាជ អាវុធហត្ថ ខេត្ត ស្ទឹងតេង  
ក៏ ធា្លាប់បាន បេគល់ រថយន្ត  ដេល 
នំចូល ខុសចេបាប់ និង បេើបេស់ 
សា្លាក លេខ យោធា ក្លេងកា្លាយ នេះ  
ទៅឱេយ ខាង គយ  និង រដា្ឋាករ មាន 

ចំនួន ១២ គេឿង ដេរ ។
លោក សន ជ័យ  បេធាន 

អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណនេយេយភាព 
សង្គម កម្ពុជ បានលើក ឡើងថា  
រថយន្ត ដេល បេើបេស់ សា្លាក- 
លេខ  ន.ប  និង  ខ.ម  និង រដ្ឋ 
ជដើម  គឺ សុទ្ធតេ មាន រឿង អា- 
សេវូ  ថា ជសា្លាក លេខ ក្លេង កា្លាយ។ 
លោក បញ្ជាក់ថា  រថយន្ត បេើ- 
បេស់ សា្លាក លេខ ក្លេងកា្លាយ  គឺ ធ្វើ- 
ឱេយ បាត់បង់ ពន្ធគយ និង ពន្ធដារ 
ចូល ទៅ រដ្ឋ  ខណៈ រថយន្ត ខ្លះ 
បេើបេស់ សា្លាកលេខ  ខ.ម គឺ 
ដើមេប ីកាង មខុ របរ ខសុចេបាប ់របស់ 
ខ្លនួ  ដចូជ ការដកឹជញ្ជនូ អនផុល 
ពេឈើ ខុសចេបាប់  និង ទំនិញ 
ខុសចេបាប់ មួយចំនួន ទៀត។

លោកសន  ជយ័ បា នបញ្ជាក ់
ថា ៖«យើង សងេស័យថា  សា្លាក- 
លេខ ក្លេង កា្លាយ  គ ឺផលតិ ដោយ 
កេុម សង្គម ងងឹត  ពេះអី បើ 
សា្លាកលេខ ដេល ចេញ ដោយ 
កេសងួ ការពារ ជត ិ គ ឺមាន អត្ត- 
សញ្ញាណ  តេឹម តេូវ»៕

ប្រគល់រថយន្តចង្កតូស្តានំំាចូលខុសច្របាប់និងប្រើស្លាកល្រខ ខ.ម ក្ល្រងក្លាយទៅឲ្រយគយ

ស្តេជិីះមូ៉តូដឹកក្មេងមេសិលមិញឆ្លងបេឡាយបឹងតេប េកមានជញ្ជាងំទេតស្ទើររលំ  នៅខណ្ឌចំការមន។ រូប ហុង មិន

អាវុធហត្ថខេត្តស្ទងឹតេងប េគល់រថយន្តសា្លាកលេខ ខ.ម ទៅឲេយគ  យថ្ងេទី១៨កក្កដា។រូប FB

ជញ្ជាងំប្រឡាយបឹងត្រប្រកទ្រតស្ទើររលំ អាជ្ញាធរ ឲ្រយក្រមុហុ៊នសង់ឡើងវិញ



តពីទំព័រ១...២០ ៤៨១ ០៥៤ 
នាក(់ឬ ស៊មី កាត) ត្រវូ នងឹ ១២៤,០៩ 
ភាគរយ ន្រ ចនំនួ ប្រជាជន សរប៊ ដោយ 
ថយច៊ះ ០,០៨ ភាគរយ បើ ធៀប នឹង 
រយៈ ព្រល  ដូច គ្នា  ឆ្នាំ២០១៩ ខណៈ 
អ្នក ជាវ ស្រវា ទូរស័ព្ទ អចល័ត មាន ខ្រស្រ  
នងិ គ្មាន ខ្រស្រ បាន ធ្លាកច់៊ះ ខ្លាងំ ២១,៦២  
ភាគរយ មក នៅ ៥២ ៤៨០ នាក់។

ជា មួយ គ្នា ន្រះ  ក្នងុចំណោម ប្រតិបត្ត-ិ 
ករ ចនំនួ ៧ កប៏ាន រាយការណ ៍ព ីចនំនួ 
អ្នក ជាវ អីន៊ ធ ឺណ ិត ចលត័  បាន ធ្លាកច់៊ះ 
២,៣៦ ភាគរយ មក នៅត្រមឹ ១៤ ៨៦៣ 
៤៣៥នាក ់(ឬ ស៊មី កាត) នងិ នៅ   ក្នងុ 
ចំណោម ក្រ៊មហ៊៊ន ផ្ដល់ ស្រវាអី៊នធឺ - 
ណ ិត ចលត័ ទាងំ ៣៧  គ ឺបាន កើនឡើង   
៣៣,០៧ ភាគរយ ខណៈ   អ្នក ប្រើ 

ហ្វ្រស ប៊៊ ក កើន ជិត ១១ លាន នាក់។
លោក អឹ៊ម វ៊ត្ថា អ្នកនាំពាក្រយ  TRC 

បាន  ឲ្រយ ដងឹថា ការរកី រាលដាល  ន្រ ជងំ ឺ
កវូដី១៩ បាន ប៉ះពាល ់បន្តចិបន្តចួដល ់ 
ឧស្រសាហ  កម្មន្រះ ប៉៊ន្ត្រ ទោះ យ៉ាង ណា  
វា  មិនម្រនជា ការបារម្ភ ក្នុងការ រារាំង 
ការ អភវិឌ្រឍវសិយ័  ICT នៅក្នងុ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា  នោះទ្រ។

លោក ថ្ល្រងថា៖ «ការធ្លាកច់៊ះ តចិ តចួ 
ចំនួន អ្នក ជាវ ស្រវា ទូរស័ព្ទ ចល័ត និង 
អីន៊ធណឺតិ ចលត័ ក្នងុអឡំងុ ព្រល ន្រះ 
គឺ ដោយសារត្រ ចំនួន អ្នក ជាវ ទូរស័ព្ទ 
ចល័ត បាន កើនឡើង ខ្លាំងខ្ពស់  រួច ទៅ 
ហើយកា ល ពី ព្រល កន្លង មក  គឺ    ជិត 
ដល់  ២០លាន នាក់ ធៀប នឹង ចំនួន 
ប្រជាជន សរ៊ប ជិត ១៦លាន នាក់។ 

យើង  មិនមាន ការបារម្ភ នោះទ្រ ព្រះ 
ការ រីក រាលដាល ជងំឺ កូ វីដ១៩ បាន ធ្វើ 
ឲ្រយ ប៉ះពាល់ ដល់ ការ ចល័ត របស់ ប្រ-
ជាជន ជាពិស្រស ការធ្លាក់ច៊ះ ខ្លាំង ន្រ 
ការ មក ដល ់របស ់ភ្ញៀវទ្រសចរ បរទ្រស 
ឬ ជនជាតិ បរទ្រស ដ្រល កំព៊ងធ្វើការ- 
ងារ នៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា»។

លោក បន្ថ្រម  ថា៖ «ទោះ យ៉ាង ណា 
យើង ទទួលបាន ការកើនឡើង ចំនួន 
អី៊ន ធឺណិត អចល័ត ដោយ  កើន   ជាង 
៣០ភាគរយ ដោយសារ ការ កើន ឡើង 
អតថិជិន  នៅក្នងុ វសិយ័ សហ គ្រសធន៊   
តចូ នងិ មធ្រយម (SMEs) ខណៈដ្រល 
ននិា្នាការ អ្នក ប្រើប្រស ់បណា្ដាញ សង្គម 
កំព៊ង កើន ឡើង ពី ៨លាន នាក់ ដល់ 
ជាង ១០ លាន  នាក់»។ 

លោកបន្ត    ថា មានការ កើនឡើង ន្រ 
ចំនួន ស្រវា អន ឡាញ ក្នុង អំឡុង ព្រល  
ន្រះ  ដោយសារ សាលារៀន នងិ កន្ល្រង  
ធ្វើការ  ជាច្រើន ធ្វើការ  តម អន  ឡាញ។

លោក វ៊ត្ថា អះអាង ថា៖ «ខ្ញុំ គិតថា 
ចំនួន អ្នក ជាវ ទូរស័ព្ទ ចល័ត នឹង កើន- 
ឡើង  បន្ថ្រម ទៀត បើ បណា្ដាញ 5 G របស ់ 
យើងត្រវូបាន ពង្រកី ខណៈដ្រល ចនំនួ 
អ្នកប្រើប្រស់ អី៊ន ធឺ ណិ ត អចល័ត នឹង 
បន្ត កើនឡើង ដោយសារចនំនួ  SMEs  
បន្ត កើនឡើង។ ការរីក រាល ដាល  ន្រ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ នឹង មិនម្រនជា ឧបសគ្គ 
សម្រប់ ការអភិវឌ្រឍ  វិស័យ ន្រះ ទ្រ»។ 

កាលព ីខ្រឧសភា ដោយសារ ការរកី- 
រា ល ដាល ជងំ ឺក ូវដី១៩  ប៉ះពាល ់ដល ់
ក្រម៊ហ៊ន៊ ជាច្រើន ក្រសងួ ប្រសណយី ៍
នងិ ទរូគមនាគមន ៍បាន ជរំញ៊ ឲ្រយ ប្រត-ិ
បត្តិ ករ ទូរគមនាគមន៍ ក្នុងស្រ៊ក ត្រូវ 
ចាក់ បញ្ចូល មូលធន សម្រប់ អភិវឌ្រឍ 

ហ្រដា្ឋា  រចនា សម្ព័ន្ធ និង ក្រលម្អ គ៊ណ-
ភាព ស្រវា អី៊ន ធឺ ណិ ត ចល័ត ខណៈ 
ដ្រល តម្រវូការ ក ំពង៊ កើនឡើង ដោយ- 
សារ ត្រ ប្រជា ជន  កាន់ត្រ ច្រើនឡើង 
និង  និនា្នាការ ន្រ អ្នកធ្វើការ ពី ផ្ទះ និង 
សិក្រសា តម អន ឡាញ។

យោងតម ទិន្នន័យ របស់ TRC នៅ 
ក្នងុ  ត្រមីាស ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០ នៅកម្ពជុា 
មាន  ស្រវា 4G គ្របដណ្ដប ់ ប្រមាណ 
៥២,៧ភាគរយ នៅ ទូទាំងប្រទ្រស ឬ 
៨០,៣ភាគរយ ន្រ ប្រជាជន សរ៊ប 
ចណំ្រក ស្រវា 3G គ្រប ដណ្ដប ់៨៥,១ 
ភាគ រយ  ន្រ  ប្រជាជន និង ស្រវា 2G 
គ្របដណ្ដប់៩៩,២ ភាគរយ ន្រ ប្រជាជន   
សរប៊។ ជាមយួ គ្នា ន្រះ ដ្ររ  ខ្រស្រកាប្លិ៍ 
អ៊ ប ទិច ដ្រល កំព៊ង ប្រតិបត្តកិារ ដោយ 
ប្រតិបត្តិ ករចំនួន ៣ (១ គ្រប់ គ្រង 
ដោយ រដ្ឋ) បាន ត បណា្ដាញ បាន ជាង  
៤៤ ២៥១គីឡូម៉្រត្រ ៕LA
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ធូវិរៈ

ភ្នំពេញ: ការដឹកជញ្ជូន អ្នក- 
ដំណើរ តមផ្លូវ អា កាស   បាន 
ធ្លាក ់ច៊ះ    ៦៨ ភាគរយ      ខណៈ ការ- 
ដកឹ ជញ្ជនូ  ទនំញិ តមផ្លវូ អាកាស  
វិញ  ធ្លាក់ច៊ះ  ៣០ ភាគរយ  ក្នុង 
ឆមាស ទ១ី ឆ្នា ំ២០២០ ធៀបនងឹ  
រយៈ ព្រល ដូច គ្នា  កាល ពីឆ្នាំម៊ន។ 
ន្រះ បើយោង តម   ក្រសួង សា- 
ធរណការ  និង ដឹកជញ្ជូន។ 

តួល្រខ ដ្រល បញ្ច្រញ ដោយ  
លោក ស៊៊ន ចាន់ថ៊ល រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសងួ សាធរណការ  នងិ ដកឹ- 
ជញ្ជូន  ក្នុង កិច្ច ប្រជ៊ំ រដ្ឋ មន្ត្រី  ដឹក- 
ជញ្ជូន  អាសា៊ាន-ចិន  កាលពី 
សបា្តាហ៍   កន្លងទៅ   បានបងា្ហាញ 
ថា   ប្រទ្រស កម្ពុជា ទទួល បាន 
អ្នក ដំណើរ តម ផ្លូវ អាកាស 
ចនំនួ ១,៩៥លាន នាក ់ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល ៦ខ្រ ដបំងូ  ឆ្នា២ំ០ ២០   ន្រះ 
ធ្លាក ់ច៊ះ ៦៨ភាគ រយ ខណៈ ការ- 
ដកឹជញ្ជនូ ទនំញិ មាន ចនំនួ ២៥ 
០០០តោនធ្លាក ់ច៊ះ ៣០ ភាគរយ 
បើ ធៀប នឹង រយៈ ព្រល ដូច  គ្នា 
កាលពីឆ្នាំ ម៊ន ។ 

លោក ខ្រក នរិនដា  នាយក  

ផ្ន្រក ទនំាក ់ទនំង សាធរណៈ ន្រ 
ក្រម៊ហ៊ន៊  Cambodia Airport 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉ស៊្តិ៍ កាលព ីថ្ង្រ ចន្ទថា  
ការ រតឹ ត្របិត ការ ធ្វើ ដណំើរ សកល-  
លោក ដ្រលជា វិធនការ ដើម្របី 
ទប ់សា្កាត ់ការ រីក រាល ដាល ន្រ ជងំ ឺ 
កវូដី ១៩  បាន ជះ ឥទ្ធ ពិល យ៉ាង 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ ការ ហោះ ហើរ  នៅ 
អាកាស  យន ដា្ឋាន អន្តរ ជាត ិទំាង 

៣  របស ់ប្រទ្រស កម្ពជុា ដ្រល បាន 
បងា្ហាញ ព ីការ ធ្លាកច់៊ះ សរប៊   ៧៦,៥ 
ភាគ រយ   ក្នងុ អឡំងុ ឆមាស ទ១ី  
ឆ្នាំ ២០២០ធៀប នឹង ឆមាស 
ទី១ ឆ្នាំ ម៊ន។

លោក បន្តថា ការ  ដឹកជញ្ជូន  
ទនំញិ តម ផ្ល ូវ អាកាសទទលួ រង      
ផល ប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន  ខណៈ 
ស្រដ្ឋ កិច្ច មាន និនា្នាការ  ធ្លាក់ច៊ះ ។ 

លោកបញ្ជាក ់ថា៖« យើង មនិ 
រំពឹង ថា សកម្ម ភាព ន្រការ ដឹក- 
ជញ្ជូន ន្រះ   នឹង ចាប់ ផ្តើម មាន 
កំណើន វិញ រហូត ដល់ ត្រី មាស 
ទ ី៣ ឬ ត្រ ីមាស ទ៤ី ឆ្នា ំ២០២០ 
ន្រះឡើយ ។  ក្នុង ករណី ណា ក៏ 
ដោយ ការ ចរាចរតម ផ្លូវ- 
អាកាសទនំងជា  មនិត្រឡប ់មក  
កម្រិត ធម្មត ឆប់ ៗ  នោះ ទ្រ ឬ 

ដូច កម្រិត ន្រ កំណើន ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩ និង ឆ្នាំ ម៊ន ៗ  នោះ 
ឡើយ »។  

លោក ស្រី ឆយ ស៊ីវ លីន 
ប្រធន   សមា គម ទីភា្នាក់ ងារ 
ទ្រសចរណ៍ កម្ពុជា(CATA) 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញប៉ស៊្តិ៍ កាល ព ីថ្ង្រ  ចន្ទ 
ថា ការ ធ្លាក់ ច៊ះអ្នក ដំណើរ  និង 
ការ ដឹក ទំនិញតម ផ្លូវ  អាកាស  
ក្នុង រយៈ ព្រល ន្រះ    ដោយសារ 
ការ បទិ ទដិា្ឋាការ សម្រប ់អ្នក ទ្រស-
ចរ   ដ្រលជា វិធន ការ របស់ រដា្ឋា-
ភិបាល ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ ការ- 
រាត ត្របាត វីរ៊ស កូរ៉ូណា ។ 

លោក ស្រី បញ្ជាក់ថា ៖« ការ - 
ដកឹ ទនំញិ  ក ៏ដចូ គ្នា ដ្ររ  កាលណា  
មិន មាន អ្នក ទ្រសចរច្រញ ចូល 
ច្រើន ធ្វើ ឲ្រយ តម្រវូ ការ ទនំញិ នានា  
ក៏  ធ្លាក់ ច៊ះ ទៅ តម នោះ ដ្ររ»។

លោកស្រី បន្ថ្រម ថា៖«យើង  
នៅ ត្រ ឃើញ មាន អ្នក ធ្វើ  ដណំើរ 
មក ប្រទ្រស កម្ពជុា  ដើម្រប ី ស្វ្រង- 
រក ឱកាស វិនយិោគ  ដ្រល ពកួគ្រ   
រពំងឹ ថា អាច  វនិយិោគ លើ អ្វមីយួ   
នៅ ប្រទ្រស យើង  ដូច្ន្រះ ទើប ពួក- 
គត់ ហោះ ហើរ មក កម្ពុជា »។

លោក ស្រី ឲ្រយ ដឹងថា សព្វ ថ្ង្រ 

វសិយ័ ទ្រស ចរណ ៍រង ផល ប៉ះ ពាល់  
យ៉ាង ខ្លាងំ ដ្រល  អាជវីកម្ម  ប្រមាណ  
៩០ភាគ រយត្រូ វ បាន បិទ ទា្វា រ។ 

លោក វា៉ា ស៊ឹម  សូរិយ អ្នក- 
នាំ ពាក្រយ ក្រសួង សាធរ ណការ  
និង ដឹក ជញ្ជូន  បានឲ្រយ ដឹង ថា  
ការ រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩  
បាន ជះ ឥទ្ធិពល ជា អវិជ្ជ មាន 
ដល ់ វិស័យ ដឹក ជញ្ជូន របស់ 
កម្ពុជា យ៉ាង ខ្លាំង ។  

លោក បន្ត ថា រដា្ឋា ភិបា ល   កំព៊ង    
ខិត ខំប្រឹង ប្រង កសា ង ហ្រដា្ឋា-
រចនា សម្ព័ន្ធ ដើម្របី ជួយ អភិវឌ្រឍ 
ស្រដ្ឋកចិ្ច សង្គម  ហើយ ខតិ ខ ំរក 
ដណំោះ ស្រយ ក្នងុ ការ  កាត ់បន្ថយ  
ចណំាយ ថ្ល្រ ដើម លើ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ   
និង ភ័ស្តុ ភារកម្ម ។  

លោក   ថា៖«វសិយ័ ដកឹ ជញ្ជនូ 
តម ផ្លូវ អាកាស នឹង មិនងាយ  
ងើប ឡើង វិញនោះ ទ្រ»។

លោក ម៉ា ហាវ ណា្ណាល ់រដ្ឋមន្ត្រ ី 
ទទលួ បន្ទកុ រដ្ឋ ល្រខ ធកិារ ដា្ឋាន 
អាកាសចរ ស៊ី វិល  បា នថ្ល្រង  ថា 
សា្ថាបន័   ន្រះ នឹងជរំញ៊ ការ អភវិឌ្រឍ   
ដឹកជញ្ជូន តម ផ្លូវ អាកាស ប្រកប-  
ដោយ សវ៊ត្ថភិាពខ្ពស ់ស្រ ប តម 
បទ ដា្ឋាន អន្តរ ជាតិ ៕ LA 

ការជាវសេវាទូរស័ព្ទចល័តនិងចំនួនអ្នកបេើ...

ការស្វាគមន៍ការហោះហើរឡើងវិញរបស់កេមុហុ៊នAirAsiaមកកម្ពជុាកាលពីដើមខេកក្កដា។រូបថត សហការី

ការដឹកជញ្ជនូអ្នកដំណើរតាមផ្លវូអាកាសធ្លាក់ចុះបេមាណ៧០%ខណៈទំនិញធ្លាក់៣០%

ទិន្នន័យទីផេសារមូលបតេកម្ពុជា
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,260 17,300 17,300 17,080

2 GTI 3,250 3,250 3,250 3,250

3 PAS 15,500 15,500 15,560 15,500

4 PPAP 11,520 11,500 11,640 11,500

5 PPSP 2,290 2,290 2,290 2,280

6 PWSA 5,540 5,520 5,580 5,500

កាលបរិច្ឆ្រទ: ២០ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ លោក វ៉ ីសណំាង អភបិាល 
ខេត្ត កពំងស់្ព ឺបាន ថ្លេង កាល ព ីថ្ងេ ចន្ទថា 
បើ ទោះ បី ជា ការ រីករាល ដាល នេ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ កំព៉ង យាយី ដល់ សេដ្ឋកិច្ច   សកល 
និង កម្ពុជា ប៉៉ន្តេ ខេត្ត របស់ លោក នៅ តេ 
បន្ត ទទលួ បាន ការ វនិ ិយោគ នងិ ការបើក  
ដំណើ រការ អាជីវកម្ម សហគេស ខ្នាត 
តូច មធេយម និង សិបេបកម្ម ថ្មីៗ ជា បេចាំ 
ដោយ សារ ភាព អណំោយ ផល នេ ទតីាងំ 
ភមូសិាសេ្ត ដេល នៅ ចន្លោះ ប៉លូសេដ្ឋកចិ្ច  
ចំនួន  ២  នៅ កម្ពុជា ។

តាម ការថ្លេង  ក្នងុ សន្នសីិទ សា រ ព័ត៌ មាន   
ស្តីពី «វឌេឍនភាព និង ទិស ដៅ បន្ត របស់ 
រដ្ឋបាល ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ » នៅ ទីស្តីការគណៈ - 
រដ្ឋមន្តេ ីកាល ព ីថ្ងេ ចន្ទ  លោក វ៉ ីសណំាង 
បាន ឲេយ ដងឹ ថា  គតិ តេមឹ ដើម ខេ កក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០ ខេត្ត របស់ លោក មាន   គមេង 
វិនិយោគ រោងចកេ អាជីវកម្ម សរ៉ប រហូត 
ដល ់ជាង  ១ ៥០០ មលូដា្ឋាន ខណៈរោង-  
ចកេ ធ៉ន ធំ មាន ចំនួន សរ៉ប  ១៦១។

លោក និយាយ ថា ការ ចូល រួម អន៉វត្ត 
គោល នយោបាយ ជាត ិ នងិ យទ៉្ធសាស្តេ 
នេ ការ កេ ទមេង់ នានា របស់   រដា្ឋាភិបាល 
ពេម ជា មួយ នឹងភាព អំណោយ ផល នេ 
ទីតាំង ភូមិសាសេ្ត ដេល ស្ថិត នៅ ចន្លោះ 
ប៉ូល សេដ្ឋកិច្ច ធំ ចំនួន ២ គឺ រាជធានី ភ្នំ-
ពេញ នងិ ខេត្ត ពេះសហីន ៉បច្ចបុេបន្ន ខេត្ត 
កំពង់ ស្ពឺ  កំព៉ង ទាក់ ទាញ បាន   កំណើន 
នេ ការ ចូល មក បណា្តាក់ ទ៉ន ពី សំណាក់ 
អ្នក វិនិយោគ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។ 

លោក បានបន្ត  ថា ជាក ់ស្តេង គិត មក 
តេឹម  ដើម ខេ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ទូទាំង 
ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ មាន រោងចកេ ធ៉នធំ ចំនួន 
១៦១ រោងចកេ(កព៉ំង ដណំើរ ការ ១៤៣ 
និង  ១៨ ទៀត កំព៉ង សាងសង់ ) ដោយ 
បេើ បេស់ កមា្លោំង ពលកម្ម សរ៉ប ១២០ 
៧៣៤ នាក។់ ចណំេក  វសិយ័សហគេស  
ធ៉ន តូច  មធេយម និង សិបេបកម្ម មាន សរ៉ប  
ចំនួន ១ ៥០៨មូល ដា្ឋាន បេើ  កមា្លោំង 
ពលកម្ម សរ៉ប  ១៣ ៣៩៥ នាក់។

លោក   ថ្លេង ថា៖« ចនំនួ រោង ចកេ ដេល 
ចូល មក វិនិយោគ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ បាន 
កើន ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់ ជាក់ ស្តេង នា 
រយៈ ពេល ប៉៉នា្មាន ថ្ងេ មក នេះ ខ្ញុំ បាន ច៉ះ 
ហត្ថលេខ ឲេយ រោង ចកេ ចនំនួ  ២ ចលូ មក 
បើក ក្នុង ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ »។ លោក   បន្ថេម 
ថា ៖ « ទោះ ជា ក្នុង ដំណាក់ កាល នេ ជំងឺ 

កូវីដ ១៩  នេះ ក៏ ដោយ ក៏ មិន ទាន់ មាន 
នរណា ច៉ះ ចាញ់ ថា មិន មក បង្កើត រោង- 
ចកេ ក្នុង ទឹក ដី ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ នះទេ»។

ទន្ទឹម នឹង កំណើន នេ ការ ចូល មក វិនិ-
យោគ លើ រោង ចកេ  នា ពេល នេះ លោក 
សំណាង ក៏ បាន បេប់ ទៀត ថា បច្ចុបេបន្ន  
ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺក៏  ទទួល បាន ការ ចាប់ អា-
រម្មណ៍  ពី វិនិយោគិន  បរទេសក្នងុ ការ អភិ-
វឌេឍ  កេ៉ង រណប ផង ដេរ។ 

ទោះ យា៉ាង ណា លោក  បដិសេធ ក្នុង 
ការ ផ្តល់ ព័ត៌មាន លម្អិត ពី គមេង នេះ 
ដោយ លោក និយាយ ថា៖ « បច្ចុបេបន្ន វិនិ- 
យោគនិ ហង៉ កង៉ បាន ចាប ់អារម្មណ ៍នងិ 
កពំង៉ តេ រៀបច ំធ្វើ ហើយ តេ ខ្ញុ ំស៉ ំបញ្ជាក ់
ថា ខ្ញុ ំមនិ បេប ់ទតីាងំ ទេ ពេះ ខ្លោចធ្វើឲេយ 
ដី នៅ តំបន់ នះ ឡើង ថ្លេ ដេល មិន អាច 
ឲេយ ខង កេ៉ម ហ៊៉ន ទិញ ដី សមេប់ ធ្វើ ការ 

វិនិយោគ បាន» ។
លោក លឹម ហេង អន៉បេធាន សភា 

ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា ធា្លោប់ បាន បេប់ ភ្នំ-
ពេញ ប៉៉ស្តិ៍ កាល ពី ពេល ថ្មីៗ  ថា ដោយ- 
សារ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ មាន ផ្លូវជាតិ លេខ៤ 
ឆ្លង កាត់  ដេល វា ជា ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន ភ្ញៀវ- 
ទេសចរ នងិ ទនំញិ ដ ៏សខំន ់ ក្នងុ គោល- 
នយោបាយ អភវិឌេឍន ៍វិសយ័ ឧសេសាហកម្ម 
ឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ របស់ រដា្ឋាភិបាល 
នះ ដចូ្នេះ ខេត្ត នេះ នងឹ មាន កណំើន ការ- 
វនិយិោគ កានត់េ ចេើន នៅ ពេល ខង មខ៉ 
ជា ពិសេស រោង ចកេ សហគេស  ដេល 
ផលិត ផលិត ផល សមេប់ ទីផេសារ នាំ- 
ចេញ ទៅ កេ បេទេស តាម ផ្លូវ សម៉ទេ ។ 
លោក បន្ត ថា ជា មួយ នឹង ក្តី រំពឹង ទទួល- 
បាន កិច្ច ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី 
(FTA) ជា មួយ បេទេស ចិន ក្នុង ពេល 
ឆប់ ៗ  នេះ ចំនួន រោង ចកេ កាន់ តេ ចេើន 
នឹង ងាក ទៅ កាន់ ទីនះ ។

លោក ថ្លេង ថា ៖ « នៅ ពេល រដា្ឋាភបិាល 
កម្ពជុា ច៉ះ កចិ្ច ពេមពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ី 
ជាមយួ រដា្ឋាភបិាល បេទេស ចនិ ក្នងុ ពេល 
ឆប់ៗ នេះ ខ្ញុំ គិត ថា ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នឹង រឹត- 
តេ ទទលួ បាន វនិយិោគ ចលូទៅ បណា្តាក-់ 
ទ៉ន  ចេើន បន្ថេម ទៀត »។ 

យោង តាម  លោក វ៉ ីសណំាង កាលព ី
ឆ្នា ំ២០១៩ រដ្ឋបាល ខេត្ត កពំង ់ស្ព ឺទទលួ-  
បាន ចំណូល ៩២ ៦៥៤ លាន រៀល 
ដេល ស្មើ នងឹ ៥១០ ភាគ រយ នេ ផេនការ 
ឆ្នាំ ខណៈ ការ ចំណាយ មាន ចំនួន ៧៥ 
០៤៣លាន រៀល ស្មើ នឹង ៩៩ ភាគ រយ 
នេ ផេនការ ឆ្នាំ៕   LA
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ធនាគារវៀតណាម
ប្រកាសលក់ទ្រព្រយ
ដោះបំណុលអាក្រក់

ភាពមិនចុះសម្រងុគា្នារបស់ម្រដឹកនំាអឺរុ៉បកាន់ត្រខ្លាងំឈានដល់ថ្ង្រទី៤

ទីកេ៊ង ហាណូយៈ ធនាគារ 
មយួ ចនំនួ របសវ់ៀតណាម បាន 
បេកាស ពី ផេនការ  លក់  ទេពេយ- 
បញ្ចាំ  ក្នុងបំណង ពន្លឿន ដោះ-  
បំណុល អាកេក់ ។ 

 នៅលើ គេហទំព័រ នេ គណៈ- 
គេប់ គេង បំណុល នេ ធនាគារ  
Vietinbank  និង កេ៉មហ៊៉ន 
Asset Exploitation Co Ltd 
(Vietinbank AMC) 
ចាបត់ាងំ ព ីដើម ខេ កក្កដា   ធនាគារ  
Vietinbank ដាក់ ចូល នូវ 
អចលន ទេពេយ រហូត ដល់ ទៅ ៦ 
កន្លេង សមេប់ លក់ ក្នុង តម្លេ 
យា៉ាង ហោច ណាស់   ២២៣ ពាន់ 
លាន ដ៉ង(៩,៦ លាន ដ៉លា្លោរ)។ 
តម្លេ នេះ ផ្អេក  លើ  តម្លេ លក់ 
ដំបូង  នេ  ទេពេយ សកម្ម ដេល បាន 
បេកាស លក់។ 

តម្លេ ចាប់ ផ្តើម ខ្ពស់ បំផ៉ត គឺ  
១៩០ ពាន់ លានដ៉ង  សមេប់ 
សិទ្ធិ កាន់ កាប់ដីធ្លី និងមា្ចាស់ 
អគារ   និងអចលនទេពេយ ដទេ 
ទៀត  ដេល ភា្ជាប់ មក ជាមួយ   
មាន ទំហំ   ៣,២៣ ហិកតាមាន 
ទីតាំង  នៅ តំបន់ មជេឈ មណ្ឌល   
Can Tho។ 

  អចលន  ទេពេយ  ដទេ ទៀតដេល 
ដាក ់លករ់មួ ទំាង  ទតំីាង ដ ី២ ហកិតា   
នៅឯ សួន ឧសេសាហកម្ម Tam 
Hiep និង កំពង់ផេ ភ័ស្តុភារ   
ដេល មាន តម្លេ  ១០ពាន ់ លាន ដង៉  
នងិចមា្ការ  កៅស៊ ូ ជតិ ៩០ ហកិ តា 
និងអគារ ក្នុង សេ៉ក Dak To  
ខេត្ត  Kon Tum ដេល មានតម្លេ  
៧ ,៨ ពាន់ លានដ៉ង ។ 

 ទេពេយ បញ្ចាំ  រួម ទាំង កម្មសិទ្ធិ 
បេើបេស់ ដី ធ្លី  ចំនួន ៣០ កន្លេង  
និងទេពេយ  សកម្ម  ភា្ជាប់ នឹង ដីធ្លី 
ជាមួយ   តំបន់  ធំជាង ៥ ហិកតា   
ក្នុង សេ៉ក   Ky Son ខេត្ត Hoa 
Binh នងឹ តេវូ  បាន  បេកាស លក ់
ផងដេរ  ដើមេប ីដោះសេយ   បណំលុ 
ដេល មាន  ទឹកបេក់  ១០៥  ពាន់ 
លានដ៉ង  ជំពាក់ កេ៉មហ៊៉ន   Viet 
Thai Steel។ 

តេមឹដណំាច ់ខេ  មនីា  ឥណទាន  
មនិ ដណំើរ ការ  សរប៉ នេ  ធនាគារ  
Vietinbank បាន កើន ឡើង  
៥៦ ភាគ រយ  ធៀប ទៅនឹង ការ- 
ចាប  ់ផ្តើម នេ ឆ្នា ំនេះ ដេល បណា្តាល  
មក ពី  អន៉បាត  បំណុល អាកេក់   
ដលទ់ៅ១,៨៣ ភាគ រយ ព ី ១,១៦  
ភាគរយ។ 

ចាប ់តាងំព ីខេ មេសា មក  ធនាគារ  
BIDV ដេល ជា ធនាគារ   វនិយិោគ  
លើ ទីផេសារ ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ កម្ពុជា 
ដោយ បង្កើតធនាគារ BIDC ក ៏
បាន   ដាក់  លក់ អចលន ទេពេយ  ជា- 
ចេើន  ដើមេបី ដោះសេយ បណំលុ 
អាកេក ់ ដេរ៕ VNS_ANN/RR

ទីកេ៊ងបេ៊៊ចសេលៈ កេ៉ម មេ- 
ដកឹនា ំអរឺ៉ប៉ ឈ្លោះ បេកេក គា្នា នៅ 
ប៉៉នា្មាន ម៉ាង ដំបូងនេ កិច្ច បេជ៉ំ កាល - 
ពីថ្ងេ ចន្ទ  ដើមេបី ពេយាយាម បំបេក  
ភាព ទាលច់េក  ពេល ដេល  កចិ្ច- 
បេជំ៉  កំពូល ស្តពីី ផេនការ សង្គេះ   
សេដ្ឋកិច្ច ដេល រងគេះដោយ 
វីរ៉ស  កូរ៉ូណា ដ៏ សមេបើម  បាន 
ឈាន ចូល ថ្ងេ ទី ៤។ 

 ភាព កៅ្តៅ កេហាយ នេ មេដកឹ នា ំ 
អឺរ៉៉ប បាន បងា្ហាញ  ឲេយ ឃើញ  ក្នុង 
បន្ទប ់សន្នសិីទ ពេល  ដេល ការ ខងឹ- 
សមេបា  បាន ផ្ទុះឡើង បនា្ទាប់ ពី  
ភាព សៅហ្មង ពេញ ១សបា្តៅហ៍  
ដោយ បេធានា ធបិត ីបារាងំ  លោក 
Emmanuel Macron  បាន 
រិះគន់ យា៉ាង ខ្លោំង ចំពោះបេម៉ខ  
ដឹក នាំ ហូឡង់  និង អូទេីស និង 
គំរាម ដើរ ចេញ ទៀត ផង។ 

កចិ្ច ពភិាកេសា ដេល ធ្វើ ជា បេធាន  
ដោយ លោក Charles Michel  
បេធាន កេ៉មបេឹកេសា អឺរ៉៉ប  បាន 
បរាជ័យ  ដើមេបី សមេច កិច្ច ពេម- 
ពេៀង លើ ទហំ ំ នងិ ការ គេបគ់េង  
សមេប ់កញ្ចប ់កម្ច ី  នងិជនំយួឥត   

សណំង ចនំនួ  ៧៥០ ពាន ់លាន  អរឺ៉ ូ
( ៨៦០ ពាន ់លាន ដល៉ា្លោរ )  ដើមេប ី
ជួយ គាស់រំលើង  អឺរ៉៉ប ចេញ ពី 
ការ ធា្លោកច់៉ះ សេដ្ឋកចិ្ច  បង្ក ដោយ  
ការ រីករាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

 ក្នងុ ពេល   ពសិាអាហារ ពេល- 
លា្ងាច  ជាមួយ  ថា្នាក់ ដឹកនាំ  ទាំង 
២៧បេទេស   កាលព ីថ្ងេ អាទតិេយ  
លោក   Michel បាន បេងឹបេង 
ជាថ្មី  ដើមេបី ជម្នះ លើ សម្ព័ន្ធ ភាព 
នេ កេម៉ បេទេស សនេស ំសចំេខ្លោងំ 
មាន បេទេស ហឡូង ់ ស៊យ៉អេត  
អទូេសី  ដាណមឺា៉ាក នងិហាំ្វងឡង ់
ដេល ពកួគេ   ចង ់ឲេយ មាន ការ  កាត ់ 
ទហំ ំនេ កញ្ចប ់ ជនំយួ ឥតសណំង  
និងដាក់ លក្ខខណ្ឌ តឹងរឹ៉ង លើ 
របៀប ដេល ទឹក បេក់ នះ តេូវ 
បាន បេើ បេស់។ 

 ចំពេល សេចក្តី ពេួយ បារម្ភ 
កំព៉ង កើន ឡើង  កិច្ច បេជ៉ំ  រង  នូវ 
ភាព  បរាជយ័   ដោយ គា្មាន កចិ្ច ពេម-
ពេៀង លោក Michel បាន ស្នើ   
ថា  ការ កាត ់ចណំេក ជនំយួ ឥត- 
សណំង នេ កញ្ចប់ ថវកិា ដល  ់ទៅ 
៤០០ ពាន ់លាន អរឺ៉ ូ ដោយ ថយច៉ះ  

ពី សំណើដំបូង ចំនួន ៥០០ ពាន់  
លាន អឺរ៉ូ និងបង្កើន ចំណេក 
បេក់ កម្ចី  ដល់ ទៅ ៣៥០ ពាន់ 
លាន អឺរ៉៉ប  ពីចំនួន ដំបូង តេឹម 
២៥០ ពាន់ លានអឺរ៉ូ។ 

 ក្នុង ស៉ន្ទរកថា ថ្លេង សា្វគមន៍   
លោក Michel បាន រឭំក មេដកឹ នា ំ  
ទាំងនះ អំពី មហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរ   
នេ មន៉សេស ជាតិ បណា្តាល មក ពី 
ការ រកីរាល ដាល ដេល មាន អ្នក- 
សា្លោប ់ដល ់ទៅ ៦០០ ០០០ នាក ់
រួម ទាំង  ២០០ ០០០ ក្នុង តំបន់ 
អឺរ៉៉ប និងជំរ៉ញ  ឲេយ មេ ដឹក នាំ អឺរ៉៉ប  
រួម គា្នា  ដើមេបី សមេច អ្វី ដេល ហៅថា 
« បេសកកម្ម មនិអាច ទៅរចួ »។ 

លោក Michel បាន លើក ឡើង 
ក្នុង ស៉ន្ទរកថា៖ «សំណួរ គឺ ថា  
តើ មេ ដកឹនំា ទំាង ២៧ នងឹ  ទទលួ-  
ខស៉ តេវូ  ចពំោះ បេជាជន អរឺ៉ប៉ មាន  
សមត្ថភាព ក្នងុ ការ កសាង ការ របួ-
រមួ  អរឺ៉ប៉  នងិ ទនំក៉ ចតិ្តបាន ឬទេ?» 
«ឬក៏ យើង នឹង  បងា្ហាញ ម៉ខមាត់  
អរឺ៉ប៉ ដខ៏េសាយ  នងិការ មើល សេល  
ដោយ ការ មិន ទ៉ក ចិត្ត គា្នា?»។ 

ប៉ន៉្តេ ជនំយួ ការ ជានខ់្ពស ់ ់នាយក-  

រដ្ឋ មនេ្តី ស៊៉យអេត លោក  Ste-
fan Lofven បាន និយាយ ថា 
ពួក គេ គេន់ តេ តេៀម ទទួល- 
យក ទឹក បេក់ អតិ បរមា ចំនួន  
៣៥០ ពាន់លាន អឺរ៉ូ ដេល ជា 
ជំនួយ ឥត សំណង ក្នុង កញ្ចប់ 
ហើយ សូមេបី តេ នេះក៏ ស្ថិត ក្នុង 
លក្ខខណ្ឌ ដេរ ។

លោក Paula Carvalho 
Olovsson បាន បេប់ថា៖« វា 
នយិាយ អពំ ីការ បង្វលិ បេក ់វញិ  
មហិច្ឆតា  អាកាស ធាតដ៉ ៏ខ្ពស់  នងិ 
ការ   រមួ បញ្ចលូ យន្តការ មយួ ដេល  
ធ្វើ ឱេយ បេទេស នានា មនិ អាច មាន 
លទ្ធភាព ទទលួ បាន  ថវកិា ព ីសហ- 
ភាព អរឺ៉ប៉ ឬ កញ្ចប ់សា្តៅរ ឡើង វញិ 
នេះ បេសនិ បើ ពកួ គេ មនិ អនវ៉ត្ត 
តាម គោលការណ៍ នេ ចេបាប់» ។

លោក Macron ដេល សេប 
ជាមួយ  លោក Michel និង 
អធកិារបត ីអាល្លមឺង៉ ់លោកសេ ី
Angela Merkel បាន ធ្វើ  
ការងារ នេះ ដើមេបី ស្វេង រក  កិច្ច- 
ពេមពេៀង រមួដេល មនិ អាច រកេសា 
ការអត់ ធ្មត់ របស់ លោក  ពេល 

ដេល  មេដឹក នាំ  បេទេស សនេសំ សំច េ 
ជាប់គាំង ។

យោង តាម សាកេសី  មេដឹក នាំ 
បារាងំ  បាន ទះ ត ៉ខ្លោងំ ៗ  នងិរិះគន់   
អធិការបតី   អូទេីស Sebas-
tian Kurz  សមេប់ ការ ចាក - 
ចេញ  ព ីបន្ទប ់ទៅ នយិាយ ទរូសព័្ទ  
និងបាន ចោទ បេកាន់ លោក 
Rutte អពំ ី ការ ធ្វើ ឥរយិាបថ ដចូ- 
ជា អតតី នាយក រដ្ឋ មន្តេ ីអងគ់្លេស 
លោក David Cameron ដេល  
ជាអ្នក បេកាន ់រងឹត្អងឹនៅ កចិ្ច បេជ៉ ំ  
អឺរ៉៉ប  ប៉៉ន្តេ បាន បញ្ចប់ ការ ដឹក នាំ 
បេទេស របស ់លោក នៅ  ក្នងុ  ការ ធ្វើ 
បេជា មតិចាកចេញ  ពី តំបន់ អឺរ៉៉ប។ 

 មនេ្ត ីរបូនះ  បាន នយិាយថា 
លោក Macron បាន លើក ឈ្មាះ  
មេដឹកនាំ ទាំង២  ចំពោះ ការ   ទទូច 
ថា មូល និធិ សង្គេះ នះ តេូវ 
អន៉វត្ត ជាទមេង់ ឥណទាន  ជាមួយ  
លក្ខខណ្ឌ  ដ៏តឹងរ៉ឹង ភា្ជាប់ ជាមួយ 
អ្វីដេល   បេសើរ ជាង ការ ផ្តល់ 
ជំនួយ  ឥត សំណង៖ «យក ល្អ 
គាត ់គរួ ដើរ ចេញ ពកីចិ្ច ពេមពេៀង  
ដ៏អាកេក់ នេះ»៕ AFP/RR
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 សណ្ឋាគារ ឯករាជៃយ នៅ ខៃត្ត ពៃះ-
សីហនុ មានការ ផ្តល់ជូន ពិសៃស 
ជាមួយនឹង ពៃឹត្តិការណ៍ ផៃសៃងៗ ជា- 
ចៃើន ដើមៃបី រង់ចាំ ភ្ញៀវ មក ស្នាក់នៅ  
ខណៈ ពៃះរាជាណចកៃ កម្ពុជា នឹង 
មាន ថ្ងៃ ឈប់សមៃក រយៈពៃល ១ 
សប្តាហ៍ នៅក្នុង ខៃសីហា ខាងមុខ ។ 

 ថ្ងៃ ឈប់សមៃក រយៈពៃល ៥ ថ្ងៃ   
គតិ ចាបព់ ីថ្ងៃទ ី១៧ ដល ់២១  ខៃសហីា 
តៃូវបន បៃកាស ដើមៃបី សង ថ្ងៃ ឈប់ 
សមៃក បណុៃយចលូឆ្នាថំ្ម ីបៃពៃណជីាត ិ
កាល ពីខៃមៃស ដៃល តៃូវបន ផ្អាក 
ដើមៃបី ទប់ស្កាត់ ការរីក រាលដាល ជំងឺ -   
កូ វីដ ១៩ ។ 

 លោក Eap Boun Kean បៃធាន 
គៃប់គៃង ទូទៅ សណ្ឋាគារ ឯករាជៃយ 
បន ឲៃយ កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹងថា ៖    
« សណ្ឋាគារ ឯករាជៃយ មាន ក្ត ីសោមនសៃស 
រីករាយ រង់ចាំ ទទួល ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ 
សមៃប ់ ថ្ងៃ ឈប់សមៃក ជំនួស 
ឱកាស  បណុៃយចលូឆ្នាថំ្ម ីបៃពៃណជីាត ិ។ 
យើង រំភើប ដៃល អាច រីករាយ ថ្ងៃ ឈប់ 
សមៃកដ៏ អស្ចារៃយ ជាមួយ ភ្ញៀវ របស់ 
យើង » ។  

 សណ្ឋាគារ ដ៏ លៃបីលៃបាញ ដៃល តៃូវ 
បន សងសង់ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៦៤ 
និង តៃូវបន គៃ ស្គាល់ ថា «Grand 
Dame» នៃ វិស័យ បដិសណ្ឋារកិច្ច 
របស់ ពៃះរាជាណចកៃ កម្ពុជា ក្នុង 
យុគមាស នា ទសវតៃស រ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ 
បនតាំងចិត្ត យ៉ាង មុតមាំ ក្នុងការ- 
ផ្តល់ជូន ភ្ញៀវ នូវ ការ ស្នាក់នៅ ដ៏ ល្អ- 
បំផុត  ខណៈដៃល វិស័យនៃះ បន      
រង ផល ប៉ះពាល ់យ៉ាងខា្លាងំ ដោយសរ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។  

 សណ្ឋាគារ នៃះ បង្ហាញ ពី សុទិដ្ឋិ-
និយម របស់ បៃទៃស កម្ពុជា បនា្ទាប់ពី 
ទទលួបន ឯករាជៃយ ពបីរាងំ នៅក្នងុ ឆ្នា ំ
១៩៥៣ ។ តប តាម ការ អ ញ្ជើញ របស់ 
សម្តៃចពៃះ នរោត្តម សហីន ុមក បពំៃញ 
ទសៃសនកិច្ច នៅ កម្ពុជា លោក ជំទាវ 
Jacqueline Kennedy ក៏បន 
ស្នាក ់នៅ សណ្ឋាគារ ឯករាជ ៃយ ដៃរ 
ហើយ កម៏ាន តារាភាពយន្ត នងិ ឥសៃសរ-
ជន  លៃបីលៃបាញ ជាចៃើន ទៀត ក៏ បន 
ស្នាក់ នៅ  សណ្ឋាគារ នៃះដៃរ ។  

« សណ្ឋាគារ ឯករាជៃយ មាន បៃវត្តិ ជា 
យរូលង ់ណស ់មកហើយ ។ វា តៃវូបន 
រចនា ដោយ កៃបាច់រចនា ដ៏ ល្អ បៃណីត 
និង ការតុបតៃង ដោយ វត្ថុ សិលៃបៈ ដ៏ 

ពសិៃស ដៃលមាន ទតីាងំ ស្ថតិ នៅកៃបៃរ 
ឆ្នៃរសមុទៃ ដ៏ សៃស់ស្អាត របស់ បៃ-
ទៃស កម្ពុជា ។ 

 លោក Boun Kean ថ្លៃងថា ៖        
« ជាមួយនឹង បន្ទប់ ដ៏ សៃស់ស្អាត  និង 
ជមៃើស អាហារ ដ៏ សមៃបូរបៃប វា ស័ក្តិ- 
សម បំផុត សមៃប់ ភ្ញៀវទៃសចរ  និង 
អ្នក ឈប់សមៃក ថ្ងៃ ចុង សប្តាហ៍ » ។ 

 មាន ទីតាំង ស្ថិតនៅលើ ទំហំ ដី ជាង 
៣៥ ហិកតា អមដោយ ទៃសភាព ដ៏ 
សៃស់បំពៃង ជាមួយ អាង ហៃល ទឹក 
ដៃល មើលទៅ ទៃសភាព សមុទៃ 
ចមា្ងាយ តៃមឹតៃ ៤៥ ម៉ៃតៃ ព ីសណ្ឋាគារ 
ប៉ុណ្ណោះ លើសពីនៃះ ក៏មាន សៃបា៉ា 
Jouvence និង Jacuzzis  ដៃល វា 
ជា  កន្លៃង សមៃប់ សមៃក លម្ហៃកាយ 
ដ៏ រីករាយ បំផុត ។ 

 សណ្ឋាគារ ដ ៏បៃណីត នៃះ ផ្តល់ជនូ ការ 
ស្នាក់នៅ ពោ រពៃញ ដោយ ផសុកភាព 

និង ដ៏ គួរឱៃយ ទាក់ទាញ ។ ភ្ញៀវ អាច 
ស្នាក់នៅ ៣ យប់ ដោយ តៃូវ ចំណយ 
តៃឹម តៃ ២ យប់ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ សមៃប់ 
ភ្ញៀវ ដៃល ស្នាក់នៅ លើសពី ៧ យប់ នឹង 
ទទលួបន ការបញ្ចុះ តម្លៃ ព ី៣០ ទៅ ៥០ 
ភាគរយ និង ការ បញ្ចុះតម្លៃ សមៃប់ 
អាហារ រហូតដល់ ៥០ ភាគរយ ។ 

 ការ ស្នាក់នៅ អាចធ្វើ ឡើងជា ២ 
ពៃល គឺ នៅ ពាក់កណ្តាល សប្តាហ៍ 
ចាប់ពី រសៀល ថ្ងៃ ចន្ទ រហូតដល់ ពៃឹក 
ថ្ងៃ សុកៃ និង នៅ ចុង សប្តាហ៍ គិត 
ចាប់ពី រសៀល ថ្ងៃ សុកៃ រហូតដល់ 
ល្ងាច ថ្ងៃអាទិតៃយ ឬ ពៃឹក ថ្ងៃ ចន្ទ ។ 
សមៃប់ ថ្ងៃ ធ្វើការ តម្លៃ ទាបជាង 
បៃហៃល ២០ ភាគរយ ។ 

« ចំពោះ បន្ទប់ មានតម្លៃ ចាប់ផ្តើម      
ពី ៧០ ដុល្លារ ក្នុង ១ យប់ ពៃញ មួយ 
សប្តាហ ៍យ៉ាង ហោចណស ់រហតូដល ់
ចងុខៃ កក្កដា ។ នៅ ថា្នាក ់ខ្ពស ់ជាង នៃះ 

យើង ក៏ ផ្តល់ ជូន តម្លៃ ពិសៃស ចំពោះ 
ទំនិញ នៅក្នុង minibar  ដោយ មួយ 
ចំនួន អាច បញ្ចុះតម្លៃ រហូតដល់ ៧៥ 
ភាគរយ និង ៥០ភាគរយ សមៃប់ 
សៃវាកម្មបោក អ៊ុត ។ 

 សណ្ឋាគារ ក ៏បន្ថៃម ភាពងយ សៃលួ 
ថៃមទៀត សមៃប់ ការចូល ស្នាក់នៅ 
ចាប់ពី ម៉ាង១១ ពៃឹក និង ចៃញ អាច 
រហូតដល់ ម៉ាង ៤ រសៀល ។ ម៉ាង 
ស្តង់ដាគឺ ចូល ស្នាក់នៅ ម៉ាង ១២ 
ថ្ងៃតៃង់និង ចៃញ គឺ ម៉ាង ២ រសៀល ។ 
សណ្ឋាគារ នៃះ ធា្លាបជ់ា អគារ ខ្ពស ់ជាង 
គៃ នៅ កម្ពុជា ដៃល តៃូវបន គៃ ស្គាល់ 
ថា  ជា សណ្ឋាគារ ៧ ជាន ់វា នៅតៃមាន 
វត្តមាន ដ៏ សំខាន់ ក្នុង វិស័យ បដិស- 
ណ្ឋារកិច្ច នៅ កម្ពុជា ។ 

« សណ្ឋាគារ ឯករាជៃយ ក៏មាន វីឡា 
Sea Pavilion និង Pool Villa ដ៏ 
បៃណតី ផងដៃរ ។ ស្នាកន់ៅ វឡីា Pool 
Villa ដៃលមាន សមុទៃ ជា ផ្ទៃ ខាង 
កៃយ លោកអ្នក នឹងមាន អនុសៃសា-
វរីយ៍ ដៃល មិនអាច បំភ្លៃចបន ជាមួយ 
ការ ស្នាកន់ៅ នៅក្នងុ អគារ ដៃលមាន ២ 
បន្ទប ់គៃង  នងិ អាង ហៃល ទកឹ លក្ខណៈ- 
ឯកជន ។ 

 លោក Boun Kean លើកឡើងថា ៖ 
« វីឡា The Sea Pavilion ជា អគារ 
ដៃលមាន ១២ យូ នី តមាន ២ ជាន់ស្ថិត - 
នៅលើ ទីតាំង ដ៏ ស្ងប់ស្ងាត់ ហើយ អគារ 
ទាំងមូល អាចកក់ ទុក បន ដើមៃបី បន្ថៃម 
ភាព រីករាយ នឹង ភាពស្ងប់ស្ងាត់ » ។ 

« សណ្ឋាគារ ឯករាជៃយ តៃងតៃ ជា 
ជមៃើស របស់ ឥសៃសរជន និង បុគ្គល 
លៃបីលៃបាញ ។ យើង គឺជា ទិស ដៅ 
ឈានមុខ គៃ ជានិច្ច ពី ពៃះ យើង 
ផ្តល់នូវ គុណ សមៃបត្តិ ជាចៃើន  

សមៃប់ អ្នក ដៃល ស្វៃង រក 
ការ ស្នាក់នៅ សណ្ឋាគារ 
លក្ខណៈ រមណីយ ដា្ឋា ន 
បៃណីត ជា ពិសៃស 
ភាព រីក រាយ ល ក្ខណៈ 

ឯកជន » ។ 
 លោក ថ្លៃងថា  សណ្ឋា  - 

គារ ឯករាជៃយ ផ្តល់ នូវ  ភាព- 
ស្ងបស់្ងាត ់ នងិ មាន សវុត្ថភិាព ខ្ពស ់

បំផុត ហើយ បុគ្គលិក ដ៏ ចំណន របស់ 
យើង សុទ្ធតៃ ទទួល បន ការ បណ្តុះ- 
បណ្តាល យ៉ាង តៃឹម តៃូវ ដើមៃបី ផ្តល់ 
សៃវាកម្ម ដ៏ ល្អ បំផុត ដល់ ភ្ញៀវ របស់ 
យើង ។ ដចូ ជទំាវ ទ ី១ Jacqueline 

Kennedy នងិ បគុ្គល លៃបលីៃបាញ ដទៃ 
ទៀត ដៃរ យើង តៃងតៃ រីករាយ  និង 
រង់ចាំ ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ ចាស់ ថ្មី មក ពី    
គៃប់ ទិសទី ជាមួយនឹង សៃវាកម្មដ៏ ល្អ 
ឥតខ្ចាះរបស់យើង ៕ 

សណ្ឋាគារឯករាជ្យមានទ្សភាពដ៏ស្ស់បំព្ងរង់ចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវមកពីគ្ប់ទិសទី។  

 លោក Eap Boun Kean 
បៃធាន គៃប់គៃង ទូទៅ 
សណ្ឋាគារ ឯករាជៃយ។



ក្រុងបាងកកៈ  ក្រុម និស្រសិត  
សកម្មជន  និង ប្រជា ជន ថ្រ 
សាមញ្ញ  បាន រៀប ច ំការ ប្រមលូ 
ផ្តុំ ១  នៅ ក្នុង ខ្រត្ត ឈៀង ម៉្រ  
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ដោយ បាន  
ទាម ទារឲ្រយ  លោ  ក នាយក រដ្ឋ- 
មន្ត្រី ប្រយុធ  ចាន-អូ ចា  និង 
រដ្ឋាភិ បាល របស់ លោក ចុះ- 
ច្រញ ពីតំណ្រង  ។ 

 ការ តវ៉ា ទ្រង់ ទ្រយ តូច ៗ  ត្រូវ 
បាន រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង   
ខ្រត្ត ឧប៊ុន  រ៉ាត់ ចាថានី  ដោយ 
អ្នកតវ៉ា ទាំង២ក្រុម បាន ទាម- 
ទារ ដចូ  គ្នា  ក្នងុនោះ  ក្រមុ យវុជន 
ស្ររី ផងដ្ររ ចូលរួម  ក្នុង  ការ- 
ប្រមូល ផ្តុំ ដោយ សន្តិវិធី    ។ 

វិមាន Tha  Phae  Gate  ជា 
វិមាន ប្រវត្តិ សាស្ត្រ មួយ  ក្នុង 
ចំណោម វិមាន ប្រវត្តិ សាស្ត្រ    
ជា ច្រើន នៅ ក្នងុ ទ ីក្រងុ ភាគ ខាង-
ជើង  ត្រូវ បាន ឡោម ព័ទ្ធ ដោយ 
ក្រុម អ្នក តវ៉ា  ដ្រល បាន ផ្តល់ 
សញ្ញា ម្រម ៣ របស ់ពកួ គ្រ  នងិ 
ការ បង្ហាញ បដ ជា ច្រើន ដ្រល 
បាន ស្នើ ឲ្រយ លោក នាយក រដ្ឋ-
មន្ត្រ ីថ្រ ប្រ យធុ  ចាន -អ ូចា  នងិ 
រដ្ឋាភិ បាល របស់ លោក ចុះ-
ច្រញ ព ីតណំ្រង ។  ពកួ គ្រ ក ៏បាន 
អពំាវ នាវ ឲ្រយ រលំាយ សភា ចោល  
នងិ ព្រង ច្របាប ់រដ្ឋធម្មនញុ្ញ ថ្ម ីនៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស ថ្របច្ចុប្របន្ន ។ 

ប៉ូ លិស នៅ កន្ល្រង តវ៉ា  បាន 
ស្នើ ឲ្រយ ពកួ គ្រ បញ្ចប ់ការ ប្រមលូ-
ផ្តុំ គ្នា នៅ ទី នោះ  ដោយ បាន 
និយាយ ថា  ក្រុម អ្នក តវ៉ា  បាន 
បំពាន ច្របាប់ គ្រ អាសន្ន  ហើយ 
អាច បង្ក ឲ្រយ មាន រលក ន្រ ការ ឆ្លង 

រល ដល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ-
រ៉ណូា ប្រភ្រទ ថ្ម ីដ ៏ចម្ល្រក មយួ ន្រះ  
ជា លើក ទី ២ ។ 

នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត ឧប៊នុ  រ៉ាត ់ចាថាន ី  
ក្រុម និស្រសិត សាកល វិទ្រយាល័យ  
និង ក្រុម សិស្រស សាលា វិទ្រយា- 
ល័យ មួយ  រួម ជា មួយ ប្រជាជន 
ថ្រ សាមញ្ញ ផង បាន រៀបចំ    
ការ ប្រមលូ ផ្តុ ំមយួ  នៅ ជតិ វមិាន 
វប្របធម៌  City  Pillar-Shrine  
នៅ ក្នុង ទី ក្រុងនោះ   ហើយ បាន 
អំពាវ នាវ ឲ្រយ រដ្ឋាភិ បាល ចុះ- 
ច្រញ ពី តំណ្រង ។ 

 និស្រសិត មា្នាក់  បាន ថ្ល្រង ទៅ 
កាន ់ហ្វងូ មនសុ្រស  នៅ ក្នងុ ទ ីក្រងុ 
ភាគ ឦសាន ថា៖ « យើង ពិត ជា 
ចង់ ឃើញ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ  នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស ថ្រ បច្ចុប្របន្ន ន្រះ ។ 

 ការ តវ៉ា ទាំង ២ ក្រុម ត្រូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង ដោយ សន្តវិធិ ី នងិ បាន 
កើត ឡើង ១ ថ្ង្រ  ក្រយ ពី មាន 
ការ ប្រមូល ផ្តុំ ធំ មួយ  នៅ វិមាន 
ប្រជា ធិបត្រយ្រយ  នៅ ក្នុង ទីក្រុង 
បាង កក ត្រវូ  បាន រៀប ច ំធ្វើ ឡើង 
ដោយ ក្រុម យុវជន ស្ររី  និង 
សហ ភាព នសិ្រសតិ ថ្រ  ដ្រល បាន 
ទាក់ ទាញ មនុស្រស ជា ច្រើន រយ 
នាក់ ឲ្រយ ចូល រួម តវ៉ា  ហើយ ការ- 
តវ៉ា នោះ  បាន បញ្ចប់ ទៅ វិញ  
នៅ ប្រហ្រល ពាក់ កណា្តាល 
អ្រធាត្រ ។ 

 ការ ប្រមូល ផ្តុំ នៅ ក្នុង ទី ក្រុង-
បាង កក   គឺ ជា ការ ប្រមូល ផ្តុំ 
នយោ បាយ ទ្រង់ ទ្រយ ធំ ដំបូង  
ចាប់ តាំង ពី ការ ចាប់ ផ្តើម ផ្ទុះ 
វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី 

ដ៏ ចម្ល្រក  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ ។ 
លោក ចាក់ តុ ផន  ព្រំ ផន់  ជា 

ប្រធាន រណសិរ្រស បង្រួប បង្រួម 
អាវ ក្រហម  ដើម្របី ប្រជា ធិប-
ត្រយ្រយ ប្រឆាំង របប ផ្តាច់ ការ  
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  បាន ផ្ញើ សារ 
១ទៅ កាន់ ក្រុម អ្នក តវ៉ា ដោយ 
សន្តិវិធី   ទាំងអស់  នោះ  ដោយ 
បាន ថ្ល្រង ថា  ពួក គ្រ គួរ ធ្វើ ការ - 
ទាម ទារ របស់ ពួក គ្រ ឲ្រយ ខា្លាំង កា្លា  
និង ច្របាស់ លាស់ ។   ស្រចក្តី - 
ថ្ល្រងការណ ៍របស ់ពកួគ្រ បាន    ធ្វើ 
ការ  អំពាវ នាវ ឲ្រយ នាយក រដ្ឋ - 
មន្ត្រីថ្រ  ប្រយុធ  ចាន -អូ ចា  
រលំាយ សភា ចោល   បញ្ចប ់ការ- 
គំរមកំហ្រង ទៅ លើ ពល រដ្ឋ  
ហើយ ព្រង ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ថ្មី 
មួយ ឡើង វិញ ៕BKP/SK
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លោកបូរីសចនសុន(ឆ្វ្រង)កំពុងពាក់ម៉ាស់ការពារជំងឺកូវីដ១៩។AFP

លោកអីុមចុងសុ៊កជាទីប្រកឹ្រសាគោលនយោបាយបរទ្រសពិស្រស។Yonhap

ការប្រមូលផ្តុំដឹកនំាដោយនិស្រសិតម្នាក់ត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងនៅជិតវិមនCityPillarShrineនៅខ្រត្តឧបុ៊នរ៉ាត់ចាថានី។BKP

ក្រុងឡុងដ៍ៈ  ការ ចូល កាន ់តណំ្រង រយៈ- 
ព្រល ១ ឆា្នាំ  នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី អង់ គ្ល្រស លោក 
ប ូរសី  ចន សនុ  កាល ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ  បាន លបុ 
ចោល ការ បិទ ប្រទ្រស នៅ ទូ ទាំង ប្រទ្រស   
ដោយ បាន ហៅ ថា  បច្ចុប្របន្ន  គឺ ជា ចម្រើស 
ស្រដៀង គ្នា ទៅ នឹង « សង្គ្រម នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ  
គួរ ឲ្រយ ខា្លាច» មួយ  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស អង់ គ្ល្រស 
មួយ ន្រះ ។ 

លោក បូ រីស  ចន សុន  កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  
បាន ថ្ល្រង ប្រប់ តាម ត្រឡ ក្រម  នៅ ក្នុង 
បទសមា្ភាស ទាងំ ស្រងុ មយួ ថា ៖« វ មនិ ម្រន 

គ្រន ់ត្រ ថា  យើង កពំងុ ទទលួ បាន ភាពល្អ- 
ប្រសើរ ច្រើន  នៅ កន្ល្រង ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
នងិ ការ ដក ់មនសុ្រស ឲ្រយ នៅ ដច ់ដោយ ឡ្រក 
នៅ ក្នុង តំបន់  ប៉ុន្ត្រ យើង បាន យល់ យា៉ាង-  
ច្រើន  ដ្រល ក្រុម មនុស្រស មួយ ចំនួន បាន ធ្វើ 
ឲ្រយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់បញ្ហាន្រះ    ថា តើ ខ្លនួ ធ្វើ ការ 
ដោយ របៀប ណា?  ថា តើ ជំងឺ នោះ វ បាន 
ឆ្លង ដោយ របៀប ណា?  ដូ ច្ន្រះ លទ្ធ ភាព ន្រ 
ប្រភ្រទ ខុស ៗ  គ្នា ន្រ ការ ប្រង ច្រក  ន្រ ការ - 
ទប់ សា្កាត់ ឲ្រយ បាន ល្អ ប្រសើរ  សម្រប់ ក្រុម - 
ពិស្រស បច្ចុប្របន្ន នៅ ទី នោះ » ។ 

 លោក បូរីស  ចន សុន  បាន ថ្ល្រង ថា  ការ- 
ឆ្លង រល ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  វ មិន បាន បង្ក 
ដល់ បញ្ហា  រដ្ឋាភិ បាល របស់ លោក ទ្រ  ជា 
ការ ពិត ណាស់ វ កើត ច្រញ ពី  របៀប វរៈ 
កំណ្រ ទម្រង់ សំខាន់  ដ្រល លោក បូរីស   
ចន សុន  រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង កាល ពី ឆា្នាំ មុន ។ 

 លោក បាន ថ្ល្រង ថា ៖« យើង ចង់ ផ្លាស់ ប្តូរ 
រដ្ឋាភិ បាល មួយ  ដោយ សារ មានឱ កាស ធំ 
មួយ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ  គឺត្រូវ ធ្វើ កិច្ចការ 
ខុស ៗ  គ្នា  និង ត្រូវ ធ្វើ កិច្ច ការ មួយ ចំនួន ឲ្រយ 
បាន ល្អ ប្រសើរ ជាង មុន» ៕Xinhua/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ទី ប្រឹក្រសា-
នយោបាយ បរទ្រស ថ្មី មា្នាក់  
របស់ ប្រធា នា ធិប តី កូ រ៉្រ ខាង-
ត្របូង លោក មូន  ជ្រអុីន  កំពុង 
ស្នើ សុំ ឲ្រយ មាន គម្រង កិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការ  នៅ ក្នុង 
ចំណោម ទី ក្រុង របស់ ប្រទ្រស - 
កូរ៉្រ ទាំង ២  ជំនួយ ការ របស់ 
លោក  បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ-
អាទិត្រយ  នៅ ក្នុង គំនិត ផ្តួច ផ្តើម 
ជា សាធារណ ៈដំបូង របស់ 
លោក  ចាប់ តាំង ពី លោក ត្រូវ  
ត្រង តាំង កាល ពី ដើម ខ្រ ន្រះ ។ 

លោក អុីម  ចុង ស៊ុក  ជា អតីត 
ប្រធាន បុគ្គលិក របស់ លោក-
មូន ជ្រអុីន  កំពុង ស្វះ ស្វ្រង រក 
ដើម្របី បង្កើត ឲ្រយ មាន អនុ ស្រសរ- 
ណៈយោគ យល់ (MoUs)  
រវងមូលនិធិ មិន រក ប្រក់ ចំ- 
ណ្រញ  ន្រ កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ- 
ការ អន្តរ កូ រ៉្រ  និង ទី ក្រុង កូ រ៉្រ 
ខាងត្របូង ចំនួន ៣០  ដើម្របី 
តភា្ជាប់ ទី ក្រុង ទាំង ន្រះ ជា មួយ   
ទី ក្រុង តូច ៗ  របស់ ពួក គ្រ  នៅ  
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  ហើយ 

លោក អុមី  ចងុ ស៊កុ គ ឺជា ប្រធាន 
មូល និធិ នោះ ។ 

 ជំនួយ ការ របស់ លោក អុីម-
ចុង ស៊ុក  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ ទី-
ភា្នាក់ងរ ព័ត៌ មាន យុ៉ុនហាប់ 
តាម ទូរស័ព្ទ ថា ៖ « បច្ចុប្របន្ន     
កិច្ច ខិត ខំប្រឹង ប្រង នានា  គឺ 
ស្ថិត នៅ ក្រម មធ្រយា បាយ  
ដើម្របី ស្វះ ស្វ្រង  ឲ្រយ មាន MoUs  
រវង មូល និធិ  និង ក្រុម ទី ក្រុង 
ក្នុងតំបន់ » ។ 

 នៅ ព្រល មាន MoUs  ជា- 
មួយ ទី ក្រុង ទាំង នោះ ត្រូវ បាន 
ចុះ ហត្ថ ល្រខា  ផ្រន ការ បង្កើត 
មូល និធិ របស់ លោក អុីម  ចុង-
ស៊ុក  ដើម្របី ជួយ ទី ក្រុង នី មួយៗ 
ស្វ្រង រក ទី ក្រុង តូច ៗ  របស់ ខ្លួន  
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  
ដ្រល មាន តបំន ់ច្រក រលំ្រក មយួ  
ន្រ កចិ្ច សហ ប្រតបិត្តកិារ មធ្រយា-
បាយ ២  និង ធានា ឲ្រយ មាន-        
ទំនាក់ ទំនង រវង ទី ក្រុង ន្រ  
ប្រទ្រស ទាងំ ២ន្រ ះដណំើរ ឆ្ពោះ- 
ទៅ  មខុ  ដោយ  រលនូ  ដើ  ម្រប ផីល- 
ប្រ យោជន៍ រួម   ៕Yonhap/SK  

ទីប្រឹក្រសារបស់មូនជ្រអីុនស្នើឲ្រយមានកិច្ច-
សហប្រតិបត្តកិារទីក្រុងនិងទីក្រងុអន្តរកូរ៉្រ

ក្រមុនិស្រសិតនិងសកម្មជននៅខ្រត្តឈៀងម៉្រនិងឧបុ៊ន
ប្រមូលផ្តុដំើម្របីឲ្រយលោកប្រយុធចុះច្រញពតំំីណ្រង



 ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ លោក 
ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូត ចិន ប្រចាំ នៅ 
អាម្ររកិ Cui Tiankai បាន ថ្ល្រង 
ថា  គន្លឹះ ឈាន ទៅ រក ទំនាក់- 
ទនំង អាម្ររកិ- ចនិ  កាន ់ត្រ មាន 
ស្ថរិ ភាព  នងិ ខ្លាងំ ជាង មនុគ ឺត្រវូ 
កំណត់  ផល ប្រយោជន៍ រួម  និង 
ដោះ ស្រយ ភាព ខ្វ្រង គំនិត គ្នា 
រវាង ប្រទ្រស ទាំង២  និង មិន 
អនុញ្ញាត ឲ្រយ ភាព សង្រស័យ   ការ - 
ភយ័ ខ្លាច  ឬ ការ ស្អប ់គ្រប ដណ្តប ់
គោល នយោបាយ ការបរ ទ្រស 
របស់ យើង បាន ទ្រ។ 

លោក  Cui  បាន ថ្ល្រង នៅ ក្នុង 
បទ សមា្ភាស ពិស្រស មួយ ជា- 
មយួ លោក  Fareed Zakaria 
ជា កម្មវិធី រៀ ប ចំ កម្ម វិធី  GPS 
Show  របស់ ទូរទស្រសន៍ CNN 
ដ្រល ត្រវូ បាន ចាក ់ផ្រសាយ កាល- 
ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយថា ៖« សម្រប់ 
អាម្ររិក លោក  ដូណាល់  ត្រំ 
ដ្រល ត្រវូ បាន ជ្រើស រើស ដោយ 
ប្រជាជន អាម្ររកិ។  ដចូ្ន្រះ យើង 
ក៏ ត្រៀម ធ្វើ ការ ជា មួយ លោក 
និង រដ្ឋ ការ របស់ លោក  ដើម្របី 
កសាង ទំនាក់ ទំនង   ស្ថិត ស្ថ្ររ 
និង ខ្លាំង ជាង ន្រះ  រវាង ប្រទ្រស 
មហា អំណាច ទាំង២ ។ 

លោក Cui Tiankai បាន 
ថ្ល្រង ជា ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង 
ទំនាក់ ទំនង អាម្ររិក-ចិន ថា៖- 
«ជា ការ ពិត ណាស់  ម្រ ដឹក នាំ 
អាម្រ រកិណា ខ្លះ  រដ្ឋ ការ អាម្ររកិ 
ណា មួយ នឹង តំណាង ឲ្រយ ផល - 
ប្រយោជន៍ អាម្ររិក។    សម្រប់ 
ម្រ ដកឹ នា ំ នងិ រដ្ឋា ភបិាល ចនិ   ក ៏ 

ដូចគ្នា ដ្ររ »។       «ប៉ុន្ត្រ សំខន់ គឺ 
ត្រូវ កំណត់ ផល ប្រយោជន៍ រួម  
វិស័យ នានា  ដ្រល ប្រទ្រស 
ទាំង២  អាច ធ្វើ ការ ជា មួយ គ្នា 
បាន  ដើម្រប ីផល ប្រយោជន ៍របស ់
ប្រជាជន ទាងំ ២  នងិ ដើម្រប ីផល- 
ប្រយោជន៍ រួម របស់ សហគមន៍ 
អន្តរ ជាតិ ។

លោក  បាន ថ្ល្រង ថា៖ «ខ្ញុំ គិត 
ថា  ក្នុង នាម ជា ប្រទ្រស មហា - 
អណំាច  ប្រទ្រស ធ ំ ដោយ មាន 
ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ធ្ង ន់ ធ្ងរ មិន 
ត្រឹម ត្រ សម្រប់ ខ្លួន យើង ប៉ុ- 
ណ្ណោះ ទ្រ  ថ្រម ទាងំ ពភិព លោក 

ទាំង មូល  យើងពិត ជា ត្រូវ ពឹង- 
ផ្អ្រកគោល នយោបាយ របស់ 
យើង  ទៅ លើ គោល គនំតិ ល្អ ន្រ 
ផល ប្រយោជន ៍រមួ  ប្រឈម នងឹ 
ឧបសគ្គ សកល ដ្រល កំពុង កើន-  
ឡើង  ហើយ សហគមន៍ អន្តរ- 
ជាត ិនងឹ រពំងឹ លើ យើង ថា នងឹ ធ្វើ 
តាម របៀប ណា ? និង មិន អនុ- 
ញ្ញាត ឲ្រយ ក្តី សង្រស័យ  ការ ភ័យ - 
ខ្លាច  និង ការ ស្អប់ ខ្ពើម ឲ្រយ គ្រប- 
ដណ្តប់ គោល នយោបាយ - 
បរទ្រស របស់ យើង ទ្រ»។

លោក ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត បាន 
ថ្ល្រង ទៀត ថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថា  សណំរួ 

ជា មលូដ្ឋាន សម្រប ់អាម្ររកិ  គ ឺ
សាមញ្ញណាស់  ថាតើ អាម្រ រិក 
ត្រៀម ខ្លួន រួច ហើយ ឬ នៅ  ឬ 
មាន ឆន្ទៈ ដើម្របី  រស់ នៅ ជា មួយ 
ប្រទ្រស ផ្រស្រង ទៀត  ដ្រល មាន 
វប្របធម៌    ខុសគ្នា ប្រព័ន្ធ នយោ- 
បាយ  និង ស្រដ្ឋ កិច្ច ខុស គ្នា ? 
ហើយ ថា  អាម្រ រិកបានធ្វើ ការ- 
ត្រៀម ខ្្លួនរស់ នៅ ជា មួយ ចិន 
ដោយ សន្ត ិភាព  សហ ការ ទៅ   
លើ ការងារ ជា ច្រើន ទៀត  និង  
ដោះ ស្រយ ឧបសគ្គ សកល- 
នានា ដ្រល កំពុង  កើន ឡើង ន្រះ         
ដ្ររ ឬទ្រ?»៕ Xinhua/PSA  

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រអងា្គរ ទី២១ ែខកក្កដ ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

តពីទំព័រ១...បាន សា្លាប់  - 
ដោយសារ រន្ទះ បាញ់ » ។ 

 ប្រធាន មជ្រឈ មណ្ឌល ព្រមាន  
និង ការ ព្រយាករ ទឹក ជំនន់ របស់ 
ប្រទ្រស បង់ កា្លា ដ្រស  គឺ លោក 
អារើ ហ្វូស ហ្រសា មា៉ាន់  ប៊ូអុីយ៉ាន់  
បាន បន្ថ្រម ថា ៖« សា្ថាន ការណ៍ 
ទឹក ជំនន់ បាន ល្អ ប្រសើរ ឡើង-
វិញ  នៅ ក្នុង រយៈ ព្រល ២-៣ ថ្ង្រ 
ចុង ក្រយ ន្រះ  ប៉ុន្ត្រ បច្ចុប្របន្ន 
ទកឹ ទន្ល្រ ខ្លះ  កពំងុ កើន ឡើង ម្តង- 
ទៀត នៅ ភាគ ខង ជើង ប្រទ្រស 
មួយ ន្រះ » ។

លោក ប៊អូុយី៉ាន ់ បាន ថ្ល្រង ថា 
ទកឹ ទន្ល្រ ឡើង ខ្លាងំ នៅ ភាគ ខង 
ជើង ន្រ ប្រទ្រស  ក្រយ ពី ភ្លៀង 
ធា្លាក់ ខ្លាំង នា ព្រល ថ្មីៗ ន្រះ ។ 

១ភាគ ៣ ន្រ ប្រទ្រស បង់ - 
កា្លាដ្រស  ត្រូវ លិច ទឹកហើយ 
អាជា្ញា ធរ  បាន ព្រមាន ថា  រហូត 
ដល់ ៤០ ភាគ រយ ន្រ ប្រទ្រស 
នៅ អាសុី ខង ត្របូង អា ច នឹង ត្រូវ 
លិច ទឹក។ 

នៅ  ប្រទ្រស ន្របា៉ាល់  មនុស្រស 
៧៩ នាក់បាន សា្លាប់  និង ៤៦ 
នាក់ ផ្រស្រង ទៀត បាន បាត់ ខ្លួន 
ក្រយ ទឹក ជំនន់  និង បាក់ដី 

ហើយ រដ្ឋា ភិបាលបាន ព្រមាន 
ថា  កម្រតិ ទកឹ ទន្ល្រ អាច  ឡើង បន្ត 
ទៀត  នៅ ៣ ថ្ង្រ ខង មុខ ន្រះ។ 

សត្វ ជាង ១០០ ក្របាល នៅ 
សួន ឧទ្រយាន ជាតិ Kaziranga 
ដ្រល ត្រវូ បាន ចុះ ក្នងុ បញ្ជបី្រត-ិ 
កភណ្ឌ ពិភព លោក  នៅ រដ្ឋ - 
អាសាម  ដ្រល ជា ទ ីជម្រក របស ់
២ ភាគ ៣ ន្រ សត្វ រមាស មាន 
ស្ន្រង ១  ដ្រល នៅ ស្រស សល់ 
នៅ ក្នុង ពិភព លោក  បានបាត់- 
បង់ជីវិត  ដោយ សារ ទឹក ជំនន់ ។ 

ចំណ្រក   នៅប្រទ្រសចិន វិញ  
ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ក្នុង តំបន់  
បាន រាយ ការណ៍ ថា   អាជា្ញាធរ 
បាន ទមា្លាយ ទំនប់ ទឹក ១ ផ្ន្រក 
នៅ ក្នុង ខ្រត្ត Anhui  ភាគ ខង - 
កើត  ដើម្របី រំដោះ ទឹក  ខណៈ 
ភ្លៀង ធា្លាក ់ខ្លាងំ  បន្ត  ហរូ ចលូ ទៅ 
ក្នងុ ទន្ល្រ ដ្រល មានទកឹ ព្រញ នៅ  
ផ្ន្រក ជា ច្រើន ន្រ ប្រទ្រស ន្រះ ។ 

យោង តាម ក្រសួង គ្រប់ គ្រង 
គ្រ អាសន្ន បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ទឹក- 
ឡើង ខ្លាំង នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស 
ចនិ ភាគ កណា្តាល  នងិ ខង កើត  
បង្ក ឲ្រយ មនុស្រស ជាង ១៤០ នាក់ 
សា្លាប់ ឬ បាត់ ខ្លួន ៕ AFP/SK 

ទឹកជំនន់នៅបង់ក្លាដែសនិងនែប៉ាល់...ឯកអគ្គរដ្ឋទូត៖ទនំាក់ទំនងចិន-អាមែរិកមិនគួរតែវូគែប-
ដណ្តប់ដោយក្តមីន្ទលិសងែស័យករភ័យខ្លាចឬករស្អប់ខ្ពើមទែ

ស្ត្រីម្នាក់និងក្ម្រងកំពុងនំាគ្នាដើរឆ្លងកាត់ទឹកជំនន់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគ្រ។AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈកុនភាគរឿង«អ្នកម៉ាក់-
វយ័ក្មេង»វគ្គ២ដេលមនតារាសម្តេង
រលកកេយ២ដួងជាតួឯកគឺលោក
នូឧសភានិងកញ្ញាឈិនមុន្នីនាថ
និងកុមរីម៉ានីកាក៏ជាតួឯកកូនសេី
មនទេពកោសលេយទាំងនៅជាតារា-
សម្តេងពន្លកខ្ចីបានធ្វើពិធីកេុងពាលី
កាលពីចុងសបា្តាហ៍កន្លងមកកេយ
ពីរឿងកនុភាគវគ្គ១បានទទលួនវូការ-
គាទំេយ៉ាងចេើនសន្ធកឹពីទសេសនកិជន
មកនោះ។
បេធានគេប់គេងផ្នេកកម្មវិធីនៅទូរ-

ទសេសន៍ភអីនិអនិកញ្ញាទចូបបុា្ផាបាន
ឲេយដឹងចំពោះការសមេចចិត្តថតកុន-
ភាគវគ្គនេះដេរថា៖«ចំពោះរឿងភាគ
«អ្នកម៉ាក់វ័យក្មេង»កាលពីវគ្គ១គឺ
យើងផលតិឡើងក្នងុនយ័នាំអារម្មណ៍
ទសេសនកិជនឲេយមើលឃើញពីភាពខ្វះ-
ចនោ្លោះនៅក្នងុការចញិ្ចមឹបីបាចថ់េរកេសា
និងកង្វះខាតនេការផ្តល់ភាពកក់ក្តា
ដល់កនូៗ នាសមយ័ឌជីថីលហើយ-
យើងក៏ទទួលបានការគាំទេលើសពី
ការរំពឹងទុកពីទសេសនិកជនទាំងនៅ
ទីកេងុភ្នពំេញនងិនៅតាមបណ្តាខេត្ត-

ដេលវីដេអូឃ្លីបភាគជាចេើននេរឿង
នេះទទួលបានអ្នកចូលទៅទសេសនា
រហូតដល់ជាង១០លាន(10M)។
យើងក៏ទទួលបាននូវសំណូមពរជា-
ចេើនពីសណំក់ទសេសនកិជនឲេយមន
រឿងនេះសមេប់វគ្គ២ខណៈដូច្នេះ
ហើយទើបកេុមការងារយើងសមេច
និពន្ធរឿង«អ្នកម៉ាក់វ័យក្មេង»វគ្គ២
ដោយបា នធ្វើពធិីកេងុពាលីនៅពេល
នេះ។ចពំោះសាច់រឿងក្នងុវគ្គ២នេះ
គឺយើងចង់បងា្ហាញពីតម្លេសុភមង្គល
គេួសារតួនាទីភរិយនិងសា្វាមីដេល
បានបេើដណំើរជវីតិរមួគា្នាទៅដល់វយ័
ចាស់រៀងៗខ្លួន។ខ្ញុំក៏សូមចិត្តទៅ
ដល់គូស្នេហ៍ ភរិយសា្វាមីទាំងអស់
ឲេយចូលរួមទសេសនានិងគាំទេខេសេភាព-
យន្តភាគនេះបា នគេប់ៗគា្នាផង!»។
កញ្ញាទចូបបុា្ផាបានបន្តថា៖«កាល-

ពីវគ្គ១ទសេសនិកជនបេហេលជានៅ
ចាំសាច់រឿងខ្លះៗពីតួអង្គលោកនរៈ
ដេលជាបុរសពោះម៉ាយមនកូនសេី
ឈ្មោះនីរ័ត្នបានរៀបការជាមួយនឹង
ក្មេងសេីដ៏គួរឲេយសេឡាញ់ម្នាក់ឈ្មោះ
លីតា។ ហើយឈានមកដល់វគ្គ២
នេះទសេសនកិជននងឹបានទសេសនានវូ
សាច់រឿងបន្តពីជីវិតរស់នៅរបស់តួ-

អង្គទាំង៣នេះ ថាតើពួកគេ នឹងជួប
រឿងរា៉ាវអ្វខី្លះជាបន្តទៀត។ទរូទសេសន-៍
ភីអិនអិនក៏ដូចជាផលិតកម្មអិលឌី
សងេឃឹមជឿជាក់ថាការនំាយកនូវសាច់-
រឿងវគ្គ២នេកុនភាគរឿង«អ្នកម៉ាក់-
វ័យក្មេង»នេះនឹងទទួលបាននូវការ-
គាំទេកាន់តេខា្លោំងជាងវគ្គមុនហើយ-
សា្ថានីយទូរទសេសន៍ នឹងពេយាយមធ្វើ
យ៉ាងណ ដើមេបីឲេយទទួលបានការ-
ផលតិខេសេភាពយន្តនេះឲេយមនគណុ-
ភាពខ្ពស់បន្ថេមទៀតផងដេរ»។
កុនភាគរឿង «អ្នកម៉ាក់វ័យក្មេង»

កាលពីវគ្គ១បានអងេួនអារម្មណ៍
ទសេសនិកជនជាចេើនឲេយជក់ចិត្តនិង
សេឡាញ់រឿងភាគមួយនេះជាខា្លោំង
ពេះមនឈុតឆាកប្លេកៗ ល្អមើល
ជាពិសេសនោះគឺមនតួសុទ្ធតេពូកេ
សម្ដេង។ខណៈទសេសនកិជនធា្លោប់ដងឹ
រួចមកហើយថាកុនភាគរឿង «អ្នក-
ម៉ាក់វ័យក្មេង»សម្ដេងដោយតួបេុស
មនរាងខ្ពស់សេឡះរូបសងា្ហាលោក
នូ ឧសភានិងតួឯកសេីយុវតីដេល
មនរបូសម្ផសេសសេស់សោភាវយ័១៨
ឆា្នាំកញ្ញាឈិនមុន្ននីាថដេលជាកូន-
សេីបង្កើតអតីតតារាចមេៀងបេុស-
លោកឈិនកុសលហើយតួឯកជា

កូនសេីគឺកុមរីម៉ានីតាក៏នឹងតេឡប់
មកជួបទសេសនិកជនម្ដងទៀតដេរនៅ
ក្នុងការថតរឿងវគ្គ២នេះ។
នាពេកឹថ្ងេសកុេទ១ី៧ខេកក្កដាឆា្នាំ

២០២០កន្លងមកនេះក្នុងពិធីកេុង-
ពាលីថតកុនរឿង «អ្នកម៉ាក់់វ័យ
ក្មេង»វគ្គ២កេពីមនការចូល-
រមួពីសណំក់ភ្ញៀវកតិ្តិយសចេើន
កុះករគេក៏ឃើញមនតារា-
សម្តេងបេុសសេីដេលជា
តួឯកនិងតារាកិត្តិយស
នានាផងដេរក្នុងនោះរួម
មនលោកនូឧសភា
ជាតឯួកបេសុកញ្ញា
ឈិនមុន្នីនាថគឺជាតួ-
ឯកសេីកុមរីម៉ានីកា
ជាតួឯកកូនសេីលោកអុំ
សវុណ្ណគរិីតារាម៉ដូេលសេី
កញ្ញា ស៊ុយបូណវីន -
តារាសម្តេងលេបុក្កតោពេជេចរណេ-
លោកណរា៉ាឌីលោកសុភ័កេលោក
សុីនី អ្នកសេីសក្ខណអ្នកសេី រ៉េត
រ៉ូសអ្នកសេីឡាញ់សូនីអ្នកសេីវ៉ាន់
ថងលោកវុធថាណក់រួមទាំងមន
វត្តមនតារាសម្តេងបេុសសេីជាចេើន
រូបទៀត៕

តួឯកទំង ៣  លោក  នូ ឧសភា កុមារី មា៉ានីកា កញ្ញា ឈិន មុន្ននីាថ និង ពិធី កេងុ ពាលី កុនភាគ រឿង «អ្នកមា៉ាក់វ័យក្មេង» វគ្គ២ នៅ  ទូរទសេសន៍ភីអិនអិន កាលពី ចុងសប្តាហ៍កន្លងមក ។ រូបថតហ៊ានរងេសី

តារាស្រីវ័យក្ម្រងឈិនមុន្ននីាថនៅត្ររក្រសាតំណ្រង
ជាតួឯកក្នងុកុនភាគរឿង«អ្នកម៉ាក់វ័យក្ម្រង»វគ្គ២

តារា សម្តេងសេ ីវ័យ ក្មេង កញ្ញា ឈិន មុន្ននីាថ 
តួ ឯកសេរីឿង «អ្នកមា៉ាក់វ័យក្មេង» វគ្គ២  ។
 រូបថតហ៊ានរងេសី



រាសីមធ្យម។ទឹកចិត្តអ្នកអាចមាន-
បញ្ស្មគុស្មាញខ្លះៗតគ្ង់អាចដោះ-
ស្យបានប្សើរឡើងវិញ។ចំពោះ
ទឹកចិត្តលោកអ្នកនឹងប្កបដោ យភាព-

ចង់ឈ្នះលើអ្នកដទ។្ថ្ង្ន្ះលោកអ្នកមនិគរួដាក់
ទនុវនិិយ គណាមួយឡើយហើយក៏គរួត្ស្វង្រក
វិធីសស្្តដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ងាត់សិន មុននឹង
ធ្វើការពិចារណាបញ្ចំពោះមុខ។រីឯលាភសកា្ការៈ
វិញក៏នឹងទទួលបាននូវផលមធ្យមត្ប៉ុណ្ណោះ។          

រាសីសុ្តចុះ។ចំពោះការនិយាយ-
ស្តីច្ើនខ្វះការពិចារណាអាចធ្វើឲ្យ
ខូចប្យជន៍ធំ។ការប្កបរបររក-
ទទួលទាននានានឹងរងការខាតបង់

ដ្លបណា្តាលមកពីសុខភាពផ្លវូកាយមិនប្ក្តី
ផ្លវូចតិ្តរងសមា្ពាធផ្ស្ងៗ។ស្ចក្តីស្នហ្ាមិនចុះ-
សមុ្ងគ្នាបណា្តាលមកពីខ្វះការពិចារណា។ រីឯ
ការបំព្ញកា រងារផ្ស្ងៗតូ្វប្ើប្ស់កមា្លាងំ-
កាយច្ើនជាងកមា្លាងំប្ជា្ញាទើបបានផល។

រាសីល្អបង្គរួ។ការប្កបរបររកទទួល-
ទា នផ្ស្ងៗគឺបានផលល្អគ្ន់បើ។
លោកអ្នកមានទឹកចិត្តប្កបដោយក្ត-ី
ម្ត្តាច្ើន។ រីឯការប្កបរបរផ្ស្ងៗ 

វិញក៏តូ្វប្យ័ត្នចាញ់បោកគ្ដ្រ។ថ្ងន្្ះសម្ប់
ទំនាក់ទំនងស្នហ្ាគួរត្ផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឲ្យគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដោយឡ្កគ្ះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស
បស្ចមិ ដូច្នះ្តូ្វត្មានការបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់ផង។
ការធ្វើដំណើរទៅទីនានាទទួលបានសុខសុវត្ថភិាព។

រាសីមធ្យម។ការពោលពាក្យសម្តី
ធ្វើឲយ្អ្នកផងយកចតិ្តទកុដាក់ស្តាប់
មានសមត្ថភាពក្នងុការបំព្ញការ-
ងារបក្បដោយស្មារតីប្ងុបយ្ត័្ន

ធ្វើឲ្យបានផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។ចំពោះការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយគួរត្យកចិត្តទុក-
ដាក់ចំពោះចំណងស្ន្ហារបស់អ្នក។រីឯលាភ-
សកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផលបង្គួរត្ប៉ុណ្ណោះ។
ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយមានសុវត្ថិភាព។

រាសីស្ុតចុះ។ការប្កបរបររក
ទទលួទាននានាបានទទួលផល-
ជាធម្មតប៉នុ្ត្ត្វូចំណាយកមា្លាងំ
កាយនងិកមា្លាងំចតិ្តយា៉ាងច្ើន។

ចពំោះការនយិាយស្តីបក្បដោយក្តគីោរព។រឯី
ស្ចក្តីព្យាយាមមានការធ្លាក់ចុះការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានាតូ្វត្មានការបុ្ង-
ប្យ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងទើបទទួលបា នក្តីសុខ។
ចំពោះស្ចក្តីស្ន្ហាមានការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ ទឹកចិត្ត
បក្បដោ យឆន្ទៈមោះមតុនៅក្នងុ
ការបំព្ញការងារមានសុវត្ថភិាព។
ចំណ្កការដើរត្ច់ចរទៅទនីានា

មានគ្រាក់ទាក់គួរជាទីពញ្ចិត្ត។ រីឯស្ចក្តី-
ស្នហ្ាវញិគសូ្នហ្គ៍ឺមានភាពផ្អម្ល្ហម្ខា្លាងំ។
ចំណ្កឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចពំោះបញ្សខុភាពវញិលោកអ្នកមានសភាព
ល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្មានសៅហ្មងទ្។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយាត្ទៅ-
កាន់ទកីមស្ន្តនានារបស់លោកអ្នក
រមង្មានការទទលួរាកទ់ាក់ខា្លាងំពី
សណំាក់ញាតិជតិឆ្ងាយយា៉ាងកក-់

ក្តាព្ះទឹកចិត្តល្អគួរឲ្យរាប់អាន។ការប្កប-
របររកទទួលទាននានាលោកអ្នកអាចត្ូវចាញ់-
បោកគ្ដោ យសរត្ភាពស្មាះត្ង់ព្ក។ រីឯ
លាភសកា្ការៈវញិនោះនងឹទទលួបានផលគរួជាទ-ី
គប់ចិត្តតបទៅត មការខំប្ឹងប្ងទៀតផង។

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្អងា្គរទី២១ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១កើត ខៃសៃពណ៍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី២១ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីស្ុតចុះខា្លាងំ។មានសច្ក្ត-ី
ព្យាយាមខា្លាំងកា្លា ប៉ុន្ត្ច្ើនត្
បំព្ញនូវកិច្ចការផ្ស្ងៗដោយប្ើ
កមា្លាំងកាយជាងកមា្លាំងប្ជា្ញា។

ចពំោះការងារក៏ដចូជាការបក្បរបររកទទលួទាន
ផ្ស្ងៗអា ចប្ឈមនឹងកា រខាតបង់ច្ើន។ការ-
និយាយស្តីច្ើនត្ពោលពាក្យរោយរាយឥត-
ប្យជន៍។ចំណ្កឯស្ចក្តីស្ន្ហាវិញនោះគឺ
មានភាពខុសពីធម្មតខ្វះភាពកក់ក្តាពីគ្ួសរ។  

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្ប់មុខរបររក-
ទទួលទាននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្ប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្-
ផស្្ងៗច្ើនត្មានគនំតិសញុមនិ

ហា៊ានសមច្ចតិ្តដោ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្បង្កើនភាពមា្ចាសក់ារបក្បដោយការទទលួ-
ខសុត្វូទើបជាការបស្ើរ។ចពំោះសច្ក្តីស្នហ្ា
គបប្ីបង្កើនអនុសស្វរយី៍ល្ៗអ ជាមយួគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្លវ្លាសម្ប់គ្ួសរឲ្យបានគ្ប់គ្ន់៕       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ថ្ងន្្ះចូល-
ចិត្តសិក្សផ្ន្កអក្សរសស្្តសុខ-
ភាពផ្លូវកាយ អាចមានជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្ដោយសរអំណាច-
កមា្លាំងចិត្តមានភាពខា្លាំងកា្លាធ្វើឲ្យ

សុខភា ពផ្លូវកាយមិនធ្លាក់ក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្។
ការប្កបរបររកទទួលទាននានានឹងបានផល
ចំណ្ញធម្មត។ចំពោះបញ្ស្ន្ហាគូស្ន្ហ៍
នឹងមានអធ្យាស្័យគ្នាបានយា៉ាងល្អប្សើរ។

រាសីសុ្តចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយតូ្វ
បៀតបៀនដោយជំងឺបណា្តាលឲ្យទឹក-
ចិត្តមានភាពច្បូកច្បល់។ស្ចក្ត-ី
ព្យាយាមមានការធ្លាក់ចុះសមត្ថភាព

ក្នងុការបំព្ញការងារធ្លាក់ចុះនិងខ្វះសមត្ថភាព
ក្នងុការធ្វើស្ចក្តសីម្ចចិត្ត។ចំពោះការប្កប-
របររកទទួលទាននានានោះអាចនឹងមានការខាត-
បង់។ចំណ្កឯស្ចក្តីស្នហ្ាវិញលោកអ្នកច្ើន
ខ្វះភាពកក់ក្តាផ្តល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកត្ម្តង។ 

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយាយស្តីច្ើន
ប្កបទៅដោ យហ្តុផល ឬមាន
អំណះអំណាងច្បាស់លាស់។ រីឯ-
ការបពំញ្កចិ្ចការផស្ង្ៗគឺច្ើនត្

ធ្វើដោ យភាពមុឺងមា៉ាត់និងហ្មត់ចត់ហើយមាន
ការជ្មជ្ងពីអ្នកដទ្ទើបជាការប្សើរ។
ចំណ្កឯស្ចក្តីស្ន្ហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នា និងច្ះអធ្យាស្័យចំពោះគ្នាឲ្យបាន
ច្ើនទើបជាការល្អប្ព្សម្ប់គូស្ន្ហ៍អ្នក។

មនុសៃសយន្តកម្ពស់ជាង ៨ម៉ៃតៃ និងគីងកុង យកៃស ជាសា្នាដៃ ច្នៃ ពី គៃឿង ដៃកចាស់ៗ នៅថៃ   ។ រូបថតAFP

សិប្បករថ្ច្ន្លោហៈធ្វើមនុស្សយន្តតាម
កុនហូលីវូដអន្ទងចិត្ដទ្សចរមកទស្សនា

កៃុង បាងកក : មនុស្សយន្ត
Transformersដ៏ខ្ពស់សន្លមឹ
តួអង្គវីរបុរសនិងសត្វចម្ល្កពី
ភពផ្កាយមាននៅ «ផ្ទះរ៉ូបូត-
ដក្»ឯបទ្ស្ថ្បានទទលួ
បជ្ាប្យិភាពដោយការប-្
កា្លាយកម្ទច្ដក្ទៅជាចមា្លាក់ដ៏
គួរឲ្យភា្ញាក់ផ្អើលដ្លយក
លំនាំតមតួអង្គប្ឌិតក្នុងខ្ស្-
ភាពយន្ដហូលីវូដ។
បានហ៊នុឡក្ឬ«ផ្ទះរ៉បូតូ-

ដ្ក»មានចមា្ងាយធ្វើដំណើរ
បម្ាណ១មោ៉ាងភាគខាងជើង
ទីក្ុងបាងកកបានកា្លាយជា-
គោលដៅព្ញនិយមចំពោះ
អ្នកដ្លមានបំណងថតរូប
ស្លហ្វីលើអុីនស្ដាក្មជា-
មួយតួអង្គដូចក្នុងខ្ស្ភាពយន្ដ
មនុស្សយន្ដដ៏ល្បីល្បាញ។
ភ្ញៀវមកកាន់រោងជាងផ្រ៉ុត

ថាណូមវុងបានសំដៅទៅរក
មនុស្សយន្ដកម្ពស់៨ម៉្ត្
ដ្លរំល្ចនូវរូបរាងតម
មនុស្សយន្ដក្នុងរឿង Trans-
formersនងិគងីកងុខ្មាដល្
ច្ន្ដោយប្ើរថយន្ដចាស់ៗ ។
លោកបានឲ្យដឹងថាចមា្លាក់

ទាំងអស់ត្ូវបានផលិតឡើង
ដោយប្ើដ្កនិងគ្ឿងប្ើ-
បស្់ឡើងវញិដល្ធ្វើឲយ្គប្់
រូបចមា្លាក់នីមួយៗមានភាព-
ពិស្សរបស់វា។
លោកផ្រ៉ុតបានបើករោង-

ជាងរបស់លោកកាលពី២០ឆ្នា-ំ
មុនហើយប្កា្លាយរោងជាង
ផ្នក្ខាងមខុទៅជាវចិតិស្ល
គ្ឿងដ្កសម្ប់ទ្សចរ។
លោកបានប្ប់AFPថា៖

«កាលនៅតចូខ្ញុំចលូចតិ្ដគ្ឿង
មា៉ាសុនីខា្លាងំ។ដចូ្ន្ះខ្ញុំក៏បានធ្វើ
នូវអ្វីដ្លខ្ញុំចូលចិត្ដ»។
ចមា្លាក់ដ្កកម្ពស់១ម៉្ត្

លក់ក្នុងតម្ល្រហូតដល់៩៥០
ដលុា្លារហើយអ្នកជាវភាគច្ើន
មកពីបរទ្ស។តំងពីជួបវិបត្ដ-ិ
កូវីដរីករាលដាលសកលនិង
ស្ដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះលោកផ្រ៉ុត
ត្អូញថាការនាំច្ញស្នាដ្
របស់លោកត្ូវបានផ្អាក។
ប៉ុន្ដ្ដាយណូស័រដ្កធំៗ

នៅបានហ៊ុនឡ្កដ្លអាច
មើលឃើញពីផ្លូវធំបានទាក់-
ទាញអ្នកដំណើរថ្ជាច្ើន
នាក់នៅចុងសបា្ដាហ៍។
លោកថ្លង្ទំាងអស់សំណើច

ថា៖«បើ្ចង់ឃើញអ្វីប្លក្ៗគរួ
ត្មកទីន្ះ»៕AFP/HR

 

នៅ បានហុ៊នឡៃក មន ជណ្ដើរឡើង ទៅទីខ្ពស់ ដើមៃបីផ្ដតិយករូបភាពមនុសៃស យន្ត ធំៗ ពី ខាងលើ។ រូបថតAFP

សា្នាដ ៃ   កម្ពស់ តៃមឹ ១ម៉ៃតៃ មនតម្លៃ ដល់  ៩៥០ដុល្លារ ។ រូបថតAFP



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២១ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ទោះកើនឱកាសលើកពានតែTN Kandal
បានចាត់ទុកការឈ្នះមហាហងែសជាសំណាង
   ឈន ណន 

 ភ្នពំេញៈ   គៃ ូបង្វកឹ របស់ កៃមុ TN 
Kandal FC ហាក់ មិន សូវពៃញ- 
ចិត្ត ទៅ  នឹង ទមៃង់ លៃង  របស់ កូន- 
កៃមុ ខ្លនួ បុ៉ន្មាន ទៃ ហើយ បានចាត់ 
ទុក  ការ យក ឈ្នះ កៃមុ មហាហងៃស 
ថា ជា សំណាង ទោះបីជា ជ័យជម្នះ 
នៃះ បាន ជួយ ឲៃយពួកគៃ បន្ត ឈរ 
នៅ លៃខ ១ និង ខិតកាន់តៃ កៀក 
ទៅរក ការ ឈ្នះ ពាន  ការ បៃកួត  
ពាន រងា្វាន់ ពាក់ កណា្តាល អាជីព 
Keller Williams Cambobia 
League 2020 ក៏ ដោយ ។

សមៃប់ការ បើក ឲៃយដំណើរ ការ 
បៃកួត ឡើង វិញ បៃចំា សបា្តាហ៍ទី 
៦ នៅ កីឡដា្ឋាន KMH កាល ពី 
ថ្ងៃសៅរ៍ និង ថ្ងៃ អាទិតៃយ កៃមុ TN 
Kandal FC  បាន សុ៊ត បាល់ ទម្លះុ 
សំណាញ់ ទី កៃមុ មហាហងៃស  បាន 
២ គៃប់ ជាប់ៗគ្នា ដៃល ១ គៃប់ 
កើត ឡើងនៅតង់ទី ១ និង ១គៃប់ 
ទៀត នៅ ដើមតង់ទី ២ បុ៉ន្តៃ ការ 
លៃង បៃប មិនសូវយល់ចិត្តគ្នា របស់ 
កៃមុ នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ មហាហងៃស 
អាច បើក ឱកាស វាយ បក នឹង រក 
បាន ២ គៃប់ វិញ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ការ  បញ្ជនូ 
បាល់ យ៉ាង ល្អ របស់ អតីត ខៃសៃ - 

បៃយុទ្ធជមៃើសជាតិ ឃួន ឡាបូរ៉ាវី 
នៅនទីទី ៨៧ បាន ផ្តល់ ឱកាស 
ឲៃយខៃសៃ បៃយុទ្ធពាក់លៃខ ១៧ 
Kwaku បាន ទប់បាល់ នោះ រួច 
ឆ្កះឹផុតដៃ  អ្នក ចំាទី  បញ្ចលូទី បាន 
យ៉ាង ល្អ ដើមៃបី ជួយ ឲៃយ កៃមុ TN 
Kandal ទទួល បាន ជ័យជម្នះ លើ 
កៃមុមហាហងៃស ៣-២ ទំាង ពៃលឹង 
ចុង សក់។

បុ៉ន្តៃ  អតីតខៃសៃ បៃយុទ្ធ កៃុម  
ជមៃើសជាតិកម្ពជុា ជិន ជំុ ដៃល 
ជា គៃ ូបង្វកឹ របស់ កៃមុ TN Kandal 
ហាក់មិនសូវ ពៃញចិត្តនឹងទមៃង់ 
លៃង របស់ កូនកៃមុ ទៃ ពៃះ នៅ 
កៃយការ បៃកួត បាន បញ្ចប់ ជិន 

ជំុ បាន និយយនៅចំពោះ សមាជិក 
កៃមុទំាង អស់ ថា៖  «ការ ឈ្នះ ថ្ងៃ 
នៃះ គិត ថា ជាសំណាង ពៃះការ - 
លៃង របស់យើង មិនសូវ ល្អ ទៃ គឺ 
បានតៃមឹ ៧០ ភាគ រយ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ 
សងៃឃឹម ថា យើងនឹង មិន បងា្ហាញ 
ទមៃង់លៃង បៃបនៃះ ទៀត ទៃ»។ 

ការ ទទួលបាន ៣ពិន្ទនុៃះ បាន 
ជួយ ឲៃយកៃមុ   TN Kandal បន្តឈរ 
នៅ លើកំពូល តារង ដោយ មាន 
១៨ពិន្ទុ ហើយតាមពី កៃយ 
ដោយកៃុម Avatar FC, ISI 
DSC FC និងកៃមុ Reil Phnom 
Penh ដដៃល ដោយកៃមុទំាង 
៣ នៃះ សុទ្ធតៃ រក បាន ៣ពិន្ទបុន្ថៃម 

ដើមៃបី បន្ត មាន ១៥ពិន្ទសុ្មើ គ្នា។
សមៃប់ការ បៃកួត លើកនៃះ 

Avatar FC បានយក ឈ្នះកៃមុ 
Mambo PP ១-០ ឯ កៃមុ ISI 
បាន ឈ្នះ  ៣-០ លើ កៃមុពួក មា៉ាក 
ដៃល បានដកខ្លនួ ដោយស្វយ័- 
បៃវត្ត ិចំណៃក កៃមុ Riel Phnom 
Penh បាន វាយ បក យក ឈ្នះ 
Khmer United A ៣-២ 
យ៉ាងស្វតិស្វាញ។ ចំណៃក កៃមុ 
Sniper FC បាន យក ឈ្នះ កៃមុ 
តំាងគោក ៤-១ ដើមៃបី ឡើង មក 
ឈរ នៅ លៃខ ៥ ដោយ មាន ១៣ 
ពិន្ទ ុហើយកៃមុ Bayon Wan-
derers និង Khmer United B 
សុទ្ធតៃបាន ឈ្នះ ៣-០ ដោយ 
ស្វ័យ បៃវត្តិ ខណៈ  កៃុម វត្តវា៉ារិន្ទ 
និងកៃមុ Pitou FC សុទ្ធតៃ បាន 
ដក ខ្លនួ នោះ។

ជាមួយគ្នា នៃះ ដោយ សរ   កៃមុ 
TN Kandal បាន យក ឈ្នះ កៃមុ 
ខ្លាងំ ទំាង ៣ គឺ Avatar FC, ISI 
DSC FC និងកៃមុ Reil Phnom 
Penh រួច ទៅហើយ នោះ អី៊ចឹង 
ឱកាស ឈ្នះ ពាន Williams 
Cambodia League 2020 
សមៃប់ការ ចូលរួម  ជា លើក ដំបូង 
របស់ កៃមុនៃះ កាន់តៃ មាន ភាគ 
រយខ្ពស់៕

ឃួន ឡាបូរ៉ាវី សម្លងឹមើលការសុ៊តបាល់របស់ Kwaku។ រូប ឈន ណន

តោខៀវបានផលពីកំហុសឆ្គងរបស់De Geaឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ពែត័ែ
កេងុ ឡងុដ ៍: កៃមុ តោ ខៀវ Chelsea 

បាន បៃកួត ឈ្នះ កៃុម បិសច កៃហម 
Manchester United ៣-១ កាល- 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ដើមៃបី កក់ កៅ អី  នៅ វគ្គ 
ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ពាន FA Cup   ដៃល នឹង 
តៃូវ ឡើងទៅបៃឈម នឹង កៃុម នៅ កៃុង 
ឡុង ដ៍ ជាមួយ គ្នា ខណៈ គៃប់ ជ័យ-
ជម្នះ នៃះ ២គៃប ់ កើត ឡើង ដោយសរ 
មាន ចំណៃកខុស  របស់ អ្នក ចាំទី 
David de Gea និង  ១គៃប់ ទៀត 
ជាការ ធ្វើ ឲៃយ ចូល ទី ខ្លួន ឯង ពី សំណាក់ 
ខៃសៃ ការ ពារ Harry Maguire ។

កៃមុ  Chelsea ដៃល តៃវូ ប៉ះ ជាមយួ 
កៃុម គូ បៃជៃង គឺ កាំ ភ្លើង ធំ Arsenal 
ន ថ្ងៃ ទ ី១ ខៃ សហីា នោះ បាន រងបរ-
ជ័យ ដល់ ទៅ ៣លើក រដូវ កាល នៃះ 
កៃម ថ្វ ីជើង របស ់កៃមុ Man United 
តៃ មាន បៃៀប យ៉ាង ខ្លាំង សមៃប់ ការ- 
បៃកតួ វគ្គ ពាក់ កណា្តាល ផ្ដាច ់ពៃ័តៃ នៅ 
ពហ ុកឡីដា្ឋាន Wembley នៃះ ហើយ 
ធ្វើ ការ គៃប ់គៃង ជាមយួ នងឹគៃប ់បាល ់
ទាងំ ២ វគ្គ ដៃល ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី ដោយ 
កីឡាករ Olivier Giroud និង  Ma-
son Mount ។

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម តោ ខៀវ លោក 

Frank Lampard បាន សម្ដៃង 
អារម្មណ៍ រកី រយ ជាមយួ នងឹ ភាព មា្ចាស-់ 
ការ នៃ កនូ កៃមុ របស ់លោក ដៃល អាច 
បញ្ចប់ ការ លៃង មិន ចាញ់ ចំនួន ១៩ 
ការបៃកួត របស់ កៃុម បិសច កៃហម 
ដោយ បុរស សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស បាន 
និយយទៅកាន់ បណា្តាញ សរព័ត៌-
មាន BBC  ថា ៖ « មនុសៃស មិន តិច ទៃ 
បាន សួរ សំណួរ ជា ចៃើន ដង នៅ ឆ្នាំ 
នៃះ ទាក់ ទងនឹង ផ្លូវ អារម្មណ៍ និង 
ឥរិយបថរបស់ ពួក យើង ហើយ ថ្ងៃ 
នៃះ យើង បាន បងា្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ថា 
កៃុម យើង មាន គៃប់ ទាំង អស់ » ។   

កៃុម Man United បាន បង្ខំ ចិត្ត ធ្វើ- 
ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ កីឡាករ នៅ ចុង វគ្គ ទី ១ 
ជាមួយ នឹង លទ្ធផល ០-០ ពៃល  ខៃសៃ- 
ការ ពារ  Eric Bailly តៃវូ បាន ន ំចៃញ  
កៃ ទីលាន កៃយ មាន ការ ប៉ះ ទង្គិច 
កៃបាល ជាមួយ មិត្ត រួម កៃុម  Maguire 
ហើយ អ្នក ចាត់ ការ  លោក Ole Gun-
nar Solskjaer ដាក់ ជំនួស មក វិញ 
ដោយកីឡាករ Anthony Martial 
ក្នុង គោល បំណង ឲៃយ តំបន់ បៃយុទ្ធ 
កាន់ តៃ មាន ភាព មុត សៃួច ជាង មុន ។

តៃ ផ្ទយុ ទៅ វញិ គ ឺកៃមុ Chelsea ទៃ 

ដៃល ជា អ្នក មាន គៃប់ បាល់ នំ មុខ 
ក្នុង ម៉ាង បន្ថៃម បង្គៃប់ នៃ វគ្គ ទី១ 
ពោល គឺ នៅ នទីទី ៤៥+១១ ពៃល 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Giroud យក ជើង កៀស 
បាល់ តៃ បន្តិច ដៃល ទាត់ ចូលដោយ 
បៃធាន កៃុម  Cesar Azpilicueta 
ហើយ ពៃល នោះ កីឡាករ De Gea  
មិន បាន បៃើ កមា្លាំង ដៃ ខ្លាំង គៃប់ គៃន់ 
ដើមៃបី ទះ បាល់  ដៃល រមៀល ចូល ទី ហ្នឹង ។

កៃុម Chelsea មាន គៃប់ បាល់   នំ - 
មុខ  ២-០ តៃឹមតៃ ១នទី ក្នុង វគ្គ ទី ២ 
ពៃល កីឡាករ Mount បាន ស៊ុត ពី 
កៃ តំបន់ គៃះ ថា្នាក់ ហើយ មើល ទៅ 
ទនំង តៃ កឡីាករ De Gea អាច ធ្វើ ការ 
ស   ងៃ្គះបាល់ នោះ ដោយ សៃួល តៃ 
ខុសសៃឡះ  កីឡាករអន្តរជាតិរបស់ 
អៃសៃបា៉ាញ  បាន តៃឹម តៃ   ជួយ រុញ បាល់ 
នោះឲៃយ ចូល សំណាញ់ ទី  ប៉ុណ្ណោះ ។

តៃ យ៉ាង ណា លោក  Solskjaer 
ហាក់ មិន បាន បនោ្ទោស ឬ ដាក់ កំហុស 
ចំពោះ កូន កៃុម មា្នាក់ នៃះ ឡើយ ហើយ 
លោក  នៅ តៃ ទុកចិត្តលើ កីឡាករ  វ័យ 
២៩ ឆ្នាំ ឲៃយ ធ្វើ តួនទី ជា  អ្នក យម 
បង្គល ទ ី១ របស ់កៃមុ ដដៃល ដោយ 
គៃបូង្វកឹ សញ្ជាត ិនរ័វៃស បាន នយិយ 

ថា ៖ « ខ្ញុំ ដឹង    De Gea គឺ មនុសៃស និង 
ជា អ្នក ចាំ ទី ដៃល មាន ភាព រឹង មាំខ្លាំង 
ណាស់ ផ្នៃក ផ្លូវ អារម្មណ៍ ហើយ  ពិត 
ណាស់ គៃ ដឹងចៃបាស់ ថា គៃ គួរ តៃ អាច 
ររងំ បាន ១ គៃប ់តៃមនិអាចធ្វើបាន។ 
ហ្នឹង គឺ បាល់ ទាត់ » ។

កៃុម  Man United បាន ពៃយាយម 
កៃ បៃ ស្ថានការណ៍ ឡើង វិញ ដៃរ តៃ 
មិន តៃឹមតៃ មិនអាច ទៃ ថៃម ទាំង កាន់ 
តៃ យ៉ាប់ លើស ដើម ពៃល កីឡាករ 

Maguire ធ្វើ ឲៃយ ចូល ទី ខ្លួន ឯង នៅ 
នទទី ី៧៤ បន្ថៃម គមា្លាត ន ំមខុ ឲៃយ កៃមុ 
គូ បៃជៃង កាន់ តៃ ឆ្ងាយ ហើយ បើ ទោះ 
ខៃសៃបមៃើ  Bruno Fernandes រក 
បាន  ១គៃប់ ដោយ ការ ស៊ុត បាល់ 
ពិន័យ ១១ម៉ៃតៃ បាន សមៃចនៅ 
នទីទី ៨៥ ក៏ ដោយ ក៏ យឺត ពៃល 
ហើយ ដៃរ ។ ដូច្នៃះ លទ្ធផល ផ្លូវ ការ 
កៃុម  Chelsea ឈ្នះកៃុម  Man 
United ៣-១ ៕ AFP/VN

អ្នកចំាទី Caballero (កណ្ដាល) របស់ កេមុ Chelsea កំពុងលោតររំងបាល់។ AFP

Leganesធ្លាក់ពីលីកកំពូល
ឯMessiឈ្នះសែបែកជើងមាស

ម៉ា្រឌីដ :  ទោះ ជា   ស្មើ ជាមួយ 
កៃមុ Real Madrid ២-២ កាល- 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ សមៃប់ បៃកួត បិទ 
រដូវកាល ក៏ ដោយ ក៏  មិន គៃប់- 
គៃន់ ជួយ ឲៃយ កៃមុ Leganes រចួ 
ផុត ពីការ  ធា្លាក់ពី លីក កំពូល ដៃរ 
ខណៈ លទ្ធផល នៃះ ធ្វើ ឲៃយ កៃុម 
ជើង ឯក ថ្មាង ថ្ម ីនៃ កៃប ខណ័្ឌ La 
Liga បាត់ ពិន្ទុ លើក ដំបូង  ចាប់- 
តាំង ពី រដូវកាល ចាប់ ផ្ដើម វិញ ។

កៃមុ  Leganes ដៃល ចា ំបាច ់
តៃូវ ឈ្នះ ហើយ សងៃឃឹម ថា កៃុម 
Celta Vigo ចាញ់ កៃុម បាត 
តារង   Espanyol នោះ ប៊ិះ នងឹ 
ទទលួ បាន អព្ភតូ ហៃត ុដៃលជយួ 
ខ្លួន ទៅ ហើយ តៃ គួរ ឲៃយ ស្ដាយ 
ដៃល មនិអាចរក ជយ័ ជម្នះ ឃើញ 
សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ  កីឡដា្ឋាន 
Butarque  នៃះ ហើយ ចុង- 
កៃយ  នៅ តៃ តៃូវធា្លាក់ ទៅ លីក 
លដំាប ់ ទ២ី រដវូ កាល កៃយ រមួ 
ជាមួយ ២កៃុម ផៃសៃង ទៀត គឺ 
Mallorca និង Espanyol ។

កៃុម របស់ លោក  Zinedine 
Zidane កៃយ បៃកួត នៃះ ពិត 
មៃន  មនិ មាន ផល ប៉ះពាល ់អ្វ ីធ្ងន-់ 
ធ្ងរ  ពៃះ កា្លាយ ជា ជើង ឯក រចួ ទៅ 
ហើយ តៃ លទ្ធផល នៃះ បាន 
បញ្ចប ់កណំត ់តៃ ឥត ខ្ចាះ ដៃល 
ឈ្នះ ១១លើក ក្នុង ចំណម 
១១ការ បៃកួត គិត ចាប់ តាំង ពី 
ការ បៃកួត បៃជៃង  ដំណើរ ការ វញិ 

កៃយ ផ្អាក ដោយសរ វបិត្ត ិវរីសុ 
កូរ៉ូណា ហើយ សំខន់  គឺ ខៃសៃ- 
បៃយទុ្ធ Karim Benzema មិន 
អាច រក គៃប់ បាន  ដើមៃបី បៃជៃង 
យក សៃបៃក ជើង មាស ជាមួយ 
កីឡាករ Lionel Messi ។

កីឡាករ Messi រក បាន ២ 
គៃប់ បន្ថៃម ទៀត សមៃប់ ការ- 
បៃកួត ចុង កៃយ នៃ រដូវ កាល 
ដៃល កៃុមរងជើងឯក  Barce-
lona បានបំបាក់ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
Alaves ៥ - ០ ដោយ ធ្វើ ឲៃយ ខៃសៃ - 
បៃយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ អាហៃសង់ ទីន 
មាន ៤គៃប់ លើស កីឡាករ 
Benzema ដៃល មាន គៃប់- 
បាល់ សរុប ២១គៃប់។

បើ ទោះ បីជា បាន ឈ្នះ សៃបៃក-  
ជើង មាសជា  លើក ទី ៧ នៅ 
កៃបខ័ណ្ឌ La Liga ក្នុងនម ជា 
អ្នករកគៃប់បាល់បានចៃើនជាងគៃ
ពោលគឺ ចៃើន ជាង ១លើក លើ 
អតីត កីឡាករ Telmo Zarra 
ដៃល លៃងឲៃយ កៃុម Athletic 
Bilbao ក្នុង ទសវតៃសរ៍ឆ្នាំ៤០-
៥០ក៏ ដោយ ក៏ កីឡាករ Messi 
មិនសូវ ជា រីក រយ ប៉ុន្មាន ឡើយ 
ដោយ រូប គៃ បាន បៃប់ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
មនិសវូ ជា ចាប ់អារម្មណ ៍ ការ ឈ្នះ 
ពាន រងា្វាន់  លក្ខណៈ ផ្ទោល់ ខ្លួន 
ប៉នុ្មាន ឡើយ ពៃះ ខ្ញុ ំចង ់ឲៃយ កៃមុ 
កា្លាយ ជា មា្ចាស ់ពាន ក្នងុ លកី ដចូ ព ី
មុន ចៃើន ជាង » ៕ AFP/VN
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នៅថ្ងៃទី១៨ខៃកក្កដាឆ្នាំ២០២០ពិធីដ៏មហោឡារិកនៃះតៃូវ
បានផ្តល់វត្តមានចូលរួមដោយ៖ ឯកឧត្តមយឹមឆៃលីឧបនាយក
រដ្ឋមន្តៃីនិងជាបៃធានគណៈកមា្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម
នៃបៃទៃសកម្ពជុា,លោកលងីតងុ(LingDong)នាយកបៃតបិត្តិទទូៅ
នៃកៃមុហុ៊នអចលនទៃព្យអន្តរជាតិWangfuGuoji(អ័ងហ្វូ-WANGFU),
លោកចុងជីនចៀន(ZhongJinjian)អគ្គនាយកបៃតិបត្តិកៃុមហ៊ុន
អចលនទៃព្យអន្តរជាតិWangfuGuoji(អង័ហ្វូ-WANGFU),លោក
ស្វីយ៉ុងសៀន(XuYongxian)បៃធានកៃុមហ៊ុនSichuanHuaxi
Sanjian(ខៃមបូឌា)ខូអិលធីឌី,លោកចាងយ្វីនសៀន(Zhang
Yunxian)ទទួលបន្ទុកគមៃងកៃុមហ៊ុនSichuanHuaxiSanjian
(ខៃមបូឌា) ខូអិលធីឌីរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកសារព័ត៌មាននានា
ក្នុងពៃឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៃះ។

បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយកៃុមហ៊ុនស្យាវមី (XiaoMi)ដៃលជាកៃុមហ៊ុនមួយក្នុង
ចណំោមកៃមុហ៊នុផ្សៃងៗទៀតដៃលមានបច្ចៃកវទិ្យាខា្លាងំបផំតុនៅលើពភិពលោកហើយនៃះ
ជាគមៃងលនំៅឋានឆ្លាតវៃដបំងូគៃនៅបៃទៃសកម្ពជុាហើយក៏ជាគមៃងលនំៅឋានឆ្លាតវៃ
នៅកៃបៃទៃសដំបូងគៃរបស់កៃុមហ៊ុនស្យាវមី(XiaoMi)ផងដៃរ។

នៅចំកណ្តាលទីកៃុងភ្នំពៃញមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដៃលជា“បា៉ារីសបូព៌នៃកម្ពុជា”

ពៃឹត្តិការណ៍នៃះពោរពៃញទៅដោយបរិយាកាសមហោឡារិកនិងភាពកក់ក្តៅឯកឧត្តមយឹមឆៃលីឧបនាយក-
រដ្ឋមន្តៃី និងជាបៃធានគណៈកមា្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មនៃបៃទៃសកម្ពុជាបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ
ការិយាល័យលក់និងទីផ្សារបនា្ទាប់មកកន្លៃងដាក់ខ្សាច់និងបន្ទប់គំរូនៃការិយាល័យលក់រួមជាមួយមន្តៃីរដា្ឋាភិបាល
ដទៃទៀត។ភ្ញៀវដៃលមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធីនៃះក៏បានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃយា៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះគមៃងនៃះ
ផងដៃរ។
នៅក្នុងពិធីនោះលោកលីងតុង(LingDong)នាយកបៃតិបត្តិទូទៅនៃកៃុមហ៊ុនអចលនទៃព្យអន្តរជាតិ

WangfuGuoji(អង័ហ្វូ-WANGFU)នងិលោក(ស្វីយ៉ងុសៀនXuYongxian)បៃធានកៃមុហ៊នុSichuanHuaxi
Sanjian(ខៃមបូឌា)ខូអិលធីឌីបានថ្លៃងសនុ្ទរកថនៅក្នងុពធិីនោះនងិបង្ហាញពីភាពខា្លាងំរបស់កៃមុហ៊នុក្នងុការធានា
ការអនុវត្តគមៃងនិងផៃនការសាងសង់។បនា្ទាប់មកឯកឧត្តមយឹមឆៃលីឧបនាយករដ្ឋមន្តៃីបានថ្លៃងសុន្ទរកថ
ដោយបញ្ជាក់យា៉ាងច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍទីកៃុងភ្នំពៃញក៏ដូចជាបៃទៃសកម្ពុជា។

ការបៃកាសបើកគមៃងការដា្ឋានសាងសង់នៃះភ្ញៀវកិត្តិយសបានចូលរួមថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដៃលជា
សក្ខីភាពនៃការបើកទំព័រថ្មី នៃពិធិបញ្ចុះបឋមសិលាបានទទួលជោគជ័យទាំងសៃុងនៃគមៃងសាងសង់សំណង់ដ៏
អសា្ចារ្យនៃះ។បនា្ទាប់ពីពិធីនៃះកៃុមហ៊ុនអចលនទៃព្យអន្តរជាតិWangfuGuoji(អ័ងហ្វូ-WANGFU)បានបៃរព្ធ
ពធិីបើកសម្ភោធកចិ្ចសហបៃតបិត្តកិារគមៃងនៃះហើយកៃមុការងរគៃបគ់ៃងគមៃងរបស់កៃមុហ៊នុSichuanHuaxi
Sanjian(ខៃមបូឌា)ខូអិលធីឌីបានឡើងធ្វើសចា្ចាបៃណិធាន។
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