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សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

ហង្សក្រហមទំនងលើកពាន
ក្នុងស្ថានភាពប្ល្រកបន្តិចដោយ
អត់មានអ្នកគាំទ្រចូលរួមអប-
អរជាមួយ...ទំព័រ១៥

ជាង១ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាប្ដី-
ប្រពន្ធន័រវ្រសលើកស្ទួយផលិត-
ផលពីអតីតកាលដ្រលមិនប៉ះ-
ពាល់ដល់បរិស្ថាន...ទំព័រ១២

ព័ត៌មានកីឡាជីវិតកម្សាន្ត

រដ្ឋាភិបាលអនុម័ត
គម្រោងវារីអគ្គសិនី
ស្ទងឹពោធិ៍សាត់ឲ្រោយ
ក្រោមុហុ៊នមកពីកូរ៉្រោ

កម្ពជុាស្នើប្រោទ្រោសក្នងុ
មហាអនុតំបន់ទន្ល្រោម្រោ-
គង្គឆ្លើយតបការគំរាម
ដោយគ្រោឿងញៀន

UNព្រោមានអំពី
វីរុសបង្កើនគ្រោះ-
ថ្នាក់ខ្លាងំដល់សុខ-
ភាពនៅក្នងុរដូវក្តៅ

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ក្រុម ហ៊ុន SPHP 
(Cambodia) Co.,Ltd  ដ្រល 
គ្រប ់គ្រង ដោយ វនិយិោ គនិ ជន- 
ជាតិ កូរ៉្រខាង ត្របូង  កាល ពី ថ្ង្រ 
អង្គារ ទទលួ បាន ការ យល ់ព្រម 
ពី   រដ្ឋា ភិបាល សម្រប់ គម្រង 
អភវិឌ្រឍន ៍ថាមពល វារ ីអគ្គសិន ីដ ៏
ធ ំមយួ  ជា មយួ នងឹ  ទនុ វនិ ិយោគ 
ជាង  ២៣១ លាន ដលុា្លារ នៅក្នងុ 
ខ្រត្ត ពោធិ៍សាត់។ 

ក្រមុហ៊នុ នងឹ ធ្វើ ការ វនិយិោគ 
គម្រង ទំនប់ វារី អគ្គិសនី ស្ទឹង 
ពោធិ៍សាត់១  ដ្រល ស្ថិត នៅ ឃុំ 
ប្រមោយ ស្រុក វាលវ្រង ខ្រត្ត 
ពោធិ៍សាត់  ដោយ មាន សមត្ថ-
ភាព អាច ...តទៅ ទំព័រ ៨

 វ៉ន  ដា រា៉ា  

 ភ្នំ ពៃញៈ  កម្ពុជាបាន  ស្នើ ដល់ 
បណ្ដា ប្រទ្រស ក្នុង មហាអនុ- 
តំបន់ ទន្ល្រ ម្រគង្គ  និង អង្គការ  
UNODC ស្វ្រង រក ដំណោះ- 
ស្រយ ឆ្លើយ តប នឹង ការ  គំរាម- 
កំហ្រង ដោយ សារគ្រឿង ញៀន  
ក្នុង អំឡុង ព្រល ដ្រលសកល- 
លោក  កំ ពុង មាន វិបត្ដិ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ហើយ ក្រមុ ឧក្រដិ្ឋ ជន អន្តរ- 
ជាតិ ដ្រល មាន អង្គ ការ ចាត់តាំង 
បាន បង្កើន ការ ឃុប ឃិត ជា មួយ  
ឧក្រដិ្ឋ ជន គ្រឿង ញៀន  ក្នងុស្រកុ 
ធ្វើ សកម្ម ភាព ល្មើស ច្របាប់ កាន់ 
ត្រ សកម្ម   និង ខា្លាំង កា្លា ជាង មុន។

 លោក  មាស  វិរិទ្ធ  អគ្គ ល្រខា- 
ធិការ ន្រ អាជា្ញា ធរ ជាតិ ប្រយុទ្ធ- 
ប្រឆាំង គ្រឿង ញៀន  បាន ធ្វើសំ-  
ណើ ន្រះ តាម រយៈ ស្រចក្ដី ថ្ល្រង- 
ការណ៍ នៅ ក្នុង ពិធី បើក កិច្ច ប្រជុំ 
តាម ប្រ ព័ន្ធ អន ឡាញ ជាមួយ 
មន្រ្តី សម្រប សម្រួល ប្រ ទ្រស 
ហត្ថ ល្រខី អនុ ស្រសរណៈ ន្រ ការ- 
យោគ យល់ គ្នា  (MOU) ស្តី ពី 
ការ ត្រួត ពិនិត្រយ គ្រឿង ញៀន ក្នុង 
មហា អន ុតបំន ់ទន្ល្រ ម្រគង្គ ។  ក្នងុ 
នោះ មាន ប្រទ្រស កម្ពុជា  ចិន  
ភមូា  ឡាវ  ថ្រ  វៀតណម  នងិអង្គ-  
ការ សហ ប្រជា ជាតិ ទទួល បន្ទុក 
គ្រឿង ញៀន...តទៅ ទំ ព័រ ២

កៃុង ហៃសឺ ណៃវៈ  ទី ភា្នាក់ ងរ 
អាកាសធាតុ អង្គការ សហ - 
ប្រជា ជាតិ  បាន ព្រមាន កាល      
ព ីថ្ង្រ អង្គារ ថា   ជងំកឺវូដី ១៩  នងឹ 
បង្កគ្រះ ថា្នាក់ កាន់ ត្រ ខា្លាំង  
ឡើងពី   អ្វី ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ រំពឹង 
ថា  ជា   ការ បំប្រក ឯតទគ្គកម្ម    
នៅក្នុង  រដូវ ក្តៅ ន្រ  អ ឌ្រឍ  គោល 
ខាង ជើង ។ 

 អង្គការ ឧត្ត នុ ិយម វទិ្រយា ពភិព- 
លោក  បាន ស្នើ ឲ្រយ រដ្ឋាភិ បាល  
ទាំងអ ស់ នៅក្នុង  ពិភព លោក  
បង្កើត គម្រង នានា  ដើម្របី 
រក្រសាសុវត្ថិភាព ប្រជា ជន របស់ 
ខ្លួន  នៅក្នុង ...តទៅទំព័រ  ១ ១

លោកសខ្រោង៖យុទ្ធនាការដោះស្រោយ
ភាពចង្អៀតណ្រោនក្នងុពន្ធនាគារអាចមានការដោះល្រោងអ្នកទោសប្រោមាណ១មឺុននាក់

ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពៃញៈ លោកស ខ្រង រដ្ឋ - 
មន្ត្រ ីក្រសងួមហាផ្ទ្រ បានឲ្រយដងឹ 
ថា យុទ្ធនាការ ដោះស្រយ ភាព- 
ចង្អៀត ណ្រន នៅ ក្នងុ ពន្ធនាគរ 
អាច នឹងត្រវូ ដោះ ល្រង អ្នក ជា ប់-
ទោស ប្រមាណ១មឺុន នាក់ដ្រ ល  

ភាគច្រើន ពួកគ្រ បាន អនុវត្ត ទោ ស 
ជិត ចប់ហើយ ការ ដោះ ល្រង ន្រះ 
នឹង ប្រគល់ ឲ្រយ សមត្ថ កិច្ច ដ្រនដី 
ជា អ្នកទទួល ការខុសត្រវូ តាម - 
ដនពកួគ្រ ដើម្រប ីចៀសវាងកុ ំ ឲ្រយ 
ពួក គ្រ ត្រឡប់ ទៅ  ប្រព្រឹត្ត បទ- 
ល្មើ  ស  ជាថ្មី ទៀត។

ការ ថ្ល្រង ប្រប  ន្រះ  របស ់លោក  

ស ខ្រង បានធ្វើ ឡើង ពី ម្រសិ លមិ ញ 
នៅ  ក្នុង ពិធី ផ្រសព្វ ផ្រសាយ របាយ- 
ការ ណ៍ ជាតិ ឆា្នាំ ២០១៩ និង 
លើក ទសិដៅ ឆា្នា ំ២០២០ រប ស ់ 
គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ  ប្រយុទ្ធ - 
ប្រឆំាង អំពើ ជួញដូរ មនុស្រសដ្រ ល 
មាន អ្នក ចលូ រមួ ជតិ៣០០នា ក ់
នា ទីស្តី ការ ក្រសួង មហាផ្ទ្រ។

លោកស ខ្រង បាន លើក ឡើ ង  
ថា រដ្ឋា ភបិាល បាន ខតិខ ំដើម្រប ី
លើកកម្ពស់ ការដោះ ស្រយ 
បញ្ហា ភាព អសកម្ម នានា នៅ ក្ន ុង  
ពន្ធនាគរខណៈ ការ ចង្អៀ ត  ណ្រ ន 
គឺជា ភាព អសកម្ម មួយដ្រល នំា - 
ឲ្រយ មានការ លើកឡើង ពី បញ្ហា 
សិទ្ធិ មនុស្រសនិង...តទៅទំព័រ  ៤

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំៃញ: ដោយ សារ ត្រ ពល រដ្ឋ  
ខ្ម្ររ ជា ច្រើនបាន ធ្វើ ចំណក ស្រ ុ ក 
ទៅ រក ការងរ ធ្វើ នៅ ក្រ ប្រទ្រ ស 
បាន ធ្វើ ឲ្រយ ខ្រត្ត កពំង ់ធ ំកពំងុ ខ្វះ 
កមា្លាំង ពល កម្ម ជាង ១មុឺន នាក់ 

ខណៈ ដ្រល   មាន ក្រមុហ៊នុ ចនំនួ 
២៧ (ក្រុមហ៊ុន បរទ្រស៧) 
បាន និង កំពុង ធ្វើ ការ   វិនិយោគ  
ដំដុះ លើ វិស័យ កសិកម្ម និង 
កសិ-  ឧស្រសាហកម្ម លើ ផ្ទ្រដី សម្រប  - 
ទាន ស្រដ្ឋកិច្ច ចំនួន១១ មុឺ ន 
ហកិតា។  ន្រះ បើ តាម  អភបិា ល 

ខ្រត្ត កំពង់ធំ លោក សុខ លូ។
លោកសុខ លូបាន ថ្ល្រង ប្រ ប 

ន្រះ នៅ  ក្នងុ ស ន្នសីិទ សារ ព័ត៌ មា  ន 
មយួ ដ្រល រៀបច ំដោយ អង្គ ភា ព 
អ្នកនាពំាក្រយ រាជរដ្ឋាភបិាលស្ដ ី ព ី
វឌ្រឍ ន  ភាព និង ទិសដៅ ការងរ 
បន្ដ  របស់ រដ្ឋ បាល ខ្រត្តកំពង់ធំ  

កាល ពី ព្រកឹ ម្រសិល មិញ ថា ដំ ណំ   
ស្រូវ ខ្រត្តកំពង់ធំ មាន ផ្ទ្រដី ដំ - 
ដុះ ស្រវូ  សរុប  ជា ង២៩មឺុន ហិក -   
តា ក្នងុនោះ ស្រវូប្រងំ សរុប ចំនួ ន 
៦ មឺុន ហិកតា  ដ្រលមាន បរិមា ណ 
ផល សរុប ចំនួន ជាង ៨៦ មុឺន 
តោន ដ្រល ទិ ន្ន ផល ជា មធ្រយម 

៣តោនក្នងុ ១ហិកតា។ ជារួ ម   
តលុ្រយភាព ស្របៀង ប្រចាឆំា្នា ំ២០ ១ ៩ 
ក្រយ កាត់ ទុក ១៣ភាគ រយ 
សម្រប់ធ្វើ ពូជ ចំ ណី  សត្វ និង 
សម្រប់ តម្រូវ ការហូបចុក ក្នងុ 
ខ្រត្តនៅសល់ ស្រវូ ចំនួន ៥ ៨មុឺន - 
តោនគិត ជា ...តទៅទំព័រ ៦ 

លោកសុខលូថខ្រោត្តកំពង់ធំកំពុងខ្វះកមា្លាងំពលកម្មជាង១មឺុននាក់

លោក ស ខៃង រដ្ឋមន្តៃកីៃសួងមហាផ្ទៃ ផ្ដល់កិច្ចសម្ភាស ដល់អ្នក សារព័ត៌មន  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ   ។ រូបថត ហា៊ាន រង្រសី



ចាប់តំាងពីជំងឺកូវីដ១៩(COVID-19)
បានរកីរាលដាលពាសពេញផ្ទេពភិព-
លោក អង្គការសុខភាពពិភពលោក
បានបេកាសថាជំងឺរាតតេបាតជាសកល
មួយនេះមានអ្នកបន្តឆ្លងកើនឡើង
រហូតដល់ជាង៥,៦លាននាក់អ្នក-
ស្លាប់មានជាង៣៥មុឺននាក់គិតតេឹម
ថ្ងេទី២៧ឧសភា២០២០។ចំណេក
នៅកម្ពុជារលកឆ្លងទី១ដេលមាន
១២២នាក់ទើបបានបញ្ចប់ដោយសរ
បានពេយាបាលជាសះសេបើយទំាង១២២
នាក់គិតតេមឹថ្ងេ១៦ឧសភាកន្លងទៅ។
តេមានការភា្ញាកផ់្អើលជាថ្មីបនា្ទាប់ពីផ្ទុះ
ជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី២ករណីកាលពីចុង-
សបា្តាហ៍មុនធ្វើឲេយមានការរឹតបន្តឹងជា
ចេើនដើមេបីទប់ទល់នឹងបញ្ហានេះ។
ចំពោះការរកសុីជួញដូរនិងការងារ

វិញគឺក្នុងរយៈពេលជិត៦ខេដំបូងនេ
ឆ្នាំនេះ បានជួបការរាំងស្ទះតេគេប់
វសិយ័ដោយមានកេមុហ៊នុខ្លះបទិទា្វារ
បណ្តោះអាសន្នកេុមហ៊ុនខ្លះទៀតក៏
កេស័យធន ជាពិសេសកេុមហ៊ុនទេស-
ចរណ៍សណ្ឋាគារភោជនយីដា្ឋាននងិ
រោងចកេកាត់ដេរបានរងផលប៉ះពាល់
ខ្លាំងជាងគេដោយសរការឆ្លងជំងឺ-
កូវីដ១៩ទូទាំងសកលលោក។ដើមេបី
ដោះសេយបញ្ហានេះបេទេសនីមួយៗ 
បានរិះរកវិធានការរៀងៗខ្លួន។
ដោយឡេករាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានបមេុងទកឹបេក់រហូតដល់៨រយ-
លានដុលា្លារសមេប់រយៈពេល៦ខេ
ដបំងូនេផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកចិ្ចពីជងំ-ឺ
កូវដី១៩។ឧទាហរណ៍សមេប់កម្មករ
ដេលរោងចកេពួកគេផ្អាកបណ្តោះ-
អាសន្នគឺបើក្នុងបេព័ន្ធ រដ្ឋបានជួយ
ចេញ៤០ដុលា្លារនិងថៅកេជួយចេញ
៣០ដុលា្លារក្នុង១ខេ។រីឯអ្នកនៅកេ
បេព័ន្ធដូចជាពលករចំណកសេកុមក
ពីថេបេមាណជា៩មុឺននាក់ថ្មីៗគឺកេ-

សួងមហាផ្ទេ និងអាជា្ញាធរដេនដីមិន
ទាន់អនុញ្ញាតឲេយតេឡប់ទៅវិញទេ
ហើយបានបន្តបទិទាងំចេករបៀងផង
ដោយសរបេទេសជិតខងនៅមាន
ការឆ្លងកូវដី១៩នងិមានការរតឹបន្តងឹ
នៅឡើយ។ទោះជាយ៉ាងណរដ្ឋមាន
ថវិកា៣០០លានដុលា្លារសមេប់ដោះ-
សេយបញ្ហានេះតាមរយៈកិច្ចគាំពារ
សង្គមតេកញ្ចប់ថវិកានេះរួមបញ្ចូល
ទាងំការធ្វើបច្ចបុេបន្នភាពនវូបណ្ណកេកីេ
និងបញ្ហាសេបៀងអាហារដេលចាប់-
ផ្តើមពីចុងខេឧសភានេះ រហូតដល់
ដំណច់ឆ្នាំ។រីឯវិស័យកសិកម្មក៏រដា្ឋា-
ភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ផងដេរ
ក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយទប់ស្កាត់
ការនាំចូលកសិផលខុសចេបាប់ដើមេបី
ការពារតម្លេកសិផលក្នុងសេុកនិង
បើកឱកាសឲេយផលតិករក្នងុសេកុនងិ
ការផ្តល់ទឹកបេក់រហូតដល់៥០លាន-
ដុលា្លារដល់ធនាគារអភិវឌេឍន៍ជនបទ
និងកសិកម្មដើមេបីផ្តល់កម្ចីមានការ-
បេក់ទាបក្នងុគោលដៅបង្កើតការងារ
បន្ថេម។ជាមយួនេះដេរកាលពថី្ងេទី២៦
ខេឧសភាថ្មៗី នេះរាជរដា្ឋាភិបាលបាន
ដាក់វធិានការបន្ថេមជុទំ៤ីសដំៅជយួ
ដល់វិស័យឯកជននិងកម្មករនិយោ-
ជិតដេលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដើមេបី

ស្តារនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។ក៏
ប៉ុន្តេវិធានការនេះហាក់ជួយបានតេ
ក្នុងបេព័ន្ធដេលមានសេប់តេផ្នេក
គំាពារសង្គមខងកេបេព័ន្ធដូចជានៅ
មានការយតឺយ៉ាវដោយមនិទាន់ឆ្លើយ
តបនងឹតមេវូការបេចាំថ្ងេរបស់ពលរដ្ឋ
ដេលរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចឡើយ។
 បើផ្អេកលើកមេិតនេការឆ្លងជំងឺកូ-
វដី១៩គឺកម្ពជុាទប់ស្កាត់បានល្អដោយ
ជើងទី១មានការចម្លងយឺតហើយ
ភាគចេើនគឺនំាចូលពីខងកេ។តេការ-
រាំងខ្ទប់ចំពោះការធ្វើចំណកសេុក
នៅតេជាបញ្ហាខងក្នុងនៅឡើយ
ខណៈនៅសបា្តាហ៍មុនសមត្ថកិច្ចថេ
បានចាប់បញ្ជនូពលករខ្មេរឲេយតេឡប់វញិ
ជាង១០០នាក់បនា្ទាប់ពពីួកគាត់លួច
ឆ្លងដេនតាមចេករបៀងទៅរកការងារ
ធ្វើដោយសរខ្វះខតជវីភាពខ្លាងំពេក
ក៏ដាច់ចិត្តលួចធ្វើចំណកសេុក។
ការទប់ស្កាត់មនិឲេយពលរដ្ឋឆ្លងកាត់

ពេំដេននេះគឺជាដំណះសេយមួយ
ល្អហើយសមេប់បញ្ហាសុខភាពតេ
បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបេចាំថ្ងេមិនទាន់បាន
ដោះសេយនៅឡើយទេ។ដូច្នេះរដ្ឋ
គរួពន្លឿនការទមា្លាក់ថវកិាបមេងុ៣០០
លានដុលា្លារដើមេបីគាំពារសង្គមនិង
វសិយ័កសិកម្មបន្ថេម៥០លានដលុា្លារ

ទៅតាមផេនការដើមេបីដោះសេយ
បញ្ហាមួយគេសិនជាពិសេសគឺការ-
ផ្តល់សេបៀងចាំបាច់ដើមេបីរស់រួមមាន
បន្លេគេប់ពូជតេីមាន់ទាជេូកជាដើម
ពេះពេលនេះអាកាសធាតុដូចជាក្តា
ផងអ៊ីចឹងពលរដ្ឋតាមជនបទជបួការ-
លំបាកសព្វគេប់ហើយជាពិសេស
ទៀតនោះគរឺឿងបេឡាយទកឹដេលតេវូ
តភា្ជាប់ទន្លេឬក៏ស្ទងឹដេលជាតមេវូការ-
បំផុតរបស់បេជាកសិករហើយនេះ
ជាបញ្ហាដេលតេូវបេើបេស់ថវិកាឲេយ
ចំគោលដៅ។
រីឯករណីយកិច្ចរបស់កេុមហ៊ុនគឺ

ការពងេើកផលិតភាព និងបង្កើនការ-
ងារដល់នយិោជតិអាចដណំើរការទៅ
បានក៏អាសេ័យលើការគាទំេពរីដ្ឋដចូ-
ជាការបន្ថយការយកពន្ធនិងកាតព្វ-
កិច្ចផេសេងៗដេលរដ្ឋកំពុងតេជួយក្នុង
ជុំទី៤នេះ។ក៏ប៉ុន្តេរដ្ឋតេូវជួយបងា្ហាត់-
បងេៀនបន្ថេមលើការកេច្នេនងិវេចខ្ចប់
ដើមេបីឲេយមានគុណភាពខ្ពស់ក៏ដូចជា
ការជួយរកទីផេសារសមេប់ផលិតផល
កសិកម្ម និងផលិតផលកសិ-ឧសេសាហ-
កម្មពេះមន្តេីបច្ចេកទេសសុទ្ធតេបាន
ទទួលការបណ្តះុបណ្តោលជំនាញជាក់-
លាក់រួចហើយមុនពេលកា្លាយខ្លួនជា
មន្តេីពេញសទិ្ធិនោះ។ចណំចុដ៏ល្អមយួ
គឺគេន់តេការនាំចេញកស៊ូមានការ-
កើនឡើង១៣ភាគរយក្នងុរយៈពេល៤
ខេដបំងូធៀបនងឹឆ្នាំមនុ។អ៊ីចងឹកាល-
ណការនាំចេញចេើនតមេវូការកមា្លាងំ
ពលកម្មបន្ថេមចេើនដេរដេលនេះជា
ការចលូរមួចំណេកកាតប់ន្ថយផលប៉ះពាល់
ជីវភាពគេួសរសេបពេលដេលអង្ករ
ចាប់ផ្ដើមនាំចេញបណ្តើរៗ ឡើងវិញ។
មេយា៉ាងទៀតផលិតផលខ្លះរដ្ឋតេូវតេ

ជួយឲេយអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការរក-
ដំណះសេយដូចជាផ្លេស្វាយនៅ-
សល់គរនងិមានតម្លេទាបពេកខណៈ
តម្លេដឡំងូមីក៏យ៉ាប់ខ្លាងំណស់ដេរ។
ករណីនេះមនិមេនគេន់តេថា្នាក់ដកឹនាំ
ពីថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់កេមជាតិដើរ
ទសេសនកិច្ចបន្តិចបន្តួចតាមចមា្ការឬរង-

បន្លេរបស់ពលរដ្ឋហើយថតរាយ-
ការណ៍តាមបេពន័្ធពត័៌មានថាបានធ្វើ
នោះទេ។បើមើលគំរូបេទេសជិតខង
គឺរដ្ឋគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណស់
ទៅលើវិស័យកសិកម្ម និងការកេច្នេ
ផលិតផលគឺគេចាប់ផ្ដើមតាំងពីការ-
រៀបចំបេព័ន្ធធារាសស្តេគឺទឹកទៅ
ដល់កន្លេងដំណំកសិកម្មសូមេបីតេ
កូនភ្នំជេលងភ្នំ ក៏គេដាំបន្លេបានដេរ
ដូចនៅខេត្តដាឡាត់បេទេសវៀត-
ណមហើយរដ្ឋគេហា៊ានទិញផលិត-
ផលកសិកម្មដូចជានៅបេទេសថេ
គេហា៊ានទិញសេូវពីពលរដ្ឋដើមេបីទប់-
ទល់នឹងការបនា្ទាបតម្លេនៅទីផេសារ។
ចំណេកអ្នកមានទេពេយសមេបតិ្តសេដ្ឋីៗ 

ឧកញ៉ាអ្នកធំៗ តារាៗដេលសល់លយុ
ចេើនក៏គរួមានកាតព្វកចិ្ចមានចតិ្តមាន
ថ្លើមក្នុងដំណក់កាលជំងឺកូវីដ១៩
ផងដោយតេូវចូលរួមជួយគំាទេរដ្ឋ
និងរកដំណះសេយទៅតាមផ្នេក
នីមួយៗឲេយអស់ពីលទ្ធភាពដូចជាការ-
សេបូយកកមា្លាងំពលកម្មក្នងុកេមុហ៊នុ
កសិកម្មឲេយបានចេើនជាងមុនដូចជា
ការផ្តល់ជាអាហារឬក៏សេបៀងដល់អ្នក-
កេីកេឬមួយក៏ផ្តល់ការងារដល់ពល-
ករមកពីថេឲេយទទួលបានកមេអាច
រសប់ានមយួគេសនិក្នុងកាលៈទេសៈ
លបំាកនេះដចូជាការងារចាក់ដីលើក
ផ្លូវការជួលសមា្អាតទីធា្លាចមា្ការធំៗជា-
ដើមជាជាងចាតំេកេងបេវញ័្ចពអី្នកកេ
ដោយដើរមើលតេប្លង់ដីសេចមា្ការ
ហើយបបួលអ្នកសេឲេយលក់ដីឬក៏ដី
ចមា្ការថោកៗរួចទិញទុកលក់ឡើងថ្លេ
កេយពេលចប់បញ្ហាកូវដី១៩នោះ។
រឯីតារាៗខ្លះគរួផ្អាកការបង្ហាះរបូភាព
បង្អួតទេពេយលើបណ្តោញសង្គមសិន
ពេះឥរិយបថបេបនេះដូចជា មិន
សមសេបនឹងស្ថានភាពដេលរដា្ឋាភិ-
បាលនងិពលរដ្ឋភាគចេើនក្នងុពភិព-
លោកកំពុងជួបវិបត្តិនោះឡើយ៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាមរយៈ
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

គួរពង្រាកីពលកម្មបន្ថ្រាមលើវិស័យកសិកម្មក្នងុព្រាលវិបត្តកូិវីដ១៩

តពីទំព័រ១...និងឧកេិដ្ឋកម្ម
(UNODC) កាលពីថ្ងេពុធ
ទី២៧ខេឧសភានេះ។
យោងតាមរបាយការណ៍

អាជា្ញាធរជាតិបេយុទ្ធបេឆំង
គេឿងញៀនដេលបានចេញ-
ផេសាយនិងសេចក្ដីថ្លេងរបស់
លោកមាស វិរិទ្ធ ក្នុងកិច្ចបេជុំ
កាលពមីេសិលមញិថាកម្ពជុាបាន
ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ជាមួយ
បេទេសអនុតំបន់ និងសកល-
លោកក្នុងការខិតខំបេឹងបេង
បងា្ការទប់ស្កាត់ដោយយកចិត្ត-
ទកុដាក់នងិទទលួខសុតេវូខ្ពស់
នូវយុទ្ធសសេ្តពហុវិស័យស្តីពី
ការងារតេួតពិនិតេយគេឿងញៀន

និងបន្តអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវ
យុទ្ធនាការបេយុទ្ធបេឆំងគេឿង-
ញៀនខុសចេបាប់ទូទំាងបេទេស។
លោកមាសវិរិទ្ធបានថ្លេងថា៖

«ដោយសរបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩
យើងពុំទាន់អនុវត្តបាននូវផេន-
ការសកម្មភាពតេតួពិនិតេយគេឿង-
ញៀនអនុតំបន់ទី១១កេមការ-
ជួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការUN-
ODCឡើយនិងសុំស្នើអង្គបេជុំ
របស់យើងជជេកពិភាកេសាគា្នា
រកឲេយឃើញនូវដំណះសេយ
សមសេបណមួយដើមេបីអនុវត្ត
ផេនការសកម្មភាពអនុតំបន់
នេះឈានទៅឆ្លើយតបឲេយបាន
ទៅនឹងការគំរាមកំហេងដោយ
គេឿងញៀននាពេលបច្ចុបេបន្ន
នេះ»។

លោកបន្តថា៖«សេបពេល
ដេលយើងមានបញ្ហាជំងឺកូវីដ
១៩កិច្ចសហបេតិបត្តិការគា្នា
ទាំងក្នុងតំបន់ និងលើសកល-
លោកមានការធា្លាកច់ុះបានធ្វើឲេយ
កេុមឧកេិដ្ឋជនអន្តរជាតិដេល
មានអង្គការចាត់តាំង បាន
បង្កើនការឃុបឃិតជាមួយពួក-
ឧកេដិ្ឋជនគេឿងញៀនក្នងុសេកុ
ធ្វើសកម្មភាពល្មើសចេបាប់កាន់
តេសកម្មនិងខ្លាំងកា្លាជាងមុន។
សកម្មភាពនេះបាននិងកំពុង
កា្លាយជាឧបសគ្គរារាំងក្នុងការ-
អនុវត្តផេនការអនុតំបន់ដេល
រៀបចំដោយអង្គការUNODC។
តាមរបាយការណ៍ដដេលនេះ

បងា្ហាញថាក្នងុឆ្នាំ២០១៩បេទេស
កម្ពុជាបងេ្កាបបទល្មើសគេឿង-

ញៀនបានជិត១មុឺនករណី
ឃាត់ខ្លួនជនសងេស័យបានជាង
២ មុឺននាក់ ចាប់យកគេឿង-
ញៀនគេប់បេភេទបាន៧៥០
គីឡូកេមផងដេរ។
អាជា្ញាធរជាតិបេយុទ្ធបេឆំង

គេឿងញៀនឲេយដងឹទៀតថាក្នងុ
យុទ្ធនាការបេឆំងគេឿងញៀន
ខុសចេបាប់អនុវត្តចេបាប់បេចាំ
ថ្ងេទី២៦ខេឧសភាឆ្នាំ២០២០
បង្កេបការជួញដូរការរកេសាទុក
ការដឹកជញ្ជូន ការដាំដុះការ-
ផលិតកេច្នេ ការចាត់ចេង ផ្ដល់
ទីតាំងនិងបេើបេស់បានចំនួន
២១ករណីឃាត់ខ្លនួជនសងេស័យ
បាន៣៩នាក់។ចំណេកលទ្ធ-
ផលអនុវត្តន៍ចេបាប់ពីការបង្គេប
ចាប់ពីថ្ងេទី១ ខេមករា ដល់ថ្ងេ

ទី២៦ ខេឧសភា ឆ្នាំ២០២០
បង្កេបបានជាង៤ពាន់ករណីឃាត់
មនុសេសជិត៩ពាន់នាក់មានសេី

និងបេសុមាន៧សញ្ជាតិនិងរឹប-
អសូសរធាតុញៀនគេប់បេភេទ
សរុប២៥៧គីឡូកេម៕

ពលករខ្មែរពែលតែឡប់ពីថែខណៈមានវិបត្តកូិវីដ១៩។រូបថតប៉ូលិស

លោកមាសវិរិទ្ធនិងមន្តែីក្នងុកិច្ចបែជំុអនឡាញ។រូបថតNACD

កម្ពជុា...
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សាស្ត្រាចារ្រាយប្រាវតិ្តសាស្ត្រាអាល្លម៉ឺង់សរស្រារសៀវភៅស្ដពីីអង្គរវត្ត
នៀម  ឆេង

ភ្នំពេញៈ លោក  Michael- 
Falser សា ស្តៃ ចារៃយ ផ្នៃក បៃវត្ត-ិ 
សាស្តៃ នៅ វទិៃយា សា្ថាន បៃវត្តសិលិៃបៈ 
អឺរ៉ុបនៃ  សាក ល វិទៃយាល័យ  
Heid elberg  បៃទៃស អាល្ល ឺមង់៉  
នៅ ដើម  ឆ្នាំ នៃះ  បាន បោះ ពុម្ព 
សៀវភៅ  ស្ដី ពី បៃវត្តិ សា ស្តៃ  
អង្គរដៃ ល មាន ចំណង ជើង ថា 
«បៃ សាទ អង្គ រវត្ត៖ បៃវត្តិ នៃ មរ-    
ត កវបៃប ធម៌ ច មៃុះ »។ សៀវ ភៅ     
នៃះ មាន   ២ផ្នៃក  ដោយ ផ្នៃក ទី១ 
ស្ដី អំពី បៃ សាទ អង្គរវត្ត ចម្លង 
ដៃល តៃូវ បាន តាំងបង្ហាញ នៅ 
បៃទៃស បារំាង  រីឯ ផ្នៃក ទី២គឺ  បៃ- 
សាទ អង្គរ វត្ត នៅ កម្ពុជា  ចាប់ ពី 
ពៃល រក ឃើញ រហតូ ដល ់ក្លាយ- 
ជា និមិត្ត រូប ស កល លោក ។

លោក Michael Falser បាន  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  តាម អុីមៃល 
កល ពី មៃសិល មិញ  ថា សៀវភៅ 
បៃវត្តិ សាស្តៃ ទាំង ២ ផ្នៃក នៃះ 
មាន បណំង វភិាគ ទៅ លើ តនួាទ ី
នៃ បៃសាទ អង្គរ វត្ត នៅ  សម័យ 
ទំនើប ក្នុង នាម ជា «និមិត្តរូប នៃ 
មរតក វបៃបធម ៌សក លលោ ក»គ ឺ
ក្នុង រយៈ ពៃល ១៥០ ឆ្នាំ ចាប់ ពី 
សតវតៃសរ៍ ទី ១៩ ដល់ សត វតៃសរ៍ 

ទី ២១។ សៀវ ភៅ នៃះ ក៏ លាត- 
តៃដាង អំពី បៃវត្តិ សាស្តៃ ដៃល 
ជំពាក់  វាក់ វិន គ្នា រវាង អឺរ៉ុប  និង 
អាសុី ផង ដៃរ។

ផ្នៃក ទី ១ នៃ សៀវភៅ នៃះ គឺ 
និយាយ អំពី បៃសាទ អង្គរវត្ត 
នៅ បារំាងគឺករ រក ឃើញបៃសាទ  
នៃះ ក្នុង សម័យ អាណានិគម- 
បារាំងកល ពី សតវតៃសរ៍ ទី ១៩ 
រហូត ដល់ មាន ករ តាំង បង្ហាញ 
នានា អំពី បៃ សាទ នៃះ នៅ បារំាង 
ក្នុងទីកៃុង មា៉ាកសីយ៍ និង បា៉ារីស 
ពី ឆ្នាំ១៨៦៧ ដល់ ១៩៣៧។ 
ចំណៃក ផ្នៃក ទី ២និ យាយ អំពី 
បៃ សាទ អង្គរ វត្ត នៅ កម្ពជុា  កចិ្ច- 
បៃងឹ បៃង  ជសួ ជលុ ឧទៃយាន អង្គរ 
ពី ឆ្នាំ១៩០៧ ដល់ឆ្នាំ១៩៧០ 
និង បៃវត្តិ បៃ សាទ នៃះ  ក្នុង 
សម័យ កល នានា ជា  បន្តបនា្ទាប់  
រហូត ដល់ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ។

សៀវ ភៅនៃះ មាន កមៃស់   
១ ២០០ ទំព័រ  និង មាន អម 
ដោយ របូ ភាព បៃវត្ត ិសាស្តៃ ជាង 
១  ៤០០ របូ ដៃល បរយិា យ អពំ ី
ជវីតិ នៃ បៃ សាទ អង្គរ រយៈ ពៃល 
១៥០ ឆ្នាំ ពី ទស វតៃសរ៍ ១៨៦០   
ដល់ ទស វតៃសរ៍ ២០១០។

លោក Michael Falser 
បាន ថ្លៃង ថា លោក បាន ហ្វឹក- 

ហាត់ ដើមៃបី ក្លាយ ជា សា្ថាប តៃយករ 
ផ្នៃក អភិរកៃស  និង អ្នក បៃវត្តិ- 
សាស្តៃ សា្ថាបតៃយ កម្ម។ លោក 
បាន ចំណាយ ពៃល ១០ ឆ្នា ំដើមៃបី 
សិកៃសា ចងកៃង សៀវ ភៅ នៃះ 
ឡើង  ក្នងុ នាម លោក ជា បៃធាន- 

កៃមុ នៃ កម្មវិធី  «ចង្កោម នៃ ឧត្តម- 
ភាព ទ្វីប អាសុី  និង អឺរ៉ុប ក្នុង 
បរិបទ សកល ថា មវន្ដ នៃ វបៃប ធម៌- 
ចមៃុះ»នៅ សា កល វិទៃយា ល័យ 
Heidelberg  ក្នុងបៃទៃស- 
អាល្លឺម៉ង់។

លោកបាន ឲៃយ ដឹងទៀត ថា 
នៅ ពៃលលោក កំពុង បំពៃញ 
ករ សិកៃសា ផ្នៃក បៃវត្តិសិលៃបៈ  
នងិ សា្ថាបតៃយកម្ម លោក បាន មក 
ទសៃសនា បៃទៃស កម្ពុជា និង 
បាន ទៅមើល បៃសាទ អង្គ រ វត្ត 
កល ពី ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ១៩៩០ 
ដៃល ពៃល នោះ កម្ពុជា ទើប តៃ  
រ ីបមៃះ ចៃញព ីដណំាកក់ល ដ ៏
តក់ស្លុត  បំផុតរបស់ ពួក ខ្មៃរ- 
កៃហម។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ ចាប់ ចិត្ត 
សៃ ឡាញ ់បៃទៃស កម្ពជុា ភា្លាមៗ  
បៃជាជន ដៃល មានមន្ត ស្នៃហ៍ 
និង មរតក វបៃបធម៌ ដ៏ អសា្ចារៃយ។ 
ក ៏ប៉នុ្តៃ  ខ្ញុ ំក ៏បាន ឃើញ នវូ បៃវត្ត-ិ 
សាស្តៃ ដ៏ វិនាសកម្ម ក្នុងសត- 
វតៃសរ៍ ទី១៩ និង ២០ ដៃល បាន 
ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ បៃ សាទ- 
អង្គរ វត្ត ដៃល ជា ទីកន្លៃង  គោរព 
បូជា  ផ្នៃក សាស នា។ នយោ- 
បាយ ទៅ លើ មរតក វបៃបធម៌ នៃះ 
តៃវូ បាន គៃ បភំ្លៃច ចោល ហើយ 
មិន តៃូវ បាន គៃ និយាយ រហូត  
មក ដល់ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ»។

លោក បាន មាន បៃសាសន៍ 
បន្ត ថា  មនុសៃស គៃប់ គ្នា បាន ដឹង 
ខ្លះ ហើយ អំពី បៃវត្តិ នៃ អាណា- 
នគិម បារាងំ ដចូ ជា  បៃវត្តសិាស្តៃ 

ដៃល មាន ករបំផ្លើស ថា ជន- 
ជាតិ បារាំង ជាអ្នក  រក ឃើញ 
អង្គរ វត្ត នៅ ក្នុង ពៃ។ មនុសៃស ក៏ 
បាន ដឹង រួច មក ហើយ ដៃរ អំពី 
ពៃះបាទ សម្ដៃច ពៃះ នរោត្តម  
សីហនុ នៅ សម័យ ឆ្នាំ១៩៦០ 
ក ៏ដចូ ជា នយោ បាយ របស ់អង្គ- 
ករ យូ ណៃស្កូ ថ្មីៗ នៃះ។

លោក បន្តថា៖«ប៉ុន្តៃ វា គួរ ឲៃយ  
ចាប់ អារម្មណ៍ ណាស់   ដៃល 
បៃវត្តិសាស្តៃ រយៈ ពៃល ១៥០ 
ឆ្នាំ នៃះ បង្ហាញ ពី ករ បៃ បៃួល 
បន្តិច ម្ដងៗ   នៃ បៃសាទ អង្គរ- 
វត្តនៃះ រហតូ ដល ់ក្លាយ ជា នមិតិ្ត- 
រូប នៃ មរតក វបៃបធម៌  សកល- 
លោក ពិត បៃកដ  ដៃល ទាំង- 
នៃះ មិន តៃូវ បាន សរសៃរ ឡើង 
ជា បៃព័ន្ធ ទៃ ពី មុន មក។ គឺ 
សៀវភៅ នៃះ ហើយ ដៃល បង្ហាញ 
បៃវត្តិ សាស្តៃ នៃះ  លើក ដំបូង 
យា៉ាង ល្អិត ល្អន់»។

លោក បន្ត ថា៖ «ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា 
មនុសៃស ជា ពិសៃស ពលរដ្ឋ- 
កម្ពុជា ជំនាន់ ថ្មី នៃះ ក៏ ដូច ជា 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ អន្តរជាតិ ពី ទីកៃុង 
តកូៃយដូល ់សាន  ្រហា្វាន សុ ីស្ក ូនងឹ 
មើល ឃើញ បៃសាទ អង្គរ វត្ត 
ក្នុង រូប ភាព ផៃសៃង បនា្ទាប់ពី អាន 
សៀវភៅ របស់ ខ្ញុំ»៕

កេបសៀវភៅសរសេរដោយជនជាតិអាល្លម៉ឺង់។ រូបថត Michael Falser

រថយន្តដឹកជ្រាកូបើកបុករថយន្តដឹកកម្មករបណ្តាលឲ្រាយរបួស១៧នាក់
ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញ ៈ យា៉ាងហោច ណាស ់
មាន កម្មករ  កម្មករនិ ីចនំនួ១៧ 
នាក់ បាន រង របួស ធ្ងន់ និង សៃ ល 
ក្នងុ គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ មួយ  ក  ល 
ពពីៃកឹ ថ្ងៃ ពធុនៅ លើ កណំាត ់ផ្លវូ  
៥០ ម៉ៃតៃ តៃង ់ចណំចុ ភ្លើង ស្តបុ 
បាគូ ស្ថតិ ក្នងុ សង្កោត់-ខណ្ឌ ដង្កោ។ 

លោក ជា ភិរុណ នាយ ផ្នៃក 
ទី ២  នៃ កៃុម ករងរ វាស់ វៃង 
គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ រាជ ធានី ភ្ន ំ- 
ពៃញ បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ ពកីន្លៃង 
កើត ហៃតុ ថា ៖«តាម រយៈ ករ- 
វាស់ វៃង និង ករ អះអាង របស់ 
សាកៃសី នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ 
គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ នៃះ  បង្ក - 
ឡើង ដោយ អ្នក បើក បរ រថយន្ត 
ដកឹ ជៃកូពាក ់សា្លាក លៃខភ្ន ំពៃ ញ  
3C-7321 ដៃល បើកបរ ខ្វះករ- 
បៃងុ បៃយត័្ន  ទៅ បកុ រថ យន្ត ដកឹ 
កម្មករ  ដៃល កំពុង ឈប់ ភ្លើង 
ស្តុប» ។ មុន ពៃល សមត្ថ កិច្ច 
ទៅ  ដល់ កន្លៃង កើត ហៃតុ  អ្នក- 
បើកបរ រថ យន្ត បង្ក បាន រត់ គៃច 
ខ្លនួ បាត់។ ទោះ យា៉ាង ណារថ យ ន្ត 
បង្ក  និង រថ យន្ត រង គៃះ តៃវូ បា ន 
មន្តៃ ីជនំាញ នាយំ ក ទៅ រកៃសា ទកុ  

នៅ ករិយា ល័យ នគរបាល  ចរា - 
ចរណ៍ រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ ដើមៃបី រង់ - 
ចំា ភាគី ទំាង ២ ចូល មក ដោះ សៃ   យ   
ទៅ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់ ខណៈ ជនរង- 
គៃះ  តៃូវបាន បញ្ជូន ទៅ   មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ  ជ័យ ជំនះនិង ពហុពៃយា បា ល 
សខុ លាភ មៃតៃ ីក្នងុ កៃងុ តាខ្មៅ  
ដៃល  នៅបៃមា ណ ជាង ១គីឡូ  - 
ម៉ៃតៃ ។ លោក  ថា៖ «កមា្លាងំ នគរ - 
បា លជំនាញ យើង កំពុង សៃវ ជៃ  វ  
រក អត្ត សញ្ញាណ អ្នក បើក បរ ឬ 
មា្ចាស់  រថ យន្ត បង្កតា ម រយៈ សា្លាក- 
លៃខ រថ យន្ត ដើមៃបីឲៃយ ចូល ខ្លួន 
ដោះ សៃយ ចពំោះ ជន រង គៃះ 

ទៅ   តាម នីតិវិធី ចៃបាប់ »។
លោក ហៃង សុផា ណារិទ្ធ 

អ្នក នាំ ពាកៃយ បៃឡា ជាតិ របប 
សន្ត ិសុខ សង្គម(ប.ស.ស) ថ្លៃ  ង  
ថា កៃុម ករងរ  ប.ស.ស បាន 
ចុះជយួ អន្តរា គមន ៍ភា្លាមៗ ដើមៃប ី
ដឹក  កម្មករ ដៃល រង របួសទៅ មន្ទរី  - 
ពៃទៃយ ដៃល នៅជិត បំផុត។ លោ ក  
ថ្លៃង ថា ៖«ជា ទូទៅ កម្មករ ទាំង- 
អស់  តៃវូ ពិនិតៃយ សុខភាព ឬ ពៃយា - 
បាល ជំងឺ នៅ  មន្ទរី ពៃទៃយ  មណ្ឌ  ល - 
សុខ ភាព  ឬ គ្លីនិក ដៃល ជា ដៃ - 
គូរ បស់ ប.ស.ស ប៉ុន្តៃ សមៃប់ 
ករណ ីគៃះថា្នាក ់ចរាចរណ ៍បៃប 

នៃះ គឺ ពួក គត់ ចំាបាច់ តៃវូ បញ្ជ ូន 
ទៅ  មន្ទរី ពៃទៃយឬ គ្ល ីនកិ ដៃល នៅ 
ជិត បំផុត ដើមៃបី ជួយ សង្គៃះ ជីវិ ត 
មនុសៃស គឺ ជារឿង សំខាន់ » ។

បើតាម លោក សុផា ណារិទ្ធ 
ជន រង គៃះជា កម្មករ នៃរោង- 
ចកៃ កត់ ដៃរ  Sky Hill Ap-
parel Co ; Ltd  មាន ទីតំាង នៅ 
សង្កោ ត់ ពៃស ខណ្ឌ ដង្កោ។ ជន- 
រង គៃ ះ  សរុប១៧  នាក់ក្នុង 
នោះ ៧ នាក់  រង របួស ធ្ងន់។

កញ្ញា ហៃម រីក ជំនួយ ករ 
ផ្នៃក រដ្ឋ បាល រោង ចកៃ Sky 
Hill Apparel Co.; Ltd  បៃប់ 
ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ថា ករណី គៃះ ថា្នា ក់ 
ចរាចរណ៍ នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពា ល់ 
ដល់ ចង្វាក់ ផលិត កម្ម របស់ កៃមុ - 
ហ៊នុ រោង ចកៃដោយសារ កម្ម ករ 
រង គៃះ ទាងំ នោះ  មនិ អាច មក 
បំពៃញ ករងរ បាន ។ កញ្ញា រីក 
បាន អពំាវ នាវ ដល ់សមត្ថ កចិ្ច ឲៃយ 
ពន្លឿន ករ សៃវ ជៃវ  រ កអត្ត - 
សញ្ញាណអ្នក បើក បរ រថ យន្ត 
ដឹក ជៃូក ឬមា្ចាស់់ រថយន្ត បង្កឲៃយ 
ចូល ខ្លនួ ដោះ សៃ  យ សំណង ខូច-  
ខាត ដល់ កម្មករនិ ង មា្ចាស់ រថ យ ន្ត  
ដឹក កម្មករឲៃយ បាន ឆប់ តាម ដៃ ល  
អាច ធ្វើ ទៅ បាន  ៕ 

រថយន្តបង្ក និង រថយន្ត ដឹកកម្មករ នៅ កន្លេង កើត ហេតុ   ។ រូបថត សហ ករី

ជនជាតិដើមប្ដងឹមន្ត្រាីជំុវិញការ-
បណ្តាយឲ្រាយមានការកាន់កាប់ដីរដ្ឋ

ខន សា វិ 
 
មណ្ឌល គិរីៈ កៃុម ជន ជាតិ 

ដើម ភាគ តិច ព្នង  និង មន្តៃ ីសង្គម- 
សុីវិល បាន ដាក់ បណ្ដឹង បរិហារ 
បៃធាន ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ- 
សីមា  ទៅ កន់ តុលា ករ ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី ដោយចោ ទ ពីបទ 
មនិ ទប ់សា្កោត ់ករចលូ កន ់កប ់
ដោយ ខុស ចៃបាប់ ដីពៃ ក្នុង ដៃន 
ជមៃក សត្វ ពៃ  និង មាន ករ- 
ទិញល ក់ដី ទីនោះ ប៉ុន្តៃ ករណី 
នៃះ តៃូវ បាន មន្តៃី បដិ សៃធ ។ 

 លោក គៃើ ង តុលា សកម្មជន 
ពៃ ឈើបានថ្លៃង  ថា ករ ដាក់ 
ពាកៃយ ប្ដងឹ លោក ពៃហ្ម  វិបុល- 
រតនៈ បៃធាន  ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ កៃវ សមីា ព ីថ្ងៃទ ី២៦  ឧសភា 
គឺ ដោយ សារ បាន ឃើញ លិខិត 
ផ្ទៃរ សិទ្ធិ កន់ កប់ រវាង អ្នក ទិញ 
និង អ្នក លក់ ដីទំហំ ៥១ ហិក តា 
នៅចំណុច ភ្នំពៃឹក  ភូមិ អណ្ដូង- 
កៃឡងឹ  ឃុ ំសៃន មនោ រមៃយ សៃកុ 
អរូ រា ំង ដៃល ជា ដ ីស្ថតិ ក្នងុ តបំន ់
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សីមា ។ 

លោក បន្ត ថា នៅ ទតីាងំ នោះ 
គ ឺមាន ករ បាញ ់ថា្នា ំនៅ តាម ដើម 

ឈើ ដើមៃបី កំណត់ ទីតំាង ដី  ហើយ 
កន្លង មក  ពលរដ្ឋ ធា្លាប់ បាន រាយ- 
ករណ ៍ព ីករណ ីរលំោភ ដ ីរដ្ឋ នៃះ 
ទៅ លោក ពៃហ្ម  វបិលុ រតនៈ  ដៃរ  
បុ៉ន្តៃ លោកបៃរជា ពៃងើយ កន្ដើយ 
មិន ពៃម ចុះ ទប់ សា្កោត់ ទៃ ។លោក 
ថា ទីតាំង នោះជា ចំណុច ពៃ- 
សៃង ដៃល គៃ ហៅ ថា ជា 
ជមៃក សត្វ ដរំ ី ដោយពុ ំសវូ មាន 
ពល រដ្ឋ ណា ហា៊ាន ដើរ ឆ្លង កត់  
ទី តាំង នោះ មា្នាក់ ឯង ទៃ។ 

លោក ថា ៖« អ្វ ីដៃល យើង ប្ដងឹ 
ហ្នងឹ គឺ ដើមៃបី ឱៃយ មន្តៃ ីយុត្ត ិធម៌ ដៃល 
កំពុង ក រពារ នៅ ដៃន ជមៃក 
ហ្នងឹ  ឱៃយ គត់ ដាក់ ពាកៃយ បណ្ដងឹ ឬ 
រាយ ករ ណ៍ ជា ផ្លូវករ ដើមៃបី ឱៃយ 
តលុា ករ ហ្នងឹ វៃក មខុ ថា តើ អ្នក- 
ណា ខ្លះ លក់ ដី ហ្នងឹ  ហើយអ្នក-
ណា ខ្លះ ដៃល អនុ ញ្ញាត ឱៃយ លក់ ដី 
ហ្នងឹ ? ដំណាក់ កលហ្នឹង  គឺ 
យើង ប្ដឹង លោក ពៃហ្ម  វិបុល- 
រតនៈ  ដើមៃប ីឱៃយ គត ់ទទលួ ខសុ- 
តៃូវ ហើយ តៃូវ ឆ្លើយ បំភ្លឺ ថា  តើ 
ដីហ្នឹង ជា របស់ អ្នក ណា ?» ។ 

នៅ ក្នុង ពាកៃយ បណ្ដឹង នោះ គឺ 
មាន ឈ្មៅះ ជន ជាត ិដើម ៤ នាក ់
និង មន្តៃី អាដ ...តទៅទំព័រ ៥



តពទីពំរ័១...ក្លាយជាបន្ទកុដធ៏មំយួ
របស់រដ្ឋក្នងុករចណំាយថវកិដច៏្រើន
ដើម្របីផ្គត់ផ្គង់អ្នកដ្រលនៅជាប់ឃុំក្នុង
ពន្ធនាគារទាំងនោះ។លោករដ្ឋមន្ត្រី
បញ្ជាក់ថាករដោះល្រងអ្នកជាប់ទោស
ដ្រលអាចមានចំនួនប្រមាណ១មុឺន
នាក់អាចនឹងធ្លាក់ទៅជាបន្ទុករបស់
រដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រមជាតិនៅទូទាំង-
ប្រទ្រសដើម្របីធ្វើករគ្រប់គ្រងនិងទទួល
មើលករខុសត្រូវក្នុងករតាមដាន
ចៀសវាងនៅព្រលធ្វើករដោះល្រង
ពួកគ្រហើយប្ររជាពួកគ្រត្រឡប់ទៅ
ប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាថ្មីទៀត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យុទ្ធនាករន្រះ

គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំ
ជឿជាក់ថាបញ្ហាន្រះអាចធ្វើទៅបាន។
ប៉នុ្ត្រទន្ទមឹន្រះខ្ញុំស្នើទៅដល់សមត្ថកចិ្ច
ពាក់ព័ន្ធទំាងឡាយរដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រម
ជាតិជាពិស្រសក្នុងយុទ្ធនាករន្រះ
វាអាចថាអ្នកដ្រលជាប់ឃំុឬជាប់ទោស
ដ្រលអនុវត្តទោសបានជិតចប់ប្រហ្រល
ជាតុលាករអាចដោះល្រងមិនថា
ប្រធនបទល្មើសណាជាបទល្មើស
ណាទ្រដ្រលមានទោសនោះស្រល
ទ្រមិនម្រនទោសឧក្រិដ្ឋទ្រ»។
ក្រពីលើកឡើងយ៉ាងដចូ្ន្រះលោក

សខ្រងក៏បានបញ្ជាក់ដ្ររថារដា្ឋាភិបាល
ក៏កពំងុស្វ្រងរកមធ្រយោបាយផ្រស្រងទៀត

ដើម្របីជួយសា្តារសមត្ថភាពឬនីតិសម្របទា
របស់អ្នកជាប់ទោសដ្រលគ្រងនឹង
ដោះល្រងទាងំនោះដើម្របីឲ្រយប្រកដថា
នៅព្រលពួកគ្របានចាកច្រញពីពន្ធ-
នាគារហើយពួកគ្រនឹងក្លាយទៅជា
ធនធនមួយដ្រលល្អ។
លោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិ-

ធម៌បានថ្ល្រងប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍នាឱកស
នោះដ្ររថាអ្នកទោសទំាងអស់គឺត្រវូត្រ
ទទួលខុសត្រូវរាល់បទល្មើសដ្រល
ខ្លនួបានប្រព្រតឹ្តប៉នុ្ត្រមនិម្រនមានន័យ
ថាពួកគ្រត្រវូមានទោសព្រញ១ជីវិត
នោះទ្រ។លោកបន្តថាក្នងុករណីដ្រល
ទណ្ឌិតទាងំនោះបានអនវុត្តទោសចប់
សព្វគ្រប់នោះពួកគ្រអាចនឹងច្រញពី
ពន្ធនាគារបានប៉នុ្ត្រអ្វដី្រលសខំាន់គឺ
ករក្រប្រនវូឥរយិបថឲ្រយក្លាយទៅជា
ពលរដ្ឋល្អក្នងុសង្គម។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«យើងបានចាប់ផ្តើម (យុទ្ធនាករ)
ន្រះហើយបុ៉ន្ត្រមិនទាន់មានទណ្ឌតិបុ៉នា្មាន
ទ្រដ្រលត្រវូបានដោះល្រងដោយពកួ-
គ្រនៅត្រអនុវត្តទោសដដ្រលទ្រ។គ្រន់-
ត្រដល់ព្រលមួយនៅព្រលដ្រលតុលា-
ករសម្រចទៅអាចនឹងមានករណីមួយ
ចនំនួគាត់អាចច្រញហើយប៉នុ្ត្រក្រម
ករត្រួតពិនិត្រយរបស់តុលាករ»។
លោកកើតរិទ្ធក៏បានឲ្រយដឹងដ្ររថា

ចំពោះករអនុវត្តនូវគោលករណ៍លើក-

ល្រងទោសដើម្របីបញ្ចៀសនូវករចង្អៀត-
ណ្រនក្នុងពន្ធនាគារន្រះគឺច្របាប់បាន
អនុញ្ញាតប្រសិនជាបទល្មើសទំាងនោះ
ស្ថិតក្នុងកម្រិតស្រលហើយទណ្ឌិត
អាចធ្វើករក្រប្រខ្លនួបានល្អនោះលទ្ធ-
ភាពដ្រលអាចច្រញពីពន្ធនាគារមុន
ករកំណត់នឹងមានសម្រប់ពួកគ្រ។
ប៉ុន្ត្រលោកបញ្ជាក់ថាករដោះល្រង
ន្រះមនិម្រនបាននយ័ថាពកួគ្រមាន
ស្ររីភាព១០០ភាគរយនោះទ្រគឺ
តម្រូវឲ្រយស្ថិតនៅក្រមករតាមដាន
របស់អាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
លោកអំសំអាតប្រធនគ្រប់គ្រង

ផ្ន្រកសុើបអង្ក្រតន្រអង្គករលីកដូ
បានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ពីម្រសិលមិញដោយ

សម្ត្រងករសាទរចំពោះវិធនករដ្រល
បានដាក់ច្រញន្រះ ដោយលោករំពឹង
ថាអាចនងឹធ្វើឲ្រយមានករធូរស្របើយនៅ
ក្នងុពន្ធនាគារ។លោកបន្តថាអង្គករ
លីកដូត្រងត្រជំរុញឲ្រយមានករគិតគូរ
ពិចារណាដោះល្រងអ្នកជាប់ទោស
ដ្រលបានអនុវត្តទោសក្នងុកម្រតិស្រល
និងបានអនុវត្តទោសបាន២ភាគ៣
រួចហើយក្នងុពន្ធនាគារក្រយពីពួក-
គ្របានធ្វើករក្រប្រខ្លនួ។ក្រពីករ-
ដោះល្រងអ្នកដ្រលបានអនុវត្តទោស
ទាំងន្រះលោកសំអាតក៏លើកឡើង
ទៀតថាសម្រប់អ្នកដ្រលជាប់សង្រស័យ
និងរកឃើញថាគា្មានទោសកំហុសនិង
កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កលឃុំខ្លួន

បណ្តោះអាសន្នដ្រលពនិតិ្រយឃើញថា
គួរត្រឲ្រយនៅក្រឃុំនោះរដា្ឋាភិបាល
មិនគួរណាបន្តឃុំខ្លួនពួកគ្រដ្រលនាំ-
ឲ្រយកន់ត្រមានភាពចង្អៀតណ្រនក្នុង
ពន្ធនាគារបន្ថ្រមទៀតនោះទ្រ។
លោកបន្តថា៖«ករដោះល្រងហើយ

ប៉ុន្ត្រករដាក់ឲ្រយមានករឃ្លាំមើលពី
អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន គឺទី១អាចមាន
ផលវិជ្ជមានព្រះករគ្រប់គ្រងនិង
ករតាមមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់
ថាពួកគាត់ពិតជាក្រប្រម្រនឬអត់
ហ្នងឹ?ប៉នុ្ត្រសម្រប់ផលអវជិ្ជមានវញិ
គឺវាធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ររីភាព
របស់គាត់ ឬក៏អាចឲ្រយគាត់មានករ-
ភិតភ័យអីជាដើមឬក៏អាចមាន
បាតុភាពអ្វីកើតឡើងផ្រស្រងទៀត។
បើទោះជាយ៉ាងណាយើងគាំទ្រនូវ
ករដោះល្រងន្រះ»។
លោកសខ្រង ក៏ធ្លាប់បានលើក-

ឡើងដ្ររថាមានមតិរិះគន់មួយចំនួន
ចំពោះគម្រងន្រករដោះល្រងអ្នក-
ទោសដ៏ច្រើនន្រះលោកអំសំអាតបាន
ថ្ល្រងថាដើម្របីបញ្ចៀសបាននូវកររិះ-
គន់ផ្រស្រងៗ  រដា្ឋាភិបាលជាពិស្រស
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាត្រូវត្រដើរ-
តួនាទីសំខាន់និងបង្កើនករជឿទុក-
ចតិ្តពីសណំាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រវូ
ប្រកដថាជនដ្រលត្រូវបានដោះ-
ល្រងក្នងុយទុ្ធនាករន្រះមនិស្ថតិក្នងុ
ភាពស្រព្រចស្រពិលឬស្ថិតក្នុងអំពើ
ពុករលួយនោះទ្រ៕
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លោក ស ខេង៖ យុទ្ធនាការ...

អ្នកជាប់ឃំុត្រវូបានដឹកច្រញពីតុលាការទៅកាន់ពន្ធនាគារកន្លងមក។រូបថតហ្រងជីវ័ន



គឹម  សារុំ 
       
ភ្នំពេញៈ តុលាការ កំពូល  

ប្រកាស សាលដីកា ភ្លាមៗ ពី 
ម្រសិលមញិ  ដោយ សម្រច ប្រគល ់
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឲ្រយ លោក អ៊ួន  
ឈិន  វិញ  ត្រ បដិស្រធ ប្រគល់ 
លិខិត ឆ្លងដ្រន ឲ្រយ លោក យាង 
សធុារនិ្ទ  ដ្រលអ្នក ទាងំ២ អតតីជា 
បុគ្គលិក វិទ្រយុ អាសីុ ស្ររី  បន្ទាប់ ពី  ជំនំុ- 
ជម្រះ លើ បណ្តងឹ ជទំាស ់នងឹ ដកីា 
សម្រច រក្រសាទុក ឯកសារ  របស់ 
សាលា ឧទ្ធរណ៍  ដ្រល សមត្ថ កិច្ច 
ឃាត់ ខ្លួន នៅ រាជធានី ភ្នំព្រញ  
កាល ពី ឆ្នាំ២០១៧។ 

ក្នងុ បន្ទប ់សវនការ ពមី្រសិល មញិ  
លោក នលិ  ណនុ  ប្រធាន ក្រមុប្រកឹ្រសា   
ជំនុំជម្រះ  បាន អាន សាលដីកា 
នៅ ចំពោះ មុខ លោក អ៊ួន ឈិន  
និង លោក យាង សុធារិន្ទ  ហៅ 
យាង សជុាម្រត្តា  ថា  សភព្រហ្ម- 
ទណ្ឌ សាលា ឧទ្ធរណ៍ កាល ពី ថ្ង្រ 
ទី៣១ មីន  ឆ្នា ំ២០២០ បាន ប្រកាស   
ច្រន ចោល បណ្តឹង ជំទាស់ របស់ 
លោក អ៊ួន  ឈិន  និង លោក យាង 
សុធារិន្ទ  ចំពោះ ឯកសារ រឹបអូស 
យក  រមួ មាន លខិតិ ឆ្លង ដ្រន របស ់
លោក យាង សធុារនិ្ទ  ១ច្របាប ់ នងិ 
អត្តសញ្ញាណ ប័ណ្ណ របស់ លោក 
អ៊ួន ឈិន  ចំនួន១ ពាក់ព័ន្ធ បទ- 
ចោទ «ប្រគល់ ឲ្រយ រដ្ឋ បរទ្រស នូវ 
ព័ត៌មាន ជា អាទិ៍ ដ្រល អាច ធ្វើឲ្រយ 
អន្តរាយការ ការពារជាតិ»។  

លោក  និល ណុន  បន្តថា  លោក 
ទាំង២នក់ បានប្តឹង សារទុក្ខ មក 
តុលាការ កំពូល  ដើម្របី ទាមទារ 

យក ឯកសារ ខាងលើ វិញ ទកុ  ដើម្រប ី  
ប្រើប្រស់ ហើយ នៅ ថ្ង្រទី២៧  
ឧសភ  ឆ្នា២ំ០២០ន្រះ  តលុាការ 
កំពូល បាន លើកយក សំណុំរឿង 
ន្រះ មក ជំនុំជម្រះ។  

លោកថា  ក្រយពី បាន សា្តាប់ 
ការសន្និដ្ឋាន ពីលោក សំ  ចំរីន  
ម្រធាវី ការពារ សិទ្ធិ ឲ្រយ ជន ទាំង២ 
នក ់ នងិ ក្រយ ព ីសា្តាប ់ការ ឆ្លើយ 
របស់ លោក អ៊ួន  ឈិន  និង លោក 
យាង  សុធារិន្ទ  ព្រមទាំង ស្រចក្តី- 
សន្និដ្ឋាន របស់ តំណាង មហា- 
អយ្រយ ការ មក  តុលាការ កំពូល 
យល ់ឃើញ ថា  តលុាការ បដសិ្រធ 
ការស្នើសុំ លិខិត ឆ្លងដ្រន  ដោយ 
លោក យាង  សធុារនិ្ទ  នងិ សម្រច 
តម្កល់ សាលដីកា របស់ សភ- 
ព្រហ្ម ទណ្ឌ សាលា ឧទ្ធរណ ៍ទកុជា 
បានការ ដដ្រល។  លើក ល្រង ត្រ 
លោក អ៊ួន ឈិន  គឺ តុលាការ 
កំពូល សម្រច ប្រកាស សាល ដី- 

កា ប្រគល ់អត្តសញ្ញាណ បណ័្ណ ជនូ 
មា្ចាស់ ដើម វិញ។ 

លោក ថា ៖«ការមិន ប្រគល់ 
លិខិត ឆ្លង ដ្រន ដល់ លោក យាង  
សុធារិន្ទ ន្រះ  តុលាការ យល់  ថា  
ដើម្របី រារាំង ដល់ ជន ត្រូវ ចោទ ក្នុង 
ការ ច្រញ ទៅ ក្រ ប្រទ្រស  ព្រះ 
ប៉ះពាល់ ដល់ សន្តិសុខ ជាតិ» ។ 

លោក សំ  ចំរីន  ម្រធាវី ការពារ 
សិទ្ធិ ឲ្រយ លោក អ៊ួន ឈិន  និង 
លោក យាង សុធារិន្ទ  ប្រប់ នៅ 
ក្រ បន្ទប ់សវនការ ម្រសលិ មញិ ថា  
លោក  និងកូនក្តី គឺ មានអារម្មណ៍ 
ខកចិត្ត ចំពោះ ស្រចក្តី សម្រច 
របស់ តុលា ការ កំពូល ទៅ នឹង 
បណ្តឹង ស្នើ សុំ លិខិត ឆ្លង ដ្រន  និង 
អត្តសញ្ញាណ ប័ណ្ណ ន្រះ។ 

លោក ថ្ល្រងថា ៖«យើង យល់ ថា 
ការ សម្រច ប្របន្រះ គឺ ផ្តល់ តម្ល្រ 
លើ ស្ររីភព បុគ្គលតិច មិនដូច 
មាន បញ្ញតិ្ត ក្នុង ច្របាប់ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ»។

លោក បន្តថា ឯកសារ ទំាង២ ន្រះ  
ដូច ជា  មិន មាន ភព ដច់ ដោយ- 
ឡ្រក ពីគ្នា ខា្លាំងទ្រ  ហើយ បើតម- 
លក្ខខណ្ឌ ច្របាប់ លុះ ត្រត្រ កូនក្តី 
លោកត្រូវ បាន តុលា ការ ដក់ ឲ្រយ 
ស្ថិតនៅ ក្រម ការត្រួត ពិនិត្រយ 
តម ផ្លវូ តលុាការ  ទើប ការសម្រច 
ដក ហូត យក វត្ថុ ទាំង ហ្នឹង ជា រឿង 
សមហ្រត ុសមផល។ ត្រន្រះ គ្មាន 
ចំណង ផ្លវូ ច្របាប់  ដ្រល គ្មាន ទំនក់- 
ទនំង ទទលួ ខសុត្រវូ តម ផ្លវូច្របាប ់
ផង។ ដូច្ន្រះ ការ សម្រច ដកហូត 
របស់ តុលាការ កំពូល ព្រលន្រះ 
លោក ថា  ជា រឿង មួយ មិនម្រន ជា 
ការអនុវត្ត ច្របាប់ ទ្រ ។ ត្រ អាច ទៅ 
ជារឿង ដក់កំហតិ  ឬ ក៏ដូច ជា ដក ់
កូនក្តី លោក ទាំង ២នក់ ឲ្រយ ស្ថិត 
នៅ ក្រម ការ ត្រួត ពិនិត្រយ របស់ 
តុលាការ ទៅ វិញ។

លោក ម្រធាវី បន្តថា  បើ ផ្អ្រក តម-  
សាលក្រម ចាត ់របៀប របស ់សាលា  
ដំបូង រាជធានី ភ្នំព្រញ កន្លងមក  
ដ្រល សម្រច ឲ្រយ មាន ការ សុើប- 
អង្ក្រត សំណុំរឿង កូនក្តី លោក  
ឡើងវិញ នោះ លោក យល់ ថា 
លិខិត ឆ្លងដ្រន របស់ លោក យាង  
សធុារិន្ទ ដ្រល តលុាការ កំពូល មនិ 
ប្រគល់ ឲ្រយ  កូនក្តី លោក វិញ នោះ 
ដូចជា  គ្មាន ផលប្រយោជន៍ អ្វី 
សម្រប់ ការស្រវជ្រវ  ឬ ក៏គ្មាន 
ផល ប្រយោជន ៍អ្វ ីសម្រប ់ស្វ្រង រក 
ការ ពិត ក្នុង រឿង ក្តី ន្រះ ទៀត ទ្រ។ 

គួររំឭក ថា  លោក យាង សុធារិន្ទ   
និង លោក អ៊ួន ឈិន  ត្រូវ បាន 
សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួន អំឡុងខ្រ 
វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០១៧ ៕

តពីទំព័រ ៣...ហុក មា្នាក់ ដោយ 
បាន សរ ស្រ រថា  ដី ៥១ ហិក ត 
នោះ  គ ឺត្រវូ គ្រ ផ្ទ្ររ សទិ្ធ ិឱ្រយ ឈ្មាះ 
ស្រង អរ ិយា អាយ ុ៣៣ ឆ្នា ំ រស-់ 
នៅក្នុ ង ភូមិ ទី ១៣ ស ង្កាត់ បឹង- 
កក់ ២ ខណ្ឌ ទួល គោក  រាជ ធានី- 
ភ្នំព្រញ ។ 

 ពាក្រយ បណ្តឹង បន្ត ថា  ពលរដ្ឋ 
ជន ជាតិដើ ម ព្នង ២ នក់  ដ្រល 
មានឈ្មាះ  ណា វ៉ាន់ ពូ ម  និង 
ក្រើ ត  រស់ នៅ ភូមិ អណ្ដងូ ក្រឡឹង 
ដ្រល ត្រវូ បាន លោក ព្រហ្ម  វិបុល - 
រតនៈ កោះ ហៅ ឱ្រយ ផ្ដតិ ម្រ ដ្រ លើ 
កិច្ច សន្រយា  និង យក អត្ត សញ្ញា ណ- 
ប័ណ្ណ  ដោយ សារ ពួក គត់ ទំាង២  
នក់ បាន ដំ ដុះ លើដី រដ្ឋ  និង 
ដើម្របី ដក ហូត ដីវិញ ។បុ៉ន្ត្រ ក្រយ 
មក ពលរដ្ឋ ទាំង ២ ន្រះ  ប្រ រជា 
មាន ឈ្មាះ ក្នុង លិខិត ផ្ទ្ររ សិទ្ធិ 
កាន់ កាប់ ដី ទៅ ឱ្រយ ឈ្មាះ ស្រង 
អរិ យា  ទៅ វិញ ។ 

 ពាក្រយ បណ្តងឹ នោះបញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ដោយ សារ គត់ ទំាង ២មិនច្រះ  
អក្រសរ  ភ័យ ខា្លាច ក៏បាន ផ្ដិត ម្រ- 
ដ្រ ទៅ  ស្រប ់ត្រ សា្នាម ម្រដ្រមាន  
នៅ ក្នងុ លិខិត ផ្ទ្ររ សិទ្ធ ិកាន់កាប់ 
អចល នទ្រព្រយ ដ្រល មិន ទាន់ ចុះ 
បញ្ជ ីចំនួន ២ លិខិត ទៅវិ ញ ចំពោះ 
លខិតិ ២ ទៀត អ្នក លក ់មនិ រស-់ 

នៅ ក្នុងភូមិ អ ណ្ដូ ក្រឡឹង ទ្រ » ។ 
 លោក ព្រហ្ម  វបិលុ រតនៈ  បាន 

លើក ឡើង ថា លោក នឹង ចូល 
ទៅ ឆ្លើយ បំភ្លឺ តម នីតិ វិធី តុលា- 
ការ ន ព្រល ខាង មុខ ។ លោក 
បាន ទទួល សា្គាល់ ថា  ពិត មាន 
អ្នក ដើរ បាញ់ ថា្នាំ នៅ តម ដើម- 
ឈើ ដើម្របី រំលោភ យក ដី ដ្រន- 
ជម្រក សត្វ ព្រម្រន  បុ៉ន្ត្រ ត្រវូបាន  
មន្ត្រ ីចុះប ង្ក្រប ជា បន្តបន្ទាប់  
ហើយ ព្រល ខ្លះសា្លា ក ដ្រល មន្ត្រី 
បរិសា្ថា ន ដក់ ហាម ទន្ទ្រន យក 
ដី ព្រក៏ត្រូ វ បាន គ្រ ដក ចោល 
ទៀត ។ 

 លោក ថា ៖« ពួក យើង ខិតខំ 
បង្ក្រប ហើយ សា្លាក ដ្រល យើង ខ ំ 
ទៅ ដក់ ថ្រម ទាំង ត្រូវ បាន ដក 
ចោល ដល់ អី៊ចឹង ទៅហ ត់ ណាស់ ។ 
គ្រ ច្រះ ត្រ ថា ( យើង ព្រងើយ- 
កន្ដើយ មនិ បង្ក្រប )ដោយ សារ 
តំបន់ ដ្រន ជម្រក យើង គឺ ស្ថិត 
ក្នុង ៣ ស្រុក  និង ១ ក្រុង  ហើយ 
មន្ត្រី ឧ ទ្រយា នុ រក្រស យើង មាន ត្រ 
១៨ នក់ ទ្រ » ។ 

 លោក  រតនៈ  បាន បន្ត  ថា  
ខាង លោក មិន  សា្គាល់ ឈ្មាះ  
អ្នក បាញ ់ថា្នា ំដើម្រប ីរលំោភ យក ដ ី
ទាំង នោះ ទ្រ  ហើយ ប្រសិន ដឹង 
ច្របាស់ នោះ  នឹង ត្រវូដក់ ពាក្រយ  
ប្ដឹង ទៅ តុលា ការ ដូច ដ្រល ធា្លាប់  
បាន ធ្វើ នព្រល កន្លងម ក ៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី២៨ ែខឧសភ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្ម  
តម រយៈ អគ្គ នយក ដ្ឋាន ការពារ 
អ្នក ប្រើ ប្រស់  កិច្ច ការ ប្រកួត- 
ប្រជ្រង  និង បង្ក្រប ការ ក្ល្រង បន្លំ 
(ក.ប.ប.) នៅ សបា្ដាហ៍ ទី២  ខ្រ 
មថិនុ ខាង មខុនងឹ ប្របឲ់្រយ បណ្ដា  
ក្រុម ហ៊ុន ធ្វើ ស្រប៉ត ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ពា- 
ណិជ្ជ កម្ម ទាំង អស់ មក បំភ្លឺ ពាក់- 
ពន័្ធ ទៅ នងឹ ការ ផ្រសាយ ពាណជិ្ជ  កម្ម 
ផ្ដល ់រង្វាន ់ដ្រល អាច មាន ការ ភតូ- 
កុហក  និង បោក ប្រស់។ ន្រះ បើ 
តម មន្ត្រ ីជានខ់្ពស ់ន្រ សា្ថាបន័ ន្រះ 
ប្រប់ ពី ម្រសិលមិញ។

លោក ផាន  អូន  អគ្គ ន យក ន្រ 
អគ្គ ន យក ដ្ឋាន ក.ប.ប. ន្រ 
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម  ថ្ល្រង ថា  កាល- 
ព ីថ្ង្រទ ី២៦ ឧសភ  ក្រយ ទទលួ- 
បាន ការ ផ្ដល ់ភរកចិ្ច ព ីលោក   បា៉ាន 

សរូសក័្ត ិ រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសងួ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ប្របឲ់្រយ ពង្រងឹ  ការ អន ុវត្ត  ច្របាប ់ 
និង ពិនិត្រយ ករណី ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង 
ការ ផ្រសាយ ពា ណិជ្ជ  កម្ម ផ្ដល់ រង្វាន់ 
ដ្រល អាច មាន ការភូត កុហក នងិ 
បោកប្រស់ អគ្គន យក ដ្ឋាន  
ក.ប.ប. បាន បើក កិច្ច ប្រជុំ ជា មួយ 
មន្រ្ដ ីជនំញ ស្ត ីអពំកីារ ត្រតួ ពនិតិ្រយ 
លើ ស្រប៉ត ពាណិជ្ជ កម្ម។ ព្រះស្រប៉ត  
ពាណជិ្ជកម្ម នោះមាន ការ ភតូ កហុក   
បោក ប្រស់ ស្រចក្តី ទុក ចិត្ត របស់ 
អ្នក ប្រើប្រ ស់ន្រះ ម្ដង រួច ហើយ ។ 

លោក ថ្ល្រងថា ៖« ឯក ឧត្តម រដ្ឋ- 
មន្រ្ដី  បាន ផ្ដល់ ភរ កិច្ច ឲ្រយអគ្គ- 
នយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  ពង្រឹង ការ- 
អនុវត្ត ច្របាប់ (ច្របាប់ ស្តី ពី ការ គ្រប់- 
គ្រង  គុណ ភព  សុវត្ថិ ភព លើ 
ផលិត ផល  ទំនិញ  និង ស្រវ  និង 
ច្របាប់ ស្តី ពី កិច្ច ការពារ អ្នក ប្រើ- 
ប្រស)់  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ផ្តល ់រង្វាន ់  

ដ្រល អាច មាន ការ ភតូ កហុក  នងិ 
មាន ការ បោក ប្រស់»។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ផ្រន ការ 
របស់អគ្គ នយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  
គ្រងនងឹ អញ្ជើញ បណា្តា ក្រមុ ហ៊នុ  
ដ្រល មាន ស្រប៉ត ផ្រសាយ មក បភំ្ល ឺនៅ 
សបា្តាហ ៍ទ ី២  ន្រ ខ្រមថិនុ  ខាងមខុ 
ន្រះ ។  ត្រង់ ថា ស្រប៉ត ប្រភ្រទ ណា 
ខ្លះ ដ្រល មាន ការភូត កុហក  និង 
មាន ការ បោក ប្រស់  យើង មិន ទាន់ 
អាច  សន្នដិ្ឋាន បាន នៅ ឡើយ  រង ់ចា ំ  
ការ បំភ្លឺ  និង ការ បង្ហាញ ឯក សារ 
ពាក់ ព័ន្ធ ពី ក្រុម ហ៊ុន ជា មុន សិន» ។

លោក យង់  គិមអ្រង  នយក- 
ប្រត ិបត្ត ិមជ្រឈម ណ្ឌល ប្រជា ពល រដ្ឋ   
ដើម្របី ការ អភិ វឌ្រឍ និង សន្តិ ភព 
(PDP-Center) សម្ដ្រង ការ- 
សោក សា្ដាយ ចំពោះការផ្រសាយ  
ពាណិជ្ជ កម្ម ផ្ដល់ រង្វាន់ ដ្រល អាច 
មាន ការ ភូត កុហក  និង បោក- 

ប្រស់ ប្រ ជា ពល រដ្ឋ ពី ក្រុម ហ៊ុន 
ផលតិ ស្រប៉ត ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ប្រប ន្រះ។ 
លោក ថា កន្លង មក PDP-Center 
ក៏ធា្លាប់ បាន ស្នើ  រាជរដ្ឋាភិបាល ឲ្រយ 
ពន្លឿន ការធ្វើ ស្រច  ក្ដីព្រង  ច្របាប់ 
ពាកព់ន័្ធ ទៅ នងឹ ការ  គ្រប ់គ្រង ការ-  
ផ្រសាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ប្រប ន្រះ។ 

លោក ថ្ល្រងថា ៖«ប៉នុ្ដ្រការ ផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយ  ដ្រល គ្រះ ថា្នាក ់បផំតុ នោះ  
គ ឺការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ពាណជិ្ជ កម្ម គ្រឿង- 
ស្រវឹង យា៉ាង ផុស ផុល  និង ដោយ 
ស្ររ ីនៅ ប្រទ្រស កម្ពជុា ន្រះ ត្រ ម្តង  
ដ្រល គួរ ត្រ ដក់ កម្រតិ ឲ្រយ បាន តងឹ- 
រុងឹ ។  ផលតិ ផល គ្រឿង ស្រវងឹ ន្រះ 
បាន បង្ក ផល ប៉ះ ពាល ់ខា្លាងំ ទៅ ដល ់ 
សង្គម ជាតិ  និង សុខ ភព ប្រជា- 
ពល រដ្ឋ  ដ្រល បញ្ហា ន្រះ គឺ ជា រឿង 
សខំាន ់ដ្រល រាជ រដ្ឋាភបិាល គរួ ត្រ 
យក ចតិ្ដ ទកុ ដក ់ នងិ ពន្លឿន ការ- 
អនុ វត្ដ ច្របាប់ ឲ្រយ បាន ឆប់»។

លោក លើក ឡើង ថា  ពាក់ ព័ន្ធ- 
ទៅ នឹង ការ ផ្រសាយ ពាណិជ្ជ  កម្ម 
ផ្ដល ់រង្វាន ់ដ្រល អាច មាន ការ ភតូ- 
កុហក  និង បោក ប្រស់ ន្រះ គ្រន់ 
ត្រ ជាផ្ន្រក តចូ មយួ។ ប៉នុ្ដ្រ ការ ផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ផលិត ផល 
ប្រកប ដោយ គ្រះ ថា្នាក់  ដូច ជា 
គ្រឿង ស្រវឹង ជា ដើម  រដ្ឋាភិបាល  

គួរ ត្រ ប្រកាស ជំហរ បញ្រឈប់ ការ- 
លើក ទឹក ចិត្ដ ឲ្រយ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ បន្ត 
ទៀត ។  លោក ថា  បញ្ហា ជា ច្រើន ក្នងុ   
សង្គម ដោយ សារ ការផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
ពី គ្រឿង ស្រវឹង នោះ ដូច ជា  បញ្ហា 
គ្រឿង ញៀន  គ្រះ ថា្នាក ់ចរា ចរណ ៍
អំ ពើ ហិង្រសា ក្នុង គ្រួសារ  និង ការ- 
រំលោភ បំពាន ផ្លូវ ភ្រទ ជា ដើម៕

លោកផាន អូន   អគ្គនាយក ក.ប.ប. ក្នងុកិច្ចបេជំុជាមួយមន្តេ ីថ្ងេទី២៦ ឧសភា។ រូប សហ ការី

សា្នាមបាញ់ថ្នាកំេហមលើថ្មដើមេបីចំណំាដី។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក គ្រើង តុលា

ក្រមុហុ៊នធ្វើស្រប៉តផ្រសាយពាណិជ្ជកម្មទំាងអស់នឹងត្រវូហៅមកបំភ្លរឺឿងផ្រសាយថាផ្តល់រង្វាន់ដ្រលអាចជាការកុហក 

ជនជាតិ...តុលាការយល់ព្រមប្រគល់ឯកសាររឹបអូសឲ្រយអតីត
បុគ្គលិកវិទ្រយុអាសីុស្ររីម្នាក់ និងម្នាក់ទៀតបដិស្រធ

លោកអួ៊ន ឈិន (ឆ្វេង) និង  លោកយាង សុធារិន្ទ (សា្ដា)ំ នៅតុលាការកំពូលមេសិលមិញ។ រូប មិន
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ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន� នា យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�េ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  

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

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

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

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

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

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

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
ល ង  ផ ន់ណា រា� 

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

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

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

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

 ប៊ុន  ផល្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

�� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� រា វ�រុទ� 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

�្ន េករចនា �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�េ ធា ន�េកចា យកា សេតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ ធា ន�េកចា យកា សេត

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

�េ ធា ន�្ន េករដ� � ល និង ធនធា នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធនធា នមនុសេស
 �ុិល ស ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
�េ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ក្រសួងប្រកាសបើកប្រក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករដ្រលត្រវូបានព្រយួរការងារជាង៣៣០០០នាក់
រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ  កៃសងួ ការងារ  បាន 
បៃកាស បើក បៃក ់ឧបត្ថម្ភ  ដល ់
កម្មករ និយោជិត កាត់ ដៃរ និង 
ទៃស ចរណ៍ ដៃល តៃូវ បាន ពៃយួរ 
ការ ងារ ជាង  ៣៣០០០ នាក់ 
នៃ  រោងចកៃ និង សហគៃស  
ទាំង  ១១១ ដៃល រង ផល ប៉ះ - 
ពាល់ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដោយ ការ- 
បើក បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ  ធ្វើ ឡើង 
តាម រយៈ ភា្នាក់ ងារ វីង។ 

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង របស់ 
កៃស ួ ង ការងារ  កាល ព ីថ្ងៃ អងា្គារ 
បញ្ជាក ់ថា៖ «ធនាគារ ឯកទៃស 
វងីនងឹ ផ្ញើ សារ អពំកីារ បើក បៃ ក ់
ឧបត្ថម្ភ របស់ រាជរដ្ឋា ភិបាល  ទៅ  
លៃខ ទូរស័ព្ទ ដៃល បងប្អូន បាន 
ផ្តល់ មក ឱៃយ កៃសួង តាមរយៈ 
រដ្ឋបាល រោងចកៃ សហគៃស 
នា ពៃល កន្លង មក»។ 

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ បញ្ជាក ់ថា 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ នឹងតៃវូ បើក ផ្ត ល់ 
ជា បៃ ករ់ៀល នងិ អាសៃ ័យ លើ 
ចំនួន ថ្ងៃ នៃ ការ ពៃយួរ កិច្ច សនៃយា 
ការ ងារ ។ បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ចំនួន 
៦០ ៧៥០រៀល (១៥ ដលុ្លារ) 
គឺ សមៃប់ ការ ពៃយួរ កិច្ច សនៃយា 
ការងារ រយៈ ពៃល ៧ ថ្ងៃ ដល ់១០ 
ថ្ងៃ ចំនួន ១២១ ៥០០រៀល 
(៣០ ដុល្លារ) សមៃប់ រយៈ- 
ពៃល ១១ ថ្ងៃ  ដល់ ២០ ថ្ងៃ និង 
១៦២ ០០០ រៀល(៤០ ដុល្លារ ) 
សមៃប់ ការ ពៃយួរ ការងារ ពី ២១ 
ថ្ងៃ ដល់ ១ខៃ។ សៃចក្ត ីជូន ដំណឹ ង 
បន្តថា៖ «ដើមៃបី ចៀសវាង ការ- 

លំបាកក្នងុ ការ បង្វលិ ថវិកា ស ង   
រាជរដ្ឋាភិបាល វិញ  ក្នុង ករណី 
រោងចកៃ  សហគៃស សុំ ចូល 
ធ្វើការ មុន កាល កំណត់  នៃ រយៈ- 
ពៃល ពៃយួរកិច្ចសនៃយាការងារ 
នោះ បៃក ់ឧបត្ថម្ភ នងឹ តៃវូ ចៃក- 
ចៃញ ជា ២ ដង  សមៃប ់បងប្អនូ 
ដៃល ពៃយួរ កិច្ចសនៃយា ការងារ ចា ប់- 
ពី ២១ ថ្ងៃ ដល់ ១ ខៃ និង តៃវូ បៃ ង- 
ចៃកជា ៤ដង សមៃប់ បងប្អូន 
ដៃល ពៃយរួ កចិ្ច សនៃយា ការងារ រយៈ- 
ពៃល ២ ខៃ  ដោយ ក្នងុ ១ ដង  ស្មើ 
នងឹ ថវកិា ចនំនួ ៨១ ០០០រៀល 
(២០ ដុល្លារ អា មៃរិក)»។

បើ តាម សៃចក្តី ជូន ដំណឹង 
ធនា គារ វីង  នឹង បង្វលិ បៃក់ ឧប - 
ត្ថ  ម្ភ នៃះ  ជនូ រដ្ឋាភបិាល វញិ ក្នងុ 
ករណី ដៃល កម្មករ និយោជិត 
មិន បាន ទៅ បើក បៃក់ ឧបត្ថម្ភ 
នៃះ រយៈ ពៃល ១០ ថ្ងៃ កៃយ ព ី
ទទួល បាន សារតាម ទូរស័ព្ទ ពី 
ធនាគារ ឯកទៃស វីង។ ដើមៃបី 
បើក បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ កៃសួង  
ការងារ  ណៃនា ំឱៃយ កម្មករ នយិោ- 
ជិត  តៃូវ យក អត្ត សញ្ញាណ - 
ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្មៃរ និង ទូរស័ព្ទ 
ដៃល ទទលួ បាន សារ នោះ ទៅ- 
កាន់ ភា្នាក់ ងារ វីង ដៃល នៅ ជិត- 

បំផុត ។ 
កៃសងួ បញ្ជាក ់ថា៖ «បងប្អនូ 

មិន តមៃូវ ឱៃយ បង់ ថ្លៃ សៃវាទៅ 
ភា្នាក់ងារ វីង ឡើយ ពៃល បើក 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ»។

កៃសួង ការងារ បាន ណៃនាំ 
ឱៃយ កម្មករ នយិោជតិ ទនំាក ់ទនំង 
សរួ ពត័ម៌ាន បន្ថៃម  ទៅ រដ្ឋបាល 
រោងចកៃ សហគៃស របស ់ខ្លនួ  
បៃសនិ បើ ពកួគៃ មនិ បាន ទទ ួល 
សារ ទូរស័ព្ទ ពី ធនាគារ វីង។ 

លោកហៃង សរួ អ្នក នាពំា កៃយ 
កៃសួង ការងារ បាន បៃប់ ភ្នពំៃ ញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារថា ការ ផ្ញើ 

សារ ទៅកាន់  សាមី ខ្លួនផ្ទាល់   
បៃប នៃះ  គជឺាមធៃយា បាយ ផ្ទាល ់
ក្នងុ ការ ជំរុញ ដល់ កម្មករ និយោ - 
ជិត បើក បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ ឱៃយ 
បាន តាម ពៃល កំណត់។

លោកឃុន ថារ៉ូអ្នក គៃប់ គៃ ង 
កម្មវិធី ការងារ នៃ មជៃឈ មណ្ឌ ល 
សម្ព័ន្ធភាព ការងារ  និង សិទ្ធិ - 
មនសុៃស ហៅ ថាសង ់តៃល ់បា ន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ 
អងា្គារថា លោក សា្វាគមន៍ ទៅ 
នងឹ ការ ពន្លឿន ការ ទទូាត ់បៃក-់ 
ឧបត្ថម្ភ របស់ រាជរដ្ឋា ភិបាល  
ទៅ  ដល់ កម្មករ  និយោជិត នៃះ 
ពីពៃះ វា អាច ជួយ ដល់ បន្ទុក 
របស់ ពួកគាត់ បាន មួយ ចំនួន ។

ប៉ុន្តៃ លោក ចង់ ឱៃយ បៃក់- 
ឧបត្ថម្ភ នៃះ  បាន គៃប ដណ្តប់ 
ទៅ ដល់ កម្មករ វិស័យ ផៃសៃងៗ 
ទៀត  មិន តៃមឹ តៃ វិស័យ វាយន- 
ភណ្ឌ កាត់ដៃរ សៃបៃក ជើង និង 
វិស័យ ទៃសចរ ណ៍បុ៉ណ្ណោះ ទៃ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង ចង ់ឲៃយ  
អាហ្នឹង វា គៃប ដណ្តប់ ទៅដល់ 
កម្មករ និយោជិត វិស័យ ផៃសៃងៗ 
ទៀត  ពៃះ វសិយ័ សៃវាកម្ម នៃះ  
កក៏ម្មករ គាត ់ទទលួ រង ផល ប៉ះ-
ពាល់ ចៃើន ។ សៃដ្ឋកិច្ច កៃ - 
បៃព័ ន្ធ ហ្នងឹ ក៏ គាត់ ទទួល រង ផ ល- 
ប៉ះពាល ់ចៃើន ។ វសិយ័ សណំង ់ 
កម្មករ ក៏គាត់ បៃឈម ទៅ នឹង 
បញ្ហា សៃដ្ឋកិច្ច  នៅ ពៃល ដៃល 
គាត់ បាត់  បង់ ការងារ ។ បៃសិន 
ជា វសិាល ភាព នៅ ក្នងុ ការ គៃប- 
ដណ្តប ់ហ្នងឹ ទៅ ឱៃយ វសិយ័ ផៃសៃង- 
ទៀត អាហ្នងឹ វា រឹត តៃ បៃសើរ » ៕

តពីទំព័រ ១...អង្ករ ស្មើនងឹ ៣៧ 
មុឺន តោន។  លោក បញ្ជាក់ថា៖ 
« យើង មាន ការងារ ជាចៃើន ដៃ ល 
មាន តមៃូវការ កមា្លាំង ពលកម្ម 
ក្នងុ នោះ មាន កៃមុហុ៊ន ទទួល បា ន  
ដី សមៃបទាន សៃ ដ្ឋ កិច្ច ចំននួ  ២៧ 
កៃមុហ៊នុ(កៃមុហ៊នុ បរទៃស៧) 
អ៊ីចឹង មាន តមៃូវការ កមា្លាំង 
ពលកម្ម បន្ថៃម(ទូទៅ) ចំនួន ជា ង 
១មុនឺ   នាក។់ ការផ្ដល ់ស មៃបទាន 
សៃដ្ឋកិច្ច នៃះ បានផ្ដល់ អត្ថ - 
បៃយោជន៍ ជាចៃើន ដល់ ខៃត្ត 
កំពង់ធំ  ទាំងមូល ប៉ុន្ដៃថ្មីៗនៃះ  
យើង មិនមាន ផ្ដល់ ដី ជូនទៅ កៃ ុម - 
ហ៊ុន បន្ថៃម ទៀត ទៃ គឺ រាជ រដ្ឋា- 
ភិ បាល បាន បិទ ហើយ»។

លោក សុខ លូ  បាន បន្ថៃម 
ថា   ៖«ដី សមៃបទាន ទាំងអស់ នៅ 
ខៃត្តកំពង់ធំ  មិនមាន ទុក ទំនៃរ 
ចោល ទៃ ដោយបាន ដំ កៅ សូ៊ 
រាប់ មុនឺ ហកិតា។ បើ យើង គតិ គ ឺ
គៃន់តៃ កមា្លាំង ពលកម្ម ធ្វើការ 
តៃ នៅក្នុង ចមា្ការកៅស៊ូ គឺ យើង 

ខ្វះ កមា្លាងំ ចនំនួ ជាង៦ពាន ់នា ក ់
ហើយ ឥឡូវនៃះ យើង កំពុងតៃ 
ខ្វះ កមា្លាំង ពលកម្ម ហើយ បើ 
មាន រោងចកៃ តៃូវ បង្កើត ឡើង 
ថ្មីៗ  ទៀតគឺ យើង ខ្វះ កមា្លាងំ ព ល- 
កម្ម កាន់ តៃ ចៃើន ថៃម ទៀត»។

លោក ប៉ៃន វណ្ណ រិ ទ្ធ បៃធាន 
មន្ទីរ កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង 
នៃសាទ ខៃត្តកពំងធ់ ំក ៏បាន ថ្លៃ ង  
នៅ ក្នងុ សន្នសីិទ កាសៃត នៃះដៃ រ    
ថា នៅក្នុង ខៃ ត្ត កំ ព ង់ ធំ   មា ន 
ផ្ទៃដី ដំ ដុះ ដំណាំ កៅស៊ូ សរុប 
ចំនួន ជាង៧០មឺុន ហិក  តា (កៅ  - 
សូ៊ កៃមុហុ៊ន ចំនួន ៦១មឺុន ហិក - 
តា និង កៅស៊ូ គៃួសារ ៩មុឺ ន 
ហិក តា)។ ក្នុងនោះ ផ្ទៃដី កំពុង 
ចៀ រជ័រ សរុប ចំនួន ៤៥មឺុន ហិក - 
តា(កៃុមហ៊ុន ៤០មុឺន ហិក តា 
និង គៃួសារ ៥មុឺន ហិក តា) 
ដោយ សៃបូ យក កមា្លាងំ ពលកម្ម 
សរុប ជិត ៦ពាន់ នាក់។

លោក បន្ត ថា ជាមួយគា្នានៃះ 
ខៃត្តកំពង់ធំ មាន រោងចកៃ 

កៃច្នៃ ជ័រកៅស៊ូ ចំនួន ៤កន្លៃង 
ខណៈ គៃង បង្កើត ឲៃយ មាន រោង - 
ចកៃ កៃច្នៃ ជ័រកៅស៊ូ ចំនួន ៧ 
កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត។ លោកបាន  
បន្តថា វិស័យ កសិកម្ម នៅក្នុង 
ខៃត្តកំពង់ធំ បាន ដំណើរការ 
ល្អបៃសើរ ពី១ឆ្នាំទៅ ១ឆ្នាំ បុ៉ន្ដៃ 
ក៏មាន ឧបសគ្គ ខ្លះ ជំុវិ ញ  កា រ   បង្ក- 
បង្កើន ផល ពោលគឺ នៅ ខ្វះ 
បៃពន័្ធធារាសាស្តៃ សៃចសៃព 
ដំណំា របស់ កសិករ។ លើស ពី - 
នៃះ មនិសវូមាន ទ ីផៃសា រ ស មៃ ប ់
លក់ ផលិត ផល កសិកម្ម ដៃល 
ពលរដ្ឋ ខិតខំ ផលិត។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«នៅ ខៃត្ត 
កំពង់ធំ យើង នៃះគឺមាន សកា្ដា - 
នពុ  ល ខ្លាំង ផ្នៃក វសិ័យ កសិកម្ម 
អ៊ីចឹង បើ មាន កៃុមហ៊ុន មក វិនិ  - 
យោ គ បន្ថៃម ទៀត គ ឺកានត់ៃ ល្អ 
ដោយសារ មាន ដំណាំ ជាចៃើន  
ដៃល កសិករ កំពុង ដំ ដូចជា 
សា្វា  យចន្ទ ីកៅសូ៊ ពោត ស ណ្តៃក 
ដំឡូង មី សា្វាយ និង ដំណំា ផៃសៃ ង ៗ  
ជាចៃើន បៃភៃទ ទៀត។ មៃយា៉ាង- 
ទៀត  ខៃត្តកពំងធ់ ំ ជា ខៃត្ត ដៃល 

ស្ថតិនៅ ចំ កណា្ដាល បៃទៃស កម្ព ុជា  
ដៃល  ងាយ សៃួល ក្នុង ការ ដឹក- 
ជញ្ជនូ ទៅ កាន ់ខៃត្ត ផៃសៃងៗបាន 
យ៉ាង ឆប់ រហ័ស»។

លោក ប៉ៃន វណ្ណ រ ិទ្ធ បន្ថៃមថា 
នៅ ខៃត្តកំពង់ធំ  មាន បៃព័ន្ធធារា - 
សាស្តៃ ចនំនួ ២៦១(បាន សា្តារ 
ជួសជុល កៃលម្អ) ក្នងុ នោះ  ទើ ប  
សាងសង់ ថ្មី ចំនួន ៦៧កន្លៃង  
ដៃល អាច សៃចសៃព លើ ផ្ទៃដ ី

កសិកម្ម សៃូវវសៃសា ជាង១៣ 
មុឺន   ហិក តា ស្មើ នឹង ៦២ ភាគ- 
រយ សៃវូ បៃងំ ជាង ២មឺុន ហិក តា 
ស្មើនឹង ៦៣ ភាគ រយ។ បៃភព 
ទកឹ សខំន់ៗ  រមួ មាន  ស្ទងឹ សៃន 
ហូរ កាត់ ខៃត្ត កំ ព ង់ធំ បៃវៃង ២៦ ៥ 
គឡីមូ៉ៃតៃ ស្ទងឹ ស្ទាង បៃវៃង១ ៥ ៣ 
គីឡូម៉ៃតៃ ស្ទងឹ តំាង កៃសំា ង 
បៃវៃង១០៣ គីឡូ ម៉ៃ តៃ និង ស្ទ ឹង  
ជី និ  ត បៃវៃ ង២៩៣គីឡូ ម៉ៃតៃ ៕

កម្មករកំពុង ធ្វើការ នៅ រោង ចកេ មួយ  ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំេញ  នា ពេល កន្លង មក   ។ រូបថត ហុង មិនា

លោកសុខ លូ នៅ ក្នងុ សន្នសីិទ កាសេត មេសិល មិញ   ។ រូបថត  អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋាភិបាល 

លោកសុខលូថាខ្រត្ត...
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វីង និង ARDB  សម្រលួ ការសង កម្ច ីដល់ម្ចាស់ សហគ្រស
ធូ វីរៈ 

ភ្នពំេញ: ធនាគារអភិវឌឍ្ន៍ជនបទនងិ
កសិកម្ម(ARDB)បានចុះអនុស្សរណៈ
ន្កចិ្ចពម្ព្ៀងជាមយួធនាគារឯក-
ទស្វងីដល្ជាអ្នកផ្តល់សវ្ាធនាគារ
ចល័តឈានមុខគ្នៅកម្ពុជា ដើម្បី
សម្លួដល់ការបងប់ក្់សងតឡ្ប់
ន្អតិថិជនរបស់ARDB។
លោកកៅថាចអគ្គនាយកARDB

បានថ្ល្ងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន
កាលពីថ្ង្ពុធនៅទីសា្នាក់ការARDB
ថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើនកម្ចី
ឥណទានក្នុងគម្ងហិរញ្ញប្បទាន
ពស្ិសរបស់រដ្ឋាភបិាលដ្លមានទហំំ
៥០លានដុលា្លារ ការចុះអនុស្សរណៈ
ន្កចិ្ចពម្ព្ៀងន្ះនងឹជយួសម្លួ
ដល់ការបង់ប្ក់ដើមនិងការប្ក់
របស់អតថិិជនឲយ្កានត់្ងាយស្លួ
សុវត្ថិភាព រហ័សទាន់ចិត្ត ចំណ្ញ
ព្លវ្លានិងកាត់បន្ថយចំណាយ។
លោកថ្ល្ងថា៖«យើងមានគោល-

ដៅធំគឺការបង់ការប្ក់ និងប្ក់-
ដើមតាមរយៈធនាគារវីង រួចចូល
[គណនី]ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនងិ
កសិកម្មត្ម្តង។ន្ះជាការសម្ួល
ដល់អតិថិជនរបស់យើងដោយមិន
ចាំបាច់ឡើងមកសា្នាក់ការកណា្តាលទ្។
កិច្ចសហការរបស់យើងន្ះជាការ-
សម្ួលដល់ស្វាកម្មរបស់យើង»។

លោកបន្តថា៖«យើងសងឃ្មឹថានៅ
ថ្ង្ក្យ យើងនឹងមានកិច្ចសហ-
ប្តិបត្តិការច្ើនជាងន្ះជាមួយវីង
ឥឡូវយើងមានកិច្ចសហប្តិបត្តិការ
ផ្ទ្រលុយចូល»។
លោកManuRajanប្ធាន

នាយកប្តិបត្តិធនាគារឯកទ្សវីង
បានថ្ល្ងក្នុងសនិ្នសីទន្ះថាវីងមាន
សច្ក្តីរកីរាយដល្បានចុះអនុសស្រណៈ
ន្កចិ្ចពម្ពៀ្ងជាមយួARDBដើមប្ី
ចាប់ផ្តើមភាពជាដ្គូថ្មីក្នុងការឆ្ពោះ-
ទៅរកផ្លូវវ្ងឆ្ងាយដោយជំរុញការរួម
បញ្ចលូហរិញ្ញវត្ថុនងិការផ្តល់សវ្ាកម្ម
បក្់កម្ចីដល់សហគស្ខ្នាតតចូនងិ
មធ្យមនិងកសិ-ពាណិជ្ជកម្ម។

លោកថ្ល្ងថា៖«ខ្ញុំរីករាយព្ះ
ទាំងវីងនិងARDBបានរួមចំណ្ក
ចក្ខុវសិយ័ក្នងុការផ្តល់ភាពងាយស្លួ
លើស្វាហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្ជាជនក្នុង
សហគមន៍ដោយលើកកម្ពស់គណុភាព
ជីវិតរបស់ប្ជាជនកម្ពុជា»។
លោកបន្តថាក្នុងភាពជាដ្គូន្ះ

អតិថិជនរបស់ ARDBអាចទូទាត់
សងបក្់កម្ចីតាមរយៈWingCash
Xpressដ្លមាន៧៥០០កន្ល្ង
នៅទូទាំងប្ទ្សដ្លវានឹងជួយ
សន្សំសំច្ព្លវ្លានិងថវិការបស់
ពកួគ្។ពកួគ្ក៏អាចជ្ើសរសីការ-
ផ្ទរ្ប្ក់ភា្លាមៗ ពីគណនីវីងរបស់ពួក-
គ្តាមកម្មវិធីWingMobileApp

ឬកម្មវិធី USSDCode*989#នៅ
លើទូរស័ព្ទដ្។
កាលពីថ្ង្ម្សិលមិញ លោកកៅ

ថាចកប៏ានចុះហត្ថលខ្លើអនសុស្-
រណៈយោគយល់ជាមួយក្ុមហ៊ុន
Cambodia Investor corpora-
tionPlcក្នុងគោលបំណងផ្តល់កិច្ច-
សហប្តិបត្តិការន្ការធានាសង
បំណុលជំនួសមា្ចាស់សិប្បកម្មសហ-
គ្សធនុតចូនងិមធយ្មនងិការជយួ
ផ្តល់ព័ត៌មានពីអ្នកខ្ចីប្ក់។
លោកនិយាយថា៖«ក្ុមហ៊ុនន្ះ

នឹងជួយដល់ SMEដ្លខ្វះទ្ព្យ
ធានាបំណុលអាចទទួលបានឥណ-
ទានបន្ថ្មសម្ប់ពង្ីកអាជីវកម្ម
ហើយក្ុមហ៊ុនក៏នឹងជួយបង្កើន
ទនំាក់ទនំងរវាងSMEនងិអ្នកផលតិ
អ្នកក្ច្ន្ និងអ្នកប្មូលទិញទៅ
ARDBសមប្់ជាមលូដ្ឋានវាយតម្ល្
លើការផ្តល់ឥណទានន្ះ»។
បើយោងតាមលោកកៅថាចគិត

ត្ឹមថ្ង្ពុធARDBបានទទួលពាក្យ
ស្នើសុំកម្ចីពីសហគ្សខ្នាតតូចនិង
មធ្យមន្គម្ងហិរញ្ញប្បទាន
ពិស្សចំនួន២៣២ក្នុងរង្វង់
ទឹកប្ក់ប្មាណ ២៥ លានដុលា្លារ
ក្នងុចណំោមន្ះARDBបានអនមុត័
រួចហើយចំនួន២,៤លានដុលា្លារ
ដ្លភាគច្ើនជាអ្នកចិញ្ចឹមត្ីសត្វ
មាន់ទានិងអ្នកដំបន្ល្៕

លោក កៅ ថាច អគ្គនាយក ARDB ពេល ថ្លេង ទៅកាន់ អ្នកសារព័ត៌មាន។ រូបថតហុងមិនា

ក្រសួង ពាណិ ជ្ជកម្ម ចាប់ ដ្រ គូ ឯកជន  អភិវឌ្រឍទីផ្រសារ កសិកម្ម ខ្នាតតូច 
ធូ វីរៈ

ភ្នំពេញ: ក្សួងពាណិជ្ជកម្មបើកផ្លូវ
ឲ្យក្ុមហ៊ុនK.C.C.VPlantation
Co., Ltdដ្លជាក្ុមហ៊ុនឯកជន
ដ្លបានបង្កើតផ្សារអាហារសុវត្ថិភាព
ក្នុងខណ្ឌជ្យចងា្វារចូលរួមអភិវឌ្ឍ
ខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្ផលិតផលកសិ-ពាណិជ្ជកម្ម
បន្ថ្មសុវត្ថិភាពដ្លក្សួងកំពុង
អនុវត្តក្មកម្ចីពីមូលនិធិអន្តរជាតិ
សម្ប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម(IFAD)។
ថា្នាក់ដឹកនាំក្សួងពាណិជ្ជកម្ម និង

តំណាងក្ុមហ៊ុនបានចុះអនុស្សរណៈ
យោគយល់គា្នាកាលពីថ្ង្អងា្គារដោយ
ភាគីទាងំ២សទុ្ធត្អះអាងថាតាមរយៈ
អនុស្សរណៈន្ះ ភាគីទាំង២នឹងមាន
លទ្ធភាពធ្វើការងារកានត់្ទលូំទលូាយ
និងកាន់ត្សុីជម្លើការអភិវឌ្ឍ
ទីផ្សារកសិកម្មខ្នាតតូចន្ះ។
លោកបា៉ាវហ្ងតារារដ្ឋល្ខធិការ

ន្ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម បានអះអាងថា

ការចុះហត្ថល្ខជាមួយក្ុមហ៊ុនន្ះ
ដើម្បីរួមចំណ្កដោះស្យបញ្ហា
ប្ឈមទីផ្សារបន្ល្នៅកម្ពុជា។
លោកថ្ល្ងថា៖«អនុស្សរណៈយោគ-

យល់គា្នានងឹបង្កើនកចិ្ចសហការគា្នាកាន់
ត្សុីជម្រវាងគម្ងជំរុញទីផ្សារ
សមប្់កសកិម្មខ្នាតតចូនងិផស្ារទនំើប
ហើយវានឹងធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវខ្ស្-
ចងា្វាក់តម្ល្ផលតិផលកស-ិពាណជិ្ជកម្ម
បន្ល្សុវត្ថិភាពជាពិសស្ជួយសមប្-
សម្ួលដល់ក្ុមផលិតបន្ល្សុវត្ថិភាព
ដោយគាំទ្ផ្នការផលិតបន្ល្ និង
តភា្ជាប់ទីផ្សារ»។
លោកបន្តថា អនុស្សរណៈនឹងផ្តោត

លើគមង្ជរំញុទផីស្ារសមប្់កសកិម្ម
ខ្នាតតូច(AIMS)ដ្លជាគម្ងរួម-
គា្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹង
មូលនិធិអន្តរជាតិសម្ប់អភិវឌ្ឍន៍
កសកិម្ម(IFAD)។កស្ងួពាណជិ្ជកម្ម
ដ្លជាអ្នកដកឹនាំបត្បិត្តិគម្ងន្ះ
បានចងក្ងបណា្តាញកសិករផលិត

បន្ល្សវុត្ថិភាពនៅតាមបណា្តាខត្្តគោល-
ដៅចំនួន១៨ដើម្បីតភា្ជាប់ទីផ្សារនិង
សមប្សម្លួភាពជាដគ្ូជាមយួវសិយ័
ឯកជនក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាព
និងផលចំណ្ញលើវិស័យបន្ល្។
លោកនិយាយថា៖«គម្ងន្ះនឹង

ផ្តោតការលើកកម្ពស់ខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្
ទំនិញពាណិជ្ជចំនួន៥មុខដូចជាបន្ល្
មាន់អង្ករកអ្ូបដំឡូងមី និងសូត្។
លើសពីន្ះគម្ងសម្បសម្ួល
វ្ទិកាពហុភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយតួអង្គ
ខ្ស្ចងា្វាក់តម្ល្បន្ល្ដើម្បីដោះស្យ
បញ្ហាប្ឈមក្នុងវិស័យន្ះដូចជា
បច្ចក្ទ្សដំដុះការធ្វើផ្នការហិរញ្ញ-
វត្ថុ និងអាជីវកម្មប្ព័ន្ធស្ចស្ព
ឥណទាននិងទីផ្សារ»។
លោកនត្អងា្គារអ្នកគប្់គង្ទទូៅ

របស់ក្ុមហ៊ុនK.C.C.VPlantation
Co., Ltdបានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថា
ការចុះហត្ថល្ខន្ះនឹងផ្តល់សិទ្ធិឲ្យ
ក្មុហ៊នុរបសល់ោកទទលួទញិកសិផល

ត្ីសាច់ ពីកសិករក្នុងគម្ងដើម្បី
ដកត់ាងំលក់នៅក្នងុផស្ាររបស់ក្មុហ៊នុ
ឈ្មោះថាផ្សារអាហារសុវត្ថិភាព។
លោកបន្តថាផ្សារន្ះគ្ងនឹងបើក

លក់ជាផ្លវូការនៅថ្ង១្១ខម្ថិនុាខង
មុខន្ះដ្លសាងសង់លើផ្ទ្ដីទំហំ
៣៧០០ម៉្ត្ការ៉្ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌ
ជ្យចងា្វាររាជធានីភ្នំព្ញ។
លោកថ្លង្ថា៖«យើងនងឹទទលួទញិ

បន្ល្ត្ីសាច់ពីកសិករន្គម្ងន្ះ
សម្ប់មកដក់លក់នៅផ្សាររបស់
យើង។យើងនឹងទិញបន្ល្១មុខចំនួន
២០គឡីូពីកសកិរជាជំហានសាកលប្ង
ហើយសាច់យើងកពំងុចរចាគា្នាថាតើគរួ
ទិញប៉ុនា្មោនគីឡូ»។
គម្ងAIMSមានរយៈព្លអនុវត្ត

៦ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ដល់ឆ្នា២ំ០២៣
ក្នងុទហំំទកឹបក្់សរបុ៤៥លានដលុា្លារ
ក្នុងនោះIFADបានផ្តល់មូលនិធិចំនួន
៣៦,២៥លានដលុា្លារនងិ៨,៦៨លាន
ដុលា្លារបានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕

 អាជ្ញាធរ  ហុង កុង 
នឹង បើក  អា កាស- 
យានដ្ឋាន ឡើង វិញ 
នៅដើម ខ្រក្រយ

កេុង ហុងកុងៈ អាជា្ញាធរទីក្ុង
ហងុកងុនងឹបើកឲយ្ដណំើរការផ្នក្ខ្លះ
សម្ប់បម្ើស្វាកម្មអ្នកដំណើរ
តាមផ្លូវអាកាសដ្លឆ្លងកាត់នៅ
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់ខ្លនួ
ចាបព់ថី្ង្ទី១មថិនុាសប្ពល្ទកី្ងុ
មជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចន្ះបានបើកឲ្យ
ធ្វើចរាចរណ៍វិញជាបណ្តើរៗ។
អាកាសយានដ្ឋានហងុកងុជាទីកន្លង្

មួយដ៏មមាញឹកបំផុតក្នុងពិភពលោក
ប៉នុ្ត្ការចុះចតនងិការហោះហើរបាន
ជាបគ់ាងំក្នងុសា្ថានភាពន្ការរីករាលដល
វីរុសកូរ៉ូណាទូទាំងសកលលោក។
លោកស្ីCarrieLamអភិបាល

ក្ងុហងុកងុបានបប្់អ្នកយកពត័ម៌ាន
ថា៖«ស្វាកម្មឆ្លងកាត់នៅអាកាស-
យានដ្ឋានដល្ត្វូបានផ្អាកចាប់តាងំ
ពីថ្ង្ទី២៥ខ្មនីាមកនោះនងឹដក់ឲយ្
ដំណើរការវិញនៅថ្ង្ទី១ខ្មិថុនា»។
ទីក្ុងហុងកុងជាកន្ល្ងទី១មាន

អ្នកជងំកឺូវដី១៩ពល្ដល្វាផ្ទុះឡើង
នៅចិនដីគោកនោះ។
ប៉នុ្ត្ទកី្ងុន្ះចាប់តាំពីពល្នោះ

មកបានធ្វើកចិ្ចការដ៏គរួឲយ្ចាប់អារម្មណ៍
សំដៅទៅប្ឆំងវីរុសជាមួយអ្នកឆ្លង
ច្ើនជាង១០០០នាក់និងមាន
៤នាក់សា្លាប់ក្នុងចំណោមប្ជាជន
ទាំងអស់ចំនួន៧,៥លាននាក់។
រហូតដល់ថ្ង្អងា្គារម្សិលមិញមាន

រយៈពល្១១ថ្ង្ដល្គា្មោនករណីឆ្លង
ថ្មីក្នុងចំណោមប្ជាជនក្នុងទីក្ុង។
គប្់អ្នកដណំើរដ្លមកដល់អាកាស

យានដ្ឋាននឹងមិនត្ូវអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លង
ចូលទៅកាន់ទីកុ្ងនោះទ្ រហូតគ្
ធ្វើតស្្តរកវរីសុជាមនុសនិ។អ្នកដល្
មានរោគសញ្ញាណវិជ្ជមាននឹងត្ូវធ្វើ
ចតា្តោឡីស័កភា្លាមៗត្ម្តង។
សកម្មភាពធុរកិច្ចជាច្ើនតូ្វបាន

បង្ខំឲ្យបិទក្នុងខ្មីនានិងម្សា។
អាកាសយានដ្ឋានកុ្ងហុងកុងជាប់

ចំណាត់ថា្នាក់ជាមជ្ឈមណ្ឌលទំនិញតាម
ផ្លវូអាកាសធំបផំតុនងិជាមជឈ្មណ្ឌល
អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់អន្តរជាតិធំបំផុត
ទ៤ីក្នងុឆ្នាំ២០១៩ដោយទទលួបាន
ទំនិញឆ្លងកាត់ចំនួន៤,៨លានតោន
និងអ្នកដំណើរជាង៧១លាននាក់។
អ្នកដំណើរបានធា្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំ

មុន អំឡុងព្លការតវា៉ាប្ឆំងរដ្ឋា-
ភិបាលដ្លធ្វើឲ្យទីក្ុងជាប់គាំងជា-
ច្ើនខ្៕AFP/RR
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Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ទីផ្សារអចលនទ្ព្យនៅបាវិតធ្លាក់ចុះច្ើនបើធៀបនឹងឆ្នាំមុន
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ការ រីក រាល- 
ដាល  វីរុស កូវីដ ១៩ នៅ តៃ បន្ត 
នងិកពំងុ គរំាម កហំៃង សៃដ្ឋ កចិ្ច 
ជា សកល និង តំបន់ ពៃ មទាំង 
កម្ពជុា គបួ ផៃស ំ នងឹការបទិ បញ្ចប ់
អាជវីកម្ម លៃបៃង ភា្នាល ់អន ឡាញ  
នៅ កម្ពុជា ផង   នោះ វិស័យ  អចល-
នទៃពៃយ និង សំណង់ នៅ តាម 
តបំន ់សកា្តានពុល ជាយ ដៃន ជា- 
ពសិៃស កៃងុ បាវតិ   ខៃត្ត ស្វាយ-
រៀង  ហាក ់គ្មាន សម្ទុះ  ឬ សកម្ម- 
ភាព នៃ ការ ទិញ លក់ ខ្លាំង ដូច 
កាល ពី ដើម  ឆ្នាំ ២០១៩ ឡើយ 
នា   រយៈ ពៃល ប៉នុា្មាន ខៃ កន្លង មក 
នៃះ។  នៃះ បើ  តាម អ្នក ជំនាញ 
អចលន ទៃពៃយ នៅ កម្ពុជា។

បាវិត  គឺ ជា កៃុង មួយ នៃ  ខៃត្ត 
ស្វាយ រៀង ដៃល មាន ភូមិសសៃ្ត 
នៅ ជាប់ ពៃំដៃន បៃទៃស វៀត- 
ណាម  នងិ មាន    វសិយ័ រកី ចមៃើន  
មួយ ចំនួន ដូច ជា កាសុីណូ 
សណា្ឋាគរ ភោជនយី ដា្ឋាន នងិ 
តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស។

កៃុង បាវិត  ជា ចៃក ទា្វារ អន្តរ-
ជាតិ ដៃល មាន មនុសៃស និង ទំ-

និញ ឆ្លង កាត់ ចៃើន ជា រៀង រាល់ 
ថ្ងៃ  មនុ ពៃល បៃទៃស វៀត ណាម  
សមៃច បិទ មិន ឲៃយ មាន មនុសៃស 
ឆ្លង កាត ់ចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ ី១៨ ខៃ មនីា 
កន្លង មក ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ - 
ឆ្លង រាល ដាល កូវីដ ១៩ ។ 

លោក គីម ហា៊ាង បៃធាន 
កៃុម ហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ KW 
Cambodia ដៃល មាន ភូមិ កំ-
ណើត ក្នងុ កៃងុ បាវតិ បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា 
បច្ចុបៃបន្ន ទីផៃសារ អច លន ទៃ ពៃយ 
នៅ  កៃងុ បាវតិ  ស្ទើរ តៃ ជាប ់គ ំង 
ទៅ ហើយ ពិសៃស អចលនទៃពៃយ 
ដៃល មាន តម្លៃ ខ្ពស់ ៗ  ។ ការ- 
ធា្លាក ់ចុះ នា ពៃល នៃះ អាច  មក ព ី
កតា្តា ចមៃបង  ២ គឺ ការ សមៃច 
របស ់រដា្ឋាភបិាល ក្នងុ ការ បទិ មនិ 
ឲៃយ មាន   បើក  លៃបៃង ភា្នាល់ អន-
ឡាញ  នងិ ការ បទិ ពៃដំៃនដោយ-  
សរ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ លោក បន្ត 
ថា ទផីៃសារ អចលន ទៃពៃយ គ ឺជាប់ 
ទាក់ ទង យ៉ាង ខ្លាំង ជា មួយ នឹង 
សកម្ម  ភាព  មនុសៃស ហៃតុ នៃះ 
នៅ ពៃល គ្មាន   មនុសៃស ឆ្លង កាត់ 
នងិ ស្នាក ់នៅ ទផីៃសារ ក ៏បៃបៃលួ 
ទៅ តាម នោះ ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ស្ថាន ភាព 
នៅ ពៃល នៃះ គឺ មិន មាន សកម្ម- 
ភាព ទញិ លក ់អចលន ទៃពៃយ ធំៗ    
មាន តម្លៃ ថ្លៃ នោះ ទៃ ។  ទីផៃសារ 
អចលន ទៃពៃយ នៅ បាវិត ពៃល 
នៃះ មិន ល្អ ទៃ»។

ទោះ យ៉ាង ណា លោក បៃប់ 
ថា ការ ទិញ លក់ លនំៅឋាន និង  
ដីឡូ ត៍តូចៗ របស់ បៃជាជន ក្នុង 
សៃកុ ដៃល មាន តម្លៃ ទាបគ ឺនៅ 
មាន សកម្ម ភាព ខ្លះៗ ដៃរ។

ជា មយួ នងឹ ភាព សទុដិ្ឋនិយិម  

លោក គីម ហា៊ាង បញ្ជាក់ ថា 
នៅ ពៃល កវូដី ១៩ អាច គៃបគ់ៃង 
បាន ទីផៃសារ នៃះ  នឹង ងើប ឡើង 
វិញ ប៉ុន្តៃ វា នឹង មិន មានសម្ទុះ   
ខ្លាងំ ដចូ ពៃល មាន កាសុណីអូន- 
ឡាញ បើក ដំណើរ ការ ទៃ។

លោក នួន រិទ្ធី អគ្គនាយក 
កៃុម ហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ KFA 
បាន  បៃប់ ថា តាម ពិត ទៅ ទផីៃសារ  
អចលន ទៃពៃយ នៅ កៃុង បាវិត 
បាន ចាប ់ផ្តើម ធា្លាក ់ចុះ បន្តចិ ម្តងៗ 
ចាប់ តាំង ពី ពៃល ដៃល រដា្ឋាភិ-

បាល ចៃញ សរាចរ ណៃនាំ ឲៃយ 
បញៃឈប់ ការ ផ្តល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ 
បៃកប អាជីវកម្ម លៃបៃង ភា្នាល់ 
អនឡាញ កាល ពី អំឡុង ខៃ 
សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ មក ម្លៃ៉ះ។ 
លោក បន្ត ថា ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់បាន  
ធ្វើ ឲៃយ តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ នៅ 
កៃងុ បាវតិ នា ពៃល នៃះ ធា្លាក ់ចុះ 
បៃមាណ ពី  ២០ - ៣០ ភាគ រយ 
បើ ធៀប ទៅ នឹង រយៈ ពៃល ដូច- 
គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។

លោកបន្ថៃម ថា ទោះ ជា យ៉ាង- 
ណា ការ ធា្លាក់ ចុះ នៅ ពៃល នៃះ 
វា នឹង មាន សម្ទុះ ឡើង វិញ នៅ 
ពៃល ដៃល ជំងឺ កូវីដ១៩ ចុះ ថយ  
ឥទ្ធិពល វិញ។ លោក និយយ 
ថា៖ «ដោយ សរ តៃ កម្ពុជា ជា 
បៃទៃស ស្ថិត នៅ ចំ កណា្តាល នៃ 
ការ តភា្ជាប ់តបំន ់អាស៊ាន ហើយ 
បាវិត ជា ចំណុច ឆ្លង កាត់ ពៃំ-
ដៃន ដ ៏សខំន ់នោះ  ខ្ញុ ំមាន ជនំឿ 
ថា វិស័យ អចលន ទៃពៃយ នៅ 
ទីនោះ នឹង មាន ភាព ល្អ បៃសើរ 
ឡើង វិញ ក្នុង ពៃល ឆប់ ៗ  »។

លោក បៃប ់ទៀត ថា ស្ថរិភាព 
នយោបាយ ភាព ល្អ បៃសើរ នៃ 
គោល នយោបាយ វិនិយោគ 

ភាព  សមៃបូរ បៃប នៃ កមា្លាំង ពល-
កម្ម វយ័ ក្មៃង នងិ ជនំាញ នងឹ ធ្វើ 
ឲៃយ វិនិយោគិន បរទៃស កាន់ តៃ 
ចៃើន ចូល មក វិនិយោគ នៅ 
កម្ពុជា លើ គៃប់ វិស័យ ហើយ 
នៅ ពៃល នោះ វិស័យ អចលន- 
ទៃពៃយ នឹង មាន ភាព រីក ចមៃើន 
ខ្លាំង ទៅ តាម នោះ ដៃរ ។ 

រដា្ឋាភិបាល  កាល ពីដើម ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ បាន សមៃច បិទ 
ការ បៃកប អាជវីកម្ម លៃបៃង ភា្នាល ់
តាម អនឡាញ គៃប់ បៃភៃទ នៅ 
កម្ពុជា កៃម ហៃតុ ផល ដើមៃបី 
ពងៃងឹ សៃដ្ឋកចិ្ច ជាត ិ ដោយ មនិ 
ពឹង  លើ អាជីវកម្ម លៃបៃង ភា្នាល់ 
អន  ឡាញ ដៃល នឹង អាច នាំ 
បៃទៃស ឲៃយ កា្លាយ ជា ជន រង គៃះ 
ទាក់ទង នឹង សន្ដិ សុខ ជាតិ និង 
ជា កន្លៃង លាង លុយ កខ្វក់ ។

យោង តាម លោក  គីម ហា៊ាង 
នៅ ពៃល ទីផៃសារ មាន ភាព ល្អ- 
បៃសើរ  ដ ីនៅ ក្នងុ តបំន ់ពាណជិ្ជ- 
កម្មល្អ បផំតុ ក្នងុ កៃងុ បាវតិ មាន 
តម្លៃ ក្នុង រង្វង់៥០០ ដុលា្លារ ក្នុង 
១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ចំណៃក តំបន់ 
លំនៅឋាន  មាន តម្លៃ ក្នុង រង្វង់ 
១៥០ ដុលា្លារ៕ LA

កេងុប៉េកាងំៈ កៃមុ វនិយិោគនិ 
ជនជាតិ ចិន ដៃល មាន ទៃពៃយ 
ចៃើន កពំងុ នា ំគ្នា  ស្វៃង រក អចល- 
ន ទៃពៃយ បៃណីតៗ  ជា កន្លៃង 
លាក ់ខ្លនួ ដល៏្អ ព ីការ ធា្លាក ់ចុះសៃដ្ឋ- 
កិច្ច  ដៃល បណា្តាលមក ពី ការ - 
រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ ។

នៅ ក្នុង បៃទៃស ចិន អ្នក  មាន 
ទៃពៃយ  សមៃបត្ត ិចៃើន កពំងុស្វៃងរក  
ទិញ លំនៅឋាន  ដៃល មាន  តម្លៃ 
ខ្ពស់ ដើមៃបី ការពារ ទៃពៃយ របស់ 
ពួក គៃ បៃឆំង នឹង អតិ ផរណា 
និង ការ ធា្លាក់ ចុះ នៃ តម្លៃ បៃក់ 

យន ់។ ការ បៃញាប ់បៃញាលន់ៅ 
ក្នងុ   ការ បន្ថៃម អចលន ទៃពៃយ នៃះ  
ក ៏ បាន បណា្តាល ឲៃយ មាន ការ កើន 
ឡើង តម្លៃ លំនៅឋាន ផង ដៃរ  ។

លោកសៃ ី Monika Tu ស្ថាប- 
និក  Black Diamondz   ជា 
កៃុម ហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ របស់ 
បៃទៃស អូស្ដៃលី ដៃល ផ្តល់ 
សៃវា  ផ្គត់  ផ្គង់អចលន ទៃពៃយ  បៃ-
ណីត ៗ  ដល់ អ្នក ទិញ ជន ជាតិ  
ចនិ  បាន ថ្លៃង ថា ៖« វា កើន ឡើង 
ចៃើន មៃន »។ 

ចាប ់តាងំ ព ីខៃ មនីា លោកសៃ ី

Tu បាន លក ់អចលនទៃពៃយ ស-ំ
ខន ់មាន តម្លៃ  ៨៥ លាន ដលុា្លារ 
អសូ្តាៃល ី( ៧៩,  ៣ លាន ដលុា្លារ 
អាមៃរិក) ដោយ បៃហៃល ពាក់-   
កណា្តាល លក់ ឲៃយ អតិថិជន ចិន  
ដៃល កំពុង រស់ នៅ ក្នុង បៃទៃស 
អូស្តាៃលី  នៅ ពៃល រង ផល ប៉ះ-
ពាល់ ដោយ ការ រីករាល ដាល 
កូវីដ ១៩ ។

បើ តាម លោក សៃី Tu តម្លៃ 
បាន   កើន ឡើង  ២៥ ភាគរយ បើ 
ធៀប នឹង ដើម ឆ្នាំ នៃះ។

ការ បន្ធូរ បន្ថយ ជា បណ្ដើរៗ 
នៃ  ការ រឹត បន្តឹង ដោយសរ ជំងឺ 
កវូដី ១៩ កពំងុ ផ្តល ់ភាព ងាយ- 
សៃួល ដល់  ជន ជាតិចិន ដៃល 
មាន ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិចៃើន ក្នងុ ការ- 
មើល អចលន ទៃពៃយ និង បញ្ចប់ 
ការ ទញិ នៅ ជតិ ទ ីកន្លៃង ដៃល គរួ  
ឲៃយ ចាប ់អារម្មណ ៍នៅ អាសុ ីដចូ-
ជា  កៃងុ ស៊ាងហៃ កៃងុ សៃអ៊លូ 
និង កៃុង សុីដនី  ជា ដើម ។

លោក Clarence Foo ទី-
ភា្នាក់ងារ អចលន ទៃពៃយ នៅ ផ្នៃក 
ERA របស់ កៃុម ហ៊ុន Apac 

Realty Ltd  បាន ថ្លៃង ថា សមូៃប ី
តៃ  ក្នងុ បៃទៃស សងិ្ហបរុ ីដៃលការ-  
បិទ ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ មួយ ផ្នៃក 
នៅ ជាធរមាន  សកម្មភាព ទិញ 
លក់ អចលន ទៃពៃយ  កំពុង កើន- 
ឡើង តាម រយៈ កម្មវិធី អនឡាញ។

មាន អតិថិជន ជន ជាតិ ចិន  
ចំនួន ៣  រូប  បាន ទិញ អាផាត-
មនិ៦  មាន  តម្លៃ សរបុ ២០ លាន  
ដុលា្លារ នៅ កៃុម ហ៊ុន អចលន-
ទៃពៃយ Marina One Re-
sidences នៅ ខៃ នៃះ ដោយ  
មិន  មាន ដំណើរ ទៃស ចរណ៍ 
ដោយ  ផា្ទាល់ នោះ ទៃ។

លោកសៃី Christine Sun 
បៃធាន ផ្នៃក សៃវជៃវ  និង បៃឹ - 
កៃសាយោ បល់ កៃុមហ៊ុន Or-
angeTee & Tie  ក្នុង បៃទៃស 
សងិ្ហ បរុ ី ថ្លៃង ថា ៖ « អ្នក ទញិ មយួ- 
ចំនួន ចង់ បង្វៃរ មូលនិធិ របស់ 
ពកួ គៃ ទៅ បណា្តា បៃទៃស ផៃសៃង- 
ទៀត ខណៈ តម្លៃ បៃក ់យនអ់ាច  
ធា្លាក ់ថ្លៃ បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី បៃយទុ្ធ  
បៃឆំង នឹង ការ ចុះខៃសាយ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច របស់ ពួក គៃ»៕LA 

ភ្ញៀវ    ធ្វើដំណើរ ឆ្លង កាត់ ចំណុច ពេដំេន បាវិត នាពេល កន្លង មក ។ រូប AFP

ទិដ្ឋភាព សំណង់ លំនៅឋាន ខ្ពស់ៗ ជា ចេើន នៅ សិង្ហបុរី។ រូបថត AFP

អចលនទ្ព្យតម្ល្ខ្ពស់នៅសិង្ហបុរីនិងអូស្តលី្កំពុង
ជាទីព្ញនិយមសម្ប់អ្នកមានទ្ព្យសម្បត្តិនៅចិន

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្ង...
តពី ទំព័រ ១...ផលិត ថាម-

ពល អគ្គិសនី ៨០ មៃហា្គាវា៉ាត់ ។
លោក វិចទ័រ ហៃសូនា អ្នក នាំ- 

ពាកៃយ កៃសួង រ៉ៃ និង ថាមពល  
បាន  បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ  ពុធ ថា កៃសួង បាន ផ្ដល់ អា-
ជា្ញា ប័ណ្ណ ឲៃយ កៃុម ហ៊ុន នៃះ  ដើមៃបី 
សិកៃសា លទ្ធភាព នៅ លើ ទីតាំង 
ចាប ់តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១២។  ដោយ 
មាន លទ្ធ ភាព វជិ្ជ មាន  កៃសងួ ក ៏
បាន ធ្វើ សំណើ ស្វៃង រក ការយល់ - 
ពៃម ព ីរដា្ឋា ភបិាល ដើ មៃប ីឲៃយ កៃមុ- 
ហ៊ុន   អាច វិនិយោគ លើ គមៃង 
នៃះ បាន។ លោក ថ្លៃង ថា ៖ « នៃះ 
ជា កៃុម ហ៊ុន របស់ បៃទៃស កូរ៉ៃ- 
ខងតៃបូង ដំបូង គៃ ដៃល កៃសួង 
បាន អនុញ្ញាត ឲៃយ វិនិយោគ លើ 
គមៃង  ផលិត  ថាមពល វារី អគ្គ-ិ 
សន ីនៅ  កម្ពជុា ។  កៃមុ ហ៊នុ កពំងុ  
ចាប់ ផ្ដើម អភិវឌៃឍគមៃង នៃះ 
ដោយ គៃង បញ្ចប់ តៃឹម ឆ្នាំ 
២០២៣»។  

លោក ហៃសនូា បានបៃបទ់ៀត  
ថា កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  កៃុម - 
ហ៊នុ ក ៏បាន ចុះ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង រចួ 
ហើយ ជាមួយ អគ្គិសនី  កម្ពុជា 
សមៃប់ ការ លក់  ថាមពល ទំាង- 
អស់ ដៃល ខ្លួន ផលិត បាន ដើមៃបី 

ភា្ជាប់ ទៅ បណា្តាញ ជាតិ ជាមួយ 
នឹង  តម្លៃ ០,៧ សៃន ដុលា្លារ 
ក្នងុ១គីឡូវា៉ាត់  ម៉ាង។  

លោក អះអាង  ថា៖  « នៃះ គ ឺជា 
គមៃង ទំនប់ វារីអគ្គិសនី ទី២ 
ក្នងុ ខៃត្ត ពោធិ៍សត ់ ខណៈ បច្ច-ុ
បៃបន្ន យើង  ដំណើ រការ រួច ហើយ 
នូវ  វារីអគ្គិសនី អាតៃ ដៃល មាន 
អានុភាព  ១២០ មៃហា្គាវា៉ាត់»។ 
លោក បន្ថៃម ថា ខៃត្ត នៃះ ក ៏បាន 
ទទួល     គមៃង សូឡា   ២ ដៃល 
មា ន សមត្ថភាព ផលតិ  ៦០មៃ- 
ហា្គាវា៉ាត់ ក្នុង គមៃង នីមួយៗ»។ 

លោក ម៉ា ធនិន អភិបាល- 
ខៃត្ត  ពោធិ៍សត ់បាន ឲៃយ ដងឹ  នៅ 
ក្នុង សន្និសីទ ព័ត៌មាន កាល ពី 
សបា្ដហ៍ មុន ថា ថ្មីៗ នៃះ  កៃុម- 
ហ៊នុ SPHP កពំងុ អភវិឌៃឍ ទតីាងំ  
នៃះ ដោយ ឈូស  ដី និង  សង- 
សង់ ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ មួយ 
ចំនួន លើ ទីតាំង អភិវឌៃឍ ន៍។ 

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩  កម្ពុជា 
ផលតិ ថាមពល បាន ១១ ២៦១  
ជហីា្គាវា៉ាត ់ម៉ាង កើន  ២១ ភាគ- 
រយ ធៀប នឹង  ៩ ៤២៧ ជីហា្គា- 
វា៉ាត់ ម៉ាង កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨។ 
នៃះ បើ  តាម របាយ ការណ៍ របស់ 
កៃសួង រ៉ៃ និង ថាម ពល ៕ LA 
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ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ព្រែកឯង
តម្ល្រ:400ដុល្ល្ររ/m2ចចារ

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សាកសំពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នពំ្រែញ
តម្ល្រ180ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នពំ្រែញ
តម្ល្រ:350ដុល្ល្ររ/m2ចចារ

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងក្រែយវត្តព្រែកឯង
ខណ្ឌច្រែបារអំពៅភ្នពំ្រែញ
តម្ល្រ120000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី5mx20m
ទំហំផ្ទះ4.2mx15.2m
ទីតំាង:ព្រែកហូ
 តម្ល្រ:់65000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx15m
ទំហំផ្ទះ4.5mx10m
ទីតំាង:ព្រែកហូ
តម្ល្រ:51500ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx18.5m
ទំហំផ្ទះ4.5mx12m
ទីតំាង:ប៉្រែងហួតបឹងស្នោរ
តម្ល្រ:290000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី5.5mx17m
ទំហំផ្ទះ5.5mx26m
ទីតំាង:បុរីជីបមុ៉ង២៧១
តម្ល្រ:510000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
 ទំហំដី4mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្ល្រ:130000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.1mx21.5m
ទំហំផ្ទះ4mx14m
ទីតំាងចំការដូង
តម្ល្រដាក់83000ដុល្ល្ររចរចា 

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.2mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្ល្រ:155000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះ2ល្វ្រងសម្រ្រប់លក់
 ទំហំដី9mx27m
ទំហំផ្ទះ9mx15m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្ក្រែរ
តម្ល្រ:់1100000ដុល្ល្ររចរចា 

ផ្ទះល្វ្រងសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី9mx22m
ទំហំផ្ទះ9mx14m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្ក្រែរ
តម្ល្រ520000ដុល្ល្ររចរចា 

 ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx14m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:ប៉្រែងហួតបឹងស្នោរ
តម្ល្រ:330000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាទោលលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទីតំាង៖បុរីឧទ្រែយានបាសាក់
ទំហំផ្ទះ:10មx12ម
ទំហំដី:14មx21.5ម
តម្ល្រៈ១៥០០០០០ដុល្ល្ររ

វីឡាធំទូលយសម្រ្រប់ជួល
ទីតំាងសង្កាត់បឹងក្រែងកង១
ទំហំផ្ទះ:12មx21ម
ទំហំដី:18មx30ម
តម្ល្រៈ៤៥០០ដុល្ល្ររ/១ខ្រ

វីឡាLC2លក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
បុរីប៉្រែងហួតឌឹសា្តារណ្រែតធ័ររ៉ល 
ផ្លវូ៣៧១,ទំហំផ្ទះ5.1មx7.2ម,
ទំហំដី៖5.1មx15ម
តម្ល្រៈ១៥មឺុនដុល្ល្ររ

វីឡាឃ្វីនលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
តម្ល្រៈ១លនដុល្ល្ររ

វីឡាទោលលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទីតំាង៖បុរីវីឡាថោនផ្លវូ៦០ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
តម្ល្រៈ៧៥មឺុនដុល្ល្ររ

ខុនដូម្រសុង
ទីតំាង៖កោះព្រែជ្រែ,សង្កាត់
ទន្ល្រែបាសាក់,ខណ្ឌចំការមន
ទំហំផ្ទះ៖៤៦-៦៦ម៉្រែត្រែការ៉្រែ
តម្ល្រៈ១០មឺុនដុល្ល្ររ

Urban Village  
ទីតំាង៖ផ្លវូ៦០ម៉្រែត្រែ
(ចាក់អង្រែលើ)
ទំហំផ្ទះ៖៤១-៥២ម៉្រែត្រែការ៉្រែ
តម្ល្រៈ១២៧៨១១ដុល្ល្ររ

SkyTreeResidence-CONDO!
ទីតំាង៖ទួលសង្ក្រែជិតអង់
ត្រែនទួលគោក,ទំហំផ្ទះ៖៦១-
៨០.២៨ម៉្រែត្រែការ៉្រែ
តម្ល្រៈ១៣៤២៣៧ដុល្ល្ររ

MORGANEnMAISON-CONDO!   
ជ្រែយចង្វា, 
ជិតសកលវិទ្រែយាល័យន័រតុន!
ទំហំផ្ទះ៖៣៣-៦៤.៦ម៉្រែត្រែការ៉្រែ
តម្ល្រៈ៧៩៣៨៨ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះAលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
នៅក្នងុបុរីប៉្រែងហួតឌឹសា្តារដាយ
មិនផ្លវូ៦០ម,ទំហំដី៖7មx
22មទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្ល្រៈ៣៨៨០០០ដុល្ល្ររ

វីឡាទោលលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទីតំាង៖ផ្លវូ៦០ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
តម្ល្រៈ៧៥០០០០ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះ
ទីតំាង៖នៅក្នងុបុរីអរគីដ្រែរ 
ផ្លវូម៉្រែដាសង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖ 
8មx20ម,ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្ល្រៈ១១០០ដុល្្លារ/១ខ្រ

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់
ទីតាំង៖នៅក្នុងបុរីអរគីដ្រែរផ្លូវ
ម៉្រែដាសង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖ 
8x20ម,ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្ល្រៈ៣៨៨០០០ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះសម្រ្រប់ជួល
ទីតំាង៖នៅក្នងុបុរីភ្នពំ្រែញថ្មី
សង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖8មx20ម
ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្ល្រៈ១០០០ដុល្ល្ររ/១ខ្រ

ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប៉្រែងហួតដឹសា្តាដាយ
មិនផ្លវូ60ម៉្រែត្រែទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្ល្រៈ398000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នពំ្រែញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្ល្រៈ720000ដុល្ល្ររ

វីឡាចាស្មីណាក្រងសម្រ្រប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉្រែងហួត
បឹងស្នោរទំហំដីៈ13mx
24mទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្ល្រៈ820000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រងប្រភ្រទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប៉្រែងហួតបឹងស្នោរ
ផ្លវូធំខាងក្រែទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្ល្រៈ780000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់ThEBRIDGE 
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្ល្រែបាសាក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29
មាន02បន្ទប់គ្រែង02 
តម្ល្រៈ310000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់នៅDe
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងក្រែងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្ល្រៈ175000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mស្រែកុ
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្ល្រៈ150ដុល្ល្ររ/m2

វីឡាភ្ល្រះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉្រែងហួតបឹង
ស្នោរទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្ល្រៈ305000ដុល្ល្ររ

វីឡាកូនកាត់ប្រភ្រទLA  សិ្ថត
នៅបុរីប៉្រែងហួតដឹសា្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម៉្រែត្រែទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្ល្រៈ275000ដុល្ល្ររ

ខុនដូDeCastleNobless 
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គ្រែង 
តម្ល្រៈ276666ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះសម្រ្រប់លក់សិ្ថត 
នៅបុរីVillaTownចាក់អង្រែ
លើទំហំដី8mx24mទំហំ
ផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្ល្រៈ450000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
ស្រែកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រៈ90ដុល្ល្ររ/m2 

ខុនដូសម្រ្រប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង
ព្រែលឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គ្រែង 
តម្ល្រៈ116500ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
ស្រែកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រ105ដុល្ល្ររ/m2 

ទូរស័ព្ទល្រខ 089 200 300  
012 390 390

អាសយដ្ឋានៈ #394 - 396 (អគារហូមសី៊ធី) ផ្លវូ  71 បឹង កៃង កង១ ចំការមន ភ្នពំៃញ។  
Email: info@towncity.com, www.towncity.com

#113 mao tse toung Blvd, No 2FD1
phone: (+855) 95 955 777
email: info@c21mekong.com.kh
www.c21mekong.com.kh
facebook.com/c21mekong

081 389 900, 092 863 992
098 727 560, 078 260 056

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ 

លៃខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 
និងសមៃប់ពត៌មានលម្អតិ

089 888 366, 089 888 277 
089 888 377, 089 888 755



ក្រុងបាងកកៈក្រុមពលករ-
ចណំាកស្រកុនៅក្នងុព្រះរាជា-
ណាចក្រថ្របានរងការវាយ-
ប្រហារយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារ
ផលប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចបណា្តល
មកពីជំងឺកូវីដ១៩។
ការឆ្លងរាលដាលន្រវីរសុផ្លវូ-

ដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មដី៏ចម្ល្រក
ន្រះបានធ្វើឲ្រយបះពាល់ដល់
អាយុជីវតិមនសុ្រសរាប់លាននាក់
នៅជុំវិញពិភពលោក។
ចំនួនអ្នកសា្លាប់លើសកល-

លោកបានកើនឡើងជាង
៣៤៨០០០នាក់ហើយ
មនុស្រសជាង៥,៦លាននាក់
ផ្រស្រងទៀតបានឆ្លងវីរុសន្រះ។
ក្រុមអ្នកទាំងអស់នោះមិន-

ម្រនរងផលប៉ះពាល់ដោយ-
ផ្ទាល់ដោយសារវីរសុផ្លវូដង្ហើម
កូរ៉ូណាទ្រគឺពួកគ្របានដាក់-
ខ្លួនឯងឲ្រយនៅដាច់ដោយឡ្រក
ពីគ្រហើយវាបានប៉ះពាល់ដល់
ស្រដ្ឋកិច្ចសកល។ នៅព្រល
លទ្ធផលអាជីវកម្មមួយបាន-
បិទដោយសារការផ្ទុះជំងឺ-
កូវីដ១៩នោះមនុស្រសជាច្រើន
លាននាក់អាចបាត់បង់ការងារ
របស់ពួកគ្រ។
នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថ្រ

វិញ រដា្ឋាភិបាលបានកត់ត្រ
ករណីឆ្លងចំនួន៣០៤៥នាក់
និង៥៧នាក់ផ្រស្រងទៀត បាន
សា្លាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏-
ដោយក៏មានមនុស្រសជាច្រើន
ទៀតបានរងផលប៉ះពាល់

ដោយសារផលប៉ះពាល់ស្រដ្ឋ-
កិច្ចបណា្តលពីជំងឺកូវីដ១៩។
យោងតាមក្រសួងការងារ

បានឲ្រយដឹងថាគឺមានពលករ-
ចំណាកស្រុក៣លាននាក់
កំពុងធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជា-
ណាចក្រថ្រដោយភាគច្រើន
ពួកគ្រមកពីប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ា
ឡាវ និងព្រះរាជាណាចក្រ-
កម្ពុជា។ពួកគ្រមិនមានសិទ្ធិ
ទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រះ  
ពីរដា្ឋាភិបាលថ្រទ្រ។
នៅក្នុងខ្រត្តបា៉ាតានី វិញ

អ្នកស្រីវីមានវ័យ៤០ឆ្នាំបាន
ប្រប់កាស្រតបាងកកប៉ុស្តិ៍ថា

អ្នកស្រី បានធ្វើការនៅឯរោង-
ចក្រសារឌីន១កន្ល្រងនៅមុន
ជងំឺកូវដី១៩បានប៉ះពាល់ដល់
ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រី
ទៅទៀត។
ស្ត្រីមា្នាក់នោះដ្រលបានមកពី

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាន
នយិយថាប្តីកនូស្រីនងិប្អនូ-
ស្រី២នាក់របស់អ្នកស្រីក៏បាន
ស្ថិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ
ថ្រដ្ររហើយពួកគ្របានបាត-់
បង់ការងារធ្វើ។
អ្នកស្រី បាននិយយថា

អ្នកស្រីមិនបានទទួលជំនួយ
ជាលុយកាក់ខ្លះទ្រហើយ

គ្រួសាររបស់អ្នកស្រី មិនអាច
វិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើត
វិញដោយសារបិទព្រំដ្រន។
អ្នកស្រីវីបាននិយយថា

អ្នកស្រីបានរស់នៅដោយក្តី-
អស់សង្រឃឹមទាំងស្រុងជាមួយ
ប្តីរបស់អ្នកស្រី និងប្អូនស្រី២
នាក់ទៀតនៅទីន្រះនៅក្នុង
ព្រះរាជាណាចក្រថ្រ មុនជំងឺ
កូវីដ១៩បង្កបញ្ហានៅទូទាំង
ពិភពលោកទៅទៀត។
អ្នកស្រីនិងប្តីបានធ្វើការនៅ

រោងចក្រសារឌីននៅក្នុងខ្រត្ត
បា៉ាតានីន្រប្រទ្រសថ្រន្រះរយៈ- 
ព្រល៤ឆ្នាំហើយ៕BKP/SK

ក្រុងយ៉ាំងហ្គោនៈក្រុមសិទ្ធិមនុស្រស
(HRW)បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រអងា្គារថា
ផ្ទះយ៉ាងតិច២០០ខ្នងនិងអគារជា-
ច្រើនផ្រស្រងទៀតត្រូវបានបំផ្លាញ
ដោយសារភ្លើងឆ្រះនៅក្នុងរដ្ឋមាន
ជម្លាះមយួនៅក្នងុប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ា
នៅក្នុងឧប្របត្តិហ្រតុមួយដ្រលបាន 
«បង្កឡើង»ដោយសារការវាយ-
ប្រហាររបស់យោធាពីមុនទៅលើភូមិ
ជាច្រើននៅទីនោះ។
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្រស បាន

ថ្ល្រងថាភមូិឡតិការនៅក្នងុរដ្ឋរា៉ាក់ឃនី
ភាគពាយព្រយភាគច្រើនត្រូវបានគ្រ

បោះបង់ចោលនៅព្រលអគារជា
ច្រើនបានឆ្រះកាលពីថ្ង្រទី១៦ ខ្រ-
ឧសភាក្រយពីជនជាតិភាគតចិនៅ
រដ្ឋរា៉ាក់ឃីន ភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធ-
សាសនា បានរត់ភៀសខ្លួនច្រញពី 
ទីនោះជាង១ឆ្នាំ ដោយបានលើក-
ឡើងអំពីរូបភាពផ្កាយរណបនិង
សាក្រសីជាច្រើនទៀត។
យោធាមីយ៉ាន់មា៉ាបានបិទនៅក្នុង

ការធ្វើសង្គ្រមយ៉ាងឃោរឃៅកាន់-
ត្រខ្លាំងឡើងប្រឆំងកងកមា្លាំងអារា៉ា-
កាន(AA) ក្រុមឧទា្ទាមកំពុងប្រយុទ្ធ
ដើម្របីស្វ័យភាពបន្ថ្រមទៀតសម្រប់

ជនជាតិភាគតិចកាន់ព្រះពុទ្ធសាស-
នានៅរដ្ឋរា៉ាក់ឃនីចាប់តាងំពីខ្រមករា
ឆ្នាំ២០១៩បានសមា្លាប់មនុស្រសអស់
ជាច្រើនហើយបានបង្ខំឲ្រយមនុស្រស
១៥មឺនុនាក់បានរត់ភៀសខ្លនួច្រញពី
ផ្ទះសំប្រងរបស់ពួកគ្រ។
ទាំងយោធាមីយ៉ាន់មា៉ា និងកង-

កមា្លាំងអារា៉ាកានបានបដិស្រធមិន
ទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការបំផ្លិច-
បំផ្លាញនៅក្នុងភូមិឡិតការនៅតំបន់
ប្រជុំជនMraukUដោយបានចោទ-
ប្រកាន់ក្រុមផ្រស្រងទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋ-
កម្មសង្គ្រម៕AFP/SK
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អនុប្ធនគណៈកម្មការAU៖
ទំនាក់ទំនងចិន-អា្រហ្វកិបន្តរីក-
ចម្ើនក្នងុកាលៈទ្សៈខុសៗគ្នា
ក្រងុអាដឌសីអាបាបាៈអន-ុ

ប្រធានន្រគណៈកម្មការសហ-
ភាពអា្រហ្វិក(AU)លោក 
ក្វ្រសុីការទីបានថ្ល្រងថាទនំាក-់
ទំនងដ៏យូររបស់ប្រទ្រសចិន
និងអា្រហ្វិកនឹងបន្តយូរអង្វ្រង
តទៅទៀតខណៈអា្រហ្វិក
ចាតទ់កុចនិជាដ្រគូយទុ្ធសាស្ត្រ
ដ្រលមានប្រវត្តសិាស្ត្រប្រហាក-់
ប្រហ្រលគា្នានិងមានផល-
ប្រយោជន៍រមួជាមយួទ្វបីន្រះ។
លោកអនុប្រធានគណៈ-

កម្មការន្រះ បានថ្ល្រងសុន្ទរ-
កថាកាលពីថ្ង្រអងា្គារនៅក្នុង
ពិធីប្រគល់អំណោយសមា្ភារ
ផ្គត់ផ្គង់ព្រទ្រយទៅឲ្រយAU ដោយ
បានបងា្ហាញពីការបន្តសាមគ្គី-
ភាពនងិគាទំ្រដល់ទ្វបីន្រះក្នងុ
ការប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ១៩។  
ស្របព្រលមានការរាល-

ដាលន្រវីរុសកូរ៉ូណានៅទ្វីប-
អា្រហ្វិក រដា្ឋាភិបាលចិននិង
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបង្ហញ
ពីសាមគ្គីភាពនិងការគាំទ្រ
របស់ពួកគ្រដល់ប្រជាជនអា-
្រហ្វកិនៅក្នងុការប្រយទុ្ធប្រឆងំ
ជងំឺរាតត្របាតន្រះតាមរយៈការ-
ផ្តល់ជំនួយនិងបរិកា្ខារព្រទ្រយ
ដ្រលកំពុងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំង
នៅលើទ្វីបន្រះ។
ដោយបានរំឭកថាចិននិង

អា្រហ្វិក មានបទពិសោធន៍ 
ន្រការឈ្លានពានពីបរទ្រស
ហើយក៏មានគោលបំណងន្រ

ការអភិវឌ្រឍរួមគា្នាលោកការទី
បានថ្ល្រងថា ការរីកចម្រើន
ដោយសន្តភិាពនៅប្រទ្រសចនិ
គឺជាម្ររៀនល្អដល់អា្រហ្វិក
និងពិភពលោកទាំងមូល។
ដោយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថា

ការសាងសង់សា្នាក់ការរបស់
AU គឺនៅក្នុងចំណោមការ-
បងា្ហាញនានាន្រទំនាក់ទំនង
ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាង
ចិននិងអា្រហ្វិកលោកក៏បាន
សរសើរប្រទ្រសចិនចំពោះការ
បន្តការគាទំ្ររបស់ខ្លនួដល់ទ្វបី
អា្រហ្វិកនៅក្នុងកាលៈទ្រសៈ
ខុសៗគា្នា ដូចជានៅក្នុងព្រល
មានជំងឺរាតត្របាតន្រះជាដើម។
លោកអនុប្រធានគណៈកម្ម-

ការរូបន្រះបានថ្ល្រងថា៖«យើង
សូមថ្ល្រងអំណរគុណដល់
រដា្ឋាភិបាលប្រទ្រសចិនចំពោះ
ជំនួយដ៏ច្រើនន្រះដ្រលក្នុង
ចំណោមជំនួយមានដូចជា
មា៉ាសុីនជួយការដកដង្ហើមនិង
មា៉ាស់ប៉ុន្ត្រពិតណាស់អ្វីនៅពី
ក្រយយើងទាំងអស់គា្នាគឺថា
ប្រទ្រសចិនគឺជាគំរូ១ប្រទ្រស
ចិនអាចទាញប្រជាជនពាន់
លានច្រញផុតពីភាពក្រីក្រ
បង្កើតសង្គមមានឧស្រសាហកម្ម
រីកចម្រើននិងបងា្ហាញពិភព-
លោកខ្លនួអាចធ្វើបាន។ដោយ- 
សារលទ្ធផលនោះ ប្រទ្រស-
ចនិគឺជាគរំូសម្រប់អា្រហ្វិកនងិ
ពិភពលោក»៕Xinhua/PSA 

ពលករចំណ កសុ្កតូ្វរងផលប៉ះពាល់-
អត់កា រង រធ្វើដយស រជំងឺកូវីដ១៩ន ថ្



ក្រងុវ៉ាសុនីតោនៈ  មន្ត្រ ីបញ្ច- 
កោណ  បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ-
អង្គារ ថា    កងកម្លាងំ នយុ ក្ល្រ អ៊្ររ  
របស់ អាម្រ រិក  បាន ត្រៀម ខ្លួន 
រួច ជា ស្រច ដើម្របី  ទប់ ទល់   បច្ច - 
មិត្ត ទាំង អស់ ន ក្នុង ន ះ ក៏ 
មន ប្រទ្រស  កូរ៉ខា ង ជើង ដ្ររ 
ក្រយ ពី ប្រទ្រស កុម្មុយនីស្ត 
មួយ  ន្រះ  បាន ប្ត្រជា្ញា បង្កើ ន     
សម ត្ថភាព អា វុធ  នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ 
របស់ ខ្លួន       ន ះ ។ 

 លោក   ្រឌីវ  វ៉ាល់ ធឺរ  ដ្រល 
បច្ចុប្របន្ន កំពុង កាន់ តំណ្រង ជា 
ឧប ការី រង   ការ ពារ ជាតិ  ទទួល-
បន្ទុក បញ្ហា នុយ ក្ល្រអ៊្ររ  បាន 
ថ្ល្រង ថា  អាម្ររិក យល់ ដឹង 
ច្របាស់ ណាស់ អំពី ទំហំ ឃ្លាំង 
អាវធុ នយុ ក្ល្រអ៊្ររ របស ់ក ូរ៉្រ ខាង-
ជើង  ហើយ វ មិន ធំ ដូច ឃ្លាំង 
របស់ ក្រុម ប្រទ្រស ប្រដាប់ - 
ដោយ អាវុធ នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ ផ្រស្រង 
ទៀត នះ ទ្រ ។ 

លោក បាន ថ្ល្រង ន អំឡុង-
ព្រល ធ្វើ សកិា្ខាសា លា មយួ  បាន 
រៀប ច ំធ្វើ ឡើង ដោយ វទិ្រយា សា្ថាន  
Mitchell ដើម្របី សិក្រសា ដ្រន- 
អាកាស ថា៖« ខ្ញុំ គិត ថា  ក្រសួង 
ការ ពារ ជាត ិបាន ចុះ ត្រតួ ពនិតិ្រយ  

ដល់ ក្រុម កង កម្លាំង នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ 
របស់ យើង  ខណៈ ពួក គ្រ  បាន 
ត្រៀម លក្ខណៈ ប្រងុ ជើង ការ រចួ 
ជា ស្រច  ជាកម្លាងំ ខា្លាងំ កា្លា  នងិ 
ចំ ទប់ ទល់ ជា មួយ ក្រុម បច្ច  - 
មិត្ត ទាំង អស់ នះ  ទាំង មក ពី 
ប្រទ្រស រសុ្រសុ ីរហតូ ដល ់ប្រទ្រស 
ចនិ  ថ្រម ទាងំ ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខាង-
ជើង  ឬ  អុរីង៉ ់ដ ៏មន សកា្តាន ុពល 
ផង ដ្ររ» ។  «ស្រប ព្រល ជាមយួ 
គ្នាន្រះ   ពកួ គ្រ  បាន អះ អាង អពំ ី
ក្រុម សម្ព័ន្ធ មិត្ត  ដូច ជា អង្គការ 
ណា តូ  ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  
និង  ជប៉ុន ជា ដើម » ។ 

លោក បាន បន្ថ្រម ថា ៖« ខ្ញុ ំមនិ 
បាន មើល ឃើញ អំពី ការ បន្ថ្រម 
កម្លាំង សមត្ថ ភាព ថ្មី  ដើម្របី ទប់-
ទល់ ជា មួយ កូ រ៉្រ ខាង ជើង  ន 
ក្នុង សា្មារតី  ប្រុង ប្រយ័ត្ន ទ្រ » ។  
ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ រដ្ឋ កូ រ៉្រ ខាង-
ជើង  បាន រាយ ការណ៍ កាល ពី-
ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា  ម្រ ដឹក នាំ លោក 
គីម  ជុង អ៊ុន  បាន ធ្វើ ជា អធិប តី 
កិច្ច ប្រជុំ គណៈ កម្មការ យោ ធា 
មជ្រឈិម   ហើយ បាន ពិភាក្រសា អំពី 
« គោល នយោ បាយ ថ្ម ី ដើម្របី ការ- 
បង្កើន ទប់ សា្កាត់ សង្គ្រម អាវុធ 
នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ ៕Yonhap/SK 

អគារមន្ទីរបញ្ចកោណនៅទីក្រុងArlingtonនៅរដ្ឋវើជីនៀ។Yonhap

WORLDwww.postkhmer.com ១១ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី២៨ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍

កងកម្លាំង  នុយ  ក្លេអ៊េរអាមេរិកតេៀម លក្ខណៈ  
 ទប់ ទល់ កេមុបច្ចាមិត្ នៅក្នងុនោះម នកូ រ៉េខា ងជើងដេរ 

UNពេមន អំពីវីរុសបង្កើនគេះថ្នាក់...
តពីទំព័រ ១... អំឡុង ព្រល មន 

រលកកម្តា   ដោយ មិន ឲ្រយ មន  ការ ឆ្លង 
រាល ដាល ន្រ វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើមកូ រ៉ូ ណា - 
ប្រភ្រទ ថ្មីដ៏  ចម្ល្រក ន្រះ ។ 

 អ្នក នា ំពាក្រយ អង្គការ ឧតនុ ិយម វទិ្រយា- 
ពិភព លោក (WMO)  គឺ លោក ស្រី-
ក្ល្ររ ណូល លីស  ខ្រប  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ 
សន្និ សីទ សារ ព័ត៌ មន មួយ  ន ក្នុង 
ទកី្រងុ ហ្រសណឺ្រវ ថា  ន ឆ្នា ំន្រះ  ត្រវូ បាន 

គ្រ រំពឹង ថា ជា   កំណត់ ត្រ   ន្រ  រដូវ ក្តា 
មួយ ទៀត  ន ក្នុង អឌ្រឍគោល ភាគ - 
ខាង ជើង » ។ 

«បច្ចបុ្របន្នន្រះ  យើង  កពំងុ ជបួ ប្រទះ 
រលក កម្តា មយួ  ន ក្នងុ ចណំោម រលក 
កម្តា ក្តាខា្លាំង  បំផុត អស់ ជា ច្រើន ឆ្នាំ  
ត្រូវបាន ធ្វើ កំណ ត់ត្រ  ។ 

 «ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  បាន បង្ក ឲ្រយ 
មន គ្រះ ថា្នាក់ ដល់ សុខ ភាព  ដោយ-

សារ អាកាស ធាត ុក្តា  សម្រប ់មនសុ្រស 
ជា ច្រើន កាន់ ត្រ ខា្លាំង ឡើង  ហើយ វ 
បាន ធ្វើ ឲ្រយ ស្មុគ សា្មាញ ដល់ ការ ងរ    
គ្រប់ គ្រង ជំងឺ  រា តត្របា តន្រះ  » ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងរ អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ  
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  បាន ចូល រួម ជា មួយ 
ក្រុម អង្គការ ក្រ រដា្ឋាភិ បាល  ដើម្របី 
អំពាវ នាវ ឲ្រយ ត្រៀម រៀប ចំ ឲ្រយ បាន ខា្លាំង 
ជាង ន្រះ បន្ថ្រម ទៀត  ដើម្របី រក្រសា សុវត្ថិ-
ភាព ប្រជា ជន របស់ ខ្លួន  ន ក្នុង 
អាកាស ធាតុ ក្តា  ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង  
ការឆ្លង រាល ដាលន្រ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 លោក ស្រី ណូល លីស  ខ្រប  បាន 
ថ្ល្រង ថា  ពត័ ៌មន បន្ត បនា្ទាប ់ ដ្រល បាន 
គ្របដណ្តប់ ប្រធាន បទ ជា ច្រើន  ដូច- 
ជា ការ បញ្ចលូ ខ្រយល ់ ក្រមុ មនសុ្រស  ដ្រល 
រង ការ ឈ ឺចប ់ នងិ សម្ភារ ការ ពារ របស ់
បុគ្គលិក  ត្រូវ បាន កំពុង ប្រើ ប្រស់ 
«ដើម្របី ប្រកាស អាសន្ន ដល់ ក្រុម អ្នក-
ធ្វើ ការ សម្រច ចិត្ត  ក្នុង ការ ព្រយា យាម 
ជួយ ពួក គ្រ រៀប ចំ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង - 
រលកកម្តា  និង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ » ។ 

ន តាម កន្ល្រង ខ្លះ  អ្វី កា្លាយ ជា យោ - 
បល់ ល្អ  ន អំឡុង ព្រល មន រលក - 
កម្តា  ដចូ ជា  ការ ធ្វើ ដណំើរ ទៅ កន្ល្រង- 
សាធារណៈ  មន ម៉ាសុីន ត្រជាក់  និង 
កន្ល្រង ណ្រ នាំអំពីសុខ ភាព សាធារ - 

ណៈ ដោយ សារ វិបត្តិ វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម-    
កូ រ៉ូ ណា ជា ដើម ។ 

 បច្ចុប្របន្នន្រះ ប្រទ្រស ឥណា្ឌា  កំពុង 
ជួប ប្រទះ រលក កម្តា សកល មួយ  
ដោយ មន សីតុណ្ហា ភាព កើន ឡើង 
ដល់ ៤៧,៥ អង្រសា  ន ក្នុង ទី ក្រុង ឈូ រូ 
ន រដ្ឋរា៉ា ចស ថាន់ ភាគ ពាយព្រយ ។ 

លោក ស្រី  ក្ល្ររ ណូល លីស  ខ្រប 
បាន ថ្ល្រង ថា ៖« ប្រទ្រស ឥណា្ឌា  កំពុង 
ជួប ប្រទះ រលក កម្តា  ហើយ ស្រប - 
ព្រល ន្រះ ដ្ររ  ប្រទ្រស ឥណា្ឌា កំពុង    
បន្ធូរបន្ថយ វិធាន ការ បិទ ប្រទ្រស 
មិនឲ្រយ ធ្វើ ដំណើរ ច្រញ ចូល » ។ 

ឥឡូ វ ន្រះ   ប្រទ្រស ឥណា្ឌា មន ចំនួន 
ករណ ីឆ្លង វរីសុ ករូ៉ណូា ខ្ពស ់បផំតុ ទ ី១០ 
ន ក្នុង សកល លោក  ដោយ អ្នក ឆ្លង 
កើន ឡើង ដល ់ជាង ១៥ មឺនុ នាក ់ កាល- 
ពី ថ្ង្រ ពុធ  និង  សា្លាប់ ជិត ៤៥០០ នាក់ ។  

លោកស្រី ក្ល្ររ ណូល លីស  ខ្រប 
បាន ថ្ល្រង ថា៖ « រលក កម្តា  កើត ឡើង 
ជា រឿយៗ  ហើយ កាន់ ត្រ ខា្លាំង ឡើង  
ដោយ សារ ការ ប្រ ប្រួល អាកាស - 
ធា តុ។ រលក កម្តា ន្រះ  កំពុង បង្កើន    
ការ ប៉ះ ពាល ់ យា៉ាង ខា្លាងំ ដល ់សខុ ភាព- 
មនុស្រស  និង ប្រព័ន្ធ សុខភាព របស់ 
មនុស្រស »៕ AFP/SK

លោកអង់តូនីញូ៉ហ្គយុតឺរ្រសធ្វើសន្នសីិទសារព័ត៌មានមួយនៅទីសា្នាក់ការUN។AFP

ក្ម្រងប្រសុមា្នាក់កំពុងងូតទឹកនៅក្នងុស្រះ១នៅចំព្រលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងនៅញូវដ្រលី។AFP



ខេង សុខគន្ធា 

ភ្នំពេញ : ជាមួយ ទស្សនៈ  
«គ្មាន  ទ្  ភពផ្នដី  ទី២   » ប្តី- 
ប្ពន្ធ ជនជាតិ  ន័រវ្ស   បាន 
បើកហាង លក់ផលិតផល ប្ើ-
ប្ស់ពីអតីតកាល  ដើម្បីលើក- 
ស្ទួយ  សហគមន៍ សិប្បកម្ម ក្នុង 
ស្ុក និង  កាត់បន្ថយ ផល ប៉ះ-
ពាល់ ដល់ បរិស្ថាន។

ប្ដីប្ពន្ធ  លោក  សុីម្ន  
ជលនរ  និង អ្នកសី្  ខាត់ទី្ន  
ស៊ុលហោជ   បាន បើក ហាង 
លក់  ផលិតផល បរិស្ថាន  និង 
កន្ល្ង  ផ្ទ្រ វត្ថុ  ប្ើ អស់  ឈ្មាះ  
Babel Eco-Shop and Re-
fill Station និង ផ្ទះ សំណាក់ 
គ្មាន បា្លាស្ទិក  ឈ្មាះថា  បាប៊្ល  
(Babel Guesthouse)  ។

បង្កើត  ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០០៨  អាជវ ី- 
កម្ម  ជា កន្ល្ង ដ្លអតិថិជន 
ជាពសិស្ អ្នក ទស្ចរ  អាច រក 
ទិញ ផលិតផល  ប្ប បរិស្ថាន   
និង ផលិត ដោយ ប្ជាជន ក្នុង 
តបំន ់ ក្នងុ តម្ល ្ ចាប ់ព ី ២ ដលុ្លារ 
រហូតដល់  ២០ដុល្លារ។ 

អ្នកស្ី ខាត់ទ្ីន  ដ្ល បាន 
សង គ្ួសរ  យ៉ាងកក់ក្ដៅ  នៅ 
កម្ពុជា  ជាង ១៣ ឆ្នាំ មកន្ះ 
បាន   និយយ  ថា  ៖ «យើង មិន 
ត្ឹម  ត្ បង្កើត ផ្ទះ សំណាក់  
សម្ប់  ស្នាក់ នៅ ប៉ុណ្ណោះទ្  
ត្  យើង ផ្តល់ ឱកាស ការ ងារ  
គទំ ្អាជវីកម្ម ក្នងុ ស្កុ  បង្កើត 
ឲ្យ មានការ ក្ច្ន្ វត្ថុ ប្ើប្ស់ 
ច្ញពី ធម្មជាតិ  ដ្ល អាច រក 
បាន ក្នុង ប្ទ្ស  ហើយ ពួក- 
យើង  ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ប្ើ-
ប្ស់ វត្ថុ មាន ផ្ទុក សរធាតុ គីមី  
ប៉ះពាល់ ដល់ បរិស្ថាន »។

ផលិតផល  ធម្មជាតិ  ពី សិប្ប-
កម្ម ក្នុង ស្ុកសុទ្ធសធ ទាំង- 
នោះ  មាន ដូចជា  សប៊ូ ដុំ ដុស 
ខ្លួន  ធ្យូង  អ្ប៉ុង លងចាន 
ននោង  សច់ជូ រ ស្រ៉ូម បំប៉ន 
សក់  និង  ជ្ល លប បំបាត់ ក្លិន 
ខ្លនួ បប្ ធម្មជាត ិ ដល្ត្វូបាន 
វ្ចខ្ចប់ ដាក់ ក្នុង ក្ឡ ក្វ យ៉ាង 
ស្ស់ ស្អាត ។ 

រយៈព្ល  ១១ ឆ្នាំហើយ   
ដ្ល  បាប៊្ល  កា្លាយ ជា ហាង 
លក់  វត្ថុ ប្ើប្ស់ មិនមាន 
បន្សល់  កាកសំណល់  និង ជា 

ហាង  លក់  វត្ថុ  ប្ើប្ស់ ប្ប 
ប្ព្ណី  ដ្លមាន នា អតីត-
កាល  មកកាន់ បច្ចុប្បន្នកាល ។

អ្នកស្ី បន្តថា ៖  «យើង មិន 
បាន  បង្កើត ផលិត ផល ប្ភ្ទ 
ន្ះ ទ្ ។ ផលិត ផល ទាំងន្ះ 

ត្ូវ បាន ប្ើប្ស់   ត  ំង ពី យូរ-
យរ ណាស់ មកហើយ   វា ជា 
ទំនៀម  ទមា្លាប់ ដ៏ ប្ព្ណី  របស់ 

មនុស្ស នា សម័យ បុរាណ  »។
ផ្ល្ ននោង  ត្ូវ បាន គ្ប្ើ-

ប្ស់ ធ្វើ ជា វត្ថុ សម្ប់ លង 
ចាន  តំងពី បុរាណ កាលរាប់  
សតវត្សរ៍  ព្ល  ន្ះ  ត្ូវ បាន 
ក្ច្ន្    ទៅ ជា អ្ប៉ុង លងចាន  
និង ស្្កាប់ ដុស ខ្លួន ។

មា្ចាស់ ផ្ទះសំណាក់ និង ហាង 
ផលិតផល គ្មាន បា្លាស្ទិក  រូបន្ះ 
បន្ត ថា៖«សព្វថ្ង្ យើង ផលិត  
និង លក់ អ្ប៉ុង លងចាន  និង 
ស្្កាប់ ដុសខ្លួនននោង   ស្ប 
ពល្  ដល្ ការប្ើ   អប្៉ងុ លង 
ចាន  ពណ៌ ប្តង  និង  លឿង    
ជាមួយ នឹង បំណ្ក តូចៗធ្វើ ពី 
បា្លាស្ទិក នា សម័យ បច្ចុប្បន្ន   
អាច បណា្តាល ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 

បរិស្ថាន ទឹក ក្ម ដី  ព្ះត្ 
ធាតុ ល្អិត តូចៗ របស់វា អាច 
ជ្ប ចូល ទៅក្នុងដី បាន »។

អ្នកស្ី បន ្ត ថា៖ «រីឯ      ននោង  
ឯណះ វញិ  ជា របស ់លង ចាន 
ប្ប ធម្មជាតិ  ហើយ មិន ប៉ះ-
ពាល់ បរិស្ថាន  វាគួរ ត្ អាច  
ប្ើជំនួស អ្ប៉ុង ជ័រ បាន »។

 សចជ់រូ ជយួ បបំាត ់ក្លនិ អាកក្ ់ 
និង  បាក់ ត្រី  ក្នុង ខ្យល់  និង 
កមា្ចាត់  ក្លិន ខ្លួន នៅ ព្ល ប្ក- 
ញើស ។  រឯី ធយ្ងូ ជយួ ធ្វើ ឲយ្ ធ្មញ្ 
ស  ការ ពារខ្យល់ ផ្លូវ ដង្ហើមក្លិន  
មិនល្អ  និង ការ លូតលស់ ន្ 
បាក់ត្រី មិនល្អ  នៅក្នុង មាត់  ។

សម្ប់ការ ប្ើប្ស់ លើ 
ស្ប្ក វិញ អ្នកស្ី បាន ឲ្យដឹង 
ថា ធយូ្ង   អាច ជយួ បណ្តញ្ ជាត ិ
ពុល  ខា្លាញ់  និង ធូលី ច្ញពី 
ស្ប្ក មនុស្ស ហើយ វា  ជា វត្ថុ 
ធាតុដើម សំខាន់ ក្នុង ការ ផលិត 
សប៊ូ  ។   ចំណម  ផលិតផល  
ទាំងនោះ  សប៊ូ កក់សក់  មាន 
ផ្ទកុ សរធាត ុធយូ្ង  នងិ បង្ដងូ  
ជា ផលិតផល លក់ ដាច់ បំផុត 
នៅ  បាប៊្ល ។

ជា ធម្មត  ភ្ញៀវ បរទ្ស  ជា 
គោលដៅ  របស់ ផ្ទះសំណាក់  
និង ហាង  គិតគូរ ដល់បរិស្ថាន  
ប៉ុន្ត្ បច្ចុប្បន្ន អ្នកស្ី ខាត់ទ្ីន 
បាន សមា្គាល់ពីកំណើន  ភ្ញៀវ 
ជាតិ មក ស្នាក់ នៅ  និង ទិញ 
ផលិផល ពីធម្មជាតិ ប្ើប្ស់  
កាន់ត្ ច្ើន   ។

អតថិជិនក ៏ អាច យក កបំ៉ងុ  ឬ 
ក្ឡ  ដ្ល ប្ើអស់ មកចាក់ 
បន្ថ្ម សប៊ូ ទឹក ជូតផ្ទះ  សប៊ូ 
បោកខោអាវ ស្រ៉ូម លប សក់  
ថា្នាំ បាញ់មូស  និង ទឹក លងដ្  
ពី កន្ល្ង ផ្ទ្រ ផលិតផល របស់  
បាប៊្ល  ដោយ ចំណាយពី        
២ ០០០ ទៅ  ១១ ០០០រៀល 
ក្នុង  ១០០ ក្ម ត្ ប៉ុណ្ណោះ ។

ផ្ទះសំណាក់ បាប៊្ល  មាន    
ទី តំង ស្ថិតនៅ ផ្ទះល្ខ ៧៣៨  
ផ្លូវ វត្តបូ ព៌ ក្ុង សៀមរាប  ខ្ត្ត 
សៀមរាប ។ ព័ត៌មាន លម្អិត  
ពីហាង បាប៊្ល សូមចូល 
ទៅកាន់  ហ្វ្សប៊ុកផ្ច   @
Babel Eco-shop and 
Refill Station ឬវ្បសយ  
http://www.babelsiem-
reap.com៕

www.postkhmer.com

ជាង១ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាប្ដីប្ពន្ធន័រវ្សលើកស្ទួយ
ផលិតផលពីអតីតកាលដ្លមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

ឡេ ដំុ និង រូ៉លអន លាបក្លៀក ដេលតេវូបាន បេើបេស់ វត្ថធុាតុដើមធម្មជាតិ និង ការ វេចខ្ចប់ បេប បុរាណ មិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន  ។ រូបថត សហ ការី

ចាន តេឡោកដូងជា ផលិតផល ក្នងុ ចំណោម  ទំនិញ គិតគូរ បរិស្ថាន ជាង ១០០ មុខ  នៅ Babel។ រូបថត សហ ការី

ហាង  បាប៊េល  មាន លក់ ផលិតផល ធម្មជាតិ  ពីសិបេបករ ក្នងុសេកុ និង ជាកន្លេង សមេប់ ចាក់  ផ្ទេរ ផលិត ផល ចូល ដប  ដេល បេើអស់   ។ រូបថត សហ ការី



ក្រុងហាណូយ :នៅលើផ្លូវថ្នល់
ក្រាលកៅស៊ូដ៏ងងតឹន្រាក្រាងុហាណយូ
អ្នករត់ម៉ូតូឌុបផាមក្វុកវៀតបានរុំ
របួសជង្គង់ដល់ភ្ញៀវម្នាក់ជាមនុស្រាស
ម្នាក់ចំណោមជនរងគ្រាះដោយសារ
គ្រាះថ្នាក់ចរាចរណ៍រាប់រយនាក់ដ្រាល
លោកជួបជាហូរហ្រាលើដងវិថីន្រា
ទីក្រាុងដ៏កកស្ទះរបស់វៀតណាម។
នៅព្រាលថ្ង្រាលោកវៀតអាយុ៣៣

ឆ្នាំធ្វើការចញិ្ចមឹជវីតិជាអ្នកដកឹជញ្ជនូ
ក្រាុមហ៊ុនGrabដោយជូនភ្ញៀវទៅ
តាមគោលដៅផ្រាស្រាងៗ មនិថមហាវថិី
និងផ្លូវច្រាកតូចចង្អៀតឡើយ។
ប៉ុន្ដ្រាចាប់ពីម៉ោង៩:៣០យប់

លោកគឺជាអ្នកស្ម័គ្រាចិត្តធ្វើសង្គ្រាះ
បឋមក្រាផ្លូវការម្នាក់។
ជាមយួការបពំាក់ភ្លើងក្រាហមច្រាញ

ពដី្រាម៉តូូខណៈលោកច្រាញល្រាបាតតាម

ដងផ្លូវតាមទោចក្រាយានយន្ត។
លោកវៀតដ្រាលប្ដូរមករស់នៅក្នុង

ទីក្រាុងឆ្នាំ២០១៧បាននិយាយថ៖
«នៅព្រាលខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីក្រាុង
ហាណយូដបំងូខ្ញុំបានគតិអពំអី្វីដ្រាល
ខ្ញុំអាចធ្វើដើម្រាបីជួយអ្នកដ្រាលខ្ញុំបាន
ឃើញរងរបួសតាមដងផ្លូវ»។
កាលពី១ឆ្នាំមុន រូបលោកផា្ទាល់

បានជួបគ្រាះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ
មយួដ្រាលធ្វើឲ្រាយខ្លនួដ្រាកលើចញិ្ចើមផ្លវូ
ទាំងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ទាំងឡាយ
មិនហា៊ានចូលជួយ។
លោកបានប្រាប់AFPថ៖«ខ្ញុំនៅ

ចងចំានូវអារម្មណ៍អស់សង្រាឃឹមគ្រា
នោះនៅព្រាលឃើញមនសុ្រាសដើរចៀស
ផុតទៅ។ខ្ញុំមិនចង់ឲ្រាយអ្នកផ្រាស្រាងទៀត
ជបួសា្ថានភាពដចូរបូខ្ញុំនងិត្រាវូបានគ្រា
បោះបង់នោះឡើយ»។

នៅក្រាងុហាណយូមនម៉តូូប្រាមណ
៦លានគ្រាឿងហើយជនរងគ្រាះ
ត្រាងត្រាប្រាឈមការលំបាកក្នុងការ-

រង់ចាំជំនួយដោយសារបញ្ហាផ្លូវកក-
ស្ទះចរាចរណ៍ណ្រានណាន់តាន់តាប់
ដ្រាលរារាងំការធ្វើដណំើររបស់គ្រាូព្រាទ្រាយ
សង្គ្រាះទៅដល់គោលដៅ។
ជនរងគ្រាះតាមដងវិថីក៏កម្រាទទួល-

បានការជួយពីអ្នកដំណើរផ្រាស្រាងទៀត
ដោយពកួគ្រាមនិហា៊ាននងិបារម្ភពីការ-
ជាប់ពាក់ព័ន្ធទោសទណ្ឌនានា។
ក្រាយពីចាប់ផ្ដើមកិច្ចការសង្គ្រាះ

ត្រាម្នាក់ឯងលោកវៀតព្រាលន្រាះមន
ក្រាុមការងារស្ម័គ្រាចិត្ដជិត៥០នាក់
ដ្រាលភាគច្រាើនជាអ្នកបម្រាើការនៅ
ទីក្រាុងហាណូយ។
ជាងពាក់កណា្ដាលន្រាអ្នកស្ម័គ្រាចិត្ត

សង្គ្រាះបឋមគឺជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដូច
រូបលោកដ្រារ។ត្រាក្នុងនោះក៏មន
វិស្វករជាងគ្រាឿងយន្ដនិងនិស្រាសិតផង-
ដ្រារដ្រាលបង្កើតជាបណា្ដាញឃ្លាំមើល
និងបណា្ដាញសង្គម។
សមជិកជាច្រាើនត្រាូវបានបង្វឹក

ជនំាញសង្គ្រាះបឋមដ្រាលភាគច្រាើន
លោកវៀតជាអ្នកបង្រាៀននៅចុង-
សបា្ដាហ៍ហើយពួកគ្រាបន្ដទាក់ទងគ្នា
ដើម្រាបីធ្វើបច្ចុប្រាបន្នភាពតាមរយៈកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទរបស់វៀតណាមZalo។
លោកវៀតនិងក្រាុមការងារបាន

ជយួមនសុ្រាសលើដងផ្លវូប្រាមណ១០០
នាក់ក្នងុ១ខ្រាដោយសមជកិនមីយួៗ
បានចំណាយប្រាក់២ដុលា្លារប្រាចាំថ្ង្រា
ឬប្រាមណ១ភាគ១០ន្រាចំណូល
របស់ពួកគ្រា។
ការចំណាយន្រាះត្រាូវប្រាើសម្រាប់

ទិញសម្ភារសង្គ្រាះបឋមដូចជាបង់
រុំរបួស។ការជួយសង្គ្រាះន្រាះទៀត
សោតក៏គ្មានរើសអើងថទាលត់្រាអ្នក-
រត់ម៉ូតូឌុបដូចគ្នាទើបជួយនោះទ្រា។
លោកនិយាយថ៖ «សមជិកខ្លះ

សួរខ្ញុំថបើអ្នករបួសមិនម្រានអ្នករត់
ម៉តូូឌបុហ្រាតុអ្វីយើងត្រាវូជយួពកួគ្រា?
ខ្ញុំបានឆ្លើយថសាកស្រាម្រាថមនសុ្រាស
ទាំងនោះជាសាច់ញាតិយើងមិត្ដភក្ដិ
យើងតើយើងនឹងនិយាយពាក្រាយន្រាះ
ឬទ្រា?»៕AFP/HR
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ក្រុងហ្រសាការតា:ឥណ្ឌូន្រាសុីកំពុង
ប្រាឈមនឹងកំណើនទារកថ្មីៗ ដ្រាល
អាចបានកើនអត្រាកំណើតជាង៤០
មុឺននាក់ដោយអត់គ្រាងទុកខណៈ
បទិទា្វារដោយសារករូ៉ណូាកាត់បន្ថយ
លទ្ធភាពគ្រាប់គ្រាងអាត្រាកំណើត។
ន្រាះបើយោងតាមទីភា្នាក់ងារផ្រានការ
គ្រាួសារជាតិបានឲ្រាយដឹងថ្មីៗន្រាះ។
គ្លិនិកសុខភាពតូចៗ បានបិទទា្វារ

បណោ្ដាះអាសន្នខណៈវ្រាជ្ជបណ្ឌតិនងិ
ឆ្មបបានកំណត់ចំនួនអ្នកជំងឺដោយ-
សារប្រាទ្រាសនៅអាសុីអាគ្ន្រាយ៍មួយ
ន្រាះបានបទិផ្ន្រាកខ្លះន្រាប្រាទ្រាសកាល-
ពីសបា្ដាហ៍មុនដើម្រាបីទប់សា្កាត់ការរើក-
រាលដាលន្រាជំងឺកូវើដ-១៩។
ទីភា្នាក់ងារបានឲ្រាយដឹងថបញ្ហាន្រាះ

កាន់ត្រាមនការលំបាកសម្រាប់ពល-
រដ្ឋឥណ្ឌូន្រាសុីក្នុងការគ្រាប់គ្រាងអត្រា
កំណើតអំឡុងព្រាលនៅផ្ទះ។
ប្រាធានគណៈកម្មការផ្រានការគ្រាសួារ

នងិចនំនួប្រាជាពលរដ្ឋជាតិឥណ្ឌនូ្រាសុី
(BKKBN)លោកហាស្ដូ វ៉ាដូយ៉ូ

បានប្រាបទ់ភីា្នាកង់ារAFPថ៖«មន
មនសុ្រាសជាច្រាើនដ្រាលបានស្មគ័្រាគោរព
តាមបទបញ្ជារដា្ឋាភិបាលឲ្រាយសា្នាក់នៅ
ត្រាផ្ទះលុះត្រាត្រាមនភារកចិ្ចបនា្ទាន់។
ខ្ញុំគិតថមនុស្រាសជាច្រាើនមិនគិតថ
ការពន្រាយារកំណើតជាកិច្ចការចាំបាច់
ឡើយ»។

ទីភា្នាក់ងារបានឲ្រាយដឹងថនៅដើម-
ឆ្នាំក្រាយឥណ្ឌនូ្រាសុីជាប្រាទ្រាសមន
ចនំនួប្រាជាជនច្រាើនបផំតុលដំាប់ទី៤
ក្នងុលោកអាចទទលួកណំើតទារកថ្មី
៤២មុឺននាក់លើសពីការរំពឹងទុក។
តលួ្រាខន្រាះផ្អ្រាកលើ១០ភាគរយន្រា

ប្រាជាជន២៨លាននាក់នៅទូទាំង

ប្រាទ្រាសដ្រាលជួបបញ្ហាគ្រាប់គ្រាង
កំណើត។ទារកប្រាមណ៤,៨លាន
នាក់ប្រាសូតប្រាចាំឆ្នាំនៅឥណ្ឌូន្រាសុី
នៅក្នុងប្រាទ្រាសដ្រាលមនប្រាជាជន
ជាង២៦០លាននាក់។
រដា្ឋាភិបាលបានឲ្រាយដឹងថការកើន

ឡើងន្រាះអាចមនចំនួនច្រាើនលើស-

លប់ពីចំនួនត្រាូវគ្រាប់គ្រាងរវងអត្រា
មតុភាពនិងអត្រាមរណៈទារក។
លោកវ៉ាដូយ៉ូបានណ្រានាំផងដ្រារ

ថ៖ «បើយើងគ្រាងយកកូនព្រាល
ន្រាះមិនម្រានជាឱកាសល្អទ្រាហើយ
សមូម្រាតា្ដាកុំឈប់ប្រាើវធិីពន្រាយារកណំើត
អំឡុងព្រាលន្រាះ»៕AFP/HR
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ លោកអ្នក 
មា ន   ទឹក ចិត្តអង់អាច កា្លាហាននៅ  ក្នងុ 
ការ សមៃច កិច្ច ការ ផៃសៃង ៗ   ដោយ-  
ភាព ឈ្លាសវៃ។ ចំពោះ ការ បៃកបរបរ- 

រក ទទួលទាន វិញ នឹង  បានផល ចំណៃញ យា៉ាងគប់- 
បៃសើរ  ។ ចំណៃក ឯ ការ ធ្វើដំណើរ ដើមៃបី បំពៃញការ-  
ងារ  ផៃសៃងៗតៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។ ចំពោះ បញ ្ហា 
  ស្នៃហា  គូស្នៃហ៍ មាន ការ យកចិត្ត ទុកដាក់ នឹង គ្នា ។  
រីឯ លាភសកា្ការៈ វិញ នឹង បាន ផល ជាទី គប់ចិត្ត  ។

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  លាភ- 
សកា្ការៈចៃើន បានដោយ បុណៃយ -  
លោក    អ្នក មាន សមត្ថ ភាព គៃប់ - 
គៃន   ់អាចបំ ពៃញ ការ ងារ    ចំពោ ះ   មុខ 

បាន   យា៉ាង ល្អ បៃសើរ ។ ការធ្វើដំណើរ ទៅ កាន់   ទ  ី 
នានា    ពំុមានឧបសគ្គ អ្វ ីឡើយ។  ទឹកចិត្ត  បៃកប    - 
ដោយ    ក្ត ីមៃត្តា  និង ករុណា ចំ ពោះ មនុសៃស  សត ្វ   ។ 
ការ     និយាយ ស្ត ីចៃើនមានការ   តៃះិ រិះ  ល្អតិ ល្អន់។    រីឯ 
បញ្ហា ស្ន ៃហា  មិ ន មាន ការពៃយួបារម្ភអ្វឡីើយ ។    

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ លោកអ្នក 
មាន  សមត្ថភាព បៃើ កមា្លាំង   កាយ 
ជាង  កមា្លាំង បៃជា្ញា  បណា្តាល  មក  ពី 
លោ ក អ្នក មាន សុខ ភាព ផ្លូវកាយ  

ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ  ។ ហៃតុ នៃះ គួរ 
អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ សា្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន  
ដើមៃបី  ជមៃះ ចិត្ត សៅ ហ្មង។  រីឯ ការ និយាយ ស្តី ក៏ 
មនិ   សវូ ជា ល្អ ប៉នុា្មាន ដៃ រទៃ ។ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា 
គូ ស្នៃហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្ត ដោយស្មាះ។     

រាស ីឡើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបពំៃញ-
ភារ កិច្ច ផៃសៃង  ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ 
ភាព  ជោគ ជ័យ  ដោយសារ  អ្នក  នឹង 
បំពៃញ ការងារ យា៉ាង សា្វាហាប ់  និង 

មាន ទកឹ  ចតិ  ្ត មោះ មតុ ។ រឯី ការនយិាយស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នក 
ដទៃ ពៃញ  ចិត្ត  ន ិង គោរពសរសើរ។ ការ បៃកប របរ  
រក ទទួល ទាន  ផៃសៃង ៗ   នឹង   បាន  ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី  
ដៃ គូ   ពាណិ ជ្ជកម្ម ដោយ ភាព ស្មាះតៃង់ របស់ អ្ន ក ។   
ចំពោះ លាភសកា្ការៈ   មាន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា៕     

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

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

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

ទនំាក ់ ទនំង  ពុ ំសវូជា  ល្អ ប៉នុា្មាន ទៃ តៃ អាច  សា្តារ សា្ថាន- 
ភាព   បាន។  ការធ្វើ ដណំើរ ទៅ កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ ដើមៃប ី
បំពៃញ    ការ     ងារ ឬជំនួញជួញដូរ ផៃសៃងៗ នឹង ទទួល 
បាន   លទ្ធផល បង្គរួ។  ការនយិាយ ស្ត ីចៃើនតៃ ពោល   
តម   ទ កឹចិត្ត  ឯសៃចក្ត ីស្នៃហា មាន ដំណើរបៃកៃតី  ។

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ-  
កមា្លាំង   កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា  នៃះ   
ប ណា្តាល   មក ពី មាន សុខភា ព    ផ្លូវ-  
កាយ   ល្អ  តៃ មាន ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ   ខ្លះ ៗ    

ហៃត ុនៃះ  គរួ អាន សៀវ ភៅ ធម ៌ ឬ    សា្តាប ់ពៃះធម  ៌  ឲៃយ  
ចៃើន  ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  រីឯ  ការនិយាយ ស្តី   
មនិ     សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន ទៃ   បញ្ហា   ស្នៃហា       គ ូស្នៃហ ៍  យល-់    
ចតិ  ្ត   ជា ធម្មត  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ យក  ចតិ ្ត ទកុ ដាកទ់ៅ 
ល ើ  បញ្ហា  សុខ ភា ពទាំង ផ្លូវកាយ  និង ផ្លូវចិត្ត ។

 រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត ្ត   បៃកប ដោ យ ក្តីមៃត្តា  ករុណា   ឲៃយ គ្នា 
ទៅ វិញ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។   សៃច ក ្តី- 
ស្នៃ ហា   គូ ស្នៃហ  ៍ ចៃះ បង្កើតនូវ ភាព ផ្អៃម- 

ល្ហៃម     ចពំោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រឯី ការ   បៃ កប  របរ រក ទទលួ- 
ទាន ផៃសៃង ៗ   នឹង បាន      ផល   លើស  ព  ី សព្វ ដង ។  រីឯ ការ- 
ធ្វើ     ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង ត  ៃ   ទទួល  បាននូវ សុខ - 
សុវត ្ថិ    ភាព ។ ចំណៃកឯ      លាភ  សកា្ការៈ  វ ិញ  នឹងទទួល  
បាន   ផ ល    គួរ  ជាទី ពៃញចិត្ត និង ភាពផ្អៃមល្ហៃម ។   

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

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

រាសីសៃុតចុះ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទួល ទានផៃសៃងៗនឹង បាន ផល  
ជា   ធម្មត ប៉ុន្តៃតៃូវចំណាយកមា្លាំង 
កាយ និងកមា្លាងំចិត្តយា៉ាងចៃើន។ 

ការនយិាយស្តបីៃកបដោយក្តគីោរព តៃអកសុល 
ថ្ងៃនៃ ះ អ្នកបៃទះជនអគត។ិ ចពំោះ ការ ធ្វើ ដណំើរ 
ទៅកាន់ ទីជិតឆ្ងាយ  អាច មាន គៃះ ដល់អ្នក។  រឯី 
សៃចក្តសី្នៃហាគសូ្នៃហន៍ងឹ មានអារម្មណម៍និសវូ 
ល្អ និង រកាំរកូស ចំពោះគ្នាខ្វះ ការអធៃយាសៃ័យ។  

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

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

លោក សីុន សីុសាមុត តារាចមៃៀង អធិរាជសំឡៃងមស នាសម័យ អតីតកាល ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

 បុប្ផាណា ទទួលខ្ស្អាត់ សំឡ្ង ដ៏ កម្   លោក 
សីុន សីុសាមុត  ទសវត្សរ៍ ទី  ៦០ ពី យុវជន  ម្នាក់ 

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ ពិតជា រឿង មួយ ដ៏ 
កមៃ និង  គួរ ឲៃយ កោត សរសើរ-  
ខណៈ  យវុជន ខ្មៃរ សមយ័ ទនំើប 
មា្នាក ់វយ័ បៃហៃល ២១-២២ ឆ្នា ំ
កំពុង  តៃ រៀន នៅ សាក ល   វិទៃយា-   
ល័យ  ឡៅ ស៊ុនងួន សមៃច  
ជូន  ខៃសៃ អាត់ សំឡៃង   ដ៏ កមៃ  
មួយ  មាន រយៈ ពៃល ៣៩នាទី  
ថត នា  ទសវតៃសរ៍ ទី ៦០ ដៃល   ជា 
សូរ  សៀង ចៃៀង  ដោយ អតីត-  
តរាចមៃៀង  មាន រហសៃសនាម 
អធរិាជសឡំៃង មាស  លោក ត 
សុីន សុីសាមុត មក បៃគល់ ឲៃយ     
មជៃឈ មណ្ឌល បុបា្ផា ណា ដើមៃបី 
រកៃសា ទុកជា ឯកសារ សំឡៃង។  

លោក ជា សភុាព  ជា នាយក- 
បៃតិ បត្តិ នៃ មជៃឈមណ្ឌល បុបា្ផា-  
ណា   បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ព ី ក្ត ី 
សមនសៃស  ដៃលឃើញ យុវ- 
ជន    ខ្មៃរ រូប នៃះ  បាន នឹក ឃើញ-  
យក   ខៃសៃ អាត់សំឡៃងដ៏ កមៃ- 
មួយ   របស់ តរាចមៃៀង ខ្មៃរ ដ៏-  
លៃបី លៃបាញ   នាសម័យ កាល-  

ទស  វតៃសរ៍ ទី ៦០ -៧០  លោក ត 
សុីន សុីសាមុត ដៃល  ចៃៀង-  
រៀប រាប ់ព ីសាច ់រឿង  «រាមកៃរ្តិ៍» 
នោះ   ថា ៖ «ខ្ញុំ សបៃបាយ   ចិត្ត ខា្លាំង 
និង  សុំ កោត  សរសើ  រពី ទឹក ចិត្ត- 
របស់  ប្អូនបៃុស ឡៅ ស៊ុនងួន 
បា ន   យក ខៃសៃ សំឡៃង បៃភៃទ-  
ឌីជីថល ដៃល មាន រយៈ ពៃល 
៣៩នាទី ខណៈខៃសៃ អាត់ នៃះ 
គត  ់បាន ទញិ មក សា្តាប ់កាល ព ី
ពៃល  កន្លង មក ។ គត ់ថា ពៃល 
សា្តាប់  ហើយ គត់យល់ ថា ខៃសៃ 
អាត់   សំឡៃង ចៃៀង រៀប រាប ់  - 
សាច់ រឿង  ក្នុង អកៃសរ សិលៃប៍ ខ្មៃរ 
រឿងរាមកៃរ្តិ៍នៃះ ពិត ជា  មាន 
សារ ៈសំខាន់  ដល់ ការ សិកៃសា-  
សៃវ   ជៃវ  អ្នក ជំនាន់ កៃយ 
ហើយ  វាជា សំឡៃង មាន ភាព- 
កមៃ ម ួយ  ដៃល មហាជន ខ្មៃរ - 
គៃប់ សៃទាប់  សឹង តៃ មិន ដៃល 
បាន    សា្តាប់    ហើយ គត់ ធ្លាប់ 
សា្គាល ់ មជៃឈមណ្ឌល យើង ដចូ្នៃះ 
គត់  ក៏ សមៃចចិត្ត យក មក- 
បៃគល ់ជូន ឲៃយ យើង  ដើមៃបី រកៃ សា 
ទុក ជា  បណ្ណ  សារ សំឡៃង»។ 

លោក ជា សុភាព ក៏ បន្ត  ថា ៖ 
« សូមកោតសរសើរ និងថ្លៃង 
អំណរ គុណ យា៉ាងជៃលជៃ 
ចំពោះយុវជន  ឡៅ ស៊ុនងួន  
ដៃល   បាន ធ្វើ អណំយ ជា បណ្ណ- 
សារ   រឿង «រាមកៃរ្តិ៍» ដៃល 
ចៃៀង រៀបរាបស់ាច ់រឿង ដោយ 
លោក សុីន សុីសាមុត ដល់ 
មជៃឈ  មណ្ឌល  បុបា្ផាណា ដើមៃបី- 
ថៃរកៃសា នងិ តម្កល ់ទកុ សមៃប ់
ជាបៃយោជន៍ដល់អ្នកសិកៃសា-
សៃវជៃវ ជំនាន់កៃយ    បាន 
សិកៃសា ។ នៃះជា បណ្ណ សារ ដ៏ - 
កមៃ  មួយ បៃហៃល ជា ថតនៅ 
អំឡុង  ទស វតៃសរ៍ ឆ្នាំ  ១៩៦០  
ហើយ   ដៃល មនុសៃស ភាគ  ចៃើន - 
កម ៃ  បាន ជួប បៃទះ ណាស់។ 
សំឡៃងដ៏សៃនពីរោះ របស់-  
លោក សុីន សុីសាមុត  ចៃៀង  
លើក    ដាក់  ត ម សាច់ រឿង  បៃើ  
បច្ចៃក     ទៃសយា៉ាងចំណាន  អម  
ដោយ  តនៃ្ដីបុរាណ គឺហាក់ ឆក់ 
បៃះ    ដូង អ្នកសា្ដាប់ ឲៃយ ជក់ចិត្ត-  
និង   តមដាន សា្ដាប់  ពី ដើម រហូត 
ដល ់ចប់នោះ»៕  

យុវជន ឡៅ សុ៊នងួន(ឆ្វៃង)ជូន ខៃសៃអាត់សំឡៃង  លោក សីុន សីុសាមុត ចមៃៀង រឿង«រាមកៃរ្តិ៍»។ សហ ការី
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Bayern ឈ្នះទំាងប្រផិត ប្រផើយ រំកិល  ទៅកៀកជើង ឯក
ក្រុង ប៊្ររ ឡំាង : ការ រក បាន 

១គៃប់ នៅ ចុង ម៉ោង នៃ តង់ ទី 
១ របស់កីឡាករ Joshua 
Kimmich បាន កា្លាយជា គៃប់ 
បាល ់យ៉ោងសខំាន ់ក្នងុ ការ ជយួ 
ឲៃយ កៃុម Bayern Munich  
រំកិល ទៅ មុខ ១ជំហាន ទៀត 
យ៉ោង ធ ំកៀក នងឹ  ការ ឈ្នះ ពាន- 
រង្វាន់ កៃប ខ័ណ្ឌ Bundesliga 
អាល្លមឺង៉ ់ ៨ រដវូ កាល ជាប ៗ់  គ្នា 
ពៃះ នៃះ ជាគៃប់ បាល់ ជ័យ- 
ជម្នះ លើ កៃមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ Borus-
sia Dortmund តៃ ម្ដង ក្នុង  
ការ បៃកួតយ៉ោងស្វិតស្វាញ 
កាល ពី យប់ ថ្ងៃ អង្គារ ។  

ទោះ  ឈ្នះ ទាងំ បៃផតិ បៃផើយ 
តៃមឹ លទ្ធផល ១-០ ក ៏ពតិ មៃន 
តៃ ក ៏ជា ការ ដណ្ដើម បាន ៣ ពនិ្ទ ុ
យ៉ោង សខំាន ់សមៃប ់ Bayern 
ក្នុង ការ បៃកួត ដៃល  ធ្វើ ឡើង  
ដោយ ឥត មន អ្នក គទំៃ ចលូរមួ 
ទសៃសនា  នាកីឡដ្ឋាន Signal 
Iduna Park ពី  កៃុម Dort-
mund ពៃះជា គូ បៃជៃង  តៃ 
មួយ គត់  ដៃលមន សិទ្ធិ ខ្ពស់ 
ជាង គៃ ក្នុងការដណ្ដើម ពាន 
លីក កំពូល  នារដូវ កាល នៃះ 
ដោយ ពៃល នៃះ មន គម្លាត នំា- 

មុខ ដល់ ទៅ ៧ ពិន្ទុ ខណៈ ការ- 
បៃកតួ នៅ សល ់៦ សបា្ដាហ ៍ទៀត 
នឹង បញ្ចប់ ជាស្ថាពរ។     

កៃយ មន លទ្ធភាពអាច 
បំប៉ោង សំណាញ់ ទី  ជួយ កៃុម 
ឲៃយ ឈ្នះ នៃះ  កីឡាករ Kim-
mich ដៃល អាច លៃង ទាំង 
តំណៃង ខៃសៃបមៃើ និង ការ ពារ 
បាន និយយ ថា ៖ « វា ពិត ជា 

គៃប់ បាល់ ដ៏ សំខាន់ បំផុត ។ ខ្ញុំ 
សម្លឹង មើល ជុំវិញ ខ្លួន ដើមៃបី ឲៃយ 
ឃើញ ថា តើ គៃប់ គ្នា ដឹង ទៃ ថា 
គៃប់ បាល់ ហ្នឹង សំខាន់ យ៉ោង 
ដូច ម្ដៃចសមៃប់ កៃុម » ។  

ដចូ គ្នានៃះ  ដៃរ បៃធាន កៃមុ  គ ឺ
អ្នក ចាំ ទី Manuel Neuer ក៏ 
បាន និយយ ចៃំ ដៃល នូវ ពាកៃយ 
សម្ដីរបស់ កីឡាករ រួម កៃុម និង 

រួម ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ ដោយ បៃប់ 
ថា ៖ «ពិត មៃន វា ពិត ជា សញ្ញា 
សំខាន់ ខា្លាំង ណាស់ » ។  

កៃុម Bayern នៅតៃ បន្ត 
កំណត ់ តៃ បាន យ៉ោង អស្ចារៃយ 
ក្នងុ ការ លៃង ទល ់នងឹ កៃមុលៃខ 
២ Dortmund រដូវ កាល នៃះ 
ដោយ កាល ពី ជួប គ្នា នៅ ទឹក ដី 
ខ្លនួឯង ក្នងុ កៃងុ  មុយ និច កាល- 

ពី ខៃ វិច្ឆិកា បាន បំបាក់ កៃុម គូ- 
បៃជៃង យ៉ោង ចាស់ ដៃ ៤-០ ។   

 ដោយ ឡៃក គៃូ បង្វឹក របស់  
កៃុម Bayern លោក  Hansi 
Flick  ទោះជាទទួល ស្គាល់ ថា 
ជ័យ ជម្នះ នៃះ ជា ជំហាន ដ៏ ធំ 
ឆ្ពោះ ទៅកាន់ ការ ឈ្នះ ពាន  
Bundesliga ក៏ ពិត មៃន តៃ 
លោក បៃប់ ថា  ការ បៃជៃង គ្នា  
នៅ មិនទាន់ ចប់ នៅ ឡើយ ទៃ  
ដោយ បុរស វ័យ ៥៥ ឆ្នាំ ថ្លៃង 
ដចូ្នៃះ ថា ៖ « មៃន  វា ជា ជយ័ ជម្នះ 
ដ៏ សំខាន់ ។ យើង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
មុខ មួយជំហាន ទៀត យ៉ោង ធំ 
តៃ ស ួរ ថា យើង ជា ជើង ឯក មៃន 
ទៃ? ខ្ញុំ គិត ថា  យើង មិន អាច 
និយយ អ៊ីចឹង បាន ទៃ  គៃប់ 
យ៉ោង មិន ទាន់ ចប់ នោះ ទៃ » ។  

លោក Flick បាន បន្ត ទៀត 
ថា ៖ « យើង ចាប់ផ្ដើមមន 
អារម្មណ៍ បៃសើរ បន្តិច  ពៃល 
បាន នា ំមខុ៧ពនិ្ទ។ុ មនុ សមៃក  
រដូវ រងរ យើង តាម ពី កៃយ 
កៃុមគូ បៃជៃង ៤ ពិន្ទុ ដូច្នៃះ 
យើងបានពៃយាយម រៀប ចំ ឲៃយ 
មន ការ លៃង បាល់ ទាត់ដ៏ ជោគ- 
ជ័យ  ក៏ ដូច ជា  បាល់ ទាត់ដ៏ 
សៃស់ បំពៃងមួយ នៅ ឆ្នាំ នៃះ ។

កៃយ ពី មិន មន លទ្ធ ភាព  
ជួយកៃុម  ទទួល បាន លទ្ធផ ល 
ល្អ  សមៃប ់ការ បៃកតួ នៃះ ខៃសៃ- 
ការ ពារ Mats Hummels 
ជាបៃធានកៃុម Dortmund 
បាន និយយ ដោយ អារម្មណ៍ 
មួ ហ្មង ថា ៖ « ឥឡូវ នៃះ មន តៃ 
កៃុម Bayern ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
សមៃច  ថា អ្វី នឹង កើត ឡើង ។ 
ពៃល ខ្លះ ការ បៃកួត តៃូវ បាន 
កាត ់ក្ដ ីដោយ ឱកាស ល្អ ៗ  តៃ ថ្ងៃ 
នៃះ គ្មាន អី តៃូវ និយយ ទៃ » ។

មិន តៃឹម តៃ បរាជ័យ ដៃល ធ្វើ 
ឲៃយ បាត ់ឱកាស តាម បៃជៃង យក 
ពាន ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ  Dort-
mund ថៃម ទាំង បាត់ បង់ ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ ឆ្នើម របស់ កៃុម  Erling 
Braut Haaland ផងដៃរ 
កៃយ ពី  មន របួស  នៅ វគ្គ ទី ២ 
បនា្ទាប់ ពី តៃូវ បាន ខៃសៃ ការ ពារ    
Jerome Boateng របស់ 
Bayern Munich  បៃជៃង 
យក បាល់ ពៃះ កៃយ ហៃតុ- 
ការណ ៍នោះ  គៃ ឃើញ កឡីាករ 
អន្តរ ជាតិ ន័រវៃស រូប នៃះ ដើរ 
ខ្ទើត ៗ  ចៃញ   ពីទី លាន ខណៈ  
ការ បៃកួត នៅ សល់  ២០ នាទី 
ចុង កៃយ ៕ AFP/VN

កីឡាករ Kimmich (ល្រខ៣២) របស់ Bayern កំពុង អបអរ ជាមួយមិត្តរួមក្រមុ ក្រយរកគ្រប់បាល់បាន   ។ AFP

ហង្រសក្រហម ទំនងលើក ពាន  ក្នងុ ស្ថានភាព ប្ល្រកបន្តចិ
ក្រុង លីវើភូល: បៃធាន កៃុម 

ហងៃស កៃហម Liverpool គឺ ខៃសៃ- 
បមៃើ Jordan Henderson 
បាន នយិយ បញ្ជាក ់ថា  វាកា្លាយ 
ជា រឿង ចម្លៃក បន្តចិ ពៃល ដៃល 
កៃមុ ខ្លនួ មន ឱកាស លើក ពាន 
កៃប ខ័ណ្ឌ  Premier League 
ដោយ អត ់មន អ្នក គ ំទៃ ចូល រមួ 
អបអរ ជាមួយ គ្នា ។

កៃម ការ ដកឹ នា ំរបស ់លោក 
Jurgen Klopp កៃមុយកៃស មយួ 
នៃះ ចាប ់ផ្ដើម តៃឡប ់មក លើ ផ្លវូ 
ទៅរក ការ ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ លីក 
កំពូល របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស 
វិញ ជាលើក ដំបូង គិត តាំង ពី 
ឆ្នា ំ១៩៩០ មក ដោយ ពៃល នៃះ 
កំពុង ឈរ នៅ ទី កំពូល តារាង 
ជាមួយ នឹង ការ នាំ មុខ ដច់ លើ 
កៃុម លៃខ ២ Manchester 
City ដល់ ទៅ២៥ ពិន្ទុ  មុន រដូវ-
កាល តៃវូ  ផ្អាក បណា្ដាល មក ពីការ- 
រាល ដល នៃ វីរុស កូរ៉ូណា ។  

ជាមួយនឹង កៃបខ័ណ្ឌ Pre-
mier League កំពុង គៃង 
ចាប់ ផ្ដើម វិញ ដោយ បៃកួត បិទ 
ទា្វារ នាខៃ កៃយ នោះ    កឡីាករ  
អន្តរ ជាតិ អង់គ្លៃស Hender-
son នងិ កៃមុ របស់ គៃ អាច នងឹ 
លើក ពាន នៃះ ដោយ មិនមន 

អ្នក គ ំទៃ ឈរ ទះ ដៃ  អម ជាមយួ 
សំឡៃង ហ៊ោ កញ្ជៃៀវ  ឡើយ ។ 

កឡីាករ ដៃលមន វយ័ ២៩ ឆ្នា ំ
Henderson នយិយ ថា វានងឹ 
កា្លាយ  ជារឿងប្លៃក បន្តចិ  បើ  ករណ ី
នោះ  កើត ឡើង មៃន ហើយ   សៃប 
ពៃល ជាមួយ គ្នា Henderson 
ក ៏បាន ដស ់តឿន មតិ្ត រមួ កៃមុថា 
នៅ មន កិច្ចការ ជាចៃើនទៀត 
តៃវូ ធ្វើ ពៃល ការ បៃកតួ ចាប ់ផ្ដើម 
ដំណើរ ការ វិញ ។    

 ក្នុងកម្មវិធី  វិទៃយុ BBC Radio 
5 Live កឡីាករ Henderson  
បៃប់ ថា ៖ « មៃនហើយ វានឹង 
មន អារម្មណ ៍ខសុ  ធម្មតា បើ អ្នក 

ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ អ្វី មួយ ហើយ 
កាន់ វា ក្នុង ដៃ នៅកន្លៃង  ដៃល 
ឥតមន អ្នក គ ំទៃ នៅទនីោះ វា 
នឹង កា្លាយ ជា រឿង ចម្លៃក បន្តិច »។

ងក ចៃញ ពីរឿង  លើក ពាន 
ដោយ គ្មាន  អ្នក គំ ទៃ   កីឡាករ 
Henderson ដៃល កា្លាយ ជា 
សមជកិ របស ់កៃមុ ហងៃស កៃហម 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១១ បាន នយិយ 
បន្ត ថា ៖ « វា  មិន ទាន់ ចប់ នៅ 
ឡើយ ទៃ។ យើងនៅ មន កិច្ច- 
ការ ជាចៃើន ទៀត តៃវូ ធ្វើ ហើយ 
តៃូវ ការ លៃង ក្នុង ទមៃង់ កមៃិត  
ខ្ពស់ បំផុត រហូត ដល់ រដូវ កាល 
តៃូវ បាន បញ្ចប់ ពៃះ  យើង ចង់ 

បញ្ចប់ ជាមួយ នឹង ទមៃង ់ លៃង 
ខា្លាំង បំផុត តាម ដៃល អាច» ។

ក្លិប  នៅ  Premier League 
បាន តៃឡប់ មក ហ្វឹក ហាត់ វិញ 
ហើយ ក្នុងពៃល មន វិបត្តិ ជំងឺ 
កវូដី ១៩ ដៃល បណា្ដាល  ឲៃយ មន 
មនសុៃស ស្លាប ់ជាង ៣៥១០០០ 
នាក ់ទទូាងំ សកល លោក ហើយ 
កីឡាករ Henderson បាន 
និយយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ចាប់- 
ផ្ដើម មក កាន់ ទលីាន ហាត ់សម 
វញិ ថា   មន អារម្មណ  ៍សវុត្ថភិាព 
នងិ បាន តៃៀម ខ្លនួ ជា សៃច  មនុ 
ការ បៃកួត បៃជៃង នា ពៃល ខាង 
មុខ នៃះ ។

ខៃសៃ បមៃើ Henderson បាន 
បៃប់ ថា ៖ « សមៃប់ យើង ក្នុង 
កៃមុ Liverpool គ ឺមន អារម្មណ ៍
ល្អ បៃសើរ ។ វាជា រឿង អស្ចារៃយ 
ណាស់ ដៃល បាន តៃឡប់ មក 
ហាត់ វិញ ហើយ គៃប់ គ្នា មន 
អារម្មណ ៍សខុ សៃលួ នងិ សវុត្ថ-ិ 
ភាព។ តៃ ទោះ ជាយ៉ោង ណា  
ពកួយើង នងឹ មនិ ធ្វៃស បៃហៃស 
ជាដច់ ខាត ពួក យើង តៃង តៃ 
ធ្វើ តាម ការ ណៃនាំ របស់ អ្នក- 
ជំនាញ និង កៃុម គៃូ ពៃទៃយ នូវ អ្វី 
ដៃល ពួក គៃ បៃប់ យើង ដើមៃបី 
សុវត្ថិភាព » ៕ AFP/VN

Henderson (កណ្ដាល) លើកពាន FIFA Club World Cup  ។ AFP

Bale ដាក់សំណួរ អ្នក រិះ គន់
ចំពោះ ចំណូលចិត្ត វាយកូនគោល

ក្រងុ ម៉ា្រឌដី: ខៃសៃបមៃើ បៃយទុ្ធ 
របស់ កៃុម អធិរាជស Real 
Madrid គ ឺGareth Bale បាន 
នយិយ ថា ខ្លនួ នៅ តៃ វង្វៃង វង្វាន ់
ដៃល មនចំណង់ ចំណូល ចិត្ត 
លៃង កីឡា វាយ កូនគោល តៃូវ 
បាន គៃ ស្ដ ីបនោ្ទាស ដចូជា ជន បង្ក 
បញ្ហា ម្នាក ់នៅ បៃទៃស អៃសៃប៉ោញ 
ហើយ បាន ដក់ ជា សំណួរ ថា 
ហៃត ុអ្វ ីអ្នក កឡីា លៃប ៗី  ដទៃ  មនិ 
តៃូវ បាន រិះ គន់ ពី ការ លៃង កីឡា 
នៃះ ដៃរ ។ 

បើ ទោះ ជា ឈ្នះ ពាន កៃប ខណ័្ឌ 
អឺ រ៉ុប  Champions League 
ដល ់ទៅ ៤ ដង ជាមយួ កៃមុ Real 
និង  បាន ស៊ុត បញ្ចូល ទី គៃប់- 
បាល ់សខំាន ៗ់  នៅវគ្គ ផ្ដាច ់ពៃត័ៃ 
៣លើកក៏ ដោយ ក៏ កីឡាករ អន្តរ- 
ជាតិ វៃលស៍ រូបនៃះ នៅ តៃ មិន 
ទទួល បានការពៃញចិត្តដៃរ  ដោយ- 
សរ គៃប់ គ្នា សម្គាល់ ឃើញ នូវ  
ការ ខ្វះខាត នៃ ការប្ដរូ ផ្ដាច់  ក៏ ដូច- 
ជា កំណត់ តៃ របួស  ដ៏ អាកៃក់ 
ដៃល បៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ អៃសៃប៉ោញ  
រិះ គន ់ជាញកឹ ញាប ់ថា មក ព ីទៅ 
វាយ កូន គោល  ពៃល ទំនៃរ ។ 

កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  កឡីាករ Bale 
ដៃល លៃង តណំៃង ស្លាប របូ នៃះ 

ធ្វើ ការ អបអរ ពៃល កៃមុ វៃលស ៍
បាន ឡើង ទៅ  ពៃតឹ្តកិារណ ៍Euro 
2020 ដោយការ ផូស្តរូប នៅ 
មខុ បដមយួ  ដៃលសរសៃរ ថា៖ 
« វៃលស៍ កីឡាគោល ម៉ោ្រឌីដ 
តាម លំដប់ លំដោយ » ដៃល  
នា ំ ឲៃយ មន ការ រិះ គន ់ ទាងំកហំងឹ  
ពៃម ទាំង បណា្ដាលឲៃយ មន ការ- 
ហ៊ោ បៃប ចំអក ពី សំណាក់   អ្នក- គ ំ
ទៃ របស់ កៃុម អធិរាជ ស  ពៃល 
របូ គៃ តៃឡប ់មក លៃង  ការ បៃកតួ 
ដំបូង ឲៃយ ក្លិប ។  

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ រឿង នៃះ កឡីាករ 
Bale បាន និយយ ក្នុង កម្មវិធី 
Eric Anders Lang Show 
ថា ៖ « មនសុៃស ជាចៃើន មន បញ្ហា 
ជាមួយ ខ្ញុំ ដៃល ចូល ចិត្ត លៃង 
វាយ កូន គោល ។ ខ្ញុំ មិ ន ដឹង ពី 
ហៃត ុផល អ្វឲីៃយ ពតិ បៃកដ របស ់
ពួក គៃ ពៃះ ខ្ញុំ បាន និយយ 
ជាមយួ កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ ហើយ គៃប ់
គ្នា គ្មាន បញ្ហា ជាមួយ នឹង ការ- 
លៃង នៃះ ទៃ ។ តៃផ្ទុយទៅវិញ 
បៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ  មន ការ យល ់
ឃើញ ថា  វា មនិបៃសើរ សមៃប ់
ខ្ញុំ ដោយ  ពួក គៃ បៃប់ ថា ខ្ញុំ គួរ 
តៃ សមៃក ពៃះ វា អាច ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុ ំ
មន របួស » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ នាពេលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងកេយនេះ
តារាចមេៀងសេរីបូសេសន់ៅផលតិកម្មសាន់ដេ
កញ្ញាវីរៈនិច្ចកំពុងតេសេូបនូវបេជាបេិយភាព
ពីយុវវ័យតាមរយៈបទចមេៀងមនោសញ្ចេតនា
និងញាក់កនេ្តាក់អារម្មណ៍រួមផេសំនឹងរូបសមេស់-
កាន់តេសា្អាតផូរផង់ពីធម្មជាតិ សាច់សខ្ចីមាន
រូបរាងខ្ពស់សេលូនទាក់ទាញកេសេភ្នេកហ្វូង-
កន្លង់មិនតិចនោះឡើយ។
ទន្ទមឹនងឹការទទលួបានបេជាបេយិភាពលើវថិី

សលិេបៈហើយចេញបទចមេៀងជាបន្តបនា្ទាប់នៅ
ផលិតកម្មសាន់ដេនោះកញ្ញា វីរៈ និច្ចបាន-
បង្ហោះសារ ដេលអធិបេបាយពីពាកេយ១ឃ្លាតា ម
អីុនសា្តាកេមថា៖«កូនសោឆ្ពោះទៅរកភាព-
ជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មនិងក្នុងជីវិតគឺភាពសោ្មាះ-
តេង់សមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកនិងផ្តល់នូវ
មតិយោបល់ដេលមានចេតនាល្អនិងមានភាព-
រឹងមាំនេចរិតលក្ខណៈនិងជំនឿចិត្តលើគោល-
ការណ៍របសម់នសុេសមា្នាក»់បង្កការចាប់អារម្មណ៍
ពីអ្នកលេងបណ្តាញសង្គម។
តារាចមេៀងសេសីេសស់ោភាជាក្មយួសេតីារា

ចមេៀងបេុសលោកខាន់ចេមស៍ជេក-
នៅទេនំសាន់ដេដូចគ្នាកំពុងតេ-
សេបូនវូបេជាបេយិភាពខា្លាងំពអី្នក-
គំទេដេលបានវិវឌេឍខ្លួនពីអាជីព
តារាម៉ូដេលនិងជាអតីតជាសេី-
សា្អាតលេខ២បេចាឆំ្នា២ំ០១៤
កញ្ញាវីរៈនិច្ចបង្កើតភាពភា្ញាក-់
ផ្អើលដល់មហាជន។
ខណៈតា រាចមេៀងសេី-

វ័យក្មេងដេលតេងតេ
ចាប់ដេគជូាមយួអតតី
តារាកំប្លេងបេុស-
នាយចឺម ធ្វើឲេយមាន
ការភា្ញាក់ផ្អើលចំពោះ
ការបង្ហោញស្ទីលថ្មី
របស់វីរៈនិច្ចគឺការ-
លេងម៉ូដសក់ខ្លីនិង
សាក់រូបមនុសេសសេី
ជក់បារីនៅ លើសា្មា
កន្លងមកបញ្ជាក់-
រឿងសារនោះ -
ថា៖«ការពិតទៅ
នោះគឺនាពេល-
អនាគតនាងខ្ញុំ
មានគមេង-
បង្កើតរបររកសុី
ផ្ទាល់ខ្លួន-
ដេលនាំយកនូវ
ផលិតផលរកេសា
សម្ផសេសលេបីៗពី-
បរទេសលក់ផ្តាច់

មខុនៅ សេកុខ្មេរតេមនិទានដ់លព់េលពេះនាង
ខ្ញុំតេូវកា រសិកេសាពីទីផេសារសិននិងកំពុងតេសនេសំ
ដើមទុនសមេប់ការងររកសុីលើរបរនេះ»។

សេីសេសរ់ាងខ្ពសស់េឡះជាអ្នកមាន
សេុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាម-
ដេលក្តាបបានភាពលេបីចាប់តាំងពី
ចាប់ដេគូចេៀងជាមួយនាយចឺម-
តារាចមេៀងបេុសរលកកេយ
ដូចគ្នានៅរួមទេនំសាន់ដេបាន-
បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្តដេរថា៖
«បច្ចុបេបន្ននេះខ្ញុំក៏បានធ្វើជា-

តំណងចេកចាយធំមួយ
ដេរឲេយផលតិផលរបសព់ខូ្ញុ-ំ
[លោកខាន់ចេមស៍]-
ជិតកន្លះឆ្នាំហើយ-
ខណៈនេះក៏អាចជា
ឱកាសសិកេសាស្វេង-
យល់បន្ថេមទុក-
ជាទនុគនំតិដើមេបី
ឈានទៅរកការ-
ធ្វើអា ជីវកម្មខ្លួន
ពេលអនាគត-
នោះផងដេរ។
ចពំោះដើមទនុ
វិញ នាងខ្ញុំ
គិតថាក៏តេូវ
តេៀមចនោ្លាះ
ពីចំនួន៥
មុឺនដុល្លារ
ទៅ១០មុឺន-
ទើបអាចប-
ង្កើតមុខរបរ
នេះ»៕

តារា ចមេៀងសេសីេស់ស្អាត រាង សេលូន សច់សខ្ច ី
នៅ ទេនំសន់ដេ កញ្ញា វីរៈ និច្ច  ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

វីរៈ និច្ច  ថា  មាន ទុន $ ៥-១០មឺុន  
ទើប បើក របរ រកសីុ នៅក្រៅ សិល្រៅបៈ 
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 ការ បេជេង គ្នា តេតបល់ នាជំនួប រវាង កេមុ ណាហ្គាវីល (ឆ្វេង) និង បឹងកេត ក្នងុការ បេកួតលីកកំពូល ។សហការី

លីកកំពូលកម្ពជុា បន្ត ពន្រៅយារ ព្រៅល 
ទោះ ក្រៅសួងអនុញ្ញាតឲ្រៅយបើក វិញ
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈសហព័ន្ធកីឡាបាល់-
ទាត់កម្ពជុា(FFC)និងគណៈ-
កម្មការបេកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពជុា
(CNCC)បានសមេចពនេយារ
ពេលឬផ្អាកការបេកួតលីកកំពូល
កម្ពជុាចំនួន១ខេទៀតបើទោះ-
បីជាកេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
បានអនុញ្ញាតឲេយធ្វើសកម្មភាព
ឡើងវិញជាជំហានៗក៏ដោយ។
ការមិនបើកការបេកួតលីក

កំពូលកម្ពជុា រួមទំាងការបេកួត
ពានរង្វាន់សម្តេចហុ៊នសេនតាម
ពេលវេលដេលកេសួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាបានអនុញ្ញាត
ឲេយធ្វើជាបណ្តើរៗចាប់ពីខេមិថុនា
តទៅនេះគឺតេវូបានធ្វើឡើងមុន
សេចក្តីបេកាសរបស់កេសួងអប់រំ
១ថ្ងេពោលគឺនៅក្នងុកិច្ចបេជំុរវាង
CNCCនិងតំណងក្លបិនីមួយៗ
កាលពីថ្ងេទី២៥ខេឧសភាពេះ
CNCCចង់ទុកពេលឲេយកីឡាករនៅ
តាមក្លបិទំាង១៣មានពេលគេប់-
គេន់ក្នងុការហ្វកឹហាត់សា្តារកមា្លាងំ
និងបច្ចេកទេសឡើងវិញមុនពេល
ពួកគេចាប់ផ្តើមបេកួតបេជេងគ្នា
ឡើងវិញនៅលើទីលន។
ជំុវិញការងរនេះលោកកេវ

សារ៉េតអគ្គលេខាធិការFFC
បានបេប់បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយក្នងុ
សេកុថា៖«CNCCគេបានតេៀម
រួចហើយបុ៉ន្តេបើមើលទៅលើ
ពេលវេលហ្វកឹហាត់របស់កីឡាករ
តាមក្លបិនីមួយៗហាក់ដូចជាដាច់
មិនសូវបានហាត់ដូច្នេះការចូល
លេងវិញលឿនពេកវាក៏មិនសូវ
ល្អដេរហេតុនេះនៅក្នងុការបេជំុ
ពីថ្ងេចន្ទCNCCបានបេប់ទៅ

ក្លបិទំាងអស់រួចហើយថាលីក-
កំពូលកម្ពជុានឹងលេងនៅដើមខេ
កក្កដា»។
យ៉ាងណក៏ដោយលោកឈី

កុលបុតេលេខាធិការដា្ឋាន-
CNCCបានបង្ហើបថាពេលវេល
បើកលីកកំពូលឡើងវិញនេះអាច
នឹងបេបេលួទៀត។លោកបាន
បេប់ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងេពុធ
ថា៖«យើងបានផ្តល់ព័ត៌មានទៅ
តំណងក្លបិនីមួយៗរួចហើយមេន
បុ៉ន្តេយើងនៅមានការងរបច្ចេក-
ទេសផេសេងៗទៀតកំពុងតេធ្វើ
ទាក់ទងទៅនឹងការតេៀមបើក
ការបេកួតលីកឡើងវិញនេះ»។
លោកបានបន្ថេមថា៖«ជាមួយ

គ្នានេះកាលបរិច្ឆេទនេការបេកួត
ចេបាស់លស់វាអាចនឹងមានការ-
បេបេលួដេរពេះយើងមិនតេមឹ-
តេធ្វើការងរបច្ចេកទេសឬរត់ការ
ឯកសារផ្លូវការតេឹមថា្នាក់ជាតិ
បុ៉ណ្ណោះទេបុ៉ន្តេយើងតេវូឆ្លងទៅ
ថា្នាក់អន្តរជាតិទៀតអី៊ចឹងព័ត៌មាន
ចេបាស់ការយើងនឹងជមេបជូន
នៅពេលកេយ»។
កេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

កាលពីថ្ងេអង្គារបានចេញសេចក្តី
បេកាសមួយស្តីពីការអនុញ្ញាតឲេយ
ធ្វើសកម្មភាពហ្វកឹហ្វនឺនិងបេកួត
លីកឡើងវិញជាជំហានៗហើយ
ការអនុញ្ញាតនេះតេវូបានធ្វើឡើង
យោងទៅតាមសេចក្តីបេកាស
ព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការអន្តរ-
កេសួងដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំងនឹង
ជំងឺកូវីដ១៩កាលពីថ្ងេទី២២
ខេឧសភាស្តីពីវិធានការកេតមេវូ
សមេប់ការដាក់ឲេយដំណើរការ-
ឡើងវិញនូវវិស័យកីឡាជា
ជំហានៗ។

យ៉ាងណក៏ដោយការអនុញ្ញាត
ឲេយហាត់ហ្វឹកហ្វឺននិងបេកួត
លីកនេះតេវូតេមានផេនការចេបាស់-
លស់និងតេវូគោរពតាមលក្ខ-
ខណ្ឌសុវត្ថិភាពចំនួន៩ចំណុច។
ទី១រាល់ការហាត់ហ្វកឹហ្វនឺនិង
បេកួតតេូវគោរពតាមនិយម
បច្ចេកទេសដើមេបីធានាសុវត្ថភិាព
ទី២ទីកន្លេងនិងឧបករណ៍សមា្ភារ
តេវូបានបាញ់ថា្នាំសមា្លាប់មេរោគ
និងអនាម័យជាបេចំា។
ចំណេកទី៣កីឡាករកីឡាការិនី

គេូបង្វកឹនិងមនេ្តីបច្ចេកទេសតេវូ
បានពិនិតេយនិងថេទំាសុខភាព
តេមឹតេវូនិងមឺុងមា៉ាត់ជាបេចំាតាម
ការណេនំានិងសហការជាមួយ
កេសួងសុខាភិបាល។ទី៤តេវូ
ធ្វើសេចក្ដីណេនំាទៅក្លបិលីកដើមេបី
បំពេញលក្ខខណ្ឌនិងអនុវត្តវិធាន-
ការការពារជំងឺកូវីដ១៩បានតេមឹ-
តេវូនិងមឺុងមា៉ាត់មុនហាត់និង
បេកួតហើយទី៥ការបេកួតលីក
តេូវបិទទា្វារធានាថាមិនមាន
ទសេសនិកជន។
ចំណុចទី៦ការបេកួតលីកមិន

តេវូឲេយមានចំនួនកីឡាករនិងមន្តេី
លើសពី១០០នាក់ឡើយទី៧
តេវូមានវិន័យក្នងុការអនុវត្តគមា្លាត
សង្គមនិងគមា្លាតបុគ្គល(មិនតេវូ
ចាប់ដេនិងឱបរឹតគ្នាពេលទាត់
ចូលឡើយ)ទី៨តេូវធានាថា
កន្លេងហាត់និងបេកួតលីកមិន
មេនជាកន្លេងឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
រលកទី២ឡើយហើយទី៩ករណី
ការបេកួតលីកអនុវត្តមិនបានតេមឹ-
តេវូតាមវិធានការនិងការណេនំា
បច្ចេកទេសរបស់កេសួងសុខា-
ភិបាលសហព័ន្ធនឹងទទួលខុស-
តេវូចំពោះមុខចេបាប់៕
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