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វង្ស វិឆ័យ  ហាក់មាន ប្រៀបជាង គ្រ 
ក្នុង ការឈ្នះ ប្រក់លាន 

សូមអានទំព័រ 

១៥
កីឡា

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

អាមេរិកផ្ដល់ឲេយកម្ពជុា
៧,៥លានដុលា្លារ
ជួយផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច
និងសុខាភិបាល

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ សហរដ្ឋអាមេរកិបានផ្តល់
ហរិញ្ញបេបទានឥតសណំងបន្ថេមចនំនួ
៧,៥លានដលុា្លារដល់រដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា
សមេប់ដោះសេយផលប៉ះពាល់ទៅ
លើផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច និងសុខាភិបាល
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត...តទៅទំព័រ ៨

អភិបាលខេត្តពេះសីហនុណេនំាឲេយមន្តេីជំនាញ
សិកេសាគេប់ជេងុជេយពីតំបន់ពេកកំពង់ស្មាច់ដើមេបីលើកកម្ពស់អេកូទេសចរណ៍

វ៉ន ដារ៉ា 

ពៃះ សីហនុ ៈលោកគួចចំរីនអភិបាល   
ខេត្ដពេះសហីនុបានណេនាំដល់មនេ្ដី
ជនំាញរបស់ខេត្ដឲេយបង្កើតកេមុការងារ
សិកេសាគេប់ជេុងជេយលើទិន្នន័យ
សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ពេកកំពង់សា្មាច់ដើមេបី
លើកកម្ពស់អេកូទេសចរណខ៍ណៈតបំន់

នេះជាតបំន់គេប់គេងជលផលសមុទេ
អាទិភាពមានផ្ទេកេឡាសរុប៥៨៤៨  
ហិកតាគេបដណ្តប់ឃុំចំនួន៦នៅក្នុង
សេុកពេនប់។
លោកឃាងភារមេយអ្នកនាំពាកេយរដ្ឋ- 

បាលខេត្ដពេះសីហនុ បេប់ភ្នំពេញ-
ប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ងេមេសិលមិញថានៅថ្ងេទី
២០ខេឧសភាលោកគួចចំរីនអភិ-

បាលខេត្តពេះសីហនុបានដឹកនាំកិច្ច-
បេជំុជាមួយកេមុការងារក្នងុការគេប់-
គេងតំបន់ជលផលសមុទេពេកកំពង់-
សា្មាច់។លោកថ្លេងថា៖«ឯកឧត្តមគចួ
ចំរីន បានធ្វើការណេនំាឲេយបង្កើតកេុម-
ការងារដើមេបីបញ្ចេញមតិយោបល់គេប់-
ជេងុជេយសិកេសាពីទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច
ដើមេបីរកបេភពចំណូលសមេប់ការ-

ការពារការអភិរកេស និងការគេប់គេង
តំបន់ពេកកំពង់សា្មាច់លើកកម្ពស់
គមេងអេកូទេសចរណ៍តាមរយៈ
សហគមន៍លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ
របស់បេជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបង្កើន 
សកម្មភាពសិកេសាសេវជេវក្នុងតំបន់
ឲេយកាន់តេសមេបូរបេប»។
លោកបេក់វិសាល...តទៅទំព័រ  ៥

រី សុចាន់

ភ្នពំៃញៈ អង្គការអុកសា្វាម(Oxfam)
នងិអង្គការ៤ផេសេងទៀតបានរមួគ្នាធ្វើ
យុទ្ធនាការតាមបណ្តាញសង្គមរយៈពេល
១ខេដើមេបីកៀរគរអ្នកគំទេឱេយបាន១
លាននាក់ដើមេបីផ្ញើសារស្នើទៅថា្នាក់ដឹក-
នាំពិភពលោកសូមឲេយផ្តល់ជូនដោយ

ស្មើភាពឥតគតិថ្លេដល់មនសុេសគេប់របូ
នៅពេលរកឃើញវ៉ាក់សំាងបេឆាំង
ជំងឺកូវីដ១៩។
អង្គការ៤ផេសេងទៀតកេពីអង្គការ

អុកសា្វាម រួមមានគណៈកមា្មាធិការសហ-
បេតិបត្តិការដើមេបីកម្ពជុា(CCC)វេទិ-
កាអង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាលស្តីពី
កម្ពុជា(NGOF)គណៈកមា្មាធិការ-

សមេបសមេលួសកម្មភាពសុខភាព
(HACC)និងអង្គការគេូពេទេយគ្មានពេំ-
ដេន(MSF)។យុទ្ធនាការនេះចាប់-
ផ្តើមធ្វើពីថ្ងេទី២១ខេឧសភាដល់
ថ្ងេទី២០ខេមិថុនា។
លោកតឹកវណ្ណារ៉ានាយកបេតិបត្តិ

វេទិកានេអង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាល
ស្តីពីកម្ពជុាបានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថា

អង្គការទំាងនេះចង់ឱេយមានការបេងចេក
ថា្នាំបងា្ការដេលនឹងតេូវផលិតបានក្នងុ
ពេលឆាប់ៗខាងមុខតេូវធ្វើការបេងចេក
បេកបដោយយុត្តិធម៌ និងស្មើមុខគ្នា
ចំពោះមនុសេសជាតិទាំងមូល។
លោកបន្តថាការបេងចេកនេះតេវូ-

តេដល់ដេអ្នកដេលកំពុងរងគេះបាន
មនុគេពេះពកួគត់មានការខ្វះខាត

ក្នងុការការពារខ្លនួដេលអាចធ្វើឱេយពួក-
គត់ងាយរងគេះ។ជនទាំងនោះ
រួមមាន ជនភៀសខ្លួនដេលបេឈម
ហើយមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដក់
បេជាជនកេកីេស្តេីមេមា៉ាយដេលខ្វះការ- 
គំទេនិងកុមារជាពសិេសក្មេងមនិទាន់
ចេះនិយាយដេលពិបាកក្នងុការធ្វើការ
បេសេយ័ទាក់ទង។...តទៅទំព័រ  ២

តេំស្នើសំុធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ
កិច្ចបេជំុកំពូលG7ថ្វបីើ
WHOរាយការណ៍ពីការ-
កើនឡើងករណីឆ្លងវីរុសក្តី

កៃងុ វ៉ាសុនី តោនៈ អង្គការសខុភាព-
ពិភពលោក(WHO)បានរយ-
ការណ៍ពីការកើនឡើងករណីឆ្លងវីរុស
ចេើនបផំតុតេ១ថ្ងេខណៈដេលលោក
បេធានាធិបតីអាមេរិកដូណល់ តេំ
បានស្នើធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះទទួលកេុម-
មេដឹកនាំពិភព...តទៅទំព័រ  ១២

ទិដ្ឋភាព នៅ តំបន់ពៃក កំពង់ស្មោច់ដៃល មាន ផ្ទៃ កៃឡាសរុប ៥ ៨៤៨ ហិកតា  គៃប ដណ្ដប់ឃំុចំនួន៦ក្នងុ សៃកុ ពៃនប់ ខៃត្តពៃះសីហនុ។ រូបថតមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពេះសីហនុ

អង្គការ៥ធ្វើយុទ្ធនាការផ្ញើសរទៅថ្នាក់ដឹកនំាពិភពលោកស្នើឲេយផ្តល់ជូនដោយស្មើភាពពេលរកឃើញវ៉ាក់សំងបេឆំាងកូវីដ១៩



ឃុតសុភចរិយា

សៀមរាបៈ  មន្ត្រី នគរ បាល 
មលូ ដ្ឋាន បាន នយិាយ ថា  យា៉ាង- 
ហោច ណាស់ មាន មនុស្រស មា្នាក់ 
បាន ស្លាប ់ នងិ ៤នា ក ់ទៀត បាន 
រង របួស ធ្ងន ់និង ស្រល ក្រយ 
ហ្រតុ ការណ៍ គ្រះ ថា្នាក់ ចរា- 
ចរណ៍ រថ យន្ត ២ គ្រឿង បុក គ្នា 
លើ កំណាត់ ផ្លូវ ជាតិ ល្រខ ៦   
ហើយ បន្ត ទៅ បុករះ ផ្ទះ ប្រជា- 
ពល រដ្ឋ ចំ នួន ២ ខ្នង   ដ្រល ស្ថិត 
នៅ ក្រប្ររ នោះ ។   

 លោក   ទ្រព   ពុំ ស្រន   អធិ ការ 
ស្រុក ពួក   បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ង្រ ម្រសលិ មញិ ថា   ហ្រត-ុ 
ការណ៍ គ្រះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍  
ន្រះ  បាន កើត ឡើង កាល ព ីព្រកឹ 
ថ្ង្រ ពុធ  នៅ ចំណុច ចនោ្លាះ បង្គោល 
គឡី ូម៉្រត្រ ល្រខ   ៣៥១ - ៣៥២   
ស្ថិត ក្នុ ង  ភូមិ កិត្តិ យស   ឃុំ ព្រ- 
ជ្រកូ ស្រកុ ពួក   ខ្រត្ត សៀម រាប ។   

 លោក  ពុំ ស្រន  បានឲ្រយ ដឹង  
បន្ត ទៀត  ថា   អ្នក បើក បរ រថ យន្ត 
ដឹក ទឹក កក ឈ្មោះ  រ៉្រត  សរឹទ្ធ  
អាយុ ២៧ ឆ្នាំ  មាន លំ នៅ ភូមិ 
ជ្រស   ឃុំ ល្វា   ស្រុក ពួក   ខ្រត្ត 
សៀម រាប  បាន ស្លាប ់ភ្លាមៗ នៅ 
នងឹ កន្ល្រង កើត ហ្រត ុ  ខណៈ អ្នក 
បើក បរ រ ថ យន្ត ដឹក ត្រី ឈ្មោះ  
សុខ   យាង ភរុត  អាយុ ១៧ ឆ្នាំ   
មាន លំនៅ ភូមិ ថ្ម ដ កើត   ឃុំ 
ទួល សុភី   ស្រុក អូរ រាំង ឪ  ខ្រត្ត 
កំពង់ ចាម និង អ្នក រួម ដំ ណើរ 
មា្នាក់ ឈ្មោះ  ជុ ន   រ ដ្ឋ ធី   អាយុ ២៧  
ឆ្នាំ  ព្រម ទាំង អ្នក ភូមិ ២ នាក់ 

ទៀត  រ ួម មាន ឈ្មោះ ហង ់   បតុ្រ- 
វីរៈ   អាយុ ២៩ ឆ្នាំ  និង ឈ្មោះ  
ណាត   ចាន់ ណា   អាយុ ២៧ ឆ្នាំ  
បាន រង របួស ធ្ងន់ និង ស្រល ។   

 ក្រយ កើត ហ្រតុ   សមត្ថ កិច្ច 
មូល ដ្ឋាន បាន ជួយ អន្ត រាគ ម ន៍ 
ដឹក អ្នក រង របួស  ទៅ ព្រយា បាល  
នៅ មន្ទីរ ព្រទ្រយ បង្អ្រ ក ស្រុក ពួ ក     
និង បាន ទាក់ ទង សច់  ញាតិ 
ជន រង គ្រះ ដ្រល ស្លាប់   ដើម្របី 
នាំ យក សព ទៅ ធ្វើ បុណ្រយ តាម 
ប្រព្រ ណ។ី   ចណំ្រក រថ យន្ត បង្ក 
គ្រះ ថា្នាក ់ចរា ចរណ ៍ទាងំ ២   ត្រវូ 
បាន អូស យក ទៅ រក្រសា ទុក ជា 
បណ្ដោះ អា សន្ន នៅ អធិ ការ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល ស្រុក ពួក   ដើម្របី 
រង់ ចាំរក ដំណះ ស្រយ នៅ 
ព្រល ក្រយ ។ 

 លោក  ពុំ ស្រន   បាន បញ្ជាក់ 
ផង ដ្ររ ថា ៖  « គ្រះ ថា្នាក់ ចរាចរ ណ៍ 
ន្រះ  បង្ក ឡើង ដោយ  អ្នក បើក បរ 
រថ យន្ត  ដកឹ ត្រ ី    ដ្រល ផ្ទុះ ប្រក កង ់

មខុ ផ្ន្រក ខាង ស្ដា ំ ហើយ រ្រច ង្កតូ 
ទៅ បុក រថ យន្ត ដឹក ទឹក កក   
ដ្រល បើក បញ្ច្រស ទិស គ្នា  
ហើយ ជ្រុល ទៅ បុក រះ ផ្ទះ អ្នក- 
ភូមិ ចំនួន ២ ខ្នង ទៀត ឲ្រយ បាក់ 
រាប ដល់ ដី » ។ 

 លោក  បាន បន្ថ្រម ថា ៖ « នៅ 
ព្រល ន្រះ   អ្នក បើក បរ រថ យន្ត 
បង្ក ឈ្មោះ  សុខ  យាង ភរុត 
និង   អ្នក រួម ដំ ណើរ មា្នាក់ ឈ្មោះ   
ជុន   រ ដ្ឋ ធី  កំពុង សម្រក ព្រយា- 
បាល នៅ មន្ទរី ព្រទ្រយ បង្អ្រក ស្រកុ 
ពួក   ដោយ ស្ថិត ក្រម ការ ឃ្លាំ- 
មើ ល របស់ កមា្លាំង នគរ បាល 
ជំនាញ របស់ យើង ដើម្របី រង់ ចាំ 
យក ចម្លើយ ផ្ទាល់ ពី ពួ ក គ្រ   ដើ ម្របី 
កសង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុល ការ ចាត់ ការ បន្ត តាម នីតិ- 
វិធី ច្របាប់ » ។   

 ជុំវិញ ករណី ន្រះ ឪពុក ជន 
 រង គ្រះ ឈ្មោះ  ហង ់  បតុ្រ វរីៈ  គ ឺ
លោក  ហង់  រឿ ង  អាយុ ៦០ ឆ្នាំ   
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ង្រ 
ម្រសិល មិញ ថា  គត់ មិន ចង់ ប្ដឹង 
ផ្ដល ់អ្វ ីវ្រង ឆ្ងាយ នោះ ទ្រ ប្រសនិ 
បើ ភគី អ្នក បើក បរ រថ យន្ត បង្ក   
ព្រម បង់ សំណង ខូច ខាត ផ្ទះ និ ង   
សមា្ភារ ប្រើ ប្រស ់ ផ្រស្រង ៗ    នងិ ថ្ល្រ 
ព្រយា បាល របួស កូន ប្រុស របស់ 
គត់ ដោយ សន្តិ វិធី នោះ។ 

លោ ក  រឿង   បាន ថ្ល្រង ដោយ 
អះ អាង ថា  ផ្ទះ របស់ គត់ ទំហំ 
ទទឹង ៥,៥ ម  បណ្ដោយ ៧ ម  ធ្វើ 
ពី ឈើ ប្រក់ ស័ង្កសី  និង ទ្រព្រយ 
របស់ ផ្រស្រងៗ មួយ ចំ នួ ន ទៀត   បាន  
រង ការ ខូច ខាត ស្ទើរ ទំាង ស្រងុ ។

លោក  បាន និយាយ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
គ្រន់ ត្រ ចង់ បាន សំណង សម- 
រម្រយ   គឺ ១០ ០០០ដុល្លា រ  សម្រប់  
ការព្រយា បាល  របួស កូន ប្រុស 
របស ់  ខ្ញុំ   និង ជួស ជុល ផ្ទះ ព្រម- 
ទាងំ ទញិ សមា្ភារ មយួ ចនំនួ ដ្រល 
រង ការ ខូច ខាត ពី ការ បុក កម្ទ្រច 
ដោយ រថ យន្ត បង្ក ប៉ុណ្ណោះ។  
រឿង ប្ដងឹ ផ្ដល ់ឡើង តលុ ការ គ ឺខ្ញុ ំ
មិ ន ចង់ ទ្រ» ។ 

 ស្រ ដៀង គ្នា ន្រះ លោ ក   ជួន   
ល្រន   អាយុ ៣៤ ឆ្នាំ  ដ្រល ជា ប្ដី 
របស ់ស្ត្រ ីរង គ្រះ ឈ្មោះ  ណាត   
ចាន់ ណា   អាយុ ២៧ឆ្នាំ     និង ជា 
មា្ចស់ ផ្ទះ ធ្វើ ពី ដ្រក ប្រក់ ស័ង្ក សី 
ទំហំ  ទទឹង ៤ម បណ្ដោយ  ៥ ម 
រង ការ ខចូ ខាត មធ្រយម នោះ   បាន 
និយាយ ថា   គត់ ចង់ បាន ដំណះ- 
ស្រយ ដោយ សន្ត ិវិធី ពីមា្ចស់ រថ- 
យន្ត បង្ក   ជា សំណង ទឹក ប្រក់ 
ចំនួន ៥ ពាន់ ដុល្លារ   ដើម្របី ជួស- 
ជុល ផ្ទះ  និងព្រយា បាល ប្រ ពន្ធ 
របស ់គត ់។  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ករណ ី
ន្រះ   ភ្ន ំព្រញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ អាច ស្វ្រង- 
រក ការ ទាក ់ទង សុ ំការ បភំ្ល ឺព ីក្រមុ 
គ្រួសរ សច់ ញាតិ   អ្នក បើក បរ 
រថ យន្ត បង្ក គ្រះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ 
ទាងំ ២ នោះ នៅ ឡើយ ទ្រ កាល- 
ពី ម្រសិល មិញ ។ 

 យោង តាម មាត្រ ៤១ ថ្មី ន្រ 
ច្របាប់ ចរា ចរណ៍ ផ្លវូ គោក   ឆ្នា ំ២០ ១៧  
អ្នក ដ្រល មាន សិទ្ធិ បើក បរ រថ- 
យន្ត លក្ខណៈ គ្រួ សរ   ដ្រល 
មាន ចំណុះ កៅ អី ចំនួន ៩   រួម- 
ទាងំ អ្នក បើក បរ នោះ   គ ឺត្រវូ មាន 
អាយុ ចាប់ ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង ទៅ   
និង   ត្រវូ កាន់ បណ្ណ បើក បរ ប្រភ្រ ទ 
( ខ) ។  សម្រប់ អ្នក បើក បរ រថ- 
យន្ត ប្រភ្រទ ដឹក ទំ និញ  គឺ ត្រូវ 
មាន អាយុ ចាប់ ពី ២២ ឆ្នាំ ឡើង 
ទៅ និង ត្រូវ កាន់ បណ្ណ បើក បរ 
ប្រ ភ្រទ   ( គ ) ។ 

 លោក   ឈនួ   វន៉ ់  អ្នក នា ំពាក្រយ 
គណៈ កមា្មោ ធ ិការ ជាត ិសវុត្ថ ិភព 
ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក បាន ប្រប់  
ភ្ន ំព្រញ ប៉សុ្តិ៍ ថា   យោង តាម របាយ- 
កាណ៍ របស់  សមត្ថ កិច្ច ន គរ- 
បាល មូ ល ដ្ឋាន អ្នក បើក បរ រថ- 
យន្ត ដឹក ត្រី បង្ក គ្រះ ថា្នា ក់ ចរា- 
ចរណ៍ នោះ  បាន ប្រព្រឹត្ត ទោស 
កំហុស តំាង ពី ដំ បូងមក ម្ល្រះ៉ ពោល 
គឺ អាយុ របស់ គត់ ទើប ត្រ ១៧ 
ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ  ពុំ មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ 
បើក បរ រ ថ យន្ត ប្រ ភ្រទ ដឹក ទនំញិ 
នោះ បាន ទ្រ   បើ ទោះ ជា គត់ 
ច្រះ បើក បរ ក៏ ដោយ ។   

 លោក ថា ៖ « អពំើ ល្មើស របស ់
គត ់បាន កើត ឡើង តាងំ ព ីដបំងូ 
មក ម្ល្រ៉ះ។   អំពើ ល្មើស ដ្រល មិន 
អាច អត ់ឱន ឲ្រយ បាន នោះ គឺ  គត់ 
បាន បើក ប របង្ក គ្រះ ថា្នា ក់ ចរា- 
ចរណ៍   បណា្ដោល ឲ្រយ មាន ជន រង 
គ្រះ ស្លាប់     និង  រង របួស ច្រើន 
នា ក ់» ។   លោក កប៏ាន អពំាវ នាវ 
ដល ់ប្រ ជា ពល រដ្ឋ   នងិ អ្នក ពាក-់ 
ពន័្ធ ទាងំ អស ់ ចលូ រមួ គោរព  នងិ 
អនុ វត្ត ច្របាប់  ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក   
និង   ត្រូវ បញ្ជា យាន ជំនិះ ដោ យ 
ប្រុង ប្រយ័ត្ន  និង ដោយ ការ- 
ទទួល ខុស ត្រូវ ខ្ពស់ បំ ផុត ៕
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តពីទំព័រ១...លោកតឹក វណា្ណោរា៉ា  
ថ្ល្រង ថា៖ «សម្រប់ យើង ដ្រល 
ជាអង្គការ សង្គម សីុវិល គឺ យើង 
ស្នើឱ្រយ ពិភ ព   លោក យក ចិត្ត ទុក - 
ដក់ បន្ថ្រម  ហើយ និង ពិភក្រសា 
គ្នា ដើម្របី ឱ្រយ មាន លំហូ ធនធាន 
គ្រប់គ្រន់  នៅ  ក្នុង ការ ការពារ 
ហើយ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ- 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង នឹង ការ រីករាល- 
ដល ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩»។ ធន- 
ធាន គ្របគ់្រនគ់ ឺលោក  វណា្ណោរា៉ា 
ចង់ សំដៅ  ទាំង ធន ធាន ថវិកា 
ធន  ធាន សមា្ភារ ធន ធាន បច្ច្រក- 
ទ្រស ឱសថថា្នា ំបង្ការសិក្រសា ស្រវ  - 
ជ្រវហើ យ និ ង  លំហូ រព័ត៌មា ន 
ដើម្របី ឱ្រយ ប្រជា  ព ល រដ្ឋ ទូទំាង 
ពិភពលោក  មាន លទ្ធ ភព គ្រប់ - 
គ្រន់ ក្នងុ ការ ការពារ ខ្ល ួន  ពីការ 
រីករាលដល ពី ជំងឺ ន្រះ ។

អង្គការ ទំាង ៥ ន្រះ បាន បញ្ជា ក់  
ក្នុង ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន  រួម 
ថា  ជាបទ ពិសោធនៅ ក្នុង ឆ្នាំ  
២ ០  ០៩ នៅ ព្រល មាន ការ រាត- 
ត្របាត  ន្រ ជំងឺ ផ្តា សយ ជ្រូក ជា 
សកល ប្រទ្រស អ្នកមាន  បាន 
បញ្ជា ទញិ វ៉ាកស់ងំ ព ីក្រុម ហ៊ុន 
ផលិត ក្នងុបរិមាណ   ទ្រង់ ទ្រយ ធំ 
និង មុន គ្រ។ ន្រះ  ធ្វើ ឱ្រយ ប្រទ្រ ស 

ដទ្រ ទៀតក្នងុ ពិភព លោកទទួ ល  - 
បាន វ៉ាក ់សងំ ក្នងុ បរមិាណ ទាប 
នងិ យតឺ ជាង ប្រទ្រស ទាងំ នោះ  
យា៉ាង ឆ្ងាយ  ដ្រល មិន អាច ផ្តល់ 
វ៉ាក់ សំង ដល់ ប្រជា ពលរដ្ឋ រប ស់  
ខ្លួន បាន ទ្រ។ ស្រចក្តី ប្រកាស 
ព័ត៌ មាន បន្ត ថា ចាប់ តាំង ពី ការ 
ផ្ទុះ វីរុស កូវីដ១៩មក ប្រទ្រស 
 អ្ន ក មានបាន និង កំពុង ព្រយាយា ម  
ទទួល បាន ផ្តាច់ មុខ ទៅ លើ សមា្ភារ  
សំខា ន់   ៗ  សម្រប់ ការ ពារ អា យុ  
ជីវិតដូចជាអុកសីុ ស្រនត្រ ស្តវិនិ  - 
ច្ឆ ័យ រោគឧប ករណ៍ បញ្ចលូ អុក-  
សីុ ស្រ  ន និង  ឧបករ ណ៍ ការពារ 
ខ្លួន ។ ស្រចក្តី ប្រកា ស  ព័ត៌មាន 
បញ្ជាក់ ថា៖ «ទំាង អស់ ន្រះ បង្ហា ញ 
ថា វគឺ ជា ហានិ ភ័ យ ព្រះ ថា 
វ៉ាក់ សំងនៅ ព្រល ណា ដ្រល ត្រវូ  
បាន គ្រ រក ឃើញនឹង មានសម្រប់  
ត្រ អ្នក មាន សណំាង មយួ ចនំនួ 
តូច ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ត្រ ូ វ  បាន គ្រ 
បង្កើត ឡើង សម្រ ប់ រក ប្រក់ 
ចំណ្រញមិន ម្រន សម្រប់ មនសុ្រស 
ដ្រល ត្រវូ ការ វបំផុត  នោះ ទ្រ»។

លោក ស្រ ីឱ វណ្ណ ឌីន អ្នក នំា - 
ពាក្រយ ក្រសួង សុខា ភិបាល មិន-  
អាច ទាក់ ទងដើម្របី សុំការ បញ្ជាក់  
បាន ទ្រ កាលពី ម្រសិល មិញ  ៕

រថយន្តដឹកទំនិញបុកគ្នារួចជ្រលុបុកផ្ទះអ្នកភូមិ។ រូបថត សហ ការី

អង្គការ៥ធ្វើយុទ្ធនាការ...

ជនសង្ស័យ២នាក់ត្វូបានជាប់ឃំុដោយ
តូ្វចោទប្កាន់កាប់រុករានព្របស់រដ្ឋ
សុទ្ធគឹនសឿន

ព្រះវិហារ: ស ល ដំបូង ខ្រត្ត 
ព្រះ វិហារ  បាន សម្រច ឃុំ ខ្លួន 
ជន សង្រស័យ ចនំនួ  ២ នាក ់នៅ ពន្ធ- 
នា គរ ខ្រត្ត បណ្ដោះ អាសន្ន ព ីបទ 
« កាប ់រកុរាន ដពី្រ របស ់រដ្ឋ ដោយ 
គ្មោន ការ អន ុញ្ញាត»  បនា្ទា ប ់ព ីមន្ត្រ ី
ជំនាញ បាន ឃត់ ខ្លួន ពួក គ្រ ក្នុង 
អំឡុង ព្រល កំពុ ង បើ ក បរ ត្រក់ទ័រ 
ឈូស ឆយ ដី ព្រ ១  កន្ល្រង នៅ 
ភូមិ ពោធិ៍ ទាប  ឃុំ ម្លូព្រ១  ស្រុក  
ឆ្រប  ខ្រត្ត ព្រះ វិហារ  កាល ពី ថ្ង្រទី  
១៩  ខ្រ ឧសភ ។

 លោក ស្រី  ជុំ  ក ន្និ យា៉ា  អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ សល ដបំងូ ខ្រត្ត ព្រះ វហិារ 
បាន ថ្ល្រង ពី ម្រសិល មិញ ថា ជន- 
សង្រស័យ ឈ្មោះ  ជុន  ភ វី ភ្រទ 
ប្រុស  អាយុ  ៣២ ឆ្នាំ  និង ឈ្មោះ  
វ៉ាត  វឿន  ភ្រទ ប្រុស  អាយុ ៤៨ 
ឆ្នាំ  ត្រូវ បាន ចៅ ក្រម សុើបសួរ 
សម្រច ឃុំ ខ្លួន បណ្ដោះ អា សន្ន 
កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២០  ខ្រ ឧសភ ។ 

 លោក ស្រី  បន្ត ថា  ជន សង្រស័យ 
ទាំង២នាក់  ត្រូវ បាន តុលការ 
ចោទ ប្រ កាន់តាម មាត្រ  ៩៧  
ត្រង ់ក ថា ខណ្ឌ១  ចណំចុ ទ ី ៦ ន្រ 
ច្របាប់ ស្ដីពី ព្រ ឈើ។  

លោក  ពីង  ទ្រី ដ  ប្រធាន មន្ទីរ 
កសិកម្ម  រុកា្ខា ប្រ មាញ់  និង ន្រសទ 

ខ្រត្ត ព្រះវិ ហារ បាន ថ្ល្រង ពី ម្រសិល- 
មិញ ថា ជន សង្រស័យ ទាំង ២នាក់ 
ន្រះ  បាន ធ្វើ ស ក ម្ម ភព ភ្ជួរ ដី ព្រ 
ទំហំ  ៦,០៦ ហិក តា ។  

 លោក  កង  សៅ គុណ  ម្រ បញ្ជា- 
ការ កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ខ្រត្ត ព្រះវហិារ 
បាន ថ្ល្រង ពី ម្រសិល មិញ ថា កមា្លាំង 
អាវុធ ហត្ថ បាន ស ហការ ជា មួយ 
មន្ត្រ ីជនំាញ រដ្ឋ បាល ព្រ ឈើ ខ្រត្ត 
ព្រះវិហារ  និង មន្ត្រី នគរ បាល 
មូល ដ្ឋាន  បាន ចុះ បង្ក្រប ករណី 
ឈូ ស ឆ យ  ដី ព្រ ១ កន្ល្រង នៅ 
ស្រុក ឆ្រប ដោយ ឃត់ ខ្លួន ជន- 
សង្រស័យ ចំនួន  ២ នាក់ ។ 

 លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖ «  ខ្ញុំ បាន 
ប្រប់ ឲ្រយ មន្ត្រី ខ្ញុំ  ប្រគល់ សំណុំ- 
រឿង ហ្នឹង ជូន ទៅ កមា្លាំង ជំនាញ 
រដ្ឋបាល ព្រឈើ  ចាត់ ច្រង តាម 
នីតិ វិធី ច្របាប់»។

លោក  ននួ  សខុមុ  នាយ ខណ្ឌ 
រដ្ឋបាល ព្រ ឈើ ព្រះវិ ហារ បាន 
ថ្ល្រង ទៅ កាន់ព័ត៌មាន ក្នុង ស្រុក 
ថា  ផ្ន្រក រដ្ឋ បាល ព្រឈើ  ឆ្រប 
បាន ចុះ ល្របាត នៅ ភូមិ ពោធិ៍ ទាប  
ឃុំ ម្លូព្រ១  ស្រុក ឆ្រប  ខ្រ ត្ត ព្រះ- 
វិហារ កាល ពី ថ្ង្រ ទី១៩  ខ្រ ឧសភ  
ដោយ ប្រទះ ឃើញ ជន ល្មើស 
កំពុង បើកបរ ត្រក់ ទ័រ ភ្ជួរ ដី ព្រ 
ត្រង់ ចំ ណុច ដី ស្ថានីយ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  
និង ស្តារ ព្រ ឈើ ឡើង វិញ ៕



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ លោក ម៉ៅ ធនិន 
អភិបាល ខេត្ត ពោធិ៍ សាត់អះ អា ង 
ថា ជម្លោះ ដីធ្លី រវាង ពលរដ្ឋ  និង 
កេមុ ហុ៊ន ឯក ជនធំៗ ដេល ទទួ ល  
បាន សិទ្ធ ិគេប់ គេង ដី  នៅក្នងុ ខេ ត្ត 
នេះ  មនិមាន ទៀត ឡើយ  ខណៈ 
ជម្លោះ ដីធ្លី របស់ ពល រដ្ឋ តូចៗ 
តេូវ បាន ដោះសេយ  តាម រយៈ 
ការ ដាក់ ចេញ នូវ គោ លន យោ -  
បាយ ដោះ សេយ ជម្លោះ ដីធ្ល ីជា - 
រៀង រាល់ សបា្តាហ៍។

ការអះ អាង នេះ បាន ធ្វើឡើង 
នៅក្នុង ស ន្និ ស ីទ សារព័ត៌មាន 
ស្តីពី «វឌេឍនភាព និង ទិសដៅ 
ការងារ បន្ត របស់ រដ្ឋ បាល ខេត្ត 
ពោធិ៍ សាត»់ ដេល រៀបច ំដោយ 
អង្គភាព អ្នកនាំ ពាកេយ រាជ រដា្ឋា - 
ភិបា ល  កាលពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ 
ដោយ មាន ការចូលរួម ពីថា្នាក់ ដឹក  - 
នាំបេធាន មន្ទីរ ជំនាញ នេ រដ្ឋ - 
បាល ខេត្ដ នងិ អ្នក សារពត័ ៌មាន 
ជាង ៣០នាក់ ។

លោក ម៉ៅ ធននិ បាន ឆ្លើយ- 
តប ជាមួយ អ្នក កាសេត យ៉ៅង ដូ ច្នេះ 
ថា៖« ពាក់ ព័ន្ធ នឹង វិវាទ ដីធ្ល ីកន្លង- 
មក នេះ  ដេល យើង បាន ដោះ- 
សេយ  បន្ត បនា្ទាប ់មក នេះខ្ញុ ំគតិ 
ថាវិវាទ ដីធ្ល ីដេល ស្មគុសា្មាញ បំផុ ត  
គ ឺមានតេ រវាង បេជា ពលរដ្ឋ  នងិ 
កេមុ ហុ៊ន។ បុ៉ន្តេ ទំនាស់ ទំាង នេះ  
នៅក្នងុ ខេត្ត របស់ ខ្ញុ ំគឺ បាន ដោះ- 
សេយ ចប់ ហើយ ពេះ បញ្ហា 
ទំាង នោះយើង បាន ដោះ សេ យ 
ដោ យ ពិនិតេយ ទៅលើ ហេតុផល 
និង ឯកសារ។ ពេលខ្លះ បើ ពល រដ្ឋ 
អះអាងថា ដី នោះ ជា ដី របស់ គា ត់ 
ទាល់ តេមាន ឯកសារ ពេះ 
យើង មាន និយម កាម និង ផេន - 

ទី ជាក់ លាក់ ណាស់» ។ 
អភិបាល ខេត្ត រូបនេះ បន្ត ថា 

ការ ដោះ សេយ បញ្ចប់ នូវ វិវាទ 
ដធី្ល ីដ ៏រា ំរុ៉េ នងិ មនិ ចេះ ចប ់ដេល 
កើត មាន នាពេល កន្លងមក គឺ 
ធ្វើ ឡើង តាមរយៈ គោលន យោ-  
បា យ ដោះ សេយ ជូន ពលរដ្ឋ 
រៀងរាល់ សបា្តាហ៍។ ក្នងុ នោះ ក៏- 
មាន ការ បង្កើត គណៈកម្មកា រ ឲេយ 
ចគំោល ដៅ ដចូជា កេមុ ការងារ 
ដោះសេយ ទំនាស់ ដីធ្ល ីថា្នាក់ ខេ ត្ត 
ទនំាស ់ដធី្ល ីថា្នាក ់សេកុ រហតូ ដ ល ់
ថា្នាក់ ឃុំ  ដើមេបី អាច ចុះ តាម ដាន 
និង ដោះ សេយ បេកប ដោយ 
ភាព តេឹម តេូវ ផង ដេរ។ លោក 
ធននិបន្ត ថា៖«ពាក ់ពន័្ធ នងឹ វវិា ទ  
ដីធ្លីធំៗគឺ យើង បា ន ដោះ ចប់ 
ហើ  យបុ៉ន្តេ ពាក់ ព័ន្ធ នឹ ង  វវិាទ ដធី្ល ី
នៅពេល បច្ចុបេបន្ន នេះ ខ្ញុំ គិតថា 
មាន តេមឹ កមេតិ គេ ួសារ ។ ដចូ ខ្ញុ ំ
បាន ជមេបជូន អ៊ីចឹង ពីមុន ដី 
មិនសូវ មានតម្លេ ទេ មិន គិត ទេ 
ពី បញ្ហា ពេដីំបុ៉ន្តេ ដល់ពេល ឥឡូ វ  
នេះដ ីវា មាន តម្លេហើយ បង ប្អ ូន 
បេជា ពលរដ្ឋ យើង គេសួារ ក៏មា ន 
កំណើន សមាជិក ក៏តេូវ ការ 
កំណើ ន ដី។ ពីមុន មិនបាន បោះ - 

បង្គោល ពេំ ទេ គឺ ដាំ ដើម ឈើ 
(ជនំសួ ពេ)ំដល ់ដើម ឈើ  កា ប ់
ដក ចេញ ទៅក៏ បាត់ កន្លេង សមា្គោ ល់ 
ដេល ជា កន្លេង កំណត់ ពេំ»។

លោកឱន សទា្ធា បេធាន មន្ទរី  
រៀបចំ ដេន ដី នគរូ ប នីយក ម្ម  
សំណង់  និង សុរិយោ ដី ខេត្ត 
ពោធិ៍ សាត ់  បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ព ី
មេសិល មិញ ថា យន្ត ការ ដេល 
ខេត្ត ពោធិ៍ សាត់ បាន ធ្វើ កន្លង ម ក  
គឺ បាន ចូលរួម ដោះសេយ ជម្លោះ 
ដី ធ្លី នៅ ក្នុង ខេត្ត នេះ បាន ចេើន- 
ណាស។់ លោក  បាន បន្ត ថា ក្នងុ 
នោះក៏បាន ធ្វើ ឲេយ ការ គេប់ គេ ង 
ដធី្ល ីនៅ ក្នងុ ខេត្តនេះទទលួ បាន 
លទ្ធផល ល្អ បេសើរ ក្នុង ការ- 
បេង  ចេក  និង គេប់ គេង ដីនៅ 
ទូទំាង ខេត្ត។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«តាម ដេល ខ្ញុំ ធា្លោប់បាន ចូលរួម 
ក្នុង យន្តការ ដោះសេយ បេចាំ 
សបា្តាហ៍ គឺ ឃើញថា ក្នុង ១ 
សបា្តាហ៍ អី មាន ករណី ចមេុះ គា្នា 
ដេល បាន ដោះសេយ ជាង៣ ០ 
ករណកី្នងុនោះ បញ្ហា ជម្លោះ ដធី្ល ី
គមឺាន បេមាណ ជាង១០ករ ណ ី 
អ។ី តេ ដចូ គាត ់បានលើកឡើង 
ចឹ ង គឺ មានតេ ករណី វិវាទ ធម្មតា ៗ   

នោះ ទេ គ ឺគា្មាន វវិាទ ធំៗ  ដចូ មនុ 
នោះ ទេ»។

លោក កេម គីម សេ៊ន់ មន្តេី 
សុើប អង្កេត អង្គការ  សទិ្ធ ិមនសុេស 
លកីា ដ ូ(Lic adho) បេចា ំខេត្ត 
ពោ ធិ៍   សាត ់ បាន លើក ឡើង ថា 
តាម ការ ឃ្លោំមើ ល របស់ លោក 
នាពេល កន្លង មក វិវាទ ដីធ្លីធំ ៗ  
នៅក្នងុ ខេត្ត នេះ ពតិជា តេវូបាន 
ដោះ សេយ បញ្ចប ់នងិ មនិ មាន 
ការ បេមូលផ្តុំ គា្នា តវា៉ាដូច បណា្តា - 
ខេត្តដទេៗនោះ ទេ។

លោក ថ្លេង បន្តថា កតា្តា នេះក ៏
ពេះ  តេ ថា្នាក់ ខេត្ត ពិតជា មាន 
យន្តការ ដោះសេយ ជម្លោះ ដធី្ល ី
ដល់ ពលរដ្ឋ បាន ឆា ប់រហ័ត ពិត- 
មេន បើទោះបី ជា លទ្ធផល ខ្លះ 
មិន ទាន់ ទទួលបាន ដំណោ ះ- 
សេ  យ ល្អ ក៏ដោយ។ លោក បា ន 
បញ្ជាក់ថា៖«កន្លងមក ធា្លោប់ មា ន  
ករណី វិវាទ ដីធ្លីធំៗ តេ បច្ចុបេបន្ន 
នេះបញ្ហាដធី្ល ីនេះមនិសវូ ឃើ ញ 
មាន នោះ ទេ។ បញ្ហា ដីធ្លី(ក្នុង 
ខេត្ត នេះ) មិន មេន អត់ ទេ គឺ 
នៅតេ មាន តិចតួច  គេន់ តេ ថា 
យន្តការ ដោះសេយ របស់ ខេត្ត 
និង អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ ពេយា យម 
ដោះ សេយ ភា្លោមៗ ដេល ធ្វើ ឲេយ 
បញ្ហា ដេល កើត មានក៏ បញ្ចប់ 
ទៅ  លឿន ដេរ»។

ទោះ  ជា យ៉ៅង ណាក្តី  លោក 
កេម គីម សេន់៊ នៅតេ ចង់ឃើញ 
ថា្នាក់ ដឹកនាំ ខេត្ត នេះ និង ថា្នាក់ - 
ដកឹនា ំនៅតាម បណា្តា ខេត្ត នានា 
បន្ត ដាក់ចេញ នូវ យន្ត  ការ និង  
គោ ល  នយោ បាយ ឲេយ បាន ចេបា ស់ - 
លា ស់ ក្នងុ ការ ដោះ សេយ ជម្លោ ះ 
ដីធ្លី ដេល កើត មាន លើ បេជា - 
ពលរដ្ឋ ឲេយ បាន ឆាប់ រហ័ស  និង 
មាន តមា្លោ ភាព ៕

ថ្ងេសុកេ ទី២២ ែខឧសភា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

 គឹម  សា រុំ 

ភ្នំ ពេញៈ  គណៈ មេធាវី បាន 
បង្កើត បន្ទប់ សមេប់ មេធាវី នៅ 
តាម បណា្តា ពន្ធនា គារ នៅ  រាជ- 
ធានី-ខេត្ត ទាំង ២៥  ដើមេបី ឲេយ 
មេធាវ ីមាន ភាព ងាយ សេលួ ក្នងុ 
ការ ជួប ជា មួយ កូន ក្ដី ឲេយ បាន 
តេមឹ តេវូ និង អាច រកេសា ការ សមា្ងាត ់
រវាង មេធាវី និង កូន ក្ដី  សមេប់  
ដ ំណើរ ការ នតី ិវធិ ីនៅ ក្នងុ រឿង ក្ដ ី
បេ កប ដោយ វិជា្ជា ជីវៈ ។ 

 លោក សេី  មេធាវី   លឹម   ច័ន្ទ- 
លី ដា  បេ ធាន គណៈ កម្មការ 
សាង សង់ នេ គណៈ មេធាវី បាន 
ថ្លេង ឲេយ ដឹង ថា  គណៈ មេ ធាវី  
បាន ចំ ណាយ ថវិកា បេ មាណ 
១៥ មុនឺ ដលុា្លោ រស ហ រដ្ឋ អា មេរកិ  
សមេប់ សាង សង់ បន្ទប់ ១ នៅ 

ក្នងុ ពន្ធ នាគារនមីយួៗ  ទាងំ ២៥ 
រាជ ធានី-ខេត្ត   ហើយ រហូត មក 
ដល់ បច្ចុ បេបន្ន  បន្ទប់ មេធាវី តេូវ 
បាន សាង សង់  និង បំ ពាក់ 
សមា្ភាររួចរាល ់ហើយ  នៅ ក្នុង ពន្ធ - 
នា គារ ចំ នួន ១៩  នៅ តាម រាជ ធានី - 
ខេត្ត  និង នៅ សល់ តេ ៦បន្ទប់ 
ប៉ុណោ្ណោះ មិន ទាន់ បាន បំ ពាក់ សមា្ភារ  ។   

 លោក សេី  បាន ឲេយ ដឹង ថា  
ចំពោះ  សំណង់ បន្ទប់ មេធាវី 
សាង សង់ រួច រាល់  នោះ រួ ម មា ន 
នៅ ក្នងុ  ខេត្ត  កំពង់ ស្ព ឺ    តេបូង ឃ្មុំ  
តា កេវ  កំពត    ពេ វេង  សា្វាយ រៀង 
 កំ ពង់ ឆា្នាំង    បាត់ ដំ បង   បនា្ទាយ- 
មាន ជយ័  ឧត្តរ មាន ជយ័  កពំង-់ 
ធំ ពេះ វិហារ  មណ្ឌល កេ បេ  ម ១   
មណ្ឌល កេ បេ P J ពេះ សី ហនុ  
កេចេះ  សៀម រាប   ខេត្ត ស្ទងឹ តេង 
និង ខេត្ត ប៉េ លិន  ។ 

 ខ ណៈ ខេត្ត ដទេ ទៀត  នៅ 
សល់ ៩០ ភាគ រយ ទៀត ដេល 
មិន ទាន់ បាន បំ ពាក់ សមា្ភារ ។       

 លោក សេី  ច័ន្ទ លី ដា  ថ្លេង ថា 
ពន្ធ នាគា រ ខ្លះ មាន កន្លេង  សមេប ់
មេធាវ ីជបួ កនូ ក្ត ីដេរ តេ មនិ ពេញ 
លក្ខណៈ។    ពន្ធ នា គារ ខ្លះ ទៀត 
គា្មាន បន្ទប់ សមេប់ មេធា វី ជួប កូន ក្តី  
តេ ម្តង ហើយ ពេល មេធាវ ី ចុះ ទៅ 
ជួប កូន ក្តី គឺ ជួប កូ ន ក្តី នៅ កេម 
ដើម ឈើ  ក៏ មាន ដេល មើល ទៅ 
មិន សមរមេយ សមេប់ មេធា វី ទេ ។  
ប ន្ទប់ សមេប់ មេធាវី នេះ មាន 
ទហំ ំ៥ ម៉េតេ គណុ នងឹ ៥ ម៉េតេ។   
សំណង់ បន្ទប់ នេះ បេើ កមា្លោំង 
ពល កម្ម របស់ ទណ្ឌិត។

លោក សេី  ច័ន្ទ លី ដា  ថ្លេង  ថា ៖  
« បន្ទប់  មេធាវី ក្នុង ពន្ធ នា គារ  ខ្លះ 
ចេក ទា្វារ មនិ អាច រកេសា ការ សមា្ងាត់ 

រវាង មេ ធាវី និង កូន ក្ត ីបាន » ។ 
 លោក សេី  មេធា វី    បញ្ជាក់ ថា 

សំណង់ បន្ទប់ មេធាវី នេះ គេង 
បញ្ចប់ រួច រាល់ នៅ ខេ មិថុនា  ឆា្នាំ 
២០២០  ហើយ អាច នឹង បើក 
ការ សម្ពោធ ជា ផ្លូវ ការ ដោយ 
មាន លោក  សួន  វិសាល  បេ- 
ធាន គណៈ មេ ធាវី ។  សំណង់ 
បន្ទប់ មេធាវី សមេប់ ជួប កូន ក្តី 
នៅ តាម ពន្ធនា គារ ទូ ទាំង បេ- 
ទេស គឺ គណៈ មេធាវី ចាប់ ផ្តើម 
ធ្វើការ សាង សង់ តាំង ពី ខេ 
សីហា  ឆា្នា ំ២០១៨ ។  កេយ ពី 
មើល ឃើញ ថា  កន្លង  មក មេធាវ ី
តេង ជួប ការ លំបាក ពេល ចុះ 
ទៅ  ជួប កូ ន ក្តី ក្នុង ពន្ធ នា គារ 
ពេះ មិន មាន  បន្ទប់ តេឹម តេូវ  ។ 

 លោក    សុឹង   សេន ករុណា   
មន្តេី ជាន់ ខ្ពស់ នេ សមា គម សិទ្ធិ 

មនុសេស  អាដ ហុក ធា្លោប់ បាន 
បេប់ ភ្នំ ពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា   បន្ទប់ 
សមេប់ មេធាវី នេះ បាន ផ្តល់ 
ភាព សមា្ងាត ់សមេប ់មេធា វ ីបាន 
ជួប ពិគេះ យោ បល់ ជា មួយ 
កូន ក្តី ។  លោក   ថ្លេង ថា ៖  « ខ្ញុំ 

សងេឃឹម ថា  ការ សាង សង់ បន្ទប់ 
នេះ នឹង អាច ផ្តល់ ផល បេ យោជន ៍
ដល់ កូន ក្តី ក៏ ដូច ជា មេធាវី អាច 
ជួប កូនក្តី គាត់ ដោយ មិន មាន 
ការ ជេៀត ជេក  ឬ មាន កា រឹត- 
តេបិត អី្វ ផេសេង ៗ  » ៕ 

បន្ទប់ មេ ធាវីក្នងុ ពន្ធនាគារ នីមួយៗនៅទូទំាង បេ ទេស  ។ រូបថត សហ ការី

គណៈមេធាវីចំណាយលុយ$១៥មឺុនសង់បន្ទប់សមេប់មេធាវីនៅក្នងុពន្ធនាគារទូទំាងបេទេស

គណៈកម្មធិការអចិនេ្តយ៍នេរដ្ឋសភា
បានអនុម័តសេចក្ដពីេងចេបាប់៥បេគល់
ទៅឲេយគណៈកម្មការជំនាញសិកេសា

 ខន   សា វិ  

 ភ្នំពេញៈ  គណៈ កមា្មាធិ ការ 
អចិនេ្តយ៍  នេ រដ្ឋ សភា  កាល ពី 
មេសិល មិញ  បាន អនុម័ត ទទួល 
យក សេច ក្ដី ពេង ចេបាប់ ចំនួន ៥   
ដេល ស្នើ ដោយ រាជ រដា្ឋា ភិបាល   
ដើមេបី បេគល់ ទៅឱេយ គណៈ កម្មការ 
ជំនាញ រដ្ឋ សភា នី មួយៗ យក 
ទៅ ពិនិតេយ និង សិកេសា  មុន ដាក់ 
ចូល ទៅ ក្នុង របៀប វារៈ សមេប់ 
កិច្ច បេ ជុំ ពេញ អង្គ។ 

 សេច ក្ដី ពេង ចេបាប់ ទាំង ៥ 
នោះ មាន ៖  

 - សេច ក្ត ីពេង ចេបាប ់ស្តពី ីការ- 
បេឆាំង ហិរញ្ញ បេប ទាន ដល់ ការ - 
រីក សាយ ភាយ  អាវុធ  មហា - 
បេល័យ ។ 

 - សេច ក្តី ពេង ចេបាប់ ស្តី ពី ការ 
បេ ឆាំង ការ សមា្អាត បេក់  និង 
ហិរញ្ញ បេប ទាន ភេរ វ កម្ម ។ 

 - សេច ក្ត ីពេង ចេបាប ់ស្តពី ីការ- 
ជួយ គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ផ្នេក 
ចេបាប់ ក្នុង វិស័យ ពេហ្ម ទណ្ឌ ។ 

- សេច ក្តី ពេង ចេបាប់ ស្តីពី កិច្ច 
ពេម ពេៀង រវាង រាជ រដា្ឋាភិ បាល 
នេ ពេះ រាជា ណាច កេ  កម្ពជុា   នងិ 
រដា្ឋាភិ បាល នេ មា៉ៅ ឡេសុី   ស្តី ពី 
ការ លបុ បបំាត ់ការ យក ពន្ធ តេតួ 
គា្នា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពន្ធ លើ បេក់ 
ចំណូល  និង ការ បងា្ការ គេច វេះ 
ពន្ធ   និង កា រចៀស វាង ពន្ធ  និង  
កិច្ច ពេ ម ពេៀង រវាង រាជ រដា្ឋាភិ- 
បាល នេ ពេះរា ជា ណា ចកេ កម្ពជុា  
និង រដា្ឋា ភិបាល នេ សាធារ ណ រដ្ឋ 

ករូ៉េ ស្ត ីព ីការ លបុ បបំាត ់ការ យក 
ពន្ធ តេួត គា្នា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពន្ធ លើ 
បេក់ ចំណូល  និង ការ បងា្ការ គេច- 
វេះពន្ធ និង ការ ចៀស វា ង ពន្ធ ។  

 - សេច ក្តី ពេង ចេបាប់ ស្តីពី ការ 
អនុម័ត យល់ ពេម ឲេយ ពេះរា ជា- 
ណា ចកេ កម្ពុជា ចូល ជា ភាគី នេ 
អនុ ស ញ្ញ ទី កេុ ង ប៊េ ន ស្តីពី កិច្ច 
ការពារ សា្នា ដេ អកេស រ សាស្តេ និង 
សលិេបៈ ឆា្នា ំ១៨៨៦ នងិ វសិោធន- 
កម្ម ឆា្នាំ ១៩៧៩ ។ 

 លោក ឡេង   ប៉េ ងឡុង  អ្នក  នាំ-  
ពាកេយ រដ្ឋ សភា បាន ថ្លេង ឲេយ ដឹង   
នៅ កេយ កិច្ច បេជុំ នោះ ថា  
សេច ក្ដី ពេង ចេបាប់  ទាំង នោះ  
តេូវ បា ន គណៈរ ដ្ឋ មន្តេី អនុម័ត 
កាល ព ីថ្ងេទ ី១៥  ឧសភា  ហើយ 
បាន ផ្ញើ មក ដល់  រដ្ឋ សភា នៅ 
ថ្ងេទី ១៩  ឧសភា  ដេល រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល បាន ចាត ់ទកុ ជា ការ 
បេញាប់ ។ 

  លោក   ប៉េង ឡុង   ថ្លេង  បន្តថា  
គណៈ កមា្មា ធិ ការ អចិនេ្តយ៍ នេ 
រដ្ឋ សភា ទំាង ១៣ រូប ដេល 
ចូលរួម កិច្ច បេជុំ បាន សមេច 
ជា បនា្ទាន់   ដោយ បេគល់ សេច ក្ដី- 
ពេង ចេបាប់នី មួយ ៗ   ទៅ តាម 
គណៈ ក ម្ម ការ ជំ នាញ នី មួយ ៗ  
ដើមេបី ពិនិតេយ និង ពិភាកេសា ។ 

  លោក  ថ្លេង  ថា ៖ « គណៈ- 
កម្មការ ទាំង នោះ  នឹង ចាប់ ផ្ដើម 
ធ្វើ ការ ជា  បេ ញាប់ លើ សេចក្ដី - 
ពេង ចេបាប់ ទាំង នោះ ដើ មេបី  រាយ- 
ការ ណ ៍ជូ នគណៈ ក មា្មាធិ ការ អចិ នេ្ត យ៍  
ដើមេបី ចាត់ ការ បន្ត ទៀត » ៕ 

អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថាខេត្តនេះមិនមនជម្លោះដីធ្លីធំៗ ទៀតទេ

លោក ម៉ា ធនិន នៅក្នងុ សន្នសីិទ កាសេត ពីមេសិល មិញ ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន
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សុទ្ធ គឹម សឿន 

ភ្នំពេញៈ រថយន្ត ដឹក ទំនិញ 
គៃប់ បៃភៃទ លើស ទម្ងន់ ជិត 
៣០០ គៃឿង តៃវូបាន មន្តៃ ីជនំាញ 
នៃ កៃសួង សាធារណការ  និង 
ដកឹជញ្ជនូ  ឃាត ់ នងិ ពនិយ័ បាន- 
ថវកិា សរុប ជាង ៥០០លាន រៀល  
ក្នុង  ខៃមៃសា  ខណៈ រយៈ ពៃល 
២០ថ្ងៃ នៃ ខៃឧសភា នៃះ សមត្ថ- 
កិច្ច បានផាកពិន័យ យានយន្ត 
៣០៦៥៨ គៃឿង  ក្នុង នោះ ម៉ូតូ 
២២៥៦០ គៃឿង  និង រថយន្ត  
៨០ ៩៨ គៃឿង។

សៃចក្ដីបៃកាស របស់ កៃសួង 
សាធារណការ  នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ នៅ 
ថ្ងៃ ទ២ី០ ឧសភា  ឲៃយដងឹ ថា  ពៃញ 
១ខៃ  មៃសា  ឆ្នាំ ២០២០  មន្តៃី 
ជំនាញ នៃ កៃសួង សាធារណការ  
និង ដឹកជញ្ជូន  ចាប់បាន រថយន្ត 
ដកឹទនំញិ គៃប ់បៃភៃទ ដកឹ លើស 
ទម្ងន់ សរុប ចំនួន ២៩៨ គៃឿង   
និង ពិន័យ បាន ថវិកា សរុប ចំនួន 
៥០៥ ៧០០ ០០០ រៀល។

របាយការណ៍ បន្តថា ក្នុង ចំ- 
ណោម សា្ថានីយ ថ្លឹង ចំនួន ២៨   
មាន សា្ថានីយ អង្គ ស្នួលក្នុង ខៃត្ត 
កណ្តាល  ចាប់បាន រថ យន្ត ដឹក 
លើស ទម្ងន់ កំណត់ ចំនួន ៣៧ 

គៃឿង  សា្ថានីយ មានជ័យ  ក្នុង 
ខៃត្ត កៃចៃះ  ចាបប់ាន រថយន្ត ដកឹ 
លើស ទម្ងន់ កំណត់ ចំនួន ៣៧ 
គៃឿង  សា្ថានីយ បៃសាទ ខៃត្ត 
កំពង់ធំ  ចាប់បាន ២៧ គៃឿង  
សា្ថានីយ លង្វៃក ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង   
២៤ គៃឿង។ ចំនួន នៃះ  គឺ ចៃើន 
ជាង សា្ថានីយ ផៃសៃងៗ ទៀត។

លោក ហ៊ាង សុទ្ធា យុត្តិ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង សាធារណការ  និង 
ដឹកជញ្ជូន ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា  
កៃសួង សាធារ ណ ការ  និង ដឹក- 
ជញ្ជូន មាន ផៃន ការដាក់ ជញ្ជីង 
ថ្លងឹ រថយន្ត ដកឹ លើស ទម្ងន ់បន្ថៃម 
តាម គោលដៅ សំខាន់ៗ  មយួចនំនួ  
ទៀត។ កៃពី នៃះ  ក៏ ដាក់ តាម ផ្លូវ- 
ជាតិ ដៃល បាន សា្ថាបនា រួចរាល់ 
ដើមៃបី កាត់បន្ថយ ការខូចខាត ផ្លូវ 
មុន អាយុកាល  ដោយសារ អ្នក- 
ដឹក ទំនិញ មិន ពៃម គោរព ចៃបាប់។

លោក ថា  កៃពី បៃើបៃស់ 
ជញ្ជីង បៃចាំការ នៅតាមគោល- 
ដៅ សំខាន់ៗ នោះ កៃសួង បាន- 
រៀប ចំ  ឲៃយ មាន កៃុម ជញ្ជីង ចល័ត 
បន្ថៃម ១កៃុម ទៀត  ដើមៃបី ដាក់- 
ចល័ត បន្ថៃម នៅតាម សា្ថានីយ 
ណ ដៃលមាន រថយន្ត ចៃើន កពំងុ 
កកស្ទះ ខា្លាងំហើយ ជញ្ជងី បៃចា ំការ   
នៅ ទីនោះ ថ្លឹង មិន ទន់។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ហើយ កៃមុ- 
ជញ្ជងី ចលត័ នៃះក ៏សមៃប ់តាម- 
ដាន ទៅលើ សា្ថានីយ មួយណ 
ដៃល  ធ្វើ ការមិន បៃកៃតី  គឺ យើង 
ដាក់ កមា្លាំង ជញ្ជីង ចល័ត ទៅ 
តៃួតពិនិតៃយ យា៉ាង សមា្ងាត់»។  

រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង សាធារណការ  
និង ដឹកជញ្ជូន  លោក ស៊ុន ចាន់- 
ថុល  ធា្លាប់បាន ថ្លៃង កាលពី ពៃល 
ថ្មីៗ   នៃះ ថា  បៃសនិ បើមាន រថយន្ត 
ដឹកទំនិញ លើស ១០តោន  គៃ 
យក ១០គុណ១០ ស្មើ  ១០០  គៃ 
យក ១០០គុណ១០ ស្មើនឹង  
១០០០  គៃ យក១០០០គណុ ១០    
ស្មើនងឹ ១មុនឺ។ ដចូ្នៃះ រថយន្ត តៃ១   

គៃឿង បាន បើក លើផ្លូវ នោះ  គឺ ស្មើ 
នឹង រថយន្ត ធុន តូច ១មុឺន គៃឿង 
បើក ចុះ ឡើងៗ នៅលើ ផ្លូវ នោះ ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ដចូ្នៃះ  សមូ 
មៃតា្តា អាណិតអាសរូ ដល ់រាជរដា្ឋា- 
ភបិាល យើង ដៃល ខតិខ ំបៃងឹ បៃង    
កៀរគរ ថវិកា ក្នុង ការកសាង ផ្លូវ 
ទងំ អស ់ដៃល យើង បផំា្លាញ នៃះ។ 
អ៊ីចឹង តៃូវតៃ ចូលរួម ទំងអស់ គ្នា  
ដើមៃប ីថៃរកៃសា ផ្លវូថ្នល ់យើង ជា ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ ជាតិ យើង  ដៃល ចៃញពី 
ញើស ឈាម ពលរដ្ឋ យើង»។  

លោក មុឹង យូ ឡៃង  បៃធាន 
មន្ទរី សាធារណការ  នងិ ដកឹជញ្ជនូ 
ខៃត្តកណ្តាល ថ្លៃង ព ីមៃសលិមញិ ថា  

មន្តៃី ជំនាញ ដៃល បៃចាំ ការ នៅ 
ទីតាំង ជញ្ជីង ថ្លឹង រថយន្ត  និង 
សមត្ថ កិច្ច ពាក់ព័ន្ធ នៅតៃ បន្ត 
អនុវត្ត ចៃបាប់ ទៅលើ រថយន្ត ដៃល 
ដឹកទំនិញ លើស ទម្ងន់។  ទីតាំង 
ជញ្ជីង ថ្លឹង រថយន្ត មួយចំនួន មាន 
មន្តៃី នៅ បៃចាំការ ជាបៃចាំ  និង 
កន្លៃង ខ្លះ មាន មន្តៃី ឆ្លាស់ វៃន គ្នា 
បៃចាំការ  ដើមៃបី អនុវត្ត ចៃបាប់។

លោក ថា ក្នងុ ខៃមៃសា    សមត្ថ- 
កចិ្ច ឃាត ់រថយន្ត ដកឹ ទនំញិ លើស 
ទម្ងន់ ចំនួន ៧០ គៃឿង   ក្នុង នោះ 
សា្ថានយី  អង្គស្នលួ ចនំនួ ៣៧ គៃឿង  
សា្ថានីយ   ពៃក ស្ដី [ផ្លូវ លៃខ ២១]  
២០គៃឿង  សា្ថានីយ កំពង់ ទួល   
៨គៃឿង  សា្ថានយីកៃ សំាង ៤ គៃឿង 
និង សា្ថានីយ កំពង់ ភ្នំ  ១ គៃឿង  ។ 
លោក ថា ៖«ឥឡវូនៃះ យើង នៅតៃ 
បន្ត ការឃាត់ រថយន្ត ដៃល ដឹក 
ទំនិញ លើស ទម្ងន់ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ខូច 
ផ្លវូ  ពៃះ យើង ជា អ្នកអនវុត្ត ចៃបាប ់។ 
ជា ពិសៃស  យើង បាន ដាក់ បន្ថៃម 
ជញ្ជីង  ថ្លឹង  រថយន្ត  នៅតាម 
បណោ្តាយ  ផ្លូវជាតិ លៃខ ២១ មួយ 
កន្លៃង ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ មិនទន់ ដឹងថា 
កៃសួង យើង គៃង  រក កន្លៃង  ណ 
ផៃសៃងៗ ដាក់បន្ថៃម ទៀត ទៃ»។

លោកឆយ គឹម ខឿន  អគ្គ- 
ស្នងការរង  និង ជា អ្នកនាំពាកៃយ 

អគ្គស្នងការដា្ឋាន នគរ បាល ជាតិ 
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា  រយៈពៃល 
២០ថ្ងៃ នៃ ការ រឹតបន្ដឹង ចៃបាប់ ចរា- 
ចរណ៍   ដោយ បង្កើន បៃក់ ពិន័យ 
តាម អនុកៃឹតៃយ លៃខ ៣៩  ពោល 
គឺ ថ្ងៃ ទី១-២០  ខៃ ឧសភា   មន្តៃី 
នគរបាល ចរាច រណ៍ ទូទំង បៃ- 
ទៃស  បាន តៃួតពិនិតៃយ និង ផាក- 
ពនិយ័ យាន យន្ត ៣០៦៥៨ គៃឿង  
ក្នុងនោះ ម៉ូតូ ២២៥៦០ គៃឿង  
និង រថយន្ត ៨០៩៨គៃឿង។

លោក បន្តថា  ចំពោះ ថ្ងៃទី២០  
ខៃ ឧសភា នៃះ  មន្តៃីនគរបាល- 
ចរាច រណ៍ បាន តៃួតពិនិតៃយ  និង 
ផាក ពិន័យ យានយន្ត  ១៣៥២ 
គៃឿង។ ក្នងុនោះ ម៉តូ ូ៩៨១គៃឿង 
(ភាគចៃើន នៃ បទល្មើស គឺ គ្មាន 
មកួ  ភ្លើង សញ្ញា  បៃើបៃស ់ទរូសព័្ទ  
សៃវឹង) និង រថយន្ត ៣៧១គៃឿង  
ហើយ ភាគចៃើន នៃ បទល្មើស  គឺ 
លើស លៃបឿន  គ្មាន ខៃសៃកៃវាត់  និង 
សៃវឹង ជាដើម។

លោក ថា ៖«ករណី គៃះថា្នាក់- 
ចរាចរណ៍ បាន កើតឡើង ចំនួន 
៧លើក  ក្នុងនោះ សា្លាប់៤នាក់  
របួស១១នាក់  ដៃល ក្នុងនោះ 
របួស ធ្ងន់ ៨នាក់  ពោលគឺ ករណី 
គៃះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ មានការ- 
ថយចុះ គួរ ឲៃយ កត់ សមា្គាល់»៕

រថយន្តធុនធំ១គេឿងដឹកលើសទម្ងន់តេវូបានឃាត់ និងពិន័យ  ក្នងុខេឧសភា។រូប MPWT

បន្តកិច្ចប្រជំុលើស្រចក្តពី្រងច្របាប់ស្តពីីអត្រនុកូលដ្ឋានដើម្របីបញ្ចប់ចុងឆ្នានំ្រះ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ កៃសួង មហ ផ្ទៃ និង 
កៃសួង យុត្ដិ ធម៌  ពៃមទំង សមា- 
ជិក កៃុម ការងារ អ្នក ជំនាញ ផ្នៃក 
ចៃបាប់  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២០ ឧសភា  
បាន បន្ត បៃជុំ អន្តរ កៃ សួង  ពិនិតៃយ 
និង ពិភាកៃសា លើ សៃច ក្ដី ពៃង- 
ចៃបាប់ ស្ដីពី អតៃ នុកូល ដា្ឋាន  ស្ថិតិ 
អតៃ នកុលូ ដា្ឋាន នងិ អត្ត សញ្ញាណ-  
កម្ម លើ អត្ថ នយ័ នៃ មាតៃ ន ីមយួ ៗ    
ដើមៃបី ឈាន ទៅ បញ្ចប់ សៃចក្តី- 
ពៃង ចៃបាប់ នៅ ចុង ឆ្នាំ នៃះ។ 

កិច្ច បៃជុំ នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង  នៅ 
កៃសងួ មហផ្ទៃ  កៃម អធបិត ីភាព  
លោក សៃ ី ចាន ់សទុ្ធាវ ី រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ កៃសួង យុត្តិ ធម៌  និង ជា 
បៃធាន កៃុម ការងារ រៀប ចំតាក់- 
តៃង សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប ់ លោក ម៉ា 
ច័ន្ទ តារា  រដ្ឋ លៃខា ធិការ កៃសួង 
មហ ផ្ទៃ  និង ជា អនុ បៃធាន កៃុម- 
ការងារ ទ១ីរៀប ចតំាក ់តៃង សៃច- 
ក្ត ីពៃង ចៃបាប ់នៃះ  លោក ប៊នុ ហនុ 
រដ្ឋ លៃខាធិការ កៃសួង មហ ផ្ទៃ 
នងិ ជា អន ុបៃធាន កៃមុ ការងារ ទ ី២ 
និង លោកឡាំ ជា  រដ្ឋ លៃខា ធិការ 
កៃ សងួ មហ ផ្ទៃ  នងិ ជា អន ុបៃធាន 
កៃមុ ការងារ ទ៣ី ។ ក្នងុ នោះ ក ៏មាន   
សមា ជិក -សមា ជិកា កៃុ ម ការងារ  
អ្នក ជំនាញ ផ្នៃក ចៃបាប់  និង មនៃ្តី 

ពាក់ ព័ន្ធ ជា ចៃើន រូប ទៀត។
លោក តុប  នៃត  អ្នក នាំ ពាកៃយ 

អគ្គ នា យក ដា្ឋាន អត្ត សញ្ញាណ- 
កម្ម នៃ កៃ សួង មហ ផ្ទៃ ថ្លៃង ពី 
មៃសិលមញិ ថា ៖« កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ  យើង   
បាន ពិភាកៃសា  និង ពិនិតៃយ ទៅ លើ 
សៃច ក្ដ ីពៃង ចៃបាប ់នៃះ ដៃល យើង  
បាន ពៃង រួច រាល់ ហើយ នោះ  
ដើមៃបី ពិនិតៃយ ម្ដង ១ មាតៃៗ  លើ 
សៃច ក្ដី  និង ខ្លឹម សារ»។ 

លោក ថា  អន្តរ កៃសួង  នឹង បន្ត 
កចិ្ច បៃជុ ំ ពនិតិៃយ ពភិាកៃសា  លើ សៃច- 
ក្ដី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ ជាបន្ត បនា្ទាប់ 
ទៀត  ជារៀង រាល់ ២ សបា្ដាហ៍ ម្ដង 
ដើមៃបី ធ្វើ យា៉ាងណ ជំរុញ សៃច- 
ក្ដីពៃង ចៃបាប់ នៃះ ឲៃយ បាន ចប់ រួច- 

រាល់ មុន ចុង ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ។ 
តាម របាយ ការណ៍ កិច្ច បៃជុំ 

កាលព ីថ្ងៃពធុ របស ់កៃសងួ មហ- 
ផ្ទៃ  បាន បញ្ជាកថ់ា  ចៃបាបន់ៃះ  មាន 
គោល បំណង  ធានា ឲៃយ មាន ការ- 
ចុះ បញ្ជី អតៃនុ កូល ដា្ឋាន  ការ ចុះ- 
បញ្ជី សា្នាក់ នៅ ការ ចុះបញ្ជី អត្ត- 
សញ្ញាណ បុគ្គល ជា សកល  ជា 
កាតព្វ កចិ្ច ជា សកល  ដោយ ជាប-់ 
លាប់  និង ជា អចិនៃ្តយ៍។ 

របាយ ការណ៍ ដដៃល បញ្ជាក់ 
ថា ៖« [ចៃបាប ់នៃះ ] ធានា ឲៃយ មនសុៃស 
គៃប់ រូប មាន អត្ត សញ្ញាណ ខាង 
ផ្លូវ ចៃបាប់  តាម រយៈ ការ ចុះ បញ្ជី 
អតៃ   ន ុកលូ ដា្ឋាន  នងិ ការ ចុះ បញ្ជ ី
អត្ត សញ្ញាណ  ដោយ ផ្ដល ់ចពំោះ 

បុគ្គល មា្នាក់ ៗ  នូវ លៃខ សមា្គាល់ 
អត្ត សញ្ញាណ បគុ្គល  នងិ ធានា នវូ 
ការ គោ រព សទិ្ធ ិមនសុៃស  ការ  ទទលួ- 
បាន សៃវា គៃប់ បៃភៃទ  ហើយ ជា 
មូល ដា្ឋាន សមៃប់ រៀប ចំផៃន ការ 
អភិ វឌៃឍន៍  និង ការ តាម ដាន ភាព- 
រីក ចមៃើន នៃ សង្គម »។

លោក តបុ នៃត បញ្ជាក ់ថា  ចៃបាប ់  
នៃះ មាន វសិាល ភាព អន ុវត្ត ចពំោះ   
ជន គៃប់ រូប ដៃល នៅ លើ ទឹក ដី នៃ 
ពៃះ រាជា ណ ចកៃ កម្ពជុា នងិ  ពល- 
រដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល រស់ នៅ ឯ បរទៃស ។

រដ្ឋមនៃ្ដី កៃសួង មហ ផ្ទៃ  លោក 
ស ខៃង  កាល ព ីថ្ងៃទ១ី៣   ឧសភា  
ក៏ បាន ជំរុញ ឲៃយ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
អត្ត សញ្ញាណ កម្ម  ពន្លឿន ការ- 
ឈាន ទៅ បញ្ចប់ សៃចក្ដី ពៃង- 
ចៃបាប់  ឲៃយ បាន ចប់  តៃឹម ចុង ឆ្នាំ នៃះ 
ផងដៃរ។ ពៃះ ចៃបាប ់នៃះ គោល ដៅ   
សខំាន ់ដើមៃប ីកណំត ់អត្ដសញ្ញាណ   
ពលរដ្ឋ ឲៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់។ 

 លោក តុប នៃត  បញ្ជាក់ ថា 
មនិទនក់ណំត ់សៃចក្តពីៃង ចៃបាប ់  
នៃះ  មាន ប៉ុនា្មាន មាតៃ នោះទៃ។   
ពៃះ   អាច មាន ការ ផា្លាស ់ប្ដរូ  ប៉នុ្ដៃ 
ជា បឋម ចៃបាប់ នៃះ មាន ១២ជំពូក  
ឬ អាច លើស នៃះ ។  ឯ ចនំនួ មាតៃ  
គឺ នៅ មាន ការ បៃ បៃួល ចៃើន 
ពៃះ កពំងុ ស្ថតិ នៅ ដណំក ់កាល 
កៃ បៃ សៃចក្ដី ពៃង នៅ ឡើយ៕

មន្តេកីេសួងយុត្តធិម៌ និងមហាផ្ទេប េជំុពីសេចក្តពីេងចេបាប់ថ្ងេទី២០  ឧសភា។ រូប កៃសួងមហផ្ទៃ

ចាប់រថយន្តដឹកលើសទម្ងន់ជិត៣០០គ្រឿងក្នងុខ្រមុននិង២០ថ្ង្រន្រខ្រន្រះពិន័យយានយន្ត៣០៦៥៨គ្រឿង
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អភិបាលខេត្ត...
តពទីពំរ័ ១...នាយក ទីចាត់ ការ ទំនាក់ ទំនងសា-

ធា រណៈ  នងិ សហ បៃត ិបត្ត ិការ អន្ត រជាត ិ នៃ សាលា 
ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ បា ន  ធ្វើ បទ បង្ហាញ ពី ពៃក  នៃះនៅ 
ក្ន ុង កិច្ច បៃជំុ ជាមួយ លោក អភិ បា ល  ខៃត្ដ ថា  ពៃក 
កំពង់ សា្មាច់  គឺជា ពៃ ក ធម្ម ជាតិ មួយ ដៃល មិន ចៃះ  
រីង ស្ងតួ ទោះ ក្នងុ រ ដូវ បៃងំ ។  ពៃ  ក នៃះ  គៃប ដណ្តប ់
ចនំនួ ៦ ឃុ ំ នៃ សៃកុ ពៃនប ់ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុ។ ពៃក 
ធម្ម ជាត ិនៃះ  ទទលួ ទកឹ ព ីដៃ ស្ទងឹ តូច ធំចំនួន  ១៦  
នៃ តំប ន់ ជុ ំវញិ  ពសិៃស ស្ទងឹ មក ព ីភ្ន ំបកូ គោ  ។ លោក  
ឲៃយ ដឹង ថា  ពៃក នៃះ មាន បៃវៃង ជាង ១០គីឡូម៉ៃតៃ 
បាន ហូរ ចាក់ ទៅ ឆក វាល រៃញ ឆ្លង កាត់ ផ្លូវ ជាតិ 
លៃខ  ៣  (ខៃត្ត កំពត សៃកុ ពៃនប់ ) តៃង់  ចំណុ ច 
សា្ពាន ថ្ម មួយ ហៅ ថា សា្ពា  ន   កពំង់  សា្មាច់ ។  នៅ អម សង 
ខាង ផ្លវូ មា ត់   ពៃក មាន ដុះ តៃៀប តៃ ដោយ ពៃ - 
កោង កាង ចំនួន ៣៩ បៃភៃ ទ  ។  កៃ ព ីនៃះ មាន ស្មា 
សមុទៃ មា ន  វាល លៃបាប់ ភក់ អា ច  ធ្វើ សៃ បាន  និង 
សមៃបូរ  ទៅ ដោ យ បៃភៃទ សត្វ សា្លាប ផង ដៃរ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« ពៃក កំពង់  សា្មាច់ មាន ផ្ទៃ កៃ-
ឡាស រុប ៥ ៨ ៤  ៨  ហិកតាក្នងុ នោះ ផ្ទៃទឹក ២ ៨៧៩  
ហកិតា  លៃបាប់ ភក់  ៧២ ហកិតា  តៃវូ បៃង ចៃក ជា 

៣កន្លៃង  កន្លៃង អភ ិរកៃស ជល ផល  ៤៥៦  ហកិតា  
កន្លៃង ការពារ ជល ផល ១ ០៨ ៥ ហិកតា និង កន្លៃង 
បៃើ បៃស់ ចៃើ  ន យ៉ាង ១ ៣៥៦ ហិកតា »។ 

លោក បន្ថៃម ថា  ពៃក កពំង ់ សា្មាច ់ តៃវូ បាន ចាត ់
ជា អាទភិាព  ដើមៃបី បង្កើត ជា តបំន ់គៃប ់គៃង ជល- 
ផល ទី ២ បនា្ទាប់ ពី បៃជំុកោ ះ  រ៉ងុ។ ពៃក  កពំង ់សា្មាច ់ 
នៃះ  តៃវូ បាន ជៃើស រីស ជា តំបន់ គៃប់ គៃ ង ជល ផល 
សមទុៃ  កៃម ជនំយួ ថវកិា ពអីង្គ ការ  PEMSEA  
តាំង ពីឆ្នាំ ២០០៩  មក ម្លៃ៉ះ ។  

ទោះ ជា យ៉ាង ណា  មន្ទរី ពត័ ៌ មាន  ខៃត្ដ ពៃះសហីន ុ 
បាន ចុះ ផៃសាយ  កាល ថ្ងៃពុធ តាម រយៈ ហ្វៃ ស   ប៊កុ របស ់
ខ្លនួ ថា  សព្វ ថ្ងៃនៃះ  ពៃ កោង កាង  និង ជល ផល តំបន់  
ពៃក  កំពង់ សា្មាច់ នៃះ បា ន រង នូវ បញ្ហា បៃ ឈម  
មយួ ចនំនួ  ដចូ ជា ការ កាប ់ទន្ទៃន ពៃ លចិ ទកឹ ដើមៃបី  
អភិ វឌៃឍ កសិ កម្ម ការ នៃសាទ ខុស ចៃបាប់ការ បោះ- 
សំណ ល់ រឹង  រាវ ចូល ពៃក  និង ការ កាប់ ពៃ តាម 
មាត់ ពៃក  វាត យក ដី  ធ្វើ កន្លៃង លក់ ដូរ ជា ដើម ។

លោក តាំង សុចិត្ត គៃឹសា្នា បៃធាន មន្ទីរ ទៃស- 
ចរណ៍ ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ   ថ្លៃង កាល ពីមៃសិល មិ  ញ ថា 
គោល នយោ បាយ អភិវឌៃឍ ជាតិ  បាន កំណត់ ឲៃយ 
មាន ការ បង្កើ ត តំបន់ អៃកូទៃស ចរណ៍ ឲៃយ បាន 
ចៃើន។ ការ បង្កើត តបំន ់អៃកូទៃសចរណ៍ នៃះ  បាន 
ចូល  រួម លើក កម្ពស់ សៃដ្ឋ កិច្ច បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ 
សហគមន ៍នងិ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ចលូរមួ ក្នងុ ការ ថៃរកៃសា 
ធនធាន ធម្មជាតិ ផងដៃរ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«នៅ តបំន ់ពៃក កពំង ់សា្មាច ់នៅ 
ពៃល  កា្លា យ ជា  តបំន ់អៃកទូៃសចរណ ៍បៃប នៃះ អាច 
ឲៃយ  ពលរដ្ឋ មាន ឱកាស លក់ សៃវា កម្ម ផ្នៃក ទៃស-
ចរណ៍  នៅ ក្នុង សហគមន៍ ។  ពលរដ្ឋ នំាគ្នា បញៃឈប់ 
ការ   បំផ្លាញ ធន ធា ន ធ ម្ម ជាតិ ដោយ បៃរ មក នាំគ្នា 
ថៃរកៃសានងិ អភរិកៃស វញិ  ក្នងុ នោះ កម៏ាន ពលរដ្ឋ ខ្លះ 
បៃរ  មក ចិញ្ចឹ ម  បង្គា និង ធ្វើ សៃវា ផ្គត់ ផ្គង់ ដល់ ទៃស- 
ចរ ផៃសៃង ទៀត នៅ ក្នុង តំបន់ នៃះ »៕

អ្ន ក នេសាទ ម្នាក់  កំពុង ចេវ ទូក  នៅ  ពេក កំពង់ សា្មាច់  
ខេត្ត ពេះ សីហនុ   ។ រូបថត មន្ទីរ ព័ត៌មាន ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ 

ជំរុញរោងចកេ២០ទៀតដំឡើងបេព័ន្ធស្វយ័ពិនិតេយគុណភាពទឹកកេយរោងចកេ១បានធ្វើ
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ រោងចកៃ១កន្លៃង  បាន- 
ស្ម័គៃចិត្ត ដំឡើង  បៃព័ន្ធ ស្វ័យ តៃួត- 
ពិនិតៃយ គុណភាពទឹក  និង គុណភាព 
នៃការបញ្ចៃញ ឧស្ម័ន ទៅក្នុង ខៃយល់  
ហើយ កៃសួង បរិសា្ថាន ក៏បាន ជំរុញ 
រោងចកៃ ២០កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត ដើមៃបី 
ឱៃយដំឡើង ឧបករណ៍នៃះ  និង ភា្ជាប់មក 
សា្ថានីយ កណា្តាល របស់ កៃសួង ដើមៃបី 
អាច មើលឃើញ ពី គុណភាព បរិសា្ថាន 
ទាំងនៃះ តាម បៃព័ន្ធ អនឡាញ។

លោក នៃតៃ ភកៃ្តា  រដ្ឋលៃខាធកិារ  នងិ 
ជា អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា ៖«បៃព័ន្ធ 
ស្វយ័ តៃួត ពនិតិៃយ នៃះ គ ឺបច្ចបុៃបន្ន នៃះ មាន 
រោងចកៃ មយួ ហើយ ដៃល បាន ស្មគ័ៃចតិ្ត 
ចលូរមួ  នងិ កៃសងួ បាន ធ្វើលខិតិ ជមៃប 
ជូនដល់ ២០រោង ចកៃ ផៃសៃង ទៀត  ដើមៃបី 
ជំរុញ ឱៃយ រោងចកៃ ទាំងនោះ ដំឡើង ឧប- 
ករណ៍ ស្វ័យ តៃួត ពិនិតៃយ  និង ភា្ជាប់មក 
សា្ថានយី កណា្តាល របស់ យើង  ដៃល អាច 
ឱៃយ យើង អាច មើល ឃើញ ពី គុណភាព 
ទកឹ  នងិគណុ ភាព នៃ ការបញ្ចៃញ ឧស្មន័ 
ទៅក្នុង ខៃយល់ បានទៀង ទាត់ ទៅ តាម 
រយៈពៃល កំណត់»។ 

លោក ថ្លៃងថា ក្នុង ការបំពាក់ ឧប- 

ករណ ៍នៃះ  កៃសងួ បរសិា្ថាន មនិឱៃយ អនវុត្ត 
គៃប ់រោងចកៃ នោះ ទៃ។ កៃសងួ ពនិតិៃយ តៃ 
រោងចកៃ ណា ដៃល អាចបង្ក ការបំពុល 
ដល់ បរិសា្ថាន ដូចជា រោងចកៃ បោកគក់  
ជៃលក់ ពណ៌  ដៃល បញ្ចៃញ សំណល់- 
រាវមាន ផ្ទុក សារ ធាតុ គីមី។ រោងចកៃ 
ធម្មតា ដូចជា រោងចកៃ កាត ់ដៃរ  នងិ រោង- 
ចកៃ បោក សមា្អាត ធម្មតា មិន តមៃូវ ឱៃយ 
បំពាក់ នោះ ទៃ។ 

លោក នៃតៃ ភកៃ្តា  បន្តថា  កៃសួង 
បរិសា្ថាន តមៃូវ តៃទៅ លើ រោងចកៃ ធំៗ  

ដៃលបញ្ចៃញ បរិមាណ ឧស្ម័ន ទៅ ក្នុង 
ខៃយល ់ចៃើន ក្នងុ រយៈពៃល ១ម៉ាង  ដចូជា 
រោងចកៃ ផលិត អគ្គិសនី ដើរ ដោយ 
ថាមពល ធៃយូង ថ្ម  រោងចកៃ សុីម៉ងត៍  និង 
រោងចកៃ ដៃលបៃើ ឡ ចំហាយ ខា្នាត ធំ។

លោក បានបញ្ជាកថ់ា ៖«ក្នងុ តម្លៃ នៃ 
ការបំពាក់ ឧបករណ៍ ស្វ័យ តៃួតពិនិតៃយ 
លើ គណុភាព ទកឹ  គមឺាន តម្លៃ បៃមាណ 
៥មុឺន ដុលា្លារ។ កៃយ ពៃល បំពាក់  
ទិន្នន័យ ទាំងអស់ តៃូវបាន បញ្ជូន មក 
នាយកដ្ឋាន អធិការ កិច្ច  របស់ កៃសួង 

បរិសា្ថានដៃល យើង អាច មើល ឃើញ 
តាម អនឡាញ នោះ  ខាង រោងចកៃ  ក៏ 
មើលឃើញ លទ្ធផល  និង កៃសួង 
ក៏មើល ឃើញ លទ្ធផល   ដៃលនៃះ 
បង្ហាញ ពី តមា្លា ភាព» ។ 

បើ តាម លោក នៃតៃ ភកៃ្តា  ការបពំាក ់
ឧបករណ៍ នៃះជួយ កាត់បន្ថយ ការចុះ- 
បៃសកកម្ម ផ្ទាល់ របស់ មន្តៃី ទៅកាន់ 
ទីតាំង  និង កាត់បន្ថយ ការចំណាយ 
របស ់រដ្ឋ។ កៃយពី ការបំពាក់ ឧបករណ ៍ 
កៃសួង អាច ចៃញ លិខិត អនុញ្ញាត ឱៃយ 
បង្ហូរ ទឹក ចូល បៃព័ន្ធ លូ សាធារណៈ 
ដោយ  បៃើបៃស់ អន ឡាញ។ នៃះ គឺ ជា 
ការធ្វើ ទនំើបកម្ម កៃសងួ បរសិា្ថាន  ដោយ 
កៃបៃ ពី ការតៃួត ពិនិតៃយ ដោយ សមត្ថ- 
កិច្ច មកជា ការតៃួត ពិនិតៃយ តាម បៃព័ន្ធ 
ឌីជីថល វិញ។

កាល ពី ថ្ងៃ ទី១៩  ខៃឧសភា  លោក 
ស សុភាព  រដ្ឋលៃខាធិការ កៃសួង 
បរិសា្ថាន  បាន ទទួល  បៃព័ន្ធ ឌីជីថល នៃះ 
ពី បៃធាន កៃុមហ៊ុន  GUOAO (Cam-
bodia) Environmental Engi-
neering។ នៃះ បើ យោង តាម ហ្វៃសប៊កុ 
កៃសួង បរិសា្ថាន កាល ពី ថ្ងៃ ដដៃល នៃះ។

កៃសងួ បរសិា្ថាន បញ្ជាក ់ក្នងុ ហ្វៃសប៊កុ 
ថា  បៃព័ន្ធនៃះ នឹង តាមដន សា្ថានភាព 
កពំងុ ដណំើរការ បៃពៃតឹ្តកម្ម សណំល ់រាវ  

បៃភព បំពុល  និង ភាព មិនបៃកៃតី  
នៃអាង បៃពៃឹត្តកម្ម សមា្អាត មិនគោរព 
តាម គោល ការណ៍ បច្ចៃកទៃស។

កៃសួង បញ្ជាក់ថា ៖«តាមរយៈ 
ការផ្តល់ សញ្ញា  ឬ ទិន្នន័យ ដោយ 
ឧបករណ៍ ស្វ័យបៃវត្តិ នៃះ  កៃសួង 
បរិសា្ថាន អាច ចាត់ វិធានការ ទប់សា្កាត់ 
ការ បំពុល បរិសា្ថាន ទាន់ ពៃលវៃលា  
ដល ់បៃភព បពំលុ  ចពំោះ ភាពខ្វះខាត 
ដំណើរ ការបៃពៃឹត្ត កម្ម សំណល់ រាវ 
របស់ ខ្លួន» ។ 

យោង តាម សៃចក្តីជូន ដំណឹង របស់ 
កៃសងួបរសិា្ថាន បានឱៃយ ដឹង ថា  សន្ទសៃសន៍  
គណុភាព ខៃយល ់នៅ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  នងិ  
នៅតាម បណា្តា ខៃត្ត  កៃុង  គិត តៃឹម 
ម៉ាង៧  ពៃឹកថ្ងៃ ទី១៨  ខៃឧសភា  មាន 
លទ្ធផល  «ល្អណាស»់  ដៃល សមសៃប 
សមៃប់ សកម្មភាព ខាង កៃផ្ទះ និង 
ទៃសចរណ។៍ ប៉នុ្តៃ សន្ទសៃសន ៍គណុភាព 
ខៃយល់នៅ ទីតាំង សួនចៃបារ អាង ទឹក 
អូរឡាំពិក មាន លទ្ធផល ស្ថិត នៅ កៃម 
ទីតាំង ផៃសៃងៗ ទៀត  គឺ «ល្អ» ហើយ 
បុគ្គល អាច ធ្វើ សកម្មភាព ទៅ ខាងកៃ  
និង ធ្វើដំណើរ ដូច ធម្មតា។ តៃ បុគ្គល 
ដៃល មាន បៃតិកម្ម អាលៃ្លកហៃសុីតិចតួច 
គួរតៃ កាត់បន្ថយ ពៃលវៃលា សមៃប់ 
សកម្មភាព ខាង កៃ៕

តំណាងកេមុហុ៊នបង្ហាញនូវបេព័ន្ធស្វយ័ពិនិតេយគុណភាពទឹក និង ខេយល់កាលពីថ្ងេទី១៩ឧសភា។ រូប កៃសួងបរិសា្ថាន
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�ែ � ន� ែ ប់�ែ ង  � រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�ែ � ន �ែ ប់�ែ ង � រីនិពន�  

សូ វិសា ល
អនុ�ែ � ន �ែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផា ក់ សា� ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌� ន �ែដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �ែដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រីនិពន�    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវិត កមែ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រីនិពន�   �ែហទំព័រ
� ង  ផា ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រា� , 

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

 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី

� រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន កកែសមែ �លអក� រ វិរុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�ែ � ន�្ន ែកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ែករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ជំនួយ� រ�្ន ែករដ�� ល  និងធន� នមនុសែ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�ែ � នគណ�ែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

� រិយា ល័យខែត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មន្ទរីវប្បធម៌ខ្ត្តតាក្វកំពុងជួសជុលសំណង់ចាស់ៗ នៅប្សាទភ្នជីំសូរ
វ៉ន ដារ៉ា 

តាកែវៈ កៃមុ ការងារ បច្ចៃក ទៃ ស  
នៃ  មន្ទរីវបៃបធម ៌នងិ វចិតិៃ សលិៃបៈ 
ខៃត្ត តាកៃវកំពុង ធ្វើ ការ ជួស ជុ ល  
នងិ អភរិកៃស  សណំង ់ចាស ់ ៗ   នៅ 
លើ ភ្នជំ ីសរូ ដចូ ជា កា ំជណ្ដើរ ផ្លវូ 
ឡើង និង សៃះ ទឹក ចំនួន២  ខណ ៈ  
បច្ចុបៃបន្ន  កៃសួង វបៃបធម៌បាន 
ដាក ់ឯកសារ រចួ រាល ់ទៅ អង្គការ  
UNESCO ដើមៃបី  ស្នើ សុំ ដាក់  
បៃសាទ  ភ្នជំសីរូ    ទៅជា សមៃបត្ដ ិ
បៃតិ កភណ្ឌ ពិភពលោក។ 

លោក ជៃត ពិសុទ្ធ បៃធាន 
មន្ទីរវបៃប ធម៌ និង វិចិតៃសិលៃបៈ 
ខៃត្ត តាកៃវ  ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍  ព ីថ្ងៃ ពធុ ថា កៃយ ព ីមាន 
ការ ស្នើ សំុ ពី ពៃះ សងៃឃ និង បៃជា - 
ពលរដ្ឋ  ដៃល មាន មលូដា្ឋាន នៅ 
កៃបៃរ ភ្នជំសីរូ  ស្ថតិ នៅ ភមូ ិដក ់ ពរ 
ឃុំ រវៀង សៃុក សំរោង ឲៃយ មាន 
ការ ជួសជុល កំា ជណ្ដើរ ផ្លវូ ឡើង 
និង សៃះទឹក ចំនួន ២ ឡើង វិញ 
កៃមុ ការងារ នៃ មន្ទរី វបៃបធមខ៌ៃត្ត 
ដោយ ទទួល បាន ជំនួយ ពី 
សបៃបុរ សជន  បាន ធ្វើការ ជួស ជុ ល 
ផ្លវូ ឡើង ភ្ននំៃះ រចួ រាល ់ នងិ កពំងុ 
បន្ដ ជួស ជុល កំា ជណ្ដើរនិង សៃ ះ 
ទឹក ចំនួន ២បន្ថៃម ទៀត ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«ភ្នំ ជីសូរ ជា 
ទីតាំង បៃវត្ដិ សាសៃ្ដ  ដៃល បុព្វ - 
បុរសខ្មៃរ  បាន បនៃសល់ ទុក មក  

តំាង ពី សតវតៃសរ៍ ទី១១ ក្នងុ សម័  យ 
កាល គោក ធ្លក រហូត មក ។ បច្ច ុ- 
បៃប ន្ន មាន ការ កសាង វត្ដ នៅជិត 
ភ្នំជីសូរនៃះ ផងដៃរ  ហើយ ពៃះ- 
សងៃឃ នងិ បៃជាពលរដ្ឋ បាន ស្នើ 
សុ ំឲៃយ មាន ការ ជសួ ជលុ  ផ្លវូ កា-ំ
ជណ្ដើរ និង សៃះទឹក។ យើង បា ន  
ជសួ ជលុ ផ្លវូ ឡើង រចួ រាល ់ហើយ  
និង កំពុង បន្ដ ជួស ជុល កំា ជណ្ដើ រ 
មាន បៃវៃង ជិត៤០០ម៉ៃតៃ »។

បើ តាម លោក ពសិទុ្ធ ទតីាងំ 
ភ្នជំ ីសរូ នងិ បៃសាទ នានា  នៅ 
តំបន់ លើ ភ្នំជីសូរ  កំពុង តៃៀម 

ដាក់ បញ្ចលូ ជា បៃតិកភណ្ឌ ពិភ ព  - 
លោក  ខណៈ បច្ចបុៃបន្ន  មន្ទរី វបៃប - 
ធម ៌នងិ វចិតិៃសលិៃបៈ តាម រយៈ 
កៃសួង វបៃបធម៌បាន ដាក់ ឯក សា រ 
រួច រាល់ ទៅ គណៈ កម្ម ការ វាយ- 
តម្លៃ  UNESCO ដើមៃបី  ស្នើ សុំ 
ដាក់ បញ្ចូល បៃសាទ នៅ ក្នុង 
ទីតំាងភ្នជីំសូរ នៃះទៅជា សមៃប ត្ដ ិ 
បៃតិ កភណ្ឌ ពិភពលោក ។ 

លោក  បញ្ជាក់ ថា បច្ចបុៃបន្ន កំា - 
ជណ្ដើរ ទៃបើ ង ភ្ន ំជីសូរ ផ្លវូ ខាង តៃបូង  
ដៃល មាន វ័យ ចំណាស់ មាន 
បៃវៃ   ង ជតិ៤០០ ម៉ៃតៃ មាន ការ- 

បាក់ បងា្កាន់ ដៃកាំ ជណ្ដើរ ពិបា ក 
ទៃបើង ទៅ លើ ភ្នំ  និង សៃះ ទឹក ២ 
ទៀត មាន ការ ខូច ខាត ។

លោក ពិសុទ្ធ បាន ឲៃយ ដឹង ទៀ ត 
ថា នៅ លើ ភ្នជំ ីសរូ មាន ភស័្ត ុតា ង 
បៃវត្ដ ិសាសៃ្ដ ជាចៃើន ដៃល បុព្វ - 
បុរស ខ្មៃរ បនៃសល់ ទុកក្នងុនោះ មា ន 
ដចូជាបៃសាទ បរុាណសា្ថាន ីយ 
បុរាណ ដៃល កៃសួង បាន ចុះ ម ក 
រៀប ចំ ប្លង់ រួចរាល់ អស់ ហើយ ។ 
បច្ចបុៃបន្ន មាន ទៃសចរណ៍ តិច តួ ច 
ប៉ុណ្ណោះដៃល ទៅ កមៃសាន្ត នៅ 
លើ ភ្នំជីសូរ នៃះ ។ 

លោក បន្តថា ការ ជួស ជុល 
កៃ លម្អទៃបើង សៃះ ទឹក  និង កាំ - 
ជណ្ដើ រនៅ លើ ភ្នជីំសូរនៃះ ក៏ មា ន - 
ការ ជួយ ឧបត្ថម្ភពី ណាមា៉ាឌី និង  
កៃុម គៃួសារ និង បៃជា ពល រដ្ឋ  
មួយ ចំនួន ទៀត ដើមៃបី រកៃសា ទុក 
តំបន់ នៃះ  ជាគុណ បៃយោជន៍ 
សមៃប់ បៃើ បៃស់ ដល់ ភ្ញៀវ - 
ទៃស ចរមក កមៃសាន្ត និង សិកៃសា 
ស្វៃង យល់  ។

ចំណៃក លោក ឈន ប៊ុន- 
ហាក់ អនុ បៃធាន ការិយា ល័យ 
បៃត ិកភណ្ឌ  នៃ មន្ទរី វបៃបធម ៌នងិ 
វិចិតៃ សិលៃបៈ ខៃត្ត តាកៃវ  ក៏ ឲៃយ 
ដឹង  ដៃរ ថា ជណ្ដើ រ ឡើង ភ្នំជីសូរ 
នៃះ មាន  ៣កន្លៃង ប៉ុន្ដៃ មាន 
ជណ្ដើរ  តៃ ១ប៉ុណ្ណោះ  ដៃល ជា 
ជណ្ដើ រ បុរាណនៅ ផ្លវូ ឡើង ប៉ៃក-  
ខាង កើត ធ្វើ ពីថ្ម បាយ កៃៀម មា  ន  
ចំនួន  ៦១០ កាំ ។ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖«រហូត មក ដល់ បច្ចបុៃបន្ន មិ ន - 
ទាន ់មាន អ្នក ជនំាញ ធ្វើ កណំា យ   
ណាមួយនៅ ទីតាំង បៃ សា ទ  
ភ្នំជីសូរ នៅឡើយទៃ ។ សំណង់ 
បៃសាទ នៅលើ ភ្នគឺំ មាន បនៃស ល់  
ទុក តាំង ពី បុរាណ មក តៃម្ដង ។ 
បច្ចុបៃបន្ន នៅ ទីតាំង បៃ សាទ  ភ្នំ 
ជីសូរ មិន ទាន់ មាន  សហគមន៍ 
ពល រដ្ឋ នោះ  ទៃបុ៉ន្ដៃមានបៃជា -   
ពលរដ្ឋ  រស់ នៅ  លក់ដូរ  សមា្ភារ 
អនុ សៃសាវ រីយ៍ នៅ កៃបៃរ ជើង ភ្នំ 
បៃវត្តិសាស្តៃ នៃះ » ៕

ឃុត សុភចរិយា

ខែត្ត រតន គិរីៈ កៃមុ អភិរកៃស ស ត្វ 
សា្លាប  ពៃ នៃ អង្គការ  Bird Life 
International (Cambo-
dia) បាន រក ឃើញ សមៃបុក 
សត្វ តៃយង ចង្ក ំក ស ជិត ផុត ពូជ 
ចំនួ ន ១០ សមៃបុក នៅ ក្នុង ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ លផំាត ់ក្នងុ នោះ 
សមៃបកុ ចនំនួ  ៦ បាន ញាស ់កនូ 
ចំនួន ១២ កៃបាល។ 

ទោះ យា៉ាង ណាចំនួន នៃះមិន  
បាន ធ្វើ ឲៃយ កៃមុ អ្នក អភិរកៃស សត្វ - 
សា្លាប  មាន ក្ដ ី រភំើប ឡើយ  ពៃះ 
វា នៅ តៃ ជាតួលៃខ មួយ ដៃល 
បងា្ហាញ ថា មាន ការ ថយ ចុះ  ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ៥ ឆ្នា ំចុង កៃយ នៃះ ។ 
នៃះ បើ តាម ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ របស ់
អង្គការ  BirdLife។ BirdLife 
បញ្ជា ក់ ថា ក្នុង រយៈ ពៃល ពៃញ 
១ ឆ្នា(ំ២០១៩-២០២០)កៃ ុម 
អ្នក សៃវ ជៃវ បាន រក ឃើ ញ ស- 
មៃបុក សត្វ តៃយង ចង្ក ំកស ដ៏ក មៃ 
និង ជិត ផុត ពូជ បំផុតចំនួន ១០ 
សមៃបុក នៅ ក្នុង ដៃន ជមៃក សត្វ -  
ពៃ លផំាតខ់ៃត្ត រតន គរិកី្នងុ នោះ 

សមៃបកុ ចនំនួ  ៦ បាន ញាស ់កនូ 
ចំនួន ១២ កៃបាល ។ ៥០ ភាគ- 
រយ នៃសមៃបុក ទាងំ នៃះ រក ឃើ ញ 
នៅកៃ ដៃន ជមៃកស ត្វ ពៃ- 
លផំាត ់ពសិៃស នៅ តបំន ់សៃ- 
អងៃ្គង និង សៃ ជៃ ។ «ការ បាត់ - 
បង់ ពៃ ឈើ ដៃ ល ជាទី ជមៃក 
ការ បរ បាញ់ នងិ ការ រខំាន នានា  
ដៃល បង្ក  ឡើងពី សកម្ម ភាព រប ស់ 
មនុ សៃស កំពុង តៃ គំរាម កំហៃង 
ខា្លាងំដល់ ការ រស់ នៅ របស់ តៃយង 
ចង្កំក ស។  កតា្តា រំខាន ទាំង អស់ 
នៃះ ហើយដៃល បណា្តាល ឲៃយ 

សមៃបុក របស់ ពួក វា មួយ ចំនួន  តៃូ 
វ បរាជ័យ ឬ មិន ញាស់ កូន » ។

ទោះ យា៉ាង ណា អង្គការ នៃះ 
នៅ ខំបៃឹង បៃង បន្តទៀត  ក្នុង 
កិច្ច ការ ពារ សមៃបុក ពង កូន  នៃ 
សត្វ ជិតផុ តពូជនៃះ  តាម រយៈ 
ការ គាំទៃ ដល់ ឧទៃយានុ រកៃស  ក្នុង 
កា រ លៃបាត អនុវត្ត ចៃបាប់ និង 
លើក កម្ពស់ ការ ចូល រួម របស់ 
សហ គមន៍ ក្នុង កិច្ច ការពារ  និង 
តាម ដាន សមៃបុក សត្វ ទាំង នៃះ 
តាម រយៈ គមៃង សាក លៃបង 
បង្កើន ជីវភាព សៃវូ មិត្ត សត្វ ពៃ ។

លោកប៊ូ វរសកៃស នាយ កកម្មវិ ធី  
បៃចា ំកម្ពជុា នៃ អង្គការ ជវីតិ សត្វ 
សា្លាប  អន្ត រ ជាត ិ ឲៃយ ដងឹ  ថា កាល 
ពី ខៃមៃ សាកៃុម ការងារ របស់ 
លោ ក  បាន រក ឃើញ សត្វ តៃយង 
ចង្កំ កស ដៃល កំពុង រង នូវ ការ - 
គំរា ម កំហៃង ជិត ផុត ពូជ  ជាង  
៣០ កៃបាល នៅ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង ។ 
«យើង កំពុង មាន ការ ពៃយួ បារ ម្ភ  
អំពីការ រស់ រាន របស់ សត្វ តៃយង 
ចង្កំ កស ដៃល ជាបៃភៃទ សត្វ 
កមៃនិង ជិតផុ ត ពូជ បំផុត នៃះ 
បើទោះ ជា វត្តមាន របស់ វា  នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជាមាន ចំនួន 
ចៃើ ន បើធៀប នឹង បៃទៃស មួយ 
ចនំនួ  នៅ ក្នងុ ពភិព លោក ក្ដ ី»។ 
លោក  បន្ត ថា  សព្វ ថ្ងៃ នៃះ សត្វ 
តៃយង ចង្កកំ សមួយ ចំនួន  កំពុ ង 
បងា្ហាញ វត្ត មាន នៅ លើដី កោះ 
សៃឡាយ  ក្នុង សៃុក សៀម បូក 
ភាគ ខាង លិច ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង ។

លោក កៃន សិរីរដា្ឋា បៃធាន 
អង្គការ សមា គម អភិរកៃស សត្វ - 
ពៃ នៅ កម្ពុជា (WCS) ថ្លៃង 
ថា មាន តៃការ ដាក់ ពិន័យ ឲៃយ 
បាន ធ្ងន ់ធ្ងរ  ទៅ លើជន បៃមាញ ់

សត្វ ពៃ ខុស ចៃបាប់ និង ការ លើ ក  - 
កម្ពស់ ការ យល់ ដឹង របស់ បៃជា- 
សហគម ន៍មូ លដា្ឋាន ក្នងុ និង ជំុវិ ញ 
តបំន ់ការពារ អភរិកៃស ឲៃយ ចលូ រមួ 
ការពារ នងិ អភរិកៃស ប៉ណុ្ណោះទើ ប  
អាច ធ្វើ ឲៃយ មាន កំណើន ឡើង វិញ  
នៃបៃភៃទ សត្វ កមៃ នងិ ជតិ ផតុ- 
ពូជ ទាំង នៃះ ។ «ការ យល់ ដឹង 
និង ការ ចូល រួម របស់ បៃជា សហ - 
គមន ៍ គជឺា គន្លឹះ ដស៏ខំាន ់ឈាន 
ទៅរក ភាព ជោគ ជ័យ សមៃប់ 
ការងារ អភិរកៃស »។

សូម បញ្ជាក់ ថា សត្វ តៃយង 
ចង្ក ំកស ស្ថតិ នៅ ក្នងុ បញ្ជ ីកៃហ ម 
របស ់អង្គការ  IUCN ជា បៃភៃទ 
សត្វ រង គៃះជិ ត ផុត ពូជ បំផុត 
នៅ លើសក ល លោក ។ បច្ចបុៃបន្ន  
តៃវូ បាន គៃ បា៉ាន់ បៃមាណ ថា មា ន   
ចៃើន ជាង ១ ពាន់ កៃបាលនៅ 
លើពិភ ពលោក ។ ក្នុង នោះ  
៩៧ ៣  កៃបាល តៃវូ បាន គៃបៃទះ 
ឃើញ កំពុង រស់ នៅ ក្នុង ពៃ នៃ 
បៃទៃស កម្ពុជា ភាគ ខាង ជើង  
និង ភាគ ឦសាន  កៃ ពីនោះ 
មាន នៅក្នុង បៃទៃស ឡាវ វៀត- 
ណាម និង ឥណ្ឌូនៃ សុី៕

ជណ្តើរ ឡើង បែសាទ ភ្នជីំសូរ   ក្នងុ ខែត្ត តាកែវ ដែល មន្តែ ីកំពុង រៀប ចំជួស ជុល ។ រូបថត មន្ទីរ វបៃបធម៌ ខៃត្ត តាកៃវ 

កុ្មអភិរក្សរកឃើញសំបុកសត្វត្យងចង្កកំសជិតផុតពូជចំនួន១០សម្បុក

សត្វ តែយងចង្កកំស  នៅ ដែន ជមែក សត្វ ពែលំផាត់ ។ រូប BirdLife International 
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ការនំាចេញកង់ក្នងុតេមីាសទី១មានតម្លេជិត១២០លានដុលា្លារ
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ នា ំចេញ ផលតិ- 
កម្ម កង់ ពី  កម្ពុជា ទៅ កាន់  ទីផេសារ 
អន្តរ ជាតិ ក្នុង តេីមាស ទី ១ ឆ្នាំ 
២០២០ សមេច បាន ក្នុង ទឹក- 
បេក់ បេមាណ ១១៩ លាន ដុ-
លា្លារ កើន ជាង  ១០ លាន ដលុា្លារ 
បើ ធៀប នឹង រយៈ ពេល ដូច គ្នា 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ នេះ បើ 
យោង តាម ទិន្ន ន័យ  ដេល  ដក- 
សេង់ ចេញ ពី ការ ផេសាយ របស់ 
ស្ថានីយ ទូរទសេសន៍ BTV។ 

ទិន្នន័យ បាន ឲេយ ដឹង ថា  ក្នុង 
តេមីាស ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០ កម្ពជុា 
បាន នា ំចេញ កង ់ទៅ កាន ់ទផីេសារ 
អន្តរ ជាត ិមាន ចនំនួ ៤៩ ៨  ពាន ់
គេឿង  ដេល ស្មើ នឹង ទឹក បេក់ 
បេមាណ  ១១៩ លាន ដុលា្លារ  
កើន ឡើង ជាង  ១០ លាន ដលុា្លារ 
បើ ធៀប  ទៅ នឹង រយៈ ពេល ដូច- 
គ្នាឆ្នាំ ២០១៩។ 

អន ុបេធាន សភា ពាណជិ្ជកម្ម 
កម្ពុជា លោក លឹម ហេង បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងេ 
ពេហសេបតិ៍ ថា ការ នាំ ចេញ កង់ 
ពី   កម្ពុជា ទៅ កេ បេទេស  នឹង 
បន្ត កើន ឡើង  ទៀត ពេះ  បញ្ហា 
ចរាចរណ៍ និង ការ ធ្វើ លំហាត់ 
បេណ ដើមេបី សុខភាព កំពុង 
ជំរុញ មនុសេស កាន់ តេ ចេើន ឲេយ 
គតិ ព ីការ បេើ បេស ់កង់។ លោក  
បន្ត ថា នេះ ជា ទផីេសារ ធ ំនងិ មាន 
សកា្តា នពុល កាន ់តេ ខ្លាងំ  នៅ ក្នងុ 
ពេល អនាគត ខណៈ បច្ចុបេបន្ន 
មាន បេទេស លើ ពភិព លោក ជា 

ចេើន  បាន  នាំ គ្នា គិត ពី ការ អភិ-
វឌេឍ ផ្លូវ ធ្វើ ដំណើរ សមេប់ កង់ ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «ការ នា ំចេញ 
កង់ នឹង បន្ត កើន ឡើង ទៀត ក្នុង 
តេមីាស ទ ី២ នេះ ពេះ ការកាត-់ 
បន្ថយ ការ បេើ បេសម់ធេយោបាយ 
សធារណៈ(ដើមេបី ទប់ ស្កាត់ 
ការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩) នងិ ការ- 
ធ្វើ លំហាត់ បេណ ដោយ ជិះ 
កង់  នឹង មិន មាន និនា្នាការ ធា្លាក់ 
ចុះ នោះ ទេ »។ 

ជា មួយ នឹង ភាព វិជ្ជមាន ផ្នេក 
ទីផេសារ នេះ លោក លឹម ហេង 
បាន អះអាង ថា នេះ ជា ឱកាស 
សមេប់ ការ វិនិយោគ លើ ការ- 

ផលិត កង់ នៅ កម្ពុជា សមេប់  
នាំ ចេញ  ផង ដេរ ។ 

អ្នក សេវជេវ សេដ្ឋកិច្ច នៅ 
រាជ បណ្ឌតិ េយសភា កម្ពជុា  លោក 
ហុង  វណ្ណៈ  បាន និយាយ ថា នា 
អំឡុង ពេល ដេល ការ នាំ ចេញ 
ផលិត ផល នៅ លើ ពិភព លោក  
ភាគ ចេើន តេូវ ធា្លាក់ ចុះ ដោយ- 
សរ ការ រីក រាល ដាល  ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ការ នាំ ចេញ កង់ ពី កម្ពុជា 
បេរ ជា កើន ឡើង ក្នងុ កមេតិ មយួ 
ដេល អាច ទទួល យក បាន។ 
នេះ  ជា សញ្ញា ល្អ ដេល បញ្ជាក់ 
ថា ការ នំា ចេញ កង ់នងឹ បន្ត ភាព- 
រឹង មាំ របស់ ខ្លួន បន្ថេម  ទៀត  នៅ 

ពេល ខង មុខ ។ លោក បន្ត ថា 
ដោយ សរ កង់ តេូវ ការ គេឿង 
ផ្គុំផេសេងៗ ទៀត នោះ ដូច្នេះ បើ 
ការ នំា ចេញ កង់  មាន បរិមាណ 
ចេើន តមេូវ ការ គេឿង ផ្គុំក៏ នឹង 
មាន  ចេើន ដេរ ។ 

លោក អះអាង ថា៖ « ខណៈ 
ការ បញ្ជា ទញិ ទនំញិ មយួ ចនំនួ 
តេូវ   អ្នក បញ្ជា ទិញ លុបចោល 
នា  អំឡុង តេីមាស ទី ១ ដោយ- 
សរ ក្ត ីបារម្ភ ព ីជងំ ឺកវូដី ១៩ ការ- 
នាំ ចេញ កង់ ពី  បេទេស កម្ពុជា 
នៅ  រកេសា បាន នូវ   ភាព វិជ្ជមាន ។ 
កណំើន នេះ នងឹ ចលូ រមួ ចណំេក 
យា៉ាង សំខន់  ក្នុង ការ ជួយ អភិ-

វឌេឍសេដ្ឋកិច្ច ជាតិ » ។ 
បើ តាម លោក វណ្ណៈ  ដោយ- 

សរ ការ បេើ បេស់ មធេយោបាយ 
សធារណៈ មួយ ចំនួន តេូវ បាន 
ហាម ឃាត់ ដើមេបី បង្ការ ការ ឆ្លង- 
រាល ដាល ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម កូវីដ- 
១៩ ដចូ្នេះ តមេវូ ការ កង ់នងឹ មនិ  
ធា្លាក់ ចុះ ទេ ។ 

យោងតាម គេ ហ ទំព័រ  Bike-
EU.com    ដេល ជា គេហ ទំ ព័រ 
ឯក ទេស ផ្នេក ឧសេសា ហកម្ម កង់  
បាន ឲេយ ដងឹ ថា  កម្ពជុា បាន កា្លាយ- 
ជា  បេទេស ផ្គត់ ផ្គង់ កង់ ឈា ន 
មុខ គេទៅ  EU ចាប់ ផ្ដើម ចាប់- 
តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៧  ដោយ  បាន 
វ៉ាដាច់ កោះ តេវ៉ាន់ ដេ ល បាន  
កាន់ តំណេង នេះ ក្នុង  រយៈ ពេល 
ជាង ២ទសវតេស រ៍ ។

Bike-EU.com បាន បង្ហាញ 
ថា  កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៧  កម្ពុជា 
បាន នាំ ចេញ កង់ ជាង  ១, ៤២ 
លានគេឿង   កើន ឡើង   ៩ ភាគ- 
រយ ធៀប នឹង  ១, ២៩ លាន 
គេឿង កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៦។ 

របាយការណ៍ របស់ ធនាគរ 
ពិភព លោកបង្ហាញ ថា កម្ពុជា 
បាន នាំចេញ កង់ សរុប  ១,៥២  
លាន គេឿង ទៅ ទីផេសារ អឺរ៉ុប 
កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១ ៨  ដេល មាន 
តម្លេ ជា ទកឹ  បេក ់ ៣៣១  លាន 
ដលុា្លារ ។ ទហំ ំទកឹ បេក ់នេះ បាន 
ធ្វើ ឲេយ  ការ នា ំចេញ  កង ់ទៅ ទផីេសារ 
អរឺ៉បុ  កា្លាយ ជា ផលតិផល សខំន ់ 
ទី ៣ របស់ កម្ពុជា  ទៅ ទីផេសារ 
នោះ បនា្ទាប់ ពី សម្លៀក បំពាក់ 
និង សេបេក ជើង ៕

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ អេសុីលីដា នឹង ចុះ បញ្ជី ជា 
ផ្លវូ  ការ នៅ កេមុ ហ៊នុ ផេសារ មលូបតេ កម្ពជុា 
នៅ ថ្ងេ ចន្ទ ដើម សបា្តាហ ៍កេយ បនា្ទាប ់ព ី
បាន បញ្ចប់ ដំណើរ ការ កំណត់ ថ្លេ ភាគ - 
ហ៊នុ បេកប ដោយ ជោគជយ័ កាល ព ីពាក ់
កណ្ដាល ខេ មនីា កន្លង មក។ ធនាគរនេះ 
នឹង កា្លាយ ជា  ធនាគរ ពាណិជ្ជ ដំបូង គេ 
ដេល ចុះ បញ្ជី លើ ផេសារ ហ៊ុន  កម្ពុជា ។

វិនិយោ គិន បេហេល ២ ៤៩៧ នាក់ 
បាន  ធ្វើ បរិវិ សកម្ម រួច មក ហើយ ទៅ លើ 
មលូ បតេ កម្ម សទិ្ធ ិរបស ់ធនាគរ ក្នងុ នោះ 
៩៥, ៦ ភាគរយ ជា វនិ ិយោ គនិ  ក្នងុ សេកុ។ 
តម្លេ លក់ ភាគ ហ៊ុន ចុង កេយ គឺ ១៦- 

២០០រៀល ឬ ៤, ០៥ ដុលា្លារ ។
លោក  អិុន ចាន់នី បេធាន នាយក- 

បេតិ បត្តិ ធនាគរ អេសុីលីដា  ភីអិលសុី 
បាន ឲេយ ដងឹ ថា ភាគ ទនុកិ សធារណៈ ថ្មីៗ   
របស់ ធនាគរ  នឹង អាច ទទួល បាន អត្ថ- 
បេយោជន ៍ព ីកណំើន របស ់ធនាគរ តាម 
រយៈ ការ ទទួល  ភាគ លាភ  និង មូល ធន។

លោក ថ្លេង ថា៖ « តាម រយៈ ការ ចលូ រមួ 
ក្នងុ ដណំក ់កាល បោះ ផេសាយ លក ់ មលូ- 
បតេ កម្ម សទិ្ធ ិជា សធារណៈ របស ់អេសុ-ី
លដីា ភអីលិសុ ីវនិយិោគនិ របូ វន្ត បគុ្គល 
នងិ នតីបិគុ្គល   មាន ឱកាស វនិយិោគ នៅ 
ក្នុង ធនាគរ ពាណិជ្ជ ដេល បាន ចុះ បញ្ជី 
នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា ជា លើក ដំបូង ។   
IPO របស់ ធនាគរ អេសីុលីដា  បាន ទាក់- 

ទាញ កេុម វិនិ យោគិន លក់ រាយ ជន ជាតិ 
កម្ពុជា ជា ចេើន ចូលមក  ផេសារ មូល បតេ 
កម្ពុជា (CSX) ជា លើក ដំបូង  ហើយ 
នងឹ បន្ត រមួ ចណំេក ក្នងុ ការ អភវិឌេឍ ទផីេសារ 
មូលធន របស់ បេទេស កម្ពុជា»។ 

លោក Han Kyung Tae អគ្គ នា-
យក កេមុ ហ៊នុ  យានត់ា សុឃីេយរួធី(ីខេម-
បូឌា) ភីអិលសុី បាន ឲេយ ដឹង ថា ជាមួយ 
នឹង ការ ចុះ បញ្ជី ភាគ ហ៊ុន របស់ ធនាគរ 
អេសុីលីដា ភីអិលសុី  នៅ ក្នុង កេុម ហ៊ុន 
ផេសារ មលូ បតេ កម្ពជុា មលូធ នបូន ីយ កម្ម 
ទផីេសារ សរបុ របស ់កេ ុម ហ៊នុ ផេសារ មលូបតេ   
កម្ពុជា  នឹង កើនឡើង ៣ដង ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «យើង ជឿ ថា ធនាគរ 
អេសុីលី ភីអិលសុី  បាន បោះ ជំហាន 

ដបំងូ ដ ៏សខំន ់ ដើមេបី កា្លាយ ជា បេជាធនា-  
គរ ដ៏ពិ តបេកដ  តាម រយៈ ការ បោះ - 
ផេសាយ  លក ់មលូបតេ កម្មសទិ្ធ ិលើក ដបំងូ 
ជាសធារណៈ នេះ »។ 

ជាមួយ នឹង បទ ពិសោធជាង  ២៧ ឆ្នាំ   
ធនាគរ អេសីុលីដា  ភីអិលសីុ បាន ចាប់- 
ផ្តើម ដំបូង ក្នុង នាម ជា  អង្គ ការ មិន មេន 
រដា្ឋា ភិបាល   កាល ពី ឆ្នាំ ១៩៩៣ ជា មួយ 
ដើម ទនុ វនិយិោគ  ៦០០ ០០០ ដលុា្លារ ។ 
បច្ចបុេបន្ន  ដើម ទនុ របស ់ធនាគរ   នេះ  បាន 
កើន  ៧០០ ដង  ខណៈ   ទេពេយ សកម្ម សរបុ 
មាន បេហេល  ៦ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  កើន 
ជាង  ៩ ០០០ ដង និង បេក់ ចំណេញ 
សុទ្ធ  បាន កើនជិត  ២ ០០០ដង ។ នេះ 
បើ  តាម លោក  អិុន  ចាន់នី៕  LA 

កង់ ជា ចេើន ដេល មាន ដាក់ តំាង លក់ នៅ ក្នងុ ទីផេសារ បេទេស ប៊៊លហ្គារី។ រូបថត AFP

ការចុះបញ្ជីជាផ្លវូការរបស់អេសីុលីដានឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងេចន្ទ

អាមេរិកលក់មី-
សីុល១៨ដើមឲេយ
កោះតេវ៉ាន់តម្លេ
១៨០លានដុលា្លារ

ទីកេ៊ង វ៉ាស៊ីន តោនៈ កេសួង 
ការបរទេស អា មេ រិ ក បាន ឲេយ 
ដឹង កាលពី ថ្ងេ ពុធ ថា សហ រដ្ឋ - 
អា មេរិក អនុ ម័ត ការលក់ កាំ- 
ជេូច   រយៈចមា្ងាយឆ្ងាយ    ចំនួន    
១៨ ដើម  ដល ់ តេវ៉ាន់ក្នុង តម្លេ 
១៨០ លាន ដលុា្លារ ដេលជា សកម្ម- 
ភាព អាច   បង្ក  កានត់ េ ធ្ង ន់ ធ្ងរ  ដល ់
ភាព  តាន តឹង ដេល មាន សេប់ 
របស ់ទ ីកេងុ វ៉ាសុនី តោន ជា មយួ 
ទីកេុង ប៉េកាំង។ 

កេសួង ការ បរ ទេស អា មេ រិក 
បាន ឲេយ ដឹង ថា៖«ការ លក់ ដេល 
ស្នើ ឡើង នេះ បមេើ ផល បេយោ ជ ន ៍ 
ជាតិ  សេដ្ឋ កិច្ច និងសន្តិ សុខ 
អាមេ រិក ដោយ ការ គំ ទេ ដល់ 
កិច្ច ខិត ខំ ឥត ឈប់ ឈរ របស់ 
អ្នក ទិញ ដើមេបី ធ្វើ ទំនើប កម្ម 
បេដា ប់អាវុធ របស់ ខ្លួន និង  
ដើមេបី រកេសា សមត្ថ ភាព ការពារ  
ដ៏គួរ ឲេយ ទុក ចិត្ត  »។ 

សេចក្តី ថ្លេង ការ ណ៍ បានបន្ត 
ថា៖«ការ លក់ អាវុធ នឹង ធ្វើ ឲេយ 
បេសើរ  ឡើង នូវ សន្តិ សុខ នេ 
បេទេស អ្នក ទញិ  នងិ  ជយួ រកេសា 
នូវ ស្ថិរភាព នយោ បាយ  តុលេយ - 
ភាព កង ទ័ព  និងការ រីក ចមេើន 
សេដ្ឋ កិច្ច ក្នុង តំបន់ » ដោយ  
បន្ថេម ដោយ យោង   លើ អាទិភាព 
ជា  យុទ្ធ សស្តេ  របស់ ទីកេុង 
វ៉ាសុីន តោន ចំពោះ ការ បេឆំង 
ឥទ្ធិ ពល របស់ ទី កេុង ប៉េកាំង ។

កេសួង ការ បរទេស   លើក - 
ឡើង ថា  មីសុីល  បេភេទ MK-
48  ដេល អាច បាញ់ ពី នាវតេូវ 
បាន ផ្តល់ ពី កន្លេង សន្និ ធិ របស់ 
កង ទ័ព ជើង ទឹក អាមេ រិក ដេល 
មាន  សេប់ ។ 

តេ វ៉ាន់ តេូវ បាន គេប់ គេង 
ដោយ ឡេក ពី ចិន ដីគោក ចាប់- 
តាងំ ព ីឆ្នា ំ១៩ ៤៩  បនា្ទាបព់ ី កេមុ 
ជាតិ និយម ចាញ់ កេុម  កុម្មុយ - 
នី ស  ្តក្នុង សង្គេម សុីវិល ហើយ  
រត់ ភៀស   ខ្លួន ទៅ កាន់ ដេន កោះ 
ដើមេបី បង្កើត រដា្ឋា ភិបាល បេឆំង  
តបទីកេុង ប៉េកាំង  វិញ ។ 

ទោះ បីយា៉ាង ណ  ទី កេុង ប៉េ- 
កាងំ ចាត ់ទកុ តេវ៉ាន ់ជា ផ្នេក មយួ 
នេ ដេនដី  អធិបតេយេយ របស់ ខ្លួន 
ហើយ បាន ប្តេជា្ញា  វយ  កាន់ កាប់ 
កោះ តេ វ៉ាន ់នេះ ដោយ បេើ កមា្លាងំ  
បេសិន    ចាំបាច់ ៕ AFP/RR



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ TADA ជា ប្រតិបត្តិករ កក់ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង 
ត្របូង  កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ បាន ប្រ-
កាស  ពី ការ វិនិយោគ ជា យុទ្ធសាស្ដ្រ ពី 
Shinhan ដ្រល  ជា ធនាគារ ឈាន មខុ 
គ្រ របស់   កូរ៉្រខាង ត្របូង  ក្នុង ការ ទទួល 
ប្រក ់វនិ ិយោគទនុ បន្ត  Series A ដើម្រប ី  
ពង្រីក អាជីវ កម្ម របស់ ខ្លួន។

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន របស ់ក្រមុ- 
ហ៊នុ បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  ហរិញ្ញ ប្រប ទាន បាន 
ពី ការ វិនិ យោគ ន្រះ នឹង ត្រូវ ប្រើប្រស់ 
ដើម្របី ពង្រកី  ទផី្រសារ  របស ់ក្រមុហ៊នុ MVL 
ក៏ ដូច ជា ការ អភិវឌ្រឍ  ប្រព័ន្ធ អ្រកូ ចល័ត  
ដ្រល បង្កើត ឡើង នៅ លើ បច្ច្រក វិទ្រយា 
Blockchain របស់  MVL។  ការ វិនិ - 
យោគ ន្រះ នឹង ធ្វើ ឲ្រយ  MVL អាច មាន 
លទ្ធ  ភាព បង្កើន ទុន ពី ការ ពង្រីក ផ្រសារ 
របស់ កម្មវិធី TADA ដ្រល ជា ផលិត- 
ផល ធ្វើ ដំណើរ មិន កាត់ កម្រ ជើង សា 
របស់ ខ្លួន  ទាំង អ្នក បើកបរ និង អ្នកជិះ។

លោក   Kay Woo នាយក ប្រតបិត្ត ិ
របស ់ MVL បាន ថ្ល្រង ថា៖ « ជាមយួ ការ- 
វនិយិោគ  ន្រះ  យើង នងឹ អាច បន្ត  ប្រស- 
ក កម្ម  ក្នុង ការ បង្កើត ប្រព័ន្ធ អ្រកូ ចល័ត 

មួយ ប្រកប ដោយ និរន្តរភាព និង  មាន 
ភាព ប្រសើរ ជាង មនុ » ។ លោក   បន្ត ថា៖  
« ថ្មីៗ ន្រះ យើង ក៏ បាន បើកដំណើរ ការ 
នូវ ស្រវា កម្ម ដឹក ជញ្ជូន TADA  នៅ  
ប្រទ្រស កម្ពជុា  ដើម្រប ីជយួ សម្រលួ ដល ់
អាជីវ កម្ម និង អ្នក បើកបរ របស់ យើង 
ដ្រល បាន ទទលួ រង ផល ប៉ះពាល ់ព ីការ 
វាយ លុក ន្រ វីរុស កូវីដ ១៩ ។ ន្រះ ជា អ្វី 
ដ្រល យើង ចង់ បង្ហាញ ថា យើង អាច 
ប្រើ បច្ច្រកវិទ្រយា     មួយ បាន  »។ 

អ្នក នាំ ពាក្រយ របស់ ធនាគារ Shin-
han  បាន ឲ្រយ ដឹងថា  ប្រព័ន្ធ ចល័ត លើ  
បច្ច្រកវទិ្រយា Blockchain របស ់ MVL 
មាន ការ រីក ចម្រើន យ៉ាង ខា្លាំង សម្រប់ 
អ្នក ប្រើប្រស់ នៅ អាសុី អាគ្ន្រយ៍ ក្នុង 
រយៈ ព្រល ៣ឆ្នាំ កន្លង មក។ 

MVL ជា  ប្រព័ន្ធ អ្រកូ ចល័ត ដ្រល 
មាន មូល ដ្ឋាន លើ បច្ច្រកវិទ្រយា   Block-
chain ។ ក្រុម ហ៊ុន កំពុង ជំរុញ ឲ្រយ មាន 
ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ទ្រង ់ទ្រយ ធ ំមយួ តាម រយៈ  
ស្រវា កម្ម កក់ ការ ធ្វើ ដំណើរ  ដ្រល មិន 
កាត់ កម្រ ជើង សាដំបូង បង្អស់ នៅ 
អាសុី អាគ្ន្រយ៍  គឺ កម្មវិធី  TADA ដ្រល 
មាន អ្នក បើកបរ ជាង  ៨,១មុឺន  នាក់ 
និងអ្នក ប្រើ   ៥៥មុឺន  នាក់   នៅ ប្រទ្រ ស 
សិង្ហ បុរី វៀតណាម និង កម្ពុជា៕ LA

 ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រសុក្រ ទី២២ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com៨

តពី ទំព័រ ១... អាម្ររិក ប្រចាំ   កម្ពុជា 
លោក Patrick Murphy បាន ថ្ល្រង 
ក្នុង  សន្និសីទ សារ ព័ត៌ មាន កាល ពី ថ្ង្រ 
ព្រហស្របតិ៍ នៅ ទីស្តីការ ក្រសួង ស្រដ្ឋ - 
កិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថា ក្នុង ចំណោម  
ជំនួយ សរុប ន្រះ  ៥ លាន ដុលា្លារ គឺ  ជា 
ជនំយួ សម្រប ់ការ សា្តារ សម្របទា ស្រដ្ឋ-
កចិ្ច ឡើង វញិ នងិ  ២,៥ លាន ដលុា្លារ ជា 
ជំនួយ បន្ថ្រម សម្រប់ ផ្ន្រក សុខា ភិ-
បាល  កម្ពុជា  ក្នុង អំឡុង ព្រល  ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ដ្រល ជំនួយ ន្រះ ត្រូវ បាន ផ្តល់ 
តាម  រយៈ ទីភា្នាក់ ងរ អាម្ររិក  USAID។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖  « ខ្ញុំ មាន ស្រចក្តី រីក-
រាយ សមូ ប្រកាស នៅ ថ្ង្រន្រះ (ថ្ង្រ ២១) 
នូវ ការ ផ្តល់ ជំនួយ បន្ថ្រម  ៧,៥ លាន 
ដុលា្លារ ដល់ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ក្នុង ការ- 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង បញ្ហា សុខភាព សា-
ធារណៈ ការ ធ្វើ ត្រស្ត ន្រ វីរុសកូរ៉ូ ណា 
និង ការ លើក កម្ពស់ ចំណ្រះ ដឹង សុខ- 
ភាព ដល់ សាធារណ ជន ជាដើម»។

លោក បន្តថា៖ «ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ថា 
ក្នុង នោះ ថវិកា ចំនួន ៥លាន ដុលា្លារ គឺ 
ផ្តាត ទៅ លើ កា រសា្តារ សម្របទា ស្រដ្ឋកចិ្ច 
ឡើង វិញ ន្រ វិបត្តិ កូវីដ ១៩  ហើយ ជំ-
នួយ ន្រះ ជួយ លើ កកម្ពស់ ស្រដ្ឋកិច្ច 
ដល់ អ្នក ងយ រង គ្រះ»។

លោក  អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន  រដ្ឋមន្ត្រី ក្រ-
សួង ស្រដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  បាន ថ្ល្រង 

ថា ចពំោះ ការ ប្រើ ប្រស ់ហរិញ្ញប្រប ទាន 
ឥត សំណង ន្រះ  ក្នុង រយៈ ព្រល ខ្លី នឹង 
ត្រូវ ប្រើ  សម្រប់   ជួយ លើក កម្ពស់ ជីវ-
ភាព  ប្រចាំ ថ្ង្រ របស់ ប្រជាជន ដ្រល រង 
ផល ប៉ះ ពាល់ ខា្លាងំ ពី  កូវីដ ១៩ ។ ដោយ- 
ឡ្រក  សម្រប់   រយៈ ព្រល មធ្រយម  ថវកិា ន្រះ 
នឹង ជួយ រៀប ចំ កម្ម វិធី បណ្តុះ បណា្តាល 
ជនំាញ ការងរ ឡើង វញិ ដល ់ប្រជាជន 
ដ្រល រង គ្រះ ក្នុង វិស័យ ឯកជន ។

លោក ថ្ល្រងថា៖   «ក្នងុ នាម រដ្ឋា ភបិាល  
និង ប្រជាជន កម្ពុជា សូម ថ្ល្រង អំណរ- 
គុណ ចំពោះ រដ្ឋា ភិបាល  និង ប្រជាជន 
អាម្ររិក  ដ្រល បាន ផ្តល់ ជំនួយ អន្តរា-
គមន ៍ចគំោល ដៅ  នងិ ទាន ់ព្រល វ្រលា 
ដ្រល ជា កាយ វិការ ប្រកប ដោយ អត្ថ- 
ន័យ សម្រប់ ប្រជាជន កម្ពុជា»។

លោក បន្តថា ទន្ទឹម នឹង ន្រះ រដ្ឋា ភិ-
បាល ក៏ គ្រង នឹង ដក់ ច្រញ នូវ កម្មវិធី 
ជំនួយ សង្គម  ដើម្របី សម្រល ការ លំ-
បាក  និង រក្រសា លំនឹង ជីវភាព ប្រជាជន  
តាម រយៈ ការ អនុវត្ត កម្ម វិធី ផ្ទ្ររ សាច់- 
ប្រក់ សម្រប់ ក្រុម គ្រួសារ ប្រជាជន ក្រី- 
ក្រ ខ្វះ ខាត  ព្រម ទាំង ដក់ ច្រញ នូវ កម្ម- 
វិធី សាច់ ប្រក់ ពល កម្ម (cash for 
work ) ការ បណ្តុះ បណា្តាល ជនំាញ ខ្ល ី 
ដើម្របី បង្កើន លទ្ធ ភាព បង្កើត អាជីវកម្ម 
ផ្ទាល ់ខ្លនួ នងិ ឈាន ទៅ ចាប ់យក ការ-
ងរ  ក្នុង វិស័យ ថ្មី ។

លោក បន្តថា៖ «ជំងឺ កូវីដ ១៩ មិន 
ត្រឹម ត្រ បង្ក ផល ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ 
សខុភាព សាធារណៈ ប៉ណុោ្ណោះ ទ្រ ប៉នុ្ត្រ 
ថ្រម ទាងំ គរំាម កហំ្រង ដល ់ការ អភវិឌ្រឍ 
សង្គម  និងស្រដ្ឋកិច្ច នៅ ទូ ទាំង ពិភព - 
លោក  រួម ទាំង កម្ពុជា ផង ដ្ររ»។

យោង តាម  លោក Murphy សហ- 
រដ្ឋ អាម្ររិក បាន ផ្តល់ ជំនួយ ជាង  ១១ 
លាន ដុលា្លារ ដល់ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  
ចាប់  តាំង ពី មានការ រាតត្របាត ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ជា សកល លោក ។ 

កាល ព ីថ្ង្រទ ី១០ ខ្រម្រសា សមាគម  
រោង ចក្រ កាត ់ដ្ររ នៅកម្ពជុា (GMAC) 
ឲ្រយ ដងឹថា រោងចក្រ ជាង ១៨០ នៅក្នងុ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា បាន ផ្អាក ប្រតិបត្តិ ការ  
ខណៈ រោង ចក្រ  ៦០ ផ្រស្រងទៀត  កំពុង 
ស្ថតិ  នៅ ក្នងុ គ្រះ ថា្នាកន់្រ ការ បទិ ទា្វារ។ 
កម្មករ រោង ចក្រ កាត ់ដ្រ រ  ២០០ ០០០ 
នាក់  រង ផល ប៉ះ ពាល់ ផ្ទាល់ និង  ២ 
លាន  នាក់ ប៉ះ ពាល់ ប្រយោល។

គិត ត្រឹម ថ្ង្រទី ២៩ ខ្រម្រសា អាជីវ-
កម្ម ក្នុង វិស័យ ទ្រសចរណ៍ ប្រហ្រល   
២ ៨៦៥ ឬ ២៩,៥៧ ភាគ រយ ក្នងុចណំោម  
៩ ៦៨៩ បាន បិទ ទា្វា  រដ្រល បណា្តាល 
ឲ្រយ កម្មករ  ៤៦ ៣៦៩នាក់ គា្មាន ការ- 
ងរ ធ្វើ  និង មគ្គុទ្ទ្រស ក៍ ប្រហ្រល  ៩៦ 
បាន ព្រយួរ ការងរ  តំណាង ឲ្រយ ១,៥ ភាគ-  
រយ ន្រ  ចំនួន សរុប ៦ ៤១៦៕ LA

អាមេរិកផ្តល់ឲេយកម្ពជុា៧,៥លានដុលា្លារជួយ... TADAទទួលបានការវិនិយោគជា
យុទ្ធសាសេ្តពីធនាគារShinhan



ទីក្រុង ែ្រហ្វងហ្វឺតៈLufthansa  
ជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាល្លឺម៉ង់
កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍បានអះអាងថា
ខ្លនួបានជជ្រកជាមយួរដ្ឋាភិបាលជុវំញិ
ទកឹប្រក់សង្គ្រះក្រមុហ៊នុន្រះចនំនួ៩
ពាន់លានអឺរ៉ូ($១០ពាន់លាន)ដ្រល  
នងឹធ្វើឲ្រយទកី្រងុប៊្ររឡាងំគ្រប់គ្រងហ៊នុ
ច្រើនបផំតុក្នងុក្រមុហ៊នុអាកាសចរណ៍
ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដោយវីរុសកូរ៉ូណា។
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍យក្រសរបស់

អាល្លឺមង៉់ន្រះបានឲ្រយដងឹតាមរយៈស្រចក្តី
ប្រកាសពត័៌មានថា៖«គនំតិនោះមនិទាន់
បានបញ្ចប់នៅឡើយសម្រប់វធិានការ
ធ្វើឲ្រយមានស្ថិរភាពក្នុងចំនួនទឹកប្រក់
ដល់ទៅ៩ពាន់លានអរឺ៉ូដ្រលទកឹ  ប្រក់
៣ពាន់លានអរឺ៉គូជឺាទម្រង់ប្រក់កម្ចី»ពី
ធនាគារវិនិយោគសាធារណៈKfW។
តាមផ្រនការដ្រលបានស្នើពិភាក្រសា

ជាមួយមូលនិធិស្ថិរភាពស្រដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិ-
បាលសហពន័្ធ(WSF)ដ្រលបានដក់
ដើម្របីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្រការ-
រកីរាលដលវរីសុWSFនងឹទញិយក
ភាគហ៊ុន២០ភាគរយក្នុងក្រុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍ន្រះព្រមជាមួយបណ្ណ-
បណំលុដ្រលអាចប្តរូបានតម្ល្រ៥ភាគរយ  
បន្ថ្រមទៀតក្នុង១ភាគហ៊ុន។
ប្រសនិបើយល់ព្រមដណំោះស្រយ

អាចបិទបញ្ចប់ភាពមិនចុះសម្រុងគា្នា
ជាច្រើនសបា្តាហ៍ជុំវិញរឿងរា៉ាវរបស់
អាកាសចរណ៍Lufthansaរវាងក្រមុ
អភិរក្រសនយិម(CDU)របស់លោកស្រី
អធិការបតី AngelaMerkelនិងដ្រគូ
វ័យក្ម្រងនិយមកណា្តាល(SPD)។
អ្នកនយោបាយគាំទ្រស្រដ្ឋកិច្ចក្នុង

ចំណោមអ្នកនយោបាយរបស់Mer-
kelបានបដិស្រធជាយូរមកហើយ
ចំពោះការជាប់ទាក់ទិនដោយរដ្ឋក្នុង
ចំណ្រកហ៊ុនច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍Lufthansaដ្រល
និយាយថាការសម្រចចិត្តអាជីវកម្ម
គួរស្នើទៅកាន់គណៈនាយក។

ប៉ុន្ត្រខាងSPDប្រកាន់ខា្ជាប់នូវការ-
កានក់ាប់ភាគហ៊នុធំដ្រលនងឹអនញុ្ញាត
ឲ្រយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប្រ៊រឡាំងមាន 
ឥទ្ធិពលលើថៅក្រជុំវិញការកាត់បន្ថយ
ការងារដ្រលមានសកា្តានុពលឬក៏
គោលដៅបរិសា្ថាន។
គោលបំណងខ្លះរបស់ក្រុមនិយម

កណា្តាលនឹងត្រូវបានបំព្រញជាមួយ
កៅអី២ត្រងតាងំដោយរដ្ឋនៅគណៈ-
គ្រប់គ្រងរបស់ក្រមុហ៊នុLufthansa
ព្រមជាមយួលក្ខខណ្ឌទំាងឡាយដ្រល  
មានច្រងពី«ការលះបង់សទិ្ធិន្រការទទូាត់
ភាគលាភនាព្រលអនាគតនងិការរតឹត្របិត 
លើការគ្រប់គ្រងប្រក់បំណាច់»។
កាស្រតស្រដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ង្រ Han-

delsblattបានរាយការណ៍កន្លងមក
ថាអ្នកដ្រលត្រូវត្រងតាំងទៅកាន់
តនួាទីក្នងុក្រមុប្រកឹ្រសាក្នងុក្រមុហ៊នុន្រះ
នឹង«មិនម្រនជាអ្នកនយោបាយឬ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសុីវិលនោះទ្រ» ប៉ុន្ត្រ
ជាពាណិជ្ជករក្នងុគរំូប្រហាក់ប្រហ្រល
ទៅនងឹក្រមុហ៊នុផលតិយន្តហោះក្នងុ
តំបន់អឺរ៉ុបAirbus។
Lufthansaបានឲ្រយដងឹថាកចិ្ចប្រជំុ

មា្ចាស់ភាគហ៊នុវសិាមញ្ញនងឹត្រវូសម្រច  
ទៅលើការបង្កើនមលូធនដ្រលត្រវូការ
ដ្រលនឹងធ្វើឲ្រយចុះខ្រសាយនូវតម្ល្រភាគ-
ហ៊ុនរបស់មា្ចាស់ភាគហ៊ុនដ្រលមានស្រប់។ 
ក្នងុតនួាទីរបសខ់្លនួជាអ្នកតាមដន

ឃ្លាំមើលការប្រកតួប្រជ្រងគណៈកម្មការ
អឺរ៉ុបត្រូវត្រផ្តល់នូវឱកាសក្នុងការត្រួត- 
ពិនិត្រយដល់កញ្ចប់ទឹកប្រក់សង្គ្រះ 
នោះមនុព្រលរឿងន្រះនងឹបន្តដណំើរ
នីតិវិធីទៅមុខទៀត៕AFP/RR
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Dusit កែសមែលួ សែវាកម្ម សណ្ឋាគារ   ឲែយ 
សែប តាម លក្ខខណ្ឌ សម័យ កាល កូវីដ ១៩
ទីក្រុងបាងកកៈ Dusit In-

ernationalដ្រលជាក្រុម-
ហ៊ុនអភិវឌ្រឍន៍សណា្ឋាគារនិង
អចលនទ្រព្រយឈានមុខមួយ
ក្នុងប្រទ្រសថ្រ បានឆ្លើយតប
ចំពោះបញ្ហាប្រឈមបណា្តាល
មកពីការរកីរាលដលកវូីដ១៩
ដោយការណ្រនាំកម្មវិធីស្រវា-
កម្មថ្មីសម្រប់ភ្ញៀវមកសា្នាក់។
កម្មវធិី«DusitCareៈសា្នាក់

នៅជាមួយទំនុកចិត្ត»ត្រូវបាន
គ្រតាងំបងា្ហាញនៅសណា្ឋាគារ     នងិ
រសីតDusitទូទាងំពិភពលោក  
រួមទាំងការណ្រនាំសមា្ភារស្រវា-
កម្មនងិរបៀបរបបប្រតិបត្តិការ
ថ្មីៗ នៅទីតាំង៥ផ្រស្រងៗ គា្នាៈ
ការសា្នាក់នៅបត់ប្រនសវុត្ថិភាព  
និង សុខុមាលភាព បទពិសោធ 
ក្នុងតំបន់បច្ច្រកវិទ្រយាជាដើម។ 
ការសា្នាក់នៅមានភាពបត់ប្រន 

និងជម្រើសន្រការផ្តល់ជូន
អាហារព្រលព្រកឹដល់ភ្ញៀវសទុ្ធ- 
ត្រត្រូវបានក្រសម្រួល។
ក្រុមហ៊ុនន្រះបានឲ្រយដឹងថា

សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាព
នងឹឃើញនៅតាមសណា្ឋាគារនងិ 
រីសតDusitនីមួយៗ ក្នុងការ-
លើកកម្ពស់នូវសុខភាពយា៉ាងពិត- 

ប្រកដនងិការអនវុត្តសវុត្ថិភាព   
ដ្រលរួមទាងំការអនវុត្តអនាមយ័ 
ជាប្រចាំនៅតាមបន្ទប់ទាងំអស់
និងតាមទីតាំងសាធារណៈក្នុង
បរវិ្រណសណា្ឋាគាររមួទាងំការ- 
ពនិតិ្រយតាមដនកម្តាព្រលភ្ញៀវ
មកដល់ទៀតផងការប្រងច្រក
គមា្លាតសមល្មមក្នងុភោជនយីដ្ឋាន   
និងវិធានការច្រើនផ្រស្រងទៀត
ដ្រលរចនាឡើងដើម្របីការពារ
សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដល់
ភ្ញៀវអតិថិជននិងបុគ្គលិក។
ដើម្របីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាព

បគុ្គលជម្រើសអាហារតាមបន្ទប់
របស់Dusitត្រូវបានលើកកម្ពស់
ដើម្របីរមួបញ្ចលូអាហារសខុភាព   
ខណៈភ្រសជ្ជៈនឹងត្រូវផ្តល់ជូន
ត្រភ្រសជ្ជៈមានប្រយោជន៍ដល់
សុខភាពនិងអាហារសម្រន់
ដ្រលភ្ញៀវចង់ពិសាដោយមិន
គិតថ្ល្រ។ ទីធា្លាលម្ហ្រកម្រសាន្តនៅ
ខាងក្រវិញត្រូវបានផ្តល់ជូន
ច្រើនសម្រប់ហាត់ប្រណ។
សម្រប់បទពិសោធសហ-

គមន៍វញិDusitបានចាប់ដ្រគូ
ជាមួយអ្នកជំនាញផ្ន្រកម្ហូប-
អាហារក្នងុសហគមន៍ដល៏្អបផំតុ 
នងិអ្នកត្របាញក្នងុតបំនជ់ាច្រើន  

ដចូន្រះភ្ញៀវអាចរកីរាយជាមយួ  
អាហារដឆ៏្ងាញ់ក្នងុសហគមន៍នងិ 
វត្ថុអនសុ្រសាវរយី៍ល្អៗ ដោយមនិ
ត្រវូច្រញពីតបំន់មានផាសកុភាព 
ន្រសណា្ឋាគារDusitនោះទ្រ។ 
ក្រុមហ៊ុនន្រះបានឲ្រយដឹងថា

ដើម្របីធ្វើទនំាក់ទនំងនងិស្រវា-
កម្មមានប្រសិទ្ធភាពDusitក៏
បានអនុវត្តបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីដើម្របី
អនុញ្ញាតឲ្រយបង់ប្រក់តាមទូរ-
ស័ព្ទដ្រ និងដំឡើងឧបករណ៍
ឌជីថីលជាច្រើនកន្ល្រង។បន្ទប់
ប្រជុំនិងសមា្ភារប្រជុំមានភាព-
បត់ប្រនហើយស្រវាអីុនធឺណិត  
មានល្របឿនលឿនដើម្របីធានា
ថាភ្ញៀវនៅត្រអាចភា្ជាប់ទំនាក់-
ទំនងបានជានិច្ច។

 លោកស្រីSuphajeeSuth-
umpunប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ 
Dusitអន្តរជាតិបាននិយាយ
ថា៖«កូវីដ១៩ប៉ះពាល់ពិត-
ប្រកដដល់ឧស្រសាហកម្មរបស់
យើង ហើយគា្មានការសង្រស័យ
ទាល់ត្រសោះថាសុខភាព
សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ នឹង
ត្រូវយកចិត្តទុកដក់មុនគ្រ
ព្រលភ្ញៀវកក់សណា្ឋាគារយើង
ជាថ្មីនោះ»៕TheNation/RR

Lufthansa    ជជែក ជាមួយ រដ្ឋា ភិ បាល លើ កញ្ចប់ ទឹក បែក់  $១០ ពាន់ លាន
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 នៅ ជាន់ ខាងលើ នៃ បន្ទប់ តាំង 
បង្ហាញ នាឡកិាដៃ ម៉ាក « ព ូ» អ្នក ច្នៃ ម៉ដូ 
កំពុង រចនា  និង ដំឡើង នាឡិកាដៃ      
ដ៏ សៃស់ស្អាត សមៃប់ លក់ នៅលើ 
ទីផៃសារ ។ អស់ រយៈពៃល ២ ឆ្នាំ កន្លង- 
មកនៃះ កៃុមហ៊ុន  បាន ផលិត នា-
ឡិកាដៃ បៃណីតៗ ជាចៃើន សមៃប់ 
បៃទៃស កម្ពជុា កដ៏ចូជា សមៃប ់ទផីៃសារ 
កៃបៃទៃស ។ នាឡិកាដៃ ម៉ាក « ពូ »  
ជា នាឡិកាដៃ ដំបូង គៃ ដៃល ផលិត   
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 បនា្ទាប់ពី ការលក់ នាឡិកាដៃ ៣ ម៉ូ 
ដៃល ដបំងូ ដោយ ជោគជយ័ ស្ថាបនកិ 
កៃុមហ៊ុន នាឡិកាដៃ ម៉ាក « ពូ » លោក 
ពូ ទី កំពុង សម្លឹងមើល ទីផៃសារ នាឡិកា 
វៀតណាម ដៃលមន តម្លៃ ៧៥០ លាន 
ដលុា្លារ ជាមយួនងឹ ម៉ ូដៃល «Oyster» 
ដៃល នឹងតៃូវ ចៃញលក់ 
នៅ ខៃកៃយ ។ 
 មោទនភាព 
នាឡិកាដៃ      
ម៉ូ ដៃល PU 
Oyster ដៃល 
ផលិត នៅ សៃុក 
ខ្មៃរ នៃះ វា គឺជា និមិត្តសញ្ញា ដ៏ សំខាន់ 
សមៃប់ កៃុមហ៊ុន ។ វា គឺជា សក្ខីភាព 
បញ្ជាក់ ពី មហិច្ឆតា របស់ កៃុមហ៊ុន 
ក្នុងនាម ជា អ្នក ផលិត នាឡិកា ដៃល 
កពំងុ កៃច្នៃ  នងិ រចនា  នងិ ផលតិ នាឡ-ិ
កា បៃណីត ។ 

 លោក ទី  បាន ឲៃយ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹង 
ថា ៖« ការចំណាយ បៃក់ ចំនួន ៣០០ 
ដុលា្លារ  ឬ ៤០០ ដុលា្លារ គឺ វា មិន ចៃើន ទៃ 
សមៃប់ ជនបរទៃស ប៉ុន្តៃ នៅ កម្ពជុា វា 
គឺជា ចំនួន ទឹកបៃក់ ដ៏ ចៃើន ។ ដូច្នៃះ 
យើង បាន ផលិត នូវ អ្វីដៃល បៃជាជន 
ចង់បាន ប៉ុន្តៃ បៃហៃល វា មិន ងយ-
សៃួល ទៃ សមៃប់ បៃជាជន នៅក្នុង 
បៃទៃស របស់ខ្ញុំ ក្នុង ការទិញ នាឡិកា 
នៃះ » ។ 

 នាឡិកាដៃ ម៉ូ ដៃល Oyster នៃះ 
គឺជា កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង រប ស់ កៃុម-
ហ៊ុន ក្នុងការ អភិវឌៃឍ ផលិត នាឡិកាដៃ 
ឲៃយ កាន់ តៃមន លក្ខណពិសៃស ។ 

 

កៃុមហ៊ុន 
តៃូវ ចំណាយ 

ពៃល ១សបា្តាហ ៍ដើមៃប ីផលតិ 
នាឡិកាដៃ ម៉ូ ដៃល «Traditional» 
របសខ់្លនួ  ខណៈ កៃមុហ៊នុ មន គោល-
បំណង ផលិត នាឡិកាដៃ ម៉ូ ដៃល 
Oyster ឲៃយ បាន ចំនួន ១០ គៃឿងក្នុង 
រយៈពៃល តៃឹមតៃ ៣ ថ្ងៃ ។ 

 លោក ទ ីថ្លៃងថា  នាឡកិា នៃះ យក គរំ ូ
តាម ម៉ាក Rolex Oyster Perpetu-
al ។ ទៃនិច ចង្អុល មោ៉ាង ដើរ ដោយ 
ទៅមុខ ឥត កញ្ឆក់ៗ ហើយ ផ្ទៃ ធ្វើ ពី 
កញ្ចក់ ពិសៃស ដ៏ បៃណីត ។ 

« នៅពៃល យើង ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម 
ដំបូង ខ្ញុំ តៃូវ សមៃច ថា  តើ ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ 

អ្វីដៃល ងយសៃួល ដៃល នរណា ក៏ 
អាច ចម្លង បាន ឬក៏ ផលិត អ្វីដៃល 
ពិបាក ដៃល គ្មាន នរណាម្នាក់ អាចធ្វើ 
បាន » ។ 

 លោក ទី  លើកឡើងថា ៖« ធ្វើ ដោយ 
ខ្លួនឯង គឺជា គោលដៅ របស់ កៃុមហ៊ុន 

នាឡិកាដៃ « ពូ » តាំងពី ដំបូង 
ហើយ នៃះ គឺជា 

ជំហាន មួយ 

ឆ្ពោះទៅមុខ ។ 
យើង តៃងតៃ     
ចង់ ផ្តល់នូវ គុណ- 
ភាពល្អ បំផុត សមៃប់ តម្លៃ 
ទាប បំផុត តាម ដៃល អាច 
ធ្វើបាន » ។ 

 លោក ទី  សង្កត់ធ្ងន់ថា  លោក បាន 
ខិតខំ តស៊ូ ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង 
តមៃូវការ ម៉ូ ដៃល ដំបូង របស់លោក 

ដោយ លោក បាន លើកឡើងថា ៖        
« អតិថិជន ជាចៃើន ទូរស័ព្ទ មក ខ្ញុំ 
ធ្វើការ កុ ម្ម៉ង់ នាឡិកា ដៃល ពួកគៃ 
មិនទាន់បាន មើលឃើញ នៅឡើយ » ។ 

 គៃឿង ផ្គុំនាឡិកា  « ពូ » បានមកពី 
កៃុមហ៊ុន នាឡិកា ម៉ាក Citizen ដ៏ 
លៃបីលៃបាញ (21-jewel Miyota) 
សមៃប់ ម៉ូ ដៃល Classic, Tradi-
tional និង ម៉ូ ដៃល Engraved ។ 

 កៃុមហ៊ុន លក់ នាឡិកាដៃ បាន ជាង 
១៥០ គៃឿង នៅ ទីផៃសារ បរទៃស និង  
៥៥០ គៃឿង ជាសរបុ ចាបត់ាងំព ីពៃល 
ចាប់ផ្តើម មក ។ ខណៈ ចំនួន នៃះ 

ស្តាប់ទៅ ហាក់ តិច តូច ប៉ុន្តៃ ២ ម៉ូ- 
ដៃល មុន គឺ ម៉ូ ដៃល Classic 

និង Traditional កៃុមហ៊ុន 
លក់ ដាច់ ទាំងអស់ដៃល 

ចំណាយពៃល   ១  
សបា្តាហ៍ ក្នុង ការ- 
ផលិត    ១គៃឿង ។  

 ចំពោះ ស៊ៃរី 
«Engraved » 
ដៃល ចំនួន មន 
កំណត់ តៃូវ លក់ 

រាយ ក្នុងតម្លៃ 
៣៥០០ ដុលា្លារ ទៅ 

១០ ០០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ 

គៃឿង ដៃល តៃូវបាន ដាក់លក់ ដើមៃបី 
អបអរ ខួប ២ ឆ្នាំ របស់ កៃុមហ៊ុន ។        
ម៉ូ ដៃល នៃះ តៃូវ ចំណាយពៃល ៣០ ថ្ងៃ 
ដើមៃបី ផលិត ក្នុង ១ គៃឿង ។ 

 នៅ ផ្ទៃ ខាង មន កៃបាច ់ចរ នា ដ ៏សៃស-់
ស្អាត មន ចម្លាក់ រូប « រា ហូ» ដៃល 
តៃូវបាន ដាក់ឈ្មាះ តាម រូបភាព 
នៅលើ ជញ្ជាំង បៃសទអង្គរវត្ត ជា 
ចម្លាក់ យ៉ាង បៃណីត នៅ ផ្ទៃ ខាង 
នាឡិកាដៃ ដៃល សៃប ដោយ មស 
២៤ កា រា៉ាត់ ។  

 នាឡិកាដៃ ដៃល ចំនួន មនកំណត់ 
នៃះ ធ្វើ ឡើងព ីដៃក អុណី ុក ជាមយួនងឹ 
ទៃនិច លៃខ ធ្វើ ពី ពៃជៃ និង ខៃសៃ ធ្វើ ពី 
សៃបៃក ដ៏ សៃស់ស្អាត ។  

 លោក ទី  ថ្លៃងថា ៖« ទាំងនៃះ គឺជា 
នាឡកិាដៃ ពសិៃស ពពីៃះ យើង ឆ្លាក ់
រូប សិលៃបៈ ដៃលមន នៅលើ បៃសទ 
អង្គរវត្ត ពិតៗ ។ 

ម៉ ូដៃល ផៃសៃងទៀត ដចូជា Patek 
Philipe ក ៏ផលតិ នាឡកិាដ ៏សៃស-់ 
ស្អាត ផងដៃរ ប៉ុន្តៃ នៃះ ជា អ្វីដៃល 
ពកួគៃ មនិអាច ធ្វើបាន ពពីៃះ វា ជា 
សិលៃបៈ  និង បៃវត្តិ របស់ យើង ។ 
យើង បៃហៃល ជា មិន ធ្វើ អ្វី ដូចនៃះ 
ទៀត ទៃ » ។ 

 ចក្ខវុសិយ័ របសល់ោក ទ ីសមៃប ់
កៃុមហ៊ុន មិន តៃឹមតៃ ពងៃឹង កៃុម- 
ហ៊ុន របស់លោក ឲៃយ កា្លាយជា កៃុម-
ហ៊ុន ផលិត នាឡិកាដៃ ដៃលមន 
ការ ទទួល ស្គាល់ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ 
លោក ថៃមទាំង ចង់ ឲៃយ នាឡិកាដៃ 
របស់លោក កា្លាយជា ម៉ាក បៃណីត 
របស់ កម្ពុជា ផងដៃរ ដោយ ពងៃីក 
វត្តមន របស់ខ្លួន ទាំង នៅក្នុង  និង 
កៃបៃទៃស ។ 

« ទោះបី ហាង លក់ គៃឿង អ- 
លង្ការ មួយចំនួន បាន ទាក់ទង មក 
យើង ចង់ លក់ នាឡិ ការបស់ យើង 
ក្តី ប៉ុន្តៃ យើង បានជៃើសរីស 
ផ្តាតទៅលើ យីហោ របស់ យើង 
ជាមុន ពីពៃះ ពួកគៃ អាច លក់ 
នាឡ ិការបស ់យើង រមួជាមយួ ម៉ាក 
លៃបីៗ ឬ នាឡិកា ក្លៃងកា្លាយ ដូច្នៃះ 
ឈ្មាះ របស់ យើង នឹង បាត់បង់ 
កិត្តិនាម » ។ 

 លោក បន្តថា ៖« ខ្ញុំ មិន ចង់បាន 
លុយ ទៃ ក្នុងពៃល ឥឡូវនៃះ ខ្ញុំ ចង ់
កសង គុណ  តម្លៃ ម៉ាក យីហោ 
របស់ ខ្ញុំ ជា មុនសិន »៕ 

នាឡិកាម៉ាក«ពូ» ជានាឡិកាដៃដំបូងគៃដៃលតៃូវបានផលិតនៅក្នុងពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា។ 
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ស្ត្រីម្នាក់កំពុងយកកម្ទ្រចបាក់ប្រកច្រញពីផ្លូវក្រយពីមនការបាក់ដីដោយសារព្រយុះសីុក្លនូ។ AFP

តំបន់នៅជិតក្រសួងការពារជាតិសា្ងាត់ជ្រងំ២ម៉ោងក្រយពីដាក់បម្រម។BKP

ទីក្រុងកូលណាៈ  មហាព្យុះ ស៊ី-
ក្លូនបាន វាយ ប្ហារ ទៅ លើ ប្ទ្ស 
បង់ ក្លា ដ្ស  និង ឥណ្ឌា ភាគ ខាង កើត  
នៅ ក្នុង រយៈ ព្ល ជាង ២០ ឆ្នាំ  បាន    
បំផ្លាញ   ផ្ទះ   ជា ច្ើន ខ្នង  និង បង្ក ឲ្យ     
ទកឹ ជនំន ់ជន ់លចិ រថ យន្ត អស ់ជា ច្ើន 
គ្ឿង នៅ តាម ផ្លវូ  ហើយ បាន ផ្តាច ់ជ ីវតិ 
មន៊ស្ស ១២នាក់ ។ 

 អាជា្ញាធរ  បាន ចាប់ ផ្តើម ត្ួត ពិនិត្យ-
មើល ករ ខូច ខាត កល ពី ថ្ង្ ព្ហ-
សប្តិ៍  កយ្ ព ីមនស៊ស្ ជា ច្ើន លាន-
នាក់  មិន បាន ដ្ក ព្ញ ១  យប់  ដ្ល 
ត្ូវ បាន គ្ មើល ឃើញ ថា  ខ្សល់ បាន 
បក់ បោក ក្នុង ល្បឿន ១៦៥ គីឡូម៉្ត្ 

ក្នុង១ ម៉ោង  ដោយ បាន គាស់រលើង 
ដើម ឈើ អស់ ជា ច្ើន  បង្គោលភ្លើង 
អគ្គ ិសន ី ជញ្ជាងំ  នងិ ដបំលូ ផ្ទះ  នងិ ធ្វើ 
ឲ្យ ម៉ោស៊ីន អគ្គិ សនី ផ្ទុះ អស់ ជា ច្ើន 
គ្ឿង  ផង ដ្រ ។ 

មន្ត្ី បង់ ក្លា ដ្ស  បាន ថ្ល្ង ថា  ពួក - 
គ ្ បាន កពំង៊ រង ់ចា ំរបាយ ករណ ៍ចញ្ 
ពី តំបន់ សាន់ ដារ បាន់ស៍ (Sundar-
bans)  ជា ទី តាំង ប្តិក ភណ្ឌ ពិភព- 
លោក របស់ អង្គករ UNESCO  ដ្ល 
មន ឈ្មោះ ល្បី  ដោយ សារ ព្ កោង- 
កង របស់ ខ្លួន  និង ជា កន្ល្ង របស់ 
ប្ជា ជន រស់ នៅ ក្នុង ព្  សម្បូរ ទៅ 
ដោយ ហ្វូងសត្វ ខា្លា យ៉ោង គ្ះ ថា្នាក់  

នៅ តបំន ់ប៊ង្ហា្គោល ់ ដល្ បាន រង ករ- 
វាយ ប្ហារ  ដោយ សារ ព្យុះ ស៊ី ក្លូន  
យ៉ោង ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផ៊ត នៅ ទី នោះ ។ 

 ករ ជួយ សង្គ្ះ ទូទៅ  ដ្ល បាន     
ធ្វើ ករ ជម្លៀស មន៊ស្ស ជាង ៣ លាន 
នាក់ ច្ញ ពី ភូមិជាច្ើន  នៅ តាម - 
បណ្តោយឆ្ន្រ សម៊ទ្ ដើម្បីឲ្យ  រួច ផ៊ត ពី    
ករ សា្លាប់   ដោយ ខ្យល់ព្យុះ ន្ះ  ត្ូ វ   
បាន រារាំងដោយ សារ ភាព ភ័យ ខា្លាច 
ចំពោះករ ឆ្លង រាល ដាល ន្វី រ៊ស ផ្លូវ- 
ដង្ហើម ករូ៉ណូ  ដល្ បាន រាត តប្ាត នៅ 
ក្នុង ជំរំ នានា ដ្ល មន  មន៊ស្ស  កំព៊ង 
រស់ នៅយ៉ោង ច្ើន ណ្ន ណន់ តាន់- 
តាប់ នោះ ៕AFP/SK

ពយុ្ះសី៊ក្លូនកម្លាងំខ្លាងំបង្កខូចខតផ្ទះសំប្ងនិងមន៊ស្សស្លាប់នៅបង់ក្លាដ្សនិងឥណ្ឌា

ករដាក់ប្ទ្សថ្ក្នងុគ្អាសន្ន
ដើម្បីទប់ស្កាត់ករឆ្លងរាលដាលកូវីដ
គ្ងបន្តរយៈព្ល១ខ្ទៀត
ក្រងុបាងកកៈ  បភ្ព យោធា 

បាន ថ្ល្ង ថា  ករ ដាក់ ប្ទ្ស 
ក្នុង ភាព គ្ អាសន្ន  គ្ង បន្ត  
រ យៈព ល្   ១ខ ្ ទៀត  ខណៈ ដល្ 
អាជា្ញាធរ សន្តិ ស៊ខថ្  នៅ ត្       
« មិន ជឿ ជាក់ » អំពី សា្ថានភាព 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  នៅ ឡើយ  បនា្ទាប់ 
ពី ប្ទ្ស  ន្ះ បាន បន្ធូរ បន្ថយ  
ករ រ ឹតបន្តឹ ង  ករ  ធ្វើ ដំណើរ 
ច្ញ-ចូល   តាំង ពី ដើម ខ្ ន្ះ ។ 

 ប្ភព នោះ  បាន ថ្ល្ថា  ជំហរ 
របស់ ពួក គ្ បាន បង្ហាញ ថា  
លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្ី ប្យ៊ធ 
ចាន- អូ ចា  កល ពី ថ្ង្ ព៊ធ  បាន 
ជួប ជា មួយ យោធា កំពូល ៗ   
ដើម្បី ដោះ ស្យ ករ ផ្ទុះ ឆ្លង-
រាល ដាល នជ្ងំ ឺក ូវដី ១៩  ដល្ 
បាន« កពំង៊ បផំ្លចិ បផំ្លាញ យ៉ោង-
ខា្លាំង ទៅ លើ មន៊ស្ស មក ពី គ្ប់ - 
មជ្ឈ ដា្ឋាន ទាំង អស់ » ។ 

 ប្ភព នោះ  បាន ថ្ល្ង ថា  ប្-

ម៊ខ យោធា មួយ ចំនួន  បាន 
ត្ៀមលក្ខណៈ រួច ជា ស្ច  
ដើម្បី អន៊វត្ត ឲ្យ ស្ប ទៅ តាម 
បំណង របស់ រដា្ឋា ភិបាល ថាតើ 
ខ្លនួ បាន សមច្ ចតិ្ត  ដើមប្ ីបន្ត- 
ដាក ់បទ្ស្ ក្នងុ  គ ្អាសន្ន ដរ្ 
ឬយ៉ោង ណ ?  ករ អន៊វត្ត ឲ្យ 
បាន ខា្លាំង ក្លា  នឹង បន្ត ធ្វើ ឡើង 
រហូត ដល់ ករ ឆ្លង រាល ដាល 
បាន ធូរ ស្ល ឡើង វិញ ។ 

 ក្៊ម ប្ឹក្សា សន្តិស៊ខ ជាត ិ ទី- 
ភា្នាក់ ងរ ស៊ើប អង្ក្ត ជាតិ  និង 
ក្៊ម ទី ភា្នាក់ ងរ យោធា  បាន 
កំព៊ង ឃ្លាំ មើល យ៉ោង យក ចិត្ត-
ទ៊ក ដាក់ ទៅ លើ ករ បន្ធូរ បន្ថយ 
ន ្ករ បទិ អាជ ីវកម្ម  ចាប ់តាងំ ព ី
ថ្ង្ ទី ១៧  ខ្ ឧសភា  ១  ថ្ង្  
ដ្ល បានមើល ឃើញ ថា  មន 
មន៊ស្ស ជា ច្ើន បាន នាំ គា្នា     
ទៅ  ទិញទំនិញ  និង សម្ភារ នៅ - 
តាម ផ្សារ ទំនើប ៕BKP/SK

លោកសី៊ជីនភីងថាចិនប្ឆំាងកររខំនដល់កិច្ច-
សហប្តិបត្តិករអន្តរជាតិប្ឆំាងជំងឺរាតត្បាត
ក្រុងប៉្រកាំងៈ  ប្ធា នាធិប - 

តីចិន  លោក ស៊ី  ជីន ភីង  បាន 
ថ្ល្ង កល ពី ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ ថា  
ប្ទ្សចិន ប្ឆំង ទង្វើដ្ល 
រខំាន ដល ់បត្បិត្ត ិករ អន្តរ ជាត ិ 
ប្ឆំង ករ ឆ្លង  រាល ដាល ន្ 
ជំងឺ កូវីដ១៩  និង ករ ធ្វើ ឲ្យ 
អន្តរាយដល់ ពិភព លោក  និង 
ជា ពិស្ស កិច្ច ខិតខ ំប្ឹង ប្ង  
ប្ឆំង ជំងឺរាតត្បាត   នៅ ក្នុង 
ប្ទ្ស កំព៊ង អភិវឌ្ឍ ន៍ ។ 

 នៅ ក្នុង ករសន្ទនា តាម-
ទូរស័ព្ទ មួយ  ជា មួយ នាយក-
រដ្ឋមន្ត្ី បង់ ក្លា ដ្ស  គឺ លោក- 
ស្ី  ស្ក ហាស៊ី ណ  លោក  
ស៊ី ជីន ភីង  បាន បន្ថ្ម ថា  ប្-
ទ្ស ចិន  មន ឆន្ទៈ បន្ត ធ្វើ ករ 
ជា មួយ សហគមន៍ អន្តរ ជាតិ  
នៅ ក្នុង នោះ មន ប្ទ្ស បង់-
ក្លា ដ្ស  ដើម្បី គាំទ្ អង្គករ-
ស៊ខ ភាព ពិភព លោក  នៅ ក្នុង 
ករ ដើរ តួ នាទី ដឹក នាំ យ៉ោង សំខាន់ 
មួយ  ដើម្បី   ជំរ៊ញ ឲ្យ មន កិច្ច - 
សហ ប្តិបត្តិករ អន្តរ ជាតិ 
ស្តពី ីករ ករ ពារ នងិ គប្ ់គង្ រមួ  
និង ករ ពារ ស៊វត្ថិភាព សន្តិ ស៊ខ 
ស៊ខ ភាព សាធារណ ៈសកល ។ 

 លោក ស៊ី  ជីន ភីង  បាន ថ្ល្ង 
ថា  ករ រិះ គន់ យ៉ោង ខា្លាំង នៅ 
ព្ល បច្ចុប្បន្ន  នៅ ក្នុង ករ - 
ប្យ៊ទ្ធ ប្ឆំង របស់ ប្ទ្ស 
ចិន  ជា មួយ ជំងឺ វី រ៊ស ផ្លូវ ដង្ហើម - 
ករូ៉ ូណ  ជា ផ្នក្ ផស្ង្ ៗ  គា្នា របស ់
សង្គម បង់ ក្លា ដ្ស  បាន បន្ត 

គាំទ្ ជា មួយ ប្ទ្ស ចិន  នៅ 
ក្នងុ មធយ្ោ បាយ ខស៊ៗ គា្នា  ដល្ 
បាន បង្ហាញ អពំ ីមតិ្ត ភាព ស្មោះ-
ត្ង់  របស់ ប្ជា ជន បង់ ក្លា-
ដ្ស  ដ្ល បាន ច្ក រំល្ក 
ជាមួយ ប្ជា ជន ចិន ។ 

 លោក បាន ថ្ល្ង ថា  ខណៈ  
ករ ឆ្លង រាល ដាលន្វីរ៊សន្ះ  
បច្ចុប្បន្នកំព៊ង រាត ត្បាត នៅ ក្នុង 
ប្ទ្ស អាស៊ី ខាង ត្បូង  ករ - 
ងរករ ពារ  នងិ  គប្ ់គង្  នៅ ត ្
មន ករ លបំាក ជា ច្ើន  ដោយ 
បាន បន្ថម្ ថា  បទ្ស្ចនិ  នងឹ 
បន្ត ផ្តល់ ករ គាំ ទ្ យ៉ោង ព្ញ- 
ទំហឹង  និង ជួយ ឲ្យ បាន កន់ ត្ 
ច្ើនបន្ថ្មទៀត  ទៅតាម សមត្ថ- 

ភាព របស់ ខ្លួន  ដើម្បី អន៊ញ្ញាត 
ឲ្យ មន កិច្ច ខិត ខំប្ឹងប្ង  
ប្ឆំង ករ ឆ្លង រាលដាល ន្- 
ជំងឺកូវីដ១៩  នៅ ប្ទ្ស បង់ - 
ក្លាដស្  សប្ ពល្ មនតម្វូ- 
ករ ច៊ង ក្យ  ហើយ នឹង 
បញ្ជូន ក្៊ម គ្ូ ព្ទ្យ ១ ក្៊ម  ទៅ 
ប្ទ្ស បង់ ក្លា ដ្ស  នៅ ព្ល 
ខាង ម៊ខ ន្ះ  ។ 

 លោក ស៊ី  ជីន ភីង  បាន ថ្ល្ង 
ថា  លោក  បាន ជឿ ថា  ស្ថិត នៅ 
ក្ម ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ របស់ 
លោក ស្ី ស្ក ប្ជា ជន បង់ 
ក្លា ដ្ស  នឹង ទទួល បាន ជោគ- 
ជ័យ ក្នុង ករ  ទប់សា្កា ត់ ករឆ្លង-  
រាលដាល ន្ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  នៅ 

ព្ល ឆប់ ៗ  ខាង ម៊ខ  ន្ះ ។ 
ដោយ បាន សម្ត្ង ករ ដឹង- 

គ៊ណ យ៉ោង ជ្ល ជ្ ចំពោះ 
ករ ជួយ របស់ រដា្ឋាភិ បាល បង់-
ក្លាដ្ស  សម្ប់ ប្ជា ជន ចិន 
នៅ ក្នុង ប្ទ្ស  លោក ស៊ី  បាន 
ថ្លង្ ថា  បទ្ស្ ចនិ  ក ៏បាន នងិ 
បន្ត ធានា ស៊វត្ថិភាព  និង ស៊ខ-
ភាព របស់ ពល រដ្ឋ បង់ ក្លា ដ្ស  
នៅ ក្នុង ប្ទ្ស ចិន ផង ដ្រ ។ 

លោក ប ្ធានាធបិត ី ស៊ ីជនី- 
ភីង បាន ថ្ល្ង ថា  ចិន  និង បង់- 
ក្លា ដ្ស ជា ប្ទ្ស ជិតខាង  
ដោយ មន ចំណង មិត្ត ភាព 
ជាប្ព្ណី  និង ដ្ គូ អភិ វឌ្ឍ ន៍ 
ដ៏សំខាន់  ៕Xinhua/SK
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កងទ័ព  ចិន   និង  ឥណ្ឌា  ចូល រួម ហាត់ កី ឡា  រួមគ្នា   នៅ ជួ រភ្ននំៃរដ្ឋ សីុក គីម។ AFP

USចោទចិនជំុវិញការដាក់ពង្រាយ
ទាហាននៅព្រាដំ្រានជ មួយឥណ្ឌា

កៃុង វ៉ាសុីន តោនៈ  អាមៃ រិក 
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ  បាន ចោទចិន  
ជុំវិញ ការ ដាក់ ពងៃយ ទាហាន 
នៅ តាម ពៃំ ដៃន ប៉ះ ទង្គិច ជា-
មួយ បៃទៃស ឥណ្ឌា  ដើមៃបី 
ពៃយាយាម ផ្លាស់ ប្តូរ ស្ថាន ការណ៍ 
ជាក់ ស្តៃង  ហើយ បាន លើក- 
ទឹកចិត្ត ឲៃយ កៃុង ញូវ ដៃលី ទប់-
ទល់ ជា មួយ បៃទៃស ចិន ។ 

 លោក សៃី អាលីស  វ៉ៃលស៍  
ជា អ្នក ការ ទូត កំពូល របស់ 
អាមៃរិក  បៃចាំ នៅ អាសុី ខាង-
តៃបូង  បាន បង្ហាញ អំពី ការប៉ះ- 
ទង្គិចគ្នា  កាន់ តៃខា្លាំងឡើង នៅ 
ក្នុង តំបន់ ជួរ ភ្នំហិមាល័យ  និង 
កៃុងប៉ៃ កាំង បាន អះអា ង ទា  ម - 
ទារតំបន់ មាន ជម្លាះ សមុទៃ 
ចិន ខាងតៃបូង ជា ចៃើ នឆ្នាំហើយ ។ 

 លោក សៃី វ៉ៃលស៍  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ កៃុម បៃឹកៃសា ពិគៃះយោ- 
បល់អាត្លង់ ទិ ក ថា ៖« សមៃប់ 
នរណ មា្នាក ់ ដៃល មាន គនំតិ ថា  
ការ ឈ្លាន ពាន របស់ ចិន  គៃន់ 
តៃ  ជា វោ ហារស័ព្ទនោះ  ខ្ញុំ គិត 
ថា  ពកួ គៃ តៃវូ ការ នយិាយ គទំៃ  

បៃទៃស ឥណ្ឌា » ។ 
 បៃសិន បើ អ្នក សម្លឹង ទៅ 

សមុទៃ ចិន ខាង តៃបូង  វិញ នោះ  
មាន យុទ្ធ សស្តៃ មួយ នៅ ទី- 
នោះ  ដៃល   ជា បៃតបិត្ត ិការ របស ់
បៃទៃស  ចិន  ហើយ គឺជា កិច្ច- 
ខិត ខំបៃឹងបៃង     ដើមៃបី ផ្លាស់ប្តូ រ 
គោល ការ ណ៍   គៃប់គៃង   និង   ធ្វើ-  
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ អ្វី ដៃល ជា ស្ថាន - 
ការណ៍ ជាក់ ស្តៃងនៅ  ទី នោះ  ។ 

លោក សៃី វ៉ៃលស ៍ បាន ថ្លៃង 
ថា ៖«  ឥណ្ឌា តៃូវ តៃ តស៊ូ ដើមៃបី 
ទប់ ទល់ ជា មួយ  ចិន »  ដោយ 
បាន ថ្លៃង  ខណៈដៃ ល  លោក- 
សៃី  បាន ចូល និវត្តន៍ពី កៃសួង- 
ការបរទៃស ហើយនោះ។  

ទាហាន ឥណ្ឌា  និង ចិន បាន 
ប៉ះ ទង្គចិ ជា ចៃើន លើក នៅ តាម 
ពៃដំៃន របស ់ពកួ គៃ នៅ ក្នងុ នោះ 
មាន ភាព មិន ចាញ់ មិន ឈ្នះ      
នា ពៃល ថ្មីៗ  នៅ ចៃក ឆ្លង ភ្នំ - 
Nathu La Pass  ដៃល ភា្ជាប់ 
រដ្ឋ សុីកគីម របស់បៃទៃស  ឥណ្ឌា  
និង តំបន់ ទីបៃ គៃប់គៃង ដោយ - 
បៃ ទៃស ចិន   ៕ AFP/SK

ត្រាំស្ើធ្វើជម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រាជំុកំពូលG7...
តពីទំព័រ១... លោក សមៃប់ 

ជំនួប កំពូល G7  ជា សញ្ញា មួយ 
នៃ« ភាព  បៃកៃតី ឡើង វិញ»។ 

លោក តៃំ  ដៃល កំពុង ស្វះ - 
ស្វៃង រក ស្តារ សៃដ្ឋ កិច្ច អាមៃរិក 
នងិ ស្ថានភាព នយោបាយ របស ់
លោក ឡើង វិញ  នៅ មុន ការ- 
បោះឆ្នាត នៅ ខៃ វចិ្ឆកិា ខាង មខុ  
នៃះ   បាន រិះ គន់ បៃទៃស ចិន  
ជាថ្មី ម្តង ទៀត ដោយ បាន ថ្លៃង 
ថា« ភាព អសមត្ថ ភាព ក្នុង      
ការ ទទួល ខុស តៃូវ ចំពោះ ការ- 
ស្លាប់ យា៉ាង ចៃើន  នៅ ទូទាំង 
ពិភព លោក »។ 

WHO ជា ញឹក ញាប់ ជា - 
គោល ដៅ របស ់លោក តៃ ំ បាន 
ថ្លៃង ថា  ករណ ីឆ្លង ១០៦៦៦២ 
នាក់  តៃូវ បាន រាយការណ៍ ជូន 
អង្គការ សហ បៃជា ជាត ិកាល ព ី

ថ្ងៃ អង្គារ ជា  ចនំនួចៃើន បផំតុ ក្នងុ 
១ថ្ងៃ  ចាប់ តាំង ពី ជំងឺ រាត តៃបាត    
នៃះ បាន ផ្ទុះ ឡើង  នៅ ក្នុង កៃុង 
វូហាន នៃ បៃទៃស ចិន  កាល ពី 
ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៩ ។   

ខណៈ ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ជា 
សកល  បាន កើន ឡើង ជាង 
៣២៥០០០ នាក់  និង ករណី 
ឆ្លង កើន ឡើង ជិត ៥ លាន នាក់ 
ហើយ នោះ  បៃមុខ អង្គការ - 
WHO  លោក តៃ្រដូ  ស  អាដ- 
ហាណូម  ហ្គឺបៃីយៃ ស៊ុស  បាន 
ថ្លៃង ថា  លោក មាន ការ ពៃួយ - 
បារម្ភ យា៉ាង ខា្លាំង អំពី ស្ថាន ភាព 
នៅ ក្នុង បណ្តា បៃទៃស មាន 
បៃក់ ចំណូល ទាប  និង មធៃយម ។ 

ខណៈ ចំនួន ករណី ឆ្លង កើន- 
ឡើង  ហើយ បៃទៃស អាមៃរិក 
បាន បន្ថៃម ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់ជាង 

១៥០០ នាក ់ នៅ ក្នងុ រយៈ ពៃល 
២៤ ម៉ាង ចងុ កៃយ នៃះ លោក 
តៃ ំបាន ថ្លៃងថា បៃទៃស នៃះ កពំងុ 
ផ្លាស់ ប្តូរ ឈន ទៅ រក ភាព ល្អ 
បៃសើរ វញិ  នងិ លោក បៃហៃល 
អាច ធ្វើ ជា មា្ចាស ់ផ្ទះ ជនំបួ កពំលូ 
G7 នៅ ក្នុង ខៃ មិថុនា  នៅ តំបន់ 
លម្ហៃកមៃសាន្តCamp  David ។   

លោក បាន ថ្លៃង នៅ លើ គៃហ- 
ទំព័រ ធ្វីធើរ ថា៖« ខ្ញុំ កំពុង ពិចារ - 
ណ អំពីការរៀប ចំ ពៃល វៃលា 
ជំនួប G-7  នៅ កាល បរិច្ឆៃទ 
ដដៃល  ឬ  បៃហាក ់បៃហៃល គ្នា 
នៃះ នៅ ក្នងុ រដ្ឋ ធាន ីវ៉ាសុីនតោន 
នៅ តំបន់ លម្ហៃ  កមៃសាន្ត Camp 
David ។

« សមាជកិ ដទៃ ទៀត  ក ៏ចាប-់ 
ផ្តើម វិល តៃឡប់ មក វិញ  វ នឹង 
កា្លាយ ជា សញ្ញា នៃ ភាព  បៃកៃតី 

ឡើង វិញ»។ 
អ្នកនា ំពាកៃយ របស ់សៃតវ ិមាន 

លោក សៃ ី កាយ ឡៃហ្គហ ៍ មា៉ាក- 
អៃណនី  បាន ថ្លៃង ថា  ជំនួប 
តទល ់មខុ បៃសើរ ជាង វ ីដៃ អខូនុ- 
ហ្វើ រនិ  ដចូ ដៃល បាន គៃង ទកុ  
នងឹ កា្លាយ ជា ការ បង្ហាញ ពភីាព- 
ខា្លាំងកា្លា   និង សុទិដ្ឋិនិយម»។    

បៃទៃស G7  មាន ចកៃ ភព- 
អង់គ្លៃស  កាណដា  បារាំង 
អាល្លឺម៉ង់  អុីតាលី  ជប៉ុន  និង 
អាមៃរិក  ប្តូរវៃនគ្នា  រៀប ចំ 
ជំនួបបៃចាំ ឆ្នាំ ។ 

លោកសៃី អធិការ បតី  អៃន- 
ជៃឡា  មឺរកៃល  បាន ថ្លៃង ថា 
លោក សៃី  រង់ ចាំ មើល អ្វី នឹង 
កើត ឡើង។  

មាន ព័ត៌ មាន លើក ទឹក ចិត្ត 
អំពី ការ រីក ចមៃើន ផ្នៃក វិទៃយា- 
សស្តៃ កាលពី ថ្ងៃ ពុធ  ខណៈ 
ការ សិកៃសា ២ ទៅ លើ សត្វ ស្វ   
បាន ផ្តល់ ក្តី សងៃឃឹម ថា  មនុសៃស 
អាច បង្កើត បៃពន័្ធ ភាព សំ ុការ- 
ពារ ទប់ ទល់នឹង វីរុស បាន។   

កៃមុ អ្នក សៃវ ជៃវ  បាន រាយ- 
ការណ៍ អំពី ការ រីក ចមៃើន ពី ការ- 
សិកៃសា១ដៃល សម្លឹង មើល ថា  
តើ វ៉ាក់សំង គំរូ  និង វ៉ាក់សំង 
មួយ ផៃសៃង ទៀត  អាច ផ្តល់ ភាព 
សុា ំបៃឆងំ  ការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
បាន ដៃរ ឬ ទៃ ?      

រដា្ឋា ភិបាល ជា ចៃើន មើល 
ឃើញ ថា ការ បង្កើត វ៉ាក់ សំង 
មាន បៃសិទ្ធ ភាព ថា  ជា មធៃយា- 
បាយ ១  ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ សៃដ្ឋ កិច្ច 
របស់ ពួក គៃ ដំណើរ ការ ឡើង 
វិញ  ដោយ មិន  បៃឈម កា រ - 
ស្លាប់ តទៅ ទៀត ៕ AFP/PSA  លោកដូណល់ តៃ ំថ្លៃង នៅក្នងុអំឡុង ជំនួប   ជាមួយ គ ណៈរដ្ឋមន្តៃរី បស់លោកក លពីថ្ងៃទី ១៩ ខៃឧសភា ។AFP
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ភោជនីយដ្ឋាននិងរីសតលម្ហែកាយបើកដំណើរការ
វិញជាមួយនឹងរបៀបរបបរស់នៅធម្មតាក្នងុគន្លងថ្មី

ហុង រស្មី

ភ្នពំេញ : ចាប់ តំាងពី អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ទាំង ១២២ នាក់ បាន ជា សះ ស្បើ យ  
ហើយ    កម្ពជុា មនិ បាន រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង 
ម្រោគ ថ្មី ជាង ១ ខ្មក នោះ  វត្តមាន 
យានយន្ត  បាន វិល ត្ឡប់មក បំព្ញ 
ដង    វិថីនានា  ខណៈ ពលរដ្ឋ ធ្វើដំណើរ 
ទៅ ធ្វើ ការ  ប្កបរបរ រកទទួលទាន  
និង  នាំ គ្នា ដើរ ល្ង កម្សាន្ដ  ។

ទោះជា យា៉ាង ណាក្ដី មន្ដ្ី សុខាភិ- 
បាលត្ង ត្ក្ើ ន រំឭក ជា រឿយៗ ឲ្យ 
ពលរដ្ឋត្ូវត្  ប្ុង ប្យ័ត្ន  និង ចាប់- 
យក ទមា្លាប់រស់នៅ ធម្មតា តាម គន្លង ថ្មី 
ដោយ ប្កាន់ខា្ជាប់ នូវ អនាម័យ និង 
គមា្លាត សុវត្ថិភាព ជានិច្ច។ 

បច្ចុប្បន្ន ភោជនីយដ្ឋាន និង រីសត 
ជា  ច្ើន  ដ្ល បាន បិទ ទា្វារ កាលពី 
ប៉ុនា្មាន ខ្ មុន  អំឡុងព្លកម្ពុជា រក 
ឃើញចនំនួ  អ្នក ផ្ទកុ ជងំ ឺកវូដី ១៩ កើន 
ឡើង ខា្លាំង  ក៏ ចាប់ ផ្ដើម បើក ដំណើរ ការ 
ឡើង វិញ ដ្រ។ 

ទើប បើក សម្ពោធ ឡើង វិញ កាល ពី 
ចុង សបា្ដាហ៍ មុន អ្កូ រីសត ភូមិ ស្លា ស្ថតិ  
នៅ ខ្ត្ដ សៀមរាប  បាន ទទួល ភ្ញៀវ  ដ្ល  
ចលូចតិ្ដ មក គយ គន ់ទស្ភាព  ទទលួ 
ទាន អាហារ និង ថត រូប ស្លហ្វ៊ីនៅ 
ជាយ ក្ុង បុរាណ មួយ ន្ះ ។ 

លោក តាងំ ឆាយហង្ មា្ចាស ់រសីត  
ថ្លង្ថា ៖ « យើង ទទួល ភ្ញៀវ បណ្ដើរៗ 
ក្យ ពីបាន បិទ ទា្វារ ជិត ២ ខ្ »។

លោក អះអាង ថា បគុ្គលកិ របស ់ខ្លនួ 
ត្ង ត្ ពាក់ មា៉ាស់ ព្ល បម្ើ ម្ហូប និង 
ភ្សជ្ជៈ ដល់ ភ្ញៀវ  ដ្ល បាន កុម្មង់៉ ពី ក្យូស 
សង់ លើ បរិវ្ណ ផ្ទ្ ដី ធំ ទូលាយ ។ 

លោក ប្ប់  ភ្នំព្ញ  ប៉ុស្ដិ៍  ថា ៖ « ខ្ញុំ 
បក្ ដ ថា គមា្លាត សវុត្ថភិាព បគុ្គល ត្វូ 
បាន អនុវត្ដ  ដោយសរ ក្យូស នីមួយៗ 

ស្ថតិ នៅ ឆា្ងាយ ព ីគ្នា ។ យើង ក ៏យក ចតិ្ដ- 
ទកុ ដក ់ចពំោះ ផលតិផល របស ់យើង  
សម្ប់ បម្ើ ភ្ញៀវ ផង ដ្រ»។ 

អាល់កុល សមា្លាប់ ម្រោគ គឺជា ការ- 
រស់ នៅ  ធ ម្មតា  ក្នងុ គន្លង ថ្ម ី  តាម គោល-
ការណ៍ ណ្នំា របស់ ក្សួង សុខាភិ-
បាល ដ្ល  ត្វូបាន ដក ់ចញ្ សមប្ ់
មា្ចាស់ មុខ ជំនួញ ទាំង អស់ ដើម្បី អនុវត្ដ 
ជា របៀប រស់ នៅ ប្ប ថ្មី ក្នុង ការ ទប់- 
ស្កាត់  រលក ទី ២ ន្ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

ដើម្បី  ទប់ ស្កាត់  រលក ទី ២ ន្ ការ ចម្លង 
វីរុស  តូ្វ បាន អ្នក នំា ពាក្យ ក្សួង 
សុខាភិបាល លោកសី្ ឱ វណ្ណ ឌីន  
ឲ្យដឹងថា ៖ «វិធានការ  ដ្ល យើ ង ត្ង- 
ត្ អំពាវ នាវ នោះ គឺ បង ប្អនូ ប្ជា ពល- 
រដ្ឋ តូ្វ ច្ះ ក្ ប្ នូវ ទមា្លាប់ និង ឥរិយាបថ 
របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ រស់ នៅ ធម្មតា តាម 

គន្លង ថ្មី  (New normal life) »។
រដ្ឋលខ្ាធកិារ កស្ងួ សខុាភបិាល 

រូប  ន្ះបាន បន្ដថា ការ រស់ នៅ ធម្មតា  
ក្ន ុង គន្លងថ្មី ន្ះ គមឺានភាព សមញ្ញៗ 
ទ្  ។ ទី១ អនុវត្ដ អនាម័យខ្លនួ  ជា ពិស្ស 
ឧស្សាហ៍ លាង ដ្  ឲ្យ បាន ស្អាត ជាប់ 
ជានចិ ្ច ។ ទ២ី គកឺារ ប្ើ បស្ ់មា៉ាសក់្នងុ 
ករ ណី ចាំ បាច់ ហើយ បើ មាន ក្អក 
កណា្ដាស់អី យើង ប្ើ ក្មា កន្ស្ង ឬ 
ក្ដស ជូត មាត់ ដោយ ខ្ទប់ ច្មុះ និង 
មាត។់ បនា្ទាបម់ក ខ្ចប ់ឲយ្ ជតិ រចួ បោះ- 
ចោល ក្នងុ ធុង សំរាម ឲ្យ បាន តឹ្ម តូ្វ ។ 

លោកសី្អះអាង ថា ទី៣ ជា ចំណុច 
សំខាន់ បំផុត គឺ រក្សា គមា្លាត សុវត្ថិភាព 
សង្គម និង គមា្លាត សុវត្ថភិាព បុគ្គល  ដើម្បី 
កាត់ បន្ថយ ឲ្យ បាន នូវ ការ ចម្លង វីរុស 
កូរូ៉ណា ពីបុគ្គលមា្នាក់ ទៅ បុគ្គល មា្នាក់ ។ 

លោក Swapnil Deshmush 
ស្ថាបនកិ កាហ្វ ្Socials Coffee ជា 
ទី ដ្ល អតិថិជន តូ្វបាន បម្ើ ភ្សជ្ជៈ  
ដោយ បុគ្គល ភាគ ច្ើន ជា មនុស្ស គ ថ្លង់  
បាន អនុវត្ដ គោលការណ៍ ៣ ចំណុច 
របស់ ខ្លួន  ដើម្បី ការពារ ទាំង បុគ្គលិក 
និង អតិថិជន ពី ហានិភ័យ  ដោយ បុគ្គ-
លកិ ត្វូ ពាក ់មា៉ាស ់វាស ់កម្ដា លាង ដ ្
និង មិន ធ្វើ ដំណើរ បើ មិន ចាំ បាច់ ។ 

លោក ប្ប់  ភ្នព្ំញ  បុ៉ស្ដិ៍  ថា ៖ « យើង  
ធ្វើ ការ ប្ជុំ ប្ចាំ ខ្ តាម រយៈ Zoom 
លើក ទឹកចិត្ដ អតិថិជន បង់ ថ្ល ្ស្វា ដោយ 
មិន ចាំ បាច់ ប្ើ សច់ ប្ក់ និង ពង្ឹ ង 
សមត្ថភិាព ការ ដឹក ជញ្ជនូ ជាមួយ Nham 
24 តាម រយៈ ការ បញ្ចុះ តម្ល្ »។

 ក្សួង សុខាភិបាល ក៏មាន ការ អំពាវ - 
នាវ ដល់ អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន គ្ប់ លដំប-់ 

ថា្នាក់ ទំាង អស់ ចូល រួម ក្នងុ ការ តួ្ត ពិនិត្យ  
ក៏ ដូចជា ជួយ សម្ប សម្ួល ទៅ លើ 
ការ  អនុវត្ដ វិធានការ នានា នៅ តាម មូល- 
ដ្ឋាន នៅ ក្ម ដ្ន សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្លនួ  ។ 

លោក ស្ី បាន ប្ប់ ភ្នំព្ញ  ប៉ុស្ដិ៍  
ថា ៖ «  ឧទាហរណ៍ ចំពោះ  ភោជនីយ- 
ដ្ឋាន នងិ រមណយីដ្ឋាន  បស្និបើ បើក 
លោក ត្វូ ចាត ់ចង្ រៀបច ំនងិ ធានា ថា 
មិន ធ្វើ ឲ្យ ទី តំាង  របស់ ខ្លនួ កា្លាយ ជា  កន្លង្  
ចម្លង វីរុស កូវីដ ១៩ ជា ពិស្ស អនុ- 
វត្ដ ការ វាស ់កម្ដា មាន អាលក់លុ លាង 
ដ្ គមា្លាត សុវត្ថិភាព បុគ្គល ដោយ ទុក 
ចនោ្លាះ ពី ១ ម្៉ត្ កន្លះ ទៅ ២ ម្៉ត្ » ។ 

ជា អ្នក ទ្សចរ លក្ខណៈគួ្សរ    
លោក លី មុនីរ័ត្ន បាន នាំ ភរិយា និង 
កូន  ប្ុស ២ នាក់ ធ្វើ ដំណើរ កម្សាន្ដ 
ខ្ត ្ដ កំពត និង ក្ប កាលពី ចុង សបា្ដាហ៍ 
ហើយ ឃើញថា  តបំនទ់ស្ចរ ណ ៍ទាងំ  
នោះ សុទ្ធ ត្ មានមនុស្ស កុះករ។

លោក  បន្ត ថា៖ «យើង បាន ចណំាយ 
ព្ល ៣ ថ្ង្ ដើរ ល្ង ឆ្ន្រ ក្ប កោះ 
ទនស្ាយ មើល ថ្ងល្ចិ នៅ ហាង កាហ្វ ្
Led Zep Café និង រីសត ដូង ទ្ រ»។

អ្នកទ្សចររបូ ន្ះ ទទចូ  ថា ពលរដ្ឋ 
គ្ប ់  រូប ត្ូវ មាន វិធានការ  ការពារ ខ្លួន 
ដោយ ខ្លួន ឯង ផង ដ្រ។ 

ទាក់ ទង នឹង ការ កើន ឡើង ន្ ចំនួន 
អ្នក ធ្វើ ដំណើរ លោក ស្ី ឱ វណ្ណឌីន 
បាន លើក ឡើង ថា ៖ «  យើង កុំ មាន ការ 
យល់ ច្ឡំ ថា វីរុស កូវីដ ១៩ បាន  
ចាក  ច្ញ ផុត ពី ប្ទ្ស កម្ពុជា យើង 
ហើយ ។ ទំាង ១២២ ករណី  បាន ជា - 
សះ សប្ើយ  ដោយ មនិ មាន រក ឃើញ ថ្ម ី
និង មិន មាន អ្នក ស្លាប់ ន្ះ ជា សញ្ញា 
បង្ហាញ ពី ប្សិទ្ធភាព ន្កិច្ចអន្ដរាគមន៍ 
និង ការ ចាត់ ច្ង ទប់ ស្កាត់ កុំ ឲ្យ មាន 
ការ  រីក រាល ដល ចូល ដល់ សហគមន៍ 
របស ់យើង ។ គរួ ជាទ ីមាន មទនភាព 
បំផ ុត »។ 

លោក ស្បីញ្ជាក ់ថា បទ្ស្ កម្ពជុា  
ស្ថិតក្នុងស្ថានភាព Alarming (ត្ូវ 
ប្ងុបយ្ត័្ន នងិរវៀសរវ ្ជានចិ្ច) នងិ 
នៅ ត្មាន ហានិភ័យ ន្ការ ចម្លង  ជំងឺ 
កវូដី ១៩ នៅ ឡើយ  ដោយ សរ នៅលើ   
សកល លោក ក ៏ដចូជា បណា្ដា បទ្ស្ 
ក្នងុ  តបំន ់នៅ មាន ករណឆី្លង វរីសុ ន្ះ។ 
ប្ទ្ស ជិត ខាង មួយ ចំនួន ទៀត នៅ 
ត្    រក ឃើញ ថ្មី ៗ  ជា បន្ដ បនា្ទាប់ ។ 

លោកស្ី ឱ វណ្ណឌីន បាន ទទូច  
ថា ៖ « ខ្ញុំ  អំពាវនាវ សជា ថ្មី  សុំ បង ប្អូន 
យើង កុ ំភ្លច្ ខ្លនួ ។ យើងអាច ភ្លច្ វរីសុ- 
កូវីដ ១៩ បាន ងយ ស្ួល ត្  វីរុស 
កូវីដ ១៩ អត់ ភ្ល្ច យើង ទ្ »៕ 

អេកូរីសត ភូមិស្លា ស្ថិត នៅ ខេត្ត សៀមរាប បាន ទទួលភ្ញៀវ  បណ្ដើរៗ ក េយ ពីបានបិទទ្វារ ជិត ២ ខេ ។ រូបថត ហុង មិនា

 អាល់កុល សម្លាប់មេរោគ ជា ផ្នេកមួយ នេ ការ រស់នៅ ធម្មតា ក្នងុគន្លង ថ្ម ី ។ រូបថត ហុង មិនា ភ្ញៀវ ទេសចរ  ដើរ គយគន់ ទេសភាព នៅឧទេយានជាតិកេប។ រូបថត ហុង មិនា
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ថ្ងៃ  ១កើត ខៃ ជៃស្ឋ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី២២ ខៃឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ី មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា -  
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន-  

ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  
ឬ     ស្តាប់ ពៃះធម ៌   ឲៃយ  ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រីឯ   ការនិយាយ ស្តី   មិន សូវ  ល្អ ប៉ុន្មាន ទៃ  បញ្ហា   - 
ស្នៃហា      គ ូស្នៃហ ៍  យល ់  ចតិ្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ  
យក  ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្ត ី   
ទ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ យក      ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  បញ ្ហា សុខ   ភាព  
គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប- 

កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  ដំណើរ ទ   កាន់ ទី ជិត 
ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា 
ពំុ ខាន  ឡើយ។  ចំណៃក  ឯ បញ្ហា   ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន 
កា រ      យល ់ ចិត្ត គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ 
ស្នៃហ ប៍ាន ល្អបៃសើរ  និង មានភាពផ្អៃមល្ហៃម    ។    

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

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

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ   រក ទទួល ទាន ផៃសៃង នឹងបាន - 
ផល ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

លាភ  សកា្ការៈចៃើន បាន ដោយធម៌  មាន សមត្ថ-  
ភាព   ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ   បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា    មាន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ   ទ ទីនន វិញ តៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសសីៃតុចុះ ។ ទកឹចតិ្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព  សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ  ដៃល អាចមានគៃះ  កើត - 
ឡើង   ។ ចំពោះសៃចក្តីស្ន ៃ ហា - 

គូស្នៃហ ៍ ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តិច   គបៃបី 
ផ្តល  ់ ភា ព កកក់្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បានចៃើន។ ការបៃកបរបរ- 
រក   សុីផៃសៃងៗគួរកុំបណ្តាយឲៃយ បៃឈម ទ នឹង - 
ហានភិយ័  ខា្លាងំពៃក ទើបជាការបៃសើរ ។ ចណំៃក ឯ 
លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក នឹង ទទួល បានផលល្អ៕  

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

ភៅ    ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ   ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉ន្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  ការ- 
បៃងុ   បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា  គូស្នៃហ៍-   
អ្នក  យល់ ដឹង ពី ទឹក ចិត្តដូចជា សព្វដង តៃម្តង។  

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

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

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

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

 រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ-
 ភារ    កិច្ច ផៃសៃង  ៗ ទទួល បាន  ភាព ជោគ-  
ជយ័   ដោយសរ  អ្នក  នងឹ បពំៃញការងារ 
យា៉ាង  ស្វាហាប ់ ទឹក ចិត ្ត  មោះ    មុត ។ រីឯ 

ការ  នយិាយ ស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ ចតិ្ត  ន ងិ   គោរព។ 
ប ើជា អ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  ផៃសៃង ៗ    នឹង ទទួល - 
បាន  នវូ ការជឿ ទកុចតិ្ត ព  ីដៃ គពូាណជិ ្ជ កម្ម  ដោយ ភាព- 
សោ្មាះ  តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ- 
មាន  ភាព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិន្តាសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

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

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

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការ ធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា  នឹង  កើត មាន ទំនស់  
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូច តាច ។ រីឯ  

សុខ      ភា ពផ្លូវ កាយ អាច  នឹង បៀត បៀន ដោយ រោគ។  
ទឹ ក       ចិត្តពោ រពៃញទ  ដោយ រឿងស្មុគស្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ   ភៅធម៌ ឬ ទសៃសន វិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ  
ស្តី     គបៃបី កុំ ស្តីរោ យ រា យឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ-  
លាភ   សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខា្លាំងណស់។  

រាសីសៃុតចុះ។ ជើងលៃខ ស្ថិត 
នៅ    លើ កម្ម  ហៃត ុនៃះអស ់ លោក- 
អ្នក  អាច នឹង តៃូវ ហត់ នឿយ ចៃើ ន 
ក្នុង ការបំពៃញ កាតព្វ កិច ្ច ទាំង - 

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ ចពំោះ អាជវីកម្ម វញិ មនិគរួ 
ទទលួ  យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ  សៃច ក្តីស្នៃហាវិញ  តៃូវ មាន សៃចក្តីសន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា បាន ល្អជានិច្ច ផងទើប ល្អ បៃសើរ។     

លោក ហុ៊ន ឈុនតៃង  សាសៃ្តាចារៃយ ជំនាញផ្នៃក សិលាចារឹកនៅសាកលវិទៃយាល័យ មនជ័យ។  រូបថត សហ ការី

អ្នកជំនាញសិលាចារឹកធ្វើ
បាឋកថាពីវិវត្តន៍អក្សរខ្មរ្

ប៉ាន់ រិទា្ធា   

ភ្នំពៃញៈ  បើ តាម   ឯក សរ  
សៀវ ភៅ  សិកៃសោនន   និង   ឯក - 
សរ  យោងរបស់ អ្នក បៃជ្ញ ខ្មៃរ  
ផ្នៃក ភាសជាតិ  ជា   ចៃើ ន    នៃ  - 
សម័យ  កាល មុន នះ   បងា្ហា ញ 
ថា   អកៃសរ សសៃ្ត ខ្មៃរ  មាន ការ- 
វិវត្តន៍  ១០ដំណក់ កាល ។

  ខណៈ  ថ្មីៗ  នៃះ បើ តាម ការ- 
សិកៃសោ     សៃវ ជៃវ   តាម  ដាន ផ្ទៀង- 
ផ្ទាត់      ឡើង វិញ   ទ លើ   ការ  សៃវ- 
ជៃវ  ចាស ់នះ  អ្នក ជនំញ   ផ្នៃក 
សិលា  ចារឹក នៅ ជំន ន់ កៃយ   
លោក សសៃ្តា  ចារៃយ  ហ៊នុ ឈនុ- 
តៃង ហាក ់មាន ការ  យល ់ឃើញ  
ផៃសៃង  ថា  អាច មាន   ចំនួន លើស   
ពី     ១០ ដំណក ់ កា ល  ដោយ-  
ការ  សិកៃសោ   ផ្អៃក   ទ លើ  សំណៅ 
សិលា ចារឹក ដូច គ្នា ។ 

នៅ  ថ្ងៃ  សកុៃ  ទ ី២៩ ខៃ  ឧសភា 
ឆ  ្នាំ ២០២០  វៃលាមោ៉ាង ៩ពៃឹក 
នៅ ក្នងុ សល  បៃជំុ ពុទ ្ធ សស ន - 
បណ្ឌតិៃយ នងឹ   មាន បាឋក ថា   មយួ  
កៃម   បៃធន បទ  «វវិត្តន ៍អកៃសរ-  
ខ្មៃរ»  បងា្ហាញ ដោយ  លោក ហ៊នុ 
ឈុន   តៃង   ជាអ្នក  ជំ នញ ផ្នៃក       - 
សិលាចារឹកខ្មៃរ  និងសសៃ្តា- 
ចារៃយ   ប ងៃៀន   ផ្នៃក ភាស វិទៃយា 
នៅ  សកល វទិៃយា លយ័   មាន ជយ័   
ខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ   ។ 

 សសៃ្តាចារៃយ  ហ៊នុ ឈនុ   តៃង 
បង្ហើប ថា៖ «ន ពៃល កន្លង  មក-   
យើង បានដឹង និង  រៀន តាមឯក-  
សរ    របស់ អ្នក សៃវ  ជៃវ   ជំនន់ 
មុន     បងា្ហាញ ថា ការ   វិវត្តន៍ អកៃសរ 
ខ្មៃរ   យើង  មាន     ១០ដំណក់ 
កាល គិត ចាប់ តាំង ពី សម័យ-    
កាល  មុន អង្គរ   រហូត មក ដល់   
សមយ័  កាល បច្ចបុៃបន្ន  របស ់អ្នក- 
សៃវ ជៃវ ផ្នៃក នៃះ  ដៃល ផ្អៃ ក 

តាម  រយៈ ឯក សរ សលិា ចារកឹ ។ 
តៃ  ការ សៃវជៃវ  លក្ខណៈ បៃប 
ពិនិតៃយ ដាន ឡើង វិញ  តាម រយៈ 
សិលា ចារឹក  ដដៃល ខ្ញុំ យល់ ថា 
ហាក ់ដូចជា នៅ ពុំ ទាន់ តៃឹម  តៃូវ      
ឡើយ  ចពំោះការ វវិត្តន ៍នៃ អកៃសរ 
ខ្មៃរ  ដៃល រៀម ចៃបង អ្នកសៃវ- 
ជៃវ បងា្ហាញ  ថា មាន ចនំនួ  ១០ 
ដណំក ់ កាល    នះ គ ឺ  ខ្ញុ ំ យល  ់ថា  
អាច    មាន លើស  នៃះ   ។ 

ហៃតុ  ផល   ដៃល ខ្ញុំ    សន្និ ដា្ឋាន  
បៃប នៃះ ក៏ ដោយសរ   សំណៅ  
ន ៃ ការ  សិកៃសោ សៃវ ជៃវជំនន់ 
មនុ   តាម សលិា ចារកឹ  នះ ហាក ់
មិន ទាន់   មាន សម តុលៃយ នៃ ការ-  
បៃមលូ ទនិ្ននយ័ ឯក សរ សលិា- 
ចារឹក  នះ   ឡើយ។   បើ តាម ការ- 
សៃវជៃវ តាម ដាន របស់ ខ្ញុំ - 
យល់  ឃើញ ថា រៀមចៃបង មុន ៗ   
យក  សំណៅ ឯក សរ សិលា   - 
ចារឹក  មាន   តៃ ចំនួន  ជាង  ១០ 
សលិា ចារកឹ តៃ  ប៉ណុ្ណោះ  មក ធ្វើ 
ជា  ភ័ស្តុតាង បងា្ហាញ  ឬ សំណៅ 
ឯក សរ យោង សៃវ ជៃវ ខណៈ 

ចំនួន  សិលា ចារឹក នៅ សៃុក ខ្មៃរ 
តាំ ង  ពី សម័យ មុន អង្គរ  រហូត - 
ដល់  សម័យ អង្គរ  គឺ មានចំនួន  
រាប់ ពាន់ ឯណះ  ។ 

ដចូ្នៃះ  ហើយ បាន  ជា ខ្ញុ ំចង ់ឲៃយ 
មាន  សិកៃសោ  ប ញ្ហា  នៃះ  ឡើង   វិញ  
ហើយ   ក ៏អាច  ជា សរ មយួ  ដៃល 
ចង ់ កៃើន រឭំកទ  ដល ់កៃ ុម អ្នក- 
សៃវ ជៃវ  ខ្មៃរ ជំនន់ កៃយ ឲៃយ 
មាន   ការ បៃុង   បៃយ័ត្ន ខ្ពស់    ទ   
លើ  ការ បៃមូល   ទិន្ន ន័យ  សៃវ-  
ជៃវ  និង  វិធី  សសៃ្ត  សៃវជៃវ 
របស   ់ខ្លនួ   តៃ ប៉ណុ្ណោះ។  មនិ មាន  
នយ័  ថា  ការ រក  ឃើញ នសមយ័ 
មនុ ៗ  មាន កន្លង   ម ក   នះ     ខសុ-     
ឡើយ »។  

សមៃប់ អ្នក ចង់ ស្វៃង យល ់ 
បន្ថៃម ព ី បៃធ នបទ នៃ  បាឋក ថា 
ស្តពី ី«វវិត្តន៍ អកៃសរ ខ្មៃរ »  បងា្ហាញ 
ដោយ    លោក ហ៊ុន ឈុនតៃង  
នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃ   ទ ី២៩ ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០  និង មាន ការ ផៃសោយ-  
ផ្ទាល ់ តាម គៃហ ទំព័រ ផ្លូវការ  នៃ 
ពុទ្ធ សសន បណ្ឌិតៃយ ដៃរ ៕ 

សិលាចារឹកអកៃសរខ្មៃរមនការ វិវត្តន៍តាម ដំណាក់កាល   ។ សហ ការី
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វង្ស វិឆ័យ ហាក់មានប្ៀបជាងគ្ ក្នងុការឈ្នះប្ក់លាន
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ កឡីាករ មាន កាយ- 
សមៃបទា ល្អ និងមាន សមត្ថ ភាព 
បៃកួតគួរ ឲៃយចាប់អារម្មណ៍ វងៃស 
វិឆ័យ តៃូវ បាន គៃ មើល ឃើញ 
ថា ទំនងជា មាន បៃៀប ជាង 
បៃក្ខភាព ចនំនួ ៣នាកទ់ៀត មាន 
ពុទ្ធ ឆយរិទ្ធី, ឆៃ សារ៉ា និង 
ឈឿន ល្វៃ ដៃល តៃូ វ ដាក់ ឲៃយ 
បៃកួត មា៉ារ៉ាតុងដណ្តើម បៃក់  
លាន ទម្ងន់ ៦៩ គីឡូកៃម ក្នុង 
កម្ម វិធី Mas Fight Cambo-
dia នៅ លើ សង្វៀន ថោន នាថ្ងៃ 
អាទិតៃយ នៃះ។ 

ទោះ បី សមត្ថភាព  ឬ បទ- 
ពិសោធរបស់ កីឡាករ ទាំង ៤  
មាន កមៃិត លៃបី លៃបាញ ដូច គ្នា  
ប៉នុ្តៃ គតិ មក ដល ់ពៃល នៃះ  កមៃតិ 
បច្ចៃកទៃស  និង កមា្លាំង សមត្ថ- 
ភាព របស ់កឡីាករ  វងៃស  វឆិយ័  គ ឺ
តៃូវ បាន គៃ មើល ឃើញ ថា  ល្អ 
ជាង គៃ ដាច់ តៃ ម្តង  ហើយ ទោះ 
ប ី វងៃស  វឆិយ័  ចាប ់ឆ្នាត ប៉ះ អ្នក-  
ណា នៅ វគ្គ ជមៃុះ  មាន តៃឹម ៣ 
ទឹក  ក៏ គៃ នៅ មាន ជំនឿ ថា   វងៃស  
វិឆ័យ  នឹង មាន លទ្ធផល ឈ្នះ 
មិន ខាន  ដើមៃបី ឡើង ទៅ កាន់វគ្គ 
ផ្តាច់ ពៃ័តៃ។ 

 លោក  គឹម សៃ៊ុន កុសល  
នាយក គៃប់ គៃង កម្ម វិធី    Mas 
Fight  Cambodia បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា ៖« ការ ផ្គូផ្គង 
សមៃប ់ការ បៃកតួ  យើង ពតិ ជា 
លំបាក រក កីឡាករ  ឲៃយ មាន សមត្ថ- 
ភាព បទ ពិសោធ  ឬ កមា្លាងំ បច្ចៃក-
ទៃស  ឲៃយ មាន បៃ ហាក ់បៃ ហៃល 
គ្នា ណាស ់ គ ឺវា តៃង តៃ មាន ចណុំច 
លើស ឬ ខ្វះ គ្នា បន្តចិ បន្តចួ ចៀស 

មនិ ផតុ ទៃ។  ជា មយួ គ្នា នៃះ យើង 
ក៏ តៃូវ ការ ពៃល វៃលា វៃង  ដើមៃបី 
កក់ កីឡាករ ទុក   ពៃះ ពួក គត់  
មិន មៃន រង់ ចាំ តៃ បៃកួត នៅ ក្នុង 
សង្វៀន   Mas Fight  យើង តៃ 
មួយ នោះ ទៃ» ។

 លោក  សៃ៊ុន កុសល  បាន 
បន្ថៃម ថា ៖« ក្នងុ ចណំោម កឡីាករ 
៣នាក់  ដៃល តៃៀម ចាប់ ឆ្នាត 
បៃ កួត ជា មួយ  វងៃស  វិឆ័យ  គឺ   

ឈឿន  ល្វៃ  និង  ឆៃ  សារ៉ា  រង 
ខ្ចី វសៃសា ដូច គ្នា  ប៉ុន្តៃ   ពុទ្ធ  ឆយ- 
រិទ្ធី  មាន បទ ពិសោធ  និង ចាស់ 
វសៃសា ជាង  គឺ មិន មៃន អាច ថា  
វងៃស  វឆិយ័  មាន បៃៀប ធានា ឈ្នះ 
បាន សៃួល នោះ ទៃ គឺ អាច នឹង  
មាន ភាព បៃទាញ បៃទង់ គ្នា មិន 
ខាន  ហើយ ក្នុង បៃក្ខភាព ទាំង  
៤ នាក់ នៃះ  មាន ៣ នាក់  ធា្លាប់ 
ឈ្នះ ខៃសៃ កៃ វាត ់មក គៃប ់គៃង ដចូ 

គ្នា  លើក លៃង តៃ   ឈឿន  ល្វៃ  
ប៉ុន្តៃ កំពុង ល្អ ដោយ ធា្លាប់ វ៉ៃ ស្មើ 
ជា មយួ  វងៃស  វឆិយ័ កាលពពីៃល 
ថ្មីៗនៃះ  ដៃរ» ។ 

ចណំៃក លោក  ធន ់ សភុា  គៃ ូ
បង្វឹក  ឆៃ សារ៉ា ទទួល សា្គាល់ 
ថា ៖ «ក្នងុ ចណំោម បៃក្ខភាព ទាងំ 
៤ នាក ់នៃះ  ឆៃ  សារ៉ា   ដចូ ជា មាន 
កមៃតិ បច្ចៃកទៃស នៅ ទាប ជាង  
ឬ កៃម គៃ បន្តចិ   ពៃះ ថា សមូៃបី 
តៃ កឡីាករ  ឈឿន  ល្វៃ  ជាជើង 
ថ្មី  ក៏ ល្អ ជាង  ដៃរ  ចំណៃក  ពុទ្ធ 
ឆយ រទិ្ធ ី នងិ  វងៃស  វឆិយ័  កាន ់តៃ 
ល្អ ជាង មួយ កមៃិត ទៀត »។  

លោក  បន្តថា ៖« មយួ រយៈ នៃះ  
ឆៃ  សារ៉ា  ហ្វកឹ ហាត ់មនិ សវូ បាន 
ល្អ គ្នា ពៃះ  មាន កូន បៃពន្ធ ផង  
កមា្លាំង ខៃសាយ ជាង មុន  ប៉ុន្តៃ  ឆៃ  
សារ៉ា  ចតិ្ត ធ ំ មាន កៃបាច ់កៃង រសូ 
ល្អ  ក៏ អាច មាន លទ្ធភាព តតាំង 
បាន ល្អ  ហើយ  នៅ សល់ រយៈ- 
ពៃល ប៉ុនា្មាន  ថ្ងៃ ទៀត នៃះ  ខ្ញុំ នឹង 
បង្វឹក ឲៃយ   សារ៉ា  រឹង មាំ  និង មាន 
បច្ចៃកទៃស បន្ថៃម  ក្នងុ ការ វ៉ៃ លកុ 
ល្អ  កៃង ល្អ  និង ជង្គង់ ល្អ  គឺ នឹង 
មាន លទ្ធផល ល្អ  លើ សង្វៀន 
ជាក់ ស្តៃង  ដៃល យើង លំបាក 
ទសៃសន ៍ទាយ មនុ បៃ កតួ  បាន តៃវូ 
ណាស់ » ។ 

ចំណៃក លោក  ណន  រិទ្ធ  គៃូ- 
បង្វកឹ   ពទុ្ធ  ឆយ រទិ្ធ ី បាន នយិាយ 
ថា ៖«ឆយរទិ្ធ ី ហ្វកឹ ហាត ់តៃៀម 
បាន ល្អ  នងិ មាន សងៃឃមឹ ក្នងុ ការ- 
ដណ្តើម បៃក់ លាន ប៉ុន្តៃ  យើង 
មនិ អាច មើល សៃល ដៃ គ ូបៃ កតួ  
បាន ទៃ   ពៃះ កឡីាករ ទម្ងន ់ធ្ងន ់ 
ពៃល វាយ ចលូ គោល ដៅ ពៃញៗ 
ល្អ នោះ  ងាយ នឹង សៃុត កមា្លាំង 
អ៊ចីងឹ  ខ្ញុ ំគតិ ថា  សងៃឃមឹ ៥០ ភាគ- 
រយសនិ  ខណៈ ដៃល   វងៃស  វឆិយ័  
ជា ឧបសគ្គ ធ ំជាង គៃ  បៃសនិ ប៉ះ 
គ្នា នោះ »។ 

វងៃស  វឆិយ័  តៃវូបាន គៃ ចាត ់ទកុ 
ថា ជា ជើង ខា្លាំង ជំនាន់ កៃយ  
ធា្លាប ់ចាញ ់ នងិ ឈ្នះ  ជា មយួ  ឡងុ  
សភុ ី ហើយ កាល ព ីសបា្តាហ ៍ មនុ 
បានចាញ ់ រឿង  សោភណ័្ឌ  ទាងំ 
មិន អស់ ចិត្ត ខណៈ ដៃល អ្នក- 
គទំៃ  មយួ ចនំនួ ធ ំសៃក ថា  មនិ 
យុត្តិធម៌ ។  លោក  ហងៃស  សុឺន  
គៃ ូបង្វកឹ  នងិ  វងៃស  វឆិយ័  មនិ អាច 
ទាក ់ទង សុ ំសមា្ភាស បាន ទៃ  ប៉នុ្តៃ 
កាល ព ីប៉នុា្មាន សបា្តាហ ៍កន្លង មក 
លោក  ហងៃស  សុឺន បាន  ខៃសឹប 
បៃប ់ថា ៖ «ខ្ញុ ំមនិ ចង ់នយិាយ ទៃ   
ពៃះ មាន គៃ ថា  ខ្ញុំ អួត  អ៊ីចឹង  
បង ប្អូន មើល ខ្លួន ឯង ទៅ  ដឹង 
ហើយ» ៕

វងេស វិឆ័យ តេវូបាន គេមើល ឃើញ ថា មាន បេៀប ក្នងុការ ឈ្នះ បេក់លាន នៅ សបា្តាហ៍ ទី ៧ នេះ។ រូប សហ ការី

Mariappaឆ្ងល់ក្យវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩
កេុងឡុងដ៍: ខៃសៃ ការពារ របស់ កៃុម 

Watford កីឡាករ Adrian Mari-
appa បាន និយាយ ថា  រូប គៃ មាន ការ - 
ភា្ញាក់ ផ្អើល ពៃល ធ្វើ តៃស្ត វិជ្ជមាន  វីរុស 
កូរ៉ូណា ទាំង ដៃល ខ្លួន  ធ្វើ តាម គោល- 
ការណ ៍ណៃ នាគំមា្លាត   សង្គម របស ់ចកៃ- 
ភព អង់គ្លៃស យា៉ាងតឹងរុឹង និង មិន 
បងា្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ។

កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League  ឲៃយ 
ដងឹ នៅ ថ្ងៃ អងា្គារ ថា មនសុៃស  ៦ នាក ់ មក 
ពី ក្លិប ៣ផៃសៃង គ្នា បាន ធ្វើ តៃស្ត វិជ្ជមាន 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុង ចំណោម សំណាក 
ទាងំ ៧៤៨ ហើយ Watford តៃវូ បាន 
បញ្ជាក់ មាន វិជ្ជមាន ចំនួន ៣ ករណី។

ខៃសៃ ការពារ វយ័  ៣៣ ឆ្នា ំMariappa 
បាន បៃប់ កាសៃត Telegraph ថា ៖ 
« ចាប់ តាំង ពី ខ្ញុំ ទទួល បាន លទ្ធផល 
វិជ្ជមាន កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ ខ្ញុំ គិត ហើយ 
គតិ ទៀត ដើមៃបី រក មើល ថា ខ្ញុ ំអាច កើត 
ជងំ ឺនៃះ ដោយ របៀប ណា ។   វា ពតិ ជា គរួ 
ឲៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល ណាស់ ពៃះ ខ្ញុំ មិន បាន 
ចៃញ ពី  ផ្ទះ កៃ ពី ការ ហាត់ បៃណ ខ្លះ 
និង ដើរ ជាមួយ ក្មៃង ៗ  បន្ថៃម តិច ៗ  ។ 
ខ្ញុំគៃន់  តៃធ្វើលំហាត់ បៃណ នៅ  ផ្ទះ 
ដើមៃបី រកៃសា   សុខភាព ប៉ុណោ្ណោះ » ។

កឡីាករ អន្តរ ជាត ិហៃសា មា៉ាអីកុ របូ នៃះ 
បាន បន្ត ទៀត ថា ៖ « របៀប រស់ នៅ របស់ 
ខ្ញុ ំគ ឺស្ងប ់សា្ងាត ់ណាស ់ដចូ្នៃះ ខ្ញុំ ពតិ ជា 
មនិ ដងឹ ថា ខ្ញុ ំបាន ឆ្លង វា យា៉ាង ម៉ៃច ទៃ ។ 

ដូច មនុសៃស ភាគ ចៃើន ដៃរ យើង បាន 
កម៉្មង់ អាហារ និង របស់ របរ បៃើ បៃស់ 
ផៃសៃងៗ ដូច្នៃះ បៃហៃល នៃះ  ជា ដើម 
ហៃតុ ហើយភរិយា  របស់ ខ្ញុំ បាន ទៅ 
ផៃសារ ទំនើប ២-៣ ដង ដៃរ » ។

កីឡាករ Mariappa ដៃល នឹង តៃូវ 
ផ្តាច់ ខ្លួន នៅ តៃ ឯង រយៈ ពៃល ៧ ថ្ងៃ 
សៃប តាម គោល ការណ៍ ណៃ នាំ របស់ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League បាន 
និយាយ ថា រូប គៃ កំពុង តៃ មាន រង- 
កាយ មាំ ទាំ  ល្អ បំផុត   ហើយ ទន្ទឹងរង់- 
ចាំ វិល តៃឡប់ ទៅ ហ្វឹក ហាត់ វិញ។

កឡីាករ ដៃល កា្លាយ ជា សមាជកិ របស ់
កៃុម  Watford ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ បាន 
បន្ថៃម ថា ៖ « ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ ថា មាន 

រង កាយ រងឹ មា ំល្អ ខសុ ព ីមនុ ព ីពៃះ ខ្ញុ ំ
ពតិ ជា បាន ខតិ ខ ំហាត ់ ណាស។់ ខ្ញុ ំបាន 
ធ្វើ តាម កម្ម វធិ ីហ្វកឹ ហាត ់របស ់ខ្ញុ ំហើយ 
ខ្ញុំ មិន មាន អារម្មណ៍ ថា ហត់ នឿយ ឬ 
ឈឺ អ្វីទាំង អស់ » ។

កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League 
សងៃឃឹម ថា នឹង ចាប់ ផ្តើម រដូវ កាល  ខ្លួន 
ឡើង វិញ នៅ ខៃ មិថុនា ដៃល តៃូវ បាន 
ផ្អាក ចាប ់តាងំ ព ីពាក ់កណា្តាល ខៃ មនីា   
ហើយ កៃមុ Watford គៃង នងឹ តៃឡប ់
មក ហ្វកឹ ហាត ់វញិ នៅ សបា្តាហ ៍នៃះ ប៉នុ្តៃ 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  Troy Deeney បាន 
និយាយ ថា  រូប គៃ នឹង មិន ចៃញ កៃ 
ឡើយ ដោយ បារម្ភ ពី បញ្ហា សុខ ភាព 
របស់ កូន បៃុស គៃ ៕ AFP/VN

ខេសេការពារ Adrian Mariappa (ស្ដាំ) ដេលធ្វើ តេស្ត វិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ ១៩។  AFP

ខ្ស្ប្យុទ្ធAdurizរបស់Bilbao  
បានសម្ចចូលនិវត្តន៍ ក្នងុវ័យ៣៩ឆ្នាំ

កេុង មា៉ា្រឌីដ: ខៃសៃ បៃយុទ្ធរបស់ កៃុម 
Athletic Bilbao គឺ  Aritz Aduriz 
ដៃល ជា កីឡាករវ័យ ចំណាស់  បំផុត 
អាច រក គៃប់ បាល់ ឲៃយ  កៃុម ជមៃើស- 
ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ ក្នុង បៃកួត អន្តរជាតិ 
បាន បៃកាស ចូល និវត្តន៍ ហើយ ក្នុង 
វយ័៣៩ ឆ្នា ំកាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  ដោយ លើក 
មូល ហៃតុ ថា  កាយ សមៃបទា របស់ ខ្លួន  
ទប់ទល់លៃង បានហើយ ។      

កីឡាករ Aduriz  ដៃល បងា្ហាញ 
វត្តមាន សរុប  ៤៤៣ បៃកួត និង រក 
គៃប ់បាល ់១៥៨ គៃប ់នៅ កៃប ខណ័្ឌ 
កំពូល La Liga  របស់ អៃសៃបា៉ាញ 
ជាមួយ កៃុម  Valencia, Real Mal-
lorca និង Bilbao បាន ធ្វើ ការ 
សមៃច ចតិ្ត នៃះ កៃយ តៃវូ បានបៃប ់
ថា គត់ ចាំ បាច់ តៃូវ ប្ដូរ តៃគក។ នៃះ 
តាម អ្វី ដៃល គត់ លើ ក ឡើង តាម 
បណា្តាញ សង្គម   Twitter ។

កឡីាករ  Aduriz បាន សសៃរ បៃប់ 
ថា ៖ « កាលពីមៃសិល មិញ ដុកទ័រ បាន 
បៃប់ ខ្ញុំ ថា តៃូវ ទៅ ជួប គៃូ ពៃទៃយ  វះ កាត់ 
ឲៃយ បាន ឆប់ ដើមៃបីយក  របស់ សិបៃប-
និម្មិត  មក ជួស តៃគក របស់ ខ្ញុំ បើចង់ 
ទៅ  សាក លៃបងចាប់ ផ្ដើម ជីវិត បៃចាំ 
ថ្ងៃជា ធម្មតា ឡើងវិញ។ តៃ សំណាង  
មនិ ល្អ រង កាយ របស ់ខ្ញុ ំបាន បៃប ់ថា 

គៃប់ គៃន់ ហើយ » ។      
កីឡាកររូប នៃះ បាន បន្ត ទៀត ថា ៖ 

« ខ្ញុំ មិន អាច ជួយ មិត្ត រួម កៃុម តាម វិធី  
ដៃល ខ្ញុ ំចលូ ចតិ្តទៀត ទៃ។ តៃ នៃះ  គ ឺជា 
ជី វិត នៃ កីឡាករ អាជីព។ វា ជារឿង 
ធម្មតា និង ធម្មតា បំផុត » ។ 

កីឡាករ Aduriz  បងា្ហាញ ខ្លួនជា 
លើក ដំបូង ជាមួយ កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
អៃសៃបា៉ាញ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១០ នៅ អាយុ 
២៩ ឆ្នាំ តៃ កៃយ មក  តៃូវ រង់ ចាំ ដល់ 
ទៅ៦ ឆ្នាំ ដើមៃបី ទទួល បាន ការ កោះ- 
ហៅ ជាថ្មី ម្ដង ទៀត ដៃល ពៃល នោះ រូប- 
គៃ តៃូវ បាន ដាក់ ឲៃយ លៃង  ក្នុងជំនួប មិត្ត- 
ភាព អន្តរ ជាតិទល់ នឹង អីុតាលី ហើយ 
ទី បំផុត  ក៏ អាច រក គៃប់ បាល់ ដំបូង 
របស់ ខ្លួន  ឲៃយ កៃុម ជមៃើសជាតិ ក្នុង 
បៃកួត ដៃល បញ្ចប់ ទៅ ជាមួយ នឹង 
លទ្ធផល ១ ទល់នឹង១។    

កៃយ មក ក្នុង ឆ្នាំ ដដៃល Aduriz 
បាន កា្លាយ ជា កីឡាករ  វ័យ ចំណាស់ 
បំផុត របស់ អៃសៃបា៉ាញ ដៃល រក គៃប់ 
បាល់ បាន ពោល គឺ ក្នុង វ័យ ៣៥ឆ្នាំ 
នងិ ២៧៥ ថ្ងៃ ពៃល នោះ របូ គៃ  តៃវូបាន 
គៃប់ គ្នា ចាប់ អារម្មណ៍ យា៉ាង ខា្លាំង  ក្នុង 
បៃកតួ ដៃល កៃមុ គៃ យក ឈ្នះបៃទៃស 
មា៉ាសៃដា្វាន ៤-០ ជំនួប ជមៃុះ ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ World Cup ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ទើប  បកស្រាយ រឿង ផ្ទុះ   ការ សង្រាស័យ  
លើ     ការ ក្រា  សម្ផស្រាស និង មាន មា្ចាស់ ចិត្ត  ថ្មី       សោះ 
ស្រាប់ ត្រា   កញ្ញា នី មុនីនាថ ប ង្ហើរ សារ  ១  ឃ្លា  
បង្ហើប   រឿង ខ្លួន  កំពុងត្រា  រកព្រាល    ន្រា ការ ដំណើរ - 
ការ បើ ក មខុ របរ ថ្ម ីក្រា  ព ី សលិ្រាបៈ  បន្ថ្រាម ទាកទ់ាញ 
ចំណាប់  អារម្មណ៍ មហា ជន  ម្តង  ទៀត។ 

អម  ដោយ រូប  ភាព មាន សម្រាស់ សា្អាត បង្ហាញ   
សាច ់ មខុ ស្រាស ់ក្នងុ កាយ វកិារ  បទិភ្ន្រាក  នងិ  សាច ់
សា្អាត   ១ ប៉ុស្តិ៍នោះ ក៏ បង្ហើរសារ ថា៖ «មុខ របរ ថ្មី   
សម្រាប់  នាងខ្ញុំ ជិត  មក ដល់ ហើយ បង ប្អូន  
សូមជួយ គាំទ្រា ផង ណា ចាស!» ។ 

ជា រឿយៗ តារា សម្ត្រាង នងិ ពធិ ីការនិ ី របូ ស្រាស ់ 
ដ្រាល ជាប ់រហស្រាស នាម    «តារា ស្រា ីទកឹ  ភ្ន្រាក» កញ្ញា 
នី មុន្នីនាថ ត្រាង ត្រា មាន  ការ បក ស្រាយ  ប្រាប  បង្វ្រាង 
ដាន   ជា និច្ច និង  ភាគ ច្រាើនឆ្លើយ  ថា ជា សារ  បាន 
ដក  ស្រាង់  ច្រាញ  ពី បា៉ារ៉ូល កុន   ខ្លួន ត្រា ប៉ុណ្ណោះ ។ 

តាម ទមា្លាប ់  នងិ  ការ ក តស់មា្គាល ់នោះ   
ក្រាមុ   សលិ្រាបករ-ការនិ ីច្រាើនត្រា  នយិម 
បើក   មខុ របរ ខាង ក្រា សលិ្រាបៈ របស ់
ខ្លួន   នោះ  ដូចជា  បើក  សមា្អាង ការ  - 
គ្លីនិក ឬ ហាង លក់ ផលិត ផល  រក្រាសា 
សម្ផស្រាស ជា ដើម ខណៈ តារា ស្រាី ដ្រាល 
មាន  សម្រាស់ ប្រា ប្រាួល ជាង មុន នី មុន្នី- 
នាថ ក៏ ទំនង  ជា មាន មុខ របរ ថ្មីជិត បើក-  
សម្ពោធ នោះដចូ គា្នា ដ្រារហើយ បើ តាម    
មើល  ទៅ ។ 

ទោះបីជា យ៉ាងណា ក៏  - 
ភ្នំព្រាញ ប៉ុស ្តិ៍  មិន អាច សុំ ការ- 
បក ស្រាយ  ព ីស ំណាក ់ កញ្ញា 
នី មុន្នីនាថ បាន ឡើយ-  
ចពំោះ គ  ម្រាង បើក មខុ របរ ថ្ម ី
ដ្រាល  នាង ថា ជិត មក ដល់ - 
តាម   សារ ក្នុង ហ្វ្រាសប៊ុក នោះ 
ឡើយ ដោយសារ ប្រាព័ន្ធ  ទូរ - 
ស័ព្ទ   របស់ នា ង មិន អាច-  
ទំនាក់ទំនង   បាន ថ្មីៗ ន្រាះ។ 

ដោយ ឡ្រាក មុន ន្រាះ 
បន្តិច តារា សម្ត្រាង ស្រាី 
ដ្រាល     ធ្លាប់ ល្រាបីក្នុង  រឿង 
ត តាំង  ក្តី ជាមួយនឹង  
អតីត គូស្ន្រាហ៍ ឆ្លង - 
ទ្វបី ដ្រាល បច្ចបុ្រាបន្ន  
បាន    ស្ងប់បាត់-  
ទៅ   ហើយ នោះ  
បាន  បង្ហាះសារ  
ឲ្រាយ មហាជន យល់ 
ថា របូ នាង  កពំងុ ត្រា មាន 
មា្ចាស ់  ស្ន្រាហ៍ ថ្មី មក ស្អំ 
ប្រាះដូង ខ្លួន តាមរ យៈ-  
ចំណង  ស្ន្រាហ៍ ខ្រាស្រាក ១ 
ជូន  នាង  ដ្រាលនាង  ត្រាង   

នឹក រឭកជា ព ន់ព្រាករហូត មក ។ 
 ខណៈ សារ នោះ  នា ង   សរ ស្រារ 

បង្ហាះ  ថា៖ «អរគណុ ដ្រាល នៅ  ក្នងុ 
ជីវិតរបស់  ខ្ញុំ  គ្រាប់ ព្រាលវ្រាលា ! ន្រាះ 
ហើយជា ស្រាចក្ត ីសខុ  សម្រាប ់ជវីតិ» 
និង  សារ ថា៖«មា្ចាស់ ខ្រាស្រាក ន្រាះ ហើយ 

គឺជា  មា្ចាស់ ប្រាះដូង ជា ក្រាវភ្ន្រាក - 
របស់ ខ្ញុំ » ។ 

  កញ្ញា នី មនុនីាថ 
ក  ៏ នៅ មនិ ទាន ់បាន 
សារ ភាព ច្រាបាស់- 
លាស ់ ឡើយ  ថា 
តើ មា្ចាស់ ខ្រាស្រាក - 
ដ្រាល  ជា មា្ចាស់ 
ប្រាះ  ដូង និង ក្រាវ - 
ភ្ន្រាក  របស់ នាង 
ម្រាន ឬ អត់?   
ខណៈ  ប្រាបភ់្នពំ្រាញ-  
ប៉សុ្តិ៍ គ្រាន ់ត្រា    បាន 
បក  ស្រាយ  ប្រាប 
បង្វ្រាង ដាន  ដូច្ន្រាះ 
ថា៖  « សារ  នោះគឺ 
ជា  បា៉ារ៉ូល  កុន ត្រា - 
ប៉ណុ្ណោះ   ហើយ  ខ្ញុ ំ ក ៏
ត្រា ង ត្រា បង្ហាះ ល្រាង 
នៅតាម ហ្វ្រាសប៊ុក 
ក្រាយពីថត រូប  ។ 
សព្វ  ថ្ង្រា ន្រាះ  ខ្ញុំ មាន 
អ្នក  តាម  ស្រាឡាញ់  

ច្រាើន ណាស់ គ្រាន់  ត្រា 
ខ្ញុំ  មិន ទាន់ សម្រាច-  
ទទួល យក ស្ន្រាហា ពី 
អ្នកណា មា្នាក់ នៅ - 
ឡើយ ទ្រា»៕ 

ស្ងាត់ៗ នី មុន្ននីាថ បង្ហើប រឿង 
បង្កើត មុខ របរថ្ម ីនៅក្រៅ សិល្រៅបៈ 

កញ្ញា នី មុន្ននីាថ បង្ហោះសារសំុ ការ គំាទេពី បេយិ មិត្ត រឿង 

ជិត    ដំណើរ  ការមុខរបរ ថ្ម ី កេ សិលេបៈ។  រូបថត ហ្វ្រាសប៊ុក

រិន សារ័ត្ន  បេកួតដណ្តើម យក ជើង ឯកជាមួយ សោម វិឆ័យ ខណៈ ហុងជីវុ៉ង និង វណ្ណៈ វ៉េគា្នាយក លេខ ៣។ 

សោម  វិឆ័យ  ហាក់ មើល ស្រៅល  
រិន  សរ័ត្ន ព្រៅលប៉ះ គ្នា វគ្គ ផ្តាច់ ព្រៅត័្រៅ
   យឺន ពន្លក

 ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ សោម វិឆ័យ 
បាន បោះ ពាក្រាយសម្ត ីប្រាប  «មើល 
ស្រាល»  ទៅលើ សមត្ថ ភាព របស់ 
រិន សារ័ត្ន មុនព្រាល អ្នក ទំាង ២ 
ត្រាូវ ប្រាកួត ផ្តាច់ ព្រា័ត្រា  ស្វ្រាងរក 
មា្ចាស់ពាន  រង្វាន់ TV5 Boxing 
Knock Out Series  ក្នងុ ទម្ងន់ 
៦៣,៥ អម ជាមួយ ប្រាក់រង្វាន់ 
៤០០០ដុលា្លារ នៅ លើ សង្វៀន 
បុ៉ស្តិ៍ ល្រាខ ៥ នា លា្ងាច ថ្ង្រាសៅរ៍ន្រាះ 
ចំណ្រាក ពុយ វណ្ណៈ ក៏ ត្រាវូ ប្រាកួត 
ដណ្តើម យក ល្រាខ ៣ ជាមួយ វ៉្រាន 
ហុងជីវុ៉ង ក្នងុ ព្រាល នោះ ដ្រារ។ 

នៅ ក្នងុការ ប្រាកួត ដ៏ សំខាន់ន្រាះ  
លោក គ្រា ូបង្វកឹ របស់  សោម  វិឆ័យ  
មិន សូវជា រំពឹង ខ្ពស់បុ៉នា្មាន ទ្រា  បុ៉ន្ត្រា   
វិឆ័យ ផ្ទាល់  បាន បង្ហាះ ព័ត៌មាន 
ថា  រឿង  សារ័ត្ន  មិន ម្រាន សម ជា 
ដ្រា គូ របស់ គ្រា  នោះ ទ្រា ហើយ ការ- 
បោះ  ពាក្រាយ សម្ត ីន្រាះ ធ្វើ ឲ្រាយ  ក្រាមុ អ្នក- 
តាម ដាន ប្រាដាល់  នំា គា្នា វិភាគ ថា  
សោម  វិឆ័យ វាយ តម្ល្រា ដ្រា គូ ខ្រាសាយ 
ព្រាក  ឬ និយយ ឲ្រាយ ចំ ថា  មើល ងយ 
ដ្រា គូ  បើ ទោះ បីជា រិន សារ័ត្ន និង 
រូប គ្រា បាន ឈ្នះ ទំាង ៤ ប្រាកួត 
ជាប់ៗ គា្នា មុន នឹង ឡើងមកជួបគា្នា 
នៅ វគ្គផ្តាច់ ព្រាត័្រា ន្រាះ ក៏ ដោយ។

លោក  ឡុង  វិបុល  ជាគ្រា ូបង្វកឹ   
សោម  វិឆ័យ បាន  និយយ ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំមាន ទំនុក ចិត្តថា សោម វិឆ័យ 
អាច  យក ឈ្នះ  រិន  សារ័ត្ន  ត្រាមឹ 
៦០ ភាគ រយ បុ៉ណ្ណោះ   ព្រាះ ការ- 
ប្រាកួត ជាក់ ស្ត្រាង  មិន ត្រាវូ មើល 

ស្រាល ដ្រា គូ ទ្រា  ហើយ សោម  
វិឆ័យ ក៏  មិន ធ្លាប់ ឈ្នះ ជើង ឯក  ឬ 
ខ្រាស្រា ក្រាវាត់ពីមុន មក  នោះ ដ្រារ» ។

គ្រា ូបង្វកឹ រូប ន្រាះ បាន បន្ថ្រាម ថា៖  
« ខ្ញុ ំមិន ហា៊ាន មើល ស្រាល ដ្រា គូ ទ្រា  
បុ៉ន្ត្រា   សោម  វិឆ័យ  ព្រាយាយម ហ្វកឹ- 
ហាត់ បាន ល្អ  ដោយ សង្រាឃឹម ឈ្នះ 
ច្រាើន ។ ទោះ យ៉ាង ណា  ចាញ់  ឬ 
ឈ្នះ  កំុ និយយ មុន ត្រា អ្វ ីដ្រាល ខ្ញុំ 
ចង់ បាន  គឺសូម ឲ្រាយ  ចៅ ក្រាម កាត់ 
ក្ត ីឲ្រាយ មាន យុត្តធិម៌  គឺខ្ញុ ំ ព្រាញ ចិត្ត 
ណាស់ទៅ ហើយ »។  

ផ្ទយុ ពីន្រាះ សោម  វិឆ័យ   មាន 
មទនភាព ខា្លាំង  ដោយបាន  
បញ្ច្រាញ នូវ ពត៌មាន តាម បណា្តាញ 
ហ្វ្រាសបុ៊ក  ថា  « រិន  សារ័ត្ន  មិន សម 
ជា ដ្រា គូ របស់ ខ្លួនទ្រា» ហើយ  
ដំណឹង  ន្រាះ  បាន ឮ ដល់ រិន  សារ័ត្ន  
រួច ហើយ ។  សោម  វិឆ័យ  រំពឹង 
ឈ្នះ ច្រាើន ជាង គ្រា ូបង្វកឹ  ឡុង  វិបុល 
ដោយ រូបគ្រា បាន  អះអាង ថា ៖  «ខ្ញុ ំ
មាន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ ៩០ ភាគ រយ  
ហើយ ខ្ញុ ំសំុ ឲ្រាយ មាន ការ កាត់ ក្ត ីឲ្រាយ 
សុក្រាតឹ  យុត្តធិម៌ ផង»  ។ 

ចំណ្រាក   រិន  សារ័ត្ន  ត្រាវូ បាន 
អ្នក គ្រាប់ គ្រាង មើលថ្រាផ្ទាល់  មា្នាក់ 
បាន ប្រាប់ ដោយ  សំុ មិន បញ្ច្រាញ 
ឈ្មាះ  ថា៖ «  ខ្ញុ ំបាន បញ្ជនូ  សារ័ត្ន 
ទៅ ហ្វកឹ ហាត់ មួយ រយៈ ចុង ក្រាយ 
ជា មួយ  លោក គ្រា ូ ហុ៊ន  ចាន់ រាជ  
ដើម្រាបី ទទួល បាន បទ ពិសោធ បន្ថ្រាម  
និង កមា្លាងំ ល្អ  ហើយ ការ ហ្វកឹ ហាត់ 
របស់ គ្រា គា្មាន ថ្ង្រា សៅរ៍  និង ថ្ង្រា  
អាទិត្រាយ នោះ ទ្រា »។

 អ្នក គ្រា ូរូប ន្រាះ  បាន បន្ថ្រាម ថា ៖ 

« ខ្ញុ ំមិន រំពឹង ច្រាើន ទ្រា   ព្រាះ  សោម  
វិឆ័យ  ជើង ចាស់ ស៊្រារី មុន ហើយ 
គ្រា បាន អះអាង ពី សមត្ថភាព របស់ 
គ្រា ខ្ពស់  គឺ ខ្ញុ ំសំុ សិទ្ធ ិមិន និយយ 
ទ្រា   ដោយសារ  ដំណឹង ន្រាះ សារ័ត្ន  
បាន ដឹង ហើយ ។  យ៉ាង ណា ក៏ 
ដោយ ការ ប្រា កួត ន្រាះ  មិន អាច 
ទស្រាសន៍ ទាយ បាន មុន  ឬមាក់ ងយ 
បាន ទ្រា   ព្រាះ ត្រាូវ ត្រា ប្រាកួត គា្នា 
អស់ពី កមា្លាងំ កាយ  ចិត្ត  ហើយ 
លទ្ធផល  ជាក់ ស្ត្រាង មិន ម្រាន ចាញ់ 
ឬ ឈ្នះ  ដោយ ស្រាលួ នោះ ទ្រា »។

យោង តាម  ប្រាវត្ត ិប្រាកួត  សោម  
វិឆ័យ ធ្លាប់ ប្រាកួត បាន ៨៦ ដង  
ឈ្នះ ៦៥   ចាញ់ ២១ ដង  ក្នងុ នោះ 
ផ្តលួ ដ្រា គូ ឲ្រាយ សន្លប់ បាន  ១៣ ដង 
ហើយ បទពិសោធន្រាះ គឺ   ច្រាើន 
ជាង  រិន  សារ័ត្ន  ចំនួន ២ ដង 
ឯណះ ។  ទោះ យ៉ាង ណា  រិន  
សារ័ត្ន  បាន និយយ ថា ៖  «ខ្ញុ ំសំុ 
មិន និយយ  ត្រា ចំា មើល ការ ប្រាកួត  
ទៅ  គឺ ចាញ់ ឬ ឈ្នះ  មិនម្រាន ស្រាលួ 
ដូច គា្នា» ។ 

ចំណ្រាក គូ ដណ្តើម យក ចំណាត់- 
ថា្នាក់ ល្រាខ ៣  រវាង   ពុយ  វណ្ណៈ  និង  
វ៉្រាន  ហុ៊ន ជី វុ៉ង  មិន សូវ ជាមាន ការ- 
ចាប់ អារម្ម ណ៍បុ៉នា្មាន ទ្រា  ហើយ 
ចំពោះ សមត្ថភាព វិញ  ពុយ  វណ្ណៈ  
អាច មាន ប្រាៀប ជាង បន្តចិ បន្តចួ 
លើ  វ៉្រាន  ហុ៊ន ជី វុ៉ង  ខណៈ  ប្រាក់- 
រង្វាន់ ក្នងុ ព្រាតឹ្តកិារណ៍ ន្រាះ  ល្រាខ 
១  នឹង ទទួល បាន ៤០០០ ដុលា្លារ 
ល្រាខ ២ បាន ២០០០ ដុលា្លារ  ល្រាខ 
៣  បាន ៧៥០ ដុលា្លារ  និង ល្រាខ ៤ 
បាន ៥០០ ដុលា្លារ ៕ 
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តារា  សម្តេង សី េមាន រហសេស នាម ថា «តារា សេ ីទឹក  
ភ្នេក»  កញ្ញា នី មុន្ននីាថ   ។ រូបថត ហុង មិនា
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