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ខ្សែការពារHarryMaguireរបស់
កែុមជមែើសអង់គ្លែសមានទោស
ជុំវិញជម្លោះជាមួយប៉ូលិស...ទំព័រ១៥

KidsPlayស្ទួយសមភាពយែនឌ័រ
តាមរយៈកីឡាបន្ដជួយគែួសារសមា-
ជិកអស់ចំណូលពីវិបត្តិកូវីដ...ទំព័រ១៣

ព័ត៌មានកីឡាជីវិតកម្សាន្ត

រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបន្តឧបត្ថម្ភប្រាក់
ជំុទី២ ដល់គ្រាសួារក្រាកី្រា និងជនងាយរងគ្រាះក្នងុអំឡុងព្រាលមានជំងឺកូវីដ១៩

KrisEnergyៈ ការកសាងផ្លាតហ្វមក្រាបាល     អណ្ដងូ ផលិតកម្ម  
សម្រាប់ ការអភិវឌ្រាឍអណ្ដងូ ប្រាងកាតអប្រាសរាប្លកុA បានបញ្ចប់ជាសា្ថាពរហើយ

លោកស្រា ីរូ៉ណា ស្មុតី 
វាយតម្ល្រារដ្ឋាភិបាលជា
វិជ្ជមានក្នងុការដោះ- 
ស្រាយបញ្ហាសិទ្ធមិនុស្រាស

នគរបាល  កំពុង សួរ 
មនុស្រាស ៩៣ នាក់    ឃា ត់ 
ខ្លនួ  ពី ហាង ខារ៉ាអូខ្រា 
ពាក់ ព័ន្ធគ្រាឿង ញៀន

ថ្រាទ ញិ   នាវាមុជ ទឹក  
២គ្រាឿងមានតម្ល្រា   
២២,៥ពាន់លាន- 
បាត ពី ប្រាទ្រាសចិន   

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ រាជរដ្ឋាភិបាល-
កម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
ស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោក
អូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នបានច្រញស្រច-
ក្ដីសម្រចស្ដពីកីារអនវុត្តកម្មវធិី

ឧបត្ថម្ភសាច់ប្រក់ជូនគ្រួសារ
ក្រីក្រនិងងាយរងគ្រះក្នុង
អំឡុងព្រលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ-
កូវីដ១៩សម្រប់ជុំទី២ដ្រល
មានរយៈព្រល២ខ្រគឺខ្រសីហា
និងខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ន្រះ។
យោងតាមស្រចក្តីសម្រច

ដ្រលចុះហត្ថល្រខាដោយ
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នកាលពី
ថ្ង្រទី២៤ខ្រសីហាឱ្រយដឹងថា
កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រក់ជូន
គ្រសួារក្រកី្រនងិងាយរងគ្រះ
ក្នុងអំឡុងព្រលមានកូវីដ១៩
ត្រូវបានបន្តអនុវត្តសម្រប់

ជំុទី២ក្នងុរយៈព្រល២ខ្រ។ការ-
អនុវត្តបន្តន្រះនឹងត្រូវកំណត់
ដោយឡ្រកផ្អ្រកតាមសភាព-
ការណ៍វិវត្តជាក់ស្ត្រងដ្រល
ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងសបា្តាហ៍ទី៤ន្រ
ខ្រនីមួយៗ។
ក្រសួងបានបញ្ជាក់បន្ថ្រម

ថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រក់
ជុំទី២តាមរយៈស្រវាកម្មផ្ទ្ររ-
ប្រក់តាមវងីន្រះនងឹប្រើថវកិា-
ជាតិចំនួន៣០លានដុលា្លារអា-
ម្ររិកជូនដល់ពលរដ្ឋចំនួនជាង
២,៦លាននាក់សម្រប់ខ្រស-ី
ហាន្រះ។ទំហំ...តទៅទំព័រ ៦

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នពំៃញៈ ក្រមុហ៊នុរកុរកប្រង
នងិឧស្មន័របស់ប្រទ្រសសងិ្ហបរុី
KrisEnergyដ្រលកំពុងអភិ-
វឌ្រឍអណ្ដងូប្រងក្នងុសមទុ្រនៅ
ក្នុងប្លុក Aក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
បានឲ្រយដឹងថាការកសាង

ផ្លាតហ្វមក្របាលអណ្ដូងផលិត-
កម្មសម្រប់ការអភវិឌ្រឍអណ្ដងូ
ប្រងកាតអប្រសរាក្នុងប្លុក A
បានបញ្ចប់ជាសា្ថាពរហើយ
ដ្រលជាជំហានវិជ្ជមានមួយ
ឆ្ពោះទៅទិសដៅរបស់ក្រុម-
ហ៊នុក្នងុការទាញយកប្រងនៅ
ឆ្នាំន្រះ។

ស្រចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុម-
ហ៊ុនផ្រសព្វផ្រសាយកាលពីថ្ង្រទី
២៦ខ្រសីហាបានឲ្រយដឹងថា
ការកសាងផ្លាតហ្វមក្របាល
អណ្ដងូផលតិកម្មប្រងត្រវូបាន
បញ្ចប់ជាសា្ថាពរហើយផ្ន្រក
ខាងលើនិងជើងទម្រផ្លាត-
ហ្វមខា្នាតតចូន្រះកពំងុត្រវូបាន

ដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ដ្រនទឹកន្រ
ប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលស្ថិតក្នុង
ឈូងសមុទ្រថ្រ។
ក្រមុហ៊នុន្រះបានបន្តថាការ

កសាងផ្លាតហ្វមខា្នាតតូចសម្រប់
ការអភិវឌ្រឍអណ្ដូងប្រងកាត
ដំបូងគ្របង្អស់ន្រប្រទ្រសកម្ពជុា
បានចាប់ផ្ដើម...តទៅទំព័រ ៨

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ អ្នករាយការណ៍
ពសិ្រសរបស់អង្គការសហប្រជា-
ជាតិ(UN)ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិ-
មនុស្រសនៅកម្ពុជា លោកស្រី
រ៉ណូាស្មុតីបានវាយតម្ល្រខ្ពស់ជា
វិជ្ជមានមកលើរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រង
ដោះស្រយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្រស
ស្ររភីាពន្រការបញ្ច្រញមតិវធិាន-
ការទប់សា្កាត់ការរីករាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩ និងការក្រទម្រង់
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទ្រសកម្ពុជា។
ការលើកឡើងរបស់លោកស្រី

រ៉ណូាស្មុតីបានធ្វើឡើងក្នងុជនំបួ
ជាមួយលោកក្រវ រ៉្រមី ប្រធាន
គណៈកមា្មាធិការសិទ្ធិមនុស្រសកម្ពជុា
(គ.ស.ម.ក.)កាលពីថ្ង្រទី២៥
សីហា ដោយមានការចូលរួមពី
តំណាងក្រសួងមហាផ្ទ្រក្រសួង
ការបរទ្រសនិងសហប្រតិបត្តិ-
ការអន្តរជាតិ...តទៅទំព័រ ៤

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ នគរបាលន្រស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នពំ្រញ
បាននំាខ្លនួមនុស្រសប្រសុស្រីចំនួន
៩៣នាក់(ស្រី៤០នាក់)ទៅ
សាកសួរនៅស្នងការដ្ឋាននិង
បានរឹបអូសថា្នាញំៀនមួយចំនួនធំ
បនា្ទាបព់ីចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រប
ទីតាំងខារា៉ាអូខ្រ១កន្ល្រងស្ថិត-
នៅតាមបណ្តោយផ្លវូ២០៦ក្រង
នឹងផ្លូវ២០៩ក្នុងសងា្កាត់ផ្រសារ-
ដ្រប៉ូទី១ខណ្ឌទួលគោក។
ប្រតិបត្តិការន្រះបានធ្វើឡើង

នៅវ្រលាម៉ោងជាង១ រំលង
អ្រធាត្រ ឈានចូលថ្ង្រទី២៦
ខ្រសហីាឆ្នាំ២០២០តាមការ-
បញ្ជាពីលោកសថ្រតស្នងការ
នគរបាលរាជធានីភ្នពំ្រញដោយ
មានការសម្របសម្រលួពីលោក
មុ៉តដរា៉ាព្រះរាជអាជា្ញារងអម-
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ។
ន្រះបើតាមលោកប៊ុនសត្រយា
នាយការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌ
កម្រតិស្រលនគរបាលរាជធានី
ភ្នំព្រញដ្រលដឹកនាំកមា្លាំងចុះ
បង្រ្កាប។...តទៅទំព័រ  ២

កៃុង បាង កកៈ គណបក្រស
ប្រជាធិបត្រយ្រយ ចង់ឲ្រយកង-
ទ័ពជើងទឹកភូមិន្ទថ្រ(RTN)
ត្រូវត្រួតពិនិត្រយមើលគម្រង
ទញិនាវាមជុទកឹ២គ្រឿងដ្រល
មានតម្ល្រ២២,៥ពាន់លានបាត
ពីប្រទ្រសចិន។
ប្រសិនបើមិនត្រួតពិនិត្រយ

នោះទ្រក្រុមសមាជិកសភា
របស់ខ្លួន...តទៅ ទំព័រ  ១១

ផ្នៃកខាងលើ និងជើងទមៃផ្លាតហ្វមខា្នាតតូច កំពុងតៃវូបានដឹកជញ្ជនូមកកាន់ដៃនទឹកនៃបៃទៃសកម្ពជុា។ រូបថតសហការី



ឃុត សុភ ចរិយា

ភ្នពំេញៈ ក្រសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសដាក់
ឲ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លវូការនូវប្រពន័្ធ-
ទូរស័ព្ទHotline «១២៧៥»
ដើម្របីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់
ពលរដ្ឋក្នងុការសាកសួរព័ត៌មាន
និងប្រឹក្រសាយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ
សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
តាមរយៈមណ្ឌលប្រឹក្រសាយោ-

បល់លើស្រវាសាធារណៈឲ្រយកាន់-
ត្រមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
យោងតាមស្រចក្ដីជូនដំណឹង

ចុះថ្ង្រទី២៥ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០
ដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ទទួលបានពី
ម្រសលិមិញក្រសងួសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជនូបានគូសបញ្ជាក់ថា៖
«ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទន្រះនឹងជួយសម្រលួ
ដល់បងប្អនូប្រជាពលរដ្ឋក្នងុការ-
ហៅចូលដោយឥតគិតថ្ល្រដើម្របី
សាកសួរព័ត៌មានដោះស្រយ

បញ្ហាសុំជំនួយបច្ច្រកទ្រសនិង
ប្រឹក្រសាយោបល់ឲ្រយកាន់ត្រមាន
ប្រសិទ្ធភាពជុំវិញស្រវាសាធា-
រណៈនិងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
ចុះបញ្ជីយានជំនិះការប្រឡង
យកបណ្ណបើកបរ ត្រួតពិនិត្រយ
លក្ខណៈបច្ច្រកទ្រសយានជំនិះ
ការផ្ទ្ររកម្មសិទ្ធិយានជំនិះចុះ
បញ្ជីអាជីវកម្ម កម្មវិធីយល់ដឹង
អពំីទ្រសឹ្តីន្រការបើកបរនងិកម្ម-
វិធីថ្រទាំផ្លូវជាដើម»។

ទន្ទឹមនឹងន្រះលោក ហា៊ាង
សុទា្ធាយុត្តិ អ្នកនាំពាក្រយក្រសួង
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
បានបញ្ជាក់ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
កាលពីម្រសិលមិញថាថ្វីដ្របិតត្រប្រ-
ព័ន្ធទូរស័ព្ទHotline«១២៧៥»
ត្រវូបានដាក់ឲ្រយដំណើរការជាផ្លវូ-
ការកាលពីថ្ង្រអងា្គារ ប៉ុន្ត្រប្រព័ន្ធ
ន្រះទើបត្រទទួលបានការហៅ
ចូលពីពលរដ្ឋនាព្រឹកថ្ង្រពុធន្រះ
(ម្រសិលមិញ)ប៉ុណ្ណោះដោយ

មានមន្ត្រី៣នាក់ជាអ្នកសម្រប-
សម្រួលនិងដោះស្រយនូវ
ចម្ងល់របស់ពលរដ្ឋ។
លោកបានបន្តថាចម្ងល់របស់

ពលរដ្ឋដ្រលបានខលចូលក្នុង
ប្រពន័្ធទរូសព័្ទHotlineន្រះភាគ-
ច្រើនបានផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់
មយួចនំនួក្នងុនោះមានទាក់ទង
ជនំយួបច្ច្រកទ្រសនងិការប្រកឹ្រសា
យោបល់លើស្រវាសាធារណៈ
និងប្រព័ន្ធស្វ័យ...តទៅ ទំព័រ ៦

តពីទំព័រ  ១...លោកប៊ុន
សត្រយាបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
កាលពីម្រសិលមិញថាអំឡុង
ព្រលចុះបង្ក្របគឺសមត្ថកិច្ច
បាននាំខ្លួន មនុស្រសប្រុស-ស្រី
ចនំនួ៩៣នាក់នងិរបឹអសូថា្នា-ំ
ញៀនមួយចំនួនធំព្រមទាំង
រថយន្តស៊្ររីទំនើបៗជាច្រើន
គ្រឿងទៀតយកទៅរក្រសាទកុនៅ
ស្នងការដា្ឋាននគរបាលរាជធានី
ភ្នំព្រញ។លោកបន្តថាដោយ-
សារត្រស្ថិតក្នុងនីតិវិធីសមត្ថ-
កិច្ចនៅបន្តសាកសួរមនុស្រស
ប្រុស-ស្រីទាំងនោះជុំវិញការ
ជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្រឿង-
ញៀននៅឡើយដោយមនិទាន់
មានការសម្រចយា៉ាងណាបន្ត
ទៀតនោះទ្រ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង

កំពុងត្រសាកសួរនៅស្នងការ-
ប៉ុន្ត្រមិនទាន់មានការសម្រច
ចោទប្រកាន់ឬរកឃើញអ្នក
ជាប់សង្រស័យនឹងថា្នាំញៀននោះ
ទ្រព្រះយើងមិនទាន់ធ្វើការ-
ងារន្រះចប់។មនុស្រសប្រុសស្រី
ទាំង៩៣នាក់ន្រះ គឺមិនទាន់
ត្រវូបានដោះល្រងអ្នកណាមា្នាក់

នៅឡើយទ្រ»។
លោកសខុហ្រងអធកិារនគរ

បាលខណ្ឌទលួគោកដ្រលចលូ
រួមក្នុងប្រតិបត្តិការន្រះបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍យា៉ាងខ្លីកាល
ពីម្រសលិមញិថាក្រយពីបញ្ជនូ
មនុស្រសប្រុស-ស្រី និងវត្ថុតាង
ទំាងនោះទៅស្នងការដា្ឋានចំពោះ
ទីតាំងខារា៉ាអូខ្រន្រះក៏ត្រូវបាន
សម្រចឲ្រយផ្អាកជាបណ្តោះអា-
សន្នផងដ្ររ ដើម្របីរង់ចាំនីតិវិធី
បន្តទៀត។ប៉នុ្ត្រលោកមនិបាន
បញ្ជាក់ទ្រថាតើសមត្ថកចិ្ចនងឹ
មានវិធានការយា៉ាងណាទៀត
ចពំោះមា្ចាស់ទតីាំងដោយគ្រន់
ត្រថ្ល្រងថាស្ថិតលើការសម្រច
របស់ថា្នាក់លើ។
លោកស្រីពៅសាម៉ាចចៅ-

សងា្កាត់ផ្រសារដ្រប៉ូទ១ីបានប្រប់
ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថាដំបូងឡើយទីតំាង
ខាងលើប្រកបអាជវីកម្មខារា៉ា-
អូខ្រប៉ុន្ត្រក្រយពីរដា្ឋាភិបាល
ប្រកាសបិទដោយតម្រូវឲ្រយក្រ
ប្រឈ្មោះពខីារា៉ាអខូ្រមកបម្រើ
ស្រវាកម្មជាភោជនីយដា្ឋានវិញ
ក៏បានបិទទា្វារមួយរយៈដើម្របី
ធ្វើការជួសជុល។

លោកស្របីន្តថាក្រយព្រល
ជួសជុលហើយក៏បានបើកជា
លក្ខណៈភោជនីយដា្ឋានត្រអា-
ជា្ញាធរដ្រនដីបានចុះទៅធ្វើអធ-ិ
ការកិច្ចជាច្រើនដងមកហើយ
និងតម្រូវឲ្រយបងា្ហាញលិខិតអនុ-
ញ្ញាតប៉ុន្ត្រមិនទាន់បានបញ្ចប់
ផងក៏ត្រូវបានបង្រ្កាបត្រម្តង។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«ទនី្រះ

ដបំងូជាអតតីខារា៉ាអខូ្រXត្រក៏
បានបិទហើយដូរថៅក្រនិង
ជួសជុលបានបើកខារា៉ាអូខ្រ១៨
វញិត្រមនិទាន់បានបើកទ្រក៏គ្រ
ឲ្រយផ្ទ្ររមកជាភោជនយីដា្ឋានវញិ
ដោយសុំបានបា៉ាតង់ហើយ។

ឥឡវូន្រះពកួខ្ញុំកល៏្របាតជាប្រចាំ
មិនមានរឿងអីទ្រត្រលើកន្រះ
មិនដឹងយា៉ាងម៉្រចខ្ញុំក៏មិនបាន
ដឹងដ្ររ»។បើតាមលោកស្រី
សាម៉ាចទតីាងំខាងលើន្រះគឺ
មានមា្ចាស់ជាជនជាតិខ្ម្ររប៉ុន្ត្រ
បានផ្តល់ទីតំាងទៅឲ្រយជនជាតិចិន
ជួលដើម្របីបើកអាជីវកម្មន្រះបុ៉ន្ត្រ
មិនសា្គាល់ឈ្មោះនោះទ្រ។
លោកយង់គិមអ្រងប្រធាន

មជ្រឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្របី
អភវិឌ្រឍន៍បានសាទរចពំោះការ
ចុះបង្ក្របន្រះពិស្រសគឺការ-
រឹបអូសគ្រឿងញៀនដ្រលបង្ក
ហានិភ័យខ្ពស់ដល់យុវជន។

បន្ថ្រមពីន្រះលោកថ្ល្រងថា
ការហាមឃាត់រាល់ការបើក
ខារា៉ាអូខ្រដោយខុសច្របាប់ក៏
ត្រវូត្រមានព្រះវាជាក្តីព្រួយ-
បារម្ភន្រការផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩
ខណៈទីតាំងជាច្រើននៅត្រ
បន្តលចួលាក់បើកដោយបពំាន
ទៅនឹងបទបញ្ជារបស់រដា្ឋា-
ភបិាល។ដចូ្ន្រះលោកសមូស្នើ
ឲ្រយសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថា្នាក់
ត្រូវចាត់វិធានការឲ្រយបានមុឺង-
មា៉ាត់ដើម្របីសុវត្ថិភាពប្រជា-
ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«នៅព្រល

មានបញ្ហាកើតឡើងគឺវានឹង
ផ្តល់ផលវិបាកកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរ
សម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជា
រដា្ឋាភបិាលដ្ររព្រះរដា្ឋាភបិាល
ត្រវូត្រដោះស្រយរាល់វបិត្តកិ្នងុ
សង្គមហើយបើបណា្តោលឲ្រយកើត
មានជំងឺច្រើនដូចប្រទ្រសដទ្រ
នោះនងឹកានត់្រធ្ងនធ់្ងរ។លើស
ពនីោះទៀតចពំោះបញ្ហាគ្រឿង-
ញៀនវិញយើងកំពុងត្រមាន
វិបត្តិកូវីដ១៩ហើយប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្លះលោកកំពុងត្រខ្វះខាតហើយ
បើសនិជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនន្រះ
នៅត្ររាតត្របាតបង្ក្របមនិបាន
ថមថយនោះបញ្ហាន្រះគឺនឹងកា្លាយ
ជាបន្ទុកធ្ងន់១ទៀត»៕
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នគរបាលកំពុងសួរ...កម្ពជុានឹងរងជំនន់
ទឹកភ្លៀងញឹកញាប់
ព្រោះបាតុភូតLa-
NinaនិងEnso

ក្រោសួងសាធារណការប្រោកាសឲ្រោយប្រោើទូរស័ព្ទHotlineដើម្រោបីប្រោសិទ្ធភាពការងារ

នគរបាលជំនាញកំពុងរៀបចំនីតិវិធីកោះហៅឧកញា៉ាភិរម្រោយវិចិត្រោដារ៉ាសាកសួររឿងហិង្រោសាលើនារីម្នាក់

 មុំ  គន្ធា 

ភ្នំ ពេញៈ កម្ពុជានឹងទទួល-
រងនូវជំនន់ទឹកភ្លៀងញឹកញាប់
ចាប់ពីខ្រក្រយន្រះទៅដល់
ចុងខ្រតុលាឆ្នាំ២០២០ ដ្រល
សភាពការណ៍ន្រះប្រហាក់-
ប្រហ្រលនឹងសា្ថានភាពអាកាស-
ធាតុនៅប្រទ្រសកម្ពុជាអំឡុង
ឆ្នាំ១៩៨១និងឆ្នាំ២០១០។
ន្រះបើតាមការឱ្រយដឹងរបស់មន្រ្តី
ជាន់ខ្ពស់ន្រក្រសួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយម។
លោកចាន់យុតា្ថា អ្នកនាំ-

ពាក្រយន្រក្រសួងធនធានទកឹនងិ
ឧតុនិយមបានលើកឡើងថា
តាមការសង្ក្រតរបស់សា្ថានីយ
ឧតុនិយមធំៗនៅអាសីុអឺរុ៉បអាម្ររិក
បានបងា្ហាញថា ចាប់ពីខ្រកញ្ញា
ឆ្នាំ២០២០ន្រះតទៅ ប្រទ្រស
កម្ពុជាក៏ដូចជាបណា្តោប្រទ្រស
ក្នងុតបំន់មយួចនំនួនងឹទទលួរង
ឥទ្ធិពលពីបាតុភូត LaNina
៦០ភាគរយនិង៤០ភាគរយ
ទៀតជាបាតុភូតEnso។
លោកចាន់យុតា្ថាបានមាន-

ប្រសាសន៍ថា៖«ចាប់ពីពាក់-
កណា្តោលខ្រកញ្ញាទៅព្រលដ្រល
បាតុភូតLaNina គ្របដណ្តប់
៦០ភាគរយមកលើប្រទ្រស
កម្ពុជាយើងនឹងទទួលល្របាយ
ទឹកភ្លៀងច្រើនដ្រលអាចបណា្តោល
ឱ្រយមានជំនន់ទឹកភ្លៀងហើយ
ឥទ្ធិពល៦០ភាគរយមិនម្រន
ធា្លាក់មកលើប្រទ្រសយើងត្រ
១ទ្រ គឺទៅលើប្រទ្រសក្នុង
តំបន់របស់យើងក៏ទទួលរង
ឥទ្ធិពលន្រះដ្ររ»។
លោកចាន់យតុា្ថាបានលើក-

ឡើងថាក្រសួងត្រងត្ររៀបចំ
ក្រុមការងារតាមដានសា្ថានភាព
គ្រប់ទីកន្ល្រងក្នុងខ្រត្ត-ក្រុង
ទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជានិងការ-
ត្រៀមអន្តរាគមន៍នូវគ្រឿងចក្រ
ក្នុងករណីដ្រលទឹកជំនន់មាន
ការប៉ះពាល់ទីប្រជុំជនឬភូមិ-
ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រសងួ
មានវិធានការកាយបង្វ្ររទឹក
ច្រញដើម្របីបញ្ចៀសការប៉ះពាល់
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។លោកក៏
បានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋដ្រលមានទីលំនៅឬធ្វើ
របរកសិកម្មនៅតាមទំនាបអម-
សងខាងផ្លូវទឹកត្រូវបង្កើនការ-
យកចតិ្តទកុដាក់នងិប្រងុប្រយត័្ន
ខ្ពស់ចាប់ពីពាក់កណា្តោលខ្រកញ្ញា
រហូតដល់ចុងខ្រតុលា៕

 សុទ្ធ   គឹម សឿន

 ពេះ សី ហនុ:លោកជួនណារិន្ទស្នង-
ការនគរបាលខ្រត្តព្រះសីហនុបានថ្ល្រង
កាលពីម្រសិលមិញថាមន្ត្រីជំនាញន្រស្នង-
ការដា្ឋាននគរបាលខ្រត្តបានកំពុងរៀបចំ
នីតិវិធីកោះហៅលោកឧកញា៉ា ភិរម្រយ
វិចិត្រដារា៉ា មកធ្វើការសាកសួរតាម
បណ្តឹងរបស់ស្ត្រីរងគ្រះមា្នាក់ រឿងអំពើ
ហិង្រសា ដ្រលបានកើតឡើងកាលពីថ្ង្រទី
២០ ខ្រសីហា នៅក្នុងសងា្កាត់ល្រខ៤
ក្រុងព្រះសីហនុ។
លោកណារនិ្ទថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំមិនទាន់ដងឹ

បុគ្គលណាខុសឬបុគ្គលណាត្រូវទ្រ
ដោយត្រូវរង់ចាំការកោះហៅភាគីពាក់-
ពន័្ធមកសាកសរួសនិព្រះជំហានដំបូង
ន្រះខ្ញុំបានទទួលពាក្រយបណ្តឹងពី
ជនរងគ្រះដើម្របីធ្វើជារបាយការណ៍ក្នងុ

អង្គហ្រតុន្រះប៉ុន្ដ្រក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរ-
បាលយុត្តិធម៌ត្រូវត្រធ្វើការសុើបអង្ក្រត
នងិស្រវជ្រវជុវំញិករណីទាងំន្រះឲ្រយបាន
ហ្មត់ចត។់ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងឲ្រយគត់ចូលបំភ្លឺ
ថ្ង្រណាទ្រ»។
លោកឧកញា៉ា ភិរម្រយ វិចិត្រដារា៉ា អគ្គ-

នាយកក្លិបពាណិជ្ជករកម្ពុជាជាមា្ចាស់
ក្រុមហ៊ុនWorldWideDentalSup-
ply ជាមា្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OneWorld
Tradingជាមា្ចាស់ហាងបញ្ចាំ សុវណ្ណ
វិចិត្រ ហា្វាយណ្រន និងជាប្រធានក្រុម-
ហ៊នុECCRealtyកាលពីម្រសិលមញិមនិ
អាចទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ជុំវិញករណី
ន្រះទ្រ។ ប៉ុន្ដ្រលោកបានថ្ល្រងក្នុងសន្និ-
សីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ង្រទី២៤ ខ្រ
សីហាដោយព្រមាននឹងឆ្លើយតបតាមផ្លូវ-
ច្របាប់តាមរយៈម្រធាវីរបស់លោកដើម្របីរក
យុត្តិធម៌ពីរឿងការចោទប្រកាន់ការប្រើ

អំពើហិង្រសានោះ។
ក្នុងសន្និសីទនោះ លោក វិចិត្រដារា៉ា

ថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំសូមច្រនចោលទាំងស្រុង
ចំពោះការចោទប្រកាន់ថា ខ្ញុំបានវាយដំ
លើស្ដ្រីមា្នាក់នោះបើចោទខ្ញុំប្របន្រះសមូ
បងា្ហាញភ័ស្ដុតាងរបួសសា្នាមហើយខ្ញុំសុខ-
ចិត្តទទួលទោសចំពោះមុខច្របាប់ ព្រះ
ប្រទ្រសយើងមានច្របាប់ ហើយយើងក៏
មិនអាចទៅប្រើហិង្រសាអ្វីទៅលើគ្រដ្ររ។
បើសិនក្នុងករណីខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តម្រនគឺខ្ញុំ
រីករាយនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការ
ឬប៉ុស្ដិ៍ប៉ូលិសគឺធ្វើទៅតាមច្របាប់»។
ស្រ្តីមា្នាក់ ឈ្មោះ គឹមចាន់សុធី ដ្រល

បានអះអាងថាជាជនរងគ្រះបានឲ្រយដងឹ
កាលពីម្រសិលមញិថាបានចលូទៅបភំ្លឺនៅ
ស្នងការដា្ឋាននគរបាលខ្រត្តព្រះសីហនុ
កាលពីថ្ង្រទី២៤ខ្រសីហារួចរាល់ហើយ
ប៉ុន្ដ្រមិនទាន់ដឹងពីចំណាត់ការរបស់

សមត្ថកិច្ចបន្តទៀតទ្រ ហើយក៏មិនចង់
វ្រកញ្រកហ្រតុផលក្រផ្លូវច្របាប់ជាមួយ
ជនត្រូវចោទដ្ររដោយទុកលទ្ធភាពឲ្រយមន្ត្រី
នគរបាលយុត្តិធម៌ជាអ្នកស្រវជ្រវ និង
សុើបអង្ក្រតតាមអង្គហ្រតុជាក់ស្ដ្រង។
ចាន់សធុីបានបញ្ជាក់ថា៖«សា្នាមរបសួ

នៅច្រមុះខ្ញុំនៅមនិទាន់បាត់ឈឺនៅឡើយ
ដោយត្រូវទៅតាមដានជាមួយព្រទ្រយ
ជាប្រចាំ។ចំពោះកិច្ចការបន្តទៀតគឺខ្ញុំមិន
ទាន់ដឹងថាត្រវូធ្វើអ្វីទៀតទ្រព្រះខ្ញុំកំពុង
រងច់ាំចណំាត់ការពីសមត្ថកិច្ចសិន។ខ្ញុំគិត
ថាប្រហ្រលជាគត់ដាល់ច្រើនជាងព្រះ
១ដ្រគត់ន្រះធ្វើឲ្រយខ្ញុំដួលសន្លប់ ហើយ
ប្រកឈាមច្រមុះ»។
ចាន់សុធី បានឲ្រយដឹងទៀតថាអំពើ

ហិង្រសានោះកើតឡើងក្រយពីមាន
ជម្លាះពាក្រយសម្ដីរឿងជំពាក់លុយនិង
ការជ្ររប្រមាថគ្នា៕

ស្តេ ី ដេល តេវូ បាន ឃាត់ ខ្លនួ ពីហាង ខារ៉ា អូខេ ពាក់ ព័ន្ធ  ថ្នា ំញៀន។ រូបថតFN



គឹម សារុំ

ភ្នំពេញៈ បន្ទាប់ពីជំនុំជម្រះជា
អសាធារណៈចៅក្រមសាលាឧទ្ធ-
រណ៍កាលពីម្រសិលមិញបានសម្រច
ច្រនចោលភ្លាមៗបណ្តឹងសុំនៅ
ក្រឃុំបណ្តោះអាសន្ននងិបណ្តងឹ
ប្រឆាងំនងឹដកីាឃុខំ្លនួរបស់លោក
រ៉ុងឈុនប្រធានសហភពសហ-
ជីពកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធបទចោទញុះ-
ញង់បង្កឲ្រយមានភពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់សន្តិសុខសង្គម។
ខណៈតុលាការកំពុងបើកសវន-

ការនៅខាងក្រសាលាឧទ្ធរណ៍
កាលពីព្រកឹម្រសិលមិញមានសកម្ម-
ជនអង្គការសង្គមសុីវិលនិងក្រុម
យុវជនប្រមាណជាង២០នក់បាន
ឈរលើកបដាស្រកទាមទារឲ្រយ
តុលាការទមា្លាក់ចោលបទចោទ
ប្រកាន់និងដោះល្រងលោករុ៉ងឈុន។
បើតាមលោកជូងជូងីម្រធាវី

ការពារសិទ្ធិឲ្រយលោករ៉ុងឈុន
បានថ្ល្រងនៅក្របន្ទប់សវនការ
បន្ទាប់ពីចូលរួមសវនការអស់-
ព្រលជាង២ម៉ោងមកថាការជំនុំ-
ជម្រះន្រះមានចៅក្រម៣របូដ្រល

មានលោក ឃុនលាងម៉្រងជា
ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាជំនំុជម្រះនិង
មានលោកអឹុមសុផានជាតំណាង
មហាអយ្រយការ។ចំណ្រកឯម្រធាវី
ការពារសិទ្ធិឲ្រយលោក រ៉ុងឈុន
មានលោកឡោជុនធីលោកសំ
សុគង់និងមានរូបលោកផា្ទាល់។
លោកជូងីបានថ្ល្រងជំទាស់នឹង

សាលដីកាថាស្រចក្តីសម្រចរបស់
សភសុើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍គឺ
បានគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នពំ្រញខណៈ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញបាន
គាំទ្រចំណាត់ការរបស់នគរបាល
យុត្តិធម៌ដ្រលអនុវត្តកន្លងមក។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ចំណាត់-

ការរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ន្រះគឺ
អត់ត្រឹមត្រូវព្រះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់សិទ្ធិស្ររីភពរបស់លោករ៉ុង
ឈុន។ក្រមុម្រធាវីខ្ញុំនឹងជួបលោក
រ៉ុងឈុនដើម្របីប្តឹងទៅតុលាការ-
កំពូលទៀត»។លោកបន្តថា អ្វី
ជាមលូហ្រតុដ្រលសាលាឧទ្ធរណ៍
បដិស្រធលោករុ៉ងឈុននៅក្រ-
ឃុនំោះដោយសអំាងថាលោករ៉ងុ
ឈុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ
បង្កឲ្រយមានភពវឹកវរដល់សង្គមនងិ
សំអាងថា ដើម្របីបញ្ចប់បទល្មើស

និងបង្ការបទល្មើសកុំឲ្រយកើតឡើង
សាជាថ្មីនិងរក្រសាលោករ៉ុងឈុន
ទកុជូនតលុាការដើម្របចីាត់ការតាម
នីតិវិធី។លោកបន្តថាដោយសារ
សាលាឧទ្ធរណ៍យល់ឃើញប្រប
ន្រះទើបសម្រចច្រនចោលទាំង
បណ្តឹងប្រឆាំងនឹងដីកាឃុំខ្លួន
ក៏ច្រនចោលទាំងបណ្តឹងប្រឆាំង
នឹងដីកាមិនព្រមដោះល្រងឲ្រយនៅ
ក្រឃុំ គឺរក្រសាដីកាទាំង២ខាង-
លើទុកជាបានការដដ្រល។
លោកបានពន្រយល់ថាការដ្រល

សមត្ថកិច្ចចាប់លោករ៉ុងឈុនគឺ
អនវុត្តផ្ទយុនងឹច្របាប់ព្រះនៅក្នងុ
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបានច្រង
ច្របាស់ថាមិនអនុញ្ញាតឲ្រយមានការ-
ចាបខ់្លនួមនសុ្រសព្រលយប់ដចូ្ន្រះទ្រ
លើកល្រងត្រករណីកំពុងប្រព្រតឹ្ត
បទល្មើសដូចជាគ្រឿងញៀនគឺជា
បទល្មើសជាក់ស្ត្រងទើបអាចអនុវត្ត
ការចាប់ខ្លួននៅព្រលយប់បាន។
«ដូច្ន្រះនីតិវិធី គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្រយចាប់
ខ្លនួគាត់ទាងំយប់បានទ្រត្រប្ររជា
សមត្ថកិច្ចចាប់បំពានលើគាត់»។
លោកជូងជូងីបានបញ្ជាក់ថា

សាលាឧទ្ធរណ៍បានជំនំុជម្រះលោក
រ៉ុងឈុនក្នុងសំណំុរឿង២ក្នងុព្រល
ត្រមួយដ្រលសំណំុរឿងទី១ជា

បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ប្រឆាំងនឹងដីកា
សម្រចឃុំខ្លួននិងទី២គឺបណ្តឹង
ឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រច
មិនព្រមដោះល្រងឲ្រយនៅក្រឃុំ។
បើតាមលោកជូងីនៅក្នុង

សវនការជាអសាធារណៈនោះ
លោករ៉ុងឈុនបានរៀបរាប់ប្រប់
ចៅក្រមថាគាត់មនិបានធ្វើអ្វីខសុ
ទ្រព្រះថានៅអឡំងុខ្រកក្កដាឆា្នាំ
២០២០គាត់បានចុះទៅពិនិត្រយ
មើលបង្គោលព្រដំ្រនពីបង្គោលល្រខ
១១៤ដល់១១៩នៅខ្រត្តត្របងូឃ្មុំ
ហើយក្នងុនមជាតំណាងក្រមុប្រឹក្រសា-
ឃ្លាំមើលកម្ពុជាគាត់បានសរស្ររ
សារបង្ហោះតាមបណា្តោញសង្គម
ហ្វ្រសបុ៊កពាក់ព័ន្ធបញ្ហោព្រដំ្រនន្រះ។
មានន័យថាសុំឲ្រយមានការតវ៉ា
ព្រះថាប្រទ្រសវៀតណាមបាន
រំលោភបូរណភពទឹកដីខ្ម្ររនិងសុំ
ឲ្រយរាជរដា្ឋាភបិាលពង្រងឹការការពារ
បូរភពទឹកដីនិងសុំឲ្រយរដា្ឋាភិបាល
កម្ពជុាប្រគល់ដីទនំស់៦០ហកិតា
ឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររគ្រប់គ្រងវិញ
ទៅតាមសំណើរបស់ពលរដ្ឋ។
លោកប្រប់តាមសម្តីលោករ៉ុង

ឈុនថា៖«គាត់ទៅមើលព្រះគាត់
ចង់ឃើញការពិតហើយមានការ-
ត្អូញត្អ្ររពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធ

នឹងដីទំនស់៦០ហិកតានោះ។
គាត់ថាគាត់គា្មានញុះញង់ឲ្រយកើត
វឹកវរអីទ្រហើយអំពើរបស់គាត់
ដើម្របីបម្រើសង្គមប៉ុណ្ណោះ»។
មិនអាចទាក់ទងលោកឃុនលាង-

ម៉្រង ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាជំនំុជម្រះ
ដើម្របីសំុអតា្ថាធិប្របាយបន្ថ្រមលើ
បញ្ហោន្រះបានទ្រកាលពីម្រសិលមិញ។
បើតាមលោកជូងជូងីនៅក្នុង

អង្គសវនការពមី្រសិលមញិនោះដ្ររ
សហម្រធាវីការពារសិទ្ធិឲ្រយលោក
រុ៉ងឈុនបានលើកស្រចក្តីសន្នដិា្ឋាន
ជាទឡ្ហកីរណ៍ច្របាបម់យួចនំនួដើម្របី
ការពារសិទ្ធិលោករ៉ុងឈុនដោយ
ទាមទារឲ្រយសាលាដំបូងរាជធានី-
ភ្នំព្រញក៏ដូចជាសាលាឧទ្ធរណ៍
ដ្ររ គឺត្រូវអនុវត្តឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ
តាមច្របាប់ដើម្របីជាប្រយោជន៍ដល់
សង្គមទាំងអស់គា្នា។
លោករ៉ុងឈុនត្រូវបានសមត្ថ-

កិច្ចចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ង្រទី៣១ខ្រ
កក្កដាឆា្នាំ២០២០នៅក្នុងផ្ទះ
របស់លោកហើយនៅថ្ង្រទី១ខ្រ
សីហាត្រូវបានចៅក្រមសាលា-
ដបំងូរាជធានីភ្នពំ្រញចោទប្រកាន់
ពីបទញុះញង់ឲ្រយប្រព្រតឹ្តបទឧក្រដិ្ឋ-
ជាអាទិ៍តាមមាត្រ៤៩៥ន្រក្រម-
ព្រហ្មទណ្ឌ៕
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នពំេញៈ លោកឈឹមផល
វរុណប្រធានល្រខាធិការន្រ
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសាពិគ្រះ និង
ផ្តល់យោបល់បានឲ្រយដឹងថា
ប្រតិភូគណបក្រសនយោបាយ
ដ្រលជាសមាជិកន្រសា្ថាប័នន្រះ
បានដាក់របាយការណ៍ទៅកាន់
លោកនយរដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន
ដោយផា្ទាល់ហើយមានប្រមាណ
៩០ភគរយ គឺរឿងបញ្ហោដីធ្លី
ដ្រលមានទំាងការបង្ហោញចំៗ
នូវឈ្មាះបុគ្គលដ្រលមានតួ-
នទីក្នងុរាជរដា្ឋាភិបាល។
ការថ្ល្រងរបស់លោកផលវរុណ

យ៉ោងដូច្ន្រះគឺដើម្របីឆ្លើយតបទៅ
នឹងការរិះគន់មកកាន់សមាជិក
ន្រឧត្តមក្រមុប្រកឹ្រសាពិគ្រះនិង
ផ្តល់យោបល់ដ្រលត្រវូបានគ្រ
ចោទប្រកាន់ថាសមាជិកន្រសា្ថាប័ន
ន្រះគឺគ្រន់ត្រជា«អាយ៉ង»របស់
រដា្ឋាភិបាលនិងមិនមានឥទ្ធពិល
អ្វីក្នងុការចូលរួមការដោះស្រយ
បញ្ហោធំៗជាពិស្រសបញ្ហោវិវទ
ដីធ្លីនៅក្នងុសង្គមនោះទ្រ។
លោកឈឹមផលវរុណបាន

ថ្ល្រងនៅក្នុងសន្និសីទកាស្រត
កាលពីថ្ង្រអង្គោរថាទំាងការធ្វើ-
របាយការណ៍និងការចូលរួមកិច្ច-

ប្រជំុជាមួយលោកហុ៊នស្រនគឺ
សមាជិកន្រឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសា-
ពិគ្រះនិងផ្តល់យោបល់សុទ្ធ-
ត្រលើកពីបញ្ហោចំៗថ្រមទំាង
បង្ហោញឈ្មាះនិងតួនទីរបស់
មន្ត្រីដ្រលបានរំលោភយកដី
ពលរដ្ឋថ្រមទៀតផង។
លោកបន្តថា៖«ការឆ្លើយតប

ទៅនឹងការចោទជាអាយ៉ងគាត់
(សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសា)
បានខំធ្វើការងររបស់គាត់យ៉ោង
ម៉ត់ចត់ដើម្របីរំដោះខ្លនួពីការ-
ចោទប្រកាន់ដ្រលន្រះបង្ហោញ
ថាគាត់ខំធ្វើការដើម្របីខ្លនួរបស់
គាត់ដោយការធ្វើរបាយការណ៍
ជូនសម្ត្រចត្រជោ។បើបងប្អនូប្រ-
ជាពលរដ្ឋបានមើលអំពីរបាយ-
ការណ៍របស់ប្រតិភូគណបក្រស
ដ្រលចុះទៅមិនម្រនដាក់ចំសាច់-
រឿងទ្រ គឺចំទំាងឈ្មាះបុគ្គល
ដ្រលមានតួនទីទៅទៀត។
របាយការណ៍ទំាងនោះបានទៅ
ដល់តុនិងដ្រសម្ត្រចត្រជោ»។
លោកផលវរុណបានប្រប់

ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍បន្ថ្រមពីម្រសិលមិញ
ថាភគច្រើនន្របញ្ហោដ្រល
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសាពិគ្រះ និង
ផ្តល់យោបល់បានចុះប្រសក-
កម្មសិក្រសាប្រមូលទិន្នន័យ
(តម្រុយ/ភ័ស្តុតាង និងអង្គ-

ហ្រតុ/អង្គច្របាប់)មានប្រមាណ
៩០%ជារឿងរំលោភដីធ្លី។
លោកបន្តថារៀងរាល់ប្រសក-
កម្ម គឺប្រតិភូគណបក្រសសាមី
បានធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូន
លោកនយករដ្ឋមន្ត្រីដោយ
បញ្ជាក់ច្របាស់លាស់ នូវតួអង្គ
និងចំណុចពាក់ព័ន្ធ។លោក
បញ្ជាក់ថា៖«អង្គហ្រតុដ្រល
បានលើកចំៗឈ្មាះមន្ត្រីដ្រល
ពាក់ព័ន្ធដីធ្លីកើតឡើងនៅ
ភ្នពំ្រញសៀមរាបកំពង់សោម
បាត់ដំបងពោធិ៍សាត់បន្ទាយ-
មានជ័យមណ្ឌលគិរីនិងកំពង់ធំ
ជាដើម»។ល។
លោកផលវរុណបានបក-

ស្រយថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសា
ពិគ្រះនិងផ្តល់យោបល់ពំុមាន
សមត្ថកិច្ចដោះស្រយករណី
ណានោះទ្រ គឺមានត្ររាជរដា្ឋា-
ភិបាលច្រញលិខិតគតិយុត្ត
សជណផ្អ្រកលើចំណាររបស់
លោកហុ៊នស្រនបុ៉ណ្ណោះហើយ
ក្នុង១ករណីៗប្រគល់ឲ្រយក្រ-
សួង/សា្ថាប័នជំនញមានសមត្ថ-
កិច្ច ពិនិត្រយ និងដោះស្រយរួច
រាយការណ៍ជូនលោកនយករដ្ឋ-
មន្ត្រ។ី ចំពោះការអនុវត្តលិខិត
គតិយុត្តសជណនីមួយ ៗគឺឧត្តម-
ក្រុមប្រឹក្រសាពិគ្រះ និងផ្តល់-

យោបល់ បំព្រញការងរតាម-
ដានប្រសិទ្ធភពន្រការអនុវត្ត
និងរាយការណ៍ជូនលោកហុ៊ន
ស្រនជាបន្តទៀតហើយចំពោះ
ករណីយឺតយ៉ោវន្រការដោះ-
ស្រយអាចស្នើសំុពន្លឿន។
លោក សឹុងស្រនករុណា

អ្នកនំពាក្រយសមាគមការពារ
សិទ្ធិមនុស្រសអាដហុកបានប្រប់
ភ្នំព្រញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ង្រពុធថា
ការធ្វើការងរតាមប្របផ្រនន្រ
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសាពិគ្រះ និង
ផ្តល់យោបល់នៅព្រលន្រះគឺជា

ការធ្វើការប្របថ្មី ខណៈដ្រល
កន្លងទៅតួនទីទំាងន្រះគឺផ្តល់-
សមត្ថកិច្ចដល់គណបក្រស-
នយោបាយដ្រលមានអាសនៈ
នៅក្នុងរដ្ឋសភដើម្របីចូលរួម
ការដោះស្រយបញ្ហោដ្រលបាន
កើតឡើងរបស់ពលរដ្ឋ។
យ៉ោងណាលោកសាទររាល់

ចំណាត់ការទំាងអស់ មិនថា
សា្ថាប័នណានោះទ្រឲ្រយត្រចូលរួម
ដោះស្រយនិងបម្រើផលប្រ-
យោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
លោករំពឹងថាគ្រប់វិធានការគឺ

គួរត្រធ្វើឡើងគ្រប់ការស្នើឡើង
ដោយមិនមានការរីសអើងនោះ
ទ្រ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំមិន-
អាចវយតម្ល្រក្នងុការងរទំាង-
អស់ន្រះក្នុងរូបភពនយោ-
បាយនោះទ្រ។ត្រខ្ញុំគិតថានៅ-
ក្នងុតួនទីណាមួយក៏ដោយឲ្រយ
ត្រមានការបំព្រញតួនទីហ្នឹង
បានជាប្រយោជន៍ទៅពលរដ្ឋ
ហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាន
នូវផលប្រយោជន៍ពីការបំព្រញ
ការងរន្រះគឺជាហ្រតុផលដ្រល
អាចទទួលយកបាន»៕

របាយការណ៍ឧត្តមក្រមុប្រកឹ្រសាដាក់ទៅលោកហុ៊នស្រន៩០%គឺរឿងវិវាទដីធ្លី

ចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រចច្រនចោលបណ្តងឹសំុនៅក្រឃំុរបស់លោករុ៉ងឈុន

កិច្ច បេជំុ កេមុ បេកឹេសា ពិគេះ និង ផ្តល់ យោបល់ កេម អធិបតី ភាព លោក  ហុ៊ន សេន ពី ថ្ងេ អង្គារ ។ រូបថតSPM

អ្នក តវ៉ា ទាម ទារ ឲេយ ដោះ លេង លោក  រុ៉ង ឈុន ។ រូបថតហា៊ានរង្រសី



តពីទំព័រ ១...ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួង
ព័ត៌មាននិងក្រសួងសុខាភិបាល។
នៅក្នុងស្រចក្តីប្រកាសពីលទ្ធផលន្រ

ជំនួបរបស់គ.ស.ម.ក.កាលពីថ្ង្រទី២៥
ខ្រសីហាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដ្រអូលោកស្រី
រ៉ូណាស្មុីត បានលើកឡើងដោយបាន-
កោតសរសើរនងិវាយតម្ល្រខ្ពស់ជាវជិ្ជមាន
អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាល។លោកស្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តឱ្រយ
បន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងជាមួយនឹងលទ្ធ-
ផលជាវិជ្ជមានន្រះបន្តទៀតដ្ររ។
ជាមួយគ្នាន្រះលោកស្រី ក៏បាន-

បង្ហាញពីក្តីកង្វល់នងិផ្តល់ជាអនសុាសន៍
មយួចនួំនផងដ្ររទៅដល់រាជរដ្ឋាភបិាល
ដូចជាការទប់សា្កាត់នូវការផ្រសព្វផ្រសាយ
ព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្ល្រងកា្លាយ
ពាក់ពន័្ធនងឹជងំឺកវូដី១៩។ការៀបចំនិង
ការធ្វើវសិោធនកម្មច្របាប់មយួចនំនួដោយ
មានការចូលរួមពីភាគីពាកព់ន័្ធនងិស្រប- 
តាមគោលការណ៍សទិ្ធមិនសុ្រសអន្តរជាតិ
ច្របាប់ស្តពីីសមាគមនងិអង្គការមនិម្រន
រដ្ឋាភិបាល។ស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្តីពី
សណា្តាប់ធ្នាប់សាធរណៈនិងស្រចក្តី-
ព្រងច្របាប់ស្តីពីការបង្កើតសា្ថាប័ន
សិទ្ធិមនុស្រសជាតិជាដើម។
លោកស្រីរ៉ណូាស្មុតីកម៏ានការបារម្ភ

ពីការរតឹត្របតិសទិ្ធិស្ររភីាពបញ្ច្រញមតិ
និងការជួបជុំតវា៉ា ប៉ុន្ត្រលោកស្រីមិន-

គំទ្រនូវការជួបជុំបញ្ច្រញមតិដ្រល
បំពានច្របាប់ បំពានសិទ្ធិស្ររីភាព
អ្នកដទ្រ បង្កឱ្រយមានការរីសអើង
ពូជសាសន៍អំពើហិង្រសា និងភាព-
ចលាចលប៉ះពាល់ដល់សណា្តាប់ធ្នាប់
សាធរណៈនិងសន្តិសុខសង្គម។
លោកជិនមា៉ាលីន អនុប្រធន

គណៈកមា្មាធិការសិទ្ធិមនុស្រសកម្ពុជា
បានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ពីម្រសលិមញិថា
ជនំបួពភិាក្រសាន្រះទទលួបានលទ្ធផល
មានលក្ខណៈជាវជិ្ជមាននងិការយោគ-
យល់គ្នាច្រើន។
លោកមានប្រសាសន៍ថា៖«អ្វីដ្រល

យើងអាចវាយតម្ល្របាននោះគឺលោក-
ស្រីរ៉ណូាស្មុតីហាក់មានការយល់ច្រើន
ពីសា្ថានភាព និងតថភាពពិតប្រកដ
ជាក់ស្ត្រងដ្រលកើតមាននៅកម្ពុជា
ហើយជាពសិ្រសគមឺលូដ្ឋានច្របាប់នងិ
វធិនការច្របាប់់របស់សមត្ថកចិ្ចដ្រលបាន- 
ដក់ច្រញនាព្រលកន្លងមកន្រះ»។
លោកជិនមា៉ាលីនបន្ថ្រមថាការជួប

ន្រះគឺជាឱកាសល្អសម្រប់កម្ពជុាធ្វើការ- 
ពន្រយល់បកស្រយលម្អិតច្របាស់លាស់
ផ្អ្រកលើមលូដ្ឋានច្របាប់ពាក់ពន័្ធទៅនងឹ
សា្ថានភាពព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដ្រល
មានការចោទប្រកាន់ ដោយអគតិថា
មានការរលំោភបពំានសទិ្ធិ។លោកស្រី
រ៉ូណាស្មុីតបានយល់និងបានសា្តាប់

យ៉ាងយកចិត្តទុកដក់នូវការពន្រយល់
បកស្រយរបស់កម្ពុជាហើយគត់
វាយតម្ល្រខ្ពស់ពកីាររកីចម្រើនន្រការវវិត្ត
ជាវិជ្ជមានន្រសា្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្រស។
ប៉ុន្ត្រគត់នៅមានក្តីកង្វល់មួយចំនួន
ដូចមានច្រងក្នុងស្រចក្តីប្រកាសន្រះ
ប៉ុន្ត្រ ក្តីកង្វល់ទាំងន្រះគឺកម្ពុជាកំពុង
មើលឃើញដចូគ្នាហើយកពំងុត្រអនវុត្ត
និងធ្វើការដោះស្រយជាបន្តបនា្ទាប់។
គ.ស.ម.ក.នងិអន្តរក្រសងួនងឹធ្វើការ-

ពចិារណាលើកង្វល់នងិអនសុាសន៍របស់
លោកស្រីរ៉ណូាស្មុតីហើយនងឹបន្តកចិ្ច- 
សហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាទៀតដើម្របី
ធ្វើឱ្រយសា្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្រសនៅកម្ពុជា
កាន់ត្រមានភាពល្អប្រសើរឡើង។
លោកជនិមា៉ាលនីបញ្ជាកថ់ា៖«យើង

ទទលួយកនវូអនសុាសន៍នងិក្តីកង្វល់
របស់គត់ហើយយើងបន្តធ្វើការសហ-
ការគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាបន្តទៀតដើម្របី
ឱ្រយសា្ថានភាពសទិ្ធិមនសុ្រសនៅកម្ពជុាកាន-់ 
ត្រល្អប្រសើរឡើងថ្រមទៀត»។
ប្រធនវទិ្រយាសា្ថានប្រជាធបិត្រយ្រយកម្ពជុា

លោកបា៉ាច័ន្ទរឿនយល់ឃើញថាការ-
វាយតម្ល្រជាវជិ្ជមានរបស់លោកស្រីរ៉ណូា
ស្មុីត គ្រន់ត្រជាការទទួលសា្គាល់នូវ
ការខតិខំប្រងឹប្រងរបស់រាជរដ្ឋាភបិាល
ក្នុងការទប់សា្កាត់និងដោះស្រយបញ្ហា
កូវីដ១៩។ជាចំណុចមួយដ្រលប្រជា-

ពលរដ្ឋទទលួសា្គាល់ពីការខតិខំប្រងឹប្រង
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់សា្កាត់
ការរកីរាលដលន្រជំងឺន្រះដ្រលមិនអាច
ប្រក្រកបាន។ប៉ុន្ត្របញ្ហាការរំលោភ
សិទ្ធិមនុស្រសនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មាន
ភាពប្រសើរនៅឡើយទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ចំពោះសា្ថានភាព

សទិ្ធិមនសុ្រសនងិការធ្លាក់ចុះន្រដណំើរការ
ប្រជាធិបត្រយ្រយនៅកម្ពុជាន្រះគឺជារឿង
ពតិដ្រលមនិអាចប្រក្រកបានដចូដ្រល
សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានសម្រចដកEBA
ចំនួន២០ភាគរយពីកម្ពុជាយើងដ្ររ
ដោយសារត្រមានការរលំោភសទិ្ធិមនសុ្រស

នៅមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធ»។
លោកថាលោកមិនទាន់រំពឹងរដ្ឋាភិ-

បាលកម្ពុជានឹងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍
របស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មុីតនោះឡើយ
លុះត្រត្រលោកឃើញជាក់ស្ត្រងសិន
ទើបជឿជាក់។លោកថាមានត្រពលរដ្ឋ
អង្គការសង្គមសុីវិលក៏ដូចជាភា្នាក់ងរ
អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ន្រកសិទ្ធិមនុស្រស
បន្តតាមដននិងទាមទារឱ្រយអាជា្ញាធរ 
ពាកព់ន័្ធរមួទាងំមន្រ្តីសទិ្ធិមនសុ្រសបំព្រញ
តាមការសន្រយារបស់ខ្លួនក្នុងការលើក-
កម្ពស់ការគោរពសទិ្ធិមនសុ្រសនងិដណំើរការ   
ប្រជាធិបត្រយ្រយនៅប្រទ្រសកម្ពុជា៕
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លោកស្រ ីរូ៉ណា ស្មុតី វាយតម្ល្ររដ្ឋាភិបាល...
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ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ អង្គការ សង្គម ស៊ីវិល 
នងិ សមាគម ជាង៧០ស្ថា បន័ បាន 
ជួប ពិភាក្សាគ្នា ជ៊ំវិញ សំណើ ដ្ល 
ជា អន៊សសន៍  បាន  ដាក់ ជូន ទៅ 
ក្សួង មហាផ្ទក្្នងុការដាក់ បញ្ច ូល  
ទៅ ក្នុង ស្ចក្តី ព្ង ច្បាប់  ស្តីពី 
សមាគម និង អង្គការ មិន ម្ន រដា្ឋា - 
ភិបាល ខណៈ មន្ត្ ីន្ ក្សួង មហា - 
ផ្ទ្ បាន អះអាង ថា សំណើទាំង- 
នោះ តូ្វបាន ដាក់ ចូល ក្នងុ រ បៀ ប- 
វារៈ ន្ កិច្ច ប្ជ៊ំ ក្៊ម ការងារ នៅ 
ច៊ង សបា្តាហ៍  ន្ះ ។

លោក យង់ គិមអ្ង ប្ធាន 
មជ្ឈ មណ្ឌល ភី ឌី ភី បាន ប្ប់ 
ភ្នំព្ញ ប៉៊ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្ អងា្គារ ថា 
អង្គការ សង្គម ស៊ីវិល ចំនួន១៤ 
បាន រៀប ចំ សិកា្ខា សលា ពិគ្ះ- 
យោបល់ ថា្នាក់ ជាតិ ស្តពីី សំណើអ ន៊  - 

សសន ៍ដើមបី្ ធ្វើ វសិោធន កម្ម ចប្ាប ់
ស្តពី ីសមា គម ន ិង អង្គការ មនិ មន្ 
រដា្ឋា ភិបាល និង សកម្ម ភាព បន្ត នា 
សណ្ឋា គរ សន ់វ៉ ្ភ្នពំញ្។ លោក 
បន្ត ថា សិកា្ខា សលា ដ្ល ធ្វើ ឡើង 
នៅ ថ្ង ្ទី ២៥  ខ្ សីហា មាន ការ ចូល- 
រួម ពី អង្គការ សង្គម សី៊វិល និង សមា - 
គម ចនំនួ៧៥ស្ថាបន័ ដើមប្ ីបងា្ហាញ 
អពំ ីលទ្ធផល ដល្ តណំង អង្គការ 
បាន ជួប ជា មួយ ក្សួង មហា ផ្ទ្ 
នាព្ល កន្លង មក ដោយ ក្នុង នោះ 
មាន ដូច ជាការ បងា្ហាញ ពី មតិ ធាត៊ ចូ ល 
សម្ប់ ធ្វើ វិសោធ ន កម្ម ច្បាប់ សមា-  
គ ម នងិ អង្គការ មនិ មន្ រដា្ឋា ភបិាល 
ដ្ល បាន ដាក់ ជូន ក្សួង មហា ផ្ទ ្។

លោក លើក ឡើង ថា កិច្ច ប្ជ៊ំ 
ពិគ្ះ យោបល់ រវាង ក្សួង មហា - 
ផ្ទ្  និង អង្គការ សង្គម ស៊ីវិល បាន 
បញ្ចប់ទៅក៏ ពិត ម្ន ប៉៊ន្ត្ កិច្ច ការ 
តស៊ូ មតិ របស់ ក្៊ម អង្គការ សង្គម- 

ស៊ីវិលគឺ មិនទាន់ ត្ូវបាន បញ្ចប់ 
នៅ ឡើយ ទ ្ព្ះ ការធ្វើ វសិោធន- 
កម្ម   ច្បាប់ សមា គម និង អង្គការ មិន- 
ម្ន រដា្ឋាភិបាល ន្ះ នៅត្ បន្ត 
ខណៈ ការព្យួ បារម្ភ នងិ មត ិធាត-៊ 
ចលូ របស់ សង្គម ស៊វីលិ ក៏ មនិ ទាន់ 
ត្ូវ បាន ដឹងថា នឹង ត្ូវ បាន ដាក់  
ប ញ្ចូ ល  ក្នុង ស្ចក្តី ព្ង ច្បាប់ ន្ះ 
ឬក៏ អត់ នៅ ឡើយ នោះ។ លោក 
បញ្ជា ក់ ថា ៖«យើង ក៏បាន ជជ្ក 
ជាមួយ គ្នាក្នងុ ចំណោម អង្គការ ដ្ ល 
បាន ចលូរមួ ថា កម្មវធិ ីអ្វ ីដល្ យើង  
ត្ូវធ្វើ បន្ត ទៀត ព្ះ នៅ ព្ល 
រដា្ឋាភិបាល  បញ្ចប់ ស្ចក្តី ព្ង 
វិសោ ធន កម្ម របស់ ខ្លួន ហ្នឹង គឺ ខាង 
យើង នឹង ដឹង ព័ត៌មាន បន្ថ្ម ដើម្បី 
បាន   ចូល រួម ជជ្ក ពិភា ក្សា បន្ត »។ 

បើតាម លោក គមិ អង្ តាមរយៈ 
មតិ ធាត៊ ចូលរបស់ ក៊្ម សង្គម សី៊វិ ល 
ដ្ល បាន ធ្វើ នៅ ក្នងុ ខ្ត្ត ចំនួន៥ 

កន្លង មក គឺមាន ស្នើឲ្យ ក្ប្នូវ 
ចណំចុ មយួ ចនំនួ នងិ ដា កប់ ញ្ចូ ល 
នូវ ចំណុច ជាច្ើន ដោយ ក្នុង នោះ 
គឺ ការស្នើ ឲ្យ កាត់ បន្ថយ ភាព ស្មុគ - 
ស្មា ញ ន្ការធ្វើ ប្ប បទ ច៊ះ ប ញ្ជី  
ការដាក់ របាយការណ៍ ជាពិស្ស 
នោះ គ ឺការ រតឹ តប្តិ សកម្មភាព របស ់
ក៊្ម អង្គការ សង្គម សី៊វិល ជា ដើម ។

លោកឈមឹ កាន អគ្គនាយក រង 
ទទលួ បន្ទកុ  ជា បធ្ាន នាយក ដា្ឋាន 
កិច្ចការ សមា គម និង គណ បក្ស 
នយោ បាយ  ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉៊ស្តិ៍   នៅ 
ថ្ង ្២៥ សីហា ថា កន្លង ទៅក៊្ម ការ   - 
ងារ បច្ច្ក ទ្ស បាន ជួប ពិភាក្សា 
ជ៊ំវិញ ការធ្វើ វិសោធនកម្ម ន្ ច្បាប់ 
ន្ះរយៈ ព្ល៦លើក រួចមក ហើយ 
ក្នងុ នោះ កប៏ាន ទទលួ នវូ មត ិធាត-៊ 
ចូ ល ជាច្ើន ពី សំណក់ តំណង 
អង្គការ សង្គម ស៊វីលិ ដើមប្ ីយក មក 
ពិចារ ណ ផង ដ្រ។ លោកថា នៅ 

ថ្ង ្ទ២ី៨ សហីា ក្ម៊ ការងារ បច្ចក្- 
ទ្ស ន្ ក្សួង មហា ផ្ទ្ នឹង បើក 
កិច្ច ប្ជ៊ំ ដើម្បី ពិនិត្យ  និង រៀប រៀង 
វិសោធន កម្ម ន្ះហើយក៏ នឹង ពិចារ-  
ណ ទៅ លើ សំណើ របស់ អង្គការ 
សង ្គម សី៊វិល ផង ដ្រ។ «ដូច្នះ្ សំណើ 
និង ធាត៊ ចូល ទំាង អស់ ហ្នងឹនឹ ង យ ក  
មក ដាក ់បញ្ចលូ ហើយ ក្ម៊ ការ ងារ 
នឹង យក មក ពិនិត្យ ឡើង វិញ ទំាង- 
អស់ ទៅ លើ ទិដ្ឋ ភាព ហ្នឹង »។

ច្បាប់ ស្តីពី សមា គម និង អង្គ ការ 
មិន ម្ន រដា្ឋា ភិបាល ដ្ល បាន ធ្វើ 
វិសោធន កម្មច៊ង ក្យត្ូវ បាន 
អន៊ម័ត កាល ពីឆ្នាំ២០១៥ ដោយ 
មាន៩ជំពូក និង៣៩មា ត្ត្ ច្បា ប់  
ន្ះត្ូវ បាន អង្គការ សង្គម ស៊ីវិល 
ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ រិះគ ន់ ថា មាន 
លក្ខណៈ រតឹ តប្តិ សទិ្ធ ិសរ្ ីភាព នងិ 
ការ បំព្ញ ការងារ របស់ សមាគ ម 
និង អង្គការ មិន ម្ន រដា្ឋា ភិបាល ៕

វ៉នដារ៉ា

កំពង់ស្ពឺៈ  ត៊លាការ ខ្ត្ត កំ- 
ពង់ស្ព ឺ បាន ចោទ ប្ កាន់  លោក  
កង  ភារី  អធិ ការរង ន្ អធិ ការ - 
ដា្ឋាន នគរ បាល ស្ក៊ សរំោង ទង 
និង មន្្ដី នគរបាល ជា បក្ខពួក 
ចំនួន  ៦នាក់ ទៀត ពី បទ កាន់- 
កាប់  និង ប្ើ ប្ស់ អាវ៊ធ ខ៊ស- 
ច្បាប់  និង ឃ៊ំ ខ្លួន ពួក គ្ ជា 
បណោ្ដោះ អាសន្ន នៅ ពន្ធ នាគរ 
ខ្ត្ដ កំពង់ ស្ពឺ កាល ពី ថ្ង្ ទី ២៥  
ខ្ សីហា។  យោង តាម ក្ឡា បញ្ជ ី 
លោក ស្ ី ទ ិត  ដា ល ីន  ចៅ កម្ 
ស៊ើប សួរ  ន្ អយ្យការ អម សលា 
ដបំងូ ខត្្ត កពំ ង ់ស្ព ឺ បាន ថ្លង្ ឲយ្ 
ដឹង កាល ពី ម្សិល មិញ ។ 

 សមត្ថ កិច្ច ន្ ស្នង ការ ដា្ឋាន 
នគរ បាល ខ្ត្ដ កំពង់ ស្ពឺ បាន 
ឃាត់ ខ្លួន  លោក  កង  ភារី  និង 
មន្ដ្ី នគរ បាល ក្ម បងា្គាប់  
ជា បក្ខពួក ចំនួន ៦នាក់ ទៀត 
ក្យ  ផឹក ស៊ី ស្វឹង ហើយ  
ប្ើបស្ ់អាវធ៊ ខស៊ ចប្ាប ់បាញ ់
បោះ ស្រី ជាង ១ ០ គ្ប់  នៅ បរិ-  
វ្ណ សលា ស្៊ក សំ រោង ទង  
កាល ពី ថ្ង ្១៩  សីហា កន្ល ងទៅ ន្ះ  ។    

 លោក  ជា  ហា៊ាន  ប្ធាន 
អង្គការ ប្ឆំង អំពើ ព៊ក រលួយ 
ទប់ស្កាត់ ការ បំផ្លាញ ធនធាន 
ធម្ម ជាតិ  និង ការពារ សិទ្ធ ិពលរដ្ឋ  
(ACNCIPO)  ដ្ល បាន តាម 
អង្ក្ត ករណី ន្ះ  បាន ថ្ល្ង 
ដោយ សង្ស័យ ថា  ករណី ប្ប 
ន្ះ  ធា្លាប ់មាន អ្នក ចញ្ មខ៊ មក 
អន្តរា គមន៍ ឱ្យ ដោះ ល្ង វិញ ។ 

   លោក   ហា៊ាន  ថ្ល្ង ថា ៖« បើ 
សនិ ជា មាន ករណ ីដោះលង្  ឬ 
ស្នើ នៅ ក្ ឃ៊ំ  ចំពោះ  អធិកា រ- 
រង  និង មន្្ដី នគរ បាល ទាំង  ៦ 
រូប ន្ះ  ខ្ញុំ នឹង បើក  ការ ស៊ើប- 
អង្ក្ត ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អំពើ ព៊ក- 
រលួយ ព្ះ ព្ល ន្ះ ព្ះរាជ- 
អាជា្ញា បា ន សមច្ ចោទ បក្ាន ់
និង ឃ៊ំ ខ្លួន រួច ហើយ » ។ 

 លោក  សម  សមនួ  ស្នង ការ 
ន្ ស្នង ការដា្ឋាន នគរបាល ខ្ត្ត 
កំពង់ស្ពឺ  បាន ឲ្យ ដឹង ថា  លោក  
ភារី  និង មន្្ដី នគរ បាល មា្នាក់ 
ទៀត ឈ្មាះ  កាន់  សៅ លី  ជា 
មា្ចាស់ កាំ ភ្លើ ងខ្លី  មា៉ាក  Lock  អត់ 
ច្បាប់ ចំនួន ២ដើម  បាន ឱ្យ កាំ- 
ភ្លើង នោះ ទៅ ឈ្មាះ  ដន  សខ៊ម៊ 
មា៉ាន់  ប៉៊ណ្ណា រា៉ា,  មា៉ាន់  ប៊៊ន 
ណ្ណារ្ក ,  នី  ស៊ភាក់  និង  ព្ីង  
ឡង់ ឌី  ជា អ្នក បាញ់ ចំ នួន  ១១  
គ្ប់ នៅ កន្លង្កើតហ្ត៊៕ 

សុទ្ធគឹមសឿន

កពំងស់្ពឺៈ អាជា្ញាធរ ខត្្ត កពំង ់ស្ព ឺ 
និង អង្គការ ប្ឆំង អំពើ ព៊ក- 
រលួយ  ទប់ស្កាត់ ការបំផ្លាញ 
ធនធាន ធម្មជាតិ  និង ការពារ 
សិទ្ធិ ពល រដ្ឋ (ACNCIPO)
របស ់លោក ជា ហា៊ាន  កាលព ីថ្ង ្
ទី២៥  សីហា  បាន ច៊ះ ទប់ស្កាត់ 
សកម្មភាព របស់ ប្ជាពលរ ដ្ឋ 
ជិត ១០០នាក់ ទៅ ចាប់ ទន្ទ្ន 
ដីព្ ខ៊សច្បាប់ ប្មាណ ជាង 
២០០ហិកតា  នៅ ភូមិ ត្ពាំង- 
ធ្មៀ  ឃ៊ំ តាសល  ស្៊ក ឱ រា៉ាល់  
ខ្ត្ត កំពង់ ស្ពឺ។

លោក ជា ហា៊ាន  បធ្ាន អង្គការ  
ACNCIPO  ថ្ល្ង កាលពី ថ្ង្ 
ទី២៥  ខ្សីហា  ថា  ប្ជាពលរដ្ឋ 
បម្ាណ ជតិ១០០នាក ់តណំង  
ឲ្យ ជាង ១០០ គ្ួសរ  ត្ូវ បាន- 
អាជា្ញាធរ  និង មន្ត្ី អង្គការ លោក  
រារាំង មិន ឲ្យ មាន សកម្មភាព 
កាប ់ រក៊រាន ដ ីដន្ ជមក្ សត្វព ្
ភ្ន ំឱ រា៉ាលដ់ោយ ខស៊ ចប្ាប ់ ខណៈ  
ពួកគត់ បម៊្ង សងសង់ រោង  
និង ឈូសឆយ ដីព្  ដើម្បី ដាំ 
ដំណំ ផ្ស្ងៗ ក៏ដូចជា រំលោភ- 
យក ធ្វើជា កម្ម សិទ្ធិ។

លោក បន្តថា  ភា្លាមៗ នោះ ពួក- 
គត់ បាននាំគ្នា តវា៉ា  ខណៈដ្ល 
អាជា្ញាធរ ច៊ះទៅ ហាមឃាត់  ប៉៊ន្ដ្ 
កយ្ព ីមានការ សម្ប សម្លួ  
ជាមួយ មន្ត្ី ជំនាញ  ពួកគត់ 
បានយល់ព្ម ស្ដាប់ តាម ការ- 
ណ្នាំ  ហើយ នាំគ្នា ត្ឡប់ ទៅ 
ផ្ទះ រៀងៗ ខ្លនួ។ ក្នងុនោះ ពកួគត ់
ស្នើ ឲ្យ អាជា្ញាធរ ចាត់ វិធានការ 
តាមផ្លូវច្បាប់ ឲ្យ មាន តមា្លាភាព  

និង យ៊ត្តិធម៌ ។
លោក ជា ហា៊ាន  បញ្ជាក់ថា ៖ 

« យើង បាន ពន្យល់ ពួកគត់  គឺ ច៊ះ- 
ទប់ស្កាត់ ពី គ្ប់ រូបភាព ចំពោះ 
ការរលំោភ ទន្ទន្ ដពី ្ន្ះ។ បើ  
មាន ជន ណ នៅត្ បន្ត ការកាប ់-  
រាន ទន្ទន្ឈសូឆយដើមប្ ី រ ំលោភ- 
យក ដីព្ របស់រ ដ្ឋ ដោយ ខ៊ស- 
ច្បាប់យើង នឹង ស ហ ការ ជាមួយ 
មន្ត្ី នគ របាល យ៊ ត្តិ ធ ម៌ កសង 
សណំុរំឿង ទៅ តល៊ាការគ ឺចាត ់ការ   
តាម នីតិ វិធី ផ្លូវច្បាប់ ត្ម្ដង»។

អន៊ប្ធាន ការិយាល័យ ដ្ន- 
ជម្ក សត្វព្ ភ្នំ ឱរា៉ាល់ ន្ មន្ទីរ 
បរសិ្ថាន ខត្្ត កពំងស់្ព ឺ លោក ហ៊ល៊ 
មា៉ារា៉ា  បដិស្ធ ធ្វើ អតា្ថាធិ ប្បាយ 
ជ៊ំវិញ ករណីន្ះ  ដោយ លោក 
អះអាងថា កំព៊ង ជាប់ រវល់ ប្ជ៊ំ ។

លោក ហ៊ង វ៊ទ្ធី  អាយ៊ ៣៥ឆ្នាំ  
ជា  បជ្ាពលរដ្ឋ រសន់ៅ ភមូ ិតព្ាងំ-   
ធ្មៀ ដល្ បាន ទៅកានក់ាប ់ដ ីនៅ 
តំបន់ នោះ  និយាយ ថា  ដី ដ្ល 
ពលរដ្ឋ បាន នំាគ្នា ទៅ កាន់ កាប់ 
ន្ះ  ត្ូវបាន អ្នកភូមិ អាស្័យ- 

ផល ចាប ់តាងំ ឆ្នា ំ២០១២។ ប៉ន៊្ដ ្
មិន  មាន ប្លង់ កម្មសិទ្ធិ ឬ ទទួល- 
ស្គាល់ ពី អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន ទ្។ 
ទោះ យា៉ាងណ  លោក យលព់ម្ 
ចាកចញ្ ព ីដ ីន្ះ  ដោយ មនិ នា ំគ្នា   
មក រំ លោភ យក បន្ត ទៀត ទ្ ។

លោក ក៏បានស្នើ ឲ្យ អាជា្ញាធរ 
ចាត់ វិធានការ តាមច្បាប់ ចំពោះ 
ពលរដ្ឋ  និង ប៊គ្គល មានអំណច  
ព្ះ លោក មិន ចង់ឃើញ ការ- 
បង្ក្ប ដ្លមាន ភាពលម្អៀង  
ពោលគ ឺបង្កប្ ត ្ពលរដ្ឋ ស្លតូ- 
តង្។់ លោក ធា្លាប ់ទទលួ ពត័ ៌មាន  
ពី កន្ល្ង ផ្ស្ង  គឺ ពលរដ្ឋ ធ ម្ម តា 
ត្ូវ បាន អាជា្ញាធរ បង្ក្ប។ ប៉៊ន្ដ្ 
ប៊គ្គល មានអំណច  និង មាន 
ល៊យ ប្រជា អាជា្ញាធរ បណោ្ដោយ 
ឲ្យ គ ្កាន់កាប់ ដី រដ្ឋ ដោយ ខស៊- 
ច្បាប់ ទៅ វិញ។

ពលរដ្ឋរូបនោះបាន បញ្ជាក់ 
ថា ៖«ពួក ខ្ញុំ យល់ព្ម មិន ទៅ 
កាន ់កាប ់ដ ីហ្នងឹ ទៀត ទ ្ប៉ន៊្ដ ្ពកួ ខ្ញុ ំ
សូម ស្នើ ឲ្យ អាជា្ញាធរ បង្ក្ប  ឲ្យ 
មាន តមា្លាភាព  និង យ៊ត្តិធម៌។ 

ព្ះ ខ្ញុំ ខា្លាច ត្ អាជា្ញាធរ ដ្ញ 
ពកួ ខ្ញុ ំចញ្  ត ្យក ដ ីព ីពកួ ខ្ញុ ំទៅ 
លក ់ឲយ្ អ្នក ផស្្ង ដចូជា  អ្នកមាន 
ល៊យ មា ន អំណច វិញ ។ បើ 
មាន រឿងន្ះ ម្ន  ខ្ញុំ នឹង នាំគ្នា 
មក តវា៉ា ហើយ។ ខ្ញុំ ជា ពលរដ្ឋ 
ក្ីក្ គ្មាន ដីធ្លី ទ្  ពួក ខ្ញុំ គ្ង 
សរស្រ លិខិតស្នើ ស៊ំ ដី តំបន់ 
ន្ះ ពី អាជា្ញាធរ  ដើម្បី ប្ើប្ស់ 
សម្ប់ ជីវភាព គ្ួសរ»។

ម្ឃ៊ំ តាសល  លោក ឌ៊ល 
សខ៊ម៊  បានបប្ភ់្នពំញ្ប៉ស៊្តិ៍ ព ី
ម្សលិមិញ ថា  ពលរដ្ឋ ទំាង ១០០ 
គ្សួរ ន្ះ ពតិជា បាន នំាគ្នា ទៅ 
រំលោភ យក ព្ របស់ រដ្ឋ ម្ន  
ដោយ អាជា្ញាធរ ធា្លាប់បាន ហាម- 
ឃាត់  និង ផ្សព្វ ផ្សាយ ជាច្ើន 
លើក ច្ើន សមកហើយ។ ប៉ន៊្ដ ្
ពួកគត់ មិនព្ម ស្ដាប់  អាជា្ញាធរ 
ទ្  នៅត្ នាំគ្នា ទៅ សង សង់ 
រោង  និង ចាប់ ដី ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ 
ដោយ ខ៊ស ច្បាប់។

លោក បានបន្តថា  កាលពី 
សបា្ដាហ៍ ម៊ន  មានប្ជាពលរដ្ឋ  
៥ គ្ួសរ បាន ស្នើ  និង យក 
ឯកសរ ឲយ្ លោក ច៊ះហត្ថលខ្ា 
ទទួល ស្គាល់ ដី  ដ្ល ពួក គត់ 
កាប ់ទន្ទន្ ដ ីព ្របស ់រដ្ឋ ន្ះ។ 
ប៉ន៊្ដ ្លោក បានបដសិធ្  ហើយ 
ប្ប់ឲ្យ ពួកគត់ បញ្ឈប់ ទៅ 
កាប់ទន្ទ្ន លើដី ព្ នោះ បន្ត 
ទៀត  ព្ះ ដី តំបន់ ន្ះ ការពារ 
ដោយ ព្ះរាជក្ឹត្យ គ្មាន ជន 
ណ  ប៉ះ ពា ល់ បាន ទ្។

លោក ម្ឃ៊ំបាន ថ្ល្ង ថា ៖ 
« ពលរដ្ឋ គត់ ឃើញ ដី តំបន់ ហ្នងឹ 
នៅ ទំន្រៗ ច្ើន។  អ៊ីចឹង គត់ 
គិតថា  អាច នាំគ្នា ទៅ ចាប់យក 

ដូច ជំនាន់ ពី ម៊ន។  ត្ គ្មាន ទ្  
យើង មិនអាច ធ្វើ តាម សំណើ 
គត់ ដូច កាលពី ម៊ន ទ្  ព្ះ 
ដីន្ះ ការពារ ដោយ ព្ះរាជ- 
ក្ឹត្យ។ អ៊ីចឹង មិនអាច នាំគ្នា ទៅ 
រំលោភ បំពាន បានទ្។ ពលរដ្ឋ 
យើង ខ្លះ ធា្លាប ់ទទលួបាន ដ ីដល្ 
អាជា្ញាធរ កាត ់បង្ ចក្ ឲយ្ហើយ  
ត ្គត ់យក ទៅ លក ់ឲយ្ អ្នក ផស្្ង  
ហើយ គត់ ទៅ ដើរ ចាប់ដី នៅ 
កន្ល្ង ផ្ស្ង ទៀត»។ 

តាម សច្ក្ដ ីជនូដណំងឹ របស ់
ការយិាលយ័ ដន្ជមក្ សត្វ ព ្ 
ភ្នំ ឱរា៉ាល់ ន្ មន្ទីរ បរិស្ថាន ខ្ត្ត 
កំពង់ស្ពឺ ច៊ះ ថ្ង្ទី១៤  ខ្សីហា    
ឆ្នា២ំ០២០  បាន ឲយ្ ដងឹថា  ការ- 
កាប់ទន្ទ្ន ដីព្ នៅ ទីតាំង 
ខាងលើ ន្ះ  គឺជា អំពើ ល្មើស 
ច្បាប់ ដ្ល មានច្ង ក្នុង មាត្ 
៦២  ន្ ច្បាប់ ស្ដីពី តំបន់ ការពារ 
ធម្មជាត ិ  ដល្ ត្វូ បានបក្ាស 
ដាក់ឲ្យ ប្ើប្ស់ តាម ព្ះ- 
រាជក្ម ច៊ះ ថ្ង្ទី១៥  ខ្ក៊ម្ភៈ   
ឆ្នាំ២០០៨ ។

ស្ចក្ដី ជូនដំណឹង ដដ្ល 
បាន បន្ត ថា  ជន ទាងំឡាយណ 
ដល្ ល្មើស មាត៦្២ន្ះ  នងឹ 
ត្វូ ផ្តនា្ទាទោស ជា បទល្មើស ធន- 
ធាន ធម្មជាតិ ថា្នាក់ ទី៤ (ទោស  
ដាក ់ពន្ធនាគរ ព ី៥ ឆ្នា ំទៅ  ១០ 
ឆ្នាំ  និង ទោស ពិន័យ ជា ប្ក់ ពី 
១៥លាន រៀល ទៅ ១៥០លាន 
រៀល។ ករណី ប៊គ្គល ប្ព្ឹត្ត 
ល្មើស ជា នតីបិគ៊្គល នោះ  ទោស 
ពិន័យ ជា ទឹកប្ក់ ពី ១៥០ 
លាន រៀល  ដល់  ២៥០លាន 
រៀល)  និង ត្ូវ រឹបអូស វត្ថុតាង 
ទ៊កជា សម្បត្តិ រដ្ឋ វិញ៕

អង្គការសង្គមសី៊វិលពិភាក្សាពីអន៊សាសន៍ស្នើឲ្យដាក់បញ្ចលូក្នងុស្ចក្តីព្ងច្បាប់ស្ដពីីសមាគមអង្គការក្រដា្ឋាភិបាល

ត៊លាការសម្ច
ឃំ៊នគរបាល៧នាក់
រឿងកាន់កាប់និង
ប្ើអាវ៊ធខ៊សច្បាប់

ពលរដ្ឋជិត១០០នាក់ដ្លទន្ទន្ដីព្ខ៊សច្បាបន់ៅឱរ៉ាល់តូ្វបានទប់សា្កាត់

ពលរដ្ឋដេលតេវូបានររំងពីការទនេ្ទានដីពេនៅខេត្តកំពង់ស្ពថឺ្ងេទី២៥សីហា។រូប ជា ហា៊ាន

ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ ទី២៧ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥



តពីទំព័រ១...ថវិកានេះ  មាន - 
កា រកើន ឡើង ព ី២៦ លាន ដលុា្លារ 
អា មេរិក នៅ ខេ កក្កដា  និង ២៣ 
លាន ដុលា្លារ អាមេរិក នៅ ខេ 
មិថុនា  ដោយ សារ មាន ការ កើន- 
ឡើង នេ គេសួារកេកីេ បេមាណ  
៦០ ០០០ គេួសារ បន្ថេម ។

អ្នក នាំ ពាកេយ នេ កេសួង សេដ្ឋ- 
កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  លោក  មាស  
សុខ សេន សាន បាន ឲេយដឹង 
កាល ពីថ្ងេ ២៥  សីហា ថា  កេសងួ 
តេវូ ចណំាយ ថវកិា  ព ី២៥ លាន- 
ដលុា្លារ  ទៅ ២៨ លាន ដលុា្លារ  ក្នងុ 
១ ខេៗ   សមេប ់ផ្តល ់ជនូ គេសួារ 
កេកីេ និង ងាយ រងគេះនេះ ។

លោក  ថា ៖«ថវិកា សមេប់ ផ្តល់ 
ជូន ក្នុង កម្ម វិធី នេះ មិន មាន ការ- 
ខ្វះ ខាត ទេ  បេសិន បើ តេូវ កា រ- 
លើស ពី នេះក៏ យើង មាន ដេរ។  
យើង បាន បមេងុ ទុក រួ ច ហើយ» ។ 
   លោក សេី ដា អ្នក នាំ ពាកេយ 
កេសួង ផេន ការ  បាន បេប់ ភ្នពំេញ- 
បុ៉ស្តិ៍   ពីថ្ងេទី ២៥  សីហាថា  លទ្ធ- 
ផលនេ ការ ផ្តល់ បេក់ ឧបត្ថម្ភ  ជូន 
គេួសារ កេីកេ  និង ងាយ រង គេះ 
ក្ន ុង ពេល វិបត្តកូិ វីដ១៩ ក្នងុ ជុទំ ី១ 
(ខេ មថិនុា  នងិ ខេក ក្ក ដា)កន្លង 
ទៅ ស មេច បាន បេមាណ ៩៧ 

ភាគ រយ(គតិ តេមឹ ពេកឹថ្ងេ ទ ី២៤ 
ខេ សីហា  ឆ្នា ំ២០២០)  នេព លរ ដ្ឋ  
ស របុបេ មាណ៦១៣ ០០០ គេសួារ  
ស្មើនឹង បេ មាណ ជា  ២  ៤៨០- 
០០០ នាក់ ។

លោក  សេ ី ដា  បាន ឲេយ ដងឹ ដេរ 
ថា  នៅ ជុំទី ២ (ខេសី ហា និងខេ 
កញ្ញា) ដេល តេវូ ចាបប់ើក បេក់ 
ឧបត្ថម្ភ ពីថ្ងេទី ២៥  សីហា  នេះ 
កេសួង បាន រក ឃើញ គេ ួសារ កេកីេ  
និង ងាយ រង គេះ បន្ថេម  ចំនួន  
៥៦  ០០០ គេសួារ ស្មើនងឹ ពល- 
រដ្ឋ បេមាណ ២៨០ ០០០ នាក់ ។ 

បើ តាម លោក  សេ ី ដា  គេសួារ- 
កេីកេ  និង ងាយ រង គេះ សរុ ប 
ទូទាំង បេទេស មាន បេមាណ  
៦៦ ៩  ០០០ គេ ួសារ ស្មើ នឹង 
ពលរដ្ឋ សរបុ បេមាណ ២ ៦៩០- 
០០០ នាក់ ។

លោកបានបញ្ជាក់ ថា៖  «ក្នងុ  
ជំុ ទី២ នេះ  កេសួង សង្កេត ឃើញ ថា  
ចំនួន គេួសារ កេីកេ  មិន ថម ថយ 
ចុះ ទេ  ដោយ សារ គេសួារ ចណំាក 
សេុក បាន តេឡប់ មក សេុក 
កំណើត  ដើមេបី ដាក់ ពាកេយ ទទួល 
បាន បណ្ណ សមធ ម៌ និង គេួសារ 
ងាយ រង គេះ ផេសេងៗ ទៀត បាន 
ធ្លាក់ ខ្លនួ ចូល ភាព កេកីេ ក្នងុ អំឡុង 
ពេល វិបត្តិកូវីដ ១៩ នេះ»។  

យ៉ាង ណា ក្ដ ីលោក បន្ថេម ថា 
កេសួង ផេន ការ  បាន សង្កេត 

ឃើញមា ន ភាព មិន បេកេ តី កើត 
ឡើងដោ យសា រ គេសួារ  មាន ជីវ- 
ភាព ធូរ ធរ ជា ចេើនបានចេណេន  
នឹង ការ ឧបត្ថម្ភ បេក់ នេះ  ហើយ 
បាន បន្ត ដាក់  ពាកេយ សមា្ភា សន៍ ។ 
បញ្ហានេះ ជាកា រ រំ ខាន ដល់ អា- 
ជា្ញាធ រមូល ដា្ឋាន  ក៏ដូ ច ជា កេមុ ការ- 
ងា រ រ បស់មន្ទ ីរផេ នកា រ ដេល កំ ពុ ង 
មមា ញឹ ក ស្វេងរ ក គេួសារ  កេីកេ 
ពិត បេកដ  ក៏ ដូច ជា ដក ចេញ នូវ 
គេួសា រដេលធូ រធរ  ឬក៏ បន្លំ។

លោក សេី  ដា  បាន បេប់ ថា៖ 
«ជាវិ ធន ការ ទប់ សា្កាត់ លើ ការ- 
កើន ឡើង  និង ភាព មិន បេ កេតី 
នេះ  កេសួងបា នណេនាំ ដល់ 
មន្ទរី ផេន ការ រាជ ធន ី ខេត្ត  កេងុ 
ទទូាងំ បេទេស ឱេយ ចុះ ធ្វើ អធ ិការ- 
កិច្ច ណេ  នំាដោះ សេយ ទប់សា្កាត់ 
នៅ ឯមលូដា្ឋា នផ្ទា ល់។ជាពសិេ ស  
តេវូ សហ ការ ឱេយ បាន ជតិ ស្នទិ្ធ ជា- 
មួយ កេុម បេឹកេសា ឃុំ ស ងា្កាត់ ក៏ ដូច 
ជា សំុ គោលកា រណ៍ណេ នំាពី អភិ- 
បាល ខេត្ត ដើមេបី មាន ដំណោះ- 
សេយ ឱេយ បាន ជាប់ ជា បេចាំ» ។

លោក  ហឹម  យន់  នាយក បេតិ- 
បត្តិ នេ សម្ព័ន្ធ ដើមេបី សុចរិត ភាព 
នងិ គណ នេយេយ ភាព សង្គម បាន 
ថ្លេង ពី មេសិល មិញ ថា  លោក មាន 
ការ សោក សា្តាយ ចំពោះ អ្នក ដេល 
មាន ធន ធន បេសើរ  តេបេរ ជា 
មក បន្ល ំបេើបណ្ណ កេកីេ  ដើមេបី យក 

ថវិកា ពី រដា្ឋា ភិ បាល ។
លោក  ថា៖ «បណ្ណ នេះ គឺ អាជា្ញា- 

ធរ ជា អ្នក ផ្តល់ ជូនជន កេកីេពិត- 
បេ កដ បុ៉ន្តេ បេ រជា អ្នក មាន ធន- 
ធន បាន បណ្ណ នេះ ដេរ។ ដចូនេះ  
អាជា្ញា ធរ ថា្នាក់ លើ គួរ មាន វិធន- 
ការ ពេ មាន  ឬធ្វើ អ្វ ីមយួ  ដើមេបី ឱេយ 
ជន នោះ រាង ចាល  និង មិន បេ- 
ពេតឹ្ត ការ បន្ល ំបេប នេះ ទៀតហើយ  
ករណ ីនេះ អាជា្ញា ធរ ជាអ្នក ទទលួ 
ខុស តេូវ ទៅ តាម ចេបាប់» ។

គួរបញ្ជា ក់់ផ ងដេ រ ថា  កាលពី 
ចុ ង ខេមិ ថុនា  លោក នាយ ក រដ្ឋ- 
ម នេ្ដី  ហ៊ុន  សេន  បាន បេកា ស 
កេយ ដា ក់ឱេយ  បេើ ជា ផ្លូវ ការ នូ វ 
កម្មវ ិធីឧ បត្ថម្ភ សាច់ បេក់ នេះ ថា  
ការ ងារ នេះ គឺ តេូ វពឹ ងផ្អេក ស្ទើ រ 
ទា ំងសេ ុង លើ អា ជា្ញាធ រមលូ ដា្ឋាន 
ដេល តេូវ ធ្វើ ឱេយ បា ន ចេបាស់ លា ស់  
និ ងហ្ម ត់ចត់ បំផុ ត ចៀ សវា ង 
ឃុប ឃិត គ្នា ដាក់ បញ្ចូល សា ច់- 
ញាតិ  ដេល មិន មេ ន ជាគេសួា រ កេ ីកេ  
និង ងាយរ ង គេះ ពិត បេក ដ 
ដើ មេបី បាន បេក់ ឧបត្ថ ម្ភនេះ ។  

លោក  បាន បញ្ជា ក់ថា ៖ « ខ្ញុនឹំង 
ចា ត់ វិធ នកា រក្តា  ហើ យ នឹង មិន- 
មាន ការ លើ កលេង ឡើយ  បេសិន- 
បើរ ក ឃើញ ថា  នៅ ក្នងុ ភមូ ិ នងិ 
ឃុំ/ សងា្កាត់ មួយ ណា  មាន 
ករណី មិន បេ កេតី នេះ កើត មាន 
ឡើង » ៕
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រដ្ឋាភិបាល... ក្រសួង...
តពទីពំរ័២...បេវត្ត ិកម្ម ចុះ បញ្ជ ី

យន ជំនិះ  កា រតេតួ ពិនិតេយ លក្ខណៈ  
បច្ចេក ទេស យន ជំនិះ  ការ ផ្ទេរ- 
កម្ម សិទ្ធ ិយន ជំនិះ  និង ការ បេឡ ង 
យ កប ណ្ណបើក បរ រួម ទាំង ការ- 
ស្នើសុំ ឲេយ មាន ដំណោះ សេយ 
ជាប នា្ទាន់ ចំពោះ ភាព រាំង ស្ទះ នេ 
ការ ផ្ដល់  សេវា សា ធរ ណៈ ដេល 
ពកួ គត ់បាន ស្នើ សុ ំកន្លង មក នៅ 
មិន ទាន់ បាន ឆ្លើយ តប ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «តាម 
រយៈបេ ព័ន្ធ ទូរ ស័ព្ទ  Hotline  
១២៧៥  នេះ មន្តេី ជំនាញ របស់ 
យើង ៣រូ ប បា នស មេប សមេួល  
ដំណោះ សេយ ភា្លាមៗ ចំពោះ 
ច ម្ងល់ របស់ បេជា ពល រដ្ឋ ទាំង- 
នោះបា នយ៉ាង មាន បេសទិ្ធ ភាព 
និ ងបេក ប ដោយ  តមា្លាភា ពបំ ផុត 
ពេះ បេព័ន្ធ នេះ បា ន កត់ តេ នូវ 
កិច្ច សន្ទ នាទាំ ងអ ស់  រវាង អ្នក- 
ខល ចូល និង មន្តេី របស់ យើង» ។

លោក  សទុា្ធា យតុ្ត ិ ក ៏បាន បេប ់
ឲេយ ដឹង ផង ដេរ ថា  ដោយ មាន កិច្ច- 
សហ បេតិ បត្ត ិការ ពី កេសួ ងបេ ស- 
ណីយ៍  និងទូ រគម នាគម ន៍ បេព័ន្ធ- 
ទូ រស័ព្ទ  Ho tline  ១២៧៥  នេះ 
មិន គេន់ តេ កត់ តេ នូវ កិច្ច សន្ទ នា  
ទាងំ អស ់ រវាង អ្នក ហៅចលូ  នងិ 
មន្តេ ីដេល ចា ំទទលួ ការ ហៅ ចលូ 

បុ៉ណោ្ណោះ ទេ  ថេម ទំាង អាច កណំត ់
អត្ត សញ្ញាណ  និង ទី តាំង របស់ 
អ្នក ហៅ ចូល ផង ដេរ ។ 

ជុំវិញ ករ ណី នេះ  នាយក បេតិ- 
បត្តិ អង្គ ការ  សម្ព័ន្ធ គណ នេយេយ-
ភា ពសង្គម កម្ពុជា លោក  សន  
ជ័យ  បាន ថ្លេង ថា កា រឆ្លើយ តប  ឬ 
ការ សមេប សមេលួ ភា្លាមៗ ចពំោះ 
ក្ដ ីចម្ងល ់របស ់ពល រដ្ឋ តាម បេពន័្ធ 
H otline  គឺជា ការវិវត្ត ថ្មីមួយ នេ 
បេព័ន្ធ បច្ចេក វិទេយា Digital។ ប៉ុន្តេ 
បេសិទ្ធ ភាព នេ ការ ឆ្លើយ តប ចំពោះ 
បញ្ហា  និង ដំណោះ សេយ បាន 
ល្អក មេិត ណានោះ  គឺតេូវ រង់ ចាំ 
ការ ពិនិតេយមើល ការ អនុវត្ត របស់ 
មន្តេី ផ្នេក ផ្ដល់ សេវា សាធរ ណៈ 
លើ វិស័យ នេះ ជា មុន សិន ។

លោក ថា៖ «យ៉ាង ណាក៏ ដោយ 
ជា ជហំាន ដបំងូ ខ្ញុ ំស ូមលើក ទកឹ- 
ចិត្ត ដល់ ពល រដ្ឋ ចូលរួ មបេើ បេស់ 
បេពន័្ធ នេះ ដើមេបី ទទលួ បាន ការ- 
បេកឹេសា យោបល់  និង ដំណោះ សេយ 
ពី មន្តេ ីជំនាញ ជំុវិញ ក្ដ ីកង្វល់ ទាក់- 
ទង នឹង សេវា សាធ រណៈ លើវិស័យ  
សា ធ រណ កា រនេះ។ខ្ញុសំងេឃមឹ ថា 
មន្តេី ជំនា ញ ផ្នេក ផ្ដល់ សេ វាសា- 
ធរ ណៈលើវិ ស័យសា ធរណ ការ 
នងឹខតិ ខ ំ បពំេញ  តនួាទ ីរបស ់ខ្លនួ  
ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប ចពំោះ តមេវូ ការ 
រប ស ់បេ ជាព លរ ដ្ឋ បេក បដោយ 
បេសិ ទ្ធភា ព និ ងតមា្លា ភាព »៕



វ៉ន ដារ៉ា 

ស្ទងឹត្រែងៈ ក្រសួងបរិស្ថាន
ចាប់ផ្តើមរៀបចំវ្រទិកាយុវជន
ជជ្រកពិភាក្រសាអំពីបរិស្ថានលើក- 
ទី៤០នៅខ្រត្តស្ទងឹត្រងកាលពី
ថ្ង្រទី២៤សីហាក្រមប្រធានបទ  
«ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ជាភារកិច្ច របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់-
ក្រមជាតិ» ដើម្របីផ្តល់ឱកាស
ដល់សិស្រសតាមបណ្តាខ្រត្តស្វ្រង-
យល់បន្ថ្រមអំពីបញ្ហាបរិស្ថាន
និងចូលរួមច្រករំល្រកចំណ្រះ-
ដឹងទំាងនោះទៅដល់សហគមន៍
របស់ពួកគ្រ។
លោកន្រត្រ ភក្ត្រ អ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងបរិស្ថានប្រប់ភ្នំ-
ព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ង្រទី២៥
សីហា ថឆ្នាំន្រះ គឺជាវ្រទិកា
លើកទី៤០ហើយសម្រប់ការ-
រៀបចំវ្រទិកាយុវជនជជ្រក
ពិភាក្រសាអំពីបរិស្ថាន។ឆ្នាំន្រះក៏
ជាឆ្នាំទី២ដ្រលក្រសួងបរិស្ថាន
បានរៀបចំវ្រទកិានៅតាមបណ្តា
ខ្រត្តផងដ្ររដើម្របីផ្តល់ឱកាស
ដល់សិស្រសានុសិស្រស នៅតាម-
បណ្តាខ្រត្ត បានសិក្រសាស្វ្រង-
យល់បន្ថ្រមអំពីបញ្ហាបរិស្ថាន។
លោកថ្ល្រងថ៖«វ្រទកិាឆ្នាំន្រះ

មានភាពខុសប្ល្រកពីឆ្នាំមុន
ដោយក្រសួងនឹងនំាសិស្រសា-
នុសិស្រសទៅទស្រសនកិច្ចសិក្រសា
នៅក្នងុតបំន់ដ្រនជម្រកសត្វព្រ
ដើម្របីឱ្រយពួកគាត់ស្វ្រងយល់អំពី
ធនធានធម្មជាតិដោយផ្ទាល់
នៅក្នងុតបំន់នោះ។ឆ្នាំកន្លងទៅ
ក្រសួងបានរៀបចំវ្រទិកាដោយ

គ្រន់ត្រឱ្រយសិស្រសប្រកួតប្រជ្រង
នៅភ្នំព្រញនងិសកិ្រសាស្រវជ្រវ
លើឯកសរប៉ុណ្ណោះ»។
កាលពីថ្ង្រទី២៤ខ្រសីហា

លោកផ្រប៊ុនឈឿន រដ្ឋល្រខា-
ធកិារក្រសងួបរសិ្ថានបានដកឹនាំ
មន្រ្ដី រួមមាន លោកជួបបា៉ារីស៍
អគ្គនាយកន្រអគ្គនាយកដ្ឋាន
ចំណ្រះដឹងព័ត៌មានបរិស្ថានន្រ
ក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកម៉ុម
សរឿនអភបិាលខ្រត្ដស្ទងឹត្រង
ព្រមទាងំលោកគ្រូអ្នកគ្រូសសិ្រសា- 
នុសិស្រសជាច្រើនរូបទៀតបើកការ- 
ណ្រនាំឆ្ពោះទៅដណំើរការវ្រទកិា
ន្រះក្នុងខ្រត្ដស្ទឹងត្រង។
លោកផ្រប៊ុនឈឿនថ្ល្រងថ

វ្រទិកាឆ្នាំន្រះ គឺមានលក្ខណ-
ពិស្រសជាងការប្រកួតប្រជ្រង
ឆ្នាំកន្លងទៅដោយប្រក្ខជនដ្រល

ចូលរួមប្រកួតប្រជ្រងក្នុងវ្រទិកា
ន្រះ អាចសិក្រសាស្រវជ្រវលើ
្របធានបទជាក់ស្ត្រង ដ្រល
កំពុងត្រកើតមានក្នុងមូលដ្ឋាន
របស់ខ្លនួ។ផ្តោតលើការការពារ
នងិអភិរក្រសធនធានធម្មជាតិការ- 
ប្រប្រួលអាកាសធាតុនិងការ-
អភិវឌ្រឍជីវភាពសហគមន៍មូល-
ដ្ឋានជាដើម។
លោកជបួបា៉ារសី៍បានថ្ល្រងថ  

រាល់ឆ្នាំអគ្គនាយកដ្ឋានចណំ្រះ-
ដងឹនងិពត័៌មានបរិស្ថានត្រងត្រ 
រៀបចំវ្រទិកាជជ្រកពិភាក្រសាអំពី
បរិស្ថានន្រះនៅរាជធានីភ្នពំ្រញ
ដើម្របីផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសានុ-
សសិ្រសមកពីបណ្តាសកលវទិ្រយា-
ល័យនានាបញ្ច្រញសមត្ថភាព  
សិក្រសាស្រវជ្រវ។ ស្វ្រងរក
ចណំ្រះដងឹបទពសិោធថ្មីៗ តាម-   

ប្របវទិ្រយាសស្ត្រនងិច្រករលំ្រក
នវូចណំ្រះដងឹទាងំនោះទៅដល់
សធារណជនទូទៅឱ្រយយល់ដឹង
អំពីសរៈសំខាន់ន្របរិស្ថាន។

 លោកថ្ល្រងថ៖«វ្រទិកាន្រះក៏
សដំៅចលូរមួអនុវត្តទាងំអសគ់ា្នា
ជាមយួរាជរដ្ឋាភបិាលក្នងុគោល- 
ដៅថ្ររក្រសាបាននូវការការពារ
និងអភិរក្រសបរិស្ថានដើម្របីធានា
បាននូវការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយ
ចីរភាពផងដ្ររ»។
លោកម៉ុមសរឿន សទរ

ចពំោះកចិ្ចសហការរបស់ក្រសងួ
បរសិ្ថាននងិអង្គការដ្រគូពាកព់ន័្ធ
នានាក្នុងការរៀបចំវ្រទិកាន្រះ
ឡើងក្នងុខ្រត្ដស្ទងឹត្រង។លោក
ថ្ល្រងថ៖«សិស្រសានុសិស្រសត្រូវ
យកចតិ្តទកុដក់ត្រងត្រប់សកិ្រសា    
ស្រវជ្រវយកបទពិសោធល្អ

ដើម្របីឈានទៅរកការប្រកួត-
យកជយលាភីនាព្រលខាងមុខ»។
បើតាមលោកន្រត្រភក្ត្រវ្រទិកា  

ឆ្នាំន្រះសិស្រសមកពីសលារៀន
ចំនួន១៦នឹងចូលរួមក្នុងការ-
ប្រកួតប្រជ្រងគា្នា។ការប្រកួតប្រ- 
ជ្រងមាន៣វគ្គបានចាប់ផ្ដើមវគ្គ
ដបំងូកាលពីដើមខ្រមថិនុារហតូ- 
ដល់ដើមខ្រតុលា ជាការប្រកួត
ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ។លោកបញ្ជាក់ថ
ក្នងុនោះមានវគ្គទ១ីគឺវគ្គណ្រនាំ
វគ្គទី២គឺវគ្គជម្រុះនិងវគ្គទី៣គឺ
វគ្គប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រ។លោក
បន្ថ្រមថប្រធានបទសម្រប់
ការជជ្រកពភិាក្រសាសម្រប់វ្រទកិា   
ទាងំមលូគឺផ្តោតសខំាន់ទៅលើ
ការគ្រប់គ្រងព្រឈើ ធនធាន
ធម្មជាតិជីវចម្រុះនិងបញ្ហាការ- 
ប្រប្រលួអាកាសធាតុនៅជុវំញិ
ខ្រត្ដទាំង៤ស្ថិតក្នុងភូមិសស្រ្ដ
តំបន់ព្រឡង់។
លោកភក្រ្តាឱ្រយដងឹថសលា-

រៀនទាងំ១៦ដ្រលចលូរមួប្រកតួ-  
ប្រជ្រងក្នុងវ្រទិកាន្រះ ក្នុង១
សលាមានសសិ្រសចលូរមួចនំនួ
៤នាក់នងិគ្រូ១នាក។់ដចូ្ន្រះសរបុ  
ទាំង១៦សលាគឺមានសិស្រស 
និងគ្រូសរុបចំនួន៨០នាក់។
ចណំ្រកវគ្គបញ្ចប់គឺជ្រើសរសីយក
សលារៀនចនំនួ៨ដើម្របីប្រកតួ
ផ្ដាច់ព្រត័្រ។សលាទាងំ១៦ន្រះ  
មានសលារៀនចំនួន៨មកពី
រាជធានីភ្នំព្រញនងិ៨សលារៀន  
ទៀតមកពីខ្រត្ដចនំនួ៤នៅជុវំញិ
តំបន់ដ្រនជម្រកសត្វព្រព្រឡង់  
រួមមានខ្រត្ដកំពង់ធំស្ទឹងត្រង
ក្រច្រះនិងខ្រត្តព្រះវិហារ៕

� ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី�្រស្រង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
�្រែ � ន� ្រែ ប់�្រែ ង  កា រ� និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុ�្រែ � ន �្រែ ប់�្រែ ង កា រ�និពន�  

សូវិស ល
អនុ�្រែ � ន ក្រែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ស�ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �្រែដ�  កិច�  
ម៉្រគុណមករា

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រែដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
ប្រក់ស យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកម្រែសា ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រ�និពន�    រងជីវិត កម្រែសា ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈនណន

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�្រែ  ព័ត៌� នកី�   
ណ្រមវណ�ៈ

កា រ�និពន�   �្រែហទំព័រ
លា ងផ ន់ណ រា�

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,ហឹុនពិស,ីខនស វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ�នដ រា�,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា�

អ្ន កបក�្រែ  
ប៊ុនផលា�,ស្រតកី� ,ជិនណ ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី
កា រ�រូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រសី

អ្ន ក�្រែស�្រែ �លអក� រ វិរុទ� 
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�្រែ � ន�្ន ្រែកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន ្រែករច� ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ្រែករច� �្រែ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ្រែក  ផ្រែសា យ � ណិជ� កម�
ជ្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�្រែ � ន�្រែក� យកា �្រែតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្រែ � ន�្រែក� យកា �្រែត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�្រែ � ន�្ន ្រែករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រែ� 
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រែករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រែ�
�ុិលសោ ភា

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉្រង
�្រែ � នគណ�្រែយ្រែ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្រែ�  និងរច� �្រែហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

កា រិ� ល័យខ្រែត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �្រែ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០�៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កាត់ស�យដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី២៧ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

ក្រសួងបរិស្ថានរៀបចំវ្រទិកាយុវជនពិភាក្រសាអំពីបរិស្ថាននៅខ្រត្តស្ទងឹត្រង

វ្រែទិកាយុវជនពិភាក្រែសាអំពីបរិស្ថានរៀបចំឡើងដោយក្រែសួងបរិស្ថាន នៅខ្រែត្តស្ទងឹត្រែង ថ្ង្រែទី២៤ សីហា។រូបក្រសួងបរិស្ថាន

 អោម   ប៊ុន ធឿន   

 ខ្រែត្ត កណ្តាល ៈប្រជាពលរដ្ឋ៩៤នាក់
នៅភមូិទលួឃ្មញួឃុំទកឹវលឹស្រកុស្អាង
ខ្រត្តកណ្តាលបាននាំគា្នាផ្តតិម្រដ្រដើម្របី
ដក់ពាក្រយស្នើសុំឲ្រយសម្ត្រចនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហ៊ុនស្រនអន្តរាគមន៍ ជួយនិរា-
ករណ៍ លិខិតល្រខ១៤៨៦សជណ 
ចុះថ្ង្រទី៤ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០របស់
រដ្ឋបាលខ្រត្តកណ្តាលដ្រលតម្រវូឲ្រយមាន
ក្រុមហ៊ុនជីកយកអាចម៍ដីក្នុងទីតាំង
ន្រះដោយមិនទាន់ដោះស្រយពាក្រយ-
បណ្តងឹរបស់ពលរដ្ឋនៅឡើយ។១ទៀត
ស្នើសុំឲ្រយមានការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាប្រព័ន្ធ
ជូនពួកគាត់ឲ្រយបានសមរម្រយផងដ្ររ។
ន្រះបើតាមអ្នកស្រី អ៊ូ មា៉ាលីតំណង 
ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិទួលឃ្មួញ ប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រអង្គារ។
អ្នកស្រីអ៊ូមា៉ាលីបានឲ្រយដឹងថដីនៅ

តំបន់ភូមិទួលឃ្មួញនោះ ប្រជាពលរដ្ឋ
បានកាប់ឆ្ការប្រើប្រស់អាស្រ័យផល

តំាងពីឆ្នាំ១៩៧៩រហូតមកដល់បច្ចុប្របន្ន។  
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានទាំងឯក-
សរកាន់កាប់ដីដ្រលចុះហត្ថល្រខា
ដោយអាជា្ញាធរភមូិឃុំនងិខ្លះទៀតមាន
រហូតដល់បង្កាន់ដ្រទទួលពាក្រយស្នើសុំ
កាន់កាប់ដីតាំងពីឆ្នាំ១៩៩០។
អ្នកស្រី ថ្ល្រងថ៖ «នៅឆ្នាំ២០១៧

ក្រុមការងរចុះបញ្ជីដីធ្លីខ្រត្តកណ្តាល
បានធ្វើការចុះបញ្ជីនងិកណំត់ដីន្រះជា
អាងស្តុកទឹក ទោះបីជាទីតាំងខាងន្រះ
មានភាពចាំបាច់ក្នងុការធ្វើអាងស្តកុទកឹ
ក៏ដោយព្រះថដីនៅជុវំញិទីតាងំខាងលើ
ន្រះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលក់បន្តទៅ
មា្ចាស់ថ្មីយកទៅលក់ខ្លះខ្លះទៀតកំពុង
ពុះឡូត៍លក់យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រង»។
អ្នកស្រីបានឲ្រយដឹងទៀតថ ក្រយ

ព្រលកំណត់ដីជាអាងស្តុកទឹកមាន
មន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនឃុបឃិតជា-
មយួឈ្មញួជកីយកអាចម៍ដីយ៉ាងអនា-
ធិបត្រយ្រយដោយបំភាន់ថ្នាក់លើថជា
សណំើប្រជាពលរដ្ឋដើម្របីស្តោរអាងទកឹ។ 

ដោយឃើញអាជា្ញាធរថ្នាក់ក្រម ឃុប-
ឃិតគា្នាជីកអាចម៍ដីលក់អនាធិបត្រយ្រយ
ទើបពលរដ្ឋបានដក់ពាក្រយប្តឹងទៅកាន់
អភិបាលខ្រត្តកណ្តាលដើម្របីមានវិធាន-
ការផ្អាកលើការជកីយកអាចម៍ដីត្រមនិ
នឹកស្មានថអភិបាលខ្រត្តប្ររជា
អនុញ្ញាតឲ្រយឈ្មួញជីកយកអាចម៍ដីទៅ
វញិ។នៅថ្ង្រទី២៥ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០២០   
ពលរដ្ឋបានដក់ពាក្រយបណ្តឹងដល់
សលាខ្រត្តកណ្តាល ថ្ង្រទី២៣ ខ្រ
កក្កដ រដ្ឋបាលខ្រត្តកណ្តាលបញ្ជាឲ្រយ
មន្ត្រីជំនាញចុះវាស់វ្រងដីធ្លីដ្រលពល-
រដ្ឋស្នើសុំហើយនៅថ្ង្រទី៣០ខ្រកក្កដ
ឈ្មញួបានដក់ពាក្រយស្នើសំុជីកស្តោរអាង
ទកឹស្រប់ត្រថ្ង្រទី៤ខ្រសហីាអភិបាល
ខ្រត្តបានច្រញលិខិត ល្រខ ១៤៨៦ 
សជណចុះថ្ង្រទី៤ខ្រសីហាអនុញ្ញាតឲ្រយ
ឈ្មញួ ជីកយកអាចម៍ដីខាងលើជាង
៤០ហិកតា ដោយមិនបានដោះស្រយ
បណ្តងឹរបស់ពលរដ្ឋឡើយ។
អភិបាលខ្រត្តកណ្តាល លោកគង់

សោភ័ណ្ឌកាលពីថ្ង្រអង្គារថបានអះអាង
ថដីដ្រលពលរដ្ឋបានកំពុងជំទាស់
នោះគឺជាដីរដ្ឋហើយអាជា្ញាធរនងឹកោះ-
ហៅពលរដ្ឋទំាងនោះមកពន្រយល់ឲ្រយច្របាស់
ថជាដីរដ្ឋដ្រលបានចុះបញ្ជីហើយ។
លោក សោភ័ណ្ឌ ថ្ល្រងថ៖«វាជាកម្ម-
សិទិ្ធរបស់រដ្ឋ យើងត្រូវធ្វើការការពារ
អភិរក្រស ដូចជាស្តោរអាងទឹកឲ្រយជ្រជាដើម
សម្រប់ប្រើប្រស់ជាវិស័យសធារណៈ»។
អ្នកនាំពាក្រយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

លោកផ្រសុីផនបានឲ្រយដឹងថតាម
ន័យរដ្ឋបាលរឿងបញ្ហាដីធ្លីន្រះ គួរត្រ
ដក់ពាក្រយទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសា និង
ពិគ្រះយោបល់ទើបមានប្រសិទ្ធភាព
ជាងព្រះនឹងមានគណបក្រសណមួយ
គ្រយកសង្ក្រតមើល ហើយធ្វើស្រចក្តី
រាយការណ៍ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី។
យ៉ាងណក៏ដោយលោកសោភ័ណ្ឌ

ថ្ល្រងថមានបុគ្គលជាម្រខ្រយល់ទៅទិញ
ដីក្នងុតម្ល្រថោកៗហើយបផំសុឲ្រយបង-
ប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រឆំង៕

ពលរដ្ឋ៩៥នាក់ផ្ដតិម្រដ្រសំុនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរាគមន៍រឿងទំនាស់ដីក្នងុស្រកុស្អាង



ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ  ក្រមុ ប្រកឹ្រសា អភវិឌ្រឍន ៍
កម្ពុជា (CDC) បាន អនុម័ត 
គម្រង ចំនួន  ៧  ស្មើ នឹង   ទុន-
វិនិយោគ សរុប ជិត  ៧២  លាន 
ដលុា្លារ  គតិចាប ់ពដីើម ខ្រ សហីា 
មក ដល់ ថ្ង្រ ពុធ ម្រសិលមិញ ។ 

គម្រង  ទាំង ន្រះ នឹង បង្កើត 
ការ ងារ  ជិត  ៣ ០០០ កន្ល្រង។ 
ន្រះបើ តាម  CDC។

 តាម ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ ៌មាន 
របស់ CDC ឲ្រយ ដឹង ថា យោង- 
តាម សំណើ សុំ វិនិយោគ  CDC 
បាន សម្រច ច្រញ វញិ្ញាបន បត្រ 
ចុះ បញ្ជ ីជា ស្ថាពរ  ជនូ ដល ់ ក្រមុ- 

ហ៊ុនទាំងនោះ  ដ្រល រួម  មាន 
Newtoshi Homewear Co., 
Ltd  គម្រង បង្កើត រោង ចក្រ- 
កាត់ដ្ររ សម្លៀក បំពាក់ មា៉ាស់ 
ស្រម ដ្រ កាបបូ ថងយ់រួដ្រ នងិ 
សមា្ភារ ប្រើប្រស់  ផ្ទះ បាយ មាន 
ទនុ  ៣,៤ លាន ដលុា្លារ  ក្រមុហ៊នុ 
Tokyo  Happy  Ice  Cream  
Co.,   Ltd  គម្រង បង្កើត រោង- 
ចក្រ ផលតិ ការ៉្រម មាន   ទនុ៣,១  
លាន ដុលា្លារ, ក្រុម ហ៊ុន  Rong 
Xing Paper Industrial Co., 
Ltd គម្រង បង្កើត រោង ចក្រ 
ផលិត ក្រស កាតុង  មាន ទុន 
៣,៦លាន   ដលុា្លារ   ក្រមុហ៊នុ K&K  
Pipe (Cambodia)Co., Ltd 

គម្រង បង្កើត រោង ចក្រ ផលិត 
ទយុោ ទកឹ   មាន ទនុវនិ ិយោគ  ៦ 
លាន ដុលា្លារ។ 

ក្រុមហ៊ុន ផ្រស្រង ទៀត រួម មាន 
Ray Power Supply Co., 
Ltd គម្រង បង្កើត ស្ថានីយ 
ផលិត អគ្គិសនី ដើរ ដោយ ថាម-
ពល ព្រះអាទតិ្រយ  អានភុាព  ៣០ 
ម្រហា្គាវ៉ាត់ មាន ទុន ៣៩,៨លាន  
ដុលា្លារ ក្រុមហ៊ុន Cam-Icare 
Co., Ltd  គម្រង បង្កើត រោង- 
ចក្រ ផលិត វ៉្រនតា  និង ប្រអប់ 
មាន  ទនុ  ៥,៥ លាន ដលុា្លារ  ខណៈ  
Forever Fug Garment 
Co., Ltd គម្រង បង្កើត រោង- 
ចក្រ កាត ់ដ្ររ សម្លៀក បពំាក ់មាន  

ទុន  ១០,៣  លាន ដុលា្លារ។
លោក  លមឹ  ហ្រង  អនបុ្រធាន 

សភា ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា បាន 
ប្រប់ ថា ការ  បោះ ទុន វិនិយោគ 
នៅ  ព្រល ន្រះ ទំនងជា វិនិយោ-
គិន  ទាំង ន្រះរំពឹង ថានឹង ទទួល 
បាន ផលប្រយោជន ៍ព ីកចិ្ច ព្រម- 
ព្រៀង  ពាណិជ្ជ កម្ម ស្ររី  កម្ពុជា-
ចិន ដ្រល គ្រង នឹង ចុះ ហត្ថ- 
ល្រខា  នៅ ព្រល ឆាប់ៗ ន្រះ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖ « ពួកគ្រ បាន 
សម្លងឹឃើញ រចួ ហើយ នវូ ឱកាស  
នាចំ្រញ  ទៅ កាន ់ទផី្រសារ ប្រទ្រស 
ចិនដ្រល នឹងផ្តល់ ប្រយោជន៍ 
ច្រើន តាម រយៈ កិច្ចព្រម ព្រៀង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ស្ររី »៕ LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញ : ផ្ន្រកឯកជន ក្នុង 
វសិយ័   ដកឹ ជញ្ជនូ  ស្នើ ឲ្រយ រដ្ឋា ភបិាល 
អភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ   តាម 
គ្រប ់មធ្រយោបាយ ដើម្រប ីលើក កម្ពស ់    
ការ ដឹកជញ្ជូន និង សមត្ថភាព 
ប្រកួត  ប ្រជ្រង របស់ កម្ពុជា  នៅ 
ក្នុង តំបន់  ខណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួ ង  
សធារណការ នងិ ដកឹជញ្ជនូ   បាន 
សន្រយោ ធ្វើទំនើប កម្ម ក្នុង មធ្រយោ-
បាយ ដឹក ជញ្ជូន  នៅកម្ពុជា ។ 

លោក សុិន ចន្ធី ប្រធាន 
សមាគម ភ័ស្តុភារ កម្ម កម្ពុជា 
(CLA) បាន ឲ្រយ ដងឹថា បើទោះជា 
រដ្ឋា ភិបាល បានធ្វើ ទំនើប កម្ម 
ក្នុង វ័ស័យភ័ស្តុភារកម្ម មួយ- 
ចំនួន រួច មក ហើយ ប៉ុន្ត្រ រដ្ឋា-
ភិបាលត្រូវ ជំរុញ បន្ថ្រម ទៀត 
ក្នងុ ការ លើក កម្ពស ់ហ្រដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ទឹក(ទឹក សប និង 
សមទុ្រ) នងិផ្លវូ ដ្រកបន្ថ្រម ទៀត 
ដើម្របី រក្រសា ភាព ប្រកួត ប្រជ្រង 
ជាមួយ ប្រទ្រសនៅ ក្នុង តំបន់ ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«យើង អបអរ- 
សទរ ចពំោះ ក្រសងួ ក្នងុការ ជរំញុ 
វិស័យ ន្រះ  យើង ចង់ ឲ្រយ រដ្ឋា- 

ភិបាលអភិ វឌ្រឍហ្រដ្ឋា រចនា- 
សម្ពន័ពសិ្រសផ្លវូ  ទកឹ នងិ ផ្លវូ ដ្រក 
ដ្រល វ នឹង ផ្តល់ ផល  ចំណ្រញ 
ច្រើនដល់ វិស័យ ឯកជន»។

 លោក ឃុត សរឿន   នាយក- 
ប្រតិបត្តិ  ក្រុមហ៊ុន ដឹក ជញ្ជូន 
SHA Transport Express 
Co., Ltdប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី ថ្ង្រពុធ ថា ការ  ជំរុញ 
លើកកម្ពស់ វិស័យ ភ័ ស្តុ ភារ កម្ម 
ន្រះ នឹង ជួយ ស្តារ វិស័យ ដឹក- 
ជញ្ជូន ទំនិញឡើង វិញ   ខណៈ 
វិស័យ ន្រះ  បន្ត  រង ផល ប៉ះ ពាល់ 

យ៉ាងខា្លាំង បណ្តាល មកពី ការ-  
រីក រាលដលជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖« យើង ស្វាគមន ៍
និង គាំ ទ្រ ដ្រល ក្រសួង ធ្វើ ទំនើប- 
កម្ម ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធដកឹ ជញ្ជនូ  
ន្រះ  ដ្រលជា ព្រល វ្រលា ចាបំាច ់ 
សម្រប ់ក្រ ទម្រងដ់ើម្របធី្វើ នរិន្តរភាព  
វសិយ័  ភស័្តភុារកម្ម ខណៈ យើង 
កំពុង ប្រឈមនឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩»។

លោក ជឿ ថា ការ ធ្វើ ទនំើបកម្ម  
ក្នុង វិស័យ ភ័ស្តុភារ កម្ម នឹង រួម- 
ចណំ្រក ទាក ់ទាញ វនិយិោគនិ  ព ី
បរទ្រស បន្ថ្រម ទៀតមក  កម្ពុជា។

លោក ស៊នុ  ចានថ់លុ រដ្ឋមន្ត្រ ី 
ក្រសួង សធារ  ណការ  និង 
ដឹកជញ្ជូន បាន បើក កិច្ចប្រជុំ 
ដោះ ស្រយ បញ្ហា ប្រឈម នៅ 
តាម ច្រក ព្រំ ដ្រន កម្ពុជា-វៀត- 
ណម និង កម្ពុជា-ថ្រ កាល ពី 
ថ្ង្រអងា្គារ ដោយ បាន សន្រយោ 
ធ្វើទំនើប កម្ម ក្នុងវិស័យន្រះ។  

 លោក អះអាងថា សព្វ ថ្ង្ររដ្ឋា- 
ភបិាល កពំងុ សកិ្រសា  លទ្ធ ភាព បង្កើត  
មជ្រឈមណ្ឌល ប្រមលូ ផ្តុ ំប្រពន័្ធ ភស័្ត-ុ 
ភារកម្ម ភ្នំព្រញ ឡូជីស្ទិក ដ្រល  
គម្រង ន្រះ ទើប នងឹ បញ្ចប់ ការ 
សកិ្រសាលទ្ធ ភាព បឋម  កាលព ីថ្ម ៗី   
ដោយការ សកិ្រសា  ន្រះ បាន បងា្ហាញ 
ថា គម្រង  ន្រះ អាច ធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម  
និង អាច រក ប្រក់ ចំណ្រញ បាន ។ 

គម្រង ភ្នពំ្រញ ឡជូសី្ទកិ ន្រះ 
មាន ទតីាងំ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ សងា្កាត ់
សរំោង ក្រម  ខណ្ឌ ពោធិ៍ស្រនជយ័  
រាជ ធានី ភ្នំព្រញ លើ ផ្ទ្រ ដី សរុប  
៩៨  ហិកតា ដ្រល ជា ទតំីាង យទុ្ធ- 
សស្ដ្រ  តភា្ជាប់ ទៅកាន ់ កំពង់ផ្រ 
សមុទ្រ ទឹកជ្រ ក្នុង ខ្រត្ត ព្រះ- 
សហីន ុនងិ ផ្លវូដ្រក ភាគ ខាងជើង   
ដ្រល ច្រញព ីរាជធាន ីភ្នពំ្រញ ឆ្ពោះ  
ទៅកាន់ ក្រុង បោ៉ាយប៉្រត៕LA 
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ឯកជនស្នើឲ្យអភិវឌ្ឍវិស័យដឹកជញ្ជនូគ្ប់មធ្យោបាយ

កេបាល រថភ្លើង ចត នៅស្ថានីយរថភ្លើង កណ្តាលកេងុភ្នពំេញ ។ រូប ហ្រង ជីវ័ន

CDCៈអនុម័តគម្ងចំនួន៧ក្នងុតម្ល្សរុបជិត$៧២លាន

ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា
 វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,220 17,340 17,220

2 GTI 3,500 (SQ) - 3,500 3,500

3 PAS 14,780 14,700 14,780 14,700

4 PEPC 3,450 3,350 3,450 3,350

5 PPAP 11,700 11,700 11,700 11,700

6 PPSP 2,300 2,270 2,300 2,270

7 PWSA 6,100 6,000 6,100 5,840

កាលបរិច្ឆ្រទ: ២៦ ែខសីហា ឆា្នាំ២០២០ 

តពទីពំរ័ ១...កាល ព ីដើម ខ្រ 
ធ្នូ ឆា្នាំ ២០១៩ នៅ ឯ រោងចក្រ 
របស់ ក្រុមហ៊ុន  NOV's PT Pro-
fab1 ស្ថតិ នៅ កោះ បា តាម  ប្រទ្រស   
ឥណ្ឌនូ្រសុ ី។ ការ លើក ដក ់នងិ 
ការ ដកឹ ច្រញ ផ្លាតហ្វម ខា្នាត តចូ 
ន្រះ  បាន ចប់ សព្វ គ្រប់ នៅ ថ្ង្រទី  
២៥  ខ្រ សីហា ឆា្នាំ ២០២០ ។  

លោក Kelvin Tang នាយក-  
ប្រតបិត្ត ិនងិ ជា ប្រធាន ក្រមុហ៊នុ  
KrisEnergy ប្រចា ំកម្ពជុា   បាន  
ឲ្រយ ដឹង ថា គិត ចាប់ ពីការ រៀបចំ 
កាត់ ដ្រក ដំបូង  រហូត ដល់ ការ- 
ដកឹច្រញ ផ្លាតហ្វម ខា្នាតតចូ ន្រះ  
គឺ មាន រយៈព្រល  ៩ខ្រ  ហើយ 
សមិទ្ធ ផល  ន្រះ រឹតត្រ វិស្រស- 
វិសល ថ្រម ទៀត  បើ ទោះ បីជា  
មាន ការ ពបិា  ក   នងិ បម្រម នានា  
ដ្រល  ក្រមុ ការងារ  នងិ សហ ការ ី
នៅ ឯ NOV Profab បាន ប្រឈម  
តាងំ ពដីើម ឆា្នា ំ២០២០ ដោយសរ  
ការ រាតត្របាត ម្រ រោគ  កូរ៉ូណ ។

លោក ថ្ល្រងថា ៖« សូមថ្ល្រង 
អណំរ គណុ ដល ់កចិ្ច ខតិខ ំប្រងឹ- 
ប្រង  ដ ៏ធធំ្រង ព ីគ្រប ់ភាគ ី ពាកព់ន័្ធ  
ទាំងអស់  រួមទាំង អ្នក ផ្គត់ផ្គង់  
នងិ  អ្នកម៉ាការ ដ្រល បាន ជម្នះ រាល់  
ឧបសគ្គ ផ្ន្រក ភស័្ដភុារ ទាងំឡាយ  
ធ្វើយ៉ាង ណ ដើម្រប ីរក្រសាការ ប្រគល ់
នវូ ឧបករណ ៍ នងិ សមា្ភារ នានា ព ី
គ្រប់ ទី កន្ល្រង លើ សកល លោក 
មក ឲ្រយ រោងចក្រ នៅ បាតាម  បាន  
ទាន ់ព្រលវ្រលា តាម  កាល កណំត់  
ដើម្រប ីឈាន ទៅរក គោលដៅ ន្រ 
ការ ផលិត ប្រង អប្រសរា ដំបូង ឲ្រយ 
បាន មុន ដំណច់ ឆា្នាំ ន្រះ »។

លោក  ជៀប សរួ អគ្គ នាយក 
ន្រ អគ្គ នាយកដ្ឋាន ប្រង កាត ន្រ  
ក្រសួង រ៉្រនិង ថាមពល  បានប្រប់ 
ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្ដិ៍  កាល ពី ថ្ង្រពុធ ថា  
បច្ចបុ្របន្ន ផ្លាត ហ្វម នោះ កពំងុ ត្រវូ  
បាន ដឹក ជញ្ជូន ទៅកាន់  ទីតាំង 
អភិវឌ្រឍន៍  ហើយ រំពឹង ថា វ នឹង 
មក ដល់ ក្នុង រយៈព្រល ៥ ថ្ង្រ ។  

លោក បន្តថា៖« យើង ព្រញ ចតិ្ត  
នឹង កិច្ច ខិត ខំ ប្រឹងប្រង របស់ 
ក្រុម ហ៊ុន សម្រប់ ការ អភិវឌ្រឍ 
គម្រង ន្រះ  ដើម្រប ីសម្រច បាន 

តាម ទសិ ដៅ  ទោះ ប ីជា ការ រខំាន  
ដោយ សរត្រ ការរីក រាលដល 
ជំងឺ  កូវីដ ១៩ ក៏ដោយ  »។ 

លោក លើក ឡើង ថា ៖ «បើ     មិន 
មាន អាកាស ធាត ុអាក្រក ់ទ្រ នោះ  
ការដឡំើង ផ្លាតហ្វម ក្របាល អណ្ដងូ 
ផលតិ កម្ម ន្រះ  ត្រវូការ  រយៈព្រល 
១២ ថ្ង្រ ទៀត ។  ផ្លាតហ្វម ក្របាល 
អណ្ដូង  ផលិត កម្ម ន្រះ  នឹងត្រូវ 
ប្រើប្រស ់ក្នងុការ ខងួ អណ្ដងូ ប្រង  
នងិ ទាញ យក ប្រង ខណៈ ដ្រល   
នាវ ផលិត  នឹង ត្រូវ ដឹក ជញ្ជូន 
នៅព្រល បនា្ទាប់ »។ 

លោក Kim Lamb  នាយក 
គ្រប់គ្រង  ក្រុមហ៊ុន   បាន ឲ្រយ ដឹង 
ថា  វជា ការ រមួ ចណំ្រក ដ ៏សខំាន ់ 
នៅ ក្នុង គម្រង ដំបូង គ្រ មួយ 
ន្រះ សម្រប់  ប្រទ្រស កម្ពុជា ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ « ទាងំក្រមុ 
ការងារ របស ់ NOV នងិ   KrisEn-
ergy សទុ្ធត្រ បាន ធ្វើ ការ ជាមយួ  
គា្នា យ៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធ  ដោយ ប្រើប្រស ់ 
វិធីសស្ដ្រ ធ្វើ ការ រួមគា្នា  ជា ក្រុម 
ដព៏្រ  ញល្រញ មយួ   ដើម្រប ីផលតិ 
ផ្លាត ហ្វម  មាន គណុភាព   ហើយន្រះ    
ជា សក្ខ ីភាព ពតិ ន្រ ការ ប្ត្រជា្ញា  ចតិ្ត  
របស ់ អ្នក  ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់  »។ 

យោងតាម ក្រមុ ហ៊នុ  KrisEn-
ergy តបំន ់ប្រង អប្រសរា នៅក្នងុ 
ប្លកុAកម្ពជុា  លាត សន្ធងឹ នៅ លើ  
បា សំង ខ្ម្ររ ដ្រល ជា បាសំង 
ភូគព្ភ សស្ដ្រ មិន ទាន់ ត្រូវបាន  
ផលតិ  ស្ថតិ ក្នងុដ្រន សមទុ្រ  កម្ពជុា  
ឈងូ សមទុ្រ ថ្រ។  ដោយស ភាព  
មិន  ច្របាស់លាស់  ន្រ សមត្ថភាព 
ផលិត កម្ម របស់ បាសំង  ន្រះ  
ការ អភិវឌ្រឍតំបន់ ប្រង  អប្រសរា 
នឹង ត្រវូ ធ្វើឡើង ជា ច្រើនដំណក់- 
កាល     ដើម្រប ីកាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ  
និង ផ្ដល ់ព្រលវ្រលា សម្រប់ ការ- 
ប្រមូល  និង វិភាគ លើ ទិន្នន័យ 
សំខាន ់ៗ  ដើម្របី អនវុត្ត  ក្នងុ  ដណំក-់  
កាល  នាព្រល អនាគត ។ 

ក្រមុហ៊នុ បាន បន្ត ថា  ដណំក-់ 
កាល អភវិឌ្រឍន ៍ ត្រវូបាន រពំងឹថា 
នងឹ ឈានដល់  អត្រ ផលតិ កម្ម 
ខ្ពស ់បផំតុ  ៧ ៥០០បារ៉្រល  ក្នងុ  
១ ថ្ង្រ ៕ LA 

KrisEnergyៈការកសាង...
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ទកី្រងុហងុកងុៈ ការ សមៃច 
របស់ អាជ្ញាធរ រូបិយ វត្ថុ ហុងកុង 
ដើមៃបី បន្ធូរ បន្ថយ លក្ខខណ្ឌ កម្ចី 
ជ លើក ដបំងូ ក្នងុ រយៈពៃល ជង  
១ ទសវតៃសរ៍  ទំនង មិន បាន ផ្តល់ 
នូវ ការ ជំរុញ ពិត បៃកដសមៃប់ 
ទផីៃសារ អចលន ទៃពៃយ ពាណជិ្ជ កម្ម  
ដៃល ធ្លាក់ ដុន ដាប ដោយសារ  
ការ រីក រាល ដាល វីរុស កូរ៉ូណា   
និងការ ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាងខ្លាំងទៃ ។  

ទីភ្នាក់ងារ ព័ត៌មាន  Straits-
time  របស ់សងិ្ហបរុ ីបាន ផៃសាយ 
ថា ធនាគារ កណា្តាល របស់ ហុង- 
កុង  ក្នុង សបា្តាហ៍ កន្លង ទៅ បាន  
បង្កើន អតៃ បៃក ់កម្ច ីសមាមាតៃ  
ទៅ នងឹ តម្លៃ  ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិពាណជិ្ជ- 
កម្ម ដល់ ៥០ភគរយ ពី៤០  
ភគរយ  ដៃល អនញុ្ញាត ឱៃយ អ្នក- 
ទិញ ខ្ចី បៃក់ បន្ថៃម ដើមៃបី ទិញ 
ការិយល័យ និង កន្លៃង លក់- 
រាយ ។ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នៃះ ចូល ជ  
ធរ មាន  មួយថ្ងៃបនា្ទាប់ ពី ការ- 
សមៃច  ជផ្លូវ ការ  ។

 លោកសៃី   Ivy Wong  
នាយក គៃប់គៃង នៃ កៃុមហ៊ុន 
ឈ្មួញ ជើងសា វត្ថុ បញ្ចាំ បំ- 
ណលុ  Centaline បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា   ភព មិន បៃកដ  បៃជ ជ- 
ចៃើន  ក្នុង ទីផៃសារ អចលន ទៃពៃយ  
រួមមាន  ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ 
និងភព តាន តឹង រវាង ចិន  និង 
អាមៃរកិ កានត់ៃ ខ្លាងំ ឡើង  បាន 
បណា្តាល ឲៃយ ធនាគារ ទាងំឡាយ  
បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន   ផ្តល់ កម្ចី 
ដល់ អចលនទៃពៃយ  ពាណិជ្ជកម្ម 
និងដំឡើង អតៃ ការ បៃក់ ដល់ 
កម្ចី ទាំងនោះ ទៅវិញ។

លោកសៃ ី Wong បាន នយិយ  
ថា៖ «វធិនការបៃប  នៃះ មនិ បាន  
សា្តារ ទ ីផៃសារ   អចលនទៃពៃយ ឲៃយ ងើប   
ឡើងវញិ ទាងំសៃងុ ទៃ ។ ទោះប ី   
ជ វា  នងឹ ផ្តល់ ការ គាទំៃ ខ្លះ អ្នក- 
ខ្ចី នៅតៃ ជ កម្ម វត្ថុ ចំពោះ ការ- 

 រឹត បន្ដឹង   ហើយអ្នក វិនិយោគ 
ជចៃើន  កំពុង  រំពៃ រង់ ចាំ មើល   
សញ្ញា  ងើប ឡើងវិញ មុនពួកគៃ 
ទិញ  [អចលនទៃពៃយ ]»។ 

ពៃលវៃលា ចុងកៃយ ដៃល  
អាជ្ញាធរ  របូយិ វត្ថ ុបាន លើក ការ- 
ដាក ់កហំតិ លើ បៃក ់កម្ច ីនៅ ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០០៩ បនា្ទាប់ ពី វិបត្ត ិហិរញ្ញ- 
វត្ថ ុសកល ។ កៃយ មក ទៀត វា 
តៃវូ បាន បនា្ទាប ដល ់៤០ ភគរយ  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣ ពៃល ទីផៃសារ 
អចលន ទៃពៃយ តៃវូ បានគៃ គតិ ថា  
កាន់តៃ ក្តា គគុក កាន់តៃ ខ្លាំង។ 

HKMA បាន ឲៃយ ដឹង ក្នុង 
សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍ថា៖  «ជមយួ  
ទនំកុ ចតិ្ត អាជវីកម្ម   បន្ត រង ផល- 
ប៉ះពាល ់ ដោយ ការ រកីរាល ដាល  
កូវីដ ១៩  និង ភព តានតឹង 
ផ្នៃក ភូមិសាស្តៃ នយោបាយ 
កើន ឡើងខ្លាងំ   ទផីៃសារ អចលន- 
ទៃពៃយ មិន មៃន លំនៅឋាន ទំនង 
ជ  នៅតៃ រង សមា្ពាធដដៃល »។ 

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍នោះ បន្ថៃម  
ទៀត ថា វា  ជ ការ សមសៃប   ដើមៃប ី 
បញ្ចប់ នូវ វិធនការ ដាក់ ទៃពៃយ 
បញ ្ចា ំសមៃប ់អចលនទៃពៃយ  មនិ-
មៃន  លនំៅឋាន  ក្នងុ បរយិ កាស  
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ។ 

លោក Thomas Lam  នាយក-  
បៃតិបត្តិ នៃ កៃុមហ៊ុន Knight 
Frankបាន និយយថា ការ- 
សមៃច ចិត្ត មានបំណង បន្ធូរ 
សមា្ពាធ  សមៃប ់មា្ចាស ់អចលន-
ទៃពៃយ   ដៃល តៃដាប តៃដសួ  ដើមៃបី  
ដោះ   បណំលុ បៃក ់កម្ច ីដោយ សារ  
ការ ធ្លាក់ ចុះ  បៃក់ ចំណូល បាន 
មក ពី  ការ ជួលនោះ ។ 

លោកសៃី Wong  និយយ 
ថា  ការ បន្ធូរ បន្ថយ នៃះ ទំនង ជ 
មិន នាំ ឱៃយ មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង  នៃ 
បៃក ់កម្ច ីឬទផីៃសារ អចលន ទៃពៃយ  
រីក ចមៃើនវិញ  នោះ ទៃ ៕ The 
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ហុឹន ពិសី

ភ្នពំ្រញៈ  ផ្ទៃ កៃឡា កន្លៃង   ជលួ  
លក់ រាយ  (The total areas 
of retail) ក្នងុ រាជធន ីភ្នពំៃញ  
គិត តៃឹម ដំណាច់ ឆមាស ទី ១ 
ឆ្នា ំ២០២០ មាន ចនំនួ   ៣២៦- 
០០០ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ កើន ឡើង   ៤ 
ភគ រយ បើ   ធៀប  នងឹ ដណំាច ់ ឆ្នា ំ
២០១៩ កន្លង មក ។ នៃះ បើ 
យោង តាម ទិន្នន័យ សៃវ ជៃវ 
របស់ កៃុមហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ 
CBRE Cambodia។

របាយការណ៍ ដៃល ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ទើប ទទួល បាន  កាល ពី ថ្ងៃ 
ពុធ បងា្ហាញ ថា គិត តៃឹម ចុងខៃ 
មថិនុា ឆ្នា ំ២០២០ នៅ   រាជ ធន-ី  
ភ្នពំៃញ   មាន ទតីាងំ សមៃបជ់លួ  
លក់ ទំនិញ  នៅ តាម ផៃសារ ទំនើប 
ឬ អគារ ធំៗ សរបុ  ២៣ ដៃលស្មើ 
នងឹ ផ្ទៃកៃឡា សរបុ ៣២៦ ០០០   
ម៉ៃតៃការ៉ៃ កើន ព ីចនំនួ ៣១៤- 
០០០ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  កាល ព ីចងុ ឆ្នា ំ
២០១៩។  ក្នុង នោះ ផ្ទៃ កៃឡា 
របស់ Shopping Mall មាន 
ចនំនួ ៥១ ភគ រយ Shopping 
Center មាន ចំនួន ២៥ ភគ-  
រយ Community Mall មាន 
១៤ ភគ រយ និង  Retail Po-
dium មាន១០ ភគ រយ ។ 

សមៃប ់ ផ្ទៃ កៃឡា មនិ បៃើ បៃស ់
មាន បៃមាណ ១០,២ ភគ រយ 
នៅ ក្នងុ ឆមាសទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០ 
ធ្លាក់ ចុះពី ១០,៦៣ ភគរយ 
កាល ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៩។ 

ការ សកិៃសា  នោះ ក ៏  រក ឃើញ ដៃរ  
ថា  ក្នងុ ឆមាសទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០ 
កន្លៃង ជួល លក់ ទំនិញ បៃភៃទ 
Prime Shopping Mall មាន 
តម្លៃ ជួល ជ មធៃយម ២៨,៤៦ 
ដលុា្លារ ក្នងុ ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  សមៃប ់
រយៈ ពៃល ១ ខៃ ធ្លាក់ ចុះ  ១២ 
ភគ រយ  បើ ធៀប ទៅ នឹង ចុងឆ្នាំ 
២០១៩, បៃភៃទ Prime 

Retail Podium មាន តម្លៃ 
២៦, ០៣ ដុលា្លារ ធ្លាក់   ១៣ 
ភគរយ និង  បៃភៃទ Com-
munity Mall មាន តម្លៃ ២២,-
២៣ ដុលា្លារធ្លាក់  ចុះ ៤ភគ រយ 
ខណៈ  បៃភៃទ Prime High 
Street មាន តម្លៃ ២៦,២៣ 
ដុលា្លារ  កើន ឡើង ១ ភគ រយ។ 

កញ្ញា គឹម គិ ន កៃសា អ្នក- 
គៃប់ គៃង  ជន់ខ្ពស់ នៃ កៃុមហ៊ុន 
CBRE Cambodia បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ  ថា 
ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
មិន បាន ធ្វើ ឲៃយ ទីផៃសារ  អគារ  ជួល 
លក់ រាយ មាន សកម្មភព ខ្លាំង 
កា្លា    ទៃ ខណៈ  មាន គមៃង ចនំនួ 
៣ បាន បៃកាស  ពនៃយា រពៃល 
ក្នងុ ការ ចាប ់ផ្តើម កាល ព ីដើម ឆ្នា ំ 
២០២០  ។ កញ្ញា   បន្ត ថា ទោះ- 
យ៉ាង ណា គៃ សង្កៃត ឃើញ ថា 
សា្ថាន ភព នៃ ទីផៃសារ នៃះ ហាក់- 
មាន ភព ល្អ បៃសើរ វិញ ជ បន្ត 
បនា្ទាប់ ចាប់ ពី  តៃីមាស ទី ២ មក។

កញ្ញា អះអាង ថា៖ « ជ មួយ 
នឹង ភព ធូរសៃបើយ ពី ក្តី បារម្ភ 
ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ខ្ញុំ មាន 
សុទិដ្ឋិនិយម ថា នៅ ចុង ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ ទីផៃសារ   កន្លៃង   ជួល 
លក ់រាយនងឹ មាន ដណំើរ ការ ល្អ 
ឡើង   វិញជ លំដាប់» ។ 

លោក សៅ សាខុ ំអនបុៃធន  
កៃុម បៃឹកៃសា ភិបាល  នៃ កៃុមហ៊ុន 
អចលន ទៃពៃយ Cambodian 
Estate Alliance CEA Co., 
Ltd. បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា 
ការ រីក រាល ដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដៃល  តមៃវូ  ឲៃយ   កាតប់ន្ថយ គមា្លាត 
សង្គម និង ការ ធ្លាក់ ចុះ បៃក់- 
ចណំលូ របស ់បៃជជន ពៃម ជ 
មួយ នឹង  ភព ចៃើន លើស លប់ 
នៃ ចនំនួ ទតីាងំ បាន ធ្វើ ឲៃយកន្លៃង   
ជួល លក់ ទំនិញ មិន  សូវ មាន 
ទីផៃសារ   ល្អ ឡើយ  ពិសៃស   តំបន់ 
ពាណជិ្ជកម្ម នៅ កណា្តាល កៃងុ។ 
លោក បន្ត ថា ជ ក់ស្តៃង  ពៃល 
ថ្មីៗ  នៃះ គៃ ឃើញ   នៅ តាម មជៃឈ- 

មណ្ឌល  ពាណជិ្ជកម្ម នងិ ទតីាងំ 
ជួល មួយ ចំនួន តៃូវ បាន ទុក 
ទំនៃរ ចោល ។

លោក បាន  ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ គិត 
ថា  បញ្ហា ដៃល កើត មាន ខ្លាងំ នៅ 
ពៃល នៃះ គ ឺនៅ ចណំចុ កណា្តាល 
កៃងុ ដោយ   ទតីាងំ សមៃប ់ជួល 
លក់ ទំនិញ មួយ ចំនួនមិន មាន 
ការ   បៃើបៃស់  នោះ ទៃ »។

ទោះ យ៉ាង ណា លោកបញ្ជាក ់  
ថា  ទផីៃសារ នៃះ អាច នងឹ មាន ភព 
ល្អ ឡើង វិញ នៅ ពៃល ដៃល 
កំណើន សៃដ្ឋកិច្ចមាន សម្ទុះ 
ឡើង វិញ  ជ ពិសៃស បនា្ទាប់ ពី 
ពភិព លោក អាច មាន  វា៉ាក់ សាងំ 
បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

តាម ការ ពៃយាក រ របស់ CBRE 
Cambodia នៅ មុន ដំណាច់- 
ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ នឹង មាន  អគារ 
ជួល លក់ រាយ  ៣ ទី តាំង     បន្ថៃម 
ទៀត បើកដណំើរ ការ ដោយ នងឹ 
មាន   ផ្ទៃកៃឡា    សរុប ជិត  ៥០- 
០០០ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  ៕  LA

ការបន្ធរូទ្រព្រយបញ្ចាំរបស់ហុងកុង
មិនធ្វើឲ្រយទីផ្រសារអចលនទ្រព្រយកក្រើកទ្រ

អតិថិជន កំពុង ពិនិត្រយ មើល កាបូប យួរ ដ្រ ក្នងុ ហាង មួយ ក្នងុ ផ្រសារ ទំនើប Aeon Mall 2។ រូបថត ហុង មិនា

ផ្ទ្រក្រឡាកន្ល្រងលក់រាយកើនឡើងតិចតួច

 បនា្ទាប់ពី ការកើនឡើង ជ បៃវត្តសិាស្តៃ 
នៃ តម្លៃ មាស រហូតដល់ ជង ២ ០០០ 
ដុលា្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍នាពៃល ថ្មីៗ  នៃះ តើ 
តម្លៃ របស់ វា នឹង ចាប់ផ្តើម ធ្លាក់ ថ្លៃ វិញ ឬ 
យ៉ាង ណា ? មួយរយៈ ពៃលកន្លងមក នៃះ 
ខ្លនួ ខ្ញុ ំផ្ទាល់ ដៃលជ បៃធន បៃកឹៃសា យោ-
បល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនៃ កៃមុហុ៊ន ហ្គោល ដៃ ន អៃ 
ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃៃ ភី ថ ល (Golden FX 
Link Capital) បានទទួល ការសាក សួរ 
ព័ត៌មាន ជចៃើន ពី សំណាក់ អ្នកលក់ មាស 
បោះ ដំុ ពាក់ព័ន្ធ នឹង តម្លៃ របស់ មាស ក៏ ដូច 
ជ វិធីសាស្ដ្រ ក្នងុការ បៃើបៃស់ ការ ជួញ-    
ដូ រលើ ឧបករណ៍ និ សៃស ន្ទ ដើមៃបី បងា្ការ ហានិ-

ភ័យ ពី ការទិញ មាស របស់ ពួកគៃ ។ ការ 
ជួញ ដូរ លើ ឧបករណ៍ និ សៃស ន្ទ នៃះ គឺជ 
យុទ្ធ សាស្ដៃ ដ៏ ល្អ មួយ សមៃប់ ការការពារ 
អាជីវកម្ម ក្នងុអំឡុង ពៃលដៃល សៃដ្ឋកិច្ច 
កំពុង រង វិបត្ដ ិហើយ ស្ថតិក្នងុ សា្ថានភព 
មួយ មិន ចៃបាស់លាស់ បើ មិន ដូចោ្នាះ ទៃ 
ឈ្មញួ ទិញ - លក់ មាស អាច តៃមឹតៃ ទិញ 
មាស នៅ តម្លៃ ខ្ពស់ ហើយ មើល តម្លៃ    
ធ្លាក់ចុះ វិញ នៅ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ បុ៉ណ្ណោះ ។ 

 ចំពោះ តម្លៃ មាស ដៃលមាន ការ បៃ-
បៃលួ ខ្លាងំ ដូច ពៃលនៃះ សមៃប់ ឈ្មញួ 
ទិញ ដំុ ពួកគាត់ អាច នឹង តៃវូ រង់ចំា រយៈ- 
ពៃល ចៃើន ថ្ងៃ ចៃើន សបា្ដាហ៍ ឬ ចៃើន ខៃ 

ដើមៃបី ទទួល បាន ផលចំណៃញ ពី ការ ទិញ 
មាស របស់ ពួកគាត់ បុ៉ន្តៃតាមរយៈ ការ- 
ជួញដូរ ឧបករណ៍ និ សៃស ន្ទ វិញ អ្នក អាច 
បៃើបៃស់ មុខងារ កំណត់ បៃក់ ចំណៃញ 
នៅតៃឹម ចំនួន ណា មួយ និង កំណត់ 
ហានិភ័យ ក្នងុការ ជួញដូរ ដោយ ស្វយ័- 
បៃវត្ត ិ។ 

 នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ព ុជនា ពៃលបច្ចបុៃបន្ន 
ឈ្មញួ ទិញ - លក់ មាស ជចៃើន នៅតាម 
បណា្តា ខៃត្ដ កំពុងតៃ បៃឈម នឹង ហានិភ័យ 
ខ្ពស់ ពី ការទិញ មាស ពី អតិថិជន ដោយ- 
សារ ឈ្មញួ ទំាងនោះ អាច ចំណាយពៃល 
ចៃើន ទៅលើ ការលក់ មាស ចៃញ វិញ ទៅ 
ឈ្មញួ ធំៗ នៅ ទីកៃងុ ភ្នពំៃញ សៃប ពៃល 
ដៃល តម្លៃ មាស អាច បៃបៃលួ ចៃើន ក្នងុ 

ចនោ្លាះ ពៃលនោះ ។ ការជួញដូរ តាមរបៀប 
នៃះ គឺ មិនមាន ភពងាយសៃលួ នោះទៃ 
ហើយ វា បង្កឱៃយមាន ក្ដបីារម្ភ អំពី សុវត្ថភិព 
ទៀតផង ។ ផ្ទយុទៅវិញ ជមួយនឹង វត្ត- 
មាននៃ ទីផៃសារ ឧបករណ៍ និ សៃស ន្ទ អាជីវករ 
ឬ អ្នកជួញដូរ មាស អាច ទិញ - លក់ មាស 
បាន យ៉ាង ងាយសៃលួ ពី គៃប់ ទីកន្លៃង និង 
គៃប់ ពៃលវៃលា បៃកបដោយ សុវត្ថភិព 
បំផុត ។    សូម ទាក់ទង មកកាន់ កៃមុហុ៊ន 
ហ្គោល ដៃ ន អៃ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃៃ ភី ថ ល 
ដើមៃបី សិកៃសា បន្ថៃម អំពី វិធី ការពារ អាជីវកម្ម 
តាមរយៈ ការបៃើបៃស់ ទីផៃសារ ឧបករណ-៍ 
និ សៃស ន្ទ ក៏ដូចជ សិកៃសា ពី របៀប ចាប់យក 
ឱកាស មាស នៃ ការទាញយក ផល ចំ- 
ណៃញ   ពី ទីផៃសារ មួយ នៃះ ៕   

តើ អ្វ ីនឹង កើតឡើង បន្ទាប់ ទៅលើ តម្ល្រ មាស ?
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អត្ថបទ ដោយ លោក George Black / 
បៃធន បៃកឹៃសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនៃ កៃមុហុ៊ន 
ហ្គោល ដៃ ន អៃ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃៃ ភី ថ ល ។ 
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វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីឧទ្យានបាសាក់
ទំហំផ្ទះ:10មx12ម
ទំហំដី:14មx21.5ម
តម្លាៈ១៥០០០០០ដុល្លារ

វីឡាធំទូលយសមាាប់ជួល
ទីតំាងសង្កាត់បឹងក្ងកង១
ទំហំផ្ទះ:12មx21ម
ទំហំដី:18មx30ម
តម្លាៈ៤៥០០ដុល្លារ/១ខា



វីឡាLC2លក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីប្៉ងហួតឌឹសា្តារណ្តធ័ររ៉ល 
ផ្លវូ៣៧១,ទំហំផ្ទះ5.1មx7.2ម,ទំហំ
ដី៖5.1មx15ម
តម្លាៈ១៥មឺុនដុល្លារ

វីឡាឃ្វីនលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
តម្លាៈ១លនដុល្លារ

វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីវីឡាថោនផ្លវូ៦០ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
តម្លាៈ៧៥មឺុនដុល្លារ

ខុនដូមាសុង
ទីតំាង៖កោះព្ជ្,សង្កាត់
ទន្លប្ាសាក់,ខណ្ឌចំការមន
ទំហំផ្ទះ៖៤៦-៦៦ម្៉ត្ការ្៉
តម្លាៈ១០មឺុនដុល្លារ

ដីលក់លាខកូដLS-L69
ទំហំដី:30x43ម្៉ត្
ទីតំាង:ដីប្រទៅទិសខាងកើត
សង្កាត់ព្កឯងច្បារអំពៅ
តម្លា:320000ដុល្លារចរចា

ដីលក់លាខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម្៉ត្
ទីតំាង:ផ្លវូជាតិល្ខ២សង្កាត់
ព្កកំពឹសខណ្ឌដង្កា
តម្លា:170000ដុល្លារចរចា

ដីលក់លាខកូដLS-L64
ទំហំដី:40x72ម្៉ត្
ទីតំាង:វាលស្បូវច្បារអំពៅ
រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:1300000ដុល្លារចរចា

ដីលក់លាខកូដLS-L68
ទំហំដី:618ម្៉ត្ការ្
ទីតំាង:សង្កាត់ព្កឯងខណ្ឌ
ច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:200000ដុល្លារចរចា

វីឡាសមាាប់លក់កូដVS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:390000ដុល្លារ

វីឡាលាខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:350000ដុល្លារ

ផ្ទះអាជីវកម្មសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតដឹសា្តារដាយ-
មិនផ្លវូ60ម្៉ត្ទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្លាៈ398000ដុល្លារ

វីឡាកាង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នព្ំញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្លាៈ720000ដុល្លារ

វីឡាចាស្មីនណាកាងសមាាប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្លាៈ820000ដុល្លារ

វីឡាកាងបាភាទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងក្ទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្លាៈ780000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លប្ាសាក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គ្ង02 
តម្លាៈ310000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងក្ងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្លាៈ175000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសុ្ក
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្លាៈ150ដុល្លារ/m2

វីឡាភ្លាះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្លាៈ305000ដុល្លារ

វីឡាកូនកាត់បាភាទLA   
នៅបុរីប្៉ងហួតដឹសា្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម្៉ត្ទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្លាៈ275000ដុល្លារ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ276666ដុល្លារ

វីឡាភ្លាះសមាាប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អង្
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្លាៈ450000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លាៈ90ដុល្លារ/m2

ខុនដូសមាាប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ព្លឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ116500ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លា105ដុល្លារ/m2

ទូរស័ព្ទលាខ 089 200 300  
012 390 390

អាសយដ្ឋានៈ #394 - 396 (អគារហូមសី៊ធី) ផ្លវូ  71 បឹង កៃង កង១ ចំការមន ភ្នពំៃញ។  
Email: info@towncity.com, www.towncity.com

email : info.epiagency@gmail.com
http://www.easypropertyrealty.com
#19De0, st. 172, sangkat chey chomnes, khan Doun penh.
tel: 015 777 586 / 061 777 586 / 011 777 587

វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡ្ងណវា៉ាត់ត្
តម្លា:67000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទាន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
តម្លា:290000ដុល្លារចរចា


ផ្ទះល្វាងលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្លា:69800ដុល្លារចរចា

ខុនដូលក់បន្ទាន់នៅអូឡំាពាយា
ទំហំ:45ម្៉ត្ការ្៉
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫស្សី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់តាមឹតា13000ដុល្លារចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទាន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប្៉ងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្លា:84500ដុល្លារចរចា

វីឡាភ្លាះលក់បន្ទាន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតផ្សារប្៉ស្
តម្លា:385000ដុល្លារចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ព្កឯង
តម្លា:400ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សាកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា180ដុល្លារ/m2ចរចា



ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:350ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងក្យវត្តព្កឯង
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា120000ដុល្លារចរចា

 
ផ្ទះល្វង្សម្ប់លក់់
ទំហំដី4mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4mx15m
ទីតំាង:ខណ្ឌឫស្សីក្វ
តម្ល្:183000ដុល្លារចរចា

  
ផ្ទះ២ល្វង្សម្ប់លក់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx16m
ទីតំាង:ខណ្ឌពោធិ៍ស្នជ័យ
តម្លា:៩៨០00ដុល្លារ(១ល្វាង)

#35, Street.P10D, Borey Peng Huoth The Star Polaris 1, 
Sangkat Niruoth, Khan Chbaampov, Phnom Penh,  
E-Mail: info@katappraisal.com  / www.katappraisal.com
089 888 366, 089 888 277 | 089 888 377, 089 888 755
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ប្អនូស្រីរបស់លោកគីមគ្រប់គ្រងអង្គភាព
បក្រសពលករសំខាន់ៗ ន កូរ៉្រខា ងជើង

ប្រទ្រសថ្រទិញនាវាមុជទឹក២គ្រឿងមានតម្ល្រ ២២,៥ពាន់លានបាត...

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  រដ្ឋមន្ត្រី ការ-
ពារ ជាត ិរបស ់ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខាង-
ត្របូង  បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ 
ថា  ប្អូន ស្រី បង្កើត របស់ ម្រដឹក- 
នា ំប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខាង ជើង  លោក 
គីម  ជុង អ៊ុន  គឺ លោក ស្រី គីម-
យ-ូចងុ  ត្រវូ បាន គ្រ មើល ឃើញ 
ថា  ទំនង ជា បាន គ្រប់ គ្រង អង្គ-
ភាព  របស់បក្រស ពល ករ សំខាន់ 
មួយ  ខណៈ លោក ស្រី ទំនង ជា 
ទទួល បន្ទុក  កិច្ចការ កូ រ៉្រ ខាង - 
ត្របូង និង អាម្ររិក ។ 

ការ ចូល រួម យ៉ាង ខា្លាំង កា្លា  ត្រូវ 
បាន កំពុង ទទួល ខុស ត្រូវ ចំ-
ពោះ តួនាទី  និង អំណាច របស់ 
លោក ស្រ ីគមី  យ-ូ ចងុ  ដ្រល ជា 
តួនា ទ ី សំខាន់ របស់ លោក ស្រី  
គឺ ជា  អនុ ប្រធាន ទី ១ ន្រ គណៈ - 
កម្មាធិការ មជ្រឈិម បក្រស ពល ករ ។ 

 រដ្ឋមន្ត្រី ការ ពារ ជាតិ លោក 
ចុង  គីយុង -ឌូ  បាន ថ្ល្រង  ថា 
ដោយ បាន ស្នើ សុំ ដោយ សម- 
ជិក សភា ១ រូប  នៅ ក្នុង កិច្ច- 
ប្រជុសំភា  ប្រសនិ បើ លោក ស្រ ី

បាន គ្រប់ គ្រង យ៉ាង សំខាន់ទៅ 
លើ ស្ថា ប័ន និង ការិយល័យ 
តម្រង់ ទិស របស់ គណៈ កម្មាធិ - 
ការនោះ  ។ 

រដ្ឋ មន្ត្រ ីការពារ ជាត ិ បាន ថ្ល្រង 
ថា  ត្រ លោក គីម  ជុង អ៊ុន  ត្រូវ 
បាន គ្រ ជឿ ថា  នងឹ បន្ត ការ គ្រប-់
គ្រង គណបក្រស ត្រ ម្នាក ់ឯង របស ់
លោក តទៅ ទៀត  ដូច ជា  ការ-
គ្រប់ គ្រង ប្រទ្រស  និង យោធា 
ជាដើម  ខណៈ លោក  បាន ផ្ទ្ររ 
«តួនាទី និង ការ ទទួល ខុស- 
ត្រូវ» មួយ ចំនួន  ទៅ ឲ្រយ ប្អូន ស្រី 
របស់ លោក ។ 

រដ្ឋ មន្ត្រ ីនោះ  បាន ថ្ល្រង ថា  នៅ 
ក្នុង ទស្រសនៈ មួយថា  ប្អូន ស្រី 
បង្កើត របស់ លោក គីម  ជុង អ៊ុន  
កពំងុ តាម ដាន នងិរៀប ច ំយទុ្ធ- 
សស្ត្រ របស់ ក្រុង ព្រយុង យ៉ាង ស្តី 
ពកី្រងុ ស្រអ៊លូ  នងិ ក្រងុ វ៉ាសុនី- 
តោននោះ  «វ ទំនង ជា ការ - 
ពតិណាស ់ ខណៈ ដ្រល លោក- 
ស្រី  បាន បង្ហាញ ទស្រសនៈប្រប- 
ន្រះ ដ្ររនោះ  ៕Yonhap/SK

ជរំំគូទបូ៉ាឡងុៈជរំ ំជន ភៀស-
ខ្លួន រ៉ូ ហុីង យ៉ា ជិត  ១លាន នាក់ 
ដ្រលជាប់ នៅ ក្នុង ប្រទ្រសបង់- 
កា្លា ដ្រស  បាន ប្ររព្ធ ខួប  ៣ឆ្នាំ  
ចាប់ តាំង ពី ពួក គ្រ  បាន រត់ 
ភៀស ខ្លួនច្រញ ពី ប្រទ្រស មី- 
យ៉ាន់ ម៉ា កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ដោយ - 
សរ វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូណា 
ប្រភ្រទ ថ្ម ីដ ៏ចម្ល្រក មយួ ន្រះ   បាន 
បង្ខំ ឲ្រយ ពួក គ្រ រៀប ចំ «តវ៉ា ដោយ 
ស្ងៀម ស្ងាត់ »  ព្រញ ១ថ្ង្រ  នៅ 
ក្នុង ខ្ទម តូច ៗ  ធ្លុះ ធា្លាយ ក្នុង ជំរំ 
របស់ ពួក គ្រ ។ 

 ប្រតិបត្តិការ យោធា មួយ  
កាល ពី ខ្រ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧  
ដ្រល បាន បង្ក ឲ្រយ មន អំពើ 
ប្រល័យ ពូជ សសន៍  បាន រង 
ការ ចោទ ប្រកាន់  នៅ ឯ តុលា - 
ការ កំពូល របស់ អង្គការ សហ - 
ប្រជា ជាតិ  បាន បង្ខំ ឲ្រយ ជន រ៉ូ-
ហុងីយ៉ា ចនំនួ ៧៥ មឺនុ  នាក ់ រត ់
ភៀស ខ្លួន ច្រញ ពី រដ្ឋ រ៉ាក់ ឃីន 
របស់ មី យ៉ាន់ ម៉ា  ចូល ទៅ ប្រ-
ទ្រស  បង ់កា្លា ដ្រស ដ្រល នៅជិត- 
ខាង   ដើម្របី ចូល រួម រស់ នៅ ជា- 
មួយ  ជន រ៉ូ ហុីង យ៉ា ២ ស្រន នាក់ 
ផ្រស្រងទៀត  ដ្រល បាន រត ់ភៀស-
ខ្លួន  កាល ពី ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ ។ 

 ៣ ឆ្នាំ ក្រយ មក  ពួក គ្រ អត់ 
ការ ងរ ធ្វើ  ឬ គ្មាន ការ សិក្រសា 
គ្រប ់គ្រន ់សម្រប ់កនូ របស ់ពកួ 
គ្រ នោះ ទ្រ  ខណៈមន ការ រពំងឹ- 
ទុក តិច តួច  អំពី ការ វិល ត្រឡប់ 
ទៅ ប្រទ្រស ម ីយ៉ាន ់ម៉ា វញិ  ជា ទ ី
ដ្រល ក្រុម សម ជិក របស់ ជន-
ជាត ិភាគ តចិ ម ូស្លមី  ភាគ ច្រើន-

បផំតុ ត្រវូ បាន គ្រ ចាត ់ទកុ តាងំ ព ី
យូរ ថា  ជា ក្រុម អ្នក ឈ្លាន ពាន 
យក ទឹក ដី ផ្ន្រក ខ្លះ របស់ ប្រ-
ទ្រស មី យ៉ាន់ ម៉ា ។ 

លោក ម៉ូ ហុីប  អ៊ូលឡាហ៍  ជា 
ម្រដកឹ នា ំរ៉ ូហុងី យ៉ា ម្នាក ់ នៅ ក្នងុ 
ជំរំ មួយ ចំនួន  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ 
កាស្រត AFP ថា  យោធា មី-
យ៉ាន់ម៉ា « បាន សម្លាប់ មនុស្រស 
របស់ យើង ជាង ១មឺុន នាក់ »។ 

ពកួ គ្រ បាន សម្លាប ់ នងិ ចាប-់
រំលោភ មនុស្រស របស់ យើង-
យ៉ាងច្រើន  ហើយ បាន បណ្ត្រញ 
មនុស្រស របស់ យើង  ឲ្រយ ច្រញ ពី 
ផ្ទះ សំប្រង របស់ ពួក គ្រ ថ្រម - 
ទៀត ផង » ។ 

ដើម្រប ីប្ររព្ធ បណុ្រយ ខបួ លើក ទ ី
២ កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  លោក ម៉ ូហុបី-
អ៊ូលឡាហ៍  បាន ដឹក នាំ ប្រមូល 
ផ្តុ ំ១  ដ្រល មន អ្នក តវ៉ា ប្រហ្រល 
២០ មឺុន នាក់  នៅ ឯ ជំរំ គូទូ- 
បា៉ាឡុង  ជា បណា្តាញ ជំរំ ធំ ជាង 

គ្រ បំផុត  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស បង់-
កា្លាដ្រស ភាគ អាគ្ន្រយ៍  ជា ទី 
ដ្រល មនសុ្រស ចនំនួ ៦០មឺនុ នាក ់ 
រស់ នៅ ក្នុង ការ រឹត ត្របិត  និង 
ស្ថាន ភាព គ្មាន អនាម័យ ជា - 
ដើម នៅ  ទី នោះ  ។ 

 ប៉ុន្ត្រ អាជា្ញាធរ បង់ កា្លា ដ្រស  
បាន សម្ត្រង ការ មិន ព្រញ ចិត្ត 
កាន់ ត្រ ខា្លាំង ឡើង  ជា មួយ ជន-
រ៉ូហុីង យ៉ា  ហើយ ដ្រល កាល ពី 
១ឆ្នាំ មុន  មន ការ  កាត់ ផ្តាច់ 
បណា្តាញ អុនីធ ឺណតិ  នៅ ក្នងុ ជរំ ំ
មួយ ចំនួន  បាន ហាម ប្រម មិន 
ឲ្រយ មន ការ ប្រមូល ផ្តុំ  ដោយ- 
សរ ការ ឆ្លង រល ដាលន្រ វី រុស 
ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី ដ៏ 
ចម្ល្រក ន្រះ ។ 

បើ តាម ការ រយ ការណ៍ បាន 
ឲ្រយ ដងឹ ថា  គ ឺមន ករណ ីឆ្លង ជាង 
១០០ នាក់  និង ៦ នាក់ ផ្រស្រង 
ទៀតបាន ស្លាប់ ។ 

ជំរំ ជន ភៀស ខ្លួន ដ៏ ធំ ល្វឹង- 

ល្វើយ នោះ  ត្រូវ បាន កាត់ ផ្តាច់ 
ច្រញ ពី កន្ល្រង ផ្រស្រង ទៀត  នៅ 
បង ់កា្លា ដ្រស  ដោយ  យោធា បាន 
ដាក់ ពង្រយ របង បនា្លា លួស  
ព័ទ្ធ ជុំ វិញ បរិវ្រណ ជំរំ មួយ ចំនួន 
នៅ ទី នោះ  នៅ ក្នុង ជំរំ  ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ត្រូវ បាន គ្រ រឹត ត្របិត ។ 

  ដោយ មនុស្រស ជា ច្រើន កំពុង 
ប្ររព្ធ ថ្ង្រ បុណ្រយ « ប្រល័យ ពូជ-
សសន៍» (Genocide  Re-
membrance  Day) ដោយ 
នាំ គ្នា អង្គុយ និង បួង សួង យ៉ាង 
ស្ងៀម ស្ងាត់  នៅ ខាង ក្នុង ផ្ទះ 
រខ្រក រខាក របស់ ពួក គ្រ  ដ្រល 
ជំរំ នោះ មើល ទៅ មន រណ្តា  
និង ហាក់ ដូច ជា ត្រូវ បាន គ្រ 
បោះ បង់ ចោល  ដោយ មន 
ហាង មួយ ចំនួន  ហើយ តាម 
ធម្មតា មន លក់  ត្រ ជា ច្រើន 
បាន បទិ  ខណៈ ភ្លៀង បាន ធា្លាក ់
យ៉ាងខា្លាំង នៅ ក្នុង ជំរំ នោះ ។

ក្រមុជន  រ៉ ូហុងី យ៉ា  បាន ច្រក-
ចាយ ខិត្ត ប័ណ្ណ  និង បង្ហាះ 
ហើយ បាន បិទ បដា  បង្ហាញ 
របូថត របស ់ម្រដកឹ នា ំម ីយ៉ាន ់ម៉ា  
គឺ រូប លោក ស្រី  អ៊ុង សន  ស៊ូ ជី  
និង ប្រមុខ យោធា របស់ ខ្លួន  គឺ 
លោក មីន អ៊ុង  ឡាង ។ 

 បដា ១ សរស្ររ ថា « លោក- 
ស្រ ីអ៊ងុ ស ន ស៊ ូជ ី គ ឺជា ភ្ររវករ 
ម្នាក់  មិន ម្រន ជា ម្ចាស់ ពាន- 
រង្វាន់ ណូប្រល សន្តិភាព នោះ  
ទ្រ »  ហើយ ក្រមុ ផ្រស្រង ទៀត  បាន 
អំពាវ នាវ ឲ្រយ តុលា ការ យុត្តិធម៌ 
អន្តរ ជាតិ  ត្រូវ កាត់ ទោស ព្រយួរ ក 
លោក មីន អុ៊ង  ឡាង ៕AFP/SK

តពទីពំរ័១...ដ្រល អង្គយុ នៅ 
ក្នុង គណៈ កម្មាធិ ការ សភា  
ដ្រល បាន ត្រួត ពិនិត្រយ កញ្ចប់ 
ថវិកា សម្រប់ សរ ពើ ពន្ធ ឆ្នាំ 
២០២១  នឹង ជំទាស់ ការ ទិញ 
នាវ នោះ ។ 

 អ្នក នាំ ពាក្រយ រង គណ បក្រស 
ប្រជា ធិប ត្រយ្រយ  គឺ លោក អាក់-
កា រ៉ា ដ្រត  វ៉ង់ ភី តាក់ រូត  បាន 
ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា  ខ្លួន 
បាន ឯក ភាព នៅ ឯ កិច្ច ប្រជុំ  
របស ់សម ជកិ សភា បក្រស ប្រជា-
ធិប ត្រយ្រយ ថា  សម ជិក សភា 

ចនំនួ ៧ របូ  ក្នងុ ចណំោម សម-
ជិក សភា របស់ ខ្លួន  ដ្រល បាន 
អង្គុយ នៅ ក្នុង គណៈ កម្មាធិ ការ 
នោះ  នឹង សួរ រដា្ឋាភិ បាល  និង  
កងទព័ជើងទកឹភមូ ិន្ទ ថ្រ  ឲ្រយ ដក 
ផ្រន ការ ទិញ នាវ នោះ  ច្រញ ពី 
របៀ ប វរៈ ន្រ កិច្ច ប្រជុំ របស់ 
គណៈ កម្មាធិ ការ ដ្រល នឹង ត្រូវ 
បាន រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង កាល ពី ថ្ង្រ 
ម្រសិល មិញ ។ 

 លោក អាក់ កា រ៉ា ដ្រត  វ៉ង់ ភី-
តាក់ រូត បាន ថ្ល្រង ថា  សម ជិក 
សភាបក្រស ប្រជា ធបិ ត្រយ្រយ  បាន 

ឯក ភាព ឲ្រយ ដោះ ស្រយ  ការ - 
រំខាន បញ្ហា ស្រដ្ឋកិច្ច ឥត ឈប់- 
ឈរ  ហើយ ប្រទ្រស  ត្រូវ ចាត់- 
វិធាន ការ ឲ្រយ បាន មុន  ជុំ វិញ ការ 
ទិញ នាវ មុជ ទឹក ទាំង  នោះ ។

  លោក អាក់ កា រ៉ា ដ្រត-វ៉ង់ភី 
តាក ់រតូ  បាន ថ្ល្រង ថា  ត្រ ប្រសនិ 
បើ អង្គភាព កង នាវ   នៅ ត្រ 
ទទូច ទិញ នាវ នោះ ទៀត  សម- 
ជិក សភា បក្រស ប្រជា ធិបត្រយ្រយ 
ទាំង ៧ រូប  នឹង បោះ ឆ្នាត ប ្រ- 
ឆំង  ចំពោះ ការ ទិញ នាវ នោះ 
ជា ដាច់ ខាត ។ 

លោក ជូរិន  ឡាក់ ស ណាវី-
សុីតនឹង ជូន ដំណឹង ទៅ គណៈ-
រដ្ឋ មន្ត្រី នោះ ។

គណៈ កម្មាធិការ សភា នឹង 
ពនិតិ្រយ មើល របាយ ការណ ៍របស ់
អនុគណៈកម្មការ នានា  ក្នងុនោះ  
មន អនគុណៈកម្មាធកិារ ទទលួ 
សម្ភារ ធន បាន យូរ សហគ្រស  
រដ្ឋ ឧបករណ៍ បច្ច្រក វិទ្រយា  និង 
ទូរគមនាគមន៍ និង មូល និធិ ដោះ- 
ស្រយ វិបត្តិ ជា ដើម ។ រដា្ឋា ភិ បា ល  
នងិ កង ទព័ ជើងទកឹរង ការ រិះ គន ់
យ៉ាង ខា្លាំង ៕     BKP/SK

វីរុសកូរូ៉ណាធ្វើឲ្រយជនរូ៉ហីុងយ៉ប្ររព្ធទិវាប្រល័យ-
ពូជសាសនន៍ក្នងុជំរំជនភៀសខ្លនួនបង់ក្លាដ្រស

ក្រមុជនរូ៉ហីុងយ៉ាកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្រមភ្លៀងធ្លាក់រដូវវស្រសានៅក្នងុជំរំ។AFP

ក្រមុមន្ត្រីកងនាវាជើងទឹកកំពូលរបស់ថ្រកំពុងធ្វើសន្នសីិទសារព័ត៌មាន១។BKP

លោកស្រីគីមយូ-ចុងប្អនូស្រីបង្កើតរបស់លោកគីមជុងអុ៊ន។Yonhap
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ប្រេសិត UNន  មជ្រេឈិមបូ ព៌ាព្រេួយ បារម្ភ 
អំពីស្ថ នការណ៍នហ្គ ហ្រេសានិងវ៉្រេសប្រេង៊

បុរី ញូវ យ៉កៈ  អ្នក សមៃប-
សមៃលួ ពសិៃស  របស ់អង្គការ- 
សហ បៃជា ជាតិ  ទទួល បន្ទុក 
ដណំើរ ការ សន្ត ិភាព នៅ មជៃឈមិ-
បូព៌ា  គឺ លោក និក កូ ឡាយ-
ម៉ាឡាឌី ណូ  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  
បាន សម្តៃង ការ ពៃួយ បារម្ភ អំពី  
ស្ថាន ការណ៍ កាន់ តៃ អាកៃក់ 
ខ្លាំង ឡើង  នៅ ក្នុង តំបន់ ហា្គា - 
ហៃសា  និង វ៉ៃស បៃ៊ង ។ 

 លោក និក កូ ឡាយ  ម៉ាឡាឌី-
ណូ  បាន ពៃមន ថា  ស្ថាន-
ការណ៍ សន្តិសុខ នៅ ក្នុង តំបន់ 
ហា្គា ហៃសា  កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  
កាន់ តៃ អាកៃក់ ខ្លាំង ឡើង   ជា 
និន្នា ការ មួយ  ដៃល អាច នឹង 
កើត ឡើង ក្នុង ពៃល ឆប់ ៗ  នៃះ  
ដោយ មិន អាច តៃឡប់ ថយ - 
កៃយ បាន ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង ថា  សកម្ម-
ភាព សកម្ម បៃយុទ្ធ  បង្ក ឡើង 
តាម រយៈ បង្ហោះ បាឡុង បង្កប់ 
គៃឿង ផ្ទុះ  ការ បាញ់ គៃប់ រ៉ុក្កៃត  
និង ស្ថាន ការណ៍ មនុសៃស ធម៌ 
កាន់ តៃ យ៉ាប់ យុឺន ខ្លាំង ឡើង  

នៅ ខង ក្នុង តំបន់ ហា្គា ហៃសា  
កំពុង ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពល់ ដល់ កិច្ច-
ខតិ ខបំៃងឹ បៃង សន្តភិាព យ៉ាង- 
ឆប់ រហ័ស នៅ ទី នោះ ។ 

 ស្ថាន ការណ៍ ចុង កៃយ 
បំផុត   តាន តឹង កាន់ តៃ ខ្លាំង-
ឡើង  ជា ថ្មី ម្តង ទៀត  បាន 
បង្ហោញ ភា្លាម ៗ  អំពី ការ អនុវត្ត 
ដំណោះ សៃយ រយៈ ពៃល វៃង  
នៅ តបំន ់ហា្គា ហៃសា ។  លោក បាន 
ថ្លៃង ថា  វាគឺ ជាការ  ចាំបាច់ 
ណាស   ់តៃវូ   បញ្ចប់ សកម្មភាពបៃ-  
យុទ្ធគ្នា   នៅ ក្នុង តំបន់ ហា្គា ហៃសា   
តៃវូ បងៃបួបងៃមួ ជាតិ បា៉ាឡៃ ស្ទនី  
ឡើង វិញ  និង ដក ការ បិទ រប ស់ 
អុីសៃ អៃល ចៃញ ។  «ប៉ុន្តៃ ដំ- 
ណោះ សៃយ នយោ បាយ ដៃល 
តៃូវ តៃ ផ្តល់ ជូន ដោយ កៃុម- 
មៃដឹក នំ ទាំង នោះ  ជំនួសមក 
វិញ  យើង មន ភាព ស្មុគស្មាញ  
ព ី១ថ្ងៃ ទៅ ១  ថ្ងៃ  ព ី១  ខៃ ទៅ ១ខៃ  
ពី ១ឆ្នាំ ទៅ ១ ឆ្នាំ  អំពី កិច្ច ខិតខំ 
បៃឹង បៃង មនុសៃស ធម៌ ដ៏ សំខន់  
ដើមៃបី ទប់ស្កាត់ មិនឲៃយ មន 
សង្គៃម »៕ Xinhua/SK  

បុរីញូវយ៉កៈ អង្គការ សហ- 
បៃជាជាត ិកាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ  បាន 
រារាំង កិច្ច បៃឹង បៃង ដ៏ ចមៃូង- 
ចមៃសរបស់ អាមៃរិក  ដើមៃបី 
ដាក ់ទណ្ឌ កម្ម អន្តរជាត ិជា ថ្ម ីទៅ 
លើ បៃទៃស អុី រ៉ង់  ដោយ កៃុម- 
បៃកឹៃសា សន្តសិខុ នៃះ  នយិយ ថា 
វាមិន អាច ដំណើរ ការ ទៅ ជា- 
មយួ វធិាន ការ ដៃល មន ជម្លាះ 
នៃះ បាន ទៃ ។ 

លោក ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូត ឥណ្ឌូ- 
នៃសុី  Dian Triansyah 
Djani  បាន ថ្លៃង ថា  តំណៃង 
បៃធានកៃុម បៃឹកៃសា តៃូវ បន្ត     
នៅ ក្នុង ខៃ សីហា នៃះ  ដោយ 
បៃទៃស ឥណ្ឌូ នៃសុី  មិន មៃន 
ក្នុង តំណៃង ចាត់ វិធាន ការ បន្ត 

តាម សំណើ របស់ កៃុងវា៉ាសុីន - 
តោន នោះ ទៃ ។  

នៅ ក្នុង សន្និសីទ តាម វីដៃ - 
អូខនហ្វើ រិុន ស្តី ពី តំបន់ មជៃឈិម- 
បូព៌ា  លោក  បាន លើក ឡើង ពី 
ភាព ខ្វះ ខត នៃ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ជា ឯក ច្ឆន្ទ  នៅ ក្នុង ស្ថាប័ន 
កំពូល  របស់ អង្គការ សហ បៃ-
ជាជាតិ អំពី យុទ្ធ សស្តៃ របស់ 
អាមៃរិក ជា ហៃតុផល សំខន់។ 

រដ្ឋ ការ របស់ លោក តៃំ  បាន 
ចោទ អុីរ៉ង់ ពី បទ ខកខន មិន 
បាន អនុវត្ត លក្ខខណ្ឌ នៃ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង នយុក្លៃ អ៊ៃរជា បៃវត្ត-ិ 
សស្តៃ  និង កំពុង ទាមទារ ឲៃយ 
កៃុម បៃឹកៃសា សន្តិសុខ នៃះ ដាក់ 
ទណ្ឌកម្ម ទៅ លើ សធារណ- 

រដ្ឋអ៊ិស្លាម នៃះជាថ្មី ។ 
កៃុង វា៉ាសុីន តោន  លើក ឡើង 

ពី សិទ្ធិ សៃបចៃបាប់ របស់ ខ្លួន ក្នុង 
ការ បង្កើត នីតិវិធី មន ជម្លាះ 
នៃះ ដៃល តៃូវ បាន គៃ ហៅ ថា 
«ការ បញ្ចៃស ទិស»  ថ្វី បើ បាន 
ដក ខ្លួន ចៃញ ពី កិច្ចពៃមពៃៀង 
នៃះ ២ ឆ្នាំ ហើយ ក្តី។ 

វិធាន ការ នៃះ គំរាម កំហៃង 
បផំ្លាញ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង អុ ីរង៉ ់ នងិ 
ធ្វើ ឲៃយ កៃុម បៃឹកៃសា នៃះ  ធា្លាក់ក្នុង 
វបិត្ត ិ ខណៈ ធ្វើ ឲៃយ ការ ខ្វៃង គនំតិ 
កាន ់វៃង ឆ្ងាយ រវាង អាមៃរកិ  នងិ 
សមជិក ដទៃ ទៀត ទៅ លើ  
គោល នយោបាយ របស់ អុ ីរ៉ង់ ។ 

អ្នកការ ទូត ម្នាក់  ដៃល សូម 
បញ្ចៃញ ឈ្មាះ  បាន ថ្លៃង បៃប់  

AFP  ថា  អាមៃរកិ តៃ ឯង នៅ ក្នងុ 
ដំណើរ ការ របស់ ពួកគៃ  ហើយ 
គោល បំណង របស់ ពួក គៃ គឺ 
បផំ្លាញ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ  នៅ 
ពៃល ពួក គៃ បាន ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម  
ទៅ លើ  អុីរ៉ង់»។ 

 អ្នក ការ ទូត ម្នាក់ ទៀត  បាន 
ថ្លៃង ថា  ដោយ កិច្ច បៃឹង បៃង 
របស់ US  តៃូវ បាន កៃុម បៃឹកៃសា 
នៃះ ទាត ់ចោល  តាម ធម្មតាបញ្ហោ 
នៃះតៃូវ បញ្ចប់ ។  

ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត US បៃចាំ នៅ 
UN លោកសៃី Kelly Craft  
បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង សូម 
រំឭក អំពី សិទ្ធិ របស់ យើងស្ថិត- 
នៅ កៃម សៃចក្តសីមៃច លៃខ- 
២២៣១ »៕ AFP/PSA

UNរារំាងកិច្ចប្រេងឹប្រេង ដ៏ចម្រេងូចម្រេសរបស់
អាម្រេរិកក្នងុការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអីុរ៉ង់ជាថ្មី

ក្រមុ សកម្ម  ប្រយុទ្ធជីហាដអិ៊ស្លាមប៉ាឡ្រស្ទនី  ចូលរួម បុ ណ្រយ សពមិត្ត រួមក្រមុ។ AFP

មីសីុលបលី ស្ទកិ  ដ្រល មានឈ្មោះថា«  Ghassem Soleimani»  ត្រវូ ប នបញ់ច្រញ ពីទីតំាង មួយ  ម និ បង្ហាញ  កាលពីដើមឆ្នាកំន្លងទៅន្រះ ។ រួប  AFP



ហុង រស្មី

សៀមរាប : ដប់ ឆ្នាំ ក្រោយ ពី 
ជើង ឯក អឡូាពំកិ ជិះស្គ ីទកឹ កក  
៣ ជំនាន់ ត្រោស៊ី អ៊ីវ៉ាន ល្រោន 
បាន បង្កើត អង្គការ Kids Play 
International (KPI) នៅ  
ហ្គាតាហ្គារ៉ា ប្រោទ្រោស រវ៉ាន់ដា  
ក្នុ ងឆ្នាំ ២០០៨ កម្មវិធី ទី ២ 
ត្រោូវបាន ធ្វើ ឡើង នៅ ភូមិឋាន 
ជនបទ  អញ្ចាញ នងិ ស្រោះស្រោង ់ 
ខាង ក្រោ ក្រោ៊ង សៀមរប ។ 

ភូមិ អញ្ចាញ  ជាទីដ្រោល អង្គ-
ការ ស្ពធី្លើរ ស្ថតិ នៅ គឺជា ទីកន្ល្រោង  
ត្រោស៊ ីនងិ អ្នក ម្ដាយ បាន មក ធ្វើ 
ទស្រោសនកិច្ច ដំបូង ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១២ 
ក្នុង នាម ជា គិលាន៊បដា្ឋាយិកា  
ស្ម័គ្រោចិត្ដ  ដ្រោល ផ្ដល់ ការ អប់រំ 
ផ្ន្រោក ស៊ខភាព សាធារណៈ ។ 

ជាង ៦ឆ្នាំ ក្រោយ ត្រោស៊ី 
បាន បន្ដ កសាង ទំនាក់ ទំនង រវង 
KPI ជាមួយ  អង្គការ មូលនិធិ 
សាលា ស្ពីធ្លើរ និង វិល ត្រោឡប់ 
មក កាន់ ភូមិ អញ្ចាញ ជាមួយ 
អ្នក  ស្ម័គ្រោ ចិត្ដ មួយ ក្រោ៊ម  រួម ទាំង 
កីឡាករ អត្ដពលិក អូឡាំពិក  
ស្ម័គ្រោចិត្ដ ផង ដ្រោរ ដើម្រោបី ច្រោក 
រលំ្រោក ថាមពល សមភាព យ្រោន- 
ឌ័រ តាម រយៈ កីឡា ។ 

ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ KPI បាន 
ទទួល ពាន រង្វាន់ តាម រយៈ នា- 
យក ដា្ឋាន កីឡា របស់ ក្រោសួង ការ-  
បរទ្រោស អាម្រោរិក  ដើម្រោបី បណ្ដះុ- 
បណ្ដាល ដល់ គ្រោ ូបង្គាល  ក្នងុ ស ្រោក៊  
និង បើក សម្ពោធ កម្មវិធី  « តោះ 
ល្រោង ដោយ យ៊ត្ដធិម៌ (LPF)»។ 

សិស្រោស អាយ៊ ចន្លោះពី ៧ ទៅ 
១៨ ឆ្នាំ មក ពី ប្រោវត្ដិ គ្រោួសារ ខ៊ស ៗ   
គ្នា ដ្រោល បាន ចូលរួម កម្មវិធី 
LPF ត្រោូវបាន ផ្ដល ់ឱកាស តាម 
រយៈ កីឡា ផ្រោស្រោង ៗ  ដើម្រោបី គំពារ 
ដល់ បណ្ដាញ  និង ផ្រោសារ ភា្ជាប់ 
ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ មិត្ដភក្ដ ិដោយ  
មិន ប្រោង ច្រោក ពីយ្រោនឌ័រ  និង 
បំបាត់ ការ រើស អើស យ្រោនឌ័រ  
ការ យល់ ខ៊ស ចំពោះ សមត្ថ- 
ភាព ស្ដ្រោី ក្នុង សហគមន៍ ។ 

បញ្ញា អាយ ៊១៥ ឆ្នា ំត្រោវូបាន 
ដក ស្រោង់ សម្ដី ដោយ និយាយ 
ថា ៖ «ព្រោល ន្រោះ  ខ្ញុំ ជឿថា ប៊រស 
ត្រោូវ ត្រោ ផ្ដល់ តម្ល្រោ ឲ្រោយ ស្ដ្រោី ។ KPI 
បាន លើក ទឹកចិត្ដ ខ្ញុំ ច្រោះ ជួយ 

កចិ្ចការ ផ្ទះ  នងិ យក អាសា មតិ្ដ-
ភក្ដិ ។ បើ យើង ជា ប្រោ៊ស រើស- 
អើង នារើ  អ៊ីចឹង យើង អស់ ជា 
ភាព  ប៊រស ហើយ ពីព្រោះ ប៊រស 
និង ស្ដ្រោី ត្រោូវ ត្រោ មន សិទ្ធិ ស្មើ គ្នា 
គ្រោប់ កាលៈទ្រោសៈ »។ 

អ្នកនាង  ខ្រោធី លីពភីត ជា 
នាយ កិា កម្មវធិ ីប្រោចា ំកម្ពជុា របស ់
អង្គការ KPI បាន និយាយ ថា 
Kids Play ចាប់ កំណើត នៅ 
កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ត្រោ មន 
ការ ផ្លោស ់ប្ដរូ គរួ ឲ្រោយ កត ់សម្គាល ់។ 
កីឡាករ ផ្លោស់ ប្ដរូ ពី ការ ជ្រោើស រើស   
ល្រោង ត្រោ ជាមួយ សមជិក ភ្រោទ  ដូច  
គ្នា មក ជា ការ រួម គ្នា ឆ្លង យ្រោនឌ័រ ។ 

អ្នកនាង បាន និយាយថា ៖  
« យើង លើកស្ទួយ សមភាព 
យ្រោនឌ័រ តាម រយៈ កីឡា ដោយ 
ការ បង្វកឹ គ្រោ ូជនជាត ិខ្ម្រោរ ឲ្រោយ មន 
ស្រោី មន ប្រោ៊ស ខណៈណ្រោនាំពី 
ទិចនិក បង្កើត ថា្នាក់ រៀន ប្រោកប- 
ដោយ សមភាព យ្រោនឌ័រ ។ 

លពីភតី បាន បន្ដថា ៖ « យើង 
ឃើញ ក្ម្រោង ប្រោស៊ ច្រោះគទំ្រោ ក្ម្រោង 
ស្រោ ីឲ្រោយ ធ្វើ ជា អ្នក ដកឹនា ំ។ កឡីា-
ការិនី របស់ យើង ជា ច្រោើន ច្រោះ 
សម្រោប សម្រោួល នៅ លើ ទីលាន 
ប្រោកួត  ឬ នៅ តាម សិកា្ខាសាលា 
ដើម្រោបី បង្ហាញ ពី ការ ចូលរួម ក្នុង 
សហគមន៍ »។

ក្រោពី កម្មវិធី LPF ផ្ដាត លើ 
កឡីា KPI បាន ដណំើរ ការ កម្ម-
វធិ ី  All Girls United (AGU) 
ដ្រោល មន ការ ជួប ជ៊ំ គ្នា ម្ដង ក្នុង 
១ ខ្រោ  ជា វ្រោទកិា សម្រោប ់ក្ម្រោង ស្រោ ី
ជជ្រោក អំពី បញ្ហា បំពាន នានា 
ដូចជា អំពើ ហិង្រោសា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 

យ្រោនឌ័រ ឬ ការ គ្រោប់ គ្រោង អនាម័យ 
ព្រោល មក រដូវ ជាដើម ។ 

លីពភីត បាន ឲ្រោយ ដឹងថា ៖ « ក្ម្រោង  
ស្រោី អាយ៊ ពី ១៣ ទៅ ១៨ឆ្នាំ 
បាន ចូលរួម និង ទទួល សំឡី 
អនា ម័យ ដ្រោល អាច ប្រោើ ប្រោស់ 
ឡើ ងវញិ ប្រោចា ំឆ្នា ំតាម រយៈ ដ្រោគ ូ
ជាមួយ Project G ជា សហ-
គ្រោស សង្គម ដ្រោល អប់រំ លើ 
បញ្ហា   អនាមយ័ ស្ដ្រោ ី នងិ ការ អបរ់ ំ
ស៊ខភាព ផ្រោស្រោង ៗ  »។ 

ដោយសារ មន៊ស្រោស ជា ច្រោើន 

បាន បាត់ បង់ ការងរ  និង គ្មាន 
ចំណូល ដើម្រោបី ទ្រោទ្រោង់ ជីវភាព 
គ្រោួសារ  ដ្រោល រស់ នៅ ក្រោប្រោរ តំបន់ 
អង្គរវត្ដ ក្នុង ភូមិ ស្រោះ ស្រោង់ និង 
អញ្ចាញ ជា ទីដ្រោល ពួកគ្រោ ពឹង 
អាស្រោ័យ ទាំងស្រោ៊ង លើ វិស័យ 
ទ្រោសចរណ៍  KPI បាន ផ្គត់ ផ្គង់ 
៩៥ គ្រោួសារ រយៈ ព្រោល ៣ខ្រោ 
ច៊ង ក្រោយ ន្រោះ ។ 

ខ្រោធី លីពភីត បាន ប្រោប់  
ភ្នំព្រោញ  ប៉៊ស្ដិ៍  ថា៖ « យើង 
សហការ ជាមួយ អង្គការ មូល-

និធិ សាលា ស្ពីធ្លើរ និង ឧបត្ថម្ភ 
សម្ភារ  មនតម្ល្រោ ៣ ពាន់ ដ៊លា្លោរ 
ដល់ ក្រោ៊ម គ្រោួសារ សិស្រោស របស់ 
យើង  ។ គ្រោួសារ នីមួយៗ ទទួល 
ចំនួន  ស្រោបៀង ស្មើ នឹង ប្រោក់ ២៥ 
ដ៊លា្លោរ ។ អង្គការ របស់ យើង បាន  
សម្រោច បន្ដ ច្រោក ស្រោបៀង នៅ ២ខ្រោ 
បនា្ទាប់ គឺខ្រោមិថ៊នា និង កក្កដា »។ 

លពីភតី បន្ដ ថា ៖ « យើង ជយួ 
ដោះ ស្រោយ បញ្ហា ន្រោះ និង បង្កើត  
កម្មវិធី អប់រំ ឪព៊ កម្ដាយ ដើម្រោបី ឲ្រោយ 
កា្លោយ ជា អាណព្រោយាបាល គិត 

វិជ្ជមន  និង ល៊បបំបាត់ អំពើ 
ហិង្រោសា ក្នុង គ្រោួសារ ។ លើសពី 
ន្រោះ យើង បាន ផ្រោសារ ភា្ជាប ់ទនំាក-់ 
ទំនង ជាមួយ អង្គការ ក្នុង ស្រោ៊ក 
ដទ្រោ ទៀត  ដ្រោល សហការ ជាមួយ  
អ្នក ងយ រង គ្រោះ ក្នងុ ការ ដោះ- 
ស្រោយ បញ្ហា នានា »។ 

  ព័ត៌មនបន្ថ្រោម  សូម ចូល ទៅ 
កា ន់ វ្រោបសាយ http://kid-
splayintl.org/lets-play-fair- 
cambodia/ និងអី៊ម្រោល katey 
@kidsplayintl.org៕

www.postkhmer.com

អង្គការ KPI ក៏ បាន សហការនឹង អង្គការ មូលដ្ឋាន ដើម្បី ជួយ គ្ួសារ សិស្ស។ រូបថត សហ ការើ ជើង ឯកអូឡាំពិក ជិះស្គីទឹកកក ៣ជំនាន់ ត្សុី អីុវ៉ាន ល្ន សា្ថាបនិកអង្គការ Kids Play International  ។ សហ ការើ

អ្នកនាង ខ្ធី លីពភីត នាយិកាកម្មវិធីប្ចាំកម្ពុជារបស់អង្គការ KPI សម្គាល់ឃើញ ពីភាពប្សើរឡើង ន្ យ្នឌ័រ ក្នុងកីឡា ។ រូបថត សហ ការើ

Kids Play ស្ទយួ សមភាព យេនឌ័រ តាម រយៈ កីឡា  
បន្ដ ជួយ គេសួារ សមាជិក អស់ ចំណូល ពីវិបត្ដកូិវីដ ១៩



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៧ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ៩កើត ខៃភទៃបទ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៧ ខៃសីហា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

 រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ សខុភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត មាន សភាព 
ល្អ បៃសើរ ដៃល គៃប ដណ្តប ់ដោយ  
ទង្វើល្អ របស់   អ្នក។  ថ្ងៃនៃះ មាន - 

ការ ជំរុញ  ចិត្ដ   ឲៃយ លោក  អ្នក បៃពៃឹត្តតៃ អំ ពើ ល្អ សុចរិត - 
តៃឹម តៃូវ  និង  ពោល ពាកៃយ  ទៅ អ្នក ផង  បៃកប ដោយ 
វចិារណ ញ្ញាណ។ ចពំោះ ការបៃកប របរ រក ទទលួ-  
ទាន  នានា នងឹ  បាន នវូ ផល ល្អ ហើយការ ធ្វើ ដ ំណើរ 
ទៅ   កាន់ ទី នានា មា ន សុវត្ថិ ភាព គួរ ជាទី ទុក ចិត្ត ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី សៃតុចុះ ។   សុខ ភាព មានជំងឺ 
ជៃៀត ជៃក  ធ្វើ  ឲៃយ ការ បំ ពៃញ ការងារ 
ផៃសៃង ៗ  មិន បា   ន លទ្ធផល  ល្អ  និង ជា 
ហៃត  ុធ្វើ ឲៃយ ទឹក ចិត្ត ពោរ ពៃញ ទៅ - 

ដោយ ភាព សៅហ្មង។ ហៃតុ នៃះ  លោក អ្នក  តៃវូ    តៃ 
ស្វៃង រក សៀវ ភៅ ធម៌ សមៃប់ អាន ពី ពៃះ   ការ - 
មា ន  ពៃះ  ធ ម៌  ក្នងុខ្លនួ ធ្វើ  ឲៃយ  អ្នក មាន មូល ដ្ឋាន គៃះឹ     
នៅ ក្នងុ ការ  ពិចារណា  ។ ចំណៃកឯ  បញ្ហា ស្នៃហា  វិញ   
គូស្នៃហ៍ ចៃើន តៃ មាន ភាព រកំា រកូស ដក់គ្នា។   

រាសីមធៃយម។ ការនិយាយ ស្ត ីមាន 
អ្នកខ្លះ យក  ចិត្ត ទុក ដក់ ស្តាប់ ឯ  
អ្នក ខ្លះ  ទៀត ពៃងើយ កន្ដើយ  ចំពោះ  
អ្នក   ហៃតុ នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្នក្នងុ ការ- 

និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិតឲៃយ  បាន ហ្មត់- 
ចត  ់  មុន នឹងហាស្ដ ី។ ការ បៃកប របរ រក ទទួល ទាន 
បាន       ផល បង្គរួ។  សុខភាព ផ្លវូ កាយ មាន អំណាច-  
ខ្លាងំ   តៃ សុខ ភាព ផ្លវូ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។  
បញ្ហា ស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍  ចៃះ យល់  ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

រាសី  មធៃយម។ ចំពោះ ការ បៃ កប របរ- 
រក  ទទលួ ទាន ផៃសៃង ៗ  នងឹ បាន ផល 
សម សៃប ទៅតាម ការ ចំ ណាយ។   
ទោះ  ជា យា៉ាង នៃះ ក ៏ដោយ  ក ៏លោក- 

អ្នក  ខិត ខំ បំ ពៃញ ការងារ បៃកប ដោយ ការ បៃុង- 
បៃយ័ត្ន  និង បៃងឹ បៃ ង អស់ ពី សមត្ថភាព។  រី ឯ ការ- 
នយិាយ ស្ត ីអាច មាន ភាព លើស លស ់ ឬ ខ្វះ ខត 
ខ្លះៗ។ ដោយ ឡៃក បញ្ហាស្នៃហា   គសូ្នៃហ ៍ក ៏មាន-  
ការ  យល់ ចិត្ត គ្នា បានល្អ ដូចជាសភាព  ធម្មតា ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ សុខភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ- 
ពាល់ អ្វី ឡើយ ។ រីឯ ការ បៃកប របរ រក- 
ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  ទទួលបាន ផល- 

ចំណៃញ   តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក។  ចពំោះ ដណំងឹ ដៃល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲៃយ  លោក- 
អ្នក  មាន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច នៃ 
សុខ   ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ  ទើប បណា្តាល ឲៃយ  
ការ    និយាយ ស្តី បៃកប ទៅ ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ៕ 

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ ការ បំពៃញ 
ការ  ងារ ផៃសៃង ៗ នឹង ទទួល បាន នូវ ជ័យ- 
ជម្នះ  ដៃល ឆ្លើយ តប  នឹង ការ ខិត ខំ 
បៃងឹ     បៃង   ។ ការ និយាយស្តពីីរោះ- 
ពិស     ទៅ កាន់ អ្នក ផង គឺ មាន សៃចក្ត-ី 

មៃតា្តា ករុណា ចំ ពោះ គ្នា  និង គ្នា ។   ថ្ងៃនៃះ  ផល វិបាក 
មួយ   ចំនួន កើត ឡើង លើ រូប អ្នកបាន សប រលាប - 
វិញ  ។ បញ្ហា ស្នៃហា  និង ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទ   ី នានា 
គួរ   តៃ យក ចិត្ត ទុក  ដក់ ជា ចមៃបង   លើ សុខ ភាព ។

 រាសឡីើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
របរ  រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល 
ល្អ បៃសើរ តៃសខុភាព ផ្លវូ កាយ អាច  
នងឹតៃវូ យាយដីោយ ជងំ ឺ។ រឯី លាភ- 

សកា្ការៈ វិញ ចៃើនតៃ  បាន ដោយក្តី ធម៌   និង មាន 
សមត្ថ  ភាព   ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬ ធ្វើការ សមៃច- 
ចិត្ត ផៃសៃង ៗ  បានល្អ ក្នុ ង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំពោះ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា    មាន ការ យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  ហើយ ការធ្វើ- 
ដំណើរ  កមៃសាន្តទៅទី នានានឹង  មានជោគជ័យ  ។   

រាសីមធៃយម។ ទឹក ចិត្ត តៃង បៃ បៃួ ល 
ទៅ តាម ស្ថាន ភាព  និង បរិយា កាស 
ជុំវិញ ខ្លួន ។  ហៃតុ នៃះ តៃូវ បៃឹង បៃង 
ទប  ់ ចតិ្ត កុ ំបណ្តៃត បណ្តាយ ទៅ តាម 

បរិ យាកាស ខ្លាងំ ពៃក។ ជាមួយ គ្នា នៃះ   ក៏ តៃវូ  យក- 
ចតិ ្ត ទកុ ដក ់ផង ដៃរ ទៅលើ ការ នយិាយ ស្ត ី នងិ 
សខុ   ភាព ។ ដោយ ឡៃក ចពំោះ មខុ របរ រក ទទលួ-  
ទាន  នានា បាន ផលបង្គរួ។  រី ឯ បញ្ហា ស្នៃហា ក៏ មិន-  
មាន  អ្វីបៃ បៃួល នោះ ដៃរ គឺ មានសភាពធម្មតា ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ការ- 
បំពៃញ  កា  រ  ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទួល- 
បាន ផល តប ស្នង គរួ ជាទ ីពៃញ ចតិ្ត ។ 
ការ   ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  

បៃ កប   ដោយ សវុត្ថ ិភាព ។  ការ នយិាយ ស្ត ីបៃកប- 
ដោយ   ឧត្តម គតិ  ខណៈ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត មាន ភាព-   
ល ្អ ។ ចំពោះ  ការ ទទួល ដំ ណឹង ផៃសៃង ៗ សុទ្ធ សឹង 
ជា   ដំណឹង  ល្អ ។ ចំណៃក ឯ បញ្ហា ស្នៃហា  គូ  ស្នៃហ៍ 
យល ់ ចិត្ត គ្នា  ធម្មតា  និង បន្ថៃមភាពផ្អៃមល្ហៃម។

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ សុខភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ- 
ពាល ់ អ្វី ឡើយ។  រីឯ ការ បៃកប របរ រក- 
ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  គឺ បាន នូវ ផល-  

ចំណៃញ     តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក  ។  ចពំោះ ដណំងឹ ដៃល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲៃយ  លោក- 
អ្នក  មា ន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច 
នៃ   សុខ ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ បណា្តាល  ឲៃយ  
ការ   និយាយ ស្តី បៃកប  ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ។

រាសីសៃុតចុះ ។ ទឹក ចិត្តមាន រឿង 
សៅ  ហ្មងខ្លះៗ  ក្នុង ថ្ងៃ នៃះ  ហើយ 
សុខ   ភាព ផ្លូវ កាយ មាន ផល ប៉ះ- 
ពាល ់  បណា្តាល មក ពី បរិយា កាស 

ជុ ំ វញិ      មនិ អ ំណយ ផល ។ ថ្ងៃ នៃះ  លោក អ្នក អាច 
នឹង  បា ន ទទួល  ដំណងឹ  មិនសវូ ល្អ ។  ទាក ់ទនិ នងឹ កចិ្ច-  
ការបៃ កប របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ គបៃបី កុំ  ហា៊ាន  
បៃថយុ    នងឹហានភិយ័  ខ្លាងំ ពៃក ។  រឯី បញ្ហា ស្នៃហា  
គូស្នៃហ៍គឺ មានការ   អធៃយាសៃ័យឲៃយ   គ្នា តិច តួច ។

រាសីល្អ បង្គួរ  ។ រាល់ ការបំពៃញ  កិច្ច - 
ការ  ងារ ផៃសៃង ៗ  តៃង ទទួល បាន 
ជោគ  ជយ័ គរួ ជា ទ ីគប ់ចតិ្ត ។ ការ- 
ធ ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  គឺ 

តៃង     តៃ មាន គៃ ទទួល រាក់ ទាក់  និង មាន ទឹក ចិត្ត 
បៃកប  ដោយ  ក្ត ីសោមនសៃស រ ីករាយ  នងិ ពោលនវូ   
ពាកៃយ    សម្តី ពីរោះ ពិស ទៅ   អ្នក ផង  ។ យា៉ាង ណា   គួរ- 
តៃ  យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់យា៉ាង ខ្លាងំ  លើ បញ្ហា សខុភាព  
និង  បញ្ហា ស្នៃហាទើបបាន ជាកា រ ល្អ បៃសើរ។

៨០ភាគរយនៃពលរដ្ឋបៃមណ ២ពាន់គៃួសារ បៃកបរបរពីភ្នំម៉ាបនៃះ  ។ រូបថត AFP

ជាងចម្លាក់ថ្មភ្នំមីយ៉ាន់ម៉ាត្អញូបាត់
ភ្នំបារម្ភអនាគតក្មេងជំនាន់កេយ

កៃងុ យ៉ាងំហ្គនូ : ផ្ទៃ មខុ ពាស 
ល្អង ធូលី ពណ៌ស  និង ពនា្លាក 
ក្នុង ដៃ ជាង ចមា្លាក់ ថ្ម មា៉ាប នៅ 
បៃទៃស មីយា៉ាន់មា៉ា បាន និយាយ  
ថា ភ្ន ំដៃល បាន ផ្ដល ់ដង្ហើម ជវីតិ 
ដល់ ពួកគៃ ជា ចៃើន ជំនាន់  
កពំងុ តៃ បាត ់របូ រាង បន្ដចិ ម្ដង ៗ   
ខណៈ កៃមុហ៊នុ ធ ៗំ  នា ំគ្នា សមៃកុ   
ដណ្តើម មាស ស នៃះ ស្ទើរ  តៃ 
ហិន ហោច ។ 

សំឡៃង កាត់ សិលា ភ្នំ  និង 
មា៉ាសុីន ស្ទូច ធំ ៗ  បន្ទរ ដោយ 
សំឡៃង វាយ ញញួរ  និង ពនា្លាក  
លាន់ ឮរំពង កៃបៃរ ភូមិ សកយីន  
ខង ជើង កៃុង មា៉ានដឡាយ។ 

គំនរ  ភ្នំ  ថ្ម    សៃួច  កៃយ តៃូវ 
បាន កាត់ បំបៃក គឺជា ធនធាន 
ចមៃបង នៃ មា៉ាប  ស  តៃូវ បាន ការ-
ពារ តាងំព ីសមយ័ ស្ដៃច  មនីដនុ 
មីន  ក្នុង សតវតៃសរ៍ ទី ១៩ ។ 

លោក កូ ឡាយ និង ភរិយា 
ពៃមទាំង កូន  ៤នាក់  បាន រៀន 
ឆ្លាក់ ត ជំនាន់ រហូត កា្លាយ ជា 
ជាង ចមា្លាក់ សត្វ  ដៃល អាច រក 
ចំណូល បាន  ៣៦០ដុលា្លារ 
សមៃប់ ចមា្លាក់ ដំរី    ឬ តោ ឬ ខ្លា 
១កៃបាល ។ 

ខណៈលោក រចនា ខ្លា កម្ពស់ 
៣ ម៉ៃតៃ  ដៃល នឹង កា្លាយ ជា ឆ្មាំ 
យាម  នៅ ខ្លាង ទា្វារ អារាម លោក   
បាន ពនៃយល់ ពី សរៈសំខន់ នៃ 
ភ្ន ំថ្ម ចពំោះ ជវីភាព រស់ នៅ របស់ 
ពលរដ្ឋ ត ជំនាន់ ។ 

បរុស វយ័ ៤៨ ឆ្នា ំរបូ នៃះ បាន 
បៃប់ AFP ទាំង ខ្លួន បៃឡាក់- 
បៃឡសូថា ៖ « ភមូ ិឋាន ទំាង មូល  
ពិត អាសៃ័យ លើ ភ្នំ នៃះ តៃ យើង 
កពំងុ បារម្ភ ថា ពកួ វា នងឹ រលាយ 
បាត់ បន្ដិច ម្ដង ៗ  »។ 

ពលរដ្ឋ តៃងតៃ ចាត់ ទុក ភ្នំ 
មា៉ាប នៃះ ជា ទៃពៃយ សមៃបត្ដិ របស់ 

ពកួគៃ នងិ បាន ចោទបៃកានត់ៃ 
អ្នក ខង កៃ ជា អ្នក បំផ្លាញ 
ធនធាន របស់ ពួកគៃ ដោយ បៃើ 
គៃប់ ផ្ទុះ និង មា៉ាសុីន ធំ ៗ  ។ 

លោក កូ ឡាយ បាន ពោល 
ថា ៖ « យើង ចង់ បាន ភ្នំ របស់ 
យើង មក វិញ »។ 

៨០ភាគរយ នៃ ពលរដ្ឋ  
បៃមាណ ២ពាន ់គៃសួរ បៃកប- 
របរ ពី ភ្នំ មា៉ាប នៃះ តៃ ពលរដ្ឋ 
បារម្ភ ថា ពួកគៃ កំពុង តៃូវ បាន 
គៃ ផត់ ចៃញ ។ 

លោក ស៊ូ វីន អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ 
បាន នយិាយ ទាងំ សោកស្ដាយ 
ថា ៖ «កៃុមហ៊ុនធំ ៗ  នឹង បំផ្លាញ 
ភ្ន ំរហតូ ដល ់ហ្មត ់។  យា៉ាង ហោច 

ណាស់ យើង ចៃករំលៃក ភ្នំ 
នៃះគ្នា តៃ អ្នក ភូមិ បាន ទទួល 
បៃយោជន៍ តិច តួច បំផុត» ។

លោក យុន វៃ ដៃល រៀន  
ឆ្លាកថ់្ម ត  គៃសួរ នងិ ធា្លាប ់រលំៃច 
ស្នាដៃ ដល់ ភ្ញៀវ ឆ្លង បៃទៃស 
តាំង ពីវៀតណាម ឥណ្ឌូនៃសុី 
និង  អូស្តាៃលី នោះ បាន ពនៃយល់ 
ថា កៃុមហ៊ុន ដំឡើង តម្លៃ វត្ថុ- 
ធាតុ ដើម  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ រាំង ស្ទះ 
ដល់ លទ្ធភាព អ្នក ភូមិ ។

បរុស វយ័ ៦១ ឆ្នា ំរបូ នៃះ បាន 
លើក ឡើង ថា៖ « សរសៃ ឈាម 
ភមូ ិឋាន ពងឹ អាសៃយ័ លើ ភ្ន ំទាងំ- 
នៃះ តៃ ខ្ញុំ បារម្ភ ពី អនាគត ក្មៃង 
ជំនាន់ កៃយ »៕ AFP/HR

ជាង ចម្លាក់ ថ្ម ម៉ាប នៅមីយ៉ាន់ម៉ា ធ្វើ ការងារ ទំាង មុខ សកៃបុស  ។ រូបថត AFP

ភ្នថំ្មសៃចួកៃយកាត់បំបៃក គឺជាធនធានចមៃបងនៃម៉ាបស  ។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៧ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

សង្វៀន TV5  បើកការប្រកួតវិញ ជាមួយអ្នកឧបត្ថម្ភថ្មី
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  កៃយ  ពី ការ ផ្អាក សកម្មភាព បៃ កួត  
ដោយ បញ្ហា ជំងឺកូវីដ ១៩  មួយ រយៈ ធំ រួច មក  សង្វៀន 
បុ៉ស្តិ៍លៃខ ៥ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ នៃះ  នឹង បើក ការ បៃកួត 
បៃដាល់ ឡើង វិញ ជាមួយ នឹង អ្នក ឧបត្ថម្ភ ថ្ម ីCellcard  
ហើយពៃតឹ្តកិារណ៍ បៃកួត បានប្តរូ ឈ្មោះ មក ជា  ការ - 
បៃកួត  កំពូល ជើង ឯក  TV5  Boxing  Knock Out  
Serie  Cellcard  Champion  ដៃល  បៃ ជំុ ជើង ខ្លាងំ 
ក្នងុ បៃភៃទ ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូ កៃម ។

អ្នក បៃ ដាល់ទំាង ១៦ នាក់ ដៃល សមៃច បញ្ជនូ 
មក បៃ កួត បៃ ជៃង  ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ ថ្ម ីនៃះ  គឺ សុទ្ធ-  
តៃបានសមៃតិសមៃងំ ចៃញ ពី ក្លបិចំនួន ១៦ ផៃសៃង 
គ្នា  ហើយ រូប មន្ត  គឺ ការ  បៃកួតចាញ់ ធ្លាក់ៗ ដោយ 
មាន ៣ដំណាក់ កាល ពី  វគ្គ ជមៃះុ ១៦នាក់ ទៅ វគ្គ 
ជមៃះុ ៨នាក់ រួច ចូល  វគ្គ ពាក់កណា្តាល ផ្តាច់ពៃត័ៃ 
និងឈាន ដល់  វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃតៃ ម្តង។   

លោក  សៃង  កដិកា  អ្នក គៃប់ គៃង កម្ម វិធី បាន   
បៃប់  ថា  ៖ «ការ បៃ កួត នៃះ  យើង សមៃច ជៃើស យក 
បៃភៃទ ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកៃម  ដៃល កីឡាករភាគ ចៃើន  
វ័យ ក្មៃង  មាន ភាព រហ័ស រហួន  ពៃះ បៃភៃទ ទម្ងន់ 
នៃះ  វ៉ៃ គ្នា អស់ ពី លទ្ធភាព  ហើយ ជា បៃភៃទ ទម្ងន់  
ដៃល មហា ជន ចង់ ទសៃសនា ខ្លាងំ បំផុត ។ ចំណៃក 
ពៃល វៃលា បៃ កួត  នឹង ចាប់ ផ្តើម នៅ រាល់ ថ្ងៃ សៅរ៍  
ម៉ោង ៦ លា្ងាច តទៅ  ពី ថ្ងៃ ២៩  ខៃ សីហា  នឹង គៃង 
បញ្ចប់ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ  នៅ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៩  ខៃ ធ្ន ូ  ឆ្នាំ 

២០២០   ហើយ  ជា មួយ នឹង កីឡាករ មាន សមត្ថ- 
ភាពនៃះ  បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥  បាន រចនា សង្វៀន ថ្ម ី ទំនើប 
ស្តង់ ដា អន្តរជាតិ សមៃប់ ការ បៃ កួត នៃះ» ។

ចំណៃក លោក  អូ  ឡាឡា  អ្នក សមៃប សមៃលួ 
កម្ម វិធី បៃ ដាល់ សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥  បាន ឲៃយ ដឹង ថា   
សមាសភាព អ្នក បៃ ដាល់  ដៃល តៃៀម រួច រាល់ មាន 
១៦ នាក់  មក ពី ១៦ ក្លបិ  គឺ មាន កីឡាករ ធន់  អៀង- 
ឡៃ  មក ពី សមាគម បៃដាល់ កង យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ 

,សៃក  សារា៉ាន់   ក្លបិ អង្គរ ជ័យ សៀម រាប , យិប  ឌុក  
ក្ល ិបរស្ម ីភូមិ គប  ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ , នូវ  សុខ ទី   
ក្លបិ រាជ សីហ៍  ខៃត្ត រតនគីរី  , រិន  ដាវីដ ក្លបិ នាគ រាជ 
ចតុមុខ , រឿន  សុខលី   ក្លបិ ពៃក ឯង កីឡា , ពៃជៃ  បុ៊ន- 
សិដ្ឋ   ក្លបិ ចលនា យុវជន ១៥៧ ,  ភួន  ឡំា កូសីុន   ក្លបិ 
សៅយ៉ោន់ នាគ បនា្ទាយ មាន ជ័យ  , ឬទ្ធ ិ សាសៃ្តាវុធ  
ក្លបិ  គុហារ ពៃហ្ម ជ័យ  ខៃត្ត សៀម រាប  , បាង  កានុន   
ក្លបិ អាណា ចកៃ គុន ខ្មៃរ , លីន  សៃង ហុង   ក្លបិ បុរី 

រាជសីមានរិទ្ធ ី, ឡុង  ខៃត្ត  ក្លបិ ខ្លារខិន មានរិទ្ធ, សាន់  
សំអូន   ក្លបិ អរុណ រះ កីឡា , ផន  ផន់ណាត់   ក្លបិ 
បញ្ជា ការដា្ឋាន ទ័ព ពិសៃស  , សូដា  សុវណ្ណមា៉ោយ ក្លបិ  
គោពៃ  និង  រា៉ា  រយ៉ោ   ក្លបិ អៃភូ ថង កីឡា  ។

យោង តាម សមត្ថភាព របស់ កីឡាករ ទំាង ១៦ រូប 
នៃះ គឺ កីឡាករ ឆ្នើមៗ ដៃល កំពុងមានការ  លៃច ធ្លា  
ដោយ បៃ កួតមានការ  ទាក់ ទាញ គួរ ឲៃយ ចាប់ អារម្មណ៍ 
បំផុត នោះ  មាន ដូច ជា  ធន់  អៀង ឡៃ កីឡាករ ជមៃើស- 
ជាតិ  យិប  ឌុក , ពៃជៃ  បុ៊ន សិដ្ឋ ,  ភួន  ឡំា កូសីុន  និង 
ជមៃើស ជាតិ  រិន  ដៃវីដ  ដៃល គៃ អាច ទសៃសន៍ ទាយ 
មុន ថា  អាច ឆ្លង ផុតវគ្គ  ជមៃះុ ជំុ ទី ១ បាន ។ 

ដោយ ឡៃក  សមៃប់ការ បៃកួត បើក  សង្វៀន  ថ្មី  
នា រសៀល ថ្ងៃសៅរ៍នៃះ  គឺ   ធន់  អៀង ឡៃ  តៃវូ ប៉ះ  
សៃក  សារា៉ាន់   ហើយ  យិប  ឌុក  បៃ កួត ជា មួយ  នូវ  
សុខ ទី  ដើមៃបី បៃជៃង យក ៣ ពិន្ទ ុដូច គ្នា ។  លោក  ធន់  
សុភា  គៃ ូបង្វកឹ  ធន់  អៀង ឡៃ  មាន ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់ 
ថា  អៀងឡៃ  នឹង ឈ្នះ  សៃក  សារា៉ាន់  មិន ខន ។  
លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « តាម រយៈហ្វកឹ ហាត់  និង សមត្ថ- 
ភាព របស់ ធន់ អៀងឡៃ ខ្ញុ ំ មិន បារម្ភ ពី រឿង ចាញ់ 
នោះ ទៃ »។

 សៃដៀងគ្នា នៃះ  លោក  ហៃង  បុ៊ន ឃីម  គៃ ូបង្វកឹ   
យិប  ឌុក បៃប់ ថា ៖«ខ្ញុ ំ សងៃឃឹម លើ  យិប  ឌុក  និង 
ឈ្នះ  នូវ  សុខ ទី  ក្នងុ ភាគ រយ ខ្ពស់ ពៃះ  យិប  ឌុក  
ជា កីឡាករ ល្អ  ជាប់ ជមៃើស ជាតិ ២ឆ្នា ំ ហើយ ឥឡូវ 
កំពុង ហាត់ នៅ ភ្នពំៃញ ជា កៃមុ ជមៃើស ជាតិ សៃប់  
គឺ ខ្ញុ ំមិន បាន បង្វកឹ ផ្ទាល់ ដៃ ទៃ មួយ រយៈនៃះ »៕  

សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លេខ ៥ ដេល ទើប រចនាថ្ម ីតេៀម បើក ឲេយមានការ បេកួតឡើង វិញ នៅ ថ្ងេសៅរ៍ នេះ។ សហ ការី

Maguireមានទោសជំុវិញជម្លោះជាមួយបូ៉លិស
កេុងអាថេន : ខៃសៃការពារ 

Harry Maguire របស់ កៃុម 
ជមៃើស ជាត ិអងគ់្លៃស នងិ កៃមុ 
បសិាចកៃហម Manchester 
United តៃូវ តុលាការ បៃទៃស 
កៃិក កាត់ ទោស ឲៃយ ជាប់ ពន្ធនា- 
គរ រយៈ ពៃល២១ ខៃ និង១០ 
ថ្ងៃ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ បនា្ទាប់ ពី 
គត់ តៃូវ បាន រក ឃើញ ថា មាន 
កំហុស  លើបទ ចោទ បៃកាន់ ជា- 
ចៃើន កៃយ មាន ជម្លាះ នៅ 
កោះ Mykonos កាល ពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ សបា្តាហ៍ មុន ។

កីឡាករ Maguire ដៃល 
មនិមាន វត្តមាន ពៃល តលុាការ 
អាន សាល កៃម ដោយសារ តៃវូ 
បាន ធនា ខ្លនួ តៃវូ បាន សមៃច 
ថា មានទោសពបីទចោទ ដចូ-
ជា  ការ វាយ ដំ រាង កាយ យ៉ោង    
ធ្ងន់ ធ្ងរ ប៉ុន ប៉ង ធ្វើ ការ  សូក បា៉ោន់ 
បៃើ អំពើ ហិងៃសា ចំពោះ មន្តៃី រដ្ឋ   
និង  និយយ ពាកៃយ បៃមាថ កាត- 
ទាន កៃយ មាន ការ ចាប់ ខ្លួន 
រូប គៃ នៅ កោះ  Mykonos។

កីឡាករ វ័យ ២៧ឆ្នាំ គឺ ជា 
មា្នាក់ ក្នុង ចំណោម មនុសៃស ៣ 
នាក់ ដៃល តៃូវបាន ចាប់ ខ្លួន 
កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នោះ 
កៃយ មាន វិវាទ មួយ ជាមួយ 
នឹង ប៉ូលិស ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សាល ដីកា នៃះ 
Maguire ឲៃយ ដឹង ក្នុង សៃចក្ដី 

ថ្លៃង ការណ៍ ថា ៖ « កៃយ ពី 
មាន សៃចក្ដីសមៃច ថ្ងៃ នៃះ ខ្ញុំ 
បាន រៀប ចំ កៃុម អ្នក ចៃបាប់ មួយ 
ភា្លាម ៗ  ដើមៃបី ជូន  ដំណឹង ទៅ 
តុលាការ ថា យើង នឹង ធ្វើ ការ 
ប្ដឹង ឧទ្ធរណ៍ ។ ខ្ញុំ នៅ តៃ មាន 
ទំនុក ចិត្ត និង ជឿ ជាក់ យ៉ោង 
ខ្លាំង ថា ពួក យើង គ្មោន កំហុស 
ឡើយ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ហៃតកុារណ ៍
លើក នៃះ បៃសនិ  បើ មាន ខ្ញុ ំចង ់
បៃប់ ថា ខ្លួន ខ្ញុំ គៃួសារ និង មិត្ត 
របស់ ខ្ញុំ គឺ ជា ជន រង គៃះ » ។

កៃយ មាន សៃចក្ដី សមៃច 
នៃះ គៃ ូបង្វកឹ របស ់កៃមុ ជមៃើស- 
ជាតិ តោ កំណាច អង់គ្លៃស 
Gareth Southgate  សមៃច 
ដក ឈ្មោះ កីឡាករ Maguire 

ពី កៃុម ហើយ សមៃប់កម្ម វិធី 
បៃកួត Nations League  ខៃ 
កៃយ ទល់ នឹង កៃុម ជមៃើស-  
ជាតិ អីុស្លង់ និង ដាណឺមា៉ោក ។

ទាក់ ទង នឹង ការ សមៃច ដក 
ឈ្មោះ នៃះ លោក Southgate 
បានបៃប់ ថា ៖ « ដូច ខ្ញុំ បាន 
នយិយ នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃ នៃះ អ៊ចីងឹ ខ្ញុ ំ
មាន សិទ្ធិ កៃ បៃ សា្ថាន ការណ៍ 
គៃប់ យ៉ោង ។ ដោយ  ពិភាកៃសា  
ជាមួយ កៃុម Manchester 
United និង កីឡាករ ផ្ទាល់ ខ្ញុំ 
បាន សមៃច ធ្វើ បៃប នៃះ ដើមៃបី  
ជា បៃយោជន៍ ល្អ បំផុត សមៃប់ 
ភាគី ទំាង អស់ និង ពិចារណា 
ពីផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ តៃៀម  
ខ្លួន របស់ ពួក យើង សមៃប់ 

សបា្ដាហ៍ កៃយ » ។ 
កីឡាករ  Maguire តៃូវ បាន 

ចាប ់ខ្លនួ ជាមយួ ប្អនូ បៃុស របស់ 
ខ្លួន Joe  Maguire និង មិត្ត- 
ភក្ដិ ឈ្មោះ Christopher 
Sharman កាល ពី យប់ ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ កៃយ មាន ជម្លាះ 
ជាមយួ មនៃ្ត ីប៉លូសិ ២របូ នៅ ឯ 
កោះ Mykonos ដៃល ពួក - 
គៃទៅ សមៃក លម្ហៃ ។ 

មៃធវី  ដៃលតំណាង ឲៃយ មន្តៃី 
ប៉ូលិស លោក Ioannis Ia-
kovos Paradisis បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា ៖ «អ្វី ដៃល ប៉ូលិស  ជា ជន រង- 
គៃះ កំពុង រង់ចាំ នោះគឺ ពាកៃយ 
សុំ ទោស ធម្មតា  ១មា៉ោត់ពីមាត ់
មនុសៃស ដៃល និយយ ថា គៃ គឺ 
ជា ជើង ឯក » ។ 

សាកៃសី ប៉ូលីស មា្នាក់ សមៃប់ 
អយៃយការ បាន បៃ ប់ តុលាការ 
ថា កីឡាករ Maguire បាន 
ពៃយាយម សូក បា៉ោន់ ដើមៃបី បាន 
គៃច ចៃញ ពី ហៃតុ ការណ៍ នោះ 
ដោយ សាកៃស ីនោះ បាន នយិយ 
ពី សម្ដីរបស់ Maguire ដូច្នៃះ 
ថា ៖ « តើ អ្នក សា្គាល ់ថា ខ្ញុ ំជា អ្នក- 
ណាទៃ ? ខ្ញុំ ជា បៃធន កៃុម 
Manchester United ។ ខ្ញុ ំជា 
អ្នក មាន ។ ខ្ញុំ អាច ឲៃយ បៃក់ អ្នក 
បាន ។ ខ្ញុ ំអាច ចណំាយ បៃក ់ឲៃយ 
អ្នក។ មៃតា្តា ឲៃយ ពួក យើង  ចៃញ 
ពីទីនៃះទៅ » ៕ AFP/VN

Maguire (ឆ្វេងទី២) របស់  Man United ចាកចេញពីតុលាការថ្មីៗ នេះ។ AFP

Conteនៅត្រជាអ្នកចាត់ការ
របស់Interរដូវកាលក្រយ 

កេុង រ៉ូម : លោក Antonio 
Conte នឹង នៅ តៃ បន្ត ធ្វើ ជា  
គៃូបង្វឹក របស់់ កៃុម Inter Mi-
lan ទៀត រដូវ កាល កៃយ។ 
នៃះ បើ តាម ការ ឲៃយ ដងឹ របស់ ក្លបិ 
នៅ កៃប ខណ័្ឌ  Serie A អុតីាល ី
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  ដៃល ការ- 
បញ្ជាក់ បៃប នៃះ បាន បញ្ចប់ 
ពាកៃយ រហិច រហៀង  ដៃល ឮ មក 
ថា ពួក គៃ ទំនង ជា ចៃក ផ្លូវ គ្នា 
កៃយ ពី មាន ការ បរាជ័យ កាល- 
ព ីសបា្ដាហ ៍មនុ អឡំងុ ការ បៃកតួ  
កៃប ខ័ណ្ឌ  Europa League 
នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ។

ការ ផ្ទុះ ឡើង នវូ ការ ខងឹ សមៃបា 
ម្ដង មា្កាល របស់ លោក Conte  
ធ្វើ ឲៃយ គត់ មានការ ប៉ះ ទង្គិច  
ជាមួយ នាយក បៃតិបត្តិ ជាន់- 
ខ្ពស ់របស ់ក្លបិ អឡំងុពៃលបពំៃញ   
តនួាទ ីរដវូ កាល ដបំងូ របស ់គត ់
ខណៈ កៃុម   Inter បញ្ចប់ នៅ 
ចណំាត ់ ថា្នាក ់លៃខ ២ ពកីៃយ 
កៃុម Juventus នៅ Serie A 
និង ការ បៃកួត ចាញ់ ៣-២ 
កៃម ថ្វ ីជើង កៃមុ នៅ អៃសៃបា៉ោញ  
Sevilla ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ Eu-
ropa League កាល ពី ថ្ងៃ 
សុកៃសបា្ដាហ៍ មុន ។

កៃមុ  Inter បាន បៃកាស  ក្នងុ 
សៃចក ្ដី ថ្លៃង ការណ៍  ថា ៖ « ក្លិប 

និង លោក Antonio Conte  
ធ្វើ ការ ជួប ពិភាកៃសាគ្នា ហើយ 
ទទួលបាន លទ្ធផល  វិជ្ជមាន 
មួយ ថ្ងៃ នៃះ ដោយ  ផ្ដាត ទៅ  
លើ ស្ថិរ ភាព និង យុទ្ធ សាស្តៃ 
ដៃល ភាគ ីទាងំ២ បាន បង្កើត នវូ 
គៃឹះ  ដើមៃប ីបន្ត ការ ងរ ជាមយួ គ្នា  
ក្នុង ការ សមៃច គមៃង ផៃន- 
ការ របស់ ក្លិប » ។

មូល ហៃតុ  ដៃល ធ្វើ មាន ការ- 
សងៃស័យ លើ អនាគត របស់ 
លោក Conte បាន កើតមាន 
កៃយ  ការ បរាជយ័  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ 
របតូ ពាន រង្វាន ់កៃប ខណ័្ឌ កមៃតិ 
ទី២ របស់ អឺរ៉ុប  ទៅ ក្នុង ដៃ កៃុម   
Sevilla ខណៈ កៃយ ចប ់ការ- 
បៃកួត នោះ អ្នក ចាត់ ការ វ័យ 
៥១ ឆ្នាំ បាន ពៃលយពាកៃយ ថា 
កៃមុ Inter តៃវូ តៃ មាន ផៃន ការ 
រយៈ ពៃល វៃង  បើ ទោះ ជា មាន 
ឬ គ្មោន គត់ ក៏ ដោយ ។

លោក Conte ដៃល ជា អតតី 
គៃបូង្វកឹ របស ់កៃមុ ជមៃើស ជាត ិ
អីតុាល ីបាន មក ចលូ រមួ ជាមយួ 
កៃុម  Inter កៃយ ដឹក នាំ ឲៃយ 
កៃមុ Juve ឈ្នះ ពានកៃបខណ័្ឌ   
Serie A ៣ ដង និង កៃយពី 
បាន  លើក ពានកៃប ខណ័្ឌ  Pre-
mier League ជាមួយ កៃុម    
Chelsea ៕ AFP/VN 



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ដែល    ផលិត កម្មចមែៀង  ថ្មី- 
ថ្មោង  Galaxy Navatra  ដែល មាន ថៅកែ ជា 
ឧកញ៉ា វ័យ ក្មែង    ទើប  តែ ទ ទួល បាន កំពូល  តារា - 
ចមែៀង  បែុស   ២  ដួង  ពី ផលិត កម្ម ធំ  ២  ផែសែងគ្នា  
គឺ   ខែម ចែញ ពី ថន និង  ពែប សុវត្ថិ  ចែញ  ពី 
ហងែស មាស   នោះ ក៏ លែច ឮ នូវ  ដំណឹង ខែសឹប ខែសៀវ  
ភ្លាម ថ  តារា  ចមែៀង  បែុស  រាង ខ្ពស់ សង្ហា  លោក 
ខែមរៈ សិរីមន្ត ទំនងជា ចែញ ទៅ តាម  តារា បែុស 
រៀម ចែបងរួម  ទែនំ  ចាស់ ដែ រហើយ  ។ 

ដំណឹង  បែប ចចាម អារា៉ាម នែះបានកើត ឡើង   
ក៏  ដោយសារ   គែសង្កែត  ឃើញ នូវ សម្ព័ន្ធ ភព នែ 
ទនំាក ់ ទនំង រវាងតារា ចមែៀង  បែសុ  អតតី ជា តារា  
កពំលូ ចែៀង នៅផលតិ កម្ម  សានដ់ែ ជាង ១០ ឆ្នា ំ
និង ទើប តែ មក ជែកទែនំ ថ្មី ហងែសមាស  បាន-  
បែមាណ  ជា ៣-៤ ឆ្នាំ  ចុង កែយ  ដោយ លោក 
ខែមែរៈ សរិ ីមន្ត ឧសែសាហ ៍ បង្ហាញ វត្ត មាន ជបួជុ ំគ្នា 
ក្នុង  តុ អាហារ ជាមួយ ឧកញ៉ា វ័យ ក្មែង ដែល  ជា   
ថៅកែ ផលិត  ក ម្ម   Galaxy Navatra និង 
មាន   អ្នក គែប់គែង ទូទៅ  យឹម តា សែង់   
នោះ  ឯង។ 

កែយ    ព ីឃើញ  បង្ហាះ របូ ជុ ំគ្នា ក្នងុ ត ុ
អាហារ តែ មយួ នា ពែល ថ្មីៗ  នែះ កម៏ាន 
ការ  លើកឡើង ពីសំណាក់  មជែឈ ដ្ឋាន   
ខាង  កែ  ភ្លាមៗ តែ ម្តង ថ  ៖ « អីយ៉ា!   តិច 
ថៅកែ   Galaxy Navatra 
ស្ទូច យក  តារា ចមែៀង-  
បែសុ   ហងែសមាស  មា្នាក ់នែះ   
[សិរីមន្ត] ទៅ?»។   

លោក ខែមរៈ សិរី មន្ត 
តារា  ចមែៀង  ដែល         បាន 
កសា ង   បែជា   បែយិភព 
លែប ី ខា្លាងំ  នៅ ទែន ំចាស ់    
សាន់ដែ អស់ រយៈ - 
ពែល  បែមាណ  ជាង   
១០ ឆ្នា ំខណៈ លោក  
ទើប តែ   ដូរ មក ទែនំ ថ្មី 
ហងែស មាស  នារយៈ- 
ពែល ៣-៤ ឆ្នាំចុង-  
កែយ  នែះ ហើយ  ក ៏ 
បាន   លាភ  ជា ទំនុក  - 
ចិត្ត  កន្លែង ថ្មី  កា្លាយ  ជា 
គែូ បង្វឹក នែ កម្មវិធី - 
លំដប់ ពិភព លោក គ ឺ  
កម្ម  វិធី  X Factor Cambodia 
រដូវ  កាល ទី ១ ផង ដែរ។

តែ តារា ចមែៀង បែសុ     ឈ្មោះ  ពតិ  
ខែម ប៊ុនថែ  ហៅ ខែមរៈ សិរីមន្ត  
ដែល  បង្ហាញ  បទ  ចមែៀង  ដំបូង  
ដែល មា ន ចំណង ជើង ថ « ស្ទឹង-   
តែង  បង អើយ» នៅ ឯ ទែនំ ហងែស- 
មាស បាន បដសិែធ  ពត័ម៌ា ន លែចឮ 

នោះ ។   តារា ចមែៀង  បែុស  ខែមរៈ សិរីមន្ត  
បាន    បញ្ជាក ់ ថ៖ «អត់ទែ បង! ដំណឹង 
នោះ  មិន ពិត ឡើយ។ សមែប់ ទំនាក់- 
ទំនង ខ្ញុំ និង គត់ [ឧកញ៉ា ឡែង 
ណាវា៉ាតែ] មិន   មែន រឿង កិច្ច ការ 

សិលែបៈ នោះ ឡើយ គឺ យើងជួបគ្នា 
ពិភកែសា រឿង រកសុី ផ្នែក អចល - 

នទែពែយ តែ ប៉ុណ្ណោះ »។ 
នាពែល  ថ្មីៗ  នែះ ដែរ     

តារា   ចមែៀង  បែុស-  
លែបី    លោក ខែមរៈ 
សរិមីន្ត  ក ៏បង្ហើរសារ 
អបអរ សាទរ  ក្មយួ-  
សែ ី ទាងំ  ២  ចពំោះ   
ការ គ ំទែ  ព ីមហា- 
ជនតាមប ណា្តាញ-  
សង្គម   នឹង   វត ្ត- 
មាន  សម្តែង  និង   
ចែៀង ជា   លើក   - 
ដំបូង  គួប ផែសំ  នឹង  
រូប   សម្ផសែស   ក៏ 
សា្អាត  ផូរផង់ដែរ ។  
តែ  ទន្ទឹម   នឹង នែះ 

ក៏  លែច   ព័ត   ៌មាន 
លើក  ឡើង ថ លោក 
សិរីមន្ត    កំពុង តែ  

បង្ហាញ ពី ចែត នា  ជួយ 
យឹត យោង  ស ណ្តាង  សាច់ - 
ញតិ  ខ្លួន ឲែយ ចូល   ឯហងែស មាស 
ដូច   រៀម ច ែបង    មាន  លោក ពែប 
សុវត្ថិ ជួយ  កូន បែុស ទាំង ៣ 
ខណៈ លោក ណុប បាយ៉ារិទ្ធ 
ជួយ   ប្អូនបែុស  ពៅ លោក នីកូ  
ជាដើម  ៕  

ថ្មីៗ  នេះ ខេមរៈ សិរីមន្ត និង ថៅកេ ផលិត កម្ម  Galaxy 

Navatra ជំុគ្នា ក្នងុ តុអាហារតេមួយ ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 

សិរីមន្ត បដិសេធ រឿង ចច  ម - 
អារ៉ាម  ទៅ GalaxyNavatra  
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ខេសេបេយុទ្ធ Messi របស់ កេមុ Barcelona កំពុងលើកដេលា អ្នកគំទេ អំឡុងការ ប េកួត នាពេលកន្លងមក។ AFP

Barca ចប់ផ្ដើម ចលាចល 
ពេល Messi សុំចកចេញ

បសេឡូណា : បែធាន កែុម 
អ្នក មាន បុណែយ Barcelona គឺ 
ខែសែ បែយទុ្ធ Lionel Messi បាន 
បែប់ ក្លិប ថ រូប គែចង់ ចាក - 
ចែញ  ។ នែះ បើ តាម ការ អះ អាង 
ពី បែភព មួយ កាល ពី ថ្ងែ អង្គារ 
ដែល វា ធ្វើ ឲែយ មាន ភព ជែួល- 
ចែល់ កាន់ តែ ខា្លាំង ឡើង ក្នុង ក្លិប 
នៅ តំបន់ កាតាឡាន់ មួយនែះ 
ពោល គឺ មិន ដល់ ២ សបា្ដាហ៍ ផង 
កែយ ពី ការ បរាជ័យ យ៉ាង- 
អាមា៉ាស់ ៨-២ ដោយសារ កែុម 
អាល្លឺម៉ង់ Bayern Munich 
នៅ Champions League ។

បែភព នែះឲែយ ដឹង ថ ក្លិប បាន 
ទទួល សារ ពី មែធាវី ផ្ទាល់ ខ្លួន 
របស់ កីឡាករ Messi  តាម 
រយៈប៊រូ៉ ូហ្វែក (burofax) ដែល 
បញ្ជាក់ ថ កីឡាករ វ័យ៣៣ ឆ្នាំ 
ដែល ចំណាយ ពែល ក្នុងអា ជីព 
ទាងំ មលូ  នៅ តែ ក្នងុ  កែមុ  Barca  
ចង់ ចាក ចែញ ។ ប៊ូរ៉ូ ហ្វែក (bu-
rofax) គ ឺជា សែវា មយួ ដែល តែវូ 
បាន បែើ បែស់  ក្នុង បែទែស 
អែសែប៉ាញ សមែប ់ធ្វើ ការ បញ្ជនូ 
ឯក សារ បនា្ទាន ់តាម រយៈ អីមុែល 
ផ្លូវការ ដែល ចែញ វិញ្ញាបន បតែ 
ឌជីថីល ដោយ មាន សពុលភព 
ផ្នែក ចែបប់ ។

បនា្ទាប់ មក ខាង ក្លិប ក៏ បាន 
បញ្ជូន សារ ប៊ូរ៉ូ ហ្វែក តែឡប់ ទៅ 
កីឡាករ Messi វិញ ដោយ 
បញ្ជាក់ អះ អាង ថ ពួក គែ ចង់ ឲែយ 
រូប គែ សា្នាក់ នៅ បន្ត និង បញ្ចប់ 
អាជពី របស ់ខ្លនួ នៅ កែមុ អ្នក មាន 

បណុែយតែ ម្ដង ។ នែះ បើតាម ការ ឲែយ 
ដឹង បន្ត ពី បែភព ហ្នឹង ។

កុង តែ របស់ កីឡាករ អន្តរ - 
ជាត ិអាហែសង ់ទនី មាន រហតូ ដល ់
ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០ ២១ ហើយ គែ 
ដឹង ថ ក្នុង កិច្ច ពែម ពែៀង  ដែល 
ធ្វើ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ នោះ មាន ខ 
សនែយា ថ  អនញុ្ញាត ឲែយ កឡីាករ រូប 
នែះ ចាក ចែញ ដោយ គ្មោន តម្លែ 
ខ្លួន  នៅ ដំណាច់ យុទ្ធនាការ  
រដូវកាល ២០១៩-២០២០ ។

ដោយសារ រយៈ ពែល នែ កុង- 
តែ ដែល នឹង អស់ សុពល ភព 
នៅ ឆ្នាំ ២០២១ ដូច្នែះ វិធី តែ ១ 
គត់ ដែល អាច ឲែយ មា្ចាស់ ជយ- 
លាភី ពាន Ballon d'Or ៦ 
សម័យ កាល ចែក ផ្លូវ ដោយ មិន 
មាន ការ យល់ ពែម ពី ក្លិប គឺ លុះ 
តែ ណា កែមុ ដែល ចង ់បាន រូប គែ 
ហា៊ាន ចំណាយ ថ្លែ ផ្ដាច់ កុង តែ 
ចំនួន ៧០០លាន ផោន ($ 
៨២៨ លាន )។

តាម រយៈ បែភព នោះ បាន 
ឲែយដងឹ បន្ត នវូ ការ លើក ឡើង  របស់ 
ក្លិប ថ ៖ « ក្លិប យល់ ឃើញ ថ 
កុងតែ មាន សុពល ភព ពែញ- 
លែញ រហូត ដល់ ថ្ងែ ទី ៣០ ខែ 
មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ » ។

ការ ស្នើ របស់ កីឡាករ Messi 
នែះ កើត ឡើង ១ ថ្ងែ កែយ 
បណា្តាញ សារពត័ម៌ាន  អែសែប៉ាញ   
រាយការណ ៍ថ គែ ូបង្វកឹ  ថ្ម ីលោក 
Ronald Koeman បាន បែប់ 
មិត្ត ស្និទ្ធសា្នាល និង ជា ដែ គូ- 
បែយុទ្ធ  របស់ កីឡាករ រូប នែះ គឺ 

Luis Suarez ថ លោក គ្មោន 
បណំង ឲែយ កឡីាករ សញ្ជាត ិអ៊យុ-
រូហា្គាយ បន្តលែង នៅ លើទឹក ដី  
Camp Nou ទៀត ទែ ។  

ការ ចង់ ចាក ចែញ នែះក៏មាន 
ការ គំ ទែ ពី សំណាក់ ខែសែ ការ ពារ 
ដ៏រឹង មាំ និង ជា បែធាន កែុម  គឺ  
Carles Puyol ដោយ កីឡាករ 
ចូល និវត្តន៍ រូប នែះ សរសែរ តាម 
រយៈ បណា្តាញ សង្គម Twitter 
របស់ ខ្លួន ខ្លី ៗ  ថ ៖ « ដោយ ក្ដី- 
គោរព និង កោត សរសើរ ។ 
Messi ឯង បាន ការ គំ ទែ ពី ខ្ញុំ 
យ៉ាង ពែញ ទំហឹង សមា្លាញ់ » ។ 
សារ របស់ លោក Puyol នោះ 
ភ្លាម ៗ   ក៏ ទទួល បាន រូប អីុម៉ូ ជិ 
(emoji) ទះ ដែ ចំនួន ២ ពី 
កីឡាករ Suarez ។ 

ដោយឡែក អតីត បែធាន ក្លិប  
Barca លោក Joan Laporta 
បាន លើក ឡើង ថ អ្នក គួ រ ចែញ 
មនិ មែន កឡីាករ Messi តែ ផ្ទយុ 
វិញ គឺ លោក Josep Maria 
Bartomeu បែធាន ក្លបិ បច្ចបុែបន្ន 
ទែ ដែល គួរ តែ លា លែង ។ 

អតីតបែធានរូប នែះ  សរសែរ 
តាម Twitter ថ ៖ « លោក   
Bartomeu និង កែុម បែឹកែសា  គួរ 
លា លែង ភ្លាម ៗ  ។ ពួក គែបាន 
បំផ្លាញ  Messi ដើមែបី  សែច-  
សែង ់ពកួ គែ ព ីភព ចែបកូ ចែបល់ 
ផ្នែក ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល ពួក គែ បាន 
បង្កើត ឡើង ។ បើ ពួក គែ ចែញ 
អាច មាន សងែឃឹម ខ្លះ ថ Messi 
នៅ បន្ត » ៕ AFP/VN
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