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ក្រសួងអប់រំនឹងវាយ-
តម្ល្រថាតើការប្រឡង
បាក់ឌុបអាចប្រព្រតឹ្ត-
ទៅបានឬយ៉ាងណា?

កម្ពជុាស្នើឱ្រយAC-
MECSផ្តោតលើ
ការប្រើបច្ច្រកវិទ្រយា
ដើម្របីជំរុញកំណើន

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ  ក្រសងួអបរ់ំយវុជន
និងកីឡានឹងធ្វើការវាយតម្ល្រ
ពីស្ថានការណ៍វវិត្ដន៍ន្រជងំឺកូវដី-
១៩នៅដើមខ្រមករាឆ្នាំ២០២១
ដើម្របីកណំត់ថាតើការប្រឡង-
បាក់ឌបុអាចប្រព្រតឹ្ដទៅបានឬ
យ៉ាងណា?ខណៈសមាគម
នងិតំណាងគ្រះឹស្ថានសិក្រសាឯក-
ជនស្នើឱ្រយក្រសួងអប់រំកំណត់
ការប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ឬធ្លាក់
ទៅតាមពិន្ទបុ្រចំាឆមាសនិងត្រ-ី
មាសរបស់សិស្រសជាគោល។
លោករស់សុវាចាអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងអប់រំថ្ល្រងប្រប់ភ្នំ-
ព្រញបុ៉ស្ដិ៍ពីម្រសិលមិញថាក្រសួង
អបរ់ំបានទទលួគោលការណ៍ពី
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្ដីហុ៊នស្រន
ដើម្របីពន្រយារព្រលការប្រឡងបាក់-
ឌុបពីថ្ង្រទី២១-២២ខ្រធ្នូឆ្នាំ
២០២០ទៅពាក់កណា្តាលខ្រមករា
ឆ្នាំ២០២១វិញ ដោយសរត្រ
ភាពមិនច្របាស់លាស់ន្រជំងឺកូវីដ-
១៩នៅអឡំងុព្រលចងុក្រយ
ន្រះ។លោកថ្ល្រងថា៖«នៅដើម
ខ្រមករាឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ
ក្រសួងអប់រំ នឹងធ្វើការវាយ-
តម្ល្រស្ថានការណ៍វិវត្ដន៍ន្រជំងឺ-
កូវីដ១៩ដើម្របីសម្រចថាតើ
ការគ្រងទុកន្រការប្រឡង
បាក់ឌុបនៅ...តទៅទំព័រ  ៤

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នពំៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊នុស្រនបានស្នើដល់ប្រមខុ
ថា្នាក់ដកឹនាំន្របណា្តាប្រទ្រសជា
សមាជកិACMECSទាងំអស់
គួរផ្តោតខា្លាំងលើការប្រើប្រស់
ប្រពន័្ធបច្ច្រកវទិ្រយាដើម្របីជរំញុក-ំ
ណើនក្រយជំងឺកូវីដ១៩តាម
រយៈការធ្វើអាជវីកម្មនងិសកម្ម-
ភាពផ្រស្រងៗ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

សុខ  វៃង ឈាង

កាលពីថ្ង្រអង្គារ ទី៨ធ្នូ រដ្ឋ-
បាលម្ហូបអាហារនិងឱសថ
អាម្ររកិ(FDA)បានចុះផ្រសាយ
ឯកសរន្រការវិភាគទិន្នន័យការ-
សកល្របងដណំាក់កាលទ៣ីន្រ
វា៉ាកស់ងំCovid-19ផលតិដោយ
ក្រុមហ៊ុន PfizerនិងBioN-
Techដ្រល...តទៅទំព័រ ១១

មន្ត្រ៖ីវា៉ាក់សំាងប្រឆំាងកូវីដមិនម្រនជាចម្លើយ
ត្រមួយគត់សម្រប់ការពារការចម្លងវីរុសកូរូ៉ណានោះទ្រដូច្ន្រះសូមបន្តការពារខ្លនួ

 មុំ  គ ន្ធា 

ភ្នំ ពៃញៈ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ន្រ
ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពី
ម្រសិលមិញបានគូសបញ្ជាក់ពី
វា៉ាក់សំងប្រឆំងនឹងវីរុសកូរូ៉ណា
ដ្រលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រៀម
ទញិនោះថាមនិម្រនជាចម្លើយ
ត្រមយួគត់សម្រប់ការពារមនិ-

ឱ្រយមានការចម្លងវីរុសកូរូ៉ណា
នោះទ្រ ដូច្ន្រះសូមប្រជាពលរដ្ឋ
ត្រវូបន្តការពារខ្លួនឱ្រយបានត្រឹម-
ត្រូវទៅតាមវិធនការណ្រនាំ
របស់ក្រសួងសុខាភិបាល
ដដ្រល។
លោកស្រីឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋ-

ល្រខាធិការនិងជាអ្នកនាពំាក្រយ-
ក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្ល្រង

កាលពីថ្ង្រម្រសិលមញិថា៖«ខ្ញុំសុំ
ធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋខ្ម្ររទាងំអស់ឱ្រយបានដងឹ
ថាទោះបីជាយើងមានវា៉ាក់សំង
ក៏ដោយត្រវា៉ាក់សំងន្រះមិន-
ម្រនជាចម្លើយត្រមួយគត់
សម្រប់ការការពារមនិឱ្រយមាន-
ការចម្លងនូវវីរុសកូវីដ១៩នោះ
ទ្រ។មិនម្រននៅព្រលមានវា៉ាក-់

សំងហើយគ្រប់គ្នាល្រងខ្វល់
ល្រងការពារទំាងអស់នោះទ្របើ
ធ្វើប្របន្រះ វាគឺជាគ្រះថា្នាក់»។
លោកស្រីឱវណ្ណឌីនបានគូស-
បញ្ជាក់ទៀតថា៖ «ន្រះគឺជា
ចំណុចមួយសំខាន់ណាស់
ហើយអ្វីដ្រលជាសររួមគ្នា
ដ្រលអង្គការសុខភាពពិភព-
លោកកំពុង...តទៅ ទំ ព័រ ៤

តៃងីៀត!
ប្រជាពលរដ្ឋហាលត្រីងៀតនៅសង្កាត់ច្រំងចំរ្រះ១ខណ្ឌឫស្រសីក្រវរាជធនីភ្នំព្រញកាលពីថ្ង្រទី៨ធ្នូ។រូបថតហុងមិនា

Ole Gunnar Solskjaer មិនយក 
Paul Pogba ជាលេស

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

រោងចកេអគ្គិសនីធ្យូង ថ្មតម្លេ 
១ពាន់លានដុលា្លារ  នឹង តេូវ- 
បានចាប់ផ្ដើមសាង សង ់ ក្នុង 
ពេល ឆាប់ៗ...ទំព័រ ៨

សេដ្ឋកិច្ច 

បេធានាធិបតីបារាំង នៅ តេ  
បន្ត  លក់អាវុធ ទៅ ឱ្យអេ ហ្សុី ប   
ទោះ បី ជា មាន ការ ពេួយ បារម្ភ 
ពី សិទ្ធិមនុស្ស...ទំព័រ ១១

អន្តរជាតិ 

កេុម សិល្បករ-សិល្បការិនី 
បេុស សេីខ្មេរល្បីៗនាំគ្នាជួយឧប- 
ត្ថម្ភបេក់ ដល់ រដ្ឋាភិបាល  ទិញ 
វ៉ាក់សាំង បេឆាំងកូវីដ...ទំព័រ ១៣

ជីវិត កម្សាន្ត

អាម្ររិកបង្ហាញទិន្នន័យ
ប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថភិាព
ន្រវា៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន
Pfizerខណៈនៅរងចំ់
FDAអនុញ្ញាតឱ្រយប្រើ
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង បរិស្ថាន  
បង្ហាញ ពី សមិទ្ធផល នានា ដៃល 
សមៃចបាន ក្នុង រយៈពៃល ១ឆ្នាំ  
បនា្ទាបព់ ីអនវុត្ត គមៃង ស្តពី«ីន ិរន្តរ-   
ភាព តបំន ់ទៃសភាពនងិ ទៃស ចរណ ៍  
ធម្មជាត ិកម្ពជុា»ដៃល មន្តៃ ីរពំងឹថា  
និរន្តរភាព តបំន ់ទៃសភាព ធម្មជាត ិ 
នងឹ ជយួ ឱៃយ បៃជា សហ គមន ៍ កាន ់តៃ  
មាន និរន្តរភាព ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច។

ការបង្ហាញ ពី សមិទ្ធផល នៃះ 
បានធ្វើ ឡើងជា បន្តបនា្ទាប់ ចាប់- 
តាំងពី ថ្ងៃទី៣  រហូតដល់ ថ្ងៃទី៨  
ខៃធ្នូ  តាម រយៈ វីដៃអូ អន ឡាញ  
ក្នុង កិច្ចបៃជុំ កៃុមការងរ គមៃង 
«និរន្តរភាព តំបន់ ទៃសភាព  និង 
ទៃសចរណ ៍ធម្មជាត ិកម្ព ុជា»  ដោយ  
មាន ការចូល រមួ ពី តំណាង ធនា គារ-   
ពិភពលោក (WB) និង តំណាង 
អង្គការ UNDP បៃចាំ កម្ពុជា។

តាម ទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ របស ់កៃសងួ  
បរិស្ថាន ឱៃយដឹង កាលពី ថ្ងៃទី៨ ធ្នូ  
ថា ៖«កចិ្ចបៃជុ ំនៃះ  បាន ពភិាកៃសា លើ   
ការរៀបច ំឯក សរ ពាក ់ពន័្ធ យៃនឌរ័  
ការតាមដាន  និង វាយតម្លៃ  ពៃម- 

ទាំង ការរៀបចំ បៃព័ន្ធ គៃប់គៃង 
ទិន្នន័យ ព័ត៌មាន បរិស្ថាន»។

គមៃង «នរិន្តរភាព តបំន ់ទៃស- 
ភាពនងិ ទៃសចរណ ៍ធម្មជាត ិកម្ព ុជា» 
បាន ដាកដ់ណំើរ ការព ីឆ្នា ំ២០១៩  
ក្នងុ គោល បណំង បង្កើន បៃសទិ្ធភាព   
នៃ ការគៃប់គៃង តំបន់ ការពារ ធម្ម- 
ជាត ិតាមរយៈ ការបោះ បង្គោល ពៃ ំ 
ការកំណត់ តំបន់  ការ រៀប  ចំ ផៃន- 
ការ គៃប់គៃង  និង ចុះ បញ្ជី ដី រដ្ឋ។

បើ តាម កៃសងួ បរសិ្ថាន  គមៃង 
នៃះ  ក៏មាន ទិសដៅ បង្កើន ជីវភាព 
រស់នៅ របស់ បៃជា សហគមន៍  
ដៃល  រស់ នៅតាម តំបន់ ការពារ 
ធម្មជាតិ  តាមរយៈ ការបង្កើត 
ជមៃើស មុខរបរ ថ្មីៗ សមៃប់ ពួក- 
គាត់។ បង្កើន កិច្ចសហការ ពី 
វិស័យ ឯកជន ទៅលើ ការ ការ- 
ពារនិង អភិរកៃស ធនធាន ធម្មជាតិ  
តាមរយៈ ការវិនិយោគ ជាមួយ 
សហ គមន៍  និង ចូលរួម កៀរគរ 
ធនធាន ដើមៃបី ជួយ បង្កើន ជីវភាព 
រស់នៅ របស់ ស ហគ មន៍ ផង ដៃរ។ 

លោក ខៀវ បូ រិន  អគ្គនាយក នៃ 
អគ្គនាយកដា្ឋាន មូលដា្ឋាន កៃសួង 
បរសិ្ថាន ដៃល បាន ដកឹនា ំកចិ្ចបៃជុ ំ

បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិលមិញ  ថា   
កៃុម ការងរ នៃ កៃសួង បរិស្ថាន  
បានបង្ហាញ សមិទ្ធផល ជាចៃើន 
ដៃល  សមៃចបាន  រយៈ ពៃល ១ឆ្នា ំ
កន្លងទៅ  បនា្ទាប់ពី អនុវត្ត គមៃង ។

លោក ថា ៖«ដោយ សរតៃ  ខាង 
បៃធាន គមៃង(ធនាគារ ពិភព- 
លោក)មនិអាច ចុះមក ដោយ ផ្ទាល ់ 
ដូច្នៃះ យើង ក៏ ធ្វើតាម អន ឡាញ។ 
កិច្ចបៃជុំ នៃះ  យើង បានបង្ហាញ ពី 
ដំណើរការ គមៃង របស់ យើង 
កន្លងមក  តើ ដណំើរ ការទៅ យ៉ាង- 
ដូច មៃ្ត៉ច?  និង ដំណើរការ ដល់ 
ណា ហើយ?»។

សមទិ្ធ ផល ដៃល កៃមុ ការងរ នៃ 
គមៃងបានសមៃច ក្នងុ រយៈ ពៃល   
១ឆ្នា ំ  មាន ដចូជា  ការឈាន ទៅរក 
ការ បោះ បង្គោលពៃំ  និង កំណត់ 
តំបន់ ទៃសចរណ៍ ធម្មជាតិ ចំនួន 
១៥គោល ដៅ  ក្នុង ខៃត្ត ចំនួន ៧  
ដៃល អាច នឹង សមៃច ជោគ ជ័យ 
នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២១ ខាង មុខ។ 
ការសមៃច បាន នូវ ជីវភាព ល្អ- 
បៃសើរ  របស ់បៃជា សហគមន៍ នៅ 
តាម តំបន់ ទៃសចរណ៍ ធម្មជា តិ  
ខណៈ ត ួលៃខ ចងុកៃយ ឆ្នា២ំ០២០   
មាន ភ្ញៀវ ទៃសចរ ជតិ ២លាន នាក ់ 
បានមក ទសៃសនា តាម តបំន ់ទៃស- 
ចរណ៍ ធម្មជាតិ ទាំង នៃះ ។

លោក បរូនិ បន្តថា  គមៃង នៃះ  
ក៏ បាន ចូលរួម បង្វៃរ ការបៃកប របរ  
បរបាញ់ សត្វ  ការកាប់ អនុផល- 
ពៃឈើ របស់ បៃជា សហ គមន៍ 
មក បៃកប របរដៃល មិន ប៉ះពាល់ 
ដល ់ធនធាន ធម្មជាត ិ នងិ ជវីចមៃុះ 
ផងដៃរ។ លោកថា  ការធានា បាន 
នូវ និរន្តរ ភាព តំបន់ ទៃសភាព 
ធម្មជាតិ  បៃៀប ដូចជា ការធានា 
បាន នូវ និរន្តរភាព ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ បៃជា សហគមន៍។

លោក ថ្លៃងថា ៖«បៃជា សហ- 
គមន៍ ទាំងអស់ ដៃល រស់នៅ កៃបៃរ 
តបំន ់ទៃសចរណ ៍ធម្មជាត ិ គ ឺតាងំ ព ី  
ដនូតា មក គាត ់ពងឹ អា សៃយ័ ទៅ- 
លើ ធនធាន ធម្មជាត ិដចូជា ការបរ- 
បាញ ់ ការកាប់ ឆ្ការពៃ  និង ទទួល- 
ផល អនុផល ពៃឈើឱៃយ ផ្លាស់ប្តូរ 
មុខរបរ ថ្មី ដូចជា ចិញ្ចឹម មាន់  ដាំ- 
បន្ថៃម  និង ផ្តល់ សៃវាកម្ម ទៃស- 
ចរណ៍ នៅ ក្នុង មូល ដា្ឋាន»។

លោក អគ្គនាយក បន្ថៃមថា ៖ 
« តាមរយៈ គមៃង នៃះ ដោយ ការ- 
កៀរ គរ ថវិកា ជួយ គាំទៃ ជីវភាព 
បៃចាំថ្ងៃ របស់ ពួក គាត់»។

បើ តាម លោក ខៀវ បូ រិ ន តំបន់ 
ទៃស ចរណ៍ ធម្មជាតិចំនួន ១៥- 
កន្លៃង  មាន ទតីាងំនៅ តបំន ់ទៃស- 
ភាព ជួរភ្នំកៃវាញ តំបន់ ជុំវិញ បឹង- 
ទន្លៃ សប  ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ កោះកងុ  
ពោធិ៍សត់  បាត់ដំបង  កំពង់ឆ្នាំង  
កំពង់ធំ  និង ខៃត្ត សៀមរាប៕

មន្ត្រីរំពឹងថានិរន្តរភាពតំបន់ទ្រសចរណ៍នឹងជួយ
ប្រជាសហគមន៍ឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ ទីភា្នា ក់ង រ អ ភិវ ឌៃឍ  ន៍- 
អ ង្គ កា រ សហ បៃ ជា ជាតិ(UNDP) 
បៃកាស ជៃើស រីស យុវជ ន ឱៃយ 
ចូ លរួ ម ក្នុងវ គ្គ ប ណ្តុះប ណា្តាល  
រយៈ ពៃ ល ៣ថ្ងៃ ស្ដី អំ ពី  គំនិត ច្នៃ 
បៃ ឌិត  លើ គោលដៅ  អភិវ ឌៃឍន៍  
បៃក ប ដោយ  ចីរ ភាព ដៃ ល  សិកា្ខា- 
កាម នឹ ង  ទទួ ល បា នអ ត្ថបៃ - 
យោ ជន៍  ជាចៃើន រួម នឹង បៃក់- 
ឧប ត្ថម្ភ តាម កៃ ុមចា ប ់ព១ី ៥០០  
ដលុា្លារ ទៅ៣ ៥០០ ដលុា្លារ ដើមៃប ី  
បន្ត គមៃង របស់ ខ្លួន ។ 

បើ តាម  សៃច ក្ដ ីបៃកា ស រប ស ់
UNDP ពីថ្ងៃ ទី ៧  ធ្នូ  យុវជន 
ដៃល អាចដា ក ់ពាកៃយ ចលូរមួ ក្នងុ 
វគ្គ បណ្តុះប ណា្តាល នៃះ តៃវូ មាន 
អាយុ ចាប់ ពី ១៥ ឆ្នាំ ដល់ ៣០ 
ឆ្នា ំដោយ តៃវូ បង្កើតជា កៃមុ ដៃល 
មាន ស មា ជិ  កយ៉ាងតិចចំ នួន 
៣នា ក់  ហើយ ភា្ជាប់ មក ជា មួយ 
នឹង ដំណោះ សៃយ  ជាក់ លាក់ 
ទាក ់ទង នងឹ គោល ដៅ អភវិឌៃឍ ន ៍
បៃកប ដោយ ចីរភាព ចំនួន ១៨ 
រួមនឹង អនុ សសន៍ យ៉ាង តិច ៣ខៃ  
ពាកព់ ័ន្ធន ឹងបញ្ហា បៃឈម ផ្នៃក- 
ប រិ ស្ថាននៅ កម្ពុ ជា  ។

 UNDPបាន ឱៃយ ដឹង ក្នងុ សៃចក្តី - 
បៃកាស  របស ់ខ្លនួ ថា  វគ្គ បណ្តុះ- 
បណា្តាល នៃះ នឹងតៃូវ ធ្វើ ឡើង 
តាម បៃព័ន្ធ អុីន ធឺ ណិត ដោយ 
ផ្អៃក តាម គោល ការណ៍ ណៃនាំ 
របស់ កៃសួង សុខាភិ បាល  និង 
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក ក្នងុ 
ការ ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ កូ វីដ១៩  ដៃល 
វត្ថុ បំណង គឺ ចង់ បង្កើត នូវ អនា- 
គត មួយ ដៃល មាន និរន្ត រភាព 
សមៃប ់មនសុៃស គៃប ់គា្នា។ កម្ម វធិ ី
នៃះ គឺជា កម្ម វិធី របស់ អង្គ ការ- 
សហបៃ ជាជា តិUN ដៃល បាន 
ផ្ដួច ផ្ដើម ដោយ ទី ភា្នាក់ ងរ អភិ- 
វឌៃឍន៍ សហ បៃជា ជាតិ(UNDP) 
និងមូ ល និ ធិ សហ បៃជា ជា តិ   

ស មៃប់ បៃជា ជន (UN FP A)។  
   សៃចក្តី បៃកាសនៃះបាន 
បញ្ជាក ់ថា«សិកា្ខាកាម ជា យុវជន 
ដៃល  បាន ចូល រួមក៏ នឹង ទទួល 
បាន ការគំាទៃ និង ការណៃនំា  ពី 
អង្គការUNDP  រយៈពៃ ល៦ ខៃ  
ផង ដៃរ  នងិ ផ្តលឱ់ កាស ឱៃយ ពកួ- 
គៃអាចធ្វើ ការ ជា មួយ កៃមុកា រ- 
ងរ កម្ម វិធី អភិវ ឌៃឍន៍ សហ បៃជា - 
ជាតិ និង មូល និ ធិសហ បៃជា - 
ជាតិ សមៃប់ បៃជា ជនដើមៃបី 
បាន ប ទពិ សោ ធល្អ »។

លោក  Nick Beresford 
បៃធាន UNDPបៃចំា កម្ពជុា បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីថ្ងៃ ទ៨ី ធ្នថូា 
វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល  នៃះ ធ្វើឡើ ង 
ដើ មៃបី  លើកទឹ កចិត្ត   និង គាំទៃ 
ដលយ់វុជន កម្ពជុា ឱៃយធ្វើ សកម្ម- 
ភា ព សមៃប់ គោលដៅ អភិវឌៃឍន៍  
បៃក ប ដោយ ចីរភាព (SDGs )
នៅក្នុងអំ ឡុង ពៃល ដៃ ល មាន 
ការបៃ ឈម មុខជាមួយនឹ ង វិបត្ត-ិ 
កូ វី ដ ១ ៩។  

លោក ថា  យវុ ជន បាន ដើរត-ួ 
នាទី យ៉ាង សំខាន់  ក្នងុ ការ បង្កើត 
ដំណោះសៃយ   លើបញ្ហាបៃ- 
ឈម ជាស  កល ជាចៃើ ន ដៃល 
បាន ជួប បៃទះ  ចា ប់ ពី វិបត្តិ អា- 
កា ស ធាត ុរហតូ ដល ់វបិត្ត ិក ូវដី១៩ 
សៃប ពៃលដៃល កម្មវ ិធ ីនៃះ  នងឹ 
ជួយ យុវជ នក ម្ពុជា ឱៃយ ទទួ ល 
បាន ដំណោះសៃ យ ដៃល ពួក- 
គៃ បានចា ប់ផ្តើ ម អភិ វឌៃឍ កន្លង- 
ម ក ហើយផ្ត ល់ឱៃយ ពួកគៃ នូវ  
ថវិកា ដៃល ពួក គៃ តៃូវ ការ ដើមៃបី 
ពងៃីក សកម្ម ភាព បន្ត ទៀ ត។ 

លោ កបាន  សង្កត់ ធ្ងន់ ថា៖«កម្ម- 
វិធី នៃះ នឹង នំា យុវ ជន កម្ពជុាទំាង  
អ ស់ឱៃយ  មាន ការ ចៃ ករំលៃ ក- 
គំនិត  តាមរយៈ ការបង្កើត ទំនាក់- 
ទំន ង និង បង្កើត ដំណោះសៃយ  
ដៃលមា ន ឥទ្ធ ិពល បំផុតសមៃប់  
សហ គម ន៍ របស់ ពួកគៃ។ វគ្គ - 
បណ្តុះ បណា្តា ល  រ យៈពៃ ល ៣ថ្ងៃ  

នៃះ ក ៏នងឹមាន កា ររមួ បញ្ចលូ ជា 
សិកា្ខាសលា  ជាក់ស្តៃ ង   និង វគ្គ- 
បណ្តុះប ណា្តា ល ស្តីពី របៀប នៃ 
ការស្វៃ ងរ ក ដំ ណោះ សៃយ  
ការប ង្កើត ភាពជា  ដៃគ ូនងិ ការ- 
បង្កើត គំ និត  ជោគ ជ័យ  ស មៃប់ 
ស្វៃ ងរ ក មូល និធិ » ។ 

បើតា ម  លោក Nick នៅ ចងុ- 
បញ្ចប់ នៃ កម្មវិធី នៃះ កៃុមយុ វ- 
ជន ដៃល មាន គំនិត ច្នៃ បៃឌិត 
ចំនួ ន ៣កៃ ុមនឹង តៃវូ បាន ជៃើស- 
រី ស និ ង ផ្តល់រ ង្វាន់ ជា សច់បៃក់  
តាម លំ ដា ប់លំ ដោយ  រួម មាន 
១ ៥០០ដុ លា្លារ, ២ ៥០០ ដលុា្លារ 
និង ៣ ៥០០ ដុលា្លារ ដៃល ជា 
ជំនួយ ឧ ប ត្ថម្ភ ដល់ ពួក គៃដើ មៃបី 
បន្ត បង្កើត គនំតិ នងិ គមៃង ទៅ 
មខុ ទៀត។ប ន្ថៃម ពនីៃះ  UNDP 
និង UNFPAរួម នឹង ដៃគូ កម្មវិធី 
ផៃសៃងទៀ ត នងឹ បន្ត គាទំៃ ពកួ គៃ 
ដើមៃបី អភិវឌៃឍ ជំនាញ និងបណា្តាញ  
ដៃល ពួក គៃ បាន បង្កើត ឡើង 
ដើមៃប ីដោះ សៃយ បញ្ហា បៃឈម 
របស់ ពួក គៃ ពីមួយ ជំ ហាន ទៅ 
មួ យ ជំ ហាន ។ 

លោក Nick រំពឹង ថា៖  «នឹង 
មា ន យុវ ជន កាន់ តៃចៃើ ន ចូល 
រួម សកម្មភា ព ទាំង អស់ នៃះ  
ហើយ ជំរុញ ទឹក ចិត្ត មិត្ត ភក្ដិ 
របស ់ពកួ គៃ ឱៃយ ធ្វើ សកម្ម ភាព ដ ៏
មាន សរៈសំ ខាន់ រួម គា្នា ឆ្ពោះ- 
ទៅរ កសមៃ ចបាន នូវ  វឌៃឍនភាព  
គោល ដៅ នៃ ការអភ ិវឌៃឍ បៃកប- 
ដោយ ចីរភា ព នៅកម្ពជុា» ។ 
    តាម សៃចក្ត ីបៃកា ស ពត័ម៌ាន  
របស់ UNDP សមៃប់ កាល- 
បរិច្ឆៃទ  ទទួល ពា កៃយ ចូលរួម ក្នុង 
វគ្គ បណ្តុះប ណា្តាល នៃះគឺ គិត  
ចា ប់ពី ថ្ងៃ បៃកា សរ ហូតដល់  ថ្ងៃ- 
ទី១៣ ធ្នូ  រី ឯល ទ្ធផល នឹង បៃ- 
កាស នៅថ្ងៃ ទី១៥ ធ្ន ូលើ ទំព័រ- 
ហ្វៃ ស បុ៊ក និង គៃហ ទំព័រ ផ្លវូកា រ  
របស ់CSDGsឬ គោល ដៅអភ-ិ 
វ ឌៃឍន៍ បៃកប ដោយ  ចីរភា ព៕

កេមុយុវជនកម្ពជុា ក្នងុពេលចូលរួមពិព័រណ៍ការងារកាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថត កៃសួងការងរ

UNDPប្រកាសបើកវគ្គបណ្ដះុបណ្ដាលយុវ-
ជនពីគំនិតច្ន្រប្រឌិតលើគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍

មន្តេរីដ្ឋាភិបាលនិងមន្តេWីB, UNDPបេជុំពីថ្ងេទី៨ធ្ន ូ  ស្តពីីនិរន្តរភាពតំបន់ទេសចរណ៍។រូប កៃសួងបរិស្ថាន
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រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេសី៊សមេចផ្ដល់ភាពសេបចេបាប់ដល់ពលករខ៊សចេបាប់មកពី១៥បេទេស
 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពេញៈ រដ្ឋា ភិបាល នៃ បៃ- 
ទៃស ម៉ា ឡៃស៊ី  បាន សមៃច 
អន៊វត្ត កម្មវិធី ផ្តល់ ភាព សៃប- 
ចៃបាប់ ដល់ ពលក របរ ទៃស ខ៊ស 
ចៃបាប់ ចំនួន  ១៥ បៃទៃស  ក្នុង 
នោះ កម៏ន បៃទៃស កម្ពជុា ផង- 
ដៃរអាច នឹង បន្ត ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង 
វិស័យ សំណង់  ឧសៃសា ហកម្ម  
ដំ ដ៊ះ និង កសិកម្ម  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ម៉ាឡៃ ស៊ី ។  

ស្ថិតិ នៃ កៃសួង ការ ងារ  និង 
បណ្ដុះ បណ្ដាល វជិា្ជា ជវីៈ បាន ឲៃយ 
ដងឹ ថា បច្ច ុបៃបន្ន នៃះ មន ពលករ 
ខ្មៃរ បៃមណ ជា ១ម៊ឺន នាក់  
ក ំ ព៊ង រស់ នៅក្នងុ បៃ ទៃស ម៉ាឡៃ- 
ស៊ី ដោយ មន ភាព មិន តៃឹម តៃូវ 
តាម ចៃបាប់ ។

យោង តាម  សៃច ក្ត ីជូន ដណំងឹ 
រប ស់ ស្ថាន ឯក អគ្គ រាជ ទូត- 
កម្ពុជា បៃចាំ បៃទៃស ម៉ាឡៃស៊ី  
ច៊ះ ថ្ងៃទី ០៨  ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០  
បាន ឲៃយ ដឹង ថា ការ ផ្តល់ ភាព- 
សៃប ចៃបាប់ នៃះ  គឺ មិន រាប់ បញ្ចលូ 
នៅ ក្នងុ រដ្ឋ  សបាស (Sabah)  
និង សរា៉ាវ៉ាក ( Sarawak) 
នោះទៃ  ខណៈ កម្មវធិ ីនៃះ  ចាប-់ 
ផ្តើម អន៊វត្ត រហូត ដល់ ថ្ងៃទី  

៣០  ខៃ មិថ៊នា  ឆ្នាំ២០២១ ។ 
 ស្ថាន ឯក អគ្គរាជ ទូត កម្ពុជា  

បាន សង្កត ់ធ្ងន ់ថា  ដើមៃប ីទទលួ- 
បាន ភាព សៃប ចៃបាប់  តាម រយៈ 
កម្មវិធី នៃះ  និយោជ ក  និង 
ពលករ ខ៊ស ចៃបាប់  តៃូវ គោរព 
តាម លក្ខ ខណ្ឌ មួយ ចំនួន  ដូច- 
ជា  និយោជក មិនតៃូវ មន 
ឈ្មោះ នៅក្នុង បញ្ជីខ្មោ  របស់ 
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន អនោ្តោ បៃ វៃសន។៍  
បន្ថៃម ពីនៃះ  និយោ ជក  និង 
ពលករ ខ៊ស ចៃបាប់ ទំាង អស់  តៃវូ- 
បង់ បៃក់ តម្កល់ និង ថ្លៃ ផាក- 
ពិន័យ  បៃ មណ ជិត ៥០០ដល៊្លារ 
សហរដ្ឋ អាមៃរកិ (បៃក ់តម្កល ់ 
ចនំនួ  ៥០០ រងី ហ្គី ត  នងិ បង់ ថ្លៃ 
ផាក ពិន័យ ចំនួន  ១៥០០ រីង ហ្គ ីត ) 
សមៃប់ ពលករ ១នាក់  តាម 
បៃព័ន្ធ Online ។

 ស្ថាន ឯក អគ្គរាជ ទូត កម្ពុជា  
បាន បញ្ជាក់ ថា   និយោជ ក  តៃូវ 
នាំ ពលករ ទៅ ពិនិតៃយ ស៊ខ ភាព 
នៅ មជៃឈ មណ្ឌល  FOMEMA  
និង តៃវូ បង់ ពន្ធ   ថ្លៃ សៃវ ដំណើរ- 
ការ ឯក សរ  (PLKS)  និង 
ទិដ្ឋាការ។  ពល ករ តៃូវ មន 
លិខិត ឆ្លង ដៃន  ដៃល  នៅ មន 
ស៊ពល ភាព យ៉ាង តិច  ១៨ ខៃ  
និង  មិន មន ឈ្មោះ នៅ ក្នងុ បញ្ជ-ី 

ខ្មោ របស់ អគ្គនា យ កដ្ឋាន អនោ្តោ - 
បៃ វៃសន៍ នៃ បៃ ទៃស ម៉ាឡៃស៊ី  ។ 

 បន្ថៃម ពី លើលក្ខ ខណ្ឌ ទាំង 
នៃះ  ស្ថាន ឯក អគ្គ រាជ ទតូ កម្ពជុា  
បាន ឲៃយ ដឹង ដៃរ ថា  ចំពោះ កម្មវិធី 
ដៃល ផ្តល់ ឲៃយ ដោយ រដ្ឋាភិ បាល 
ម៉ាឡៃ សី៊ នៃះ  គឺ សមៃប់ តៃ ពល ករ 
ដៃល បាន ចូល មក ធ្វើការ នៅ 
ម៉ាឡៃ ស៊ី ដោយ បៃើ ទិដ្ឋា ការ- 
ទៃស ចរណ៍  (Social Visit 
Pass)  ឬ ជា ពល ករ ដៃល មន 
ទ ិដ្ខា ការ ការ ងារ ផត៊ សព៊ល ភាព  
ម៊ន ថ្ងៃទី ៣១  ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០  

ឬ តៃូវ បាន រាយ ការណ៍ ថា  រត់- 
ចៃញ ពី និយោ ជក ។ 

 ស្ថាន ឯក អគ្គរាជ ទូត កម្ពុជា  
បាន បញ្ជា ក់ ថា ៖  « ពលករ តៃូវ- 
មន វិញ្ញា បន បតៃ បញ្ជាក់ ថា 
គ្មោន ជំងឺកូ វីដ ១៩  ដៃល មន 
សព៊ល ភាព រយៈ ពៃល  ៣ថ្ងៃ ម៊ន 
ថ្ងៃ សម្ភាសន៍។  ភាគី និយោជក 
អាច ដក់ ពាកៃយ ស្នើ សំ៊ ផ្តល់ ភាព - 
សៃប ចៃបាប់ ដល់ ពលក រ តាម 
រយៈ អ៊ីមៃល   ទៅ កាន់  rekalib 
rasi@imi.gov.my។  
និយោជក  និង ពលករ តៃូវ ធ្វើ- 

ការ ទាក់ទង ផា្ទាល់ ជា មួយ  អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន អនោ្តោ បៃ វៃសន ៍ នងិ 
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ការងារ ម៉ាឡៃ សី៊  
ដោយ គ្មោន ការ ពាក់ព័ន្ធ ជា មួយ 
ភាគី ទី ៣ ឬ ទីភា្នាក់ ងារ ជៃើស- 
រីស ពល ករ ឡើយ » ។ 

 លោក   ហៃង  សួរ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសងួ ការងារ  នងិ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល វិជា្ជា ជីវៈ  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉ស៊្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៨ ខៃ ធ្ន ូ
ថា   បច្ចុបៃបន្ន  បៃជា ជន ខ្មៃរ ដៃល 
កំព៊ង រស់ នៅ  និង ធ្វើការ នៅ- 
បៃទៃស ម៉ាឡៃ ស៊ី គឺ មន ចំនួន  
២៥  ១៤៩  នាក់  ក្ន ុង នោះ  ពលករ 
ដៃល ហសួ សព៊ល ភាព  ឬ ផា្លាស-់ 
ប្តរូ នយិោជក ដោយ មនិ តៃមឹតៃវូ 
តាម នីតិ វិធី របស់ ម៉ាឡៃ សី៊  គឺ ម ន 
បៃហៃល  ១ម៊ឺន នាក់។ 

លោក បន្ត ថា៖  « ការ ផ្តល់ ភាព- 
សៃប ចៃបាប ់នៃះ  មន បៃយោជន ៍
ដល់ បង ប្អូន យើង ដៃល កន្លង 
ទៅ មិន ទាន់ បំពៃញ បាន តៃឹម- 
តៃវូ តាម ចៃបាប់ នៃ បៃទៃស ម៉ាឡៃស៊ ី 
មន ឱកាស បពំៃញ ការងារ បាន 
តៃមឹតៃវូ វញិ។  ការ ធ្វើ ការ ដោយ- 
តៃឹម តៃូវ សៃប ចៃបាប់ គឺ មន អត្ថ- 
បៃ យោជន៍ ចៃើន សមៃប់ បងប្អនូ 
ពលក រ   ជា ពិសៃស ការ ការពារ 
បាន នវូ អត្ថ បៃយោជន ៍  នងិ សទិ្ធ ិ

របស់ បងប្អូន »  ។ 
 លោក  ឃ៊ន  ថា រ៉ូ  អ្នក សមៃប- 

សមៃួល មជៃឈ មណ្ឌល សិទ្ធិ- 
មន៊សៃស  និង ការងារ  ដៃល ហៅ 
កាត់ ថា  អង្គ ការ សង់ តៃ ល់  បាន 
លើក ឡើង ថា  តាម រយៈ លក្ខ- 
ខណ្ឌ ដៃល បាន ផ្តល់ ឲៃយ ដោយ- 
រដ្ឋាភិ បាល បៃទៃស ម៉ាឡៃសី៊ នៃះ  គ ឺ
អាច នឹង ធ្វើ ឲៃយ ពលករ កម្ពជុាភាគ - 
ចៃើន  មន បញ្ហា ដោយ សរ ពួក- 
គៃនឹង  មិន អាច មន លទ្ធ ភាព 
ក្នងុ ការ បង់បៃក់ តម្កល់  និង បង់- 
ថ្លៃ ផាក ពិន័យ។  លោក  បន្ត ថា  
ការ បៃឈម នៃះ  ក៏ ពៃះ ពល ករ- 
កម្ពុជា ភាគ ចៃើន  កំព៊ង ជួប- 
បៃទះ ការខ្វះ ខាត  ហើយ ក ៏គ្មោន 
ការងារ ធ្វើក្នុង អំឡុង ពៃល ជួប 
វិបត្តិ កូ វីដ ១៩  នៃះ ផង ដៃរ ។ 

 លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖ « បៃសិន- 
បើរដ្ឋាភិ បាល  ពៃយាយម ក្នងុ ការ- 
សមៃប សមៃួល យ៉ាង ណ  
ដើមៃបី បង្ក លក្ខណៈ ងាយ សៃួល 
ជា ពិសៃស ក្នុង ការ ផ្តល់ សៃវ   
ឬ ក៏ អាច សមៃប សមៃួល ជា ទ្វៃ- 
ភាគី ណ មួយ ជា មួយ រដ្ឋាភិ បាល 
នៃ បៃ ទៃស ម៉ាឡៃ ស៊ី  ដើមៃបី ដក- 
បន្ទុក ការ ចំ ណយ នូវ ការ ផាក- 
ពិន័យ របស់ ក ម្មករ។  បើ រដ្ឋាភិ បាល  
អាច ធ្វើ បាន  គឺ ល្អ » ៕  

ពលករខ្មេរ តេឡប់ ពី ម៉ាឡេសីុ កាលពី ខេកក្កដា។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



 តពីទំព័រ១...តែធ្វើការអំពាវ-
នាវទៅដល់បណ្តាបែទែស
ទាំងអស់នៅលើពិភពលោក
នែះថានៅពែលដែលមានវ៉ាក់-
សំាងមកបែើបែស់ហើយក៏សំុ-
ឱែយបងប្អូនបែជាពលរដ្ឋទាំង-
អស់មិនតែូវភ្លែចអំពីវិធានការ
ការពារខ្លួនជាពិសែសចំណុច
៣ដែលនៅតែសំខាន់បំផុតគឺ
ការពាក់មា៉ាស់ការលាងដែនងិ
ការរកែសានូវគមា្លាតសុវត្ថិភាព
បុគ្គលលើសពី១,៥ម៉ែតែ»។
អ្នកនំាពាកែយរូបនែះបានបញ្ជាក់

ផងដែរថា មកដល់ពែលនែះ
មនិទាន់មានវ៉ាក់សាងំណមយួ
ដែលមានការទទួលសា្គាល់ពី
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
(WHO)នៅឡើយទែហើយ
អង្គការមួយនែះក៏បានអំពាវ-
នាវទៅដល់រោងចកែទាំងអស់
ដែលកពំងុផលតិវ៉ាក់សាងំនែះ
ឱែយដាក់ឯកសារជាផ្លូវការដើមែបី
ធ្វើការវយតម្លែពីគុណភាព
និងបែសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សំាង
នែះជាមុនមុននឹងមានការចរា-
ចរឬអាចយកមកបែើបែស់
លើខ្លួនមនុសែសបាន។
កែសួងសុខាភិបាលក៏បាន

បែកាសរកឃើញមានមនុសែស
ចំនួន៤នាក់បន្ថែមទៀតមាន
តែស្តវិជ្ជមានកូវីដ១៩ដែល
ពាក់ព័ន្ធនឹងពែឹត្តិការណ៍សហ-
គមន៍២៨វិច្ឆិកា ដែលក្នុងនោះ
មាន២នាក់ជាបុគ្គលិករបស់
ហាងZandoនងិPedroនងិ
២នាក់ផែសែងទៀតជាអតិថិជន។
អ្នកខ្លះសា្នាក់នៅសង្កាត់បឹង-

កែងកង៣ ខណ្ឌបឹងកែងកង
នៅសង្កាត់-កែុងតាខ្មៅ ខែត្ត
កណ្តាលនៅបឹងទំពុនខណ្ឌ
មានជ័យ។
លោកគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាល

ខែត្តកណ្តាលកាលពីមែសិលមញិ
បានសមែចធ្វើការបិទផែសារខែយាង
និងវត្តវិហារតែញ់ ក្នុងសែុក
កណ្តាលស្ទងឹជាបណ្តាះអាសន្ន- 
សិនកែយរកឃើញមនុសែស
មា្នាក់ដែលមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-
១៩មានការពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់
នោះ គឺអ្នកនាងអៀម ធីតា
ដែលកែសួងបានបែកាសលទ្ធផល
តែស្តកាលពីថ្ងែទី៨ខែធ្នូ។
លោកបានថ្លែងថា៖ «មក-

ដល់ពែលនែះយើងរកឃើញ
មនុសែសចំនួន៤៤នាក់ដែល
មានការពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺកូវីដ-
១៩និងបានយកមកដាក់ចតា្តា- 
ឡីស័ករួចរាល់ហើយហើយ
យើងកំពុងតែធ្វើការសែវជែវ
រកអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀត»។
លោក គង់សោភ័ណ្ឌបាន

បន្តថាអ្នកដែលមានហានិភយ័
ខ្ពស់គឺឪពុកមា្តាយនិងអ្នក
នៅផ្ទះជាមួយអ្នកជំងឺ រួមនឹង
អ្នកលក់បបរមា្នាក់ក្នុងភូមិជា-
មួយគ្នានែះ។

 នៅថ្ងែមែសិលមិញនែះដែរកម្ពជុា
និងអូស្តាែលីបានបែកាសផែសព្វ-
ផែសាយនិងដាក់ឱែយអនុវត្តផែន-
ការអភិវឌែឍន៍សមែប់ឆ្លើយតប
នងឹជងំឺកូវដី១៩នៅកម្ពជុាក្នងុ
សា្មៅរតីភាពជាដែគូ រដា្ឋាភិបាល 
អូស្តាែលី ដោយសហការជា-
មួយរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាតាម-

រយៈកិច្ចពិគែះយោបល់ជា-
បន្តបនា្ទាប់បានរៀបចំផែនការ
នែះដែលមានសុពលភាព
រហតូដល់ខែមថិនុាឆ្នាំ២០២២
ដើមែបីតមែង់ទសិការគំទែរបស់
អសូ្តាែលសីមែប់សា្តារសែដ្ឋកិច្ច
សង្គមកម្ពជុាពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។
ដើមែបីអនុវត្តផែនការនែះ

អូស្តាែលីគែងផ្តល់ហិរញ្ញ-
បែបទានឥតសំណងបែមាណ
៨៥លានដុលា្លារអាមែរិកដល់
កម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនែ
កម្មវធិីសហបែតិបត្តកិារទ្វែភាគី
ដែលកំពុងអនុវត្ត។ហិរញ្ញបែបទាន 
នែះជាការផ្តល់ បន្ថែមលើ
ហិរញ្ញបែបទានបែមាណ១៧០
លានដលុា្លារអាមែរកិដែលលោក
ScottMorrisonនាយករដ្ឋ-
មន្តែីអូស្តាែលីបានបែកាសគំ-
ទែដល់ការធ្វើសមាហរណកម្ម
សែដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌែឍរបស់
បណ្តាបែទែសក្នុងតំបន់ទន្លែ
មែគង្គនិងហិរញ្ញបែបទានបែមាណ
៤៤៥លានដុលា្លារអាមែរិក
ដែលអូស្តាែលីបានប្តែជា្ញាផ្តល់
សមែប់ការចែកចាយវ៉ាក់សាងំ
ជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងតំបន់អាសុី-
អាគ្នែយ៍ និងបា៉ាសុីហ្វិក។ នែះ
បើតាមសែចក្តីបែកាសពត័៌មាន
រួមរបស់សា្ថានទូតអូស្តាែលី
បែចំាកម្ពជុា និងកែមុបែកឹែសា-
អភិវឌែឍន៍កម្ពុជា។
លោកឈៀងយ៉ាណរា៉ារដ្ឋមន្តែី

បែតិភូអមនាយករដ្ឋមន្តែី និង
អគ្គលែខាធិការគណៈកមា្មៅធិការ
នីតិសមែបទា និងអភិវឌែឍន៍
កម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុង
ពែលចុះហត្ថលែខាលើសែចក្តី-
ថ្លែងការណ៍រួមថា រាជរដា្ឋាភិ-
បាលកម្ពជុាបានវយតម្លែខ្ពស់

ចំពោះគោលដៅចមែបងនែ
ផែនការនែះក្នងុការជួយការពារ
បែជាជនកម្ពុជាដែលរងផល-
ប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩ និង
គំទែការសា្តារសែដ្ឋកិច្ច និង
សង្គមកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់
ឋានៈជាបែទែសមានចំណូល
មធែយមបែកបដោយភាពធន់
នឹងវិបត្តិនិងបរិយប័ន្ន។
សហជីពសមាគមនិងអង្គការ

សង្គមសុីវិលចំនួន៩សា្ថាប័ន
នៅថ្ងែមែសិលមិញបានដាក់ញត្តិ
ស្នើដល់រាជរដា្ឋាភិបាលនិងកែមុ- 
ធុរកិច្ចក្នុងវិស័យឯកជនឱែយ
បង្កើនការវិនិយោគលើបែព័ន្ធ
កិច្ចគំពារសង្គម និងចាត់-
វធិានការឆ្លើយតបលើតមែវូការ
អាទិភាពចំនួន៧ចំណុចរបស់
ស្តែីកសិករនិងកម្មករនយិោជតិ
ក្នុង និងកែបែព័ន្ធ។កែុម
សា្ថាប័នទាំងនែះបានស្នើឱែយ
រដា្ឋាភិបាលផ្តល់បែក់ឧបត្ថម្ភ
បែចាំខែចំនួន៤០ដុលា្លារក្នុង
អឡំងុពែលរកីរាលដាលនែជងំឺ
កូវដី១៩ដល់កម្មករគែប់វសិយ័
ទំាងក្នងុនិងកែបែព័ន្ធ។បញ្ចលូ
កែុមកសិករចូលក្នុងចែបាប់ស្តីពី
កិច្ចគំពារសង្គមនិងស្នើឱែយមាន
កែមុហុ៊នបញ្ជាទិញនិងអ្នកផ្គត់-
ផ្គង់រៀបចំថវិកាសង្គែះបនា្ទាន់ 
តាមរយៈការផ្តល់បែក់ឧបត្ថម្ភ
បន្ថែមចំនួន៧៦ដុលា្លារជា-
រៀងរាល់ខែពីលើបែក់ឧបត្ថម្ភ
បែចាំខែចំនួន៤០ដុលា្លារដែល
រដា្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជនូកម្មករ
កាត់ដែរ និងផលិតសែបែកជើង
ដែលតែូវបានពែយួរពីការងរ។
បច្ចបុែបន្នកម្ពុជាមានអ្នកមាន

ជំងឺកូវីដ១៩កំពុងសមែកពែយា-
បាលនៅមន្ទរីពែទែយ៤៧នាក់៕
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មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈសមាគមរោងចកែ-
កាត់ដែរនៅកម្ពុជា(GMAC)
បានអះអាងថាខ្លនួតែងតែធ្វើការ
ផែសព្វផែសាយនូវវិធានការនានា
របស់កែសួងសុខាភិបាលនិង
កែសួងការងរទៅដល់់បណ្តា
រោងចកែសហគែសនិងកម្មករ
និយោជិត ក្នុងការចូលរួមបង្ការ
និងទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលនែ
ជំងឺកូវីដ១៩ហើយក្នុងនោះដែរ
រោងចកែនីមួយៗក៏បានស្តកុទុក-
មា៉ាស់សមែប់តែៀមផ្តល់ជូន
កម្មករនៅពែលដែលមានការ-
ចាំបាច់រួចរាល់ផងដែរ។
លោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលែ-

ខាធិការរងGMACបែប់ភ្នពំែញ-
ប៉សុ្តិ៍ពីមែសិលមញិថាចពំោះមា៉ាស់
សមែប់កម្មករបែើបែស់គឺជា
ការទទលួខសុតែវូរបស់រោងចកែ
ផ្ទាល់ខ្លនួហើយសមែប់សុវត្ថិភាព
នៅតាមរោងចកែគឺសមាគម
តែងតែធ្វើការផែសព្វផែសាយបន្តនូវ
រាល់សែចក្តីណែនាំរបស់កែសងួ
សុខាភិបាលនិងកែសួងការងរ
ពែមទាំងបានធ្វើការបកបែពី
ភាសាខ្មែរទៅជាភាសាអង់គ្លែស
និងភាសាចិនដើមែបីឱែយអ្នកគែប់-
គែងរោងចកែបានយល់។
លោកថា៖«ហើយរោងចកែក៏

បានអនុវត្តផងដែរដោយបាន
ស្តុកទុកមា៉ាស់ឱែយបានគែប់គែន់
តែៀមសមែប់ផ្តល់ជូនកម្មករ
នៅពែលដែលមានការចាំបាច់
រួមនឹងវិធានមួយចំនួនទៀតដូច-
ជាការវស់កម្តាកម្មករនិងបុគ្គ-
លកិមនុពែលចលូរោងចកែដែល
បានអនុវត្តយ៉ាងតែមឹតែវូការលាង-
ដែសមា្អាតជាមួយនឹងអាល់កុល
ជាដើម»។លោកបញ្ជាក់ថានីតិវិធី
នែះក៏អនុវត្តចំពោះភ្ញៀវសវនករ
មនែ្តអីធកិារកចិ្ចនងិមនែ្តីអាជា្ញាធរ
គែប់គ្នាទំាងអស់ពែលចុះទៅរោង-
ចកែហើយបែសិនបើពួកគត់
មិនគោរពតាមវិធានការសុវត្ថិភាព
នែះទែរោងចកែក៏មិនអនុញ្ញាត
ឱែយចូលដែរ។GMACមិនមាន
សិទ្ធិអំណចក្នុងការចាប់បង្ខំឱែយ
រោងចកែអនុវត្តតាមវិធានការនានា 
ទែប៉នុ្តែសមាគមមានតនួាទីក្នងុ
ការផែសព្វផែសាយបន្តនូវអ្វីដែលជា
យន្តការនងិសែចក្តីណែនាំរបស់
រដា្ឋាភិបាលនិងកែសួងសុខាភិបាល។
បែធានសហភាពការងរកម្ពុជា

លោកអាត់ធន់បានបែប់ភ្នពំែញ-
ប៉ុស្តិ៍មែសិលមិញថាជាការល្អមួយ
ដែលGMACបានធ្វើការផែសព្វ-
ផែសាយនូវសែចក្តីណែនាំរបស់
កែសួងសុខាភិបាលហើយសមា-
គមគួរតែបន្តផែសព្វផែសាយដោយ
សហការជាមួយនឹងកែមុអធិការ-

កចិ្ចការងរចុះផែសព្វផែសាយទៅដល់
រោងចកែដោយធានាថារោងចកែ
នោះបានអនុវត្តតែមឹតែវូតាមការ-
ណែនាំរបស់កែសងួសខុាភិបាល
និងកែសួងការងរ។លោកបន្ត
ថា៖«កែុមហ៊ុនគួរតែទិញមា៉ាស់
អាល់កុលនិងសមា្ភារការពារកូវីដ
ឱែយបានចែើនសមែប់ធ្វើការអនុវត្ត
តាមវធិានការរបស់កែសងួហើយ
គួរតែទិញមា៉ាស់សមែប់កម្មករ
បែើបែសន់ងិកាតប់ន្ថយឱែយកម្មករ  
ចែញចូលក្នុងម៉ាងតែមួយ»។
លោកអាត់ធន់ចង់ឲែយតាមរោង-

ចកែគរួសង់បន្ទប់នងិកន្លែងហបូ
អាហារឱែយបានចែើន ដើមែបីកុំឱែយ
កម្មករនៅជាមួយគ្នាចែើន។លោក
ថាកែសួងការងរក៏គួរតែមាន-
ការណែនាំទៅដល់អ្នកបើកបរ
រថយន្តដកឹកម្មករឲែយបន្ថយចនំនួ
ដឹកកម្មករពី៣០មកនៅតែមឹ២០
នាក់ក្នុង១រថយន្ត។លោកបាន
បញ្ជាក់ថា៖«ក្នងុកាលៈទែសៈនែះ
ទោះបីជាកែពិបាកយ៉ាងណក៏
កម្មករយើងតែូវតែទិញមា៉ាស់
សមែប់ពាក់ដែរហើយមកដល់
ពែលនែះយើងមិនទាន់ឃើញ
មានខាងកែសងួឬកែមុហ៊នុជយួ
ចំណយក្នុងការទិញមា៉ាស់ឱែយ
កម្មករដែរ។ខ្ញុំគិតថាក្នុង១ខែ
កម្មករនិងកែុមហ៊ុនគួរតែជួយ
ចែញពាក់កណ្តាលមា្នាក់ក្នុងការ-
ទិញមា៉ាស់ឱែយកម្មករដោយសារ
បើមានការឆ្លងមិនមែនតែកម្មករ
ប៉ះពាល់ទែតែក៏មានបញ្ហាដល់
កែុមហ៊ុនដែរ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរនៅថ្ងែអង្គារ

ទី៨ខែធ្នូGMACនិងសមាជិក
បានផ្តល់មា៉ាស់ជូនកែសួងអប់រំ
ចំនួន២៤មុឺនមា៉ាស់ដើមែបីចែក-
ជូនសិសែសានុសិសែសសមែប់បែើ-
បែស់ក្នុងពែលបែឡងមធែយម-
សិកែសាទុតិយភូមិនាខែមករាឆ្នាំ
២០២១ខាងមខុ។នែះជាលើក-
ទី២ហើយដែលGMACបាន
ផ្តល់មា៉ាស់ដល់កែសងួអប់រដំោយ
ក្នុងលើកទី១ធ្វើឡើងកាលពី
២ខែមុនដោយGMAC បាន
ផ្តល់មា៉ាស់ចំនួន៤មុឺនមា៉ាស់។
លោករស់សវុចាអ្នកនាំពាកែយ

កែសួងអប់រំថ្លែងពីមែសិលមិញថា
តាមលទ្ធភាពកែសួងអប់រំ នឹង
ជូនសមា្ភារសុវត្ថិភាពសុខភាព
នែះទៅកាន់អង្គភាពកែមឱវទ
កែសួងដែលមានតមែូវការជាក់-
ស្តែង។លោកក៏បានថ្លែងអំណរ-
គុណនិងសា្វាគមន៍ ចំពោះកិច្ច-
សហការពីសំណក់គែប់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធតាមរយ:គែប់រូបភាព
ដើមែបីបន្តចូលរួមជាមួយរាជរដា្ឋា-
ភបិាលក្នងុការគែបគ់ែងទប់សា្កាត់
និងបង្ការការរីករាលដាលនែជំងឺ
កូវីដ១៩៕

មន្ត្រ ី៖ វ៉ាក់ សំាង ប្រឆំាង... GMACៈ ខ្លនួ ត្រង ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ពី វិធាន ការ 
នានាក្នងុ ការប្រឆំាង កូវីដ ទៅ ដល់ រោង ចក្រ 

តពទីពំរ័១...ពាក់កណ្តាលខែ
មករាឆ្នាំ២០២១នោះ អាច
បែពែឹត្ដទៅបានឬមួយក៏យ៉ាង-
ណ?»។បើតាមលោកសុវចា
ក្នុងករណីការបែឡងបាក់ឌុប
បែពែឹត្តទៅបានតាមការគែង-
ទុកនៅពាក់កណ្តាលខែមករាកែ- 
សួងអបរ់ំគនឺៅតែរកែសាលនំាំដើម
នែដំណើការបែឡងទាំងបច្ចែក-
ទែសនិងនីតិវិធីនែការបែឡង
ដដែល។លោកបានបញ្ជាក់ថា៖
«បែសិនបើមានការបែបែលួកែ-
សួងអប់រំនឹងជមែបជូនសាធារ-
ណជននាពែលសមសែប»។
លោក ហែង វ៉ាន់ដា បែធាន

កែមុបែកឹែសាភិបាលសមាគមគែឹះ-
សា្ថានឧត្ដមសិកែសាកម្ពុជា ថ្លែង
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍កាលពីមែសិល-
មិញថាទាក់ទងនឹងការស្នើសុំ
របស់សមាគមទៅកែសួងអប់រំ
ឱែយពិចារណឱែយសិសែសតែូវបែឡង
បាក់ឌុបឆ្នាំនែះជាប់ឬធា្លាក់អាសែ័យ

ទៅលើពិន្ទុបែចាំឆមាសនិងតែី-
មាសរបស់សសិែសនោះកស៏្ថតិនៅ
ក្នុងគំនិតរបស់កែសួងអប់រំដែរ។
ការបង្ហាញលទ្ធផលគិតទុក-

មនុដចូគ្នាចពំោះការបែឡងបាក-់ 
ឌបុរវងកែសងួអបរ់ំនងិសមាគម
បែបនែះកើតឡើងកែយកិច្ច-
បែជុំតាមរយៈអនឡាញមយួរវង
ភាគីទាំង២កាលពីថ្ងែទី៨ខែធ្នូ។
លោកថ្លែងថា៖«តាមរយៈលទ្ធ-

ផលក្នុងកិច្ចបែជុំនែះសមាគម
មិនចាំបាច់ដាក់សំណើបន្ថែម-
ទៀតទែពែះចំណុចនែះក៏ស្ថតិក្នុង
ជមែើសរបស់កែសួងអប់រំដែរ»។
បើតាមលោកវ៉ាន់ដា អ្វីដែល

សមាគមស្នើទៅកែសងួអបរ់ំនោះ
គឺបើសិនជាការបែឡងបាក់ឌុប
មិនអាចបែពែតឹ្តទៅបានតាមការ-
គែងទុកនៅពាក់កណ្តាលខែ
មករាឆ្នាំ២០២១កែសងួអបរ់ំគរួ
តែយកពិន្ទុនែការបែឡងឆមាស
និងតែីមាសរបស់សិសែសដើមែបី

កំណត់ជាមធែយមភាគនែការ-
បែឡងជាប់ឬធា្លាក់តែម្ដង។
លោកបុិច បូឡែន បែធាន

កែមុបែកឹែសាភបិាលសហពន័្ធសែវ
អប់រំនៅកម្ពុជា លើកឡើងថា
កែសួងអប់រំអាចមានការគិតគូរ
លើផលប៉ះពាល់នែការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩បានទូលាយ
ជាងគែឹះសា្ថានសិកែសាឯកជន។
ប៉នុ្ដែចពំោះគែឹះសា្ថានឯកជនគឺចង់
បានជមែើសមួយដែលអាចទៅ
រួចគឺការវតម្លែយកលទ្ធផលនែ
ការបែឡងឆមាសនិងតែីមាស
បែចាំឆ្នាំដើមែបីកំណត់ការបែឡង
បាក់ឌុបជាគោលតែម្ដង។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ចណំចុនែះ

ខ្ញុំគតិថាជាជមែើសល្អមយួពែះ
ថាការរៀបចំការបែឡងបាកឌ់បុ
នៅពាក់កណ្តាលខែមករាឆ្នាំ២០-
២១ខាងមុខនែះគឺនៅតែមាន
ហានភិយ័នៅឡើយបើទោះបជីា
កម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សំាង(កូវីដ-  
១៩)កដ៏ោយក៏ដណំើរការបែឡង
នែះគឺជាការបែថុយបែថានដែរ»។
បើតាមលោកបូឡែនជាជមែើស 

របស់គែះឹសា្ថានសិកែសាឯកជនការ-
យកលទ្ធផលនែការបែឡងតែមីាស 
នងិឆមាសរបស់សិសែសជាគោល-
កណំត់ពនិ្ទុការបែឡងបាក់ឌបុគឺ
ជាជមែើសដ៏បែសើរបំផុត និង
អាចទទួលយកបាន។
តាមរបាយការណ៍របស់កែសងួ 

អប់រំដែលភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ទទួល-
បានពមីែសិលមញិបែក្ខជនបែឡង
បាក់ឌុបឆ្នាំនែះមានចំនួនសរុប
១២១១០៨នាក(់កើន៤០៦៥ 
នាក់)សែីចំនួន៦៣៩០៨នាក់។
ក្នងុនោះបែក្ខជនថា្នាក់វទិែយាសាសែ្ដ
មានចំនួន៤០៧៤៦នាក់សែី
២៣៦២៩នាក់និងថា្នាក់វិទែយា-
សាសែ្ដសង្គម៨០៣៦២នាក់
សែី៤០២៧៩នាក់។ក្នុងនោះ
បែក្ខជនសាលារដ្ឋចនំនួ១១៣-
០៨០នាកស់ែ៥ី៩៨០៤នាកនិ់ង
បែក្ខជនសាលាឯកជន៨០២៨
នាក់សែី៤១០៤នាក់។ចំណែក 
មណ្ឌលបែឡងមានចនំនួ២១០
មណ្ឌល(កើន៨មណ្ឌល)នងិ
ចនំនួបន្ទប់៤៨៨៧បន្ទប់(កើន
១៦៣បន្ទប់)៕

ក្រសួង អប់ រំ នឹង វយ តម្ល្រ...
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ម្ចាស់ផ្ទះចិញ្ចមឹត្រចៀកកំាត្រវូអនុវត្តកិច្ចសន្រយាការពារបរិស្ថាន
អោម ប៊ុនធឿន 

កោះកុងៈ  មន្ទីរ បរិស្ថាន ខៃត្ត 
កោះកុង  ជំរុញឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ 
ជាម្ចាស់ សំណង់ ផ្ទះ ចិញ្ចឹម សត្វ- 
តៃចៀក កាំ  នៅតាម បណ្តា កៃុង  
និង សៃុក  តៃូវ អនុវត្ត កិច្ច សនៃយា 
ការពារ បរិស្ថាន ដៃល បាន ធ្វើ- 
ហើយ ជាមួយ មន្ទីរ បរិស្ថាន ខៃត្ត  
បើ មនិ ដចូ្នាះ ទៃ  មន្ទរី បរសិ្ថាន នងឹ 
មន វិធាន ការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់។ 

លោក ម៉ម ផល្លា  បៃធាន មន្ទីរ- 
បរសិ្ថាន ខៃត្ត កោះកងុ  កត ់សម្គាល ់  
ឃើញថា  ពលរដ្ឋ ដៃលជា ម្ចាស់ 
សណំង ់ផ្ទះ ចញិ្ចមឹ តៃចៀកកា ំ មនិ 
បាន អនុវត្ត ទៅតាម ខ្លមឹសរ នៃកិច្ច-
សនៃយា ការពារ បរិស្ថាន ដៃល ពួកគាត់  
បានធ្វើ រចួនាពៃល កន្លង មក  ជា មយួ 
មន្ទរី បរសិ្ថាន ខៃត្ត  នោះ  ទៃ ។  បើ តាម 
លោក បៃធាន មន្ទរី  ពលរដ្ឋ ដៃល 
បាន  ធ្វើ ផ្ទះ ចញិ្ចមឹ តៃចៀក កា ំពីមុន 
យូរ ហើយ មិនទាន់បានធ្វើកិច្ចសនៃយា   
ការពារ បរសិ្ថាន ទៃ។ ប៉នុ្តៃ សមៃប់ 
ពលរដ្ឋ ទើប ធ្វើ ពៃល កៃយ  សទុ្ធតៃ 
បាន ធ្វើកចិ្ច សនៃយាការពារ បរសិ្ថាន 
ទាងំ អស់ គា្នា។ ចពំោះ ផល ប៉ះពាល់  
ពី ការចិញ្ចមឹ សត្វតៃ ចៀកកំា   សខំាន ់
ជាងគៃ  គឺ សំឡៃង  រំខាន។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ផល ប៉ះពាល់ 
ពី ការចិញ្ចឹម សត្វ តៃចៀកកាំ  គឺ 
សំឡៃង ជាចំណុច ទី១  កៃពី  
ហ្នឹង សំណល់ ដៃល ជាអាចម៍ តៃ- 
ចៀកកាំ  ដូចជា មិនមន ផល ប៉ះ - 
ពាល់ អ្វីទៃ  ដោយសរតៃ អាចម៍ 
តៃចៀកកាំ  ម្ចាស់បាន គៃប់ គៃង 
ថៃរកៃសា  ហើយ គាត់ យក អាចម៍ 
ហ្នឹង ទៅ លក់ ជាថវិកា ទៀត ផង» ។ 

 ប៉ុន្តៃបើ តាម ការអះអាង  របស់ 
លោក ម៉ម ផល្លា  ការជំរុញ ឱៃយ 
ពលរដ្ឋ អនវុត្ត កចិ្ចសនៃយា នៃះ  លោក   

មិនកំណត់ ពៃល វៃល ជាក់ លក់  
ដើមៃបីឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ ចលូរមួ អនុ- 
វត្ត កិច្ច សនៃយា ការពារ បរិស្ថាន  ឬ 
មិនទាន់ បំពៃញ នីតិវិធី កិច្ចសនៃយា 
ការពារ បរ ិស្ថាន  នោះ ទៃ  ទោះបជីា 
មន្ទីរ បរិស្ថាន ខៃត្ត កោះ កុង គៃង 
មនវិធានការ ផ្លូវ ចៃបាប់ ក៏ ដោយ ។ 

 ផ្ទះ តៃ ចៀកកា ំចនំនួ ប៉នុា្មាន  ដៃល   
មនិ បានអនវុត្ត តាម កចិ្ច សនៃយា ការ- 
ពារ បរសិ្ថាន នោះ  លោក មម៉ ផល្លា  
មិនបាន បញ្ជាក់ ពី តួលៃខ នោះទៃ  
ដោយ លោក ថា  ផ្ទះ តៃចៀក  កាំ  
ភាគតិច ទៃ  ដៃល  មិនបាន អនុវត្ត 
តាម កិច្ចសនៃយា ការពារ បរិស្ថាន។

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង អត់ បទិ- 
ផ្លវូ គាត ់ទៃ  យើង នៅតៃ ទទលួ គាត ់
ជារៀង រហូត  ឱៃយតៃ ពកួគាត ់ចលូ រមួ   
ក្នងុ កចិ្ច សហការ ដើមៃបី ធ្វើ កចិ្ច សនៃយា   
ការពារ បរសិ្ថាន។ សមៃប ់បងប្អនូ 
ដៃល បាន ធ្វើ កចិ្ចសនៃយា ហើយ  តៃវូ តៃ   
អនវុត្ត នវូ កចិ្ចសនៃយា ដៃល ពកួគាត់ 
បាន ធ្វើ រចួ ហើយ នោះ។ ក្នងុ ករណ ី
ជរំញុ ណៃនា ំចៃើន លើក  មនិធ្វើ តាម  
ទើប យើង ចាត់ វិធានការ  ផ្លូវ ចៃបាប់» ។    

តាម សៃចក្តី ជូនដំណឹង របស់ 
មន្ទីរ បរិស្ថាន ខៃត្ត កោះកុង  ស្តីពី 
ការជំរុញ ការអនុវត្ត កិច្ចសនៃយា 

ការពារ បរិស្ថាន  ចំពោះ សំណង់- 
ផ្ទះ ចិញ្ចឹម តៃចៀកកាំ  កាលពី 
ថ្ងៃទ៧ី  ធ្ន ូ គ ឺ ខ្លមឹសរ  នៃ កចិ្ចសនៃយា 
ការពារ បរិស្ថាន នោះ ភាគី ម្ចាស់ 
ផ្ទះ តៃចៀកកាំ តៃូវធានា បិទ សំ - 
ឡៃង ទាងំសៃងុ  ចាបព់ ីម៉ោង ៧យប ់ 
រហូត ដល់ ម៉ោង ៦ពៃឹក  ដើមៃបី កុំឱៃយ 
រំខាន ប៉ះ ពាល់ អ្នក ជិត ខាង។ 

ក្នុង សៃចក្តី ជូនដំណឹង  ក៏បាន- 
បៃបឱ់ៃយ ពលរដ្ឋ ជាម្ចាស ់ផ្ទះ ចញិ្ចមឹ 
តៃចៀកកាំ  ដៃលមិន បាន បំពៃញ 
នតីវិធិ ីធ្វើកចិ្ច សនៃយា ការពារ បរសិ្ថាន  
បៃញាប់ មក បំពៃញ នីតិវិធី កិច្ច- 
សនៃយា ការពារ បរសិ្ថាន ឱៃយបាន រសួ រាន ់  
ចាប់ពី ថ្ងៃ ជូន ដំណឹង នៃះ តទៅ ។ 

 លោក វី រា៉ាវុធ  បៃធាន មន្ទីរ រៀបចំ 
ដៃនដ ីនគរបូ នយីកម្ម   សណំងន់ងិ  
សរុយិោដខីៃត្ត ថ្លៃងថា ៖«ផ្ទះ ចញិ្ចមឹ  
តៃ ចៀកកាំ ក្នុង បណ្តា កៃុង  សៃុក 
នៅ  ខៃត្ត កោះ កងុ សទុ្ធតៃ មន ចៃបាប ់ 
តៃមឹតៃវូប៉នុ្តៃ លើកលៃងតៃ នៅ ត ំបន ់
ការពារ ធម្មជាតិនិង តំបន់ ដៃល រដ្ឋ 
មនិទាន ់បាន កាត ់ឆ្វៀល ទៅ បៃជា-  
ពលរដ្ឋ។ អា ហ្នឹង យើង អត់ ទាន់ 
ហ៊ានចៃញ ចៃបាប់ ជូន ពួក គាត់ ទៃ»។ 

លោក សុខ សុទ្ធី  អភិបាល រង  
និង  ជាអ្នក នាំពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 

កោះកុង  បៃប់ ពី មៃសិល មិញថា  
រដ្ឋបាល ខៃត្ត បាន ចៃញ សៃចក្តី- 
ណៃ នំា មិនឱៃយ មនការ សងសង់ 
ផ្ទះ តៃចៀក កាំ នៅក្នុង ទីបៃជុំ ជន 
ទៀត ទៃ  ព ីអឡំងុ ពាក ់កណ្តាល  ឆ្នា ំ
២០១៩  បើទោះបី ជា នៅ ទីរួម- 
សៃុក  ឬ កៃុង ក៏ដោយ។ លោក ថា ៖ 
« បៃជា ពលរដ្ឋ អាចសង់ ផ្ទះ ចិញ្ចឹម   
តៃចៀកកាំ បាន  គឺ យើង  គិតថា 
ចម្ងាយ ២គីឡូ ម៉ៃតៃ  ឬ  លើស នោះ  
ព ីទ ីបៃជុជំនទៅតាម   សភាព ជាក-់ 
ស្តៃង នៃ ទំហំ ទី បៃជុំ ជន»  ។    

លោក ស៊ុយ កុកធាន  អ្នកជំ- 
នាញ សង់ ផ្ទះ តៃចៀកកាំ  គាំទៃ 
មន្ទីរ  បរិស្ថាន ខៃត្ត កោះកុង  ដៃល 
ណៃ នាំ ពលរដ្ឋ មិន ឱៃយមន ការ- 
ចាក ់សឡំៃង  ចនោ្លាះ ព ីម៉ោង ៧ យប ់ 
ដល់ ម៉ោង ៦ពៃឹក។ លោក កត់- 
សម្គាល  ់ថា អ្នក ចញិ្ចមឹ តៃចៀក កា ំ
ភាគ ចៃើន  តៃង ចាក ់សឡំៃង ឮសរូ 
ខា្លាំងៗ បង្ក ការរំខាន ដល់ ពលរដ្ឋ 
ជតិ ខាង  ខណៈ ការបើក សឡំៃង ឮ 
ខា្លាងំៗ  គា្មាន បៃយោជន ៍ សមៃប ់  ការ- 
ទាក់ទាញ ដល់ សត្វ តៃចៀក កាំ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«សឡំៃង  វា មន 
សឡំៃង ដៃល អាច រណ្ត ំស្តាប ់ទៅ វា 
ពរីោះ មនិចាក ់តៃចៀក ពៃក  ហើយ 
មន កមៃតិ សឡំៃង របស ់វា។ ដល ់
ពៃល យើង ដាក ់សឡំៃង ខា្លាងំៗ ពៃក  
តៃចៀកកាំ  ហក់ដូច ជា មកលៃង 
តៃមយួ ភ្លៃតៗ  វា ហើរ ចៃញ ទៅ វញិ 
អស ់អ៊ចីងឹ ទៅ  ហើយ សត្វ តៃចៀក កា ំ 
វា មិន មៃន មក នៅ នឹង សំឡៃង 
បាញ់  ខា្លាំងៗ ហ្នឹង ទៃ»។

បើ តាម លោក កកុធាន  ការចញិ្ចមឹ   
តៃចៀកកាំ  មិន ប៉ះពាល់ បរិស្ថាន  
ទៃ  ពៃះ នៃះ ជាការចលូ រមួ អភរិកៃស 
ក្នងុការ ចញិ្ចមឹ  ដោយគា្មាន បៃើ សរ- 
ធាត ុគមី ី។  លមក សត្វ  គៃ អាច បៃើ 
ជាបៃយោជន៍ ក្នុងការ ដាំដុះ ៕

អគារពណ៌ស នៅម្ខាងនៃពៃក គឺជាផ្ទះសត្វតៃ  ចៀកកំានៅខៃត្តកោះកុង។ រូប ហៃង ជីវ័ន

តុលាការចោទប្រកាន់បុរស២នាក់ពីបទ
ស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសរប្រើអំពើហិង្រសា

គឹម   សា រុំ 
 
កំ ពង់ឆ្នាំងៈ តុលការ  ខៃត្ត 

កពំ ង ់ឆ្នាងំ សមៃច ចទ បៃកាន ់ 
នងិ ឃុ ំខ្លនួ បរុស សងៃសយ័ ២នាក ់ 
ក្នុង ពន្ធ នាគារ ពី មៃសិល មិញ 
បនា្ទាប់ ពី សមត្ថ កិច្ច អាវុធ ហត្ថ 
ខៃត្ត ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ ទី៥  ធ្នូ 
ពាក់ ព័ន្ធ អំ ពើ ឃាតកម្ម លើនារី 
សិសៃស សល វិទៃយាល័យ ម្នាក់  
យក ទៃពៃយ សមៃបត្តិ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
៣  ធ្នូ នៅ ភូមិ ស្ទឹង ថ្មី  ឃុំ ឆ្នុក ទៃូ   
សៃុក បរិបូណ៌ ខៃត្តកំពង់ ឆ្នាំង ។ 

  ពាក់ព័ន្ធ ការ ឃំុខ្លនួ ជន សងៃស័យ 
ទាំង២ នាក់ នៃះ ពី មៃសិលមិញ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ បាន ទូរស័ព្ទ  ទាកទ់ង 
លោក  ឡុង  សុីថា  អ្នក នាំពាកៃយ 
អយៃយការ អម សល ដំបូង ខៃត្ត 
កពំង ់ឆ្នាងំ ដើមៃប ីសុ ំអតា្ថា ធបិៃបាយ 
ដៃរ តៃ លោក មិន លើក ទូរស័ព្ទ។

លោក  ហងៃស  សុជាតិ  មៃ បញ្ជា- 
ការ រង កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត 
កំពង់ ឆ្នាងំ បាន ឱៃយ ដឹងពី មៃសលិមញិ 
ថា  ករណី ជន សងៃស័យ ឈ្មាះ  
កាន់  ឈុន ឡៃង  អាយុ ៣៦ឆ្នាំ  
មន ទីលំ នៅ ភូមិ កំពង់ ថ្គាល  
ឃុ ំអនៃសារ ចបំក ់ សៃកុ កៃគរ  ខៃត្ត 
ពោធិ៍សត់  និង ម្នាក់ ទៀត   ឈ្មាះ  
លន  សុខ ឡូត  អាយុ ២២ឆ្នាំ  រស់ 
នៅ ក្នងុ ភូមិ - ឃំុ ផា ត់ សណ្តាយ  
សៃកុ កំពង់ ស្វាយ  ខៃត្ត កំពង់ធំ  
តៃវូ បាន តុលការ ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាងំ 
សមៃច ចទ បៃកាន់ និ ង ឃំុ ខ្លនួ ក្នងុ 
ពន្ធនាគារ ខៃត្ត ហើយ ពី ថ្ងៃ ទី ៩ ធ្នូ ។  

លោក បានថ្លៃង ថា៖«តលុការ    
បាន ចទ ជន ទាំង២ នាក់ ក្នុង 
បទស្ថាន ទម្ងន់ ទោស  ដោយ- 
សរការ បៃើ អំពើ ហិងៃសា។   តលុការ 
ឃុំ ខ្លួន ពួក គៃ បណ្តាះ អាសន្ន 

ក្នុង ពន្ធនា គារ  ខៃត្ត តាម នីតិ វិធី 
ហើយ » ។ ក្នុង បទ ចទ តាម 
មតៃ ៣៥៧ នៃ កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ 
នៃះ  បៃសិន បើ តុលការ រក- 
ឃើញ ថា កៃុមជន សងៃស័យ ពិត- 
ជា បាន បៃពៃឹត្ត ដូច ការ ចទ- 
បៃកាន់ របស់ អយៃយការ អម- 
សល ដំបូង ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង 
មៃន នោះ នឹង តៃវូ ជាប់ ពន្ធនាគារ 
ពី ៣ ទៅ១ ០ឆ្នាំ។   

ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ សៃវជៃវ 
ជុំវិញ អំពើ ឃាតកម្ម និង ឈាន 
ទៅ ចាប់ ជន បង្ក បទ ល្មើស នៃះ 
តៃូវ បាន លោក  សុជាតិ  រំឭក 
បៃប់ ពី មៃសិលមិញ ថា សកសព 
នារី រងគៃះ តៃូវបាន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ជិះ ទូករ ក ឃើញ នៅថ្ងៃ 
ទី ៤ ធ្ន ូក្នងុ ស្ថានភាព ស្លាប់ អណ្តៃត 
ទឹក ។  បនា្ទាប់ មក នៅថ្ងៃ ទី៥  ធ្នូ 
កម្លាំង ជំនាញ ពៃហ្ម ទណ្ឌ របស់ 
លោក បាន បើក ការ សៃវជៃវ  
រហូត ឃាត់ ខ្លួន មនុសៃស បាន 
៤នាក់ ។  ប៉ុ ន្តៃ កៃយ សុើប សួរ 
មនុសៃស ទាំង៤ នាក់  មន ២នាក់ 
មនិ ពាក ់ពន័្ធ ក ៏សមត្ថ កចិ្ច លោក 
អនុញ្ញាត ឱៃយ ពួក គៃ តៃឡប់ ទៅ 
ផ្ទះ វិញ ។    លោក បន្តថា នៅ ថ្ងៃទី 
៧ ធ្នូ  ដោយ មន ការ សងៃស័យ 
លើបុរស ម្នាក់ ទៀត  រស់ នៅក្នុង 
ភូមិ ជា មួយ នារី រ ង គៃះ ក៏ ស មត ្ថ-  
កិច្ច របស់ លោក បាន ហៅ បុរស 
ម្នាក់ នោះ សក សួរ តៃ ដោយ 
មនិ ពាកព់ន័្ធ ក ៏អនញុ្ញាត ឱៃយគាត ់
តៃឡប ់ទៅផ្ទះ វញិ ដៃរ ។ ចណំៃក 
ឈ្មាះ កាន់  ឈុន ឡៃង    និង  
ឈ្មាះ លន  សុខ ឡូត  សមត្ថកិច្ច  
លោក បាន សំុយោបល់ ពី ពៃះរាជ- 
អាជា្ញា ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង រកៃសា ទុក  
ដើមៃបី សួរ...តទៅ ទំ ព័រ ៧
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អាជ្ញាធរកំពុងរៀបចំផ្តល់ដីដល់ពលរដ្ឋ៣១គ្រសួារដើម្របីជថ្នរូឱ្រយចាកច្រញពីឧទ្រយានជតិឫស្រសីត្របឹ
នៅ សុីវុត្ថា

ព្រះវិហារៈ អាជ្ញាធរ ខៃត្ត ពៃះ- 
វិហារ បា ន សមៃច ផ្តល់ ដីទំហំ ១ ០ 
ហិកតាដល់ បៃជ ពលរដ្ឋ ចំនួន  
៣  ១គៃសួារ  ដើមៃប ីតាងំ លនំៅឋាន 
ថ្មជីថ្ន ូនឹង ការ រើលំនៅឋាន ចៃ ញ- 
ពតីបំន ់ឧទៃយាន រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា- 
កម្ពុជ តៃជោ សៃន ឫសៃសី តៃឹប  
ដើមៃបី  កំុឱៃយ ពួក គាត់  បន្ត កាប់ បំផ្លា ញ 
ពៃ ឈើ ក្នុង ឧទៃយាន នៃះ ទៀត ។

លោក ជ សមៃបតិ្ត អន ុបៃធាន- 
ឧទៃយាន រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជ 
តៃជោ សៃន ឫសៃសី តៃបឹ  បៃប់ ភ្នពំៃ ញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិល មញិ ថា បន្ទាបព់ ីមាន 
ការ ស្នើពរីាជ បណ្ឌតិៃយ សភាកម្ពជុ  
អាជ្ញាធរ ខៃត្ត  កំពុង តៃ រៀបចំ និតិវិ ធី 
ក្នុងការ ផ្ទៃរ ពលរដ្ឋ ទាំង ៣១គៃួ - 
សារ នៃះចៃញ ពីឧទៃយាន  ក្នងុ គោល- 
បំណង កុំ ឱៃយ ពួក គាត់ កាប់ បំផ្លាញ 
ពៃឈើ នៅក្នុង ឧទៃយាន ពៃះ 
កន្លង មក នៃះពួក គាត់ បាន កាប់ - 
ឈើ ធ្វើ អាជវី កម្ម។លោក ថ្លៃង ថា ៖ 
«រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ពៃះវិហារ បាន 
សហការ ជមួយ នឹង សៃុក ឆៃប  
ដើមៃបី ធ្វើកចិ្ច ការ នៃះ ឱៃយបាន លឿន 
ប៉ុន្តៃការ ដោះសៃយ ហាក់ មាន 
សា្ថាន ភាព យឺត យ៉ាវ»។ ថា្នាក់ សៃ ុក  
កំពុង រៀបចំ នីតិវិធី ក្នងុ ការ សំុយោ - 

បល់ ពីថា្នាក់ ខៃត្ត  ក្នងុការ ដោះ សៃ យ 
ហើយ ដី ដៃល រាជ បណ្ឌិត ៃយសភា- 
កម្ពុជ បាន ស្នើសុំ ផ្តល់ ឱៃយ  ពល រដ្ឋ 
នៃះ មាន ទហំ ំ១០ហកិតា ដោយ 
ក្នុង ១ គៃួសារ នឹង ទទួល បាន ដី 
ទំ ហំ  ៣០ x ៥០ ម៉ៃតៃ និង មាន 
ការ រៀបចំ  ផ្លូវ និង អណ្តូង ទឹក 
សមៃប់ បៃើបៃស់ និង មានដំ កូន 
ឈើជ ចៃើន នៅដី នោះ ។ «ទតីាងំ 
នៃះ រៀបច ំរចួ រាល ់អស ់ហើយ  នៅ 
តៃ ពួ ក គាត់ រើលំនៅ ឋាន ទៅ កាន់ 
ទីនោះ បុ៉ ណ្ណោះ។   បុ៉ន្តៃ មាន  ពលរ ដ្ឋ 
មយួ ចនំនួស្មគ័ៃ ចតិ្ត រុះរើ នងិ មយួ- 
ចំនួន ទៀត  មិន ទាន់  ទៃ ចាំ មើ ល 
ថា្នាក់ ខៃត្ត ដោះ សៃយ »។ លោក 
បន្ត ថា៖«បើទុក ឲៃយ គាត់ បន្តរស់ នៅ  
ទីនៃះ (ឧទៃយាន ជតិ ឫ សៃសី តៃឹប) 
ពួក គាត់ នឹង កាប់ បំផ្លាញ ពៃ ឈើ 
អស់ពី ឧទៃយាន ជតិ មិន ខាន » ។ 

លោក ហុឹម យ៉ាន មៃឃុំ ឆៃប  
២ ថ្លៃង ថា លោក បាន ទៅ ចលូ រមួ 
បៃជុំ ជចៃើន លើក ជមួយ នឹង 
លោ កអភិបាល រង សៃុក ឆៃប   
និង មន្តៃី ពាក់ ព័ន្ធ ដើមៃបី ស្វៃង រក- 
នីតិវិធី ក្នុង ការរើ លំនៅឋានរ បស់  
ព លរដ្ឋ ទាំង ៣១គៃួសារ នៃះ    ។ 
លោកបន្តថា នៅក្នុង ការ ដោះ- 
សៃយ នៃះមាន ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួ ន 
បាន ស្ម័គៃ ចិត្ត ក្នុង ការ រុះរើលំនៅ - 

ឋាន ចៃញ ទៅ កាន ់ទតីាងំ ថ្មដីោ យ   
គា្មាន សំណង ប៉ុន្តៃ មាន ពល រដ្ឋ 
ចំនួន១២ គៃួសារ ទៀត  ទាមទារ 
សំណង ផៃសៃងៗ ។ គៃួសារ មួយ- 
ចនំនួ តចូ ទៀតហាក ់មនិ សូវ អើ ពើ  
ក្នុង ការ ចូល រួម បៃជុំដោះ សៃយ  
ប៉ុន្តៃ កិច្ច ការ នៃះ  ឃុំកំពុង ដោះ- 
សៃយ។ មលូ ហៃត ុដៃល ពលរដ្ឋ 
មនិ ចង ់រើផ្ទះហើយ ស្នើ សុសំណំង 
ដោយ សារ ពួក គាត់ យល់ ឃើញ 
ថា នៅពៃ ល រើលំនៅ ឋាន  នឹង ធ្វើ 
ឱៃយ មាន ការ បៃក បាក ់នងិ ខចូ ខាត 
លនំៅ ឋាន របស ់ពកួ គាត ់ ពពីៃះ 
ផ្ទះ ពកួគាត ់មានទហំធំ ំ ដោយ ផ្ទះ 
ខ្លះ  មាន ទំហំ  ២ខ្នង  និង ខ្លះទៀ ត 

៣ខ្នង។ « ផ្ទះ នៅ នៃះ មិន មៃន 
តូចៗទៃ ហើយ បៃើបៃស់ ដៃ ក 
សុទ្ធ  សឹង តៃមាន តម្លៃខ្ពស់ ។ គាត់ - 
សា្តាយ ផ្ទះ  របស់ គាត់ ដៃរ ទើប ពួក- 
គាត់ ស្នើសំុ សំណង ហើយ កិច្ច កា រ 
នៃះតៃូវ បាន ធ្វើ របាយ ការណ៍ រួច- 
រាល ់អស ់ជមយួ ថា្នាក ់សៃកុ ដើមៃប ី
ដក់ ទៅកាន់ ថា្នាក់ ជតិ ឱៃយជួយ 
ដោះសៃយ  មុន នឹង ពួក គាត់ រុះរើ 
ប៉ុន្តៃ លទ្ធផល យ៉ាង ណាមិន ទាន់ 
ដឹង នោះ ទៃ»។ 

រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះវិហារ បាន 
បង្កើត កៃុម ការងារ ចមៃុះ មួយ 
ដើមៃបី ដោះសៃ យ បញ្ហាជូន ដល់ 
បៃជ ពលរដ្ឋ ទាំង ៣១ គៃួសារ 

នៃះ ដោយ គណៈ កម្មការ ចមៃុះ 
នៃះ  បាន សមៃច ផ្ដល ់ជនូ ពល រដ្ឋ 
នូវ ដីដៃល មានទទឹង បៃវៃង ៣០ 
ម៉ៃតៃ បណ្ដោយ បៃវៃង ៥០ ម៉ៃតៃ 
ក្នងុ ១គៃសួារ ។ ទតីាងំ ថ្ម ីនៃះ នៅ- 
ខាងជើ ង កៃបៃរវត្ត ផ្លតឹ មាន ចមា្ងា យ  
កន្លះ គីឡូ ម៉ៃតៃ   ពីទីតាំង ចាស់  
ដោយ មាន ហៃដ្ឋា រចន សម្ព័ន្ធ 
គៃប់គៃន់ ដូច ជ សាលា រៀន វត្ត - 
អារាម ភូមិ និង អណ្តូង ទឹក។ 

លោក សុខ ទូច បៃធាន រាជ- 
បណ្ឌតិៃយ សភាកម្ពជុ ព ីថ្ងៃទ៨ី ខៃ 
ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ បាន ដឹកនំ កៃុម- 
ការ ងារ ឧទៃយាន ចុះលៃបាត ជៃុង- 
មា្ខាង នៃឧទៃយាន រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា - 
កម្ពុជ តៃជោ សៃន ឫសៃសី តៃឹប 
នងិ បាន បៃទះ ឃើញ ឈើបៃ ណតី 
ចំនួន ៣០០ ដើម  តៃវូ បាន គៃ កា ប់  - 
បំផ្លា ញ។ លោក ថ្លៃង ថា៖«បទ- 
ល្មើស ពៃឈើ ទាងំ នៃះភាគ ចៃើ ន 
កាប់ដោយ បៃជព លរដ្ឋ ដៃល តាំង 
លំនៅឋានក្នុង ឧទៃយានជតិ »។

បើ តាម លោក សុខ ទូច កៃមុកា រ - 
ងារ បាន ចុះទៅ តៃតួ ពិនិតៃយ ផ្ទះ រប ស់  
ពលរដ្ឋទាំង ៣១ គៃួសារ ដៃល 
រស់នៅ ក្នុង ឧទៃយាន នៃះ និងបាន 
រកឃើញក្នងុ ផ្ទះទាងំ១៥ ខ្នង នៃះ 
សុទ្ធ សឹង តៃមាន ឈើ ដៃល តៃូវ- 
បាន កាប់បំ ផ្លាញពី ឧទៃយាន ។

មន្តៃ ីសមៃប សមៃលួ សមាគម- 
អាដ ហុក ខៃត្ត ពៃះ វិហារ លោក 
ឡោ ចាន់  ឱៃយដឹង ថា  បើអា ជ្ញា ធ រ 
ឬខាង ឧទៃយាន ជតិឲៃយ ពលរដ្ឋ ចៃ ញ  
ក្នងុ នយ័ ផ្តល ់ផល បៃយោជន ៍ដល ់
រដ្ឋ ពិត បៃកដ និង រៀបចំ ទីតាំង 
ដោះដូ រឲៃយពលរដ្ឋ រស់ នៅបាន- 
សមរមៃយមនិ ជបញ្ហានោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ 
បើឱៃយ ពលរដ្ឋ ចៃញ ដើមៃបី ផល- 
បៃយោជន៍ បុគ្គល មិន ល្អ នោះទៃ 
ពៃះ កន្លង មក  មាន ករណីបៃប នៃះ  
កើត ឡើង ចៃើន ក្ន ុង ខៃត្ត ពៃះវិហារ ។

លោក ឡោ ចាន់  ថ្លៃង ថា៖ «យើ ង 
ឃើញ ថា តបំន ់មយួ ចនំនួនៅ ក្ន ុង 
ខៃ ត្តពៃះវិហារ  អាជ្ញាធរ តៃង តៃ 
យក កន្លៃង នៃះ កន្លៃង នោះ ហើ យ 
ឱៃយពលរដ្ឋ ចៃញ ពីទី តំាង នោះ បុ៉ន្តៃ 
លទ្ធផល ចុង កៃយ ទីតំាង ដី ដៃ ល 
បៃជ ពល រដ្ឋ រស់ នៅ បៃរ ជធា្លាក់ - 
ចូល ទៅ ក្នុង ដៃ របស់ បុគ្គល មាន- 
អំណា ច និង វិស័យ ឯក ជន ទៅ - 
វិញ »។ លោក បន្ត ថា ៖ «ដូច្នៃះ 
បើធ្វើ ដើមៃបី ផលបៃ យោជន៍ សាធា - 
រណៈ ពិត បៃកដ បៃជ ពលរដ្ឋ 
ដៃល តៃូវ បាន ឱៃយចៃញ ហ្នឹង គួរ- 
តៃសមៃប សមៃួល  ក្នុងការ ចៃញ 
ទៅ រស់នៅ ក្នុង ទីតាំង ណា  ដៃល 
គៃ រៀបចំ ឲៃយ នោះបៃសើរជ ងបង្ក 
ជម្លាះ ដក់ គា្នា» ៕  

ឈើ ដ្រលគ្រកាប់ក្នងុ តំបន់ ឧទ្រយាន ជាតិ ឫស្រសីត្របឹ  ។ រូបថត រាជ បណ្ឌិតៃយ សភាកម្ពុជ
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

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

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

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

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

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

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

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា� ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768

បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

ផន សុខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

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

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

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

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

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

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ �ៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ មាន មនសុៃស សៃ ីមនិ 
ចៃើន ទៃ ដៃលមាន ភាព ក្លា- 
ហាន និង អាច តស៊ូ កររ ស់នៅ 
ក្នងុ ពៃ នងិ ឆ្លងកត ់ជវីតិ ជា អ្នក- 
ករ ពារ   បរិស្ថាន និង សត្វ ពៃ។ 
ក៏ប៉ុន្តៃ អ្នក សៃី ឈិ ត ផាត់ ថាវ- 
ឌី គឺជា មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស ជា ស្តៃី 
មា្នាក់  ក្នុងចំ ណោម ស្តៃី ជា មន្តៃី - 
ឧ ទៃយា នុ រកៃស បៃមាណ ៤០នាក់ 
ដៃល បាន  និ ង កំពុ ង បំ ពៃ ញ ករ- 
ងា រនៃះ នៅ ទូទាំង បៃទៃស។  

មនិ តៃមឹ តៃ ស្ថតិ ក្នងុ ចណំោម 
មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ រកៃស ជា ស្តៃ ីដៃលមា ន 
ចំនួន តិចតួច នៅកម្ពជុាបុ៉ណោ្ណោះ 
ទៃ    តៃ អ្នកសៃ ីឈិ ត ផាត់ ថាវ ឌី 
ក ៏ជាម ន្តៃ ីឧ ទៃយា ន ុរកៃស ស្តៃ ីតៃ មា្នាក ់
គត់ ដៃល បាន ចូលរួម  ករពារ 
នៅក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃ កសត្វ- 
ពៃ ពៃក បៃសព្វ ដៃ លមាន ផ្ទៃដី 
ជាង ១ មឺុន ២ពាន់ ហិក តា ស្ថតិ- 
ក្នងុ ភូមិ សស្តៃ សៃកុ ពៃក បៃសព្វ 
និង សៃុក សំបូរ ខៃត្ត កៃចៃះ។ 

ស្ថិត ក្នុង វ័យ ៣១ឆ្នាំ និង ជា 
អ្នកសៃុក សំបូរ ផង នោះ អ្នក- 
សៃី ឈិ ត ផាត់ ថាវ ឌី បាន ចូល 
បមៃើ ករងារ ជា មន្តៃ ីឧ ទៃយា ន ុរកៃស 
ចណំុះ មន្ទរី បរសិ្ថាន ខៃត្ត កៃចៃះ 
នៅ ដៃន ជមៃក ស ត្វពៃ ពៃក- 
បៃសព្វ នៃះ កល ពី ឆ្នា២ំ០១៧។ 
ក្នងុពៃលនោះ អ្នកសៃ ីក៏ស មៃ ច 
បោះប ង់ក រងា រ នៅកៃុម ហ៊ុន- 
ឯក ជ នដើមៃបី ចាប់យ កក រងា រ 
ដ៏លំ បាកនៃះ  ខណៈអ្ន កសៃី ក៏ 
បាន   ប ញ្ចប ់ករ ស ិកៃសាថា្នា ក ់បរញិ្ញា- 
ប តៃ ផ្នៃក ជីវវិ ទៃយាផ ង ដៃរ ។

អ្នកសៃ ីផាត ់ថាវ ឌ ីបាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កល ពីថ្ងៃទី៨  ធ្ន ូថា 
ដំបូង ឡើយ  មិន មាន កៃុម គៃួ- 
ស រ  សច ់ញាត ិណា មា្នាកគ់ាទំៃ  
ករ សមៃចចិត្ត របស់ អ្នក សៃី 
ដៃល ចង់ ធ្វើជា មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស 
នៃះ នោះ ទៃ។

អ្នកសៃ ីបាន នយិាយ ថា៖«ខ្ញុ ំ
សៃឡាញ់ ពៃ ឈើ និង សត្វ ពៃ 
ដៃល ចិត្ត សៃ ឡាញ់ នៃះ ខ្ញុំ ចង់ 
ថៃរកៃសា ករពារ ឱៃយ គងវ់ងៃស ស្ថតិ- 
ស្ថៃរ ទៅមុខ។ អី៊ចឹង មានចិត្ត មួយ 
ក៏ ជំរុញ ឱៃយ ខ្ញុចូំល ជាម ន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ- 
រកៃស តៃម្តង។ដំបូង បា៉ា មា៉ាក់ ខ្ញុ ំគាត់ 
ជំទាស់ ដៃរថា  កូនសៃី ហៃតុអ្វី 
ទៅ នៅក្នងុ ពៃ?ប៉នុ្តៃ ខ្ញុបំានពនៃយល ់ 
ពកួគាត ់នងិ លើក ហៃត ុផល ថា 
កូន សៃឡាញ់ និង ចង់ បំពៃញ 
បំណង ខ្ល ួនឯង។ គាត់ ស្តាប់ ហៃតុ- 
ផល នៃះ គាត់ ក៏ លៃង ជំទាស់ 
និង ស មៃ បតាមចិត្ត ខ្ញុំ»។

ឧបសគ្គ ដៃល បៃឈម ក្នុង 
នាម ជា មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស គឺ មិន- 
មៃន មាន តៃឹម ប៉ុណ្ណឹង ទៃ  តៃ 
លើស ពនីៃះ  អ្នក សៃ ី ផាត ់ថាវ ឌ ី
តៃូវ ផា្លាស់ ប្តូរជីវិត ពី ស្តៃី ធម្មតា 

ដៃល ធ្លាបត់ៃ រសន់ៅ សខុ សៃលួ 
ក្នុង ជីវិ តជា កូន សៃីក្នុង គៃួស រ 
ធរូ ធរម ួយ  មក ទទលួ យក ជវីតិ 
រស់នៅ ក្នងុពៃ។ អ្នកសៃ ីនិយាយ 
ថា អ្នកសៃ ី តៃវូ ចុះ លៃបាត ពៃ ជា 
ទៀង ទាត់ និង ផា្លាស់ វៃន គា្នា យាម 
ដើមៃបី ករពារ ករ បរបាញ់ សត្វ 
និង ករ កប់ បំផា្លាញ ពៃ ឈើ។

ផាត់ ថាវ ឌី បានរំឭកថា៖«ករ- 
ធ្វើ ករ ងារ នៃះ ដំបូងៗ គឺមាន 
អារម្ម ណខ៍្លាចៗដៃរ  ពៃះ យើង 
ធ្លាប់តៃ រស់នៅ សៃុក ភូមិ មាន 
មនសុៃស អ៊អូរ ហើយ យើង ផា្លាស-់ 
ប្តូរ មក នៅក្នុង ពៃ វិញ។ប៉ុន្តៃ 
ករតំាង ចិត្ត របស់ ខ្ញុ ំគឺមកពី ករ- 
សៃឡាញ ់ធម្ម ជាត ិហើយ យើង 
ជា អ្នក ករ ពារពៃគឺ តៃូវតៃ នៅ 
ក្នងុ ពៃ។ខ្ញុ ំតៃវូ តាងំចតិ្ត ឱៃយ បាន»។ 
    អ្នកសៃ ី រឭំក ទៀត ថា៖ «រយៈ- 
ពៃល១ខៃ ទើប ខ្ញុំ អាច សមៃប 
ខ្លួនបាន តាម ជីវិត ថ្មី ដៃល រស់- 
នៅ ក្នុង ពៃ។ នៅពៃល រស់នៅ- 
ក្នងុ ពៃ យរូៗ ទៅខ្ញុ ំគតិ ថា វា មាន 
ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់ ខុសពី កររស់- 
នៅ ក្នងុ សៃកុ ភូមិដៃល មាន  ភាព- 
រញ៉ៃរ ញ៉ៃ។ករ ប្តរូ ទៅ រសន់ៅ ក្នងុ 
ពៃគឺមាន ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់ និង 
ពោរ ពៃញ ដោយ ធម្ម ជាត ិល្អ»។ 
  ករតាងំ ចតិ្ត របស ់អ្នក សៃ ី ផាត ់
ថាវ ឌី ពី១ថ្ងៃ ទៅ១ថ្ងៃ បានធ្វើ 
ឱៃយ អ្នកសៃ ីកន់ តៃមាន ភាព ស្នទិ្ធ- 
ស្នាល ជាមួយ ធម្មជាតិ  និង សត្វ- 
ពៃ។រយៈ ពៃល បំពៃញ ករ ងា រ 
ជា ង ៣ឆ្នាំ  កន្លងម ក នៃះ ផាត់ 
ថាវ ឌី រំពឹង ថា តទៅ មុខទៀ ត 
នឹង អាច ក រពារ ធនធន ទាំ ង- 
អស ់នៃះ បន្ត ដល ់កនូចៅ ជនំាន ់
កៃយដើមៃបី ឱៃយ ពួកគៃអាចស្គាល់ 
នងិ ដងឹថា កម្ពជុា មាន សមៃបត្ត-ិ 
ធម្មជាតិ ដ៏ អស្ចារៃយ។ 

ផាត់ ថាវ ឌី បាន បន្តរៀបរាប់ 
ដោយ សឡំៃ ងមយួៗ ដ ូច្នៃះថា៖ 
«ខ្ញុ ំមិនមាន ចិត្ត ចង់ បោះ បង់ អា- 
ជីព ជាម ន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ រកៃស នៃះ ដាច់- 
ខត។ខ្ញុំ មាន ក្តី សៃ មៃចង់ បន្ត 
អាជីព នៃះ ពៃញ ១ជីវិត  ដើមៃបី 
ករពារ សមៃបត្ត ិធន ធនធ ម្មជាត ិ
របស ់ខ្មៃរ ឱៃយ បាន គងវ់ងៃស បន្ត  ទៅ 

កនូចៅ ជនំាន ់កៃយ។ដចូ ខ្ញុអំ៊ចីងឹ  
ខ្ញុំ កំពុង ពពោះ កូន ផ្ទៃ ខ្ញុំ ចង់ ឱៃយ 
កូន ខ្ញុំ កើត ម ក បា ន  ឃើញថា 
ទឹកដី ដៃល ខ្ញុំ ករ ពារ នៅមាន 
ពៃ និង មាន សត្វ ពៃ»។

នៅ កម្ពជុា មាន មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ- 
រកៃស សរុប ចំនួន ១ ២០០នាក ់
ដៃល កំពុង បំពៃញ ករងារ នៅ- 
ក្នុង តំបន់ ករ ពារ ធម្មជាតិ ក្នុង 
ខៃត្ត ចំនួន២០ដើមៃបី ចូលរួម ករ- 
ពារ និង អភិរកៃស ធន ធន ធម្ម- 
ជា តិក្នុងនោះ មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស  
ជា ស្តៃ ីគមឺាន តៃតៃមឹ ចនំនួ ៤២ 
នាក់ បុ៉ណោ្ណោះ។នៃះ បើតាម តួ លៃខ 
របស់ កៃសួង បរិស្ថាន។

លោក នៃតៃ ភ ក្តៃ អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង បរិស្ថាន បានបៃប់  
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កលព ីថ្ងៃទ៨ី ធ្ន ូថា 
អ្នកសៃី ឈិ ត ផាត់ ថាវ ឌី គឺជា 
មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស មា្នាក់ ក្នុងចំ- 
ណោម មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ រកៃស ដទៃទៀត  
ដៃល បាន ចូលរួម យា៉ាង ខ្លាំង ក្លា 
ក្នងុករ ករពារ ធន ធនធម្មជាត ិ
របស់ កម្ពុ ជា ដៃល កើត ចៃញពី 
ក របំផ្លិ ច បំផា្លា ញ កន្លង មក។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖«នៃះ 
គឺជា មោទន ភាព ដៃល កៃសួង 
ប រសិ្ថាន មាន មន្តៃ ីឧ ទៃយា ន ុរកៃស ជា 
ស្តៃ។ីទោះ ចនំនួ(មន្តៃ ីឧ ទៃយា ន ុរកៃស) 
នៃះ នៅ មិនទា ន់មាន ចៃើន នៅ 
ឡើ យក្ដី តៃ យើង នឹង ពៃយាយា ម 
លើកទឹក ចិត្ត និង ផ្តល់ អាទិ- 
ភាព ទៅ ដល់ ស្តៃីមក ចូលរួម  
ក្នុងករ ករពា រ និង អភិ រកៃស 
ធនធន របស់ យើង»។

កៃសួងបរិស្ថាន បន្ត លើក- 
ទឹកចិត្ត  និង គាំទៃ ទៅដល់ មន្តៃី 
ឧ ទៃយា ន ុរកៃស ជា ស្តៃ ីខណៈ លោក 
ភក្តៃ ទទួលស្គា ល់ថា មន្តៃី - 
ឧ ទៃយា នុ រកៃស ជា ស្តៃីគឺជា ធនធន 
សំខន់  ជា ពិសៃស ពួក គាត់  
ចូល រួម អប់រំ  និង ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ក រពារ ធនធ ន ធម្ម ជាតិទៅ 
ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នងុ សហ គមន៍ 
របស់ គាត់ ។

លោកបាន បញ្ជាក ់ថា៖ «មន្តៃ ី
ឧ ទៃយា នុ រកៃស ជា ស្តៃី បាន លះបង់ 
ចៃើន ហើយ ពកួគាត ់មនិ តៃមឹតៃ 

ជា ស្តៃ ីមយួ របួ ដៃលមានភារកចិ្ច  
ជា មា្តាយ ជា ភរិយា នៅក្នុង ផ្ទះ 
នោះទៃ គឺ ពួក គាត់ ជា មន្តៃី មា្នាក់ 
ដៃល បាន ចូលរួម សសៃក- 
សសៃំ ដូច បុរស នៅក្នុង ករក រ- 
ពារនិង អភិរកៃស ធន ធន ធម្មជាតិ។ 
កចិ្ច ករងារ ក្នងុករ អភរិកៃស របស ់
យើង មាន ភាព ចាំបា ច់ ដៃល 
ករចូលរួម របស់ ស្តៃី»។

លោកសៃី  Veena  Reddy 
បៃធន បៃស កកម្ម សមៃប់ ទី- 
ភា្នាក ់ងារ  USAID បៃចា ំបៃទៃស 
កម្ពុជា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កលពីថ្ងៃទី៨ធ្នូ ថា ក្នុង បរិបទ 
បច្ចបុៃបន្ន នៃះ វាព ិត ជាមា ន បញ្ហា 
បៃ ឈម ខ្លាំង ណា ស់សមៃ ប់ 
ម ន្តៃី ឧទៃយានុ រកៃស ជាស្តៃី ពៃះ 
តៃពួក គៃ  បៃឈម  នឹង ឧប សគ្គ   
ជា ចៃើន ដៃល ខុសឆ្ងា យ ពីម ន្តៃី 
ឧទៃយា នុរ កៃសជា បុ រ ស។ 

លោ កសៃីប ន្ត ថា រ ដា្ឋាភិបា ល 
អាមៃរិ ក ផ្តល់ក រគាំទៃ  និង ឱៃយ 
តម្លៃ ចពំោះ ភាព ចមៃុះ  នងិ ករ- 
រួម បញ្ចូល ស្តៃីក្នុ ងក រងារ អ ភិ- 
រ កៃស ធន ធន ធម្ម ជាតិ នៅ កម្ពុជា 
តាម រយៈ ករ អនុញ្ញាត ឱៃយ ស្តៃី 
ក្លាយ ជា មន្តៃី ឧទៃយានុ រកៃស ។

លោក សៃបីានសង្កត ់ធ្ងន ់ថា៖ 
«ករ ចូល រួមរ បស់ស្តៃ ីក្នងុ វិស័យ 
នៃះ  ពិតជា មាន អត្ថបៃ យោជន៍ 
ណាស់  ពៃះវា ផ្តល់នូវ សិទ្ធ ិ នងិ 
ឱ ក ស  ស្មើគា្នា សមៃ ប់ស្តៃី នៅ 
ក្នងុ ករ បៃក បវ ិជា្ជាជវីៈដចូ គា្នាន ឹង 
បុ រស។ នៃះ ក៏នឹ ងជួ យកសង 
ជំនាញ បង្កើន ឱកសករងារ 
របស ់ពកួ គៃ  នងិប ងា្ហាញ ថា ស្តៃ ី 
អាច ទទួ លបាន ជោគ ជ័ យ ក្នុង 
នាមជា មន្តៃី ឧ ទៃយានុ រ កៃស  និង 
ចលូ រ ួមក រពា រធន ធនធ ម្មជាត ិ
រប ស់ បៃទៃស  ផង ដៃ រ »។   

បន្ថៃ មព ីនៃះ  លោ កសៃ ី  Ve ena 
R eddy បាន ថ្លៃង ថា ក រប ញ្ច ូល 
ស្តៃី ក្នុ ង កិច្ច ក រងា រនៃះ  គឺមាន   
សរៈ សំខន់  ស មៃប់ ហៃតុ - 
ផលនានា លើ សពី ផ ល បៃយោ- 
ជន៍ រ ប ស់ស្តៃីផា្ទាល់ ទៅ ទៀត។  
ស្តៃ ីអាចនំា ជំនាញខុ សៗ គា្នា  និង 
ទ សៃសន វសិ ័យផៃសៃ ងៗដៃលអា ច 
ធ្វើឱៃយ កិ ច្ច ខិតខំ បៃ ឹង បៃង អ ភិរកៃស 
នៃះ  ទទួល បាន បៃសិទ្ធ ភាព ។

 លោក សៃបីានបញ្ជាក ់ថា៖ «ករ- 
បង្កើន ករ ចលូ រមួ របស ់ស្តៃ ី ក្នងុ 
សកម្ម ភាព អភិរកៃស  អាច ដើរ- 
តួជាក រលើ កទឹ កចិត្ត ដល់ យុវ- 
ជន កម្ពជុា  ជា ពិសៃស ក្មៃងសៃ។ី 
 ករ បញ្ចូ លស្តៃី  ក៏អា ចជួយ ឱៃយ- 
កម្ម វិធី អភិរ កៃសមា ននិរន្ត រភាព  
ជួយឱៃយ បៃទៃសអា ចប នៃសាំុខ្លួន 
ទៅ នឹងប ញ្ហាបៃឈ មប ង្កឡើង 
ដោ យក របៃ បៃលួអា ក ស- 
ធតុ  ហើយ ធ្វើឱៃយស ហគម នន៍ៅ 
តាម ពៃឈើមានភា ពបៃ សើរ- 
ឡើង   ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច »៕ 

តពី ទំ ព័រ  ៥... ចម្លើយ រហូត 
៣ថ្ងៃ ទើប ទទួល បាន លទ្ធផល 
ហើយ កសង សណំុ ំរឿង បញ្ជនូ 
ពួក គៃ ទៅ  សលា ដំបូងខៃត្ត  
កំពង់ឆ្នាំង តៃ ម្តង ។  

  លោក  ឡាំ  ចន្ធី  ជា បង បៃុស 
បង្កើត របស់ នារី រង គៃះ បៃប់ 
ពី មៃសិលមិញ ដៃរ ថា  ប្អូន សៃី 
លោក  ឈ្មោះ  ឡំា  រដា្ឋា  អាយ១ុ៩ 
ឆ្នា ំ រៀ ន ថា្នាក់ ទី ១២   នៅ វទិៃយាលយ័  
ហ៊ុន  សៃន  បរិបូណ៌ ។     លោក 
និង កៃុម គៃួសរ មាន ក្តី សោក- 
សៅ យា៉ាង ខ្លាំង ដោយ សរតៃ 
បាត់ បង់  មនុសៃស ជា ទី សៃឡាញ់ ។ 
ប៉ុន្តៃ លោក  និង  មា្តាយ រួមទាំង 
បង ប្អនូ ជន រងគៃះ ក ៏ទទលួ បាន 
យុត្តិធម៌ដៃរ ដោយ សរ  សមត្ថ- 
កិច្ច  ចាប់ បាន ជន ដៃ ដល់ ។ 

 លោក   ចន្ធី  ថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុំ និង 
កៃុម គៃួសរ  សោក ស្តាយ ពៃះ 
ប្អនូ ខ្ញុនំាង ខរំៀន រហតូ ដល ់ថា្នាក ់
ទ ី១២ ទៅ ហើយ  ហើយ គៃសួរ 
ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា  ប្អូន សៃី ខ្ញុំ នឹង ជួយ 
ជៃមជៃង ជវី ភាព គៃ ួសរ បាន 
ធរូធ រ ពៃះ នាង រៀន បាន ចៃើន  
តៃ មិន នឹក ស្មោន ថា ប្អូន ខ្ញុំ ជួប 
គៃះ អកុសល យា៉ាង ដូច្នៃះ ទៃ » ។

 លោក  ចន្ធី  រៀប រាប់ ថា  ប្អូន- 
សៃ ីរបស ់លោក ទៅស លារៀន 
មនិ ទៀង ពៃលទៃ  តៃ គាត ់ចៃញ 
បាត់ៗ ពី ផ្ទះ  ពៃល ថ្ងៃតៃង់  ទើប 
តៃឡប់ មក ហូប បាយ  ហើយ 
ក៏ទៅ រៀន គួរវិញរ  ហូត មោ៉ាង៦ 
ទៅ ៧យប់ ទើប ចូ ល ផ្ទះ ។   

 ចំពោះ ករ ធ្វើ ដំណើរ វិញ គឺ 
ប្អូន សៃី លោក បើក កណូត 
បាឡា ( កណូត ជ័រ បៃើ មា៉ាសីុន ) 
ទៅ តៃ មា្នាក់ៗ  ឯង ទៃ  ហើយពផី្ទះ 
ទៅ សលា រៀន មាន ចមា្ងាយ ផ្លូវ 
៨ គីឡូ ម៉ៃតៃ ឯ ណោះ។   

 លោក  ចន្ធ ី បៃប ់ថា  នៅថ្ងៃ ទ ី
៣ ធ្នូ  ប្អូន សៃី របស់ លោ ក បាន 
ទៅ សលារៀន ដចូ ធម្មតា  រហតូ 
ដល់ ពៃល លា្ងាច មិន ឃើញ  
តៃឡប់ មក  ផ្ទះ វិញ ទើប កៃុម - 
គៃសួរ លោក  នងិ អ្នក ភមូ ិនាគំា្នា 
ជិះ កណូត តាម ដង ទន្លៃ រក 
នាង  តៃ មិន ឃើញ ។  លុះថ្ងៃ ទី 
៤ធ្នូ  ទើប រកឃើញ សក សព 
នាង អណ្តៃត ទឹក ទន្លៃ  រីឯ កណតូ 
របស់ នាង បាន អណ្តៃត ឆ្ងាយ 
ពីស កស ព បៃ ហៃល ៥០០ 
ម៉ៃតៃ ។  

លោក  ថ្លៃង ថា កៃយ សៃង់ 
ព ីទកឹ មក លើ គោក សមត្ថ កចិ្ច រមួ 
នឹង កៃុម គៃួសរ លោក ពិនិតៃយ 
ឃើញ ថា  ប្អូន សៃី លោក តៃូវ 
បាន ជន ល្មើស កប់ ផ្នៃក ខង 
កៃយ កញ្ចឹង ក ១ កន្លៃង ជៃ  
លើ ផ្ទៃមុខ ១ កន្លៃង  និង នៅ ភ្លា 
១ កន្លៃង  ។ តៃ ខោអាវ ឃើញ នៅ 
សភាព ធម្មតា ដៃល សមត្ថ កិច្ច 
អះអាង ថា  គា្មោន ករ រំលោភ 
បំពាន ផ្លូវ ភៃទ ទៃ៕  

ស្ត្រជីាឧទ្រយានុរក្រស១រូប រៀបរាប់ពីជីវិតការពារបរិស្ថាន និងសត្វព្រតុលាការ...

អ្នកសេ ីឈិត ផាត់ថាវឌី កាលពីពេលកន្លងមក  ។ រូបថត  USAID Cambodia
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រោងចក្រអគ្គសិនីធ្របូងថ្មតម្ល្រ$១ពាន់លាននឹងសាងសង់ក្នងុព្រលឆាប់ៗ 
ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញ:ក្រុមហ៊ុនបទុមសាគរអ្រ-
នើជីឯ.ក(BotumSakorEnergy
CompanyLimited)ដ្រលជាក្រមុ-
ហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនពហុ-
ផលិតផលរូ៉យ៉ាល់គ្របុត្រវូបានក្រមុ-
ប្រកឹ្រសាអភវិឌ្រឍន៍កម្ពជុា(CDC)កាល- 
ពីថ្ង្រទី៨ខ្រធ្នូអនមុត័លើគម្រងវនិ-ិ
យោគសាងសង់រោងចក្រផលិតអគ្គិ-
សនីដំណើរការដោយធ្រយូងថ្មកម្លាំង
៧០០ម្រហ្គាវ៉ាត់នៅស្រកុបទមុសាគរ
ខ្រត្តកោះកុងក្នុងតម្ល្រវិនិយោគ១
ពាន់លានដុលា្លារ។
ទោះបីយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់

គ្របុបានអះអាងថាគម្រងអភវិឌ្រឍន៍
រោងចក្រផលិតថាមពលដើរដោយ-
ធ្រយូងថ្មន្រះត្រូវប្រើប្រស់ទុនវិនិយោគ
សរបុ១,៣ពាន់លានដលុា្លារ។ន្រះបើ
តាមលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរវងក្រុមហ៊ុន
ជាមយួនងឹប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរងផល-
ប៉ះពាល់ដីធ្លីចំនួន៥៨គ្រួសារក្នុង
គម្រងអភិវឌ្រឍន៍ន្រះកាលពីថ្ង្រទី
២៨ខ្រកក្កដាឆ្នាំ២០២០។
ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុបបានឱ្រយដឹង

ថា៖«គម្រងន្រះនងឹជយួបង្កើតការ-
ងារនិងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជា-
ពលរដ្ឋកម្ពុជាឱ្រយកាន់ត្រមនភាពល្អ-
ប្រសើរឡើង»។

យោងតាមអនុក្រឹត្រយច្រញផ្រសាយនា
ថ្ង្រទី៦ខ្រសីហឆ្នាំ២០២០ រដា្ឋាភិ-
បាលបានផ្តល់ដីទំហំ១៦៨ហិកតា
ក្នងុឧទ្រយានជាតិបទមុសាគរខ្រត្តកោះ- 
កុងឱ្រយក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់គ្រុបដើម្របី
សាងសង់រោងចក្រអគ្គសិនីដើរដោយ
ធ្រយូងថ្មអានុភាព៧០០ម្រហ្គាវ៉ាត់។
លោកសុខសុទ្ធីអ្នកនាំពាក្រយរដ្ឋ-

បាលខ្រត្តកោះកុងប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
កាលពីថ្ង្រពុធថាក្រុមហ៊ុនបទុម
សាគរអ្រនើជីបាននិងកំពុងឈូស-
ឆយដីដើម្របរីៀបចំការដា្ឋានសាងសង់
ខណៈការដោះស្រយផលប៉ះពាល់
ជាមយួប្រជាពលរដ្ឋរសន់ៅតបំន់នោះ
ស្ទើររួចរាល់ហើយ។
លោកអះអាងថា៖«ក្រុមហ៊ុនបាន

ដោះស្រយជាគោលនយោបាយដល់
ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដី- 
ធ្លីចំនួន១៦៨ហិកតាស្ទើរត្ររួចរាល់
ហើយរហតូមកដល់ព្រលន្រះ។ខ្ញុំគតិ
ថាបនា្ទាប់ពីមនការផ្តល់ភ្លើងប្រតងពី
ក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា(CDC)
គាត់អាចនងឹដណំើរការសាងសង់នៅ
ក្នុងព្រលឆប់ៗន្រះ»។
លោកសទុ្ធីបានឱ្រយដងឹទៀតថាការ- 

អភិវឌ្រឍរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយ
ធ្រយូងថ្មន្រះនឹងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
និងសន្តិសុខថាមពលនៅក្នុងខ្រត្ត
ដ្រលជាតបំន់សកា្តានពុលទ្រសចរណ៍

ជាប់មត់សមុទ្រមួយរបស់កម្ពុជា។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុជំឿថាការលើក-

កម្ពស់ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធអគ្គសិននី្រះ
នឹងជួយទាក់ទាញការវិនិយោគនានា
មកកម្ពុជាហើយវក៏នឹងជួយជំរុញ
ការអភិវឌ្រឍខ្រត្តកាន់ត្រមនភាពរីក-
ចម្រើនយ៉ាងឆប់រហ័សផងដ្ររ»។
កាលពីខ្រមនុក្រមុហ៊នុបទមុសា-

គរអ្រនើជីបានសម្រចកចិ្ចសន្រយាម៉ា-
ការវិស្វកម្មលទ្ធកម្ម និងសំណង់
(EPC)ជាមយួក្រមុហ៊នុSinosteel
Engineering&Technologyន្រ

ការសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីដំណើរ-
ការដោយធ្រយូងថ្មន្រះ។ន្រះបើតាម
គ្រហទំព័រព័ត៌មនចិនYicaiGlobal។
ក្រមុហ៊នុន្រះនងឹទទលួខសុត្រវូលើ

ការរចនាលទ្ធកម្មការផ្គតផ់្គង់ឧបករ-
ណ៍ និងសម្ភារព្រមទាំងស្រវសាង-
សង់ដឡំើងនងិកម្រជើងសា។តម្ល្រ
កិច្ចសន្រយាសរុបប្រហ្រល១,១ពាន់
លានដុលា្លារ។
កចិ្ចសន្រយាន្រះរមួមនការសាងសង់

រោងចក្រអគ្គិសនីកម្លាំង៣៥០ម្រ-
ហ្គាវ៉ាត់ថ្មីចនំនួ២នងិរោងចក្រផលតិ

និងបញ្ជូនថាមពលបន្ថ្រមព្រមទាំង
សា្ថានីយធ្រយូងថ្ម១កន្ល្រង។
ការសាងសង់ន្រះត្រូវរំពឹងថានឹង

បញ្ចប់ក្នុងរយៈព្រល៣៦ខ្រសម្រប់
ផ្ន្រកដបំងូនងិ៤៨ខ្រសម្រប់ផ្ន្រកទី
២។ រោងចក្រន្រះនឹងផលិតអគ្គិសនី
នៅឆ្នាំ២០២៣ឬឆ្នាំ២០២៤។ន្រះ
បើតាមក្រុមហ៊ុន។
បច្ចុប្របន្នន្រះប្រភពថាមពលរបស់

ប្រទ្រសកម្ពុជាគ្របដណ្ដប់ប្រហ្រល
៤៨ភាគរយពីវរីអគ្គិសនី និង៤៧
ភាគរយន្ររោងចក្រថាមពលដំណើរ-
ការដោយធ្រយូងថ្ម។
លោកវិចទ័រហ្រសូនាអគ្គនាយកន្រ

អគ្គនាយកដា្ឋានថាមពលន្រក្រសួងរ៉្រ
និងថាមពលធ្លាប់ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
ថារដា្ឋាភបិាលត្រវូការការធ្វើពពិធិកម្ម
ការផលិតថាមពលអគ្គិសនីពីប្រភព
ផ្រស្រងៗដើម្របីដាកប់ញ្ចលូក្នងុបណា្តាញ- 
ជាតិដ្រលអាចធនាបាននូវការផ្គត់-
ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីប្រកបដោយ
ស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទ្រស។
លោកថ្ល្រងថា៖«សរុបមកយើងត្រូវ- 

ការពង្រកីផលបត្រវនិិយោគផ្ន្រកថាម-  
ពលតាមរយៈការដាក់បញ្ចូលប្រភព
ជាច្រើនដចូជាវរីអគ្គិសនីធ្រយងូថ្មនងិ
សឡូាដើម្របីធនាការផ្គតផ់្គង់ដលអ់ត-ិ
ថជិនពលរដ្ឋឧស្រសាហកម្មឬក្រមុហ៊នុ  
ផ្ដល់ស្រវ»៕LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ ធនាគារជាតិន្រ
កម្ពុជា (NBC)បានផ្ដល់ការ-
យល់ព្រមជាគោលការណ៍ដល់
ក្រុមហ៊ុនGCapital Bhd
ដ្រលគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោ-
គនិម៉ាឡ្រសុីដើម្របីបង្កើតធនា-
គារពាណិជ្ជមួយនៅប្រទ្រស
កម្ពុជាដោយមនការចូលរួម
ជាមួយនឹងដ្រគូ២ផ្រស្រងទៀត។
ធនាគារដ្រលបង្កើតឡើងន្រះ
មនមូលធនដ្រលអនុម័តចំ-
ននួ១០០លានដលុា្លារ(ប្រហ្រល  
៤០៧លានរីងហ្គីត)។
ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មនម៉ាឡ្រសុី

theEdgeMarketsបាន
រាយការណ៍កាលពីថ្ង្រទ៩ីខ្រធ្នូ
ថាក្រុមហ៊ុនន្រះបានឱ្រយដឹងថា
ខ្លនួបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រម-
ព្រៀងជាមួយនឹងដ្រគូ២ផ្រស្រង-
ទៀតគឺលោកDatukPhan

YingTongប្រធនផ្ន្រកប្រត-ិ
បត្តិការប្រចាំតំបន់ឥណ្ឌូចិនន្រ
ធនាគារPublicBankBhd
នងិក្រមុហ៊នុESPackaging 
CoLtdដ្រលមនមលូដា្ឋាននៅ
កម្ពុជាដើម្របីវិនិយោគរួមគា្នា។
ក្រុមហ៊ុនន្រះបានឱ្រយដឹងនៅ

ក្នងុឯកសារមយួផ្ញើទៅផ្រសារហ៊នុ 
BursaMalaysiaថា៖«កិច្ច-
ព្រមព្រៀងន្រះត្រូវបានរៀបចំ
រចនាសម្ពន័្ធដើម្របីបញ្ជាក់ពីការ-
ងារដំបូង និងកាតព្វកិច្ចរបស់
ភាគីជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យក្នុង
ការចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង
ដ្រលបញ្ជាក់ច្របាស់លាស់ពីការ- 
ចងភា្ជាប់ផ្លវូច្របាប់រវងភាគីទាងំ-
នោះដើម្របីបង្កើតធនាគារថ្មមីយួ  
ដ្រលមនឈ្មោះថា«Oriental
BankPlc»។
ក្រមុហ៊នុGCapitalបានឱ្រយ

ដឹងថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងភាគ-
ហ៊ុនមិនតិចជាង២០ភាគរយ

ន្រក្រុមហ៊ុនថ្មីន្រះខណៈដ្រល
លោកPhanនឹងកាន់កាប់ភាគ-
ហ៊នុ៥១ភាគរយនងិក្រមុហ៊នុ
ESPackagingកាន់កាប់
២០ភាគរយ។ភាគហ៊ុននៅ
សល់៩ភាគរយនឹងត្រូវគ្រប់-
គ្រងដោយវិនិយោគិនបន្ថ្រម
ត្រូវបានកំណត់ដោយលោក
Phanឬក្រមុហ៊នុESPack-
aging។ន្រះបើយោងតាម
ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មនEdge។
ក្រមុហ៊នុGCapitalបានឱ្រយ

ដងឹថាបនា្ទាប់ពីទទលួបានការ-
យល់ព្រមជាគោលការណ៍ពី
ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាធនាគារ
OrientalBankនៅព្រលន្រះ
បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅក្រ-
សួងពាណិជ្ជកម្ម។
បើយោងតាមក្រុមហ៊ុនន្រះ

សា្ថានភាពល្អប្រសើរផ្ន្រកហិរ-
ញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុាបាន
បងា្ហាញកណំើនជាប្រចាំហើយ

វសិយ័ធនាគាររបស់ប្រទ្រសន្រះ 
បានកា្លាយជាឧស្រសាហកម្មដ៏រឹង-
មំខ្លាងំបផំតុដ្រលរកបានប្រក់
ចំណ្រញច្រើន។
ក្រមុហ៊នុបានឱ្រយដងឹទៀតថា៖ 

«ក្រុមហ៊ុនGCapital រំពឹង
ទុកក្នុងរយៈព្រលវ្រងថាការ-
ចូលរួមមូលនិធិនៅក្នុងវិស័យ
ធនាគារនឹងពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំង
ដល់ជំហរហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន
និងពង្រីកវត្តមនរបស់ខ្លួននៅ
ទូទាំងតំបន់ន្រះ»។
ធនាគារPublicBank

Groupកាលពីថ្ង្រពុធបាន
ច្រញស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មន
មួយដើម្របីបញ្ជាក់ដល់សាធ-
រណជនថាធនាគារPublic
BankGroupបានឃើញនូវ
អត្ថបទព័ត៌មនដ្រលជាប់ទាក់-
ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវង
លោកDatukPhanYing
Tongនិងភាគីមួយចំនួនក្នុង

ការបង្កើតធនាគារថ្មីមួយនៅ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលមន
ជាប់ឈ្មោះធនាគារPublic
BankBerhad។
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មនន្រះ

បន្តថា៖ «យើងចង់បញ្ជាក់ឱ្រយ
ច្របាស់ថាធនាគារPublic
BankGroupមនិបានចលូរមួ
ទាល់ត្រសោះនៅក្នុងការវិនិ-
យោគរួមគា្នាដ្រលបានលើក-
ឡើងខងលើ។ធនាគារPublic
BankGroupចង់បញ្ជាក់
បន្ថ្រមទៀតថាលោកDatuk
PhanYingTongបានលា-
ល្រងពីមុខតំណ្រងទាំងអស់
របសល់ោកក្នងុធនាគារPub-
licBankGroupនងិល្រងជា
ប្រធនប្រចាំតំបន់ន្រប្រតិបត្តិ-
ការឥណ្ឌូចិនរបស់ធនាគារ
PublicBankទៀតហើយ។
បនា្ទាបព់ីការលាល្រងពីតណំ្រង
របស់លោកDatukPhan

លោកល្រងមនសិទ្ធិក្នុងការ-
តំណាងឱ្រយធនាគារPublic
BankGroupនៅក្នុងបញ្ហា
ណាមួយនោះឡើយ»។
លោកតូចចៅច្រកប្រធន

នាយកប្រតបិត្តិធនាគារប្រស-
ណយី៍កម្ពជុាបានប្រប់ភ្នពំ្រញ
ប៉សុ្ដិ៍ថាការឈានជើងចលូក្នងុ
ទីផ្រសារកម្ពុជារបស់ធនាគារ
ពាណិជ្ជមួយន្រះនឹងកា្លាយជា
ប្រភពទនុថ្មីបន្ថ្រមទៀតសម្រប់
អ្នកស្វ្រងរកកម្ចីនានាពីវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុន្រះ។
ប្រធននាយកប្រតបិត្តិធនា-

គារប្រសណយី៍កម្ពជុាបានបន្ត
ថា៖ «ការបង្កើតធនាគារនៅ
កម្ពុជាកាន់ត្រច្រើនវនឹងផ្ដល់
លទ្ធភាពកាន់ត្រច្រើនដល់អ្នក-
ប្រើប្រស់ក្នុងស្រវកម្មពីគ្រឹះ-
សា្ថានធនាគារដោយអាចធ្វើ-
ការជ្រើសរីសធនាគារមួយ-
ណាល្អសម្រប់គាត់»៕LA

បង្គោល បណ្តាញ ចេក ចាយ អគ្គសិនី  ស្ថតិ   នៅ តាម ផ្លវូ ជាតិ លេខ៣។ រូបថតហុងមិនា
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Arakawa គ្រោង នឹង បញ្ចប់ ការ សាងសង់ នៅ ត្រោមឹពាក់កណ្តាល ឆ្នា ំ២០២២
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ សាងសង ់គមៃងអភ-ិ
វឌៃឍន ៍លនំៅឋាន តម្លៃ សមរមៃយ អារ៉ាខាវ៉ា 
(Arakawa Residence) ដៃល មាន  
ទនុ វិនយិោគ បៃមាណ ជាង ៧០ លាន 
ដលុា្លារ  ពៃល នៃះ ការ សាងសងដ់ណំាក-់ 
កាល ទ ី ១ សមៃច បាន បៃមាណ  ៩០ 
ភាគ រយ និង  ដំណាក់ កាល ទ ី២ បាន 
បៃមាណ ៣០  ភាគ រយ  ខណៈ គមៃង 
ទំាង មូល   នឹង តៃូវ  បញ្ចប់ នៅ តៃឹមពាក់ - 
កណា្តាល ឆ្នាំ ២០២២ ។ នៃះ បើ តាម  
លោក អៀង សុធារ៉ា សហសា្ថាបនិក 
កៃុមហ៊ុន Arakawa Co., Ltd។

Arakawa Residence គឺ ជា 
គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ខុនដូ តម្លៃ សមរមៃយ 
ដៃល វិនិយោគ ដោយ កៃុមហ៊ុន Ar-
akawa Co.,Ltd លើ ផ្ទៃដី  ១,៣៦  
ហិកតា  នៅ ក្នុង សង្កាត់ ទឹក ថ្លា ខណ្ឌ-
សៃនសុខ រជធានី ភ្នំពៃញ។ គមៃង 
ដៃល  បើក ការដ្ឋាន សាងសង់ កាល ពី 
ខៃ  វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ នៃះ តៃូវ បាន ចៃក- 
ចៃញ ជា  ២ ដំណាក់ កាល ដោយ  ដំ-
ណាក ់កាល ទ ី ១  មាន  អគារ កម្ពស ់២១   
ជាន ់ចនំនួ ១០អគារ   ស្មើនងឹ ១ ៦៨០  
យូនីត និង ដំណាក់ កាល ទី ២ មាន ៦ 
អគារ  ស្មើ នងឹ  ១ ៤៨៤ យនូតី (ព ីមនុ 
មាន ១ ២៨០)។ បន្ទប់ ក្នុង គមៃង 
នៃះ  មាន ២ បៃភៃទ គ ឺទហំ ំ ២៣  ម៉ៃតៃ-

ការ៉ៃ និង៤៦ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ។
លោក អៀង សធុារ៉ា កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៩ 

ខៃ ធ្ន ូ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថ ជា មយួ 
នឹង ការ បៃើ បៃស់ កមា្លាំង ពលកម្ម បៃ-
មាណ ជាង ១ ០០០ នាក ់ក្នងុ ១ ថ្ងៃ នងិ  
ធ្វើ ឡើង ទាងំ ថ្ងៃ-យប ់បច្ចបុៃបន្ន គមៃង 
នៃះ បាន បញ្ចប ់ដណំាក ់កាល ទ ី១ស្ទើរ 
ទាងំ សៃងុហើយ  ដោយ នៅ សល ់តៃការ   
រៀបច ំខាង ក្នងុ នងិ ការ សមា្អាត ប៉ណុ្ណោះ 
ខណៈ ដំណាក់ កាល ទី២ បាន ឡើង 
ដល់ ជាន់ ទី៧ ហើយ  គៃង នឹង  ឡើង 
ដល់ ជាន់ ទី ២១ នៅ ក្នុង ខៃ មិថុនា ឆ្នាំ 
២០២១។  លោក បន្ត ថ តាម ការ រំពឹង- 
ទុក  អតិថិជន ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី ១ 
អាច នឹង ចូល សា្នាក់ នៅ បាន   ក្នុង អំឡុង 
ខៃ  កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ នងិ ដណំាក ់កាល 
ទី ២ នៅ   ពាក់ កណា្តាល ឆ្នាំ ២០២២។ 

លោក  ថ្លៃង ថ ៖ « Arakawa Resi-
dence ជា គមៃង មាន តម្លៃ សមរមៃយ 
ដៃល តៃូវ បាន សាងសង់ ឡើង បៃកប- 
ដោយ គុណភាព កមៃិត ស្តង់ ដ» ។ 

លោក បន្ថៃម ថ៖  « សមៃប ់គមៃង 
អគារ ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី ២ នឹង តៃូវ  
រួច រល់ នៅ អំឡុង ខៃ ៦ ឆ្នាំ  កៃយ  
ដូច្នៃះ ខ្ញុំ  គិត ថ តៃឹម ពាក់ កណា្តាល 
ឆ្នាំ២០២២ ការ សាង សង់  គមៃង 
ទាំងមូលនឹង តៃូវ បញ្ចប់ ជា សា្ថាពរ »។

លោក បៃប់ ទៀត ថ កតា្តា ទីតាំង 
និង  តម្លៃ បាន ធ្វើ ឱៃយ ការ លក់ របស់  Ar-

akawa Residence  មាន ដណំើរ ការ 
ទៅ មខុ យ៉ាង លឿន ជាក ់ស្តៃង មក ដល ់
ពៃល នៃះ ការ លក់ ដំណាក់ កាល ទី ១ 
សមៃច បាន  ១០០ ភាគ រយ និង ដំ-
ណាក់ កាល ទី  ២ បាន បៃមាណ  ២០ 
ភាគ រយ  ។ 

ទាក ់ទង នងឹ កៃ សមៃលួ ចនំនួ យនូតី 
ក្នងុ ដណំាក ់កាល ទ ី ២ ដៃល   ព ីមនុមាន 
តៃឹម ១ ២៨០យូនីត  ហើយ  តៃូវ បាន 
កៃ  ទៅ ជា ១ ៤៨៤ យូនតី នោះ លោក 
បាន បៃប់  ថ  ដើមៃបី តមៃូវ ទៅ តាម ការ- 
ចង់ បាន  ក្នុង ទីផៃសារ ។ លោក សុធារ៉ា  

និយយ ថ ៖ «តម្លៃ  របស់ Arakawa- 
Residence  បើ ធៀប នងឹ តម្លៃ ដ ីតម្លៃ 
សំណង់ និង តម្លៃ ពលកម្ម គឺ គៃ មិន 
អាច រក ទញិ  គមៃង ណា ដៃល ល្អ បៃប 
នៃះ បាន  ទៃ   នា ពៃល នៃះ »។ 

បុគ្គលិកបៃតិបត្តិ  ផ្នៃក លក់ លោក 
ម៉ា វរីៈ កា ល ព ីថ្ងៃ ពធុ នយិយ   ថ ការ 
លក់  ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ មាន ការ ធា្លាក់  
ចុះ បន្តចិ  បើធៀប នងឹ មនុ ពៃល មានការ 
ឆ្លងជំងឺ កូវីដ១៩ ក្នុង សហគមន៍ នា 
រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ ចុង កៃយ នៃះ ។

យោងតាម លោក វរីៈ បច្ចបុៃបន្ន   យនូតី 

ដៃល មានទហំ ំ២៣ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ (Stu-
dio)  លក ់ក្នងុ តម្លៃ  ៣០ ៥០០  ដលុា្លារ 
និង បៃភៃទ ៤៦ ម៉ៃតៃការ៉ៃ មាន តម្លៃ  
៦២ ០០០មុឺន ដុលា្លារ។

អ្នកសៃ ីអាន សធុ ីតា នាយកិា គៃប-់ 
គៃង កៃុមហ៊ុន អចលនទៃពៃយ CBRE- 
Cambodia បាន បៃប់   ថ លក្ខណ- 
ពសិៃស របស ់Arakawa Residence 
គឺ តម្លៃ និង ទីតាំង  ដោយ បច្ចុបៃបន្ន គៃ 
ពបិាក រកទញិ អចលន ទៃពៃយ ដៃល ស្ថតិ 
ក្នងុ តំបន់បៃប នៃះ ក្នុង តម្លៃ ដចូ គា្នា នៃះ 
ណាស់ ។ Arakawa Residence គឺ 
ជា គមៃង ល្អ  និង ទទួល បាន ជោគ - 
ជ័យ ចៃើន ។ 

អ្នក សៃី ថ្លៃង ថ៖ «ខ្ញុំគិត ថ  ទីផៃសារ 
ខុនដូ តម្លៃ សមរមៃយ បៃប  នៃះ នឹង មាន 
សម្ទុះ កាន់ តៃ ខា្លាំង នៅ ពៃល អនាគត 
គៃន ់តៃ នៅ ទតីាងំ ដចូ នៃះ នងឹ មនិ មាន 
ទៀត ទៃ ដោយ នឹង មាន ចមា្ងាយ ឆ្ងាយ 
ជាង នៃះ បន្ថៃម ទៀត » ។

របាយការណ៍ កៃសួង រៀបចំ ដៃន ដី 
នគរូបនីយ កម្ម និង សំណង់  បាន ឱៃយ 
ដងឹ ថ បើ គតិ តៃមឹ ដណំាច ់ឆ្នា២ំ០១៩ 
នៅ កម្ពុជា មាន គមៃង  អភិវឌៃឍ ន៍ លំ-
នៅឋាន តម្លៃ សមរមៃយ ចំនួន៥ ដោយ 
មាន លក្ខណៈ ជា សំណង់ លំនៅឋាន 
(ផ្ទះ)ចំនួន៨ ៣៣១ខ្នង និងលក្ខណៈ  
ជា អគារ សហកម្មសិទ្ធិ(ឯកជន) 
ចំនួន ៧ ២៥៦យូនីត៕LA

ទិដ្ឋភាព របស់ កេមុកម្មករ  នៅ ក្នងុ ការដ្ឋាន សាងសង់ គមេង Arakawa។ សហ ការី

កម្ពជុាស្នើឱ្រោយ  ACMECS  ផ្តោតលើ ...
ត ពី ទំព័រ ១...តាមបៃប ឌី- 

ជីថល ។
ការ លើក ឡើង របស់ លោក 

នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី បាន ធ្វើ ឡើង នៅ 
ក្នងុ កម្ម  វធិ ីបទិ នៃ កចិ្ចបៃជុ ំកពំលូ 
ACMECS លើក ទី ៩ នៅ ពៃឹក 
ថ្ងៃទ ី៩ ខៃធ្ន ូធ្វើឡើង តាម បៃពន័្ធ 
វីដៃអូ ដៃល កម្ពុជា ធ្វើជា បៃធាន។ 

លោក  ថ្លៃង  ថ ៖« ដោយ សារ 
បរបិទ កៃយ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ តៃវូ  
បាន រំពឹង ថ  នឹង ពឹង ផ្អៃក កាន់  តៃ - 
ខា្លាងំ លើ សៃដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល ខ្ញុគំតិ 

ថ  បណា្តា បៃទៃស ACMECS  
គួរ តៃ មាន ភាព សកម្ម  ជាង មុន 
ក្នងុ ការ ជរំញុ  យទុ្ធសាស្តៃ ពពិធិ- 
កម្ម លើក កម្ពស់ ក្នុង ការ បំពៃញ 
បន្ថៃម លើ ពាណិជ្ជកម្ម  និង ការ 
វិនិយោគ ជា ពិសៃស ទាក់ទង 
នឹង ឱកាស ទីផៃសារ ថ្មី កៃម កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង  RCEP  ដៃល ទើប- 
តៃូវ  បាន ចុះ ហត្ថលៃខា ថ្មីៗ » ។

លោក  បន្ថៃម    ថ ៖ « ជាក ់ស្តៃង 
សៃដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល នឹង បង្កើន  
សកា្តា នពុល ទផីៃសារ ដៃល គា្មាន ដៃន   

កណំត ់សមៃប ់សហ គៃស ធនុ 
មីកៃូ តូច  និង មធៃយម ក្នុង ការ- 
ពងៃកី អាជីវកម្ម របស់ខ្លនួ តា ម-  
រយៈ ពាណិជ្ជកម្ម អុីនធឺណិត 
នងិ សកម្មភាព ផៃសៃង ទៀត តាម- 
បៃព័ន្ធ អីុនធឺណិត ដោយ ពុំ ចាំ - 
បាច់ ធ្វើ ដំណើរ  ឬ បំផ្លាស់  ទីនោះ- 
ទៃ ។ ពតិ ណាស ់ថ សហគៃស 
ធុន មីកៃ ូ តូច  និង មធៃយមនឹង នៅ - 
តៃ ជា ត ួ អង្គ ដ ៏ធ ំនៃ ទផីៃសារ  នងិ ជា 
កមា្លាំង ចលករ ដ ៏សំខាន ់ក្នងុ ការ 
ជំរុញ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច របស់  

យើ ង ។ ក្នុង ន័យ នៃះ ការ លើក- 
កម្ពស់ ការអប់រំ ឌីជីថល តាម រយ ៈ  
ថ្នាល អប់រំ បៃព័ន្ធ អៃ ឡិច តៃូ និ ក  
នងិ ផ្តល ់អត្ថ បៃយោជន ៍ សមៃប ់
សហគមន៍ ធុរកិច្ច យើង » ។ 

Ayeyarwady-Chao Ph- 
raya-Mekong Economic- 
Cooperation Strategy 
(ACMECS) តៃវូបាន បង្កើត- 
ឡើង កាលព ីខៃមៃសា   ២០០៣ 
ដៃល ជា កៃបខ័ណ្ឌ កិច្ចសហ - 
បៃតបិត្តកិារ ក្នងុ ចណំម បៃទៃស  
កម្ពុជា ឡាវ មី យ៉ាន់ មា៉ា ថៃ និង 
វៀតណាម ។ បណា្តា បៃទៃស ជា 
សមាជិក របស់ ACMECS ជា 
ជងៃុក ដ៏ សំខាន់ មួយ នៃ ការ នាំ - 
ចៃញ  អង្ករ ក្នុង ពិភពលោក នា - 
ពៃល បច្ចបុៃបន្ន ដៃល ការ នាចំៃញ 
សរបុ មាន បៃហៃល  ៤៥ ភាគរយ  
នៃ ការផលិត អង្ក រ លើ ពិភព-
លោក ទៅ ទផីៃសារ អន្តរជាត ិ។ នៅ 
ក្នុង ចំណម បណា្តា បៃទៃស ជា 
សមាជិក ACMECS កម្ពុជា 
ស្ថតិ ក្នងុ ចណំម  បៃទៃស ដៃល 
មាន  សកា្ដានពុល ក្នងុ ការផលតិ 
និង ការនាំចៃញ អង្ករ បនា្ទាប់ពី 
បៃទៃស ថៃ និង វៀតណាម ។ 

នាយក កម្មវិធី  AVI លោក 
Cheunboran Chanborey 
បាន និយយ  ក្នុង កិច្ចពិភាកៃសា 

កៃុម  មួយ កាលពីដើម ខៃ វិច្ឆិកា 
ថ  កៃយ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ គៃ នឹង 
សង្កៃត ឃើញ ថ ខៃសៃចង្វាក់ ផ្គត់ - 
ផ្គង់ បាន ជួបបៃទះ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
ជាចៃើន  ដោយ  វ  មនិមៃនគណុ-
វបិត្ត ិនៃ បណា្តា បៃទៃស មៃគង្គ ទៃ  
ប៉នុ្តៃ វ ក ៏បង្កើត ឱកាស  ល្អ ផង ដៃរ  
សមៃប់ បៃទៃស ទាំង ៥ របស់  
ACMECS  ។ លោក ក៏ បាន  ស្នើ 
ឱៃយ មាន ការលើក កម្ពស់ បច្ចៃក- 
វិទៃយា ហិរញ្ញវត្ថ ុដើមៃបី ជំរុញ ការ ស្ទះុ -  
ងើប សៃដ្ឋកិច្ច វិញ  ផងដៃរ ។ 

លោក   នយិយ ថ ៖« យើង  គរួ 
មើល ឃើញ ការផ្លាសប់្តរូ នៃ ខៃសៃ- 
ចង្វាក់  ផ្គត់ផ្គង់ ក្នងុ តំបន់  និង ពិ-
ភពលោក ថ ជា ឱកាសសមៃប ់
យើង នៅ ក្នុងការ លើក កម្ពស់ 
បណា្តា ញ ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង តំបន់ មៃ-
គង្គ  និង បណា្តាញ ផលិត កម្ម ។ 
យើង ក៏តៃូវ ជំរុញ ការ តភា្ជាប់  ហិ- 
រញ្ញវត្ថុ តាមរយៈ  Fintech  នៅ  
បៃទៃស ទាំង៥ក្នុង តំបន់ ។ ខ្ញុំ 
គតិថ  ការទទលួបាន ហរិញ្ញវត្ថ ុ
ក៏ ជា គន្លឹះ ឆ្ពោះទៅរក ការ ងើប- 
ឡើង  វិញ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច និង កិច្ច - 
ខតិខ ំបៃងឹបៃង ដើមៃបី ដោះសៃយ 
ការលំបាក ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
បៃជាជន ក្នុង តំបន់  ផងដៃរ» ។ 

លោក  ហ៊ុន សៃន  បាន ថ្លៃង 
បន្ត ទៀតថ ៖ « ដើមៃបី សមៃច 

បាន ACMECS ដោយ ភាព- 
ឆ្លាត និង ចីរភាព យើង តៃវូ ចាប់ - 
យក បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើបៗ ដើមៃបី 
បៃកា្លាយ ទកីៃងុ សខំាន់ៗ  ទៅជា 
មជៃឈមណ្ឌល ពហុ បំណង ដៃល 
ត ភា្ជាប់ ទីផៃសារ អនុ តំបន់ AC-
MECS ជាមួយ ទីផៃសារ អាសា៊ាន  
និង បៃទៃស ជិត ខាង » ។ 

 ជាមួយគា្នា នោះដៃរ បៃទៃស 
កម្ពជុា កប៏ាន ចលូរមួ វភិាគទាន 
ចនំនួ  ៧ លាន ដលុា្លារ ជា មលូនធិ ិ 
ដបំងូ សមៃប ់ការ បង្កើត  មលូនធិ ិ 
អ ភិវ ឌៃឍ ន៍  ACMECS ខ ណៈ 
បៃទៃស   ថៃ បាន សនៃយា ផ្តល់ វិភាគ - 
ទាន ចំនួន  ២០០ លាន ដុលា្លារ 
ជា មូល និធិ  ដំបូង សមៃប់ ការ- 
បង្កើត  មូលនិធិ អ ភិវ ឌៃឍ ន៍ ។ 

 លោក ថ្លៃង បន្តទៀតថ ៖«ខ្ញុំ 
ក៏  ទន្ទងឹរង់ចំា សា្វាគមន៍ ការ ចូល- 
រួម  វិភាគទាន ដោយ ស្ម័គៃ ចិត្ត ពី 
សមាជកិ ដទៃទៀត ក្នងុ មលូ ន ិធ ិ
អភិវឌៃឍន៍ ACMECS នៃះ ផង- 
ដៃរ  ។ ជាមួយនឹង   ការផ្តល់ វិភាគ- 
ទាន គៃប់គៃន់  និង កៃុមបៃឹកៃសា 
បៃតិបត្តិ ដៃល មាន  សមត្ថភាព 
ខ្ញុំ ពិតជា មាន សុទិដ្ឋិនិយម ថ 
យើងនឹង អាច ចាប់ផ្តើម អនុវត្ត 
គមៃង អាទិភាព កៃម ផៃន - 
ការ មៃ  ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ 
ដោយ រលូន »៕ LAលោកនាយករដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេន អំឡុង ពេល ធ្វើ ជា បេធាន កិច្ច បេជុំ ACMECS កាល ពី  ថ្ងេ ពុធ។ រូប SPM





ប្រាក់ សាយ 

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៨ខៃធ្នូ
មៃដឹកនាំនៃចលនាតវ៉ាគាំ្រលទ្ធិ-
បៃជាធិបតៃយៃយតៃូវបានចោទ-
បៃកាន់នៅកៃមចៃបាប់បៃមាថ
ពៃះមហាកៃសតៃដ៏តងឹរុងឹរបស់ពៃះ-
រាជាណាចកៃនៃះជុវំញិការរៀបចំ
ធ្វើបាតុកម្មទាមទារឱៃយមានការកៃ-
ទមៃង់របបរាជាធិបតៃយៃយ។
បៃទៃសថៃមានចៃបាប់បៃមាថ

ពៃះមហាកៃសតៃយ៉ាងតឹងរឹុងដៃល
មានចៃងនៅក្នុងមាតៃ១១២នៃ
កៃមពៃហ្មទណ្ឌដៃលបានការពារ
ពៃះមហាកៃសតៃមានទៃពៃយសមៃបត្តិ
មហាសាល MahaVaji-
ralongkornពីការរិះគន់។
ប៉នុ្តៃចៃបាប់នោះមនិបានបញៃឈប់

ចលនាមួយដៃលដឹកនាំដោយ
យុវជនពីការទាមទារការកៃ -
ទមៃង់នោះបានទៃក្នុងនោះមាន
ការលុបចោលចៃបាប់នៃះដៃល
ជាការបៃឆាំងនឹងពៃះមហាកៃសតៃ
ដោយផ្ទាល់ថៃមទៀតផង។
កាលពីថ្ងៃទី៨ខៃធ្នូអាជា្ញាធរ

បានកោះហៅឥសៃសរជនតវ៉ា
ឆ្នើមៗជាចៃើនរូប ដើមៃបីចោទ-
បៃកាន់ពួកគៃនៅកៃមមាតៃ
១១២នៅប៉សុ្តិ៍ប៉លូសិទទូាងំកៃងុ
បាងកកនិងខៃត្តកៃបៃរខាងNon-
thaburi។
មៃដកឹនាំតវ៉ាចនំនួ១១នាក់តៃវូ

បានចោទបៃកាន់ពបីទឧកៃដិ្ឋបៃ-
មាថពៃះមហាកៃសតៃជាលើកដបំងូ
និងជាលើកទី២មៃដឹកនាំតវ៉ា៣
នាក់ផៃសៃងទៀតមានដូចជាលោក
Panupong"Mike"Jadnok,
Parit "Penguin"Chiwarak
នងិលោកPanusaya"Rung"
Sithijirawattanakul។
ដោយបានសម្តៃងការបៃឆាំង

ខណៈពួកគៃបានចាកចៃញពី
ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសទាំងនោះអ្នកដៃល
តៃូវគៃចោទបៃកាន់នោះបាន
ពាក់អាវយតឺដៃលមានបា៉ាក់លៃខ
១១២ដៃលជាមាតៃមួយនៃ
កៃមពៃហ្មទណ្ឌ។
លោកPanupong បាននិ-

យយថា៖«រដ្ឋាភិបាលថៃកំពុង
បៃើពៃះមហាកៃសតៃ និងមាតៃ
១១២ដើមៃបីយក...តទៅទំព័រ១២

WORLD

www.postkhmer.com

សុខ ស្រាីលុច

បៃធានាធិបតីបារាំងលោក
EmmanuelMacronបាន
នយិយថាការលកអ់ាវធុរបស់
បារាងំទៅកាន់បៃទៃសអៃហៃសុបី
នឹងនៅតៃបន្តដំណើរការបើ-
ទោះបីជាមានរបាយការណ៍ស្តពីី
បញ្ហាស្តីសទិ្ធិមនសុៃសនៅបៃទៃស
អៃហៃសុីបក៏ដោយ។
នៅក្នងុកចិ្ចបៃជុំជាមយួបៃធា-

នាធបិតីបៃទៃសអៃហៃសុបីលោក
Macronបាននិយយថាការបៃ-
យុទ្ធរបស់អៃហៃសីុបបៃឆំាងនឹងអំពើ
ភៃរវកម្មគឺមានសារៈសំខាន់បំផុត។
លោកMacronបាននយិយ

កាលពីថ្ងៃទ៧ីធ្នូថាការពៃយួ-
បារម្ភអពំីការរលំោភសទិ្ធមិនសុៃស
នៅអៃហៃសុីបនឹងមិនប៉ះពាល់
ដល់ការលក់អាវុធរបស់បារាំង
ទៅបៃទៃសនោះនាពៃលអនា-
គតឡើយពៃះទីកៃុងCairo
គួរតៃរកៃសាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន
ក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆាំងនឹងអំពើ
ភៃរវកម្មនៅក្នុងតំបន់។
លោកបាននិយយនៅក្នុង

សន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគា្នា
ជាមួយបៃធានាធិបតីអៃហៃសុីប
លោក Abdel-Fattah el-
Sissiថា៖«ខ្ញុនំងឹមនិនយិយ
ពីបញ្ហាកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ

ការពារជាតិ និងសៃដ្ឋកិច្ចលើ
បញ្ហាសិទ្ធិមនុសៃសនៅបៃទៃស
អៃហៃសុីបនោះទៃ។ដំណោះ-
សៃយបៃសើរអាចជាគោល-
នយោបាយដៃលទាមទារឱៃយ-
មានការសន្ទនាជាជាងការធ្វើ
ពហិការដៃលនឹងកាត់បន្ថយ
បៃសទិ្ធភាពរបស់បៃទៃសដៃល
ជាដៃគូក្នុងការបៃយុទ្ធបៃឆាំង
នឹងអំពើភៃរវកម្ម។
ចាប់តាំងពីឆា្នាំ២០១៥ មក

បារាំងបានលក់សពា្វាវុធទៅឱៃយ
អៃហៃសុីបក្នុងនោះមាននាវដឹក
ឧទ្ធមា្ភាគចកៃបៃភៃទMistral-
classផលិតដោយបារាំង២
គៃឿង និងយន្តហោះចមៃបាំង
ទំនើបRafale របស់បារាំង
ចំនួន១២គៃឿង។កន្លងមក
លោក Macron បានសម្តៃង
ការពៃយួបារម្ភថាអៃហៃសុបីអាច
នឹងងកទៅរកគូបៃជៃងរបស់
លោកខាងលចិគឺចនិនងិរសុៃសីុ
បៃសិនបើមិនបានទទួលការ-
ផ្គត់ផ្គង់គៃប់គៃន់ពីអឺរ៉ុប។
ការអតា្ថាធបិៃបាយរបស់មៃដកឹ-

នាំបារំាងទំនងជាទាក់ទងជាមួយ
កៃុមសិទ្ធិមនុសៃសដៃលក្នុងនោះ
មាន២០នាក់បានចៃញសៃចក្ត-ី
ថ្លៃងការណ៍រួមនៅមុនកិច្ចបៃជុំ
នៅថ្ងៃទី៧ធ្នូដៃលថ្កោលទោស
ចពំោះភាពជាដៃគូយទុ្ធសាស្តៃ

របស់បារាំងជាមួយអៃហៃសុីប។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍នោះបាន

សរសៃរថាបៃទៃសអៃហៃសុបីក-ំ
ពុងបៃើចៃបាប់បៃឆាំងភៃរវកម្ម
ដើមៃបីលុបបំបាត់ការងរសៃប-
ចៃបាប់ដើមៃបីគាទំៃសទិ្ធិមនសុៃសនងិ
បង្កៃបរាល់ការបៃឆាំងដោយ
សន្តិវិធីនៅក្នុងបៃទៃស។
កៃមុសទិិ្ធមនសុៃសបានជរំញុឱៃយ

លោកMacron លើកឡើង
ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុសៃសជាមួយ
លោកSissi។បារាងំបានថ្កោល
ទោសអៃហៃសុីបចំពោះការដក់
ពន្ធនាគារសកម្មជនពីអង្គការ
គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អៃហៃសុីប
សមៃប់សទិ្ធិផ្ទាល់ខ្លនួ(Egyp-
tianInitiativeforPersonal
Rights)កាលពីខៃវចិ្ឆកិាហើយ

បាននិយយថាខ្លួនមានការ-
ពៃួយបារម្ភយ៉ាងខា្លាំងចំពោះ
ការចាប់ខ្លួនសកម្មជននៃះ។
ទោះយ៉ាងណាអៃហៃសុបីបាន

ចៃនចោលការរិះគន់របស់បា-
រាងំដោយហៅវថាជាការប៉នុ-
ប៉ងជៃៀតជៃកចូលកិច្ចការផ្ទៃ-
ក្នុង និងមានឥទ្ធិពលលើការ-
សុើបអង្កៃតរបស់អៃហៃសុបី។នៅ
កៃមការគៃបគ់ៃងរបស់លោក
Sissiបៃទៃសអៃហៃសុបីតៃវូបាន
គៃមើលឃើញថាមានការបង្កៃប
កៃមុសទិ្ធិមនសុៃសនងិបៃពន័្ធផៃសព្វ-
ផៃសាយឯករាជៃយដោយមានមនុសៃស
រាបព់ាន់នាក់តៃវូបានឃុខំ្លនួចាប់
តាងំពីការបោះឆ្នាតរបស់លោក
នៅក្នុងឆា្នាំ២០១៤។
ប៉នុា្មានថ្ងៃមនុពៃលលោកel-

Sissiមកដល់បៃទៃសបារាំង
អាជា្ញាធរអៃហៃសុបីបានដោះលៃង
បុគ្គលិកនៅអង្គការគំនិតផ្តួច
ផ្តើមអៃហៃសុបីដើមៃបីសទិ្ធិផ្ទាល់ខ្លនួ
ចំនួន៣នាក់ដៃលតៃូវបានឃុំ
ខ្លួនកាលពីខៃវិច្ឆិកាបនា្ទាប់ពី
មានការបៃជុជំាមយួអ្នកការទតូ
មកពីបៃទៃសលោកខាងលិច។
គួររំឭកផងដៃរថានៅចនោ្លាះ

ថ្ងៃទី១៥និង១៩ខៃវិច្ឆកិាអាជា្ញា-
ធរអៃហៃសុបីបានចាប់ខ្លនួបគុ្គលកិ
អង្គការគំនិតផ្តួចផ្តើមអៃហៃសុីប
ដើមៃបីសទិ្ធផិ្ទាល់ខ្លនួបនា្ទាប់ពីកចិ្ច-
បៃជុំជាមួយអ្នកការទូតលោក
ខាងលិច។អស់រយៈពៃលជាចៃើន
ឆា្នាំសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុង
ស្វៃងរកមធៃយោបាយផៃសៃងទៀត
នៅពៃលដៃលអាជា្ញាធរអៃហៃសុបី
បានបៃើវិធានការបៃឆាំងភៃរវ-
កម្មដើមៃបីបង្ហាញអពំីការចាប់ខ្លនួ
អ្នកការពារសទិ្ធមិនសុៃសរាបស់បិ
នាក់ពីបទចោទបៃកាន់ទាក់ទង
នឹងភៃរវកម្ម។
ក្នងុចណំោមអ្នកការពារសទិ្ធ-ិ

មនសុៃសដៃលតៃវូបានចាប់ខ្លនួពី
បទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភៃរវកម្មគឺ
មាននាយកមជៃឈមណ្ឌលAda-
lahCenterforRightsand
Freedomsអ្នកសារព័ត៌មានអ្នក
ការពារសទិ្ធមិនសុៃសមៃធាវីសទិ្ធ-ិ
មនុសៃសនិងអ្នកសៃវជៃវ៕

តពីទំព័រ១...បង្ហាញថាមានបៃ-
សិទ្ធភាពល្អនិងមិនមានបញ្ហា
សុវត្ថភិាពទៃ។ការចៃញផៃសាយនៃះ
បានធ្វើមុនកិច្ចបៃជំុនៃគណៈកមា្មា-
ធិការពគិៃះយោបល់របស់FDA
នៅថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ដៃលនឹងពិ-
ភាកៃសាគា្នាថាតើតៃវូធ្វើការអនុញ្ញាត
ឱៃយបៃើបៃស់បនា្ទាន់ឬអត់?
កាលពីចុងខៃវិច្ឆិកាកៃុមហ៊ុន

Pfizerបានឱៃយដឹងថាវ៉ាក់សំាងរបស់
ខ្លនួគឺមានបៃសទិ្ធភាព៩៥%នងិ
មិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៃ
កៃយពីការចាក់ចំនួន២ដូស
ហើយបានស្នើសុំការអនុញ្ញាត
បៃើបៃស់បនា្ទាន។់ឯកសាររបស់
FDAបានបញ្ជាក់ពបីៃសទិ្ធភាព
នៃវ៉ាក់សំាងនៃះគឺពតិជា៩៥%
ហើយបន្ថៃមទៀតថាការចាក់
វ៉ាក់សំាងនៃះតៃមឹតៃ១ដសូអាច
ផ្ដល់បៃសទិ្ធភាព៨៩%តៃមិន-
ចៃបាស់ថាអាចការពារបានរយៈ-
ពៃលយូរឬអត់នោះទៃ។ផល-

ប៉ះពាល់ទូទៅបំផុតដៃលបាន
ជួបបៃទះដោយអ្នកដៃលបាន
ចាក់វ៉ាកសំ់ាងគឺឈចឺាប់ឡើងកៃ-
ហមឬហើមនៅកន្លៃងចាក(់ជា-
ទទូៅគដឺៃ)កៃយមកអមដោយ
ភាពអស់កមា្លាំងឈឺកៃបាលនិង
ឈឺសាច់ដុំរយៈពៃលខ្លី។
ក្នុងការសាកលៃបងវ៉ាក់សំាង

នៃះមានជនស្ម័គៃចិត្តចំនួន៦
នាក់ក្នងុចំណោម៤៣៤៤៨នាក់
(០,០០១%)បានសា្លាប់ដៃល
៤រូបគឺបានទទួលPlacebo
(មនិបានទទលួវ៉ាក់សំាង)នងិ
២រូបទៀតបានទទលួវ៉ាកសំ់ាង។
តៃការសា្លាប់របស់ជនស្ម័គៃចិត្ត
ទទួលវ៉ាក់សាំងគឺតៃូវបានសន្និ-
ដ្ឋានថាមនិទាកទ់ងនងឹវ៉ាក់សំាង
ទៃ ដោយជនទី១ បានសា្លាប់
ដោយសារការគាងំបៃះដងូ៦២
ថ្ងៃកៃយទទួលបានវ៉ាក់សំាង
ដូសទី២និងជនទី២បានសា្លាប់
ដោយសារជងំសឺ្ទះសរសៃឈាម

បៃះដូង ៣ថ្ងៃកៃយពីបាន
ទទលួដសូទ១ីហើយជនទាងំ២
នៃះគឺមានអាយុលើសពី៥៥ឆា្នាំ
ទៅហើយ។បើទោះបីគៃសន្និ-
ដ្ឋានថាការសា្លាប់នៃះគឺមិនទាក់-
ទងនងឹវ៉ាកស់ាងំកដ៏ោយក៏គៃតៃវូ
តៃរាយការណ៍ពីករណីសា្លាប់នៃះ
ដើមៃបីរកៃសាតមា្លាភាពនៃការសាក-
លៃបងរបស់ពួកគៃ។
មកដល់ពៃលនៃះFDAមិន-

ទាន់បានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឱៃយបៃើ-
បៃស់វ៉ាកស់ាងំនៃះនៅឡើយទៃ
តៃក្នុងការបៃកាសរបស់ពួកគៃ
បានសរសៃរថាលទ្ធផលនៃការ-
សាកលៃបងគឺសៃបជាមួយនឹង
អនុសាសន៍ដៃលមានចៃងនៅ
ក្នងុការណៃនាំអពំីការបៃើបៃស់
បនា្ទាន់របស់ពួកគៃ។ជាធម្មតា
FDAធ្វើតាមអនសុាសន៍គណៈ-
កមា្មាធកិារពគិៃះយោបល់របស់
ខ្លួនបើទោះបីជាមិនមានការ-
តមៃវូឱៃយធ្វើតាមកដ៏ោយ។គៃមនិ
ចៃបាស់ថាតើFDAនឹងចំណាយ
រយៈពៃលប៉ុនា្មានថ្ងៃ ឬសបា្ដាហ៍

ដើមៃបីធ្វើការសមៃចចិត្តប៉ុន្តៃរដ្ឋ
ជាចៃើនគឺកំពុងតៃៀមសមៃប់
ចៃកចាយនងិចាក់វ៉ាកសំ់ាងនៅ
ពាក់កណា្ដាលខៃធ្នូនៃះ។ គួរ-
បញ្ជាក់ផងដៃរថាការអនុញ្ញាត
ឱៃយបៃើបៃស់បនា្ទាន់នៃះគឺមាន
កមៃតិតៃមឹអាយុ១៦ឆា្នាំឡើងទៅ
ដោយសារការសាកលៃបងដំណាក់-
កាលទ៣ីគឺមនិមានការចលូរួម
ពីជនស្ម័គៃចិត្តអាយុកៃម១៦
ឆា្នាំទៃហើយក៏មនិមានការចលូរមួ
ពីស្តៃីមានផ្ទៃពោះដៃរ។
យ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី២ធ្នូ

ចកៃភពអងគ់្លៃសបានធ្វើការអន-ុ
ញ្ញាតបៃើបៃស់វ៉ាក់សំាងនៃះជា-
បនា្ទាន់រួចហើយ ដោយមានស្តៃី
អាយុ៩០ឆា្នាទំទួលវ៉ាក់សំាងមុន-
គៃនៅថ្ងៃអង្គារទ៨ីហើយរដ្ឋាភ-ិ
បាលអង់គ្លៃសមានផៃនការចៃក-
ចាយវ៉ាក់សំាងចំនួន៨០០០០០
ដូសក្នងុរយៈពៃល១សបា្ដាហ៍។
រីឯបៃទៃសអុីសៃអៃលវិញ

បានបៃកាសថាខ្លួនទទួលវ៉ាក់-
សំាងPfizer/BioNTechចនំនួ

១១០០០០ដសូនៅថ្ងៃពធុទ៩ី
ហើយនឹងចាក់ជាខា្នាតតូចសិន
ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ក្នងុសហ-
គមន៍ជាទៃង់ទៃយធំភា្លាមៗ
បនា្ទាប់ពីបុណៃយណូអៃល។
រដ្ឋាភបិាលអាមៃរកិបានបញ្ជា

ទិញវ៉ាក់សំាងនៃះចំនួន១០០
លានដសូក្នងុតម្លៃ១,៩៥ពាន់
លានដលុា្លារហើយនៅរងច់ាកំារ-
អនញុ្ញាតឱៃយបៃើជាបនា្ទានព់ីFDA
ប៉ុណោ្ណោះ។ កៃពីវ៉ាក់សំាង
Pfizer/BioNTechវ៉ាក់សំាង
របស់កៃមុហ៊នុModernaកប៏ាន
ស្នើការអនញុ្ញាតបៃើបៃស់បនា្ទាន់
ផងដៃរហើយរដ្ឋាភិបាលអាមៃរិក
ក៏បានបញ្ជាទិញយកវ៉ាក់សំាង
នៃះចំនួន១០០លានដូសផងដៃរ
ក្នងុតម្លៃ១,៥ពាន់លានដលុា្លារ។
បើសនិវ៉ាក់សំាងទាងំនៃះតៃវូបាន
អនញុ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់នៅសហ-
រដ្ឋអាមៃរិកក៏ដោយក៏នៅតៃតៃវូ
បន្តការសាកលៃបងក្នុងដំណាក់-
កាលទី៣ ដដៃលដើមៃបីធានា
សុវត្ថិភាព៕

ប្រធានាធិបតីបារំាងនៅត្របន្តលក់អាវុធទៅឱ្រយអ្រហ្រសី៊បទោះបីជាមានការព្រយួបារម្ភពីសិទ្ធមិនុស្រស

អាម្ររិកបង្ហាញទិន្នន័យ...

លោក Macronថ្ល្រាងទៅកាន់ប ុគ្គលិ ក រោ  ង  ចក្រា រ៉្រាអាក់ទ័រនុយក្ល្រាអ៊្រារ។ AFP

ម្រដឹកនំាតវ៉ាថ្រ
ជាច្រើននាក់ត្រូវ
បានចោទប្រកាន់
នៅក្រមច្របាប់ប្រ-
មាថព្រះមហាក្រសត្រ
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សៅ  សម្ភស្ស

កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ  តុលាការ 
ជាន់ខ្ពស់ បានជជៃក វៃក ញៃក 
លើរឿង ក្ដី លួច វត្ថុបុរាណ ពី 
ជនជាតិ ជ្វីហ្វ  ដោយ បៃទៃស 
អាល្លឺម៉ង់  និង ហុងគៃី  ក្នុង 
សម័យ ណាហៃសុី ដោយ ស្ទាក់- 
ស្ទើរ ថាតើ គួរឱៃយ បន្ត បណ្ដឹង នៃះ 
ទៅ តុលាការ សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
ដៃរ ឬ យ៉ាងណា ?។

ករណីនៃះ  តៃូវបាន លើក 
ឡើង ដោយ កៃុមជន ជាតិ ជ្វីហ្វ 
១៤ នាក ់ ដៃលនៅ រសរ់ាន មាន 
ជីវិត ពី សម័យ ណាហៃសុី  ដោយ 
ទាមទារ សណំង ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិព ី
ពួកគៃ  និង កៃុម គៃួសរ ខណៈ 
ពៃល អាល្លឺម៉ង់  បានបង្ខំ ឱៃយ 
ជនជាតិ ជ្វីហ្វ រាប់ រយពាន់ នាក់ 
ចៃញ ពី ទីលំនៅ របស់ ពួកគៃ 
ដោយ ជិះរ ថភ្លើង ទៅកាន់ ជំរំ 
បៃមូល ផ្តុំ  ដើមៃបី តៃៀម សមា្លាប់ 
ផ្ដាច់ពូជ  កាល ពី រដូ វក្ដាឆ្នាំ  
១៩៤៤។ 

លោកសៃី  Sarah E. Har-
rington មៃធាវី ដើម បណ្ដឹង 
បាន ជរំញុ ឱៃយចៅ កៃម ពចិារ ណា 
លើ ករណីនៃះ  ដោយ និយយ 
ថា៖«ជនជាតិ ហុងគៃី  បាន 
យកអ្វីៗ ទាំងអស់  ដៃលជា 
កម្មសិទ្ធិ ដើមបណ្ដឹង  រួមទាំង  
ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ដៃល ចាំបាច់ 
សមៃប់ ការ រស់ រាន មានជីវិត  
ដូចជាទីជមៃក  សម្លៀក បំពាក់ 
និង ថា្នាំពៃទៃយ ក្នុងគោល បំណង 
ធ្វើបាប  និង បំផ្លាញផ្លូវ កាយ 
ជនជាតិ ជ្វីហ្វ នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ហុងគៃី។  វាជា អំពើ បៃល័យ - 
ពូជ សសន៍»។

ករណី ១ទៀត គឺ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង អ្នកទទួល ចៃកចាយ វត្ថុ- 
សលិៃបៈ បរុាណ ជ្វហី្វ  នៅ  Fran- 

kfurt  បានលក់ ស្នាដៃ សិលៃបៈ 
គៃីស្ទាន មជៃឈិម សម័យ  (ឆ្នាំ 
១៩៣៥ ) មាន ឈ្មោះថា  
Guelph Treasure ក្នុង 
តម្លៃថោក ជាង តម្លៃ ដើម ទាំង- 
បង្ខំ  ដៃល គៃឿង សិលៃបៈ បុរាណ 
ទាំងអស់នៃះ លក់តៃ ក្នុង តម្លៃ 
បៃមាណ ២៥០ លាន ដុលា្លារ 
ប៉ុណ្ណោះ។ 

វត្ថុ បុរាណ ចំនួន ៤២  ឥឡូវ 
នៃះ កពំងុ តៃូវបាន គៃ តម្កល់ នៅ 
ក្នុង សរមន្ទីរ សិលៃបៈ តុបតៃង  
(Museum of Decorative 
Arts)  នៅ ប៊ៃរឡាំង។  កាល- 
ពីឆ្នាំ២០១៤  គណៈ កម្មកា រ 
អាល្លមឺង៉ ់ បាន កណំតថ់ា សរ- 
មន្ទីរ មាន សិទ្ធិ កាន់កាប់ វត្ថុ- 
បុរាណ ទាំងអស់ នៃះ ដោយ 
សៃបចៃបាប់ហើយ មិន ចាំបាច់ 
សង មក វិញទៃ ។

គណៈ កម្មការ បាន និយយ 
ថា  ការ លក់វត្ថុ បុរាណ ក្នុងឆ្នាំ  
១៩៣៥  គឺជា ការលក់ ដោយ 
ស្មគ័ៃចតិ្ត  ធ្វើឡើង បនា្ទាបព់ ីមាន 
ការចរចា រយៈពៃល ១ឆ្នាំ  ដៃល  
តម្លៃនៃះ គឺ  តម្លៃ បៃហៃល ពាក់- 
កណា្តាល កើត មក ពី ការ ចរចា 

រវាង ភាគី ទាំង២។ 
យ៉ាង ណាមិញ  តុលាការ 

ជាន់ខ្ពស់ កំពុង ពិចារណា លើ 
ករណី ទាំង២  ពោលគឺ គួរ- 
តៃបន្ត ឱៃយ តលុាការ សហរដ្ឋ អាេម-  
រិក ដៃលជា អ្នក ដោះសៃយ ដៃរ 
ឬ យ៉ាងណា។  ទាក់ទិន នឹង 
ករណីនៃះ  តុលាការ ជាន់ទាប 
បានយល់ ពៃមឱៃយ តុលាការ 
អាមៃរិក អ្នកចាត់ ចៃង រឿងនៃះ ។ 

ក្នុង ការ ជជៃក វៃកញៃក អស់ 
រយៈ ពៃលជិត ៣ម៉ាង  តាម 
ទូរស័ព្ទ ខាងអ្នក អភិរកៃស និយម  
និង ខាង តុលាការ យុត្តិធម៌ 
ហាក ់ដចូជា មាន ការ ពៃយួបារម្ភ 
អំពីការ ដៃលឱៃយ អាមៃរិក កាត់ ក្ដី 
រឿងនៃះ  ដោយសរ តៃខា្លាច 
អាមៃរិក កាត់ ក្ដី រឿង នៃះ ដូច- 
រឿងក្ដ ី ២ កាល លើក មនុ  បកូជា- 
មួយនឹង ភាព ស្មុគស្មោញ នៃ 
គោល ការណ៍ តុលាការ របស់ 
អាមៃរិក លើការ កាត់ក្ដី លើរឿង 
ក្ដី បរទៃស។ 

អ្នក នាំមុខ តុលាការ យុត្តិធម៌ 
លោក John Roberts  បាន 
និយយ ថា៖ «ដោយ មើល- 
ឃើញ ពី របៀប នៃ ទំនាក់ ទំនង 

អន្តរជាតិ  វាជា ករណី សៃួល 
សន្នដិ្ឋាន ណាស ់ថា  ការ ចលូរមួ 
របស់ អាមៃរិក ក្នុង ការ កាត់ក្ដី 
រឿង នៃះ ហាក់ដូច មិន សមរមៃយ 
សោះ»។  ប៉ុន្តៃ គាត់ បាន បន្តថា  
ជា ធម្មតា  តលុាការ មនិ គរួពាក-់ 
ព័ន្ធនឹង ករណី បៃបនៃះ  ប៉ុន្តៃ  
អាចជា ករណី «សមរមៃយ  និ- 
យយ ឱៃយតៃង់ ទៅ គឺ លើ ករណី 
ណា  ដៃល ធ្វើឱៃយ រសើប ទំនាក់- 
ទំនង អន្តរជាតិ »។

 ការ ជជៃក វៃក ញៃកនៃះ ក៏ 
បានលើក ឡើងអពំ ីគោល ការណ៍ 
នៃ  «ផល បៃយោជន ៍ទាងំ សង- 
ខាង នៃ ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ 
ផង»  ដៃលអាច អនុញ្ញាត ឱៃយ 
តុលាការ សហព័ន្ធ  បញ្ចៀស 
ការ ដោះសៃយ បណ្ដឹង របស់ 
ដើម បណ្ដងឹ ទោះប ីជា តលុាការ 
មាន យុតា្តាធិការ ក៏ ដោយ។

លោក Gregory Silbert  
មៃធាវី របស់ បៃទៃស ហុងគៃី  
បាន និយយថា  តុលាការ បៃ-
ទៃស  ខ្លួន គួរតៃ ជា អ្នកដោះ- 
សៃយ  បញ្ហានៃះ  មុនគៃ បង្អស់។  
លោកបាន និយយ ថា «នៅ 
ពៃល  មាន ពាកៃយ បណ្ដឹង ចោទ- 
បៃកាន់ ថា មានភាគី បរទៃស 
មួយ ធ្វើបាប ភាគី បរទៃស   ផៃសៃង 
ទៀត ក្នុង បៃទៃស កៃ តុលា- 
ការ   សហព័ន្ធ អាច បដិ សៃធ 
យុតា្តាធិការ ក្នុង ការ គាំទៃ រឿង ក្តី 
បរទៃស នៃះ។» 

លោក បាន អះអាងថា  ករណី 
នៃះ  ក៏ អាច អនុវត្ត បាន លើ 
ករណី នៅ អាមៃរិក ដៃរ  ពោលគឺ 
បើមាន រឿងកើត ឡើងធ្វើ ដោយ 
ជនជាតិ អាមៃរិក  នៅ អាមៃរិក  
ចៃបាប់ បៃទៃស ហុងគៃី  ក៏ មិន 
អាច អនុម័ត រឿងក្ដី នៅ អាមៃរិក 
បាន ដូចគា្នា។ 

សមាជិក តុលាការ យុត្តិធម៌- 

កំពូល  លោក  Samuel A. 
Alito Jr.  មាន ការ ងឿង ឆ្ងល់ 
អំពី មូលហៃតុអ្វី  ដៃលតៃូវ ឱៃយ 
ចៅកៃម ជា អ្នកកាត់ ក្ដី រឿងនៃះ 
វិញ  ខណៈដៃល រឿងក្ដីនៃះ 
គួរតៃ ជា រឿង របស់ អ្នក ការ ទូត 
ទៃ ដៃល ជា អ្នកវាយ តម្លៃ ព ីផល- 
ប៉ះពាល់  នៃ ទំនាក់ ទំនង អន្តរ- 
ជាត ិ នងិ សមៃច ឱៃយដើម បណ្ដងឹ 
ប្តងឹ បៃទៃស ចងុចោទ  ឬ តៃវូបន្ត 
ដំណើរ ការនៃះ ទៅ តុលាការ 
អាមៃរិក ឬ អត់។

លោក បាន នយិយថា៖«ចៅ- 
កៃម ក្នុងសៃុក ទាំងអស់ មាន 
ជិត ៧០០ នាក់។ តើ អ្នកឯង  
ចង់ឱៃយ គាត់មា្នាក់ៗ ហ្នឹង អ្នក 
កាតក់្ដថីា  បណ្ដងឹ ១ៗ ហ្នងឹធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ទំនាក់ ទំនង បរ- 
ទៃស ដៃរឬ?»។

អ្នកសៃ ីElena Kagan  ជា 
សមា  ជិក តុលាការ យុត្តិធម៌ អា-
មៃរិក បាន បញ្ចៃញ អារម្មណ៍ ថា  
នៃះគឺ ជា ការ ទមា្លាក់ រឿង ឱៃយ អ្នក- 
ចាត់  ចៃងខុស។  អ្នកសៃ ីនិយយថា  
ហៃតុអ្វ ីបាន ឱៃយ តុលាការ អាមៃ  រិក 
រ ពឹងថា ពួកយើង នឹង ដោះ សៃយ  
រឿង ក្ដ ីដ៏ពិបាក  និង រសើប មួយ នៃះ  
អ៊ចីងឹ?  ហៃតអុ្វ ីបាន ជាខាង អា- 
មៃរិក តៃូវ បៃឡាក់ ដៃ រឿង នៃះ ?

អ្នកសៃី បាន និយយ ថា  លុះ- 
តៃតៃ រឿងនៃះ  ជា រឿងមួយ ដៃល 
អាច ធ្វើឱៃយ បៃទៃស ១ទៀត  
កៃស័យធន  ឬ ក៏ ធ្វើឱៃយ ទំនាក់ ទំនង 
បៃទៃស ទាំង ២បៃក ខា្ចាត់ខា្ចាយ 
ទើប តុលាការ អាមៃរកិ ជយួ ដោះ- 
សៃយ ដូច ករណី នៅ ហុងគៃី 
មយួ ដៃល គៃវា យ តម្លៃ ថា  រឿង ក្ដ ី
នៃះ អាចនឹង ធ្វើឱៃយ បាត់បង់ ចំណូល  
ក្នុង សៃុក បៃទៃសនៃះ ៤០ភាគ- 
រយអី ទើប សម ហៃតុផល នឹង ឱៃយ 
តុលាការ អាមៃរិក ជួយ ដោះ - 
សៃយ ៕

តពីទំព័រ ១១...មនុសៃស ដៃល 
មាន ជហំរ នយោបាយ ផៃសៃង ព ីខ្លនួ  
ជា គោល ដៅ  ដោយ បាន បញ្ជាក់ 
យ៉ាង ចៃបាស់ ថា  ចលនា នៃះ  នឹង 
បន្ត ធ្វើ ឥត សៃក សៃន្ត ឡើយ»។ 

លោក បាន បៃប់ អ្នកសរព័ត៌- 
មាន  ថា៖ «ការ បៃើបៃស់ មាតៃ 
១១២ បៃឆងំ នងឹ អ្នកតវា៉ា  អាច បង្ក 
ជា បញ្ហា សមៃប់ ពួក យើង  និង 
សមៃប់ មនុសៃស ដៃល យល់ សៃប 
ឱៃយ មានចៃបាប់ នៃះ  »។ 

ជនណាមា្នាក់ តៃវូ បាន ផ្តនា្ទា ទោស 
នៅ កៃម មាតៃ១១២ នៃះ បៃឈម  
នឹង ជាប់ ពន្ធនាគារ ចន្លាះ ពី ៣ ឆ្នាំ 
ទៅ ១៥ ឆ្នាំ។  

 ចំណៃក លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃី 
បៃយុធ  ចាន-អចូា  បាន នយិយ 
សមៃល ដល់ វោហាស័ព្ទថ្មី បំផុត 
របស ់ចលនា តវា៉ា បៃឆងំ រដ្ឋា ភបិាល 
អំពី «សធារណ រដ្ឋ មួយ» ដោយ 
ថ្លៃង ថា  រដ្ឋាភបិាល នងឹ ធ្វើអ្វ ីគៃប-់ 
យ៉ាង នៅ ក្នុង អំណាច របស់ ខ្លួន  
ដើមៃបី ការពារ បៃព័ន្ធ របស់ រដ្ឋាភិ-
បាល នៅ ក្នុង បៃទៃស ថៃ។ 

កាលាពី ថ្ងៃ សុកៃ សបា្តាហ៍ មុន  
កៃុម យុវជន សៃរី (Free Youth 
group)  ដៃល ជា ផ្នៃក មយួ នៃ កៃមុ 
បៃឆំង រដ្ឋាភិបាល  Ratsadon  
បាន បង្ហាះ សរ មួយ អំពី បៃធាន- 
បទ  « សធារណរដ្ឋ មួយ » នៅ លើ 
គៃហទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ ខ្លួន ។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី បាន ថ្លៃង 
ថា៖ «រដ្ឋា ភិបាល នឹង បញៃឈប់ 
វធិានការ ណា មយួ  ដៃល នងឹ នាឱំៃយ 
ឈាន ទៅ ដល ់ចណំចុ នះ។  យើង 
នឹង តាម ដន គោល បំណង របស់ 
ពកួគៃ នះ។  អ្នក ដៃល តៃវូ បាន រក 
ឃើញ ថា  បាន បៃពៃតឹ្ត អពំើ កៃបត ់ជាត ិ 
នឹង បៃឈម ចំណាត់ ការ តាម ផ្លូវ - 
ចៃបាប ់» ដោយ លោក  បាន បន្ថៃមថា 
មនិ  អា ច   មាន  ស ធារណរដ្ឋ  នៅក្នងុ 
បៃទៃសថៃទៃ»៕  

 លោ កSamuel A. Alito Jr.  សមា ជិក  តុលា ការ យុត ្ត ិធម៌ កំពូល ឈរ  
ថតនៅ ក្នងុ តុលាការ កុ្ងវ៉ាសីុនតោន។ AFP

តុលាកា រាាពិចារណាាបើកសវានាករាារឿងាាលួចាាវត្ថុាបុរាណាាពីជនជាតិាាជ្វហី្វាកលាសម័យាណាហ្សីុ ម្ដឹកានំាាតវ៉ាាថ្...



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ខណៈគេ ឃើញ មាន 
ផុសចេញ នូវ កេមុ   សបេបុរស ជន 
ខ្មេរ ទំាង វិស័យ រដ្ឋ និង ឯកជន 
ពីរាសេ្ត សាមញ្ញ ដល់ លំដាប ់ មនេ្ត ី
និង  ឧកញ៉ា មាន ភាព  សសេក-  
សសេំ សហកា រ  ជួយ ឧបត្ថម្ភ  
បេក់ ទៅតាម លទ្ធ ភាព    ចូល រួម  
ជាមួយ    រដា្ឋា ភិ បាល  ដើមេបី ទិញ - 
វ៉ាក់ សំាង   បេឆំាងកូវីដ១៩ កើនចំនួន 
ជា ហូរ ហេ   នោះ កេមុ តារា ចមេៀង 
បេសុ សេ ីខ្មេរ ដេល  មក ពី ផលិត- 
កម្ម លេបីផេសេង ៗ គ្នា    ក៏  បាន ចូល រួម 
យ៉ាង  សកម្ម ជួយ ឧប  ត្ថម្ភ    បេក់ 
តា ម    ធន ធាន ផ្ទាល ់  ខ្ល ួន ផង ដេរ  
កេម បរិបទ    ឆន្ទៈ សា្មា រតី   សាម គ្គ-ី  
ភាពវបេបធម៌ នេ ការ ចេករំលេក  ក្នងុ   
ការ បេយុទ្ធ  បេឆំាង  កូវីដ១៩ ។  

គួរ ឱេយ កត់ សមា្គាល់ នា ពេល ថ្មីៗ  
នេះ គេ ក៏ ឃើញ មាន កេមុ តារា- 
ចមេៀងបេសុ សេ ី  មក ពី ផលិត- 
កម្ម ធំ ចំនួន៣បាន ចូល រួម បរិច្ចាគ 
បេក់  ភា្លាមៗ តាម សេចក្ត ីបេកាស 
ចូល រួម របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល  រួម 
មាន ដូចជា  តារា ចមេៀង បេចំ 
នៅ ផលិត កម្ម ហងេសមាស ផលិត-  
កម្ម  ហ្គាឡាក់ សីុ និង ផលិត កម្ម 
សាន់ដេ។ បើ តាម  សារ បង្ហោះ ឱេយ  
ដឹង ពី លោក ហេង ឡុង   ជា កេមុ 
ការ ងារ របស់ សមាគម  សិលេបៈ  
ស្មគ័េ   ចិត្ត  ជួយ សង្គម  ដេល 
មាន  គូស្នេហ៍ ខ្លនួ  គឺ  អ្នកនាង 
ចន ច័ន្ទ លក្ខណិា ដេល  ជា 
បេធាន សមាគម បាន 
បរិច្ចាគ  បេក់ ចំនួន១០០០ 
ដុល្លារ ផង ដេរ នោះក៏ 
បាន   បង្ហោះ សារ បង្ហើប 
ឱេយ  ដឹង    ឈ្មាះ  របស់ 
កេុម  តារា ចមេៀង  - 
បេសុ  សេ ីខ្មេរនេ ផលិត     
កម្ម ចមេៀង   ទំាង     ៣   
ថា៖ « តារា ចមេៀង 
លោក ពេប សុវត្ថិ 
បាន ឧបត្ថម្ភ ថវិកា 
ចំនួន ១០ លនរៀល   
តារា   ចមេៀង លោក   
ខេម  ឧប ត្ថម្ភ  ១០  លន 
រៀល កញ្ញា  តន់ ចន្ទសីមា៉ា 
ឧបត្ថម្ភ  ថវិកាចំនួន  ១០ លន  
រៀល។  តារា  ចមេៀង សួស វីហេសា 
និង   គេសួារ បាន ឧបត្ថម្ភ១ ០០០ 

ដុល្លារ តារាចមេៀង ខេមរៈ 
សិរីមន្ត ឧបត្ថម្ភ ៤ លន រៀល 
កញ្ញា ឈិន មា៉ានិច្ច ឧបត្ថម្ភ 

៥០០ ដុល្លារ កញ្ញា រតនៈ ពិសី 
ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១២៥ ដុល្លារ  
ខណៈ  លោក ឆាយ វីរ:យុទ្ធ និង 
ភរិយ  សេ ចន់ឌី ពេម ទំាង  
កូន  សេី  ឧបត្ថម្ភ ថវិ កា- 
ចំនួន១២៥០ ដុល្លារជូន  
សម្ដេច តេជោ  ហុ៊ន សេន 
ដើមេបី ទិញ វ៉ាក់ សំាង  កូវីដ- 
១៩ ចេក  ជូន បេ ជា- 

ពលរដ្ឋខ្មេរ ដោយឥតគិតថ្លេ »។ 
លើស ពី  នេះបើ   តាម រយៈ  គណនី  

ហ្វេសបុ៊ក លោក ហេង ឡុង  ដដេល 
នេះក៏ មាន  ឃើញ-   

បង្ហើប ឈ្មាះ   អ្នក 
សិលេបៈ ផេសេងៗ  
ដេល  មាន  អា-
ជីព ជា  តារា- 
សម្តេង អ្នក 

និពន្ធ ចមេៀង  
និង ពិធីករ  វិទេយុ  

ទូរ ទសេសន៍ ផង   ដេរ ថា ៖ «លោក 
មំុ សាម៉េត (ពិធីករវិទេយុ និង ទូរ- 
ទសេសន៍) ថវិកា ២២២ដុល្លារ  
តារា កំប្លេង នាយ កេឹម ថវិកា   
១០០ដុល្លារ ខណៈ អ្នក  នាង 
កាតុ និងសា្វាមី បាន ឧប ត្ថម្ភ  ថវិកា 
ចំនួន ១០០ដុល្លារ។ ចំណេក  ឯ  
លោក ឧត្តម សេនីយ៍តេ ីខេមរៈ 
ភារុន (អ្នក និពន្ធ  ទំនុក ចេៀង ) 
បងបេុស បង្កើត លោក ខេមរៈ 
សិរីមន្ត បាន  ឧប ត្ថម្ភ    ថវិកា  ចំនួន 
១០០ដុល្លារ »។ 

សមេប់ ដំណាក់ កាល ជួយ 
ឧបត្ថម្ភ បេក់  ដើមេបី  ទិញ វ៉ាក់ សំាង 

កូវីដ១៩ នេះ  កេ ពីមាន កេមុ 
អ្នក   សិលេបៈ  ដេល ជា  តារា មហ- 
ជន បានជួយ ឧបត្ថម្ភ នោះ គេ  ក៏ 
ឃើញ មាន កេមុ តារា  ប ណា្តាញ-  
សង្គម នានា ដេល ផេសាយ ផ្ទាល់  
តាម ហ្វេសបុ៊ក  ឬ ផេច បាន ចូល 
រួម ឧបត្ថម្ភ ផង ដេរ ។

 ខណៈ លោក ហេង ឡុង ក៏ 
បាន បង្ហោះ ឱេយ ដឹង ឈ្មាះ  អ្នក ទំាង 
នោះ ដេរ   ដូចជា កេមុ ហុ៊ន Happy 
sweet  Oshop បរិច្ចាគ ១ ពាន់ 
ដុល្លារ  និង  យយ សេយួ Cam-
bodia co.ltd បរិច្ចាគ ១ពាន់ 
ដុល្លារ ៕ 

www.postkhmer.com

តារា  ចមេៀងហ្គាឡាក់សី៊ លោក  ខេម និង   តន់ ចន្ទសីម៉ា  ម្្នាក់ៗ ឧបត្ថម្ភ ១០ លានរៀល  និង អ្នកនាង សួស វីសា តារា ហងេសមស  ឧបត្ថម្ភ ១០០០ ដ៊លា្លារ ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

លោក ឆាយ វីរៈយ៊ទ្ធ  តារា ចមេៀង  និងភរិយា ឧបត្ថម្ភ $ ១២៥០។ រូប ហ្វេសប៊ុក 

ក្រមុសិល្របករ-សិល្របការិនីប្រសុស្រីខ្ម្ររល្របីៗ នំាគ្នាជួយ
ឧបត្ថម្ភប្រក់ដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្របីទិញវ៉ាក់សំាងប្រឆំាងកូវីដ១៩

លោក ខេមរៈ សិរី មន្ត  តារាចមេៀង 
ហងេសមស  ជួយ ឧបត្ថម្ភបេក់ ចំនួន  
៤ លាន  រៀល ។ រូបថត ហុង មិនា 

លោក ពេប ស៊វត្ថ ិតារាចមេៀង 
ហ្គាឡាក់សី៊    ជួយ ឧបត្ថម្ភ បេក់ 
ចំនួន  ១០ លានរៀល ។ 
រូបថត ហុង មិនា 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១០ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១០រោច ខៃមិគសិរ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍  ទី១០ ខៃធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

កមា្លាងំ      ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ       មិ   ន ឱៃយ មា     ន ភា       ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 បៃកប       របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ      
ជាធម្មត  ។ ចពំ   ះ   ប ញ   ្ហា    ស   ្នៃ ហ       វ ិញ    គ ឺគ ូស្នៃហ ៍  មាន     
អធៃយា            សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី  ឡើង   ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន  - 
សុខ      ភាព ជា ធម្មត មិន មាន ជំងឺ មក- 
បៀ ត     បៀន  ឡើយ ។ ចំពះទឹកចិត្ត  
វិញ  គឺ មាន    សភាព ស្ងប់  នឹង នរល្អ។   

ការ     និយាយ ស្តី   ចៃើនជាពាកៃយសម្តីគួរ ជា ទី ពៃញ - 
ចិត្ត     ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទៃ ។ ការ បៃកបរបរ រកទ ទួល- 
ទន    នានា បាន     ចណំលូ គរួជាទ ីព ៃញចតិ្ត ។   ចពំះ 
សៃច  ក្តី  សៃ្នហវ ិញ គឺ មាន ដំណើរការ យា៉ាងល្អ  
ហើយ  មាន ភាព រលូនចុះ សមៃុងនឹងគ្នា តៃម្តង។  

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  ការនិយាយ- 
ស   ្តរីបស់ អ្នក រមៃង មាន ការ ពិចារ ណា  
វៃង ឆ្ងាយ  ហើយ តៃង ថ្លងឹថ្លៃងពី ផល-  
បៃយោជន៍  និង ផលប៉ះ ពាល់ យា៉ា ង   ល្អ 

បៃសើរ ។ ចំពះ សៃចក្តសី្នៃហ ចៃើន បៃកប ដយ ភាព  
ចុះ  សមៃងុគ្នា បាន ល្អណាស់ ។ ចំណៃកឯ ការ បៃកប-   
របររ ក ទទួលទ ន  ផៃសៃងៗ នឹង បាន ផល គួរជាទីគប់ ចិត្ត 
សម តម ការខិតខំ បៃងឹ បៃង របស់ ខ្លនួឯង  ។ រីឯ ការធ្វើ - 
ដំណើរ កមៃសាន្ត វិញ ក៏មាន សុខសុវត្ថភិាព ផង ដៃរ។ 

រាសីមធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន អ្នក ខ្លះ 
យ ក      ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ខណៈ អ្នក ខ្លះ   
ទៀត  ព ៃង ើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក។  ហៃតុ 
នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ  ។ 

ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត ់  មុន នឹង និយាយ     
ចៃញមក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      ចំពះ កា   រ បៃកប របរ រក  ទទួល - 
ទន   នានានឹង     បាន ផ ល បង្គរួ  បុ៉ណ្ណោះ ខណៈ កត្តា  សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ និង         ចិត្ត គ្មាន    ផ  ល ប ះ៉ ពា  ល់។ រីឯ បញ្ហា  
ស្នៃហ       គូ ស្នៃហ៍ ចៃះ  យល់ ចិត្ត គ្នាដូច  សព្វ មួយដង ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ តៃដៃត  ។  ការ និយាយ-  
ស្ត ី ចៃើនតៃ ព  លពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។  ចំពះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទន នានាវិញនឹង    បាន ផល ចំណៃញ  

យា៉ាង គប់ចិត្ត ធ្វើឱៃយ ទឹកចិត្ត  អ្នក មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំពៃញការងារ ផៃសៃង ៗ   ។ ចំ ណៃកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ គឺចៃើន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្នៃហ វិញ គូស្នៃ ហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង - 
គ្នា ជាធម្មត ហើយ ចៃះ បង្កើតនូវ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម៕   

រាសមីធៃយម។  កត ្តា សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មាំ  មួនល្អ  ហើយ  តៃូវ ចំណាយ  ទំង-  
កមា្លាំង  កាយចៃើ ន ក្នុង ការ បំពៃញ   កិច្ច -  
ការ   ទំងឡាយ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក   អ្នក  
តៃូវ វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ-  

បៃយ័ត្ន  នាំ ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លួន ។ ចំពះ  ការ  ពៃយា - 
យាម  ហក់    មាន  ភាព  ខៃសត់ ខៃសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  សា្វា ហប ់ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ ងារ រប ស់ ខ្លួន  ។  រីឯ 
បញ្ហា  ស្នៃហ      គូ ស្នៃហ៍ មានអ ធៃយាសៃ័យ  គ្នាល្អ ។      

រាសី  ឡើង ខ្ព ស់ តៃដ ៃត ។ ការបៃកប-  
របរ  រក ទទួល ទន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរតៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ ទទួល បាន នូវ ការ រាក់ ទក់ ព -ី 

មនុសៃស  គៃប់ សៃទប់ វណ្ណៈមិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នកបៃកប ដយ ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្ត ីស ្នៃហវិញ  មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មង។                   

រាសីខ្ពស់ តៃដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព នៃ  គសូ្នៃហម៍ានការ  ស្វៃង  យល-់ 
ចិត្ត គ្នា បៃប សភាព ធម្មត។  ចំពះ  
ការ  បំពៃញ កិច្ចការ ផៃសៃង ៗ  ចៃើន តៃ 

បៃកបទៅ  ដ យសា្មារតីទទួល ខុសតៃូវខ្ពស់  ។ 
ដយ ឡៃក ការ  បៃក ប រ បរ រកទទួល ទន វិញនឹង 
បាន ផល គប ់ បៃសើរចៃើន ។  សមៃប ់ថ្ងៃនៃះ ដៃរ 
លោក អ្នក មា ន  សនា្តានចិត្ត  ដយ ក្តី មៃត្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ផងគោរពសៃឡាញ់ខ្លាំង ។ 

 រាសី សៃុតចុះ ។ ជ ើង លៃខស្ថិត នៅ 
ល ើ អន្ត រាយ  ហៃតុនៃះ រាល់ការ- 
បំពៃញ កិច្ច ការ   ផៃសៃងៗតៃូវ  តៃបៃុង- 
បៃយ័ត ្នឱៃយ ខ្ពស់ ។ ចំពះ ទឹក ចិត្ត  

បៃកប ដយ  ក្តីទ សៈ ចៃើន   ដៃល អាច ញ៉ាំង ឱៃយ  
អ្នកបពំៃញ កចិ្ច  កា រ  ជបួ  បរាជយ័  ដចូ្នៃះតៃវូតៃ  មាន 
ការ    អត់ធ្មត់ ឱៃយ បានច ៃើន ។   ចំណៃកឯ សៃច ក្តី- 
ស្នៃហ  វញិ ហក ់ដចូ ជា មាន ភាព រការំកសូ ហើយ 
គូស្នៃហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿងរា៉ាវ ។     

 រាសី សៃតុចុះខ្លាងំ ។  លោកអ្នក អាច 
នឹង  មាន គៃះដយ សារតៃសម្តី  
ហើយ ល ភ សកា្ការៈផ ៃសៃង ៗ  ក៏ អាច   
បង់ បា ត  ់ដយសារសម្តផីងដៃរ។   

ដូច្នៃះ  មិន  គួរ  ប ណ្តោយ  ឱៃយ មាន ការថ្នាងំ ថ្នាក់ ណា-  
មួយ   ឡើយ នៅ ថ្ងៃនៃះ  ។ ចំពះការ បំពៃញការងារ 
ផៃសៃងៗ បាន ផល  តិចតួច ត ៃបុ៉ណ្ណោះ ។ ដយឡៃក  
សៃច ក្តសី្នៃហ ក្ន ុងចិត្ត ចៃើនតៃ ពរពៃញ ទៅដយ 
មនោសញ្ចៃតនា និង ភាពអណ្តៃតអណ្តូង។     

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

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

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបៃកប របរ- 
រកទទលួ  ទន ផៃសៃងៗ បាន ផល ល្អ  ហើយ 
ដំណើរ តៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
ទទួល បាន  ការរាក់ទក់ពីមនុសៃស គៃប់ - 

សៃទប ់ វណ្ណៈ។ ចំព ះទឹកចិត្ត លោក អ្នកបៃកប ដយ ក្តី- 
សោមនសៃស   នងិ មាន សមត្ថភាព អាច ដះ សៃយ បញ្ហា 
ផៃសៃង  ៗ    បាន យា៉ាង ល្អ។  ចំណៃកឯ  សៃចក្តី ស្នៃហវិញ  
គូស្នៃហ ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់។ 
រីឯលភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គប់ចិត្ត។   

កៃុង គូឡាឡំាពួ : អ្នក ដឹក- 
ជញ្ជូន មាឌ ល្អិត របស់ មា៉ាឡៃសុី 
មា្នាក់ ឈ្មាះ មូហមៃដ សុីដៃក 
អូសា្មាន់ ធ្វើ ឱៃយ មហជន ភា្ញាក់- 
ផ្អើល ចំពះ ការ អង្គុយ បោយ 
ដៃ ហៅម៉ូយ ពី លើ ម៉ូតូ កង់ ៣  
របស ់ខ្លនួ  នងិ ការ ធ្វើ ដណំើរ ដកឹ 
ម្ហូប ជូន ភ្ញៀវ ។ 

 រូបរាងកាយពី កំណើត បាន 
ធ្វើ ឱៃយ យវុជន របូ នៃះ មាន កម្ពស់ 
តៃឹម តៃ ១០៨ សង់ទីម៉ៃតៃ  
ដៃល សូមៃបីតៃ ការឈាន ជើង 
ដើរ  ឡើង ជណ្តើរ ផ្ទះ ក ៏ជា កចិ្ច ការ 
មួយដៃលលំបាក  ដៃរ ។ 

យុវជន អាយុ ២១ឆ្នាំ បាន 
បៃប់  AFP នៅ បៃន អ្នក ដឹក- 
ជញ្ជូន ឯ ជាយ កៃុង គូឡាឡាំពួ 
ថ ៖ « កើត មក បៃប នៃះ ពិត ជា 
លំបាក បន្ដិច  ពលគឺ ពិបាក 
សព្វ បៃប យា៉ាង »។ 

ប៉ុន្ដៃ នៅ លើ កៃប ម៉ូតូ រចនា 
ពិសៃស នៃះ លោក  សុីដៃក 
កា្លាយ  ជា អ្នក ដឹក ជញ្ជូន ដ៏  ខុស 
គៃ មា្នាក់ ដៃល បាន ធ្វើ ការ ដឹក 
ម្ហបូ អាហរ តម ភោជនយីដា្ឋាន 
និង ផ្ទះ បៃជាពលរដ្ឋ  ខណៈ របរ 
នៃះ មាន ការ  ពៃញនិយមឡើង 
ខ្លាំង អំឡុង ពៃល វិបត្ដិ កូវីដ ។ 

វា មនិងាយ សៃលួ ប៉នុា្មាន នោះ 
ទៃ  សមៃប ់បរុស កម្ពស ់ ១ ម៉ៃតៃ 
របូ នៃះ  ដៃល កពំងុ បមៃើ ការងារ  
ជា អ្នក រត ់ម៉តូឌូបុ នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ឱៃយ កៃមុហ៊នុ  Grab។ នយោជក 
តៃងតៃ បដសិៃធ ចពំះ កចិ្ចការ 
ពៃញ ម៉ាង ដយសារតៃ ពកិារ- 
ភាព  ដៃលបាន ធ្វើ ឱៃយ របូ គៃ គ្មាន 
ជមៃើស អ្វី កៃ ពី រកការងារ សុី-  
ឈ្នួល  គិត តម ម៉ាង ។ 

ប៉ុន្ដៃ លោក សុីដៃក តៃងតៃ 
គិត ជា ចំណុច វិជ្ជមាន  ដយ 
បាន  និយាយ ថ លោក ពៃញ - 
ចិត្ដ ចំពះ ការងារនៃះ ពីពៃះ វា 
ជាការ បៃសៃយ័ ទក់ទង ជាមួយ   
ម៉ូយ ជិះ និង អតិថិជន ។ 

លោក វ ីមរូហូ្គៃសាន បៃធាន 
សមាគម ការពារ ជន មាន ពិការ- 
ភាព Damai បាន ឱៃយ ដឹង ថ 
រដា្ឋាភិបាល មិន ទន់ មាន គោល- 
នយោបាយ គៃប់ គៃន់ ក្នុង ការ- 
ការពារ ដល់ ជន មាន ពិការ ភាព 
ឱៃយ បៃកដ បៃជា នៅឡើយទៃ។  

លោក បាន បៃប់ AFP ថ ៖ 
« ការ រីស អើង នឹង កាត់ បន្ថយ 
នៅពៃលដៃល រដា្ឋាភិបាល ធ្វើ- 
ការ  ផ្លាស់  ប្ដូរ ដ៏ ពិត បៃកដ »។ 

កៃយ ពីបញ្ចប់ ការ សិកៃសា 
នយោជកបាន បដសិៃធ ការ ស្នើ- 
សុំ ការងារ របស់ លោក ដយ 
មិន បាន ផ្ដល់ មូលហៃតុ ចៃបាស់- 
លស ់ ដៃល បង្ខ ំឱៃយ របូ លោក ធ្វើ 
ជា អ្នក ដឹក ជញ្ជូន ម្ហូប ។ 

អំឡុង ពៃល សមា្ភាស ការងារ 

លោក បាន រំឭក ថ ៖ « ពួកគៃ 
តៃវូការ បគុ្គលកិ ខ្ពស ់ ហើយ សរួ 
ខ្ញុំ ថ តើ លោក អាច ធ្វើការងារ 
នៃះ បាន ទៃ? »។ 

លោក សុីដៃក ជា បុគ្គលិក 
ដៃលមិន គិត ពី អតីតកាល តៃ 
រកីរាយ ចពំះ ចណំលូ ដៃល ខ្លនួ 
ទទលួ បាន អឡំងុ ពៃល ជបួ វបិត្ដ ិ
កវូដី នៃះ ។ បរុស  ជបួការលបំាក  
ដើរ រូបនៃះ  ផ្ដើម ចាប់ អាជីព នៃះ 
តំង  ពី មា៉ាឡៃសីុ បិទ បៃទៃស  
កាលពីពាក់ កណា្តោល ខៃ មីនា ។ 

ដយ អាច រក ចំណូល បាន  
១០០រងីហ្គតី (១០មុនឺ រៀល ) 
ក្នុង១ថ្ងៃ លោក និយាយ ថ ៖ 
« អឡំងុ ពៃល នៃះ បើ យើង អាច 
ធ្វើ ការងារ បាន យើង តៃវូ ធ្វើ ទៅ 
តម លទ្ធភាព »៕ AFP/HR 

 ១ថ្ងៃ យុវជនរូបនៃះអាចរកចំណូលបាន ១០០ រីងហ្គតី   ។ រូបថត AFP

 លោក សីុ ដៃក អាយុ ២១ ឆ្នា ំកម្ពស់ តៃមឹ ១០៨ សង់ទីម៉ៃតៃ ។ AFP

យុវជនមានពិការភាពមា៉ាឡេសុីរួចពី
ភាពសេកឃ្លានដោយសារវិបត្ដិកូវីដ

លោក មូហាមៃដ សីុដៃក អូសា្មាន់ តៃតួពិនិតៃយ មូ៉តូកង់ ៣ របស់ខ្លនួ នៅ មុខ ភោជនីយដ្ឋាន មួយ   ។ រូបថត AFP



ក្រងុល្រសុកិ៖ អ្នក ចាត ់ការ Manches-
ter United (United) លោក Ole 
Gunnar Solskjaer បដិសេធ នូវ ការ អះ- 
អាង ថា កីឡាករ Paul Pogba មិន 
សបេបាយ  ចិត្ត  ទើបធ្វើឱេយកេុមធ្លាក់ពី 
កេបខ័ណ្ឌ Champions League  
បន្ទាបព់បីេកតួ ចាញ ់ ៣-២ នៅ  ទកឹដ ីរបស ់
កេុម  RB Leipzig ។

កេុម United តេូវ ទទួល បាន នូវ មេរៀន  
ចំពោះ  ការ  ចាប់  ផ្តើម  មិន សូវ ល្អ របស់ ខ្លួន 
ដោយ ការ របូត គេប់ បាល់ យ៉ាង ឆាប់  ចំនួន  
២គេប់ តេឹម  ១៣ នទី ដេល កើត ឡើង 
ដោយ  ការ ស៊ុត របស់ កីឡាករ ខ្ចី ជើង An-
gelino ពី កេុម  Manchester City  
និងកីឡាករ Amadou Haidara 
មុនពេល Justin Kluivert ជួយ ឱេយ កេុម  
Leipzig នំ មុខ ឆា្ងាយ ៣-០ នៅ ពាក់- 
កណ្តាល តង់ ទី ២ ។

កេុម យកេស ទៅ ពី អង់គ្លេស ចាប់ ផ្ដើម មាន 
សងេឃឹម គួរ សម ដេរ ក្នុង ការ តាម ស្មើ នៅ  
១០ នទីចុង កេយ នេ ការ បេកួត  ពេល 
កីឡាករ Pogba តេត បញ្ចូល ទី ឱេយ កេុម 
ភ្ញៀវ តាម ពី កេយ ៣-២ ពោល គឺ  ២ នទី 
បន្ទាប់ ការ ស៊ុត បាល់ ប៉េណល់ ទី បាន 
សមេច របស់ ខេសេ បមេើ Bruno Fern-
andes នៅ នទីទី ៨០ ។

កេយ  ធ្លាក់ ចេញ ពី ការ បេកួត  ដ៏ ធំ របស់ 
អឺរ៉ុប ភ្នាក់ងារ របស់ Pogba លោក Mino 
Raiola  បេប់ ថា ខេសេ បមេើ វ័យ ២៧ ឆា្នាំ 
ដេល ឈ្នះ ជយ លាភ ីWorld Cup ជាមយួ 
កេុម ជមេើស ជាតិ បារាំង អត់សបេបាយ ចិត្ត 
ទេ ហើយ តេូវ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ បរិយកាស 
កេយ បេឹង បេង ត ស៊ូ អភិវឌេឍ ខ្លួន កេម 
ការ ដឹក នំ របស់ លោក  Solskjaer ។

គេូបង្វឹក សញ្ជាតិ ន័រវេស លោក Solk-
sjaer ឆ្លើយ តប យ៉ាងខ្ល ីនៅ ពេល ដេល តេវូ- 
បាន សួរ ថា តើ ការ លើក ឡើង របស់ លោក 
Raiola បាន ធ្វើ ឱេយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់កេមុ របស ់
លោក ឬ អត់ ?  

លោក Solksjaer និយយ ថា ៖ « កេុម 
គឺ ល្អ ណស់ ។ ពួក គេជា កេុម  ១ ហើយ 
ពកួគេ សាមគ្គី ល្អ ។ ភ្នាក ់ងារ របស់ Pogba  
តេូវដឹង ថា នេះ  ជា កេុម កីឡា ហើយ យើង  
ធ្វើ ការរួម គ្នា ដើមេបីរីក ចមេើន ។ នេះ  ជា រឿង 
ចុង កេយ ដេល ខ្ញុំ ចង់ និយយ » ។

ផ្ទយុ ទៅ វញិ លោក Solksjaer  បន្ទាស 
ការ ចាញ់ របស់ កេុម   គឺ ដោយសារ ការ ចាប់ 
ផ្ដើម ជាមួយ នឹង សម្ទុះ ខេសោយ ដោយ អ្នក 
ចាត់ ការ វ័យ ៤៧ ឆា្នាំ  និយយ ថា ៖ « យើង 
មិន បាន លេង ឱេយ ល្អ ក្នុង នម ជា កេុម ១ 
នះ ឡើយ » ។

លោក បន្ត ថា ៖ « យើង ដឹង ថា ពួក គេ នឹង 
វាយ សមេកុ ពកួ យើង  ដោយ ការ  លើក បាល ់
ចូល ក្នុងតំបន់ គេះ ថា្នាក់ រឿយ ៗ  ហើយ 
សំណង មិន ល្អ យើង ភ្លាត់ របូត ២ គេប់ 
ខណៈ ពួក យើង នៅ តេ មិន ល្អ ដដេល ។ 
រហូត ដល់ ពួក គេ ស៊ុត គេប់ ទី ២  ទើប ពួក 
យើង ចាប់ ផ្ដើម បេសើរ ឡើង វិញ បន្តិច » ។

យ៉ាង ណ  លោក Solksjaer  សរសើរ 
កូន ទ័ព របស់ លោក ក្នុង ការ វាយ បក បាន  
២គេប់ វិញ ដោយ បេប់ ថា ៖ « ពួក គេ លះ- 
បង់ គេប់ យ៉ាង ។  ខ្ញុំ មិន អាច បន្ទាស ចំពោះ 
ការ បេងឹ បេង របស ់កឡីាករ ណ មា្នាក ់ឡើយ 

ហើយ យើង ប៊ិះ នឹង បាន គេប់  ទី ៣ ដេល 
បេសិន ធ្វើ បាន គឺ អសា្ចារេយ ណស់ ក្នុង ការ - 
ត ទល់ នឹង កេុម ល្អ ដូច Leipzig នេះ » ។

ចំណេក កេុម Leipzig វិញ ជ័យ ជម្នះ 
នេះ មិន តេឹម តេ ធ្វើ ឱេយ កេុម របស់ អាល្លឺម៉ង់ 
មយួ នេះ បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ  ១៦ កេមុ ប៉ណុ្ណោះទេ 
តេថេម ទាំង ជួយ ឱកេុម របស់ លោក Ju-
lian Nagelsmann សង សឹក បាន វិញ ពី 
ការចាញ់ United ៥-០ នៅ កីឡដ្ឋាន Old- 
Trafford កាល ពី ខេ តុលា ។ 

« វា មិន  សេួល ឡើយ ដេល បេកួត ចាញ់ 
៥-០ ក្នងុ ខេ តលុា ហើយ បន្ទាប ់មក  តេវូតេ 
ឈ្នះ បេកួត ទី ២ ដើមេបី  ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត ។ ថ្ងេ 
នេះ យើង មាន ជយ័ ជម្នះ ហើយ ខ្ញុ ំគតិ ថា វា 
សម តេ អ៊ចីងឹ » ។  នេះ ជា សម្ដ ីរបស ់គេបូង្វកឹ 
នេ កេុម Leipzig លោក Nagelsmann 
ដេល កេុម របស់ លោក ឡើង ដល់ វគ្គ ១/២ 
ផ្ដាច់ ពេ័តេ រដូវកាល មុន ។

ដូច្នេះ សមេប់ ពូល  H នេះ កេុម បាន 
ឡើង ទៅ វគ្គ ១៦  កេុម គឺ Leipzig និង 
Paris Saint-Germain ដេល ការ បេកួត 
ចងុ កេយ ជាមយួ   Istanbul Basakse-
hir តេវូ ផ្អាកតេមឹ ១២ នទ ីដោយសារ មាន  
ជម្លាះ បេកាន់ ពួជ សាសន៍ ៕ AFP/VN 

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ទី១០ ែខធ្នូ ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   ឈន ណន 

ភ្នំព្រញៈ កេុម គេួសារ បាល់ 
ទាត់ នៅ លីគកំពូល កម្ពុជា 
ចំនួន ៤ មាន ភ្នំពេញ កេន 
វិសាខា សមាគមកីឡា បាល់ 
ទាត់ កងយោធ ពល ខេមរភូមិន្ទ 
និង បឹងកេត បានរួម គ្នា  បរិចា្ចាគ 
នូវ ទឹកបេក់ ដេលមាន ចំនួន 
សរុប ១ ០១៣ ០០០ ដុលា្លារ 
ជូន ដល់ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
ដើមេបី ទិញ វា៉ាក់សំាង កូវីដ ១៩ 
សមេប់ចាក់ ជូន បេជាពល រដ្ឋ 
ដោយ ឥតគិត ថ្លេ។

 ការរមួ គ្នា បរចិា្ចាគ នវូទកឹ បេក ់
ទៅតាម លទ្ធភព និង ទឹកចិត្ត 
របស់ កេុមគេួសារ បាល់ ទាត់ 
នៅ ក្នុង លីគកំពូលកម្ពុជា នេះ 
តេូវ បានធ្វើ ឡើង បន្ទាប់ពី 
លោក នយក រដ្ឋមនេ្តី ហ៊ុន- 

សេន បាន បេកាស ព ីការ តេៀម 
ថវិកា ទិញ វា៉ាក់សាំង កូវីដ  មក 
ចាក់ ជូន បេជាពលរដ្ឋ ដោយ 
ឥតគិតថ្លេ សេប ពេល ដេល 
សា្ថាន ភព ជំងឺ កូវីដ នៅ កម្ពុជា 
ពេលនេះ បាន ឆ្លង ចូល ក្នុង 
សហគមន៍ ដេល ផ្តើម ចេញ ពី 
ពេឹត្តិការណ៍ ២៨ វិច្ឆិកា។

តាម សេចក្ត ីបេកាសពត័ម៌ាន 
នៅ លើ ផេចហ្វេសប៊ុក របស់ 
ក្លិបភ្នំពេញ កេន  ផ្ទាល់ កាល 
ពី ថ្ងេអងា្គារ បាន សរសេរ ថា៖  
«ឯកឧត្តមឧកញ៉ា កុក អាន 
សមាជកិពេទឹ្ធសភ នេ ពេះរាជា 
ណចកេ កម្ពុជា និង ជា សា្ថាប - 
នកិ  ក្លបិបាលទ់ាតភ់្នពំេញកេន 
ពេមទាំងលោកជំទាវ បាន 
បរិចា្ចាគ   ថវិកា ចំនួន ១ លាន 
ដុលា្លារ ជូន សម្តេច អគ្គមហា- 
សេន បតី តេជោ ហ៊ុន សេន 

នយក រដ្ឋ មន្តេី កម្ពុជា ដើមេបី 
ទិញ វា៉ាក់ សាំង កូវីដ ១៩ ហើយ 
ការ បរិចា្ចាគ របស់ ឯកឧត្តម- 
ឧកញ៉ា បាន ធ្វើ ឡើង បន្ទាប់ ពី 
សម្តេច ហ៊ុន សេន បេកាស ពី 
ការ តេៀម ថវិកា ទិញ វា៉ាក់សំាង 
កូវីដ១៩ មក ចាក់ ជូន  បេជា- 
ពល រដ្ឋ ដោយ ឥត គិត ថ្លេ»។

ជាមួយ គ្នា នេះ មូល និធិក្លិប 
កីឡាបាល់ ទាត់វិសាខា ក៏បាន 
បរចិា្ចាគ ចនំនួ ១មុនឺ ដលុា្លារ ដើមេប ី
ទញិ វា៉ាក ់សំាង កវូដី ១៩ ផងដេរ 
ដេល ថវិកា នេះ គឺ ទទួល បាន ពី 
ការ ចូល រួម របស់ ថា្នាក់ ដឹក នំ 
ដេលមាន លោកសេី កេ សួន- 
សុភី ជា បេធន ក្លិប ពេម ទាំង 
គេូ បង្វឹក កី ឡាករ និង បុគ្គលិក 
គេប់ ផ្នេក របស់  ក្លិប  កី ឡា  បាល់- 
ទាត់  វិសាខា។

ជាមួយការ ចូល រួមបរិចា្ចាគ 

នេះ ក្លបិវសិាខា  បាន បង្ហោះ នៅ 
លើ  ផេចហ្វេសប៊ុក របស់  ខ្លួន 
កាល ពី យប់ ថ្ងេ អងា្គារ ថា៖  «មូល-  
និធិ ក្លិប កីឡា បាល់ ទាត់ វិសាខា 
មាន កិត្ត ិយស ក្នងុ ការ ចូល រួម បរិ- 
ចា្ចាគ  ថវិ កា ចំ នួន ១ មុឺន ដុលា្លារ 
ជនូ សម្ដេច អគ្គ មហា សេន បត ី
តេជោ ហ៊ុន សេន ន យក រដ្ឋ 
មន្ដេ ីនេ ពេះ រា ជា ណ ចកេ  កម្ពជុា 
ដើមេបី ទិញ វា៉ាក់ សំាង កូវីដ១៩ 
សមេប់ ចាក់ ជូន បេ ជា ពល រដ្ឋ 
ដោយ ឥត គិត ថ្លេ»។

ចណំេក សមាគម កឡីា បាល ់
ទាត ់កង យោធពល ខេម រភមូនិ្ទ 
(Tiffy Army FC ) តាម រយៈ 
លោក ខូវ ឆាយ ដេល ជា 
អគ្គលេខា ធិការក្លិប បាន ចូល 
រមួ  បរចិា្ចាគ ថវកិា ចនំនួ ២  ០០០ 
ដលុា្លារ សហ រដ្ឋ អាមេរកិ ជាមយួ 
រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ក្នុង ការ 

ទញិ វា៉ាក ់សាងំកវូដី ១៩ សមេប ់
ចាក់ ជូន បេជា ពល រដ្ឋ កម្ពុជា 
យើង នៅ ក្នុង កាលៈទេសៈ ដ៏ 
ចាំបាច់ នេះ។

ដូចគ្នា នេះ  ក្លិប បាល់ទាត់ 
បឹងកេត ដេល មាន  លោក សេី 
ពុធ ធីតា ជា បេធន ក៏ បាន 

ចូលរួម បរិចា្ចាគ នូវថវិកា ចំនួន  
១ ០០០  ដុលា្លារ សហរដ្ឋ អា- 
មេរិក ជាមួយ រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
ដើមេបី ទិញ វា៉ាក់សំាង កូវីដ ១៩ 
សមេប់ ចាក់ ជូន បេជាពល រដ្ឋ 
កម្ពជុា យើង ក្នងុ កាលៈ ទេសៈ  ដ ៏
ចាំ បាច់ នេះ ដូច គ្នា៕

 ក្រមុគ្រសួារ វិសាខា  បរិច្ចាគ ១មឺុនដុល្លារ ជូនរាជរដ្ឋាភិបាល ។ រូប ហា៊ាន រងេសី

ក្លបិលីគកំពូលចំនួន៤បានបរិច្ចាគជាង១លានដុលា្លារដើម្បីទិញវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩

កាតានឹងប្កួតវគ្គជមុ្ះនៅអឺរុ៉ប
សម្ប់World Cup 2022

ក្រុង ដូហា ៖ កេុម ជមេើស 
ជាតិ កាតា ដេល ទទួល បាន 
សិទ្ធិ ធ្វើ មា្ចាស់ ផ្ទះ ដើមេបី រៀប ចំ 
ពេឹត្តិការណ៍ World Cup- 
2022 នងឹ ចលូ រមួ លេង ក្នងុ វគ្គ 
ជមេុះ នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប ។ នេះ បើ 
តាម ការ ឱេយ ដឹង ពី សហព័ន្ធ បាល់- 
ទាត់ ជាតិកាតា (QFA) កាល 
ពី ថ្ងេ អងា្គារ ដោយ បញ្ជាក់ ថា 
កេុម ជើង ឯក បេចាំ ទ្វីប អាសុី 
ក្នុង ឆា្នាំ ២០១៩ មួយ នេះ នឹង 
កា្លាយ ជា កេុម ១ ក្នុង ពូល  ដេល 
មាន ៥ កេុម ។ 

ការ សមេច នេះ គឺ ធ្វើឡើង  
ក្នុង គោល បំណង ឱេយ កេុម កាតា 
មាន ឱកាស រៀប ចំ ការ បេកួត 
ខ្លះ តេៀម  មុន ពេតឹ្តកិារណ៍ បាល់- 
ទាត់ ពិភពលោក  ដេល គេង 
នឹង បេរព្ធ ធ្វើ ក្នុង ខេ វិច្ឆិកា និង 
ខេ ធ្នូ ឆា្នាំ ២០២២ ។

QFA បាន ឱេយ ដឹង ក្នុង សេចក្ដី 
បេកាស របស់ ខ្លួន ថា ៖ « កាតា 
នងឹ ចលូ រមួ ជាមយួ កេមុ នៅ ពលូ 
A ដេល មាន  កេមុ ពរ័ទយុហា្គាល ់
ស៊េប៊ី សា.អៀរឡង់ លុចសំបួ 
និង អាស៊េបេហេសង់ » ។

សេចក្ដី បេកាស របស់ QFA 
នះ បានបន្ត ថា ៖ « ក្នងុ នម ជា 
បេទេស មា្ចាស ់ផ្ទះនេ ពេតឹ្តកិារណ ៍ 
FIFA World Cup ន ពេល 
ខាង មុខ កាតា មាន សិទ្ធិ រួច 
ហើយ សមេប់ បេកួត បេជេង 
នៅ ជុំ ចុង កេយ ដេល មាន 
ន័យ ថា លទ្ធផល នីមួយ ៗ  ក្នុង 
វគ្គ ជមេុះ របស់ កេុម ជមេើស- 
ជាតិ កាតា មិនរាប់ បញ្ចូល 
ផ្លូវការសមេប់ ការ បាន សិទ្ធិ 

នះ ឡើយ » ។
ជាមួយ គ្នា នេះ QFA បានឱេយ 

ដឹង ទៀត ថា កាតា នឹង លេង 
បេកួត  ក្នុង ទឹក ដី របស់ ខ្លួន នៅ 
អឺរ៉ុបផ្ទាល់តេម្ដង  ដើមេបី ជួយ 
សមេលួ ដល ់កេមុ គ ូបេជេង កុ ំឱេយ 
ធ្វើ ដំណើរ ឆា្ងាយ ពេក ។ 

យុទ្ធ នការ វគ្គ ជមេុះ របស់ 
តបំន ់អរឺ៉បុ ចាប ់ផ្ដើម ក្នងុ ខេ មនី 
ដោយ កេុម ជមេើស ជាតិ ចំនួន 
១៣ មក ពី ទ្វីប នេះ ទទួល បាន 
សិទ្ធិ ទៅ បងា្ហោញ វត្ត មាន នៅ វគ្គ  
៣២ កេុម ចុង កេយ ។

នឹង មាន កាល វិភគ បេកួត 
ចំនួន ៣ លើក ដេលធ្វើក្នុង ខេ 
មីន ៣បេកួត ទៀត ក្នុង ខេ 
កញ្ញា ពេម ទាំង ២ លើក ដូច គ្នា 
ក្នុង ខេ តុលា និង វិច្ឆិកា ។ 

មាន តេ កេុម លេខ ១ មក ពី 
ពូល ទាំង ១០ ប៉ុណ្ណោះ ដេល 
មាន  សិទ្ធិ ស្វ័យ បេវត្តិ  ក្នុង ការ 
បាន ទៅ លេង នៅ ជុំ ចុង កេយ 
នេ ពេឹត្តិការណ៍ ដេល នឹង កើត 
មាន  ក្នុង ខេ វិច្ឆិកា និង ធ្នូ ឆា្នាំ 
២០២២  ខាងមុខ។

នៅមុន នេះ សមេប់កេុម- 
ជមេើសជាតិរបស់កាតា បាន 
ចលូ រមួ បេកតួ បេជេង ក្នងុ កម្មវធិ ី
ដេល រៀប ចំ ដោយ ទ្វបី ផេសេង  មិន - 
មេន ជា របស់ សហព័ន្ធ បាល់- 
ទាត់ អាសុី (AFC) រួចម្ដង 
ហើយ ដោយ ការ បានចូល 
លេង ក្នុង ពេឹត្តិការណ៍ Copa- 
America 2019 របស់ ទ្វីប- 
អាមេរិក ឡាទីន ហើយ នឹងតេូវ 
ទៅ ចូល រួម  ម្ដង ទៀត ន ឆា្នាំ 
២០២១  ៕ AFP/VN

SolskjaerមិនយកPogbaជាល្ស

Rashford (ខាងលើ) របស់ United ត្រវូប្រជ្រងយកបាល់ដោយ Haidara  របស់ Leipzig ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈក្រោយពីបាត់មុខ
លើឆាកសលិ្រោបៈក៏ដចូជានៅមុខ
កាម្រោរ៉ាថតកុនមួយរយៈមក
ស្រោប់ត្រោថ្មីៗន្រោះល្រោចវត្តមាន
តារសម្ត្រោងនិងចម្រោៀងសំឡ្រោង
ស្រោួយស្រោទន់ ជាភរិយាតារ-
ចម្រោៀងប្រោសុមា្ចាស់បទ«Dans
CeCafe»លោកសាពូន
មដីាដាគឺអ្នកនាងសឿសធុារ៉ា
នៅក្នុងការថតកុនភាគ របស់
ទូរទស្រោសន៍ហង្រោសមាសត្រោមិនទាន់
ត្រោវូបានគ្រោបង្ហើបប្រោប់ថាថត-
រឿងអ្វីនៅឡើយ។
ដំណឹងថាតារសម្ត្រោងនិង

ចម្រោៀងស្រោី អ្នកនាងសឿ
សុធារ៉ាវិលមកថតកុនវិញន្រោះ
ស្រោបព្រោលដ្រោលមានការមកប្រោឡូកថត-
កនុដបំងូរបស់អតតីកញ្ញាឯកចក្កវាឡ
កម្ពុជាឆា្នាំ២០១៧កញ្ញាប៊ីសុធារី
ផងដ្រោរ។ន្រោះបើតាមប្រោភពអ្នក-
សិ្នទ្ធនឹងអ្នកដឹកនំារឿងនៅផលិត-
កម្មហង្រោសមាសបានបង្ហើបថា៖ 
«បវរកញ្ញាចក្កវាឡកម្ពុជាឆា្នាំ
២០១៧និងជាMissCharm
Cambodia2020បានហក់-
ចលូប្រោឡកូក្នុងវសិយ័
សម្ដ្រោងកនុហើយ។
កញ្ញាប៊ីសុធារី
បានកា្លាយជា 
តារសម្ដ្រោង 
ភាពយន្តភាគ
លើកដំបូង
របស់សា្ថានីយ
ទូរទស្រោសន៍
ហង្រោសមាស  
ដ្រោលប្រោភព  
សុំ លា ក់ 
ចំណងជើង
សនិ។ក្នងុរឿង
ភាគនោះសធុារី
បានកា្លាយជាតួ-
ឯកឆា្នាសឆ្នើម 
ហើយត្រោូវបានអ្នក- 
ដឹកនាំរឿងចាប់គូ
ឱ្រោយសម្ដ្រោងជាមួយ
តាររៀមច្រោបងជើង-
ចាស់លោកញ៉្រោម
សុគន្ឋ និងតារ-
ចម្រោៀងដងួវរីៈសដិ្ឋ
ផងដ្រោរ។ក្នុងនោះក៏
មានវត្តមានអ្នកនាងសឿ

សុធារ៉ា និងកញ្ញាអាងសុជាតា
ជាដើម!ទាងំអស់គ្នាប្រោកដជា
អន្ទះសាចង់ឃើញពីការ-
សម្ដ្រោងរបស់សឿសធុារ៉ា។
ដូច្ន្រោះមានត្រោរង់ចាំមើល
ទាំងអស់គ្នាលើកញ្ចក់ទូរ-
ទស្រោសន៍ហង្រោសមាសព្រោល-
រឿងថតចប់ដាក់បញ្ចាំងត្រោ-
ប៉ុណ្ណោះ!»។

ដោយឡ្រោកជុំវញិការ-
វិលត្រោឡប់មកប្រោឡូក
វសិយ័សលិ្រោបៈវញិជា
ឆា្នាំងបាយចាស់ន្រោះ
តើមានកតា្តាអ្វីខ្លះ
ដ្រោលញុាំងឱ្រោយតារ-
ចម្រោៀងនិងសម្ត្រោង-
ស្រោីមានសា្វាមីជាតារ-
ចម្រោៀងដ្រោរ គឺលោក
សាពូន មីដាដា និង
បុត្រោ២ជាចំណង-
ស្ន្រោហ៍នោះមិនត្រោូវ
បានអ្នកនាងសឿ-
សុធារ៉ា បកស្រោយ
ផ្ទាល់ឡើយដោយ
ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍ ពុំអាច
ទាក់ទងតាមប្រោព័ន្ធ
ទូរស័ព្ទដ្រោលធា្លាប់
ទំនាក់ទំនងពីមុន
នោះមិនអាច
ទាក់ទងបានទ្រោ
ក្នុងព្រោលចុង-

ក្រោយន្រោះ៕

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

ថ្មីៗ នេះ សេប់ តេ លេច វត្តមាន អ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា ក្នងុ ឈុត ថត កុន 
ភាគ របស់ ទូរ ទសេសន៍ ហងេសមាស ។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក

អ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា តារ 
ចមេៀង  និង សម្តេង    ។ ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍

ចាន់ រតនា នឹង  តេវូ បេកួត ជាមួយ កីឡាករ ចិន Xie Wei ក្នងុកម្មវិធី  ONE នៅសិង្ហបុរី នាថ្ងេទី ១៨ ខេធ្ន។ូ សហការី

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈបើទោះបីជាការរីក-
រលដាលន្រោជំងឺកូវីដ១៩បាន
វាយប្រោហារខ្លាងំទៅលើគ្រោប់វិស័យ
បុ៉ន្ត្រោនៅក្នងុដំណាក់កាលដ៏លំបាក
ន្រោះអ្នកល្រោងគុនចម្រោះុចាន់រតនា
បានខិតខំហ្វកឹហាត់កាន់ត្រោខ្លាងំ
នៅលើជំនាញកីឡាប្រោយុទ្ធជា-
ច្រោើនដើម្រោបីពង្រោឹងសមត្ថភាព
ត្រោៀមការប្រោកួតជាមួយអ្នកប្រោយុទ្ធ
របស់ចិនXieWeiក្នងុព្រោតឹ្តកិារណ៍
ONEChampionshipនៅ
លើទឹកដីប្រោទ្រោសសិង្ហបុរីនាថ្ង្រោទី
១៨ខ្រោធ្នូខងមុខន្រោះ។
ជាមួយការហ្វកឹហាត់រយៈព្រោល

កន្លះឆា្នាំទំាងលើបច្ច្រោកទ្រោសនិង
កមា្លាងំន្រោះចាន់រតនាសង្រោឃឹម
ឈ្នះXieWeiដល់ទៅ១០០
ភាគរយហើយកាលពីព្រោលថ្មីៗ 
ន្រោះរតនាបានបង្ហោះសកម្មភាព
ហ្វកឹហាត់គួរឱ្រោយចាប់អារម្មណ៍មួយ
គឺរូបគ្រោបានឱ្រោយមិត្តរួមក្រោមុ៤ទៅ
៥នាក់ដាល់ពោះរបស់គ្រោខ្លាងំៗ
មា្នាក់ម្តងៗដ្រោលចំណុចន្រោះ  
បញ្ជាក់ថារតនាបានហាត់ដល់
ចំណុចកំពូលហើយសម្រោប់ត្រោៀម
ការប្រោកួតដ៏សំខន់ន្រោះ។
ចាន់រតនាដ្រោលត្រោវូជិះយន្ត-

ហោះបោះពួយទៅកាន់ប្រោទ្រោស
សិង្ហបុរីនៅថ្ង្រោព្រោហស្រោបតិ៍ន្រោះបាន
ប្រោប់ភ្នំព្រោញបុ៉ស្តិ៍ថា៖«ខ្ញុំរំពឹង
ឈ្នះខ្ពស់១០០ភាគរយព្រោះ
ហ្វកឹហាត់បានល្អនិងមានការ-
តំាងចិត្តខ្ពស់ឈានទៅរកការ-
ឈ្នះជាលើកទី៤ជាប់ៗគ្នានៅ

ONEសម្រោប់ការប្រោកួតចុង-
ក្រោយក្នងុឆា្នាំ២០២០ន្រោះដើម្រោបី
កា្លាយជាអ្នកខ្លាងំដ្រោលមានតម្ល្រោ
ខ្លនួប្រោកួតកាន់ត្រោកើនឡើង»។
កីឡាករវ័យ៣៥ឆា្នាំចាន់រតនា

មានកំណត់ប្រោកួតគុនចម្រោះុបាន
១០ដងឈ្នះដល់៧ដងនិងចាញ់
៣ដង។ជាមួយប្រោវត្តបិ្រោកួតន្រោះ
រតនាបានកា្លាយជាកីឡាករដំបូង
គ្រោរបស់កម្ពជុាដ្រោលឈ្នះបាន
៣លើកជាប់គ្នាៗនៅសង្វៀន
ONEChampionshipគឺឈ្នះ
AbrouFernandesនិងRudy
Agustianជាកីឡាករឥណ្ឌនូ្រោសីុ
និងឈ្នះពិន្ទុលើអ្នកល្រោងចំបាប់
គុយបាGustavoBalartកាល
ខ្រោសីហាឆា្នាំ២០១៩នៅថ្រោ។
ចាន់រតនានិយាយថា៖«ខ្ញុំធ្វើ- 

ដំណើរត្រោ២នាក់ជាមួយអ្នកឱ្រោយ
ទឹករបស់ខ្ញុំដោយក្នងុចិត្តមាន
ភាពពុះកញ្ជ្រោោលចង់ឈ្នះដើម្រោបី
តំណាងឱ្រោយកម្ពជុាក្នងុគុនចម្រោះុ
MMAហើយសម្រោប់ការប្រោកួត
១០លើកកន្លងមកន្រោះខ្ញុំត្រោវូបាន
គ្រោចាត់ទុកថាជាកីឡាករមានអ្នក- 
តាមដាននិងលើកទឹកចិត្តច្រោើន
ណាស់។តាមស្ថតិិប្រោកួតកន្លង
មកន្រោះគ្រោសរសើរខ្ញុំថាល្អក្នងុ
កម្រោតិតំបន់និងលំដាប់ពិភព-
លោកពិស្រោសជាកីឡាករឆ្នើម
ផ្តាច់របស់កម្ពជុាហើយអ្វីដ្រោល
សំខន់ខ្ញុំបានឈ្នះជាប់ៗគ្នា
សម្រោប់៣ប្រោកួតចុងក្រោយ  
ចំណ្រោកលើកន្រោះជាឧបសគ្គធំ
ត្រោខ្ញុំត្រោូវឈ្នះឱ្រោយបានដាច់ខត
ដើម្រោបីឈានទៅកុងត្រោថ្មីសម្រោប់

ឆា្នាំ២០២១ជាមួយONE»។
កីឡាកររបស់កម្ពជុារូបន្រោះបាន

បន្ថ្រោមថា៖«គ្រោូសញ្ជាតិអុីតាលី
លោកLorenzoបានលើកទឹក-
ចិត្តឱ្រោយខ្ញុំហ្វឹកហាត់ផ្ន្រោកកមា្លាំង
ព្រោះបច្ច្រោកទ្រោសល្អហើយ។គ្រោូ
ខ្ញុំប្រោប់ថាXieWeiមានបទ-
ពិសោធផ្ន្រោកគុនចម្រោះុខ្លាងំគួរ-
សមដ្រោរពោលគឺធា្លាប់ឈ្នះ៥និង
ចាញ់៣ដងហើយអ្វីដ្រោលគួរឱ្រោយ
ភា្ញាក់ផ្អើលគឺចិនមា្នាក់ន្រោះមាន
កមា្លាងំល្អបុ៉ន្ត្រោខ្ញុំគិតថាវ៉្រោជំហរខ្ពស់ 
មានទាត់ល្រោងជង្គង់ឬកណា្តាប់
ដ្រោទំនងល្អជាងហើយខ្ញុនឹំងទៅ
ហាត់នៅសិង្ហបុរី១សបា្តាហ៍មុន
ប្រោកួតដើម្រោបីស្វ្រោងរកបច្ច្រោកទ្រោស
ល្អៗ បន្ថ្រោម»។
តាមប្រោវត្តិចាន់រតនាពីដំបូង

ធា្លាប់ហាត់កីឡាហាប់គីដូចំបាប់
ត្រោកា្វាន់ដូប្រោដាល់គុនខ្ម្រោរពិស្រោស
ឆា្នាំ២០០៨រតនាហាត់វូ៉វីណាម
និងប្រោកួតឈ្នះម្រោដាយពិភព-
លោកលើកដំបូងឱ្រោយកម្ពជុានៅ
វៀតណាម។ចំណ្រោកឆា្នាំ២០១០
ដល់ឆា្នាំ២០១៥រតនាមានភាព-
ល្រោបីល្រោបាញផ្ន្រោកគុនខ្ម្រោរហើយចាប់- 
ពីឆា្នាំ២០១៧មកល្រោបីល្រោបាញក្នងុ
ការប្រោកួតគុនចម្រោះុក្នងុសា្ថាប័ន
ONEChampionshipដ្រោល
មានកិច្ចសន្រោយាប្រោកួត១ឆា្នាំយា៉ាង-
តិច៦លើកដោយមានប្រោក់តម្ល្រោ- 
ខ្លនួខ្ពស់ខណៈបច្ចបុ្រោបន្នចាន់រតនា
ទទួលបានក្រោបខ័ណ្ឌជាមន្ត្រោីនគរ-
បាលជាតិនិងជាមា្ចាស់ក្លបិសិល្រោបៈ-
គុនខ្ម្រោរ បង្ហោត់គុនចម្រោះុនិង
ប្រោដាល់គុនខ្ម្រោរផងដ្រោរ៕

ចាន់  រតនា  សង្ឃឹម ឈ្នះអ្នកប្យុទ្ធ 
របស់  ចិន  ១០០ ភាគ រយ នៅ សិង្ហបុរី

សឿ សុធារ៉ា វិលមក ថតកុនសាថ្មី 
ក្នងុកុនភាគរបស់ បុ៉ស្តិ៍  ហង្សមាស
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