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ទូរទស្សន៍កីឡាកម្រិតអាជីព១
នឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជា

សូមអានទំព័រ

១៥
ព័ត៌មានកីឡា

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

នាយករដ្ឋមន្ត្រី អំពាវនាវឲ្រយពលរដ្ឋ
បន្តប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់ទោះបីកម្ពជុាល្រងមានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ទៀតក្តី

ខន សា វិ 
 
ភ្នពំៃញ ៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ហ៊ុនស្រនបានអំពាវនាវឱ្រយ
ពលរដ្ឋ បន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់
អំពីជំងឺរាតត្របាតកូវីដ១៩បើ-
ទោះបីជាកម្ពជុាល្រងមានអ្នក-
ជំងឺន្រះក្ដីខណៈស្ដ្រីដ្រលព្រយាបាល

ជាសះស្របើយពីជំងឺកូវីដ១៩
ចងុក្រយគ្រត្រវូបានអនុញ្ញាត
ឲ្រយច្រញពីមន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាព
ខ្ម្ររ-សូវៀតកាលពីថ្ង្រសៅរ៍។
នៅថ្ង្រទី១៦ខ្រឧសភាលោក

ហុ៊នស្រនបានអបអរសាទរ
ចំពោះស្ដ្រីអាយុ៣៦ឆ្នាជំាអ្នក-
ជំងឺកូវីដ១៩ចុងក្រយក្នុង

ចំណោមអ្នកជំងឺសរុបទំាង១២២
នាក់ដ្រលត្រវូបានក្រសួងសុខា-
ភិបាលប្រកាសថាបានជាសះ-
ស្របើយនិងអនុញ្ញាតឱ្រយចាកច្រញ
ពីមន្ទរីព្រទ្រយមិត្តភាពខ្ម្ររ-សូវៀត
ក្រយពីការធ្វើត្រស្ដចំនួន២
លើកមានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន
ជាមួយជំងឺកូវីដ១៩។ ប៉ុន្ត្រ

លោកហុ៊នស្រនបានលើកឡើង
ថាពិតម្រនត្រកម្ពជុាពំុមានករណី
ថ្មីកដ៏ោយប៉នុ្ត្រប្រជាពលរដ្ឋបន្ត
ត្រវូប្រងុប្រយត័្នខ្ពស់ដោយត្រវូ
អនុវត្តវិធានការអនាម័យជាប់
ជាប្រចាំគឺត្រវូពាក់មា៉ាស់ដសុ-
លាងសមា្អាតដ្រជាមួយសាប៊ូ
ទឹកអាល់កុល...តទៅទំព័រ  ៤

ថ្នាក់ដឹកនំាសរសើរ
ស្នាដ្រនគរបាលជាតិ 
ត្ររំឭកថ២០២០មាន
ភាពស្មគុស្មាញច្រើន

ផ្ល្រឈើនិងបន្ល្រ
កម្ពជុាកំពុងទាក់-
ទាញចំណាប់អា- 
រម្មណ៍វិនិយោគិន

UNថកិច្ចសហប្រតិ- 
បត្តកិារអន្តរជាតិលើ 
បច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល
សំខាន់ណាស់ក្នងុការ
ជួយកមា្ចាត់កូវីដ១៩

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ លោកហុ៊នស្រនលោក
សខ្រងនិងលោកន្រតសាវឿន
បានកោតសរសើរសា្នាដ្រនគរបាល
ជាតិក្នងុការបំព្រញការងារកន្លង-
ទៅត្របានក្រើនរំឭកថាឆ្នាំ
២០២០ន្រះកម្ពជុាអាចប្រឈម
នឹងហានិភ័យពោរព្រញដោយ
ភាពស្មគុសា្មាញច្រើនបណ្ដាល
មកពីវិបត្តិសកលនិងឥទ្ធិពល
ដ្រលកើតមានក្នុងប្រទ្រស។
នៅក្នងុឱកាសខបួ៧៥ឆ្នាំន្រ

កណំើតអគ្គស្នងការនគរបាល-
ជាតិដ្រលត្រវូបានបង្កើតកាល-
ពីថ្ង្រទ១ី៦ឧសភាឆ្នាំ១៩៤៦
ថា្នាក់ដកឹនាកំម្ពជុារមួមានលោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រនរដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសងួមហាផ្ទ្រលោកស
ខ្រងនងិអគ្គស្នងការនគរបាល
ជាតិលោកន្រតសាវឿនសុទ្ធ-
ត្របានថ្ល្រងកោតសរសើរសា្នាដ្រ
របស់កមា្លាងំនគរបាលជាតិក្នងុ
កិច្ចប្រឹងប្រងថ្ររក្រសាសន្តិសុខ
ធានាស្ថរិភាពរក្រសាសណ្ដាប់ធា្នាប់
សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ។
លោកហ៊ុនស្រន ថ្ល្រងនៅ

ក្នងុសារលិខិត៤ទំព័ររបស់លោក
ថាកងកមា្លាងំនគរបាលជាតិ
បានបន្តប្រកៀកសា្មាគ្នាជាមួយ
កងយោធពល...តទៅទំព័រ  ២

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ :ក្រមុហ៊នុមានមលូ-

ដ្ឋាននៅប្រទ្រសបារាំងRe-
portlinker.comកាលពីព្រល
ថ្មៗី ន្រះបានច្រញរបាយការណ៍
ស្រវជ្រវមួយដ្រលបងា្ហាញថា
ទផី្រសារបន្ល្រផ្ល្រឈើកម្ពជុាកពំងុ
មាននិនា្នាការកើនឡើងដ្រល
ន្រះជាជំហានវិជ្ជមានសម្រប់
ការពង្រកីទីផ្រសារខណៈអ្នកដំ-
ដុះត្រងប្រឈមនងឹកង្វះទផី្រសារ
នៅព្រលរដូវ...ត ទៅ ទំព័រ  ៩

បរុ ីញវូ យក៉ៈអគ្គល្រខាធិការ
អង្គការសហប្រជាជាតិលោក
អង់តូនីញ៉ូហ្គុយតឺរ្រសបាន
ថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រសៅរ៍ថា កិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើ
បច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថលសំខាន់-
ណស់ក្នុងការជួយកមា្ចាត់ជំងឺ-
កូវីដ១៩។...តទៅទំព័រ១០

អ្នក ជាសះសៃបើយពីជំងឺ កូវីដ ១៩ ចុងកៃយគៃបង្អស់ (នៅក្នងុឡាន ដៃកាន់បាច់ផ្កា) ពៃល ចៃញពីមន្ទរីពៃទៃយមិត្តភាពខ្មៃរ-សូវៀត កាលពីថ្ងៃសៅរ៍។ រូបSPM



តពីទំព័រ១...ខេមរភូមិន្ទក្នងុ
កិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដី
រកេសាបានពេំដេនសន្តិភាពមិត្ត-
ភាពសហបេតិបត្តិការនិងការ-
អភិវឌេឍ។ពួកគេក៏បានបង្ការទប់-
ស្កាត់និងបេឆំាងអំពើភេរវកម្មនិង
ឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេនគេប់បេភេទ។
លោកបន្តថាជាពិសេសកង-

កម្លាងំនគរបាលបាន«តសូ៊បេឆំាង
គេប់ឧបាយកលសកម្មភាពពួក-
អមិត្តក្នងុនិងកេបេទេសបង្កើត
បានបរិយាកាសកក់ក្ដៅសមេប់
បេជាពលរដ្ឋរស់នៅបេកបមុខ-
របរចិញ្ចឹមជីវិតនិងបង្កើតបាន
មលូដ្ឋានរងឹមំបមេើឲេយការអភ-ិ
វឌេឍបេទេសជាតិលើគេប់វសិយ័
និងបានវាយឲេយបរាជ័យនូវចលនា
បដិវត្តន៍ពណ៌ដេលបុ៉នប៉ងផ្ដួល-
រំលំរាជរដ្ឋាភិបាលសេបចេបាប់
ដណ្ដើមអំណាចផ្ទុយពីរដ្ឋធម្ម-
នញុ្ញនេពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
និងគោលការណ៍លទ្ធិបេជា-
ធិបតេយេយសេរីពហុបកេស»។
លោកបន្តថាឆា្នា២ំ០១៩កន្លង

ទៅកេពីរងឥទ្ធិពលនេវិបត្តិ
សកលលោកកម្ពជុាបានរងនវូ
សម្ពាធទំាងនយោបាយនិងសេដ្ឋ-
កិច្ចពីសំណាក់មជេឈដ្ឋានបរទេស
មួយចំនួនដេលមនបំណងរុក-
កួនបន្តះុបង្អាប់ និងបំផ្លាញរាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប៉ុនប៉ង
ផ្ដល់ឱកាសឲេយពួកឧទា្ទាមកេបត់-
ជាតិអនុវត្តផេនការទុច្ចរិតបេើ-
បេស់ឧបាយកលគេប់រូបភាព
ធ្វើរដ្ឋបេហារដណ្ដើមអំណាច
នងិផ្លាស់ប្ដរូរបបរាជានយិមនៅ
កម្ពជុា។លោកហ៊នុសេនបន្ត
ថា៖«គុណសមេបត្តិនិងការលះ-
បង់បេកបដោយមនសិការវិជា្ជា-

ជវីៈនងិស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់
កងកម្លាំងនគរបាលជាតិក្នុង
ការបមេើឲេយផលបេយោជន៍
សង្គមនិងបេជាពលរដ្ឋគឺពិត
ជាមនចេើនឥតគណនានិងមនិ
អាចកាត់ថ្លេបាននោះឡើយ»។
រដ្ឋមន្តេីកេសងួមហាផ្ទេលោក

សខេងក្នុងសរលិខិតរបស់
លោកក៏បានថ្លេងបេហាក់បេហេល
គ្នាថាកងកម្លាងំនគរបាលជាតិ
ជាពិសេសបានបញ្ចៀសអំពើ
ភេរវកម្មតស៊ូបេឆាងំការលាង-
សម្អាតបេក់នងិហរិញ្ញបេបទាន
ភេរវកម្មទប់ស្កាត់និងបង្កេប
ទាន់ពេលវេលានូវឧកេិដ្ឋកម្ម
ឆ្លងដេនគេប់បេភេទ។
លោកបន្តថា៖«បទល្មើស

ពេហ្មទណ្ឌមនកំណើនបន្តិច
បុ៉ន្តេបេភេទបទល្មើសដេលមន
ឥទ្ធិពលដល់ចតិ្តសស្តេសង្គម
ដូចជាលួចឆក់ ប្លន់ រំលោភ
សម្លាប់ការបេើបេស់អាវុធខុស-
ចេបាប់មនការថយចុះសេប-
ពេលដេលកិច្ចបេតិបត្តិការ
បង្ការទទលួបានលទ្ធផលខ្ពស់

គួរឲេយកត់សម្គាល់»។
ទោះបីជាទទួលបានលទ្ធផល

ល្អយា៉ាងណាក្ដីលោកហុ៊នសេន
បានលើកឡើងថាឆា្នាំ២០២០
នេះនងិឆា្នាំខាងមខុកម្ពជុាអាច
ជួបសម្ពាធអវិជ្ជមននិងរង-
វិបត្តិសកលកើតចេញពីកត្តា
ខាងកេនិងខាងក្នងុដេលតមេូវ
ឲេយកម្ពជុាចំាបាច់តេវូពងេឹងខឿន
សន្តសុិខជាតិ និងសន្តសុិខផ្ទេ-
ក្នងុទប់ស្កាត់មនិឲេយមនរចនា-
សម្ព័ន្ធ អង្គការចាត់តំងនិង
សកម្មភាពបដិវត្តន៍ពណ៌នៅ
កម្ពុជា។លោកឲេយនគរបាល
ខតិខំបន្តកាត់បន្ថយបទល្មើស
គេប់បេភេទបោសសម្អាតបទ-
ល្មើសគេឿងញៀនអពំើជញួដរូ
មនសុេសជាពសិេសស្តេនីងិកមុរ
បង្កើនសមត្ថភាពបេឆាំងបទ-
ល្មើសបច្ចេកវិទេយានិងបនេសាបឥទ្ធិ-
ពលនេការបំពុលព័ត៌មនសង្គម។
ចំណេកឯអគ្គស្នងការនគរ-

បាលជាតិលោកនេតសវឿន
បានថ្លេងតមរយៈលិខិតរបស់
លោកថា៖«ដោយសរកម្ពុជា

ស្ថិតនៅចំណុចកណា្ដាល រវាង
ភូមិសស្តេនយោបាយនេការ-
អនុវត្តយុទ្ធសសេ្តឥណ្ឌូបា៉ាសីុ-
ហ្វិកនងិផ្លវូមយួខេសេកេវាត់មយួ
នោះធ្វើឲេយស្ថានការណ៍សន្តិសុខ
ផ្ទេក្នងុរបស់កម្ពជុានាពេលខាង-
មុខមនភាពផុយសេួយ»។
លោកបន្តថា ពួកអមិត្តពី

ខាងកេបេើបេស់កេុមឧទា្ទាម
នងិយន្តការដេលមនសេប់ធ្វើ
ជាឧបករណ៍បមេើឲេយមហិច្ឆត
នយោបាយរបស់ខ្លនួផងនិងផេន-
ការនិងឧបាយកលឧទា្ទាមផង។
ខណៈដេលពិភពលោកក៏

ដចូជាកម្ពជុាកពំងុទទលួរងនវូ
ឥទ្ធពិលពីជំងឺកូវីដ១៩ថា្នាក់ដឹក-
នាំទាងំ៣របូបានកេើនរឭំកឲេយ
កងកម្លាងំនគរបាលជាតិអនុវត្ត
ឲេយបានខា្ជាប់ខ្ជនួនូវវិធានការអនា-
ម័យដើមេបីបង្ការទប់ស្កាត់និង
បេឆាំងជំងឺនេះតមវិធានការ
ដេលកេសួងសុខាភិបាលបាន
ដក់ចេញ។ វិធានការនេះតេូវ
អនុវត្តទាំងផ្ទាល់ខ្លួននិងកេុម-
គេួសរ៕
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នៀមឆេង

ភ្នំពេញៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្តេីហ៊នុសេនបានថ្លេងកាល-
ពីថ្ងេសុកេថារឿងក្ដីនៅតលុាការ
របស់លោកកឹមសុខាទុកឲេយ
តុលាការជាអ្នកសមេចទៅ
តមនីតិវិធី។នេះយោងតមអ្នក-
នាំពាកេយរាជរដ្ឋាភិបាល លោក
ផេសុីផនបានថ្លេងបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពីមេសិលមិញ។
លោកហ៊នុសេនកាលពីថ្ងេ

សកុេកន្លងទៅបានដកឹនាំកចិ្ច-
បេជុំគណៈរដ្ឋមន្តេីដើមេបីពិនិតេយ
អនុម័តសេចក្ដីពេងចេបាប់មួយ
ចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងសម្អាត
បេក់ និងចេបាប់ពន្ធដរ។ ក្នុង
នោះលោកក៏បានលើកឡើងពី
ជំនបួរបស់លោកជាមយួលោក

កឹម សុខាកាលពីសបា្ដៅហ៍-
មុន។ប៉ុន្តេលោកផេសុីផន
ថ្លេងថាលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
មិនបាននិយាយអំពីអ្វីដេល
លោកបាននិយាយជាមួយ
លោកកឹមសុខាទេ។
លោសុីផន បានថ្លេងថា៖

«អ្វីដេលលោកលើកឡើងគ្មាន
វធិីណាកេពីផ្លវូចេបាប់នោះទេ។
ដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមន
និនា្នាការ ឬឱកាសណាដើមេបី
ទៅជេៀតជេកក្នុងការងរ
របស់តុលាការនោះទេ»។
លោកថា៖«លោកបេប់ថាជហំរ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអត់មន
រឿងអ្វីដេលតេូវទៅលូកលាន់
ជាមួយនឹងការងររបស់តុលា-
ការទេ។ ទុកឲេយតុលាការគេ
កាត់តមផ្លូវចេបាប់របស់គេ»។

លោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាពំាកេយ
កេសួងយុត្តិធម៌បានថ្លេងពីថ្ងេ
មេសិលមិញថា ដំណើរការរបស់
តលុាការនងឹបន្តទៅតមនតីិវធិី
មិនមនអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
ជំនួបរបស់លោក ហ៊ុន សេន
និងលោកកឹមសុខាទេ។
លោកថ្លេងថា៖ «ការជួបគ្នា

ការពភិាកេសារវាងនាយករដ្ឋមន្តេី
នោះជារឿងមួយដោយឡេក។
វាអត់មនពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅនឹង
ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការ។
អ៊ីចឹងនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅ
តេបេពេឹត្តទៅជាធម្មត តម
បញ្ញត្តិចេបាប់ដេលមនជាធរ-
មនហើយដណំាក់កាលរបស់
គត់គឺជាដំណាក់កាលនេការ-
ជំនុំជមេះប៉ុន្តេតេូវផ្អាកមួយ
រយៈដោយសរការស្នើសុំពី

ភាគីមេធាវីទាំងសងខាង។
ដល់ពេលណាកវូដី១៩ហើយ
(នឹង)មនការឯកភាពគ្នា
ស្នើសុំពីមេធាវីទាងំសងខាងឲេយ
បន្តទៀតពេលនោះដំណើរការ
តុលាការនឹងបន្តទៀត»។ សវនា-
ការលោកកមឹសខុាក្នងុសណំុំ
រឿងសន្ទិដ្ឋភាពជាមយួបរទេស
តេវូបានធ្វើឡើងលើកចុងកេយ
កាលពីថ្ងេទី១១ខេមនីាហើយ
តេូវមេធាវីទាំង២ភាគីស្នើសុំឲេយ
សលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ
ផ្អាកបណ្ដាះអាសន្នដើមេបីទប-់
ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូរ៉ូណា។
លោក ចាន់ចេនមេធាវី

លោកសខុាបានថ្លេងថាកេមុ-
មេធាវី មិនទាន់បានគិតដល់
ការស្នើសុំឲេយតុលាការបន្តសវ-
នាការនៅឡើយទេ៕

លោក ហុ៊ន សែន  ថារឿង ក្ដ ីលោក កឹម  សុខា ទុកឲែយ តុលាការសមែច

កែសួងយុត្តធិម៌ស្នើសំុកិច្ចសហការពី ACU ដ ើមែបី  
ដោះសែយសំណំុរឿងកកស្ទះនៅតុលាការ 
វ៉នដារ៉ា

ភ្្នពំេញៈរដ្ឋមនេ្ដីកេសងួយតុ្ដិធម៌
លោកកើតរិទ្ធក្នុងជំនួបពិភាកេសា
ជាមួយលោកឱមយុិនទៀង
បេធានអង្គភាពបេឆំាងអំពើពុក-
រលួយ(ACU)ថ្ងេទី១៥ឧសភា
ស្នើសុំសហការក្នុងយុទ្ធនាការ
ដោះសេយការកកស្ទះសំណុំ-
រឿងនៅតមសលាដំបូងរាជ-
ធានី-ខេត្តដេលយុទ្ធនាការនឹង
តេូវបេកាសបើកនាពេឹកថ្ងេនេះ។
សេចក្ដីជនូដណំងឹរបស់កេសងួ

យតុ្ដិធម៌បញ្ជាក់ថាលោកកើតរទិ្ធ
នងិសហការីបានចលូជបួពភិាកេសា
ជាមយួលោកឱមយុនិទៀងអពំី
យុទ្ធនាការដោះសេយការកក-
ស្ទះសណំុំរឿងនៅតមសលាដ-ំ
បងូរាជធានី-ខេត្ត។កេសងួបញ្ជាក់
ថា៖«យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុង
គោលបំណងដោះសេយការកក-
ស្ទះសណំុំរឿងដេលមននៅតម
សលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ដក៏ដូចជា
ដើមេបីចូលរួមចំណេកដោះសេយ
ការចង្អៀតណេននេអ្នកជាប់ឃុំ
នៅតមពន្ធនាគរពេមទាងំលើក-
កម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាបន័តលុាការ
ក្នុងការផ្ដល់សេវាយុត្ដិធម៌ជូន
បេជាពលរដ្ឋឲេយបានកាន់តេបេសើរ
តមរយៈការពន្លឿនចំណាត់ការ
សំណុំរឿង»។
លោកជនិម៉ាលនីអ្នកនាពំាកេយ

កេសងួយតុ្ដិធម៌ថ្លេងពីមេសិលមញិ
ថា៖«កចិ្ចសហការនងិការគំទេពី
គេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹង
បញ្ជាក់លម្អិតនៅក្នុងសន្និសីទ
សរព័ត៌មន[ពេឹកថ្ងេនេះ]ថាតើ
សហការយា៉ាងម៉េចគទំេយា៉ាងម៉េច

ក្នុងយុទ្ធនាការនេះ»។
លោកឱមយុិនទៀងបេប់ពី

មេសលិមញិថាលោកវាយតម្លេខ្ពស់
រាល់គេប់ចំណុចនេខ្លឹមសរដេល
រដ្ឋមន្តេីថ្មីវយ័ក្មេងកេសងួយតុ្តិធម៌
រា៉ាប់រងភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះបាន-
រៀបចំយា៉ាងឈ្លាសវេ សេបតម
គតិយតុ្តនងិបច្ចេកទេសដើមេបីគំទេ
និងជួយតុលាការរាជធានី-ខេត្ត
ក្នុងការដោះសេយការកកស្ទះ
សំណុំរឿង។លោកថា៖«ការពិត
ទៅពតិមេនតេនេះជាយទុ្ធសស្តេ
ជួយដល់តុលាការក្នុងការដោះ-
សេយការកកស្ទះសំណុំរឿងតេ
ខ្លឹមសរជេលជេជាងនេះទៅ
ទៀតគឺជាការពងេងឹនវូគណុភាព
របស់តលុាការ។មននយ័ថាមនិ
មេនតេវូតេដោះសេយសណំុំរឿង
គិតតេពីលឿនហើយមិនគិតអំពី
នីតិវិធី មិនគិតអំពីយុត្តិធម៌ មិន
គិតពីភាពស្អាតស្អំនោះឡើយ។
លឿនតេឹមតេូវយុត្តិធម៌និងមិន
ពុករលួយ គឺជាស្នូលជាខ្លឹមនេ
គំនិតកេទមេង់របស់ឯឧត្តមរដ្ឋ-
មនេ្តី(កេសួងយុត្ដិធម៌)»។
លោកថ្លេងថា៖«ចង់លឿនតេ

មនិស្អាតឬចង់តេស្អាតតេមនិពេម
លឿនគឺជាជងំ២ឺយា៉ាងដេលយទុ្ធ-
នាការរបស់ឯកឧត្ដមកើតរទិ្ធចង់
ពេយាបាលឲេយបានជាសេឡះពីវសិយ័
យុត្តិធម៌កម្ពុជាដេលសម្តេចអគ្គ-
មហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសេន
បានតេួសតេយនៅក្នុងយុទ្ធ-
សស្តេចតុកោណរបស់លោក
យា៉ាងចេបាស់លាស់»។
លោកថាACUនឹងចេករំលេក

ព័ត៌មនសម្ងាត់ដល់រដ្ឋមន្តេីជួយ
កេសួងសេវជាវសុើបអង្កេត៕

ថា្នាក់ ដឹក នំា...

កងកម្លាងំនេអគ្គស្នងការដា្ឋាននគរបាលជាតិពេលគោរពទង់ជាតិកាលពីដើមខេនេះ។រូបថតនគរបាលជាតិ



វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះសីហនុៈ  គិត ត្រឹម ថ្ង្រទី១៦ 
ម្រសិលមិញ  ខ្រ ឧសភា ន្រះ  ជា ខួប ៦ ខ្រ 
ន្រ ការ ស្ថាប នា ហ្រដ្ឋា រច នា សម្ពពន័្ធ ផ្លវូ 
ក្នុង ខ្រត្ដ /ក្រុង ព្រះ សីហនុ  ដ្រល មក- 
ដល់ ព្រល ន្រះ សម្រច សមិទ្ធ ផល  
បានប្រមាណ  ៩០,៦០  ភាគ រយ ដោយ  
លឿន ជាង ផ្រន ការ ៤,៥  ភាគ រយ ។  
ន្រះ បើតាម លោក ឃាង ភារម្រយ  អ្នក នាំា- 
ពាក្រយ រដ្ឋ បាល សលា ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ  
ប្រប់ ភ្នំា ព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ ពី ម្រសិល មិញ។

លោក ឃាង  ភារម្រយ  បាន ថ្ល្រង ថា  
ការអភិ វឌ្រឍ ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ក្នុង 
ខ្រត្ត /ក្រុង ព្រះសីហនុ  រយៈ ព្រល ៦ ខ្រ  
គតិ ចាប ់ព ីថ្ង្រទ ី១៦  វចិ្ឆកិា  ឆ្នាំាមនុ  ដល ់
ថ្ង្រទ ី១៦  ឧសភា  ឆ្នាំា ន្រះ  គម្រង ទាំាង 
មូល សម្រច បាន ប្រមាណ ៩០,៦០  
ភាគ រយ លឿន ជាង ផ្រន ការ ប្រមាណ 
៤,៥  ភាគ រយ  ដោយ មិន គិត បញ្ចូល 
ការ ងារ អ៊ុត កៅ ស៊ូ  គំានូស សញ្ញា ចរា- 
ចរណ៍  ដំា ដើម ឈើ បង្គោល ភ្លើង  ការ-  
រៀប កម្រល ថ្ម ក្រ នីត ជា ដើម។

មន្ត្រី នាំាពាក្រយ រូបន្រះ ថ្ល្រង ថា ៖« គិត 
ត្រឹម ថ្រ្ងទី ១៦  ខ្រ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំា ២០១៩  

ដល់ ថ្រ្ង ទី ១៦  ខ្រ ឧសភា  ឆ្នាំា ២០២០  
បាន  ៦ ខ្រ គត ់គតិ ជា ថ្រ្ង បាន ១៨៣  ថ្រ្ង 
ហើយ ។  ចំាពោះ ការ ងារ ដក់ លូ បាន-  
៩១,៥៦  ភាគ រយ  និង ការងារ ប្រតុង  
៨៦,៤៤  ភាគ រយ»។

កាល ពី ម្រសិល មិញ ន្រះ ដ្ររ  លោក ទៀ 
បាញ់  ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី  រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសួង ការពារ ជាតិ  និង  លោក ជា  
សុផារា៉ា ឧប នាយករដ្ឋមន្ត្រី  រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសងួ រៀប ចំាដ្រន ដនីគ របូ នយី កម្ម  នងិ 
សំាណង ់ ហើយ កជ៏ា ប្រ ធាន គណៈកមា្មា- 
ធិការ ជាតិ គ្រប់ គ្រង និង អភិ វឌ្រឍ ន៍តំាបន់ 
ឆ្ន្ររ សមុទ្រ កម្ពុជា  អម ដំាណើរ ដោយ  
លោកស៊ុន  ចាន់ ថុល  រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង 
សធារណការ  និង ដឹក ជញ្ជូន  លោក  
សយ  សំាអាល ់រដ្ឋ មន្រ្ដ ីក្រសងួ បរ ិស្ថាន 
នងិ លោកគចួ  ចំារើន  អភបិាល ខ្រត្ដ ព្រះ- 
សហីន ុ បាន ធ្វើ ទស្រសនកចិ្ច ពនិតិ្រយ វឌ្រឍន- 
ភាព ន្រការ ស្ថាបនា ផ្លវូ ចំាននួ ៣៤ ខ្រស្រ នៅ 
ខ្រត្ត/ ក្រុ ង ព្រះសីហនុ ផង ដ្ររ។ 

តាម រយៈ ការ ពនិតិ្រយវឌ្រឍន ភាព ន្រ ការ- 
ស្ថាប នា ផ្លវូ ន្រះ  លោកជា  សផុារា៉ា  បាន- 
សរស្ររ សទរ ចំាពោះ សមទិ្ធ ផល ន្រ ការ 
ស្ថាបនា ផ្លវូ ន្រះ នៅ លើ ហ្វ្រស ប៊កុ ផ្លវូ ការ 
របស់ លោក ផង ដ្ររ ។  លោក បាន សរស្ររ  

ថា៖«គណៈ កមា្មា ធកិារ ជាតិ គ្រប់ គ្រង  និង 
អភិ វឌ្រឍ ន៍តំាបន់ ឆ្ន្ររ សមុទ្រ កម្ពុជា សូម 
ជម្រប ជូន អំាពី វឌ្រឍន ភាព ន្រ ការ សង សង់  
ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ក្នងុ ខ្រត្ត ព្រះ ស ីហន ុ 
គិ ត ចាប់ ពីថ្រ្ង ទី១៦ វិច្ឆិកា  ២០១៩  
ដល ់ថ្រ្ង ១៦  ឧសភា  ២០២០ ការសង- 
សង់ ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ នៅ ខ្រត្ត ព្រះ- 
សីហនុ បាន ដំាណើរ ការរយៈ ព្រល ៦  
ខ្រគត ់ ស្នើ នងឹ ១៨៣ ថ្រ្ង ។  ការ ងារ ដក-់ 
ល ូបាន សម្រច៩១,៥៦ភាគ រយ  សល ់ 
១១ ថ្រ្ង ទៀត  នឹង សុីផុយ ។  ការ ងារ 
ប្រតងុ បាន សម្រច ៨៦,៤៤  ភាគ រយ  
សល់  ១៥  ថ្រ្ង ទៀត ក៏សទរ ដ្ររ»។

លោក ឃាង  ភារម្រយ  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  
គម្រង អភិ វឌ្រឍន៍ ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ 
ចំានួន ៣៤ ខ្រស្រ នៅ ក្នុង ខ្រត្ត/ ក្រុង ព្រះ- 
សីហនុ  មាន ប្រវ្រង សរុប  ៨២,១៤៥  
គីឡូម៉្រត្រ  ដ្រល បាន ចាប់ ផ្ដើម បើក ការ- 
ដ្ឋាន សង សង ់ក្រម អធ ិបត ីភាព  លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្រ្ដី ហ៊ុន  ស្រន  កាល ពី ថ្ង្រទី 
១៦ ខ្រ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំា ២០១៩  កន្លង ទៅ។

លោក បញ្ជាក់ ថា  សម្រប់ ការ ដក់ លូ  
ដ្រល អន ុវត្ត ចាប ់ផ្ដើម នៅ ថ្ង្រទ ី៣  ខ្រ មករា  
ឆ្នាំា ២០២០  គិត មក ដល់ ថ្ង្រទី ១៦  ខ្រ 
ឧសភា  ឆ្នាំា ២០២០  ដ្រល មាន រយៈ ព្រល  

១៣៤ ថ្ង្រ  ដោយ បាន សម្រច កចិ្ច ការងារ 
ជាក ់ស្ដ្រង  ៩១,៥៦ ភាគ រ យ  លឿន ជាង 
ផ្រន ការ  ០,៥៤  ភាគ រយ  ហើយ អាច នងឹ 
បញ្ចប ់ក្នងុ រយៈ ព្រល  ១១  ថ្ង្រ ខាង មខុ  គ ឺ
ថ្ង្រទ ី ២៧  ខ្រ ឧសភា  ឆ្នាំា ២០២០ ។  ដោយ 
ឡ្រក សម្រប់ ការ ចាក់ ប្រតុង  ដ្រល បាន 
ចាប់ ផ្ដើម កាល ពីថ្ង្រ ទី ២១  ខ្រ មករា  ឆ្នាំា  
២០២០  គតិ មក ដល ់ថ្ង្រទ ី១៦  ខ្រ ឧសភា 
ឆ្នាំា ២០២០  ដ្រល មាន រយៈ ព្រល  ១១៦ថ្ង្រ  
ដោយ បាន សម្រច កចិ្ច ការងារ ជាក ់ស្ដ្រង  
៨៦,៤៤  ភាគ រយ  លឿន ជាង ផ្រន ការ 
៨,១៣  ភាគ រយ  ហើយ អាច នឹង បញ្ចប់ 

ក្នុង រយៈ ព្រល  ១៥  ថ្ង្រ ខាង មុខ ពោល គឺ 
ថ្ង្រ ទី៣១  ខ្រ ឧសភា  ឆ្នាំា ២០២០ ។

តាម អ្នក នាំា ពាក្រយ រូប ន្រះ  ការ ស្ថាប- 
នា ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ផ្លវូ ក្នងុ ខ្រត្ដ /ក្រងុ 
ព្រះ សីហនុ ន្រះ  ក្រុមហ៊ុន ក្នុងស្រុក 
ចំានួន ៧ ក្រុម ហ៊ុន បាន រួម គ្នា ធ្វើការ- 
ស្ថាប នា ផ្លវូ ចំាននួ ៣៤ខ្រស្រ ន្រះ ទាំាង យប ់
ទាំាង ថ្ង្រ ឲ្រយ ចប់ រួចរាល់ ក្នុង រយៈព្រល 
៨ខ្រ (ចាប់ ផ្ដើម កាល ពី ថ្ង្រ ទី១៦  ខ្រ 
វិច្ឆិកា  ឆ្នាំា ២០១៩) ដ្រល គ្រង នឹង 
ចំាណាយ ទឹក ប្រក់ អស់ ជាង ២០០ 
លាន ដុលា្លារ អាម្រ រិក ៕
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សៀវភៅ បុ៊ន រ៉ានី-ភរិយាបុរសខ្លាងំនៃ កម្ពជុាតៃវូបាន បោះពុម្ពជាភាសាអង់ គ្លៃស
វង្រស សុខ្រង

 ភ្ន ំព្រ ញៈ   ក្រយ ព ីបាន ច្រញ 
ផ្រសាយ សៀវ ភៅ ដ្រល មាន ចំា-
ណង ជើង «ប៊ ុន   រា៉ា ន-ីភរ ិយា បរុស 
ខា្លាំាង ន្រ ក ម្ពុជា  ជា ភាស ខ្ម្ររ 
កាល ពី ចុង ឆ្នាំា ២០១៩ នោះ  
ព្រល ន្រះ ត្រូវ បាន បក ប្រ រួច  
ហើយ  បាន  បោះ ពុម្ព ច្រញ ផ្រសាយ 
ជា ភាស អង់ គ្ល្រស លើក ទី 
១កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍   ទី ១៦ ខ្រ 
ឧសភា  ចំា នួន   ១មុឺន ច្របាប់  
សម្រប់ ទី ផ្រសារ សៀវ ភៅ នៅ 
កម្ពុជា ។   

 លោក  ឆយ  សុផល  អ្នក- 
កាស្រត ខ្ម្ររ  ជើង ចាស់ ត្រ មា្នាក់ 
គត់  ដ្រល ត្រូវ បាន មើល ឃើញ 
ថា  ទទួល បាន សិទ្ធិ អាទិ ភាព 
ចង ក្រង សៀវ ភៅ ស្ដ ីព ីប្រ វត្ត ិ ក្រមុ 
គ្រួសរ របស់ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ន្រ 
ព្រះ រាជា ណាចក្រ កម្ពជុា  ហើយ 
បាន ថ្ល្រង ក្នងុ ស្រច ក្ដ ីប្រ កាស ពត៌័- 
មាន កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ថា ៖   « ខ្ញុំា 
បាន ទទលួ សរ តាម អីមុ្រល ផង   
នងិ តាម ហ្វ្រស ប៊កុ ផង  ព្រម ទាំាង 
មាន សំា ណើ ពបីណា្ណា គរ ខ្លះ   នៅ 
រាជ ធានី ភ្នំា ព្រញ ថា  ពួក គ្រ ច ង់ 
បាន សៀវភៅ ពី ប្រ វត្តិ របស់ ស្ត្រី 
ទី ១ន្រ កម្ពុជា  ទើប ខ្ញុំា ប្រឹង ប្រង 
ធ្វើ សៀវ ភៅ ន្រះ ជា ភាស អង់- 
គ្ល្រស។    ការ  ធ្វើ សៀវ ភៅ ១ 
ច្របាប់ៗ    គ ឺពតិ ជា មនិ ងាយ ស្រលួ 
ព្រក ទ្រ ត្រ ធ្វើ ម៉្រច  បើ ខ្ញុំា ធា្លា ក ់ខ្ល ួន  

ក្នុ ង អា ជីព  ន្រះ ទៅ ហើយ » ។   
 លោក  សុ ផល  ថ្ល្រង ឲ្រយ ដឹង 

ទៀត ថា៖   «សៀវ ភៅ ដ្រលមាន  
ចំា ណង ជើង ជា ភាស អង់ គ្ល្រស   
សរ ស្ររ ថា   « BUN -RANY   
THE  WIFE OF CAMBO-
DIA'S STRONG MAN»  ត្រវូ 
បាន បក ប្រ ដោយ   ក្រុមអ្នក- 
ជំានាញ   នងិ មានការ ក្រ សម្រលួ 

ពី ជន ជាតិ អា ម្ររិ ក ។ សៀវ ភៅ 
ន្រះ ក៏ ជា ការ ចូល រួម ចំា ណ្រក   
អបអ រ ចំា ពោះ ស ម្ដ្រច ទាំាង ២  
(ហុ៊ន  ស្រន -បុ៊ន  រា៉ានី)   ដ្រលមាន  
ចៅ ទី ២១ នៅ សបា្ដា ហ៍ ន្រះ ដ្ររ » ។ 

 លោក  ឆយ   សផុល   បញ្ជាក ់
ថា លោក បាន ចំាណាយ ព្រល 
ស្រវ ជ្រវ   នងិ ចង ក្រង សៀវ ភៅ 
ន្រះ  ចាប់ តាំាង ពី ឆ្នាំា  ២០១៥  

ដល់ ឆ្នាំា  ២០១៩  ហើយ ក្រ-
ពីការ ស្រវ ជ្រវ តាម រយៈ ឯក-
សរ នានា  លោក ក៏ ត្រូវ បាន 
លោក  ហ៊ុន   ស្រន និង លោក 
ស្រី   ប៊ុន  រា៉ានី  អនុ ញ្ញាត ឱ្រយ ជួប 
សមា្ភាស ផា្ទាល់ ដើម្របី រំឭក អំាពី 
ប្រវត្តិ ទាំាង នោះ ដ្ររ ។ 

 លោក   ឆយ  សុផល  ក៏ បាន 
បញ្ជាក ់ទៀតថា   សៀវ ភៅ  « បង 
ប្អនូ ប្រសុ ទាំាង ៣»   ដ្រល រៀប រាប ់
ព ីសវ តារ   កនូ ប្រសុ របស ់លោក  
ហ៊ុន  ស្រន  នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ន្រ 
ព្រះ រាជា ណា ចក្រ កម្ពុជា  និ ង 
ភរិយា របស់ លោក  លោក ស្រី   
ប៊ុន   រា៉ា នី   ក៏ នឹង ត្រូ វ ច្រ ញ ផ្រសា យ 
ជា ភា ស អ ង ់គ្ល្រស  នងិ ភា សច ិ
ន   នៅ ខ្រ មថិនុា  ន្រះ   ខណៈ ដ្រល 
សៀវ ភៅ   ដ្រល មាន ចំាណង ជើង 
ថា   ហ៊នុ   ស្រន  នយោ បា យ  នងិ 
អំាណាច ក្នុង ប្រ វត្តិ សស្រ្ត ខ្ម្រ រ 
ជាង ៤ ០ ឆ្នាំា    ន ឹង ច្រញ ផ្រសាយ ជា 
ភា សអ ង់ គ្ល្រ ស   នៅ ក្នុង អំាឡុង 
ខ្រ សីហា ឆ្នាំា ន្រះ ដ្ររ ។ 

  « BUN  RANY THE  WIFE 
OF- CAMBODIA'S STRONG 
MAN»  គឺ ជា សៀវ ភៅ លើក ទី  
៣  ដ្រល លោក  ឆយ  សុផល  
បាន ស្រវ ជ្រវ   និង ចង ក្រង  ជា 
សៀវ ភៅ និយាយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ក្រុម គ្រួសរ របស់ លោក  ហ៊ុន  
ស្រន ។ សៀវ ភៅ ទី  ១   គឺ លោក  
ឆយ  សុផល  បា ន រៀប រាប់ ពី 
ជីវិត នយោ បាយ  និង អំា ណាច  

របស់ លោក   ហ៊ុន   ស្រន  ក្នុង 
ប្រវត្តិ សស្ដ្រ ខ្ម្ររ ជាង  ៤០  ឆ្នាំា  
សៀវ ភៅ ទី  ២  រៀប រាប់ អំាពី កូន 
ប្រសុ ទាំាង  ៣  របស ់លោក  ហ៊នុ   
ស្រន   មនុ នងឹ ច្រញ ផ្រសាយ សៀវ 
ភៅ ទ ី  ៣  ន ិយាយ ព ីភរយិា របស់ 
លោក  ហ៊ុន  ស្រន  ន្រះ ។

យោង តាម  ខ្លមឹ សរ ខ្លះ នៅ ក្នងុ 
សៀវ ភៅ មាន ចំាណង ជើង ថា  
«ប៊ុន  រា៉ានី  ភរិ យា បុរស ខា្លាំាង ន្រ 
កម្ពជុា »  បាន ឲ្រយ ដងឹ  ដោយ បាន 
រៀប រាប់ ពី ជីវិត លោក ស្រី  ប៊ុន 
រា៉ានី  តាំាង ពី នៅ ជា កុមារ ភាព  
រួមទាំាង ប្រវត្តិ ការ សិក្រសា  ការ 
កា្លាយ ជា កង  ទ័ព ព្រ ការ ប្រក- 
បាក់ ពី ស្វាមី  ការបាត់  បង់ កូន  
និង ការ ស្ថិត ក្រម ការ តាម 
សមា្លាប ់ផា្ដាច ់ពជូ ជា ដើម ។  សៀវ- 
ភៅ  ន្រះ ក៏ បងា្ហាញ អំាពី ជីវិត រស់-
នៅ  ប្រចាំា ថ្ង្រ របស ់លោក ស្រ ី ប៊នុ   
រា៉ានី  ដ្រល ត្រូវ បំាព្រញ តួនា ទី ជា 
មា្ដាយ  ជា ភរយិា របស ់នាយករដ្ឋ- 
មន្ត្រី  និង ជា ប្រធាន កាក បាទ 
ក្រហម កម្ព ុជា  ហើយ ពសិ្រស គ ឺ
អារម្មណ ៍ក្នងុ នាម ជា ភរយិា ថា្នាក ់
ដឹក នាំា កំាពូល ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ 
ប្រមាថ កន្លង មក ។  ខ្លឹម សរ ខ្លះ 
ន្រ សៀវ ភៅ ដដ្រល ន្រះ បាន ឲ្រយ 
ដងឹ ថា  លោក ស្រ ី ប៊នុ  រា៉ាន ី បាន 
បាត់ បង់ ឪពុក នៅ ក្នុង ហ្រតុ- 
ការណ៍ បាញ់ សមា្លាប់ ដោយ 
ទាហាន ខ្ម្ររ  ក្រហម នៅ ឆ្នាំា  
១៩៨០   ហើយ ក្រយ មក   

លោក ស្រ ីបាន ដើរ តនួា ទ ីជា អ្នក 
មើល មា្ដាយ  និង មើល ថ្រកូនៗ 
ជា ច្រើន នាក់  ហើយ ស្ថិត ក្នុង 
នាម ជា ជំាទាវ របស់ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ- 
បរ ទ្រស នាព្រល នោះ  ប៉ុន្ត្រ 
លោក ស្រ ីប្ររ ជា រលូត កូន ដោយ 
សរ ត្រ ខំា ប្រឹង ធ្វើ ការ ងារ ធ្ងន់ៗ 
ដូច ជា  រ្រក ទឹក  និង យួរ ទឹក ទៅ 
វញិ ។   សៀវ ភៅ ដដ្រល ន្រះ បាន 
ឲ្រយ ដងឹ ថា  លោក ស្រ ី ប៊នុ  រា៉ាន ី ក ៏
ច្រះ ក្របួន សឹ ក  និង ធា្លាប់ ធ្វើ 
សង្គ្រម តតាំាង នងឹ សត្រវូ   ដោយ 
អាច ប្រើ កាំាភ្លើង ជា ច្រើន ប្រភ្រទ   
និង ច្រះ គប់ គ្រប់ ប្រក ជា ដើម   
ហើយ បើ តាម ការ ស្រវ ជ្រវ គឺ 
ប្រវត្ត ិទាំាង ន្រះ កម្រ មាន ស្ដ្រ ីរបស ់
ថា្នាក់ ដឹក នាំា កំាពូល ប្រទ្រស  ណា 
មយួ ធា្លាប ់ឆ្លង កាត ់ដចូ លោក ស្រ ី
ប៊ុន រា៉ានី   ឡើយ  ។  លោក   សុផល  
ថ្ល្រង  ថា ៖« ជា សស្ត្រ ចារ្រយ ព័ត៌-
មាន នងិ អ្នក ជំា នាញ ពត័ ៌មាន ដ្ររ  
ខ្ញុំា ត្រង ត្រ ឆ្លៀត ព្រល ពី ការងារ 
ស្នូល  កត់ ត្រទុ ក ពី សកម្ម ភាព 
ប្រ ចាំាថ្ង្រ របស់ សម្ដ្រច កិត្តិ ព្រឹទ្ធ 
បណ្ឌិត និង ទទួល បាន ព័ត៌ មាន 
ខ្លះ ៗ  តាម រយៈ ការ សក សួរ 
សម្ដ្រច កិត្តិ ដោយ ផា្ទាល់  ព្រម- 
ទាំាង សន្រសំា ឯក សរ មួយ ចំា នួន 
ទៀត  ពី ការ ស្រវ ជ្រវ ច្រញ ពី 
ប្រភព នានា ធ្វើ ជា ឯក សរ យោង  
ដ្រល អាច ឲ្រយ ខ្ញុំា ចងក្រង សៀវ ភៅ  
( ទាំាង នោះ បាន)   សម្រប ់អ្នក- 
ជំា នាន់ ក្រយ » ៕ 

 

លោក ឆាយ សុផល បង្ហាញ សៀវ ភៅ  ដ្រល បានបកប្រ ជាអង់ គ្ល្រស។ 

រូបថត សហ ការើ

ការសា្ថាបនា ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  សមៃច បាន ជិត ១០០ % តៃមឹ រយៈពៃល ៦ ខៃ

ផ្លូវក្នុងខ្រត្តព្រះសីហនុ កំពុងត្រូវបានស្ថា បនា ដ្រលជិតរួចរ  ល់។ រូបថត MPWT
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ឃំុខ្លនួគ្រដូោះអំពើ និងបក្ខពួកករណីរំលោភក្ម្រងស្រី
ឃុត សុភចរិយា

សៀមរាបៈ  បុរស ៣ នាក់ តៃូវ 
បាន តុលា ការ ខៃត្ត សៀម រាប 
សមៃច ឃុំ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ១ ៦ 
ឧស ភា  ករណីរំ លោភ សៃព សន្ថវៈ 
ទៅលើ ក្មៃង សៃី ជា អនី តិ ជន។ 
នៃះ បើ  តាម លោក សៃ ី ដួង  ថាវរី 
ស្នងការរងខៃត្ត សៀ មរាបទទ ួល 
បន្ទកុ បៃឆងំ ការ ជញួ ដរូ មនសុៃស  
និង ការពារ អនីតិ ជន ពីមៃសិ លមិ ញ ។

លោក សៃី ថា វរី បាន ថ្លៃង ថា 
ជន សងៃស័យ  ឈ្មោះ  ពិន  អុឹម  
អាយុ ៤៦ ឆ្នាំ  មាន លំនៅ ភូមិ- 
សង្កាត់ កៃបី រៀល កៃុង -ខៃត្ត 
សៀម រាប និង បក្ខ ពួក ២នា ក់ 
ទៀត  រួម មាន  ឈ្មោះ ស យ សំ 
ប៊ុន  អាយុ ៣៤ ឆ្នាំ និង ឈ្មោះ 
ស៊ាន  កសុល  អាយ ុ៣៦ ឆ្នា ំ តៃវូ 
បាន នគរ បាល ខៃត្ត ចាប់  ខ្លួន 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៤  ខៃ ឧសភា តាម 
បណ្ដឹង  នារី រង គៃះមា្នា ក់ ។ 

លោក សៃី  បាន បន្ត ថា  តាម 
ការ រៀប រាប់ របស់ នារី រង គៃះ  
ថា នៅរ សៀល ថ្ងៃទី៩  ខៃ ឧសភា  
ឆ្នា ំនៃះនាង បាន នំាមា្ដា យ  ទៅ ផ្ទះ 
ឈ្មោះ ពិន  អឹុម  ដៃល ជា គៃ ូដោះ 
អំពើ ឲៃយ ជួយ ពិនិតៃយ ជំងឺ មា្ដាយ 
ពៃះ សងៃសយ័ តៃវូ អពំើ  គៃ។ លុះ 
ទៅ ដល់ ជន សងៃស័យ បាន ឲៃយ ថា្នាំ 
ទៅ មា្ដាយ នាង ផកឹ រចួ ក ៏បាន យក 

ដៃ អង្អៃល កៃបាល នាង  ហើយ ថា 
កុំឲៃយ បារម្ភ    មា្ដាយនាងនឹងធូរ 
កៃយផឹកថា្នា ំគាត់២-៣ ថ្ងៃ ។  
   អ្នក សៃី  ថាវរី  ថា  ក្នុង បណ្ដឹង  
បញ្ជាក់ ថា៖ «បនា្ទាប់ មក លោក  
គៃ ូ ពនិ  អុមឹ  បាន យក ទកឹ ១ កៃវ 
ម កឲៃយ ខ្ញុំផឹ ក។  លុះ ផឹក រួច បាន 
បៃមាណ ១៥ នាទី ខ្លួន ខ្ញុំ មាន 
អារម្មណ ៍ចម្លៃក គ ឺសៃើប សៃល 
ពៃញ ទំាង ខ្លនួ ហើយ ទន់ដៃ ជើង។ 
 ពៃល នោះ គាត់ ក៏ បាន បី ខ្ញុំ ចូល 
បន្ទប់ ហើយ   រួម ភៃទ ជា មួយខ្ញុំ 
បាន សមៃច ម្ដង ហើយ ម្ដង 
ទៀត។ ថ្ងៃ បនា្ទាប ់គាត ់ក ៏បាន ធ្វើ 
ដូច្នៃះ ទៀត  ប៉ុន្តៃ លើស ពី ថ្ងៃ 
ដំបូង គឺ គាត់ ហៅសិសៃស គា ត់ ២ 
នាក់ ទៀតមក រួម ភៃទ ជាមួ យ 
នាងខ្ញុំ រហូតបា នស មៃច មា្នាក់ 
ម្ដង  ថៃម ទៀត »។ 

លោក សៃី  ថាវរី  បាន ឲៃយ ដឹ ង 
ទៀត ថា បនា្ទាប់ ពីទ ទួលប ណ្ដងឹ 
នៅ ថ្ងៃទី ១៤  ខៃ ឧសភា  មន្តៃី  
នគរ បាល  ដោយ មាន ការស មៃប- 
សមៃលួព ីតណំាង អយៃយ ការ អម 
ស លា ដំបូង ខៃត្ត  បា នចុះ ឆៃកផ្ទះ  
ឈ្មោះ  ពិន  អុឹម ហើ យ  បានរ ក 
ឃើ ញ សមៃប កថា្នា ំញៀន Viagra  
ចៃើ នបន្ទះ  និង ឃើញ  រូបភា ព 
ន ិង វដីៃអអូា សអា ភា ស ក្ន ុង ទរូ- 
ស័ព្ទ ដៃ ជន ទំាង ៣នា ក់ នោះផ ង។ 
   លោក  សៃ ី ប ញ្ជាក ់ថា៖«តាម- 

រ យៈរូប ភាព  និងវីដៃ អូនោះ  
សមត្ថ កិច្ច យើង បាន រក ឃើញ 
ជន រង គៃះ ២នា ក់   ផៃសៃង ទៀត 
ក្នុង នោះ មាន មា្នាក់ ជា កូន សៃី 
ប ង្កើត គៃូដោះអំ ពើ នោះគឺនាង 
មាន អាយុ១ ៧ និង ក្មៃងសៃី  
អាយុ  ១៣ ឆ្នាំមា្នា ក់ទៀត ជាកូ ន- 
សៃី  អ្នក ជំងឺ »។

តាម ចម្លើយ កូន សៃី  គៃូដោះ- 
អំពើនោះថា នា ងតៃូ វ បាន កូន - 
សិសៃសឪពុ កនា ង ឈ្មោះ  សយ  
ស ំប៊នុ ន ិងឈ្មោះ ស៊ាន កសុល 
ចាប់ រំលោភ តាំង ពី នាង អាយុ 
១៤ ឆ្នាំម កម្លៃ៉ះ និងបានយក 
ទូរស័ព្ទ ថត រូប អាកៃត រប ស់ 
នាង ទៀត។«លុះប នា្ទាប់ មក  ពកួ- 
គៃ បាន យក រូប ភា ពនោះ ម ក 
គំរាម នាងដើ មៃបីប ង្ខនំាង រួមរ័ ក 
ជា មួយពួក គៃ បា នស មៃ ច ជា- 
ចៃើន ដ ង ថៃមទៀ ត» ។  

ចំណៃ កកុមារី មា្នាក់ ទៀ តថា 
នាងតៃូ វបាន ឈ្មោះ ពិ ន អឹុម   
ចៃ បាច់ ដោះ  និង លៃ ងបៃ ដាប់- 
ភៃទ នាង ញឹក ញាប់  ហើយ ថ្ងៃខ្លះ  
 គៃនូោះឲៃយនាង លៃង បៃដាប់ ភៃ ទ 
គាត់ រហូត ចៃញ ទឹកកា ម ប៉ុ ន្តៃ   
មនិ បាន រមួភៃ ទទៃ។  ករណនីៃះ 
កើតឡើ ង ពៃ លនា ងទៅស្នា ក់-  
នៅថៃ ជំងឺមា្ដា យកាល ពី ខៃ 
មៃ សកន្ល ងទៅ ។

លោកសៃី  ថាវរី  បាន បន្ត ថា 

តា មរយៈ បណ្ដ ឹង ន ិងច ម្លើយ នារ ី
រង គៃះ សមត្ថ កិច្ចបាន បញ្ជូន 
កៃុមជនសងៃស័យទៅតុ លាការ - 
ខៃត្ត កាលព ីថ្ងៃ សៅ រិ៍ដើ មៃប ីចាត ់
វិ ធានការ បន្ត តាម នីតិវិ ធីចៃបា ប់។ 

ជុំវិ ញក រណីនៃះ លោ ក កើត  
វណា្ណា រ៉ៃត ពៃះរា ជ អាជា្ញា អម- 
សលា ដំបូង ខៃត្ត សៀ មរាប   
បា នបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា  ជន- 
សងៃស័យ ទាំង ៣នាក់  តៃូវ បាន 
តលុាការ ឃុ ំខ្លនួក្នងុពន្ធនាគារ- 
ខៃត្តពីលា្ងា ចថ្ងៃ ១៦  ឧ សភា 
ដោយ ចោទ  មា្នាក់ ៗ ២ បទល្មើ ស  
រួ មមា ន  ប ទ «រំលោភ សៃព សន្ថ- 
វៈលើអ នតី ិជ ន» តាម មាតៃ ២ ៣ ៩ 
នៃកៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ និង បទ  
«ផលិត រូ បភា ពអា សអា ភាស»   
តាម មា តៃ៣៩នៃចៃបាប់ ស្តពី ីការ- 
ប ង្កៃប ការ ជួ ញ ដូរ មនុ សៃស៕ 

គ្រូដោះអំពើក្រយចាប់ខ្លួន។ ហ្វៃសប៊ុក

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ី...
តពទីពំរ័  ១...ឬ ជៃ ល សមា្លាប ់

មៃរោគ ឆ្លង ផៃសៃងៗ ហើយ តៃូវ 
បន្ត រកៃសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព ឆ្ងាយ 
ពគីា្នា នងិ កុ ំចៃញ កៃ ផ្ទះ បើ គា្មោន 
ការចាំបាច់ ។   

លោកបន្ត  ថា ៖« នៅ ពៃ លនៃះ 
បៃទៃសជិតខាង យើ ង និង 
ពិភពលោក ទាំងមូល  ក៏ កំពុង 
បន្ត រាតតៃបាត ដោយ ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ដៃលជា ក្តីបារម្ភ ដ៏ ធំ បំផុត 
ហើយ មកទល់ពៃលនៃះ ក៏ មិន - 
ទាន់មាន ថា្នាំ ពៃយាបាល ជំងឺ កូ វីដ  
១៩ នៅឡើយ ដៃរ ។ សូម 
អរគុណ ដៃល បងប្អនូ  ជនរួម ជា តិ 
ដៃល បាន ចូលរួម បៃយុទ្ធ បៃឆំ ង  
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ទាំង អស់ គា្នា » ។ 

 កៃសួងសុខាភិបាល  ក៏បាន 
បៃកាស ដៃរ ថា ថ្វ ិដៃបិត ក្នងុ រយៈ - 
ពៃល ជាង ១ ខៃ កម្ពុជា  ពុំមាន 
ករណី ឆ្លង ថ្ម ីហើយ អ្នក ជំងឺ ទំាង - 
អស់  តៃវូបាន ពៃយាបាល ជាសះ- 
សៃបើ យ  ១០០ភាគ រយ  ប៉ុន្តៃ 
កម្ពុជា នៅតៃ  តៃូវ ធ្វើ កិច្ចការ 
ជាចៃើន ទៀត  ដើមៃប ីការពារ កុឱំៃយ 
កើត មាន ការ ឆ្លង រលក ទ ី២ ជា-
ពិសៃស គឺ ការតៃួតពិនិតៃយ ឱៃយ - 
បាន ហ្មត់ចត់ នូវ សុខភាព អ្នក- 
ដំណើរ  ដៃល ចូលមក កម្ពុជា 
ដើមៃបី ចៀសវាង ការនាំ ចូល ជំងឺ 

កូ វីដ ១៩ បន្ថៃមទៀត ហើយ 
ពលរដ្ឋ គៃប់រូប  ក៏តៃូវ តៃ កៃបៃ 
ទមា្លាប់ និង ឥរិយាបថរស់នៅ 
ឱៃយសៃប តាម បរិបទ បៃយុទ្ធ នឹង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដៃរ ។ 

 លោក មម៉ ប៊នុហៃង រដ្ឋមន្តៃ ី
កៃសួង សុខាភិបាល  បានថ្លៃង  
បញ្ជាក់ នៅពៃល ទៅ ស្វាគមន៍ 
ស្ដៃី ដៃលជា សះ សៃបើយ ពី ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩  កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ថា 
បន្ថៃម ព ីការអពំាវនាវ ឱៃយ ពលរដ្ឋ 
បន្ត បៃុងបៃយ័ត្ន ខ្ពស់ កម្ពុជា ក៏ 
តៃូវ បន្ត យក ចិត្ត ទុកដាក់  បន្ថៃម 
ទៀត ក្នុង ទប់ ស្កា ត់ ការនាំ ចូល 
ករណ ីជងំ ឺក ូវដី  ១៩ ខណៈ ដៃល 
លោក បាន លើក ឡើ ង ថា បច្ចបុៃប ន្ន   
នៅតៃមាន ពល រដ្ឋ នៅកៃ- 
បៃទៃស  វិល ចូល បៃទៃ ស វិញ ជា 
បន្តបនា្ទាប ់ជា ពសិៃស គ ឺចៃញព ី
បៃទៃស ថៃ ។ 

 លោកថ្លៃង  ថា ៖« យើង គតិថា 
ភាគ ចៃើន គឺ ការនាំ ជំងឺ ចូល ។ 
អ៊ីចឹង ! យើង តៃូវតៃ បៃយ័ត្ន នៅ 
តាម ទល់ដៃនតាម អាកាស យា ន  - 
ដា្ឋាន តាម ផៃ ដៃល តៃវូតៃ តាម- 
ដាន  និង ពិនិតៃយ អ៊ីចឹង បាន រដា្ឋា - 
ភិបាល  ដាក់ ប៉ុស្ដិ៍ តៃួត ពិនិតៃយ 
នៅ តាម ទល់ ដៃន និង នៅតាម 
អាកាស យាន ដា្ឋាន នានា ។ បង- 
ប្អនូ ដៃល មកព ីកៃ តៃវូតៃមាន 
លខិតិ បញ្ជាក ់សខុភាព ថា  មនិ- 

មាន ក ូវដី ១៩ ទើប បាន ឱៃយ ចលូ 
ហើយ នៅពៃល ចូល តៃវូធ្វើ ច តា្តា - 
ឡី ស័ក ១៤ ថ្ងៃ ទៀត » ។ 

 លោក កៃវ សុ ភ័ ក្តៃ បៃធាន 
មន្ទរី សុខាភិបាល ខៃត្ត បនា្ទា យ - 
មានជ័យ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ 
ប៉ុស្ដិ៍  កាលពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ ថា 
ស្ដៃី ដៃល   ជាសះសៃបើយ ពី ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ ចុង កៃយ គៃ  គឺ តៃូវ 
បន្ត ដាក ់ឱៃយនៅ ដាច ់ដោយឡៃក 
ចំនួន  ១៤  ថ្ងៃ ទៀត  នៅ មន្ទរី ពៃ ទៃយ 
កៃងុ ប៉ោយ ប៉ៃត ដើមៃប ីរងច់ា ំការ- 
ធ្វើ តៃស្ដ អវិជ្ជមាន ជាមួយ ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ ជា លើក ទី ៣ ទៀត  នៅ 
ចុង ខៃ នៃះ មុន នឹង អនុញ្ញាត ឱៃយ 
គាត់ ទៅ ជួប ជុំ ជាមួយ គៃួសរ 
ដូច ធម្មតា វិញ ។ 

 លោក  បញ្ជាក់ ថា ស្ដៃី  រូប នៃះ  
តៃូវបាន សមៃក ពៃយាបាល ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ អស់ រយៈពៃល ១ ខៃ 
១៦  ថ្ងៃហើយ នៅ មុនពៃល 
នាង តៃូវ បាន បៃកាស ថា បាន 
ពៃយា បាល ជាសះ សៃបើយ ។  

 ស្ដៃី រូបនៃះ តៃូវបាន កៃសួង 
សខុា ភបិាល បញ្ជនូ ព ីមន្ទរី ពៃ ទៃយ  
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  មក ពៃយា-
បាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ  មិត្តភាព ខ្មៃរ - 
សូ វៀត  ក្នុង រាជធានី ភ្នំ ពៃញ  
កាលពី ថ្ងៃទី ៨   ខៃ ឧសភា បនា្ទា ប់-
ពី  ស្តៃី រូប នៃះ  តៃូវគៃ អះអាងថា 
មាន ជងំ ឺផ្លវូ ចតិ្ត  មនិបាន ដៃក ឱៃយ 

បាន គៃប់ គៃន់ និង តៃវូការ ពៃ ល-  
វៃលា ពៃយាបាល យូរ ជាង អ្នកជំងឺ 
ដទៃទៀត ។ 

 មុនពៃល តៃូវបញ្ជូន តៃឡប់ 
តាម រថយន្ត ពៃទៃយ ទៅកាន ់មន្ទរី- 
ពៃទៃយ ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ វិញ 
ស្ដៃី  រូប នៃះ បាន អរគុណ ដល់ 
គៃូពៃទៃយ ដៃល បាន ខិតខំ មើល- 
ថៃ    នាង បានល្អ ។   នាងនិយាយ  
ថា ៖« អរគុណ ដល់ រាជរដា្ឋា ភិបា ល  
និង គៃូពៃទៃយដៃល ផ្គត់ផ្គង់ អា - 
ហារ ហបូចកុ បានល្អ ពៃកឹ ៣មខុ 
ថ្ងៃ ៣មខុ លា្ងាច ៣មខុ ។ ចណំចុ 
នៃះហើយ ដៃល ខ្ញុំ បានជា សះ - 

សៃបើយ លឿន ហើយ លោកគៃូ  
នងិ អ្នក គៃពូៃទៃយ  កប៏ាន យក ចតិ្ត- 
ទកុ ដាក ់គ ឺមើលថៃ ខ្ញុ ំយា៉ោង ខា្លាងំ  
មនិ ថា យប ់ឬ ថ្ងៃ គ ឺ២៤ ម៉ោង នៅ 
ពៃលដៃល ខ្ញុំ មានអី គឺ ពួកគាត់ 
ចលូទៅ មើល ខ្ញុ ំរហតូ តៃ គោល- 
ការណ៍ គាត់ ចូល មើល ខ្ញុ ំ២ ដង គឺ  
នៅ ពៃល ពៃកឹ  និង ពៃល លា្ងាច » ។ 

 សៃ្តី រូប នៃះ និយាយ ថា ៖« នៅ 
ពៃល ខ្លះ ខ្ញុ ំហបូ ថា្នា ំវា ធ្វើទកុ្ខ ខា្លាងំ 
នៅ ពៃលខ្លះ ខ្ញុំ វង្វៃង ពៃញ ពៃទៃយ 
ក៏មានដៃរ លោកគៃូ -អ្នកគៃូ 
ដៃញតាម ចាប់ ខ្ញុំ ពៃញ ពៃទៃយ 
ដោ  យសរតៃ អារម្មណ៍ ខ្ញុំ អត់ - 

មូល ។ ពួកគាត់ បាន ជួយ ជំរុញ  
ឱៃយ ខ្ញុំ ឧសៃសាហ៍ ងូ ត ទឹក ១ថ្ងៃ ៣ 
ដង បាញ់ អាល់កុល សមា្អាត គឺ 
ខ្ញុំ  បាន ស្ដាប់ តាម ការណៃនាំ  
រប ស់ គៃូពៃទៃយ ផង  និង ពី កៃុម- 
គៃួសរ ផង» ។ ស្តៃី រូប នៃះបាន  
និ យាយ ទៀត ថា ៖«ដូច ដឹង 
ហើយ ថា អ្នក កើត អា រោគ ហ្នងឹ 
( បញ្ហា ផ្លវូចិ ត្ត) វា តៃង គិត បន្តចិ- 
បន្តចួ ហើ យ វា មិន អត់ ទៃ  និង 
រាង ពិបាកចិត្តវា មិន អត់ ទៃ តៃ 
ឥឡូ វ នៃះបើ គិ ត ក៏ មិនបាន អី 
មកវញិ ដៃរ អ៊ចីងឹ ! មា នតៃ គតិព ី
រឿង សបៃបាយៗ »៕

ស្ត្រ ីទើប ជា សះ ស្របើយ ពី ជំងឺកូវីដ ១៩   ទទួល បាច់ ផ្កា ពី អាជា្ញាធរ ខ្រត្ត បន្ទាយមានជ័យ  ព្រល ទៅ  ដល់ ។ រូប សលាខៃត្ត បនា្ទាយជ័យ



ខនសាវិ

ភ្នំពេញៈ មន្ត្រីបញ្ជាក់ថាក្លិប-
កម្រសាន្តឬខារ៉ាអខូ្រនៅត្របន្តបិទ   
ទ្វារនៅឡើយតាមការណ្រនាំ
របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្របី
បង្ការកុឱំ្រយមានការកើតឡើងរលក   
ទី២ន្រជំងឺកូវីដ១៩ខណៈខ្លួនក៏
អះអាងថាមានការពបិាកក្នងុការ-
ចុះទៅហាមឃាត់ពលរដ្ឋមួយ-
ចំនួន ដ្រលបើកមុខរបរលក់ដូរ
គ្រឿងស្រវឹងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ
ទោះជាការលកដ់រូទងំនោះនាឱំ្រយ
មានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្រសច្រើនក្ដី។
កាលពីសបា្តាហ៍មនុមន្ត្រីក្រសងួ   

សខុាភិបាលបានប្រកាសថារល់
បទបញ្ជានិងវិធានការនានានៅ
ត្របន្តមានសពុលភាពនៅឡើយ
ដើម្របីធ្វើយ៉ាងណាការពារកុំឱ្រយ
កម្ពុជាកើតមានរលកទី២ន្រ
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩បើទោះបី
រយៈព្រលជាង១ខ្រមកន្រះមិន
មានករណីឆ្លងថ្មីក៏ដោយ។
មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

បានព្រមានថាប្រទ្រសដ្រលរង
ការរតត្របាតខា្លាងំនងិឆាប់បផំតុ
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ គឺនៅ
ព្រលមនុស្រសនៅបណ្ដុំគ្នាច្រើន
កុះករឬការជួបជុំគ្នាច្រើននៅ
កន្ល្រងកម្រសាន្ត ដូចជាក្លិប និង
ខារ៉ាអូខ្រ រួមទំងពិធីសាសនា 
និងពិធីមង្គលការជាដើម។
លោកវុឌ្រឍ ផូសារវ័ន្នម្រប៉ុស្ដិ៍

នគរបាលសង្កាត់ចាកអ់ង្រក្រម
បានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ពីសបា្តាហ៍
មនុថាក្លបិកម្រសាន្តខារ៉ាអខូ្រនងិ
បៀរហា្គាដិនចំនួន៦ទីតាំងនៅ
មូលដ្ឋានរបស់លោកនៅត្របន្ត
បទិទ្វារនៅឡើយតាមការណ្រនាំ
របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។
លោកបន្តថា ការលួចបើកលក់
គ្រឿងស្រវឹងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ
ដ្រលនាំឱ្រយមានការជួបគ្នាច្រើន
គឺនៅត្របន្តមានហើយអ្នកលួច
បើកមុខរបរទំងនោះគឺជា
អ្នកមានជីវភាពខ្វះខាត។

 លោកផូសារវ័ន្នថ្ល្រងថា៖  
«ពកួគត់នៅត្រលចួៗបើកប៉នុ្ត្រ
ជាអ្នកមានជីវភាព មិនសូវ
មានបាន។អ៊ីចឹងគត់ច្រះត្រ
ដក់តុដក់គ្រនៅតាមចញិ្ចើម-
ថ្នល់ ហើយពួកគត់ថា គឺលក់
ត្រមឹត្រចញិ្ចមឹក្រពះគត់ហើយ
ប្រសិនបើមិនឱ្រយគត់លក់គត់
មិនដឹងទៅរកអី។ប៉ុន្ត្រយើង
ក៏បានណ្រនាំកុំឱ្រយមានការជុំៗ
គ្នាបានទ្រ»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«និយយឱ្រយ

អស់ទៅដោយសារមនោសញ្ច្រត-  
នាពកួយើងកត៏្រវូបទិភ្ន្រកខ្លះដ្ររ

ហើយព្រលខ្លះនៅព្រលឃើញ
មានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនយើង
កប៏ានសុឱំ្រយមានការបបំ្រកគ្នាដ្ររ
ឬឱ្រយស្ថតិនៅគមា្លាតឆា្ងាយៗពគី្នា។ 
យើងក៏បានសួរនាំពួកគត់ដ្ររ
ថាពីណាខ្លះហើយប្រសនិបើជា
កម្មករនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទ្រអា-
ហ្នឹងយើងឱ្រយគត់អង្គុយហូបចុះ
ប៉នុ្ត្រយើងខា្លាចត្រអ្នកមកពីខាង-
ក្រ។ភាគច្រើនអ្នកលក់ទំង-
ហ្នឹង គឺលក់ឱ្រយត្រពួកកម្មករ ឬ
អ្នករោងចក្រនៅជិតៗដ្រលមាន
ហូបនៅតាមផ្លូវ»។
ចំណ្រកលោកវុិតដរិទ្ធ ចៅ-

សង្កាត់បងឹកក់ទី១លើកឡើងដ្ររ
ថា នៅក្នុងសង្កាត់របស់លោក
មិនដ្រលមានបញ្ហាដោយសារ
ការជួបជុំគ្នាពីសំណាក់ពលរដ្ឋ
ឡើយ។កន្លងមកកម្មវធិីមង្គលការ   
នានា គឺត្រូវបានលុបចោលវិញ
ទំងអស់ បនា្ទាប់ពីមានការណ្រ-
នំារបស់រដ្ឋាភិបាល។អាជា្ញាធរ
បានចុះផ្រសព្វផ្រសាយអពំីការណ្រនាំ
និងបទបញ្ជានានារបស់រដ្ឋាភិ-
បាល តាមរុឺម៉ក និងយកស្ទីឃ័រ
ទៅបិទនៅតាមប្រជុំជន រួមទំង
ការចុះទៅច្រកមា៉ាស់ ជ្រល និង
អាល់កុលនៅតាមភូមិទៅដល់
ពលរដ្ឋដ្រលមានជវីភាពខ្វះខាត
ដើម្របីឱ្រយនាំគ្នាចូលរួមបង្ការជំងឺ
ឆ្លងមួយន្រះ។
ប៉ុន្ត្រលោកបន្ថ្រមថា គ្រប់

គ្រសួារទងំអស់នៅក្នងុសង្កាត់
បឹងកក់ទី១ ត្រូវបានណ្រនាំឱ្រយ
ប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ព្រលវ្រលា 
ទងំអស់ដចូជាធ្វើដណំើរតាម- 
ដងផ្លវូនងិចលូទៅផ្រសារត្រវូនាគំ្នា
ពាក់មា៉ាស។់ការលាងសមា្អាតដ្រ
ឱ្រយបានញឹកញាប់និងត្រូវចម្អិន
អាហារត្រីសាច់ឱ្រយបានឆ្អិនមុន
បរិភោគជាដើម។
លោកថា៖«មានបងប្អូនយើង

មួយចំនួនត្រភាគតិចណាស់ 
គត់គិតឃើញអ៊ីច្រះទ្រអាជំងឺកូ- 
វីដនៅក្នុងប្រទ្រសខ្ម្ររយើង ដូច

ថយ។អ៊ីចឹងគត់គិតថាវាមិន
អាចកើតឡើងទៀតទ្រមានការ-
ធ្វ្រសប្រហ្រស។ប៉ុន្ត្រជារួម
ប្រជាជនទំងអស់នៅត្រមាន
សា្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន។គត់ធ្វ្រស-
ប្រហ្រសហ្នឹង មិនម្រនជាជួបជុំ
គ្នាហបូចកុអីទ្រគឺគត់ធ្វើដណំើរ
ខ្ជិលពាក់មា៉ាស់»។

 ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាស
ថាដើម្របីចៀសវាងការឆ្លងលើក
ទី២ន្រជំងឺកូវីដ១៩ ដ្រលអាច
មានទ្រង់ទ្រយធំក្នុងសង្គមគឺ
ពលរដ្ឋត្រូវត្រក្រប្រទមា្លាប់ និង
ឥរិយបថរស់នៅឱ្រយស្របតាម-
បរិបទប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩
ជាចាំបាច់។
ស្រចក្ដីជូនព័ត៌មានកាលពី

សបា្តាហម៍នុរបស់ក្រសងួកប៏ាន-
រំឭកដ្ររថាថ្វីដ្របិតគ្មានករណីឆ្លង
ថ្មីជាង១ខ្រប៉ុន្ត្រពលរដ្ឋត្រូវបន្ត
ប្រកាន់យកការអនុវត្តដ្រសា្អាត
ពាក់មា៉ាស់ក្រមា កន្រស្រង ឬខ្ទប់
មាត់នៅព្រលកណា្ដាស។់ត្រវូបន្ត
អនុវត្តគមា្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម
នងិបគុ្គលដោយមនិត្រវូជបួជុគំ្នា
ច្រើនកុះករដើម្របីសុីផឹកឬនៅ
តាមកម្មវិធីសាសនាឡើយ។
កាលពីសបា្តាហ៍មុន លោក-

ស្រីឱ វណ្ណឌីន មន្ត្រីនាំពាក្រយ
ក្រសងួសខុាភបិាលកប៏ានបញ្ជាក់ 
ថាការបន្តឱ្រយពលរដ្ឋអនុវត្តតាម
ស្រចក្ដណី្រនាំទងំន្រះគឺដោយ-
សារកម្ពុជាត្រូវការតាមដនអំពី
សា្ថានជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងពិភព-
លោកពី២ទៅ៣ខ្រទៀត ខណៈ
ប្រទ្រសខ្លះនៅមានអ្នកឆ្លងថ្មី
ខ្ពស់នៅឡើយ។
កាលពីថ្ង្រទី១៣ខ្រឧសភា

អង្គការចលនាដើម្របីសុខភាព
កម្ពុជា បានស្នើឱ្រយរដ្ឋាភិបាល
គួរត្រហាមឃាត់ការផ្រសាយ
ពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់
ទម្រង់ និងហាមលក់គ្រឿង-
ស្រវឹងគ្រប់ប្រភ្រទមួយរយៈ
នៅព្រលកម្ពុជាកំពុងព្រយាយម

ការពារកុំឱ្រយមានឆ្លងជំងឺកូវីដ
១៩ជាលើកទី២។
អង្គការន្រះបានលើកឡើង

ថាការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម
គ្រឿងស្រវឹង គឺបានជំរុញ
ឱ្រយមានការប្រើប្រស់គ្រឿង-
ស្រវឹងកើនឡើងខណៈការ-
ប្រើប្រស់គ្រឿងស្រវឹងនាំឱ្រយ
មានការប្រឈមខ្ពស់នឹងជំងឺកូ- 
វដី១៩ដចូជាមនិបានលាងដ្រ
ជាមយួអាលក់លុមនិបានពាក់
មា៉ាស់មិនបានរក្រសាគមា្លាតជល់-
ក្រវជាមួយគ្នា និងហូបគ្រឿង-
ក្ល្រមជុំគ្នាជាដើម។
អង្គការដដ្រលបង្ហាញពកីារ-

សង្ក្រតឃើញរបស់ខ្លួនថា
ពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំ
ដើម្របីប្រើប្រស់គ្រឿងស្រវឹង
និងច្រៀងសប្របាយជាហូរហ្រ
ខុសពីការណ្រនាំរបស់ក្រសួង
សុខាភិបាលខណៈដ្រលការ-
ប្រើប្រស់គ្រឿងស្រវឹងធ្វើឱ្រយ
ចុះខ្រសាយប្រព័ន្ធភាពសា៊ាំ និង
កាត់បន្ថយសមត្ថភាពទប់-
ទល់នឹងជំងឺឆ្លង៕
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លោកនេតសាវឿនពេយួរការ-
ងារមន្តេនីគរបាលខេត្តកំពង់ធំ
សុទ្ធគឹមសឿន

កំពង់ធំ:អគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិលោកន្រតសាវឿន
បានសម្រចផ្អាកការងរជា 
បណ្ដាះអាសន្នចំពោះលោក 
វរស្រនីយ៍ឯករុំសុវិជា្ជានាយ-
ការិយល័យចរចរណ៍ជើងគោក
ន្រស្នងការដ្ឋាននគរបាលខ្រត្ត
កំពង់ធំពាក់ព័ន្ធការបើករថយន្ត
ទងំស្រវឹងបកុឲ្រយខចូខាតទ្រព្រយ- 
សម្របត្តិសាធារណៈនិងជ្ររ-
ប្រមាថអភិបាលខ្រត្តកំពង់ធំ។
តាមស្រចក្តីសម្រចរបស់

លោកន្រតសាវឿនចុះថ្ង្រទី
១៦ឧសភាដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍
ទទួលបានពីម្រសិលមិញឲ្រយដឹងថា
ត្រូវបានផ្អាកការងរបណ្ដាះ-
អាសន្នចំពោះវរស្រនីយ៍ឯក រុំ
សុវិជា្ជាអត្តល្រខ០៣៨៧៤។ 
ក៏ប៉ុន្ត្រមន្ត្រីនគរបាលរូបន្រះ
ត្រូវមកបង្ហាញខ្លួនរៀងរល់
ម៉ាងធ្វើការនៅការិយល័យ
បុគ្គលិកន្រស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលខ្រត្តកំពង់ធំ។
លោកហុឹមយ៉ានអគ្គស្នង-

ការរងនគរបាលជាតិកាលពី

ម្រសិលមិញបានបដិស្រធការធ្វើ
អតា្ថាធិប្របាយបន្ថ្រមជុវំញិករណី
ន្រះដោយលោកអះអាងថា
កំពុងជាប់រវល់មិនអាចនិ- 
យយទូរស័ព្ទបាន។
ប៉ុន្ដ្រលោកហុឹមយ៉ានត្រូវ-

បានFreshNewsដកស្រង់-
សម្ដីពីម្រសិលមិញថាអគ្គស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាន 
ចាត់ទុកករណីរបស់លោក រុំ
សុវិជា្ជាជាអំពើល្មើសនឹងបទ- 
បញ្ជារបស់នគរបាលជាតិដ្រល
មិនធ្វើគំរូក្នុងការគោរពអនុវត្ត
ច្របាប់ស្តីពីចរចរណ៍ផ្លូវគោក
ដោយបានបើកបររថយន្តក្នុង
សា្ថានភាពស្រវឹងបង្កការខូច-
ខាតទ្រព្រយសម្របត្តិសាធារណៈ
និងប្រមាថដល់អ្នកដទ្រ។
លោកបន្តថាការបានសម្រច 

ព្រយួរការងរន្រះគឺដើម្របីរង់ចំាការ-
សម្រចជាថ្ម។ីក្រយច្រញ
លិខិតន្រះរួចអគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិបានត្រៀមលិខិតមួយ
ផ្រស្រងទៀតគឺគ្រងស្នើសុំទៅ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខ្រង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រដើម្របីដក
តំណ្រងចោល...តទៅទំព័រ៧

ទោះបីក្លបិកមេសាន្តនៅបន្តបិទបុ៉ន្តេមន្តេថីា
ពិបាកហាមអ្នកលក់គេឿងសេវឹងនៅតាមផ្លវូ

ពលរដ្ឋលក់គេឿងសេវឹងនៅតាមផ្លវូ១ក្នងុខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យមេសិលមិញ។រូបហ្រងជីវ័ន
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សេចក្តីពេងចេបាប់ចំនួន៦ដេលគណៈរដ្ឋមន្តេីទើបអនុម័តនឹងតេវូបញ្ជនូទៅរដ្ឋសភាឆាប់ៗ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ គណៈ រដ្ឋ មន្ដៃី កាល ពី  ថ្ងៃ 
សកុៃ បាន សមៃច អនមុត័ នវូ សៃចក្ដ-ី 
ពៃង ចៃបាប់  ចំនួ ន ៦ ក្នុង  នោះ ក៏ មាន 
សៃច ក្តី ពៃង ចៃបា ប់  ពាក់ព័ន្ធ នឹង បទ- 
ល្មើស សមា្អាត បៃក់ និង ការបៃឆំង 
ហិរញ្ញបៃប  ទា ន ដល់ ការរីក សាយភាយ 
អាវធុ មហា បៃលយ័ ដៃល អ្នក នា ំពាកៃយ 
រដ្ឋាភិបាល  បញ្ជាក់  ថា  ចៃបាប់  ទាំង នៃះ  
តៃវូ បាន ចាតទ់កុ ជាការ  បៃញាប ់ ដៃល 
អាច នឹង ប ញ្ជូ នទៅ សា្ថាប័ន រដ្ឋសភា 
មិន ឲៃយ លើស ពី ១សបា្តាហ៍ ឡើយ ។

តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន ផ្លវូការ 
ពី  លទ្ធផល នៃ សម័យ បៃ ជុំ ពៃញ អង្គ 
កាល  ពី ថ្ងៃទី១៥ ខៃ ឧសភា បាន ឲៃយ 
ដងឹ ថា កចិ្ច បៃជុ ំពៃញ អង្គ គណៈ រដ្ឋមន្តៃ ី 
បាន   សមៃច អនុ ម័ ត  នូវ សៃចក្តី ពៃង-  
ចៃបាប់ ស្តីពី ការបៃឆំង ហិរញ្ញ បៃប  ទា ន 
ដល់ ការរីក សាយ ភាយ អាវុ ធ មហា- 
បៃល័យ និង សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ ស្តីពី 
ការ បៃឆំង ការ  សមា្អាត បៃក់  និង ហិ-
រញ្ញបៃបទាន ភៃរវកម្ម ពៃមទាំង សៃចក្តី- 
ពៃង ចៃបាប់ ស្តីពី ការជួយ គ្នា ទៅវិញ ទៅ-  
មក ផ្នៃក ចៃបាប ់ ក្នងុ វិស័យ ពៃហ្មទណ្ឌ។ 
សៃចក្តីបៃកាស ដដៃល  បន្តថា កៃ- 
ពនីៃះកចិ្ច  បៃជុ ំពៃញអង្គ កប៏ាន អន ុមត័ 
សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ ចំនួន៣ផៃសៃ ង ទៀត  

ដៃល មាន ដូចជា សៃច ក្តី  ពៃងចៃបាប់ 
ស្តពីី ការ អនុម័ត យ ល់  ពៃមលើ កិច្ច  ពៃម- 
ពៃៀង ស្តពី ីកា រ លបុបបំាត ់ការយក ពន្ធ 
តៃួតគ្នា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពន្ធ លើ បៃក់ - 
ចំណូល និង ការ បង្ការ ការ គៃចវៃះ ពន្ធ 
និ ង ការ ចៀស វាង ពន្ធ រវាង ពៃះរា ជា - 
ណាចកៃ កម្ពុជា និង មា៉ាឡៃសុី។

សៃចក្តីពៃង ចៃបាប់ ស្តីពី ការ អនុ  ម័ត 
យល ់ពៃម លើកចិ្ច ពៃម ពៃៀង ស្តពី ីការ- 

លុប បំបាត់ ការ យក ពន្ធ តៃតួគ្នា ពាក់ព័ន្ធ    
នឹង ព ន្ធ លើ បៃក់ ចំណូល និង ការ បង្ការការ-   
គៃចវៃះ ពន្ធ នងិ ការ ចៀស វាង ពន្ធ រវាង  
ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា និង សាធារណ- 
រដ្ឋ កូរ៉ៃ និ ង សៃចក្តីពៃង ចៃបាប់ ស្តីពី ការ- 
អ នុ  ម័ត យល់ពៃម ឱៃយ ពៃះរា ជា ណា  - 
ចកៃ កម្ពុជា ចូល ជា ភាគី នៃ អនុ  សញ្ញា 
ទីកៃងុ ប៊ៃ ន ស្តពីី កិច្ច ការ  ពារ សា្នាដៃ អកៃសរ-  
សាស្តៃ និង សិលៃបៈ ឆ្នាំ ១៨៨៦  និង 

វិសោ ធ ន  កម្ម ឆ្នាំ១៩៧៩។
លោកផៃ សុី ផាន អ្នក នាំ ពា កៃយ រាជ- 

រដ្ឋាភិបាលបាន បៃប់ ភ្ន ំពៃ ញ  បុ៉ស្តិ៍ កាល-   
ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ ថា កិច្ច  បៃជុំ ពៃញ អង្គ 
គណៈរដ្ឋ មន្តៃ ីកៃម អធបិ តភីាព របស ់
លោក ហ៊ុន សៃន បាន សមៃច អនុ ម័ ត 
ទាំងសៃុង ដោយ គ្មាន ការ កៃ បៃ  លើ 
សៃចក្ដ ីពៃង ចៃបាប ់ ស្ដពី ីការ បៃឆងំ ការ 
សមា្អាត បៃក់និង ហិ  រ  ញ្ញបៃប ទាន ភៃរវ- 
កម្មនិង សៃ ចក្តី ពៃង ចៃបាប់ ស្តីពី ការ- 
បៃឆំង ហិរ ញ្ញ  បៃប ទាន ដល់ ការ រីក សាយ - 
ភាយ អាវុធ មហា បៃល័យ។ ចំណៃក 
សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ ស្តីពី ការ ជួយ  គ្នា 
ទៅវិញទៅមក ផ្នៃក ចៃបាប់ ក្នុ ង  វិស័យ 
ពៃហ្ម ទណ្ឌលោក ឲៃយ  ដឹង ថា គណៈ រដ្ឋ-
មន្តៃបីាន សមៃច អនុម័តនិង កៃ សមៃលួ  
ពាកៃយ ពៃច ន៍ ៣ ចំណុចលើ ចៃបាប់ នៃះ។ 

លោកបញ្ជាក់ ថា៖«កិច្ចការ បៃងឹបៃង   
ធ្វើ ចៃបាប ់ទាងំ នៃះ គ ឺមនិ មៃន បពំៃញចតិ្ត 
អង្គភាព ណា នោះ ទៃ គឺជា ការបៃឹង- 
បៃង រប  ស់ រដ្ឋាភិបាលនិង ធនា គរ- 
ជាតិ  ដៃល តៃូវ កៃលម្អ ចៃបាប់ ទាំង២   
នៃះ ដៃល កម្ពុជា បាន អនុវត្ត ទៅ លើ   
ល ក្ខខណ្ឌ ជា សមាជកិ របស ់កៃ ុម បៃទៃស 
អាសុ ីបា៉ា សុ ីហ្វ ិក ស្តពី ីការ សមា្អាត បៃក ់
(Asia Pacific Group on Money 
Laundering-APG)»។

លោកសុ ីផាន  បន្តថា ដោយ សារ តៃ 

ចៃបាប ់ទាងំ នៃះតៃ ូវ  គណៈ  រដ្ឋមន្តៃ ីចា រថា  
ជាការ បៃ ញា ប់  ដូច្នៃះបនា្ទាប់ពី គណៈ- 
រដ្ឋមន្តៃី  បា ន អនុម័ត រួចហើយយ៉ាង- 
យរូ  ក្នងុ រយៈ ពៃល ៧ ថ្ងៃ តៃវូ បញ្ជនូ ទៅ 
សា្ថា បន័ រដ្ឋសភា ហើយ តាម នតី ិវ ិធ ីនៅ 
ពៃល សា្ថាប័ន ពៃះ មហា កៃសតៃ បៃកាស  
ឲៃយ បៃើ បៃស់ យ៉ាង យូរ ១ ខៃនឹង ចូល  
ជា  ធរមាន។ លោ ក បញ្ជាក់ ថា៖« តាម 
នតីវិធិ ីរដ្ឋបា ល ចៃបាប ់នៃះតៃវូ តៃ បញ្ជនូ 
ទៅ  ដល់ រដ្ឋ សភាមិន ហួស ពី១សបា្តា ហ៍ 
ហើយ ក្នុង ១ សបា្តា ហ៍ ហ្នឹង គឺ គៃ កៃ 
ពាកៃយ ពៃចន៍ មួយ ចំនួន » ។ 

លោកឡៃង ប៉ៃង ឡុង អ្នក នាំ   ពាកៃយ 
រដ្ឋ  សភាបាន បៃប ់ភ្នពំៃ ញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ក្នងុ 
ករណី ដៃល រដ្ឋា  ភិបាលចាត់ ទុក សៃចក្ត-ី   
ពៃង ចៃបាប់ ទាំង នៃះជាការ បៃញាប់  
នោះរដ្ឋ សភា នឹង សមៃច បើក កិច្ច - 
បៃជុំ ផ្ទៃក្នុង ជា បនា្ទាន់ នៅ ពៃល ណា 
មួយ  បនា្ទាប់ពី ទទួល បាន សៃច ក្ត ីពៃង- 
ចៃបាប់ ទាំង នៃះ ពី គណៈរដ្ឋ មន្តៃី។

លោក  បន្ត ថា៖ « យើង ធ្វើ ឲៃយ លឿន  
ពៃះ សា្ថាប័ ន  រដ្ឋ យើង មិនដៃល យឺត- 
យ៉ាវ ទៃ ចំពោះ ការ ពិនិតៃយ ចៃបាប់ឲៃយ តៃ 
ចៃបា ប ់ទាងំ នោះ ចៃង ថា ជាការ បៃញា ប ់ 
យើង នឹ ងបើក  បៃជុំ ភា្លាម  ដើមៃបី ពិនិ តៃយ 
មើល ខ្លឹម សារ  ចៃបាប់ ទាំង នៃះ ហើ  យ 
ចាត់ ឲៃយ គណៈ កម្មការ តា ម ជំនាញ 
នីមួយៗ  ពិនិតៃយ »៕

កិច្ច បេជំុ ពេញ អង្គ គណៈ រដ្ឋ មន្តេ ី កាលពី ថ្ងេ សុកេ ទី ១៥  ខេ ឧសភា ។ រូបថត SPM



តពីទំព័រ ៥...តែម្តង។
លោកសុខលូអភិបាល

ខែត្តកំពង់ធំបានថ្លែងពីមែសិល-
មិញថាលោកគាំទែចំពោះចំ-
ណាត់ការរបស់លោកនែត
សាវឿនដែលបានអនុវត្តចែបាប់
ទៅលើលោករុំសុវិជ្ជាចំពោះ
កំហុសឆ្គងរបស់គាត់។
លោកថា៖«ទតីាងំកើតហែតុ

ដែលលោករុំសុវិជ្ជាបង្កឡើង
នែះគឺមានភ្លើងបំភ្លឺគែប់គែន់និង
មានចណំាងំបា្លាតទៀតគឺមកពី
គាត់សែវឹងបើកបរមិនបែយ័ត្ន
ខ្លួនគាត់បែរជមកជែរបែមាថ
ខ្ញុំទៅវិញ។កន្លងមកនែះថា្នាក់
លើក៏ធ្លាប់ពែមានគាត់ដែររឿង
គាត់ទៅសែកឡូឡាក្នុងមន្ទីរ-
ពែទែយខែត្តកាលពី៣ខែមុនពែល
គាត់បែពែឹត្តអ៊ីចឹង ធ្វើឲែយបាត់-
បង់តម្លែយើងជមន្តែី...»។

លោករុំសវុជិ្ជាពីមែសលិមញិមនិ
អាចស្វែងរកបែភពទាក់ទងសុំ
ការបញ្ជាក់ពីករណីនែះបានទែ។
ប៉ុន្ដែតាមសំឡែងបែកធ្លាយ

ក្នងុហ្វែសប៊ុកឲែយដងឹថាកាលពី
ម៉ោង៩ៈ១២នាទីយប់ថ្ងែទី១៥
ខែឧសភាលោករុំសវុជិ្ជាបាន
ផកឹសែសែវងឹជោកជំរចួបើក
រថយន្តទៅបកុរនាងំបរិវែណរបូ
សំណាកលោកតាអាចារែយលាក់
(រង្វង់មូល)បង្កឲែយខូច។ជងនែះ
ទៀតមន្តែីនគរបាលរបូនែះបាន
សែកជែរនងិបែមាថធ្ងន់ៗ លើ
លោកសុខលូអភិបាលខែត្ត
កំពង់ធំថា«នៅទីតាំងហ្នឹងមិន-
មានដាក់ភ្លើងបំភ្លឺ និងដាក់
ចំណាំងបា្លាតអ្វីទែទើបធ្វើឲែយ
គាត់ជួបគែះថា្នាក់បែបនែះ»។
គួររំឭកថាកាលពីថ្ងែ២៦

មីនាឆ្នាំនែះលោក រុំសុវិជ្ជា
ធ្លាប់តែវូបានលោកឧបនាយក-
រដ្ឋមន្តែីសខែងបានចែញ

លិខិតពែមានជលើកទី១ផង
ដែរដោយសារតែមានការ-
ធ្វែសបែហែសលើការអនុវត្ត
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងបាន
បញ្ជាក់ថាបែសិនបើនៅតែ
បែពែឹត្តផ្ទុយពីការណែនាំនែះ
ទៀតនងឹចាត់វធិនការទៅតាម
វិន័យរបស់កងកមា្លាំងនគរ-
បាលជតិជក់ជពុំខាន។
នៅមុនពែលលោកសខែង

ចែញលខិតិពែមាននែះគឺកាល
ពីថ្ងែទី២៦ខែមីនាឆ្នាំនែះលោក
រុំសវុជិ្ជាក៏ធ្លាប់បានជែរបែមាថ
អ្នកគែូពែទែយនៅខែត្តកំពង់ធំផង
ដែរខណៈរបូគាត់បានចលូទៅ
អុកឡុកក្នុងមន្ទីរពែទែយដើមែបី
ចូលមើលមិត្តភក្តិផឹកសុីជ-
មួយគា្នាដែលជួបគែះថា្នាក់-
ចរាចរណ៍ហើយបញ្ជនូមកមន្ទរី-
ពែទែយខែត្តកំពង់ធំ។នែះបើតាម
របាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ច
ខែត្តកំពង់ធំ៕

គឹម សារុំ 

នៅក្នុងការរស់នៅបែចាំថ្ងែ
មានគែសួារខ្លះមានលំនៅឋាន
ជប់ផ្លវូសារណៈហើយការចត-
យានយន្តនៅមុខផ្ទះរបស់ខ្លួន
លើផ្លវូក៏អាចបង្កឲែយអ្នកដំណើរ
ជួបគែះថា្នាក់ផងដែរជហែតុ
ធ្វើឲែយភាគីទាំង២ជជែកគា្នាយក
តែូវរៀងៗខ្លនួ។ជុំវញិបញ្ហានែះ
តើមានការខុសតែវូបែបណានោះ
ភ្នពំែញបុ៉ស្តិ៍បានសមា្ភាសជមួយ
លោកមែធវី ផុនធរិនជ
សមាជិកកែុមហុ៊នមែធវីលីហ្គល-
សៀលដែលមានការិយាល័យ
នៅផ្ទះលែខ១០ផ្លវូ១០៥ភមូ-ិ
បាក់ទកូសង្កាត់ទួលសង្កែ១ខណ្ឌ-
ឫសែសីកែវរាជធនីភ្នំពែញដែល
មានខ្លឹមសារដូចខាងកែម៖

ឧបមា ថា  លោក(ក)មាន ផ្ទះ 
នៅ ជាប់ ផ្លូវ  តែ គាត់ មិន មាន ដី 
សមែប់ ចត រថ យន្ត ទែ  គឺ គាត់ 
ចត នៅ មុខ ផ្ទះ លើ ផ្លូវ សា ធា- 
រ ណៈ តែម្ដង។  ចែដនែយ សែប់- 
តែមា នគែ ជិះ ម៉ូតូ ទៅ បុក ឡាន 
គាត់ ហើយ គាត់ ឧែយ គែ សង។ 
សួរ ថា តើ ការ ចត របស់ គាត់ 
ខសុ ឬទែ  ហើយ ករណនីែះអ្នក 
បុក នោះ ខុស ចែបាប់ ឬ ទែ?
ក្នងុករណីបែបនែះលោក(ក)

មានអត្ថិភាពចពំោះចណំតនៅ
មុខផ្ទះរបស់ខ្លួនលើផ្លូវសាធ-
រណៈ។ទោះបីលោក(ក)មាន
អត្ថិភាពចំណតលើផ្លូវសាធ-
រណៈនៅមខុផ្ទះរបស់ខ្លនួក៏ពតិ
មែនប៉នុ្តែចែបាប់មនិអនញុ្ញាតឲែយ

លោក(ក)យកផ្លវូសាធរណៈ
ជចណំតអចិនែ្តយ៍លើស២៤
ម៉ោងឡើយ។ចំពោះការបែើ-
បែស់ការឈបឬ់ចណំតលើផ្លវូ
សាធរណៈយើងតែវូអនលុោម
តាមមាតែ២៣នែចែបាប់ស្តីពី
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។ចំពោះ
អង្គហែតុខាងលើអ្នកជិះម៉ូតូ
បានជិះទៅបុកឡានរបស់លោក
(ក)ដែលកំពុងចតនៅមុខផ្ទះ
បែសិនលោក(ក)បានអនុវត្ត
តាមបទដា្ឋានតែមឹតែវូក្នងុមាតែ
២៣នែចែបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកនោះអ្នកជិះម៉ូតូដែល
ជអ្នកបង្កហែតុតែូវរា៉ាប់រងលើ
សណំងខូចខាត។ផ្ទយុមកវញិ
បើលោក(ក)បានបែើបែស់
ផ្លវូសាធរណៈជចំណតផ្ទាល់
ខ្លួនហើយបំពានចែបាប់ដែល
បានកំណត់នោះលោក(ក)

តែូវទទួលសងការខូចខាតទៅ
អ្នកជិះម៉ូតូទាំងសែុង។

បើ តាម ផ្លវូ ចែបាប់ តើមា ន ចមា្ងាយ 
បុ៉ន្មាន ម៉ែតែ ពី មុខ ផ្ទះ  ដែល អាច 
ចាត់ ទុកថា ជា កម្ម សិទ្ធិ គែប់- 
គែង ដោយ មា្ចាស់ ផ្ទះ បាន? 
ជធម្មតាមា្ចាស់ផ្ទះដែលមាន

ផ្ទះជប់ផ្លវូសាធរណៈមានអត្ថ-ិ
ភាពចំពោះការបែើបែស់បរិវែណ
នៅមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិន
តែូវរំលោភលើផ្លូវសាធរណៈ
របស់រដ្ឋឡើយ។ចពំោះផ្លវូសា-
ធរណៈដែលនៅមុខផ្ទះឬមុខ
ដឡីតូ៍របស់ខ្លនួគជឺសមែបត្តិរបស់
រដ្ឋ។យើងមានសទិ្ធិគែប់គែងតែ
លើចំណែកឯកជនរបស់យើង
បុ៉ណ្ណោះដោយផ្អែកទៅលើទំហំឬ
ពែំអចលនវត្ថ(ុដ)ីដែលទទួល
សា្គាល់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថ-
កចិ្ចបានផ្តល់ឲែយ។មែយ៉ោងវញិទៀត

សំណង់ផ្ទះឬអគារតមែូវឲែយ
មានការស្នើសុំចែបាប់សាងសង់
សំណង់ជមុនដើមែបីអនុវត្តតាម
បទដា្ឋានសំណង់លើគមា្លាតសណំង់
ជមួយផ្លូវសាធរណៈឬពែំដី។
ការអនវុត្តវធិនបែបនែះគឺផ្តល់
ឲែយមា្ចាស់ផ្ទះឬអគារទទលួបាន
បរិវែណសមែប់ចំណតឡាន
មុខផ្ទះឬអគាររបស់ខ្លួនដើមែបី
បញ្ចៀសការបែើបែស់ផ្លូវសា-
ធរណៈជចំណត។

ក្នងុ ករ ណីបែ បនែះ  បែសិ នបើ 
អ្នក ដំណើរ  ជិះ បុក រថយន្ត នោះ 
ហើយ សា្លាប់  តើមា្ចា ស់ រថយន្ត 
នោះ តែវូ ចែញ សណំង ដល ់អ្នក 
រង គែះ ទែ?បើ មា្ចាស់ រថយន្ត 
ចែញ សំណង គាត់ អាច មាន 
ទោស ពែហ្ម ទណ្ឌ ទៀត ឬ ទែ?  
ក្នុងករណីនែះមន្តែីជំនាញ

តែូវពិនិតែយមើលថាតើករណី
គែះថា្នាក់ចរាចរណ៍នែះកំហុស
បានកើតចែញពីភាគីណាមួយ
ពិតបែកដ។ក្នុងករណីដែល
មា្ចាស់រថយន្តលោក(ក)បាន

អនុវត្តតែឹមតែូវតាមមាតែ
២៣នែចែបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកលោក(ក)មិនទទួល
ខសុតែវូលើសណំងនងិទោស-
ពែហ្មទណ្ឌឡើយ។ដោយឡែក
គែះថា្នាក់ចរាចរណ៍បានបណា្តាល
ឲែយអ្នកជិះម៉ូតូបុករថយន្តនោះ
សា្លាប់ហើយមន្តែីជនំាញបានរក
ឃើញថា លោក(ក)មិនបាន
គោរពចែបាប់នោះលោក(ក)
តែូវទទួលខុសតែូវផ្នែកពែហ្ម-
ទណ្ឌនងិសណំងផែសែងៗទៀត
ដោយផ្អែកតាមមាតែ៧២នែ
ចែបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។
ជរឿយៗករណីបែបនែះតុលា-
ការអាចធ្វើការចោទបែកាន់នងិ
ផ្តនា្ទាទោសជនល្មើសតាមមាតែ
៨៥នែចែបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកបើកបរដោយធ្វែស-
បែហែសមនិបែុងបែយត័្នបណា្តាល
ឲែយសា្លាប់អ្នកដទែតែវូផ្តនា្ទាទោស
ដាក់ពន្ធនាគារព១ីឆ្នាំទៅ៣ឆ្នាំ
និងពិន័យជបែក់ពី៤លាន
ទៅ១៥លានរៀល”៕

ចា ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី�ែសែង
និពន្ធ ន យក

ចូសហូពូរ�ូសុតមែន
បែ ធា នគ ែ ប់គែ ង  កា រី និពន្ធ  

សំរិទ្ធ
អនុបែ ធា ន គែ ប់គែ ង កា រីនិពន្ធ  

សូវិសា ល
អនុបែ ធា ន �ែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

ផ ក់សា�ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
វងែសសុខែង,ពែុំភ័កែ្ត

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �ែដ�  កិច�  
ម៉ែគុណមករា

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �ែដ�  កិច�  
រា៉ាន់រីយ

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បែក់សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ោន់សុីមា៉ោឡា

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កមែ� ន្ត    
បា៉ោន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកីឡា 
ឈនណន

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌មា នកីឡា 
ណែមវណ�ៈ

កា រីនិពន្ធ   គែហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មាសសុខជ ,នៀម�ែង

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,ឡុងគឹមមា៉ោរីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដា រា៉ា,

សួសយា៉ោមី,ធូវីរៈ,ខែងសុខគនា�
អ្ន កបក�ែ  

ប៊ុនផលា្លា,សែតកីឡា ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយា៉ោ,សយរា៉ាសុី

កា រីរូបថត
ហែងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

��នរងែសី
អ្ន ក�ែស�ែ �លអក� � វិរុទ្ធ 

�ែករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
បែ ធា ន�្ន ែកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹមសុកែភីរៈ
�្ន ែករចន ទំព័រ

សួនសា �៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ែករចន �ែ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ែក  ផែ� យ � ណិជ� កម� 
ជែម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណែត,017578768
បែជ�មុន្នីរៈ,0121237777
កែវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជ ,012717404
JessaPiastro,092445983

បែ ធា ន�ែកចា យកា �ែតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
បែ ធា ន�ែកចា យកា �ែត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹម�សនា ,015814499

បែ ធា ន�្ន ែករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសែ�
ពែ�ែសុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសែ�
�ុិល� ភា

ន យិកា ហិរ�� វត� ុៈ��ងតា ំងម៉ែង
បែ ធា នគណនែយែយៈេស៊ែនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទែ�  និងរចន គែហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ោ,វង់អូន

កា រិ� ល័យ�ែត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស មែ�   ខូ អិលធីឌី 

ជ ន់ទី៧នែអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMម� វិថីសម្តែច

ហុ៊នសែន(ផ្លវូ៦០ម៉ែតែ)ភូមិ�ែកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�ែកែម,១២៣៥៣,

រាជធ នីភ្នពំែញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះលែខ៦២៩ផ្លវូលែខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
កែងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

តើការចតរថយន្តនៅផ្លវូមុខផ្ទះហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់មានទោសឬទ្រោ?

លោកមែធាវី ផុន ធារិន កាលពីកន្លងមក។ រូបថតសហការី

លោកន្រោត សាវឿន...
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ការនំាចេញសេវូអង្ករសនិងតេីនឹងចាប់ផ្តើមឡើងវិញ
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
បានសម្រេច បើក ឲ្រេយ មាន ការ នំា-  
ច្រេញ ស្រេូវ អង្ករ ស និង ត្រេី  ទៅ 
កាន់ ទីផ្រេសារ អន្តរ ជាតិ ឡើង វិញ 
ចាប ់ព ីថ្ង្រេ ពធុ     ទៅ   ក្រេយ ព ីបាន  
សម្រេចឲ្រេយ  ផ្អាក  កាល ពី អំឡុង 
ដើម ខ្រេ ម្រេសា  ខណៈ អ្នក ស្រេដ្ឋ- 
កិច្ច   និយាយ ថា វា នឹង ចូល រួម 
ចណំ្រេក ប៉ះប៉វូ  ការ ខាត បង ់ស្រេដ្ឋ-  
កចិ្ច  ដ្រេល   រង ផល ប៉ះពាល ់ព ីជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ បាន មួយ ចំណ្រេក ។ 

លទ្ធ ផល  កិច្ច ប្រេជុំ ព្រេញ អង្គ 
គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រេី កាល ពី ថ្ង្រេ សុក្រេ 
សបា្តាហ៍ មុន បានឲ្រេយ ដឹង ថា រាជ- 
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា  សម្រេច ផ្តល ់
ការ អនុញ្ញាត ឲ្រេយ ធ្វើ ការ នាំ ច្រេញ 
ស្រេូវ  អង្ករ ស និង ត្រេី ទៅ ក្រេ 
ប្រេទ្រេស ឡើង វិញ ចាប់ ពី ថ្ង្រេ ទី 
២០ ខ្រេ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២០ ន្រេះ 
តទៅ គឺ ដូច មុន ព្រេល ប្រេកាស 
បិទ ដោយ ផ្អ្រេក លើ តុល្រេយ ភាព 
ស្រេបៀង សម្រេប់ តម្រេូវ ការ ក្នុង ប្រេ-  
ទ្រេស បនា្ទាប ់ព ីត្រេវូ បាន ផ្អាក ការ 
នាំ ច្រេញ នា ព្រេល កន្លង មក ។ 

 ការ នា ំច្រេញ  ស្រេវូ អង្ករស នងិ 
ផល  ន្រេសាទ  ពី  កម្ពុជា ទៅ ក្រេ 
ប្រេទ្រេស ត្រេូវ បាន រដ្ឋាភិបាល 
សម្រេច ផ្អាក ជា បណ្តោះ អាសន្ន  
កាល ពី អំឡុង ដើម ខ្រេ  ម្រេសា    
ក្រេម ហ្រេតផុល ដើម្រេប ីធានា ការ 
ផ្គត់ ផ្គង់  ក្នងុស្រេកុ ខណៈ  ការ រីក-  
រាល ដល ន្រេ ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន 
ធ្វើ ឲ្រេយ តម្រេូវ ការ ស្តុក ទុក ស្រេបៀង 
បាន កើន ឡើង យា៉ាង ច្រេើន នៅ 

គ្រេប់ ប្រេទ្រេស លើ ពិភពលោក ។  
បើ តាម លោក  នាយក រដ្ឋ មន្ត្រេី 
ហ៊ុន ស្រេន ការ សម្រេច ដក់ 
ច្រេញ នូវ វិធាន ការ  ផ្អាក  ការ នាំ- 
ច្រេញ  គឺ  ដើម្រេបី ធានា  ស្ថិរ ភាព  
ស្តកុ ក្នងុ ស្រេកុឲ្រេយ  មាន ភាព  រងឹ  មា ំ 
ដ្រេល អាច ឆ្លើយ តប   នឹងតម្រេូវ- 
ការ ប្រេើ ប្រេស់  ក្នុង ស្រេុក ។ 

លោក លមឹ ហ្រេង អនបុ្រេធាន 
សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
ប្រេប ់ភ្នពំ្រេញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ពថី្ង្រេ អា-
ទិត្រេយ  ថា រដ្ឋាភិបាល ត្រេង  ត្រេ ឃ្លា-ំ  
មើល សា្ថានភាព  ការ បង្ក បង្កើន 
ផលរបស់ ប្រេជាកសិករ  ការ  
ស្តកុ  ទកុ នងិ ទផី្រេសារ ពភិព លោក 
ជា  ប្រេចាំ ហ្រេតុ ន្រេះ ការ សម្រេច 
បើក ឲ្រេយ មាន  ការ នាំ ច្រេញ ឡើង 
វិញ  គឺ មាន ន័យ ថា កម្ពុជា   មាន 
សមត្ថភាព   គ្រេប់ គ្រេន់ សម្រេប់ 

ការ ប្រេើ ប្រេស ់ក្នងុ ស្រេកុ នងិនា-ំ  
ច្រេញ  វិញ បាន ហើយ  ។  

លោក បាន  ថ្ល្រេង ថា៖  «ខណៈ 
ប្រេទ្រេស មួយ ចំនួន នៅ បន្ត  បិទ 
ការ នា ំច្រេញ ផលតិ ផល កសកិម្ម 
និង ផល ន្រេសាទ នោះ ការ បើក 
ឡើង វញិ  ព្រេល ន្រេះ វា មនិ ត្រេមឹ ត្រេ 
បង្ហាញ ព ីសមត្ថ ភាព របស ់កម្ពជុា  
ប៉ុណ្ណោះ ទ្រេ ត្រេ វា  ជា ឱកាស ក្នុង 
ការ ពង្រេីក ទីផ្រេសារ ផង ដ្រេរ   »។ 

លោក បន្ថ្រេម ថា ការ នាំ ច្រេញ 
អង្ករស ស្រេូវ និង ត្រេី នឹង ជួយ 
ប៉ះប៉ូវ   ស្រេដ្ឋកិច្ច ដ្រេល បណ្តោល 
មក ពី ការ ធា្លាក់ ចុះ ន្រេ វិស័យ ស្រេវា-  
កម្ម ពសិ្រេស វសិយ័ ទ្រេសចរណ ៍
បាន មួយ កម្រេិត ។ 

រដ្ឋ មន្ត្រេី ក្រេសួង កសិកម្ម រុកា្ខា- 
ប្រេមាញ់ និង ន្រេសាទ លោក 
វ្រេង សាខនុ បាន ប្រេប ់ភ្នពំ្រេញ- 

ប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីដើម ខ្រេ ឧសភា ន្រេះ 
ថា ក្រេសួង កំពុង ខិត ខំ យា៉ាង- 
សកម្ម ក្នងុ ការ ពង្រេងី នងិ  ពង្រេកឹ 
ការ ដដំុះដណំ ំកសកិម្ម នងិ ធ្វើ 
វារី វប្រេបកម្ម ដើម្រេបី បង្កើន  សកា្តានុ-
ពល ក្នុង ការ ផ្គត់ ផ្គង់ តម្រេូវ ការ 
ក្នងុ ស្រេកុ នងិ ឈាន ទៅនាចំ្រេញ 
ទៅ កាន់ ទីផ្រេសារ អន្តរ ជាតិ ។ 

លោក ប្រេប់ ទៀត ថា លោក 
និង ក្រេុមការ ងរ ជំនាញ  ត្រេង ត្រេ 
ចុះ ទៅ ពិនិត្រេយ និង លើក ទឹក ចិត្ត 
ឲ្រេយ ប្រេជាកសិករ និង ក្រេុមហ៊ុន 
បង្កើន ការ វិនិយោគ លើ វិស័យ 
កសិកម្ម និង ធ្វើ វារីវប្រេបកម្ម ជា 
ប្រេចាំ ព្រេះ  វា មិន ត្រេឹម ត្រេ អាច 
ជួយ បង្កើត ការងរ ឲ្រេយ ប្រេជាជន 
ក្នងុ ស្រេកុ ប៉ណុ្ណោះ ទ្រេ ត្រេ វា ថ្រេម- 
ទាងំ បង្កើន សកា្តានពុល ផលតិ- 
ផល ផលិត ក្នុង ស្រេុក ដើម្រេបី នាំ- 

ច្រេញ ផង ដ្រេរ ។
លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក ស្រេវ- 

ជ្រេវ ន្រេ រាជ បណ្ឌតិ្រេយសភា កម្ពជុា  
និយាយ  ថា ការ សម្រេច របស់ 
រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ បើក ឲ្រេយ មាន 
ការ នា ំច្រេញស្រេ ូវ  អង្ករស នងិត្រេ ី 
នៅ ព្រេលខាង មុខ នឹង ផ្តល់  ភាព 
វជិ្ជមាន  ច្រេើន សម្រេប ់ស្រេដ្ឋកចិ្ច- 
កម្ពុជា ព្រេះ  ការ បិទ នាំ ច្រេញ 
កន្លង មក កម្ពុជា គឺ  អាច បំព្រេញ 
ស្តុកទុក ក្នុង ស្រេុក គ្រេប់ គ្រេន់ 
ហើយ ។ ការ រក្រេសា ស្តកុ ទកុ ច្រេើន 
ហួស កំណត ់ មនិម្រេន ជា រឿងល្អ 
ទ្រេ ដោយ វា អាច  ទាញ ទមា្លាក់ 
តម្ល្រេ  កស ិផល  ដ្រេល ប្រេជា កសកិរ  
ផលិត បាន   ទៀត ផង ។ 

លោក ថ្ល្រេង ថា៖  « បនា្ទាប់ ពីការ- 
បទិ នា ំច្រេញ  មយួ រយៈ ដើម្រេប ីរក្រេសា 
ស្ថិរភាព ស្រេបៀង ទាំង បរិមាណ 
និង តម្ល្រេ រួច មក ការ បើក ឲ្រេយ នាំ 
ច្រេញ វញិ ន្រេះ  នងឹ ជយួឲ្រេយ  ស្រេដ្ឋ-
កិច្ច កម្ពុជា មាន ភាព ល្អ ប្រេសើរ 
ឡើង វិញ មួយ កម្រេិត » ។ 

លោក  បន្ថ្រេម ថា ការ ដ្រេល  
រដ្ឋា ភបិាល សម្រេច បើក ឲ្រេយ មាន 
ការ នាំ ច្រេញ  ន្រេះ ក៏  ដោយ សារ   
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ កម្ពុជា ក៏ ដូច- 
ជា ប្រេទ្រេស មយួ ចនំនួ កពំងុ មាន 
ភាព ល្អ ប្រេសើរ  ។ 

លោក  វណ្ណៈ  លើក ឡើង ថា 
បទ ពិសោធកូវីដ ១៩គឺ ជា ការ  - 
ដស ់តឿន មយួ ឲ្រេយ ប្រេជា កសកិរ 
នងិ ក្រេមុ អ្នក វនិយិោគ  ត្រេវូ ខតិ ខ ំ
ពង្រេឹង ការ វិនិយោគ លើ វិស័យ 
កសិកម្ម ឲ្រេយ បាន កាន់ ត្រេ ច្រេើន 
និង មាន  គុណ ភាព  សុវត្ថិភាព 

ដើម្រេបី ឈាន ទៅ ឯករាជភាព ការ- 
ផ្គត ់ផ្គង ់ក្នងុ ស្រេកុ នងិ ឈាន ទៅ 
នាំ ច្រេញឲ្រេយ បាន  ច្រេើន ។ 

ទិន្នន័យ ពី ក្រេសួងកសិកម្ម- 
រុកា្ខាប្រេមាញ់ និង ន្រេសាទ បាន 
បង្ហាញ ថា ក្នុង រយៈ ព្រេល  ៤ ខ្រេ  
ឆ្នា ំ២០២០ កម្ពជុា បាន  នា ំច្រេញ 
អង្ករ ទៅ កាន់ ទីផ្រេសារ អន្តរ ជាតិ 
៣០០ ២៥២ តោន  កើន ឡើង 
៤០,៤៦ ភាគ រយ ធៀប នឹង រយៈ- 
ព្រេល ដចូ គ្នា កាល ពឆី្នា ំ២០១៩ 
ដ្រេល មាន ចនំនួ ២១៣ ៧៦៣ 
តោន។ ចណំ្រេក ទកឹ ប្រេក ់ដ្រេល 
ទទួល បាន ពី ការ នាំ ច្រេញ ក្នុង 
រយៈ  ព្រេល  ៤ ខ្រេ  ន្រេះ គឺ  ២១០ 
លាន ដុលា្លារ ។ 

របាយការណ ៍របស ់សហពន័្ធ 
ស្រេូវ  អង្ករ កម្ពុជា បាន ឲ្រេយ ដឹងថា 
កាលព ីឆ្នា ំ ២០១៩ ការនា ំអង្ករ  
កម្ពុជា ច្រេញទៅកាន់ ទីផ្រេសារ អន្តរ- 
ជាតិ មាន តម្ល្រេ ប្រេមាណ ៥០១  
លាន ដុលា្លារ ធា្លាក់ចុះ ៤,៣  ភាគ-  
រយ បើ ធៀប  ឆ្នាំ  ២០១៨ ដ្រេល 
មាន ៥២៤  លាន ដុលា្លារ ។

ចំណ្រេក ក្នុង រយៈ ព្រេល  ៣ ខ្រេ  
ឆ្នា ំ២០២០ កម្ពជុា បាន នា ំច្រេញ 
ផល ន្រេសាទ  ៣ ៤៧៥ តោន 
កើន  ០,៧២ ភាគ រយ  ធៀប ទៅ 
នងឹ  រយៈ ព្រេល ដចូ គ្នា  ឆ្នា ំ២០១៩ 
ដ្រេល មាន  ៣ ៤៥០ តោន ។ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជា  នាំ 
ច្រេញ ផល ន្រេសាទ សរបុ១៤១ ០ ០ 
តោន ធា្លាក់ ២,២៥ ភាគ រយ 
ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨ ដ្រេល មាន  
១៤ ៥០០ តោន។ ន្រេះ បើ តាម 
ក្រេសួង កសិកម្ម ៕ LA

ម៉េ គ៊ណមករា
 

ភ្នំពេញៈ ក្រេុម ហ៊ុន ហៅ តាក់ សុី ជិះ 
Grab នឹង ដក់ ឲ្រេយ ដំណើរ ការ  កម្មវិធី 
GrabMart ដ្រេល ជា ស្រេវា ដឹក ជញ្ជូន 
ទនំញិ ឆប ់រហស័ ប្រេចា ំថ្ង្រេ  ជា ផ្លវូការ នៅ  
ថ្ង្រេ ន្រេះ(ចន្ទ) ដើម្រេប ីបម្រេើ អតថិជិន នៅ 
ទីក្រេុង ភ្នំព្រេញ និង ជា ការ រួម ចំណ្រេក   
ជួយ អតិថិជន ក្នុង អំឡុង ព្រេល ការ រីក- 
រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

ជាមយួ នងឹ ស្រេវា កម្ម ន្រេះ ប្រេជា ពល- 
រដ្ឋ នៅ  ក្នងុ ក្រេងុ ភ្នពំ្រេញ  អាច ទញិ គ្រេឿង 
ទ្រេស  អាហារ កញ្ចប ់ ផលតិ ផល ថ្រេ រក្រេសា  
សុខ ភាព ផលិត ផល ថ្រេរក្រេសា សម្រេស់ 
កាដ ូនងិ ទនំញិ ជា ច្រេើន ទៀត តាម រយៈ 

កម្មវធិ ី Grab ដោយ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ នងឹ 
មាន   រយៈ ព្រេល តិច ជាង  ១ ម៉ាង។

លោក Hashim Alkaff ប្រេធាន 
ក្រេមុ  ហ៊នុ  Grab ប្រេចា ំកម្ពជុា បាន ថ្ល្រេង 
ថា  ការ ចាប់ ផ្តើម នូវ ស្រេវា កម្ម ថ្មីៗ មួយ 
ចំនួន ន្រេះ គឺ ដើម្រេបី ជួយ សម្រេួល ដល់ 
ប្រេជា ជន  ខ្ម្រេរ    ក្នុង អំឡុង ព្រេល ន្រេការ  
រាត ត្រេបាត សកល ន្រេ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ថ្ល្រេង ថា៖  « ទោះ យា៉ាង ណ  
យើង  អាច ផ្ដល ់ជនូ នងិ ពង្រេកី ស្រេវាកម្ម   
ថ្មីៗ ដើម្រេបី ជួយ បំព្រេញ តម្រេូវការប្រេជា- 
ពលរដ្ឋ ។ ន្រេះ ក ៏ជា ឱកាស សម្រេបដ់្រេគ ូ
បើកបរ របស ់យើង  ឲ្រេយ ទទលួ បាន ប្រេភព  
ប្រេក់ ចំណូល បន្ថ្រេម ទៀត ផង ដ្រេរ »។ 
លោក  បន្ត ថា៖« ក្នុង កាលៈ ទ្រេសៈ ដូច 

ន្រេះ  ប្រេជា ជន   ត្រេូវ ការ ដំណះ ស្រេយ  
ជា បនា្ទាន់  ដើម្រេបី ដោះ ស្រេយ ភាព ខ្វះ- 
ចនោ្លាះ នៅ ក្នុង គ្រេ ដ៏ លំបាក ប្រេប ន្រេះ  
ស្រេវាកម្ម  រហ័ស របស់ យើង នឹង រង់ ចាំ 
ជួយ សម្រេួល ដល់ ពួក គ្រេ ជានិច្ច »។

នៅ ក្នុង ដំណក់ កាល ទើប ត្រេ ចាប់- 
ផ្ដើម ដំបូង ស្រេវាកម្ម ន្រេះ នឹង មាន វត្ត- 
មាន នៅ ចកំណ្តោល រាជធាន ីភ្នពំ្រេញ ត្រេ 
ប៉ណុ្ណោះ ( សង្កាត ់បងឹ ក្រេងកង សង្កាត ់
ទួលទំពូង ខណ្ឌ ដូនព្រេញ ខណ្ឌ ទួល-
គោក និង តំបន់ មួយ ចំនួន ទៀត  ក្រេ្រេបរ 
សង្កាត់ ទាំង ន្រេះ ) ហើយ អតិថិ ជន 
អាច  បង់ ថ្ល្រេ ស្រេវា ដឹក ជញ្ជូន របស់ ពួក- 
គ្រេ  ជា សាច់ ប្រេក់ ជាមួយ ដ្រេ គូ បើកបរ 
បាន ចំណ្រេក   ទំនិញ ដ្រេល ដឹក ជញ្ជូន 

ត្រេូវ  មាន តម្ល្រេ មិន លើស ពី  ៤០ដុលា្លារ 
នោះ ទ្រេ ។ Grab ក៏ គ្រេង នឹង ពង្រេីក 
ស្រេវា  កម្ម ន្រេះ ទៅ គ្រេប់ ទីកន្ល្រេង  នៅ ក្នុង 
រាជ ធានី ភ្នំព្រេញ នាព្រេល អនាគត ដ៏ ខ្លី 
ខាង មុខ ន្រេះ ផងដ្រេរ ដោយ នឹង មាន 
ដ្រេគូ ពាណិជ្ជ កម្ម កាន់ត្រេ ច្រេើន  ដ្រេល 
នឹងត្រេូវ ដក់  បញ្ចូល នាព្រេល ឆប់ៗ 
ខាង មុខ ។

អតិថិជន អាច គ្រេន់ត្រេ  បញ្ចលូ អាសយ - 
ដ្ឋាន របស ់ពកួ គ្រេ នៅ ក្នងុ មខុងរ កម្មវធិ ី
GrabMart ក្នងុ កម្មវធិ ី Grab អតថិជិន 
នឹង ឃើញ បញ្ជី រាយ នាម មុខ ទំនិញ 
ដ្រេល អាច ទិញ បាន នៅតាម ហាង ជិត 
អាសយដ្ឋាន បំផុត។ ឈ្មោះ ហាង 
ទំនិញ បង្ហាញ នៅ ក្នុង បញ្ជី ទិញ ទំនិញ 

អាស្រេ័យ លើ ទីតាំង របស់ អតិ ថិជន 
 រួម មាន ហាងថ្រេហួត  គីវីមា៉ាត ឱសថ- 
សា្ថាន យូឃ្រេរ និង វីនន្រេស កម្ពុជា។

Grab គឺជា កម្មវិធី ស្រេវា ដឹក ជញ្ជូន 
ទំនិញ ឆប់ រហ័ស ប្រេចាំ ថ្ង្រេ ឈាន មុខ 
គ្រេ របស់ អាសុី អាគ្ន្រេយ៍ ។ Grab ត្រេូវ 
បាន ដក់ ឲ្រេយ ដំណើរ ការ ជា ផ្លូវការ នៅ 
ក្នុង ប្រេទ្រេស កម្ពុជា  កាល ពី ថ្ង្រេទី ១៩ 
ខ្រេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧។

កាល ព ីចងុ ខ្រេ ម្រេសា កន្លង មក ក្រេមុ- 
ហ៊ុន TADA របស់ កូរ៉្រេ ខាង ត្រេបូង ដ្រេល 
ផ្តល់ ស្រេវា ដឹក ជញ្ជូន ដោយ ប្រេើ ការ 
បញ្ជា តាម ទូរស័ព្ទ ដ្រេ ក៏ បាន បើក ដំណើ-  
ការ នូវ ស្រេវាកម្ម ដឹក ទំនិញ ជូន អតិថិ-
ជន  ផង ដ្រេរ៕  LA 

ប៊រសម្នាក់ កំព៊ង សម្លងឹ មើ លការ៊ង អង្ករ   ក្នងុ ឃ្លាងំ ស្តកុ ១ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ។ រូបថត ហុង មិនា

Grabនឹងដាក់ឲេយដំណើរការកម្មវិធីសេវាដឹកជញ្ជនូGrabMartនៅថ្ងេនេះ



សងិ្ហបរុីៈ ក្រមុហ៊នុ អាកាស- 
ចរណ ៍សងិ្ហ បរុ ី កាល ព ីថ្ង្រ ព្រហ ស្របតិ៍  
កន្លង ទៅបាន រាយ ការណ៍ អំ ពី 
ការ ខាត បង់ ប្រចាំ ឆ្នាំ ជិត  ១៥០  
លាន ដលុា្លារ    ដោយ ការ ដលួ រ ល ំ  
ន្រ  មធ្រយោ បាយ ដឹក ជញ្ជូន តាម 
ផ្លវូ  អាកាស  បណ្តាល មក ព ីការ- 
រាល ដាល វីរុស កូ រ៉ូ ណ និង    ជា 
សញ្ញា  ណ ចុង ក្រយ បំផុត ន្រ 
ផល ប៉ះ ពាល ់ដ ៏ខា្លាងំ កា្លា  លើ វសិយ័  
អាកា ស ច រណ៍ ។ 

ក្រុម ហ៊ុន ម្រ ដ្រល គ្រប់ គ្រង 
ក្រុម ហ៊ុន អាកា ស ចរណ៍ បុត្ត- 
សម្ព័ន្ធ SilkAir និង ក្រុម ហ៊ុន 
Scoot  បាន ទទួល រ ងគ្រះ  
ខាត បង ់ប្រក ់សទុ្ធ ចនំនួ ២១២ 
លាន  សិង្ហ បុរី($១៤៨ លាន ) 
សម្រប់ ឆ្នាំ សារ ពើ ពន្ធ ដ្រល 
បានបញ្ចប ់ត្រមឹ ថ្ង្រ ទ ី៣១ ខ្រ មនីា  
ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង ប្រក់ ចំ ណ្រញ 
ន្រ ឆ្នា ំមនុ ដ្រល មាន ចនំនួ ៦៨៣  
លាន សិង្ហ បុរី ។ 

ក្រម ហ៊នុ អា កាស ចរណ ៍ជាត ិ 

សិង្ហបុរី  ន្រះ បាន ខាត បង់ ទឹក- 
ប្រក់  ៧៣២ លាន សិង្ហ បុរីក្នុង  
ត្រី មាស ទី៤  ហើយ កតា្តា ចម្របង 
បំផុត  ដោយ សារ ការ ធ្លាក់ចុះ 
ប្រក ់ ចណំលូ  ព ីអ្នក ដណំើ រ ព្រល    
កើត មាន  វិបត្តិ វីរុសកូរ៉ូណ   ។ 

ក្រមុ ហ៊នុ ន្រះ បាន លើក ឡើង 
ក្នុង របាយ ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស់ ខ្លួន ថា ៖«ការ ភ័យ ខា្លាច 
 អំ ពី ការ រាល ដាល វីរុស  ជា មួយ  

ការ រឹត ត្របិត ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទូ ទំាង-  
សកល លោក  នងិ ការ គ្រប ់គ្រង 
ព្រំ ដ្រន បណ្តាល ឲ្រយ ដួល រល ំ  
ចំពោះ  តម្រូវ ការ  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ   
តាម ផ្លូវ អាកាស  »។ 

ការ  ធ្លាក់ ចុះ  តម្ល្រ ប្រង ថ្មី ៗ  
ន្រះ ក ៏បណ្តា ល ឲ្រយ ខាត បង ់ទកឹ- 
ប្រក ់ ៧១០ លាន ដុលា្លារ សិង្ហ- 
បុរី ពី វិស័យ ថាម ពល ។  

អា កាស ចរណ៍ សិង្ហ បុរី បាន 

កាត ់បន្ថយ សមត្ថ ភាព ដកឹ អ្នក- 
ដំ ណើរ  ចំនួន ៩៦ ភាគរ យ ពី ខ្រ 
ម្រសា ដល់ ខ្រ មិថុនា  ហើយ 
យន្តហោះ ស្ទើរទាំងអស់ ត្រូវ 
ចតចោល   ព្រល មនុស្រស មា្នា 
ឈប ់ធ្វើ ដណំើរ ដោយ  សារ  ការ- 
រាល ដាល  វីរុស នោះ  ។

សមា គម ដកឹ ជញ្ជនូ ផ្លវូ អាកាស  
អន្តរ ជាតិ បាន ព្រយោករ ថា ក្រុម- 
ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍  ប្រតិ បត្តិការ  
ក្នុង តំ បន់ អា សុី បា៉ា សុី ហ្វិក នឹង 
បាត់ បង់  ចំណូល សរុប ២៧,៨ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ឆ្នាំន្រះ។ 

សា្ថា ប័ន ពាណិជ្ជ កម្ម បាន ឲ្រយ 
ដងឹ កាល ព ីខ្រ មនុ ថា  ចរា ចរណ ៍
ផ្លូវ អា កាស អន្តរ ជាតិ   រងការ - 
ធ្លាក ់ចុះ ៥២,៩ ភាគ រយក្នងុ ខ្រ មនីា  
ប្រៀប ធៀប  រយៈ ព្រល ដូច គ្នា 
កាល ពី ឆ្នា ំមុន ដ្រល ជា ការ ធ្លាក់- 
ចុះ ធំ បំផុត ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ចុង- 
ក្រយ ថ្មី ៗ  ន្រះ  ដោយ សារ ការ- 
រឹត ត្របិត ការ ធ្វើ ដំណើរ ជាប់ ពាក់- 
ព័ន្ធ វីរុស កូ រ៉ូ ណ ៕ AFP/RR
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លោកប៉ានសូរស័ក្តិថ្លង្នាព្លកន្លងមក។រូបថត ហ្រង  ជីវ័ន

អាកាសចរណ៍សិង្ហបុរីខាតបង់ជិត១៥០លានដុលា្លារ

  អនុម័តសេចក្តីពេងចេបាប់នេការ- 
ចៀសវាងយកពន្ធតេតួគ្នាជាមួយ 
កូរ៉េខាងតេបូងនិងម៉ាឡេសុី
ម៉្គុណមករា

ភ្នំព្ញៈ រដា្ឋា ភិ បាល បាន អនុ- 
ម័ត  ស្រចក្តីព្រង ច្របាប់ ន្រ ការ ចៀ ស -  
វាង ការយក ពន្ធ ត្រួត គ្នា (D T A)  
ជា មួយ   ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  និង   
មា៉ា ឡ្រ សុី ខ ណៈ ដ្រល ច្របាប់ ន្រះ 
នឹង បើក ផ្លូវ  ឲ្រយ ប្រទ្រស ន្រះ ធ្វើ 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង  ពាណិ ជ្ជក ម្ម ស្ររី 
ដើម្របី បង្កើន ពាណិ ជ្ជ កម្ម និង 
ការ វិនិ យោគ ទៅវិញទៅមក ។

ស្រចក្ដី ព្រង ច្របាប់ ដ្រល ត្រូវ 
បាន អនុ ម័ត ក្នុង អំឡុង ព្រល 
កិច្ច ប្រជុំ គណៈ រដ្ឋម  ន្ត្រី កាល- 
ពថី្ង្រសកុ្រ   កន្លងទៅ  ដកឹ នា ំដោយ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដ្រ ី ហ៊នុ  ស្រន 
នឹង ស្នើ ទៅ សភា ជាតិ អនុ ម័ត 
ក្នុង ព្រល ឆប់ ៗ ន្រះ។

លោក Anthony Galliano 
អគ្គ នាយក ក្រមុ ហ៊នុ Cambo-
dia Investment Manage-
ment បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ 
នៅ ព្រល ថ្ម ៗី  ន្រះ ថា  DTA លុប- 
ចោល និង ទប់ សា្កាត់ ការ យក 
ពន្ធ ត្រួត គ្នា លើក កម្ព ស់ ការវិ និ- 
យោគ ទ្វ្រ ភាគី មាន ភាព ច្របាស់ - 
លាស់ និង តមា្លា ភាព  ជំរុញ ពា- 
ណិជ្ជ កម្ម ពិភព លោក  ហើយ សំ- 
ខាន់ ជាង ន្រះ ទៅ ទៀត  សម្រប ់ 
ប្រ ទ្រស កម្ពជុាគ ឺទាក ់ទាញ ការ- 
វិនិ យោគ បរ ទ្រស ។

DTA ក៏ ផ្ដល់ យន្ត ការ ដើម្របី 
ផ្លាស់ ប្តូរ ព័ត៌មាន រវាង អាជា្ញាធរ 
ពន្ធ ដារ និង ជួយ ទប់ សា្កាត់ ការ- 
ចៀសវាង ការ យក ពន្ធ ត្រួត គ្នា 
និង ការ បង្ការ គ្រចវ្រះ ពន្ធ។

លោក ថ្ល្រង ថា កចិ្ច ព្រម ព្រៀង  
DTA  ជា ទទូៅ ផ្ដល ់អត្ថ ប្រ យោ- 
ជ ន៍ ដល់ បណ្តា ប្រ ទ្រស កំពុង 
អភិវឌ្រឍន៍ ដូច ជា ប្រ ទ្រស កម្ពុជា 
ខណៈ ដ្រល កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ទាងំ- 
ន្រះ ជា ធម្មតា បណ្តា ល ឲ្រយ មាន 
កំណើន លំហូរ មូល ធន ច្រញ ពី 
ប្រទ្រស អភិ វឌ្រឍន៍ ទៅ ប្រ ទ្រស 
កំពុង អភិ វឌ្រឍន៍។

លោក បាន ថ្ល្រងថា៖« កា រ ផ្តចួ- 

ផ្តើម របស់ កម្ពុជា ដើម្របី ចរចា   
កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ពាណ ិជ្ជ កម្ម ស្ររ ី 
ជា មួយ  ប្រទ្រស ចិន  សា ធរ- 
ណ រដ្ឋ ករូ៉្រ  នងិសហ ភាព ស្រដ្ឋ- 
កចិ្ច អាសុ ីអរឺ៉បុ គ ឺទាន ់ព្រល វ្រលា   
និង មាន លក្ខណៈ យុទ្ធ សាស្រ្ត   
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការវិវឌ្រឍ ថ្មីៗ 
ដ្រល   ប៉ះ ពាល់ ដល់ ស្រដ្ឋកិច្ច  
ជាព ិស្រ ស  នោះ គ ឺការ ផ្អាក ផ្ន្រក 
ខ្លះ ន្រ ប្រព័ន្ធ អនុ គ្រះ ពន្ធ   និង  
កូវីដ១៩ »។

កាល ពី ចុង ខ្រ វិច្ឆិកា   ឆ្នាំ មុន 
ប្រទ្រស  កម្ពុជា និង កូរ៉្រ ខាង   ត្របូង  
ចុះ ហត្ថ ល្រខា លើ កចិ ្ច ព្រម ព្រៀង   
សិក្រសា លទ្ធ ភាព រួម មួយ ស្ដីពី  
កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ពាណ ិជ្ជ កម្ម ស្ររ ី
ដ្រល អាច កើត ឡើងក្នងុ គោល- 
បណំង ដើម្រប ីពង្រកី ទហំ ំវនិ ិយោគ  
ទ្វ្រ ភាគីរវាង ប្រទ្រស ទាំង ២។

កិច្ច ព្រម ព្រៀង ន្រះ ត្រូវ បាន 
ចុះ ហត្ថ ល្រ ខា ដោយ លោក  
បា៉ាន  សូរ ស័ ក្តិ   រដ្ឋ មន្ដ្រី ក្រសួង 
ពា ណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា  និង លោក 
Yoo Myung-hee រដ្ឋ មន្ដ្រី ក្រ- 
សួង  ពាណិ ជ្ជ កម្ម កូរ៉្រ ខាង ត្របូង 
ក្នុង អំឡុង កិច្ច ប្រជុំ កំពូល រំឭក 
របស់ អា សា៊ាន និង សា ធរ ណ- 
រដ្ឋ ក ូរ៉្រ រយៈ ព្រល ២ ថ្ង្រដ្រល បាន 
ចាប់ ផ្ដើម កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ នៅប៊ូ- 
សាន  ជាទី ក្រុង កំពង់ ផ្រ កូរ៉្រ- 
ខាង ត្របូង។

កាល ពី ឆ្នាំ២០១៨  ទំហំ 
ពាណិជ្ជ កម្ម រវាង ប្រទ្រស ទាំង 
២ បាន កើន ឡើង គួរ ឲ្រយ កត់- 
សមា្គាល់ ដល់ ប្រហ្រល ៧៥៦ 
លាន ដលុា្លារកើនឡើង១៤ ,៦៩ 
ភាគរយ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១ ៧ ។ 
ន្រះ បើ យោងតាម ទនិ្ននយ័ បាន 
ពី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

សភា ជាត ិ   ធ្លាប់បានផ្តល់ 
សចា្ចាប័ន  លើ  DTA  ដ្រល បាន 
ជាមួយ ប្រទ្រស សិង្ហ បុរី ចិន 
ប្រុ៊យ ណ្រ  ថ្រ  វៀត ណម និង 
ឥណ្ឌូ ន្រ សុី និង  បាន ចុះ ហត្ថ- 
ល្រ ខា លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង មួយ 
ជាមួយ  ទីក្រុង ហុង កុង ៕LA

ផ្លេឈើនិងបន្លេកម្ពជុាកំពុងទាក់ទាញចំណាប់...
តពីទំព័រ១...ប្រមូល ផល ម្តងៗ។ 
របាយការណ៍ សង្ខ្រប ស្តីពី  « ផ្ល្រ ឈើ  និង 

បន្ល្រ នៅ កម្ពជុា »  កណំើន ននិា្នាការ នងិ ការ- 
ព្រយោករ ឆ្នាំ ២០២០ -២០២៥ របស់ Re-
portlinker.com ដ្រល ច្រញ ផ្រសាយ កាល 
ព ីសបា្តាហ ៍មនុ  បាន ឲ្រយ ដងឹថា ទផី្រសា រ ផលតិ- 
ផល ព ីចណំ ីអាហារ  នងិ ភ្រសជ្ជៈ  នៅ កម្ពជុា  
បាន  កើន ឡើង គួរ ឲ្រយ កត់ សមា្គាល់ ក្នុង រយៈ- 
ព្រល បុ៉នា្មាន ឆ្នា ំថ្មីៗ  ន្រះ  ហើយ  វា  កំពុង ទាក់- 
ទាញ ការ វនិយិោគ ពកី្រមុ ហ៊នុ  ល្រប ី ក្នងុ តបំន ់ 
នងិ អន្តរជាត ិ ទៀត ផង ។  លក្ខខណ្ឌ កណំើន 
ស្រដ្ឋ កិច្ច នគរូប នីយ កម្ម  និង ទ្រសចរណ៍ 
កំពុង ជំរុញ ទីផ្រសារ បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើរ បស់ កម្ពុជា។

របាយការណ៍ បញ្ជាក់ថា៖ «ដោយ មាន 
ការ អភិវឌ្រឍ  ឧស្រសាហ កម្ម របស់ ខ្លួន  និង ការ  
គំ ទ្រ ពី រដា្ឋា ភិ បាល  មាន ក្រុម ហ៊ុន   ប រទ្រស 
ជា ច្រើន កំពុង ទន្ទឹងរង់  ចាំបង្កើត រោង ចក្រ  
ក្រ ច្ន្រ ផ្ល្រ ឈើ នៅ  កម្ពជុា ។ ឧទាហរណ ៍ ក្រមុ-  
ហ៊ុន  Coconut Palm Group Co.Ltd 
ដ្រល ជា ក្រុមហ៊ុន ផលិត ទឹក ផ្ល្រឈើ ត្រូពិក 
ឈាន មខុ គ្រ  គ្រង នងឹ វនិយិោគ លើ ការ ដា ំ
ដំណំ ដូង និង   សង់ រោងចក្រ ក្រច្ន្រទឹក ផ្ល្រ 
ឈើ នៅ កម្ពុជា ដើម្របី ផលិត ទឹក ផ្ល្រ ឈើនៅ 
ឆ្នាំ២០២០»។ 

របាយការណ៍ ន្រះ បន្ថ្រម   ថា៖ «ដូច្ន្រះ 
ឧស្រសា ហកម្ម ក្រ ច្ន្រ ចណំ ីអាហារ ដ្រល កពំងុ 
កើន ឡើង  ព្រម ជា មយួ  ការ គ ំទ្រ របស ់រដា្ឋា- 
ភិ បាល សម្រប់ ឧស្រសាហកម្ម ក្រច្ន្រ អាហារ  
និង តម្រូវការ នាំ ច្រញ ទឹក ផ្ល្រ ឈើ  អាចនឹង 
ជំរុញ កំណើន ការ សិក្រសា  ពី ទីផ្រសារ ន្រះ  »។

ច្រក  គឺ ជា ផ្ល្រ ឈើ ត្រូវ បា នដាំ  ច្រើន ជាង 
គ្រ  នៅ  កម្ពុជា ។  លើស ពីន្រះ  ឧស្រសាហកម្ម 
សា្វាយ  ក ៏កាន ់ត្រ មាន ភាព រងឹ មាផំង ដ្ររ  ជា- 
មួយ នឹង ការ កើន ឡើង នូវ ការ អនុវត្ត ផលិត- 
កម្ម  និង ចង្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ កាន់ ត្រ ប្រសើរ ។  

ន្រះ បើ តាម របាយការណ៍។
អ្នកស្រី ម៉ា សុធ អ្នក គ្រប់ គ្រង ផ្ន្រក 

លក់  ក្រុមហ៊ុន  Kirirom Food Product 
Co., Ltd ដ្រល ជា រោង ចក្រ ក្រ ច្ន្រ ផលិត- 
ផល  ពី ផ្ល្រ សា្វាយ  បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ថា  
ការ  នា ំច្រញ ផលតិ ផល ផ្ល្រឈើ របស ់ កម្ពជុា 
ពិត ជា មាន និនា្នាការ កើនឡើង យ៉ាង ខា្លាំង 
នៅ  ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុងក្រយ  ន្រះ ។

អ្នក ស្រ ីនយិយថា៖« សព្វ ថ្ង្ររោង ចក្រ ខ្ញុ ំ 
កពំងុ   ពង្រកី ចង្វាក ់ផលតិ កម្ម ទ្វ្រដង នៅ ក្នងុ 
អំឡុ ង ការ រាត ត្របាត វីរុស កូរ៉ូណ ។ យើង ក៏ 
បាន បង្កើន  ការ ទិញ សា្វាយ ពី កសិករ   ដល់  
១០០  តោន ក្នុង ១ថ្ង្រ  ខណៈ  មុន ការ រីក រាល- 
ដាល វីរុស កូរ៉ូណ  យើង ទិញសា្វាយ   ៦០ 
តោន ក្នុង ១ថ្ង្រ ប៉ុណ្ណោះ សម្រប់ ក្រច្ន្រ »។ 

អ្នកស្រ ី អះអាងថា ខណៈ តម្រវូ ការ ចណំ ី
អាហារ មានការ កើន ឡើង នៅ ទីផ្រសារ អន្តរ- 
ជាតិ ក្នុង រយៈ ព្រល ៣ ឆ្នាំ ចុង ក្រយ ន្រះ ។

កម្ពុជា បាន នាំ ច្រញ ច្រក អំបូង លឿង  ជា 
ផ្លវូ ការ  ជា លើ កដ ំបងូទៅ  ទផី្រសារ ប្រទ្រស ចនិ 
កាល  ពី ពាក់ កណ្តាល ឆ្នាំ ២០១៩ ខណៈ 
កម្ពុជា បាន ធ្វើ ការ នាំច្រញ សា្វាយស្រស់ ជា 
លើក ដំបូង ទៅ កាន់ ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  
ដោយ ផ្ទាល់ កាល ពីដើម ឆ្នាំ ២០២០ ។

លោក  ហ៊ុន ឡាក់ នាយក ក្រុម ហ៊ុន  
Longmate Agriculture Co., Ltd 
ដ្រល ជា ក្រុមហ៊ុន ដាំ ដុះ  និងនាំ ច្រញ  ច្រក 
អំបូង លឿង  បាន    និយយ ថា វិស័យ កសិ - 
ឧស្រសាហ កម្ម ក្រច្ន្រ  ចណំ ីអាហារ នងិ ដណំ ំ
បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ  កំពុង ទាញ  ផល  ប្រយោជន៍ 
យ៉ាង ច្រើន ក្នុង អំឡុង  ការ  រីក រាល ដាលជំងឺ 
កូវីដ១៩ ។ លោក បន្តថា បច្ចុប្របន្ន វិស័យ 
ឯក ជនជា ច្រើន  រួម ទាំង ក្រុមហ៊ុន លោក 
កពំងុ ងក មក ពង្រកី កា រ វនិ ិយោគ  លើ វសិយ័  
កសិ ឧស្រសាហ កម្ម ក្រ ច្ន្រ ដ្រល កំពុង មាន 

សកា្តា នុពល ខា្លាំង  ក្នុង ចំណម វិស័យ ផ្រស្រង ៗ   
ទៀត ។ លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ដំណើរ ការ នាំ- 
ច្រញ ច្រក អំបូង លឿង របស់ ក្រុមហ៊ុន ខ្ញុំ ល្អ- 
ប្រសើ រ ជា ធម្មតា  គ្មាន ការ រអាក់ រអួល ទ្រ 
ក្នុង  អំឡុង ព្រល ន្រះ។ ចំពោះ មុខតាម រយៈ 
ការ លើក  ទឹក ចិត្ត វិនិយោគ លើ វិស័យ ន្រះ 
នងិ ការ ជរំញុ របស ់ក្រសងួ -សា្ថាបន័  ពាកព់ន័្ធ 
បាន   ជំរុញ ការ ផលិតក្នុង  វិស័យ កសិកម្ម  ឲ្រយ   
ប្រងឹ ប្រង ជាង មនុ  ចណំ្រក ការ វនិយិោគ  ថ្មីៗ   
ក៏ មាន ច្រើន ដ្ររ លើ វិស័យ កសិផល »។

កម្ពុជា បាន ពង្រីកការ នាំច្រញ ផ្ល្រឈើ   
និង បន្ល្រ យ៉ាង ច្រើ ន ក្នុង រយៈ ព្រល ប៉ុនា្មាន 
ឆ្នាថំ្មីៗ ន្រះ ដោយ សារ  ការ កើន ឡើង  តម្រវូ-  
ការ សម្រប់ ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ ។  វៀត ណម  
ចិន ថ្រ និង ជប៉ុន  ជា អ្ន ក នាំ ចូល ចម្របងៗ 
ផលិត ផល ស្រស់ ពី ប្រទ្រស កម្ពុជា ។  ន្រះ 
បើ តាម  Reportlinker.com។

យោង តាម របាយការណ ៍  ក្រសងួ កសកិម្ម  
រុកា្ខា ប្រមាញ់  និង ន្រសាទ កម្ពុជា បាន  នាំ- 
ច្រញ   ច្រក អំបូង លឿង ស្រស់   ៧២ ១៨២ 
តោន  ក្នងុ រយៈ ព្រល  ៣ ខ្រ ដបំងូ ឆ្នា ំ២០២០ 
ទៅ កាន់ ប្រទ្រស  ចិន វៀតណម និង ជប៉ុន  
ខណៈ ការ នាចំ្រញ ផ្ល្រ សា្វាយ ស្រស ់សម្រច 
បាន  ២៥ ៨០៦ តោន  ទៅ កាន ់ប្រទ្រស  ថ្រ 
វៀតណម បារាំង រុស្រសុី កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  និង 
ទីក្រុង ហុង កុង។

ការ នាចំ្រញ ច្រក អបំងូ លឿងស្រស ់ពបី្រ- 
ទ្រស កម្ពុជា ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ កាល 
ពី ឆ្នាំ ២០១៩  សម្រច បាន ជិត  ១៦  មុឺន 
តោន  ដ្រល ភាគ ច្រើន ត្រូវ បាន នាំ ច្រញ ទៅ 
ប្រទ្រស ចនិ វៀត ណម នងិ  ជប៉នុ ។  ចណំ្រក 
ការ នាចំ្រញ ផ្ល្រ សា្វាយ ស្រសប់ាន  ចនំនួ  ៥៨ 
១៦២ តោន  ទៅ  ប្រទ្រស វៀត ណម  ថ្រ 
សិង្ហបុរី  បារាំំង រុស្រសុី និង ទីក្រុង ហុង កុង ។  
ន្រះ បើ  តាម   ក្រសួង កសិកម្ម ៕ LA
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លោកអង់តូនីញូ៉ហ្គយុតឺរេសធ្វើសន្នសីិទសារព័ត៌មាននៅទីសា្នាក់ការUNនៅកេងុញូវយ៉ក។AFP

លោកហ្គាវីនវីល្លៀមកំពុងចូលរួមនៅក្នុងសន្នសីិទសារព័ត៌មានពីចមា្ងាយ។AFP

តពទីពំរ័១...នៅក្នងុសារវីដេអូមយួ
ដេលបេរព្ធទិវាទូរគមនាគមន៍និង
សង្គមពត័៌មានវិទេយាពភិពលោកដេល
បានរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងេទី១៧
ខេឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក
បេធានអង្គការសហបេជាជាតិបាន
ថ្លេងថា៖«ទិវាទូរគមនាគមន៍និង
សង្គមព័ត៌មានវិទេយាពិភពលោកបាន
រំឭកយើងថា កិច្ចសហបេតិបត្តិការ
អន្តរជាតិលើបច្ចេកវិទេយាឌីជីថល
សំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយបេយុទ្ធ-
បេឆងំជងំឺកូវដី១៩នងិសមេចបាន
របៀបយេនឌ័រឆ្នាំ២០៣០ដើមេបី
អភិវឌេឍបេកបដោយចីរភាព»។

លោកហ្គុយតឺរេសបានថ្លេងថា៖
«ព័ត៌មានបច្ចេកវិទេយា អាចជាសញ្ញា
នាំផ្លវូនេក្តីសងេឃមឹមយួបនា្ទាប់ពីមនសុេស
ជាចេើនពាន់លាននាក់ នៅជុំវិញ
ពិភពលោកដើមេបីទំនាក់ទំនងគ្នាទៅ
វិញទៅមក»។
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហបេជា-

ជាតិបានបន្ថេមថា៖«នៅអំឡុងពេល
ការឆ្លងជងំឺកូវដី១៩ទនំាក់ទនំងទាងំ
នេះដូចជាជាមួយមនុសេសជា-
ទីសេឡាញ់ជាមួយសាលារៀននិង
មហាវិទេយាល័យជាមួយកន្លេងធ្វើការ
ជាមយួកេមុអ្នកជនំាញថេទាំសខុភាព
នងិការផ្គត់ផ្គង់សខំាន់ជាចេើនទៀតគឺ

មានសារៈសខំាន់ជាចេើនបន្ថេមទៀត
ជាងពេលណាៗ ទាំងអស់»។
លោកបានថ្លេងថា៖«សហភាព

ទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិបានបន្តធ្វើ-
ការជាមួយព័ត៌មាននិងសហគមន៍
បច្ចេកវទិេយាទនំាក់ទនំងនងិទីភា្នាក់ងារ
UNជួយបញ្ចប់វិបត្តិនេះ។
បេមខុUNបានថ្លេងថា៖«បច្ចេកវទិេយា

ថ្មីៗច ប់ពី5Gនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
រហូតដល់ព័ត៌មានតាមកុំពេយូទ័រ គឺជា
ឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលសមេប់
ដោះសេយបញ្ហាបនា្ទាន់នានានៅ-
ក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះក៏មាន
ជំងឺរាតតេបាតដេរ»៕Xinhua/SK

UNថាកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារអន្តរជាតិលើបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថលសំខាន់ណាស់...

អ្នកស្លាប់ដោយស រជំងឺកូវីដ១៩ន -
អង់គ្ល្រសកើនដល់៣៤៤៦៦នាក់
ក្រយពី៤៦៨នាក់ផ្រស្រងទៀតស្លាប់
កេងុឡងុដ៍ៈកេសងួសខុាភ-ិ

បាល និងមណ្ឌលថេទំាសុខ-
ភាពសង្គមបានថ្លេងកាលពីថ្ងេ
សៅរ៍ថាអ្នកជំងឺចំនួន៤៦៨
នាក់ផេសេងទៀតបានសា្លាប់ នៅ
អង់គ្លេសកាលពីរសៀលថ្ងេ
សុកេដោយបាននាំឲេយចំនួន
អ្នកសា្លាប់ជាប់ទាក់ទងទៅនឹង
វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាសរុប
ទាំងអស់នៅក្នុងបេទេសមួយ
នេះបានកើនឡើង រហូតដល់
៣៤៤៦៦នាក់។
តួលេខទាំងនេះបានរាប់-

បញ្ចូលចំនួនអ្នកសា្លាប់នៅក្នុង
ការកំណត់ទាំងអស់នៅក្នុង
នោះមានតួលេខមកពីមន្ទីរ-
ពេទេយមណ្ឌលថេទាំសុខភាព
តាមផ្ទះនិងតាមសហគមន៍
ជាចេើនទៀតផងដេរ។
បើតាមកេសួងសុខាភិបាល

និងមណ្ឌលថេទាំសុខភាព

សង្គមកាលពីពេឹកថ្ងេសៅរ៍
មនសុេសចនំនួ២៤០១៦១នាក់
តេូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញ
មានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩។
ដោយបានធ្វើសន្និសទីសារ-

ព័ត៌មាន នៅវិមានDowning
Streetកាលពថី្ងេសៅរ៍រដ្ឋមន្តេី
អប់រំលោកហា្គាវីន វីល្លៀមស៊ុន
បានសម្ដេងការពេួយបារម្ភ
សុវត្ថិភាពជុំវិញដំណាក់កាល
បើកសាលាបឋមសិកេសាឡើង
វញិនៅបេទេសអង់គ្លេសដេល
បានចប់ផ្តើមពីថ្ងេទី១ខេ
មិថុនាខាងមុខនេះ។
លោកវីល្លៀម បានថ្លេងថា

ចប់ពីថ្ងេទី១ខេមថិនុាខាងមខុ
រដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងរៀបចំ
តាមដននងិការអនវុត្តឲេយកេមុ
នសិេសតិនងិបគុ្គលកិសាលាតេវូ
ទប់សា្កាត់មិនឲេយមានករណីឆ្លង
វីរុសកូរ៉ូណា៕Xinhua/SK

លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ារិះគន់ត្រំជំុវិញការឆ្លើយ-
តបនឹងការទប់ស្កាតក់ាររលដាលជំងឺកូវីដ១៩
កេុងវ៉ាសុីនតោនៈ លោក

បារា៉ាក់អូបាមា៉ាបានរិះគន់អ្នក-
ស្នងតំណេងរបស់លោកគឺ
លោកដូណាល់ តេំដោយ
ផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពិធីចេក
សញ្ញាបតេមយួកាលពីថ្ងេសៅរ៍
ជាការវាយតម្លេជាសាធារណៈ
ដ៏កមេមួយពីអតីតបេធានា-
ធិបតីនេះ នៅក្នុងពេលមាន-
ការផ្ទុះវីរុសរាតតេបាតកូរ៉ូណា។
លោកអូបាមា៉ា បានថ្លេងទៅ

កាន់និសេសិតបញ្ចប់ការសិកេសា
ពមីហាវទិេយាលយ័នងិសាកល-
វទិេយាលយ័នានាជាបេវត្តសិាស្តេ
ថា៖«គ្មានអ្វីលើសពីជំងឺរាត-
តេបាតដេលមេដកឹនាំភាគចេើន
ដេលមានការទទួលតេូវ ដឹងពី
អ្វីដេលពួកគេកំពុងធ្វើនោះ»។
លោកបានថ្លេងខណៈដេល

លោកបានពិភាកេសាអំពីភាព-
ស្មុគសា្មាញនេជំងឺរាតតេបាត
នៅក្នងុអឡំងុពេតឹ្តកិារណ៍ដេល
គេរៀបចំពីចមា្ងាយ ដោយមិន
បញ្ចេញឈ្មាះមេដឹកនាំណា
ជាក់លាក់ថា៖«ភាគចេើនក្នុង
ចំណោមពួកគេទាំងអស់គ្នា
មិនបានបងា្ហាញពីការទទួល-
ខុសតេូវនោះទេ»។
លោកអបូាមា៉ាមនិបានចេញ-

មុខចេញមាត់ទេចប់តាំងពី
លោកចកចេញពីតំណេង
ក្នងុខេមករាឆ្នាំ២០១៧ហើយ
លោកកមេថ្លេងជាសាធារណៈ
ណាស់។

កាលពីថ្ងេសៅរ៍លោកក៏បាន
បញ្ជាក់ពីរបៀប ដេលវិបត្តិ-
សុខភាពបងា្ហាញពីភាពមនិស្មើ
គ្នានេជាតិសាសន៍នៅអាមេរិក
និងបានសម្តេងការខឹងចំពោះ
ការបាញ់សមា្លាប់យវុជនឈ្មាះ
AhmaudArbery មាន
អាយុ២៥ឆ្នាំដេលបានសា្លាប់
កាលពីថ្ងេទី២៣ខេកមុ្ភៈខណៈ
ដេលលោកចេញកេរត់ហាត-់
បេណនៅក្នុងរដ្ឋចចជៀ។
លោក បានថ្លេងថា៖«ជំងឺ

បេបនេះបងា្ហាញពីភាពមនិស្មើ-
គ្នាជាមលូដ្ឋាននងិបន្ទកុបន្ថេម
ដេលសហគមន៍សេបេកខ្មាតេវូ

ដោះសេយជាបេវត្តិសាស្តេនៅ
ក្នុងបេទេសនេះ»។
លោកបានបន្តថា៖«យើង

បានមើលឃើញពីផលប៉ះ-
ពាល់មិនស្មើគ្នាពីជំងឺកូវីដ១៩
ទៅលើសហគមន៍របស់យើង។
ខណៈយើងឃើញផលប៉ះ-
ពាល់នេះនៅពេលបរុសសេបេក
ខ្មាមា្នាក់រត់ហាត់បេណហើយ
មនុសេសខ្លះទៀតមានអារម្មណ៍
ដចូជាពកួគេអាចហៅឲេយឈប់
ហើយសួរនាំគត់ហើយបាញ់
គត់ បើសិនគត់មិនឆ្លើយ
សំណួររបស់ពួកគេទេ»។
លោកបារា៉ាក់ អូបាមា៉ាបាន

ថ្លេងនៅពិធីទី២មួយកាលពី
លា្ងាចថ្ងេសៅរ៍  នេះគឺជាពេឹត្តិ-
ការណដ៍ស៏ខំាន់សមេប់សសិេស
វិទេយាល័យដេលមិនបានចូល-
រួមពិធីចេកសញ្ញាបតេដោយ-
សារវីរុសកូរ៉ូណា។
ដោយសារតេវិបត្តិសុខភាព

សកលពិធីចេកសញ្ញាបតេនៅ
តាមវទិេយាលយ័អាមេរកិនងិនៅ
សាកលវិទេយាល័យនានាគឺជា
ពិធីដ៏ពេញនិយមនោះមិនតេូវ
បានគេធ្វើនោះទេ។
មកទល់ពេលនេះ ជំងឺកូ-

វីដ១៩បង្កឲេយមនុសេសជិត៩មឺុន-
នាក់សា្លាប់នៅUS៕AFP/PSA

លោកអតីតបេធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាមា៉ាថ្លេងរិះគន់លោកតេំជំុវិញការឆ្លើយតបជំងឺកូវីដ១៩។AFP



ក្រុងបាកដាដៈ  នាយក រដ្ឋ-
មន្ត្រី អុីរ៉ាក់ លោក ម៉ូ ស្តា ហ្វា-
អាល់- កាដ ហុី មី  កាល ពី ថ្ង្រ-
សៅរ៍  បាន ថ្ល ្រង ថា  កង កម្លាំង 
អុីរ៉ាក់  នឹង បើក ការ វាយ ប្រហរ 
ទ្រង់ទ្រយ ធំ មួយ  ដើម្របី កម្ទ្រច 
ក្រុម សកម្ម ប្រយុទ្ធ រដ្ឋ អ៊ិ ស្លាម 
(IS)ហើយថា  ក្រុម យុទ្ធ ជន 
ន្រកងទាហន បា៉ារ៉ា ហស់ហ៍  
ស្រសា  អាប៊ ី នងឹ ត្រវូ នៅ ក្នងុ សមរ- 
ភមូមិខុ ជាមយួ កង កម្លាងំ សន្ត-ិ 
សុខ  នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហរ 
នៅ ព្រល ខាង មុខ ន្រះ ។ 

ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ  
របស់  ការិយា ល័យ លោក  បាន   
ឲ្រយដ ឹង ថា  លោក   អាល់- កាដ- 
ហុ ីម ី បាន ធ្វើ អត្ថាធបិ្របាយ របស ់
លោក  នៅ អំឡុង ព្រល ធ្វើ- 
ដំណើរ ទស្រសន កិច្ច មួយ  ទៅ ទី - 
ស្នាក់ ការ របស់ ទី បញ្ជាការ 
ហស់ហ៍  ស្រសា អាប៊ី  ដ្រល នៅ 
ក្នុង នោះ  លោក បាន ថ្ល្រង ថា ៖ 
«យើង ប្រហ្រល ជា បើក ការ - 
វាយ ប្រហរ ទ្រង់ ទ្រយ ធំ ចុង-
ក្រយ មួយ  ដើម្របី កម្ទ្រច អង្គ-
ការ IS  ដ្រល កំពុង ព្រយា យាម 
រៀប ចំ ក្រុម របស់ ខ្លួន ឡើង វិញ  
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស អុីរ៉ាក់  » ។ 

លោក អាល់- កាដ ហុី មី  បាន 
ថ្ល្រង ថា៖« ក្រុម យុទ្ធ ជនទា-
ហន បា៉ារ៉ាហស់ហ៍   ស្រសា អា ប៊ី   
ស្ថតិ នៅ ក្នងុ សម រភមូ ិជរួ មខុ  ន្រ 
ការ អនុវត្ត យុទ្ធ នា ការ វាយ-
ប្រហរ ទ្រង់ ទ្រយ ធំ ន្រះ  នៅ 
តម ព្រំ ដ្រន របស់ ពួក គ្រ  ដ្រល 

មន យោ ធា  និង កង កម្លាំង-
សន្តិសុខ ផ្រស្រង ទៀត» ។  

ការ អត្ថាធ ិប្របាយ របស ់លោក  
អាល់- កាដ ហុី មី  បាន ធ្វើ ឡើង 
ខណៈ ក្រមុ សកម្ម ប្រយទុ្ធ ជ្រលុ- 
និយម IS  បាន បើក ការ វាយ-
ប្រហ ររបស់ ពួក គ្រ កាន់ ត្រ-
ខា្លាំងឡើង  ទៅ លើ កង កម្លាំង 
សន្តិ សុខ  នៅ ក្នុង នោះ មន 
កងកម្លាំង ហស់ហ៍  ស្រសា អាប៊ី  
និង  ជន សុី វិល នៅ ខ្រត្ត ស៊ុន នី  
ដ្រល មន ទ ីតងំ មយួ បាន ស្ថិត 
នៅ ក្រម ការ គ្រប់ គ្រង របស់ 
ក្រមុ សកម្ម ប្រយទុ្ធ IS  ចាប ់តងំព ី
ការ ចាប ់ផ្តើម ន្រពធិ ីបណុ្រយ រ៉ាម៉ា- 
ដន ដ៏ ពិសិដ្ឋ នោះ  ដោយ បាន 
បង្ក ឲ្រយ មនុស្រស រប់ សិប នាក់ 
ស្លាប ់ នងិ រង របសួ  នៅ ក្នងុ ការ- 
វាយ ប្រហរ នោះ ។ 

 ស្ថាន ការណ៍ សន្តិ សុខ នៅ  
អុីរ៉ាក់  បាន កំពុង ធ្វើ ឲ្រយ ល្អ ប្រ-
សើរ ឡើង វិញ  ចាប់ តំង ពី កង-
កម្លាំង សន្តិ សុខ អុីរ៉ាក់  បាន 
វាយកម្ទ្រច យា៉ាង ព្រញ ទំហឹង  
ទៅ លើ ក្រុម សកម្ម ប្រយុទ្ធ រដ្ឋ- 
អ៊ិស្លាម  នៅ ទូ ទាំង ប្រទ្រស 
កាល ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៧ ។ 

 ទោះ បី ជា យា៉ាង ក៏ ដោយ  ក៏ 
ក្រុម ISចាប់ តំង ពី ព្រល នោះ 
មក  បាន ចុះ ខ្រសាយ កម្លាំង នៅ 
ក្នុង តំបន់ ដាច់ ស្រយាល  ឬ រត់ 
ទៅនៅ កន្ល្រង គ្មាន មនុស្រស រស់-
នៅ  និង តំបន់ រុឹង មំ ច្រើន ទៀត  
ដោយ  វាយ ប្រហរទៅលើក ង - 
សន្តិសុខ ៕Xinhua/SK
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សង្គ្រាមពាក្រាយ សម្តីរវង អាម្រារិក  និងចិនបង្កឧបសគ្គ
ដល់ កិច្ច ប្រាជំុ WHO ផ្តោតទៅលើការឆ្លងជំងឺកូ វីដ១៩
ក្រុងហ្រសឺណ្រវៈ   ខណៈ  ដ្រល  

អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក  
(WHO) ត្រៀមរៀប ចំ ជំនួប 
ប្រចាំ ឆ្នាំ  ដ៏ សំខាន់ របស់ ខ្លួន  
នៅក្នុ ង  សបា្តាហ៍ន្រះ មន ការ  - 
ព្រួយ បារម្ភ ថា  ភាពតនតឹង 
រវាង អាម្រ រិក - ចិន  អាច រំខាន 
ដល់ វិ ធាន ការ  ខា្លាំង ដ្រល ត្រូវ-  
ការ ជា  ចំាបាច់  ដើម្របី  ដោះ ស្រយ  
វិបត្តិ  ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងារ សុខ ភាព អង្គការ - 
សហ ប្រជា ជាតិ  ដ្រល អស់ រយៈ - 
ព្រល ជា ច្រើន ខ្រ មក ន្រះ  ត្រូវ  
បាន ប្រើ ប្រស់ តម រយៈ ការ- 
លើក ស្ទួយ ការ ងារ ន្រ ការ ព្រយា - 
យាម  សម្រប សម្រួល ឲ្រយមន 

ការ ឆ្លើយតបជា  សកល  ទៅ នងឹ 
ការ ឆ្លងរល ដាល ន្រ វី រុស ផ្លូវ-
ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា ប្រភ្រទ ថ្ម ីដ ៏ចម្ល្រក  
នឹង អញ្ជើញ ក្រុម មន្ត្រី សុខ ភាព 
ជា លើក ដបំងូ  នងិ មន្ត្រ ីអ្នក មខុ- 
អ្នក ការផ្រស្រង ទៀត  ឲ្រយ  ចូល រួម 
កិច្ច ប្រជុំ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ខ្លួន ។ 

កិច្ច ប្រជុំ អង្គការ សុខភាព 
ពិភព លោក  ដ្រល   ត្រវូ  បាន កាត់- 
បន្ថយ  ពី រយៈព្រល ៣ សបា្តាហ៍ 
ទៅ តម ទម្លាប ់ មក ត្រមឹ ត្រ ២ ថ្ង្រ 
ត្រ ប៉ុណ្ណោះ  គឺ  ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ង្រ 
ចន្ទ និង ថ្ង្រ អងា្គារ  ត្រូវ បាន គ្រ 
រំពឹង ថា  នឹង ផ្តាត ទៅ លើ ជំងឺ      
កូ វីដ ១៩ ត្រ ១គត់  ដ្រល បង្ក 
បញ្ហា អស់ ជា ច្រើនខ្រ   បាន 

បណា្តាល  ឲ្រយ មនុស្រស ជាង ៣០ 
មុឺន  នាក់ ស ្លាប់  នៅ ទូ ទំាង ពិភព- 
លោក  និង  បាន ឆ្លង ទៅ  មនុស្រស  
ជិត ៤,៥ លាន នាក់ ។ 

 ប្រធាន អង្គ ការ សុខ ភាព-
ពិភព លោក  គឺ លោក ត្រ ្រដូស-
អ្រដ ហ ណូម  ហ្គឺ ប្រី យ្រ ស៊ុស 
បាន ថ្ល្រង ពី ថ្ង្រសុក្រ ថា  ព្រឹត្តិ-
ការណ៍ នោះ  នឹង ជា « ព្រឹត្តិ-
ការណ៍ មួយ នៅ ក្នុង ចំណម      
ព្រឹ ត្តិកា រណ៍ សំខាន់   ៗ  បំ ផុត    
របស  យ់ើងចាប ់តំង ព ីយើង បាន 
បង្កើត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៤៨ » ។ 

 ប៉ុន្ត្រឱកាស ន្រ ការ ឈាន 
ទៅរក កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ស្តពី ីវធិាន- 
ការ សកល  ដើម្របី ដោះ ស្រយ 

វិបត្តិ មួយ ន្រះ  អាច ត្រូវ បាន 
គរំម កហំ្រង  ដោយ សរ ទនំាក-់ 
ទំនង កាន់ ត្រ អាក្រក់ ខា្លាំង ឡើង  
រវាង ប្រទ្រស មហ អំណាច 
ស្រដ្ឋ កិច្ច ធំ ជាង គ្រ បំផុត ២  នៅ 
លើ ពិភព លោក  ជុំ វិញ ការ ឆ្លង-
រីក រល ដាលជំងឺកូ វីដ១៩ ។ 

លោក ចាយ អ្រន  ឡ ូកា  ប៊រូ សុ ី 
ជា ស ស្តា្រ ចារ្រយ ម្នាក់  នៅ មជ្រឈ-
មណ្ឌល សុខ ភាព សកលន្រ - 
វិទ្រយា ស្ថាន បញ្ចប់ ថា្នាក់ បរិញ្ញា - 
បត្រ ក្រុង ហ្រសឺ ណ្រវ  បាន ថ្ល្រង 
ប្រប ់កាស្រត AFP ថា៖ «ជា ការ- 
ពិត ណាស់  ខ្ញុំ បាន ព្រួយ បារម្ភ 
អំពី ការ ធ្វើ ឲ្រយ របស់ កិច្ច ប្រជុំ 
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក 
កា្លាយជា  រឿងនយោ បាយ  និង 
គ្រះ ថា្នាក់ ពី ការ បរ ជ័យ ន្រ 
កិច្ចប្រ ជុំន្រះ » ។ 

ប្រធា នា ធបិ ត ីអាម្រ រកិ លោក 
ដូ ណាល់  ត្រំ   កាល ពីសបា្តាហ៍ 
មុន  ន្រះ  បាន គំរម កាត់ ផ្តាច់ 
ចំណង ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ 
ប្រទ្រស ចិន  ជា ទី ដ្រល ការ- 
ផ្ទុះឡើង ន្រ វី រុស ន្រះ   បាន ចាប់- 
ផ្តើម កាល ពី ចុង ឆ្នាំ  ២០១៩ ជុំ-  
វិញ តួ នា ទី របស់ ខ្លនួ ក្នងុ ការ ទប់-  
ស្កាត់ កា  រ រលដាល ន្រជំងឺកូវីដ 
១៩  ហើយ បាន ធ្វើ ការ ចោទ - 
ប្រកាន ់  គ្មាន   ភ័ស្តុត ង បញ្ជាក់ 
ច្របាស់លាស ់  ម្ត ងហើយ  ម្ត ង 
ទ ៀតថា វី រុស ផ្លូវដង្ហ ើម កូ រ៉ូណា   
ប្រភ្រទ ថ្ម ីន្រះ  មន ដើមកណំើត  
ច្រញពី  មន្ទីរពិសោធន៍ មួយ 
របស ់     ចិន ៕AFP/SKលោកត្រ្រដូសអ្រដហាណូមហ្គឺប្រីយ្រស៊ុសកំពុងចូលរួមនៅក្នុងសន្តិសទីសារព័ត៌មានមួយស្តីពីជងំឺកូវដី១៩។AFP

នាយករដ្មន្ត្រាី អឺុរ៉ាក់ថ កងកម្ល ំង
សន្តសុិខ នឹង បើកកា រវ យប្រាហារ 
ទ្រាង់ទ្រាយធំប្រាឆំាងក្រាមុ រដ្ អិ៊ស្លម
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ក្រុងម៉ា្រឌីដ:ស្ដ្រីអាយុ១១៣ឆ្នាំ
ម្នាក់ដ្រលជឿថា ជាមនុស្រសរស់ដ៏
ចំណាស់បំផុតក្នុងប្រទ្រសអ្រស្រប៉ាញ
បានឈ្នះកូរ៉ូណានៅមជ្រឈមណ្ឌល
ថ្រទាំជនចាស់ជរាមួយជាទីដ្រល
មនុស្រសជាច្រើននាក់បានស្លាប់ព្រះ
ត្រវីរុសរាតត្របតន្រះ។
ស្ដ្រីអ្នកនាំពាក្រយមជ្រឈមណ្ឌលបាន

ប្រប់AFPថា៖«គាត់បានរួចជីវិតពី
ជងំឺនងិកពំងុមនសខុភាពល្អដោយ
អ្នកស្រីប្រនយ៉ាសមនច្រញរោគ-
សញ្ញាតិចតួចប៉ុណ្ណោះ»។
អ្នកស្រីបានបន្ដដោយមិនបាន

បង្ហាញពត័ម៌នលម្អតិថា៖«គាត់មន
អារម្មណ៍ល្អនងិបានធ្វើត្រស្ដសណំាក

កាលពីសបា្ដាហ៍មនុហើយលទ្ធផលគឺ
អវិជ្ជមន»។
នៅព្រលបុគ្គលិកសួរថាតើស្ដ្រី

ចណំាស់ន្រះមនរបូមន្ដអាយុយនឺយរូ
យ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីប្រនយ៉ាស
បានឆ្លើយតបយ៉ាងសមញ្ញថាអ្នក-
ស្រីមនសំណាងដ្រលទទួលបាន
«សុខភាពល្អ»ប្របន្រះ។
កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីប្រនយ៉ាស

ឈ្មោះរ៉សូម៉រូ៉្រតបានប្រប់ថាម្ដាយ
មនសខុភាពមំទាំចង់ជជ្រកនងិធ្វើ
អ្វីតាមចិត្តចង់ឡើងវិញហើយ»។
អ្នកស្រីប្រសូតនៅថ្ង្រទី៤ខ្រមីនា

ឆ្នាំ១៩០៧ក្នុងក្រុងសន ្រហ្វាន-
សុីស្កូជាទីដ្រលឪពុកមកពីភាគខាង

ជើងអ្រស្រប៉ាញបម្រើការងរជាអ្នក-
សរព័ត៌មន។
អ្នកស្រីប្រនយ៉ាសបានរីផ្ទះទៅ

រស់នៅអ្រស្រប៉ាញជាមួយក្រុមគ្រួសរ
តាមទូកអំឡុងសង្គ្រមលោកលើកទី
១និងធ្លាប់ឆ្លងកាត់រោគរាតត្របត
ផ្ដាសយអ្រស្រប៉ាញឆ្នាំ១៩១៨-១៩
ព្រមទាំងសង្គ្រមសុីវិលអ្រស្រប៉ាញ
១៩៣៦-៣៩។
អ្រស្រប៉ាញជាប្រទ្រសរងផលប៉ះ-

ពាល់អាក្រក់មួយពីគ្រះមហន្ដរាយ
ជងំឺកូវីដ១៩ដោយមនមនសុ្រសស្លាប់
ប្រមណ២៧០០០នាក់នាព្រល-
ន្រះ។ន្រះបើយោងតាមតួល្រខ
ក្រសួងសុខាភិបាល៕AFP/HRស្ត្រអីាយុ១១៣ឆ្នាំជាមនុស្រសចាស់បំផុតនៅអ្រស្រប៉ាញ។រូបថតChinaDaily

ស្ដ្រីអ្រស្រប៉ាញវ័យ១១៣ឆ្នាំហ្រលឆ្លងសង្គ្រមលោកឈ្នះទំាងជំងឺកូវីដ១៩

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈពិតជាគួរឲ្រយកោតសរសើរ
និងស្ញប់ស្ញ្រងម្រនដោយសរត្រមន
ក្តីស្រឡាញ់ឧបករណ៍ភ្ល្រងបរុាណនងិ
វប្របធម៌ខ្ម្ររនោះទើបខណៈព្រលមន
ការផ្លាស់ប្តរូមុខតំណ្រងការងរល្រខាទី៣
រវាងលោកInuboshiKensukeនិង
កញ្ញាKusunokiMariaដ្រលបាន
បម្រើការងរនិងត្រៀមនឹងបម្រើកា រ-
ងរប្រចាំស្ថានទតូជប៉នុប្រចាំប្រទ្រស
កម្ពុជាបានសម្រចចិត្តជ្រើសយក
ឧបករណ៍ភ្ល្រងបុរាណចាបុីដងវ្រង
ប្រគំច្រៀងបទខ្ម្ររសម្រប់លាគា្នា។
លោក InuboshiKensuke

ល្រខាទី៣ន្រស្ថានទូតជប៉ុននឹង-
បញ្ចប់ប្រសកកម្មស្ថានទូតប្រចាំនៅ
កម្ពុជាហើយកញ្ញាKusunoki
នឹងត្រូវមកជំនួសកិច្ចការលោក។
ឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ពិស្រសន្រះទើប
លោក Inuboshiបានជ្រើសយក
ចាបុីដងវ្រងមកប្រគំជាភ្ល្រងខណៈ
កញ្ញាKusunokiគឺជាអ្នកច្រៀងបទ-
ចម្រៀង «ឱ!សត្វមហោរី»យ៉ាងពី-
រោះនងិមនភាពស្ទាត់ជនំាញដោយ
ពួកគាត់ក៏មនសង្រឃឹមថាបងប្អូនខ្ម្ររ
នងឹមនការចលូចតិ្តចពំោះការសម្ត្រង
ន្រះផងដ្ររ។
បើតាមការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹង-

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កញ្ញានងចាន់ម៉ូលីកា
(NongChanmolika)ជាបគុ្គលកិ
ផ្ន្រកវប្របធម៌នងិពត័ម៌ននៅស្ថានទតូ
ជប៉នុប្រចាំប្រទ្រសកម្ពជុាបង្ហើបប្រប់

ឲ្រយដឹងពីការសម្រចចិត្តរៀនល្រងឧប-
ករណ៍ភ្ល្រងចាបុីដងវ្រងខ្ម្ររ និងអាច
ប្រគំល្រងបទចម្រៀងខ្ម្ររផងដ្ររនោះ
ថា៖«លោកInuboshiKensuke
បានរៀនចាបុីដងវ្រងរយៈព្រល៦ខ្រ
ចាប់តាំងពីដើមខ្រមករាឆ្នាំ២០១៨
នៅសលាតរូ្រយតន្រី្តមយួម្តុំបងឹក្រងកង
និងបន្តហ្វឹកហត់រហូតមកទល់ឥឡូវ
ន្រះ។មិនត្រប៉ុណ្ណោះលោកក៏អាច-
ប្រគំល្រងបទចម្រៀងខ្ម្ររយ៉ាងស្ទាត់-

ជនំាញចនំនួ៥បទដ្ររគឺមនដចូជា-
បទ«ផតជ់ាយ»បទ«អារា៉ាបព់ីយ៉ា»
បទ«ស្អាតជានិច្ច»បទ«ស្រណះ
ខ្រកត្តិក»និងបទ«ឱ!សត្វមហោរី»
ដ្រលគាតរ់ៀននៅសលាតរូ្រយតន្រ្តីនងិ
១បទទៀតរៀនដោយខ្លួនឯងដ្ររ
គឺបទភ្ល្រងជាតិខ្រ្មរបទ «នគររាជ»។
លោកInuboshiចាបអ់ារម្មណ៍យ៉ាង
ខា្លាំងទៅលើសំឡ្រងតូរ្រយតន្រ្តី និងរូប-
រាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ចាបុីដងវ្រង។

គាត់កយ៏លឃ់ើញថារបូរាងចាបុីដង-
វ្រងគឺមនភាពសក័្តិសមទៅនងឹកម្ពស់
ខ្ពស់របស់គាត់ទៀតផង»។
កញ្ញានងចាន់ម៉ូលីកាបានបន្ត

ឲ្រយដឹងទៀតថា៖«លោកInuboshi
បានមកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៦
ហើយបនា្ទាប់ពីការរៀនភាសខ្ម្រររយៈ-
ព្រល២ឆ្នាំគាត់បានបំព្រញការងរ
នៅស្ថានទូតជប៉ុនរយៈព្រល២ឆ្នាំ។
ចំណ្រកឯកញ្ញាKusunokiMaria

វិញគាត់ក៏អាចច្រៀងបទចម្រៀងខ្ម្ររ
បានមួយចំនួន។កញ្ញា Kusunoki
Mariaនងឹបញ្ចប់ការសកិ្រសាភាសខ្ម្ររ
និងចាប់ផ្តើមបំព្រញការងរនៅស្ថាន-
ទតូជប៉នុក្នងុព្រលឆប់ៗ ន្រះ។ស្ថាន-
ទតូជប៉នុកន៏ងឹមនសកិា្ខាកាមថ្មីដ្រល
នងឹមកដល់នៅខ្រកក្កដាឆ្នាំ២០២០
ន្រះដើម្របីសិក្រសាភាសខ្ម្រររយៈព្រល-
២ឆ្នាំទៀតផង»។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាចាបុីដងវ្រងគឺ

ជាឧបករណ៍ភ្ល្រងបរុាណមយួប្រភ្រទ-
ដ្រលមនខ្រស្រ២ឬខ្រស្រ៤ត្រទោះជា-
យ៉ាងណាឧបករណ៍ន្រះក៏នៅត្រមន
សូរសំនៀង២ខ្រស្រទ្រគឺមនខ្រស្រគនិង
ខ្រស្រឯកខណៈព្រលបច្ចុប្របន្នចាបុីដង-
វ្រងគ្រច្រើនឃើញមនត្រប្រភ្រទខ្រស្រ
២ត្រប៉ុណ្ណោះ។
ឧបករណ៍បុរាណមួយប្រភ្រទន្រះ

ច្រើនប្រគំក្នុងវង់ភ្ល្រងការបុរាណនិង
វង់ភ្ល្រងអារក្ខហើយក៏អាចសម្ដ្រង
ទោលសម្ដ្រងជាគូ ឬសម្ដ្រងជា
ក្រុមបានសម្រប់កំដរចម្រៀង
កំណាព្រយត្រងស្រប់ ឬការសម្ត្រង-
ដោយការនឹករកពាក្រយជួនភា្លាមៗ។
កាន់ត្រពិស្រសជាងន្រះទៅទៀត

នោះអង្គការយូណ្រស្កូបានចុះបញ្ជី
ដាក់ចាបុីដងវ្រងរបស់កម្ពុជាចលូទៅ
ក្នងុបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌវប្របធម៌អរបូីកាល-
ពីថ្ង្រទ៣ី០ខ្រវចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០១៦ដ្រល
ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌអរូបី
ត្រូវការការសង្គ្រះបនា្ទាន់ប្ររព្ធធ្វើ
នៅឯទីក្រងុAddisAbabaន្រប្រទ្រស
អ្រត្រយូពី៕

លោកInuboshiនិងកញ្ញាKusunokiប្រគំចាបីុដងវ្រងខ្ម្ររនិងច្រៀងបទ«ឱ!សត្វមហោរី»ព្រលដូរតំណ្រង។រូបថតសហការី

ល្រខាទី៣បម្រើការងារស្ថានទូតជបុ៉ននៅកម្ពជុា២រូបជ្រើសរីស
ឧបករណ៍ចាបីុដងវ្រងប្រគំច្រៀងបទខ្ម្ររព្រលផ្លាស់ប្តរូការងារគ្នា



LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣ថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

ក្រុង ហ្រសាការតា : មិន យូរមិន ឆប់ 
ពលរដ្ឋ ឥណ្ឌនូៃស៊ ីដៃល បពំាន បមៃម 
រកៃសា គម្លាត សវ៊ត្ថភិាព សង្គមក្នងុ ទកីៃង៊  
នឹង តៃូវ  បង្ខំ ឲៃយ សម្អាត បង្គន់  ជា ទណ្ឌ-
កម្ម ចំពោះ  ការ ល្មើស ពួកគៃ ។ 

កិច្ចការ អនាម័យ បង្គន់ ស្ថិត ក្នុង 

ចំណោម  ទណ្ឌកម្ម ជា ចៃើន ដៃល 
តៃូវបាន ដាក់ ចៃញ ក្នុង បមៃម គោចរ  
បណំង បៃយទ៊្ធ បៃឆងំ នងឹ ការ ឆ្លង វរីស៊ 
កូរ៉ូណា នៅ ទីកៃ៊ង ហៃសាការតា នៃ តំបន់ 
អាស៊ី អាគ្នៃយ៍ ។ 

ដើរ ចៃញ កៃ ដោយ គ្មាន ពាក់ ម៉ាស់ 

អាច ទទួល ការ ផាក ពិន័យ  ២៥ម៊ឺន 
រូពៃយ៉ា (៧ម៊ឺន រៀល ) ខណៈ ពលរដ្ឋ 
បៃមូល ផ្ដុំ អាច តៃូវ បាន បង្ខំ ឲៃយ លាង 
បង្គន់ នៅតាម ទីសាធារណៈ  ដោយ 
ពាក់ អាវ កាក់ បង្ហាញ ថា ពួកគៃ បាន 
ល្មើស ចៃបាប់  រកៃសា គម្លាត ស៊វត្ថិភាព។  

កៃ៊មហ៊៊ន ដៃល មិន គោរព បទបញ្ជា 
ឲៃយ បទិ ឬ បពំាន ចៃបាប ់សាធារណៈ អាច 
រង ការ ពនិយ័ រហតូ ដល ់៥០លាន រពូៃយ៉ា 
(ជាង ១៣លាន រៀល ) ដៃល ចលូ ជា 
ធរមន នៅ សបា្ដាហ៍ នៃះ។ 

កៃង៊ ហៃសាការតា ដៃលមន បៃជាជន 
បៃមណ ៣០ លាន នាក់ បាន បិទ 
តំបន់ ខ្លះ កាល ពី ខៃ ម៊ន ខណៈ ការ ឆ្លង 
វីរ៊ស បាន បន្ដ កើន ឡើង ហើយ កៃ៊ម អ្នក - 
រិះ គន់ បាន ពៃមន ពី គៃះ មហន្ដរាយ 
លើ បញ្ហា ស៊ខភាព សាធារណៈ ។ 

ទកីៃង៊ ឥណ្ឌនូៃស៊ ីខ្លះ ទៀត បាន ដាក ់
បទបញ្ជា សៃដៀង គ្នា  តៃ បទ ល្មើស 
នៅតៃ កើត ឡើង ។

នា ច៊ង សបា្ដាហ៍ មន៊សៃស រាប់ រយ នាក់ 

បាន ជួប ជ៊ំ គ្នា នៅ ទី បៃជ៊ំ ជន ទីកៃ៊ង 
ហៃសាការតា នៅ កម្មវិធី បិទ ភោជនីយ-
ដា្ឋាន អាហារ សមៃន ់ទាន ់ចតិ្ដ មយួ បាន 
បង្ក ការ រិះ គន់ យ៉ាង ខ្លាំង ។ 

កាលពីថ្ងៃ អង្គារ សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ 
នៃះ អតៃ អ្នក សា្លាប់ ដោយសារ កូវីដ - 

១៩ បាន កើន ជាង ១ពាន ់នាក ់ ដោយ  
មន អ្នក ឆ្លង ១៤៧៤៩ករណ ី។ប៉៊ន្ដៃ 
តលួៃខ ពតិ បៃកដ  តៃវូបាន ជឿ ថា មន 
ចំនួន ចៃើន ជាង នៃះ ឆ្ងាយ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ដៃល មន បៃជាជន ជាង 
២៦០លាន នាក់ មួយនៃះ៕ AFP/HR

ភ្នំព្រញ/បាងកក : ចាប់ ពី ពិធី 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ រហូត ដល់ ប៊ណៃយ សព 
ពធិ ីសាសនា ជា ចៃើន តៃវូបាន ពនៃយរ ឬ 
លប៊ ចោល  ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាល- 
ដាល នៃ ជំងឺ រាត តៃបាត កូវីដ ១៩ ។ 

ខណៈ ពទ៊្ធបរសិទ័ បៃរឰ វសិៃសមកាល 
បៃចាំ តំបន់ ពៃះ សងៃឃ តៃូវ ផា្លាស់ ប្ដូរ 
ទម្លាប់ បៃណិប័តន៍ សាសនា ។

ដោយ ព៊ទ្ធ បរិស័ទ តិចតួច ចូល 
អារាម ដើមៃប ីបៃគៃន ចង្ហាន ់ ពៃះ សងៃឃវត្ដ 

ឡាដបៃវ  ក្នុង កៃ៊ង បាងកក តៃូវ និមន្ដ 
បិណ្ឌ បាតអំឡុង ពៃល កូរ៉ូណា វាយ- 
ល៊ក។ នៃះ បើ យោងតាម ពៃះ តៃជ-
គ៊ណ បៃ ស៊ូរា៉ាសាក ស៊ូថាន់តូ ។ 

ពៃះ តៃជគ៊ណ មន សងៃឃដីកា ថា 
ប៉ន៊្ដៃ ការ នមិន្ដ បណិ្ឌបាត ពធី ីសាសនា 
និង វិសៃសមកាល ផៃសៃង ៗ  ទៀត តៃូវ បាន 
ផា្លាស់ ប្ដូរ រឹត បន្តឹង  ឬ ល៊បចោល ។ 

ពៃះ សងៃឃ បាន បន្ដ ថា ៖ « យើង ទទលួ 
ចង្ហាន់ នា ពៃល ពៃឹក តៃ យើង តៃូវ ពាក់ 

ម៉ាស់។ នៅពៃល យើង ឧទ្ទិស ក៊សល  
យើង តៃវូ រកៃសា គម្លាត សវ៊ត្ថភិាព ចម្ងាយ 
ពី ១ ទៅ ២ម៉ៃតៃ »។ 

កម្ពុជា និង ថៃ ដៃល បៃណិប័តន៍ ពៃះ - 
ព៊ទ្ធ សាសនា ដូច គ្នា ពៃះ សងៃឃ មន 
សងៃឃ ដីកា ថា រោគរាត តៃបាត កូវីដ ១៩ 
បាន បង្ខំ ឲៃយ មន ការ ផា្លាស់ ប្ដូរ ទម្លាប់ 
អាណាចកៃ និង ព៊ទ្ធ ចកៃ ជា ចៃើន ។ 

ពៃះតៃជគ៊ណ  ស៊ូរា៉ាសាក់ មន 
សងៃឃដីកា ថា ៖ « អ្វីដៃល យើង នៅ បន្ដ 
បៃណិប័តន៍ គឺ ពិធី ប៊ណៃយ សព  តៃ 
តៃូវរៀបចំ បៃប កាត់ ៗ  ។ យើង បាន 
បៃប់ ព៊ទ្ធ បរិស័ទ ដៃល ចូល រួម ប៊ណៃយ 
តៃូវ ពាក់ ម៉ាស់  ហើយ ពៃះ សងៃឃ ក៏ ពាក់ 
ម៉ាស់ នៅពៃល សូតៃ ធម៌ ផង ដៃរ ។ 
សរ៊បមក យើង តៃូវពាក់ ទាំងអស់ គ្នា 
ដើមៃបី ការពារ ខ្លួន »។ 

ចំណៃក ឯ នៅ បៃទៃស កម្ពុជា ពៃះ-

សងៃឃ  និង ព៊ទ្ធ បរិស័ទ រាប់ រយ អង្គ និង 
នាក់ ដៃល ភាគ ចៃើន ពាក់ ម៉ាស់ បាន 
បៃរឰ ពិធី ប៊ណៃយ ដោយ ការ ចូល វត្ដ- 
អារាម ផង ដៃរ ។ នៃះ បើ យោងតាម ពៃះ- 
សងៃឃ គង់នៅ អារាម ២ក្នុង រាជធានី 
ភ្នំពៃញ ។ 

លោក សៃង សម៊ន៊្ន ីជា អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង ធម្មការ និង សាសនា កម្ពុជា 
បាន និយយ ថា សាធារណជន តៃូវ 
បាន អន៊ញ្ញាត ឲៃយ ចូល អារាម  ដោយ 
មិន បាន កំណត់ ចំនួន មន៊សៃស នោះទៃ  
តៃ ពួកគៃ តៃូវ រកៃសា គម្លាត ស៊វត្ថិភាព 
យ៉ាង តចិ ២ម៉ៃតៃ ពគី្នា  ដោយ ការ ពាក ់
ម៉ាស ់នងិ មនិ ឲៃយ នៅ យរូ កៃយ បៃគៃន 
ចង្ហាន់ ពៃះ សងៃឃ រួច ។ 

ថៃមន អ្នក ឆ្លង រោគ ជាង ៣០០០ 
នាក់ និង សា្លាប់ ជាង ៥០នាក់  ខណៈ 
កម្ពជុា បាន អះអាង អ្នក ឆ្លង រោគ ១២២ 

នាក់  និង គ្មាន អ្នក សា្លាប់ ឡើយ រយៈ 
ពៃល ជាង ១ ខៃ  ។ នៃះ យោងតាម 
អង្គការ ស៊ខភាពពិភពលោក ។ 

កាលពីខៃ មៃសា ខណៈ នៅ អារាម 
១ក្នុង ខៃត្ដ កំពង់ធំ ពៃះ តៃជគ៊ណ ទៃី 
ថានី មន សងៃឃ ដីកា ថា ពៃះ អង្គ   និង 
ពៃះ សងៃឃ ដទៃ ទៀត មនិ បាន រៀបច ំពធិ ី
បៃប សាសនា អ្វ ីឡើយ សមៃប ់ឱកាស 
ពិធី ប៊ណៃយ ចូល ឆ្នាំ បៃពៃណី ជាតិ ។ 
ព៊ទ្ធ បរិស័ទ ខ្លះ បាន ចូល អារាម ដើមៃបី 
បៃគៃន  ចង្ហាន ់ដល ់ពៃះ សងៃឃ  តៃ ពកួគៃ 
មិន នៅ អៃអង់ យូរ ឡើយ ។ 

ពៃះ សងៃឃ  ដៃល ជា និសៃសិត នៅ 
សាកល វិទៃយ ល័យមួយ ក្នុង កៃ៊ង 
ភ្នំពៃញ ផង នោះ បាន បន្ដថា ៖ « អាតា្មា 
សងៃឃឹម ថា កូវីដ ១៩ នឹង រសាយ បាត់ 
ពី បៃទៃស យើង ក្នុ ងពៃល ឆប់ ៗ  
នៃះ»៕ thestar.com.my/HR

ព្រះសង្រឃ នៅ កម្ពុជាពាក់ម៉ាស ់ទទួលទ្រយ្រយទាន ពុទ្ធបរិស័ទ ដ្រល ពាក់ម៉ាស និង រក្រសា គោលការណ៍ គម្លាត សុវត្ថិភាព។ រូបថត AFP

រូបតំណាង : អ្នក បាញ់ថ្នាំ សម្លាប់ម្ររោគ នៅ មុខ បន្ទប់ទឹក សាធារណៈ ។ រូបថត AFP

ប៉ូលិស ឃាត់ អ្នកដំណើរ  ល្មើស បម្រម រក្រសា គម្លាត សុវត្ថិភាព ។ រូបថត AFP

ព្រះសង្រឃ  ថ្រ  ប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយា ផ្រសាយបន្ត ផ្ទាល់  ការ សូត្រ ធម៌ ពីអារាម ។ រូបថត AFP

ព្រះសង្រឃកម្ពជុានិង
ថ្រប្រណិប័តន៍ពុទ្ធ-
សាសនាសម្របតាម
សា្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩

អ្នកល្មើសបម្រមគម្លាតសុវត្ថភិាពនៅឥណ្ឌនូ្រសីុត្រវូពិន័យឲ្រយសម្អាតបង្គន់



រ៉ូបូតដើរផ្សារស្នាដ្វិស្វករកុំព្យូទ័រឥណ្ឌាដ្លចំណយព្ល២ថ្ង្និងប្ក់៤០ដុល្លារ។រូបថត AFP

យុវជនឥណ្ឌាផលិតរូ៉បូតដើរផ្សារស្ទយួ
គោលការណ៍រក្សាគម្លាតសុវត្ថភិាព
ក្ុងញូវដ្លី :ពេល ការ- 

តមេង់ ជួរ វេង ដូច កន្ទុយ ខ្លេង 
ខាង  កេ ហាង សេ ក្នងុ បេទេស 
ឥណ្ឌា អំឡុង ពេល បន្ធូរ បន្ថយ 
ការ បិទ បេទេស  លោក ការធិក 
វេឡាយូថាម បាន នឹក ឃើញ 
គំនិត រកេសា គម្លាត សុវត្ថិភាព  
ដោយ ការ ផលិត រ៉ូបូត ឲេយ ដើរ 
ផេសារ  ជំនួស ខ្លួន ។ 

ម៉ាសុនី ដ ៏មន បេយោជនន៍េះ 
ជា បេអប់ ដាក់ កង់ លើ ទមេ ឈើ 
ជា ស្នាដេ របស់ វិស្វករ កុំពេយូទ័រ 
ចណំយ ពេលផលតិ   ២ថ្ងេ  និង  
ចំណយ បេក់ ៤០ដុល្លារ។ 
ប៉នុ្ដេ វា បពំេញ ភារកចិ្ច សខំាន ់ឲេយ 
ម្ចាស ់របស ់វា ចពំេល អនវុត្ដ រកេសា 
គម្លាត សុវត្ថិភាព  ដេល បាន 
ប៉ះព ល់ ពលរដ្ឋ ក្នងុ ពិភពលោក  
ជាង ៤លន នាក់  និង សម្លាប់ 
មនុសេស ជាង ៣០មុឺន នាក់ ។ 

លោក វេឡាយូថាម អាយុ 
៣១ឆ្នាំ បាន បេប់ AFP ថា ៖ 
« ខ្ញុំ បាន បេើ រ៉ូបូត ឲេយ ទៅ ហាង 
សេ ជា ការ សក លេបង បង្ហាញ ព ី
របៀប បេើ បេស់ រ៉ូបូត នៅ ក្នុង 

សភាព  មនុសេស ម្នា ចេើន  និង 
ផេសព្វផេសាយ ចំណេះដឹង អំពី 
សរសំខាន់ នេ ការ រកេសា គម្លាត 
សុវត្ថិភាព ក្នុងការ ទប់ ស្កាត់ 
ការ រីករាល ដាល »។ 

លោក បន្ដថា ៖ « ខ្ញុ ំបាន សក- 
លេបង ឧបករណ៍ នេះ នៅ តាម ដង- 
វិថី នានា  ហើយ វា គ្មាន បញ្ហា អ្វី 
នោះទេ  ដោយ មន ដំណើរ ការ 
យ៉ាង រលូន សូមេបីតេ លេបឿន 
ធ្វើដំណើរ ពីពេះ ខ្ញុំ បេើ ម៉ូទ័រ 
អេឡិចតេូនិក »។ 

លោក អាច គេប់ គេង ម៉ាសុីន 
បាន ងយ សេួល និង បេកប- 
ដោយ សុវត្ថិភាព ពី ផ្ទះ នៅ 
ទីកេុង ខូអុីមបាទ័រ ភាគ ខាង 
តេបងូ រដ្ឋ តាមិល ណឌូ ។ ការ បេើ- 
បេស់ ទូរស័ព្ទ ជំនួយ សមេប់ 
រ៉បូតូ លោក អាច បញ្ជា តា មរយៈ 
បេព័ន្ធ អុីនធឺណិត ។ 

លោក បាន បេប់ ម្ចាស់ ហាង 
នវូអ្វ ីដេល ខ្លនួ ចងទ់ញិ តាម រយៈ 
វីដេអូ ខល ។ រ៉ូបូត នេះ អាច ផ្ទុក 
សម្ភារ ទម្ងន់ ៥០ គីឡូកេម ។ 

លោក បាន បន្ដថា ៖ « ភាព- 

វិសេស របស់ រ៉ូបូត នេះ គឺ ថា វា 
អាច តេវូបាន បញ្ជា គេប ់ទ ីកន្លេង 
ទូទាំង ពិភព លោក ។ ការ បង់ 
បេក ់អាច ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ ការ- 
បេើ កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ឬ បេព័ន្ធ បង់ 
បេក់ ពីចំណយ »។ 

នៅជុំវិញ ពិភពលោក  រ៉ូបូត 
តេូវបាន ដាក់ ពងេយ អំឡុង- 
ពេល មន រោគ រាតតេបាត ដើមេបី 
ដឹក ជញ្ជូន ម្ហូប អាហារ ធ្វើ ការ 
តេួត ពិនិតេយ សុខភាព និង ថេម- 
ទាំង បាញ់ ថា្នាំ សម្លាប់ មេរោគ ។ 

លោកមន ជំនឿចិត្ដ ថា ម៉ា-
សុីន  រ៉ូបូត របស់ ខ្លួន ដេល តេូវកេ - 
សមេួល តិចតួច អាច ចូលរួម 
នៅ ខេសេ តេៀម ជួរ មុខ បាន ។

លោកបាន  អះអាង ទៀត ថា ៖ 
« វា អាច បេើ នៅ មន្ទីរពេទេយ ដើមេបី 
ធ្វើ ការ ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ អ្នក - 
ជំងឺ ពីចម្ងាយ  ក៏ ដូចជា កិច្ចការ 
ជា ចេើន ទៀត  រួមទាំង ការ ដើរ- 
ផេសារ លេបាត  ឬ ក្នុង ស្ថានភាព 
មន អគ្គិភ័យ  ដេល អាច បង្ក 
គេះ ថា្នាក់ ដល់ មនុសេស ផង- 
ដេរ»៕ AFP/HR

រ៉ូបូតនឹងសម្ួលគោលការណ៍រក្សាគម្លាតសង្គមមិនពិបាកមនុស្សឈរតម្ង់ជួរចូលផ្សារ។រូបថត AFP
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 ហោរាសស្តប្្ចំាថ្ង្

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបេកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផេសេងៗ    នងឹ បាន ផល- 
ល ្អ  បង្គួរ   តេ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លភ- 
សកា្ការៈ នឹង  បានភាគ ផល  ដោយ    - 

សរ  មន  ការ    ជេមជេង ពអី្នកដទេ ។ ការយតេ  
ទៅ    កាន  ់ ទ ី   ជតិ  ឆ្ងាយ នានា  នងឹ ទទលួ បាន ការ រាក-់ 
ទាក់   ស ្វា   គមន៍  ចេើនដេរ ។  ចំណេក   សេច ក្តី ស្នេហា        
ទាម  ទារ  ឲេយ មន ការយល់ចិត្ត គ្នា  និង ចេះ អធេយា - 
សេ័យ        ចំពោះ គ្នា  ឲេយ បានចេើនទើបជាការ ល្អ ។

ទស្សន៍ទាយតាមក្បួនសប្តគ្ះនិងនព្វគ្ះន្ព្ហ្មជាតិខ្ម្រដ្ាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្ីស្វជ្វហោរាសស្ត្និងទំនៀមទម្លាប់ន្ក្សួងធម្មការនិងសសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពកេយ  
សម្ត ី   ទៅ កាន់ អ្នក ផង   តេង មន គេ 
យក       ចិត្ត ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ - 
បញ ្ហា  សុខ   ភាព  គឺ មិន មន ជំ ងឺ មក 

បៀត      បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដំណើរ  ទៅ   កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  នឹង មន គេ ចំា ទទួល  
ស្វា គមន  ៍  រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខាន  ឡើយ។  ចំណេក  ឯ 
បញ ្ហា     ស្នេហា  គូ ស្នេហ៍ មន ការ យល  ់ចិត្ត គ្នា យ៉ាង-  
ល្អកូ   ល្អនិបង្កើតបាននូវ  សម្ពន័្ធស្នេហ៍ ដ៏ល្អចេើន   ។   

រាសី មធេយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ  មំ មួន  ល្អ   បុ៉ន្តេ តេវូ ចំណយ 
ទំាង  កម្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចេើន ក្នងុ- 
ការ បំពេញ ការងរ ផេសេងៗ  ហើយ 

មន     លទ្ធផល បង្គរួ តេ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន់   ទី ជិត ឆ្ងាយ  តេង មន គេ ទទួល ស្វាគមន៍  បុ៉ន្តេ   
គេ  នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដេរ ។ ថ្ងេ នេះ 
រាល  ់ការ ពេយាយម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមន សភាព  
ខេសត់ ខេសាយ បន្តចិ តេ មិន មន ភាព ដុ នដាប ទេ  ។     

រាសី  មធេយម។  មន សមត្ថភាព បេើ- 
កម្លាងំ  កាយ ជាង កម្លាងំ បេជា្ញា  នេះ 
បណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មន សខុ- 
ភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តេ ចិត្ត ហ ្មង  សៅ 

ខ្លះ ៗ    ហេតុ នេះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ  ស្តាប់ ពេះ- 
ធម   ៌   ឲេយ  បាន ចេើន ដើមេបី ជមេះ ចិត្ត មន្ទលិ។  រីឯ ការ- 
នយិយ  ស្ត ី  មនិ សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន នោះ ទេ  ខណៈ បញ្ហា  
ស្នេហា      គូ ស្នេហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងេនេះ គួរ- 
យក   ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ព និង ស្នេហា។

រាសមីធេយម ។ ការ នយិយ ស្ត ី តេវូ- 
បាន  គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ស្តាប់ 
លោក  អ្នក មន ទំនោរខាង ផ្នេ ក - 
បង្ហាត់ បង្ហាញ ផេសេងៗបានល្អ។  

ថ្ងេ នេះ  អ្នកមន សមត ្ថ ភាព ខាង  ទំនាក់ ទំនង ល្អ-  
បេសើរ ខណៈ លភ នានាបានដោយ សរ មតិ្ត។    
រឯី        ប  ញ្ហា ស្នេហា វញិ  គរួមនអធេយាសេយ័គ្នា  នងិ 
អត       ់     ធ្មត់ច ំពោះ គ ្នាឲេយ ចេើន។    ថ្ងេនេះ អ្នក ជួប-  
បញ  ្ហា         ស្មុគ ស្មាញ   ចេើន បន្តិចនៅ ក្នុង ផ្លូវ ចិត្ត៕   

រាសីមធេយម។  ថ្ងេនេះ មន សមត្ថភាព 
បេើ កម្លាងំ  កាយ ជាង កម្លាងំ បេជា្ញា  
នេះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តេ ចិត្ត មន ការ- 
ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហេតុ នេះ គួរ អាន សៀវ-  

ភៅ   ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពេះ ធម៌ ឲេយ បាន ចេើន។    រីឯ ការ- 
និយយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដេ រ តោង យក  
ការបេងុ បេយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំណេកឯ បញ្ហាស្នេហា - 
គូស្នេហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចសព្វដង ។  

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មន ទឹក -  
ចិត្ត  បេកប ដោយ ក្តីមេតា្តា  ករុណ   ឲេយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យ៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សេច ក្តី ស្នេ ហា  គូ ស្នេហ ៍  នឹង បេកប - 

ដោយ  ភាព ផ្អេមល្ហេម ចំពោះ គ ្នា    ផងដេរ ។   រីឯ ការ - 
 បេ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផេសេង ៗ   បាន      ផល   លើស   
ព ី   សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តេង ត េ   
ទទលួ   បាននវូ  សវុត្ថ ិភាព ។ ចណំេក     លភ  សកា្ការៈ   
វិញ  នឹងទទួល  បាន ផល គួរជាទី ពេញចិត្តខា្លាំង ។   

រាសីសេុតចុះ ។ ហានិភ័យ ដេល - 
លោក  អុ្នក អាច នងឹ បេឈមទាកទ់ង 
នឹង  ការធ្វើដំណើរ  និង ការ បំពេញ 
ការងរ ផេសេង ។ ចំណេក ការ ចរចា-   

ផេសេងៗ  មិនថាទាក់ទងនឹង ការងរ ឬ មុខ ជំនួញ  
ក្តី  សងេឃឹម    នឹង បាន ជោ គជ័យ ដោយ តិចតួច តេ - 
ប៉ណុ្ណោះ ។ រឯី លភ សកា្ការៈផេសេងៗនងឹ បាន ដោយ 
មនការបេងឹបេង ខ្ពស ់ នងិ មននវូ សេច ក្តហីត-់ 
នឿយ ចេើន  ដូច្នេះតេវូ តេ យល់ ពីសភាពការណ៍។   

 រាសមីធេយម។   ផ្លវូកាយ មន ការ នឿយ- 
ហត់ ចេើន  ខណៈ លភសកា្ការៈ នឹង - 
ទទួល  បាន ដោយ   ការខិត ខំ ខ្លួនឯង ។    
ថ្ងេនេះ អ្នក មន សមត្ថភាព ខាង  ការ - 

ទំនាក់  ទំនង  ពំុ សូវជា  ល្អ បុ៉នា្មាន ទេ តេ អាច  ស្តារ ស្ថាន-  
ភាព  បាន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមេបី 
បំពេញ  ការ     ងរ ឬជំនួញជួញដូរ ផេសេងៗ នឹង ទទួល-  
បាន  លទ្ធផល បង្គរួ។  ការនយិយ ស្ត ីចេើនតេ ពោល   
តាម   ទឹកចិត្ត  សេចក្តី ស្នេហា មន ដំណើរបេកេតី  ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយយស្តី គឺ 
ចេើន     តេ ពោល នវូ ពកេយ 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 មន 
សវុត ្ថ ិ     ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នេហាវញិ    គសូ្នេហ ៍ មន  
ភាព           ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព         រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណេក ឯ- 
លភ         សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាសមីធេយម ។ ការ ពោល ពកេយ សម្ត ី
ធ្វើ ឲេយអ្ន ក ផង យក ចិត្ត ទុក ដាក់  ស្តាប់  
សុខ  ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត មន 
អណំយ ផល ល្អ មន សមត្ថភាព 

បំពេ ញ ការ ងរ បេកប ដោយ ស្មារតី បេុង បេយ័ត្ន 
ធ ្វើ      ឲេយ  ការ បំ ពេញ ការ ងរ ទទួល បាន ផល គួរ ជា ទី 
ពេញ      ចិត្ត  ប៉ុន្តេ គួរ បេុង បេ យ័ត្ន  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ 
កាន ់    ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ  នងិ គរួ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ច ំពោះ- 
ចំណង    សម្ព័ន្ធស្នេហារបស់ លោក អ្នក ផងដេរ ។  

រាសមីធេយម ។ រាលក់ារបពំេញកចិ្ច- 
ការ  ផេសេងៗចេើនបេើបេស់  ទេឹស្តី 
ជា ជាងទង្វើជាក់ស្តេង   ខណៈ ទឹក-  
ចិត្ត អាច    នឹងកើតមន នូវសេចក្តី 

សោមនសេស   ទៅ  នឹងអំពើ អកុសល ផេសេងៗ ។ តេ 
លោក អ្នក ក៏ តេូវ   បញ្ចៀស   ខ្លួនចាកផុតពីអំពើ - 
អបាយមុខ ផេសេងៗ ទើប  ជា ការបេសើរ ។ ចណំេក 
ឯ     សេចក្តសី្នេហា វញិ គហឺាក  ់ពុសំវូជាមន អ្វ  ីដេល 
ជា   ក្ត ី កង្វល់ គួរ ឲេយ បារម្ភ ឡើយ សមេប់រូបអ្នក។   



ក្រុងមីឡាន: ក្លបិទំាងអស់នៅលីក
កំពូលប្រទ្រសអុីតាលីអាចចាប់ផ្ដើម
ហ្វកឹហាត់ជាក្រមុព្រញល្រញចាប់ពីថ្ង្រ
ចន្ទន្រះតទៅ។ន្រះបើតាមការថ្ល្រងរបស់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកGiuseppe
Conteពីថ្ង្រសៅរ៍ហើយការអនុញ្ញាត
ន្រះអាចជាផ្ន្រកមួយន្រការបន្ធរូបន្ថយ
ច្របាប់រឹតបន្តងឹបិទទា្វារប្រទ្រសដ្រលត្រវូ
បានដាក់ច្រញទូទំាងសកលលោកដើម្របី
ទប់ស្កាត់ការរាលដាលន្រវីរុសកូរូ៉ណា។  
លោកGiuseppeConteបានថ្ល្រង

ថា៖«ក្រមុបាល់ទាត់ទំាងអស់នឹងត្រឡប់
ទៅហ្វកឹហាត់វិញនៅថ្ង្រចន្ទរួមជាមួយ
ក្រមុផ្ន្រកកីឡាដទ្រទៀតដ្ររត្រយើងមិន
អាចផ្ដល់ស្រចក្ដីលម្អតិអំពីព្រលវ្រលា
ថាតើSerieAនឹងអាចចាប់ផ្ដើមសកម្ម-
ភាពវិញនោះឡើយ»។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ររូីបន្រះបានបន្ត

ថា៖«មានសមា្ពាធច្រើនណាស់ក្នងុការ-
ចាប់ផ្ដើមSerieAឡើងវិញត្ររឿង
សំខាន់គឺត្រវូត្រមានស្ថានភាពសុវត្ថភិាព
ខ្ពស់បំផុត។ដើម្របីផ្ដល់កាលកំណត់ច្របាស់-
លាស់មួយដោយយើងត្រវូមានការធានា
ខ្លះៗទៀតពោលគឺបន្ថ្រមលើអ្វីដ្រល
យើងកំពុងមានស្រប់នាព្រលន្រះត្រ
ដូចខ្ញុបំានប្រប់អី៊ចឹងយើងនៅមិនទាន់
មាននៅឡើយទ្រ»។
ដោយឡ្រកក្រមុនៅក្របខ័ណ្ឌកំពូល

ទំាង២នៅអ្រស្របា៉ាញវិញនឹងចាប់ផ្ដើម
ការហ្វកឹហាត់ជាក្រមុតូចៗ ចាប់ពីថ្ង្រចន្ទ
ន្រះតទៅខណៈពួកគ្របានឈានដល់
ដំណាក់កាលទី៣ន្រនីតិវិធីសម្រប់ការ
ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពប្រកួតប្រជ្រងឡើង
វិញក្រយត្រវូបានរំខានដោយការរាល-
ដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩។ន្រះបើតាមការ- 
ឲ្រយដឹងពីប្រភពដ៏គួរឲ្រយទុកចិត្តមួយ។

ប្រភពនោះបានប្រប់ថាស្ថាប័នគ្រប់-
គ្រងក្របខ័ណ្ឌទី១LaLigaបានផ្ដល់
ព័ត៌មានដល់ក្លបិថាពួកគ្រអាចចាប់
ផ្ដើមហ្វកឹហាត់ជាក្រមុដ្រលមានចំនួន
មនុស្រសរហូតដល់១០នាក់បានចាប់ពី
ថ្ង្រចន្ទន្រះតទៅក្រយពីមានស្រចក្ដ-ី
ណ្រនំាមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ដ្រលបានក្រប្រច្របាប់
សម្រប់អត្តពលិកសំខាន់ៗ ។
កីឡាករទំាងអស់ក្នងុក្រមុលីកកំពូល

ទំាង២បានត្រឡប់ទៅកាន់ទីលានហ្វកឹ-
ហាត់វិញហើយដ្រលន្រះជាលើកដំបូង
គិតតំាងពីកម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់ទំាង
អស់នៅអ្រស្របា៉ាញត្រវូបានផ្អាកបណ្ដោះ
អាសន្ននៅដើមខ្រមីនាដោយសរការ
រីករាលដាលជំងឺផ្លវូដង្ហើមថ្មីបុ៉ន្ត្រពួកគ្រ
អាចធ្វើបានត្រឹមត្រហ្វឹកហាត់ក្នុង 
លក្ខណៈឯកត្តជនបុ៉ណ្ណោះ។

ប្រធានរបស់LaLigaលោក   
JavierTebasកាលពីសបា្ដាហ៍មុនបាន
ថ្ល្រងថា៖«លោកសង្រឃឹមថារដូវកាល
ន្រះនឹងអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញចាប់ពី

ថ្ង្រទី១២ខ្រមិថុនាត្រលោកថាការប្រកួត
នឹងកើតឡើងបានលុះត្រត្រនៅគ្រប់-
តំបន់ទំាងអស់មានភាពធូរស្រលគួរឲ្រយ
កត់សមា្គាល់»៕AFP/VN

ថ្ង្រចន្ទទី១៨ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

សកម្មភាពហ្វកឹហាត់របស់ក្រមុJuventusនៅលើទីលាននាព្រលកន្លងមក។AFP

ក្រុមនៅអីុតាលីនិងអ្រស្រប៉ាញចាប់ផ្តើមហ្វឹកហាត់ជាក្រុមនៅថ្ង្រចន្ទន្រះ

DFLនឹងមិនពិន័យចំពោះ
កីឡាករដ្រលឱបនិងថើបគ្នា
ដើម្របអីបអរគ្រប់បាល់ឡើយ
ក្រងុប៊្ររឡំាង:កឡីាកររបស់

ក្រុមHerthaBerlinនឹងមិន
ត្រូវបានពិន័យឡើយទាក់ទង
នឹងការឱបនិងថើបគ្នាខណៈ
ដ្រលពួកគ្រធ្វើការអបអរព្រល
ស៊តុបាល់បញ្ចលូទីបានសម្រច
អំឡុងប្រកួតដ្រលលីកបាល់-
ទាត់អាជពីរបស់អាល្លមឺង៉់បាន
ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើង
វញិកាលពីថ្ង្រសៅរ៍ចងុសបា្ដាហ៍
កន្លងទៅ។ន្រះបើតាមការអះ-
អាងពីខាងក្របខ័ណ្ឌBun-
desligaក្រយការប្រកួត
បញ្ចប់ទៅ។
សំណួរជុំវិញបញ្ហាន្រះកើត

មានក្រយខ្រស្រការពារអន្តរជាតិ
ប្រលហ្រសុកិDedryckBoyata
របស់HerthaBerlinបានធ្វើ
ការថើបថា្ពាល់មតិ្តរមួក្រមុគឺខ្រស្រ
បម្រើសញ្ជាតិស៊្រប៊ីMarko
Grujicអបអរគ្រប់បាល់ដំបូង
របស់ក្រុមអំឡុងប្រកួតដ្រល
ក្រមុរបស់ពកួគ្រមានជយ័ជម្នះ
លើក្រមុមា្ចាស់ផ្ទះHoffenheim
៣-០ដោយគ្រប់គ្នាចង់ដឹងថា
តើទង្វើដ្រលមិនគោរពតាម
គោលការណ៍កមា្លាតសង្គមន្រះ
នឹងត្រូវលីកបាល់ទាត់អាជីព
របស់អាល្លឺម៉ង់(DFL)ដាក់
ពិន័យដ្ររឬទ្រ?
ប៉ុន្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាន្រះ

អ្នកនាំពាក្រយDFLបានអះអាង
ថានងឹមនិមានការពនិយ័អ្វីទាងំ
អស់ដោយលើកឡើងថាយើង
គ្រន់ត្រផ្ដល់ការណ្រនាំថាតើ
គរួត្រអបអរការស៊តុគ្រប់បាល-់

បញ្ចូលទីដូចម្ដ្រចប៉ុណ្ណោះ។
អ្នកនាំពាក្រយរបូនោះបានប្រប់

ថា៖«សម្រប់ការអបអរការ-
ស៊តុបញ្ចលូទីវាគ្រន់ត្រជាការ-
ផ្ដល់មតិយោបល់ប៉ណុ្ណោះហ្រតុ
ដូច្ន្រះមិនមានការដាក់ពិន័យ
អ្វីឡើយ។ការអបអរនោះមិន
ម្រនជាផ្ន្រកមួយន្រនីតិវិធីផ្ន្រក
វ្រជ្ជសស្ត្ររបស់ក្រុមគ្រូព្រទ្រយ
ពសិ្រសសម្រប់ប្រតបិត្តិការន្រ
ការប្រកួតដ្រលចាប់ផ្ដើមឡើង
វិញន្រះឡើយ»។
ចណំ្រកគ្របូង្វកឹថ្មីរបស់ក្រមុ

លោកBrunoLabbadiaដ្រល
ដឹកនាំក្រុមប្រកួតលើកដំបូង
បាននិយាយការពារកីឡាករ
របស់ខ្លនួថា៖«ការអបអរគ្រប់
បាល់ស៊តុបញ្ចលូទីជាចណំ្រក
មយួន្រកឡីាបាល់ទាត។់យើង
បានធ្វើត្រស្តយា៉ាងទៀងទាត់មនុ
ប្រកួតដូច្ន្រះខ្ញុំគិតថាពួកគ្រ
អាចធ្វើប្របហ្នងឹបាន។វាជារឿង
គួរឲ្រយអាមា៉ាស់មួយប្រសិនបើ
ហាមឃាត់មនិឲ្រយមានការអបអរ
ប្របន្រះ»។
លោកLabbadiaបានបន្ត

ទៀតថា៖«ខ្ញុំសង្រឃឹមថាអ្នក
ទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីបញ្ហា
ន្រះ។វាគ្រន់ត្រជាការផ្ដល់ការ-
ណ្រនាំអ៊ចីងឹDFLគរួត្រក្រប្រ
ចណំចុន្រះ។ពកួយើងបានធ្វើ
ត្រស្តអវិជ្ជមានដល់ទៅ៦ដង
កាលពីថ្ង្រសុក្រ។ផ្លូវអារម្មណ៍
គឺជាផ្ន្រកន្រការប្រកួតបើមិន
អ៊ីចឹងទ្រយើងមិនចង់ប្រកួត
ឡើយ»៕AFP/VN

ទូរទស្រសន៍កីឡាកម្រតិអាជីពមួយនឹងត្រវូ
បង្កើតឡើងនៅកម្ពជុាដើម្របីត្រៀមសីុហ្គ្រម
យឺនពន្លក

ភ្នពំ្រញៈគណៈកមា្មាធិការជាតិអឡូាពំកិ
កម្ពុជា (NOCC) បាននិងកំពុងប្រម្រ-
ប្រមូលអ្នកព័ត៌មានកីឡាក្នុងស្រុកមាន
សមត្ថភាពដើម្របីត្រៀមសហការជាមួយ
អ្នកជនំាញមកពីប្រទ្រសករូ៉្រខាងត្របងូក្នងុ
ការបង្កើតនូវទូរទស្រសន៍កីឡាកម្រិតអាជីព
ផ្ទាល់ខ្លួនមួយឈ្មាះថាCSTV(Cam-
bodiaSportsTelevision)។
ទូរទស្រសន៍លក្ខណៈអនឡាញឌីជីថល

ដ្រលបំពាក់ដោយឧបករណ៍បច្ច្រកទ្រស
ទំនើបមានរូបភាពច្របាស់ល្អ កម្រិតHD
(HighDefinition)នាំចូលមកពី
ប្រទ្រសកូរ៉្រន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើង
ដើម្របីជាតម្រូវការក្នុងការប្រកួតសុីហ្គ្រម
លើកទី៣២ឆ្នាំ២០២៣នៅកម្ពជុាហើយ
CSTVគ្រងនឹងចាប់ផ្តើមផ្រសាយសក
ល្របងនៅខ្រកក្កដាខាងមុខនិងចាប់ផ្តើម
ផ្រសាយផ្លូវការនៅខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០។
លោក វា៉ាត់ ចំរីនអគ្គល្រខាធិការ

NOCCបានប្រប់ថា៖«NOCCមានតម្រវូ-
ការចាំបាច់ត្រវូមានប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយកឡីា
ជាលក្ខណៈឯកទ្រសច្របាស់លាស់ស្តង់ដា
អន្តរជាតិដើម្របីបម្រើសកម្មភាពកឡីាឆ្ពាះ
ទៅព្រឹត្តិការណ៍សុីហ្គ្រម លើកទី៣២ ឆ្នាំ
២០២៣ដ្រលកម្ពុជាធ្វើមា្ចាស់ផ្ទះដោយ
ទូរទស្រសន៍ន្រះនឹងផ្រសាយជាផ្លូវការនូវ
សកម្មភាពរៀបចំប្រកួតនិងលទ្ធផលប្រ-
កតួក្នងុលក្ខណៈឯករាជ្រយច្របាស់លាស់នងិ
ជំនាញទាន់ហ្រតុការណ៍»។
លោក បន្តថា៖«ទូរទស្រសន៍ឯកទ្រស

CSTVនងឹធ្វើការបណ្តុះបណា្ដោលនងិរៀប
ចំទៅក្នងុកម្រតិឯកទ្រសកឡីាដ្រលផ្តោត
ទៅលើរបៀបថតប្របទំនើបអមជាមួយ
ខ្លឹមសរឬសរស្ររចាប់មុំថតល្អចំណ្រក

ឧបករណ៍ថតមានលក្ខណៈទំនើបនិង
អាជពីសម្រប់ជនំាញកឡីាធ្វើយា៉ាងណា
ឲ្រយទូរទស្រសន៍ន្រះកា្លាយជាទូរទស្រសន៍ឯក-
ទ្រសផ្ន្រកកីឡាត្រមួយគត់នៅកម្ពុជា»។
លើសពីន្រះទូរទស្រសន៍កីឡាកម្ពុជាន្រះ

ក៏នឹងកា្លាយជាមជ្រឈមណ្ឌលផ្រសព្វផ្រសាយផ្លូវ
ការពីការត្រៀមសុីហ្គ្រម ឬ ព្រឹត្តិការណ៍
កីឡានានា ព្រលបច្ចុប្របន្នរហូតដល់
ព្រតឹ្តកិារណប៍្រកតួនងិសកម្មភាពសុីហ្គ្រម
២០២៣ត្រម្តង។ព្រលន្រះយើងកំពុង
រៀបចំទីតាំងនៅគណៈកមា្មាធិការជាតិ
អូឡាំពិកត្រម្តង ហើយបនា្ទាប់មកនៅ
ចុងឆ្នាំ២០២០ទូរទស្រសន៍ន្រះនឹងអាច
ដំណើរការផ្រសព្វផ្រសាយជាលក្ខណៈអន-
ឡាញបណ្តើរៗសិនហ្រតុន្រះការរៀបចំ
គឺផ្តោតទៅលើកម្រតិឯកទ្រសកឡីាត្រម្តង
ដោយយើងនឹងរៀបចំឲ្រយមានការបណ្តុះ-
បណា្ដោលពីក្រុមហ៊ុនមកពីកូរ៉្រ»។
រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងទ្រសចរណ៍

រូបន្រះបញ្ជាក់ថា៖ «ទូរទស្រសន៍កីឡាន្រះ
ក៏មានវជិា្ជាជវីៈជនំាញផ្ន្រកកឡីាដើម្របីធានា
បាននូវស្តង់ដាមួយដ្រលអន្តរជាតិទទួល
យកបាននៅព្រលសុីហ្គ្រម។ចពំោះប្រពន័្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយក៏ត្រូវមានស្តង់ដាសុីហ្គ្រមដ្ររ
ដោយមិនម្រនច្រះត្រធ្វើទៅឲ្រយត្របាន
ដោយគ្មានអាជីពពិតប្រកដឬគ្មាន
ស្តង់ដានោះឡើយ»។
អ្នកជនំាញកឡីារបូន្រះបានបញ្ជាកថ់ា៖

«ចំពោះធនធានមនុស្រស គឺសហការរវាង
កម្ពុជានិងកូរ៉្រក្នុងនោះសធារណរដ្ឋកូរ៉្រ
ដ្រលជាអ្នកជំនាញទូរទស្រសន៍កីឡា នឹង
មកជួយយើងជាមុនសិនតាមរយៈការ
បណ្តុះបណា្ដោលមន្រ្តី បុគ្គលិករបស់ខ្ម្ររ
យើងចំនួន៥០ភាគរយដ្រលនឹងចូល
បម្រើការងារក្នុងទស្រសន៍ន្រះ ហើយនៅ
ព្រលយើងរឹងមាំហើយ យើងនឹងដំណើរ
ការទរូទស្រសន៍ន្រះបានដោយរលនួដោយ
ខ្លួនឯង»៕

លោកវ៉ាត់ចំរើនថាទូរទស្រសន៍កីឡាអាជីពមួយនឹងត្រវូបានបង្កើតនៅព្រលឆាប់ៗន្រះ។ណន



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ សូម្បី ត្ ខ្លនួ ឯង ផ្ទាល់ ក៏ មាន ការ ងឿង- 
ឆ្ងល់  ផង ដ្រ ខណៈនៅចំ ព្ល ដ្ល អ្នក សិល្បៈ 
ភាគ ច្ើន រអ៊ូ ថា ខ្សត់ ការ ងារ សិល្បៈ    ក្នុង  ព្ល 
មាន   វបិតិ្ត ដោយ សារជងំ ឺកវូដី១៩ នោះ សប្ ់ត ្
ស្ ីសា្អាត  ញញមឹសស្ ់កញ្ញា រឿន ណាត បរ្ជា   
មមា  ញឹក  នឹង  ការ សមុ្ក ថត កុន និង ថត សមា្អាង- 
ការ រក ព្ល សម្ក សឹង ត្ គ្មាន   ទៅ វិញ ។ 
អតីត កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ តំណាង កម្ពុជា   ដ្ល 

ស្ូប   ប្ជាប្ិយ ភាព យ៉ាង ខ្លាំង   ពី មហាជន  ខ្ម្រ   
នៅ ក្នុង     ព្ល មាន ភារកិច្ច ជា  បវរ កញ្ញា  ចក្កវាឡ-  
តំណាង ឲ្យ ប្ទ្ស កម្ពុជា    សម្ប់ ការ ចូល រួម 
ប្កតួ បវរកញ្ញា  ចក្ក  វាឡ ពភិព លោ ក    ឆ្នាំ២០១៨ 
កញ្ញា រឿន ណាត ក៏ មក ផុស ផុល  ថត កុន  និង 
ថត សមា្អាង ការ បង្ក ការ  ចាប់ អារម្មណ៍ សា ជា ថ្មី  ។
ថ្មីៗ ន្ះ   ស្ប់ ត្ ឃើញ មាន   រូប  ថត ជា ច្ើន-   

សន្លកឹ កញ្ញា រឿន ណាត  បង្ហោះ សារ  ប្ប់ មហា -  
ជន    ពី  ខ្ស្  ភាព       យន្ត   ដ្ល ខ្លួន បាន ថត   កុន ភាគ 
ចប  ់សព្វ គប្ ់ហើយ  គន្ ់ត រ្ង ់ ចា ំថ្ង ្
ចាក ់បញ្ចាងំនៅ    កញ្ចក ់   ទរូ ទសស្ន ៍
ត្ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ  រឿង  មាន-   
ចំណង   ជើង ថា «ផ្កាព្»។ 
កញ្ញា រឿន ណាត  បច្ចុប្បន ្ន 

មាន    វ័យ ២៤  ឆ្នាំ  មាន ស្ុក-  
កំណើត  នៅ  ខ្ត្ត កំពង់ ចាម 
បាន    គង្ ឈតុ តណំាង ជាត ិមាន 
ឈ្មាះ   ថា « កម្ពជុា  ព្ះរាជា ណា- 
ចក្ អច្ឆរិយ » ជាមួយនឹង -   
គ្ឿង អ លងា្ការ ផ្ស្ងៗ    ដើរ  
បងា្ហោញ  លើ ឆក អន្ដរ ជាតិ  
ន្  កម្មវិធី ប្កួត Miss 
Universe 2018    នៅ   
ប្ទ្ស ថ្   ដោយ   មាន  
៩៥ ប្ ទ្ស  ចូលរួម។    
កញ្ញា    រឿន ណាត ក៏ 
បាន    បញ្ជាក់ ប្ប់  ពី 
ភាព  មមា ញឹក  ខ្លាំង-   
នឹង   ការ ងារ សិល្បៈ 
នៅ ចំព្ល  ដ្ល-  
អ្នក សិល្បៈ  ភាគ 
ច្ើន កំពុង ត្ - 
រអ៊ូថា ចង់ ដាច់- 
បាយ   ទៅ ហើយ     
នោះ  ថា  ៖ « មាន  គ្  
បាន ចោទ   សួរ នាង  ខ្ញុំ ច្ើ ន  
ចំពោះ  បញ្ហោ ន្ះ ដោយ- 
សារ   ព្ល គ្ ខ្សត់ ការ- 
ងារ  សិល្បៈ   ចំព្ល 
មាន  វិបត្តិ  កូវីដ ១៩ 
ប្រ   ជារូប  នាង ខ្ញុំ  
រវល ់ ខ្លាងំ  សងឹ  
តម្និមាន- 

ព្ល  សម្ក  ក្នុង ការ ថត កុន  និង សមា្អាងការ ។ 
និយយ ឲ្យ ត្ង់  ទៅ  ដោយ សារ  ត្ 

រវល ់  ការ ងារថត ខ្លាំង  ព្ល ន្ះ-  
នាងខ្ញុំ បាន ច្ញ មក ជួល ផ្ទះ- 
ក ្រ ស ់នៅ ផ្ទាល ់ខ្លនួ មយួ រយៈ 
សិន  ដោយ ខ្លាច ក្ង      មាន 
បញ្ហោ  ឆ្លង    ម្រោគ ដ៏ សាហាវ  - 
ន្ះ   ខណៈ ពីមុន នាង ខ្ញុំ រស់- 
នៅ ជាមយួ មា្តាយ មងី នោះ  បើ 
ទោះ  បជីានាង ខ្ញុ ំនងិ ក្មុ ការ- 
ងារ     ថត សិល្បៈគឺ  សុទ្ធ  ត្ ប្ុង - 
ប្យ័ត្ន គ្ប់ ព្ល វ្លាក្តី »។

កញ្ញា រឿន ណាត ក៏ បង្ហើប ប្ប់ ពី 
អារម្មណ៍     សម្ប់ ការ ថត កុន ភាគ - 

រឿង   «ផ្កាព្» ដ្ល មាន  ៤០ 
ភាគនោ  ះ ថា៖  «ថត កុន ភាគ  
ន្ះ នាងខ្ញុំ ក៏ ទទួល បាន នូវ 
បទ  ពិសោធថ្មី មួយ ទៀត-   
ដោយ សារ គ្ ឲ្យសម្ត្ង 
ច្ើន រស   ជាតិគឺ ថាមាន 
តួស្លូត តួកាចឆ្នាស់ - 
ឆ្នើម និង តួ វាយ តប់ 
គ្នា   ទៀតផង ខណៈ 
ការ   ថត កុនមុនៗ  
ច្ើន   ត្ សម្ត្ង - 
ជា  តួ ស្លូត មួយ មុខ 
ប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្ន្ះ 
សម្ប់ ការ ថត  - 
កុន    លើក ន្ះ 
នាង ខ្ញុំ ក៏ មាន - 
អារម្មណ៍  ថា  
ប្លក្   ផង ដ្រ  ត្  
ក៏ ទទួល   នូវ បទ- 

ពិសោធ ជា ច្ើន  
ផងដ្រ»៕ 
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ស្រសី្អាត រឿន ណាត រវល់ ការងារ 
សិល្របៈ  ខ្លាងំ  ទោះបី មាន វិបត្ត ិកូវីដ១៩ 

កញ្ញា រឿន ណាត និង តួ បេសុ  សម្តេង ក្នងុ កុន ភាគ ថ្មី 
រឿង   «ផ្កាពេ» ដេល ជិត ចាក់ បញ្ជាងំ ។ រូប ហ្វ្សប៊ុក 

កេមុ Schalke 04  ចាប់ទាញ Braut Haaland ដ្លជាអ្នក រកគ្ប់ បាល់ ទី ១ ឲ្យ Dortmund។ AFP

Dortmund សំពង ក្រមុ ភ្ញៀវ 
អត់ ប្រណី ត្រ ពួក គ្រហាក់ចម្ល្រក

កេុង ប៊េរឡាំង: ក្ប ខ័ណ្ឌ- 
លំដាប់ កំពូល ទាំង ២របស់ 
ប្ទ្ស អាល្លម៉ឺង់ បាន បើក ការ 
ប្កួត  វិញ  កាល ពី ថ្ង ្សៅរ៍  ក្យ 
អាក់ខន អស់ ជាច្ើន សបា្ដាហ៍ 
ពោល គឺ ចាប់ តំាង ពី ខ្ មីនា មក 
ដោយសារ ការ កើត មាន វិបត្ត ិជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ខណៈ ការ ប្កួត បើក 
ឆក ឡើង វិញ ន្ះ កុ្ម Borus-
sia Dortmund បានទទួល ជ័យ 
ជម្នះ លើ កុ្ម ភ្ញៀវ Schalke 04 
យ៉ាង ក្ស់ ក្ល ជាមួយ នឹង 
លទ្ធផ ល ៤-០ ក្នងុ ជំនួបន្ ក្ប- 
ខ័ណ្ឌ Bundesliga ។ 
ក្យ ដណ្ដើម បាន៣ ពិន្ទ ុដ៏ 

សំខន់ ន្ះ ធ្វើ Dortmund រំកិល 
កាន់ ត្ កៀក នឹង កុ្ម កំពូល តារាង 
Bayern Munich ដោយ តាម 
ពី ក្យ ត្ ១ពិន្ទ ុបុ៉ណ្ណោះ ត្ 
ប្កួត លើស១ ប្កួត ហើយ គ្ប់ 
បាល់ ទំាង៤ គ្ប់ ន្ះ សុ៊ត បញ្ចលូ 
ទី ដោយ ខ្ស្ ប្យុទ្ធ Braut Haa-
land នៅ នាទី ២៩ ខ្ស្ បម្ើ សា្លាប 
Raphael Guerreiro នៅ នាទី 
៤៥ និង ៦៣ និងខ្ស្ បម្ើ - 
កណា្ដាល  Thorgan Hazard 
នៅ នាទី ៤៨ ដ្លន្ះ ជា បរាជ័យ 
ដ៏ ជូរ ចត់ បំផុត របស់ កុ្ម  Schal-
ke 04 ក្នងុ ជំនួប កុ្ម នៅ តំបន់ 
Ruhr (Ruhr derby) គិត តំាង 
ពី ឆ្នា ំ១៩៦៦ មក ។        
ទោះយ៉ាង ណា ក្យ ការ ប្កួត 

បាន បញ្ចប់ ទៅ  នាយក ប្តិបត្តិ 
របស់ ក្លបិ Dortmund លោក   

Hans-Joachim Watzke 
និងគូ្បង្វឹក របស់ កុ្ម លោក 
Lucien Favre បាន សម្ដ្ង 
អារម្មណ៍ ដូចគ្នា ថា វា ហាក់ ដូច ជា 
ចម្ល្ក បន្តិច ចំពោះ ការ   ប្កួត  
ដ្ល កើត ឡើង  នៅ កីឡដា្ឋាន 
Signal Iduna Park កាល ពី 
យប់ មិញ ន្ះ ព្ះ បាន ដំណើរការ 
ដោយ ឥត មាន សំឡ្ង អ្នក គំ ទ្ 
ដោយសារ  រាល់ លើក  ទស្សនិកជន 
មិន តិច ជាង ៨ មឺុន នាក់  ត្ង ត្ 
មក ហ៊ោ កញ្ជៀ្វ រំពង កីឡដា្ឋាន 
ដើម្បី លើក ទឹក ចិត្ត កុ្ម។     
លោក Watzke បាន ថ្លង្ ថា៖ 

« វា មើល ទៅ ហាក់ ដូច ជា ចម្លក្ 
បន្តចិ ។ ២ ម៉ាង មុន ប្កួត អ្នក 
ទទួល បាន សារ ពី ជំុ វិញ ពិភព- 
លោក  ដ្ល ប្ប់ យើង ថា ពួកគ្ 
នឹង មើល ការ ប្កួត ន្ះ តាម ទូរ- 
ទស្សន៍  ហើយ បនា្ទាប់ មក អ្នក 
បើក ឡាន កាត់ កុ្ង ហើយ អត់ 
មាន អ្វ ីកើត ឡើង ទំាង អស់ ។ អ្នក 
តូ្វ ត្ សា៊ា ំជាមួយ វា » ។  
ចំណ្ក គូ្ បង្វកឹ  Favre ក៏ មិន 

ខុស ពី លោក នាយក ប្តិបត្ត ិដ្រ 
សម្ប់ ប្កួត ដ្ល ល្ង បិទ ទា្វារ 
ន្ះ ត្ លោក ព្ញ ចិត្ត នឹង 
លទ្ធផល ន្ះ។  បុរស ស្វ៊សី វ័យ 
៦២ ឆ្នា ំរូប ន្ះ បាន និយយ ថា ៖ 
« ការ ប្កួត ក្នងុ សា្ថាន ភាព ប្ប ន្ះ 
វា ដូ ច ជា ចម្លក្ បន្តចិ ។ វា អត់ មាន 
សំឡ្ង អី៊ចឹងកីឡាករ បានតឹ្ម  
ធ្វើ តួនាទី របស់ ពួកគ្ ដូចជាបញ្ជនូ 
បាល់ ឲ្យ គ្នា សុ៊ត តម្ង់ បង្គោល 

ទី ឬក៏ សុ៊ត បញ្ចលូ ទីត្ បុ៉ណ្ណោះ។ 
វា ពិត ជា ប្លក្ ៗ  ម្៉ចមិន ដឹង ហើយ 
យើង ពិត ជា នឹក អ្នក គំ ទ្ របស់ 
យើង ណាស់ ។ វា ពិ បាក ក្នងុ ការ- 
វាយ តម្ល ្ថា  ការ ប្កួត ន្ះ  ល្អ 
កមិ្ត ណា? ត្ កីឡាករ របស់ 
យើង ផ្ដាត អារម្មណ៍ ក្នងុ ការ ល្ង  
បាន ល្អ » ។
ចំណ្ក  គូ្ បង្វកឹកុ្មSchalke 

លោក  David Wagner បាន 
ទទួល សា្គោល់ ថា  កូន កុ្ម របស់ 
លោក ពិត ជាធ្វើ មិន បាន ល្អ  ដោយ 
លោក លើក ឡើង ថា ៖ «យើង ពិត 
ជា ល្ង មិន បាន ល្អ ម្ន ហើយ 
ការ របូត គ្ប់ បាល់ ខ្លះ ពិត ជា 
អាក្ក់ មើល ណាស់។ យ៉ាង ហច 
ណាស់ ២គ្ប់ យើង គួរ ការ ពារ 
បាន ។ ការ ប្កួត ចាញ់ ក្នងុ ជំនួប 
Derby ត្ង ត្ ធ្វើ ឲ្យ កុ្ម យើង 
អន់ ចិត្ត ខ្លាងំ ណាស់ ពិស្ស  ក្នងុ 
បរិយកាស ប្លក្ៗ ប្ប ន្ះ » ។  
យ៉ាង ណា ការ ប្កួត នៅ ចុង 

សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ ន្ះ បាន ធ្វើ ឲ្យ 
Bundesliga កា្លាយ ជា លីក បាល់- 
ទាត់ អាជីព ដំបូង គ្ ក្នងុ ចំណម 
លីក កំពូល ៗ  របស់ ទ្វបី អឺរុ៉ប ដ្ល 
ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ការ ប្កួត ប្ជ្ង  ឡើង 
វិញ ដើម្បី ឲ្យ រដូវ កាល ដ្ល នៅ 
សល់ របស់ ខ្លួន  ចប់ បរិបូរណ៍ 
ក្យ   តូ្វ បាន ផ្អាកអស់ ព្ល 
ជាង ២ ខ្  ដោយសារ ការ រាត ត្បាត 
របស់ វីរុស កូរូ៉ណា ដ្ល ឆក់ យក 
ជីវិត របស់ មនុស្ស រាប់ មឺុន នាក់ នៅ 
ទូ ទំាង សកល លោក ៕
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