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Wood ជួយ ឱ្យ Burnley ស្គាល់
ជ័យជម្នះ លើកដំបូង

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយប្រោក់$៩១លាន
  នៅ  សុី វុត្ថា  

 ភ្នំពៃញៈ  រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា គ្រោង 
ចំណាយ ថវិកា ចំនួន ជាង  ៩១លាន 
ដុលា្លារ សហ រដ្ឋ  អាម្រោ រិក  ដើម្រោបី ស្តារ 
ឡើង វញិ នវូ ហ្រោដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ផ្លវូ ថ្នល ់
នា នា នៅ តាម  ជន បទ ចនំនួ  ៦៧០ ខ្រោស្រោ  
ស្មើ នឹង   ៥ ៣៨៩  គីឡូ ម៉្រោត្រោ  ក្រោយ- 

ព ីខចូ ខាត ដោយ សរ ទកឹ ជ ំនន ់កាល ព ី
ខ្រោ តុលា។ 

  លោក  ចាន់   ដ រ៉ុង   រដ្ឋ ល្រោខា ធិការ 
ក្រោសួង អភិវឌ្រោឍន៍ ជន បទ  ថ្ល្រោង នៅ ក្នុង 
ស ន្ន ិសី ទ សរ ព័ត៌មាន ស្តពីី យុទ្ធ ស ស្ត្រោ 

ក្រោ លម្អ ការ ខូចខាត ដោយ សរ គ្រោះ- 
ទឹក ជំនន់ ក្នុង វិស័យ អភិវឌ្រោឍន៍ ជនបទ    
ដ្រោល រៀប ចំ ដោយ អង្គភាព អ្នក នាំពាក្រោយ 
រាជរដ្ឋា ភិ បាល  កាល ពី ម្រោសិល មិញ ថា  
បនា្ទាប ់ព ីក្រោុម ការងារ បាន ចុះ វាយ តម្ល្រោ 

នៅ ទូ ទាំង ២៥ រាជ ធានី- ខ្រោត្ត  ពិនិត្រោយ 
ឃើញ ស្ទើ រត្រោ គ្រោប់ ខ្រោត្ត ទទួលរង នូវ 
ផលប៉ះ ពាល់  និង ខូច ខាត ហ្រោដ្ឋា រចនា - 
សម្ពន័្ធ ពី គ្រោះ ទឹក ជំនន់   បុ៉ន្ត្រោ រដ្ឋាភិ បាល 
សម្រោច ជ្រោើស រើស ខ្រោត្ត ជា អាទិ ភាព 

សម្រោប់ ស្តារ ឡើង វិញ ។ 
 ខ្រោត្ត ជា អាទិ ភាព ដ្រោល ត្រោូវ បាន 

ជ្រោើស រើសយក មក ស្តារ នូវ ហ្រោដ្ឋា - 
រចនា សម្ព័ន្ធ ឡើង វិញ មាន៩ ខ្រោត្ត ក្នុង 
ចំណោម  ២៥  រាជ ធានី -ខ្រោត្ត រួម មា ន 
ខ្រោត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័  ខ្រោត្ត ពោធ ិសត ់ 
ខ្រោត្ត បាត់ ដំបង   ខ្រោត្ត កំពង់ ស្ព ឺ ខ្រោត្ត សៀម- 
រាប  ខ្រោត្ត ប៉្រោលិន ខ្រោត្ត...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ដើម្រោបីស្តារហ្រោដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធផ្លវូថ្នល់ឡើងវិញក្រោយទឹកជំនន់

មន្ត្រោីជំនាញ៖បរិមាណ
ត្រោីក្នងុឆ្នាំន្រោះនឹងថយ-
ចុះជាងឆ្នាំមុនដោយ-
សរទឹកទន្ល្រោឡើងយឺត

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំៃញៈ មន្ត្រោ ីជំនាញ ក្នងុ វិស័ យ ជល- 
ផលនិងប្រោជា ន្រោសទ បា ន ព្រោយាករ  ថា 
បរិមាណ ត្រោ ីនៅ ក្នងុ ឆ្នា ំន្រោះ នឹងថ យ - 
ចុះជាង ឆ្នាមុំន ៗ  ដោយ សរ ត្រោ របប ទឹ ក -  
ទន្ល្រោម្រោគង្គ  ឡើង យឺត ខសុ ប្រោក្រោតី នងិ 
គ្រោះ រាំង ស្ងួត រួម ផ្រោសំ នឹង ការ បន្ត កាប់ - 
រាន ដី ព្រោ លិច ទឹក ដ្រោល ជា ជម្រោក ត្រោ ីពង- 
កូ ន  នៅ បឹង ទន្ល្រោសប ផង ដ្រោរ ។ 

លោកអុ៊ច វុតា្ថា ប្រោធាន នាយ ក ដ្ឋាន    
កិច្ច ការ ជល ផលបាន ប្រោ ប់  ភ្ន ំព្រោញ ប៉សុ្តិ 
កាលពថី្ង្រោ ទ២ី៣  វចិ្ឆកិា ថា ដោយ សរ 
គ្រោះ រាំងស្ងួ ត នៅ ផ្ន្រោក ខាងលើ ន្រោ 
តបំន ់អាង ទន្ល្រោ ម្រោគង្គ បាន អសូ បនា្លាយ 
ក្នុង រយៈ ព្រោល វ្រោង ធ្វើ ឱ្រោយ របប ទឹក ទន្ល្រោ 
ម្រោគង្គ ក្នងុ ប្រោទ្រោស កម្ព ុជា មាន កម្ពស់ 
ទាប  ខុស ប្រោក្រោតីដ្រោ  ល...តទៅទំព័រ ៦

រូ៉យ៉ាល់គ្រោបុនឹងវិនិយោគលើតំបន់ស្រោដ្ឋកិច្ចពិស្រោសនៅខ្រោត្តកោះកុង
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ក្រោុម ហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រោុប ខូ- 
អិលធីឌី (Royal Group Co.,Ltd) 
នឹង ធ្វើ ការ វិនិយោគ លើការ សង សង់ 
តបំន ់ស្រោដ្ឋ កិច្ច ពិស្រោស (SEZ)នៅលើ  
ផ្ទ្រោ ដី ១មុឺន ហិកតា  ក្នុង ឧទ្រោយាន ជាតិ 

បទុម សគរ  ខ្រោត្ត កោះកុង ដើម្រោបី ឆ្លើយ - 
តប  ទៅ នងឹ កណំើន ន្រោ លហំរូ វនិយិោគ 
នានា ទៅ កាន់ ខ្រោត្ត នា ដ្រោន សមុទ្រោ    
ជាប់ ព្រោំប្រោទល់  ប្រោទ្រោស ថ្រោ។

កាល ពី ថ្ង្រោ ចន្ទ ទី២៣ ខ្រោវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០២០ លោក អ៊ុក ភ័ក្ត្រោ អភិបាល- 
រង ខ្រោត្តកោះកុង បាន ចូលរួម ក្នុង កិច្ច - 

ប្រោជំុ សិក្រោសា លម្អតិ អំពី ទីតំាង ដ្រោល ក្រោមុ-  
ហ៊នុ រ៉យូ៉ាល ់គ្រោបុ ខអូលិធឌី ីបាន ស្នើ  
សុ ំនៅ ក្នងុ ឧទ្រោយាន ជាត ិបទមុ សគរ នា 
ភមូ ិសស្ត្រោ  ឃុ ំតា ន ូន នងិ ឃុ ំថ្មស ស្រោកុ 
បទុម សគរ ខ្រោត្ត កោះកុង។

កិច្ច ប្រោជុំ ន្រោះ មាន ការ ចូលរួម ពី តំ-
ណាង ក្រោសួង ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

សុខ សៃីលុច

កាល ព ីថ្ង្រោចន្ទ ទ២ី៣ វចិ្ឆកិា  ចៅក្រោម 
បារាំង បាន ពន្រោយារ ព្រោល ជំនំុជ ម្រោះក្ត ីប្រោ-
ឆំង អំពើពុក រលួយ របស់ អតីត ប្រោធា-
នាធិបតីបារាំងលោក Nicolas Sar-

kozy រហូតដល់ថ្ង្រោទី២៦ ខ្រោវិច្ឆិកា។
ម្រោធាវើ របស់ លោក Gilbert Azibert 

ដ្រោល ជា អតីត ចៅក្រោមជាន់ ខ្ពស់  និង 
សហចុងចោទបានធ្វើការ ពន្រោយារ ព្រោល 
អង្គ ជំនុំជម្រោះ ន្រោះដោយសរត្រោការ - 
ព្រោួយបារម្ភអំពីការ...តទៅទំព័រ ១២

ចៅក្រោមពន្រោយារព្រោលជំនំុជម្រោះអតីតប្រោធានាធិបតីបារំាង
លោកNicolasSarkozyទាក់ទងរឿងពុករលួយ

ទូក បៃជា នៃសាទ ២គៃឿង  កំពុង នៃសាទតៃ ី នៅតម ដង ទន្លៃសាប  ក្នងុ ខណ្ឌ ឫសៃសី កៃវ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  កាលពីពៃល កន្លង មក ។ រូបថត ហុង មិនា 



បើទោះជាមានយុវជនខ្លះកំពុង
លង់ខ្លនួឈ្លក់វង្វេងនឹងគេឿងញៀន
ដេលជះឥទ្ធិពលអាកេក់ដល់
សង្គមនងិតេូវចាប់ខ្លួនបានម្តងៗ
ក្ដីតេពួកគេនៅតេជាយុវជនកម្ពជុា
យើងដដេលពីពេះករណីនេះក៏
មានឈ្មញួទចុ្ចរតិនងិមន្តេីមាន-
សមត្ថកចិ្ចខ្លះកធ៏្លាប់ពាក់ពន័្ធនងឹ
ការជួញគេឿងញៀនដេរ។
ក្នងុលក្ខខណ្ឌឬក៏កាលៈទេសៈ

ណាក៏ដោយជាពសិេសនៅតាម
ហ្វេសប៊ុកក៏មិនគួរចំអកដាក់
ពួកគេដោយបេើពាកេយតិះដៀល
ឬក៏បេៀបទៅនឹងក្លិបបាល់ទាត់
ណាមួយថាអ្នកគំាទេរបស់ពួក-
គេសទុ្ធតេបេើគេឿងញៀនដចូ្នេះ
ដេរបើគេន់តេយុវជននោះពាក់-
អាវគាទំេក្លបិបាល់ទាត់ក្នងុសេកុ
ឬក៏ក្លបិអន្តរជាតិដូចជាក្លបិបាល់-
ទាត់លេបីៗ ManchesterUnited,
Arsenal,Liverpool,Chel-
sea,Barcelona,RealMa-
drid, Juventusឬក៏Paris-
SaintGermainជាដើម។
ករណីនេះបេសិនបើឪពុកមា្តាយ
គាត់សេពគេឿងញៀនផងគឺកូនៗ
ក៏តេូវបានគេតិះដៀលថាញៀន
ថា្នាដំេរកំុទៅកេបេរនំាតេឆ្លងថា្នាំញៀន
ទេ។ចុះបើមា្នាក់ៗចេះតេចំអក
(Bullying)ឱេយពួកគេយ៉ាងដូច្នេះ
សួរថាតើពេលណាពួកគេមាន
ឱកាសនឹងកេខ្លួនបាននៅពេល
ចេញពីឃុំឃាំងនៅមណ្ឌល
កេបេឬក៏គុកនោះ?
បើនិយយពីគុកវិញគឺណេន

រកតេកន្លេងដាក់ពួកគេសឹងមិន
បានផងដោយសារការអនុវត្ត

ចេបាប់ចោទថាអ្នកបេើគេឿងញៀន
ក៏ជាប់ពនា្ធាគារដេរហើយពេល
ខ្លះក៏ជបួការលបំាកដេរនៅពេល
មានផ្ទុះជំងឺឆ្លងពោលគឺពិបាក
គេប់គេងដចូជាគេន់តេឆ្លងជងំឺ
ផ្តាសាយធំក្នងុគុកនៅខេត្តបនា្ទាយ-
មានជយ័កាលពីខេកញ្ញាក៏ផ្អើល
តេម្ដង។រឯីថ្មីៗ នេះនៅពេលទកឹ-
ជនល់ចិគកុនៅបនា្ទាយមានជយ័
ក៏ផ្អើលដកឹអ្នកទោសមកគកុនៅ
ខេត្តសៀមរាបរួចក៏ជញ្ជនូទៅវិញ។
បើគិតតេឹមក្នុងរយៈពេល៩ខេ
ឆ្នានំេះសមត្ថកចិ្ចបង្កេបគេឿង-
ញៀនបានជាង៧៨០០ករណី
ក្នងុនោះចាប់ខ្លួនជនសងេស័យ
បាន១៥៩១៥នាក់។រឹបអូស
និងដកហូតសារធតុញៀនគេប់-
បេភេទបានជាង៧៥៣គីឡូកេម
ដេលមានការកើនឡើងលើសពី
ឆ្នាំមុនចំនួន៨ភាគរយ។នេះបើ
តាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នង-
ការដា្ឋាននគរបាលជាតិ។
រឯីសណំុរំឿងដេលនៅសេស-

សល់កំពុងសុើបអង្កេតក្នុងតុ-
លាការក៏នៅគរដេរហើយទមេំ
កាត់ទោសមយួៗ ចណំាយពេល
ចេើនដោយសារសមត្ថកិច្ចពាក់-
ពន័្ធរវល់តេករណីគេឿងញៀនរក
តេពេលអភិវឌេឍខ្លួនទៅមុខមិន

ចង់បាន។មេយ៉ាងក្លិបកមេសាន្តនិង
KTVមួយចំនួនក៏ខាតបង់ដោយ-
សារសមត្ថកចិ្ចបទិដោយសារតេ
គេឿងញៀនដេរ។មយួវញិទៀត
ដើមេបីឆ្លើយតបនិងអន្តរាគមន៍
បេយុទ្ធបេឆំងគេឿងញៀនជា
សកលរាជរដា្ឋាភិបាលបានចេញ
សារាចរណេនាំថ្មីបន្ថេមទៀត
ស្តីពីការពងេឹងការអនុវត្តវិធន-
ការបេយុទ្ធបេឆំងគេឿងញៀន
ខសុចេបាប់កាលពីថ្ងេទ១ី៦វចិ្ឆិកា
ដោយឱេយអាជា្ញាធរជាតិបេយុទ្ធ-
បេឆំងគេឿងញៀន និងសា្ថាប័ន-
ពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ពងេងឹការអនុ-
វត្តវិធនការបេយុទ្ធបេឆំងគេឿង
ញៀនខុសចេបាប់។មិនថាតេបេ-
ទេសកម្ពជុាទេបេទេសដទេទំាង
ក្នងុតំបន់គឺសុទ្ធតេបានបេងឹបេង
បេយុទ្ធបេឆំងនឹងគេឿងញៀន
ដោយបានចាត់ទុកជាការងារ
បេចាំទៅហើយពេះជនល្មើស
ខ្លះឡើងដល់ពួកមា៉ាហ្វីយ៉ាធំៗ 
និងមន្តេីសមត្ថកិច្ចជាន់ខ្ពស់ក្នុង
រដា្ឋាភិបាលក៏មានដេរ។
ទោះជាយ៉ាងណាការធ្វើសង្គេម

បេឆំងនឹងគេឿងញៀនជាសមត្ថ-
កិច្ចរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលហើយ
តេការអប់រំសហគមន៍វាជាកិច្ច-
ការរបស់អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានដេល
តេវូចលូរមួទប់សា្កាត់គេឿងញៀន
តាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោ-
បាយភូម-ិឃុំមានសវុត្ថិភាពពោល-
គឺតេវូមានការចលូរមួពីសណំាក់
ឪពុកមា្តាយនិងអ្នកភូមិជួយសេវ-
ជេវកំណត់អត្តសញ្ញាណយុវ-
ជនណាដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
ញៀនថា្នាំឬក៏កំពុងតេចាប់ផ្តើម
សាកលេបងគេឿងញៀនដើមេបីមក
ផ្តល់ចំណេះដឹងបន្ថេមឱេយចៀស
ឬក៏ចាកចេញពីគេឿងញៀនកុំ-
ឱេយឈានដល់ការបេពេឹត្តបទ-
ឧកេិដ្ឋទាន់។ការបញេឈប់ការ-
រីសអើងនិងការចំអកដល់
យុវជនញៀនថា្នាំតាមរយៈការ-
លើកទឹកចិត្តដើមេបីចូលរួមក្នុង
ការងារអភិវឌេឍសង្គមវិញទើប
ជាការផ្តល់ឱកាសឱេយយុវជនឱេយ
កេបេខ្លួនទៅរកអនាគតមួយ
ដេលល្អ។សកម្មភាពនេះគួរតេ-
មានការចូលរួមសហការយ៉ាង-
សកម្មពីអគ្គនាយកដា្ឋានយុវជន
នេកេសួងអបរំ់យុវជននងិកឡីា

ដេលមានជំនាញដោះសេយ
បញ្ហាយុវជននាពេលកន្លងមក។
កាលពីថ្ងេទី១៦ ខេវិច្ឆិកា

កន្លងទៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទទួល-
បានសេចក្តីបេកាសរបស់កេសួង
ការងារនិងបណ្តុះបណា្តាល-
វិជា្ជាជីវៈដេលបានផ្តល់ឱេយកម្មករ
និយោជិតដេលបាត់បង់ការងារ
និងពេយួរការងារដោយសារវិបត្តិ-
កូវីដ១៩ចូលសិកេសាវគ្គបណ្តុះ-
បណា្តាលសញ្ញាបតេបច្ចេកទេស
និងវិជា្ជាជីវៈ១(C1)វគ្គពិសេស
ដេលមានរយៈពេល៤ខេដោយ
សិកា្ខាកាមនឹងទទួលបានបេក់
ឧបត្ថម្ភចំនួន២០មុឺនរៀលក្នុង
១ខេសមេប់ចំណាយលើការ-
ហូបចុកនិងសា្នាក់នៅពេលរៀន
សូតេ»។សកម្មភាពរបស់កេសួង
ការងារនេះគឺជាដំណោះសេយ
១ផ្នេកក្នុងការចូលរួមទប់សា្កាត់
កុំឱេយយុវជនយុវតីធ្លាក់ខ្លួនបេើ-
បេស់គេឿងញៀនទាន់។
ជាលទ្ធផលល្អការមិនចំអក

ពីមហាជនចំពោះយុវជនដេល
ធ្លាក់ចូលក្នុងកេុមបេើគេឿង-
ញៀនគឺអាចកេបេឥរិយបថ
ពួកគេមកវិញបាន ដូចជា
ករណីអតីតខេសេបមេើរបស់ក្លិប
បឹងកេតកីឡាករយុវជនមា៉ាត់
យ៉ាមីនតេវូបានសមត្ថកិច្ចឃាត់-
ខ្លនួជាមួយបក្ខពួកក្នងុក្លបិកមេសាន្ត
មួយនៅភ្នំពេញកាលពីដើមឆ្នាំ
នេះពាកព់័ន្ធជាមយួនងឹការសេព
គេឿងញៀន។បុ៉ន្តេយុវជនរូបនេះ
បានកេខ្លួនដោយមិនមានការ-
រីសអើងនិងចំអកពីមហាជន
ដេលជាការផ្តល់ឱកាសឱេយគាត់
បានសាងជវីតិថ្មីជាមយួនងឹអាជពី
បាលទ់ាត់ក្លបិប៉លូសិជាតិទៅវញិ
កាលពីចុងរដូវកាលមុននេះ។
ហេតុដូច្នេះហើយការកេបេ

ឥរិយបថមកជាវិជ្ជមានចំពោះ
យុវជនដេលធ្លាប់បេើបេស់គេឿង-
ញៀនឬក៏កំពុងសាកលេបងនឹង
គេឿងញៀនគឺទាល់តេមានការ-
ចូលរួមពីមជេឈដា្ឋានទូទៅរួមមាន
សហគមន៍មាតាបិតាអាជា្ញាធរ
មលូដា្ឋានកមា្លាងំសមត្ថកចិ្ចមន្តេ-ី
បច្ចេកទេសពីសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ជាពិសេសគឺផ្តើមចេញពីការ-
បញេឈប់ការចំអកនិងការរីស-
អើងផ្ទាល់ពីសហគមន៍និងសង្គម
តាមរយៈបណា្តាញសង្គមផង
ដេរ។យោងតាមរបាយការណ៍
អង្គការUNICEFឆ្នាំ២០១៩គឺ
មានយុវជនកម្ពុជា៨៥,៧ភាគ-
រយដេលមានអាយុចនោ្លាះព១ី៥
ទៅ២៥ឆ្នាំបេឈមនងឹការចអំក
តាមរយៈអនឡាញ(Cyber-
Bullying)៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាម

រយៈsoprach.tong@ph
nompenhpost.com

វិភាគសង្គម
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គួរឈប់ចំអកដាក់យុវជនរងគ្រាះព្រាះគ្រាឿងញៀន

វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈ មន្ទីរពេទេយកុមារអង្គរ
សៀមរាបកាលពីថ្ងេទី២៣ខេ
វិច្ឆិកាបានបេកាសទទួលបាន
ថវិកាពីសបេបុរសជនខ្មេរចំនួន
ជាង៤០មឺុនដុលា្លារសហរដ្ឋអា-
មេរិក ជាការស្ម័គេចិត្តបរិចា្ចាគ
បេបមនុសេសធម៌ដើមេបីទេទេង់
ដល់មន្ទីរពេទេយនេះដេលកំពុង
បេឈមទៅនឹងការខ្វះខាត
ហិរញ្ញវត្ថុ ខណៈអ្នកស្វេងរក
ការបរិចា្ចាគនេះគេងនឹងរក
លយុចំននួ១លានដលុា្លារតាម
រយៈយុទ្ធនាការ «រត់ដើមេបី
មនុសេសធម៌ជាមួយសាយ»។
លោកអ៊នួបឋមហៅសាយ

ជាសលិេបករ១របូបានចាប់ផ្ដើម
យុទ្ធនាការរត់ដើមេបីមនុសេសធម៌
កាលពីខេតុលា ហើយគេង
នងឹបញ្ចប់នៅជតិពាក់កណា្តាល
ខេមករាឆ្នាំ២០២១ដេលមាន
រយៈពេល៩៩ថ្ងេ។
លោកសេីសុិនកេតអរុន

បេធនការិយល័យទំនាក់-
ទនំងសាធរណៈបេចាំបេទេស
កម្ពុជានេមន្ទីរពេទេយកុមារអង្គរ
ថ្លេងថាសរបុថវកិាដេលទទលួ
បានពីសបេបុរសជននៅតេឹម
ថ្ងេទី២៣ខេវិច្ឆិកានេះមាន
ចំនួនសរុប៤០៥៥០៨ដុលា្លារ
អាមេរកិ។តាមរយៈពេលវេលា
ដេលនៅសល់នេយុទ្ធនាការ
នេះ សាយ រំពឹងថានឹងអាច
ទទលួថវកិាពីសបេបុរសជនបាន
ចំនួន១លានដុលា្លារសមេប់
ជួយដល់មន្ធីរពេទេយកុមារអង្គរ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១។លោក
សាយ នឹងបន្តរត់ចេញពីកេុង
សៀមរាបនៅថ្ងេទី២៧ខេវចិ្ឆកិា
ដោយរត់ទៅកាន់ខេត្ដពេះវហិារ
ស្ទឹងតេងរតនគិរីមណ្ឌលគិរី
កេចេះ កំពង់ចាមពេវេង
កណា្តាលនងិបញ្ចប់នៅភ្នពំេញ
តាមពេលកំណត់។
សេបពេលសាយ រត់មក

ដល់ខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងេទី
២៣ ខេវិច្ឆិកា លោកពៅ
ពសិដិ្ឋអភិបាលរងខេត្តសៀម-
រាបមន្តេីរាជការបេជាពលរដ្ឋ
និងសិសេសានុសិសេសជាចេើនរូប
បានមកទទួលសា្វាគមន៍ទាំង-
អស់គា្នាក៏បានរត់ជាមយួសាយ
មកកាន់អាសេមពេះអង្គចេក
ពេះអង្គចមដើមេបីបួងសួងសុំ
សេចក្ដីសុខនិងរត់ឆ្ពោះទៅ
ទសេសនកចិ្ចមន្ទរីពេទេយកមុារអង្គរ
ក្នងុកេងុសៀមរាបតេម្ដង។

លោកពៅពិសិដ្ឋថ្លេងក្នុង
ពេលចលូទសេសនកចិ្ចមន្ទរីពេទេយ
នេះថា៖«ក្នងុនាមអាជា្ញាធរខេត្ដ
សៀមរាបសូមអរគុណចំពោះ
សាយនិងកេុមការងារ ដេល
លះបង់ពេលវេលារៀបចំយុទ្ធ-
នាការមនុសេសធម៌នេះឡើង។
សកម្មភាពនេះបានរមួចណំេក
ជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាលដើមេបី
លើកកម្ពស់សុខុមាលភាព
កុមារកម្ពុជាក៏ដូចជាបានជួយ
ទេទេង់ដល់មន្ទីរពេទេយកុមារ
អង្គរខេត្តសៀមរាប»។
ក្នុងពេលនោះដេរ លោក

សាយបានថ្លេងថាក្នងុនាមជា
អ្នកនាសំារនេយទុ្ធនាការលោក
ចង់បងា្ហាញពីការចេះចេករំលេកគា្នា
ទៅវិញទៅមករបស់យុវជននិង
បេជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមខ្មេរជា-
ពិសេសលើវិស័យសុខាភិបាលក្នុង
បេទេសកម្ពុជាដើមេបីឱេយមនុសេស
គេប់រូបទទួលបានសុខភាពល្អ។
យវុជនរបូនេះបេប់ថា៖«ហេត-ុ

ផលដេលជំរុញឱេយខ្ញុំបង្កើតពេតឹ្ត-ិ
ការណ៍រត់ដើមេបីសបេបុរសធម៌
នេះឡើងគឺកេយពីបាន
ឃើញព័ត៌មានផេសព្វផេសាយពី
បញ្ហាបេឈមផ្នេកថវិការបស់
មន្ទរីពេទេយហើយខ្ញុំធ្លាប់បាននាំ
សាច់ញាតិមកពេយបាលនៅ
មន្ទីរពេទេយដោយឥតគិតថ្លេ
កាលពីមុន»។«តាមរយៈលទ្ធ-
ផលដេលទទួលបាននាពេល
នេះ គឺលើសពីអ្វីដេលខ្ញុំបាន
រំពឹងទុកដេលនេះជាទឹកចិត្ដ-
សបេបុរសរបស់បេជាជនខ្មេរ
ពេះកាលរំពឹងទុកដំបូងនេ
យុទ្ធនាការនេះថានឹងអាច
ទទលួបានថវកិាបេមាណ២៥
មុនឺដលុា្លារ»។យោងតាមមន្ទរី-
ពេទេយកមុារអង្គរថវកិាជាង៤០
មុឺនដុលា្លារនេះគឺសបេបុរសជន
នានាបានចលូរមួបរិចា្ចាគតាម
រយៈយទុ្ធនាការនេះនងិ«យទុ្ធនា-
ការតោះលេងហ្គេម ១ ដុលា្លារ
សមេប់កុមារកម្ពុជា»ដេល
អាចបរិចា្ចាគតាមគណនីរបស់
មន្ទីរពេទេយផ្ទាល់ដូចជា ABA៖
AngkorHospitalforChil-
dren(០០០៨៥៣៨៤៣)
គណនីWing៖៩១២២(បេក់
រៀល)៨១២២(បេក់ដុលា្លារ)
គណនីACELEDA៖Angkor
Hospital forChildren
(01000105696828) និង
គណនីSathapana៖Angkor
Hospital forChidren
(07808082834100102)៕

អ្នកទៅបនេសាបថ្នាញំៀននៅមណ្ឌលឱកាសខ្ញុំកន្លងមក។រូបភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍

មន្ទរីព្រាទ្រាយកុមារអង្គរទទួលបាន
ថវិកា៤០មឺុនដុល្លារពីការបរិច្ចាគ
សប្រាបុរសធម៌របស់ពលរដ្ឋខ្ម្រារ
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តុលាការបើកសវនាការលើជនជាប់ចោទនៃអតីតបកៃសបៃឆំាង បៃមាណ១៥០នាក់ ថ្ងៃនៃះ
នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ សាលា ដបំងូ រាជធាន ីភ្ន ំពៃញ 
នឹង ចាប់ ផ្ដើម បើក សវនាការ ជំនុំ ជមៃះ 
ជន ជាប ់ចោទ បៃមាណ  ១៥០នាក ់ចាប-់ 
ពី ថ្ងៃ ទី ២៥ និង ២៦ វិច្ឆិកា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
បទ ចោទ «ឧបឃាត»  «រួម គំនិត កៃបត់»  
នងិ  « ញុះ ញង»់  ដៃលជន ជាប ់ចោទ មាន 
ទាំង អតីត ថ្នាក់ ដឹក នាំ អតីត គណបកៃស 
សង្កៃះ ជាតិ  និង អ្នកគាំទៃ  ដៃល 
បៃកាស គាំទៃ ការ វិល តៃឡប់ មកកម្ពុជា 
វិញ  របស់ លោក សម រងៃសុី  នាថ្ងៃទី ៩ 
ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០១៩។

បើ តាម មៃធាវី ដើម បណ្ដឹង រដ្ឋបៃបវៃណី 
តណំាង រដ្ឋាភបិាល លោកសងួ  ចានថ់ន  
សាលា ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ នឹង បើក- 
សវនាការ សណំុរំឿង «ឧបឃាត»  នៅ ថ្ងៃ  
ទ២ី៥  ខៃវចិ្ឆកិា  បនា្ទាប ់ព ីបាន លើក ពៃល 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១១ ខៃ វិច្ឆិកា។ ក្នុង សំណុំ- 
រឿង នៃះ មាន ជន ជា ប់ ចោទ៩រូប  ដៃល 
ជា  ថ្នាក់ ដឹក នាំ អតីត គណបកៃស បៃឆំង 
ដៃល រមួ មាន លោក សម រងៃសុ ី លោក  អៃង 
ឆៃ អ៊ាង  អ្នកសៃី  មូរ សុខ ហួរ  ជា ដើម។ 

ប៉ុន្តៃ បើ តាម លោក សំ  សុគង់ ដៃល 
ជា មៃធាវ ីការពារ ជន ជាប ់ចោទ  ឱៃយដងឹ ថ  
ដីកា ដៃល សមត្ថកិច្ច យក ទៅ បិទ នៅ 
កន្លៃង អតតី សា្នាក ់ការ គណបកៃស សង្គៃះ- 
ជាតិ នៅ ចាក់អងៃ កៃម ក្នុង ខណ្ឌ មាន- 
ជ័យ គឺសំណុំ រឿង លើ អតីត មន្តៃី និង អ្នក- 
គាំទៃ បកៃស បៃឆំង មាន ៣ បៃភៃទ  ដៃល 
រមួ មាន បទ ចោទ ឧបឃាត  រមួ គនំតិ កៃបត ់ 
និង ញុះញង់។ សមៃប់ ជន ជាប់ ចោទ 
១១៤នាក ់ទៀត  ដៃល នងឹ បើក សវនា ការ  
នៅ ថ្ងៃ ទ២ី៦  ខៃ វចិ្ឆកិា គ ឺពាកព់ន័្ធនងឹ បទ- 

ចោទ «រួម គំនិត កៃបត់»និង« ញុះ ញង់» ។ 
លោក ស ំសគុង ់ ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថ ៖«មក- 

ទល់ ពៃល នៃះ  យើង អត់ ទាន់ មាន ចំនួន 
មនុសៃស ដៃល តៃូវ បាន ចោទ បៃកាន់ ពិត- 
បៃកដ ទៃ ដោយសារ តៃ កនូ ក្ដ ីគាត ់បាន- 
ទទួល ដីកា កោះ ចូល សវនាការ មាន ជា - 
ហរូ ហៃ វា មនិ ទាន ់បាន ទាងំ អស ់គា្នា ទៃ។ 
អ្នក ដៃល ទទួល បាន ដីកា កោះ ហៅ ឱៃយ 
ចលូ សវនាការ មាន ភាគ តិច ទៃ ភាគ ចៃើន   
មនិ ទាន ់បាន ទទលួ ទៃ។ អ៊ចីងឹ ចនំនួ ដៃល   
តៃូវ បាន កោះ ហៅ  មាន ជិត ១៥០នាក់» ។

លោក មៃធាវី ឱៃយដឹងថ  កូន ក្ដី លោក 
ជាង១០០នាក ់ជាប ់ចោទ បទ រមួ គនំតិ- 
កៃបត់ និង  ញុះ ញង់ ឱៃយមាន ភាព វឹកវរ ធ្ងន់- 
ធ្ងរ ដល់ សន្តិ សុខ សង្គម។ លោក ថ  
ចំនួន កូន ក្ដី ចៃើន បៃប នៃះ  ហើយ ចូល 
សវនាការ ក្នុង ថ្ងៃ តៃ ១  វា ជា ការ លំបាក 
សមៃប់ លោក។ ទោះ យ៉ាង ណា  បើ 

តាម លោក មៃធាវី  កូនក្ដី លោក ភាគ- 
ចៃើន បាន រត ់ទៅ កៃ បៃទៃស ដើមៃប ីគៃច 
ពី ការ ចាប់ ខ្លួន។ សមៃប់ អ្នក នៅក្នុង 
បៃទៃស  អ្នក ខ្លះ មិន បាន ដឹង ថ តុលា- 
ការ បាន ចោទបៃកាន់ នោះ ទៃ  ហើយ 
ទើប តៃ ទទួល បាន ដីកា ។

លោក ថ្លៃងថ ៖«អ៊ចីងឹ មៃធាវ ីមាន ការ- 
លំបាក ក្នុង ការ តៃៀម ខ្លួន ការពារ ពួក- 
គាត ។់ មយួ ទៀត ទាក ់ទង នងឹ ការ ពគិៃះ- 
យោបល ់ផ្លវូ ចៃបាប ់ជាមយួ ពកួគាត ់ ដោយ- 
សារ តៃ យើង បៃើបៃព័ន្ធ អនឡាញ  និង 
ទរូសព័្ទ។ ពកួ គាត ់មាន ចនំនួ ចៃើន  ដៃល 
យើង មិន អច ជួប គាត់ ទាំង អស់ បាន។  
ការ   លំបាក មួយ ទៀត គឺ យើង មិន បាន- 
សិកៃសា សំណុំ រឿង ឱៃយបាន ចៃបាស់ ចំនួន 
កនូក្ដ ីចៃើន ហើយ បទ ចោទ សទុ្ធតៃ បទ- 
ឧកៃិដ្ឋ»។

បៃសនិ បើ សវនាការ បើក នៅ ថ្ងៃទ ី២៦ 

វិច្ឆិកា  សមៃប់ ជន ជាប់ចោទ ទាំង ជាង 
១០០ នាក់ នោះ  វា ពិបាក ក្នុង ការ ធានា 
នវូ យតុ្ត ិធម ៌សមៃប ់ជន ជាប ់ចោទ ដោយ- 
សារ តៃ សវនាការ សាធារណៈ តៃូវ រៀបចំ 
ឱៃយ មាន ស្តងដ់ មយួ  រមួ មាន ទាងំ វត្តមាន 
របស់ សាធារណ ជន។ ការសួរ ដៃញ- 
ដោល ក៏ នឹង ជួប ការ លំបាក។ នៃះ បើ 
តាម លោក សំ សុគង់។

លោក បញ្ជាក ់ថ ៖«ខ្ញុ ំគតិ ថសវនា ការ 
អច ទៅ រួច ប៉ុន្តៃ បៃហៃល ជាមាន ការ- 
ជជៃក គា្នា ចៃើន អំពី ការ រៀបចំ សវនាការ 
ដៃល មាន ស្តង ់ដ ទៅតាម សាលា ក្ដ ីខ្មៃរ- 
កៃហម។ យើង អច កំណត់ កាល វិភាគ  
និង ពៃល វៃលា ថ  សវនាការ សបា្ដាហ៍ 
នៃះ  មាន ជន ជាប់ ចោទ ប៉ុនា្មាន នាក់ និង 
សាកៃសី ប៉ុនា្មាន នាក់ ដៃល តៃូវ ចូលរួម  
ដើមៃបី កុំ ឱៃយ យក ពួក គាត់ មក ឱៃយ អង្គុយ ចាំ  
ហើយ សវនាការ សួរ បាន មា្នាក់ ឬ ២ នាក់  
ហើយ ឱៃយគាត ់តៃឡប ់ទៅវញិ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
គាត់ ខាត ពៃល»។

លោកឌឹម សារឿន  មន្តៃ ីជាន់ ខ្ពស់  អតី ត  
គណបកៃស សង្គៃះ ជាត ិ នៅ ខៃត្ត បាត ់ដ ំបង 
ដៃល ជា ជន ជាប ់ចោទ មា្នាក ់ក្នងុ ចណំោម 
ជន ជាប់ ចោទ៦៧នាក់ បាន  ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ 
ទ២ី៣  វចិ្ឆកិា  ថលោក នងឹ ចលូ សវនា ការ   
តាម ការ កោះ ហៅ របស់ តុលាការ។

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ អច ទាក ់ទង លោក  
គជុ គមឹឡងុ  អ្នក នា ំពាកៃយ អយៃយការ អម- 
សាលា ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  ដើមៃប ីសុ ំ
ការ បញ្ជាក ់ព ីចនំនួ ជន ជាប ់ចោទ សរបុ 
ដៃល នឹង តៃូវ ចូល មក សវនាការ ទៃ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៣  វិច្ឆិកា។ 

អ្នក វិភាគ នយោបាយចាស់វសៃសា  
លោក ឡៅ ម៉ុងហៃ  ថ្លៃង ថ  ការ ចាប់ -  

ខ្លួន អ្នកតវា៉ា ថ្មីៗ នៃះ  និង ការ កោះ ហៅ 
សកម្មជន អតីត បកៃស បៃឆំង ឱៃយ ចូល 
សវនា ការ  គឺមាន សភាព ដូច កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១៤ ។  ពៃល នោះ អ្នក រាយ- 
ការណ៍ ពិសៃស អំពី សា្ថានការណ៍ សិទ្ធ ិ- 
មនុសៃស នៅ កម្ពុជា គឺ លោក Surya 
Subedi  បាន បង្ហាញ ក្ដី ទុក្ខ ពៃួយ នៅ 
ពៃល លោក ឃើញ តុលាការ តៃូវ បាន 
បៃើបៃស់ ជា ឧបករណ ៍របស់ អង្គ នីតិ- 
បៃតិបត្តិ ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត។

លោក ម៉ងុហៃ បានថ្លៃង ថ ៖« សា្ថាន- 
ភាព នៃ តុលាការ មិន បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ទៃ  
តាំង ពី ពៃល នោះ មក  ហើយ ការ- 
សងៃឃមឹ ថ  នងឹ បាន យតុ្តធិម ៌ព ីតលុាការ  
គឺ ហាក់ ដូច ជា គិត ដោយ ក្ដី បំណង 
ប៉ុណោ្ណោះ»។

ទោះយ៉ាង ណា  លោក ជិន មា៉ាលីន  
អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ យតុ្តធិម ៌ថ្លៃង ថ  វា 
មិន មៃន ជា រឿ ង ចម្លៃក ទៃ  ដៃល បទ- 
ចោទ ទាំ ង៣ នៃះ មាន ជន ជាប់ ចោទ 
ចៃើន ដូច្នៃះ។ លោក ពនៃយល់ ថ បទ- 
ល្មើស ខ្លះ មាន ជន ជាប ់ចោទ តៃ មា្នាកទ់ៃ 
ប៉ុន្តៃ បទ ល្មើស ខ្លះ មាន ជន ជាប់ ចោទ 
ចៃើន  ដោយ សារ តៃ ការ បៃពៃឹត្ត ធ្វើ- 
ឡើង ជា បៃព័ន្ធ  និង មាន អង្គការ ចាត់- 
តាំង ចៃបាស់ លាស់។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះថ ៖«សមៃប់ នីតិ- 
វិធី តុលាការ  មិន ថ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ 
តិច ឬ ចៃើន ទៃ ឱៃយ តៃ មាន មូលដ្ឋាន ផ្លូវ- 
ចៃបាប់ រឹង មាំ បង្ហាញ ថ  មានអ្នក ជាប់- 
ពាក់ ព័ន្ធ អ្នក ផ្ដើម គំនិត  និង អ្នក សម- 
គនំតិ  អ្នក ទាងំ អស ់នោះ តៃវូ ទទលួ ខសុ តៃវូ   
លើ អពំើ ល្មើស របស ់ខ្លនួ ដោយ ផ្អៃក លើ 
អង្គ ហៃតុ  និង អង្គ ចៃបាប់»៕

នៀម ឆេង
ភ្នពំេញៈ អង្គការ សង្គម សុវីលិជាត ិនងិ 

អន្តរជាតិ ចំនួន១១ កោត សរសើរដល់ រដ្ឋ - 
សភា និង កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដៃល   តៃង តៃ   ទទលួ យក មត ិយោបល ់ នងិ 
ធាតុ ចូល របស់ សង្គម សុីវិល  ក្នុងការ ធ្វើ 
សៃចក្ដ ីពៃង ចៃបាប ់ ស្ដ ីព ីហរិញ្ញវត្ថ ុ សមៃប ់
ការ គៃប ់គៃង បៃចាឆំ្នា ំនងិ បាន ស្នើ ឱៃយ រាជ- 
រដ្ឋាភបិាល  គរួ បង្កើត វៃទកិា ទៀ ងទាត ់ឱៃយ  
សាធារណ ជន ចូល រួម ផ្តល់ ជា មតិ យោ - 
បល់ លើ បញ្ហា នៃះ ផង ដៃរ ។

លិខិត ចុះ ថ្ងៃ ទី២០ខៃ វិច្ឆកិា  ចំនួន៤ទំព័ រ   
របស់ អង្គការ សង្គម សុីវិលដៃល ក្នុង នោះ  
ក៏ មាន អង្គការ វៃទិកា នៃ អង្គការ មិន មៃន 
រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា  អង្គការ តមា្លា ភាព 
កម្ពុជា វិទៃយា សា្ថាន តស៊ូមតិ និង គោល- 
នយោ  បាយ  និង អង្គការ សម្ព័ន្ធ ភាពដៃ គូ 
ដើមៃប ីអភវិឌៃឍ តាម បៃប បៃជា ធបិតៃយៃយ ផង 
ដៃរ នោះបាន កោត សរសើរ នងិ អប អរ ដ ល ់
រដ្ឋសភា រាជ រដ្ឋាភិបាល និង កៃសួង សៃដ្ឋ - 
កចិ្ច នងិហរិញ្ញវត្ថ ុដៃលបាន បពំៃញ ភារកចិ្ច 
ដ៏ជោគ ជ័យ នា ពៃល កន្លង មក។ កៃុម 
អង្គការ  ទំាង នៃះ ក៏  កោត សរសើ រដៃល 
រដ្ឋសភា និង កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរ ញ្ញ - 
វត្ថុ   បាន បើក ឱកាស និង សា្វាគមន៍  នូវ   

រាល់ ការ ផ្ដល់ យោបល់ ធាតុ ចូល និង 
អនុសាសន៍ ពី អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ នានា  ដើមៃបី ធ្វើ 
ឱៃយ កៃប ខណ្ឌ គោល នយោបាយ  និង សៃ ច - 
ក្ដី ពៃ ង ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការ គៃប់ គៃង ហិរញ្ញវត្ថុ 
សមៃប់ ការ គៃប់ គៃង បៃចាំ ឆ្នាំ មានភាព 
គៃប់ ជៃងុ ជៃយ  និង មាន ការ ចូលរួម ។

លិខិត កៃុម អង្គការ ដដៃល  បានស្នើ សុំ 
ឱៃយ រដ្ឋាភិបាល ធ្វើ ការ ផៃសព្វផៃសាយ សៃចក្ដី - 
ពៃង ចៃបាប់  នៃះ ឱៃយ បាន ពៃញ លៃញ សមៃ ប់  
បៃជា ពលរដ្ឋនិង បង្កើត ឱៃយ មាន កិច្ច ពិភា - 
កៃសារវាង រដ្ឋសភា កៃសួង បៃជាពលរដ្ឋ និ  ង 
អង្គការ សង្គម សីុវិល ដើមៃបី រួម ចំណៃក ជា មួ យ 
នឹង រដ្ឋាភិបាល ក្នងុការ ពងៃងឹ តមា្លាភាព ដៃ ល 
ការ ធ្វើ ដូច្នៃះ ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ ធ្វើ កំណៃ - 
ទមៃង់។ «ជាមួយ គា្នា នៃះ ដៃរ រាជ រដ្ឋា  ភិបា ល 
គរួ បង្កើត វៃទកិា  ឬ យន្តការ ទៀង ទាត ់មយួ 
សមៃប ់សាធារណជន ចូលរមួ វភិាគ ទាន 
ជា បដិមតិ (មតិផ្ទុយ) ក្នុង ន័យ សា្ថាបនា 
ក្នងុ ដណំើរ ការ តៃតួ ពនិតិៃយ ការ អនវុត្ត ថវកិា 
ដៃល បាន អនុម័ត រួច»។

កៃមុ អង្គការ  បានស្នើ ឱៃយ រដ្ឋាភិបាល គិត គរូ  
ហ្មត់ ចត់ ក្នងុ ការ ធានា  ឱៃយ បាន  នូវ ការ បៃមូ ល 
ចំណូល។ ចំណូលនិង ចំណាយ តៃូវ ធ្វើ 
ឡើង ឱៃយ មាន សមតុលៃយ គា្នា  ដើមៃបី បញ្ចៀស 
ការ ខ្ចី ថវិកា ពី បរទៃស កាន់ តៃ ចៃើន ថៃម 

ទៀត ។ កៃសងួ ទាងំ អស ់គរួ តៃ កាត ់បន្ថយ 
ការ ចំណាយ មិន ចំា បាច់ ហើយការ ចំណា យ  
លើ  វិស័យ ការពារ ជាតិ សន្តសុិខ សណា្ដាប់ - 
ធា្នាប់ សាធារណៈ  គួរ តៃ បន្ថយ ដើមៃបី យក ចិ ត្ត- 

ទកុដក ់លើ  វសិយ័សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ សង្គម ឱៃយ 
បាន ចៃើន។ ដោយ សា្វាគមន៍ ការ អន្តរាគ - 
មន ៍ទាកទ់ង នងឹ ជងំ ឺកវូដី១៩ កៃមុ អង្គការ 
ដដៃល  ស្នើ ឱៃយ រដ្ឋាភបិាល បន្ថៃម ការយក- 
ចិត្ត ទុកដក់ លើ  ជំងឺមិនឆ្លង   ការ លៃ លក  
បង្កើ ន ថវិកា សមៃប់ វិស័យ អប់រំ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល វជិា្ជាជវីៈ ឱៃយ បាន ចៃើន ជាង ឆ្នា ំមនុ 
ពៃមទំាង  យក ចិត្ត ទុកដក់ លើ ថវិកា សមៃ ប់ 
ចំណាយ នៅ ថ្នាក់ កៃម ជាតិ។ 

នៅ កមៃិត មា៉ាកៃូ សៃដ្ឋកិច្ច កៃុម អង្គការ 
ទាំង ១១ បាន ស្នើ ឱៃយ រដ្ឋាភិបាល បៃមូល 
ចំណូល ដោយ ឈរ លើ គោលការណ៍  យុត្ត ិ- 
ធម៌ សង្គម សម ធម៌ និង   វិសមភាព សង្គម ។ 
រដ្ឋាភិបាល គួរ យក ចិត្ត ទុកដក់ លើ ការ- 
ចំណាយ លើ វិស័យ អទិភាព កម្ចី   និង 
បំណុល បរទៃសបញ្ហា ប៉ះ ពាល់ ពី កូវីដ ១ ៩ 
និង ការ ផ្អាក បៃព័ន្ធ អនុគៃះ ពន្ធ  EBA។

លខិតិ របស ់អង្គការ សង្គម សុវីលិ បញ្ចប ់
ថ៖ «អសៃយ័ ដចូ បាន គោរព ជមៃប ជនូ 
ខាង លើ សូមរដ្ឋសភា  និង កៃសួង សៃដ្ឋកិ ច្ច 
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុមៃតា្តា ទទលួ យក នវូ ធាត ុច ូល 
សខំាន់ៗ  របស ់អង្គការ សង្គម សុវីលិ ដើមៃបី 
ពិចារណា ដោយ សៃចក្ដី អនុគៃះ។ កៃុម 
ការងរ យើង ខ្ញុ ំតៃៀម ខ្លនួ ជា សៃច ក្នងុ ការ 
ជួប ពិភាកៃសា ផ្លាស់ ប្ដូរ មតិ យោបល់ ក្នុង 
គោល បំណង រួមចំណៃក អភិវឌៃឍ បៃទៃស 
កម្ពជុា ឱៃយ បាន រកី ចមៃើន ឆ្ពោះ ទៅសមៃច 
គោ ល ដៅ អភិវឌៃឍន៍ បៃកប ដោយ ចីរភាព» ។

លោក សន ជយ័ បៃធាន  អង្គការ  សម្ពន័្ធ 
គណនៃយៃយ ភាព សង្គម កម្ពុជា ថ្លៃង ថ 
លខិតិ នៃះ ជា លខិតិ បង្ហាញ ព ីគោល ជហំរ 
របស់ អង្គការ សង្គម សុីវិល សមៃប់ ឱៃយ 
រដ្ឋសភា   និង សាធារណ ជន ពិចារណា។ 
វា មាន លក្ខណៈ ដូច ជា លិខិត ចំហ។

លោក ឡៃង ប៉ៃងឡុង អ្នក នំាពាកៃយ រដ្ឋ - 
សភា ថ្លៃង ថ លោក មនិ បាន ឃើញ លខិតិ 
នោះ ទៃ ហើយ ស្នើ ឱៃយ សួរ ទៅ លោក ជៀម 
យបបៃធាន  គណៈ កម្មការ  សៃដ្ឋ កិច្ចហិរ ញ្ញ - 
វត្ថុ ធនាគារ និង សវនកម្ម នៃ រដ្ឋ ស ភា ។ 
ប៉ុន្តៃ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិនអច ទាក់ ទង លោក 
ជាម យៀប  បាន ទៃ។

ប៉ុន្តៃលោក ផៃ សុីផន អ្នកនាំ ពាកៃយ-
រាជរដ្ឋាភិបាល បាន ថ្លៃង ពីមៃសិល មិញ ថ 
ការ ធ្វើ សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់  ស្ដីពីការ គៃប់- 
គៃង ហរិញ្ញវត្ថ ុតៃង ទទលួ ធាតចុលូ ពភីា គ ី
ផៃសៃងៗរ ួម មាន ទាងំ គណ បកៃស នយោបា យ 
នា នា នៅ ក្នុង ឧត្តម កៃុម បៃឹកៃសា ពិគៃះ  - 
យោប ល់។ ចំពោះ ការពៃួយបារម្ភ លើ 
បណំ ុល សាធា រណៈនងិ ការ ខ្ចបីៃក ់ បន្ថៃម 
ពីបរទៃ ស លោកសុីផនថ្លៃងថ៖«យើង 
ខ្ចីគៃ ទៅ តា ម  លទ្ធភាព ដៃល យើង អច 
សង។ យើង បាន រៀបចំ យុទ្ធសាស្តៃថ្មី 
មួយ ទៀត ក្នុង ការ សា្ដារ ឡើង វិញ បនា្ទាប់ពី 
កូវីដ។ យើង ខ្ចីអ្វី ដៃល មាន សារ ៈសំខាន់ 
សមៃប់ សា្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ យើង បនា្ទាប់ 
ព ីកវូដី ហើយ កា  របៃក ់ទា បបផំ ុត ។ យើង 
មាន ផៃន ទី តៃឹម តៃូវ ក្នុង ការ រកៃសាកម្ចី 
ឱៃយកៃម ពិតាន សុវត្ថិ ភាព នៃការ សង- 
បំណុល ទៅវិញ »៕

លោកសំ សុគង់ មេធាវី នេអតីតបកេសបេឆំាង និយាយជាមួយអ្នកកាសេត នៅមុខតុលាការ ពីឆា្នា២ំ០១៦។រូប ហុ ង មិនា

អង្គការ ១១សរសើរ រដ្ឋសភា និង កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល តៃង  ទទួលយក ធាតុចូល ក្នងុ ការ ធ្វើ សៃចក្តពីៃង ចៃបាប់ ហិរញ្ញវត្ថុ

ជា មួយ គ្នា នេះ ដេរ  
រាជ រដ្ឋាភិបាល  គួរ បង្កើត វេទិកា 
ឬ យន្ត ការ ទៀង ទាត់ មួយ 
សមេប់ សាធារណ ជន បាន  
  ចូល រួមជា បដិមតិ ( មតិផ្ទុយ )
ក្នុង ន័យ សា្ថាបនា   ក្នុង ដំណើរ ការ 
តេួត ពិនិតេយ  ការ អនុវត្ត ថវិកា  ដេល 
តេូវ បាន អនុម័ត រួច ហើយ ។



តពីទំព័រ១...កណ្តាលខេត្ត
កំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តឧត្តរមាន-
ជយ័ប៉នុ្តេសមេប់ខេត្តចនំនួ៣
ដេលជាអាទិភាពជាងគេ គឺ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្ត
ពោធិសាត់និងខេត្តបាត់ដំបង។
នៅក្នុងចំណោម ៩ខេត្តនេះ
មានផ្លូវ៣៣៤ខេសេបេវេងស្មើ
នឹង២៩១០គីឡូម៉េតេតេវូបាន
លិចទឹកនិងទទួលរងផល-
ប៉ះពាល់ប៉ុន្តេនៅពេលដេល
ទឹកសេកទៅវិញ កេុមការងារ
វាយតម្លេជាក់ស្តេងរកឃើញផ្លវូ
ដេលទទួលរងនូវការខូចខាត
មានតេ ១៧១០គីឡូម៉េតេ
ប៉ុណោ្ណោះ។រហូតមកដល់ពេល
នេះ រដ្ឋាភិបាលបានសា្តារ និង
តភា្ជាប់ផ្លវូដេលទទួលរងនូវការ-
ខចូខាតនងិផលប៉ះពាល់មាន
បេវេងចំនួន១១១,៥៥គីឡូម៉េតេ
តាមរាជធានី-ខេត្តចំនួន ២៤
ដើមេបីសមេលួដល់បេជាពលរដ្ឋ
សមេប់ធ្វើដំណើរនិងដឹក-
ជញ្ជូនទំនិញ។
លោក ចាន់ ដរ៉ុងបាន

បញ្ជាក់ថា នៅក្នុងចំណោម
២៥រាជធានី-ខេត្ត រដ្ឋតេូវការ

ថវិកាចំនួន៩១លានដុលា្លារ
អាមេរកិដើមេបីធ្វើការសា្តារឡើង-
វិញនូវហេដ្ឋារចនសម្ពន័្ធដោយ
ក្នងុនោះខេត្តជាអាទិភាពចំនួន
៣ដេលទទលួរងប៉ះពាល់នងិ
ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺខេត្ត
បន្ទាយមានជ័យ និងពោធិ-
សាត់ តេូវការថវិកា៤លាន៦
សេនដុលា្លារអាមេរិកនិងខេត្ត
បាត់ដបំងតេវូការថវកិា៣លាន
៦សេនដុលា្លារអាមេរិក។
 លោកបន្តថា៖ «យើងតេូវ-

ការលុយប៉ុណ្ណឹងសិនជាមួយ-
គ្នានេះកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុបានសមេចផ្តល់
ថវកិាបេមាណ១៥លានដលុា្លារ
សហរដ្ឋអាមេរិក ដើមេបីធ្វើការ-
ដោះសេយលើបញ្ហានេះហើយ
សល់ពីនេះរដ្ឋនឹងស្វេងរកថវិ-
កាពីដេគូអភិវឌេឍន៍ពេះមាន
ផ្លវូខ្លះចាបំាច់ខា្លាងំដេលតេវូធ្វើ-
ការជសួជលុនងិសា្តារឡើងវញិ
ជាបន្ទាន់ និងផ្លូវខ្លះទៀតមិន
ចាំបាច់ដេលតេូវធ្វើបន្ទាន់
ដូច្នេះយើងតេូវបេងចេកថវិកា
ទៅតាមដំណក់កាល»។
លោកដរ៉ុងបានបញ្ជាក់

ទៀតថា កេពីនេះតេូវសា្តារ-
ឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ

ផ្លូវ រដ្ឋាភិបាលក៏គេងនឹង
ចំណយថវិកា បេមាណ៩
សេនដុលា្លារអាមេរិក សមេប់
សា្តារឡើងវិញនូវអណ្ដូងទឹក-
សា្អាតនៅតាមខេត្តដេលទទលួ-
រងនូវផលប៉ះពាល់ចំនួន៨
ខេត្តសរុបទាំងអស់មានចំនួន
៤១៥៥អណ្ដូង។
លោក បា៉ា ច័ន្ទរឿនអ្នក-

សេវជេវការអភិវឌេឍសង្គម
បានឱេយដឹងថាសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
គរួតេពន្លឿនការសា្តារនងិជសួ-
ជុលផ្លវូដេលទទួលរងនូវការ-
ខូចខាតនេះឱេយបានលឿន
បេកបដោយគណុភាពដើមេបីឱេយ
ពលរដ្ឋមានភាពងាយសេួល
ក្នុងការធ្វើដំណើរ។
លោកថ្លេងថា៖«ការជួសជុល

និងការសាងសង់នូវបេព័ន្ធ
ហេដ្ឋារចនសម្ពន័្ធផ្លវូមិនបានល្អ
និងគុណភាព មិនតេឹមតេ
ខ្ជះខា្ជាយថវិកាជាតិទេ ប៉ុន្តេ វា
នឹងបង្កឱេយមានការខូចខាតនូវ
បេព័ន្ធហេដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធហ្នឹង
កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរទៅៗនិងការ-
ចំណយកាន់តេខ្ពស់ហើយក៏
ប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរការ-
បេើបេស់និងអាសេយ័ផលរបស់
បេជាពលរដ្ឋផងដេរ»៕

នៀមឆេង

ភ្នពំេញៈលោកមម៉ប៊នុហេង
រដ្ឋមន្តេីកេសួងសុខាភិបាលនឹង
ដឹកមា៉ាស់ជាង២លាន១០មុឺន
មា៉ាស់ និងសមា្ភារវេជ្ជសាស្តេ
ផេសេងទៀតទៅជួយមីយ៉ាន់មា៉ា
នៅថ្ងេទី២៦វិច្ឆិកាស្អេកនេះ
បន្ទាប់ពីលោកនយករដ្ឋមន្តេី
ហ៊នុសេនបានសមេចបរចិា្ចាគ
មា៉ាស់ និងសមា្ភារទាំងនេះទៅ
បេទេសមីយ៉ាន់មា៉ាជាអ្វីដេល
មន្តេីរដ្ឋាភិបាលថាជាទឹកចិត្ត
ក្នងុការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។
  លោកនយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុន
សេនកាលពីថ្ងេទី២៤ វិច្ឆិកា
បានសរសេរក្នុងលិខិតមួយ
ដោយសមេចបរិចា្ចាគមា៉ាស់ជាង
២លាន១០មុនឺនងិសមា្ភារវេជ្ជ-
សាស្តេចំនួន១០បេភេទផេសេង
ទៀតទៅឱេយមីយ៉ាន់មា៉ាដើមេបី
ចូលរមួទប់សា្កាត់ជំងឺកូវដី១៩។
នៅក្នុងលិខិតនោះលោក

នយករដ្ឋមន្តេីហ៊នុសេនបាន
បញ្ជាក់ថា៖«ក្នងុសា្មារតីមិត្តភាព
និងសាមគ្គីភាពដ៏យូរអង្វេង
ក៏ដូចជាការរួមដេគ្នាជាមួយ
លោកជទំាវក្នងុកចិ្ចខតិខំបេងឹ-
បេងបងា្ការការរកីរាលដលជងំឺ
កូវីដ១៩តាងនមរាជរដ្ឋាភិបាល
នេពេះរាជាណចកេកម្ពុជាខ្ញុំ
សូមធ្វើការបរិចា្ចាគនូវមា៉ាស់
ចំនួន២០០០០០០(ពីរលាន)
នងិសមា្ភារវេជ្ជសាស្តេមយួចនំនួ
ទៀតដចូមានក្នងុបញ្ជរីាយនម
ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលនិងបេជា-
ជនមីយ៉ាន់មា៉ា»។

លោកហ៊ុនសេនបន្តថា
លោកបានចាត់តាងំលោកមម៉
ប៊នុហេងរដ្ឋមន្តេីកេសងួសខុា-
ភិបាលនំយកអំណោយទាំង-
នេះទៅរដ្ឋធានីណេពិដោរនៅ
ថ្ងេទី២៦ខេវិច្ឆកិាតាមយន្តហោះ
ពិសេស។លោកមានជំនឿថាកិច្ច-
ខិតខំបេឹងបេងរួមនេះអាចនំ
មកនូវជោគជ័យក្នងុការបេយុទ្ធ-
នឹងជំងឺកូវីដ១៩និងការងើបឡើង
វិញយ៉ាងរឹងមាំជាមួយគ្នា។
លោកនយករដ្ឋមន្តេីក៏បាន

អបអរសារទរចពំោះលោកសេី
អុ៊ងសានសូ៊ជីដេលបានទទួល
ជ័យជម្នះរបស់គណបកេសសម្ពន័្ធ-
ជាតិដើមេបីលទ្ធិបេជាធិបតេយេយ
ក្នងុការបោះឆ្នាតសកលនៅមី-
យ៉ានម់ា៉ាកាលពីពេលថ្មីៗ នេះ។
លោកថាជ័យជម្នះនេះឆ្លុះ-
បញ្ចាងំពីភាពជាអ្នកដឹកនំពោរ-
ពេញដោយសមត្ថភាពក្នងុការ-
ដឹកនំមីយ៉ាន់មា៉ាឆ្ពោះទៅរក
ភាពរកីចមេើនដ៏បេសើរក្នងុកចិ្ច-
ផេសះផេសានិងកសាងជាតិ។
លោកមានបេសាសន៍ដូច្នេះថា៖

«ខ្ញុំក៏សូមអះអាងជាថ្មីនូវការ-
ប្តេជា្ញាចិត្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយលោកជំទាវក្នុងកេប-
ខណ័្ឌទ្វេភាគីនងិតបំន់ដើមេបីនំ
មកនូវផលបេយោជន៍ជាក់ស្តេង
កាន់តេចេើនថេមទៀតសមេប់
បេទេសយើងទាងំ២នងិវបិលុ-
ភាពដ៏ធំធេងសមេប់សហគមន៍-
អាសា៊ាន»។
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនកម្ពុជា

បានបរិចា្ចាគមា៉ាស់២លាន១០
មុនឺមា៉ាស់នងិសមា្ភារវេជ្ជសាស្តេ
១២មុខផេសេងទៀតដល់បេទេស
ឡាវដេលនៅជិតខាងផងដេរ។
ភ្នពំេញប៉សុ្តិមនិអាចទាក់ទង

លោកសេីយក់សមេបត្តិ រដ្ឋ-
លេខាធិការកេសួងសុខាភិបាល
ដើមេបីបញ្ជាក់ពចីនំនួមា៉ាស់ដេល
កម្ពុជាកំពុងមានក្នុងស្តុកបាន
ទេកាលពីមេសិលមិញ។
ប៉ុន្តេអ្នកនំពាកេយរាជរដ្ឋាភិ-

បាលលោកផេសុីផានបាន
ថ្លេងថាការបរិចា្ចាគមា៉ាស់ទៅ
បេទេសជតិខាងគបឺងា្ហាញពីទកឹ-
ចតិ្តនងិបេះដងូរបសក់ម្ពជុាក្នងុ
ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុង
គេមានអាសន្ន។ការជួយគ្នា
នេះបងា្ហាញពីភាពល្អកូល្អនិជា-
មួយគ្នានិងការសហបេតិបត្តិ-
ការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។
លោកថា៖«ជាមួយនេះកម្ពជុា

បានបងា្ហាញពីវបេបធម៌មនុសេស-
ធម៌មិនមេនសមេប់តេអ្នកជិត-
ខាងទេសូមេបីពិភពលោកក៏កម្ពជុា
បានបងា្ហាញបេះដូងមនុសេសរបស់
កម្ពុជាផងដេរ...»។
បើតាមលោកផេសុីផាន

កម្ពជុាមានមា៉ាស់គេប់គេន់ក្នងុ
ការតេៀមបេើបេស់ដោយសារ
តេរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគោល-
ការណ៍មួយគឺដក១លានមា៉ាស់
ពីស្តុកដក់ចូលវិញ១លាន
មា៉ាស់។
បើតាមអង្គការសុខភាពពិភព-

លោកបេទេសមីយ៉ាន់មា៉ាមាន
អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ជិត១
មុនឺនក់នងិសា្លាប១់៧៣៩នក់
គិតតេឹមថ្ងេទី២៣វិច្ឆិកា៕
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វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈអគ្គនយកដ្ឋានអនោ្តា-
បេវេសនក៍ពំងុធ្វើស្ថតិិជនបរទេស
អនោ្តាបេវេសនស៍ា្នាក់នៅអចនិេ្តយ៍
នៅតាមរាជធានី-ខេត្ដឱេយមានភាព-
ចេបាស់លាស់ដើមេបីយកមករកេសា-
ទកុនៅកេសងួមហាផ្ទេខណៈជន-
បរទេសអនោ្តាបេវេសន៍សា្នាក់នៅ
អចិនេ្តយ៍នៅកម្ពុជាមានជាង៩
មុឺននក់។នេះបើតាមការបញ្ជាក់
ពីមន្តេីជាន់ខ្ពស់នេនយកដ្ឋាន-
ជនបរទេសអនោ្តាបេវេសន៍។
បេធាននយកដ្ឋានជនបរទេស-

អនោ្តាបេវេសន៍នេអគ្គនយកដ្ឋាន
អនោ្តាបេវេសន៍លោកឌមឹរា៉ាបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្ដិពីមេសិលមិញថាការ-
ធ្វើបញ្ជីស្ថិតិជនបរទេសអនោ្តាបេ-
វេសន៍សមេប់យកមករកេសាទុក
នៅកេសួងមហាផ្ទេ។ បច្ចុបេបន្នធ្វើ
បានចនំនួ១០ខេត្តហើយរឯីរាជ-
ធានី-ខេត្តចំនួន១៥ទៀត នឹងធ្វើ
ឱេយចប់នៅមុនដំណច់ឆ្នាំនេះ។
លោកឌឹមរា៉ាថ្លេងថា៖«ការធ្វើ-

បញ្ជីស្ថិតិនេះដើមេបីឱេយបេកដ
ចំពោះចំនួនជនបរទេសអនោ្តា-
បេវេសន៍ដេលកំពុងរស់នៅតាម-
បណ្តារាជធានី-ខេត្ដនីមួយៗ។
ការធ្វើបញ្ជីនេះ គឺចំពោះជន-
អនោ្តាបេវេសនស៍ា្នាក់នៅអចនិេ្តយ៍
ដេលយើងបានបេកាសទទួល-
សា្គាល់នពេលកន្លងមកដេល
មានចំនួនជាង៩មុឺននក់នោះ»។

លោកគៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ អគ្គ-
នយកនេអគ្គនយកដ្ឋានអនោ្តា-
បេវេសន៍ កាលពីថ្ងេទី២៣វិច្ឆិកា
បានដឹកនំកិច្ចបេជុំពិនិតេយរបាយ-
ការណ៍ អំពីការគេប់គេង និងធ្វើ-
បញ្ជីជនបរទេសអនោ្តាបេវេសន៍
និងការដំឡើងបេព័ន្ធគេប់គេងជន-
បរទេសអនោ្តាបេវេសន៍។លោក
ណេនំដល់មន្តេីជំនញទាំងអស់
ឱេយយកចិត្តទុកដក់ធ្វើយ៉ាងណ
បញ្ចប់ការធ្វើបញ្ជីស្ថតិិជនបទេស-
អនោ្តាបេវេសន៍ឱេយបានចប់សព្វ-
គេប់មុនដំណច់ឆ្នាំនេះ។
លោកថ្លេងថា៖«ភារកចិ្ចចាបំាច់

ដេលនយកដ្ឋានជនបរទេស-
អនោ្តាបេវេសន៍តេវូធ្វើជាបេចាំនោះ
គឺការផ្តល់បណ្ណសា្នាក់នៅអចនិេ្តយ៍
និងការតេួតពិនិតេយសុពលភាព
ដើមេបីអាចធ្វើការគេប់គេងជនបរ-
ទេសអនោ្តាបេវេសន៍បានមុឺងមា៉ាត់
និងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព»។
លោកកេវវណ្ណថនអ្នកនពំាកេយ

អគ្គនយកដ្ឋានអនោ្តាបេវេសន៍
ថ្លេងពីមេសិលមិញថាជនអនោ្តាបេវេសន៍
សា្នាក់នៅកម្ពជុាសេបចេបាប់លុះតេ
មានការបេកាសទទួលសា្គាល់ជា
ជនបរទេសអនោ្តាបេវេសន៍។
លោកថ្លេងថា៖«ជនបរទេស-

អនោ្តាបេវេសន៍ណដេលមនិមាន
បណ្ណសា្នាក់នៅអចិនេ្តយ៍ គឺមាន-
ន័យថាសា្នាក់នៅបេទេសកម្ពុជា
ដោយខសុចេបាប់។ដចូ្នេះជាផេនការ
យុទ្ធសាសេ្ដ យើងជំរុញធ្វើយ៉ាង-

ណផ្ដល់បណ្ណសា្នាក់នៅអចិនេ្តយ៍
ឱេយបានគេប់គ្នាដល់ជនបរទេស-
អនោ្តាបេវេសន៍ដេលតេូវបានបេ-
កាសទទួលសា្គាល់ទាំងអស់»។
បើតាមលោកវណ្ណថន ជនបរ-

ទេសអនោ្តាបេវេសន៍ដេលមាន
បណ្ណសា្នាក់នៅអចិនេ្តយ៍ផុតសុ-
ពលភាពតេូវមកបន្តសុពលភាព
ពេះសពុលភាពនេបណ្ណសា្នាក់នៅ
អចិនេ្តយ៍មានរយៈពេល២ឆ្នាំ។
បើមិនមកបន្តសពុលភាពគឺមាន-
នយ័ថាសា្នាក់នៅកម្ពជុាដោយខសុ-
ចេបាប់។បើតាមមន្តេរីបូនេះគតិតេមឹ
ថ្ងេមេសលិមញិមានជនបរទេសមនិ-
មេនអនោ្តាបេវេសន៍កពំងុសា្នាក់នៅ
កម្ពុជាជាង១៤មុឺននក់ក្នុងនោះ
ជនជាតិចិនមានចេើនជាងគេ។
នេះបើយោងតាមទិន្នន័យបេព័ន្ធ
គេប់គេងវត្តមានជនបរទេស។
លោកសុឹងសេនករុណមន្តេី-

អង្កេតជាន់ខ្ពស់នេសមាគមការពារ
សិទ្ធិមនុសេសអាដហុកថ្លេងថាក្នុង
នមសង្គមសុីវិលគឺមិនរីសអើង
ជាតិសាសន៍ណមួយឡើយ។
លោកថា៖«កម្ពុជាគួរតេមាន

ការអនុវត្ដចេបាប់គេប់គេងជនអនោ្តា-
បេវេសន៍ឱេយបានតេឹមតេូវដើមេបី
បញ្ចៀសការរិះគន់ពីសាធារណ-
ជន។ពេះកន្លងមកមានការ-
ហូរចូលជនអនោ្តាបេវេសន៍ខុស-
ចេបាប់មកកម្ពុជាជាចេើនហើយ
តេវូបានសមេបសមេលួឱេយរស់នៅ
ក្នុងបេទេសបានថេមទៀត»៕

រាជរដ្ឋាភិបាល...

កម្ពជុាកំពុងធ្វើស្ថតិិជនបរទេសអន្តោបេវេសន៍ឱេយបានចេបាស់

កម្ពជុានឹងនំាយកម៉ាស់ជាង២លាន
ទៅជួយបេទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងេស្អេក

ពិធីបេគល់ម៉ាស់និងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្តេជួយឡាវកន្លងមក។រូបទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្តេី
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មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង អប់រំ យុវជន 
និងកីឡា បាន   ណៃនាំ និង រៀប ចំ 
មន្តៃ ីជំនាញ  ពាក់ ព័ន្ធ  រួច រាល់ អស់ - 
ហើយ  ដើមៃបី  រៀប ចំ ការ បៃឡង 
សញ្ញាបតៃ មធៃយមសកិៃសា ទតិុយភមូ ិ 
ដៃល នឹងបៃពៃតឹ្តទៅ នៅថ្ងៃទី ២១ - 
២២ ខៃធ្ន ូ ខណៈ  បៃក្ខជន  ដៃល នឹង 
ចូល រួម បៃឡង  ឆ្នាំ នៃះ  មានចំនួន  
១២១ ២០១ នាក ់កើន លើស ឆ្នា ំ
មុន រហូត ដល់ ជាង ៤០០០ នាក់ ។ 

សហការ ជាមួយ នឹង ភាគី ពាក់ - 
ព័ន្ធ មួយ ចំនួ ន ដើមៃបី ចូល រួម អង្កៃ ត - 
ការណ៍ក្នុង អំឡុងពៃល នៃការបៃឡង 
សញ្ញាបតៃ មធៃយមសកិៃសាទតុយិភមិូ 
(បាក់ឌុប)ដៃល សម័យ បៃឡង 
នងឹ បៃពៃតឹ្តទៅ នៅថ្ងៃទ ី២១-២២ 
ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  ខាង មុខ នៃះ។

លោក រស់ សុវាចា អ្នកនំា ពា កៃយ 
នៃ កៃសងួ អបរ់ ំ បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
ព ីមៃសលិ មញិ ថា កៃសងួ អបរ់ ំបាន 
បន្ត កចិ្ច សហការជាមយួ គៃប ់ភា គ ី
ពាក់ ព័ន្ធ ដើមៃបី រកៃសា គុណ ភាព 
បៃឡង សញ្ញា បតៃ មធៃយមសិកៃសា 
ទុតិយ ភូមិ (បាក់ឌុប) ដោយ 
មានការ ចូលរួម ពី ស្ថាប័ន មួយ 
ចំនួន ដូច ជា កៃសួ  ង មហាផ្ទៃ   
អង្គ ភាព បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ 
សហ ភាព សហ  ពន័្ធ យវុជន កម្ពជុា 
និង កៃសួង សុខា ភិបាល ជាដើម។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«កៃសួង មហា - 
ផ្ទៃ នឹង បន្ត ផ្តល់ នូវ កិច្ច សហការ 
តាម រយៈ អាជា្ញាធរ មលូ ដ្ឋានដោ យ   
បន្ត ចូល រមួ រកៃសា សណ្តាប់ ធ្នាបន់ ិង  
របៀប រៀប រយ គៃប ់ដណំក ់កាល  
នៃ ការ បៃឡង បាក ់ឌបុនា ឆ្នានំៃះ។  
ចំណៃក  អង្គភាព បៃឆំង អំពើពុក- 
រលយួ នងឹ បន្ត ចលូ រមួ តៃតួ ពនិតិៃយ 
គៃប ់ដណំក ់កាល នៃការ បៃឡង 
បាក់ ឌុប ដូច ឆ្នាំ កន្លង មក ដៃរ »។

ចំណៃក  សហ ភាព សហ ព័ន្ធ 
យុវ ជន កម្ពជុា  បាន ចូល រួម បងៃៀ ន  
បំប៉ន បន្ថៃម ដល់ សិសៃសា នុសិ សៃស  
ដៃល  ជាបៃក្ខជន បៃឡង ដូច ឆ្នាំ  
មុន ៗ  កន្លង មក ដៃរ  ហើយ កៃសងួ 
សុខា ភិបាល  ផ្តល់ កិច្ច សហការ 
តាម រយៈ ការផ្តល់ មន្តៃសុីខា ភិបា ល 
នៅតាម មូល ដ្ឋាន ឯ កៃសួង អប់រំ 
បន្ត យន្ត ការ ជំនួយ ការ អបៃបមាទ 
ដូច ឆ្នាំ មុន។

កាល ពី ថ្ងៃទី ២៣  ខៃ វិច្ឆកិា ថា្នាក់ - 
ដឹក នាំ កៃសួង អប់រំ បាន បើក 
សិកា្ខា  សលា ធ្វើការ ផៃសព្វ ផៃសាយ  ពី 
តួនាទី និង ភារកិច្ច របស់ គណៈ- 
កម្មការ អបៃប មាទ និង ជំនួយ ការ 
អបៃបមាទ ទូទំាង បៃទៃស ដើមៃបី ឱៃយ 
ការ បៃឡង សញ្ញាបតៃ មធៃយមសកិៃសា 
ទុតិ យភូមិ បៃពៃតឹ្ត ទៅ សៃប តាម 
គោល ការ ណ៍ ចៃបាប់ យុត្តធិម៌ តមា្លា- 
ភាព និង លទ្ធ  ផល ទទួល យក បាន។

លោក ហង់ជួន  ណរ៉ុន រដ្ឋ - 

មន្តៃីកៃសួងអប់រំ គឺ ជា អ្នក  ដឹកនាំ 
សិកា្ខា សលា នៃះ ដោយ ផ្ទាល់  
មាន អ្នក ចូល រួម សរុប ចំនួន ៩៥ 
រូប ដៃល ពួក គាត់ ជា បៃធន 
គណៈ  មៃ បៃយោគ ទទូាងំ បៃទៃស 
បៃចំា រាជ ធនី-ខៃត្ត។ បៃធន គណៈ - 
មៃបៃយោគ ទំាង នោះ រួម មាន 
នាយ ក គៃឹះស្ថាន បណ្ដុះ បណ្តាល 
ចំនួន ២៥ រូប គៃូ ចំនួន ២៣ រូប  
បៃធន មន្ទីរ  អប់រំ រាជ ធនី-ខៃត្ត 
ចំនួន ២៥ នាក់ និង កៃុម ការងារ 
ស្នលូគៃ ូឧទ្ទៃស អ្នក សមៃប សមៃ ួល 
និង ជំនួយ ការ ចំនួន២២ រូប ។ 

លោករស ់សវុាចា អ្នកនា ំពា កៃយ  
កៃសួង អប់រំ បាន ឱៃយ ដឹង ថា ជំនួយ - 

ការ អបៃបមាទ ទទូាងំ បៃទៃស មាន 
តួនាទីជា សៃនា ធិការ  ឱៃយ បៃធន 
អបៃបមាទ ទូទាំង បៃទៃស បៃចាំ 
មណ្ឌ ល បៃឡង លើការ តៃតួ ពិនិ តៃយ  
និង សង្កៃត មើល  ដំណើរ ការ បៃឡ ង 
បៃចាំ មណ្ឌល។ ជំនួយ ការ អបៃប - 
មាទ ទូទំាង បៃទៃស តៃវូ ជៃើស រើ ស 
ចៃញ ពីគរុ សិសៃស និង គរុនិសៃសិត 
ដៃល មាន ភាព ហ្មត់ ចត់ ស្មោះ- 
តៃង ់ សចុ រតិ ភាព ស្នាដៃ ល្អ វាងវៃ 
និង មាន ស្មោរ តី ទទួល ខុស តៃូវ- 
ខ្ពស់ ។ លោក  សុវាចា  លើកឡើង 
ថា៖ «ភារកចិ្ច ជនំយួ ការ អបៃប មា ទ  
ទូទាំង បៃទៃស   ក្នុង ដំណើរ ការ 
បៃឡង គោរព តាម ចៃបាប់ លិខិត 

បទ ដ្ឋាន និង គោល ការណ ៍ណៃនា ំ
របស ់កៃសងួ អបរ់ ំគោរព តាមការ- 
ណៃ នាំ របស់ បៃធន គណៈ មៃ - 
បៃយោគ ទូទាំង បៃទៃស បៃចាំ  
រាជ ធនី-ខៃត្ត និង បៃធន គណៈ- 
កម្មការ អបៃប មាទ ទូទាំង បៃទៃស 
បៃចាំ មណ្ឌល »។

ជំនួយ ការ អបៃបមាទ តៃូវ តៃួត- 
ពិនិតៃយ មើល  ស្ថានភាព ជុំវិញ 
មណ្ឌ លបៃឡង ចៃក ចៃញ ចូល 
មណ្ឌល ហើយក្នុ ង ពៃល ដំណើរ - 
ការ សំណៃរ ជំនួយ ការ អបៃបមា ទ 
តៃូវ ឈរ នៅ កៃប ន្ទប់ មើល 
ទៅក្នងុ តាម ទា្វារ និង បង្អចួ។ ជំនួ យ - 
ការ អបៃបមា ទ ទូទំាង បៃទៃស មាន 

សិទ្ធ ិ រាយ ការណ៍ ពីភាព មិន បៃកៃ តី  
ដល់ អ្នក មាន សមត្ថកិច្ច  ជា ពិសៃ ស 
បៃធន អបៃបមាទ  បៃចំា មណ្ឌល 
បៃធន អនុ បៃធន មណ្ឌល អនុរ កៃស  
និង ឃ្លាំមើល ចំណត់ ការ ប៉ុន្តៃ 
ពួក គៃ  មិន មាន សិទ្ធ យកទូ រស័ព្ទ 
ដៃឬ ឧបក រណ៍ អៃឡិចតៃូ និក 
កាប ូប ឬ សពំៀត ចលូ ក្នងុ មណ្ឌល 
បៃឡង ឡើយ ។

គណៈមៃ បៃយោគ និង គណៈ- 
កម្មការ នានានៅ មណ្ឌល សណំៃរ 
សមៃប់ ការ បៃឡង សញ្ញា បតៃ 
ម ធៃយមសកិៃសា ទតុយិ ភមូចិៃក ចៃ ញ 
ជា៧ គណៈ កម្មការ  គឺ គណៈ កម្ម -  
កា  រ  កោស លៃយវិច័យ គណៈ មៃបៃ - 
យោគ ទូទាំង បៃទៃស មណ្ឌល 
សំណៃរ គណៈ កម្មការ អបៃបមាទ 
ទូទាំង បៃទៃស មណ្ឌល សំណៃ រ 
បៃធនអនុ បៃធន មណ្ឌល សំណៃ រ  
គណៈ កម្មការ កណ្តាល មណ្ឌល 
សំណៃរ, គណៈ កម្មការ តៃតួ ពិនិ តៃយ 
តាម អគារនិង គណៈ កម្មការ អនុ - 
រកៃស។ បើ តាម តួលៃខ បណ្តាះ - 
អាសន្ន របស់ កៃសួង អប់រំ បៃក្ខ ជ ន  
ដៃល ចូល រួម បៃឡង សរុប មាន 
ចំនួន  ១២១ ២០១នាក់ (កើន 
៤១៥៨ នាក់)សៃ ីចំនួន ៦៣៩ ៣ ៧ 
នាក ់ឯចនំនួ មណ្ឌល បៃឡង មាន  
២៣៧ មណ្ឌល(កើន ៣៥ មណ្ឌ ល ) 
និង ចំនួន បន្ទប់ មាន ៤ ៨៩១ បន្ទ ប់ 
(កើន ១៦៧ បន្ទប់ )  ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញៈ បរុស មា្នាក ់ស្លាប ់ នងិ 
២នាក់ ទៀត រងរបួស ក្នុង ហៃតុ- 
ការណ៍ អគ្គិភ័យ ឆបឆៃះ ក្នុង 
បន្ទប់ ជួល ១កន្លៃង នៅ សងា្កាត់ 
ទឹក ថា្លា  ខណ្ឌ សៃន សុខ  កាលពី 
ថ្ងៃ ទី២៣  វិច្ឆិកា  ដោយសរ ជន- 
រងគៃះ ចម្អិន ម្ហូប  បណ្តាលឱៃយ 
ផ្ទុះ ធុង ហា្គាស បង្ក ជា អណ្តាត- 
ភ្លើង។ គៃះ អគ្គិ ភ័យ នៃះ កើត- 
ឡើង  កៃយព ីសមត្ថកចិ្ច ជនំាញ   
កប៏ាន ចុះណៃនា ំពលរដ្ឋ ជាបន្ត- 
បនា្ទាប់ ឱៃយ មានការបៃុង បៃយ័ត្ន 
ក្នុង ការ បៃើ បៃស់ ធុង ហា្គាស។

លោក សុខ សុផល  នាយ- 
ប៉សុ្ដិ៍ នគរបាលរ ដ្ឋ បាល សងា្កាត ់
ទឹកថា្លា ឱៃយដឹងពី មៃសិលមិញ ថា  
សព ជនរងគៃះ  ឈ្មោះ ពៃីម 
សុខា  ភៃទ បៃុស  អាយុ២១ឆ្នាំ  
មុខរបរ ដើរ ម៉ៅការ បុកគៃឹះ- 
សំណង់  ស្នាក់នៅ បន្ទប់ ជួល 
កន្លៃង កើតហៃតុ  នៅ ភូមិ ផៃសារ- 
ទឹកថា្លា  សងា្កាត់ ទឹក ថា្លា  ខណ្ឌ 
សៃនសុខ  រាជធនី ភ្នំពៃញ។ 
ជន រងគៃះ  មាន សៃកុ កណំើត  
សៃុក សៃី សន្ធរ  ខៃត្ត កំពង់ចាម  

នងិ មាន បៃពន្ធ កពំងុ មាន ផ្ទៃ ពោះ    
៧ខៃ។ ចំណៃក ជន រង របួស 
ឈ្មោះ  ពៃីម ឃីញ  ភៃទ បៃុស 
អា យុ២១ឆ្នាំ (បងប្អូន ភ្លាះ)  
នងិ ក្មយួ ជដីនូ មយួ មា្នាក ់ ស្នាក ់នៅ  
ជាមួយ គា្នា  បាន រង របួស រលាក 
ជើង ទាំង ២នាក់។

លោក បន្តថា  មនុពៃល កើត ហៃត ុ 
ជនរងគៃះ ទាំង៣នាក់ មកពី 
ធ្វើការ ដូច សព្វ មួយដង  ហើយ 
បាននាំគា្នា បើក ធុង ហា្គាស ស្ងោរ 
មាន់ ធ្វើ ម្ហូប។ ប៉ុន្ដៃ មិនទាន់ នឹង 
បាន ហូប ផង  សៃប់តៃ ផ្ទុះ ធុង- 
ហា្គាស  បណ្តាលឱៃយ ឆបឆៃះ 
ផៃសៃង  ខ្មួលខា្មោញ់ ចៃញពី បន្ទប់- 
ជួល។ ពៃលនោះ បុរស ជា ប្អូន  
និង  ក្មួយ  បាន រត់ ចៃញ មកកៃ  
និង សៃក ឱៃយគៃ ជួយ។ ចំណៃក 
បុរស ជា បង នៅក្នុង បន្ទប់ទឹក  
មនិ បាន ចៃញ មកកៃ ទៃ  ដោយ 
នៅ ស្តាយ ម៉ូតូ ១គៃឿង  ហើយ 
បមៃុង យក ចៃញ មក កៃ។

បើ តាម មៃប៉ុស្តិ៍ រូបនៃះ  ខណៈ 
ដៃល ប្អនូ មនិឃើញ បង ចៃញ មក 
កៃ  ក៏ ចូលទៅ ជួយ  បនា្ទាប់មក 
បង បាន ចៃញមក កៃ  រើឯ ប្អូន 
ដៃលចូល ទៅជួយ បងនោះ  

តៃូវបាន ភ្លើង ឆបឆៃះ ខ្លាច 
ស្លាប់ នៅកៃបៃរ ម៉ូតូ តៃម្ដង។ ចំ- 
ណៃក បុរស ជា បង  និង ក្មួយ  
បាន  រងរបួស  តៃូវបាន រថយន្ត 
សង្គៃះ បនា្ទាន់ ដឹក ទៅ សង្គៃះ 
នៅ មន្ទីរពៃទៃយ ភា្លាម។

លោក សុផល  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« កៃយ  មក ក ៏ផ្អើល ដល ់បៃជា ពល- 
រដ្ឋ  នាគំា្នា រាយការណ ៍ជនូ សមត្ថ កចិ្ច  
ហើយ ហៅ រថយន្តពន្លត់ អគ្គិភ័យ 
២គៃឿង មកជួយ អន្តរាគមន៍  
ខណៈ មកដល ់ អគ្គភិយ័  តៃវូបាន- 
រលត់ ទៅ វិញ។ សមត្ថកិច្ច យើង 
បាន សៃវជៃវ  និង ធ្វើ កំ ណត់- 
ហៃតុ  បៃគល់ សកសព ជូនទៅ 
សច់ញាតិ យកទៅ ធ្វើបុណៃយ 
តាមបៃពៃណី»។

លោក ហួរ ម៉ៃង វា៉ាង  អធិការ- 
នគរបាល ខណ្ឌ សៃន សុខ  បាន- 
បដិសៃធ ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ ជុំវិញ 
ករណីនៃះ  ដោយ លោក អះអាង  
ថា កពំងុ ជាបរ់វល ់បៃជុ ំនៅ ស្នង ការ-  
ដ្ឋាន នគរបាល រាជធនី ភ្នំពៃញ  
មិនអាច និយាយ ទូរស័ព្ទ បាន។

ស្នងការរង នគរបាល រាជធន-ី 
ភ្នំពៃញ ទទួលបន្ទុក អគ្គិភ័យ  
លោក  ឈាង ផន ់ណ រា៉ា  ថ្លៃង ព ី

មៃសិលមិញ ថា  សមត្ថកិច្ច ជំនា ញ 
បាន ចុះ ធ្វើ យុទ្ធនា ការអប់រំ  និង 
ណៃនាំ បៃជាពលរដ្ឋ  ក៏ដូចជា 
អាជីវករ លក់ដូរ ធុង ហា្គាស នានា 
នៅតាម តំបន់ ឬ គោលដៅ ដៃល 
ងាយ រងគៃះ បផំតុ។ ជាពសិៃស 
នៅ តំបន់ ស្មុគស្មោញ  តំបន់ ផ្លូវ 
តូច ចង្អៀត  និង តំបន់ សំណង់ 
មិន រៀបរយ មួយចំនួន ទៀត។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«យើង បាន- 
បៃជុំ ដក់ បន្ថៃម ផៃន ការចុះ អប់រំ  
ណៃនំា ពលរដ្ឋនងិ អាជវីករ លក-់ 
ដរូ ហា្គាស  ពៃះ ពៃលនៃះ ចលូ ដល ់  
រដវូ លម្ហើយ  នងិ រដវូក្ដៅ  ដៃលជា 
ពៃលវៃលា ងាយ បង្ក គៃះ  អគ្គិ- 
ភ័យ ខា្លាំង បំផុត។ ដូច្នៃះ យើង 
ទាមទារ ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ យល់- 
ដងឹ ព ីការទកុដក ់ ការ បៃើបៃស ់
ធុង ហា្គាស ឱៃយបាន តៃឹមតៃូវ  ដើមៃបី 
រួមចំណៃក ទប់ស្កាត់ បញ្ហា អគ្គិ- 
ភ័យ កើតឡើង ជា យថា ហៃតុ»  ។

លោក ផន់ ណ រា៉ា  ក៏បាន- 
ចូលរួម សកស្ដៅយ ចំពោះ 
ហៃតុការណ៍ អាកៃក់នៃះ  ដៃល 
បានកើតឡើង  ដោយសរតៃ 
ការបៃើបៃស់ ធុងហា្គាស ខុស- 
បច្ចៃកទៃស។ បើតាម លោក 

ស្នងការរង  ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ចម្អិន អាហារនោះ  ជនរងគៃះ 
បានទុក ម៉ូតូ កៃបៃរ ចង្កៃន បាយ 
ហើយ  ម៉តូ ូមាន សងំ ដៃល ធ្វើឱៃយ 
ងាយ នឹង ឆបឆៃះ ខា្លាំង។  

លោក  នៃត វនា្ថា  បៃធន 
នាយកដ្ឋាន នគរ បាល បងា្ការ- 
ពន្លត់  អគ្គិភ័យ  និង សង្គៃះ នៃ 
អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា  សមត្ថ- 
កិច្ច ជំនាញ បាន ចុះ ធ្វើការ អប់រំ 
ណៃនាំ បៃជាពលរដ្ឋ តាម គោល- 
ដៅ សខំាន់ៗ  ដៃល ងាយ រង គៃះ 

ជា បន្ត បនា្ទាប ់ ប៉នុ្ដៃ លោក មនិបាន- 
ចាំ ចៃបាស់ ពី ចំនួន គោលដៅ ទៃ។

លោក បានថ្លៃងថា ៖«យើង 
ធ្វើ ការអបរ់ ំដល ់អាជវីករ លកដ់រូ 
កំប៉ុង  ឬ ធុង ហា្គាស ជា ហូរហៃ 
កន្លងមក ហើយ  ប៉នុ្ដៃ មនិដងឹថា  
ពកួ គាត ់យ ក ចតិ្ត ទកុដក ់កមៃតិ  
ណ ទៃ។ ខ្ញុំ សូម អំពាវនាវ ឱៃយ 
ពលរដ្ឋ ចលូរមួ ទបស់្កាត ់ការបង្ក 
អគ្គិភ័យ ដៃល បណ្តាល មក ពី 
ធុង ហា្គាស  ពៃះ អគ្គិភ័យ អាច 
បង្ក គៃះមហន្តរាយ ដល ់សង្គម-  
ជាតិ យើង»៕

ក្រសួងអប់រំរៀបចំមន្ត្រីជំនាញរួចហើយដើម្របីរៀបចំការប្រឡងបាក់ឌុប

មនុស្រសម្នាក់ស្លាប់និង២នាក់រងរបួសដោយសរផ្ទះុធុងហ្គាសបណ្តាលឱ្រយឆ្រះបន្ទប់ជួលនៅខណ្ឌស្រនសុខ

មន្តេ ីអប់ រំ   នៅ ក្នងុ សិក្ខា សាលា ស្តពីីករ រៀប ចំករ បេឡងបាក់ ឌុប កល  ពី ថ្ងេ ទី ២៣  ខេ វិច្ឆកិ ។ រូបថត កៃសួង អប់ រំ

ទីតាំងបន្ទប់ជួលដេលភ្លើងឆេះ នៅ  សង្កាត់ទឹកថ្លា កលពីថ្ងេទី២៣ វិច្ឆិក។រូប ប៉ូលិស



តពទីពំរ័១...កត្តានេះបានធ្វើ
ឱេយតេីខកខានពំុបានពងកូនបាន-
ទាន់ពេលវេលា។ទោះជាយ៉ាង-
នេះក្តីលោកវុត្ថាបានអះអាង
ថា៖«តេីសមេប់ធ្វើបេហុកផ្អកឬ
តេីឆ្អើរមិនខ្វះឡើយ»។បើតម
លោកវុត្ថា រដូវកាលនេការធ្វើ
បេហុកផ្អក និងតេីឆ្អើរអាចនឹង
អូសបន្លាយរហូតដល់ដើមខេធ្នូ
ខាងមខុដោយសាររបបទឹកក្នងុ
បឹងទន្លេសាបនៅចាល់នៅឡើយ។
ចំណេកលោកឌុលប៊ុនថា

អនុបេធានសម្ពន័្ធបេជានេសាទ
១៤ស្ថិតក្នុងឃុំកោះថ្កូវសេុក
ជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បាន
លើកឡើងដេរថាគេះរាងំស្ងួត
ដេលកើតមកពីការបេបេួល
អាកាសធាតុបានធ្វើឱេយដេន-
ជមេកតេីមេពជូមយួចនំនួដេល
ស្ថតិនៅជាប់បងឹទន្លេសាបតេវូ
បានគោករីងនិងរាក់ធ្វើឱេយតេី
មិនអាចបង្កាត់ពូជឬបង្កកំណើត
បាន។ជាមួយគ្នានេះការកាប់
រុករានដីពេលិចទឹកដើមេបីពងេីក
ផ្ទេដដីាំដុះដណំាំផេសេងៗដោយ
ខសុចេបាប់កជ៏ាផ្នេកមយួដេល
ធ្វើឱេយតេីធម្មជាតិមានការថយ-
ចុះផងដេរ។
លោកបានថ្លេងថា៖«តេីឆ្នាំ

នេះអាចនឹងខេសត់ជាងឆ្នាំមុនៗ

តេវានងឹមនិខេសត់រហតូដល់គ្មាន
តេីធ្វើបេហកុផ្អកឬតេីឆ្អើរហបូ
នោះទេ»។
ជាមយួគ្នានេះលោកលីឡា

នយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបេប់ភ្នំ-
ពេញបុ៉ស្តិ៍ថាជាធម្មតតេីចាប់-
ផ្ដើមបង្កាត់ពូជនៅចនោ្លាះខេ
ឧសភានងិមថិនុហើយវានងឹ
ពងកនូនៅចនោ្លាះខេកក្កដានងិ
សីហាជាពេលដេលរបបទឹក-
ទន្លេមេគង្គតេវូជន់ឡើងហើយ
ហូរចាក់មកក្នុងផ្ទេបឹងទន្លេ-
សាបដេលជាទីជមេក សមេបូរ
ទៅដោយអាហារសមេប់ពួក-
វារស់នៅនិងធំធាត់។
តេគេះរាំងស្ងួតនៅក្នុងឆ្នាំ

នេះបានធ្វើឱេយរបបទឹកទន្លេ-
មេគង្គមានកម្ពស់ទាបបូករួម-
ទាំងសំណង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី
លើដងទន្លេមេគង្គក្នុងបេទេស
មួយចំនួនដេលនៅស្ថិតខេសេ-
ទឹកខាងលើបានធ្វើឱេយមាន
ឧបសគ្គបន្ថេមមួយទៀតដល់
ការធ្វើបំផ្លាស់ទីរបស់តេីផង
និងលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គពី
បេទេសនៅខេសេទឹកខាងលើ
មកកាន់ទន្លេមេគង្គក្នងុបេទេស
កម្ពុជានខេសេទឹកខាងកេម
ផង។លោកថ្លេងថា៖«ជំនន់
ទឹកភ្លៀងនដើមខេតុលាកន្លង
មកនេះថ្វីដេបតិតេអាចផ្ដល់ភាព-
អនុគេះដល់ពពួកតេីទឹកសាប
មយួចនំនួដេលមានបេភពនៅ

តមបឹងពេកនិងបេព័ន្ធដេ-
ទន្លេសាបអាចបង្កកណំើតបាន
ខ្លះក្ដី ប៉ុន្តេវានឹងមិនជំរុញឱេយ
បរិមាណផលតេីទឹកសាបនៅ
ក្នងុឆ្នាំនេះកើនឡើងនោះទេ»។
កាលពីថ្ងេទី២២វិច្ឆិកាកេុម-

មន្តេីជំនញនេខណ្ឌរដ្ឋបាល
ជលផលខេត្តកណា្ដាលនិងរាជ-
ធានីភ្នពំេញបានចុះធ្វើការសិកេសា
សេវជេវតមឡូត៍ដាយតេី
មួយចំនួននៅតមដងទន្លេសាប
ជាលទ្ធផលបានរកឃើញថា
តេីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនចេញ
ពបីងឹនងិពេកជាបណ្ដើរៗបុ៉ន្តេ
មានទំហំតូចជាង និងតិចជាង
ឆ្នាំមុនៗ។
លោកងិនឌីនយខណ្ឌ-

រដ្ឋបាលជលផលរាជធានីភ្នំ-
ពេញបានបេប់ភ្នំពេញប៉សុ្តិ៍ថា
នៅពេលនេះតមគន្លងដាយ-
តេីនៅពុំទាន់ចាប់បានតេីចេើន
នៅឡើយទេដោយសារចលន
តេីដេលចុះមកពបីងឹទន្លេសាប
នងិបេពន័្ធដេទន្លេសាបនៅមាន
កមេិតតិចនៅឡើយ។លោក
បញ្ជាក់ថា៖«យោងតមសា្ថាន-
ភាពទឹកទន្លេមេគង្គដេលជន់-
ឡើងយឺតនោះយើងអាចនិយយ
បានថាបរិមាណផលតេីធម្មជាតិ
នងឹមានការធា្លាក់ចុះជាងឆ្នាំមនុ
ហើយទំហំតេីក៏អាចតូចជាង
ឆ្នាំមុនផងដេរ»៕
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មន្ត្រីជំនាញ...

កម្មករសែងតែីបែហុកនៅតាមចែងំទន្លែសាបក្នងុខណ្ឌឫសែសីកែវ
នាពែលកន្លងមក។រូបថតហុងមិន

នគរបាលចរាចរណ៍៤នាក់រងពិន័យបញ្រឈរ-
ជើងរឿងបង្កហិង្រសាព្រលកំពុងអនុវត្តច្របាប់
អោមប៊ុនធឿន

ខែត្តសា្វាយរៀងៈ ស្នងការ-

ដា្ឋាននគរបាលខេត្តសា្វាយរៀង
បានដាក់ពនិយ័ដោយបញេឈរជើង
មន្តេីនគរបាលចរាចរណ៍៤នក់
កាលពីថ្ងេទី២៣ខេវិច្ឆកិាកេយ
ពីបានបេើអំពើហិងេសាក្នុងអំឡុង-
ពេលបំពេញការងរអនុវត្តចេបាប់
ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លវូបណា្ដាល
ឱេយពលរដ្ឋជាអ្នកបើកបររថយន្ត
មា្នាក់រងរបួសបេកមាត់។
លោកកឹងឃនស្នងការនគរ-

បាលខេត្តសា្វាយរៀង បានថ្លេង
ដោយសំុមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ
របស់មន្តេីនគរបាលចរាចរណ៍
ទាំង៤រូបនោះទេ។
យោងតមរបាយការណ៍របស់

អ្នកនំពាកេយស្នងការដា្ឋាននគរបាល
ខេត្តសា្វាយរៀងបានឱេយដឹងថា
កាលពីថ្ងេទី២២ ខេវិច្ឆិកា
ការិយល័យនគរបាលចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកនេស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលខេត្តសា្វាយរៀងបានដាក់-
គោលដៅតេតួពិនិតេយលេបឿនលើ
ផ្លវូជាតិលេខ១ចនោ្លាះគឡីូម៉េតេ
លេខ១១៦-១១៧ដោយបាន
ពនិតិេយឃើញរថយន្តមា៉ាកសុណីា

ពាក់សា្លាកលេខ 2BI 6754
បើកបរដោយឈ្មាះលាស់ពធុ-
ធាមខុរបរអ្នកបើកតក់សុីបាន
បេើបេស់លេបឿន៩៦គីឡូម៉េតេ
ក្នងុ១ម៉ាងជាហេតុនំឱេយសមត្ថកិច្ច
បានធ្វើការឃាត់រថយន្ត ប៉ុន្តេ
អ្នកបើកបរបើករថយន្តគេច-
វេះចូលផ្លូវលំទើបសមត្ថកិច្ច
ដេញតមឃាត់រថយន្តនោះ
ហើយនំអ្នកបើកបរទៅកាន់បុ៉ស្តិ៍-
នគរបាលរដ្ឋបាលបុ៉ន្តេអ្នកបើកបរ
មិនពេមធ្វើតមសមត្ថកិច្ច ទើប
បណា្ដាលឱេយមានការប៉ះទង្គិច
គ្នា។កេយមានការអប់រំណេនំ
អ្នកបើករថយន្តរូបនោះបាន
យល់ពេមទទលួការពនិយ័តម-
ចេបាប់ចណំេកឯសមត្ថកចិ្ចដេល
បេើហិងេសានោះបានសូមទោស
និងសមេួលគ្នាបញ្ចប់រឿង។
លោក សុខតេននយរង

ប៉ុស្តិ៍នគរបាលសា្វាយជេុំបាន
បេប់ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍កាលពីមេសលិមញិ
ថាជនរងគេះឈ្មាះលាស់
ពុធធា ជាអ្នកបើកបរតក់សុី
រងរបួសបេកមាត់។
លោកសុខតេនថ្លេងថា៖

«ពេលរថយន្តបើកបុកបារា៉ាស់
សមត្ថកិច្ចក៏...តទៅទំព័រ៧



ចា ង��ងនិងអគ��យក
លី�្ស្ង

កា រ�និពន�� ន់ខ�ស់
ចូសហូពូរ៉ូសុតម្ន

�េ� ន�េប់�េងកា រ�និពន�
សំរិទ្ធ

អនុ�េ� ន�េប់�េងកា រ�និពន�
សូវិសា ល

អនុ�េ� ន�េុមអ្នកយកព័ត៌� ន
ផា ក់សា៊ាងលី

កា រ�និពន�រងព័ត៌� ន� តិ
វង្សសុខ្ង,ព្ុំភ័ក្្ត

កា រ�និពន�ព័ត៌� ន�េដ�កិច្ច
�៉្គុណមករា

កា រ�និពន�រងព័ត៌� ន�េដ�កិច្ច
រា៉ាន់រីយ

កា រ�និពន�ព័ត៌� នអន្តរ� តិ 
ប្ក់សា យ

កា រ�និពន�ជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ាន់សុីម៉ា�

កា រ�និពន�រងជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន�រង/អ្នកបក�េព័ត៌� នកី� 
ណ្មវណ្ណៈ

កា រ�និពន��េហទំព័រ
លា ងផា ន់ណា រា៉ា

អ្នកយកព័ត៌� ន� ន់ខ�ស់
មសសុខជា ,នៀម�្ង

អ្នកយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា�,
ឡុងគឹមម៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វន៉ដា រា៉ា,
សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
ខ្ងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្នកបក�េ
ប៊ុនផលា្លា,ស្តកី� ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី
កា រ�រូបថត

ហ្ងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហ៊ានរង្សី

អ្នក�េស�េ�លអក��វិរុទ�
�្ករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�េ� ន�្នេកផលិតកម្មនិង� ះពុម�

ញឹមសុក្ភីរៈ
�្នេករច� ទំព័រ

សួនសា វ៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្នេករច��េហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នេកផេ�យ� ណិជ�កម� 
�្ម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្ត,017578768
ប្ជ�មុន្នីរៈ,015239293
�្វពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
�េ� ន�េកចាយកា�េតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ� ន�េកចាយកា�េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវសនា ,015814499

�េ� ន�្នេករដ�បាលនិងធន� នមនុសេស
ព្�្សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នេករដ�បាលនិងធន� នមនុសេស
�ុិល� ភា

�យិកាហិរ��វត��ៈហ៊ាងតា ំងម៉្ង
�េ� នគណ�េយេ�ៈេស៊្នវិច្ឆិកា

ែផ្នកព័ត៌� នវិទេ�និងរច��េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
កា រិ� ល័យ�េត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�េ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្អគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហ វិថីសម្តច្

ហុ៊នស្ន(ផ្លវូ៦០ម្៉ត្)ភូមិ�្កតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្ក្ម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នព្ំញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះល្ខ៦២៩ផ្លវូល្ខ៦សង្កាត់សា្វាយដង�ុំ
ក្ងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

គឹមសារុំ

ភ្នពំេញៈសាលាឧទ្ធរណ៍កាល-
ពមីសិ្លមិញប្កាសសាលដកីា
ឱ្យស្្តីវៀតណាមម្នាក់ជាប់
ពន្ធនាគារ៥ឆ្នាំពាក់ពន័្ធជញួដរូ
គ្ឿងញៀនចម្ុះជាង៣១៦
ក្មបនា្ទាប់ពីជម្ះកាលពីថ្ង្
ទី២៦តលុាដល្ជាសំណុំរឿង
បង្វិលមកពីតុលាការកំពូលឱ្យ
សាលាឧទ្ធរណ៍ជម្ះជាថ្មី។
លោកស្ីចៅកម្គមឹដានី

បានអានសាលដកីាកបំាងំមខុ
ជនជាប់ចោទនិងម្ធាវីការពារ-
សិទ្ធិក្នងុបន្ទប់សវនាការសាលា-
ឧទ្ធរណ៍ពីមស្លិមញិថាសណំុ-ំ
រឿងន្ះមនស្្តីជាប់ចោទ
ឈ្មោះផាមធីហ្វាហ្វឿងអាយុ
២៦ឆ្នាំជាប់ចោទជួញដូរដោយ
ខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន។
លោកស្ីចៅក្មថ្ល្ងថា៖

«ដោយសារស្្តីជាប់ចោទអវត្ត-
មនចូលសា្តាប់ការប្កាស
សាលដីការបស់គាត់។ហ្តុ
ដចូ្ន្ះតលុាការសាលាឧទ្ធរណ៍
អានត្ស្ចក្តីសម្ចទ្និង
តម្កល់ទោស៥ឆ្នាំដដ្ល»។
បើតាមការជនំុំជម្ះនៅសា-

លាឧទ្ធរណ៍ពីថ្ង្ទី២៦តលុាឆ្នាំ
ន្ះបង្ហាញថាសំណុំរឿងន្ះ
ក៏ជាសំណំុរឿងបង្វលិពីតុលាការ

កពំលូឱយ្សាលាឧទ្ធរណ៍ជម្ះ
ឡើងវិញ។រឿងនះ្តុលាការ-
កំពូលយល់ឃើញថាគ្ឿង-
ញៀនដ្លសមត្ថកិច្ចរកឃើញ
មិនមន្ជាបន្ទបដ់្លស្្តីជាប-់
ចោទសា្នាក់នៅហើយមិនបាន
ធ្វើកោសល្យវិច័យត្ឹមត្ូវ។
កាលពីថ្ង្ជនំុជំម្ះស្្តីជាប-់

ចោទផាមធីហ្វាហ្វឿងបាន
បប្់ចៅកម្ថានាងមនប្តីជា
ជនជាតិវៀតណាមហើយប្តកី-ំ
ពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅខ្ត្តសា្វាយ-
រៀងពាក់ព័ន្ធជួញដូរគ្ឿងញៀន។
ចំណ្កនាងមនកូនស្ីម្នាក់
ជាមួយប្តីនោះដ្លមនអាយុ
ទើប៤ខ្(មុនចាប់ខ្លួននាង)។
លុះនៅថ្ង្ទី២៨មីនាឆ្នាំ២០១៧
មុននគរបាលឃាត់ខ្លួនគឺនាង
បានឆ្លងដ្នមកកម្ពុជាដើម្បី
សរួសខុទកុ្ខប្តីក្នងុពន្ធនាគារនៅ
ខ្ត្តសា្វាយរៀង។
ស្្តីជាប់ចោទប្ប់ចៅក្ម

បន្តថានៅថ្ង្ដដ្លនោះពល្
នាងឆ្លងដ្នចូលក្ុងបាវិត
ខ្ត្តសា្វាយរៀងស្ប់ត្មន
បុរសអ្នករត់មូ៉តូឌុបជាជនជាតិ-
វៀតណាមម្នាក់បានមកឌុប
នាងទៅបន្ទប់ជួលដ្លប្តីនាង
ធា្លាប់សា្នាក់នៅក្នុងភូមិបាវិត-
កណា្តាលសង្កាត់ក្ុងបាវិត។
ព្លទៅដល់បន្ទប់ជួលនោះ

នាងបានឱយ្បរុសរតម់៉តូូឌបុជួយ
រីអីវ៉ាន់ប្តីទៅដាក់ក្នងុបន្ទប់ដ្ល
នាងជួលផ្ស្ងទៀត។ព្លនោះ
សប្់ត្នគរបាលមកឆក្ក្នងុ
បន្ទប់ដ្លកំពុងរីអីវ៉ាន់នោះ
ក៏បានរកឃើញគ្ឿងញៀន
និងឃាត់ខ្លួនគាត់ត្ម្តង។
បើតាមកំណត់ហ្តុរបស់

សាលាឧទ្ធរណ៍ វត្ថុតាងដ្ល
សមត្ថកិច្ចឆ្កឃើញមន
ម្សៅក្មពណ៌សថា្លាសង្ស័យ
ជាថា្នាំញៀនប្ភ្ទម្តំហ្វ្-
តាមីនចំនួន១កញ្ចប់ទម្ងន់៨២
កម្,មស្ៅមដ៉្ឋប្ភទ្ហរ្៉អូនី
ទម្ងន់១៥៤កម្,ជញ្ជងីថ្លងឹថា្នាំ
ញៀនចំនួន១គ្ឿងនិងថា្នាំ-
ញៀនគ្ប់ប្ភ្ទម្តំហ្វ្-
តាមនីចនំនួ៣០០គប្់ទម្ងន់
៨០,៨ក្ម។
សំណុំរឿងន្ះត្ូវបានសា-

លាដំបូងខ្ត្តសា្វាយរៀងប្កាស
សាលកម្ផ្តនា្ទាទោសស្្តជីាប-់
ចោទរូបនោះកាលពីខ្តុលា
ឆ្នាំ២០១៨ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ
៥ឆ្នាំចោទពីបទជួញដូរដោយ
ខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
តាមបញ្ញត្តិមត្៤០ន្ច្បាប់
ស្តីពីការតួ្តពិនិត្យគ្ឿងញៀន។
ក៏ប៉ុន្ត្ត្ូវស្ត្ីរូបនះ្ប្ដឹងទៅ
សាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការ-
កំពូលជាបន្តបនា្ទាប់៕

តពីទំព័រ៦...លោតច្ញ
ដល់លោតច្ញទៅធម្មតា
មនសុស្ដល់អ៊ចីងឹទៅក៏មនការ-
ខឹងសម្បាចិត្តមិនដូចគា្នាខ្វះការ-
អត់ធ្មត់អ៊ីចឹងទៅ ដោយយោង-
តាមផ្លវូពបិាកផងអីផងក៏គតិថា
ជិះម៉ូតូដ្ញអាចទាន់ក៏ដ្ញ
ទៅ ដ្ញទៅហួសពីគោលដៅ
មិនដឹងយ៉ាងម៉្ចស្ប់ត្
ឃើញតឡ្ប់មកវញិមនឈាម
មត់ឈាមអ៊ីចឹងទៅអ្នកបើកបរ
ហ្នងឹត្មើលទៅមិនជាធ្ងន់ធ្ងរទ្»។
យោងតាមមត្៥ន្អនុក្ត្ឹយ
ស្តីពីការកំណត់ល្បឿនសម្ប់
យនជនំិះនៅទីបជ្ុំជនលប្ឿន
អតិបរមតូ្វកំណត់តឹ្ម៤០គី-
ឡូម៉្ត្ក្នុង១ម៉ាងសម្ប់
យនយន្តគប់្បភ្ទ្។នៅក្
ទីប្ជុំជនល្បឿនអតិបរមត្ូវ
កំណត់ត្ឹម៨០គីឡូម៉្ត្ក្នុង
១ម៉ាងសម្ប់រថយន្តធុន-
ស្ល និងរថយន្តដឹកអ្នក-

ដំណើរ។
លោកសុងឹសន្ករណុាមន្ត្ី

សុើបអង្ក្តជាន់ខ្ពស់ន្សម-
គមអាដហុកបានថ្ល្ងថាមន្ត្ី
សមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍
មិនតូ្វប្ើអំពើហិង្សាវយដំទៅ-
លើប្ជាពលរដ្ឋទ្ លុះត្ត្
ជនល្មើសមនការតដ្ដ្លធ្វើ
ឲ្យសមត្ថកិច្ចពិបាកទប់ទល់។
លោកស្នករុណាថ្ល្ងថា៖

«ខ្ញុំយល់ថា សមត្ថកិច្ចអត់អាច
ប្ើវិធានការហិង្សាលើប្ជា-
ពលរដ្ឋទ្ព្ះការចាប់ខ្លួនអ្នក-
ប្ព្ឹត្តខុសអ្វីមួយត្ូវធ្វើដោយ
សន្តិវធិីដោយកសាងសណំុំរឿង
បញ្ជនូទៅតាមផ្លវូចប្ាប់បើសនិ-
ជាករណីល្មើសច្បាប់ព្ហ្មទណ្ឌ
កម្ពជុាតូ្វត្ឃាត់ខ្លនួសមត្ថកិច្ចរូប
នោះបញ្ជនូទៅចាត់ការតាមនតី-ិ
វិធីច្បាប់និងចាត់វិធានការដាក់-
ទោសទណ្ឌផ្នក្រដ្ឋបាលហើយ
មិនត្ឹមត្ប៉ុណ្ណឹងអាចទទួល-
ទោសពហ្្មទណ្ឌផងដ្របើសនិ
បង្ករបួសសា្នាមធ្ងន់ធ្ងរ»៕

គឹមសារុំ

ពោធិ៍សាត់ៈសាលាដបំងូខត្្តពោធិ៍-
សាត់កាលពីថ្ង្ទី២២វិច្ឆកិាបានសម្ច
ឃុំខ្លួនបុរសម្នាក់តាមការចោទប្កាន់
របស់ព្ះរាជអាជា្ញាអមសាលាដំបូងខ្ត្ត
ន្ះបនា្ទាប់ពីសមត្ថកចិ្ចឃាត់ខ្លនួពីថ្ង្ទី
២១វចិ្ឆិកាពាក់ពន័្ធករណីរលំោភស្ព-
សន្ថវៈលើកូនសី្និងចៅសី្ចុងរបស់ខ្លនួ
ជាអនតីិជនចនំនួ២នាក់បព្្តឹ្តនៅឃុំ
រកាតស្ុកភ្នំក្វញខ្ត្តពោធិ៍សាត់។
លោកប៉លុចរំនីនាយការយិលយ័

ប្ឆំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារ-
អនីតិជនខ្ត្តពោធិ៍សាត់ឱ្យដឹងពីថ្ងទី្២៣
វិច្ឆិកាថាជនសង្ស័យឈ្មោះយ័ន្តគយ
អាយុ៤៦ឆ្នាំត្ូវបានចៅក្មសុើបសួរ
សម្ចឃំុខ្លនួតាមការចោទប្កាន់របស់
ព្ះរាជអាជា្ញាពីបទរំលោភស្ពសន្ថវៈ
អនីតិជនក្មអាយុ១៥ឆ្នាំតាមបញ្ញត្តិ
មត្២៤១ន្ក្មព្ហ្មទណ្ឌ។ប៉ុន្ត្
លោកថាមិនបានចំាឈ្មោះចៅក្មសុើប-
សួរដ្លច្ញដីកាឃុំខ្លួនជនសង្ស័យ
នោះទ្។
លោកថ្ល្ងថា៖ «ឈ្មោះលោកចៅ

កម្សុើបសរួនោះខ្ញុំមនិបានចាំទ្ត្ខ្ញុំ

ដឹងថាជនសង្ស័យម្នាក់នោះត្ូវឃុំក្នុង
ពន្ធនាគារខត្្តពោធិ៍សាត់ហើយ។ក្មង្-
ស្ីរងគ្ះទាងំ២នាក់ក៏នយិយពាក-់
ព័ន្ធនឹងបទល្មើសន្ះដ្រ»។
តាមបទចោទមត្២៤១ន្ះប្សិន

បើតុលាការរកឃើញថាជនសង្ស័យពិត-
ជាបានប្ព្ឹត្តបទល្មើសម្ននោះនឹង
ត្ូវប្ឈមការផ្តនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនា-
គារពី៧ទៅ១៥ឆ្នាំ។
លោកតាន់គារទិ្ធិអធកិារនគរបាល-

ស្ុកភ្នំក្វញប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ពីថ្ង្
ទី២៣វិច្ឆិកាដ្រថាករណីន្ះក្ម្ងស្ី
រងគ្ះជាកូនចុងឈ្មោះអ.ស.អាយុ
៧ឆ្នាំនិងចៅស្ីចុងរបស់ជនសង្ស័យ
ម្នាក់ទៀតឈ្មោះល.បអាយុ៧ឆ្នាំដូច-
គា្នា។នៅថ្ង្ទី២០ វិច្ឆិកាស្្តីជាប្ពន្ធ
ជនសង្ស័យបាននំាកូនចៅសី្និងកូន-
ស្ី(ម្តាយកមុរីឈ្មោះល.ប)ទៅមើល
ទូរទស្សន៍រឿងភាគ។លុះកំពុងមើលដល់
ឈុតមួយដ្លតួបុ្សចាប់តួសី្រំលោភ
ក៏ស្ប់ត្កូនស្ីនិងចៅស្ីបាននិ-
យយប្ប់ស្្តីជាម្តាយថា៖ «ដូចក្នុង
រឿងន្ះហើយដ្លឪនិងតាធា្លាប់ធ្វើ
មកលើពកួខ្ញុំច្ើនដង។ពកួខ្ញុំអត់ដងឹថា
គាត់ធ្វើអីខ្ញុំទ្ត្គាត់ចាប់ពកួខ្ញុំដចូក្នងុ

រឿងកុនន្ះ»។
លោកបន្តថាក្យពីសា្ដាប់ឮយ៉ាង

ដចូ្ន្ះម្តាយរបស់ក្មង្ស្ីរងគ្ះបាន
និយយប្ប់ម្តាយខ្លនួ(ប្ពន្ធរបស់ជន-
សងស្យ័)ថានាងនងឹទៅប្តងឹនគរបាល
ឱ្យចាប់ឪពុកចុងរបស់នាងដាក់គុកព្ះ
គាត់ចាប់ប្អូនស្ីនិងកូននាងរំលោភ។
ប៉នុ្ត្ម្តាយរបស់នាងបានអង្វរមនិឱយ្ប្តងឹ
ទ្ព្ះខ្លាចគា្មោនអ្នករកសុីចិញ្ចឹម។ត្
យ៉ាងណារឿងន្ះត្វូបានប្តងឹមកប៉សុ្តិ៍-
នគរបាលឃុំរកាត នៅថ្ង្ទី២១វិច្ឆិកា
ហើយលោកក៏បានសុំយោបល់ពលីោក
ព្ះរាជអាជា្ញាអមសាលាដំបូងខ្ត្តពោធិ៍-

សាត់រួចនាំកម្លាំងចុះទៅឃាត់ខ្លួនជន-
សង្ស័យត្ម្តង។
បើតាមចម្លើយរបស់ក្មង្ស្ីរងគ្ះ

ទាំង២នាក់ប្ប់សមត្ថកិច្ចថាជន-
សង្ស័យបានចាប់ពួកគ្រំលោភបានជា-
ច្ើនដងមកហើយប៉ុន្ត្ពួកគ្មិនចាំ
ខ្ណាទ្។រាល់ព្លរំលោភម្តងៗគឺ
ជនសង្ស័យមិនឱ្យយករឿងន្ះទៅប្ប់
ឱ្យគ្ដឹងទ្ហើយបើរឿងន្ះប្កការណ៍
ជនសង្ស័យនឹងសម្លាប់ពួកគ្ចោល។
ដូច្នះ្ហើយទើបពួកគ្មិនហ៊ាននិយយ
ព្ះខ្លាចជនសង្ស័យសម្លាប់។
លោកអធិការបានបន្តថាចំណ្កជន-

សង្ស័យបានសារភាពប្ប់សមត្ថកិច្ច
ថាគាត់ពតិជាបានចាប់កនូស្ីចងុនងិ
ចៅស្ីចុងរំលោភស្ពសន្ថវៈម្នត្
ទាងំ២នាក់ទើបបាន៤ដងទ្។ដោយ-
សារជនសង្ស័យសារភាពដ្លសីុចង្វាក់
នឹងចម្លើយរបស់ក្ម្ងស្ីរងគ្ះផង
នោះលោកក៏បានកសាងសំណំុរឿង
ដោយចោទជនសង្ស័យបឋមពីបទ-
រំលោភស្ពសន្ថវៈហើយបញ្ជូនទៅ
ស្នងការដា្ឋាននគរបាលខ្ត្តពោធិ៍សាត់
ដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅតុលាការចាត់ការ
តាមច្បាប់៕

ឧទ្ធរណ៍ផ្តន្ទាទោសស្ត្រវីៀតណាម ៥ឆ្នាកំ្នងុ 
សំណំុរឿងគ្រឿងញៀនដ្រលបង្វលិពីកំពូល

នគរបាល...

តុលាការឃំុខ្លនួបុរសម្នាក់ករណីចាប់រំលោភកូន និងចៅស្រចុីង

ជនសងេស័យកេយពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួ
កាលពីថ្ងេ២១វិច្ឆកិា។រូបថតChildHepline

ថ្ង្ពុធទី២៥ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

នគរបាលថតបានលេបឿនរថយន្តបើកល្មើសចេបាប់។រូបថតនគរបាល
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ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ បពុ្វលាភ  ក្នងុ វសិយ័ ធានា- 
រ៉ាប ់រង នៅ កម្ពជុា   គតិ ត្រមឹ ត្រមីាស ទ ី៣ 
ឆ្នាំ ២០២០ សម្រច បាន  ជិត២០២  
លាន ដលុា្លារ កើន ឡើង ជាង ៨ ភាគ រយ 
ធៀប ទៅនឹង រយៈ ព្រល ដូច គ្នា កាល ពី 
ឆ្នាំ មុន ដោយ កំណើន ភាគ ច្រើន បាន 
មក ពី ធានារ៉ាប់ រង ទូទៅ ។  ន្រះ បើ យោង- 
តាម ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន របស់ 
សមាគម ធានារ៉ាប់ រង កម្ពុជា។

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន  បាន ឱ្រយ ដងឹ 
ថា គិត ត្រឹម ត្រីមាស ទី  ៣ ឆ្នាំ ២០២០ 
បពុ្វលាភធានារ៉ាប ់រងសរបុ របស ់ទផី្រសារ  
សម្រច បាន ប្រមាណ ២០១,៧  លាន 
ដុលា្លារ កើន ឡើង ៨,២ ភាគ រយ ពី 
ចំនួន ១៨៦,៣ លាន ដុលា្លារ កាល ពី 
រយៈ ព្រល ៩ ខ្រ  ឆ្នា ំ២០១៩។  ក្នងុនោះ  
ផលិត ផល ទីផ្រសារ ធានារ៉ាប់ រង ទូទៅ 
មាន  កំណើន ១៨,២ ភាគ រយ ទីផ្រសារ 
ធានា រ៉ាប់  រង  អាយុជីវិត មានកំណើន 
២,៨ ភាគ រយ ខណៈ  ទផី្រសារ ធានារ៉ាបរ់ង  
ខ្នាត តូច ថយ ចុះជិត ២២ភាគ រយ ។ 

 សម្រប់ ទីផ្រសារ ធានារ៉ាប់រងទូទៅ គិត   - 
ត្រឹមចុង  ត្រីមាស ទី ៣ សម្រច បាន 
បពុ្វលាភ  ប្រមាណ ៨៧,៩ លាន ដលុា្លារ 
កើន   ឡើង ១៨,២ ភាគ រយ  ធៀប   នឹង 
រយៈ ព្រល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដ្រល មាន តម្ល្រ ៧៤,៤ លាន ដុលា្លារ ។ 
កណំើន បពុ្វលាភ ធានារ៉ាប ់រង ទទូៅន្រះ 
គ ឺបាន មក ព ីស្ទើ រគ្រប ់ផលតិ ផល  ដ្រល  
មាន ដូច ជា ធានារ៉ាប់ រង វិស្វកម្ម កើន 
៧៤,២ ភាគ រយ ធានារ៉ាប ់រង លើ នាវា-

យន្តហោះ-ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ  កើន 
៣៥,៣ ភាគ រយ ធានា រ៉ាប ់រង  សខុភាព 
កើន  ២១,៥ ភាគ រយ ធានារ៉ាប់រងទ្រព្រយ  - 
សម្របត្តិ(អគ្គិភ័យ) កើន១៥,៩ ភាគ -  
រយ ធានារ៉ាប់ រង យានយន្ត កើន ឡើង 
៧  ភាគ រយ និង ធានារ៉ាប់ រង ផ្រស្រង ៗ  
កើន ១៥,១ ភាគ រយ ។

ចណំ្រក ទផី្រសារ ធានារ៉ាប ់រង អាយជុវីតិ 
គឺ បាន   កើន ឡើង តិច តួច  ដោយ ទំហំ 
បុព្វលាភមាន  ១០៩,៨ លាន ដុលា្លារ 
កើន  ពី ១០៦,៨ លាន ដុលា្លារ កាល ពី 
ត្រី មាស ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩។

ដោយ ឡ្រក   ទីផ្រសារ ធានារ៉ាប់ រង ខ្នាត - 
តូច ទំហំ បុព្វលាភ មាន ត្រឹម ត្រ ៤,១ 
លាន ដុលា្លារប៉ុណ្ណោះ ធា្លាក់ ចុះ ២១,៧ 
ភាគ រយ។ ការ ធា្លាក ់ចុះ  ន្រះ  គ ឺបណ្តាល 
មក ព ីផល ប៉ះ ពាល ់ន្រ ការ រកី រល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

លោក  ហ៊យុ  វា៉ាថារ៉ ូ ប្រធាន សមាគម 
ធានា រ៉ាប់រង កម្ពុជា បានប្រប់ភ្នំព្រញ 
ប៉សុ្តិ៍នា  ថ្ង្រ អង្គារ  ថា ទផី្រសារ ធានា រ៉ាប ់ រង 
នៅ  កម្ពុជា  ក្នុង រយៈ ព្រល ៣     ត្រីមាស  
ឆ្នាំ ២០២០ នៅ ត្រ បន្ត  សញ្ញា វិជ្ជមាន 
ដដ្រល បើ ធៀប  នឹង រយៈ ព្រល ដូច គ្នា 
កាល ពី  ឆ្នាំ មុន  គ្រន់ ត្រ អត្រកំ ណើន 
មិន  កើន ឡើង ខ្ពស់ ដូច  ឆ្នាំ មុន ។ 

លោក បន្ថ្រម ថា មូល ហ្រតុ ដ្រល ធ្វើ 
ឱ្រយ អត្រ កណំើន រយៈ ព្រល ៩ ខ្រ ឆ្នា ំន្រះ 
មិន កើន ខ្ពស់ គឺ ដោយ សារ ត្រ ផល -  
ប៉ះ ពាល ់  របស ់កវូដី ១៩ ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ  ការ 
ធានា រ៉ាប់ រង លក្ខណៈ បុគ្គលជា  ច្រើន  
ត្រូវ ធា្លាក់ ចុះ  ។  

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ - 
ឱ្រយ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ទៅ   គ្រប់ វិស័យ  ។ 
ទោះ ជា យា៉ាង ណ សម្រប់ វិស័យ ធានា-  
រ៉ាប់  រង នៅ កម្ពុជា គឺ នៅ ត្រ រក្រសា បាន នូវ 

ភាព វជិ្ជមាន ដដ្រល  គ្រន ់ត្រ មនិ កើន- 
ខ្ពស់ ដូច មុន » ។ 

ទនិ្ននយ័ របស ់សមាគម ធានារ៉ាប ់រង   
កម្ពជុាបាន ឲ្រយ ដឹង ថា មក ដល់ ព្រល ន្រះ  
សមាគម ធានារ៉ាប ់រង កម្ពជុា មានក្រមុ- 
ហ៊ុន   ជា សមាជិក  ៣១ ក្រុមហ៊ុន ក្នុង 
នោះ ក្រមុហុ៊ន ធានារ៉ាប់ រង ទូទៅមាន  ១៥ 
ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់ រង អាយុជីវិត១០ 
ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់ រង ខ្នាត តូច ៥ និង 
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់ រងបន្ត ១។ 

លោក យក់ ចំរីន ឫទ្ធិ ប្រធាន អគ្គ - 
នាយក ក្រមុហ៊នុ Forte Insurance 
បាន នយិាយ ថា សម្របរ់យៈ ព្រល ៩ 
ខ្រ ដើម ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ បពុ្វ លាភ ដ្រល 
Forte Insurance ទទលួ បានគមឺាន  
កំណើន ប្រមាណ ១៧ ភាគ រយ  ធៀប 
នឹង រយៈ ព្រល ៩ ខ្រ ឆ្នា ំមុន  ខណៈ កាល- 
ពី  ឆ្នាំ ២០១៩  អត្រ កំណើន ប្រហ្រល 
២០ ភាគ រយ ។ លោក បន្ថ្រម ថា វសិយ័ 
ដ្រល ទទួល រង ផល  ប៉ះ ពាល់ ខ្លាងំ  ពី ការ- 
ផ្ទះុ ឡើង ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ រួម មាន   ធានា -  
រ៉ាប់ រងលើ ការ ធ្វើ ដំណើរ ធានា រ៉ាប់ រង 
លើ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ អចលន ទ្រព្រយ 
និង ការ សាងសង់ ខណៈ   ធានារ៉ាប់ រង 
ផ្ន្រក សុខភាព មាន សម្ទុះ កើន ឡើង ។ 

លោក អះអាង ថា៖ «  ក្នងុ អឡំងុ កវូដី ១៩ 
ន្រះ បុព្វលាភ អាច មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ  
ច្រើនលើ ការ ធានារ៉ាប់ រង លក្ខណៈ- 
បុគ្គល ប៉ុន្ត្រ ការ ធានារ៉ាប់ រង លើ  សុខ-
ភាព និង យានយន្ត បាន កើន ឡើង»។

នាយក ប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន  BIMA- 
Cambodia លោកស្រី អំ គីមតុល 
បាន ប្រប់ ថា  ការ រីក រល ដាល ន្រ ជំងឺ 

កូវីដ១៩ បាន ធ្វើ ឲ្រយ សកម្ម ភាព របស់ 
ក្រុមហ៊ុន លោក ស្រី នៅ ក្នុង រយៈ ព្រល 
៩ខ្រ ដើម ឆ្នាំ ២០២០ ធា្លាក់ ចុះ ខ្រសាយ 
បន្តចិ បើ ធៀប ទៅ នងឹ រយៈ ព្រល ដចូ គ្នា 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩។ លោក ស្រ ីបន្ត ថា 
ការ ធា្លាក ់ចុះ នោះ ដោយ សារ   អតថិជិន 
របស់ ក្រុមហ៊ុន ភាគ ច្រើន ជា ក្រុមអ្នក- 
ធ្វើ  ការ   នៅ តាម រោង ចក្រ ឬ អាជីវកម្ម 
តូច ៗ  ដ្រល ពួក គត់ ត្រវូ   បាត់ បង់ ប្រក់- 
ចំណូល  ក្នុង អំឡុង ព្រលវិបត្តិ កូវីដ។ 

លោក ស្រ ីនយិាយ  ថា៖  « ដោយសារ  
BIMA Cambodia ជា  ក្រុមហ៊ុន- 
ធានារ៉ាប់ រង ខ្នាត តូច ដ្រល មាន អតិថិ-
ជន ភាគ ច្រើន ជាអ្នក   មាន ប្រក់ ចំណូល   - 
ទាប ហ្រតុ ន្រះ ផល ប៉ះពាល់ ពី វិបត្ត ិ ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩ ន្រះ  ពិត ជា  កើត មាន  ចៀស 
មិន ផុត » ។

ក្នងុ រយៈ ព្រល ៩ ខ្រ ដើម ឆ្នាំ ២០២០ 
ន្រះ បុព្វលាភ របស់ ក្រុមហ៊ុន BIMA- 
Cambodia   ធា្លាក់ ចុះ ចនោ្លាះ ពី ៥  ទៅ 
៧ ភាគ រយ   ធៀប នងឹ  ៩ ខ្រ ឆ្នា ំ២០១៩។ 
ន្រះ បើ តាម  លោកស្រី អំ គីមតុល។ 

របាយការណ៍  សមាគម ធានា រ៉ាប់ រង- 
កម្ពុជា  ឲ្រយ ដឹង ថា   ក្នុង រយៈ ព្រល ៩ ខ្រ  
ឆ្នា ំ ២០២០ ន្រះទកឹ ប្រក ់សណំងដ្រល  
ក្រុម ហ៊ុន ធានារ៉ាប់ រង បាន  ទូទាត់ ទៅ 
កាន ់អតថិជិន  មាន ចនំនួ សរបុ ២១,៧ 
លាន ដុលា្លារ ក្នុង នោះ សំណង ដ្រល 
បាន ទទូាត ់ដោយ ក្រមុ ហ៊នុ ធានារ៉ាបរ់ង   
ទូទៅ មាន  ១៦,១ លាន ដុលា្លារ ធានា- 
  រ៉ាប់ រង អាយុជីវិត មាន ៤,៧ លាន- 
ដុលា្លារ និង ធានារ៉ាប់រង ខ្នាត តូច មាន  
០,៧៥ លាន ដុលា្លារ ៕  LA

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ តម្ល្រ មូលបត្រ បំ-
ណុល  សាជីវ កម្ម របស់ ធនាគរ  
PPCBank ជួញ ដូរ នៅ លើផ្រសារ- 
មលូបត្រ កម្ពជុា (CSX) កាល- 
ពី ថ្ង្រ អង្គារ  បាន កើន ឡើង ១០៥- 
៣០៩  រៀល ធៀប   នងឹតម្ល្រដបំងូ  
១០០ ០០០ រៀល  ដ្រល  ជា ការ- 
កើន ឡើង ជា ប្រវត្តិ សាស្ដ្រ ន្រ 
ទីផ្រសារ មូល បត្រ បំណុ ល  របស់ 
កម្ពជុា  បនា្ទាប ់ព ី  ដាក ់ឱ្រយ ដណំើរ-  
ការ  កាល ពី ព្រល ថ្មីៗ ន្រះ។

បើយោង តាម ទនិ្ននយ័ បាន ព ី
CSX សន្ទស្រសន៍ មូលបត្រ បណំលុ 
FX-index របស់  PPCBank 
ត្រូវ បាន ជួញ ដូរ នៅ ក្នុង ទីផ្រសារ- 
បនា្ទាប់  ក្នុង អត្រ ទិន្នផល ចំនួន 

៤,៥ ភាគរយ  ដ្រល ទាប ខ្លាំង 
ជាង អត្រ ទិន្នផល ចំនួន   ៦,៥ 
ភាគ  រយ   នៅ ព្រល មូលបត្រ- 
បំណុល បាន  បោះ ផ្រសាយ ដំបូង 
ដ្រល មាន ន័យ ថា តម្ល្រ មូលបត្រ-  
បណំលុ របស ់PPCbank បាន  
កើន  ដល់   ១០៥ ៣០៩ រៀល 
ធៀប ទៅនងឹ តម្ល្រ ការ ច្រញ ដបំងូ  
១០០ ០០០ រៀល។

សន្ទស្រសន៍ មូលបត្រ បំណុល  
FX-index គឺ ជា មូលបត្រ បំ-
ណលុ ដ្រល មាន  អត្រ ការ ប្រក ់
ខ្ពស់ និង ការ ទូទាត់ ប្រក់ ដើម 
ជាប ់ទាក ់ទង នងឹ អត្រ ប្តរូ ប្រក។់ 
ជារមួ មលូបត្រ បណំលុ ន្រះ នងឹ 
ត្រវូ បាន ការពារ ដោយ ហានភិយ័ 
អត្រ ប្តូរ ប្រក់ ជា ប្រក់ រៀល 
ធៀប    នឹង ប្រក់ ដុលា្លារ ខណៈ  

ដ្រល អត្រ ទនិ្នផល មាន នយ័ ថា 
ជា អត្រ ប្រក់ ចំណ្រញ សរុប 
របស ់មលូ បត្រ បណំលុ  ប្រសនិ 
បើ វា ត្រូវ បាន គ្រ រក្រសា ទុក រហូត 
ដល់ ព្រល វ្រលា កំណត់។

លោក  Jong Weon Ha 
អនុ   ប្រធាន  CSX បាន ឱ្រយ ដឹង 
ថា លទ្ធផល របស ់PPCBank 
បង្កើត សមិទ្ធ ផល ដ៏ ល្អ មួយ ន្រ 
ទផី្រសារ មលូ បត្រ បណំលុ សាជវី-
កម្ម របស់ កម្ពុជា។ លោក ថ្ល្រងថា  ៖  
« ន្រះ ជា ការ រីក  ចម្រើន ដ៏ ខ្លាំង 
សម្រប ់ទផី្រសារ មលូបត្រ បណំលុ  
សាជីវកម្ម ដ្រល  ទើប  ដាក់   ដំណើរ  - 
ការ នៅ ព្រល ថ្មីៗ  ន្រះ។ តាម ពតិ 
ទផី្រសារ  មលូបត្រ បណំលុ  មនិត្រវូ  
គ្រ សន្មតថា ជា ការ ប្តូរ ជា ប្រក់ 
ដូច ភាគ ហ៊ុន  ទ្រ ដោយ សារ ត្រ 

ក្រុម វិនិយោគិន របស់ ខ្លួន ភាគ- 
ច្រើន គ ឺជា វនិយិោគនិ ជា សា្ថាបន័   
ដ្រល  ចង់ ទិញ និង រក្រសា ទុក 
សម្រប ់ប្រក ់ចណំលូ ថ្ររ ប៉នុ្ត្រ 
ទីផ្រសារ ន្រះ ពិត ជា ធំ ណស់  »។ 

លោក Han Kyung Tae 
អគ្គ នាយក ក្រមុ ហ៊នុ  Yuanta- 
Securities បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា ការ 
ធា្លាក ់ចុះ ទនិ្នផល  ២,០០ ភាគរយ 
កំពុង ឆ្លុះ បញ្ចាំ ងពី កម្រិត ដ៏ សំ-
ខន់ ន្រ ការ ធា្លាក់ ចុះ ផ្ន្រក អត្រ 
ការ ប្រក់ ទីផ្រសារ ជា រួម ជា ផល- 
វបិាក មយួ ន្រ ការ ធា្លាក ់ចុះ ស្រដ្ឋ-
កិច្ច ដ្រល ជំរុញ ដោយ ការ រីក- 
រល  ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ ។

លោកបាន ថ្ល្រង  ថា៖ « ចណំចុ  
សំខន់  ២ បាន ពី ប្រតិបត្តិ ការ 
មូលបត្រ បំណុល កាល ពី ថ្ង្រ 

អង្គារ គឺ ជា តម្ល្រ មួយ ដ៏ គួរ ឱ្រយ កត់-  
សមា្គាល់។ ទី១ វា បង្ហាញ ព្រឹត្តិ- 
ការណ៍ ដំបូង ក្នុង ប្រវត្តិសាស្ដ្រ 
ទីផ្រសារ មូលបត្រ កម្ពុជា  ដ្រល 
ប្រតិបត្តិការ មូលបត្រ បម្រើ ជា 
សចូនាករ ន្រ សា្ថាន ភាព ស្រដ្ឋ  កចិ្ច  
បច្ចបុ្របន្ន  ( ធម្មតា  ករណ ីនៅ ក្នងុ 
ទីផ្រសារ រីក ចម្រើន ខ្លាំង) ខណៈ 
ដ្រល យើង នៅ ត្រ ប្រុង ប្រយ័ត្ន 
ចពំោះ   ការ ធ្វើ ស្រចក្ដ ីសន្នដិា្ឋាន- 
រហស័   ដោយ សារ ការ ពតិ ដ្រល 
ថា ទំហំ ប្រតិបត្តិ ការ ន្រះ  មាន 
សារៈ សខំន ់បើ ធៀប   នងឹ សកម្ម-
ភាព ការ ផ្ដល់ កម្ចី របស់ ធនាគរ  
នងិ ថា  វា មនិម្រន  ជា អថ្ររ  ដ្រល 
កំណត់ តម្ល្រ ទីផ្រសារ នោះ ទ្រ»។ 

លោក បន្ថ្រម ថា៖  « ទោះ យា៉ាង - 
ណ  ច្របាស ់ណស ់វា ជា វធិានការ 

ដ៏ សំខន់ និង មាន ប្រយោជន៍  
ដ្រល ចង្អុល បង្ហាញ ពី សា្ថាន-
ការណ៍ ស្រដ្ឋ កិច្ច នៅ ក្នុង ព្រល 
បច្ចបុ្របន្ន។ ទ២ី  ប្រតបិត្តកិារ ន្រះ 
ពន្រយល់ ពី សារៈ សំខន់ របស់ ទី-
ផ្រសារ មលូធន ថា ជា កន្ល្រង     លើក-  
កម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាព លំហូរ មូល- 
ធន ដ្រល អ្នក លក់ ត្រូវ ការ សន្ទ- 
នីយភាព  ជួប អ្នក ទិញ ដ្រល  មាន 
ទ្រព្រយ សកម្ម   ហើយ អាច វនិយិោគ  
លើស ពី តម្រូវការ »។

PPCBank បាន ច្រញ មលូ- 
បត្រ បណំលុ  ជា ផ្លវូការ នៅ  CSX 
កាល ពី ចុង ខ្រ ម្រសា ប្រមូល 
មលូ នធិ ិបាន ១០ លាន ដលុា្លារ ។ 
កាល ពី ដើម ខ្រ តុលា ធនាគរ  
ប្រមលូ មលូនធិ ិបាន១០ លាន- 
ដុលា្លារ ជុំ ទី២ ពី ទីផ្រសារ ៕LA 

បុព្វលាភក្នងុវិស័យធានារ៉ាប់រងកម្ពជុាបន្តកើនឡើងជាង៨%

ការប្រែប្រែលួថ្ល្រែរបស់PPCBankកំពុងបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានន្រែទីផ្រែសារមូលបត្រែបំណុល

 យានយន្ត ដេល ទិញសេវាកម្ម ធានារា៉ាប់ រងនៅ កម្ពជុា  បានកើន ឡើង ជាលំដាប់  ។ រង្រសី



គម្រោងធ្វើឱ្យប្រោសើរឡើងនូវស្រោវាដឹកជញ្ជូន
រថយន្តក្រោងុសាធារណៈនៅក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រោញ
ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការងារ

គ្ប់គ្ងនិងដំណើរប្តិបត្ដិការ
ប្ព័ន្ធស្វាដឹកជញ្ជូនរថយន្ដក្ុង
សាធារណៈនៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ
ដ្លត្ូវបានដាក់ឱ្យប្ើប្ស់ជា
សាធារណៈកាលពីចុងឆ្នាំ២០១៤
ទីភា្នាក់ងារ JICA សហការជាមួយ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្ញ(PPCA)
បាននិងកំពុងអនុវត្តគម្ងកិច្ច-
សហប្តិបត្តិការបច្ច្កទ្សមួយ
ដ្លមានឈ្មោះថា«គម្ងធ្វើឱ្យ
បស្ើរឡើងនវូសវ្ាដកឹជញ្ជនូរថយ-
ន្តក្ុងសាធារណៈនៅក្នុងរាជធានី-
ភ្នំព្ញ»ហៅកាត់ថាគម្ងPiBO
ចាប់តាំងពីខ្មករាឆ្នាំ២០១៧
កន្លងមកដល្គមង្ន្ះត្វូអនវុត្ត
រយៈព្ល៤ឆ្នាំ។
ទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តគម្ងជំនួយ

សហប្តិបត្តិការបច្ច្កទ្សPiBO
ន្ះរាជរដា្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានផ្តល់
ជាជំនួយរថយន្ដក្ុងចំនួន៨០
គ្ឿងដល់រដា្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូន
សាធារណៈរថយន្តក្ុងរាជធានី-
ភ្នពំញ្(CBA)កម្ជនំយួហរិញ្ញ-
ប្បទានឥតសំណងរបស់ប្ទ្ស
ជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ២០១៨។បន្ទាប់ពី
ទទួលបានជំនួយរថយន្តក្ុងរបស់ 
ជប៉នុCBAបានពង្កីសវ្ាកម្មនងិ
បណ្តាញខ្ស្រថរថយន្តក្ុងរបស់ខ្លួន
ចាប់ពី៣ខ្ស្ក្នុងឆ្នាំ២០១៦រហូត
ដល់១៣ខ្ស្ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នៅ
ទូទាំងរាជធានីភ្នំព្ញ។នៅព្ល

ដ្លបណ្តាញខ្ស្រថនិងស្វាកម្ម
មានភាពប្សើរឡើងចំនួនអ្នក-
ដំណើរក៏បានកើនឡើងយ៉ាងឆប់-
រហ័សពី៧០០០នក់/ថ្ង្ក្នុងឆ្នាំ
២០១៧ រហូតដល់ប្មាណ៣០-
០០០នក់/ថ្ង្ក្នងុឆ្នាំ២០១៩។
ប៉នុ្ត្នដើមឆ្នាំ២០២០ដណំើរការ

ស្វារថយន្តក្ុងនិងគម្ង PiBO
បានទទលួរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាងំ
ពីវិបត្តិសកលន្ជំងឺកូវីដ១៩។
បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងន្ម្រោគ
មួយន្ះPPCAនិងCBAបាន-
ប្កាសជាផ្លូវការឱ្យធ្វើការផ្អាក-
ដំណើរការស្វាកម្មរថយន្តក្ុង
សាធារណៈជាបណ្តាះអាសន្នកាល-
ពីថ្ង្ទី២៦ខ្មីនឆ្នាំ២០២០

កន្លងទៅដើម្បីការពារនិងទប់សា្កាត់
ការរីករាលដាលន្ម្រោគ។ដោយ-
សារបញ្ហាទាំងន្ះទើបសកម្មភាព
ការងាររបស់គម្ងPiBOដ្ល
បាននិងកំពុងអនុវត្តមួយចំនួនក៏ត្ូវ
បានផ្អាក។
ទោះបីជាមានការផ្អាកស្វាកម្ម

និងបញ្ហាប្ឈមថ្មីៗដ្លបណ្តាល
មកពីការឆ្លងរាលដាលន្ម្រោគ
សកលន្ះកដ៏ោយក៏ក្មុជនំញការ
JICAPiBOនិងរដា្ឋាករស្វយ័ត
ដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្ុង
បានរួមសហការគ្នារៀបចំផ្នការ
បត្ិបត្ដិការនងិផន្ការសា្តារឡើងវញិ
រួមមានដូចជាផ្នការ MPRR
(MitigationPreparedness

ResponseandRecovery)និង
វិធានការននដើម្បីធាននូវសុវត្ថិ-
ភាពក៏ដូចជាសុខុមាលភាពក្នុង
អឡំងុពល្នងិកយ្ពល្រាតតប្ាត
ន្ជំងឺកូវីដ១៩។
វិធានការទាំងនោះរួមមានការ-

សមា្អាតនិងកមា្ចាត់ម្រោគនៅក្នុង
រថយន្តនិងឧបករណ៍ប្ើប្ស់ជា-
ប្ចាំការរក្សាគមា្លាតនៅលើរថយន្ដ-
ក្ងុការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តពីី
អនម័យនិងវិធានការបងា្ការជំងឺ
ការផ្គតផ់្គង់សមា្ភារនងិឧបករណ៍បងា្ការ
ផ្ស្ងៗជាដើម។វិធានការមួយចំនួន
ដ្លបានរៀបរាប់ខងលើន្ះក៏
ត្ូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ្នក-
សារព័ត៌មាននិងហ្វ្សប៊ុកផ្លូវការ
របស់រដា្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសា-
ធារណៈរថយន្តក្ងុផងដរ្ដើមប្ីជយួ
រក្សាទំនុកចិត្តរបស់អ្នកដំណើរលើ
ស្វាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្នុង
អំឡុងព្លនិងក្យការឆ្លងរាត-
ត្បាតន្ជំងឺកូវីដ១៩។
គ្រំពឹងថាការរៀបចំផ្នការប្- 

តិបត្ដិការនិងការសា្តារឡើងវិញព្ម
ជាមយួនងិការបពំាក់ឧបករណ៍បងា្ការ
ននអាចឱ្យស្វារថយន្ដក្ុងចាប់-
ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញនចុងឆ្នាំ
២០២០ខងមុខន្ះ៕

ក្រមុការងារPiBOនងិផ្ន្រកអភវិឌ្រឍន៍
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធន្រការិយាល័យ
JICAប្រចាំនៅកម្ពុជា

គម្ងជំរុញផលិតកម្ម និងការ-
ប្ើប្ស់គ្ប់ពូជស្ូវ (RSPP)
គំទ្នូវការធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវ
គុណភាពគ្ប់ពូជស្ូវនៅកម្ពុជា។
គម្ងកំពុងអនុវត្តដោយសហការ
ជាមួយអគ្គនយកដា្ឋានកសិកម្ម
(GDA)ន្ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខា-
ប្មាញ់ និងន្សាទ(MAFF)
ចាប់តាំងពីខ្តុលាឆ្នាំ២០១៧។
គោលដៅរមួរបស់គមង្គឺផលតិ

គ្ប់ពូជស្ូវដ្លមានគុណភាព
និងលើកទឹកចិត្តដល់កសិករអោយ
ងាកមកប្ើប្ស់ពូជដ្លមាន

គុណភាពសម្ប់ផលិតកម្មស្ូវ
ឱ្យកាន់ត្ច្ើន។ដើម្បីសម្ច
គោលដៅន្ះគម្ងRSPP
ដាក់ច្ញនូវសកម្មភាពចំនួន៣គឺ
(១)ការពង្ឹងសមត្ថភាពមន្ត្ីជា
ដ្គូអនុវត្តគម្ង(counter-
part) (២)អនុវត្តនូវប្ព័ន្ធតួ្ត-
ពិនិត្យ និងបញ្ជាក់គុណភាពគ្ប់
ពូជស្ូវនិង(៣)សម្ួលដល់ការ-
អាជីវកម្មគ្ប់ពូជស្ូវ។
នៅឆ្នាំទី៣ន្ះគមង្បានតមង្់

ទសិសកម្មភាពឆ្ពោះទៅបង្កើតបព្ន័្ធ
ស្វយ័បក្ាសគណុភាពគប្ព់ជូនៅ

កម្ពុជា(QDS)ឱ្យទៅជាផ្ន្កមួយ
ដ៏សំខន់។ ប្ព័ន្ធ QDSមិនដូច
ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យគុណភាពគ្ប់
ពូជដ្លមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ
នោះទ្ប្ព័ន្ធន្ះត្ួតពិនិត្យត្
១០ភាគរយន្ផ្ទ្ដីផលិតនិង
បរិមាណគ្ប់ពូជដ្លបានប្មូល
ផលដើមប្ីកាតប់ន្ថយនវូការប្ើបស្់
ធនធានមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ។
្របព័ន្ធ QDS រួមមានការត្ួតពិនិត្យ
ឯកសារការចុះត្តួពនិតិយ្នៅទវីាល
និងការត្ួតពិនិត្យគុណភាព។មន្ត្ី
មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់និង
ន្សាទ(PDAFF)ទទួលបន្ទុក
ត្ួតពិនិត្យកិច្ចការទាំងអស់នៅ
ថា្នាក់ខ្ត្ត ខណៈដ្លមន្ត្ីអគ្គ-
នយកដា្ឋានកសិកម្មធ្វើការត្ួត-
ពិនិត្យកិច្ចការនៅថា្នាក់ជាតិ។
ចូលដល់ឆ្នាំទី៣ន្ការអនុវត្ត

គម្ងនយកដា្ឋានពូជដំណំន្
អគ្គនយកដា្ឋានកសិកម្មតូ្វបាន
បង្កើតឡើងជាផ្លវូការដើមប្ីត្តួពនិតិយ្
បព្ន័្ធQDS។ការបង្កើតនយកដា្ឋាន
ន្ះឡើងគឺពិតជាបានសម្ួលដល់

ការជំរុញឱ្យប្ព័ន្ធQDSដំណើរការ
ទៅបានកាន់ត្លឿន។
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើត

នយកដា្ឋានន្ះគមង្បានអញ្ជើញ
មន្ត្ីមន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខាប្មាញ់និង
ន្សាទគ្ប់ខ្ត្តមកចូលរួមវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលគ្ូបង្គោល (ToT)
ក្នងុគោលបណំងផ្តលន់វូជនំញដល់
មន្ត្ីត្ួតពិនិត្យQDS។
ដោយឡក្ការបណ្តុះបណ្តាលនៅ

ទីវាលបានផ្តល់ចំណ្ះដឹងពីវិធី-
សាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្ភ្ទស្មោ
ហាមឃាត់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ
ពូជលាយនិងការវិនិច្ឆ័យលើការ-
ត្តួពនិតិយ្។ការបណ្តុះបណ្តាលនៅ
មន្ទីរពិសោធន៍បានបងា្ហាញពីបច្ច្ក-
ទ្សត្ួតពិនិត្យគុណភាពគ្ប់ពូជ
រួមទាំងការកំណត់បញ្ហាដ្លកើត-
ឡើងដោយការមើលសា្នាមនៅលើ
គ្ប់ពូជនីមួយៗដោយប្ើចន្ទាស
ចាប់។

កន្លងមកយើងធា្លាប់ជួបប្ទះការ-
ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាញឹកញាប់ក្នុង
ប្ទ្សកម្ពុជាដោយសារត្កង្វះ-
ខតន្ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងខ្ស្-
បញ្ជូនអគ្គិសនីដ្លមានតង់ស្យុង
ខ្ពស់។ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហា
ប្ឈមន្ះរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានចាប់ផ្តើមទិញអគ្គិសនីពីប្ទ្ស
ជិតខងនិងសាងសង់អនុសា្ថានីយ
បន្ថម្ទៀតដល្ជាហត្ុបណ្តាលឱយ្
តម្ូវការន្ខ្ស្បញ្ជូនអគ្គិសនីតង់-
ស្យុងខ្ពស់ដ្លអាចបញ្ជូនអគ្គិសនី
បានក្នុងចមា្ងាយឆ្ងាយមានការកើន-
ឡើង។ដោយមើលឃើញពីតម្ូវការ
ន្ះភា្នាកង់ារអភវិឌឍ្នផ៍ស្ង្ៗរមួទាងំ
ប្ទ្សជប៉ុនផងដ្របាននិងកំពុង
ចូលរួមចំណ្កយ៉ាងសកម្មក្នុងការ-
សាងសង់ខ្ស្បញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់
និងអនុសា្ថានីយដើម្បីឱ្យការផ្គត់ផ្គង់
អគ្គិសនីនៅប្ទ្សកម្ពុជាកាន់ត្
មានស្ថិរភាព។
JICAបាននិងកំពុងផ្តល់ជំនួយ

អភវិឌឍ្ន៍ផស្ង្ៗក្នងទមង្់ជាគមង្
កម្ចីហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ
ដូចជាគម្ងអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញ
ទន្លម្គ្ង្គដល្ចុះហត្ថលខ្នៅឆ្នាំ
២០០៧និងគម្ងពង្ីកប្ព័ន្ធ
ច្កចាយនិងបញ្ជូនអគ្គិសនីក្ុង
ភ្នំព្ញដំណក់កាលទី១នៅឆ្នាំ
២០១៤នងិដណំកក់ាលទី២នៅឆ្នាំ
២០១៥។ដចូន្ះដើមប្ីពង្ងឹបច្ចក្
ទ្សថ្ទាំខ្ស្បណ្តាញបញ្ជូនថ្មីៗ
ទាំងន្ះ ព្មទាំងមានការស្នើសុំពី
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងនោះ JICA
ក៏បានចាប់ផ្តើមគម្ងកិច្ចសហ-
ប្តិបត្តិការបច្ច្កទ្សជាមួយនឹង
អគ្គិសនីកម្ពុជា(EDC)បន្ថ្មទៀត
ចាប់តាំងពីគម្ងក្លម្អការថ្ទាំ
នងិបត្បិត្តកិារខស្្បញ្ជនូអគ្គសិនីនៅ
ឆ្នាំ២០១៣។គម្ងន្ះត្ូវបាន
បញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០១៥កយ្ពីទទលួ
បានភាពជោគជ័យនូវការផ្ទ្របច្ច្ក-
ទ្សទាក់ទងនឹងប្តិបត្តិការនិង
ការថទ្ាំខស្្បណ្តាញបញ្ជនូពម្ទាងំ
រៀបចំផន្ការបព្ន័្ធអគ្គសិនីសមប្់
បណ្តាញអគ្គិសនីក្ុងភ្នំព្ញ។

ការផ្ទ្រោរបច្ច្រោកទ្រោស
ដើម្បីក្រោលម្អធនធាន
មនុស្សក្នុងវិស័យ
អគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

បង្កើនគុណភាពគ្រោបព់ជូស្រោូវតាមរយៈប្រោពន័្ធស្វយ័ប្រោកាសគុណភាពគ្រោបព់ូជនៅកម្ពុជា
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ទីក្រុងវៀង ចន្ទន៍ៈ កៃុមហ៊ុន 
វៀតណាម  ជាង ១០០ ដៃល បៃកប - 
អាជកីម្ម នៅ ក្នងុ បៃទៃស ឡាវបាន  
ចូលរួម  សន្នសីិទ ដៃល  រៀប ចំឡើង   
នៅ ទីកៃុង វៀង ចន្ទ  ន៍កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ  កន្លងទៅ ដើមៃបី  លាត តៃដាង  
នូវ ការ ស្នើ សុំ  ដៃល តៃូវ ដាក់ ជូន 
នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី នៃ បៃទៃស ទាងំ២ 
នងិបន្ធរូ បន្ថយ  ការ លបំាក ដៃល 
ពួកគៃ កំពុង ជួប បៃទះ។ 

ថ្លៃងនៅ ក្នងុ ពៃល ជបួ បៃជុ ំនោះ 
ឯកអគ្គ រដ្ឋទូត វៀតណាម បៃចាំ 
បៃទៃស  ឡាវ លោក Nguyen 
Ba Hung បាន លើកឡើងថា  ជាមយួ  
ស្ថរិភាព សង្គម នយោបាយ   នងិ 
មិត្តភាព ទ្វៃភាគី ល្អ  បៃទៃស ឡាវ  
ពៃល នៃះ ជា បៃភព នៃ ការ វិនយិោគ  
កៃ បៃទៃស ដធ៏ ំបផំតុ របស ់វៀត-
ណាម  ដោយ បានបន្ថៃម ថា   ជា 

សមាជិក  នៃ កិច្ច ពៃម ពៃៀង  ភាព- 
ជាដៃគូ សៃដ្ឋកិច្ច គៃប់ ជៃងុ ជៃយ  
តំបន់ (RCEP) ឡាវ នឹង ដឹង- 
ចៃបាស ់នូវ គោល នយោបាយ នងិ 
យន្តការ កណំៃ ទមៃង ដើមៃប ីបង្កើត  
នវូ លក្ខខណ្ឌ គាទំៃ កានត់ៃ ចៃើន  
សមៃប់ កៃុមហ៊ុន បរទៃស  រួម- 
ទាំ ង វៀតណាម ផង ដៃរ។ 

តំណាង កៃុមហ៊ុន សាជីវកម្ម 
ចៃើន រហូត ដល់ ១៤ បាន កោ ត-  
សរសើរ  ការគាទំៃ របស ់រដា្ឋាភបិាល  
ឡាវ សមៃប ់កៃមុហ៊នុ វៀតណាម   
នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ។ 

ពកួគៃ  បាន ស្នើ ថា រដា្ឋាភបិាល 
វៀតណាម  បាន ឲៃយ នូវ ការគាំទៃ 
ដៃល អាច  ធ្វើ បាន ទំាង បុ៉នា្មាន  រួម- 
ទំាង  ទុន  និង ធនធាន  ដល់ កៃមុហ៊នុ  
វៀតណាម ដៃល វិនិយោគ នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស ឡាវ   ដចូជា យន្តការ  

និង គោលនយោបាយ  ជាប់ - 
ទាក់ ទង សិទ្ធកិាន់ កាប់ ដីធ្ល ី ការ-  
នាចំៃញ ការ នាចំលូ ទនំញិ នងិ 
កមា្លាំង ពលកម្ម។ 

លោក Pham Quang Phu 
អគ្គនាយក នៃ ធនាគារ ពាណិជ្ជ 
Sacombank  របស ់វៀតណាម 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស ឡាវ  បាន នយិាយ  
ថា ឡាវ ជា បៃទៃស កពំងុ អភវិឌៃឍន ៍ 
ជាមួយ ធនធាន មនុសៃស មិន គៃប់ - 
គៃន ់ នងិទផីៃសារ តចូចង្អៀត   ប៉នុ្តៃ 
មាន កា របៃកួត បៃជៃង ល្អ ។ 

លោក Phu  ដៃល មាន តនួាទ ី 
ជា បៃធាន សមាគម ធរុកចិ្ច វៀត-
ណាម  សមៃប់ កិច្ច សហបៃតិ- 
បត្តកិារ   និង កិច្ច ការ វិនិយោគ  ក្នងុ 
បៃទៃស ឡាវ (BACI)បាន នយិាយ    
ថា  ដោយ គា្មាន ការ គាទំៃ មាន បៃសទិ្ធ- 
ភាព ពី សំណាក់ រដា្ឋាភិបាល  វា 

ពតិ  ជា ពបិាក សមៃប ់កៃុមហ៊ុន 
វៀតណាម  ដើមៃបី បៃកួត បៃជៃង 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន បរទៃស  ក្នុង 
ឧសៃសាហកម្ម ដូច គា្នា។ 

ការ ជួយ នោះ នឹង នាំ ឲៃយ មាន 
កំណើន ការ នំាចូលនិងការ នាំ -  
ចៃញ  បៃកប ដោយ ចីរភាព   និង  
ធ្វើ ឲៃយ ទនំាក ់ទនំង  ទ្វៃភាគ ីកានត់ៃ 
សុីជមៃ  រវាង បៃទៃស ទាំង ២។  

អឡំងុ ពៃល សន្នសិទី នោះដៃរ    
សហគៃស វៀតណាម ក៏បាន 
អពំាវ នាវឲៃយ ធនាគារ រដ្ឋ  នៃ បៃទៃស   
ទាំង២  និងរដា្ឋាភិបាល ទាំង ២  
ពចិារណា  ដល ់ការ លើក ទកឹចតិ្ត 
ការ បៃើ បៃស ់ របូយិវត្ថ ុឡាវ  នងិ 
វៀតណាម ដើមៃបី បន្ធរូ បន្ថយ  ការ- 
ពឹងផ្អៃក លើ បៃក់ ដុលា្លារ  និង 
សមា្ពាធ  លើ ការ សន្និធិ នៃ  រូបិយ- 
វត្ថុ បរទៃស។ 

 ពួកគៃ និយាយ ថា  ឧបសគ្គ  
ទាងំ ឡាយ ក្នងុ វសិយ័  ធរុកចិ្ច នៅ 
បៃទៃស ឡាវ  គួរ តៃូវ បាន លុប- 
បបំាត ់ ដើមៃប ី ធ្វើ ឲៃយ សៃដ្ឋកចិ្ច ឡាវ 
មាន ដំណើរ វិវឌៃឍ ទៅ មុខ  ចូលរួម- 
ចណំៃក   ដល ់ ការ ពងៃងឹ មតិ្តភាព 

ទ្វៃភាគី រវាង បៃទៃស ទាំង២។
 ពួក គៃ ក៏បាន សង្កត់ ធ្ងន់ លើ 

សារៈ សំខាន់ នៃ  ការ  ដាក់ ឲៃយ ដណំើរ-
ការ មូល និធិ គាំទៃ ការ វិនិយោគ 
ដល់ សហគៃស  ខា្នាត តូច  និង 
មធៃយម៕ VNS_ANN/RR

ធូ វិរៈ

ភ្នំព្រញ : ធុរកិច្ច បង្កើត ថ្មី និង 
សហគៃសធុន តូច និង មធៃយម 
(SME) ចនំនួ២៧  បាន ទទលួ 
កញ្ចប ់ជនំយួ ហរិញ្ញវត្ថឥុតសណំង 
ព ីសហ គៃនិ ខ្មៃរ (KE)ដៃល ជា 
សា្ថាបន័ ចណំុះ ឲៃយ កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច 
និង ហិរញ្ញ វត្ថុដើមៃបី ជួយ ជំរុញ 
អាជីវកម្មរបស់ ពួកគៃ ឱៃយ កាន់ តៃ 
បៃសើរ    និ ងកា្លាយ ជា អាជីវកម្ម  គំរូ ។ 

តាម  រយៈ  កម្ម  វធិ ី កញ្ចប ់ ជនំយួ  
ទាំង  ២ជុំ  នៃះ សហគៃិន ខ្មៃរ  បាន  
ទទួល  ពាកៃយ  ស្នើ សំុ  ពី ធុរកិច្ច បង្កើត - 
ថ្ម ី  ក ៏ ដចូ  ជា   សហ គៃស ធ ុ ន តចូ   
និង   មធៃយមសរុប  ចំនួន  ២៧៨  
មក   ពី  វិស័យ  កសិកម្ម   កសិកម្ម- 
កៃច្នៃ  សិបៃបកម្ម កៃច្នៃ  សៃវាកម្ម 
និង បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌មាន វិទៃយា។

លោក ឈៀ វណ្ណមុនិណ្ឌ នាយក- 
បៃតបិត្ត ិសហគៃនិ ខ្មៃរ(KE)ថ្លៃង  
ក្នងុ កម្ម វិធី ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង ផ្តល់ ហិរញ្ញ បៃប ទា ន  
នៅ  ថ្ងៃទី២៤  វិច្ឆិកា ថា  កម្មវិធី- 
កញ្ចប ់ជនំយួ សហគៃនិ ខ្មៃរ នៃះ 
គ ឺជា ដណំោះ សៃយ យទុ្ធ សាសៃ្ត  
ដ៏មុត សៃចួ មួយ  ដើមៃបី បន្ត ឆ្លើយ- 
តប ទៅ នងឹ បញ្ហា បៃឈម បង្ក ឡើង  
ដោយ វបិតិ្ដ ជងំ ឺកវូដី១៩  បណា្តាល  
ឲៃយ  ធរុកចិ្ច បង្កើត ថ្ម ី នងិ សហ គៃស  
ធុន តូច  និង មធៃយម នៅ កម្ពុជា  
បៃឈម បញ្ហា  ទាំង បៃតិបត្តិការ  
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ។ 

លោកថ្លៃង ថា៖« សហគៃនិ ខ្មៃរ   
ជឿជាក់ ថា  កញ្ចប់ ហិរញ្ញ បៃបទាន 
នៃះ  នងឹ អាច ជា ដណំោះ សៃយ 
ដ ៏មាន បៃសទិ្ធភាព មយួ សមៃប ់ 
គាទំៃ ធរុកចិ្ច បង្កើត ថ្ម ីនងិ SMEs 
ដៃល មាន សកា្តា នុពលក្នុងការ- 

លើកកម្ពស់  បៃព័ន្ធ អៃកូឡូ សុី- 
សហ គៃិន ភាព នៅកម្ពុជា »។ 

លោក វណ្ណ មុនិណ្ឌ  បាន ឱៃយ 
ដងឹថា កម្ម វធិ ីកញ្ចប ់ជនំយួ របស ់ 
សហគៃនិ ខ្មៃរ មាន ចនំនួ  ២លើក 
ដៃល បាន បៃើ បៃស ់ថវកិាសរបុ  
ចំនួន៤០មុឺន ដុលា្លារ ដៃល បាន 
ផ្តល់ ជូន ធុរកិច្ច បង្កើត ថ្មី  និង  
SMEs។ កញ្ចប ់ជនំយួតៃវូ ផ្តល ់ 
ដល់  ពួកគៃ ចនោ្លាះពី ៥ពាន់ - 
ដលុា្លារ ទៅ ២មុនឺ ដលុា្លារ ជាមយួ 
នងឹ លក្ខខណ្ឌ បៃើ បៃស ់កញ្ចប-់ 
ថវិការយៈ ពៃល ១ ឆ្នាំ  ក្នុង ការ- 
បៃតិបត្តិការ អាជី វ  កម្ម ។

លោក ថ្លៃងថា៖«សហគៃនិ ខ្មៃរ 
សងៃឃឹមថា វិនិយោគិន នឹង បន្ត 
តាម ដាន និង វិនិយោគលើ ធរុកចិ្ច 
បង្កើត ថ្ម ី នងិ សហគៃស ធនុតចូ 
និងមធៃយម ដៃល អាច ទាក់ទាញ 
វិនិយោគិន ដទៃទៀតនៅពៃល 
ខាង មុខ»។   

សហគៃិន ខ្មៃរ បាន   គាំទៃ ទៅ 
លើ វិស័យ អាទិភាព មួយ ចំនួន 

ដៃល  រួម មាន ធុរកិច្ច បង្កើត ថ្ម ីបៃប - 
បច្ចៃក វិទៃយា  សៃវាកម្ម ការ កៃច្នៃ 
កសិ- ចំណី អាហារ  កសិកម្មសមៃប់   
ការ នា ំចៃញ  នងិផលតិ កម្ម សមៃប ់ 
ជនំសួ ដល ់ការ នា ំចលូ  ដើមៃប ីគាទំៃ  
ដល់ ការ ធ្វើ ពិពិធ កម្ម សៃដ្ឋ កិច្ច  
នវានវុត្តន ៍កា រ បង្កើន ផលតិភាព  
និង ការ បង្កើត ការងារ ។

អ្នកសៃ ីចៃន សភុាព  សា្ថាបនកិ 
នងិ ជា នាយកិា គៃប ់គៃង សហ-
គៃស កតីមៃបាញខ្មៃរ (KTK) ដៃល  
ទទលួ បាន កញ្ចប ់ជនំយួ នៃះ បាន  
ឱៃយ ដងឹថា ហរិញ្ញបៃបទាន នៃះ នងឹ 
ជួយឱៃយ អាជីវកម្ម ឱៃយកាន់ តៃរីក- 
ចមៃើន ហើយកញ្ចបជ់នំយួនៃះ  
នងឹ ជយួ បង្កើត ការងារ ឱៃយ សមាជកិ  
នៃ សមាគមកី តមៃបាញ ខ្មៃរជាង 
៣០០នាក់   ដៃល កំពុង មានក ង្វះ- 
ខាត ទីផៃសារ យា៉ាង ខា្លាំង នៅ ក្នុង 
សម័យ ជំងឺកូវីដ ១៩នៃះ។ 

អ្នក សៃ ី ថ្លៃង ថា៖« ខ្ញុ ំសងៃឃឹម  ថា 
កញ្ចប់ ថវិកានៃះ  នឹង ជួយ ដល់ 
អាជវីកម្ម  ខ្ញុ ំបាន ចៃើនដៃល  បៃើ-

បៃស់ ថវិកា ទៅលើ ផ្នៃក ទីផៃសារ  
បច្ចៃកវទិៃយា  នងិ ផៃសព្វ ផៃសាយ ផលតិ- 
ផល របស ់ខ្ញុ ំជាមយួ អតជិន គោល-
ដៅ របស់ យើង ថៃម ទៀត » ។  

កញ្ញា ថងូ ធតីា នាយិកា គៃប-់
គៃ ង កៃមុហ៊នុ ថងូ តៃឌងី ឯ.ក 
ដៃល ជា កៃុម ហ៊ុនកៃច្នៃ អំបិល 
កពំត-កៃប  បាន បៃប ់អ្នក សារ- 
ពត័ម៌ាន ក្នងុ កម្មវធិ ីនៃះថា  ជនំយួ  
នៃះ នងឹ ជយួ គា ំទៃ ដល ់ការ បង្កើន  
ចងា្វាក់ ផលិត កម្ម កៃច្នៃ សមៃប់  
ផ្គត់ ផ្គង់ទីផៃសារ  ។ 

ធីតា បញ្ជាក់ ៖ «  ខ្ញុំ សងៃឃឹម  ថា 
កញ្ចប់ ថវិកា នៃះ នឹង  ជួយ ដល់ ការ- 
អភវិឌៃឍរបស ់កៃមុ ហ៊នុ  បាន ចៃើន 
ក្នងុការ ជំរុញ  ការ ផៃសាយ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ផលិត ផល របស់ យើង » ។ 

លោក វងៃសី វិសៃសុត រដ្ឋ លៃខា-
ធកិារ បៃចាកំារ នៃ កៃសងួ សៃដ្ឋកិច្ច 
នងិហរិញ្ញ វត្ថ ុដៃល ជា សាកៃស ីក្នងុ 
ពិធីចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ បាន 
ថ្លៃង ថា  សហគៃិន ខ្មៃ រដៃល ជា 
អង្គ ភាព ចណំុះ ឱៃយ មលូនធិ ិអភ-ិ
វឌៃឍន ៍សហគៃនិ ភាព នៃ កៃសងួ- 
សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ នងឹ ដើរតួ 
ជា ឃ្នាស់ ថ្ម ីក្នងុ ការ ជួយ ផៃសា រភា្ជាប់ 
សហគៃិន  ឱៃយ កា្លាយ ជា ភា្នាក់ងារ  
ជំរុញ  កំណើន សៃដ្ឋកិ ច្ច ជាតិ  ។

លោក ថ្លៃងថា៖«តាម រយៈកម្ម - 
វធិរីបស ់សហគៃនិ ខ្មៃ រ  នងឹ ជយួ 
បង្កើត តម្លៃ បន្ថៃម ក្នុង សៃដ្ឋ កិច្ច 
ដៃល ជា គន្លឹះ ដ ៏សខំាន ់ក្នងុ ការ- 
ដោះ សៃយ បញ្ហា ក្នងុ អាជវីកម្ម  
និង ខៃសៃ ចងា្វាក់  តម្លៃ  ពៃម ទំាង  បង្កើត - 
ជា  គំរូ  អាជីវ កម្ម ថ្មី ក្នុង បៃទៃស ។ 

បើ តាម  លោក ឈៀ វណ្ណមនុណិ្ឌ 
សហគៃនិខ្មៃរនងឹ បន្ដ ដាក ់ចៃញ 
កម្ម វិធី  នៃះ   សមៃប់ ជុំ ទី ៣បន្ត 
ទៀត នៅ ឆ្នាំ ខាង មុខ ៕ LA

តពី ទំព័រ ១...បរិសា្ថាន រដ្ឋ-
បាល ខៃត្ត កោះកងុ  អភបិាលនៃ 
គណៈ អភបិាល សៃកុ បទមុ សា-
គរ បៃធាន មន្ទរី បរសិា្ថាន  បៃធាន 
មន្ទីរ រៀបចំ ដៃនដីនគរូប នីយ - 
កម្ម សំណង់ និង សុរិយោដី បៃ- 
ធាន ការយិាលយ័ រៀបច ំដៃនដ-ី 
នគរូប នីយកម្ម សំណង់ និង 
ភមូ ិបាល សៃកុ បទមុ សាគរ មៃ- 
ឃុំ ថ្ម ស មៃឃុំ តា នូ ន និង អ្នក 
ពាក់ ព័ន្ធ មួយ ចំនួន ទៀត។

បើ យោងតាម សៃចក្តបីៃកាស - 
ព័ត៌មាន របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត«ជា- 
លទ្ធផល អង្គបៃជុ ំបាន ឯកភាព 
និង គំាទៃ ឱៃយមាន តំបន់  សៃដ្ឋកិច្ច- 
ពិសៃស នៅក្នុង ឧទៃយាន ជាតិ ប- 
ទុម សាគរ ដើមៃបី ធ្វើ ការ អភិវឌៃឍ 
និង លើក កម្ពស់ ជីវភាព បៃជា-
ពល រដ្ឋ ដោយ  ឡៃក កៃមុ ការងារ 
ស្នើ សុឱំៃយ បញ្ចៀស ផល ប៉ះពាល ់
ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ និង ជីវ ចមៃុះ 
ឱៃយនៅ កមៃតិ ទាប បផំតុ។ បន្ថៃម   
ពី លើ នៃះ កៃុម ការងារ នឹង ចុះ 
ទៅ  ពិនិតៃយ ទីតាំង ទាំង អស់ ក្នុង 
ឧទៃយាន ជាតិ បទុម សាគរ ក្នុង 
គោលបំណង សិកៃសា លម្អិត អំពី 
សា្ថានភាព ភូមិសាស្តៃ ឱៃយបាន 
ជាក់ លាក់»។

លោក សុខ សុ ទ្ធ ីអភិបាលរង- 
ខៃត្តកោះកងុ នងិ ជា អ្នក នា ំពាកៃយ   
បាន   បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី 
ថ្ងៃ អងា្គា រថា  កៃុមហ៊ុន បាន សុំ 
គោល ការណ ៍ព ីរដា្ឋាភបិាល ដើមៃបី    
អភិវឌៃឍតំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស   
ក្នងុ ដី ឧទៃយាន ជាតិ  ចំនួន១ មឺុន - 
ហកិតា ដោយ មាន ការ សមៃច 
ពី  រាជ រដា្ឋាភិបាល និង កៃសួង 
បរិសា្ថាន រួច ហើយ គឺ   អនុញ្ញាត 
ឱៃយ គាត់ ធ្វើ  ប៉ុន្តៃ ខាង កៃុម ហ៊ុន 

នៅ  មិន ទាន់ ជៃើស រីស ទីតាំង 
ចៃបាស់លាស់ នៅ ឡើយ ទៃ ពៃះ    
កៃុមហ៊ុន តៃូវ ការ  សិកៃសា លម្អិត 
ជាមួយ កៃសួង បរិសា្ថាន ក៏ដូច- 
ជា  ជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ ។ 

លោក   ថ្លៃង ថា៖ « ដោយ សារ  
រាជ រដា្ឋាភបិាល បាន សមៃច ជនូ 
កៃុម ហ៊ុន រួចហើយ ដូច្នៃះ កៃុម- 
ហ៊នុ តៃវូ រក ទតីាងំ  សម សៃបជា-  
មួយ ការ វិនិយោគ របស់ គាត់ 
ដោយ    ធ្វើ យា៉ាង ណា   មិន តៃូវ ឱៃយ  
ប៉ះពាល់ ដល់ ជមៃក សត្វ និង បរិ-
សា្ថាន នា នា » ។ លោក បន្ត ថា៖ 
«សមៃប់ ជំហរ របស់ ខៃត្ត  គឺ 
យើង   តៃង តៃអនុវត្តទៅតាម 
សៃចក្តសីមៃច នានា របស ់រដា្ឋា-
ភិបាល ហើយ យើង សា្វាគមន៍  
ចំពោះ ការ វិនិយោគ នានា មក 
ខៃត្ត របស់ យើង ពៃះ វា បាន 
ជួយ លើក ស្ទួយ មិន តៃឹមតៃ 
សៃដ្ឋ កិច្ច ជាតិ ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ តៃ  
ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច ខៃត្ត ផង ដៃរ»។

លោក បន្ត      ថា មក ទល់  ពៃល  
នៃះ ខៃត្ត កោះកុង  មាន SEZ 
ចំនួន  ១ ដៃល  ផ្តល់ ការងារ ដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ រាប់មុឺន នាក់។

យោង តាម ទិន្នន័យ  ពី កៃសួង- 
សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុការ នំា- 
ចៃញ របស ់កម្ពុជា តាម រយៈ តំ-
បន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស កាលពឆី្នា ំ 
មុន  បាន កើន ឡើង  ២៧ ភាគ-
រយ  ធៀប នងឹ ឆ្នា២ំ០១៨ ។ តម្លៃ 
សរបុ នៃ ការ នា ំ ចៃញ របស ់កម្ពជុា  
បាន កើន  ដល់ ២,៦៨ ពាន់លាន-  
ដលុា្លារ កាលព ីឆ្នាមំនុ ។ គតិ  តៃមឹ 
ចងុ ឆ្នាមំនុ មាន កៃមុ ហ៊នុ ៤៦៥ 
បៃតបិត្តកិារ  ក្នងុ SEZ ទាងំ៥៤ 
របស ់  កម្ពជុា ដោយ ផ្ដល ់ការ ងារ  
ជាង ១០មុឺន ៕ LA

ពាណិជ្ជករវៀតណាម ជាង ១០០ក្រមុហុ៊ន ចូលរួម សន្នសីិទ  ។ VOV.VN

ក្រមុ សហគ្រនិ  ទទួលស្លាក តំណាង ថវិកា ពី លោក វ  ង្រសី វុិស្រសុត ។ សហ ការី

សហគ្រាស២៧ទទួលជំនួយឥតសំណងអភិវឌ្រាឍអាជីវកម្ម រូ៉យ៉ាល់គ្រាបុនឹងវិនិយោគ...

ក្រាមុហុ៊នវៀតណាមជាង១០០នៅប្រាទ្រាសឡាវស្វ្រាងរកការគំាទ្រាពីរដ្ឋាភិបាលទំាង២
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ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត លោក 
Joe Biden បានប្រកាសឈ្មោះ 
បុគ្គល២រូប ដ្រលនឹងបំព្រញតំណ្រង 
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទ្រស និងរដ្ឋ- 
មន្ត្រកី្រសងួសន្តសិខុមាតភុមូ ិខណៈ- 
ព្រលដ្រលលោក Trump បានល្រង- 
ដ្រ ឱ្រយស្ថាប័ន រដ្ឋាភិបាលអាម្ររិក 
ចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទ្ររអំណាច។

នៅក្នុងស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍មួយ 
កាល ពថី្ង្រចន្ទ ទ២ី៣ (ត្រវូនងឹថ្ង្រ អង្គារ 
ទី២៥ នៅកម្ពុជា) លោក Biden 
បានជ្រើសរើស ទីប្រឹក្រសាជំនិត របស់ 
លោក  គលឺោក Antony Blinken ឱ្រយ 
ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទ្រស។ 
លោក Blinken ចាប់ផ្ដើមប្រឡូក 
ក្នងុនយោបាយនៅក្នងុរដ្ឋបាល លោក 
Bill Clinton ដ្រលកាលនោះ លោក 
ជាសមាជកិក្រមុប្រកឹ្រសា សន្តសិខុ ជាត ិ
របសល់ោក Clinton។ លោក Blinken 
បានធ្វើជាទបី្រកឹ្រសារបសល់ោក Biden 
អស់រយៈព្រលជិត២០ឆ្នោ ំហើយ តំាង - 
ពីព្រលលោក Biden ជាសមា ជិក 
ព្រឹទ្ធសភា អាម្ររិក រហូតដល់ ព្រល 
លោក កា្លាយជាអនុប្រធានាធិបតី 
អាម្ររិក។ ក្នុងព្រលដ្រល លោក 
Blinken ធ្វើជាទបី្រកឹ្រសាលោក Biden 
លោកក៏ធ្វើជាអ្នកជំនាញ ជាន់ ខ្ពស់ន្រ 
ក្រមុ គតិព ីគោលនយោបាយCenter 
for Strategic and International 
Studies (CSIS) ផងដ្ររ។

នៅក្នុងរដ្ឋបាល លោក Barack 
Obama លោក Bli nken ដបំងូ ឡើយ 
មានតួនាទីជាទីប្រឹក្រសាសន្តិ សុខជាតិ 
របស់អនុប្រធានាធិបតីក្រយមក 
លោកកា្លាយ ជា ទីប្រឹក្រសាសន្តិសុខជាតិ 
រង របស់ប្រធានាធិបតីហើយជាចុង- 
ក្រយ ត្រវូបានលោក Obama ត្រង- 
តាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការ បរ-
ទ្រស។ ក្នុងរដ្ឋបាល Obama លោក 
Blinken គឺជាអ្នករៀបចំគោលន-
យោ បាយ  ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹង 
អស្ថរិភាព នៅតបំន ់មជ្រឈមិបពូ៌ា  ជាព-ិ
ស្រសនៅសុីរើ អុីរ៉ាក់ អ្រហ្រសុីប និង 
លីប៊ី។ លោក Blinken ត្រូវបានគ្រ 
ចាត់ទុកថា ជាអ្នកអន្តរគមន៍និយម 
ដោយលោកបានគាំទ្រសង្គ្រម នៅ 
អុីរ៉ាក់ កាលពីឆ្នោំ២០០៣ និងកាលពី 
ឆ្នោំ២០១៣ លោកបានទាមទារឱ្រយ 
លោក   Obama ធ្វើការអន្ត រ- 
គមន៍យោធា នៅសុីរើ ក្រយពីមានការ - 
ចោទ ប្រកាន់ថា លោកAssad បាន 
ប្រើប្រស់អាវុធគីមី។

ទាកទ់ង នងឹ តបំនឥ់ណ្ឌ-ូបា៉ាសុហី្វកិ 
អ្នកវិភាគមួយចំនួនគិតថា លោក 
Blinken នឹងបន្តដក់ សមា្ពាធ ទៅ លើ 
ចិន ត្រនឹងបញ្រឈប់គោលនយោបាយ 
ឯក តោភាគី «អាម្ររិក មុន» ឬ 
«America First» របស់រដ្ឋបាល 
លោក Trump ដ្រលបានធ្វើឱ្រយ កើន- 
ឡើងភាពតានតឹងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត 
អាម្ររិកជាច្រើនទៅ លើ ការប្រើគោល នយោ - 
បាយពហុភាគីវិញ ដើម្របីជំរុញ ការ  ធ្វើ 
ពណជិ្ជកម្ម នងិវនិយិោគ ហើយ ជនំសួ 
ឱ្រយការដក់សមា្ពាធប្រទ្រសជុំវិញ ពិ- 
ភពលោក ឱ្រយជ្រើសរើស រវាងមហា - 
អំ ណាចទាំង២។ 

លោក Blinken ត្រូវគ្ររំពឹងថា នឹង 
ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទ្រស 
ឥណា្ឌា  ដំបូងគ្រ ក្នុងចំណោម ប្រទ្រស 
ក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិក។

ទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រជាធិបត្រយ្រយ 
និង សិទ្ធិមនុស្រសអ្នកវិភាគ មួយ ចំនួន 
គិតថា លោកមិនទាន់បាន បង្ហាញ 
ជំហរ  ច្របាស់លាស់នៅឡើយ រើឯអ្នក- 
ផ្រស្រងទៀតគិតថា លោកនឹងបន្ត គាំទ្រ 

និងផ្រសព្វផ្រសាយប្រជាធិបត្រយ្រយ និង 
សិទ្ធមិនុស្រស ក្នងុគោល នយោ បាយ ការ - 
បរទ្រសអាម្ររិក។

លោក Biden  ក៏បានជ្រើសរើស 
លោក Alejandro Mayorkas 
ឱ្រយធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង សន្តិ សុខ មា- 
តុភូមិ។ ក្រសួង សន្តិសុខមាតុភូមិ 
ក្រមរដ្ឋបាល Trump បានប្រកាន់ - 
យក គោលនយោបាយ អនោ្តោប្រវ្រសន ៍
ដ៏ចម្រូងចម្រសដ្រលរួមមានការ - 
បំប្រក គ្រួសរជនអនោ្តោប្រវ្រសន៍ 
ខុសច្របាប់ ការកើនឡើង ន្រការនិ-
រទ្រសខ្លួន ជនអនោ្តោប្រវ្រសន៍ ខុស- 
ច្របាប់ដ្រលបានរស់នៅជាយូរឆ្នោំ 
ហើយ  ក៏បានចូលរួមក្នុងការបង្ក្រប 
ក្រុមបាតុករ តវា៉ា ការស្លាប់លោក 
George Floyd។ 

លោក Mayorkas គជឺាជនអនោ្តោ- 
ប្រវ្រសនម៍កពបី្រទ្រស គយុបា ហើយ 
កាលពីរដ្ឋបាល Obama លោក បាន 
ធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខ 
មាតុភូមិ និងជាប្រធានស្រវា សញ្ជាតិ - 
កម្ម នងិអនោ្តោប្រវ្រសន។៍ បើសនិលោក 

ត្រវូបានព្រទឹ្ធសភាយលព់្រមឱ្រយ លោក 
ចូលកាន់តំណ្រងនោះលោកនឹង 
កា្លាយជាជនជាតិ ឡាទីនដំបូងគ្រ 
ដ្រលចូលកាន់អំណាចជារដ្ឋមន្ត្រី 
សន្តិសុខមាតុភូមិ។

ក្រពីប្រកាសជ្រើសរើសរដ្ឋមន្ត្រី-
ទាំង ២នាក់ន្រះលោក Biden ក៏ បាន 
ប្រកាសថា លោកនងឹបង្កើតតណំ្រងថ្ម ី
សម្រប់ធ្វើការ ទទួលបន្ទកុកិច្ចការ ទប់ - 
ស្កាតក់ារប្រប្រលួអាកាសធាត ុដ្រល 
លោកបានប្រកាសថា លោក ជ្រើសរើស 
អតតីរដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសលោក John 
Kerry ដ្រលជាមិត្តរួមការងរ ជិត- 
ស្និទ្ធជាមួយលោក Biden កាល អ្នក 
ទាំង២ នៅជាសមាជិក ព្រឹទ្ធសភា។

ក្នុងស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ ត្រមួយ 
លោក Bidenក៏បានជ្រើសរើស ប្រ- 
ធានសកម្មភាពចារកម្មជាតិ  ទីប្រឹក្រសា 
សន្តសិខុ ជាត ិនងិឯកអគ្គរដ្ឋទតូប្រចា ំ
អង្គការសហប្រជាជាតិដ្រលបុគ្គល 
ទាំងន្រះ គឺជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ន្រ 
រដ្ឋបាល Barack Obama។ មាន ការ-  
រយការណដ៍ោយកាស្រត The New 

York Timesថា លោក Biden នឹង 
ជ្រើសរើស ប្រធានធនាគារជាត ិអាម្រ-
រកិ លោកស្រ ីJanet Yellen ឱ្រយ ធ្វើ ជា 
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង រតនាគារ ផង ដ្ររ។

ការប្រកាសទាងំន្រះ ធ្វើឡើងនៅ ថ្ង្រ 
ត្រមួយដ្រលរដ្ឋបាល លោក Trump 
បានអនុញ្ញាត ឱ្រយរដ្ឋបាលស្រវាទូទៅ 
(GSA) ចាប់ផ្ដើម ដំណើរការ ផ្ទ្ររ- 
អំណាចក្រយពីសមាជិកសភាបក្រស 
ប្រជាធបិត្រយ្រយ បានធ្វើការ ទាមទារ ឱ្រយ 
ធ្វើប្របន្រះ។ ប្រធាន GSA លោកស្រ ី
Emily Murphy បាន សរស ្ររ ក្នុង 
លិខិតមួយថា លោក Biden នឹង 
ទទលួ បានជនំយួពGីSA ដើម្រប ីធ្វើ ការ 
ផ្ទ្ររអំណាចហើយបញ្ជាក់ថា  ការ សម្រច 
ន្រះគឺច្រញពីលោកស្រដីោយផ្ទាល់់។

លោក Trump បានប្រតកិម្ម នងឹ 
ការ  ប្រកាសន្រះថា៖ «ខ្ញុំសូម ថ្ល្រង 
អណំរគណុដល ់Emily Murphy 
សម្របក់ារយកចតិ្តទកុដក ់នងិភាព- 
ស្មោះ ត្រងរ់បសអ់្នកស្រចីពំោះប្រទ្រស 
របស់យើង។ អ្នកស្រីត្រូវបានគ្រ 
យាយ ីគរំមកហំ្រង នងិរលំោភបពំន 
ហើយ ខ្ញុំ មិនចង់ឃើញរឿងន្រះ  
កើតឡើង  ចំពោះគ្រួសរអ្នកស្រី 
ឬបុគ្គលិក របស់  GSA ទ្រ។ ពក្រយ -  
បណ្ដឹងរបស់ យើង វ្រង ឆ្ងាយ  យើង 
នងឹបន្ត យើង នងឹ បន្ត ការ តស៊ ូ ហើយ 
ខ្ញុំជឿជាក់ថា យើងនឹង ឈ្នះ! 
ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្របី 
ជាផលប្រយោជនល៍្អ បផំតុ សម្រប ់
ប្រទ្រសយើង ខ្ញុំសូម ណ្រនាំ ឱ្រយ 
Emily និងក្រុមការងររបស់នាង 
ធ្វើ អ្វដី្រលចាបំាចទ់ាកទ់ងនងឹពធិសីរ 
ដបំងូ ហើយខ្ញុបំានប្របក់្រមុ របស ់
ខ្ញុំ ឱ្រយធ្វើដូចគា្នោ»។

សម្ដីលោក Trump មានន័យថា 
លោកអនញុ្ញាតឱ្រយ ធ្វើការផ្ទ្ររអណំាច 
ត្រលោកនៅត្រធ្វើការតវា៉ា ប្រឆំង 
លទ្ធផលន្រ ការ បោះឆ្នោត។

មកដល់ព្រលន្រះ លោក Biden 
ត្រូវ បានសន្មតថា ទទួល បាន អង្គ - 
បោះឆ្នោត ចំនួន ៣០៦ ធៀប នឹង 
២៣២ របស់លោក Trump។ រដ្ឋ 
Georgia បានបញ្ជាក់លទ្ធផល ន្រ 
ការបោះឆ្នោត ត្រលោក Trump 
បានទាមទារ របស់ន្លកឹឆ្នោត ឡើង វញិ 
បើ ទោះបីជារប់ឡើងវិញម្ដងរួចមក 
ហើយ ក្តី ។

ការប្រកាសរបស់ លោកស្រ ីMurphy 
គឺធ្វើក្រយការប្រកាស បញ្ជាក់ លទ្ធ - 
ផល នៅរដ្ឋ Michigan ខណៈ ដ្រល  រដ្ឋ 
Pennsylvania ត្រូវបានគ្ររំពឹង ថា 
នឹងបញ្ជាក់នៅព្រលឆប់ៗ ន្រះ៕

លោកBidenប្រកាសឈ្មោះបុគ្គល២រូបដ្រលនឹងបំព្រញតំណ្រងរដ្ឋមន្ត្រី
សំខាន់ៗខណៈលោកTrumpអនុញ្ញាតឱ្រយមានការចាប់ផ្តើមផ្ទ្ររអំណាច

សារ របស់ លោក Donald  Trump ដេល បាន សរសេរនៅ ក្នងុ ធ្វតីធើរ។  រូប  ថត សហការី
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កងកម្លាងំ គំាទ្រ ដោយ អារ៉ាបី៊  សាអូ៊ ឌីត  ប៉ះ ទង្គចិ ជាមួយ ក្រមុ ឧទ្ទាម ហូ៊ធី។ AFP

ឧទ្ទាម ហូ៊ធីវាយប្រហារមី សី៊ល ទ  -
លើ រោង ចក្រ ប្រង សាអូ៊ឌីតអារ៉ាមកូ

ក្រុង រីយ៉ាដៈ  មន្តៃី បាន ថ្លៃង 
ថា  កៃមុ ឧទ្ទាម ហ៊ ូធ ីនៅ យៃ មៃន៉  
បាន វាយ បៃហារ ម ីសុលី ទៅ លើ 
រោង ចកៃ ផលិត បៃង សាអ៊ូ ឌី ត  
អារ៉ាម ក ូ១កន្លៃង  នៅ ក្នងុ ទ ីកៃងុ 
សមទុៃ កៃហម ជដី ដាហ ៍ កាល- 
ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  ដោយ បាន ធ្វើ ឱៃយ ផ្ទុះ 
នងិ ភ្លើង ឆៃះ យ៉ាង សន្ធោសនៅ្ធោ  
នៅ ក្នុង អាង ស្តុក បៃង មួយ នៅ 
ទី នះ ។ 

ការ វាយ បៃហារ នះ  បាន 
កើត ឡើង នៅ ពៃល ថ្ងៃ  កៃយ 
ពី ពៃះ រជា ណា ចកៃ នៃះ បាន   
ធ្វ ើជា ម្ចាស ់ ផ្ទះ  កិច្ច បៃជុំ កំពូល 
កៃុម បៃទៃស G20  ហើយមន 
រយ   ៈពៃល ជាង ១ ឆ្នាំ កៃយ ពី   
មនការ វាយបៃហារ ទៅ លើ  
ទី កន្លៃង រោង ចកៃ ផលិត បៃង 
អារ៉ាមកូ ដ៏ សំខាន់ ដៃល បាន 
បង្ក ឱៃយ មន ចលា ចលនៅ លើ 
ទីផៃសារ លក់ បៃង សកល ។ 

 កៃុម ឧទ្ទាម ហ៊ូ ធី  ដៃល  គាំទៃ 
ដោយ អុីរ៉ង់ បាន ថ្លៃង ថា  ពួក គៃ 
បាន បើក ការ វាយ បៃហារ មី-
សុីល  Quds-2  ១គៃប់  ទៅ 
លើ រោង ចកៃ ចៃក ចាយ បៃង 

នះ  ជា ការ សង សឹក ទៅ នឹង 
ការ ដើរ តួនា ទី យ៉ាង សំខាន់  
របស់ បៃទៃស អារ៉ាប៊ី  សាអ៊ូឌីត  
ចំពោះ ការ ដឹក នាំ កៃុម ចមៃុះ 
យោធា ១ ដៃល បាន គាំទៃរដា្ឋា-
ភបិាល នៅ ក្នងុ ជម្លោះ យ៉ាងយរូ 
នៅបៃទៃស  យៃ ម៉ៃន ។ 

 កៃុម ឧទ្ទាម ហ៊ូ ធី  ចាប់ តាំងពី 
ពៃល នះ មក  កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ 
បាន ចាប់ ផ្តើម បង្កើន ការ វាយ-
បៃហារ ជា ចៃើន លើក  ទៅ លើ 
បៃទៃស កៃបៃរ ខាង អារ៉ាប៊ ី សាអ៊-ូ
ឌីត  ជា ពិសៃស  បាន កំណត់ 
គោល ដៅ ទៅ លើ ខៃត្ត មួយ-
ចំនួន  នៅ ភាគ ខាង តៃបូង  នៅ 
តាម ខៃសៃ បនា្ទាត ់ពៃ ំដៃន បៃង ចៃក 
ជួរមុខ របស់ ពួក គៃ ។  ទោះ បី-
ជាយ៉ាង ណា ក៏ ដោយ   ទី កៃុង-
ជដីដាហ៍ មន ចម្ងាយ បៃហៃល 
៦០០ គី ឡូ ម៉ៃតៃ  ពី ខៃសៃ បនា្ទាត់ 
ពៃំដៃន សមរ ភូមិ ជួរ មុខ ។ 

កៃសងួ ថាម ពល អារ៉ាប៊ ី សា-
អូ៊ ឌីត  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ី- 
ថ្លៃង ការណ ៍ថា ៖« ការ ផ្ទុះ ១បាន 
កើត ឡើង  ដោយ សារ ការ វាយ-
បៃហារ ភៃរវកម្ម » ៕ AFP/SK

តពទីពំរ័១...ឆ្លងរលដាលនៃ 
វរីសុករូ៉ណូា ។ ទរូទសៃសន ៍BFMTV 
បានផៃសាយថា លោក  Azibert 
មនិទនប់ាន បង្ហាញ ខ្លនួនៅ មខុ 
តុលាការ នៅ ឡើយ ទៃ។ តុលា កា រ 
បាននយិយថា ការពនៃយារ ពៃ ល 
នៃះគឺដើមៃបី វាយតម្លៃ សុខ ភាព 
របស់  Azibert។ ការជំនុំជមៃះ 
រឿង ក្តី នៃះ នឹងបន្ត នៅថ្ងៃ ពៃហ - 
សៃបតិ៍ ទី២៦   វិច្ឆិកា។

អតីតបៃធានាធិបតីបារំង 
លោក Nicolas Sarkozy  តៃវូ 
ឡើងសវនាការនៅថ្ងៃទី២៣ 
ជំុវិញការចោទបៃកាន់ពី អំពើពុក- 
រលយួ ប៉នុ្តៃមនការ ពនៃយារ  ពៃល 
ទៅថ្ងៃទី ២៦វិច្ឆិកា វិញ។ 

លោក Sarkozy បានបៃឈម-    
មខុនងឹការសុើបអង្កៃតជាចៃើន 
ចាបត់ាងំពគីាតប់ានចាញឆ់្នាត 
នៅឆ្នា២ំ០១២។ បៃសនិបើតៃវូ 
បានផ្តនា្ទាទោស ពបីទនៃះ លោក 
Sarkozy អាចជាប់ពន្ធនាគារ 
រហូតដល់១០ឆ្នាំ និងពិន័យ ជា 
បៃក ់អតបិរម១,២ លានដលុា្លោរ 
អាមៃរកិ។ លោក Sarkozy នងិ 
ចុងចោទ ២នាក់ទៀតបដិសៃធ 
រល់ការចោទបៃកាន់ទំង អស់។

កៃមុរដ្ឋអាជា្ញា បាននយិយថា 
លោក Sarkozy បានពៃយាយម 
សកូបា៉ានល់ោក Azibert ដោយ 
ផ្ដល់ការ ងរ ឱៃយ នៅរដ្ឋម៉ូណាកូ 
ជាថ្នរូនឹងព័ត៌មនអំពីករណី មិន- 
តៃមឹតៃវូផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថ។ុ កៃមុ អ្នក- 
សុើបអង្កៃតបានយក ទូរស័ព្ទ 
របស់ លោកឆៃក មើល  ពួកគៃ 
បាន  ឃើញ ថា Sarkozy  បាន 
ច ំណាយបៃកខ់សុចៃបាប។់ ពកួ- 
គៃបានរកឃើញថា អតីត បៃ-
ធានាធិបតី និងអ្នកតំណាង ចៃបាប់ 
របសល់ោកបានបៃើឈ្មោះ ក្លៃង- 
កា្លោយ ដើមៃបីទក់ទងគា្នាតាម រយៈ 

ការសន្ទនាទូរស័ព្ទរវាងអ្នក ទំង ២។
 លោក Thierry Herzog 

អតីតមៃធាវីរបស់លោក Sar- 
kozy ក៏តៃូវបៃឈមនឹងការ- 
កាត់ទោសផងដៃរ។

គួររំឭក ផងដៃរថា អ្នកកាន់  
តណំៃងមនុលោក Sarkozy គ ឺ
លោក Jacques Chirac តៃូវ 
បានផ្តនា្ទាទោសកាលពីឆ្នា ំ២០១១ 
ពីបទកៃងបន្លំមូលនិធិ សាធា-
រណៈក្នងុអឡំងុពៃលដៃល លោក 
ជាអភិបាលកៃុង បា៉ារីស។ 

ក្នងុឆ្នា២ំ០១៩ លោក Sarkozy 
បានចាញ់ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចុង- 
កៃយទៅតុលាការពៃហ្មទណ្ឌ 
ខ្ពស់បំផុតរបស់បារំងហើយ 
អាចបៃឈមនងឹការជាបព់ន្ធនា-
គារ១ឆ្នាំ និងពិន័យជាបៃក់ 
៤០៨៥ដុលា្លោរបៃសិន បើ រក- 
ឃើញ ថាមនកំហុស។ សៃចក្ត ី- 
សមៃចនៃះ បានកើតឡើង 
នៅថ្ងៃ តៃមួយខណៈ ដៃល តុ-
លាការ មួយផៃសៃងទៀតបាន 

បញ្ជា ឱៃយ  មន  ការ ជំនុំជមៃះ ក្តី 
ចំពោះ អតីត នាយក រដ្ឋមន្តៃី 
Edouard Balladur ពី 
បទរំលោភ លើហិរញ្ញវត្ថុ។

កៃមុរដ្ឋ អាជា្ញា និយយ ថា លោក 
Sarkozy ចំណាយជិត៤០ 
លាន   ដលុា្លោរ ដោយបៃើវកិ្កយ បតៃ 
ក្លៃងកា្លោយទៅលើ ការបោះឆ្នាត 
ដៃលទទួលបាន លទ្ធផល បរ-
ជយ័ក្នងុឆ្នា ំ២០១២។ អតតីមៃ- 
ដកឹនា ំគណបកៃស សាធារណរដ្ឋ 
រូបនៃះបាន និយយ ថា លោក 
មិនបាន ដឹង អំពី ការ ក្លៃងបន្លំ 
ដោយនាយក បៃតិបត្តិ នៅ ឯ 
កៃមុហ៊នុ ទនំាក ់ទនំង សាធារណៈ 
Bygmalion។

ចំណៃក ករណី មួយ ផៃសៃង - 
ទៀត កៃុមរដ្ឋអាជា្ញា សងៃស័យ ថា 
លោក Sarkozy នងិ សហការី 
មយួចំនួនបានទទលួបៃក ់បៃ-
ទៃសលីប៊ី ដើមៃបីផ្តល់មូលនិធិ- 
ដល់យុទ្ធនាការបៃធានាធិបតី- 
ឆ្នាំ២០០៧ របស់លោក។ 

ពាណិជ្ជករ Ziad Takied-
dine ដៃលជាអ្នកចោទបៃកាន់ 
លោក Sarkozy បានដក- 
ពាកៃយបណ្តឹងរបស់ខ្លួន ហើយ 
ទោះបីការសុើប អង្កៃតកំពុង 
ដណំើរការនៅឡើយ។ កន្លងមក 
ពាណិជ្ជករបារំងរូបនៃះបាន 
អះអាងថា លោក ជាអ្នក ដៃល 
បានយកវា៉ាលីសដៃលមន សាច់ - 
បៃក់សុទ្ធពីមៃដឹកនាំលីប៊ី។

អង្គជំនុំជមៃះនៃះនឹងបន្តនៅ 
ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២១ រួមជាមួយ 
មនុសៃស១៣នាក់ផៃសៃងទៀត 
ជុវំញិការអះអាងអពំកីាររ ំលោភ- 
បពំានហរិញ្ញវត្ថកុ្នងុអឡំងុ ពៃល 
នៃការបោះឆ្នាតដៃល មិន បាន 
ជោគជ័យរបស់លោក កាល ពី 
ឆ្នា២ំ០១២។ លោក Sarkozy 
បានអះអាងថា តលុាការ បារងំ 
ធ្វើបៃបនៃះក្នុងគោល បំណង 
សងសឹក ចំពោះការប៉ុន ប៉ង 
របស់លោកក្នុងការកមៃិត អំ-
ណាច របស់ចៅកៃម៕

ចៅក្រមពន្រយារព្រលជំនំ៊ជម្រះអតីតប្រធានាធិបតីបារំង...

លោក Nicolas Sarkozy គ្រវី ដ្រខណៈលោ ក ច្រញព ី បន្ទប់តុលាការ។ AFP
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ហាក់ដូចជាទូវេទមន្តក្នុង
រឿងបរទេសNarniaដេលក្មេងសេី
ចូលទូរបស់នាងហើយកាយខោអាវ
ចេញនាងក៏សេប់តេចូលទៅទកឹដីថ្មី
ផេសេង។ទិដ្ឋភាពក្នុងរឿងនេះហាក់ធ្វើ
ឱេយអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាពេលបាន
បោះជំហានចូលមកសួនឧត្តម។
នៅទីកេុងដ៏អ៊ូអរណេនណាន់តាន់-

តាប់ដោយយានយន្តមា៉ាសុីនក្ដៅងំ
បំភាយផេសេងហុយសួនឧត្តម បីដូច
ជាឧទេយានលាក់ខ្លួនដ៏អាថ៌កំបាំង។
ស្ថិតនៅចំហៀងផ្លូវតេបន្តិចសួន

ឧត្តម ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មានបរិយាកាស
តេជាក់កេមម្លបឈ់ើបេតងតេឈងឹ-
តេឈេខុសប្លេកគ្នាដូចមេឃនឹងដីពី
វិថីដ៏កកស្ទះនេរាជធានីភ្នំពេញ។
វាជាកន្លេងដ៏ល្អឥតខោ្ចោះសមេប់

អ្នកទីកេុងមកញ៉ាំអាហារកេប
ភេសជ្ជៈសេបៀរសេបូខេយលអ់ាកាស
និងជាពិសេសអ្នកមានសត្វចិញ្ចឹម។
នៅក្នងុសនួមានរបងពទ័្ធមយួដេល

អាចលេងសមា្លាញ់ជើង៤រត់លេង
ខណៈមា្ចោស់វាក៏អាចដើរលម្ហេកាយ។
បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងល្អៗ

ជាចេើនសួនឧត្តមស្វាគមន៍ភ្ញៀវ
លក្ខណៈគេួសរមានកូនតូចៗភ្ញៀវ
តេវូការទធីា្លាហាតប់េណភ្ញៀវមកអាន
សៀវភៅនិងភ្ញៀវចង់ដឹកសត្វចិញ្ចឹម
ឬលេងវាឱេយរត់លេងយា៉ាងសេរីដោយ

គ្មានគិតសេវាកម្មអ្វីឡើយ។
លោកស្វេនអេតឡឺ (Sven

Adler)ដេលជាបេធានគមេងការ-
អភិវឌេឍរបស់កេមុហុ៊នUrbanLiving
Solution(ULS)បានរៀបរាប់ពី
បេវត្តិខ្លីរបស់សួនឧត្តមយា៉ាងដូច្នេះថា៖
«យើងបានសហការជាមួយមា្ចោស់ដី
មានគមេងអភិវឌេឍទីនេះតេពេល
យើងបានមកមើលឃើញដើមឈើ
ធំៗផ្ដល់នូវម្លប់តេជាក់រហឹមខេយល់-
អាកាសល្អបរសិទុ្ធយើងគតិថាវានងឹ
ជាអាសបង់ឥតបានការ បើយើង
យកតេកទ់រ័មកគស់កកាយវាដោយ
មិនបានបេើបេយោជន៍ពីវាអ្វីសោះ»។
សួនឧត្តមក៏បានកកើតឡើងដើមេបី

បង្ហាញនងិអនញុ្ញាតឱេយសធារណជន
មកលេងកមេសាន្តបានហើយវាក៏ដចូជា
ការផេសព្វផេសាយគមេងរបស់លោក
ផងដេរ មុននឹងលោកសមេចធ្វើការ
សងសង់នៅខេមេសឆ្នាំកេយ។
លោកបានបន្តទៀតថា៖ «យើងក៏

បានអភិវឌេឍវាខ្លះតាមដេលអាចធ្វើ-
បានពេះបើវាគេន់តេជាកន្លេង
ទូលាយមានតេដើមឈើមិនមានអ្វី-
សោះភ្ញៀវដើរចលូហើយក៏ចេញវញិ។
ពេលនោះហើយដេលអាហារដ្ឋាន
Botanicoលេចឡើង»។
លោក េ្រហ្គកប៊េសសេយឺ (Greg

Beshers)ជាមា្ចោស់ហាងដេលមាន-
បទពិសោធជាចេើនឆ្នាំផងដេរនៅ
ហាងបានបន្ថេមពីលើនោះថា៖«ថ្ងេ-

ទី១ខេសីហា ជាថ្ងេដេលសួនឧត្ដម
និងហាងបានបើក។យើងបើក
ដណំាលគ្នាដើមេបីឱេយពេលភ្ញៀវគត់មក
គត់អាចមកសមេកកមេសាន្តហើយក៏
អាចរកអ្វីហូបបានដូចគ្នាហើយបើ
គត់មានសត្វចិញ្ចឹមដូចជាឆ្កេអីគត់
អាចយកមកបានដក់លេងក្នុងទេុង
ឬលេងវាឱេយរត់លេងយា៉ាងសេរី»។
លោកបានបញ្ជាក់ពីមុខម្ហូបដេល

លោកបានដក់បមេើនៅទីនេះថា
មនិសវូមានមខុម្ហបូចេើនមខុដចូហាង
របស់លោកនៅផ្លូវ២៩ជិតវិមាន-
ឯករាជេយទេ។នៅទនីេះមានភាគចេើន
ជាម្ហបូញ៉ាំលេងដចូជាសងំវចិប៊ហឺ្គរឺ
តេដោយមានការចូលរួមពីULS ក៏
មានការរៀបំកម្មវិធីម្ហូបជាមួយនឹង
តន្តេីដេលធ្វើឱេយលោកបានពេយាយាម
ទាញយកម្ហូបថ្មីៗ ។
ម្ហូបដេលលោកអះអាងថាមានការ

ពេញនយិមចេើនគឺសងំវចិ៧ដលុា្លារ
(ClubSandwich)ប៊ឺហ្គឺរ៧,៧៥
ដុលា្លារ(MiniBurger)និងនំបុ័ង
ទឹកជេលក់មានសណ្ដេកដី និងខ្ទឹម
(Hummus)៥ដុលា្លារ។
សមេប់កម្មវិធីនានា សួនឧត្តម

មានសកម្មភាពប្លេកៗជាចេើនទៀត

ដេលភ្ញៀវអាចទទួលដំណឹងពីគេហ-
ទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់សួនឧត្តមនិង
ហាងBotanico។ជារៀងរាល់ខេ
សនួឧត្តមតេងធ្វើកម្មវធិីទផីេសារកសកិរ
ដេលកម្មវិធីនេះមានការដក់លក់
ផលិតផលក្នុងសេុកនិងបន្លេសច់
ធម្មជាតិសេស់ៗផងដេរ។
លោកស្វេននិង េ្រហ្គកបានផ្ដៅំ-

ផ្ញើដល់ភ្ញៀវទាំងអស់ថាឱេយតេៀមខ្លួន
សមេប់កម្មវិធីកេយៗជានិច្ចពេះ
នៅទីនេះសឹងតេរាល់អាទិតេយដេល

តេងមានកម្មវធិីសបេបាយៗនងិប្លេកៗ
នៅលើឆកតន្តេីសួនឧត្ដម។
លោកស្វេនបានបន្ថេមថា៖«សួន

បើកសមេប់គេប់គ្នា ដូច្នេះអ្នកដេល
ចង់មកកមេសាន្តចង់មកចលូរមួគឺយើង
ស្វាគមន៍គេប់គ្នាមនិតមេវូឱេយបង់សេវា
អ្វីទេហើយយើងក៏មានគមេងដក់
កន្ទេលពិកនិកនៅសួនផងដេរ»។
ទហំំផ្ទេដី៤០០០ម៉េតេការេន៉េះនងឹ

មានការអភវិឌេឍជាបន្តបនា្ទាប់តេពេល
នេះសួននឹងតេូវបានរកេសាជាទមេង់-
ដើមដោយមានការកេកុនតិចតួច
សមេប់ទាក់ទាញភ្ញៀវបន្ថេម។
កន្លងមកលោកស្វេនបានឱេយដឹង

ថា ភ្ញៀវមានការពេញចិត្តយា៉ាងខ្លាំង
ដេលអាចរកកន្លេងបេបនេះបាននៅ
ទីកេុងភ្នំពេញ។
មានទីតាំងនៅ១៥៨-១៦០ផ្លូវ

ពេះនរោត្ដមទល់មុខផេសារទំនើប
ជីបម៉ុងសួនឧត្ដមនិងអាហារដ្ឋាន
Botanicoបើកជារៀងរាលថ់្ងេចាប់ពី
ម៉ាង៨ពេកឹដល់ម៉ាង១១យប់ពីថ្ងេ
ចន្ទដល់ថ្ងេពេហសេបតិ៍និង១២យប់
នៅថ្ងេសកុេនងិសៅរ៍នងិតេមឹ៧យប់
នៅថ្ងេអាទិតេយ៕

ឧទ្យានស្ងប់ស្ងាត់លាក់-
ខ្លនួកណ្ដាលកុ្ងស្វាគមន៍
ភ្ញៀវមកលម្ហ្ញ៉ាំអាហារ
នាំសម្លាញ់ជើង៤រត់ល្ង

សួនឧត្តម ស្វាគមន៍ភ្ញៀវ ជាពិសេស អ្នក ដេល មានសត្វ ចិញ្ចឹម ដោយ ឥត គិត ថ្លេ ។ រូបថតហុងមិនា

សួនឧត្តម និង Botanico បើក ដំណាល គ្នា តាំងពី ដើមខេ សីហា។ រូបថតហុងមិនា ភ្ញៀវ   ញ៉ា ំ អាហារ សមេន់ ក្នងុបរិយាកាស សេស់សេយ ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

ភ្ញៀវ នាំ សមា្លាញ់ជើង៤មក រត់លេង និង លម្ហេកាយ ពេលរសៀល។ រូបថតហុងមិនា
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ថ្ងៃ១០កើត ខៃមិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី២៥ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ    ង   ខ   ្ព  ស ់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា  ផ ្នៃក   អ    ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកា យ អ ច មា ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី មធៃយម។ ថ្ងៃនៃះលាភ សកា្ការៈ 
ផៃសៃងៗ នឹង បានមក ដយ ក្តី នឿយ- 
ហត  ់ ចៃើន។ សៃចក្ត ីស្នៃហ  ខ្វះភាព- 
ផ្អៃម  ល្ហៃម  នងិ មនិ សវូ  ចៃះ យល ់ចតិ្ដ 

គ្នាឡើយ ។  លោកអ្នក ចៃើនតៃ តមៃវូ ចិត្ត តម ខ្លនួ - 
ឯង   មិន  សូវ ខ្វល់ខ្វាយអំ ពី ទឹកចិត្ត អ្នកដទៃ ប៉ុនា្មាន  
នោះ   ឡើយ ។ ការបៃកប របរ រកទ ទលួ   ទន ផៃសៃងៗ 
គួរ  ត ៃ មានការ ពិចារណា  និង ពិ ភាកៃសា  គ្នា ឱៃយបាន 
ចៃើន   ជាមុនសិន  ចំា  ឈានដល់ ការសមៃចចិត្ត។

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

បៃ កប ដយ       សុវត្ថ ិភាព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្ត ីបៃកប- 
ដយ         ឧត្ត ម  គត  ិ    សុ ខ  ភា   ព ផ្លវូ ចិត្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល        គឺចិត្ត ប ៃ កប ដយសៃចក្ត ី  មៃត្តា   ករុណា-   
ចំពះ     ម ន សុៃស   ន  ិង   សត្វ ។  ការទទួល ដំ ណឹង  នានា 
សុទ ្ធ     សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន សៃចក្តសុីខ។  

រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។  សុខភាព ផ្លវូ  កា យ  
និង  ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ ពាល     ់  អ្វទីៃ ។  
ចំពះ ការ បៃកបរបរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  
នឹង បាន នូវ ផល    ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ- 

ខិត  ខ  ំបៃងឹ បៃង របស់ អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ លួ បាន  
ធ្វើ ឱៃយ    លោក អ្នក      មា ន    ក្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។ ចំណៃកឯ     ការ- 
ធ ្វើ ដំណើរ      ទៅ   កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ  លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។ ចំពះ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅទីជិត ឆ្ងាយ រមៃង មាននូវ  សុខសុវត្ថភិាព។ 

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

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  តៃទឹក ចិត្តរមៃង បៃបៃលួ 
ទៅ   ត ម បរិ យា កា ស ផ ងដៃរ។   បៃសិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំព ះ លោក អ្នក  គួ រ តៃ ពៃយាយាម 
ដះ     សៃយ ដ យ     សនៃសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទៃ នឹង បង្ក ជា 
បញ  ្ហា   ធំ មិនខន  ឡើយ សមៃប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

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

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

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

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

រាសី មធ ៃយម។ ការបំពៃញ ការងារ 
ផៃសៃងៗ   មា ន ឧបសគ្គ ចៃើន តៃ ទឹក- 
ចិត ្ត   បៃកបដយ ភាព សា្វាហប់  ក្នុ ង 
កចិ្ច ការ។ ចពំះ សៃចក្តសី្នៃហ  គរួ- 

តៃ   មាន  ការ យគយល់  និង អធៃយាសៃ័យ គ្នា ទើប
 ជា ការ បៃសើរ។  ថ្ងៃនៃះលាភសកា្ការៈផៃសៃងៗនឹង 
បាន   មក ដយ   សារ តៃ ផល បុណៃយ របស់ លោក  - 
អ្នក  ពជីាតមិនុ។ ដយ ឡៃ ក  ទកឹចតិ្ត ចៃើន តៃ មាន 
ទំនោរ  ទៅរក ការបំពៃញ បុណៃយ កុសលផៃសៃងៗ។

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

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

-  

 រាស ីសៃុ តច ុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអច 
មាន    បញ ្ហា  ស ្មុគ សា្មាញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក    គ្មាន ស្វ័យ ភាព គៃប់ គៃន់ ក្នុង- 
ការ    សមៃចចតិ្ត នានាឡើយ  គបៃប ីរក 

មនុសៃស  គួរឲៃយ  ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃកឹៃសា យបល់ ទើប ជា- 
ការ  បៃសើរ ។  ចពំ ះ កា រ បៃ ក ប  រ បរ រក ទទលួទន  
ផៃសៃងៗ  គឺ មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មាន  ឡើយ។ 
សៃច    ក្តីស្នៃហ  អ ច នឹ ង   ផ្តល ់ន ូវ ការ ថ្នាំង ថ្នាក ់  
ស្មុគសា្មាញចៃើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការ បៃកប- 
របរ  រក ទទួល ទន នានា  បាន  ផល - 
ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លវូ កាយ 
អច  នឹងតៃវូ យាយីដយ ជំងឺ ។ រីឯ- 

លា ភ   សកា្ការៈចៃើន បាន ដយធម៌  មាន សមត្ថភាព  
ដះ    សៃយ បញ្ហាឬធ្វើកា រសមៃចចិត្ត ផៃសៃង ៗ  បាន 
ល្អ  ក្នងុ ថ្ងៃនៃះ ។ ចំពះ សៃចក្ត ីស្នៃហ  វិញ  គូស្នៃហ៍ 
យល់ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  និង មាន ភាពផ្អៃមល្ហៃម ។រី ឯ- 
ការ ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត តៃង តៃ មាន ជោគ ជានិច្ច ។  

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

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

តារា ចមៃៀង បៃសុ បុ៊ត សីហា លៃចមុខក្នងុ ផលិតកម្ម ថ្មសីនា្លាង  Life Production  ។ រូបថត សហ ការី

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ នាពៃល ថ្មីៗ នៃះ  សៃប់ តៃ លៃច- 
វត្តមាន អតីត តរា ចមៃៀង នៅ ទៃន ំ ហងៃស មាស 
និង ជា មា្ចាស់  ពាន The Voice Cambodia  រដូវ- 
កាល ទី១ លោក ប៊ុត សីហ ក្នុង ផលិត កម្ម ថ្មី - 
សនា្លាង   មយួ មាន ឈ្មាះ ថ «Life Production»  
ដយ  លោក   ក ៏មាន   ប ទ  ចមៃៀង ជាចៃើន មក បពំៃ- 
អរម្មណ៍ បៃិយ មិត្តវិញ កៃយ ពី បាត់ មុខអស់  
ពៃលជាយូរមកនោះ ។ 

តម  រយៈ ការ បងា្ហាញ មុខ សាជាថ្មី នៅ លើ វិថី- 
សិលៃបៈ ចមៃៀង ចាស់  តៃផ្លាស់ ប្តរូ ទៃនំ នោះ តរា 
ចមៃៀង  បៃុស ដៃល ធ្លាប់ បាន កាន់ ពាន   កម្ម វិធី- 
បៃកួត ចមៃៀង លំដាប់ ពិភព លោក មុន គៃ គឺពាន  
The Voice Cambodia រដូវ កាល ទី ១ កាល- 
ពី    ឆ្នា ំ២០១៤ នោះ  ក៏ មាន   បទ     ចមៃៀងមួយ ចនំនួ 
ថ្មី ៗ    មក  បំពៃអរម្មណ៍ បៃិយ មិត្ត ដៃរ  រួម មាន  បទ 
«ឈប់ ខ្វល់»  បទ«ក្លិនជាប់ពូកខ្នើយ» បទ-  
«សោ្មាះ គៃ ខ្លាំង  ទើប ដឹង ខ្លួនថោក» បទ«នៅ  
បារម ្ភ  អ្នក ចាស់» បទ«មិនយ ំមុខ អូន ខ្លាច អូន - 
អណិត» បទ«ម្តៃច បំបៃកស្នៃហ៍ខ្ញុំ» និង បទ- 
«នឹក អ្នកគៃូសា្អាត»។ 

បើ   តម លោក ឈួ ន សុ ខ លី ម ជា នាយក គៃប់- 
 គៃង  ផលិត កម្ម  Life Production បានបង្ហើប 
ឲៃយ  ដ ងឹ ថ ៖ «សមៃប ់ផលតិ កម្ម ថ្ម ីនៃះ ប៊តុ សហី 
នឹង  មាន បទ ចមៃៀង ចៃញ រាល់ ថ្ងៃ តៃ ម្តង គឺ   
១ថ្ងៃ ចៃញ  ២បទ ឯណះ ។ ដចូ្នៃះ បង- 
ប្អូន   អចទសៃសនា និង សា្តាប់ បទ-  
ចមៃៀង  របស់  Idol ខ្លួន បាន »។ 

 គៃ  នៅ ចាំ បាន ថ កាល  ពីចុង ឆ្នាំ 
២០១៨  តរាចមៃៀង បៃសុ មា្ចាស់ - 
ពាន The Voice Cambodia  
រដូវ   កាល ទី១ លោក ប៊ុត សីហ   
មាន  ដំណឹង  ថ ផលិត កម្ម ២ គឺ ផលិត- 
កម្ម ថោន និង ផលិត កម្ម សាន់ដៃ 
បាន ចរចា  និង ចៃចូវ ចង់ បាន កៃយ- 
ពី តរា ចមៃៀង  បៃសុ រូប នៃះ បាន  ឆ្លង- 
ផុតពី     ពៃយុះ ភ្លៀង ដៃល រួតរឹត ដយ-   
រឿង អសៃវូ  ដ ៏អមា៉ាសម់យួ ពាក ់ពន័្ធ 
នឹង  រឿង  បៃើបៃស់ គៃឿង ញៀន - 
នោះ តៃ ក៏បាត់ ដំណឹង   សូនៃយវិញ     
ដយ គៃសៃប់ តៃ ឃើញ លៃចមុខ 

នៅ ក្នុង  ផលិត កម្ម អនឡាញ មួយឈ្មាះ ថ 
« ផលិត   កម្មមកុដមៃឌា»។ 

ចពំះ  រឿង  នៃះ លោក ឈ ួន ស ុខ ល ីម ក ៏បាន 
បញ្ជាក  ់ ថ៖ «តម ពិត ទៅ  Life Production 
នៃះ  គឺ យើង បាន ប្តូរ មក ពី ផលិត  កម្ម មកុដមៃឌា  
នោះ ឯង ។ ដយសារ  ផលិត   ក ម្មមកុដមៃឌា  
យើង  រត ់ការ  សុ ំចៃបាប ់ ព ីកៃសងួ វបៃបធម ៌នងិ វចិតិៃ- 
សិលៃបៈ មិន បាន  ពៃះ តៃ មាន ឈ្មាះ ជាប់ ពាក់ - 
ព័ន្ធ នឹង កម្ម សិទ្ធិ បញ្ញា រួម តៃង់ ពាកៃយ ថ «មកុដ» 
ដៃល  គៃ បៃើ ជារួមនោះ ។ ដូច្នៃះ យើង ក៏  ប្តូរ  មក 
ដាក ់ ថ Life Production  វញិ ខណៈ ឥឡវូ នៃះ  
យើង  ក៏ បាន រៀបចំ ឯក សារ រត់ ការ    ខង កៃសួង 
រួច រាល់ និង រង់ចាំ រយៈ ពៃល ៣ខៃ ទៀត »។ 

គួរ រំឭក ដៃរ ថ ប៊ុត សីហ គឺ ជា តរា ចមៃៀង- 
បៃសុ  មាន ឈ្មាះ បោះ សំឡៃង លៃបី ខ្លាងំ មួយ ប៉ាៃវ-    
ខណៈ ពៃល ដៃល លោក  បាន កា្លាយ ជា មា្ចាស់ ពាន  
The Voice Cambodia  រដវូ   កាល  ទ ី១ ដយ     

នៅក្នងុ  នោះមាន បៃក្ខ ជន ជា គូ- 
បៃជៃង នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ  

មាន លោក  សយ រតនៈ 
លោក ឃុន  វុត្ថា និង  
កញ្ញា ចំរីន សុភ័កៃ  
ដៃល  ទើប   តៃលើក ពាន  
The Mask  Singer 
Cambodia នៅឆ្នាំ - 

២០១៩៕ 

សុខៗ បុ៊ត សីហា លេច វត្តមាន ក្នងុ  
ផលិត  កម្ម ថ្ម ីកេយ ពីបាត់មុខយ ូរ

អតីត ម្ចាស់ ពាន The Voice Cambodia រដូវ 
កាលទី១ លោក បុ៊ត សីហា។ រូប សហ ការី
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NOCC បន្ថែមកម្មវិធី អប់រំគុណតម្លែអូឡំាពិកចំនួន៣គមែង
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ 
អូឡំាពិក កម្ពជុា  (NOCC)  បាន 
សមៃច បន្ថៃម កម្ម វិធី  «អប់ រំ គុណ- 
តម្លៃ អូឡំាពិក »  ចំនួន ៣ ទៀត គឺ 
មន នៅ ខៃត្ត កណ្តាល  ភ្នំពៃញ  
និង ខៃត្ត កំពង់ ចាម ដើមៃបី បិទ បញ្ចប់ 
គមៃង សរុប ជា ផ្លវូ ការ ចំនួន ៦  
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ ហើយការ - 
បន្ថៃម ៣ គមៃងនៃះ ដោយ សារ 
តៃ  បញ្ហា កូវីដ   កៃយ ពៃតឹ្តកិារណ៍ 
ថ្ងៃ ៣  វិច្ឆកិា  បាន ធូរ សៃល  និង 
បិទ បញ្ចប់ យ៉ាង លឿន។   

NOCC និង អង្គការ សាមគ្គី 
អូឡំាពិកអន្តរជាតិ  មន ទិស ដៅ 
បញ្ជៃប ការ ផៃសព្វផៃសាយ បញ្ហា  
«អប់រំគុណតម្លៃអូឡំាពិក»  នៃះ   
ហើយ ៣ គមៃង ដៃល បាន បញ្ចប់ 
មុនគៃ  គឺ ទី ១  នៅ ភ្នពំៃញ  លើក ទី 
២  នៅ ខៃត្ត កំពង់ ធំ និង  ទី ៣  នៅ 
ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺ ចំណៃក ៣ គមៃង 
ដៃលបានសមៃច បន្ថៃម គឺ   នៅ 
ទី កៃងុ តាខ្មា  ខៃត្ត កណ្តាល  ដៃល 
បាន បញ្ចប់ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  ហើយ 

នឹង បន្ត មក ធ្វើ នៅ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  
ម្តង  ទៀត  នៅ ថ្ងៃ ពុធ  ទី ២៥  ខៃ 
វិច្ឆកិា  និង នៅ ខៃត្ត កំពង់ ចាម  នា 
សបា្តាហ៍ កៃយ នៃះ។ 

លោក  បុ៊យ  សុភ័ណ្ឌ  អនុបៃធាន 
គៃប់គៃង គមៃង បាន បៃប់ ថា ៖  
«  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០នៃះ  យើង តៃៀម 

ផៃន ការ ពី ដំបូង  ចំនួន ៧ គមៃង  
បុ៉ន្តៃ  ភាព រំាង ស្ទះ  ដោយសារ  បញ្ហា 
កូវីដ ១៩ នំា ឱៃយ យើង មន ភាព- 
រអាក់ រអួល  និងបាន  លើក ពៃល 
ជា ចៃើនសា ហើយ ការ សមៃច 
ចុង កៃយ  យើង បញ្ចប់ បាន តៃមឹ 
៦ គមៃង ដោយ បិទ បញ្ចប់ តៃមឹ 

ថ្ងៃ ៣០  ខៃ វិច្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០ » ។ 
ចំពោះ គមៃង ទី ៤  នៅកៃងុ 

តាខ្មា  ខៃត្ត កណ្តាល  កាល ពី 
ថ្ងៃចន្ទ កន្លង ទៅនៃះ តៃូវបាន 
លោក  តុប  បញ្ញា  បៃធាន នាយក- 
ដ្ឋាន គៃប់ គៃង គមៃង     NOCC  
បៃប់ ថា   គឺ ដើមៃបី  បន្ត ធ្វើ សកម្មភាព 

ផៃសព្វ ផៃសាយ ឧត្តម គតិ អូឡំាពិក  ទៅ 
ដល់ សៃទាប់ មហា ជន និង សិសៃសា- 
នុ សិសៃស  ហើយ   លោក  វ៉ាត់  ចំរីន  
អគ្គលៃខា ធិ ការ NOCC  និង លោក  
ពៅ  វណ្ណា  បៃធាន ការិយល័យ 
អយក  ខៃត្ត កណ្តាល  បាន  ចុះ ផ្ទាល់ 
ដល់ សាលា  វិទៃយា ល័យ ហុ៊ន សៃន 
តាខ្មា ។

លោក  វ៉ាត់  ចំរីន  បាន ថ្លៃង  ថា  
អូឡំាពិក អន្តរជាតិ  បាន ណៃ នំា 
ឱៃយ បណ្តា បៃទៃសនានា  ដៃល ស្ថតិ 
នៅ ក្នងុ សា្ថាន ភាព វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ 
១៩នៃះ  ឆ្លៀត បញ្ជៃប ការ អប់ រំ 
កម្មវិធី នៃះ   តាម លទ្ធភាព ជាក់ស្តៃង  
កំុ ឱៃយ អសកម្ម ដូច្នៃះ នៅ ចុង ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ  NOCC បាន ខិត ខំ 
បញ្ជៃប អប់រំ ទៃសឹ្ត ីចលនាអូ ឡំា- 
ពិក និង នំាលៃង កីឡា ជូន ដល់ 
សិសៃសានុសិសៃស រាប់ ពាន់ នាក់។

លោក បន្តថា ការ រៀប ចំ នៅ 
កន្លៃង ខុសៗ គ្នា នៃះ  យើង ឃើញ 
ថា យើង បាន ពងៃងឹ  សា្មារតី ការ- 
ចូល រួម របស់ យុវជន  នៅ ក្នងុវិស័យ 
អប់រំកាយ និងកីឡា  ហើយ កម្មវិធី  
«អប់រំ គុណតម្លៃអូឡំាពិក» តៃង 

បាន ពៃយាយម ពនៃយល់ អំពី គុណ- 
តម្លៃ នៃ ជីវិត ចំពោះ សកម្មភាព 
កីឡា ដើមៃបី ជំរុញ ឱៃយ គត់ យក ធ្វើ 
ជា មូលដ្ឋាន ក្នុង ការ ពងៃឹង 
សមត្ថភាព ផ្លវូកាយ ការ ដុស ខាត់ 
នូវ បញ្ញា សា្មារតី  ឱៃយបាន ល្អបៃសើរ  
ដៃល ជា ជំនួយ ដល់ ក្នងុ ការសិកៃសា 
របស់ ពួក គត់ ។

  អ្នក ជំនាញកីឡារូប នៃះ  បន្ថៃម 
ថា៖ «កម្ម វិធីនៃះ   ក៏  បាន ជំរុញ 
ចលនា ការផៃសព្វផៃសាយ ពី ការ ទទួល 
រៀបចំធ្វើ ជា ម្ចាស់ផ្ទះ  សីុហ្គៃម  
លើក ទី៣២ និងអាសា៊ាន បា៉ារា៉ាហ្គៃម  
លើក ទី១២  ឆ្នា ំ២០២៣  នៅកម្ពជុា  
ដោយ ផ្តាត ទៅ លើ   ទៃឹស្តី របស់ 
សម័យ  អូឡំាពិក ទំនើប  គឺ កីឡា  
និង ការ អប់ រំ  នៅ ក្នងុ ពៃល តៃ មួយ  
ដើមៃបី អភិវឌៃឍ ចំណៃះ ដឹង  គំនិត 
និង ជំរុញ លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ សិសៃសានុ- 
សិសៃស មន ការ ផ្លាស់ ប្តរូ ឥរិយបថ 
ថ្ម ី ពី ទម្លាប់ ខ្ជលិ ចៃអូស ទៅ រក 
សកម្មភាព ផ្លវូកាយ ក្នងុ ជីវិត  ដើមៃបី 
ចូល រួម ចំណៃក ដល់ សកម្ម ភាព 
កីឡា ដើមៃបី សីុហ្គៃម  និង អាសា៊ាន 
បា៉ារា៉ា ហ្គៃម  ឆ្នា ំ២០២៣»៕ 

លោក វ៉ាត់ ចំរើន បាន ថ្លេង ទៅ កាន់ អ្នក  ចូល រួម កម្ម វិធី អប់ រំ គុណ តម្លេ អូឡំាពិក នៅកេងុតាខ្មៅ ។ រូប សហ ការី

WoodជួយឱែយBurnley ស្គាល់ជ័យជម្នះលើកដំបូង
កេុង ឡុងដ៍ : ការ រង់ ចាំ  ដើមៃបី  

បាន នវូ ជយ័ ជម្នះ ជាលើក ដបំងូ 
របស់ កៃុម Burnley នៅ កៃប-
ខ័ណ្ឌ Premier League រដូវ- 
កាល នៃះ ទីបំផុត បាន រក 
ឃើញ ដោយសារ បាល់ ១ 
គៃប់ របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  Chris 
Wood ខណៈ Southamp-
ton បាត់ បង់ ឱកាស ឡើង ទៅ 
លៃខ ៣ ដោយសារ ស្មើ ជាមយួ 
Wolverhampton Wan-
derers (Wolves) ១-១ ។ 

កៃុម Burnley មិន ឈ្នះ 
សូមៃបី ១ដង ក្នុង ចំណោម ការ- 
បៃកួត ៧ លើក ដំបូង របស់ ខ្លួន 
នៃះ ដៃល វ ជា ការ ចាប់ ផ្ដើម 
រដូវកាល មួយ ដ៏ អាកៃក់ បំផុត  
ក្នុង បៃវត្តិ សាស្តៃ របស់ ក្លិប តៃ 
ការ ឈ្នះ តៃឹម ១-០ លើ កៃុម 
Crystal Palace នៅ ទឹក ដី 
ខ្លួន ឯង  បាន ជួយ បញ្ចប់ នូវ 
កំណត់ តៃ ដ៏ សៃន យ៉ាប់ នៃះ ។ 

កៃុម ដៃលតៃូវបាន ដឹក នាំ 
ដោយ លោក Sean Dyche គ ឺ
ជា កៃមុ នៅ  Premier League 
តៃ មួយ គត់ ដៃល មិន ទាន់ បាន 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីកៃមុ គ ូបៃជៃង នៅ 
ផ្ទះ ខ្លួន ឯង  នា ពៃល នៃះ ដោយ 
តៃូវ រង់ ចាំទាល់ តៃ កីឡាករ 
សញ្ជត ិនវូៃលសៃឡង ់Wood 
ទម្លុះ សំណញ់ ទី របស់ Crys-
tal នៅ នាទីទី ៨ ក្នុង បៃកួត 
សបា្ដាហ៍ ទី  ៨  នៃះ ឯង។ 

លទ្ធផល នោះ គៃប់ គៃន់ 
ផ្ដល់ នូវ ៣ ពិន្ទុ ដ៏ សំខាន់ បំផុត 
សមៃប់   Burnley ដៃល ពៃល 
នៃះ ឡើង ផុត ពី តំបន់ តៃូវ កាត់ 
ចោល ដោយ រុញ ទម្លាក់ កៃុម  
Fulham មក ជំនួស វិញ ។

គៃ ូបង្វកឹ របស ់កៃមុ Burnley 
លោក Dyche បាន និយយ 
ថា ៖ « យើង បង្កើត បាន ឱកាស 
ពសិៃស ៗ  ២-៣ដង តៃ  ធ្វើ បាន 
សមៃច ១ លើក។ យើង មន 
អារម្មណ៍ អន្ទះ អន្ទៃង បន្តិច 
ដោយសារ យើង មិន  ទាន់ឈ្នះ 
សូមៃបី ១ លើក ។  លទ្ធផល នៃះ 
នឹង ធ្វើ ពួក យើង ជួប នូវ ពិភព ដ៏ 
សៃស់ ថា្លា មួយ » ។ 

គៃូបង្វឹក វ័យ ៤៩ ឆ្នាំ លោក 
Dyche បាន បន្ត ថា ៖ « យើង 

បៃឈម  ជាមយួ កៃមុ មយួ ដៃល 
អាច  បៃជៃង យើង បាន ។ យើង 
មន នូវ ការ ចាប់ ផ្ដើម ដ៏ តាន- 
តងឹមយួ តៃ រឿង នោះ កពំងុ ជតិ 
សាប រលាប ហើយ » ។

ចណំៃក ការ បៃកតួ  ១ គ ូទៀត 
នៅ ឯកីឡដ្ឋាន Molineux 
ឃើញ ថា កៃុម Southamp-
ton បាន កពំងុ ធ្វើ ដណំើរ លើ ផ្លវូ 
ទៅ រក ការឈ្នះ ៤ ដង ជាប់ៗ  គ្នា 
ពៃល ដៃល ខៃសៃ បមៃើ បៃយុទ្ធ 
Theo Walcott  បំប៉ាង 
សណំញ ់ទ ីបាន នៅ នាទទី ី៥៨ 
ជួយ ឱៃយ នាំ មុខ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
Wolves ។

តៃ កីឡាករ Pedro Neto 
បាន ងើប ចៃញ ពី កៅអី របស់ 
កីឡាករ បមៃុង ហើយមក ស៊ុត 

បញ្ចូល ទី ឱៃយ កៃុម    Wolves 
តាម ស្មើ វិញ នៅ នាទីទី ៧៥ 
ដៃល វ ជា លទ្ធផល ធ្វើ ឱៃយ កៃុម 
ទាំង២ ចៃក គ្នា ម្នាក់ ១ពិន្ទុ 
ខណៈ កៃុម លៃខ៥ South-
ampton ទំនង ជា ទទួល យក 
ដោយ ពៃញ ចិត្ត នូវ លទ្ធផល 
នៃះ ដើមៃបី បន្ដ ការ  មិន ចាញ់ 
រហូត ដល់ ៧ បៃកួត ។

គៃបូង្វកឹ របស ់  Southamp-
ton លោក Ralph Hasen-
huttl  បៃប់ ថា ៖ « ខ្ញុំ រីក រាយ ។ 
សមៃប ់គៃប ់គ្នា វ ជា ការ បៃកតួ 
ដ៏ តឹង តៃង ដោយ វ ទាម ទារ នូវ 
យុទ្ធ សាស្តៃ ខា្លាំង ណស់ ដូច 
នឹង  ការ លៃង លៃបៃង អុក ចតៃង្គ 
អ៊ចីងឹ ។ ពកួ គៃ រៀប បៃពន័្ធ លៃង 
៤-៣-៣  ពោល គ ឺយើង គតិ មនិ 
ដល ់ថា ពកួ គៃ រៀប បៃប ហ្នងឹ តៃ 
យើង បាន រក ឃើញវិធី ដោះ- 
សៃយ ទប់ ទល់ បាន » ។

រី ឯ អ្នក ចាត់ ការ របស់ កៃុម 
Wolves លោក  Nuno Es-
pirito Santo សម្ដៃង ការ យល-់ 
ឃើញ ថា ៖ « ខ្ញុំ គិត ថា វ ជា 
កំហុស ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពួក គៃ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី បាន ។ កៃយ ពី នោះ  
វ ជា ការ តប ត នងឹ កហំសុ  ដៃល 
កើត ឡើង នោះ ។ កនូ កៃមុ ទាងំ- 
អស់  ធ្វើ បាន ល្អ ។ យើង បញ្ចប់ 
ការ លៃង បាន យ៉ាង បៃសើរ 
ដោយ ការ បង្កើត បាននវូ ឱកាស 
ល្អ យ៉ាង ចៃើន » ៕ AFP/VN

Pope (ស្ដា)ំ របស់ Burnley រារំាងការសុ៊តពី Benteke របស់ Crystal។ AFP

អង់គ្លែសធ្វើការអនុញ្ញាត
ឱែយមានអ្នកគំាទែខ្លះៗ ហើយ

កេងុ ឡងុ ដ៍ : ក្លបិ នៅ កៃប ខណ័្ឌ 
Premier League អាច  រង់ ចាំ 
សា្វាគមន៍ នូវការ វលិ តៃឡប់ របស ់
អ្នក គទំៃ ក្នងុ ចនំនួ កណំត ់នា ខៃ 
កៃយ ជា លើក ដំបូង តាំង ពី ខៃ 
មីនា មក ។ នៃះ បើ តាម សៃចក្ដី 
បៃកាស ពី រដ្ឋា ភិបាល  ចកៃ ភព- 
អង់គ្លៃស កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។

ចំនួន មនុសៃស រហូត ដល់ ទៅ 
៤០០០នាក់ អាច វិល មក កាន់ 
កីឡដ្ឋាន កីឡាកៃ សាល  វិញ 
បាន ហើយ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២ ខៃ ធ្នូ  
ពោល គឺ  ផ្នៃក ខ្លះ នៃ បៃទៃស 
អង់គ្លៃស  ដៃល ចាត់ ទុក ថា មន 
ហានិភ័យ ទាប ពី ការ ឆ្លង វីរុស 
កូរ៉ូណ  ។ នៃះ បើ តាម ការ លើក 
ឡើង របស់ រដ្ឋា ភិបាល ដៃល 
អនុញ្ញាត  ឱៃយ មន ទសៃសនិក ជន 
សមៃប់ ការ បៃកួត បាល់ ទាត់ 
បាល់ ឱប និង ក្នុង ទី លាន  ក្នុង 
រង្វង់  កីឡា ផៃសៃង ៗ  ទៀត ។

បៃធាន កៃប ខ័ណ្ឌ  Premier 
League បាន សា្វាគមន៍ ចំពោះ 
ដំណឹង នៃះ តៃ  បញ្ជក់ យ៉ាង 
ចៃបាស់ ថា មន តៃ ការ អនុញ្ញាត 
ឱៃយ ចំនួន អ្នក គំទៃ ចៃើន ជាង នៃះ 
ទៃ ទើប អាច ជយួ សមៃល  បញ្ហា 
ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ វិស័យ កីឡា ។ 

លោក បៃធាន លគី កំពូល បាន 
ចៃញ សៃចក្ដ ីបៃកាស ថា ៖ « អ្នក- 
គំ ទៃ នឹក ការ បៃកួត នៅ  Pre-

mier League ខា្លាំង ណស់ 
ហើយ ហៃតុ ដូច្នៃះ យើង សូម 
សា្វាគមន៍ ចំពោះ សៃចក្ដី បៃកាស 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីនៅ ថ្ងៃ នៃះ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ អ្នក- 
គំ ទៃ វិល មក ចូល រួម មើល ការ- 
បៃកួត កីឡា វិញ ដៃល វ ជា លើក- 
ដបំងូ តាងំ  ព ីខៃ មនីា មក ទោះ ជា 
ស្ថិត ក្នុង ចំនួន តិច តួច ក្ដី » ។

សៃចក្ដី បៃកាស នោះ បន្ត  ថា ៖ 
« គោល បំណង របស ់យើង គឺ បន្ត  
រួម សហការ ជាមួយ រដ្ឋា ភិបាល  
ដើមៃបី បង្កើន ចំនួនទសៃសនិក ជន 
ឱៃយ ដល់ កមៃិតមួយ ចៃើន ជាង 
នៃះ ។ លុះ តៃ ណ តៃ កិច្ច ការ 
ទាងំ នៃះ អាច សមៃច បាន ទើប 
អ្នក គំ ទៃចំនួន ចៃើន នឹងអាច 
តៃូវបាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចូល រួម 
មើល ការ បៃកួត  បើមិនអីចឹងទៃ 
ក្លិប របស់ យើង  នឹង បន្ត រៀប ចំ 
ការ បៃកួត ទាំង ខាត ចំណូល» ។  

សៃចក្ដ ីបៃកាស នោះ  បន្ថៃម  ថា៖ 
« ក្លិប នៅ Premier League 
មន កំណត់ តៃ យ៉ាង បៃចកៃស 
ដៃលសមៃច បាន នូវ ស្ដង់ដ 
សុវត្ថិភាព ហើយ យើង ជឿ ថា 
យើង ដើរ តួនាទី យ៉ាង សំខាន់  
សមៃប់  ការផ្ដួច ផ្ដើម សាក លៃបង 
កៃ បៃ  នៃះ។ យើង រង់ ចាំ រួម ដៃ 
ជាមួយ រដ្ឋា ភិបាល សមៃប់  
ជំហាន បនា្ទាប់ » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ក្រោយពីសម្រោុកច្រោញបទចម្រោៀងជា-
ហរូហ្រោច្រោើនបទសងឹត្រោគ្មានព្រោលសម្រោកនោះ
ស្រោប់ត្រោព្រោលថ្មីៗន្រោះផលិតកម្មហ្គាឡាក់-
សុណីាវ៉ាត្រោបង្ហើបរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមយួដ្រោលជា
សមិទ្ធផលល្អ សម្រោប់តារាចម្រោៀងស្រោីតូច-
ច្រោឡឹងសំឡ្រោងធ្ងន់កញ្ញាតន់ចន្ទសីម៉ាដ្រោល
មនភពល្រោចធ្លោខ្លោំងមិនធ្លោប់មនក្នុងអាជីព
សិល្រោបៈ។
ន្រោះបើតាមគ្រោហទំព័រផ្លូវការរបស់ផលិតកម្ម

បានបង្ហោះសារដ៏គរួភ្ញាក់ផ្អើលជាទនិ្ននយ័សរបុ
ចំនួនអ្នកមើលបទចម្រោៀងកញ្ញាតន់ចន្ទសីម៉ា
មន៦៩បទទាងំច្រោៀងទោលនងិច្រោៀងគូនោះ
ថា៖«តន់ចន្ទសីម៉ា មនអ្នកមើលសរុបរហូត
ដល់ទៅ ៤៤១លានដងពិតជាមិនគួរឱ្រោយជឿ-
ដ្រោលតារាចម្រោៀងវ័យក្ម្រោងតន់ ចន្ទសីម៉ាប្រោើ
ព្រោលមិនដល់១ឆ្នាំអាចបានលទ្ធផលប្រោបន្រោះ
ភពប្រោប្រោួលន្រោសិល្រោបៈន្រោទសវត្រោសរ៍ថ្មីបាន
បញ្ជាក់ឱ្រោយឃើញថាប្រោជាប្រោិយភពពិតរបស់
តារាចម្រោៀងគឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភពការតស៊ូ
ការព្រោយាយាមអត់ធ្មត់ និងអត្តចរិតល្អក្នុងការ-
ងារ។តន់ ចន្ទសីម៉ាស្ទើរត្រោគ្មានព្រោល-
សម្រោប់ខ្លួនឯងគឺបានផ្ដល់ឱ្រោយការងារស្ទើរ-
ត្រោទាងំស្រោងុពតិជាគរួឱ្រោយស្ងើចសរសើរនងឹ
ការប្រោងឹប្រោងតស៊ូរបស់គត់ណាស។់ហើយ
លទ្ធផលដ៏ល្អមួយន្រោះក៏សូមអរគុណជា-
ពសិ្រោសដលប់ងប្អនូពកុម៉្រោមមងីដ្រោល
គំទ្រោទាំងអស់ទូទាំងប្រោទ្រោសកម្ពុជា
ក៏ដូចជាបងប្អូនខ្ម្រោរនៅក្រោស្រោុក
ផងដ្រោរ។ចពំោះតន់ចន្ទសមី៉ាក៏
ដូចក្រោុមការងាររបស់ផលិតកម្ម
GalaxyNavatraទាងំមលូនងឹ
ខិតខំបន្តទៀត»។
ថ្ល្រោងពីអារម្មណ៍ត្រោកអរពិតៗ 

ច្រោញពីប្រោះដូងតន់ ចន្ទសីម៉ាក៏តប
សារដឹងគុណវិញថា៖ «អរគុណជាពិស្រោស
ដល់ពុកម៉្រោបងប្អូនដ្រោលគំទ្រោនាងខ្ញុំទើប
មនលទ្ធផលន្រោះកើតឡើងហើយក៏អរ-
គុណដល់ផលិតកម្ម GalaxyNavatra
ព្រោមទាំងថា្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកគ្រោប់ជាន់ថា្នាក់
ដ្រោលបានខិតខំសម្រោប់នាងខ្ញុំ។ខ្ញុំមនត្រោម្រោម-
ដ្រោ១០សពំះអរគណុពកុម៉្រោបងប្អនូដ្រោលគទំ្រោ
នាងខ្ញុំដោយទឹកចិត្តនិងប្រោះដូង»។
គួររំឭកដ្រោរថាតន់ចន្ទសីម៉ាតារាចម្រោៀងស្រោី

វ័យ២២ឆ្នាំ មនស្រោុកកំណើតនៅខ្រោត្តតាក្រោវ
កពំងុត្រោឡើងកដូខ្លោងំតាងំដើមឆ្នា២ំ០២០ព្រោល
ចលូមកផលតិកម្មហ្គាឡាកស់ុីដោយបានច្រោញ
បទចម្រោៀងថ្មីៗច្រោើនបន្តបនា្ទាប់ ខណៈបទ
នីមួយៗទាំងច្រោៀងទោលនិងច្រោៀងគូនោះ
មិនមនបទណាមនចំនួនអ្នកមើលតិចជាង
១លានដង(1M)ឡើយ។
ជាក់ស្ត្រោងបទ«ដណ្តងឹអនូទៅ»ច្រោៀង

ទោលនោះស្រោូបបានអ្នកគំទ្រោដល់ទៅ
៥.៦លានដង(5.6MViewer)ក្នងុរយៈព្រោល
ត្រោជាង៣សបា្តាហ៍និងចុងក្រោយបទន្រោះមន
ចំនួនអ្នកមើលដល់២៨លានដង(28M

Viewer)នៅតាមបណា្តាញយូធូប៕
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បទ  ចមេៀង ៦៩បទ របស់  កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ា មន  ចំនួន 

អ្នកមើល សរុប ៤៤១លាន ដង។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក

លោក គីម ភក្ត ីតេវូបន កូនកេមុ  ចាប់បោះ ឡើង លើ កេយពិធី លើក ពាន លីគ កំពូលកម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០។ CNCC

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈបើទោះបីជាលោក
គីមភក្តីទើបបានដឹកនំាក្រោុម
បឹងក្រោតឱ្រោយឈ្នះពានលីគកំពូល
កម្ពជុាឆ្នាំ២០២០ជាមួយលទ្ធ-
ផលដ៏ល្អបំផុតក្ដី បុ៉ន្ត្រោគ្រោូបង្វកឹ
រូបន្រោះបានមើលឃើញថាការ-
ប្រោកួតរដូវកាលថ្មីឆ្នាំ២០២១
ខងមុខន្រោះក្រោមុបឹងក្រោតអាច
នឹងត្រោូវធ្វើការងារកាន់ត្រោខ្លោំង
ដើម្រោបីប្រោកួតប្រោជ្រោងជាមួយក្លបិ
ធំៗដ្រោលមនគ្រោូបង្វកឹបរទ្រោស
និងមនសញ្ញាបត្រោខ្ពស់ដោយ
លោកបានប្រោៀបប្រោដូចចំពោះ
ការត្រោៀមខ្លនួន្រោះថាបើក្លបិគ្រោដើរ
គឺក្លបិបឹងក្រោតត្រោវូត្រោរត់ហើយ
ទើបតាមគ្រោទាន់។
ក្នងុបទសម្ភាសរយៈព្រោលជាង

២នាទីហើយត្រោវូបានបង្ហោះនៅ
លើផ្រោចហ្វ្រោសបុ៊កក្លបិបឹងក្រោត
កាលពីថ្ង្រោអងា្គារម្រោសិលមិញន្រោះ
លោកគីមភក្តីបានបងា្ហោញពី
ការប្រោកួតដ្រោលលោកព្រោញ-
ចិត្តខ្លោងំនិងផ្រោនការដ្រោលលោក
កំពុងធ្វើនឹងត្រោវូធ្វើសម្រោប់ពង្រោងឹ
គុណភពល្រោងរបស់ក្រោមុបឹងក្រោត
នៅរដូវកាលថ្មីឆ្នាំ២០២១។
លោកគីមភក្តីបាននិយាយ

ថា៖«យើងបានដឹងហើយថា
លីគកំពូលកម្ពជុារបស់យើងបាន
បញ្ចប់ដោយក្រោមុបឹងក្រោតបាន
ទទួលពានរងា្វាន់ហើយការប្រោកួត
ចុងក្រោយដ៏តានតឹងជាមួយក្រោមុ
ភ្នពំ្រោញក្រោនជាការប្រោកួតដ្រោល
បានបញ្ចប់ទៅដោយយើងមន

ការរំភើប។ចំណ្រោកការប្រោកួត
ដ្រោលខ្ញុំព្រោញចិត្តជាងគ្រោគឺការ-
ប្រោកួតជាមួយក្រោមុណាហ្គាវើល
នៅជើងទី២ដ្រោលព្រោលនោះខ្ញុំ
បានឃើញពីសា្មារតីយកចិត្តទុក-
ដាក់និងប្រោងឹប្រោងរបស់កីឡាករ
ទំាងអស់»។
គួររំឭកថាសម្រោប់ការប្រោកួត

លីគកំពូលកម្ពជុាឆ្នាំ២០២០
ន្រោះក្រោមុបឹងក្រោតដ្រោលដឹកនំា
ដោយគ្រោបូង្វកឹបណ្តាះអាសន្ន
លោកគីមភក្តីបានបញ្ចប់ការ-
ប្រោកួតទំាង១៧លើកដោយ
មិនសា្គាល់ការចាញ់សោះគឺឈ្នះ
១២និងស្មើ៥ដងមន៤១ពិន្ទុ
ដោយក្នងុនោះសម្រោប់ការប្រោកួត
ទា ងំ៥លើកក្នងុជើងទី២រវង
ក្រោមុTop6បឹងក្រោតបានស្មើ
ក្រោមុសា្វាយរៀង១-១ឈ្នះក្រោមុ
វិសាខ៣-២ស្មើក្រោមុណាហ្គាវើល
១-១ឈ្នះក្រោមុទ័ព២-០និង
ស្មើក្រោមុភ្នពំ្រោញក្រោន១-១នៅ
ថ្ង្រោបិទរដូវកាល។
ដោយឡ្រោកចំពោះផ្រោនការ

ដ្រោលត្រោូវត្រោៀមសម្រោប់ការ-
ប្រោកួតរដូវកាលថ្មីឆ្នាំ២០២១
ម្ចាសព់ានរងា្វាន់គ្រោូបង្វកឹល្អប្រោចាំ
ឆ្នាំ២០២០លោកគមីភក្តីបាន
នយិាយថា៖«ខ្ញុំបានរៀបចំនងិ
សម្លឹងមើលកីឡាករហើយនៅ
ក្នុងព្រោលសម្រោកន្រោះខ្ញុំបាន
មើលនូវរាល់វើដ្រោអូដ្រោលយើង
បានល្រោងកន្លងមកដើម្រោបីលម្អតិ
រាល់កីឡាករម្នាក់ៗថាតើគត់
នៅមនចំណុចខ្វះខតអីដើម្រោបី
យើងត្រោៀមអភវិឌ្រោឍគត់ក្នងុការ-

ត្រោៀមរដូវកាលថ្មីន្រោះ។
ជាមយួគ្នាន្រោះលោកគមីភក្តី

ដ្រោលទើបត្រោូវបានត្រោងតាំងជា
គ្រោូបង្គាលព្រោញរបស់បឹងក្រោត
ក៏នឹងផ្លោស់ប្តូរកីឡាករបរទ្រោស
មួយចំនួនផងដ្រោរ។«យើងក៏
មនការផ្លោសប់្តរូកឡីាករបរទ្រោស
មយួចនំនួដ្រោរដើម្រោបីមកជយួក្រោមុ
នៅរដវូកាលថ្មីន្រោះប៉នុ្ត្រោយើងនៅ
មនិទាន់ច្រោបាស់ថាកឡីាកររបូណា
ដ្រោលត្រោវូចាកច្រោញហើយកឡីាករ
រូបណាដ្រោលយើងត្រោូវផ្លោស់ប្តូរ
នោះទ្រោ។ត្រោទោះបជីាយា៉ាងណា
យើងនងឹជ្រោើសរើសយកកឡីាករ
ណាដ្រោលល្រោងត្រោវូជាមួយរបៀប
ល្រោងរបស់ក្រោុមយើងនៅឆ្នាំ
ក្រោយន្រោះ»។
យា៉ាងណាក៏ដោយលោកភក្តី

បានគិតទុកជាមុនថាការប្រោកួត
រដូវកាលថ្មនី្រោះបឹងក្រោតអាច
រត់តាមក្លបិធំៗដ្រោលមនគ្រោូបង្វកឹ
បរទ្រោសមនសញ្ញាបត្រោខ្ពស់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងឃើញ
ថាមនការក្រោប្រោរបស់ក្លបិធំៗ
មួយចំនួនដ្រោលមនគ្រោូបង្វកឹល្ៗអ 
និងជាគ្រោមូនសញ្ញាបត្រោកម្រោតិ
ខ្ពស់មកពីបរទ្រោសដើម្រោបីចូល-
រួមប្រោកួតប្រោជ្រោងនៅក្នងុលីគ-
កំពូលកម្ពជុាចំណ្រោកក្លបិបឹងក្រោត
របស់យើងប្រោើសុទ្ធត្រោធនធន
គ្រោូក្នងុស្រោកុដូច្ន្រោះមនន័យថា
គ្រោដើរយើងត្រោវូត្រោរត់ហើយ។ត្រោ
ទោះបីជាយា៉ាងណាពួកយើង
ទំាងអស់គ្នានឹងយកបទពិសោធ
ដ្រោលមនទំាងអស់មកខំប្រោងឹ
ប្រោកួតប្រោជ្រោងជាមួយគ្រោ»៕

កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ា កាន់តែ លែបី ខ្លាងំ   
នៅ  លើ ទែនំផលិតកម្ម ហ្គាឡាក់សី៊

លោក គីម ភក្តី ថា រដូវ កាល ថ្មី 
កែម៊បឹងកែត អាចរត់តាមក្លបិ ធំៗ

តារា ចមេៀងសេ ីកំពុង ត េ ឡើង កូដ ខ្លាងំ នៅ   ផលិតកម្ម 
ហ្គាឡាក់សីុ កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ា   ។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក
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