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ការប្រកួតនានាមិនគួរកកើតមាន
រហូតដល់ខ្រកញ្ញា

ព័ត៌មានកីឡា

១៥សូមអានទំព័រ

វិស្វករវ័យក្មេងកម្ពជុាច្នេបង្កើតម៉ាសី៊ន
ជំនួយផ្លូវដង្ហើមសមេប់បេើក្នុងគេអាសន្ន

ម៉ាស៊ីនជំនួយផ្លូវដង្ហើមតៃូវបានតៃួតពិនិតៃយ និងដាក់ឲៃយដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួន២។ រូបថត សហ ការី

ហ៊ង រស្មី
 

ភ្នំពៃញ : ក្រុម វិស្វករ កម្ពុជា 
វ័យ ក្ម្រង ArrowDot ដ្រល ជា 
ក្រុមហ៊ុន ធ្វើ ការងារ លើ ស្វ័យ- 
ប្រវត្ដិ កម្ម អ្រឡិចត្រូនិក  និង 
ឧស ្រសាហកម្ម រូ៉បូត បាន ច្ន្រ បង្កើត  

ឧបករណ៍ ថ្មី  ដ្រល ផ្ដល់ អុកសុី- 
ហ្រស្រន៊និង ជួយ អ្នក ជំងឺដ្រល ត្រវូការ 
ជំនួយ ផ្លូវ ដង្ហើម ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
និង ផ្លូវ ដង្ហើម ផ្រស្រង ៗ  ទៀត ។ 

ម៉ាសុីន ជំនួយ ផ្លូវ ដង្ហើម ឬ 
(Em ergency Low Cost 
Ventilator Machine) អាច 

បញ្ចូ ល ខ្រយល់ អុកសុីហ្រស្រ៊ន  និង 
ខ្រយល់ បរិយាកាស ទៅកាន់ ផ្លូវ- 
ដង្ហើ ម សម្រប់ អ្នក ជំងឺពិបាក 
ដក ដង្ហើម ។ 

លោក លីម សងា្វា សហ- 
ស្ថាបនិក  ArrowDot បាន ឲ្រយ 
ដងឹ ថា៖ « ម៉ាសុនី ន្រះ មន មខុ-

ងារ ជួយ បញ្ចូល ខ្រយល់ អុកសុី-
ហ្រស្រ៊ន ឬ ខ្រយល់ បរិយាកាស ដល់ 
អ្នកជំងឺ ដ្រល មន អាការ ពិបាក 
ដកដង្ហើម  ហើយ វា បំព្រញ មុខ ងារ 
មួយ ភាគ ធំ ន្រ ម៉ាសុីន ស្ដង់ដា  
ដ្រល មន នៅតាម មន្ទរី ព្រទ្រយ ធំ ៗ  
ដោយ វា ផ្ដល់ ...ត ទៅ ទំព័រ ១៣

លោកនាយករដ្ឋមន្តេីអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋបើកបរតេវូគោរពចេបាប់ចរាចរណ៍
ខន   សា វិ 

 ភ្នំពៃញៈ  លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  ហ៊ុន  
ស្រន  បាន អពំាវ នាវ ទៅ កាន ់ ប្រជា ពល- 
រដ្ឋ ដ្រល ជា អ្នក បើ បរត្រូវ  បើក បរ គោរព  
ច្របាប់ ចរា ចរណ៍ ឲ្រយ បាន ត្រឹម ត្រូវ ដើម្របី 
ចៀស ផុត ពី គ្រះ ថា្នាក់ ដ្រល អាច ធ្វើ ឱ្រយ 
បាត ់បង ់ជវីតិ នងិ ពកិារ ភាព ។  ការ អពំាវ- 

នាវ ន្រះ  ធ្វើ ឡើង ទន្ទឹម គ្នា នឹង  មន្ត្រី នគរ- 
បាល នៅ ទ ូទាងំ ប្រទ្រស កពំងុ ត្រៀម ចុះ 
តាម គោល ដៅ ដ្រល បាន កំ ណត់ ទុក 
ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី ១  ខ្រ ឧសភា  ដើម្របី ពិនិត្រយ 
មើល លក្ខណៈ បច្ច្រក ទ្រស យាន យន្ត 
និង ការ បើក បរ ល្មើស ច្របាប់ ។   

 កាល ពី ម្រសិល មិញ លោក  ហ៊ុន   ស្រន  
បាន ឲ្រយ ដឹង  តាម រយៈ ទំព័រ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក 

របស់ លោក  ដោយ អំពាវ នាវ ឱ្រយ ពល រដ្ឋ 
ដ្រល មុន នឹង បើក បរ រថ យន្ត នៅ តាម ដង- 
ផ្លូវ សធារ ណៈ ត្រូវ ត្រ មន បណ្ណ បើក បរ 
ពិត ប្រកដ   ហើយ រថ យន្ត ត្រូវ បង់ ពន្ធ 
និង ថ្ល្រ ស្រវា ផ្រស្រងៗ ឱ្រយ បាន ត្រឹម ត្រូវ ។  

ទំព័រ ហ្វ្រ ស ប៊ុ ក របស់ លោក នាយក- 
 រដ្ឋ មន្ត្រ ីដដ្រល ន្រះ  សរស្ររ ថា ៖« ការរតឹ-  
បន្តឹង( ចាប់ពី ថ្ង្រទី ១  ឧសភា )  ន្រះ  គឺ 

ដើម្របី ធានា សុវត្ថិ ភាព អាយុ ជីវិត បង ប្អូន 
ប្រជា ពល រដ្ឋ នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស   ដើម្របី 
ចៀស វាង គ្រះ ថា្នាក់ ផ្រស្រងៗ ដ្រល អាច 
បង្ក របួស ស្នាម ធ្ងន់ ស្រល រហូត ដល់ 
មន ការ បាត់ បង់ អាយុ ជីវិត ទៀត ផង ។   
យើង មិន ចង់ ឃើញ ករណី គ្រះ ថា្នាក់ - 
ចរា ចរណ៍ កើត មន នៅក្នុង ក្រុម គ្រួសរ 
របស់ បង ប្អូន ណា ...តទៅ ទំ ព័រ ២

មន្តេីកំព៊ងពិនិតេយបញ្ជី
ស្នើសំ៊បន្ធរូបន្ថយនិង
លើកលេងទោស
ទណ្ឌតិ២៧៣នាក់

ការនំាចូលគេឿង
សំណង់ក្នងុតេមីស
ទី១មនតម្លេជាង
៣១៧លានដ៊លា្លារ

WHOពេមនអំ-
ពីផលប៉ះពាល់នេ
វីរ៊សផ្លវូដង្ហើមកូរូ៉-
ណានៅមជេឈមិបពូា៌ា

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំ ពៃញៈ លោកកើត រិទ្ធ រដ្ឋ - 
ម ន្រ្ត ីក្រសងួ យតុ្ត ិធម ៌កាល ព ីថ្ង្រ 
ទី ២៨ ខ្រ ម្រស បាន  ដឹក នំាកិច្ច - 
ប្រជុំ គណៈ កម្ម ការ ជាតិដើម្របី 
ពិនិត្រយ ប ញ្ជី ស្នើ សុំ បន្ធូរ បន្ថយ- 
ទោស  និង លើក ល្រង ទោស  
ដល់ ទណ្ឌិត ចំនួន ២៧៣ នាក់  
ដើម្របី ដាក់  ជូន ទៅ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន ថា្វាយ ទៅ 
ព្រះ មហាក្រសត្រ  សូម ព្រះ រាជ- 
ទាន លើក ល្រង ទោស ក្នងុ ឱកា ស 
ពិធី បុណ្រយ ពិសខ បូជា ថ្ង្រពុធ  
ទី ៦ ខ្រ ឧសភា  ។

ក្រសួង យុត្ដិធម៌ បាន បងា្ហាញ 
របាយ ការណ ៍ន្រ កចិ្ច ប្រជុ ំពនិ ិត្រយ 
ប ញ្ជសី្នើសំុបន្ធរូបន្ថយន ិង លើ ក  - 
ល្រង ទោសដលទ់ណ្ឌតិ ន្រះ  ថា  
ក្នងុ ឱកាស ពិធី បុណ្រយ ពិសខ បូជា 
ដ្រល នឹង   ...តទៅទំព័រ  ៤

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជា បាន នាំ ចូល 
គ្រឿង សំណង់   មន តម្ល្រ សរុប 
ជាង ៣១៧  លាន ដលុា្លារ  កាល ព ី 
ត្រីមស ទី ១  ឆ្នាំ ២០២០ ដ្រល 
ក្នុង នោះ សម្ភារ សំណង់ ទូទៅ 
មន តម្ល្រ រហតូ ដល ់ជាង  ២២៦ 
លាន ដុលា្លារ។ ន្រះ បើ  តាម ទិន្ន- 
ន័យ ពី ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម។

ទិន្នន័យ ពី ក្រសួង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម  ដ្រល ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  ទើប 
ទទលួ បាន  បងា្ហាញ  ថា ចាបព់ខី្រ 
មករា ដល់ ខ្រ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ 
កម្ពុជា  នាំ ចូល គ្រឿងសំណង់ ពី 
បរទ្រស មន តម្ល្រ សរុប ៣១៧, 
៧  ៤ លាន ដុលា្លារ ស្មើ  នឹង បរិ-
មណ ៨៧៩ ៣៩៤ តោន  ក្នងុ 
នោះ សម្ភារសំណង់ ទូទៅ  មន 
តម្ល្រ ២២៦,៣៣ លាន ដុលា្លារ 
ក្នុង បរិមណ ៣៩៤ ៣៤៥ 
តោន ដ្រក មន តម្ល្រ ៦៦,៨២ 
លាន ដលុា្លារ ក្នងុ បរមិណ ចនំនួ  
១០ ០ ៤៤០តោន នងិ សុមីង៉ត ៍
មន   តម្ល្រ  ២៤,៥៧៣ លាន 
ដុលា្លារ និង មន បរមិណ ៣៨៣- 
៦០៣  តោន ។

គ្រឿង សំណង់ ដ្រល នាំ ចូល 
មក កម្ពុជា ភាគ ច្រើន មក ពី 
ប្រទ្រសចិន...តទៅ ទំព័រ ៨

កៃ៊ង គៃរៈ  អង្គការ សុខ ភាព 
ពភិព លោក  បាន ព្រមន កាល-
ពី ថ្ង្រ អងា្គារ  អំពី ផល ប៉ះ ពាល់ ព ី 
វរីសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា  អាច មន 
នៅ ក្នងុ តបំន ់ជម្លាះ មជ្រឈមិ បពូា៌ា  
ហើយ បាន ស្នើ ឲ្រយ ប្រទ្រស មួយ 
ចំនួន ផ្រស្រង ទៀត  នៅ ក្នុង តំបន់ 
ប្រឆងំ ការ បន្ធរូ បន្ថយ វធិាន ការ 
ដាក់ មនុស្រស នៅ ក្នុង ផ្ទះ ។ 

លោក  អាហ៍ ម៉្រដ  អាល់- 
ម៉ាន់ដារី  ជា ...តទៅទំព័រ១១
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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវ...
តពី  ទំ ព័រ ១...ម្នាក់ ឡើយ ។   

សូម បង ប្អូន បៃ ជា ពល រដ្ឋ  និង 
ក្មួយៗ យុវ ជន  បើក បរ ដោយ 
មន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់   ជា- 
មយួ នងឹ ការ យោគ យល ់ដល ់គ្នា 
ទៅវិញ ទៅ មក ដើមៃបី សុខ សុវត្ថិ- 
ភាព ទាំង អស់ គ្នា នៅ ទូទាំង- 
 បៃ ទៃស » ។  

 រដ្ឋាភ ិបាល បាន ធ្វើ ការ កៃ បៃ 
អនុ កៃឹតៃយ ថ្មី  ដោយ តៃូវ ផាក- 
ពិន័យ បៃក់ ចំពោះ អ្នក ល្មើស 
ចៃបាប ់ចរា ចរណ ៍  កើន ទៅ ដល ់៣ 
ឬ ទៅ ដល់ ៥ ដង នៃ អនុ កៃឹតៃយ 
ចាស់  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ គៃះ- 
ថ្នាក ់ចរា ចរណ ៍ឱៃយ បាន អត ិបរ ម 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  ខណៈ បាន 
អះអាង ថ   ចំនួន គៃះ ថ្នាក់ - 
ចរា ចរណ៍ សា្លាប់ និង របួស ក្នុង 
 ឆ្នាំ ២០១៩  បាន កើន ឡើង 
យ៉ាង គំហុក បើ បៃៀប ធៀប    
ទៅ នងឹ ចនំនួ គៃះ ថ្នាក ់កាល ព ី
ឆ្នាំ ២០ ១៨ ។   

 ការ ផាក ពិន័យ មិន ធ្វើ នៅ 
កន្លៃង អនវុត្ត នោះ ឡើយ   ដោយ 
តៃូវ បញ្ជូន យន យន្ត ល្មើស ទៅ 
កន្លៃង ធ្វើការ របស់ សម ត្ថ កិច្ច 
នៅ ជិត បំផុត និង រកៃសា ទុក ៣ ថ្ងៃ  

ទើប ឱៃយ ម្ចាស់ ចូល ខ្លួន ទៅ បង់- 
បៃក់ ពិន័យ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ។  

 ជា មួយ គ្នា នៃះ   កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
២៧ មៃសា  លោក   នៃ ត  សាវឿន  
អគ្គ ស្នង ការ នគ រ បាល ជាតិ 
បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង លិខិត 
ផ្ញើ ទៅ កាន់ លោក  ស   ខៃង   រដ្ឋ- 
មន្តៃី កៃសួង មហា ផ្ទៃ  និង ជា 

បៃធាន គណៈ កម្មាធិ ការ ជាតិ 
សវុត្ថ ិភាព ចរា ចរណ ៍ផ្លវូ គោក ថ  
អគ្គ ស្នង ការ បាន តៃៀម បៃើបៃស ់
កម្លាងំ សរបុ ចនំនួ ៣៩១៩ នាក ់ 
ក្នុង នោះ នគរ បាល មន ចំនួន 
៣៥០៧ នាក ់ នងិ កម្លាងំ សហ- 
ការ ចនំនួ ៤១២ នាក ់  ដើ មៃប ីដក ់
ពងៃយ នៅ តាម គោល ដៅ រឹត- 

បន្តឹង ចៃបាប់ ចរា ចរណ៍ ចំនួន 
៥៦៨ ទីតំាង នៅ ទូទំាង បៃទៃស ។ 

នៅ ក្នងុ ចណំោម កម្លាងំ ចនំនួ 
៣៩១៩ នៃះ  គ ឺក្នងុ នោះ ជាង ១ 
ពាន់ នាក់  នឹង តៃូវ ដក់ ពងៃយ 
នៅ ក្នុង ទីកៃុង ភ្នំ ពៃញ ។   

 នៅ ថ្ងៃទី ២៨ ដល់ ថ្ងៃ ទី ២៩ 
មៃសា  ស្នង ការ នគរ បាល រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ  បាន បើក កិច្ច បៃ- 
បៃជុំ ផៃសព្វ ផៃសាយ ស្តីពី ការ អនុវត្ត 
រឹត បន្តឹង ចៃបាប់ ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ- 
គោក  ដល់ មន្តៃី ពាក់ព័ន្ធ ទាំង- 
អស់  ដៃល តៃូវ ចូល រួម ផា្ទាល់  
ក្នងុ ការ ចាប ់ផ្តើម រតឹ បន្តងឹ អនវុត្ត 
ចរា ចរ ណ៍ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១   ខៃ 
ឧសភា ។ 

យោង តាម ការ ចុះ ផៃសាយរ ប ស ់
គៃហ ទំព័រ អគ្គ ស្នង ការ នគរ- 
បាល ជាត ិបញ្ជាក ់ថ   លោក   ស  
ថៃត អគ្គ ស្នង ការ រង និង ជា ស្នង- 
ការ នគរ បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  
បាន ណៃនាំ ឱៃយ មន្តៃី កង កម្លាំង 
ដៃល តៃូវ រឹត បន្តឹង ចៃបាប់ ចរា- 
ចរណ៍   តៃូវ មន សីល ធម៌   គុណ- 
ធម៌  អាកបៃប កិរិយ និង បៃើបៃស ់
សម្ដី ឱៃយបាន ស ម រមៃយ ។  

 លោក   នៃ ត  សា វឿន  ក៏ បាន 
ចៃញ លិខិត ដច់ ដោយ ឡៃក 
មួយ នៅ ថ្ងៃទី  ២៨ មៃសា  ដើមៃបី 
ណៃ នាំ ទៅ ដល់ កង កម្លាំង ចុះ 
រឹត បន្តឹង ចៃបាប់ ចរា ចរណ៍ ទាំង- 
អស់  តៃូវ អនុវត្ត ចៃបាប់ បៃកប- 
ដោយ ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ   តម្លា- 
ភាព  ស្មើ ភា ព  គ្មាន ការ លើក- 
លៃង  នងិ មន សលី ធម ៌វជិា្ជា ជវីៈ  
ពៃម ទាំង មន ឥរិយ បថ ថ្លៃថ្នូរ   
ទន់ ភ្លន់   និង មឺុង ម៉ាត់ ។ គៃះថ្នាក ់
ចរាចរណ៍ បណ្ដាលឲៃយ មនុសៃស 
សា្លាប់ ១ ៩៨១នាក់  និង របួស 
៦ ១៤១នាក ់ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៩។ 
បើបៃៀបធៀប  ក្នុង ២០១៨ 
មន អ្នក សា្លាប់ ១ ៧៦១នាក់និង 
របួស៤ ៧៧០នាក់៕ 

វ៉ន ដារ៉ា 

មណ្ឌលគិរីៈ  ចៅ កៃម សុើប- 
សួរ  សាលា ដំបូង ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី  កំពុង បន្ត  សាកសួរ ជន សងៃស័យ 
២នាក់ ប្ដ ី បៃពន្ធ ដៃល  ជា មៃ ខ្លា ង  
ខាង កៃណ្ឌ  កម្លាំង  បៃជា ពល រដ្ឋ  
ឲៃយ  ចូល ទៅ  លួច កាប់ គស់  រុករា ន  
និង ដុត ឆ្ការ ដី ពៃ របស់ រដ្ឋ យក 
ធ្វើ ជា កម្មសិទ្ធ ិដោយ ខុស ចៃបាប់  ។ 

លោក  ម៉ម  វណ្ណដ  អ្នក នាំ- 
ពា កៃយ សាលា ដំបូង ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី  បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កៃ យ ពី ពៃះ រាជ អាជា្ញា  បញ្ចប់ ការ  
សាក  សួរ  កាលពីពៃកឹ ថ្ងៃ ពុធ  ថ 
ជន សងៃស័យ ទំាង ២នាក់ ប្ដ ីបៃពន្ធ  
គឺ គៃច មិន ផុត ពី ការ ចោ ទ  បៃកាន់  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹងការ កាប់ គ ស់ រកុរាន 
និង ដុត ឆ្ការ ដី ពៃ របស់ រដ្ឋ យក 
ធ្វើ ជា កម្មសិទ្ធិ នោះ ទៃ។ ប៉ុន្ដៃ 
តៃមឹ លា្ងាច ថ្ងៃ ពុធ មៃសិលមិញ  ចៅ - 
កៃម សុើប សួរនៅ  កំពុង បន្ត 
សាក សួរ បន្ថៃម ទៀតដើមៃបី ស្វៃ ង   - 
រក អ្នក ពាកព់ន័្ធ ។ លោក ថ្លៃង ថ ៖ 
« យើង  បញ្ជូន បន្ត  ទៅ ចៅ កៃម 
សុើប  សួរ ។ ចំពោះ  ការ ចោទ- 
បៃកា ន់ នោះ  គឺ មិន មន អ្វី បៃ - 
បៃលួ ទៃ យើង តៃវូ ចោទ បៃកាន ់
ហើយ  គៃន ់តៃ ថ យើង តៃវូ ការ 
ធ្វើ   ទៅ តាម នីតិវិធីជា មុន សិន។ 
ករណី នៃះ ជា រឿង ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
បរិសា្ថាន  គឺ យើង តៃវូ ចោទ បៃកា ន់ 
ទៅតាម ចៃបាប់ ស្ដី ពីតំ បន់ ការ- 
ពារ ធម្ម ជាតិ ហើយ  »។

លោក  កៃវ  សុភគ៌  បៃធាន 
មន្ទីរ បរិសា្ថាន  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  
ឲៃយ ដឹង ថ មនៃ្ត ីឧទៃយា នុរកៃស  ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវសមី កាល ព ី
ថ្ងៃទ២ី៧  ខៃ មៃសា  ឆ្នា ំ២០២០  
បាន ឃាត់ ខ្លនួ មុខ សញ្ញា ជា មៃ ខ្លា ង 
ដ ៏សកម្ម ក្នងុ ការ លចួ កាប ់គស ់ 
រុករាន  និង ដុត ឆ្ការ ដី ពៃ របស់ 
រដ្ឋ ដើមៃបី  កាន ់កាប ់ នងិ គសូ វាស 
ពុះ ចៃក ដី ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ  ។ 

លោក ថ្លៃង ថ  ការ ឃាត់ ខ្លួន  
ជន សងៃស័យ ទំាង ២នាក់ ប្ដ ីបៃព ន្ធ 
នៃះ គឺ ធ្វើ ឡើង កៃយ ពី មនៃ្តី 
ឧទៃយា នុរកៃស ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 

កៃវ សីម  នៃ មន្ទីរ បរិ សា្ថាន ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី  ធ្វើ ការ សៃវ ជៃវ និ ង 
តាម ដន ក្នុង ករណី បទ ល្មើ ស 
ជា ចៃើន ករណ ីទើប  ឈាន ដល ់
ការ ចាប់ ឃាត់ ខ្លនួ  នៅ កន្លៃ ង  កើត  - 
ហៃតុ  តៃង់ ចំណុច ស្ថិត ក្នុង ភូមិ 
ពូគង់  ឃំុ សៃពៃះ  សៃកុ កៃវ សីម  
ក្នងុ ដៃន ជមៃ ក សត្វ ពៃ កៃវ សីម 
តៃ ម្ដង ។ លោក ឲៃយ ដឹង ថ  ជន- 
សងៃស័យ ទាំង ២ នាក់  ប្ដី បៃពន្ធ  
ដៃល តៃូវ មនៃ្តី ឧទៃយា នុរកៃស ចាប់ 
ឃាត់ ខ្លនួ មនប្ត ី ឈ្មាះ  ឡុង  សុខុ ន  
អាយុ  ៤៣  ឆ្នាំ បច្ចុបៃបន្ន រស់ នៅ 
ភូមិ អូរ ចៃ  ឃុំ សៃ ពៃះ  សៃុក 
កៃវសីមនិង បៃពន្ធ ឈ្មាះ សំអា ត 
យ៉ាណ ូអាយ ុ ៤៣  ឆ្នា ំ បច្ចបុៃបន្ន 
រស់ នៅ ភូមិ គៃញូង សៃន ជ័យ  ឃំុ   
២ធ្នូ  សៃុក ស្នួល  ខៃត្ត កៃចៃះ ។

លោក បញ្ជាក់ ថ ៖« ជន សងៃស័ យ   
ទាំង ២ នា ក់  មន ជំនាញ ខាង 
កៃណ្ឌ កម្លាំង ពល កម្ម ពល រដ្ឋ 
ឲៃយមក លួច កាប់ គ ស់ រុ ករា ន 
និង ដុត ឆ្ការ  ដី ពៃ របស់ រដ្ឋ ដើមៃបី 
ទនៃ្ទាន កាន់ កាប់  និ ងគូស វាស 
ចៃក ដីធ្វើ ជាក ម្មសិ ទ្ធ។ិ ពួក គត់ 
មន សកម្មភាព ចៃើន ក្នុង ការ 
បៃង ចៃក ដី រដ្ឋ ទៅ ឲៃយ តតិយ ជន 
ផៃសៃង ទៀត ។ ពកួគត ់មន កៃមុ 
ការងារ ក្នងុ ការ កាប់ រុក រាន ទន្ទៃន 
ដី រដ្ឋ យក ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធ ិនៃះ  ហើ យ 
ពួក គត់ ទាំង ២ជា មៃ កៃុម  »។ 

លោក សុភគ៌ បន្ត ថ  កម្លាំ ង 
មនៃ្ដ ីឧទៃយា នរុកៃស មន ការ លបំាក 
ក្នងុ ការ តាម ឃាត់ ខ្លនួ ជន សងៃស័ យ 
ជា មៃខ្លាង ទំាង ២ នាក់ នៃះ  ពៃះ 
សកម្ម ភាព កន្លង មកពួកគៃ តៃ ង - 
តៃ ធ្វើ ការ ងារ ជាកៃមុ ធ្វើ ឲៃយ មនៃ្ដី 
ឧទៃយានរុកៃស មន ការ ពបិាក បៃង- 
ចៃក។ លោក ថ ជន សងៃសយ័ ទំាង 
២នាក់ គឺ មន សៃកុ កំណើ ត  នៅ ខៃត្ដ 
កៃចៃះ ។ លោ ក   បញ្ជាក់ ថ ក្នុង 
២សបា្ដាហ៍ ចុង កៃយនៃ ខៃមៃ សា 
នៃះកម្លាំង មនៃ្ដី ឧទៃយា នុរកៃស នៃ មន្ទីរ 
បរិសា្ថាន ខៃត្ត  មណ្ឌ ល  គិរី បាន 
ឃាត់ ខ្លួន ជនល្មើស ធន ធាន ធម្ម- 
ជាតិ  និង ជន ល្មើស កាប់ រុក រាន 
ទន្ទៃន ដីពៃ របស់ រដ្ឋ យក ធ្វើ ជា 
កម្ម សិទ្ធិ បាន ចំនួន ៨នាក់៕ 

នគរបាល បញ្ជា ចរចរណ៍  ក្នងុ ខណ្ឌ មានជ័យ កាល ពីសបា្ដាហ៍មុន  ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

តុលាការកំពុងបន្តសាកសួរប្តី
ប្រពន្ធដ្រលសង្រស័យជាម្រខ្លោង

ជន សង្ស័យ២នាក់ ប្ត ីប្ពន្ធ  តូ្វ បាន ចាប់ខ្លនួ ទាក់ទង កាប់ រន ដី ព្   រដ្ឋ។ កៃសួង បរិសា្ថាន 



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀមរាបៈ ពលរដ្ឋ រាបរ់យ នាក ់ 
តំណាង ឲ្យ ពលរដ្ឋ ប្មាណ        
២ ០០០ គ្សួារព ីមស្លិមញិ  បាន-    
ប្មូល ផ្ដុំគ្នា ជាថ្មី ទៀត នៅ មុខ 
សាលា ដ ំបងូ ខត្្ត សៀមរាប  ដើមប្ ី
សុំ ឲ្យ ដោះល្ង ជនសង្ស័យ ជា 
ប្ធាន ក្ុមហ៊ុន  Enarita ឲ្យ 
ច្ញមក ទទួល ខុសត្ូវ លើ សំ- 
ណង   ពកួគ្ ដល្ បានដាក ់លយុ 
វិនិយោគ ជាមួយ ក្ុមហ៊ុន ន្ះ  
ប៉ុន្ត្ តុលាការ  អះអាងថា  នឹង 
បើក  សវនាការ លើ សណំុ ំរឿងន្ះ  
នៅ ចុងខ្ ក្យ។

ន្ះ ជាការ តវ៉ា លើក ទី២ ហើយ  
បនា្ទាប់ពី លោក ឌីម សួន ណាត  
អគ្គនាយក ក្ុមហ៊ុន  Enarita 
បាន ចុះ ហត្ថល្ខា លើ លិខិត 
១ចប្ាប ់ កាលព ីថ្ងទ្១ី៥ ខ ្មនីា  
ខណៈ  លោក កំពុង ស្ថិត ក្ម  
ការចាប់ និង ឃុំ ខ្លួន។ ក្នុង លិខិត 
នោះ  លោក  អះអាង ថា  លោក 
នឹងធ្វើ ការទូទាត់ សង ទៅតាម 

ទំហំ ទឹកប្ក់ ដើម របស់ ពលរដ្ឋ 
រហូតដល់ គ្ប់ ចំនួន ក្នុងករណី 
ដ្ល រូប លោក មាន ស្រីភាព  
ហើយ បាន ច្ញពី ការឃុំ ខ្លួន។

អ្នក ស្ ីបរម ី ពលរដ្ឋ ចលូរមួ តវ៉ា   
លើក ទ២ី  ជាមយួ ពលរដ្ឋ ដទ ្ទៀត   
បប្ ់ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមស្លិ មញិ ថា  
កាលព ីពាក ់កណា្តាល ខម្នីា កន្លង-  
ទៅ  ពលរដ្ឋ ធា្លាប់បាន តវ៉ា ម្តង រួច- 
មក ហើយ  ដើម្បី ឲ្យដោះ ល្ង 
ប្ធាន   ក្ុមហ៊ុន ន្ះ  ដើម្បី បាន- 
ទូទាត់ សំណង ដល់ ពលរដ្ឋ។ 
អ្នកស្ ីបន្តថា  ការតវ៉ា ជា លើក ទ២ី  
ព្ះ លោក ឌមី សនួ ណាត  បាន 
ជាប់ ក្នុង មន្ទីរ ឃុំឃំាង អស ់ រយៈ- 
ព្ល ជាង ៩ខ្ មក ហើយ  ដោយ 
គ្មាន ការកាត់ទោស  បើទោះ ជា  
ពលរដ្ឋ បម្ាណ ២ ០០០ គ្សួារ  
បាន យល់ព្ម ទទួលយក ដំ- 
ណោះ  ស្យ ដ្ល អគ្គនាយក 
របូន្ះ  បាន អះអាងថា  នឹង សង- 
លុយ ដល់ ពួកគត់ វិញ  នៅ ព្ល 
មាន ស្រីភាព ក៏ដោយ ។

អ្នកសី្ និយាយ...តទៅទំព័រ ៤

ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ ទី៣០ ែខម្សា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

លោកសាយ សំអាល់  ជំរុញ ដល់ គ្រប់ ភាគីពាក់ ព័ន្ធ  ឲ្រយ ចូល រួមការ ពារ ធន ធាន ធម្ម ជាតិ 
សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី: រដ្ឋមន្ត្ី ក្សួង 
បរសិា្ថាន  លោក សាយ ស ំអាល ់
បាន ជំរុញ  ដល់ គ្ប់ ភាគី ពាក់ ព័ ន្ធ  
ឲ្យ ចូលរួម  ការ ពារ និង អភិរក្ស 
ធន ធាន ធម្មជាត ិឲយ្ បាន គងវ់ ងស្  
ដ្ល អាច ទាញយក ផល ប្យោ   - 
ជ ន៍  ព ីការលក ់ឥណ ទាន កា បនូ  
នៅ តាម  ដ្ន ជម្ក សត្វព្ 
មួយ ចំនួន ដើម្បី យក ថវិកា មក 
ទទ្ង្ ់ដល ់ការ ការពារ អភរិកស្ 
និង ជួយ លើកកម្ពស់ ជីវ ភា ព   
ប្ជា សហ គមន៍ មូល ដា្ឋាន។

លោក សាយ សំ អាល់ បាន 
ថ្លង្ ក្នងុអឡំងុពល្ ដកឹនា ំមន្ត្ ី
ជំនាញ និង អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ 
ខ្ត្តមណ្ឌលគិរី  ចុះ ពិនិត្យ លើ 
ការ  ងារ ការពារនងិ អភរិកស្ តបំ ន ់
ដ្ន ជម្ក សត្វព្ ក្វ សី មា 
នៅ  ថ្ងទ្២ី៧ នងិ២៨ ខម្ស្ា 
ថា គ្ប់ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ទាំង អស់  
តូ្វត្ ចូលរួម ការពារនិង អភិរ ក្ស 
ធនធានធម្មជាត ិឲយ្ បាន គងវ់ ងស្ 
ដើម្បី  អាច ឲ្យ កម្ពុជា លក់ តួនាទី 
ពឈ្ើ ដចូជា ឥណទាន កាបនូ  
ក្នុង ទីផ្សារ កាបូន ហើយ ថវិកា  
ដ្ល  បានមកពី ការលក ់ឥណ- 
ទា ន កាបូនត្ូវ យកទៅ គំពារ 
លើ ការងារ អភិរក្ស និង ការ បង្កើ ត 
ស្ដ្ឋ កិច្ច សម្ប់ ប្ជា សហគ ម ន៍  
នៅ តំបន់ ការ ពារ ធម្មជាតិ  ទាំង- 
នោះ ។ លោក បន្តថា ដោយ សារ 

កិច្ច ខិតខំ បឹ្ងប្ង ក្នងុការ គ្ប់ - 
គ្ង និង អភិរក្ស តំបន់ ការពារ 
ធម្មជាតិ បាន ល្អ ប្សើរ  កម្ពុជា 
បាន លក់ ឥណ ទាន កាបូន  នៅ 
ក្នុង ដ្ន ជម្ក សត្វព្ ក្វ សី- 
មាឧទយ្ាន ជាត ិជរួ ភ្ន ំកវ្ញ ខា ង 
ត្បូងនិង ដ្ន ជម្ក សត្វព្ តា ត្  
ក្នុង ក្បខ័ណ្ឌ ទីផ្សារ ស្ម័គ្ ចិ ត្ត   
ទៅ ឲយ្ ក្មុ ហ៊នុ Disney របស ់
សហ រដ្ឋ អាម្រិក បាន ថវិកា សរុ ប  
ប្មាណ ១១,៦ លាន ដុលា្លារ 
ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៦  មក 
សមប្ ់ទទ្ង្ ់ដល ់ការ ការពារ 
និង អភិរក្ស ក៏ដូចជា ជួយ លើក - 

កម្ពស់ ជីវភាព រប ស់ ប្ជា សហ- 
គមន៍ មូលដា្ឋាន  ដ្ល ឆ្លើយ តប 
ទៅ នឹង  គោល ការណ៍ ហិ រញ្ញប្ប - 
ទា ន និរន្តរ ភាព។

លោកសាយ សំ អាល់ បញ្ជា ក់ 
ថា  ៖«រាជ រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា មា ន  
ទិសដៅ ធ្វើយា៉ាង ណា ឲ្យ សហ - 
គមន៍ មាន ចំណូល បន្ថ្ម និង  
បង្កើត ជម្ើស ថ្មី  សម្ប់ ការ 
បក្បមខុរបរ ចញិ្ចមឹជវីតិ ដើមប្ ី
កាតផ់្តាច ់ព ីការពងឹ អាស្យ័ លើ 
អនផុល ពឈ្ើ ដល្ជា ទមា្លាប ់
ជា យូរលង់ របស់ ពួកគត់  នៅ - 
តា ម សហគមន៍ មូលដា្ឋានដោ យ  

បង្កើត មុខរបរ ថ្មី បម្ើ ឲ្យ វិស័យ 
អក្ ូទស្ចរណ ៍ពម្ ទាងំ ការ- 
បណ្តុះបណា្តាល សហគម ន៍ ឲ្យ 
ច្ះ គ្ប់ គ្ងនិង ការ ចិញ្ចមឹ ស ត្វ   
ផ្គត់ផ្គង់ ទីផ្សារសម្ប់ ប្ើ ប្ ស់  
ប្ចាំថ្ង្ ខ្លួនឯង  និង សម្ប់ 
បម្ើស្វ កម្ម ដល់ ភ្ញៀវ ទ្ស- 
ចរ  ដ្ល ទៅ កម្សាន្ត នៅ តំបន់ 
សហគមន៍ ពួកគត់ ផង»។

លោកព្ហ្ម វិបុល រតនៈនា យ-  
ដ្ន ជម្កសត្វព្ ក្វ សីមា  
បាន ថ្ល្ង កាល ពី ម្សិលមិញ  ថា 
លោក រដ្ឋមន្ត្ី សាយ សំ អាល់ 
បាន ផ្ដាំផ្ញើ និង លើក ទឹកចិត្ត  

ដល់ មន្ត្ី ទាំងអស់  ដ្ល កំពុង 
កាន ់ការងារ រៀងៗ ខ្លនួ  នៅតាម 
ដ្ន ជម្ក សត្វ ព្នីមួយៗ 
ប៉ុន្ដ្ លោ ក  មិន បាន និយាយ អ្វី 
ផ្ស្ង ក្ពី ការងារ ជំរុញ ឲ្យ ម ន្ត្ ី
ខិតខំ បំព្ញ ការងារ អភិរ ក្ស  
ព្ឈើ ឲ្យ បាន គង់វង្ស ។

លោក បន្តថា លោក សអំាល ់
ក៏ដូចជា មន្ត្ី ដទ្ ទៀត  បាន 
សន្យា ខិតខំ បឹ្ង ប្ង ធ្វើការ ងា រ 
ឲយ្ បានល្អ ជាពសិស្ សហការ 
ជាមួយ ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ នានា ក្នុ ង 
កិច្ច អភិរក្ស ធនធាន ធម្មជា តិ ។ 
ចំពោះ ការងារ កន្លង មក  ធា្លាប់ មា ន 
ឧបសគ្គ ខ្លះៗ ជំុវិញ ការដើរ ល្បា ត 
នងិ ការបង្កប្ បទ ល្មើស ព្ះ 
កមា្លាងំ មន្ត្ ីមាន ចំនួន តិចរីឯ ជ ន - 
ល្មើស  មាន គ្នាច្ើន និង មាន 
អាវធុ ក្នងុ ដ ្ដល្ជា ហត្ ុធ្វើ ឲយ្ 
មានការ ពបិាក  ក្នងុការ ចាប ់ខ្លនួ 
ជនល្មើស មក ផ្ដ នា្ទាទោស តា ម - 
ច្បាប់។ លោក  ថា៖«ករណី បទ- 
ល្មើស ព្ឈើ  មាន តិចតួច ដ្រ 
ត្ យើង ចុះបង្ក្ប ជា ហូរហ្ 
ហើយ ការទន្ទ្ន យក ដី ក៏ មិន- 
មា ន ដ្រនៅក្នងុ ដ្ន ជម្ក ស ត្វ - 
ព្ ក្វ សីមា ន្ះ ព្ះ យើង 
ចុះ  ល្បាត ជាប្ចាំ ប៉ុន្ដ្ ពលរដ្ឋ 
ដល្មាន ដ ីនៅជាប ់ដន្ ជម ្ក 
សត្វពប្ានមក សុ ំធ្វើ របង ព្ ំដ ី
គត់ ហើយ យើង ក៏បាន អនុញ្ញា ត  
ដ្រ។ រឿង ទន្ទ្ន ដីព្គឺ គ្មាន 
ទ្ យើង ការពារ បា ន ល្អ »។ 

លោក ថុ ត សុខា សមាជិក 
សហគមន៍ ការពារ ព្ឈើ ន្ 
ដ្ន ជម្ក សត្វព្ ក្វ សីមា  
បាន ថ្លង្ ព ីមស្លិមញិ ថា លោក 
មិន បានដឹង ពី ការ ផ្ដាំផ្ញើ របស់ 
លោក សាយ ស ំអាល ់ទៅកាន ់
មន្ត្ ីជនំាញ ដន្ ជមក្ សត្វ ព ្
ក្វ សីមា ទ្ ប៉ុន្ដ្ គ្ន់ត្ ដឹង 
ថាមន្ត្ ីគប្គ់ង្ តបំន ់នោះ ម ិន 
សូវ ប្ឹងប្ង ធ្វើ ការងារ ប៉ុនា្មាន 
ទ្ ដោយ ពួកគត់  ធា្លាប់បាន 
បណោ្តាយ ឲយ្ មាន បទ ល្មើស ព ្
ឈើ  និង ការកាប់ ទន្ទ្ន ដីព្ 
នៅក្នុង តំបន់ នោះ។ លោក បន្ត 
ថា បទល្មើស ព្ឈើ នា បច្ចប្ុប ន្ន 
ន្ះមិនសូវ មាន ច្ើន ដូច កា ល -  
ពមីនុ ទប្៉នុ្ដ ្បទល្មើស កាប ់ព ្
ទន្ទ្ន យក ដី  កំពុង កើត មាន 
នៅក្នងុ តំបន់ ដ្ន ជម្ក សត្វ ព្  
ក្វ សីមា។ ជាក់ស្ដ្ង កាលពី 
ប៉ុនា្មាន ថ្ង្ មុន មាន គ្ឿង ចក្ 
មក ឈ ូស ឆ យ ធ្វើ ផ្លវូ ឡើង ចុះ ភ្ន ំ
និង មាន ដាំ បង្គោលរបង ព័ទ្ធ 
យក ដី ថ្ម ទៀត។ « ខ្ញុំ គិតថា 
ថា្នាក់ ដឹក នាំ គួរត្ ចុះមក ពិនិត្យ 
សា្ថាន ភាព ផ្ទាល់ៗប្ប ន្ះដើ ម្បី 
បានដឹង ពី សា្ថា ន ភា ព ទីតាំង 
ភូមិសាស្ត ្ជាក់ ស្ដង្ បាន សា្គោ ល់ 
ការងារ និង ច រិ តម ន្ត្ី ហើយ 
 កុំ សា្ដាប់ តាមត្ របាយ ការណ៍ 
នៅ លើ ក្ដាសព្ក ខ្ញុំ គំទ្ 
ដ្ល លោក រដ្ឋមន្ត្ី ចុះមក- 
ពិនិត្យ ប្ប ន្ះ»៕ 

វ៉ន ដារា៉ា 

ស្ទឹង ត្រែងៈ  ឧត្តម ស្នីយ៍ 
ទោ មា្នាក់ ឈ្មាះ ចាន់ សំអាត 
ដ្ល ត្ូវ  បាន  ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន  
ខណៈ កំពុង បញ្ជា គ្ឿង  ចក្ 
ឈូស ឆយ ដី ព្ របស់ រដ្ឋ ជិត 

៧ ០   ហកិតា  នៅ ភមូ ិស ្ឡៅ  ឃុ ំ
អន្លង់ ជ្  ស្ុក ថា ឡា បរិ វ៉ាត់  
ត្វូ បាន បញ្ជនូ ទៅ ដល ់ចៅកម្ 
សុើប សួរ  ន្ សាលា ដំបូង ខ្ត្ដ 
ស្ទឹង ត្ង  កាល ពីម្សិល មិញ  ។ 
ន្ះ  បើតាម លោកជ្ ត ខ្មរា 
ព្ះ រា ជ អា ជា្ញា  សា លា ដបំងូ ខត្្ត 

ស្ទឹង   ត្ង ។
លោក  ជ្ ត ខ្មរា  ថ្ល្ង ពី 

ម្សិល មិញ   ថា ៖«ករណីមន្្តី 
យោធា ឋានៈ ឧត្តម ស្នីយ៍ ទោ 
មា្នាក ់ឈ្មាះ ចាន ់សអំាត ដល្ 
ឈូស ឆយ ដី ព្ របស់ រដ្ឋ ជិត  
៧០  ហិកតា ន្ះ គឺ យើង បាន 
បញ្ជូន ទៅ ដល់ ចៅ ក្ម សុើប- 
សួរ ហើយ ចៅក្ម គត់ អ្នក- 
សម្ច វិញ  »។

លោកអូត សុីវុតា្ថា ស្នង ការ  
នគរ បា ល  ខ្ត្ដ ស្ទឹង ត្ង ថ្ល្ង 
កាលពីថ្ង្ ទី២៨ ខ្  ម្សា ថា 
ករណី  លោក  ចាន់ សំអា ត 
ឈូស ឆយ ដី ព្ របស់ រដ្ឋ ជិត 
៧០ ហិក តា ន្ះក្នុង នាម ស្នង- 
ការ នគរ បា ល ខ្ត្តស្ទឹង ត្ង  
ដោយ ទទួល បញ្ជា ពី អភិបាល 
ខ្ត្ត ស្ទឹង ត្ង  បាន សហការ 
ជាមយួ សមត្ថ កចិ្ច ពាកព់ន័្ធ  បាន 
ចុះទៅ ឃាត់  ខ្លួន ជន សង្ស័យ 
ដល់ កន្ល្ង កើត  ហ្តុ កាល ពី 
ថ្ង្ទី២៣ ខ្ ម្សា ។

លោក ថ្លង្ ថា ៖«កយ្ ការ- 
ឃាត់  ខ្លួន យើង បាន ធ្វើ របាយ-

ការ ណ៍  ហើយ បញ្ជូ ន ទៅ ព្ះ-
រាជ អាជា្ញាអមសា លា ដបំ ូង ខត្្ដ 
ស្ទឹង ត្ង ដើម្បី សុើប សួរ បន្ត 
លើ  ការ ពាក់ ព័ ន្ធ ន្ ការ ឈូសឆយ   
ដ ីព ្របស ់រដ្ឋ ន្ះ  ដើមប្ ីបញ្ជាក ់
ថា ដីនោះ មាន ច្បាប់ មក ពីណា 
ទិញ  ពីអ្នកណា ជាដើម។ ប៉ុន្ដ្ 
បច្ចុប្បន្ន ជន សង្ស័យ ន្ះ គឺ កំ-
ពងុ  ឃាត ់ខ្លនួ បណោ្តាះ អាសន្ន ។ 
ទាល់ត្ មាន ការ លើក ល្ង   
ការ  ចោទ ឬ យា៉ាង ណា  ទើប  អន-ុ 
ញ្ញាត ឲ្យ គត់ ទៅ ផ្ទះ បាន  »។

លោក ម៉្ន  គុង  អ្នក នាំ ពាក្យ 
រដ្ឋ បា ល សាលា ខ្ត្ដ ស្ទឹង ត្ង   
ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុ ស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ង្ 
ទី២៦ ខ្ ម្សា    ថា  កមា្លាំង  
សមត្ថ កចិ្ច ចម្ុះ   បាន ឃាត ់ខ្លនួ  
ឈ្មាះ  ចាន់  សំអាត  ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ករណី ឈូស ឆយ ដី ព្  
ជាក ់ស្ដង្  ទហំ ំជតិ ៧០  ហកិ តា 
នៅ កន្ល្ង កើត ហ្តុ ក្នុង ភូមិ 
ស្ ឡៅ ឃុំ អន្លង់ ជ្  ស្ុក ថា- 
ឡាប រ ិវ៉ាត ់  នងិ ឃាត ់បាន គ្ឿង- 
ចក ្ ឈសូ ឆយ ដ ីពច្ ំននួ  ៣ 
គ្ឿង ផង ដ្រ ៕

លោក សាយ សំអាល់ (កណ្តាល)ចុះ ទៅ ដ្រែន ជម្រែក សត្វព្រែក្រែវ សីមពី ថ្ង្រែ ទី២៧  ខ្រែ ម្រែសា   ។ រូបថត ក្សួង បរិសា្ថាន 

គ្រែឿង ចក្រែ របស់ មន្ត្រែ ីយោ ធា ដ្រែល ឈូស ដី ព្រែ របស់ រដ្ឋ   ។ រូបថត េ្រហ្វសញូវ

ចៅ ក្រម កំពុង សួរ ឧត្តម ស្រនីយ៍ ម្នាក់ ឈូស ឆាយ ដី ព្រ របស់ រដ្ឋ ពលរដ្ឋច្រើនរយនាក់តវ៉ាសំុតុលាការ ដោះ- 
ល្រងប្រធានក្រមុហុ៊នដើម្របីឲ្រយទូទាត់សំណង



តពីទំព័រ ៣...ថា៖«យើងសុំឲ្យ
គាត់(តុលាការ)ដោះល្ងលោក
ឌឹមសួនណាតព្ះឃុំខ្លួនមនុស្ស
លើសពីនីតិវិធីច្បាប់ហើយ ដោយ
អត់មានធ្វើការអ្វីទាំងអស់។ខ្ញុំមិន
ដឹងថាហ្តុអ្វីរឿងន្ះពិបាកម៉្្លះ
អត់មានម្ធាវីការពារក្តីគាត់អត់-
មានអ្នកណាហ៊ានលូកត្ម្តង»។
លោកសភុក័្ត្ពលរដ្ឋមា្នាក់ទៀត

ដ្លចូលរួមការតវ៉ាដ្រនោះ
លើកឡើងថាប្ជាពលរដ្ឋដ្ល
បានដាក់លុយវិនិយោគជាមួយ
ក្មុហ៊នុបម្ាណរាបព់ាន់គ្សួារ
កំពុងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំង
ព្ះគា្មានលុយបង់ធនាគារ
គា្មានលយុបង់ការប្ក់ឯកជន។
ព្ះប្ធានក្ុមហ៊ុនន្ះ ត្ូវ-
បានជាបឃ់ុំឃំាងដោយមនិអាច
ច្ញមុខមកដោះស្យ សំ-
ណងដល់ពួកខ្លួនបាន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សុំអង្វរ

ដល់សម្ត្ចពុក សម្ត្ចម៉្ ក្នុង
ការទាមទាររកយុត្តិធម៌ពីក្ុម-
គ្សួារអ៊ីណារតីាចនំនួ២០០០
គ្ួសារ។ខ្ញុំមានចម្ងល់ដូចអ្នក
មកទាំងអស់គា្នាថា ជំពាក់លុយ
សងលុយហើយគិតយូរម្៉្លះ
ពល្បងប្អនូលើកសណំើ(ទទលួ-

យកលក្ខខណ្ឌពីមា្ចាស់ក្មុហ៊នុ)
ម៉្ចមិនព្មដោះស្យហើយ
ថាគ្ឆបោកអី បើគ្ព្មសង
ទៅហើយហ្នឹង»។
លោកថង្សណំាងព្ះរាជ-

អាជា្ញារងខ្ត្តសៀមរាបពីម្សិល-
មិញបានអះអាងនៅចំពោះមុខ
បជ្ាពលរដ្ឋដល្តវ៉ានៅតលុា-
ការថាសំណុំរឿងន្ះតុលាការ
នឹងបើកសវនាការកាត់ក្តីនៅ
ទី២៧ ខ្ឧសភា ខងមុខ។
លោកក៏ស្នើឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់
រក្សាភាពស្ងៀមសា្ងាត់សិនដើម្បី
រង់ចាំលទ្ធផលពីតុលាការ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«សំ-

ណុំរឿងន្ះ តុលាការមិនទុក-
ចោលទ្។បងប្អូនដឹងទ្ថា
សំណុំរឿងន្ះ ស្មុគសា្មាញ
ប៉នុណា។តលុាការបានរៀបចំ
ដំណើរការនីតិវិធី ហើយនឹង
ជូនដំណឹង កោះហៅបងប្អូន
សាច់ញាតិចូលព្លបើក-
សវនាការ។ខ្ញុំមកន្ះ គឺបក-
ស្យពីដំណោះស្យ»។
លោកឌីមសួនណាតអាយុ

៣៦ឆ្នាំ រស់នៅភូមិឧកញា៉ាវំង
សង្កាត់ភ្នំព្ញថ្មី ខណ្ឌស្ន-
សុខគឺជាអគ្គនាយកក្ុមហ៊ុន

EnaritaDevelopment
Co.Ltd។ ក្ុមហ៊ុនន្ះមាន
បតុ្សម្ពន័្ធចនំនួ៧ទទូាងំប្ទស្
និងវិនិយោគលើវិស័យជាច្ើន
ដចូជាវិនយិោគលើដីលើហង
កាហ្វ្ វិនិយោគលើទឹកសុទ្ធ
និងក្នុងវិស័យអប់រំជាដើម។
ក្ុមហ៊ុនមានសាខធំនៅរាជ-
ធានីភ្នំព្ញនិងខ្ត្តសៀមរាប
នងិតាមបណា្តាខត្្តមានបធ្ាន
ផ្ន្កទីផ្សារគ្ប់គ្ងបន្ត។
លោកឌីមសួនណាត ត្ូវ-

បានសាលាដបំងូខត្្តសៀមរាប
សម្ចឃាត់ខ្លួននិងចោទ-
ប្កាន់ចំនួន២ករណីគឺក្នុង
សំណុំរឿងបទឆបោកនិងបទ
ច្ញមូលប្បទានបត្ក្ល្ង-
កា្លាយកាលពីអំឡុងខ្កក្កដា
ឆ្នា២ំ០១៩បនា្ទាបព់ីមានពាកយ្-
បណ្តងឹពីបជ្ាពលរដ្ឋមយួចនំនួ
បានប្តឹងមា្ចាស់ក្ុមហ៊ុនន្ះថា
បានឆបោកពួកគ្ ដ្លមាន
ទឹកប្ក់រាប់លានដុលា្លារតាម-
រយៈការដាក់ទុនវិនិយោគ។
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅមិនអាច

ស្វ្ងរកប្ភពដើម្បីទាក់ទង
ដើមបណ្តឹងដ្លបានដាក់-
ពាក្យប្តឹងមា្ចាស់ក្ុមហ៊ុនន្ះ
បាននោះទ្ពីមស្លិមញិខណៈ
ដ្លតុលាការក៏បដិស្ធផ្តល់
ប្ភពទាក់ទង៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី៣០ែខម្សាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤
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រ ល័យក លប៉ុស េម ៉ ឌី  ខូ អិ ល ធី ឌី 
 ន់ទី ៧ រ THE ELEMENTS CONDOMINIUM, ម វថីស េមច ហ៊ុន ែសន (ផវ៦០ែម ៉ ត),  ភូម ិែ ពក ង, ស ត់ ក់អ ែ ង េ ម,
 ភំេពញ, ទូរស័ពៈ +៨៥៥(០)២៣ ៨៨៨  ១៦១ -១៦២ / ០៧៨  ៥៥៥ ១៦៦ / ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩

ល.រ េខត / កុង េ ះទី ំង លក់ អក លក់  ស័យ ន ទូរស័ព
1 េខតកំពង់ ម ក់ រលក់ ែសត អក សី សុ ប់របងតុ ខតកំពង់ ម 012 928 819

2 េខត េស ៀម ប រ ល័យ  េខត    េស ៀម ប អ សី សុ រទ ផះេលខ ៦២៩ ផវ៦ ស ត់ យដងំ  កុង  េស ៀម ប 092 752 801

3 េខត ត់ដំបង ក់ រលក់ ែសត អក សី សុីេថត ងមុខផ រ ត់ េខត ត់ដំបង 012 599 967

4 េខតក ល ក់ រលក់ ែសត អក សី នី ជិតផ រ េ ស់ 016 45 41 14

5 េខត ពះសីហនុ ក់ រលក់ ែសត េ ក េអង េគ ៀងហ៊ុយ កុង ពះសីហនុ 016 941 438

6 េខតកំពត ក់ រលក់ ែសត េ ក  ែអម ងមុខផ រ មគី 097  9733 992

7 េខត ែកប ក់ រលក់ ែសត េ ក ក់ឌី ជិតកំពង់ ែផ េ ះទន យ 096 37 22 702

8 េខត ែកវ ផះសំ ក់ បឹង ែកវ អក សី ផវ ត់ទ េន ភូមិ៣ កុង ែកវ 070 865 558

9 េខតកំពង់សឺ ក់ រលក់ ែសត េ ក ង  ង ចមុះ ជក ែរកទឹក េ ត 010 256 432

10 េខតកំពង់ ំង ក់ រលក់ ែសត អក សី ែរន ជិតផ រ  េល ី កំពង់ ំង 093 358 706

11 េខត  េ ធ ត់ ក់ រលក់ ែសត អក សី ជិត ន២០ម កុង េ ធិ ត់ 088 883 88 40

12 េខត េ ះកុង ក់ រលក់ ែសត អក សី វង់ េហ ៀង ងមុខផ រដងទុង 016 528 431

13 េខត ក េចះ ក់ រលក់ ែសត អ ក សី ចន ទល់មុខកំពង់ ែផ េ ះ ទង់ 017 252 573

14 េខតសឹង ែ តង ក់ រលក់ ែសត េ ក រុន កុងសឹង ែ តង 097 991 96 94

15 េខតមណលគិរ ង  រ  អក សី រ ទល់មុខរងង់មូល េ ៃ ព 071 402 12 12

16 េខតរតនគីរ ប រ ែសន សុ អក សី ែសន សុ ទល់មុខវទ ល័យស េមចឪ េខតរតនគីរ 097 730 72 73

17 េខត ពះវ រ ង  ហួត  រ េ ក វន័ ភូមិក ល កុង ពះវ រ 097 973 18 31

18 េខត យ េរ ៀង ក់ រលក់ ែសត េ ក េ  សី ងមុខផ រ លយន កុង យ េរ ៀង 086 33 73 44

19 េខត ៃ ព ែវ ង ប រ ប ំង អក សី េស ៀ េខង ទល់មុខផ រ ៃ ព ែវ ង 012 558 295

20 េខតប យ នជ័យ ប រ អប អក សី សុខ លី ង លិច េបន ន ស់ មុខ ផ រ េសរ េ  ភ័ណ 012  853  284

21 កុង េ យ ែប៉ត ប រ លីលី អក សី សុីវ ហុង កុ ង េ យ ែប៉ត 011 92 92 66

22 េខត ៃប៉លិន ប រ រុង េ ឿង េ ក  ប៊ុន ទល់មុខផ រ ហុី 016 888 355

អកលក់ េ ម ប  កុង  / េខត

ត ពី ទំព័រ  ១...ប្ព្ឹត្តទៅនៅ
ថ្ងពុ្ធទី៦ខ្ឧសភាឆ្នា២ំ០២០
មានទណ្ឌិតស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយ
ទោសនិងលើកល្ងទោសពី
ពន្ធនាគាររាជធានី-ខ្ត្តចំនួន
២០ និងពីមណ្ឌលអប់រំក្ប្
ចំនួន៤ក្នងុនោះមានទណ្ឌតិសរុប
២៧៣នាក់ស្ី២៤នាក់។
កាលពីឱកាសពិធីបុណ្យ-

ចលូឆ្នាំបព្ណ្ជីាតិខ្មរ្កាល-
ពីពាក់កណា្តាលខ្ម្សាទណ្ឌិត
ចំនួន១៥៥នាក់ (ស្ី១៨
នាក់) ក្នុងចំណោមទណ្ឌិត
៣៩៩នាក់តូ្វបានគណៈកម្ម-
ការជាតិពនិតិយ្នងិវយតម្ល្ន្
ក្សួងយុត្ដិធម៌សម្ចធ្វើ
សំណើទៅប្មុខរាជរដា្ឋាភិបាល
ដើម្បីពិនិត្យនិងសម្ចមុនព្ល
ទលូថា្វាយព្ះមហកស្ត្ដើមប្ី
ទទួលបានការបន្ធរូបន្ថយទោស
និងលើកល្ងទោសផងដ្រ។
លោកគឹមសន្ដិភាពរដ្ឋល្-

ខធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យ
ក្សួងយុត្ដិធម៌មិនអាចទាក់-
ទងសុំអធបិប្ាយបានទក្ាលពី
ម្សិលមិញប៉ុន្ត្លោកបានថ្ល្ង
កាលពីពាក់កណា្តាលខ្ម្សា

ថាការផ្ដល់ភាពអនុគ្ះទោស
ដល់ទណ្ឌិតន្ះគឺធ្វើទៅលើ
ប្ភ្ទបទល្មើសស្លប្ភ្ទ
ទណ្ឌតិដ្លទទួលអនុវត្ដទោស
បានតាមលក្ខខណ្ឌហើយសល់
រយៈព្លតិចតួចសល់រយៈព្ល
ខ្លឬីមយួក៏ជាទណ្ឌតិដល្មាន
វ័យចាស់ជរានៅក្នុងពន្ធនាគារ
មានជងំឺរាុរំ៉ឬ្ក៏ជាទណ្ឌតិដ្ល
មានពិការភាពជាដើម។
លោកបានថ្លង្ទៀតថា៖

«ដូច្នះ្ហើយយើងបានធ្វើការ
ពិនិត្យល្អិតល្អន់ណាស់ចំពោះ
ចំនួនទណ្ឌិតដ្លត្ូវស្នើសុំ
បន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើក-
ល្ងទោសន្ះ»។
លោកនុតសវនាអ្នកនាំ-

ពាក្យអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធនាគារ
ន្កស្ងួមហផ្ទ្បានសរសរ្
បង្ហោះនៅលើហ្វ្សប៊ុករបស់
លោកកាលពីថ្ង្ទ២ី៧ខ្មនីា
ថាបច្ចុប្បន្នទណ្ឌិតដ្លកំពុង
ជាប់ឃុំក្នងុពន្ធនាគារនៅទទូាំង
ប្ទ្សមានចំនួនជិត៤មឺុននាក់។
លោក សុឹងស្នករុណា

អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារ
សិទ្ធិមនុស្សអាដហុកបានស្នើ

ឲ្យមានការបន្ថ្មចំនួនន្ការ-
បន្ធរូបន្ថយនិងលើកល្ងទោស
ដល់ទណ្ឌតិក្នងុឱកាសពិធីបុណ្យ-
ជាតិធំៗ ខណៈដល្សា្ថានភាព
ទណ្ឌិតក្នុងពន្ធនាគារក្នុងព្ល
បច្ចប្ុបន្នកំពុងមានភាពចង្អៀត-
ណ្ន។លោកថា៖«បើយើង
ពិនិត្យមើលនីតិវិធីច្បាប់ចាប់តំាង
ពមីន្្ដីនគរបាលយតុ្ដធិម៌អនវុត្ដ
ចប្ាប់យើងឃើញថាបទល្មើស
សល្ៗមនិគរួណាជ្ើសយក
មធ្យោបាយឃុំខ្លួននោះទ្ក្នុង
ខណៈពន្ធនាគារកំពុងត្ចង្អៀត-
ណ្ន»។
លោកស្នករុណាបានលើក-

ឡើងថា រដា្ឋាភិបាលគួរត្ធ្វើ
ការពិនិត្យចំពោះទណ្ឌិតដ្ល
កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារ
ចពំោះឥរយិបថរបស់ពកួគាត់
ហើយបើសិនជាពួកគាត់មាន
ការក្ប្ខ្លនួមានឆន្ទៈយល់ពី
កំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនដ្លបាន
ធ្វើកន្លងមកនោះគរួត្មានការ-
ពិចារណាគិតគូរដល់ពួកគាត់
ដើម្បីឱ្យពួកគាត់មានឱកាស
ទទួលបានការលើកល្ងទោស
ផងដ្រ៕

មន្ត្រីកំពុងពិនិត្រយបញ្ជីស្នើសំុ... ពលរដ្ឋច្រើនរយនាក់តវ៉ាសំុតុលាការ...



ឡុងគីមម៉ារីតា
 
ភ្នំពេញៈ ក្រ សងួ ការ ងារ  នងិ បណ្តុះ- 

បណ្តាល វិជ្ជា ជីវៈ  រៀប ចំ ប្ររព្ធ ទិវាពល- 
កម្ម អន្តរ ជតិ   ដើម្របី សុវត្ថិ ភាព   និង  
សខុ ភាព ការ ងារ ឆ្នា ំ២០២ ០   តាម រយៈ 
ប្រព័ន្ធ អីុន  ធឺណិត  វីដ្រ អូ Confer-
ence  ខណ ៈ រដ្ឋាភិ បាល   ណ្រ នាំ ឲ្រយ 
កម្មករ នយិ  ជតិ   ប្ររព្ធទវិា ន្រះ ដោយ 
ការ ឈប់ សម្រក  តាម ផ្ទះ  ចៀស វាង 
មាន ការ ប្រមូល ផ្តុ។ំ 

 កាល ពី ម្រសិល មិញ   មាន អ្នក ចូល រួម 
ចន្លោះ ពី  ៥០០នាក់   ទៅ  ១០០០  នាក់  
តាម រយៈ ប្រព័ន្ធ អីុន ធឺណិត  វី ដ្រអូ  
Conf erence  ដើម្របី ប្ររព្ធ ពិធី ទិវា 
ពិភព លោក   ដើម្របី សុវត្ថ ិភាព   និង សុខ- 
ភាព ការ ងារ ឆ្នា ំ២០២០   ក្រម ប្រធាន- 
បទ  «បញ្រឈប់ ការ រាត ត្របាត សកល ៖   
ការ រៀប ចំ ផ្រន ការ ឆ្លើយ តប គ្រះ- 
អាសន្ន ដើម្របី បញ្រឈប់ ការឆ្លង រីក រាល ដល  
ន្រ ជំងឺ កូ វី ដ ១ ៩  នៅ កន្ល្រង ធ្វើ ការ» ។ 

 ក្រ សងួ ការ ងារ  បណ្តុះ បណ្តាល  វិជ្ជា- 
ជីវៈ  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ទិវា ន្រះ  មាន ការ- 
ចូល រួម ដោយ ថា្នាក់ ដឹក នាំ ក្រសួង 
ការងារ កម្ពុជ  អង្គ ការ អន្តរ ជតិ ខាង 
ការងារ សម្រប ់ប្រ  ទ្រស កម្ព ុជ   ថ្រ   នងិ 
ឡាវ  តណំង សមា គម រោង ចក្រ កាត-់ 
ដ្ររ នៅ កម្ពុជ  តំណង សហ ជីព   និង 
ស្ថា ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ មួយ ចំនួន ទៀត ។ 

 ទពំ័រ ហ្វ្រ ស ប៊កុ របស់ ក្រសួង ការងារ  
បាន ឲ្រយ ដឹង បន្តថា ៖ « ន្រះ ជ ឆ្នាំ ទី១៥  
ដ្រល ក្រសួង ការ ងារ   និង បណ្តះុ បណ្តាល  
វិជ្ជា ជីវៈ  រៀប ចំ ទិវា ពិភព លោក   ដើម្របី 
សខុ ភាព  នងិ សវុត្ថ ិភាព ការ ងារ   ក្រម 
កចិ្ច សហ ការ ផ្ន្រក បច្ច្រក ទ្រស  ជ មយួ 
អង្គ ការ អន្តរ ជត ិ ខាង ការ ងារ   (ILO)  
តាម រយ: គម្រង រោង ចក្រ កាន់ ត្រ- 

ប្រសើរ នៅ កម្ពុជ  (ILO-BFC)  និង 
គម្រង លើក កម្ពស់ ស្តង់ ដសុខ ភាព  
និង សុវត្ថ ិភាព ការងារ ក្នងុ វិស័យ សំណង់ 
(ILO-OSH)   ក្នងុ គោល បំណង ជំរុញ 
គ្រប ់ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ ដើម្រប ីរៀបច ំផ្រន ការ 
ឆ្លើយ តប និង វិធាន ការ ចំា បាច់ នានា  
ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ ការរីក រាល ដល ន្រ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅ កន្ល្រង ធ្វើ ការ » ។   

 លោក   អិុត  សំហ្រង  រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង 
ការងារ  បាន មាន ប្រ សសន៍ ក្នងុ ឱកាស  
នះ ថា នៅ ក្នុង បរិបទ ន្រការ  រីក រាល- 
ដល ការ ឆ្លង ជស កល ន្រ ជំងឺ កូ វីដ១៩   
រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជ   បាន ដក់ ច្រញ 
នូវ វិធាន ការ បងា្ការ   ទប់ ស្កាត់  នឹង ប្រយុទ្ធ  
ប្រ ឆងំ ក ូវដី១ ៩ ប្រកប ដោយ ប្រសទិ្ធ- 

ភាព ខ្ពស់។  លោក បន្ត ថា  ក្រសួ ង សុខា- 
ភិ បា ល បាន ធ្វើការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ  និង 
ហ្មត់  ចត់ ដោយ ផ្ទាល់   ជ មួយ អង្គ ការ 
សុខ ភាព ពិភព លោក  និង កំពុង បន្ត 
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ អប់រំ ស្តីពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ន្រះ   
ដល់ ប្រជ ជន ទូទំាង ប្រទ្រស  ដើម្របី ផ្តល់  
ចំណ្រះ ដឹង ពី សុខ ភាព សធា រ ណៈ   លើ  
ការ បងា្ការ ខ្លួន ឲ្រយ ចៀស ផុត ពី ការ ឆ្លង ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ក្រ សួង ការងារ   
និង បណ្តះុ បណ្តាល វិជ្ជា ជីវៈ  បាន ច្រញ នូវ 
ស្រច ក្ត ីណ្រនំា បន្ថ្រម ជ បន្តប នា្ទាប់   ថ្រម-  
ទាំង បាន ចាត់ក្រុម ការងារ ឱ្រយ ចុះ ធ្វើ  
សក ម្ម ភាព ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  និង បង្រៀន ដ ល់ 
រ ដ្ឋ បាល   ប្រធាន ក្រមុ  ប្រធាន ផ្ន្រក រោង- 
ចក្រ  សហ គ្រស  ពី វិធី បងា្ការ   ទប់ ស ្កាត់   

និង ប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ »  ។ 
 លោក  Graeme  Buckley  នាយក 

ប្រចាំ ប្រទ្រស អង្គការ អន្តរ ជតិ ខាង 
ការងារ សម្រប ់ប្រទ្រស កម្ព ុជ   ថ្រ   នងិ 
ឡាវ   បាន ថ្ល្រង តាម វីដ្រអូ  Confer-
ence  ព ីទ ីក្រងុ បាង កក   ប្រទ្រស ថ្រ ថា  
ក្នុង អំឡុង ព្រល ប៉ុនា្មាន ខ្រ ចុង ក្រយ 
ន្រះ   ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ បាន ចូល រួម យ៉ាង- 
សកម្ម   ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ ម្ររោគ 
កូ វីដ ១៩  ជ ពិស្រស ការ ចាត់ វិធាន កា រ 
ដោះ ស្រយ   ពី ការ គំរាម កំហ្រង ដល់ 
កម្មករ នយិជ ិត   នៅ តាម បណ្តា រោង- 
ចក្រ កាត់ ដ្ររ ។     

 លោក បន្ត ថា ៖ « អង្គការ  ILO  រួម- 
ទាំង គម្រង រោង ចក្រ កាន់ ត្រ ប្រសើរ 

នៅ កម្ពុជ   និងគម្រង លើក កម្ពស់ 
ស្តង់ ដ សុខ ភាព  និង សុវត្ថិ ភាព នៅ 
កន្ល្រង ការ ងារ  របស់ អង្គការ ILO  នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជ   ប្ត្រជ្ញា ធ្វើ ការ រួម គ្នា 
ជ មួយ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់  ដើម្របី 
សម្រច   នូវ ចក្ខុ វិស័យ ពិភព លោក 
ដ្រល  មាន កន្ល្រង ការងារ កាន់ ត្រ មាន 
សុខភាព  និង សុវត្ថិ ភាព   ប្រ សើរ ឡើង 
សម្រប់ ប្រ ជ ជន ទាំង អស់ » ។ 

 ជ មួយ  គ្នា ន្រះ ដ្ររ  រដ្ឋាភិ បាល  បាន 
ច្រញ សរាចរ ណ្រ នាំ មួយ ក្នុង ន័យ 
ចូល រួម អបអរ ទិវា ពល កម្ម អន្តរ ជតិ   
១  ឧសភា  ដ្រល ជ ខបួ លើក ទ ី ១៣៤  
ក្រម ប្រធាន បទ «ស ន្តិ ភាព   និង 
ការងា រ សមរម្រយ» ។   ប៉នុ្ត្រ ដោយ សរត្រ 
បច្ចបុ្រប ន្ន   កម្ពជុ  កពំងុ   ប្រឈម   ជងំ ឺក ូវដី 
១៩  រដ្ឋាភិ បាល   បាន ណ្រ នាំ ឲ្រយ គ្រប់ 
ស្ថាប័ន   ជ ពិស្រស កម្មករ និយ ជិត 
ទាំង អស់ ត្រូវ ចូល រួម រៀប ចំ រំឭក ខួប 
អបអរ ទិវា ន្រះ  តាម រូបភាព ន្រ ការ ឈប់-  
សម្រក តាម ផ្ទះ ជ មួយ ក្រុម គ្រួ សរ   
ឬ កន្ល្រង ស្នាក់ នៅ ។  សរា ចរដដ្រល 
បាន បន្ត ថា  ក្រ សួ ង  នងិ ស្ថា បន័ ពាក ់ពន័្ធ  
រដ្ឋ បាល រាជ ធា ន ី ខ្រត ្ត ទំាង អស់   ត្រវូ បន្ត 
ចូល រួម ផ្រសព្វ  ផ្រសាយ  ណ ្រ នា ំប្រជ ពល រដ្ឋ  
ជ ពសិ្រស កម្មករ នយិជ ិ ត   នងិ ពល- 
ករ កម្ពុជ  ដ្រល វិល ត្រ ឡ ប់ មក ស្រុក- 
កំណើ ត  ឲ្រយ ចូលរួម អន   ុវ ត្ត ឲ្រយ បាន ហ្មត់-  
ចត់ តាម ការ ណ្រ នំា រប ស់ ក្រសួង សុខា-  
ភិបាល   និង ក្រសួង ការ ងារ  ដើម្របី ចូល-  
រួម បងា្ការ ទប់ ស្កាត់   និង  ប្រ  យុទ្ធ ប្រ ឆំង ជំ ងឺ 
កូ វីដ ១៩   ទំាង អស់ គ្នា  ។   រដ្ឋាភិ បាល ថ្ល្រង 
ថា ៖ « ទន្ទឹម នឹង ន្រ ះ  ត្រវូ បន្ត ធានា រក្រសា 
ការពារ សន្ត ិសុខ  សវុ ត្ថ ិភាព សណ្តាប-់ 
ធា្នាប់ សធារ ណៈ   ក្នងុ ឱកាស ន្រ ការ- 
រំឭក ខួប ន្រ ទិវា ពល កម្ម  អន្តរ ជតិ ១ 
ឧសភា   ឆ្នាំ ២០ ២០ ន្រះ   » ៕   

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី៣០ ែខម្រស ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នំពេញៈ ជន សង្រស័យ មា្នាក់ជ 
ជនជត ិនហី្រស្ររយី៉ា  ដ្រល ពាក ់ពន័្ធ  
អពំើ ប្លន ់លយុ ចនំនួ ៣៥០០  ដលុ្លោរ   
អាម្ររិក  ត្រូវបាន សមត្ថ កិច្ច ចាប់ 
បញ្ជូន ទៅ សល ដំ បូង រាជធានី 
ភ្នំព្រញ  ពី ម្រសិលមិញ  បនា្ទាប់ពី 
សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួន  កាលពី ថ្ង្រទី 
២៧ម្រស  ក្នុង បុរីពិភព ថ្មី ចំការ- 
ដូង  នៅ សងា្កាត់ ដង្កា  ខណ្ឌ ដង្កា  
តាម បណ្តឹង របស់ ជន រងគ្រះ។

អធិការ នគរបាល ខណ្ឌ ដង្កា  
លោក ជមឹ សុថីា   ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍  
ព ីម្រសលិមិញ ថា  សមត្ថកចិ្ច ជនំាញ 
ន្រ អធិការ ដ្ឋាន នគរបាល ខណ្ឌ 
ដង្កា  បានបញ្ជូន ជនសង្រស័យ 
មា្នាក់ ជ ជនជតិ នី ហ្រស្រ រី យ៉ា  ទៅ 
សល ដំបូង រាជធានី ភ្នំព្រញ  នៅ 
ល្ងាច ថ្ង្រទី២៩ ម្រស  បនា្ទាប់ពី 

បញ្ចប់  ការសក សួរ ករណី ន្រះ ។ 
លោក បន្តថា  ការឃាតខ់្លនួ ជន- 

សង្រស័យ  សមត្ថកិច្ច បានទទួល 
ពាក្រយបណ្តងឹ ព ីជនរងគ្រះ ប្ដងឹ ឲ្រយ 
ឃាតខ់្លនួប រុស របូន្រះ  ដោយ  ចោទ- 
ប្រកាន ់ថា  បានធ្វើ សកម្មភាព   ប្លន ់
យក លយុ របស ់គត ់អស ់៣៥០០ 
ដុល្លោរ  ព្រមទាំង បាន បង្ក របួស- 
ស្នាម ដល់ ពួកគត់ ទាំង ២ នាក់  
ទៀត  ផង។ ក្រយព ីទទលួ ពាក្រយ- 
បណ្តឹង  សមត្ថកិច្ច បាន ឃាត់ខ្លួន 
ជនសង្រសយ័ យកមក សកសរួ  នងិ   
រៀបច ំសណំុរំឿង បញ្ជនូទៅ សល-  
ដំបូង រាជធានី ភ្នំព្រញដើម្របី  ឲ្រយ តុ- 
ល   ការ ចាត់ច្រង បន្ត នីតិវិធី ច្របាប់។ 

លោក ជឹម សុីថា  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« យើង  កំពុង សកសួរ សិន [ព្រឹក 
ម្រសិលមិញ]  បនា្ទាប់មក យើង នឹង 
កសង សំណុំរឿង បញ្ជូនទៅ 
តុល ការ [នៅ ល្ងាច ម្រសិលមិញ]។ 

មុន បញ្ជូន ទៅ តុលការ  យើង 
ចង់រក ឲ្រយ ដឹង ការពិត សិន  ហើយ 
យើង នឹង បញ្ជូន ទៅ តុលការ បន្ត 
នីតិវិធី ច្របាប់។ ចំពោះ ឈ្មាះ ជន- 
សង្រស័យ  និង ឈ្មាះ ជនរង គ្រះ  
គឺ មិនបាន ចាំ ទ្រ  ព្រះ សរស្ររ 
នៅក្នុង របាយការណ៍»។

លោក គុជ  គឹមឡុង  ព្រះរាជ- 
អាជ ្ញា រង និងជ អ្នកនាំពាក្រយ ស- 
ល   ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំ្រញម្រសិល មញិ   
មិន អាច ទាក់ទង សុំ ការ បញ្ជាក់ 
ជុំវិញ  ករណី ន្រះ បាន ទ្រ។

លោក ស៊ុ ំសរ ី នាយ ប៉សុ្ដិ៍ នគរ- 
បាល រដ្ឋ បាល សងា្កាត់ ព្រ ស  ថ្ល្រង  
កាលព ីថ្ង្រ ទ២ី៨ម្រស  ថា  សមត្ថ- 
កិច្ច លោក នៅ ថ្ង្រ ទី២៧ ម្រស  
បានទទលួ ពាក្រយបណ្តងឹ ព ីស្ដ្រជីន- 
ជតខិ្ម្ររ មា្នាក ់ នងិ មាន ប្ត ីជ ជន ជត ិ 
ន ីហ្រស្រ រយី៉ា  ដោយ បាន ចោទ ប្រកាន ់  
លើ ជនសង្រសយ័ ជ ជនជត ិន ីហ្រស្រ-  

រយី៉ា មា្នាក ់ទៀត [ភ្ល្រចឈ្មាះ] ដ្រល 
ត្រូវ ជ មិត្ត ភក្ដិ របស់ ប្ដី នាង។

លោក ថា  តាម ពាក្រយបណ្តឹង 
របស ់ស្ត្រ ីខ្ម្ររ ពោះធ ំមា្នាក ់ នងិ ប្ត ីជ 
ជនជតិ នី ហ្រស្រ រីយ៉ា  បាន ចោទ 
បរុស ខាងលើ ថា  បាន វាយ បផំ្លចិ- 
បំផ្លោញ ទ្រព្រយសម្របត្តិ ខ្លួន  ហើយ 
ថ្រមទំាង វាយ  និង យក កំាបិត 
ចាក់ មកលើ ពួកខ្លួន បណ្តាល ឲ្រយ 
រងរបួស  រួច បាន យក លុយ ចំនួន 
៣៥០០ដុល្លោរ គ្រច បាត់  កាលពី 
វ្រល ម៉ាង ២៣: ៣០នាទ ីយប ់ថ្ង្រ 
ទី២៧  ខ្រម្រស។

លោក បន្ថ្រមថា  ក្រយ ទទួល 
ពាក្រយបណ្តឹង  សមត្ថកិច្ច ជំនាញ  
បាន ស្នើសុ ំគោលការណ ៍ព ីលោក 
ព្រះរាជ អាជ្ញារង អម សល ដំបូង 
រាជធាន ីភ្នពំ្រញ   ចុះទៅ ឡោមពទ័្ធ 
ផ្ទះ ១ខ្នង ក្នុង បុរី ពិភព ថ្មី ចំការ ដូង  
នងិ បាន ឃាតខ់្លនួ ជនជត ិន ីហ្រស្រ- 

រីយ៉ា មា្នាក់ នះ ត្រ ម្តង។ 
លោក សរី  បញ្ជាក់ថា ៖«នៅ 

ព្រល  ឃាតខ់្លនួ បានភា្លោមៗ ន្រះ  ខ្ញុ ំ
បាន សកសួរ តិចតួច ដ្ររ  ដោយ 
ជនសង្រស័យ បាន និយយ ថា  
គត់ ត្រូវបាន គ្រ មួលបងា្កាច់  គ្រ 

ចង់ ធ្វើបាប គត់  ហើយ ខ្ញុំ ក៏ 
មិនបានសកសួរ ដ្រញដោល អ្វី 
ច្រើន ដ្ររ។ ប៉ុន្ដ្រ បាន បញ្ជូន បន្ត 
ទៅ អធិ ការ ដ្ឋាន នគរបាល ខណ្ឌ 
ដង្កា។ រឿង ទុក ឲ្រយ តុលការ 
ចាត់ច្រង ទៅ  ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទ្រ»៕

បុរសនីហេសេរីយ៉ាសងេស័យពីបទប្លន់លុយចាប់ខ្លនួថ្ងេទី២៧មេសានៅខណ្ឌដង្កោ។រូប ប៉ូលិស

បរុសជនជាតិនីហ្ស្រីយ៉ាម្នាក់តូ្វបានបញ្ជនូទៅតុលាការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធអំពើប្លន់លុយ$៣៥០០

ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិធ្វើតាមអនឡាញនិងឲ្យកម្មករសម្កនៅផ្ទះព្ះជំងឺកូវីដ១៩

លោកអិុតសំហេងនិងមន្តេីរបស់លោកនៅក្នងុកិច្ចបេជំុតាមអនឡាញកាលពីថ្ងេមេសិលមិញ។ រូបថត ក្រសួង ការងារ 



ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�្រៃ � ន� ្រៃ ប់�្រៃ ង  កា រ� និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�្រៃ � ន �្រៃ ប់�្រៃ ង កា រ�និពន�  

សូ វិសា ល
អនុ�្រៃ � ន �្រៃ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

ផ ក់ សា៊ា ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌មា ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �្រៃដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្រៃដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកម្រៃ� ន្ត  
ប៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កម្រៃ� ន្ត    
ប៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�្រៃ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �្រៃហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា� , 

សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�្រៃ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី

កា រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា៊ា ន រងៃសី
អ្ន ក�្រៃស�្រៃ �លអក� រា វិរុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�្រៃ � ន�្ន ្រៃកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រៃករច� ទំព័រ

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

�្ន ្រៃករច� �្រៃ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រៃក  ផ្រៃ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�្រៃ � ន�្រៃកចា យកា �្រៃតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រៃ � ន�្រៃកចា យកា �្រៃត

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

�្រៃ � ន�្ន ្រៃករដ� បា ល និង ធន� នមនុស្រៃស 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រៃករដ�បា ល  និងធន� នមនុស្រៃស
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�្រៃ � នគណ�្រៃយ្រៃ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រៃ�  និងរច� �្រៃហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�្រៃត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រៃ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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មន្ត្រី៖តំបន់ដ្រលមានការកាប់រានដីព្រគឺគ្រប់គ្រងជាន់គ្នារវាងខ្រត្ត២
 ខន សា វិ 

 ឧ ត្ត រ មានជ័យ ៈ លោករិទ្ធ ីប៉ា ក់ 
អភិបល សៃកុ ចុង កាល  ់ថ្លៃង ថា 
តបំន ់គមៃប ពៃឈើ មយួ កន្លៃង  
ដៃល កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមា ញ់ 
និង នៃសាទ ស្នើឱៃយ ខៃត្ត ឧត្តរ មា ន - 
ជ័យ  ចាត់ វិធានការ  ទប់សា្កាត់ កា រ - 
កាប់ រាន កាន់កាប់ ដី ពៃ ដោយ 
ខុសចៃបាប់ គឺជា តំបន់ គៃប់ គៃង 
ជានគ់្នា  រវាង ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជយ័  
និង ខៃត្តសៀម រាប ។ 

 កាលពី ថ្ងៃទី ២៦  ខៃមៃសា  រដ្ឋ - 
បលខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជ័យបន ចៃ ញ 
លិខិត មួយ ចាត់ ឱៃយ រដ្ឋប ល សៃ ុក  
ចងុ កាល ់ចាត ់វធិានការ ទៅលើ 
សកម្មភាព រំលោភ ដីពៃ ទំហំ  
៤៤២៥ ហកិតា ស្ថតិនៅក្នងុ ឃុ ំ
ចុង កាល់ សៃុក ចុង កាល់ដៃល 
តៃូវបន កាប់ រាន កាន់  កាប់ ស្ទើរ 
ទំាង សៃងុនា ពៃ ល កន្លង មក  ។   
លិខិត សរសៃរថា ៖ «   បច្ចបុៃបន្ន 
(ដីទំាង នៃះ)តៃវូ ប ន  ដំា ដុះ ជា 
ចមា្ការ ដំឡូង មី វាល សៃ ខ្ទម ចាំ- 
សៃ  នងិ ចមា្ការ នងិ មាន បនៃសល ់
ពៃ រៃច រឹល ខ្លះ តាម ដង អូរ  » ។ 

 លោក រិទ្ធី ប៉ាក់ អភិបល 
សៃកុ  ចុងកាល់ បន បៃប់ ភ្នពំៃ ញ- 
ប៉ុស្ដិ៍  នៅ ថ្ងៃ ទី២៨  ខៃ មៃសា ថា 
ដីពៃ ទាំងនៃះ គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជ័យ  តៃ នៅលើ 
ផៃនទី បុ៉ណ្ណោះ ដោយសារ កន្ល ង - 
មក  និង មកដល់ពៃលនៃះ គឺ 
បន្ត ស្ថិតកៃម ការគៃប់ គៃង 
ដោយ ខៃត្តសៀមរាប នៅ ឡើយ 
ទៃ ។ លោក បន្តថា កន្លងមក 

ខៃត្ត ទំាង២ក៏ ធា្លាប់ បន  បៃជំុ ដោះ - 
សៃយ គ្នា អំពី បញ្ហា ដី នៃះដៃរ 
ប៉ុន្តៃ មិនទាន់បន ដោះសៃយ 
ចៃញនៅ ឡើយ  ។   លោក ថា ៖ 
« ខ្ញុំ  កំពុង រៀបចំ លិខិត មួយ តប 
ទៅ រដ្ឋបលខៃត្ត វិញដោយ សា រ- 
តៃ កន្លង មក ហ្នឹង វា មាន បញ្ហា 
ស្មុគ  សា្មាញ ពៃះ វា មានតៃ នៅ 
ក្នងុ សៃកុ ចុង កាល់ តៃ នៅ ក្នងុ ផៃ ន - 
ទបី៉នុ្តៃ តាម ពតិ សៃកុ សៃសី្ន ំ ខៃ ត្ត 
សៀម រាប ទៃ គជឺា អ្នក គៃប ់គៃង 
តំាងពី បង្កើត ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ » ។ 

 ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជ័យ តៃូវបន 
បង្កើត ចៃញពី ខៃត្ត សៀមរាប  
ចាបត់ាងំព ីឆ្នា ំ១៩៩៥ ។   លោក 
បន្តថា ដើមៃប ីដោះ សៃយ ចពំោះ 
ការកាប់ រាន ដីពៃ នៃះ បន គឺ 
ទាល់តៃ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត ទាំង២   
ធ្វើ ការងារ ជាមួយគ្នា ពីពៃះ 
ខាង រដ្ឋបល សៃុក ចុងកាល់  

មិន អាច ដឹកនាំ កមា្លាំង ចុះទៅ 
ធ្វើការ ងារ នៃះ ដោយ រំលោភ 
ដៃន សមត្ថ កិច្ច របស់ សៃុក សៃី - 
ស្ន ំបន ឡើយ ។   លោក រទិ្ធ ីប៉ាក ់
បញ្ជាក់ថា ការដាក់ លិខិត តៃឡ ប់ 
ទៅ  សាលា ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ  វិញ  
នាពៃលខាងមុខ គឺ ដើមៃបី ស្នើ សំុ ឱៃយ 
មន្តៃ ីថា្នាក ់ខៃត្ត ឧត្តរ មា នជយ័  នងិ 
សៀមរាប ជួប ពិភា កៃសា  និង សមៃ ប- 
សមៃលួ គ្នា ម្ដងទៀតដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា ដីពៃ នៃះ ។ 

 ចណំៃក លោក សតូៃ សុ ីសខុ- 
ឃាង  បៃធាន មន្ទរី កសកិម្ម ខៃត្ត 
ឧ ត្ត រ មានជ័យ  បន ថ្លៃង  ថា ដី 
នៃះ កាលពី ឆ្នាំ ២០០២ តំបន់ 
នៃះ គឺ ជា ដី គមៃប ពៃ ឈើ ប៉ុន្តៃ 
បច្ចុបៃបន្ន តៃូវបន ពលរដ្ឋ ភាគ - 
ចៃើន  មកព ីខៃត្តសៀមរាប  ចលូ 
ទៅ  កាប់ រាន កាន់កាប់ ដើមៃបី ដំា- 
ដំណំា ។ លោក បន្តថា ដោយ - 

សារ កន្លងមកខាង ខៃត្ត  ឧ ត្ត រ- 
មាន ជយ័  បន ចាតទ់កុថា ជា ដ ី
គៃប់គៃង ដោយ ខៃត្តសៀមរាប 
ទើប អាជា្ញាធរ  នៅ ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន - 
ជ័យពុំដៃល បន  ចុះ ទៅ ដល់ ដី 
នៃះ  ផ្ទាល់ឬ ទប់សា្កាត់ កំុឱៃយ មា ន - 
ការ កាប់ រាន ដីពៃ ឡើយ ។

 លោក ថា ៖« ជាទូទៅបៃសិន - 
បើ ពលរដ្ឋ ចលូទៅ អាសៃយ័ នៅ 
លើ ដី នៃះ ពិតបៃកដ គឺ រដា្ឋា ភិ- 
បល តៃងមាន ការ អធៃយា  សៃ័យ 
ដោយ មិន បណ្ដៃញ ចៃញ វិញ 
ឡើ យ និង បៃគល់ ដី ទាំង នោះ 
ជនូ បៃជាជន នវូ កមៃតិ ណាមយួ 
ដោយ មិន ផ្ដល់ឱៃយ ទាំង សៃុង 
ឡើយ  » ។   លោក បន្តថា ដើមៃបី 
ដោះសៃយ បញ្ហា ដ ីនៃះ បន គ ឺ
ដំបូង ខៃត្ត ទាំង២ តៃូវ ញៃក ឱៃយ 
ចៃបាស់ អំពី ទីតំាង ភូមិ សាស្តៃ ដៃ ល  
តៃូវ គៃប់គៃង រវាង ខៃត្ត ទាំង ២ 
ហើយ បនា្ទាប់មក  តៃូវ កំណត់ 
អត្ត  សញ្ញាណ  ពលរដ្ឋ ដៃល 
ចូលទៅ ដាំ ដុះ លើដី នៃះ ជាង 
១០០ គៃសួារថា  តើ មាន ប៉នុា្មាន 
គៃួសារ  ដៃល កំពុង អាសៃ័យ- 
ផល ជាកស់្ដៃង ដើមៃប ីចៀសវាង 
កំុឱៃយ មាន អ្នក ចំា យាម ដី ឱៃយ ឈ្ម ួញ 
ក្នងុ បណំង យក ដពីៃ ទាងំនោះ 
ទៅ លកដ់រូ ។   លោក ថា ៖« យើង 
នឹង មិនឱៃយ ដី ទាំងនៃះ យក ទៅ 
លក់  ទៃ អ៊ីចឹង ហើយ យើង តៃូវ 
មើល អត្តសញ្ញាណ  និង គល់- 
បញ្ជ ីរបស ់ពកួគត ់បើ គត ់មាន 
ដី កន្លៃង ផៃសៃង យើង អត់ឱៃយ ទៃ 
បើ គត់ អត់ ពិតបៃកដ អាហ្នឹង 
គត់ មាន ឱកាស  ទទួលបន ដី  » ។   

បើ តាម លោក សុី សុខ ឃាង ដី 
ពៃ នៃះ គឺ ស្ថិតនៅ តំបន់ ដាច់- 
សៃយាល ដៃល ពុំ សូវ មាន អ្នក- 
ចលូទៅ ដល ់ឡើយ ដោយសារ 
ពិបកធ្វើ ដំណើរ និង មាន ចមា្ងា យ  
បៃហៃល ២០ គីឡូ ម៉ៃតៃ ពី  ផ្លវូ ជាតិ ។  

 លោកសៃណីា រ៉ៃ ន អ្នក សមៃ ប - 
សមៃួល សមា គម អាដ ហុក  
ខៃត្ត  ឧ ត្ត រ មានជយ័  បន  ថ្លៃង ថា 
ការ ចាត់ វិធាន ការ លើការ កាប់- 
រាន ដីពៃ នៃះគឺ ហាក់ មិន ស្មុគ - 
សា្មាញ ឡើយ ពៃះ មន្តៃី សៃុក 
ចងុ កាល ់ អាចធ្វើ ការងារ ដោយ 
ផ្ទាល់  ជាមួយ មន្តៃី សៃុក សៃីស្នំ 
ដោយ មិន ចាំ បច់ ទាល់ តៃ ថា្នាក់ 
ខៃត្ត នោះ ទៃ ។  លោក ថា ៖« មន្តៃ ី
តំណាង សៃុក ទាំង២ហ្នឹង  ជួប- 
គ្នា ទៅ ពីពៃះ ចមា្ងាយ ពី សៃុក 
ចុងកាល់  និង សៃុក សៃីស្នំ មិន 
ឆ្ងាយពី  គ្នា បុ៉នា្មាន ទៃ គឺមាន ចមា្ងា យ 
ដី បៃហៃល  ១០ គីឡូ ម៉ៃតៃ ។ 
អ៊ចីងឹ អាច ណាតគ់្នា ហើយ យក 
ផៃនទី និង យក  GPS កំណត់ 
អំពី ទីតាំង ដី ទៅ ។ ប៉ុន្តៃ ខា្លាច តៃ 
ពួកគត់ គ្មាន ឆន្ទៈដោយ សារ តៃ 
មន្តៃី ទាំងអស់ ហ្នឹង មាន ផល- 
បៃយោជន ៍អ៊ចីងឹ ហើយ បនជា 
បណ្ដៃតបណ្ដោយ ឱៃយ មាន ការ- 
រុករាន ពៃឈើ របស់ រដ្ឋ កាន់តៃ 
រាល ដាល ថៃម ទៀត » ។ 

 បើ តាម អភិបល សៃកុ ចុងកា ល់  
មន្តៃីខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ  និង 
មន្តៃ ីខៃត្ត សៀមរាប នងឹ អាច ជបួ  
ពិភាកៃសា គ្នា ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
បញ្ហា ដីពៃ នៃះ នៅ  ពៃល ដៃល 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ស្ងប់ សា្ងាត់ ៕

តំបន់ ដី ព្រៃ     ដ្រៃល ត្រៃវូ បានកាប់ រុក រាន ឈូស ឆាយ ។ រូបថត សហ ការី

គឹម  សារុំ 

ភ្នពំ្រៃញៈ ជន សងៃស័យ  សមា្លាប ់នារ ី  
កម្មករ រោងចកៃ កាតដ់ៃរ  ដោយ សារ   
ការប៉នុបង៉ រលំោភ មនិ បន សមៃច  
ពី យប់ ថ្ងៃទី២៨ មៃសា  តៃូវ បន- 
នគរបល សងា្កាត ់ស្ទងឹ  មាន ជយ័ ៣ 
បញ្ជូន ទៅ អធិ ការដា្ឋាន នគរបល 
ខណ្ឌ មានជយ័  ព ីមៃសលិមញិ  បនា្ទាបពី់   
ចាប់ ខ្លួន បន បៃមាណ ២០នាទី  
កៃយពី ធ្វើសកម្មភាព។

លោក ឯម  ភារី  នាយន គរបល 
ប៉សុ្តិ៍ សងា្កាត ់ស្ទងឹ មាន ជយ័ ៣  បៃប ់
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា  ជន- 
សងៃស័យ ឈ្មាះ វង់  ភារមៃយ  អាយុ 
២៨ ឆ្នា ំ សា្នាក ់នៅ បន្ទប ់ជលួ ភមូទិៃ 
៤  សងា្កាត ់ស្ទងឹ មាន ជយ័ ទ ី៣  ខណ្ឌ 
មានជយ័  រាជធាន ីភ្នពំៃញ  មខុ  របរ 
កម្មក រ សំណង់។  រីឯ នារី រងគៃះ 
ឈ្មាះ សា៊ាត  ស៊ន  អាយុ ២៨ ឆ្នាំ  
ជា កម្មការនិ ីរោង ចកៃ កាត ់ដៃរ  មាន 
ប្តជីា កម្មករ សណំង ់នៅ ខៃត្ត កពំត 
នងិ មាន សៃកុ កណំើត  នៅ ភមូ ិចារ  

ឃុំ ពៃ រំដៃង  សៃុក មៃសាង  ខៃត្ត 
ពៃ វៃង។ លោក ថា៖ «ជន សងៃសយ័ 
របូ  នៃះ សមត្ថកចិ្ច របស ់ខ្ញុ ំនៅ សាក- 
សួរ បន្ត ទៀត  ពៃះ កៃយ ព ីសាក- 
សួរ    ទើប ដឹង ថា គត់ ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង បទ ល្មើស ផៃសៃង ទៀត។ ប៉ុន្តៃ 
ពៃល សាក សរួ ចប ់ខ្ញុ ំបញ្ជនូ បន្ត ទៅ 
អធកិារដា្ឋាន នគរបល ខណ្ឌមាន- 
ជ័យ នៅ ថ្ងៃនៃះ (ទី២៩ មៃសា) » ។

លោក ប ញ្ជាក់ ថា  មុន មាន ការ- 
ភា្ញាក ់ផ្អើល អពំ ីហៃតកុារណ ៍ឃាត- 
កម្ម  នៃះ  នៅ វៃលា ម៉ាង ជិត ៥ លា្ងាច  
ថ្ងៃ ទី២៨មៃសា  មាន ករណី ចោរ 
លចួ  ម៉តូ ូ១ គៃឿង នៅ ក្នងុ មលូដា្ឋាន 
កើតហៃតុ ខាងលើ។  សមត្ថកិច្ច ក៏ 
បន ចាប ់ខ្លនួ ជនសងៃស័យ មា្នាក ់យក- 
មក សាកសួរ នៅ ប៉ុស្តិ៍ន គរបល 
សងា្កាត់ ស្ទឹងមាន ជ័យ ៣  ។  ករណី 
នៃះ សមត្ថកិច្ច បន សាក   សួរ  និង 
ធ្វើ កណំត ់ហៃត ុរចួ រាល ់អស ់ហើយ 
ពាក់ព័ន្ធ បទ ល្មើស  លួច។

នាយ ប៉ុស្តិ៍ រូបនៃះ  បន្តថា  លុះ 
រហូត ដល់ ម៉ាង បៃមាណ ជាង ៨ 

យប់ ថ្ងៃ ដ ដៃល  សៃប់ តៃ មាន 
ការភា្ញាក់ផ្អើល ពី បៃជាពលរដ្ឋ ថា 
មាន ករណី ឃាតកម្ម  ដោយ នារី 
រងគៃះ មា្នាក់ តៃូវបន គៃ សមា្លាប់ 
អាកៃត កាយ ផ្នៃក ខាង កៃម។  
ភា្លាមៗ នោះ សមត្ថកិច្ច បន រាយ- 
ការណ៍ ទៅ លោក ម៉ៃង  វិមាន តារា  
អធិការ នគរបល ខណ្ឌ មាន ជ័យ  
ហើយ លោក កប៏ន បញ្ជា កមា្លាងំចុះ- 
ទៅ កន្លៃង កើត ហៃត។ុ នារ ីរង គៃះ 

មានសា្នាម ចាក់ ដោយ កាំបិត តៃូវ 
ដើមទៃងូ  ខ្នង   បពំងក់  ជាចៃើន កន្លៃង  
និង សា្នាម បៃកកៃបាល ពី កៃយ។

លោកភារបីៃបថ់ា  ព ីកន្លៃង កើត-   
ហៃតុ ទៅ កន្លៃងជន សងៃស័យ លួច 
ម៉តូ ូ គ ឺមាន ចមា្ងាយ បៃហៃល ៥០០ 
ម៉ៃតៃ។ ដចូ្នៃះ សមត្ថកចិ្ច បន ដាក-់ 
ការ សន្នដិា្ឋាន ថា ជនសងៃស័យ កៃយ   
សមា្លាប់ នារ ីរងគៃះ ហើយ   ភ័យ ខា្លាច   
គៃ ដឹង ក៏ រត់ចុះ ពី កន្លៃង កើត ហៃតុ  

ហើយ លួច ម៉ូតូ  ជិះ បមៃុង គៃច ខ្លួន ។
លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង យក 

រូបថត ជនសងៃស័យ លួច ម៉ូតូ នោះ 
ឲៃយ បៃជាពលរដ្ឋ មើល  គៃថា  គៃ 
ឃើញ បុគ្គល នោះ រត់ ទាំង ភ័យ ពី 
លើ ផ្ទះ មក កៃម»។

ជន សងៃសយ័ សារភាព ថា  ខ្លនួ ជលួ 
បន្ទប ់នៅ ជាន ់ទ២ី  រឯី នារ ីរងគៃះ 
សា្នាក់នៅ បន្ទប់ ជួល ជាន់ ទី៣  ក្នុង 
បរវិៃណ ផ្ទះជលួ តៃ១ ក្នងុ ភមូ ិទៃ ៤  
សងា្កាត ់ស្ទងឹ មានជយ័ ទ៣ី។ ហៃត-ុ 
ការណ ៍នោះ  ខ្លនួ បនយក កនូ កាបំតិ  
ចតិ បន្លៃ ដើរ ចលូ បន្ទប ់នារ ីរង គៃះ 
គំរាម ចាប់ រំលោភ  តៃ នារី រង គៃះ 
មនិ ពៃម។ ក្នងុ សភាព បៃបនោះ របូគៃ  
ក ៏យក កនូ កាបំតិ ចតិ បន្លៃ ចាក ់នារ ី
រង គៃះ  ហើយ យក ជៃញុ   នងិ ឆ្នាងំ- 
បយ វាយ កៃបាល ជន រងគៃះ បន្ថៃម 
រហូត សា្លាប់ តៃម្តង។ បនា្ទាប់ មក 
ខ្លនួបន រត ់គៃច ព ីកន្លៃង កើត ហៃត ុ
ទៅ លួច ម៉ូតូ របស់ ពលរដ្ឋ កៃបៃរ 
កន្លៃង កើត ហៃត ុដើមៃបី ជិះ គៃចខ្លនួ 
តៃ តៃូវ បៃជាពលរដ្ឋ ចាប់ បន៕

ជនសង្រៃស័យសមា្លាប់កម្មការិនីត្រៃវូបានចាប់ខ្លនួ  ថ្ង្រៃ២៨ម្រៃសា នៅខណ្ឌមានជ័យ។ រូប ប៉ូលិស

បញ្ជនូជនសមា្លាប់កម្មការិនីរោងចក្រទៅសួរចម្លើយបន្តនៅអធិការដ្ឋាននគរបលខណ្ឌ
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កម្ពជុាពន្លឿនការរៀបចំគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួងប្រសណីយ៍និង
ទរូគមនាគមន៍បានជរំញុក្រមុការងារ
ស្ដពីីការរៀបចំស្រចក្ដីព្រងក្របខណ័្ឌ
គោលនយោបាយរដ្ឋាភបិាលឌជីថីល
ត្រូវពន្លឿនការងារឲ្រយបានលឿននិង
ត្រូវស្របជាមួយគោលនយោបាយ
ស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់កម្ពុជា។
លោកជាវ៉ាន់ដ្រតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

ប្រសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បាន
ឲ្រយដឹងកាលពីថ្ង្រអងា្គារក្នុងអំឡុងកិច្ច-
ប្រជុំមួយនៅទីស្ដីការក្រសួងថា ការ-
ងារស្ដីពីស្រចក្ដីព្រងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋា-
ភិបាលឌីជីថលគឺត្រូវធ្វើឲ្រយបានឆាប់-
រហ័សនិងត្រូវសិក្រសាបន្ថ្រមទៀតអំពី
និនា្នាការរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលរបស់ប្រ-
ទ្រសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដើម្របី
ប្រមូលធាតុចូលពីក្រុមអ្នកជំនាញ
សំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំគោលនយោ-
បាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្រមុការងារទទលួ

បន្ទុកស្រចក្ដីព្រងន្រះសូមពន្លឿនការ-
ពិភាក្រសារៀបចំឯកសារទស្រសនទានន្រ
ការរៀបចំក្របខណ័្ឌគោលនយោបាយ
រដ្ឋាភិបាលឌីជីថលដោយបន្រសុីគ្នា
ជាមួយក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ
ស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដ្រលបានរៀបចំ
ដោយក្រមុការងារន្រឧត្តមក្រមុប្រកឹ្រសា
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ»។
លោកបន្ថ្រមថាដើម្របីធ្វើឲ្រយគោល-

នយោបាយន្រះកាន់ត្រទូលំទូលាយ
និងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាក់ស្ដ្រង
របស់ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍ គឺត្រូវប្រមូល
ព័ត៌មានពីក្រសួងឬសា្ថាប័នដ្រលតំ-

ណាងរបស់ពួកគ្រកំពុងស្ថតិក្នងុគណៈ-
កមា្មាធិការរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល។
ស្រចក្ដីព្រងដំបូងន្រផ្រនការយុទ្ធ-

សាស្ដ្ររដ្ឋាភបិាលអ្រឡចិត្រនូកិកម្ពជុា
ឆា្នាំ២០១៨ឆា្នាំ២០២៣ត្រវូបានព្រង
ស្របជាមួយនឹងផ្រនការម្រ ICT
កម្ពុជាឆា្នាំ២០២០និងគោលនយោ-
បាយTelecom-ICTឆា្នាំ២០២០។
ផ្រនការយុទ្ធសាស្ដ្ររដ្ឋាភិបាលអ្រ-
ឡិចត្រូនិកឆា្នាំ២០១៨ ឆា្នាំ២០២៣
មានគោលបំណងបើកសករាជថ្មី
សម្រប់ប្រជាជនកម្ពុជាដ្រលវិស័យ
សាធារណៈមានគោលបំណងបង្កើត

រួមគ្នាដើម្របីតភា្ជាប់ និងដើម្របីបង្កើន
ប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការប្រើប្រស់
បច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរ
ស្រដ្ឋកិច្ចន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។
លោក អូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រ-

សួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឲ្រយ
ដងឹក្នងុសកិា្ខាសាលា ពគិ្រះយោបល់
ថា្នាក់ជាតិដំបូងស្ដីពី «គោលនយោ-
បាយនិងទិសដៅស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
របស់ប្រទ្រសកម្ពុជា»នៅក្នុងទីក្រុង
ភ្នំព្រញកាលពីឆា្នាំមុនថាស្រដ្ឋកិច្ច
ឌីជីថលកំពុងកើតឡើងជារូបរាង
បណ្ដើរៗនិងកំពុងបង្កើតសកម្មភាព

អាជីវកម្មថ្មីនៅក្នុងការទូទាត់ឌីជីថល
ការកម្រសាន្តអនឡាញពាណិជ្ជកម្ម
អ្រឡិចត្រូនិកខណៈដ្រលការកើន-
ឡើងចនំនួអ្នកប្រើប្រស់កពំងុសម្រប
ខ្លួនរបស់ពួកគ្រក្នុងការប្រើប្រស់
បច្ច្រកវិទ្រយាទាំងន្រះនៅកម្ពុជា។
លោកថ្ល្រងថា៖«សម្រប់ប្រទ្រស

កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ដូចជាកម្ពុជា បច្ច្រក-
វិទ្រយាថ្មីន្រះនឹងផ្ដល់ឱកាសក្នុងការ-
លោតផ្លាះឆ្លងផុតពីដំណាក់កាល
អភិវឌ្រឍន៍តាមប្របប្រព្រណី។នៅក្នុង
បរិបទន្រការធ្វើសកលភាវូបនីយកម្ម
និងសមាហរណកម្មពិភពលោក ប្រ-

ទ្រសកម្ពុជាពិតណាស់មិនអាចគ្រច-
ផតុពីផលប៉ះពាល់ដោយសារបដវិត្ដន៍
ឧស្រសាហកម្មទី៤នោះទ្រ។ការណ៍ន្រះ
តម្រវូឲ្រយរដ្ឋាភបិាលត្រវូផ្ដោតការយក-
ចិត្តទុកដក់លើការចាប់យកឱកាស
និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ»។
លោកលើកឡើងថា៖«ស្រដ្ឋកិច្ច

ឌីជីថលរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជានៅត្រ
កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូង។
កម្ពុជាអាចត្រូវការចំណាយព្រល
វ្រលា៥ឆា្នាំដំបូងដើម្របីដក់ធាតុមូល-
ដ្ឋានគ្រឹះទាំងសង់ជាមួយគ្នាដោយ
ត្រឹមត្រូវ ឬការត្រៀមជាស្រចផ្ន្រក
ឌីជីថលហើយនឹងចំណាយព្រល-
វ្រលា៥ឆា្នាំ ឬ១០ឆា្នាំទៀតដើម្របីធ្វើឲ្រយ
រីកចម្រើនស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងក្នុង
គោលបំណងសម្រប់ស្រដ្ឋកិច្ចដ្រល
ជំរុញដោយបច្ច្រកវិទ្រយា»។
លោកថ្ល្រងថាទាក់ទងនឹងបញ្ហា

ន្រះវមានតម្ល្រក្នុងការបញ្ជាក់ថា
ប្រទ្រសកម្ពុជាមិនមានគោលបំណង
ក្នុងការបង្កើតតំបន់SiliconValley
ឬដើម្របីបង្កើតក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីដ្រល
កណំត់ទសិដៅនោះទ្រ។«ទសិដៅជា
យទុ្ធសាស្ដ្រន្រះនងឹបង្កើតបរយិាកាស
ឌីជីថលដ៏រឹងមាំដ្រលអាចឲ្រយទាំង
ក្រុមហ៊ុនខា្នាតតូចនិងក្រុមហ៊ុនធំៗ
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាអាចមាន
លទ្ធភាពតភា្ជាប់ទៅនឹងចងា្វាក់តម្ល្រ
ពិភពលោកន្រស្រដ្ឋកិច្ចឌីជីថល»។
កាលពីឆា្នាំមុន រដ្ឋាភិបាលបានប្រ-

កាសរចួហើយមលូនធិិ៥លានដលុា្លារ
ប្រចាំឆា្នាំដើម្របីគំទ្រក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មី
ផ្ន្រកបច្ច្រកវទិ្រយានងិអភវិឌ្រឍន៍ធនធាន
មនុស្រសផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយា៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ ការនាំច្រញដឡំងូមី
ពីកម្ពុជាទៅទីផ្រសារអន្តរជាតិ
បានកើនឡើងតចិតចួក្នងុរយៈ-
ព្រល ៣ខ្រដំបូងឆា្នាំ២០២០
បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា
កាលពីឆា្នាំមុន។ន្រះបើតាម
របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្ម
រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ។
របាយការណ៍បានឲ្រយដឹងថា

ក្នុងរយៈព្រល៣ខ្រដំបូងឆា្នាំ
២០២០ការនាំច្រញដឡំងូមីពី
កម្ពុជាសម្រចបាន១១១៥
៣៦៥តោនកើនឡើងជិត២

ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈព្រល
ដចូគ្នាកាលពីឆា្នាំមនុដ្រលមាន
ចំនួន១០៩៧៨០៣តោន។
របាយការណ៍បន្តថាផល-

ដំឡូងមីដ្រលនាំច្រញរួមមាន
ចណំតិដឡំងូមីដឡំងូមសី្រស់
ម្រសៅដឡំងូមីនងិកាកសណំល់
ដំឡូងមីហើយត្រូវបាននាំទៅ
ទីផ្រសារប្រទ្រសថ្រ វៀតណាម
ឥណា្ឌាចិននិងប្រលហ្រសុិក។
ដំឡូងមី គ្រចាប់ផ្តើមដំក្នុង

ខ្រឧសភានងិប្រមលូផលចាប-់
ពីខ្រវិច្ឆិការហូតដល់ខ្រកុម្ភៈ
ក្នុងឆា្នាំនីមួយៗ ។
ប្រធានមន្ទរីពាណជិ្ជកម្មខ្រត្ត

បាត់ដំបងលោកគឹមហួត
កាលពីថ្ង្រពធុបានប្រប់ថាការ-
នំាច្រញដំឡូងមីពីខ្រត្តបាត់ដំ-
បងទៅកាន់ទីផ្រសារប្រទ្រសថ្រ
មិនទទួលបានលទ្ធផលល្អទ្រ
ក្នងុរយៈព្រល៣ខ្រដបំងូឆា្នានំ្រះ
ដោយសារបញ្ហាការរាតត្របាត
ជំងឺកូវីដ១៩។
លោកថ្ល្រងថា៖«តម្ល្រដឡំងូ-

មីទាបម្រនទ្រននៅក្នុងឆា្នាំន្រះ
ព្រះមិនមានការបញ្ជាទិញពី
ឈ្មួញថ្រដ្រលបណា្តាលមកពី
បញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩»។
បើយោងតាមលោកហួត

ដឡំូងមីស្រស់មានតម្ល្រចនោ្លាះ

ពី២៥០-២៦០រៀលក្នងុ១គីឡូ-
ក្រមនិងដំឡូងមីស្ងួតមាន
តម្ល្រ៧០០-៧២០រៀល។
លោកបន្តថាដឡំងូមីនៅក្នងុ

ខ្រត្តបាត់ដំបងប្រហ្រល៨០
ភាគរយត្រវូបានឈ្មញួប្រមលូ
ទិញយកទៅប្រទ្រសថ្រ។
របាយការណ៍ពីមន្ទរីកសកិម្ម

ខ្រត្តបាត់ដំបងបានឲ្រយដឹងថា
ផ្ទ្រដីដំដុះដំឡូងមីក្នុងខ្រត្តនា
រដូវកាលប្រមូលផលឆា្នាំ២០
១៩-២០២០មានទំហំ១១២
៥៤៣ហិកតាដោយផ្តល់
ទិន្នផលជាមធ្រយម២៦,៤៣
តោនក្នុង១ហិកតា។

ការនាំច្រញដំឡូងមីកម្ពុជា
ក្នងុឆា្នាំ២០១៩មានចនំនួជាង
៣,២៩លានតោនកើន២៧
ភាគរយបើធៀបឆា្នាំ២០១៨
ដ្រលមានចំនួន២,៥៩លាន
តោន។ន្រះបើតាមរបាយការ-
ណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខា
ប្រមាញ់និងន្រសាទ។
លោកវ្រងសាខុន រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់
នងិន្រសាទបានឲ្រយដងឹកាលពី
ខ្រមករាថាកម្ពជុាបាននាំច្រញ
ផលិតផលកសិកម្មគ្រប់មុខ
សរុប៦,៩លានតោនកាលពី
ឆា្នាំ២០១៩ដោយតាមការបា៉ាន-់

ប្រមាណមានតម្ល្រប្រហ្រល
១,៩ពាន់លានដុលា្លារ។
យោងតាមការសិក្រសារបស់

អង្គការUNDPស្តពីីការរៀបចំ
ករណីវិនិយោគសម្រប់ដំឡូងមី
ដ្រលច្រញផ្រសាយកាលពីខ្រ
វិច្ឆិកាឆា្នាំ២០១៩ការអភិវឌ្រឍ
ក្នុងវិស័យដំឡូងមីនៅកម្ពុជា
ចាំបាច់ត្រូវការកញ្ចប់ថវិកាវិនិ-
យោគសាធារណៈចនំនួ២៩៦
លានដុលា្លារខណៈរដ្ឋាភិបាល
កំពុងរៀបចំគោលនយោបាយ
ជាតិសម្រប់វសិយ័ដឡំងូមីក្នងុ
គោលបណំងជរំញុការនាំច្រញ
ទៅបរទ្រស៕LA

លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃ ីហុ៊ន សៃន អំឡុង ពៃល កិច្ច បៃជំុ កំពូល អាស៊ាន បូក ៣ តាម រយៈ អនឡាញ កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ។ រូបថត SPM

ការនំាចេញផលដំឡូងមីមានកំណើនតិចតួចនៅក្នងុតេីមាសទី១



ទីក្រុងឌូប្រ: ធនាគារ ឈាន មុខ គេ 
របស ់បេទេស អេមរី៉ាត អារ៉ាបរ់មួ  First  
Abu Dhabi Bank កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ  
បាន  រយ ការណព៍ ី បេក ់ចណំេញ ធ្លាក ់ 
ចុះ  ២២ ភាគរយ នៅ តេី មាស ដំបូង ឆ្នាំ 
២០២០នេះ  ដោយ សារ តេ  ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ពី ការ រីករ លដាល  កូវីដ ១៩។

ធនាគារ  បាន បង្ហាញ បេក ់ចណំេញ 
សទុ្ធ ៦៥៤ លាន ដលុា្លារ ចាប ់ព ីខេ មករ  
ដល់ខេ មីនា ធៀបនឹង  ៨៤៥ លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង រយៈ ពេល ដូច គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩។

នៅ ក្នងុ សេច ក្ដ ីបេកាស ពត័ម៌ាន បាន 
ឲេយ ដងឹ ថា ការ ធ្លាក ់ចុះ នេះ គ ឺដោយ សារ  

បេក់ ចំណូល ធ្លាក់ ចុះ  បណ្ដាល   មកពី  
ការ កាត់  បន្ថយ អតេ ការបេក់ និងលក្ខ- 
ខណ្ឌទី ផេសារ មិន អំណោយ ផល ។

ធនាគារ នេះ បាន ដក យក បេក ់មយួ 
ផ្នេក   ដេល មាន ចំនួន  ២០១ លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង ការ ចំណយ លើ ការ ខាត- 
បង់ ពី បេក់ កម្ចី  ដេល ខ្លួន ហៅ ថា          
« ការ ផ្ដល់ ដោយ បេុង បេយ័ត្ន ដោយ 
សារ តេ បរិយាកាស បេតិបត្តិ ការ ដេល 
មាន ការ បេកួត បេជេង »។

ទេពេយ សកម្ម របស់ ធនាគារ នេះ បាន 
កើន ឡើង ១៤ ភាគរយ  ធៀប នឹង រយៈ- 
ពេលដូច គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន  ដល់ ទៅ 
២២៧,៥ពាន់ លាន ដុលា្លារ៕ LA 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ទី៣០ ែខមេសា ឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com៨

Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

Emerald ទទួល បាន ហិរញ្ញប្បទាន ៦០ លាន ដុលា្លារ 
ធូ វិរៈ

ភ្នំព្រញៈ Emerald Re-
sources NL  ជា កេុម ហ៊ុន ចុះ- 
បញ្ជី  នៅ បេទេស សិង្ហ បុរី បាន 
បេកាស កាល ព ីថ្ងេ អង្គារ ថា ខ្លនួ 
សមេច បាន កចិ្ច ពេម ពេៀងហ-ិ 
រ ញ្ញបេបទាន   តម្លេ  ៦០  លាន ដុលា្លារ  
លើ គមេង អូរខា្វាវ ដេល បាន 
ផ្ដល់ ដោយ កេុម ហ៊ុន Sprott 
Private Resource Lend-
ing II L.P. (Sprott) ។

សេចក្ដ ីបេកាស ពត័ម៌ាន បាន 
ឲេយ  ដឹង   ថា កិច្ច ពេម ពេៀង ហិរញ្ញ- 
បេប ទាន នេះ  គ ឺជា លទ្ធផល  នេការ  
បពំេញ គេប ់លក្ខខណ្ឌ ទាងំ អស ់
ដេល រួម មាន ការ បន្ត វិធនការ 
តេតួ  ពិនិតេយ ល្អតិ ល្អន់ ផ្នេក បច្ចេក- 
ទេស  ផ្នេក ចេបាប ់ នងិ សវុត្ថិ ភាព  
ល្អ បំផុត។

ការ បេើ បេស់ ហិរញ្ញ បេបទាន  
នេ  គមេង រ៉េ មាស អូរខា្វាវ តម្លេ  
៦០ លាន ដុលា្លារ អាច ធ្វើ បាន 
ភា្លាមៗ ដើមេបី ឆ្លើយ តប ទៅ តាម  
គោល  ដៅ  អភវិឌេឍ នគ៍មេងទាន ់
ពេល វេលា ជាមយួ នងឹ ទកឹ បេក ់ 
១០  លាន ដុលា្លារ     លើក ដំបូង។

ការ លក ់ភាគ ហ៊នុ ឲេយ កេមុ ហ៊នុ 

Sprott ដេល តេូវ បាន យល់- 
ពេម  ដោយ ភាគ ទនុកិ កាល ព ីថ្ងេ 
ទី ១៣  ខេ មីនា  ឆ្នាំ ២០២០ ក៏ 
បាន ផ្ដល ់លទ្ធ ភាព ក្នងុ ការ បាន 
ទទលួ   ទកឹ បេក ់ព ីការ ទញិ ចំនួន   
១០០  លាន ដុលា្លារ ផង ដេរ ។ 

លោក Morgan Hart នា-
យក គេបគ់េង កេមុហ៊នុ Emer-

ald Resources NL បានថ្លេង  
ថា៖ « យើង រីករយ យា៉ាង ខា្លាំង 
ក្នុង  ការ សមេច បាន គោល ដៅ 
ដ៏ សំខាន់ ផេសេង ទៀត  សេប ជា-
មយួ  ដណំើរ ផ្លវូ អភវិឌេឍន ៍សមេប ់ 
គមេង រ៉េ មាស អរូខា្វាវ  បនា្ទាប ់ព ី
ការ អនុវត្ត ការ រៀបចំ ឯកសារ 
គមេង ទាងំ អស ់ នងិ ការ ទទលួ  

បាន នូវ  សុវត្ថិភាព ដ៏ ល្អ បំផុត 
សមេប់ គមេង អូរខា្វាវ »។

លោក លើក ឡើង ថា ៖ «  លើស  
ពី នេះ ទៅ ទៀត ការ ប្ដេជា្ញាចិត្ត 
របស់ កេុម ហ៊ុន   Sprott រួម ជា- 
មួយ នឹង ភាគ ទុនិក របស់ ខ្លួន   គឺ 
ដើមេបី ពងេឹង បន្ថេម ទៀត តួនាទី 
ហរិញ្ញវត្ថ ុរបស ់កេមុ ហ៊នុ នៅ ក្នងុ 

អំឡុង ពេល ដេល លក្ខខណ្ឌ ទី-
ផេសារ ពិ ភព លោក បេបេួល នៅ 
ពេល បច្ចបុេបន្ន ជាប ់ទាក ់ទង នងឹ 
បញ្ហា វីរុស កូរ៉ូណ កាន់ តេ ខា្លាំង 
ឡើង ៗ  »។  លោក  បានបន្ថេម  ថា ៖ 
«  សំខាន់ ជាង នេះ ទៅ ទៀតនៅ  
ពេល កេមុ ហ៊នុ Emerald   បាន  
ចាប់ ផ្ដើម បង្កើត មូល និធិ ពេញ- 
លេញ របស់ ខ្លួន  ដេល  គេប់ គេង 
១០០ ភាគរយ លើ គមេង  រ៉េ 
មាស  អូរខា្វាវ ហើយ រំពឹង ថា នឹង 
សមេច បាន ការ ទាញ យក រ៉េ 
មាស លើក ដបំងូ ព ីគមេង នេះ 
នៅ កម្ពុជា ក្នុង តេីមាសទី២  ឆ្នាំ 
២០២១ »។  

លោក យស មុនី រ៉ាត់ អគ្គ នា- 
យក នេ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ធនធន  
រ៉េ  បាន ថ្លេង ក្នុង សន្និសីទ សារ- 
ព័ត៌  មាន ស្តីពី «វឌេឍន ភាព និង 
ទិស ដៅ ការងរ របស់ កេសួង រ៉េ  
និង ថាម ពល» កាល ពី សបា្តាហ៍ 
មនុ ថា  សកម្ម ភាព អភវិឌេឍ នល៍ើ 
គមេង  រ៉េ មាស នៅ អរូខា្វាវ កពំងុ 
ដំណើរ ការ យា៉ាង រលូន  បើ ទោះ 
ប ីជា កពំងុ មាន ការ រត តេបាតជងំ ឺ
កូវីដ ១៩។ 

លោក បន្តថា កេុមហ៊ុ ននេះ  
បាន សាងសង់ ផ្លូវ ចូល ទៅ កាន់ 

គមេង  រួច រល់ ហើយ ខណៈ 
កេមុហុ៊ន កំពុងធ្វើ ការ ដា្ឋាន  សាង-  
សង់ រោង ចកេ ចមេញ់ មាស  
ដើមេបី ឈានទៅ ដល់ ការ ទាញ 
យក  រ៉េ មាសជា លើ ក ដំបូង  ទៅ 
តាម ផេនការ ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖« យើង បា៉ាន់- 
បេមាណថា  គមេង នេះ នឹង 
អាច  ចមេញ ់មាស ក្នងុ បរមិាណ 
សរុប  ១លាន អោន  ឬ ជិត ១ 
លាន តម្លងឹ»។ លោក បន្ត ថា៖ « 
កេសួង នឹង  ជំរុញ ក្នុង ការ ផ្តល់ 
អាជា្ញា ប័ណ្ណ ស្វេង រក រ៉េ មាស 
បន្ថេម ទៀត នៅ ក្នុង តំបន់ ជុំ វិញ 
គមេង  អរូខា្វាវ នេះ ដើមេប ីបង្កើន 
ការ ធ្វើ អាជីវកម្ម រ៉េ មាស »។

បើ យោង តាម លោក យស 
មុនី រ៉ាត់ បច្ចុបេបន្ន កេសួង បាន 
ផ្តល់ អាជា្ញា ប័ណ្ណ សិកេសាស្វេង រក 
រ៉េ លោ ហៈ ចនំនួ ៤០ នៅ ទទូាងំ 
បេទេស កម្ពុជា។

លោក  មនុរី៉ាត ់បាន ឲេយ ដងឹថា 
កម្ពជុា ទទលួ បានចណំលូ មនិ- 
មេន  សារពើ ពន្ធ ពី វិស័យ រ៉េ បេ-
មាណ  ២១ លាន ដលុា្លារ  កាល ព ី
ឆ្នាំ ២០១៩ កើន ឡើង  ៥ ភាគ- 
រយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ដេល 
មាន  ២០ លាន ដុលា្លារ ៕LA   

ក្ម្រង ប្រសុបង្ហាញ រ៉្រមាស ដ្រល ជីក បាន នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត រតនគិរី នាព្រល កន្លងមក ។ រូបថត ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍

ការ   នំា ចូល គ្ឿង សំណង់  ក្នងុ តី្មាស ទី ១...
តពី ទំព័រ ១...ថេ វៀតណម មា៉ា ឡេ-  

សុី អីុតាលី និង អាល្លឺម៉ង់ ជា ដើម ។
លោក ចេកឹ សខុនមី បេធន សមា- 

គម អ្នក វាយ តម្លេ និង ភា្នាក់ងរ អចលន- 
វត្ថ ុកម្ពជុា បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍  កាល 
ពី  ថ្ងេ ពុធ ថា ការ សាងសង់ នៅ កម្ពុជា 
ក្នុង  តេីមាស ទី ១ មាន ភាព ល្អ បេសើរ 
នាពេល ដំបូង ប៉ុន្តេ វា បាន ធ្លាក់ លេបឿន 
ខ្លះ នៅ ចុង តេីមាស  ដោយ សារ តេ    
ការ រកី រល ដាល នេ ជងំកឺវូដី ១៩ ដេល 
ធ្វើឲេយការដា្ឋាន មួយ ចំនួន តេូវ បន្ថយ 
លេបឿន  សាងសង់ និង មាន មួយ ចំនួន 
ទៀត ឈាន ដល់ ការ  ផ្អាក   ទៀត ផង ។ 
លោក  បន្ត ថា បើ និយាយ ពី តេីមាស ទី 
១ គ ឺអ្វ ៗី  មាន ភាព ល្អ បេសើរ ទាងំ អស ់
ហេតុ នេះ តមេូវ ការ គេឿង សំណង់ ក៏ 
មាន បរិមាណ ចេើន ដេរ ។

ទោះ ជា យា៉ាង  ណ លោក អះអាង  ថា ៖    
« ចាប់ ពី ដើម ខេ មករ រហូត ដល់ ពាក់- 
កណ្ដាល ខេ មីនា សកម្មភាព  នងិ តមេវូ- 
ការ បេើ បេស់ គេឿង សំណង់  គឺ មាន 
ភាព ធម្មតា តេ វា បាន ធ្លាក់ ចុះ យា៉ាង- 
ចេើន  ចាប់ពីដើម ខេ មេសា មក »។ 

លោក លើក ឡើង ទៀត ថា បច្ចុបេបន្ន 
មិន តេឹម តេ វិស័យ សាងសង់ ទេ ដេល 
ធ្លាក់ ចុះ សូមេបី តេ ទីផេសារ អចលន ទេពេយ 
ក ៏ស្ងប ់សា្ងាត ់ដេរ។  លោក  បាន ថ្លេង ថា៖ 

«សមេប់ តេីមាស ទី ២នេះ  ខ្ញុំ គិត ថា 
នងឹ   មាន ការ ធ្លាក ់ចុះ  គេប ់វសិយ័ ដោយ 
មិន មេន តេ វិស័យ សំណង់ នោះ ទេ»។ 

លោក ជីវ សុីវ ផេង  អ្នកគេប់គេង 
ទទូៅ នេ សមាគម អ្នក សាងសង ់កម្ពជុា 
កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍  មុន បាន បេប់ ភ្នំ-
ពេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ការ សាងសង ់នៅ កម្ពជុា 
មិន បាន ធ្លាក់ ចុះ ទេ  ក្នុង តេីមាស ទី១ 
ឆ្នាំ ២០២០ ដោយ តាម ទិន្នន័យ  
កេសួង រៀប ចំ ដេនដី នគរូបនីយកម្ម 
នងិ សណំង ់ទនុ វនិយិោគ ដេល  កេសងួ 
ផ្តល់ ចេបាប់ សាងសង់  បាន កើន  ឡើង 
ជាង ៥០ ភាគ រយ។ លោក    បាន បន្ត  
ទៀត ថា ខណៈ  ជំងឺ កូវីដ ១៩ មិន ទាន់ 
មាន ការ រីក រល ដាល ខា្លាំង សម្ទុះ ការ- 
សាង សង់ គឺ  មាន ភាព ល្អ បេសើរ ក្នុង 
តេីមាស ទី ១ កន្លង មក។

លោក ថ្លេង ថា៖  «  ក្នុង តេីមាស ទី ១ 
ទហំទំនុ វនិយិោគ វសិយ័ សណំង ់ដេល 
កេសួង ដេនដី អនុម័ត មាន កំណើន   
ជាង ៥១ ភាគ រយ   ធៀប  នឹង រយៈ ពេល 
ដូច គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ » ។

ខណៈ បច្ចបុេបន្ន គេ សង្កេត ឃើញ មាន 
ការ  ដា្ឋាន សាងសង់ មួយ ចំនួន មិន មាន 
សកម្មភាព មមាញឹក ដូច  តេីមាស ទី ១ 
លោក សុីវ ផេង  អះអាង ថា កូវីដ ១៩ 
កពំងុ ធ្វើ ឲេយ មាន ផល ប៉ះ ពាល់  ទៅ ដល ់

វិស័យ សំណង់ នៅ កម្ពុជា  ក្នុង តេីមាស 
ទី ២ នេះ ។

លោក យស មុនីរ៉ាត់ អ្នក នាំ ពាកេយ 
កេសួង រ៉េ និងថាមពល ក្នុង សន្និសីទ 
សារ ព័ត៌មាន កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  
បាន និយាយ ថា បច្ចុបេបន្ន កម្ពុជា មាន      
រោង ចកេ ផលតិ សុមីង៉ត ៍ចនំនួ ៥ ដេល  
មាន សមត្ថភាព អាច ផលិត សុីម៉ងត៍  
បាន ដល ់ ជាង៨លានតោន ក្នងុ ១ ឆ្នា ំ។ 
លោក ថ្លេង ថា៖ «បច្ចុបេបន្ន កម្ពុជា មាន 
លទ្ធភាព ផលតិ សុមីង៉ត ៍ដោយ ខ្លនួ ឯង 
សមេប់ ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង សេុក បាន ដោយ 
មនិ ចា ំបាច ់យក ព ីបេទេស កេ ដចូ មនុ 
ទៀត ទេ» ។ ឥឡូវ  យើង មាន រោងចកេ 
ផលិត សុីម៉ងត៍ បមេើ សេចក្តី តេូវ ការ 
គេប់ គេន់  ពោល គឺ មិន ចាំ បាច់ យក 
ថវិកា ទៅ ចំណយ លើ សុីម៉ងត៍ទេ» ។

យោង តា មកេសងួ ពាណជិ្ជកម្មកាល 
ព ីឆ្នា ំ២០១៩ កម្ពជុា បាន នាចំលូគេឿង  
សណំង ់ មាន តម្លេ សរបុ ១ ៦៩៦,៣១ 
លាន ដុលា្លារ កើន ឡើង ៥៨,៩៧ ភាគ- 
រយ បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨ ដេល មាន 
តម្លេ តេមឹ  ១ ០៦៧,០៤ លាន ដលុា្លារ។ 
ចណំេ កបរមិាណ នេ ការ នា ំចលូ គ ឺមាន 
កំណើន ៤៦,៧១ ភាគ រយ ពី ចំនួន  
៣ ១៨១ ១៤១ តោន ទៅ ដល់ ចំនួន 
៤ ៦៦៧ ៥៥០ តោន៕ LA

ធនាគារ ធំ របស់ អារ៉ាប់ កំពុង រង ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ពី ការ រីក រល ដាល  កូវីដ ១៩

ទិដ្ឋភាព  អតិថិជន ក្នងុ ធនាគារ មួយ នៅ  ប្រទ្រស អ្រមីរ៉ាត អារ៉ាប់រួម ។ រូបថត AFP



លេខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម៉ែតែ
តម្លែ:170000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:ចូលតាមបុរីកំាងម៉ែង
ផ្លវូជាតិលែខ២សង្កាត់
ពែកកំពឹសខណ្ឌដង្ការ

លេខកូដLS-L69
ទំហំដី:30x43ម៉ែតែ
តម្លែ:320000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:ដីបែកទៅទិសខាង
កើតសង្កាត់ពែកឯងខណ្ឌ
ចែបារអំពៅរាជធានីភ្នពំែញ

លេខកូដLS-L68
ទំហំដី:618ម៉ែតែការែ
តម្លែ:200000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:ដីនៅនឹងផ្លវូកែងល្អ
សង្កាត់ពែកឯងខណ្ឌចែបារអំពៅ
រាជធានីភ្នពំែញ

លេខកូដLS-L64
ទំហំដី:40x72ម៉ែតែ
តម្លែ:1300000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:ដីបែរទៅទិសខាងកើត
សង្កាត់វាល់សែបូវខណ្ឌចែបារអំពៅ
រាជធានីភ្នពំែញ

លេខកូដLS-L61
ទំហំដី:50x173ម៉ែតែ
តម្លែ:200ដុល្លារ/ម៉ែតែការែ
ទីតំាង:ដីបែរទៅទិសខាងកើត
សង្កាត់ពែកហូរកែងុតាខ្មៅ
ខែត្ដកណ្ដាល

លេខកូដLS-L58
ទំហំដី:8x24ម៉ែតែ
តម្លែ:50000ដុល្លារ
កាត់ប្លង់រឹងជូន
ទីតំាង:សង្កាត់ពែកហូរកែងុ
តាខ្មៅខែត្ដកណ្ដាល

លេខកូដLS-L46
ទំហំដី:20.5x37ម៉ែតែ
តម្លែលក់:250,000ដុល្លារ
ទីតំាង:បែរទៅទិសខាងលិច
សង្កាត់ពែកហូរកែងុតាខ្មៅ
ខែត្ដកណ្ដាល


លេខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែ:350000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
ខណ្ឌចែបារអំពៅរាជធានី

PhnomPenhChhaya
ចំនួនបន្ទប់:22Units
តម្លែ:400$  -  1200$
អសយដ្ឋាន:សង្កាត់
បឹងតែបែកខណ្ឌចំម្ការមន

ThaDaTra
ចំនួនបន្ទប់:30units
តម្លែ:1100$ - 1750$
អាសយដ្ឋាន:សង្កាត់ទួល
ទំពូង១ខណ្ឌចំម្ការមន



JTowerarP
ចំនួនបន្ទប់:108units
តម្លែ:750$ - 900$
អាសយដ្ឋាន:សង្កាត់បឹង
កែងកង

KJKSreSiDenCe
ចំនួនបន្ទប់:95units
តម្លែ:850$ - 2300$
អាសយដ្ឋាន:
សង្កាត់ទូលស្វាយពែ



aninaarP
ចំនួនបន្ទប់:25units
តម្លែ:1000$ - 2000$
អាសយដ្ឋាន:
សង្កាត់ទូលទំពូង

miLLionaireSerViCeD
ចំនួនបន្ទប់:57units
តម្លែ:1000$ - 2800$
អាសយដ្ឋាន:
សង្កាត់បឹងកែងកង១



ChanKarmonarP
ចំនួនបន្ទប់:63units
តម្លែ:800$ -  3500$
អាសយដ្ឋាន:សង្កាត់
ទន្លែបាសក់ខណ្ឌចម្ការមន

QueenmanSion
ចំនួនបន្ទប់:36units
តម្លែ:700$ - 1300$
អាសយដ្ឋាន:
សង្កាត់ទួលទំពូង



GranferTearP
ចំនួនបន្ទប់:56units
តម្លែ:1200$  - 4000$
អាសយដ្ឋាន:
សង្កាត់ទួលគោក



monoromarP
ចំនួនបន្ទប់:30units
តម្លែ: 500$  - 1000$
អាសយដ្ឋាន:
សង្កាត់ទួលទំពូងទី1

ThySKy
ចំនួនបន្ទប់:58units
តម្លែ:600$ - 1300$
អាសយដ្ឋាន:
សង្កាត់ទួលគោក



aPennineS
ចំនួនបន្ទប់:៤២units
តម្លែ:7200$ - 1400$
អាសយដ្ឋាន:
សង្កាត់ទួលគោក



លេខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែ:350000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
ខណ្ឌចែបារអំពៅរាជធានី

លេខកូដVS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែ:390000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
ខណ្ឌចែបារអំពៅ,រាជធានី

លេខកូដ:VS-L06
ទំហំដី:8.8x22mផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែ:340000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
សង្កាត់និរោធខណ្ឌចែបារអំពៅ

លេខកូដVS-L15
ទំហំដី:8.8x22mផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែលក់:410000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតផ្លវូ៦០ម៉ែតែ
សង្កាត់ចាក់អងែកែម



លេខកូដ:VS-05
ទំហំដី:7.5x22ផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:05
តម្លែ:430000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតផ្លវូ៦០ម៉ែតែ
សង្កាត់ចាក់អងែកែម


លេខកូដVS-04
ទំហំដី:5x23mផ្ទះ:5x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:05
តម្លែ:300000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតផ្លវូ៦០ម៉ែតែ
សង្កាត់ចាក់អងែកែម

លេខកូដ:fS-48
ទំហំដី:4.5x20mផ្ទះ:4.1x16
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែលក់:220000$ចចារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតផ្លវូ371
សង្កាត់ចាក់អងែលើ

លេខកូដVS-L13
ទំហំដី:5.5x22mផ្ទះ:5.5x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែលក់:245000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតផ្លវូ៦០ម៉ែតែ
សង្កាត់ចាក់អងែកែម

                                                 ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៣០ ែខមៃសា ឆ្នា២ំ០២០www.postkhmer.com 

ដីសមេេប់លក់ ផ្ទះវីឡាសមេេប់លក់ apartmentសមេេប់ជួល

ទំនាក់ទំនងទិញលក់ជួលអចលនទេពេយទំាងអស់នៅទីនេះតាមទូរស័ព្ទលេខ078333303/086333033



ក្រុងរីយោដឺហ្រស្រន្ររ៉ូៈ  រដ្ឋា ភិបាល 
ប្រេស៊លី កាល ព ីថ្ង្រេ  អង្គារ បាន ប្រេកាស 
ត្រេង តាំង លោក អង់ -េ្រដ  ម៉្រេន ដូនកា 
ជា រដ្ឋ មន្ត្រេី យ៊ត្តិធម៌  និង សន្តិស៊ខ ថ្មី ន្រេ 
ប្រេទ្រេស ន្រេះ  និង លោក  អាឡិច ហ្រេសង់  
េ្រដ ម៉ា ហ្គ្រេម ជា ប្រេម៊ខ ប៉ូលិស សហព័ន្ធ  ។   

ការ ប្រេកាស នោះ ត្រេូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
នៅ ក្នុង ការ ច៊ះ ផ្រេសាយ របស់ កាស្រេត      
ផ្លូវ ការ កាល ពី ថ្ង្រេ អង្គារ  ដ្រេល បាន       
ច៊ះ ផ្រេសាយ ក្រេឹត្រេយ ទាំង អស់ របស់ រដ្ឋា - 
ភិបាល។

លោក ម៉្រេនដូន កា  ធ្លាប់ បម្រេើ ការ ជា 
អគ្គ ម្រេធវី  ជា តំណ្រេង មួយ  ដ្រេល 
លោក  បាន កាន់  ចាប់ តាំង ការ របស់ 

លោក បូល សូណា រ៉ូ ចាប់ ផ្តើម។  ជា   
ការ បន្ថ្រេម ទៅ លើ អាជីព ច្រេបាប់ របស់ 
លោក ន្រេះ  លោក ម៉្រេន ដូន កា  ក៏ ជា     
រដ្ឋ មន្ត្រេី គ្រេប់ គ្រេង ផងដ្រេរ។ 

អតតី រដ្ឋ មន្ត្រេ ីយត៊្ត ិធម ៌លោក  សរឺ ជអី ូ 
ម៉រូ៉ ូ បាន លា ល្រេង ព ីតណំ្រេង ក្នងុ រដ្ឋមន្ត្រេ ី
ជ៊ំវិញ ការ ខ្វ្រេង គំនិត គ្នា  ជា មួយ លោក 
ប្រេធនា ធិបតី  ច្រេរ៍  បូល សូ ណារ៉ូ  ទៅ 
លើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ថ្នាក់ ដឹក នាំ ប៉ូលិស 
សហព័ន្ធ។  លោក បាន ចោទ ប្រេកាន់ 
លោក ប្រេធនា ធិបតី ពី បទ ព្រេយាយាម 
ជ្រេៀត ជ្រេក ការ ស៊ើប អង្ក្រេត សម្ងាត់ 
របស់ ប៉ូលិស  ដើម្រេបី ការ ពារ ក្រេ៊ម សម្ព័ ន្ធ- 
មិត្ត របស់លោក ។  

លោក បលូ សណូារ៉ ូ បាន ទាត ់ចោល 
ការ ចោទ ប្រេកាន់ របស់ លោក ម៉ូ រ៉ូ  និង 
បាន ចោទ ប្រេកាន់ អតីត រដ្ឋ មន្ត្រេី  រូបន្រេះ 
ពី បទ ទាមទារ ឲ្រេយ ត្រេង តាំង ទៅ កាន់ 
ត៊លា ការ កំពូល ជា ថ្នូរ នឹង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
ប្រេធន ប៉ូលិស សហ ព័ន្ធ។  កាល ពី  
ថ្ង្រេចន្ទ  ត៊លា ការ កំពូល  បាន ផ្តល់អំ- 
ណា  ច ឲ្រេយ ស៊ើប អង្ក្រេត លើ ការ ចោទ- 
ប្រេកាន់ របស់  ម៉ូរ៉ូ  និង បូល សូណា រ៉ូ។ 

ការ ជ្រេើស រីស លោក អាឡិច ហ្រេសង់-  
េ្រដ  ឲ្រេយ ដកឹ នា ំប៉លូសិ សហ ពន័្ធ ន្រេះ  ត្រេវូ  
គ្រេ ចាត់ ទ៊ក ជា ទូទៅ  ថ ជា បញ្ហា១ ទាក់- 
ទង នឹង ទំនាក់ ទំនង ជិត ស្និទ្ធ នឹង គ្រេួ- 
សារ ប្រេធនា ធិបតី ៕  Xinhua/PSA
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ក្រុងបាងកកៈ  នាយក រដ្ឋ-
មន្ត្រេី លោក ប្រេ យ៊ធ  ចាន- អូ ចា  
បាន ស្នើ ឲ្រេយ ប្រេជា ជន ថ្រេ  និង 
ក្រេ៊ម អ្នក ជំនួញ  ឲ្រេយបន្ត កា រអត់ - 
ធ្មត់ បន្តិច ទៀត  ខណៈ រដ្ឋាភិ - 
បាល  បាន សម្រេច ចតិ្ត បន្ត ដក ់
ប្រេទ្រេស ក្នុង  គ្រេ អាសន្ន  រយៈ - 
ព្រេល ១ខ្រេ ទៀត  នៅ ក្នុង ការ-  
បន្ត កិច្ច ខិតខំ ប្រេឹង ប្រេង របស់ 
ខ្លួន  ដើម្រេបី ប្រេយ៊ទ្ធ ប្រេឆាំង ទប់- 
សា្កាត់ ការ ឆ្លង រីក រាល ដលន្រេ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ។ 

 «ខ្ញុំ ដឹង ថ  អ្នក គ្រេប់ គ្នា  នៅ 
ក្នុង នោះ មន ក្រេ៊ម អ្នក មន- 

ប្រេក ់ចណំលូ ទាប  ក្រេម៊ កសកិរ 
និង អ្នក ដ្រេល មន អាជីព ឯក-
រាជ្រេយ  កំព៊ង  ប្រេឈមនឹង  ព្រេល - 
វ្រេលា ដ៏  លំបាកន្រេះ  ។  រដ្ឋាភិ - 
បាល នងឹ យក ចតិ្ត ទក៊ដកអ់្នក- 
ទាំង អស់ គ្នា ឲ្រេយ បាន ល្អ  ជា មួយ 
ថវិកាដ្រេល មនស្រេ ប់ និង 
ក្រេឹត្រេយ  ប្រេតិបត្តិ មួយស្តី ពី ការ - 
ផ្តល់ ប្រេក់ កម្ចី  ព័ត៌ មន លម្អិត 
អពំ ីបញ្ហា ន្រេះ  ដ្រេល នងឹ ធ្វើ ឡើង 
នៅ ព្រេល ក្រេយ ទៀត » ។ 

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រេី ប្រេ-
យ៊ធ  ចាន- អូ ចា  បាន ថ្ល្រេង 
ក្រេយ ព ីកចិ្ច ប្រេជ៊ ំគណៈ រដ្ឋ មន្ត្រេ ី

មួយ  ដ្រេល បាន អន៊ ម័ត ការ បន្ត 
ដក់ ប្រេទ្រេស ក្នុង  គ្រេ អាសន្ន  
កាល ពី ថ្ង្រេ អង្គារ ថ ៖« ខ្ញុំ ចង់ ឲ្រេយ 
ក្រេ៊ម អ្នក ជំនួញ ទាំង អស់  ម្រេតា្តា 
អត់ ធ្មត់ ត ទៅ  ទៀត  ខ្ញុំ ក៏ បាន 
ច្រេក រំល្រេក ការ   ប៉ះពាល ់  របស់ 
អ្នក ទាំងអ ស់គ្នា ដ្រេរ » ។ 

 លោក ឧត្តម ស្រេនីយ៍ ប្រេ-
យ៊ធ ចាន -អូ ចា  ដ្រេល ជា 
ប្រេធន មជ្រេឈ មណ្ឌល ស ម្រេប់  
ការ គ្រេប ់គ្រេង សា្ថាន ភាព  ជងំ ឺក ូវដី 
១៩ (CCSA) បាន អះអាង ថ  
រដ្ឋាភិ បាល  នឹង យកចិត្ត ទ៊ក- 
ដក់ ឲ្រេយ បាន ខ្លាំងកា្លា  ចំពោះ 

ប្រេជា ជន ដ្រេលបាន រង ផល-  
ប៉ះ ពាល់  ដោយ សារ ស្រេដ្ឋកិច្ច 
ធ្លាក់ ច៊ះ  ដ្រេល   បណា្តាល  មកពី  
ជំងឺកូ វីដ ១៩  ។ 

 លោក ឧត្តម ស្រេនយី ៍ប្រេ យធ៊  
បាន ថ្ល្រេង ឲ្រេយ ដងឹ បន្ថ្រេម ទៀត ថ៖ 
« ព្រេល   ណា  ដ ល់ ព្រេលវ្រេលា ត្រេូវ 
បើ ក   កា របទិប្រេទ្រេសនោះ ខ្ញុ ំនងឹ 
ប្រេប់ អ្នកឲ្រេយ បាន ដឹង  ចូរ អ្នក ក៊ំ 
ទាម ទារ ច្រេើន ព្រេក  ហើយ យើង      
នៅ ត្រេ ត្រេូវ  ឃ្លាំ មើល ការ ឆ្លង-      
រីក រាល ដលន្រេ  វី រ៊ស ផ្លូវ ដង្ហើម -  
កូ រ៉ូ ណា ប្រេភ្រេទ ថ្មី ចម្ល្រេក ឡើង - 
វិញ សិន » ៕BKP/SK
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ប្រេរេសី៊លរេប្ការេសត្រេងរេតំាងរដ្ឋមន្ត្ីរេយ៊ត្តធិម៌និងប្ម៊ខបូ៉លិសរេសហព័រេន្ធថ្មីរេរេ

ក៊្មអ្នករេជំនាញ៖រេរេលោកសី្រេរេគីមរេ
យូច៊ងរេរេរេអារេចរេស្នរេងរេបងប៊្សរេជារេម្រេ-រេ
ដឹកនំាផរេ្លវូរេការរេរបរេស់កូរ្៉ខាងជើងរេ
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ ក្រេ៊ម អ្នក ជំ- 

នាញ ផ្ន្រេក ច្រេបាប់  បាន វាយ តម្ល្រេ  
ពី ថ្ង្រេព៊ធ ថ  លោក ស្រេី  គីម   
យូ ច៊ ង  ប្អូន ស្រេី របស់ ម្រេដឹកនាំ 
ករូ៉្រេខង ជើង គមី  ជង៊ អ៊ន៊ កពំង៊  
ប្រេើប្រេស់ អំណាច កាន់ ត្រេ ខ្លាំង 
ឡើង នៅ ក្នុង ក្រេ៊ង ព្រេយុង យា៉ាង   
ក្នុង រយៈ ព្រេល ច៊ង ក្រេយ ន្រេះ 
ដោយ បង្កើន លទ្ធភាព របស់ 
លោក ស្រេី  ដើម្រេបី ជំនួស បង  
របស់ លោក ស្រេី  ស្រេប ព្រេល 
មន ការ បា៉ាន់ សា្មាន ថ  លោក 
គីម  ជ៊ង អ៊៊ន  ប្រេហ្រេល ជា  ឈឺ ។ 

របាយ ការណ៍ វិភាគ មួយ អំពី 
ជំនួប ច៊ង ក្រេយ បំផ៊ត របស់ 
សភា ជាន់ ខ្ពស់ របស់ ប្រេជាជន 
ន្រេ ប្រេទ្រេស កូរ៉្រេ ខង ជើងដ្រេល 
ត្រេូវ បាន ធ្វើ ឡើង កាល ពី ដើម-   
ខ្រេ ន្រេះ  កិច្ច ការ ស្រេវ ជ្រេវ របស់ 
សភា ជាតិ  បាន វាយ តម្ល្រេ ថ  
ការត្រេ ងតាំង ប្អនូ ស្រេី អាយ៊ ៣២ 
ឆា្នាំ ជា ថ្មី ឲ្រេយ កាន់ តំណ្រេង នៅ 
ការិយា ល័យ នយោបាយ របស់ 
បក្រេស ពលករ  នឹង ពង្រេឹង មូ ល - 
ដ្ឋាន គ្រេឹះ គ្រេប់ គ្រេង របស់ រជ្ជ- 
កាល  Paekdu (នៅ ក្នុង 
ប្រេទ្រេស កូរ៉្រេ ខង ជើង )។ 

រជ្ជ  កាល គីម  ជា រឿយៗ  ត្រេូវ 
គ្រេ និយាយ សំដៅ ទៅ រជ ្ជ  កាល  
Paekdu  នៅ ក្នុង ប្រេទ្រេស កូរ៉្រេ- 
ខង ជើង  ខណៈ ភ្នំ  Paekdu 
ដ្រេល ជា ទូទៅ មន ការ សង្រេស័យ 
ពី អ្នក ជំនាញ  ក្រេ ប្រេទ្រេស  ត្រេូវ 
បាន គ្រេ ផ្រេសព្វ ផ្រេសាយ  នៅ ក្នុង 

ប្រេទ្រេស ន្រេះ ថ  ជា កន្ល្រេង កំ- 
ណើត  របស់ លោក គីម  អ ៊ីល- 
ស៊ង៊  ជា សា្ថាប នកិ របស ់ប្រេទ្រេស 
កូរ៉្រេ ខង ជើង ។     

របាយ ការណ៍ នោះ  បាន 
លើក ឡើង ថ៖ « ន្រេះ  បញ្ជាក់ ពី 
លទ្ធ ភាព ន្រេ ការ ពង្រេីក ឋានៈ  
និង តួ នាទី រប ស់ លោក ស្រេី  ជា 
អ្នក ស្នង ផ្លូវ ការ»។ 

 របាយ ការណ៍ នោះ  បាន កើត- 
ឡើង ស្រេប ព្រេល ជា មួយ ប្រេព័ន្ធ 
ផ្រេសព្វផ្រេសាយ បា៉ានស់ា្មាន ថ  លោក  
គីម  ជ៊ងអ៊៊ន  ប្រេហ្រេល ជា អាច 
ឈឺ ធ្ងន់ ។  ពាក្រេយ ចចាម អារា៉ាម 
បាន កើន ឡើង ខ្លាំង  ក្រេយពី 
លោក  បោះ បង់ ចោល ទស្រេសន- 
កិច្ច ប្រេចាំឆា្នាំ ទៅ កាន់ ច្រេតិយ តា 
របស់ លោក គឺ  គីម  អ៊ីល ស៊៊ង 
ដ្រេល ថ្ង្រេ ខួប របស់ គត់ នៅ ថ្ង្រេ ទី 
១៥  ខ្រេ ម្រេសា ជា  ថ្ង្រេ បណ៊្រេយ ជាត ិ
សំខន់ បំផ៊ត ន្រេ ប្រេទ្រេស ន្រេះ។ 

របាយ ករណ៍ នោះ  បាន ឲ្រេយ 
ដឹង ទៀត ថ៖«លោក ស្រេី គី ម  
យូច៊ង  បាន កាន់តួនាទី ស្នូល 
របសប់ក្រេស ពលករ  ដោយ ទទលួ 
ខ៊ស ត្រេូវ ចំពោះ ប្រេព័ន្ធដឹកនាំ 
ដ៏រឹងម ំ មិន អាច ក្រេ ប្រេ បាន 
របស់ បក្រេសន្រេះ   »។ 

ក្រេ៊ម អ្នក ជំនាញ បាន ព្រេយាករ 
ថ  លោក ស្រេី យូច៊ង  ឈាន ទៅ 
កាន់ តំណ្រេង ជាន់ ខ្ពស់  ប្រេសិន 
បើ អាច កើត ឡើង នោះ  ប៉ន៊្ត្រេ មនិ 
ទាន ់កើត ឡើង  នៅ ព្រេល ឆាប់ៗ  
ន្រេះ ទ្រេ ៕ Yonhap/PSA

រេរេប្យ៊ធរេរេស្នើរេឲ្យរេប្ជារេជនរេថ្និងរេរេរេអ្នករេជំនួញរេអត់ធ្មត់រេរេរេរេតរេទៅរេ-រេ
ទៀតរេខណៈរេរដ្ឋាភិបាលបន្តរេរេដរេ ក់រេប្ទ្សរេក្នងុរេគ្រេអាសន្នរេ
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ក្រ ុ មអ្នក  ជួយ សង្គ្រះ   មួក ស កំពុង ពន្លត   ភ់្លើង   ដោយ សារ បំផ្ទះុ  រថយន្ត សំាង។AFP

ក្រុង ប្ររូតៈ  កៃុម ឃ្លាំ មើល 
សិទ្ធិ មនុសៃស សុី រី  បាន ថ្លៃង ថា  
ការ បំផ្ទុះ គៃប់ បៃក រថយន្ត ដឹក 
បៃង មួយ គៃឿង  នៅ សុី រី ភាគ- 
ខាង ជើង  បាន បង្ក ឲៃយ មនុសៃស 
យ៉ាង តិច ៤៦ នាក់ សា្លាប់  នៅ 
ក្នុង នោះ មាន   យុទ្ធ ជន ឧទ្ទាម 
បាន គាំទៃ ដោយ តួកគី  កាល ពី 
ថ្ងៃ អង្គារ ។ 

យោង តាម កៃសួង ការបរ- 
ទៃស អាមៃ រិក  ដៃល បាន ថ្កោល- 

ទោស ការ វាយ បៃហារ នោះ      
ថា ជា « ទង្វើ អាកៃក់ ដ៏ កំសាក » 
នោះបាន ឲៃយ ដឹង ថា  ការ បំផ្ទុះ 
គៃ ប់ បៃក នៅ ក្នុង ទី កៃុង អា- 
្រហ្វិន  ជា ទី កៃុង  មួយ  ដៃល 
គៃប់គៃង ដោយ កៃុម តំណាង 
របស់ កៃុង អង់ ការ៉ា  បាន ធ្វើ 
ឡើង  ខណៈ កៃុម មនុសៃសជា- 
ចៃើន កំពុង ដើរ ផៃសារ ទិញ អីវា៉ាន់ 
សមៃ ប់ ការ រៀប ចំ   ពិធីបុណៃយ - 
រ៉ាមា៉ា ដន ។ 

 រូប ភាព ជា ចៃើនតៃូ វបាន 
ចៃញ ផៃសាយ ដោយ កៃមុ បគុ្គលកិ 
ជួយសង្គៃះ ការ ពារ ជន សុី វិល 
សុី រី  តៃូវ បាន គៃ សា្គាល់ ថា ជា 
«កៃមុ មកួ ស »  បាន បង្ហាញ កៃមុ 
ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ  កំពុង ពន្លត់ 
អណា្តាត ភ្លើង ឆៃះ យ៉ាង សនោ្ធោ - 
សនៅ្ធោ  ដោយ បាន បផំ្លចិ បផំ្លាញ 
អគារ អស់ ជា ចៃើន ខ្នង  ហើយ 
កៃុម អ្នក ជួយ សង្គៃះ បាន 
យកស្នៃង សៃងអ្នករបួសមក 

សៃង សាក សព ដៃល ឆៃះ រោល 
ចៃញ ពី កន្លៃង កើត ហៃតុ ។ 

 លោក រ៉ា មី  អាប់ ឌុល  រ៉ាហ៍-
មា៉ាន់  ជា បៃធាន ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ- 
មនុសៃស  មាន មូល ដ្ឋាន នៅ អង់ - 
គ្លៃស  ជា អ្នក តាម ដន សា ្ថាន- 
ការ ណ៍នៅ ក្នុង បៃទៃស សុី រី  
បាន ថ្លៃង ថា៖« មនុសៃស យ៉ាង- 
តិច ៤៦នាក់»  បាន សា្លាប់  និង 
៥០ នាក់ ផៃសៃង ទៀតរង របួស 
ក្នុងការ បំផ្ទុះនោះ ៕  AFP/SK 

ការបំផ្ទះុរថយន្តដឹកប្រេងនៅសី៊រីភាគខងជើងបង្ឲ្រេយមន៊ស្រេសជង៤០ន ក់ស្ប់និង៥០នករ់ងរបួស

តព ីទំព័រ ១...អគ្គ នាយក - 
បៃចាំ នៅ មហា សមុទៃ មៃ ឌី ទៃ រ៉ា - 
ណៃ ភាគ ខាង កើតរបស ់អង្គការ 
សខុ ភាព ពភិព លោក  បាន ថ្លៃង 
ថា៖ « ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង វី រុស 
ផ្លវូដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា នៃះ  បាន កា្លាយ 
ជា ឧបសគ្គ ជា ចៃើន បន្ថៃម ទៀត  
ជា មយួ ការ បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ការ-
ឆ្លង រីក រល ដល វី រុស កូ រ៉ូ ណា  
នៅ ក្នងុ បៃទៃស ជា ចៃើន  ដចូ ជា  
បៃទៃស សុី រី  សា ធារ ណ រដ្ឋ 
អារ៉ាប់  លី ប៊ី  និង  យៃម៉ៃន » ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង បៃប់ នៅ ឯ 
សន្ន ិសីទ សារ ព័ត៌ មាន តាម អន-  
ឡាញ មួយ  ចៃញ ពី ទី កៃុង គៃរ 
ថា  ជម្លាះ  និង ចលា ចល អស់ 
ជា ចៃើន ឆ្នាំ  បាន បំផ្លិច បំផ្លាញ 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ  មណ្ឌល- 
សុខភាព  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ទំងនៃះ  ដោយ បាន បណា្តាល 
ឲៃយ បៃជា ជន ដៃល  ងយ  រង ការ - 
ប៉ះ ពា ល់  ឆ ្លង  ជំ ង ឺ ខណៈ ពួក គៃ  

បាន រក មធៃយោបាយ   ដើមៃបី 
ទទួល បា ន  សៃវា ពៃយោ បាល ជំងឺ    
ជា មូល  ដ្ឋា ន មាន កមៃិតនោះ។  

លោក មា៉ាន ់ដរ ី បាន បន្ថៃម ថា  
ឧបសគ្គ ធ្ងន់ ធ្ងរ ផៃសៃង ទៀត  នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស ទងំ នោះ  គ ឺជា ការ- 
បាក់ បៃក នយោ បាយ  ដៃល ជា 
ញកឹ ញាប ់បាន ររងំ មនិ ឲៃយ ចៃក 
រំលៃក ព័ត៌ មាន  និង ជំនួយ 
មនុសៃស ធម៌ មិន ឲៃយ ចូល ទៅ ក្នុង 
បៃទៃស ទំង នោះ ។ 

អង្គការ សហ បៃជា ជាត ិកាល 
ពី ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ថ្មី ៗ  នៃះ  បាន បៃ-
កាស ថា  បៃទៃស យៃ ម៉ៃន ជា 
វិបត្តិ មនុសៃស ធម៌ យ៉ាង អាកៃក់ 
បផំតុ នៅ លើ ពភិព លោក ដោយ  
មាន មនសុៃស រប ់លាន នាក ់ បាន 
ទទួល ការ ឈឺ ចាប់  ដោយ ការ- 
ទទួល ទន អាហារ មិន គៃប់-
គៃន់  និង អសន្តិ សុខ  សៃបៀ ង- 
អា ហារ  ។ 

 បៃទៃស យៃ ម៉ៃន  ដៃល កៃី កៃ 

នៃះ  រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ  
បាន បៃកាស ថា  មាន ករណ ីឆ្លង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ តៃ មា្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

 បៃទៃស សុី រី  ដៃល បាន ឆ្លង- 
កាត់ បទ ពិសោធបំផ្លិចបំផ្លាញ  

នៅ ក្នុង ភ្លើង សង្គៃម រយៈពៃល 
៩ ឆ្នាំ  បាន បៃកាស ថា  មាន 
ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ចំនួន 
៤៣ នាក់ ។ 

បៃទៃស លី ប៊ ី ដៃលបាន  ធា្លាក់ 

ចលូ ទៅ ក្នងុ ភាព ចលា ចល  នងិ 
ការ បៃយុទ្ធ គា្នា យ៉ាង ខា្លាំង  កា្លា 
ចាប់តាំង ពី ឆ្នាំ២០១១  បាន 
ទមា្លាក់  និង សមា្លាប់ មៃដឹក នំា 
ដៃល កាន់ អំណាច យ៉ាង យូរ  គឺ   

លោក មួមា៉ា ហា្គា ដ ហ្វី  បាន 
រយការណ៍ ថា  មាន ករណី ឆ្លង   
វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណា បៃភៃទ ថ្មី 
ដ៏ ចម្លៃក ចំនួន៦១ នាក់ ។ 

លោក មា៉ាន ់ដរ ី ក ៏បាន ពៃមាន 
បៃឆំង ការ បន្ធរូ បន្ថយអំពី វិធាន-  
ការ ដក ់មនសុៃស ឲៃយ សា្នាក ់នៅ ក្នងុ 
ផ្ទះ នៅ ក្នុង បៃទៃស មួយ ចំនួន  
នៅ ក្នងុ តបំន ់មាន  ជម្លាះកាល-      
ពី ពៃល ថ្មី ៗ  នៃះ ។ 

បៃទៃស អៃហៃសីុប  អុ រី៉ាក់  និង 
អារ៉ាបី៊ សាអូ៊ឌីត កាល ពី ពៃល ថ្មី 
នៃះ បាន បន្ធរូ បន្ថយ ម៉ាង បមៃម 
គោចរ   ដោយ បាន កើត ឡើង 
សៃប ជា មួយ ខៃ បុណៃយ រ៉ាមា៉ាដន 
របស់ សាសនា អិ៊សា្លាម។ 

លោកមា៉ាន់ដរី  បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«ការ ដក វិធាន ការ នៅ ឲៃយ ឆ្ងាយ ពី 
គា្នា នៃះទំនង ជា នា ំឲៃយ កើន កា រឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  មិន អាច គៃប់ គៃង 
បាន និង ឈាន ទៅ រក រលក ទី២ 
នៃ ករណី ជំងឺ នៃះ »៕AFP/SK

 ពល រដ្ឋ អីុ រ៉ង់  កំពុង ពាក់ ម៉ាស់ការ  ពារ នៅ ចំព្រល  មនការ ឆ្លង ជំងឺ កូ វី ដ១៩   ដើរ  ឆ្លង ផ្ល ូវ ១ នៅ  ក្នងុ រដ្ឋធានី   ត្រអ្ររ៉ង់ ។ AFP

WHOព្រេមានអំពីផលប៉ះពាល់ពីវីរ៊សផ្លវូដង្ហើមកូរូ៉ណា...
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លោកម៉នជាចង់ឲ្យសាធារណជនផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈពីសមត្ថភាពនិងតម្ល្របស់ជនពិការ។រូបថត AFP សា្នាដ្គំនូរបោះពុម្ពរបស់លោកជាច្ើនរំល្ចពីវត្ថុសត្វនិងខ្ស្ជីវិតរបស់លោក។រូបថត AFP

សិល្បករពិការដ្ទំាងទ្វ្រំល្ចខ្ស្ជីវិតជូរចត់លើស្នាដ្សិល្បៈ
សៀមរាប: សឡំេងខេសបឹខេសៀវ  

មាក់ងាយ  ការ រើសអើង មិន 
រាបរ់ក នងិ ការ អត ់ឱកាស  សាង 
អនាគត គឺជា អ្វី ដេល សិលេបករ 
ពិការ ដេទាំង២ ម៉ន ជា ខំតស៊ូ 
ជម្នះ  ហើយ បេើបេស់ ខេសេ ជីវិត  
ដ៏ កមេសត់ ពី ការបាត់បង់អវយវៈ  
ជាង ១ ទសវតេសរ៍ នេះ មក រំលេច 
ជា សា្នាដេ សលិេបៈ ឆ្លុះបញ្ចាងំ ពកីារ- 
លំបាក របស់ ជនពិការ កម្ពុជា។

ក្នុង វ័យ  ២០ឆ្នាំ គេ ដេល  
លោក ធ្វើ ការងារ សំណង់   ជា ថ្នូរ 
ចិញ្ចឹម កេពះ លោក ម៉ន ជា 
បាន  បាត់បង់ ដេ ទាំង២    ក្នុង  
គេះ   ថ្នាក់ ឆក់ ខេសេ ភ្លើង  ។

កេយ ជួប ឧបទ្ទវ ហេតុ   ដ៏ 
តក់ស្លុត   ពេល បើក ភ្នេក លើ គេ 
ពេទេយ សេប់ តេ  បាត់បង់ ដេ ទាំង 
២ នេះ  សិលេបករ ម៉ន ជា បាន  
រឭំក បេប ់ទភី្នាកង់ារ AFP ថ៖ 
«ខ្ញុំ ពិត ជា  បាក់ទឹក ចិត្ត ខ្លាំង 
ណាស់ ហើយ ខ្ញុំ ទ័ល គំនិត  
មិនដឹង ថ តេូវ  ធ្វើ យ៉ាងណា 
ដើមេបី រក លុយ ចិញ្ចឹម គេួសារ 
នោះ ទេ»។

១០ឆ្នា ំកេយ មក លោក មន៉ 
ជា បានស្វេង រក ក្ដី សងេឃឹម ជា ថ្មី 
កេម ទេនំ សហគមន៍ សិលេបៈ 
នៅ  សៀមរាប ជាទី ដេល 
លោក  បាន បន្ត    អាជីព  
សា្នាដ េ គំនូរ បោះពុម្ព  ជា  
ជំនាញ ដ៏ កមេ តេូវ បាន បេើ- 
បេស់ នៅ កម្ពុជា។

អង្គការ  សហគមន៍ សិលេបៈ 
អូផេន ស្ទូឌីយោ ខេមបូឌា ជា 
ជមេក សលិេបករ សហសម័យ ជា- 
ចេើន រូប ហើយ ទីនេះ ក៏ ជួយ 
ជេមជេង ដល ់ ពកួគេ ក្នងុការ- 
លក់ សា្នាដេ សិលេបៈ នៅ ទឹកដី 

សៀមរាបអង្គរ ផង ដេរ។
សិលេបៈ គំនូរ បោះពុម្ព  (Lin-

ocut block printing) 
ទាមទារ ជំនាញ ក្នុងការ បេើ 
ពនា្លាក ដាប ់ឆ្លាក ់ លើពមុ្ព មនុនងឹ 
ទកឹ ថ្នា ំតេវូ បាន លាប ហើយ លើ  
ផ្ទេ ឧបករណ៍ សង្កត់ ពុម្ព។

ចង្អលុ ទៅ កាន ់របូភព សខ្មៅ 
ដេល បងា្ហាញ បុរស មា្នាក់ អង្គុយ  
លើ អងេឹង  ខណៈ ដេលរូប 
មនុសេស ជិត ខង ដើរ ទៅ វត្ត- 
អារាម  លោក  ម៉ន ជា បាន  
បរិយយ ថ៖ «សា្នាដេ សិលេបៈ 
របសខ់្ញុ ំ ភគ  ចេើន គ ឺឆ្លុះ បញ្ចាងំ 
ពី ខេសេ ជីវិត ពិត របស់ខ្ញុំ»។

សិលេបករ ពិការ ដេ ទាំង ២រូប 
នេះ បាន  រំឭក  អារម្មណ៍ សា្ដាប់ឮ  
សម្ដី  គេខេសឹបខៀវ   មើល ងាយ 
ថ៖ «ពួក មា៉ាក  ថ កុំ ឲេយ ហៅ ខ្ញុំ 
ទៅ ជាមយួ ព ួក គេ ពេះ ខ្ញុ ំពកិារ 
អ៊ីចឹង ខ្មៅសគេ ណាស់»។

ការ សា្ទាបស្ទង់ 
មតិ កាលពី 

ឆ្នាំ  មុន  ដេល ធ្វើឡើង 
ដោយ អង្គការ ជនពិការ  
កម្ពជុា  បាន បងា្ហាញ ថ 
៦០ភគរយ នេ ជន-
ពិការ នៅបេទេស កម្ពុជា  

រស់នៅ កេម  ខេសេ បនា្ទាត់ ភព  - 
កេីកេ។

តលួេខ រដា្ឋាភ ិបាល បាន 
បងា្ហាញថ ៣១  

មុឺន 

នាក់  នេ ចំនួន 
បេជាជន សរុប នៅ កម្ពុជា 
១៦ លាន នាក ់មាន ភព 
ពិការ  ផ្នេក ណាមួយ។

ការ រើសអើង  ជន ពិការ 
នៅតេ មាន ហើយ  ពកួគេ 
ភគ ចេើន តេូវ បាន គេ 

ចាត់ទុកថ ជា អ្នក សុំ ទាន តាម 
ចិញ្ចឹម ផ្លូវ ឬ ជា បន្ទុក  គេួសារ។

ចំព ះ លោក ម៉ន ជា ការ- 
រើសអើង  ពីសង្គម និង មិត្តភក្ដិ 
ដេល  ធ្លាប ់តេ រាបអ់ាន គ្នានោះ គ ឺ
ជា  ការរបួស ដ៏ ជេ មួយ។  

លោក ធ្លាប់តេូវ បានអ្នក- 
ភូមិ ហៅ «អាកំបុត» 

ដេល ធ្វើឲេយ លោក 
ឈឺ ចាប់ រហូត ដល់  
សួរ ខ្លួន ឯង ថ  តើ 

ជីវិត   លោក មាន តម្លេ 
នឹងបន្ត រស់ នៅ ទៀត ទេ។ 
ភព ធូរសេបើយ បាន  មក 

ដល់ នៅឆ្នាំ២០១៥ ពេល 
ដេល លោក   ចុះ ឈ្មៅះ ក្នុង វគ្គ 
បណ្ដុះបណា្ដាល របស់ អង្គការ  
មិនស្វេង រក បេក់ ចំណេញ ។ 
ទនីោះ លោក តេវូ បាន បងេៀន ព ី
របាំ សហសម័យ គំនូរ កុំពេយូទ័រ 
និង ភសា អង់គ្លេស។

លោក បាន ចាប់ផ្ដើម ធ្វើការ  
ជាមយួអង្គការ  អផូេនស្ទឌូយីោ 
ខេមបូឌា នៅ ឆ្នាំ២០១៨ 
ដោយ ជរំញុ ឲេយ លោក បេើបេស ់
សិលេបៈ ក្នុងការ ផេសព្វផេសាយ  ឲេយ 
សាធរណជន  មើល ឃើញ 
ជនពិការ  ក៏ជា មនុសេស មាន 
សមត្ថភព ដូច គេ ឯង ដេរ។

ជាមួយ សមិទ្ធផលសា្នាដេ 
សិលេបៈ របស់លោក តេូវ បាន 
ដាក់ តាំង បងា្ហាញ  នៅ ឯ នាយ- 
សមុទេ   រួមមាន  អាមេរិក និង 
បារាំង នោះ  សិលេបករ  ម៉ន ជា 
បាន និយយ ថ៖ «អ្នក ដេល 
ធ្លាប់ មើល ងាយ ខ្ញុំ កាលពីមុន  
ពេល នេះ  បាន ចាប់ ផ្ដើម  រាប់-
អាន  ខ្ញុំ ឡើង វិញ ហើយ»។

ប៉ុន្តេ ពេល នេះ ខណៈ   មនុសេស 
រាប់ រយ លាន នាក់ តេូវ បាន 
ណេនា ំឲេយ នៅ ផ្ទះ នងិ ចៀសវាង   
ការ ចេញ កេ បើ មិនចាំ បាច់ 
លោក ម៉ន ជា ក៏ បាន រំឭក ខ្លួន- 
ឯង ពី ការ ផ្ដាច់ ខ្លួន ពី សង្គម 
ដេល  លោក ធ្លាប់ ឆ្លង កាត់  ពេល   
បាត់ បង់ ដេ ទាំង២។

កេយ ពី តេឡប់ មក ពី ខេត្ត 
សៀមរាប ពេះ  រោងជាង 
សិលេបៈ ផ្អាក ដំណើរ ការ បណ្ដាះ- 
អាសន្ន  លោក   ម៉ន ជា  បាន 
និយយ បេប់ AFP ពី ផ្ទះ 
លោក  នៅ សេុកកំណើត ឯ ខេត្ត 
កំពត ថ៖ «ខ្ញុំ សងេឃឹមថ យើង 
ទាងំ អស ់គ្នា នងឹ ឆ្លង កាត ់រឿង រា៉ាវ 
នេះទាំងអស់គ្នា»។

យ៉ាងណាមិញ លោក បាន 
និយយ  ថ៖ «បើ ខ្ញុំ មិនអាច 
ធ្វើកិច្ចការ សិលេបៈ បាននោះទេ 
ខ្ញុំ ក៏ មិនដឹង ថ  ខ្ញុំ តេូវ ធ្វើ អ្វី ទៀត 
នោះទេ»៕ AFP

គំនូរបោះពុម្ពជាជំនាញពុំសូវបានប្ើប្ស់នៅកម្ពុជា។រូបថត AFP



តពីទំព័រ ១...លក្ខណៈប្រើ-
ប្រស់ងាយស្រលួនិងចំណាយ
ថវិកាតិចតួចក្នុងការផលិត
ព្រលមានកង្វះខាតខា្លាំងបើ
មានការរាតត្របាតន្រជំងឺផ្លូវ-
ដង្ហើមថ្មីន្រះ»។
មា៉ាស៊នីជនំយួផ្លវូដង្ហើមដ្រល

ផលិតគំរូដំបូង៤គ្រឿងត្រូវ
បានប្រើប្រពន័្ធម្រហ្គានកិដ្រល
មានម៊ខងារបញ្ចូលខ្រយល់អ៊ក-
ស៊ីែហ្រស៊នតាមរយៈបំពង់ខ្រយល់
ទៅកាន់សួតនៅព្រលអ្នកជំងឺ
ដកដង្ហើមចលូនងិបន្ធរូវញិនៅ
ព្រលដកដង្ហើមច្រញ។
លោកសងា្វាកជ៏ាអគ្គនាយក

ArrowDotបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉៊ស្ដិ៍ថា៖ «យើងក៏បានបំពាក់
ម៊ខងារដើម្របីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
ល្របឿនបរិមាណខ្រយល់ទៅតាម
លក្ខណៈរបស់អ្នកជំងឺផ្រស្រងៗ 
គ្នាដោយយោងលើទម្ងន់ និង
មាឌជាដើមដ្រលលក្ខណៈន្រះ
គ្រូព្រទ្រយនឹងធ្វើការវាស់ម៊ននឹង
ដំណើរការមា៉ាស៊ីនន្រះ»។
មា៉ាស៊ីនជំនួយផ្លូវដង្ហើមត្រូវ

បានត្រួតពិនិត្រយ និងដាក់ឲ្រយ
ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួន២
ក្នងុកិច្ចប្រជំ៊រវាងក្រម៊អ្នកស្រវ-
ជ្រវនងិវទិ្រយាស្ថានជាតិប្រស-
ណីយ៍ទូរគមនាគមន៍បច្ច្រក-
វិទ្រយាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន
ហៅកា ត់ថានិបទិក(NIPTICT)
ដ្រលដឹកនំាដោយរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង
ប្រសណយី៍នងិទរូគមនាគមន៍
លោកជាវា៉ាន់ដ្រត។
យោងតាមរបាយការណ៍ក្នងុ

ទំព័រហ្វ្រសប៊៊កក្រសួងលោក
រដ្ឋមន្ដ្រីបានជំរ៊ញក្រ៊មវិស្វករ
កម្ពជុាបន្ដកិច្ចការជាមួយក្រសួង
ស៊ខាភិបាលដើម្របីបន្តនីតិវិធី
ដាក់ឲ្រយដំណើរការកម្មវិធីខាង-
លើក្នុងព្រលឆាប់ៗខាងម៊ខ។

លោកសងា្វាបាននយិាយថា
មា៉ាសី៊នជំនួយផ្លវូដង្ហើម៤គ្រឿង
ដំបូងដ្រលនីមួយៗត្រវូការព្រល
៥ថ្ង្រដើម្របីអភិវឌ្រឍនៅមន្ទីរ-
ពសិោធន៍ArrowDotត្រវូបាន
ដាក់ដំណើរការពិសោធលើ
គ៊ណភាពនិងម៊ខងាររបស់វា។
លោកនយិាយថា៖«ថ្មៗី ន្រះ

យើងបានយកមា៉ាស៊នីគរំូទៅធ្វើ
ត្រស្ដបញ្ជាក់ជាមួយមន្ដ្រីក្រសួង
ស៊ខាភិបាលហើយពួកគ្រនឹង
យកវាទៅសកល្របងជាមួយសត្វ
សនិ។ក្រម៊ហ៊ន៊ដាក់ស្នើស៊ំការ-
ឯកភាពពីក្រសងួដ្រលត្រវូការ
ព្រលវ្រលាត្រស្ដច្រើនទៀត»។
លោកបន្ដថាចំពោះកិច្ចសហ-

ការជាមួយសកលវិទ្រយាល័យ
ស៊ខាភិបាលមា៉ាសី៊នជំនួយផ្លវូ-
ដង្ហើមន្រះត្រវូបានធ្វើឲ្រយប្រសើរ

ឡើងលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្ដិការឲ្រយ
កាន់ត្រមានគ៊ណភាពក្នុងការ-
សង្គ្រះជីវិតមន៊ស្រស។
បើមានការផ្ទុះឡើងខា្លាំងនៅ

ប្រទ្រសកម្ពជុាហើយកូវីដ១៩
បានធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ខា្លាងំលើសួត
អ្នកជំងឺលោកអះអាងថាមា៉ាសី៊ន
ជំនួយផ្លូវដង្ហើមមានតួនាទី
សំខាន់ក្នងុការជួយអ្នកជំងឺដក-
ដង្ហើមជាមួយនឹងការបញ្ចូល
អ៊កស៊ីែហ្រស៊នគ្រប់គ្រន់។
លោកសងា្វានិយាយទាំង

ស្ទាក់ស្ទើរថា៖«ក្នុងករណីន្រះ
ក្រ៊មវិស្វកររបស់ArrowDot
អាចផលិតមា៉ាសី៊នជំនួយផ្លវូ-
ដង្ហើម១០គ្រឿងក្នុង១ថ្ង្រ។
ប៉៊ន្ដ្របើមានការផ្ទុះជាយថា-
ហ្រត៊ក្រម៊ហ៊ន៊របស់យើងអាច
ធ្វើការជាមួយនិស្រសិតវិស្វករ

តាមសកលវិទ្រយាល័យនានា
ដើម្របីបង្កើនការផលតិដល់៥០
គ្រឿងក្នុង១ថ្ង្រ»។
មា៉ាសី៊នរបស់ArrowDotលក់

ក្នងុតម្ល្រ១៨០ដ៊លា្លារ១គ្រឿង
ដ្រលលោកសងា្វាបានអះអាង
ថាវាជាតម្ល្រដើមប៉ណ៊្ណោះដើម្របី
ជួយប្រទ្រសក្នុងគ្រអាសន្ន។
អគ្គនាយកArrowDotបាន

បន្ថ្រមថាមា៉ាសី៊នជំនួយផ្លវូដង្ហើម
ន្រះមិនត្រមឹត្រសម្រប់ប្រើដើម្របី
ជួយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ធ្ងន់ធ្ងរ
ប៉៊ណ្ណោះទ្រប៉៊ន្ដ្រថ្រមទាំងអ្នក-
ជំងឺផ្លូវដង្ហើមដទ្រទៀត។
លោកលមីសងា្វាបានប្រប់

ភ្នពំ្រញប៊៉ស្ដិ៍ថា៖«ក្រយកូវីដ-
១៩បាត់ពីលើលោកន្រះទៅ
មា៉ាស៊ីនន្រះអាចត្រូវបានប្រើ
សម្រប់អ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរព្រទ្រយ-

បង្អ្រកនានាដ្រលខ្វះឧបករណ៍
ទាំងន្រះ។មា៉ាស៊ីនជំនួយផ្លូវ-
ដង្ហើមអាចជួយគ្រូព្រទ្រយដ្រល
ធ្លាប់ត្រឈរសប់បញ្ចូលខ្រយល់
អ៊កស៊ីែហ្រស៊នដល់អ្នកជាច្រើន
ម៉ាងក្នុងការដកដង្ហើម»។
លោកបន្ដថា៖ «ក្រយពី

ត្រស្ដលើមខ៊ងារនងិគណ៊ភាព
យើងអាចសន្និដា្ឋានថាវាអាច
ត្រវូបានប្រើនៅផ្ទះផងដ្ររ។ប៊៉ន្ដ្រ
អ្នកប្រើប្រស់ត្រូវទទួលការ-
បណ្ដុះបណា្ដាលនងិធ្វើតាមគោល-
ការណ៍ដោយសរវាត្រូវបាន
គ្រប់គ្រងដោយវ្រជ្ជបណ្ឌិត»។
ន្រះមិនម្រនជាលើកដំបូង

ដ្រលសហគ្រិនវ័យក្ម្រងរូបន្រះ
និងក្រម៊ការងារបានអភិវឌ្រឍឧប-
ករណ៍បច្ច្រកវិទ្រយាក្នុងសម័យ
ឧស្រសាហកម្ម៤.០។កាលពី

ខ្រត៊លាឆា្នាំម៊នArrowDot
បានផលិតឧបករណ៍ប្រកាស
អាសន្នអគ្គភិយ័ប៉ន៊បាតដ្រភា្ជាប់
ជាមួយកម្មវិធីទូរស័ព្ទឈ្មោះ
FireDotត្រូវបានអភវិឌ្រឍដើម្របី
ការពារគ្រះថា្នាក់កើតឡើងជា-
យថាហ្រត៊សម្រប់ប្រើប្រស់
ក្នុងអគរនិងផ្ទះសំប្រង។
ក្នុងឆា្នាំ២០១៧ក្រ៊មហ៊៊ន

បានឈ្នះពានរងា្វាន់ផ្ន្រកស្រវ-
ជ្រវនិងអភិវឌ្រឍឆ្នើមក្នងុវិស័យ
បច្ច្រកវិទ្រយាពីក្រសួងប្រស-
ណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
សម្រប់បច្ច្រកវទិ្រយារូ៉បូតក្នងុការ
ប្រកួតប្រជ្រង។
សម្រប់ព័ត៌មានលម្អិតស៊ំ

ចលូទៅកាន់វ្របសយwww.
arrowdot.ioឬហ្វ្រសប៊៊ក@
ArrowdotTech៕

LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៣០ែខម្រសឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

វិស្វករ...

ម៉ាសុីន ជំនួយ ផ្លូវ ដង្ហើម  បំពេញមុខងារមួយភាគធំនេម៉ាសុីនស្ដង់ដាដេលមននៅតាមមន្ទីរពេទេយធំៗ  ។ រូបសហការី

ម៉ាសុីនជំនួយផ្លូវដង្ហើមតេូវបានតេួតពិនិតេយ និងដាក់ឲេយដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួន២។ រូបថតសហការី

ម៉ាសុីនជំនួយផ្លូវដង្ហើម ដេលផលិតគំរូដំបូង ៤គេឿង តេូវបានបេើបេព័ន្ធមេហ្គានិក  ។ រូបថតសហការី
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ថ្ងៃ  ៩កើត ខៃ ពិសាខ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៣០ ខៃមៃសា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផៃសៃងៗ    នងឹ បាន ផល- 
ល ្អ  បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ នឹង  បានភាគ ផល  ដោយ    - 

សារ  មាន  ការ    ជៃមជៃង ពអី្នកដទៃ ។ ការយាតៃ  
ទៅ   កាន   ់ទ ី   ជតិ  ឆ្ងាយ នានា  នងឹ ទទលួ បាន ការ រាក-់ 
ទាក់  សា ្វា   គមន៍  ចៃើនដៃរ ។  ចំណៃក   សៃច ក្តី ស្នៃហា       
ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយល់ចិត្ត គ្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ       ចំពោះ គ្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ធ្លាក់ចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក    ់ ជាពិសៃស ចំពោះ ការធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា  នឹង  កើត មាន ទំនាស់ - 
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូចតាច ។ រីឯ  

សុខ  ភាពផ្លវូ កាយ អាច  នឹងបៀតបៀនដោយ រោគ។  
ទឹក    ចិត្តពោ រពៃញទៅ ដោយ រឿងស្មគុសា្មាញ  គួរអា ន 
សៀវភៅធម៌ ឬទសៃសនវិជា្ជាផៃសៃងបានចៃើន ។ ការ - 
និយាយ  ស្ត ីគបៃបីកំុស្តរីោយរាយឥត បៃយោជន៍អី។ 
លាភសកា្ការៈ ពិបាក ទទួល បាន ផល ខ្លាងំណស់។  

 រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ  មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណយ 
ទំាង  កមា្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន     លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន់   ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល សា្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ  នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល់ ការ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  នៃះ 
បណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន សខុ- 
ភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត ហ ្មង  សៅ 

ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ  សា្តាប់ ពៃះ- 
ធម  ៌ ឲៃយ  បាន ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទលិ។  រីឯ ការ- 
នយិាយ ស្ត ី  មនិ សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន នោះ ទៃ  ខណៈ បញ្ហា  
ស្នៃហា     គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
យក  ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ព និង ស្នៃហា។

រាសីមធៃយម ។ ការ និយាយ ស្តី  តៃូវ 
បាន  គៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ 
លោក  អ្នក មាន ទំនោរខង ផ្នៃ ក - 
បងា្ហាត់ បងា្ហាញ ផៃសៃងៗបានល្អ។  

ថ្ងៃ នៃះ  អ្នកមាន សមត ្ថ ភាព ខង  ទំនាក់ ទំនង ល្អ-  
បៃសើរ ខណៈ លាភ នានាបានដោយ សារ មតិ្ត។    
រឯី    ប  ញ្ហា ស្នៃហា វញិ គរួមានអធៃយាសៃយ័គ្នា  នងិ 
អត     ់   ធ្មត់ច ំពោះ គ ្នាឲៃយ ចៃើន។    ថ្ងៃនៃះ អ្នក ជួប-  
បញ  ្ហា      ស្មុគ សា្មាញ   ចៃើន បន្តិចនៅ ក្នុង ផ្លូវ ចិត្ត៕   

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 
ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ-  

ភៅ   ធម៌  ឬ សា្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តៃវូ តោង 
យក  ការបៃងុ បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា 
គូស្នៃហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចសព្វដង ។  

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត្ត  បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា  ករុណ   ឲៃយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សៃច ក្តី ស្នៃ ហា  គូ ស្នៃហ ៍  នឹង បៃកប - 

ទៅ  ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ 
ការ   បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល-   
លើស  ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង - 
ត ៃ  ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ  វិញ  នឹង បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាស ីឡើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបពំៃញ- 
 ភារ កិច្ច ផៃសៃង  ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ 

ភាព ជោគ ជ័យ  ដោយសារ  អ្នក  នឹង 
បំពៃញការងារ យា៉ាង សា្វាហាប ់  ទឹក- 

ចតិ ្ត មោះ មតុ ។ ការនយិាយស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ- 
ចិត្ត  ន ងិ គោរព។ បើជាអ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  
ផៃសៃង ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី ដៃ គូ- 
ពាណិជ្ជកម្ម ដោយ ភាព ស្មាះតៃង់ របស់ អ្ន ក ។   
រីឯ   លាភសកា្ការៈ   មាន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា។    

 រាសមីធៃយម។   ផ្លវូកាយ មាន ការ នឿយ- 
ហត់ ចៃើន  ខណៈ លាភសកា្ការៈ នឹង - 
ទទួល  បាន ដោយ   ការខិត ខំ ខ្លួនឯង ។    
ថ្ងៃនៃះ អ្នក មាន សមត្ថភាព ខង  ការ - 

ទំនាក់  ទំនង  ពំុ សូវជា  ល្អ បុ៉នា្មាន ទៃ តៃ អាច  សា្តារ សា្ថាន-  
ភាព  បាន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 
បំពៃញ  ការ     ងារ ឬជំនួញជួញដូរ ផៃសៃងៗ នឹង ទទួល-  
បាន លទ្ធផល បង្គរួ។  ការនយិាយ ស្ត ីចៃើនតៃ ពោល   
តាម  ទឹកចិត្ត សៃចក្តី ស្នៃហា មាន ដំណើរបៃកៃតី  ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត្ថ ិ    ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព         ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព       រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ- 
លាភ       សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាស ីឡើង ខ្ពស ់។ ការ ពោល ពាកៃយ- 
សម្តី    ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ 
យក      ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ។ ចំ ពោះ 
បញ ្ហា សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដណំើរ ទៅ   កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងឹ មាន គៃ ចា ំទទលួ  
សា្វាគមន ៍  រាក ់ទាក ់ជាក ់ជា ពុ ំខន  ឡើយ។  ចណំៃក  
បញ្ហា   ស្នៃហា គ ូស្នៃហ ៍មាន ការ យល  ់ចតិ្ត គ្នា យា៉ាង-  
ល្អូក  ល្អិនបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធស្នៃហ៍បាន ល្អ   ។    

រាស ី សៃតុចុះ។ សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ  បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺបណ្តាល 
ឲៃយ    ទកឹ ចតិ្តអ្នក មាននវូ ភាពចៃបកូ-  
ចៃបល។់  ចពំោះ  សៃចក្ត ីពៃយាយាម  

ក   ៏    មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃច   ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន      នានា វញិ នងឹ អាចខត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា-   
ចៃើន      ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

ម៉ាសុីន ហ្គៃម ចាស់  ១ឈុត រួម ជាមួយ ឌុយដោត ខៃសៃ ដៃ បញ្ជា និង វីដៃអូ ហ្គៃម  ២បន្ទះ។ រូបថត AFP

ជបុ៉នដើរចែកហ្គែមទសវតែសរ៍
៩០ដល់ក្មែងសម័យថ្មីនៅផ្ទះ

កៃុង តូកៃយូ : កៃុម ចៃ វីដៃអូ - 
ហ្គៃម បរុាណ ជប៉នុ រពំងឹ ថា ភាព- 
ធុញ ថប់ កើត ឡើង ពី វិធន ការ 
បទិ ការ ធ្វើ ដណំើរ នងឹ ជយួ គស-់ 
កកាយ វបៃបធម ៌កមុារភាព ឲៃយ រស ់
ឡើង វិញ  ដោយ ការ ផ្ដល់ នូវ 
មា៉ាសុីន  ហ្គៃម  Nintendo ស៊ៃរី 
ចាស់  ១០០គៃឿង ។ 

សមាគមហ្គៃម បៃពៃណី 
ជប៉ុន  Japan Retro Game 
Association មិន រក បៃក់- 
ចំណូល  បាន ឲៃយ ដឹង ក្នុង សារ 
លើ វៃបសាយ ថាជា  «កំណត់- 
ចំណំ នៃ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ អីវ៉ាន់ 
បនា្ទាន ់» ដោយ បាន បៃកាស ថា 
សមាគមនងឹ ដកឹ ជញ្ជនូ មា៉ាសុនី 
ហ្គៃម  Super Nintendo ដល ់ 
១០០ផ្ទះ សបំៃង សមៃប ់កមុារ 
អាយុ កៃម ១៦ឆ្នាំ លៃង ។ 

សៃចក្ដី បៃកាស បាន បន្ដ 
ទៀត  ថា ៖ « កមុារ ជា ចៃើន កពំងុ 
តៃ នៅ តៃ ក្នុង ផ្ទះ  ដោយសារ 
កូរ៉ូណ ថ្មី  ហើយ យើង ចង់ ឲៃយ 
ពួកគៃ រីក រាយ លៃង ហ្គៃម ដៃល 
មនសុៃស អាយ ុខ្ទង ់៣០ នងិ ៤០ 
ឆ្នាំ នា ពៃល នៃះ ធ្លាប់  លៃង ដាច់ 
បាយ »។ 

សមាគមបាន ស្នើ ឲៃយ អ្នក ដាក ់
ពាកៃយ សុំ តាម អុីមៃល មក ចាប់ 
ឆ្នាត ដៃល បទិ ទទលួ ពាកៃយ  នៅ 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។ សមាគមនឹង ផ្ដល់ 
មា៉ាសុីន ហ្គៃម បៃប បុរាណ ១ 
ឈុត រួម ជាមួយ ឌុយដោត ខៃសៃ 
ដៃ បញ្ជា និង វីដៃអូ ហ្គៃម  ២ 
បន្ទះ គរឺឿង  Super Donkey 
Kong និង  Final Fantasy 
VI។

មា៉ាសុីន ហ្គៃម The Super 
Nintendo Entertainment 
System (Super NES) ឬ 
សា្គាល់ នៅ ក្នុង បៃទៃស ជប៉ុន ជា 

Super Famicom បាន ចៃញ 
លក់ នៅ បៃទៃស ជប៉ុន ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៩០ នងិ ជា មា៉ាសុនី សមៃប ់
លៃង ហ្គៃមតុក្កតា សុីផៃសិត  Su-
per Mario និង យីហោ លៃបី ៗ  
ចៃើន ទៀត ។ 

សមាគម នៃះ   បាន ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា មា៉ាសុនី ហ្គៃម ស៊ៃរចីាស ់
ទាំង នៃះ ជា ឧបករណ៍ ជជុះ  
ហើយ ខ្លះ មាន សា្នាម ឆ្នតូ ឬ បៃះ  
តៃ នៅ ដំណើរ ការ ល្អ  ពៃមទាំង 
តៃូវបាន សមា្អាត និង សមា្លាប់ 
មៃរោគ រួច រាល់ ។ 

រូបភាព ជា ចៃើន សន្លឹក លើ 
វៃបសាយ របស ់កៃមុ បាន បងា្ហាញ 
ពី សមាជិក សមា្អាត មា៉ាសុីន 

ចាស ៗ់  ទាងំ នៃះ យា៉ាង យក ចតិ្ដ- 
ទុក ដាក់ ។ 

ប៉ុន្ដៃ កំពុង ស្ថិត កៃម វិធន-
ការ ដាក ់បៃទៃស ក្នងុ គៃ អាសន្ន 
ទូទៅទាំង បៃទៃស  ដៃល យា៉ាង 
តិច រហូត ដល់ ថ្ងៃទី៦ ខៃ មៃសា 
ដោយសារតៃ ការ រា តតៃបាត នៃ 
វីរុសកូរ៉ូណ ។ 

រដា្ឋាភិបាល បៃទៃស ជប៉ុន 
បាន ទទចូ ឲៃយ បៃជាពលរដ្ឋ របស ់
ខ្លួន នៅតៃ ក្នុង ផ្ទះ  ហើយ សា- 
លា រៀន ភាគ ចៃើន តៃូវបាន បិទ 
ទា្វារ ។ បៃទៃស ជបុ៉ន មាន អតៃ 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ជាង ១មុឺន 
នាក់  និង អតៃ មរណៈ ជាង 
៣៧០នាក់  ៕ AFP/HR

វីដៃអូ ហ្គៃម ស៊ៃរី ចាស់ តៃ  អ្នក ខ្លះ នៅតៃពៃញនិយម លៃង ។ រូបថត AFP

ហ្គៃម ទាំង នៃះ ធ្លាប់ចៃញលក់ នៅ ជប៉ុន  ឆ្នាំ១៩៩០ ។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៣០ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ការប្រកួតនានា មិនគួរកកើតមាន រហូតដល់ខ្រកញ្ញា
ក្រុង ឡុងដ៍: បៃធាន គណៈ - 

កម្មការ ពៃទៃយ របស់ សហព័ន្ធ  
បាល់ ទាត់ ពិភពលោក (FIFA) 
លោក Michel D'Hooghe 
បាន និយាយ ថា  បាល់ទាត់មិន 
គួរ ធ្វើ ការ បៃកួត យា៉ាងហោច- 
ណាស់ រហូត ដល់ ដើម ខៃ កញ្ញា 
ដៃរ ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ រីក រាល- 
ដាល នៃ វីរុស កូរ៉ូណា ថ្មី ហើយ 
នៅ ពៃល ការ បៃកួត កើត ឡើង  
វញិ សមៃប ់អ្នកខាកស្ដោះ  នងឹ 
តៃូវ តៃ ផ្ដល់ កាត លឿង ។  

ថ្លៃង ទៅកាន់  Sky Sports 
News ក្នងុ កចិ្ច សម្ភាសន ៍កាលព ី
ថ្ងៃ អង្គារ លោក D'Hooghe 
បាន បៃប ់ថា ៖ «បើ សនិ គិត មយួ 
ភ្លៃត ចៃបាស់ ណាស់ បញ្ហា វៃជ្ជ- 
សាស្តៃ គឺ ជាអាទិភាព ចមៃបង។ 
នៃះ មនិមៃន ជា បញ្ហា លយុ កាក ់
ទៃ តៃ វា ជា រឿង សា្លាប់ រស់ » ។ 

លោក បៃធាន របូនៃះ បាន បន្ត 
ទៀត ថា ៖ « នៃះ ជា បញ្ហា ធ្ងន់ ធ្ងរ 
បផំតុ ដៃល យើង បាន ជបួ បៃទះ 
ចាប ់តាងំ ព ីសង្គា្រម លោក លើក 
ទ ី២ (Second World War) 
មក ។ យើង មនិ គរួ មើល សៃល 
វា ជាដាច់ ខាត ។ យើង តៃូវ តៃ 
មន  ភាព បៃកដ និយម » ។ 

ការ លើក ឡើង របស់ អតីត 
បៃធាន សមគម បាល់ ទាត់ បៃល- 
ហៃសុិក រូប នៃះកើត មន កៃយ  
កៃប ខណ័្ឌ  Bundesliga របស ់
អាល្លមឺង៉ ់កពំងុ ធ្វើ ដណំើរ លើ ផ្លវូ 
ទៅកាន់ ការ ចាប់ ផ្ដើម ឡើង  វិញ  
នៅ ខៃ កៃយ ខណៈ  Premier 
League របស់ អង់គ្លៃស រំពឹង 
ថា  ការ បៃកួត  អាចនឹង លៃង 
ដោយ អតម់ន អ្នក គាទំៃ ក្នងុ ខៃ 

មថិនុា  អ៊ចីងឹ ហើយ ទើប លោក 
D'Hooghe និយាយ ថា  វា ពិត 
ជាលឿន ពៃក  ដៃល កីឡាករ  
ទាងំ អស ់នងឹ មនការ ប៉ះ ពាល ់
គា្នា ជាពសិៃស ពៃល ចៃបាប ់គម្លាត 
សង្គមកំពុង មន បៃប នៃះ ។  

លោក  D'Hooghe  ដៃល ជា 
អត ីត ម្នាក ់ ក្នងុ ចណំោម សមជកិ 
គណៈកម្មាធិការ របស់ FIFA 
បាន ថ្លៃង បន្ថៃម ថា ៖ « ពិភព- 

លោក ពៃល នៃះមិន ទាន់មន  
លក្ខណៈ គៃប ់គៃន់សមៃប់ ការ- 
បៃកួត បាល់ ទាត់ ទៃ ខ្ញុំ សងៃឃឹម 
ថា  បញ្ហា នៃះ អាច ផ្លាស ់ប្ដរូ យា៉ាង 
ឆប ់រហស័ ហើយ នយិាយ ដោយ 
តៃង់ ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា  អាច ។ ឥឡូវ 
នៃះ អ្នក ទាំង អស់ គា្នាតៃូវ តៃ     
អត់ ធ្មត់ បន្ថៃម ទៀត » ។ 

បរុស វយ័ ៧៥ ឆ្នា ំបាន  បន្ត ទៀត 
ថា ៖ «បាល ់ទាត ់អាច កើត មន  

លុះ តៃ តៃ ការ ប៉ះ ពាល ់គា្នា អាច 
ធ្វើ បាន ។ បាល់ ទាត់ នៅ តៃ ជា 
កីឡា  ដៃល ប៉ះ ពាល់ គា្នា ហើយ 
ការ ប៉ះ បាល ់នៃះ គ ឺជាបញ្ហា ទ ី១ 
ដៃល គៃប់ គា្នា និយាយ ថា  អ្នក -  
គួរ តៃ ចៀស វាង » ។

ជាមួយ គា្នា នៃះ លោក ក៏ បាន 
ដាក ់ជា សណំរួ ថា ៖ « វាពាក ់ពន័្ធ 
នងឹ ចៃបាប ់គម្លាត សង្គម។ ការ ធ្វើ 
តៃស្ត គឺ ជា ចំណុច សំខាន់ តៃ 

អ្នក តៃូវ តៃ ធ្វើតៃស្ត  ដដៃល ៗ ។ 
ឧបម ថា  បើ សិន មន កីឡាករ 
ម្នាក់ ធ្វើ តៃស្ត វិជ្ជមន នោះ អ្នក- 
តៃូវ តៃ ដាក់ កៃុម ទាំង មូល ឲៃយ     
នៅ ដាច ់ដោយ ឡៃក។ នៃះ ឬ ជា 
ដំណោះ សៃយ សមៃប់ ការ- 
បៃកួត ? » ។

លោក D'Hooghe បាន 
បន្ថៃម ថា ៖ « យើង មនិ ដងឹ ព ីពៃល 
ដៃល វា នងឹ ឡើង ដល ់កមៃតិ ខ្ពស ់
បំផុតបាន  ឡើយ ពីពៃះ ក្នុង 
បៃទៃស នមីយួ ៗ  មន កមៃតិ មនិ 
ដចូគា្នា នោះ ទៃ។ ដណំោះ  សៃយ 
នងឹ មន   នៅ ថ្ងៃដៃល មន កម្មវធិ ី
ចាក់ វា៉ាក់សាំង តៃឹម តៃូវ » ។

លោក ក ៏បាន បៃប ់ដៃរ ថា  ការ- 
ផ្លាស ់ប្ដរូ តៃវូ តៃធ្វើ សមៃប ់វនិយ័ 
នងិ ចៃបាប ់ ពៃល ណា ដៃល បាល-់ 
ទាត់ ចាប់ផ្ដើមឡើង វិញ ដើមៃបី 
អនុញ្ញាត ឲៃយ អាជា្ញា កណា្ដាលធ្វើ 
ការ ពៃមន ចំពោះ កីឡាករ ណា 
ដៃល ខាក ស្ដោះ  ក្នងុ អឡំងុ ការ- 
បៃកួត។ លោក D'Hooghe 
បាន បៃប់ កាសៃត Daily Tel-
egraph ថា៖ « វា ជា ទម្លាប់ 
ធម្មតា សមៃប់ បាល់ទាត់ តៃ 
ទាក់ ទង នឹង អនាម័យ វា មិន ល្អ 
ទាល់ តៃ សះ » ៕   AFP/VN

Gabriel Jesus របស់ Man City ត្រវូបាន រារំាង ដោយ ខ្រស្រការពារ Man United។ AFP

TV5  បើក ប្រដាល់ វិញ  ត្រ មិន ទាន់ ប្រ កួត ពាន រង្វាន់ 
   យឺន ពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  សង្វៀន ទូរទសៃសន៍ 
ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥  នឹង បើក ឲៃយ មន 
ការ បៃកតួ បៃដាល ់គនុ ខ្មៃរ ឡើង 
វិញ ជា លក្ខណៈ  បិទទា្វារគា្មាន 
អ្នកទសៃសនា  បនា្ទាប់ ពី ផ្អាក ការ- 
បៃ កួត មួយ រយៈ  ដោយ បញ្ហា 
មៃរោគ ឆ្លង កូរ៉ូណា  ប៉ុន្តៃ មិន 
ទាន់ បន្ត ការ បៃ កួត ពាន រង្វាន់ 
Tv5  Boxing  Knock Os-
eries K Cement  នៅ ឡើយ  
ដោយ ទុក ឱកាស ឲៃយ កីឡាករ 
សមៃក ហ្វឹក ហាត់ ឲៃយ បាន   
គៃប់ គៃន់   ពៃះ ពាន រង្វាន់  
នៃះ បាន ចូល ដល់ វគ្គ ពាក់-
កណា្ដាល ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ហើយ ។ 

លោក អ ូ ឡាឡា  អ្នក សមៃប- 
សមៃួល កម្ម វិធី បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ 
បៃចា ំសង្វៀន ប៉សុ្តិ៍ លៃខ ៥   បាន  
បៃប់  ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍   ថា ៖«ការ-  
បៃកួត ពាន រង្វាន់ វគ្គ ពាក់-  
កណា្ដាល  ផ្តាច់ ពៃ័តៃ  បាន លើក 
ទៅ សបា្តាហ៍ កៃយ  គឺ ថ្ងៃ សៅរ៍ 
ទី ៩  ខៃ ឧសភា  ចំណៃក ការ- 
បៃកួត  សបា្តាហ៍ នៃះ   សុទ្ធ តៃជា 
កីឡាករ ឆ្នើមៗ  មន ជើង ចាស់  
និង ជើង ថ្មចីមៃះុ ទៅ តាម សមត្ថ-  
ភាព រីក ចមៃើន» ។ 

នៅ ក្នុងចំណោម  សមស- 
ភាព កីឡាករ ដៃល តៃូវ បៃកួត 
គា្នា  សបា្តាហ ៍នៃះ  ក ៏មន ការ វលិ- 
មក ជួបគា្នា រវាង អ្នក បៃដាល់  
ជើង ចាស់ ទម្ងន់ ធ្ងន់ ៧១ គ.កៃ 
នន់  ជំនិត និង  ចៅ  ផល ឌឿ  
ផងដៃរ ដៃល អ្នក ទាំង ២  សុទ្ធ 
តៃ សា្គាល់ សង្វៀន បៃដាល់ ជិត 
២០ ឆ្នាំ ដូច គា្នា។

 បៃ វត្តិ បៃ កួត  និង អតីត កាល 
របស់ អ្នក បៃដាល់ វ័យ ចំណាស់ 
ទាំង ២ រូប នៃះ  ធា្លាប់ បង្ហាញ 
សមត្ថភាព កន្លង មក  មិន ជា 
អសា្ចារៃយ ខា្លាំង ណាស់ ណា នោះ 
ឡើយ  ប៉ុន្តៃ ការ បៃ កួត របស់ គៃ  
នៅ តៃ មន បៃជា បៃយិ ភាព  នងិ 

កៃរ្តិ៍ឈ្មាះ លៃបី កមៃិត មធៃយម  
ដល់ បច្ចុបៃបន្ន ។  និយាយ ពី  នន់  
ជំនិត  នៅ តៃ រកៃសា បាន នូវ កៃបាច់ 
បៃចាំ តៃកូល  គឺ កណា្ដាប់ ដៃ ធ្ងន់  
រហស័  កម្លាងំ អសា្ចារៃយ  ធា្លាប ់ផ្តលួ 
ដៃ គូ ឲៃយ សន្លប់ បាន ចៃើន  ។

 ចំណៃក កីឡាករ  ចៅ  ផល- 
ឌឿ  វិញ ស្នៀត ចមៃុះ មន ជង្គង់  
ទាត់ កណា្ដាប់ ដៃ   ក៏ មិន អាច 
មើល  សៃល បាន ដៃរ  ពិសៃស 
មន ស្នៀត ការ ពារ ល្អ  ទោះ ជា 
ទទលួ រង នវូ ការ វាយ លកុ ខា្លាងំ ព ី
ដៃ គ ូក ៏មនិ ងយ នងឹ សន្លប ់នោះ 
ឡើយ ។  ពួក គៃ មន វ័យ ចាស់ 
ចៃើន ហើយ  តៃ កល លៃបិចនៃ 
ការ បៃកួត   នៅ តៃ ល្អ ដដៃល  

សៃប ពៃល កម្លាំង បៃ កួត របស់ 
គៃ  ចំនួន ៥ទឹក  ធា្លាក់ ចុះ មិន នៅ 
ល្អ ដូច ដើម នោះ ទៃ ។ 

លោក  សៃង  កដកិា  នាយក- 
គៃប់ គៃង កម្ម វិធី ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥ 
បាន នយិាយ ថា ៖« ការ ដាក ់អ្នក- 
បៃដាល ់ជើង ខា្លាងំ  វយ័ ចណំាស ់ 
ឲៃយ បៃកួត គា្នា បៃប នៃះ  ក្នងុ បំណង 
ជួយ ពួក គាត់  នៅ បន្ត អាជីព 
ពៃះ នៅ មន បៃយិ ភាព  នងិ ជា 
ការ បាន បៃក ់ចណំលូ ផង ដៃរ ។   
ជំនួប នៃះ  គៃ លំបាក សា្មាន មុន 
ពី លទ្ធផល ណាស់  ប៉ុន្តៃ ល្អ- 
មើល  ខណៈ ដៃល កន្លង មក 
ពួកគៃ ធា្លាប់ ជួប បៃកួត គា្នា ញឹក- 
ញាប់  និង មន ចាញ់ មន ឈ្នះ 
ទៅ វិញ ទៅ មក »។ 

មន គូ ចាប់ អារម្មណ៍ មួយ 
ទៀត គ ឺការ ជបួ គា្នា រវាង កឡីាករ 
ជើង ថ្ម ី កៃវ  សរំទិ្ធ  នងិ ជើង ចាស ់
ធា នុ រាជ ហើយជំនួបនៃះ  ធា  
នុរាជ បាន  និយាយ ថា ៖ «កៃវ  
សំរិទ្ធ   ដៃ ធ្ងន់ ដៃរ  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ ធា នា  
បៃ កួត ឈ្នះ បាន   ពៃះ សា្គាល់ 
ចៃបាស់  និង ធា្លាប់ បៃ កួត ឈ្នះ 
ចំនួន ២ ដង មក ហើយ »។ កៃ 
ពី នៃះសម  ពិសិដ្ឋ  តៃូវជួប 
ចៃកឹ  កសុល ដៃល  ពកួ គៃ  វ៉ៃ បាន 
ល្អ  និង មន កម្លាំង  រឹង មំ  ៕

ចៅ ផលឌឿ ត្រូវ វិល មកជួប នន់ ជំនិត នៅ សង្វៀនTV5  ។ សហ ការី

AIC ខឹងសម្របានឹងបម្រម 
មិនឲ្រយ ត្រឡបទ់ៅ  ហ្វកឹ ហាត់

ក្រងុ មឡីាន :សមគម  កឡីាករ 
បាល ់ទាត ់អីតុាល ី(AIC) កាល- 
ព ីថ្ងៃ អង្គារ បាន រិះ គន ់ចពំោះ ការ 
សមៃច របស ់រដា្ឋា ភបិាល ដៃល 
មនិ អនញុ្ញាត ឲៃយ តៃឡប ់ទៅ ហ្វកឹ- 
ហាត់ វិញ  សមៃប់ កៃុម កីឡា  
ខណៈ បាន បន្ធូរ បន្ថយ ចៃបាប់   
ទប់ សា្កាត់ វីរុស កូរ៉ូ ណា ចំពោះ    
អត្ត ពលិក ឯកត្តជន ។   

នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី លោក  
Giuseppe Conte បាន 
បៃកាស ថាអត្ត ពលកិ ឯកត្ត ជន 
អាច ហ្វឹក ហាត់ បាន ពី ថ្ងៃ ទី ៤ 
ខៃ ឧសភា តៃ កឡីា ជាកៃមុ មន 
បាល់ ទាត់ ផង  តៃូវ  រង់ចាំ  រហូត 
ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ ឧសភា ដៃរ ។ 

កៃយ មន សៃចក្ដី បៃកាស  
នៃះ  AIC នយិាយ ថាការ សមៃច  
នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ កីឡាករ បាល់- 
ទាត់ ទាំង អស់ មន ការ ងឿង- 
ឆ្ងល់ និងភា្ញាក់ ផ្អើល ជា ខា្លាំង ។ 

AIC មន លោក Damiano 
Tommasi ជា បៃធានឲៃយ ដឹង 
ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស ថា ៖ « គនំតិ 
នៃះដូច ជា លម្អៀង។ មិនសម- 
ហៃតុ ផល ទាល់ តៃ សះ ដៃល 
អនុញ្ញាត ឲៃយអ្នក កីឡា ឯកត្តជន 
ចលូ កាន ់ទលីាន ហ្វកឹហាត ់បាន 

តៃ  កីឡាករ បាល់ ទាត់  និង អត្ត- 
ពលិក ដទៃ ទៀតមិន អាច » ។      

 បៃកាស នោះ បានបន្ត ថា ៖ 
«សមៃប ់កឡីាករ  ដណំាក ់កាល 
ហ្វឹក ហាត់ នៃះ  កៃយ ផ្អាក 
សកម្មភាព  យា៉ាង យូរ គឺ ចាំ បាច់ 
ណាស ់ដើមៃបី ចៀសព ីរបសួ នងិ 
តៃៀម ខ្លួន     ហ្វឹក ហាត ់ជាកៃុម ពី 
ថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ ឧសភា តទៅ  » ។     

 រដ្ឋ មនៃ្តី កីឡា អីុតាលី លោក 
Vincenzo Spadafora 
បានធ្វើការ  ការពារ ចំពោះ  វិធី- 
សាស្តៃ បៃយ័ត្ន បៃយៃងរបស់  
រដា្ឋា ភិបាល នៃះ ដោយ បាន 
សរសៃរ តាម បណា្ដាញ សង្គម 
Facebook របស់ ខ្លួន   ថា ៖        
« ភាព  បៃយត័្ន បៃយៃងដៃល យើង 
មន ទាក ់ទង នងឹ បាល ់ទាតន់ៃះ 
គឺ ជាអ្វី ដៃល  ធ្វើ ឲៃយ មន ពន្លឺ នៃ ក្ដី- 
សងៃឃឹម ក្នងុ ការ ចាប ់ផ្ដើម បៃកតួ 
បៃជៃង ជើង ឯកបានវិញ » ។  

លោក រដ្ឋ មន្តៃ ីបាន បន្ថៃម ទៀត 
ថា ៖ « គៃប់ យា៉ាង  នឹង ផ្អៃក លើ 
ការ វិវឌៃឍនៃ វិបត្តិ សុខភាព នៃះ 
ហើយ លទ្ធភាព របស ់យើង  នៅ 
ចនោ្លាះ  ពៃល នៃះ និង ថ្ងៃទី ៤ ខៃ 
ឧសភា  គឺ គោរព តាម ចំណាត់- 
ការនៃះ »៕ AFP/VN

លោក D'Hooghe ពៃល ថ្លៃង កន្លងមក។ រូប AFP



នី មុនីនាថ បញ្ជាក់ រឿង សារ ដែល 
មហា ជន សងែស័យ មានមា្ចាស់ ចិត្ត ថ្មី 

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ថ្មីៗ នេះ  តារា  សម្តេង សេ ីមាន   រហសេស- 
នាម ថា   «តារា សម្តេង  សមេក ់ទកឹភ្នេក »  កញ្ញា ន ី
មនុនីាថ  បង្កើត  ភា ព   ភា្ញាក ់ ផ្អើល សាជា ថ្ម ីតាម រ យៈ   
ប ង្ហើរ  សារ   ក្នុង  បណ្តាញ ស ង្គម  ហាក់ ចង់ បេប់ ថា  
ខ្លួន     កំពុង តេ មាន មា្ចាស់ ចិត្ត ថ្មី  មក ស្អំ  បេះដូង ។  

ទើប តេ បកសេយ រឿង ផ្ទុះ   ការ សងេសយ័ លើ   ការ- 
កេ  សម្ផសេស មុននេះ    សោះ សេប់ តេ   កញ្ញា នី 
មុនីនាថ ប ង្ហើរ  សារ មួយ ឃ្លា  បង្ហើប ថា ហាក់ ដូច 
ខ្លួន កំពុង  មាន    មា្ចាស់ ស្នេហ៍ ថ្មី  មក ស្អំ បេះដូង នឹង  
ចំណង  ស្នេហ៍  ខេសេក ១ខេសេ ជូន មក ខ្លួន  ដោយ នា ង 
បាន សរ សេរ  ថា៖«អរគុណណដេល នៅ ក្នុង 
ជីវិតរបស់  ខ្ញុំ  គេប់ ពេលវេលា !នេះហើយគឺ ជា 
សេចក្ត ីសខុ  សមេប ់ ជវីតិ»នងិ សារ ថា៖«មា្ចាស ់ខេសេក 
នេះ ហើយ  គឺជា មា្ចាស់ បេះដូង ជា កេវភ្នេក របស់ ខ្ញុំ » ។

 សារ  អម នងឹ របូ ថត ឈរ ពាក ់  ខេសេក មយួ ខេសេ នោះ 
តេូវ  តាម ដាន  ជីវិត ឯកជន កញ្ញា នី មុនី នាថ ក៏ 
បង្កើត  បាន ជា ចម្ងល់ ពី មហា  ជន លើកឡើង មួយ 
រពំេច  ថា ៖ « អយី៉ា ! ក ញ្ញា ន ីមនុនីាថ មាន 
អ្នក  ថ្មី មក ស្អំ បេះដូង ហើយទេ  តើ ហ្ន - 
កេយ ពី ចេក ផ្លូវ គ្នា នឹង អតីត  មា្ចាស  ់-  
ចិត្ត ជា អាណិកជន អាមេរិក នោះ 
!តើ បុរស ថ្មី នេះ   ជា អ្នក ណ   ដេរ    
មាន សណំង ម ក ស្អ ំ បេះ ដងូ   សេ ី
សេស់ រូប   នេះ ?» ។

ដោយ ឡេក តារាសេី កញ្ញា 
នី មុនីនាថ ក៏ នៅ មិន ទាន់ 
សារភាព ចេបាស់ លា ស ់-  
ឡើយ  ថា តើ មា្ចាស់ ខេសេក 
ដេល  ជា មា្ចាស់ បេះ ដូង- 
និង  កេវភ្នេក របស់ 
នា ង មេន ឬ អត?់   
ខណៈ  ភ្នំពេញ- 
ប៉ុស្តិ៍  គេន់ តេ 
ទទលួ បានការ-  
បក   សេយ ពី 
នាង បេប ពង្វាង-  
ដាន  យ៉ាង ដូច្នេះ ផង 
ដេរ  ថា៖ « សារ  នោះគឺ 
គេន់តេ ជា បា៉ារ៉ូល  កុន 
ប៉ុណ្ណោះ   ហើយ   ខ្ញុំ  ក៏ តេ ង 
តេ បង្ហោះ លេងកេយ 
ពេល ថត រូប បង្ហោះ-  
តាម  ហេ្វស ប៊ុកដ េរ ។ 
សព ្វថ្ងេ នេះ ចំពោះ 
រូបនាង  ខ្ញុំ អ្នក តាម-  
សេឡាញ់ នោះគឺ 
ថា មាន ចេើន - 
ណស់ គេន់ តេ 
ថាខ្ញុំ មិន ទាន់ - 
សមេច ទទួល-  
យក  ស្នេហា ពី អ្នក - 

ណ មា្នាក់ នៅឡើយទេ ។» 
កន្លង មក  នេះដេរ បើ តាម អ្នកសេី 

សុភាលី តេូវ ជា មា្តាយបង្កើត របស់ 
កញ្ញា នី មុនីនាថ នោះធ្លាប់  បាន 
បេប  ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍    ថា ៖ « ចាស ! ក្មយួ 
កូនមីង អត់ ទាន់ មាន អ្នកណ ថ្មី- 
នោះ ទេ ! ហើយ រីឯ សារ នាង នយិយ 

រឿង   ខេសេក នោះ គឺ គេន់ តេនាង       បាន - 
សរ សេរ  លេង ទេ ក្មួយ!» ។

ដោយ ឡេក ជុំ វិញ រឿង - 
ការ  ងរ សិលេបៈ វិញនោះគឺ  

កញ្ញា នី មុនី នាថ  
មិន តេឹម តេ មិន   រង - 
ផល    ប៉ះ ពាល ់ ឬ ជបួ 
វិបត្ដិ  ដោយ  កូវី ដ ១៩ 
ប៉ុណ្ណោះ  ទេ ថេម- 
ទាំង ជាប់ រវល់ គួរ - 
សម  ក្នងុ ការ  ថត កនុ 

ពី  មួយរឿង  ទៅ  មួយ រឿង 
ទៀត  ផង។  

កញ្ញា នី មុនីនាថ 
បញ្ជាក់ ថា៖ «សមេប់ 
នាង ខ្ញុ ំ ទើប តេ ថត កនុ 
ចប់ ថ្មីៗ នេះ ហើយ 

ការ ថតកុននោះ 
យើង  តេង តេ- 
គោរពទៅ តាម 
គោលការណ៍ 
កេសងួ   ណេនា ំ 

ដេរ ដោយ យើង តេង 
រកេសា  អនាម័យគេប់- 
ពេល និង មិន មាន 
ការ  ជួប ជុំ គ្នា ចេើន - 
នោះ ឡើយ»៕ 

តារា   សម្តេង សេ ី  នី មុន្ននីាថ  បង្ហោះ  សារ  ហាក់ចង់ 
បង្ហើប រឿង ខ្លនួ  មាន សម្ពន័្ធស្នេហ៍ថ្ម ី។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 
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ការ បេជេង គ្នា យក បល់ រវាង Thomas Meunier របស់ PGS និង Moussa Dembele នេ កេមុ Lyon។ AFP

នាយករដ្ឋមន្តែបីារំាង  ចង់ឲែយ 
លុបចោល ពែតឹ្តកិារណ៍ កីឡា

 កេុង ប៉ារីស: ការ បេកួត កីឡា 
នានា នៅ ក្នុង បេទេស បារាំង 
មាន ដចូ ជា បាល ់ទាត ់ និង បាល-់ 
ឱប ជាដើម  នឹង មិន តេូវបាន 
អនុញ្ញាត ឲេយ មាន សកម្ម ភាព 
ឡើង វិញ ឡើយ មុន ខេ កញ្ញា 
ហើយ នេះ ជា សុន្ទរកថា  របស់ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេី Ed-
ouard Philippe កាល ពីថ្ងេ 
អង្គារ ដេល ការលើក ឡើង នេះ 
ទំនង ជា អំពាវ នាវ ឲេយ រំលាយ 
ចោល រដូវ កាល ២០១៩ - 
២០២០ នេះតេ ម្ដង ។

សមេប ់ការ បេកតួ បាល ់ទាត ់
អាជីព បើតាម ការ លើក ឡើង 
របស់ លោក នាយក រដ្ឋមន្តេី នេះ 
បាន នយ័ ថា  រដវូ កាល២០១៩- 
២០២០ ទាំង  ការ បេកួត កេប- 
ខ័ណ្ឌ  Ligue 1 និង Ligue 2 
តេូវតេ  រំលាយ ចោល ។ 

 នាយក រដ្ឋ មន្តេីបារាំង លោក 
Philippe បាន ថ្លេង ទៅកាន់ 
សភា ជាតិ ថា ៖ « សកម្ម ភាព 
កីឡា អាជីព នានា រដូវ កាល 
២០១៩ -២០២០ ជាពិសេស 
ផ្នេក បាល់ ទាត់ នឹង មិន អាច 
ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ ឡើយ » ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេី បាន 
ថ្លេង បន្ត ទៀត ថា ៖ « ខ្ញុំ ចង់ 
បញ្ជាក់ ឲេយ បាន ចេបាស់ ថា ពេឹត្តិ- 
ការណ ៍សខំាន ៗ់  ទាងំ អស ់ទាងំ 
ផ្នេក កីឡា និង បេពេណី វបេបធម៌ 
ជាពិសេសកម្មវិធី បុណេយ នានា 
នងិ ការ រៀប ច ំពពិរ័ណព៍ាណជិ្ជ- 
កម្មផេសេង ៗ  ទាំង អស់ ហ្នឹង  

មិនអាច ធ្វើ នៅ មុន ខេ កញ្ញា 
ឡើយ » ។

ហេតុ ដូច្នេះ សមេប់កេប- 
ខ័ណ្ឌ កំពូល  Ligue 1 ការ- 
សមេច មួយតេូវ តេ មាន ឥឡូវ 
នេះ ថា តើកេុម អ្នកមាន    Paris 
Saint-Germain ដេលកំពុង 
នាំមុខ លើ កេុម Marseille 
ដាច់ ដល់  ទៅ  ១២ពិន្ទុ ទាំង នៅ 
សល់ ១បេកួត ក្នុង ដេនោះតេូវ  
បេគល់ តំណេង ជើង ឯក ឲេយ  ដេរ 
ឬទេ? ហើយ ក្នុងនោះ ក៏ តេូវ 
សមេច សមេប់កេុម តេូវ ឡើង 
នងិ ធ្លាក ់ពេម ទាងំ កេមុ តេវូ បាន 
លេង នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប ផងដេរ ។ 

មុន ការ បេកួត តេូវ បាន ផ្អាក 
កេុម បាត តារាង Toulouse 
តាម ពកីេយ កេមុ បាត តារាង ទ ី
២ Amiens ១០ ពិន្ទុ ហើយ 
កេមុ លេខ ១៨ គ ឺ    Nimes តាម 
កេុម នៅកេ តំបន់ កាត់ ចោល 
៣ពិន្ទុ ខណៈ ការបេកួត នៅ 
សល់ ១០ សបា្ដាហ៍ទៀត ។ រី ឯ 
នៅ លីក លំដាប់ ទី២ វិញ កេុម  
Lorient និង Lens កំពុង ឈរ 
នៅ តំណេង ឡើង  មក លីក 
លំដាប់ កំពូល  ដោយ ស្វ័យ- 
បេវត្តិ ។

តាម ដេល ដឹង  មាន សេចក្ដី- 
រាយការណ៍ ថា  មាន កិច្ច បេជុំ 
មួយរវាង រដ្ឋមនេ្តីកីឡា កេប- 
ខណ័្ឌ LFP នងិ សហពន័្ធ បាល-់ 
ទាត់  បារាំង (FFF) កាល- 
ពីយប់ ថ្ងេ អង្គារ  តេ មិន ទាន់ដឹង 
លទ្ធផល យ៉ាង ណ ទេ។ 

យ៉ាង ណ ក៏ដោយ បេសិន 
បើលីក អាជីព របស់ បារាំង តេូវ 
រំលាយ ចោល មេន នោះ អាច 
នឹង កា្លាយ ជា បេទេស នៅ អឺរ៉ុប ទី 
២ ដេល ធ្វើ ដូច្នេះ   ខណៈកាល 
ពី សបា្ដាហ៍ មុន កេប ខ័ណ្ឌ Ere-
divisie របស់ បេទេស ហូឡង់ 
បាន  បេកាស លុប ចោល ទាំង- 
សេុង ហើយ  ដោយអត់មាន 
កេុម គេង ជើង ឯក ពេម ទាំង 
គ្មាន កេុម ឡើង ឬ ធ្លាក់ ។

បារាំង គឺ ជា បេទេស ទី ៤ 
របស់ ពិភពលោក ដេល មាន 
ចំនួន អ្នក សា្លាប់  ដោយសារ ជំងឺ 
កវូដី ១៩ តាម ព ីកេយ សហរដ្ឋ 
អាមេរកិ អុតីាល ីនងិ អេសេបា៉ាញ 
ហើយ មុន មាន សុន្ទរកថារបស់ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេី នេះ កេុម 
អ្នក គេប់ គេង ការ បេកួត បាល់- 
ទាត ់សងេឃមឹ ថា  ពកួគេអាចនងឹ 
ចាប់ ផ្ដើម រដូវកាល ឡើង វិញ 
ក្នុង ខេ មិថុនា ។

សា្ថាប័ន គេប់ គេង បាល់ ទាត់  
អឺ រ៉ុប UEFA បាន ផ្ដល់ កាល 
កណំត់ ឲេយ លីក អាជពី ទាំង អស ់ 
តេឹម ថ្ងេ ទី ២៥ ខេ ឧសភា តេូវ 
បេប់ ពី គមេង របស់ ខ្លួន ក្នុង 
ការ ចាប់ ផ្ដើម ការ បេកួត ក្នុង 
សេុក ឡើង វិញ  ក្នុង នោះកេប- 
ខ័ណ្ឌ Bundesliga របស់ 
អាល្លឺម៉ង់, Serie A របស់ 
អុីតាលី និង English Pre-
mier League របស ់អងគ់្លេស 
សុទ្ធ តេ ចង់ បញ្ចប់ រដូវកាល 
របស់ ខ្លួនដូច គ្នា ៕AFP/VN

តារា  សម្តេង សេ ី មាន 
រហសេសនាម តារា ទឹក 
ភ្នេក នី មុនីនាថ  ។ 

រូបថត ហុង មិនា
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