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ឥដ្ឋអេកូច្នេពីសំរាមប្លាស្ទិក
ជួយបរិស្ថាននិងសំចេតម្លេសង់ផ្ទះ

សូមអានទំព័រ

១២
ជីវិតកម្សាន្ត

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

បម្រាមគោចរត្រាវូដាក់នៅក្រាងុធំៗនៅអាម្រារិកខណៈអ្នកតវ៉ាមិនអើពើនឹងការព្រាមានរបស់ត្រាំ

ក្រាសួងសុខាភិបាលដាក់ច្រាញវិធានការ
ដើម្រាបីទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រានុឈាមនៅព្រាលដ្រាលរដូវវស្រាសាបានចាប់ផ្តើម

ក្រាសួងយុត្តិធម៌បើកសល
សវនាការ៤ថ្រាមទៀតដោះ-
ស្រាយសំណំុរឿងកកស្ទះ

កម្ពុជានំាច្រាញអង្ករកើន
ឡើងជាង៤២%ក្នងុ
រយៈព្រាល៥ខ្រាដំបូង

កៃងុ មី ននៀ បូ៉ លីសៈ  បម្រាម - 
គោចរត្រាវូ បាន ដាក ់នៅ ក្នងុ ក្រាងុ 
ធ ំ ៗ  ជា ច្រាើន នៅ អាម្រា រកិ  កាល- 
ពី  ថ្ង្រា សៅរ៍  ខណៈ ការ ប៉ះ ទង្គិច 
ជា ច្រាើន លើក ជុំ វិញ អំពើ ឃោរ- 
ឃៅ របស ់ប៉លូសិ  កាន ់ត្រា កើន-  
ឡើង  ខ្លាងំ  នៅ ទ ូទាងំ ប្រាទ្រាស ន្រា ះ   
ដោយ ក្រាមុ បាតកុរ មនិ អើ ពើ នងឹ 
ការ ព្រាមាន រប ស ់  ប្រាធា នា ធិប តី 
អាម្រា រិក លោក  ដូ ណាល់  ត្រាំ 
ថា  រដា្ឋាភបិាល របស ់លោក  នងឹ 
បញ្រាឈប់ ការ តវ៉ាដោយ ហិង្រាសា 
នោះ ។ 

ក្រាុង មីន នៀ ប៉ូលីស  ដ្រាល ជា 
ចំ ណុច ក ណា្តាល ន្រា ភាព ចលា - 
ចល ត្រាូវ បាន ហ៊ុមព័ ទ្ធ   ដោយ 
អពំើ ហងិ្រាសាចនំនួ ៥យប ់ជាបគ់្នា  
ដោយ ប៉ូ លិស បង្ក្រាប កុប កម្ម   
បាន បាញ់ ឧស្ម័ន បង្ហូរ ទឹក ភ្ន្រាក  
នងិ គ្រាប ់ប្រាក ផ្រាស្រាង ទៅ លើ ហ្វងូ 
អ្នក តវ៉ា ដ្រាល បាន បញ្ច្រាញ- 
កំហឹងចំពោះ...តទៅទំព័រ  ១១

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ ក្រាសួង សុខភិបាល  បាន 
ច្រាញផ្រាសាយ វធិានការ  ៨ ចណំចុ  ដើម្រាប ី
កមា្ចាត់ មូស ខ្លា ដ្រាល ជា វិធានការ  ទប់ - 
ស្កាត់ ជំងឺ គ្រាុន ឈាម នៅ ព្រាល  ដ្រាល 
រដូវ វស្រាសា  បាន ចាប់ ផ្ដើម បើ ទោះ បី ជា 
តួល្រាខ អ្នក ឈឺ  ជំងឺន្រាះ បាន  ធា្លាក់ ចុះ  

ខ្លាងំបើ  ប្រាៀប ធៀប នឹង ឆ្នា២ំ០១៩ក្ត ី។
ស្រាចក្ដី ប្រាកាស ដ្រាល ច្រាញ ផ្រាសាយ 

កាលព ីថ្ង្រា ពធុសបា្ដាហ ៍មនុមាន ៤ទពំរ័  
ដ្រាល ចុះ ហត្ថល្រាខដោយ  លោក  ម៉ម 
ប៊នុហ្រាង រដ្ឋ មន្ត្រា ីក្រាសងួ សខុភបិាល  
បាន បញ្ជាក់ថា ក្នុង រយៈ ព្រាល  ១៩  
សបា្ដាហ៍  ដើម ឆ្នាំ២០២០  ន្រាះ មាន 
ករណ ីជងំ ឺគ្រានុ ឈាម  ២ ១៧២  ករណ ី

បាន កើត ឡើង ដ្រាល តួ ល្រាខ ន្រាះ  អាច 
នឹង បន្ត កើន ឡើង នៅតាម ភូមិ  ឃុំ និង 
ទី ប្រាជុំ ជនន្រា បណា្តា ខ្រាត្ត នានា។

ក្រាសួង ពន្រាយល់ ថា ជំងឺ ន្រាះ អាច កើត- 
ឡើង លើ មនុស្រាស គ្រាប់ វ័យ ដ្រាល បង្ក - 
ឡើង ដោយ សត្វ មូស ខ្លា ញីដ្រាល ជា 
ភា្នាក់ ងារ ចម្លង ម្រារោគ ពី មនុស្រាស មា្នាក់  
ទៅ មនុស្រាស មា្នាក់ ទៀត។ សត្វ មូស ន្រាះ 

ច្រាើ ន រស់  នៅ ក្នុង ទឹក ថា្លា ជិត មនុស្រាស 
ហើយ អាច ហើរ បាន ចមា្ងាយ  មនិ លើស 
ពី  ១៥០ ម៉្រាត្រា ពី កន្ល្រាង កកើត។

ដើម្រាបីការពារ ការ ចម្លង ជំងឺ ន្រាះ លោ ក 
ម៉ម បុ៊នហ្រាង អំពាវនាវ ឲ្រាយ ពលរដ្ឋ គ្រាប់ - 
រូប និង អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន  ចូលរួម កាត់ - 
បន្ថយ នងិទប ់ស្កាត ់ការ កកើត មសូ ខ្លា 
ដ្រាល ជា ភា្នាក់ ងារ...តទៅទំព័រ  ៤ 

 វ៉ន   ដា រ៉ា   

 ភ្នំ ពៃញៈ  ក្រា សួង យុត្តិ ធម៌ បាន 
សម្រាច ដាក់ឲ្រាយ  ដំណើរ ការ សល 
សវនា ការ ថ្មី ចំនួន ៤  បន្ថ្រាម ទៀត នៅ 
ក្នងុ សលា ដបំងូ រាជ ធាន ីភ្ន ំព្រាញ  ដើម្រាប ី
ជា មធ្រាយោ បាយ ក្នុង ការ ពន្លឿន ដោះ- 
ស្រាយ ការ កក ស្ទះ សំណុំ រឿង   ដោយ 
ហ្រាតុ នៅ សលា ដំបូង ន្រាះ គ្រាន់ ត្រា 
សំណុំ រឿង សល់ មិន ទាន់ ដោះ ស្រាយ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩  មាន  ១២ ០០០  
សណំុ ំរឿង  ហើយ សណំុ ំរឿង ថ្ម ីមាន ជា 
មធ្រាយម  ៧- ៨ ០០...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ការ នា ំច្រាញ អង្ករ កម្ពជុា ទៅ 
ទផី្រាសារ អន្តរ ជាត ិ នៅ ក្នងុ រយៈ ព្រាល៥ ខ្រា 
ដើម ឆ្នា ំ២០២០ សម្រាច បានជាង៣៥ 
មុនឺ តោន កើន  ឡើង  ៤២ភាគ រយធៀប  
នឹង រយៈ ព្រាល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន 
ក្នងុ នោះ ការ នា ំ ទៅ   សហភាព អរឺ៉បុ មាន  
បរិមាណ និង អត្រា កំណើនគួរ ឲ្រាយ កត់- 
សមា្គាល់ ។ ន្រាះ បើ  តាម របាយ ការណ៍ 
នាំ ច្រាញ អង្ករ កម្ពុជា ប្រាចាំ ខ្រា ឧសភា 
ឆ្នាំ ២០២០។...ត ទៅ ទំព័រ ៨

អ្នកតវ៉ា ពៃល បៃឈម ជាមួយ បូ៉លិស  នៅ កាលីហ្វរ័នីញ៉ា  សហរដ្ឋ អាមៃរិក កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ   ។ រូបថត AFP



សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: មន្ត្រីជំនាញន្រអគ្គ-
នាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រស់
កិច្ចការប្រកួតប្រជ្រងនិងបង្ក្រប
ការក្ល្រងបន្ល(ំក.ប.ប)បានដុត-
បំផ្លាញបង្គា៤៤៩ក្រស ទម្ងន់
ជាង១១តោន បនា្ទាប់ពីចាប់
បាននៅភ្នំព្រញកាលពីចុងខ្រ
ឧសភាពីក្រមុឈ្មញួដ្រលលចួ
នាំចូលពីវៀតណាមតាមច្រក-
ទ្វារអន្តរជាតិព្រកចាកខណៈ
ឈ្មួញ៣នាក់តម្រូវឲ្រយធ្វើកិច្ច-
សន្រយាព្រមានឲ្រយឈបប់្រព្រតឹ្ត។
លោកហ្រងមាលីប្រធាន-

សាខាអគ្គនាយកដ្ឋានការពារ-
អ្នកប្រើប្រស់កិច្ចការប្រកួត-
ប្រជ្រងនងិបង្ក្របការក្ល្រងបន្លំ
(ក.ប.ប)ពីម្រសិលមិញបានបដិ-
ស្រធធ្វើអតា្ថាធិប្របាយជុំវិញ
ករណីន្រះដោយលោកអះអាង
ថា កំពុងជាប់រវល់មិនអាច
និយាយទូរស័ព្ទបានទ្រ។
ក៏ប៉ុន្ត្រលោកគង់ វុទ្ធី អនុ-

ប្រធានការិយាល័យសាខាន្រ
អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នក-
ប្រើប្រស់កិច្ចការប្រកួតប្រជ្រង
និងបង្ក្របការក្ល្រងបន្ល(ំក.ប.ប)
បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាមន្ត្រី
ជំនាញន្រអគ្គនាយកដ្ឋាន
ក.ប.បបានដុតកម្ទ្រចចោល
បង្គាកា្លាស្រស្រចំនួន៤៤៩ក្រស
ដ្រលមានទម្ងន់ជាង១១តោន
នៅទីលានចាក់សំរាមខណ្ឌ-
ដង្កោ រាជធានីភ្នំព្រញកាល
ពីថ្ង្រទី៣០ខ្រឧសភា។

លោកបន្តថាពិធីន្រះមានការ-
ចូលរួមពីមន្ត្រីនគរបាលរាជធានី-
ភ្នំព្រញទទួលផ្ន្រកបទល្មើស-
ស្រដ្ឋកិច្ច និងសម្របសម្រួល
ដោយលោកស្រងហៀងព្រះ-
រាជអាជា្ញារងអមសាលាដំបូង-
រាជធានីភ្នំព្រញ។ចំណ្រករថ-
យន្ត៣គ្រឿងដ្រលជាមធ្រយា-
បាយដឹកជញ្ជនូទំនិញល្មើសន្រះ
ត្រូវបានយកមករក្រសាទុកនៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានក.ប.បបណ្ដោះ-
អាសន្នដើម្របីបន្តនីតិវិធី។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ក្នងុបង្គា

ទំង១១តោនន្រះយើងបានរក-
ឃើញសារធាតុម្រយា៉ាងដូចចាហួយ
ប៉នុ្ដ្រសារធាតុន្រះមនិបង្កផល-
ប៉ះពាល់សុខភាពមនុស្រសទ្រគឺ
គ្រន់ត្របន្លំបរមិាណមាននយ័
ថាដក់ឲ្រយវាកាន់ត្រធ្ងន់ចំណ្រញ
គីឡូ។ក្រមុឈ្មញួទំងន្រះមិន-
ម្រនជាលក្ខណៈក្រមុហ៊នុទ្រគឺ

ពកួគាត់ជាអ្នកទទលួទញិរាយ
ពីវៀតណាមដោយគា្មានលិខិត
បញ្ជាក់ត្រមឹត្រវូហើយដកឹយក
មកលក់នៅភ្នំព្រញ»។
លោកគង់វទុ្ធីបន្ថ្រមថាជន-

ល្មើស៣នាក់ដ្រលជាឈ្មួញ
មា្ចាស់បង្គាន្រះត្រូវបានសមត្ថ-
កិច្ចជំនាញអប់រំណ្រនាំព្រម-
ទំងតម្រូវឲ្រយពួកគាត់ធ្វើកិច្ច-
សន្រយាព្រមាននិងបញ្រឈប់សកម្ម-
ភាពជួញដូរទំនិញខុសច្របាប់
ក៏ដូចជាផលិតផលដ្រលមាន
សារធាតុគីមីបង្កឲ្រយប៉ះពាល់
ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រស់។
លោកជឹមសុីថាអធិការ-

នគរបាលខណ្ឌដង្កោបានថ្ល្រង
ពីម្រសិលមិញថាលោកបានទទួល
ព័ត៌មានពីការដុតបំផ្លាញបង្គា
ទំង១១តោនន្រះប៉ុន្ដ្រកមា្លាំង
លោកមិនបានចូលរួមក្នុងកម្ម-
វិធីន្រះទ្រដោយគ្រន់ត្របាន

ចូលរួមបង្ក្របករណីន្រះ។
លោកថា៖«ខ្ញុំដឹងថាមន្ត្រី

ជំនាញយើងយកបង្គាទៅដុត-
ចោលនៅទីតាំងចាក់សំរាម
ខណ្ឌដង្កោហ្នងឹប៉នុ្ដ្រសមត្ថកិច្ច
ខ្ញុំអត់បានចូលរួមទ្រគឺពួកខ្ញុំ
បានចូលរួមត្រកិច្ចការបង្ក្រប
ឡានដឹកបង្គាកាលពីថ្ង្រទី២៩
ខ្រឧសភាកន្លងទៅហើយក៏
បានប្រគល់សំណុំរឿងឲ្រយមន្ត្រី
ជំនាញចាត់ច្រង»។
តាមគ្រហទំព័រហ្វ្រសប៊ុក

របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន(ក.ប.ប)
បានឲ្រយដងឹកាលពីម្រសលិមញិថា
នៅយប់រំលងអ្រធាត្រឈាន
ចូលថ្ង្រទី២៩ឧសភាមន្ត្រីន្រ
អគ្គនាយកដ្ឋានក.ប.បសហ-
ការជាមួយមន្ត្រីស្នងការដ្ឋាន-
នគរបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
ទទួលផ្ន្រកបទល្មើសស្រដ្ឋកិច្ច
ដោយមានការសម្របសម្រួល
ពីលោកព្រះរាជអាជា្ញាអមសា-
លាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញបាន
សា្ទាក់ឃាត់រថយន្តដឹកគ្រឿង
សមុទ្រចំនួន៣គ្រឿងនៅលើ
ផ្លវូជាតិល្រខ៤និងផ្លវូជាតិល្រខ
៣ ក្នងុភូមិសាស្ត្រខណ្ឌកំបូល
និងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នពំ្រញ។
 បើតាមអគ្គនាយកដ្ឋាន
ក.ប.ប.ក្រយត្រួតពិនិត្រយលើ
ទំនិញទំងអស់ន្រះសមត្ថ-
កិច្ចបានរកឃើញបង្គាមាន
ចាក់បញ្ចូលនូវសារធាតុម្រយា៉ាង
ដ្រលស្រដៀងចាហួយហើយ
បានរឹបអូសយកមកដុតបំផ្លាញ
ចោលត្រម្ដង៕
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នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ អ្នកវភិាគមើលឃើញ
ចំណុចវិជ្ជមានន្រការវិនិយោគ
របស់ចិននៅកម្ពុជានិងជំរុញឲ្រយ
សហរដ្ឋអាម្ររិកវិនិយោគនៅ
កម្ពុជាដូចគា្នាប្រសិនបើអាម្ររិក
ចង់មានឥទ្ធិពលលើកម្ពជុាបន្ថ្រម
លើការពង្រងឹផ្ន្រកលទ្ធិប្រជាធិប-
ត្រយ្រយក៏ប៉ុន្ត្របានលើកឡើងដ្ររ
ថាកម្ពជុាត្រវូត្ររឹងមំាខ្លនួឯង។
រាជបណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជាកាល
ពីថ្ង្រសុក្រកន្លងទៅបានរៀបចំ-
កិច្ចពិភាក្រសាមួយលើប្រធានបទ
«ការប្រឈមមខុដក់គា្នាខាងភមូិ
សាស្ត្រនយោបាយរវាងចិននិង
សហរដ្ឋអាម្ររិក»។កិច្ចពិភាក្រសា
ន្រះបានវិភាគលើទិដ្ឋភាពប្រ-
ឈមមុខដក់គា្នារវាងមហាអំណាច
ទំង២ជាពិស្រសក្នងុព្រលលោក
ដូណាល់ត្រំដឹកនាំសហរដ្ឋ-
អាម្ររិក។ប៉ុន្ត្រអ្នកវិភាគក៏បាន
វិភាគពីឥទ្ធិពលរវាងចិននិងអា-
ម្ររិកមកលើកម្ពជុាផងដ្ររដោយ
មើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានន្រការ-
វិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជា។

លោកសុខទូចប្រធានរាជ-
បណ្ឌតិ្រយសភាកម្ពជុាបានថ្ល្រងថា
ផលប្រយោជន៍ដើរតួនាទីសខំាន់
ណាស់បន្ថ្រមលើគោលការណ៍
អព្រយាក្រឹតមិនចូលបក្រសសម្ពន័្ធរបស់
កម្ពជុា។ក្នងុបរិបទជំងឺកូវីដ១៩
ន្រះលោកមើលឃើញសហរដ្ឋ-
អាម្ររិកជប៉ុននិងចិនសុទ្ធ-
ត្របានផ្ដល់ជំនួយថវិកាដល់
កម្ពជុាដូចៗគា្នា។ប៉ុន្ត្រចិនហាក់
ដូចជាបានផ្ដល់មុនគ្រ។លោក
ថាប្រសិនបើអាម្ររិកចង់មាន
ឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាត្រូវនាំមកនូវ
ការវិនិយោគជាជាងលទ្ធិប្រជា-
ធិបត្រយ្រយត្រមួយមុខ។
លោកថា៖«បើចង់ឲ្រយកម្ពុជា

សា្ដាប់ចិនសា្ដាប់អាម្ររិកកុំជួយ
ត្រប្រជាធបិត្រយ្រយកុំជយួត្រហំា-
បឺហ្គ័រ ជួយលុយមក វិនិយោគ
មក។ប្រសិនបើអាម្ររិកាំងកា្ដាប់
កម្មករកម្ពជុាបានត្រ៤លាននាក់
អាម្ររិកចង់ធ្វើអីក៏បានដ្ររ។បុ៉ន្ត្រ
មានឯណាអត់មានផងហ្នងឹ។សូម្របី
ប្រងក៏ដកបាត់ហើយShell»។
លោកសខុទចូពន្រយល់ថាគ្រ

មិនគួរមានការ...តទៅទំព័រ ៤

សមត្ថកិច្ចដុតបំផ្លាញបង្គានំាចូលខុសច្បាប់ពីវៀតណាម 
ជាង១១តោន រីឯម្ចាស់តមូ្វឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ប្ពឹ្ត្ត

កេសបង្គានំាចូលពីវៀតណាមដេលសមត្ថកិច្ចចាប់ថ្មីៗ នេះ។ រូបក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

អ្នកវិភាគមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមនន្វិនិ- 
យោគិនចិននិងជំរុញឲ្យអាម្រិកធ្វើដូចគ្នា

លោក សុខ ទូច បេធានរាជបណ្ឌតិេយសភាកម្ពជុា។ រូបរាជបណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជា
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ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ សព នាយទាហាន 
មួក ខៀវ កម្ពុជា ម្នាក់ ដៃល បាន 
ស្លាប់ ដោយសរ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូ - 
វី ដ១៩ ក្នុង បៃទៃស ម៉ាលី នឹង 
តៃូវ បៃរព្ធ ពិធី គោរព វិញ្ញាណ ក្ខ 
ខ ន្ធ  នៅ  ក្នុង បនា្ទាយ កង ទ័ព មួក 
ខៀវ របស់UN បៃចំាបៃទៃស ម៉ាលី 
នៅ ថ្ងៃ ទី ០៣-០៤ ខៃ មិថុនា 
ខាង មុខ ខណៈ ដៃល កង ទ័ព មួក 
ខៀវកម្ពុជា ចំនួន  ៥ នាក់  ផៃសៃង 
ទៀត ដៃល បាន ឆ្លង ជំងឺនៃះ  ដៃរ 
នោះ បាន ជាសះ សៃបើយ ។

លោក សៃម សុវណ្ណនី អគ្គ - 
នាយក មជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ រកៃសា- 
សន្តិ ភាព បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ មៃសិល មិញ ថា លោក  ស ស វី 
អាយ ុ៦៣ឆ្នា ំជា នាយ ទាហាន 
ថា្នាកជ់ាត ិនងិ ជា យោ ធនិ ដ ៏ឆ្នើម 
របស់ កម្ពុជា ដៃល បាន ចូល រួម 
ក្នុង បៃសក កម្មការងារ មនុសៃស - 
ធម៌ កៃម ឆតៃ អង្គការ សហ - 
បៃជា ជាតិ   នៅ  បៃទៃស ម៉ាលី 
បាន ទទួល មរណ ភាព កាល ពី 
ពៃឹក ថ្ងៃ ទី ២៩ ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២០ ដោយ សរ ការ ឆ្លង 
ជំងឺកូវីដ១៩។ លោកសុវណ្ណនី 

ថ្លៃង ថា ៖ «នៅ ពៃល នៃះ សព 
លោក ស សវី កំពុង តៃូវបាន 
កៃុមគៃូ ពៃទៃយជំនាញផ្នៃក ជំងឺ- 
ឆ្លងនៃ សធា រណរដ្ឋ  ម៉ាលី  
រៀបចំ បាញ់ ថា្នាំ សម្លាប់ មៃរោគ- 
កវូដី១៩ នងិ ធ្វើ ការវៃចខ្ចប ់ ទៅ 
តាម ស្តង់ ដា បច្ចៃក ទៃស និង  
កំពុង  តម្កល់ ទុក ក្នុង បន្ទប់ កា្លា- 
សៃសៃ សព ដើមៃបី តៃៀម រៀបចំ 
ពិធីគោរព វិញ្ញាណ ក្ខន្ធ ដ៏ធំ មួ យ  
ក្នងុ បនា្ទាយ កង ទ័ពមួកខៀវ រប ស់ 
UN បៃចាំ បៃទៃស ម៉ាលី ដៃល 
នងឹ ធ្វើ ឡើង  នៅ ថ្ងៃ ទ ី០៣-០៤ 
ខៃ មិថុនា ខាង មុខ »។ 

បើតាមលោក សវុណ្ណន ីកៃ ុម  
កង ទ័ព មួក ខៀវ នៃ បណ្ដា បៃទៃ ស 
ទាងំ អស ់ ដៃល ស្ថតិ កៃម ឆតៃ 
UN និង ដៃល កំពុង បំពៃញ 
បៃស ក កម្ម មនុសៃស ធម៌ ក្នងុ បៃទៃ ស 
ម៉ាលី កំពុង តៃៀម ខ្លួន ចូល រួម 
នៅ ក្នុង ពិធីនៃះ ។ មរណភាព 
របស ់លោកស សវ ី«គ ឺជាការ- 
បាត់ បង់ ធន ធាន កង ទ័ព មួក ខៀ វ 
ដ៏មន បទ  ពិសោធ ម្នាក់ ក្នងុ ការ- 
បោស សម្អាត មីន ដើមៃបី ស្ដារ 
សខុ សន្តភិាព ជនូ បៃជា ជន ក្នងុ 
ពិភព លោក »។  

លោក ស សវី បាន ដឹក នាំ 

កង អនុសៃនា ធំ កម្ទៃច គៃប់ មិន-  
ទាន ់ផ្ទុះលៃខ ២៣១ទៅ បពំៃ ញ 
បៃសក កម្ម នៅ សធារណ   រដ្ឋម៉ា - 
លី កាលពី អំឡុង ខៃ មៃស ឆ្នាំ  
២០ ១៩ ហើយ តៃវូ បញ្ចប់ បៃសក- 
ក ម្ម វលិ តៃឡប ់មក មត ុបៃទៃស 
វិញ  នៅ ខៃមៃស  ឆ្នាំ២០២០ 
កន្លង ទៅ ប៉ុន្តៃ ដោយ សរ តៃ 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩នៅ ទូទាំង  

ពភិ ព លោ ក ទើប ធ្វើ ឲៃយការ វលិ- 
តៃឡប់  តៃូវ ពនៃយារ ពៃល។

លោក សុវណ្ណនី ថ្លៃង ថា ៖ 
« ដោយ សរ លោក ស សវី ស្លា ប់  
ក្នងុ ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ ដូច្នៃះ  
យើង មិន ដឹង ថា ខាង កៃមុ គៃ ូពៃ ទៃយ 
ជំនាញ និង កៃុម ជំនាញ  UN 
បៃចំា បៃទៃស ម៉ាលី នឹង សមៃ ច 
បៃប ណ  ចំពោះ សំ ណើ  រ បស់ 

យើ ង ក្នងុ ការនំាសព គាត់តៃឡ  ប់ 
មក កម្ពុជា វិញ នោះ ទៃ។ ប៉ុន្តៃ 
ខាង UN ថា នឹ ង ផ្ដល់ ដំណឹង 
មក យើង  នៅ កៃយ ថ្ងៃបៃរព្ធ  
ពិធីគោរព វិញ្ញា ណ ក្ខន្ធ »។ 

បើតាម លោក សុវណ្ណនី កង - 
ទ័ ព មួ ក  ខៀវ កម្ពុជា   នៅ សធា - 
រណរដ្ឋ ម៉ាលី   មន ចំនួន  ៦ នាក់ 
រមួ ទាងំ លោក  ស សវ ីបាន ឆ្លង 

ជំងឺ កូ វីដ១៩ ប៉ុន្តៃ ពួកគៃ បាន 
ជា សះ សៃបើយ ធម្មតា ឡើង វិញ 
អស ់ហើយ លើក លៃង តៃលោក 
ស សវី ម្នាក់ គត់ ដៃល មន 
សភាព ឈ ឺធ្ងន ់ធ្ងរ ជាង គៃ ដៃល 
តៃូវ បាន ទទួល មរណភាព ។  

បច្ចុបៃបន្ន កងកម្លាំង មួក ខៀវ 
របស់ កម្ពុជា ចំនួន ៥កង ធំៗ  
សរុប ជិត  ៨០០ នាក់  ក្នុង នោះ 
នារី ជិត  ៨០ នាក់  បាន  និង កំពុ ង 
បំពៃញ បៃសក កម្ម រកៃសា សន្តិ - 
ភាព កៃម ឆតៃ របស់ អង្គការ- 
សហ បៃជា ជាត ិនៅតាម បណ្ដា 
បៃទៃស ចំនួន  ៤ រួម មន  លីប ង់ , 
សូ៊ដង់ ខាង តៃបូង,ម៉ាលី និង ស - 
ធា រណ រដ្ឋ អា្រហ្វិក កណ្ដាល ។ 

 ជា មួយ គា្នា នៃះ លោក សៃី  
Pauline Tamesis  តំណង 
អ្នក សមៃប សមៃួល អង្គការ- 
សហ បៃជា ជាតិ បៃចាំ កម្ពុជា 
បាន បញ្ជាក ់នៅ ក្នងុ សរ លខិតិ 
របស់ លោក សៃី ថា៖«ចាប់ តាំង 
ពីឆ្នា ំ ១៩៤៨ មក  មន ទ័ពមួក-  
ខៀវ ចំនួន  ៣ ៩០០នាក់  បាន 
បាត់ បង់ ជីវិត  ក្នងុ បុព្វ  ហៃតុ រកៃសា- 
សន្ត ិភាព ក្នងុ នោះរាប់ ទំាង កង-  
ទព័ មកួ ខៀវ កម្ពជុា  ចនំនួ ៩ នាក់ 
ផង ដៃរ »៕

សពនាយទាហានមួកខៀវកម្ពជុាម្នាក់ស្លាប់ដោយសរជំងឺកូវីដនឹងត្រវូប្ររព្ធពិធីក្នងុបនា្ទាយUN

លោក  ស សាវី ដេល សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺកូវីដ  នៅ បេទេស ម៉ាលី ។ រូបថត សហការី 
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តពីទំព័រ ១...ចម្លង មៃរោគ 
ដោយ អនុវត្ត នូវ វិធានការ ចំនួន   
៨ ចំណុច។

លោក បាន ស្នើ ឲៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ 
និ ងអាជា្ញាធរ មូលដ្ឋានចូល រួម 
កម្ចាត់ មូស ខ្លា  នៅ កន្លៃង ដៃល 
មន ទឹក ដក់ ដូច ជា ពាង អាង- 
ទកឹ ថផូ្កា ចាន ទៃ ជើង តទុ ូកៃឡ 
ធងុ ដោយ តៃវូ ផ្លាស ់ប្ដរូ ទកឹ នងិ 
លាង សម្អាត ជា បៃចា ំយ៉ាង តចិ 
ម្ដង ក្នុង ១ សបា្ដាហ៍។ លើស ពី 
នៃះ ទៀត  តៃូវ ដក់ ថ្នាំ សម្លាប់ 
ដង្កូវទឹក  ក្នុង អាង ពាង កន្លៃង 
ស្ដុក ឬ ចិញ្ចឹម  តៃី ៧ ពណ៌ នៅ 
កន្លៃង ដៃល អាច ចិញ្ចមឹ បាន ។ 
សម្ភារ ដៃល អាច ដក់ ទឹក បាន  
តៃូវ កម្ទៃច ចោល ឬ តៃូវ ទុក ឲៃយ 
មន របៀប កុំ ឲៃយដក់ ទឹក។

លោក បាន បៃប់ ដល់ ម្ចាស់ 
ការដ្ឋាន សំណង់  និង កម្មករ ឲៃយ 
ធ្វើ អនា ម័យ បរិស្ថាន នៅ ជុំវិញ 
ការដ្ឋាន សំណង់ ដោយ លុប- 
បបំាត ់វត្ថ ុដក ់ទកឹដៃល ជា បៃភ ព  
មូសខ្លា។ មន្ទរី សុខភិបាល រា ជ-   
ធានី -ខៃត្ត និង អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋា ន  
តៃវូ ចុះ ពិនិតៃយ ការដ្ឋានសំណង់ ដើ មៃបី 
អនុវត្ត វិធាន ការ អនា ម័យ នៃះ ។

អាជីវករ ដៃល  មន ជំនួញ ពា ក់  - 
ព័ន្ធ នឹង សមៃបក កង់ ឡាន  ម៉ូតូ   
ក៏ តៃូវ គៃប់ គៃង សមៃបក កង់ ទាំង នោះ 
ដោយ ចៀស វាង កុំ ឲៃយ មន ដក់ 
ទឹក និង មិន តៃវូ ទុក សមៃបក ក ង់ ចោ 
ល ពាស វាល ពាស កាល ឡើ យ ។ 
ចំពោះ ផ្ទះ សំបៃង របស់ ពលរដ្ឋ 
វញិតៃវូ មន អានាមយ័ នងិ ម ន 
ពន្លឺ ចៃញ ចូល  លុប បំបាត់ ពៃ 
ស៊បុ ទៃបុ ជុវំញិ ផ្ទះ។ ពលរដ្ឋ តៃវូ 
ស្លៀក សម្លៀក បំពាក់ ដៃ វៃង 
ជើង  វៃងនៅពៃល ថ្ងៃ និង ដៃក 
ក្នុង មុង ទាំង យប់ ទាំង ថ្ងៃ។

ដោយ កៃើន រឭំក ដល ់ពលរដ្ឋ 
ក្នុង ការ ទៅ ពិនិតៃយ ពៃយាបាល ជំងឺ 
ភ្លាមៗ  ក្នងុ ករណ ីមន អាការ ក្ដា 
ខ្លួន លោក  ប៊ុនហៃង  ថ្លៃង ថ ៖ 
«សូម កុំ សក លៃបង ពៃយាបាល 

អ្នក ជងំ ឺគៃនុ ក្ដា ខ្លាងំ ភ្លាមៗ នៃះ  
ដោយ ខ្លួន ឯង  ឬ ពនៃយារ ពៃល 
តាម ដន ពៃយាបាល ជំងឺនៃះ ក្នុង 
សៃវា ឯកជនដៃល គ្មាន សមត្ថ - 
ភព ផ្នៃក ជំងឺ គៃនុ ឈាម នៃះ ឲៃយ - 
សោះ»។

លោក រដ្ឋ មន្តៃី ក៏ បៃប់ ឲៃយ គៃប់ 
មន្ទីរ សុខភិបាល  ផ្ដល់ ការ- 
បណ្ដុះ បណ្ដាល ដល់ សៃវា ពៃយា - 
បាល ទាំង រដ្ឋ  និង ឯកជន អំពី 
របៀប ធ្វើ រោគ វនិចិ្ឆយ័  ពៃយាបាល 
និង ថៃ ទាំ អ្នក ជំងឺ គៃុន ឈាម 

នៃះ  ។ ពៃទៃយ ឯកជន  ដៃល គ្មាន 
ចំណៃះ ដឹង ផ្នៃក គៃនុ ឈាម  មិន- 
តៃូវ អនុញ្ញាត ឲៃយ ពៃយាបាល ជំងឺ 
នៃះ ទៃ ហើយ តៃវូ បញ្ជនូ អ្នក ជងំ ឺ 
មក មន្ទីរ ពៃទៃយ រដ្ឋ  ដៃល នៅជិត 
ឲៃយ បាន ឆប់  បំផុត។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ កៃសួង សុខភិបាល 
និង លោក លាង  ឫទា្ធា  បៃធាន  
កម្មវិធី  ជាតិ  បៃយុទ្ធ  នឹង  ជំងឺ  គៃនុ-  
ឈាម នៃ  មជៃឈមណ្ឌល  ជាតិ 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ គៃនុចាញ់  បា៉ារា៉ា - 
សុ ីត សស្ដៃ នងិ បាណក ស ស្ដៃ 
របស់ កៃសួង សុខ ភិបាល មិន 
អាច ទាក់ ទង សុំ ការ បំភ្លឺបន្ថៃម 
បាន ទៃ  កាល ពី មៃសិល មិញ។

លោក គយួ ប៊នុធឿន បៃធាន 
មន្ទរី សខុភបិាល ខៃត្ត កណ្ដាល  
បាន ឲៃយ ដងឹ កាល ព ីមៃស ិល មញិ ថ 
គិត តៃឹម  ២១ សបា្ដាហ៍ ឆ្នាំ២០- 
២០  នៃះ ខៃត្ត កណ្ដាល  មន 
ករណី គៃុន ឈាម ចំនួន  ២៩០ 
ករណី ដៃល តួលៃខ នៃះ  ធា្លាក់ - 
ចុះ យ៉ាង ខ្លាងំ  បើ បៃៀបធៀប នងឹ 
រយៈ ពៃល ២១ សបា្ដាហ៍ ដូច គ្នា 

កាល ពី ឆ្នាំ២០១៩ ដៃល មន 
ចំនួន  រហូត ដល់ ១២៩៨  ករណី ។ 
ក្នងុចណំោម ២៩០ ករណី នៃះ 
មន  ២២ នាក់ កំពុង សមៃក 
ពៃយាបាល នៅមន្ទីរ ពៃទៃយ ខៃត្ត 
ចណំៃក  ២៦៨  នាក ់ទៀត បាន 
ទៅ សមៃក ពៃយាបាល នៅ តាម 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ថ្នាក់ ជាតិ។ លោក 
បញ្ជាក់ ថ ករណី ទាំង  ២៩០ 
នៃះ ភគ ចៃើនជា កុមរ។

លោក ថ្លៃង ថ៖ «យើង បាន 
រៀប ចផំៃន ការ  យើង  បាន អនុវត្ត 
ដក់ ថ្នាំ អាបៃត តាម ពាងទឹក  
អាង ទឹក  នៅ ក្នុង ខៃត្ត កណ្ដាល 

បណ្ដើរៗ   ហើយ។ ដោយ ឡៃក 
ការ អប់រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ ក៏ យើង 
បាន ចាប់ ផ្ដើម ដៃរ។ យើង បាន 
ដក់ ថ្នាំ អាបៃត តាម តំបន់  ឬ ឃុំ 
សង្កាត់ ណ ដៃល បៃឈម គឺ 
យើង អនុវត្ត មុន។ យើង មន 
ទិន្នន័យ ដៃល បញ្ជាក់ ថនៅ ក្នងុ  
ភូមិ  ឃុំ ឬ សៃុក ណ ដៃល មន 
ករណ ីគៃនុ ឈាម។ អ៊ចីងឹ ពៃល 
អនវុត្ត យើង អនវុត្ត យើង ចុះ ទៅ 
តំបន់ នោះមុន គៃ»។

 កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ មជៃឈ - 
មណ្ឌ ល ជាតិ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
គៃនុ ចាញ ់ បា៉ារស៉ុតីសស្តៃ នងិ 
បាណក សស្តៃបាន ចៃញ ផៃសា យ 
របាយការណ៍ ជំងឺ គៃុន ឈាម 
ដោយ បញ្ជាកថ់ ក្នងុ រយៈ ពៃល  
២១ សបា្ដាហព៍ ីខៃ មករា ដល ់ខៃ 
មិ ថុនា មន ករណី ជំងឺ គៃុន - 
ឈាម កើត ឡើង  ១៣ ៨៤៣  
ករណ ីក្នងុ នោះ មន ស្លាប ់២៤  
នាក់ ស្មើ នឹង  ០,២ ភគរយ។ 
តួលៃខ នៃះ បញ្ជាក់ថ ឆ្នា ំ២០ ២ ០  
នៃះ ករណ ីគៃនុ ឈាម មន ការ- 
ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង៕

តពី ទំ ព័រ ១... រឿង ក្នងុ ១ ថ្ងៃ ។
 កៃសួង យុត្ដិ ធម៌ បញ្ជាក់ ថ  

បញ្ហា កក ស្ទះ សំណុំ រឿង នៅ 
សលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ 
បៃប នៃះ ធ្វើ ឲៃយ ស្ថាន ភព ក្នុង 
ពៃល បច្ច ុបៃបន្ន  សលា ដបំងូ មនិ 
អាច ឆ្លើយ តប ដោះ សៃយ 
បញ្ហា បៃឈម នៃះ បាន ដោយ 
ខ្លួន ឯង នោះ ទៃ  ហើយ  សលា- 
ដំបូង មួយ ចំនួន ទៀត នៅ តាម 
បណ្ដា ខៃត្ដ ក៏ ជួប បញ្ហា បៃ ឈម  
ដូច គ្នា នៃះ ដៃរ ។

 លោក  គុជ  គឹម ឡុង  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ តំណង អយៃយ ការ អម- 
សលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
មៃសិល មញិ ថ  កាល ព ីមនុ សល- 
សវ នា ការ នៅ សលា ដំបូង រាជ- 
ធាន ីភ្ន ំពៃ ញ មន ចនំនួ  ៥  ឥឡវូ  
កៃសួង យុត្តិ ធម៌ បាន សមៃច 
ដក់ ដំណើរ ការ សល សវនា- 
ការ ថ្មី ចំនួន  ៤  បន្ថៃម  សរុប 
មន ចំនួន  ៩  សល សវ នា ការ 
ហើយ ។   

 លោក គឹម ឡុង  បាន  ថ្លៃងឲៃយ 
ដឹង  ថ ៖ « ការ សមៃច ដក់ 
ដំណើរ ការ សល សវ នា ការ ថ្មី 
នៃះ  គ ឺជា ការ រៀប ច ំឡើង ដោយ 
កៃសួង យុត្ដិ ធម៌ ។  កាល មុន 
យើង មន សល សវនា ការ ចំ- 
នួន  ៥  ឥ ឡូវ ដក់ ដំណើរ ការ ថ្មី 
ចំនួន  ៤  ទៀត » ។ 

 លោក  គមឹ  សន្ត ិភព  បៃធាន 
កៃុម ការងរ ទី១  នៃ គណៈ កម្ម- 
ការ អនុ វត្ត យុទ្ធ នា ការ ដោះ- 
សៃយ ការ កក ស្ទះ សំណុំ រឿង 
នៅ តាម សលា ដំបូង រាជ ធានី -ខៃត្ត  
( គ .យ . ក .ស )  នៃ កៃសងួ យតុ្ដ-ិ 
ធម៌ ទទួល បន្ទុក ការ អនុ វត្ដ យុទ្ធ- 
នា ការ នៃះ នៅ ស លា ដំបូង- 
 រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ខៃត្ដ កណ្ដាល  
ពៃវៃង   និង ខៃត្ដ ស្វាយ រៀង  
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  ទី ២៦   ខៃ 
ឧសភ កន្លង មក  នៃះ បាន ចុះ 
ពិនិតៃយ សល សវ នា ការ ថ្មី ទាំង - 

៤  នៃះ ផង ដៃរ ។   កៃសួង យុត្ដិ- 
ធម៌  បញ្ជាក់ ថ ៖ « សល សវ នា-  
ការ ថ្មី ចំនួ ន  ៤  បន្ថៃម ដៃល តៃូវ 
បាន ដក ់ឲៃយ ដណំើរ ការ  ជមៃះ ក្ត ី
នៅ សលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ  ដៃល នៃះ ជាម ធៃយា បាយ 
មួយ ក្នុង ការ ពន្លឿន សំណុំ រឿង 
នៅ ក្នុង ដំ ណក់ កាល ជមៃះ » ។   

 ដើមៃបី ដោះ សៃយ បញ្ហា ការ- 
កក ស្ទះ សំណុំ រឿង នៅ តាម 
សលា ដំបូង រាជ ធានី ខៃត្ដ នៃះ  
លោក   កើត  រទិ្ធ  រដ្ឋ មនៃ្ដ ី កៃសងួ 
យុត្តិធម៌    កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៨  ខៃ 
ឧសភ    បាន បៃ កាស បើក- 
យុទ្ធនា ការ ដោះ សៃយ ការ កក-  
ស្ទះ សំណុំរឿង នៅ តាម សលា- 
ដំ បូង រាជ ធានី - ខៃត្ត ផង ដៃរ  
ខណៈ សំណុំ រឿង ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
ដៃល កំពុង ចាត់ ការ សរុប មន 
ចំនួន ជិត  ៤  មុឺន សំណុំ រឿង។   
តាម រយៈ យុទ្ធ នា ការ  នៃះ  កៃ- 
សួង យុត្តិ ធម៌ រំពឹង ថ   អាច នឹង 
កាត់ បន្ថយ ការ កក ស្ទះ សំណុំ- 
រឿង បាន បៃ មណ ពី  ៥០  ទៅ  
៧០  ភគ រយ ក្នុង ការ អនុ វត្ដ 
យុទ្ធនា ការ រយៈ ពៃល   ៦  ខៃ 
ខង មុខ  ។ 

 លោក   ជិន   ម៉ាលីន   រដ្ឋ លៃខ- 
ធិការ  និង ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃ- 
សួង យុត្ដិ ធម៌ ថ្លៃង កាល ពីថ្ងៃ  
អាទិតៃយ មៃសិល មិញ ថ ៖« តុលា- 
ការ ទូទាំ ង បៃទៃ ស  កំពុង អនុ វត្ត 
យុទ្ធ នា ការ ដោះ សៃយ ការ កក-  
ស្ទះ សណំុ ំរឿង នៃះ។  ច ំណៃក ឯ 
លទ្ធ ផល នឹង ធ្វើ ការ បូក សរុប  
បៃ កាស នៅ ពៃល កៃយ» ។ 

 កៃ សួង យុត្ដិ ធម៌ បាន បញ្ជាក់ 
ថ  ដើមៃបី ធានា ដល់ ការ អនុ វត្ដ 
យុទ្ធ នា ការ ដោះ សៃយ ការ កក- 
ស្ទះ សំណំុ រឿង នៅ តាម ស លា - 
ដំ បូង រាជ ធានី ខៃត្ដ ជា ពិ សៃស 
ដើមៃបី ជួយ ដល់ សលា ដំបូង ឲៃយ 
អនុវត្ដ យុទ្ធនា ការ បាន ជោគ ជ័យ  
និង តៃឹម តៃូវ  កៃ សួង យុត្ដិ ធម៌ 
បាន សមៃច បង្កើត យន្ត ការ 
មួយ ហៅ ថ «គណៈ កម្មការ 
ដកឹ នា ំយទុ្ធនា រការ ដោះ សៃយ 
ការ កក ស្ទះ សំណុំ រឿង នៅ តាម 
សលា ដំ បូង រាជ ធានី ខៃត្ត » ។   
គណៈ កម្ម ការ នៃះ  មន កៃុម ការ- 
ងរ ចំនួន  ៤ ជា សៃនា ធិការ ដឹក នំា 
អនវុត្ដ យទុ្ធ នាការ នៅ តាម តបំន ់
ទទលួ ខសុ តៃវូ នមីយួៗ នៅ តាម 
ស លា ដំបូង រាជ ធា នី -ខៃត្ដ ៕ 

តពទីពំរ័២...បារម្ភ អពំ ីវត្ត មន 
ចិន នៅ កម្ពុជា ទៃ ពៃះ ការ អភិ- 
វឌៃឍ តៃវូ ការ ពៃល វៃលា យរូ ណស ់ 
ប៉ុន្តៃ វត្ត មន វិនិ យោ គិន ចិន រយៈ- 
ពៃល តៃ២ ឆ្នា ំនៅ កម្ពជុា ធ្វើ ឲៃយ 
បៃបៃួល ផ្នៃក អភិ វឌៃឍលឿន ។

លោក ថ៖  «អ៊ីចឹង បើ ចង់ ឲៃយ 
មន ឥទ្ធ ិពល លើ កម្ពជុា ដក់ លុយ 
មក ដក់ វិនិយោគ មក។  មិន មៃន 
គៃន់  តៃ ដក ់បៃជា ធបិ តៃយៃយ  មនិ 
មៃន គៃន់ តៃ គូស វាស ឲៃយ គៃ ដើរ 
តាម ទៃ»។

លោក ពុយ  គ  អ្នក ឆ្លើយ ឆ្លង- 
ពត័ ៌មន របស ់ទភី្នាក ់ងរ ព័ត៌ មន 

ជប៉នុ  កៃយដូ ូបៃចាកំម្ពជុា ដៃល ជា 
វា គ្មិន ម្នាក់ ដៃរ នោះ  បាន ថ្លៃង ថ  
ទាំង  កម្ពុជា  និង បៃទៃស អា ស៊ាន 
ផៃសៃង  ទៀត  មនិ ចោល អា មៃរកិ ទៃ 
ក៏ ប៉ុន្តៃ មិន ហ៊ាន បៃឈម ជាមួយ 
ចិន ។  ជំហរ នយោ បាយ  បៃប នៃះ 
តៃង តៃ តៃូវ បាន បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ 
ពៃល បៃជុំ អា ស៊ាន ម្ដងៗ ។ តាម 
ការ សៃវជៃវ របស ់លោក  លោក 
យល់ ឃើញ ថ  បៃទៃស អា ស៊ាន 
មួយ ចំនួន មន ទំនោរ  ផ្នៃកនយោ - 
បាយ   ទៅ អា មៃរិក ចៃើន តៃ ពួក- 
គៃ មន ទនំោរ  ផ្នៃក សៃដ្ឋកចិ្ច  មក 
រក ចិ ន។

លោក បន្ត ថ  អាមៃ រកិ នងឹ នៅ 
តៃ បន្ត តាម ដន ការ វិវត្ត នៅ ដៃន- 
សមុទៃ ខ្មៃរ គឺ ការ ចោទ បៃកាន់ 
អំពី មូល ដ្ឋាន ទ័ព្ធ ចិន នៅ តារា- 
សគ រ ខៃត្ត កោះ កុង។ បើ តាម 
ការ សៃវជៃវ របស ់លោក  អ្នក- 
វិភគ ចិន បាន លើក ឡើង ថ  ការ- 
អភិវឌៃឍ ពៃ លាន យន្ត ហោះ ខៃត្ត- 
កោះ កុង គឺ ចិន  ចង់ តភ្ជាប់ ផ្លូវ- 
ពាណិជ្ជ កម្ម ទៅ ក្ន ុង តំបន់ បុ៉ណោ្ណោះ 
មិន មៃន ផ្នៃក យោ ធា ទៃ ។

លោក ពុយ  គ ថ្លៃង ថ៖ «ចំពោះ  
ការ ទទួល ផល បៃយោ ជន៍ រវាង 
ចិន  និង អា មៃរិ កនៅ បរិបទ សៃកុ- 
ខ្មៃរ បៃជា ពលរដ្ឋ ទទួល ផល- 
បៃយោ ជន៍ ចៃើនពី ចិន។ក្នងុ កមៃតិ 
ណ មយួ ក ៏ ដោយ ការ វនិយិោគ 

ជា ពិសៃស យើង ឃើញ ចុងកៃយ 
នៅ កពំង ់សោម  ដចូ សមយ័ រឿង 
និទាន ខ្មៃរ គៃ ថ ជប់ ឲៃយ ទៅ ជា កៃងុ 
ថ្មី មួយ។  អ៊ីចឹង  បើ យើង គិត 
មើល ទិដ្ឋ ភព នៃះ បៃហៃល ជា 
១ ឆ្នាំ ឬ ២ ឆ្នាំ ចិន ចូលមក  គឺ ថ 
ទីកៃុង កំពង់ សោម គឺ យើង គិត 
ស្មាន មនិ ដល។់ បៃសនិ បើការ- 
អភិ វឌៃឍ ធម្មតា បៃ ហៃល ជា ចំ- 
ណយ ៣០ ឆ្នាំ មិន ដឹង យ៉ាង- 
ម៉ៃច ផង» ។

លោក គិន  ភ  បៃធាន វិទៃយា- 
ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ ដៃល 
ជា វាគ្មិន ម្នាក់ ទៀត  ថ្លៃង ថ  បៃ- 
សិន បើ អាមៃរិក មន សុច្ឆ ន្ទៈ  
ពិត បៃ កដ ក្នងុ ការ ពងៃ ីងទំ នាក់- 
ទំនង ជាមួយ កម្ពជា  អាមៃរិក  

តៃូវ ធ្វើ សកម្ម ភព ជាក់ ស្ដៃង។ 
ដូចគ្នា ដៃរ  កម្ពុជា ក៏ តៃូវ មន 
សុច្ឆន្ទៈ និង  ធ្វើ សកម្ម ភព  ដើមៃប ី
បង្ហាញ ព ីសចុ្ឆន្ទៈ នៃ ទ ំនាក ់ទនំង 
ទ្វៃ ទិស ដូច គ្នា  ដោយ ផ្អៃក លើ 
បៃយោ ជន៍ ទៅ វិញ ទៅ មក ។

លោក ពនៃយល់ បន្ថៃម ថ កម្ពជុា  
កំពុង អនុវត្ត គោល នយោ បាយ 
ការ បរទៃស ពងៃីក មិត្ត  ដោយ 
ផ្អៃក លើ អពៃយា កៃតឹ  ដៃល គោរព- 
អធិប តៃយៃយ បូរណ ភពទឹក ដី 
និង  ផ្អៃក លើ គោល ការណ៍ គោ រព 
គ្នា ផ្ដល់ ផល បៃ យោជ ន៍ ឲៃយ គ្នា ទៅ 
វិញ ទៅ មក ។ បុ៉នៃ្ត លោក ថ កម្ពជុា 
ក៏ តៃូវ ពងៃឹង ខ្លួន ឯង ឲៃយរឹ ងមំ 
ជាង មុ នផ ងដៃ រ។

លោក ថ៖ «ខ្ញុ ំយល ់ថ កម្ពជុា 

ល្មម ដល់ ពៃល ដៃល តៃូវ កាត់ 
បន្ថយ ភព អាសៃ័យ ខ្លាំង ពៃក 
នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ យើង ជាមួយ 
បណ្ដា បៃទៃស ផៃសៃងៗ  រាប ់ទាងំ 
តលុៃយ ភព នៃ ជញ្ជងី ពាណជិ្ជ កម្ម 
ការ គិត តៃ នំា ចូល ដោយ ខ្វះ ការ- 
ផលិត ក្នុង សៃុក»។

លោក  ដៀប សុផល អ្នក- 
សៃវជៃវ នងិ ជា សស្តៃ ចារៃយ- 
បៃវត្តិ សស្តៃ  ដៃល ជា វាគ្មិន 
ម្នាក ់ដៃរបាន ថ្លៃង  ថ កម្ពជុា តៃវូ 
រងឹ ម ំខ្លនួ ឯង  ក្នងុ បនា្ទាត ់នយោ- 
បា យ គឺ រឹង មំក្នុង ការ   គៃប់ គៃង 
អំណច សៃប ចៃបាប់ មិន ឲៃយ មន 
កៃុម  បៃឆំង ណ មួយ  ផ្ដួល រំលំ- 
រដ្ឋា ភិបាល ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ស្ថានភព  
កា្លាយ ជា អនា ធិប តៃយៃយ ៕

ក្រសួង យុត្តធិម៌បង្ហាញ សាល សវនាការ ទើប បង្កើត ថ្ម។ី រូបថត កៃសួង យុត្តិធម៌

ក្រសួងយុត្តិធម៌បើកសាលសវនាការ...ក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ច្រញ...

អ្នកវិភាគមើលឃើញចំណុច...

សូម កុំ សាក ល្របង ព្រយា បាល  អ្នក ជំងឺគ្រុន ក្តៅ ខ្លាំង 
ភ្លាម ៗ  ន្រះ ដោយ ខ្លួន ឯង ឬពន្រយា រ ព្រល  តា ម ដាន  
ព្រយា បាល ជំងឺ ន្រះ  ក្នុង ស្រវា ឯក ជន ដ្រល គ្មាន សមត្ថ ភព  
ផ្ន្រក ជំងឺ គ្រុន ឈាម ន្រះ ឲ្រយ សោះ។
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គឹម  សារុំ  

ភ្នពំេញៈ ជន សងៃសយ័ ជាកៃមុ- 
ចោរប្លន ់ នងិ ជញួដរូ គៃឿងញៀន 
ចនំនួ ៦នាក ់តៃវូ បញ្ជនូ ទៅ សា- 
លា ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃញ នៅថ្ងៃ 
នៃះ  បនា្ទាប់ ពី សមត្ថកិច្ច  នៃ 
នាយក  ដ្ឋាន នគរបាល ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  ឃាត់ ខ្លួន បាន កាល ពី ថ្ងៃ 
ទ ី២៩ ឧសភា  នៅភ ូម ិកណ្តាល ១  
សង្កាត់ ចៃបារ អំពៅ ២  ខណ្ឌ ចៃបារ- 
អំពៅ  រាជធានី ភ្នំពៃញ។ 

លោក  ហៃង  សុភា  នាយ- 
ការយិាលយ័ ពៃហ្មទណ្ឌ កមៃតិ- 
ធ្ងន ់បៃប ់ព ីមៃសលិមញិថា  ករណ ី
ជនសងៃស័យ ចំនួន ៦នាក់  ដៃល 
មាន ឈ្មោះ  ភាង  ភ័ណ្ឌ  អាយុ 
៤៦ ឆ្នា ំ ហកុ  ណរនិ  អាយ ុ២៩ 
ឆ្នាំ  ហ៊ាន  បៃិមបៃិយ  អាយុ ១៨ 
ឆ្នាំ  ហ៊ុយ  សុខា  អាយុ ៦៣ ឆ្នាំ   
ជា  រា៉ាន់  អាយុ ៤៥ ឆ្នា ំ និង  ឈ្មោះ 
ទឹក  សាអ៊ុ  អាយុ ៥២ឆ្នាំ  តៃូវ 
សមត្ថកិច្ច បញ្ជូន ទៅ សាលា- 
ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃ 
ទី១ មិថុនា  នៃះ ហើយ។ 

លោកបៃប់ ថា ៖«កៃុម ជន- 
សងៃសយ័  ទាងំ៦នាក ់ ថ្ងៃស្អៃក នៃះ 
សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្ញុំ នឹង បញ្ជូន ទៅ 

តុលាការហើយ ។ ពួកគៃ ជាប់- 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ថា្នាំ ញៀន មា៉ាទឹកកក 
ចំនួន ជាង ៤ ខាំ ទៀត»។

ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការចាបខ់្លនួ នៃះ ដៃរ  
លោក មុំ  ចៃក  បៃធាន ការិយា- 
ល័យ រដ្ឋ បាល នៃ នាយកដ្ឋាន- 
ពៃហ្មទណ្ឌ កៃសងួ មហផ្ទៃ ឲៃយដងឹ 
ពី មៃសិលមិញ ដៃរ ថា  កៃុម ជន- 
សងៃស័យ ទាងំ នៃះ  តៃវូ បាន សមត្ថ- 
កិច្ច នៃនា យកដ្ឋាន ពៃហ្មទណ្ឌ 
បង្កៃប បាន កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៩  
ឧសភា ។  បនា្ទាប់ មក សមត្ថកិច្ច 
នាយកដ្ឋាន បាន បៃគល់ ទៅ ឲៃយ 
ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល រាជធានី 
ភ្នពំៃញ ភា្លាមៗ កៃយ ព ីធ្វើ កណំត-់ 
ហៃតុ រួច រាល់។

លោកបានថ្លៃង ថា ៖«កៃមុ ជន- 
សងៃស័យ ទាងំ ៦នាក់  ខាង សមត្ថ- 
កិច្ច របស់ ខ្ញុំ បៃគល់ ទៅ ឲៃយ ខាង 
ស្នង ការដ្ឋាន នគរបាល រាជធា នី- 
ភ្នំ ពៃញ ហើយ ទាំង វត្ថុតាង  និង 
សំណុំរឿង»។

ពាកព់ន័្ធ នងឹ បៃតបិត្តកិារ បង្កៃប   
កៃមុ ចោរប្លន ់នៃះ ដៃរ  មនៃ្ត១ី របូនៃ 
នាយកដ្ឋាន ពៃហ្មទណ្ឌ បាន បៃប ់  
ក្នុង លក្ខខណ្ឌ មិនឲៃយ បញ្ចៃញ- 
ឈ្មោះថា  មនុ សមត្ថកចិ្ច ធ្វើ បៃត-ិ 
បត្តិការ  គឺ បក្ខពួក កៃុម ចោរប្លន់ 

បានធ្វើ សកម្មភាព ឆក់ កាបូប 
អ្នកដំណើរ កាល ពី ថ្ងៃ ទី១៤ខៃ 
ឧសភា ។ បនា្ទាប់ មក សមត្ថកិច្ច 
កណំត ់មខុ សញ្ញា បាន  នងិ ឈាន 
ទៅ បង្កៃប កៃុម ជន សងៃស័យ  
កាល  ពី ថ្ងៃ ទី២៩  ខៃឧសភា  នៅ 
ចំណុច ផ្ទះ លៃខ392 ផ្លូវ លៃខ 
367  ភូមិ- សង្កាត់ ខាង លើ។

មនៃ្តី ដដៃល បន្តថា ក្នុង បៃតិ- 
បត ្ត ិការ នោះ សមត្ថកចិ្ច បៃើ បៃស ់  
ជំនាញ ដោយ ធ្វើ ការចាប់ ខ្លួន 
កៃមុ ជនល្មើស បាន ចនំនួ ៦នាក ់
ដៃល សុទ្ធ តៃ ជា មនុសៃស បៃុស ។  
កៃយ ចាប់ ខ្លនួ  សមត្ថកិច្ច បាន- 
ឆៃកឆៃរ  និង ដក ហូត បាន វត្ថតុាង  
រមួមាន    អាវធុ ខ្ល ី មា៉ាក K 59  ចនំនួ 
២ ដើម  ម៉តូ ូចនំនួ ៣ គៃឿង  ទរូសព័្ទ  
ចំនួន ៥ គៃឿង  និង មៃសៅកៃម 
ពណ៌ ស  ចំនួន ៥កញ្ចប់ ធំ។

មនៃ្ត ីរូបនោះបន្តទៀត ថា កៃមុ- 
ជន ល្មើស   មិនតៃឹមតៃ បៃពៃឹត្ត - 
បទល្មើស ប្លន់ ប៉ុណ្ណោះទៃ  ថៃម- 
ទាំង បៃពៃឹត្ត អំពើ ជួញដូរ គៃឿង- 
ញៀន មាន ចនំនួ ចៃើន ទៀត ផង ។ 
កៃុម ជនសងៃស័យ ជាប់ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹងបទ ល្មើស ឧកៃិដ្ឋ ដល់ ទៅ ២ 
ករណី ។ ហៃតុនៃះ ពួក គៃ នឹង 
បៃឈម ចំពោះ មុខ ចៃបាប់៕

រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ សន្និ សីទ អង្គការ សហ- 
បៃជាជាតិ ស្តីពី ពាណិជ្ជកម្ម  និង ការ- 
អភិវឌៃឍ (UNCTAD) ពៃមទាំង គណៈ- 
កម្មការ ចំនួន ៥ ក្នុង តំបន់ របស់  អង្គ ការ 
សហបៃជាជាតិ  រួមកមា្លាំង គ្នា ជួយ 
បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍ដើមៃបី ដោះសៃយ 
បញ្ហា បៃឈម ផ្នៃក ពាណជិ្ជកម្ម  នងិ ដកឹ- 
ជញ្ជូន ដៃល កើត ឡើង ពី ការរាល ដល 
ដោយជំងឺ កូវីដ១៩។ 

គណៈកម្មការ សៃដ្ឋកិច្ច  និង សង្គម 
របស់ អង្គការ សហបៃជាជាតិ សមៃប់ 
អាសុី និង បា៉ាសុីហ្វិក (UNESCAP)
ថ្លៃង ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន 
កាលពី ថ្ងៃទី២៨  ឧសភា  ថា  គមៃង 
រមួថ្ម ី របស ់អង្គការ សហបៃជាត ិ កពំងុ 
ស្វះស្វៃង ជយួ រដ្ឋាភបិាល  នងិ ពា ណជិ្ជ- 
កម្ម  រកៃសា បណ្តាញ ដឹកជញ្ជូន  និង 
បៃតិបត្តិការ ពៃំដៃន  ហើយ ជួយ 
សមៃួល លំហូរ ទំនិញ  និង សៃវាកម្ម  
ខណៈដៃល ខ្លនួកពំងុ ទប ់សា្កាត ់ការឆ្លង 
វីរុស កូរ៉ូណ។  

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន ដដៃល  
បញ្ជាក់ថា ៖ «គមៃង  ដៃលបាន 
ចាបផ់្តើម ដណំើរការ ខៃនៃះ  នងឹ អនវុត្ត 
សៃចក្តី សមៃច របស់ អង្គការ សហ- 
បៃជាជាតិ  បទដ្ឋាន  គោល ការណ-៍ 

ណៃនាំ  ម៉ៃតៃសាស្តៃ  ឧបករណ៍  និង 
វិធីសាសៃ្ត  ដើមៃបី ជួយ បៃទៃស កំពុង 
អភិវឌៃឍ កសាង ការងើប ឡើង វិញ ផ្នៃក 
ដឹកជញ្ជូន  ពាណិជ្ជកម្ម  និង ភ័ស្តុភា រ 
បនា្ទាប់ពី ពៃឹតិ្តការណ៍ កូវីដ១៩»។

គំនិត ផ្តួចផ្តើម នៃះ តៃូវបាន ធ្វើឡើង 
ដោយ  UNCTAD នងិ គណៈកម្មការ ក្នងុ 
តំបន់ របស់ អង្គការសហ បៃជាជាតិ 
ទាំង៥ដៃល មាន អា្រហ្វិក (ECA)  អឺរ៉ុប 
(ECE)  អាមៃរិក ឡាទីន  និង ការីប៊ីន 
(ECLAC) អាសុ ីបា៉ាសុហី្វកិ (ESCAP)  
និង អាសុី ខាង លិច (ESCWA)។

 គមៃង នៃះ  មាន វិសាលភាព ក្នុង 

ពភិពលោក  នងិ ក្នងុ តបំន ់ ដោយ មាន 
កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ អន្តរជាតិ  ការ- 
ផ្លាស់ប្តូរនូវបទ ពិសោធ ល្អៗ  និង 
ចណំៃះដងឹ  រវាង គ្នា ទៅវញិ ទៅមក ក្នងុ 
ពិភព លោក។

សៃចក្តី បៃកាសព័ត៌មាន ឲៃយដឹងថា ៖ 
« គមៃង នៃះ  ស្វះស្វៃង បំពាក់ ឧបករណ៍ 
ដល់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង បៃទៃស កំពុង- 
អភវិឌៃឍន ៍ នងិ បៃទៃស អភវិឌៃឍ តចិបផំតុ  
ដើមៃបី សមៃប ខ្លួន ទៅនឹង សា្ថានភាព ថ្មី 
កៃយព ីជងំ ឺកវូដី១៩  ដោយ បៃើបៃស ់
ឯកទៃស  បទដ្ឋាន  ឧបការណ៍  និង 
គោលការណ៍ ណៃនាំ របស់ អង្គការ 

សហបៃជាជាតិ  ខណៈដៃល កំពុង 
ពិចារណ សា្ថានភាព ជាក់ លាក់ ក្នុង 
តំបន់ របស់ ពួកគៃ»។

បៃធាន អគ្គនាយកដ្ឋាន ដឹកជញ្ជូន 
ផ្លូវ គោក  លោក ឈួន វ៉ន់  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងៃទី២៨  ខៃឧសភា ថា  
បៃសនិ បើ អង្គការ សហ បៃជាជាត ិ ចង ់
ជំរុញ ការដឹកជញ្ជូន  គត់ សា្វាគមន៍ 
គំនិត នៃះ  ដើមៃបី ទទួលយក គមៃង 
ផៃសៃងៗ  ជាបៃទៃស កពំងុ អភវិឌៃឍ នម៍យួ 
ក្នុង ចំណម បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍ 
នានា។ សា្ថានភាព ដឹកជញ្ជូន បច្ចុបៃបន្ន  
ក្នុង ពៃះរាជា ណចកៃ កម្ពុជា  នៅមាន 
កមៃតិ នៅឡើយ ច ំពៃល ការរាលដល 
កវូីដ ១៩។ ការដកឹ ជញ្ជូន ឆ្លងកាត់ នៅ 
តាមពៃដំៃន បានបើក សមៃប់ ការដោះ- 
ដូរ ទំនិញ តៃ ប៉ុណ្ណោះ  ខណៈដៃល 
ការដកឹ ជញ្ជនូ អ្នកដណំើរ  មនិតៃវូ បាន 
អនុញ្ញាត។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ដូច នៃះ  សា្ថានភាព 
ដឹកជញ្ជូន  អាចមាន ការធា្លាក់ចុះ បន្តិច។  
បៃសនិបើ  វសិយ័ ផៃសៃងៗ បានបើក ឡើង- 
វញិ  នោះ វសិយ័ ដកឹជញ្ជនូ នងឹ របីឡើង វញិ  
ដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ។ កៃសួង  របស់ យើង 
តៃង លើក ទកឹចតិ្ត  នងិ សា្វាគមន ៍កចិ្ចសហ- 
បៃតបិត្តកិារ  បៃសនិបើ កៃមុ  ឬ ទ ីភា្នាកង់រ 
ណមួយ ចង់ អភិវឌៃឍ វិស័យ ដឹកជញ្ជូន  
ដើមៃបីឲៃយ វិស័យ ដឹកជញ្ជូន បាន បៃសើរ» ។

អ្នក សមៃប សមៃួល អង្គការ សហ- 
បៃជាជាត ិ លោក សៃ ីប៉លូនី  ថាមៃសុសី  
ថ្លៃង ក្នុង កិច្ចបៃជុំ  នៃ អន្តរកៃសួង ដើមៃបី 
ទប់សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ១៩ ជាមួយ កៃុម- 
បៃទៃស អង្គការ សហ បៃជាជាតិ កាលពី 
ថ្ងៃទី៣០  ខៃមៃសា  ថា  ដូច បៃទៃស 
ជាចៃើន ជុំវិញ ពិភព លោក  រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា បៃឈម មុខ នឹង បញ្ហា បៃឈម ដ៏ 
ស្មុគសា្មោញ  នៅពៃល ឆ្លើយតប ទៅនឹង 
ផល ប៉ះពាល ់នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩។ មនិ គៃន-់ 
តៃ ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព ប៉ុណ្ណោះ ទៃ  
ថៃមទាំង ប៉ះពាល់ ដល់ វិស័យ ផៃសៃងៗ 
ដចូជា  ការអបរ់ ំ ទៃសចរណ៍  ពាណិជ្ជកម្ម  
ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ឧសៃសាហកម្ម។

លោក សៃបីាន ថ្លៃងថា ៖«ហើយ ទោះប ី
មិនទាន់ ផ្ទុះ ជំងឺ ធំ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
កដ៏ោយ  កក៏ារ ធា្លាកច់ុះ សៃដ្ឋកចិ្ច ខាងកៃ 
កពំងុ ប៉ះពាល ់សៃដ្ឋកចិ្ច ជាត ិរចួជា សៃច ។ 
វសិយ័ នាមំខុ  គ ឺ វាយនភណ័្ឌ  ទៃសចរណ ៍ 
នងិ សណំង ់ កពំងុ ស្ថតិ កៃម សមា្ពាធ ធ្ងន ់
ដៃល បណ្តាលឲៃយ មាន ទិន្នផល កាន់តៃ 
ទាប  នងិ ការបញៃឈប ់បគុ្គលកិ ចៃើន  ហើយ 
នឹងមាន ផលប៉ះពាល់ បៃយោល លើ 
វិស័យ ផៃសៃងៗ ផង ដៃរ។ បៃទៃស កម្ពុជា 
តៃូវបៃឈម នឹង សៃដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម 
បើកចំហ ខា្លាំង  តៃ ក៏ជា បៃទៃស មួយ 
មានមូល ដ្ឋាន សៃដ្ឋ កិច្ច ចង្អៀត ជាមួយ 
ជមៃើស ផៃសៃង មួយ ចំនួន»៕

UN ជួយប្រទ្រសកំពុង អភិវឌ្រឍន៍ដោះស្រយបញ្ហាផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្មដោយសារជំងឺកូវីដ

សកម្មភាពដឹកជញ្ជនូទំនិញពីយន្តហោះនៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នពំេញ ក្នងុខេមីនា។ រូបថត ហុង  មិនា

ក្រមុជនសង្រស័យជាចោរប្លន់និងជួញដូរគ្រឿងញៀន
៦នាក់ត្រវូសមត្ថកិច្ចបញ្ជនូទៅតុលាការនៅថ្ង្រន្រះ
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ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
ប្រោ ធា នគ ្រោ ប់គ្រោ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុប្រោ ធា ន គ្រោ ប់គ្រោ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិស ល
អនុប្រោ ធា ន �្រោ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់ ស� ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន �្រោដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន �្រោដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម្រោ� ន្ត  
ប៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្រោ� ន្ត    
ប៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រោ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន្ធ   �្រោហទំព័រ
ល ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រា៉ា , 

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

 ប៊ុន  ផល្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

�� ន រងៃសី
អ្ន ក�្រោស�្រោ �លអក្ខ � វ�រុទ្ធ 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រោករច� ទំព័រ

សួន  ស វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

�្ន ្រោករច� �្រោ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រោក  ផ្រោ� យ ពា ណិជ� កម� 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
ប្រោ ធា នច្រោកចា យកា �្រោតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រោ ធា នច្រោកចា យកា �្រោត

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

ប្រោ ធា ន�្ន ្រោករដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្រោ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រោករដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្រោ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រោ ធា នគណន្រោយ្រោយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្រោ�  និងរច� �្រោហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អងៃ  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�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ស្វែងយល់ពីទែពែយដោយឡែក និងទែពែយរួមរវាងប្ដបីែពន្ធ(តចប់)
គឹម  សារុំ

កាល ពីថ្ងៃ ចន្ទ សប្ដាហ៍ មុន  ភ្ន-ំ 
ពៃញ ប៉សុ្ដិ៍  បន ផៃសព្វ ផៃសាយ ១ វគ្គ 
រួច ហើយ អំពី អ្វទីៅ ជា ទៃពៃយ ដាច-់ 
ដោយ ឡៃក  និង អ្វី ជា ទៃពៃយ រួម 
របស់ ប្ដ ីបៃពន្ធ  តាម រយៈ ការ បក- 
សៃយ ពីលោក មៃធាវី  សួន  
វីរបញ្ញា បៃធាន  ការិ យា ល័យ  
មៃធាវី   ជី .ជី អន្តរ ជាតិ  ដៃល មាន 
ការិយា ល័យ  នៅ  អគារ លៃខ  
២ ៣ ០ ដៃ (D) ផ្លវូ លៃខ ២ ១ ស្ថតិ 
ក្នុង ភូមិ ពៃក តា ឡុង  សង្កាត់  
ចាក់ អងៃ កៃម  ខណ្ឌ មាន ជយ័  
រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ។ រ ីឯ នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ 
នៃះ  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ សូម យក វគ្គ 
បញ្ចប់ មក ចុះ ផៃសាយ  ជុំវិញ សិទ្ធិ 
ប្ដី ឬ បៃពន្ធ ដៃល មក រស់ នៅ ផ្ទះ 
ដៃល ជា ទៃពៃយ របស់ ភាគី មា្ខាងៗ 
ដូច ខាង កៃម  ៖

ក្រោយព ីរៀប អាពាហ៍ពពិាហ ៍ 
តើ ភាគ ីខាង ប្រោពន្ធ  ឬ ប្ត ីអាច ទៅ 
រស ់នៅ លើ ផ្ទះ ដ្រោល ជា កម្ម សទិ្ធ ិ
ផ្ទាល់ របស់ ភាគី ណា ម្នាក់ បាន 
ដ្រោរ ឬ ទ្រោ ? 

ប្តី  ឬ បៃពន្ធ  មា្ខាងណាក៏ អាច 
ទៅ ស្នាក់ នៅ ក្នងុ ផ្ទះ  ឬ លំនៅឋាន  
របស់ ភាគី មា្ខាង ទៀត បន ដៃរ  
ទោះបីជា ផ្ទះ នោះ គឺ ជា ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ ដោយ ឡៃក ក៏ ដោយ។  
ឧទា ហរណ៍  លោក ដៃវីដ  បន 
ទិញ ផ្ទះ  មុន ពៃល រៀប ការ  ហើយ 
កញ្ញា  អៃលហីៃសា  ក ៏បន ទញិ ផ្ទះ 
មុន ពៃល រៀប ការ ដៃរ  ដូចនៃះ 
កៃយ ពៃល រៀប ការ  គាត់ ទំាង២ 

នាក់ ប្តី បៃពន្ធ  អាច ទៅ រស់ នៅ 
លើ ផ្ទះ មួយ ណា ក៏បន  ទោះបី 
ជា  ផ្ទះនោះ ជា ទៃពៃយ ដោយ ឡៃក 
របស់ លោក ដៃវីដ   ក៏ដោយ  ឬ 
របស់  អៃលី ហៃសា  ក៏ ដោយ។  
    ក្នងុ  ករណី ដ្រោល ប្ត ីខំ បំព្រោញ - 
ការ ងារ  ដើម្រោបី ទទួល បាន ប្រោក់ ខ្រោ  
ចំណ្រោក ឯ ប្រោពន្ធ នៅ ផ្ទះ មើល  
ថ្រោកូន  តើ ក្នងុ ករណី ន្រោះ  ប្រោក់ 
ខ្រោ ឬ ប្រោក់ ចំណូល ដ្រោល ប្តី រក 
បាន ត្រោវូ ចាត់ ទុក ជា ទ្រោព្រោយ សម្រោបត្ត ិ
រួម  ឬ ចាត់ ទុក ជា ទ្រោព្រោយ សម្រោបត្តិ 
ដោយ ឡ្រោក ? 

ក្នងុ សង្គម ខ្មៃរ មយួ ចនំនួ  តៃង 
តៃ គិត ថា  ឲៃយ  តៃ អ្នក ណា រក សុី  
ឬ ធ្វើ ការ បន បៃកខ់ៃ ចៃើនជាង  
គឺ អ្នក នោះ មាន ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 

ចៃើន ជាង ហើយ  ប៉ុន្តៃ  បើមើ ល 
ទៅ តាម ទិដ្ឋភាព ចៃបាប់  គឺ មិន សៃប 
ទៅ តាម ចំណុច នៃះ ទៃ ។  ក្នុង 
ករណី ដៃល ប្ត ីរក ចំណូល  ឬ ទទួល 
បន បៃក ់ខៃ ចៃើន ជាង  បើទោះ 
បី បៃពន្ធ នៅ តៃ ផ្ទះ មើលថៃ ទាំ 
កូន គា្មាន បៃក់ ចំណូល ក៏ដោយ 
គឺ បៃពន្ធ តៃូវ មាន សិទ្ធិ ស្មើ គា្នា 
(ប្ត)ី  លើ បៃក់  បៀវតៃស រ៍ឬ ចំណូល 
ដៃល ភាគី ខាង ប្តី រក បន និង 
មាន សិទ្ធ ិស្មើគា្នា លើ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ  
រមួ  ក្នងុ អឡំងុ អា ពាហ ៍ពពិាហ។៍   
បើផ្អៃក តាម មាតៃ  ៩ ៨ ០  ក ថា- 
ខណ្ឌ ទី ៣ នៃ  ចៃបាប់ បន កំណត់ 
ថា  ការ ងរ គៃហ កិច្ច តៃូវ ចាត់- 
ទុក ថា មាន តម្លៃ ស្មើ នឹង ការងរ 
ដៃល ធ្វើ នៅ កៃ ផ្ទះ ដៃរ ។ 

ចំពោះ កា រប្រោើ ប្រោ ស់  និង គ្រោប់- 
គ្រោង  ទ្រោព្រោយ សម្រោបត្តិ ដោយ ឡ្រោក  
និង ទ្រោព្រោយស ម្រោបត្តិ រួម  តើ មន 
លក្ខ ណៈ ខុសគ្នា ដូច ម្ត្រោច ? 

ចំពោះ ការ បៃើ បៃស់  និង 
គៃប់ គៃង ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ដោយ- 
ឡៃក គឺ មា្ចាស់ ដៃល ជា ទៃពៃយសមៃបត្តិ 
នោះ  ផ្ទាល់ គាត់ អាច ចាត់ ចៃង 
បន ដោយ សៃរ ីដោយ ពុចំា ំបច ់ 
មាន ការ យល់ ពៃម ពី ភាគី មា្ខាង 
ទៀត ឡើយ ។ 

ចំពោះ ការ បៃើ បៃស់  និង 
គៃប់ គៃង ទៃពៃយ សមៃប ត្តិរួម  គឺ ប្តី 
បៃពន្ធ មាន សិទ្ធិ ស្មើគា្នា ក្នុង ការ- 
បៃើបៃ ស់ នៅក្នុ ង  ទំហំ ដៃលចាំ- 
បច ់ ក្នងុ  ជវីភាព គៃសួរ  ទទលួ- 
ផល បៃយោ ជន៍  និង គៃប់ គៃង 
ទៅលើ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ  នោះ ។  
ដោយ ឡៃក ចំពោះ ការ លក់   
កា រចា ត់ចៃ ង ផៃសៃង ៗ  នូវ ទៃពៃយ- 
សមៃប ត្តិនោះ  វិ ញ  តៃូវតៃ  មាន 
ការពៃម ពៃៀង  ប្តី  បៃពន្ធ ទាំង២ 
នាក់ ទើប អាច ធ្វើបន  ពំុអាច  ចាត់- 
ចៃង បន ដោយ សៃរីតាម ចិត្ត 
របស់ ភាគី ណាមា្នាក់ ដូច ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ត ិដោយ ឡៃក បន នោះ ទៃ ។  
     ក្រោយ ព ីរៀបអា ពាហ ៍ពពិាហ ៍
បាន ២ ឆ្នាំ  ឪពុក ម្តាយ ខា ងស្រោី 
បាន  ច្រោក ទ្រោព្រោយ ស ម្រោបត្ត ិឲ្រោយ ។លុះ 
១ឆ្នាំ ក្រោយ មក អ្ន កទាំង ២  
បា ន ល្រោង លះគ្នា ។  តើ ទ្រោព្រោយ- 
សម្រោប ត្តិដ្រោ ល ឪពុក ម្តាយ ខាង 
ស្រោ ីច្រោក ឲ្រោយ នោះ  ប្រោង ច្រោក តាម 
របៀប ណា? 

 ជា គោល ការណ ៍ ទៃពៃយស មៃបត្ត ិ

ដៃល ឪពុក មា្តាយ ខាង សៃី ចៃក- 
ឲៃយ នៃះ  គឺ អា សៃ័យ ទៅលើ  ឆន្ទៈ 
របស ់គាត ់ មាន នយ័ ថា  តើ គាត ់
ចង់ ចៃក ឲៃយ កូន សៃី គាត់ តៃ មា្នាក់ 
ឬ ចៃក ឲៃយ កនូ ទាងំ ២  ?  ដើមៃប ីជា 
ការ ឆ្លើយ  តប ទាក់ ទង  ទៅ នឹង 
សំណួរ ខាង លើ  សូម ធ្វើ ការ បៃង- 
ចៃក ជា  ២ ករណី  ៖ 

ក្នុង ករណី ដៃល ឪពុក មា្តាយ 
ខាង សៃី  បន កំណត់ ថា  ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ ដៃលគា ត់ចៃក ឲៃយនោះ   
គឺឲៃយទៅ កូន សៃី របស់ គាត់ តៃ 
មា្នាក់ បុ៉ណ្ណោះ  ដូច្នៃះ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
នោះ តៃូ វបន មក លើភាគី ខាង 
បៃពន្ធ  បើទោះបី ជា ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិ
នោះ បន ក្នុង  អំឡុង ពៃលរៀប  
អាពាហ ៍ពពិា ហ ៍ក ៏ដោយ ។ ចណុំច  
នៃះ គឺ ផ្អៃក តាម  បញ្ញត្តិ នៃ មាតៃ 
៩៨០  កថាខ ណ្ឌ ទី២ ចំណុច  ក  នៃ  
កៃម រដ្ឋ បៃបវៃ ណី ឆ្នាំ២០០៧ ។

  ក្នុង ករណី ឪពុក មា្តាយ ខាង 
សៃ ីបន កណំត ់ថា  ទៃពៃយសមៃបត្ត ិ 
ដៃល គាត់ ចៃក ឲៃយនោះ គឺ ឲៃយ ទៅ 
កូនសៃ ី និង កូ នបៃសុ ។  មាន ន័យ 
ថា  ទៃពៃយស មៃបត្ត ិដៃល គា  ត ់ចៃក 
ឲៃយនោះ   គឺ ឲៃយ ទៅ កូន ទាំង ២ នាក់   
ដូច្នៃះ  ទៃពៃយ សមៃបត្តិនោះ តៃវូ ចាត់  
ទុក ថា ជា ទៃពៃយសមៃប ត្តរិួ ម របស់  
ប្តី  បៃពន្ធ ។ ដូច្នៃះ នៅពៃល អ្ន ក 
ទំាង ២ នាក់ បន លៃងលះគា្នា នា ំឲៃយ 
ទៃពៃយ សមៃប ត្តនិោះ តៃវូបៃងចៃក 
តា ម  កំណត់  ចៃបាប់  នៃះបើ ផ្អៃក 
តាម  បញ្ញត្ត ិនៃ មាតៃ ៩៨០  ក ថា- 
ខណ្ឌទី២ ចំណុច ខ នៃ  កៃម រដ្ឋ- 
បៃបវៃ ណ ីឆ្នាំ  ២០០៧  ៕

លោក ម្រោធាវី សួន វីរបញ្ញា។ រូបថត សហ ការី

គឹម   សារុំ 

ភ្នំ ព្រោញៈ  នគរ បល ខណ្ឌ សៃន សុខ  
នឹង បញ្ជូន សំ ណុំ រឿង លុយ ដុល្លារ ក្លៃង- 
កា្លាយ ទៅ កាន់ សល ដំបូល រា ជ ធានី  
ភ្នំ ពៃញ នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ នៃះ  ដោយ មាន ជន 
សងៃស័យ សៃីបៃុស ៤នាក់  កៃយ ពី បន 
ឃាត់ ខ្លួន  នៅ ក្នុង ផ្ទះ កោស ជប់ មួយ 
កន្លៃង ស្ថិត ក្នុង ភូមិ  អន្លង់ កា្ងាន  សង្កាត់ 
ឃ្មួញ  ខណ្ឌ សៃន សុខ  រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ 
ថ្ងៃទី ២៩  ខៃ ឧសភា ។ 

 លោក  ហួរ  ម៉ៃង វ៉ាង  អធិការ នគរ- 
បល   ខណ្ឌ សៃ ន សុខ  បន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា ៖   « ពួក គៃ ទាំង 
៤នាក់ តៃូវ សមត្ថ កិច្ច ខ្ញុំ បញ្ជូន ទៅ 
តុលការ នៅ ថ្ងៃ នៃះ ហើយ ( ថ្ងៃ ទី ៣១ 
ឧសភា )ដើ មៃប ីឲៃយ ចៃបាប ់ចាត ់ការ បន្ត តាម 
នីតិ វិធី » ។ 

 លោក  ហួរ  ម៉ៃង វ៉ាង  បន ឲៃយ ដឹង ថា  
ជន សងៃសយ័ ទ ី១  - ឈ្មាះ  ទយុ  សៃ ី ភៃទ- 
សៃ ី អាយុ ២៤ ឆ្នា ំ ទី ២ - ឈ្មាះ ស  សៃ ីយា៉ា   
អាយ ុ ២ ៩ ឆ្នា ំ ភៃទ សៃ ី ទ ី៣ - ឈ្មាះ ញ៉ៃប  
ម៉ា  អាយុ  ៣៨ ឆ្នា ំ ជាកម្មករ សំណង់   នងិ 
ទី ៤ - ឈ្មាះ  ញ៉ៃប  វណ្ណី  អាយុ ២៤ ឆ្នាំ ជា 
កម្មករ សំណង់  ហើយ ពួក គៃ ក៏ ជា មា្ចាស់  
ទី តាំង មា៉ាសៃសា នៃះ ដៃរ ។  

 លោក   ញាណ  នន  នាយ នគរ បល 
ប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋ បល សង្កាត់ ឃ្មួញ  ខណ្ឌ សៃន- 
សុខ  បន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង កាល ពីមៃសិល មិញ 
ដៃរ ថា  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង លុយ ដុល្លា រក្លៃង- 
កា្លាយ នៃះ  គឺ មុន  ពៃល កើត ហៃតុ មាន 
បរុស មា្នាក ់មក ព ីខៃត្ត កពំង ់ចាម បន ចលូ 
ទៅ  ផ្ទះ កោស ជប់ ខាង លើ។ ខណៈនោះ 
មាន សៃ្តី  មា្នាក់ បន បៃប់ ឲៃយ ជន រង គៃះ 
ផ្លាស់ សម្លៀក បំពាក់ ហើយ សម្លៀក- 
បំពាក់ ដៃល ផ្លាស់ ចៃញ នោះ តៃវូ សៃ្តមីា៉ា- 

សៃសា កោស ជប ់បង្គាប ់ឲៃយ  ជនរង គៃះ ពៃយរួ 
ទុក មួយ កន្លៃង ។  ចំណៃក ឯ ជន រង - 
គៃះវិ ញ តៃូវ សៃ្តីមា៉ា សៃសា  នោះ បង្គាប់ ឲៃយ  
ដៃក ផ្កាប់ មុខ  ដើមៃបី  ជប់ ខៃយល់។   ពៃល  ជនរ ងគៃះ 
កំពុង ដៃក  ផ្កាប់ មុខ  ដើមៃបី ឲៃយគៃ ជប់ ខៃយល់ 
ឲៃយ  សៃប់តៃ  គ្នី គា្នា របស់ ជន សងៃស័យ បន 
ដក យក លុយ កៃដាស ១០០ ដុល្លារ ក្លៃង- 
កា្លាយ ចំនួន ១៤០០ ដុល្លារ ទៅ ប្តូរ យក 
លុយ ដុល្លា រ ពិត ជា បៃភៃទ  កៃដាស 
១០០ ដុល្លារ ដូចគា្នា ដាក់ ក្នុង ហោ ប៉ា 
របស់ បរុស រង គៃះ ។ លុះ ពៃល កោស- 
ជប់ រួច រាល់ ហើយ បុរស រងគៃះ បន 
ងើប ឡើង ស្លៀក ខោ  ពាកអ់ាវ  ហើយ បន 
ដក លុយ ដើមៃបី  ឲៃយ ថ្លៃ កោស ជប់  ។  ប៉ុន្តៃ 
ពៃល គាត់ ដក យក លុយ ពី ក្នុង ហោ- 
ប៉ាខោ  របស់ គាត់ ទៅ  កាន់ ក៏ មាន អារម្មណ ៍
ថា លុយ នោះមាន ភាព ស្តើង  ហើយ សន្លកឹ 
លុយ ក៏ ខុស ប្លៃក ពី លុយ ពិត  ទើប ជន រង- 

គៃះ សរួ ទៅ សៃ្ត ីមា៉ាសៃសា កោស ជប ់នោះ 
ថា តើ មាន នរណា ដកយក លុយរ បស់ 
គាត ់ទៃ ពៃះ លយុ ទាងំ នោះ មនិ មៃន ជា  
លុយ ពិត ទ ៃ។  ប៉ុន្តៃ កៃុម ជន សងៃស័យ 
បន នាំ គា្នា មក មើល ហើយ ឆ្លើយ ថា 
ពួកគៃ មិន បន ប្តរូ យក លុយ នោះ ពី ក្នងុ 
ហោ ប៉ាជ ន រង គៃះ ទៃ។  

 លោក  ញាណ  នន   ថ្លៃង   ថា ជន រងគៃះ 
បនដាក់ ពាកៃយ បណ្តងឹ នៅ បុ៉ស្តិ៍ន គរបល 
សង្កាត់ ឃ្មួញ ហើយ លោក បន ហៅ ជន 
ទាំង ៤ នាក់ មក  សក សួរ នៅ ប៉ុស្តិ៍ នគរ- 
បល ។  កៃយ សក សរួ ពកួគៃ ឆ្លើយ ថា 
ពិត ជា បន ធ្វើ សកម្ម ភាព បន្លំ ប្តូរ  លុយ 
របស់ ជនរង គៃះ មៃន  ។    យោង តាម 
ចម្លើយ សរភាព របស់ កៃុម ជន សងៃស័យ 
សមត្ថ កិច្ច បន ឃាត់ ខ្លួន  បញ្ជូន បន្ត ទៅ 
អធិការ ដា្ឋាន  នគរបល ខណ្ឌ សៃន សុខ 
ដើមៃបី ចាត់ ការ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ ៕  

នគរ បាល បញ្ជនូ ជន សងែស័យ ៤នាក់ ទៅ តុលាការ រឿង លួច ប្ដរូ លុយ ដុលា្លារក្លែង កា្លាយ
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ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដ្រ ី
ហ៊ុន ស្រន បាន អំពាវ នាវ ឲ្រយ 
ប្រជាជន បន្ត ប្រើ ប្រស ់ក្រដាស 
ប្រក់  ដុល្លារ  អាម្ររិក ប្រភ្រទ ១ 
ដុល្លារ ២ ដុល្លារ និង ៥ ដុល្លារ 
ដោយ   លើក ឡើង ថា ក្រដាស 
ប្រក់ ទំាងន្រះ នៅ ត្រ ចរាចរណ៍ 
ជា ធម្មតា នៅ ក្នុង ស្រដ្ឋកិច្ច។ 

ការ អពំាវនាវ របស ់  លោក នា-
យក រដ្ឋមន្ដ្រី   ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី 
ស្រចក្ដី ប្រកាស របស់ ធនាគារ- 
ជាត ិន្រ កម្ពជុា  (NBC) កាលព ី
ថ្ង្រ ទ ី២៨ ខ្រ ឧស ភា ថា  ខ្លនួកពំងុ  
ពិចារណា មិន ទទួល យក ក្រ-
ដាស ប្រក ់ដលុ្លារ  តម្ល្រ ទាប ៗ   ព ី
ធនាគារ នងិ  គ្រឹះស្ថាន មកី្រហូ-ិ
រញ្ញ វត្ថ ុ  ដោយ សរ  វា  កពំងុ កើន- 
ឡើងច្រើន    ក្នុង ស្ដុក របស់ ខ្លួន  
និង មាន  តម្រូវការ ទាប ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្ដ្រី បាន 
សរស្ររ នៅ លើ ទំព័រ ហ្វ្រស ប៊ុក  
ផ្ទាល់ ខ្លួន  កាល ពីថ្ង្រទី ២៩  ខ្រ 
ឧស ភា ថា ក្រដាសប្រក ់អាម្រ- 
រិក តម្ល្រទាប នៅ ត្រ ចរាចរណ៍ 
ជាធ ម្មតា នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា  
ដចូដ្រល NBC បាន ពន្រយលរ់ចួ 
ហើយ នៅក្នុង ស្រច  ក្ដី ប្រកាស 
របស់ ខ្លួន ។   លោក  សរ ស្ររ ថា ៖ 
«  ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ជូន បង ប្អូន ប្រ-
ជា ពល រដ្ឋ នៅ ទទូាងំ ប្រទ្រស ឲ្រយ  
បាន ជ្រប បន្ថ្រម លើ ការ ប្រកាស  
របស ់ធនា គារ ជាត ិន្រ កម្ពជុា  នៅ 
រសៀល ថ្ង្រ ទ ី២៨  ខ្រ ឧសភា  ឆ្នា ំ

២០ ២០   គឺ បាន បញ្ជាក់ ច្របាស់ 
ហើយ ថា  ក្រដាស ប្រក់ ដុល្លារ 
អាម្ររិ ក ប្រភ្រទ ១ដុល្លារ  ២ 
ដុល្លារ  និង ៥ ដុល្លារ គឺ នៅ ត្រ 
ចាយ បាន ធម្មតា នៅ លើ ទី ផ្រសារ 
ទូ ទាំង ប្រទ្រស  គឺ មិន មាន ការ- 
ហាម ប្រម មិន ឲ្រយ ចាយ ដូច ពាក្រយ  
ចចាម អារា៉ាម នោះ ទ្រ »។

 លោក បន្ថ្រមថា  ៖ « ក្នងុ ករណ ី
ប្រសិន បើ មាន ការ បញ្រឈប់ ឲ្រយ  
ចរា ចរណ៍ ចាយ លុយ ក្រដាស 
ប្រក់ អាម្ររិក ប្រភ្រទ ខាង លើ  
ន្រះ  គឺ ប្រកដ ជា មាន ស្រចក្តី 
ប្រកាស ជា ផ្លវូ ការ ព ីធនា គារ ជាត ិ 
ន្រ កម្ពជុា មនិ ខាន ។  សមូ បងប្អនូ 
ប្រជា ពល រដ្ឋ បន្ត ប្រើប្រស់ ក្រ-
ដាស ប្រក់ អាម្ររិ ក ប្រភ្រទ ($ 1 , 
$2 , $5 ) ដោយ ស្ររី ដោយ 

គា្មាន ការ កាត ់ទកឹ  ឬ កាត ់ផកុ[ភក]់  
អ្វី ទាំង អស់ »។

ស្រចក្ដីប្រកាស របស់  NBC 
ឲ្រយ  ដងឹថា ធនាគារ ជាត ិទកុ ព្រល  
៣ខ្រដល ់ ធនាគារ នងិ គ្រឹះស្ថាន- 
 មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ  ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី១ ខ្រ 
មិថុនា  ដល់ ថ្ង្រទី ៣១ ខ្រ កញ្ញា  
ត្រវូ យក ក្រដាស ប្រក ់ទាងំ អស ់
នោះ មកដូរនៅ  ធនាគារជាតិ ន្រ 
កម្ពុជា  ដើ ម្របី  ដឹក ជញ្ជូន ទៅ បរ-
ទ្រស ដោយ មនិ គតិ តម្ល្រស្រ  វា។ 
បនា្ទាបព់ ីព្រល កណំតន់្រះ ពកួគ្រ 
នឹងគិត តម្ល្រ ស្រវាជា មិន ខាន។  

សមាគម  មកី្រ ូហរិញ្ញវត្ថ ុ កម្ពជុា  
កាល ពីថ្ង្រ ទី២៩ ខ្រ ឧស ភា 
បានច្រញ ស្រច ក្ដី ប្រកាសព័ត៌ - 
មាន មយួ ដល ់សធារ ណ ជន ថា 
សមាគមគាំទ្រ គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម 

ដ្រល  បា នធ្វើឡើង  ដោយ  NBC 
ថា នឹង ជំរុញ ឲ្រយ មាន ការ ប្រើ-
ប្រស ់របូយិ បណ័្ណ ក្នងុ ស្រកុ យ៉ាង 
ទូលំទូលយ ។  

ស្រច ក្ដ ីប្រកាសពត័ ៌មាន     បាន 
បន្តថា ៖  « ជាមយួ គា្នាន្រះ សមា-
គម   មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ  កម្ពុជា ស្នើ 
សមា ជកិ ទាងំ អស ់អនវុត្ត យ៉ាង 
ទូលំ ទូលយ  និង  ប្រកាសដល់ 
សធារណជន ថា ក្រដាសប្រក ់
១ដុល្លារ ២ ដុល្លារ និង ៥ដុល្លារ 
នៅត្រ   ទទលួយក ដោយ  ពងឹ ផ្អ្រក 
លើ តម្ល្រ ស្រដ្ឋ កចិ្ច។ សមា គម ក ៏
ជរំញុ ឲ្រយ សធារណ ជន  ប្រើប្រស ់ 
រូបិយ ប័ណ្ណ ក្នុង ស្រុក (ប្រក់-
រៀល)   យ៉ាងទូលំ ទូលយ  »។ 

លោក បុ៊ន  មុនី សមាជកិក្រមុ-  
ប្រកឹ្រសាភិ បាល CMA និង ជា អគ្គ- 

នាយក  Vithey Microfinance- 
Plc បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល  
ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា សមាជិក   របស់  
CMA  នៅ ត្រ ទទលួយកក្រដាស  
ប្រក់ ទាំង ន្រះ  និង អំពាវ នាវ  ឲ្រយ 
ប្រជាជន  កុំ ភ័យខា្លាច ពី ពាក្រយ 
ចចាម អារា៉ាម  ថា គ្រឹះស្ថាន  ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ  បញ្រឈប់ ការ ទទួល យក 
ក្រដាស ប្រក់ ទាំង ន្រះ ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា ៖ « លោក នា-
យក រដ្ឋ មន្ដ្រី  និង ធនាគារ ជាតិ 
ន្រ  កម្ពុជា  បាន ប្រកាស យ៉ាង 
ច្របាស់ លស់ ដល់ សធារណ - 
ជន ឲ្រយ ប្រើ ប្រស់ ក្រដាស ប្រក់ 
អាម្ររិក ទាំង នោះ ជា ធម្មតា  
ហើយ យើង មើលមិន ឃើញ 
សមាជិក ណា មួយ  របស់ យើង 
មិន ទទួល យក វា នោះទ្រ »។

របាយការណ ៍ របស ់ ធនាគារ- 
ជាត ិន្រ កម្ពជុា ប្រចា ំឆ្នា ំ២០១៩  
បាន  ឲ្រយ ដឹង ថា ចំណ្រក ប្រក់- 
រៀល  កពំងុ ចរាចរណ ៍នៅ កម្ពជុា 
បាន  កើន ឡើង ប្រហ្រល ៣៣ 
ភាគរយ ធៀប នងឹ រយៈព្រល ដចូ 
គា្នា  កាល ពីឆ្នាំ មុន ខណៈ ប្រក់- 
បញ្ញើ  ជា ប្រក់ រៀល បាន កើន- 
ឡើង  ៣៧ ភាគរយ។  

របាយការណ៍ ន្រះ បាន កត់- 
សមា្គាល ់ឃើញ ការ កើន ឡើង ជា 
ប្រចាំ តម្រូវការ រូបិយ ប័ណ្ណ  ក្នុង 
ស្រកុ  ជាមួយនឹង អនុបាត ប្រក់- 
បញ្ញើជាប្រក់  ដុល្លារ បាន ធា្លាក់ 
ចុះ មក នៅ ត្រមឹ  ៨២, ៩ ភាគរយ 
កាល ពីឆ្នា ំមុន  ធៀប ៨៤, ៨ ភាគ- 
រយ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨៕  LA 

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ធនាគារ ពភិព លោក បាន ក្រ 
តម្រូវ ការ ព្រយាករ របស់ ខ្លួន លើ កំណើន 
ស្រដ្ឋកចិ្ច របស ់  កម្ពជុា មក នៅ ត្រមឹ ក្រម 
-១ និង-២,៩ នៅ ឆ្នាំ ន្រះ ដោយ លើក- 
ឡើង ពី ការ រីករាល ដាល កូវីដ ១៩ ដ្រល 
កពំងុ ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល ់យ៉ាង ដណំ ំ ទៅ ដល ់
ក្របាល មា៉ាសុីន សំខាន់ ៗ  សម្រប់ ជំរុញ 
កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច  កម្ពុជា  ក្នុង នោះ មាន 
វសិយ័ ទ្រសចរណ ៍ឧស្រសាហ កម្ម នា ំច្រញ 
នងិ សណំង ់ដ្រល ទាងំ អស ់ន្រះ តណំាង 
ឲ្រយ ជាង ៧០ ភាគ រយ ន្រ កណំើន ស្រដ្ឋកចិ្ច  
នងិ ផ្ដល ់ការងារ មាន កម្រ  ប្រមាណ ជាង 
៤០ ភាគ រយ ន្រ ការងារ  របស់ ប្រទ្រស ។

របាយការណ៍ស្តី ពី  « កម្ពុជា នៅ ក្នុង 
កាលៈទ្រសៈ មាន វិបត្តិ កូវីដ១៩» ដ្រល 

ជា របាយ ការណ៍ របស់ ធនាគារ ពិភព - 
លោក ស្ដីពី បច្ចុប្របន្ន ភាព ស្រដ្ឋកិច្ច ចុង- 
ក្រយ សម្រប ់ កម្ពជុា ច្រញ ផ្រសាយកាល  
ពី ថ្ង្រ ទី ២៩ ខ្រ ឧសភា  បងា្ហាញ ថា ភាព 
ក្រកី្រ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  អាច នងឹ កើន ឡើង 
ក្នុង ចំណោម គ្រួសរ ដ្រល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ  
ក្នុង វិស័យ សំខាន់ៗ  ដូចជា  ទ្រសចរណ៍ 
សំណង់ ពាណិជ្ជ កម្ម  ផលិតកម្ម  និង 
ឧស្រសាហ កម្ម កាតដ់្ររ នៅ ចនោ្លាះ ព ី ៣ ទៅ 
១១ ភាគរយ ដ្រល ខ្ពស់ ជាង កម្រិត នៅ 
ខ្រស្រ  បនា្ទាត់ គោល  ឬ និយយ  ម៉្រយាង ទៀត ថា 
កម្រតិ នៅ ព្រល  ដ្រល គា្មាន ជងំ ឺកវូដី ១៩។ 
ឱន ភាព សរ ពើពន្ធ នឹង មាន កម្រិត  ខ្ពស់ 
បផំតុ ដ្រល មនិ ធា្លាប ់មាន ក្នងុ អឡំងុ ព្រល 
២២ ឆ្នាំ កន្លង មក ។

របាយការណ៍ ន្រះ បន្ថ្រម ថា ការ ដលួ- 
រលំ  ន្រ កមា្លាំង សំខាន់ៗ សម្រប់ ជំរុញ 

កំណើន បាន ប៉ះ ទង្គិច យ៉ាង ខា្លាំង ដល់ 
កណំើន ស្រដ្ឋកចិ្ច  នងិ ធ្វើ ឲ្រយ ការងារ របស ់
មនសុ្រស យ៉ាង ហោច ណាស ់ ១,៧៦ លន  
នាក ់ស្ថតិ ក្នងុ ហាន ិភយ័ ។ របាយការណ ៍
ក៏ បាន ព្រមាន ដ្ររ ថា ការ ហូរ ចូល ន្រ មូល-  
ធន មក ពី ក្រ  ប្រទ្រស ក៏ កំពុង ត្រ ស្តចួ- 
ស្ដើង ទៅៗ  ដ្រល តាម រយៈ ន្រះ វា នឹង 
ញ៉ាងំ ឲ្រយ តម្ល្រ ន្រ ទផី្រសារ អចលន ទ្រព្រយ ស្រតុ   
ចុះ ហើយ ទំនង ជា នឹង ឈាន ទៅ បញ្ចប់ 
ការ រីក លូត លស់ យ៉ាង រហ័ស ន្រ វិស័យ 
សណំង ់ទៀត ផង។ ជាមយួ នងឹ ការ ផ្ដល ់
ឥណទាន ចំនួន ច្រើន នៅ ព្រល បច្ចុប្របន្ន 
ដល់ វិស័យ សំណង់ អចលនទ្រព្រយ  និង កម្ច ី
ទិញ  ផ្ទះ កម្ចី មិន ដំណើរ ការ (កម្ចីខូច) 
អាច  កើន ឡើង។

លោកស្រ ីInguna Dobraja  ប្រធាន   
គ្រប់គ្រង ន្រ ធនាគារ ពិភព លោក ប្រចាំ- 

កម្ពជុា បាន ថ្ល្រង ថា ៖ « ការ រកី រាល ដាល 
ជំងឺ  កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះពាល់ យ៉ាង 
ដំណំ មក លើ ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់   កម្ពុជា ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២០ ។  លោកស្រី បន្ត ថា៖ « វិបត្តិ 
ជា  សកល ដ្រល បង្ក ដោយ ការ រីករាល- 
ដាល ន្រ ជងំ ឺកវូដី១៩  បាន ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះពាល ់
យ៉ាង ខា្លាំង មក លើ ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា »។ 
លោកស្រី បន្ថ្រម ថា ៖ « ធនាគារ ពិភព - 
លោក ប្ដ្រជា្ញា  ថា នឹង ជួយ កម្ពុជា ក្នុង ការ 
ដោះ ស្រយ ឲ្រយ មាន ប្រសទិ្ធភាព ជាមយួ 
វិបត្តិ កូវីដ ១៩ ន្រះ និង ក្នុង ការ ពង្រឹង 
ស្រដ្ឋ កចិ្ច ឲ្រយ ឆប ់ងើប ឡើង វញិ នងិ មាន 
ភាព ធន់ នា ព្រល  អនាគត »។

ដើម្របី ធ្វើ ឲ្រយ មាន ស្ថរិភាព  នងិ កាត ់បន្ថយ 
ហានិ ភ័យ ដល់  ស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រល កំពុង រង 
ផល ប៉ះពាល ់ ខា្លាងំ ន្រះ  រដា្ឋា ភបិាល កាល 
ពីថ្ង្រទី ២៦ ខ្រ ឧសភា...តទៅ ទំព័រ ៨

សៃចក្ត ីបៃកាស របស់  NBC   ធ្វើ ឲៃយម្ចាស់  កៃដាសបៃក់ ដុល្លារ  មួយ ចំនួន  មន អារម្មណ៍ មិន ចៃបាស់ លស់។ ហ្វ្រកប៊ុក 

WB:កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុានឹងធ្លាក់មកនៅក្រមអត្រ-១ទៅ-២,៩%

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ចុះMoUជំរុញខ្រស្រ
ចង្វាក់តម្ល្រសូត្រខ្ម្ររ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ : ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម  
បាន ចុះ អនុស្រសរណៈ យោគ - 
យល ់ គា្នា ជាមយួ ក្រមុហ៊នុ  GSD  
Pheach  Co.,  Ltd ដ្រល ជា 
ក្រុម ហ៊ុន ផលិត សូត្រ ខ្ម្ររ ក្នុង- 
ស្រុក   ក្នុង គោល បំណង ដើម្របី 
ជំរុញ  ចងា្វាក់ តម្ល្រ សូត្រ ខ្ម្ររឲ្រយ 
កាន់  ត្រ រស់រវីក  ឡើង វិញ ។

លោក បា៉ាន សូរស័ក្ត ិ រដ្ឋ មន្ត្រ-ី 
ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន ថ្ល្រង 
ក្នុង  ពិធី ចុះ ហត្ថ ល្រខា កាលពី 
ថ្ង្រ  សៅរ៍ នៅ ខ្រត្ត សៀម   រាប ថា  
ការ ចុះ អនុស្រសរណៈ ន្រះ ធ្វើ ឡើង  
ក្នងុ បណំង ដើម្របី ជរំញុ ខ្រស្រ  ចងា្វាក ់ 
តម្ល្រ ផលតិ ផល  កស-ិពាណជិ្ជ- 
កម្ម  សូត្រ ខ្ម្ររ ន្រ គម្រង  ជំរុញ- 
ទផី្រសារ សម្រប ់កសកិម្ម ខា្នាត តចូ 
(AIMS)ដ្រល ជា គម្រង រមួគា្នា  
រវាង រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជាជាមួយ 
មលូ នធិអិន្តរជាត ិសម្រប ់អភ-ិ
វឌ្រឍន៍ កសិកម្ម (IFAD)ដោយ   
មាន  ទកឹ ប្រក ់  ៤៥ លន ដលុ្លារ 
ក្នងុ នោះ ៨,៦៨លន ដុល្លារ  បាន 
ពី រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ។

លោក បន្តថា គម្រង ជំរុញ- 
ទផី្រសារ សម្រប ់កសកិម្ម ខា្នាត តចូ  
គឺ  ជា ចំណុច ចាប់ ផ្ដើម ដំបូង ន្រ 
ភាព ជា ដ្រ គ ូ រវាង វសិយ័  ឯក ជន  
នងិ រដា្ឋា ភបិាល  ដើម្រប ីលើក កម្ពស ់ 
និង អភិវឌ្រឍ វិស័យ សូត្រ ខ្ម្ររ។  
តាម រយៈ គម្រង ន្រះ   កសិករ 
នឹង  ចុះ  កិច្ច សន្រយា ជាមួយ ក្រុម - 
ហ៊នុ ដើម្រប ីផលតិ សតូ្រ ឆៅផ្គត-់  
ផ្គង់ ដល់ ក្រុម ហ៊ុន ។

លោក ថ្ល្រងថា៖  «ភាព ជា ដ្រ គ ូ
រវាង វិស័យ ឯក ជន ន្រះ   ក៏ មាន 
ការ រៀប ចំការ ផ្គត់ ផ្គង់ សម្របុក 
កូន នាង  ដ្រល មាន គុណ ភាព 
ល្អ ប្រសើរ ជាង មុន  និង ជំរុញ ការ- 
ដំា ដុះ  ដើម មន  ដ្រល មាន  គុណ- 
ភាព  ហើយ កសិករ នឹង ទទួល 
បាន កំណើន   ប្រក់ ចំណ្រញ »។ 

លោក  បន្ថ្រម ថា គម្រងន្រះ 
ជា វ្រទិកា សម្របសម្រួល  ពហុ- 
ភាគី នៅ ក្នងុ ការ ជំរុញ ខ្រស្រ ចងា្វាក់- 
 តម្ល្រ សូត្រតាម រយៈ ការ រក ដំ-
ណោះ ស្រយ លើ បញ្ហា បច្ច្រក- 
ទ្រស  ប្រព័ន្ធ ស្រច ស្រព  ឥណ- 
ទាន  នងិ ការ ធ្វើ ពពិធិ កម្ម ទផី្រសារ  
ព្រម ទាំង ការ ប្រមូល ផ្តុំ ក្រុម 
កសិករ ផលិត ដ្រល មាន ស្រប់  
និង ចង ក្រង  ...តទៅ ទំព័រ ៨
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កម្ពជុានំាចេញអង្ករកើនឡើងជាង៤២%...
តពីទំព័រ ១... របាយការណ៍ បាន ឲៃយ ដឹង 

ថា ការ នាំ ចៃញ អង្ករ ដៃល បាន ឆ្លង កាត់   
ការ តៃតួ ពនិតិៃយ ភតូ គាម អនាមយ័ ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល៥ ខៃ ដើម ឆ្នាំ ២០២០ មាន ចំនួន  
៣៥៦ ០៩៧ តោន កើន ៤២,៣៤ ភាគ  រយ 
បើ ធៀប នឹង រយៈពៃល  ៥ ខៃ  ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដៃល  មាន ចនំនួ ២៥០ ១៧២ តោន ។ ក្នងុ 
នោះ ការ នាំ ចៃញ ទៅ កាន់  សហគមន៍ អឺរ៉ុប 
មាន  ១២២ ០១០ តោន កើន ៥១,១០ 
ភាគ រយធៀប នឹង ចំនួន ៨០ ៧៤៩ តោន 
កាល ពី រយៈ ពៃល  ៥ ខៃ ឆ្នាំ ២០១៩ ទីផៃសារ 
បៃទៃស ចនិ មាន ចនំនួ ១៣៦ ៨២៥ តោន 
កើន  ២៥,២៦ ភាគ រយ បៃទៃស ក្នុង តំបន់ 
អាស៊ាន មាន ចនំនួ ៤៥ ៨២៥ តោន កើន 
៤៥,៣៩ ភាគ រយ និង ទិស ដៅ ផៃសៃងៗ 
ទៀត មាន ចំនួន ៥១,៤៣៧ តោន កើន 
ឡើង  កើន ឡើង  ៧៩,៤០ ភាគ រយ។ 

សមៃប ់បរមិាណ នា ំចៃញក្នងុ រយៈ ពៃល 
៥ ខៃ ខាង លើ គឺ អង្ករ កៃអូប មាន បៃមាណ  
៨១,២៤ ភាគ រយ ស្មើ នឹង  ២៨៩ ២៨៧ 
តោន អង្ករ ចមៃុះ   មាន  ៦២ ៧៧៩ តោន 
និង អង្ករ ចំហុយ មាន   ៤ ០៣១ តោន ។

ដោយ ឡៃក ក្នុង ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ 
នៃះ ការ នាំ ចៃញ អង្ករ សមៃច បាន ៥៥- 
៨៤៥ តោន កើន   ៥៣,៣៨ ភាគ រយ ធៀប 
នឹង ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុង នោះ អង្ករ 
កៃអូប គៃប់ បៃភៃទ មាន   ៥១ ៦៨៣ តោន  
អង្ករ ចមៃុះ គៃប់ បៃភៃទ  ៣ ៥៧៨ តោន 
និង អង្ករ ចំហុយ មាន  ៥៨៤ តោន។

លោក ចាន ់ពៃជៃ បៃធាន គៃប ់គៃង ទទូៅ 
កៃុមហ៊ុន នាំ ចៃញ អង្ករ Signatures of 
Asia បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល  ពី ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ ថា ចាប ់តាងំ ព ីដើម ឆ្នា ំ២០២០ ការ- 
នាំ ចៃញ អង្ករ បាន កើន ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ជា  ពិសៃស បនា្ទាប់ ពី ការ ផ្ទុះ  ជំងឺ កូវីដ ១៩ 

ដៃល ធ្វើ ឲៃយ តមៃវូ ការ ស្តកុ ទកុ សៃបៀង អាហារ  
កើន ឡើង នៅ គៃប់ បៃទៃស  ទាំង អស់ លើ 
ពិភព លោក។ លោក បន្ត ថា កំណើន នៃ   
ការ នា ំ នៃះ គ ឺមាន ទៅ គៃប ់ទសិ ដៅ  ក្នងុ នោះ  
មាន    ទីផៃសារ ចំនួន ដៃល កំពុង មាន កំណើន 
នៃ  ការ បញ្ជា ទិញ ខ្ពស់គួរ ឲៃយ កត់ សមា្គាល់  
ដូច ជា បៃទៃស អូសៃ្តាលី ជា  ដើម។

លោកថ្លៃង  ថា៖ « វាជា សញ្ញា ល្អ សមៃប់ 
ទីផៃសារ អង្ករ កម្ពុជា ពិសៃស អង្ករ កៃអូប 
ដៃល  មាន កំណើន នៃ ការ នាំ ចៃញ ទៅ កាន់ 
ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ កាន់ តៃ ចៃើន» ។

ទោះ យ៉ាង ណា ដោយ សរ  តៃ កំណើន នាំ- 
ចៃញ អង្ករ  ពៃល នៃះ  មាន ជាប់ ទាក់ ទង នឹង 
ការ រីក រាល ដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ លោក ចាន់ 
ពៃជៃ អះអាង ថា មិន ទាន់ ហា៊ាន សន្និដា្ឋាន 
បៃប ណា ទៃ ចពំោះ ការ នា ំចៃញ នៅ  ពៃល ខាង  
មុខ ពៃះ ស្ថាន   ភាព នៃ ការ គៃប់  គៃង  ជំងឺ 
នៃះ និង ការ ស្តុក ទុក សៃបៀង នៅ តាម បៃ-
ទៃស នីមួយ ៗ  ក៏ មាន ចៃើន ដៃរ  ពៃល នៃះ ។ 

លោក កាន ់គន្ធ ីអគ្គនាយក រង កៃមុហ៊នុ 
នាំ ចៃញ អង្ករ Amru Rice មិន អាច ទាក់- 
ទង បាន ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ ប៉ុន្តៃ លោក 
បានសរសៃរ នៅ លើ បណា្តាញ សង្គម ហ្វៃស- 
បុ៊ក ផ្ទាល់ ខ្លួន កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍  ថា ក្នុង 
ដណំាក ់កាល ដៃល ជងំ ឺកវូដី ១៩ កពំងុ បន្ត 
ការ រីក រាល ដាល  នៅ ស្ទើ រគៃប់ បៃទៃស លើ 
ពភិព លោក គ ឺបៃហៃល មាន តៃការ នា ំចៃញ  
អង្ករ ប៉ុណ្ណោះ ដៃល មិន  រង ផល ប៉ះ ពាល់។ 
លោក បន្ត ថា ជា មួយ នឹង ភាព វិជ្ជមាន នៃះ 
លោក គិត ថា ការ នាំ ចៃញ អង្ករ  ទៅ ទីផៃសារ 
អន្តរ ជាតិ នឹង អាច សមៃច បាន រហូត ដល់ 
៨០ មុឺន តោន នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « កូវីដ ១៩ បានធ្វើឲៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ឆ្អឹង ខ្នង សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា និង 
ពិភព លោក ស្ទើរ គៃប់ វិស័យ ក៏ ប៉ុន្តៃ កូវីដ- 

១៩ ក៏ បាន ឆ្លុះ បញ្ចាំង ឲៃយ ឃើញ ថា វិស័យ 
កសិកម្ម និង សៃបៀង អាហារ ពិត ជា មាន 
សរ: សំខាន់ ។ វា ក៏ ជា ឱកាស ដៃល  កម្ពុជា 
តៃូវ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ និង អភិវឌៃឍវិស័យ 
កសិ កម្ម បន្ថៃម ឲៃយ អស់ សកា្តានុពល » ។

លោក លឹម ហៃង អនុ បៃធាន សភា ពា-
ណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន នយិយ ថា  ការ កើន- 
ឡើង បរមិាណ នា ំចៃញ នៅ ពៃល នៃះ គ ឺជាប ់
ទាក់ ទង នឹង ក្តី បារម្ភ របស់ បៃទៃស ជា ចៃើន 
លើ ពិភព លោក ពី កង្វះ ខាត ស្តុក សៃបៀង 
អាហារ នា អំឡុង ពៃលការ  រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩   ។ លោក បន្ត ថា នៃះ គឺ ជា ឱកាស 
ដៃល បង្ហាញ ថា កម្ពជុា តៃវូ តៃ ខតិ ខ ំក្នងុ ការ- 
ពងៃងឹ នងិ ពងៃកី ការ ដា ំដុះ នងិ បង្កើន ផល 
កសផិល ដៃល ទាក ់ទង នងឹ ចណំ ីអាហារ ឲៃយ 
បាន កាន់ តៃ ខា្លាំង បន្ថៃម ទៀត។

លោក នយិយ ថា៖ « កវូដី ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល ់ 
ការ នាំ ចៃញផលិត ផល កស-ិឧសៃសាហកម្ម 
ប៉ុន្តៃ សមៃប់ វិស័យ ផលិត ផល កសិកម្ម 
ចំណី អាហារ គឺ មានភាព ល្អ បៃសើរ ខា្លាំង»។

លោក បន្ថៃម ថា ជា មួយ  ភាព អំណយ- 
ផល នៃ ទតីាងំ ភមូ ិសសៃ្ត នងិ អាកាស ធាត ុ
កម្ពុជា នៅ មាន ឱកាស ចៃើន ក្នុង ការ ទាក់- 
ទាញ អ្នក វិនិយោគ ឲៃយ ចូល មក បណា្តាក់ ទុន 
លើ វិស័យ កសិកម្ម ។

របាយការណ៍ របស់ កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា- 
បៃមាញ ់នងិ នៃសទ បាន ឲៃយ ដងឹ ថា កាល- 
ព ីឆ្នា ំ២០១៩ ការ នា ំអង្ករ ចៃញ របស ់កម្ពជុា 
ទៅ កាន់ ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ មាន ចំនួន៦២០- 
១០៦តោន ធា្លាក់ ចុះ ០,៩៧ ភាគ រយ  បើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ដៃល មាន ចំនួន 
៦២៦ ២២៥ តោន ។ ក្នងុ នោះ បៃក ់ទទលួ 
បាន មាន ចនំនួ ៥០១ លាន ដលុា្លារ  ធា្លាក ់ចុះ 
៤,៣ ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨ ដៃល  
មាន តម្លៃ ៥២៤ លាន ដុលា្លារ៕ LA

កៃមុហ៊នុ Nike របស ់អាមៃរកិ  
រកៃសា ជំហរ បៃឆំង ការ រីស អើង 
ជាត ិសសន ៍ជាមយួ យទុ្ធ នាការ 
ដោយ បៃើបៃស់ ឃ្លា«កុំ ធ្វើ វា! 
(Don't Do It!)»ដៃល អ្នក 
លៃង បណា្តាញ សង្គម   twitter 
បៃើបៃស់ ឃ្លា ដ ៏លៃបី លៃបាញ របស ់
ខ្លនួ  ពៃល តវា៉ា បៃឆងំ ភាព យង-់ 
ឃ្នង របស ់នគរ បាល ដៃល បាន 
រកី រាលដាល ពាស ពៃញ សហរដ្ឋ 
អាមៃរិក ។ 

កៃមុហ៊នុ យកៃស ផលតិ សម្លៀក-   
បពំាក់ កីឡា អាមៃរកិ បាន នយិយ 
នៅ ក្នុង វីដៃ អូ ដៃល បាន បង្ហាះ 
នៅលើ បណា្តាញ សង្គម កាលពី 
ថ្ងៃ សុកៃឲៃយ ដឹង ថា៖«ពៃល ណា 
ក ៏ដោយ, សមូ កុ ំធ្វើ វា ឲៃយ សោះ!...
កុ ំធ្វើ ពតុតៃបុត ថា គា្មាន បញ្ហា នៅក្នងុ 
បៃទៃស អាមៃរិក »។

សរ នោះបាន កើត មាន  ពៃល 
កៃុម  អ្នក តវា៉ា ទូទាំង អាមៃរិក ធ្វើ 
បាត ុកម្ម តាម ដង ផ្លវូ បៃឆងំ ការ- 
ធ្វើ អំពើ ឃោរឃៅ លើ លោក 
George Floyd ដៃល ជា បុរស  
ជន ជាត ិអា ្រហ្វកិ សញ្ជាត ិអាមៃរកិ 
ដៃល បាន ស្លាប ់បាត ់បង ់ជវីតិ ក្នងុ 
ដៃ នគរបាល ក្នុង ទីកៃុង Min-
neapolis  រដ្ឋ Minnesota 
កាល ព ីខៃ សបា្តាហ ៍ មុន នៃះ ។ 

ក្នុង សញ្ញា នៃ  សមគ្គី ភាព ដ៏ 
កមៃ  កៃុម ហ៊ុន Adidas ដៃល 
ជា  ដៃគូ បៃកួត បៃជៃងដ៏ធំ  បាន 
បង្ហាះ វដីៃអ ូនោះ តាម បណា្តាញ 
សង្គម Tweeter ឡើង វញិ ដោយ  
ភា្ជាប់ ជាមួយ សរ មាន ខ្លឹម សរ  
ថា៖«រមួ គា្នា ជា របៀប ដៃល យើង 
ឆ្ពោះ ទៅ មុខ។ រួមគា្នា ជា របៀប 
ដៃល យើង ផ្លាស់ ប្តូរ»។ 

ការស្លាប ់របសល់ោក Floyd 
កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ តៃូវ គៃ ថត បាន 
ជាប់ ក្នុង វីដៃអូ ទូរស័ព្ទ ដ៏ រន្ធត់  
ដៃល   គៃ ឃើញ នៅ ជុំវិញ ពិភព- 
លោក នាពៃលនៃះដៃល មន្តៃី 
នគរ   បាល សៃបៃក សបាន យក ជង្គង ់ 
សង្កត់ក របស់ លោក  Floyd 
រយៈ ពៃល ជតិ ៩ នាទ ីរហតូ ដល ់
គាត់ លៃង ធ្វើ ចលនា ខណៈ 
ដៃល មន្តៃី នគរ បាល ៣នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត ឈរ នៅកៃបៃរ នោះ។ 

កៃមុហ៊នុ Nike បាន នយិយ 
ក្នងុ វដីៃអ ូដៃល ពាកៃយ«សៃបៃកស» 
បាន ផសុ ឡើង នៅ ផ្ទៃ ខាង កៃយ   
ពណ៌ ខ្មាថា៖«កុំ តៃឡប់  ទៅកាន់ 
ការរីសអើង ពូជសសន ៍។ កុំ 
ឲៃយ ជីវិត ដ៏ ស្លូតតៃង់ តៃូវបាន គៃ 
យក ព ីពកួ យើង។ កុ ំយក  លៃស 
ផៃសៃងទៀត។ កុំ គិត ថា  រឿងនៃះ 

មិន ប៉ះពាល់ ដល់ អ្នក »។ 
យុទ្ធនា ការ ធ្វើ ឡើង ដោយ 

លំបាក ជា លើក ដំបូង  សមៃប់ 
កៃុមហ៊ុន Nike ដៃល ពាកៃយ 
សោ្លាក « សូម ធ្វើ វា ចុះ(Just 
Do It!)»របស់ ខ្លួន តៃូវ បាន គៃ 
ស្គាល់ ទូទាំង ពិភព លោក បាន 
ឈានដល ់បញ្ហា យតុ្តធិម ៌សង្គ ម  
អាមៃរិក។ 

កាលពី ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ ២០១៨  
កៃមុហ៊នុ Nike បានធ្វើ ឲៃយ រជំើប- 
រំជួលពៃល កៃុមហ៊ុន  បញ្ចៃញ  យុទ្ធ- 
នាការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ដោយ បង្ហាញ 
កីឡា បាល់ ទាត់ និងសកម្ម ជន  
អាមៃរិក Colin Kaepernick 
រិះគន់ សមៃប់ ការ លុត ជង្គង់  
ពៃល គោរព ទង់ ជាតិ អាមៃរិក   
នៅ ឯ ការ បៃយុទ្ធបៃឆំង ការ រី ស - 
អើង ជាតិ សសន៍ ៕ AFP/RR

កេមុហុ៊នNikeនិងAdidasតេវូគ្នារឿងបេឆំាងការ-
រើសអើងពូជសាសន៍កេយមរណភាពរបស់Ployd

WB:កំណើនសេដ្ឋកិច្ច...
តពី ទំព័រ ៧...បាន ដំណើរ ការ 

វិធានការ ជុំទី៤  ដើ មៃបី ជួយ ដល់ 
កៃុម ហ៊ុន  រោងចកៃ និង សហ-
គៃស ដើ មៃបី បន្ត រស់ បាន។

រដា្ឋា  ភិបាល បាន សមៃចបន្ធូរ- 
បន្ថយ ការ អនុវត្ត ពន្ធ កាត់ ទុក 
សមៃប់  ធនាគារ ក្នុង សៃុក និង 
បរទៃស។ សមៃប់ កម្ចី ថ្មីៗ រដា្ឋា- 
ភ ិបាល បាន សមៃច  កាត ់បន្ថយ  
អតៃ ពន្ធ កាត់ទុក លើ ធនាគារ  
និង គៃឹះស្ថាន មីកៃូ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ទាំង  បៃភព ខាង កៃ និង ក្នុង 
សៃុក មក នៅ តៃឹម  ៥ ភាគរយ 
សមៃប់ ឆ្នាំ  ២០២០ នៃះ ។

ការ បនា្ទាប អតៃ ពន្ធ កាត់ ទុក 
លើ ធនាគារ នងិ គៃឹះស្ថាន មកីៃ-ូ 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុទាងំ បៃភព មក ព ីខាង 
កៃ និង ក្នុងសៃុក មក នៅ តៃឹម 
១០ ភាគរយ សមៃប់ ឆ្នាំ២០ ២ ១ 
និង កៃ តមៃូវ អតៃ ពន្ធ កាត់ ទុក 
លើ ធនាគារ គៃឹះស្ថាន មីកៃូ- 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុទាងំ បៃភព មក ព ីខាង 
កៃ និង ក្នុង សៃុក មក នៅ តៃឹម 
កមៃតិ ធម្មតា សៃប ជាមយួ  ចៃបាប់ 
និង បទ បៃបញ្ញតិ្ត ដៃល កំពុង  អនុ-
វត្ត ជាធរ មាន ក្នុង ឆ្នាំ២០២២ ។

សមៃប ់កម្ច ីចាស ់រដា្ឋាភបិាល 
បាន  សមៃច ចិត្ត កាត់ បន្ថយ 

អតៃ ពន្ធ កាត់ ទុក លើ ធនាគារ  
នងិ គៃឹះស្ថាន មកីៃ ូហរិញ្ញ វត្ថទុាងំ  
បៃភព មក ពី ខាង កៃ និង ក្នុង 
សៃុក មក នៅ តៃឹម ១០ ភាគរយ 
សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០។ កៃតមៃូវ 
អតៃ ពន្ធ កាត់ ទុក លើ ធនាគារ 
នងិ គៃឹះស្ថាន មកីៃ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុទាងំ   
បៃភព មក ពី ខាង កៃ និង ក្នុង 
សៃុក មក នៅ តៃឹម កមៃិត ធម្មតា  
សៃប ជាមយួ នងឹ ចៃបាប ់នងិ បទ- 
បៃបញ្ញត្តិ ដៃល កំពុង អនុវត្ត ជា 
ធរមាន  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១។ 

កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច នងិ ហិរញ្ញ- 
វត្ថុ នឹង បង្កើត « មូលនិធិ ធានា 
ឥណទាន» ជាមយួ ថវកិា ២០០ 
លាន ដុលា្លារ  ដើ មៃបី ធានា បៃក់ 
កម្ច ី តាម រយៈ ធនាគារ នងិ មកីៃ-ូ 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុដៃល បៃើបៃសគ់ោល-  
ការណ៍ ទីផៃសារ ដើមៃបី ជួយ កាត់- 
បន្ថយ លហំរូ សច ់បៃក ់ នងិទនុ  
បង្វិល  របស់ កៃុម ហ៊ុន  ក្នុង គៃប់ 
វិស័យ ទាំង អស់ យ៉ាង ហោច- 
ណាស់  ២ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ។ 
កៃសួង នឹង បមៃុងទុក ហិរញ្ញ វត្ថុ 
បន្ថៃម  ៣០០ លាន ដលុា្លារ   ដើមៃបី 
គាំទៃ  និង ដើរតួជា កាតាលីករ 
ដើមៃបី ជំរុញ កំណើន នា អំឡុង 
ក្នុង  និង កៃយ វិបត្តិ ៕LA

កេសួងពាណិជ្ជកម្មចុះMoU...
តពី ទំព័រ ១... បង្កើត កៃុម 

កសិករ ផលិត ថ្មីៗ បន្ថៃម ទៀត  
ក្នុង គោលបំណង ដើមៃបី ពងៃីក  
និង កៃ លម្អ ផលិកម្ម ឲៃយ  សៃប 
តាម  បទ ដា្ឋាន សតូៃ ខ្មៃរ តាមរយៈ  
បច្ចៃក ទៃស ថ្មីៗ ដើមៃបី ឆ្លើយ តប 
តមៃូវ ការ ទីផៃសារ ។

លោក ថ្លៃងថា៖ «កៃសងួ បាន 
សហការ ជា មយួ វសិយ័ ឯក ជន  
និង ដៃ គូ អភិវឌៃឍ  ខៃសៃ ចង្វាក់   តម្លៃ 
សូតៃ  ដើមៃបី ដោះ សៃយ កង្វល់ 
ជា  អាទិ ភាព  និង ពងៃីក វិស័យ 
សូតៃ សមៃប់ សៃដ្ឋ កិច្ច ជាតិ 
ដោយ ផ្អៃក លើ តមៃូវ ការ ផលិត - 
ផល សូតៃ នៅ ក្នុង សៃុក  និង 
ទីផៃសារ អន្ដរ ជាតិ »។

លោក សៃ ី អ៊ុ ំ សោភា  នាយកិា 
បៃតិបត្តិ កៃុម ហ៊ុន  GSP  Phe- 
ach  Co. ,  Ltd  ដៃល ជា កៃុម- 
ហ៊ុន ផលិត សូតៃ ខ្មៃរ ក្នុង សៃុក 
មាន  មូល ដា្ឋាន នៅ ខៃត្ត សៀម - 
រាប បៃប់ ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍  កាលពី 
ថ្ងៃ  អាទិតៃយថា ការ ចុះ អនុសៃស-
រណៈ នៃះ គជឺា រមួ ចណំៃក របស ់
វិស័យឯកជន  ក្នុង ជួយជំរុញ 
ទផីៃសារ សតូៃ ខ្មៃរ នងិ បង្កើត ការ- 
ងរ  ឲៃយ កសិករ។   ជាមួយ គា្នានៃះ 
ទាងំ រដា្ឋា ភបិាល នងិ  វសិយ័ ឯក-
ជន កំពុង ខិត ខំបៃឹង បៃង ជំរុញ 
ឲៃយ ការ ផលិតសូតៃ មាន តម្លៃ 

ដើម  ទាប  ដើមៃបី រកៃសាភាព បៃកួត- 
បៃជៃង ក្នុង ទីផៃសារ ។  លោកសៃី 
ថ្លៃង ថា៖ «នៃះ ជា ការ ចូល រួម  
អភិវឌៃឍន៍ វិស័យ សូតៃ  ខ្មៃររបស់ 
យើង ។ នៅ ពៃល អនាគត  យើង 
ចង់ ជំរុញ ឲៃយ កសិ ករ ដាំដុះដើម 
មនឲៃយបាន គៃប់ គៃន់  ហើយ 
កៃុម ហ៊ុន នឹង ជួយ ផ្តល់   បច្ចៃក - 
ទៃស ដាំ ដុះ ដល់ ពួកគាត់ »។

ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ វិស័យ សូតៃ ខ្មៃរ 
មាន ភាព រស់ រវីក ឡើង វិញ រដ្ឋា- 
ភិបាល  បាន រៀប ចំ យុទ្ធ សសៃ្ត  
សូតៃ ជាតិ  ២០១៦ -២០ ២០  
ក្នុង  បំណង ធ្វើ ឲៃយការ ចិញ្ចឹម កូន 
ដង្កវូ នាង សមៃប ់ផលតិ សរសៃ  
សូតៃ មាន  ភាព ទំនើប ទាន់  និង 
បៃកប ដោយ ចីរភាព ។  នៃះបើ 
យោង តាម  លោក សូរស័ក្តិ  ។ 

អ្នក សៃី ចៃង សុភាព  ស្ថាប-
និក និង ជា បៃធាន សមាគម  
កី តមៃបាញ ខ្មៃរ បាននិយយ   ថា 
អាជវីកម្ម ផលិត ផល ព ីតមៃបាញ 
ខ្មៃរ  កំពុង ខ្វះ ទីផៃសារ យ៉ាង ខា្លាំង 
ដោយ ការ រាត តៃបាត  នៃ ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ ។  អ្នក សៃ ីបន្តថា ដើមៃប ីរកៃសា 
ភាព បៃកតួ បៃជៃង  នងិ រក ទផីៃសារ 
សូតៃ ខ្មៃរ ឲៃយ មាន ភាព រស់ រវីក 
ឡើង វិញ  រដា្ឋា ភិបាល តៃូវ ទប់- 
ស្កាត់ កុំឲៃយ មាន ការ នាំ ចូល ផលិ ត - 
ផល ពី សូតៃ ក្លៃង កា្លាយ ៕ LA



ការសម្រេចបាននូវកំណើនស្រេដ្ឋ-
កិច្ច គឺជាគោលដៅដ៏ចម្រេបងរបស់
ប្រេទ្រេសនានាក្នុងសកលលោក។
កំណើនស្រេដ្ឋកិច្ច បង្កើតការងារ
កាន់ត្រេច្រេើនបង្កើនប្រេក់ចំណូល
កាត់បន្ថយភាពក្រេីក្រេនិងលើកស្ទួយ
ជីវភាពរបស់ប្រេជាពលរដ្ឋ។ទោះ-
យ៉ាងណាក្តីដើម្រេបីសម្រេចបាន
កំណើនន្រេះប្រេទ្រេសនីមួយត្រេូវប្រេើ-
ប្រេស់ធនធានឱ្រេយមានប្រេសិទ្ធិភាព
ដើម្រេបីបង្កើនផលិតផលនិងស្រេវាកម្ម
កាន់ត្រេច្រេើនទៅកាន់ទីផ្រេសារ។ទីផ្រេសារ
មូលបត្រេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុង
ការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រេូវការន្រេះ
តាមរយៈការកៀរគរមលូធនដ្រេលចា-ំ
បាច់សម្រេប់នវានុវត្តន៍ការអភិវឌ្រេឍ
ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគ្រេសធំៗនិង
សហគ្រេសធុនតូចនិងមធ្រេយមប្រេកប-
ដោយប្រេសិទ្ធភាពនិងតមា្លាភាព។
 តើទីផ្សារមូលបត្ជួយជំរុញដល់
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្ត្ច?
  ផ្សារភ្ជាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកមាន
តម្ូវការមូលធន
ទីផ្រេសារមូលបត្រេអនុញ្ញាតឱ្រេយមូលធន
ហូរច្រេញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់អ្នក-
ដ្រេលមានតម្រេូវការ។ន្រេះមាន-
ន័យថាអ្នកមានតម្រេូវការហិរញ្ញ-
ប្រេបទានដចូជាក្រេមុហ៊នុនងិសាជវីកម្ម
អាចប្រេើប្រេស់មូលធនដ្រេលបានពី
ប្រេក់សន្រេសំរបស់វិនិយោគិនបុគ្គល
ដើម្រេបីវិនិយោគលើនវានុវត្តន៍ហ្រេដ្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធនងិការផលតិទនំញិនងិ
ស្រេវាកម្មដ្រេលន្រេះជាហ្រេតុបណា្តាល
ឱ្រេយមានការកើនឡើងន្រេផលិតភាព
នៅក្នុងស្រេដ្ឋកិច្ចនាំឱ្រេយមានការងារ

កាន់ត្រេច្រេើនការប្រេើប្រេស់ទនំញិនងិ
ស្រេវាកម្មកាន់ត្រេច្រេើនដ្រេលនាំឲ្រេយ
សកម្មភាពស្រេដ្ឋកិច្ចឈានទៅរក
កំណើននិងការអភិវឌ្រេឍ។
 ជំរុញឱ្យមានការវិនិយោគនិង
សន្ស ំ
ទីផ្រេសារមូលបត្រេលើកទឹកចិត្តឱ្រេយ

មានការសន្រេសំរយៈព្រេលវ្រេងក្នុង
ចំណោមសាធារណជននិងវិនិយោ-
គិនបុគ្គល។វាក៏ជួយសម្រេួលដល់
ប្រេសិទ្ធភាពមុខងាររបស់ប្រេព័ន្ធ
ធនាគារដោយអាចធ្វើការផ្គូផ្គង
ដោយផ្ទាល់រវាងវិនិយោគិននឹង 
ការវិនិយោគរយៈព្រេលវ្រេង។ការ-
បង្កើនការវិនិយោគតាមរយៈការរួម
ទុនលើក្រេុមហ៊ុនផលិតកម្មនិងស្រេវា-
កម្មកានត់្រេច្រេើនអនញុ្ញាតឱ្រេយសាធា-

រណជនទទួលប្រេយោជន៍ពីកំណើន
ស្រេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់កម្រេិតជីវភាព
និងបង្កើតបានឱកាសវិនិយោគ
ផ្រេស្រេងៗដ្រេលទាងំអសន់្រេះសទុ្ធសងឹត្រេ
ជាកតា្តានាំមកនូវកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ច។
 ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការអភិវឌ្ឍ
ហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ការអភវិឌ្រេឍហ្រេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធគជឺា

លក្ខខណ្ឌចាបំាច់សម្រេប់កណំើននងិ
ការអភវិឌ្រេឍរយៈព្រេលវ្រេងប្រេកបដោយ
ចីរភាព។ទីផ្រេសារមូលបត្រេគឺជាច្រេក
ហិរញ្ញប្រេបទានដ៏សមស្រេបសម្រេប់
ការអភិវឌ្រេឍហ្រេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ្រេល
រួមចំណ្រេកដល់ការអភិវឌ្រេឍស្រេដ្ឋ-
កិច្ចសង្គមតាមរយៈការបំព្រេញតម្រេូវ-
ការសំខាន់ៗដូចជាការសា្ថាបនា
ផ្លូវថ្នល់ប្រេព័ន្ធលូការដឹកជញ្ជូន

សាធារណៈថាមពលលនំៅឋាននងិ
ប្រេព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ជាដើម។
  ប្ងច្កធនធានមូលធនឲ្យមាន
ប្សិទ្ធភព
ទីផ្រេសារមូលបត្រេជំរុញឱ្រេយមានការ-

ប្រេងច្រេកធនធានមូលធនឱ្រេយមាន
ប្រេសិទ្ធភាពតាមរយៈការផ្តល់នូវ
ផលិតផលវិនិយោគច្រេើនប្រេភ្រេទ
ដ្រេលមានលក្ខណៈផ្រេស្រេងៗគា្នាដ្រេល
ទាំងន្រេះអនុញ្ញាតឱ្រេយវិនិយោគិនប្រេង
ច្រេកធនធានទៅលើការវិនិយោគយ៉ាង
មានប្រេសិទ្ធភាពទៅតាមបុគ្គលិគ
លក្ខណៈន្រេវិនិយោគិននីមួយៗក្នុង
ការហ៊ានទទួលយកហនិភ័យនិង
ប្រេក់ចំណ្រេញ។
 ការអភិវឌ្ឍសហគ្សធុនតូចនិង
មធ្យម

យោងតាមក្រេសួងឧស្រេសាហកម្ម
វិទ្រេយាសាស្ត្រេ បច្ច្រេកវិទ្រេយានិងនវា-
នុវត្តន៍សហគ្រេសធុនតូចនិងមធ្រេយម
បានចូលរួមចំណ្រេក៥៨ភាគរយន្រេ
ផលិតផលក្នងុស្រេកុសរុប(ផ.ស.ស)
និងបង្កើតការងារប្រេហ្រេល៧០
ភាគរយន្រេការងារសរុបនៅកម្ពុជា
ដ្រេលផ្តល់នូវប្រេក់ចំណូលសម្រេប់
បុគ្គលដ្រេលមានចំណូលទាបនិង
មធ្រេយមជំរុញកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ច និង
ស្ថិរភាពសង្គម។ទីផ្រេសារមូលបត្រេ
ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រេដល់
កំណើនន្រេះតាមរយៈការផ្តល់នូវ
ហិរញ្ញប្រេបទានក្នុងបរិយកាសមួយ
អំណោយផលដល់សហគ្រេសធុន-
តូចនិងមធ្រេយមដូចជាកាត់បន្ថយ
ចំណាយនិងបន្ទុកផ្រេស្រេងៗក្នុងការ-
ទទួលបានប្រេភពទុនដ្រេលចាំបាច់
សម្រេប់ការពង្រេីកអាជីវកម្មរបស់
ពួកគ្រេ៕
រៀបរៀងដោយ៖ក្ុមហ៊ុនផ្សារ

មលូបត្កម្ពជុានាយកដ្ឋានបត្បិត្ត-ិ
ការទីផ្សារ
អុីម្ល៖market@csx.com.kh
ទូរស័ព្ទ៖023958888
023958885
ស្រេចក្តីប្រេកាស៖អត្ថបទន្រេះត្រេូវ

បានចងក្រេងក្នងុគោលបណំងផ្តល់ជា
ព័ត៌មាននិងការអប់រំប៉ុណោ្ណោះដោយ
មនិផ្តល់អនសុាសនណ៍ាមយួទាកទ់ង
និងការវិនិយោគទ្រេ។ក្រេុមហ៊ុនផ្រេសារ
មូលបត្រេកម្ពុជាមិនទទួលខុសត្រេូវ
រាល់ការបាតប់ង់ឬខចូខាតណាមយួ
ដ្រេលកើតឡើងពីការប្រេើប្រេស់អត្ថ-
បទន្រេះឡើយ៕
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តួនាទីរបស់ទីផ្សារមូលបត្រក្នុងការជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រ៖ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

ធនាគារអ្សុីលីដបានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្កម្មសិទ្ធិជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ង្ចន្ទសបា្តាហ៍មុន។



ក្រុងគ្ររៈ  ប្រធា នា ធិប តី 
អ្រហ្រស៊បី លោក  អាប ់ដ្រល ហ្វា- 
តាហ៍  អាល់ -ស៊ី ស៊ី  និង សម - 
ភាគី បារាំង របស់ លោក គឺ-
លោក  អ្រ ម៉ា នយ៊ អ្រល  ម៉ា ក្រង៊  
បាន ពភិាក្រសា គ្នា កាល ព ីថ្ង្រ សៅរ ៍ 
អំពី ការ អភិវឌ្រឍ បញ្ហា ក្ន៊ង តំបន់ 
មួយ ចំនួន  នៅ ក្ន៊ង នោះ រួម មន  
ស្ថាន ការណ៍ នៅ ក្ន៊ង ប្រទ្រស-
លីប៊ី ជា ដើម ។ 

 អ្នក នាំ ពាក្រយ ប្រធា នា ធិប តី 
អ្រហ្រស៊បី  លោក  បាស សម  រា៉ាឌ ី
បាន ថ្ល្រង នៅ ក្ន៊ង ស្រចក្តី ថ្ល្រង-
ការណ៍ មួយ ថា  នៅ ក្ន៊ង ការ- 
សន្ទនា តាម ទូរ ស័ព្ទ  លោក-
ម៉ាក្រង៊ បាន ថ្ល្រង ថា  លោក បាន 
ផ្លាស ់ប្តរូ ទស្រសនៈ គ្នា ទៅ វញិ ទៅ-
មក  ជា មួយ លោក ស៊ី ស៊ី  អំពី 
បញ្ហា ទាំង ន្រះ  ខណៈ ក្រ៊ង គ្ររ 
បាន ដើរ តួ នា ទី នយោ បាយ 
យ៉ាង សំខាន់ នៅ ក្ន៊ង តំបន់ ។  

 សម្រប់ ខាង លោក  លោក 
ស៊ីស៊ី  បាន អះអាង ថា  តួ នា ទី 
សំខាន់ របស់ អ្រហ្រសី៊ប សម្រប់ 
ដោះ ស្រយ វិបត្តិ នៅ លី ប៊ី  បាន 
ផ្អ្រក ទៅ លើ ការ ស្តារ  ស្ថា ប័ន 
នានា  រប ស់ រដ្ឋ   លី ប៊ី ឡើង វិញ  
ដោយ បាន បញ្ចប់ ការ រីក រាល - 
ដាល ន្រក្រ៊ម ឧក្រិដ្ឋ ជន  និង 

ក្រ៊ម សកម្ម ប្រយ៊ទ្ធ ភ្ររវ ករ  នៅ 
ក្ន៊ង ប្រទ្រស ន្រះ ។ 

 លោក បាន បន្ថ្រម ថា  អ្រហ្រស៊បី 
ក៏ បាន ផ្តល់ អាទិ ភាព ចម្របង គឺ  
ប្រយ៊ទ្ធ ជា មួយ នឹង  ក្រ៊ម ភ្ររវករ  
ដ ើម្រប ី មន  ស្ថរិ ភាព នងិ សន្តសិខ៊  
និង បញ្ចប់ អន្តរាគមន៍ បរទ្រស 
ខ៊ស ច្របាប់៕Xinhua/SK 

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  សភា របស់ 
ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន ចាប់- 
ផ្តើម អាណត្តិថ្មី ៤ ឆ្នាំ របស់ ខ្លួន 
ដោយ មន សមជិក ស្រី ច្រើន 
បំផ៊ត  នៅ ក្ន៊ង នោះ  មន អន៊ - 
ប្រធាន សភា ជាស្ត្រី លើក ដំបូង 

មិន ធា្លាប់ មន ពី ម៊ន មក  ។ 
យោង តាម ពត័ម៌ន  ដ្រល ត្រវូ 

បាន ច្រញ ផ្រសាយ ដោយ ល្រខា - 
ធិការ ដា្ឋាន សភា បាន ឲ្រយ ដឹង ថា 
នៅ ក្ន៊ង ចំណោម អ្នក តំណាង - 
៣០០ នាក ់ ដ្រល បាន ចាប ់ផ្តើម 

អាណត្តិ ៤ ឆ្នាំ របស់ ពួក គ្រ នោះ  
សម ជិក ៥៧ រូប  ឬ  ១៩ ភាគ - 
រយ   គឺ ជា ស្ត្រីដ្រល  ជា ចំនួន - 
ច្រើន បផំត៊ នៅ ក្នង៊ ប្រវត្ត ិសស្ត្រ 
របស់ ប្រទ្រស កូរ៉ូខាង ត្របូង ។ 

សភា ន្រះក៏ នឹង ជ្រើស រីស 
តណំាង សម ជកិ សភា អា ណត្ត ិ
ទី ៤ គឺ លោក ស្រី គីម  សង  ហ៊ី  
ន្រ គណបក្រស ប្រជាធិប ត្រយ្រយ 
ដ្រល កំព៊ង កាន់ អំណាច  ជា 
អន៊ប្រធាន សភា ស្រី ទី១ របស់ 
ខ្លួន ដ្ររ។ 

 ព័ត៌មន នោះ បាន បង្ហាញ ថា 
មន សមជកិ ថ្ម ីសរប៊ ១៥១ របូ 
ទាំង មក ពី គណ បក្រស កាន់ អំ- 
ណាច  និង គណបក្រស ប្រ ឆំង 
នៅក្ន៊ង  សភាទី ២១  ដ្រល តំ- 
ណាង ឲ្រយ ៥០,៣ ភាគ រយ  គឺ 
កើន ឡើង ពី ៤៤ ភាគ រយ ន្រ 
សមជិក សភា នៅ ក្ន៊ង សភា-     
ទី ២០ ៕ Yonhap/PSA 
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ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  ប្រធា នា-
ធិប តី អាម្រ រិក លោក ដូ ណាល់-
ត្រំ  បាន ថ្ល្រង ថា  លោក កំព៊ង 
កាត់ ផ្តាច់ ទំនាក់ ទំនង  ជា មួយ 
អង្គការ ស៊ខ ភាព ពិភព លោក  
ជ៊ំវិញ ការគ្រប់គ្រង  និង  ដោះ - 
ស្រយ អពំ ីការ ឆ្លង រកី រាល ដាល 
ន្រ វ ីរស៊ ផ្លវូដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា ប្រភ្រទ-
ថ្មីដ៏ ចម្ល្រក  ខណៈ ចំនួន អ្នក- 
ស្លាប់ ដោយ សរ វី រ៊ស ន្រះ បាន 
កើន ឡើង ម្តង ទៀត  នៅ អាម្រ រកិ 
និង ប្រទ្រស ប្រ ស៊ីល ។ 

 វ ីរស៊ផ្ល ូវ ដ ង្ហើម ន្រះ ដ្រ ល បាន  
បង្ក ឲ្រយ មន៊ស្រស ជាង ៣៦៤០០០ 
នាក់  ហើយ បាន បំផ្លាញ ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច សកល លោក កំព៊ងឆ្លង- 
រាល ដាល នៅ  ល្របឿន ខ៊ស គ្នា  
នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក  ដោយ  
អឺរ៉៊ប កំព៊ង បើក ប្រទ្រសឡើង- 
វិញ  កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  ក្រយ ពី 
ការ មើល ឃើញ អពំ ីចនំនួ ន្រ ការ 
ឆ្លង របស់ ខ្លួន បានបន្ត  ធា្លាក់ ច៊ះ 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ មក ។ 

 រូប ភាព វិមន  Leaning-
Tower of Pisa  នៅ ប្រទ្រស- 
អ៊ីតាលី  បាន បើក ឡើង វិញ  
ខណៈ  អ្នក រស់ នៅ ក្ន៊ង ទីក្រ៊ង  
បា៉ារសី  បាន នា ំគ្នា ទៅ ល្រង តាម 

សនួច្របារ  នងិ បើក ហង លក ់ដរូ 
ឡើង វិញ  សម្រប់ ជា លើក- 
ដំបូង  នៅ ក្ន៊ង រយៈ ព្រល ជា-
ច្រើន ខ្រ មក ន្រះ ។ 

 ប៉៊ន្ត្រ ប្រទ្រស មួយ ចំនួន នៅ 

អាម្រ រកិ ឡា ទនី  កពំង៊ ទប ់ស្កាត ់
ការ ឆ្លង វី រ៊ស ដ៏ លំបាក  អស់ ជា - 
ច្រើន សបា្តាហ៍  ជា ពិស្រស 
ប្រទ្រស ប្រ ស៊ីល  ជា ទី ដ្រល 
ចំនួន អ្នក ស្លាប់ បាន កើន ឡើង 

ដល់ ១១២៤ នាក់ កាល ពី ថ្ង្រ 
ស៊ក្រ  ហើយ មន ការ កត់ ត្រ 
អំពី ចំនួន ន្រ ការ ឆ្លង ថ្មី  នៅ ក្ន៊ង 
ប្រទ្រស មួយ ន្រះ ផង ដ្ររ ។ 

ឧបសគ្គ បណា្តាល មក  ការ ឆ្លង 

រាល ដាលន្រ  វី រ៊ស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ- 
ណា មិន ធា្លាប់ មន ពី ម៊ន  បាន 
ដាក់ សម្ពាធ ទៅលើ អង្គការ ស៊ខ- 
ភាព ពិភពលោក  ហើយ ការ-
សម្រច ចិត្ត របស់ លោក  ដូ - 

ណាល់  ត្រំ  បញ្ចប់ មូល និធិ 
រាប់រយ លានដ៊លា្លារ  បាន ធ្វើ 
ឡើង  នៅ ព្រល ទីភា្នាក់ ងរ អង្គ - 
ការ WHOត្រូវការ យ៉ាងចាំ- 
បាច់បំផ៊ត ។ 

ព ីដ បំងូ លោកត្រ ំ បាន  ផ្អាក-  
ផ្តល់ ថវិកាទៅឲ្រយ អង្គការ ស៊ខ - 
ភាព ពិភព លោក កាល ពី ខ្រ ម៊ន  
ដោយ បាន ចោទ ប្រកាន ់អង្គការ 
មួយ ន្រះ ថា  មិន បាន ធ្វើ ការ ឲ្រយ 
បាន គ្រប់គ្រន់  ដើម្របី ទប់ ស្កាត់ 
ការ ឆ្លងរាល ដាល ន្រវី រ៊ស ផ្លូវ - 
ដង្ហើម កូ រ៉ូណា  កាល ពី ដំបូ ង 
ឡើង ឡើយនោះ   និង ធ្វើ ការ - 
លម្អៀង ជ្រ៊ល ហួស ហ្រត៊ ជា- 
មួយ ប្រទ្រស ចិន  ជា ទី ដ្រល 
ម្ររោគ ន្រះ   បាន ផ្ទ៊ះ ឡើង កាល-
ពី ច៊ង ឆ្នាំ ២០១៩ កន្លង ទៅ ។ 

 កាល ពី ថ្ង្រ ស៊ក្រ  លោក ត្រំ 
បាន ថ្ល្រង ថា  ការ សម្រ ចិត្ត ជា 
អចិ ៃ្រន្តយ៍ ឈប់ផ្តល់    ហិរញ្ញ ប្រប- 
ទាន ដល់  ទី ភា្នាក់ ងរ អង្គការ 
WHO ខណៈ អាម្រ រិក ជា អ្នក- 
ផ្តល់វិភាគទាន  ធំ បំផ៊ត របស់ 
ខ្លួន  ដោយ បាន ផ្តល់ ទឹក ប្រក់ 
ចនំនួ ៤០០ លាន ដល៊ា្លារ  ទៅ ឲ្រយ 
អង្គការ ស៊ខភាព ន្រះ កាល ពី 
ឆ្នាំ២០១៩៕ AFP/SK

លោកម៉ាក្រងុកំពុងស្តាប់អធិការបតីអាល្លម៉ឺង់តាមវីដ្រអូខុនហ្វើរិន។AFP

ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកលោកដូណាល់ត្រំមកដល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសAirForceOneខណៈលោកច្រញពីមូលដ្ឋានអាកាសJointBaseAndrews។AFP

សមជិកសភាជាប់ឆ្នោតឈរថតនៅសភានៅក្នងុក្រងុស្រអូ៊ល។Yonhap

សភាកូរ៉េខាងតេបូងចាប់ផ្តើមអណត្តថិ្មីដោយ-
ចំនួនសមាជិកសេី្តចេើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុន

បេធនាធិបតីអេហេសី៊បបារំាងពិភាកេសាគ្នាបញ្ហាក្នង៊តំបន់
ផ្តោតទៅលើបេទេសលីបី៊ហេកហរួដោយសង្គេម

លោកតេំកាត់ផ្តោច់ទំនាក់ទំនងជាមួយWHOខណៈជំងឺរាតតេបាតរួបរឹតអមេរិកឡាទីន



WORLDwww.postkhmer.com ១១ថ្ងៃចន្ទ ទី១ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  

ការវាយប្រហារគ្រប់ប្រកបង្កឲ្រយអ្នកកាស្រតអាហ្វហា្គានី-
ស្ថានស្លាប់ខណៈរដ្ឋាភិបលត្រៀមចរចាជាមួយតាលីបង់

ក្រងុ កាប៊លុៈ  ការ បផំ្ទុះ គៃប-់
បៃក នៅ តាម ផ្លូវ ១កន្លៃង  បាន 
បង្ក ឲៃយ អ្នក កាសៃត ទូរទសៃសន៍ 
ម្នាក់ ស្លាប់ នៅ ក្នុង កៃុង កាប៊ុល 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ភ្លាម ៗ  កៃយ 
ព ីមន្តៃី កពំលូ របស ់អាហ្វហ្គាន-ី 
ស្ថាន ម្នាក់ ដៃលតៃូវ បាន  តៃង- 
តាំង ឲៃយ ដឹក នាំ កិច្ច ចរចា  សន្តិ- 
ភព  ជា មួយ កៃុម តាលី បង់  
បាន ថ្លៃង ថា  កៃុម របស់ លោក 
បាន តៃៀម ខ្លួន រួច ជា សៃច  
សមៃប ់កចិ្ច ពភិកៃសា  ដៃល បាន 
ពនៃយារ ពៃល យូរ ហើយ ន ះ  ។ 

 យោង តាម កៃុម សុើបការណ៍ 
SITE   ដៃល ជា កៃុម ឃ្លាំមើល 
សកម្ម ភព ជី ហដ បាន ឲៃយដឹង 

ថា  ការ បំផ្ទុះគៃប់បៃកនះ   
បាន កំណត់ គោល ដៅ ទៅ លើ 
រថយន្ត កៃុង តូច ១ គៃឿង  ដៃល 
បាន ដកឹ កៃមុ បគុ្គលកិ ទរូទសៃសន ៍
ឯកជន Khurshid TV   ចំនួន 
១៥ នាក់  តៃូវ  អះអាង ដោយ 
កៃុម រដ្ឋ អ៊ិ ស្លាម ។ 

 ការ វាយ បៃហរ នះ  ដៃល 
រដ្ឋាភិ បាល អាហ្វ ហ្គានី ស្ថាន 
បាន ហៅ ថា « ជា ទង្វើ ដ ៏អាកៃក-់
បំផុត » ដៃល បាន ផ្តាច់ ជី វិត 
អ្នកកាសៃត ម្នាក់  និង អ្នក បើក- 
បរ ម្នាក់  ហើយ បាន រំខាន ជា 
បន្តបនា្ទាប់ដល់ ការ កាត់ បន្ថយ 
អំពើ ហិងៃសា ទាំង សៃុង  ដៃល 
បាន អនុវត្ត ទៅតាម បទ ឈប់ - 

បាញ ់រយៈ ពៃល ៣ ថ្ងៃ  ដៃល កៃមុ 
តាលបីង់ បាន បង្កើតកាល ព ីថ្ងៃ 
ទី ២៤  ខៃ ឧសភ  កន្លង ទៅ ។ 

រយៈពៃល  ប៉ុនា្មាន ម៉ោង នៅ 
មុន ការផ្ទុះនះ   អតីតប ៃ មុខ   
បៃតបិត្ត ិរបស ់ អាហ្វ ហ្គាន ីស្ថាន  
គឺ លោក អាប់ ឌុល ឡាហ៍  អាប់-
ឌលុ ឡាហ ៍ ដៃល តៃវូ បាន តៃង-
តាំង ឲៃយ ដឹក នាំ កិច្ច ពិភកៃសា  ជា- 
មយួ កៃមុ តាល ីបង ់ បាន ថ្លៃង ថា  
កៃុម របស់ លោក  បាន រៀប ចំ - 
ចាប់ ផ្តើម កិច្ច ពិភកៃសា នះ ។ 

 លោក អាប់ ឌុលឡាហ៍  បាន 
ជឿ ជាក់  អំពី ការ ធ្វើ ឲៃយ ស្ងប់-
ស្ងាត់ អំពើ ហិងៃសា សមៃប់ ការ - 
រៀប ចំ ឲៃយ មន ការ ចរ ចា នះ ។ 

 លោក អាប់ ឌុលឡាហ៍  បាន 
ថ្លៃង  នៅ ឯ សន្និ សីទ សរ ព័ត៌- 
មន របស់ លោក ដំបូង  ចាប់-
តាំង ពី លោក  បាន ចូល កាន់- 
តំណៃង នះ ថា ៖« បទ ឈប់-
បាញ់ គ្នា  ជា ការ កាត់ បន្ថយ 
អំពើហិងៃសា មួយ  និង ការ ផ្លាស់- 
ប្តូរ កៃុម អ្នក ទោស នះ  បាន 
បើក ផ្លូវ ទាំង អស់ ឲៃយ មន ការ- 
ចាប់ ផ្តើម កិច្ច ពិភកៃសា ដ៏ ល្អ មួយ  
នៅ ក្នុង បៃទៃស អាហ្វ ហ្គានី-
ស្ថាន បច្ចុបៃបន្ន ៕ AFP/SKសន្តសុិខ អាហ្វហ្គានី ស្ថាន ម្នាក់  សុើប អង្ក្រត ទៅ លើ  ការ  វាយប្រហរ រថយន្ត ។   AFP

តពីទំព័រ  ១...ការ ស្លាប់ របស់ 
បុរស ជន ជាតិ សៃបៃក ខ្មា ម្នាក់  
នៅ អឡំងុ ពៃល ចាប ់ខ្លនួ នៅ ក្នងុ 
ទី កៃុង មួយ នៃះ  កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  
សបា្តាហ៍មុន  ។ 

រដ្ឋ ឡូស អៃន  ជឺលៃស  ឈី - 
កាហ្គូ  និង អាត្លង់ តា  គឺ ស្ថិត នៅ 
ក្នុង ចំណោម ទី កៃុង ចំនួន ២៤  
ដៃល បាន ចៃញ បញ្ជា ឲៃយ បៃជា - 
ជន អាមៃ រិកតៃូវ ស្នាក់ នៅ ក្នុង 
ផ្ទះ នៅ ពៃល យប ់ ខណៈ រដ្ឋ មយួ 
ចំនួន  ទៀត  បាន អំពាវ នាវ ឲៃយ 
កៃុម ទាហន ការ ពារ ជាតិ  ឲៃយ 
ជួយ គៃប់ គៃង ចលា ចល សុី វិល  
ដៃល មិន ធ្លាប់ ជួប បៃទះ នៅ 
អាមៃ រកិ អស ់រយៈ ពៃល ជា ចៃើន 
ឆ្នាំ មក ហើយ នះ ។ 

 ចាប ់ព ីទ ីកៃងុ សុអីៃថល រហតូ 
ដល់ ទី កៃុង ញូវ យ៉ក  អ្នក តវា៉ា 
រាប់មុឺន នាក់  បានចៃញទៅ 
តាមដងផ្លូវ  ទាមទារ ផ្តនា្ទា ទោស    
ចំពោះអំពើ ឃតកម្ម  នៃះ    និង 
ចាប ់ខ្លួន មនុសៃស បន្ថៃម ទៀត ជំុ  វិញ 
ការ ស្លាបរ់ បស  ល់ោក George 
Ployd  ដៃល បាន ដច់ ខៃយល់  
ស្លាប់  កៃយ ពី មន្តៃី ប៉ូលិស 
កៃុង មីន នៀ ប៉ូលីស គឺ លោក   
Derek Chauvin បាន យក 

ជង្គង់ ទៅ សង្កត់ ក របស់ គត់ 
រយៈពៃលជិត ៩ នាទី ។ 

នៅ ក្នងុ រដ្ឋឡសូ  អៃន ជលឺៃស  
មន្តៃ ីបូ៉ លិស  បាន បាញ់ គៃប់កំា-  
ភ្លើង កៅ ស៊ូ  និង ដំបង  ដោយ 
ការខឹង សមៃបាយ៉ោង ខា្លាំង ជា- 
មយួ កៃមុ បាត ុករ ដៃល បាន ដតុ 
ភ្លើង គប់ ទៅ លើ រថ យន្ត ប៉ូ លិស ។ 

ប៉លូសិ  នងិ កៃមុ អ្នក តវា៉ា  បាន 
ប៉ះ ទង្គិច គ្នា នៅ ក្នុង ទី កៃុង ជា 
ចៃើន  នៅ ក្នុង នះ មន រដ្ឋ ឈី - 
កាហ្គា និង ទី កៃុង ញូវ យ៉ក  
ដោយ មន្តៃី ប៉ូលិស  បាន ឆ្លើយ - 
តប ជា មួយ គៃប់ កាំ ភ្លើង  និង 
សៃ ៃបយ៍ មៃច  ខណៈ បង្អួច - 
ហង លក ់ទនំញិ មយួ ចនំនួ  តៃវូ 
បាន វាយ កម្ទៃច នៅ ក្នុង ទី កៃុង 
ហ្វ៊ីឡា ឌៃល ហ្វៀ ។ 

 លោក ដូ ណាល់  តៃំ  បាន 
ស្តីបន្ទាស ទៅ លើ កៃុម ឆ្វៃង - 
និយម ជុំ វិញ អំពើ ហិងៃសា នះ  
នៅ ក្នុង នះ រួម មន  អំពើ លួច 
ប្លន ់ នងិ ការ ដតុ បផំ្លាញ   នៅ ក្នងុ 
ទី កៃុង មីន នៀ ប៉ូ លីស  ដោយ 
បាន ថ្លៃង ថា  កៃុម បាត ុករ  មិន- 
គោរព  វិញ្ញាណ ក្ខន្ធ របស់ លោក 
George Ployd  ទៃ  ។ 

 លោក បៃធ នា ធិប តី   តៃំ  

បាន ថ្លៃង ថា ៖« យើង មិន អាច 
ទទួល យក បាន  ហើយ មិន តៃូវ 
អនញុ្ញាត ឲៃយ កៃមុ ឧកៃដិ្ឋ ជន  នងិ 
កៃុម បំផ្លិច បំផ្លាញ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
សធរណ ៈតូច មួយ  កម្ទៃច  
ទី កៃុង របស់ យើង  និង ចោល - 
សំរាម នៅ ក្នុង សហគមន៍ របស់ 
យើង ជា ដច់ ខាត » ។ 

លោក ដូ ណាល់  តៃំ  បាន 
បន្ថៃម ថា ៖« រដ្ឋ ការ របស់ ខ្ញុំ នឹង 
បញៃឈប ់អពំើ ហងិៃសា ឥត សណា្តាប-់ 
ធ្នាបន់ៃះ   ហើយ នងឹ បញៃឈប ់ភព 
ជាប់ គំង នៃះ »  ដោយ បាន 
ចោទ បៃកាន ់កៃមុ សកម្ម បៃយទុ្ធ 
បាន ចូល រួម ចលា ចល  ជា មួយ 
កៃមុ អាន ់ទ ីហ្វា បណា្តាញ បៃឆងំ 

លទ្ធិ ផ្តាច់ ការ ពី បទ រៀប ចំ ឲៃយ 
មន អំពើ ហិងៃសា នៅ អា មៃ រិក ។ 

ការ តវា៉ា ដោយ សន្តិ វិធី   បាន 
កើត ឡើង ជា ញកឹ ញាប ់ នៅ ក្នងុ 
នះ  រួម មន នៅ ក្នុង ទី កៃុង តូ - 
រុនតូ   ខណៈ ចលនានះ បាន 
រាល ដល ហសួ ពៃដំៃន អាមៃ រកិ 
ទៅ ទៀត។   

បាតុករ ទៅ ទូទាំង បៃទៃស 
បាន សៃក ពាកៃយ ស្លាក ជា ចៃើន 
ដូច ជា« ជីវិត របស់ ពល រដ្ឋ 
សៃបៃក ខ្មា មន បញ្ហា»  និង«ខ្ញុំ 
អាច ដក ដង្ហើម បាន ទៃ» ដៃល 
លោក Ployd  បាន កា្លាយ ទៅ ជា 
និមិត្ត រូប ថ្មី មួយ នៃ អំ ពើ សហវ 
ឃោរ ឃៅ របស ់ប៉លូសិ តៃវូ បាន 
ឮ គៃ និយយ ម្តង ហើយម្តង- 
ទៀត នៅ មុន ពៃល ស្លាប់ ។   

លោក វិចិតៃករ  Melissa 
Mock ដៃល បាន ចូល រួម ជា- 
មួយ មនុសៃស រាប់ ពាន់ នាក់ នៅ 
ក្នុង ការ តវា៉ា ពៃល ថ្ងៃ នៅ ក្នុង រដ្ឋ 
ម៉ៃ អាមី  បាន ថ្លៃង ថា៖« យើង 
មិន អាច អត់ ឱន ឲៃយ បាន ទៃ។  
ជីវិត របស់ ពល រដ្ឋសៃបៃក ខ្មា 
មន បញ្ហា ។ 

 លោក  អភិបាល មីនណៃ - 
សូតា Tim Walzs  បាន ថ្លៃង 
ថា  លោក កំពុង បៃមូល កង - 
កម្លាំង របស់ រដ្ឋ នៃះទាំង អស់ 
១៣ ០០០ នាក ់ ដើមៃប ីទប ់ទល់ 
ជា មួយ កៃុម អ្នក តវា៉ា  ដៃល បាន 
ចូល លួច   និង        បំផ្លាញ ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ នៅ ក្នុង ហង  និង ផុ  ត - 
ភ្លើង នៅ ក្នងុ តបំន ់Minneapo-
lis-St.Paul ៕ AFP/SK 

បូ៉លិ  ស  ចាប់ ខ្លនួ  បាតុក រ នៅក្នងុ អំឡុង ការត វា៉ា  ឆ្លើ យ តប ទៅនឹ ង       កា រ សម្លាប់លោក  George Ployd។ រូប AFP

បម្រមគោចរត្រវូដក់ក្នងុក្រងុធំៗនៅអាម្ររិកខណៈអ្នកតវា៉ា...
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ឥដ្ឋអេកូច្នេពីសំរាមប្លាស្ទកិជួយ
បរិស្ថាននិងសំចេតម្លេសង់ផ្ទះ 

ខេង សុខគន្ធា

 កណ្តាល : កញ្ចប់ ថង់  ទុ- 
យោ  ចមៃុះពណ៌ និង សំរាម- 
ប្លាស្ទិកនានា  តៃូវ បន សហ-
គៃស មួយ នៅ ខៃត្ត  កណ្ដាល  
បៃមូល មក  ច្នៃ  ផលិតជា ឥដ្ឋ- 
អៃក ូ ដើមៃប ីជយួ   សម្អាត បរសិ្ថាន  
និង កាត់ បន្ថយ ថវិកា   ចំណយ 
លើ ការ សង់ផ្ទះ របស់ ពលដ្ឋដៃល 
មនចំណូលទាប និង មធៃយម  ។

ម្ចាស់ សហគៃស សង្គម ខ្មៃរ  
នៅ ម្តុំ  ពៃកហូរ  ខៃត្ត កណ្ដាល  
លោក  សុខ សុធី  បន  ចំណយ- 
ពៃល  ទៅ សិកៃសា នៅ បៃទៃស ថៃ  
ឥណ្ឌា  និង ម៉ាឡៃសុី  ផៃសៃផៃសំ នឹង    
ការ សិកៃសា អនឡាញ ជាមួយ អ្នក- 
ជំនាញ  ជនជាតិ ចិន  និង ហ្វីលី-
ពីន មុននឹង ចៃបច់បញ្ចូល - 
បច្ចៃកទៃស  ផលិត ឥដ្ឋ របស់  
បៃទៃស  ទាំង ៥  មកច្នៃ បៃឌិត  
ផលិត  ឥដ្ឋ អៃកូ  ចៃញ ពីសំរាម- 
ប្លាស្ទិក  ដៃល   បៃមូល មកពី 
សលារៀន  និង សហគមន៍ ។

លោក  សធុ ី បន បៃប ់ឲៃយដងឹ 
ថា ៖ «យើងសហការ ជាមួយ 
នាយក សលារៀន  ឲៃយ បងៃៀន 
កនូ សសិៃសអពំកីារ បៃងចៃក  នងិ 
ញៃក សំរាម ប្លាស្ទិកទុកដាក់ ឲៃយ 
តៃមឹតៃវូ   ដចូជា  កញ្ចប ់ន ំ កញ្ចប ់
មី  ថង់  ទុយោ  ស្លាប ពៃ ជ័រ   
កំប៉ុង  ទឹក ជ័រ  និង  របស់ ធ្វើ ពី ជ័រ 
ចៃើន មុខទៀត ។  បនា្ទាប់មក  
យើង នឹង បៃមូល  សំរាម ទាំង- 
នោះ   យកមក សម្អាត  នងិ ហាល 
វា  ឲៃយស្ងួត  រួច យក មក កិន ក្នុង 
ម៉ាសុីន កិន ឲៃយ ម៉ដ្ឋ យើង យក 
មកលាយ ជាមួយ  ដី  ខៃសាច់  សុី- 
ម៉ងត៍  និង កៃវ  និង សរធាតុ ផៃសំ 
ផៃសៃងទៀត  រចួ យក មក កៀប ពមុ្ព 
ក្នងុ ម៉ាសុនី ពមុ្ព ឥដ្ឋ ដើមៃប ីបង្កើត 
ឥដ្ឋអៃកូ »។

ឥដ្ឋ អៃកូ មន កមៃស់២ជាន់  
បៃវៃង  ១៥ សង់ទីម៉ៃតៃ   កម្ពស់ 
១០សងទ់មី៉ៃតៃ  នងិ បណ្ដាយ  
៣០ សង់ទីម៉ៃតៃ ដៃល ជាខ្នាត 
ធំ  និង វៃង ជាង ឥដ្ឋ  បៃហោង 
ធម្មតា ។ 

យោង តាម ម្ចាស ់សហគៃស 
លោក សខុ សធុ ីឥដ្ឋ អៃក ូ មន  
បៃហោង ២ ( ញី និង ឈ្មោល)។   

បៃហោង  ខង លើ មន ពក២  
និង បៃហោង  ខង កៃម  មន 
ខូង ២ ដៃល ផ្ដល់ ភាព ងាយ- 
សៃួល  ក្នុងការ រៀប របង  និង  
សនួចៃបារ  ដោយគៃនត់ៃ បន្តបុ- 
ឥដ្ឋ  លើ គ  ្នាមិន បច់    បូក សុីម៉ងត៍។ 

ការ បន្តុប ឥដ្ឋធ្វើ ជារបង នៃះ  
ម្ចាស់ ផ្ទះ អាច ធ្វើ  បន ដោយ ខ្លនួ- 
ឯង ហើយ វា ក៏   ងាយសៃួល ក្នុង 
ការរុះ    រើ  ឬ លើក ផ្លាស់ប្តូរ ទីតាំង 
នៅ  ថ្ងៃ កៃយ។ 

ដោយឡៃក  ការសងសង់ ផ្ទះ   
លោក សុធី  ស្នើ ឲៃយ ម្ចាស់ ផ្ទះ 
ជលួ  ជាងខ្លះ      ពៃះ ការ សង ់ផ្ទះ 
ទាម ទារ ឲៃយ មន ការ បកូសុមីង៉ត ៍
តិច តួច ។ បៃសិន បើ ជាង សំណង់   
មិន មន   បទពិសោធ  រៀប ឥដ្ឋ 
បៃភៃទ   នៃះ  លោក  សុ ធី  នឹង 
បងៃៀន  ពីការ រៀប ដល់ ពួកគៃ 
ដោយ   ឥត គិត ថ្លៃ ។

នៅ ក្នុង ឥដ្ឋ  អៃកូ   មន រន្ធ តូច 
សមៃប់  តភា្ជាប់ ខៃសៃ ភ្លើង រួច ជា- 
សៃច  ងាយសៃលួ  មនិចា ំបច ់
ធ្វើ ការ ចោះ ជញ្ជាំង។  វា ក៏មន 
រន្ធ  អីុ  សូឡង់   ជួយ  ទប់ កម្តៅ ពី 
ខង កៃ ចូល ក្នុង ផ្ទះ    ផងដៃរ។ 

ទោះបីយ៉ាង ណ  ការផលិត- 
ឥដ្ឋ អៃកូ  ក៏ បៃឈមការ កក ស្ទះ 

ដោយសរ  តៃ ខ្វះ ឧបករណ៍  
ផង ដៃរ។

ម្ចាស ់សហគៃស សង្គម វយ័ 
កៃបៃរ  ៤០ ឆ្នាំ រូបនៃះ   បន បៃប់  
ភ្នពំៃញ  ប៉សុ្តិ៍   ទាងំកៃៀម កៃ ំថា៖ 
«បច្ចបុៃបន្ន  យើង មនិអាច ផលតិ  
ឥដ្ឋ  ចៃើន ទៅតាម តមៃូវការ 
របស់  អតិថិជន បនទៃ  ពៃះ 
យើង  មន ម៉ាសុនី ផលតិ តៃ២ គ ឺ
ម៉ាសុីន កិនប្លាស្ទិក  និង ម៉ាសុីន 
កៀបពុម្ព  តៃយើង នៅ ខ្វះ ម៉ាសីុន  
២ទៀត  គឺ ម៉ាសុីន វាយ បំបៃកដី  
និង ម៉ាសុីន កៃឡុក»  ។

ម៉ាសុីន ផលិត ទាំង២របស់ 
លោក   និង  ឥដ្ឋ អៃកូ ជា  ផលិត- 
ផល សមៃច  សុទ្ធតៃ បន  ឆ្លង- 
កាត់ ការពិសោធ  តៃឹម តៃូវ តាម  
ស្តង់ដាបច្ចៃកទៃ ស នៅវិទៃយា-
ស្ថាន  បច្ចៃក វិទៃយា កម្ពុជា ។

ទោះជាយ៉ាងណក្ដី សន្ទុះ  
ផលតិកម្ម  នៅ មនិទានរ់លនូនៅ 
ឡើយ ដោយ លោក សធុ ីលើក 
ឡើង  ទៀត ថា៖ «រាល់ថ្ងៃ នៃះ 
យើង បៃើ  ចប  ប៉ៃល   កាយ 
លាយ វត្ថុ ធាតុដើម បញ្ចូល គ្នា  
ហើយ   យើង  យក សំណញ់  
កញ្ចៃង  មក រៃង យក ដី ម៉ដ្ឋ ពៃះ 
យើង គ្មោន ម៉ាសុីន   »។  

«យើង មន តៃ បច្ចៃកទៃស  
តៃ យើង ខ្វះ ដើមទុន»   នៃះជា   
សម្ដី  ដៃល លោក   សុធី  បន 
ពោល ក្នុងពៃល  សន្ទនាជាមួយ  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ។

លោក  សុធី  ក៏ នៅតៃ ទទូច 
សូម  ឲៃយមន ការ ជួយ ដល់ ការ- 
ផលតិ របស ់លោក  ពៃះ សហ- 
គៃស របស់ លោក ក៏  បន  ជួយ 
បណ្តុះ  បណ្ដាល បៃជាជន ពី 
បញ្ហា សំរាម  ជួយ សម្អាត បរិ-
ស្ថាន  និង ផ្តល់ ឱកាស ការងារ 
ដល ់ បៃជាជន ក្នងុ តបំន ់ជា ចៃើន 
នាក់ ផង ដៃរ ។

 បច្ចុបៃបន្ន ឥដ្ឋអៃកូ  មិនទាន់ 

តៃូវ  បន កំណត់ តម្លៃ ជាក់លាក់  
នៅលើ ទីផៃសារ ទៃ  ប៉ុន្តៃ  លោក  
សុធី  បន បៃប់ថា  វា មន តម្លៃ 
បៃហៃល  ៨,៥ ដុលា្លារ  ក្នុង១ 
ម៉ៃតៃការ៉ៃ  ដៃល ស្មើ នឹង ចំនួន    
បៃហៃល  ៣៣ដុំ ។ 

ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ តម្លៃ  លោក  
បន   ពនៃយលថ់ា  ៖ «បើ គតិ ព ីតម្លៃ 
ក្នងុ  ១ដុ ំ ឥដ្ឋអៃក ូអាច មន តម្លៃ 
ថ្លៃ ជាង ឥដ្ឋ ធម្មតា  ប៉នុ្តៃ  ការ យក 
ឥដ្ឋអៃកូ  ទៅ រៀប របង  ឬ សង់- 
ផ្ទះ  គិតទៅ ចំណៃញ បន ចៃើន 
ជាង  ពៃះ ឥដ្ឋ របស់ យើង មន 
បៃវៃង  វៃង   បៃើ សុីម៉ងត៍តិច ក្នុង 
ការរៀប  ហើយ តមៃវូ ការ កម្លាងំ- 

ព លកម្មជាង តិច »។ 
លោកបន ធ្វើ ការ បៃៀប ធៀប  

ទៀត ថា៖ «ការ បៃើ បៃស់ ឥដ្ឋ- 
អៃកូ រៀប ផ្ទះ  អាច ចំណៃញ 
បៃហៃល  ៣ ដង  បើ បៃៀបជា 
មួយនឹង  ឥដ្ឋធម្មតា។ ឧបម - 
ថា   រៀប  ផ្ទះ ១ បៃើ ឥដ្ឋ ធម្មតា 
ចំណយ  អស់  ១មុឺន ដុលា្លារ  តៃ 
ម្ចាស ់ផ្ទះ អាច ចណំយ ខ្ទង ់  បៃ- 
មណ  ៣០០០ដលុា្លារ ប៉ណុ្ណោះ 
ជាមួយ ឥដ្ឋអៃកូ   »។

សមៃប់ ព័ត៌មន បន្ថៃម មន 
នៅ   ទំព័រ ហៃ្វសប៊ុក    @ឥដ្ឋអៃកូ 
Eco-Bricks ឬ  ទូរស័ព្ទ លៃខ 
០៨៥ ២២ ៤៤ ៦៦៕

លោក   សុខ សុធី បង្ហាញ សមិទ្ធផល ក្នុង សិក្ខាសាលានៅ វិទេយាសា្ថាន បច្ចេកវិទេយា  កម្ពុជា ។ រូបថត សហ ការើ

លោក សុខ សុធី អះអាងថា ជមេើស ឥដ្ឋអេកូ អាច កត់បន្ថយ ករ   ចំណយ លើ សំណង់ ។ រូបថត សហ ការើ

ឥដ្ឋ អេកូ  មាន បេហោង  សមេួល ដល់ ករ តមេៀប បន្តុប។ រូបថត សហ ការើ

   សំរាម ប្លាស្ទិក តេូវ បន  កត់  ជា កម្ទេច តូចៗ។ រូបថត សហ ការើ
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  ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះ និងនព្វគ្រះ ន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររ   ដ្រាយលោក វ៉ាយ វិបុល  មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រ និងទំនៀមទម្លាប់  ន្រក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីសៃតុចុះ។ កត្តាសុខភាព ផ្លវូ-  
កាយ  តៃូវ បាន បៀត បៀន ដោយ- 
សារ ជងំ ឺ បណ្តាល ឲៃយ ទកឹ ចតិ្ត មាន 
ភាព  ចៃបូក ចៃបល់។  ចំណៃកឯ 

សៃច  ក្ត ីពៃយាយាម តៃវូ ធ្លាក ់ចុះ ខណៈ សមត  ្ថភាព 
ក្នងុ  ការ បពំៃញ ការ ងារ កធ៏្លាក ់ចុះដៃរ ខ្វះសមត្ថ- 
ភាព  ក្នងុការធ្វើសៃចក្តសីមៃចចិត្ត។  ការ បៃកប- 
របរ រក ទទួល  ទាន នានា ក៏ តៃវូ ខាត បង់។ ចំពោះ 
សៃចក្តី ស្នៃហាហាក់   ខ្វះ ភាព កក់ ក្តា ឲៃយគ្នា៕  

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

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

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

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

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

ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ ការ - 
 បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល   លើស   
ព ី   សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង ត ៃ   
ទទលួ   បាននវូ  សវុត្ថ ិភាព ។ ចណំៃក     លាភ  សកា្ការៈ   
វិញ  នឹងទទួល  បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្តខា្លាំង ។   

រាសីសៃតុចុះ។ ការ និយាយ ស្ត ី ចៃើ ន 
តៃ ខ្វះ   ការ   ពិចារណ អាច ធ្វើឲៃយ ខូច  នូវ 
បៃយោជន  ៍ធំ ។ រីឯ ការ បៃកប របរ រក- 
ទទួ ល  ទាន នានា នឹង  រង ការ ខាត បង់  

ដៃល បណ្តាល  មក ពី សុខ ភាព ផ្លវូកាយ  មិន បៃកៃតី  
ផ្លវូ ចិត្ត តៃវូ  ទទួល រង នូវ សមា្ពាធ ។ សៃច ក្ត ីស្នៃហា   មិន  
ចុះ សមៃងុ នឹង គ្នា  បណ្តាល មក ពី ការ និយាយ ស្ត ីខ្វះ 
ការ ពិចារណ ។ ចំពោះ ការ បំពៃញ ការ ងារ ផៃសៃងៗ 
តៃវូ  បៃើបៃស់កមា្លាងំកាយជាជាងកមា្លាងំបៃជា្ញា។       

 រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ កត្តាសុខ- 
ភាពផ្លវូកាយល្អ  មានភាព សា្វាហាប់ 
ក្នងុ ការងារ  ដោយ ឡៃក  ផ្លវូ ចិត្ត ក៏ 
កាន  ់តៃ បៃសើរ ទៀត។  ហៃតុនៃះ  

លោកអ្នក អាចមាន សមត្ថភាព បំពៃញ កិច្ចការ 
ផៃសៃងៗ  បៃកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់។ រីឯ ការ- 
ធ្វើដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិាព ល្អ។  
ចំណៃក ឯ បញ្ហាស្នៃហា វិញ  គូស្នៃហ៍ គួរតៃបង្កើត-  
អនុសៃសាវរីយ៍ ថ្មជីាមួយគ្នា បន្ថៃម ទៀតជាការល្អ។    

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 
សវុត ្ថ ិ     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។

រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ ការ បៃកប 
របរ រកទទលួ ទាន នងឹបាន នវូ ផល 
ចំណៃញ  ហួស  អំពី ការ  រំពឹង ទុក។ 
ការ និយាយស្តី តៃូវ បាន គៃ គោរព  

និង កោត សរសើរ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ  តៃង តៃ ទទួល បាន នូវ ការ សា្វាគមន៍  និង 
ធ្វើគរវៈចំពោះលោកអ្នក ។ រីឯបញ្ហាស្នៃហា វិញ 
គសូ្នៃហ ៍អ្នកហាក ់ មាន ការ យល ់ចតិ្ត គ្នា បានល្អ ។ 
ចំពោះលាភសកា្ការៈ វិញ គឺបាន ផលគប់ចិត្ត ។   

រាសី ឡើង ខ្ពស់។ លោកអ្នក មាន- 
សមត ្ថភាព គិត  និង រកដំណះ- 
សៃយ   ចំពោះ បញ្ហា ទាំង ឡាយ-  
បាន    យា៉ាង ល្អ បៃសើរ   ពោល គឺ មាន 

សមត្ថ ភាព សមៃច ការ ងារ ផៃសៃងៗ បាន ដោយ  
ខ្លនួ ឯង ។ ចពំោះ ការ ធ្វើ ដណំើរ តៃ ង បៃកប ដោយ 
ការ យកចតិ្តទកុដាក ់។ រឯីបញ្ហា ស្នៃហា  គសូ្នៃហ ៍
មាន  ការ ស្វៃង យល់ចិត្តគ្នា បានល្អ។ ចំណៃកឯ  
លាភសកា្ការៈ វិញ នឹង បានភោគផលគប់ចិត្ត។ 

រាសីសៃុតចុះ ។ ហានិភ័យ ដៃល  
លោក  អុ្នក អាច នងឹ បៃឈមទាកទ់ង 
នឹង  ការធ្វើដំណើរ  និង ការ បំពៃញ- 
ការងារ ផៃសៃង ។ ចំណៃក ការ ចរចា-  

ផៃសៃងៗ  មនិថាទាកទ់ងនងឹ ការងារ ឬ មខុ ជនំញួ ក្ត ី 
សងៃឃឹម    នឹង បាន ជោ គជ័យ ដោយ តិចតួច តៃ - 
ប៉ណុ្ណោះ ។ រឯី លាភ សកា្ការៈផៃសៃងៗនងឹ បាន ដោយ 
មានការបៃងឹបៃង ខ្ពស ់ នងិ មាននវូ សៃច ក្តហីត-់ 
នឿយ ចៃើន  ដូច្នៃះតៃវូ តៃ យល់ ពីសភាពការណ៍។   

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

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

រាសឡីើងខ្ពស ់ ។ ការ បៃកប របររក 
ទទួល  ទាន បាន ផល  ចំណៃញ គួរ 
ជា  ទីពៃញ ចិត្ត ។ ការនិយាយស្តី- 
ចៃើន ជារឿង មាន បៃយោជន ៍ដល ់

អ្នក  សា្តាប ់មាន ចតិ្តសោមនសៃសរកីរាយនៅ  ក្នងុ ការ 
បំពៃញ  អំពើ ជាកុសលផៃសៃងៗ។ ចំពោះ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ  ទៅ កា ន់ ទីជិត ឆ្ងាយ គឺគបៃបី បៃយ័ត្ន។ រីឯ 
បញ ្ហា    ស្នៃហា គឺ មាន ភាពចុះសមៃុង នឹង គ្នា ល្អ។ 
ចំណៃក លាភសកា្ការៈ បាន ផលជាទីគប់ចិត្ត។   

ថ្ង្រ  ១១កើត ខ្រ ជ្រស្ឋ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ 
ត្រវូ នឹង  ថ្ង្រចន្ទ ទី១ ខ្រមិថុនា  ឆ្នា២ំ០២០

សុនខយន្ដដើរល្បាតអ្នកមិនរក្សាគម្លាតសុវត្ថភិាពនៅសិង្ហបុរី
ក្រុង សិង្ហបុរី : សុនខ  រ៉ូបូត ពណ៌ 

លឿង  ១គៃឿង ឈ្មាះ « Spot» ដៃល 
មាន ភាព លៃបី លៃបាញ តម អន-ឡាញ 
ចំពោះ សមត្ថភាព រាំ បទ ចមៃៀង  ដ៏  
ពៃញ និយម «Uptown Funk» តៃូវ 
បាន ដាក់ ពងៃយ  ដើមៃបី លៃបាត ក្នុង 
ឧទៃយាន  ១ និង ធនា ថា មនុសៃស តៃូវ 
គោរព គោល ការណ ៍រកៃសា គមា្លាត សវុត្ថ-ិ
ភាព  ជាប់ជានិច្ច ។ 

ឆ្កៃ យន្ដ តៃូវបាន បញ្ជា ពី ចមា្ងាយ និង 
អាច ហក ់លោត គៃប ់សណ្ឋាន ដ ី ដៃល 
កៃមុ អ្នក ផលតិ បាន នយិាយ ថា វា អាច 
ទៅ ដល ់ទ ីកន្លៃង ដៃល រ៉បូតូ បៃើ កង ់មនិ 
អាច ទៅ ដល់ ។ 

ខណៈ កំពុង ដើរ លៃបាត តម ឧទៃយាន  
Spot ដៃល  មាន ឈ្មាះ ដូចឆ្កៃ ក្នងុ ភាព- 
យន្ដ ដ៏ ពៃញ និយម បាន បៃើ កាមៃរា៉ា 
វាយ តម្លៃ ចំនួន ភ្ញៀវ ចូល លៃង សួន ។ 

 រ៉ូបូតឆ្កៃ នឹង  សៃក បៃប់ អ្នក រត់  និង 

ដើរ ហាត់ បៃណ ឲៃយ រកៃសា គមា្លាត សុវត្ថិ-
ភាព  ដើមៃបី កំហិត នៃការ រីក រាល ដាល 
នៃ វីរុស កូរីដ ១៩។ 

សុនខ ឆ្កៃ បាន សៃក ពៃមាន អ្នក 
ដណំើរ  ថា ៖ «សមៃប ់សវុត្ថ ិភាព ផ្ទាល ់
ខ្លនួ  នងិ  អ្នក នៅ ជុវំញិ ខ្លនួ សុ ំមៃត្ដា រកៃសា 
គមា្លាត យា៉ាង តិច ១ម៉ៃតៃ ពី គ្នា ។ សូម 
អរគុណ !»។ 

Spot ដៃល តៃូវ បាន បៃទះ ឃើញ 
លៃបាត តម ឧទៃយាន បៃវៃង ៣គឡីមូ៉ៃតៃ 
ក ៏បពំាក ់សៃនសរ័  ដើមៃប ីធនា ថា វា មនិ 
ប៉ះពារ មនុសៃស។ 

អភិវឌៃឍ ដោយ កៃុមហ៊ុន អាមៃរិក 
Boston Dynamics ឆ្កៃ Spot លៃបី 
លើ វីដៃអូ  ដៃល បងា្ហាញ កាយវិការ រាំ 
តម ចងា្វាក់ ភ្លៃង របស់ តរា ចមៃៀង 
Mark Ronson នងិ តៃវូ បាន ទសៃសនា 
ជាង ៦,៨លាន ដង លើ យូធូប ។ 

ការ លៃបាត នា ពៃល ថ្មីៗនៃះ អ្នក 

ដំណើរ ចង់ ដឹង ចង់ ឃើញ បាន នាំ គ្នា 
ឈប ់ មើល Spot ខណៈ ឆ្មា ំលៃបាត ជើង 
៤ ដើរ ឆ្លង កាត ់ នងិ នា ំគ្នា លើ ទរូសព័្ទ ដៃ  
របស់ ខ្លួន ថតរូបឆ្កៃ យន្ត  នៃះ។ 

លោក  ហ្គូ ហ្វៃង មិន ជា អ្នក ដំណើរ 
មក ពី បៃទៃស ចិន ដៃលបាន  ដើរ លៃង 
ក្នុង សួន  បាន និយាយ ថា រ៉ូបូត  ពិត ជា 
ឃៃយូត និង ចៃះ កំណត់ ដឹង អំពី ចំនួន 
មនសុៃស ក្នងុ សភាព ជបួ ជុ ំខសុ ព ីគោល- 
ការណ៍ ថៃម ទៀត »។

ទោះជាយា៉ាងណ អ្នកដំណើរ ខ្លះ ទៀត 
មិន រីករាយ នឹង វត្តមាន ឆ្កៃ យន្ត  នៃះទៃ។

សាយមិន ណៃអូ បាន និយាយ ថា៖ 
«ខ្ញុំ គិត ថា ដូច ជា  សៃៀវៗ ដូច មាន  អ្វី 
តម ឃ្លាំ មើល ខ្ញុំ ហើយ មិន ដឹង ថា  នឹង 
មាន អ្វីកើតឡើង បើ វា មកជិត ខ្ញុំ»។

អាជា្ញាធរ សិង្ហបុរី បាន បញ្ជាក់ថា ឆ្កៃ 
យន្ត នៃះមិន បៀត បៀន សិទ្ធិ ឯកជន 
បុគ្គលនោះទៃ៕ AFP/HR សុនខ យន្ត ឃ្លា ំមើល និង ដាស់តឿនមនុស្រស ឲ្រយ រក្រសា គម្លាត សុវត្ថភិាព ។ រូបថត AFP



១៤ ថ្ងៃចន្ទ ទី១  ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   Email: socialite@phnompenhpost.com 
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 កម្មវិធី Women Eco-weavers របស់ ធនាគារ មៃ យ ប៊ៃ ង មានបំណង ផលិត មា៉ាស់ ដៃលតមៃបាញ 
ដោយ ដៃ ឲៃយ បាន ជាង ១១០ ០០០ មា៉ាស់ ក្នងុអំឡុង ពៃលដៃល ជំងឺ កូ វីដ កំពុង រាតតៃបាត ។  មា៉ាស់ ដៃល តៃបាញ 
ពី កបៃបាសនៃះមាន ៣ សៃទាប់ ជា មា៉ាស់ ដៃលមាន គុណ ភាព ខ្ពស់ អាច បៃើបៃស់ ឡើងវិញ បាន ចៃើនដង 
និង មានតម្លៃ ថោក ជាង មា៉ាស់ ដៃល បៃើបៃស់ បានតៃ ម្តង ។ ស្តៃ ីអ្នក តមៃបាញ កម្ពជុា បៃមាណ ២៥០នាក់ បាន 
ចូលរួម ក្នងុ គំនិត ផ្តចួ ផ្តើម នៃះ ហើយ មា៉ាស់ ជាង ១៥ ០០០ តៃវូបាន ផលិត រួចហើយ ។ ពួកគាត់ អាច 
រកចំណូលបាន បៃមាណ ២០០ ទៅ ៣០០ ដុល្លារ ក្នងុ ១ខៃ ។   កម្មវិធី Women Eco-weavers របស់ 
ធនាគារ មៃ យ ប៊ៃ ង បាន ជួយ បៃជាជន ចំនួន ២ ៥០០ នាក់ នៅ ទូទំាង តំបន់ អាស៊ាន តាមរយៈ មជៃឈមណ្ឌល 
ប ណ្តះុ បណ្តាល ជំនាញ តមៃបាញ ចំនួន ៨ នៅ ទូទំាង តំបន់ ៕

 ហាង Wings and Burgers បាន បើក សខា ទី ៣ របស់ខ្លនួ 
កាលពី ថ្ងៃទី ២៤  ខៃឧសភា កន្លងទៅ  ហើយពៃលដៃលអតិថិជន 
ទិញឈុតបឺ៊ហ្គរឺសច់មាន់  នោះពួកគាត់ទទួលបាន រួម មាន 
សច់មាន់ បំពង (chicken nuggets) ដោយ ឥតគិតថ្លៃ ។ ហាង 
ថ្ម ីនៃះ មាន ទីតំាងនៅ កៃង ផ្លវូ ៣១០ និង ផ្លវូ ៥១ ក្នងុ សង្កាត់ បឹង កៃងកង 
១ ជា ហាង ដៃល ទ ទួល បានការ គំាទៃ យ៉ាងខា្លាងំ ពី អតិថិជន ។ ទីតំាង 
នីមួយៗ មាន បញ្ជរ អៃកៃង់ ថាច់ ស្គៃ ីន ដ៏ ទំនើប ដៃល អនុញ្ញាតឱៃយ ភ្ញៀវ 
ធ្វើការ កុម្មង់៉ តាម តមៃវូការ ហើយ  ទទួលបាន អាហារ យ៉ាង ឆប់-
រហ័ស និង មាន អនាម័យ ខ្ពស់ ៕

កម្មវិធីរបស់ធនាគារមេយប៊េងជួយស្តេីអ្នកតម្បាញឲ្យមានជីវភាពធូរធារ

WingsandBurgersបើកសាខាទី៣របស់
ខ្លួនដេលជាសញ្ញាបង្ហាញពីកំណើនដ៏រឹងមាំ
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Lewandowski សុ៊ត ២គ្រាប់ ជួយក្រាមុ នំា មុខ ដាច់ ១០ ពិន្ទុ
ក្រុង ប៊្ររ ឡំាង: កៃុម Bay-

ern Munich ហាក់ មាន 
សងៃឃឹម កាន់ តៃ ខ្ពស់ មៃន ទៃន 
ហើយ ក្នុង ការ ឈ្នះ ពាន កៃប- 
ខណ័្ឌ Bundesliga ៨ សមយ័- 
កាល ជាប់ ៗ  គ្នា កៃយយក 
ឈ្នះ កៃុម កៃបៃរ តំបន់ គៃះ ថ្នាក់ 
Fortuna Dusseldorf 
ជាមួយ នឹង លទ្ធផល ៥-០ 
ដោយក្នុង នោះ ខៃសៃបៃយុទ្ធ 
Robert Lewandowski  បាន 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីបាន ២គៃបម់ា្នាក ់
ឯង ក្នងុ ការ បៃកតួដៃល ធ្វើឡើង 
ដោយ បិទទ្វារនៃះ។   

សមៃប់ ការបៃកួត  កាល- 
យប់ ថ្ងៃ សៅរ៍នោះ  Bayern 
ក្នុង នាម ជាកៃុម ខ្លាំង និង ជា 
មា្ចាស់ ផ្ទះ ផងនោះ បាន ដាក់ 
សមា្ពាធ ទៅកៃមុ Duesseldorf 
យ៉ាង ខ្លាំង រហូត ដល់ មាន 
ឱកាស នាំ មុខបាន សមៃច 
១-០ នៅនាទីទី ១៥ ដៃល ជា 
ការ ធ្វើ ឲៃយចលូ ទ ីខ្លនួ ឯង  (Own-
Goal) ពី សំណាក់  ខៃសៃ ការពារ 
Mathias Joergensen 
របស ់កៃមុ ភ្ញៀវ មនុ នងឹកឡីាករ 
Benjamin Pavard 
ដៃលជាខៃសៃការពារស្ដាំ ស៊ុត 

បានសមៃច  នៅនាទីទី ២៩   
បន្ថៃម ការ នាំ មុខ ១គៃប់ ទៀត 
សមៃប់ កៃុមជើង ឯកចាស់។      

ជិត បញ្ចប់ វគ្គ ទី ១  គឺ នាទីទី 
៤៣ កឡីាករ Lewandowski 
បំប៉ាង សំណាញ់ ទី គៃប់ ទី ៣ 
ឲៃយ កៃុម Bayern មុន នឹង មាន 
ឱកាស បន្ថៃម គៃប់ ទី ៤ ក្នុង វគ្គ 
ទ ី២ នាទទី ី៥០ ខណៈ ២គៃប ់

នៃះបានធ្វើ  ឲៃយកឡីាករ អន្តរ ជាត ិ
ប៉ូឡូញ រូបនៃះ រក បាន ២៩ 
គៃប់ហើយ នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ  
Bundesliga។ ទោះ នាំ មុ ខ 
៤-០ ក៏ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  មិនបាន 
បន្ធរូ ជើង ឲៃយ កៃមុភ្ញៀវ ដៃរ ហើយ 
នៅទីបំផុត ខៃសៃ ការ ពារ ឆ្វៃង 
Alphonso Davies ក៏ មាន 
ឱកាស រក បាន  ១គៃប់ នឹង គៃ 

ដៃរ ខណៈវាក ៏គៃប ់ចងុ កៃយ  
សមៃប់ ការ បៃកួតនៃះផងដៃរ 
ដូច្នៃះ លទ្ធផល ផ្លូវ ការ កៃុម 
Bayern Munich ឈ្នះ For-
tuna Dusseldorf ៥-០ ។

កៃយ ដណ្ដើម បាន ៣ ពិន្ទុ 
ពកីារបៃកតួសបា្ដាហទ៍២ី៩  នៃះ 
ធ្វើ ឲៃយ លោក គៃូបង្វឹក Hansi 
Flick ដកឹ នា ំកៃមុ ឈ្នះ ជាលើក 

ទី ២២ ក្នុង ចំណោម២៥ បៃកួត 
ដបំងូ ដោយ ស្ថតិ ិនៃះ គ ឺបៃសើរ 
ជាង ស្ថិតិ របស់ លោក Pep 
Guardiola ដៃល ចាប់ ផ្ដើម 
ចូលមកកាន់  តំណៃង កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយ អ្វី ដៃល 
សំខន់គឺជ័យ ជម្នះ នៃះអាច 
បន្ថៃម គមា្លាតនាំ មុខរហូត ដល់  
១០ ពិន្ទុ ពីលើ កៃុម លៃខ ២ 
Borussia Dortmund ដៃល  
បៃកួតតិចជាង ១លើក ។   

លោក Flick ដៃល មកធ្វើ 
តួនាទី ជំនួស លោក Niko 
Kovac កាល ព ីខៃវចិ្ឆកិា ឆ្នា ំមនុ 
កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ 
បាន និយយ ថ ៖ « ស្ថិតិ ឬ 
កំណត់ តៃ មិន បាន ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ 
ចាប់ អារម្មណ៍ នោះទៃ អ្វី ដៃល 
សំខន់ គឺ កៃុម មាន រដូវកាល ដ៏ 
ជោគ ជ័យ មួយ ។ នៅជាមួយ 
កៃុម  Bayern Munich អ្នក- 
រំពឹង ឈ្នះតៃ ម៉ៃយាង ប៉ុណោ្ណោះ។ ខ្ញុំ 
សបៃបាយ ចិត្ត ដៃល យើង ធ្វើ ការ - 
គបសង្កត់ បាន យ៉ាងល្អ និង 
មិន បើក ឱកាស ឲៃយ ពួក គៃ សូមៃបី 
បន្តចិ  ក្នងុ ការ បៃកតួ នៃះ ហើយ 
សងៃឃឹម ថ នឹង បន្ត ធ្វើ បាន ល្អ 
បៃប នៃះ  ក្នុងការ បៃកួត បន្ត 

បនា្ទាប់ ទៀត » ។
ខណៈ ការ បៃកតួ នៅ សល ់តៃ 

៥  សបា្ដាហ៍ ទៀត   នឹង បញ្ចប់ 
បាន ធ្វើឲៃយ Bayern Munic  
កៃុម  ដៃលមាន រហសៃស នាម ថ  
« Star of the South» មាន 
ឱកាស  កាន ់តៃ ខ្ពសឡ់ើងៗ  ក្នងុ 
ការ លើក ពាន លីក កំពូលរបស់ 
អាល្លមឺង៉ ់៩ រដវូកាល ជាប ៗ់  គ្នា 
ក ៏ដចូ ជា លើក ទ ី៣០ ក្នងុ បៃវត្ត-ិ 
សសៃរបស ់ក្លបិ ផងដៃរ ពោល 
គឺ ចៃើន ជាង ក្លិប ណា ៗ  ទំង- 
អស ់គតិ ចាប ់តាងំ ព ីលកី កពំលូ 
មួយ   នៃះតៃូវបានបង្កើត ឡើង 
ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៦៣ ។

លទ្ធផលគូផៃសៃងៗ  ដៃល 
បៃកួតក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នា គឺកៃុម 
Freiburg បៃកួតចាញ់ កៃុម 
Bayer Leverkusen ០- ១, 
កៃមុ Hertha BSC បៃកតួឈ្នះ 
កៃុម Augsbur  ២ - ០,កៃុម 
Mainz 05 បរាជយ័ ក្នងុផ្ទះខ្លនួ- 
ឯង   កៃម  ថ្វជីើង កៃមុ Hoffen-
heim ០ - ១,កៃុម Schalke 
04 ចាញក់ៃមុ  Bremen ០ -១ 
រីឯកៃុមមា្ចាស់ផ្ទះ Wolfsburg   
ចាញក់ៃមុភ្ញៀវ Frankfurt ១- 
២ ៕ AFP/VN

កីឡាករ Alphonso Davies (កណ្ដាល) របស់ Bayern កំពុងប្រជ្រងយកបាល់ជាមួយកីឡាករ Duesseldorf។ AFP

Federer មាន ប្រាក់ ចំណូល ខ្ពស់ ជាង គ្រា លើ លោក
ក្រងុជសឺុ:ី អតតីកឡីាករ វាយ- 

កូន បាល់ លៃខ ១ពិភពលោក 
Roger Federer គឺ ជា 
អត្តពលិក  ដៃល មាន ចំណូល 
ខ្ពស់ ជាង គៃ លើ លោក ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ ខណៈ  ការ រាត តៃបាត នៃ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ប៉ះ ពាល ់ដល ់
វសិយ័ បាល ់ទត ់ធ្វើ ឲៃយ   Lionel 
Messi បាន ធ្លាក់ ពី តំណៃង 
នៃះ។ នៃះ បើយោង តាម ការ- 
ចាត ់ចណំាត ់ថ្នាក ់បៃចា ំឆ្នា ំរបស ់
ទសៃសនាវដ្ដី Forbes ដៃល 
ចៃញ ពី កាល ពីថ្ងៃ សុកៃ ។ 

កីឡាករឆ្នើម របស់ ស្វ៊ីស  
Federer ដៃល ជាមា្ចាស់ ពាន  
Grand Slam លើ វិញ្ញាស 
វាយ ទោល បុរស ចំនួន២០ ដង 
រក  ចំណូលបាន ១០៦លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង រយៈ  ពៃល១២ ខៃ 
ចុង កៃយ នៃះ រួម បញ្ចូល ទំង 
១០០លាន ដលុា្លារ ដៃល បាន ព ី 
ការផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម តាម 
រយៈ ការ ពាក ់ផលតិ ផល លើ ខ្លនួ 
ដូច្នៃះ ហើយ ទើប ធ្វើ ឲៃយ  Fed-
erer  ដៃលធ្លាប ់ ឈរ នៅ លៃខ ៤ 
សមៃប់ ចំណាត់ ថ្នាក់ចាស់ 
ហក់ ឡើង ទៅ លើ គៃ ក្នុង បញ្ជី 
ចំណាត់ ថ្នាក់ របស់ទសៃសនាវដ្ដី 
ដៃល វាជាលើក ដំបូង ផងដៃរ  

សមៃប់ កីឡា វាយ តិន្នីស ។  
ចំណៃក កីឡាករ ក្នុង វិស័យ 

បាល់ ទត់  Cristiano Ron-
aldo ឈរ នៅ លដំាប ់ទ ី២ មាន 
ចំណូល១០៥ លាន ដុលា្លារ 
តាម ពី កៃយ ដោយ  Messi 
១០៤ លាន ដុលា្លារ និង Ney-
mar ៩៥,៥ លាន ដុលា្លារ រីឯ 
កីឡាករ បាល់ បះ LeBron 
James ស្ថិត ក្នុង ចំណាត់ ថ្នាក់ 
កំពូល  ទំង ៥ មាន ចំណូល  
៨៨, ២ លាន ដុលា្លារ ។ 

និពន្ធ នាយក ជាន់ ខ្ពស់ របស់ 
Forbes លោក Kurt Baden-
hausen បាន និយយ ថ ៖ « 

ការ រីក រាល ដាល របស់ វីរុស 
កូរ៉ូណា បាន បណា្ដាល ឲៃយ មាន 
ការ កាត់ បៃក់ ខៃ របស់ កីឡាករ 
បាល់ ទត់ Messi និង Ron-
aldo ដៃល នៃះ វា បើក ផ្លូវ ឲៃយ 
កីឡាករ វាយ តិន្នីស ឡើង ទៅ 
ឈរ ទ១ី ក្នងុនាម ជា អត្តពលកិ  
ដៃល មាន ចំណូល ខ្ពស់ ជាង គៃ 
របស់ ពិភពលោក  ជា លើក 
ដំបូង » ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ កីឡាការិនី 
វាយ តិន្នីស  សញ្ជាតិ ជប៉ុន 
Naomi  Osaka (៣៧,៤លាន 
ដុលា្លារ)  ដៃល ឈរ នៅ លៃខ 
២៩ ក្នងុ បញ្ជ ីបាន ឡើងទៅលើ 

មិត្ត រួម អាជីព Serena Wil-
liams (៣៦លានដុលា្លារ) 
របស ់សហរដ្ឋអាមៃរកិ ក្នងុនាម 
ជា អត្តពលិកនារី  ដៃល មាន 
ចំណូល  ចៃើន ជាង គៃ របស់ 
ពិភពលោក ហើយ  ទំង ២នាក់   
ជា អត្ត ពលិក នារី  ដៃល បាន 
ជាប់  ឈ្មោះ ក្នុង បញ្ជី ចំណាត-់ 
ថ្នាក់ ឆ្នាំនៃះ។   

ក្នុង ចំណោម កីឡាករ នៅ ទី 
កពំលូ ទងំ ១០០នាកន់ៃ តារាង 
ចណំាត ់ថ្នាក ់នៃះ កឡីាក រ បាល-់ 
បះ  មានឈ្មោះចៃើនជាង 
កីឡា ផៃសៃង ៗ   ដោយមាន ៣៥ 
នាក់ ខណៈ កីឡា បាល់ ទត់ 
អាមៃរិកាំង (American 
Football) មាន៣១ នាក់ 
ហើយ កីឡាករ បាល់ ទត់ មាន 
១៤ នាក់  តាម ពី កៃយ ដោយ 
អត្ត ពលិក វាយ តិន្នីស៦នាក់  
សៃប ពៃល បូក បញ្ចូល គ្នា រវាង 
កីឡាករ បៃដាល់ សកល និង 
កៃបាច់ គុន ចមៃុះ មាន ៥ នាក់។ 
អ្នក វាយ កូន គោល អាជីព  ក៏ 
មាន  ៤ នាក ់ដៃរ ពោល គ ឺនៅ លើ 
កីឡាករ បៃណាំង  យនយន្ត 
ដៃល មាន  ៣នាក់ ហើយ កីឡា 
បៃ សៃបល នងិ គៃកី ឃដី មាន ១ 
នាក់ ដូច គ្នា ៕ AFP/VN

កីឡាករ Roger Federer  វាយកូនបាល់ត្រឡប់ទៅគូប្រជ្រងវិញ ។ AFP

លទ្ធផល ត្រាស្ត វិជ្ជមាន  ចំនួន ១០ 
ករណី  នៅ Championship

ក្រុង ឡុង ដ៍ : មនុសៃស ចំនួន 
១០ នាកម់ក ព ីក្លបិ ចនំនួ ៨ នៅ 
កៃបខណ័្ឌលដំាប ់ទ ី២ Cham-
pionship តៃស្ត វិជ្ជមាន វីរុស 
កូរ៉ូណាថ្មី សមៃប់ លទ្ធផល 
ដៃល ធ្វើ ឡើង ថ្មី ៗ  នៃះ។ នៃះបើ 
តាម ការ អះអាង របស ់សហពន័្ធ 
បាល់ ទត់ អង់គ្លៃស (EFL) 
កាល ពីថ្ងៃ សៅរ៍។

 សៃចក្ដី បៃកាស របស់   EFL 
ឲៃយ ដងឹ ថ កឡីាករ នងិ បគុ្គលកិ 
ទំង ១០៥៨ នាក់ មក ពី ក្លិប 
ទំង២៤ នៅលីក លំដាប់ ទី ២  
បានធ្វើ តៃស្ដ រក មើល វរីសុ ២ថ្ងៃ 
គ ឺថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នងិ សកុៃ ហើយ 
អ្នក មាន លទ្ធផល វិជ្ជមាន នឹង 
តៃូវ ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ពី គៃ។ 

សៃចក្ដ ីបៃកាសនោះ  សរសៃរ 
ថ ៖ « កឡីាករ  ឬ បគុ្គលកិ របស ់
ក្លិបទំង នោះ ដៃល ធ្វើ តៃស្ត 
វិជ្ជមាន ឥឡូវ នៃះ នឹង តៃូវ ដាក់ 
ឲៃយ នៅ ដោយ ឡៃក ពី អ្នក ដទៃ 
សៃប តាម គោល ការណ៍ របស់ 
EFL ហើយ សមៃប់ អ្នក ដៃល 
ទទួល បានលទ្ធផល អវិជ្ជមាន 
អាច ចលូ ទៅ កាន ់ទលីាន ហ្វកឹ- 
ហាត់ បាន » ។    

EFL មិន បាន បង្ហាញ អត្ត-

សញ្ញាណ អ្នក ទងំ អស ់នោះ ទៃ 
តៃ កៃមុ Preston North End  
អះ អាង ថ ខៃសៃ បៃយទុ្ធ  Jayden 
Stockley ជាកឡីាករ មា្នាក់ ក្នងុ 
បណា្ដា អ្នក មានលទ្ធផល វជិ្ជមាន 
នងិ បៃបថ់  កឡីាករ របូនៃះ គ្មោន 
បង្ហាញ រោគ សញ្ញា អ្វី ឡើយ ។

កៃព ីវជិ្ជមាន ១០ ករណ ី  នៅ  
Championship នៃះ ក៏មាន 
៧ ករណី ផៃសៃង ទៀត ដៃរ ដៃល 
តៃវូរក ឃើញ ក្នងុ ក្លបិ ចនំនួ ២ នៅ 
លីក លំដាប់ ទី ៤។ 

កាល ពី ធ្វើ តៃស្ត  ៣ ដំណាក់- 
កាល ដំបូង  សមៃប់ កៃប ខ័ណ្ឌ 
កំពូល  Premier League  តាងំ- 
ពី កីឡាករ ផ្ដើម ហ្វឹក ហាត់វិញ 
ឃើញ ថ មាន១២ ករណតីៃចងុ- 
កៃយ នៃះ  មនិ ទន ់មាន របាយ- 
ការណ៍  ថ មាននៅ ឡើយ ទៃ។

សមៃប ់ក្លបិ នៅ Champion-
ship យល ់ពៃម ១០០ភាគ រយ 
ក្នងុ ការ ធ្វើ ឲៃយ រដវូ កាល នៃះ បញ្ចប ់
ជាស្ថាពរ ខណៈក្លិប នៅ លីក 
លំដាប់ ទី ៤ មាន ទំនោរចង់ 
រំសយ  ចោល តៃ ម្ដង តៃ លីកទី 
៣ League One  នៅ មនិ ទន ់
សមៃច ថ  នងឹ បញ្ចប ់រដវូ កាល 
នៃះ យ៉ាង ម៉ៃច ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ តារា ស្រី  ដ្រល     រូប  ឆោម      លោ មពណ៌    
កាន ់ត្រ  ល្អ ស្រស ់ស្អាត  រាង ស្រលនូ   អ្នក  ម្រ ម៉ាយ 
វ័យ   ក្ម្រង សច់ សខ្ចី ល្វក់ ដូច       ពង  មន់ បក   ប្រ ចាំ       
ផលិត     កម្ម ហង្រស មស   អ្នកនាង សុខ ស្រី នាង 
ស្រប់ ត្រ  បង្ហើប   រឿង នឹក អាឡោះអាល័យ ទៅ 
ដល់ស្ទីល  តុប ត្រង កាយ របស់ ខ្លួន កាល ពី  
អតីតកាល  រំលង  ១ទសវត្រសរ៍ កន្លះ  មុន    បង្កើត   
ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល យ៉ាង ខ្លាំង  ពី ប្រិយ មិត្ត គាំ ទ្រ ។ 
ក្រយ ព ីបាន ដរូ ទ្រន ំចាសផ់លតិ កម្ម សនដ់្រ 

មក   ទ្រន ំថ្មហីង្រសម ស   មនិ បាន ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំផង តារា 
ចម្រៀង និង សម្ត្រង ស្រី  រាង ស្រលូន សម្ផស្រស 
កាន ់ត្រ ផូរផង់ អ្នក ម្រម៉ាយ វ័យក្ម្រង សុខ- 
ស្រីនាង កំពុង ត្រ មន រាសី ឡើង ក្រឺតៗ   ត្រូ វ 
ផលិត   កម្ម ថ្មី  ផ្តល់ កាដូ លើក ទឹកចិត្ត ជា ហូរហ្រ 
មន ឱកាស ជា តួឯក កុន និង ចុង ក្រយ ន្រះ  
កា្លាយ ជា គណៈកម្មការ ន្រ កម្មវ ិធ ីប្រឡង  ចម្រៀង  
ថ្មី  របស់ កុមរ  Cambodian  Idol- 
Junior រដូវ  កាល ទី ១ ទៀត  ផង  ។ 
 តារា ចម្រៀង និង សម្ត្រង ស្រី 

សម្រស់ មិន ស្រុត តាម វ័យ  រូប  
ន្រះ បាន  បង្ហាញ អារម្មណ៍ ខ្លួន  
ម ន ការ នឹក នា ទៅ ដល់អតីត- 
កាល      ដោយ សរ  ស្ររ សរ 
ថា  ៖  « វិល ត្រឡប់  ទៅ រក 
ស្ទីល  កាលពី ១៥ ឆ្នាំ 
មនុ ប៉នុ្ត្រ ខសុត្រង ់
មិនមន  សក់ ស្រះ 
រកី  រាយ  ដ្រល    បាន     
រមួ ការ ងរ   ជាមយួ  
នឹង បង  ជា  ថ្មី  ម្ដង   - 
ទៀត! »។ 
រំព្រច  នោះ ក៏ មន 

ការ  ងឿង ឆ្ងល់ ដ្រ រ ថា   
តើ ហ្រតុ  អ្វី បាន ជា - 
អ្នក   ម្រម៉ាយ សុខ 
ស្រីនាង បានបង្ហើរ 
ពីអារម្មណ៍ នឹក - 
អាល័យ   រឿង ខ្លួន 
កាល   ព ី ១៥ ឆ្នា ំ មនុ 
ឬ តារា ស្រី រូប ន្រះ - 
មន  វិបត្តិ អ្វី ក្នុង ចិត្ត 
ទ្រ   ដងឹ ក្រយ ព ីបាន 
មក ចូលនៅ ក្នុង-  
សម ជិក  ន្រ ទ្រនំ ថ្មី - 
ហង្រស មសនោះ?  
ទោះបី ជា យ៉ាង ណា 

អារម្ម ណ៍ រឭក ពី អតីត - 
កាល  ដ្រល រំលង ជាង 
១ ទសវត្រសរ៍ កន្លះ ទៅ  - 
ហើយ  នោះ    មនិ ត្រវូ បាន  
អ្នក ម្រ ម៉ាយ  វ័យក្ម្រង ត្រ 

សម្រស់  ស ្រស់ សោភ ក្រមុំ សុំ ខ្មាសអ្នក- 
នាង សខុ ស្រនីាង បក ស្រយ ឡើយ 
ដោយ សរ ប្រពន័្ធ ទរូសព័្ទ ដ្រល ធ្លាប ់
ទំនាក់ ទំនង ពី មុន នោះ   មិន អាច 
ទាក់ ទង បាន នៅព្រល ន្រះ។ 

បើ ងក  មើល ព ីបច្ចបុ្របន្ន ភព 
របស  ់    សុខ ស្រី នាង វិញ  គ្រ 

អាច  និយយ បាន ថា 
តារា ចម្រៀង ស្រីរូប- 
ន្រះ  ពិត ជា មន-  
លក្ខណ សម្របត្តិ  
មិន អន់ ឡើយ 
ទើប ត្រូវ បាន-  
ខងផលតិ កម្ម 
ហង្រសមស  -  
សម្រច ចិត្ត 
ជ្រើស យក 

នាង មក ធ្វើ ជា-  
គណៈកម្មការ 
ផ្តល់ ពិន្ទុ ន្រ កម្ម- 
វធិ ីប្រឡងប្រជ្រង  
ចម្រៀង   លំដាប់ 
ពិភពលោកដ៏ ថ្មី- 

សនា្លា ង និង ជាការ ចាប់- 
ផ្តើម រដូវកាល ទី  ១  - 
សម្រប់ កម្ពុជា គឺ 
Cambodian- 
Idol  Junior  

ខណៈ   គណៈកម្មការ  ២  
របូ ទៀត  គ ឺតារាចម្រៀង 
ជើង ចាស ់ហង្រសមស 
លោក ព្រប សុវត្ថិ 
និង    លោក ឆន- 
សុវណ ្ណរាជ ៕  
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ស្ងាត់ៗ សុខ ស្រនីាង បង្ហើប
នឹក   ស្ទលីខ្លនួ   កាលពី ១៥ឆ្នា ំ  មុន 

តារា  ចមេៀង សេ  ី ជេកទេនំ ហងេសមាស សុខ សេនីាង 
បង្ហើបរឿង នឹក ស្ទលី ខ្លនួ កាលពី ១៥ ឆ្នា។ំ ហ្វ្រសប៊ុក

ឃីម បូរា៉ា បន បង្ហាញពាន លេខ ១ និង សោមូ៉តូ Zoomer X ក្នងុ ពិធីប្រគល់  ប្រក់ រង្វាន់ និង ពាន។ សហ ការី

ឃីម បូរ៉ា ខំ ប្រងឹ វ៉្រ ប្តរូ  រហូតធ្វើ ឲ្រយ 
វ៉ាន់ ថង ទទួល ស្គាល់ ការ ពិត 
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  អ្នក ប្រដាល់ មក ពី 
ជាយ ដ្រនខ្រត្ត បនា្ទាយមន ជ័យ 
ឃីម បូរា៉ា  បាន ទម្លាយ  ថា រូប គ្រ 
បានប្រើ យុទ្ធ សស្ត្រ វ៉្រ ប្តរូ ដោយមិន- 
ខ្លាច ពី  ករណី  សន្លប់ ដើម្របី យក 
ឈ្នះ លើ ជើង ខ្លាងំ មក ពី ខ្រត្ត បាត់- 
ដំបង ឈុតស្ររី វ៉ាន់ថង  ក្នងុការ- 
ប្រកួត ផ្តាច់ ព្រត័្រ ប្រចំា ក្រមុ ២ ន្រ 
ព្រតឹ្តកិារណ៍ កម្ពជុា សង្វៀន គុនខ្ម្ររ 
ហើយ ការប្តរូ ផ្តាច់  របស់ គ្រ បាន 
ធ្វើ ឲ្រយ វ៉ាន់ថង ទទួល ស្គាល់ការ ពិត 
ចំពោះ ការ ចាញ់ លើក ន្រះ។
បើ ទោះ បីជា ឃីម បូរា៉ា ទើប ជួប  

ការ ខក ចិត្តចំពោះ ការ កាត់ ស្រចក្ត ី
ឲ្រយ ចាញ់ ឈុតស្ររី វ៉ាន់ថង ដោយ 
ពិន្ទ ុដាច់ទំាង មិន ទំនង ចំពោះ ការ- 
ប្រកួត គា្នាដណ្តើម ប្រក់ លាន កាល- 
ពី ថ្ង្រទី ២ ខ្រឧសភ នៅ  សង្វៀន 
CNC ក្ដ ីបុ៉ន្ត្រ ការ ជួប គា្នាជា ថ្ម ីកាល 
ពី ថ្ង្រសៅរ៍ កន្លង មកន្រះ ឃីម បូរា៉ា 
បាន ព្រយាយម តាម វ៉្រ ប្តូរជាមួយ 
វ៉ាន់ថង ស្ទើ រ៥ ទឹក ព្រញ។
ឃីម បូរា៉ា បាន និយយ ក្រយ 

ការ ប្រកួត  ថា៖ «រាល់ ដង ខ្ញុំវ៉្រ 
រាងភ័យៗ ធ្វើ ឲ្រយឆប់ អស់ ឯការ- 
ហ្វកឹ ហាត់ ក៏ មិន សូវ បាន ព្រញ ដ្ររ 
ព្រះ ខ្ញុ ំឧស្រសាហ៍ឈឺ បុ៉ន្ត្រ លើក 
ន្រះខ្ញុ ំហ្វកឹ ហាត់ បាន ច្រើន ហើយ 
ខ្ញុ ំបាន តំាង ចិត្ត ថា បើ ត្រវូ គ្រវ៉្រ ឲ្រយ  
សន្លប់ ក៏ សន្លប់ ចុះ តាម ដំណើរ 
គឺខ្ញុ ំ ត្រវូ ត្រ ចូលវ៉្រ  ប្តរូ»។
សម្រប់ ការ ប្រកួត នៅ ទឹក ទី ១ 

ឃីម បូរា៉ា ហាក់ ចាញ់ ប្រៀប ទៅ 

លើ ចំណុច វយ ចំគោល ដៅ របស់ 
ឈុតស្ររី វ៉ាន់ថង បុ៉ន្ត្រ ចាប់ ពី ទឹក 
ទី ២ ដល់ ពាក់កណា្តាល ទឹក ទី ៥ 
បូរា៉ា វយ ចូល បាន ព្រញៗល្អ ជាង 
ខណៈ ការ ប្រកួតន្រះ អ្នក ទំាង ២ 
មនការ វ៉្រ បក សង  គា្នា ខ្លាងំ កា្លាបំផុត 
ហើយ លទ្ធផល ផ្លវូការ គឺ ឃីម 
បូរា៉ា ត្រវូ បាន ប្រកាស ឲ្រយ ឈ្នះ លើ 
វ៉ាន់ថង ដោយ ពិន្ទ ុជា ឯក ច្ឆន្ទ។
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ឃីម បូរា៉ា 

នៅ ត្រ ទទួល ស្គាល់ ពី ក្របាច់ វយ 
ច្រញ ច្របាស់ៗ របស់  វ៉ាន់ថង។ ប្អនូ 
ប្រុស របស់ ម្ចាស់ ម្រដាយ មស 
សីុហ្គ្រម ឃីម ឌីម៉ា រូប ន្រះ  បាន 
បញ្ជាក់ ថា៖ «គាត់ ល្អ ផ្ល្រ វយច្រញ 
បាន ច្របាស់ៗ និងច្រញ មកដាច់ៗ 
ត្រ  រូបខ្ញុ ំផ្ទាល់ ក៏ដូចជាបង និង ពុក 
គឺ  យល់ ឃើញ ដូច គា្នា ថា ត្រវូ ត្រ ប្រើ 
យុទ្ធសស្រ្ត វ៉្រ ប្តរូ ន្រះ ព្រះ បើ យើង 
វ៉្រ មិន ដាច់ គឺ មិន ច្របាស់ ថា យើង 
នឹង ឈ្នះ នោះ ទ្រ»។
នៅ មុន ការ ប្រកួត លើក  ន្រះ 

លោក ហ្រង បុ៊នឃីម ដ្រលជា 
ឪពុក និង គ្រ ូបង្វកឹ ឃីម បូរា៉ា បាន 
ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍  ថា លោក  មន 
បំណង ឲ្រយ បូរា៉ា វយ លុក គឺ បើ ឈ្នះ 
ត្រវូ ឈ្នះ ដាច់ ព្រះ  លោក គិត ថា 
ការ វយប្រហ្រលគា្នា ឬ មន ប្រៀប 
បន្តចិ បន្តចួ គឺកូន  លោក អាច នឹង 
ត្រវូ បាន គ្រ សម្រច ឲ្រយ ចាញ់ទំាង 
ខក ចិត្ត ម្តង ទៀត ហើយ ព្រល ន្រះ 
បូរា៉ា  ធ្វើ បាន សម្រច ហើយ។
ចំណ្រក ឈុតស្ររី វ៉ាន់ថង ពិត 

ជា មនការ សោ្តាក ស្តា យ ខ្លាំង  
ចំពោះ  ការ ចាញ់ លើក ន្រះ ព្រះ 

ការ បរាជ័យន្រះ បាន ធ្វើ ឲ្រយ រូបគ្រ  
បាត់ បង់ឡើង ទៅ ប្រកួត ដណ្តើម 
យក ខ្រស្រ ក្រវត់ គឺ វ៉ានថង  ទទួល 
បាន ត្រមឹល្រខ ២ អមជាមួយ  ប្រក់- 
រង្វាន់  ៨ លាន រៀល។ ចំណ្រក ពុទ្ធ 
សំបូរ ទទួល បាន ល្រខ ៣ ដោយ 
ស្វយ័ ប្រវត្ត ិ អមជាមួយ ប្រក់រង្វាន់ 
៦ លាន រៀល។
ទោះ បីជា យ៉ាង ណា ឈុតស្ររី 

វ៉ាន់ថង បានសរភព និង ទទួល- 
ស្គាល់ ចំពោះ ការ ប្រកួត ចាញ់ 
លើក ន្រះ។ វ៉ាន់ថង បាន និយយ 
ថា៖ «ការ ប្រកួត ន្រះ ខ្ញុ ំបាន ប្រងឹ- 
ប្រងអស់ ពីសមត្ថ ភព  ហើយ បុ៉ន្ត្រ 
សមត្ថ ភព របស់ខ្ញុំ ធ្វើ បាន ត្រ 
បុ៉ណ្ណងឹ។ ខ្ញុ ំពិតជា ចាញ់ គាត់ ព្រះ 
ខ្ញុ ំបានដួល ច្រើន។ យ៉ាង ណា ក៏ 
ដោយ ទោះ បីជា នៅ ថ្ង្រ ន្រះ ខ្ញុ ំមិន 
ទទួល បាន ជោគ ជ័យ បុ៉ន្ត្រ ខ្ញុ ំនឹង 
ខិត ខំ ធ្វើ ឲ្រយបាន ល្អ នៅ ក្នងុ ការ- 
ប្រកួត ក្រយៗ ទៀត»។
សម្រប់ការ សង សឹកទៅ លើ 

ឈុតស្ររី វ៉ាន់ថង បាន សម្រច 
ដើម្របី កា្លាយជា ជើង ឯក ប្រចំា ក្រមុ 
២ ន្រះ ឃីម បូរា៉ា មិនត្រមឹ ត្រ  ទទួល 
បាន មូ៉តូ Zoomer X មួយ គ្រឿង 
និង ប្រក់រង្វាន់ ចំនួន ២ លានរៀល 
បុ៉ណ្ណោះ  ទ្រ បុ៉ន្ត្ររូប គ្រ  ថ្រម ទំាង 
ទទួល បាន ឱកាស ឡើង ទៅ ប្រកួត 
ផ្តាច់ ព្រត័្រ ដណ្តើម យក ខ្រស្រ ក្រវត់  
ទម្ងន់ ៦០ គីឡូក្រមន្រះ និង ប្រក់ 
រង្វាន់ ៦ ០០០ដុលា្លារ ជាមួយ តាញ់ 
មករា ទៀត ផង ដ្រល ជំនួបន្រះ 
គ្រង នឹង ធ្វើ នៅ ថ្ង្រទី១៣ ខ្រ 
មិថុនា ខង មុខ ន្រះ៕
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