
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ កាលពីថ្ងៃចន្ទអគ្គលៃខាធិ-
ការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខ
លម្ហសមុទៃ(គ.ជ.ស.ស) បាន-
បៃកាសពីជំហរមុឺងម៉ាត់របស់ខ្លួនក្នុង
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការជាមួយដៃគូ
ទាំងអស់ដើមៃបីបង្កើនសមត្ថភាពបៃតិ-
បត្តិការរបស់ទីបញ្ជាការជរួមខុបន្ទាប់ពី

ទីបញ្ជាការនៃះប្ដរូទតីាងំចៃញពីមលូដ្ឋាន
ទ័ពរាមទៅកាន់ទីតាំងថ្មីនៅកោះពៃប
ដៃលមនចម្ងាយបៃហៃល៣០គីឡូ-
ម៉ៃតៃពីទីតាំងចាស់។
ការបញ្ជាក់ជំហរបៃបនៃះធ្វើឡើង

តាមរយៈសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយដៃល

ជាការបំភ្លឺអំពីការរុះរើអគារទីបញ្ជាការ
ចាស់ដៃលជួសជុលដោយសហរដ្ឋអា-
មៃរិកនៅមូលដ្ឋានទ័ពរាម។
សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍បញ្ជាក់ថា៖«អគ្គ-

លៃខាធិការដ្ឋានគ.ជ.ស.ស. នៅតៃ
បៃកាន់ជហំរយ៉ាងមុងឺម៉ាត់នៅក្នងុស្មារតី

នៃការរកៃសានងិលើកស្ទយួកចិ្ចសហបៃត-ិ
បត្តកិារជតិស្នទិ្ធជាមយួបណ្ដាបៃទៃសជា
ដៃគូទាងំអស់បៃកបដោយតម្លាភាពនងិ
ការគោរពផលបៃយោជន៍គា្នាទៅវិញ-
ទៅមក។គ.ជ.ស.ស.នៅតៃស្វាគមន៍
យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះការចូលរួមពី

សំណក់ដៃគូអន្តរជាតិននដើមៃបី
បង្កើនសមត្ថភាពផ្នៃកបៃតបិត្តកិាររបស់
ទីបញ្ជាការជួរមុខតទៅថ្ងៃអនគត»។
ចពំោះការប្ដរូទតីាងំទីបញ្ជាការជរួមខុ

ទៅកោះពៃបគ.ជ.ស.ស.បញ្ជាក់ថា
ធ្វើឡើងដោយសរតៃទីបញ្ជាការជរួមខុ
ចាស់ស្ថិតនៅបណ្ដាះអាសន្នក្នុងបរិ-
វៃណមលូដ្ឋានកងទព័ជើងទកឹដៃលធ្វើឲៃយ
បៃសិទ្ធភាពនៃកិច្ច...តទៅទំព័រ ៦

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំេញៈ លោកហុ៊នម៉ាណៃត
អគ្គមៃបញ្ជាការរងនៃកងយោធ-
ពលខៃមរភូមិន្ទនិងជាមៃបញ្ជា-
ការកងទ័ពជើងគោកបានផ្តល់
រថយន្តចំនួន៧៥គៃឿងដៃលជា
ជំនួយឥតសំណងពីសធា-
រណរដ្ឋបៃជាមនិតចិន ទៅឱៃយ
កងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធ-
ពលខៃមរភមូិន្ទដើមៃបីបៃងចៃក
ទៅបណ្ដាអង្គភាពចណំុះចនំនួ
៣២អង្គភាព។
ពិធីបៃគល់និងទទួលធ្វើឡើង

នៅបញ្ជាការដ្ឋាន...តទៅទំព័រ  ៤

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: ក្នុងរយៈពៃល៩ខៃ
ឆ្នានំៃះមនយនយន្តដឹកទំនិញ
លើសទម្ងន់កណំត់ជាង១៥៤
មឺុនគៃឿងតៃវូបានសមត្ថកិច្ចនិង
មន្តៃីជំនញធ្វើការតៃួតពិនិតៃយ
ខណៈយនយន្តជាង៤១មុឺន
គៃឿងតៃវូបានឃាត់ធ្វើការផាក-
ពិន័យនិងធ្វើកិច្ចសនៃយាដៃល
វិធានការនៃះ...តទៅទំព័រ  ៦
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ដំណើរកម្សាន្តទស្សនាសត្វស្លាបក្នុងស្រុកជាង១០
ប្រភ្រទនៅស្កាយឡ្រនដ៍អរិយក្សត្រ...ទំព័រ១៣

CavaniចូលរួមជាមួយManUtdខណៈ
ArsenalទិញបានPartey...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្តកីឡា

កម្ពជុាស្វាគមន៍ការចូលរួមពីគ្រប់ប្រទ្រសក្នងុការអភិវឌ្រឍ

PPCBankនឹងប្រមូលមូលនិធិ១០លានដុលា្លារបន្ថ្រមពីផ្រសារហុ៊ន

ទីបញ្ជាការជួរមុខថ្មីនិងការអភិវឌ្រឍកំពង់ផ្រយោធារាម

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ ទោះបីជាការរើក-
រាលដលជំងឺកូវើដ១៩នៅតៃ
មនក៏ដោយក៏ធនគារPPC-
Bankដៃលគៃប់គៃងដោយ
វិនិយោគិនកូរ៉ៃខាងតៃបូងបាន
បៃកាសថានឹងចុះបញ្ជីបោះ-

ផៃសាយលក់មូលបតៃសជីវកម្ម
នៅលើកៃុមហ៊ុនផៃសារមូលបតៃ
កម្ពជុា(CSX)នៅថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍
នៃះដើមៃបីបៃមូលមូលនិធិ១០
លានដុលា្លារបន្ថៃមទៀតពី
ទីផៃសារនៃះ។
ការចុះបញ្ជីបោះផៃសាយជុំទី២

នៃសញ្ញាបណ្ណសជីវកម្មរបស់

ធនគារPPCBankបាន
ធ្វើឡើងរយៈពៃលជាង៥ខៃ
ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីជុំទី១តៃូវបាន
បោះផៃសាយជាផ្លវូការកាលពីចុង-
ខៃមៃសហើយក៏បៃមលូមលូនិធិ
បាន១០លានដុលា្លារផងដៃរ។
លោកJongWeonHaអនុ-

បៃធានCSXបានបៃប់ភ្នំពៃញ-

ប៉ុស្ដិ៍ថាធនគារPPCBank
បានធ្វើការបោះផៃសាយលក់មូល-
បតៃសជីវកម្មជុំទី២ជាមួយនឹង
ទំហំទឹកបៃក់សរុបចំនួន៤០
ប៊ីលានរៀល(បៃហៃល១០
លានដលុា្លារអាមៃរិក)ដោយមន
រយៈពៃល៣ឆ្នាំ អតៃការបៃក់
ខ្ពស់៦,៥ភាគរយក្នុង១ឆ្នាំ។

លោកបានឱៃយដងឹថាសញ្ញាបណ្ណ-
សជីវកម្មទាំងអស់តៃូវបាន
ជាវទាំងសៃុងកាលពីថ្ងៃទី២១
ខៃកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ហើយ
ធនគារនៃះនឹងចុះបញ្ជីសញ្ញា-
បណ្ណសជីវកម្មទាំងនៃះនៅ
CSXនៅថ្ងៃទី៨ ខៃតុលាឆ្នាំ
២០២០។...តទៅទំព័រ ៨
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លោកហុ៊នម៉ាណ្រត
ផ្តល់រថយន្ត៧៥គ្រឿង
ជាជំនួយរបស់ចិនទៅ
ឱ្រយកងទ័ពជើងគោក

យានយន្តដឹកទំនិញ
លើសទម្ងន់កំណត់
ជាង១៥៤មឺុនគ្រឿង
ត្រវូសមត្ថកិច្ចត្រតួពិនិត្រយ

ហ្រតុអ្វីបានជាមន
ជម្លាះកំពុងផ្ទះុឡើង
រវងប្រទ្រសអាម្រនី
និងអាស៊្រប្រហ្រសង់?

សុខ វេងឈាង 

បាគូ/យេរេវ៉ាន:កាលពី
សបា្ដៅហ៍មុន(២៧កញ្ញា)ការ-
បៃយុទ្ធគា្នារវាងអាមៃនី និង
អាស៊ៃបៃហៃសង់ បានផ្ទុះឡើង
ជាថ្មីនៅតំបន់...តទៅទំព័រ ១២



យោងតាមសេចក្តីថ្លេងការណ៍
ផ្លវូការនានាទំនាក់ទំនងកម្ពជុា
និងវៀតណាមហាក់បីដូចជាមាន
ភាពល្អកូល្អនិ និងមិត្តភាពជា
បេពេណីដោយសារទំនាក់ទំនង
ដ៏រឹងមំារវាងថ្នាក់ដឹកនំានេបេទេស
ទំាង២ និងរវាងគណបកេសកាន់-
អំណាច។បុ៉ន្តេនៅពីកេយខ្លមឹ-
សារដ៏ល្អផូរផង់ទំាងនោះការ-
កើតឡើងជារឿយៗនូវហេតុ-
ការណ៍នានាតាមពេដំេនហាក់
បង្ហាញឱេយឃើញនូវការមិនពេញ-
ចិត្តឬការមិនទុកចិត្តពីសំណាក់
ភាគីទំាងសងខាង។
គួររំឭកដេរថនៅមុនពេល

ដេលកម្ពជុាតេវូបានគេចោទថ
ជា“អាយ៉ងរបស់ចិន”ដូចសព្វថ្ងេ
កម្ពជុាក៏ធ្លាប់បានគេលាបពណ៌
ថជា“អាយ៉ងរបស់វៀតណាម”
ដេរ។ គឺជារឿងធម្មតាទៅហើយ
ដេលបេទេសតូចតាចតេងតេ
ទទួលរងការចោទបេកាន់ថជា
អាយ៉ងរបស់បេទេសមានអំណាច
ណាមួយឱេយតេបេទេសតូចតាច
មានទំនាក់ទំនងស្អតិល្មតួជាមួយ
បេទេសមានអំណាច។ការចោទ-
បេកាន់នោះ គឺដើមេបីរំលេចអំពី
ភាពទន់ខេសោយកង្វះឯករាជភាព
និងអធិបតេយេយរបស់បេទេសតូច-
តាច។ “ទេឹស្តីអាយ៉ង”អាច
តេវូបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការ-
ចោទបេកាន់ជាចេើនលើកចេើន-
សាតាមរយៈសាធរណមតិ
ជាតិ និងអន្តរជាតិ។ជាក់ស្តេង

នៅពេលដេលកេសួងការពារ-
ជាតិអាមេរិកអះអាងថចិនបាន
ពិចារណាលើបេទេស៥នៅអាសីុ-
អាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពជុាឥណ្ឌូនេសីុ
មីយ៉ាន់មា៉ាថេ និងសិង្ហបុរីដើមេបី
ដាក់មូលដា្ឋានយោធរបស់ខ្លនួ
អ្នកសេវជេវជាន់ខ្ពស់នេវិទេយា-
សា្ថាន ISEAS-YusofI-shak
របស់សិង្ហបុរីបានទាញសេចក្ត-ី
សន្នដិា្ឋានយ៉ាងសាមញ្ញាថ “បំ-
ណងបេថ្នាក្នងុការទទួលឱេយមាន
មូលដា្ឋានយោធចិនមានទាប
ណាស់កេតេពីករណីកម្ពជុា”។
សមេប់បេទេសតូចដូចជា

កម្ពជុាទោះបីខិតខំពនេយល់បេើ
ទឡ្ហីករណ៍បេបណាក៏ដោយ
ក៏នៅតេអ្នកសេវជេវតំបន់សា្តាប់
មិនចូលដេរ។សមេប់ពួកគេ
ទោះបីជាមានការពនេយល់និងការ-
បដិសេធជាសាធរណៈរបស់
នាយករដ្ឋមន្តេផីង រដ្ឋមន្តេកីារ-
បរទេស និងរដ្ឋមន្តេីការពារជាតិ
របស់កម្ពជុាផងជាចេើនលើក
ចេើនសាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិន
មានតម្លេឬមានទម្ងន់ស្មើនឹងការ-
បដិសេធតេម្តងគត់របស់រដ្ឋ-
មន្តេកីារបរទេសឥណ្ឌនូេសីុដេរ។
នេះហើយគឺជាវិធីសាស្តេដើមេបី
និម្មតិ“ទេសឹ្តអីាយ៉ង”។
ទេសឹ្តនីេះគេតេងតេយកមក

បេើបេស់ដើមេបីបន្តះុបង្អាប់កម្ពជុា
គេន់តេលើកនេះគឺប្តរូពីអាយ៉ង
វៀតណាមទៅជាអាយ៉ងចិន។
នេះបេហេលជាកតា្តាចមេបងមួយ
ដេលនំាឱេយមានគមា្លាតនេទំនុក-
ចិត្តរវាងកម្ពជុា និងវៀតណាម។
យ៉ាងណាក្តីការណ៍នេះគឺអាច

មានទសេសនៈបកសេយខុស
គ្នារៀងៗខ្លនួ។
បើមើលពីទសេសនៈរបស់វៀត-

ណាមកម្ពជុាមិនគួរឱេយទុកចិត្ត
ដោយសារតេកម្ពជុាមានទំនាក់-
ទំនងល្អជាមួយចិនដេលកំពុង
តេមានការបេជេងទាមទារដេន
អធិបតេយេយនៅក្នងុតំបន់សមុទេ-
ចិនខាងតេបូង។ទង្វើនេះតេវូបាន
វៀតណាមចាត់ទុកថជាការ
“មិនដឹងគុណ” ចំពោះការបូជា-
ជីវិតរបស់វៀតណាមដើមេបីរំដោះ
កម្ពជុាចេញពីរបបបេល័យពូជ-
សាសន៍ឬការសង្គេះឱេយរួចផុត
ពីការរលាយសាបសូនេយនេជាតិ-
សាសន៍មួយ។
បើមើលពីទសេសនៈកម្ពជុាបេវត្តិ-

សាស្តេឈ្លានពានរាប់សតវតេសរ៍
បញ្ហារសើបពេដំេនបញ្ហាអនោ្តា-
បេវេសន៍ខុសចេបាប់និងកង្វះខាត
ឯករាជភាពឬ “ទេសឹ្តអីាយ៉ង
វៀតណាម”គឺជាកតា្តាដេលពូនជេំ
នូវការមិនទុកចិត្តចំពោះវៀត-
ណាម។កម្ពជុាមានអារម្មណ៍ថ
ចាញ់បេៀបវៀតណាមនៅពេល
ដេលពលីកម្មរបស់កម្ពជុាចំពោះ
បុព្វហេតុឯករាជេយនិងបងេបួបងេួម-
ជាតិរបស់វៀតណាម មិនទទួល
បានការផ្តល់តម្លេឱេយមានភាព-
បេដំបេសងគ្នា។ករណីជាក់ស្តេង
គឺការគំទេរបស់កម្ពជុាតាមរយៈ
ការអនុញ្ញាតឱេយមាន "ផ្លូវលំ-
សីហនុ"ដើមេបីដឹកជញ្ជនូសេបៀង
និងអាវុធឱេយកងទ័ពវៀតណាមខាង-
ជើងដេលនំាឱេយអាមេរិកសមេច
ទមា្លាក់គេប់បេកលើកម្ពុជាធ្វើឱេយ
បេជាជនកម្ពជុាសា្លាប់ និងរបួស
យ៉ាងតិច១សេននាក់។នៅពេល
ដេលកម្ពជុាមានសាងសង់ស្តបូ
មិត្តភាពកម្ពជុា-វៀតណាមនៅ
កណា្តាលរាជធនីភ្នំពេញ និង

បណា្តាខេត្តជាចេើនរបស់កម្ពជុា
គេពំុឃើញមានការសាងសង់
ស្តបូអនុសេសោវរីយ៍បេបនេះឡើយ
នៅបេទេសវៀតណាមដើមេបី
ជាការរំឭកគុណដល់ការបូជា
របស់បេជាជនខ្មេរក្នងុបុព្វហេតុ
ឯករាជេយ និងបងេបួបងេមួជាតិ
វៀតណាម។
សមេប់គណបកេសបេឆំាងបស់

កម្ពជុា“ទេសឹ្តីអាយ៉ងវៀតណាម”
នៅតេជាវិធីសាស្តេដ៏មានឥទ្ធពិល

និងមានបេសិទ្ធភាពបំផុតក្នងុការ
បញ្ឆេះសា្មារតីជាតិនិយម។បេធន-
បទទាក់ទងនឹងពេដំេនគឺតេវូបាន
ដឹងឮយ៉ាងទូលំទូលាយពីគេប់-
ភាគីទំាងអស់ថជាបញ្ហារសើប
ដ៏ជេលជេមួយនៅក្នងុនយោ-
បាយផ្ទេក្នងុរបស់កម្ពជុា។ ដូច្នេះ
ការកើតឡើងជារឿយៗ នូវហេតុ-
ការណ៍និងសកម្មភាពជាឯកតោ-
ភាគីរបស់វៀតណាមតាមពេំដេន
ធ្វើឱេយគេមានចម្ងល់ពីគោលបំណង
របស់វៀតណាមក្នងុការបង្កហេតុ
ទំាងនោះ។ទង្វើនេះអាចចាត់ទុក
ថជាការលូកដេចូលដោយ
បេយោលចំពោះកិច្ចការផ្ទេក្នងុ
របស់កម្ពជុាដេលអាចបង្កឱេយមាន
អស្ថរិភាពនេមូលដា្ឋានអំណាច
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលបច្ចបុេបន្ន។
ការណ៍នេះអាចបង្កជាចំណោទ
ដ៏សេចួសេល់ចំពោះ“ធមា្មានុរូប”
របស់គណបកេសកាន់អំណាចនៅ
ក្នុងកេសេភ្នេកអ្នកបោះឆ្នាត
កម្ពជុាដេលអាចវាយតម្លេថរាជ-

រដា្ឋាភិបាលមានភាពទន់ជេយ
ចំពោះការការពារពេដំេន។
ដើមេបីពងេងឹនូវទំនាក់ទំនងមិត្ត-

ភាពល្អបេសើរបេទេសទំាងពីរគួរ
បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នងុ
ការកសាងចំណងទាក់ទងដេល
ចងភា្ជាប់មិត្តភាព និងការខិតខំ
បង្កើតមូលដា្ឋានរឹងមំាសមេប់
ភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ។
ក្នងុកាលៈទេសៈបច្ចបុេបន្នយើង

អាចនិយយបានថបេទេស

ទំាង២ផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់
ខា្លាងំលើកេរមរតកពីអតីតកាល។
ពិតណាស់ថ ចំណងទាក់ទង
អាចកសាងដោយផ្អេកលើមរតក
ពីអតីតកាលបុ៉ន្តេចំណងនេះក៏
អាចកសាងបានតាមរយៈការវិនិ-
យោគទៅលើអនាគតដេរតួយ៉ាង
ដូចជាការពងេងឹការបេសេយ័
ទាក់ទងរវាងបេជាជនការយល់
និងសា្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក និង
ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក។
ភាគីទំាងសងខាងមិនតេវូភ្លេច

ឡើយថសន្តភិាព និងសង្គេម
របស់បេទេសទំាងសងខាងគឺមិន
អាចកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាបានឡើយ។
សង្គេមវៀតណាម មិនបាន
ឈប់ទេងឹនៅពេដំេនវៀតណាម
នោះទេហើយការបំផ្លចិបំផ្លាញ
ដោយរបបបេល័យពូជសាសន៍
បុ៉លពត ក៏មិនមេនឈប់តេមឹ
ពេដំេនកម្ពជុាដេរ។បេទេសទំាង-
២តេវូការគ្នាទៅវិញទៅមកដើមេបី
ធនាសន្តភិាព និងស្ថរិភាពក្នងុ

បេទេសផងនិងក្នងុតំបន់ផង។
ការពងេឹងការជឿទុកចិត្តគ្នា

ទាមទារពេលវេលាយូរហើយ
តេូវការការវិនិយោគធនធន
ចេើន បុ៉ន្តេតម្លេនេការវិនិយោគ
លើអនាគតមានតម្លេទាបណាស់
បើបេៀបធៀបទៅនឹងការខូចខាត
ដេលបង្កឡើងដោយជម្លាះ និង
អស្ថរិភាព។
យើងអាចរៀនសូតេពីកម្មវិធី

ដេលមានអាយុកាលរាប់ទសវតេសរ៍
មកហើយនោះគឺ “កម្មវិធីនាវា-
យុវជនអាសីុ-អាគ្នេយ៍និងជបុ៉ន
(SSEAYP)”ដេលគំទេថវិកា
ដោយរដា្ឋាភិបាលជបុ៉នដើមេបី
បេមូលផ្តុំយុវជនពីតំបន់អាសីុ-
អាគ្នេយ៍និងជបុ៉នទៅធ្វើដំណើរ
រួមគ្នាលើនាវាក្នងុរយៈកាលកំណត់
មួយដើមេបីបង្កើនការយល់ដឹង
ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។
បេហេលកម្ពជុានិងវៀតណាម

អាចបង្កើតជា “កម្មវិធីនាវាមិត្ត-
ភាពយុវជនមេគង្គ”ដោយបេមូល
ផ្តុំយុវជនឱេយធ្វើដំណើរតាមនាវា
រួមគ្នាចាប់ពីដីសន្តទន្លេមេគង្គនៅ
វៀតណាម រហូតដល់ទន្លេសាប
នៅកម្ពជុាដើមេបីផ្តល់ឱកាសឱេយ
យុវជនបើកបេះដូងរៀនសូតេពី
គ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហានានា
តំាងពីវបេបធម៌របស់បេទេសរៀងៗ 
ខ្លនួរហូតដល់បញ្ហាដេលប៉ះពាល់
ដល់តំបន់ ដូចជាការបេបេលួ
អាកាសធតុនិងឥទ្ធពិលអាកេក់
ទៅលើជីវភាពរស់នៅបេចំាថ្ងេ
របស់បេជាជនក្នងុតំបន់។ល។
បេទេសទំាង២អាចពិចារណា

បង្កើតផងដេរនូវសន្និសីទនិសេសិត
កម្ពជុា-វៀតណាមដោយមើល
តាមគំរូសន្នសីិទនិសេសិតជបុ៉ន-
អាមេរិក(JASC)ជាដើម។សន្និ-
សីទនេះគឺជាវេទិកាដឹកនំាដោយ
និសេសិតដោយបេមូលផ្តុំនិសេសិត
ពីបេទេសទំាងសងខាងដេល
មានសាវតារចមេះុទៅបេទេស
មា្ចាស់ផ្ទះប្តូរវេនដើមេបីពិភាកេសោ
ផ្លាស់ប្តរូយោបល់លើទំនាក់ទំនង
ទ្វេភាគីលើវិស័យផេសេងៗ ក៏ដូច-
ជាធ្វើទសេសនកិច្ចសិកេសោ។
ពិតណាស់ថអាចមានមធេយា-

បាយច្នេបេឌិតជាចេើនដើមេបី
សមេចគោលបំណងក្នងុការ-
បងេមួគមា្លាតនេទំនុកចិត្តរវាងកម្ពុជា
និងវៀតណាមបុ៉ន្តេរាល់សកម្ម-
ភាពទំាងឡាយតេវូធនាឱេយមាន
ការរឹតចំណងរវាងបេជាជនគេប់
កមេតិគេប់សេទាប់ដើមេបីកសាង
ទំនុកចិត្ត និងមិត្តភាពបេកប-
ដោយចីរភាព៕

ដោយ សឹ៊ម វីរៈ ទីប្រកឹ្រសា យ៊ទ្ធ - 
សា ស្ត្រ ន្រ វិទ្រយាសា្ថាន ចក្ខវិុស័ យ 
អាសី៊ (AVI)
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ទំនាក់ទំនងកម្ពជុាវៀតណាម៖គម្លាតនៃទំនុកចិត្ត

លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រ ីហ៊៊ន ស្រន និង សមភាគី វៀតណាម លោក   Nguyen Xuan Phuc។ រូបថតSPM

ភាគី ទាំង សង ខាង  មិន ត្រូវ ភ្ល្រច ឡើយថា 
សន្តិភាព និង សង្គ្រម របស់ ប្រទ្រស ទាំង សង ខាងគឺ មិន 
អាច កាត់ ផ្តាច់ ពីគ្នា បាន ឡើយ ។ សង្គ្រម វៀតណាម 
មិន បាន ឈប់ ទ្រឹង នៅ ព្រំដ្រន វៀតណាមនោះទ្រ...
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អាជ្ញាធរឃំុបដិសេធសំណើកាន់កាប់ដីរបស់ពលរដ្ឋជិត១០០គេសួារ ដោយថាដីនោះមានទំនាស់
អោម ប៊ុនធឿន 

ព្រះសហីនុៈ  ពលរដ្ឋ ជតិ ១០០ 
គៃួសារ  ស្ថិត ក្នុង ឃុំ អណ្តូង ថ្ម  និង 
ឃុំ សំរុង  សៃុក ពៃនប់  ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ  នាំគ្នា ទៅដាក់ ឯកសារ  
កាន់ កាប់  និង អាសៃ័យ ផល ជាក់- 
ស្តៃង យូរឆ្នាំ លើ ដី គមៃប ពៃឈើ  
នៅ ឯសាលា ឃុំ  តាម ការបៃ កាស  
របស់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត  ប៉ុន្តៃ អាជា្ញា ធរ 
ឃុំ មិន ទទួល  ដោយថា  ដីនោះ 
កំពុងមាន ទំនាស់។ មន្តៃី សិទ្ធិ- 
មនុសៃស ស្នើ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ទទួល សំ- 
ណើ ពលរដ្ឋ យក ទៅ ពិនិតៃយ សិន ។ 

 លោក យ ូវាសនា  តណំាង ពល- 
រដ្ឋ សហគមន ៍មាន ទនំាស ់ដធី្ល ីនៅ 
ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ 
កាលព ីថ្ងៃទ៥ី  តលុា  ថា  បញ្ហានៃះ 
ថា្នាក់ ឃុំ  បៃប់ឱៃយ ទៅ សួរ ថា្នាក់ ខៃត្ត  
នៅ ពៃល សួរ ទៅ កាន់ ថា្នាក់ ខៃត្ត  
ខាង ខៃត្ត ថា  ឱៃយ សួរ ទៅ កាន់ ខាង 
មន្ទីរ កសិកម្ម។ ហៃតុ នៃះ  ចំពោះ 
បញ្ហា ដៃល ពលរដ្ឋ បានជបួ  គ ឺមនិ 
ដងឹថា  តៃវូ ជបួ ខាង ណាដើមៃបី មាន 
ដំណោះ សៃយ នោះ ទៃ។ 

លោក វាសនា ថ្លៃងថា ៖« នយិាយ-   
រមួទៅយើង មនិយល ់អពំ ីដណំាក-់ 
កាល របស ់ខៃត្ត។ គត ់ចៃញ ល ិខតិ     
ជូន ដំណឹង ហើយ  បៃរ ជា មក បៃជុំ 
ជាសមា្ងាត់ ឱៃយ បិទ ពី ការបៃថាប់ តៃ 
ជូន បៃជាពលរដ្ឋ ទៅ វិញ»។ 

បើ តាម លោក វាសនា  ចំណុច 
ដៃល ធ្វើឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ ពបិាក ក្នងុ 
ការជឿ ទុកចិត្ត ចំពោះ ថា្នាក់ ដឹកនាំ 
ក្នុង ខៃត្ត  គឺ បៃជា ពលរដ្ឋ បាន- 
ទទលួ បណ្ណ  នងិ រស់នៅ អាសៃយ័- 
ផល ចៃើ នឆ្នាំ ហើយ បៃរជា មិន 
ទទួល យក ជា ផ្លូវការ។  ប៉ុន្តៃ បណ្ណ 
របស់ អ្នកមាន អំណាច ធំៗ  មិន 
បាន   តាំងនៅ អាសៃ័យ ផល ផង  
បៃរជា ផ្លូវការ ទៅវិញ  ហៃតុនៃះ ធ្វើ 
ឱៃយ ជម្លោះ ដីធ្លី មាន បញ្ហា រុំារ៉ៃរហូត 
មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន។ 

លោក សំ សុផាត  តំណាង 
ពលរដ្ឋ ក្នុង សហគន៍ តំបន់ អូរ- 
តៃជាក់ ចិត្ត  ស្ថិត ក្នុង ឃុំ សំរុង  
សៃុក  ពៃនប់  ឱៃយ ដឹងថា  អាជា្ញា ធរ 
ឃុ ំមនិពៃម ទទលួ យក ពាកៃយ  ដៃល 
បៃជាពលរដ្ឋ យក ទៅ ដាក់ នោះ  
ដោយ សំអាងថា  បៃជាពលរដ្ឋ 
មិនបាន ចុះ និយាម ការ  ចុះ ឯក- 
សារ  ដី បាន តៃឹម តៃូវ។ បើ តាម 
លោក សុផាត  មកដល់ ថ្ងៃទី៥  
ខៃតុលា នៃះ  បៃជាពលរដ្ឋ កំពុង 
សរសៃរ និយាមការ ដើមៃបី យក 
ពាកៃយ ទៅ ដាក់ ម្តង ទៀត។  

ប៉ុន្តៃ លោក ហុី អាន  មៃ ឃុំ សំរុង  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី ថ្ងៃទី៥  តុលា  
ថា  អាជា្ញាធរ ឃុំ មិនអាច ទទួល-  
សា្គាល់ ពាកៃយ របស់  ពលរដ្ឋ  ដៃល 
រស់នៅកៃបៃរ ភ្នំ តៃងោល  ភូមិ អូរ- 
តៃជាក់ ចិត្ត ទៃ  ពៃះ ដីនោះ ជាដី 

ដៃល អាជា្ញាធរ ខៃត្ត ហាម ឃាត់។ 
លោក ថា ៖«ដ ីនោះមនិមៃន ខ្ញុ ំជា 

អ្នក ហាម ឃាត់ ទៃប៉ុន្តៃ មាន សៃច ក្តី- 
ជនូ ដណំងឹ ១  ដៃល ថា្នាក ់ខៃត្ត យក-  
មក ឱៃយ ឃុំ ដោយ បញ្ជាក់ថា  មិន 
អាច ឱៃយ ទទលួពាកៃយ ចពំោះ ដ ីដៃល 
តៃូវបាន  ហាម ឃាត់ នោះ ទៃ» ។ 

ចំណៃក  អ្នក សៃី  ហៃម សមៃបត្តិ  
តំណាង ពលរដ្ឋ ក្នុង ឃុំ អណ្តូង ថ្ម  
ថ្លៃងថា  ដី ដៃល ជា បៃជា ពល រដ្ឋ 
កាន់ កាប់ រយៈពៃល ជាង ២០ ឆ្នាំ 
កន្ល មក នៃះ  អាជា្ញាធរ ឃុំ មិនពៃម 
ទទួល ពាកៃយ ដើមៃបី ដោះសៃយ ជូន 
នោះ ទៃ។ អាជា្ញាធរ សំអាង ថា  ដី 
នោះ ស្ថតិ ក្នងុ ប្លង ់របស ់គៃនងិ ពាក-់ 
ព័ន្ធ ក្នុង សំណុំ រឿង តុលាការ។

អ្នក សៃ ីសមៃបត្ត ិ ថ្លៃងថា ៖«ដ ីនោះ  
ខ្ញុំ កាន់កាប់ មុន គៃ ធ្វើ ប្លង់ ទៅ ទៀត  
ពៃះ ខ្ញុំ បានកាន់ កាប់ តាំងពី ឆ្នាំ 
១៩៩២  មក ម្លៃ៉ះ។ រហតូ មក ដល ់
សព្វថ្ងៃ  ខ្ញុ ំនៅតៃ ថៃរកៃសា មើល ខសុ- 
តៃូវ  កាប់ ឆ្ការ  ដាំ ដំណាំ។ ប៉ុន្តៃ 
បៃរជា តៃូវ  លើង  កាប់តៃយ ដុត  
បផំា្លោញ អស ់សមា្ភារ របស ់បៃជាជន 
ដៃល ខំ ថៃរកៃសា  ហើយ គ្មាន ឃើញ 
ដំណោះ សៃយ អ្វី ទាំង អស់»។  

ឆ្លើយ តប នងឹបញ្ហា នៃះ  លោក  វា៉ាន ់
នោ  មៃឃុ ំអណ្តងូថ្ម  បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ព ីថ្ងៃទ៥ី  តលុា  ដៃរ ថា  មនិ មៃន   
អាជា្ញាធរ ឃុំ មិន យល់ ពៃម ទទួល 
ពាកៃយ របស់ ពលរដ្ឋ ទាំង នោះ ទៃ  
ប៉នុ្តៃ ដ ីនោះ ជាដ ីមាន ទនំាស ់ ហើយ   

តៃូវ បាន គៃ ប្តឹង ឡើង តុលា ការ។
លោកថា ៖« បៃជាពល រដ្ឋ   ចាប ់ដ ី 

ចំ លើ ដី ប្លង់ របស់ គៃ  ហើយ គៃ ប្តឹង 
ឡើង តុលាការ  ចារ ឱៃយ ម៉ៃច កើត ។ 
ដី ហ្នឹង បើ តុលាការ មិនទាន់ ដោះ 
ចប់ ផង ខ្ញុំ ម៉ៃច ហា៊ាន សមៃច»  ។ 

ប៉ុន្តៃ អ្នក នាំពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ  លោក ឃាង ភារមៃយ  
បញ្ជាក់ ពី មៃសិលមិញ ថា  ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ការមិន ទទួល ពាកៃយ  គឺ ដោយ- 
សារ   ដី មួយចំនួន ស្ថិត ក្នុង តំបន់ 
ការពារ ធម្មជាតិ  ដៃល គៃប់ គៃង 
ដោយ កៃសួង បរិសា្ថាន។ ចំណៃក 
ដី ខ្លះ ទៀត  គឺ ជា ដី ដៃល គៃ មាន 
បណ្ណ  និង ដី ដៃល មាន ទំនាស់។ 

លោក ភារមៃយថ្លៃង ថា ៖«បៃជា- 
ពល រដ្ឋ  គរួតៃ សរួ ទៅកាន ់អាជា្ញាធរ 
ឃុំ ឱៃយបាន ចៃបាស់ ថា  តើ  ដី [របស់] 
ខ្លួន ស្ថិត ក្នុង ទីណា ឱៃយ បៃកដ  
ដើមៃបី កុំ ឱៃយមាន ការយល់ ចៃឡំ 
ហើយ នាំគ្នា ធ្វើ ការ តវា៉ា»។ 

រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  នាថ្ងៃ 
ទ១ី០  ខៃកញ្ញា  បានចៃញ សៃចក្ត-ី 
ជូន ដំណឹង ជមៃប ជូន បៃជា ពល- 
 រដ ្ឋ ដៃលបាន កាន់កាប់ និង អា- 
សៃ័យ  ផល ជាក់ស្តៃង យូរ ឆ្នាំ នៅ 
ទីតាំង ដី ស្ថិត ក្នុង ដៃន សមត្ថកិច្ច 
គៃប់គៃង របស់ កៃសួង កសិកម្ម  
រកុា្ខាបៃមាញ ់ នងិ នៃ សាទ ដចូ ជា ដ ី
សមៃបទាន សៃដ្ឋកិច្ច  ដី សហគមន៍  
ដីពៃ សមៃបទាន  ដីពៃ មានដីកា 

ដកហូត  ដី ចមា្ការ ឈើ រដ្ឋ  ស្ថិត ក្នុង 
ភូមិសាស្តៃ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ។ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត  បៃប់ ពលរដ្ឋ ឱៃយមក 
ដាក់ពាកៃយ ស្នើសុំ នៅ តាម សាលា- 
ឃុំ /សង្កាត់  ឱៃយបាន មុន ថ្ងៃ ទី១៦  
ខៃតុលា  ជា កំហិត។ 

អ្នក សៃ ីជៀប សធុារ ី អ្នក សមៃប- 
សមៃួល សមាគម អាដហុក បៃចាំ 
ខៃត្ត  ពៃះ សហីន ុនយិាយថា ៖«បើ- 
សនិ   អាជា្ញា ធរ មូលដា្ឋាន បានដឹងថា  
បៃជាពលរដ្ឋ ធា្លោប់ កាន់កាប់ បៃើ- 
បៃស ់ដ ីនោះលោក គរួ តៃ ចុះ ហត្ថ- 
លៃខា  ហើយ ចណំារ បញ្ជាក ់បន្ថៃម    
ថា  បៃជាពលរដ្ឋ ពិតជា បានកាន់- 
កាប់ ដី មៃន ប៉ុន្តៃ ការផ្តល់ ឱៃយជា 
កម្មសទិ្ធ ិ ឬ មនិឱៃយ  គជឺា ការសមៃច- 
ចិត្ត របស់  ជំនាញ កៃយពី ពិនិតៃយ 
ឯកសារ ទាំង អស់ នោះ»។ 

បើ តាម អ្នក សៃ ីសធុារ ី ដ ីពលរដ្ឋ 
នៅ ឃុ ំអណ្តងូថ្មនងិ ឃុ ំសរំងុ  ព ីមនុ-    
មក គឺ ពលរដ្ឋ ជាអ្នក កាន់ កាប់ ។ 
ប៉ុន្តៃ កៃយ  មាន ទំនាស់ ជាមួយ 
កៃមុ  ហ៊នុ ពកួគត ់ក ៏តៃវូបាន ឃា្លោត-  
ចៃញ ព ីទតីាងំ ដ ីទាងំ នោះ។ ដចូ្នៃះ  
អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន គួរ បញ្ជាក់  ថា  ពី 
ឆ្នាំ  ណា ដល់ ឆ្នាំ ណា  ពលរដ្ឋ បាន- 
កាន ់ កាប ់ ហើយ ចាប ់ព ីឆ្នា ំណា   ដល ់  
ឆ្នា ំណា ទៀត ដៃល ពល រដ្ឋ មនិ  បាន-  
កាន ់កាប ់ ដ ីនោះ។  បើ  មាន ឯកសារ   
មន្តៃី ជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ អាច យក ទៅ 
ពិចារណា   ដើមៃបី ដោះ សៃយ៕  

ពលរដ្ឋមកសំុសិទ្ធកិាន់កាប់ដី  ពីអាជ្ញាធរឃំុនៅខ្រត្តព្រះសីហនុ ពីខ្រកញ្ញា។ រូប សហ ការី

អង្គ ការ សង្គម សីុ វិលបាន បង្ហាញ ក្ដ ីបារម្ភ អំ ពី ករណី រំ លោភ កើតមាន នៅ ក្នងុ សង្គម កម្ពជុ
    អោម  ប៊ុន ធឿន   

 ភ្នំ ព្រញៈ  សង្គម សុីវិលបាន  
សម្តៃងនូវ  ការ ពៃួយ បារម្ភអំ ពី   
ករណ ីនៃ សា្ថាន ភាព ចាប ់រលំោភ 
សៃព សន្ថវៈ ដៃល បាន កើត 
មាន ជា ញឹកញាប់  ដៃល អាច 
បណា្ដាល មក ពី ការ ខ្វះ ការ អប់រំ 
ឱៃយ បាន ទូលាយ ដល់តំ បន់នានា 
នៅ ក្នុង ខៃត្ត មួ យ ចំនួន  បញ្ហា 
នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ កិត្ត-ិ 
យស  សតិ អារម្មណ៍   និង អាច 
បង្ក ឱៃយមាន វិបត្តិ ផ្លូវ ចិត្ត  នៅ ក្នុង 
សង្គម  ជា ពិសៃស សមៃប់   
យុវតី  និង ក្មៃង សៃី ។   

 លោក   ឯម   ឬទ្ធី   បៃធាន 
អង្គការ អភិ វឌៃឍន៍ ធន ធាន មនសុៃស  
និង សៃដ្ឋកិច្ច  បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដឹង 
ថា៖  «  ខ្ញុំ យល់ ឃើញ ថា  ព័ត៌- 
មាន អំពី ចៃបាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
រំលោភ សៃព សន្ថ វៈ  មិ ន តៃូវ 
បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ឱៃយ បា ន ទូលំ- 
ទូលាយ   ដើមៃបី បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
អាច ដឹង ថា   តើ កា ររំលោភ សៃព- 
សន្ថវៈ ហ្នឹ ង  មាន ទោស ទណ្ឌ 
បៃប ណាខ្លះ  នោះ ទៃ » ។   

  លោក   ឬទ្ធី   បាន អះ អាង ថា 

ការ រំលោភ សៃព សន្ថវៈ គឺ ជា 
គុណ វិបត្តិ មួយ សមៃប់ សង្គម  
ដៃល បង្កភាព អសន្តិ សុខ ដល់ 
ស្តៃី នៅ ក្នុង តំបន់។   មួយ វិញ 
ទៀត   កាល ណា បញ្ហា នៃះ កើត- 
ឡើង ញឹក ញាប់ ក្នុង សង្គម  ឬ 
តំ បន់ណា មួយនោះ  វា បង្ក  ហា- 
និភ័យ ធ្វើ ឱៃយ ស្តៃី ពៃញ វ័យ មិន 
ហា៊ាន ចៃញ ទៅ ធ្វើ កិច្ច ការ ងរ   
ក្នុង របរ ចិញ្ចឹម ជីវិត ផៃសៃងៗ   
ចំណៃក ក្មៃង សៃី ក៏ មិន ហា៊ាន 
ចៃញ ដើរ មា្នាក់ ឯង ជា ពិសៃស 
ពៃល ទៅ សា លារៀ ន ។     

  លោក  មា៉ាត់  អាល់ ពី   បៃធាន 
អង្គការ អភិ វឌៃឍន៍ សហ គមន៍  
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ការ រំលោភ សៃព- 
សន្ថវៈ ក្នុង មួយ រយៈ ពៃល ចុង- 
កៃយ នៃះ   ពតិ ជា មាន  ការ កើត 
ឡើង ញឹក ញាប់ មៃន  ហៃតុ នៃះ  
អាជា្ញា ធរមូល ដា្ឋាន ឬ សា្ថាប័ន 
ពាក់ ព័ន្ធ គួរ តៃ ជំរុញ ការ អប់ រំ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ កិច្ច ការងរ នៃះ  ធ្វើ 
យា៉ាង ណា ឱៃយមាន ការ ថយ- 
ចុះខ្លះ។  

លោក  អាល់ ពី   ថ្លៃង ថា៖« នៃះ 
គឺ ជា ការងរ ដៃល យើង តៃវូ ចូល- 
រួម ទំាង អស់ គ្នា  តាម រយៈបៃ ព័ន្ធ- 

ផៃសព្វ ផៃសាយ  តាម រយៈ អង្គ ការ 
សង្គម សុីវិល    ឬ ក៏ សា្ថាប័ន រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល ក្តី   គួរ អប់ រំ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ពីចៃបា ប់  ការ យល់ ដឹង  
និង ផល ប៉ះពាល់ ជុំ វិញ រឿង 
រលំោភ សៃព សន្ថវៈ នៃះ   ឱៃយ បាន 
ទូ លំ ទូ លាយ » ។   

 លោក   សុខ   បៃសុ ពៅ  បៃ ជា-  
ពល រដ្ឋ នៅ ក្នងុ ភមូ ិបៃ ំ ឃុ ំតៃង- 
តៃ យឹង   សៃកុ ភ្ន ំសៃចួ  ខៃត្ត កំពង់- 
ស្ពឺ បា ន បៃប់ ភ្នំ ពៃញប៉ុ ស្តិ៍  ថា   
លោកមាន ការ ពៃួយ បារម្ភ ជា 
ខា្លោំង ចំពោះ សុវត្ថិ ភាព កូន សៃី 
ដៃល ទើប ពៃញ វ័យ   នៅ ពៃលសង្កៃត  
ឃើញ មាន ករណ ីរលំោភ សៃព- 
សន្ថវៈ កើត ឡើង ញឹក ញាប់  ជា- 
ពិសៃស គឺអំឡុង  ពៃលដៃល  
ពួក គៃ នៅ ផ្ទះ ពៃ ល យប់ ហើយ 
អាណាពៃយាបាល  ជាប់ រវល់ ទៅ 
ធ្វើ ការ ងរ នៅ ឆ្ងាយ   ដូច ជា ទៅ 
ធ្វើ ចមា្ការ ។   

 ទោះ យា៉ាង ណាក៏ដោយលោក-  
សៃី  ញៃប   សុភាព   អគ្គ លៃខា- 
ធិការ នៃ អគ្គ លៃខា ធិកា រ ដា្ឋាន 
កៃុម បៃឹកៃសា ជាតិ កម្ពុជា ដើមៃបី 
កុមារ បាន មាន បៃ សាសន៍ ថា   
ក្នុង នាម តំណាង ឱៃយ រាជ រដា្ឋា ភិ- 

បាល  មាន ការប្តៃ ជា្ញា ចិត្ត ខ្ពស់ 
ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ការពារ 
ឧត្តម បៃ យោជន៍ របស់ កុមារ ទូ- 
ទាំង បៃ ទៃស   មិន ថា ផ្តោត ទៅ 
លើតៃ អពំើ បៀត បៀន ផ្លវូភៃទ  ឬ 
ក៏ យា៉ាង ណា មួយ នោះ ទៃ  កុមារ 
តៃូវ តៃ មាន សិទ្ធិ គៃប់ គៃន់ ។ 

 លោក សៃី  សុភាព   ថ្លៃង ថា៖   
« ជា ទសៃសនៈ ខ្ញុំ  យល់ ឃើញ ថា 
ឪពុក មា្តោយ មិន គួរទុ កកូន ចោល 
មិន រវី រវល់ កូន នោះ ទៃ ពៃះ វា 
ជា កហំសុ ឆ្គង របស ់ឪពកុ មា្តោយ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ណាស់ »  ។  

 លោក  អំ   សំអាត   មនៃ្ត ីបច្ចៃក- 
ទៃស ជាន់ ខ្ពស់ នៃ អង្គការ ការ- 
ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស លីកា ដូ  បាន 
ថ្លៃង នាពៃលកន្លង មក ថា    ពី ១ 
ឆ្នាំ ទៅ ១ ឆ្នាំ  អង្គការ ការពារ   
សិទ្ធ ិមនុសៃស លីកា ដូ អង្កៃត  ឃើញ 
ថា  មាន ការ បំពាន ផ្លវូ ភៃទ លើ 
កុមារ  មាន សា្ថាន ភាព នៃះ កាន់- 
តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ ចៃើន ទៅៗ ។    ចំពោះ 
ការ បំពាន ផ្លវូ ភៃទ លើ កុមារ នៅ 
កៃម អាយុ ១៧ ឆ្នា ំហាក់ បី ដូច- 
ជា ចៃើន ជាង សៃ្ត ីដៃល ពៃញ វ័យ 
ទៅ ទៀត ។   

 ជា ការ កត់ សមា្គាល់របស់ ភ្ន-ំ 

ពៃញ បុ៉ស្តិ៍ក្នងុ រយៈ ពៃល កន្ល ង 
មក ថ្មីៗ នៃះ  តាម រយៈ ការ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ នៃ សារព័ត៌មាននានា 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៩   
ខៃ កញ្ញា បុ រស មា្នាក់ បាន ចាប់ 
រំលោភ កូន សៃី បង្កើត  អាយុ  
១៣  ឆ្នា ំ រហូត បានសមៃច នៅ 
ក្នងុ ចមា្ការ  ដំ ឡូង   ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ     
ថ្ម ពូន កណា្ដាល  ឃំុ ថ្ម ពូន  សៃកុ 
ពៃ ឈរ  ខៃត្ត កំពង់ ចាម។  នៅ ខៃ ត្ត 
សា្វាយ រៀង   ឪពុក ចុង បាន ចាប់- 

រំលោភ កូន សៃ ី  អាយុ ១១ ឆ្នាំ   
ក្នុង រយៈ ពៃល ៩ខៃ  រំលោភ 
សមៃច  ៨ដ ង ទើប បៃក ការ តៃវូ 
សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លនួ។    នៅ ខៃត្ត 
ពោធិ៍ សាត់   កាល ពី ថ្ងៃ ទី២ ៧   
ខៃ កញ្ញា  បុរស មា្នាក់ បាន ចាប់- 
រំលោភ សៃព សន្ថវៈ លើ នា រី វ័យ 
ជាង ៥០ ឆ្នា ំបាន សមៃច  នៅ 
ចំណុច បឹង កំពង់ ខ្ទុ ំ ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ 
កំពង់ ខ្ទុ ំ ឃំុ បាក់ ចិញ្ចៀន សៃកុ  
ភ្ន ំកៃវាញ   ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ ៕    

នគរបាលបង្ហាញ ជន សង្រស័យ ចាប់រំ លោភក្រយ ចាប  ់ខ្លួន។ រូបថត Fb



តពីទំព័រ១...កងទ័ពជើងគោក
នាព្រកឹម្រសិលមញិដោយលោក
ហ៊នុម៉ាណ្រតបានប្រគល់ជនូ
លោកឧត្តមស្រនីយ៍ឯកម៉ា
សុផាន់ម្របញ្ជាការរងកងទ័ព
ជើងគោកនិងជាម្របញ្ជាការ
កងពលតូចល្រខ៧០។ក្នងុនោះ
កងពលតូចល្រខ៧០បានទទួល
រថយន្តបញ្ជាការ(ហ្រសុីប)ចនំនួ
២៥គ្រឿង។
លោកឈំុសុជាតរដ្ឋល្រខា-

ធកិារនងិជាអ្នកនាំពាក្រយក្រសួង
ការពារជាតិបានឱ្រយដងឹថារថ-
យន្តទាំង៧៥គ្រឿងនោះមន
រថយន្តបញ្ជាការចំនួន៥៥គ្រឿង
និងរថយន្តប្រភ្រទប្រតិបត្តិការ
ចំនួន២០គ្រឿង។ការប្រគល់
រថយន្តចំនួន៧៥គ្រឿងដល់
អង្គភាពចំណុះចំនួន៣២អង្គ-
ភាពន្រះគឺសម្រប់ប្រើប្រស់ក្នុង
ការងារហ្វឹកហ្វឺននិងប្រតិបត្តិ-
ការរបស់អង្គភាពរៀងៗខ្លួន។
លោកសុជាតិបានបញ្ជាក់ថា

រថយន្តទាំងអស់ខាងលើន្រះ
គឺជាជំនួយឥតសំណងពីសាធា-

រណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនក្នងុក្រប-
ខណ្ឌន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
រវាងក្រសួងការពារជាតិន្រ
ប្រទ្រសទាងំ២កម្ពជុា-ចនិជនូ
ដល់កងទ័ពជើងគោកន្រកង-
យោធពលខ្រមរភូមិន្ទដើម្របី
ជួយពង្រងឹសមត្ថភាពក្នងុវិស័យ
ការពារជាតិកម្ពុជា។
បើតាមលោកសុជាតិតាម-

រយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រ-
ភាគី-ពហុភាគីជាមួយបណ្តា-
ប្រទ្រសក្នុងតំបន់និងសកល-
លោកកម្ពុជាត្រងត្រទទួល-
បាននូវជំនួយឧបត្ថម្ភជាច្រើន
ទាំងសា្មារតីសម្ភារនិងថវិកាពី
បណ្តាប្រទ្រសជាដ្រគូហើយ
ក្នុងនោះក៏មនសាធារណរដ្ឋ
ប្រជាមនិតចិនផងដ្ររដ្រល
ជាប្រទ្រសផ្តល់ជំនួយដ៏ធំមួយ
សម្រប់កម្ពុជា។
លោកសជុាតិបានថ្ល្រងថា៖

«ជាក់ស្ត្រងជំនួយកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តកិារយោធាចនិជនូដល់
កងទព័ជើងគោកន្រកងយោធ-
ពលខ្រមរភូមិន្ទនាព្រលន្រះគឺ

ពិតជាបានបងា្ហាញនូវចំណង
មិត្តភាពទំនាក់ទំនងល្អនិង
ភាពជាដ្រគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់-
ជ្រងុជ្រយរវាងប្រទ្រសទាងំ២
កម្ពុជា-ចិន»។
លោកបា៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្រយា-

សា្ថានប្រជាធិបត្រយ្រយកម្ពុជា
បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាការ-
ទទួលអំណោយពីប្រទ្រសមហា-
អំណចជាពិស្រសអំណោយ
យោធាកម្ពុជាត្រវូត្រមនភាព-

វ្រឆ្លាតក្នងុការទទលួ។បើមន
បច្ច្រកទ្រសនិងសមត្ថភាពក្នងុ
ការទទួលបានច្រើនពីប្រទ្រស
ធំៗ ប្រទ្រសមហាអណំចនោះ
រឹតត្រជួយឱ្រយកម្ពុជាអាចពង្រឹង
ខ្លួនលើវិស័យយោធាន្រះបាន
កាន់ត្រប្រសើរថ្រមទៀត។
ប៉ុន្ត្រលោកចន្ទរឿនបញ្ជាក់

ថា៖«ប្រសិនបើយើងទទួល
អំណោយត្រពីប្រទ្រសមហា-
អំណចណមួយហើយទាត់-

ចោលអំណោយឬក៏ជំនួយពី
ប្រទ្រសមហាអំណចផ្រស្រង-
ទៀតនោះនឹងបង្កឱ្រយមនការ-
អាក់អន់ស្រពន់ចតិ្តជាពសិ្រស
គឺគ្រអាចមើលឃើញកម្ពុជា
យើងហ្នឹងមនទំនោរឬក៏
លម្អៀងទៅកាន់មហាអំណច
ណមួយដ្រលប្រសចាកពី
គោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទ្រស
កម្ពជុាដ្រលកាន់គោលការណ៍
អព្រយាក្រឹត»៕

លោកហុ៊នម៉ាណែត...

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈមន្ត្រីសាលារាជធានី
ភ្នំព្រញបានឱ្រយដឹងថារដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នំព្រញ បានសម្រច
ជ្រើសរើសកម្មករប្រមលូសរំាម
ថ្មីដើម្របីសម្អាតទកី្រងុឡើងវិញ
ត្រនៅអំពាវនាវឱ្រយកម្មករចាស់
វិលមកធ្វើការវិញខណៈពួក-
គ្រនៅត្របន្តធ្វើកូដកម្មនោះ។
លោកម៉្រតមសភក្តីអ្នកនំា-

ពាក្រយសាលារាជធានីភ្នំព្រញ
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិល-
មិញថា ព្រលន្រះរដ្ឋបាលរាជ-
ធានីភ្នពំ្រញកំពុងជ្រើសរើសកម្ម-
ករប្រមូលសំរាមថ្មីបានបណ្តើរៗ
ហើយប៉នុ្ត្រលោកមនិទានប់ាន
បញ្ជាក់ពីចំនួនកម្មករថ្មីទ្រ។
លោកថា៖«ការជ្រើសរើសន្រះ

គឺបត់ប្រនតាមសា្ថានការណ៍ក្នងុ
ការដោះស្រយហើយកម្មករ
ចំនួនប៉ុនា្មាននាក់ដ្រលយើង
ត្រវូជ្រើសរើសនោះយើងមិនទាន់
អាចជម្របបាននៅឡើយទ្រ
ដោយសារទន្ទឹមនឹងការជូន-

ដំណឹងជ្រើសរើសកម្មករថ្មីន្រះ
សាលាក្រុងក៏នៅតាមដានមើល
កម្មករជាបុគ្គលិកក្រមុហុ៊នសីុន-
ទ្រីកំពុងធ្វើកូដកម្មនោះមនការ-
ភា្ញាក់រឭកបានកម្រតិណ...»។
បើតាមលោកម៉្រតមសភក្តី

ការជ្រើសរើសកម្មករថ្មីបន្ថ្រមគឺ
អាស្រយ័លើការខ្វះខាត បុ៉ន្ត្រ
យន្តការដោះស្រយឱ្រយទីក្រុង
សា្អាតនោះត្រវូត្រឱ្រយមនដំណើរ
ការឡើងវិញ។
លោកម៉្រត មសភក្តីបាន

ថ្ល្រងថា៖«...យើងមិនអាចបន្ត
អនុញ្ញាតឱ្រយអ្នកយកសំរាមធ្វើជា
ចំណប់ខា្មាំងដើម្របីតថ្ល្រលើការ-
ទាមទារផ្ទុយពីច្របាប់ឡើយ។
រដ្ឋបាលរាជធានីបានព្រយាយាម
សម្របសម្រលួពន្រយល់ណ្រនាំ
គ្រប់ទិដ្ឋភាព រួមទំាងទិដ្ឋភាព
ច្របាប់ការងារ...កម្លាំងពលកម្មថ្មី
ត្រូវត្របង្ខំចិត្តអនុវត្តដើម្របីក្រ-
ប្រសា្ថានការណ៍ន្រការសម្អាត
ទីក្រងុឡើងវិញ»។
ទោះជាយា៉ាងណលោកបាន

អំពាវនាវឱ្រយកម្មករប្រមូលសំរាម

ចាស់ភា្ញាក់រឭកនិងបញ្រឈប់ការ-
ទាមទារខុសច្របាប់ការងារហើយ
វិលមកធ្វើការវិញ។
ទន្ទឹមនឹងន្រះសាលាក្រុង

ក៏កំពុងត្រៀមកម្លាំងពលកម្ម
រាប់រយនាក់និងរថយន្តបន្ថ្រម
ប្រមណ៧០គ្រឿងដើម្របីប្រមូល
សំរាមពីទីក្រុងភ្នពំ្រញផងដ្ររ។
លោក ម៉្រត មសភក្តី បាន

បញ្ជាក់ថា៖«យន្តការដ្រលយើង
ត្រវូការដោះស្រយបញ្ហាសរំាម
យូរអង្វ្រងក៏នឹងកៀកខិតជិត
បញ្ចប់ដ្ររមនន័យថាក្រមុហុ៊ន
ដ្រលយើងគ្រងជ្រើសរើស
ចំនួន៣ក្រមុហុ៊នដើម្របីធ្វើប្រតិ-
បត្តកិារប្រមូលសំរាមរបស់យើង
ក្នុង៣តំបន់ដ្រលយើងគ្រង
ធ្វើការប្រងច្រក...»។
លោកមុីផានអគ្គល្រខា-

អធិការន្រសហជីពវិស័យទ្រស-
ចរណ៍ន្រក្រុមហ៊ុនសុីនទ្រីបាន
ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញន្រះថាកម្មករ
នៅត្រប្រមូលផ្តុគំ្នាខាងមុខក្រមុ-
ហ៊នុសុនីទ្រីដដ្រលដោយមន
ចាក់ធុងបាសកម្រសាន្តផង។រើឯដំ-

ណោះស្រយក៏មិនទាន់មននិងការ-
ចរចាគ្នាបន្តក៏មិនទាន់មនដ្ររ។
ប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្តះុ-
បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈរាជធានីភ្នពំ្រញ
លោក ជួន វុឌ្រឍីបានឱ្រយដឹងពី
ម្រសិលមិញថាការចរចា៣ថ្ង្រកន្លង
មក មិនទាន់សះជាទ្រត្រនៅ
រង់ចាំបន្តដោះស្រយទៀត។
លោកថា៖«ខាងក្រុមហ៊ុន

មនិបានបញ្រឈប់កម្មករណម្នាក់
នោះទ្រ បុ៉ន្ត្រកម្មករខ្លនួឯងទ្រ
ដ្រលមិនព្រមចូលធ្វើការ យើង
បានជួបនិងពន្រយល់ពួកគត់បុ៉ន្ត្រ
ពួកគត់មិនសា្តាប់យើងទ្រ»។
 ករណីជ្រើសរើសកម្មករថ្មី
ខណៈកម្មករចាស់មិនទាន់ឈប់
ន្រះលោកម្រធាវើលីចន័្ទតលុា
បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាបើពិនិត្រយ
លើច្របាប់ការងារមនគោលការ-
ណ៍២ដ្រលទី១ គឺក្នុងករណី
កម្មករកំពុងធ្វើកូដកម្មគឺគ្រហាម
នយិោជកជ្រើសរើសបគុ្គលកិថ្មី
មកជនំសួកដូករប៉នុ្ត្រច្របាប់ន្រះ
ក៏គ្រមនច្រងផងដ្ររថាក្នងុ
ករណីពិស្រសដ្រលក្រុមហ៊ុន
នោះផ្តល់ស្រវាដ្រលគ្រច្រងថា
ស្រវាជាសារវន្តឬផ្តល់ស្រវាជា
អប្របបរមគឺអាចបាន។
ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនន្រះផ្តល់

ស្រវាជាសារវន្តគឺច្របាប់អនុញ្ញាត
ឱ្រយនិយោជកមនសិទ្ធិក្នុងការ-
ជ្រើសរើសកម្មករថ្មីមកជំនួស
កម្មករដ្រលជាកូដករន្រះ។ករណី
ដ្រលផា្អាកការផ្គត់ផ្គងស់្រវាមន
ការប៉ះពាល់ទៅដល់សណ្តាប់ធា្នាប់
សាធារណៈឬក៏សុខភាពសា-

ធារណៈនោះគឺគ្រអាចជ្រើស-
រើសបុគ្គលិកជំនួសបាន។
លោកថា៖«អ្វីដ្រលសាលា-

រាជធានីភ្នពំ្រញធ្វើគឺស្របទៅនឹង
បញ្ញត្តិដ្រលមនច្រងក្នុងច្របាប់
ស្តីពីការងារឆ្នាំ១៩៩៧»។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថា កម្មករ

ប្រមូលសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន
សុនីទ្រីប្រមណ២០០០នាក់
បានចាប់ផ្ដើមតវា៉ាចាប់ពីថ្ង្រទី២
ខ្រតុលាមកដោយស្នើឱ្រយក្រុម-
ហ៊ុនដោះស្រយនូវសំណូមពរ
៥ចំណុច រួមមនប្រក់បំណច់
អតីតភាពការងារប្រក់សំ-
ណងជំងឺចិត្តប្រក់ជួសការជូន-
ដំណឹងមនុប្រកខ់្រចុងក្រយ
និងការឈប់សម្រកប្រចាំឆ្នាំ
ដ្រលនៅស្រសសល់។
លោកហ្រងសួរអ្នកនំាពាក្រយ

ក្រសួងការងារនិងបណ្តះុបណ្តាល
វិជា្ជាជីវៈ មិនអាចសំុការអតា្ថាធិ-
ប្របាយបានទ្រដោយសារមិនមន
អ្នកទទួលទូរស័ព្ទពីម្រសិលមិញ។
ក៏បុ៉ន្ត្រលោកឃួងស្រងអភិ-

បាលក្រងុភ្នំព្រញបានផ្ញើសារ
ទៅកាន់កម្មករទំាងនោះពីម្រសិល-
មិញថា មិនដូចការគិតរបស់
គត់ទ្រដ្រលបារម្ភថាប្រក់អតីត-
ភាពការងារពកួគតប់ាត់បងន់ោះ។
ប៉នុ្ត្រក្រសួងការងារបានពន្រយល់
ហើយថាប្រក់អតីតភាពការងារ
ន្រះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនជាដំ-
ណក់ៗ ហើយពួកគត់នៅត្រ
ទទួលបានឱកាសការងារថ្មីនៅ-
ព្រលក្រុមហុ៊នចំនួន៣បើក-
ប្រតិបត្តិការប្រមូលសំរាម៕
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សាលាកែងុជែើសរើសកម្មករបែមូលសំរាមថ្មីតែនៅស្នើឱែយអ្នកចាស់ចូលធ្វើការវិញ

ជំងឺឆ្លងគែនុឈីក
និងកូវើដ១៩តែវូ
បានទប់សា្កាត់នៅ
ក្នងុសា្ថានភាពល្អ

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្ន ំពេញៈ មន្ត្រីន្រក្រសងួសខុា-
ភិបាលបានអះអាងកាលពី
ម្រសិលមិញអំពីករណីរើករាលដាល
ជំងឺឆ្លងគ្រនុឈីកដ្រលធា្លាប់បាន
រាតត្របាតនៅតាមតំបន់មួយចំ-
នួននៅក្នងុប្រទ្រស និងការនំា-
ចូលជំងឺឆ្លងកូវើដ១៩ត្រូវបាន
ព្រយាបាលជាសះស្របើយជាបន្ត-
បនា្ទាប់ដោយមិនមនករណីផ្ទុះ
ជាហ្រតុនំាឱ្រយមនការគំរាមកំ-
ហ្រងដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋនៅ
ក្នុងប្រទ្រសនោះទ្រ។
លោកស្រីឱវណ្ណឌីនអ្នកនំា-

ពាក្រយក្រសួងសុខាភិបាលបាន
ថ្ល្រងថា ការទប់សា្កាត់ជំងឺរាត-
ត្របាត រួមមនជំងឺកូវើដ១៩និង
ជំងឺឈីក ទទួលបានសា្ថានភាព
ល្អប្រសើរវិញន្រះ គឺដោយសារ
ត្រមនការចូលរួមសហការពី
មន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអាជា្ញាធរ
ទូទាំងប្រទ្រសដ្រលបានខិតខំ
បំព្រញភារកិច្ចបានល្អប្រសើរ
បំផុតក្នុងការជួយពិនិត្រយសុខ-
ភាពនិងស្រវជ្រវរួមទាំងដាក់
ច្រញវិធានការនានាដើម្របីទប់-
សា្កាត់ការចម្លងជំងឺនៅក្នងុប្រទ្រស
កម្ពុជា។
ករណីជំងឺឆ្លងគ្រុនឈីកធា្លាប់

ផ្ទះុជាលើកដំបូងនៅក្រងុប៉ាយ-
ប៉្រតខ្រត្តបនា្ទាយមនជយ័កាល-
ពីខ្រកក្កដាមកនិងបានរើករាល-
ដាលទៅក្នងុតំបនម់យួចំននួក្នងុ
ខ្រត្តចំនួន២១នោះត្រូវបានឱ្រយ
ដឹងថាមនអ្នកជំងឺជិត៦ពាន់
នាក់ក្នងុនោះ៩៤%ន្រអ្នកជំងឺត្រវូ
បានព្រយាបាលជាសះស្របើយ។
លោកគួយប៊ុនធឿនប្រធាន

មន្ទីរសុខាភិបាលខ្រត្តកណ្តាល
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ម្រសលិមញិថាការរើករាលដាលន្រ
ជងំឺឈីកដ្រលធា្លាប់កើតមននៅ
ក្នុងស្រុកលា្វាឯមស្រុកកៀន-
សា្វាយនិងស្រកុមួយចំនួនទៀត
គឺមនលក្ខណៈធូរស្រលនិង
ស្ទើរត្រល្រងមនអ្នកជំងឺ។
លោកប៊ុនធឿន ថ្ល្រងថា៖

«ឥឡវូអត់មនទ្រព្រះយើងបាន
ណ្រនាំគត់នៅតាមមូលដា្ឋាន
ព្រលមនរោគសញ្ញាអ្វី ទៅ
ទទួលស្រវា នៅមណ្ឌលសុខ-
ភាព។វាមនិមនជាបញ្ហារសើប
អ្វីទ្រព្រះវារប៉្រះរប៉ាះដចូជងំឺគ្រនុ-
ឈាមអ៊ចីឹងឱ្រយអត់មនសោះគឺ
មិនមនទ្រត្រឱ្រយវាទៅជាករណី
ផ្ទុះនោះគឺមិនមនទ្រ»។
លោកឃ្លាក...តទៅទំ ព័រ ៥

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រពុធទី៧ែខតុលាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤



ថ្ងៃពុធ ទី៧ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ជំងឺឆ្លងគ្រនុឈីកនិងកូវីដ១៩...
 តពីទំ ព័រ ៤... ហួត  បៃធាន មន្ទីរ 

សុខាភិ បាល ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល- 
មិញ ដៃរ ថា  ចំពោះ ស្ថាន ភាព នៅ 
ក្នងុ ខៃត្ត នៃះ ក៏ មាន លក្ខណៈ ធូរ-  
សៃល  បើ ទោះជា  អំឡុង ខៃ មុន  
មាន លក្ខណៈ កើន ឡើង ខ្លះ នៅ 
តបំន ់មយួ ចនំនួ ក ៏ដោយ។  កៃមុ- 
ការងារ ក៏ បន្ត ចុះ ដាក់ ថា្នាំ អា បៃត 
និង បាញ់ ថា្នាំ សមា្លាប់ មូស ។  

 លោក  ហួត  បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដឹង 
ថា ៖   « សមៃប ់ខៃត្ត ខ្ញុ ំ គ ឺថយ មៃន  
ដៃល ក្នុង ១ ខៃ  មាន ជាង  ១០  
ករណី ប៉ុណ្ណោះ  នៅ ទូទាំង ខៃត្ត។  
ខ្ញុំ ជឿ ថា  នៅ តាម បណ្តា ខៃត្ត 
ផៃសៃង  ក៏ អាច មាន ការ ថយ ចុះ 
បៃប នៃះ ដូច គ្នា  ពៃះ ក្នុង ពៃល 
នៃះ  វា មនិ អាច ហក ់ឡើង បាន ទៃ  
ដោយ សរ តៃ យើង បាន ពងៃយ 
ថា្នាំ អា បៃត គៃប់ កន្លៃង សងៃស័យ 
មាន ជំងឺ ឈី ក » ។ 

 កៃសួង សុខា ភិ បាល  កាល ពី 
ថ្ងៃទី ២៧  កញ្ញា  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
ចាប់ តាំង ពី ការ ផ្ទុះ ជំងឺ គៃុន ឈី ក 
ជា លើក ដំបូង នៅ កៃុង ប៉ោយ- 
ប៉ៃត  ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ   
កាល ព ីខៃ កក្កដា មក  មាន ករណ ី
សងៃស័យ ជងំ ឺគៃនុ ឈ ីក ជតិ៦ ពាន ់
នក់  នៅ ក្នុង រាជ ធានី -ខៃត្ត ទាំង  
២១  ហើយ ក្នុង នោះ អ្នក ដៃល 

បាន ជា សះ សៃបើយ មាន ចំនួន  
៩៤  ភាគ រយ ។   

ដោយ ឡៃក ករណ ីជ ំង ឺឆ្លង កវូដី- 
១៩  រហូត មក ដល់ ដើម ខៃ តុលា 
ឆ្នា២ំ០២០នៃះ  តៃវូ បាន រក ឃើ ញ  
ចំ  នួន ២៨០ នក់  ដៃល ជា ករណី 
នំ ចូល មក ពី កៃ បៃ ទៃស ចូល 
មកកានព់ៃះ រាជា ណចកៃកម្ពជុា   
ក្នងុ នោះ អ្នក ពៃយា បាល ជា សះសៃបើយ 
ចំនួន ២៧៦ នក់  និង អ្នក កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទី រ ពៃទៃយ 
ចំនួន ៤នក់ ។   នៃះ បើ យោង តាម 
របាយការណ៍ បៃ ចាំ ថ្ងៃ របស់      
កៃ សួង សុខា ភិ បាល ។ 

 កៃសងួ សខុា ភ ិបាល  ក ៏បាន ឱៃយ 
ដឹង ទៀត ថា  កាល ពី មៃសិល មិញ  
អ្នក ជំងឺ កូវី ដ ១៩ មា្នាក់ ទៀត តៃូវ 
បាន ជា សះ សៃបើយ  ហើយ បាន 
ចៃញ ពី មន្ទី រ ពៃទៃយ កៃយ ការ ធ្វើ- 
តៃស្ត អវិជ្ជ មាន ២ដង។  អ្នក ជំ ងឺ 
មា្នាក់ នៃះ គឺ ជា បុរស ជន ជាតិ ចិន  
អាយុ ២៨ ឆ្នាំ  ហើយ ជា អ្នក- 
ដំណើរ មក ពី បៃទៃស ហ្វីលី ពីន  
បន្ត ជើង ហោះ ហើ រ នៅ បៃទៃស 
កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង  មក ដល់ កម្ពុជា  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៧ ខៃ កញ្ញា។  នៅ 
ថ្ងៃ មៃសិល មិញ នៃះ ដៃរ  កៃសួង 
សុខា ភិ បាល ក៏ បាន អះ អាង ដៃរ 
ថា  មិន មានរក ឃើញ  ករណី វិជ្ជ-
មាន វីរុស កូ វីដ ១៩ ថ្មី ទៃ ៕ 

WCSរកឃើញស្វាកន្ទយុសនិងទោចជាង២មឺុនក្របាល
វ៉ន ដារ៉ា 

មណ្ឌល គិរីៈ អង្គការ  អភិរកៃស   
សត្វ ពៃ នៅ កម្ពជុា  (WCS )  បាន 
រក ឃើញ សត្វ ស្វា កន្ទយុ ស ជាង  
២មឺុន   កៃបាល  និង សត្វ ទោច ថា្ពាល់ 
លឿង  បៃមាណ១ ២០០កៃបាល  
ដៃល ភាគ ចៃើន មាន វត្ត មាន នៅ 
ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សីមា ។ 

លោក  កៃន  សិរីរដា្ឋា  បៃធាន 
អង្គការ  WCS  ថ្លៃង បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ ពីមៃសិល មិញ ថា ការ រក ឃើញ 
សត្វ ស្វា កន្ទយុស  និង សត្វ ទោច 
ថា្ពាល់ លឿង នៃះ កៃ យពីកៃមុ  សៃ វ   - 
ជៃវ របស់  WCS  ដោយ មាន ការ 
សហការ ពី កៃសួង បរិ ស្ថាន  បាន ធ្វើ 
ការ សៃវ ជៃវ ចាប់ តំាង ពីឆ្នា២ំ០- 
១០  រហូត ដល់ ឆ្នា២ំ០២០  នៃះ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា៖« កៃមុ អ្នក អង្កៃត 
បាន រក ឃើញ ពួកវា  នៅ លើ ដើម- 
ឈើ ខ្ពស់ៗ  នៃ ពៃ សៃង និង ពៃ- 
ពាក់ កណ្តាល សៃង  ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពជុា  ពិសៃស នៅ ក្នងុ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ កៃវ សីមា ដៃល ជា ជមៃក 
ដ៏សំខាន់ នៃ ពពួក សត្វ នៃះ រស់ នៅ » ។

 សត្វ ស្វា ទំាង នៃះ  តៃង តៃហក់ - 
លោត  ពីដើម ឈើ មួយ ទៅ ដើម- 
ឈើ មួយ នៅ ពៃល ពៃកឹ។ វា បន្លឺ 
សំឡៃង ខា្លាងំ ៗ  នៅ ចនោ្លាះ ម៉ោង  ៥  

ទៅម៉ោង  ៧ ពៃកឹ ហើយ សំឡៃង វា 
អាច ឮ បាន ចមា្ងាយ ពី ១ ទៅ២  គីឡូ - 
ម៉ៃតៃ  អា សៃយ័ លើ ស្ថាន ភាព ពៃ - 
ឈើ ។  ចំណៃក ចំណី របស់ ពួក វា  
មាន ដូច ជា  ផ្លៃឈើ  តៃយួ ឈើ  ផ្កា  
និង សត្វ ល្អតិ ជា ដើម ។

តាមរយៈ កិច្ច ពិភាកៃសា ជាមួយ 
លោក នៃតៃ  ភក្តៃ  រដ្ឋ លៃខា  ធិការ 
កៃសួង បរិស្ថាន  អង្គការ WCS  
និង កៃសួង បរិស្ថាន អាច  នឹង ធ្វើ 
សន្នសីិទ សរ ព័ត៌ មាន មួយ   នៅ 
អំឡុ ង ថ្ងៃទី២០ខៃ តុលា ដើមៃបី បងា្ហា ញ 
ពី ការ រកឃើញ សត្វ ពៃ កមៃ និង 
បៃភៃទ ជីវចមៃះុ កមៃៗ ជាចៃើន 
ទៀត របស់ កម្ពជុា ។

លោក ភក្តៃ   បាន ថ្លៃង ក្នងុ ពៃល 
ដឹកនំ បៃតិភូ កៃសួង បរិស្ថាន  និង 
កៃុម អ្នក សរ ព័ត៌ មាន ចុះ ពិនិតៃយ  
និង  ស្វៃង យល់ ពី ការងារ រៀបចំ 
គមៃង រៃដ បូក  និង ការ គៃប់ គៃង 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវសីមា ក្នងុ 
ខៃត្ដ មណ្ឌល គិរី  ពី ថ្ងៃ ទី ៣  ដល់ ថ្ងៃទី  
៥ ខៃ តុលា  ថា ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
កៃវ សីមា  មិន តៃមឹ តៃ ជា ដៃន  ជមៃក 
សត្វ ពៃ ដៃល មាន ពៃ សៃង និង 
អាច លក់ ឥណ ទាន កា បូន បាន 
នោះ ទៃ។ បុ៉ន្តៃ វា គឺ ជា តំបន់ ការពារ 
ធម្ម ជាតិ មាន សរ ៈសំខាន់  កមៃតិ 
អន្តរ ជាតិ ក្នងុការ អភិ រកៃស សត្វ ពៃ 
និង ជីវចមៃះុ ជា ចៃើន ទៀត របស់ 

កម្ពជុា ។ លោក ថា ៖« ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ កៃវ សីមា មាន សរ ៈសំខាន់ 
កមៃតិ អន្តរ ជាតិ  ក្នងុ ការ អភិ រកៃស 
សត្វ ដំរី អាសីុ  សត្វ ពានរ  រួម មាន 
ទោច ថា្ពាល់ លឿង  ស្វា កន្ទយុស  
បៃភៃទ មំសសី  និង បៃភៃទ សត្វ 
ស្លាប ជា ចៃើន បៃភៃទ ទៀត ក្នុង 
នោះ បៃភៃទ សត្វ  និង រុក្ខ ជាតិ  ៧៥  
បៃភៃទ ជា បៃភៃទរង ការ គំរាម- 
កំហៃង  ស្ថតិ ក្នងុ បញ្ជ ីកៃហម របស់ 
អង្គ ការ  IUCN »។

បច្ចបុៃបន្ន  តំបន់ ជមៃក សត្វ ស្វា 
កន្ទយុស  និង ទោច ថា្ពាល់ លឿង  
ក្នងុ សហគមន៍ អណ្តងូ កៃឡឹង  ក្នងុ 
ភូមិ សស្តៃ ឃំុសៃន មនោរមៃយ  សៃកុ 
អូររំាង បាន  និង កំពុង ទាក់ ទាញ 
ភ្ញៀវ ទៃស ចរជាពិ សៃស ទៃស ចរបរ-  
ទៃស ឱៃយ មក ទសៃសន កមៃសាន្ត ។

 លោក ភក្តៃ បាន ជំរុញ ឱៃយ កមា្លាងំ 
សមត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធនិង  ពល រដ្ឋ រួម គ្នា 
ថៃ រកៃសា និង ការពារ អភិ រកៃស សត្វ ពៃ 
កមៃ ទំាង អស់នៃះ ឱៃយ បាន  ជា ពិសៃ ស 
ទប់ ស្កាត់ និង បង្កៃប បទ ល្មើស កាប់ 
បំផ្លា ញ  ពៃ ឈើ  និង បង្កៃប ការ- 
ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ដី ពៃ ដោយ ខុស- 
ចៃបាប់  ដៃល សកម្ម ភាព ទំាងនៃះ  
បាន បំផ្លចិ បំផ្លាញ ជមៃក ដ៏សុខ- 
សន្ត របស់ សត្វ ពៃ  និង ជីវចមៃះុ  
ផៃសៃង ទៀត ៕

សត្វ  ទោច និង កូន តូច នៅ ដែន ជមែក សត្វ ពែ កែវ សីមា   ។ រូបថត WCS



តពទីពំរ័ ១...សហប្រតបិត្តកិារ
របស់ស្ថាប័នចម្រុះមានកម្រិត
នងិជបួការលបំាក។ទីតាងំចាស់
មនិមានកន្ល្រងសម្រប់ចតនាវា
និងមិនអាចពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធ
ទៀតបានព្រមទាងំមានការល-ំ
បាកសម្រប់បគុ្គលកិមកពីស្ថាប័ន
សុីវិលនានាក្នុងការច្រញចូល
ក្នងុទតីាងំយោធាដោយសរការ-
រឹតត្របិតផ្ន្រកសន្តិសុខ។
ការប្ដូរទីតាំងន្រះក៏ធ្វើឡើង

ដោយសរត្រទីបញ្ជាការជួរមុខ
ត្រូវមានទីតាំងសមស្របមួយ
ប្រកបដោយឯករាជភាពក្នុង
ឋានៈជាស្ថាប័នជាតិព្រមទំាង
ងាយស្រួលក្នុងការច្រញប្រតិ-
បត្តិការការធ្វើអន្តរាគមន៍ និង
ការជយួសង្គ្រះ។ទីបញ្ជាការន្រះ
ក៏ត្រូវពង្រីកនិងអភិវឌ្រឍសមត្ថ-
ភាពរបស់ខ្លួនទាំងផ្ន្រកហ្រដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រសិទ្ធភាពន្រ
កចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារដ្រលភាព-
ចាំបាច់ន្រះមិនអាចធ្វើបានទ្រ
នៅទីតាំងចាស់។ន្រះបើតាម-
ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ដដ្រល។
គ.ជ.ស.ស.រៀបរាប់ថាទីបញ្ជា-

ការជរួមខុគឺជាអង្គភាពប្រតបិត្តកិារ
អនុវត្តច្របាប់ចម្រុះស្ថាប័ន។នៅ
ឆ្នាំ២០១០ទីបញ្ជាការន្រះបាន-
ស្នើសុំផ្ន្រកតូចមួយន្រមូលដ្ឋាន-
ទ័ពសមុទ្ររាមចំណុះឲ្រយកងទ័ព-
ជើងទឹកធ្វើជាទីតាំងបណ្ដោះ-
អាសន្ន។ ទីបញ្ជាការជួរមុខគឺជា
មជ្រឈមណ្ឌលសម្រប់បញ្ជាគ្រប់គ្រង
នងិសម្របសម្រលួកចិ្ចសហប្រត-ិ
បត្តិការកមា្លាំងចម្រុះពាក់ព័ន្ធនឹង
កិច្ចការសន្តិសុខលម្ហសមុទ្រ។
មជ្រឈមណ្ឌលន្រះប្រមូលផ្ដុំមន្ត្រី
ជនំាញមកពីក្រសងួស្ថាបន័ពាក-់
ពន័្ធរមួទាងំយោធានងិនគរបាល
នងិធ្វើកចិ្ចការពាក់ពន័្ធនងឹសន្តសិខុ

លម្ហសមទុ្រការគ្រប់គ្រងនងិវភិាគ
ព័ត៌មានសន្តិសុខលម្ហសមុទ្រក៏
ដូចជាការពារព្រំដ្រនទឹក។
ស្ថិតក្រមកិច្ចសហប្រតិបត្តិ-

ការយោធាជាមយួបរទ្រសជាដ្រគូ-
សហរដ្ឋអាម្ររិកនិងអូស្ត្រលី
បានផ្ដល់ការគាទំ្រផ្ន្រកហ្រដ្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធខ្នាតតចូការហ្វកឹហ្វនឺដល់
ទបីញ្ជាការន្រះ។ប៉នុ្ត្រលទ្ធផលន្រ
ប្រតិបត្តិការនៅទីន្រះមានទាំង
ជោគជ័យនិងលំបាក។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៧មក

គ.ជ.ស.ស.បានធ្វើការសិក្រសាពី
គម្រងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងន្រះយ៉ាង
ល្អតិល្អន់ព្រមទាងំបានជនូដំណងឹ
ដល់ប្រទ្រសដ្រគូជាពសិ្រសសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកដោយឈរលើស្មារតី
សហប្រតិបត្តិការ។ទោះបីជូន
ដណំងឹរចួហើយក្ដីគ.ជ.ស.ស.មនិ
ដ្រលទទលួបានការជទំាស់ផ្លវូការ
ណាមួយចំពោះការប្ដូរទីតាំងន្រះទ្រ។
គ.ជ.ស.ស.បញ្ជាក់ថាទីបញ្ជា-

ការជរួមខុនៅកោះព្របមានទហំំ
ធំចនំនួអគារច្រើនប៉នុ្ត្រគ.ជ.ស.ស.
ព្រយាយមមនិឲ្រយបាត់បង់នវូសមទិ្ធ-
ផលដ្រលប្រទ្រសដ្រគូបានផ្ដល់
នោះទ្រ។ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍បញ្ជាក់
ថា៖«ទតីាងំថ្មីរបស់ទីបញ្ជាការជរួ
មុខនឹងជួយសម្រួលនិងបង្កើន
ប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការដោយ
មានការកសងផ្រសម្រប់ចតនាវា
ផ្ដល់ភាពងាយស្រលួក្នងុការទនំាក-់
ទំនងជាមួយស្ថាប័នជាតិនានា
ដ្រលពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងឯករាជ-
ភាពសម្រប់ការពង្រកីហ្រដ្ឋរចនា-
សម្ព័ន្ធ និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការជាមយួដ្រគូអន្តរជាតិតទៅ
ថ្ង្រអនាគត»។
ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានថ្ង្រចុង-

ក្រយន្រះអង្គការមួយមាន
មូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាម្ររកិនងិ
កាស្រតបរទ្រសជាច្រើនបានចុះ-
ផ្រសាយជាបន្តបនា្ទាប់ថាកម្ពជុារុះរើ

អគារដ្រលកសងឡើងដោយ
សហរដ្ឋអាម្ររិក ហើយថាការ-
ពង្រីកកំពង់ផ្ររាមកំពុងដំណើរ-
ការដោយមានការគាំទ្រពីចិន។
ទោះយ៉ាងណាការរុះរើអគារ

ទីបញ្ជាការជួរមុខក៏ដូចជាការ-
ពង្រកីកពំង់ផ្ររាមមនិម្រនជារឿង
ថ្មីនោះឡើយ។កាលពថី្ង្រទី១មថិនុា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រន
បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្របាស់អំពីការ-
អភិវឌ្រឍកំពង់ផ្រន្រះ នៅព្រល
លោកចុះពិនិត្រយការអភិវឌ្រឍខ្រត្ត
ព្រះសីហនុ។
លោកមានប្រសសន៍ថា៖«បើ

សនិជាមើលឃើញយើងធ្វើអាហ្នងឹ
ប្ររជាថាអាហ្នងឹចនិជាអ្នកធ្វើពតិ-
ហើយយើងត្រវូការនយិយឲ្រយត្រង់
យើងត្រូវការហិរញ្ញប្របទានពីចិន
ដើម្របីមកធ្វើអាហ្នងឹ។ប៉នុ្ត្របើសនិ
ជាអស់លោកណាចង់ដក់លុយ
មកយើងស្វាគមន៍ទទួលយក»។
លោកបានបន្តថា៖«ហើយខ្ញុំសុំ

ប្រកាសត្រមយួទ្រដើម្របីឲ្រយច្របាស។់
មលូដ្ឋានជើងទកឹរាមនងឹស្វាគមន៍
គ្រប់ប្រទ្រសទាំងអស់ដ្រលមាន
បណំងចលូនាវាចម្របាងំរបស់ខ្លនួ
មកសចំតឈប់សម្រកឬចលូរមួ
ធ្វើសមយទុ្ធជាមយួកម្ពជុា។យើង
មិនធ្វើត្រជាមួយចិនទ្រអាម្ររិក

ចង់ធ្វើក៏សូមអញ្ជើញបារាំងចង់
ធ្វើក៏អញ្ជើញ កាណាដចង់ធ្វើក៏
អញ្ជើញឥណា្ឌាចង់ធ្វើក៏មកអង់-
គ្ល្រសចង់ធ្វើក៏មកជប៉នុចង់ធ្វើក៏មក
អូស្ត្រលីចង់ធ្វើក៏មកមកចុះ»។
កម្ពុជាស្វាគមន៍ទទួលយក

ជំនួយទាំងអស់ពីប្រទ្រសនានា
រមួមានមកពីអាម្ររកិបារាងំជប៉នុ
ចនិនងិប្រទ្រសនានាសម្រប់ការ-
កសងទីបញ្ជាការជរួមខុក៏ដចូជា
ការអភិវឌ្រឍកំពង់ផ្ររាម។ការ-
ពង្រកីកពំង់ផ្រន្រះធ្វើឡើងដោយ-
សរត្របទពសិោធលបំាករបស់
កម្ពជុាដ្រលត្រវូយកនាវាទៅជសួ-
ជលុនៅប្រទ្រសថ្រនងិវៀតណាម។
នៅព្រលសងសង់រចួកពំង់ផ្ររាម
នងឹមានកន្ល្រងជសួជលុនាវាហើយ
កម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្រយបរទ្រស
ចូលមកជួសជុលបាន។ន្រះបើ
តាមប្រសសន៍លោកហ៊ុនស្រន។
លោកបានបញ្ជាក់ច្របាស់ថា

បើទោះបីជាកម្ពុជាទទួលបាន
ហរិញ្ញប្របទានពីចនិសម្រប់ការ-
អភិវឌ្រឍកំពង់ផ្រន្រះក៏ដោយ
កម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្រយទ័ព
បរទ្រសណាមួយប្រើប្រស់
មលូដ្ឋានយោធានៅក្នងុប្រទ្រស
កម្ពជុាទ្រព្រះជាទង្វើផ្ទយុនងឹ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ៕

តពីទំព័រ ១...ត្រូវបានមន្ត្រី
ពន្រយល់ថាដើម្របីថ្ររក្រសាផ្លូវជាតិ
ឱ្រយបានយរូអង្វ្រងនងិកាតប់ន្ថយ
គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍។
តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួង

សធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
ដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ទទួលបានពី
ម្រសិលមិញបានឱ្រយដឹងថាក្នុង
រយៈព្រល៩ខ្រឆ្នាំ២០២០ន្រះ
ក្រុមការងារជំនាញសហការ
ជាមួយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបាន
ធ្វើការត្រួតពិនិត្រយយនយន្ត
សរុបចំនួន១៥៤២៤៤៤
គ្រឿង។ក្នុងនោះមានរថយន្ត
ដឹកទំនិញលើសទម្ងន់កម្រិត
កំណត់ចំនួន៤១៥៩១៧
គ្រឿងស្មើនងឹ២៦,៩៦ភាគរយ
ន្រចំនួនយនយន្តសរុបនៅ
កម្ពជុា។រថយន្តផ្ទកុលើសទម្ងន់
ក្រម៥ភាគរយចំនួន៤១៣-
៣៥៣គ្រឿងប្រហ្រល២៦,៨០
ភាគរយរថយន្តផ្ទកុលើសទម្ងន់
ពី៥ទៅ១០ភាគរយមានចំនួន
៦២គ្រឿង រថយន្តផ្ទុកលើស
ទម្ងន់ពី១០ទៅ២០ភាគរយ
មានចំនួន១៦៥៣គ្រឿងប្រហ្រល
០,១១ភាគរយនិងរថយន្តផ្ទុក
លើសទម្ងន់លើសពី២០ភាគ-
រយមានចំនួន៨៤៩គ្រឿងប្រ-
ហ្រល០,០៦ភាគរយ។យន-
យន្តដ្រលល្មើសទាំងន្រះត្រូវ-
បានធ្វើការផកពិន័យនិងធ្វើ
កិច្ចសន្រយាដោយអនុលោមតាម
មាត្រ៦០ន្រច្របាប់ផ្លូវថ្នល់។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាស

ទី៣ឆ្នាំ២០២០ស្ដីពីការត្រួត-
ពិនិត្រយយនយន្តដឹកជញ្ជនូលើស-
ទម្ងន់កម្រតិកណំត់នៅថ្ង្រទ០ី៥
ខ្រតុលាលោកស្រងឈួន រដ្ឋ-
ល្រខធិការក្រសួងសធារណការ
បានជរំញុឱ្រយមន្ត្រីទាំងអសខ់ិតខំ
យកចិត្តទុកដក់បន្តអនុវត្តការ-
ងាររតឹបន្តងឹបទល្មើសដកឹលើស
ទម្ងន់កម្រិតកំណត់ឱ្រយកាន់ត្រ
ប្រសើរឡើង។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«លើសពីន្រះសូមណ្រនាំដល់
មន្ត្រីតាមស្ថានីយឱ្រយពង្រឹងការ-
អនុវត្តការងារឱ្រយបានកាន់ត្រ
ប្រសើរនិងមានប្រសិទ្ធភាព
ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌
ការងារនិងសហការល្អជាមួយ
ដ្រគូពាក់ព័ន្ធនានា»។
លោកបានលើកឡើងពីទិស-

ដៅការងារដ្រលត្រូវអនុវត្តក្នុង
ខ្រ និងត្រីមាសបនា្ទាប់ដូចជា
យុទ្ធសស្ត្រក្រុមការងារចល័ត
ការសងសង់និងការធ្វើឱ្រយ
ប្រសើរឡើងនៅតាមស្ថានីយ
មួយចំនួន។លោកក៏បានលើក-
ឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន
លើការអនុវត្តការងាររបស់
ស្ថានីយនីមួយៗនិងរបស់ក្រមុ-
ការងារចល័តផងដ្ររ។
លោកចាន់សបំរូប្រធានមន្ទរី

សធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
ខ្រត្តបាត់ដបំងថ្ល្រងពីម្រសិលមញិ
ថាក្រមុការងារចល័តរបស់ក្រសួង
សហការជាមួយមន្ទរីសធា-
រណការនិងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន
បានចុះត្រួតពិនិត្រយយនយន្ត
ដឹកទំនិញលើផ្លូវជាតិល្រខ៥៧
ដោយឃាត់រថយន្តចំនួន១១
គ្រឿងដ្រលដឹកទំនិញលើសទម្ងន់
កម្រិតកំណត់។លោកបន្តថា
ក្រុមការងារបានពិនិត្រយរថយន្ត
ដឹកសីុម៉ងត៍ថ្មខ្រសាច់ដ្រកគ្រឿង-
ទ្រសនិងទំនិញផ្រស្រងៗទៀតសរុប
ចំនួន៥១គ្រឿងដោយឃាត់បាន
រថយន្តដឹកលើសទម្ងន់ចំនួន
១១គ្រឿងដ្រលដឹកលើសទម្ងន់
ចាប់ពី៧តោនដល់១៩តោន។
រថយន្តដឹកលើសទម្ងន់កម្រិត
កំណត់ទាំងនោះ បានធ្វើការ
ផកពិន័យនិងធ្វើកិច្ចសន្រសាដោយ
អនុលោមតាមច្របាប់ផ្លូវថ្នល់មា-
ត្រទី៦០។លោកសបូំរបញ្ជាក់
ថា៖«ខ្ញុំអំពាវនាវឱ្រយក្រមុហុ៊នផ្គត់-
ផ្គង់សហគ្រសនិងមា្ចាស់រថយន្ត
ដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ចូលរួម
សហការដោយធ្វើការដកឹជញ្ជនូ
តាមច្របាប់កំណត់ដើម្របីថ្ររក្រសាផ្លវូ-
ជាតិឱ្រយបានយរូអង្វ្រងនងិកាត-់
បន្ថយគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍»។
លោកគឹមបញ្ញានាយកអង្គ-

ការមូលនិធិបងា្ការរបួសអាសុី
ប្រចំាកម្ពជុា(AIP)បានគំាទ្រចំ-
ណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញ
ដ្រលបានចាត់វិធានការជាបន្ត-
បនា្ទាប់បុ៉ន្ដ្រលោកជំរុញឱ្រយក្រសួង
សធារណការគួរត្រកោះហៅ
តំណាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមក
ប្រជំុពីបញ្ហាដ្រលត្រវូដោះស្រយ
ក៏ដូចជាផ្ដល់អនុសស្ត្រណ្រនាំ
ជុំវិញការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់
ក្រុមហ៊ុន។លោកថា៖«ការដឹក
លើសទម្ងន់ន្រះគឺវាមានហានិភ័យ
ខ្ពស់បំផុតក្នុងការបង្កគ្រះថា្នាក់
ចរាចរណ៍ដល់អ្នករួមដំណើរលើ
ដងផ្លូវជាពិស្រសគឺធ្វើឱ្រយខូច-
ខតផ្លវូថ្នល។់ប្រសនិយើងបាន
ណ្រនាំហើយប៉ុន្ដ្រក្រុមហ៊ុននៅ
ត្រមិនអនុវត្តទ្រគឺស្ថាប័នជំនាញ
ត្រវូត្រដកអាជា្ញាបណ័្ណពីក្រមុហ៊នុ
ដឹកជញ្ជូនហ្នឹងព្រះជាការ-
ព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
ផ្រស្រងៗទៀត»។
លោកបញ្ញាបន្ថ្រមថាក្រពី

ដកអាជា្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនមន្ត្រី
ជំនាញគួរត្រដកហតូរថយន្តទុក
មិនឱ្រយធ្វើចរាចរណ៍បន្តទៀតក្នុង
រយៈព្រលកំណត់ណាមួយដើម្របី
ឱ្រយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបើកយន-
យន្តមានការរាងចាលក៏ដូចជា
ខ្លាចការអនុវត្តច្របាប់មកលើ
ពួកគ្រទៀត។បើធ្វើបានតឹងរុឹង
យ៉ាងដូច្ន្រះលើកក្រយពួកគ្រ
នឹងល្រងហា៊ានប្រព្រឹត្តល្មើស
បន្តទៀតហើយ៕
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កម្ពជុាប្រកាសធ្វើ...

ប្លង់  ទី  បញ្ជាការជួរមុខថ្ម ីនៅ កោះ ព្រាប នៅខ្រាត្តព្រាះសីហនុ  ។ រូបថតគ.ជ.ស.ស

យានយន្តដឹកទំនិញ...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  

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

សូ វិស ល
អនុបេ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

� ក់ ស� ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកីឡា    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកីឡា   
�ៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

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

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា៉ា , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កោ  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កោ  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ទូតកម្ពជុានៅម៉ាឡេសី៊ជួយពលការិនីខ្មេរ២នាក់តេវូគេវាយឲេយវិលមកកម្ពជុាវិញ
ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈ ស្ថានទូត កម្ពជុា បៃចំា 
បៃទៃស ម៉ាឡៃ សីុ បាន ជួយ អន្តរា - 
គមន៍ ដល់ ពលការិនី ខ្មៃរ  ២ រូប 
ដៃល បមៃើការ ងារ នៅ បៃទៃស 
ម៉ាឡៃ សីុឱៃយ  វិល តៃឡប់ មក បៃទៃ ស  
កម្ពជុា វិញ កៃយ ពី ពួក គៃ  តៃវូ 
បាន និយោជក  វាយ ធ្វើ បាប និង 
មិន បើក បៃក់ ខៃ ឱៃយ។

លោក  កុយ គួង អ្នក នំាពាកៃយ 
កៃសួង ការ បរទៃស និងសហ បៃតិ - 
បត្ត ិការ អន្ត រ ជាតិ  បៃប់ ភ្នពំៃ ញ- 
បុ៉ស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទី ៥  ខៃ តុលាថា កៃម 
កិច្ច ជួយ អន្តរា គមន៍ ពី ស្ថាន ទូត 
កម្ពុជា បៃចំា បៃទៃស ម៉ាឡៃ សីុ 
ពលការិនី ឈ្មោះ ងួន វា៉ាន់ អាយុ 
៣១ ឆ្នា ំនិងពលការិនី ឈ្មោះ ឯល 
ម៉ារី អាយុ៣២ ឆ្នាដំៃល អ្នក ទំាង ២ 
បាន រងកា រ វា យ ធ្វើ បាប ពីនិ យោ - 
ជក ជន ជាតិ ម៉ាឡៃ សីុ តៃវូ បាន ធ្វើ 
មតុ ភូមិ និវត្ត ន៍មកកាន់ បៃទៃស 
កម្ពុជាកាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃទី ៤ ខៃ 
តុលា ឆ្នា២ំ០២០។ បើ តាម លោក 
កុយ គួង នៅ ពៃល នៃះ ពលការិនី 
ទំាង ២នាក់ បាន ទៅ ដល់ លំនៅ- 
ឋាន របស់  ពួក គៃរៀងៗ ខ្លនួ ដោយ 
សុវត្ថ ិភាព ហើយ។  

យោង តាម ឯក សរ ដៃល ភ្ន ំពៃញ-  
បុ៉ស្តិ៍ ទទួល បាន កាល ពី  ថ្ងៃ ទី ៥  ខៃ 
តុលា ពលការិ នី ឈ្មោះ ងួន  វា៉ាន់ 

មន លំ នៅ ភូមិ សៃយា ឃំុ កណ្ដៀង 
សៃកុ កណ្ដៀង ខៃត្ត ពោធិ៍សត់ 
បាន ទៅ ធ្វើ ការងារ ផ្ទះដោយ សៃប- 
ចៃបាប់ ជា មួយ និយោ ជក ឈ្មោះ 
Wing SaiLoong នៅ ទីកៃងុ 
គូឡាឡំា ពួ បៃទៃស ម៉ាឡៃ សីុ  
តាម រយៈ កៃមុ ហុ៊ន ឈ្មោះ  CECH 
កាល ពីឆ្នា ំ២០១០។ 

 ឯកសរ  បានគូស បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ដោយ  ចង់ តៃឡប់ មក កម្ពជុា វិញ  
វា៉ាន់ បាន រត់ ចៃញ ពីផ្ទះ និយោ ជក និង 
បាន មក ដល់ស្ថា ន ទូត នៅថ្ងៃ ទី 
២១ ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា២ំ០២០។ ស្ថា ន  -  
ទូត បាន ជួយ សមៃប សមៃ ួល  ទាម- 
ទារ បៃក់ ខៃ នៅ ខ្វះ ពីនិយោ ជក 
ចំនួន ៣៨ ៨០០ រីង ហ្គតី បៃមណ 
៩ ពាន់ ដុលា្លារ អាមៃរិក និង ស្នើ 
និយោជ ករៀប ចំឯក សរ ពាក់ ព័ន្ធ  
ទៅ អគ្គនាយក ដ្ឋាន អន្តោ បៃវៃស ន៍  
ម៉ាឡៃ សីុ ដើមៃបី ឱៃយ នាងអាច តៃឡប់ 
មក កម្ពជុា បាន »។

ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការ រង់ចំា 
តៃឡប់ មក  កម្ពជុា វិញ  ស្ថាន ទូត 
ក៏បាន ផ្ដល់ កន្លៃង ស្នាក់ នៅ និង 
ម្ហបូ អាហារ ដល់ នាង  ពៃម ទំាង 
ចាត់ មន្តៃ ីជូន ដំណើរ នាង ទៅ កាន់ 
អាកាស យាន ដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ 
KLAI ផង ដៃរ ។ តាម ឯកសរ  
ដដៃល   ពលការិនី ឈ្មោះ ឯល 
ម៉ារី ដៃល មន លំនៅ ក្នងុ ខណ្ឌ 
ជៃយ ចងា្វារ  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 

បាន ទៅធ្វើការ ងា រ ផ្ទះ «ដោយ- 
ខុស ចៃបាប់»  នៅ Bentong រដ្ឋ 
Pahang កាល ពីខៃ មីនា ឆ្នាំ  
២០១៨ តាម រយៈ មៃ ខៃយល់ ឈ្មោះ 
ហាស ណាស់។ នៅ ទីនះ ម៉ារី 
តៃ ូវ និយោជក បៃើ ឱៃយ ធ្វើការ ងា រ ផ្ទះ 
និង ជួយ លក់ ខោអាវ គ្មោន ពៃល- 

សមៃក និង មិន ផ្ដល់ ការ ហូប ចុក 
គៃប់ គៃន់ ទៃ ។ បៃភព  ប ញ្ជាក់ ថា ៖ 
«នាង បាន រត់ ចៃញ ពីផ្ទះនិយោ ជ ក 
នៅ ថ្ងៃទី ២ ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២០ 
បនា្ទាប់ ពី តៃវូ បាន និយោជ ក វាយ 
ធ្វើ បាប ជាបៃចំា  និង មន ស្នាម  
របួស ពៃញដៃ ជើង ហើយ ជាចុង- 

កៃយ នាង តៃវូ បាន និយោជ ក  
វាយ បាក់ ធ្មៃញ មុខ អស់ ២»។ 

នៅតាម ផ្លវូ  នាងបាន រត់ ទៅ ជួប 
អ្នក ទទួល ខុស តៃវូ មជៃឈ មណ្ឌល 
សសនា ម្នាក់ ឈ្មោះ  មហាម៉ៃត  
អាសំអាសីុ មូត និង បា ន  សូម   ឱៃយ 
គត់ ជួយ ហើយ នាង តៃវូ បាន អ្នក- 
ទទួល ខុស តៃវូ នៅ មជៃឈ មណ្ឌល 
នះ នំាទៅ ដក់ ពាកៃយ ប្ដងឹ បូ៉លិស 
នៅតំបន់ នះ។ បនា្ទាប់ មក  និយោ- 
ជក ដៃល នាង ធ្វើ ការ ជាមួយ នះ 
តៃវូ បូ៉លិស ចាប់ ខ្លនួនិង ចោទ បៃកា ន់ 
ពីបទ  «បៃើបៃស់ ការ ងារ ដោយ 
បង្ខ»ំ និង កំពុង ដំណើរ ការ ក្តីនៅ 
តុលា ការ។ នៃះ បើ តាម  ឯក សរ 
ខាង លើ  ។ បៃភព ដដៃល បន្ត ថា 
កៃយ ទទួល បាន ការ ជួយ អន្ត- 
រា គមន៍ នាង តៃវូ បាន អនុញ្ញាត 
ឱៃយស្នាក់ នៅ ក្នងុ មជៃឈម ណ្ឌល មួយ 
របស់ រដ្ឋា ភិបាល ម៉ាឡៃសីុ។ចំពោះ 
 បៃក់ ខៃនិង សំណង ផៃសៃងៗ  អាជា្ញា- 
ធ រ ម៉ាឡៃ សីុ នឹង រៀប ចំទៅ តាម 
ការ សមៃចរបស់ តុលាការនៅ 
ពៃល បញ្ចប់ ការកាត់ ក្ត ីដៃល តៃវូធ្វើ 
ឡើង នៅថ្ងៃ ទី ២៥ វិ ច្ឆកិា  ឆ្នានំៃះ។ 
បុ៉ន្តៃ ដោយ នាង  និង គៃសួរ នៅ 
កម្ពជុា   កៃកីៃ ខា្លាងំ អង្គការ សម្ពន័្ធ- 
ចាប់ ដៃ នៅ កម្ពជុា ក៏បាន ជួយ ទិញ 
សំបុតៃ យន្ត ហោះ ជូន នាង ឱៃយ បាន 
វិលតៃឡប់មក កាន់កម្ពុជា វិញ   
ផង ដៃរ ៕

ឃុត  សុភ ចរិ យា

ភ្នំពេញៈ  អភិ បាល រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ លោក  ឃួង  សៃង  ក្នុង 
រយៈ ពៃល ២-៣ ថ្ងៃ  មកនៃះ  បាន 
ដកឹ នា ំមន្តៃ ីជនំាញ ចុះ កាយបៃ- 
ឡាយ  និង តភា្ជាប់ បណា្ដាញ លូ- 
បៃតងុ ធំៗ   ដើមៃប ីរដំោះ ទកឹ ចៃញ 
ពី តំបន់ មួយ ចំនួន ក្នងុ ខណ្ឌពោធិ៍ - 
សៃន ជយ័  ខណ្ឌ ដង្កោ  នងិ ខណ្ឌ 
កំាបូល  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  ដៃល 
 រង ការ ជន់ លិច ពី ទឹក ភ្លៀង សៃប- 
ពៃល កៃសួង ធន ធាន ទឹក អំពា វ- 
នាវឱៃយ បៃុង បៃយ័ត្ន ពី ទឹក ជំនន់ ។ 

លោក  ម៉ៃត  មស ភក្ដ ីអ្នក នំា- 
ពាកៃយ ស លា រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍ នៅថ្ងៃ៥ 
តុលា ថា  ក្នុង រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មោន 
ថ្ងៃ កន្លង មក នៃះ  អាកាស ធាតុ 
មិន អំណោ យ ផល ដោយ មន 
ភ្លៀង ធា្លាក់ ជាប់ ៗ  គ្នា  ធ្វើ ឱៃយ ជន់ 
លចិ លនំៅ ឋាន ពលរដ្ឋ ជា ចៃើន 
ខ្នង  និង កំណាត់ ផ្លូវ មួយ ចំនួន 
នៅ ភាគ ខាង លិច រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  
ក្នងុ នះ ក ៏មន កណំាត ់ផ្លវូ ជាត ិ
លៃខ ៤ ផង ដៃរ ។

លោក បាន បន្ត ថា  ដោយ ពិនិតៃយ 

ឃើញ បញ្ហា ទំាង នៃះ  លោក អភិ- 
បាល រាជ ធានី ភ្នពំៃញ បាន  ដឹក នំា 
ឱៃយ មន្តៃី ជំនាញ នៃ មន្ទីរ ស ធា- 
រ ណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជនូ  និង មន្តៃី 
ជនំាញ នៃ មន្ទរី ធន ធាន ទកឹ   នងិ 
ឧតុ និយម  រួ មសហ ការ គ្នាជា មួយ 
អាជា្ញា ធរ ដៃន ដី ធ្វើ ការ ជីក កាយ 
បើក មុខ ទឹក  ដោយ ចាប់ ផ្ដើម ពី 
ថ្ងៃទី ២  ខៃ តុលា  ឆ្នាំ ២០២០ ។

លោក  ភក្ដី  បាន បញ្ជាក់ ថា៖  
«តាម រយៈ ការ ចុះ ពិនិតៃយ ភា ព- 
ជាក់ ស្ដៃង  ទីតំាង ដៃល ទទួល រង  
ការ លិច ខា្លាំង ដោយ ជំនន់ ទឹក- 

ភ្លៀង នា ប៉នុា្មោន ថ្ងៃ កន្លង មក នៃះ  
ស្ថតិ ក្នងុ សងា្កោត់ តៃពំាង កៃ សំង  
ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ។ ប៉ុន្តៃ 
ឥឡូវ នៃះ  បាន ថម ថយ ទៅ វិញ 
ហើយ បនា្ទាប់ ពី មន្តៃី បៃើ គៃឿង- 
ច កៃ កាយ បើក មខុ ទកឹ ២ កន្លៃង 
អម ផ្លូវ រថភ្លើង  ដើមៃបី នាំ ទឹក ទៅ 
បៃឡាយ    តៃ ពំាង កៃ សំង ធា្លាក់ទៅ  
ស្ថា នី យ បូម ទឹក ទួល សំ ពៅ »។ 

បើ តាម លោក  ភក្ដី  ការ ជន់- 
លិច ភូមិ  និង ផ្លូវ ក្នុង តំបន់នៃះ 
បង្ក ឡើង ពី កតា្តោ មួយ ចំនួន រួម មន  
ភ្លៀង ធា្លាក់ ខា្លាំង ក្នុង រយៈ ពៃល 

បុ៉នា្មោន ថ្ងៃ នៃះ មន កមៃតិ ចន្លាះ 
ពី ១៥០ ម.ម ដល់ ១៩០ ម.ម  ក្នងុ 
១ វិនាទី  ការ ចាក់ ដី រំលោភ យក 
ដចី ំណ ីបៃឡាយ   ការ សង សង ់
សំណង់ លំនៅ ឋាន រំលោភ  លើ 
បៃពន័្ធ បៃឡាយ  នងិ ការ ចោល- 
សំរាម ពាស វាល ពាស កាល នាំ 
ឱៃយ ស្ទះ មត់ លូ ជា ដើម ។ 

លោក ថា៖ «យើង មិន អាច 
ទប់ ស្កោត់ គៃះ ធម្ម ជាតិ មិន ឱៃយ 
កើត មន នះ ទៃ បុ៉ ន្តៃ យើង អាច 
រមួគ្នា ដោះ សៃយ ផល ប៉ះ ពាល ់
ដៃល បង្ក ឡើង ពីគៃះ ធម្ម ជាតិ 
នះ បាន  តាម រយៈ ការ បញៃឈប់ 
សកម្ម ភាព ដៃល បង្ក មហន្ត រាយ- 
ដល់ សង្គម  និង បរិ ស្ថាន» ។   

ជា មួយ គ្នា នៃះ  លោក ភក្ដ ីបាន 
សំុ ការ យោគ យល់ ពី ពល រដ្ឋ ដៃល 
រស់ នៅ ជិតទីតំាង  ស្ដារ បៃព័ន្ធ បៃ- 
ឡាយ មៃ មួយ ក្នងុ ខណ្ឌ កំ បូល  
ដៃល នឹង តៃ ូវជីកស្ដារ ត ភា្ជាប់ ទៅ 
បងឹ តា មោ ក  នងិ ចលូ ទន្លៃ សប  
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ការ លិច លង់  ។

ជំុវិញ បញ្ហាជំនន់ ទឹក ភ្លៀង នៃះ 
ដៃរ លោក លឹម  គន ហោ រ ដ្ឋមន្តៃ ី 
កៃសួង ធន ធាន ទឹក  និង ឧតុនិ- 
យម បាន ចៃញ សៃច ក្ដ ីជូនដំណឹង 

កាល ថ្ងៃទី ៥  ខៃ តុលា  ដោយ 
អំពាវ នាវ ដល់ ពលរដ្ឋ រស់ នៅ 
តាមទីបៃជុំ ជន  ទីទំនាប កៃបៃរ ផ្លូវ- 
ទឹ ក ប ង្កើ នកា របៃងុ បៃ យ័ត្ន ខ្ព ស់ 
ចំពោះ គៃះ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង ដៃល 
អាច នឹង កើត មន ចាប់ ពី ពាក់- 
កណា្ដាល នៃ សបា្ដាហ៍ នៃះ ទៅ ។ 

 តាម រយៈ សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹង 
នៃះ  លោក រដ្ឋមន្តៃ ី បាន បញ្ជាក ់
ថា ពៃ ល នៃះ បៃពន័្ធ សម្ពាធ ទាប 
នៅ តៃ បន្ត ឆ្លង កាតក់ ម្ពជុា ដោយ 
ភា្ជាប ់នងឹ វិស ម្ពាធ ទាប លើ សមុទៃ 
ចិន ខាង តៃបូង។ ស្ថាន ភាព បៃ ប 
នៃះ នឹង  ធ្វើ ឱៃយ មន ភ្លៀង ធា្លាក់ ខា្លាងំ 
ក្នងុ ផ្នៃក មយួ ចនំ ួននៃ បណា្ដា រាជ- 
ធានី - ខៃត្ត  នៅ ភាគ ខាងតៃបូង  និង 
ខាង កើតជាប់ ពៃ ំដៃនវៀត ណាម 
និង ខៃត្ត ជាប់ មត់ សមុទៃ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖«ចាប-់ 
ពី ថ្ងៃទី ៧  ដល់ ថ្ងៃទី ៩  ខៃតុលា  
ឆ្នា ំ២០២០ ខាង មុខ នៃះ នៅតាម 
តំបន់ ដៃល ស្ថតិ នៅទី ទំនាប កៃបៃរ 
ផ្លវូ ទឹក តំបន់ ភ្នំ  និង តំបន់ ជួរ ភ្នំ- 
កៃវាញ នឹង មន បញ្ហា បៃឈម 
ខ្ពស់ ចំពោះ ជំនន់ទឹ កភ្លៀ ង  
រ លក សមុ ទៃ និ ងខៃយល់  បោក- 
បក់ខា្លាំង» ៕

ពលការិនីរងគេះពេលមកដល់ពេលានយន្តហោះកេងុគូឡាឡំាពួ។ រូប សហ ការី

មន្តេកីេង៊ស្ដារបេឡាយខណៈកេសួងធនធានទឹកឲេយបេយ័ត្នទឹកជំនន់

មន្តេកីេងុ ពេលចុះពិនិតេយការស្ដារបេឡាយ។ រូបថត ខណ្ឌពោធិ៍សៃនជ័យ
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,340 17,380 17,380 17,200

2 GTI 3,450 3,450 3,450 3,450

3 PAS 13,900 13,980 14,000 12,600

4 PEPC 3,280 3,250 3,280 3,250

5 PPAP 11,680 11,680 11,680 11,680

6 PPSP 2,280 2,270 2,290 2,200

7 PWSA 6,080 6,020 6,080 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ 

ធួ វិរៈ  

ភ្នពំេញ : ឯកអគ្គ រាជ ទតូ កម្ពជុា  
បេចា ំ បេទេស ករូ៉េ ខាង តេបូង លោក  
ឡងុ ឌមីង៉ ់បាន ស្នើ ឱេយ កេមុហ៊នុ  
Harim Corporation ដេល 
ចេក ចាយ សាច់ មាន់ និង ម្ហូប អា-
ហារ  មាន មូល ដ្ឋាន នៅ កូរ៉េ ខាង- 
តេបូង  បោះ ទុនវិនិយោគ បង្កើត 
រោងចកេ ចំណី សត្វ នៅ  កម្ពុជា ។

លោក  ឡុង ឌីម៉ង់ បាន ឱេយដឹង 
ថា  កេុមហ៊ុន  នេះ ជា កេុមហ៊ុន 
ចេក ចាយ សាច់ មាន់ លំដប់ទី 
១  ដេល បានកាន់ កាប់ ចំណេក  
ទផីេសារ ៧០ភាគរយ  នៅ ករូ៉េ ហើយ   

កេមុហុ៊ន នេះ បាន ផ្គត់ ផ្គង់ សាច់- 
មាន ់ ជា មធេយម ៦៥មុនឺ  កេបាល ក្នងុ 
១ថ្ងេ  នងិ ១,៣ លាន  កេបាល ក្នងុ 
១ថ្ងេ នៅ ក្នុង រដូវ ក្តៅ ក្នុង ទីផេសារ 
បេទេស នេះ។ 

លោកបន្តថា៖ «ខ្ញុ ំបាន ស្នើ សុ ំ
ឱេយ គាត ់សម្លងឹ មើ លការ វនិយិោគ  
បង្កើត រោង ចកេ ផលតិ ចណំសីត្វ  
នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា ដើមេបី នាំ-
ចេញ មក ផ្គត់ផ្គង់ឱេយ រោង ចកេ 
ចិញ្ ឹម មាន់ របស់ គាត់ នៅ   កូរ៉េ »។

លោក បាន ឱេយ ដងឹថា កេមុហ៊នុ  
នេះ បាន បោះទុន យ៉ាង ចេើន លើ 
បច្េក វទិេយា  នងិ ការរកេសា គណុភាព  
សាច់ មាន់  ឱេយ នៅ សេស់ ល្អ  ។ 

លោក សេ៊ុន ពៅ បេធាន 
សមាគម អ្នកចញិ្មឹសត្វ កម្ពជុា 
សម្តេង ការ សា្វាគមនច៍ពំោះ  ការ 
ស្នើ ឱេយ កេុមហ៊ុន ធំៗ លំដប់ 
អន្តរជាត ិ  មក  វនិយិោគ  នៅកម្ពជុា   
លើ ការ ផលិត ចំណី ហើយបើ 
បាន នាំចេញ សាច់មាន ់ កានត់េ 
បេសើរ។  

លោក នយិយថា៖« ការ  ចញិ្មឹ  
មាន ់មនិ សវូ ផ្តល ់អណំោយ ផល 
នោះទេ ពេះ ការ ចិញ្ឹម មាន់ 
យក សាច ់ផ្គតផ់្គង ់លើ ទផីេសារ ក្នងុ 
សេកុយើង វា លើស តមេវូ ការ ហើយ 
ប៉ុន្តេ បេសិនបើ គាត់ វិនិយោគ  
កសដិ្ឋាន ចញិ្មឹ មាន ់ដើមេប ីផលតិ  

នាចំេញទៅ ករូ៉េ វញិ វាជារឿង ល្អ 
ដេល នឹង បង្កើត ឱកាសការងារ 
ឱេយ បេជាពល រដ្ឋ និង បង្កើត ជា 
ទីផេសារ សមេប់  វត្ថុ ធាតុដើម 
សមេប់ ផលិតជា ចំណីសត្វ »។ 

បើ តាម លោក ពៅ តមេូវ ការ 
ទីផេសារ សាច់ មាន់ នៅក្នុង ទីផេសា រ 
ក្នុង សេុក  ជាមធេយមចនោ្លោះពី 
១២០ ០០០កេបាលទៅ ១៣០- 
០០០ កេបាល ក្នងុ ១ថ្ងេ ប៉នុ្តេការ 
ផ្គត់ ផ្គង់ សាច់ មាន់ លើស តមេូវ- 
ការ រហតូ ដល ់១៥០ ០០០កេបាល  
ដោយ   មនិ គតិ ព ីការ នា ំចលូ សាច-់ 
មាន់ ពីបេទេស ជិត ខាង នោះ ទេ។

យោង តាម ទនិ្ន នយ័ ព ីកេសងួ 

កសិកម្ម  បេជាជន កម្ពុជា បាន 
បរភិោគ សាចច់នំនួ  ២៩០ ០០០  
តោន  កាលព ីឆ្នា២ំ០១៩  ខណៈ 
ការ ផ្គត ់ផ្គង ់មាន ចនំនួ  ២៤០ ០០០  
តោន ប៉ុណោ្ណោះ។  ក្នុងចំណោម 
បរិមាណ សាច់ សរុប  សាច់ មាន់ 
នងិ ទា មាន  ចណំេក  ២០ ភាគរយ  
សាច់គោ  ២៧ភាគរយ និង 
សាច់  ជេូក  ៥៧ភាគរយ ។

កេសងួកសកិម្ម  មាន ផេន ការ 
ជំរុញ ការ ផលិត សាច់ ពាហនៈ 
ចនំនួ  ៣៣៥ ០០០  តោន  ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០៣០ ដើមេបី បំពេញ តមេូវការ 
ក្នុងសេុក និង កាត់ បន្ថយ  ការ- 
នាំ ចូល     ៕ LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញ : កេុមហ៊ុន  និង សហគមន៍ 
សា្វាយ យ៉ាង ហោចណាស  ់៥០បាន ដក ់  
ពាកេយ ស្នើ សុំ ទៅ កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខា - 
បេមាញ់ និង នេសាទ ដើមេបី   ទទួល បាន    
សទិ្ធ ិនា ំចេញ សា្វាយ សេស ់ទៅកាន ់ ទផីេសារ 
បេទេស ចនិ បនា្ទាប ់ព ីភាគ ីចនិ យល ់ពេម 
ឱេយ   កម្ពុជា   នាំ ចេញ ផ្លេ សា្វាយ សេស់ ជា ផ្លូវ- 
ការ ទៅ កាន ់ទផីេសារ ដធ៏នំៅ អាសុ ីមយួ នេះ 
ចំនួន៥០មុឺន តោនក្នុង ១ឆ្នាំ ៗ ។

លោក កេ មុន្ធីវុធ បេធាន នាយក-
ដ្ឋាន  ការពារ ដំណំា អនាម័យ និង ភូត- 
គាម អនាម័យ នេ កេសួងកសិកម្ម  បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងេអងា្គារថា 
គិត តេឹម ខេ កញ្ញាឆ្នា ំនេះ  អគ្គ នាយកដ្ឋាន  
ទទួល បានពាកេយ ស្នើ សុំ ចុះ បញ្ជី ចមា្ការ សា្វាយ  
ទីតាំង វេច ខ្ប់ ពី កេុមហ៊ុន សហគមន៍  
កសិកម្ម មា្ចាស់ ចមា្ការ  និង កសិដ្ឋាន សរុប  
៤៥ ហើយ កេុមហ៊ុន ២៣មាន  បំណង 
និងកំពុង សាងសង់ ហេដ្ឋារចនា   សម្ព័ន្ធបេ - 
ពេឹត្តិ កម្ម សមា្លោប់ពង រុយ ចោះ ផ្លេ សា្វាយ ។

លោក បាន បន្តថា ផ្អេក តាម ខ្លឹម សារ នេ 
ពិធីសារ ដេល កម្ពុជា -ចិន ចុះ កិច្ ពេម ពេៀង  
ជាមួយ គា្នា កាល ពី ខេ មិថុនា  កន្លង  ទៅ  
បាន បងា្ហាញ ថា ផ្លេ សា្វាយ សេស់ កម្ពុជា 
អាច នាំចេញ ទៅកាន់ បេទេស ចិនបាន 

លុះតេ តេ ចុះ   បញ្ជី កសិដ្ឋាន  និង ទីតាំង 
វេច ខ្ប់ នៅ  អគ្គ នាយកដ្ឋាន កសិកម្ម 
ដេល ទទួល សា្គាល់ ដោយ អ្នកជំនាញ 
គយ បេទេស ចិន(GACC)។ 

លោក ថ្លេងថា៖«ទាងំនេះ ទាមទារ  ការ- 
ចលូ រមួ ព ីអ្នក វនិយិោគ ទាងំ ក្នងុ  នងិ កេ 
បេទេស ក្នងុការ សាងសងប់េពេតឹ្តកិម្ម សមា្លោប ់ 
សមាសភាព ចងេ ដោយ  បេើ ចំហាយ  ទឹក 
ក្តៅ និង បេពេតឹ្ត ិកម្ម ទឹក ក្តៅនេះ»។ 

កាល ពី ខេ មិថុនា ឆ្នាំនេះ បេទេស 
កម្ពជុា នងិចនិបាន ចុះ កចិព្េមពេៀង ជា 
ផ្លូវការ នៅក្នុង ការនាំចេញ សា្វាយ សេស់  

ចំនួន៥០ មុឺន តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ  ដេល នេះ 
ជា ការ បើកផ្លូវ ក្នុង ការជំរុញ ការ នាំចេញ  
កសិផល ក្នងុ សេកុ ទៅកាន់ ទីផេសារ ធំជាង- 
គេ នៅ អាសុី មួយ នេះ ។

លោក បន្តថា៖« អគ្គ នាយក ដ្ឋាន កសិកម្ម 
បាននងិ កពំងុ ខតិខបំេងឹ បេង ជរំញុ ការ-  
អនុវត្ត សកម្ម ភាព លើក កម្ពស់ ខេសេ ចងា្វាក់ 
ផលិតកម្ម ដំណាំ សា្វាយ សមេប់ នំាចេញ 
ទៅ កាន់ទីផេសារ បេទេស ចិន  តាម រយៈ 
សិកា្ខា សាលា ផេសព្វ ផេសាយ លក្ខខណ្ឌ តមេូវ 
ភូត គាម អនាម័យ ដល់ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ»។ 

លោក ឈុន ដរ៉ូ បេធាន ផ្នេក រដ្ឋ - 

បាល របស់ កេុមហ៊ុន Cam MJ Agri-
cultural Park ដេល ជាការ វិនិយោគ 
របស់ វិនិយោគិន ចិន  បេប់ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី ថ្ងេអងា្គារ ថា កេុមហ៊ុន លោក  នៅ 
មិន ទាន់ ដក់ ពាកេយ ស្នើ សុំ  នៅឡើយទេ 
ពេះ កេមុហ៊នុ កពំងុ ដឡំើងមា៉ាសុនីសមា្លោប ់ 
សមា ស ភាព  ចងេ  លើ ផ្លេ ឈើ សេស់។ 

លោក ថ្លេងថា៖« យើង មិន ទាន់ ដំឡើង  
មា៉ាសុីន រួចរាល់ទេ ដោយសារ បញ្ហាជំងឺ 
កវូដី ១៩ បានរាងំស្ទះ ដល ់ដណំើរ ការ នេះ   
យើង មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ យ៉ា ង ខា្លោំង 
ចំពោះទីផេសារ នាំចេញ ផ្លេ សា្វាយ សេស់ 
ទៅបេទេសចិន » ។ 

លោក ដរ៉ូ បាន ឱេយ ដឹងថា កេុមហ៊ុន  
នេះ  មាន រោងចកេ ចំនួន២គឺ រោងចកេ 
កេច្នេ តណំាប ់សា្វាយ ដេល សាងសង ់លើ  
ផ្ទេដ ីទហំ ំ១០០ ហកិតា  ក្នងុសេកុ គង ពសិ ី
និង រោងចកេ ដេល គេង នឹង ដំឡើង 
មា៉ាសុីន សមា្លោប់ សមាសធាតុ ចងេ លើ 
ផ្លេសា្វាយ និង វេចខ្ប់ នៅលើ ផ្ទេ ដី ២៤ 
ហិកតាក្នុង សេុក ភ្នំសេួច។

 កម្ពុជា បាន នាំចេញ ផ្លេ សា្វាយសេស់ 
ជាង  ៦២ ៩២០ តោន រយៈ ពេល៩ ខេដើម 
ឆ្នា២ំ០២០នេះកើន៥៨ភាគរយ ធៀប នងឹ 
៩ខេ នេ ឆ្នាំមុន ។   ផ្លេសា្វាយតេូវនាំចេញ   ទៅ 
កាន់ ទីផេសារថេ វៀតណាម បារាំង កូរ៉េ- 
ខាងតេបូង  និង ហុង កុង ៕ LA

ទូតកម្ពជុា  ស្នើ កុ្មហុ៊ន Harim វិនិយោគ បង្កើតរោងចក្ ចំណីសត្វ 

កុ្មហុ៊ន និង សហគមន៍ ៥០ ដាក់ ពាក្យ  សំុសិទ្ធ ិ  នំាច្ញស្វាយ 

រដ្ឋមន្តេកីេសួងកសិកម្ម វេង សាខុន (សា្តា)ំ ក្នងុពិធី ចុះ ហត្ថលេខាកាល ពីខេមិថុនា។ រូបថត ហុង មិនា

PPCBank 
នឹង...

តពីទំពរ័ ១... លោក Ha  
ថ្លេងថា ៖ « ខ្ញុ ំផ្ទាល ់គតិថា វា ជា រឿង 
ធម្មតា ដេល កេមុហុ៊ន ចុះបញ្ជ ីមូល- 
ប តេ មូល និ ធិ ពី ទីផេសារ មូលធន 
ជាចេើន ដង    ហើយ ដោយមាន 
ភាពជោគជ័យ នេ ការចេញ មូល ប តេ 
លើក ទី ២ របស់ ធនាគារ PPCB 
បាន បងា្ហាញថា ផេសារ ហ៊ុន នេះគឺជា 
បេភព ថវិកា ដ៏ សមេបូរបេប ដេល 
អាច ឱេយ កេុមហ៊ុន សហគេស 
ជាពិសេស កេុមហ៊ុន ចុះបញ្ជី អាច 
បេមលូ មលូនធិ ិបន្ថេម ជាចេើន ដង 
ដើមេបី គំាទេ ការអភិវឌេឍយ៉ាង- 
រហ័ស និង ការពងេីក អាជីវកម្ម 
របស់ ពួកគេ ជាជាង ការរង់ចាំ 
បេក់ចំណេញ របស់ ពួកគេ ដើមេបី 
ពងេីក អាជីវកម្ម ដេល អាចមាន 
ដណំើរកា រ យតឺយ៉ាវ ដោយសារតេ 
ទីផេសារ បេកួតបេជេង គា្នា ខា្លោំង នៅ 
ពេល បច្ចុបេបន្ន » ។ 

 លោក Han Kyung -tae 
នាយក គេបគ់េង កេមុហ៊នុ Yuan-
ta  Securities (Cambodia) 
Plc បាន ឱេយ ដឹង នៅក្នុង អំឡុង 
ការចុះបញ្ជី លើក ទី ១  របស់ 
ធនាគារនេះកាលពី ខេមេសា ថា 
នៅ ពាក់កណា្ដាល វិបត្តិ សុខភាព 
នេះ គឺជា សមិទ្ធផល ដ៏ ធំ មួយ 
សមេប់ ទាំង ធនាគារ នេះ និង 
ការអភិវឌេឍនេ ទីផេសារ មូលធន  
របស់ ក ម្ពុ ជា ។ 

 ទិន្នន័យ បាន ពី CSX រហូត 
មកដល់ ពេលនេះ ទីផេសារ នេះ មាន 
កេុមហ៊ុន ចុះបញ្ជី ចំនួន ១៣ ក្នុង 
ចំណោម កេុមហ៊ុន ទាំងនោះ កេុម- 
ហ៊ុន  ៧ ចុះបញ្ជី មូល ប តេ កម្ម សិទ្ធិ 
និង កេុមហ៊ុន ៦ ផេសេងទៀត ចុះបញ្ជី 
សញ្ញាបណ្ណ សាជី វកម្ម ។ កេុម- 
ហ៊នុ ១៣ នេះ បាន បេមលូ មលូនធិ ិ
រួមគា្នា បាន បេហេល ២៤៣ លាន 
ដុលា្លោរ ។ តេឹម ចុង ឆមាស ទី ១ 
ឆ្នាំនេះ មូលធន ភាវូបនីយកម្ម 
ទផីេសារ មយួ នេះ បាន កើន ឡើងដល ់
២,៥៧ ពាន ់លាន ដលុា្លោរ ដេលមាន 
ចំនួន ៤,៥ ដង បើ ធៀប នឹង រយៈ- 
ពេល ដូចគា្នា កាលពី ឆ្នាំមុន ៕LA
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ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: NagaCorp ជា កៃុមហ៊ុន 
មៃ របស ់កៃមុហ៊នុ NagaWorld ដៃល 
ជា បៃតិបត្តិ ករ កាសុីណូ តៃ១គត់ នៅ 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ បាន រាយការណ៍ ពី ការ - 
ស្ទុះ ងើបឡើង វិញ ដ៏ ល្អ នៃ បៃតិបត្តិការ 
អាជីវក ម្ម របស់ខ្លួន ដៃល តៃូវបាន រង- 
ផលប៉ះពាល់ យ៉ាងខ្លាំង ដោយ ការរីក- 
រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ក្នុង រយៈពៃល 
ជា ចៃើន ខៃ ។ 

 របាយការណ ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុរបស ់កៃមុហ៊នុ 
នៃះ បាន ឱៃយ ដឹងថា ក្នុងអំឡុងពៃល ៦ ខៃ 
គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី៣០  ខៃមថិនុា  ឆ្នា ំ២០២០ 
បៃក់ចំណៃញ សុទ្ធ មាន ចំនួន ២០,៦ 
លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ។ បៃក់ចំណូល 
ការលៃង លៃបៃងភ្នាល ់ដលុ (GGR) នៅ 
ឆមាស ទី ១ ឆ្នា ំ២០២០មាន ចំនួន ៣៧ ២ 
លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ។ 

 លោក បៃធាន Timothy Patrick 
McNally បាន ឱៃយ ដងឹ នៅក្នងុ របាយការណ ៍
នៃះ ថា ៖ « យើង សមៃចបាន ដូចនៃះ 
ទោះបីជា រយៈពៃល ៣ ខៃ នៃ បៃតិបត្តិការ 
អាជីវក ម្ម លៃងលៃបៃង ភ្នាល់ ក្នុងអំឡុង 
ពៃលនៃះ ក៏ដោយ ដោយសារតៃ ការរីក- 
រាលដាល ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ដៃល បណ្ដាល ឱៃយ 
មានការ រំខន យ៉ាងខ្លាំងដល់ សៃដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក » ។   លោក ថា ៖ « ខណៈដៃល 
លទ្ធផល ហរិញ្ញវត្ថ ុបៃចាតំៃមីាស ទ ី១ របស ់

យើងមាន ស្ថិរភព ហើយ យើង រំពឹងថា 
នងឹ ទទលួបាន ជោគជយ័ នៅ តៃមីាស ទ ី២ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ បាន បណ្ដាល ឱៃយ ពួកយើង 
បញៃឈប់ បៃតិបត្តិការ លៃងលៃបៃង ភ្នាល់ 
ទាំងអស់ កាលពី ថ្ងៃទី ១  ខៃមៃសា ឆ្នាំ 
២០២០ រហូតដល់ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
អនុញ្ញាត ឱៃយ ពួកយើង បើក ដំណើរការ 
បៃតិបត្តិការ លៃងលៃបៃង ភ្នាល់ ឡើងវិញ 
កាលពី ថ្ងៃទី ៨  ខៃកក្កដា  ឆ្នាំ ២០២០» ។ 

 របាយការណ៍ នៃះ  បាន ឱៃយ ដឹងថា 
ក្នុងអំឡុង ឆមាស ទី ១  ឆ្នាំ ២០២០ 
ទំហំ អាជីវកម្ម ទីផៃសារ ទូទៅ និង GGR 
បាន ធា្លាក់ចុះភគចៃើន ដោយសារតៃ 
ការបទិ បៃតបិត្តកិារ កាសុណី ូបណ្ដាះ- 
អាសន្ន កាលព ីតៃមីាស ទ ី២ ដោយសារ 
តៃ ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ លើ 
ពិភពលោក ។ 

 លោកបាន ថ្លៃងថា ៖« ការធា្លាកច់ុះ នៃះ 
មយួផ្នៃក តៃវូបាន កាតប់ន្ថយ តាមរយៈ 
ទីតាំង ផ្ដាច់មុខ របស់ យើង នៅ ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ ជា កន្លៃង ដៃលមាន ការកើន- 
ឡើង ខង ទៃពៃយសមៃបត្ត ិនងិ សហគមន ៍
ជនបរទៃស ចំនួន ចៃើនភគចៃើន 
ជនជាតិ ចិន ។ ទោះបីជា ការធា្លាក់ចុះ 
ការមកដល់ ភ្ញៀវទៃសចរ ក្នុងអំឡុង 
ឆមាស ទ ី២  ឆ្នា ំ២០២០ ដោយសារតៃ 
ការរកី រាលដាល ជងំ ឺក ូវដី ១៩ កដ៏ោយ 
ក៏ ដំណើរ កមៃសាន្ត មកកាន់ កាសុីណូ 
NagaWorld នៅតៃមាន ដណំើរ ការល្អ 

បៃសើរ មុនពៃល ការបិទជា បណ្ដាះ- 
អាសន្ន នៃ បៃតិបត្តិការ កាសុីណូ នៃះ » ។ 

 កាលពី ខៃមីនា លោកនាយក- 
រដ្ឋមន្ដៃ ីហ៊នុ សៃន បានចៃញ បញ្ជា ឱៃយ 
បិទ បៃតិបត្តិការ កាសុីណូ ទាំងអស់ 
បណ្ដាះអាសន្ន នៅក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា ដើមៃបី ចៀស ផុតពី ការរីក- 
រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ ទោះយ៉ាង -  
ណលោក បាន លុបចោល ការហាម- 
ឃាត់ នៃះ កាលពី ថ្ងៃទី ៣  ខៃកក្កដា 
ប៉ុន្តៃ តុ លៃងលៃបៃង តៃូវតៃ ស្ថិត ចមា្ងាយ 
យ៉ាងហោចណស់១ ម៉ៃតៃ ពីគ្នា ។ 

ការលៃង លៃបៃង ជា កៃមុ តៃវូបាន ហាម- 
ឃាត់ ។ 

 យោងតាម របាយការណ៍ របស់ 
កៃុមហ៊ុន Naga ក្នុងអំឡុង ឆមាស-    
ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០ បៃកច់ណំលូ មនិមៃន 
លៃបៃង បាន ធា្លាក់ចុះ ភគចៃើន ដោយ- 
សារតៃ ការបិទ បៃតិបត្តិការ កាសុីណូ 
បណ្ដាះអាសន្ន កាលពី តៃីមាស ទី ២ 
និង ការ រឹតបន្តឹង គោលនយោបាយ 
ធ្វើដំណើរ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា និង 
បណ្ដា បៃទៃស ក្នុង តំបន់ ផៃសៃងទៀត។ 

 របាយការណ ៍នៃះ ឱៃយ ដងឹថា កៃមុហ៊នុ 

នៃះ តៃវូបាន រំពឹងថា Naga 3 នឹង បំពៃ ញ 
បន្ថៃម អគរ កាសុីណូ ដៃលមាន សៃប់ 
របស់ Naga 1 និង Naga 2 ។ កៃុម - 
ហ៊នុ បាន រពំងឹថា នងឹ បញ្ចប ់ការ សាង- 
សង់ អគរ Naga 3 តៃមឹ ឆ្នា ំ២០២៥ ។ 
ដចូ្នៃះ អគរ NagaWorld រមួបញ្ចលូ 
គ្នា ជាមយួនងឹ Naga 1, Naga 2 នងិ  
Naga 3 នឹងមាន បៃហៃល ៥ ០ ០ ០ 
បន្ទប់ សណ្ឋាគរតុ លៃងលៃបៃង ១ ៣ ០ ០  
និង មា៉ាសុីន ហ្គៃម អៃឡិចតៃូនិក(EG - 
M) ចំនួន ៤ ៥០០គៃឿង និង ការ-
ទាក់ទាញ មិនមៃន ការលៃង លៃបៃង 
ជាចៃើន ផៃសៃងទៀត ហើយ តៃូវបាន 
រំពឹងថា នឹង កា្លាយជា ទីកន្លៃង កមៃសាន្ត 
មួយ នៅ ក្នុងចំណម ទីកន្លៃង កមៃសាន្ត 
រួមបញ្ចូល គ្នា ឈានមុខ គៃ ជាចៃើន លើ 
ពិភពលោក ។ 

 ក្នុង ការបើក ដំណើរការ សម័យបៃជុំ 
ពៃញអង្គ លើក ទី ៥ នីតិកាល ទី ៦ កាលពី 
ថ្ងៃ ចន្ទ រដ្ឋសភជាត ិ(NA) បានអនមុត័ 
សៃចក្ដីពៃងចៃបាប់ ជាប់ទាក់ទង នឹង 
ការគៃប់គៃង អាជីវកម្ម ការលៃង លៃបៃង 
ភ្នាល់ ។ ចៃបាប់ នៃះ ស្ដីពី ការលៃង លៃបៃង 
ភ្នាល ់ពាណជិ្ជកម្ម  នងឹ ជយួ រកៃសា ស្ថរិភព 
នយោបាយ លើកកម្ពស់ សន្ដិសុខ និង 
កសាង ហៃដា្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ សៃដ្ឋកចិ្ចជាត ិ
និង ការ ជួយ សមៃួល ដល់ ការកើនឡើង 
ជាបៃចាំ នៃ ការវិនិយោគ នៅ ក្នុង វិស័យ 
កាសុីណូ ៕ LA

ទីកៃងុញូវយ៉កៈ មូល និធិ រូបិ- 
យវត្ថ ុអន្តរជាត(ិIMF) កាល ព ី
ថ្ងៃចន្ទ បាន អនុម័ត នូវ ជំនួយ  
សង្គៃះ បនា្ទាន ់ថ្ម ីសមៃប ់បៃទៃស  
កៃកីៃ បផំតុ ២៨ ក្នងុ ពភិពលោក   
ដើមៃប ីជយួ ពកួគៃ  បន្ថយ បណំលុ   
នងិ ដោះសៃយ ផល ប៉ះពាល ់នៃ  
ការ រីករាល ដាល វីរុស កូរ៉ូណ។

ការ បៃកាស  តាម ពី កៃយ  
វិធានការ សៃដៀងគ្នា  អនុម័ត 
កាល ពី ពាក់ កណ្ដាល ខៃ មៃសា 
សមៃប ់បៃទៃស ២៥មាន បណំង   
ជយួ បៃទៃស ទាងំនោះ  គៃបគ់ៃង  
ការ ទូទាត់ បំណុល របស់ ពួកគៃ  
ដល ់ IMF សមៃប ់រយៈពៃល ៦ 
ខ ៃ បនា្ទាប ់នៃះ នងិបញ្ចប ់សៃចក្ត-ី 
ពៃយួ បារម្ភ  ចំពោះ ធនធាន ហិរញ្ញ - 
វត្ថ ុ សមៃប់ សុខភបិាល បនា្ទាន់ 
និងកិច្ច ខិតខំ បៃឹង បៃង ដទៃ - 
ទៀតអំឡុង ពៃល ការ រីក រាល- 
ដាល នៃះ។ 

បៃទៃស ទាងំ ២៨ ដៃល ទទ ួល  
បាន   ជំនួយ លើក ទី២នៃះ មាន 
អាហ្វហា្គា នីសា្ថាន,បៃណំង, 
បួគីណហា្វាសូ, ប៊ូរុនឌី, សា - 

ធារណរដ្ឋ អា ្រហ្វិក កណ្ដាល, 
ឆដ, កូម័រ, សាធារណរដ្ឋ 
បៃជាធបិតៃយៃយ កងុហោ្គា,ជបីទូ,ី 
អៃតៃយូពី, ហ្គបី៊ំ, បា៉ាពូអា សុ ីនវូៃល- 
ហ្គីណៃ, ហ្គីណៃប៊ី សៃសូ,ហៃទី , 
លីបៃរីយ៉ា, មា៉ាដាហា្គាសា្កា, 
មាឡាវី, ម៉ូហៃសំប៊ិក,នៃបា៉ាល់ , 
នីហៃសៃរីយ៉ា, រវ៉ាន់ដា, សៅតូម៉ៃ 
និង បៃំង សុីប, សៀរា៉ាឡៃអូន, 
ដៃន កោះ សូឡូម៉ុន , តាហៃសុីគី- 
សា្ថាន, តង់សានី, តូហោ្គា និង 
បៃទៃស  យៃមៃ៉ន។ 

IMF  ឱៃយ ដឹងថា ៖« បៃទៃស  
មា៉ាល ី ក ៏មាន សទិ្ធ ិសមៃប ់ជនំយួ  
នៃះ ដៃរ ប៉នុ្តៃ  មនិ តៃវូ បាន បញ្ចលូ  
ទៅ ក្នុង បញ្ជី ទៃ ពី ពៃះ មាន 
ភព ខ្វះខត នៃ ភព ចៃបាសល់ាស ់ 
ថា តើសហគមន៍ អន្តរជាតិ ទទួល-  
សា្គាល់  របប យោធា បច្ចុបៃបន្ន  ជា 
រដា្ឋាភិបាល របស់ បៃទៃស មា៉ាលី 
ដៃរឬទៃ?»។ 

ការ បន្ធរូ បំណុល តៃវូ បាន ធ្វើ - 
ឡើង តាម រយៈ មូលនិធិ គៃះ- 
មហន្តរាយ  និង ការ ផ្តល់ ជំនួយ 
សង្គៃះ (CCRT), ដៃល ផ្តល់ 

លទ្ធភព ដល់   IMF ដើមៃបី ផ្តល់ 
ជនំយួ ឥតសណំង  ដល ់បៃទៃស 
កៃីកៃ បំផុត និងងាយ រងគៃះ 
បំផុតដៃល វយ បៃហារដោយ 
គៃះធម្មជាត ិឬ វបិត្តសិខុភព 
សាធារណៈ។ 

ដោយ ធនធាន មាន គៃប ់គៃន់  
ជនំយួ ឥតសណំង អាច តៃវូ បាន 
ផ្តល់ រយៈពៃល ២ឆ្នាំ រហូត ដល់   
ពាក់ កណ្ដាល ខៃ មៃសា ឆ្នាំ  
២០២២ សមៃប់ ទឹក បៃក់ 
បា៉ាន់សា្មាន សរុប  ចំនួន ៩៥៩ 
លាន ដុលា្លារ។ 

 គោល បណំង របស ់IMF  គ ឺផ្តល ់ 
ជំនួយ CCRT នូវ ទឹក បៃក់  ១,៤  
ពាន់  លាន ដុលា្លារ ដូចនៃះ វ  អាច 
បំពៃញ តមៃូវការ ក្នុង អនាគត។ 

រហតូ មក ដល ់ពៃល នៃះ ទកឹ- 
បៃក់ចំនួន   ៥០៦,៥  លាន 
ដុលា្លារ   តៃូវ បាន ផ្តល់    ដោយ  បណ្ដា 
បៃទៃស  ជាចៃើន  រួម ទាំង  អង់-
គ្លៃស ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ហូឡង់ 
ស្វ៊ីស ន័រវៃស ចិន មុិកសុិក 
ស៊ុយអៃត ប៊ុលហា្គារី លុចសំបូ 
និងមា៉ាល់ត៍ ៕ AFP/RR

កាសី៊ណូ Naga  ថា អាជីវកម្មរបស់ខ្លនួចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញ 

អគារ NagaWorld នៅតាមបណ្តោយសួនចៃបារសម្តៃច ហុ៊ន សៃន រាជធានីភ្នពំៃញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

IMFអន៊ម័ត ជំនួយឥតសំណងដល់  
ប្រទ្រស ក្រកី្របំផ៊ត ២៨ក្នងុ ពិភព លោក  



គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្ដង់ដា(SOP)សម្រប់ដំណើរ-
ការសាលារៀនឡើងវិញនៅក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ១៩
ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវវិធានការ

សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតនៅព្លបើក
គ្ឹះស្ថានសិក្សានៅក្នុងព្ះរាជា-
ណាចក្កម្ពុជាឡើងវិញក្សួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាបានរៀបចំយុទ្ធ-
សស្ត្ស្តីពីការបើកដំណើរការគ្ឹះ-
ស្ថានសិក្សាឡើងវិញដោយឈរលើ
អភិក្មចំនួន២។
ការបើកដំណើរការឡើងវិញន្ះ 

កំពុងតូ្វបានអនុវត្តជា៣ដំណាក់- 
កាលសមប្់គ្ឹះស្ថានអបរ់ំដើមប្ីឲយ្
ស្បនឹងស្តង់ដាសុវត្ថភិាពសុខភាព
ខ្ពស់បំផុត។ វិធីសស្ត្រៀនគឺរួម 
បញ្ចូលគ្នាន្ការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ការ- 
សិក្សាពីចម្ងាយតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិច- 
តូ្និក និងតាមប្បប្ព្ណីរួមទាំង
ការធ្វើស្វ័យសិក្សា។
ទន្ទឹមនឹងន្ះក្សួងអប់រំយុវជន

និងកីឡាកាលពីថ្ង្ទី០៤ខ្សីហា
បានដាក់ច្ញនូវគោលការណ៍ប្តិ- 
បត្តិស្តងដ់ា(SOPs)សមប្់ដណំើរ- 
ការសលារៀនឡើងវិញក្នុងបរិបទ 
កូវីដ១៩ដ្លបានរបៀបចំឡើងន្ះ
មនវត្ថុបំណងណ្នាំអំពីវិធាននានា
រួមទាំងវិធានការសុខាភិបាលដើម្បី
ឱ្យគឹ្ះស្ថានសិក្សានីមួយៗមននិរន្តរ- 
ភាពធានាបាននវូសវុត្ថភិាពសខុភាព
សម្ប់បុគ្គលិកសិក្សាគ្ូបង្ៀន
នងិសសិស្ានសុសិស្ក្នងុបរបិទកូវដី១៩
និងទៅអនាគត។  
ក្សួងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមំថ

ប្ធានអង្គភាពថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ដឹកនាំ
មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានី
ខ្ត្តការិយល័យអប់រំយុវជននិង
កីឡាន្រដ្ឋបាលកុ្ងខណ្ឌនិងគណៈ-
គ្ប់គ្ងគ្ឹះស្ថានសិក្សាគ្ប់កម្ិត
គ្ប់ប្ភ្ទទាំងសធារណៈនិង
ឯកជនអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធមតាបិតា
អាណាព្យាបាលសិស្ស និងសិស្សា-
នុសិស្សទាំងអស់នឹងចូលរួមអនុ-
វត្តតាមខ្លមឹសរន្គោលការណ៍បត្-ិ
បត្តិស្តង់ដាន្ះឱ្យទទួលបានលទ្ធ-
ផលល្អនិងមនប្សិទ្ធភាពខ្ពស់។
គោលការណ៍ប្តិិបត្តិស្ដង់ដារ

(SOPs)សមប្់ដណំើរការសលា-
រៀនឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដ១៩
រៀបចំឡើងលើ៤រូបភាព៖ការអភិវឌ្ឍ-
ក្បខណ្ឌច្បាប់និងយន្តការការរៀបចំ-
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ពន្ធ័នងិបរសិ្ថានសកិស្ា

ការចូលរួមពីគ្ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និង
វិធីសស្្តក្នុងការរាយការណ៍អំពី
ករណីផ្ស្ងៗ។ការអភិវឌ្ឍក្បខ័ណ្ឌ
ច្បាប់ និងយន្តការ ត្ូវបង្កើតនិង
ពង្ឹងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការ-
សុខភាពសិក្សានៅតាមគ្ឹះស្ថាន-
សកិស្ាដោយកណំត់សមសភាពនងិ
ភារកិច្ចច្បាស់លាស់។
ត្ូវដាក់បញ្ចូលនិងពង្ឹងការ-

អនុវត្តសកម្មភាពលើកកម្ពស់សុខ-
ភាពសិក្សាដ្លបានកំណត់ក្នុង
បទបញ្ជាផ្ទក្្នងុរបស់គ្ឹះស្ថានសកិស្ា
នីមួយៗ។

 
ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
និងបរិស្ថានសិកេសា
គោលការណ៍ប្តិបត្តិស្ដង់ដា 

(SOPs) របស់ក្សួងអប់រំត្ូវបាន
រៀបចំឡើងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព
សណា្តាបធ់ា្នាប់នងិផាសកុភាពនៅតាម
គ្ឹះស្ថានទាងំអស់។គ្ឹះស្ថានសកិស្ា
ទាំងអស់ត្ូវអនុវត្តវិធានការរម្ងាប់
ម្រោគមុននឹងដាក់ឱ្យដំណើរការ
គ្ឹះស្ថានសកិស្ាជាពសិស្បន្ទបរ់ៀន
បណា្ណាល័យបន្ទប់ពិសោធន៍អាហារ-
ដា្ឋានបង្គន់អនាម័យកន្ល្ងលាង
សម្អាតដ្អគរសួនកម្សាន្តរបស់
កុមរនិងសម្ភារប្ើប្ស់ចាំបាច់

ផស្ង្ៗ។គ្ឹះស្ថានសកិស្ាត្វូសម្អាត
ឬរម្ងាប់ម្រោគឱ្យបានញឹកញាប់
នៅតាមកន្ល្ងឬផ្ទ្លើន្វត្ថុដ្ល
អាចមនមនសុស្ច្ើនប៉ះពាល់ដចូជា
ដ្ទា្វារតុកៅអី។ល។
ត្ូវរៀបចំតុកៅអីអង្គុយសម្ប់

អ្នកសិក្សានៅក្នុងបន្ទប់រៀនដោយ
រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពយ៉ាងហោច២
ម៉្ត្ និងរៀបចំ ចំណុះថ្នាក់ដោយ
កំណត់សិស្សមិនលើសពី២០-២៥
នាក់ក្នងុ១ថ្នាក់។ត្វូរៀបចំការគោរព
ទងជ់ាតិក្នងុទង្ទ់យ្តចូជាតណំាង
ដើម្បីធានាគម្លាតសុវត្ថិភាពដោយ
ធ្វើការផា្លាស់វ្នតាមថ្នាក់។ត្ូវ
ហាមឃាត់ការរៀបចំព្ឹត្តិការណ៍
សហគមន៍ឬការជួបជុំណាមួយ
នៅក្នងុបរវិ្ណគ្ឹះស្ថានសិក្សាដើម្បី
ចៀសវាងហានិភ័យន្ការឆ្លងជំងឺ 
កូវីដ១៩។
ត្ូវពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំបន្ទប់

សុខភាពនិងចាត់តាំងឱ្យមនគ្ូ
ទទួលបន្ទុកសុខភាពសិក្សានៅតាម
គ្ឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗសម្ប់
ការសង្គះ្បឋមការពនិតិយ្សខុភាព
ជូនអ្នកសិក្សាបុគ្គលិកអប់រំ និង
បុគ្គលិកផ្ស្ងទៀតដ្លបម្ើការ
នៅក្នុងគ្ឹះស្ថានសិក្សា។
ត្ូវណ្នាំឱ្យអ្នកសិក្សាបុគ្គលិក

អប់រំ និងបុគ្គលិកផ្ស្ងទៀតដ្ល
បម្ើការនៅក្នុងគ្ឹះស្ថានសិក្សា
បំព្ញព័ត៌មនសុខភាពនិងប្វត្តិធ្វើ
ដំណើរមកពីក្ប្ទ្សដើម្បីពិនិត្យ
តាមដាននិងរក្សាទុកឯកសរ។ត្ូវ
ណន្ាំមតាបតិាអ្នកអាណាពយ្ាបាល
សសិស្ផ្ដលព់ត័ម៌នសខុភាពនងិបវ្តិ្ត
ន្ការធ្វើដំណើរក្នុងនិងក្ប្ទ្ស
និងការជួបជុំដ្លអាចបង្កើតហានិ-
ភ័យន្ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
ត្ូវចាត់វិធានការវាស់កម្ដៅអ្នក

សិក្សាបុគ្គលិកអប់រំ  និងបុគ្គលិក
ផ្ស្ងទៀតដ្លបម្ើការនៅក្នុង
គ្ឹះស្ថានសិក្សាជាប្ចាំមុនព្ល
ចូលក្នុងបរិវ្ណគ្ឹះស្ថានសិក្សា។
ករណីរកឃើញមនកម្ដៅចាប់ពី
៣៧,៥អង្សាឡើងទៅមិនតូ្វ
អនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុងគ្ឹះស្ថានសិក្សា
ឡើយហើយត្ូវណ្នាំនិងអនុ-
ញ្ញាតឱ្យសម្កនៅផ្ទះឬទៅពិនិត្យ
សុខភាពនៅមន្ទីរព្ទ្យ ឬមណ្ឌល
សុខភាព។
អ្នកសិក្សានិងបុគ្គលិកអប់រំទាំង

អស់គួរយកចំណីអាហារពីផ្ទះរៀងៗ
ខ្លនួដើមប្ីយកមកទទលួទាននៅតាម
គឹ្ះស្ថានសិក្សា។តូ្វផា្អាកជាបណ្តាះ-
អាសន្ននូវកម្មវិធីអាហារព្លព្ឹក
អាហារថ្ង្ត្ង់ កម្មវិធីស្បៀងអាហារ

តាមសលារៀនដោយប្ើប្ស់
កសិផលក្នុងសហគមន៍ រហូតមន
ការណ្នាំជាថ្មី។ត្ូវហាមឃាត់
ការលក់ចណំអីាហារនៅក្នងុនងិក្
ជាប់របងគ្ឹះស្ថានសិក្សា។
ត្ូវពិនិត្យលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹក-

ស្អាតនៅក្នងុគ្ឹះស្ថានសកិស្ាជនូដល់
អ្នកសិក្សាបុគ្គលិកអប់រំ និងលើក-
ទឹកចិត្តឱ្យនាំយកទឹកស្អាតពីផ្ទះ
សម្ប់ទុកទទួលទានផា្ទាល់ខ្លួន។
ត្ូវពិនិត្យលទ្ធភាពរកទឹករម្ងាប់
ម្រោគដូចជាទឹកអាល់កុលឬទឹក
ជ្លលាងសម្អាតដ្សម្ប់អ្នក
សិក្សាបុគ្គលិកអប់រំ និងបុគ្គលិក
បម្ើការផ្ស្ងទៀតក្នុងគ្ឹះស្ថាន-
សិក្សាបានប្ើប្ស់ប្ចាំថ្ង្។
ត្ូវថ្ទាំបង្គន់អនាម័យឱ្យស្អាត

ជាបច្ាំដោយមនទកឹសប៊ូនងិត្វូ
បើកឱយ្ប្ើបស្់រៀងរាល់ម៉ាងសកិស្ា
ពម្ទាងំបង្ចក្បង្គន់សមប្់ប្សុ
នងិបង្គន់សមប្់ស្ីដាចព់គី្នាហើយ
ត្ូវដាក់វ្នសម្អាតជាច្ើនដងក្នុង
១ថ្ង្ដោយឱ្យក្ុមប្ឹក្សាកុមរ
ក្ុមយុវជនទទួលបន្ទុកត្ួតពិនិត្យ
និងធានាអនាម័យជាប់ជាប្ចាំ។
ត្ូវណ្នាំដល់អ្នកសិក្សាបុគ្គលិក

អប់រំ និងបុគ្គលិកផ្ស្ងទៀតក្នុង
គ្ឹះស្ថានសិក្សាស្តីពីសរៈសំខាន់ន្
ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថភិាពការបង្ការជំងឺ-
កូវីដ១៩និងការសម្លាប់ម្រោគ
នៅតាមគ្ឹះស្ថានសិក្សា។
ត្វូប្ើបស្់នងិជឿជាក់លើប្ព័ន្ធ

ព័ត៌មនដ្លមនប្ភពច្បាស់លាស់
និងផ្លូវការស្តីពីស្ថានភាពន្ការរីក-
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អនាមយ័ជាប់ជាបច្ាំដោយការលាង
សម្អាតដ្ឱ្យបានញឹកញាប់ជាមួយ
ទឹកនិងសប៊ូយ៉ាងតិច៤០វិនាទីក្នុង 
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ថ្វបីីលោកត្រាចំ្រាញពីមន្ទរីព្រាទ្រាយហើយក្តីក៏គ្រាពូ្រាទ្រាយ
ថាលោកមិនទាន់ឆ្លងផុតគ្រាះថា្នាក់ទំាងស្រាងុទ្រា

ប្រាមុខការពារជាតិថ្រាបដិស្រាធថារដ្ឋប្រាហ រ
មិនម្រានជាជម្រាើសសម្រាប់យោធានោះទ្រា

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  ទោះ បី ជា 
លោក ប្រធានា ធិបតី អាម្ររិក 
ដណូាល ់ ត្រ ំ ដ្រល បាន ជា សះ- 
ស្របើយ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  បាន 
ច្រញ ពី មន្ទីរ ព្រទ្រយ កាល ពី ល្ងាច 
ថ្ង្រ ចន្ទ ក្តី  ក៏ គ្រូ ព្រទ្រយ ម្នាក់ ក្នុង 
ចំណោម គ្រូ ព្រទ្រយ របស់ លោកប្រប់ 
ថា  លោកប្រហ្រល ជា អាច មនិ ទាន ់
ឆ្លង ផុត គ្រះ ថា្នាក់ ទាំង ស្រុង ទ្រ។ 

ដោយ បាន ស្លៀក ពាក់ ឈុត 
ពណ៌ ខ្មៅ  និង ពាក់ ម៉ាស់ មុខ 
ខណៈ ដ្រល លើក ម្រ ដ្រ ដាក់ 
ក្រមុ អ្នក កាស្រត  លោក ត្រ ំបាន 
ដើរ ច្រញ ពអីគារ នៅ មជ្រឈមណ្ឌល 
សុខភាព យោធា ជាតិ  Walter 
Reed  ក្នុង ក្រុង ប្រថ្រសដា  ន្រ 
រដ្ឋម៉ារី ឡ្រន ដ៍  ដើម្របី ឡើង ឧទ្ធ- 
ម្ភាគចក្រ MarineOne ត្រឡប ់
ទៅ ស្រត វិមន វិញ ។ 

អ្នកគាំទ្រ របស់ លោក ១ ក្រុម 
ដ្រល ជួប ជុំ គា្នា នៅ ខាង ក្រ 
មជ្រឈមណ្ឌល Walter Reed  
បាន គ្រវីដ្រ ដាក់ ឧទ្ធម្ភា គចក្រ 

ប្រធានា ធិបតី  ខណៈ ហោះ 
ត្រឡប់ ទៅ ស្រត វិមន វិញ ។ 

នៅ លើ ធ្វី ធើរ ដ្រល ត្រូវ បាន 
បង្ហោះ មុន ព្រល ច្រញ ដំណើរ 
លោក ត្រ ំ ដ្រល កពំងុ ស្វះស្វ្រង 
កាន់ តំណ្រង អា ណត្តិទី ២  និង 
កំពុង ដើរ តាម  ក្រយ គូ ប្រជ្រង 
បក្រស ប្រជាធិប ត្រយ្រយ របស់ 
លោក  គឺ អតីត អនុ ប្រធានា- 
ធបិត ីអាម្រ រកិ ច ូប្រ ដនិ  នៅ ក្នងុ 
ការ ស្ទង ់មត ិថា្នាក ់ជាត ិ បាន ថ្ល្រង 

ថា  លោក នឹង វិល ត្រឡប់ ទៅ 
បន្ត យុទ្ធនា ការ «Campaign 
Trail»  នៅ ព្រល ឆាប់ៗ ន្រះ ។ 

គ្រូ ព្រទ្រយ របស់ ស្រតវិមន 
លោក Sean Conley  បាន 
ថ្ល្រង ប្រប់ ក្រុម អ្នកកាស្រត ថា 
ថ្វីបើ សុខភាព លោក ត្រំ  បាន 
បន្ត ល្អ ប្រសើរក្នុង  រយៈ ព្រល 
២៤ម៉ាង ចុង ក្រយ  ត្រលោក    
មិន ទាន់ ឆ្លង ផុត គ្រះ ថា្នាក់ ទំាង-  
ស្រុង ទ្រ៕ Xinhua/PSA  

បុរីញូវយ៉កៈ  ប្រទ្រស ចិន  រុស្រសុី  និង 
ប្រទ្រស ២៤ ផ្រស្រង ទៀត  បាន អពំាវ នាវ 
ឱ្រយ អាម្រ រិក  និង ក្រុម ប្រទ្រស លោក 
ខាង លិចមួយ ចំនួន   ត្រូវ បញ្ចប់ ការ- 
ប្រើប្រស់  ន្រការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ជា 
ឯកតោ ភាគី  ដ្រល ពួក គ្រ បាន ថ្ល្រង  ថា   
ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ន្រះ  វា បាន ធ្វើ ឱ្រយ 
ពបិាក កាន ់ត្រ ខា្លាងំ ឡើង  ក្នងុ ការ ដោះ-
ស្រយ បញ្ហោ  ជា មួយ ការ ឆ្លង រាល-
ដាល វីរុស ផ្លូ វដង្ហើម កូរ៉ូ ណាប្រភ្រទថ្មី  
ដ៏ចម្ល្រក   ន្រះ  ។ 

 នៅ ក្នុង ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ  
បាន អាន ដោយ ប្រសតិ ពសិ្រស របស ់
ប្រទ្រស ចនិ  គ ឺលោក ហ្រស៊ាង  ចនុ  នៅ ឯ 
អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ  ពួក គ្រ បាន 
ចោទ ប្រកាន់ អាម្ររិក  ពី បទ រំលោភ 
សទិ្ធ ិមនសុ្រស  ការ រសី អើង ពជូ សាសន ៍
ជា ប្រពន័្ធ  នងិ រារាងំ ការ អភវិឌ្រឍ នៅ ក្នងុ 
ប្រទ្រស មយួ ចនំនួ  ដ្រល ខ្លនួ បាន ដាក ់
ទណ្ឌ កម្ម ស្រដ្ឋ កិច្ច  ទៅ លើ ក្រុម - 
ប្រទ្រស ទាំង នោះ ។ 

 ក្រមុ ប្រទ្រស ទាងំ នោះ  បាន ថ្ល្រង នៅ 
ក្នុង ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ ថា ៖« ការ - 

ឆ្លើយតប ទៅ នឹង ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម  
នងិ ការ ធ្វើ ឱ្រយ ល្អ ប្រសើរ ព ីជងំ ឺក ូវដី ១៩ 
ឡើង វិញ  បាន តម្រូវ ឱ្រយ មន ការ - 
សាមគ្គភីាព  នងិ កចិ្ច សហ ប្រតបិត្តកិារ 
អន្តរ ជាតិ ជា សកល » ។ 

ពួក គ្រ បាន ថ្ល្រង ថា៖« ទោះ បី ជា-
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  យើង បាន បន្ត ធ្វើ 
ជាសាក្រសី  អំពី ការ អនុវត្ត វិធាន ការ 
បង្ខិត បង្ខំ ជា ឯកតោ ភាគី  ដ្រល ផ្ទុយ 
ទៅ នឹង គោល បំណង  និង គោល-
ការណ៍ ច្របាប់ អន្តរ ជាតិ  និង ធម្មនុញ្ញ 
អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ » ។ 

 «យើង ត្រូវ ចាប់ យក ឱ កាស ន្រះ  
ដើម្របី អំពាវ នាវ ឱ្រយ ដក ច្រញ  វិធាន ការ 
បង្ខិត បង្ខំ ជា ឯកតោ ភាគី  ឱ្រយ បាន 
ព្រញល្រញ  នងិ ជា បនា្ទាន ់ ក្នងុ គោល-
បំណង ដើម្របី ធានា ទាំង ស្រុង  អំពី 
ប្រសិទ្ធភាព  និង សមត្ថ ភាព ឆ្លើយ តប 
របស់ សម ជិក សហគមន៍ អន្តរ ជាតិ 
ទាំង អស់  ទៅ នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ដ្រល 
កំពុង រាត ត្របាត ពិភព លោក   នៅ ព្រល 
បច្ចុប្របន្ន» ។ 

 ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ នោះ  ត្រូវ បាន 

ចុះ ហត្ថ ល្រខា  ដោយ ប្រទ្រស ចិន  
កូរ៉្រខាង ជើង  អុីរ៉ង់  នីកា រា៉ា ហ្គា  វ៉្រ ណ្រ-
ស៊ុយ អ្រ ឡា  និង ក្រុម ប្រទ្រស ផ្រស្រង-
ទៀត ដ្រល អាម្ររកិ បាន ដាក ់ទណ្ឌ កម្ម 

ទៅ លើ  ពួ កគ្រ ។ 
 ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ បាន ធ្វើ ទៅ កាន់  

គណៈ កម្មៅធិ ការ ទី ៣  របស់ មហ-
សន្និបាត អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ  

ដ្រល បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ទៅ លើ សិទ្ធិ-
មនុស្រស  និង កិច្ចការ មនុស្រស ធម៌ ។ 

 នៅ ក្នងុ រយៈ ព្រល ៤ ឆា្នា ំកន្លង មក ន្រះ 
ក្រងុ វា៉ាសុនី តោន  នងិ អរឺ៉បុ  បាន ពន្លឿន 
ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម របស់ ពួក គ្រ  ដើម្របី 
ផ្តនា្ទា ទោសទៅ លើ  ក្រុម ប្រទ្រស មួយ-
ចំនួន  ក្នុង អាកប្រប កិរិយ ខុស ៗ  គា្នា  
ចាប ់ព ីការ ឈ្លាន ពាន តបំន ់គ្រ ីម  របស ់
ប្រទ្រស រុស្រសុី  រហូត ដល់ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ - 
ខាង ជើង  និង កម្ម វិធី អាវុធ នុយក្ល្រអ៊្ររ 
របស់ ប្រទ្រស អុីរ៉ង់  ការ គ្រប់ គ្រង មិន 
បាន ល្អ  និងការ  រំលោភ សិទ្ធិ មនុស្រស  
របស់ ម្រ ដឹក នាំ ប្រទ្រស វ៉្រ ណ្រ ស៊ុយ-
អ្រឡា ជា ដើម ។ 

 ការ ដាក ់ទណ្ឌ កម្ម របស ់ក្រមុ ប្រទ្រស 
លោក ខាងលិច   អាច ប៉ុន ប៉ង ដើម្របី 
រាំងខ្ទប់ ក្រុម ប្រទ្រស ទាំង នោះ  ឬ 
សា្ថាប័ន របស់ ពួក គ្រ ច្រញ ពី សកល-
លោក   ដ្រល ជា ប្រព័ន្ធ ពាណិជ្ជ កម្ម 
ពឹងផ្អ្រក ប្រក់ ដុល្លារ អាម្រ រិក  និង 
រឹបអូស យក ទ្រព្រយសម្របត្តិ របស់ពួ កគ្រ  
នៅ ក្នុង ដ្រន សមត្ថ កិច្ច យុតា្ថា ធិការ 
យ៉ាង ពិត ប្រកដ ៕AFP/SK

ក្រុងបាងកកៈ ប្រមុខ កង-
កម្លាំង ការ ពារ ជាតិ  ទើប ត្រង-
តាំង ថ្មី  គឺ លោក ឧត្តម ស្រនីយ៍ 
ឆា លើម ផុន  ស្រុីសា វា៉ាត់ឌី  
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  បាន លើក ឡើង 
ថា  យោធា នងឹ មនិ ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ 
នៅ ក្នុង នយោ បាយ ទ្រ  ហើយ 
ការ ធ្វើ រដ្ឋ ប្រហរ យោ ធា   ក ៏មនិ- 
ម្រន ជា គំនិត របស់ ពួក គ្រ ដ្ររ ។ 

លោក ឧត្តម ស្រនីយ៍ ឆា-

លើមផនុ  បាន នយិយ  ក្រយ 
ពី កិច្ច ប្រជុំ ដំបូង  របស់ ក្រុម ម្រ- 
ដឹក នាំ ថ្មី  ន្រ កង កម្លាំងប្រដាប់- 
អាវុធ  និង ប៉ូលិស ភូមិន្ទ ចំនួន 
៣ រូប ។ 

បច្ចុប្របន្ន  គឺ លោក  ឧត្តម-
ស្រនីយ៍ ប្រមុខ យោធា  ណា រ៉ុង-
ផាន់  ចិត ក្រវ តា  ប្រមុខ កង ទ័ព 
ជើង ទឹក  លោក អាដាំ  ឆាត ឆ្រ-
ស្រុីវូ៉រា៉ាក់ ខាន់  ប្រមុខ កង កម្លាំង 

ទ័ព អាកាស  ACM  លោក អ៊្ររ-
ប៊ូល  ស៊ុត ទី វា៉ាន់  និង ប្រមុខ 
ប៉ូលិស ជាតិ  គឺ លោក ឧត្តម-
ស្រនីយ៍ ប៉ូលិស ស៊ុវា៉ាត  ចាង-
យូដ ស៊ុក ។ 

 ដោយ បាន ចោទ សួរ អំពី  
តនួា ទី របស ់យោធា នៅ ក្នងុឆាក-  
នយោ បាយ នោះ  លោក ឧត្តម-
ស្រនីយ៍ ឆា លើម ផុន  បាន ថ្ល្រង 
ថា  កិច្ច ការ នយោ បាយ  បាន 
ពាក់ ព័ន្ធ នៅ ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង 
ប្រទ្រស  ស្ថិត នៅ ក្រម ច្របាប់ 
ជា អ្នក កំណត់  ខណៈ យោធា 
បម្រើ ជាយន្ត ការ  របស់ រដា្ឋាភិ - 
បាល  នៅ ក្នុង កិច្ច ការ ស្រដ្ឋ កិច្ច 
និង សង្គម ។ 

ឧត្តម ស្រនីយ៍ ឆាលើមផុន 
បាន ថ្ល្រង ថា ៖« ចណំ្រក កចិ្ច ការ- 
នយោ បាយ  យោធា មិន បាន 
ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ទ្រ  ទោះ បី ជា ពួក-
គ្រ បាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ផា្ទាល់  នៅ 
ក្នងុ សន្ត ិសខុ រដ្ឋ ក្ត ីព្រះ ន្រះ ជា 
តួនា ទី យោធា» ៕BKP/SKលោកឆាលើមផុនស្រុសីាវ៉ាត់ឌីជាប្រមុខកងកម្លាងំការពារជាតិថ្មី។BKP ឧទ្ធម្ភាគចក្រMarineOneដឹកលោកត្រំមកដល់ស្រតវិមន។Xinhua

ចិនរុស្រាសី៊និងប្រាទ្រាសដទ្រាទៀតអំពាវនាវឱ្រាយក្រាុមប្រាទ្រាសលោ កខងលិច
បញ្ចប់ការប្រាើប្រាស់កា រដាក់ទណ្ឌកម្មដ យបង្ខិតបង្ខំជាឯកតោភាគី
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ប្រធានUNអំពាវនាវ
ឲ្រយ បន្ត ដំណើរការ
សន្តិភាពន លីបី៊

បុរី ញូវ យ៉កៈ  អគ្គ លៃខា ធិការ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ  លោក អង់ តូ នី ញូ៉-
ហ្គយុ តឺ រៃស  កាលពីថ្ងៃ ចន្ទ  បាន អំពាវ-
នាវ ឱៃយ បន្ត ដំណើរ ការ សន្ត ិភាព នៅ លី បី៊  
តាម រយៈ ការ បន្ធរូ បន្ថយ សកម្មភាព  
បៃយុទ្ធ គ្នា នៅ ក្នងុ បៃទៃស នៃះ ។ 

 លោក អង់ តូ នី ញ៉ូ  ហ្គុយ តឺរៃស  បាន 
ថ្លៃង បៃប់ ជំនួប កមៃិត ខ្ពស់ ១  ស្តី ពី 
លីប៊ី  បាន ធ្វើ សហ បៃធាន ដោយ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  និង អាល្លឺម៉ង់ 
ថា ៖« តំណាង ការ វិវឌៃឍថ្មី  គឺ ជាឱកាស 
ដ៏ កមៃ មួយ  ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ រីក-
ចមៃើន ពតិ បៃកដ  នៅ ក្នងុ ការ ស្វៃង រក 
សន្តិ ភាព  និង ស្ថិរ ភាព  នៅ បៃទៃស 
លីប៊ី  ហើយ យើង តៃូវ តៃ ដណ្តើម យក 
វា ឱៃយ បាន នៅ ក្នុង ដៃ » ។ 

 លោក អង់ តូ នី ញូ៉  ហ្គយុ តឺរៃស  បាន 
អំពាវ នាវ ឱៃយ បៃជាជន លី បី៊ ទំាងអស់  តៃវូ 
បន្ត ធ្វើ ការងារឱៃយ ឈាន ទៅ រក បទ ឈប់-
បាញ់ យូរ អង្វៃង មួយ  ដើមៃបី នំា មក នូវ 
វៃទិកា កិច្ច ពិភាកៃសា នយោ បាយ  ដៃល 
សមៃប សមៃលួ ដោយ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ  និង ភាព យុត្តធិម៌ ជាមួយ 
ផល បៃយោជន៍  នៅ ក្នងុ ចិត្ត នៃ បៃជាជន 
របស់ បៃទៃស លី បី៊ មុន គៃ ។ 

លោកបាន ថ្លៃង ថា  ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត 
បាន ធ្វើ ឡើង  នៅ ឯ កចិ្ច បៃជុ ំទ ីកៃងុប៊ៃរ-
ឡាងំ  ស្ត ីព ីល ីប៊ ីកាល ព ីខៃ មករា  តៃវូ តៃ 
បៃកាន ់ខា្ជាប ់ នងិ ការ អនវុត្ត ។  បញ្ហា នៃះ 
បាន រាប់បញ្ចូល  ការ អនុវត្ត ឥត លក្ខ-
ខណ្ឌ  នៃ ការ ហាម បៃម ទញិ- លក ់អាវធុ  
កៃុម បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ ឱៃយ បាន ពៃញ-
លៃញ ។  ការ ដឹក ជញ្ជូន អាវុធ បរទៃស  
និង សមា្ភារ យោធា ផៃសៃង ទៀត  តៃូវ តៃ 
បញៃឈប់ ជាបនា្ទាន់ ៕ Xinhua/SK

តពីទំព័រ១... មាន ទំនាស់ Nagorno-Karaba-
kh ដៃល បាន បង្ក ឱៃយ មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ អំពី ហា- 
និភ័យ នៃ សង្គៃម រីករាល ដាល ក្នុង តំបន់ ។

ភាពតាន តឹង រវាង អាមៃនី  និង អាស៊ៃបៃហៃសង់ មាន 
បៃវត្ត ិ តំាង ពី ពៃល ដៃល បៃទៃស ទំាង ២ ស្ថតិ នៅ កៃម 
ការគៃប់ គៃង របស់ សហភាព សូវៀតម្លៃះ៉។ ជម្លោះ 
បច្ចបុៃបន្ន  នៅ តំបន់ Nagorno-Karabakh  មានឫស- 
គល់ ចៃញ ពី ការ សមៃច ចិត្ត របស់ លោក  Joseph 
Stalin  កាល ពី ឆ្នា១ំ៩ ២៣ ដៃល បាន សមៃច ឱៃយ តំបន់   
ដៃល មានបៃជាជន ភាគ ចៃើន ជា ជនជាតិ អាមៃនី នៃះ 
កា្លោយ ជា តំបន់ ស្វយ័ត ក្នុង ដៃន ដី  អាស៊ៃបៃហៃសង់។ 
សន្តភិាព នៅ ក្នងុ តំបន់ នៃះ បាន កើត មាន   ដោយ សារ 
តៃ ឥទ្ធពិល របស់ សហភាពសូវៀត ។ 

នៅ ឆ្នាំ ១៩៨៨  សហភាព សូវៀត ចាប់ ផ្ដើម បៃក- 
បាក់ ហើយ បាន ចុះ ថមថយ ឥទ្ធិពល ដៃល ផ្តល់ 
ឱកាស សមៃប់រដា្ឋាភិបាល ស្វយ័ត  និង ជនជាតិ 
អាមៃនី នៅ Nagorno-Karabakh  បៃកាស ផ្ដាច់ 
ខ្លួន ពី អាស៊ៃបៃហៃសង់ ដើមៃបី ចូលរួម ជា មួយ បៃទៃស 
អាមៃនី។  ជនជាតិ អាស៊ៃបៃហៃសង់ នៅ តំបន់  
Nagorno-Karabakh  បាន ធ្វើ បាតកុម្ម បៃឆងំនងឹ 
រដា្ឋាភិបាល ស្វយ័ត ដៃល នាំ ឱៃយ មាន  ការ ប៉ះ ទង្គិច 
ដោយ ហិងៃសា ជា មួយ ប៉ូលិស។

ការ ប៉ះ ទង្គចិ គ្នា រវាង ជនជាត ិទាងំ ២ បាន កើត ឡើង 
ជា បន្ត បនា្ទាប់  និង ឈាន ដល់ ការ ធ្វើ សង្គៃម នៅ ឆ្នាំ 
១៩៩២ ប៉ុន្តៃ សង្គៃម បាន បញ្ចប់ នៅ ឆ្នាំ១៩៩៤  
ដោយ សារ ការ ចុះ ហត្ថលៃខា លើ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ឈប ់
បាញ់។  បៃទៃសអា ស៊ៃ បៃ ហៃសង់  បាន បាត់ បង់ ការ- 
គៃប់គៃង តំបន់  Nagorno-Karabakh  និង ដៃន ដី 
របស់ ខ្លួន មួយ ចំនួន ទៀត  ប៉ុន្តៃនៅ តៃ រកៃសា ជំហរ ថា 
ដៃន ដី ទាំង នៃះ គឺ ជា របស់ ខ្លួន ។ មនុសៃស បៃមាណ ជា  
៣  មុឺន នាក់  បាន សា្លោប់  និង១ លាន នាក់ តៃូវ ភៀស- 
ខ្លួន ពី លំនៅ ។ បៃទៃស ទាំង ២  បាន ចោទ គ្នា ទៅ វិញ- 
ទៅ មក ពី ការ សមា្លោប់ រងា្គាល ជន សុីវិល ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល សង្គៃម។  ក្នុង សង្គៃម នៃះ  បៃទៃស អាស៊ៃ - 
បៃហៃសង់  បាន ទទួល ការ គំទៃ ពី បៃទៃស តួកគី       
ដៃលមាន ទំនាក់ ទំនង វបៃបធម៌ ដើម តៃ មួយ។

ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៩៤ ភាគី ទាំង ២ បាន រាយ- 
ការណ៍ ពី ការ រំលោភ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ឈប់ បាញ់ ជាង  

៧០០០ករណី។ ការ រំលោភ ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត គឺ នៅ ឆ្នាំ 
២០១៦  នៅ ពៃល ដៃល មាន ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា រយៈ- 
ពៃល  ៤ថ្ងៃ  ហើយ បៃទៃសទាំង ២បាន ចោទ គ្នា ទៅ- 
វិញទៅ មក ថា  បាន បង្ក ឱៃយ មាន ការ ប៉ះ ទង្គិច នៃះ ។

ការ បៃយទុ្ធ គ្នា ថ្មីៗ  នៃះ  បាន ចាប ់ផ្ដើម នៅ ថ្ងៃទ ី២៧  
ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ២០២០។ រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ   
យ៉ាង ហោចណាស់ មាន មនុសៃស ១៥០ នាក់ បាន 
សា្លោប។់  ទ ីកៃងុ Ganja ដៃល មាន ជន សុវីលិ ៣៣ មុនឺ 
នាក់  របស់អាស៊ៃបៃ ហៃសង់  បាន រង ការ វាយ បៃហារ 
ដោយ គៃប់ ផ្លោង ផង ដៃរ ។

នៅ ក្នុង សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ រួម ១ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក  
បារាំង  និង រុសៃសុី  បាន ថ្កោល ទោស យ៉ាង ខា្លោំង ចំពោះ 
ការ កើនឡើង នៃ អពំើ ហងិៃសា  ខណៈ បៃទៃស តកួគ ីបាន 
គំទៃ ដល់ អា ស៊ៃ បៃ ហៃសង់  ដោយ បើក ចំហ។

បារាងំ  នងិ អាមៃន ី បាន ចោទ តកួគ ីថា  បាន បញ្ជនូ 
យុទ្ធជន ជីហាដ មក ពី កៃុង អាឡិបប៉ូ  បៃទៃស សុីរី  
ដើមៃប ីជយួបៃយទុ្ធ ខាង អាស៊ៃបៃហៃសង។់ អង្គការ Syr-

ian  Observatory  for  Human Rights  បាន 
បញ្ចៃញ តួ លៃខ ថា   តួកគីបាន បញ្ជូន យុទ្ធជន សុីរី 
ចំនួន ១២០០នាក់  ទៅ ចូល រួម បៃយុទ្ធ  ហើយ មក 
ដល់ សព្វ ថ្ងៃ  បាន សា្លោប់ អស់  ៦៤ នាក់។

ទាងំ តកួគ ី នងិ អាស៊ៃបៃហៃសង ់ បាន បដសិៃធ វត្ត មាន 
របស់ យុទ្ធជន សុីរី  នៅ តំបន់ Nagorno-Karaba-
kh។  ពួកគៃ បាន ចោទ បៃកាន់ អាមៃនី វិញ ថា  បាន 
ពងៃយ យុទ្ធជន ជនជាតិ ឃៃីដ មក ពី សុីរី  និង អុីរា៉ាក់  
ដោយ មិន បានបងា្ហាញ ភ័ស្តុតាង ចៃបាស់ លាស់ឡើយ។

រុសៃសុី  និង តួកគី ធា្លោប់ បាន សហការ គ្នា ដើមៃបី កាត់- 
បន្ថយ ភាពតាន តងឹ ក្នងុ តបំន ់នៃះ ។  តៃ ក្នងុ រយៈពៃល 
ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំចងុកៃយ កចិ្ច សហ ការ គ្នា កពំងុ តៃ រសាត ់
ឆ្ងាយ ទៅៗ  ខណៈ ពៃល ដៃល បៃទៃស ទាំង ២  កាន់- 
តៃ បៃឈម មុខ គ្នា នៅ តំបន់ មជៃឈិម បូពា៌ា ។

កៃុង ម៉ូស្គូ គឺ ជា អ្នក គំទៃ ដ៏ សំខាន់ របស់ កៃុង 
យៃរៃវា៉ាន  ហើយ បាន រកៃសា មូលដា្ឋាន យោធា នៅ 
អាមៃនី ៕

ហ្រតុអ្វីបានជាមានជម្លោះ កំពុងផ្ទះុឡើងរវាង...?

កងកម្លាងំ ការ  ពារ ជាតិអាមេនី បាញ់កំាភ្លើងធំសំដៅ ទីតំាងឈរជើង របស់ ទាហាន  អា ស៊េបេហេសងក់ាល ពីថ្ង េទី៤ ខេតុលា។AFP
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ដំណើរកម្សាន្តទស្សនាសត្វស្លាបក្នងុសុ្កជាង១០ប្ភ្ទនៅតំបន់
អភិវឌ្ឍន៍ស្កាយឡ្នដ៍អរិយក្សត្សម្ប់ទ្សចរមិនចង់ទៅឆ្ងាយ

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ខេត្ត កណ្តាលៈ  ដោយ មើល ឃើញ  
ព ី  សក្តានពុ ល នៃ ទ ីកន្លៃងសមៃប ់ករ- 
កមៃសាន ្ត ជិត កៃុង ភ្នំពៃញ    សៃប នឹង រដូវ- 
កល  នៃ ដំណើរ   តៃច់ចរ កៃុម   សត្វ - 
ស្លាប   ចៃើន បៃភៃទ   ផ្លាស់ទី ពី កន្លៃង មួយ  
ទៅកន ់  កន្លៃង មយួ នោះ  ទើប     ជ រំញុ    ឱៃយ 
កៃុម  ហ៊ុន ទៃស ចរណ៍    សំវាស នា ធួរ    
រៀបច ំដណំើរ កមៃសាន្ត ជាយ កៃងុ ភ្នពំៃញ 
ជា  លើក ទី២ កៃយ ពី ទទួល បាន 
ជោគ   ជ័យ  លើ កទី១    មក សមៃប់  ករ-  
ទសៃសនា  សត្វ ស្លាប  ក្នុង សៃុក   នៅ ឯ-      
តៃើយ   ខាង កើត  នៃ ទន្លៃ មៃគង្គ   លើ  ក្នុង  
តំបន់  អភិវឌៃឍ ន៍ ស្កាយឡៃនដ៍ អរិយ - 
កៃសតៃ នៅ ក្នុង  សៃុក ល្វា ឯម   ខៃត្ត 
កណ្តាល  នា ថ្ងៃ  ចុង  សបា្តាហ៍ ។ 

កញ្ញា ពៃជៃ កញ្ញា ជា អ្នក រៀបចំ  កម្ម- 
វិធី  ដំណើរ កមៃសាន្ត  ទសៃសនា សត្វ ស្លាប 
ក្នុង សៃុក នៃ   តំបន់ អភិវឌៃឍ ន៍ ស្កាយ- 
ឡៃនដ៍  អរិយ កៃសតៃ   របស់  កៃុម ហ៊ុន-   
ទៃស ចរណ ៍ សវំាសនាធរួ  បាន រៀប រាប ់
ឱៃយ  ដងឹព ី កម្ម វធិ ីដណំើរ កមៃសាន្ត នៅ តបំន ់ 
ជាយ  កៃុង ភ្នំពៃញ  នៃះ  ថា៖ «កៃយ ពី  
បាន សហ ករ  និង សិកៃសា   ពី សក្តានុ- 
ពល  នៃ តំបន់  អភិវឌៃឍ ន៍ ស្កាយ-  
ឡៃនដ ៍ អរយិកៃសតៃ   ឃើញ ថា មាន 
វាល   ពៃ  ដៃលអាច ជា ទី - 
ជមៃក  សត្វ ស្លាប - 
ក្នុង  សៃុក នានា 

រស់ នៅ និ ង ជៃក កោន បាន ជាមួយ   
អង្គ ករWCS កន្លង មក នោះក ៏ សមៃច   
រៀប ច ំជា ដណំើរកមៃសាន្ត ថ្ម ីមយួ កន្លៃង-   
នៃះ សមៃប់   គោល ដៅ   កមៃសាន  ្ត របស  ់  
កៃ ុម    ភ្ញៀវ  បរទៃស  ដៃល មាន ទតីាងំ នៅ 
តំបន់  កៃុង ភ្នំពៃញ    ។  យើង ទទួល បាន  
ជោគជ ័យ  សមៃបក់ររៀបច ំ លើក ទ ី១ 
មាន   ភ្ញៀវ  ២  កៃមុ  ដោយ មយួ កៃមុ មាន  
ភ្ញៀវ  ១០នាក ់សមៃប ់ ដណំើរ កមៃសាន្ត 
មយួ ពៃឹក   ពៃល  ចងុ  សបា្តាហ ៍គ ឺ ថ្ងៃសៅរ ៍
និង ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។ តាម គោល ករណ៍  
កៃមុ   ហ៊នុ    យើង    បៃប ់កៃមុ ទៃសចរ ថា មាន  
កៃមុ សត្វស្លាប ក្នងុ សៃកុ បៃមាណ  ១០ 
បៃភៃទ នៃ ដំណើរ កមៃសាន្ត លើកទី១  
កល  ពី ថ្ងៃ ទី ២៦-២៧ ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ 
២០២០ នោះ តៃ ជាក់ ស្តៃង  កៃុម ភ្ញៀវ 
រកី  រាយ សបៃបាយ ចតិ្ត ដោយសរ ពកួគៃ 
អាច មើល ឃើញ សត្វ ស្លាប ជាង  ១០ 
បៃភៃទ  ឯណោះ។ សមៃប់ ករ រៀបចំ 
លើក ទ ី២ នងឹធ្វើ ទៅ នៅ  ថ្ងៃទ ី១៧- ១៨ 
ខៃ តុល ឆ្នាំ ២០២០ ខាង មុខ ។  លើក 
កៃយ ៗ  អាច នឹង រៀបចំ នៅ   ខៃ វិច្ឆិក 
និងខៃ  ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០ »។ 

យ៉ាងណ  មិន ថា- 

ដំណើរ កមៃសាន្តទសៃសនា  សត្វ ស្លាប ក្នុង 
សៃកុ  នៅ តបំន ់ អភវិឌៃឍ ន ៍ស្កាយឡៃនដ ៍
អរិយកៃសតៃកៃបៃរ កៃុង ភ្នំពៃញ   ឬ នៅ 
តំបន់  កមៃសាន្ត នានា ទូទាំង បៃទៃស  ខ្មៃរ 
នោះ  ទៃ គឺ    មិន មាន  រយៈ ពៃល ពៃញ     

១  ឆ្នាំ ឡើយ គឺតាម រយៈ  រដូវ កល    របស ់ 
សត្វ ស្លាប    ដោយ     វៃល មើល សត្វ  
ស្លាប  ល្អ  បំផុត នោះ  គឺ នៅ ចនោ្លាះ ខៃ 
មីនា រហូត ដល់ ខៃ ធ្នូ។  

កញ្ញា ពៃជៃ កញ្ញា  បង្ហើប ឱៃយ ដងឹ ថា៖ 
« បើ តាម ដងឹ  នោះ រយៈ ពៃល  ដៃល អា ច 
ទសៃសនា សត្វ  ស្លាប បា ន នោះ គឺ មាន 
ចាប  ់ព ីតលុ រហតូ ដល ់ខៃ មនីា នៅ ក្នងុ 
១  ឆ្នាំ។ ខណៈ ពៃល   នៃះ គឺ ជា វៃល ល្អ 
នៃ  ករ  តៃច់ចរ ស្វៃង រក ចំណី របស់ 
សត ្វ ស្លាប នានា ពី តំបន់ មួយ ទៅ កន់ 
តំបន ់មួយ ទៀត   តាម បៃភៃទ សត្វ  
ហើយ  មាន  លក ្ខ ខណ្ឌ ល្អ ផ្នៃក  បរិស្ថាន 
ន ៃ  ពៃ ពៃឹកៃសា ជា ជមៃក របស់ ពួកវា  
ទៀត ផង ។  

ជាក់ស្តៃង  កញ្ចប់ សៃវា កម្ម ដំបូង- 
យើង  នៅ តបំន ់   អភវិឌៃឍ ន ៍ ស្កាយ ឡៃន ដ ៍ 
អរយិកៃសតៃ  កល ព ីខៃ មនុ  នោះ  ទទលួ 
បាន  ជោគជ័យ  ដោយ សរ  ភ្ញៀវ បាន 
មើល ឃើញ សត្វ ស្លាប ក្នុង សៃុក ទាំង- 

ឡាយ    ជាង  ១០បៃភៃទ ឯណោះ   
ខណ ៈ   តាមគមៃង យើង   បៃប់  ពួក-  
គាត់  ថា  មាន ចំនួន  ១០បៃភៃទ តៃ- 
ប៉ុណោ្ណោះ »។  

សមៃប ់ដណំើរ កមៃសាន្ត ទសៃសនា សត្វ 
ស្លាប  ក្នុង សៃុក នៅ  តំបន់ អភិវឌៃឍ ន៍ - 
ស្កាយឡៃនដ៍ អរិយកៃសតៃ នៃះ មាន 
កញ្ចប ់សៃវា កម្ម  ២  បៃភៃទគ ឺបៃភៃទ ទ ី
១ សមៃប់ មនុសៃស ធំ មា្នាក់ មាន តម្លៃ- 
៦២ ដុល្លារ និង បៃភៃទ ទី ២  មា្នាក់ តម្លៃ 
៤៨ ដុល្លារ សមៃប់ កុមារ  មាន វ័យ   
១២ ឆ្នាំ  ចុះកៃម   ហើយ សៃវា កម្ម-  
នៃះ  មាន បូក បញ្ចូល កហ្វៃពៃល ពៃឹក 
អាហារ  សមៃន់ និង អាហារ ប៊ូហ្វៃ ថ្ងៃ 
តៃង់      (Brunch Buffet)  នៅ អាហារ- 
ដ្ឋាន  Farm to Table។   

គួរ បញ្ជាក់ ដៃរ ថា កៃុម ហ៊ុន   ទៃស- 
ចរណ៍  សំវាសនា ធួរ   (SVC)   កល  
ពី ដើម    ឡើយគឺ ជា  អង្គករ កៃ រដ្ឋា- 
ភិបាល   មួយ  ដៃល មាន ឈ្មោះ ថា មជៃឈ- 
មណ្ឌល  អភិរកៃស សត្វ ពៃ សំវា សនា  
(Sam Veasna Center for Wild-
life Conservation) បង្កើត ឡើង  
នៅ  ឆ្នា ំ២០០៣ ហើយ បាន ចុះ បញ្ជ ីជា 
អង ្គករ កៃ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង សៃុក នៅ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ នៅ ឆ្នាំ ២០០៦ មាន 
គោល ដៅ ផ្តល់ នូវ សៃវា កម្ម ផ្នៃក - 
អៃកទូៃសចរណ ៍ក្នងុ សហ គមន  ៍ ដៃល 
សហ ករ ជាមួយ នឹង អង្គករ   WCS។ 
លុះ   ឆ្នាំ ២០១៩ ទើប បៃក្លា យមកជា 
កៃុម ហ៊ុន ទៃសចរណ៍  សំវាសនា ធួរ  -   
(Sam Veasna Conservation 
Tours-SVC)    ដោយនៅ  រកៃសាគោល-  
ករណ៍   សៃវា កម្ម ដដៃល ៕ កេមុ ទេសចរបរទេស  ពេល ទសេសនាសត្វស្លាបក្នងុសេកុនៅ តំបន់ អរិយកេសតេ។ រូប SVC ដំណើរកមេសាន្តទសេសនាសត្វស្លាបក្នងុសេកុ លើកទី១ មាន ២ កេមុ ចំនួន ២០នាក់ ។ SVC

កេមុមគ្គទុេ្ទសក៍ទេសចរណ៍កេមុហុ៊នសំវាសនាធួរ ណេនំាទេសចរបេើឧបករណ៍កេវយឹត មើលសត្វស្លាប ។ រូបថត SVC
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស ់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា  ផ ្នៃក   អ   ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ       មិ  ន  ឱៃយ មា     ន  ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 បៃកប     របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ ជា -        
ធម្មត  ។ ចំព   ះ ប ញ   ្ហា   ស   ្នៃ ហ      វិ  ញ     គូ ស្នៃហ៍   មាន   ភាព-  
អធៃយា         សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីខ្ពស់តៃដៃត  ។  ការនិយាយស្តី  
បៃកបទៅ    ដយការថ្លងឹ ថ្លៃង ពី ហៃ តុ-  
ផល  ល្អ បៃសើរ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក  អ្នក 
ហក់   មាន សមត្ថភាពក្នុង ការសមៃច  

កិច ្ច ការផៃសៃងៗ នឹង បានផល ល្អ  បៃកប  ដយ ឆន្ទៈ 
មោះ មតុ  កា្លាហន ។ បើជាអ្នក បៃកបរ បរ រក ទទលួ- 
ទន នឹង ទទួល  បាន នូវ ផល  តប ស្នង យា៉ាង  គប់ ចិត្ត ។ 
ចំពះ ស្នៃហ  វិញគឺ មាន ភាព  ល្អូក ល្អិននឹង  គ្នា-  
ល្អណាស់ មិនកើតភាពរកាំរកូស នោះឡើយ។        

រាសីសៃតុ ចុះខ្លាងំ  ។ ការ បំពៃញ- 
ការងារ ផៃសៃងៗ មាន ឧបសគ្គចៃើន ឯ 
ទឹក   ចិត្តចៃើនបៃកបដយ    ទោសៈ  
ចំពះ  សៃច ក្ត ីស្នៃហ    ដូច្នៃះ តៃវូ  តៃ 

មាន   ការ យោគយល់ និងអធៃយាសៃ ័យគ្នាឱៃយ បាន 
ចៃើន ផងដៃរ ។ ចំណៃក ឯ លាភសកា្ការៈផៃសៃងៗនឹងបាន 
មក    ដ យ ការខិតខំបៃងឹបៃងរបស់ ខ្លនួ ហើយ មាន 
ការ  ជៃមជៃង ដយ តិចតួចតៃបុ៉ណ្ណោះ ។ រីឯការ-  
ធ ្វើដំណើរទៅ ទីជិត ឆ្ងាយ វិញ  តៃវូបៃយ័ត្ន។ 

រាសីសៃតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត   ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ការងារ ផៃសៃង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ - 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពះ ការ និយាយ- 

ស ្ត ីមា  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា    ស្នៃហ វិញ គូ ស្នៃហ  ៍គ្មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន ការ -  
អធៃយា  សៃយ័  ជាហៃតុ បណា្តាល ឱៃយមាន ការ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ - 
បញ្ហា    សុខ ភាព វិញ គឺ  មិន ល្អ ទំង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សីល្អ បង្គរួ ។   រីឯការបៃកប របរ រក-  
ទទួល  ទ ន ផ ៃសៃងៗ នឹង បាន ផល កាក់- 
កប ជាធម្មត ។ ចំពះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  តៃទឹក ចិត្តរមៃង បៃបៃលួ 
ទៅ   ត ម បរិ យា កាសផ ងដៃរ។    បៃសិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំពះ លោកអ្នក គួ រ តៃ ពៃយាយាម 
ដះ    សៃយ ដ យ   សនៃសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទៃ នឹង បង្ក ជា 
បញ ្ហា   ធំ មិនខន ឡើយសមៃប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ ើង  ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
ការ       ងារ  ផ  ៃ ស  ៃ  ង ៗ  រមៃង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ ី  ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយាយ ស្តី 

បៃកប       ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព   ល្អ   ព   ល  គ  ឺ  ទឹក  ចិ  ត្ត ប ៃកប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មត មិន ប    ង្កើត   ក ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធ ៃយម    ។  កា រ  ព ល  ពាកៃយ សម្ត ីធ្វើ 
ឱៃយ   អ្ន ក ផ  ង   យ ក  ច  ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន    សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ការ បំពៃញការ -  
ងារ   បៃកប ដយ សា្មារតី បៃងុ បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។    ការ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     បា ន ស ខុ   សប ៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ បៃងុ បៃ- 
យ័ ត្ន ដៃរ  ។ រីឯ  លាភ សកា ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទួល  បាន ផល  
បង្គរួ    ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ព  ះ ប ញ្ហា ស្នៃហ វិញនឹង មាន 
ការ  អធៃយាសៃយ័    និង ចៃះ យោ គ យល់ គ្នា ផងដៃរ។          

រាសីឡ  ើ ងខ ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពៃញ  
ការ   ងា  រ ផ  ៃស ៃង  ៗ  រមៃង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ  ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ចំពះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បៃ កប-  

ដយ       សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្តី បៃកប- 
ដយ         ឧត្ត ម គត  ិ    ស ុខ ភា   ព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល       គឺចិត្ត ប ៃ កប ដយសៃចក្តី   មៃត្តា   ករុណា  
ចពំះ   ម ន សុៃស  ន  ិង   សត្វ ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។  

 រាសឡី ើ  ង     ខ     ្ព សត់   ៃ ដ ៃត  ។ ការ នយិាយ-   
ស្តី បៃកប     ដ     យ  ឧត្តម គតិ   ពល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយាយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វ ិភាគ ឱៃយ ចៃបាសល់ាស ់មនុ នងឹ 

មាន    ការ ហស្តី ចៃញ  ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហ ពរ- 
    ពៃ ញ  ដ   យ       ភ     ក្តី ភា    ព      និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អូកល្អិន     
នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ បៃក ប  រ បរ រ ក ទទួ ល ទន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ ៃ     ញ     គ  ួរ   ជា  ទ ីគ   ប  ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឱៃយ  អ្នក មាន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ពៃញនូវ   កិច្ច ការនា នា បាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  

-  

 រាសីសៃុ តចុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអាច 
មាន    បញ ្ហា  ស ្មុគសា្មាញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក    គ្មាន ស្វ័យ ភាព គៃប់ គៃន់ ក្នុង 
ការ    សមៃចចតិ្ត នានាឡើយ  គបៃប ីរក 

មនសុៃស  គរួឲៃយ  ទកុចតិ្ត ដើមៃបបីៃកឹៃសា យោបល ់ទើប ជា 
ការ បៃសើរ ។  ចពំ ះ កា រ បៃ កប រ បរ រក ទទលួទន 
ផៃសៃងៗ  មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មាន  ឡើយ។ 
សៃច    ក្តីស្នៃហ អា ច នឹ ង  ផ្តល់ន ូវ ការ ថ្នាំង ថ្នាក ់-   
ស្មុគសា្មាញចៃើន 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  
ហៃតុ នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត  ់ មុន នឹង 
និយាយ    ទៅអ្ន ក  ផ ង   ។     កា  រ បៃកប របរ រក ទទួល  ទន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត មា ន      ផ ល ប ះ៉ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្នៃហ     គូ ស្នៃហ៍ មាន  ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។  សុខភាព 
ផ្លវូ  កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល     ់ អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ បៃកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល   ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱៃយ  លោក អ្នក      
មា ន   ក្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ  កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។

កញ្ញា H'Hen Nie ជាអ្នកតំណាង អង្គការ ពិភពលោក Room to Read។ រូបថត AFP

បវរកញ្ញាចក្កវាឡវៀតណាម
ក្លាយជានិមិត្តរូបករអប់រំក្មេងសេី

កៃងុ ហជូមីញិ : ឡៃ បកសៃបៃក អាពាហព៍ពិាហ ៍
កុមារភាព ការអប់រំ អន់ ខៃសាយ ទំង នៃះជា អ្វី 
ដៃល ម៉ូដៃល  និង អ្នក យុទ្ធនាការ អកៃសរសាស្ដៃ 
វៀតណាម H'Hen Nie   ពុះពារ  គំនាប បៃពៃណី 
និង ប្ដៃជា្ញា បងា្ហាញ ក្មៃង ជំនាន់ កៃយ នូវ បរិបទថ្ម ី។ 

រាជនីសម្ផសៃស  Miss Universe Vietnam  
ឆ្នាំ  ២០១៧ ដៃល មក ពី កៃុម កុលសម្ព័ន្ធ  Ede 
ភាគ កណា្តាល ខ្ពង់ រាប មាន អាយុ ១៤ ឆ្នាំ នៅ 
ពៃល មា្ដាយ របស់ នាង  ដៃល ជា កសិករ ទទូច ឱៃយ 
នាង រៀប ការ ។ 

បវរកញ្ញា វ័យ ២៨ ឆ្នាំរូប នៃះ បៃប់  AFP ថ ៖ 
«ខ្ញុំ ពិត ជា ភ័យ ខ្លាច ចំពះ ការ រៀប ការ ណាស់ ។ 
ពៃល នោះ ខ្ញុ ំចលូចតិ្ដ ហៃល ទកឹ លៃង ទោង រអំលិ 
និង ដើរ លៃង ពៃ »។ 

បច្ចបុៃបន្ន ក្នងុ នាម ជា ស្ដៃ ីជន ជាត ិភាគ តចិ ដបំងូ 
ដៃល បាន គៃង មកុដ រាជ នី វៀតណាម H'Hen 
តៃវូបាន ចាត់ ទុ ក ជា  និមិត្តរូប   ដៃល បន្ដ តំណាង ឱៃយ   
វៀតណាម  លើ ឆក អន្ដរជាតិ នៃពិភព Miss Uni-
verse  និង បាន ទទួល ចំណាត់ ថ្នាក់ លៃខ ៥ ។ 

នាង កា្លាយ ជា អ្នក តំណាង អង្គការ ពិភពលោក 
Room to Read ដៃល ផ្ដាត លើ ការ អប់រំ ក្មៃង- 
សៃី ក្នុង បណា្តា បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍ ន៍។ វា ជា 

បញ្ហា កាន់តៃ រសើប  ខណៈ វិបត្ដិ កូរ៉ូណា នៅតៃ 
គ្មាន សមភាព ទូទំង សកលលោក ។ 

  ជាមយួ បង ប្អនូ ៦ នាក ់  កញ្ញា H'Hen បាន ដងឹ 
ចៃបាស ់ថ ខ្លួន ជា សៃី និង អមៃបូរ កុលសម្ព័ន្ធ  មិន 
អាច រី ខ្លួន រួច ពី សមា្ពាធ បៃពៃណី ឡើយ តៃ នាង 
នៅតៃ បន្ដ ជម្នះ គៃប់ ឧបសគ្គ  សូមៃបីតៃ សម្ផសៃស ក៏ 
ជា បៃធន បទ តៃូវ តស៊ូ ផង ដៃរ ។ 

ពណ ៌សមៃបរុ សៃអៃម តៃវូ បាន ចាត ់ទកុ ជាសមៃស ់
មិនសូវ  និយម នៅ ទូទំង តំបន់ អាសុី ។   កៃយ  
មាន  ការ តវា៉ា  Black Lives Matter ជា សកល 
ការ  រិះ គន់   ចាប់ ផ្ដើម ផ្ទុះ ឡើង បៃឆំង  ជំនឿ  ថ 
សមៃបុរ  សៃបៃក ស ជា ជមៃើស ដ៏ សៃស់ សា្អាត ។ 

 នាង ធ្វើ ជា អ្នក បមៃើ ដើមៃបី រក បៃក ់បងថ់្លៃ សកិៃសា  
នងិ ផ្គត ់ផ្គង ់គៃសួារ ។ រយៈ ពៃល ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំកៃយ 
នាង   រៃ អងា្គាសបៃក ់រាប ់មុនឺ ដលុា្លារ កសាង បណា្ណោ-
ល័យ នៅ តម បណា្តា ខៃត្ដ ដាច់ សៃយាល  និង 
ឧបត្ថម្ភ ក្មៃង សៃី នៅ ទូទំង តំបន់ អាសុី និង អា- 
្រហ្វិក ឱៃយ រៀន ដល់ ចប់ ថ្នាក់ វិទៃយាល័យ ។ 

នាងថ ៖ « បើ គត់ ជា សិសៃស ខ្ញុំ លើក  ទឹកចិត្ដ 
គត់ ឱៃយ សិកៃសា បន្ថៃម ។ បើ គត់  ជួប ការ លំបាក ខ្ញុំ    
ជួយ បង់ ថ្លៃ សិកៃសា  ខ្លះ ។ ខ្ញុ ំ  ចៃក រំលៃក សារ នៃះ  និង  
អាច ផ្លាស់ ប្ដរូ ជីវិត មនុសៃស ខ្លះ »៕ AFP/HR

ស្ដៃ ីជនជាតិ ជើមភាគតិច Ede គៃង មកុដ បវរកញ្ញា ចក្កវឡ វៀតណាម ឆ្នា ំ២០១៧     ។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពុធ ទី៧ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  សហព័ន្ធកីឡា អុក- 
ចតៃង្គ កម្ពជុា  បាន បើក វគ្គ បណ្តះុ- 
បណ្តាល គៃ ូបង្វកឹ កីឡា អុក ចតៃង្គ 
កមៃតិ ជាតិ   នៅ សាល បៃជំុ នាយក- 
ដ្ឋាន អប់រំកាយ  និង កីឡា  ក្នុង 
ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ ដោយ មាន 
សិកា្ខាកាមចូល រួម ៣២នាក់ មក ពី 
ទំាង ២៤ខៃត្ត និងរាជធានី ហើយ 
វគ្គ នៃះ មាន រយៈ ពៃល ៥ ថ្ងៃ ដោយ 
បាន ផ្តើមតំាង  ពី ថ្ងៃទី ៥  រហូត ដល់   
ថ្ងៃទី ៩  ខៃ តុលា  ឆ្នា ំ២០២០ ។ 

វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល នៃះ ស្ថិត 
ក្នងុគមៃងចំណយ របស់ កៃសួង 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា ដៃល  
សហព័ន្ធ កីឡា អុក ចតៃង្គកម្ពជុា 
ទទួល បាន ៦០ លាន រៀល    ដើមៃបី 
ធ្វើ សកម្មភាព ហ្វកឹ ហាត់ បណ្តះុ- 

បណ្តាល  និង ទំនាក់ ទំនង រដ្ឋ បាល 
ដូច សហព័ន្ធ ចំនួន ៤១ ទៀត  ក្នងុ 
គោល បំណង តៃៀម សីុ ហ្គៃម  លើក 
ទី ៣២  ឆ្នា ំ២០ ២៣  ដៃល កម្ពជុា 
ធ្វើ មា្ចាស់ ផ្ទះ ។ 

លោក  គុជ  គឹម ឡុង  បៃធាន 
សហព័ន្ធ កីឡាអុកចតៃង្គកម្ពជុា  
បាន ថ្លៃង ថា ៖« សកម្មភាព កីឡា 
នៃះ  គឺ ជាការ រួម ចំណៃក  និង ឆ្លៀត 
ពៃលលះ បង់   ដើមៃបី ឱៃយ មាន សកម្ម- 
ភាព  ទៅ តាម ផៃន ការ របស់ កៃ សួង 
អប់ រំ  ក៏ ដូចជា NOCC។   គៃប់ ការ- 
ងារ នៃះ  ខ្ញុ ំបាន ឯក ភាព ទំាង សៃងុ  
ជា មួយ គណៈកមា្មាធិការ បៃតិបត្តិ 
សហព័ន្ធ  ដៃល ធ្វើ សកម្មភាព 
សហការ ជា មួយ មន្តៃ ីជំនាញ របស់ 
កៃសួង  និង គៃ ូបង្វកឹ ជមៃើស ជាតិ 
របស់ យើង  ដើមៃបី ឱៃយ ល្អ បៃសើរ  ក្នងុ 
ទិស ដៅ ផលិត គៃ ូបង្វកឹ ឱៃយ បាន  និង 

បញ្ជនូ ទៅ បង្វកឹ  និង បងៃៀនតាម 
បៃទៃស ក្នងុ អាសា៊ាន  ហើយ យើង 
តៃៀម ដក់ បញ្ជលូបៃភៃទ កីឡា 
យើង នៃះ  ចូល ក្នងុ សីុ ហ្គៃម ២០២៣  
ឱៃយ ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ »។ 

លោក  ហូយ  សូណ  អតីត ស្តៃច 
អុក  ដៃល បច្ចបុៃបន្ន ជា គៃ ូជមៃើស- 
ជាតិ  និង ជា គៃូ ឧទ្ទៃស  ជា មួយ 
លោក  បិ៊ន  គាសៃង  ជា គៃ ូជំនួយ  
បាន  បៃប់ ថា ៖  « វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល  
រយៈ ពៃល ៥ ថ្ងៃ  នៃះ មាន សិកៃសា អំពី 
បុគ្គល លក្ខណៈ ជា គៃ ូបង្វកឹ  លក្ខ- 
ខណ្ឌ នៃ ការ លៃងអុក ចំនួន ៣ កៃបួន  
និង យុទ្ធសាសៃ្ត ការលៃងអុក។ 
លើសពីនៃះ មាន  បន្ថៃម នូវ បទ- 
ពិសោធ នៃការ លៃងអុក   ការ គៃប់- 
គៃង  ពៃម ទំាង បច្ចៃកទៃស ការ- 
ចល័ត កូន អុក  វិន័យ ការ ទទួល- 
ខុស តៃវូ របស់ គៃ ូគរុកោសលៃយ   គៃ ូ

ការ សៃវជៃវ  និង ការ អភិវឌៃឍ  ការ- 
លើក ទឹកចិត្ត  ផៃនការ បងៃៀន  ការ- 
ពិនិតៃយ តាមដន  និងការ លៃង ដោយ 
ពិនិតៃយ លើ លទ្ធផល ផង ដៃរ» ។

ចំណៃក លោក  បិ៊ន  គាសៃង  
និយាយ ថា៖ «វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល 
នៃះ  មាន គោល បំណង ឱៃយ  គៃ ូបង្វកឹ  
មាន ជា បៃចំា នៅ តាម បណ្តា ក្លបិ 
កីឡា អុកចតៃង្គ ទូទំាង បៃទៃស  និង 
ជា ជំហាន ឆ្ពោះ ទៅ រក ភាព ជោគ- 
ជ័យ  ក្នងុ ការ ជួយ បណ្តះុ បណ្តាល 
ធនធាន មនុសៃស លើ វិស័យ អប់រំ- 
កាយ  និង កីឡា  ហើយ កា្លាយជា 
ធនធាន បៃកប ដោយ  ទៃព - 
កោសលៃយ  សៃប គា្នា ជា មួយ នឹង 
គោលនយោបាយ កីឡា ជាតិ  គឺ 
ផៃន ការ យុទ្ធសាសៃ្ត អភិវឌៃឍ ន៍ 
វិស័យ អប់រំកាយ  និងកីឡា  តៃៀម 
សីុ ហ្គៃម  ឆ្នា ំ២០២៣ » ។ 

លោក  គៃចួ  ចនា្ថារិទ្ធ  គៃ ូជំនួយ 
ជមៃើស ជាតិ បាន បៃប់ថា  ទោះ- 
ជា សហព័ន្ធ  ជាប់ រវល់ វគ្គ បណ្តះុ- 
បណ្តាល  សមៃប់ គៃ ូបង្វកឹ ក្លបិ  ឬ 
តំណង ខៃត្ត  បុ៉ន្តៃ កៃមុ ជមៃើស- 
ជាតិ  នៅ តៃ ដំណើរ ការ ហ្វកឹ ហាត់ 

ជា ធម្ម តា  ក្នុង ១ ថ្ងៃ ៦ ម៉ោង 
ជានិច្ច។   ចំពោះ  សិកា្ខាកាម ទំាង 
៣២នាក់ ក្នងុ វគ្គ  នៃះ ភាគ ចៃើន 
មក ពី បណ្តា ក្លបិ  ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  
និង តំណង មក ពី ខៃត្ត  សឹង តៃ គៃប់ 
ទំាង អស់ ៕ 

សិក្ខាកម ទំាង ៣២នាក់ ថតជាមួយ គណៈ អធិបតី និង គេឧូទ្ទេស  ។ ពន្លក

សិក្ខាកមចំនួន៣២នាក់កំពុងសិក្សាវគ្គបណ្តះុបណ្តាលគូ្បង្វកឹកីឡាអុកចត្ង្គ

Abraham,Chilwellនិង
Sanchoត្ូវអង់គ្ល្សឃាត់
មិនឱ្យមកចូលរួមជាមួយក្ុម

ឡុង ដ៍ : កីឡាករ ទាំង ២រូប 
របស់ កៃុម Chelsea គឺ Tam-
my Abraham និង Ben 
Chilwell ពៃម ទាំង កីឡាករ 
Jadon Sancho របស់ កៃុម 
Borussia Dortmund នឹង មិន 
បាន ចលូ រមួ ជាមយួ កៃមុ ជមៃើស- 
ជាតិ អង់គ្លៃស នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ នៃះ ទៃ 
កៃយអ្នក ទាំង៣  មានមុខ ក្នុង 
វីដៃអូ នៅ ឯ ពិធី ជប់ លៀង ១ 
ដៃលនោះ  បងា្ហាញ យា៉ោង ចៃបាស ់ថា 
រលំោភ លើ គោល ការណ ៍ទប ់សា្កាត ់
ការ រាលដល វីរុស កូរ៉ូណ ។

Abraham នងិ Sancho  ធ្វើ- 
ការ សុំ ទោស កៃយ មាន ចៃញ  
ខៃសៃ វី ដៃអូ នោះ ដៃល បងា្ហាញ  ពី រូប- 
ភាពនៃ កីឡាករទាំងនោះ  ចូល- 
រួម  ខួប កំណើត របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
នៃ កៃមុ Chelsea នា កៃងុ ឡុងដ៍ 
ជាមួយ នឹង វត្ត មាន របស់ មនុសៃស 
លើស ពី ៦ នាក់ កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍។ តាម គោល ការណ៍ ណៃ- 
នាំ ចុង កៃយរបស់អង់គ្លៃស 
មិន អនុញ្ញាតឱៃយ មាន ការ ជួប ជុំ 
លើស ពី ៦ នាក់ ឡើយ ។ 

សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ របស់ 
បៃទៃស  ចៃញ សៃចក្ដី ថ្លៃង ការ-
ណ៍ នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ថា ៖ « ជា ការ- 
ការពារ ទុក ជាមុន បៃសិន បើ 
មាន ហានិភ័យ ណ មួយ ចំពោះ 
កៃុម ធំ អ៊ីចឹង ការ មក ចូល រួម 
របស់ Tammy Abraham, 
Ben Chilwell និង Jadon 
Sancho តៃវូ ផ្អាក សនិ ។ នៃះ ជា 
ការ ទុក ពៃល បៃមូល ព័ត៌មាន 

បន្ថៃម ទៀត ពីការ ជួប ជុំ ដៃល 
មាន ការ ចូល រួម របស់ កីឡាករ  
ទាំង ៣ រូប » ។

កីឡាករ Abraham  បៃប់ 
កាសៃត The Sun ថា ៖ « ខ្ញុ ំបាន 
មក ផ្ទះ ហើយ  ជួប នឹង ការ រៀប ចំ 
ពញ្ញាក ់អារម្មណ ៍តចូ មយួ។ ទោះ- 
ជា ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ ថា នៃះតៃវូបាន រៀប- 
ចំ ទុក ក៏ ដោយ ក៏ ខ្ញុំ ចង់ សុំ ទោស 
ដោយ  សោ្មាះ អស់ ពី ចិត្ត សមៃប់ 
ការ យល់ មិន ដល់  ក្នុង ការ ចូល- 
រួម  ពិធី ជួប ជុំ នៃះ ។ អ្វី  ដៃល ខ្ញុំ 
អាច ធ្វើ  ពៃល នៃះ គឺ ខ្ញុំទទួល- 
បាន មៃរៀន ពី កំហសុ លើក នៃះ។ 
ខ្ញុំ សុំទោស គៃប់ គា្នា ហើយ ធានា 
ថា នឹង គា្មាន រឿង បៃប នៃះ កើត 
ឡើង ម្ដង ទៀត ទៃ » ។

ចំណៃក  Sancho  សរសៃរ 
ផូស្ត តាម គណនី Instagram  
ថា ៖ « ខ្ញុំ សុំ ការ អភ័យ ទោស 
ចំពោះ ការ រំលោភ គោល ការណ៍ 
ណៃនាំ របស់ រដ្ឋា ភិបាល ហើយ 
បើ ទោះ បី ខ្ញុំ មិន បាន ដឹង ពី ចំនួន 
អ្នក មក ចូល រួម កម្មវិធីក៏ ពិត មៃន 
តៃ ខ្ញុំ សូម ទទួល ខុស តៃូវ ទាំង- 
សៃុង នូវ ទង្វើ របស់ ខ្ញុំ » ។

គៃ មិន ទាន់ ដឹង ថា កីឡាករ 
ទាំង ៣ រូប នៃះ នឹង មាន វត្ត មាន 
ឬ អត់  ពៃល កៃុម អង់ គ្លៃស ប៉ះ 
កៃុម  វៃលល៍ ក្នុង ជំនួប មិត្ត ភាព 
អន្តរជាតិ នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  
ហើយ បនា្ទាប់ មក បៃកួត ជាមួយ 
នឹងកៃុម ភ្ញៀវបៃល ហៃសុិក និង 
ដណឺមា៉ោក សមៃប់ កម្ម វិធី Na-
tions League ៕ AFP/VN

Cavani ចូលរួមជាមួយMan Utd 
ខណៈArsenalទិញបានPartey

ឡុងដ៍ : កៃុម  Manchester 
United ឆក់ បាន ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Edinson Cavani ដៃល ជា 
មា្នាក់ ក្នុង ចំណោម កីឡាករ 
ចណំលូ ថ្ម ី៤ នាក ់កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ 
ខណៈកៃុម Arsenal បញ្ចប់ នូវ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង  ដ៏ ធំ ១ នៅ ថ្ងៃ  បិទ 
ទ ីផៃសារ ដោះ ដរូ កឡីាករ ដោយ ការ 
នាំ យក  Thomas Partey 
ពីកៃុម Atletico Madrid ។

កៃុម Man United កំពុង 
ស្ថតិ កៃម កៃសៃ ភ្នៃក របស ់គៃប ់
គា្នា កៃយ លៃង ចាញ់ កៃុម Tot-
tenham យា៉ោង អាមា៉ោស់ ៦-១ 
នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង អំឡុង ការ- 
បៃកួតនៃ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

ខៃសៃ បមៃើ ហឡូង ់ Donny van 
de Beek តៃ មា្នាកប់៉ណុោ្ណោះ ដៃល 
តៃូវ   បាន បន្ថៃម ក្នុង កៃុម របស់ 
លោក គៃូបង្វឹក  Ole Gunnar 
Solskjaer មនុ មាន ការ មក ដល ់
របស់ កីឡាករ ទាំង ៤ រូប ដូច ជា  
Cavani, Alex Telles, Amad 
Diallo និង Facundo Pel-
listri កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។

កីឡាករ គួរ ឱៃយ ចាប់ អារម្មណ៍ 
ជាង គៃ Cavani វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ 
ដៃល មិនទាន់មានក្លិបលៃង នៅ 
ឡើយ តំាង ព ីផតុ កងុ តៃ ជាមយួ 
Paris Saint-Germain កាល- 
ពី ខៃ មិថុនា បាន កាន់ ប៊ិច ចុះ 
ហត្ថលៃខា ពៃម ពៃៀងពាក់ ឯក- 
សណ្ឋាន  របស់ កៃុម យកៃស អង់-
គ្លៃស  រយៈ ពៃល ១ ឆ្នា ំអម ដោយ 

ជមៃើស បន្ត  ១ រដូវកាល ទៀត ។ 
កីឡាករ សញ្ជាតិ អ៊ុយ រូហា្គាយ 

រកបាន ២០០ គៃប់ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៧ រដូវកាល អំឡុង ពៃល 
បៃកប អាជីព នៅ រដ្ឋ ធានី នៃ 
បៃទៃស បារាំង ហើយ ធ្វើ ឱៃយ គៃ 
កា្លាយ ជា អ្នក រក គៃប់ បាល់ បាន 
ចៃើន ជា ង គៃ បំផុត ក្នុង កំណត់- 
តៃ របស់ ក្លិប  PSG ។

Cavani  បាននិយាយ ថា ៖ 
«Manchester United គឺ ជា 
កៃុម កំពូល១ ក្នុង លោក ដូច្នៃះ 
វាពិត ជា  កិត្តិយស ណស់ ដៃល 
បាន មក ដល់ ទី នៃះ ។ ខ្ញុំ ពិត ជា  
បៃឹង បៃង ហ្វឹក ហាត់ ណស់ 
ពៃល អត់ ទាន់ មាន ក្លិបលៃង 
ហើយ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ អន្ទះ សា 
ចង់ បៃកួត បៃជៃង និង បងា្ហាញ 
ខ្លួន ជាមួយ ក្លិប ដ៏ អសា្ចារៃយ នៃះ » ។

លើស ព ីនៃះ ទៀត ការ មក ដល់ 
របស់ ខៃសៃ ការ ពារ ឆ្វៃង Telles 
ដៃល ចាក ចៃញ ពី កៃុម Porto  
ក្នុង  តម្លៃ ១៣,៥ លាន ផោន ( $ 
១៩ លាន) គឺ ពិត ជា សំខាន់ 
មនិអាច  បៃកៃក បាន ដោយ សារ  
មក  ជួយ បន្ថៃម ជមៃើស ឱៃយ កៃុម 
បសិាច កៃហម នៅ តបំន ់ការ ពារ 
ដៃល   របូត ដល់ ទៅ ១១ គៃប់  
ក្នុង ចំណោម ការ បៃកួត ៣ លើក 
ដំបូង នៅ លីគ កំពូល ។

លោក Solskjaer និយាយ 
ដល់  កីឡាករ សញ្ជាតិ បៃសុីល 
ថា ៖ « គៃ ជា កីឡាករ ដៃល យើង 
តាម មើលមយួ រយៈ ហើយ ហើយ 
ទមៃង់ លៃង របស់ គៃ គឺ ចៃបាស់ 

ណស់  ពិត ជា អ្វី ដៃល យើង 
កំពុង តាម រក។  គៃ នឹង បញ្ចូល 
ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត និង បន្ថៃ ម ការ- 
បៃកតួ បៃជៃង ពតិ បៃកដ ទៅ ក្នងុ 
ក្លិប របស់ យើង ជាមិន ខាន » ។

កៃយ បរាជ័យ ក្នុង ការ ផ្ទៃរ 
យក ខៃសៃ បមៃើ សា្លាប Jadon 
Sancho របស់ កៃមុ Borussia 
Dortmund កៃុម Man Utd 
ទញិ បាន ខៃសៃ បមៃើសា្លាប សញ្ជាត ិ
អ៊ុយរូហា្គាយ ដ៏មាន ទៃព កោ-
សលៃយ ២ រូប  វ័យ  ១៨ ឆ្នាំ ដូច គា្នា 
គឺ Pellistri ពី កៃុម Penarol 
និង Diallo របស់  កៃុម  Ata-
lanta  ដៃល នងឹ មក កាន ់ក្លបិ នៅ 
ខៃ មករា  ក្នុង តម្លៃ ដៃល ដឹង ៤១ 
លាន អឺរ៉ូ ($ ៤៨ លាន ) ។

ចណំៃក  Arsenal ចងុ កៃយ 
ក៏ ទិញ បាន កីឡាករ Partey 

ដៃល ខ្លួន ចង់ បាន មក ជាយូរ 
ហើយ ជាមយួ នងឹ តម្លៃ  ៥០លាន  
អរឺ៉ ូ( $ ៥៩លាន) ហើយ សងៃឃមឹ 
ថា កឡីាករ អន្តរ ជាត ិហា្គាណ  វយ័ 
២៧ ឆ្នាំ នឹង មក បំពៃញ ចនោ្លាះ ខ្វះ - 
ខាត នៅ តំបន់ កណ្តាលឱៃយ មាន 
ភាព រឹង មាំ ឡើង វិញ ។

អ្នក ចាត ់ការ របស ់កៃមុ កា ំភ្លើង- 
ធំ លោក Mikel Arteta បាន 
នយិាយ  ចពំោះ ការមកដលរ់បស ់
Partey ថា ៖ « យើង តាម សង្កៃត 
មើល Thomas (Partey)
មយួ រយៈ ហើយ ដចូ្នៃះ ពៃល នៃះ 
យើង សបៃបាយ ចិត្ត ដៃល បាន 
បន្ថៃម កីឡាករ ដ៏មាន គុណ ភាព 
ខ្ពស់ បៃប នៃះ ១ រូប ចូល ទៅក្នុង 
កៃុម របស់ យើង ។ គៃ គឺជា ខៃសៃ- 
បមៃើ ដ៏ មាន ថាម ពល ខា្លាំង កា្លា 
បំផុត  ១រូប» ៕ AFP/VN

Cavani (មុខ) លោតតេតបាល់ កលលេងឱេយកេមុ PSG កន្លងមក។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ ពី បាត់ មុខ មួយ រយៈ ពី ពិភព - 
សិល្រោបៈ  ដោយ  ការ បំព្រោ ញ កាតព្វ កិច្ច   ជា ឧត្តម- 
ភរិយា  និង  មាតា ដ៏ ល្អ សម្រោល     បុត្រោ ១អង្គ  ន្រោ  
ចំណង  ស្ន្រោហ៍ជាមួយ មា្ចាស់ ចិត្ត គឺ ព្រោះអង្គ មា្ចាស់ - 
នរោត្តម ចារចូក័្រោ ដ្រោលជា បតុ្រោ ព្រោះអង្គ នរោត្តម 
ចក្រោ ពង្រោស  នោះ ស្រោប់ ត្រោ ថ្មីៗ ន្រោះ   ល្រោច  វត្តមាន 
តារា  ស្រោ ីស្រោស ់សទិ្ធ ីនកីា វលិ មក ប្រោឡកូវសិយ័-   
សិល្រោបៈ សម័យ វិញ គ្រោប់ ទម្រោង់ ត្រោ ម្តង ។ 
គ្រោន ់ត្រោ ប្រោកាស វលិ ចលូ សលិ្រោបៈ វញិ ភ្លាម នោះ 

តារា  សម្ត្រោង ស្រោ ីវយ័  ក្ម្រោង  សទិ្ធ ីនកីា ដ្រោល ជា ក្មយួ- 
ស្រោី  តារា សម្ត្រោង ជើង ចាស់ អ្នក នាង ព្រោំ  រដ្ឋា បាន 
ឆក់ ឱកាស គ្រោង តំណ្រោង តួឯក ស្រោី ក្នុង កុន ភគ 
រឿង  «ពណជ៌វីតិ» របស ់ផលតិ  កម្ម  ន្រោ ទរូ ទស្រោសន ៍
ភី អិន អិន   សម្ត្រោង ជា មួយ  នឹង តួ ឯក   ប្រោុសលោក 
ខាត់ វ៉្រោហាំង ដ្រោលថត ជិត ចប់ ហើយដ្រោរ  ។
តារា  ស្រោី ទើប មាន វ័យ ២១ឆ្នាំ   ដ្រោល កំពុង ត្រោ 

មាន ភព  មមាញកឹ នងឹ ការថត ទាងំ កនុភគ ដបំងូ 
រឿង «ពណជ៌វីតិ» សម្រោប ់ការ វលិ  ត្រោឡ ប ់មករក 
ឆ្នាងំ បាយ ចាស ់សលិ្រោបៈ សម្ត្រោង  កនុ  វញិ  នងិ 
ការ ថត ស្រោប៉ត ពាណិជ្ជ កម្ម ផលិត ផល-  
សម្រោស់ នានា  អ្នកនាង សិទ្ធី  នីកា    
បញ្ជាក់ថា៖  «ពិត  ម្រោន  ហើយ  បង!  
ព្រោល ន្រោះ ខ្ញុំ បាន វិល មក ប្រោឡូក 
ការ ងារ សិល្រោបៈ  
ន្រោះ  វិញ ព្រោញ- 
ដ្រោ ព្រោញ ជើង-  
វិញ   ហើយ ។ 
ខណៈ កុន  - 
ដំបូង ន្រោ    ការ- 
វិល  វិញ   ន្រោះ 
គឺ  ថត កុន-   
ភគ   ឱ្រោយ ភី អិនអិន-  
រឿង  «  ពណ៌ជីវិត» 
ដ្រោល  នាងខ្ញុំ បាន ថត 
ជតិ ចប ់ហើយ គ ឺនៅ សល ់
ប្រោហ្រោល  ២-៣ ថ្ង្រោ ទៀត ត្រោ 
ប៉ុណ្ណោះ ។ ក្រោពី ន្រោះ នាងខ្ញុំ 
មាន ការ រវល់ ខា្លាំង នឹង ការ ថត 
ស្រោប៉ត ផ្រោសព្វ ផ្រោសាយ ផលិត ផល- 
សម្រោស់ »។ 
ដោយសារ មាន ដើមទុន - 

សម្ត្រោង  សិល្រោបៈ    តាំង ពី   មាន  
វ័យ ១៣ឆ្នាំ  ដ្រោល បាន ថត-  
ស្រោប៉ត រឿង អប់រំ ខ្លី ឱ្រោយ  មណ្ឌល  
ព័ត៌ មាន  ស្ត្រោី កម្ពុជា នោះ ទើប 
តារា  ស្រោី  ទើប   ល្រោបី ប្រោមាណ-  
៣-៤ឆ្នាំ   ចុង ក្រោយ  អ្នក នាង  
សិទ្ធី  នីកា ហាក់ ដូចជា មិន សូវ 
ជា  មាន ការលបំាក ឡើយ  ក្នងុ ការ- 
សម្ត្រោង  ខ្រោស្រោភពយន្ត  ហើយ មាន  
មហិច្ឆតា ចង់ ដើរ តាម គន្លង សិល្រោបៈ 

មា្តាយ មីង  តារា សម្ត្រោង ស្រោី ជើងចាស់ 
អ្នកនាង ព្រោំ  រដ្ឋា ទៀត ផង ។

ការសម្ត្រោង ភពយន្ត  ជាទូទៅ 
សង្ក្រោត ឃើញ តារា  រលក ក្រោយ 
រម្រោង រអ៊ូ  ឬ ប្រោប់ ផល  លំបាក 
ជារឿយៗ នងិ ចង ់សម្ត្រោង តាម 
ចណំលូចតិ្ត ខ្លនួ ដើរ ត ួកាច ឬ 

តួ ស្លូត ជាដើម   ត្រោ ស្រោី- 
ស្រោស់  សិទ្ធី  នីកា 
ហាក់   មិន  កើត ក្តី- 
បារម្ភ ឡើយ ។ 
 តារា ស្រោី -  

សិទ្ធី  នីកា ទើ ប  
សម្រោល បុត្រោ  
១អង្គ  ព្រោះ - 
នាម នរោ ត្តម 
ពង្រោស ចក្រោី មាន 
ព្រោះ  ជន្ម ជិត  ១ 
ឆ្នាំ  ន្រោ ចំណង-  
ស្ន្រោហ៍    នឹង ព្រោះ-  

អង្គ  មា្ចាស់ នរោត្តម 
ចារូ ច័ក្រោ  បាន បន្ត ថា៖ 

«នាង  ខ្ញុំ អាច ទទួល ថត 
កនុ បាន តាម វ្រោលា  ខ្លនួ  អាច 
ថត   បាន ហើយ    សម្ត្រោង   - 
ទោះ ប ី ត ួ ប្រោភ្រោទ កាច ឆ្នាស ់ 
ឬ   ស្លូត ឬ ប្រោប ណា សម្រោប់ 
នាង    ខ្ញុ ំនោះ ការសម្ត្រោង ដចូ- 
ជា  មិន បាន ចោទ ជា បញ ្ហា អ្វី 
នោះ  ឡើយ គឺ ខ្ញុំ អាច សម្ត្រោង 
បត់ប្រោន ទៅ តាម សាច ់ រ ឿង - 
បាន  និង ការចង់ បាន ពី ក្រោុម 
អ្នក ដឹកនាំ រឿងផងដ្រោរ  » ៕

ស្រសី្រស់សិទ្ធីនីកាវិលមកប្រឡូក
សិល្របៈវិញក្រយសម្រលបុត្រ
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អ្នកនាង  សិទ្ធ ីនីកា តារា សម្តេង សេ ីវ័យ  ២១ ឆ្នាំ 
ដេល វិល មក បេឡូកសិលេបៈ វិញ ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក

ជូ ហាវ របស់ កេមុគិរីវង់ (ឆ្វេង) បន បេជេងយក បល់ ពី យុើ មូស្លមី កាលបេកួត ជើងទី ១។ រូប ភ្នំព្រោញ ក្រោន

ណាហ្គាត្រៀមរួចរាល់ខណៈ
ភ្នពំ្រញក្រនរំពឹងទម្លាក់គិរីវង់
   ឈន  ណន

ភ្នំពេញៈ ក្រោុម ណាហា្គាវើល 
បាន អះអាង ថា ពួក គ្រោ បាន 
ត្រោៀម ខ្លួន រួច រាល់ អស់ហើយ 
ដើម្រោបី ប្រោកតួកាតស់្រោចក្ត ីជាមយួ 
ក្រោមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ ព្រោះ ខន័រាជ សា្វាយ- 
រៀង នៅ ថ្ង្រោពធុ ន្រោះ ដើម្រោបី រក ក្រោមុ 
ឈ្នះ ឡើង ទៅ វគ្គ ពាក ់កណា្តាល 
ផ្តាច ់ព្រោត័្រោ ន្រោ ពាន រងា្វាន ់សម្ត្រោច 
ហ៊ុន ស្រោន លើក ទី ១៤ ឆ្នាំ 
២០២០ ចំណ្រោក ក្រោុម ភ្នំព្រោញ 
ក្រោន មានការ សង្រោឃឹម ថា ពកួគ្រោ 
នឹង អាច រក្រោសា ការ មាន ប្រោៀប 
កាល ពី ប្រោកួត ជើងទី ១ ដើម្រោបី 
ទមា្លាក ់ ក្រោមុ គរិើវងស់ខុស្រោន ជយ័ 
នៅ ក្នុងវគ្គ ជម្រោុះ ៨ ក្រោុមន្រោះ។
ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ ក្រោុម ណា- 
ហា្គាវើល ទៅ ជួប ក្រោុមមា្ចាស់ផ្ទះ 
ព្រោះខន័រាជសា្វាយ រៀង នៅ កីឡ- 
ដ្ឋាន ខ្រោត្តសា្វាយរៀង នា លា្ងាច 
ម៉ោង ៦ ថ្ង្រោពុធ ន្រោះ វា ជា ការ- 
ប្រោកតួ កាតស់្រោចក្តយីា៉ោង សខំាន ់
បំផុត ខណៈ ក្រោុមទាំង ២ន្រោះ 
បាន ស្មើ គ្នា ២-២ កាល ពី ជើង 
ទី ១  នោះ ហើយ ណាហា្គាវើល 
បាន គិតថា នឹង មានការ ពិបាក 
ផងដ្រោរ ខណៈពួកគ្រោ ត្រោូវ ល្រោង 
នៅ លើទឹក ដី ក្រោុម សា្វាយរៀង 
វិញ នោះ ប៉ុន្ត្រោ គ្រោូ ណាហា្គាវើល 
លោក មាស ចាន់ណា បាន 
អះអាង ថា ក្រោុមរបស់ លោក 
បាន ត្រោៀម ល្អ ហើយ»។ 
លោក មាស ចាន់ណា បាន 

ប្រោប ់ថា៖  « យើង ត្រោៀមបាន ល្អ 
ហើយ ប៉ុន្ត្រោ យើង ពិបាក បន្តិច  
ព្រោះ លើក ន្រោះ  យើង ត្រោូវ ល្រោង 
នៅ លើទកឹ ដ ីគ្រោ ខណៈ ក្រោមុទាងំ 
២ន្រោះ ប្រោហាកប់្រោហ្រោល គ្នា  ទាងំ 
ទៅ លើ កម្រោិតន្រោ ការ ល្រោង និង  
សមត្ថ ភព របសក់ឡីាករ អ៊ចីងឹ 
មានត្រោ ចា ំមើលទ្រោ  ថាតើ ឱកាស 
របស់ ក្រោុម ណា ធ្វើ បាន ល្អ ជាង 
ហើយ ក៏គួប ផ្រោសំ នឹង សំណាង 
ផងដ្រោរ ដ្រោបតិ អី យើង ត្រោៀម បាន   
ល្អម្រោន ត្រោ គ្រោក៏ ត្រោៀម បាន ល្អ 
ដូចគ្នា»។
ជាមួយ គ្នា ន្រោះ លោក មាស 
ចានណ់ា ដ្រោល ត្រោងត្រោ ជបួការ- 
ខក ចិត្ត ជាមួយការ របូត គ្រោប់- 
បាលន់ៅ ចងុ ម៉ោង នោះ បានរពំងឹ 
ថា ក្រោមុ លោក នងឹ ជបួ សណំាង 
វិញ ម្តង ក្នុងជំនួប លើកន្រោះ គឺ 
មនិត្រោវូបាន គ្រោ តាមស្មើ នៅ ចងុ- 
ម៉ោង ដូច ការ ប្រោកួតកន្លង មក 
នោះ ទ្រោ ខណៈ ការ ប្រោកួត ន្រោះ 
កន៏ងឹមនិមានការ ថ្រោម ម៉ោង នោះ 
ដ្រោរ គឺ បើបន្ត ស្មើ គ្នា នឹង ធ្វើ ការ 
ទាត់បាល់ ប៉្រោណាល់ ទី កាត់- 
ស្រោចក្តី រក ក្រោុម ឈ្នះ ត្រោ ម្តង។
នៅ ព្រោល រឭំក ទៅដលក់ារ អត ់
សំណាង នោះ លោក  មាស 
ចាន់ណា បាន និយាយថា៖  
«ប្រោហ្រោល យើង មិនជួប បញ្ហា    
ត្រោវូបាន គ្រោ តាម ស្មើ នៅ ចងុ ម៉ោង 
ទៀត នោះ ទ្រោ គឺ យើងនឹង ព្រោយា- 
យាម   កុំ ឱ្រោយ ជួបរឿង អ៊ីចឹងទៀត 
ដោយខ្ញុ ំ សង្រោឃឹម ថា យើងនងឹ  ជបួ 

សណំាង វញិ  ម្តងទៅ ចុះ! ហើយ 
ខ្ញុំ ក៏ មិនចង់ ឱ្រោយការ ប្រោកួត ឈាន 
ដល់ ប៉្រោណាល់ ទី   នោះ ដ្រោរ គឺ 
យើងនឹងព្រោយាយាម បញ្ចប់ ការ- 
ឈ្នះ ចាញ់ នៅ ក្នុង រយៈព្រោល 
៩០នាទី»។
ដោយឡ្រោក ក្រោមុ ភ្នពំ្រោញ ក្រោន 
មានការ ជឿជាកថ់ា ពកួ គ្រោ នងឹ 
នៅត្រោ អាចស្វ្រោង រក ជ័យជម្នះ 
បន្ថ្រោម ទៅលើ ការ ឈ្នះ ក្រោមុគរិើវង-់ 
សុខស្រោនជ័យ ២-១ កាល ពី 
ប្រោកតួ ជើងទ ី១ បើ ទោះ បជីា ការ- 
ប្រោកតួ ជើងទ ី២ ន្រោះ ពកួ គ្រោ អាច 
នឹង ប្រោឈម ទៅនឹង ឧបសគ្គ 
មយួចនំនួ ចពំោះការ ល្រោង នៅ 
កីឡដ្ឋាន គិរើវង់ សុខស្រោនជ័យ  
នា រសៀល ម៉ោង ៣:៣០ ថ្ង្រោពធុ 
ន្រោះ ក៏ ដោយ។
លោក ស៊ុំ  វណា្ណោ គ្រោូ បង្វឹក 
ភ្នពំ្រោញ ក្រោន បាន នយិាយ ថា៖  
«យើងត្រោវូត្រោ ធ្វើ ឱ្រោយបាន ល្អ ដើម្រោបី 
រក្រោសា ការ មាន ប្រោៀប របស់ យើង 
ព្រោះន្រោះ ជា ឱកាសរបស ់យើង 
ប៉នុ្ត្រោ យើងក ៏អាច នងឹ   ប្រោឈម នវូ 
ឧបសគ្គ ផងដ្រោរ ព្រោះ គរិើវង ់នងឹ 
ប្រោងឹ ប្រោង ខា្លាងំ ហើយ ម្រោយា៉ោង ទៀត 
បើ សិនជា ការ ប្រោកួតន្រោះ  ត្រោូវ 
បាន រខំានដោយ ដណំក ់ទកឹ ភ្លៀង 
យើង ក ៏អាច ន ឹងចាញប់្រោៀប ក្រោមុ  
មា្ចាស់ ផ្ទះ ផងដ្រោរ។ ត្រោទោះ បជីា 
យា៉ោង ណា យើងនឹងខំ ប្រោឹង ឱ្រោយ 
អស់ ពី លទ្ធ ភព ដើម្រោបី ទទួល- 
បានជ័យជម្នះ និង បាន ឡើង 
ទៅ វគ្គ បន្ត»៕

តារាសម្តេង សេ ីសេស់ ក្មេង 
មានស្វាមីជាសេសេឡា យ 

រាជវងេស  សិទ្ធ ីនីកា ។ ហ្វ្រោសប៊ុក 
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