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ក្រុមយុវជនបង្កើតការជួបជុំច្រករំល្រកពីស្ទីល
ស្លៀកពាក់បន្ថយភាពរើសអើង...ទំព័រ១៤

Kloppលាន់មាត់សរសើរទម្រង់ល្រងរបស់ក្រុម
ក្រយវាយបកឈ្នះកាំភ្លើងធំ...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំៃញៈ  ក្រសួង ធនធាន ទឹក  និង 
ឧតុនិយម  បានព្រមាន ជាថ្ម ីម្ដង- 
ទៀត អំពី ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង  ដ្រល 
អាចនឹង កើត ឡើង នាចុង សបា្ដាហ៍ 
ន្រះ  ក្នងុ តំបន់ វាលទំនាប ជាប់ 
ផ្លវូទឹក   ជើង ភ្ន ំ និង ខ្ពង់ រាប  ដ្រលជា 
តំបន់ ផ្ទ្រ រង ទឹក ភ្លៀង។ ស្ថតិ ក្នងុ 
ស្ថានភាព ន្រះ  ក្រសួង អំពាវនាវ ឲ្រយ 
ពលរដ្ឋ  រស់នៅ ក្នងុ តំបន់ ងាយ- 
រងគ្រះ  ដោយ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង  ត្រវូ 
បង្កើន ការប្រងុ ប្រយ័ត្ន ខ្ពស់  ដើម្របី 
ចៀសវាង គ្រះ ថ្នាក់។ 

យោង តាមស្រចក្ត.ី..តទៅទំព័រ ៤

នៀម ឆៃង 

ភ្នំពៃញៈ មន្ត្រី   ពាក់ព័ន្ធ បាន 
ឆ្លើ យ តប  ការ លើក ឡើង របស់  
អគ្គ ល្រខាធិការ អង្គការ សហ -  
ប្រជាជាតិ  ដ្រល ថ មាន  ការ- 
សង សឹក  និង ការ បំភិត បំភ័យ   
ធ្វើ ឡើង ដោយ មន្រ្តី សន្តិ សុខ  
ទៅ លើ អ្នក ដ្រល ចលូ រមួ ធ្វើ ការ- 
ងារ ជា មួយ អង្គការ សហ ប្រជា - 
ជា តិនៅ កម្ពុជា។ មន្ត្រី និយា យ 
ថ ការ លើក ឡើង ប្រប ន្រះ  មិន- 
គ្រប់ ជ្រុង ជ្រយ និង មិន ឆ្លុះ- 
បញ្ចាំង ពី ការ ពិត។

អគ្គល្រខាធិការ អង្គការ សហ - 
ប្រជាជាតិ លោក Antonio 
Guterres នឹង ធ្វើ បទ បងា្ហាញ 
នៅ ថ្ង្រ ពុធ ទី ៣០ កញ្ញាអំពី របា យ - 
ការណ៍ ប្រចំា ឆ្នា ំដ្រល លោក ទទួ ល 
បានពី អ្នក រាយការណ៍ ពិស្រស 
អំពី បញ្ហា សិទ្ធ ិមនុស្រស នៅ ប្រទ្រ ស  
ផ្រស្រងៗរ ួមមាន ទាងំ កម្ពជុា ផង ។ 
របាយការណ៍ ន្រះ និយាយ អំពី  
ការ បំភិត បំភ័យ និង ការ សង សឹ ក 
ប្រឆំង ទៅ នឹង អ្នក ដ្រល ធ្វើការ 
ជាមយួ អង្គការ សហប្រជាជាត ិ
តំណាង និង យន្តការ របស់ ខ្លួន  
ក្នងុ វសិយ័ សទិ្ធ ិមនសុ្រស នងិ អង្គ-
ការ សង្គម សុីវិល។ 

សម្រប់ កម្ពជុា...តទៅទំព័រ  ៦ 

ក្រសួងធនធានទឹកព្រ-
មានពីជំនន់ទឹកភ្លៀង
និងប្រប់ឲ្រយពលរដ្ឋ
ត្រវូប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់

មន្ត្រីឆ្លើយតបការលើក-
ឡើងរបស់UNដ្រល
ថាមានការបំភិតបំភ័យ
លើអ្នកចូលរួមធ្វើ-
ការងារជាមួយUN

ធនាគារពិភពលោកៈការដាក់ច្រញនូវផ្រនការ
ស្តារស្រដ្ឋកិច្ចរបស់រដា្ឋាភិបាលកម្ពជុានឹងជួយជំរុញកំណើនងើបឡើងលឿន

ធូ វីរ: 

ភ្នំពៃញ: ធនាគារពិភពលោកកាលពី 
ថ្ង្រ អងា្គារបានក្រ  តម្រូវ ការ ព្រយាករ កំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ច ប្រទ្រស កម្ពុជា សម្រប់ ឆ្នាំ 
២០២០  ន្រះ មក នៅត្រឹម ដក ២ ភាគរយ 
ដោយសរត្រ វសិយ័ ជរំញុ កណំើន សខំាន់ៗ  
ដចូជា សណំង ់ទ្រស ចរណ ៍នងិ ការនាចំ្រញ 

ទំនិញ បន្ត  រង ផលប៉ះពាល់ យា៉ាងខា្លាំង ពី 
ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។  

 ធនាគារពភិពលោក បាន ឱ្រយ ដងឹថ ការ- 
ព្រយាករ កំណើន ចុងក្រយ ដ្រល បានក្រ- 
តម្រវូ ព ីចន្លាះ ដក ១ ភាគរយ នងិ ដក ២,៩ 
ភាគរយ កាលពី ខ្រឧសភា ។   ធនាគារ ន្រះ 
បន្តថ ការធ្វើអន្តរាគមន៍ សរពើពន្ធ របស់ 
រដា្ឋាភបិាល គឺ មនិ ធា្លាបម់ាន ពមីនុដ្រលមាន 

ចំនួន ៥ ភាគរយ ន្រ ផលិតផល ក្នុងស្រុក 
សរុបស្រប នឹង គោលនយោបាយ រូបិយវត្ថុ   
ហើយ វា មាន សរៈសំខាន់ ណាស់ ដ្រលថ 
អាជា្ញាធរ រៀបច ំការស្ដារ ស្រដ្ឋកចិ្ច ក្រយ ជងំ ឺ
កូ វីដ ១៩ ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព ។

ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ការរីក រាលដាល ជំងឺ ន្រះ 
បាន ប៉ះពាល់ យា៉ាងខា្លាំង ដល់ក តា្តា ជំរុញ 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច សំខាន់ៗ របស់ ប្រទ្រស 

កម្ពុជា ដ្រល បានរួម ចំណ្រក ជាង ៧០ 
ភាគរយ ន្រ កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និង ៣៩ 
ភាគរយ ន្រ ការងារ មាន ប្រកខ់្រ សរបុ កាល- 
ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ បានធ្វើ ឱ្រយ 
ជាប់គាំង វិស័យ សំណង់ និង ការរីកចម្រើន ន្រ 
វិស័យ អចលនទ្រព្រយ ដ្រល ពឹងផ្អ្រក យា៉ាងខា្លាំង 
លើ ការវិនិយោគ បរទ្រស ។ ការនាំច្រញ 
ដ្រកថ្រប និង សុីម៉ងត.៍..តទៅទំព័រ ៩

ប្រសកកម្មតវ៉ាបញ្រឈប់ការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សំបុត្ររបស់លោកត្រំអាចទទួលបានជោគជ័យឬទ្រ?
សុខ វៃងឈាង

កៃុង វ៉ា សុីនតោនៈ ប្រធានា ធិបតី - 
សហ រដ្ឋអាម្ររិក លោក ដូណាល់ ត្រំ 
ដ្រល បន្ត ឈរ ឈ្មោះ ជា ប្រក្ខ ជន 
ប្រធានា ធិបតី សម្រប់ ការ បោះ ឆ្នាត 
ឆ្នាំ២០២០ ន្រះ  បាន ទាម ទារ ឱ្រយ - 
បញ្រឈប់ ការ បោះឆ្នាត តាម ប្រអប់- 

សំបុត្រ។ ការទាម ទាររបស់ ប្រធានា- 
ធិបតី រូប ន្រះ ធ្វើ ឡើង ក្រម ហ្រតុ ផល 
ថ របៀប បោះ ឆ្នាត ន្រះ មាន ហានភិយ័ 
ខ្ពស់ ក្នុង ការ ក្ល្រង សន្លឹក ឆ្នាត។

អ្នក វិភាគ មួយ ចំនួន  បាន គិតថ 
លោកត្រ ំធ្វើ ប្រប ន្រះ ដើម្រប ីកាត ់បន្ថយ 
ការ ចូល រួម ការ បោះ ឆ្នាត ឆ្នាំ ២០២០ 
ដ្របតិ លោក មាន ហានភិយ័ ខ្ពស ់ក្នងុ ការ- 

ចាញ់ សន្លឹក ឆ្នាត។
ការ បោះឆ្នាត តាម ប្រអប់ សំបុត្រ 

ប្រព្រឹត្ត ទៅ ដោយ ច្រក ចាយ សន្លឹក- 
ឆ្នាត តាម ប្រសណយី ៍ ទៅ ដល ់បគុ្គល 
ដ្រល បាន ចុះ ឈ្មោះ បោះ ឆ្នាត  ក្រយ 
ពី បាន គូស សន្លឹកឆ្នាតរួច អ្នកបោះ- 
ឆ្នាត ត្រូវ ផ្ញើ សន្លឹក ឆ្នាតនះ ឱ្រយ ទៅ 
អាជា្ញាធរ រៀបចំ ការ បោះ ឆ្នាត វិញ ។ 

កន្លង មក រដ្ឋ ទាំង ៥០ របស់ អាម្ររិក 
បាន អនុញ្ញាត ឱ្រយ មាន ការ បោះឆ្នាត 
ដោយ ប្រអបស់បំតុ្រន្រះ ចពំោះ បគុ្គល 
ដ្រល មាន លក្ខខណ្ឌ ពិស្រស ដូច ជា 
ទាហាន ត្រូវ ឈ រជើង នៅបរទ្រស   
ឬក៏ ពលរដ្ឋអាម្ររិកណា ដ្រល មិន 
អាច វិល ត្រឡប់ មក បោះ ឆ្នាត វិញ  
បាន ទាន់ ព្រល ឬ លក្ខ ខណ្ឌ ផ្រស្រងៗ 

ទៀត ប្រប្រួល ទៅ តាម រដ្ឋ នីមួយៗ។ 
ប៉ុន្ត្រ ដោយ សរ ការ រាល ដាល ន្រ ជំងឺ  
កវូដី១៩ រដ្ឋ ភាគ ច្រើន បាន ពង្រកី សទិ្ធ ិ
ឱ្រយ ប្រជាជន ទូទៅ បោះឆ្នាត តាម 
របៀប ន្រះ  ដើម្របី ការពារ ការ រីករាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ។ 

នៅ ថ្ង្រ ទី២  ខ្រកញ្ញា  រដ្ឋ North 
Carolina កា្លាយជា...តទៅទំព័រ  ១២

បង់សំណាញ់!
បុរសមា្នាក់ន្រះ ពិនិត្រយ មើលសំណាញ់របស់គាត់ បនា្ទាប់ពីបង់នៅ ក្នុង ទន្ល្រម្រគង្គ  រាជធានីភ្នំព្រញ កាលពីសបា្ដាហ៍មុន ។ រូប ជីវ័ន



ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈអាជ្ញាធរជតិប្រយទុ្ធ
នឹងជំងឺអ្រដស៍ប្រកាសផ្រសព្វ-
ផ្រសាយដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់ជផ្លូវការ
នូវ ផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រជតិ
ទូលំទូលាយនិងពហុវិស័យ
ឆ្លើយតបនងឹម្ររោគអ្រដស៍នងិ
ជំងឺអ្រដស៍លើកទី៥ឆ្នាំ២០១៩-
២០២៣ដើម្របីបង្ហាញឆន្ទៈ
នយោបាយឆ្ពោះទៅសម្រច
បាននវូគោលដៅ៩៥-៩៥-៩៥

នងិការបញ្ចប់ការគរំាមកំហ្រងពី
ម្ររោគអ្រដស៍និងជំងឺអ្រដស៍
នៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៥។
តាមទំព័រហ្វ្រសបុ៊ករបស់

អាជ្ញាធរជតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ
អ្រដស៍កាលពីម្រសិលមិញបាន
ឲ្រយដឹងថាពិធីន្រះមានការ-
ចលូរមួពីប្រធានអនុប្រធាននងិ
តណំាងគណៈកមា្មាធកិារប្រយទុ្ធ
នឹងជំងឺអ្រដស៍ពីបណា្តាក្រសួង
សា្ថាប័នរាជធានីសរុបប្រមាណ
៦០នាក់នៅសណា្ឋាគារភ្នំព្រញ

និងមានការចូលរួមតាមបណា្តាញ
វដី្រអូកម្មវធិីBlueJeansសរបុ
៣៨គណនីផងដ្ររ។
លោកអៀង មូលីប្រធាន

អាជ្ញាធរជតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ
អ្រដស៍បានថ្ល្រងថាផ្រនការ
យទុ្ធសាស្ត្រជតិលើកទ៥ីន្រះគឺ
បានរៀបចំឡើងក្រមចក្ខវិុស័យ
រួមមួយដើម្របីបញ្ចប់ម្ររោគ
អ្រដស៍និងជំងឺអ្រដស៍នៅក្នុង
ឆ្នាំ២០២៥ដោយមិនទុកឱ្រយមាន
ប្រជពលរដ្ឋកម្ពុជណាមា្នាក់រង-

គ្រះដោយសារម្ររោគអ្រដស៍
នងិជងំឺអ្រដស៍នោះឡើយដ្រល
ន្រះជក្តីសង្រឃឹមដ៏មតុមាំក្នងុការ-
កសាងមនសុ្រសជតិជនំាន់ថ្មីមយួ
ដ្រលគា្មានម្ររោគអ្រដស៍និង
ជងំឺអ្រដស៍ដោយផ្អ្រកលើវធិាន
ជក់លាក់ដើម្របីរួមគា្នាអនុវត្ត
ទាំងអស់គា្នា។
-ធានាឱ្រយមានការបញ្ចូល

អន្តរាគមន៍ប្រយុទ្ធនឹងម្ររោគ
អ្រដស៍ និងជំងឺអ្រដស៍ដោយ
ផ្អ្រកលើភ័ស្តុ...តទៅទំព័រ៥

ខនសាវិ

ភ្នំពេញៈក្រសួងទ្រសចរណ៍
បានណ្រនាំមន្ទីរទ្រសចរណ៍
រាជធានីនិងខ្រត្តឱ្រយរៀបចំប្ររព្ធ
កម្មវិធីអបអរសាទរទិវាទ្រស-
ចរណ៍ពិភពលោកក្រមប្រធាន-
បទទ្រសចរណ៍និងការអភិវឌ្រឍ
ជនបទដោយត្រវូរៀបចំបណ្ណ-
ផ្រសព្វផ្រសាយនងិបដាពាក្រយស្លោក
ដាក់តំាងបង្ហាញនៅតាមសា្ថាប័ន
រដ្ឋអាជីវកម្មទ្រសចរណ៍រមណី-
យដា្ឋានទ្រសចរណ៍គ្រឹះសា្ថាន
អប់រំបណ្ដះុបណា្តាលទីសាធារណៈ
និងនៅតាមដងផ្លូវធំៗ។
លិខិតរបស់ក្រសួងទ្រសចរណ៍

ច្រញផ្រសាយកាលពីថ្ង្រទី២៨
កញ្ញាបញ្ជាក់ថាការរៀបចំប្ររព្ធ
ពិធីអបអរសាទរនៅតាមបណា្តា
រាជធានី និងខ្រត្តនោះត្រវូមាន
ការចូលរួមពីថា្នាក់ដឹកនំាខ្រត្ត
មន្ត្រីគ្រប់សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋ
គ្រូបង្រៀនសិស្រសអាជីវករអ្នក-
បម្រើការងរក្នុងវិស័យទ្រស-
ចរណ៍និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ជតិនិង
អន្តរជតិដោយត្រវូគោរពតាម
វិធានការសុវត្ថិភាពនិងសុខភាព
ប្រឆំងនឹងការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
កម្មវិធីប្ររព្ធ គឺត្រវូផ្ដោតខ្លមឹ-

សារន្រកម្មវិធីលើកកម្ពស់ការ-
យល់ដឹងអំពីតួនាទីន្រវិស័យទ្រស-
ចរណ៍ក្នងុការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច
និងសង្គមជពិស្រសការចូលរួម
អភិវឌ្រឍតំបន់ជនបទដូចជអាន
សារលិខិតអបអរទិវាទ្រសចរណ៍
ពិភពលោកឆ្នាំ២០២០របស់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន
ជដើម។ក្រសួងទ្រសចរណ៍
ក៏បានណ្រនំាឱ្រយរាជធានីនិងខ្រត្ត
ត្រវូចូលរួមការប្ររព្ធកម្មវិធីអប-
អរសាទរទិវាទ្រសចរណ៍ពិភព-
លោកឆ្នាំ២០២០ដ្រលរៀបចំ-
ឡើងដោយក្រសួងនៅខ្រត្ត
សៀមរាបនាព្រលខាងមុខដ៏ខ្លី
ន្រះដើម្របីទទួលបានខ្លមឹសារនានា

ទៅផ្រសព្វផ្រសាយបន្តនៅក្នងុរាជ-
ធានីនិងខ្រត្តរបស់ខ្លនួ។
អង្គការពលកម្មអន្តរជតិ(IL-

O)បានបា៉ាន់ប្រមាណនៅថ្ង្រទី
២៤កញ្ញាថា វិបត្តិកូវីដ១៩ជ
សកលបានធ្វើឱ្រយមនុស្រសចំនួន
៤៩៥លាននាក់បាត់បង់ការងរ
ធ្វើ ខណៈវិស័យទ្រសចរណ៍ គឺ
ស្ថតិក្នងុចំណោមវិស័យដ្រលត្រវូ
រងការវាយប្រហារខា្លោងំបំផុតដ្រល
ធ្វើឱ្រយមនុស្រសប្រហ្រល៣០០
លាននាក់បំព្រញការងរនៅក្នងុ
វិស័យន្រះស្ថតិក្នងុហានិភ័យ
បាត់បង់ការងរធ្វើ។
គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៩ វិស័យ

ទ្រសចរណ៍កម្ពុជបានផ្ដល់
ការងរដល់ពលរដ្ឋជង៦៣មឺុន
នាក់ និងការងរមិនផ្ទាល់រាប់-
សិបមឺុននាក់ផ្រស្រងទៀត។ បុ៉ន្ត្រ
តាមក្រសួងទ្រសចរណ៍លើក-
ឡើងកាលពីខ្រមិថុនាថាសណា្ឋា-
គារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដា្ឋាន
កន្ល្រងមា៉ាស្រសាខារា៉ាអូខ្រក្លិប
កម្រសាន្ត និងក្រមុហុ៊នធ្វើដំណើរ
និងទ្រសចរណ៍ប្រហ្រលជិត៣
ពាន់ត្រវូបានព្រយួរការងរ និងបិទ
ហើយបានធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់បុគ្គលិក
ប្រហ្រល៤៥៤០៥នាក់។
ក្រសួងន្រះក៏ព្រមានថាកម្ពជុ

នឹងអាចបាត់បង់ប្រក់ចំណូល
ប្រហ្រល៣ពាន់លានដុលា្លោរពី

វិស័យទ្រសចរណ៍នៅក្នងុឆ្នាំ២០
២០ន្រះដោយសារការធា្លោក់ចុះ
យ៉ាងខា្លោំងន្រចំនួនទ្រសចរ
អន្តរជតិ។ទោះជយ៉ាងណា
រដា្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមជំរុញ
ឱ្រយមានកំណើនទ្រសចរក្នុង-
ស្រកុចាប់ពីពាក់កណា្តាលខ្រសីហា
តាមរយៈការអនុញ្ញាតឱ្រយមានថ្ង្រ
ឈប់សម្រកជបន្តបនា្ទាប់ដូចជ
ការផ្ដល់ថ្ង្រឈប់សងចូលឆ្នាំនិង
ការសម្រកពិធីបុណ្រយកាន់បិណ្ឌ
និងបុណ្រយភ្ជុ។ំ
រដា្ឋាភិបាលបានអះអាងថាការ-

ឈប់សម្រកចូលឆ្នាំរយៈព្រល
ជិត១០ថ្ង្របានធ្វើឱ្រយពលរដ្ឋ
ប្រមាណ១លាន៥ស្រននាក់ដើរ
កម្រសាន្តទៅតំបន់ទ្រសចរណ៍នានា
និងបានចូលរួមបង្កើនប្រក់ចំណូល
មូលដា្ឋានប្រហ្រល១០០លាន
ដុលា្លោរ។
នៅក្នុងលិខិតច្រញផ្រសាយ

កាលពីថ្ង្រទី២៨ខ្រកញ្ញាដើម្របី
អបអរទិវាទ្រសចរណ៍ពិភព-
លោកនៅថ្ង្រទី២៨កញ្ញាលោក
ហុ៊នស្រន ក៏បានអះអាងថា
វិបត្តិកូវីដ១៩បានធ្វើឱ្រយមានការ-
ផ្លោស់ប្ដរូចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់
ទ្រសចរឱ្រយងកទៅរកការដើរ
កម្រសាន្តតាមតំបន់ជនបទសហ-
គមន៍ទ្រសចរណ៍ តំបន់អ្រកូ
ទ្រសចរណ៍ និងតំបន់ធម្មជតិ

កាន់ត្រខា្លោងំឡើង។លោកបាន
ជំរុញឱ្រយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវ
កំណត់យកវិស័យទ្រសចរណ៍ជ
សសរស្ដម្ភយុទ្ធសាស្ដ្រមួយក្នងុ
គោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍ជន-
បទដោយត្រវូយកចិត្តទុកដាក់
បន្ថ្រមទៀតលើការអភិវឌ្រឍទ្រស-
ចរណ៍ជនបទតាមរយៈការបង្ហាញ
គុណតម្ល្រវប្របធម៌ប្រព្រណីទំនៀម-
ទមា្លោប់តាមតំបន់រួមទំាងការច្ន្រ-
ប្រឌិតលើសពីផលិតផលទ្រស-
ចរណ៍ដ្រលតំបន់ត្រងផ្ដល់ជូន
ទៅដល់ភ្ញៀវទ្រសចរ។
លោកសាយសីុណុលប្រធាន

មន្ទរីទ្រសចរណ៍ខ្រត្តកំពត បាន
ប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្ដិ៍ពីម្រសិលមិញថា
ខ្រត្តរបស់លោកនឹងរៀបចំប្ររព្ធ
ពិធីអបអរទិវាទ្រសចរណ៍ពិភព-
លោកនៅក្នងុសបា្ដោហ៍ទី១ន្រខ្រ
តុលាដ្រលគ្រងនឹងរៀបចំឡើង
នៅរមណីយដា្ឋានភ្នំកំពង់ត្រចស្ថតិ
នៅក្នងុស្រកុកំពង់ត្រចដ្រលជ
តំបន់មានរូងភ្នំដ៏ស្រស់សា្អាតនិង
ធា្លោប់ជទីតំាងត្រវូបានគ្រជ្រើស-
រីសសម្រប់ថតខ្រស្រភាពយន្ត
នៅក្នងុរឿងសម័យដើម។
លោកថា៖«ប្រធានបទរបស់

យើងគឺទ្រសចរណ៍ និងការអភិ-
វឌ្រឍជនបទ។យើងចង់បង្ហាញ
ទិដ្ឋភាពទីជនបទនៅជំុវិញនោះ
និងបង្ហាញការអភិវឌ្រឍហ្រដា្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធនៅមូលដា្ឋានដើម្របី
បម្រើដល់វិស័យទ្រសចរណ៍នៅ
តំបន់នោះ។អ្នកត្រវូទៅចូលរួម
ទិវាដ្រលបានឃើញទិដ្ឋភាពនៅ
ទីនោះ នឹងជួយថតបង្ហាះនៅ
តាមហ្វ្រសបុ៊ក»។
ចំណ្រកលោកគង់វិបុលប្រធាន

មន្ទរីទ្រសចរណ៍ខ្រត្តព្រះវិហារក៏
បានលើកឡើងផងដ្ររថាមន្ទរី
គ្រងរៀបចំពិធីប្ររព្ធទិវាទ្រស-
ចរណ៍ពិភពលោកនៅថ្ង្រទី២ខ្រ
តុលាដ្រលគ្រងធ្វើឡើងនៅ
រមណីយដា្ឋានទំនប់៩៥ស្ថតិនៅ
ក្នងុក្រងុព្រះវិហារ៕

ក្រសួងទ្រសចរណ៍ណ្រនំាឲ្រយរៀបចំប្ររព្ធពិធីអបអរ
ទិវាទ្រសចរណ៍ពិភពលោកនៅទូទំាងរាជធានី-ខ្រត្ត

ភ្លៀវទេសចរទសេសនាបេសាទអង្គរកន្លងមក។ រូបថតមន្ទីរទ្រសចរណ៍សៀមរាប

បណ្ដាញសហគមន៍ព្រឡង់ក្លាយជា
ប្រក្ខជនឈ្នះរង្វាន់សប្ដាហ៍ប្រតងEU

អាជា្ញាធរជាតិដាក់គោលដៅបញ្ចប់ករគំរាមកំហ្រងពីអ្រដស៍ត្រមឹឆ្នា២ំ០២៥

ឃុតសុភចរិយា

ភ្នំពេញៈបណា្តាញសហគមន៍

ព្រឡង់(PLCN)ត្រវូបានក្រមុ
គណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យ SDG
TechAwards ជ្រើសរីសជ
ប្រក្ខភាព១ក្នុងចំណោមប្រក្ខ-
ភាពចំនួន៥ចុងក្រយ ដ្រល
ត្រូវឈ្នះបានពានរង្វាន់ពីកម្មវិធី
សបា្តាហ៍ប្រតងរបស់សហភាព
អឺរ៉ុប(EUGreenWeek)។
ន្រះបើយោងតាមការផ្រសព្វផ្រសាយ
របស់បណា្តាញសង្គមPrey
Lang-ItsourForestToo។
លោកនូណារទិ្ធមន្ត្រីគម្រង

បណា្តាញសហគមន៍ព្រឡង់
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្រ
ម្រសិលមិញថា កាលពីថ្ង្រទី២៧
ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០គណៈកម្ម-
ការវនិិច្ឆយ័SDGTechAwards
JuryPenalបានផ្ញើសារចូល-
រួមអបអរសាទរ ដល់ក្រុមការ-
ងរបណា្តាញសហគមន៍ព្រឡង់
ដ្រលត្រូវបានជ្រើសរីសជប្រក្ខ-
ភាព១ក្នុងចំណោមប្រក្ខភាព
ចនំនួ៥ដ្រលត្រវូឈ្នះពានរង្វាន់
«EUGreenWeek2020»។
នៅក្នងុសារនោះSDGTech

Awards JuryPenal បាន
គសូបញ្ជាក់ថា៖«ពកួយើងបាន
ជ្រើសរីសPrey Lang-It's
OurForestTooឱ្រយកា្លោយជ
ប្រក្ខភាព១ក្នុងចំណោមប្រក្ខ-
ភាព៥ចុងក្រយដ្រលត្រូវឈ្នះ
ពានរង្វាន់ពីកម្មវិធីEUGreen
Week។ មានប្រក្ខជនចំនួន
ជង៥០០ ដ្រលមានដំណោះ-

ស្រយប្រកបដោយភាពបំផុស
គំនិតដូច្ន្រះអ្នកអាចមានមោទនៈ
ដ្រលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរបស់
អ្នកត្រូវបានទទួលសា្គាល់ពីក្នុង
ចំណោមដំណោះស្រយរាប់រយ
ផ្រស្រងទៀត»។
លោក ណារិទ្ធ បានថ្ល្រងថា៖

«ការគាំទ្រលើកទឹកចិត្តពីគ្រប់
ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងក្នុងនិងក្រ-
ប្រទ្រស បានជំរុញឱ្រយក្រុម
ការងរន្របណា្តាញសហគមន៍
ព្រឡង់មានសា្មារតីរងឹមាំក្នងុការ-
ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើកិច្ចការ-
ពារនិងអភិរក្រស ធនធានធម្ម-
ជតិនិងបរិសា្ថាននៅកម្ពុជ»។
លោកស្រី Natasha Friis

Saxberg អនុប្រធានមូលនិធិ
សម្រប់គណនីយភាពសង្គម
និងជសមាជិកគណៈកម្មការវិនិ-
ច្ឆយ័SDGTechAwardsបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញបុ៉ស្តិ៍ថា បណា្តាញ
សហគមន៍ព្រឡង់ ពិតជត្រូវ
បានជ្រើសរសីជប្រក្ខភាពចុង-
ក្រយមយួដ្រលត្រវូឈ្នះពាន-
រង្វាន់ពីកម្មវិធី EUGreen
Awards2020ដ្រលកម្មវិធី
ប្រកាសប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់
អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ង្រ
ទី២២ខ្រតុលាឆ្នាំ២០២០ខាង-
មុខន្រះនៅក្នងុប្រទ្រសដាណឺមា៉ាក។
បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក-

ស្រីNatashaបណា្តាញសហ-
គមន៍ព្រឡង់ នឹងទទួលបាន
ពានរង្វាន់១ទៀតក្នុងព្រលដ៏ខ្លី
ខាងមុខន្រះ ហើយវានឹងកា្លោយ
ជពានរង្វាន់ទី៥ដ្រលសហគមន៍
ន្រះទទួល...តទៅទំព័រ៨

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រពុធទី៣០ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២
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អភិបាលក្រងុថា មិនមានមូលដ្ឋានច្របាប់ក្នងុការ-
អន្តរាគមន៍ប្រឆំាងនឹងការលុបស្រះទឹកនៅេ្រហ្គនភ្នពំ្រញ

ឡុង  គឹម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ អភិ បាលរា ជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  
លោក  ឃួង  សៃង បាន អះអា ង ថា  រដ្ឋ- 
បាលសាលារាជធានីភ្នពំៃញពុំ មាន មូ ល- 
ដ្ឋា នចៃបា ប់គៃ ប់ គៃន់ក្នុង ការ អន្ត រាគម ន៍ 
តាម សំ ណើ   របស់ ព ល រដ្ឋ ដៃលតវ៉ា បៃឆំង  
នងឹ គមៃង លបុ សៃះ ទកឹ   ទហំ ំ១០ ហកិ តា 
ក្នុង ទីកៃុងរណប  េ្រហ្គនភ្នំពៃញពី កៃុម ហ៊ុន 
ជបី ម៉ងុ លៃននោះ ទៃ ដោយ សារ  សៃះ នោះ 
មិន មៃន ជាទៃ ពៃយ សមៃបត្តិ សា ធារ ណៈ   
របស់ រដ្ឋ ។

ការ អះអា ង រប ស ់លោក យ៉ាង ដចូ្នៃះគ ឺជា 
ការឆ្លើយត ប ទៅញ ត្តរិ បស់ ពលរដ្ឋ ចំនួ ន១៤០ 
នាក់ ដៃ លបាន ដក់ ទៅកា ន់សា លារា ជ- 
ធានី ភ្នំពៃ ញ  កៃសួង បរិ សា្ថាន  និង កៃសួង- 
រៀប ចំដៃ នដី ន គរូប នីយកម្ម  និងសំ ណង់ 
ពៃ មទាំង មាន ការ បៃមូល ផ្តុំគ្នាត វ៉ា កាលពី 
ថ្ងៃទី ២៧  ខៃកញ្ញា  ដើមៃបី ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន  
ជីប ម៉ុង  ដៃល ទទួល បាន សិទ្ធិ បន្ត ពី កៃុម- 
ហ៊ុន YLPCIPUTRA  រកៃសា បឹង  ឬ សៃះទឹក 
នៃះទុ កឱៃយសៃប តាមប្លង់មៃ  ឆ្នាំ ២០០៦ 
ដល់ឆ្នាំ២០១៩  របស់ កៃុមហ៊ុន។

លោក  ឃួង  សៃង  បាន លើកឡើ ង 
ក្នុ ងលិខិតចុះថ្ងៃទី ២៨  កញ្ញា  ថា បនា្ទាប់ពី 
បាន សៃវ ជៃវ  ឃើញ ថា  សៃះ ទឹក នៃះ 
ពុំមៃន ជាទៃ ពៃយ សមៃបត្តិ សាធារ ណៈ របស់ 
រដ្ឋបាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ ឡើយ។  ជា មយួគ្នា 
នៃះ  លោក ថា  សៃះ ទឹក នៃះ មាន បណ្ណ- 
សមា្គាល់ សិទ្ធិ កាន់ កាប់ អចលន ទៃពៃយ ចុះ ថ្ងៃ- 
ទី២៥  ខៃសីហា ឆ្នា ំ២០០៩  របស់ មន្ទរី រៀប- 
ចំ ដៃនដី  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ដៃល ជា កម្ម សិទ្ធិ 
របស់ លោក លាង  ឃុន  និង លោក  លាង 
ម៉ៃង  ដៃល បាន ទិញ ពី កៃុម ហ៊ុន វ៉ាយ អិល - 
ភី គៃុប ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖  «ការ អន្ត រាគ មន ៍
រកៃសា ទុក  និង ទប់ សា្កាត់ ការ លុប សៃះ ទឹក 
ខាង លើ របស់ រដ្ឋ បាល រាជធា នីភ្នំពៃ ញ 
កា្លាយ ជា ទង្វើ រលំោភ មាតៃ ៨៥   នងិ មាតៃ 
៨៨  នៃ ចៃបាប់ ភូមិ បាល។ ហៃតុ ដូច្នៃះ រដ្ឋ បាល 
រាធា នីភ្នំពៃញ ពុំមា ន មូល ដ្ឋាន ចៃបាប់ គៃប់- 
គៃន់ ក្នុង កា រអន្ត រាគមន៍ រកៃសា ទុក  និង ទប់- 
សា្កាត់ បាន ឡើយ» ។

យ៉ាង ណាក្ដ ី បនា្ទាប ់ពសីា លា រាជ ធានភី្ន-ំ 
ពៃញ បាន បក សៃយ រចួ លោក  អុនិ  ចាន ់ន ី 
ដៃល ជា អ្នក តណំាង ឱៃយព លរដ្ឋ ចនំនួ១៤០ 
នាក់ ដៃល រស់ នៅ ក្នងុ បុរី ទី កៃងុ រណប  េ្រហ្គន  
ភ្នំពៃញ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី- 
មៃសិលមិ ញ ថា ពលរដ្ឋ បាន បញៃឈប់ ការ តវ៉ា 
របស់ ខ្លួន វិញ ហើយ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «សា លា កៃុង លោក 
បាន ជូន ដំណឹង ហើយ  ហើយ ពល រដ្ឋ បាន 
ឃើញ ការ  ជូន ដំណឹង នៃះទាំ ងអ ស់គ្នា ។ 
យើង បាន បញៃឈប់ ការ តវ៉ា ពៃះអី លិខិត 
របស ់សា លាកៃ ុងគមឺា នអ ត្ថនយ័ គៃប ់គៃន ់
ហើ យ ដៃល យើង ជាព លរ ដ្ឋនៅ  ក្នុង បៃ- 
ទៃស អាច ធ្វើបា ន  និង តៃូ វធ្វើ តាម »។

តាម ញត្តិ រប ស់ព លរដ្ឋ ទាំង ១៤០ នាក់ 
ដៃល បាន ដក់ ជូន សា្ថា ប័ន ទាំង ៣  កាល 

ពីថ្ងៃ ទី ២២  កញ្ញា  មាន ខ្លឹម សា រ ដូច គ្នាថា  
ពលរដ្ឋ ដៃល កំពុង រស់ នៅក្នុ ង សហ គមន៍ 
នៃ ទ ីកៃងុ រណប េ្រ ហ្គន ភ្នពំៃញ បាន ទញិ ផ្ទះ 
នៅ ក្នុង គមៃង នៃះដោ យ មាន ផ្អៃក ទៅ 
តាម ប្លង់ មៃ ឆ្នាំ ២០០៦  ដល់ ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដៃលកៃុ ម ហ៊ុន YLP CIPUTRA(មា្ចាស់- 
ចាស់ ទីកៃុង រណប  េ្រហ្គន ភ្នំពៃញ)បាន 
បៃកាស លក ់ដោយ ក្នងុ ប្លង ់មៃ មាន សៃះ ទកឹ  
កន្លៃង វយ កូន ហ្គាល  និង សួន ចៃបារ ធំ- 
ទូលាយ ។ 

ក្នុង ញត្តិ ដដៃល នោះ  បាន បន្ត ថា ផ្ទះ 
ដៃលបា ន ដក់ លក់ នៅ តាម កៃបៃរ មាត់ សៃះ 
ទឹ កនោះ ទៀតសោ ត ក៏ មាន តម្លៃខ្ព ស់ 
ណាស់ ហើយ សៃះ  ឬ បឹង នៃះ  គឺ មិន គួរ 
តៃូវបាន លុប ជា ដច់ ខាត  ពៃះ តៃខា ង 
កៃុ មហ៊ុន  បាន សនៃយាថា  គមៃង នៃះ នឹង 
មាន បឹងឬ សៃះដ៏ធំ និង ទីលាន វយ កូន- 
ហ្គាល  ជា រៀង រហូ ត។ 

ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ មិន អាច សំុ ការ អតា្ថា ធិ បៃបាយ 
ពីកៃុ មហ៊ុនជីប ម៉ុងលៃន  ដើមៃបី បញ្ជាក់ ពី 
បញ្ហា នៃះ បាន ទៃ  កាល ពមីៃសលិ មញិ ដោយ- 
សារ មនិ មាន អ្នក ទទលួ ទរូ សព័្ទ ។  ប៉នុ្តៃ បើ 
តាម ញត្តិ រប ស់ពលរ ដ្ឋ បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ដំបូងឡើយ  កៃមុ ហុ៊ន បៃកា ស លុប បឹង 
ឬសៃះ ទឹក នៃះ  ដើមៃបី បង្កើត ជា គមៃង 
លនំៅ ឋាន ថ្ម ីហើយ កៃយម ក កៃ ុមហ៊នុ 
ក៏បាន បៃកា ស បៃប់ អ្នកសា រ ព័ត៌ មានថា 
នឹ ង កៃ បៃ អាងស្តុ កទឹ ក បណ្តោះ អាស ន្ន 
នៃះ ឱៃយ កា្លា យទៅជា សួន ឧទៃយា ន  បៃត ង  
ចមៃុះ  ដោ យមាន  ដើម ឈើ ជា ចៃើន  កន្លៃង 
ហាត់ បៃណ  កន្លៃង លៃង សមៃប់ កុមារ  
និង  ទីតាំង សមៃប់ លម្ហៃអារម្មណ៍ដោយ 
មាន កន្លៃង បាញ់ ទឹក  [ហៅថា  គមៃង 
“Central Park ”] ជា ជាង ការ រកៃសា ទុក 
អាង ស្តុក ទឹក នៃះ ។

កាល ព ីខៃ តលុា  ឆ្នា ំ២០១៩  កៃមុ ហ៊នុ  
YLP CIPUTRA  បាន លក់ បៃតិ បត្ត ិការ និង  
ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិទំាង អស់  នៅ ក្នងុ ទីកៃងុ រណប-
េ្រហ្គន ភ្នពំៃញ នៃះ ទៅ ឱៃយ កៃមុ ហ៊នុ ជបី ម៉ងុ 
លៃន ដើមៃបីអ ភវិ ឌៃឍបន្ដ។ ប៉នុ្តៃ បើតា មលខិតិ 

របស់ លោក  ឃួង  សៃង ចុះថ្ងៃទី ២៨  
កញ្ញា បង្ហាញ ថា សៃះ ទឹក ដៃល មាន ទំហំ 
បណ្តោយ ៤២៣ ម៉ៃតៃ  និង ទទឹង  ២៤៥ 
ម៉ៃតៃ  បាន កា្លាយ ជា កម្ម សិទ្ធិ របស់ លោក  
លាង  ឃនុ  នងិ លោក  លាង ម៉ៃង  នៅថ្ងៃ 
ទី ២៥  ខៃ សីហា ឆ្នាំ ២០០៩  មក  ម្លៃ៉ះ។

 លោក មៃ ធាវី ជំនា ញ ផ្នៃក ធុ រ កិច្ច  និ ង 
អចលន ទៃ ពៃយ ជាយ ូរ ឆ្នាមំា្នាក ់សុមំ ិន បញ្ចៃ ញ 
ឈ្មោះ  បា ន លើ កឡើ ង ថា លោក មិន អាច 
ធ្វើ ការ ប ក សៃយ ឱៃយ បា នសុជីមៃ ជុ ំវញិ 
វិ វ ទនៃះ  ទៃ។  ប៉ុន្តៃ តាម ទិ ដ្ឋភា ព ចៃបាប់   
លោក ថា កៃុមហ៊ុន  តៃូវគោ រព ឬអនុវ ត្តទៅ 
តា មអ្វី ដៃល មាន ចៃងក្នុ ងកិច្ច ស នៃយាជា-
មួ យអ តិថិជ ន គៃន់តៃ ថា បៃសិ នបើ មិន 
បាន បញ្ជាក់ ក្នុង កិច្ចស  នៃយា នោះទៃ  ទោះ 
មា្ចាស់ កៃុម ហ៊ុន ថ្មីឬចា ស់ក៏ដោ យគឺសុទ្ធ តៃ 
អាច  ធ្វើការ  កៃបៃផ្នៃ កណា មួ យនៃ 
គមៃងដៃល មនិ មាន ជាស ិទ្ធ ិឯក ជនរប ស ់
អ្នក ទិ ញ។

លោកបាន បញ្ជាក់ ថា៖  «កៃុ មហ៊ុ ន គឺ 
ល ក់តៃ ប្លង់ ដី១ៗ  ឱៃយអ្នកទិ ញ ហើ យអ្នក- 
ទិញ  ក៏គត់ មានសិទ្ធិ ទាម ទា រអ្វី ដៃល  មាន 
ក្នុង ប្លង់ ដីរ បស់គ ត់ ដៃរ ហើ យអ្វីដៃ លនៅ 
កៃប្ល ង់ដី រប ស់គត់  គឺអ ត់មា នសិ ទ្ធិទាម- 
ទារ ទៃ។ សួ រថា គៃ អា ចកៃ បា ន ឬអត់ ? 
សមៃ បខ់្ញុ ំគគឺៃ អាច កៃ បាន  ។ យើង កន្លង 
មក ដោយ សារ តៃ គោល កា រណ៍ចៃបាប់   
ប្ល ង់ដី អ្នកណា  គឺរ បស់ អ្នក នោះ ហើ យ 
រ បស់ ផៃសៃង ទៀ ត  គឺរ ប ស់មា្ចា ស់ បុ រី  ដៃ ល  
ខុ សពី ខុ នដូ  ដៃល គៃ ល ក់ទាំ ង អស់» ។ 

ប ន្ថៃ មពនីៃះលោ កមៃធាវបីានបន្ត ថា នៅ 
កម្ពុ ជាគឺ មាន ករណី លក់ ដូរដោយ ការ- 
ភូតកុហ កចៃើ ន  ដៃលធ្វើ ឱៃយអ្នក ទិញ 
បៃ ឈម នឹង ហានិ ភ័ យ  ពៃះ នៅពៃ ល 
បៃកា សលក់ គមៃ ងថ្មី មួយ  គឺមា នប្លង់ 
ឡើ ងសា្អាត ៗ ។ លុះដល់ ពៃលទិ ញរួច 
ហើ យវមនិ បាន សា្អាត ដចូកា ល ពបីៃកាស  
នោះទៃ  ប៉ុន្តៃ នៃះដោ យ សា រតៃ កម្ពុជា  នៅ 
មិន ទាន់ មាន ចៃបាប់ ស្តីកា រផៃសា យពាណិ ជ្ជ- 
ក ម្មភូតកុ ហក ៕ កេមុជនសងេស័យ(ពាក់ស្លាក)ពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួបាន។ រូបថត ប៉ូលិស

ពលរដ្ឋរស់នៅ ទីតំាង េ្រហ្គនភ្នពំេញ ពេលតវ៉ាកាលពីថ្ងេ២៧ កញ្ញាថ្មីៗ នេះ។ រូបថត សហ ការី

តុលាការកំពុងសាកសួរក្រមុ 
ជនសង្រស័យប្លន់ចំនួន១២នាក់

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ:  មន្តៃ ីនគ របាល ខណ្ឌ- 
កំបូល បាន ឲៃយ ដឹង ថា  បុរស ជា- 
ជ ន សងៃស័យ ប្លន់ យក ម៉ូតូ ចំនួន 
១២ នាក់  កំពុ ងស្ថិតក្នុងនីតិវិធី 
សាកសួរពីសា លាដំ បូង រាជ ធានី - 
ភ្នពំៃញ  ប នា្ទា បព់ ីនគរ បាល បញ្ជនូ 
ខ្លួន ដល់ តុ លា កា រ  កៃយ ឃាត់- 
ខ្លួន ជា បន្ត បនា្ទាប់  ករ ណី ធ្វើ- 
សកម្មភាព ប្លន់  ម៉ូតូ តាម ផ្លូវ ជាតិ 
លៃខ ៣  ចាប ់ព ីផៃសារ អង្គតា សោម 
ខៃត្ត តាកៃវ  និង ពីផ្លូវ ជាតិ លៃខ ៤ 
ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ ម កដល់ ភ្នំពៃញ។

លោក ហងៃស  មុនី  អធិ ការ  
ន គរបាល ខ ណ្ឌ កំបូល បានឲៃយដឹង  
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  កៃុម ជន- 
ស ងៃស័យ ទាំង ១២ នាក់ នោះ  តៃូវ 
បានស មត្ថ កិ ច្ច ជំនាញ ខណ្ឌ របស់ 
លោក បញ្ជូន ទៅ សា លាដំ បូង 
រាជធា ន ីភ្នពំៃញ  កាល ព ីថ្ងៃទ ី២៨ 
ខៃកញ្ញា   ហើយ បើតា មលោ កដងឹ  
គ ឺតលុា ការ កពំងុ សា កស ួរ ពកួ គៃ 
ជុំវិ ញ ករណី ប្លន់ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
ពលរដ្ឋ  ដៃល ធ្វើ ដំ ណើ រតា ម ផ្លូ វ ។ 

លោក បន្ត ថា  ការ ចាប់ ខ្លួន ជា- 
បន្ត បនា្ទាប់ នៃះ  កៃយ ពី ពួក គៃ 
បានធ្វើ សកម្ម ភាព ដោយ ធាក់- 
ផ្ដួលប្លន់ ម៉ូតូ ពីជនរងគៃះនៅ 
តាមផ្លូ វជាតិ លៃខ ៣ ចា ប់ពី ផៃសារ 
អង្គតា សោម  ខៃត្ត តា កៃវ   មក 
ភ្នពំៃញ  នងិ ផ្លវូ ជាត ិលៃខ ៤  ចាប-់ 
ព ីខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ មក ដល ់ភ្នពំៃញ។  
ពួកគៃ បាន ដក់ ពងៃយ គ្នា តាម 
បណ្តោយ ផ្លូវ ជាតិ លៃខ ៣  និង 
លៃខ ៤  បុ៉ន្ដៃ មាន បក្ខ ពួក ខ្លះ សា្នាក់- 
នៅ ខណ្ឌ កំបូ ល រាជ ធានី ភ្នពំៃ ញ។

លោក ហងៃស  មុនី  បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ដោយ មាន ការ រាយ ការ ណ ៍នងិ 
ទទួល ពាកៃយ បណ្ដងឹ ពី ជន រង គៃះ 
ស មត្ថ កិច្ច យើង ក៏ចុះ ចាប់ ខ្ល ួន  បាន 
ជា បន្ត បនា្ទាប ់ តំាង ពដីើម សបា្ដាហ ៍
មនុ ដោយ បាន  ដក ហតូ ម៉តូ ូចនំនួ 
៥ គៃឿង  ដៃល ជា ម ធៃយាបា យ ជិះ  
ចៃញ ប្លន់  និង ជា ម៉ូតូ ដៃល ពួកគៃ 
ប្លន់ បាន កន្លង ទៅ។ បនា្ទាប់ មក 

យើង  បាន សាក សួរ បក្ខ ពួក គៃ  
ប៉ុន្ដៃ នៅ មិ ន ទាន់ អស់ នៅឡើ យ 
ទៃ  យើង  កពំងុ បន្ត សៃវ ជៃវ តាម 
ចាប់ ខ្លួន ៣ នាក់ ទៀត» ។

យ៉ាង ណា ក្ដ ី  ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍មិ ន- 
អា ចទា ក់ ទង សំុ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម 
ពី ដំណើរ ការនី តិវិធីនៃ សំណំុរឿ ង 
នៃះ  ពី លោក គុជ គឹម ឡុង ពៃះ- 
រាជ អាជា្ញារ ង និង ជា អ្នក នាំពា កៃយ  
សា លា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នពំៃញ បាន 
នៅឡើ យទៃ  កាល ពី មៃសិ លមិ ញ  ។ 
   បើ តាម របាយ ការ ណ៍ រប ស ់ អធិ- 
ការ ដ្ឋានន គ របាល ខណ្ឌ កំបូល  
បុរសជាជនស ងៃស័យ  ទាំង ១២ 
នាក់នោះ  រួមមានៈ  ទី១ -ឈ្មោះ  
ឌី សុ វណា្ណា រា៉ា  អាយុ ១៨ ឆ្នាំ   ទី២-
ឈ្មោះ រ៉ៃត  សុវណា្ណា រា៉ា  អាយុ ២៤ 
ឆ្នា ំទ៣ី-ឈ្មោះ ទន ់ សភុា រ ិទ្ធ ហៅ  
អ៊ូ ក  អាយុ២ ០ឆ្នាំ   ទី៤-ឈ្មោះ 
ឡុង  បញ្ញា ហៅ ភ័ កៃ  អាយុ២ 
៣ឆ្នាំ  ទី៥-ឈ្មោះ ម៉ា  សុវណា្ណា រា៉ា 
ហៅ  រា៉ា  អាយ ុ១៨ ឆ្នា ំ ទ៦ី-ឈ្មោះ 
តា រា វ ី ហៅ  វ ីអាយ ុ២០ ឆ្នា ំ ទ៧ី- 
ឈ្មោះ ឡៃ ង គមឹ លយុ  អាយ ុ១៨ 
ឆ្នា ំទ៨ី-ឈ្មោះ  សា វធុ  ពសិ ី ហៅ  
សី អាយុ ១៨ ឆ្នាំ  ទី៩-ឈ្មោះ  
ណ យ  សុផា ន់ ហៅ បា៉ាន់ អាយុ 
២១ ឆ្នាំ  ទី១០-ឈ្មោះ  នួន 
 សំ ណាង ហៅ  អៃ ត  អាយុ ២០ 
ឆ្នាំ ទី១១-ឈ្មោះ  ជុន  សុជាតិ  
អា  យុ ២២ ឆ្នាំ និង ទី ១២-ឈ្មោះ 
ឡុង  វណ្ណ ដៃ វីត  អាយុ ២៣ ឆ្នាំ។ 

របាយ ការ ណ៍ ដដៃ លប ន្តថា  
បៃតិ បត្តិ ការ នៃះ  ដឹក នាំដោ យ  
លោក  ហងៃស  មុនី  អធិកា រន គរ- 
បាល ខ ណ្ឌ កំបូ ល និង លោក  
ឈឹម សា វុ ទ្ធ អធិ ការ រង ដោ យ 
មាន កិច្ច សហកា រ ពី សំណាក់ 
សមត្ថ កិច្ចការិ យល័ យ ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ កមៃតិធ្ងន់ នៃ ស្នងកា រដ្ឋា ន 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  និង  សៃុក /ខណ្ឌ  
ជាប់ ពៃំបៃ ទល់ រួ ម  មាន ខៃត្ត- 
កណា្តោល  កំពង់ ស្ព ឺនិង បា ត់ដំ ប ង 
រហូត ឈាន ដល់ កា របង្កៃប កៃុម 
ជន សងៃស័យ ខាង លើ នៃះបា ន 
ដើមៃបីយ កម ក ផ្ដនា្ទា ទោស ៕



តពីទំព័រ ១...ជូនដំណឹង
ស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ
ដែលបានចែញផែសាយកាលពី
ពែឹកថ្ងែអង្គារកែសួងធនធាន-
ទឹកនិងឧតុនិយមគូសបញ្ជាក់
ថា ចាប់ពីថ្ងែទី៣០ ខែកញ្ញា
ដល់ថ្ងែទី៦ ខែតុលា បែព័ន្ធ
សម្ពាធទាបនឹងបន្តអូសបន្លាយ
ឆ្លងកាត់លើកម្ពុជា ដោយភា្ជាប់
ជាមយួសម្ពាធទាបមយួនៅលើ
សមទុែចនិខាងតែបូង។ស្ថានភាព
បែបនែះ នឹងធ្វើឱែយមនភ្លៀង
ធា្លាក់រាយបា៉ាយគែបដណ្ដប់លើ
ផ្ទែបែទែស ក្នុងកមែិតពីមធែយម
ទៅខា្លាងំដែលអាច«បង្កជាជនំន់
ទឹកភ្លៀង»ជាពិសែសនៅតំបន់
វាលទំនបកណ្ដាល ជួរភ្នំ និង
ខ្ពង់រាប ភាគពាយពែយ និងឦ-
សន។ចំណែកក្នុងលម្ហសមុទែ
នឹងមនរលកធំខ្ពស់ៗនិងមន
ខែយល់កន្តែក់បក់បោកខា្លាំង។
ជាមួយគ្នានែះ កែសួងបាន-

អំពាវនវ ដល់បែជាពលរដ្ឋ
ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ងយ
រងគែះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង
នពែលកន្លងមក បង្កើនការ-
បែុងបែយ័ត្នខ្ពស់ និងតែៀម
លក្ខណៈជាមនុដើមែបីចៀសវាង

គែះថា្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយ
ជនំន់ទកឹភ្លៀងនងិខែយល់កន្តែក់
ដែលអាចកើតមនក្នុងពែល
ដ៏ខ្លីខាងមុខនែះ។
ការពែមនអំពីស្ថានភាព

អាកាសធាតុ របស់កែសួងធន-
ធានទឹកបានធ្វើឱែយអាជា្ញាធរនិង
បែជាពលរដ្ឋនែបណ្ដាខែត្តដែល
ងយរងគែះដោយជំនន់ទឹក-
ភ្លៀងនពែលកន្លងមកថ្មីៗនែះ
បង្កើនការបែុងបែយ័ត្ន និងឃ្លាំ-
មើលអពំីស្ថានភាពនែកម្ពស់ទកឹ
នៅតាមដងអូរ ស្ទឹង និងបែព័ន្ធ

ដែទន្លែដែលស្ថតិនៅកែបែរសហ-
គមន៍របស់ពួកគែ។
លោកសែស វិបុល អធិការ

សែកុអរូជែខែត្តបន្ទាយមនជយ័
បានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ពីមែសិលមញិ
ថាទឹកនៅតាមអូរពែំដែនជាប់ពែំ-
បែទល់បែទែសថែបានហក់ឡើង
ជាថ្មីម្ដងទៀតធ្វើឱែយភមូិអរូបជីាន់
ដែលទើបនងឹសែកចុះបន្តចិកាល-
ពី៣ថ្ងែមុនបានជន់លិចជាថ្មី។
ប៉ុន្តែមិនមនពលរដ្ឋណម្នាក់
រងគែះថា្នាក់ពីជំនន់ទឹកភ្លៀង
ក្នុងតំបន់អូរពែំដែននែះទែ។

លោកវិបុលថ្លែងថា៖«នៅ
ពែលនែះ ភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើម
ធា្លាក់ទៀតហើយប៉នុ្តែមនិខា្លាងំទែ
តែទឹកនៅតាមអូរពែំដែនបាន-
ស្ទុះងើបឡើងវញិ។ទនំងជាមន
ភ្លៀងធា្លាក់ខា្លាំងនៅក្នុងទឹកដីថែ
ហើយទឹកបានហូរចាក់ពីផ្នែក
ខាងលើចូលមកក្នុងអូរពែំដែន»។
បើតាមលោកវិបុល កាលពី

ពែលថ្មីៗកន្លងមកនែះ អាជា្ញាធរ
សែកុអរូជែបានជម្លៀសបែជា-
ពលរដ្ឋ១៩០គែួសរដែលរស់-
នៅក្នងុភមូិអរូបជីាន់ឃុំអរូបីជាន់
ទៅកាន់ទទីលួសវុត្ថភិាពកែយពី
មនជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងទឹកហូរ-
ចាក់ពីបែទែសថែតាមអរូពែដំែន។
រហូតមកទល់ពែលនែះ ពលរដ្ឋ
បែមណជាង៦០គែួសរទៀត
នៅមិនទាន់បានតែឡប់ទៅកាន់
លំនៅឋានរបស់ពួកគែវិញទែ
ខណៈទឹកបានជន់ឡើងជាថ្មី។
ចំណែកលោករត្នដាសុីណង់

អភិបាលសែុកមង្គលបុរី បាន-
និយាយថាទឹកនៅតាមបែព័ន្ធដែ-
ស្ទឹងននក្នុងសែុកមង្គលបុរី
បានជនឡ់ើងបន្តចិប៉នុ្តែមនិទាន់
ពែញបែៀបនៅឡើយទែបើទោះ-
ជាមនតបំន់ខ្លះមនការជន់លចិ
វាលសែមួយចំនួនក្ដី។
លោកដាសុីណង់ ដែលទើប

ដឹកនំមន្តែី និងកងទ័ពចុះជួយ
ចែូតសែូវជូនបែជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំ
រហាត់ទឹក ក្នុងរយៈពែល២ថ្ងែ
ជាប់គ្នាមកនែះបានបន្តថា៖«នៅ
ពែលនែះ បែជាកសិករកំពុង
បែញឹកដែជើងធ្វើការដាំដុះសែូវ
រដូវវសែសាជំហានទី២ ដែលគិត
មកទល់ពែលនែះ បានសមែច
១មុឺនហិកតា លើសពីផែនការ
ដាំដុះ ៤០០០ហិកតា។នែះ
ជាអ្វីដែលយើងកំពុងបារម្ភអំពី
ការខ្វះទឹកសែចសែព ខណៈ
ទកឹភ្លៀងអាចនងឹអស់នៅចងុខែ
តុលាខាងមុខនែះ»។
ជុវំញិក្ដីពែយួកង្វល់នែះលោក

ឃុន សុខា អ្នកនំពាកែយគណៈ-
កម្មាធិការជាតិគែប់គែងគែះ-
មហន្តរាយ បានអំពាវនវ ដល់
បែជាកសកិរនងិអាជា្ញាធរពាក់ពន័្ធ
គបែបីរៀបចំបែព័ន្ធទឹកបិទ ដើមែបី
រកែសាទឹកទុកឱែយបានគែប់គែន់
សមែប់បែើបែស់នៅក្នុងរដូវ-
បែំងដែលខ្វះទឹក។
លោកថ្លែងថា៖«នៅពែលនែះ

ភ្លៀងបានធា្លាក់រាយបា៉ាយគែប-
ដណ្ដប់លើផ្ទែបែទែសប៉ុន្តែទឹក-
ទន្លែនងិតាមបែពន័្ធដែទន្លែស្ទងឹ
បងឹបមួយួចនំនួទកឹនៅមនិទាន់
ជន់ឡើងដល់ពាក់កណ្ដាល
ផង។ដចូ្នែះយើងគបែបីរៀបចំរកែសា
ទឹកភ្លៀង ដែលកំពុងមននែះ
ទុកដាក់ឱែយបានល្អ សមែប់
បែើបែស់ពែលខ្វះទឹក»៕
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នៀម ឆេង

ភ្នពំេញ ៈ លោកបែក់សខុនុ
រដ្ឋមន្តែីកែសងួការបរទែសនងិ
សហបែតិបត្តិការអន្តរជាតបិាន
ថ្លែងថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ការ-
ដំឡើងកមែិតកិច្ចសហបែតិបត្តិ-
ការមែគង្គ-កូរ៉ែខាងតែបូងទៅជា
«ដែគូយុទ្ធសស្តែ»តាមការស្នើ-
សុរំបស់រដ្ឋមន្តែីការបរទែសករូ៉ែ
ខាងតែបូងកាងកែយុងវា៉ា។
ការគំទែឲែយដំឡើងកមែតិកិច្ច-

សហបែតិបត្តិការនែះធ្វើឡើង
ក្នងុកចិ្ចបែជុំរដ្ឋមន្តែីការបរទែស
មែគង្គសធារណរដ្ឋករូ៉ែលើកទី
១០ធ្វើឡើងតាមបែព័ន្ធវីដែអូ
កាលពីថ្ងែចន្ទ ទី២៨កញ្ញា។
នែះបើតាមសែចក្ដីបែកាសពត័-៌
មនរបស់កែសួងការបរទែស។
កែសងួការបរទែសបានថ្លែង

ថារដ្ឋមន្តែីការបរទែសករូ៉ែខាង
តែបូងកាងកែយុងវា៉ាបានបែកាស
នៅក្នងុអង្គបែជុំអពំីសណំើរបស់
សធារណរដ្ឋករូ៉ែក្នងុការដឡំើង
កមែិតនែកិច្ចសហបែតិបត្តិការ
មែគង្គ-សធារណរដ្ឋករូ៉ែទៅជា
ភាពជាដែគូយុទ្ធសស្តែ។កែ-
សួងបញ្ជាក់ថា៖ «ឯកឧត្តម
ឧបនយករដ្ឋមន្តែីបែក់សខុនុ
បានបង្ហាញពីការស្វាគមន៍យា៉ាង-
កក់ក្តៅនិងការគំទែយា៉ាងពែញ-
ទហំងឹរបស់កម្ពជុាចពំោះសណំើ
របស់សធារណរដ្ឋករូ៉ែក្នងុការ-
ដំឡើងកមែិតនែកិច្ចសហបែតិ-
បត្តិការមែគង្គ-សធារណរដ្ឋករូ៉ែ
ទៅជាភាពជាដែគូយុទ្ធសស្តែ
ដែលនែះសែបទៅនឹងគំនិតផ្តចួ-
ផ្តើមរបស់សម្តែចអគ្គមហា-
សែនបតីតែជោហុ៊នសែនកាល-
ពីឆ្នាំមុនក្នុងការដំឡើងកមែិត
យន្តការនែកចិ្ចបែជុំនែះទៅដល់
កមែិតកិច្ចបែជុំកំពូល»។
ដោយផ្អែកលើលក្ខណសមែបត្តិ

របស់ករូ៉ែខាងតែបងូលោកបែក់
សុខនុកោតសរសើរចពំោះការ-
ប្តែជា្ញាចតិ្តរបស់សធារណរដ្ឋករូ៉ែ
ក្នងុការរមួចណំែកនងិការយក-
ចិត្តទុកដាក់ជាចមែបងលើការ-
អភវិឌែឍនៅក្នងុតបំន់មែគង្គនងិ
ការសមែចឲែយបាននូវសហ-
គមន៍អាស៊ានដែលជាវសិល-
ភាពដ៏ធំធែងនៅក្នុងកែបខ័ណ្ឌ
នែះ។លោកបន្ថែមទៀតថា៖
«ដោយផ្តៅតលើនិរន្តរភាពដ៏
យូរអង្វែងនែកិច្ចសហបែតិបត្តិ-
ការរបស់យើងខ្ញុំមនទសែសនៈថា
ជនំយួអភវិឌែឍន៍គែន់តែជាផ្នែក

មយួនែរឿងប៉ណុ្ណោះ។ក្នងុអឡំងុ-
ពែលនែការស្តៅរឡើងវិញនូវ
សែដ្ឋកិច្ចកែយការយកឈ្នះ
ជងំឺរាតតែបាតកវូដី១៩ភាពធន់
នែបែជាជាតិរបស់យើងគឺពឹង-
ផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់រដា្ឋាភ-ិ
បាលរៀងៗខ្លនួដើមែបីជំរុញសែដ្ឋ-
កិច្ចរបស់យើងតាមរយៈពាណិជ្ជ-
កម្មការវិនិយោគនិងទែស-
ចរណ៍»។
កែពីជំហរគំទែការដំឡើង

កមែតិកចិ្ចសហបែតបិត្តិការនែះ
លោកបែក់សុខុនក៏បានថ្លែង-
អំណរគុណចំពោះជំនួយ
មនុសែសធម៌របស់សធារណរដ្ឋ
ករូ៉ែដែលមនទកឹបែក់បែមណ
៣០មុនឺដុលា្លារដែលជនំយួនែះ
ធ្វើឡើងក្នុងរបូភាពជាបរកិា្ខារវែជ្ជ-
សសែ្តសមែប់កម្ពុជាក្នុងការ-
បែយទុ្ធបែឆងំនងឹជងំឺរាតតែបាត
កូវីដ១៩។
យោងតាមគែហទពំរ័កែសងួ

ការបរទែស មែគង្គ-កូរ៉ែតែូវ-
បានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ
២០១០ដោយផ្ដោតលើវិស័យ
អាទិភាពចំនួន៦រួមមនហែ-
ដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ បច្ចែកវិទែយា
ពត័ម៌ននងិទរូគមនគមនក៍ារ-
រីកចមែើនបែតងការអភិវឌែឍធន-
ធានទឹកកសិកម្មនិងការអភិ-
វឌែឍជនបទនិងការអភិវឌែឍ
ធនធានមនុសែស។
លោកគិនភាបែធានវិទែយា-

ស្ថានទំនក់ទំនងអន្តរជាតិនែ
រាជបណ្ឌតិែយសភាកម្ពជុាយល-់
ឃើញថានៅពែលដែលកិច្ច-
សហបែតិបត្តិការឈានដល់
កមែិតដែគូយុទ្ធសស្តែការ-
សមែចនននិងសកម្មភាព
ជាក់ស្ដែងក្នុងកិច្ចសហបែតិ-
បត្តិការននមនផលបែ-
យោជន៍ខ្ពស់។លោកថាមក
ទល់ពែលនែះកិច្ចបែជុំមែគង្គ-
សធារណរដ្ឋកូរ៉ែមនតែឹមតែ
កមែិតរដ្ឋមន្តែីការបរទែស
ប៉ុណ្ណោះមិនទាន់ដល់កមែិត
កពំលូទែ។លោកថ្លែងថាកែប-
ខណ័្ឌគោលនយោបាយនែះដើរ
សែបគ្នាទៅនឹងគោលនយោ-
បាយសម្លឹងទៅទិសខាងតែបូង
របស់សធារណរដ្ឋកូរ៉ែដែល
សម្លឹងមើលលើអាស៊ាននិង
ឥណ្ឌា។ដចូ្នែះបែទែសនៅតបំន់
មែគង្គមនឱកាសក្នងុការទទលួ-
បានផលបែយោជន៍ចែើនពីកិច្ច-
សហបែតិបត្តិការជាមួយកូរ៉ែ
ខាងតែបូង៕

ក្រសួងធនធានទឹក ព្រមាន   ពី ជំនន់ ទឹកភ្លៀង... កម្ពជុា ស្វាគមន៍ ការ ដំឡើងកម្រតិ 
កិច្ច សហ ប្រតិបត្តកិារ ម្រគង្គ-កូរ៉្រ 
ខាង ត្របូង  ទៅ ជា ដ្រគូយុទ្ធសស្ត្រ

កំណាត់ ផ្លវូ នៅ សេកុ ថ្ពង ខេត្ត កំពង់ ស្ព ឺតេវូ ទឹក  លិច   ។ រូបថតកែសួងធនធានទឹក
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មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ សមាគម គៃ ូបងៃៀន- 
កម្ពុជា ឯក រាជៃយ (CITA) បៃកាស 
ធ្វើ ការ ជួប ជុំ គ្នាដៃល គៃង មាន 
អ្នក ចូលរួម បៃមាណ ជាង ១០០ 
នាក់ ដើមៃបី បៃ រព្ធ ទិវាគៃូ បងៃៀន- 
ពិភពលោក នៅ សប្តាហ៍ កៃយ 
កៃម បៃធានបទ «ការលើក កម្ពស់   
សិទ្ធិគៃូ បងៃៀន»ខណៈ កៃសួង 
អបរ់ ំក ៏នងឹ បៃរព្ធ ទវិានៃះ ដៃរ  កៃម   
បៃធានបទ «គៃូបងៃៀន ឆ្លាតវៃ- 
ដើមៃបី ការ អប់រំ ឌីជីថល»។ ប៉ុន្តៃ 
អាជា្ញាធរ តមៃូវ ឱៃយ សមាគម ជួបជុំ 
តៃឹម មនុសៃស ៥០នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ។

លោក សៃី អ៊ុក ឆយ៉ាវី  បៃធាន 
សមាគម គៃូ បងៃៀន កម្ពុជា ឯក- 
រាជៃយ  បន បញ្ជាក ់កាលពថី្ងៃទ២ី៨ 
កញ្ញា ថា  សមាគម របស ់លោក សៃ ី 
នឹង បៃរព្ធ ទិវា គៃូបងៃៀន នៅ 
ថ្ងៃទី៥  តុលា  ខាងមុខ នៃះ  ដោយ 
មានការ ជួប ជុំគ្នានៅ ទីលាន 
បៃជាធិបតៃយៃយ  និង មាន ការ- 
ហៃកៃបួន ផង ដៃរ។

លោក សៃី ថ្លៃងថា ៖«ការ បៃរព្ធ 
ទវិា គៃបូងៃៀន នៃះ នងឹមាន សមា- 
ជិក សមាគម  កម្មករ និយោជិត  
សិសៃស- និសៃសិត  យុវជន  និង អា- 
ណា   ពៃយាបល សិសៃស ចូលរួម យ៉ាង 
តិច ចំនួន ១៥០នាក់  នៅ ពៃឹក 
ថ្ងៃចន្ទ សប្តាហ៍ កៃយនៃះ  នៅ 
ទីលាន បៃជាធិបតៃយៃយ  ចាប់ ពី 
ម៉ាង   ៨ពៃឹក ដល់១២ ថ្ងៃតៃង់  
បនា្ទាប់ មក នឹង ធ្វើ ការដង្ហៃ ញត្តិ ទៅ 
ដាក់ នៅ ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ផង ដៃរ» ។

បៃធាន សមាគម របូនៃះ នយិយ   

ទៀតថា  ទោះបជីា ខាង សលា រាជ-  
ធានី ភ្នំពៃញ មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន 
ការជួប ជុំ  និង ដង្ហៃ ញត្តិ ក៏ដោយ     
ក៏ សមាគម នៅ តៃ ជួប ជុំគ្នា បៃរព្ធ 
ទិវា គៃូបងៃៀន នៃះ ដដៃល។

លោក សៃ ី ថ្លៃងថា ៖«ជា រៀង រាល ់  
ឆ្នាំ  យើង តៃង តៃ បៃកាន់ ជំហរ 
បៃរព្ធ ទិវានៃះ  ទោះ បី ជាអាជា្ញាធរ 
មនិ ឱៃយ ធ្វើ ក ៏ដោយ  ដោយ សរ ពកួ- 
យើង គៃនត់ៃ ជបួ ជុគំ្នា សម្តៃង មត ិ
បង្ហាញ ព ីទកុ្ខ កង្វល ់ នងិ ស្ថានភាព 
នៃ ការ អប់រំ នៅ បៃទៃស កម្ពុជា ។ 
ដចូនៃះមនិ មាន អ្វ ីដៃល បង្ហាញ ថា 
ការជួប ជុំ របស់ យើង ជាការ ញុះ- 
ញង់ ទៃ។ តៃ យើង គៃន់តៃ ចង់ ឱៃយ 
រាជ រដា្ឋាភិបល  និង កៃសួង អប់រំ 
កៃបៃ នូវ ចំណុច អវិជ្ជមាន មួយ- 
ចំនួន តៃ ប៉ុណ្ណោះ»។

ឆ្នា ំនៃះ  សមាគម គៃ ូបងៃៀន នងឹ 
ដាក់ ញតិ្ត ទៅ ស្ថាប័ន ចំនួន ២  គឺ 
កៃសួង អប់រំ យុវជន  និង កីឡា  
និង ខុទ្ទ កាល័យ លោក នាយក- 

រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន។ ជារៀង រាល់ 
ឆ្នា ំសមាគម នៃះ បន ដាក ់ញត្ត ិទៅ 
ស្ថាបន័ ចនំនួ ៤  ប៉នុ្តៃ ដោយ សរ តៃ 
ស្ថាន ភាព នៃ ការរីករាល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩  ទើប សមា គម ដាក់- 
ទៅ តៃស្ថាប័ន ២ប៉ុណ្ណោះ។ 

អភិបល រងសលារាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ  លោក មាន ចាន់យ៉ាដា  
ពីមៃសិលមិញ បៃប់ ពី លទ្ធ ផល 
បនា្ទាប់ ពី ជួប ពិភាកៃសា ជាមួយ 
តំណាង សមាគម គៃូ បងៃៀន- 
កម្ពុជា ឯក រាជៃយ   ពី លា្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  
សលារាជ ធានីភ្នំពៃញ  អនុញ្ញាត 
ឱៃយ សមាគម នៃះ រៀបចំ ទិវា គៃូ- 
បងៃៀន ពភិព លោក នៅ ខៃកៃយ   
នៅ ទីលាន បៃជាធិបតៃយៃយ ដោយ 
ឱៃយ មានអ្នក ចូលរួម តៃ ៥០ នាក់ 
ប៉ណុ្ណោះ។ សលា កៃងុ មនិ អនញុ្ញាត   
ឱៃយ មានការ ដង្ហៃ កៃបួន តាម ផ្លូវ សធា - 
រ ណៈ ទៅ ដាក ់ញត្ត ិនៅ កៃសងួ អបរ់ ំ 
និង ខុទ្ទកាល័យ លោក នាយក- 
រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន  ឡើយ។ ប៉ុន្តៃ 

សមាគម អាច ស្នើ សុំ ឱៃយ តំណាង 
ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ មក ទទួល ញតិ្ត 
នៅ ទីលាន បៃជាធិបតៃយៃយ បន។

លោក ថ្លៃងថា ៖«អ្នក រៀប ចំ ពិធី 
តៃូវ ទទួល ខុស តៃូវ ទាំង សៃុង លើ 
កិច្ច ការពារ សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ផ្ទៃ-  
ក្នុង នៃ ការ រៀប ចំ ពិធីនៃះ  ហើយ 
សមត្ថកិច្ច ទទួល ខុស តៃូវ ការពារ 
ពី ខាងកៃ ក្នុង ករណី មានជន- 
សងៃសយ័ តៃវូ រាយការណ ៍ជនូ សមត្ថ- 
កិច្ច ដើមៃបី ចាត់ វិធានការ បន ទាន់ 
ពៃល វៃលា»។ សលា កៃុងក៏ មិន 
អនញុ្ញាត ឱៃយ មាន អ្នក ដៃល តៃវូ បន 
ហាម ឃាត់ ធ្វើ នយោបយ  ដៃល 
តលុាការ កពំលូបន ចៃញសល- 
ដីកា ហាម ឃាត់ ចូល ក្នុង កម្ម  វិធី 
នៃះ។  អ្នក ចលូរមូ តៃវូ យកចតិ្តទុក- 
ដាក់ ការពារ សុខភាព  អនាម័យ ឱៃយ 
បន ហ្មត់ចត់  ដោយ គោរព តាម 
វិធានការ ណៃនាំ របស់ កៃសួង 
សខុាភបិល ក្នងុ ការ បង្ការការរកី- 
រាល ដាល នៃ ជំងឺកូវីដ ១៩។

ទន្ទឹម នឹងនៃះ   រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង   
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  លោក  
ហងជ់នួ  ណារ៉នុ  បន បៃជុ ំពភិាកៃសា   
ជាមួយ  មនៃ្តី របស់ លោក សមៃប់ 
តៃៀម រៀប ច ំទវិា គៃបូងៃៀន  ដៃល 
កៃសួង បនជៃើស រីស បៃធាន- 
បទ  «គៃូបងៃៀន ឆ្លាតវៃ ដើមៃបី ការ- 
អបរ់ ំឌជីថីល» ដើមៃប ីធ្វើ យ៉ាងណា 
ឱៃយ កម្មវិធី នៃះ បៃពៃឹត្ត ទៅ ដោយ 
រលូន  បៃសិទ្ធភាព។ ជាពិសៃស 
ការអនុវត្ត ស្តង់ដា  អនាម័យ  
បញ្ចៀស ការឆ្លង រីក រាល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩  ក្នុង អំឡុង ពៃលនៃ 
ការដំណើរការ កម្ម វិធី៕

CITA គ្រោងជួបជំុក្នងុទិវាគ្រោបូ ង្រោៀនជាមួយមនុស្រោស ប្រោមាណ  
ជាង១០០នាក់ ខណៈអាជា្ញាធរដាក់កម្រោតិត្រោមឹត្រោ៥០នាក់

សមត្ថកិច្ច កំពុងស្រោវជ្រោវរកចាប់ខ្លនួក្រោមុជនវាយប្រោហារអ្នកកាស្រោត៤នាក់ បណ្តាលឲ្រោយរងរបួសមា្នាក់
អោម ប៊ុនធឿន 

តេបូងឃ្មុំៈ មន្តៃី នគរបល ខៃត្ត 
តៃបូងឃ្មុ ំ កពំងុ សៃវជៃវ រក ចាប ់ខ្លនួ    

ជនសងៃស័យ  ដៃលវាយ បៃហារ ទៅ 
លើ អ្នកសរព័ត៌ មាន ចំនួន ៤នាក់  
បណា្តាលឱៃយ រងរបួស មា្នាក់ និង 
ខូចខាត រថយន្ត  កាលពី រំលង 

អ្រធាតៃ ថ្ងៃទី២៧  ខៃកញ្ញា  ដើមៃបី 
ចាត់ការ តាម នីតិវិធី។  

លោក បៃន រ័ត្ន  ស្នងការ នគរ- 
បល ខៃត្ត តៃបងូឃ្មុ ំបៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍   
ពី មៃសិលមិញថា  កមា្លាំង សមត្ថកិច្ច 
នគរបលកពំងុសុើបអង្កៃតមនិ ទាន ់  
មាន អ្វ ីចៃបាស ់ដៃល អាច បៃប ់  អ្នក- 
សរព័ត៌ មាន បន  ទៃ ។ ប៉ុន្តៃ  ថា  ជន- 
រង គៃះជា អ្នកមក ព ីខៃត្ត ផៃសៃង  មនិ  
មៃន ជាអ្នក នៅខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ ទៃ ។ 

លោក ស្នងការ ថា ៖« ពួក គត់ 
តាម គ្នា មកព ីស្នលួ  ព ីអណីា ណះ  
មិនមៃន អ្នក នៅក្នុង ខៃត្ត នៃះ ទៃ  
ហើយ ពួក គត់ ទាំង នោះ តាម ដឹង  
មាន គ្នា ៤នាកប់៉នុ្តៃ ឃើញ មក ដាក-់  
ពាកៃយ បណ្តឹង តៃ ២នាក់ ទៃ»។ 

អធកិារ សៃកុ មៃមត ់ លោក ហងុ 
គឹមហឿន  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសិលមិញ ថា  សមត្ថកិច្ច  មិនទាន់ 
អាច កណំត ់អត្តសញ្ញាណ បន នៅ- 

ឡើយ ទៃ។ ពៃល នៃះ កំពុង សិកៃសា 
សណំុ ំរឿង  មនិអាច បរយិយ បន ទៃ  
ដើមៃបី រកៃសា ការសមា្ងាត់ របស់ នគរ- 
បល ក្នុង ការស្វៃងរក ជន ដៃ ដល់ ។ 

លោក បៃប់ថា ៖«សូម អធៃយា- 
សៃយ័  ពៃលនៃះ នៅ មនិទាន ់អាច 
បញ្ជាក់ បៃប់ថា  យ៉ាង ណា បន 
នោះ ទៃ  ចាំមើល ពៃល  ខ្ញុំ បៃមូល- 
ផ្តុំ សំណុំ រឿង ចប់  វៃក មុខ ឃើញ 
ទើប អាច បរិយយ បន»។ ទោះ- 
យ៉ាងណា  លោក អធិការ ឱៃយ ដឹងថា  
ជន រងគៃះ  ដៃល ចូល ខ្លួន មក 
ដាក់ ពាកៃយ  មាន ទី១  ឈ្មោះ រ៉ៃន 
សណំាង  ជាអ្នកពត័ ៌មាន នៃ គៃហ- 
ទំព័រភ្នៃក មា្នាស់  និង មា្នាក់ ទៀត  
ឈ្មោះ តៃង ណរូនិ  មក ព ីសរពត័-៌ 
មាន គៃហទំព័រ ឦសន ប៉ុស្តិ៍។

លោក រ៉ៃន សំណាង  ជាអ្នក- 
ព័ត៌មាននៃ គៃហទំព័រ ភ្នៃក មា្នាស់   
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញថា  

ក្នុង ពៃល កៃុម លោក ធ្វើ ដំណើរ ពី 
សៃកុ ស្នលួ ទៅកាន ់រាជធាន ីភ្នពំៃញ  
មកដល ់ប៉សុ្តិ៍ ទសិ  ចណំចុ ផ្លវូ បបំៃក   
ចលូទៅ ចៃកទា្វារ ពៃដំៃន [បងឹ ជៃង]  
កឈ៏ប ់សមៃក ពៃះ អស ់កមា្លាងំ។ 

បើ តាម លោក សំណាង  ពៃល 
កពំងុ ដៃក លក ់ដល ់ម៉ាង បៃហៃល 
១២  និង ៣០នាទី  រំលង អ្រធាតៃ  
ក៏ ឮ សំឡៃង គៃ វាយ កញ្ចក់ ឡាន។ 
ពៃល នោះ លោក ស្ទុះ ងើបឡើង 
បនឃើញ ឡាន សំងយ៉ងុ ពណខ៌ៀវ   
១គ្មោន ស្លាកលៃខ  នងិ មាន គ្នា ៥ ទៅ   
៦នាក់  បៃដាប់ ដោយ ពូថៅ  ដំបង  
នងិ ញញរួកពំងុ វាយ ឡាន របស ់គត ់ 
ហើយ តៃូវ ទាំងខ្លួន គត់ ទៀត ផង។ 

អ្នក សរពត័ម៌ាន របូនៃះ នយិយ  
ថា ៖«ពកួគៃ បនវាយ ឡាន ខ្ញុ ំ ហើយ   
វាយ តៃវូ ទាងំ ខ្ញុ ំទៀត  ហើយ ខ្ញុបំន- 
ពៃយាយម បើក ឡាន រត់ គៃច បន 
បៃហៃល ជា ១គីឡូ  ឃើញ ពួកគៃ 

បើក ឡាន  តាម កៀរ ឡាន ខ្ញុ ំ ទមា្លាក ់
ផ្លវូ ទៀត។ ប៉នុ្តៃ កៀរ មនិបន សមៃច  
ដោយសរ ខ្ញុំ ជាន់  ្រហា្វាំង  ធ្វើឱៃយ 
ពួកគៃ ជាអ្នក ដៃញ ជៃុល ចង្កូត 
ឡាន ធា្លាក់ ផ្លូវ ខ្លួន ឯង  ហើយ ខ្ញុំ ក៏ 
បើក រត់ គៃច ផុត ទៅ»។ 

បើ តាម លោក សំណាង  គឺអ្នក- 
សរ ព័ត៌មាន រងគៃះ ក្នុង ហៃតុ- 
ការណ ៍នោះមាន ៤នាក ់ ជិះ រថ យន្ត   
២គៃឿង ។ ប៉ុន្តៃ រងរបួស តៃ លោក 
មា្នាក់  ទៃដោយ សរ ជន បង្ក   បនវាយ   
បៃក កញ្ចក ់  ហើយ យក គល់ ឈើ 
បុក តៃូវ ចំឆ្អឹង ជំនី រខាង ឆ្វៃង និង ដៃ ។  

លោកថា ៖«រថយន្ត របស ់ខ្ញុ ំខចូ- 
ខាត ជាង ៦០ភាគ រយ  ចំណៃក រថ- 
យន្ត ១ទៀត  ជិះ គ្នា ២នាក ់ គ ឺលោក  
រា៉ាន ខោន  អ្នក ពត័ ៌មាន  ឦសន ប៉សុ្តិ៍  
នងិ លោក មកួ សរ៉ៃន  អ្នក សរពត័-៌ 
មាន  ចកៃភព ព័ត៌មានបនបៃក 
កញ្ចក់ មុខនិង កញ្ចក់ ឆ្វៃង ស្តាំ»៕  រថយន្តអ្នកកាសេតតេវូបានវាយ បេហារនៅខេត្តតេ បូងឃ្មុ ំថ្ងេទី២៨ កញ្ញា។រូប សហ ការី

អាជា្ញាធរ...
តពទី ំពរ័ ២...តាង វទិៃយា សស្តៃ 

តាម រយៈ វិធី សស្តៃ សមៃប- 
សមៃួល  និង ពហុ វិស័យ ។  

 -សមា ហ រ ណ កម្ម កម្ម វធីិ បង្ការ  
ថៃ ទាំ  និង ការពៃយា បល អ្នក ផ្ទុក 
មៃរោគ អៃដស៍  និង ជំងឺ អៃដស៍ 
ទៅ ក្នងុ បៃពន័្ធ សខុា ភ ិបល ដើមៃបី 
ទទួល បន នូវ ការ ឆ្លើយ តប បៃកប- 
ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព  និង ចីរ ភាព ។   

 - បង្កើន លទ្ធ ភាព ទទួល បន 
នូវ យន្តការ គំពារ សង្គម  និង 
សៃវា សង្គម  សមៃប់ អ្នក ផ្ទកុ មៃរោគ 
អៃដស៍  និង អ្នក ជំងឺ អៃដស៍ ។

- តៃវូ បង្កើន ថវិកា ជាតិ  និង អន្តរ- 
ជាតិ គំទៃ ដល់ ការ ផ្តល់ សៃវា 
សំខាន់ៗ ដៃល អនុ វត្ត ដោយ 
អង្គការ សង្គម សុវីលិ  ដើមៃប ីពងៃងឹ 
ចីរភាព នៃ ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង 
មៃរោគ អៃដស៍ និង ជំងឺ អៃដស៍ ជា - 
មួយ នឹង យុទ្ធ សស្តៃ ចៃបាស់ លាស់  
គៃប ដណ្តប់ ទៅ លើ កៃមុ គោល ដៅ 
ទៅ លើ ភូមិ សស្តៃ និង ទៅ លើ សៃវា 
បន គៃប់ ជៃងុ ជៃយ ថៃម  ទៀត ។ 

 លោក  ឈមឹ  ឃនិ ដា រ៉ៃត   អគ្គ- 
លៃខា ធិការ អាជា្ញា ធ រ ជាតិ បៃយុទ្ធ 
នឹង ជំងឺ អៃដស៍  បន ឱៃយ ដឹង ថា ការ- 
ដៃល កម្ពជុា បន បៃ កាស ការតាងំ- 
ចតិ្ត ក្នងុ ការ បញ្ចប ់មៃរោគ អៃដស ៍ 

និង ជំងឺ អៃដស៍  ២០ ២៥  មុន  
អង្គ ការ សហ បៃ ជា ជាតិ រយៈ- 
ពៃល  ៥ ឆ្នាំ  បនា្ទាប់ ពី មាន ភាព- 
ជោគ ជ័យ ក្នុង ការ សមៃច បន 
គោល ការណ៍  ៩០- ៩០- ៩ ០  
កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៧ ។  « នៅ ក្នុង 
ផៃនការ យុទ្ធសស្តៃ នៃះ  គឺ បន 
កំណត់ ហើយ  តាម ការ សមៃច 
របស់ រដា្ឋាភិ បល គឺ មាន ការ ប្តៃ ជា្ញា - 
ចិត្ត ថា  នឹង សមៃច បន នៅ 
គោល ដៅ ៩ ៥-៩៥-៩៥  ជាក់ - 
ជា  មិន ខាន  បៃសិន បើ យើង 
ធ្វើការ ឆ្លើយ តប រួមគ្នា  កៃម 
ស្ថាប័ន សមៃប សមៃួល តៃ មួយ  
ផៃន ការ យទុ្ធ សស្តៃ តៃ មយួ  នងិ 
បៃព័ន្ធ តាម ដាន  និង វាយ តម្លៃ តៃ - 
មួយ » ។  តាម ការ ប៉ាន់ បៃមាណ 
តាម បៃប បៃជា សស្តៃ  នៅ កម្ពជុា 
បច្ចុបៃបន្ន  មាន អ្នក ផ្ទុក មៃរោគ 
អៃដស ៍ មាន បៃមាណ  ៧ មុនឺ  ៣  
ពាន ់នាក ់ ក្នងុ នោះ  អ្នក ដៃល ដងឹ 
ពី ស្ថាន ភាព របស់ ខ្លួន  ថា មាន 
ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍  ហើយ មក 
ទទួល សៃវា សុខា ភិ បល  មាន 
ចំនួន ៨៤  ភាគ រយ។ ក្ន ុង ចណំម  
៨៤  ភាគរយ ដៃល ជា អ្នក បៃើ- 
បៃស់ ឱសថ  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ 
មៃរោគ នៅ ក្នងុ ឈាម  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
អ្នក ជងំ ឺមាន ភាព ល្អ បៃសើរ រហតូ 
ទៅ ដល់  ៩៦ ភាគ រយ ៕ 
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ខន សា វិ

ភ្នពំេញៈ  លោក បៃក់ សុខុន រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង ការ បរទៃស  និង សហ បៃតិ បត្ត ិកា រ  
អន្តរ ជាតិ រួមទំាង រដ្ឋមន្តៃ ីការបរទៃស 
អាស៊ាន ផៃសៃងទៀតនឹង  ជួបពិភាកៃសា ជាមួ យ 
រដ្ឋមន្តៃកីារបរទៃស  នៃ ចកៃភព អង់គ្លៃស 
នៅ ថ្ងៃ ពុធ នៃះ ដើមៃបី ផ្លាស់ ប្ដរូ បទ ពិសោធ  
គ្នា អំពី ការ ឆ្លើយ តប នឹង ជំងឺ  កូ វីដ១៩។

នៅក្នងុ កិច្ចបៃជំុ នៃះ រដ្ឋមន្តៃ ីអាស៊ាន 
និង អង់គ្លៃស នឹង ពិភាកៃសា អំពី ផៃនការ 
ស្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច ឡើងវិញ កៃយពី  វិប ត្តិ 
ជំងឺ កូ វីដ  ១៩ រួម  ទំាង ពិភាកៃសា អំពី វិធី - 
សស្ដៃ នានា ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ទំនាក់ - 
ទំនង  និង កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារ លើគៃប់ 
វិស័យ ដៃលមាន ផល បៃយោជន៍ រួម ពៃម - 
ទំាង ការ ពិ ភា កៃសា លើ បញ្ហា តំបន់ និង សក ល  
ដៃលជា កង្វល់ រួម។

សៃចក្ដ ីបៃកាស របស់ កៃសួង ការ បរទៃ ស  
ចៃញ ផៃសាយ កាលពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ បញ្ជាក់ 
ថា៖ «កិច្ចបៃជំុ តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ នៃះ នឹង 
កា្លាយជា ជំហាន មួយ ឆ្ពោះទៅ រក ការ រៀប ចំ 
ទិសដៅ អនា គត  សមៃប់ ជំរុញ ទំនាក់ - 
ទំនង និង កិច្ចសហបៃតិ បត្តកិារ អា ស៊ាន   
និង អង់គ្លៃស ក្នងុ បរិបទ នៃ បញ្ហា បៃឈម 
ជាស កល នៃ ជំងឺឆ្លង កូ វីដ១៩ ដៃល ពំុ - 
ធ្លាប់មាន ពីមុន និង ការ ចាក ចៃញ របស់ 
អង់ គ្លៃស ពី សហ ភាព អឺរុ៉ប»។

ចកៃភព អង់គ្លៃស និង អាស៊ាន បាន 
កា្លាយ ជា  ដៃគូ គ្នា អស់ រយៈពៃល ជាង៤០ 
ឆ្នា ំមកហើយហើយ កន្លងមក ពួកគៃ ធ្វើ - 
ការ ជាមួយ គ្នា លើ បញ្ហា នយោបាយសន្ត ិ  - 
សុខ សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម និង វបៃបធ ម៌។ 

កៃយពី បាន ចាក ចៃញពី សហភាព 
អឺរុ៉ប កាលពី ចុងខៃ មករា ឆ្នាំ២០២០ 
ចកៃភព អង់ គ្លៃស ចង់ឱៃយ បៃទៃស កា្លាយ- 
ជា បៃទៃស ដៃគូ សន្ទនា ជាមួយ អាស៊ាន 
ដូច   សហរដ្ឋ អា មៃរិក ចិន កាណា ដា និង 
ជបុ៉ន  ដៃរ ដើមៃបី បង្កើត  ទំនាក់ទំនង កាន់ - 

តៃ សីុ ជមៃ ជាមួយ កៃមុ បៃទៃស ទំាង នៃះ 
ដៃល នឹង ធ្វើឱៃយ មាន ឱកាស ថ្ម ី ក្នងុ វិស័យ 
ពាណិជ្ជ កម្ម អប់រំ វិទៃយា សស្ដៃ និង សន្ដ-ិ 
សុខ។ ចំពោះ  កិច្ចសហ បៃតិបត្តកិារ ពា - 
ណិ ជ្ជ កម្ម ទ្វៃភាគី រវាង កម្ពជុា និង អង់ គ្លៃ ស 
គឺ បៃទៃស ទំាង២កំពុង សម្លងឹ ពី លទ្ធ ភាព 
នៃ ការ បង្កើត កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជ កម្ម 
សៃរី ទ្វៃភាគី (FTA) ជាមួយគ្នា។ 

ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម បៃទៃស ទំាង ២បាន 
កើន ឡើងជា បន្ត បនា្ទាប់ ដូចជា  កាលពី 
ឆ្នា ំ២០១៩ ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី 
កើន ដល់ ទឹកបៃក់១,០៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
ដៃល ការនំា ចៃញ របស់ កម្ពជុា ដូចជា 
ផលិតផល សម្លៀកបំពាក់ សៃបៃក ជើង 
កង់ និង អង្ករ ទៅ ទីផៃសារ ចកៃ ភព អង់គ្លៃស 
មាន តម្លៃ ៩៧៨ លាន ដុលា្លារ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ កៃសួ ង សុខា - 
ភិបាល បាន បៃកាសថា កម្ពជុា តៃវូ បាន 
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក(WHO)
ទទួល ស្គាល់ ថា គឺជា បៃទៃសមួយ ក្នងុ 
ចំណោម បៃទៃសមួយ ចំនួន តូច ដៃល 

អាច គៃប់គៃង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ បាន ល្អ បៃសើរ 
ដៃល មកដល់ ពៃល នៃះ មិនទាន់ មាន 
ការឆ្លង ចូលទៅ ក្នងុ សហ គមន៍ នៅឡើ យ។

គិត តៃមឹ ថ្ងៃទី ២៩  កញ្ញា កម្ពជុា បាន 
រកឃើញ ជំងឺ កូ វីដ ទំាង អស់ ចំនួន ២៧ ៧ 
នាក់ ដៃល បៃហៃល៨៦%គឺជា ករណី 
នំាចូល ហើយ ក្នងុនោះ មាន ចំនួន ២៧៥ 
នាក់  តៃវូបាន ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ ដៃ ល 
ស្មើ ជាង ៩៩% និង គ្មាន ករណី ស្លាប់។

កាលពី មៃសិល មិញ កៃសួង បាន រាយ- 
ការណ៍ ករណី ថ្ម ីលើ ជន ជាតិ ចិន មា្នាក់ ដៃល 
បាន ធ្វើ ដំណើរ មកពី បៃទៃស ហ្វលីីពីន ត 
ជើង ហោះ ហើរ នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃខាង តៃបូង 
មក ដល់ កម្ពជុា នៅ ថ្ងៃទី ២៧   កញ្ញា។ 
បុរស រូប  នៃះតៃវូបាន ធ្វើ តៃស្ដ វិជ្ជមាន 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២៨  កញ្ញា ខណៈ អ្នក រួម- 
ដំណើរ ចំនួន១០១នាក់ ផៃសៃង ទៀត ក្នងុ 
នោះ ៥៥ នាក់ ជា ជនជាតិ ខ្មៃរ ទទួល បាន 
លទ្ធផល ធ្វើតៃស្ដ អវិជ្ជ មាន តៃវូ បាន ធ្វើ  
ច តា្តា ឡី ស័ក នៅ សណា្ឋា គរ និង ខ្លះ នៅ 
អនុវិទៃយា ល័យ ពោធិ៍ ចិន តុង ៕

រដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសអាស៊ានជួបពិភាក្រសាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអង់គ្ល្រសស្តីពីការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ

លោក  បេក់ សុខុន រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង ការ បរទេស កម្ពជុា ។ រូបថត កៃសួង ការ បរទៃស 

តពីទំព័រ ១...លោក បាន ថ្លៃង 
ថា អ្នក រាយការណ៍ ពិសៃស  ស្ដ ីពី 
ស្ថានការណ៍ សិទ្ធ ិមនុសៃស គឺលោក-  
សៃ ី រូ៉ណា ស្មុតី  បាន  រាយការណ៍ 
ជូន លោក ថា មាន ករណី  រំខាន ពី 
សមត្ថកិច្ច  ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ ការ- 
បណ្ដះុ បណា្ដាលនិង ការ បៃជំុ មួយ  - 
ចំនួន  ការ ថត  រូប និង ការ សក- 
សួរ លើ អ្នក រៀបចំ កម្មវិធី ជា ដើម។ 
បុ៉ន្តៃ ដោយ គោរព តាម គោល- 
ការណ៍ « មិន ធ្វើ ឱៃយ នរណាមា្នាក់ 
ឈឺ ចាប់»  របាយការណ៍ នៃះ មិន 
លើក ឈ្មាះ បុគ្គល ឬ អង្គការ 
ដៃល រង ការ បំភិត បំភ័យ ឬ ការ- 
សង សឹក ទៃ។ លោក បន្ត ថា ការិ-
យាល័យ ឧត្តម ស្នងការ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ ទទួល បន្ទកុ ផ្នៃក 
សិទ្ធ ិមនុសៃស បៃចំា កម្ពជុា (OH-
CHR) បាន លើក ឡើង ថា កាល 
ពី ខៃ វិច្ឆកិា ២០១៩ មួយ ថ្ងៃ មុន 
ពៃល មាន ការ បៃជំុ មួយ  អង្គការ 
សង្គម សីុវិល និង កៃមុ ការងារ 
អង្គការ សហបៃជាជាតិ បៃចំា កម្ពជុា  
តៃូវ បាន បូ៉លិស នៅ ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហ នុ សួរ នំា ថា ឱៃយ សំុ  ការ អនុ-
ញ្ញាត ដើមៃបី រៀប ចំ កិច្ច បៃជំុ នោះ។ 
OHCHR បាន ថ្លៃង ថា កិច្ច បៃជំុ 
សៃប ចៃបាប់ តៃវូ បាន អនុញ្ញាត  ឱៃយ 
ដំណើរ ការ ពី អាជា្ញាធរ ខៃត្ត ហើយ 
បុ៉ន្តៃ នៅ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ មន្តៃ ីនគរ បាល  
បាន ទាម ទារ ជា ថ្ម ីម្តង ទៀត នូវ ព័ត៌  - 
មាន លម្អតិ  អំពី សកម្ម ភាព និង 
ឈ្មាះ អ្នក ចូល រួម ពី អង្គការ នានា ។

នៅ ខៃត្ត កំពង់ ធំ OHCHR 
បាន រាយការណ៍ ថា ខ្លនួ បាន រៀប ចំ 
វគ្គ បណ្ដះុ បណា្ដាល មួយ ស្ដ ីអំពី   
ការ ឃ្លា ំមើល សិទ្ធ ិមនុសៃស និង ការ- 
ស្វៃង រក ការ ពិត កាល ពី ខៃ សីហា 

ឆ្នា ំ២០១៩ ដៃល មាន អ្នក ការ - 
ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស និង មន្តៃ ីសង្គម 
សីុវិ ល ពី ២៥ ខៃត្ត -កៃងុចូ ល រួម ។ 
នៅ ពៃល នោះ បូ៉លិស បាន មក 
ដល់កន្លៃង រៀបចំ កម្មវិធី  ហើយ 
ទាម ទារ មើល តារាង កម្មវិធី  និង 
បញ្ជ ីឈ្មាះ អ្នក ចូលរួម ពៃម ទំាង 
បុ៉ន ប៉ង ថត រូប អ្នក ចូលរួម។

លើ ស ពី នៃះ ទៀត តំណាង សង្គ  ម 
សីុវិល បាន បដិសៃធ មិន បងា្ហាញ 
អត្តសញ្ញាណ ថា  ពួក គៃ ធ្វើការ ជា - 
មួយ អង្គការ សហបៃជាជាតិ ទៃ  
នៅ ពៃល ពួក គៃ តសូ៊ មតិ ជាមួយ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ  ពៃះ មាន ការ- 
ភ័យ ខា្លាច ការ សង សឹក។ ជន រង-  
គៃះ ជាប់ ឃំុ ខ្លះ  បដិសៃធ ទទួល 
យក ជំនួយ ពី  OHCHR និង 
បដិសៃធ មិន ឱៃយ រាយការណ៍ ពី 
ករណី របស់ ពួក គៃ  ទៅ យន្តការ 
សិទ្ធ ិមនុសៃស របស់  អង្គការ សហ - 
បៃជាជាតិ។ នៃះបើ តាម របាយ - 
ការណ៍ ដដៃល។

 នៅ ក្នងុ របាយការណ៍ដដៃល    
លោក Antonio Guterres 
បញ្ជាក់ ថា  លោក សៃ ី ស្មុតី   តៃវូ 
បាន បដិសៃធ មិន ឱៃយ ជួប សមា្ភាស 
ជា សមា្ងាត់ ជាមួយ អ្នក ជាប់ ឃំុ។ 
លោកសៃ ីទទូច ថា លោកសៃ ីគួរ 
តៃ  អាច ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច ទៅ គៃប់- 
កន្លៃង នៃ ការ ឃំុ ឃំង ហើយ ជួប 
ជាមួយ អ្នក ណា ក៏ បាន តាម 
អាណត្ត ិរបស់ លោកសៃ។ី

ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង    ករណី នៅ 
ខៃត្ត កំពង់ ធំ អភិបាល ខៃត្ត កំពង់  ធំ 
លោក សុខ  លូ មាន បៃសស ន៍   
ពី  មៃសិល មិញ ថា ខៃត្ត របស់ លោក  
មិនដៃល បាន រារំាង  រំខានដល់ 
សកម្មភាពរបស់ អង្គការ សង្គម- 

សីុវិល ឬ អង្គការ សហ បៃជាជាតិ 
ទៃ ផ្ទយុ ទៅវិញ បាន សហការ 
យា៉ាង ល្អ។ លោក មាន ចម្ងល់ នៅ 
ពៃ ល ឮ ការ លើក ឡើង បៃប នៃះ។

លោក មាន បៃសសន៍ ថា៖ 
«សមៃប់ ខ្ញុ ំផ្ទាល់  ក៏ ដូចជា រដ្ឋ បា ល  
ខៃត្តដូច ជា មិន ដៃល មាន ការ រឹត- 
តៃបិត បញ្ហា ហ្នងឹ ទៃ។ កន្លង មក 
ការបណ្ដះុ បណា្ដាល អី នោះ  តៃង 
តៃ បង្ក លក្ខណៈ ងាយ សៃលួ ដល់ 
អង្គការ សង្គម សីុវិល ក៏ ដូច ជា 
ខាង សិទ្ធ ិមនុសៃស»។ 

ខៃត្ត កំពង់ ធំ តៃង ស្វាគមន៍ 
អង្គការ សង្គម សីុវិល នានា សូមៃបី 
តំណាង អង្គការ សិទ្ធ ិមនុសៃស ដៃល 
ចុះ មក សៃវ ជៃវ ទំនាស់ ដី ធ្ល ីនៅ 
ឃំុ ដូង បៃសទ បាល្លង័្គ  ជា ដើម 
គឺ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត តៃ ង បង្ក លក្ខណៈ 
ងាយ សៃលួ និង ចុះ សៃវ ជៃវ 
ជាមួយ គ្នា។ នៃះ បើ តាម លោក 
សុខ លូ ដដៃល។

 សៃដៀង គ្នា នៃះ លោក ឃង 
ភារមៃយ អ្នក នំា ពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ   ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា 
លោក ដូច ជា មិន ដឹង ថា មាន ការ- 
រារំាង សង្គម  សីុវិល ណា មួយ ទៃ 
នៅ ខៃត្តរបស់ លោក។ ការ រារំាង 

ខ្លះ អាច មាន  ដូច ជា នៅ កន្លៃង 
អសុវត្ថភិាព ឬ មាន ការ រំលោភ 
បំពាន ដីធ្ល ី ដៃល អាជា្ញាធរ មិន អនុ - 
ញ្ញាត។ តៃ រឿង នៃះ មិន ទូ ទៅ ទៃ។

លោកជិន មា៉ាលីន អ្នក នំា ពា កៃយ 
កៃសួង យុត្តធិម៌  ថ្លៃង ថា របា យ- 
ការណ៍ របស់  អ្នករាយការណ៍ 
ពិសៃស   គឺ ជា ការ ចង កៃង ពៃតឹ្ត ិ- 
ការណ៍  តៃ មិន  បាន ធ្វើ ការ វិភាគ 
សីុជមៃ និង មិន បាន ជួប ពិភា កៃសា   
ពិគៃះ យោបល់ ជាមួយ គៃប់ ភា គី 
ពាក់ ព័ន្ធ រួម មាន អាជា្ញាធរ និង 
សមត្ថកិច្ច ទៃ។ អ្នក ចង កៃង ឯក - 
សរ   បានពិភាកៃសា  ជាមួយ តៃអង្គ - 
ការ សង្គម សីុវិល  ដៃល អះអាង 
ថា  ជួប បញ្ហា។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«គៃ មិន បាន សិកៃសា សៃវ ជៃវ ថា 
តើ ហៃតុ អ្វ ីបាន ជា សមត្ថកិច្ច មាន 
វិធនការ លើ អង្គការ សង្គម សីុវិ ល  
ទំាង អ ស់  នោះ តើ អង្គការ សង្គម- 
សីុវិល ទំាង អស់ នោះ ធ្វើ តាម ភារ - 
កិច្ច និង កៃម  សីលធម៌ វិជា្ជាជីវៈ រប ស់ 
អង្គការ សង្គម សីុវិល ដៃរ ឬ ទៃ? 
ឬ មួយ ជា ការ បំពាន លើ បៃប បទ 
រដ្ឋបាល។ ពៃល ខ្លះ ក៏ ជា ការ បំពា ន 
ទៅ លើ ចៃបាប់ដៃល មាន ជាធរមាន 
នៅ កម្ពជុា ពិសៃស ចៃបាប់ ស្ដ ីពី  

សមាគម  អង្គការ កៃ រដា្ឋាភិបាល 
ជា ដើម»។ ការ សន្នដិា្ឋាន ដៃល មិន 
បាន ជួប ជាមួយ គៃប់ ភាគី ពា ក់  ព័ន្ធ  
នៃះ លោក ថា  វា មិន ឆ្លើ យ តប ទៅ 
នឹង ស្ថានភាព ជាក់ ស្ដៃងទៃហើ យ   
វា  មាន ការ លម្អៀង។

លោក ផត សុផនិត អ្នក នំា - 
ពាកៃយ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បាន ថ្លៃង 
ពី មៃសិល មិញ ថា ជា គោល ការណ៍ 
ទំាង រាជ រដា្ឋាភិបា ល  ក្ត ី និង កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ ក្ត ីតៃង មាន ការ លើក ទឹក- 
ចិត្ត  ដល់ គៃប់ អង្គការ  ដៃល ធ្វើ 
សកម្មភាព សៃប ចៃបាប់ នៅ កម្ពជុា  
ឱៃយ ចូល រួម ដល់ ការ អភិវឌៃឍ សង្គម 
ជាតិ ទំាង អស់ គ្នា និង បង្កើត ភាព- 
ជា ដៃ គូ ល្អ ជាមួយ គ្នា ពៃម ទំាង  ធ្វើ 
ការ ជា មួយ គ្នា ដោយ សោ្មាះ តៃង់ 
ទៅ វិញ ទៅ មក។ 

កន្លង មក  រាជ រដា្ឋាភិបាលក៏ 
បាន បង្កើត យន្តការ មួយ ចំនួន 
ដើមៃបី ពិភាកៃសា  ដោះសៃយ ក្ត ីកង្វ ល់ 
ផៃសៃងៗ របស់ អង្គការ សង្គម សីុវិ ល  
ជាពិ សៃស តាម រយៈ វៃទិកា ភាព- 
ជា ដៃ គូ ធ្វើ ឡើង រាល់ ៦ ខៃ ម្តង។ 
រដា្ឋាភិបាល ថៃ ម ទំាង បាន ជួប ជជៃ  ក 
គ្នា អំពី សំណើ និង សំណូម ពរ ក្នងុ 
ការ ធ្វើ វិសោធន កម្ម មាតៃ ខ្លះ នៃ 
ចៃបាប់  LANGO ទៀត ផង។ ទំាង- 
នៃះ ស្តៃង ឱៃយ ឃើញ យា៉ាង ចៃបាស់ 
នូវ ចៃតនា ល្អ របស់ រដា្ឋាភិបាល 
មក លើ អង្គការ សង្គម សីុវិល។ 
រដា្ឋាភិបាល  ពំុ ដៃល គិត យក ភាគី 
ណា មួយ  ជា សតៃវូ នោះ ទៃ។ នៃះ 
បើ តាម លោក សុផនិត។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ចំពោះ ការ 
លើក ឡើង របស់ លោក សៃ ីស្មុតី 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ អនុវត្ត តួ នាទី 
ភារកិច្ច របស់ នគរបាល  អាច ថា  
បៃសិន បើ មា ន ករណី លើស លស់  
ចំពោះ NGO  សៃប ចៃបាប់ ណា មួ យ 
ដោយ អន្លើ ឬ អចៃតនា  គឺ មិន 

តំណាង ឱៃយ ឆន្ទៈ របស់ រាជ រដា្ឋា - 
ភិបា ល និង កៃសួង មហា ផ្ទៃ នោះ 
ទៃ។ យើង តៃង ខិត ខំណៃ នំា 
អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន ឱៃយ អនុវត្ត តួនា ទី  
ភារ កិច្ច សៃប តាម ចៃបាប់ ជា ធរ មា ន ។ 
លោក បន្ត ថា៖«ចំពោះ វត្ត មាន 
របស់  នគរបាល  គឺ គៃន់ តៃ ជា  
ការ បំពៃញ ភារ កិច្ច របស់ អាជា្ញាធរ 
មាន សមត្ថ កិច្ច ក្នងុ ការ ធនា ដល់ 
សន្ត ិសុខ សណា្ដាប់ ធ្នាប់ សធ - 
រណៈ នៅ មូល ដា្ឋាន របស់ ខ្លនួ បុ៉ណោ្ណោះ  
គឺ មិន មៃន ដើមៃបី បំភិត បំភ័យ ទៅ 
ភាគី ណា មួយ ឡើយ ហើយ ក៏ ពំុ 
មាន អ្វី តៃូវ ភ័យ ពៃួយ នោះ ដៃរ 
បៃសិន បើ NGO  ឬ  CSO  ទំាង- 
នោះ មិន ធ្វើ អ្វ ីខុស ចៃបាប់»។

ទោះ យា៉ាង ណា លោក សឹុង  
សៃន   ករុណា មនៃ្ត ី សុើប អង្កៃត  
ជាន់  ខ្ពស់   នៃ  សមា គម  ការពារ  សិ ទ្ធ ិ  
មនុសៃស  អាដហុក បាន ថ្លៃង ថា 
ធ្លាប់ មាន ការ រឹត តៃបិត សៃរីភាព នៃ 
ការ ជួប បៃជំុ ការ អប់រំ លើ ផ្នៃក 
សិទ្ធ ិមនុសៃស បៃជាធិបតៃយៃយដោ យ  
សមត្ថកិច្ច ឃ្លា ំមើល និង តាមដាន  
ការ ថត បញ្ជឈី្មាះ ថត រូប និង 
សក សួរ លើ  អ្នក ចូលរួម នៅ 
កៃយ  ការ បោះ ឆ្នាត ឃំុ -សងា្កាត់ 
ឆ្នា ំ២០១៧។ លោក ថា ការ រឹត- 
តៃបិត ភាគ ចៃើន ធ្វើ ឡើង លើ អង្គកា រ  
ធ្វើ ការ រឿង សិទ្ធ ិមនុសៃស លទ្ធ ិ- 
បៃជាធិប តៃយៃយ ។ បុ៉ន្តៃ មួយ រយៈ- 
កាល ចុង កៃយ នៃះ លោក ថា 
សកម្មភាព រឹត តៃបិត បាន ថយ ចុះ 
សៃប ពៃល ដៃល  មាន អន្តរាគមន៍ 
ពី កៃសួង មហា  ផ្ទៃ។ ទោះ យា៉ាង - 
ណា អាជា្ញាធរ  មូលដា្ឋាន មួយ ចំនួន 
មិនទាន់  អនុវ ត្ត បាន តៃមឹ តៃវូ តាម 
គោល ការណ៍ កៃសួង មហា ផ្ទៃទៃ 
ដោយ អាជា្ញា ធរ  ខ្លះ  នៅ សួរ រក ការ - 
អនុ ញ្ញាត សមៃប់ ការ រៀបចំ 
កម្មវិធី របស់ សង្គម សីុវិល៕

មន្ត្រីឆ្លើយតប...

លោក សេ ីរូ៉ណា ស្មុតី ក្នងុ ជំនួប ជា មួយ លោក ស ខេង ពី ឆ្នា ំមុន។ រូបថត ជីវ័ន
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 គឹម   សា រុំ  

ភ្នំ ពេញៈ កាល ពី មៃសិល មិញ 
សាលា ឧទ្ធរណ៍ បើក សវនា ការ 
ជំនុំ ជមៃះ ឡើង វិញ តាម បង្គាប់ 
របស់ តុលា ការ កំ ពូល  ដើមៃបី 
ផ្ទៀង ផ្ទាត់សំ ណុំ រឿង គៃឿង- 
ញៀន ជន ជាប់ ចោទ ២នាក់  
ដៃល តៃវូ បាន  សមៃច ដាក់ ពន្ធ- 
នា គារ ២០ ឆ្នាំ។ 

  លោក ប្លង់  សំ ណាង   ជា 
បៃធាន កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ ជមៃះ 
បាន អាន កំ ណត់ ហៃតុ នៅ 
ចំពោះ មុខ  ជន ជាប់ ចោទ ក្នុង 
បន្ទប់ សវនា ការ ពី មៃសិល មិញ ថា  
ជន ជាប ់ចោទ ក្នងុ រឿង នៃះ មាន 
ឈ្មោះ សៃន  ដាយូ សា  ហៅ បូ   
ភៃទ បៃសុ  អាយុ   ២៩ ឆ្នា ំ ជា ជន- 
ជាតិ ខ្មៃរ  និង ឈ្មោះ យ៉ុង  ចាន់ 
ហុ៊យ យុ៉ង   អាយុ ៣៨ ឆ្នា ំជា ជន- 
ជាតិ វៀត ណាម   ។  សំណុំ រឿង 
នៃះ ជា ការ បង្វិល មក ពី តុលា- 
ការ កំពូល ឱៃយ សាលា ឧទ្ធរ ណ៍ 
ជំនុំ ជមៃះ ឡើង វិញ ពី ពៃះ 
តុលា ការ កំពូល មិន យល់ សៃប 
តាម ការ សមៃច របស់ សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍ តៃង់ ចំណុច ខ្លះ។ 

  លោក  សំ ណាង ថ្លៃង ថា ៖   

« តុលាការ កំពូល បង្គាប់ ឱៃយ សា- 
លា ឧទ្ធរណ ៍ផ្ទៀង ផ្ទាត ់ម្តង ទៀត 
ពៃះ ឈ្មោះ យ៉ុង  ចាន់ ហ៊ួ យ៉ុង 
ឆ្លើយ ដាក ់ជន ជាប ់ចោទ ឈ្មោះ 
សៃន  ដា យូ សា  ហើយ តាម  
អង្គ ហៃតុ គឺ គា្មោន ភ័ស្តុតាង ដាក់ 
បន្ទុក លើ ឈ្មោះ នៃះ » ។ 

 ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ សៃន  
ដា យូ សា   និយាយ បៃប់ ចៅ- 
កៃម  សាលា ឧទ្ធរណ៍ កាលពី 
មៃសលិ មញិ ថា  គាត ់សា្គាល ់ ឈ្មោះ 
យ៉ុង  ចាន់ ហ៊ួ យ៉ុង  ដោយ សារ 
គាត់ ទិញ  ថា្នាំ ញៀន មក ជក់ ។  
ចំពោះ វត្ថុ តាង ដៃល សមត្ថ កិច្ច 
រឹប អូស បាន នៅ ផ្ទះ យ៉ុង  ចាន់-  
ហ៊ួ យ៉ុ ង  គឺ គាត់ មិន បាន ដឹង ទៃ ។ 

ជន ជាប់ ចោទ  សៃន  ដា យូ- 
សា  ថ្លៃង ទៅកានអ់ង្គ សវនាការ  
ថា ៖ « ខ្ញុំ ទទួល សា្គាល់ ថា  ខ្ញុំ 
បៃើបៃ ស់ គៃឿង ញៀន មៃន តៃ 
មិន បាន ចូ ល រួម ផលិត គៃឿង- 
ញៀន ទៃ ។  សូម តុលា ការ ដោះ- 
លៃង ខ្ញុ ំផង » ។ 

  ដោយ ឡៃក ជន ជាប់ ចោទ  
យ៉ងុ  ចាន ់ ហ៊យួ៉ងុ  នយិាយ បៃប ់
ចៅកៃម ថា  ករណ ីផលតិ គៃឿង- 
ញៀន នៃះ ឈ្មោះ សៃ ន  ដា យូ សា  
មិន បាន រួម គំនិត ទៃ  តៃ ពៃល 

សមត្ថ កិច្ច ចាប់ សៃន  ដាយូ សា 
បាន ឆ្លើយ ដាក់គាត់ ដូច្នៃះ គាត់ 
ក៏ ខឹង ទើប គាត់ ឆ្លើយ ទមា្លាក់ 
កំហុស ទៅ សៃ ន  ដា យូ សា ។ 

 លោក  ប៉ៃន  សា រ៉ាត   ត ំណាង 
មហាអយៃយ ការ សន្និ ដា្ឋាន  ថា 
សំណុំ រឿង នៃះ  ជា ការ បង្វិល ពី 
តុលា ការ កំពូល មក វិញ ដូច្នៃះ  
លោក ទុក ជូន កៃមុ បៃកឹៃសាធ្វើការ 
ពិចារ ណា តាម ចៃបាប់ ។ 

  លោក  មៃធា វី  នូ  ចនា្ថា  ការ ពារ 
សិទ្ធិ ឱៃយ ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ 
សៃន  ដា យូ សា  បាន សន្នដិា្ឋាន  
តាម អង្គ ហៃតុ គឺ កូន ក្តី របស់ 
លោក គៃន់ តៃ បៃើ បៃស់ គៃឿង 
ញៀន  និង ទិញ ពី ឈ្មោះ យុ៉ង 
ចាន់  ហួ៊ យុ៉ ង តៃ បុ៉ ណ្ណោះ។   ករណី 
នៃះ ឈ្មោះ យុ៉ ង  ចាន់   ហួ៊ យុ៉ង 
បាន ឆ្លើយ ទមា្លាក់ កំហុស មក 
កូន ក្ត ីលោក ទៃ ។ 

លោក  ថ្លៃង ថា ៖ « កូន ក្តី ខ្ញុំ 
ទទួល យក តៃ បទ ល្មើស បៃើ- 
បៃស់ គៃឿង ញៀន ទៃ  សូម 
តុលា ការ ដោះ លៃង គាត់ ឱៃយ 
មាន សៃរីភាព វិញ ផង » ។ 

 តាម កំណត់ ហៃតុ របស់  សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍ បង្ហាញ ថា   កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៤  
ខៃ ធ្ន ូ ២០១៦ បៃហៃល ជា  ម៉ោង  

៣ ទៀប ភ្ល ឺ នគរ បាល ខណ្ឌ ឫសៃសី- 
កៃវ  បាន ឃាត់ ខ្លនួ  ឈ្មោះ  សៃន  
ដា យូ សា  ហៅ បូ  ភៃទ បៃសុ  
អាយុ  ២៩ ឆ្នា ំ ដោយ បាន  ដក- 
ហតូ គៃឿង ញៀន ចនំនួ ២ កញ្ចប ់
ខណៈ កំពុង ជិះ ម៉ូតូ តាម ផ្លូវ ។

  កៃយ ពី ឃាត់ ខ្លនួ  ឈ្មោះ 
សៃន  ដា យូ សា  បៃប់ សមត្ថ កិច្ច 
ថា  គៃឿង ញៀន មៃតំ ហ្វៃតា មីន ២ 
កញ្ចប់ តូច នៃះ គឺ គៃ  ទិញ ពី ឈ្មោះ 
យុ៉ង  ចាន់ ហុ៊យ យុ៉ង ដូច្នៃះ  សមត្ថ- 
កិច្ច បាន តាម ឃាត់ ខ្ល ួន  ឈ្មោះ  
យុ៉ង  ចាន់ ហួ៊ យុ៉ង  ភៃទ បៃសុ  

អាយុ  ៣៨ ឆ្នា ំ ជន ជាតិ វៀត- 
ណាម  បាន មា្នាក់ ទៀត នៅ ភូមិ 
ចំរីន ផល ១  សង្កាត់ បឹង ទំពុន  
ខណ្ឌ មាន ជ័យ  រជ ធា នី ភ្នពំៃញ ។  
ក្នងុ នោះ សមត្ថ កិច្ច រក ឃើញ 
បៃភៃទ ថា្នា ំញៀន មួយ ចំនួន ធំ   ដូច- 
ជា សារ ធាតុ    ម៉ៃ តា ណុល  ចំនួន 
១៤ ដប ,  សារ ធាតុ ផៃសំ   និង កៃច្នៃ 
ជា សារ ធាតុ ញៀន មួយ ចំនួន , 
មៃសៅ កៃម ពណ៌ ស ថា្លា  ចំនួន  ២  
កញ្ចប់ ធំ , ថា្នា ំពៃទៃយ សមៃប់ កៃច្នៃ ធ្វើ 
ជា សារ ធាតុ ញៀន មួយ ចំនួន ធំ  ,  
សារ ធាតុ ញៀន ជា គៃប់ ចំនួន ៣  

កញ្ចប់ ធំ , សារ ធាតុ ដៃល ផលិត 
រួច  សមៃប់ បៃើ មួយ ចំនួន ,  ថា្នា ំបៃ-   
ភៃទ ខៃ   ( សមៃប់ ហិត)  , បៃភៃទ 
ថា្នា ំគៃប់ (គៃវី)  ,  បៃភៃទ w y ( យា៉ោ 
មា៉ោ) ,  បៃភៃទ ថា្នា ំ ផៃសំរួច (មៃ តំហ្វៃ- 
តាមីន  មួយ ចំនួន )  , មៃសៅ កៃច្នៃ  
ជា    សារធាតុ ញៀន មួយ ចំនួន , 
ជញ្ជងី ថ្លងឹ  ថា្នា ំ ញៀន ចំនួន ១ ,  
ឧបករណ៍ សមៃប់ ជក់ ថា្នា ំញៀន  
មួយ ចំនួន  ពៃម ទំាង ឧប ករណ៍ 
សមៃប់ កៃ ច្នៃសារ ធាតុ ញៀន 
មួយ ចំនួនទៀត  ។

សំ ណំុ រឿង នៃះ តៃវូ បាន សាលា- 
ដំបូង រជ ធា នី  បៃកាស សាល- 
កៃម ខៃ មិថុនា  ឆ្នា ំ២០១៧  ផ្តនា្ទា- 
ទោស ឈ្មោះ  យុ៉ង  ចាន់ ហួ៊ យុ៉ង 
និងឈ្មោះ សៃន  ដា យូ សា  ដាក់ 
ពន្ធនា គារ មា្នាក់ៗ ៣០ ឆ្នា ំ ។  ដោយ  
មិន សុខ ចិត្ត នឹង សាល កៃម នៃះ 
ជន ជាប់ ចោទ ទំាង ២នាក់ ប្តងឹ 
ទាស់ ទៅ សាលា ឧទ្ធរណ៍ តៃ តៃវូ 
ឧទ្ធរណ៍ តម្កល់ ទោស ៣០ ឆ្នាំ 
ខណៈ ឈ្មោះ សៃន  ដា យូ សា  
បន្ថយ មក តៃមឹ ២០ ឆ្នា ំវិញ ។ 

 កៃយ ជនំុ ំជមៃះ  លោក ចៅ- 
កៃម   ប្លង់  សំណាង ថ្លៃង ថា 
សាល ដ ីកា នៃះនងឹ  បៃកាស នៅ 
ថ្ងៃ ទី ១៩   ខៃតុលា ៕ 

សាលាឧទ្ធរណ៍ជម្រះរឿងក្ដីគ្រឿងញៀនឡើងវិញតាមបង្គាប់តុលាការកំពូល

ជន ជាប់ចោទនិង វត្ថតុាង គេឿង ញៀន ពេល ចាប់ ខ្លនួ។ រូបថត សហ ការី



តពទីំពរ័២...បានចាប់តំាងពី
ឆ្នាំ២០១២មក។កាលពីឆ្នាំមុន
បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់
បានឈ្នះពានរង្វាន់«National
EnergyGlobeAward
2019»ពីអង្គការថាមពលពភិព-
លោកចំពោះភាពសកម្មរបស់
ពួកគ្រៃក្នុងកិច្ចខិតខំប្រៃឹងប្រៃង
ការពារព្រៃឈើនិងបរិស្ថាន
ដ្រៃលកំពុងទទួលរងការបំផ្លាញ។
បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់
ដ្រៃលត្រៃងត្រៃមានភាពសកម្ម
ក្នុងការចុះល្រៃបាតព្រៃ ដើម្រៃបីទប់-
ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើគឺជា

បណ្ដាញមួយដ្រៃលមានសមា-
ជិកសហគមន៍មូលដ្ឋានដ្រៃល
ធ្វើការដើម្រៃបីស្តារព្រៃឡង់ពីការ-
កាប់ឈើខុសច្រៃបាប់។ក្រៃមុល្រៃបាត
ព្រៃឈើន្រៃបណ្ដាញន្រៃះបានកត-់
ត្រៃពីការកាប់ឈើខសុច្រៃបាប់និង
ធនធានមានតម្ល្រៃ និងរាយ-
ការណ៍ពីការរកឃើញរបស់ខ្លួន
ទៅអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ
និងសធារណជន។ គម្រៃង
ន្រៃះធ្វើការនៅចំណុចប្រៃសព្វ
រវាងអភិបាលកិច្ចល្អ សម្រៃប់
ធនធានធម្មជាតិ ការកសង
សន្តិភាពនងិវធិីសស្ដ្រៃផ្អ្រៃកលើ

សទិិ្ធមនសុ្រៃសហើយនងិប្រៃើប្រៃស់
ព័ត៌មាននិងបច្ច្រៃកវិទ្រៃយាទំនាក់-
ទំនងថ្មីៗ។
ទោះយ៉ាងណក៏ដោយកាល-

ពីថ្មីៗ កន្លងទៅន្រៃះអាជា្ញាធរបាន
ហាមឃាត់ពួកគ្រៃមិនឲ្រៃយចុះ
ល្រៃបាតព្រៃដោយចោទថាបណ្ដាញ
សហគមន៍ព្រៃឡង់របស់ពួកគ្រៃ
មិនបានចុះបញ្ជីត្រៃមឹត្រៃវូតាម
ផ្លវូច្រៃបាប់ហើយធ្វើសកម្មភាព
ប្រៃបអនាធិបត្រៃយ្រៃយ លើវិស័យ
បរិស្ថាន ដើម្រៃបីរិះគន់ដល់កិច្ច-
ខិតខំប្រៃឹងប្រៃងរបស់មន្ត្រៃីរដ្ឋា-
ភិបាល។
លោកន្រៃត្រៃភក្ត្រៃរដ្ឋល្រៃខា-

ធិការនិងជាអ្នកនំាពាក្រៃយក្រៃសងួ
បរិស្ថានកាលពីម្រៃសិលមិញមិន

បានសម្ដ្រៃងក្ដីត្រៃកអរចំពោះ
ដំណឹងន្រៃះឡើយដោយបាន
ចាត់ទកុការវនិិច្ឆយ័សម្រៃប់ការ-
ផ្ដល់ពានរង្វាន់ន្រៃះថាជាការ-
លើកតម្កើងត្រៃលើក្រៃុមសកម្ម-
ជននយោបាយដ្រៃលជ្រៃកក្រៃម
ស្លាកសកម្មជនបរិស្ថាន និង
ព្រៃឈើព្រៃយាយមធ្វើសកម្មភាព
អនាធិបត្រៃយ្រៃយនៅក្នុងវិស័យបរិ-
ស្ថាននងិធនធានធម្មជាតិដោយ
គ្រៃចវ្រៃះពីការគោរពច្រៃបាប់។ពួក-
គ្រៃគួរបើកចិត្តឲ្រៃយទូលាយ និងហា៊ាន
ទទួលស្គាល់ការពិតន្រៃការ-
លះបង់របស់មន្ត្រៃីឧទ្រៃយានរុក្រៃសន្រៃ
ក្រៃសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រៃីន្រៃ
ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ
និងប្រៃជាសហគមន៍តំបន់ការ-

ពារធម្មជាតិ សមាជិកសហ-
គមន៍ព្រៃឈើដ្រៃលគោរពច្រៃបាប់
និងបានកំពុងត្រៃចូលរួមយ៉ាង
សកម្មក្នងុការការពារនងិអភរិក្រៃស
ធនធានធម្មជាតិតាមរយៈការ-
ចុះល្រៃបាតទប់ស្កាត់បទល្មើស
ការផ្រៃសព្វផ្រៃសាយនិងអប់រំចំណ្រៃះ-
ដឹងបរិស្ថាន ព្រៃឈើ និងសត្វ-
ព្រៃដល់សមាជិកសហគមន៍ក៏
ដូចជាសធារណជនផ្រៃស្រៃងទៀត។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ការ-

ការពារនិងអភិរក្រៃសធនធានធម្ម-
ជាតិព្រៃឈើសត្វព្រៃគ្មានជំងឺ
តួឯកនិយមហើយក៏មិនសំដៅ
ត្រៃទៅលើក្រៃុមណមួយឡើយ
គឺជាភារកិច្ចរួមរបស់យើងទាំង-
អស់គ្នា»៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រៃពុធទី៣០ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

� ង��ងនិងអគ�នាយក
លី�្រៃស្រៃង
និពន�នាយក

ចូសហូពូរ៉ូសុតម្រៃន
�ែ� ន�ែប់�ែងកា រីនិពន�

សំរិទ្ធ
អនុ�ែ� ន�ែប់�ែងកា រីនិពន�

សូវិស ល
អនុ�ែ� ន�ែុមអ្នកយកព័ត៌មា ន

ផ ក់ស៊ាងលី
កា រីនិពន�រងព័ត៌មា ន� តិ
វង្រៃសសុខ្រៃង,ព្រៃុំភ័ក្រៃ្ត

កា រីនិពន�ព័ត៌មា ន�ែដ�កិច�
ម៉្រៃគុណមករា

កា រីនិពន�រងព័ត៌មា ន�ែដ�កិច�
រា៉ាន់រីយ

កា រីនិពន�ព័ត៌មា នអន្តរ� តិ
ប្រៃក់ស យ

កា រីនិពន�ជីវិតកមែ�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�រងជីវិតកមែ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�រង/អ្នកបក�ែព័ត៌មា នកី� 
ណ្រៃមវណ�ៈ

កា រីនិពន��ែហទំព័រ
លា ងផ ន់ណ រា៉ា

អ្នកយកព័ត៌មា ន� ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រៃង

អ្នកយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,ហឹុនពិស,ីខនស វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ៉នដ រា៉ា,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខ្រៃងសុខគនា�

អ្នកបក�ែ
ប៊ុនផលា្លា,ស្រៃតកី� ,ជិនណ ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី
កា រីរូបថត

ហ្រៃងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា៊ានរង្រៃសី

អ្នក�ែស�ែ�លអក��វិរុទ�
�្រៃករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�ែ� ន�្នែកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុក្រៃភីរៈ
�្នែករចនា ទំព័រ

សួនស វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្នែករចនា�ែហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នែកផែ�យ� ណិជ�កម�
�្រៃម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រៃត,017578768
ប្រៃជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រៃវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
�ែ� ន�ែក�យកា�ែតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�ែ� ន�ែក�យកា�ែត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�ែ� ន�្នែករដ��លនិងធន� នមនុសែ�
ព្រៃជ្រៃសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នែករដ��លនិងធន� នមនុសែ�
�ុិល� ភា

នាយិកាហិរ��វត�ុៈហា៊ាងតា ំងម៉្រៃង
�ែ� នគណ�ែយែ�ៈេស៊្រៃនវិច្ឆិកា

ែផ្នកព័ត៌មា នវិទែ�និងរចនា�ែហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
កា រិ� ល័យ�ែត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�ែ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្រៃអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រៃច

ហុ៊នស្រៃន(ផ្លវូ៦០ម៉្រៃត្រៃ)ភូមិ�្រៃកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រៃក្រៃម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រៃញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះល្រៃខ៦២៩ផ្លវូល្រៃខ៦សង្កាត់ស្វាយដង�ុំ
ក្រៃងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ខនសាវិ

មណ្ឌលគិរីៈ ជនជាតិដើមភាគតិច
ព្នងនៅក្នុងភូមិចំការត្រៃសង្កាត់ស្ពាន-
មានជ័យ ក្រៃុងស្រៃនមនោរម្រៃយខ្រៃត្ត
មណ្ឌលគិរី ដ្រៃលអះអាងមានគ្នាចំនួន
៣៧គ្រៃួសរបានចោទស្ដ្រៃីមា្នាក់ឈ្មាះ
ហៀងស្រៃមីុំថាបានឈសូឆយបផំ្លាញ
ដីកប់សពរបស់ពួកគ្រៃ។ប៉ុន្ត្រៃស្ដ្រៃីមា្នាក់
ន្រៃះបានបដិស្រៃធនងឹព្រៃមានប្ដងឹពលរដ្ឋ
ទំាងនោះទៅតុលាការពីបទបរិហាក្រៃរ្តិ៍។
លោកព្លឹកឈឺនអាយុ៦៧ឆ្នាំបាន

ប្រៃប់ភ្នំព្រៃញប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ង្រៃ២៨កញ្ញា
ថាដីវាលទំហំ៥០ម៉្រៃត្រៃ៤ជ្រៃុង ហើយ
កន្ល្រៃងខ្លះមានដើមឈើនិងគុម្ពាធព្រៃ
ដ្រៃលពលរដ្ឋជនជាតិដើមត្រៃងប្រៃើប្រៃស់
សម្រៃប់កប់សពត្រៃូវបានស្ដ្រៃីឈ្មាះ
ហៀងស្រៃីមុំបានអះអាងថាជាមា្ចាស់ដី
ដ្រៃលបានទញិតាងំពីឆ្នាំ២០០២ដោយ
មានប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ត្រៃឹមត្រៃូវ។
ស្ត្រៃីរូបន្រៃះបានប្រៃើគ្រៃឿងចក្រៃឈូស-
ឆយបំផ្លាញធ្វើឱ្រៃយប៉ះពាល់ផ្នូរកប់សព
កាលពីថ្ង្រៃទី២៣ខ្រៃកញ្ញា។
លោក ឈិន បានអះអាងថា សព

ឪពុកឪពុកមាប្រៃពន្ធរួមទំាងក្មយួរបស់
លោក២នាក់ គឺបានកប់នៅក្នុងទីតាំង
ន្រៃះ ហើយកាលពីថ្ង្រៃទី២៥ ខ្រៃកញ្ញា
ពលរដ្ឋក្នុងភូមិប្រៃហ្រៃល២០នាក់ បាន
នាំគ្នាទៅតវា៉ាដល់សលាសង្កាត់ហើយ
ចៅសង្កាត់បានសន្រៃយាថានឹងដោះស្រៃយ។
លោក ឈិន ថ្ល្រៃងថា៖«ដីនៅកន្ល្រៃង

ហ្នឹងអ្នកភូមិណក៏កប់សពកន្ល្រៃងហ្នឹង
បានដ្រៃរហើយយើងមនិដងឹថាអ្នកណ
ជាអ្នកលក់ដីហ្នឹងទ្រៃ។អ្នកទិញថា
យើងបានកប់សពលើដីគ្រៃហើយព្រៃល
ហ្នឹងខ្ញុំប្រៃក្រៃកថាអ្នកកប់សពនិងអ្នក-
ទិញដីហ្នឹង ១ណក្រៃយ១ណមុន។
ប៉នុ្ត្រៃគ្រៃហ្នងឹនៅត្រៃអះអាងថាជាដីរបស់
គ្រៃដដ្រៃល។អ៊ីចឹងហើយ! បានពួកខ្ញុំ
ទៅឱ្រៃយអាជា្ញាធរសង្កាត់ជួយដោះស្រៃយ
បុ៉ន្ត្រៃអាជា្ញាធរសង្កាត់មិនរវីរវល់»។
ពលរដ្ឋទាងំ៣៧គ្រៃសួរបានទាមទារ

ដីកប់សពមកវិញនិងឱ្រៃយអ្នកឈូស-
ឆយត្រៃូវផ្ដល់សំណងដើម្រៃបីយកទៅ
រៀបចំផ្នូរឡើងវិញ និងដើម្រៃបីទិញគោ

ក្រៃបីសម្រៃប់ធ្វើពិធីស្រៃនព្រៃនសុំខមា-
ទោសដល់សពដ្រៃលត្រៃវូបានគស់រលំើងផ្នរូ។
លោកឌីមសនពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិ

ចកំារត្រៃមា្នាក់ទៀតក៏បានអះអាងផងដ្រៃរ
ថាកាលពីឆ្នាំ២០១៧កូនរបស់លោក
ដ្រៃលទើបនឹងកើតបានអាយុប្រៃហ្រៃល
៣ខ្រៃ បានស្លាប់ ហើយក៏បានកប់នៅ
លើដីន្រៃះដ្រៃរក្នងុនោះក៏មានផ្នរូតាយយ
អ៊ំ និងក្មួយរបស់លោកផងដ្រៃរ ហើយ
តាមទមា្លាប់ជនជាតិដើមគឺនៅព្រៃលខបួ
៧ថ្ង្រៃឬ១០០ថ្ង្រៃបនា្ទាប់ពីស្លាប់សច់ញាតិ
ដ្រៃលនៅរស់ត្រៃងកាប់គោឬក្រៃបី ដើម្រៃបី
យកទៅស្រៃននៅមុខផ្នូរ។
លោកសនថ្ល្រៃងថា៖«កន្ល្រៃងហ្នឹង

អ្នកខ្លះយកសពទៅកប់តាំងពីឆ្នាំ
១៩៨១។តាមប្រៃព្រៃណីរបស់ជនជាតិ
ដើមភាគតិចគឺកន្ល្រៃងកប់សពគ្រៃមិន
អាចប៉ះពាល់អ៊ីចឹងទ្រៃ»។
ប៉ុន្ត្រៃអ្នកស្រៃីហៀងស្រៃីមុំបានអះ-

អាងថាដបំងូឡើយដីនោះបានប៉ះពាល់
ជាមួយពលរដ្ឋជាច្រៃើនគ្រៃួសរនិងប៉ះ
ដីគម្រៃបព្រៃឈើរបស់បរិស្ថានប៉ុន្ត្រៃត្រៃូវ
ដោះស្រៃយចប់សព្វគ្រៃប់អស់រយៈព្រៃល
ជាច្រៃើនឆ្នាំមកហើយដោយការកាត់-
ឆ្វៀលដីខ្លះការផ្ដល់សណំងខ្លះនងិខ្លះ
ដក់ឯកសរតតាំងគ្នានៅតុលាការ។
បនា្ទាប់មកដីន្រៃះត្រៃូវបានធ្វើប្លង់រឹង
បញ្ជាក់អំពីកម្មសិទ្ធិត្រៃឹមត្រៃូវនៅព្រៃល

មានការចុះវាស់វ្រៃងធ្វើប្លង់ជាប្រៃព័ន្ធ
ដោយមន្ត្រៃីសុរិយោដីហើយចាប់ពីព្រៃល
នោះមិនដ្រៃលមានពលរដ្ឋណមក
អះអាងថាមានផ្នរូកប់សពឡើយបញ្ហា
ទើបត្រៃកើតក្រៃយចាប់ផ្ដើមឈូស-
ឆយដើម្រៃបីអភិវឌ្រៃឍទៅជារមណីយដ្ឋាន
កាលពីប៉ុនា្មានថ្ង្រៃមុនន្រៃះត្រៃប៉ុណ្ណោះ។
អ្នកស្រៃីស្រៃីមុំថ្ល្រៃងថា៖«ជនជាតិដើម

មានទមា្លាប់អ៊ីចឹង!ជួនកាលយកពាង
ទៅវ៉្រៃដក់លើដីគ្រៃ ហើយថាជាដីផ្នូរ-
ខ្មាចតាងំពីឆ្នាំន្រៃះឆ្នាំនោះ។ដីពកួគត់
ហ្នឹងមានរាប់រយហិកតានាំគ្នាលក់
ហើយនៅព្រៃលលក់អស់ពួកគត់យក
ពាងដើរវ៉្រៃដក់នៅលើដីគ្រៃព្រៃះដីគ្រៃ
ភាគច្រៃើនដូចជាអ្នកភ្នំព្រៃញមកទិញគឺ
គត់ធ្វើអ៊ចីងឹ។ឥឡវូមកប៉ះដីខ្ញុ។ំឥឡវូ
ថាប៉ះជិត៤០គ្រៃួសរ គឺបំផ្លើសធ្វើឱ្រៃយ
ប៉ះពាល់កិត្តិយសខ្ញុំហើយបន្តិចទៀត
អ្នកអះអាងហ្នឹង ខ្ញុំនឹងប្ដឹងចូលទៅ
ព្រៃះរាជអាជា្ញាពីបទបរិហាក្រៃរ្តិ៍ខ្ញុំដោយ
មួលបង្កាច់ប្រៃសចាកពីការពិត។ ដី
ហ្នងឹបានទញិតាងំពីឆ្នាំ២០០២ហើយ
កន្លងមកគឺអត់ដ្រៃលបានឮអ្នកណថា
មានផ្នូរខ្មាចអីទ្រៃ»។
លោកស្រៃីសូវាសនាម្រៃភមូិចកំារត្រៃ

បានថ្ល្រៃងឱ្រៃយដឹងដោយបានបញ្ជាក់ថា
មិនបានដឹងប្រៃវត្តិច្រៃបាស់របស់ដីដ្រៃល
មានបញ្ហាន្រៃះទ្រៃដោយសរទើបចូល

មកកាន់តំណ្រៃងជាម្រៃភូមិបានរយៈ-
ព្រៃលប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្រៃះ។ ប៉ុន្ត្រៃ ក្រៃយ
ពីមានការតវា៉ារបស់ពលរដ្ឋទៅដល់
សលាសង្កាត់គឺចៅសង្កាត់បានសន្រៃយា
ថា នឹងកោះហៅភាគីទាំង២មកដោះ-
ស្រៃយ។
កាលពីថ្ង្រៃម្រៃសិលមិញភ្នំព្រៃញប៉ុស្ដិ៍

មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកគុច
ម៉្រៃងធូ ចៅសង្កាត់ស្ពានមានជ័យបាន
ទ្រៃដោយសរលោកមិនលើកទូរស័ព្ទ។
ប៉នុ្ត្រៃលោកឡងុវបិលុអភបិាលក្រៃងុ

ស្រៃនមនោរម្រៃយបានអះអាងថាទីតាំង
ដ្រៃលមានជម្លាះរវាងស្ដ្រៃីឈ្មាះហៀង
ស្រៃីមុំ និងពលរដ្ឋជនជាតិជាង៣០
គ្រៃួសរន្រៃះគឺមិនទាន់ដឹងថាជាដីរបស់
ភាគីណមយួនៅឡើយទ្រៃប៉នុ្ត្រៃប្រៃសនិ-
បើភាគីណដ្រៃលមានឯកសរទទួល-
ស្គាល់ដោយរដ្ឋបាល គឺអ្នកនោះជា
មា្ចាស់ដី។លោកបានបន្តថាកន្លងមក
ពលរដ្ឋជនជាតិដើមគឺមានដីសម្រៃប់
កប់សពនៅក្នងុព្រៃដ្រៃលជាព្រៃត្រៃណម
នងិត្រៃវូបានអភិរក្រៃសប៉នុ្ត្រៃក្នងុនោះកម៏ាន
ពលរដ្ឋតិចតួចទៅកប់សពពាសវាល-
ពាសកាលលើដីបុគ្គលដ្រៃលមិនម្រៃនជា
ដីព្រៃកប់សព។
លោកវិបុលបានថ្ល្រៃងថា៖«អ៊ីចឹង!

សំខាន់គឺឯកសរព្រៃះឥឡូវហ្នឹងមិន
ទាន់មានភាគីណមកប្ដងឹជទំាស់ឬតវា៉ា
ដល់រដ្ឋបាលក្រៃុងនៅឡើយ»។
លោក អា៊ាង ម៉្រៃងលី អ្នកសម្រៃប-

សម្រៃួលសមាគមអាដហុកខ្រៃត្តមណ្ឌល-
គរិីបានឱ្រៃយដងឹថាអាជា្ញាធរគរួត្រៃសម្រៃប-
សម្រៃលួលើទំនាស់ដីធ្លីន្រៃះហើយប្រៃសិន-
បើពលរដ្ឋពិតជាមានផ្នូរកប់សពម្រៃន
គួរត្រៃដោះស្រៃយជូនភាគីទាំង២ ឱ្រៃយ
បានយុត្តិធម៌។
លោក ម៉្រៃងលី ថ្ល្រៃងថា៖«ដូចយើង

ដងឹហើយថានៅខ្រៃត្តមណ្ឌលគិរីភាគ-
ច្រៃើនគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយ
ពួកគត់គោរពប្រៃព្រៃណីនិងសសនា
របស់គត។់អ៊ចីងឹ!អាជា្ញាធរគរួត្រៃផ្ដោត
សំខាន់លើរឿងហ្នឹងដើម្រៃបីកុំឱ្រៃយបាត់បង់
ប្រៃព្រៃណី និងសសនាជនជាតិដើម
ភាគតចិដ្រៃលពកួគត់អនុវត្តតាងំពីយរូ
ណស់មកហើយ»៕

សហគមន៍ព្រៃឡង់...

ជនជាតិដើមភាគតិចព្នង៣៧គ្រៃសួារប្ដងឹអាជា្ញាធររឿងទំនាស់ដីផ្នរូកប់សព

តំបន់ទំនាស់ដីផ្នរូកប់សពក្នងុភូមិចំការតែសង្កាត់សា្ពានមានជ័យ។រូបថតហ្វ្រៃសប៊ុក



តពទីពំរ័១...ក្នងុរយៈពេល៦
ខេដបំងូឆ្នាំ២០២០បានធ្លាកច់ុះ
៤៥,១ភាគរយនងិ៨,២ភាគរយ
ធៀបនងឹរយៈពេលដចូគ្នាកាល
ពីឆ្នាមំនុដោយសារតេគមេង
អភវិឌេឍន៍ធំៗ មយួចនំនួតេវូបាន
ផ្អាកសកម្មភាព។
ដោយសារតេការរតឹបន្តងឹការ

ធ្វើដំណើរនិងការបិទបេទេស
វិស័យទេសចរណ៍និងបដិ-
សណ្ឋារកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានដួល-
រលំ។ការមកដល់ភ្ញៀវអន្តរជាតិ
បានធ្លាកច់ុះ៦៤,៥ភាគរយក្នងុ
ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០។
ការធ្លាក់ចុះតមេូវការយ៉ាង

គំហុកក្នុងពិភពលោកបាន
បណ្ដាលឱេយវិស័យកម្មន្តសាល

របស់បេទេសកម្ពុជាចុះខេសោយ។
ការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរ
សមា្ភារធ្វើដណំើរនងិសេបេកជើង
(GTF)បានធ្លាក់ចុះ៧,២
ភាគរយក្នុងអំឡុងពេល៦ខេ
ដំបូងនេឆ្នាំ២០២០។ទន្ទឹមគ្នា
នោះដេរការនំាចូលកេណត់
សមេប់យកមកកាត់ដេរបាន
ធ្លាក់ចុះ៨៥,៤ភាគរយ។
ធនាគរនេះបញ្ជាក់ថា៖«ការនាំ

ចលូធ្លាកច់ុះខ្លាងំដេលឆ្លុះបញ្ចាងំ
ឱេយឃើញនវូការសេតុចុះតមេវូការ
ក្នុងសេុក។ដោយសារតេការ-
ធ្លាក់ចុះនេការនាំចេញមាន
ទំហំចេើនជាងការទូទាត់នេ
ការនាំចលូវាធ្វើឱេយឱនភាពគណនី
ចរន្តរកីធំហើយតេវូបានពេយាករ

ទុកថានឹងឡើងដល់១២,៨
ភាគរយនេផលតិផលក្នងុសេកុ
សរុបក្នុងឆ្នាំ២០២០ធៀបនឹង
អតេ១០ភាគរយនេផលតិផល
ក្នងុសេកុសរបុកាលពីឆ្នាំ២០១៩
ដេលរពំងឹថាចាបំាច់តេវូមានការ
ហូរចូលនេការវិនិយោគផ្ទាល់ពី
បរទេសដើមេបីជួយទេទេង់»។
ទុនបមេុងជាតិដុលតេូវបាន

ពេយាករថានងឹមាននៅតេមឹ១៩
ពាន់លានដលុា្លារក្នងុឆ្នាំ២០២០
ឬសមមូលរយៈពេល៧ខេនេ
ការនាំចូល។
លោកAadityaMattoo

បេធនសេដ្ឋវទិូទទលួបន្ទកុអាសុ-ី
ខងកើតនិងបា៉ាសុីហ្វិកនៅ
ធនាគរពភិពលោកបានឱេយដងឹ

ថាបេទេសនៅអាសុីខងកើត
និងបា៉ាសុីហ្វិកជាចេើនបាន
ទទលួជោគជយ័ក្នងុការទបស់ា្កាត់
ជំងឺកូវីដ១៩និងផ្ដល់ភាពធូរ
សេលប៉ុន្តេបេទេសទាំងនោះ
នឹងជម្នះក្នុងការស្ទុះងើបឡើង
វិញនិងការរីកចមេើន។
លោកMattooថ្លេងថា៖

«អាទភិាពនៅពេលនេះគរួតេជា
សាលារៀនដេលមានសវុត្ថភិាព
ដើមេបីការពារធនធនមនុសេស
ពងេីកមូលដ្ឋានពន្ធចង្អៀត
ដើមេបីចៀសវាងការកាត់បន្ថយ
ការវិនិយោគសាធរណៈនិង
ការធ្វើកំណេទមេង់នេវិស័យ
សេវាកម្មដេលមានការការពារ
ដើមេបីទាញយកអត្ថបេយោជន៍
ពីឱកាសឌីជីថលដេលកំពុង
រីកចមេើនរហ័ស»។
ធនាគរពិភពលោកបានឱេយ

ដងឹថាវាមានសារៈសខំនណ់ស់
ដេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំ
បានយ៉ាងល្អសមេប់ការស្ទុះ-
ងើបឡើងវិញរបស់សេដ្ឋកិច្ច
កេយជំងឺកូវីដ១៩។
នៅពេលនេះការយកចិត្ត-

ទកុដក់យ៉ាងជតិស្នទិ្ធផ្ដោតលើ
ការពងេីកការវិនិយោគ និង
ពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ដេល
កើតចេញពីកិច្ចពេមពេៀងពា-
ណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជានិងចិន។
ធនាគរនេះបន្ថេមថា៖«មាន

តមេវូការបនា្ទាន់ចពំោះតម្លេបន្ថេម
ក្នងុសេកុនៅពេលអនាគតនងិ
ការបង្កើតការងារកាន់តេចេើន
ថេមទៀត។ការពងេងឹតមេវូការ
ក្នុងសេុកការការពារអំណច
ការទញិរបស់អតថិជិនក្នងុសេកុ
ចពំេលវបិត្តិសខុភាពសាធរណៈ
ឬគេះមហន្តរាយធម្មជាតិខង

កេគឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខ»។
ធនាគរនេះបានបន្តថា៖

«វាជាការចាំបាច់ក្នុងការបន្ត
ការតាមដនយ៉ាងយកចិត្ត-
ទុកដក់បំផុតដល់ភាពងាយ
រងគេះដេលបណ្ដាលមកពី
ការរីកចមេើនវិស័យសំណង់
នងិអចលនទេពេយរយៈពេលយរូ
និងការបង្កើនការផ្ដល់ឥណ-
ទានដល់វិស័យសំណង់និង
អចលនទេពេយ»។
កាលពីសបា្ដោហ៍មនុធនាគរ

អភវិឌេឍនអ៍ាសុី(ADB)កប៏ាន
កេតមេូវការពេយាករកំណើនឆ្នាំ
២០២០ របស់ខ្លួនសមេប់
កម្ពជុាមកនៅតេមឹដក៤ភាគរយ
ធៀបនឹងការពេយាករលើកមុន
ដក៥,៥ភាគរយ។វានឹងស្ទុះ
ងើបឡើងវញិដល់៥,៩ភាគរយ
ក្នុងឆ្នាំ២០២១៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,400 17,500 17,500 17,320

2 GTI 3,300 - 3,300 3,300

3 PAS 13,980 14,300 14,300 13,960

4 PEPC 3,290 3,180 3,290 3,180

5 PPAP 11,660 11,500 11,660 11,500

6 PPSP 2,280 2,280 2,280 2,250

7 PWSA 6,100 6,100 6,100 6,080

កាលបរិច្ឆេទ:២៩ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០

ធនាគារ ពិភពលោក...

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញ:រោងមា៉ាសុីនកិនសេូវ
ចនំនួ៤នងិសហគមន៍កសកិម្ម
ចនំនួ៥៩មកពីខេត្តចនំនួ៨បាន
ចុះកចិ្ចសនេយាផលតិកម្មកសកិម្ម
លើដណំំកសិ-ឧសេសោហកម្មនងិ
សេូវសរីរាង្គនៅបេទេសកម្ពុជា
ដើមេបីបង្កើនទិន្នផលសរីរាង្គ
ជំរុញការនាំចេញ។
រដ្ឋមន្តេីកេសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-

បេមាញ់និងនេសាទលោកវេង
សាខុនដេលបានចូលរួមធ្វើជា
សាកេសីក្នុងការចុះកិច្ចសនេយានេះ
កាលពីពេឹកមេសិលមិញនៅទីស្តី-
ការកេសួងបានមានបេសាសន៍ថា
នេះជាការសហការគ្នាយ៉ាងល្អពី
គេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដេលកិច្ចសនេយា
នេះអាចចាត់ទុកថាជានីតិវិធី
សមេប់ឱេយភាគីអ្នកផលិតនិង
អ្នកបញ្ជាទិញ។
លោកថាការដើរពេមគ្នាឆ្ពោះ

ទៅទិសដៅមួយយ៉ាងជាក់លាក់
ពិតបេកដយុត្តិធម៌ តមា្លាភាព
សច្ចភាព និងជំនឿទុកចិត្តគ្នា

ដោយឈរលើគោលការណ៍
សខំន់៣គឺធនាបាននវូបរមិាណ
ផ្គត់ផ្គង់បេកបដោយនិរន្តរភាព
គុណភាពផលិតផលតម្លេ និង
សាមគ្គីភាពកិច្ចសហការនិង
ជំនឿទុកចិត្ត។
បេធនសហពន័្ធសេវូអង្ករកម្ពជុា

លោកសងុសារន៉បានលើកឡើង
ថាសហគមន៍ទាំងអស់នេះបាន
ចុះកិច្ចសនេយាផលិតផ្គត់ផ្គង់សេូវ
សររីាង្គបានជតិ៣មុនឺតោនដឡំងូ
មីសរីរាង្គចំនួន២៦០០០តោន
ស្ករតោ្នាតកំពង់ស្ពឺ១០០តោននិង
មេចចំនួន៥០តោនផងដេរ។
លោកសារ៉នថ្លេងថា៖«កិច្ច-

សនេយានេះគឺពិតជាបានចូលរួម
ចំណេកយ៉ាងធំធេងក្នុងការជមេុះ
និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេូវអង្ករ
នៅកម្ពុជាជាពិសេសសេូវសរី-
រាង្គ។វាជាការចូលរួមចំណេក
ក្នុងគោលនយោបាយជំរុញ
ការនាំចេញអង្ករកម្ពជុាដេលជា
វេទិកាបេមូលផ្តុំភាគីពាក់ព័ន្ធ
នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ពិសេស
សេូវអង្ករហើយនឹងកា្លាយជា

កម្មវិធីគំរូសមេប់បណ្ដារោង-
មា៉ាសុីនកិនសេូវកេុមហ៊ុនអ្នក-
នាំចេញនិងសហគមន៍កសិករ
ផេសេងៗទៀត»។
ខេត្តទំាង៨នោះរួមមានខេត្ត

តាកេវកពំងស់្ពឺកពំតកពំងឆ់្នាងំ
មណ្ឌលគិរីពេះវិហារបនា្ទាយ-
មានជយ័នងិខេត្តសៀមរាបដេល
បានចុះកិច្ចសនេយាផលិតកម្ម
កសិកម្មលើដំណំកសិ-ឧសេសោ-
ហកម្មនិងសេូវសរីរាង្គជាមួយ
នឹងកេុមហ៊ុនចំនួន៤ រួមមាន

កេុមហ៊ុនសាជីវកម្មកម្ពុជា
(CACC)កេុមហ៊ុនAMRU
Riceកេមុហ៊នុSignatureof
Asiaនិងកេុមហ៊ុនBayon
Heritage។
លោកឆតឈៀងបេធន

សហគមន៍កសិកម្មរំដួលម្លូពេ
ជាយដេនក្នុងសេុកឆេបខេត្ត
ពេះវិហារដេលបានចុះកិច្ចសនេយា
ជាមួយនឹងកេុមហ៊ុនAMRU
Riceបានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថា
ការចុះកិច្ចសនេយានេះល្អសមេប់

សហគមន៍ទិញនិងលក់ផលិត-
ផលហើយសមេប់សហគមន៍
របសល់ោកនៅឆ្នានំេះបានចុះកចិ្ច-
សនេយាឱេយកេមុហ៊នុAMRURice
ចំនួន៨៨៨តោនសេូវ។
លោកបានបន្តថា៖«ជាធម្មតា

ការផលិតទិញលក់ផលិតផល
កសិកម្មរបស់យើងជាមួយនឹង
កេមុហ៊នុបេសនិបើយើងមនិមាន
កិច្ចសនេយានោះគឺយើងមិនមាន
ទំនុកចិត្តគ្នាទេ»។
លោកឈៀងបានបញ្ជាក់ថា

ពីមុនសហគមន៍របស់លោក
មិនដេលមានកិច្ចសនេយាទិញ
លក់ទេ គឺលក់តាមឈ្មួញដេល
បានចុះទៅទិញក្នុងសហគមន៍
តេម្តងដេលធ្វើឱេយមានការពបិាក
លើតម្លេដេលឡើងចុះតាមឈ្មញួ
ប៉ុន្តេនៅពេលដេលសហគមន៍
ចុះកិច្ចសនេយាជាមួយកេុមហើយ
គឺតម្លេថេរទោះជាឈ្មួញទមា្លាក់
តម្លេក៏កេុមហ៊ុនរកេសោតម្លេដដេល
ដល់សហគមន៍។
លោកវេងសាខុនថ្លេងបន្តថា

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ទទួលបាន៦២

កិច្ចសនេយាឆ្នាំ២០១៨បាន៩០
កិច្ចសនេយាឆ្នាំ២០១៩បាន៤៩៨
កចិ្ចសនេយាដេលគតិមកទល់ចងុខេ
កញ្ញាឆ្នាំ២០២០ការចុះកចិ្ចសនេយា
ផលិតកសិកម្មកើនឡើងសរបុដល់
៧០១កិច្ចសនេយាទៅលើបេភេទ
ផលិតផលកសិកម្មជាចេើនមុខ
ដូចជាសេូវពូជសេូវសរីរាង្គសេូវ
កេអូបសេូវចំណីដំឡូងមីសរីរាង្គ
មេចស្ករតោ្នាតបន្លេសា្វាយចន្ទី
ពោតសណ្តេកខៀវសណ្តេកបាយ
មាន់សេជេូក។ល។
លោកបានថ្លេងយ៉ាងដូច្នេះ

ថា ៖ «ខ្ញុំសងេឃឹមថា រហូត
ទៅដល់ដំណច់ឆ្នាំ២០២០
យើងនឹងទទួលបានកិច្ចសនេយា
ផលតិកសកិម្មនេះរហតូ១០០០
កិច្ចសនេយាហើយតាមអ្វីដេល
យើងកំពុងតេធ្វើដំណើរទៅមុខ
នេះនឹងទទួលបានរាប់មុឺនឬ
ចូលមួយលានកិច្ចសនេយាដោយ-
សារទហំំនេផលតិផលកសកិម្ម
យើងមានសភាពមួយធំធេង
ណស់ដេលយើងកពំងុតេពងេកី
នូវលទ្ធភាពនេះ»៕LA

កម្ពជុាពងី្កការចុះកិច្ចសន្យាកសិកម្មដើម្បីពងឹ្ងការនំាច្ញ

កសិករកំពុងស្ទងូសេវូរដូវវសេសានពេលកន្លងមក។ រូបថតហេងជីវ័ន
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CDC អនុម័ត១០  
គម្រោងមានទុន    
ជាង$៣៤លាន

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញ:   កៃមុ បៃកឹៃសា អភវិឌៃឍន ៍
កម្ពុជា (CDC) បាន អនុ ម័ត 
គមៃង វិនិយោគ ចំនួន១០ 
ដៃល មាន  ទុន  ស្នើសរុប  ៣៤, - 
៥២    លាន ដុលា្លារ  ក្នុងខៃ កញ្ញា  
ដៃល នឹង  មាន លទ្ធភាព   បង្កើត 
ការងារ ជាង  ៦ ០០០  កន្លៃង។ 
នៃះ បើ តាម  CDC ។ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់
CDC ឱៃយ ដឹង ថា  តាម សំណើ សុំ 
វិនិយោគ  CDC បាន សមៃច 
ចៃញ វញិ្ញា បន បតៃ ចុះ បញ្ជ ីដល ់
កៃុមហ៊ុន     វិនិយោគ ភាគចៃើន មក 
ពី បៃទៃស  ចិន ដៃល នឹង  បង្កើត 
រោង ចកៃផលតិ ក្នងុ វសិយ័ ផៃសៃងៗ   
ដូច ជា កាត់ ដៃរ សម្លៀក បំពាក់  
មា៉ាស់មុខ សម្លៀក បំពាក់ ពៃទៃយ  
ផលតិ កាបបូ តៃមកង ់ បោះពមុ្ព 
កៃដាស សមា្ភារវៃចខ្ចប ់ បា្លាស្ទកិ  
គៃប់ជ័រ សៃបៃក សិបៃបនិម្មិត និង 
គៃឿង អគ្គិសនី ជាដើម។  

 លោក សូដៃត  លី ជា សៃដ្ឋ  វិទូ 
ជាន់ខ្ពស់ នៃ ធនាគារ  ពិភព លោក  
បៃប ់អ្នក សារ ពត័ម៌ាន  ក្នងុ សន្នសិទី  
សារ ពត័ ៌មាន ស្តពី ី របាយការណ ៍
បច្ចុបៃប ន្ន ភាព សៃដ្ឋ កិច្ចថា  ការ - 
វនិយិោគ របស ់វនិយិោគនិ បរទៃស 
នៅ បៃទៃស កម្ពុជា ហាក់  មាន 
និនា្នាការ ងាក ចៃញ ពី វិនិយោគ 
លើ វិស័យ  វាយនភណ្ឌ កាត់ ដៃរ 
ដើមៃបី ចាប់ យក ផល បៃយោជន៍ 
ពី កិច្ច ពៃម ពៃៀ ង  ពាណិ ជ្ជ   កម្ម 
សៃរ ីទ្វៃភាគ ីរវាង កម្ពជុា  នងិ ចនិ 
ដៃល គៃ រំពឹង  នឹង សមៃច បាន 
នៅ ឆ្នាំ ២០២១។  

លោក បន្តថា៖« ខ្ញុ ំសង្កៃត ឃើញ  
ថា  ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ការ រកី រាល- 
ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩  វនិយិោគ ផ្ទាល ់
ពី បរទៃស ហាក់ មិន ផ្តោត ខ្លាំង   
លើ វសិយ័ សណំង ់ទៀត ទៃ ដោយ  
ប្តរូ ទសិ ទៅ វនិយិោគ លើ ឧសៃសាហ-
កម្ម មិន កាត់ ដៃរ។ យើង តៃូវ ធ្វើ 
ពិពិធ កម្ម លើ វិស័យ ភ័ស្តុភារកម្ម 
ដឹក ជញ្ជូន ហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  
និង  អគ្គិសនី  បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី ឱៃយ 
តម្លៃ ដើម ផលិត  ទាប ដៃល អាច 
បៃកួត បៃជៃង បាន  និង ទាក់ទាញ  
វិនិយោ គិន ពី បរទៃស »។ 

យោង តាម របាយការណ៍ 
បច្ចុបៃប ន្ន ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ 
ធនាគារ ពិភព លោក ចៃញផៃសាយ  
កាល ព ីថ្ងៃ អងា្គារ  នៅ ពាក ់កណ្តាល  
ឆ្នា២ំ០២០នៃះ គមៃង វនិយិោគ  
ផ្ទាល ់ពី បរទៃស ដៃល ទទួល បាន  
ការ អនុម័ត រួច ហើយ ដោយ 
កើន បៃហៃល ៤០ ភាគ រយ  ធៀប 
នឹង រយៈ ពៃល ដូចគា្នា កាលពី 
ឆ្នាំមុន៕ LA

ទកីេងុ វ៉ាសវូីៈ  បៃទៃស ប៉ឡូញូ 
បាន រំកិល ខ្លួន កាន់តៃកៀក ទៅ 
នឹង ការ បញ្ចប់ ការ ពឹងផ្អៃក ដ៏- 
ខ្លាងំ  លើ ធៃយងូថ្ម  ពៃល រដា្ឋាភបិាល  
នងិ សហជពី ជកីរ៉ៃ  បាន ឯកភាព 
គា្នា លើ  ផៃន ការ ជា បៃវត្តិសាសៃ្ត  
ដើមៃបី បញ្ចប ់ជាបណ្តើរៗ នវូ ការ- 
យក រ៉ៃ នៃះ តៃឹម ឆ្នាំ ២០៤៩។ 

ការ យល់ ពៃមនៃះ បាន ដាក់ 
បៃទៃស ប៉ូឡូញ  នៅលើ ផ្លូវ ឆ្ពោះ 
ទៅ រក ទិសដៅ អាកាស ធាតុ 
របស់ សហភាព អឺរ៉ុប។ 

 រដា្ឋាភិបាលទីកៃុង  វា៉ាសូវី បាន 
បដិសៃធ  កាល ពី លើក មុន  នូវ 
ទិសដៅ  របស់ សហភាព អឺរ៉ុប 
ដៃល  មាន សៃប់នៃ ការ ដាក ់កមៃតិ  
ការ បំភាយ ឧស្ម័នកា បូនិច កមៃិត 
«សូនៃយ »  តៃឹមឆ្នាំ ២០៥០  ដោយ 
តវា៉ា ថាខ្លួន តៃូវ ការ ពៃល   ចៃើន  
ទៀត ដើមៃបី ផ្លាស់ប្តូរ ។ 

រដា្ឋាភបិាល ប៉ឡូញូ  បាន បងា្ហាញ  
ក្តី បារម្ភ  កាល ពី សបា្តោហ៍ កន្លង- 
 ទៅ  ជុំវិញ សំណើ របស់ បៃធាន 

សហភាព អឺរ៉ុប  លោក សៃី Ur-
sula von der Leyen ដៃល 
បាន លើក ឡើង នវូ គោល ដៅ ឆ្នា ំ
២០៣០ របស ់តបំន ់នៃះ សមៃប ់ 
ការ កាត ់បន្ថយ  ការ បភំាយ ឧស្មន័ 
ផ្ទះកញ្ចក់ពី ៤០ ទៅ ៥៥ ភាគរយ។ 

ការ ពឹង ផ្អៃក លើ ធៃយូងថ្ម ចំនួន 
៨០ ភាគរយ នៃ  តមៃវូ ការ ថាមពល  
សរុប  បៃទៃស ប៉ូឡូញ  ជាប់ ចំ-
ណត់  ថា្នាក់  ក្នុង ចំណោម សមា-
ជកិ អរឺ៉បុ   ដៃល ពងឹ ផ្អៃក ខ្លាងំ លើ  
ឥន្ធនៈហ្វសូុលី  នងិ នៅតៃ មាន 
អ្នកជីក រ៉ៃ ធៃយូងថ្ម ៨០ ០០០ 
នាក់ ដៃល ពៃួយ បារម្ភ ចំពោះ 
ជីវភាព របស់ ពួកគៃ។ 

ប៉នុ្តៃ សហជពី របស ់ពកួគៃ បាន  
យល់ ពៃម ចពំោះ ផៃនការ របស់ 
រដា្ឋាភិបាល  ដៃល មើល ឃើញ 
វសិយ័  ធៃយូង ថ្ម រសរ់ាន ទៅ បាន ដោយ  
អាសៃយ័ លើ ការ ឧបត្ថម្ភ ធន  រហតូ  
ដល់ ឆ្នាំ ២០៤៩  ជាពៃល ដៃល 
រ៉ៃ នៃះ តៃូវ បាន បិទ ទាំងសៃុង។ 

 លោក Dominik Kolorz  

បៃធាន នៃ សហជពី សាមគ្គ ីអ្នក- 
ជីក ធៃយូង ថ្ម បាន បៃប់ កៃុម អ្នក- 
យក ពត័ម៌ាន  ក្នងុ ភាគ ខងតៃបងូ 
បៃទៃស ប៉ូឡូញ ដៃល ជាតំបន់ 
ជីក យក រ៉ៃ នៃះថា៖« យើង បាន 
ចុះ ហត្ថលៃខ លើការ រំលាយ 
ឧសៃសា ហ កម្ម សំខន ់បផំតុ មយួ 
ក្នុង បៃវត្តិ សាស្តៃ របស់ សាធារ- 
ណ  រដ្ឋ ប៉ូឡូញ» ។

លោក Artur Sobon អនុ- 
រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង ហិរញ្ញ វត្ថុ  បាន 
ហៅ ផៃនការ ដណំក ់កាល ធៃយងូ 
ថ្ម ថា ជារឿង យុត្តិធម៌    ពៃះវា 
គៃន់តៃ ជា ផ្លូវ ឆ្ពោះ ទៅ ការ ផ្លាស់ - 
ប្តូរ ឧសៃសា ហកម្ម រ៉ៃ និង ថាមពល 
ប៉ូឡូញ ។

ដើមឡើយ កៃមុ សហជពី ចង ់
បាន គោល ដៅ បញ្ចប់ រ៉ៃ ធៃយូងថ្ម 
តៃូវគៃ រំកិល ពី ឆ្នាំ ២០៥០ទៅ 
ដល់ ២០៦០  និងបាន ពៃមាន 
ថា  ការ បិទ អាជីវកម្ម រ៉ៃ យ៉ាង តក់- 
កៃហល ់នងឹ មាន ផលវបិាក ដល ់ 
សៃដ្ឋកិច្ច  និង សង្គម ធ្ងន់ ធ្ងរ។ 

ការ ងារ ក្នងុ វសិយ័ ធៃយងូ ថ្ម គ ឺជា 
ចំណុច រសើប ផ្នៃក នយោបាយ 
ក្នុង បៃទៃស ប៉ូឡូញ ដៃល មាន 
បៃជាជន ៣៨ លាន នាក់  ដៃល 
អ្នក ជកី រ៉ៃ  នងិ គៃសួារ របស ់ពកួគៃ 
នៅតៃ  ជា កៃមុ បោះឆ្នាត ដម៏ាន 
ឥទ្ធិពល។ 

លោក Kolorz  បាន និយយ 
ថា ៖« គា្មាន នរណ មា្នាក់ ធ្វើ ការងារ   
ក្នងុ វសិយ័ រ៉ៃ នងឹ បាតប់ង ់ការងារ 
របស ់ពកួគៃ នោះទៃ» ដោយ បាន  
ពនៃយល់ ថា  កិច្ច ពៃម ពៃៀង នោះ 
ធានា ថា ការងារ របស ់អ្នក ជកី រ៉ៃ 
មាន រហតូ ដល ់ពៃល ចលូនវិត្តន ៍  
ឬកក៏ារ ផ្តល ់កញ្ចប ់សណំង  ក្នងុ 
ករណី នៃ ការ បញៃឈប់ មុន អាយុ។ 

ទោះជា យ៉ាងណ វសិយ័ នៃះ  
បាន រងគៃះ ព ីការ ធា្លាកច់ុះ តម្លៃ  
ហើយ  បញ្ហា របស ់វា តៃវូ បាន ចង 
ភា្ជាប ់ដោយ  តមៃវូ ការ កានត់ៃ ចុះ 
ខៃសាយទៅៗ  រួតរឹត ដោយ  វិបត្តិ 
វីរុស កូរ៉ូណ។ 

កៃុមហ៊ុន ធៃយូងថ្ម ដ៏ ធំបំផុត ១ 

របស់ អឺរ៉ុបគឺ កៃុមហ៊ុន  PGG 
ដៃល   គៃប់គៃង ដោយ រដ្ឋ តៃូវបាន   
គៃ រាយ ការណ៍ ថា  បាន បាត់បង់ 
ចំណូល បៃមាណ ៤០០លាន 
ហៃស្លទី(Zloty) (១០២  លាន  
ដុលា្លារ) កាល ពី ឆ្នាំ មុន និង  
សៃចក្ត ីរាយ ការណ ៍របស ់ពត័ម៌ាន 
បងា្ហាញថា កៃុមហ៊ុន ន ៃះបាន 
ខត បង់ ចំណូល យ៉ាងហោច- 
ណស់ជិត ៦៨៨ លាន ដុលា្លារ 
ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ។ 

អ្នក ជីក រ៉ៃ ធៃយូងថ្ម  និង គៃួសារ 
របស ់ ពួកគៃ មាន សមាមាតៃ ខ្ពស់ 
នៃ ករណី ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណ ក្នុង 
បៃទៃស ប៉ូឡូញ។ 

អ្នក ជីក រ៉ៃ រាប់ រយ នាក់  បាន 
ចូល រួម ធ្វើ កូដកម្ម នៅសបា្តោហ៍ 
កន្លងទៅ ដោយ សា្នាក ់នៅ  កៃម 
ដី  បនា្ទាប់ ពី ការ បញ្ចប់ វៃន របស់ 
ពួកគៃ  ក្នងុ ការតវា៉ា  បៃឆំង គោល- 
នយោបាយ របស ់រដា្ឋាភបិាល ដៃល  
បាន កណំត ់ បញ្ចប ់អនាគត របស ់ 
រ៉ៃ ធៃយូងថ្ម ៕ AFP/RR

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញ: កៃសួងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈ 
គមៃង ជំរុញ ទីផៃសារ សមៃប់ កសិកម្ម 
ខ្នាតតចូ (AIMS) project នងិ កៃមុហ៊នុ 
មា៉ាកៃូ ( ខៃ ម បូ ឌា ) ( ផៃសារ makro) បាន 
ចុះហត្ថលៃខ លើ អនសុៃសរណៈ យោគយល ់
គា្នា (MoU) ស្តីពី ការអភិវឌៃឍ ខៃសៃ ចៃ វាក់ 
តម្លៃ ផលិតផល ក សិ - ពាណិជ្ជកម្ម ដើមៃបី 
ផ្គត់ផ្គង់ រាល់ ផលិតផល របស់ ខ្លួន នៅ     
គៃប់ សាខ នៃ ផៃសារនៃះ ។ 

MoU នៃះ តៃូវបាន ធ្វើឡើង នៅ ទីស្តី- 
ការកៃសួង កាលពី ថ្ងៃទី ២៨ ខៃកញ្ញា 
ដើមៃបី ជំរុញ ការលក់ នូវ ផលិតផល ដៃល 
បាន ផលិត ចៃញពី គមៃង AIMS នៃះ 
ដល់ អតិថិជន ទូទៅ នៅ កម្ពុជា ។ 

 លោក កឹម សុីថន រដ្ឋលៃខធិការ 
បៃចាំការ  នៃ កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម បាន ថ្លៃង 
ក្នុង  ពិធី ចុះហត្ថលៃខ នោះថា នាពៃល 
បច្ចុបៃបន្ននៃះ  ការរីករាលដាលនៃ ជំងឺ កូ វីដ 
បាន  បង្កឱៃយមាន ផលប៉ះពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល់ សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម និង ជីវភាព រស់នៅ 
របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ទូទាំង សកលលោក ។ 

 លោក ថា ដើមៃបី ដោះសៃយ បញ្ហា 
ចំពោះមុខ នៃះ បៃទៃស កម្ពុជាបាន ចាត់- 
វិធានការបៃកបដោយ បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់ 
ជាចៃើន សៃបតាម ការ ណៃនាំ ពី លោក- 
នាយ ក រដ្ឋមន្តៃី ដៃល បាន អំពាវនាវ ឱៃយ 
បៃជាកសិករ តៃូវខិតខំ ធ្វើ ការដាំដុះ និង 
ជរំញុ ផលតិកម្ម កសកិម្ម រមួ មានការ ចញិ្ចមឹ 
សត្វ ផលិតកម្ម សៃូវ និង ការដាំ ដំណំ 
ផៃសៃងៗ ដើមៃបី បង្កើន បរិមាណ ផ្គត់ផ្គង់ 
ឱៃយបាន គៃប់គៃន់ តាម តមៃូវការ ក្នុងសៃុក 
ពៃមទាងំ បង្កើត ទផីៃសារ ថ្មីៗ  ជនូ បៃជាកសកិរ 
ដៃលជា កាលានុវត្តភាព ដ៏ មាន សកា្តោនុ- 

ពល សមៃប់ វិស័យ កសិកម្ម - ផលិតកម្ម 
ក្នុងនោះ គមៃងAIMSបាន ដើរតួ យ៉ាង 
សំខន់ ។ 

 លោក បាន បន្ថៃម ថា ៖«កន្លងមក ថ្មីៗ 
នៃះ ដោយ មើលឃើញ ពី ភាព សហបៃតិ- 
បត្តិ ការបានល្អ គមៃង អៃ ម ស៍ និង ផៃសារ 
មា៉ាកៃូ បាន ឯកភាពគា្នា ចុះ អនុសៃសរណៈ- 
យោគយល់ គា្នា នៃះ ឡើង ពៃះ យើង មាន 
គោលដៅ សំខន់ៗ រួមគា្នា » ។ ចំពោះ   
គោល ដៅ ទាំងនោះ រួមមាន ៖ បង្កើត 
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ 
ផលិតផល របស់ បៃទៃស កម្ពុជា តាមរយៈ 
គូភាគី  កំណ ត់រក ឱកាស សមៃប់ សកម្ម-  
ភា ព សហការគា្នា និង កម្មវិធី នានា ដៃល 
ផ្តល់ ផលបៃយោជន៍ ទៅវិញទៅមក ដល់ 
គូភាគី បង្កើត ឱកាស សហការ ដៃល 
បានកំណត់ សៃបទៅតាម គោលដៅ 

អត្ថបៃយោជន៍ និង គំរូ អាជីវកម្ម សំខន់ៗ 
របស់ ភាគី នីមួយៗ ធ្វើជា ដៃគូ យុទ្ធ សាស្តៃ  
សមៃប់ ដោះសៃយ បញ្ហា បៃឈម និង 
និរន្ត រភាព នៅក្នងុ បរិបទ នៃ ផលិត កម្មក សិ- 
ពាណិជ្ជកម្ម ផលិតផល កៃច្នៃ ក្នុងសៃុក 
ផលិតផល របស់ សហ គៃស ធុន តូច និង 
មធៃយម ក្នុងសៃុក និង បញ្ហា ទីផៃសារ ។ 

 លោក  ថា ៖«ការងារ នៃះ គឺជា ចំណុច 
ចាប់ផ្តើម នៃ កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ ដ៏  សំខន់ 
មួយ រវាង ភាគី ទាំង២ នៅ ជំហាន ជា 
យុទ្ធសាស្តៃ បនា្ទាប់ ទៀត ភាគី ទាំង២ តៃូវ 
ពងៃីក កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ លើ ផលិតផល 
ក ស ិ- ពាណជិ្ជកម្ម សកា្តោនពុល អង្ករ កដ៏ចូជា 
ផលិតផល ដៃល គមៃង នឹង ពងៃីក 
វិសាលភាព អនុវត្ត និង ផលិតផល សមៃច 
របស់ សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម កម្ពុជា 
ផៃសៃងៗ ទៀត ដើមៃបី បង្កើត ការងារ នងិ បង្កើន 

បៃក់ចំណូល ជូន ដល់  បៃជាពលរដ្ឋ និង 
រួមចំណៃក ដល់ ការអភិវឌៃឍ សហគៃស     
ធុន តូច និង មធៃយម » ។ 

 គួរ បញ្ជាក់ថា គមៃង AIMS គឺជា 
គមៃង រមួ គា្នា របស ់រាជរដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា 
និង មូលនិធិ អន្តរជាតិ សមៃប់ អភិវឌៃឍ 
កសិកម្ម គមៃង នៃះ ដឹកនាំ បៃតិបត្តិ 
ដោយ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម និង មាន 
គោលដៅ លើកស្ទួយវិបុលភាព កសិ- 
ករ ខ្នាតតូច កម្ពុជា តាមរយៈ បង្កើន 
ផលចំណៃញ កាន់តៃចៃើន ដោយត ភា្ជាប់  
ក សិ - ពាណិជ្ជកម្ម និង ទីផៃសារ ដោយ 
បៃតិបត្តិការ នៅ១៨ ខៃត្ត និង អន្តរា គម ន៍ 
លើ ខៃសៃ ចៃ វាក់ តម្លៃ ទំនិញ ពាណិជ្ជ ចំនួន ៥ 
ដូចជា បន្លៃ មាន់ សៃ សៃូវ ដំឡូង មី និង 
សូតៃ ឆៅ ។ 

 រយៈពៃល ៣ខៃ ចុងកៃយ នៃះ កៃុម- 
ការងារ គមៃង AIMS នៅ ការិយល័យ 
មណ្ឌល ភូមិភាគ ពាយពៃយ ជាពិសៃស 
កៃមុការងារ គមៃង ខៃត្តសៀមរាប បាន 
សមៃបសមៃួល ឱៃយមាន កិច្ចសហបៃតិ- 
បត្តិការ រ វាង កៃុម កសិករ ដាំ បន្លៃ សុវត្ថិ- 
ភាព និង ចិញ្ចឹម មាន់ សៃ ជាមួយនឹង 
ផៃសារ មា៉ាកៃូ ដៃល ទទួលបាន នូវ សមិទ្ធ- 
ផល ជា ផ្លៃផ្កា គួរឱៃយកត់សមា្គាល់ ហើយ 
ផៃសារ មា៉ាកៃូ ខៃត្តសៀមរាប បានទទួល 
ទញិ បន្លៃ សវុត្ថភិាព ព ីកៃមុ កសកិរ ផលតិ 
របស់ គមៃង អៃ ម ស៍ ចំនួន ៤ ៣២០ 
គីឡូកៃម និង បាន ទិញ មាន់ សៃ ចំនួន 
១៥៦ គីឡូកៃម ។ ដោយឡៃក ផៃសារ 
មា៉ាកៃូ នៅ ភ្នំពៃញ វិញ បានទទួល ទិញ 
បន្លៃ ពី កៃុម កសិករ ផលិត នៅ ការិយ- 
លយ័ មណ្ឌល ភមូភិាគ បពូា៌ា នងិ ឦសាន 
ពិសៃស កៃុម កសិករ ផលិត នៅ ខៃត្ត 
កំពង់ចាម ៕

រដ្ឋាភិបាល បូ៉ឡូញ នឹង បិទ អាជីវកម្ម រ៉្រោ ធ្រោយូងថ្ម នៅ ត្រោមឹឆ្នា ំ២០៤៩

ផ្រោសារមា៉ាក្រោនឹូងដក់លក់ផលិតផលកសិផលរបស់ AIMS

អតិថិជនកំពុងទិញអីវ៉ាន់ក្នងុផេសារម៉ាកេនូាពេលកន្លងមក។ រូបថត ផៃសារមា៉ាកៃូ
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ក្រងុបាងកកៈរដ្ឋាភិបាលថៃ
កាលពីថ្ងៃចន្ទបានស្នើឱៃយគៃប់
ភាគីទំាងអស់ជួយទប់ស្កាត់
ភាពតានតឹង រវាងកៃុមតវា៉ា
ដៃលបានទាមទារឱៃយធ្វើកណំៃ-
ទមៃង់របបរាជាធបិតៃយៃយនងិ
កៃុមអ្នករាជានិយមដើមៃបី
បញ្ចៀសការបៃឈមមុខដក់-
គ្នាហងិៃសាដ៏មានសកា្តានុពល១
នៅក្នុងបៃទៃសថៃបច្ចុបៃបន្ន។
លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីបៃ-

យុធចាន-អូចាបានថ្លៃងថា៖

«យើងតៃូវតៃទប់ស្កាត់ភាគី
ទាំង២មិនឱៃយប៉ះទង្គិចគ្នាជា-
មួយកៃុមមួយផៃសៃងទៀត»។
«តើអ្នកដឹងមានរឿងអ្វីកើត-
ឡើងទៃ?គឺមានមនុសៃសជា-
ចៃើនលាននាក់ដៃលស្មោះ-
តៃង់ជាមយួរបបរាជាធបិតៃយៃយ
ហើយពួកគៃកំពុងរស់នៅតាម
បណ្តាខៃត្តទាំងអស់នៅក្នុង
បៃទៃសថៃដូច្នៃះហើយសូម
មៃតា្តាជួយពួកយើងទប់ស្កាត់
ភាពតានតឹងនៃះផង»។

លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីបៃ-
យធុកពំងុឆ្លើយតបទៅសណំរួ
១ជុំវិញលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះ
ហិងៃសា រវាងកៃុមដៃលបាន
ទាមទារឱៃយផ្លាស់ប្តូររបបរាជា-
ធិបតៃយៃយ និងកៃុមអ្នកដៃល
មានភក្តីចំពោះស្ថាប័នពៃះ-
មហាកៃសតៃ។
លោកបៃយុធបានលើកទឹក-

ចិត្តឱៃយអ្នកគៃប់ៗ គ្នាតៃូវគិត
ពិចារណឱៃយបានចៃបាស់លាស់
បន្ថៃមទៀតទៅនឹងអ្វីដៃល

កៃមុអ្នកតវា៉ាបានសងៃឃមឹថានងឹ
ទទួលបានហើយថាតើពួកគៃ
អាចជយួរដ្ឋាភិបាលនងិអាជា្ញា-
ធរដើមៃបីទប់ស្កាត់ចលាចល
ដោយរបៀបណនោះ?
លោកបៃយុធ បានពៃមាន

ថាបៃសិនបើកៃុមអ្នកតវា៉ាបាន
បន្តល្មើសចៃបាប់និងរំខានដល់
ការងារគៃប់គៃងបៃទៃសរបស់
រដ្ឋាភិបាលជម្លាះជាចៃើន
បន្ថៃមទៀតនឹងកើនកាន់តៃ-
ខា្លាំងឡើង៕BKP/SK

លោកប្រាយុធ ចាន-អូចា ព្រាមានអ្កតវ៉ា ទំាង២ក្រាុម ត្រាូវការពារសន្តិភ ព

ក្រមុអ្នកតវ៉ាប្រឆំាងរដ្ឋាភិបាលនំាគ្នាប្រមូលផ្តុំដើម្របីគំទ្រប្រជាធិបត្រយ្រយ។AFP

ភ្លើងឆ្រាះព្រា ថ្មី នៅ រដ្ឋកាលីហ្វ័រ នី ញ៉ាបង្ខំ 
ឲ្រាយ មនុស្រាសជិត ៥មឺុននាក់ រត់ភៀសខ្លួន
ក្រុងសាន្រហ្វានសុីស្កូៈយោង- 

តាមនាយកដ្ឋានរុកា្ខបៃមាញ់
និងការបងា្ការអគ្គិភ័យកាលី-
ហ្វ័រនីញ៉ា(Cal Fire)បានឱៃយ
ដឹងថាភ្លើងឆៃះពៃយ៉ាងឆាប់-
រហ័សមួយដៃលបានឆាបឆៃះ
នៅទូទាំងតំបន់ណបា៉ា និង
សណូូមា៉ានៅរដ្ឋកាលីហ្វរ័នីញ៉ា
ភាគខាងជើងកាលពីពៃឹក
ថ្ងៃចន្ទបានបង្ខំឱៃយកៃុមអ្នក-
សៃុកជិត៥មុឺននាក់រត់ភៀស-
ខ្លួនចៃញពីតំបន់នោះ។
នាយកដ្ឋានCalFireបាន

ថ្លៃងថាភ្លើងឆៃះពៃយ៉ាងខា្លាងំ-
កា្លានោះជាការឆៃះទៃង់ទៃយធំ
បំផុតនៅក្នុងតំបន់ឆ្នៃរសមុទៃ
និងជាកន្លៃងមួយក្នុងចំណោម
ភ្លើងឆៃះពៃចំនួន២៧កន្លៃង
ដៃលបច្ចុបៃបន្ន វាបានឆៃះនៅ 
ទូទាងំរដ្ឋកាលីហ្វរ័នីញ៉ាដោយ
បានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទៃដីដល់ទៅ
១១មឺនុម៉ៃតៃការ៉ៃខ្ទៃចគ្មោនសល់
នៅតៃឹមពៃឹកថ្ងៃចន្ទ។
មន្តៃីអគ្គិភ័យបានថ្លៃងថា

ផ្ទៃដីជាង៨មឺុនម៉ៃតៃការ៉ៃថ្មី

ផៃសៃងទៀតបានឆៃះនៅពៃល
យប់រចនាសម្ពន័្ធជាង៨៥០០
កន្លៃងនៅតៃស្ថិតនៅកៃម
ការគរំាមកហំៃងប៉នុ្តៃគ្មោនអ្នក-
ណមា្នាក់រងរបួសដូចបានរាយ-
ការណ៍កាលពីពៃឹកថ្ងៃចន្ទទៃ។
បើតាមការបា៉ាន់បៃមាណមនសុៃស
បៃហៃល៤៨៥០០នាក់តៃូវ
បានជម្លៀសចៃញពីទីនោះ។ 
បៃធានអគ្គិភ័យនៅទីកៃុង

សន់តារូសគឺលោកតូនី-
ហ្គូសស្នើរបានថ្លៃងថាលោក
មនិអាចវាយតម្លៃអពំីចនំនួផ្ទះ
ដៃលបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយ-
សរភ្លើងឆៃះពៃនៅក្នងុទីកៃងុ
សន់តារូសនោះបានទៃប៉ុន្តៃ
លោកបានថ្លៃងថាគឺមាន«ការ-
ខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ»។
យោងតាមរបាយការណ៍

មួយរបស់សរព័ត៌មានMer-
cury មានមូលដ្ឋាននៅក្នុង
ទកីៃងុសនច់សូុីបានឱៃយដងឹថា
ស្ថានភាពអាកាសធាតកុ្តានងិ
រាំងស្ងួតនឹងបន្តកើតឡើង
ពៃញ១ថ្ងៃ៕Xinhua/SK  

ក្រងុញវូដ្រលីៈចនំនួអ្នកឆ្លង
ជងំឺកវូដី១៩នៅបៃទៃសឥណ្ឌា
កំពុងកើនឡើងយ៉ាងខា្លាំង
ដោយបានកើនឡើងរហតូជាង
៦លាននាក់ កាលពីថ្ងៃចន្ទ
ខណៈដៃលលោករដ្ឋមន្តៃីសខុា-
ភិបាលនៃបៃទៃសនៃះHarsh
Vardhan បានសងៃឃឹមថា
ការបង្កើតវា៉ាក់សំងដំបូងនឹង
ទទួលបាននៅតៃឹមដើមឆា្នាំ-
២០២១ខាងមុខនៃះ។
របាយការណ៍របស់បៃព័ន្ធ-

ផៃសព្វផៃសាយបានដកសៃង់សម្តី
លោករដ្ឋមន្តៃីHarshVard-
hanដោយនិយយថា៖«ការ
សៃវជៃវដើមៃបីបង្កើតវា៉ាកស់ងំ
មួយកំពុងតៃូវបានធ្វើឡើង
យ៉ាងហ្មត់ចត់។មានយ៉ាងតិច
បៃក្ខជនវា៉ាកស់ងំចនំនួ៣ដៃល
កពំងុស្ថតិនៅក្នងុដណំក់កាល
សកលៃបងពៃយាបាលនៅក្នុង 
បៃទៃសនៃះនាពៃលបច្ចុបៃបន្ន។
ទិន្នន័យថ្មីបំផុតដៃលចៃញ

ផៃសាយដោយកៃសួងសុខា-
ភបិាលសហពន័្ធបានឱៃយដងឹថា
ចនំនួអ្នកឆ្លងជងំឺកវូដី១៩សរបុ
នៅក្នុងបៃទៃសនៃះបានកើន-
ឡើងដល់៦០៧៤៧០២នាក់
និងអ្នកស្លាប់បានឡើងដល់
៩៥៥៤២នាក់។
ចំនួនករណីឆ្លងថ្មី៨២១៧០ 

នាក់និងអ្នកស្លាប់១០៣៩
នាក់ តៃូវបានគៃកត់តៃក្នុង
រយៈពៃល២៤ម៉ាងនៅទូទាំង
បៃទៃសឥណ្ឌា។

ទោះបីជាយ៉ាងណក៏ដោយ
ក៏នៅមានករណីឆ្លងសកម្ម
ចនំនួ៩៦២៦៤០នាក់នៅក្នងុ
បៃទៃសនៃះខណៈអ្នកជំងឺ
៥០១៦៥២០នាក់តៃូវបាន
ពៃយាបាល និងតៃូវអនុញ្ញាតឱៃយ
ចៃញពីមន្ទីរពៃទៃយ។
យោងតាមកៃមុបៃកឹៃសាសៃវ-

ជៃវវៃជ្ជសស្តៃឥណ្ឌា(ICMR)  
ចំនួនអ្នកធ្វើតៃស្តរកជំងឺកូវីដ
៧១៩៦៧២៣០នាក់ តៃូវ
បានគៃធ្វើឡើងនៅក្នងុបៃទៃស
នៃះ រហូតដល់ថ្ងៃអាទិតៃយ ក្នុង
ចំណោមចំនួនទាំងនោះមាន
៧០៩៣៩៤នាក់តៃូវបានធ្វើ
តៃស្តនៅថ្ងៃអាទិតៃយតៃ១ថ្ងៃ

ប៉ុណោ្ណោះ។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មយួបាន

និយយថានៅក្នុងថ្ងៃនោះដៃរ
លោករដ្ឋមន្តៃីសុខាភិបាល
HarshVardhanក៏បានចាប-់
ផ្តើមផ្តល់សិទ្ធិឱៃយចុះបញ្ជីវា៉ាក់-
សំងការពារជំងឺកូវីដដៃរ។
លោករដ្ឋមន្តៃីបានថ្លៃងថា៖

«ការផ្តល់សិទ្ធិនៃះចុះបញ្ជីនៃះ
អាចផ្តល់ពត័ម៌ានមានបៃយោ-
ជន៍និងសំខាន់ដល់ការបង្កើត
វា៉ាក់សំងការពិសធពៃយាបាល
និងការរីកចមៃើនតៃូវបានធ្វើ
ឡើងនៅក្នុងតំបន់ និងនៅក្នុង
សកលលោកនៅក្នងុរយៈពៃល
មួយទៀងទាត់»។

នៅពៃលជាមួយគ្នានៃះដៃរ
លោកបានថ្លៃងថាអតៃអ្នក-
ជាសះសៃបើយនៅឥណ្ឌាដៃល
កំពុងកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់
និងអតៃអ្នកស្លាប់កំពុងថយ-
ចុះនៃះបានបងា្ហាញឱៃយឃើញ
ពជីោគជយ័នៃយទុ្ធសស្តៃទប-់
ស្កាត់ការឆ្លងរាលដលជងំឺកវូដី- 
១៩ដោយបានបន្ថៃមថា បៃ-
ទៃសនៃះបានបង្កើនសមត្ថ-
ភាពធ្វើតៃស្តបៃចាថំ្ងៃដៃលបាន
ឈានដល់១,៥លាននាក់។
មន្តៃីមា្នាក់បានអះអាងថា

ចនំនួអ្នកជាសះសៃបើយនៅក្នងុ
បៃទៃសឥណ្ឌាខ្ពស់ជាងចំនួន
ករណីឆ្លងថ្មី៕Xinhua/PSA  ទូកចតជាប់គ្នាត្រូវឆ្រះខ្ទ្រចគ្មានសល់ដោយសារភ្លើងឆ្រះព្រនៅតំបន់ណាបា៉ា។AFP

អ្នកធ្វើការផ្ន្រកសុខ ភបិាលឥណា្ឌាកំពុងយកសំណាកពីស្រ្តមី្នាក់ដើម្របីធ្វើត្រស្តម្ររោគជំងឺកូវីដ១៩។Xinhua

ចំនួនអ្កឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅឥណ្ឌា  កើនឡើងជង៦លាន- 
នាក់ខណៈវ៉ាក់សំាងត្រាវូរំពឹងថាទទួលបាននៅដើមឆ្នា២ំ០២១
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តពីទំព័រ ១...រដ្ឋ ដំបូង គៃ 
ដៃល បាន បញ្ជូន សន្លឹក ឆ្នាត 
ទៅ ពល រដ្ឋ ក្នុង រដូវ កាល បោះ- 
ឆ្នាត ឆ្នាំ២០២០នៃះ។ រដ្ឋ 
ទាំងអស់ បើក ទទួលសន្លឹក- 
ឆ្នាតវញិ ចាបព់ថី្ងៃចៃកសន្លកឹ-  
ឆ្នាត រហូត ដល់ ថ្ងៃ៣  ខៃ វិច្ឆិកា 
តៃ រដ្ឋ មួយ ចំនួន ដូច ជា Penn-
sylvania និងMichigan 
មាន ចៃបាប់ ហាម មិន ឱៃយរាប់ - 
សន្លឹក ឆ្នាត ផ្ញើ តាម បៃអប់- 
សំបុតៃមុន ថ្ងៃបោះ ឆ្នាតទៃ។

តៃឹម ថ្ងៃ ២៥  ខៃកញ្ញា  រដ្ឋ ចំនួន 
៩ និង រដ្ឋ ធានី វ៉ាសុីន តោន 
(ខៀវ=៧ កៃហម=១ ស=២) 
បាន សមៃច បៃើ ការ បោះ ឆ្នាត 
តាម បៃអប់ សំបុតៃ ជា សកល  
ដៃលមាននយ័ថា ពលរដ្ឋគៃប-់ 
របូ ក្នងុ តបំន ់ទាងំ នៃះ នងឹ ទទលួ- 
បាន សន្លឹក ឆ្នាត តាម បៃ ស- 
ណីយ៍។ (រដ្ឋខៀវ=រដ្ឋ ដៃល 
លម្អៀង ទៅ រក បកៃសបៃជាធិប- 
តៃយៃយ។  រដ្ឋកៃហម= រដ្ឋ ដៃល 
លម្អៀង ទៅ រកគណ បកៃស សា- 
ធារណរដ្ឋ។  រដ្ឋស=រដ្ឋ ដៃល 
ទទួល ឥទ្ធិពល បៃហាក់ បៃ- 
ហៃល គ្នា ពី បកៃសទាំង២  ឬ គៃ 
ហៅ ថា Swing State)

រដ្ឋចំនួន២៤  (រដ្ឋខៀវ=៣ 
រដ្ឋកៃហម=១៥ រដ្ឋស=៦) 
បើកសិទ្ធិ ឱៃយ បៃជាជន បោះ - 
ឆ្នាតតាម បៃអប់ សំបុតៃ ដោយ 
មិន ចាំបាច់ ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ។  
រដ្ឋ ចំនួន១២ ផៃសៃង ទៀត (រដ្ឋ 
ខៀវ=៦ រដ្ឋ កៃហម=៣  រដ្ឋស= 
៣) ទាម ទារ ឱៃយ ពលរដ្ឋ ដាក់ 
ពាកៃយ ស្នើ សុំ ដើមៃបី ទទួល បាន 
សន្លឹក ឆ្នាត តាម បៃអប់ សំ- 
បុតៃ។ មាន តៃ រដ្ឋ ចំនួន៥ (រដ្ឋ- 
កៃហម=៥) ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន ការ បោះ- 
ឆ្នាត តាម បៃអប់ សំបុតៃ ដោយ- 
សារជំងឺCOVID-19។ 

យ៉ាង ណា មិញ លោក តៃំ 
បាន ខតិ ខបំៃងឹ បន្ថយ លៃបឿន នៃ 
ការ ពងៃីក ការ បោះឆ្នាត តាម 
បៃអប់ សំបុតៃ នៃះ ចំពោះ ពល- 
រដ្ឋទូទៅ ដោយ បាន ដាក់ ពាកៃយ - 
បណ្ដឹង ទៅ លើ កម្មវិធី  បោះ - 
ឆ្នាត តាម បៃអប់ សំបុតៃ ជា 
សកល របស់ រដ្ឋ Nevada និង 
រដ្ឋ New Jersey ដោយ បាន 
លើក ឡើង ថា រដ្ឋ ទាំង២ បាន 
រំលោភ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ។

កាល ពី ខៃសីហា  សភារដ្ឋ 
Nevada បាន អនុម័ត ចៃបាប់- 
លៃខ AB-4 ដៃល តមៃូវ ឱៃយ 
ពលរដ្ឋNevada គៃប់របូ ទទលួ 
សន្លឹក ឆ្នាត តាម សំបុតៃ។ 
មៃធាវីលោក តៃំ បាន ជំទាស់ 
ថា  ចៃបាប ់នៃះ រលំោភរដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក។ ចៅកៃម 

សាលា ដំបូង  បាន ឯកភាព ជា- 
មួយ រដ្ឋអាជា្ញា រដ្ឋNevadaថា  
ការ តវ៉ា របស់ លោកតៃំ គ្មាន 
មូលដា្ឋាន និង បាន បិទ បញ្ចប់ 
បណ្ដងឹ នៅ តលុាការ ដបំងូ  ប៉នុ្តៃ 
ទុក ពៃល១០ ថ្ងៃ សមៃប់ ប្ដឹង 
បន្ត ទៅ តុលាការ ឧទ្ធរណ៍។

លោក តៃំ ក ៏បាន ប្ដងឹ ជទំាស ់
បទ បញ្ជា(Executive Or-
der) របស់ អភិបាល រដ្ឋ New 
Jersey លោក Phil Murphy 
ដោយ បាន លើក ឡើងថា បទ- 
បញ្ជា មិន តៃូវ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ- 
បោះឆ្នាត ឡើយ។ កាល ពី ខៃ 
មុនលោក Murphy បាន ចុះ 
ហត្ថលៃខា លើ បទ បញ្ជា តមៃូវ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ នៃ រដ្ឋ New Jersey 
ភាគ ចៃើន បោះឆ្នាត តាម បៃអប-់ 
សំបុតៃ ហើយ កៃយ ពីលោក 
តៃំ   បាន ដាក់ បណ្ដឹង សភារដ្ឋ 
New Jersey ក៏ បាន អនុម័ត 
បទ បញ្ជានៃះ ឱៃយ កា្លាយ ទៅជា 
ចៃបាប់ តៃម្តង។ បណ្ដឹង របស់ 
លោកតៃំ មិន ដំណើរ ការ ទៅ 
មុខ ដោយ សារ ការ អនុម័តនៃះ 
តៃ កៃមុ មៃធាវ ីរបស ់លោក  បាន 
កៃ សមៃួល ពាកៃយ បណ្ដឹង រង់ ចាំ 
ការ សមៃច របស់ ចៅកៃម។

កៃ ពី នៃះ  លោកតៃំ បាន 
ប្ដឹង កម្មវិធី បៃមូល សន្លឹកឆ្នាត 
តាម បៃអប់ សុវត្ថិភាព ដាក់ នៅ 
តាម សៃុក របស់ រដ្ឋ Pennsyl-
vania ដោយ បាន អះ អាង ថា  
ការ ធ្វើបៃប នៃះ គ ឺធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល ់

ដល់ សន្តិសុខ ការ បោះ ឆ្នាត  
និងរំលោភ សិទ្ធិ អ្នក បោះឆ្នាត។ 
រឿង ក្ដី នៃះ តៃូវ បានពនៃយារ ដល់ 
ថ្ងៃ ទី៥ ខៃតុលា ដោយសារ 
ចៅកៃម សាលា ដបំងូ US  កពំងុ 
រង់ ចាំការសមៃច រឿង ក្ដី របស់ 
តុលាការ រដ្ឋPennsylvania។

មក ដល់ សព្វ ថ្ងៃលោកតៃំ  
មនិ មានភស័្តតុាង ចៃបាសល់ាស់ 
ថា មាន ការ ក្លៃង បន្ល ំសន្លកឹ ឆ្នាត 
តាម បៃអប់ សំបុតៃ។  ការ ប្ដឹង 
របស់ លោក នៅ រដ្ឋ មួយ ចំនួន 
មិន មាន ការ ទៅ មុខ ហើយ 
បើសិន លោក ចង់បញៃឈប់ ការ- 
បោះឆ្នាត របៀបនៃះ   លោក នងឹ 
តៃូវ ទៅប្ដឹង តវ៉ា នៅ គៃប់៥០រដ្ឋ 
ខណៈ មាន តៃ រដ្ឋចំនួន៥ទៃ 
ដៃល មិនពៃម ពងៃីក ការបោះ- 
ឆ្នាត តាមបៃអប់ សំបុតៃ ដោយ- 
សារ ការរាល ដាល  ជំងឺ COVID - 
19 ធៀប នឹង រដ្ឋ ចំនួន ៤៥ ផៃសៃង 
ទៀត ដៃល បាន ពងៃីក សិទ្ធិ ឱៃយ 
បៃជាជន បោះ ឆ្នាត តាម របៀប 
នៃះ។ ដូច្នៃះ មាន ភាគរយ ទាប 
ណាស់ ដៃល លោកតៃំ អាច 
តវ៉ា បញៃឈប់ របៀប បោះ ឆ្នាត 
នៃះ ដោយ ជោគជយ័ មនុ ថ្ងៃ ទ ី៣  
វិច្ឆិកា។

តាក់ទិច ដើម្បី បន្តធ្វើជា ប្- 
ធានា ធិបតី 

ក្នុង អត្ថបទ វិភាគ ចុះ ផៃសាយ 
ក្នុង ទសៃសនាវដ្តី  Newsweek 
អតតី សមាជកិ ពៃទឹ្ធសភាលោក 

Timothy E. Wirth និង អ្នក- 
វិភាគ នៅ Newsweek លោក 
Tom Rogers បាន លើក ឡើង 
អំពី សៃណារីយ៉ូ មួយ ថា  លោក 
Joe Biden នងឹ ឈ្នះ ឆ្នាត នៅ 
រដ្ឋ សំខាន់ៗ  ចំនួន ៤ Arizna 
Wisconsin Michigan និង 
Pennsylvania ដៃល មាន 
សភា គៃប់ គៃង ដោយ បកៃស 
សាធារណ រដ្ឋ។ ប៉ុន្តៃ លោក 
តៃំ អាច នឹង បៃើ តាក់ទិច មួយ 
ដៃល ធ្វើ ឲៃយ លទ្ធផល ដៃល គត់ 
ចាញ់ ឆ្នាត នៅ ក្នុងរដ្ឋ ទាំង៤ 
ខាង លើនៃះ កា្លាយ ជា ចំណុច 
ដៃល ជួយ គត់ ឲៃយ បន្ត ធ្វើ ជា- 
បៃធានាធិបតី វិញ បាន។ 

តាក់ ទិចនៃះ  គឺថា លោកតៃំ  
ដៃល នៅ ជា បៃធានាធិបតី ក្នុង 
តំណៃង នៅ ឡើយ នឹង បៃកាស 
ការ សុើប អង្កៃត ទាក់ទង សន្តិ- 
សុខ ជាតិ ទៅ លើ ការ លូកដៃ 
របស់ តួ អង្គបរទៃស ចូល ក្នុង ការ- 
បោះ ឆ្នាត តាម បៃអប់ សំបុតៃ។ 
សភាសា ធា រណ រដ្ឋ ក្នុង រដ្ឋទាំង 
៤បៃកាស ផ្អាកការបញ្ជូន 
អ្នកតំណាង សន្លឹកឆ្នាត ទៅ  
Electoral College លុះ តៃ 
តៃ ការ សុើប អង្កៃត  តៃូវ បាន 
បញ្ចប់។ បកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ 
នឹង ប្ដឹង តវ៉ា ឱៃយ រដ្ឋ ទាំង ៤ឈប់ 
ការ ផ្អាក បញ្ជូន អ្នក តំណាង 
សន្លឹកឆ្នាត។  បណ្ដឹង នឹង ទៅ 
ដល់ តលុា ការ កពំលូ ដៃល អាច 
នឹង បន្ត ការ ផ្អាក របស់ រដ្ឋ ទាំង  

៤រហូត ដល់ ការ បញ្ចប់ ការ- 
សុើប អង្កៃត  អាច នឹង ហួស ថ្ងៃ 
ជំនួប Electoral College ធ្វើ 
ឱៃយ សឡំៃង ឆ្នាត ព ីរដ្ឋ ទាងំ ៤ តៃវូ 
បាន ទុក ជា មោឃៈ។ ដោយ- 
សារ បាត់ បង់ សំឡៃង ពី រដ្ឋ ទាំង 
៤ គ្មាន បៃក្ខជន ណា មួយ ទទួល - 
បាន សំឡៃង គៃប់២៧០។

តាម រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ អាមៃរិក បើ - 
សិន ជា បៃក្ខជន ណា មួយ មិន 
ទទួល បាន ២៧០សំឡៃងពី 
Electoral College ទៃ នោះ 
សភា តំណាង រាសៃ្ត នឹង បោះ- 
ឆ្នាត ជៃើស តាំង បៃធានាធិប- 
តីហើយ ពៃឹទ្ធសភា បោះឆ្នាត 
ជៃើស តាងំ អនបុៃធានា ធបិត ី តៃ 
ការ បោះឆ្នាត ជៃើសតាំង បៃធា- 
នាធបិត ីនៅ សភា តណំាង រាសៃ្ត 
គឺ បៃពៃឹត្ត ទៅ ដោយ បៃង ចៃក 
សមាជិក ទៅ តាម រដ្ឋ ដៃល ពួក- 
គៃតំណាង ហើយ កៃុម នីមួយៗ 
មាន សំឡៃង បោះឆ្នាត តៃ ១ 
គត់ ដៃល សរុប មាន តៃ ៥០ 
សឡំៃង ប៉ណុ្ណោះ។  រ ីឯកា របោះ- 
ឆ្នាត ជៃើស តាំង អនុបៃធានា- 
ធិបតី នៅ ពៃឹទ្ធ សភា វិញ សមា- 
ជិក ទាំង អស់ មាន សំឡៃង ក្នុង 
ការ បោះឆ្នាត សរុប ១០០ 
សំឡៃង។ 

សមៃប់ អាណត្តិ បច្ចុបៃបន្ន 
បកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ មាន សំ- 
ឡៃង ភាគ ចៃើន  ២៣២  ធៀប 
នងឹ  សឡំៃង១៩៨ របសគ់ណ- 
បកៃស សាធារណរដ្ឋ ក្នុង សភា 

តំណាង រាស្តៃ  តៃបើ សិន បៃង- 
ចៃក សមាជិក ទៅ តាម រដ្ឋ ដៃល 
ពួក គៃ តំណាង គណ បកៃស សា- 
ធារណរដ្ឋ មាន កៃុម ចំនួន ២៦ 
ហើយ បកៃសបៃជាធបិតៃយៃយ មាន 
២៤ កៃុម។ រី ឯ នៅ ពៃឹទ្ធសភា 
វិញ បកៃសសាធារណរដ្ឋ មាន 
សំឡៃង ភាគ ចៃើន ៥៣ ធៀប 
នឹង ៤៧សំឡៃង របស់ គណ - 
បកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ ។ សៃ- 
ណារីយ៉ូ  តៃូវ បាន បញ្ចប់ ដោយ 
លោក តៃំ តៃូវ បាន សភា 
តំណាង រាសៃ្ត បោះ ឆ្នាត ឱៃយ បន្ត 
តំណៃង ជា បៃធានា ធិបតី។

ដើមៃបី ឱៃយ សៃណារីយ៉ូ នៃះ បៃ- 
ពៃឹត្ត ទៅ បាន ដោយ ជោគជ័យ 
លោកដូណាល់ តៃំ តៃូវ ការ 
ការគំទៃ ពី តុលាការ កំពូល 
អាមៃរិក។ ជា ហៃតុ គៃ សង្កៃត 
ឃើញ ថា  លោក តៃំ និង ពៃឹទ្ធ- 
សភា បៃញាប់ បៃញាល ់ជៃើស- 
តាងំ ចៅ កៃម ថ្ម ីកៃយ ព ីមរណ- 
ភាព របស់ លោក សៃី Ruth 
Bader Ginsberg។ បៃក្ខជន 
ចៅ កៃមតុលាការ កំពូល របស់ 
លោកដូណាល់ តៃំ  គឺ លោក- 
សៃី Amy Coney Barret 
ដៃល ជា ចៅកៃម អភិរកៃសនិយម 
ដៃល លោកតៃំ បាន ជៃើស - 
តាំង ទៅតុលាការ ឧទ្ធរណ៍ 
កាល ពី ឆ្នាំ២០១៧។

គួរ បញ្ជាក់ ថា  ការ រៀប ចំ ការ- 
បោះឆ្នាត គ ឺជា ការទទលួខសុតៃវូ 
របស់ រដ្ឋ នីមួយៗ និង តៃងតៃ 
មាន វិធីបោះឆ្នាត  និង ចៃបាប់ 
បោះឆ្នាត ខុសៗគ្នា។ ចំពោះ 
ការបោះឆ្នាត បៃធានាធិប - 
តវីិញ  គៃបៃើ បៃពន័្ធ Electoral 
College ដៃល រដ្ឋនីមួយៗ តៃូវ 
បាន អនុញ្ញាត ឱៃយមាន សំឡៃង 
ឆ្នាត សមាមាតៃ នឹង ចំនួន 
បៃជាជន ដៃល សំឡៃង សរុប 
មាន ៥៣៨។ កៃយ ពីការ- 
បោះឆ្នាត  ខៃវិច្ឆិកា  គៃ នឹង មាន 
ការ ជួប បៃជុំ Electoral Col-
lege នៅ ខៃធ្ន ូ ដៃល រដ្ឋ នមីយួៗ 
តៃូវ បញ្ជូន តំណាង សន្លឹក ឆ្នាត 
ស្មើ នងឹ ចនំនួ សឡំៃង របស ់រដ្ឋ។  
ដើមៃបី កា្លាយ ជា បៃធានា ធិបតី 
បៃក្ខជន តៃូវ តៃ ទទួល សំឡៃង 
ភាគ ចៃើន២៧០  កៃយ កិច្ច- 
បៃជុំ Electoral College។

រដ្ឋ ចំនួន ៣៨ មាន រដ្ឋមន្តៃី 
ទទួល បន្ទុក ការ បោះឆ្នាត  
(Secretary of State) ១ 
របូៗ  សមៃប ់ដកឹ នា ំរៀប ច ំការ- 
បោះ ឆ្នាត ហើយ រដ្ឋ ចំនួន ១២ 
ផៃសៃង ទៀត មាន គណ: កម្មការ 
រៀប ចំ ការ បោះឆ្នាត បៃចាំ រដ្ឋ 
នីមួយៗ។ ប៉ុន្តៃអភិបាល និង 
សភា រដ្ឋ នៅ តៃ មានឥទ្ធពិល លើ 
សា្ថាប័ន ទាំង នៃះ៕

លោកប្ធានាធិបតីអាម្រិកដូណាល់ តំ្ ថ្លង្អំពីការ ធ្វើត្ស ្ត  រកជំងឺកូវីដ១៩  នៅ ក្នងុ ស្ តវិមាន កាលពីថ្ង ទី្ ២៨ ខ្កញ្ញា ឆ្នា២ំ០២០។ រូប  AFP

បេសកកម្មតវ៉ាបញេឈប់ការបោះឆ្នោតតាមបេអប់សំបុតេ...
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ប៉ៃ ប៊ុ នណារ័ត្ន ជម្នះ 
ឧបសគ្គភាសា តសូ៊តំាង- 
ពីអត់   ម៉ាសីុនថតរហូត  
ជោគជ័យ សា្នាដៃពិព័រណ៍

ហ៊ុន សុភារ៉ា

ភ្នពំេញ  : ក្នងុសប្រ្ាត្ីន្ពដ្ង៏ងតឹ
ស្មោលមនុស្សក្នុងឯកសណ្ឋាន
សិស្សដ្កាន់សៀវភៅហាក់កំពុង
គ្ចដុំភ្លើងឆាបឆ្ះដ្លឆ្លុះបញ្ចាំង
ពកីារលបំាកផ្នក្សកិស្ាអបរ់ំក្នងុតបំន់
នោះនាសម័យសាធារណរដ្ឋខ្ម្រ។
ន្ះជាសា្នាដ្១ចំណោមរូបថត៦

សន្លកឹរបស់លោកប៉្បុន៊ណរត័្នក្នងុ
ពិព័រណ៍«រំឭក»ឯវិចិត្សាលទទឹម។
រឭំកជាពពិរ័ណ៍ដល្ចលូរមួដោយ

ក្ុមសិល្បៈសុភីលីននិងលោកប៉្
ប៊នុណរ័ត្នដ្លបង្ហាញពីស៊្រីរូបថត
សលិប្ៈសហសមយ័ក្នងុគោលបណំង
រំឭក ឡើងវិញនូវរឿងរា៉ាវប្វត្តិសាស្្ត
និងសោកនាដកម្ម មុននិងអំឡុង
ព្លរបបខ្ម្រក្ហម។
អ្នកថតរូបឯករាជ្យ ប៊ុនណរ័ត្ន

ដ្លបញ្ចប់ថ្នាក់រូបថតសហសម័យ
និងប្បឯកសារនៅគម្ងសិល្បៈ
ស-សឆា្នាំ២០១៨បាននាំនូវសា្នាដ្
ទាក់ទងនឹងប្វត្តិសាស្្តកម្ពុជា។
លោកប៊ុនណរ័ត្នបាននិយាយ

បប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្ដិ៍ថ៖«អ្នកខ្លះធ្វើអពំី

បម្បម្ួលអាកាសធាតុឬបម្-
បម្ួលការអភិវឌ្ឍ ខ្លះធ្វើអំពីរូបភាព
ឯកសារខ្លះទៀតធ្វើអំពីជីវិតប្ចាំថ្ង្
នងិមានបធ្ានខសុៗគ្នាច្ើនទៀត។
សម្ប់ខ្ញុំបានជ្ើសរីសយកអំពី
ឯកសារក្នងុតបំន់រដំោះដល្សិ្ថតនៅ
ក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្ម្រ មក
ផលិតជារូបភាពឯកសារសម្ប់
គម្ងមួយន្ះ»។
លោកបានបន្តថ៖«ដោយសារត្

មិនសូវមានឯកសារគ្ប់គ្ន់ទាក់-
ទងទៅនឹងតំបន់រំដោះទើបធ្វើឱ្យខ្ញុំ
សម្ចចិត្តយកប្ធានបទន្ះឡើង
ដើម្បីឱ្យអ្នកទស្សនាបានយល់ដឹងពី
តំបន់មួយន្ះផងដ្រ»។
សម្ប់រូបលោកការថតរូបមិន-

ម្នឱ្យមានមា៉ាសុីនថតអាចថតរូបឱ្យ
មានអត្ថន័យនិងសា្អាតបាននោះទ្។
វាទាមទារឱយ្មានការសកិស្ាហ្វកឹហាត់
អនុវត្តនិងស្វ្ងយល់ឱ្យសុីជម្។
អ្នកថតរូបឯករាជ្យ ដ្លប្កាន់

ខ្ជាប់នូវទម្ង់រូបថតសហសម័យ
រូបន្ះបានរៀបរាប់ពីការចាប់ផ្ដើម
អាជីពថតន្ះថ៖ «ដោយសារត្
កាលនៅពីក្ម្ងនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំមាន

កាម្រា៉ា១គ្ឿងហើយខ្ញុំត្ងត្យក
វាមកល្ងនិងមើលជាប្ចាំ។
ណមួយព្លដ្លខ្ញុំធំមកអត់មាន
របូថតឯកសារដចូគ្ទើបធ្វើឱយ្ខ្ញុំចង់
កា្លាយជាអ្នកថតរូប»។
លោកបន្តទៀតថ៖«ខ្ញុំបានចាប់-

ផ្ដើមបឡ្កូក្នងុវសិយ័ថតរបូតាងំពីឆា្នាំ
២០១៤មកហើយចាប់ផ្ដើមប្ឡូក
ខ្លាំងនៅប្មាណឆា្នាំចុងក្យន្ះ
ហើយធា្លាប់គិតថចង់ឈប់និង
បោះបង់ចោលដ្លកាលពី១ឆា្នាំ
ដបំងូប៉នុ្ត្ពល្ឃើញរបូភាពសា្អាតៗ
ចាប់ផ្ដើមមានកមា្លាំងចិត្តដើរទៅមុខ
តទៀតរហូតមកដល់សព្វថ្ង្ន្ះ»។
ជាកូនពៅក្នុងគ្ួសារដ្លជីវភាព

មានសភាពមិនធូរធារនិងរស់នៅ
ប្កបាក់គ្នាលោកប៊ុនណរ័ត្នបាន
សមច្ចតិ្តចាប់អាជពីថតរបូកយ្
ពីលោកបានចាកច្ញពីទីកំណើតឯ
ខ្ត្តបាត់ដំបងមករស់នៅរាជធានី-
ភ្នំព្ញត្មា្នាក់ឯង។
អ្នកថតរូបវ័យ៣១ឆា្នាំធា្លាប់បោះ-

បង់ចោលនូវក្ដីស្ម្លើវិថីរូបថត

ដោយសារត្កង្វះខតសមា្ភារនិង
កាម្រា៉ា។ប៉នុ្ត្ទម្ងន់ទឹកចតិ្តស្ឡាញ់
វិស័យថតរូបបានរុញច្នឱ្យលោក
តស៊ូជម្នះរហូតសព្វថ្ង្ន្ះ។
លោកប៊នុណរត្ន័បានបប្់ឱយ្ដងឹ

ថ៖ «ចាប់ពីឆា្នាំ២០១៤មកខ្ញុំបាន
សិក្សាស្វជ្វរៀនដោយខ្លួនឯងក៏
ដូចជាសួរសិស្សច្បងខ្លះពីមួយផ្ន្ក
ទៅមួយផ្ន្ក។ រហូតដល់មានគំនិត
ចង់បងើ្កតសា្នាដ្មយួឱយ្មានគ្ទទលួ
សា្គាល់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមស្វ្ងយល់
ថគួររៀនអ្វីបន្តទៀតអ៊ីចឹង»។
លោកបានចំណយព្ល៥ទៅ៦

ខ្សម្ប់ការរៀនថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្ឹះ
ន្ការថតរូបដោយសារត្លោកមិន
សូវច្ះភាសាអង់គ្ល្ស។ រហូតដល់
ចងុឆា្នា២ំ០១៦លោកក៏បានចលូរៀន
ថ្នាក់មលូដ្ឋានគ្ឹះថតរបូនៅក្មុហ៊នុ
NIKONនិងនៅឆា្នាំ២០១៨លោក
បានទទួលអាហារូបករណ៍សិក្សានៅ
គម្ងសិល្បៈស-សដោយសារត្
ព្លនោះមានសិស្សមា្នាក់បានបោះ-
បង់ចោលការសិក្សា។

លោកត្ងចាត់ទុកអ្នកថតរូបល្បី-
លប្ាញThomasThamជានមិតិ្តរបូ
នោះហើយលោកផ្ដើមមានអារម្មណ៍
ពុះកញ្ជ្ោលខ្លាំងចង់បង្កើតរូបភាព
ដូចគម្ងមួយន្ះក្យពីលោក
បានជួបគ្ូដ៏ល្អមា្នាក់។
ការផលតិរបូឯកសារត្វូបានចក្-

ច្ញជា៤ដំណក់កាលគឺ៖ការ-
រៀបចំគមង្ការចុះស្វង្រកឯកសារ
(ឯកសាររស់និងពីបណ្ណាល័យ)
ពាក់ព័ន្ធនឹងប្ធានបទការផលិត
រូបភាពនិងការរៀបចំរូបភាពឱ្យមាន
ភាពច្ន្ប្ឌិតគួរជាទីទាក់ទាញ។
បុរសមានក្ដីស្ម្ខ្ពស់ក្នុងវិស័យ

ថតរបូន្ះលើកឡើងថ៖«បើនយិាយ
ទៅការផលិតរូបភាពហ្នងឹអាចប្ើ
ព្លបហ្ល្ជា១ឆា្នាំប៉នុ្ត្ខ្ញុំពយ្ាយាម
បន្ថយវាឱ្យសល់ត្ឹមត្៦ខ្វិញ»។
អ្នកទសស្នារបូភាពរបសល់ោកជា-

ច្ើននាក់ គិតថរូបភាពទាំងនោះ
ដូចជាខ្មោច។អ្នកខ្លះក៏យល់នូវ
អត្ថន័យបង្កប់ក្នុងរូបថត និងមាន
មនុស្សមួយចំនួនទៀតបានឱ្យលោក
ជួយបកស្យនូវរូបភាពនីមួយៗ ។
ដើម្បីបង្កើតសា្នាដ្រូបថតសហ-

សមយ័បប្ន្ះលោកបានលើកឡើង
ពីផលលំបាកថ៖«ដោយសារត្ធ្វើ-
ការផងនិងធ្វើគម្ងផងហើយណ-
មួយរូបភាពទាំងអស់ត្ូវថតក្នុងព្
មិនសូវមានពន្លឺគ្ប់គ្ន់។ ខ្ញុំឆ្លៀត
ខ្លាំងណស់ដើម្បីធ្វើគម្ងមួយន្ះ
ឱ្យបានចប់ទាន់ព្លវ្លា»។
ពិព័រណ៍ រំឭកដ្លមានសា្នាដ្

របូថតលោកប៊នុណរត័្ននងឹបន្តរហតូ
ដល់ថ្ង្ទី១២ខ្មករាឆា្នាំ២០២១
នៅវចិតិស្ាលនងិហាងកាហ្វ្ទទមឹ
ស្ថិតនៅផ្ទះល្ខ១៨១ ផ្លូវល្ខ
៤២៦សង្កាត់ទួលទំពូង២៕

រូបថត សេមោលមនុសេស  និង ដុំ សៀវភៅ ឆាបឆេះ ដោយភ្លើង ដេលលោក ប៉េ ប៊ុនណារ័ត្ន ពេញ ចិត្ត ជាង គេ ។ រូបថតសហការី

អ្នកថ ត រូប សហសម័យ លោក  ប៉េ ប៊ុនណារ័ត្ន អាយុ ៣១ ឆា្នាំ ។ រូបថតសហការី រូបថត របស់លោក បំផុស គំនិត ខុសៗគ្នា  ដល់ អ្នកទសេសនា ។ រូបថតសហការី



ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ភ្នំពេញៈ ការ ជួប ជុំជជែកគ្នា  
និង  ចែករំលែក ពីបទពិសោធន៍ 
ស្ត ី   ពីការលែងស្ទលីមូ៉ដសម្លៀ ក-  
បពំាក ់(Fashion)គែប ់ទមែង ់
ឈ្មោ ះ    «Dress To Express   
ឬ ស្ទលី ស្លៀក ពាក ់ រៀង ខ្លនួ  តាម 
ទី  សា ធារ ណៈ»  ធ្វើ ឡើង   ក្នុង-  
បំណង  លើក ទឹក ចិត្ត និង ជួយ 
កាត ់ បន្ថយទៅ លើ ការរើស អើង  
ជា ពិសែស  ការ បែមាថ មើល-  
ងាយ ព ីរបៀប នែ ការ  ស្លៀក  ពាក ់ 
រើស  អើង ពូ ជ សាសន៍ ពណ៌- 
សមែបុរ  និង ការ បែង ចែក ភែទ    
ជា ដើម។  

នែះគឺ ជា ការ បង្កើត ឡើង-  
ដោយ   យុវជន ស័្មគែ ចិត្ត កម្ពុជា 
១កែមុ បានរមួគនំតិ នងិ បង្កើត   
ពិធី ជួបជុំគ្នា  ដើមែបី     លើក កម្ពស់ 
ចែករំលែក និង ផ្លាស ់ ប្តូរ បទ-   
ពិសោធ ពីស្ទីល ស្លៀកពាក   ់  
របស ់ខ្លនួ នៅ ទ ីសា ធារណៈ      ក្នងុ   
រាជធានភី្នពំែញ កាល ព  ីរសៀល 
ថ្ងែទី២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០  
កន្លង មក នែះ។   អ្នក  បង្កើត   
កម្មវិធី មាន  បែមាណ ជាង  ១០ 
នាក់ ដែល  ជា សិសែស និសែសិត  
បុគ្គ លិក  កែុម  ហ៊ុន  អ្នកសិលែបៈ  
បុគ្គ លិក   អង្គ ការ បុគ្គ លិក     
ការងារឯករាជែយ  និង     យុវ វ័យ  
គែប់ សែទាប់  ជាន់ថ្នាក់ចូល- 
រួមដោយ ស្ម័គែ ចិត្ត។

 លោក បូ សកលកិតែយា ជា 
បុគ្គ លិកឯករាជែយ  និងមា្នាក់ ក្នុង 
ចំណោម អ្នកបង្កើតកា រ ជួប ជុំ 
នែះ  បាន លើក ឡើង  ថ៖ « នៅ 
បែទែស កម្ពុជា  វបែបធម៌   នែ ការ-  
ស្លៀក ពា ក ់មួយ ចំនួន  មិន តែូវ 
បាន ផ្តលន់វូត ម្លែ ទៅ តាមការ ច្នែ 
ម៉ូដ សម្លៀក  បំពាក់ រ បស ់អ្នក ច្នែ 

ខ្លួន ឯងនោះ ទែ ដោយហែតុ ថ 
វា មានលក្ខណៈ ខុស  ប្លែក ពី អ្នក 
ដទែ និង មិន  មាន   ភាព   ជឿ ជាក់  
ដើរ តាម   ទ ី សា ធារ ណ ៈ » ។  

លោក      ប ន្ត   ថ៖ «ខ្ញុំ សងែឃឹម ថ 
ការ ជបួ ជ ជ ែក គ្នា លើក នែះ អាច 
ជា  ការ លើក ទឹក ចិត្ត និង ជា-  
គំនិត    តិច  តួច ជំរុញ    ដល ់អ្នក  
ដែល បាន  គិត សែមែ និង កំព ុង 
តែ  គិត ច្នែ នូវអ្វី ដែល   បងា្ហាញ ជា 
ខ្លួន ឯង និងជា ឱកាស សមែប់  
មនុសែស  គែប់ រូប នៅ  ក្នងុ  ការ ចូល- 
រមួ គទំែលើ ការ ស្លៀក    ពាកប់ែប  
Fashion របស  ់   បុគ្គល»។ 

បនា្ទាបព់ ីជបួជុថំតរបូព ភិាកែសា  
គ្នារវាងអ្នកជនំាញ នងិ  អ្នក ចលូ- 
រួមទូទៅ និង បាន ផ្លាស  ់  ប្តូរ បទ- 
ពិសោធពី ការ យល់  ឃើញ-  
កែ ម  បែ ធានប ទ  «សុវត្ថិ ភាព    
ន  ែ   កា រ ស្លៀក ពាក់»  ឃើ ញ     ថ  
អ្នក ចលូ រមួ  ទាងំ អស  ់បាន ស្នើឱែយ 
មាន  ការ រៀបចំ បែប នែះ បន្ថែម  
ដើមែបី បងា្ហាញ ពីភាព ខ្លួន ឯង ។

ផ្ទយុ ទៅវញិ  ការបងា ្ហាញ ស្ទលី  
ស្លៀក ពាក ់របស ខ់្ល នួ ឯង ជា កតា្តា 
ចា ំបាច ់ ដើមែបីបងា្ហាញ ពខី្លនួឯង- 
និង   ជាគំរូដល់អ្នក  ដែល មាន-  
ស្ទីល    ផ្ទាល់ខ្លួន ដែល មិនមាន  

ភាព  បែស ចាក អំព ីបែពែ ណ ី-  
វបែប ធម៌ ខ្លួ ន នោះឡើយ ។

អ្នកចូលរួម  កម្មវិធីភាគចែើន  
បងា្ហាញ  ភាពរើករាយ សមែ ប់ វត្ត- 
មាន  នងិ  បងា្ហាញ  ពសី្ទ លី  ស្លៀក- 
ពាក់ រៀងៗ  ខ្លួន   ដើមែបីបងា្ហាញពី 
ខ្លួន  ឯងតាមរយៈការថត រូប - 
លែង   ពិភាកែសា  ពីបទ ពិ សោធ   
ជីវិត  និង  បញ្ហា ផែសែងៗ  ទៀត 
ដែល   ជាបទ ពិសោធសង្គម  
ជា មួយ    មនុសែស ក្នុង សង្គម បាន 
ជួប ប ែ សែ័យ ទាក់ ទង គ្នា ។

ដោយ សារ មាន គនំតិ វជិ្ជមាន 
សែប    គ្នា ចែើន មក នោះ មើល  
ទៅ   ទិដ្ឋភាព ជួបជុំ គ្នា  ដែលជា 
ឱកាស នែ ការ  បងា្ហាញ  ព ី ស្ទី ល    
ស្លៀក ពាក់ ឱែយ មាន  « ភាព ជឿ- 
ជា ក ់ តាម  កា រ ស្លៀក ពាក់ នៅ 
តាម  ទី សាធារ ណៈ   -Dress to 
Express» អាច នឹង មាន ការ- 
រៀប  ចំ ជា   បន្ត  បនា្ទាប ់   ទៀត នៅ 
ទីតាំង  ផែសែង ៗ  គ្នា  ក្នុង  បែទែស 
កម្ពុជា បនា្ទាប់ ពី ការជួបជុំ គ្នា  
នងិ  ពងែងឹ ភាព ជឿជាក ់ក្នងុ ការ- 
ស្លៀកពាក់ បែប  Fashion 
របស ់បុគ្គល  មា្នាក់ៗ  ទៅ តាម ទី - 
សាធារ ណៈ ដបំងូ នែះ  មាន ផល 
វិជ្ជមាន មក នោះ ៕  

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងែពុធ ទី៣០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងេ១៣កើតខេអសេសុជឆ្នាំជូតទោស័កព.ស.២៥៦៤តេូវនឹងថ្ងេពុធទី៣០ខេកញ្ញាឆ្នាំ២០២០

 ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស ់តែដែត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិែសា  ផ ្នែក   អ  ក  ែស រ សាសែ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តែ  ដោ យសារ  តែ អំ ណាច នែ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ       មិ  ន  ឱែយ មា     ន ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រើឯការ     - 
 បែកប     របរ រកទទួល ទា ន  នានា បាន   ផល ចំណែញ ជា -        
ធម្មតា  ។ ចំព   ះ ប ញ   ្ហា   ស   ្នែ ហ      វិ ញ     គូ ស្នែហ៍   មាន   ភាព-  
អធែយា         សែ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  បែស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសេសន៍ទាយតាមកេបួនសប្តគេះនិងនព្វគេះនេពេហ្មជាតិខ្មេរដេាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេនិងទំនៀមទម្លាប់នេកេសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីខ្ពស់តែដែត  ។  ការនិយាយស្តី  
បែកបទៅ    ដោយការថ្លងឹ ថ្លែង ពី ហែ តុ-  
ផល  ល្អ បែសើរ ។ ថ្ងែនែះ លោក  អ្នក 
ហក់   មាន សមត្ថភាពក្នុង ការសមែច  

កិច ្ច ការផែសែងៗ នឹង បានផល ល្អ  បែកប  ដោយ ឆន្ទៈ 
មោះ មតុ  កា្លាហន ។ បើជាអ្នក បែកបរ បរ រក ទទលួ- 
ទាន នឹង ទទួល  បាន នូវ ផល  តប ស្នង យា៉ាង  គប់ ចិត្ត ។ 
ចំពះ ស្នែហ  វិញគឺ មាន ភាព  ល្អូក ល្អិននឹង  គ្នា 
ល្អណាស់ មិនកើតភាពរកាំរកូស នោះឡើយ។        

រាសីសែតុ ចុះខ្លាងំ  ។ ការ បំពែញ- 
ការងារ ផែសែងៗ មាន ឧបសគ្គចែើន ឯ 
ទឹក   ចិត្តចែើនបែកបដោយ    ទោសៈ។  
ចំពះ  សែច ក្ត ីស្នែហ    ដូច្នែះ តែវូ  តែ 

មាន   ការ យោគយល់ និងអធែយាសែ ័យគ្នាបានចែើន 
ផងដែរ ។ ចំណែក ឯ លាភសកា្ការៈផែសែងៗនឹងបាន 
មក    ដោយ ការខិតខំបែងឹបែងរបស់ ខ្លនួ ហើយ មាន 
ការ  ជែមជែង ដោយ តិចតួចតែបុ៉ណោ្ណោះ ។ រើឯការ-  
ធ្វើដំណើរទៅ ទីជិត ឆ្ងាយ វិញ នានា តែវូបែយ័ត្ន។ 

រាសីសែតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត   ឆ្ងាយ ដើមែបី បំ ពែញ ការងារ ផែសែង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឱែយ មាន ការ - 
ធា្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពះ ការ និយាយ- 

ស ្ត ីមា  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា    ស្នែហ វិញ គូ ស្នែហ  ៍គ្មោន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មោន ការ -  
អធែយា  សែយ័  ជាហែតុ បណា្តាល ឱែយមាន ការ បែក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណែក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រើឯ 
បញ្ហា    សុខ ភាព វិញ គឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សីល្អ បង្គរួ ។   រើឯការបែកប របរ រក-  
ទទួល  ទា ន ផែសែងៗ នឹង បាន ផល កាក់- 
កប ជាធម្មតា ។ ចំពះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  តែទឹក ចិត្តរមែង បែបែលួ 
ទៅ   តា ម បរិ យា កាសផងដែរ។    បែសិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំពះ លោកអ្នក គួ រ តែ ពែយាយាម 
ដោះ    សែយ ដោ យ  សនែសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទែ នឹង បង្ក ជា 
បញ ្ហា   ធំ មិនខន ឡើយសមែប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ ើង  ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំពែញ- 
ការ       ងារ  ផ  ែ ស  ែ  ង ៗ  រមែង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ ី ពែញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បែ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រើឯ ការ និយាយ ស្តី 

បែកប       ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព   ល្អ   ព   ល  គ  ឺ  ទឹក  ចិ ត្ត ប ែកប ដោយ    ក្ត ីមែតា្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណែក    ឯ បញ្ហា ស្នែហ គូ ស្នែហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មតា មិន ប    ង្កើត  ក ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធ ែយម    ។  កា រ  ព ល  ពាកែយ សម្ត ីធ្វើ 
ឱែយ   អ្ន ក ផ  ង   យ ក  ច  ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន    សមត្ថភាព  ក្នងុ ការ បំពែញការ -  
ងារ   បែកប ដោយ សា្មោរតី បែងុ បែយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱែយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពែញ ចិត្ត។    ការ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     បា ន ស ខុ  សប ែបាយ តែ ក៏ គួរ តែ បែងុ បែ- 
យ័ ត្ន ដែរ  ។ រើឯ  លាភ សកា ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទួល  បាន ផល  
បង្គរួ    ប ៉ ុ ណោ   ្ណោះ    ។ ចំ ព ះ ប ញ្ហា ស្នែហ វិញនឹង មាន 
ការ  អធែយាសែយ័    និង ចែះ យោ គ យល់ គ្នា ផងដែរ។          

រាសីឡ  ើ ងខ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពែញ  
ការ   ងា  រ ផ  ែស ែង  ៗ  រមែង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ  ជាទី ពែញ ចិត្ត ។ ចំពះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បែ កប-  

ដោយ       សុវត្ថិ ភាព ។  រើឯ ការ និយាយ  ស្តី បែកប- 
ដោយ        ឧត្ត ម គត  ិ    ស ុខ ភា  ព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល      គឺចិត្ត ប ែ កប ដោយសែចក្តី   មែតា្តា   ករុណា  
ចពំះ   ម ន សុែស  ន  ិង   សត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន សែចក្តីសុខ។  

 រាសឡី ើ  ង     ខ     ្ព សត់   ែ ដ ែត  ។ ការ នយិាយ-   
ស្តី បែកប     ដោ    យ  ឧត្តម គតិ   ពល គឺ 
រាល   ់  ពាកែយ  សម្តី ដែល និយាយ ចែញ - 
មក   តែវូ  វ ិភាគ ឱែយចែបាសល់ាស ់មនុ នងឹ 

មាន    ការ ហស្តី ចែញ  ទៅ កែ  ។  សែចក្តី ស ្នែហ ពរ- 
    ពែ ញ  ដោ   យ       ភ     ក្តី ភា    ព      និង ភាព ផ្អែម ល្ហែម ល្អូកល្អិន     
នឹង គ្នា ។ រើឯ ការ បែក ប  រ បរ រក ទទួ ល ទាន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ ែ     ញ     គ  ួរ   ជា  ទ ីគ  ប  ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឱែយ  អ្នក មាន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ពែញនូវ   កិច្ច ការនា នា បាន  ទ្វែឡើង ថែម  ទៀត ។  

-  

 រាសីសែុ តចុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអាច 
មាន    បញ ្ហា  ស្មុគសា្មោញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក   គ្មោន ស្វ័យ ភាព គែប់ គែន់ ក្នុង 
ការ   សមែចចតិ្ត នានាឡើយ  គបែបី រក 

មនសុែស  គរួឱែយ ទកុចតិ្ត ដើមែបបីែកឹែសា យោបល ់ទើប ជា 
ការ បែសើរ ។  ចពំ ះ កា រ បែ កប របរ រក ទទលួទាន 
ផែសែងៗ  មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មោន  ឡើយ។ 
សែច   ក្តីស្នែហ អា ចនឹ ង  ផ្តល់ន ូវ ការ ថ្នាំង ថ្នាក ់  
ស្មុគសា្មោញចែើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។   

 រាសីមធ ែយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន 
អ្នក ខ្លះ យ ក    ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ព ែងើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក  
ហែតុ នែះ តែវូ បែយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឱែយ បាន ហ្មត់ ចត  ់ មុន នឹង 
និយាយ    ទៅអ្ន ក  ផ ង   ។     កា  រ បែកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត មា ន     ផ ល ប ះ៉ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រើឯ បញ្ហា-  
ស្នែហ     គូ ស្នែហ៍ មាន  ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តែដែត  ។  សុខភាព 
ផ្លវូ  កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មោនផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ បែកប-  
របរ រក     ទទួល  ទាន ផែសែង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល  ចំណែញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បែងឹ បែង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ែល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱែយ  លោក អ្នក      
មា ន  ក្ត ី សោមនសែស រើ ក រា យ។   ចំណែកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រមែង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រើឯ លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដោយរលូន។

កេមុយុវជនខ្មេរបង្កើតការជួបជំុគ្នាចេករំលេកនិងផ្លាស់ប្តរូបទពិសោធពីស្ទលីស្លៀកពាក់រៀងខ្លនួ។ សហ ការើ

ក្រមុយុវជនបង្កើតការជួបជំុច្រករំល្រក
ពីស្ទលីស្លៀកពាក់បន្ថយភាពរើសអើង

ស្ទលីស្លៀកពាក់ដោយភាពជឿជាក់របស់យុវតីសម័យថ្មី។រូប សហ ការើ



លីវើរភូល: លោក Jurgen 
Klopp និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
ថា គាត់ រំភើប យា៉ាង ខ្លាំង នឹង 
ស្ដង់ ដា (មាតៃដា្ឋាន) លៃង 
របស ់កៃមុ Liverpool  សមៃប ់
ការ ចាប ់ផ្ដើម យទុ្ធនាការ ការ ពារ 
តំណៃង ជើង ឯក កៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League  របស់ ខ្លួន 
ជា ពសិៃស  ការ ដណ្ដើម  បាន ៣ 
ពនិ្ទ ុទៀត  នៅ សបា្ដាហ ៍ទ ី៣ នៃះ  
ដោយ ការ យក ឈ្នះ  កៃុម ភ្ញៀវ  
Arsenal ៣-១ ទោះ តៃូវ នាំ 
មុខ មុន ក៏ ដោយ ។

គៃប់ បាល់ពី ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  
Sadio Mane ខៃសៃ ការពារ 
Andy Robertson និង ខៃសៃ 
បៃយទុ្ធ ចណំលូ ថ្ម ីDiogo Jota 
គៃប់ គៃន់ ឱៃយ កៃុម ហងៃស កៃហម 
បញ្ចប់  ដំណើរ កៃុម កាំ ភ្លើង ធំ 
ដៃល បាន ឈ្នះ នៅ  ២ បៃកួត 
បើក ឆាក នៃ រដូវ កាល នៃះ ។  

ខណៈ កៃុម មៃឃ ខៀវ Man-
chester City តោ ខៀវ Chel-
sea បិសាច កៃហម Man-
chester United មាន់ ខ្នាយ- 
មាស Tottenham Hotspur  
ឥឡូវ នៃះ កៃុម Arsenal   
សទុ្ធ តៃជបួ បរាជយ័ ដចូ គា្នា អស ់
ហើយ នៅ៣បៃកួត ដំបូង 
សមៃប់ រដូវកាល ថ្មី ឯ  Liver-
pool យក បាន ៩ ពិន្ទុ ពៃញ 
ដៃល អាច ជា សញ្ញា បង្ហាញ ឲៃយ 
ឃើញ ថាពួក គៃ នៅ តៃ ជា កៃុម 
មាន សទិ្ធ ិខ្ពស ់ក្នងុការឈ្នះ ពាន  

Premier League  ទៀត ។
គៃូបង្វឹក របស់ Liverpool 

លោក Klopp  និយាយ ថា ៖ 
«ជាក់ ស្ដៃង វា ទើប តៃ ដើម រដូវ- 
កាល ទៃ តៃ  ទមៃង់ លៃង របស់ 
កៃុម  ពៃល នៃះ បៃកដ ណាស់ 
អត់ សរសើរ មិន បាន។ តាំង ពី 
វិនាទី ដំបូង យើង បាន គៃប 
សង្កត់  កៃុមមួយ ដៃល កំពុង 
ឡើង ជើង។ យើង តៃវូ តៃ  បៃយត័្ន 
បៃយៃង  ចំពោះ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ដ៏ គួរ- 
ឱៃយ  ខ្លាច របស ់ពកួ គៃ ។ ការ លៃង 
របស់ កៃុម យើង គឺ ល្អ  ណាស់  ។ 
និយាយ ពី ការ បៃកួត យប់ នៃះ 
អត ់មាន ចណំចុ អាកៃក ់អ្វ ីដៃល  
តៃូវ រិះ គន់ ឡើយ » ។

Arsenal លៃង តាម  ផៃន ការ 
នៃ  ការ បៃកតួ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ  ពកួ គៃ 
មាន ជយ័ ជម្នះដល ់ទៅ   ២ លើក 
លើ  Liverpool កាល ពី ប៉ុនា្មាន 
ខៃ ថ្មី ៗ  នៃះ តៃការ បៃកួតនៃះ 
ពួក គៃ  ហាក់ គា្មាន ទំនុក ចិត្ត 
សោះ  ពៃល តៃូវ មាន ការ តាម 
គាប សង្កត់ ពី កីឡាករ នៃ កៃុម 
មា្ចាស់ ផ្ទះ អំឡុង ពៃល គៃប់ គៃង 
បាល់ ម្ដង ៗ  ។

វា មិន ដូច ការ បៃកួត  ដៃល ពួក- 
គៃ បាន ជួប គា្នា  នៅ ចុង រដូវ 
កាល នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier- 
League ពៃល កៃុម Liver-
pool ឈ្នះ ពាន រួច ហើយ ឬ 
ការជួប គា្នា នៅ Community- 
Shield កាល ព ីខៃ សហីា ឡើយ 
ដោយ ពៃល នៃះ កៃុម របស់ 

លោក  Klopp មាន ភាព មុត- 
សៃចួ ជាង ឆា្ងាយ ដៃល ល្មម អាច 
ធ្វើ  ឱៃយ កៃុម របស់ លោក Mikel 
Arteta  បាត់ មា្ចាស់ ការ បាន ។

ដោយ ឡៃក គៃូ បង្វឹក របស់  
Arsenal លោក Arteta បាន 
និយាយ ថា ៖ « ការលៃង នៅ  ទឹក- 
ដី Anfield មិន សៃួល ឡើយ ។ 
ជា កន្លៃង ដ ៏តងឹ តៃ បផំតុ សមៃប ់
គៃប់ កៃុម ដៃល ធ្វើ ដំណើរ មក 
កាន់ ទីនៃះ ពៃះ ពួក គៃ បាន 
រៀប ចំ នូវ ស្ដង់ ដានៃ ការ លៃង ដ៏ 
ល្អ ឥត ខ្ចាះ មួយ ។ ពួក គៃ មាន 
អាវុធ គៃប់ ទាំង អស់ ។ ពួក គៃ 
សហ ការ គា្នា បាន យា៉ាង ល្អ ៥ ឆា្នាំ 
ហើយ  តៃ ពកួ យើង ទើប ធ្វើ បាន 
បុ៉នា្មាន ខៃ នៃះ ទៃ ។  នៃះ គឺ ជា ស្ដង់- 
ដាមួយ ដៃល ពួក យើង តៃូវ តៃ 
ធ្វើ ឱៃយ បាន » ។ 

 អ្វី ដៃល គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់ គឺ 
លោក Klopp បាន ផ្ដល ់ឱកាស 
ឱៃយ Jota បញ្ចៃញ  សមត្ថភាព 
នៅ ១០ នាទ ីចងុ កៃយ  ហើយ 
កឡីាករ អន្តរ ជាត ិពរ័ទយុហា្គាល ់ 
ភា្លាម ៗ  ក៏ បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ថា 
ការ ចំណាយ ៤១ លាន ផោន 
($ ៥២ លាន ) ក្នងុ ការ ទិញ រូប- 
គៃ ពី កៃុម រួម លីក Wolves 
បៃហៃល មិន អសា របង់ ឡើយ  
ដោយ ការ ស៊តុ បាល ់គៃប ់ជយ័- 
ជម្នះ ចុង កៃយ ឲៃយ កៃុម  នៅ ២ 
នាទី មុន ចប់ ការ បៃកួត ។

កៃយ ចប់ ការ បៃកួត ទី  ៣ 
របស ់ខ្លនួ កៃមុ Liverpool ឈរ 
នៅ លៃខ ២ ដោយមាន ៩ ពិន្ទុ 
ស្មើ កៃមុ កពំលូ តារាង Leices-
ter City តៃ ចាញ់ គៃប់ បាល់ 
ចំណៃញ ៕ AFP/VN

ឈនណន

ភ្នពំេញៈ  ពៃតឹ្តកិារណ៍អ្នក តសូ៊- 
គុនខ្មៃរ គោជល់ «ជើងឯកប៉ះ- 
គា្នា» នៅរដវូកាល ទ ី២ ដៃល នងឹ 
ចាប់ ដំណើរ នៅ ក្នងុ ខៃ តុលា  តៃវូ- 
បាន អ្នក រៀបច ំ នងិ មា្ចាស ់ឧបត្ថម្ភ 
អះអាង ថា នឹ ង មានការ  បៃកួត 
កាន់តៃ កកៃើក ដោយ សារ តៃ 
សមាស ភាព កឡីាករ ដៃល តៃវូ 
ដាក់ ឲៃយ បៃកួត  បៃជៃងលើក នៃះ 
សទុ្ធតៃ អ្នក បៃយទុ្ធ ដ ៏ពតិ បៃកដ 
និងសៃក ឃ្លាន ខ្លាំង ក្នុងការ- 
យក ជម្នះ ដើមៃបី អាច ឈាន ទៅ 
ដណ្ដើម យក  ខៃសៃ កៃវាត់ និង 
បៃក់រង្វាន់ ធំ។

លោក មាស សអំលុ នាយក- 
ចាតក់ារ ទទូៅ ភៃសជ្ជៈ ប៉វូកមា្លាងំ 
គោជល់នៅ កម្ពុជា ដៃល ជា 
អ្នកឧបត្ថម្ភ ធ ំបាន ថ្លៃងនៅ ក្នងុ- 
សន្និសីទ កាសៃត កាលពី ថ្ងៃ 

សៅរ៍ ថា៖  «ដោយសារ តៃមាន 
ការគាំ ទៃ ដ៏ចៃើន លើស លប់ ពី 
សណំាក ់អ្នក ស្នៃហា វសិយ័ គនុ- 
ខ្មៃរ កាល ព ីរដវូកាល ទ ី១ អ៊ចីងឹ 
គោជល ់ក ៏បាន សមៃច ជៃើស- 
រើស កឡីាករ កាន ់តៃ ខ្លាងំជាងមនុ 
រៀបច ំបៃករ់ង្វាន ់កានត់ៃ ពសិៃស 
ជាងមុន ដើមៃបីនាំមក នូវការ- 
បៃកួត  កាន់ តៃ កកៃើក ជាងមុន 
សមៃប់រដូវ កាល ទី ២ នៃះ»។

តាម ការ បញ្ជាក ់នៅ ក្នងុ សន្ន-ិ 
សីទ កាសៃត នៅ សា្ថានីយ ទូរ- 
ទសៃសន៍ CNC កាល ពី ថ្ងៃទី ២៦ 
ខៃ កញ្ញានោះ គឺ សមាស ភាព 
កីឡាករ ដៃល  នឹង តៃូវ បៃកួត 
បៃជៃង គា្នា នៅក្នងុ ការ បៃកតួ អ្នក 
តស៊គូនុខ្មៃរ គោជល ់«ជើងឯកប៉ះ 
គា្នា» រដូវកាល ទី ២ តៃូវបាន 
ជៃើស រើស រចួ ហើយ ដោយមាន 
ចំនួន ៨នាក់ ហើយ អ្នកទាំង ៨ 
នាកន់ៃះ តៃវូបានបៃង ចៃក ការ- 

បៃកួត ជា ២  កៃុម ។
សមៃប់ កៃុម ទី ១ មាន អ្នក 

បៃដាល់ សៃន កុសល ក្លិប- 
មោងឫសៃសី មរតក គនុខ្មៃរ ឈតុ 
សៃរើវា៉ានថ់ង ក្លបិ រាហ៊ ូកឡីា ខៃត្ត 
បាត់ដំបង ឃីម បូរា៉ា ក្លិប រស្មី- 
ភូមិគាប  ខៃត្ត បនា្ទាយមានជ័យ 
នងិ  តាញ ់មករា មក ព ីសមាគម- 
កីឡា បៃដាល់ កៃសួង ការពារ- 
ជាតិ។  ចំណៃក កៃុម ទី២ មាន  
សោម វឆិយ័ ក្លបិ ពន្ល ឺវបិលុ ដារទិ្ធ 
ខណ្ឌពោធិ៍សៃនជ័យ អៃលីត 
ចំរើន ក្លិប ប៉ៃនកាក់ មរតក គុន- 
ខ្មៃរ មុឺន មៃឃ របស់ សមាគម 
បៃដាល់ កៃសួងការពារជាតិ 
នងិកឡីាករកពំងុមានរបសួ ឡងុ 
ជិន ក្លិបខ្លារ ខិន មាន រិទ្ធ។

ចពំោះ របូ មន្ត  បៃកតួវញិ គ ឺនៅ  
តាមកៃុមទាំង ២ នឹង តៃូវ បៃកួត 
គា្នាចាញធ់្លាក់ៗ  ហើយ អ្នក ឈ្នះ 
តៃូវ ឡើងទៅ  បៃកួត គា្នា នៅវគ្គ  

ផ្តាច ់ពៃត័ៃ ដោយ ក្នងុ នោះ ជើង- 
ឯក បៃចា ំកៃមុនមីយួៗ នងឹទទលួ 
បាន បៃករ់ង្វាន ់ ១ ៥០០ដលុា្លារ 
ឯ អ្នកលៃខ ២ បាន  ១ ០០០ 
ដុលា្លារ។ បនា្ទាប់ មក ជើង ឯក 
នៅតាម កៃុម ទាំង ២ តៃូវ ឡើង 
ទៅ បៃកួត ផ្តាច់ ពៃ័តៃ យក ខៃសៃ- 
កៃវាត ់ដោយមា្ចាស ់ជើង ឯក នងឹ 
ទទលួ បាន បៃករ់ង្វាន ់ ៥ ០០០ 
ដលុា្លារ ហើយ ជើង ឯករង បៃចាំ 
រដូវកាល ទី ២ នៃះ នឹង ទទួល 
បាន  ២ ០០០ដុលា្លារ។

ចំណៃក លោក ម៉ុល រា៉ាសុី 
នាយក ផ្នៃក លក ់របស ់ទរូទសៃសន ៍
CNC បង្ហាញ ព ីជនំឿ ចតិ្ត ថា តាម 
រយៈ ការ បៃកួត នៃះ នឹង ពន្លៃច 
ចៃញ នវូ កឡីាករ ល្ៗអ  ដៃល មាន 
សមត្ថភាព ថៃម ទៀត ហើយ 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍នៃះ នងឹ ផ្តល ់ឱកាស 
ដល់ កីឡាករ ឲៃយ បាន  បៃកួត គា្នា 
នងិ  មាន ឆន្ទៈបៃកតួ កាន ់តៃ ខ្លាងំ 

ក្នងុ ការ ពងៃងឹ សមត្ថ ភាព ឲៃយ កាន ់
តៃ ល្អ ថៃម ទៀត ដើមៃប ីឈាន ទៅ 
កាន ់ការ  បៃកតួ កឡីា សុហី្គៃម ឆា្នា ំ
២០២៣ នៅ កម្ពុជា។

ចំណៃក  លោក តៃម មុឺន 
បៃធន  សហព័ន្ធ កីឡា បៃដាល់ 
គុនខ្មៃរ  បាន ជំរុញ ឲៃយ អាជា្ញា- 
កណា្ដាល ចៅ កៃម តៃូវបំពៃញ 
ការងរ ដោយ យុត្តិធម៌ ហើយ 

បើ មាន ភាព មនិ យតុ្តធិម ៌នងឹ តៃវូ 
ទទួល ទណ្ឌកម្ម ទៅ តាម បទ- 
បញ្ជា របស់ សហព័ន្ធ ចំណៃក 
បៃក្ខភាព ជា កីឡាករ ក៏ នឹង តៃូវ 
បញៃឈរ ជើង ទៅ តាម វិន័យ ផង- 
ដៃរ បៃសនិបើ ពកួ គៃ បាន  បង្កើត 
កហំសុ ឬ បៃកតួ មនិ អស ់សមត្ថ- 
ភាព ធ្វើ ឲៃយខចូ កម្ម វធិ ី នៃការបៃ- 
កួតមួយ  នៃះ៕

ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ែខកញ្ញា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

លោកមាសសំអុល(ឆ្វេង)តេមមឺុននិងលោកមុ៉លរ៉ាសីុ។រូប ណន

ជើងឯកប៉ះគ្នារដូវកាលទី២នឹងមានការប្រកួតកាន់ត្រកក្រើកខ្លាងំ

ក្ម្រងស្រមីា្នាក់ងើបពីសន្លប់
ព្រះសំឡ្រងរបស់Totti
កេុងមីឡេន: អតីត វើរ បុរស 

របស់ កៃុម នៅ អីុតាលី Roma 
លោក Francesco Totti 
កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ បាន ទៅ សរួ សខុ 
ទកុ្ខ ក្មៃង សៃ ីមា្នាក ់នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ 
ដៃល ទើបតៃ ងើប ព ីសន្លប ់រយៈ- 
ពៃល ៩ ខៃ កៃយ ព ីបាន សា្ដាប ់
ខៃសៃ អាត់   សំឡៃង របស់ អតីត 
កីឡាករ បាល់ ទាត់ នៃកៃុម 
ជមៃើស ជាតិ អីុតាលី រូប នៃះ ។

នាង  Ilenia Matilli ដៃល ជា 
អត្ត ពលិក បាល់ ទាត់ វ័យ ១៩ 
ឆា្នា ំរបស ់កៃមុ នារើ Lazio តៃ ជា 
អ្នក គាទំៃ ដ ៏ងប ់ងលុ ចពំោះ កៃមុ 
គូ បៃជៃង   Roma បាន សន្លប់ 
កាល ពី ខៃ ធ្នូ កៃយពីបាន ជួប 
នូវគៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍  ដោយ 
រថយន្ដ ដៃល បណា្ដាល ឱៃយ មិត្ត 
របស់ នាង សា្លាប់  ក្នុង ហៃតុ- 
ការណ៍ នោះ ។ 

កៃយ ពីបានទៅ ជួប នាង 
ជាង ១ មោ៉ាង កន្លះ លោក 
Totti បាន និយាយ បៃប់ អ្នក 
សារព័ត៌មាន ថា ៖ « នាង បាន 
ញញឹម ដាក់ ខ្ញុំ ឱប ខ្ញុំ ហើយ ក៏ 
យំ ។ ខ្ញុំ មាន  ក្ដី រំភើប ណាស់  
ដៃល បាន ជួប ជាមួយនឹង Ile-
nia ហើយ យើង នឹង ជួប គា្នា ម្ដង 
ទៀត ពៃល ដៃលនាង ចៃញ ពី 
មន្ទីរ ពៃទៃយ » ។

ឪ ពុក របស់ អ្នកជំងឺ លោក 
Stefano Matilli បាន នយិាយ 
បៃប់ កាសៃត Corriere Della- 
Sera ថា ៖ « ខ្ញុំ តៃូវ អរគុណ 
ចំពោះ មិត្ត មា្នាក់ របស់ កូន សៃី ខ្ញុំ 

ដៃល ចៃះ កើត គនំតិ ឲៃយ ទាក ់ទង 
ទៅ លោក Totti និង សុំ ឱៃយ គាត់ 
ផ្ញើ សារ ជាសំឡៃង ។ លោក 
Totti ពៃម ធ្វើតាមយើង ភា្លាម ៗ  
តៃ ម្ដង។ អ្នក អាច ឃើញ ហើយ 
ថា គាត់ ជា មនុសៃស ចិត្ត ល្អ ១ រូប 
ពៃល និយាយ ជាមួយ គាត់  
នៅថ្ងៃ នៃះ ឯ មន្ទរី ពៃទៃយ ហាក ់ប ី
ដូច ជា និយាយ ជាមួយ បង ប្អូន 
បៃុស មា្នាក់ អ៊ីចឹង » ។

តៃយា៉ាង ណា កីឡាការិនី Il-
enia នៅ មនិ អាច នយិាយ បាន 
នៅ ឡើយ ទៃ តៃ នាង ធ្វើ សញ្ញា 
នូវ អ្វី ដៃលយល់  និងចង់ បៃប់  
តាម រយៈ ការ សរសៃរ នៅលើ 
ថៃប្ល៊ិត (tablet ) ។ 

ជាមួយ គា្នានៃះដៃរ ការ ទៅ 
សួរ សុខ ទុក្ខ នោះ លោក Totti 
បាន និយាយ ទៅ កាន់ Ilenia 
ថា ៖ « ក ុ ំចុះ ចាញ ់ឱៃយ សោះ។ អ្នក 
បៃកដ ជា ធ្វើ បាន ។ បៃឹង ឡើង 
ហើយ ជា សះ សៃបើយ ឱៃយ បាន 
ឆាប់ ។ ខ្ញុំ នឹង ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ 
អ្នក នៅ ផ្ទះ ពៃល អ្នក អាច 
និយាយ  និង ដើរ បាន » ។ 

Totti គ ឺជា កឡីាករមា្នាក ់ក្នងុ- 
ចំណោម អ្នកដៃល ឈ្នះ ជយ- 
លាភី World Cup 2006 ជា- 
មួយ កៃុម អីុតាលី ហើយរូប- 
លោក  បានចំណាយ ពៃល រហូត    
ដល់ ទៅ ២៥ ឆា្នាំ ក្នុង នាម ជា 
កឡីាករ មា្នាក ់របស ់កៃមុ Roma 
មុន នឹង សមៃច ចិត្ត ពៃយួរ សៃបៃក 
ជើង ទាតប់ាល ់របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ឆា្នា ំ
២០១៧៕ AFP/VN

Kloppលាន់មាត់សរសើរទម្រង់ល្រង
របស់ក្រមុក្រយវាយបកឈ្នះកំាភ្លើងធំ

Robertson(កេហម)សុ៊តគេប់ទី២ឱេយLiverpoolនំាមុខវិញ។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ មហាជន  ប្លែក អារម្មណ៍ ខ្លាំង ជាមួយ 
នឹង សារ  ប្លែ កៗរបស់ តារា    សម្តែង   សែី  រាង តូច  
ចែឡឹង   សមែស់ សែស់ សា្អាត  កញ្ញា ជែស៊ីកា  
ដែល  មើល  ទៅ ដូចជា ស្តែង ឱែយ ដឹង ថា កំព៊ង តែ 
មាន រឿង  វិបត្តិ  ខក    ស្នែហ៍   និង បន្លឺ បែប់ ថា រូប ខ្លួន 
គឺ ជា សែ្តី អ ភ័ព្វ  ស្នែហ ៍ ទៀតផ ង  ។ 

 មយួ   រយៈ ចង៊  កែយ  នែះ សែប ់តែ ឃើញ កមែង  
សារ  ប្លែកៗ ស្តែង ចែញ ពី អារម្មណ៍  បែប សែពាប់- 
សែពោន  ក្នុង ចិត្ត  អម  ទឹក ម៊ខ  មិន សូវ រីក   រាយ   ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង រឿង បែះ ដូង តែ ម្តង   ដែល មាន លក្ខណៈ  
ខ៊ស  ពី  សព្វ មួយ ដង  រមែង  ឃើញ នាង បង្ហោះ រូប  
និង  សារ រំលែច  ន័យ បែប  សបែបាយៗ  នោះ ។ 
  តារា សែ ីវយ័  ២៥  ឆ្នា ំសមែបរុ សែអែម សែស ់ មាន   
ឈ្មោះ  ពិត តាន់ ស៊ផា ហៅ  កញ្ញា ជែស៊ីកា- 
ឧសែសាហ ៍  បង្ហោះ    របូ     សចិស៊ ីល្វែង  លើ    ឈត៊ ខ្ល ី នងិ 
សម្ញែង  ឈ៊ត ប៊ីគីនី    ញឹកញាប់  នោះ  ហើយ បង្ហើរ-  
សារ  បែប រអ៊ូតូចចិត្ត នឹង រឿង ស្នែហ៍ ថា៖ «គែថា 
សែី   សា្អាត អភ័ព្វ ស្នែហ៍   ច៊ះ  ខ្ញុំអត់ សា្អាតផង ម៉ែច ក៏ 
អភ័ព ្វដែរ?ចង់ដឹងថា  សែីមា្នាក់នែះ សំខន់នៅ 
ពែលណា  ?  ក្ដ ីសែឡាញ ់ខ្លះ   ជា ក្ដ ីសែឡាញ ់ មយួ 
ប៉បែិចភ្នែក  មក ហើយ  ក៏ទៅវិញ បែៀបដូច ខែយល់  
បក់  មកល្ហើយ មានក្ដីស៊ខ មួយ ភ្លែត ស្ងប់ ទៅវិញ   
ហើយ  ដើមែបី ធ្វើ   ឱែយជីវិតមាន  ក្តីស៊ខនោះ តែូវ ភ្លែច 
មន៊សែសដែល គែភ្លែច យើង តែូវធ្វើ ល្អជាមួយ- 
មន៊សែស ដែល គែល្អដាក់យើង  តែូវ នៅ  ជា មួយ 
មន៊សែសដែលគែចង់ នៅជាមួយ យើង និង តែូវ 
សែឡាញ់ មន៊សែសដែលគែសែឡាញ ់យើង»។ 
   តារា    សែ ី រាងតចូ   ចែឡងឹ  មខ៊  ឃែយតូ  គរួ ឱែយ កា្នាញ ់  
ជែស៊ីកា  ឧសែសាហ៍   បង្ហោះ រូប    សិច ស៊ី   ប្លែកៗ 
ហាក ់ ដូចជា   មាន  ចែតនា  ចង់  បង្អួត   ពី  សមែស់ 
ខ្លួន    ឯង  និង   ទាក់ទាញ  ចំណាប់ អារម្មណ៍- 
មហា    ជន    បន្តសារ បញ្ជាក់ ពី ការ តាំង ចិត្ត  
សាជាថ្មី កែយ ពី ជួប ភាព ខក ចិនា្តា    រឿង 
ស្នែហា     នោះ ថា៖ « ពែលវែលា មនិបាន-  
ធ្វើ    ឱែយមនស៊ែស ផា្លាស ប់្ដរូទែ   តែពែលវែលា  
វា    មាន តួនាទី  បង្ហោញ ធាត៊ពិត របស់-  
មន៊សែស  ។  តាម ធម្មតា  រស់ក ្នុង សង្គម  
តែង    មាន  គែនយិាយ    ពនីែះ  ព ីនោះ  
តា មអ្វី  ដែល គែបាន   ឃើញ ។  
ក៊សំោក  សៅ     ចពំោះ   ពាកែយ អ្នក- 
ដទែ ពែះ   អ្វីៗ  គឺអ្នក ជា អ្នក-  
សមែច  មិន មែន អ្នក ដទ ែ 
ទែ។  តែូវសែឡាញ់ មន៊សែស 
ដែល      គែខ្លាច បាត់បង់យើង  
ក៊ ំ ទៅ   សែឡាញ ់មនស៊ែស  ដែល 
គ ែ   ពែងើយ  កន្តើយ ដាកយ់ើង  មនិ ផ្តល ់
តម្លែ   ឱែយយើង  មិន ថា មិត្ត ភាព  ឬ  ក៏ 
ស្នែហា។  មន៊សែស សែី មិនតែូវការ 
អ្វីចែើន កែពីស៊ំ ឱែយអ្នកល្អ នឹង 
នាង  ដូចជាថ្ងែ ដែលអ្នកតាម-  
សែឡាញ់  នា ងដំបូងៗ  មិនថា 

រូបរាង  ឬ ឋានៈ ផា្លាស  ់ ប្ដូរ បែប ណា  ក៏អ្នកនៅតែ 
សែឡាញ់នាង ។  សែឡាញ់  ខ្លួនឯង ឱែយ   ចែើន  
មើល ថែ ខ្លួន ឱែយ ល្អ   គិត អ្វី  ដែ ល សែស់ សែយ   
ឈប់គិតរឿង ស្មុគ សា្មោញ  បន្ត   ក្ដី សែ មែ   ដោយ-  
ការពែយា យា ម    អ្វីៗ ក្នុង ជីវិត  នឹង បាន  បែសើរ»។   
 យា៉ាង ណា  សែ ីសែស់   ជែសី៊កា ដែល ឆ្លង កាត់  

បទពិសោ ធ សម្តែង     បាន  - 
ក៊ន   ភាគ ចំនួន   ៧ រឿង  

ក៊ន  ដ៊ំ  ១ រឿង ថត     
MV បទ ចមែៀង   ឱែយ 
ផលិត កម្ម   លែបីៗ  ជា 
ចែើន   នោះ ភ្នំពែញ - 

ប៉ស៊ ្តិ៍  មនិ អាច បញ្ជាក ់
បន្ថែ ម  ឱែយ ដឹង  ពី រឿង- 

រា៉ាវ  ខក  ស្នែហ៍ នោះ  - 
ឡើយ ៕

សុខៗ  ស្រាប់ត្រា តារា ស្រា ីស្រាស់ 
ជ្រាសីុកា រអូ៊ថា ខ្លនួ អភ័ព្វ ស្ន្រាហ៍ 
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ថ្មីៗ នេះ តារាសម្តេង សេសីេស់ រាងតូចចេឡឹង  បង្ហើរ 
សារ  រអូ៊ ថ  ខ្លនួឯ ង អភ័ព្វ ស្នេហ៍  ។ រូបថត អ៊ីនសា្តាកែម 

លោត ទៀ បញ់ និង ថ្នាក់ ដឹកនំា ផេសេងទៀត ដេល បនចូល រួម ក្នងុ ពិធីសម្ពោធ និង  បំពាក់ មេដាយ។ ឈន ណន

លោក ទៀ បាញ់ ថា កម្ពជុាត្រាវូការ  
ធន ធាន ច្រាើន ជួយដណ្តើម ម្រាដាយ
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  លោក ទៀ បាញ់ ឧប- 
នាយក រដ្ឋមនែ្ត ីរដ្ឋមនែ្ត ីកែសួងការ- 
ពារជាតិ ដែល ជា បែធាន គណៈ- 
កមា្មោធិការ រៀបចំ ការ បែកួត កីឡា 
សី៊ហ្គែម លើក ទី ៣២ ឆ្នា ំ២០២៣ 
(CAMSOC) បានលើក ឡើង ថា 
កម្ពជុា តែវូការ ធន ធាន មន៊សែសចែើន 
ដែល មាន សមត្ថ ភាព និង ជំនាញ 
ចែបាស់ លាស់ ដើមែបី ជួយ បង្ហោត់ 
បងែៀន យ៊វជន ឱែយមាន សមត្ថ ភាព 
ខ្លាងំ ឈាន ទៅ ដណ្តើម បាន មែដាយ 
លើ ឆក អន្តរជាតិ ពិសែស  សី៊ហ្គែម 
ឆ្នា ំ២០២៣ នៅ  កម្ពជុា។

   លោក ទៀ បាញ់ បាន ថ្លែង 
ថា៖  «កម្ពជុា មានការ អភិវឌែឍ រីក- 
ចមែើន លើ គែប់វិស័យ រួមទំាង វិស័យ 
កីឡាផងដែរ ហើយ ជា រៀងរហូតមក 
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាម រយៈ 
កែសួងអប់រំ យ៊វជន និង កីឡា បាន 
និងកំព៊ង បន្តការ យក ចិត្ត ទ៊កដាក់ 
ខ្ពស់  លើ កីឡានែះ ពែះ ថា  បែទែស 
កម្ពុជានឹង ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ រៀបចំ    
ការ បែកួត សី៊ហ្គែម ឆ្នាំ ២០២៣ 
ដែល ពែល នោះ យើង ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ 
រៀបចំ ផង និង ជា កីឡាករចូល រួម 
បែកួត ផង។ ហែត៊ នែះ កម្ពុជា 
តែវូការ ធន ធាន មន៊សែស និង គែ ូបង្វកឹ 
កីឡា ដែល មាន ចំណែះ ដឹង និង 
ជំនាញ កីឡា  បែភែទផែសែងៗចែបាស់ - 
លាស់ ជា ចែើន ដើមែបី ជួយ បង្ហោត់- 
បងែៀន យ៊វជន របស់ យើង ឱែយមាន 
សមត្ថ ភាព ក្នងុការ ដណ្តើម មែដាយ 
លើ ឆក អន្តរជាតិ»។

ការ ថ្លែង បែបរបស់ លោក ឧប- 
នាយករដ្ឋមនែ្ត ី  តែវូ បាន ធ្វើ ឡើង 
នៅ ក្នងុ ពិធីសម្ពោធ ឱែយ បែើ បែស់ ជា 

ផ្លវូការ អាង ហែល ទឹក និង អាង 
លោត ទឹកនែពហ៊កីឡដា្ឋាន ជាតិ 
កាល ពី លា្ងាច ថ្ងែចន្ទ ហើយ  វា ក៏ជា 
ពែល ដែល  បែធាន CAMSOC រូប 
នែះ បាន ផ្តល់ ជា អន៊សាសន៍ ដល់  
សហព័ន្ធ ខ្មែរ កីឡា ហែល ទឹក និង 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធឱែយ បែើ បែស់ អាង- 
ហែល ទឹក ទើប សម្ពោធ នែះ ឱែយចំ 
ទិសដៅ ដើមែបី ជា បែយោជន៍ ឆ្ពោះ- 
ទៅ សី៊ហ្គែម ឆ្នា ំ២០២៣ ដែរ។

លោក ទៀ បាញ់ បាន ថ្លែង ថា៖  
«យើង តែវូ រៀបចំ គណៈកម្មការ ឬ 
កែម៊ ការងរ ទទួល ខ៊ស តែវូ គែប់ គែង 
អាង ហែល ទឹក ដើមែបី ធានា បាន 
នូវការ បែើបែស់ចំទិសដៅ និង ផ្តល់ 
អត្ថបែយោជន៍ ដល់ ការ អភិវឌែឍ កីឡា 
ហែល ទឹក ជា ពិសែសតែវូ ខិតខំ បែើ- 
បែស់ អាង ហែល ទឹក ជា បែយោជន៍ 
នែ ការ អភិវឌែឍ បច្ចែក ទែស ដល់ 
អត្តពលិក ហែល ទឹក ឱែយ អស់ ពី លទ្ធ- 
ភាព ដើមែបី បង្កើន គ៊ណ ផល កីឡា 
ហែល ទឹក កមែតិ ខ្ពស់ តែៀម ស្វែង- 
រក ជយលាភី ពី សី៊ហ្គែម និង អា- 
សា៊ាន  បា៉ារា៉ាហ្គែម ឆ្នា ំ២០២៣ »។

តាម ការ បញ្ជាក់របស់លោក ស៊៊ន 
ចាន់ ថ៊ល ទែសរដ្ឋមនែ្តី រដ្ឋមនែ្តី 
កែសួងសាធារណការ និង ដឹក- 
ជញ្ជនូ ដែល ជា បែធានសហព័ន្ធ 
ខ្មែរ កីឡា ហែលទឹក នៅ ក្នុង ពិធី 
សម្ពោធ នោះ បាន ឱែយ ដឹង ថា អាង 
ហែល ទឹក  ពហ៊កីឡដា្ឋាន ជាតិ ដែល   
កសាង  នៅ ឆ្នា ំ ១៩៦១-១៩៦៥ 
ដោយ បិតាសា្ថាបតែយករ ខ្មែរ លោក 
វណ្ណ មូលីវណ្ណ កែមការ ផ្តចួ ផ្តើម 
របស់ ពែះ ករ៊ណា ពែះ បរមរតនកោដ្ឋ 
នោះ តែវូបាន សហព័ន្ធ ខ្មែរ កីឡា 
ហែល ទឹក កែមជំនួយ របស់ កែម៊- 
ហ៊៊ន Shanghai Construction 

Group Co.,ltd ធ្វើ ការ  ជួសជ៊ល 
និងកែ លម្អឡើង វិញ ឱែយសែប តាម 
លក្ខណៈស្តង់ ដា អន្តរជាតិ ដោយ 
ចំណាយ ទឹកបែក់អស់ បែមាណ 
៣ លាន ដ៊លា្លារ អាមែរិក។

ការ ជួសជ៊ល  និង កែ លម្អ ឡើង- 
វិញ ដោយ បែើ ពែល អស់ ១៨ខែ 
នែះ គឺ រួម មានអាង ហែល ទឹក  ១ 
ទទឹងបែវែង ២៥ ម៉ែតែ បណ្តោយ  
៥០ ម៉ែតែ ស្មើនឹង១០ ខែសែ បនា្ទាត់ខែសែ 
ហែល ទឹក, អាង លោតទឹក ១  ជមែ 
៤,៥០ ម៉ែតែ ដែល មាន ទទឹង បែវែង  
២០ ម៉ែតែ និងបណ្តោយ ២៥ ម៉ែតែ, 
ឈា្នាន់រលាស់ សមែប់ លោត ចំនួន 
៤, ការិយាល័យសមែប់ធ្វើ ការ 
របស់សហព័ន្ធ មាន ៣បន្ទប់, ឃ្លាងំ 
សមែប់ដាក់ សមា្ភារ និង ឧបករណ៍ 
ចំនួន ២ បន្ទប់, សាល បែជំ៊ ១បន្ទប់, 
បន្ទប់ គែ ូពែទែយ ១បន្ទប់, បន្ទប់ បញ្ជា 
ឧបករណ៍ អែឡិច តែនិូក ១បន្ទប់, 
សាល ហ្វកឹ ហាត់សាច់ដំ៊ (GYM) 
១ បន្ទប់, កន្លែង សា្នាក់នៅ និង បន្ទប់ 
សា្នាក់នៅ របស់គែបូង្វកឹ កីឡាករ 
កីឡាការិនី ចំនួន ៥៥នាក់, ផា្ទាងំ 
LED ខ្នាត ៥ម៉ែតែ គ៊ណនឹង ៩ ម៉ែតែ  
១ និងការ បំពាក់ ឧបករណ៍ បញ្ជា 
ដោយ បែព័ន្ធ អែឡិច តែនិូក។

គួរបញ្ជាក់ថា ការ បែកួត កីឡា 
ហែល ទឹក ជើង ឯក ថា្នាក់ ជាតិ ឆ្នាំ 
២០២០ ក៏ បាន បញ្ចប់នៅ ក្នុង 
ថ្ងែសម្ពោធអាង ហែល ទឹក នោះ ដែរ 
ហើយ កែ៊ម អត្តពលិក កែសួង- 
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 
បានមែដាយចែើន ជាងគែគឺ មែដាយ  
មាស ៤ បែក់ ១ និងសំរឹទ្ធ ៣ តាម 
ពី កែយ  ដោយ  កែម៊   កែសួង មហាផ្ទែ 
ដែល  បាន មែដាយ មាស ៣ បែក់១ 
និង មែដាយ សំរឹទ្ធ១៕

តារាសម្តេងសេរីាងតូចចេឡឹង
សា្អាត  កញ្ញា ជេសី៊កា ។ រូបថត  ហ្វែសប៊៊ក
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