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ព័ត៌មានជាតិ

លោក Jurgen Klopp របស់ក្រុម  
ហង្សក្រហម Liverpool ឈ្នះពាន  
គ្រូបង្វឹកល្អ ប្រចាំ ឆ្នាំ ក្រយ ជួយ  ក្រុម 
បាល់ទាត់ន្រះលើ កពានលីក  ...ទំព័រ ១៥

កីឡា

កម្ពជុាអាចនំាចេញទំនិញទៅចិនជាង៣៤០បេភេទកេមអតេពន្ធសូនេយ

ណេនំារបស់កេសួងសុខាភិបាលស្តពីីការបេឆំាងជំងឺកូវីដឃាត់មនុសេសបេសុ-សេ២ី៨៥នាក់

ចុះបង្កេបក្លបិកមេសាន្ត១កន្លេងល្មើសនឹងការ-

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ ប្រទ្រស កម្ពជុា មាន 
លទ្ធ ភាព នាំ ច្រញ ទំនិញ ជាង 
៣៤០ប្រភ្រទ ដោយ មាន អត្រ 
ពន្ធ សនូ្រយ ភាគរយ  ទៅ កាន ់ ទីផ្រសារ   
ប្រទ្រស ច ិន នៅ ព្រល ដ្រល កចិ្ច- 

ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី 
ទ្វ្រ ភាគី កម្ពុជា-ចិន (FTA)  
ចូល ជា ធរមាន។

លោក សុខ សុភ័ក្ត្រ រដ្ឋ ល្រ-
ខា   ធកិារ ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម និង 
ជា ប្រធាន ក្រមុចរចា ន្រ កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី ជាមួយ 

ចិន បាន ថ្ល្រង  ក្នងុ សន្ន ិសីទ  សារ- 
ព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធ ផល បញ្ចប់ 
កចិ្ច ចរចា កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ស្ររី កម្ពុជា -  ចិន  នៅ ទីស្តី - 
កា រ  គណៈរដ្ឋ មន្ត្រី កាលពី ថ្ង្រ 
អង្គារ ថា ប្រភ្រទទំនិញកា្លាស្រ  ្រសពី 
កម្ពជុាចនំនួជាង ៣៤០ មខុនងឹ 

អាច នា ំ ច្រញ ទៅ  ទផី្រសារ ប្រទ្រស 
ចិន ដ្រល ជា ទីផ្រសារ ធំបំផុត នៅ 
លើ ពិភព លោក។  ទំនិញ ទាំង- 
នោះ រមួមាន   ម្រច   ម្ទ្រស  ក្រៀម 
ផលិត ផល ក្រ ច្ន្រ ពី សា្វាយចន្ទី  
ខ្ទឹម   ទឹកឃ្មុំ  និង ផលិត ផល ពី 
គ្រឿង សមុទ្រ   រួម មាន គ្រំ   កា្តាម  

និង ខ្រយង  ជា ដើម ។ 
លោក បាន ថ្ល្រងថា៖  «យើង 

មាន លទ្ធ  ភាព គ្រប ់គ្រន ់ក្នងុ ការ- 
ផលតិទនំញិនា ំច្រញទៅ ប្រទ្រស  
ចិន ពិស្រស  បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ   ត្រី  
សាច់     សត្វ(ជ្រូក មាន់ ទា គោ 
និងពព្រ)»។ ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

មន្តេីនគរបាលបេឆំាង
គេឿងញៀន៧នាក់តេវូ
ផ្អាកពីការងារបនា្ទាប់ពី
មានការគំរាមទារបេក់

ឪពុកមា្តាយខ្លះជំទាស់ការ
ធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដលើ
សិសេសមុនអនុញ្ញាត
ឲេយពួកគេចូលសាលា

វៀតណាមបិទកេងុ
មានបេជាជន១,១
លាននាក់រស់នៅខណៈ
ជំងឺកូវីដ១៩បន្តឆ្លង-
រាលដាលក្នងុតំបន់

នៀម ឆៃង

ពៃ វៃងៈមន្ត្រ ីនគរបាល ប្រឆំា ង 
គ្រឿង ញៀន ចំនួន៧ នាក់ ន្រស្នង   -  
ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខ្រត្ត ព្រ វ្រង 
ត្រវូ បាន អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល- 
ជាតិ លោក ន្រត សាវឿន ដក់ 
ពិន័យ ដោយ ផ្អាក ការងរ បណ្ដោ  ះ - 
អាសន្ន បនា្ទាប ់ព ីមន្ត្រ ីទាងំ  ៧  របូ   
ន្រះ ត្រូវ បាន ពលរដ្ឋ  អះ អាង ថា 
មា ន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ  វាយ ដំ 
គំរាម ទារ ប្រក់  ដោយ ចោទ  
ពល  រដ្ឋ ស្លូត ត្រង់ ថា  ជាប់ ពាក់ - 
ព័ន្ធ នឹង គ្រឿង ញៀន។

បើ តាម ស្រចក្ដ ីសម្រច របស ់
លោក...តទៅទំព័រ ២

ខន សា វិ 

 ភ្នពំៃញ ៈឪពុក មា្ដាយ មួយចំនួន  
មិន ព្រញចិត្ត ការធ្វើ ត្រស្ដ រក ជំ ងឺកូ វីដ-  
១៩  លើ សិស្រសសាលា ដោយ ត្រវូ 
ចំណាយ ពី  ១០០ ទៅ ១១០ ដុលា្លារ  
សម្រប់ សិស្រស មា្នាក់ ៗ  នោះ ឡើយ 
ដោយ សារ ពួកគ្រ ព្រួយបារម្ភ ថា 
ក្ម្រងៗ នឹង មាន ការ ឈឺ ចាប់ ដោយ- 
សារ ការយក សំឡី រុកចូល ច្រមុះ 
យក សំណាក ទៅធ្វើ ត្រស្ដ ។ បុ៉ន្ត្រ 
មន្ត្រ ីថា សាលា រៀន គឺ ត្រវូត្រ អនុវត្ត 
តាម ការ សម្រច របស់ អន្តរ ក្រសួង ។ 

 បុរស សំុ លាក់ អត្ត សញ្ញាណ មា្នាក់  
បាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្ដិ៍ ម្រសិលមិញ ថា 
លោក រួមទំាង ឪពុកមា្ដាយ ប្រហ្រល 
១០០ នាក់ ផ្រស្រង ទៀត បាននំាគ្នា 
ប្រឆំាង ទៅនឹង សាលា ដ្រល បាន 
តម្រវូឱ្រយ ឪពុកមា្ដាយ ត្រវូ យល់ព្រម  
ឱ្រយ កូនៗ របស់ខ្លនួ ធ្វើត្រស្ដ រក ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ ជាមុនមុន អនុញ្ញាតឱ្រយ ចូ ល  
ទៅក្នងុ សាលារៀន  ដ្រល គ្រង 
បើក ដំណើរ ការវិញ នៅ ខ្រសីហា ។ 

 បុរស ដ្រល មាន កូន អាយុ ៨ ឆា្នាំ 
មា្នាក់ និង ១២ ឆា្នាមំា្នាក់ រៀន នៅ សា - 
លា រៀន អន្តរជាតិ ឯកជន មួយ បាន 
បន្តថា ឪពុក មា្ដាយ ទំាងន្រះ មិន ព្រ ញ - 
ចិត្ត  ចំពោះ...តទៅទំព័រ  ៥

គឹម  សារុំ 

ភ្នំពៃញៈ មនុស្រស ប្រុស -ស្រី 
ចំនួន ២៨៥ នាក់  ត្រូវបាន កមា្លាំង 
សមត្ថកិច្ច នគរបាល រាជធានី- 
ភ្នំព្រញ  ឃាត់ខ្លួន  និង ប្រមូល- 
បាន ពីការ ចុះ បង្ក្រ បក្លិប កម្រសាន្ត 

១ កន្ល្រង  ដ្រល ល្មើស នឹង ការ- 
ណ្រនា ំរបស ់ក្រសងួ សខុាភ ិបាល  
ក្នុង ការប្រឆាំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ស្ថិត ក្នុង សង្កាត់ ភ្នំព្រញ ថ្មី  ខណ្ឌ 
ស្រនសុខ  កាលពី វ្រលា រំលង- 
អ្រធាត្រ  ឈាន ចលូ ថ្ង្រ ទ ី២៨ កក្ក ដ  
ខណៈ ពួកគ្រ កំពុង សប្របាយ ក្នុង 

ក្លិប កម្រសាន្ត នោះ។
លោក ប៊ុន  សត្រយា  នាយ- 

ការយិាល័យ ព្រហ្មទណ្ឌ កម្រតិ- 
ស្រល ន្រ ស្នងការដ្ឋាន នគរ- 
បាល រាជធានី ភ្នំព្រញ  ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្តិ៍  ពី ម្រសិលមិញ ថា 
កាល ពី វ្រលា ម៉ោង ជាង ១២ 

រំលង អ្រធាត្រ ឈាន ចូល ថ្ង្រ ទី 
២៨  កក្កដ  កមា្លាំង សមត្ថកិច្ច 
របស ់លោក នងិ ដោយ មាន ការ- 
សម្រប សម្រលួ ផ្លវូច្របាប ់ព ីលោក 
សាយ  ណរូា៉ា  ព្រះរាជអាជា្ញារង ន្រ 
អយ្រយការអម សាលា ដំបូង រាជ - 
ធានី ភំ្នព្រញ ...តទៅទំព័រ ៦

កៃុង ហាណូយៈ  អាជា្ញាធរ 
បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា  
ប្រទ្រស វៀត ណាម  ពន្រយារ-
ព្រល ជើង ហោះ ហើរ  និង ការ- 
ដកឹ ជញ្ជនូ សាធារណៈ ទាងំ អស ់ 
មិន ឲ្រយ ច្រញ ចូល  និង នៅ ក្នុង 
ទកី្រងុ ដ្រល មានប្រ ជា  ជ ន ១,១ 
លាន នាក់រស់នៅ  ជា ទី ដ្រល 
មាន ករណី ឆ្លង វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម      
កូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី ដ៏ ចម្ល្រក ដំបូង  
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស មួយ ន្រះ  ក្នុង 
រយៈ ព្រល  ប៉នុា្មាន  ខ្រ  ត្រវូ បាន  រក   
ឃើញ នា  ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ ។ 

 រហូត ទៅ... តទៅ ទំព័ រ  ១១

សមត្ថកិច្ច  បង្កៃប ក្លបិកមៃសាន្ត១កន្លៃងដៃលល្មើសនឹងការណៃនំារបស់កៃសួង សុខាភិបាល នៅ ខណ្ឌសៃនសុខ កាលពីយប់ថ្ងៃចន្ទ   ។ រូប ហ្វ្រសប៊ុក
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ឡុង គីមម៉ា រីតា

ព្រះសីហនុៈ មន្ទីរ សុខា ភិ- 
បាល ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  មាន ពលរដ្ឋ ចំនួន ១៤ 
នាក់ រស់នៅ ក្នុង ភូមិ ដើម ថ្កូវ 
សង្កាត់ កោះរុ៉ង ដៃល មាន អាកា រ 
 ក្តៅ ខ្លួន  និង  មាន ចៃញ ក ន្តួ ល 
កៃហម  កពំងុ សមៃក ពៃយា បាល 
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ ដើមៃបី រង់ចំា លទ្ធ ផល ឈាម 
ដៃល កៃមុ វៃជ្ជ បណ្ឌតិ នឹង វិនិច្ឆយ័ 
ថា ជា ជំងឺ អ្វី សៃប ពៃល ដៃល 
កម្ពជុា ទើប មាន ផ្ទះុ ជំងឺ ឈីក ។

កាលពី ថ្ងៃទី២៧ ខៃកក្កដា 
មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ អ្នក ជំងឺ ជា 

ចៃើន នៅក្នុង សង្កាត់ ខាង លើ 
ដោយមាន អ្នក ខ្លះ មាន អា កា រ 
ក្តៅ ខ្លនួ មាន ឡើង កន្ទលួ កៃហម 
នងិ បាន ស្វៃង រក សៃវា ពៃយា បាល 
នៅ មន្ទីរពៃទៃយ រដ្ឋ និង មាន អ្នក 
ខ្លះ បាន ស្វៃងរក សៃវា ពៃយា បាល 
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ឯក ជន។  នៃះ បើ 
តាម លោក ហៃង គឹម អាន 
នាយ ប៉ុស្តិ៍ នគ របាល រដ្ឋ បាល 
សង្កា ត់ កោះ រ៉ុង បាន បៃប់ ភ្នំ- 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ ។

លោក បន្ត ថា៖ «បាទ បង មាន 
ការ ផ្ទុះ ចៃើន មៃន ជិត ២០ នាក់ 
ដំបូង ពួក គាត់ ក្តៅខ្លួន ធម្មតា។ 
តៃ ខ្ញុំ មិន ដឹង ព័ត៌ មាន លម្អិត ទៃ 
ពៃះ ពៃល ពួក គាត់ អត់ សៃួល 

ខ្លនួ ហ្នងឹ ពកួ គាត ់បាន ឡើង មក 
ខៃត្តរក សៃវា ពៃយា បាល នៅ ពៃទៃយ 
ខៃត្តដើមៃបី ពិនិតៃយ សុខ ភាព»។

លោកសៃី លឹម សា មាន 
បៃធាន មន្ទីរ សុខាភិ បាល ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ ថា គិត 
តៃមឹ ថ្ងៃទី ២៨  កក្កដា  គឺ មាន អ្នក 
ជំងឺ ដៃលមា ន អាកា របៃប នៃះ 
ចំនួន ១៤ នាក់  កំពុង សមៃក 
នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត  
ដើមៃបី រង់ ចំា លទ្ធ ផល ឈាម។ 
លោក សៃ ី បាន ថ្លៃង ថា  កៃមុ វៃជ្ជ- 
បណ្ឌិត ជំនាញ មិន ទាន់ អាច  
វនិ ិច្ឆយ័ ថា ជា ជងំ ឺអ្វ ីនៅឡើយ ទៃ 
ដោយ រង់ ចាំ លទ្ធ ផល ឈាម ពី 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ពិសោធន៍ បា៉ា ស្ទ័រ ជា- 
មុន សិន ។ 

លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា៖ «អ្នក 
ជំង ឺហ្នឹង មកព ីសង្កាត់  កោះរ៉ុង 
ចំណៃក តំបន់ ផៃសៃង គាត់ ឈឺ 
គាត់ ក្តៅ ខ្លនួ គាត់ មក មន្ទរី ពៃទៃយ 
គឺ ពៃយាបា ជំងឺ ធម្មតា។ យើង មិន 
ទាន់ ហ៊ាន សន្និ ដា្ឋាន ថា  ដូច 
ករណ ីនៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័ 
ទៃយើងរង់ ចាំ លទ្ធ ផល ពិនិតៃយ 
ឈាម សិន» ។

លោក សៃី លឹម សា មាន 

បាន ស្នើ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ចូល រួម 
អនុវត្ត វិធាន ការ អនា ម័យ និង 
កមា្ចាត ់ជមៃក មសូ ខា្លា ដៃល នា ំឲៃយ 
កកើត មូស បង្កជា ជំងឺ ហើយ 
តៃូវ ស្លៀក ពាក់ ខោអាវ វៃង និង 
សមៃន្ត ក្នងុ មុង ជា និច្ច។ លោក-  
សៃី ថា តៃូវ ស្វៃងរក សៃវា ពិ- 
គៃះ  ជំងឺ ឲៃយ បាន ទាន់ ពៃល នៅ 
តាម មណ្ឌល សុខ ភា ពឬ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ បង្អៃក ដៃល នៅ ជិត បំផុត 
ក្នងុ ករណ ីដៃល មាន រោគ សញ្ញា 
ដូច ខាង លើ។

ក៏ប៉ុន្តៃ  លោក  ឃា ង  ភា រមៃយ  
អ្នក នំា ពាកៃយ សាលា ខៃត្ត ពៃះ សី- 
ហនុ បាន បៃប់ ពី មៃសិល មិញ ថា 
ករ ណ ី ខាង លើនៃះ បើតាម ការ- 
សន្និដា្ឋា ន ជំ ហ នដំ បូង ពី កៃុ ម 
គៃ ូពៃទៃយ គ ឺជា ជងំ ឺឈកី  ឬ ស្អចូ ។ 
តៃទោះ ជា យ៉ា ងណា  អ្ន កជំ ងឺ ទំាង 
អ ស់ តៃូ វបា ន យ កសំ ណា ក ទៅ 
វទិៃយា សា្ថានបា៉ា ស្ទ ័រដើ មៃប ីធ្វើ កោស- 
លៃយ វិ ច័យ បន្ថៃម ។

កាលពី ថ្ងៃទី២៣ កក្កដា កៃ- 
សួង សុខាភិ បាល បានបៃកាស  
ពី ករណី ផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ ឈី ក 
(Chik unn gun ya)នៅ ក្នុង 
ភូមិ មួយ ចំនួន នៃ សង្កាត់ ប៉ាយ- 
ប៉ៃត ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ ដៃល 

បាន កើត ឡើង លើ ពលរដ្ឋ ចនំនួ 
១៦៨ នាក់ ដោយ មាន ចៃញ 
រោគ សញ្ញា គៃនុ ក្តៅ  ឡើង ក ន្ត ួល- 
កៃហម លើ សៃបៃក និង ឈឺ 
សនា្លាក់ ដៃ ជើង ។

លោក ឡៃ ច័ន្ទ សង្វាត បៃ- 
ធាន មន្ទីរ សុខា ភិ បាល ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជយ័ បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា គិត តៃឹម 
ថ្ងៃទី២៨  កក្កដា អ្នកជំងឺ ទាំង- 
អស់ ដៃល ឆ្លង ជំងឺ ឈី កដៃល 
បន្ត សមៃក នៅ មន្ទី រពៃទៃយ  គឺ 
មាន អា ការ ធម្ម តាដោយ មិន 
មាន នរ ណា មា្នាក់ ប៉ះពាល់ ដល់ 
អាយុ ជីវិត នោះ ទៃ ។

លោកបានបន្ត ថា ចំពោះ 
សា្ថាន ភាព នៃ ការផ្ទុះ ជំងឺ នៃះ ក៏ 
តៃវូ បាន គៃប់ គៃង ផង ដៃរ  បនា្ទាប់ព ី
កៃុម ជំនាញ បាន ចុះ បាញ់ ថា្នាំ 
សមា្លាប់ មូស និង បន្ត ដាក់ ថា្នា ំអា-  
បៃ ត នៅក្នុ ង ភូមិ ដៃល សងៃស័យ 
មាន មូស ចម្លង ជំងឺ ទាំង នៃះ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «មក ទល់ 
ពៃល នៃះ អ្នកជំងឺ មួយ ចំនួ ន 
មិនទាន់ ចៃញពី មន្ទីរពៃទៃយ ទៃ។ 
ប៉ុន្តៃ ពួក គាត់  មិន មាន បញ្ហា អី 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ សុខភា ព ទៃ» ។

តាម សៃចក្ត ីបៃ កាស ពត័ ៌មាន 

របស់ កៃសួងសុ ខាភិ បាល  ឲៃយ 
ដឹង ថា  ជំងឺ គៃនុ ឈី ក  គឺជា បញ្ហា 
សុខ ភាព សា ធារ ណៈមួ យ  ដៃល 
បៃឈម នឹងការ ឆ្លង  ពី បុគ្គល 
មា្នាក ់ទៅ បគុ្គល មា្នាក ់ ព ីគៃសួារ ១ 
ទៅ គៃសួារ១ ព ីភមូ ិ១ ទៅ ភមូ១ិ 
ទៀត តាម រយៈ មូស ខា្លា ញី ខាំ 
ដៃល ចល័ត គៃប់ ទី កន្លៃង ។  

យ៉ាង ណាក្ដី   កៃសួងសុ ខភិ- 
បាល បាន បញ្ជាក់ ថា  ជំងឺ គៃុន 
ឈី ក នៃះមិន  បណា្តាល ឲៃយ ប៉ះ- 
ពាល់  ដល់ អាយុ ជីវិត ទៃ  តៃ នឹង  
ជាសះសៃបើយវិញ ក្នុង  ពៃល១ 
សបា្តៅហ៍ឬ យូរ ជាង នៃះ ហើយ 
អាច ធ្វើ ឲៃយ អ្នក ជងំ ឺឈ ឺសនា្លាក ់ដៃ 
ជើង យរូ ឆ្នា។ំប៉នុ្តៃ បៃសនិ បើ អ្នក 
កើត ជំងឺ  ឈី ក  ក្នុងពៃល កំពុង 
មាន ជំងឺ ផៃសៃង ទៀត ដូចជា  ជំងឺ 
គៃុន ឈាម  គៃុន ចាញ់  ជា ដើម 
គឺ អាច ប៉ះ ពាល់ អាយុ ជីវិតបាន។ 
ជា មួយ គា្នានៃះ កៃសួងសុ ខាភិ- 
បា ល បា នណៃនាំ ថា កា រទប់- 
សា្កាត់ ជំងឺ ឈី ក ក៏ដូចជា  ការទប់-  
សា្កាត ់ជងំគឺៃ ុនឈា ម ដៃរគ ឺ ផ្អៃ ក 
ទៅលើ  ការកា រពា រ កុំ ឲៃយ មាន 
មូស ខា្លា ញី ខំា តាម រយៈ ការ កមា្ចាត់ 
វត្ថ ុដក ់ទកឹ  ដៃល ជា ជមៃក នាឲំៃយ 
កកើត សត្វ មូស ៕

តពីទំព័រ ១...នៃត សាវឿន 
ចុះ  ថ្ងៃ ទី២៧ ខៃ កក្កដា   បញ្ជាក់ 
ថា មន្តៃ ីនគរ បាល ដៃល តៃវូ ផ្អាក 
ការងរ បណ្តាះ អាសន្ន   រមួ មាន 
ឈ្មោះ ថោង វណ្ណឌ ីស្នងការ រង 
នគរបាល ខៃត្ត ពៃ វៃង ទទួល 
បន្ទុក ផ្នៃក គៃឿង ញៀន ឈ្មោះ 
ពៅ ជីវ័ន នាយ ការិយ ល័យ 
បៃឆងំ គៃឿង ញៀន ឈ្មោះ  ទចូ 
ធារ៉ា នាយ រង ការិយ   ល័យ 
បៃឆងំ គៃឿង ញៀន ឈ្មោះសុ ីប ូ
នាយ ផ្នៃក នៃ ការិយល័យ បៃ-
ឆំង គៃឿង ញៀន ឈ្មោះ ហៃង 
ចាន់ រតនា, សៀក ចាន់ធឿន 
នងិ ឈ្មោះ យនុ តារ ភស័្ត មាន 
ឋានៈ ជា មន្តៃី នៃ ការិយ ល័យ  
បៃឆំង គៃឿង ញៀន។

លោក នៃត សាវឿន ថ្លៃង ថា៖ 
« សាម ីខ្លនួ ដៃល មាន ឈ្មោះ ក្នងុ 
បៃកា  រ១ តៃវូ មក បង្ហាញ ខ្លនួ រៀង- 
រល់ ម៉ា ង ការងរ នៅ ការិយ- 
ល័យ បុគ្គលិក នៃ ស្នង ការ ដា្ឋាន 
នគរ បាល ខៃត្ត ពៃ  វៃង ដើមៃប ីរង-់ 
ចាំ ការ សមៃច ជា ថ្មី» ។

លោក ឆយ គឹមខឿន អ្នក- 
នា ំ ពាកៃយ អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល-
ជាតិបាន ថ្លៃង បៃប់ កាល ពី មៃសិល- 
មិញ ថា លោក  នៃត សាវឿន 
បាន សមៃច ដាក់ ពិន័យ កង- 
កមា្លាំង នគរ បាល ជាតិ ទាំង  ៧ 
នាក់ ដៃល បាន បៃពៃឹត្ត ខុស ពី  

កៃម សលីធម ៌វជិា្ជា ជវីៈ  នងិ វនិយ័ 
កង កមា្លាំង នគរ បាល ជាតិ។ ការ - 
ដាក់ ពិន័យ នៃះ ដោយ  សារ តៃ 
មន្តៃ ីនគរ បាល ទាងំ ៧ នាក ់បាន 
ធ្វើ បៃតិ បត្តិ ការ បង្កៃប គៃឿង- 
ញៀន ផ្ទយុ ព ីកៃម សលីធមវ៌ជិា្ជា- 
ជីវ:  និង វិន័យ របស់ កង កមា្លាំង 
នគរ បា ល  ជាតិ និង បង្ក ឲៃយ មាន 
របួស សា្នាម ដ ល់  ជន សងៃស័យ។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «ឯក- 
ឧត្តម នាយឧត្តម សៃនយី ៍សន្ត-ិ 
បណ្ឌិត នៃត សាវឿន អគ្គ ស្នង- 
ការ នគរ បាល ជាតិ បាន ដាក់ បទ- 
បញ្ជា ឲៃយ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំនា យក ដា្ឋាន  
អង្គភាព និង ស្នង ការដា្ឋាន នគរ- 
បាល រជ  ធានី -ខៃត្ត ទាំង ២៥  
តៃវូ ពងៃងឹ ការ អនវុត្ត វនិយ័ របស ់
កង កមា្លាំង នគរ  បាល ជាតិ នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស  និង មិន លើក- 
លៃង ដាច់ ខាត  ចំពោះ មន្តៃនីគរ-  
បាល ណា មា្នាក់  ដៃល បៃពៃឹត្ត 
ខុស ពី វិន័យ  និង វិជា្ជា ជីវៈ របស់ 
កង កមា្លាំង នគរបាល ជាតិ និង 
អាច ឈាន ដល ់ការ អនវុត្ត នតី-ិ 
វិធី ចៃបាប់ ទៀត ផង»។

 សាកៃសី  ២  រូប  មាន ឈ្មោះ ថៃ 
សាមាឌ និង ឈ្មោះ ភឿន រ័ត្ន 
រស ់នៅ ភមូ ិសា្វាយ សខុោ សង្កាត ់
ជើង ទឹក កៃុង ពៃវៃង  ខៃត្ត ពៃ-
វៃង បាន រៀប រប់ នៅ ក្នុង វីដៃអូ 
សមា្ភាស តាម ហ្វៃសប៊កុ ថា ពកួ- 
គៃ តៃូវ បាន ប៉ូលិ ស ឈ្មោះទូច 
ធារ៉ា និង ប៉ូលិ ស  ៣ នាក់ ទៀត 
ចាប់  ខ្លួន  នៅ យប់ ថ្ងៃ  ទី ២០  ខៃ 

កក្កដា និង ដោះ លៃង វិញ នៅ   
ថ្ងៃ  ទី ២១  ខៃ កក្កដា បនា្ទាប់ ពី 
ឪពកុ មា្ដាយ របស ់ពកួគៃ បាន យក 
បៃក ់៤ លាន រៀល ទៅ ឲៃយ ឈ្មោះ 
ទូច ធារ៉ា។

សាកៃសី ឈ្មោះភឿន រ័ត្ន បាន 
រៀប រប់ ថា នៅ ខណៈ  ពៃល គៃ 
កពំងុ ជិះ ម៉តូ ូព ីកន្លៃង ហបូ ចកុ ២ 
នាក ់ឈ្មោះ ថៃ សាមាឌ ប៉លូសិ 
ឈ្មោះ ទូច ធារ៉ា បាន ជិះ ម៉ូតូ ពី 
កៃយ នងិ បាន កៀ រ  ម៉តូ ូ ពកួ គៃ 
ឲៃយ ឈប ់ហើយ បាន ដក កាភំ្លើង 
ខ្លី មក វាយ កៃបាល។ ពៃល នោះ 
ឈ្មោះ ថៃ សាមាឌ  នយិយ ទៅ 
ឈ្មោះ  ធារ៉ា  ថា បើ ហ៊ាន  បៃើ 
កាភំ្លើង គរំម បន្ត ទៀតគៃ នងឹ ថត 
វដីៃ  អ ូនៅលើ ទរូសព័្ទ ទកុ ជា ភស័្ត-ុ 
តាង ។ ពៃល នោះ ឈ្មោះ ទូច 
ធារ៉ា បាន ទរូសព័្ទ ហៅ បក្ខ ពកួ៣ 

នាក ់មក ទៀត ។ ពៃល ប៉លូសិ ៣ 
នាក់ មក ដល់ ពួកប៉ូលិស បាន 
វាយ នងិ  យក ពកួ គៃទាងំ ២នាក ់
ទៅ ស្នង ការ តៃ ម្ដង។ ចំណៃក 
ឈ្មោះ ថៃ សាមាឌ ក ៏បាន រៀប- 
រប់  ថា ឈ្មោះ ទូច ធារ៉ា បាន 
ចាប់   ពួក គៃ ទាំង ២  នាក់ ទៅ ធ្វើ 
ទារុណកម្ម នៅ ក្នុង កន្លៃង ឃុំ- 
ឃំាង  ដោយ វ៉ៃ នឹង ដំបង ក្ដគោ 
ទៅ   លើ ខ្លួន និង បៃើ   ដំបង ឆក់   
ឆក់ នៅ លើ ភ្លា។ បនា្ទាប់ មក 
ពួកគៃ  បាន ទូរស័ព្ទ ទៅ ឪពុក- 
មា្ដាយ របស ់ខ្លនួ    ឲៃយ យក បៃក ់មា្នាក ់
២ លាន រៀល ទៅ ដោះ ខ្លនួ  ពកួ គៃ 
យក ទៅ ផ្ទះ វិញ។

ថៃ សាមាឌ នយិយ ថា៖ «គៃ 
យក  ខ្ញុ ំទៅ វ៉ៃ តប ់រចួ ហើយ យក ខ្ញុ ំ
ទៅ ពិនិតៃយ ទឹក នោម រួច ចោទ ខ្ញុំ 
ថា  មាន សារធាតុ ញៀន បឋម។ 

ប៉នុ្តៃ ដោយ  សារ ខ្ញុ ំមនិ  ដៃល  ជាប-់ 
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការ បៃើ បៃស ់គៃឿង- 
ញៀនខ្ញុំ ក៏ ចៃញ ទៅ ពៃទៃយ រដ្ឋ ពិ-
នតិៃយ  មើល សារ  ធាត ុញៀន។ នៃះ 
គឺ កៃដាស បញ្ជាក់ ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ 
រដ្ឋ ខៃត្ត ពៃវៃង បញ្ជាក ់ថា ខ្ញុ ំអត ់
មាន សារធាត ុញៀន ទៃ។ ខ្ញុ ំទៅ 
ពិនិតៃយ ឈាម នៅ បា៉ាស្ទរ័ គៃ បញ្ជាក់  
ថា ខ្ញុំ អត់ មាន សារធាតុ ញៀន 
ទៃ»។ ថៃ សាមាឌ បាន រៀបរប ់
ថា កៃយ ពៃល  ខ្លនួ  បាន ចៃញព ី 
ស្នង ការ វញិ ប៉លូសិ ឈ្មោះ  ទចូ  
ធារ៉ា បាន មក សមៃប សមៃួល 
បៃគល់ បៃក់ ឲៃយ វិញ តៃ លោក 
មិន យល់ ពៃម  ដោយ ចង់ បាន 
យុត្តិ ធម៌ និង ភាព សា្អាត ស្អំ។ 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករណីផ្អាក ការ-
ងរ  នៃះ ដៃរ គៃ ហ ទពំរ័ នគរ បាល 
ជាត ិ  បាន ចុះ ផៃសាយ ព ីមៃសិល មញិ 
ថា លោ ក  ពៃុ ំសន្ធរ ស្នងការ នៃ 
ស្នង ការដា្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត 
ពៃវៃង តំណាង ឲៃយ  លោក  នៃត 
សាវឿន បាន ចុះ ផ្ទាល់  ទៅ 
សុំអភ័យ ទោស និងនាំយក 
ថវិកា ទៅ បៃគល់ ជូន  ពល រដ្ឋ ៦  
គៃសួារ នៅ ភមូ ិអណ្តងូ ឃុ ំមៃសរ- 
បៃចាន់  សៃុក ពារំង ដៃល ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ករណី នគរ បាល ខៃត្ត 
ពៃវៃង  បងៃ្កាប អ្នក បៃើ បៃស់ 
គៃឿង ញៀន  រួច ដោះ លៃង 
តៃឡប ់ទៅ ផ្ទះ វញិ ជា ថ្នរូ នងឹ ការ- 
ទទួល បៃក់។

លោកឆយ គមឹខឿន បញ្ជាក ់ 
ថា ឈ្មោះ ទូច  ធារ៉ា មាន ជាប់ 

ពាក់  ព័ន្ធទាងំ  ករណី ទារ បៃក់  ៤ 
លាន រៀល  នៅ កៃងុ ពៃវៃង នងិ 
ករណ ីពល រដ្ឋ ៦ គៃសួារ នៅ សៃកុ 
ពារំង។ ចំណៃកនគរ បាល   ៦ 
នាក់ ទៀត  ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធនឹង 
ករណ ី១ក្នងុ ចណំម ករណ ីទាងំ 
២នៃះ។

លោកបា៉ា ច័ន្ទ រឿន បៃធាន  
វទិៃយា  សា្ថាន  បៃជាធបិ តៃយៃយ  កម្ពជុា  
យល ់  ថា ករណ ីនៃះ  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
កៃម សីលធម៌ អំពើ ពុក រលួយ 
នងិ ការ បៃើ បៃស ់អណំាច លើស 
ពី អ្វី ដៃល សមត្ថកិច្ច មាន។ 
លោក  ស្នើ ឲៃយ មន្តៃី  ដៃល មាន 
សមត្ថ កចិ្ច ពនិតិៃយ ពចិយ័ លើ ការ- 
គៃប់ គៃង កង កមា្លាំង សមត្ថ  កិច្ច 
ឲៃយ បាន ដតិ ដល ់ដើមៃប ីចៀស វាង  
បញ្ហា បៃប នៃះ។ 

លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថា៖«ជា ការ- 
ល្អ ណាស ់ដៃល   កៃសងួ នងិ ថា្នាក ់
ដឹកនាំ ជាន់  ខ្ពស់  ដាក់  ទណ្ឌកម្ម  
ចពំោះ កង កមា្លាងំ សមត្ថកចិ្ច ណា  
ដៃល បៃពៃតឹ្ត ខសុ ហើយ លើក- 
ទឹក ចិត្ត ចំពោះ  កង កមា្លាងំ សមត្ថ - 
កិច្ច  ដៃល  បំពៃញ ការងរ បាន 
ល្អ ដើមៃបី  ជា គំរូ ដល់ សមត្ថកិច្ច 
ដទៃ ទៀត។ នៃះ  ក៏ ជា ការ ឆ្លុះ - 
បញ្ចាំ ង ឲៃយ  បាន ឃើញ ពី ចំណា ត់-  
ការ ដ៏ មាន  បៃសិទ្ធភាព  និង យុត្ត ិ- 
ធម ៌ក្នងុ ការ គៃប ់គៃង សមត្ថ  កចិ្ច 
ដើមៃបី បង្កើន ជំនឿ ទុក ចិត្ត រប ស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ លើ សមត្ថកចិ្ច ក្នងុ 
កិច្ច ការ ពារ សុវត្ថិភាព ជូន ពួក- 
គាត់»៕

ពលរដ្ឋនៅកោះរុ៉ង១៤នាក់ចូលព្យាបាលនៅមន្ទរីព្ទ្យ ខណៈកម្ពជុាមានផ្ទះុជំងឺឈីក

មន្ត្ ីនគរបាល ...

លោក  ន្រត សាវឿន អគ្គ ស្នង ការ នគរបាល ជាតិ   ។ រូបថត នគរបាល 

ពលរដ្ឋមកពីកោះរុ៉ងព្រលសម្រកនៅមន្ទរីព្រទ  ្រយពីថ្ង្រ២៧ កក្កដា។ រូប ហ្វៃសប៊ុក
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មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រឈើប្ដងឹពលរដ្ឋ៥០នាក់ពាក់ព័ន្ធជម្លោះដីនៅស្ថានីយដំាកូនឈើ
សុទ្ធ គឹម សឿន

កពំងធ់:ំ  មន្តៃ ីរដ្ឋ បាល  ពៃ ឈើ ខៃត្ត- 
កំពង់ ធំ ចំនួន ៣ នាក់ បាន ដាក់ ពាកៃយ 
បណ្ដឹង ប្ដឹង ពលរដ្ឋចំនួន ៥០ នាក់ ទៅ 
សាល ដ ំប ូង  ខៃត្ត កពំង ់ធ ំ ពា កព់ន័្ធ នងឹ 
ករណី ប៉ះទ ង្គចិ គ្នា មួយ កាលពី សបា្ដាហ៍ 
មុន  នៅលើ ទតីាងំ ទនំាស ់ដធី្ល ីក្នងុ តបំន ់
សា្ថា នី យ  ផៃសព្វ ផៃសាយ  និង សា្តារ ពៃ ឈើ 
ឡើង វិញ អន្លង់ ថ្ម  ក្នងុ ភូមិ អូរ គគីរ ឃំុ 
បឹងល្វា សៃុក សន្ទុក  ខៃត្ត កំព ង់ធំ។ 

លោក  ស ូ រ៉ាត ់ នាយ សង្កាត ់រដ្ឋ បាល 
ពៃឈើ តាំង កៃ សំាង នៃ សៃុក សន្ទុក 
ដៃល ជា ជន រង គៃះ ម្នាក ់ ក្នងុ ចណំោម 
៣ នាក់  បាន ថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃទី ២៧ កក្កដា  
ថា  លោក  និង មន្តៃី រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ 
២នាក ់ទៀត  បាន សរសៃរ ពាកៃយ បណ្ដងឹ 
១  ប្ដងឹ ម នុ សៃស  ចំនួន ៥០ នាក់ ទៅ សា- 
ល ដបំងូ ខៃត្ត កពំងធ់ ំ កាល ព ីថ្ងៃទ ី២០ 
ខៃកក្កដា  រួច រល់ ហើយ ។

លោក បាន បន្ត ថា ការ ដាក ់ពាកៃយ ប្ដងឹ 
ជន សងៃស័យ ៥០ នាក់  ក្នងុ ចំណោម ១០០ 
នាក់នៃះ គឺ បនា្ទាប់ ពី ពួ កគៃ បាន នាំ គ្នា 
តវ៉ា  នងិ បៃើ ដបំង កាបំតិ  ពថូៅ   គប ់មក 
លើ មន្តៃ ីចនំនួ ៣០ នាក ់ ក្នងុ ពៃល កពំងុ 
ដាំ កូន ឈើ ជាង ២ពា ន់ ដើម  កាលពី  
ថ្ងៃទី ១៦  ខៃ ក ក្ក ដា។ ក្នុង នោះ មន រូប- 
លោក បានរ ង របួស ធ្ងន់  និង មន្តៃរី ដ្ឋ បាល 

ពៃ ឈើ ២ នាក់ ទៀត ក៏ រង របួស ដៃរ ។
លោក  សូ  រ៉ាត់  បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង 

ខ្ញុ ំស្នើ ឲៃយ អា ជា្ញា ធរ មន សមត្ថ កចិ្ច ចាត-់ 
វធិានការ លើ កៃមុ ជន សងៃស័យ ទៅ តាម 
ផ្លវូចៃបាប ់ ពៃះ  ពកួ គត ់បាន បៃើ ហ ិងៃសា 
មក លើ ពួក ខ្ញុំ យ៉ាងកំរោល។ ក្នុង 
ហៃតុ ការ ណ៍ ហ្នងឹ គឺ មនតៃ ខ្ញុ ំទៃ ដៃល 
របួស ធ្ងន់ ជាង គៃ គឺ  តៃវូ ១ ពូថៅ ចំ ពី កៃយ 
ខ្នង ។ រឯី មន្តៃ ី២នា ក ់ទៀត គត ់តៃវូ ច ំដៃ 
ជើ ង និង ខ្លួន ដៃរ  តៃ មិន ធ្ងន់ ដូច ខ្ញុំ ទៃ  
អ៊ីចឹង ខ្ញុំ ទាម ទារ រក យុត្តិ ធ ម៌ »។ 

លោក ឌួង  សា រ៉ន  អ្នក នាំ ពាកៃយ សា- 
លដំ បូង ខៃត្ត កំពង់ ធំ បាន បញ្ជាក់ កាល- 
ពី មៃសិល មិញ ថា តុល ការ បាន ទទួល  
សំណុំ រឿង នៃះ រួចហើយ  ដោយ ខាង 
អយៃយ ការ កពំងុ ពនិតិៃយ ព ីករ ណ ីនៃះ  ប៉នុ្តៃ 
មិន ទាន់ ចាត់ វិធាន ការ នៅ ឡើយ ទៃ ។

ចណំៃក លោក  ប៉ៃន  វណ្ណ រ ិទ្ធ បៃធាន 
មន្ទរី កសកិម្ម  រកុា្ខា បៃ មញ ់ នងិ នៃ សាទ 
ខៃត្ត កំពង់ ធំ មិន អាច ទាក់ ទង សុំ ការ- 
បញ្ជាក់ បាន ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ  បនា្ទាប់ 
ពី លោក បាន បដ ិសៃធ ធ្វើ អតា្ថា ធបិៃបា យ  
ពី ករណី នៃះ កាល ពី ថ្ងៃទី ២៧  កក្កដា 
ដោយ អះ អាង ថា  កំពុង ជាប់ រវល់បៃជំុ  ។ 
    លោក  ត ឹប ញាតា  នាយ រង អធកិារ- 
ដា្ឋាន ខាង ជើង បឹង ទន្លៃ សាប នៃ ខៃត្ត កំពង់ ធំ  
បាន ថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃទី ២៧  កក្កដា ថា  
លោក បាន ដឹង ពី ការដាក់ ពាកៃយ ប្ដឹង 

របស់មន្តៃ ីរដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត ទំាង  
៣ នាក់នៃះ។ ប៉នុ្ដៃ លោក មនិ បាន ដងឹ ព ី 
ចំ នួន ជន សងៃស័យ ដៃល ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ 
នៅ ក្នុង សំណុំរឿងនៃះ ទៃ។

លោក ថា៖  «ខ្ញុ ំគតិ ថា បើ តាមសកម្ម- 
ភាព ដៃល យើង សង្កៃត កន្លង មក នៃះ 
គឺ ពួក គត់ មិន មៃន ជា ពលរដ្ឋ ខ្វះ ខាត 
តៃូវការ ដី ទៃ  គឺ ពួក គត់ ជា អ្នក កាង ដី 
ឲៃយ កៃុម ឈ្មញួ ១កៃមុ ទៀត  បុ៉ន្ដៃ យើង 
កំពុង សៃវជៃវ ហើយ កៃមុ ឈ្មញួ ទំាង- 
នៃះ  មិន គួរ យក ព ល រដ្ឋ មក ធ្វើជា ឧប- 
ករណ៍ កាង ដី ឲៃយ ពួក ខ្លួន បៃប នៃះ ទៃ។ 
បើ ពួកគ ត់ ជា អ្នក គ្មាន ដី មៃន  គឺ យើង 

នឹង គិត គូរ កាត់ ឆ្វៀល ដី នៃះ ជ ូន ទៅ  គត ់
ហើយ  ប៉នុ្ដៃ គត ់យក ដ ីហ្នងឹ ទៅ លក ់ឲៃយ 
គៃ ផៃសៃង ទៀត» ។

លោក បានឲៃយ ដឹង ថា  មន្តៃ ីឈ្មាះ  អំាង 
បុ៊ន ថា របួស ជើង ខាង សា្ដា ំ ដោយ សារ 
តៃវូ ដំបង ពលរដ្ឋ គប់។ រីឯ លោក សូ  រ៉ាត់  
រ ងរបួស ខ្នង ធ្ងន់ ដោយ តៃូវ នឹង ពូថៅ 
ដៃល គៃ គប ់ខណៈ លោក កពំងុ នៅ ក្នងុ 
រថយ ន្ត និង ម្នាក់ ទៀត  មិន ចាំ ឈ្មាះ  
តៃូវ ដៃ ខាង ឆ្វៃង ប៉ុន្ដៃ មិន ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៃ ។

លោក  ឈិ ត  ឃឿន  មៃឃុំ បឹង ល្វា  
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  កៃុម ពលរដ្ឋ បាន នាំគ្នា 
មក រស់នៅ លើដី នៃះ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 

២០១៦  ប៉ុន្ដៃ លោក មិន ទា ន់  ដឹ ងថា 
តើ ដី នៃះ ជា  របស់ រដ្ឋ ឬ ដី របស់ ពល រដ្ឋ 
ទៃ?ពៃះ នៅទ ីនៃះ មនិ ទាន ់មន ការ- 
ចុះ បញ្ជី ដី ឬ បណ្ណ  កម្ម សិទ្ធិ សៃប ចៃបាប់ 
នៅ ឡើយ ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖  «ពកួ គត ់រសន់ៅ 
សព្វ ថ្ងៃ នៃះ  មិន ទាន់ មន បណ្ណ កម្ម- 
សទិ្ធ ិតៃមឹ តៃវូ ទៃ តៃ ពកួ គត ់រសន់ៅ យរូ 
ឆ្នាំ ដៃរ ហើយ។ ខ្ញុ ំក៏មិន សូវ ដឹង ចៃបាស់ ពី 
សាវ តារ ដី ហ្នងឹ ដៃរ។ ឥឡវូ នៃះ អាជា្ញា ធរ 
ជនំាញ កំពុង សៃវជៃវ សិន តៃ មិន ទាន់ 
ដឹង លទ្ធ ផល ទៃ»។

យ៉ាង ណា ក្ដ ីភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  មិន អាច 
ស្វៃង រក បៃភព  ដើមៃបី ទាក់ ទង ពលរដ្ឋ 
ដៃល រង ការ ប្ដឹងនៃះ បា ន ទៃ  កា ល ពី 
មៃសិល មិញ ។

គួរ រំឭក ថា  កាល ពី ថ្ងៃទី ១៦  ខៃ 
កក្កដា  ឆ្នា ំ២០២០នៃះ  មន្តៃ ីរដ្ឋ បាល - 
ពៃ ឈើ ចំនួន ៣ នាក់  បាន រង របួស  
ធ្ងន់  និង សៃល  នៅក្នងុ ការ ប៉ះទង្គិច គ្នា 
ជា មួយ នឹង បៃជាពល រដ្ឋ ចំនួន ជាង 
១០០ នាក់ នៅ តំបន់ សា្ថានីយ ផៃសព្វ ផៃសាយ  
និង សា្តារ ពៃ ឈើ ឡើ ង វិ ញ អន្លង់ ថ្ម។ 
ករណី នៃះ  កើត ឡើង ក្នុង ពៃល កៃុម 
មន្តៃី រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ ចំនួន ៣០ នាក់  
កំពុងចុះ ទៅ  ដាំ  កូ ន ឈើ  ប៉ុន្ដៃ ពលរដ្ឋ 
បាន តវ៉ា ដោយ អះ អាង ថា  ជា ដី របស់ 
ពួក គត់៕ 

ក្រមុពលរដ្ឋព្រលតវ៉ាដីធ្លនីៅទីតំាងស្ថានីយស្ដារព្រឈើ ពីថ្ង្រ១៦ កក្កដា។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ សហគមន៍អន្តរជាតិបាន
ប្រកាសបន្តផ្តល់ជំនួយដល់គម្រងបោស-
សម្អាតមីនដើម្របីលទ្ធផលដំណាក់កាលទី
៤(២០២០-២០២៥)ជាបន្តទៀតក្នងុ
ទំហំទឹកប្រក់សរុប២០លានដុលា្លារអាម្រ- 
រិកខណៈដ្រលការអនុវត្ដគម្រងន្រះចាប់-
តំាងពីឆ្នាំ២០០៦មកដល់ត្រមឹខ្រមីនាឆ្នាំ
២០២០បានបោសសម្អាតផ្ទ្រដីដ្រលមន
មីន និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទះុបានចំនួន
២៤៤គីឡូម៉្រតក្រឡា។
ន្រះបើយោងតាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌-

មនរួមស្តពីី «លទ្ធផលន្រកិច្ចប្រជំុក្រមុ-
ប្រកឹ្រសាភិបាលគម្រងបោសសម្អាតមីន
ដើម្របីលទ្ធផលដំណាក់កាលទី៤»ដ្រលធ្វើ
នៅសណា្ឋាគារសុខាភ្នំព្រញពីម្រសិលមិញ។
កិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលន្រះ ដឹកនំា

ដោយលោកលីធុជអនុប្រធានទី១អាជា្ញា- 
ធរមីន និងមនការចូលរួមពីតំណាងក្រសួង 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថនិុងប្រទ្រសផ្តល់-
ជំនួយ ក្នងុគម្រងន្រះ រួមមនប្រទ្រស
អូស្ត្រលីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរ-
ជាតិសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រ(KOICA)ប្រទ្រស
នូវ្រលស្រឡង់និងUNDP។កិច្ចប្រជំុន្រះ
ធ្វើឡើងក្នងុគោលបំណងពិនិត្រយលើវឌ្រឍន-
ភពន្រការអនុវត្តគម្រងពង្រងឹប្រសិទ្ធ-
ភពប្រកបដោយតម្លាភពគណន្រយ្រយ-
ភព និងក៏រៀបចំផ្រនការសកម្មភព
ការងារបោសសម្អាតមីនសម្រប់ឆ្នាំ 
២០២១ផងដ្ររ។
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មនបញ្ជាក់ថា៖ 

«សហគមន៍ផ្តល់ជំនួយបន្តគំាទ្ររាជរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពជុានៅក្នងុវិស័យសកម្មភពមីន
តាមរយៈគម្រងបោសសម្អាតមីន ដើម្របី
លទ្ធផលដំណាក់កាលទី៤។គម្រងន្រះ

មនរយៈព្រល៦ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ ២០២០-
២០២៥ ដ្រលមនទំហំទឹកប្រក់សរុប
ចំនួន២០លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក»។
គម្រងន្រះផ្តតសំខាន់ទៅលើលទ្ធ-

ផលធំៗចំនួន៣គឺទី១ការបោសសម្អាត
មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទះុពីសង្គ្រម ដើម្របី
ផ្តល់ដីសុវត្ថិភពជូនប្រជាពលរដ្ឋទី២គំាទ្រ
សកម្មភពកិច្ចសង្គ្រះជនពិការការអប់រំ
យល់ដឹងអំពីគ្រះថា្នាក់ដោយសារមីននិង
ការបញ្ជា្របយ្រនឌ័រនិងទី៣ពង្រងឹសមត្ថ-
ភពថា្នាក់ជាតិ។
លោកលី ធុជ ថ្ល្រងក្នងុកិច្ចប្រជំុន្រះថា

ចំពោះគម្រងបោសសម្អាតមីនដើម្របី
លទ្ធផលអាជា្ញាធរមីនបានបោសសម្អាត-
មីនច្រញពីផ្ទ្រដីបាន២៤៤គីឡូម៉្រតក្រឡា
គិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦មកត្រមឹខ្រ មីនា
ឆ្នា២ំ០២០។ដោយឡ្រកគិតពីឆ្នាំ១៩៩២
ដល់ដំណាច់ខ្រមិថុនាឆ្នា២ំ០២០ផ្ទ្រដី
ចំនួន២០៤៣គីឡូម៉្រត្រក្រឡាត្រវូបាន
បោសសម្អាតដោយប្រតិបត្តិករជាតិអន្តរ-
ជាតិក្នងុនោះរកឃើញ និងកម្ទ្រចចោល
មីនប្រឆំងមនុស្រសចំនួន១០៨៨៦៧៧
គ្រប់មីនប្រឆំងរថក្រះចំនួន២៥៣៦១ 
គ្រប់និងសំណល់ជាតិផ្ទះុពីសង្គ្រមចំនួន
២៨៥៨០៧១គ្រប់។
លោកបន្ថ្រមថា ចំណ្រកក្នងុឆមសទី

១ឆ្នាំ២០២០ន្រះប្រតិបត្តិករចំនួន៧រួម-
មនកងយោធពលខ្រមរភូមិន្ទ មជ្រឈ-
មណ្ឌលសកម្មភពមីនកម្ពជុា(CMAC)
អង្គការហាល់ឡូត្រស (HaloTrust)
អង្គការម៉្រក (MAG)អង្គការអិនភីអ្រ
(NPA)អង្គការអាបូ៉បូ៉(APOPO)និង
អង្គការដោះមីនកម្ពជុា(CSHD)បានធ្វើ-
ការបោសសម្អាតមីនសម្រចបានផ្ទ្រដី
៦៣គីឡូម៉្រត្រក្រឡារកឃើញនិងកម្ទ្រច-
ចោលមីនប្រឆំងមនុស្រស៧៨៥៥គ្រប់

មីនប្រឆំងរថក្រះ ១៧៥គ្រប់ និង 
សំណល់ជាតិផ្ទះុពីសង្គ្រម២៥៤៤០
គ្រប់។លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ចំពោះ
អត្រគ្រះថា្នាក់ក្នងុឆមសទី១ឆ្នាំ២០២០
ន្រះ មនជនរងគ្រះដោយសារមីន និង
សំណល់ជាតិផ្ទះុពីសង្គ្រមចំនួន៣៨នាក់
ក្នងុនោះគ្រះថា្នាក់ដោយសារមីន១៧
នាក់ និងដោយសារសំណល់ជាតិផ្ទះុ
ពីសង្គ្រម២១នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹង
ឆ្នា២ំ០១៩មនជនរងគ្រះ៦២នាក់គឺ
ថយចុះ៣៩%»។
លោកលីធុជបានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះ

ការអនុវត្តគម្រងបោសសម្អាតមីនដើម្របី
លទ្ធផល និងបានថ្ល្រងអំណរគុណយ៉ាង-
ជ្រលជ្រដល់ប្រទ្រសម្ចាស់ជំនួយ និង
ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ ដ្រលបានចូលរួមចំណ្រក
ផ្តល់ថវិកាជំនួយ និងបច្ច្រកទ្រសនៅក្នុង
គម្រងន្រះ។ លោកបានសន្រយាក្នងុនាម
អាជា្ញាធរមីនថានឹងប្រើប្រស់ជំនួយប្រកប-
ដោយតម្លាភពប្រសិទ្ធភពស្របតាម 

នីតិវិធី និងផ្រនការសកម្មភពដ្រលបាន
ឯកភពគា្នាជាមួយម្ចាស់ជំនួយ។
លោក NickBeresford តំណាង

និវ្រសនដ្ឋានUNDPប្រចំាកម្ពជុាបាន
សាទរចំពោះអាជា្ញាធរមីនដ្រលបានអនុ-
វត្តដោយជោគជ័យនូវគម្រងបោស-
សម្អាតមីនដើម្របីលទ្ធផលទំាង៣ដំណាក់-
កាលកន្លងមកហើយក៏បានបងា្ហាញពីការ-
គំាទ្រយ៉ាងមុតមំបន្តរួមគា្នាអនុវត្តគម្រង
សម្រប់ដំណាក់កាលទី៤ន្រះថ្រមទៀត។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំសូមសា្វាគមន៍ប្រទ្រស
នូវ្រលស្រឡង់និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រដ្រល
បានចូលរួមចំណ្រកគំាទ្រគម្រងដំណាក់-
កាលទី៤ន្រះបន្ថ្រមទៀត»។
លោកRyanTierneyល្រខាទី១

សា្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចំានៅកម្ពជុា មើល
ឃើញថាដំណើការន្រការអនុវត្តគម្រង
បោសសម្អាតមីនដើម្របីលទ្ធផលធ្វើឡើង
ទៅតាមនីតិវិធីប្រកបទៅដោយតម្លាភព
និងទទួលបានលទ្ធផលជាច្រើនគួរឲ្រយកត់-

សម្គាល់។លោកថ្ល្រងថា៖«អូស្ត្រលី នឹង
ជួយគម្រងសម្រប់ដំណាក់កាលទី៤បន្ត
ទៀតទោះបីជាពិភពលោក កំពុងបង្វ្ររ 
ថវិកាមួយចំនួនទៅប្រយុទ្ធប្រឆំងទប់- 
សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ»។
លោកRhoHyunjun នាយកប្រចំា

ប្រទ្រសន្រភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរ-
ជាតិ(KOICA)នៅកម្ពជុាក៏បានថ្ល្រងអំពី
ការចូលរួមជាមួយគម្រងបោសសម្អាត
មីនដំណាក់កាលទី៤ដោយផ្តល់ជាថវិកា
ប្រមណ១០លានដុលា្លារបន្តទៀត។
លោកថ្ល្រងទៀតថា៖«តំណាងភ្នាក់ងារ

KOICA ន្រសាធារណរដ្ឋកូរ៉្រថ្ល្រងអំណរ-
គុណដល់ថា្នាក់ដឹកនំាអាជា្ញាធរមីនដ្រល
បានបញ្ជូនមន្រ្តីជំនាញទៅចូលរួមវគ្គ-
បណ្តះុបណា្តាលរៀបចំដោយKOICAដើម្របី
ផ្លាស់ប្តរូបទពិសោធ ជាមួយនឹងបណា្តា-
ប្រទ្រសដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ
មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទះុពីសង្គ្រម»។
យោងតាមស្រចក្ដីប្រកាសដដ្រលអង្គ-

ប្រជំុកាលពីម្រសិលមិញបានឯកភពគា្នាលើ
ចំណុចធំៗមួយចំនួនរួមមនឯកភពលើ 
ចំណុចទំាង៥ដ្រលអាជា្ញាធរមីននិងUNDP
រៀបចំសកម្មភពឆ្លើយតប នឹងការពង្រងឹ
សមត្ថភពជាតិដើម្របីបន្តគ្រប់គ្រងការ-
បោសសម្អាតមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទះុ
ពីសង្គ្រមបនា្ទាប់ពីឆ្នាំ២០២៥។
ស្រចក្តីប្រកាសដដ្រលបានបន្តថា 

ប្រទ្រសម្ចាស់ជំនួយគំាទ្រលើ៧ចំណុចគឺ
អនុញ្ញាតឲ្រយអាជា្ញាធរមីនបន្តសកម្មភព
ដើម្របីពង្រងឹប្រសិទ្ធភពក្នងុការអនុវត្ត
គម្រងចាប់ពីឆ្នាំ២០២១តទៅ។ប្រទ្រស
ម្ចាស់ជំនួយគំាទ្រឲ្រយមនទស្រសនកិច្ចរួមគា្នា
ចុះពិនិត្រយប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតមីននិង
ការចុះសម្ភាសអ្នកទទួលផលពីដីបោស-
សម្អាតមីនក្នងុគម្រងផងដ្ររ៕
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន
៣៣គ្រួសារដ្រលមនតំណាង
ប្រមណ៤០នាក់ កាលពីថ្ង្រទី
២៧កក្កដបានប្រមូលផ្តុំគា្នានៅ
មុខខុទ្ទកាល័យលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រន ដើម្របីដក់-
ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ឲ្រយជួយដោះ-
ស្រយបញ្ហាដីធ្លី ដ្រលពលរដ្ឋ
បានរសន់ៅជាង១៦ឆ្នាំមកហើយ  
ប្ររជាមនអ្នកមនទ្រព្រយធនម្នាក់ 
ឈ្មោះសខុហ្រងមកអះអាងថា
ជាដីរបស់ខ្លនួនងិបណ្ត្រញពល-
រដ្ឋច្រញពីលើដី។
តាមញត្តិពលរដ្ឋ ដ្រលបាន

ដក់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊នុស្រនអះអាងថាកាលពីឆ្នាំ
២០០៤មនពលរដ្ឋចនំនួ៣៣៩  
គ្រួសារបានផ្លាស់ប្តូរមកពីភូមិ
ភ្នំព្រញថ្មីសងា្កាត់ភ្នំព្រញថ្មីខណ្ឌ

ឫស្រសីក្រវដោយមនការសម្រប-
សម្រួលដោះស្រយពីអាជា្ញាធរ
មករស់នៅលើទីតាំងថ្មី ស្ថិតក្នុង
ភមូិសា្វាយច្រកថ្មីសងា្កាតគ់ោករកា 
ខណ្ឌព្រកព្នា។ញត្តិដដ្រលបាន- 
បន្តថាដោយក្នងុព្រលនោះតាម- 
រយៈគោលនយោបាយរបស់
សាលារាជធានីភ្នំព្រញ បាន-
ដោះស្រយច្រកជូនពលរដ្ឋ
បានត្រ២៣៧គ្រួសារឯពលរដ្ឋ
នៅស្រសសល់សាលារាជធានី- 
ភ្នំព្រញបានសន្រយាថានឹងដោះ-
ស្រយជនូបន្តទៀតហើយរហតូ
ដល់ព្រលបច្ចបុ្របន្ននៅត្រមនិមន
ដំណោះស្រយ។
ញត្តិនោះបញ្ជាកថ់ា៖«ដីដ្រល

ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅដ្រល
មនទំហំ១៦០០ម៉្រត្រការ៉្រគជឺា
ដីរបស់សាលារាជធានីភ្នំព្រញ
ទុកសម្រប់ច្រកជូនសហគមន៍
សា្វាយច្រកថ្មីចុះថ្ង្រទី២១កញ្ញា

ឆ្នាំ២០០៤មនឯកសារទទលួ-
សា្គាល់។ត្រមួយរយៈក្រយមក
ស្រប់ត្រមនបុគ្គលឈ្មោះសុខ
ហ្រងច្រញមខុមកធ្វើការទាមទារ 
ដោយអះអាងថាដីដ្រលពលរដ្ឋ
៣៣គ្រួសារកំពុងរស់នៅ ជា
កម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅវិញ»។
លោកខៀវផល្លី តំណាងឲ្រយ

ប្រជាពលរដ្ឋ៣៣គ្រសួារនងិជា
ប្រធានសហគមន៍សា្វាយច្រកថ្មី
ផងនោះប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កាលពី 
ថ្ង្រចន្ទថាពលរដ្ឋទាងំ៣៣គ្រសួារ  
បានរស់នៅលើដីន្រះ រយៈព្រល  
១៦ឆ្នាំមកហើយ។លោកបន្តថា
ករណីដ្រលបុគ្គលឈ្មោះសុខ
ហ្រងបានអះអាងនងិថ្រមទាងំ
បានដក់ពាក្រយបណ្តងឹទៅតលុា- 
ការបណ្ត្រញពលរដ្ឋច្រញពីលើដ ី
គឺរឿងអយុត្តិធម៌បំផុត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងមក

ដក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាលយ័សម្ត្រច

[ហ៊នុស្រន]នៅព្រលន្រះព្រះត្រ 
គា្មោនដណំោះស្រយហើយយើង
បារម្ភថាតលុាការនងឹរបឹអសូផ្ទះ-
សម្រប្រងនងិចាប់ពកួយើងដក់គកុ 
តាមពាក្រយបណ្តឹងរបស់ឈ្មោះ
សខុហ្រងន្រះ។យើងសុំឲ្រយសម្ត្រច 
ជួយរកយត្តិធម៌ដល់ពួកយើង»។
បើតាមលោកខៀវផល្លីក្រយ 

ព្រលដក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រន
មន្ត្រីន្រសា្ថាបន័ន្រះកប៏ានបញ្ជាឲ្រយ
សាលាខណ្ឌនងិសាលារាជធាន-ី
ភ្នពំ្រញដោះស្រយជនូពលរដ្ឋនៅ
នឹងមូលដ្ឋាន។
លោករៀបរាបថ់ា៖«ព្រលយើង

ដក់ញត្តិហើយមន្ត្រីខណ្ឌព្រក-
ព្នាបានដឹកពួកយើងមកខណ្ឌ
ដើម្របីសម្របសម្រលួដោយក្នងុ-
នោះមន្ត្រីខណ្ឌបានអះអាងថាដី
ដ្រលយើងបានរសន់ៅគជឺាដីរបស ់ 
រដ្ឋ។ដចូ្ន្រះគា្មោនអ្នកណាមនសទិ្ធិ

កា ន់កាប់ទ្រហើយចពំោះឯកសារ 
ដ្រលឈ្មោះសខុហ្រងកានក់ាប់
ក៏មិនត្រឹមត្រូវដ្ររ។ដូច្ន្រះករណី
ន្រះ រង់ចាំការដោះស្រយពី
សាលារាជធានីភ្នំព្រញ»។
លោកសុខសម្របត្តិអភិបាល

ខណ្ឌព្រកព្នាកាលពីថ្ង្រចន្ទមនិ- 
បានបកស្រយពីករណីន្រះទ្រ
ដោយបញ្ជាក់ថាជារឿងចាស់។
លោកសុឹងស្រនករុណាអ្នក-

នាំពាក្រយសមគមការពារសិទ្ធិ-
មនុស្រស(អាដហុក)មិនអាចធ្វើ-
ការសន្នដិ្ឋានថាភគីណាត្រវូឬខសុ   
នោះទ្រព្រះគា្មោនពាក្រយបណ្តងឹពី
ប្រជាពលរដ្ឋ។ប៉នុ្ត្រលោកលើក-
ទកឹចតិ្តឲ្រយអាជា្ញាធរមនសមត្ថកចិ្ច
គរួត្របើកការសុើបអង្ក្រតឲ្រយបាន- 
ត្រមឹត្រវូនងិផ្តល់ដណំោះស្រយ
សមរម្រយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។
លោកថា៖«ជាធម្មតាចំពោះ

ការដក់ទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលន្រ

ថា្នាក់ដកឹនាំរដ្ឋន្រះនៅព្រលដ្រល
គាត់ជួបរឿងអយុត្តិធម៌ពីថា្នាក់-
ក្រមឬសា្ថាប័នផ្រស្រងៗដ្រលមិន
អាចដោះស្រយទុក្ខកង្វល់របស់
គាត់បាន។ការដក់ប្តងឹទៅតលុា- 
ការត្រងឃើញអ្នកមនលុយ
មនអំណាចដោយការដក់- 
សម្ពាធមកលើប្រជាពលរដ្ឋ នៅ
ក្នងុនតីវិធិីតលុាការ។បើករណីន្រះ  
ពលរដ្ឋដក់បណ្តងឹទៅថា្នាកជ់ាតិ
ហើយគរួត្រចុះធ្វើការសុើបអង្ក្រត   
ឲ្រយបានល្អិតល្អន់នៅក្នុងរឿងន្រះ
ហើយបើយល់ថា  ដីក្នុងតំបន់
នោះអាចផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងការអាស្រ័យផលនោះគួរត្រ
ពិចារណាព្រះពលរដ្ឋពួកគាត់
មនការលំបាកណាស់»។
លោកម៉្រតមសភក្តីអ្នកនាំ-

ពាក្រយសាលារាជធានីភ្នំព្រញបាន
បញ្ជាក់ពីម្រសិលមិញខ្លីថាសាលា-
រាជធានីនឹងពិនិត្រយករណីន្រះ៕

មន្ត្រសីាលាក្រងុថានឹងពិនិត្រយករណីពលរដ្ឋ៣៣គ្រសួារស្នើសំុឲ្រយជួយដោះស្រយបញ្ហាដីធ្លី

ប្រទ្រស៣និងUNDPប្រកាសផ្តល់ជំនួយ$២០លានទៀតដល់គម្រងដោះមីន

លោក  លី ធុជ នៅ ក្នងុ កិច្ច បេជំុ នៅសណ្ឋាគារ សុខា កាលពីមេសិល មិញ ។ រូបថតហុងមិនា



តពីទំព័រ១... វិធានការនេះ
ឡើយដោយពួកគេយល់ថាការ-
យកសំឡីយ៉ាងវេងរុកចូលទៅក្នងុ
ចេមុះគឺបេៀបដូចជាការធ្វើបាបដល់ 
កូនសិសេសដេលមួយចំនួនគឺមាន
អាយុតេមឹ៥ទៅ៦ឆ្នាំបុ៉ណ្ណោះ។
លោកបន្ថេមថាការធ្វើតេស្ដនេះ

គឺសាលារៀនខ្លះតមេវូឱេយឪពុក-
មា្ដាយចំណាយ១០០ដុលា្លារខណៈ

សាលារៀនខ្លះទៀតគឺឱេយចំណាយ
១១០ដុលា្លារបើគិតទំាងការចេញ
វិញ្ញាបនបតេបញ្ជាក់សុខភាព
សមេប់សិសេសមា្នាក់ៗ ។
លោកថា៖«ពួកយើងកំពុងពិភា-

កេសាគ្នាដើមេបីរកដំណះសេយពី
សាលាពេះធ្វើអី៊ចឹងដូចធ្វើបាប
កូនក្មេង។ការយកសំឡីយ៉ាងវេង
ញាត់ចូលចេមុះទោះក្មេងមិនឈឺ

ក៏តេវូឈឺ(ឈឺចមេះុ)ដេរហើយ
ពួកខ្ញុំអាណិតកូនហើយមិនមេន
ជោះឈាមឯណាបើតេមឹជោះឈាម 
មិនអីទេ»។លោកថា៖«ខ្ញុំអត់យល់
ដេរម៉េចបានកំណត់អី៊ចឹង?គេធ្វើ
តេស្ដហ្នងឹមុនកូនក្មេងចូល(សា-
លា)បុ៉ន្តេយើងពិចារណាមើលនៅ
ពេលចូលរៀនហើយក្មេងៗចេញ
មក(ផ្ទះ)វិញដដេលហើយនៅពេល
ចូលវិញធ្វើម៉េចទៅ?ក្មេងៗនឹង
ចេញ-ចូលៗ អី៊ចឹងធ្វើតេស្ដបាន
បេយោជន៍អី?»។
សាលារៀនចំនួន២០ដេលជា

សាលារៀនឯកជនអន្តរជាតិមាន
ស្ដង់ដាសុវត្ថភិាពខ្ពស់គឺបានទទួល
ការអនុញ្ញាតពីកេសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡាដើមេបីបើកដំណើរការឡើង
វិញនៅក្នងុខេសីហាបុ៉ន្តេពួកគេគឺ
តេវូអនុវត្តតាមវិធានការទប់សា្កាត់
ជំងឺកូវីដ១៩តាមការណេនំារបស់
កេសួងសុខាភិបាលនិងកេសួងអប់រំ។ 

សាលារៀនខ្លះបញ្ជាក់ថាការបើក
សាលាឡើងវិញនៅក្នងុពេលកំពុង
កើតមានជំងឺកូវីដ១៩នេះនឹងចាប់-
ផ្ដើមពីថ្ងេទី១០ខេសីហាបនា្ទាប់ពី
តេវូបានផ្អាកតំាងពីខេមីនាមកកេយ
ពីកម្ពជុាបានរកឃើញករណីជំងឺ 
កូវីដលើកដំបូងលើពលរដ្ឋខ្មេរ។
លិខិតរបស់សាលារៀនអន្តរជាតិ

មួយនៅភ្នពំេញដេលភ្នពំេញបុ៉ស្ដិ៍
ទទួលបានបញ្ជាក់ថាឪពុកមា្ដាយ
តេវូចុះកិច្ចពេមពេៀងស្ដពីីការយល់-
ពេមចូលរួមសហការនិងបង់បេក់
ចំណាយក្នងុការបញ្ជនូកូនឱេយមក
សិកេសាផ្ទាល់នៅសាលារៀនក្នងុ
បរិបទកូវីដ១៩។
នៅក្នងុកិច្ចពេមពេៀងនោះ គឺ

ឪពុកមា្ដាយតេវូយល់ពេមនំាកូន
ធ្វើតេស្ដរកមេរោគកូវីដតាមការ-
រៀបចំរបស់ភាគីសាលារៀនសេប
តាមលក្ខខណ្ឌតមេវូរបស់កេសួង
អប់រំនិងកេសួងសុខាភិបាលជាមុន
សិន មុនពេលសាលាអនុញ្ញាតឱេយ
វិលមកកាន់បរិវេណសាលា។ 
បុ៉ន្តេការតមេវូនេះបានធ្វើឱេយឪពុក

មា្ដាយមួយចំនួនយកទៅបង្ហោះនៅ
តាមហ្វេសបុ៊កនូវសំណេរអត្ថបទ
មួយដូចៗគ្នាដើមេបីបេឆំងការបង្ខំ
ឱេយកូនសិសេសធ្វើតេស្ដរកមេរោគនេះ
ហើយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដេលគួរ
ធ្វើតេស្ដគឺជាគេូបងេៀនបរទេសដេល 
អាចទើបធ្វើដំណើរមកពីកេបេទេស  
ក្នងុពេលកំពុងផ្ទះុជំងឺកូវីដ១៩។
ពួកគត់បានគំទេចំពោះវិធានការ
ផេសេងវិញដេលតេវូអនុវត្តនៅពេល
បើកសាលារៀនគឺដូចជាការបាញ់
ថា្នាំសមា្លាប់មេរោគញឹកញាប់ការវាស់
កម្ដាសិសេសនិងបុគ្គលិកឱេយបានជា
បេចំាថ្ងេមានទឹកអាល់កុលលាង-
ដេ និងបងេៀនសិសេសឱេយលាងដេ
តមេវូឱេយពាក់មា៉ាស់ និងរកេសាគមា្លាត
ពីគ្នាជាដើម។
បុ៉ន្តេ លោក រស់ សុវាចាអ្នក-

នំាពាកេយកេសួងអប់រំបេប់ភ្នពំេញ-
បុ៉ស្ដិ៍ថាការតមេវូឱេយសាលាទំាង
២០តេវូចុះកិច្ចពេមពេៀងជាមួយ
កេសួងដើមេបីអនុវត្តនូវវិធានការ
មួយចំនួននៅពេលបើកសាលានា-
ពេលខាងមុខដូចជាការធ្វើតេស្ដរក

ជំងឺកូវីដលើសិសេសនិងបុគ្គលិកជាដើម 
គឺជាការសមេចដោយកិច្ចបេជំុ
របស់អន្តរកេសួងស្ដពីីការទប់សា្កាត់
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។លោកបន្តថា
ថ្វីដេបិតសាលាទំាងនេះអនុញ្ញាតឱេយ
បើកដំណើរការឡើងវិញ បុ៉ន្តេមិន
អនុញ្ញាតឱេយសិសេសទំាងអស់តេវូ
តេឡប់ទៅរៀនផ្ទាល់នៅសាលា
នោះទេគឺតេវូបេងចេកសិសេសឱេយប្ដរូ
វេនគ្នាទៅរៀននៅសាលាខ្លះ និង
បន្តរៀនតាមអនឡាញខ្លះ។«នោះគឺ
ជាវិធានការរបស់សុខាភិបាលដេល
គណៈកម្មការអន្តរកេសួងសមេច»។ 
ភ្នំពេញបុ៉ស្ដិ៍មិនអាចសំុការបញ្ជាក់

ពីលោកសេីឱវណ្ណឌីនអ្នកនំាពាកេយ
កេសួងសុខាភិបាលបានទេដោយ
ទូរស័ព្ទលោកសេីមិនអាចទាក់ទង
បាន។ទោះយ៉ាងណាកេសួងអប់រំ
ពេមានថាចំពោះសាលាដេលបើក
ដំណើរការក្នងុដំណាក់កាលទី១
ហើយពំុបានអនុវត្តតាមអ្វដីេលបាន
ចុះកិច្ចពេមពេៀងជាមួយកេសួង
នឹងតេវូបេឈមនឹងការពេមាននិង
ការផ្អាកដំណើរការឡើងវិញ៕

វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្តេីកេសួងព័ត៌មាន
លោកខៀវកាញារីទ្ធបញ្ជាក់កាលពី
ថ្ងេទី២៧កក្កដា ថា កេសួងនឹងបិទ
សា្ថានយីវទិេយុណាដេលមនិអនវុត្ដតាម
ការណេនាំរបស់កេសួងជារៀងរហូត
បើវិទេយុនោះនៅតេបន្តការផេសព្វផេសាយ
ធ្វើឱេយឆ្លងរខំានចលូេ្រហ្វកងស់៍បេពន័្ធ
ឧបករណ៍វិទេយុនាំផ្លូវអាកាសនៅក្នុង
ដេនអាកាសក្នុងបេទសកម្ពុជា។
លោករដ្ឋមនេ្ដីបានបញ្ជាក់បេបនេះ

ក្នងុពិធីចុះហត្ថលេខាលើបេកាស
អន្តរកេសួងស្ដីពី«វិធានការទប់សា្កាត់
និងលុបបំបាត់ការឆ្លងរំខានចូល
េ្រហ្វកង់ស៍បេព័ន្ធឧបករណ៍វិទេយុនាំផ្លូវ
អាកាសនៅក្នុងដេនអាកាសនេពេះ
រាជាណាចកេកម្ពុជា»កាលពីថ្ងេ
ទ២ី៧កក្កដានៅទីស្ដីការកេសងួពត័-៌
មានដោយមានទាំង៣សា្ថាប័នគឺ
កេសួងព័ត៌មាន កេសួងបេសណីយ៍
នងិទរូគមនាគមន៍ពេមទាងំរដ្ឋលេខា-
ធិការដា្ឋានអាកាសចរសុីវិល។
លោកខៀវ កាញារីទ្ធបានថ្លេងថា

ជាគោលការណ៍ បើឃើញភា្លាមៗថា
មានសា្ថានីយវិទេយុណា ដេលបង្កផល-
ប៉ះពាល់នោះកេសងួនងឹបញ្ជាឱេយបទិ-
ការផេសាយភា្លាមហើយមនេ្ដីបច្ចេកទេស
កេសួងនឹងចុះទៅពិនិតេយលើបញ្ហោ
ដេលកើតឡើង។លោកបន្ដថា បច្ចុ-
បេបន្ននេះភាគចេើនកេសួងបានដាក់
ឧបករណ៍ពិនិតេយលើេេ្រហ្វកង់ស៍ផេសព្វ-
ផេសាយរបស់សា្ថានយីវទិេយុដើមេបីកុំឱេយបង្ក
ការឆ្លង។
លោកថ្លេងថា៖«សំខាន់ គឺគត់

[សា្ថានីយ វិទេយុ] តេូវជួសជុល បើេ

េ្រហ្វកងស់៍វទិេយុគត់បើនៅតេបង្កបញ្ហោ
ទៀត គឺយើងបិទរហូតតេម្ដង។អ្វី
ដេលសខំាន់សា្ថានយីវទិេយុគឺតេវូកេបេ
ឧបករណ៍របស់គត់ដេលតេវូទាមទារ
ឱេយសា្ថានីយរបស់គត់បិទការផេសាយ
មួយរយៈដើមេបីជួសជុលឬក៏សា្ថានីយ
វទិេយុនោះតេវូប្ដរូឧបករណ៍កុំឱេយបង្កការ-
ឆ្លងរំខានចូល េ្រហ្វកង់ស៍បេព័ន្ធឧប-
ករណ៍វិទេយុនាំផ្លូវអាកាសនៅក្នុងដេន-
អាកាសនេពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា»។
ជាមយួគ្នានេះលោកខៀវកាញារទី្ធ

បានឲេយដឹងថា សា្ថានីយវិទេយុមួយចំនួន
មានអង់តេន េ្រហ្វកង់ស៍វិទេយុតេមួយ
ប៉ុន្ដេដើមេបីសនេសំថវិកាបានជួលទៅឱេយ
សា្ថានីយវិទេយុ៣-៤ទៀត និងដាក់អង់-
តេនសា្ថានីយនៅជិតៗដេលករណី
បេបនេះ បណា្ដាលឱេយឆ្លងរំខានចូល
េ្រហ្វកង់ស៍បេព័ន្ធឧបករណ៍វិទេយុនាំផ្លូវ
អាកាសនៅក្នុងដេនអាកាស។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ដូច្នេះបើគត់

មិនសា្ដាប់ទេគឺយើងបិទ។កន្លងមកគឺ
យើងបានបិទមួយចំនួនដេរ។កន្លង
មកមានសា្ថានយីវទិេយុ១០៧យើងបាន
ធ្វើការផ្អាកមួយរយៈធំហើយកេយ
មកសា្ថានយីនេះកប៏ានផ្លាស់ប្ដរូមា៉ាសុនី
ផេសាយកំុឱេយមានការឆ្លងកើតឡើងទៀត។
យើងកប៏ានបទិសា្ថានយីវទិេយុ១០២.៣
នៅខេត្ដសៀមរាបរយៈពេលជាង១ឆ្នាំ
ហើយរហូតមកដល់បច្ចុបេបន្នគឺមិន
អនញុ្ញាតឱេយដណំើការផេសាយឡើងវញិ
ទេពេះសា្ថានីយវិទេយុនេះបានបំពាក់
សា្លាបអងត់េននៅលើបង្គោលអង់តេន
ដេលមានសា្ថានយីវទិេយុចេើននាំឱេយមាន
ការឆ្លងរំខានចូល េ្រហ្វកង់ស៍បេព័ន្ធ
ឧបករណ៍វិទេយុនាំផ្លូវអាកាសនៅក្នុង
ដេនអាកាស»។
រដ្ឋមន្តេីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការ-

ដា្ឋានអាកាសចរសុីវិលលោកម៉ា
ហាវណា្ណោល់ ថ្លេងក្នុងពិធីនេះដេរថា
ដោយសារមានការវិវត្ដការបំពាក់

ឧបករណ៍វទិេយុផេសាយសឡំេងទរូទសេសន៍
ដូច្នេះមានលេខរលកធាតុអាកាស
ចេើនធ្វើឱេយលេខរលកធាតុអាកាស
នោះស្ថតិនៅកេបេរៗ គ្នា។លោកថាទោះ
បីជាលេខរលកធាតុអាកាសនោះ
ខសុគ្នាពតិមេនប៉នុ្ដេនៅកេបេរៗគ្នាទើប
បណា្ដាលឱេយមានការឆ្លងរវាងរលកវទិេយុ
របស់អាកាសចរសុីវិល និងរលក
សា្ថានីយវិទេយុផេសាយសំឡេង។
លោកថ្លេងថា៖«កាលណាអ្នកបញ្ជា

ការហោះហើរពីផ្ទេដីបេប់ទៅអាកាស-  
យនិកបេបណា គឺអាកាសយនិក
នងឹធ្វើតាមការណេនាំនោះ។ប៉នុ្ដេនៅ
ពេលណាអាកាសយនិកមិនអាច
ទទលួសារពអី្នកបញ្ជាពីផ្ទេដីនេះគឺជា
បញ្ហោហានិភ័យ»។
លោកម៉ាហាវណា្ណោល់ បញ្ជាក់ថា

ចំណុចហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ
អាកាសចរសុវីលិនេះអាចបង្កគេះ-
ថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ។ដូច្នេះបនា្ទាប់ពីការចុះ-

ហត្ថលេខារមួរវាងកេសងួសា្ថាបន័ទាងំ
៣លោកជឿជាក់ថា នឹងអនុវត្ដឱេយ
មានបេសិទ្ធភាពហើយក្ដីបារម្ភរបស់
រដ្ឋលេខាធិការដា្ឋានអាកាសចរសុីវិល
នឹងអាចកាត់បន្ថយផងដេរ។
លោកជា វា៉ាន់ដេត រដ្ឋមនេ្តីកេសួង

បេសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ថ្លេង
ថាកន្លងមកកេសួងសា្ថាប័នទាំង៣
សហការគ្នាបានល្អប៉នុ្ដេជាការសហ-
ការគ្នាលក្ខណៈតាមករណីដេលបាន
កើតឡើងនីមួយៗ។
លោកបានបន្ដថា៖«បនា្ទាបព់ីសេច-

ក្ដីបេកាសរមួនេះកេសងួសា្ថាបន័យើង
ទាំង៣ នឹងរៀបចំនូវគោលការណ៍
ស្ដង់ដា ដើមេបីធ្វើយ៉ាងម៉េចឱេយការឆ្លង
រំខាននេះនឹងមិនមានកើតឡើងនៅ
ក្នុងតំបន់ហោះហើរក្នុងដេនអាកាស
ក្នុងបេទេសកម្ពុជាទេ»។
នាយកបេតិបត្ដិសម្ពន័្ធអ្នកសារពត័៌

មានកម្ពជុា(CamboJa)លោកណុប
វីលើកឡើងថាតាមបទពសិោធរបស់
លោកធា្លាប់ធ្វើការងារផ្នេកវទិេយុជាចេើន
ឆ្នាំកន្លងមកទាក់ទងនឹងការគេប់គេង
ការផេសព្វផេសាយវិទេយុនេះ គឺមានបញ្ហោ
បច្ចេកទេសចេើនទាមទារឱេយកេសួង
សា្ថាប័នទាំង៣នេះគេប់គេងបេកប-
ដោយតមា្លាភាពនៅពេលមានការបើក
សា្ថានីយវិទេយុណាមួយ។
លោកថ្លេងថា៖«ខ្ញុំគទំេចពំោះការ-

ចុះហត្ថលេខាលើការងារបច្ចេកទេស
របស់កេសងួនងិសា្ថាបន័ទាងំ៣នេះ។
បុ៉ន្ដេខ្ញុំជំរុញឱេយការអនុវត្ដការងារនេះធ្វើ
ឡើងបេកបដោយតមា្លាភាពពេះក្នងុ
សង្គមយើងនេះមានមនេ្ដីខិលខូចមួយ- 
ចំនួនបេើបេស់ឱកាសនេះកេងយក
ផលបេយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លនួទៅវិញ»៕

ថ្ងេពុធទី២៩ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសបិទវិទ្រយុណាដ្រលផ្រសាយធ្វើឲ្រយឆ្លងរំខានវិទ្រយុនំាផ្លវូអាកាស

ឪពុកមា្តាយខ្លះជំទាស់ការធ្វើត្រស្តរកជំងឺកូវីដ...

លោកខៀវកាញារីទ្ធ(កណ្តាល)ក្នងុកិច្ចពិភាកេសាអន្តរកេសួងស្តពីីការលុបបំបាត់ការផេសាយឆ្លងរំខានថ្ងេទី២៧កក្កដា។រូបហា៊ានរងេសី

អ្នកគេូពិនិតេយកម្តៅសិសេសកាលពីខេមករឆ្នាំ២០២០។រូបថតហេងជីវ័ន



នៀមឆេង

ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង យុត្តិ- 
ធម៌   លោក កើត  រិទ្ធ  កាល ពី ថ្ង្រ 
ចន្ទ  បាន គូស បញ្ជាក់ ឡើង វិញ 
ពី ជំហរ ដ៏ មុឺង ម៉ាត់ របស់ ក្រសួង  
យុត្ត ិធម៌  ក្នងុ ការ បន្ត ពង្រងឹ អភិ បាល- 
កិច្ច ល្អ ក្នុង វិស័យ យុត្តិធម៌   និង 
ការ ពង្រងឹ វធិាន ការ វនិយ័  ក្រម- 
សីល ធម៌  និង ភាព ស្អាត ស្អំ 
របស់ អង្គ ចៅ ក្រម  ដើម្របី លើក- 
កម្ពស់ កិត្ត ិយស  និង ស្រច ក្ត ីថ្ល្រ ថ្នរូ 
របស់ អង្គ ចៅក្រម   លើក កម្ពស់ 
គុណ ភាព ន្រ ការ កាត់ ក្តី ប្រកប- 
ដោយ ភាព ត្រមឹ ត្រវូ  និង យុតិ្ត ធម៌ ។ 

  លោក  កើត  រិទ្ធ បាន ថ្ល្រង ឲ្រយ 
ដឹង ទៀត ថា  ការ ពង្រងឹ វិធាន កា រ 
វិន័យ នឹង ក្រម សីល ធម៌ ន្រះ ក៏ 
នឹង លើក កម្ពស់ ការ ផ្តល់ ស្រវា 
យុត្តិ ធម៌ឲ្រយ មន ភាព ងាយ- 
ស្រលួ  ឆាប ់រហស័ នងិ ស្អាត ស្អ ំ  
ដើម្របី ពង្រឹង ជំនឿ ទុក ចិត្ត ពី 
សធារ ណ ជន ចំ ពោះ វិស័យ  
យតុ្ត ិធម ៌។    ការ ថ្ល្រង របស ់លោក   
បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ខ្រត្ត បាត ់ដបំង  

ក្នុង  ព្រល លោក ធ្វើ ជា អធិប តី 
ក្នុង ពិធី ប្រកាស ចូល កាន់ មុខ- 
តំណ្រង ជា ផ្លូវ ការ របស់ លោក  
សម  ប៊ុន ថុ ន  ដ្រល ត្រូវ បាន 
ត្រង តាំង ជា ប្រ ធាន សលា- 
ឧទ្ធរណ៍ បាត់ ដំ បង  លោក  នួន  សន  
ដ្រល ត្រូវ បាន ត្រង តាំង ជា អគ្គ- 
ព្រះ រាជ អាជា្ញា ន្រ មហា អយ្រយ ការ 
អម សលា ឧទ្ធរណ៍ បាត់ ដំបង   
និង  លោក  គឺ  បុ៊ណ្ណា រា៉ា  ដ្រល ត្រូវ 
បាន ត្រង តាំង ជា ព្រះ រាជ អាជា្ញា 
ន្រ អយ្រយ ការ អម សលា ដំបូង 
ខ្រត្ត បាត់ ដំបង ។ 

  លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ចៅ ក្រម  
ព្រះ រាជ អាជា្ញា ក៏ ដូច ជា មន្ត្រី 
តលុា ការ ទាងំ អស ់ ត្រវូ ប្រកាន-់ 
ខ្ជាប់ នូវ អភិ ក្រម ដ៏ ថ្ល្រ ថា្លា ទាំង ៥  
របស់ សម្ត្រច ត្រជោ នាយក រដ្ឋ- 
មន្រ្ត ី  គឺ  ឆ្លះុ កញ្ចក់   ងូត ទឹក   ដុស ក្អ្រល  
ព្រយាបាល  និង វះ កាត់  ដើម្របី ធ្វើ 
ជា គោល ការណ៍ ក្នុង ការ អនុវត្ត 
មខុ ងារ  នងិ ភារ កចិ្ច របស ់ខ្លនួ   ក ៏
ដូច ជា ក្នុង ការ ដឹក នាំ អង្គ ភាព 
ស លា ជម្រះ ក្តី » ។ 

  លោក បន្ត ថា  ចៅ ក្រម   ព្រះរាជ- 

អាជា្ញា  ក៏ ដូច ជា មន្ត្រី តុលាការ 
ទាំង អស់  ត្រូវ ប្រកាន់ ខ្ជាប់ នូវ 
ភាព មុងឺ ម៉ាត ់របស ់ខ្លនួ  ក្នងុ ការ- 
អនុវត្ត ច្របាប់ ឲ្រយ បាន ត្រឹម ត្រូវ  
ដើម្របី ផ្តល់ ការ កាត់ ក្ត ីមយួ ប្រកប- 
ដោយ អនា គត ិ ក្នងុ ការ ធានា ឲ្រយ 
បាន នូវ ភាព យុតិ្ត ធម៌  ត្រឹម ត្រូវ  
ជូន ប្រជា ពល រដ្ឋ  ជា ពិស្រស គឺ 
ការ វៀរ ចាក នវូ អគត ិធម ៌ទាងំ   ៤   
គឺ  ឆនា្ទា គតិ  ទោ ស គ តិ  ភយា គ តិ   
និង មោ ហោគ តិ  ដូច ដ្រល ចៅ ក្រម  
ព្រះរាជ អាជា្ញា ទាំង អស់ បាន ធ្វើ 
សចា្ចា ប្រណិ ធាន   នៅ មុន ព្រល 
ខ្លួន ចូល កាន់ តំ ណ្រង ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖   « ចៅ ក្រម  
ព្រះ រាជ អាជា្ញា  ក៏ ដូច ជា មន្ត្រី 
តលុាការ ទាងំ អស ់ ត្រវូ ប្រកាន-់ 
ខ្ជាប់ ឲ្រយ បាន មុឺង ម៉ាត់ នូវ វិន័យ 
និង ក្រម សីល ធម៌ វជិា្ជា ជីវៈ របស់ 
ចៅ ក្រម   នងិ ព្រះ រាជ អាជា្ញា  ទាងំ 
ក្នុង ព្រល បំព្រញ ការ ងារ ទំាង 
ក្នងុ ជីវភាព រស់ នៅ ប្រចំា ថ្ង្រ។ ការ- 
ប្រកាន់ ខ្ជាប់ នូវ ក្រមសី លធម៌ វិជា្ជា- 
ជីវៈ របស់ ខ្លនួ គឺ ជា ការ រួម ចណំ្រក 
ដ៏ សំខន់ ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ 

កិត្តយិស  ស្រច ក្ត ីថ្ល្រ ថ្នរូ  និង កិត្រយានុ- 
ភាព ន្រ អង្គ ចៅ ក្រម ខ្លនួ ឯង ហើយ  
វា ជា កតា្តា រួម ចំណ្រក ដ៏ សំខន់ 
មនិ អាច ខ្វះ បាន  ក្នងុ ការ ពង្រងឹ 
ជំនឿ ទុក ចិត្ត ពី សធា រណ ជន 
ចំពោះ វិស័យ  យុត្តិ ធម៌ » ។ 

 លោក ប្រប់ ឲ្រយ ចៅ ក្រម   ព្រះ- 
រាជ អាជា្ញា  និង មន្ត្រី តុលា ការ  ឲ្រយ 
ចូល រួម ប្រកប ដោយ ឆន្ទៈ  និង 
ស្មារតី ទទួល ខុស ត្រូវ ខ្ពស់  ក្នុង 
ការ អនុវត្ត នូវ យុទ្ធនា ការ ដោះ- 
ស្រយ ការ កក ស្ទះ សំណុំរឿង  
នៅ តាម សលា ដំបូង  ដ្រល 
យុទ្ធនា ការ ន្រះ ត្រូវ បាន  ដាក់  ច្រញ 
ដោយ ក្រសួង យុត្តិ ធម៌  កាល ពី ថ្ង្រ 
ទី ១៨  ខ្រ ឧសភា។  ការ ដោះ- 
ស្រយ  ការ កក ស្ទះ ន្រះ ត្រវូ ធ្វើ ឡើង 
ឲ្រយ បាន ត្រឹម ត្រូវ  និង មុឺង ម៉ាត់ តាម 
អភ ិក្រម   « លឿន  ត្រមឹ ត្រវូ  យតុ្ត ិធម ៌
និង មិន ពុករលួយ » ។   

  លោក  ជិន   ម៉ាលីន   អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ ក្រសួង យុត្តិ ធម៌ បាន ថ្ល្រង 
ពី ម្រសិល មិញ ថា  ការ ងារ អាទភិាព 
ធំ ជាង គ្រ របស់ ក្រសួង យុត្តិ ធម៌ 
នា ព្រល បច្ចុ ប្របន្ន ន្រះ គឺ ការ ដោះ- 
ស្រយ ការ កក ស្ទះ សំណុំ រឿង 
នៅ តាម តុលា ការ ។  ប្រសិន បើ 
សំណុំ រឿង កក ស្ទះ ច្រើន  វា ធ្វើ 
ឲ្រយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សមត្ថ ភាព 
របស់ ស្ថា ប័ន   និង ធ្វើ ឲ្រយ   ស្រវា 
យុត្តិ ធម៌ សម្រប់ ប្រ ជា ពល រដ្ឋ  
មន ភាព យឺត យា៉ាវ ។  ការងារ 
អាទិ ភាព ផ្រស្រង ទៀត របស់ 
ក្រសួង យុត្តិ ធម៌ រួម មន ការ- 
កសង ក្រប ខ័ណ្ឌ ច្របាប់  និង 
គោល នយោ បាយ សខំន់ៗ  នៅ 
ក្នុង វិស័យ យុត្តិ ធម៌  ដ្រល នៅ  
ខ្វះ ខត  រួម មន ការ កសង ធន- 
ធាន មនុស្រស  ការ ពង្រងឹ សមត្ថ ភាព  
ក្រម សីល ធម៌  វិជា្ជា ជីវៈ របស់ 
មន្ត្រ។ី  ការ កសង ហ្រដា្ឋា រចនា- 
ស ម្ព័ន្ធ  រូប វន្ត បន្ថ្រម នៅ តាម  
តុលា ការ  និង យន្តការ អធិការ- 
កិច្ច លើ មន្ត្រី ក្នុង វិស័យ យុត្តិ ធម៌  
ក៏ ជា ការងារ អាទិ ភាព របស់ 
ក្រសួង យុត្តិ ធម៌ ដ្ររ ។    

លោក   បិុច   ពិសី  នា យក ប្រតិ- 
បត្តិ អង្គការ តម្លា ភាព កម្ពុជា  
ថ្ល្រង ដោយ គាទំ្រ ការលើក ឡើង 
របស ់លោករដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង 
យុត្តិធម៌  ព្រះការ ធានា  ឯក - 
រាជ្រយ ភាព ន្រ ប្រព័ន្ធ យុត្តិ ធម៌ នៅ 
កម្ពុជា គឺ ជា បញ្ហា បនា្ទាន់  និង ចាំ- 
បាច ់បផំតុ  ព្រះ ប្រពន័្ធ យតុ្ត ិធម ៌
ឯក រាជ្រយ  និង អាច ទុក ចិត្ត បាន 
នឹង បង្កើ ត បាន ជា បរិយា កាស 
មយួ ដល ់វិស័យ ផ្រស្រង ជា ពិស្រស 
សុខុមល ភាព របស់ ពល រដ្ឋ   
ការ វិនិ យោគ   និង ស្រដ្ឋ កិច្ច  រីក- 
លូត លាស់ ៕
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តពទីពំរ័១...បាន ចុះ បង្ក្រប 
ក្លិប កម្រសាន្ត មួយ កន្ល្រង ឈ្មាះ  
ហោ្គោលឡាញ នៅ តាម បណ្តោយ   
ផ្លូវ ១៩៨៦  ស្ថិត ក្នុង សងា្កាត់ 
ភ្នពំ្រញ ថ្ម ី ខណ្ឌ ស្រនសខុ។ ក្នងុ 
ប្រតិបត្តិការ នោះ  សមត្ថកិច្ច 
ប្រមូល មនុស្រស ប្រុស -ស្រី  បាន 
ចំនួន ២៨៥ នាក់  ដ្រល ជា អ្នក- 
ចូលទៅ កម្រសាន្ត នៅ ទី នោះ។

លោក បន្តថា  មូលហ្រតុ ដ្រល 
លោក ឧត្តមស្រនយ៍ីឯក  ស  ថ្រត  
អគ្គស្នងការរង នគរបាល ជាតិ  
និងជា ស្នងការ រាជធានី ភ្នំព្រញ 
បានប្រគល់ ភារកិច្ច ឲ្រយ លោក 
ដឹកនាំ កម្លាំ ង ចុះ បង្ក្រប  ដោយ- 
សរ ម្ចាស់ក្លិប កម្រសាន្ត មួយន្រះ 
មិនអនុវត្ត ទៅតាម បទ បញ្ជា 
របស់  រាជរដា្ឋាភិបាល  ក៏ ដូចជា  
ក្រសងួ សខុភបិាល  នងិ ការណ្រ- 
នាំ  របស់ សលា រាជធានី ភ្នំព្រញ  
ដ្រល មិន អនុញ្ញាត ឲ្រយបើក ក្លិប- 
កម្រសាន្ត  និង ខរា៉ាអូខ្រ មួយរយៈ 
អំឡុង ព្រល មនជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក ប៊ុន  សត្រយា  ថ្ល្រងថា៖ « បទ-   
បញ្ជា របស់ សម្ត្រច ហ៊ុន ស្រន  
មិនឲ្រយ បើក ក្លិប  និង ខរា៉ាអូខ្រ ទ្រ  
អ៊ីចឹង យើង ត្រូវបិទ ទីតាំង នោះ 
ចោល ហើយ»។

លោក បន្តថា  មនុស្រសដ្រល 
សមត្ថកិច្ច ប្រមូលបាន ទាំងអស់  
មន  ចនំនួ ២៨៥នាក ់ ក្នងុនោះ  គ ឺ
មន ស្រ ី៨១នាក ់ផងដ្ររ។ មនសុ្រស  
មួយចំនួន ត្រូវបាន អនុ ញ្ញាត ឲ្រយ 
ត្រឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ  ក្រយ  ពី 
ធ្វើការ អប់រំណ្រនាំ រួច ហើយ។ 
ចំណ្រក អ្នក នៅ សល់ មួយចំនួន 
ទៀត  សមត្ថកចិ្ច កពំងុ សកសរួ។  
បើ មិន ពាក់ព័ន្ធ នឹង បទល្មើស 
ផ្រស្រង ទៀត ទ្រ នងឹ ត្រវូ អនញុ្ញាត ឲ្រយ 
ពួកគ្រ ត្រឡប់ ទៅផ្ទះ វិញ ដូច គា្នា ។

 លោក ប្រប់ថា  ចំពោះ អ្នកខ្លះ 
ដ្រលនៅ ក្នុង ចំណម មនុស្រស  
ដ្រល ប្រមូលបាន ពី ទីតាំង ក្លិប 

នៅព្រល ដ្រល សមត្ថកិច្ច សក- 
សួរ ទៅ មន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង បទ- 
ល្មើស គ្រឿងញៀន នោះ គឺ បុគ្គល 
នោះ នឹង ត្រូវ មន ចំណត់ ការ 
បន្តទៀត តាម នីតិវិធី ច្របាប់។

មន្ត្រី នគរបាល រូប ន្រះបញ្ជាក់ 
ថា ៖«ចណំ្រក ឯម្ចាស ់ទតីាងំ ក្លបិ- 
កម្រសាន្ត នោះ វញិ  សមត្ថកចិ្ច របស់ 
ខ្ញុំ កំពុង ស្រវជ្រវ រក ព្រះ មិន 
រស់នៅ ក្នុង មូលដា្ឋាន ខណ្ឌ ស្រន- 
សុខ ទ្រ  ត្រ ក្លិបនោះ សមត្ថកិច្ច 
ត្រូវបិទ ជាបណ្តោះ អាសន្ន សិន» ។

ពាក ់ពន័្ធនងឹ ការបើក ក្លបិ កម្រសាន្ត  
និង ខរា៉ាអូខ្រ ន្រះ  ពី ម្រសិលមិញ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  បាន ទាក់ទង លោក 
មន  ចន័្ទយា៉ាដា   អភបិាល រង រាជ- 
ធានី ភ្នំព្រញ  ដ្រល បាន ចុះទៅ 
បង្ក្រប ទតីាងំ ក្លបិ កម្រសាន្ត ហោ្គោល 
ឡាញ នោះ  ដើម្របី សុំការប ញ្ជាក់ 
បន្ថ្រមដ្ររ  ត្រ លោក ប្រប់ ឲ្រយ 
សួរទៅ អ្នក នាំពាក្រយសលា រាជ- 
ធាន ីភ្នពំ្រញ  លោក ម៉្រត  មស ភក្ត ី 
ដ្រល ទូរស័ព្ទ លោក ហៅចូល  
ត្រគា្មាន អ្នក ទទួល។

ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ បាន ទូរស័ព្ទ ទៅ 
លោក ម៉វូ   ម៉ានតិ  អភបិាល ខណ្ឌ 
ស្រនសខុ  ដើម្រប ីសុកំារ បកស្រយ 
ពាកព់ន័្ធ  ម្ចាស ់ក្លបិ កម្រសាន្ត  ហោ្គោល-   
ឡាញ ន្រះ ដ្ររ  ប៉នុ្ត្រ លោក មនិធ្វើ- 
អតា្ថាធិប្របាយ ទ្រ  ដោយ ប្រប់ថា  
ជាប់ ប្រជុំ នៅ ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ។ 

គួរ រំឭក ផងដ្ររ ថា  ក្រសួង 
សខុ ភបិាល  បាន ច្រញ ស្រចក្ត-ី 
ណ្រ នាំ ចុះ ថ្ង្រ ទី១៧  ខ្រ មីនា  ឆា្នាំ 
២០២០   ដោយ តម្រូវឲ្រយ អនុវត្ត 
តាម ការណ្រនាំ របស់ លោក- 
នាយក រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន  ស្រន  
ដ្រលបាន បញ្ជាក់ ថា ៖«បិទ 
KTV -ក្លិប កម្រសាន្ត  រោង ភាព- 
យន្ត  នងិ សរមន្ទរី ទទូាងំ ប្រ ទ្រស   
ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី១៧  ខ្រមីនា  ឆា្នាំ 
២០២០  រហូត ដល់ ព្រល ជំងឺ 
កូវីដ១៩ បាន ធូរ ស្រល»៕

ចុះបង្ក្រាបក្លបិកម្រាសាន្ត
១កន្ល្រាងដ្រាលល្មើស...
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ឃុត សុភចរិយា
 
តាកែវៈ មជៃឈ មណ្ឌល ឯកសារ 

កម្ពជុា និងកៃសួង អប់រំ យុវ ជន 
និង កីឡា  នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃ ទី ២៧ ខៃ 
កក្កដា ឆ្នា ំ២០២០ បាន សម្ពោធ 
ដាក់ ឲៃយ  ដំណើរ ការ  ជាផ្លវូ ការនូវ  
«ការិយា ល័យ សៃវ ជៃវ និង 
បណ្ណា ល័យ ឯក សារ ខ្មៃរ កៃហម»  
ថ្ម១ីទៀត  ក្នងុ ខៃត្ត តា កៃវ  ដើមៃបី 
ជំរុញ ការ សិកៃសា សៃវ ជៃវ និង 
បង្កើន ការ យល់ ដឹង  អំពី របប 
កម្ពជុា បៃជាធិប តៃយៃយ ។ 

យោង សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ មាន  
រប ស់ មជៃឈ មណ្ឌល ឯកសារ កម្ពជុា 
ការិយា ល័យ ថ្ម ីនៃះ មាន ទីតំាង 
ស្ថតិ នៅ   ក្នងុ  បរិវៃណ  មជៃឈមណ្ឌល 
គរុកោ សលៃយ ភូមិភាគ តាកៃវ  កៃ ម  
ជំនួយ គំាទៃរ បស់ កម្មវិធី អភិវឌៃឍន៍ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  (UNDP ) ។ 

ការិយា ល័យ ថ្មនីៃះ នឹង ដើរ តួនា ទី 
ជា ទីតំាង ផ្លវូការ របស់ មជៃឈ ម ណ្ឌ ល  
ឯកសារ កម្ពជុា  បៃចំា នៅ ខៃត្ត 
តាកៃវ ដើមៃបី   ទទួល សា្វាគមន៍ អ្នក- 
សៃវជៃវ  និង សាធារណ ជន 
ពៃម ទំាង ចៃក ចាយ ឯកសារ ទាក់ - 
ទង នឹង របប ខ្មៃរ កៃហម  ដោយ 
ផ្តោត ជា ពិសៃស លើ ខៃត្ត តាកៃវ  
ដៃល ស្ថតិ នៅជា ផ្នៃក មួយ  នៃ ភូមិ - 

ភាគ និរតី  នៅក្នងុ របប  កម្ពជុា 
បៃជាធិប តៃយៃយ។  

 លោក  ផៃង ពងៃសរ៉ាសីុ នាយក 
កម្ម វិធី សៃវ ជៃវ  និង អប់រំ ពី  អំពើ 
បៃល័យ ពូជ សាសន៍ នៅ កម្ពជុា  
នៃ មជៃឈ មណ្ឌល ឯកសារ កម្ពជុា  
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា ឯក- 
សារ បៃមាណ ជាង ១ លាន ឯក- 
សារ  ដៃល រួមមាន  ឯកសារ ជា 
កៃដាស  រូប ថត  ខៃសៃភាព យន្ត ខៃសៃ- 
អាត់ សំឡៃង និង ឯកសារ ភ័ស្ត ុតា ង 
ជាក់ ស្តៃង (ឯកសារ រណ្តៅ សាក- 
សព)ជា ដើម នឹង តៃវូ បាន នំាយក 
ទៅ ដាក់ តំាង តម្កល់ ទុក នៅ ក្នងុ 
«ការិ យា ល័យ សៃវ ជៃវ និង 
បណ្ណា ល័យ ឯកសារ ខ្មៃរ កៃហម» 
ខៃត្ត តាកៃវ ។  

លោក ពងៃស រ៉ាសីុ បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
« ឯកសារ ទំាង នៃះ ផ្តល់ ជា ព័ត៌ មាន  
ស្ត ីអំពី បៃវត្តសិាស្តៃ ខ្មៃរកៃហម 
យា៉ាង សមៃបូរ បៃប ដៃល ជាធន ធា ន 
សៃវ ជៃវ សមៃប់ គៃ ូបងៃៀ ន មន្តៃ ី
រជ ការ សិសៃសា នុសិសៃស និង បៃជា -   
ជន  ទូទៅ  រស់នៅ ក្នងុ ខៃត្ត តាកៃវ 
និង ខៃត្ត កៃបៃរ ខាង »។

បើតាម សម្ត ីលោក ពងៃសរ៉ា សីុ  
« ការិយា ល័យ សៃវ ជៃវ និង 
បណ្ណា ល័យឯក សារ ខ្មៃរ កៃហម»  
ខៃត្ត តាកៃវ នៃះ គឺជា មជៃឈ មណ្ឌល 

តំណង ទី ៤   របស់ មជៃឈ មណ្ឌល 
ឯកសារ កម្ពជុា បនា្ទាប់ ពី វត្តមាន 
នៃ «មជៃឈ មណ្ឌល សន្តភិាព អន្លង់ - 
វៃង» នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ឧត្តរមានជ័យ  
«ការិយា ល័យ សៃវ ជៃវ និង 
បណ្ណា ល័យ ឯកសារ ខ្មៃរ កៃហម» 
នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃ វៃង និង  «មជៃឈ - 
មណ្ឌល ឯកសារ កោះ ថ្ម»  ក្នងុ ខៃត្ត 
តៃបូង ឃ្មុ។ំ  

លោក បាន បៃប់ ឲៃយ ដឹង ទៀតថា  
ការ បង្កើត «ការិយា ល័យ សៃវ - 
ជៃវ និង បណ្ណា ល័យ ឯកសារ ខ្មៃរ- 
កៃហម» នៃះ  គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ  
គមៃង សំណង តាម ផ្លវូ តុលាការ 
នៅ ក្នងុ កៃប ខ័ណ្ឌ នៃសំណំុរឿង  
០០២ របស់ អង្គភាព សហមៃធាវី 
នំា មុខតំណង ដើម បណ្ដងឹ    រដ្ឋបៃប - 
វៃណី  នៃអង្គ ជំនំុ ជមៃះ វិសាមញ្ញ  
ក្នងុ តុលាការ កម្ពជុា  កាលពីឆ្នាំ 
២០១៣។  គមៃង សំណង ទំាង- 
នៃះ មាន គោល ដៅ «សា្ដារ កិត្ត ិយ ស 
សៃចក្ត ីថ្លៃ ថ្នរូ ប៉ះ បូ៉វ ការ ឈឺ ចាប់  
ផ្លវូ ចិត្ត និង ផ្នៃក សង្គម របស់  ជន- 
 រង គៃះ ដៃល ជា ដើម បណ្ដងឹ រដ្ឋ - 
បៃប វៃណី រំឭក ដល់អ្នក ដៃល បាន 
បាត់ បង់ ជីវិត  លើក កម្ពស់ ការ- 
យល់ ដឹង  និង ការ ស្វៃង យល់ ពី 
បៃវត្ត ិសាស្តៃ ខ្មៃរ កៃហម  ពៃមទំាង 
ដើមៃបី ធានា ថា  បទ ពិសោធក្នងុ 

សម័យ ខ្មៃរ កៃហម  នឹង មិន កើត- 
មាន ជាថ្ម ីម្ដង ទៀតនៅ  ក្នងុ សង្គម 
កម្ពជុា  នាពៃល អនាគត »។ 

លោក  បន្ថៃម ថា ការ បង្កើត 
«ការិយា ល័យ សៃវ ជៃវ និង 
បណ្ណាល័យ ឯកសារ ខ្មៃរ កៃហម» 
ខៃត្ត តាកៃវ  នៃះ ឡើង   គ ឺសៃប ទៅ 
នងឹ  សា្មារត ីនៃ អន ុសៃសរ ណៈ យោគ- 
យល់ គា្នា រវាង កៃសួង អប់រំ  យុវ-
ជន និង កីឡា និង មជៃឈ មណ្ឌល 
ឯក សា រ  កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០១៨ ដល ់
ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុង ការ បន្ត  និង 
បង្កើត ថ្មី នូវ កម្មវិធី អប់រំ  ពីអំពើ 
បៃល័យ ពូជ សាសន៍ នៅ កម្ពុជា 
ដើមៃបី ពងៃកី វសិាល ភាព  នៃការ- 
អប់  រំពី បៃវត្តិ  សាស្តៃ ខ្មៃរ កៃហម  
ដល់ យុវជន ជំនាន់ កៃយ និង 
គៃ ូបងៃៀននៅ  ទទូាងំ បៃទៃស  ឲៃយ 
យល់ កាន់តៃ  ចៃបាស់ ពីរឿ ង រ៉ាវ ពី 
អតីត កាល របស់ បៃទៃស ខ្លួន ។

តាម រយៈ វត្តមាន នៃ ការិយា- 
ល័យ តាម បណ្តៅ ខៃត្ត ទំាង នៃះ 
មជៃឈ  មណ្ឌល ឯកសារ កម្ពជុា អាច 
ពងៃកី សកម្មភាព ចៃក ចាយ 
ឯកសារ របស់ ខ្លនួទៅកាន់ បៃជា - 
ជ ន នៅតាម បណ្តៅ ខៃត្ត  ឬ តំប ន់ 
ដៃល មាន ការ អភិវឌៃឍ តិចតួច 
ដៃល ស្ថតិ នៅកៃ រជធានី ភ្នពំៃ ញ 
បាន ទូលំ ទូលាយ ជាង មុន។ 

ថ្វ ីដៃបិត តៃ មាន ការ យាយី នៃ 
ជំងឺ រតតៃបាត ជា សកល កូវីដ ១៩ 
យា៉ាង   ណក្ត ីមជៃឈ មណ្ឌល ឯក-
សារ កម្ព ុជា  នៅ តៃ បន្ត  ចៃក- 
រំលៃក ការយល់ ដឹង  និង ព័ត៌មាន 
នានា ដៃល ជួយ បង្កើន ការ យល់- 
ដឹង របស់ សាធា  រណជន  អំពី 
បៃវត្តសិាស្តៃ ខ្មៃរ កៃហម។ ទោះ- 
បី  ជា សា្នាក់ នៅ ផ្ទះ សាធារណ ជន   
ក៏ អាច បៃើបៃស់ បណ្តុ ំទិន្នន័យ 
គៃប់ ជៃុង ជៃយ របស់ មជៃឈ- 
មណ្ឌល ឯកសារ កម្ពុជា តាម 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញ ដើមៃបី ស្វៃង រក    
ឯកសារ នានា  ដោយ មាន ជំនួយ 
ពី បុគ្គលិក មជៃឈ មណ្ឌល  ផង ដៃរ 
បៃសិន បើ ចំា បាច់។ 

មជៃឈ មណ្ឌល ឯកសារ កម្ពុជា 
ជឿជាក ់ថា ការ ផ្តល ់ជា ឯកសារ 
ផៃសៃងៗ តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ 
ដល់ អ្នក សៃវ ជៃវ ទូទៅនឹង 
លើក ទឹក   ចិត្ត ឲៃយ បុគ្គល ទំាងនោះ  
នៅ ផ្ទះ  និង បង្កើន ការ អាន នៅ  
ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃ ភាព វកឹវរ នៃ  
ជំងឺ រតតៃបាត កូវីដ ១៩ ដោយ 
នៃះគ ឺជា សកម្ម  ភាព  សាមញ្ញ តៃ 
មាន សារៈសខំាន់ ក្នងុ ការ ចលូ- 
រួមចំណៃក ដល់ កិច្ច  ខិតខំ បៃឹង- 
បៃង ថា្នាក់ ជាតិក្នុង ការ បង្ការ 
ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ៕

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

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�ែ � ន� ែ ប់�ែ ង  � រ� និពន្ធ  

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

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

ផ ក់ សា៊ា ងលី
� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សែដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករ 

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សែដ�  កិច�  
រ៉ា ន់ រីយ 

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

� រ�និពន្ធ    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រ�និពន្ធ    រងជីវិត កមែ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន្ធ   �ែហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រ៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ្ព ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដា រ៉ា , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រ៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

�ែ � ន�្ន ែកផលិត កម�  និង� ះពុម្ព 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ែករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ជំនួយ� រ�្ន ែករដ�� ល  និងធន� នមនុសែ�
 ញុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�ែ � នគណ�ែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិយា ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុទ្ធ គឹម សឿន

កំពង់ស្ព:ឺ បៃធាន អង្គការ បៃ- 
ឆំង អំពើ ពុក រលួ យ   ទប់ សា្កាត់ ការ- 
បំផ្លា ញ  ធ ន ធា នធ ម្ម ជា តិ  និង 
ការពារ សិទ្ធ ិពលរដ្ឋ (ACN-
CIPO) លោក  ជា ហ៊ា ន បាន 
ចូល បំភ្ល ឺនៅ សា លាដំ បូង ខៃត្ត 
កំ ពង់ ស្ព ឺកា ល ពី មៃសិល មិញ  ក្នងុ 
នាម ដើម បណ្ដងឹ  បនា្ទា ប់ពី លោក  
ប្ដងឹ មនុសៃស៥នាក់  ករណី ឈូស- 
ឆ យដី  ដៃន ជ មៃក សត្វ ពៃ  ភ្ន ំឱ រ៉ា ល់ 
ជាង ៤០០ ហិកតា  នៅភូ មិ សៃ- 
កិន ឃំុ តៃពំាង ជោរ  សៃកុ ឱ រ៉ា ល់ ។ 
   លោក  ជា  ហ៊ាន  បៃធា ន អ ង្គ- 
កា រACNCIPO បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ ពី មៃសិលមិ ញ ថា  លោក បាន 
ចូល ទៅ បំភ្ល ឺនៅ  សាលា ដំ បូង  ខៃត្ត 
កំ ពង់ស្ព ឺរួច រល់ ហើយ  នៅ ថ្ងៃទី 
២៨  ខៃកក្កដា  តាម ដីកាកោះ  
របស់ លោក  ខៃ ស ម្ផសៃស ពៃះ រជ- 
អា ជា្ញារង អម សា លាដំ បូង ខៃត្ត - 
កំព ង់ ស្ព។ឺ លោក បាន ចោទ បៃកាន់  
ជន សងៃស័យ ចំនួន ៥ នាក់  ក្នងុនោះ  
មាន មៃភូមិ សៃ កិន មា្នាក់   ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ការ កាប់  រុក រន  ដីពៃ ចំនួន 
ជាង៤ ០០ហិ កតា ស្ថ ិតនៅ  ទីតំា ង 
ខាង លើ  ចាប់ ពី ដើម ឆ្នានំៃះ។ 

លោក បន្ត ថា កៃមុជនស ងៃស័យ 
បាន នំាគា្នា  ញុះញ ង់ ពលរ ដ្ឋ ចំនួន 

៣៨ គៃសួារ ផៃសៃង ទៀត ឲៃយ សហ- 
ការ ជា មួយ ខ្លនួ  ដើមៃបី  បៃើ បៃស់ 
គៃឿងច កៃ ចូលទៅ កាប់ ទន្ទៃន 
រុករន យក ដីពៃ ទំាង នៃះ  ដោយ 
ធ្វើ របង ព័ទ្ធដី ហើ យ លក់ ទៅ ឲៃយ 
កៃមុ ឈ្មញួ ១ កៃមុ ទៀត ។ ករណីនៃះ 
លោក មៃឃំុ មិន ហ៊ាន ចៃញ លិខិត 
បញ្ជាក់  កម្ម សិទ្ធដីិ នោះ ឲៃយ ទៅ កៃមុ 
ឈ្មញួ ទៃ បុ៉ន្ដៃ ពួ កគៃ បាន បញ្ចះុ- 
ប ញ្ចលូ និង  បង្ខ ំឲៃយ  មៃឃំុ ទទួល- 
សា្គាល់ លិខិត ទិញ -លក់ ដី នៃះ ។

លោក ជា  ហ៊ាន  ប ញ្ជាក់ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំដាក់ ប្ដងឹ ពួកគា ត់ ទំាង៥ នា ក់ 
ហ្នងឹ ហើយ  គឺ ចោទ ពីបទ បុ៉នប៉ ង 
នៃ បទឧ កៃដិ្ឋ ររំង មន្តៃ ីជំនាញ ក្នងុ 
ពៃល បំពៃញ បៃស កក ម្ម  និង 
ឈូសឆ យ ទន្ទៃន ដី ពៃ ដោយ 
ខុស ចៃបាប់  និង ទាម ទារ សំណង នៃ 
ជំងឺ ចិត្ត ១០០ លាន រៀល និង សំុ 
ឲៃយ  ផ្តនា្ទា ទោស  តាម ចៃបាប់ លើ 
បុគ្គល ទំាង ៥នា  ក់ នៃះ» ។

លោក ខៃ ស ម្ផសៃស ពៃះ រជ- 
អាជា្ញារ ង សាលាដំបូ ង  ខៃត្ត កំពង់- 
ស្ព ឺ ពី មៃសិលមិញ បាន បដិសៃធ 
ធ្វើអតា្ថាធិ បៃបាយ  ជំុវិញ ករណី នៃះ  
ដោ យ អះអា ងថា លោក មិន មៃន 
ជា អ្នក ឆ្លើយ ឆ្លង ព័ត៌ មាន ជាមួយ  
អ្ន កកា សៃ ត  ទៃ។

លោក អឹុម  សន  មៃភូ មិ សៃ កិន  
ដៃល ជាចុង ចោទ  ក្នងុ សំណំុរឿ ង 

នៃះ  បាន អះអាង ពី មៃសិល មិញ ថា 
លោក ក៏ តៃវូ បា ន សាលា ដំបូ ង 
កោះហៅ ឲៃយ ចូល បំភ្ល ឺនៅ ថ្ងៃទី ២៩  
ខៃកក្កដា នៃះដៃ រ។ លោក គៃង 
ចូល បំភ្ល ឺតាម ដីកា កោះ នៃះ  បុ៉ន្ដៃ 
លោក ថា  ការ ចោទ រូប លោក មិន- 
មាន មូលដា្ឋា ន ចៃបាស់លា ស់ និ ង  
គា្មាន ភ័ស្តតុា ង តៃមឹ តៃវូទៃ ។ 

លោក ថា៖ «ខ្ញុ ំមិនបា ន ទៅ 
ពាក់ព័ន្ធ អ្វ ីនឹង ដី នៅ តំបន់ ហ្នងឹ ទៃ 

ហើយ ការចោ ទបៃ កា ន់ ខ្ញុ ំនៃះ  គឺ 
មិន មៃ នជា ការពិ ត ទៃ។ខ្ញុ ំសុខ-  
ចិត្ត ទទួល ទោស  តា មចៃបាប់ បើ ខ្ញុំ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ដី ហ្នងឹ មៃន ហើយ ឲៃយ  
ជា ហ៊ាន  ប្ដងឹ ខ្ញុ ំទៅ ខ្ញុ ំមិន ខា្លាច នឹង 
ចូល បំភ្ល ឺនៅ តុលា ការ ទៃ ពៃះ  ខ្ញុ ំ
មិនដឹង រឿង ហ្នងឹ។ខ្ញុ ំមិន បាន ពឹង- 
ពាក់ មៃធាវី ឲៃយ ជួយ ការ ពារ ក្ដ ី ទៃ »។

 លោក  ទៃព  ណៃ ម  មៃឃំុ  
តៃពំាង ជោ រ បៃប់ ពី មៃសិលមិញ ថា 

ដី ដៃនជ មៃក ស ត្វពៃ ភ្ន ំឱ រ៉ា ល់ 
ពិតជា មានការ រំលោភ ពី សំណក់  
ពល រ ដ្ឋ មួយ កៃមុ តូច មៃន បុ៉ន្ដៃ 
លោក មិនបា ន យល់ពៃ ម ចុះប ញ្ជ ី
ទទួល សា្គាល់ ធ្វើជា  កម្ម សិទ្ធសិៃ  ប- 
ចៃបា ប់ ទៃ ។

 លោក  ថា៖ «ខ្ញុ ំបានទ ទួល 
ដំណឹង ពី ពលរដ្ឋ មក ថា មៃ ភូមិ  
អឹុម សន  អ្នក ជំរុ ញ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ទៅ 
រំលោភ យក ដី ហ្នងឹ  ហើយ ខ្ញុ ំបាន 
បៃ ប់ គាត់ ចៃើនលើក ហើយ  កំុទៅ 
ប៉ះពាល់ ដី ហ្នងឹ ដី របស់ រដ្ឋ ទៃ។  
បើ គាត់ នៅតៃ មិន សា្ដាប់ តាម ខ្ញុ ំខ្ញុំ 
ក៏ អត់ មាន យោបល់ អ្វ ីដៃរ។ ខ្ញុ ំទុក 
ឲៃយ តុលាការ គាត់ ចាត់ចៃង តាម 
នីតិវិ ធី របស់គាត់ ទៅ»។

តាម ពាកៃយ បណ្ដងឹ របស់ លោក  
ជា ហ៊ាន ចុះ ថ្ងៃទី ១៥  មិថុនា 
ដៃល ប្ដងឹទៅ សាលាដំ បូង ខៃត្ត- 
កំពង់ស្ព ឺ នោះ គឺ លោក ប្តងឹ ឈ្មាះ 
សឿ ន ណក់ ភៃទ បៃសុ អាយុ 
៣៧ឆ្នា ំឈ្មាះ មក មា៉ាន ឈ្មាះ 
មក ម៉ៃ ត ឈ្មាះ ខៀវ សារឿន 
និង ឈ្មាះ អឹុម សន មៃភូមិ សៃ- 
កិន។ ពួកគៃ រស់នៅ ភូមិ សៃ កិន 
ឃំុ តៃពំាង ជោរ សៃកុ ឱ រ៉ា ល់ ខៃត្ត 
កំពង់ស្ព ឺ។ ពួកគៃ  រង ការប្តងឹ ពីបទ- 
បុ៉នប៉ ង នៃ បទ ឧ កៃ ិដ្ឋ [ឈូស ឆយ 
ដីពៃ  ខុស ចៃបាប់ និង  ររំ ង មន្តៃ-ី 
ជំនាញ ក្នងុការ អនុវត្ត ចៃបាប់] ៕

លោក ជា ហ៊ាន បំភ្លតុឺលាការករណីប្ដងឹអ្នករំលោភយកដីរដ្ឋជាង៤០០ហិកតា

 បណ្ណា ល័យឯក សារ ខ្មែរ កែហម  ១ទៀត  តែវូ បាន ដាក់ ឲែយ ដំណើរការ 

លោក ជា ហ៊ាន នៅទីតំាងដីជម្លោះពីថ្ងែ២៥ កក្កដា  ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,760 16,840 16,860 16,720

2 GTI 3,100 3,100 3,100 3,100

3 PAS 15,020 15,740 15,740 15,000

4 PPAP 11,600 11,600 11,600 11,500

5 PPSP 2,300 2,300 2,300 2,300

6 PWSA 5,580 5,600 5,600 5,500

កាលបរិច្ឆេទ: ២៨ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កេសួង បេសណីយ៍ និង 
ទរូ  គមនាគមនក៍ពំងុ ធ្វើ ការ ពនិតិេយ  នងិ 
កេ  សមេួល ឡើង វិញលើ សេចក្តី ពេង 
ចេបាប់ ស្តីពី វិស័យ បេសណីយ៍   ដោយ 
រពំងឹ ថា  អាចនងឹ  បញ្ចប ់នៅ មនុ ដណំាច-់ 
ឆ្នា ំ នេះ ខណៈ ចេបាប ់ កពំងុ បេើ បេស ់នា 
ពេល នេះ  មិន មាន វិសាល ភាព គេប់ - 
គេន់  សេប តាម ការ វិវត្ត  សេដ្ឋកិច្ច និង 
បច្ចេក វិទេយា។

ចេបាប ់ស្ត ីព ីបេសនយី ៍ ដេល បេកាស 
ឲេយ  បេើ កាល ពី ឆ្នាំ ២០០២ មាន ចំនួន  
១១ ជពំកូ នងិ  ៥១ មាតេ បានកណំត ់ 
ថា ចេបាប់ នេះ មាន គោល ដៅ កំណត់ 
លើ ការងារ សេវាកម្ម អាជវីកម្ម បេស-
ណីយ៍ ក្នុង  និង កេ បេទេស នេ ពេះ រាជា-

ណាចកេ កម្ពជុា ។  ចេបាប ់នេះ មាន វសិាល-  
ភាព អនវុត្ត លើ សេវា បញ្ញើ បេសណយី ៍
សេវា បញ្ញើ ឆប់ រហ័ស សេវា បញ្ជូន 
បេក ់តាម បេសណយី ៍សេវា បញ្ជនូតាម 
រូប ភាព ទូរ គមនាគមន៍ និង សេវា បេ-
សនយី ៍តាម សណំមូ ពរ។ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ  
បញ្ញើ តេវូ បាន ធ្វើ តាម មធេយា បាយ ផ្លវូ- 
គោក ផ្លូវ ទឹក និង ផ្លូវ អាកាស ។ 

លោក ហួត ចាន់យ៉ារ៉េត អនុ រដ្ឋ- 
លេខា ធិការ កេសួង បេសណីយ៍ និង 
ទូរ គមនាគមន៍ និង ជា បេធាន កេមុ ការ- 
ងារ រៀបចំ សេចក្តី ពេង ចេបាប់ ខាង លើ 
បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងេ អងា្គារ 
ថា បច្ចុបេបន្ន  កេុម ការងារ ជំនាញ របស់ 
កេសងួ បេសណយី ៍នងិ ទរូ គមនាគមន ៍
កពំងុ ខតិ ខ ំធ្វើ ការ ពនិតិេយ នងិ ធ្វើ បច្ចបុេបន្ន  
ភាព ចេបាប ់ដេល   បង្កើត កាល ព ីជតិ  ២០ 

ឆ្នាំ មុន ដើមេបី ឆ្លើយ តប នឹង ការ ចង់ បាន 
របស ់អ្នក ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ រាប ់ ចាប ់តាងំ ព ី
និយតករ(អាជា្ញាធរ) បេតិបត្តកិរ (កេមុ-  
ហ៊ុន  ផ្តល់ សេវា) និង អ្នក ទទួល សេវា។

លោក  បាន ថ្លេង ថា៖ « សេប តាម យទុ្ធ- 
សាសេ្ត ចតុកោណ របស ់រាជរដា្ឋាភិ បាល 
និង ការ វិវឌេឍ សេដ្ឋកិច្ច រយៈ ពេល  ចាប់ 
ពី  ឆ្នាំ ២០០២ រហូត មក ដល់ ពេល នេះ  
អ្វ ៗី  គ ឺ មាន ការ បេ បេលួ ចេើន  ពសិេស 
ផ្នេក សេដ្ឋកិច្ច ជីវភាព រស់ នៅ របស់ 
បេជាជន និង បច្ចេក វិទេយាដេល បាន ធ្វើ- 
ឲេយ   វត្ថុ បញ្ញើ និង អាជីវកម្ម នេះ  មាន ការ- 
កើន ឡើង ចេើន  ខណៈ   ចេបាប់(ចាស់)  
របស់ យើង អាច យក មក អនុវត្ត បាន 
ប៉ុន្តេ វា មិន អាច មាន លក្ខណៈ គេប់- 
ជេុង ជេយ សេប តាម ការ វិវឌេឍ របស់ 
បច្ចេក វិទេយា និង សង្គម  ទេ»។

បើ តាម   លោក ចាន់ យ៉ារ៉េត នៅ 
ពេល ដេល ចេបាប់ ថ្មី នេះ ចេញ ឲេយ អនុវត្ត 
គឺ  រាល់ សេវា ទទួល បញ្ញើទាំង អស់  នឹង 
តេវូ  ស្ថតិ នៅ កេម ចេបាប ់ថ្ម ីនេះ ។ លោក 
បាន បញ្ជាក់ ថា៖  « សេវា ទទួល បញ្ញើ 
ទំាង   អស់ រាប់ទំាង ការ ដឹក ជញ្ជនូ ផលិត-  
ផល អន ឡាញ គ ឺនងឹ តេវូ ចលូ ក្នងុចេបាប ់ 
នេះ ពេះ ពកួ គាត ់ផ្តល ់សេវា ដកឹ ជញ្ជនូ  
នៅ ក្នុង សេុក»។

លោកបាន បន្ថេម     ថា  ៖ «កេម ការ- 
ណេនា ំនងិ ជរំញុ ព ីថា្នាក ់ដកឹនា ំកេសងួ 
យើង រំពឹងថា សេចក្តី ពេង ចេបាប់ នេះ 
នងឹ  តេវូ បញ្ចប ់រចួ រាល ់ព ីកេសងួ នៅ មនុ 
ដំណាច់ឆ្នាំ២០២០ នេះ»។

លោក បេប ់ទៀត ថា អត្ថ បេយោជន ៍
ធំៗ ចំនួន ៣ ដេល នឹង ទទួល បាន ពី 
ចេបាប់ នេះ គឺ  រដ្ឋ អាច ធានា បាន នូវ ការ- 

គេប ់គេង មយួ បេកប ដោយ បេសទិ្ធ ភាព 
ចំពោះ   កេុមហ៊ុន  ដេល មាន ចេបាប់ អនុ-
ញ្ញាត តេមឹ តេវូ  នងិ អាច ទទលួ ចណំលូ 
តាម រយៈ ការ បង់ ពន្ធ ផង ដេរ ចំណេក 
កេុមហ៊ុន ផ្តល់ សេវា និង អ្នក ទទួល 
សេវា នឹង ទទួល បាន ទំនុក ចិត្ត ពី គា្នា 
ទៅ វិញ ទៅ មក ។

យោង តាម  លោក ចាន់ យ៉ា រ៉េត នៅ 
កម្ពុជា បច្ចុបេបន្ន កេុមហ៊ុន បមេើ សេវា- 
កម្ម បេសណយី ៍ដេល មាន អាជា្ញាបណ័្ណ 
សេប ចេបាប់  ពី កេសួង  មាន ចំនួន ជាង  
៤០  ដេល មាន ដចូ ជា កេមុ ហ៊នុ DHL, 
ZTO និង Kerry Express Cam-
bodia ជា ដើម ខណៈ មាន កេុមហ៊ុន 
ជា ចេើន ទៀត មិនបាន មក ចុះ បញ្ជី  នៅ 
កេសួង    ប៉ុន្តេ កំពុង មាន បេតិបត្តិការ    
ជា រៀង រាល់ ថ្ងេ ៕  LA

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ លោក សេី ជា សិរី 
អគ្គនាយិកាធនាគារ ជាតិ នេ 
កម្ពុជា (NBC)  បាន ឲេយ ដឹង ថា 
កំណើន ចំនួន ស្ដេី ទទួលបាន  
ហរិ ញ្ញ វត្ថ ុផ្លវូ ការ  នងឹ ដើរ ត ួយ៉ាង- 
សខំាន ់ក្នងុ ការ រមួ ចណំេក កាន-់ 
តេ  ចេើន ដល់ ការ អភិវឌេឍ សេដ្ឋ - 
កិច្ច   របស់ បេទេស  កម្ពុជា។

ថ្លេង ក្នុង វគ្គ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
ស្ដី ពី កម្មវិធី គេូ បណ្ដុះ បណា្ដាល  
«ចំណេះ ដឹង ផ្នេក ហិរញ្ញវត្ថុ នេ 
ការ អភវិឌេឍ សហ គេនិ ស្ដេ ី» ដេល  
រៀបចំ ឡើង រួម គា្នា ដោយ  NBC 
និង កេសួង កិច្ចការ នារី  កេម 
ការ      គាំទេ ពី VISA នៅ ក្នុង ខេត្ត 
សៀមរាប  កាល ព ី ថ្ងេចន្ទ   លោក- 
សេ ី ជា សិរី បាន ឲេយ ដឹង ថា ជា-  
មួយ នឹង លទ្ធ ភាព ទទួល បាន 
ហិរញ្ញ វត្ថុ កាន់ តេ ចេើន ដោយ 
សហគេិន ស្ដេី  នឹង មិន គេន់ តេ 
ជួយ កេលម្អ អាជីវ កម្ម គេួសារ 
របស់ ពួកគេ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តេ 
ថេម ទាងំ សកម្ម ភាព សហគមន ៍
និង សេដ្ឋ កិច្ច ផងដេរ។

លោកសេ ីថ្លេង ថា ៖« ស្ដេ ីកាន-់ 

តេ ចេើន មាន លទ្ធ ភាព ទទួល 
បាន  សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ ផ្លូវការ និង 
បេើបេស់ ហិរញ្ញ វត្ថុ ទាំង នោះ 
ដោយ ការ ទទួល ខុសតេូវ និង 
តេមឹ  តេវូ ។ ការ ទទលួ បាន កាន-់ 
តេ    ចេើន របស ់ ពកួ គេ  អាចនងឹរមួ  
ចំណេក  ដល់ ការអភិវឌេឍ សង្គ ម 
និង សេដ្ឋកិច្ច  សេដ្ឋកិច្ច  គេួសារ  
និង សហគមន៍ របស់ ពួកគេ»។

លោកសេី  បន្ត ថា៖ «នៅ ពេល   
សេ្តី កាន់ តេ ចេើន មាន លទ្ធភាព 
ទទលួ បាន  នងិ បេើ បេស ់សេវា 
ហិរញ្ញវត្ថុ ផ្លូវ ការ នោះ  ពួក គាត់ 
នឹង  មាន លទ្ធ ភាព កាន់ តេខ្ពស់  
នងិ ឱកាស កាន ់តេ ចេើន ក្នងុ ការ- 
ចលូ រមួ អភវិឌេឍ សេដ្ឋកចិ្ច  សង្គម 
គេួសារ និង សហគមន៍  តាម 
រយៈ ការ លើក កម្ពស់ ជីវ ភាព រស់- 
នៅ ការ បង្កើន ឱកាស អាជវីកម្ម  
ការ សនេសំ និង ការ តេៀម ខ្លនួ ទប់- 
ទល ់ នងឹ បញ្ហា ហរិញ្ញ វត្ថ ុនា ពេល 
មាន អាសន្ន ដេល កតា្តា ទាងំ នេះ 
នងឹ នា ំឲេយ គេសួារ  នងិ សហគមន៍   
មាន លទ្ធភាព ចេើន  ជាង មុន នៅ  
ក្នងុ  ការ ទទលួ បាន សេវា ចា ំបាច ់
នានា ដចូ ជា  សេវា អបរ់ ំសខុភាព 
អនាមយ័ នងិ ទកឹ សា្អាត ។ ដចូ្នេះ 

ការ លើក កម្ពស ់ចណំេះ ដងឹ ផ្នេក 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុសមេប ់សេ្ត ី នងិ សហ-  
គេិន សេ្តី  នឹង ដើរ តួនាទី  ជា គេឹះ 
ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ បរិយប័ន្ន 
ហិរញ្ញ វត្ថុ សមេប់ សេ្តី »។

កម្មវិធី នេះ គឺ ជា ផ្នេក មួយ នេ  
គមេង កិច្ច សហបេតិបត្តិ ការ  
និង ភាព ជា ដេគូ  រវាង ធនាគារ 
ជាតិ នេ កម្ពុជា និង កេសួង  កិច្ច-
កា រ នារី និង ក៏ ជា សកម្ម ភាព 
អាទិ ភាព មួយ ដេល កំណត់ ក្នុង 

យទុ្ធសាសេ្ត ជាត ិ ស្តពី ីបរយិ បន័្ន 
ហរិ ញ្ញវត្ថ ុ ឆ្នា ំ២០១៩ - ២០២៥ 
ជាពិសេស ការ លើក កម្ពស់ បរិ-
យប័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថុ និង ចំណេះ- 
ដឹង  ហិរញ្ញវត្ថុ សមេប់ សេ្តី ។

លោកសេ ី កេវ មុ ំ មា្ចាសអ់ាជវី- 
កម្ម  Ly Ly Food Industry 
និង  ជា អនុ បេធាន  CamWen 
បាន ឲេយ ដងឹ ថា បច្ចបុេបន្ន មាន ការ- 
កើន ឡើង ចំនួន សហគេិន ស្ដេី 
ទទួល បាន  សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ដោយ-   

សារ តេ ពួក គេ កំពុង កេលម្អ គំរូ 
អាជវីកម្ម របស់ ់ ពកួ គេ តាម រយៈ 
ការ មាន របាយការណ ៍ហរិញ្ញ វត្ថ ុ
តេឹមតេូវ។

លោកសេ ីលើក ឡើង ថា ៖ « ខ្ញុ ំ  
សង្កេត ឃើញ ការ បេសើរ ឡើង 
អំព ីលទ្ធ ភាព ទទលួ បាន ហរិញ្ញ- 
វត្ថ ុរបស ់ស្ដេ ីដោយ សារ  សមាជកិ  
ភាគ ចេើន បំផុត របស់ សមាគម  
បាន ទទលួ ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
អពំ ីរបៀប ក្នងុ ការ រៀបច ំរបាយ- 
ការណ ៍ហរិញ្ញ វត្ថ ុបាន ល្អ បេសើរ  
បេសិន បើ ពួក គេ តេូវការ ស្វេង- 
រក  ហរិញ្ញ បេបទាន កានត់េ ចេើន ព ី 
គេឹះសា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ »។  លោក-
សេី  បញ្ជាក់ ថា  ៖ « ទោះ បី យ៉ាង- 
ណា  នៅ តេ មាន បញ្ហា បេឈម 
ជា ចេើន  ដោយ សារ  គេឹះសា្ថាន  
ហរិញ្ញវត្ថ ុនៅ តេ យក ទេពេយ បញ្ចា ំ 
ជា សំខាន់ សមេប់ ការទទួល 
បាន កម្ចី»។

បច្ចបុេបន្ន សមាគម CamWen 
មាន សមាជិក ជាង  ៦០០ នាក់ 
ហើយ លោកសេី កំពុង ស្វេង រក 
មលូនធិ ិបន្ថេម សមេប ់ ការ ផ្ដល ់
ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល បន្ថេម ដល់ 
បណា្ដា ខេត្ត ផេសេង ទៀត ដើមេបី 

បង្កើន ចំនួន សមាជិ ក   ឲេយ យល់- 
ដឹង កាន់ តេ ចេើន ថេម ទៀត អំពី 
គំរូ អាជីវ កម្ម   របាយការណ៍ ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ  និង ពងេឹង ចំណេះ ដឹង 
ផ្នេក ហិរញ្ញវត្ថុ ។

របាយការណ៍ សាជីវកម្ម ហិ-
រញ្ញ  វត្ថុ អន្តរជាតិ ហៅ កាត់  IFC 
បងា្ហាញ ថា សហគេិន ស្ដេី នៅ   
កម្ពុជា មិន សូវ  មាន  ជំនាញ និង 
មាន កង្វះ ជំនាញ ភាព ជា អ្នក - 
ដកឹ  នា។ំ  របាយការណ ៍នេះ បាន 
ឲេយ ដឹង ថា ៩០ ភាគរយ នេ សហ- 
គេស  ធនុ តចូ នងិមធេយម  គេប-់ 
គេង ដោយ ស្ដេ ីទទលួ បាន បេក ់
ចំណេញ កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៨។

បេជាជន ពេញ វយ័ នៅ   កម្ពជុា 
បេហេល  ៥៩ ភាគរយមានលទ្ធ - 
ភាព ទទួល បាន សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ផ្លូវការ  ក្នុង ចំណម នោះ  ១៧ 
ភាគរយ នៅ ក្នងុ គេឹះសា្ថាន ធនា-
គារ ៤២ ភាគរយ នៅ ក្នុង គេឹះ- 
សា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ  ១២ ភាគរយ 
ទទួល បាន សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ កេ 
ផ្លូវការ  និង   ២៩ ភាគរយ ទទួល 
សេវា ផ្លូវការ  និង  កេផ្លូវការ 
ផេសេង ទៀត  ។ នេះបើ យោង តាម 
ធនាគារ ជាតិ នេ កម្ពុជា ៕LA

ស្ចក្ត ីព្ង ច្បាប់វិស័យ ប្សណីយ៍ អាច នឹងបញ្ចប់ នៅ មុន ដំណាច់ ឆ្នា ំន្ះ 

ការ ទទួល បាន ហិរញ្ញប្បទានរបស់ ស្្ត ី នឹង រួម ចំណ្ក អភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច 

លោកសេ ីជា សិរី ក្នងុ ពេល ឡើង ថ្លេង កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ  ។ រូបថត សហ ការី
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ចិនចេញវិធានការធានាការ
ទូទាត់ដល់SMEsទាន់ពេល

លោក សុខ សុភ័ក្រ្ត រដ្ឋល្រខាធិការ ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី

ទកី្រងុប៉្រកាងំៈ បញ្ញត្តថិ្ម ីស្តពី ី
ការធានា  ការ ទទូាត ់ទានព់ៃល វៃលា   
ទៅដល់ សហគៃស ខ្នាតតូច និង 
មធៃយម (SMEs) ដៃល  នងឹ ចលូ 
ជា  ធរមាន នៅថ្ងៃទី ១ ខៃក ញ្ញា 
ខងមខុនៃះ នងឹ ការពារ កានត់ៃ 
បៃសើរ  ចំពោះ សិទ្ធិសៃបចៃបាប់ 
និងផល បៃយោជន៍ SMEs 
និង  សហគៃស ឯកជន ដៃល 
បៃឈម ពៃលវៃលា ដ៏ លំបាក  
ដោយ សារ ការ រីក រាល ដាល នៃ  
កវូដី ១៩  នងិ បង្កើត បរយិាកាស  
ធុរកិច្ច កាន់តៃ មានយុត្តិធម៌។ 

យោង តាម កៃតឹៃយនៃ កៃមុ បៃកឹៃសា   
រដ្ឋដៃល ចុះ ហត្ថុលៃខ ដោយ 
លោក   នាយក រដ្ឋមន្តៃី Li Ke-
qiang កៃមុបៃកឹៃសា រដ្ឋ ចិន  កាល- 
ពីថ្ងៃទី ១៤  កក្កដា  បាន បញ្ចៃញ  
បទ បៃបញ្ញត្តិ ស្តី ពី ការ ធានា ការ 
ទូទាត់ ឲៃយ ទាន់ពៃល ដល់SMEs។ 

 កៃតឹៃយ នោះបាន ឲៃយ ដងឹថា  ដោយ  
បង្កើត ចំណូល  បៃហៃល ៧០ 
ភាគរយ នៃ ផលតិ ផល ក្នងុសៃកុ 
សរុប GDP និង ៨០ ភាគរយ 
នៃ ការងារ  SMEsបាន ផុស 
ឡើង  ជា មុំ ដ៏សំខន់  ដៃល គាំទៃ 
ទាងំ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ស្ថរិភាព សង្គម 
នងិ ការ ធានា ការទទូាត ់ទាន ់ពៃល 
ដល់ ពួកគៃ បានកា្លាយ ជា រឿង ដ៏ 
បនា្ទាន់ មួយ។ 

លោក Zhang Jingqiang  
បៃធាន បៃតិបត្តិ នៃ សមាគម  
SMEs ចិន បាន និយាយថា៖ 
« SMEs រងផល ប៉ះពាល ់យា៉ាង-  
ខ្លាំង  ដោយ ការ ផ្ទុះ ឡើងកូវីដ- 
១៩។ ជាមួយ ការ ឆ្លង ដៃល 

គៃប់គៃង បាន ចៃើន  ការ ចាប់- 
ផ្តើម ការងារ និងផលិតកម្ម 
ពៃម ទាំង  ការ គាំទៃ ផ្នៃក គោល- 
នយោបាយ ជាបន្តបនា្ទាប ់ពរីដា្ឋា- 
ភិបាល លក្ខខណ្ឌ បៃតិបត្តិការ 
នៃ សហគៃស បាន បៃសើរ ឡើង 
ពី ១ ខៃ ទៅ ១ ខៃ»។ 

 ទោះបី យា៉ាងណា  លោក Zhang 
និយាយ ថា  SMEs   ងាយ រង - 
គៃះ ដោយ ហនភិយ័  បណា្តាល   
មក ព ីការ រកី រាលដាល នងិ នៅតៃ 
តទល់ នឹង ភាព បៃឈម ដ៏ ខ្លាំង 
ក្នុង កាលៈទៃសៈ ដ៏ ស្មុគ សា្មាញ»។ 

តាម លោក Zhang   ការ ខូច- 
ខតផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ នៅតៃ ជា 
ភាព បៃឈម ចមៃបង  និង ភាព- 
បៃឈម ធំបំផុត សមៃប ់ ការ - 
អភិវឌៃឍ នៃ ទុន តិច តួច និង 
សហគៃស ខ្នាតតចូបផំតុ  ទោះប ី
រដា្ឋាភិបាល  កណា្តាល បៃឹងបៃង 
យា៉ាងខ្លាំង ដើមៃបី គាំទៃ ពួកគៃ។ 

លោក នយិាយថា ការ ទទូាត ់
លើ ទនំញិ គមៃង នងិ សៃវាកម្ម 
ដៃលចៃះ តៃ ពនៃយា រ  ប៉ះពាល ់ធ្ងនធ់្ងរ   
ចំពោះ  លំហូរ សាច់បៃក់ របស់ 
SMEs និងនាំឲៃយ ពួកគៃ   កៃស័យ- 
ធន ទៀតផង។ បទបៃបញ្ញត្តិនឹង 
ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ បន្ថៃមទៀតដល់ 
បៃពន័្ធ ចៃបាប ់ដៃល ជយួ  ដល ់ការ- 
អភិវឌៃឍ  SMEs កាន់តៃ បៃសើរ។ 

លោក នយិាយថា វានងឹ ការ-
ពារ  សទិ្ធ ិសៃប ចៃបប ់នងិ បៃយោជន ៍ 
របស់SMEs កាត់ បន្ថយ  ការ- 
ចណំាយ  នងិមាន សទុដិ្ឋនិយិម 
ចំពោះ បរិយាកាស ធុរកិច្ច៕ 
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ត ពី ទំព័រ  ១...លោក បាន ឲៃយ ដឹងថា  
ចំពោះទំនិញ   អង្ករ កៅស៊ូ និង ស្ករ ស ភាគី 
ទាំង  ២ នឹង បន្តការ  ចរចា គា្នា បន្ថៃមទៀត 
ដើមៃប ីឈាន  ទៅ រក ការ  នា ំចៃញទៅ បៃទៃស 
ចនិ ដោយ រចួ ពន្ធ  ខណៈ ទនំញិ ទាងំ នៃះ នងឹ 
តៃវូ បង ់ពន្ធ  នៅ ពៃល នាចំលូទផីៃសារ លើស ព ី  
កូតា កំណត់របស់  បៃទៃស ចិន។

យោង តាម  លោក សភុក័្តៃ កម្ពជុា ទទលួ 
បាន ទីផៃសារ ចិនសមៃប់ ទំនិញរបស់  ខ្លួន   
បៃមាណ ៩៨ ភាគ រយនៃមុខ ទំនិញ សរុប  
ខណៈ  កម្ពុជា បាន បើក ទីផៃសារ ឲៃយ ភាគីចិន  
៩០  ភាគ រយ នៃ បនា្ទាត់ ពន្ធ គយ សរុប  ។

លោក អះ អាងថា កិច្ច ពៃម ពៃៀងពាណជិ្ជ-  
កម្មសៃរ ីនៃះ  ភាគ ីទាងំ  ២ ប្តៃជា្ញា  ជរំញុឲៃយកាន ់
តៃ ខ្លាំង  ដើមៃបី ទាក់ វិនិយោ គិន ចិន  និង វិនិ-
យោគិន បរទៃស ផៃសៃងទៀត មកបង្កើត រោង-  
ចកៃ ផលតិ សមៃបន់ា ំចៃញ ទៅ បៃទៃស ចនិ  
និង ទិស ដៅផៃសៃង ទៀត ពិសៃសការ វិនិ-
យោគលើ ការ ចិញ្ចឹមសត្វ យក សាច់(ជៃូក 
គោ មាន់ ទា និង ពពៃ)។ 

លោក បាន បន្ថៃម ទៀត  ថា ជាមយួ គា្នានៃះ  
បៃទៃស កម្ពជុា នងឹ នា ំចលូ ទនំញិព ីបៃទៃស 
ចិន មក វិញ ភាគ ចៃើនទំនិញ ឧសៃសាហ កម្ម  
កៃ ច្នៃ  រួមមាន  គៃឿង ផ្គុំយានយន្ត  និង ដៃក 
ថៃប   ជា ដើម ។   

លោក បញ្ជាក់ថា៖ « តាម ការ សិកៃសា  និង 
វិភាគ លើ ទំហំ ទំនិញ ដៃល បាន បើក (នៅ 
ទីផៃសារ  បៃទៃសចិន)ឃើញ ថា  កម្ពុជា នឹង 
មាន កណំើន នា ំចៃញ  ទនំញិ ទៅបៃទៃស ចនិ  
បៃមាណ ២៥ ភាគ ក្នងុ ១ ឆ្នា ំឬ មាន កណំើន 
ធជំាង នៃះ  ក្នងុ ករណ ីមានការ រៀប ច ំគោល- 
នយោ បាយផលតិ កម្ម វនិយិោគ  ដកឹ ជញ្ជនូ  
សារពើពន្ធ  និង កិច្ច សមៃួល ពាណិជ្ជកម្ម    
ឲៃយ កាន់ តៃ បៃសើរ ជាង មុន »។        

លោក ចាន់ សុភាព អគ្គ នាយក រង នៃ 
អគ្គ   នាយក ដា្ឋាន គោល នយោបាយ នៃ កៃ-
សួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ បា ន ថ្លៃង ក្នុង 
សន្នសិទី សារពត័ម៌ាននៃះ ថា កចិ្ច ពៃមពៃៀង 
ពាណិជ្ជកម្មសៃរីកម្ពុជា- ចិន បាន ធ្វើឲៃយ 
ទីផៃសារ ទំនិញ បៃសើរ ជាង   អ្វី ដៃល បៃទៃស 

កម្ពជុា ទទលួ បាន ព ី កចិ្ចពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជ- 
កម្ម សៃរី អាសា៊ាន-ចិន ដៃល បាន បង្កើត 
ឡើង  នៅ ឆ្នាំ  ២០០៩-២០១០ ។ 

លោក បន្តថា កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម 
សៃរ ីកម្ពជុា- ចនិ បាន ផ្តល ់ទផីៃសារ ដលក់ម្ពជុា 
បៃមាណ ៩៤,៧ ភាគរយ  នៃ បនា្ទាត ់ ពន្ធគយ  
លើ ទំនិញ  របស់ ចិន   ។ 

លោកថ្លៃងថា៖« កៃម កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណជិ្ជកម្មសៃរកីម្ពជុា- ចនិ យើង សមៃច 
បាន បៃសើរ ជាង  ៣៤០ មខុ ទនំញិ  ចលូ ទៅ 
កាន់ទីផៃសារ បៃទៃស ចិន  ដៃល ភាគចៃើន 
សុទ្ធ សឹង ជា ផលិត ផល  កសិកម្ម និង ផលិត- 
ផល សមៃច កៃច្នៃ ក្នុង វិស័យ ឧសៃសាហកម្ម 
របស់ កម្ពុជា»។ 

 យោង តាម សា្ថានទតូ ចនិ បៃចា ំនៅ កម្ពជុា 
ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្មទ្វៃ ភាគី រវាង  កម្ពុជា  និង   
ចិន  មាន តម្លៃ  ៩,៤២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៩  កើន ឡើង  ២៧,២៩ 
ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨  ដៃល មាន  
៧,៤     ពាន់ លាន ដុលា្លារ ៕ LA

ម៉្រ គុណមករា

ភ្នពំ្រញៈ កពំងផ់ៃ ស្វយត័កៃងុ 
ពៃះ សីហនុ ដៃល ជា កៃុមហ៊ុន 
ចុះ បញ្ជ ីនៅ ផៃសារ មលូបតៃ កម្ពជុា 
និង ជា កំពង់ ផៃ សមុទៃ ទឹក ជៃ 
របស ់កម្ពជុា បាន នា ំចលូ រថយន្ត  
លើក កុងតឺន័រ ចំនួន ៤ គៃឿង 
មក  ពី កៃុម ហ៊ុន Shanghai 
Zhenhua Heavy Indus-
tries Co., Ltd. (ZPMC) 
ដៃល មាន មូលដា្ឋាន នៅ កៃុង 
សៀងហៃ ដើមៃបី បមៃើ បៃតិបត្តិ - 
ការ អាជីវកម្ម របស់ ខ្លួន។

យោង តាម សៃចក្ដី បៃកាស 
ពត័ ៌មាន របស ់កៃមុ ហ៊នុ ZPMC  
ដៃល ចៃញ ផៃសាយ កាល ព ីថ្ងៃចន្ទ  
រថយន្ត  លើក កុងតឺន័រ ទាំង ៤ 
គៃឿង  នៃះ តៃវូ បាន ដកឹ មក ដល ់
កពំងផ់ៃ នៃះ  តាងំ ព ីថ្ងៃទ ី២១  ខៃ 
កក្កដា។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មាន បាន   
បន្ត ថា៖ «រថយន្ត លើក កងុ តនឺរ័ 
ចនំនួ ៤ គៃឿង នៃះ តៃវូ បាន ដកឹ 
មក ដល់ កំពង់ ផៃកៃងុ ពៃះ សីហនុ 
របស ់បៃទៃស កម្ពជុា  ដោយភាព- 
ជោគជយ័ កាល ព ីថ្ងៃទ ី២១  ខៃ 
កក្កដា  ដោយ កៃមុ ហ៊នុ   ZPMC 
ក្នងុ ការ ឈាន ចលូ ទផីៃសារ កម្ពជុា 
ជា លើក ដំបូង។  កំពង់ផៃ  នៃះ គឺ 
ជា កំពង់ផៃ មាន បៃវៃង វៃង ជាង 
គៃ  តាម បណ្តាយ  ឆ្នៃរ ភាគ និរតី  
និង ជា កំពង់ ផៃ ពាណិជ្ជកម្ម តៃ 
១  គត់ ជាមួយ នឹង ការ នាំ ចូល 

នាំ ចៃញ ដោយ រួច ពន្ធ របស់ បៃ-
ទៃស នៃះ»។

លោក ស៊នុ  ចានថ់លុ រដ្ឋមន្ដៃ ី 
កៃសងួ សាធារណការ នងិ ដកឹ- 
ជញ្ជនូ បាន ឲៃយ ដងឹ កាល ព ីខៃ កមុ្ភៈ 
ថា រដា្ឋាភិបាល កំពុង រៀបចំ ផៃន- 
ការ  សាងសង ់ចណំត កងុតនឺរ័ ថ្ម ី
មយួ របស ់កពំង ់ផៃ នៃះ  ដើមៃប ីឲៃយ 
មាន ជមៃ ជៃ ជាង  ១៤,៥  
ម៉ៃតៃ ដៃល អាច បមៃើ សៃវា កម្ម 
បៃហៃល  ៩៣ ភាគរយ នៃ នាវា 
ធំៗ  ទាំង អស់ ធ្វើ ដំណើរ នៅ ក្នុង 
តបំន ់អាសុ ី បា៉ាសុ ី ហ្វកិ  អាច ចលូ- 
ចត ដោយ ផ្ទាល់  ដោយ មិន  ចាំ- 
បាច់ ឈប់ នៅ  បៃទៃស  សិង្ហ បុរី 
ឬ ទីកៃុង ហុងកុង ឡើយ ។  

លោក លូ គីមឈន់  អគ្គនា-

យក  PAS មនិ អាច ទាក ់ទង សុ ំ
ការ អតា្ថាធិ បៃបាយ បាន ទៃ ជុំ វិញ 
ការ នា ំចលូ រថយន្ត លើក កងុតនឺរ័ 
ទាងំនៃះ ។  ទាកទ់ង នងឹ កពំងផ់ៃ 
ថ្ម ីនៃះ កាល ពមីនុ លោក បាន ឲៃយ 
ដឹងថា កំពង់ផៃ ថ្មី នៃះ នឹង តៃូវ 
ចណំាយ បៃហៃល   ២០៣ លាន 
ដលុា្លារ ជាមយួ នងឹ ជនំយួ ហរិញ្ញ- 
វត្ថ ុព ីទភីា្នាកង់ារ សហ បៃត ិបត្ត ិការ  
អន្តរជាតិ នៃ បៃទៃស  ជប៉ុន។

បើ យោង តាម របាយការណ៍ 
បៃចាំ ឆ្នាំ បាន ពី កៃសួង សាធារ-
ណការ និង ដឹកជញ្ជូន  ចំនួន 
កុងតឺន័រ ផ្ទុក នៅ កំពង់ ផៃ នៃះ 
បាន កើន ឡើង  ១៧ ភាគរយ 
ដោយ  កើន  ដល់ ចំនួន សរុប  
៦៣៣ ០៩៩ កងុតនឺរ័ តៃមឹ ចងុ 

ឆ្នា ំមនុ។  ចនំនួ គតិ ជាតោនសរបុ 
បាន កើន ឡើង  ២២,៦ ភាគរយ 
ដៃល កើន ឡើង ដល់ ជាង ៦,៥ 
លាន  តោន ខណៈដៃល ចំនួន 
សរុប នាវា ដៃល ឆ្លង កាត់ បាន 
កើន ឡើង  ១៥,៥ ភាគរយ ដល ់
១  ៦៦១គៃឿង។

PAS បាន រាយការណ៍ បៃក់ 
ចំណូល ចំនួន  ៨៣, ៤៨ លាន 
ដលុា្លារ កាល ពឆី្នា ំមនុ  កើន ឡើង 
២១,១៧ ភាគរយ ធៀបទៅ  នងឹ 
រយៈ  ពៃល ដូចគា្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន 
និង បៃក់ ចំណៃញ បៃតិបត្តិ ការ  
ចំនួន   ២០, ៣៤លានដុលា្លារ  
កើន ឡើង ២៧ ភាគ រយ។ នៃះ 
បើ  យោង តាម ឯកសារ  របស ់ខ្លនួ 
ផ្ញើ ទៅ ផៃសារ ហ៊ុន៕  LA

កម្ពជុាអាចនំាចេញទំនិញទៅចិនជាង៣៤០បេភេទ...

រថយន្តលើកកុងតឺន័រ៤គេឿងតេវូបាន
យកមកពងេកីការលើកដាក់នៅPAS

ទិដ្ឋភាព ន្រ ការ លើ ក កុងតឺន័រ ដាក់ លើ រថយន្ត  នៅ ក្នងុ កំពង់ ផ្រ ស្វយ័ត ក្រងុ ព្រះសីហនុ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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ការប្មូលផ្តុំ ប្ឆំាងរដ្ឋាភិបាល
ថ្ធ្វើ ឡើងន ក្ុងខ្ត្ភូក្ត

វៀតណាមបិទកុ្ងមានប្ជាជន១,១លាននាក់...

ខេត្តភូកេតៈ  យវុជន វយ័ ក្មេង 
របស់ កេុម រំដោះ ខេត្ត ភូ កេត  
បេហេល ៣៥០ នាក់  បាន 
រៀបចំ ធ្វើ បាតុកម្ម មួយ  បេឆាំង 
រដ្ឋាភិបាល  នៅ ក្នុង ខេត្ត ភូ កេត 
ភាគ ខាង តេបូង  កាល ពី ថ្ងេ អា-
ទិតេយ កន្លង ទៅ ។ 

 ការ ធ្វើ បាតកុម្ម  បាន ចាបផ់្តើម 
បេមូល ផ្តុំ នៅ ក្នុង សួន ចេបារ 
សាផានហុីន  នៅ បេហេលជា 
ម៉ោង ៥  និង ៣០ នាទី ល្ងាច ។  
ពកួ គេ  បាន លើកបណ្ណ បេកាស  
និង បដ យ៉ោង ខ្ពស់ ទៅ ល ើ 
ជា មួយ សារ សរសេរ ថា 
«អំណាច អធិប តេយេយ ភាព ជា 
របស់ បេជា ជន ថេ» « តេូវ តេ 
រំលយ សភាចោល   ចុះ ចេញ 
ពីតំណេង » និង « តើ យើង មិន 
អាច សម្ដេង មតិ តាម បេប បេ-
ជាធិប តេយេយ ឬយ៉ោងណា?» ។ 

 បណ្ណ បេកាស ខ្លះ  ក៏បាន 
បង្ហាញ រូប របស់ លោក វ៉ាន់ ឆា-
លើម  សាដ សាក់ សុីដ  ជា 
សកម្ម ជន ថេ គាំទេ បេជា ធិប-
តេយេយ ម្នាក ់ នៅ ក្នងុ ការ នរិទេស 
នយោ បាយ  ដេល បាន ចាប់- 
ពងេត ់ ដោយ កេមុ បរុស បេដប ់
ដោយ អាវុធ  នៅ ខាង កេ ផ្ទះ 
របស ់លោក    កាល ព ីថ្ងេ ទ ី៤  ខេ 
មិថុនា  ជា មួយ សារ មួយដេល  
គេស រសេរ  «  ការបាតខ់្លនួ ដោយ 
ការបង្ខិ ត បង្ខំ» ។ 

 លោក ឈូវីដ  ឌិដ ឌីតេក់  ជា 
អ្នក រៀប ចំ បេមូល ផ្តុំ ម្នាក់  បាន 
ថ្លេង នៅ លើ វេទិកា ថា  ការ- 
បេមលូ ផ្តុ ំនោះ  គ ឺដើមេប ីបេជា ជន 
ថេ ទាងំ មលូ  ក្នងុ ការ អនវុត្ត សទិ្ធ ិ
សម្ដេង មតិ យោបល់  ដេល   
ស្ថតិ នៅ កេម ចេបាប ់ រដ្ឋ ធម្ម នញុ្ញ 
រប ស ់  បេទេស នេះ៕BKP/SK

កេុងសេអ៊ូលៈ  បេព័ន្ធ ផេសព្វ-
ផេសាយ រដ្ឋ  បាន រាយ ការណ៍ 
កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ ថា  មេដឹក នាំ 
ក ូរ៉េ ខាង ជើង លោក គមី  ជងុ អ៊នុ 
បាន ថ្លេង ថា  ការពងេងឹ សមត្ថ- 
ភាពអាវុធ នុយ ក្លេអ៊េរ របស់ 
បេទេស ក ូរ៉េ ខាង ជើង  នងឹ ធានា 
ដល់ សន្តិសុខ ជាតិ ជា អចិ - 
ៃ្រន្តយ៍ ខណៈ លោក  បាន ចូល- 
រួម បេរព្ធ ខួប នេ ការ បញ្ចប់ - 
សង្គេម ឆា្នាំ ១៩៥០- ៥៣  ។ 

 យោង តាម ទី ភា្នាក់ ងរ សារ-
ព័ត៌ មន កូ រ៉េ  បាន ឲេយ ដឹង ថា  

លោក គីម  ជុង អ៊ុន  បាន ថ្លេង  
សុន្ទរ កថា មួយ  នៅ ក្នងុកិច្ច បេជំុ 
ជាមួយ ទាហាន ជើងចាស ់ថា្នាក-់ 
ជាតិ មួយ  បាន រៀប ចំ ធ្វើឡើង 
កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ  ដើមេបី រំឭក ខួប 
លើក ទ ី៦៧ នេ ការ បញ្ចប ់ជម្លោះ 
រយៈ ពេល ៣ ឆា្នា ំ នៅ ក្នងុ បេទេស 
កូ រ៉េ ខាង ជើង  ។ 

 សង្គេម កូ រ៉េ  បាន បញ្ចប់ នៅ 
ក្នុង ការ ចុះ កិច្ច ពេម ពេៀង  ឈប់ 
បាញ់ មួយ  នៅ ថ្ងេ ទី ២៧  ខេ 
កក្កដ  ឆា្នាំ ១៩៥៣  ដេល បាន 
បណា្តាល ឲេយ បេទេស កូ រ៉េ ខាង - 

តេបូង  និង កូ រ៉េ ខាង ជើង  ស្ថិត នៅ 
ក្នុង សា្ថា នភាព  នេ សង្គេម តាម 
លក្ខណៈ បច្ចេក ទេស ។  បេទេស 
ករូ៉េ ខាង ជើង  បាន ហៅ សង្គេម 
នោះ ថា  ជា សង្គេម រដំោះ មត-ុ
ភូមិ  ហើយ បាន កំណត់ ឲេយ មន 
ការ ចុះ កិច្ច ពេម ពេៀង ឈប់  - 
បាញ់ នោះ ថា  ជា ថ្ងេ ជ័យ ជម្នះ 
នៅ  កូ រ៉េ ខាង ជើង ។ 

លោក គីម  ជុង អ៊ុន  តេូវ បាន 
គេ ដក សេង់ សម្តី  បាន និយយ 
ដោយ ទី ភា្នាក់ ងរ សារ ព័ត៌ មន 
មជេឈិម កូ រ៉េ ថា ៖« អរគុណ ចេើន 
ចំពោះ ការ ជឿ ទុក ចិត្ត  និង 
សង្គេម ស្វយ័ ការ ពារ យ៉ោង មន 
បេសិទ្ធ ភាព  ហើយ វ នឹង លេង 
មន សង្គេម តទៅ ទៀត ហើយ  
នៅ ក្នុង ទឹក ដី ១ នេះ  ហើយ 
សន្តសិខុ  នងិ អនាគត បេទេស-
ជាតិ របស់ យើង  នឹង តេូវ  ធានា 
ឲេយ  បាន ខា្លោំង កា្លោ ជា អចិ ៃ្រន្តយ៍» ។ 

លោក គីម  ជុង អ៊ុន  បាន 
បន្ថេម ថា ៖« ដោយ បាន រំឭក ថា  
យើង គួរ តេ មន កម្លោំង ខា្លោំង កា្លោ 
មយួ  ដើមេប ីការ ពារ ជោគ វសនា 
បេទេស ជាតិ  និង បេជា ជន 

របស់ យើង  យើង នឹង មិន ដេល 
ឈប ់មហចិ្ឆតា  សមត្ថ ភាព ការ-
ពារ ជាតិ ឲេយ បាន ខា្លោំង កា្លោ បំផុត  
ដេល មិន អាច តេូវ បាន បេកួត- 
បេជេង  តាម រយៈ អ្នក ណា ម្នាក់ 
ផេសេង ទៀត នោះ ទេ »។ 

 លោក គីម  ជុង អ៊ុន    បាន ថ្លេង 
ថា  ការ បេយុទ្ធ ឲេយ បាន ខា្លោំង កា្លោ  
ជា មួយ កេុម សតេូវ  បាន បន្ត 
ចាប់ តាំង ពី សង្គេម កូ រ៉េ  ហើយ 
ថា   ការ ដក ់សម្ពាធ ចេញ ព ីកេមុ 
ចកេ ពត្តិ និយម  ក៏ បាន កើន- 
ឡើង ផង ដេរ  ដោយ បាន និ- 
យយ សំដៅ ទៅ លើ អាមេ រិក  

ដេល បាន វយ បេហារ បេឆាំង 
នឹងខ្លួន  នៅ ក្នុង សង្គេម កូ រ៉េ 
កន្លង មក ។ 

លោក គមី  ជងុ អ៊នុ បាន បន្ថេម 
ថា  ការ ដក ់សម្ពាធ  គ ឺជា ហេត-ុ
ផល  ថា តើ  ហេតុ អ្វី បានជា 
បេទេស ក ូរ៉េ ខាង ជើង  បាន ស្វះ- 
ស្វេង រក កម្ម វធិ ីអាវធុ នយុ ក្លេ អ៊េរ  
ដេល លោក បាន ជឿ ជាក់ ថា  
បច្ចុបេបន្ន  បាន ជួយ ការ ពារ 
បេទេស របស់ លោក ដោយ 
ខ្លួនឯង បេឆាំង ការ គំរាម កំ-
ហេង ពី សតេូវ ខាង កេ ។ 

លោក គីម  ជុង អ៊ុន  បាន ថ្លេង 

ថា ៖« យើង បាន កា្លោយ ជា បេ-
ទេស ១  ដេល ខា្លោំង កា្លោ  និង អាច 
ការ ពារ ដោយ ពួ កយើង ខ្លួន  ឯង 
គួរ ឲេយ ទុក ចិត្ត បាន បេឆាំង ទង្វើ 
ណា ១នេ ការ ដក់ សម្ពាធ  និង 
ការ គំរាមកំហេង  យោធា  និង 
ផល បេយោជន៍ កាន់ តេ ខា្លោំង-
ឡើង ពី សំណាក់សតេូវ » ។  
«សង្គេម គ ឺជា ជម្លោះ យោធា ១  
ជា មយួ អ្នក ណា ម្នាក ់ ដេល អាច 
បេកួត បេជេង គា្នា ។  បច្ចុបេបន្ន  
គា្មាន អ្នក ណា ម្នាក់  អាច វយ-
តម្លេ បេទេស យើង បាន តទៅ-
ទៀត នោះ ទេ »៕Yonhap/SK

តពីទំព័រ១... ដល់ ចុង - 
សបា្តាហ៍  បេទេស វៀត ណាម  
បាន បង្ហាញ ថា  បេទេស នៅ 
អាសុី អាគ្នេយ៍ នេះ  បាន រៀប ចំ 
ដើមេបី ទប់សា្កាត់ វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម 
កូរ៉ូណា  និងចាត់  វិធាន ការ បើក 
បេទេស ឡើង វិញ  ចាប់ តាំង ពី 
ចុង ខេ មេសា កន្លង ទៅ  កេុម 

ភ្ញៀវ ទេសចរ  ក្នងុ សេកុ  បាន នំា-  
គា្នា ទាំង ហ្វូង ៗ  ទៅ កាន់ ទី កេុង - 
ឆ្នេរ សមុទេ ដ ណាងនោះ  ។ 

ប៉ុន្តេ ការ រឹត តេបិត ជា ថ្មី ទៅ លើ 
ការ ធ្វើ ដណំើរ  នៅ ក្នងុ នោះ មន  
ការ បញេឈប់ សេវ រថយន្ត កេុង  
និង តាក់ សុី  មិន ឲេយ ធ្វើ ចរា-
ចរណ៍  នៅ ក្នុង ទី កេុងនេះ  តេូវ 

បាន បេកាស ឲេយ ដឹង  បនា្ទាប់ពី 
ការ រក ឃើញ នេ ការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី 
១៩  បាន ឆ្លង នៅ ក្នុង តំបន់ 
ដំបូង នៅ ក្នុង បេទេស វៀត-
ណាម  នៅ ក្នុង រយៈ ពេល ជិត 
១០០ ថ្ងេ ។ 

កេសងួ ដកឹ ជញ្ជនូ  បាន ចេញ 
បញ្ជា កាល ពី ល្ងាច ថ្ងេ ចន្ទ  បាន 
ប៉ុនា្មាន ម៉ោង នៅ មុនបទ  បញ្ជា 
នេះ  បាន ចូល ជា ធរ មន នៅ 
ពាក់កណា្តាល  អ្រធាតេ ថ្ងេ ចន្ទ ។ 

 បនា្ទាប់ ពី បុរស ជន ជាតិ វៀត-
ណាម ចូល និវត្តន៍មន វ័យ ៥៧ 
ឆា្នាំ ម្នាក់  នៅ ក្នុង ខេត្ត ដណាង  
តេវូ បាន គេ អះ អាង ថា   បាន   ឆ្លង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ កាល ពី ថ្ងេ សៅរ៍  
ដេល បាន ឆ្លង នៅ ក្នុង សហ-
គមន៍  ដំបូង  ចាប់ តាំង ពី ថ្ងេ ទី 
១៦  ខេ មេសា កន្លង ទៅ  ហើយ 
មន ករណី ឆ្លង ថ្មី ជាង ២៤ នាក់ 
ផេសេង ទៀត  តេវូ បាន គេ រកឃើញ  
នៅ ក្នុង ទី កេុង នេះ ។ 

 ទី កេុង ដណាង  គឺ ជា កន្លេង 
ទេសចរ ណ៍ដ៏ លេបី លេបាញ មួយ  
ហើយ ឆ្នេរ ខេសាច់  និង ភោជនី យ - 
ដ្ឋាន  ជាចេើន   នៅ  ទ ីកេងុ នេះ  តេវូ 
បាន ពេញ ទៅ ដោយ កេុម អ្នក - 
ទេសចរ  ក្នុង តំបន់ ទៅ កមេសាន្ត ។ 

យោង តាម អាជា្ញាធរ វិទេយា-
សាស្តេ អាកាស ចរណ៍ សុី វិល  
នៅ ក្នងុ បេទេស វៀត ណាម  បាន 
ឲេយ ដឹង ថា ចាប់ ពី ថ្ងេ ចន្ទ រហូត 
ដល់ ចុង សបា្តាហ៍  ទី កេុង ដ-
ណាង គេង នឹង ទទួលយក អ្នក- 
ដំណើរ បេហេល ៨មឺុន នាក់  ឲេយ 
ធ្វើ ដំ ណើរ តាម ជើង ហោះ ហើរ 
ក្នុង សេុក ។ 

 កាល ពី ពេល ពេកឹ ថ្ងេចន្ទ   អង្គ-  
ភាព វទិេយា សាស្តេ អាកាស ចរណ ៍
បាន ថ្លេង ថា  កេមុ ហ៊នុ អាកាស- 
ចរណ៍ខ្លះ   បានបង្កើន ជើង- 
ហោះ ហើរ  ដើមេប ីដកឹ អ្នកដណំើរ  
ដោយសារ  ភ័យ ខា្លោច ការ ឆ្លង 
វី រុស   ពី ទី នោះ៕AFP/SK កេមុអ្នកដំណើរដេលពាក់ម៉ាស់ឈរតមេង់ជួរនៅកន្លេងចេញដំណើរ។AFP

លោកគីមជុងអុ៊ន(កណ្តាល)កំពុងថ្លេងសុន្ទរកថានៅក្នងុកិច្ចបេជំុទាហានជើងចាស់ថា្នាក់ជាតិលើកទី៦។AFP

កេមុទាហានជើងចាស់ក្នងុសម័យសង្គេមកូរ៉េចូលរួមក្នងុកិច្ចបេជំុមួយ។AFP

គីមជុងអុ៊ន៖ការពងឹ្ងសមត្ថភាពនុយ-
ក្ល្អ្៊រនឹងធានាសនិ្សុខជា តិជាអចិៃ្រន្តយ៍
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UNបញ្ជាក់អំពី ការបំផ្លិច បំផ្លាញ 
ដោយសារទឹកជំនន់ នៅបង់កា្លា ដែស

បុរី ញូវ យ៉កៈ  អង្គការ សហ - 
បៃជា ជាតិ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន 
បញ្ជាក់ អំពី ការ បំផ្លិច បំផ្លាញ  
ដៃល បង្ក ឡើង ដោយ សារ ភ្លៀង 
រដូវ វសៃសា  នៅ ក្នុង បៃទៃស បង់-
កា្លា ដៃស  ដោយ បាន ថ្លៃង ថា  
មនសុៃស ជតិ ១ ភាគ ៤ នៃបៃទៃស 
នៃះ  តៃូវ បាន   លិច ទឹក ជំនន់   
ដៃល  បាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
មនុសៃស យ៉ាង តិច ៣,៣ លាន 
នាក់  ចំនួន ៤០ ភាគ រយ ក្នុង 
ចំណោម ពួកគៃ  គឺកុមារ ។ 

 ការិយ ល័យ របស់ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ ទទួល បន្ទុក - 
ការ សមៃប សមៃួល កិច្ចការ - 
មនុសៃស ធម៌ (OCHA) បាន ថ្លៃង 
ថា  កៃុម ដៃ គូ មនុសៃស ធម៌ កំពុង 
ឆ្លើយ តប ដោយ មា នការ សមៃប-
សមៃួល ជា មយួនងឹ  រដា្ឋាភ ិបាល 
បង់កា្លា ដៃស ។ 

 ការិយ ល័យ របស់ អង្គការ  
OCHA  បាន ថ្លៃង ថា  មនុសៃស 
ជិត ពាក់ កណ្តាល ក្នុង ចំណោម 
មនុសៃស ចំនួន ៩៣ នាក់  បាន 
សា្លាប់ ដោយ សារ ទឹក ជំនន់ នៅ 

ក្នុង រយៈ ពៃល ជិត ១ខៃ   គឺ ជា 
កៃមុ កុមារ  ដោយ គៃន់ តៃ លើក- 
ឡើង ពី កា រ វាយ តម្លៃ មួយ ដៃល 
បានធ្វើឡើង ដោយ រដា្ឋាភិបាល  
និង កៃុម ដៃ គូផ្តល់ ជំនួយ ។ 

 របាយ ការណ៍ ចុង កៃយ   
ចៃញ ពី កៃុម ដៃ គូ មនុសៃស ធម៌ 
របស់ ការិយ ល័យ OCHA  និង 
អាជា្ញាធរ បាន ពិពណ៌ នាអំពី 
មនសុៃស ចនំនួ ៧៣២  ០០០ នាក ់
ថា  បាន ជាប់ នៅ ក្នុង ទឹក ជំនន់ 
លាយ ឡំ ជាមួយ ដី ភក់» នៅ  
ទូ ទាំង សៃុក ចំនួន ២១ ក្នុង ចំ- 
ណោម សៃុក ចំនួន ៦៤  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស បង់ កា្លា ដៃស  ហើយ 
មាន  ការពៃយាក រថា នឹង មាន 
ភ្លៀង ធ្លាក់ ចៃើន បន្ថៃម ទៀត។ 

ទឹក ជំនន់ បាន បង្ក ឲៃយ ខូច- 
ខាត ផ្ទះ សបំៃង   ជាចៃើ ន ខ្នង  នងិ 
ហៃដា្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ  រួម មាន    
ទំនប់ ទឹក  អណ្តូង ទឹក  បង្គន់ 
អនាម័យ  និង សា លា រៀន ជាង 
១ ៩០០ អគារ និង  សៃ វា សុខ- 
ភាព នៅក្នុង តំបន់ជាចៃើ នតៃូវ- 
បាន កាត់ ផ្តាច់ ៕ Xinhua/SK

ក្រងុហ្រសណឺ្រវៈ  អង្គការ សខុ- 
ភាព ពភិពលោក (WHO)បាន 
ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  គណៈ- 
កមា្មាធិការ សំខាន់ មួយ  នឹង          
រៀបចំកិច្ច  បៃជុំមួយ  នៅ ពៃល - 
កៃយ  ក្នុង សបា្តាហ៍ នៃះ  ដើមៃបី 
ពិភាកៃសា អំពី សា្ថានភាព គៃ - 
អាសន្ន នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  រយៈ - 
ពៃល ៦ ខៃ  កៃយ ពី ជំងឺ នៃះ  
តៃូវ បាន គៃ បៃកាស ។ 

លោក បៃធន អង្គការ  WHO  
តៃ្រ ដូស អាដ ហាណូម ហ្គឺ - 
បៃីយៃស៊ុស  បាន ថ្លៃង បៃប់ 
កៃមុ អ្នក សារ ពត័ម៌ាន ថា  គណៈ- 
កមា្មាធិការ គៃអាសន្ន ផ្នៃក - 
សុខភាព នៃ  អង្គការ សហ បៃ- 
ជា ជាតិ  នឹង កោះ បៃជុំ ដើមៃបី  
តៃួត ពិនិតៃយ ឡើងវិញ  នូវ ការ- 
បៃកាស ដៃល ថា  ការ ផ្ទុះ ឡើង 
នៃការ ឆ្លង រាល ដាល នៃ ជំងឺ នៃះ 
គឺជា ការ ពៃួយ បារម្ភ ពី អន្តរជាតិ 
ចំពោះ សា្ថានភាព គៃ អាសន្ន 
សុខភាព សាធរណៈ។ 

អ្វី ដៃល ហៅ ថា  ការ បៃកាស 
អំពី ការ ពៃួយ បារម្ភ ពី អន្តរជាតិ 
ចំពោះ សា្ថានភាព គៃ អាសន្ន 
សុខភាព សាធរណៈ ដៃល 
បង្ហាញ ពី ការ ពៃួយ បារម្ភ កមៃិត 
ខ្ពស ់បផំតុ នៅ ក្នងុ គោលការណ ៍
សុខភាព អន្តរជាតិ  តៃូវ តៃ តៃូវ 
បាន វាយ តម្លៃ ឡើង វិញ រៀង- 
រាល់ ៦ ខៃ ម្តង ។ 

មុន ពៃល ជំងឺ កូវីដ១៩ ផ្ទុះ - 
ឡើង អង្គការ WHO  បាន 
បៃកាស ចំនួន ៥ ដង  ចាប់ តាំង 
ពី គោល ការណ៍ សុខ ភាព អន្តរ- 
ជាតិ  បាន ផ្លាស់ប្តូរ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០០៧ សមៃប ់ជងំ ឺប៉ៃស្ត ជៃកូ 
អា្រហ្វិក  រោគ ទន់សរសៃ (Po-
lio)ជំងឺហៃសុីកា  និង បៃ កាស      
២ ដង សមៃប់ ការ ផ្ទុះ ជំងឺ អៃ- 
បូឡា នៅ អា្រហ្វិក ។ 

លោក តៃ ្រដូស បាន ថ្លៃង ថា  
នៅ ក្នុង ចំណោម ជំងឺ ទាំង អស់ 
នៃះ  ជំងឺ រាត តៃបាត នា ពៃល - 
បច្ចុបៃបន្ន នៃះធ្ងន់ ធ្ងរ ជាង គៃ 

បំផុត ។ 
មាន ការ សងៃស័យ តិច តួច ថា 

គណៈ កមា្មាធិការ គៃ អាសន្ន  
នឹង ពិចារណ ថា  ជំងឺ រាតតៃបាត 
នៃះ  នៅ តៃ ជា សា្ថានភាពគៃ - 
អាសន្ន សុខភាព សាធរណៈ  
ប៉ុន្តៃ វា អាច កៃ បៃ អនុសាសន៍ 
ខ្លះ នៃ អនុសាសន៍ ជា របស់ ខ្លួន 
អំពី ថា  តើ អង្គការ WHO  និង 
ពិភព លោក  គួរ ឆ្លើយ តប ជំងឺ 
នៃះ  ដោយ របៀប ណ ? 

សា្ថានភាព នៃះ  បាន ផ្លាស់ ប្តូរ 
យ៉ាង ខា្លាំង  ចាប់ តាំង ពី ជំងឺ នៃះ 
តៃូវ បាន គៃ បៃកាស ។ 

លោក តៃ្រ ដ ូស បាន ថ្លៃង - 
ថា៖« នៅ ពៃល ខ្ញុំ បៃកាស ពី ការ- 
ពៃួយ បារម្ភ ពី អន្តរជាតិ ចំពោះ 
សា្ថានភាព គៃ អាសន្ន សខុភាព 
សាធរណៈ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣០  
ខៃ មករា  មាន ករណី ឆ្លងជំងឺ- 
កូវីដ១៩  ជាង ១០០ នាក់ នៅ 
ខាង កៃ បៃទៃស ចិន ហើយ 

មិន មាន អ្នក សា្លាប់ ទៃ »។ 
ប៉ុន្តៃ ចាប់ តាំង ពី ពៃល នោះ 

មក  ចនំនួ ករណ ីឆ្លង  បាន កើន- 
ឡើង ជាង ១៦ លាន នាក ់ ដោយ 
មាន អ្នក សា្លាប ់ជាង ៦៥មឺនុ នាក ់
នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក ។  

លោកបៃធ នអង្គការ សុខ- 
ភាព   ពិភពលោក  តៃ្រ ដូស           
អា ដហាណូ ម ហ្គឺបៃីយៃស៊ុស 
បាន ថ្លៃង ថា៖«ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ពិភព លោក របស់ 
យើង។ ជំងឺ នៃះ  បាន នាំ ឲៃយ 
បៃជាជន  សហគមន៍  និង បៃ- 
ទៃស របួ រមួ គា្នា នងិ ជរំញុ ឲៃយពកួ-  
គៃ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃ កពី គា្នា »។  

អង្គការ WHO បាន បៃឈម 
នងឹ ការ រិះ គន ់ព ីគៃប ់ផៃ្នក ចពំោះ 
ការ ឆ្លើយ តប របស់ ខ្លួន  ដោយ 
ខ្លះ  បាន ចោទ ថា  ខ្លនួ ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព យឺត ពៃក  រឿង ខ្លះ អង្គការ 
នៃះ ផ្ទាល់ បាន បដិសៃធ យ៉ាង- 
ដាច់ អហង្ការ ៕ AFP/PSA   

WHOគែងកោះបែជំុដើមែបីពិភាកែសាអំពីសា្ថានភាពគែ-
អាសន្នជំងឺកូវីដ១៩ រយៈពែល៦ខែកែយពីឆ្លងរាលដាល

 ម្ចាស់ ហាង អង្គយុ រង់ចំា អតិថិជន   នៅ កន្ល្រង លក ទំ់និញ  ដ្រ ល ទឹក  ជន់លិច  ។ AFP

លោកប្រធា នWHOត្រ្រ ដូ ស អា ដហាណូម ហ្គបឺ្រ ីយ្រសុ៊ស   (កណ្តាល )។ AFP

  អ្នកតំណ ងក្រមុហុ៊ន ទ្រស ចរណ៍ អ្រស្រប៉ាញ ផ្តល់ព័ត៌មនធ្វើដំណើរ ដល ភ់្ញៀ វ។ AFP



ហុង រស្មី

កំពង់ចាម : ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង ឃុំ  ២ 
របស់ ស្រុក បាធាយ ខ្រត្ដ កំពង់ចាម 
អស់ កម្លាំង ចិត្ដ ក្នុង ការ ចំណាយ ប្រក់ 
បូម ទឹក ស្រច ស្រព ដំណាំ ស្រូវ   ជា- 
ច្រើន ដំណាក់ កាល មុន នឹង អាច បង្ហូរ 
ទកឹ មក ដល ់ស្រ របស ់ខ្លនួ ។ រយៈ ព្រល 
២ ឆ្នាំ ចុង ក្រយ ន្រះ សន្ទូង របស់ 
ពួកគ្រ បាន ជួប គ្រះ រាំង ស្ងួត  ខណៈ 
កសិករ ភាគ ច្រើន អស់ លទ្ធភាព ក្នុង 
ការ បូម ទឹក ដ្រលចំណាយ ខ្ពស់ ។ 

ប្រជាជន ប្រមណ ២០០០ គ្រសួារ 
ក្នងុ ឃុជំើង ព្រ នងិ  តាងំក្រសាងំ   ដ្រល 
ភាគ ច្រើន ប្រកប របរ កសិកម្ម ប្រថ្នា 
ចង់ បាន ប្រឡាយ ទឹក ១ ខ្រស្រ  ជា ដង្ហើម 
ជីវិត  ដោយពួកគ្រ នឹង ហៅថ «ប្រ-
ឡាយ   មស ប្រឡាយ ប្រក់  »។ 

លោក ស៊ន ឌីម អាយុ ៥៥ឆ្នាំ 
ប្រជាកសិករ ពឹង អាស្រ័យ លើ ដី ស្រ 
ជិត ២ហិកតា ក្នងុ ភូមិ ត្រប្រក  ឃំុ ជើង- 
ព្រ បាន ថ្ល្រង ត្អូញត្អ្ររ ពី ការ បាត់ បង់ 
ទិន្នផល ស្រូវ ថ ៖ « រយៈ ព្រល ២ឆ្នាំ 
ជាប់ គ្នា មក ន្រះ ស្រូវ ក្នុង ភូមិ  និង ឃុំ 
ស្ទើរ ត្រទាំង អស់ ខ្លាច ស្កក ទាំងអស់  
ដោយ អត់ មន ទឹក ទាល់ ត្រសោះ »។ 

លោក ហូរ ហ្រង ជា ម្រភូមិ ត្រប្រក 
បាន ឲ្រយ ដឹងថ ប្រជាពលរដ្ឋ ជា ច្រើន 
ដ្រលអាស្រយ័  ការ  បង្ក បង្កើន ផល ស្រ    
ផ្ទ្រ ដី  ប្រមណ ១៤០ហិកតា  ក្នុង  ភូមិ 
ត្រប្រក ជួប នូវ គ្រះ រាំង ស្ងួត ដូច គ្នា 
រយៈ ព្រល ២ឆ្នា ំមក ន្រះ ដោយ ខ្វះ ទាងំ 
ទឹក ភ្លៀង និងទឹក ទន្ល្រ  ដ្រល មិន សូវ 
អនុគ្រះ ដល់ ដំណាំ  ។ 

ម្រភមូ ិអាយ ុ៥៨ឆ្នា ំដ្រល ជតិ ចលូ- 
និវត្ដន៍ និង មន ដី ស្រ ជិត ២ហិកតា 

ដ្ររ នោះ ក ៏បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ  ប៉សុ្ដិ៍  ថ៖ 
« ដសី្រ  ៨០ភាគរយ ក្នងុ ភមូ ិបាន ស្កក 
អស ់ហើយ នា ឆ្នា ំន្រះ ។ ពលរដ្ឋ តចិ តចួ 
ប្រើ ប្រស ់ទកឹ អណ្ដងូ សម្រប ់ស្រច- 
ស្រព  ដំណាំ ពួកគ្រ ត្រ ទឹក អណ្ដូង មិន 
បាន ជួយ អ្វី ច្រើន នោះទ្រ ជាពិស្រស 
កន្ល្រ ងដ្រល ប៉ះ ទឹក ពី ក្រម ដី រម្រង ប្រ 
ជា ក្រិន សោ្លាក អស់ »។ 

ដោយ មើល ឃើញ ថ  សំណាប  
ត្រងត្រ ខ្វះ ទឹក  ព ី  បញ្ហា គ្រះ រាំង ស្ងួត 
ញឹក ញយ    លោក ធឿន សារ៉ន បាន 
បង្កើត  អង្គការ   សន្ដសិខុ ស្របៀង អាហារ 
និង អភិវឌ្រឍន៍ IFSAD  ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៨ 
ក្នុង នាម ជា ការងារ ស្ម័គ្រ ចិត្ដ ជួយ ដល់ 
ការ អភិវឌ្រឍ សហគមន៍ ក្នុង ឃុំ ចំនួន  ២ 
ន្រ ស្រុក បាធាយ  ខ្រត្ដ កំពង់ចាម។

 សា្ថាបនិក អង្គការវ័យ ៤០ឆ្នាំ រូបន្រះ  
ធា្លាប ់ជា កមុរ ក្រកី្រ នងិ ជបួ ប្រទះ បញ្ហា 
កង្វះ អាហារ សមូ្របីត្រ មយួ ចម្អ្រត ក្រពះ 
ត្រ លោក នៅត្រ មនិ ភ្ល្រច សហគមន ៍ ជា 
ទ ីឋាន ដ្រល លោកបាន  ចណំាយ ព្រល 
កុមរ ភាព  ដោយ ខិត ខំ កៀរគរ ជំនួយ 
តា មរយៈ មិត្ដភក្ដិ  ដើម្របី អភិវឌ្រឍ ស្រុក- 
កំណើត របស់ ខ្លួន។ 

លោក  សារ៉ន បាន អះអាង ថ៖ 
«ភាគច្រើន ស្រូវ នៅ សហគមន៍ នោះ 
កំពុង ត្រ ងាប់ ។ កន្ល្រង ខ្លះ គ្រ មន 
អណ្ដូង  ទឹក  គ្រ អាច សង្គ្រះ បាន ខ្លះ។  
គោល ដៅ របស់ យើង គឺ ចង់ ជួយ 
សហគមន ៍ឲ្រយ មន ទកឹ ប្រើ ប្រស ់១ ឆ្នា ំ 
ព្រញ »។

លោក បញ្ជាក់ ទៀត ថ៖ «កន្លងមក 
យើងជួយ បាន ធារាសាស្ដ្រ សា្ទាក់  ទឹក 

ភ្លៀង ប្រវ្រង ៣-៤ គីឡូម៉្រត្រ ប្រើ មិន 
បាន ខួប ប្រំង ខួប វស្រសានោះទ្រ» ។ 

 ដោយសារ  ត្រ កតា្ដា បម្រ បម្រួល 
អាកាសធាតុ  សហគមន៍ បាន   ជួប នូវ 
គ្រះ  រាងំ ស្ងតួ រយៈ ព្រល ២ ឆ្នា ំជាប ់គ្នា 
រហូត ដល់ ពលរដ្ឋ បាន ទៅ សុំ ពាក់ ព័ន្ធ 
លើ អង្គការ កៀរគរ  ថវិកាកសាង 
ប្រឡាយ ម្រ ១ ខ្រស្រ ។  

លោក សារ៉ន ដ្រលត្រង ត្រ ខ្វល់- 
ខ្វាយគិតគូរ   សុខទុក្ខ ប្រជាសហគមន៍ 
ក្នុង ស្រុក បាធាយ បាន ពន្រយល់ថ ៖ 
«យើង គ្រង នឹង សង់ ប្រឡាយ ទឹក  
ដ្រល មន ជម្រ ៥ ម៉្រត្រ ទៅកាន់ 
ប្រភព ទឹក ប្រវ្រង ២ គីឡូម៉្រត្រ ។ 
បនា្ទាប់ មក  យើង រៀប សា្ថានីយ បូម ទៅ 
កាន់ កូន ប្រឡាយ ម្រប្រហ្រល ៦-៧ 
គីឡូម៉្រត្រ ទៀត »។ 

   ចំពោះ ការ សាង សង់ ប្រឡាយ ទឹក 
រួមទាំង សា្ថានីយ បូម   ដ្រល លោក 
សារ៉ន បាន បា៉ាន់ ប្រមណ ថ វា អាច 
មន  តម្ល្រ ជិត ១៥មុឺន ដុល្លារ     ជា ការ- 
ផ្ដល់ ផល ចំណ្រញ ដល់ សហគមន៍ 
យ៉ាង ច្រើន  ដោយ ប្រជា កសិករ ធា្លាប់   
ចំណាយ លើ ការ បូម ទឹក ជា ច្រើន 
ដណំាក ់កាល  ។ តាមសម្ដ ីរបសល់ោក   
ព្រល ន្រះ អាជា្ញាធរ  មិន បារម្ភ ចំពោះ 
ជវីភាព ប្រជាជន ដ្រល រង គ្រះ ដោយ-
សារ ការ ប្រ ប្រួល អាកាស ធាតុ ។ 

សា្ថាបនិក អង្គការ  ដ្រល បំព្រញ- 
ការងារ ស្ម័គ្រ ចិត្ដ ដើម្របី សហគមន៍ 
 រូប ន្រះ បាន បន្ដ ទៀត ថ ៖ « ពួកគត់ 
យល់ ឃើញ  ថ បើ វាជា ការ ពិត ម្រន 
ប្រឡាយ   ទកឹ ន្រះ នងឹ កា្លាយ ជា ប្រឡាយ 

មស ឬ ប្រឡាយ ប្រក់ ដ្រល នាំទ្រព្រយ 
ដល់ ពួកគត់ ពីព្រះ វា អាច ជួយ ពួក- 
គត់  រាប់ តំណ។ ប្រភព ទឹក ដ្រល នឹង 
នាំទឹក មក ប្រឡាយ ថ្មី ន្រះ ជា ទឹក បឹង 
តូច បឹងធំ ដ្រល តភា្ជាប់ ពី ដ្រ ទន្ល្រ 
សាប» ។ 

លោក វ៉្រន សំអុល អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ 
ជា ម្រឃុ ំជើងព្រ បាន ទទលួ សា្គាល ់ថ 
ប្រឡាយ ១ ខ្រស្រ ន្រះ ពិត ជា ផ្ដាត អត្ថ- 
ប្រយោជន៍ ច្រើន ដល់ ឃំុ ទំាង២ ដោយ- 
សារ ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង ឃុំ  ៨០ភាគរយ 
ក្នុង ចំណោម ២ ១០១ គ្រួសារ ពឹង- 
អាស្រ័យ  លើ របរ កសិកម្ម ។ 

 លោក សំអុល បាន ប្រប់  ភ្នំព្រញ - 
ប៉ុស្ដិ៍ ថ ៖ « បើ បាន ប្រឡាយ ទឹក ន្រះ  
វាពិត ជា ហំ ណាស់ ពីព្រះ ឆ្នាំ ន្រះ  
ដំណាំ ស្រូវ ស្កក ខ្លាច អស់ ហើយ ។ 
អាច ថ វា ពិត ជា ប្រឡាយ មស- 
ប្រឡាយ ប្រក់ ម្រន »។ 

 លោក សារ៉ន បាន ឲ្រយដឹងថ សប្របុ-
រស ជន អាច ចូលរួម ចំណ្រក  ១ ឬ ២ 
ដលុ្លារ  ហើយ ការកសាង នងឹ ចាប ់  ផ្ដើម  
បណ្ដើរ ៗ  ។ 

ព្រល មន ប្រឡាយ ទឹក សម្រប់ 
ស្រច ស្រព  ដំណាំ ប្រជាសហគមន ៍
អាច ធានា ពី សន្ដិសុខ ស្របៀង ។ 

សម្រប់ ព័ត៌មន លម្អិត និង ការ- 
បរិចា្ចាគ លើ គម្រង កសាង ប្រឡាយ 
ម្រ  ជា ប្រយោជន៍ ដល់ សហគមន៍ ក្នុង 
ឃុំ ជើង ព្រ និង ឃុំ តាំង ក្រសាំង សូម 
ទាក់ទង អុីម្រល ifsad-director@
gmail.org ឬតាម ទូរស័ព្ទ ០១២- 
៩០៧ ៧៩៤៕
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ក្រុងប៉្រកាំង:នៅពេល អ្នក 
សេី  វ៉ាង រ៉ុង សមេល កូន បេុស 
ទី២ អ្នកសេី បាន រំឭក ស្វាមី នូវ 
អ្វី ដេល លោកធ្លាប់  សនេយា  មុន 
ពេល រៀប ការ ថា នងឹ បេើ ឈ្មោះ 
តេកូល របស់ អ្នកសេី ។ 

អ្នក ម្ដាយ មក ព ីកេងុ ស៊ាងហេ  
បាន បេប់ AFP ថា ៖ «ឪពុក   ខ្ញុំ 
មន កូន សេី ២នាក់  ហើយ  ខ្ញុំ 
មិន  ចង់ដាច់ សេ សេឡាយ 
តេកូល    តេឹម ខ្ញុំ  នោះ ទេ »។ 

ការ ផ្ដល់ តេកូលតាម សេ- 
សេឡាយ   ខាង ម្ដាយ កំពុង តេ 
ចាប់ ផ្ដើម ផុស ឡើង នៅតាម 
បណ្ដា ទីកេុង នានា  ។ 

គោលនយោបាយ កូន១ 
របស់ បេទេសចិន  ដេល មន 
សពុល ភាព ព ីឆ្នា ំ១៩៧៩ ដល ់
ឆ្នាំ  ២០១៦ មន ន័យ ថា កូន 
សេ ី ក៏ តេវូ មន ភារកិច្ច ថេ រកេសា វងេស- 
 តេកូល  និង ទេពេយ សមេបត្ដិ ឪពុក 
ម្ដាយ របស ់ពកួគេ  ដេ លកាល ព ី
ដើម ឡើយ វ ជា មរតក ទាយាទ 
របស់ កូន បេុស ប៉ុណ្ណោះ ។ 

សង្គម និយម កូន បេុស រាប់ 
សតវតេសរ៍  ដោយ សរ តេ ជំនឿ   
បន្ដ តាម សេ សេឡាយ  គេួសរ 
ក៏  បាន នាំ ឲេយ មន ការ រម្លូត កូន 
សេី និង អតុលេយភាព យេនឌ័រ ។ 
យោងតាម វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក (WEF) នៅចិន 
មន ចំនួន ក្មេងសេីតេ ៨៨នាក់  
ចណំម ក្មេង បេសុ ១០០នាក ់ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ។ 

ចេបាប់ តេូវ បាន កេបេ ដើមេបី ឲេយ 
ប្ដី បេពន្ធ មន កូន ២នាក់ ដេល 
នាំ ឲេយ មន ទំនោរ ដាក់ តេកូល 
កនូ  តាម ម្ដាយ ។ បច្ចបុេបន្ន ឪពកុ 
ម្ដាយ ខ្លះ នៅ បន្ដ ដាក ់តេកលូ ឲេយ 
កូនចេបង  តាម ឪពុក  និង តាម 
តេកូល  ម្ដាយ ចំពោះ កូន ទី ២ ។ 

ទារក ម្នាក់ ក្នុង ចំណម ១០ 

នាក់ នៅ កេុង ស៊ាងហេ ក្នុ ងឆ្នាំ 
២០១៨ បាន បេើ តេកូល តាម 
ម្ដាយ  រីឯ  អ្នក ខ្លះ ឲេយ កូន បេើ 
តេកូល ២ផ្គួប   គា្នា ។

អ្នកសេ ី វ៉ាង ជា ភា្នាក់ងារ ធនា- 
រា៉ាប់ រង បាន និយាយ ថា កូន 
បេុស អាយុ ៨ឆ្នាំ  របស់ អ្នកសេី 
ឈ្មោះ ហេ វេនសុីន បាន  បេើ 
តេកូល តាម ឪពុក ខណៈ  ប្អូន 
ឈ្មោះ វ៉ាង យុនសុី បេើ តេកូល 
តាម ខ្លួន ។ 

អ្នក សេ ីវ៉ាង បាន នយិាយថា៖ 
« គាត់ គិត ថា វ ជា រឿង ធម្មតា 
ចំពោះ ប្អូន បេុស អាយុ ២ឆ្នាំ 

មន តេកូល ខុស គា្នា ។ គាត់ មិន 
សួរ ថាមក ពី ហេតុ អ្វី ឡើយ »។ 

ដើមឡើយ   ស្ដេ ីដេល អាចបន្ដ  
តេកូល    ខ្លួន រមេង ជា បុគ្គល មន 
ចំណូល ខ្ពស់ ជាង  ស្វាមី អ្នក 
មនឋានៈខ្ពស់  ឬ មក ពី គេួសរ 
មន ទេពេយ ធន ចេើន ។

អ្នកសេី លីវ យេ ពី សកល-
វិទេយាល័យ King's College 
London បាន នយិាយថា  ការ- 
អនវុត្ដ បេប ថ្ម ីនេះ បាន បងា្ហាញ ព ី
ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ  « ទំនាក់ ទំនង 
អណំច » រវង ស្វាម ីនងិ ភរយិា 
ក្នុង សង្គម ចិន ៕ AFP/HR

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេពុធ ទី២៩ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ង្រ៩កើតខ្រស្រពណ៍ឆ្នាំជូតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រូវនឹងថ្ង្រពុធទី២៩ខ្រកក្កដាឆ្នាំ២០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសី ឡ ើ  ង   ខ   ្ព  ស ់តេដេត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិេសា ផ ្នេក  អ ក  េសរ សសេ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ   អាច មន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តេ  ដោ យសរ  តេ អំ ណច នេ 

កម្លាងំ   ចិត្ត  មន     សភាព ខា្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ     មិ ន  ឲ េយ ម    ន ភា   ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 បេកប     របរ រកទទលួ ទាន  នានាបាន   ផល ចណំេញ ជា        
ធម្មតា  ។ ចពំោ ះ ប ញ   ្ហា  ស   ្នេ ហ     វញិ     គ ូស្នេហ ៍  មន   ភាព-  
អធេយា         សេ័ យ គា្នា បាន  ល្អ  បេសើរ និង សុខ សន្ត   ល្អ។     

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីសេុតចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទលួ   ទាន  នានា គ ឺបាន ផល មនិ សវូ  
ជា    ល្អ ប៉ុនា្មោន  ទេ  គួរតេ ពិនិតេយឲេយ បាន  
ល្អតិ  ល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច- 

ពេម  ពេៀង   អាជីវកម្ម ណមួយ ។  ចំណេក ឯ ការ-    
បំពេញ   ការ  ងា រ ផេសេងៗអាច នឹង បេទះ  ឧប សគ្គ 
ចេើន   ។    រីឯ កា រ សមេច ចិត្តនានា គបេបី រកអ្នក ណ  
ដេល     គួរ ឲេយ       ទុកចិត្ត ដើមេបីបេឹកេសាយោបល់ ទើប   ល ្អ-  
បេសើរ និង មិនកើត   មន ការ ថ្លាះ ធ្លាយធ្ងន់ធ្ងរ។   

រាសីឡើង ខ ្ពស់តេដេត  ។ រាល់ ការ- 
បំពេញ  កិច្ច ការ ងារ ផេសេង ៗ  តេងតេ  
ទទួល    បា ន ជោគ ជ័យ គួរ ជា ទី គាប់- 
ចិត្ត ។ រីឯ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី- 

ជិត    ឆ្ងាយ  តេង តេ មន គេ ទទួល រាក់ ទាក់ មន ទឹកចិត្ត  
បេកប   ដោយ ក្ត ីសោម នសេស រី ករាយ  និង ពោល  ពាកេយ -  
សម  ្ត ីពីរោះ ពិស ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲេយ គេ សេឡាញ់  
ចូល   ចិត្ត ។ ទោះជា  យា៉ាង ណ   គួរ តេ យកចិត្ត  ទុក ដាក់ 
ខា្លាងំ      ទៅ លើ បញ្ហា សុខ ភាព  និង ស្នេហឲេយល្អ ។    

រាសីសេតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត  ឆ្ងាយ ដើមេបី បំ ពេញ ការងារ ផេសេង ៗ  
អាច  ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឲេយ មន ការ - 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខា្លាងំ ។ ចំពោះ ការ និយាយ- 

ស ្ត ីម ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គាប់ ចិត្ត អ្នក ស្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា   ស្នេហ វិញ គូ ស្នេហ  ៍គា្មោន ការ យល់ ចិត្ត គា្នា  គា្មោន ការ -  
អធេយា សេយ័  ជាហេតុ បណ្ដាល ឲេយមន ការ បេក បាក់ គា្នា ។ 
ចំណេក  ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណស់។ រីឯ 
បញ្ហា   សុខ ភាព វិញ គឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សី   ឡ     ើ ង    ខ  ្ពស់  ។ ការ បេកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា  ន   ផេសេង  ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បេសើរ តេសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តេវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ       ចេើន តេ បាន  ដោយធម ៌។ លោកអ្នក    មន 
សមត    ្ថ    ភា ព  ដោ    ះ    ស  េ យ  បញ្ហា ឬ ធ្វើការ សមេច-    
ចតិ      ្ត       ផេសេង ៗ បាន ល្អ ។   ចណំេ កឯ   សេច ក ្ត ី  ស្នេហ     វញិ 
ក៏    ម  ន    កា រ   យ     ល ់  ចិ ត ្ត   គា  ្នា ល ្អ ដេ រ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា  តេងតេ   មន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕              

រាសី ឡើង  ខ្ពស់។ រាល់ការ បំពេញ- 
ការ       ងារ ផ េស  េ ង ៗ  រមេង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទី ពេញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បេ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយាយ ស្តី 

បេកប       ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មន  
ស  ភាព   ល្អ   ពោ   លគឺ   ទឹកចិត្ត បេកប ដោយ    ក្ត ីមេតា្តា នងិ   
ករុណ  ។   ចំណេក    ឯ បញ្ហា ស្នេហ គូ ស្នេហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គា្នា   ធម្មតា មិន ប ង្កើត  ក្តី ខ្វល់ ខា្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីឡ ើ  ង   ខ    ្ព ស់ត  េ ដ េត  ។ ការ និយាយ-   
ស្ត ីបេកប    ដោ   យ  ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាកេយ  សម្ត ីដេល និយាយ ចេញ - 
មក   តេវូ  វិ ភាគ ឲេយចេបាស់លាស់ មុន នឹង 

មន    ការ ហស្ត ីចេញ  ទៅ កេ  ។  សេចក្ត ីស ្នេហ 
ពោរ    ពេ ញ  ដោ  យ      ភ   ក្ត ីភា   ព     និង ភាព ផ្អេម ល្ហេម ល្អកូ- 
ល្អនិ     នឹង គា្នា ។ រីឯ ការ បេក ប របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន        ផល ចំ    ណ េ    ញ    គួ រ  ជា  ទី គា  ប  ់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲេយ  អ្នក មន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពេញ កិច្ច ការបាន  ទ្វេឡើង ថេម  ទៀត ។        

រាសីឡ ើងខ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពេញ  
ការ   ងា រ ផេសេង  ៗ  រមេង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ ជាទី ពេញ ចិត្ត ។ ចំពោះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បេ កប-  

ដោយ     សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្តី បេកប- 
ដោយ        ឧត្តម គត ិ    សខុ ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត   មន ស ភាព   ល្អ   
ពោល      គឺចិត្ត បេកប ដោយសេចក្តី   មេតា្តា  ករុណ  
ចពំោះ   ម នសុេស  ន ងិ សត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង  ល្អ   និង មន សេចក្តីសុខ។  

 រាសីមធេយម   ។ ការ  ពោ ល  ពាកេយ សម្តី ធ្វើ 
ឲេយ  អ្ន ក ផ ង  យក  ច  ិត្ត ទុក ដាក់  ស្តាប់ 
មន   សមត្ថភាព  ក្នុង ការ បំពេញការ -  
ងារ   បេកប ដោយ ស្មោរតី បេុង បេយ័ត្ន 

ធ   ្វើ    ឲេយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពេញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ ដំ-  
ណើរ        ទៅ   ទី  ជិត   ឆ្ងាយ     បា ន សុខសបេបាយ តេ ក៏ គួរ តេ 
បេងុ បេ យ ័ត្ន ដេរ  ។ រឯី  លាភ សកា្ការ ៈ     វញិ    គ ឺទទលួ  បាន 
ផល  បង្គួរ  ប ៉ុ ណ  ្ណោះ    ។ ចំ ពោះ បញ្ហា ស្នេហ វិញមន 
ការ  អធេយាសេ័យ    និង ចេះ យោ គ យល់ គា្នា ផងដេរ។  

-  

 រាស ីឡើង ខ្ព សត់េដេត  ។  សខុភាព 
ផ្លូវ  កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គា្មោនផល ប៉ះ - 
ពាល   ់ អ្វី ឡើយ ។  រីឯ ការ បេកប របរ - 
រក  ទទួល  ទាន ផេសេង ៗ  នឹង បាន ផល-  

ចំណេញ      តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បេឹង បេង របស់ 
អ្នក  ។ ចពំោះ ដណំងឹដេល  ទទ លួ បាន ធ្វើ ឲេយ  លោក-     
អ្នក      ម ន ក្តី សោមនសេស រីក រា យ។   ចំណេកឯ     ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ កាន់ ទីជិត   ឆ្ងាយ វិញនោះ រមេង មន 
សវុត្ថ ិ  ភាព ល្អ តេ ក៏ តេវូ មនការបេងុ បេ យ័ត្នដេរ។  

 រាសីមធេយ ម។ ការនិយា យ ស្ត ីមន 
អ្នក ខ្លះ យក   ចិត្ត ទុក ដាក់ ស្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ពេងើយ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  
ហេតុ នេះ តេវូ បេយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲេយ បាន ហ្មត់ ចត  ់មុន នឹង 
និយាយ    ទៅអ្នក ផ ង ។    ការ បេកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត ម ន  ផ ល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្នេហ     គូ ស្នេហ៍ មន ការ យល់ ចិត្ត គា្នា ជាធម្មតា ។

រាសីសេ ុតចុះ ។ រាល់ ការ បំ ពេញ ការ-  
ងារ   ផេសេង ៗ  ពោរពេញ ដោយ ឧបសគ្គ  
សុខ ភាព មន បញ្ហា ខ្លះ ៗ   ដេល មក 
ព ីបរយិាកាស ការ នយិាយ ស្ត ីតេង- 

មន   គេ និនា្ទា ធ្វើ ឲេយ អ្នក មន ការ អាក់ អន់ សេពន់ ចិត្ត 
ជា   ខា្លាងំ។  រ ីឯ បញ្ហា ស្នេហ  គ ូស្នេហ ៍ខ្វះ ការ យល ់ចតិ្ត 
គា្នា    ជា ហេត ុបណ្ដាល ឲេយ មន ការ បេក បាក ់ ឬ ទ ំនាស ់
ផេសេង ៗ ជាដើម ។ ចណំេក លាភសកា្ការៈ វញិ នងឹ បាន 
ផល  យា៉ាងលំបាក ហើយ ក៏បេឈម វិបតិ្តផ្លូវចិត្តដេរ។  

ស្ថតិិពីក្រងុសា៊ាងហ្របានបង្ហាញថាទារក១ក្នងុចំណោម១០នាក់ប្រើនាមត្រកូលម្ដាយ។រូបថត AFP

គោលនយោបាយកូន២របស់ចិន
កូនពៅរឹតតែចែើនយកតែកូលម្ដាយ

កូនទី២ខ្លះយកត្រកូលម្ដាយខ្លះផ្គួបត្រកូលឪពុកម្ដាយ។រូបថត AFP

សៀវភៅក្របួនខ្នាតសម្រប់ដាក់ឈ្មោះកូនប្រុសស្រី។រូបថត AFP



ក្រុងឡុងដ៍: លោក Jurgen Klopp 
របស់ក្រុមហង្រសក្រហម Liverpool ឈ្នះ
ពានរង្វាន់គ្រូបង្វឹកល្អប្រចាំឆ្នាំរបស់ 
សមាគមគ្រូបង្វឹក លីកអាជីព (LMA) 
បន្ទាប ់ ពីដឹកនំក្រុមឲ្រយក្លាយជាជើងឯក 
ក្របខ័ណ្ឌ Premier League អង់គ្ល្រស 
រដវូកល ២០១៩-២០២០ ដ្រល ជា លើក 
ទ ី១ ក្នងុរយៈព្រល ៣០ឆ្នា ំនងិ ជា ករ ឈ្នះ 
ពានលីកកំពូល លើកទី១៩ ក្នុង ប្រវត្តិ- 
សាស្ត ្ររបស់ក្លិប។

បុរសអាល្លឺម៉ង់ Klopp ដឹក នំ ក្រុម 
ហង្រសក្រហមឲ្រយឈ្នះពាន Premier 
League នៅរដវូកលត្រ ១ ដ្រល ក្រមុ នៅ 
តំបន់ Merseyside មួយន្រះ បាន លើក 
ពានរង្វាន់កម្មវិធី FIFA Club World 
នៅកតាដ្ររ។ អ្នក ប្រកសពពីានរង្វានន់្រះ 
គឺលោក Alex Ferguson អត ីត  គ្រូ បង្វឹក 
ដ ៏ឆ្នើម របសក់្រមុគ ូប្រជ្រង សា្លាបរ់ស ់Man-
chester United។

ក្រយធ្វើតួនទីប្រកសពានរង្វាន់ន្រះ 
លោក Ferguson ដ្រលបច្ចបុ្របន្នមានវយ័ 
៧៨ឆ្នាំ បានថ្ល្រងទៅកន់ទូរទស្រសន៍ Sky 
Sports ថា៖ « Jurgen (Klopp) 
អសា្ចារ្រយ ណាស់។ យើងនិយាយពីក្រុម 
Leeds ចំណាយព្រលដល់ទៅ ១៦ឆ្នាំ 
ទម្របំានឡើងពកី្របខណ័្ឌ Champion-
ship ត្រក្រមុ Liverpool ត្រវូរងច់ា ំ៣០ឆ្នា ំ
ទើបឈ្នះពានលីកកំពូល គិត តាំង ពី ឈ្នះ 
លើកចុងក្រយ។ គួរស្ងើចម្រនទ្រន»។

អតតីអ្នកចាតក់រកពំលូរបូន្រះ បន្ត ទៀត 
ថា៖ «អ្នកស័ក្ដិសមទទួលរង្វាន់ន្រះខ្លាំង 
បំផុត។ គុណភាពក្រុមរបស់អ្នក គឺ គួរ ឲ្រយ 
ស្ញប់ស្ញ្រងណាស់។ ខ្ញុំអត់ទោសឲ្រយអ្នក 
ដ្រលទរូសព័្ទមកដាសខ់្ញុ ំនៅម៉ោង ៣:៣០ 

ព្រឹក ដើម្របីប្រប់ខ្ញុំថា ក្រុមរបស់អ្នក បាន 
ឈ្នះពានលីកហើយ។ អរគុណណា៎! អ្នក 
ស័ក្ដិសមទទួលបាន វាបំផុត។ ចូលរួម 
ត្រក  អរ ជាមួយផង»។

ចណំ្រកលោក Klopp ដ្រលធ្លាបដ់កឹនំ
ក្រុមនៅប្រទ្រសកំណើត Borussia 
Dortmund ដ្ររនោះ បាននយិាយពលីោក 
Ferguson ថា៖ «ខ្ញុំដឹងថា ក្នុងនមជា 
អ្នក ចាត់ករមា្នាក់ របស់ក្រុម Liverpool 
មិនគួរនិយាយ លើក គាត់ ១០០ ភាគរយ 
នោះទ្រ ត្រ ខ្ញុ ំពតិ ជា សរសើរ គាត ់ពតិ ម្រន។ 
ខ្ញុំនៅចាំបានថា គាត់គឺជាអ្នកចាត់ករនៅ
ចក្រភពអង់គ្ល្រសដំបូងគ្រ ដ្រលខ្ញុំ បាន 
ជបួ។ យើងបាន  ស្រស  ស់្របូ អាហារ ព្រល- 
ព្រឹក ជាមួយគា្នា។ ខ្ញុំមិនប្រកដថា គាត់ចាំ 
បាន ប៉ុនណា នោះ ទ្រ ត្រខ្ញុំចាំបាន ព្រះ 
សម្រប ់ខ្ញុំ ព្រល វ្រលា ន្រះ គឺដូច បាន ជួប 
ជាមួយ  នឹង សម្ដ្រច Pope អ៊ីចឹង»។

ក្រមករដឹកនំរបស់លោក Klopp 
ក្រមុហង្រសក្រហម បង្កើតបានសមទិ្ធផលគរួ 
ឲ្រយភា្ញាក់ផ្អើល នៅរដូវកលន្រះ ដោយ 
ប្រកតួ មនិចាញច់នំនួ ២៧ដង  ហើយសរបុ 
លទ្ធផលប្រចាំរដូវកលន្រះ អាច ឈ្នះ  
ដល់ទៅ ៣២ករប្រកួត ក្នុងនោះស្មើ 
៣លើក នងិចាញ ់៣លើក ប៉ណុ្ណោះ ហើយ  
ស្ថិតិន្រះ គឺស្មើនឹងកំណត់ត្ររបស់ ក្រុម 
ម្រឃខៀវ Manchester City ក្នុង រយៈ 
ព្រល ២ រដូវកលកន្លងមក។

លើសពនី្រះទៀត លោក Klopp នៅ ដកឹ 
ន ំក្រុមឲ្រយក្លាយ ជាជើង ឯក លីក លឿន 
បំផុត ក្នុង ប្រវត ្តិសាស្ត្រ របស់ Premier 
League តាំងពី  សបា្ដាហ៍ទី៣១ ទាំង ករ-
ប្រកតួ នៅសល ់៧លើកទៀត ហើយ ជយួ 
ក្រុមឲ្រយដណ្ដើមបាន ៩៩ពិន្ទុ ដ្រលជាពិន្ទុ
ខ្ពស់បំផុតន្រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមនៅ 
ទឹកដី Anfield មួយន្រះ៕ AFP/VN

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំព្រញៈ  សហព័ន្ធ កីឡា- 
ប្រដាល់គុន ខ្ម្ររ បាន ចាប់ ផ្តើម   
បើក វគ្គ បណ្តុះបណា្តាលគ្រូ- 
បង្វឹក កីឡាប្រដាល់ គុនខ្ម្ររ  
កម្រិត បឋម  ជា លើក ដំបូង  
ក្រមកញ្ចបថ់វកិ ឧបត្ថម្ភ  ប្រចា ំ
ឆ្នាំ របស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន 
នងិ កឡីា ដើម្រប ី  ឲ្រយ សកិ្ខាកម ជា 
គ្រ ូបង្វកឹ  មាន ករ យល ់ដងឹ កន-់ 
ត្រ  ខ្ពស់ ទៅ  លើ ករងរ ហ្វឹក- 
ហាត់ បច្ច្រក ទ្រស  ក្របាច់គុន ខ្ម្ររ 
ដល់ អត្តពលិក ឲ្រយ ស្រប តាម 
ស្តង់ដា ក្នុងករ ឈាន ទៅ 
កនក់រ ប្រកតួសុហី្គ្រម លើកទ ី
៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ ដ្រល កម្ពុជា 
ត្រូវ  ធ្វើជា មា្ចាស់ផ្ទះ។ 

 លោក ត្រម មុឺន  ប្រធន 
សហព័ន្ធកីឡា ប្រដាល់ គុនខ្ម្ររ  
បាន ថ្ល្រង ថា សហព័ន្ធ   បាន 

រៀបចំ បើក វគ្គ បណ្តុះបណា្តាល 
គ្រូបង្វឹក កីឡា ប្រដាល់ គុនខ្ម្ររ 
កម្រិត បឋម ន្រះ ដល់ គ្រូៗ គ្រប់ 
បណា្តា សមាគម  ក្លិប ដើម្របី 
ពង្រីក ករយល់ដឹង ឲ្រយកន់ត្រ 
ខ្ពស់ ទៅ  លើ ករងរ ហ្វឹកហាត់ 
បច្ច្រកទ្រស ក្របាច់គុន ខ្ម្ររ ឲ្រយ 
បាន សមស្រប តាម ស្តង់ដា 
ដើម្របី ឈាន ឆ្ពោះ ទៅ សុីហ្គ្រម 
ឆ្នាំ ២០២៣។

លោក ត្រម មុនឺ បាន សង្កត-់ 
ធ្ងន់ថា៖ «ដោយសារត្រ វគ្គ 
បណ្តុះ បណា្តាល ន្រះ មាន សារៈ- 
សខំន ់អ៊ចីងឹ ចពំោះ  សកិ្ខាកម  
ដ្រល មិន គោរព វិន័យ  និង តាម 
កម្មវធិ ីសកិ្រសាន្រះ នងឹមនិ ទទលួ- 
បាន នូវ វិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់ 
ករសិក្រសា នោះឡើយ ខណៈ 
វិញ្ញាបនបត្រ ក្នុង វគ្គ បណ្តុះ- 
បណា្តាល ន្រះ  មានតម្ល្រ សម្រប ់
គ្រូបង្វឹក ទាំងអស់  ដើម្របី មាន 

ឱកស បាន ទៅ ចូល រួម ក្នុង 
សកម្មភាព កីឡា នន» ។ 

សិក្ខាកម ចំនួន ២៦ នក់ 
បាន  ចូល រួម ក្នុង  វគ្គ បណ្តុះ- 
បណា្តាលគ្របូង្វកឹកឡីាប្រដាល ់
គនុខ្ម្ររ  កម្រតិ បឋមន្រះ ហើយ 
វគ្គន្រះ បានចាប់ ផ្តើមបើក នៅ 
សាលប្រជុំ នយកដា្ឋាន សិស្រស 
និស្រសិត  កល ពី ថ្ង្រចន្ទ នឹង 
គ្រង បញ្ចប់ នៅ ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ 
ខង មុខន្រះ  ក្រម ករ បង្ហាត់- 
បង្ហាញ ពី គ្រូឧទ្ទ្រស  ចំនួន ១០ 
នក់ រួម មាន លោក មុិ ល កដូ 
អគ្គនយករង អគ្គនយកដា្ឋាន 
កីឡា និង ជា អគ្គ ល្រខធិករ 
សហព័ន្ធ ប្រដាល់  ដ្រល ចាស់ 
វស្រសា  និង យូរ ជាង គ្រ   លោក 
អ៊ុក ឌី រ៉ង់ លោក ធម្ម អង្គា រ៉ា 
លោក ទុយ ប៊ុនហឿន លោក 
រជ សូ ផ្រន លោក មាស សុខ 
គ្រី លោក អិុន ខ្រមរិន្ទ លោក  

ហង្រស  សុនឺ លោក ឈ ិត សារមឹ  
និងលោក ឆឹង  យ៉ោ យ៉្រន ។ 

 លោក និ ន ភា រម្រយ  ជា អគ្គ - 
ល្រខធិករ ដា្ឋាន សហព័ន្ធ កីឡា - 
ប្រដាល់ គុនខ្ម្ររ បានឲ្រយ ដឹង ថា   
សហព័ន្ធ កីឡាប្រដាល់ គុន ខ្ម្ររ 
បានធ្វើករ ជ្រើសរើស គ្រូបង្វឹក 
ដ្រល សុទ្ធសឹង ជាអ្នក មាន 
សមត្ថភាព  និង មាន វប្របធម៌ 
កម្រិត មធ្រយម ឲ្រយ ចូល រួម ក្នុង 
វគ្គន្រះ ដើម្របី ឲ្រយពួកគាត់  ទទួល - 
បាន នវូ  ចណំ្រះដងឹ ផ្ន្រក បច្ច្រក- 
ទ្រស ន្រ ករ បង្វឹក  រួមមាន 
ករងរ អប់រំ ចិត្តសាស្ត្រ និង 
ក្រមសីលធម៌ ករងរ ប្រយុទ្ធ 
ប្រឆំង និង ករប្រើប្រស់ 
សារធតុ ដូ បា៉ោ  ក្នុង វិស័យ កីឡា 
ប្រដាល់។

 លោក  បាន បន្តថា គ្រូបង្វឹក 
ត្រវូ ច្រះ វធិសីាស្ត្រ បង្ហាត ់កមា្លាងំ- 
កយ ភាព អណំត ់ភាពទនភ់្លន ់

និង បង្រៀន ករធ្វើផ្រនករ 
ហ្វឹកហាត់ ករ ថា្វាយបង្គំ គ្រូ 
ក្របាច់  ប្រយុទ្ធ និង  ករពារ។ 

ចំណ្រក លោក  មាស  សុខ 
គ្រី  គ្រូ បង្វឹក ជើង ចាស់  និង ជា 
អគ្គល្រខធិករ រងសហព័ន្ធ 
កីឡា ប្រដាល់គុនខ្ម្ររ បាន  
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ៖ «កន្លងមក 

ករ បង្វកឹ  មនិ ម្រន ថា  មនិ ល្អ ទ្រ  
ប៉ុន្ត្រ គ្រូមួយ ចំនួនច្រះ តៗ ពី គា្នា  
មិន បាន រៀន សូត្រ  ត្រឹម ត្រូវ  
ហើយ វគ្គ ន្រះ ក៏ ជា រឿង សំខន់ 
លើក ដបំងូ  ដ្រល យើង បង្រៀន 
ករ ថា្វាយ បង្គំ គ្រូ  តាម ទំនៀម  
និង ច្របាប់ ត្រឹម ត្រូវ  ដើម្របី អនុវត្ត 
ឲ្រយ  បាន ល្អ »៕

ថ្ង្រពុធ ទី២៩ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

គ្រឧូទ្ទ្រស និងសិក្ខាកម ដ្រលបាន ចូល រួម  នៅ ថ្ង្រ បើកវគ្គ  ។ រូបយឺន ពន្លក

ប្រដាល់គុនខ្ម្ររចាប់ផ្តើមបើកវគ្គបណ្តះុបណ្តាលគ្របូង្វកឹកម្រតិបឋម

កំហឹងរបស់អ្នកគំាទ្របង្ខំឲ្រយ
Lucescuចង់ចាកច្រញ

ប៊ុយករ៉្រស : ក្រុម Dynamo 
Kiev កល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  បដិស្រធ 
ដណំងឹដ្រលថា គ្រ ូបង្វកឹ ថ្ម ី  លោក   
Mircea Lucescu   នឹង លា- 
ល្រង   ពី តំណ្រង ដ្រលមិន ដល ់១ 
សបា្ដាហ៍  ផង ក្រយ ពី   ចុះ ហត្ថ- 
ល្រ ខ     លើ កិច្ច សន្រយា ដឹក នំ ក្រុម 
នៅ   អ៊ុយ ក្រន  ១ន្រះ ។

កល ពី ព្រឹក ថ្ង្រ ចន្ទ លោក 
Lucescu  វយ័ ៧៤ឆ្នា ំនយិាយ 
ថា គាត់ នឹង លា ឈប់ បន្ទាប់ ពី 
មាន ករ រិះ គន់ ពី សំណាក់ អ្នក គាំ - 
ទ្រ របស់ ក្រុម Dynamo ដោយ 
បុរស សញ្ជាតិ រូមា៉ោនី បាន ប្រប់ 
កស្រត នៅប្រទ្រស កំណើត  
Gazeta Sporturilor ថា ៖ «   គួរ 
ឲ្រយ សោក សា្ដាយ ណាស់ ខ្ញុំ បាន 
សម្រច បោះ បង់ ចោល ករ រួម 
ករ ងរ ជាមួយ ក្រុម Dynamo 
Kiev។  ជា រឿង មិន អាច ទៅ  រួច 
ឡើយ សម្រប់ ខ្ញុំ ក្នុង ករ ធ្វើ ករ  
ក្នុង បរិយាកស ឥត មនោ រម្រយ 
នោះ ឡើយ  ជា ពិស្រស  បរិយា-
កស ដ្រល បង្ក ឡើង ដោយ ក្រុម 
អ្នក គាំ ទ្រ ជ្រុល និយម » ។   

ត្រ ប្រធន ក្លិប Dynamo 
លោក Igor Surkis  បាន 
បដសិ្រធ  ករ អះ អាង ហ្នងឹ ដោយ  
ប្រប់ ថា លោក Lucescu នៅ 
ត្រ ជា គ្រូបង្វឹក របស់ ក្រុម។ 

« ថ្ង្រ ស្អ្រក គាត់ នឹង ធ្វើ ករ 
ហោះ ហើរ មក ជួប យើង » ។ ន្រះ 
ជា សម្ដី របស់ លោក Surkis 
ដ្រល បាន ថ្ល្រង ទៅ កន ់បណា្តាញ 
សារព័ត៌មាន នៅ អ៊ុយ ក្រន។

ករ សម្រច ក្នងុ ករ យក លោក  
Lucescu មក ដឹកនំ ក្រុមន្រះ 
បង្ក ឲ្រយ មាន ភាព ជ្រួល ច្របល់ ពី 
សំណាក់ អ្នក គាំទ្រ ដោយសា រ  
មិន ព្រញ ចិត្ត ព្រះ អ្នក ចាត់ ករ 
ថ្មី រូប ន្រះ ធ្លាប់ ដឹក នំ ក្រុម គូ- 
ប្រជ្រង សា្លាប់ រស់  Shakhtar 
Donetsk រយៈ ព្រល ១២ ឆ្នាំ ពី 
ឆ្នា ំ២០០៤ ដល ់២០១៦ ដោយ 
ជួយ ឲ្រយ ក្រុម ឈ្នះ ពានទាំង  តូច  
ទាំងធំចំនួន ២២ ។

តាម រយៈ វ្រប សាយ ផ្លូវករ 
របស់ ក្រុម Dynamo បាន ឲ្រយ 
ដឹង កល ពី ថ្ង្រ ទី ២៣ ខ្រ កក្កដា 
ថា  លោក  Lucescu ព្រម ព្រៀង 
ធ្វើ ជា គ្រូ បង្វឹក រយៈ ព្រល ២ ឆ្នាំ 
ជាមួយ នឹង ជម្រើស ក្នុង ករ- 
ពន្រយារ ១រដូវកល ទៀត ហើយ 
ករ ត្រង តាំង ន្រះ កើត មាន 
ក្រយក្លិប  បណ្ដ្រញ លោក 
Oleksiy Mykhailychenko 
ដ្រល ជយួ ឲ្រយ ក្រមុ ឈ្នះពាន រង្វាន ់
Ukrainian Cup លើក ទី ១២ 
កល ព ីដើម ខ្រ ន្រះ ត្រ បញ្ចប ់នៅ 
ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី២ ក្នុង តារង ពិន្ទុ 
លីក កំពូល របស់ ប្រទ្រស។

រយៈព្រលជាង  ៤០ ឆ្នាំ ក្នុង 
អាជីព ជា គ្រូបង្វឹក របស់ ខ្លួន 
លោក Lucescu ក្រ ពី ធ្លាប់ 
ដឹកនំ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ រូមា៉ោនី 
និង តួក គី លោកបាន ដឹកន ំក្រមុ 
ជាច្រើន ក្នុង ប្រទ្រស មួយ ចំនួន 
ដូចជា ក្រុម នៅ ប្រទ្រស រូមា៉ោនី 
អុីតាលី តួកគី អ៊ុយក្រន និង 
រុស្រសុី ជាដើម៕ AFP/VN

Kloppឈ្នះពានគ្រូបង្វឹកល្អប្រចាំឆ្នាំ
ក្រយជួយហង្រសក្រហមលើកពានលីក

លោក Klopp របស់ក្រមុ Liverpool កន់ពានរង្វាន់គ្របូង្វកឹល្អប្រចំាឆ្នានំ្រសមាគម LMA។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗនេះផលិតកម្មរស្មីហងេសមាស
បានចេញវីដេអូOfficialTeaserបទចមេៀង
យ៉ាងខ្លីមួយមានចំណងជើងថា«គេប់អង្ករ»
ដោយមិនទាន់មានមា្ចាស់សំនៀងនៅឡើយទេ
ហើយទនំងជាចេតនាលាក់កបំាងំមា្ចាស់សនំៀង
ផងនោះ។តេក៏មានលេចឮពាកេយចចាមអារ៉ាម
ហើយថានេះគឺជាបទចមេៀងដំបូងរបស់តារ-
ចមេៀងសេីដេលទើបដើរចេញពីទេនំចាស់
ថោនកញ្ញាមាសសុខសោភាសេបពេលបង-
បេសុបង្កើតរបស់កញ្ញាក៏ពេលយពីពន្លឺខ្លះៗ ផង
ដេរនោ ះ។
ចាប់តាងំពីពេលតារចមេៀងសេីកញ្ញាមាស-

សុខសោភាបានទមា្លាយរឿងនៅក្នុងចិត្តបង្ហោះ
សារក្នុងហ្វេសប៊ុកពីការចាកចេញពីទេនំចាស់
របស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង៩ឆ្នាំទាំងមាន
ភាពតានតឹងអារម្មណ៍ នាពេលជិត២ខេនេះ
ហើយនៅមនិទាន់ដងឹពីតមេយុទេនំថ្មីចេបាស់
របស់កញ្ញានោះក៏ធ្វើបេយិមតិ្តអ្នកគាទំេ
គេប់សេទាប់វ័យនៅតេបន្តរង់ចាំអ៊ុត
មើលថាតើតារចមេៀងរូបនេះ
សមេចចិត្តទេនំថ្មីណាមួយ។
ខណៈពេលកន្លងមកក៏
ធ្លាប់មានការ-
សន្និដ្ឋានរួច
ទៅហើយដេរ
ថាមាសសុខសោភា
ចេបាស់ជាទៅជេក-
ទេនំថ្មីផលិតកម្មធំ
រស្មីហងេសមាស
មិនខានទេគឺ
ដើមេបីជុំគា្នាជា-
មួយនឹងតារ-
ចមេៀងកំពូលៗ 
ដេលបានបេឡូកសិលេបៈ
សេបាលគា្នារួមមានអ្នកនាងឱក
សុគន្ធកញ្ញាលោកពេបសុវត្ថិ
អ្នកនាងសុគន្ធ នីសាលោក
ណុបបាយ៉ារិទ្ធលោកឆន
សវុណ្ណរជនងិលោកខេមរៈ
សិរីមន្តជាដើម។
បើទោះបីជាគេនៅមិន

ទាន់ដឹងចេបាស់យ៉ាង
ពិតបេកដ១០០-
ភាគរយថាទេនំថ្មី
មាសសុខសោភា
គឺជាផលិតកម្ម-
ហងេសមាស-
មេនឬយ៉ាង-
ណាក្តីតេគេ
ក៏កាន់តេ-
ឃើញតមេុយថ្មី សេប

គា្នារវាងការចេញ Official Teaser
បទ «គេប់អង្ករ» ដោយមាន
ភាពអាថ៌កំបាំងបូកផេសំទៅនឹង
ដំណឹងចចាមអារ៉ាមកំពុងតេ
បោកបក់ គឺថាជាបទដំបូង

របស់មាសសុខ-
សោភាមេន។

ពេលជនំបួ
សាកសួរពី
ទេនំថ្មីរបស់-
មាសសុខ-
សោភាទៅកាន់
លោកមាស
សុខរតនៈជា
បងបេុស
កញ្ញាបាន
ពេលយពី-
ពន្លឺនេទេនំ

ថ្មីរបស់ប្អូនសេី
ដោយបេយោលថា៖«ចំពោះ
រឿងទេនំថ្មីនោះពេលនេះខ្ញុំ
ក៏មិនទាន់ដឹងដេរ ខណៈ
ទកុពេលសមេចចតិ្តទៅ
លើគាត់ [មាសសុខ-
សោភា]។បច្ចុបេបន្ននេះ
យើងក៏មានផលិតកម្ម-
ផ្ទាល់ខ្លួនគឺ Camtrax
Musicសមេចចេញបទ-

របស់គាត់ផងដេរ។ជារឿង
ធម្មតាសមេប់តារចមេៀងលេបី

គេប់របូគតឺេងតេមានគេចង់ចរចា
សហការមិនខាន។ហើយទៅថ្ងេ
មុខបេសិនបើមានគេមកចរចាតេូវ
ចិត្តគា្នានោះយើងក៏មិនបដិសេធ

បំណងល្អរបស់គេដេរ»៕

ជិតដឹងច្បាស់ពីទ្នំផលិតកម្មថ្មី
តារាចម្ៀងមាសសុខសោភា
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ថ្មីៗ នេះ  ហងេសមាស ចេញ  Official Teaser បទ  «គេប់អង្ករ » 

ដេលគេសងេស័យជាបទ របស់ មាស សុខសោភា ។ រូបហ្វេសប៊ុក

អាត អូនតូច បនសុ៊តបល់ នៅ ពេល កេមុខេត្ត ពេវេង បេកួតនឹង  ខេត្តសៀម រាប ក្នងុ វគ្គ ១/២ផ្តាច់ ពេត័េ។ CNCC

កុ្មខ្ត្តត្បូងឃ្មុំតំាងចិត្តយក
ឈ្នះព្វ្ងដើម្បីគ្ងជើងឯក
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈគេូបង្វកឹកេមុខេត្តតេបូង-
ឃ្មុំលោកផនរស្មពីេជេមិនបាន
ចាត់ទុកការវិលមកជួបកេមុយុវ-
ជនវិសាខាដេលលេងតំណាង
ឲេយខេត្តពេវេងសមេប់ការបេកួត
ផ្តាច់ពេ័តេថា្នាក់ខេត្តពានរង្វាន់
សម្តេចហុ៊នសេនលើកទី១៤ឆ្នាំ
២០២០នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
នាលា្ងាចម៉ាង៦ថ្ងេពុធនេះជា
សមា្ពាធទេផ្ទយុទៅវិញតេបូងឃ្មុំ
មានការតំាងចិត្តខ្ពស់និងចង់ឈ្នះ
ខេត្តពេវេងខា្លាងំបំផុត។
ថ្លេងនៅក្នងុសន្នសីិទកាសេត

កាលពីថ្ងេអង្គារលោកផនរស្ម-ី
ពេជេបានលើកឡើងឲេយដឹងថា៖
«កេុមយើងបានតេៀមខ្លួនរួច-
រល់អស់ហើយហើយឆន្ទៈរបស់
ពួកយើងគឺចង់ឈ្នះ។ខ្ញុំគិតថា
ការបេកួតនេះយើងអត់មាន
សមា្ពាធអ្វទីេគឺកេមុរបស់ខ្ញុំមាន
តេការចង់ឈ្នះហើយមុននឹង
មកទីនេះយើងបានរៀបចំនិង
បេជំុដោយមានការលើកទឹកចិត្ត
ពីឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តតេបូងឃ្មុំ
ទៀតផងអី៊ចឹងពួកខ្ញុំនឹងបេងឹលេង
ឲេយឈ្នះ»។
គួររំឭកថានៅមុនការឡើងមក

ដល់វគ្គផ្តាច់ពេត័េនេះកេមុខេត្ត
ពេវេងនិងតេបូងឃ្មុំធ្លាប់បានជួបគា្នា
២លើកមកហើយនៅក្នុងការ-
បេកួតជមេះុតាមពូលបុ៉ន្តេកេមុ
ទំាង២នេះបានស្មើគា្នា០-០ក្នងុ
ជើងទី១និងបានបន្តស្មើគា្នា២-២
សមេប់ជើងទី២នៅទឹកដីខេត្ត
ពេវេងហើយការបញ្ចប់ការបេកួត

ដោយគា្មានអ្នកឈ្នះនេះហើយ
ទើបធ្វើឲេយកេមុខេត្តតេបូងឃ្មុំ មិន
ខា្លាចញញើតនឹងជួបខេត្តពេវេង
ក្នងុវគ្គផ្តាច់ពេត័េនេះ។
លោកលោកផនរស្មីពេជេ

បានបន្ថេមថា៖«សា្ថានភាពកីឡា-
កររបស់ខ្ញុំអត់ជាបញ្ហោចោទអ្វទីេ
សុខភាពធម្មតាអត់មានកីឡាករ
របួសទេអ៊ីចឹងយើងអត់មាន
សមា្ពាធក្នងុការបេកួតនោះទេគេន់-
តេថាការបេកួតនេះអាចនឹង
មានភាពតានតឹង។ទោះកេុម
ខេត្តពេវេងជាយុវជនរបស់ក្លបិ
វិសាខាតេពួកយើងធ្លាប់ជួប
ពួកគាត់២លើកមកហើយហើយ
សមត្ថភាពមើលទៅមិនលើស-
ខ្វះគា្នាបុ៉នា្មានទេគេន់តេគាត់មាន
ការហូកចុកសា្នាក់នៅជំុគា្នាអី៊ចឹង
ពួកគាត់អាចមានការយល់ចិត្ត
ចេើនជាងពួកខ្ញុ»ំ។
ចំណេកគេូបង្វឹកកេុមយុវជន

វិសាខាលោកMatthewSin-
clairបានចាត់ទុកការជួបកេមុ
ខេត្តតេបូងឃ្មុំនៅវគ្គផ្តាច់ពេត័េនេះ
ថាជាឱកាសដេលកេមុយុវជន
របស់លោកតេវូបង្ហោញពីគុណ-
ភាពលេង។លោកបាននិយយ
ថា៖«នេះជាការបេកួតដ៏សំខាន់
និងជាឱកាសសមេប់ពួកគាត់
បង្ហោញសមត្ថភាពនៅលើទីលាន
ហើយក្នងុពានសម្តេចនេះពួកគេ
បានតំាងចិត្តក៏ដូចជារៀបចំទមេង់
លេងរបស់ខ្លនួដើមេបីបេកួតបេជេង
ជាមួយកេមុខា្លាងំៗ»។
យ៉ាងណាក៏ដោយលោក

MatthewSinclairគិតថាការ-
ប្តរូពីការលេងនៅលើស្មាធម្មជាតិ

មកបេកួតនៅលើស្មាសិបេបនិម្មតិ
នេពហុកីឡដ្ឋានជាតិក្នងុវគ្គផ្តាច់-
ពេត័េនេះអាចជាផលលំបាកមួយ
ផងដេរ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«តាម-
រយៈការស្មើគា្នា២លើកកន្លងមក
យើងបានសិកេសាពីចំណុចខេសាយ
និងចំណុចខា្លាងំរបស់កេមុគេបាន
ចេើនតេលើកនេះយើងលេងនៅ
លើទីលានសិបេបនិម្មតិដេលប្លេក
ជាងមុនអី៊ចឹងវាអាចជាផល-
ពិបាកមួយសមេប់ខ្ញុំ ក៏ដូចជា
កូនកេមុរបស់យើងផងដេរហេតុ
នេះយើងបានតេៀមខ្លនួនិងតំាង-
ចិត្តខំបេងឹធ្វើឲេយបានល្អ»។
ចំណេកបេធនកេុមយុវជន

វិសាខាអាតអូនតូចបាននិយយ
ថា៖«កេមុខេត្តតេបូងឃ្មុំអសា្ចារេយខា្លាងំ
ទំាងកីឡាករនិងគេូបង្វកឹពេះ
ពួកយើងធ្លាប់បានលេងជាមួយ
ពួកគាត់២លើកមកហើយបុ៉ន្តេ
នៅមិនទាន់បានទទួលជ័យជម្នះ
នៅឡើយអី៊ចឹងការបេកួតផ្តាច់-
ពេ័តេនេះយើងនឹងដឹងថាតើ
អ្នកណាជាកេមុខា្លាងំហើយអ្នកណា
ជាកេមុដេលតេវូបរជ័យ»។
ជាមួយគា្នានេះកេមុខេត្តសៀម-

របនិងកេមុខេត្តកេបក៏នឹងតេវូ
បេកួតបេជេងគា្នាដណ្តើមយក
លេខ៣និងលេខ៤នៅពហុ-
កីឡដ្ឋានជាតិនារសៀលម៉ាង៣
ថ្ងេពុធនេះផងដេរខណៈវគ្គពាក់-
កណា្តាលផ្តាច់ពេត័េកន្លងមកនេះ
ខេត្តសៀមរបតេូវបានទមា្លាក់
ដោយកេុមខេត្តពេវេងហើយ
ខេត្តកេបបានចាញ់អតីតកេុម
មា្ចាស់ជើងឯកថា្នាក់ខេត្តឆ្នាំ២០១៩
ខេត្តតេបូងឃ្មុ៕ំ

តារាចមេៀង សេី ដេល ចូលចិត្ត បទ 
អូរី ជី ណល  មាស សុខសោភា ។

រូបថតហុងមិនា
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