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ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

ពលរដ្ឋជាង១៥០០គ្រសួាររងគ្រះ

ម្ចាស់រោងម៉ាសី៊ននៅតំបន់រងគ្រះទឹកជំនន់បន្តទទួលទិញស្រវូពីកសិករ

ដោយទឹកជំនន់លិចតំបន់មួយចំនួនក្នងុខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំព្រញ
 ឃុត  សុភ ចរិយា 
 
ភ្នំ ពៃញៈ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង និង 

ទឹក ដែល ហូរ ចាក់ ពី ខែត្ត កំពង់ - 
ស្ពឺ បាន ធ្វើ ឲែយ  លំនៅ ឋាន បែជា - 
ពល រដ្ឋ សរុប  ១ ៥២៧ គែួសារ  
ដែល រស់  នៅ ក្នុង សង្កាត់ ចំនួន 
៤ រួម មាន   សង្កាត់ សា្ពាន ថ្ម   សង្កាត ់
ទៀន   សង្កាត់ គង នយ   និង  

សង្កាត់ រលួស  នែ ខណ្ឌ ដង្កា  
រាជ ធាន ីភ្នពំែញ  ស្ថតិ ជាប ់ តបំន ់
ដែន ដី សណ្ដ ស្ទឹង ពែក ត្នោត   
រង ការ ជន់ លិច យ៉ាង ដំណំ។  
នែះ បើ យោង តាម ទិន្ន ន័យ ដែល 
ភ្នពំែញ បុ៉ស្តិ៍ បែមូល បាន ពី អាជា្ញា ធ រ 
មូល ដ្ឋាន   កាល ពី ថ្ងែ ពុធ ។ 

 លោក   អំុ៊  ឡុង   ចៅ សង្កាត់ សា្ពាន- 
ថ្ម បាន បែប ់ភ្ន ំពែញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  នៅ 

ពែល នែះ  កម្ពស់ ទឹក នៅ ផ្នែក- 
ខាង លើ នែ ទំនប់ សណ្ដ ស្ទឹង- 
ពែក ត្នោត បាន សែក ចុះ បន្តិច 
វញិ   ប៉នុ្តែ បាន កើន ឡើង នៅ ផ្នែក 
ខាង កែម ក្នុង កមែិត បែមាណ 
២ ដែសុី ម៉ែតែ  គិត តែឹម ម៉ាង ៣ 
រសៀល  ថ្ងែ ទី ១៤  ខែ តុលា  ឆ្នោំ 
២០២០  ធ្វើ ឲែយ ជន ់លចិ នងិ ប៉ះ- 
ពាល់ លំនៅ ឋាន បែជា ពល រដ្ឋ 

៨០៧ ខ្នង ផ្ទះ  ស្មើ នឹង ៨៩៨ 
គែួសារ។

  លោក  ឡុង   បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« រហូត មក ទល់ ពែល នែះ  នៅ 
ពុទំាន ់មាន គែសួារ បែជា ពល រដ្ឋ 
ណា ម ួយ តែវូ បាន ជម្លៀស ចែញ 
ទៅ កាន់ ទី ទួល សុវត្ថិ ភាព នៅ 
ឡើយ ទែ   ដោយ សារ តែ ផ្ទះរ បស ់
ពួក គែ សង់ ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

បៃជាពលរដ្ឋរស់នៅ ក្នងុ ខណ្ឌដង្កោ  ដឹក របស់របរ របស់ខ្លនួទៅ កាន់ទី ទួលបន្ទាប់ ពីទឹកជំនន់បាន ជន់លិច ផ្ទះរបស់ពួក គាត់ មៃសិលមិញ      ។ រូបថត ជីវ័ន

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ :  មា្ចាស់ រោងមា៉ាសុីន 
កិនសែូវ     មួយ ចំនួន ដែលស្ថិត 
នៅតបំន ់  វាយ បែហារ ដោយ  ជនំន ់
ទឹកភ្លៀង  មិន បង្អង់ ការ បែមូល 
ទញិ សែវូ ព ីបែជាកសកិរ   ជាម ួយ 

តម្លែ    គោរព តាម កចិ្ច សនែយា កសកិម្ម 
ដែល បាន កំណត់  ទោះបី សែូវ 
ទាំង នោះ   ជោកជាំ ដោយសារ ទឹក   
ខណៈជនំនទ់កឹភ្លៀង នែះ បាន បង្ក 
ផលប៉ះពាល ់ដណំាសំែវូ  បែមាណ   
១១៦ ៧៦៤  ហិកតា  នៅកែប-  
ខ័ណ្ឌ ទូទាំង បែទែស ។   

សហព័ន្ធសែូវអង្ករកម្ពុជា  
និង ធ នាគារ អភិវឌែឍន៍  ជន បទ 
និង កសិកម្ម បាន អំពាវនាវ ឱែយ 
មា្ចាស់រោងមា៉ាសុី ន បែឹង បែង ឱែយ 
អស ់លទ្ធភាព ដើមែប ីបែមលូ ទញិ 
សែូវ ពី បែជាកសិករ ។ 

លោក អៀង ហា៊ាង មា្ចាស ់សហ-

គែស កិន សែូវ  អៀង ហា៊ាង 
ស្ថិត  នៅ ក្នុង សែុក សង្កែ  ខែត្ត 
បាត់ ដំបង  ដែល កំពុងទទួល  
រង ឥទ្ធិពល ទឹកជំនន់ នៅឡើយ 
បាន បែប ់ភ្នពំែញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  រហតូ 
មក ដលព់ែល នែះ  លោក បែមលូ  
ទិញ សែូវ របស់ ...តទៅទំព័រ ៨

នៀម  ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋ មន្តែី ការបរ ទែស 
លោ ក បែក់ សុខុន លើក ទឹក- 
ចិ ត្ត ឱែយ កែសួង មហា ផ្ទែ  បន្ត ពងែ ឹង   
និង ពងែីក ភាព ជា ដែ គូ បន្ថែម  
ទៀត ជាមយួ បែទែស កាណា ដ 
លើ វិស័យ ពាក់ ព័ន្ធ ដោយ សារ 
លោក មើល ឃើញ ថា នយោ បា យ 

ការ បរទែស របស់ កាណាដ 
មាន ភាព អនុគែះ ខា្លាំង ជាង- 
មុន  ចំពោះ កម្ពុជា។

លោកបែក់  សុខុន បាន ជមែ ប 
ជូន លោក ស ខែង រដ្ឋ មន្តែី 
កែសួ ង មហា ផ្ទែ ថា តាម រយៈ 
លិខិត  និង ការ ទូរស័ព្ទ ជា មួយ 
ភា  គ ីកាណាដ កាល ព ីកន្លង ទៅ  
កែសួង ការ...តទៅទំព័រ  ៦ 

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ កម្មករបែមូល សំរាម 
របស ់កែមុ ហ៊នុ សុនីទែ ីដែល បាន- 
ធ្វើ កដូកម្ម អស ់រយៈ ពែល ១៣ថ្ងែ 
កន្លង មក បាន យល់ ពែម តែឡប់ 
ទៅ ធ្វើ ការងរវញិ ចាប ់ព ីលា្ងាច ថ្ងែ 

ពុធ មែសិល មិញ   បនា្ទាប់ ពី កែុម ហ៊ុន 
បាន ឯក ភាព  នងិ បញ្ចបក់ចិ្ច សនែយា   
ការងរ ជាមួយ កម្មករ នៅ ចុង ខែ 
មករា  ឆ្នោកំែយ  នងិ សមែច បើក-  
បែក់ បំណាច់ ទូទាត់  និង អត្ថ បែ- 
យោជន ៍ផែសែងៗ នៅ ពាក ់កណា្តាល  ខែ 
កុម្ភៈ  ឆ្នោំ ២០២១។...តទៅទំព័រ ៤

កៃមុ អ្នកតវ៉ាហៃកៃបួន ចៃញពី ទីលាន បៃជាធិបតៃយៃយ  ទៅកាន់វិមានរដ្ឋាភិបាល។ AFP

លោកប្រក់ស៊ខ៊នលើកទឹកចិត្តបន្តពង្រងឹ
និងពង្រកីភាពជាដ្រគូបន្ថ្រមទៀតជាមួយកាណាដា

កម្មករប្រមូលសំរាមយល់ព្រមទៅធ្វើការវិញ
ក្រយពីឯកភាពគ្នាបញ្ចប់កិច្ចសន្រយាឆ្នាកំ្រយ

ការចាប់ខ្លនួក្រម៊អ្នកតវ៉ាថ្រមិនបង្កជា
ឧបសគ្គដល់បាត៊កម្មប្រឆំងរដា្ឋាភិបាលទ្រ

កៃុង បាង កកៈ  កែុម អ្នក តវា៉ា 
បាន ចាប់ ផ្តើម បែមូល ផ្តុំ គា្នោ  នៅ 
វិមាន បែជា ធិប តែយែយ  នៅ ផ្លូវ 
រា៉ាត់ ឆ ដម នើន  នៅ ក្នុង ទី កែុង 
បាង កក  កាល ពី ពែឹក ថ្ងែ ពុធ  
ដែល  ដឹក នាំ ដោយ មែ ធាវី សិទ្ធិ - 
មនសុែស  គ ឺលោក អាននុ  ណាម- 
បា៉ា  ជា សមា ជិក ដ៏ សំខាន់ មា្នោក់  
របស់ កែុម បែជា ជន ។ 

 ការ បែមូល ផ្តុំ នែះ  បាន ធ្វើ - 
ឡើង  បនា្ទាប ់ព ីមាន ការ បែកាស 
ថា  ការ ធ្វើ បាតុកម្ម បាន រៀប ចំ 
ផែន ការ  កាល ពី ពែល ថ្មី ៗ  នែះ  
ឱែយ ចាប ់ផ្តើម នៅ ម៉ាង ២ រសៀល   
តែូវ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ ម៉ាង ៨ 
ពែឹកថ្ងែពុធ វិញ  កែយ ពី អ្នក - 
តវា៉ា ២១ នាក់  តែូវ បាន ចាប់ ខ្លួន  
នៅកែបែរ  វិមាន...តទៅទំព័រ ១១



ប៉ុន្មានថ្ងៃនៃះពលរដ្ឋនៅ
រាជធានីភ្នំពៃញមានការត្អូញ-
ត្អៃរយ៉ាងខ្លាងំរឿងទកឹលចិកៃងុ
នងិសរំាមដៃលរសាត់អណ្តៃត
លើផ្ទៃទឹកស្ទើរគៃប់ចៃកល្ហក
ខណៈមានពៃតឹ្តិការណ៍ធ២ំកើត
ឡើងផ្ទនួៗ គឺការធ្វើកូដកម្មរបស់
កម្មករកៃុមហ៊ុនបៃមូលសំរាម
សុីនទៃីផងនិងគាប់ជួននឹង
ខៃយល់ពៃយុះមកបន្តគា្នាផងធ្វើឱៃយ
មានភ្លៀងធា្លាក់យ៉ាងខ្លាងំហើយ
មានរយៈពៃលយូរទៀត។
ករណីទាំងនៃះបានធ្វើឱៃយ

មានការបន្ទោសគា្នាទៅវិញពៃញ
បណ្តាញសង្គមហ្វៃសបុ៊កដោយ
អ្នកខ្លះថាមកពីសាលារាជធានី
ឬបណ្តាខណ្ឌគៃប់គៃងសំណល់
រងឹមនិល្អខ្លះថាមកពីកៃមុហ៊នុ
សីុនទៃីរកដំណោះសៃយបញ្ហា
កូដកម្មមិនចៃញ។រីឯខ្លះទៀត
ថាមកពីពលរដ្ឋខ្លនួឯងហ្នងឹដៃរ
មិនបានវៃចខ្ចប់សំរាមតៃឹមតៃូវ
ដោយទុករាយបា៉ាយពៃញផ្លូវ។
ទោះជាយ៉ាងណការចោទ

គា្នាទៅវិញទៅមក មិនមៃនជា
ដំណោះសៃយទៃហើយក៏មិន-
មៃនជារឿងចង្អុលដាក់គា្នាថា
អ្នកមានអ្នកមធៃយមសំរាមតិច
អ្នកកៃសំរាមចៃើននះដៃរ។
ចុះបើមានអ្នកមានឬក៏អ្នកធូរ-
ធារហ្នឹងហៃតុអ្វីក៏មិនជួយ
ចៃញលុយឱៃយចៃើនជាងអ្នកកៃ
ទៅ?បើគៃន់តៃសាកលៃបងថា
តម្លៃ២ដុលា្លារក្នងុ១ខៃ ក៏ចាប់-
ផ្តើមមានបៃតិកម្មភ្លាមថា ថ្លៃ
ម្លៃ៉ះមិនសមនឹងតម្លៃហ្នឹងទៃ។

សួរថាតើឱៃយកៃុមហ៊ុនសុីនទៃី
បៃមូលសំរាមហ្នឹងយកតម្លៃ១
ដុលា្លារសមៃប់ពលរដ្ឋតាំងពី
ឆ្នាំ១៩៩៥មកដល់ឥឡូវមាន
រយៈពៃល២៥ឆ្នាំខណៈទំនិញ
ទីផៃសារក៏ចៃះតៃឡើងថ្លៃចៃើន
ទៅឬ?បើអ៊ីចឹងសួរថាតើឱៃយ
កៃុមហ៊ុនដំឡើងថ្លៃបៃក់ខៃ
បៃក់បំណច់ បៃក់សោធន
ដល់កម្មករដូចម្តៃចទៅ?ហើយ
បៃៀបធៀបជាមួយនឹងកម្មករ
រោងចកៃដៃលចាប់ផ្តើមពី៥០
ដលុា្លារគឺឡើងរាល់ឆ្នាំរហតូដល់
ជតិ២០០ដលា្លារបើគតិមកទល់
តៃឹមខៃកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ដៃល
រាជរដា្ឋាភិបាលទើបបានសមៃច។
អ្វដីៃលជាលក្ខខណ្ឌខុសគា្នាមួយ
ចំនួនទៀតគឺកម្មករបៃមូល-
សរំាមគា្នានៅហាលក្តៅហាល-
ខៃយល់ហាលភ្លៀងហើយទទួល
រងក្លនិស្អយុរាល់ថ្ងៃជាពសិៃស
នះគឺងាយរងគៃះពីជំងឺឆ្លង
ដោយសារសណំល់វៃជ្ជសាស្តៃ
មួយចំនួន។នៃះជាចំណុចដៃល
តៃូវគិតពិចារណទាំងអស់គា្នា

ដើមៃបីរកដំណោះសៃយពៃះ
តាមការបា៉ាន់បៃមាណរបស់
កៃសួងបរិសា្ថានថ្មីៗ នៃះគឺក្នុង១
ថ្ងៃៗជាមធៃយមសំរាមមានជិត
៣ពាន់តោនទៅហើយ។
កាលពីឆ្នាមុំនលោកនយក-

រដ្ឋមន្តៃីហ៊ុនសៃនធា្លាប់បាន
បញ្ជាក់ថាមិនទុកឱៃយកៃុមហ៊ុន
សុីនទៃីគៃប់គៃងសំរាមតៃឯង
នះទៃហើយលោកបានជរំុញ
ឱៃយសាលារាជធានីភ្នំពៃញនិង
សាលាខណ្ឌតៃូវតៃដាក់ឱៃយ
កៃុមហ៊ុនផៃសៃងចូលរួមដៃញថ្លៃ
បៃកួតបៃជៃងក៏ប៉ុន្តៃមកទល់
ពៃលនៃះទំាងរដ្ឋបាលរាជធានី-
ភ្នំពៃញនិងសាលាខណ្ឌមិន-
ទាន់បានឆ្លើយតបនឹងបទបញ្ជា
នៃះទៃដោយបញ្ហាកំពុងតៃនៅ
សៃកៃកសៃកាកនៅឡើយ
ដៃលចុងកៃយករណីសំរាម
នៃះបានធា្លាក់មកលើខ្លនួឯងជា
អ្នកបៃមូលទៅវិញហើយនៅ
ពៃលភ្លៀងលិចលង់រាជធានី
សំរាមបៃរជាអណ្តៃតតៃៀបតៃ។
ម៉ៃយាងទៀតសកម្មភពបៃមលូ-
សំរាមនពៃលនៃះក៏មិនមៃន
ជាដំណោះសៃយយូរអង្វៃង
ដៃរពោលគឺបានតៃមួយបៃវ
តៃប៉ុណោ្ណោះ។
ចំពោះបញ្ហាសរំាមនៃះអន្តរ-

កៃសួងមានកៃសួងបរិសា្ថាន
និងកៃសួងមហាផ្ទៃបានចៃញ
សារាចរស្តីពីការអនុវត្តអនុ-
កៃឹតៃយស្តីពីការគៃប់គៃងសំរាម
និងសំណល់រឹងទីបៃជុំជនតាំង
ពីឆ្នាំ២០១៥មកម្លៃ៉ះ បន្ទោប់ពី
រាជរដា្ឋាភិបាលបានចៃញអនុ-
កៃតឹៃយលៃខ១១៣អនកៃបកចុះ
ថ្ងៃទី២៧ខៃសីហាឆ្នាំ២០១៥
ដៃលមានគោលដៅបៃគល់មុខ-
ងារគៃប់គៃងសំរាមនិងសំណល់-
រឹងទីបៃជំុជនទៅរដ្ឋបាលរាជធានី
ខៃត្ត កៃុង និងសៃុក។ រីឯរដ្ឋ-
បាលរាជធានីបានធ្វើបៃតភិូកម្ម
មុខងារនៃះទៅរដ្ឋបាលខណ្ឌ
បន្តទៀតដើមៃបីឱៃយសៃបទៅនឹង
កំណៃទមៃង់វិមជៃឈការនិងវិសហ-
មជៃឈការ។ជាងនៃះទៅទៀតកៃ-
សួងបរិសា្ថានក៏ធា្លាប់បានផ្ទៃរ

ថវិកាមួយចំនួនដើមៃបីរដ្ឋបាល
ថា្នាក់កៃមជាតិអនុវត្តឱៃយមាន
ដណំើរការទៅរលនូដៃរតៃមខុ-
ងារគៃប់គៃងសំរាមនៃះមាន
លក្ខណៈដោយឡៃកខុសពីមុខ-
ងារផៃសៃងៗដៃលភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ
ជាមួយនឹងថវិកាគឺរដ្ឋបាល
ថា្នាក់កៃមជាតិមានលទ្ធភព
អាចបៃមូលថវិកាដៃលបានមក
ការបៃមលូសរំាមពីពលរដ្ឋយក
មកគៃប់គៃង។កាលពីមនុមាន
ការត្អូញត្អៃរពីរដ្ឋបាលថា្នាក់
កៃមជាតិថាថា្នាក់ជាតិស្វិត-
ណស់មិនផ្ទៃរមុខងារខ្លះមក
រដ្ឋបាលថា្នាក់កៃមជាតិទៃតៃពៃល
បានផ្ទៃរមខុងារគៃប់គៃងសរំាម
នៃះរយៈពៃល៥ឆ្នាំទៅហើយ
នៅតៃមិនមានដំណើរការល្អ
ទៀត។តើនៃះមកពីខ្វះសមត្ថ-
ភពក្នុងការគៃប់គៃងខ្លួនឯង
ផ្ទោល់ឬក៏នៅមានការខ្វះខត
យន្តការអ្វីទៀតចង់ឱៃយថា្នាក់ជាតិ
ជួយ?បើនិយយពីគោលការ-
ណ៍ណៃនំក៏មានតំាងពីចាប់ផ្តើម
អនុវត្តមកដៃរហើយថ្មីៗ នៃះ
ថា្នាក់ជាតិកំពុងតៃបញ្ចប់សៃច-
ក្តីពៃងគោលនយោបាយស្តីពី
ការគៃប់គៃងសំរាមសំណល់-
រងឹទបីៃជុជំន២០១៩-២០២៨
ដើមៃបីជំនួយសា្មារតីដើមៃបីពងៃឹង
នងិដោះសៃយបញ្ហាគៃប់គៃង
សំរាមសំណល់រឹងទីបៃជំុជន។
បន្ទោប់ពីការភ្ជាប់ការបង់ថ្លៃ

សំរាមតាមរយៈវិក្កយបតៃភ្លើង
តៃូវបានផ្តៅច់ចៃញតាំងពីដើម
ឆ្នាំ២០២០នៃះមក រដ្ឋបាល-
រាជធានីបានចៃញសៃចក្តីបៃ-
កាសឱៃយពលរដ្ឋបង់បៃក់ថ្លៃ
សំរាមតាមបៃព័ន្ធធនគារនិង
តាមកៃុមហ៊ុនផ្ទៃរលុយដើមៃបី
បង្កការសៃលួក្នងុការបង់លុយ។
ថ្វីដៃបិតកន្លងមកមានពលរដ្ឋ
ភគចៃើនបានបង់លុយយ៉ាង
ទៀងទាត់តាមបៃព័ន្ធឌីជីថល
កាត់សៃវាថ្លៃសំរាមពីលៃខ
គណនីរបស់ផ្ទោល់ខ្លួនក្ដីតៃក៏
នៅមានអ្នកមិនបង់សៃវាហ្នឹង
ឬក៏ភ្លៃចបង់ដៃរ។ចុះបើពួកគាត់
មិនបង់ថ្លៃសំរាមហ្នឹងតើរដ្ឋ-
បាលរាជធានីមានយន្តការអ្វី
ដើមៃបីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានៃះ
ដៃរទៃ?ឈប់ទៅបៃមលូសរំាម
ផ្ទះគាត់?ផ្តៅច់ទឹកឬក៏ផ្តៅច់ភ្លើង?
ឬក៏ពិន័យជាទឹកបៃក់គុណ-
ទ្វៃដង?នៃះហើយជាបញ្ហាការ-
គៃប់គៃងសំរាមខុសពីការគៃប់-
គៃងតាមរយៈការបង់ថ្លៃទឹកនិង
ថ្លៃភ្លើងបើមិនបង់ផ្តៅច់អត់ឱៃយ
បៃើបៃស់។បើហា៊ានតៃសាក-
ឈប់ទៅយកសំរាមផ្ទះគាត់
ពលរដ្ឋដៃលខិលខូចហ្នឹងនៅ
តៃយកសំរាមទៅចាក់ចោល
នៅលើផ្លូវថ្នល់សាធារណៈ

ដៃលជាហៃតុធ្វើឱៃយស្ទះផ្លូវស្ទះ
លូដដៃល។
តាមបទពសិោធនៅបៃទៃស

មា៉ាឡៃសុីនងិបៃទៃសឥណ្ឌូនៃ-
សុី រដា្ឋាភិបាលគៃបានគិតគូរ
បញ្ហាសំរាមនិងសំណល់រឹង
ហ្នឹងខ្លាំងណស់ហើយវិធីសាស្តៃ
មួយដៃលបៃើនៅទីកៃុងខ្លះគឺ
ការវនិិយោគសរំាមភ្ជាប់ជាមួយ
នឹងការបង់ពន្ធទៅលើទំនិញ
មួយចំនួន ជាពិសៃសផលិត-
ផលបា្លាស្ទិកដៃលអ្នកមាន
អ្នកធូរធារបៃើបៃស់តៃមិនមាន
ការយកកមៃសៃវាទៃដើមៃបី
ជួយសមៃលួជីវភពអ្នកកៃកីៃ
(TheASEANPost,6July
2018)។ចំពោះដំណោះ-
សៃយបៃបនៃះក៏ល្អមៃយា៉ាងដៃរ
ដៃលរាជរដា្ឋាភិបាលគួរតៃ
សិកៃសាថាតើអាចយកមកឆ្លើយ-
តបទៅនឹងបរិបទសៃុកខ្មៃរដៃរ
ឬទៃ?
ជាសរុបមកវិញរាល់បញ្ហា

តៃូវតៃមានដំណោះសៃយឱៃយ
សមសៃបជាជាងការបន្ទោស
គា្នាទៅវិញទៅមកហើយចំ-
ណុចដៃលអាចធ្វើបាននះគឺ
រដ្ឋបាលរាជធានីគួរតៃអញ្ជើញ
ភគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា
សរំាមចលូរមួពគិៃះយោបល់
គា្នាទាំងរដ្ឋបាលខណ្ឌ ទាំង
មន្ទីរបរិសា្ថានទាំងកៃុមហ៊ុន
បៃមូលសំរាមទាំងតំណង
ពលរដ្ឋលាយគា្នាទាំងអ្នកមាន
ទាំងមធៃយមទាំងអ្នកកៃីកៃថា
តើតម្លៃសរំាមប៉នុ្មានដៃលសម-
រមៃយដើមៃបីផ្តល់ឱកាសឱៃយកៃុម-
ហ៊នុមានលទ្ធភពដឡំើងបៃក់
ខៃបៃក់បំណចឬ់ក៏បៃក់ឧត្ថម្ភ
ផៃសៃងៗ ដល់កម្មករបៃមូល-
សំរាមដៃលបៃឈមនឹងបញ្ហា
សុខភពខ្លាំងហើយក៏ដើមៃបី
ឱៃយពួកគៃអាចមានលទ្ធភព
ផ្គត់ផ្គង់ជីវភពគៃួសារបាន
បៃសើរផងដៃរ។ រីឯការដៃញ-
ថ្លៃកៃុមហ៊ុនបៃមូលសំរាមក៏
តៃូវពន្លឿនផងដៃរ ចៀសវាង
ការរង់ចំាពី១ថ្ងៃទៅ១ថ្ងៃហើយ
ពៃលជួបបញ្ហាដូចសព្វថ្ងៃទើប
ដោះសៃយមួយបៃវដោយ
បញ្ជាទាំងមន្តៃីសាលាខណ្ឌ
ទាំងបៃជាការពារឱៃយចូលរួម។
មៃយា៉ាងទៀតតៃវូរៀបចំនិងអនវុត្ត
បៃព័ន្ធតាមដាននិងវាយតម្លៃ
ឱៃយបានជាក់លាក់ចំពោះកៃុម-
ហ៊ុនបៃមូលសំរាមជាមួយនឹង
អនុវត្តវិធានការផកពិន័យ
ចំពោះពលរដ្ឋណដៃលគៃច-
វៃះមិនពៃមបង់ថ្លៃសៃវាបៃមូល
សំរាមនៃះ៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាម

រយៈ  soprach.tong@
phnompenhpost.com

វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ
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ហ្រាតុអ្វបីានជាដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមយូរឆ្នាមិំនច្រាញ?

ទិដ្ឋភាពសំរាមអណ្ដែតទឹកតាមផ្លវូក្នងុខណ្ឌដង្កោកាលពីមែសិល។ រូបហៃងជីវ័ន

ជនសង្រាស័យម្នាក់ត្រាវូ
បានបញ្ជនូទៅតុ-
លាការពីបទចាប់
រំលោភកូនស្រាីខ្លនួ

គឹម  សារុំ 

 កែចែះៈ នគរបាលបៃឆងំការ-
ជញួដរូមនសុៃសនងិការពារអនតី-ិ
ជនខៃត្តកៃចៃះបានបញ្ជូនជន-
សងៃស័យមា្នាក់ទៅសាលាដំបូង
ខៃត្តកៃចៃះកាលពីរសៀលមៃសិល-
មិញពាក់ព័ន្ធរំលោភកូនសៃី
បង្កើតរបស់ខ្លួនបៃពៃឹត្តនៅឃុំ
កោះខ្ញៃរសៃកុសបំរូខៃត្តកៃចៃះ
កាលពីថ្ងៃទី១២តុលា។
លោកសៃីនៅរតនស្នងការ-

រងទទលួផៃនបៃឆងំការជញួដរូ
មនុសៃសខៃត្តកៃចៃះឱៃយដឹងពីមៃសិល-
មិញថាជនសងៃស័យឈ្មាះណៃ
ចិន្តៅអាយុ៥៧ឆ្នាំ ចំណៃក
នរីរងគៃះជាកូនអាយុ២០ឆ្នា។ំ
លោកប៊ុនឈឿនអធិការ

នគរបាលសៃកុសបំរូថ្លៃងថាបើ
តាមចម្លើយរបស់នរីរងគៃះ
បៃប់សមត្ថកិច្ចថាឪពុករបស់
នងបានចាប់បង្ខំនងរំលោភ
សៃពសន្ថវៈក្នងុអឡំងុខៃកក្កដា
ឆ្នាំ២០១៥បានម្តងដៃលកាល
នះនងនៅមានអាយុទើបតៃ
១៥ឆ្នាំនៅឡើយខណៈនងនៅ
ផ្ទះតៃមា្នាក់ឯង។បន្ទោប់ពីឪពុក
ចាប់នងរំលោភបានសមៃច
ហើយគាត់គរំាមមនិឱៃយនងយក
រឿងនៃះទៅនិយយបៃប់មា្តៅយ
ឬក៏អ្នកណផៃសៃងទៃហើយបើនង
ហា៊ានតៃយករឿងនៃះទៅបៃប់
ឱៃយមា្តៅយដឹងគឺឪពុករបស់នង
សមា្លាប់ចោល។ដោយខ្លាច
សា្លាប់នងមិនហា៊ាននិយយ
បៃប់នរណទៃហើយចៃះតៃ
លាក់ទកុរឿងនៃះមករហតូមក។
ជនរងគៃះថាលុះដល់ថ្ងៃទី៨
ខៃតុលាឆ្នាំ២០២០នៃះខណៈ
បងបៃសុនងិមា្តៅយរបស់នងមនិ
នៅផ្ទះសៃប់តៃជនសងៃស័យជា
ឪពុកបានចាប់នងរំលោភម្តងទៀត
តៃចៃដនៃយពៃលឪពុកកំពុងធ្វើ
សកម្មភពមកលើនងក៏មាន
ក្មយួបៃសុតចូរបស់នងមា្នាក់(កនូ
របស់បងសៃី)ដៃលរស់នៅជា-
មួយចូលទៅទាន់ហើយក៏យក
រឿងនៃះបៃប់មា្តៅយនងតៃម្តង។
ជនសងៃស័យមិនពៃមឆ្លើយសារ-
ភពពិតមៃនតៃផ្អៃកលើការធ្វើ
កោសលៃយវិច័យនិងការរៀបរាប់
បៃប់ពីជនរងគៃះអាចសន្មត
បានថារឿងហៃតុកើតមានពិត
មៃន។ផ្អៃកតាមការបៃមៃបៃមលូ
ជុំវិញអង្គហៃតុហ្នឹងបានបងា្ហាញ
ថាមានបន្ទកុទៅលើជនសងៃស័យ
ជាពិសៃសចម្លើយជនរងគៃះ
តៃម្តង៕
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អង្គការចំនួន៩បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រថ្រទំាកុមារពីក្រសួងសង្គមកិច្ច
មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ អង្គការ ចនំនួ ៩បា ន 
ទទួល វិញ្ញាបន បតៃ ទទួល ស្គា ល់ 
មណ្ឌល ថៃទាំកុមារ  ពី កៃសួង 
សង្គមកិច្ច  អតីត យុទ្ធជន និង 
យុវនីតិ សមៃបទា កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១ ៣  
ខៃ តុលា បន្ទាប់ ពី កៃមុការងារ  បា ន 
ចុះធ្វើ ការ វាយតម្លៃ ទៅ លើ 
មណ្ឌល ទាំង នោះ ថា ពិតជា 
មណ្ឌល ល្អតៃមឹ តៃវូ  គោរព តាម 
បទ ដ្ឋាន  និង គោល ការណ៍ ណៃ - 
នំ របស់ កៃសួង ។

លោក  តចូ ចានន់ ីអគ្គនយក  
នៃ អគ្គនយក ដ្ឋាន បច្ចៃក ទៃស 
កៃសួង សង្គម កិច្ច អតីត យុទ្ធ - 
ជន និង យុវនីតិ សមៃបទា បាន 
បៃប់ កាសៃត ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសិល មិញ  ថា កៃសួង បាន បៃគ ល់ 
វិញ្ញា បន បតៃ ទទួល ស្គាល់ មណ្ឌ ល 
ថៃទាំ កុមារ ចំនួន ១២ មណ្ឌល 
រប  ស់ អង្គការ ដៃគូ ចំនួន ៩ ក្នុង 
វសិយ័ សង្គម កចិ្ច អតតី យទុ្ធ ជន 
និង យុវ នីតិ សមៃប ទា។ 

លោក  បន្ត ថា អង្គការ ដៃល 
មាន មណ្ឌល ថៃទា ំ គ ឺតៃវូ តៃ ដក់ 
ពាកៃយ សំុមក កៃសួង សង្គម កិច្ច   
ដើមៃបី ចុះ ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ  ថា តើ 
មណ្ឌ ល  ទាំង នោះ   បាន អនុវត្ត  
តាម គោល នយោបាយតាមស្តង់- 
ដ ដៃល កៃសងួ បាន ដក ់ចៃញ 

នោះ តៃមឹ តៃវូ ល្អតាម អ្វ ីដៃលកៃ-
សួង ដក់ ឱៃយ អនុវត្ត ដៃរ ឬ អត់។

លោកចាន ់ន ីមាន បៃសស ន ៍
ថា៖ «នៅ ពៃល ដៃល  មនៃ្តី យើង 
ចុះ ទៅ ធ្វើ ការវាយតម្លៃ ឃើញថា   
ពួក គាត់ គោរព តាម ស្តង់ ដតៃមឹ- 
តៃវូ យើង នងឹ ចៃញ នវូ វញិ្ញាបន- 
បតៃ ទទួល ស្គាល់ មណ្ឌល ថៃ-
ទាំនោះ។ ការ ចុះ វាយ តម្លៃ គឺ  
មើ ល ទៅ តាម ស្ថាន ភាព ជាក់ - 
ស្តៃង ដូចជាមាន ទីតាំង ចៃបាស់ - 
លាស់ មាន កន្លៃង ស្នាក់ នៅ រប ស់ 
ក្មៃង ទធី្លា ស្អាត  អនមយ័ មាន 

របបអា ហារតៃឹមតៃូវ   និង ការ- 
ស្លៀក ពាក់ ជាដើម»។ 

ប៉ុន្តៃបើ មណ្ឌល ណាដៃល 
អនុវត្ត មិន តៃឹម តៃូវតាម ស្តង់ដ 
កៃសួង  នឹងទុក ពៃលពី២ ទៅ៣ 
ខៃ  ឱៃយ ពួក គាត់ ធ្វើ ការ កៃតមៃូវ 
បន្ត ទៀត ។

លោក បញ្ជាក់ ទៀត ថា វិញ្ញា - 
បន បតៃ នៃះ មាន តម្លៃណាស់ 
ដោយសរ អង្គការ ទាំង នៃះ  
អាច យក វិញ្ញា បនបតៃនៃះ ស្នើ - 
សុំជំនួយ ពី បណា្តា សបៃបុរសជន 
នន ទាងំ ក្នងុ  នងិ កៃ បៃទៃស  

សមៃប ់ជយួ ដល ់មណ្ឌល របស ់
ពួក គាត់  បាន ដោយ ខាងមា្ចាស់ 
ជំនួយ នឹង ពិនិតៃយ មើល ថា មណ្ឌ ល 
ទាំងនៃះ  បាន ទទួល ស្គាល់ ពី 
រាជ រដ្ឋាភបិាល  ព ីការ អនវុត្ត បា ន 
ល្អ របស់ មណ្ឌល ទាំងនៃះ ។ 

បើ តាម លោក តចូ ចានន់ ីការ- 
ចូល រួម សហការ របស់ អង្គ  ការដៃ-  
គូ កៃ រដ្ឋាភិបាលពិត ជា មាន សរៈ-  
សំខាន់ ណាស់ក្នងុ ការ លើក កម្ពស់   
វិស័យ សង្គម កិច្ច នៅ កម្ពុជា។ 

លោក ចាន ់ន ីកប៏ាន ស្នើ ឱៃយ កៃមុ 
ការងារ កៃសងួ នងិ អង្គការ ដៃល 

សហការ នពៃល នៃះ រួម  គា្នាដើមៃប ី
ធ្វើការ ងារ ដោយ យក ចិត្ត ទុក- 
ដក់ ឱៃយខា្លាងំ បំផុត តាម ដៃល អាច 
ធ្វើបាន ។ កៃសងួ នៅតៃ ស្វាគមន ៍
ជានចិ្ច ជាមយួ ដៃគ ូពាក ់ពន័្ធ នងិ 
អង្គការ នន ដើមៃបី ជួយ ដល់ 
កមុារ រង គៃះ នៅ កម្ពជុា ឱៃយមា ន 
ជីវភាព និង ជីវិតរស់ នៅ ល្អ- 
បៃសើរ ថៃម មួយ កមៃិត ទៀត។

កៃសួង  សង្គម កិច្ច បាន ផ្តល់ 
វញិ្ញាបន បតៃ ដល ់មណ្ឌល ថៃ ទា ំ
កុមារ  ជាចៃើន រួច មក ហើយ 
ប៉នុ្តៃ  លោ ក តចូ  ចានន់ ី មនិ មាន 

ទិន្ន ន័យ ចៃបាស់លាស់ នៅ ក្នុង 
ដៃទៃ។ លោក ថា សព្វថ្ងៃ  មាន 
មណ្ឌល ថៃទំា កុមារ ទូទំាង បៃទៃ ស 
ចនំនួ ២៣២ មណ្ឌល  ប៉នុ្តៃ មនិ- 
មៃន អង្គការ ទាំង អស់ ទទួល- 
បាន វិញ្ញា បន បតៃ ទាំង អស់ ទៃ 
ហើយ អង្គការដៃល បាន ចុះ 
អនុសៃសរណៈនៃ ការយោគ យ ល់  
គា្នា (MoU)មាន ចំនួន ១៤៧  
អង្គការ ។

លោក តូច ចាន់នី ក៏ បាន ធ្វើ - 
ការ ណៃនំ ទៅ ដល់ អង្គការ ទំាង- 
នោះ ដៃរថា តៃូវ យក វិញ្ញាបន- 
បតៃនៃះ ទៅ បៃើ បៃស់ ឱៃយ បាន 
តៃឹម តៃូវដោយ មិនតៃូវ យក 
វិញ្ញាបន បតៃ នៃះ  ទៅ ដើរសុំ 
ជនំយួ ព ីគៃ ខសុ ពគីោល ការ ណ ៍
របស់ កៃសួង ឡើយ។ ក្នងុ ស្ថាន - 
ភាព នៃះ ដៃរលោកសំុ ឱៃយ មណ្ឌ ល   
ទំាង នោះ ធ្វើ ការ ថៃទាំ កុមារ ឱៃយ 
បាន ល្អ តាម  ការណៃនំ របស់ 
កៃសងួ  ពសិៃស ក្នងុ អឡំងុពៃល 
នៃ ការរីករាល ដល  នៃ ជំងឺកូ វីដ- 
១ ៩ តៃូវ ថៃរកៃសាសុខភាព កុមារ 
ឱៃយ បាន ខ្ពស់ ហើយ ១វិញ ទៀ ត   
ក៏តៃូវ បៃយ័ត្ន ចំពោះ ទឹកជំនន់ 
ផង ដៃរ ។ លោក បញ្ជាក់ ថា បើ 
មណ្ឌល របស់ ពួក គាត់ជួប នឹង 
បញ្ហា ទកឹ លចិតៃវូ មាន វធិន ការ 
ជម្លៀស កមុារ ចៃញ ឱៃយ បាន  ទាន ់ 
ពៃល វៃលា ៕

តំណាង អង្គការ  ដេល បាន ទទួល វិញ្ញា បនបតេ  ថេ ទំា កុមារ  ពី កេសួង សង្គម កិច្ច   ។ រូបថត កៃសួង សង្គម កិច្ច 

ក្រសួងអប់រំEUនិងUNICEFបន្តរួមគ្នាការពារសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដល់កុមារទោះបីប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ
វ៉ន ដារ៉ា 

 ភ្នពំេញៈ រាជរដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  
តាម រយៈ កៃសងួ អបរ់ ំ សហ ភាព- 
អឺរ៉ុប (EU)  និងយូនី សៃហ្វ  បន្ត 
ការ ប្ដៃជា្ញា ចតិ្ត រមួ គា្នា ក្នងុ ការ ការ ពារ 
សិទ្ធិ ទទួល បាន ការអប់រំ ដល់ 
កុមារ  បើ ទោះ ជា មាន បញ្ហា 
បៃឈម ថ្មីៗ ដ៏សៃន ពិបាក បង្ក 
ដោយ ជំងឺ កូវីដ ១៩  យ៉ាង ណា- 
ក៏ដោយ។  សហ ភាព អឺរ៉ុបក៏ បាន 
ផ្ដល ់ថវកិា ចនំនួ  ២លាន អរឺ៉ ូ ដល ់
ដណំើរ ការបើក សលារៀន ឡើង- 
វិញ នពៃល ជួប វិបត្ដិ នៃះ។ 

នៃះ បើ យោង តាម សៃចក្ដី បៃ- 
កាស  ពត័ ៌មាន រមួ គា្នា  របស ់ស្ថាបន័ 
ទាំង ៣  ក្នុង ពៃល ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
កាន់ ខៃត្ត សៀម រាប ដើមៃបី វាយ- 
តម្លៃ ព ីវឌៃឍន ភាព របស ់សលារៀន 
នៅ កម្ពជុា  នៅ ក្នងុ ដណំើរ ការ បើក- 
សលា រៀន ឡើង វញិ បៃកប ដោយ 
សុវត្ថិ ភាព  កៃម អធិប តីភាព 
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា  ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូតសហ ភាព- 
អឺរ៉ុប បៃចាំ ពៃះរាជា ណា ចកៃ- 
កម្ពុជា  និង តំណាង យូនី សៃហ្វ  
កាល ពី មៃសិល មិញ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង អប់រំ  លោក 

ហង់ជួន  ណារ៉ុន  បាន ថ្លៃង ក្នុង 
ដណំើរ ទៅ ខៃត្ដ សៀមរាប នោះ ថា 
កៃសងួ អបរ់ ំសមូ ស្វាគ មន ៍ចពំោះ 
ការ ឧបត្ថម្ភ បន្ថៃម ពី សហ ភាព- 
អរឺ៉បុ  ដល ់សលា រៀន  នងិ សសិៃសា- 
នុសិសៃស នៅ ទូទាំង បៃទៃស ក្នុង 
ពៃល ដ៏សៃន ពិបាក នៃះ។

តាម រយៈ សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ - 
មាន  លោករដ្ឋ មនៃ្ដី ថ្លៃង ថា ៖« ការ- 
គំា ទៃនៃះ  នឹង ជួយ ឱៃយ យើង ធន 
ថា  កុមារ នៅ តៃ អាច បន្ត ទទួល 
ឱកាស រៀន សតូៃ  បើ ទោះ ជា កពំងុ 
បៃ ឈម នឹង បញ្ហា លំបាកៗ ដៃល 
បង្កឡើង ដោយ សរ ជំងឺកូវីដ ១៩ 
ក៏ដោយ»។ 

លោក ហង់ជួន  ណារ៉ុន  បន្តថា ៖  
« ជំនួយ គាំទៃ សមៃប់ ការ បើក- 
ទា្វារ សលា រៀន ឡើង វិញ បៃកប- 
ដោយ សុវត្ថិភាព  ពីសហ ភាព- 
អឺរ៉ុប  និង ដៃគូរ បស់ មូល និធិ ភាព- 
ជា ដៃគ ូសមៃប ់អភវិឌៃឍ សមត្ថ ភាព   
វិស័យ អប់រំ  (CDPF) ដទៃ ទៀត  
នឹង ធ្វើ ឱៃយ សហគមន៍ មាន ទំនុក- 
ចិត្ត  ថា  សិសៃសា នុសិសៃស ដៃល ជា 
កូន ចៅ របស់ ពួក គាត់  នឹង អាច 
វលិ តៃឡប ់ទៅ សលា រៀន វញិ ក្នងុ 
បរិយ កាស សិកៃសា បៃកប ដោយ 
សុវត្ថិ ភាព  និង មាន ការ គាំទៃ»។

 ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត សហ ភាព អឺរ៉ុប 
បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជា  លោក សៃី  
ខាមិន  ម៉ូរ៉ៃណូ  ថ្លៃង ក្នុង ឱកាស 
នោះ ដៃរ ថា  ការអប់រំ  គឺជា សិទ្ធិ- 
មនសុៃស មលូ ដ្ឋាន នងិ ជា សសរ គៃឹះ   
មួយ សមៃប់ ការ អភិ វឌៃឍ របស់ 
បៃទៃស កម្ពជុា។ នៅ ទទូាងំ ពភិព- 
លោក  ជងំ ឺកវូដី ១៩ កពំងុ បងា្អាក ់
នូវ ការ ទទួល បានឱកាស អប់រំ 
របស់ កុមារ  ហើយ កតា្តានៃះ អាច 
កា្លាយ ជា ឧបសគ្គ សមៃប់ ការ- 
ស្តារ  ទៃបើង វិញ ន ពៃល អន គត។ 

តាម រយៈ សៃចក្តី បៃកាស រួម 
លោក សៃ ីបន្ត ថា ៖«អស ់រយៈ ពៃល   
ជាង ១៥ ឆ្នា ំមក ហើយ  សហ ភាពអ-ឺ 
រ៉ុប គឺជា ដៃគូ ដ៏រឹង មាំរ បស់ កៃ សួង 

អបរ់ ំ ហើយ យើង មាន មោទន ភាព 
ក្នុង ការគាំ ទៃយុទ្ធ ន ការ របស់ 
កៃសួង ដើមៃបី បើក សលារៀន 
ទៃបើង វិញ បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស»។  

លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា ៖«ជា ផ្នៃក 
នៃ ការ គាំទៃ របស់ យើង ឆ្លើយ តប 
នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  និង កម្មវិធី ស្តារ 
ទៃបើង វញិ យើង នងឹ ចលូ រមួ ចណំៃក 
បង្កើន ចំនួន អាហា រូប ករណ៍ 
សមៃប់ កុមារ និង គៃួសរងាយ រង- 
គៃះ ជាង គៃ ដៃល ទទួល រង ប៉ះ- 
ពាល់ ខា្លាំង ពី វិបត្តិ នៃះ»។

ជាមយួ គា្នានៃះ  លោក សៃ ី ហ្វរ័ហូ្គ  
ហ្វយូហៃសិថ  នយិកា យូនីសៃហ្វ 
បៃចា ំបៃទៃស កម្ពជុា  ថ្លៃង ថា   គៃប ់

វបិត្ត ិទាងំ អស ់សទុ្ធ តៃ មាន កាលា- 
ន ុវត្ត ភាព សមៃប ់ គតិ សជា  ថ្មនីងិ 
ស្ថាប ន ឡើង វញិ ឱៃយ កានត់ៃ  បៃសើរ 
ជាង មុន ។ វា មាន សរៈសំខាន់ 
ណាស់ ដៃល វិធន ការ ឆ្លើយ  តប 
ចពំោះ ជងំ ឺកវូដី ១៩  បាន កា្លាយ ជា 
កាតាល ីករ សមៃប ់បើក ដណំើរ ការ 
សលា រៀន ឡើង វិញ ឱៃយ រឹត តៃ 
បៃសើរ ជាង មនុ ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ សលា- 
រៀន កា្លាយ ជា កន្លៃង ដៃល មាន 
បរិយ ប័ន្ន  និង មាន ភាព ធន់។ 

លោក សៃី ថ្លៃង ថា ៖« គោល ដៅ 
នៃះ  អាច សមៃច ទៅ បានតាម- 
រយៈ កិច្ច ខិត ខំបៃឹង បៃង រួម គា្នា 
របស់ ដៃគូ អភិ វឌៃឍន៍  កៃម ការដឹ ក- 
នំ របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា»។

សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន រួម 
ដដៃល បញ្ជាក ់ថា  សហ ភាព អរឺ៉បុ  
ក៏កំពុង ធ្វើ ការងារ ជា មួយ យូនី- 
សៃហ្វ  និង កៃសួង អប់រំ  ដើមៃបី 
ពងៃឹង  និង ពងៃីក កម្ម វិធី អាហា រូប- 
ករណ៍ នៅ ទូទាំង បៃទៃស ផង ដៃរ  
ដៃល កម្ម វិធី នៃះ  គឺជា សសរ ស្ដម្ភ 
មួយ ដ៏ សំខាន់ នៃ បៃព័ន្ធ គាំ ពារ 
សង្គម របស់ កម្ពុជា។ កម្ម វិធី នៃះ  
មាន សរៈ សំខាន់  ក្នុង ការជំរុញ 
ឱៃយមាន ការគោរព នូវ សិទ្ធិទទួល- 
បាន ការអបរ់រំ បស ់កមុារ ដៃល ជបួ 

ការលំ បាក ជាង គៃ។  ពោល គឺ 
កុមារ ដៃល បៃឈម នឹង ការបោះ- 
បង់ ចោល ការសិកៃសា  ដោយ សរ- 
តៃ ផល ប៉ះ ពាល់ សង្គម សៃដ្ឋ កិច្ច 
បង្កដោយ ជងំ ឺកវូដី ១៩មក លើកៃ ុម    
គៃួសរ របស់ ពួក គៃ។ 

សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ានរមួ នៃះ 
បន្ថៃម ថា  តាម រយៈ ការគាំ ទៃនៃះ  
យុទ្ធ នការ តៃឡប់ ចូល រៀន វិញ 
នៅ ទទូាងំ បៃទៃស តៃវូ បាន អន ុវត្ត 
ដោយ កៃសងួ អបរ់ ំ នងិ យនូសីៃហ្វ  
ដើមៃបី ផ្ដល់ ការណៃ នំ ដល់ កុមារ  
មាតា បិតា  លោក គៃូ អ្នក គៃូ  និង 
បុគ្គលិក សលា រៀន អំពី របៀប ធ្វើ- 
ឱៃយ សលា រៀន មាន សុវត្ថិ ភាព 
បផំតុ  នងិ កាត ់បន្ថយ ហា នភិយ័ នៃ 
ការចម្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩។  យុទ្ធន- 
ការ  នៃះ  នឹង បន្ត រហូត ដល់ ឆ្នាំ 
២០២១  និង អាច ពងៃីក វិសល- 
ភាព បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី បញ្ចូល ព័ត៌- 
មាន ដ ៏មាន តម្លៃ នងិ ផ្ដល ់ការ លើក- 
ទឹក ចិត្ត ផៃសៃងៗ មិន តៃឹម តៃ ដើមៃបី ធ្វើ- 
ឱៃយ សលារៀន មាន សុវត្ថិ ភាព 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ ថៃម ទាំង បង្កើត 
នូវ បរិ យកាស ដ៏ល្អ បៃសើរ  និង 
ផ្ដល់ ការ គាំទៃ ដល់ កុមារ ដើមៃបី ឱៃយ 
ពកួ គៃអាច រៀន សតូៃ បាន ចៃះ ដងឹ  
និង រីក ចមៃើន ផង ដៃរ៕
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តពីទំព័រ១...ខ្ពស់ពីដីហើយទឹក
ទើបតែលិចចូលកែមផ្ទះក្នុងជមែ
ផុតកែបាលជង្គង់ប៉ុណ្ណោះ»។
លោកឡងុបានឱែយដងឹថាជនំន់ទកឹ

ស្ទឹងពែកត្នោតបានជន់លិចលំនៅ-
ឋានបែជាពលរដ្ឋនៅក្នងុសង្កាត់របស់
លោកជារៀងរាល់ឆ្នោំហើយបែជាពល-
រដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់នែះក៏មានភាពធន់
ជាមួយនឹងទឹកជំនន់នែះផងដែរ។
ចណំែកលោកកបឹហន៊ចៅសង្កាត់

រលសួបានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថាជនំន់
ទកឹភ្លៀងនងិទកឹស្ទងឹពែកត្នោតដែល
ហូរចាក់យ៉ាងគំហុកពីខែត្តកំពង់ស្ពឺបាន
ធ្វើឱែយបាក់សែុតខ្នងទំនប់សណ្ដស្ទឹង
ពែកត្នោតបណ្ដាលឱែយជន់លិចនិង
ប៉ះពាល់ផ្ទះបែជាពលរដ្ឋនៅផ្នែកខាង-
កែមនែខ្នងទំនប់ក្នុងសង្កាត់របស់
លោកសរបុចនំនួ២៤៧ខ្នងផ្ទះស្មើនងឹ
២៦៣គែួសារដែលតួលែខនែះគិត
តែមឹម៉ាង១១:៣០នាទីពែកឹថ្ងែទី១៤
ខែតុលាឆ្នោំ២០២០។
លោកបានបន្តថា៖«នៅពែលនែះ

ទឹកនៅតែបន្តជន់ឡើងជាបន្តបនា្ទាប់
នៅផ្នែកខាងកែមដីសណ្ដនែខ្នង-
ទនំប់ស្ទងឹពែកត្នោតធ្វើឱែយអ្នកភមូិចនំនួ
១៥គែសួារដែលនៅចមំខុទកឹបាននាំ
គ្នោជម្លៀសចែញពីផ្ទះមកបោះតង់សា្នោក-់
នៅបណ្ដាះអាសន្នលើកំណត់ផ្លវូលែខ
១០៤និងនៅទីតំាងក្នងុវត្តពែះធាតុ»។
ខណៈកំពងុចុះតែតួពនិតិែយសា្ថានភាព

ទឹក នៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិកន្ទុយទឹក
លោកមុលិអែងនាយនគរបាលប៉សុ្តិ៍
សង្កាត់ទៀនបានបែប់ភ្នំពែញប៉សុ្តិ៍ថា
ទឹកបានជន់លិចផ្លូវលំ និងផ្លូវបែតុង

នៅក្នុងភូមិនែះទាំងអស់ក្នុងជមែ
១,១៥ម៉ែតែដែលរថយន្តតចូធំឬម៉តូូ
មិនអាចធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់បាន។
លោកថ្លែងថា៖«បែជាពលរដ្ឋក្នុង

ភមូិកន្ទយុទកឹ៣១គែសួារដែលរងការ
ជន់លចិខា្លាងំជាងគែបាននាំគ្នោជម្លៀស
ចែញទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពហើយ
ខណៈបែជាពលរដ្ឋ១៤២គែសួារទៀត
ដែលរស់នៅក្នុងភមូិសាលានងិភមូិថ្ម
កំពុងតែូវបានទឹកជន់លិចហ៊ុមព័ទ្ធជុំ-
វិញផ្ទះ ដែលនឹងតែៀមចាកចែញទៅ
កាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពផងដែរ»។
ចំណែក លោក វណ្ណចាន់ចំរើន

ស្មៀនសង្កាត់គងនយ បានបែប់ភ្នំ-
ពែញប៉ុស្តិ៍ផងដែរថាគិតតែឹមម៉ាង២
នៅរសៀលថ្ងែពុធបែជាពលរដ្ឋចំនួន
២០គែួសារបាននាំគ្នោជម្លៀសចែញ
មកបោះតង់រស់នៅជាបណ្ដាះអាសន្ន
លើខ្នងទំនប់សណ្ដស្ទឹងពែកត្នោត
ខណៈ១៩៣គែួសារទៀត កំពុងបន្ត
រស់នៅលើផ្ទះរបស់ពួកគែ ដែល
ហ៊ុមព័ទ្ធដោយទឹកជំនន់។
លោកថ្លែងថា៖«ការបាក់ធា្លាយខ្នង

ទំនប់ស្ទឹងពែកត្នោតនៅពែលនែះ
បានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់
លំនៅឋានរបស់បែជាពលរដ្ឋនៅក្នុង
សង្កាត់របស់យើងខ្ញុំ និងបណ្ដាឃុំ-
សង្កាត់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខែត្ត
កណ្ដាល និងភាគខាងតែបូងរាជធានី-
ភ្នំពែញ»។
បើតាមសម្ដីរបស់លោកចាន់ចំរើន

ជំនន់ទឹកស្ទឹងពែកត្នោតជាទូទៅមិន
សូវជាធ្ងន់ធ្ងរនោះទែបែសិនបើមិនមាន
ការបាក់ទនំប់ឬរបើកទា្វារទកឹណមយួ
នៅផ្នែកខាងលើក្នុងភូមិសាស្តែខែត្ត
កពំង់ស្ពឺ។ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងែអង្គារទំនប់
ចមា្ការតែដែលស្ថតិនៅលើខ្នងភ្នំគរិើរមែយ
នងិដែលមានបរមិាណទកឹ៥លានម៉ែតែ
គបុបានបាក់សែតុបណ្ដាលឱែយទកឹហរូ
ធា្លាក់យ៉ាងគំហុកចាក់មកលើតំបន់ផ្ទែ
រងទឹកភ្លៀងនៅផ្នែកខាងកែមហើយ
បានបន្តធា្លាក់សំយុងចុះមកក្នុងស្ទឹង
ពែកត្នោតដែលបានធ្វើឱែយបរិមាណ
ទកឹស្ទងឹពែកត្នោតហក់ឡើងរហតូដល់
ជាង៨,៨០ម៉ែតែលើសពីកមែតិកម្ពស់
បែកាសអាសន្ន១,៨០ម៉ែតែ(កមែិត

បែកាសអាសន្ន៧,០០ម៉ែតែ)។
កាលពីថ្ងែពុធ លោក វុើសំណង

អភិបាលខែត្តកំពង់ស្ពឺ បានបែប់
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ថា កម្ពស់ទឹកនៅទំនប់
ពាមឃ្លែ និងទា្វារទឹករលំាងជែបាន
ហក់ឡើងដល់កមែិតតែូវបែកាសអា-
សន្នហើយ ដែលទាមទារពលរដ្ឋនៅ
ផ្នែកខាងកែមនែទំនប់នែះបង្កើនការ-
បែុងបែយ័ត្ន ហើយគួរនាំគ្នោជម្លៀស
ចែញទៅកាន់ទទីលួសវុត្ថិភាពឱែយបាន
មនុពែលទកឹតែវូបានជន់លចិពសិែស
កុមារតូចៗនិងចាស់ជរា។
លោកថ្លែងថា៖«យោងតាមកម្ពស់

ទឹកនៅទំនប់ពាមឃ្លែ នៅពែលនែះ
បានឈានដល់កមែិតតែូវបែកាស-
អាសន្នហើយគឺ៧,៧០ម៉ែតែខណៈ
កម្ពស់ទឹកនៅទំនប់ទា្វារទឹករលាំងជែ
បានហក់ឡើងដល់៧,៨០ម៉ែតែលើស
ពីកមែតិបែកាសអាសន្ន០,៣០ម៉ែតែ
ដែលធ្វើឱែយជនល់ចិនៅតបំន់ជាយកែងុ
ចែបារមនជាបណ្ដើរហើយ»។
ជុំវញិករណីនែះលោកម៉ែតមាស-

ភក្ដី អ្នកនាំពាកែយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំ-
ពែញបានបែប់ភ្នពំែញបុ៉ស្តិ៍ថាអាជា្ញាធរ
រាជធានីភ្នំពែញកំពុងបែើគែប់មធែយោ-
បាយ និងកមា្លាំងសរុបដើមែបីធ្វើការ-
ពង្វាងផ្លវូទកឹឱែយហរូចាក់ទៅកាន់ភាគ-
ខាងតែបូងរាជធានីភ្នំពែញនិងឱែយហូរ
បន្តចាក់ទៅក្នងុទន្លែបាសាក់តាមស្ទងឹ
ពែកត្នោតនិងស្ទងឹពែកហូរធ្វើយ៉ាង-
ណកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឱែយបាន-
ចែើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមកលើ
រាជធានីភ្នំពែញ។
លោកថ្លែងថា៖«យើងមនិអាចឱែយទកឹ

ហូរជន់មកលើតំបន់ភាគខាងជើង
រាជធានីភ្នពំែញបានទែពែះជាតបំន់

ឧសែសាហកម្ម សែវាកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម
ធំៗ »។យោងតាមទនិ្ននយ័ដែលទទលួ
បានពីគណៈកមា្មាធិការជាតិគែប់គែង
គែះមហន្តរាយដែលបានចែញផែសាយ
កាលពីពែឹកថ្ងែពុធ បានបង្ហាញថា
ជំនន់ទឹកភ្លៀងបានបង្កផលប៉ះពាល់
បែជាពលរដ្ឋជតិ៤មុនឺគែសួារនៅក្នងុ
រាជធានី-ខែត្តចំនួន១៩ក្នងុនោះបែជា-
ពលរដ្ឋបែមាណ៣០០០គែសួារតែវូ
បានជម្លៀសចែញទៅកាន់ទទីលួមាន
សុវត្ថិភាពនិងបានបង្កផលប៉ះពាល់
នងិខចូខាតដំណំសែវូសរបុជាង១១
មុនឺហកិតាប៉ះពាល់នងិខចូខាតដណំំ
រួមផែសំសរុប៥៥៣៣៥ហិកតា។ជា-
មួយគ្នោនែះ បានបណ្ដាលឱែយពលរដ្ឋ
ចនំនួ១២នាក់សា្លាប់ក្នងុនោះមានក្មែង
៥នាក់ពែមទំាងធ្វើឱែយខូចខាតហែដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សា្ពាននិងអគរ
រដ្ឋាបាលសាធារណៈជាចែើនទៀត។
លោកនាយករដ្ឋមន្តែីហ៊ុន សែន

នៅថ្ងែមែសិលមញិបានបែកាសអពំីការ
ចូលរួមឧបត្ថម្ភធនសាច់បែក់របស់
កែុមពាណិជ្ជករធំៗ ចំនួន៣៧នាក់
ដែលភាគចែើនមានងរជាឧកញ៉ាដើមែបី
ជួយដល់រដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងការ-
ឆ្លើយតបឱែយបានទាន់ពែលវែលាចពំោះ
បញ្ហាបែឈមគែះជំនន់ទឹកភ្លៀង
ដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជា។
យោងតាមFacebookផ្លវូការរបស់

លោកនាយករដ្ឋមន្តែីហ៊នុសែនបាន
ឱែយដឹងថាសាច់បែក់សរុបដែល
កែមុពាណជិ្ជករទាងំនោះបានផ្ដល់ជនូ
ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលគិតតែឹមម៉ាង៤
រសៀលថ្ងែទី១៤ខែតលុាឆ្នោ២ំ០២០
មានចនំនួសរុប៥៤១៦០០០ដលុា្លារ
អាមែរិក៕
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តពីទំព័រ១...បនា្ទាប់ពីកិច្ច-
បែជុំដែលមានការចលូរមួដកឹនាំ
ដោយលោកកើតឆែអភបិាលរង
រាជធានីភ្នំពែញតំណងកែុម-
ហ៊នុនងិសហជពីពីថ្ងែមែសិលមញិ
ឯកភាពយកសំណើរបស់កម្មករ
នយិោជតិទៅដោះសែយដោយ
កែុមហ៊ុនសុិនទែី ឯកភាពនិង
បញ្ចប់កិច្ចសនែយោការងរជាមួយ
កម្មករនៅថ្ងែទ៣ី១ខែមករាឆ្នោំ
២០២១ ហើយទទួលដោះ-
សែយបើកបែក់អត្ថបែយោជន៍
ផែសែងៗជូនកម្មករនិយោជិត
សែបតាមចែបាប់ស្តីពីការងរ។
នែះបើតាមការបែកាសពីលោក
កៅសុវា៉ាត បែធានសហជីព
វិស័យទែសចរណ៍នែកែុមហ៊ុន
សុីនទែីបែប់កម្មករនៅខាងមុខ
កែុមហ៊ុនសុីនទែីដែលពួកគត់
កំពុងរង់ចាំលទ្ធផល។
លោកថ្លែងថា៖«បែក់បណំច់

ទទូាត់នងិអត្ថបែយោជន៍ផែសែងៗ
ដែលបានបញ្ចប់កិច្ចសនែយោការ-
ងរនែះ នឹងតែូវបើកជូនកម្មករ
និយោជិតយ៉ាងយូរនៅសបា្តាហ៍
ទ២ីនែខែកមុ្ភៈឆ្នោំ២០២១ដោយ

រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពែញ
ជាអ្នកធានាចនំនួទកឹបែក់ដែល
តែវូទទូាត់នែះដោយកាត់យកពី
កញ្ចប់បែក់សំណងសមែប់
រម្លត់កិច្ចពែមពែៀងជាមួយកែុម-
ហ៊ុនសុីនទែី»។
បែធានសហជីពរូបនែះបាន-

បែបក់ម្មករថាចពំោះថ្ងែធ្វើកដូកម្ម
ពីថ្ងែទ២ីដល់ទ៧ីខែតលុាកែមុ-
ហ៊ុនរកែសាបែក់ឈ្នួលឱែយនៅដ-
ដែល។ដោយឡែកកដូកម្មចាបព់ី
ថ្ងែទ៨ីដល់ទ១ី៤ខែតលុាកែមុ-
ហ៊ុនមិនផ្តល់បែក់ឈ្នួលដោយ
អនុវត្តទៅតាមចែបាប់ស្តីពីការងរ។
លោកថា៖«ចាប់ពីថ្ងែនែះតទៅ

កម្មករធ្វើកដូកម្មឬបាតកុម្មកែមុ-
ហ៊នុពុំផ្តល់បែកឈ់្នលួទែដោយ
អនវុត្តតាមចែបាប់ស្តីពីការងរហើយ
បងប្អនូទាងំអស់នាគំ្នោចលូធ្វើការ-
ងរជាធម្មតាវិញចាប់ពីថ្ងែនែះ
តាមវែនតាមកែុមរបស់ខ្លួន»។
លោកកើតឆែ អភិបាលរង

កែុងភ្នំពែញ បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍
បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចបែជុំថាកែុម-
ការងរបានឯកភាពគ្នោរួចរាល់
អស់ហើយ។កែុមហ៊ុនពែមអនុវត្ត

ការបញែឈប់កិច្ចសនែយោតាមចែបាប់
ការងរទាំងអស់ជាមួយបុគ្គលិក
ទាងំអស់គឺយកថ្ងែទី៣១ខែមករា
ឆ្នោំ២០២១ហើយនងឹធ្វើការធានា
ទូទាត់សំណងអតីតភាពការងរ
និងបែក់អត្ថបែយោជន៍ផែសែងៗ
តាមចែបាប់ការងរទាំងអស់។
លោកអះអាងថា៖«បែក់សំ-

ណងនែះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពែញ
នឹងធានាថានឹងមានលុយសង
ដោយកាត់យកពីកញ្ចប់ថវិកា
ដែលបានរម្លត់កិច្ចសនែយោរវាង
កែមុហ៊នុសុនីទែីជាមយួសាលា-
កែុងភ្នំពែញ យកមកទូទាត់ជូន
បងប្អូនកម្មករមុនគែ។កែុមហ៊ុន
បញ្ចប់កិច្ចសនែយោជាមុនសិន រួច
នងឹធ្វើការទទូាត់បែក់អតតីភាព
ការងរនងិអត្ថបែយោជន៍ផែសែងៗ
យ៉ាងយូរសបា្តាហ៍ទី២នែខែកុម្ភៈ
ឆ្នោំ២០២១។អ្វីៗទាំងអស់ គឺ
យើងតែវូដោះសែយតាមចែបាប-់
ការងរ»។
លោកកើតឆែមិនទាន់អាច

បញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកបែក់ដែល
នឹងយកមកទូទាត់ជូនកម្មករ
នៅឡើយទែ ដោយកែសួង
ការងរនិងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹង
ធ្វើការងរនែះបន្តទៀត។

បែធានសហព័ន្ធសហជីព
កម្មករនិយោជិកវិស័យទែស-
ចរណ៍កម្ពជុាលោកទចូកសុល
បានលើកឡើងថា ដំណះ-
សែយនែះអាចទទួលយកបាន
ដោយសារភាគីកែុមហ៊ុនបាន-
ពែមពែៀងដោះសែយដោយ
មានកាលកំណត់ពែលវែលា
ចែបាស់លាស់សមែប់កម្មករដែល
ធ្វើឱែយពកួគត់មានទនំកុចតិ្តនងិ
ពែមចូលធ្វើការវិញ។
លោកកុសលបែប់ភ្នំពែញ-

ប៉ុស្តិ៍បនា្ទាប់ពីបែជុំថា៖«ចាប់ពី
ចុងខែមករាឆ្នោំ២០២១គឺនៅ
ពែលដែលកែមុហ៊នុបញ្ចប់កចិ្ច-
សនែយោគឺកម្មករទាំងនែះលែង-
ជាបុគ្គលិករបស់កែុមហ៊ុនសុីន-
ទែីទៀតហើយ។ប៉នុ្តែបែសនិបើ
កែុមហ៊ុនអាចទទួលយកពួក-
គត់ធ្វើការវិញនោះកិច្ចសនែយោ
ការងររបស់ពួកគត់នឹងចាប់-
ផ្តើមសាជាថ្មី»។
បនា្ទាប់ពីសា្តាប់លទ្ធផលនែកចិ្ច-

បែជុំចរចារួចមក លោក សឹង
សុភកែ អាយុ៤៣ឆ្នោំជាអ្នក-
បើកបររថយន្តដឹកសំរាមរបស់
កែុមហ៊ុនសុីនទែីជិត២០ឆ្នោំ
បានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថាលោក

សបែបាយចតិ្តក្នងុការតែឡប់ចលូ
បមែើការងរវិញ បនា្ទាប់ពីគត់
យល់ពែមតាមដំណះសែយ
របស់សាលាកែុងជូនកម្មករ
ដោយជោគជ័យ។
លោកបានបែប់ថា៖«ខ្ញុំនឹង

ចាប់ផ្តើមការងរខ្ញុំវិញចាប់ពី
យប់នែះតទៅ។ពួកយើងនឹង
ខិតខំធ្វើការបែមូលសំរាមឱែយ
អស់ពីក្នុងទីកែុងឱែយឆប់អស់
ទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើង
អាចធ្វើទៅបាន។ខ្ញុំមិនទាន់
អាចនិយយបានទែ ថាតើ
យើងនឹងចណំយពែលប៉ុនា្មាន
ថ្ងែក្នងុការបែមលូឱែយអស់ដោយ-

សារតែសំរាមមានចែើនពាន់
តនក្នុងរយៈពែលជាង១០
ថ្ងែកន្លងមកនែះ»។
កម្មករដដែលនែះក៏បានថ្លែង

អំណរគុណចំពោះកមា្លាំងរបស់
សាលាកែុងដែលបានជួយ
បែមលូនងិដកឹសរំាមក្នងុអឡំងុ-
ពែលដែលកម្មករទាំងអស់មិន
បានចូលបមែើការងរ។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កម្មករ

បែមូលសំរាមកែុមហ៊ុនសុីនទែី
ជាង២៥០០នាក់ បានធ្វើកូដ-
កម្មតាំងពីរសៀលថ្ងែទី២ ខែ
តុលា រហូតដល់រសៀលថ្ងែទី-
១៤ខែតុលាឆ្នោំ២០២០៕

កម្មករប្រមូលសំរាមរីករាយក្រយឯកភាពគ្នាកាលពីម្រសិលមិញ។រូបថតហែងជីវ័ន

កម្មករប្រមូលសំរាម...

ពលរដ្ឋជាង១៥០០គ្រសួារ...

ទិដ្ឋភាពទឹកជំនន់ជន់លិចក្នងុខណ្ឌដង្កោពីម្រសិលមិញ។រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម
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ចៅអធិការវត្តព្រះឥន្ទទ្រពប្រគល់បំណ្រកបដិមា៤១ដំុជូនអាជ្ញាធរអប្រសរា
សុទ្ធ គឹម សឿន
 
សៀមរាប: បំណៃក បដិមា 

បុរាណ ចំនួន ៤១ដុំ តៃូវបាន 
ពៃះចៅ អធិការ វត្ត ពៃះ ឥន្ទទៃព 
ពៃះនាម សៃម សំ បៃគល់ ជូន 
អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា ដើមៃបី យក 
ទៅ ថៃរកៃសា ទុក  នៅ ទីតាំង មាន- 
សុវត្ថិភាព ដោយ ចមា្លាក់ ខ្លះ ជ 
ពៃះពុទ្ធ បដិមា ដៃល នៅស ល់ 
តៃ  ពៃះ ភ្នៃន និង ប ល្ល័ ង្កផ្កា ឈូក 
បនា្ទាប់ ពី ពៃះអង្គ បាន បៃមូល 
មក រកៃសាទកុ បណ្តោះអាសន្ន នៅ 
ក្នុង បរិ វៃណវត្ត។

លោក សំ សារ៉ៃត បៃធាន 
នាយកដ្ឋាន អភិរកៃស បៃសាទ 
ក្នងុ ឧទៃយាន អង្គរ នងិ បរុាណវទិៃយា 
បង្ការ នៃ អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា បា ន 
ថ្លៃង ព ី ថ្ងៃ ទ ី១៣  តលុា ថា កៃមុ- 
មន្តៃី  ជំនាញបាន ចុះទៅ ទទួល 
បំណៃ ក បដិមា ទំាង៤១ដំុពី ពៃះ-
ចៅ អធិការ វត្ត ពៃះ ឥន្ទទៃព ពៃះ - 
នាម សៃ ម ស ំយក មក រកៃសាទកុ 
នៅ ការយិាលយ័ នាយក ដ្ឋាន នៃ 
អាជ្ញា ធរ ជតិ អបៃសរា ដើមៃបី ធ្វើ 
ការចុះ បញ្ជ ីថតរូប និង ទុក ជ 
ឯកសារ សមៃប់ធ្វើ ការជួស- 
ជុល ឡើងវិញ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា៖«ខ្ញុ ំមនិសវូ 
ដឹង ចៃបាស់ ពី សាវ តា របំណៃក 
ចមា្លាក់  បុរាណ ទាំងអស់នៃះ ទៃ 
គឺ យើង យ កមក រកៃសាទុក សិន 
ហើយ ចាំ ធ្វើការ សៃ វជៃវ ជ 
កៃយ ទៀត»។ 

លោក ឈូក សុ មា៉ា ឡា មន្តៃី 
កៃុម ចុះបញ្ជី សារពើ ភណ្ឌ  នៃ 
នាយកដ្ឋាន អភិរកៃស បៃសាទ  
នៃ អាជ្ញាធរ ជត ិអបៃសរា  ដៃល ជ  
អ្នក ទៅ ទទួលយក បំណៃក ច មា្លា ក់ 
បដិមា  ទំាង នៃះ មិន អាច ទាក់ ទ ង  
សុំ ការ បញ្ជាក់បន្ថៃម បានទៃ។

ប៉នុ្ដៃ អាជ្ញាធរ ជត ិអបៃសរា បាន 

ដកសៃង់ សម្ដី លោក កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី ១៣  តុលា  ថា ក្នុងចំណម 
ចមា្លាក់ បដិមា បុរាណ ទាំងនៃះ 
មាន មួយ ចំនួន ធំ ជ ពៃះ ពុ ទ្ធ ប ដិ - 
មា   ដៃល នៅសល់តៃ ពៃះ ភ្នៃន 
និង ប ល្ល ័ង្កផ្កាឈូក  ចំណៃក ខ្លះ- 
ទៀត ឃើញ មាន តៃឹម ពៃះបា ទ  
ទៃង់ ឈរលើ ជើង ទមៃ  បុ៉ ណ្ណោះ ។ 
លោក  បាន បន្តថា តាម ការ ពិនិ តៃយ 
ឃើញ ថា ពៃះពុទ្ធ បដិមា ទំាង នៃះ 
មាន មួយ ចំនួន ស្ថិត នៅក្នុង 
រចនាប័ទ្ម បា យ័ន បៃហៃល នា 
ចុង ស តវ តៃសរ៍ ទី១២ទៅ ដើមស ត- 
វតៃសរ៍ទី១៣ និង ខ្លះ ទៀត ស្ថិត នៅ  

ក្នុង រចនាប័ទ្ម  ស ម័ យ កណ្តោល 
បៃហៃ  លជ នៅ សតវតៃសរ ៍ទ ី១៥ 
ឬ ១៦ នៃ  គ.ស។ លោកបាន  
បញ្ជាក់ថា៖«យើង បាន ចុះទៅ 
ទទួល បំណៃក បដិមា ខា ង លើ 
មក រកៃសាទុក ដើមៃបី ធ្វើ ការងរ ចុះ- 
បញ្ជី ថតរូបនិង  ទុកជ ឯក សា រ 
សមៃប់ ធ្វើ ការជួស ជុល នៅ  
ថ្ងៃ កៃយ»។ 

ពៃះ តៃជ គណុ សៃម ស ំមនិ- 
មាន បៃភព ទាក់ទង សំុ ការ បញ្ជា ក់ 
បន្ថៃម ជុវំញិ ករណនីៃះ បានទៃ។ 
ប៉ុន្តៃ អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា បាន 
ដក សៃង់ សងៃឃដីកា ពៃះអង្គ  ថា 
ដើមឡើយ បំណៃក ចមា្លាក់ ទាំង 
៤ ១ដុ ំ នៃះ ស្ថ ិត នៅ ក្នងុ  សភាព 
រាយបា៉ាយ  ក្នុង បរិវៃណ វត្ត ពៃះ- 
ឥន្ទ ទៃព ដៃល ស្ថតិ នៅ ក្នងុ តបំន ់
អង្គរ កៃុង សៀម រាប  ហើយ ខ្លះ - 
ទៀត នៅ ផ្នៃក ខាងកៃយ  នៃ 
ខឿន   ពៃះ វិហារ ក្នុង វត្ត ពៃះឥន្ទ- 
ទៃព។ ពៃះ តៃជ គណុ  បានមាន 
សងៃឃ ដីកា ថា ដូច្នៃះ ដើមៃបី ឱៃយ 
មាន សុវត្ថិ ភាព ពៃះអង្គ ក៏បាន 
បៃមូល យកមក រកៃសា ទុក  នៅ 
ក្នុង រោង ផ្នៃក ខាងតៃបូង វត្ត ការ- 
ពារ ការ បាត់បង់និង ខូច ខា ត 
ដោយ បៃការ ផៃសៃងៗ ៕

បំណែក  បដិមា តែវូ បាន បែគល់ ជូន អាជ្ញា ធរ ជតិ អបែសរា   ។ រូបថត អាជ្ញាធរ អបៃសរា 

តុលាការកំពូលតម្កល់ទោសជនជប់ចោទ
ជួញដូរគ្រឿងញៀនមា្នាក់ជប់គុក៣០ឆ្នាំ

គឹម   សារុំ 

ភ្នំ ពែញៈ  តុលា ការ កំ ពូល 
បាន បៃ កាស សាល ដ ីកាកាល- 
ពី  មៃសិល មិញ លើ សំ ណុំ រឿង ប្ដឹង 
សារ ទុក្ខ របស់ ជន ជប់ ចោទ 
មា្នាក់ ក្នុង ចំ ណម បក្ខ ពួក ដៃល 
បាន ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន ចំ នួន 
ជង ១គី ឡូ កៃម  កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១១  ដោយ តម្កល់ ទោស 
ជប់ ពន្ធនា គារ ៣០ឆ្នាំ។ 

លោក សៃី  គិម  សតា្ថា វី  ចៅ - 
កៃម ជ ំនុ ំជមៃះ   បាន ថ្លៃង នៅ ក្នងុ 
បន្ទប ់ សវនា ការ តលុាការ កពំលូ 
កាលពី មៃសិល មិញថា  ជន ជប់ - 
ចោទ  ឈ្មោះ ទូច  វាសនា  អាយុ 
២៨ ឆ្នាំ  បាន អវត្ត មាន មិន បាន 
ចូល សា្តាប់ ការ សមៃច សៃច ក្តី 
របស់ តុលា ការ ទៃ ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា  សណំុ ំរឿង 
នៃះ កៃមុ បៃកឹៃសា ជំនំុ ជមៃះ សមៃច 
តម្កល់ ទោស ៣០ ឆ្នាំ ដដៃល ។ 
កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៧  ខៃ តលុា ដៃល ជ 
ថ្ងៃ បើក សវនា ការ នោះ តៃូវ បាន 
លោក ចាន់  តារារស្មី   តំណង 
មហា អយៃយការ  បាន លើក សអំាង- 
ហៃតុ ក្នុង សវនា ការ ថា  កាល ពី 

បើក សវនា ការ នៅ សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍   និង  សាលា ដំបូង រាជ- 
ធានី ភ្នពំៃញ ជន ជប់ ចោទ ឈ្មោះ  
ទូច  វាសនា   បាន សារភាព 
ហើយ ជនជប់ ចោទ ប្តងឹ ទៅ 
សាលា ឧទ្ធរណ៍  គឺ  គៃន់តៃ  សំុ  បន្ធរូ - 
បន្ថយ ទោស តៃ ប៉ុណ្ណោះ។

ចំពោះ  វត្ថុ តាង គៃឿង ញៀន 
វិញ គឺ សមត្ថ កិច្ច ចាប់ បាន ជក់ - 
ស្តៃង នៅ បន្ទប់ ផ្ទះ សំណក់ ដៃ ល 
តាម រយៈ វត្ថុតាង នៃះ បង្ហាញ ពី 
ទំនាក់ ទំនង នៃ កា រជួញ ដូរ គៃឿ ង 
ញៀន យា៉ាង ពិត បៃកដ  ។

 តាម កំណត់ ហៃតុ របស់ តុលា - 
ការ កពំលូ បង្ហាញ ថា  កាល ព ីថ្ងៃ 
ទី ១៥  មីនា   ឆ្នា ំ២០១១  សមត្ថ - 
កិច្ច នគរ បាល នៃ មន្ទី របៃឆំង 
គៃឿងញៀន  បាន ឆ្មក់ បង្កៃ ប 
ការ ជួញ ដូរ ១ករណី  ឃាត់ ខ្លួន 
មនុសៃស ៣នាក់និង រត់រួច មា្នាក់  រឹប - 
អូស វត្ថុ  តាង  ថា្នាំ ញៀន  មា៉ា ទឹក-  
កក  ចំនួន ១២ កញ្ចប់ ស្មើកន្លះ- 
គឡី ូកៃមនងិ បៃ កជ់ចៃើនមុនឺ 
ដុលា្លារ។ ជន ជប់ ចោទ ទូច  វាស នា  
និង បក្ខពួក  ជប់ គុក  មា្នា ក់ៗ 
៣០ឆ្នាំ និង ពិន័យ  ជ បៃក់ ៥០ 
លាន រៀល ៕
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លោកប្រាក់ សុខុន...
តពីទំព័រ ១...បរទៃសបាន សង្កៃត- 

ឃើញ ថា នយោ បាយ ការ បរ ទៃស  របស់ 
កាណាដា មានភាព អនុគៃះ  ជាង មុន 
សមៃប់ កម្ពជុា។ នៃះ បើ តាម  លិខិត ចុះ   
ថ្ងៃ ទី ៦ ខៃ តុលា របស់ លោក  បៃក់ សុខុន 
ផ្ញើ ជូន លោក  ស ខៃង។

លោក  បៃក់  សុខុន បញ្ជាក់ថា ភាព- 
អនុគៃះ  របស់ កាណាដា នៃះអាច បណា្ដា ល 
មក ពី ការ ជួយ លើ ផ្នៃក មនុសៃស ធម៌ របស់ 
កម្ពជុា  ក្នងុ ការ សមៃប សមៃលួ ធ្វើ មាតុភូមិ 
និវត្តន៍ ជន ជាតិ កាណាដា ចំនួន ២៧១ 
នាក់  ដៃល ជាប់ គំាង លើ នាវា ទៃសចរណ៍ 
Westerdam និង  ការ ជួយ គំាទៃ គា្នា លើ 
វៃទិកា ពហុភាគី។ លោក  ប ន្ត ថា៖  «កាណា   - 
ដា  បាន សង្កត់ ធ្ងន់ លើ ការ លើក កម្ពស់ 
ពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ ទ្វៃភាគី និង តំប ន់ 
គំនិត ផ្ដចួ ផ្ដើម បោស សមា្អាត មីន ការ លើក- 
កម្ពស់ សណា្ដាប់ ធ្នាប់ អន្តរជាតិ ផ្អៃក លើ 
វិធនចៃបាប់ និងការ កសាង សមត្ថភាព 
មូលដា្ឋាន  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប  ទៅនឹង ការ គំរាម- 
កំហៃង ឧកៃដិ្ឋ កម្ម ឆ្លង ដៃន នៅ ក្នងុ តំបន់»។

លោក បាន  យោង ទៅលើ លិខិត របស់ 
លោក Francois Philippe Cham-
pagne រដ្ឋ មន្តៃ ីការបរទៃស កាណាដា 
ដៃល ឆ្លើយ តប មក លោក ក្នងុ  ឱកាស បុណៃយ 
ជាតិ កាណាដា លើ ក ទី ១៥៣។ លោកថា៖ 
«អាសៃយ័ ហៃតុ នៃះ កៃសួង ការ បរទៃ ស  និង 
សហបៃតិបត្តកិារ អន្តរជាតិ យល់ ថា កៃសួ ង 
មហា ផ្ទៃ គួរ ឆ្លៀត ឱកាស ដ៏ ល្អ នៃះ បន្ត ពងៃងឹ 
និង ពងៃកី ភាពជា ដៃ គូ បន្ថៃម  ជា មួយ 

កាណាដា លើ វិស័យ អាទិភាព ខាង លើ » ។
កាល ពី ថ្ងៃទី ២៣ ខៃ កញ្ញា លោក 

Champagne បាន សរសៃរ លិខិត មួយ 
ផ្ញើ មក កាន់ លោក បៃក់ សុខុន ដើមៃបី  ថ្លៃង 
អំណរ គុណ ដៃល លោក  បៃក់  សុខុន បាន 
សរសៃរ លិខិត អបអរ សាទរ កាណាដា  ក្នងុ 
ឱកាស នៃ ការ បៃរព្ធ ទិវា ជាតិ លើក ទី១៥ ៣ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ១ ខៃ កក្កដា។ លិខិត របស់ លោក 
Champagne បាន សរសៃរ ថា កាណាដា 
វាយ តម្លៃ ខ្ពស់  ចំពោះ ទំនាក់ ទំនង របស់ ខ្លនួ 
រយៈ ពៃល យូរ អង្វៃង និង ចមៃះុ វិស័យ  ជាមួ យ 
នឹង ពៃះ រាជាណាចកៃ កម្ពជុា។ កាណា - 
ដាទន្ទងឹ រង់ ចំា ធ្វើ ឱៃយ ជឿន លឿន ដល់ កិច្ច - 
សហការ រវាង បៃទៃស ទំាង ២ ដើមៃបី សមៃ ច 
គោលដៅ រួម  លើ ការងារ អាទិភាព កមៃតិ 
តំបន់  និង កមៃតិ សកល ជា ពិសៃស តាម- 
រយៈ អង្គការ សហបៃជាជាតិ និង តាមរយៈ 
សមាគម អាសា៊ាន ដៃល ជា ដៃ គូ សន្ទនា 
មួយ។ លោក  កត់ សមា្គាល់ ថា សមាគម 
អាសា៊ាន នៅតៃជា  ផ្នៃក សំខាន់  សមៃប់ 
វិបុលភាព និង សន្តសុិខ របស់ កាណាដា 
និង សមៃប់ តំបន់។ 

លោក សរសៃរថា៖«លើស ពី នៃះទៅ - 
ទៀត យើង ទទូច ចង់ បន្ត ធ្វើ ការ ជាមួយ 
កម្ពជុា លើ បញ្ហា ដៃល មាន សារៈ សំខាន់ រួម 
ដូច ជា ការ ធ្វើ ឱៃយ ជឿន លឿន ដល់ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម និង វិនិយោគ ទ្វៃ ភាគី និង កមៃតិ តំបន់  
គំនិត ផ្ដចួ ផ្ដើម ក្នងុ ការ សមា្អាត មីន ការ លើក 
កម្ពស់ សណា្ដាប់ ធ្នាប់ អន្តរជាតិ ផ្អៃក លើ វិធ ន 
ចៃបាប់ និង ការ កសាង សមត្ថភាព មូលដា្ឋាន  
សមៃប់ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ គំរាម កំហៃង 
ពី ឧកៃដិ្ឋ កម្ម ឆ្លង ដៃននៅ ក្នងុ តំបន់»។

លោក Champagne ក៏ បាន បងា្ហាញ 
ការ គំាទៃ ពៃញទំហឹង  សមៃប់ ការ បង្កើត 
ការ បៃកឹៃសា ពិគៃះ យោបល់ ទ្វៃភាគី  រវាង 
កៃសួង  ការបរទៃស  នៃបៃទៃស ទំាង ២។  
ការ បៃកឹៃសា ពិគៃះ យោបល់ នៃះ  នឹង ធ្វើ ឱៃយ 
បៃសើរ ឡើង ដល់ កិច្ច សហបៃតិបត្តកិារ 
សៃដ្ឋកិច្ច និង លើក  កម្ពស់ ការ ផ្លាស់ ប្ដរូ 
គំនិត  ការ បង្កើត ចំណៃះដឹង និង ការ អភិវឌៃឍ 
សៃដ្ឋកិច្ច បៃកប ដោយ ចីរភាព។ «ខ្ញុ ំទន្ទងឹ- 
រង់ ចំា ធ្វើ ការ ជាមួយ គា្នា ដើមៃបី ឱៃយ ទំនាក់ ទំនង 
របស់យើង ទទួល បាន នូវ ផល បៃយោជន៍ 
រួម សមៃប់ បៃជាជន របស់ យើង»។

ភ្នំពៃញបុ៉ស្តិ៍ មិន អាច សំុ ការប ញ្ជាក់ 
បន្ថៃម  ពី អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង ការ បរទៃ ស 
កម្ពជុា ក៏ ដូច ជា សា្ថានទូត កាណាដា  បាន 
ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ។

លោក ផត សុផនិត អ្នក នំាពាកៃយ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន ឱៃយ ដឹង ថា លិខិត របស់  

លោក  បៃក់ សុខុន គៃន់  តៃជា ការ ជូន- 
ដំណឹង ដល់ កៃសួង  និង សា្ថាប័ន  ក្នងុ ករណី 
មាន គោល បំណង បង្កើត កិច្ច សហ បៃតិ- 
បត្ត ិការ  លើ ផ្នៃក ដៃល ស្ថតិ ក្នងុ សមត្ថ កិច្ច 
របស់ ខ្លនួ  បៃសិ នបើ មាន ដោយ ផ្អៃក លើ 
ទំនាក់ ទំនង ល្អ បៃសើរ ទ្វៃភា គី នៃះ។ លោក 
ថ្លៃង ថា៖ «មក ដល់ ពៃល នៃះ កៃសួង មិន 
ទាន់ មាន កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិការ ផ្លវូ ការ ជា 
ទមៃង់  ជា  អនុសៃស រណៈ នៃ ការ យោគ យល់ 
គា្នា (MoU) ឬ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ផ្លវូ ការ ណា 
មួយ នៅ ឡើយ ទៃ។ កន្លង មក យើង មាន តៃ 
ទំនាក់ ទំនង  ឬ កិច្ច សហ ការ តាម ករណី 
ជាក់  ស្តៃង នីមួយៗ បុ៉ណ្ណោះ»។

កាល ពី ខៃ តុលា  ឆ្នា ំមុន  លោក បៃក់ 
សុខុន បាន ជួប ជាមួយ លោក សៃ ីDonica 
Pottie ដៃល ពៃល នោះ ជា ឯក អគ្គរដ្ឋ ទូត 
កាណាដា បៃចំា កម្ពជុា។ ក្នងុជំនួប នោះ 
លោក បៃក់  សុខុន បាន ថ្លៃង អំណរ គុណ 

ដល់ កាណាដា ដៃល ផ្ដល់ ជំនួយ ដល់ កម្ព ុជា  
លើ វិស័យ កមា្ចាត់ មីន អប់រំ បៃសក កម្ម រកៃសា 
សន្តភិាពនិង ការបៃបៃលួ អាកាសធតុ ។

លោក សៃ ីPottie បាន បៃប់ ទៅ លោក  
បៃក់  សុខុន ថា ចាប់ តំាង ពី កាណាដា 
បើក សា្ថានទូត នៅទីកៃុង ភ្នំពៃញ នៅឆ្នាំ 
២០១៦ ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម បៃទៃស ទំាង ២ 
កើន ឡើង ៨០ ០ភាគរយ។ កាណា  ដា ក៏ 
ផ្ដល់ ភាព អនុគៃះ ដល់ បៃទៃស កំពុង 
អភិវឌៃឍន៍ ដើមៃបី អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ខ្លនួ  
ដោយ មិន ភា្ជាប់ លក្ខខណ្ឌ សិទ្ធិ មនុសៃស 
ឡើយ ។ នៃះ បើ តាម  កៃសួង ការបរទៃស ។

កាល ពី ឆ្នា២ំ០១៩ ទី ស្ដកីារ គណៈ រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីបញ្ជាក់ ថា ទំហំពាណិជ្ជកម្ម រវាង បៃ-
ទៃស  ទំាង ២ បាន ឈាន ដល់ កមៃតិ១  
ពាន់ លានដុលា្លារ  ដោយការ នំា ចៃញ ចមៃបង 
របស់ កម្ពជុា ទៅ កាណា ដាគឺ សម្លៀក បំពាក់ ។

លោក សុខ ទូច បៃធន រាជ បណ្ឌតិៃយ - 
សភា កម្ពជុា  ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា បៃទៃស 
កាណាដា  ស្ថតិ នៅយ៉ាង ឆ្ងាយ ពី បៃទៃស 
កម្ពជុា ហើយ ជា លក្ខណៈ ភូមិ សាស្តៃ  វា 
តៃវូ  បាន រំាង  ខ្ទប់ដោយ សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
ទៀត។ ដូច្នៃះទំនាក់ ទំនង បៃទៃស ទំាង ២ 
មាន តិច តួច បុ៉ណ្ណោះ។ លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ 
ថា៖ «ទោះបី បៃជាជន យើង រស់ នៅ ទី នោះ 
ចៃើន បុ៉ន្តៃ ទំនាក់ ទំនង រវាង រដ្ឋ និង រដ្ឋ ហាក់- 
ដូច ជា ឆ្ងាយ ហើយ នៅ គៃប់ សម័យ កាល 
ទំាង អស់  គឺ មិន មាន ទៃ។ តៃ បើ សិន ជាយើ ង 
មាន ទំនាក់ ទំនង ល្អ នឹង គា្នា បច្ចបុៃបន្ន នៃះ 
សមៃប់ រដា្ឋាភិបាល  វា ក៏ ជា ការ ល្អ ដៃរ  
សមៃ ប់ ផលិត ផល  និង ទីផៃសារ ទំាង ផ្នៃក 
វាយនភណ្ឌ  និង ចំណី អាហារ »៕

លោក ប្រាក់ សុខុន និង លោក ស្រា ីDonica Pottie ក្នងុ ជំនួប ពី ឆ្នា ំមុន។ រូប កៃសួង ការ បរទៃស
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� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ ស� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេសា ន្ត  
បា� ន់ សុីមា� � 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេសា ន្ត    
បា� ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិ� , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
�ុង គឹមមា� រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា� , សួស  �� មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌី�� , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ � 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  ផេសា យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុី�� , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរ 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 វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា្កា  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 រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស�  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

នគរបាលជិត២០០នាក់ឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាពីការកំណត់ទិន្នន័យបទល្មើស
ឡុង  គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ  មន្តៃី ជំនាញ ជិត 
២០០ នាក់ មកពី គៃប់ បណ្តា- 
រាជ ធានី -ខៃត្ត បាន ឆ្លងកាត់វគ្គ- 
ប ណ្ដះុបណ្តាល ស្ដពីី កំណត់ តៃ- 
ទនិ្ន នយ័ បទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ ឬ 
(E-Crime 2020)ដៃល អគ្គ- 
ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិបាន  
អះ អាង ថា នឹង ធ្វើ ឱៃយ ពួក គៃកា ន់  
តៃមាន សមត្ថ ភាព វិភាគ បាន 
ហ្មត់ ចត់ នូវ មុខ សញ្ញា នៃ ជនល្មើស  
ជា ពសិៃស ការ ងារ សុើប អង្កៃត- 
ឧកៃិដ្ឋ វិទៃយា។

គៃហ ទំព័រ របស់ អគ្គ ស្នង កា រ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល ជាត ិ បាន ឱៃយ ដងឹ 
កាល ព ីមៃសលិ មញិ ថា វគ្គប ណ្ដុះ- 
បណ្តាល នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង កាល- 
ព ីថ្ងៃទ ី១៣  ខៃតលុា  ដៃល មាន 
សិកា្ខា កាម ចូល រួម ចំនួន ១៩៣ នាក់ 
ជា មន្តៃី ជំនាញ មក ពី នាយ ក- 
ដ្ឋាន  នគរ បាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ នា- 
យកដ្ឋាន សរុប ផៃន ការ និង ផៃន- 
សៃនាធិ ការ រួមទាំង ផៃន នគរ- 
បាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃ ស្នង ការ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី- ខៃត្ត។ 

អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគ របាល- 
ជាតិ បាន ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា អត្ថ- 
បៃយោជ ន៍ សំខាន់ របស់(E-
Crime2020) នៃះ មាន ៣ចំណុច  
សំខាន់  ទី១-មាន សមត្ថ ភាព 
ផ្តល់ ទិន្ន ន័យ បមៃើ ឱៃយ ការ វាយ- 
តម្លៃ ស្ថាន ការណ៍  បទ ល្មើស។ 
ទី២-មាន សមត្ថ ភាព គៃប់ គៃង 
បាន ហ្មត់ ចត់ នូវ ជន សងៃស័យ មុខ- 
សញ្ញា ដៃល រត់ គៃច ខ្លួន គៃប់- 

គៃង ដីកា និង តៃួត ពិនិតៃយ តាម- 
ដន អនវុ ត្ត ដកីា  នងិទ ី៣-ទាញ 
យក  ទិន្ន ន័យ ពី បៃព័ន្ធ នៃះទៅ 
បមៃើ ឱៃយ ការ ងារ សុើប អង្កៃត 
ឧកៃិដ្ឋ វិទៃយា។

គៃហ ទំព័រដដៃល បាន បញ្ជាក់ 
ថា ៖«ថ្វ ីដៃបិត តៃវគ្គ នៃះមា នរ យៈ- 
ពៃល ខ្លីក៏ ពិត មៃន  ប៉ុ ន្តៃគឺជា- 
ការបំ ពៃញកា តព្វ កិច្ច មួយ  ដើមៃប ី
លើក កម្ពស់ សមត្ថ ភាព របស់ 
យើ ងសៃប តាម សម័យ បច្ចៃក- 
វិទៃយា ទំនើ ប ដៃល យើង អាច 
សមៃច បាន លទ្ធផ ល ល្អបៃសើរ។  
នៃះ បើ ផ្អៃក លើកា រវា យត ម្លៃ 
រ បស់គៃូ ឧទ្ទៃ ស ដោយ វគ្គទី ១  
ទទួល បាន និទ្ទៃស ល្អ ៦០ ភាគ រយ  
នងិ មធៃយម ៤០ ភាគ រយ  រឯី លើក 
ទ ី២បាន លទ្ធ ផល ល្អ ៧០ ភាគ- 
រយ  និងម ធៃយម ៣០ ភាគរ យ» ។

 លោក  ឆយ  គឹម ខឿន អគ្គ- 
ស្នង ការ រង និង ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ 

អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាលជាតិ  
បាន ថ្លៃង  ពី ថ្ងៃទី១៣ តុលាថា 
កៃុម ការ ងារ បច្ចៃក ទៃស របស់ 
អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋានន គ របាល ជាតិ 
បាន អភិវឌៃឍ បៃព័ន្ធ គៃប់គៃង ទិន្ន- 
ន័យ បទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ ឬ 
(E-Crime 2020)នៃះ រយៈ- 
ពៃល ជាង ១ ឆ្នាំ មក ហើយ។ 
លោក បន្ត ថា កា ររៀ បចំ ចងកៃ ង 
ជា មៃរៀន នៃះ គឺ ដើមៃបី ចៃក- 
រំលៃក ចំណៃះ ដឹង ដល់  កមា្លាងំ- 
នគរ បាល  ជាតិ ហើយ នៃះ ក៏ ជា 
មោទន ភាព របស់ អគ្គ ស្ន ងកា  រ- 
ដ្ឋាន គរបា លជា ត ិផងដៃ រ ដៃ ល 
បាន បង្កើត កម្មវិធី នៃះ ដោយ 
មា្ចា ស់ ការ ខ្លួន ឯង ។  

 ជាមួយ នៃះ ដៃរ  លោក  ឆយ 
គមឹ ខឿន បាន ណៃនា ំឱៃយ សកិា្ខា- 
កាម  តៃូវយ ក ចំណៃះ ដឹង នៃះ 
ទៅ  បន្ត ផៃសព្វ ផៃសាយ បៃក បដោយ  
ការ យកចិត្ត ទុ ក ដក់ ខ្ពស់  និង 

តៃវូបង្កើ ត បៃព័ន្ធ ទំនាក់ ទំនង 
ងាយ សៃួល ទាក់ទ ង  គ្នា។

លោក បាន ពនៃយល់ ថា៖ «សៃប 
 ពៃល ដៃល បច្ចៃក វិទៃយា ទំនើប 
នងិ តៃវូ មនសុៃសន ិយម  បៃើបៃស ់ 
ជា សកល  នោះ ការ ងា រ សុើ ប- 
អ ង្កៃត ឧកៃិដ្ឋវិ ទៃយា ជា មូល ដ្ឋាន 
សំខាន់ ក្នុង ការ វាយ តម្លៃ អំពី 
បៃភៃទ  អពំ ីច រ ិត អពំ ីសកម្មភាព 
នៃ បទ ល្មើស ហើ យក៏  ជា មូល ដ្ឋាន 
ក្នុង ការ កស ង វិធាន ការ និង 
យុទ្ធ សស្តៃ  ដើមៃបី បងា្ការ ទប់ ស្កាត់ 
បទ ល្មើស  ពៃះ ឧកៃដិ្ឋ វិទៃយា  ក្នងុ 
នោះ  ពាក់ ព័ ន្ធ ជា មួ យ បច្ចៃក ទៃស-  
វិទៃយា ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ  ចិត្ត វិទៃយា 
និង សង្គម វិទៃយា ទៀតផ ង។  ទំាង- 
អស់នៃះ  ផ្គុំ គ្នា បង្កើត បានជា 
ឧកៃិ ដ្ឋវិទៃយា  ហើយ ទិន្ន ន័យ មិន 
គៃប់ ជៃងុ ជៃយ  ឬ ទិន្នន័យ ខុស 
នឹង នំា ឱៃយ អ្នកវិ ភាគ ការងារ ឧកៃដិ្ឋ- 
វិទៃយា ដក់ចៃ ញគោ លការណ៍ 
ខុស ដូច្នៃះ បានជា យើង រៀបចំ 
ឱៃយ មាន វគ្គ នៃះ ឡើង»។

លោក ឆយ គឹម ខឿន បាន 
កៃើនរំឭកសិកា្ខាកាម គួរ បៃើ បៃព័ន្ធ 
នៃះឱៃយ ច ំគោលដៅ ពៃះ បៃពន័្ធ 
នៃះ ពូកៃឬ មិន ពូកៃ គឺ អាសៃ័យ 
លើ មន្តៃី ដៃលជា អ្នក បញ្ចលូ ទិន្ន- 
ន័យ ឱៃយ រកៃសាទុក ដូច្នៃះ បើ មន្តៃមីនិ 
បាន បញ្ចូល ទិន្នន័យ បន្ថៃម ទៃ 
គឺ វា នៅតៃ មិន ពូកៃ ដដៃល។

លោក ថា៖«យើង ទាងំ អស ់គ្នា 
តៃវូ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត ខ្ពស់និង តៃវូ សនៃយា 
ថា នឹងមិន ធ្វើ ឱៃយ(E-Crime- 
2020)នៃះ កា្លាយ  ជា បៃអប់- 
សំបុតៃ ដោយ អត់ បៃយោ ជន៍ 

នោះ ទៃ យើង រួមគ្នា ដើមៃបី ឱៃយ 
កម្មវិធី នៃះ កា្លាយ ទៅ ជា បណ្ណ- 
សរ ទិន្ន ន័យ បទ ល្មើស ជា  
លក្ខណ: ស្វ័យ បៃវត្តិ និង អាច 
បៃើបៃស់ ជា ផ្លូវការ បាន»។

បៃព័ន្ធ កំណត់ តៃ ទិន្នន័យ 
បទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌគឺជា បៃព័ន្ធ 
មយួ ដៃល អាច រកៃសា ទកុ ទនិ្នន ័យ 
បទល្មើ សនិង ស្វៃងរក អត្ត- 
សញ្ញាណ ជនល្មើស ដៃល ធា្លាប ់
ជាប់ព ន្ធនាគរ និង តៃវូបាន ដោះ- 
លៃង ពី ពន្ធនាគរ ជាពិសៃស 
ការរកៃសា ទុក នូវ ទិន្ន ន័យ របស់ 
ជនល្មើស  ដៃល ធា្លាប់ បៃពៃឹត្ត 
បទល្មើស  និង ជន ល្មើស ដៃល 
មិន ទាន់ ចាប់ ខ្លួន បាន។ នៃះ បើ 
តាម គៃហ ទំព័រ អគ្គ ស្នង ការ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ។

តាម បៃភព ដដៃល បាន ឱៃយ 
ដឹងថា បៃ ព័ន្ធនៃះតៃវូ បាន កស ង 
ឡើង៤ ជំនា ន់ ដោយ រួមមាន 
ទនិ្ន នយ័ ជនំា នទ់១ី-សក លៃបង 
បៃើដំបូង នៅ ចុងឆ្នាំ ២០១០ 
និង បៃើ បៃស់ ពៃញ លៃញ នៅ 
ឆ្នាំ២០១១។ ទិន្នន័យ ទី២-
កសង ឆ្នា២ំ០១២ និង ដក់ ឱៃយបៃើ 
នៅឆ្នា២ំ០១៣ដោយ អគ្គស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ សហការ 
 ជាមយួ គមៃង ជនំយួCCJAP  
និងNCDDនៃ អគ្គនាយ កដ្ឋា ន- 
រដ្ឋបាលហៅ កាត់(គ.ជ.អ.ប)។ 
ទិន្នន័យ ជំនា ន់ទី៣ កសងឆ្នាំ 
២០១៤ និង ដក់ ឱៃយ បៃើ  នៅ 
ថ្ងៃទី ១ មករា  ឆ្នា ំ២០១៦ និង 
ទនិ្ននយ័ ជនំា នទ់៤ី កសង នងិ 
ដក់ ឱៃយ បៃើ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ ៕

    វ៉ន  ដា រ៉ា

 ភ្នំពេញៈ  គណៈ កម្មការ តាម ដន 
ការផៃស ព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន ក្លៃង កា្លាយ  នៃ 
កៃសួង ព័ត៌ មាន បាន រក ឃើញ ការ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ នៅ តាម បណ្តាញ ទំ នាក់ ទំ នង 
សង្គម នានា ដៃល កំ ពុង បៃើ បៃស់ ជា 
មធៃយា បាយ ផៃសាយ សរ នងិ វដីៃ អ ូនៅ ក្នងុ 
ពៃះ រាជា ណច កៃ កម្ពុជា  បៃប គ្មាន វិជា្ជា- 
ជីវៈ ចំ នួន ១៤៥ ករណី  នៅ ក្នុង ខៃ កញ្ញា  
ឆ្នា ំ២០២០   ហើយ តៃវូ បាន ចាត់ ចំ ណត់- 
ថា្នាក់ ជា បៃ ភៃទ ដំណឹង ក្លៃង កា្លាយ និង ព័ត៌-  
មាន មនិ ពតិ  ញុះ ញង ់ បពំលុ សង្គម   ជៃរ 
បៃមាថ ថា្នាក់ ដឹក នាំ ។ 

លោក  ផុស  សុវណ្ណ  ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ  
និង អនុ បៃធាន អចិនៃ្តយ៍ គណៈ កម្មការ 
តាម ដន ការផៃស ព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន ក្លៃង- 
កា្លាយ  នៃ កៃ សងួ ពត័ ៌មាន  បាន ថ្លៃង បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  កាល ពី ថ្ងៃមៃសិល មិញ ថា  
ចំណត់ ថា្នាក់ ក្នុង បៃ ភៃទ  ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ដណំងឹ ក្លៃង កា្លាយ  ឬ ពត័ ៌មាន មនិ ពតិ  តៃវូ 
បាន បញ្ជនូ បន្ត ទៅ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  ដើមៃប ី
គត់ ចាត់ វិធាន ការ បន្ត សុើប អង្កៃត ។   

 លោក  សវុណ្ណ  បាន ថ្លៃង ថា ៖  «បើ សនិ 
ជា គណនី បណ្តាញ ទំនាក់ ទំនង សង្គម 
ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន មិន ពិត មាន 
ឈ្មាះ ចុះ បញ្ជី តៃឹម តៃូវ  ជំហាន ដំបូង  
យើង បៃប់ ឱៃយ គត់ កៃ តមៃវូឬ ដក ព័ត៌មាន 
នោះ ចៃញ  ករណី ខ្លះ  យើង ឱៃយ មាន ការ- 
កៃ តមៃូវ តាម លិខិត ផ្លូវ ការ ។ គណនី 
បណ្តាញ ទំនាក់ ទំនង សង្គម ដៃល គ្មាន  
ការ ចុះ បញ្ជី ផ្លូវ ការ តៃឹម តៃូវ យើង បាន 
បញ្ជនូ ទៅ កៃសងួ មហាផ្ទៃ  ដើមៃបី ធ្វើ ការ- 
ពិនិតៃយ សៃវ ជៃវ បៃមាណ ជាង   ១០  
ករណី ដៃរ » ។  

  លោក  ផុស  សុវណ្ណ  បាន ឱៃយ ដឹង ទៀត 
ថា  គណនី បណ្តាញ ទំនាក់ ទំនង សង្គម 
ដៃល កំ ពុង តៃូវ បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ដំណឹង 
ក្លៃង កា្លាយ ឬ ព័ត៌ មាន មិន ពិត អំ ពី បញ្ហា 
នានា នៅ ក្នុង សង្គម កម្ពុជា   គឺ ភាគ ចៃើន 
នៃ  គណនី ទាំង នោះ    ស្ថិត   នៅ កៃ បៃ- 
ទៃស ។  

 យោង តាម របាយ ការណ ៍របស ់គណៈ- 
កម្មការ តាម ដន ការផៃស ព្វ ផៃសាយ ពត័ ៌មាន 
ក្លៃង កា្លាយ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១  
ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣០  ខៃ កញ្ញា   ឆ្នាំ នៃះ   កៃុម 

ការងារ បាន អនុ វត្ត ការងារ សៃង់ បៃភព 
ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ សរ  នងិ វដីៃ អ ូពាក ់ពន័្ធ 
នឹង ដំណឹង ក្លៃង កា្លាយ  ព័ត៌ មាន មិន ពិត  
ញុះ ញង់  បំពុល សង្គម  និង ជៃរ បៃមាថ 
ថា្នាក់ ដឹក នាំ  សរុប ចំនួន  ១៤៥  ករណី ។  
ករណ ីទាងំ នោះ ដចូ ជា ញុះ ញង ់ពាក ់ពន័្ធ 
នងឹ បញ្ហា ពៃដំៃន កម្ពជុា -វៀត ណម  នងិ 
ការ ដក់ រូប បៃសទ អង្គរ វត្ត នៅ លើខិត្ត- 
ប័ណ្ណ ផៃសព្វ ផៃសាយ ចំនួន  ២២  ករណី    ជៃរ-  
បៃមាថ ពៃះ មហាកៃស តៃ  ថា្នាក់ ដឹក នាំ  និង 
ពៃះ ពុទ្ធ សស នា ចំនួន  ៨៣  ករណី    ព័ត៌ មាន 
បំពុល សង្គម ចំនួន  ១៨  ករណី  ( ក្នុង 
នោះ មាន គណនី ហ្វៃស ប៊ុក ចំនួន  ១៥  
គណនី  បង្ហាះ សរ ពី បញ្ហា ការ ជីក យក 
តៃបូង ស្ថិត នៅ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  ព័ត៌ មាន 
មិន ពិត ចំនួន  ១  ករណី   គណនី  Tik 
Tok  ចំនួន  ២១  ករណី   ញុះ ញង់  ចំនួន  
៧  ករណី  ជៃរ បៃមាថ ថា្នាក់ ដឹក នាំ  ចំនួន  
១៤  ករណី ។ 

 លោក  ណបុ  វ ី នា យក បៃត ិបត្ត ិសម្ពន័្ធ 
អ្នក សរ ព័ត៌ មាន កម្ពុជា  ( ខៃម បូចា)  
ថ្លៃង ថា  អ្វ ីដៃល សង ្គម  សីុវិល  និង សធារ ណ- 
ជន មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ នោះ គឺ ការ យក 

ហៃត ុផល  ការ បងៃ្កាប ទៅ លើ អ្នក  បង្កើត 
ព័ត៌ មាន ក្លៃង កា្លាយ ឬ ព័ត៌មាន បំពុល - 
សង្គម  ផៃសៃង ៗ   បង្កៃប ទៅ ដល់ សកម្ម- 
ជន នៅ លើ បណ្តាញ សង្គម ឬ កៃុម ណ- 
មួយ ដៃល ធ្វើ កា រងារ យក ចិត្ដ ទុក ដក់ 
ទៅ រឿង សង្គម តាម រយៈ  បៃើ បៃស់ 
បណ្តាញ សង្គម   ក្នុង ការ បញ្ចៃញ មតិ ឬ 
ទសៃសនៈ ផៃសៃងៗ ។  

 លោក  ថ្លៃង  ថា ៖« យើង ទាម ទារ ឱៃយ 
មាន ការ ពិនិតៃយ  ពិចារ ណ  និ ង ដក់ 
តម្កល ់ សៃរ ីភាព បញ្ចៃញ មត ិឬ សៃរភីាព 
នៃ ការ បៃើ បៃស់ សិទ្ធ ិដើមៃបី ផ្ដល់ យោបល់ 
ស្ថា ប នា បៃទៃស ជាតិ គឺ ជា មូល ដ្ឋាន 
សំខាន់  ជា ជាង ធ្វើការ  ហាមឃាត់  លៃង 
ឱៃយ មាន ការ បៃើ បៃស ់បណ្តាញ សង្គម ក្នងុ 
ការ ចូល រួម មតិ យោ បល់ កសង សង្គម » ។  
«ករណី មួយ ចំនួន ទាក់ ទង នឹង សកម្ម- 
ជន ដៃល បាន ធ្វើ ការងារ លើ ផ្នៃក បរិស្ថាន 
និង សង្គម  គឺ ទទួល រង នូវការ ធ្វើ ទុក្ខ - 
បកុ ម្នៃញ កៃយ ព ីពកួ គៃ លើក ឡើង នៅ 
លើ បណ្តាញ សង្គម ទាក់ ទង នឹង រឿង 
រសើប  ឬ រឿង ប៉ះពាល់ ជា អវិជ្ជ មាន ដល់ 
មនៃ្ដី  និង អ្នក មាន អំ ណច ៕   

មន្តេនីគរបាលដេលទើបឆ្លងកាត់វគ្គសិកេសាពីថ្ងេទី១៣ តុលា។ រូបថត បូ៉លិស

ក្សួងព័ត៌មានរកឃើញការផ្សព្វផ្សាយ១៤៥ករណីប្បគ្មានវិជ្ជាជីវៈ
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កម្ពជុាចង់ឃើញការវិនិយោគបន្ថែមទៀតពីអឺរុ៉ប
ម៉ៃ គុណមករា

 ភ្នំពៃញ : ស្របព្រលដ្រល
ការនាចំ្រញរបស់កម្ពជុាប្រមាណ
១,១៤ពាន់លានដុលា្លារត្រវូបង់-
ពន្ធក្នងុការនាចំលូទៅកាន់ទីផ្រសារ
អឺរ៉ុបលោកអិុតសំហ្រងរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដះុបណ្ដាល- 
វិជា្ជាជីវៈបានស្នើឱ្រយក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុប
ដ្រលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទ្រស
វៀតណមអាចមកធ្វើការបើក
សាខានៅកម្ពុជាដើម្របីបង្កើនខ្រស្រ- 
ចងា្វាក់ផលិតកម្មដោយសារត្រ
អឺរ៉ុបបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពា-
ណិជ្ជកម្មស្ររីជាមួយប្រទ្រស
វៀតណម។

 សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទ្រស
វៀតណមបានចាប់ផ្តើមអនុវត្ត
នវូការធ្វើពាណជិ្ជកម្មស្ររីតាងំពី
ថ្ង្រទី១ខ្រសីហាមកម្ល្រ៉ះដ្រល
រាល់មុខទំនិញប្រមាណជា៩៩
ភាគរយត្រូវរួចពន្ធ។

 ក្នុងជំនួបនាព្រឹកថ្ង្រទី១៤ខ្រ
តលុាឆ្នាំ២០២០នៅទីស្ដីក្រសងួ
ជាមួយលោកTassiloBRINZ-
ERប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្ម
អរឺ៉បុប្រចាំកម្ពជុាដ្រលទើបទទលួ
តំណ្រងថ្មីលោកអិុតសំហ្រង
បានលើកឡើងថាជាមួយនឹង
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី
រវាងវៀតណមនិងសហគមន៍
អឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបទាំងឡាយ
ដ្រលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទ្រស
វៀតណមក៏អាចបើកសាខាឬ
ទីតាំងផលិតកម្មនៅប្រទ្រស
កម្ពជុាបានផងដ្ររដើម្របីបង្កើនខ្រស្រ-

ចងា្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួន។
លោកអិុតសំហ្រងបានថ្ល្រង

ថា៖«ដោយសហគមន៍អរឺ៉បុមាន
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី
ជាមួយប្រទ្រសវៀតណម
ដចូ្ន្រះមា្ចាស់រោងចក្រសហគ្រស
អឺរ៉ុបដ្រលនៅវៀតណមក៏អាច
មកបើកសាខានៅប្រទ្រសកម្ពជុា
បានដ្ររដើម្របីបង្កើតឱកាស
ការងារថ្មីៗបង្កើនផលិតភាព
សម្រប់ការនាំច្រញទៅអឺរ៉ុប»។
លោកសំហ្រងក៏បានបញ្ជាកថ់ា

ក្រសងួបានសហការជាមយួសភា- 
ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានា-
ព្រលកន្លងមកទំាងលើវិស័យការ-
ងារបណ្ដះុបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈពិស្រស
លើវិស័យវិនិយោគ។លោកថា

ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ស្រដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់
យ៉ាងខា្លាំងពិស្រសលើវិស័យ
ការងារទ្រសចរណ៍ការនាំច្រញ
ផលិតផលនិងវិស័យនានា
មួយចំនួនទៀតខណៈដ្រលរាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានខិតខំ
ដោះស្រយបញ្ហាទាងំន្រះផងដ្ររ
ដោយបានធ្វើពិពិធកម្មស្រដ្ឋកិច្ច
ឡើងវិញ។ 
លោកបានថ្ល្រងថា៖«សភាពា-

ណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បប្រចំាកម្ពជុាធ្វើយ៉ាង-
ណផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារជា-
មួយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះ-
បណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈដើម្របីចូលរួមក្នុង
ការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិ
នានារបស់កម្ពុជា។

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំ
កម្ពុជាជួយទាក់ទាញអ្នកវិនិ-
យោគដ្រលជាដ្រគូរបស់ខ្លួន
ឱ្រយមកវនិយិោគនៅប្រទ្រសកម្ពជុា
បន្ថ្រមទៀតហើយកម្ពុជានៅត្រ
សា្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះការវិនិ-
យោគរបស់សមាជិកសភា 
ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប។  លោកTas-
siloBRINZERបានបញ្ជាក់ថា
លោកនឹងប្រកាសកៀរគរអ្នក
វិនិយោគដ្រលជាសមាជិករបស់
សភាពាណជិ្ជកម្មអរឺ៉បុទាងំឡាយ
ពសិ្រសនៅប្រទ្រសជតិខាងមាន
ប្រទ្រសថ្រវៀតណមជាដើមឱ្រយ
ចាប់អារម្មណ៍ងាកមកវិនិយោគ
នៅកម្ពុជាបន្ថ្រមទៀត។

 លោកTassiloបានថ្ល្រងថា៖

«សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅត្រ
បន្តគាំទ្រ និងសហការជាមួយ
ក្រសួងការងារនិងផ្តល់ជំនួយ
បច្ច្រកទ្រសនានាពាក់ព័ន្ធនឹង
ការងារនិងបណ្ដះុបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ
ដោយសារត្រសភាពាណិជ្ជកម្ម
អឺរ៉ុបមានដ្រគូជាច្រើនដ្រល
អាចជួយបាន។»
លោកយល់ឃើញថាជាមួយ

នឹងគោលនយោបាយបើកចំហ
របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាដ្រលបាន
ដកច់្រញកន្លងមកនងឹទាកទ់ាញ
ក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគិនអឺរ៉ុប
អាចមកផលិតនូវផលិតផល
នានាដើម្របីនាំច្រញទៅកាន់
ទីផ្រសារអឺរ៉ុបនិងអាម្ររិក។លោក
ថាជាមួយកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការ
ជាមយួក្រសងួការងារលោកនងឹ
ខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ
បន្ថ្រមទៀតដល់កម្ពុជាដ្រល
ត្រងត្រពងឹផ្អ្រកលើវសិយ័កាត់ដ្ររ
ឆ្ពោះទៅចាប់វិស័យផ្រស្រងទៀត
ដូចជាផ្ន្រកអ្រឡិចត្រូនិក។
កាលពីថ្ង្រទី១២ខ្រសីហា

កន្លងមកគណ:កម្មការអឺរ៉ុប
បានប្រកាសជាផ្លូវការដកពន្ធ
អនុគ្រះ២០ភាគរយពីប្រព័ន្ធ
ពន្ធអនុគ្រះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
លើកល្រងត្រអាវធុ(EBA)ពី
កម្ពុជាដ្រលការសម្រចន្រះ
បានធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ការនា-ំ
ច្រញរបស់កម្ពុជាប្រមាណ១
ភាគ៥ឬជាទឹកប្រក់ជាង១,១៤ 
ពាន់លានដុលា្លារដ្រលត្រូវបង់-
ពន្ធលើការនាំច្រញទៅសហ-
គមន៍អឺរ៉ុប៕

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ: ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់
និងន្រសាទនៅថ្ង្រទី១៥ខ្រតុលាន្រះ
បានចុះអនុស្រសរណៈយោគយល់គា្នា
(MoU)ជាមួយក្រុមហ៊ុន  សមាគម
ឯកជននានាយ៉ាងហោចណស់៦លើការ  
អភិវឌ្រឍមជ្រឈមណ្ឌលបន្ល្រសុវត្ថិភាពគំរូ
និងជំរុញខ្រស្រចងា្វាក់តម្ល្របន្ល្រសុវត្ថិភាព
តាមស្តង់ដការអនវុត្តកសកិម្មល្អ(GAP) 
ដើម្របីបពំ្រញតម្រវូការបន្ល្រក្នងុស្រកុនងិ
ឆ្ពោះទៅនាំច្រញ។
ការចុះអនុស្រសរណៈនោះត្រូវបានធ្វើ

ឡើងរវាងរដ្ឋនងិក្រមុហ៊នុឯកជនព្រម-
ទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនជាមួយបណ្ដា-

សមាគមផ្រស្រងៗ ដ្រលប្រើប្រស់បន្ល្រ
ដចូជាសមាគមចងុភៅកម្ពជុាសមាគម
ភោជនីយដ្ឋានកម្ពជុាសហពន័្ធទ្រសចរណ៍
កម្ពជុាសមាគមសណ្ឋាគារកម្ពជុាព្រម-
ទាំងក្រុមហ៊ុនភូមិកសិករធម្មជាតិដ្រល
ជាក្រមុហ៊នុច្រកបន្ល្រសវុត្ថភិាពក្រមុហ៊នុ 
Tropicam IrrigationSolutions
Co. ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សមា្ភារ
កសិកម្មទំនើបនិងតំណងកសិករ
គំរូមកពីបណ្ដាខ្រត្តមួយចំនួនផងដ្ររ។
លោកងិនឆយអគ្គនាយកន្រអគ្គ-

នាយកដ្ឋានកសកិម្មបានថ្ល្រងក្នងុពិធចីុះ 
MoUកាលពីថ្ង្រពធុថាន្រះជាសមទិ្ធផល  
ថ្មីមយួទៀតដ្រលជាកចិ្ចខំប្រងឹប្រងរបស់
អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មក្នុងការឆ្លើយ-

តបទៅនងឹគោលនយោបាយកសកិម្មរបស់
រដ្ឋាភបិាលពាក់ពន័្ធនងឹការធ្វើទនំើបកម្ម
កសិកម្មនិងការពង្រឹងខ្រស្រចងា្វាក់តម្ល្រ
ដំណំបន្ល្ររបស់កម្ពុជា។
លោកថ្ល្រងថា៖«ការវនិយិោគពីវសិយ័

ឯកជនជាកមា្លាំងចលករមយួយ៉ាងសខំាន់
ក្នងុការចលូរមួជាមយួរដ្ឋាភបិាលក្នងុការ
លើកកម្ពស់គណុភាពនងិសវុត្ថភិាពបន្ល្រ 
ព្រមទាំងការធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្ម»។ 
លោកហ៊នុឡាក់អគ្គនាយកក្រមុហ៊នុ 

TropicamFruit andVegetable
Co.,Ltdបានថ្ល្រងក្នងុពធិនី្រះថាក្រមុហ៊នុ  
បានសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាន  
កសិកម្មក្នុងការអភិវឌ្រឍមជ្រឈមណ្ឌល
បន្ល្រសវុត្ថិភាពនៅក្នងុសា្ថានយីពសិោធន៍

កសកិម្មបនា្ទាយដ្រកស្ថតិនៅតាមបណ្ដាយ   
ផ្លូវជាតិល្រខ១លើផ្ទ្រដីចំនួន៦ហិកតា។
លោកជឿថាមជ្រឈមណ្ឌលន្រះនងឹជយួ  

ជំរុញផលិតកម្មបន្ល្រស្លឹកផ្ល្រឈើមើម
ប្រកបដោយសវុត្ថភិាពតាមស្តងដ់GAP
ព្រមទាំងគាំទ្រដល់ការប្រើប្រស់
បច្ច្រកវទិ្រយាកសកិម្មទនំើបបម្រើឱ្រយវសិយ័  
បន្ល្រសុវត្ថិភាព។
លោកថ្ល្រងថា៖«ពធិីចុះហត្ថល្រខាន្រះ

មានសារៈសខំាន់ណស់ក្នងុការលើកកម្ពស់
ការផ្រសព្វផ្រសាយដល់ភាគីពាកព់ន័្ធនានាក្នងុ  
វសិយ័បន្ល្រមកផ្តោតជាសខំាន់ការផលតិ
បន្ល្រសុវត្ថភិាពដ្រលមានស្តង់ដត្រមឹត្រូវ
រហតូដល់មានការបញ្ជាក់ទទលួសា្គាល់
ពីសា្ថាប័នសាធារណៈ»៕LA

សកម្មភាពលើកដាក់ទំនិញក្នងុកុងតឺនរ័នៅកំពុងផៃស្វយ័តភ្នពំៃញកន្លងមក។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

MoU ជំរុញផលិតកម្មបន្លែសុវត្ថភិាពតាមស្តង់ដាកសិកម្មល្អ(GAP)

ម្ចាស់រោងម៉ាសីុន  
នៅតំបន់រងគែះ...

តពីទំព័រ១...កសិករបាន
ជាង១០០០០តោនដ្រលមាន
តម្ល្រមធ្រយមចនោ្លាះពី៩៥០ទៅ 
១០០០រៀលក្នុង១គីឡូក្រម។
លោកបន្តថាលោកនៅត្រ

បន្តទិញស្រូវពីកសិករដោយ
គា្មានការកំណត់។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំជួយទិញ

គាត់រាល់ថ្ង្រតាងំមនុទកឹជន់លចិ  
រហតូដល់បច្ចបុ្របន្នន្រះ។ខ្ញុំសមូ
អពំាវនាវឱ្រយកសកិរប្រមលូផល
ហើយត្រូវយកមកលក់ភា្លាមៗ 
កុំផ្អាប់ទុកចោល២ទៅ៣ថ្ង្រនាំ
ឱ្រយខូចគុណភាពស្រូវ»។
ចំណ្រកអ្នកស្រីបា៉ាន់ ចន្ទ្រ

មា្ចាស់រោងមា៉ាសុីនកិនស្រូវថន
ជាស្ថិតនៅស្រុកអូររាំងឪខ្រត្ត
ត្របូងឃ្មុំក៏បានប្រកាសប្រមូល
ទិញស្រូវសើមពីកសិករដោយ
គា្មានការកណំត់ដ្ររដោយ១ថ្ង្រ
អ្នកស្រីប្រមូលទិញស្រូវបាន
ប្រមាណ២០០តោន។
កសិករភាគច្រើនមកពីខ្រត្ត

ពោធិ៍សាត់ដ្រលរងផលប៉ះពាល ់ 
ជនំន់ទកឹភ្លៀងបានដកឹមកដល់
រោងមា៉ាសុីនរបស់អ្នកស្រី។
អ្នកស្រីនយិយថា៖«ខ្ញុំប្រមលូ  

ទិញស្រូវសើមទាំងអស់ឱ្រយត្រ
មានទិញក្នុងតម្ល្រគោល៩៥០
រៀលក្នុង១គីឡូក្រមខ្ញុំត្រូវត្រ
ជួយទិញគាត់កុំឱ្រយធា្លាក់ថ្ល្រ»។
សហពន័្ធស្រវូកម្ពជុា(CRF)

នៅថ្ង្រទី១៤ខ្រតលុានងិធនាគារ
អភិវឌ្រឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម
(ARDB)នៅថ្ង្រទី១៥ខ្រតលុាន្រះ  
បានអំពាវនាវស្រដៀងគា្នាឱ្រយ
មា្ចាស់រោងមា៉ាសុនីកនិស្រវូប្រមលូ  
ទិញស្រវូពីកសកិរដ្រលជន់លចិ  
ក្នុងអំឡុងប្រមូលផលដោយ
ជំនន់ទឹកភ្លៀង។
បើតាមCRFមា្ចាស់រោងមា៉ាសុនី  

កិនស្រូវអាចទទួលទិញស្រូវ
សើមន្រះក្នងុតម្ល្រតាមសា្ថានភាព   
ន្រគុណភាពស្រូវគឺចនោ្លាះតម្ល្រ
៩០០ទៅ១១៣០រៀល(ល្រខ១
តម្ល្រ១១៣០រៀល ល្រខ២
តម្ល្រ១០៣០រៀលល្រខ៣
តម្ល្រ៩៥០រៀលនិងល្រខ៤
តម្ល្រ៩០០រៀល។
គណៈកមា្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង 

គ្រះមហន្តរាយបានឱ្រយដងឹថា
គិតត្រឹមថ្ង្រទី១៤ខ្រតុលាន្រះ
ជំនន់ទឹកភ្លៀងបានបង្កផល
ប៉ះពាល់ស្រវូប្រមាណជាង១១ 
មុនឺហកិតានងិជតិ៥ពាន់ហកិតា   
ខូចទាំងស្រុង៕LA
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Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ក្រមុហុ៊ន Urbanland ឈានជើងចូលការអភិវឌ្រឍបុរី
ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នំពៃញ: កៃុមហ៊ុន Urban-
land ដៃល គៃបគ់ៃង ដោយ វនិ ិយោ- 
គនិ ក្នងុសៃកុ បានបៃកាស គមៃង 
អភិវឌៃឍន៍ បុរី ថ្មី ១នៅ ភាគខាង- 
តៃបូង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ដៃល ហៅថា 
Chankiri Palm Creek  គៃង 
នឹងដាក់ លក់ នៅ ឆ្នាំកៃយ ។ អ្នក- 
ជនំាញ ថ្លៃងថា បរុ ីដៃល អភវិឌៃឍ ថ្មីៗ   
នឹង នៅតៃ ជោគជ័យ បៃសិនបើ 
អ្នកអភិវឌៃឍ ន៍ផ្តោត លើ កៃុម អ្នក 
ឋាន : កណ្តាល និង មធៃយម ។ 

 គមៃង Chankiri តៃូវបាន 
បៃកាស កាលពី ថ្ងៃទី ៥  ខៃតុលា 
គមៃង នៃះ នឹង កា្លាយជា ផៃនការ- 
មៃ លំនៅឋាន បុរី លើក ដំបូង របស់ 
កៃុមហ៊ុន Urbanland ដៃលមាន 
ទតីាងំ ស្ថតិនៅតាម ផ្លវូជាត ិលៃខ ២ 
ចៃញពី មហាវិថី ហ៊ុន សៃន នៅ 
ភាគខាងតៃបូង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ។ 
កៃុមហ៊ុនគៃង នឹង បើក លក់ 
ជា ផ្លូវការ នៅ ដើមឆ្នាំ កៃយនៃះ ។ 

 លោក Hok Kang នាយក- 
គៃប់គៃង ទទូៅ របស ់ Urbanland 
បាន ឱៃយ ដឹងថា ជាមួយនឹង ការ- 
អភិវឌៃឍដៃល ទទលួបាន ពាន រង្វាន ់
ដូចជា គមៃង Raintree និង 

គមៃង Embassy Central 
នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ និង គមៃង 
Treeline Urban Resort នៅ 
សៀមរាប ដៃល បាន ផ្ដល់ជូន 
ដោយ ជោគជ័យ ចាប់តាំងពី 
កៃុមហ៊ុន នៃះ តៃូវបាន បង្កើតឡើង 
កាលពី ឆ្នាំ ២០១៣ កៃុមហ៊ុន 
Urbanland កពំងុ បង្កើន ស្ដងដ់ា 
កាន់តៃ ខ្ពស់ នៅក្នុង គមៃង 

អភិវឌៃឍន៍  បុរី ខាងមុខនៃះ ។ 
« សមៃប់ គមៃង ខាងមុខ 

របស់ យើង យើង បង្កើត គំនិត 
លំនៅឋាន របស់ យើង ជាមួយ 
បៃជាជន បង្កើត ទកីន្លៃង ឧទៃយាន 
ដៃល អាច ឱៃយ សហគមន៍ ដើមៃបី 
រីកលូតលាស់ និង ធ្វើ ឱៃយ បៃ- 
ជាជន ត ភា្ជាប់ ជាមួយនឹង ធម្ម- 
ជាត ិ។  យើង បាន ចណំយ ពៃល- 

វៃលា ពាក់កណ្តាល នៃ ជីវិត របស ់ 
យើង ទៅលើ ការអភិវឌៃឍ និង មាន 
ទំនាក់ទំនង ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ   ទី- 
កន្លៃង ដៃល យើង រស់នៅ ។ ការ- 
កៃលម្អ ទីកន្លៃង នឹងធ្វើ ឱៃយ ការ- 
រស់នៅ របស់ បៃជាជនមាន ភាព- 
បៃសើរឡើង កាន់តៃខា្លាំង ។ ពៃល 
នៃះ យើង កំពុងផ្ដល់ អាទិភាព 
ដល់ អ្វីដៃល យើង ដឹងថា មនុសៃស 

យកចិត្តទុកដាក់ យ៉ាងខា្លាំង  
អំពី វា ដូចជា សន្ដិសុខ និង សុ- 
វត្ថិភាព មុខងរ ខាងក្នុងសហ- 
គមន ៍នងិ  កម្មសទិ្ធ ិ ការពចិារណ 
ដោយ បៃុងបៃយ័ត្ន នៃ លំហូរ ពន្លឺ 
និង ខៃយល់ នៅ ខាងក្នុង នៃ ផ្ទះ 
នីមួយៗ » ។ 

 លោក ចៃង ខៃង បៃធាន អគ្គ- 
នាយក នៃ កៃុមហ៊ុន អចលនទៃពៃយ 
CPL បាន ថ្លៃងបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលព ីមៃសលិមញិ ថា លោក នៅតៃ 
មើលឃើញ អំពី សកម្មភាព ទិញ- 
លក់ ទីផៃសារ បុរី នៅ ដំណើរការ ជា 
បៃកៃត ីសមៃប ់តម្លៃ បរុ ីដៃលមាន 
តម្លៃ ចាប់ពី ១០ មុឺន ដុលា្លារ ចុះ 
ប៉ុន្តៃ សមៃប់ បុរី ដៃលមាន តម្លៃ 
ចាប់ពី ១០ មុឺន ដុលា្លារ ឡើង គឺមាន 
និនា្នាការ ធា្លាក់ចុះ ។   លោក ថា ៖«  ខ្ញុំ 
សង្កៃតឃើញថាតមៃូវការ បុរី នៅ - 
ត ៃមា ន សមៃប់ ការអភិវឌៃឍដៃល 
មាន តម្លៃ សមរមៃយ កៃម ១០ មុឺន 
ប៉ុន្តៃ សមៃប់ តម្លៃ លើ នៃះ គឺ កំពុង 
មាន និនា្នាការ ធា្លាក់ចុះ  »។

 លោក ចៃង ខៃងថា ទីផៃសារ 
អភវិឌៃឍន ៍គមឺាន តមៃវូការ ស្ទើរ គៃប ់
ទីកន្លៃង នៃ ជាយកៃុង និង តាម 
ផ្លវូជាត ិសខំាន ់ដចូជា ផ្លវូជាត ិលៃខ 
២ ប៉ុន្តៃ លោក ថា ចំពោះ ការ- 

អភិវឌៃឍដៃល ជោគជ័យ គឺ តៃូវ 
កំណត់ ឱៃយ បាន ចៃបាស់ អំពី អតិថិ - 
ជន គោលដៅ គឺ កៃុម អ្នក ឋាន : 
កណ្តាល   និង មធៃយម ។ 

 កម្ពុជា  បាន នាំចូល សមា្ភារ 
សំណង់ មានតម្លៃ ៥៦៥,៩១ 
លាន ដលុា្លារ នៅ ឆមាស ទ ី១ ឆ្នានំៃះ 
ខណៈ ការនាំ ចូលក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ 
សរុប គឺ ១,៥០៦៥៥ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ។ នៃះ បើ យោងតាម ទិន្ន- 
ន័យ របស់ អគ្គនាយក ដា្ឋា ន ពន្ធដារ 
និង រដា្ឋាករ របស់ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។    ក្នុង រយៈ ១ឆ្នាំ 
២០១៩ កម្ពុជា បាន នាំ ចូល  
ដៃកថៃប ៧២២ ៦២១តោន 
មានតម្លៃ  ៤៧៧,១៩លាន ដុលា្លារ 
សុីម៉ងត៍ ១,៩៧ លាន តោន មាន 
តម្លៃ  ១២៩លាន ដលុា្លារ នងិ សមា្ភារ 
សណំង ់១,៧ លាន តោន មានតម្លៃ 
៩០០,៥១ លាន ដុលា្លារ ។ 

បើយោងតាម កៃសួង បាន 
រាយការណ៍ ឱៃយដឹងថា រាជ- 
រដា្ឋាភបិាល បាន អនមុត័ គមៃង 
ថ្មី នៅក្នុង វិស័យ សំណង់ មាន 
តម្លៃ ជាង ៣,៨៤ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ក្នុងអំឡុង ឆមាស ទី ១ 
ឆ្នាំនៃះ កើនឡើង ១៣,២៦ 
ភាគរយ បៃចាំឆ្នាំ ៕LA

សងិ្ហបរុីៈ អ្នក ទញិ អចលនទៃពៃយ តាម 
តំបន់ ពាណិជ្ជកម្ម  និង ឧសៃសាហកម្ម 
ដៃល គ្មាន លទ្ធភាព បំពៃញ កាតព្វកិច្ច  
តាម កិច្ចសនៃយា ជាក់ស្តៃង  ដោយសារ ការ-   
រីក រាល ដាល កូវីដ ១៩  ពៃល នៃះ  បាន  ធូរ- 
សៃលបណ្តាះអាសន្នពី   ផ្លូវ ចៃបាប់ ។ 

ចៃបាប់ កូវីដ ១៩ ( វិធានការ បណ្តាះ- 
អាសន្ន) តៃូវ បាន ពងៃីក វិសាល ភាព 
គៃប  ដណ្តប ់នវូ  ជមៃើស ទញិ (OTP) នងិ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង លក់  និង ទិញ  រវាង អ្នក- 
អភិវឌៃឍន៍ និងអ្នក ទិញ នៅ ទីតំាង ពា ណិ ជ្ជ-
កម្ម និង ឧសៃសាហកម្ម ។ ការ ផ្លាស់ប្តរូ ចូ ល  
ជា ធរមាន ចាប់ ពី ថ្ងៃ សុកៃ  ទី ៩  ខៃតុលា ។ 

ចៃបាប់ នៃះ ក៏បាន គៃប ដណ្តប់   OTP 
និង កិច្ច ពៃម ពៃៀង លក់ -ទិញ  ឬក៏ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង សមៃប់ ភតិសនៃយា ជាមួយ 
អ្នក អភិវឌៃឍន៍ លំនៅឋានផងដៃរ ។ 

រយៈពៃល នៃ ការ បន្ធូរបន្ថយ ដៃល ពី 
ដបំូង ឡើយ មាន រយៈពៃល ពី ថ្ងៃទី ២០ 
ខៃ មៃសា ដល ់ថ្ងៃទ ី១៩ ខៃតលុា សមៃប់  
អ្នក ទញិ ផ្ទះ នងិអ្នក អភវិឌៃឍន ៍  បាន ពងៃកី  
ដល់ ទៅ ថ្ងៃ ទី ៣១ ខៃធ្នូ ។ ដូច គ្នា នៃះ- 
ដៃរ រយៈពៃល បន្ធរូ បន្ថយ សមៃប់ អ្នក- 
ទិញ  និង  អ្នក អភិវឌៃឍន៍ អចលនទៃពៃយ 
ពាណិជ្ជ កម្ម  និង ឧសៃសាហកម្ម   នឹង ផុតកា ល - 
បរិច្ឆៃទ  នៅថ្ងៃទី ៣១ ខៃ ធ្នូ។ 

កៃសួង អភិវឌៃឍន៍ ជាតិ  (MND) 

បាន ឱៃយ ដងឹ កាល ព ីដើម សបា្តោហ ៍នៃះ ថា  
ខ្លនួ  ពចិារណ ចពំោះ  ការ ផ្តល ់យោបល ់ព ី
អ្នក ទញិ   នងិ អ្នក អភវិឌៃឍន ៍នៃ អចលន- 
ទៃពៃយ ពាណជិ្ជកម្ម  នងិ ឧសៃសាហកម្ម   នងិ 
ពងៃកី  ការ បន្ធរូ បន្ថយ ដើមៃប ីធានា ភាព- 
ស្មើគ្នា ក្នុង ការ ទទួល បាន។ 

រឿង នៃះ  មាន បំណង  ជួយ អ្នក ទិញ 
ដៃល រង ផលប៉ះពាល់ ដោយ ការ រីក- 
រាល ដាល   ចពំោះ  អចលនទៃពៃយ លនំៅឋាន   
ពាណជិ្ជកម្ម នងិឧសៃសាហកម្ម   ដៃល គៃ 
ប្តៃជា្ញា ចិត្ត ទិញរួច ហើយ ។ 

កៃសួង នីតិកម្ម  MinLaw បាន ឱៃយ 
ដងឹថា  ការ ពងៃកី រយៈពៃល កានត់ៃ យរូ 
ដល ់ការ  បន្ធរូបន្ថយ  បាន ផ្តល ់សមៃប ់
លក្ខណវិនិច្ឆ័យ ចៃបាស់ លាស់ នៃ កិច្ច សនៃយា  
រួម ទំាង  OTP និងកិច្ច ពៃម ពៃៀង លក់ - 
ទិញ ជាមួយ  អ្នក អភិវឌៃឍន៍  ពៃលដៃល 
រឿង នៃះ បន្ត បៃឈម  ភាព មនិ ចៃបាសល់ាស ់
ជាក់ស្តៃង ។ 

MinLaw លើក ឡើង ថា៖« ការ- 
ពងៃីក រយៈពៃល នឹង  ជួយ អ្នក ទិញ ...
ដៃល តៃូវ ការ ពៃល វៃលា ចៃើន ទៀត 
ដើមៃប ទូទាត់  ជាពិសៃស   អ្នក ដៃល បង់ 
ទៅ អ្នក អភវិឌៃឍន ៍ផ្ទាល ់ដោយ មនិ បាន 
យក កម្ចី ពីធនាគរ  ដោយ មាន ផល- 
ប៉ះពាល់ តិចតួច  ចំពោះ លំហូរ សាច់ - 
បៃក់ របស់ អ្នកអភិវឌៃឍន៍»។ 

អ្នកសៃី  Tricia Song បៃធាន កៃុម 
សៃវជៃវ នៅ  Colliers Interna-
tional បាន ហៅការ ពនៃយា រពៃល នៃ ការ- 
បន្ធរូបន្ថយ ថា  «វជិ្ជមាន មធៃយម ប៉នុ្តៃ តៃវូ 
បាន រំពឹង ទុក » បនា្ទាប់ ពី អ្នក អភិវឌៃឍន៍ 
គមៃង លំនៅ ឋាន  ពាណិជ្ជកម្ម  និង 
ឧសៃសាហកម្ម តៃូវ បាន ផ្តល់ រយៈពៃល  
៦ខៃ បន្ថៃម  ដើមៃបី បញ្ចប់ ការ សាងសង់។

អ្នក សៃ ីនយិយ ថា ៖ «ការ ពនៃយារពៃល 
បៃហៃល មាន មធៃយាបាយ ខ្លះ ដើមៃបី 
ជួយ អ្នក ទិញ លំនៅឋាន   ដៃល មាន 
លក្ខណសមៃបត្តិ សមៃប់ ការ បន្ធូរ បន្ថយ    
ពៃល លក្ខខណ្ឌ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ពួកគៃ  
បៃហៃល មិន បៃសើរ ឡើង  បៃសិន បើ  
លក្ខខណ្ឌ កូវីដ ១៩ នៅតៃបន្ត»។ 

អ្នកសៃី បន្ថៃម ថា៖ «សមៃប់ អ្នក 
អភិវឌៃឍន ៍លំនៅឋាន   គមា្លាត ហិរញ្ញវត្ថុ 
ណ១  បណ្តាល មក ពី ការ ពនៃយា រពៃល   
ដល់ អ្នក អ្នក ទិញ ផ្ទះ  គួរ តៃ តៃូវ បាន 
កាត់បន្ថយ»តៃឹម ៦ ខៃ បន្ថៃម ដៃល 
ពួកគៃ  តៃូវតៃ បញ្ចប់ ការ សាងសង់។ 

ស្ថតិ កៃម ចៃបាប ់នៃះ  អ្នក ទញិ បៃហៃល  
ផ្តល់ ដំណឹង  សមៃប់ ការ បន្ធូរ បន្ថយ  
ដល់ អ្នក អភិវឌៃឍន៍។ រឿង នៃះ បាន ទប់ - 
សា្កាត់ អ្នក អភិវឌៃឍន៍ អំឡុង ពៃល បន្ធូរ - 
បន្ថយ  ពី ការ កាត់ទុក  ឬ ដកហូត ផ្នៃក 
ណ១ នៃ ថ្លៃកក់ ដៃល បាន បង់ កៃម  

OTP  ឬ  ពីការ បញ្ចប់ កិច្ច ពៃមពៃៀង 
បៃសិន បើ អ្នក ទិញ មិន អាច បង់ បៃក់  ។

អ្នក អភវិឌៃឍន ៍ក ៏អាច ផ្តល ់ដណំងឹ សមៃប ់
ការពនៃយា រពៃល  ដល់ អ្នក ទិញ ដៃល ស្វៃង-  
រក  ការ ការពារ បណ្តាះ អាសន្នព ីការ ប្តងឹ  
អំឡុង ពៃល បន្ធូរបន្ថយ  បៃសិន បើ វា 
មនិ អាច បពំៃញ កាតព្វកចិ្ច តាម កចិ្ច សនៃយា  
ដោយសារ ការ រីក រាល ដាល។ 

ភាគី នៅ ក្នុងOTPតៃូវតៃ  ជូន ដំណឹង  
សមៃប ់ការ បន្ធរូបន្ថយ  តៃមឹ ថ្ងៃ ទ៣ី១  
ខៃ ធ្ន ូ។ ពៃល ដៃល ការ ជនូ ដណំងឹ តៃវូ  បាន  
ផ្តល ់  អ្នក អភវិឌៃឍន ៍មនិ អាច ដឡំើង អតៃ 
ការ បៃក ់ជា ឯកតោ ភាគ ីបាន ឡើយ ឬ ដាក ់
ការ គិត ថ្លៃ ថ្មី លើការ ទូទាត់ យឺត ជាង អ្វី 

ដៃល បាន ផ្តល ់ក្នងុ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង  លក ់
នងិ ទញិ ឡើយ   ហើយ អតៃ ទទូាត ់ឬក ៏
ការ គិតថ្លៃ កៃម កិច្ច ពៃម ពៃៀង លក់  
នងិ ទញិ  នងឹ តៃវូ បាន គតិ  ៥  ភាគរយ នៃ 
អតៃ ការបៃក់ ធម្មតា ក្នុង ១ឆ្នាំ។ 

បៃសិន បើ ភាគី ណ១  មិន អាច 
បពំៃញ តាម  កចិ្ច ពៃម ពៃៀង  សមូៃប ីបនា្ទាប ់
ពកីារ ជនូ ដណំងឹ  សមៃប ់ការ បន្ធរួ បន្ថយ   
ដៃល តៃវូ បានផ្តល ់ជនូ ពកួ គៃ  អាច ស្នើ- 
សុំ ការ តៃួត ពិនិតៃយ របស់ អ្នក វាយ តម្លៃ។ 

ពាកៃយ សុ ំ OTP តៃវូតៃ ដាក ់ជនូ តៃមឹថ្ងៃ 
ទី២៨  ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១ និង តៃឹម  ថ្ងៃ ទី  
៣១ ខៃធ្ន ូសមៃប ់កចិ្ច ពៃមពៃៀង លក ់ នងិ 
ទិញ៕  Straitstimes_ANN/RR

រូបប្លង់គំរូរបស់កៃមុហុ៊ន Urbanland នៃបុរី Chankiri ដៃលដាក់លក់នៅឆ្នាកំៃយ។ រូបថត សហ ការី

សៃ្តមី្នាក់ ដើរឆ្លងកាត់ មុខ អគារពាណិជ្ជកម្ម តំបន់ហិរញ្ញវត្ថ ុនៅ បៃទៃសសិង្ហបុរី ។ AFP

អ្នក ទិញ អចលនទ្រព្រយ ទទួល បាន ការបន្ធរូ បន្ថយ ការ ទូទាត់ ក្រម ច្របាប់ កូវីដ១៩
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ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តារដាយ-
មិនផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្ល្រៈ398000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នពំេញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្ល្រៈ720000ដុល្ល្ររ

វីឡាចាស្មីនណាក្រងសម្រ្រប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្ល្រៈ820000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រងប្រភ្រទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងកេទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្ល្រៈ780000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គេង02 
តម្ល្រៈ310000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្ល្រៈ175000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសេកុ
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្ល្រៈ150ដុល្ល្ររ/m2

វីឡាភ្ល្រះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្ល្រៈ305000ដុល្ល្ររ

វីឡាកូនកាត់ប្រភ្រទLA   
នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្ល្រៈ275000ដុល្ល្ររ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ276666ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះសម្រ្រប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អងេ
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្ល្រៈ450000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រៈ90ដុល្ល្ររ/m2

ខុនដូសម្រ្រប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ពេលឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ116500ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រ105ដុល្ល្ររ/m2

ទូរស័ព្ទល្រខ 089 200 300  
012 390 390

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

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

វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡេងណវ៉ាត់តេ
តម្ល្រ:67000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:290000ដុល្ល្ររចរចា


ផ្ទះល្វ្រងលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្ល្រ:69800ដុល្ល្ររចរចា

ខុនដូលក់បន្ទ្រន់នៅអូឡំាព្រយា
ទំហំ:45ម៉េតេការ៉េ
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫសេសី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់ត្រមឹត្រ13000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប៉េងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:84500ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផេសារប៉េសេ
តម្ល្រ:385000ដុល្ល្ររចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ពេកឯង
តម្ល្រ:400ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ180ដុល្ល្ររ/m2ចរចា


ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:350ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងកេយវត្តពេកឯង
ខណ្ឌចេបារអំពៅរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ120000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះល្វេងសមេប់លក់់
ទំហំដី4mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4mx15m
ទីតំាង:ខណ្ឌឫសេសីកេវ
 តម្លៃ : 183 000  ដុលា្លារ ចរចា

  
ផ្ទះ២ល្វេងសមេប់លក់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx16m
ទីតំាង:ខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ
តម្ល្រ:៩៨០00ដុល្ល្ររ(១ល្វ្រង)

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

Grade A office outlook
-  Near Ispp and 60m
-  size from 32m2 
-  price starts from usd 7/m2

-  Air conditioning  
 and carpets 
-  motor bike and car parking space  
 available

TATY 1381 

TATY 1529
Mini Warehouse and affordable office package 
-  National road 2, behind hun sen Boulevard(60m),  
 10 minutes drive to Aeon 1.
-  warehouse size from 132m2 to 3,000m2

-  warehouse price starts from UsD 3/m2 
-  office size from 24 m2 
-  office starts from USD 5/m2

- 24 hrs security team and surveillance camera

012 72 32 72

TERRATEX DEVELOPMENT



តពទីពំរ័១...ប្រជាធបិត្រយ្រយ
និងសាលាសាទ្រីវិតថាយ៉ា
កាលពីយប់ថ្ង្រអង្គារ។
អ្នកតវ៉ា២នាក់ ក្នុងចំណោម

អ្នកតវ៉ាដ្រលត្រូវបានចាប់ខ្លួន
គឺលោកចាតុផាត់ផ្រដាវឌីន
ប៊ូនបា៉ាត់តារ៉ារ៉ាក់សានិងអ្នក-
ចម្រៀងឆ្រអាមន៉ក្រវវីប៊នូផាន់
របស់ក្រុមakaAmmyThe
BottomBlues។
ក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំង២១នាក់

ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីសា្នាក់ការ

ទី១តបំន់ប៉លូសិល្របាតព្រំដ្រន
នៅជាប់ខ្រត្តបា៉ាធុមថានី។
បនា្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននោះ

ក្រុមរបស់អ្នកតវ៉ា១ក្រុម
ដ្រលដឹកនាំដោយលោកផារីត
ផ្រនជនីឈីវ៉ារ៉ាក់បានប្រមលូ-
ផ្តុំគ្នានៅខាងមុខការិយល័យ
ប៉ូលិសភូមិន្ទថ្រហើយបានធ្វើ-
ការទាមទារឱ្រយដោះល្រងក្រុម-
ម្រដឹកនាំតវ៉ារបស់ពួកគ្រជា-
បនា្ទាន់។
ប៉ូលិស មិនបានឆ្លើយតប

តាមការទាមទាររបសព់កួគ្រទ្រ
ហើយក្រយមកលោកផារីត
បានប្រកាសថាការធ្វើបាតុកម្ម
នឹងត្រូវផា្លាស់ប្តូរទៅធ្វើនៅថ្ង្រ
ពុធម៉ាង៨ព្រឹកវិញ។
ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង

បាងកកនិងមកពីកន្ល្រងផ្រស្រង
ទៀតបានចាប់ផ្តើមទៅដល់
វិមានប្រជាធិបត្រយ្រយនៅ
ប្រហ្រលម៉ាង៧នងិ៣០នាទី
ព្រកឹ។ពកួគ្របានទៅប្រមលូផ្តុំ
គ្នានៅខាងមុខភោជនីយដា្ឋាន

McDonald។
បនា្ទាប់មកទៀតពួកគ្រត្រូវ

បានចលូរមួដោយក្រមុអ្នកតវ៉ា
ជាច្រើនបន្ថ្រមដ្រលបានទៅ
ដល់ចនំនួ៧រថយន្តមកពីខ្រត្ត
ឈៀងម៉្រ។
នៅម៉ាង៨នងិ៤០នាទពី្រកឹ

លោកអាននុជាអ្នករៀបចំបាន
ឡើងលើវ្រទិកា និងប្រប់អ្នក-
តវ៉ា ឱ្រយរង់ចាំមនុស្រសជាច្រើន
ទៀតមកចូលរួម រហូតដល់
ម៉ាង២រសៀល៕BKP/SK ក្រមុអ្នកតវ៉ាប្រឆំាងរដ្ឋាភិបាលបាចថ្នាំពណ៌ខៀវទៅលើមន្ត្រីសន្តសុិខ។BKP

WORLD

www.postkhmer.com

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ ប្រព័ន្ធផ្រសព្វ-
ផ្រសាយរដ្ឋកូរ៉្រខាងជើងបាន
អះអាងអំពីការផា្លាស់ប្តូរម្រ-
បញ្ជាការកងកមា្លាំងយុទ្ធសា-
ស្ត្រទទួលបន្ទុកអង្គភាពមី-
សុីលនិងការផលិតមីសុីល-
បាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបរបស់ប្រ-
ទ្រសកូរ៉្រខាងជើង។
សា្ថានីយផ្រសព្វផ្រសាយទូរទ-

ស្រសន៍មជ្រឈិមកូរ៉្រ បានណ្រនាំ
លោកគីមជុងជីលជាឧត្តម-
ស្រនីយ៍ផា្កាយ៣ ថា ជាម្រ-

បញ្ជាការកងកមា្លាងំយទុ្ធសាស្ត្រ
នៅអឡំងុព្រលចាក់ផ្រសាយឃ្លបី
វីដ្រអូក្របនួព្រយុហយត្រយោធា
មួយដ្រលកូរ៉្រខាងជើងបាន
រៀបចំធ្វើឡើងកាលពីថ្ង្រសៅរ៍
ដើម្របីប្ររព្ធខួបបង្កើតគណ-
បក្រសពលករកំពុងគ្រប់គ្រង
អំណាចបច្ចុប្របន្ន។
លោកគីមជុងជីលត្រូវបាន

គ្រត្រងតាំងជាឧត្តមស្រនីយ៍
ផា្កាយ៣នៅឯកិច្ចប្រជុំគណៈ-
កម្មការយោធាមជ្រឈិមកាល-

ពខី្រឧសភាកន្លងទៅក្រយពី
ត្រូវបានគ្រត្រងតាំងជាឧត្តម-
ស្រនយី៍ឯកកាលពីឆ្នាំ២០១៥។
លោកទំនងជាជំនួសតំណ្រង
ឱ្រយលោកឧត្តមស្រនីយ៍ គីម-
រ៉ាក់យុម។
កងកមា្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវ

បានគ្របង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ-
២០១៤ដោយការពង្រីក
កងកមា្លាំងរ៉ុក្ក្រតយុទ្ធសាស្ត្រ។
លោកក៏បានទទួលបន្ទុក

ផ្ន្រកផលិតមីសុីលបា៉ាលីស្ទិក

អន្តរទ្វីបថ្មីមួយ(ICBM) ដ្រល
បានបង្ហាញនៅកន្ល្រងដង្ហ្រក្របនួ
ព្រយហុយត្រយោធាកាលពីថ្ង្រ
សៅរ៍កន្លងទៅ។
លោកឧត្តមស្រនីយ៍ផា្កាយ៤

បា៉ាងឌូស៊ូបទំនងជាបាន
ដំឡើងតំណ្រងជានាយរង-
ស្រនាធិការកងកមា្លាំងប្រជា-
ជនកូរ៉្រ ដ្រលត្រូវបានគ្រចាត់-
ទុកថាថា្នាក់ល្រខ៤នៅក្នុង
តណំ្រងយោធារបស់ប្រទ្រស-
កូរ៉្រខាងជើង៕Yonhap/SKលោកឧត្តមស្រនីយ៍ផ្កាយ៣គីមជុងជីលក្នងុពិធីព្រយុហយាត្រយោធា។Yonhap

កូ រ៉េខាងជើងតេងតំាងមេបញ្ជាក រកងកម្លាំង  យុទ្ធសាស្តេ និង ផលិតមីសីុលបាលីស្ទិក  អន្តរទ្វីប ថ្មី

ករចាប់ខ្លនួកេមុអ្នកតវ៉ាថេ មិនបង្កជាឧបសគ្គដល់បាតុកម្មបេឆំាង...

ក្រុងគូឡាឡាំពួៈប្រធាន-
ក្រុមប្រឹក្រសារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្ត្រី
ការបរទ្រសចិនលោកវ៉ាងយី
បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រអង្គារថាអ្វី
ដ្រលហៅថាយទុ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌ-ូ
បា៉ាសុហី្វកិដ្រលស្នើឡើងដោយ
អាម្ររកិនងឹធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់
សន្តភិាពនងិការរកីចម្រើននៅ
អាសុីខាងកើត។
ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង

សំណួរ១អំពីផលប៉ះពាល់ពី
យុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិក
របស់អាម្ររកិទៅលើកចិ្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការនៅអាសុីខាងកើត
លោកវ៉ាង យី បានថ្ល្រងប្រប់
សន្និសីទកាស្រតរួមមួយជា-
មួួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រស
មា៉ាឡ្រសុី Hishammuddin
Hussein ថាអាសុីខាងកើត
គឺជាតំបន់សកម្មបំផុតនៅ

ក្នុងពិភពលោក ហើយក៏ជា
តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចដ៏មានសកា្តា-
នុពលធំបំផុតផងដ្ររ។
លោកវ៉ាងយី បានថ្ល្រងថា

ជោគជ័យដ្រលអាសុីខាងកើត
សម្រចបានប៉នុា្មានឆ្នាំកន្លងទៅ
ន្រះ ពឹងផ្អ្រកលើការបន្តការ-
ប្ត្រជា្ញាចិត្តចំពោះតម្ល្រន្រសាម-
គ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ-
ការនិនា្នាការន្រព្រលវ្រលា
ជាបន្តបនា្ទាប់ឈានទៅរក
សកលភាវូបនីយកម្ម និងដើរ
លើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវន្រការបន្ត
ពហុភាគីនិយមនិងក្របខ័ណ្ឌ
កចិ្ចសហប្រតបិត្តិការក្នងុតបំន់
ជាមួយអាសា៊ាន(សមាគម-
ប្រជាជាតិអាសុីអាគ្ន្រយ៍)។
លោកបានថ្ល្រងថា ដោយ

ប្រឈមនឹងការផា្លាស់ប្តូរក្នុង
សតវត្រសរ៍ដ្រលមិនធា្លាប់មាន

នងិជងំឺរតត្របាតកវូដី១៩ដើម្របី
ថ្ររក្រសាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាព
ដ្រលបានមកដោយលំបាក
នៅតំបន់អាសុីខាងកើត និង
ដើម្របីឱ្រយអាសុីខាងកើតបន្ត
ការអភវិឌ្រឍនងិវបិលុភាពតទៅ
ទៀតនោះ ប្រទ្រសទាំងអស់
ត្រូវត្របន្តប្ត្រជា្ញាចំពោះគុណ-
តម្ល្រទាំងន្រះនិងគំរូកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការដ្រលបានបង្ហាញ
ពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុនា្មានឆ្នាំកន្លងទៅន្រះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា យុទ្ធ-

សាស្ត្រឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិកដ្រល
ស្នើឡើងដោយអាម្ររិកមាន
បណំងសខំាន់គឺបង្កើតអ្វីដ្រល
ហៅថាអង្គការNATOថ្មីនៅ
ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិក ដ្រលបាន
ពង្រីកដោយយន្តការជ្រុង៤
ដ្រលពាក់ព័ន្ធជាមួយអាម្ររិក

ជប៉ុនឥណា្ឌានិងអូស្តា្រលី។
លោកវ៉ាង យីបានថ្ល្រងថា

យុទ្ធសាស្ត្រន្រះគឺធ្វើតាមផ្នត់-
គំនិតសង្គ្រមត្រជាក់ហួស-
សម័យដើម្របីបង្កឱ្រយមានការ-
ប្រឈមមុខដាក់គ្នា នៅក្នុង
ចំណោមក្រុមផ្រស្រងៗគ្នា និង

ប្លុក និងដើម្របីប្រកួតប្រជ្រង
នយោបាយភមូិសា្រស្តក្នងុកចិ្ច-
ខិតខំប្រឹងប្រង រក្រសាឥទ្ធិពល
និងប្រព័ន្ធអធិបត្រយ្រយភាព
របស់អាម្ររិក។
លោកវ៉ាងយីបានថ្ល្រងថា

យទុ្ធសាស្ត្រន្រះផ្ទយុនងឹសា្មារតី

ន្រផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅ-
មកនងិសា្មារតីឈ្នះ-ឈ្នះដ្រល
ត្រូវបានបន្តធ្វើដោយកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការអាសុីខាង-
កើតនិងធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់
រចនាសម្ព័ន្ធកចិ្ចសហប្រតបិត្ត-ិ
ការក្នុងតំបន់៕ Xinhua/PSA

លោ កវ៉ាងយី(ឆ្វ្រង)និងលោករដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសម៉ាឡ្រសីុHishammuddinHusseinធ្វើសន្និសីទកាស្រតរួម។Xinhua

យុទ្ធសាស្តេឥណ្ឌ-ូបា៉ាសីុហ្វកិរបស់USធ្វើឱេយប៉ះ-
ពាល់សន្តភិាពនិងករអភិវឌេឍនៅអាសីុខាងកើត



សុខ វេងឈាង

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ មៃបកៃស-
បៃឆាំងម៉ាឡៃស៊ីលោកAnwarIbra-
himបានចូលគាល់ពៃះមហាកៃសតៃ
ដើមៃបីបង្ហាញភ័ស្តុតាងថាលោកពិតជា
មនការគាំទៃគៃប់គៃន់ពីសមជិក
សភាសមៃប់ការដកនាយករដ្ឋមន្តៃី
បច្ចុបៃបន្នលោកMuhyiddinYassin
ចៃញពីតំណៃងហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី។
ម៊ននឹងលោកឈានចូលរាជវាំង

IsatanaNegaraលោកAnwar
បាននិយាយថា លោកនឹងបង្ហាញ
ពៃះមហាកៃសតៃនូវភ័ស្តុតាងជាឯកសារ
បញ្ជាក់ការគាំទៃពីសមជិកសភា
ដោយលោកបាននិយាយថាភ័ស្តុតាង
ទាំងនៃះគឺរឹងមំនិងគួរឱៃយជឿជាក់។
ដំបូងឡើយលោកAnwar តៃូវ

ចូលគាល់ពៃះមហាកៃសតៃ Al-Sultan
AbdullahRi'ayatuddinAl-Mus-
tafaBillahShahតាំងពី៣សបា្តាហ៍
ម៊នមកម្លៃ៉ះ ប៉៊ន្តៃការណាត់ចូលគាល់
តៃូវបានល៊បចោលដោយសារពៃះអង្គ
ទៃង់យាងទៅមន្ទីរពៃទៃយ ដើមៃបីសមៃក
ពៃយាបាលការព៊លអាហារនិងរបួស
សនា្លាក់បណា្តាលមកពីការហាត់កីឡា
រហូតមកដល់ថ្ងៃទី២ខៃត៊លាទើប
ពៃះអង្គទៃង់យាងចៃញពីមន្ទីរពៃទៃយ។
កៃយពីបានចូលគាល់ពៃះមហា-

កៃសតៃ លោកAnwarបានរៀបចំ
សន្នសិទីកាសៃតដោយបានបៃប់អ្នក-
សារព័ត៌មនថាពៃះមហាកៃសតៃនឹង
សិកៃសាឯកសារដៃលលោកបានថា្វាយ
ហើយពៃះអង្គនឹងពិគៃះយោបល់ជា-
មួយមៃដឹកនាំគណបកៃសនយោបាយ

ផៃសៃងៗទៀតដើមៃបីធ្វើការសមៃចចិត្ត។
គួរបញ្ជាក់ថាមហាកៃសតៃម៉ាឡៃស៊ី

មនតួនាទីតៃងតំាងបៃក្ខជនដៃលទៃង់
យល់ឃើញថាមនការគាទំៃភាគចៃើន
នៃសមជិកសភាជានាយករដ្ឋមន្តៃី។
យា៉ាងណាមិញលោកAnwar បាន

អំពាវនាវឱៃយបៃជាជនម៉ាឡៃស៊ីអន៊វត្ត
«ការអត់ធ្មត់» ដើមៃបីអន៊ញ្ញាតឱៃយ
ពៃះមហាកៃសតៃធ្វើការពិចារណា និង
ធ្វើការសមៃចចិត្តឈរលើ«សា្មារតីនៃ
រដ្ឋធម្មន៊ញ្ញនិងឆន្ទៈរបស់ពៃះអង្គ»។
លោកAnwarក៏បានសង្កតធ់្ងន់ផង-

ដៃរថាលោកMuhyiddinបាន
បាត់បង់សំឡៃងភាគចៃើនក្នុងសភា
ហើយលោកតៃូវតៃលាលៃងពីតំណៃង
នាយករដ្ឋមន្តៃី។
លោកAnwarបានអះអាងថាលោក

មនការគាទំៃពីសមជកិសភាបៃមណ
១២០រូបលើចំនួនសរ៊ប២២២ តៃ

លោកមិនបានបញ្ចៃញអត្តសញ្ញាណ
របស់សមជិកសភាទាំងនៃះទៃ។
ប៉ន៊្តៃមនជនមនិសា្គាល់មខ៊ចៃកចាយ

បញ្ជីឈ្មាះសមជកិសភាចនំនួ១២១
របូដៃលគៃអះអាងថាជាសមជកិសភា
ដៃលគាំទៃលោកAnwar។ប៉ូលិស
បានបើកការស៊ើបអង្កៃតរកបៃភពបញ្ជី
ឈ្មាះនៃះ កៃយពីបានទទួលពាកៃយ-
បណ្ដងឹចនំនួ៦ដោយក្នងុចណំោមនោះ
មនពាកៃយបណ្ដឹងមកពីសមជិកសភា
មិនសា្គាល់អត្តសញ្ញាណ១រូប។ពាក់-
ព័ន្ធនឹងរឿងនៃះផងដៃរលោកAnwar
តៃូវបានប៉ូលិសកោះហៅឱៃយទៅធ្វើការ
បំភ្លឺមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃចន្ទទី១២។
ងកមកលោក Muhyiddinដៃល

ដឹកនាំសំឡៃងភាគចៃើន ១១៣អា-
សនៈក្នុងសភា មនការមិនទ៊កចិត្ត
ចពំោះការអះអាងរបស់លោកAnwar
ហើយបានទាមទារឱៃយលោកបង្ហាញ

ភ័ស្តុតាងជាសាធារណៈ។
លោកAnwarតៃូវបានគៃរំពឹងថា

នងឹស្នងតណំៃងនាយករដ្ឋមន្តៃីពីលោក
MahathirMohammadប៉ន៊្តៃកាល-
ពីដើមឆា្នាំ២០២០លោកMuhyiddin
បានបំបៃកខ្លួនចៃញពីសម្ព័ន្ធភាព
នយោបាយPakatanHarapan
(PH)ដឹកនាំដោយលោកMoham-
madនិងលោកAnwar។លោក
Muhyiddinបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាព
នយោបាយPerikatanNasional
(PN)ដៃលធ្វើឱៃយPHបាតប់ង់សឡំៃង
ភាគចៃើនក្នុងសភានិងធ្វើឱៃយលោក
Mahathirលាលៃងពីតំណៃងនាយក-
រដ្ឋមន្តៃី។
លោកAnwarដំបូងឡើយជាតារា

ដៃលកំព៊ងរះឡើងក្នុងវិស័យនយោ-
បាយម៉ាឡៃស៊ីនិងក្នុងបកៃសUMNOតៃ
លោកតៃូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទ
រមួភៃទជាមយួបរ៊សនងិអពំើពក៊រលយួ
បនា្ទាប់ពីតៃូវបានបណ្ដៃញចៃញពី
តំណៃងជាឧបនាយករដ្ឋមន្តៃីដោយ
លោកMahathirក្នុងឆា្នាំ១៩៩៨។
លោកតៃូវបានជាប់ពន្ធនាគារម្ដង

ទៀតពីបទរួមភៃទជាមួយប៊រសដដៃល
ក្នុងឆា្នាំ២០១៥នៅពៃលដៃលលោក
NajibRazakធ្វើជានាយករដ្ឋមន្តៃី។
បនា្ទាប់មកលោកតៃូវបានទទួលការ-

លើកលៃងទោសពីពៃះមហាកៃសតៃក្នុង
ឆា្នាំ២០១៨ដៃលជាផ្នៃក១នៃកិច្ច-
ពៃមពៃៀងជាមួយលោកMahathir
ដើមៃបីឱៃយMahthirទទលួបានជយ័ជម្នះ
ជានាយករដ្ឋមន្តៃីបនា្ទាប់ពីអ្នកទាំង២
បានបង្កើតសម្ពន័្ធមតិ្តដើមៃបីទម្លាក់លោក
Najibនៅក្នុងការបោះឆ្នាត៕
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ការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មី
នៅតំបន់ការ៉ាបាក់-
ហ៍ជាការផ្គើននឹង
បទឈប់បាញ់

កេុង តឺត តើរៈ កងកម្លាំង
អាមៃនីនងិអាស៊ៃបៃហៃសង់បាន
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបៃ-
យ៊ទ្ធគា្នាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារ
នៅតបំន់ណាហ្គរូណូនងិការា៉ា-
បាកហ់៍ទោះបីជាស្នើស៊ំឱៃយមន
បទឈប់បាញ់១ក្តី ខណៈ
អង្គការកាកបាទកៃហម បាន
ពៃមនថា មន៊សៃសរាប់សៃន
នាក់ បានរងផលប៉ះពាល់រួច
មកហើយ ដោយសារជម្លាះ
រវាងបៃទៃសទាំង២។
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសអាមៃរិក

លោកម៉ៃក៍ប៉ម៊ប៉ៃអូបានស្នើឱៃយ
ភាគីទាំង២គោរពបទឈប់-
បាញ់១ដៃលបានឯកភាពគា្នា
តៃឹមតៃ៤ថ្ងៃប៉៊ណោ្ណោះនៅកៃ៊ង
ម៉ូស្គូខណៈកៃម៊បៃទៃសមហា-
អំណាចខ្លះ កំព៊ងស្វៃងរក
ដំណោះសៃយមួយដើមៃបី
ដោះសៃយជម្លាះនោះហើយ
បានពៃមនអំពី«ផលវិបាក
មហន្តរាយ»ល៊ះតៃតៃចាត់-
វិធានការជាបនា្ទាន់ដើមៃបីទប់-
សា្កាត់ជម្លាះនោះ។
យោងតាមចំនួនសរ៊បបាន

ផ្អៃកទៅលើចំនួនខូចខាត
ចៃញពីភាគីបៃទៃសទាំង២
បានឱៃយដឹងថាការបៃយ៊ទ្ធ-
គា្នាយា៉ាងស្វិតសា្វាញជាង២
សបា្តាហ៍រវាងគូបដបិក្ខនៅតាម
ជួរភ្នំCaucasus បានបង្កឱៃយ
មន៊សៃសជិត៦០០នាក់សា្លាប់
នៅក្នុងនោះរួមមនជនស៊ីវិល
ចំនួន៧៣នាក់៕ AFP/SK

លោកAnwarIbrahimចូលគល់ព្រះមហាក្រសត្រ
ម៉ាឡ្រសីុដើម្របីប្រជ្រងយកតំណ្រងនាយករដ្ឋមន្ត្រី

លោក Anwar (ស្តាំ)និង ពេះមហា កេសតេ  Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah។  AFP
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មហោស្រពរូបថតភ្នពំ្រញឆ្នាំ២០២០ប្ររព្ធធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍ន្រះ
ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ កម្ម វិធី មហោស្រព រូប ថត 
ភ្នំព្រញ លើក ទី ១១ ឆ្នាំ ២០២០   នឹង  
ប្ររព្ធ ធ្វើ នៅថ្ង្រ ចងុ សប្តាហ ៍ន្រះ    ដោយ 
មាន  ក្រុម សិល្របករ-សិល្រប  ការិនី ថត-  
ទំាង   ខ្ម្ររ និង បរទ្រស ចំនួន  ៩ រូប  ចូល- 
រួម   នាំ យក ស្នាដ្រ របស់ ខ្លួន មក បង្ហាញ 
នៅ  តាម រុឺម៉កកង់ បី  និង ដាក់ តាំង   ក្នុង-  
វចិតិ ្រ សល ន្រ វទិ្រយាស្ថាន បរាងំ  ចាប-់ 
ពី  ថ្ង្រ ទី ១៦ ខ្រ តុលា បន្ត រហូត ដល់ ថ្ង្រ 
ទី  ៣០ ខ្រ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

លោក សុវណ្ណ ភីឡុង ជា នាយក-  
រៀបច ំកម្ម វធិ ីមហោស្រព របូ ថត ភ្នពំ្រញ  
បន ឲ្រយ ដឹង ថា៖ « ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ ជា 
ខបួ លើក ទ ី១១  ន្រកម្ម វធិ ីមហោស្រព 
រូប ថត  ភ្នំព្រញ   ហើយ យើង បនរៀបចំ  
ឡើង     ក្នងុ បរ ិបទ  រក្រសា អនា ម ័យ  ដ្រល  គ្រ 
ស្គាល់ ថា ជា  ជំងឺ  រាតត្របាត កូវីដ ១៩  
ដោយ វា បន ធ្វើឱ្រយ  រាំង ស្ទះ  ន្រ ការ ធ្វើ 
ដំណើរ   និង ចលនា    ន្រ  ការបិទ ព្រឹត្តិ - 
ការណ  ៍  វប្របធម៌ទាំងអស់ នៅ ជុំវិញ-  
ពិភព  លោក ដ្រលនាំ មក នូវ  ការ ធ្លាក់ 
ចុះ   ស្រដ្ឋ កចិ្ច   ក្រមុគ្រសួរ  នងិ ក្រមុ ហ៊នុ 
នានា ។ ការរៀបចំ ឆ្នាំ ២០ ២០  ន្រះ  
មាន   លក្ខណៈ តូច ជាង ឆ្នាំ មុន  ប៉ុន្ត្រ-  
លើក ន្រះ  មានក  ម្មវិធី ប្ល្រក ពីរាល់ ដង  ផង  
ដ្ររ។  ដូចជា សព្វ មួយដងដ្ររ  មហោ-  
ស្រព   ឆ្នាំ ន្រះ  នឹង  ត្រូវ ធ្វើ ឡើង ឱ្រយ ស្រប 
តាម  គោល ការណ ៍ ដ្រល  មហាស្រពរូប-  

ថត ភ្នំព្រញ  ដ្រល មាន ចក្ខុវិស័យទៅ 
លើ   ការជបួ ជុរំវាង ក្រមុ អ្នក ថត របូនានា 
នៅ តបំន ់ អាសុ ីនងិ អរឺ៉បុ  ដ្រល ជាការ-    
បើក   បង្ហាញ  ស្នា ដ្រ សលិ្របៈពកួគ្រ ដល-់  
យុវជន ដោយ ឥត គិត ថ្ល្រ»។ 

លោ ក  បន្ត ថា៖ « វិទ្រយាស្ថាន ប រាំង-  
នៅត្រជាដ្រគូដ៏ចំណាស់ជាងគ្រ និង  
សខំានប់ផំតុ ន្រមហោស្រព ចាប ់តាងំ  
ពី ត្រូវបន បង្កើតឡើងក្នុង ឆ្នាំ២០០៨ 
មក ។ ជាថ្មីម្តងទៀត  ក្នុងកម្មវិធី របស់ 
យើង ឆ្នាំន្រះ បន ស្វាគមន៍    សិល្រប ករ - 
ថត រូបវ័យក្ម្រង  មាន ទ្រព កោស ល្រយ-  

ខ្ពស ់ ក្នងុការអញ្ជើញ ជជ្រក ពភិាក្រសា  គ្នា 
រវាង    ស្នាដ ្រ  ពួកគ្ររៀងៗ ខ្លួន ដូច ជា - 
សិល្របការិនី ថត  កញ្ញា ហាន់ អុីណង 
លោក យ៉ុន រា៉ានុត រួម ទាំង   សិល្រប ករ 
ថតរូបជនជាតិបរាំងឈ្មោះលោក 
Stéphane Lavoué ដាក់ តាំង នៅ 
វិចិត្រសល ន្រ វិទ្រយា ស្ថាន  បរាំង និង 
អ្នក ថត រូប   ផ្រស្រង   ទៀត»។

 សម្រប់ មហោ  ស្រព រូប ថត ភ្នំព្រញ 
ឆ្នាំ ២០ ២០ន្រះ  មាន ការ រៀបចំ ឡើង-   
មាន  លក្ខណ ៈ ជា ទ្រង ់ទ្រយ     ត ូច   ដោយ 
សរ   ត្រ  ការ ព្រយួ បរម្ភ  ឆ្លង  នវូ ជងំ ឺករូដី-  

១៩ ទើប  យើង  សម្រច ថា  ទទួល     
ស្នា ដ្រ ពី សិល្រប  ករ - សិល្រប ការិនី ទាំង  
ខ្ម្ររ និង បរ      ទ្រស  មាន ចំនួន  ៩ រូប    ត្រ  
ប៉ុណ្ណោះ។ លោក ឆន ប៊ុនឈឿន ជា 
ជំនួយ   ការ ផ្ន្រក   ទំ នាក់ ទំនង ន្រ វិទ្រយា   - 
ស្ថាន     បរាំង  បន ឲ្រយ ដងឹ ថា៖ «មហោ-   
ស្រព   ឆ្នាំ ន្រះ សិល្របករ-សិល្រប ការិនី   
មាន ចំនួន ៩ រូប និង មាន ស្នា    ដ្រ   សរុប 
៧៦ របូ  ដោយ យើង មាន   ការ ប្រង   ច្រក 
ជា ២   ផ្ន្រក    ផ្រស្រងគ្នា។ ផ្ន្រក  ទី ១ យើង 
មាន   សលិ្របករ-សលិ្រប  ការនិ ី ៣ របូ ដាក ់ 
តាំង ស្នាដ្រ  រូប    ថត   របស់  ពួក  គ្រ  នៅ- 

វិចិត ្រសល  ខណៈ  ចំនួន  ៤  រូប ទៀត 
នឹង ត្រូវ  តាំង ស្នា   ដ្រ ពួកគ្រ តាម រុឺម៉ក  - 
កង់បី   ឆ្លាស់គ្នា ក្នុង រយៈ ព្រល  ២ខ្រ  ន្រ 
ដំណើរ  ការ ឆ្នាំ  ន្រះ ។ ដោយ   ឡ្រក  យើង 
ក៏   មាន ការ រៀបចំ កម្ម វិធី ប្ល្រក ពី ឆ្នាំ មុន-  
ផង  ដ្ររ ដូច ជា  ការ  ចាក់បញ្ចាំង ស្នាដ្រ 
របស់ Elina Brotherus ប្រគំភ្ល្រង 
ដោយ   ក្រុម តន្រ្ដីករ វណ្ណ ថាន មក ពី 
ក្រុម  ហា្វារ ពន្លឺ សិល្របៈ និង  ការ ចាក់ - 
បញ្ចាងំ  ស្នាដ្រ ការ ង រ  របស ់ក្រមុសសិ្រស 
Studio Images»។ 

សម្រប់ ការ បង្ហាញ រូប ថត របស់- 
សលិ្រប ករ-សលិ្រប ការនិ ី   នៅ  វចិតិ្រ សល 
ន្រ វិទ្រយាស្ថាន បរាំង មាន ស្នាដ្រ របស់ 
កញ្ញា  ហាន ់អុណីង ដ្រល មាន ចណំង- 
ជើង  ថា ៖ «ដណំើរ ន្រ ការ ផ្លាសប់្តរូ របស ់
ខ្ញុំ   ឆ្នាំ ២០១៩» ស្នាដ្រ របស់ លោក-   
យ៉នុ  រា៉ានតុ មាន ចណំង ជើង ថា «ពន្លក- 
ន ្រ  ជីវិត ឆ្នាំ២០១៩» និង ស្នាដ្រ របស់  
អ្នក  ថត រូបជា  ជនជាតិ បរាំង លោក-  
Stéphane Lavoué  មាន ចំណងជើង 
ថា «ខ្រខ្មោ  ឆ្នាំ ២០២០»។ 

ចណំ្រក ឯ ស្នាដ្រ របូ ថត តាងំ ពពិរ័ណ ៍
តាម  រុឺម៉ក កង់បី វិញ គឺ មាន ស្នាដ្រ របស់ 
អ្នក    ថត រូប ជើង ចាស់  ម៉ក់ រ៉្រមីស្រសា- 
មាន  ចំណង ជើង ថា  «ទឹក គឺជា ជីវិត 
ឆ្នា២ំ០០៩» នងិ ស្នាដ្រ របស ់ជន ជាត ិ
ហា្វាំង ឡង់  Elina Brotherus ដ្រល 
មាន ច ំណង  ជើង ថា «អ្នកវង្វ្រង២» -   
ដ្រល  ត្រូវ តាំង តាម រុឺម៉កកង់បី៕

រូបថត ជា ស្នាដេ របស់ អ្នក ថត រូប សេ ីកញ្ញា ហាន់ អីុណង មានឈ្មោះ ថា «ដំណើរនេការផ្លាស់ប្តរូរបស់ខ្ញុ ំ២០១៩»។ រូបថត សហ ការី

រូបបឹងឈូកស្នាដេអ្នកថត រូប សេ ីវ័យ ក្មេង កញ្ញា  ហាន់ អីុណង  និង  រូប មាន មុខមនុសេស ពាសគេប់ធញ្ញជាតិ ស្នាដេ លោក យុ៉ន រ៉ានុត និង រូប ស្នាដេអ្នកថត បរទេស  លោក Stéphane Lavoué ។ រូបថត សហការី
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស ់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា  ផ ្នៃក    អ  ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ 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 ឲៃយ 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  
បៃកប ទៅ    ដយការថ្លងឹ ថ្លៃង ពី ហៃ តុ-  
ផល   ល្អ បៃសើរ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក  អ្នក- 
ហក់   មាន សមត្ថភាព ក្នុង ការសមៃច  

កិច  ្ច ការផៃសៃងៗ  និង 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  គ្នាល្អ 
ណាស់ មិនមាន កើតភាពរកាំរកូស នោះឡើយ។        

រាសីខ្ពស់តៃដៃត។ ការបំពៃញ កិច ្ច - 
ការ  ផៃសៃងៗ ចៃើន តៃ ធ្វើ ដយភាព-  
មឺុងមា៉ាត់ និង ហ្មត ច់ត់។ ចំពះ លាភ-  
សកា្ការៈនឹង បាន ដយ ការ ពៃយាយាម  

បៃងឹ  បៃង របស   ់ខ្លនួ  ។ ចំណៃក ឯ សៃច ក្តសី្នៃហមាន  
ការយល់ចិត្ត គ្នា និងចៃះ អធៃយា សៃយ័  គ្នា ល្អ ។ ថ្ងៃនៃះ 
លោក អ្នក  មិន សូវជាអំណោយផលល្អ បុ៉នា្មាន នោះ 
ឡើយសមៃប់ មុខរបររកទទួលទនផៃសៃងៗ  តៃ មិន 
មានអ្វចីោទជា បញ្ហា ធំនំាឲៃយ ខូចខតលាភទៃ  ។

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 វិញគឺ  មិន ល្អ ទំង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

 រាសីសៃតុចុះ។  ការ បំពៃញ ការងារ 
ផៃសៃង ៗ គ បៃបីយកចិត្តទុកដាក់  ខ្លាងំ- 

 កា្លា ពំុនោ ះទៃ តៃវូខត បៃយោជន   ៍ 
ជាក់ជាពំុខនឡើយ ។ ការ  និយាយ- 

ស្ត ី  នឹង  តៃវូ អ្នក ដទៃ និនា្ទា សុខភាព ផ្លវូកាយ ល្អ   តៃ មាន 
ចិត្ត ជាអកុសល។ រីឯកា រ បៃកប របរ រកទទួល ទន មិន 
បាន  ផ លចំណៃញ ទៃ ។  ការ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត-  
ឆ្ងាយ      តៃវូតៃ  បៃយ័ត្ន  ពំុនោ ះ ទៃ ចៃបាស់ជា តៃវូ រង  ម ហន្ត- 
រាយ   និង បណា្តាលឲៃយ កើត មាន គៃះភ័យផងដៃរ៕       

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 ត ្ត 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។

រាសីឡ ើង ខ្ពស់។  លោកអ្នក នឹង-  
ពលតៃ វាចា ដៃល មានបៃយោជន៍ 
ចំពះ អ្នក ដទៃ និងខ្លនួឯ ង ជា ជាង 
ការ  និយាយស្ត ីរោយរាយ ។  សុខ ភាព 

ផ្លវូ   កាយ ល្អ  អាច បំពៃញ ការ ងារ ផៃសៃងៗ បានបៃកប 
ដយ     ជំនឿចិត្ត ។  ត ៃ ការធ្វើ ដំណើរ តៃវូ បៃងុ  បៃយ័ត្ន 
ជា និច្ចទើប  ទឹក ចិត្តបាន រីក  រាយ ចំពះ អំពើជា - 
កុសល ផៃសៃង ៗ ។ ចំណៃក ឯ បញ្ហាស្នៃហ វិញ  ចុះ- 
សមៃងុ នឹង គ្នា បានល្អ  បៃសើរ និង  ល្អកូល្អនិ ល្អ   ។             

រាសីឡ  ើ ងខ្ព ស់  ។ 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-  

ទៅ ដយ         សវុត្ថ ិភាព ។  រឯី  ការ នយិាយ  ស្ត ីបៃកប- 
ដយ            ឧត្ត ម គត  ិ    ស ុខ ភា  ព ផ ្លវូ ចតិ្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល         គឺចិត្ត ប ៃ កប ដ យសៃចក្តី   មៃត្តា   ករុណា   
ចពំ ះ     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   ់  ពាកៃ យ  សម្តី  ដៃល និយាយ ចៃញ  
មក   តៃវូ  វ ិភាគ ឲៃយ 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 រក ទទួ ល ទន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ ៃ     ញ     គ  ួរ   ជា  ទ ីគ   ប  ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឲៃយ អ្នក មាន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ពៃញ នូវ   កិច្ច ការនា នា បាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  

-  

 រាសី  ឡើង  ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន  
សុខ   ភាព ជា ធម្មត មិន មាន ជំងឺ មក 
បៀ ត  បៀន ឡើយ ។ ចំពះទឹកចិត្ត  
មាន   សភាព ស្ងប់ នឹង នរ  ការ និយាយ-  

ស្តី   ចៃើនជាពាកៃយសម្តីគួរ ជា ទី ពៃញ ចិត្ត ទៅ កាន់ 
អ្នក   ដទៃ  ការបៃកបរបរ រកទទលួទន ទទលួ បាន 
នវូ   ចណំលូ គរួជាទ ីពៃញចតិ្ត ។  រឯី ចពំះ សៃចក្ត-ី 
សៃ្នហវ ិញ គឺ មាន ដំណើរការទៅ យា៉ាង រលូន មិន  
មាន អ្វី ជា ឧបសគ្គ ដល់ លោក អ្នកនោះ ឡើយ។ 

 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    ក ្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។

កង្កៃប ១០មុឺនកៃបាល តៃូវ បានចិញ្ចឹម នៅតំបន់ Pierrelatte ភាគអាគ្នៃយ៍ បៃទៃស  បារាំង  ។ រូបថត AFP

កសិករបារំាងផ្ដើមចិញ្ចមឹកង្កែប
ផ្គត់ផ្គង់ភោជនីយដ្ឋានធំៗក្នងុសែកុ

កៃុង បា៉ារីស : រៀងរាល់ ឆ្នាំ 
ពលរដ្ឋ បារាំង ទទួល ទន ភ្លា 
កង្កៃបបៃមាណ  ៤ ពាន ់តោន  ឬ 
ស្មើ នឹង បរិមាណ តៃី បាឡៃន 
ខៀវ  ៤០ កៃបាល ។

ប៉ុន្ដៃ សាច់ ភ្លា  ថ្លាស ៗ     នៅ 
លើ ចាន អាហរ  ស្ទើរ តៃ ទំង- 
អស់  សុទ្ធ តៃ នាំ ចូល ពី បរទៃស  
ដយសារ ការ ចិញ្ចឹម សត្វ ពៃ 
តៃូវ បាន ហម បៃម  និង មាន 
ការ គៃប់ គៃង តឹងរុឹង ។ 

កសិករ ចិញ្ចឹម កង្កៃប បារាំង 
មា្នាក ់ Patrice Francois បាន 
លក់  ភ្លា កង្កៃប ដល់ ផ្ទះ បាយ 
ភោជនីយដា្ឋាន លំដាប់ ផ្កាយ 
Michelin និង ហងកាហ្វៃ 
ផៃសៃង ៗ  ទៀត ។ កង្កៃប បៃមាណ 
១០ មុឺន កៃបាល តៃូវបាន ចិញ្ចឹម 
នៅ តំបន់ Pierrelatte ភាគ- 
អាគ្នៃយ៍ បៃទៃស បារាំង ។ 

លោក Francois បាន បៃប ់
AFP បន្ទរ ដយ សឡំៃង អកូ ៗ  
ព ីសៃះ ចញិ្ចមឹ ជា ចៃើន ក្នងុ កស-ិ
ដា្ឋាន របស់ លោកថា ៖ « ការ- 
ចិញ្ចឹម កង្កៃប ពិត ជា កិច្ចការ ដ៏ 
លំបាក »។ 

បរុស អាយ ុ៥៦ ឆ្នាដំៃល ចាប ់
ផ្ដើម បើក កសដិា្ឋាន ចញិ្ចមឹ កង្កៃប 
ដំបូង កាលពី១០ ឆ្នា ំ បាន បន្ថៃម  
ថា ៖ « វា ចាប់ ផ្ដើម ហុច ទិន្នផល 
ល្អ បណ្ដើរ ៗ  ហើយ តៃ ខ្ញុ ំអត់  ទន ់
រក ចំណូល រស់ ពី របរ នៃះ នៅ 
ឡើយ ទៃ »។ 

ចាប ់ព ីការ កៃប ពង  ការ ថៃទ ំ
កូន ក្អកុរហូត ដល់ពៃញ រូប ពៃញ 
រាង វា ចំណាយ ពៃល បៃហៃល 
១ឆ្នាំ ដើមៃបី ឱៃយ កង្កៃប ធំ ដល់ 
ទម្ងន់ ពី៥០ ទៅ១០០ កៃម    
ផ្ដល់ ភ្លា ថ្លាស ៗ  ២ ដៃល នៅ 
តូច ជាង  ភ្លា មាន់ ឆ្ងាយ ។ 

ពៃល បងា្កាត់ ពូជ វា តៃូវ មាន 

លក្ខខណ្ឌ ចៃើន  រួម ទំងអា-
កាស ធតុ ក៏ដូចជា ដំណើរ វិវត្ដ 
នៃចន្ទ គតិ (ខ្នើត និង រនោច ) 
ដៃល ប៉ះពាល់ ដល់ វៃលា បន្ដ 
ពូជ  របស់ កង្កៃប ។ សមៃប់ ពង 
កង្កៃប រាប់ លាន គៃប់នៅ កសិ-
ដា្ឋាន កង្កៃប បៃមាណ ១០ មុឺន 
កៃបាល ឬ១០ ភាគរយ  អាច ធំ- 
ធត់ ទៅ ជា កង្កៃប ពៃញ សាច់ ។ 

បើ យោងតម ការ សកិៃសា មយួ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១០  ការ ទទលួទន 
កង្កៃប ទូទំង សកល លោក 
មាន ចំនួន ពី ៨០០ លាន  ទៅ 
៣,២  ពាន់ លាន កៃបាល ដយ 
សហរដ្ឋ អាមៃរកិ នងិ សហភាព 
អឺរ៉ុប ជា ទីផៃសារ នាំ ចូល ធំ បំផុត 

ខណៈ ឥណ្ឌូនៃសុី និង ចិន ជា 
ទីផៃសារ នាំ ចៃញ ធំ បំផុត ។ 

ក្នុង ចំណោម អតិថិជន របស់ 
លោក Francois គឺជា ភោជ-
នីយដា្ឋាន Bocuse ផ្កាយ 
Michelin ២ ស្ថិត នៅ កៃបៃរ 
ទីកៃុង  លីយ៉ុងភាគ ខង កើត 
បៃទៃស បារាំងដៃល បន្ថៃម មុខ 
ម្ហូប ភ្លា កង្កៃប នៅនិទឃ រដូវ ។ 

មៃ ចុងភ Gilles Rein-
hardt ដៃល  ទញិ កង្កៃប  ៤០០  
ភ្លា ពី កសិដា្ឋាន លោក Fran-
cois  ក្នងុ ពៃល១សបា្ដាហ ៍បាន 
និយាយ ថា ៖ « ប៉ុន្ដៃ គ្មាន អ្វី ល្អ 
ជាង សាច់ កង្កៃប ថ្លាស ៗ  នៅ 
បារាំង ឡើយ »៕ AFP/HR

ភ្លា កង្កៃបតៃវូ  បានចម្អនិជា អាហារ នៅ ភោជនីយដ្ឋាន ធំៗ    ។ រូបថត AFP

ចុងភនៅហាង បៃណីត សមៃិតសមៃំង សាច់កង្កៃប   ។ រូបថត AFP



   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ កីឡាករយ៉នពិសីមកពី
ក្លិបសាលវ័ន្តកីឡានិងរ៉ារយ៉ារបស់
ក្លិបអេភូថង នឹងតេូវបេកួតបេជេងគ្នា
យកកៅអីទី៨ចុងកេយនៅយប់
ថ្ងេសៅរ៍នេះដើមេបីឡើងទៅកាន់ការ-
បេកួតវគ្គទី២ឬវគ្គ៨នាក់ចុងកេយ
នេពេឹត្តិការណ៍ជើងឯកTV5Knock
OutSeriesក្នុងបេភេទទម្ងន់៥៤
គីឡូកេមជាមួយជើងខ្លាំងៗចំនួន
៧នាក់ទៀតដេលបានឆ្លងផុតការ-
បេកួតជមេុះវគ្គទី១នេះរួចហើយ។
ការបេកួតគ្នារវាងអ្នកបេដាល់យ៉ន

ពិសី និង រ៉ា រយ៉ា នេះ ជាបេភេទ
កឡីាករជើងថ្មីជនំាន់កេយមានបទ- 
ពសិោធតចិប៉នុ្តេមានភាពសេចួសេល ់ 
និងមានឆន្ទៈចូលវាយសមេុកខ្លាំង
ទំនងផេសងសំណាងជាមួយជើងខ្លាំង
ដូចគ្នា។ ទោះជាយ៉ាងណាសមេប់
កៅអីវគ្គទី២នេះនងឹផ្តល់ជនូអ្នកឈ្នះ
តេមា្នាក់គត់ដើមេបីបង្គេប់ចំនួនបេកួត

ក្នុងវគ្គទី២ទៀត ដេលកំណត់តាម
រូបមន្តចំនួនតេ៨នាក់ប៉ុណ្ណោះ។
លោកឡុងសាលវ័ន្តគេូជមេើស-

ជាតិនិងជាគេូបង្វឹករបស់យ៉នពិសី
បានបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ថា៖«យន៉ពសិី
មិនមេនជាកីឡាករជើងថ្មីពេកទេ
ពេះបើនិយយពីការហ្វឹកហាត់វិញ
តាំងពីជំនាន់កីឡាករ ឡុង សំណាង
ឯណះប៉ុន្តេការហ្វឹកហាត់របស់គេ
មិនបានជាប់លាប់ដោយភាគចេើន
ហាត់ឈប់ៗ»។
លោកសាលវ័ន្តបានបន្តថា៖«អ្នក

ទាងំ២នេះមនិធ្លាប់ជបួគ្នានោះទេ។ខ្ញុំ
គិតថា សមេប់ជំនួបបេកួតនេះ ខ្ញុំ
មានទនំកុចតិ្តតេមឹ៦០ភាគរយពេះ
កមេិតរបស់ពួកគេនៅតេមិនទាន់
ឈានចលូលដំាប់ជរួមខុនៅឡើយទេ
ហើយម៉េយាងវញិទៀតអាចនងឹឆាប់ដងឹ
ពីលទ្ធផលចាញ់ឬឈ្នះដោយលបំាក
ទសេសន៍ទាយណាស់ដោយសារវា 
វាយសមេុកខ្លាំងដូចគ្នា»។
ចំណេកលោក អេ ភូថង គេូបង្វឹក

របស់កីឡាករ រ៉ា រយ៉ា មិនអាចសុំ
សមា្ភាសបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់
លោកគ្មានអ្នកទទួលគឺចុចបិទជា-
ចេើនលើកក្នុងពេលហៅចូល។ទោះ
ជាយ៉ាងណា លោក ញាន សុធី
ជំនួយការអ្នករៀបចំផ្គូផ្គងបេចាំ

សង្វៀនប៉ុស្តិ៍លេខ៥បានបេប់ថា៖
«កីឡាករ រ៉ា រយ៉ានេះបេកួតចិត្តធំ
គេន់បើ»។
លោកញានសុធីបានបន្ថេមថា៖

«តាមខ្ញុំសេង់ពីបេវត្តិបេកតួគឺរ៉ារយ៉ា
មានកម្ពស់១,៦៣ម៉េតេធ្លាប់បេកួត

បាន២៥ដង ឈ្នះ១៥ ចាញ់៧និង
ស្មើ៣ដង។ ចំណេកកីឡាករ យ៉ន
ពិសីបេកួតបាន៣៧ដង ឈ្នះ២៧
ចាញ់៧នងិស្មើ៣ដង។គូនេះពតិជា
លំបាកវាយតម្លេ ឬពេយាករណាស់
ពេះជើងថ្មីវ៉េមិនចេះសំចេកមា្លាំងទេ
អ៊ីចឹងបើវ៉េចំគោលដៅល្អងាយនឹង
សន្លប់ដូចគ្នា»។
កេពីគូដណ្តើមពាននេះ កីឡាករ

សេកចៅជូតមកពីក្លិបអង្គរជ័យខេត្ត
សៀមរបតេូវបេកួតមិត្តភាពជាមួយ
ជើងចាស់សៀវង៉ុយរបស់សមាគម
កីឡាបេដាល់កងយោធពលខេមរ-
ភូមិន្ទក្នុងបេភេទ៦០គីឡូកេម។ចៅ
ជូតជាកីឡាករជើងថ្មី បទពិសោធខ្ចី
ជាង ខណៈ សៀវ ង៉ុយ ចាស់វសេសា
ប៉នុ្តេអ្នកបេដាល់របូនេះបេកតួធ្លាក់ចុះ
មួយកមេិតទៅហើយ។ចំណេកជើង-
ចាស់ទម្ងន់ធ្ងន់ធនរុជក្លបិមកដុរជ- 
សីហ៍តេូវប៉ះកីឡាករចាស់វសេសាបាត់
មខុយរូផាន់សវុណ្ណរបស់ក្លបិចតមុខុ
ក្នុងបេភេទទម្ងន់៦៥គីឡូកេម៕

កេុង កៀវ :១គេប់របស់
កីឡាករបមេុងViktor Tsyg-
ankov ជួយឱេយកេុមជមេើស-
ជាតិអ៊ុយកេនឈ្នះ១-០លើ
អេសេប៉ាញទាងំមិនគួរឱេយជឿនៅ
ផ្ទះខ្លនួឯងអឡំងុការបេកតួទី៤
ក្នុងកម្មវិធី Nations League
នាកេុងកៀវកាលពីថ្ងេអងា្គារ។
កីឡាករវ័យ២២ឆា្នាំ របស់

កេុមDynamoKievតេូវបាន
គេូបង្វឹករបស់អ៊ុយកេនលោក
AndriyShevchenkoដាក់ឱេយ
លេងមិនប៉ុនា្មាននាទីផងក៏មាន
ឱកាសទទួលបានបាល់បោះ
ទម្លុះរបស់ AndriyYarmo-
lenkoហើយស៊ុតផុតដេអ្នកចាំ-
ទីDaviddeGeaដេលឡើង
ជេលុបញ្ចលូទីបានយ៉ាងល្អនៅ
នាទីទី៧៦។
វាជាលទ្ធផលគួរឱេយភា្ញាក់ផ្អើល

កេយអេសេប៉ាញដេលមិនចាញ់
តាំងពីខេវិច្ឆិកាឆា្នាំ២០១៨មក
បានយកឈ្នះ៤-០ពេលកេុម
ទាំង២ជួបគ្នានៅកេុងមា៉ា្រឌីដ
កាលពីខេមុនហើយអ៊ុយកេន
ឥឡូវនេះតាមកេុមរបស់លោក
LuisEnriqueតេ១ពិន្ទុក្នុង
គេុបទី៤នៅLeagueA។
ជាមួយនឹងការបេកួតនៅ

សល់តេ២លើកទៀតកេុម
អេសេប៉ាញកំពុងឈរទីកំពូល
តារងដោយមាន៧ពិន្ទុពោល
គឺមាន១ពិន្ទុនាំមុខកេុមលេខ
២អាល្លឺម៉ង់និងលេខ៣អ៊ុយ-

កេនខណៈស្វ៊ីសនៅបាត
តារងមាន២ពិន្ទុ។
វាជាការវិលតេឡប់គួរឱេយខក-

ចិត្តសមេប់បេទេសអេសេប៉ាញ
មកកាន់កីឡដា្ឋានដេលពួកគេ
បានបំបាក់អីុតាលី៤-០កាល-
ពីពេឹត្តិការណ៍Euro2012ក្នុង
វគ្គផា្ដាច់ពេ័តេ ខណៈកេុមមាន
រហសេសនាមថា«គោជល់»
បំបោ៉ាងសំណាញ់ទីបានតេ១
គេប់គត់សមេប់ការបេកួត៣
លើកចុងកេយក្នុងខេនេះ។
ដោយតេូវរិះគន់ជាញឹកញាប់

ពីទមេង់របស់ខ្លួនពេលឈរចាំ
បង្គាលទីឱេយកេុមManches-
terUnitedកីឡាករDeGea
នឹងតេូវបេឈមការពិចារណាពី
តំណេងរបស់គេនាពេលនេះ
ក្នងុកេមុជមេើសជាតិហើយការ- 
ប៉ះអាល្លឺម៉ង់ខេកេយក្នុងផ្ទះ
ខ្លួនឯងគឺសំខន់ណាស់ពេះ
វាអាចមេចថាកេុមណាបាន
ឆ្លងទៅវគ្គ៤កេុមចុងកេយ។
តេលោកEnriqueមិនយល-់ 

សេបនឹងការរិះគន់នេះដោយ
និយយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌-
មានថា៖ «អ្នកអាចនិយយអ្វី
ចេើនជាងនេះក៏បានតេការ-
បនោ្ទោសDeGeaគឺជាមារយទ
មិនល្អសេចទៅហើយ។បេសនិ- 
បើDeGeaតេវូបានស្ដីបនោ្ទោស
សមេប់ការបេកួតដូចនេះបិទ
ម៉េកេូហ្វូនហើយពួកយើងបេក
គ្នាតេម្ដង»៕AFP/VN

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ទី១៥ែខតុលាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

កីឡាករ យ៉ន ពិសី តេវូបេកួត ជមេះុ ដណ្តើមកៅអី ទី ៨ ជាមួយ រ៉ា រយ៉ា។ រូបថតសហការី

យ៉ន  ពិសី  និង  រ៉ា  រយ៉ា  ត្រូវ ប្រកួត ដណ្តើម កៅ អីទី ៨ ចុងក្រយ នៅ TV5

អ្រស្រប៉ាញ ចាញ់  អ៊ុយ ក្រន  
១-០ គួរ ឱ្រយ ភ្ញាក់ ផ្អើលបំផុត

សម្ពាធ កំពុង មន កាន់ ត្រ ខ្លាងំ លើ Loew
កេុង Cologne :ការកាន់

តំណេងរយៈពេល១៤ឆា្នាំ
របស់លោកJoachimLoew
ក្នុងឋានៈជាគេូបង្វឹកនេកេុម
ជមេើសជាតិអាល្លមឺង៉់កពំងុតេ
មានសមា្ពាធហើយកេយកេមុ
នៅតេបន្តបាននូវលទ្ធផលមិន
ល្អទៀតដោយតេូវតាមការនាំ- 
មខុ២-០រហូតបានស្មើ៣-៣
អំឡុងការបេកួតក្នុងកម្មវិធី
Nations Leagueជាមួយ
ស្វ៊ីសកាលពីថ្ងេអងា្គារ។
កេមុអាល្លមឺង៉់លេងមនិឈ្នះ

ដល់ទៅ៤ដងក្នុង៥បេកួត
ចងុកេយដោយក្នងុនោះស្មើ
៣បេកួតទាំងដេលខ្លួនធ្វើការ
នាំមុខរហូតហើយលទ្ធផល
នេះធ្វើឱេយកេុមកំពូលនៅអឺរ៉ុប
១នេះឈរនៅលេខ២ក្នុង
ពូលពីកេមកេុមអេសេប៉ាញ។
ការឈ្នះកេមុអ៊យុកេនយ៉ាង

លំបាក២-១កាលពីថ្ងេសៅរ៍
នាកេុងកៀវទាំងកេុមខ្លួនមាន
កមា្លាំងពេញហើយកេយមក
ស្មើជាមួយតួកគី៣-៣ក្នុង
បេកួតមិត្តភាពនៅផ្ទះខ្លួនឯង
នាថ្ងេពុធសបា្ដាហ៍មុនជាថ្មីម្ដង
ទៀតកេុមរបស់លោកLoew
បានបងា្ហាញឱេយឃើញពីភាព-
កមេសាយរបស់តំបន់ការពារ។
«បេកដណាស់ពេលរបូត

ដល់ទៅ៣គេប់បានន័យថា
ការការពារគឺខេសាយ»។នេះជា
សម្ដីរបស់ខេសេបមេើ Toni
Kroosដេលមានកំហុសនាំ

ឱេយស្វ៊ីសស៊ុតគេប់ទី២បាន
សមេចកេយមានឱកាស
ចូលលេងលើកទី១០០ឱេយ
កេុមអាល្លឺម៉ង់។
បុរសវ័យ៦០ឆា្នាំ Loew

មានកុងតេជាមួយសហព័ន្ធ
បាល់ទាត់អាល្លឺម៉ង់រហូតដល់
ពេឹត្តិការណ៍WorldCup
2022តេពេលនេះបេជាបេយិ- 
ភាពរបស់គត់ក្នុងដួងចិត្ត
របស់អ្នកគំទេធ្លាក់ចុះយ៉ាង
ខ្លាំងពោលគឺពីកមេិតខ្ពស់
ពេលឈ្នះWorldCup2014
ខណៈការធ្លាក់នេះចាប់ផ្ដើម
មានបណ្តើរៗ ចាប់តាំងពីកេុម

អាល្លឺម៉ង់ទទួលបានលទ្ធផល
យ៉ាងអាកេក់នៅឯWorld
Cup2018នាបេទេសរុសេសុី
ដោយពកួគេមនិអាចសមូេបីឆ្លង
ផុតពីវគ្គចេកពូល។
លទ្ធផលស្មើជាមួយស្វ៊ីស

នេះនឹងនាំឱេយមានការរិះគន់
កាន់តេខ្លាំងឡើងៗចំពោះ
លោកLoewពីបណា្ដាបុគ្គល
លេបៗី មយួចនំនួក្នងុរង្វង់វសិយ័
បាល់ទាត់អាល្លមឺង៉់មានដចូជា
លោកLotharMatthaeus
និងBastianSchwein-
steigerជាដើម។
តេយ៉ាងណាខេសេបមេើ Kai

Havertzដេលស៊ុតបាន១
គេប់ដេរបាននិយយបេប
វជិ្ជមានថា៖«យើងតេងតេវាយ- 
បកបានជានិច្ចបើទោះជាតេូវ
នាំមខុជាចេើនដងដចូ្នេះយើង
បានបងា្ហាញពីការមានទំនុក-
ចិត្តខ្ពស់របស់ពួកយើង»។
កេយបញ្ចប់ការបេកតួទី៤

នេះកេមុអាល្លមឺង៉់នៅលេខ២
ក្នុងគេុបទី៤នៅLeagueA
ដោយមាន៦ពិន្ទុស្មើកេុម
លេខ៣អ៊ុយកេនខណៈកេុម
លេខ១អេសេប៉ាញមាន៧ពិន្ទុ
រីឯកេុមស្វ៊ីសមាន២ពិន្ទុនៅ
បាតតារង៕AFP/VN

Kroos (ស្ដា)ំ របស់អាល្លម៉ឺង់ កំពុង បេជេងជាមួយ Widmer របស់ស្វ៊សី អំឡុងការបេកួត កាលពីថ្ងេអង្គារ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  ខណៈ  ការ ប្រកួត- 
ប្រជ្រង សម្រស ់ន្រ កម្ម វធិ ីប្រកតួ 
បវរ  កញ្ញា ផ្រន ដី  អន្តរជាតិ ឆ្នាំ 
២០២០-Miss Earth 2020 
កំពុង ត្រ   ចាប់  ផ្តើម ក្នុង ដំណាក់- 
កាល ចម្រញ់ជម្រុះ ន្រ  វគ្គ  - 
សំណួរ  ចម្លើយ  ស្រី ស្រស  ់ ជា  
កញ ្ញាឯក ផ្រនដី តំណាង   ឱ្រយ - 
កម្ពុជា ប្រចាំ  ឆ្នាំ២០២០  កញ្ញា 
ហ្រង សុទ្ធនិស្រស័យ  ហាក់-  
ទទួល  បាន ការ គាំទ្រ   ខ្លាំង និង 
មាន ភាព ល្រច ធ្លា        ពី    ប្រិយ មិត្ត 
អ្នកគាំទ្រ    លើ សកល លោក។ 

អ្វី  ដ្រល  គួរ ឱ្រយ   កោត សរសើរ   
ក្នុង   ចំណោម  ប្រក្ខនារី  នានា-   
ដ្រល    ចូល រួម ការ ប្រកួត កញ ្ញា 
ឯក   ផ្រនដ ី  Miss Earth 2020   
មាន  ចនំនួ  ៧៩ ប្រទ្រស      ទ ូទាងំ   
ពិភព  លោកនោះ កញ្ញា ហ្រង 
សុទ្ធនិស្រស័យ ក៏  ទទួលបាន-   
រង្វាន់    ម្រដាយ    មាស   ពី  ការ  បោះ- 
ឆ្នាត  គា ំទ្រ  តាម   គ្រហ  ទំព័រ  ក្រុម 
អ្នក គា ំ ទ្រ   អន្តរជាតិ  ជាមួយ នឹង 
កញ្ញា  ឯក  ប្រទ្រស អង ់គ្ល្រស នងិ 
កា ណាដា លើ វិញ្ញាសា ឆ្លើយ  
សំណួ រ  ស្តី ពីបរិសា្ថាន និងបញ្ហា  
ផ្រនដី ។ 

 តាម    លោក ម៉្រន និមលរ័ត ន៍  
ជា ប្រធាន    ប្រតិបតិ្ត  ន្រ ក្រុម  ហ៊ុន  
Miss Cambodia Interna-
tional សម្រប់ការ ជ្រើស រីស  
ប្រក្ខ      ភាព កញ្ញា ឯក កម្ពុជា  បាន   
បង្ហើប   ថា៖ « ចំពោះ រឿង ពាន- 
រង្វាន់ នោះ បើ តាម  ដឹងគឺជា ការ-   
រៀបចំ ដោយ គ្រហ ទំព័រ របស់    
ក្រុម   អ្នកគាំទ្រ  នៅ ទូទាំង ពិភព-  
លោក ប៉ុណោ្ណោះ ។ ត្រ ទោះ ជា 
យ៉ាង  ណា  របៀប ន្រ ការ រៀបចំ 
ឆ្នាំ ន្រះ រូប  ខ្ញុំ ផ្ទាល់នៅ មិន   ទាន់  
ដងឹ   ច្របាស ់នៅ   ឡើយ ទ្រ  ព្រះ ថា  
វា ជា ការរៀបចំ តាម អន  ឡាញ 
លើក ដំបូង ។   ចំពោះ ការ ទទួល   
ការគាំទ្រ ច្រើន  របស់ កញ្ញា- 
ហ្រង សទុ្ធ  នសិ្រស័យ  ព ីអ្នកគាទំ្រ 
នោះ  គឺ ដោយសារ នាងឆ្លើយ-  
សណំរួ  បាន ល្អ  ដ្រល ជា ចណំចុ  
មួយ   ល្អ សម្រប់  ការ តំណាងឱ្រយ   
កម្ពុជា  យើង »។

លោក ម៉្រន និមលរ័តន៍  បន្ត 
ឱ្រយ  ដឹង ពី ទ្រព កោសល្រយ  និង-  
ចណំ្រះ  ដងឹ របស ់កញ្ញា នសិ្រសយ័  

ដ្រល  មានស្រុក កំណើត នៅ - 
ក្រុង  តាខ្មៅ    ទើប ត្រ បាន  បញ្ចប់ 
ការ  សិក្រសា ផ្ន្រក ទំនាក់ ទំនង     អន្តរ- 
ជាតិ  នៅ សាកល   វិទ្រយា ល័យ - 
Bridgewater State Uni-
versity        នៅ  រដ្ឋ មា៉ាស្រជសូ្រត 
សហ រដ្ឋ អាម្ររិក  កាល    ពី ឆ្នាំ  
២០១៩ កន្លង   មក  នោះ ថា៖ 
«និស្រស័យ  ជា ប្រក្ខនារី - 
មាន  ចំណ្រះ ដឹង ល្អ - 
ទាំង   ភាសា អង់គ្ល្រស 
នងិ   ចណំ្រះ ដងឹ  ទទូៅ   
ហើយ  គាត់ ក៏ មាន 
ទ្រពកោសល្រយ ផ្ន្រក 
សិល្របៈ ផង  ដ្ររ  គឺ  នាង  
ច្រះ   នពិន្ធ ទនំកុ ច្រៀង នងិ ច្រះ  
ច្រៀងបទ   ភាសា អង់- 
គ្ល្រស   បាន យ៉ាង- 
សា្ទាត់ ទៀត»។ 

គរួ បញ្ជាក ់ថា  ហ្រង 
សុទ្ធ និស្រស័យ   ជា អតីត   - 
កញ្ញាឯក Miss University 
2016 ចំណាត់ ថា្នាក់ ល្រខ    ២  
និង   ធា្លាប់ បាន   ប្រកួត  កម្មវិធី  
Miss  Cosmopolitan 
World 2016 នៅ  - 
មា៉ាឡ្រសុ ីដោយ   ទទលួ 
បាន  ពាន ២ គឺ ពាន  
Best in talent &  
ពាន  Best Eye-
brows៕ 

  កញ្ញាឯកផែនដីកម្ពជុាទទួលបាន  
ការគំាទែខ្លាងំនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
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សេសីេស់ ហេង សុទ្ធនិសេស័យ កញ្ញាឯកផេនដី កម្ពជុា  ទទួល បន ការ គំា ទេ   
ចេើននៅ លើ ឆាក អន្តរជាតិ ។ ហ្វ្រសប៊ុក 

ខេសេ បេយុទ្ធ Ronaldo  អង្គយុសំដិល ថ្ងេ មើល មិត្ត រួម កេមុ ហ្វកឹ ហាត់ កេយតេស្តវិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ១៩។ សហ ការី

Ronaldo អាចសំដិលថ្ងែ
ជាធម្មតាទោះមានកូវីដ១៩
 កេងុ លីស បោន : តារា ឆ្នើម របស់ 

ព័រទុយហា្គាល់ និងក្រមុ ស្រះ បង្កង់ 
Juventus (Juve) Cristiano 
Ronaldo ត្រូវ បាន គ្រ ប្រប់ ថា 
មាន សុខភាព ល្អ និង អាច សំដិល  
ថ្ង្រ ជា ធម្មតា ពី ថ្ង្រ អង្គារ ក្រយ  ធ្វើ 
ត្រស្ត វិជ្ជមាន វីរុស កូរូ៉ណា  ដ្រល ធ្វើ 
ឱ្រយ រូប គ្រ  ត្រវូខកខនមិន បានចូល 
រួម ជួយ ក្រមុ ជម្រើស ជាតិ ព័រទុយ- 
ហា្គាល់  នៅ ក្នុងការ   ប្រកួត ពាន 
Nations League ជាមួយ 
ក្រមុសុ៊យអ្រត នៅយប់ រំលង អ ្រធា-
ត្រឈានចូលថ្ង្រ ពហស្របតិ៍ន្រះ ។

សហ ព័ន្ធ បាល់ ទាត់ ជាតិ ព័រទុយ- 
ហា្គាល់ បាន ឱ្រយ ដឹង តាម វ្រប សាយ 
របស់ ខ្លនួ ថា ៖ «Ronaldo មិន 
មាន អាការ អ្វ ីធ្ងន់ធ្ងរ ឡើយ ហើយ 
នឹង មិន បាន ចូល ល្រង ព្រល ក្រមុ 
ប៉ះ សុ៊យ អ្រត នោះ ទ្រ  សម្រប់ ការ- 
ប្រកួត Nations League » ។
មា្ចាស់ ជយ លាភី ពាន រង្វាន់ Bal-

lon d'Or ៥ លើក Ronaldo បាន 
ចូល ល្រង ក្នងុការ  ប្រកួត Nations 
League  នៅ ព្រល  ក្រមុ ព័រ ទុយ- 
ហា្គាល់  បាន ស្មើ ០-០ ជាមួយ ក្រមុ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ បារំាង  នៅក្រុង បា៉ារីស 
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ គឺ នៅ មុន ត្រស្ត 
វិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ ១៩ ន្រះ បុ៉ន្ត្រ 
ចំពោះ សមាជិក ក្នងុ ក្រមុ ផ្រស្រង ទៀត 
ត្រវូបានសហព័ន្ធ ប្រប់ថា  អវិជ្ជ- 
មាន  ទំាងអស់  ក្រយ ការ ធ្វើ ត្រស្ត 
កាល ពី ព្រកឹ ថ្ង្រ អង្គារនោះ គឺ ដូចគា្នា 
ទៅនឹង កីឡាករ របស់ ក្រមុ ជម្រើស 
ជាតិ បារំាង  ដ្ររ ។ ន្រះ បើ យោង តាម 
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ បារំាង ។
គ្រូ បង្វឹក របស់ ព័រទុយហា្គាល់ 

លោក Fernando Santos បាន 
ប្រប់ នៅ ឯ សន្នសីិទ កាស្រត ថា ៖ 
«យើង គោរព តាម គោល ការណ៍ 
សុខ ភាព គ្រប់ យ៉ាង ត្រ វា នៅ ត្រ 
កើត ឡើង បាន ។ យើង បាន ធ្វើ 
ត្រស្ត រាល់ ថ្ង្រ » ។ 
ជាមួយ គា្នា ន្រះ ខ្រស្រ ការពារ Gior-

gio Chiellini  របស់ក្រមុ Juve 
ដ្រល បាន ទាក់ ទង ទៅ  Ronaldo 
ដោយ ផ្ទាល់ នោះ បាន ប្រប់ ថា ៖ 
« គ្រ សុខ ភាព ល្អ ធម្មតា និង កំពុង 
ដ្រក ហាល ថ្ង្រ ទៀត ផង ។ គ្រ នឹង 
ត្រឡប់ មក វិញ ព្រល គ្រ ត្រៀម ខ្លនួ 
បាន រួច រាល់ » ។

ការ ឆ្លង ជំងឺ របស់ កីឡាករ វ័យ ៣៥ 
ឆ្នា ំRonaldo ជាដំណឹងដ៏  អាក្រក់ 
មួយ  សម្រប់ ក្រមុ ស្រះ បង្កង់ ខណៈ 
គោល ការណ៍ សុខភាព  មាន  ធរ- 
មាន  នៅ ឡើយ  សម្រប់ ក្រប ខ័ណ្ឌ  
Serie A ដូច្ន្រះ Ronaldo ត្រវូ ត្រ 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡ្រក រយៈ ព្រល ១០ 
ថ្ង្រ ហើយ បនា្ទាប់ មក ត្រវូ បញ្ជាក់ 
ពី ត្រស្ត អវិជ្ជមាន មុន នឹង អាច ចាប់- 
ផ្ដើម ចូល ល្រង  ឡើង វិញ បាន ។ 
ត្រស្ត នោះ នឹង ធ្វើ ឱ្រយ  Ronaldo 

មិន អាច ទៅ រត់  លើ ទីលានបាន 
នោះ ឡើយ ព្រល ក្រមុ  Juve ធ្វើ 
ការ ប្រកួត ជាមួយ ក្រមុ  Crotone 
នៅ  Serie A នា ថ្ង្រ សៅរ៍ ចុង- 
សបា្ដាហ៍ ន្រះ និង មិន អាច ធ្វើ ដំណើរ 
ជាមួយ ក្រុម  ទៅ ផ្ទះ Dynamo 
Kiev សម្រប់ ប្រកួត បើក ឆក នៅ 
ក្រប ខ័ណ្ឌ Champions League 
ក្នងុ វគ្គ សន្រសំ ពិន្ទ ុតាម ពូល ដ្ររ ។
Ronaldo  ក៏ អាច បាត់ មុខ    នៅ 

Champions League ដដ្រល 

ន្រះ ព្រល តទល់ ជាមួយ នឹង ក្រមុ 
Barcelona នៅ ថ្ង្រ ទី ២៨ ខ្រ តុលា 
ដ្រល ការ ប្រកួត នោះ គ្រ នឹង ឃើញ 
ការ ប្រឈម មុខ គា្នា ជាលើក ដំបូង  
ជាមួយ កីឡាករ គូ សត្រូវ ចាស់ 
Lionel Messi គិត តំាង ពី ចាក- 
ច្រញ ពី ទឹក ដី អ្រស្របា៉ាញ ។
កីឡាករ Chiellini បាន និយយ 

បន្ថ្រម ថា ៖ « យើង ទំាង អស់ គា្នា  ជា 
អត្ត ពលិក បាល់ ទាត់  ដឹង ច្របាស់ 
ថា យើង ប្រឈម នឹង គ្រះ ថា្នាក់ 
ខ្លាងំ  ហើយ យើង ត្រៀម ខ្លនួ ទទួល 
យក ជា និច្ច ត្រ យើង ព្រយាយម កាត់ 
បន្ថយ ហានិភ័យ ឱ្រយ នៅ ទាបបំផុត 
តាម  ដ្រល អាច ដោយ ការ អនុវត្ត 
តាម គោល ការណ៍ សុវត្ថភិាព ចំា - 
បាច់ ទំាង អស់ គា្នា» ។ 
Ronaldo ដ្រល ធា្លាប់ ពាក់ ឯក- 

សណា្ឋាន របស់ ក្រមុ Manches-
ter United និង Real Madrid 
ដ្ររ នោះ គឺ ជា កីឡាករ បាល់ ទាត់ 
ដ៏ ល្របី ល្របាញ ចុង ក្រយ គ្រ ដ្រល  
ធ្វើ ត្រស្ត វិជ្ជមាន ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដ្រល បាន ឆក់ ជីវិត មនុស្រស ជាង ១ 
លាន នាក់ គិត តំាង ពី កើត មាន 
ដំបូង នៅ ដើម ឆ្នា ំន្រះ ។
កីឡាករ ឆ្នើម ៗ  ផ្រស្រង ទៀត នៅ 

មុន ហ្នងឹ មាន ដូច ជា ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ 
សញ្ជាតិ ប្រសីុល Neymar រួម 
ទំាង មិត្ត រួម ក្រមុ Paris Saint-
Germain របស់ គ្រ គឺកីឡាករ 
បារំាង Kylian Mbappe និង ខ្រស្រ- 
ប្រយុទ្ធ Zlatan Ibrahimovic 
របស់ ក្រមុ AC Milan សុទ្ធ ត្រ បាន 
ឆ្លង ជំងឺ ផ្លវូ ដង្ហើម ថ្ម ីដូច គា្នា នៅ បុ៉នា្មៅន 
សបា្ដាហ៍ ថ្ម ៗី  ន្រះ ៕ AFP/VN


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

