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១៥សូមអានទំព័រ 

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

សូមអានទំព័រ 

១៥
កីឡា

នាយករដ្ឋមន្ត្រចីាត់ទុកការស្ថាបនាហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ
ខ្រត្តព្រះសីហនុជាចក្ខវិុស័យក្នងុការរៀបចំជាបូ៉លអភិវឌ្រឍន៍ជាតិដោយចីរភាពនៅតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រកម្ពជុា

វ៉ន ដារ៉ា 

ពៃះសីហនុៈ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្ដី
ហ៊ុនស្រនថ្ល្រងថាការស្ថាបនាផ្លូវទាំង
៣៤ខ្រស្រនងិហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធខ្រត្ដព្រះ-
សីហនុ គឺជាចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាលក្នុងការរៀបចំខ្រត្ដន្រះជាប៉ូលអភិវឌ្រឍន៍  

ជាតិប្រកបដោយចីរភាពនៅតំបន់ឆ្ន្ររ
សមុទ្រកម្ពុជានិងជាតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិ-
ស្រសគរំូពហុបណំងសម្រប់ទាក់ទាញ
ទ្រសចរនងិការវនិិយោគថ្មីៗ បន្ថ្រមទៀត
ពីបរទ្រសខណៈការស្ថាបនាផ្លូវន្រះ
សម្រចជិតរួចរាល់។
ក្នុងពិធីជួបសំណ្រះសំណាលជាមួយ

មន្រ្ដីរាជការនងិក្រមុការងារបច្ច្រកទ្រស
ស្ថាបនាហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងខ្រត្ដ-
ក្រងុព្រះសហីនុដើម្របីស្វ្រងយល់ពីស្ថាន- 
ភាពការងាររបស់មន្ត្រីរាជការក្នុងខ្រត្ត
និងស្វ្រងយល់ពីដំណើរការសងសង់
ស្ថាបនាហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធនានាក្រយ
ព្រលចុះពិនិត្រយការស្ថាបនាផ្លូវក្នុងខ្រត្ដ/

ក្រុងព្រះសីហនុពីម្រសិលមិញលោក
នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្ល្រងថារាជរដ្ឋាភិបាល
បានកំណត់ផ្រនការក្នុងការរៀបចំប្លង់-
គោលប្រើប្រស់ដធី្លីក្នងុខ្រត្តព្រះសហីនុ
ក្នុងចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០គឺរៀបចំនិង
អភិវឌ្រឍខ្រត្តន្រះជាប៉ូលអភិវឌ្រឍន៍ជាតិ
ប្រកបដោយចីរភាព...តទៅទំព័រ ២

WHOៈកម្ពជុាទទួលបានជោគជ័យក្នងុការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ១៩ក្នងុព្រល១០០ថ្ង្រ
ខន សា វិ 
 
ភ្នពំៃញ ៈ អង្គការសុខភាពពិភពលោក

(WHO)បានលើកឡើងថាកម្ពុជា
ខិតខំប្រឹងប្រងយ៉ាងខ្លាំងនិងបាន
ចាត់វិធានការបានឆប់រហ័ស និង
មានប្រសទិ្ធភាពក្នងុការឆ្លើយតបជងំឺ

កូវីដ១៩ដ្រលបានធ្វើឱ្រយប្រទ្រសន្រះ
គ្មានអ្នកស្លាប់នងិគ្មានការឆ្លងនៅក្នងុ
សហគមន៍។ប៉នុ្ត្រWHOបានព្រមាន
ថាកម្ពុជានៅត្របន្តប្រឈមនឹងហា-
និភ័យខ្ពស់ន្រជំងឺឆ្លងន្រះនៅឡើយ។
នៅក្នងុរបាយការណ៍ច្រញផ្រសាយកាល-

ពីថ្ង្រទី២៩ខ្រឧសភាស្ដពីីការឆ្លើយតប

រយៈព្រល១០០ថ្ង្ររបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា
ទៅនឹងជំងឺកូវីដ១៩WHOបានកោត-
សរសើរដល់រដ្ឋាភបិាលកម្ពជុារមួទាងំ
ក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកពី
ក្រសងួសខុភបិាលនងិដ្រគូសហការ
ខងបច្ច្រកទ្រសដ្រលបានរមួចណំ្រក
ធ្វើឱ្រយមានការឆ្លើយតបទទួលបាន

ជោគជ័យទៅនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩
នាព្រលកន្លងមក។

 ទោះជាយ៉ាងណាWHOបានព្រមាន 
ថាប្រទ្រសកម្ពជុាបន្តស្ថតិក្នងុដំណាក់- 
កាលដបំងូន្រការរកីរាលដលន្រជងំឺ
រាតត្របាតន្រះនៅឡើយដ្រលចាំបាច់
ត្រវូបន្តខតិខំប្រងឹប្រងដើម្របីត្រៀមខ្លនួ

ឆ្លើយតបចពំោះការឆ្លងក្នងុសហគមន៍
ទ្រង់ទ្រយធំ។WHOបានសរស្ររថា៖ 
«ទោះបជីាកម្ពជុាកពំងុគ្របគ់្រងបាន
កុំឱ្រយមានការរីករាលដលន្រជំងឺកូវីដ- 
១៩នៅក្នងុប្រទ្រសរបសខ់្លនួកដ៏ោយ
បុ៉ន្ត្រវានៅត្រមានសរៈសំខន់សម្រប់
កម្ពុជាដ្រលត្រូវត្រ...តទៅទំព័រ  ៤

លោកនាយករដ្ឋ មន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន និង មន្តៃ ីជាចៃើនរូបទៀត ក្នងុដំណើរ អញ្ជើញពិនិតៃយ មើលការកសាងផ្លវូ និង សមិទ្ធផល ផៃសៃង ៗ ទៀត  នៅ ខៃត្តពៃះ សីហនុ កាលពីមៃសិលមិញ   ។ រូបថតSPM

កម្ពជុានំាច្រញផលិត-
ផលក្នងុបន្ទប់គ្រង
ក្នងុរយៈព្រល៤ខ្រ
កើនជិត២០០%

អង់គ្ល្រសបើកសលារៀន
ខ្លះឡើងវិញនិងអនុញ្ញត
ឲ្រយអ្នកងាយប៉ះពាល់ខ្លាងំ
ធ្វើដំណើរច្រញក្របាន

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈការនាំច្រញនូវផលិតផល
សម្រប់ប្រើប្រស់នៅក្នងុបន្ទប់គ្រងពី
កម្ពុជាទៅទីផ្រសារអន្តរជាតិក្នុងរយៈ-
ព្រល៤ខ្រដបំងូឆ្នាំ២០២០មានតម្ល្រ
ប្រមាណជាង២៤លានដុលា្លារកើន-
ឡើងជាង១៩០ភាគរយបើធៀបនឹង
រយៈព្រលដចូគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩។
ន្រះបើយោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្ម។...ត ទៅ ទំព័រ ៨

កៃងុ ឡងុដ៍ៈប្រទ្រសអង់គ្ល្រសបាន
បើកសលារៀនខ្លះឡើងវិញ កាលពី
ថ្ង្រចន្ទហើយបានអនញុ្ញាតឲ្រយពលរដ្ឋ
ដ្រលងាយរងប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតធ្វើ
ដំណើរច្រញក្របានថ្វីបើមានការ-
ព្រមានជាច្រើនថាប្រទ្រសរងប៉ះ- 
ពាល់ខ្លាំងបំផុតទី២នៅក្នុងពិភព-
លោកកំពុងឈាន...តទៅទំព័រ ១១

វ៉ាន់ វឿន បាត់ស្មារតី មុន 
ឈ្នះខ្សែកែវត់បែក់  
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តពីទំព័រ ១... នៅ តំបន់ ឆ្នៃរ- 
សមុទៃ កម្ពុជា។

 លោក ហ៊ុន សៃន ថ្លៃង ថា ៖ 
« តាម រយៈ ការ អភ ិវឌៃឍ ខៃត្ដ នៃះ ជា 
ទី កៃុង ទំនើប ជា មួយ រមណីយ- 
ដ្ឋាន ឆ្នៃរ សមុទៃដៃល ស្អាត បំផុត 
លើ សកល លោក  និង ជា តំបន់ 
សៃដ្ឋ កិច្ច ពិសៃស គំរូ ពហុ បំណង 
ដៃល  នឹង ទាក់ ទាញ ទៃសចរ  និង 
ការ វិនិ យោគ ថ្មីៗ បន្ថៃម ទៀត ពី  
បរ ទៃស  ខៃត្ដ នៃះ ក៏ និង បមៃើ ដល់  
ការ រស់ នៅ ដ៏ល្អ បៃសើរ សមៃប់ 
បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ ផង ដៃរ»។

ក្នុង ពៃល ពិនិតៃយ សមិទ្ធ ផល ផ្លូវ- 
ថ្នល់ ដោយ ផ្ទាល់ នៅ តំបន់ ឆ្នៃរ- 
សមទុៃ រាម លោកហ៊នុ សៃន  បាន 
ដើរ ពិនិតៃយ ថ្នល់ បៃតុង ដៃល  ទើប 
បាន កសង រួច ថ្មីៗ នៅ ជាប់ ដៃ  - 
សមទុៃ  រាម ដោយ បងា្ហាញ ឲៃយ ឃើញ    
ពី គុណ ភាព ជាប់ បាន ល្អ  ដោយ 
មាន បៃព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក ដៃល រៀប ចំ 
បាន តៃមឹ តៃវូ តាម កៃបួន បច្ចៃក ទៃស   
និង គមៃង សួន លម្អ ផ្លូវ ផង ដៃរ។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ីបញ្ជាកថ់ា ៖ 
«ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់  តំបន់ ដៃល ដក់- 
អកៃសរ ថា  ខ្មៃរ ធ្វើបាន វា មិន មៃន 
តៃឹម តៃ បច្ចៃក ទៃស ពុះ ភ្នំ និង ចិត 
ភ្នំ ដើមៃបី នឹង កសង ផ្លូវ ចូល មក ទៃ 
តៃ មាន ន័យ ទៅ ឆ្ងាយ ពីនៃះ  នៅ 

តៃង ់ថា ការ គតិ កខ៏្មៃរ ការ សង សង ់  
កខ៏្មៃរ  បច្ចៃកទៃស គរូប្លង ់ នងិ ការ- 
សង សង់ ទាំង អស់គឺ បាតដៃ កូន- 
ខ្មៃរ  បៃក់ទាំង អស់ គឺ ខ្មៃរ ចៃញ 
ទាំង  អស់ គ្មាន បរទៃស ចូលរួម 
បន្តិច ។ ដូច្នៃះ យើង អត់ តៃូវ រង់ចាំ 
គៃ ទៃ  គៃន់ គូសប្លង់  យក លុយ ពី 
យើង រាប់ មិន អស់ ទៃ  ហើយ ទមៃំ 
តៃ សង សង.់..យើង សង្កៃត មើល 
ទហំនំៃ ការ ធ្វើ របស ់យើង វា សមៃបើម  
ពៃក កន្លៃង ខ្លះ ចោះ ថ្ម រហូត ទៅ 
ដល់  ២ម៉ៃតៃ  ៣ម៉ៃតៃ  ១ម៉ៃតៃ រួច 
ទើប ចាក ់បៃត ុងឡើង។ គោល ដៅ 
ធរំបស ់យើង នៅ ទនីៃះ  គ ឺបង្កើត ឲៃយ 
ទៅជាទីកៃុង ពហុ បំណង»។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី ថ្លៃង ថា 
សមិទ្ធ ផល ដំបូង នៃ ការ ស្ថាប នា 
ផ្លូវ និង ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ក្នុង ខៃត្ដ /  
កៃុង ពៃះ សីហនុ  ជា ផ្លូវ ផៃន ការ 
យទុ្ធ សសៃ្តក្នងុ ការ ធ្វើ ឲៃយ ខៃត្ដ នៃះ 
កា្លាយ ជាប៉លូ ពហ ុបណំង ទ៣ីនៅ 
កម្ពុជា ។ ជា ទី កៃុង ទៃស ចរណ៍  
និង ពា ណិជ្ជ កម្ម ដ៏ សុី វិល័យ និង 
អាច ជាទីកៃុង វៃ ឆ្លាត ដំបូង របស់ 
កម្ពុជា ផង ដៃរ។

លោក បន្ថៃមថា  ផ្លូវ ថ្នល់ ទាំង- 
អស់ នៃះ នឹង ចាក់ កៅ ស៊ូ ពីលើ 
ថៃម ទៀ ត ហើយ បនា្ទាប់ មក នឹង 
មាន រៀប ជា សួន លម្អ នៅ តាម 

ទៃូង  ផ្លូវ និង នៅ តាម ជាយ សង- 
ខាង ផ្លវូ ។  បើ តាម ទហំ ំដធ៏ទំលូាយ 
នៃះ  គ ឺអាច ឲៃយ រថ យន្ត បើក បរ មា្ខាង 
បាន ២ដៃល មាន សនួ ចៃបា រ លម្អ នៅ   
ច ំកណ្តាល ។ ផ្លវួ ដៃល បាន ក សង   
នៅ ក្នុង តំបន់ នៃះ  គឺ មាន កាត់ ពុះ 
ចៃៀក ភ្នំ ដៃល មាន កម្ពស់ ជាង 
២០ ម៉ៃតៃ ធ្វើ ទៅ តាម បច្ចៃក ទៃស 
ដៃល ធានា សុវត្ថិ ភាព នៃ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ។  

លោក ហ៊ុន សៃន បញ្ជាក់ថា  
រាជ  រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  សមៃច    
បញ្ចៃញ  កញ្ចប ់ថវកិាជាត ិបៃមាណ   
៣០០ លាន ដុលា្លារ អា មៃរកិ  ដើមៃបី 
កសង ផ្លូវ ចំនួន ៣៤ ខៃសៃ  និង 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ  ដៃល ជា ផ្លូវ បៃកប ដោយ 
បៃណីត ភាព ដំបូង បំផុត នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា។

លោក គួច ចំរើន  អភិបាល ខៃត្ដ 
ពៃះសីហនុ  បាន រាយការណ៍ ជូន 
លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី ក្នុងការ ជួប 
សំណៃះ សំណល នៃះ ដៃរ ថា 
វឌៃឍន ភាព នៃ ការ ស្ថាបនា ផ្លូវ ទាំង 
៣៤ ខៃសៃ ក្នងុ ខៃត្ដ /កៃងុ ពៃះ សហីន ុ 
ការ ស្ថាបនា ផ្លវូ កៃងុ ដណំើរ ការ ទៅ 
បាន  ដោយ រលូន ទទួល បាន- 
ការ ចូលរួម សហការ យ៉ាង ល្អ ពី 
សំណក់ បៃជាពលរដ្ឋ ក្នុង មូល- 
ដ្ឋាន។  មាន ការ យក ចិត្ដ ទុក ដក់ 
ខ្ពស់ ពី កៃុម ហ៊ុន និង អង្គភាព 

ទទួល ការ ស្ថាប នា ផ្លូវដោយ គោ- 
រព  ទៅ តាម ប្លង់ សូរិយោដី ប្លង់ 
ស្ថាបតៃយកម្ម  ប្លង ់គៃឿង ផ្គ ំ នងិ បទ- 
ដ្ឋាន បច្ចៃកទៃស ផ្លូវ ដៃល សិកៃសា   
ដោយ កៃមុ ការងារ គណៈ កម្មការ- 
ជាតិ អភិវឌៃឍ តំបន់ ឆ្នៃរ សមុទៃ 
កម្ពជុា  ដើមៃបី ធានា បាន ទាងំ គណុ- 
ភាព និង សោភណ ភាព។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«គិត ចាប់ ពីថ្ងៃ 
បើក ការ ដ្ឋាន ស្ថាប នា ផ្លូវ នៅ ថ្ងៃ 
១៦ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩  កៃម  
អធិបតីភាព របស់ សម្ដៃច អគ្គ- 
មហា សៃនា បត ី តៃជោ  ហ៊នុ សៃន 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី រហូត មក ដល់  
បច្ចុបៃបន្នការ ងារ ស្ថាបនា ផ្លូវ ចំនួន 
៣៤ ខៃសៃ  សមៃច បាន បៃមាណ 
៩៤ភាគរយ  ដោយ មនិ គតិ បញ្ចលូ  
ការ ងារ អ៊ុត កៅស៊ូ  គំនូស ចរា- 
ចរណ៍  ការ ដំ ដើម ឈើ  បំពាក់ កា- 
មៃរា៉ា សុវត្ថិភាព  បង្គល ភ្លើង បំភ្លឺ 
ស្ដុប ចរាចរណ៍  បង្គល ភ្លើង បំភ្លឺ 
ផ្លូវ ការងារ រៀប កមៃល ថ្ម កៃនីត» ។

ជាមួយ គ្នានៃះ ពី មៃសិលមិញ  
លោក ហ៊ុន សៃន  ថ្លៃង ជា ថ្មី ថា  
មិន មាន មូលដ្ឋាន ទ័ព បរទៃស នៅ 
កម្ពុជា ដូច ការ សងៃស័យ របស់ 
បរទៃស ទៃ  ហើយលោក ស្វាគមន ៍
ដល់ ការធ្វើ សមយុទ្ធ យោធា 
តាមការ ស្នើ សុំ។ លោក លើក- 
ឡើង បៃប នៃះ បនា្ទាប់ ពី មានមន្តៃី 
ទូត បរទៃស មា្នាក់ ដៃល ទំនង ជា 

សដំៅ ដល ់ឯក អគ្គរដ្ឋ ទតូ សហរដ្ឋ- 
អាមៃរកិ  បាន បៃប ់ទៅ ទៃសរដ្ឋ មន្តៃ ី 
និង រដ្ឋ មន្តៃី មា្នាក់ ទៀត ថា  មាន 
មូលដ្ឋាន ទ័ព ចិន នៅ កម្ពុជា។

លោកថ្លៃ ងថា  បរទៃស អាច មក 
ចូលរួម ធ្វើ ការ រួម គ្នា ដូច ជា លៃបាត 
សមុទៃ  បៃឆំង ភៃរវកម្ម  និង ពួក- 
ជួញ ដូរ មនុសៃស  គៃឿង ញៀន  និង 
រតព់ន្ធ ខសុ ចៃបាប ់ គ ឺសមយទុ្ធ ជើង- 
ទកឹ  ចណំៃក ជើង គោក  គ ឺធ្វើ សម- 
យុទ្ធ គៃប់ គៃង គៃះ មហន្តរាយ។ 
លោក ថា  លោក ចង់ បានតៃ ២ទៃ  
គឺ សម យុទ្ធ បៃឆំង ភៃរវកម្ម  និង 
សម យុទ្ធ គៃប់ គៃង គៃះ មហន្ត- 
រាយ  ហើយ លោក មិន ចង់ ធ្វើ- 
សមយុទ្ធ វាយ កម្ទៃច សតៃូវ នៃះ ឬ 
សតៃូវ នោះ ទៃ។

លោក ថា ៖«យើង គួរ យល់ គ្នា 
ហើយ  តើ ចនិ មាន ផល បៃយោជន ៍
អ្វ ីទៅ ដៃល ចនិ តៃវូ យក នាវា ជើង- 
ទឹក របស់ ខ្លួន យក មក ដក់ នៅ 
កំពង់ សោម  នៅ ពៃល ដៃលចិន 
នៅ សមុទៃចិន ខាង តៃបូង ហើយ 
សៃប់ នោះ  នៅសៃុក ចិន ហើយ 
ហ្នឹង ។ តើ ចិន មាន តៃូវ ការ យក 
ទៅ ដក់ ក្នុង បៃទៃស ថៃ  ឥឡូវ 
ចោទ ទៅភូមា ទៀត ថា កំពង់ ផៃ 
ភូមា នឹង កា្លាយ ជាកំពង់ ផៃ ដៃល 
ចិន យក កង ទ័ព ទៅ ដក់ ទៀត 
ហើយ»។លោក ថា  ការ ចោទបៃ- 
កាន់  កម្ពុជា កាល ពី មុន ថា មាន 

មូលដ្ឋាន ទ័ពចិន នៅ តារា សគរ  
បនា្ទាប់ មក នៅកំពង់ សោម  ហើយ 
ពៃល នៃះ កា រចោទបៃកាន់ បាន- 
ធា្លាក់ ដល់ ពៃលាន យន្ត ហោះ 
កោះរ៉ុង។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«ចុះ 
ហៃតុ  អ្វី បាន ជា អស់ លោក ចូល- 
ចិត្ត លាប ពណ៌  ហើយ ខ្ញុំ យល់ ថា  
បើ សនិ អ្នក ណ ចលូ ចតិ្ត ធ្វើ ចារ កម្ម  
ហើយ ផ្ដល់ ព័ត៌មាន ឲៃយ អ្នក ដឹកនាំ 
ជឿ បៃប នៃះ  អ្នក ដឹក នាំ នោះក៏ គួរ 
តៃូវ ពិនិតៃយ មា្ខាង ពិនិតៃយ សមត្ថភាព 
របស់ ចារកម្ម  ឯ មា្ខាង ទៀត ពិនិតៃយ 
សមត្ថភាព របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ- 
វនិចិ្ឆយ័  ពត័ម៌ាន ដៃល ចារកម្ម ផ្ដល ់
ឲៃយ តៃឹម តៃូវ ឬ អត់»។ 

ទោះបី ជា មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះ  
តៃលោក  បង្ហើប ថា  មន្តៃ ីទតូ របូ នៃះ 
ធា្លាប់បាន ស្នើ សុំ កម្ពុជា ឲៃយ កបា៉ាល់ 
ចលូចត កន្លង មក ដៃល នៃះ លោក 
ទំនង ជា សំដៅ ដល់ ឯក អគ្គរដ្ឋទូត 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក Patrick  Mur-
phy ដៃល ធា្លាប់ ស្នើ ឲៃយ កបា៉ាល់ 
ទៃសចរណ៍ MS Westerdam 
ចូល ចត កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ។ 

លោក ថា ៖«ឥឡូវ បើ មាន ការ- 
លើក សំណូម ពរ ស្អៃក  ទៀ  បាញ់  
ឆ្លើយ អូខៃ ទៅ  ពៃះខ្ញុំ បាន បើក- 
ចហំ ហើយ  បើ គៃ លើក សណំមូ ពរ 
ធ្វើ សម យុទ្ធស្អៃក  ឆ្លើយ ថា  Yes 
តៃម្ដង ទៅ  ពៃះ នៃះ ចាត់ ទុក ថា 
ជា គោល ការណ៍ ហើយ»៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

កំពង់ធំ: សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ 
ខៃត្ត កំពង់ធំ បាន ចុះបង្កៃប 
ទតីាងំ រោង សន្នធិ(ិកន្លៃង ស្តកុ) 
ឈើ  ចំនួន ១១ ទីតាំង ដោយ 
រឹបអូស ឈើ ស រុប  ចំនួន ជាង 
១៥០ម៉ៃតៃ គុប នៅក្នុង ឃុំ 
កំពង់ ចិន តៃបូង  និង ឃុំ សំពៃជ  
សៃកុ សោ្ទាង  ដោយ  កន្លៃង ស្តកុ- 
ឈើ ទំា ង នោះ  ខ្លះ មាន ចៃបាប់ តៃ ឹម -  
តៃវូ ប៉នុ្ដៃ ហសួ សពុ ល  ភាព នងិ 
ខ្លះ ទៀត  គ្មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត  
ក្នុង  ការ ធ្វើ អាជីវ កម្ម ឈើ។

របាយ ការណ៍ លើ ទំព័រ ហ្វៃ ស - 
 ប៊ុ ក កងរាជអាវុធហត្ថ លើ ផ្ទៃ- 
បៃទៃស(GRK News)បាន 
ឲៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា កមា្លាំង 
កង រាជអាវុធ ហត្ថ សៃុក សោ្ទាង 
និង កមា្លាំង កង រាជ អាវុធ ហត្ថ 
ខៃត្ត  កំពង់ ធំ នៅ ថ្ងៃទី៣០ 
ខៃឧសភា  ដឹកនាំ ដោយ លោក 
ឃុន ប៊ុន ហូ មៃ បញ្ជាការរង  
កង រាជ អា វុ ហត្ថ ខៃត្តកំពង់ ធំ 
សហការ ជាមួយ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល 
ពៃឈើ ខៃ ត្តកពំង ់ធ ំដៃល ដកឹនំា 
បញ្ជា ផ្ទា ល ់ដោយ លោក សយ 
វាសនា ពៃះរាជ អាជា្ញារង អម- 
សលា ដំបូង ខៃត្តកំពង់ធំ បាន 
ចុះបង្កៃប ទីតាំង រោង ស ន្និ ធិ  

ឈើ គ្មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត ចំនួន 
១១ ទតីាងំ  នៅ ភមូ ិកពំង ់ក្ត ីភមូ ិ
កំពង់ ចិន ភូមិ ឈើ ទាល ស្ថិត  
នៅ ឃុំ កំពង់ ចិន តៃបូង និង ភូមិ 
អំពិល ឃំុ  សំពៃជ សៃកុ សោ្ទាង ។

របាយ ការណ៍ បន្តថា ជា លទ្ធ - 
ផល សមត្ថកចិ្ច បាន តៃតួ ពនិតិៃយ 
ទីតាំង របស់ ឈ្មាះ បា៊ា ន លាន 
ភៃទ បៃុស រស់នៅ ភូមិ កំពង់ក្តី 
ឃុ ំកពំង ់ចនិ តៃបងូចនំនួ៤ កន្លៃ ង 
រឹបអូស ឈើ ស្មើ នឹង ជាង ៧៧ 
ម៉ៃតៃគុប។ ទីតាំង របស់ ឈ្មាះ 
ហុ ីគមឹ ហៃ ង ភៃទ បៃសុ រសន់ៅ 
ភូមិ កំពង់ ចិន ឃុំ កំពង់ ចិន តៃបូង  
ចនំនួ៣កន្លៃង ស្មើនងឹ ជាង៣ ៤ 
ម៉ៃតៃ គុប។ របាយការណ៍ បន្ត 
ថា ទីតំាង របស់ ឈ្មាះឈន បា ន 
ហុក ភៃទ បៃសុ រស់ នៅ ភូមិ កំព ង់ - 
ក្ត ីឃំុ កំពង់ ចិន តៃបូងមា ន ១ កន្លៃ ង 
ស្មើនឹង ជាង ២៥ម៉ៃតៃគុប។ 
ទីតាំង របស់ ឈ្មាះ តាន់ ប៉ូ ទី 
ភៃទ បៃុស រស់នៅ ភូមិ កំពង់ ក្តី 
ឃំុ កំពង់ចិន តៃបូង១ កន្លៃងស្មើ នឹ ង 
ជាង ៧ ម៉ៃតៃ គុប ទីតាំង ឈ្មាះ  
សុងឹ ស ុដ ភៃទ សៃ ីរស ់នៅ ភមូ ិ
កំពង់ក្ត ីឃំុ កំព ង់ ចិ នតៃបូង ១ កន្លៃ ង 
ស្មើនឹង ជាង ៤ម៉ៃតៃគុប និង 
ទីតាំង របស់ មា្ចាស់ ឈ្មាះ ឃាង 
មុន្ន ីភៃទ បៃសុ រស់នៅ ភូមិ  អំពិ ល 
ឃុំ សំពៃជ១កន្លៃង ស្មើ នឹង 

ជាង ៤ម៉ៃតៃគុប។
លោក ប៉ៃន វណ្ណ រិ ទ្ធ បៃធាន 

មន្ទីរ កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង 
នៃសទ ខៃត្ត កំពង់ធំ  ថ្លៃង ពី មៃសិ ល - 
មិញ ថា សមត្ថកិច្ច ជំ នា ញ  នៃ 
ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត  បាន 
ចុះបង្កៃប ទីតាំង រោង សន្និធិ  
ឈើ នៅក្នងុ សៃកុ សោ្ទា ង ដោយ 
រឹបអូស ឈើ ចំ នួ ន ជាង ១៥០ 
ម៉ៃតៃគុប។ មា្ចាស់ ដៃប៉ូ ឈើ 
ទាំងនៃះ មាន មួយចំនួន  មាន 
ចៃបាប់ តៃឹមតៃូវ ប៉ុន្ដៃ អាជា្ញា ប័ ណ្ឌ 
របស់ គត់ ហួស សុ ព ល ភា ព 
ហើយ ខ្លះទៀត គ្មាន ចៃបាប់ តៃម្ដង ។

លោក បន្តថា មា្ចាស ់ដៃប៉ ូដៃល 
មាន ចៃបាប់ តៃឹម តៃូវ ប៉ុន្ដៃ ហួស 
សុព ល  ភាព តៃូវ តៃ មក សុំ  បន្ត 
សុពលភាព អាជា្ញា ប័ ណ្ឌ បន្តទៀ ត  
បៃសិន ក្នុង ក រណី ពួកគត់ ចង់ 
បន្ត អាជីវកម្ម ទៀត។ បើ មិន 
ដចូ្នៃះអាជា្ញាធរ នងឹ បទិ អា ជវីក ម្ម 
ទាងំ នោះ។ លោក វណ្ណ រ ិទ្ធ បាន 
បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ មិនទាន់ ដឹង ពី 
ចំណត់ការ ទៅលើ មា្ចាស់ ដៃប៉ូ 
ដៃល គ្មាន ចៃបាប់ នោះ បន្តទៀត 
យ៉ាងណទៃ ដោ យ  រង់ចាំ មន្តៃី 
ជំនាញ កំពុងធ្វើការ សៃវជៃវ 
ឲៃយ បានចៃបាសល់ាស ់សនិ ថា តើ 
តៃូវ ពិន័យ គត់ឬ បញៃឈប់ អាជីវ - 
កម្ម គត់ ទំាង សៃ ុង ពៃះ សមត្ថ - 

កិច្ច យើង កំពុងធ្វើការ វាស់វៃង 
ឈើ នងិ ធ្វើ កណំត ់ហៃត ុផៃសៃងៗ 
បន្ថៃម ទៀត »។

លោក ប៊ុន សុធី នាយ ខណ្ឌ 
រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត កំពង់ធំ  
មិន អាច សុំ ការបញ្ជាក់ បន្ថៃម 
ជុវំញិ ករ ណ ីនៃះ បានទៃ កាល ព ី
មៃសិល មិញ ដោយ លោក បាន 
ចុច ផ្ដាច់ ទូរស័ព្ទ ។ រើឯ លោក 
ហងៃស ថលុ មៃបញ្ជាការ កងរាជ- 
អាវុធហត្ថ ខៃ ត្ត កំ ព ង់ធំ  ក៏ មិន 
អាច ទាក់ ទង បាន ដៃរដោយ ទូរ-  
ស័ព្ទ លោក គ្មាន អ្នក ទទួល។

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ អាច ស្វៃង រក 
បៃភព ទាក់ ទង មា្ចាស់  ដៃប៉ូ ឈើ 
ទំា ង១១ទីតំាង នៃះដើមៃបី បញ្ជា ក់ 
ជុំវិញ ករណីនៃះ បាន ទៃ។

លោក ម៉ុ ល វណ្ណា នាយ - 
សងា្កា ត់ រដ្ឋបាល ពៃឈើ  សៃុក 
សោ្ទាង តៃូវបាន សរព័ត៌ មាន 
ក្នុង សៃុក មួយ  ដកសៃង់ សម្ដីពី 
មៃសិល មិ ញ  ថា ដៃប៉ូ អត់ ចៃបាប់ 
ចនំនួ ១១កន្លៃង  ដៃល ផ្ទកុ ឈើ 
សរុប ជាង ១៥០ម៉ៃតៃ គុប  
សទុ្ធតៃជា បៃភៃទ ឈើ មានតម្លៃ 
ដោយ ស ម ត្ថ កិច្ច កំពុង ដឹក ជ ញ្ជនូ   
ឈើ ចៃញពី ដៃប៉ូ ទាំងអស់ នោះ  
ដើមៃបី យកទៅ រកៃសាទុក នៅ សងា្កា ត់ 
រ ដ្ឋបាល ពៃឈើ សៃុក សោ្ទាង 
 ប ណ្តាះ អា ស ន្ន សិន៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីចាត់ទុក...

សមត្ថ កិច្ច ចម្រះុ ខ្រត្ត កំពង់ ធំ ចុះ បង្ក្រប កន្ល្រង ស្តកុ ឈើ ចំនួន ១១ ទីតំាង 



រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ ប្រទ្រសកម្ពជុាប្ររព្ធ
ទិវាបរិស្ថានជាតិ និងបរិស្ថាន
ពិភពលោកលើកទី២៧នៅថ្ង្រ
ទី៥មិថុនាឆ្នាំ២០២០ ដើម្របី
លើកកម្ពស់ការយល់ដងឹជាស-
ធារណៈអំពីការគ្រប់គ្រង និង
ការប្រើប្រស់ធនធានធម្មជាតិ
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ការ-
ប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងការប្រប្រួល
អាកាសធាតុ និងការគ្រប់គ្រង
គុណភាពបរិស្ថាន។ឯមន្ត្រី-
សង្គមសុវីលិអពំាវនាវឲ្រយបញ្រឈប់
ការលុបបឹងក៏ដូចជាការកាប់-
បំផ្លាញព្រឈើ។
ប្រធានបទរបស់ទិវាបរិស្ថាន-

ជាតិនិងបរិស្ថានពិភពលោកគឺ
«អភរិក្រសជវីចម្រុះដើម្របីយើងទាងំ
អស់គ្នា»។ដោយសរការរីក-
រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្រសួង  
បរិស្ថានរៀបចំយុទ្ធនាការផ្រសព្វ-
ផ្រសាយតាមអនឡាញដ្រលមាន
សិកា្ខាសលាតាមកម្មវិធីZoom
Meetingការផលិតកចិ្ចពភិាក្រសា
ការផ្រសព្វផ្រសាយឯកសរអប់រំនិង
ផ្ទាំងបដារូបភាពបរិស្ថាន និង
ការផ្រសព្វផ្រសាយតាមវិទ្រយុ និង
ទូរទស្រសន៍។
លោកន្រត្រភក្រ្តា រដ្ឋល្រខា-

ធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្រយក្រសួង
បរសិ្ថានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កាលពី 
ថ្ង្រចន្ទថា ក្រសួងបរិស្ថានចាប់-
ផ្តើមផ្រសព្វផ្រសាយពីទិវាបរិស្ថាន
តាមអនឡាញចាប់ពីថ្ង្រទ១ីដល់
ទី៥ ខ្រមិថុនា ដោយមានការ-

សមា្ភាសមន្ត្រីជំនាញបរិស្ថានអំពី
កចិ្ចខតិខំប្រងឹប្រងក្នងុការអភរិក្រស  
និងការពារជីវចម្រុះនៅកម្ពុជា។
ក្រសងួបរសិ្ថានរពំងឹថាសរដ្រល   
នឹងត្រូវបញ្ច្រញទៅន្រះនឹងបាន-
ទៅដល់ដ្រប្រជាពលរដ្ឋ ព្រះ
ពួកគ្រប្រើប្រស់ហ្វ្រសប៊ុកច្រើន
ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន។
លោកថ្ល្រងថា៖«សរដ្រលយើង  

នឹងផ្រសព្វផ្រសាយន្រះគឺជាសរមួយ
ដ្រលបណ្តុះស្មារតីឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋ 
ស្រឡាញ់ជវីចម្រុះចលូរមួការពារ 
អភរិក្រសធនធានធម្មជាតិនងិសត្វ- 
ព្ររបស់យើង។ជាមួយគ្នាន្រះ
កស៏មូស្នើសុំឱ្រយបងប្អនូប្រជាពល- 
រដ្ឋបន្តច្រករំល្រកនូវសរអប់រំ
នានាដើម្របីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ផ្រស្រងៗទៀតឱ្រយបានជ្រតួជ្របដើម្របី
ចូលរួមហើយចូលរួមទាំងអស់
គ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញ
ធនធានធម្មជាតិ។ជាពិស្រសគឺ
ការបរបាញ់សត្វព្រហើយនិង
ការកាប់បំផ្លាញព្រឈើគឺយើង

ត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នា»។
ហ្វ្រសប៊ុកក្រសួងបរិស្ថាន

កាលពីថ្ង្រចន្ទបញ្ជាកថ់ាការប្ររព្ធ
ទិវាន្រះគឺ «សំដៅលើកកម្ពស់
សុខភាពសធារណៈកិច្ចគំពារ
បរិស្ថាន ការគ្រប់គ្រងធនធាន-
ធម្មជាតិការអភរិក្រសជវីចម្រុះនងិ
ការរស់នៅដោយចីរភាព»។
កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍អង្គការសហ-

ប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា(UNDP
Cambodia)បានបង្ហោះសរ
ក្នុងហ្វ្រសប៊ុកផ្លូវការរបស់ខ្លួន
កាលពីថ្ង្រទី២៩ ខ្រឧសភាថា
អាហារដ្រលមនុស្រសបរិភោគ
ខ្រយល់ដ្រលមនសុ្រសដកដង្ហើមទកឹ
ដ្រលមនុស្រសទទួលទាននិងអា-
កាសធាតុដ្រលធ្វើឱ្រយភពផ្រនដី
មានបរិយាកាសសមស្របដ្រល
មនសុ្រសអាចរស់នៅបានទំាងអស់
សុទ្ធត្រមកពីធម្មជាតិ។
UNDPសរស្ររថា៖«ប៉នុ្ត្រន្រះ

គឺជាព្រលវ្រលាមួយដ្រលធម្ម-
ជាតិកំពុងរំឭកយើងគឺថា ដើម្របី

ថ្ររក្រសាខ្លនួយើងយើងចាបំាច់ត្រវូ
ថ្ររក្រសាធម្មជាតិផងដ្ររ។ន្រះ
ជាព្រលវ្រលាដ្រលយើងត្រវូចាប-់
ផ្តើមសកម្មភាពធ្វើការកត់សមា្គាល ់ 
និងបញ្ច្រញមតិយោបល់ ហើយ
វាក៏ជាព្រលវ្រលាដ្រលត្រូវធ្វើឱ្រយ
កាន់ត្រប្រសើរឡើងសម្រប់
ប្រជាជន និងភពផ្រនដី។ទិវា
បរិស្ថានពិភពលោកគឺជាព្រល-
វ្រលាសម្រប់ធម្មជាតិ»។
លោកស្រីចក់សភុាពនាយកិា-

ប្រតិបត្តិន្រមជ្រឈមណ្ឌលសិទ្ធិ-
មនសុ្រសកម្ពជុាសរស្ររក្នងុហ្វ្រស- 
ប៊កុលោកស្រីនៅថ្ង្រចន្ទថាទកឹជា 
ធនធានមយួចាបំាច់សម្រប់ជវីតិ  
មនសុ្រសសត្វរកុ្ខជាតជិាដើមហើយ   
ក៏ជាធនធានដ៏កម្រផងដ្ររ។
លោកស្រីបន្ថ្រមថា៖«អាស្រយ័-   

ហ្រតុន្រះយើងគួរចូលរួមប្រើ-
ប្រស់ទឹកដោយសន្រសំសំច្រទប់-
ស្កាតក់ារបផំ្លាញរមួទាងំការលបុ
បងឹទន្ល្រស្ទងឹព្រកអរូប្រឡាយ
អាងទឹកបឹងបួសមុទ្រ...»។
លោកហ្រងស្រស់សកម្មជន

ការពារព្រឈើក៏បានសរស្ររ
សរក្នុងហ្វ្រសប៊ុករបស់លោក
កាលពីថ្ង្រចន្ទដ្ររថា៖«អបអរ
ទិវាបរិស្ថានពិភពលោក៥
មិថុនា ឆ្នាំ២០២០។សូម
បញ្រឈប់ជាបនា្ទាន់នូវការកាប់-
បផំ្លាញព្រឈើនៅកម្ពជុាដោយ  
ប្រើរបូភាពជាដីសម្របទានស្រដ្ឋ-
កិច្ចជាល្រសត្រប្ររជាលួច
កាប់ព្រឈើដ្រលការការពារ
ទៅវិញ។ចូលរួមការពារព្រ-
ឈើទាំងអស់គ្នា»៕

ថ្ង្រអងា្គារទី២ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

សមត្ថកិច្ចសង្ស័យការស្លាប់ម្ដាយ 
និងកូនក្នងុភ្នក់ភ្លើងជារឿងឃាតកម្ម

ឃុត សុភ ចរិ យា

បាត់ដំបងៈ  សមត្ថកិច្ចនគរ- 
បាលបានដាក់ការសង្រស័យករណី 
ស្លាប់មនុស្រស២នាក់(មា្ដាយនិង
កូនស្រី)ថាជាអំពើឃាតកម្ម
បនា្ទាប់ពីប្រទះឃើញសពនៅ
ក្រមគនំរភ្នក់ភ្លើងឆ្រះផ្ទះ១ខ្នង
នៅភូមិ-ឃុំបន្រសាយត្រងស្រុក
ថ្មគោលខ្រត្តបាត់ដំបងកាលពី
ម៉ោង១:៤០នាទីរលំងអ្រធាត្រ
ឈានចូលថ្ង្រទី៣១ ខ្រឧសភា
ឆ្នាំ២០២០។
លោកផង់សុភាពអធិការ

ស្រុកថ្មគោលបានប្រប់ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍កាលពីម្រសិលមិញថា អ្នក-
ស្រីគិមធឿនអាយុ៥២ឆ្នាំនិង
កូនស្រីរបស់គត់ឈ្មាះយ្រ
សៀវមុីអាយុ១៨ឆ្នាំត្រូវបាន
នគរបាលកងពន្លត់អគ្គិភ័យ 
ស្រុកថ្មគោលប្រទះឃើញស្លាប់
នៅក្រមគំនរភ្នក់ភ្លើងដោយ
រាងកាយរបស់ពួកគត់ត្រូវភ្លើង
ឆ្រះខ្លាចស្ទើរត្រកា្លាយទៅជា 
ដុំធ្រយូង។

លោក សុភាពបានបញ្ជាក់
ថា៖«យោងតាមការពិនិត្រយនៅ
កន្ល្រងកើតហ្រតុ និងលទ្ធផល
ន្រការធ្វើកោសល្រយវិច័យលើ
សកសពជនរងគ្រះទាំង២
នាក់មា្ដាយនងិកនូស្រីដ្រលមាន
ស្នាមរបួសផ្ន្រកក្របាលនិងក 
នគរបាលជំនាញបានសន្និដា្ឋាន
ថាករណីគ្រះអគ្គិភ័យន្រះ 
គឺជាអំពើឃាតកម្មសមា្លាប់មនុស្រស
រួចដុតផ្ទះចោលដើម្របីរំលាយ
សពបំបាត់ភ័ស្ដុតាង»។
លោកសុភាពបានបន្តថាមក- 

ទល់ព្រលន្រះក្រុមសមត្ថកិច្ច
កំពុងបន្តស្រវជ្រវ និងកំណត់ 
អត្តសញ្ញាណជនសង្រស័យដើម្របី
ឈានទៅឃាត់ខ្លួននិងកសង
សំណំុរឿងបញ្ជនូទៅឲ្រយតុលាការ 
ផ្ដនា្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្របាប់។
តាមរបាយការណ៍សុើបអង្ក្រត

ចុងក្រយដ្រលត្រូវបានផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយដោយក្រមុប្រតកិម្មរហស័
ន្រស្នងការដា្ឋាននគរបាលខ្រត្ត
បាត់ដំបងកាលពីម្រសិលមិញ
សមត្ថកិច្ចបាន...តទៅទំព័រ ៦

កម្ពជុាប្រព្ធទិវាបរិស្ថាននាសប្តាហ៍ន្ះដើម្បីលើក-
កម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការប្ើប្ស់ធនធានធម្មជាតិ

សត្វស្លាបនៅ តំបន់អភិរកេសក្នងុ បេទេស កម្ពជុា។ រូបថតក្រសួងបរិស្ថាន

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ សមត្ថកិច្ចន្រស្នងការដា្ឋាន
នគរបាលរាជធានីភ្នំព្រញសហការ
ជាមួយស្នងការដា្ឋាននគរបាលខ្រត្ត
តាក្រវបានឃាត់ខ្លនួលោកកាក់កុមា្ភារ
អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសារាជធានី
ភ្នំព្រញន្រអតីតគណបក្រសសង្គ្រះ-
ជាតិកាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយដោយធ្វើឡើង
តាមដីការបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹង
បទញុះញង់ដ្រលលោកត្រវូបានកាត់-
ទោសជាមួយលោកសម រង្រសុី និង
លោកហូវា៉ាន់កាលពីឆ្នាំ២០១៩។
ភរយិាលោកកាក់កមុា្ភារអ្នកស្រីព្រំ

ចនា្ថាប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ពីម្រសលិមញិថា
លោកកុមា្ភារត្រូវបានឃាត់ខ្លួន នៅ
ស្រកុបាទីកាលពីម៉ោងប្រហ្រល១០
ព្រកឹថ្ង្រអាទតិ្រយ។ប៉នុ្ត្រអ្នកស្រីមនិដងឹ
ថាព្រលន្រះសមត្ថកិច្ចយកប្ដីអ្នកស្រី

ទៅទីណាទ្រ។«ឮគ្រថាបញ្ជាពីថា្នាក់-
លើឲ្រយបូ៉លិសស្រកុបាទីអន្តរាគមន៍។
ខ្ញុំតាមសួរអស់ហើយឥឡូវគ្រថា
ប្រហ្រលគ្របញ្ជនូទៅព្រសហើយ
ព្រះគត់ត្រវូបានកាត់ទោសរួចហើយ
តាំងពីជាមួយលោកគង់មា៉ោស់ឯក-
ឧត្តមហូវា៉ាន់និងឯកឧត្តមសមរង្រសីុ»។
លោកណាំសោភ័ណ្ឌអធិការរង

ស្រកុបាទីថ្ល្រងពីថ្ង្រចន្ទថាពិតជាមាន
ការឃាត់ខ្លួនលោកកុមា្ភារម្រនប៉ុន្ត្រ
លោកមិនដឹងមូលហ្រតុន្រការឃាត់-
ខ្លនួទ្រដោយសរលោកគ្រន់ត្រសហ-
ការប៉ុណ្ណោះ។
កាលពីខ្រតលុាឆ្នា២ំ០១៩សលា-

ដំបូងរាជធានីភ្នពំ្រញបានបើកសវនាការ
កាត់ទោសមនុស្រស៤នាក់ដោយ៣នាក់
រមួមានលោកសមរង្រសុីលោកហូវា៉ាន់
និងលោកកាក់កុមា្ភារត្រវូបានជំនំុជម្រះ
ពីបទ«ផ្ដើមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តបទ-

ប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្រយប្រព្រឹត្តបទល្មើស
ជាអាទិ៍»ចំណ្រកលោកគង់មា៉ោស់
ត្រូវជំនុំជម្រះពីបទ«ប្រមាថនិងញុះ-
ញង់ឲ្រយប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាទិ៍»។
នៅថ្ង្រទី១៨ខ្រតុលាឆ្នា២ំ០១៩លោក 
កាក់កមុា្ភារលោកសមរង្រសុីនងិលោក
ហូវា៉ាន់ត្រវូបានតុលាការកាត់ទោស
ដាក់ពន្ធនាគរ១ឆ្នាំ៨ខ្រចំណ្រក
លោកគង់មា៉ោស់ត្រូវបានកាត់ទោស
ដាក់ពន្ធនាគរ១ឆ្នាំ៦ខ្រ។
អ្នកស្រីព្រំចនា្ថាថ្ល្រងថាប្ដីអ្នកស្រី

មិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីបន្ថ្រមទ្រ បនា្ទាប់ពី
គត់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំព្រញ
កាត់ទោសលើបទចោទន្រះហើយប្ដី
អ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរចល័តរហូត
ដល់ថ្ង្រឃាត់ខ្លនួ។អ្នកស្រីអះអាងថា
ការឃាត់ខ្លួនន្រះសមត្ថកិច្ចមិនបាន
បងា្ហោញដីកាទ្រហើយអ្នកស្រីដូចជា
មនិបានដងឹពបីទព្រហ្មទណ្ឌណាមយួ

ដ្រលប្ដីអ្នកស្រីបានប្រព្រតឹ្តទ្រ។ចាប-់
តាងំពីគណបក្រសសង្គ្រះជាតិត្រវូបាន
រលំាយប្ដីអ្នកស្រីមនិមានការងារធ្វើទ្រ
ហើយរត់គ្រចខ្លនួរហូត។«តំាងពីរំលាយ 
[បក្រស]មកមានដកីាមកគត់អត់ដ្រល
បានធ្វើអ្វីទៀតទ្រ។មានដកីាគត់គតិ
ត្រគ្រចខ្លនួគឺគត់មិនបានរញ្រ៉រញ៉្រអី
ទៀតទ្រគឺអត់មានទ្រ។គត់គ្រចខ្លួន
នោះយូរហើយព្រលន្រះគ្រចាប់បាន
គឺករណីហ្នងឹឯង។នយិាយរមួទៅគត់
ចល័តគ្រប់ខ្រត្តហើយអត់ដ្រលមាន
ទៅផសុអ្វីជាការវាយប្រហារអត់មាន
ទ្រគឺអត់សោះត្រម្ដង»។
លោកម៉នផលា្លាប្រធានប្រតិបត្តិ

អតីតគណបក្រសសង្គ្រះជាតិរាជធានី
ភ្នំព្រញដ្រលស្ថិតក្រមការស្វ្រងរក
ចាប់ខ្លនួរបស់សមត្ថកចិ្ចដ្ររនោះបាន
សរស្ររនៅលើហ្វ្រសប៊ុកលោកថា
ក្រពីលោកកុមា្ភារសមត្ថកិច្ចក៏បាន

ឃាត់ខ្លួនមនុស្រស ៣នាក់ផ្រស្រងទៀត
កាលពីម្រសិលមិញរួមមានលោកសុ៊ន
ធន់ជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀន 
កម្ពជុាឯករាជ្រយខ្រត្តកំពង់ធំលោកពៀត  
មា៉ោប់អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាខ្រត្ត
សៀមរាបន្រអតីតគណបក្រសសង្គ្រះជាតិ
និងលោកហុ៊នវណ្ណៈសមាជិកន្របណា្ដាញ 
"ខ្ម្ររថាវរៈ”។លោកហ៊ុនវណ្ណៈក៏ជា
អតីតសកម្មជនមាតាធម្មជាតិផងដ្ររ។
លោកឆយគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្រយ

អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបញ្ជាក់ពីម្រសិល-
មិញថាសមត្ថកិច្ចពិតជាបានឃាត់-
ខ្លនួឈ្មាះកាក់កមុា្ភារពតិប្រកដម្រន
គឺឃាត់ខ្លួនតាមដីកាតុលាការក្រុង
ភ្នពំ្រញដ្រលបានកាត់ទោសរចួហើយ
ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់ឲ្រយប្រព្រឹត្ត
បទល្មើសជាអាទិ៍។ចំណ្រកមនុស្រស
៣នាក់ទៀតលោកមិនទាន់ទទួលបាន
របាយការណ៍នៅឡើយ៕

សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួអតីតសមជិកកុ្មបឹ្ក្សារាជធានីន្អតីតCNRPម្នាក់ពីបទញុះញង់

ផ្ទះដេលមានករណីភ្លើងឆេះស្លាប់មា្ដាយ និងកូនសេ។ី រូបថតប៉ូលិស



តពីទំព័រ១...ត្រៀមខ្លួនបន្ត
សម្រប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ
ន្រះក៏ដូចជាការគំរាមកំហ្រង
សុខភាពនាព្រលអនាគត»។
WHOបន្តថាហានិភ័យន្រការ-
ឆ្លងរីករាលដាលនៅកម្ពុជាគឺ
នៅត្រមានកម្រតិខ្ពស់នៅឡើយ
ព្រះថា ករណីនាំចូលពីក្រ
ប្រទ្រសមកកម្ពជុាគឺនៅត្រអាច
កើតមានទៀតខណៈប្រទ្រស
ជាច្រើនកំពុងមានការឆ្លងនៅ
តាមសហគមន៍នៅឡើយ។
WHOបន្តថា៖«ជងំឺរាតត្របាត

ន្រះនឹងមិនបញ្ចប់ឆាប់ ៗន្រះឡើយ
ហើយវានឹងបញ្ចប់គឺនៅព្រល-
ណាដ្រលពភិពលោកទាងំមលូ
ល្រងមានការចម្លងតទៅទៀត
ដ្រលន្រះមាននយ័ថាពកួយើង
ត្រូវត្របន្តពង្រឹងការត្រៀមខ្លួន
ដើម្របីថ្ររក្រសាសុខភាពនិងប្រព័ន្ធ-
សុខាភិបាលសាធារណៈក្នុង
ឱកាសដ៏ល្អមុនព្រលកើតមាន
រលកថ្មីន្រការចម្លងនាព្រល
ខាងមុខ»។
កម្ពុជាបានរាយការណ៍ថា

មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩សរុប
ចំនួន១២៥នាក់ក្នងុនោះ១២៣
នាក់ត្រូវបានព្រយាបាលជាសះ-
ស្របើយគតិចាបត់ាងំពីបានរក

ឃើញករណីដំបូងដ្រលជាការ-
នាំចូលជំងឺកូវីដ១៩ពីប្រទ្រស
ចិនកាលពីថ្ង្រទី២៧ខ្រមករា
ឆា្នាំ២០២០។ក្រសួងសុខាភិបាល
បានបញ្ជាក់ថាការរកឃើញ
ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា
គឺភាគច្រើនលើសលប់ជាការ-
នាំចូលពីក្រប្រទ្រស។
របាយការណ៍ពីWHOបញ្ជាក់

ថាកម្ពជុាកណំត់អត្តសញ្ញាណ
ន្រការឆ្លងជាចង្កោមធំៗចំនួន
៥ដ្រលមានន័យថាចំនួនអ្នក
ឆ្លងជងំឺកូវដី១៩ច្រើននាកប់ាន
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះពាល់
ផ្ទាល់ជាមួយប្រភពន្រការឆ្លង
ត្រមួយដូចជាអ្នកឆ្លង៧នាក់
នៅលើនាវាទ្រសចរណ៍ឈ្មោះ
VikingMekongដ្រលធ្វើ
ដំណើរច្រញពីប្រទ្រសវៀត-
ណាមនិងជាករណីឆ្លងជាចង្កោម
លើកដំបូងនៅកម្ពុជា។
ចង្កោមទី២គឺមនុស្រស៣៤នាក់

បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩បនា្ទាប់ពី
ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកម្មវិធី
សាសនាមួយនៅក្នុងប្រទ្រស
មា៉ាឡ្រសីុនិងបនា្ទាប់មកអ្នកទំាង-
នោះបានចម្លងទៅដល់អ្នកដ្រល
ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ចំនួន៩នាក់ទៀត។
ចង្កោមទី៣គឺមនុស្រសចំនួន៣១

នាក់បានឆ្លងស្ថិតក្នុងចំណោម
ក្រមុទ្រសចរជនជាតិបារំាងមួយ
ទៅកាន់ខ្រត្តព្រះសហីនុហើយ
បានធ្វើឱ្រយឆ្លងទៅដល់អ្នកប៉ះពាល់
ផ្ទាល់ចំនួន៨នាក់ថ្រមទៀត។
ចំណ្រកចង្កោមទី៤គឺមួយករណី

នំាចូលពីប្រទ្រសថ្រហើយបាន
ចម្លងទៅដល់មនសុ្រសដ្រលមាន
ទំនាក់ទំនងជាប្រព្រណីចំនួន
៤នាក់ទៀតហើយចង្កោមទី៥
គឺអ្នកដណំើរជនជាតិចនិមកពី
ទីក្រងុGuangzhouដ្រលបាន
ចម្លងទៅដល់អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់
ចំនួន៤នាក់ទៀត។
លោកស្រីឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋ-

ល្រខាធិការនិងជាអ្នកនំាពាក្រយ
ក្រសួងសុខាភិបាលធា្លាប់បាន
បញ្ជាក់ថាថ្វីដ្របិតកម្ពុជាមាន
ករណីជំងឺកូវីដ១៩តិចតួចក្តី
ប៉នុ្ត្រកម្ពជុាមនិទាន់ឆ្លងផតុអពំី
ជងំឺន្រះនៅឡើយដ្រលតម្រវូឱ្រយ
ពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរស់-
នៅជាចាបំាច់ឱ្រយស្របទៅតាម
សា្ថានការណ៍ន្រជំងឺកូវីដ១៩។
មន្ត្រីរូបន្រះបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋ

ត្រូវប្រកាន់ភា្ជាប់នឹងវិធានការ
ការពារខ្លនួចំនួន៣ចំណុចសំខាន់
គឺទី១ធ្វើអនាម័យដ្រសា្អាតទី២
ពាក់មា៉ាស់ឬក្រមានៅព្រលចំា-

បាច់ឬនៅព្រលកណា្ដាស់ឬក្អក
និងទី៣ត្រវូបន្តរក្រសាគមា្លាតសុវត្ថិ-
ភាពនៅព្រលជួបជុំ។
អង្គការសខុភាពពភិពលោក

បន្តជរំញុឱ្រយកម្ពជុាត្រវូបន្តផ្តោត
លើការត្រតួពនិតិ្រយច្រកចលូនៅ
តាមអាកាសយានដា្ឋាននិងតាម
ច្រកព្រដំ្រនពង្រកីការឃ្លាមំើល
ជំងឺពង្រឹងមន្ទីរពិសោធន៍និង
ពង្រងឹសមត្ថភាពឆ្លើយតបនងិ
តាមដាននៅតាមខ្រត្តស្រុក
និងសហគមន៍ និងបន្តធ្វើឱ្រយប្រ-
សើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងដ្រល
មានហានភិយ័នៅព្រលសា្ថាន-
ភាពកំពុងវិវត្ត។
កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញនាយក-

ដា្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងន្រក្រសួង
សុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា
ពលរដ្ឋត្រវូបន្តពន្រយារព្រលរៀប
អាពាហ៌ពិពាហ៌ពិធីជប់លៀង
និងការចាក់ធុងបាសរាំដោយ-
សារត្រនៅប្រទ្រសជិតខាងនងិ
ពិភពលោកកំពុងបន្តរាតត្របាត
ដោយជំងឺកូវីដ១៩ខា្លាងំកា្លានៅ-
ឡើយ។
គិតត្រឹមថ្ង្រម្រសិលមិញនៅ

ទូទាំងពិភពលោកអ្នកឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩កើនលើសពី៦,១
លាននាក់ក្នងុនោះមានអ្នក
ជាសះស្របើយជាង៤០ភាគរយ
និងអ្នកសា្លាប់កើនដល់ប្រមាណ
៣២មុឺននាក់៕
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WHO ៈ កម្ពជុា ទទួល បាន ... អាជា្ញាធរជាតិអប្សរាចុះបញ្ជវីត្ថ-ុ 
សិល្បៈចូលក្នងុបញ្ជសីារពើភណ្ឌ
ខនសាវិ

សៀមរាបៈអាជា្ញាធរជាតិអប្រសរា
បានចុះបញ្ជីវត្ថុសិល្របៈចំនួន
៧១១បំណ្រកក្នុងចំណោម
១២៤២បណំ្រកដ្រលប្រមលូ
បានពីពលរដ្ឋនិងតាមប្រសាទ
ចនំនួ៩១ក្នងុរមណីយដា្ឋានអង្គរ
ទៅក្នុងបញ្ជីសារពើភណ្ឌដើម្របី
កំណត់អត្តសញ្ញាណឱ្រយបានត្រឹម-
ត្រូវនិងការពារកុំឱ្រយបាត់បង់។
លោកឡងុកសុលអ្នកនាពំាក្រយ

អាជា្ញាធរជាតិអប្រសរាបានប្រប់ភ្ន-ំ
ព្រញប៉ុស្តិ៍ម្រសិលមិញថាវត្ថបុរាណ
ទាំងនោះគឺជាវត្ថុប្រកបាក់ពី
ប្រសាទក្នងុតំបន់អង្គរនិងមាន
អាយុរាប់សតវត្រសរ៍ដ្រលប្រមូល
និងរកឃើញបន្ថ្រមថ្មីៗន្រះ។
លោកថា៖«របស់ទំាងហ្នងឹគឺ

នៅជាមួយប្រសាទប៉ុន្ត្របាន
ប្រកបាក់។អ៊ីចឹង!យើងត្រូវត្រ
ធ្វើការប្រមូលយកមករក្រសាទុក
ដើម្របីកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅ
ក្នងុបញ្ជីសារពើភណ្ឌគឺដើម្របីឱ្រយ
យើងដឹងថាតើវត្ថុមួយហ្នងឹត្រវូ-
បានដកច្រញពីកន្ល្រងណាដក-
ច្រញពីប្រសាទណានិងដក-
ច្រញពីថ្ង្រណា និងស្ថិតក្នុង

រចនាប័ទ្មអ្វីដើម្របីកំណត់អត្ត-
សញ្ញាណឱ្រយបានច្របាស់»។
តាមហ្វ្រសបុ៊កអាជា្ញាធរជាតិ-

អប្រសរាពីម្រសិលមិញថាការកំណត់
អត្តសញ្ញាណវត្ថុសលិ្របៈទាំងនោះ
គឺអាស្រ័យលើព័ត៌មានជាក់-
លាក់ពីប្រភ្រទចមា្លាក់ប្រភព
វត្ថុធាតុទំហំទីតំាងកាលបរិច្ឆ្រទ
ថតរូបនិងការពិពណ៌នាផ្រស្រងៗ
ដើម្របីជួយសម្រលួដល់ការងារ
ជួសជុលនិងទប់សា្កោត់ការចល័ត
ឬបាត់បង់ជាយថាហ្រតុ។
លោកឈូកសុមា៉ាឡាមន្ត្រី

ទទួលបន្ទកុចុះបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌ-
រូបីន្រនាយកដា្ឋានអភិរក្រសប្រ-
សាទក្នងុឧទ្រយានអង្គរនិងបុរាណ-
វិទ្រយាបងា្កោរបានបញ្ជាក់ថាបំណ្រក
វត្ថុសិល្របៈទំាងនោះគឺភាគច្រើន
ធ្វើពីថ្មភក់ ដូចជាសិលាចារឹក
ចមា្លាក់ទ្រវរូបបល្ល័ង្គឬជើងទម្រ
បំណ្រកផ្ត្ររ បំណ្រកហោជាង
បណំ្រកសសរព្រជ្របណំ្រកក្របាច់
លម្អផ្រស្រងៗកុលា លភាជន៍និងវត្ថុ
ធ្វើពីលោហៈមួយចំនួនទៀត។
លោកថា៖«ការងារចុះបញ្ជី

ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខា្លាំង
ណាស់សម្រប់ការរក្រសាក្ររ-
មរតកប្រតិកភណ្ឌ»៕



រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង អប់រំ  និង 
គ្រឹះស្ថាន បណ្ដុះបណ្ដាល  IT 
Academy STEP Cambo-
dia សហការ គ្នា ជួយ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល គ្រូ បង្រៀន ពី ព័ត៌មាន  
ការទំនាក់ទំនង  និង បច្ច្រកវិទ្រយា 
(ICT) បន្ថ្រម  និង ពង្រីក ក្លិប 
រៀន សរស្ររ កូដ  ព្រមទំាង 
អភិវឌ្រឍ កម្មវិធី សិក្រសា លម្អិត លើ 
ICT  និង សៀវភៅ សិក្រសា គោល។

កាល ព ីថ្ង្រ ទ២ី៩ ឧសភា  ក្រសងួ   
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  និង គ្រឹះ- 
ស្ថាន បណ្ដុះបណ្ដាល  IT Acad-
emy STEP Cambodia  
បានចុះ អនសុ្រស រណៈ ន្រ ការ យោគ- 
យល់ (MoU) ដើម្របី ពង្រឹង កិច្ច- 
សហប្រតិបត្តិការ និង ពង្រីក 
គម្រង  Sister of code  
បនា្ទាប់   ពី អនវុត្ត សក ល្របង គម្រង   
ន្រះ នៅ វិទ្រយាល័យ ហ៊ុន ស្រន  
ស្ររីភាព  និង សលា រៀន ជំនាន់ 
ថ្ម ី វទិ្រយាលយ័ ព្រះសុសីវុត្ថ ិ សម្រប ់ 
សសិ្រស នារ ីដ្រល មាន អាយ ុចន្លោះ 
ចាប់ពី ១០ ឆ្នាំ ដល់ ២០ ឆ្នាំ រួច មក ។

លោក រស់ សវុាចា  អ្នក នា ំពាក្រយ 

ក្រសួង អប់រំ  យុវជន  និងកីឡា  
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ថា  ការអភិវឌ្រឍ លើ កម្មវិធី 
សិក្រសា លម្អិត  ICT  និង សៀវភៅ 
សិក្រសា  គោល បន្ថ្រម ន្រះ គឺ ដើម្របី 
ចូលរួម លើក កម្ពស់ គុណភាព 
អប់រំ ផ្ន្រក ICT។ លោក ថា  ការ - 
បណ្ដុះ បណ្ដាល ចំណ្រះដឹង ICT 
ដល់ គ្រូបង្រៀន បន្ថ្រម ន្រះ គឺ  
« ដើម្រប ី  ពង្រងឹ សមត្ថភាព បង្រៀន 
របស ់គ្រ។ូ ជាពសិ្រស ទកុ បង្រៀន   
ICT ជនូ សសិ្រសា នសុសិ្រស  ក្នងុការ- 
ចូលរួម ឆ្លើយតប នឹង ចក្ខុវិស័យ 
ការ អបរ់ ំតាមប្រប ឌជីថីល (Dig-
ital education)  របស់ ក្រសួង 
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា»។

បើយោង តាម  Facebook 
ក្រសួង អប់រំ កាល ពី ថ្ង្រ ដដ្រល  
បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា  ការ ចុះ  MoU ន្រះ  
គឺ ដើម្របី សហការ ពង្រីក វិសល- 
ភាព ក្លិប សិក្រសា កូដ (Sister of 
Code)ទៅ ដល ់វទិ្រយាលយ័ គោល-  
ដៅ តាម បណ្ដា ខ្រត្ត។ ជា ពសិ្រស 
លទ្ធភាព បង្កើត ក្លិប សិក្រសា នៅ 
វិទ្រយាល័យ ពាម ជីកង  ក្នុង ស្រុក 
កង មាស  ខ្រត្ត កំពង់ ចាម។ 

Facebook  ដដ្រល  បញ្ជាក ់ថា 

ការចុះ  MoU ន្រះ ធ្វើ ឡើង ក ៏ ដើម្រប ី
«សហការ ចលូរមួ ពគិ្រះ យោ បល ់   
ទៅ លើ ការ អភិវឌ្រឍ កម្មវិធី សិក្រសា 
លម្អិត  ICT និង សៀវភៅ សិក្រសា 
គោល [នងិ] សហការ ជយួ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល បន្ថ្រម ដល់ គ្រូ បង្រៀន 
នូវ ចំណ្រះដឹង ផ្ន្រក ICT» ។

កម្មវធិ ីចុះ ហត្ថល្រខា ន្រះ បាន- 
ប្រព្រឹត្ត ទៅ ក្រម អធិបតីភាព 
លោក ស្រី  គឹម ស្រដ្ឋានី  រដ្ឋល្រ- 
ខាធិការ ក្រសួង អប់រំ  យុវជន  
និង កីឡា។ ចំណ្រកឯ ការ ចុះ- 

ហត្ថល្រខា វិញ  ធ្វើឡើង  រវាង  
លោក  សុក ថា  ប្រធាន នាយក- 
ដ្ឋាន បច្ច្រកវិទ្រយា ព័ត៌មាន  និង 
លោក ស្រី Natalija Rodi-
onova  នាយក គ្រប់ គ្រង គ្រឹះ- 
ស្ថាន បណ្ដុះ បណ្ដាល IT Acad-
emy STEP Cambodia។

លោក ស្រី Natalija Rodi-
onova បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយថា  ក្នុង រយៈ- 
ព្រល ត្រ ១ឆ្នាំ  IT Academy 
STEP Cambodia បានបណ្ដុះ- 

បណ្ដាល សិស្រស នារី អាយុ ពី១០ 
ឆ្នា ំ ដល ់២០ឆ្នា ំ ដោយ មនិ គតិថ្ល្រ។ 
កាល ព ីឆ្នាមំនុ  គ្រឹះស្ថាន ន្រះ មាន 
សិស្រស ចូលរួម ១៥០  នាក់ នៅក្នុង 
គម្រង។ ន្រះ ជា បទ ពិសោធ 
ដបំងូ សម្រប ់ ពកួគ្រ ភាគច្រើនក្នងុ    
ការរៀនសរស្ររ កូដ  ហើយ ក្នុង 
រយៈព្រល ត្រ ១៨ សបា្តាហ៍  ពួកគ្រ   
អាចបង្កើត ហ្គ្រម កុំព្រយូទ័រ  និង 
គ្រហទំព័រ បាន ដោយ ខ្លួន ឯង។

លោកស្រី ថ្ល្រង ថា ៖«Sisters 
of Code មាន គោលបណំង ផ្តល់ 
សិទ្ធិ អំណច ដល់ សិស្រស នារី  
ដើម្របី  ព្រយាយាម រៀន បច្ច្រកវិទ្រយា  
និង ជំនាញ សរស្ររ កម្មវិធី។ 
ឥឡូវ  ន្រះ  មានត្រ សិស្រស នារី ៧ 
ភាគរយ ប៉ណុ្ណោះដ្រល ជ្រើស រសី 
មុខវិជា្ជា បច្ច្រកវិទ្រយា នៅ កម្ពុជា»។

 លោក ស្រីបន្តថា ៖«យោង- 
តាម ការស្រវជ្រវ របស់ យើង 
ក្នុង ករណី ភាគច្រើន សិស្រស នារី 
កំពុង ខ្វះខាត ការគំទ្រ ទី កន្ល្រង 
សម្រប់ រៀន បច្ច្រកវិទ្រយា  និង ទី- 
កន្ល្រង ដ្រល ពួកគ្រ អាចជួប 
សិស្រស  ដទ្រ ទៀត  ដ្រលមាន 
ចំណប់ អារម្មណ៍ ដូច គ្នា»។

លោក ស្រី Natalija Rodi-

onova ថ្ល្រង ថា  វាមាន សរៈ- 
សខំាន ់ណស ់ក្នងុ ការចាប ់ផ្តើម 
ការអភិវឌ្រឍ ជំនាញ បច្ច្រកវិទ្រយា 
ពត័ម៌ាន វទិ្រយា សម្រប ់គ្របូង្រៀន 
នៅ ប្រទ្រស កម្ពជុា  ដ្រល លោក- 
ស្រី អាច ធានា បាន នូវ លទ្ធផល 
ដ ៏ល្អ។ ICT កានត់្រ មាន សរៈស-ំ 
ខាន់ ដោយសរត្រ ការរីក រាល- 
ដល ន្រ ជំងឺ កូវីដ១៩ និង តម្រូវ- 
ការ កើនឡើង ក្នុងការ ប្រើ ប្រស់ 
បច្ច្រកវិទ្រយា សម្រប់ បង្រៀន ។

លោក ស្រ ីថ្ល្រងថា ៖«កចិ្ច សហ-  
ប្រតិបត្តិការ របស់ យើង ជាមួយ 
ក្រសងួ អប់រ ំ យវុជន  និង កីឡា  គឺ 
ផ្តាត លើការ អភិវឌ្រឍ ជំនាញ ឌីជី- 
ថល។ ព្រះ វា មាន សរៈសខំាន់ 
ណស់ សម្រប់ មនុស្រស គ្រប់រូប 
នាព្រល បច្ចបុ្របន្ន។ យា៉ាងហោច- 
ណស់ នៅ កម្រិត មូលដ្ឋាន។ 
យើង អាច ទទួលបាន លទ្ធផល 
ល្អ បំផុត  ប្រសនិបើ យើង បង្រៀន 
ពីរបៀប ប្រើ ឧបករណ៍  ក៏ដូចជា 
ផ្រសារភា្ជាប់ គ្រូបង្រៀន នៅក្នុង ដំ- 
ណើរ ការ ច្ន្រប្រឌតិ ន្រ របៀប ដ្រល 
ឧបករណ៍ ទាំងនះ អាច ជួយ 
ពួកគ្រ បានល្អ បំផុត នៅ ក្នុង 
ការងារ របស់ ពួក គ្រ»៕

ថ្ង្រអងា្គរ ទី២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ស្ថាប័នផ្នែកអប់រំ សហការគ្នាបណ្តះុបណ្តាលគែបូងែៀនពីព័ត៌មានប ច្ចែកវិទែយា

តំណាងកេសួងអប់រំ និងតំណាងមកពីគេះឹស្ថានបណ្តះុបណា្តាលចុះកិច្ច    ពេម- 
ពេៀងថ្ងេ២៩ឧសភាដើមេបីបណ្តះុបណា្តាលគេបូងេៀនផ្នេក IT។  រូប IT ASC

អង្គការបង្ការ របួស អាសី៊ស្នើឲែយបន្ថែមកម្មវិធីសិកែសាពីស៊វត្ថភិាពចរាចរណ៍សមែប់ អប់រំសិសែស
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ អង្គការ មូល និធិ បងា្ការ 
របួស អាសីុ បានស្នើ ដល់ រាជ រដ្ឋា- 
ភិ បាល ពិស្រស ក្រសួង អប់រំ  
យវុជន នងិ កឡីា  ឲ្រយ បន្ថ្រម កម្ម- 
វិធី សិក្រសា ស្ដពីី សុវត្ថ ិភាព ចរា ចរណ៍ 
ពីថា្នាក់ ទី ១០ ដល់ ថា្នាក់ទី ១២ 
ដោយ មន្ត្រី អង្គ ការ ន្រះ ថា  ការ- 
ស្នើសំុ ន្រះក៏ មាន ផ្ន្រក ពាក់ ព័ន្ធ ផង 
ដ្រ រ ខណៈ កម្មវិធី ន្រះ  មាន ត្រពី 
ថា្នាក់ ទី ១ ដល់ ថា្នាក់ ទី៩ ស្រប ព្រល 
ដ្រលគ្រះ ថា្នាក់ ចរាចរ ណ៍ក្នុ ង 
ខ្រឧ ស ភា មា ន កា រ ថយ ចុះ។ 

លោក  គឹម បញ្ញា  នាយក- 
ប្រចំា ប្រទ្រស កម្ពជុា អង្គការ បងា្ការ 
របួស អាសុី  (AIP Founda-
tion)ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ការ- 
អប់ រំ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ពីបញ្ហា គ្រះ ថា្នាក់- 
ចរាចរ ណ ៍  ក្នងុ វសិយ័ អបរ់ ំកម្ពជុា 
ទើប   ត្រមាន នៅ ថា្នាក់ ទី  ១ដល់ ថា្នាក់ 
ទ ី៩ប៉ណុ្ណោះ ។ ដចូ្ន្រះ ដើម្រប ី ធានា 
និរន្តរ ភាព ដល់ សិស្រស  និង កាត់- 
បន្ថយ ចំនួន អ្នក គ្រះ ថា្នាក់ ចរា- 
ចរណ ៍ គ ឺទាម ទារ ឲ្រយ ក្រសងួ អប់រ ំ
និង  ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  បង្កើត កម្ម- 
វិធី សិក្រសា បន្ថ្រម សម្រប់ ថា្នាក់ 
ទ១ី០ ដល ់ថា្នាក ់ទ ី ១២ នៅ ទទូាងំ 
ប្រទ្រស  ខណៈ បច្ចុ ប្របន្ន ការ- 
អនុវត្ដ សក ល្របង មាន ត្រតា ម 
សលា រៀន ក្នុង រាជ ធានី-ខ្រត្ដ 

មួយ ចំនួន ប៉ុណ្ណោះ ។ 
លោក ថ្ល្រង ថា ៖ «បើ យើង បណ្ដះុ  

ផ្នត់ គំនិត អំពី សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរ- 
ណ៍ អំពី ការ គោរព ច្របាប់ ក្នុង ចំ- 
ណម ក្ម្រងៗព្រល ពួកគ្រ ធំឡើង 
នឹង ឃើញ ផល នៅ ព្រល ដ្រល 
ពកួ គត ់ ដល ់វយ័ ត្រវូ បើក បរ នឹង 
យល់ ដឹង ពី ច្របាប់  និង សុវត្ថិភាព  
ចរា ចរណ ៍ ហើយ ឈាន ទៅ កាត់- 
បន្ថយ ចំនួន អ្នក ស្លោប់   និង របួស 
ដោយ  គ្រះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ »។

 លោក  គឹម បញ្ញា  បាន បន្ត ថា  
ការ ស្នើ សុ ំឲ្រយ បន្ថ្រម កម្មវធិ ីសកិ្រសា 
ន្រះ មិន ម្រន  មាន ត្រ សង្គម សីុវិល 
ទ្រ  ប៉នុ្ដ្រ ស្ថា បន័ រដ្ឋា ភបិាល  ដ្រល 
ពាក់ ព័ន្ធ មួយ ចំនួន  ក៏ ទទូច ស្នើ 
ដូចគ្នា  ។ លោក ថា  ក្រ សួង  អប់រំ 
ធា្លោប់ បាន  លើក ឡើង ពី បញ្ហា 

ប្រឈម មួយ ចំ នួន ដូច ជា ការ- 
បន្ថ្រម ម៉ាង អប់រំ  ដល់ សិស្រស ពី 
ប ញ្ហា បរិ ស្ថាន ការប្រ ប្រួល អា- 
កាស ធាតុ  និ ង  បញ្ហា សុខភា ព  
អនាម័ យ ជា ដើម  ។ 

លោក បន្ត ថា៖«ទោះ បី ជា 
យា៉ាង ណ  ខ្ញុ ំចង់ ឲ្រយ ក្រសួង សិក្រសា 
មើ លថា  បច្ចុប្របន្ន ន្រះ ប្រ ទ្រស  
កម្ពជុា កំពុង ប្រឈម នឹង បញ្ហា គ្រះ - 
ថា្នាក់ ចរាចរ ណ៍ ខា្លោងំ  ណស់ ដូច្ន្រះ  
ក្រសងួ អាច  កណំត ់ព្រល  ប៉នុា្មាន 
ឆ្នា ំដំបូង ដោយ  ផ្ដោត លើ  ការ អប់រំ 
ផ្រសព្វ ផ្រសាយពី សុវត្ថិ ភាព ចរា- 
ចរណ៍  ន្រះ។ដូច យើង ធា្លោប់ អប់រំ 
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ដល់ សិស្រស កន្លង មក 
ក្នងុ រយៈ ព្រល ១ឆ្នា ំ មាន ១៨ ម៉ាង 
យើង អាច បង្កើន  ដល់  ២៥ ម៉ាង 
ជាដើ ម  ដើម្របី ធ្វើ ម៉្រច ឲ្រយ សិស្រសា- 

នុសិស្រស គ្រប់ កម្រិត សិក្រសា មាន 
ការ យល់ ដឹង កាន់ ត្រ ប្រសើរ »។ 

លោក  បញ្ញា  បានបន្ត  ថា រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល មាន សមត្ថ ភាព គ្រប់ - 
គ្រន់ ក្នុង ការ បង្កើន កម្ម វិធី  ន្រះ 
ព្រះ  ព្រល សុំ កម្ចី  សង សង់ ផ្លូវ 
ទៅ ធនា គរ ពិភព លោក ADB 
និង មា្ចាស់ ជំនួយ ផ្រស្រង ទៀត គឺ រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល ត្រងភា្ជា ប់ នូវ គម្រង 
ថវិកា មួយ  ចំនួន សម្រប់ ការ- 
អប់រំ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ   ពីសុវត្ថិ ភាព ចរា-  
ចរណ៍  ។ ដូច្ន្រះ រដ្ឋាភិ បាល អាច 
រំល្រក ថវិកា បម្រុង ខ្លះ សម្រប់ 
បង្កើន កម្ម វិធី ន្រះ  ។ 

លោក បន្តថា ៖«បុ៉ន្ដ្រ ប្រសិនបើ   
រដ្ឋា ភិបាល មិន ទាន់ មាន គម្រង 
ក្នុង ការ ធ្វើ ការងារ ន្រះ ទ្រ យើង 
អាច កៀរគរ ដ្រ គូ និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ 
ក្នុង ការ គំទ្រ ដល់ ការ បង្កើត ឲ្រយ 
មាន កម្មវិធី សិក្រសា សម្រប់ ថា្នាក់ 
ទី ១០ ដល់ ថា្នាក់ទី ១២ ន្រះ  និង 
ជំរុញ ឲ្រយ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ការ បណ្ដះុ- 
បណ្ដាល ជា ទៀង ទាត់ បាន »។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ក្រ ពីការ- 
យក ចិត្ដ ទុក ដក់ ដល់សិស្រស ពី 
ថា្នាក់ ទី ១ ដល់ ថា្នាក់ ទី ១២ អង្គការ   
AIP  អង្គកា រដ្រ គូ និង ស្ថា ប័ន- 
ពាក់ ព័ន្ធ ក៏ កំពុង ខិត ខំ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
អប់រំ ដល់ និស្រសិត   តាម គ្រឹះស្ថាន  
ឧត្ដម សិក្រសា ផង ដ្ររ ។ ក្រ ពី មាន 
យវុជន គរំ ូដ្រល បណ្ដុះ បណ្ដាល  

តាម ស កល វិទ្រយា ល័យ មួយ ចំនួន 
អង្គ ការ AIP ក៏កំពុង បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល តណំង តាមគ្រឹះ ស្ថាន 
ឧត្ដម សិក្រសា ដូច ជា គ្រូ សស្រ្ដា- 
ចារ្រយ ផង ដ្ររ ដើម្របី ឲ្រយ ពួក គត់ 
ទទួល បាន បច្ច្រក ទ្រស អប់រំ 
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ពី រឿង សុវត្ថិ ភាព 
ចរាច រណ៍  ន្រះ   ។ 

លោក រស់ សុវាចា អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ ក្រសួង អប់រំ យុវជន និង 
កីឡា បាន ថ្ល្រង  ពីម្រសិលមិ ញ ថា 
ការ អប់រំ ពីសុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ 
ផ្លូវ គោក ក្រសួង អប់រំសហ ការ 
ជា មួយ ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ និង 
អង្គការ HANDICAP INTER-
NATIONAL ធា្លោប់បានរៀប ចំ កម្ម- 
វិធី សិក្រសា តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០៤ មក 
បន្ថ្រម លើ ខ្លឹម សរ ដ្រល បាន 
បញ្ជា្រប ពី មុន មក ។ក្រសួង បាន 
បោះពុម្ពជា សៀវភៅ «ការ អប់ រំ 
សុ វត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក » 
តាំង ពី ថា្នាក់ ទី ១ ដល់ ទី ៩  តាំង ពី 
ឆ្នាំ ២០០៦ មក   និងបាន ផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។

លោក សុវាចា បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ចំណ្រក ឯការ អប់រំ សុវត្ថិ ភាព- 
ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក សម្រប់ ថា្នាក់ 
ទី ១០ ដល់ ១២  ធ្វើ ឡើង ជា « វ្រទ-ិ 
កា ផ្រសព្វ ផ្រសាយ»ដោយ ស ហ ការ 
ទំាង ៣ ភាគ ីខាង លើ ដដ្រល ។...
ដោយ ឡ្រក កម្ម វិធី សិក្រសា ដ្រល 

យើង កំពុង អភិ វឌ្រឍ សព្វ ថ្ង្រ ខាង 
មុខ វិជា្ជា សិក្រសា សង្គម ក៏ បាន គិត- 
គូរប ញ្ចលូ បន្ថ្រម ។ ថ្មីៗ  ន្រះ ក្រសួង 
ក៏ បាន ច្រញ ស្រច ក្ត ីណ្រ នំា បន្ថ្រម 
១ ទៀត  លើ ការ ពង្រងឹ ការ អន ុវត្ត 
កា រអប់រំ សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ- 
គោក ន្រះ នៅ តាម សលារៀន 
ទទូាងំ ប្រទ្រសហើយ បាន ផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយ ហើយ ដ្ររ »។

គណៈ កមា្មា ធិការ ជាតិ សុវត្ថិ- 
ភាព ចរាចរណ ៍ផ្លវូ គោក(គ.ស.- 
ច.គ)កាល ពីថ្ង្រ ម្រសិល មិញ បាន 
ច្រញ ស្រច ក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន 
បងា្ហាញ  លទ្ធ ផលន្រ  ការ រតឹ បន្ដងឹ 
អនុវត្ដ ច្របាប់ ស្ដពីី ចរា ចរណ៍ ផ្លវូ គោក 
ចាប ់ពថី្ង្រទ១ី  ដល ់ថ្ង្រទ៣ី១ ខ្រ 
ឧសភាឆ្នា ំន្រះ ដោយ អះ អាង ថា 
បាន ដំណើរ ការ ល្អ និង ទទួល 
ផល ជាវិជ្ជមាន  ព្រះ ករណី 
គ្រះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍មាន ការ- 
ថយ ចុះ ។ 

តាម គ.ស.ច.គ បើ ប្រៀប- 
ធៀប ត្រមឹ ខ្រឧ សភា  ដូច គ្នា ក្នងុឆ្នា ំ
២០១៩  ករណី គ្រះ ថា្នាក់ ចរា- 
ចរ ណ៍ បាន ថយ ចុះ ១៣០ លើក  
ស្មើ នឹង ៣៧ ភាគ រយ( ២១៨/ 
៣៤៨)អ្នក ស្លោប់ ថយ ចុះ៤២ 
នាក ់ស្មើនងឹ២៧ ភាគរយ(១១៣/ 
១៥៥នាក់)អ្នក របួស ថយ ចុះ 
១៦នាក់ ស្មើនឹង៣២ភាគ រយ 
(៣៤២ /៥០៤ នាក់ ) ៕

ការចេកមួកសុវត្ថិភាពដល់សិសេសរបស់អង្គការAIPកន្លងមក។ រូបថត អង្គការ AIP
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ផ ក់ ស� ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

� រីនិពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

� រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

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

  គឹម ស រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, �ុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា៉ា , 

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

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី

� រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រ វ�រុទ� 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចនា ទំព័រ

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

�្ន ្រករចនា �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � 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
�្រ � ន�្រក� យ� �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យ� �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� បា ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

នា យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រយា  និងរចនា �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�្រត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះសីហនុៈ លោកសៃ ីនាក់ 
ណាវី អាយុ   ៥៥ឆ្នា ំអតី តមនៃ្ដី 
នគរបាល  កៃងុ ពៃះសីហនុ  ដៃល 
កំពុង មាន ជំងឺ ជា ទម្ងន់ បាន  ស្នើ 
ទៅ   លោក នាយករដ្ឋ មនៃ្ដ ី ហុ៊ន 
សៃន និង លោក  ស ខៃង រដ្ឋ មនៃ្ដី 
កៃសួង មហាផ្ទៃ សូម ឲៃយ ជួយ អន្តរា - 
គមន៍ ទៅលោក គួច ចំរីន  អភិបា ល 
ខៃត្ដ  ពៃះសីហនុ ឲៃយ ពិនិតៃយ លើ ភាព- 
មិន បៃ កៃតី   នៃ បញ្ហា វិវាទ ដីធ្ល ីរា៉ារ៉ំៃ  
ជិត  ១០ឆ្នា ំមក ហើយ ។

លោក សៃ ីណាវី បច្ចបុៃបន្ន កំពុង 
ស្នាក់នៅ ផ្ទះជួល  ក្នងុ កៃងុ ពៃះ- 
សីហ នុ និង មាន កូន  ៥នាក់ 
(បៃសុ៣នាក់)  ក្នងុ បន្ទ ុក បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  លោក សៃ ី និង ប្ដ ី មាន តួនា ទី 
ជា មនៃ្ដ ីនគរបាល កៃងុ ពៃះសីហនុ 
ហើយ កាល ពី ឆ្នា ំ  ១៩៩២ បៃធា ន 
ការិយាល័យ ភ័ស្ដភុារ នៃស្នង ការ- 
នគរបាល ខៃត្ដ  ពៃះសីហនុ  សហ - 
ការ ជាមួយ អាជា្ញាធរ សងា្កាត់ លៃខ 
៣បាន បៃង ចៃក ដី ចំនួន៦៥ ម៉ៃតៃ 
គុណ ៣០ម៉ៃតៃ ស្ថតិ នៅ ភូមិ ១ 
សងា្កាត់ លៃខ  ៣ កៃងុ ពៃះ សីហ នុ 
ឲៃយ ប្ដបីៃពន្ធលោក សៃ ីកាន់ កាប់។ 
លោកសៃ ី បាន ដាក់ ពាកៃយ សំុ កាន់ - 
កាប់ បៃើ បៃស់ ដី ធ្ល ីលៃខ ១៨៨ 
សក៣ ចុះ  ថ្ងៃទី ២៧ ខៃ ១១ ឆ្នាំ 
១៩៩៥ ដៃល មាន បងា្កាន់ ដៃ បង់ 
បៃក់ សំុ កាន់ កាប់ បៃើ បៃស់ ដី ធ្លី 
លៃខ ១៧ ៩៤ «ក» ចុះ ថ្ងៃទី ២៩ 
ខៃ ១១ ឆ្នា ំ១៩៩៥ របស់ ការិយា - 
ល័យ កសិកម្ម សៃកុ ផង ដៃរ ។ 

លោកសៃ ីបញ្ជាក់ ពី ថ្ងៃ ទី៣១ 
ខៃ ឧសភា ថា កៃយ មក ឈ្មោះ 
គង់ សវុធ និង បៃពន្ធ ឈ្មោះ 
ឡាយ រម្មណី និង បក្ខពួក ឈ្មោះ 
អៀង មនា្ថា ឈ្មោះ ចឹក មុន្ន ីនិង 
ឈ្មោះ ជិន គឹម លី បាន ធ្វើ របង 
រំលោភ បំពាន ចូល កាន់ កាប់ នៅ 
លើ ទីតំាង ដី លំនៅ ឋាន អ្នកសៃី     
ទោះបី អ្នកសៃ ីរារំាង យា៉ាង ណា  ក៏ពំុ 
អាច  ទប់ ស្កាត់ ការ រំលោភ បំពាន 
នៃះ បាន ដៃរ   ទើប អ្នកសៃ ីបាន ដា ក់ 
ពាកៃយ បណ្ដងឹ ទៅតុលាការ លើ វិវា ទ 
នៃះ ។ កៃយ មក នៅ ឆ្នា ំ ២០១១ 
សំណ៉ា ំរឿង នៃះ បាន ទៅដល់ ខុទ្ទ - 
កា ល័យ លោកនាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី 
ហើយ ខុទ្ទកាល័យ បាន បញ្ជនូ  ទៅ  
កៃសួង យុត្ដ ិធម៌ឲៃយ  អន្ត រា គមន៍ ។   

កៃសួង យុត្តធិម៌កៃយ  មកក៏ បា ន 
បញ្ជនូ សំណ៉ា ំរឿង នៃះ  ទៅ សលា - 
ដំបូង ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ  ដើមៃបី ពិនិតៃយ 
ដោះ សៃយ ឲៃយ  បា ន ឆប់ សៃប តា ម  
នីតិវិធី ចៃបាប់  បុ៉ន្ដៃ រហូត មកដល់ 
បច្ចបុៃបន្ន  សំណ៉ា ំរឿង នៃះ  នៅមិន 
ទាន់  តៃវូ  បាន ដោះ សៃយ បញ្ចប់  
នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

នៅ ថ្ងៃ ទី២០ ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០ ១៤ 
មហាអយៃយការ អម សលា ឧទ្ធរ ណ៍ 
បាន សមៃច ចៃញ  «អធិបញ្ជា 
ចោទ បៃកាន់» ដោយ បងា្ហាញថា 
ដី វិវាទ នៃះ លោកសៃ ីនាក់ ណាវី 
មាន ឯកសរ កាន់ កាប់ ដី សៃប ចៃបា ប់ 
ទទួល ស្គល់ ពី អាជា្ញាធរ ពិ តបៃក ដ 
នៅក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៩៥ ថៃមទំាង 
បញ្ជា ក់ ពៃខំាង តៃបូង នៅ ជាប់ ប្លង់ ដី 
ឈ្មោះ គួច ជាមា៉ាក់ ផងដៃរ ។ កៃមុ 
អធិការ កិច្ច របស់ កៃសួង យុត្ដធិម៌  
បាន យល់ ឃើញថា ឈ្មោះ ចឹក 
មុន្ន ី និង ឈ្មោះ អៀន មនា្ថា បាន 
ចូល កាន់ កាប់ ដី របស់  លោក សៃី  
នា ក់ ណាវី ដោយ បៃើ បៃស់ ឯក - 
សរ ថត ចម្លង  ស-ខ្មោ ៣សន្លកឹ 
រួម គ្នា តៃលិខិត នោះ  តៃ ូវ បាន បៃព ន្ធ 
លោក ឱ សរ៉ន (ស្លាប់ ) គឺ អ្នក - 
សៃ ីសយ សមៃបត្ដ ិដៃល មាន ពៃ ំដី 
ជាប់ គ្នា  បាន បដិសៃធ នៅស លា- 
ដំបូង ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ ផង ដៃរ ។

មហាអយៃយការ អម សលា ឧទ្ធ  - 
រណ៍បាន សមៃច ថា បដិសៃធ 
ចោល ជា អសរបង់  ដីកា តម្កល់ 
រឿង ទុក ឥត ចាត់ ការ លៃខ ២៤៥ 
អ.កចុះ ថ្ងៃទី ៦ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០ ១ ៣ 
របស់ អយៃយការ អម សលាដំបូង 
ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ ។ ចៃញ អធិបញ្ជា 
ដល់ ពៃះ រាជ អាជា្ញា អម សលា- 
ដំបូង ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុធ្វើ ការ ចោ ទ  -  
បៃកាន់ លើ ឈ្មោះ ចឹក មុន្ន ី និង 

ឈ្មោះ គង់ សវុធ ពីបទ  «ក្លៃង 
ឯកសរ បៃើ បៃស់ លិខិត ក្លៃង» 
និង  ឈ្មោះ  អៀន មនា្ថា ពីបទ«បៃើ - 
បៃស់ លិខិត ក្លៃង»  បៃពៃតឹ្ត  នៅ 
កៃងុ ពៃះសីហនុ តំាង ពីឆ្នា ំ២០ ១ ១ 
រហូត មក  តាម មាតៃ ៦២៦- 
៦២៧- ៦២៨ នៃ កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ ។   

លោក សៃ ីនាក់ ណាវី ឲៃយ ដឹង 
ទៀត  ថា បុ៉ន្ដៃ នៅ ថ្ងៃទី២៦ ខៃ មីនា 
ឆ្នា ំ២០២០ លោក អុី ធារិន 
បៃធាន ស្ដទីី អន្តរវិស័យ កៃងុ ពៃះ - 
សីហនុ បាន ធ្វើ  របាយការ ណ៍  ដៃ ល 
មិន មាន ឯកសរ ពាក់ព័ន្ធ ពៃញ- 
លៃ ញ មិនកោះ បៃជំុ   ដោះ សៃយ 
ផ្ទាល់ ជាមួយ  ភាគី រង វិវាទ និង 
ដោះ សៃយ ជាមួយ គណៈកម្មការ- 
ជាតិ ដោះ សៃយ វិវាទ ដីធ្លទីៃដោ យ   
លួច ធ្វើ របាយការ  ណ៍ ដាក់ ទៅ 
កៃសួង បរិស្ថាន និង  កៃសួង មហា- 
ផ្ទៃដៃល មិន មៃន ជា ស្ថា ប័ន មាន 
សមត្ថ កិច្ច ទៅវិញ  ។ លោកសៃី 
ថ្លៃង ថា ៖«ខ្ញុ ំសូម សំណូម  ពរ ទៅ 
សម្ដៃច តៃជោ នាយករដ្ឋ មនៃ្ត ីនិង 
សម្តៃច កៃឡាហោមស ខៃង សូម  
ធ្វើ  អន្តរាគមន៍  ទៅខៃត្ដ ពៃះសីហនុ   
ដើមៃបី ពិនិតៃយ  និង ដោះ សៃយ ភាព- 
អយុត្ដធិម៌ ជាពិសៃស ផ្ដោត ទៅ 
លើ លិខិត របស់ លោក អុី ធារិន 
ដៃល បាន រាយ ការណ៍ ជូន សម្ដៃច 
កៃឡាហោម កាល ពីថ្ងៃទី២៦ 
ខៃមីនា ឆ្នា ំ២០២០ ធ្វើ ឲៃយ មាន 
ភាព អយុត្ដធិម៌ ដល់  បៃជាជន »។

លោក សៃ ីបន្ត ថា លោក សៃី 
សូម ឲៃយ មាន ការ ដោះ សៃយ សៃប 
ទៅ តាម ចៃបាប់ និង ដោយ តមា្លាភាព  
ដើមៃបីឲៃយ ភាគី មា្ខាងៗ អស់ ចិត្ដ  កំុ ឲៃយ 
មាន ការ ដោះ សៃយ ដោយ លាក់ - 
បំាង និង  ស្នើសំុ អភិបាល ខៃត្ត ពិនិ តៃយ 
ឲៃយ ហ្មត់ ចត់ ឡើង វិញ ពី មន្តៃ ីកៃម 

ឱវាទ ចំពោះ ការ លាក់ បំាងធ្វើ ឲៃយ 
មាន  ភាព អយុត្ត ិធម៌  ដល់  បៃជា  - 
ពល រដ្ឋ ។ «រឿង នៃះ មាន ទំាង 
សៃច ក្ដ ីបំភ្ល ឺរបស់ សកៃសី របស់ ភាគី 
មា្ខាងៗ និង ការ រក ឃើញ របស់ 
កៃមុ ការងារ អធិការ កិច្ច របស់ 
កៃសួង យុត្ដ ិធម៌ ផង ដៃរ »។ 

លោក អុី ធារិន បាន  ធ្វើ របាយ- 
ការណ៍ វិវាទ ដីធ្លនីៃះ  ទៅ អភិបាល- 
ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ  ដើមៃបី ដាក់ មក 
កៃសួង មហាផ្ទៃ កាលពីថ្ងៃទី ២៦ 
ខៃ មីនា ឆ្នា ំ២០២០ ដោយ 
បងា្ហាញ ថា ករណី នៃះ  តៃវូ បាន 
សលា ដំបូង ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ និង 
សលាឧទ្ធរណ៍  ចៃញ ដីកា សមៃ ច  
ដូចជាសលា ដំបូង  ខៃត្ដពៃះ សីហ នុ 
ចៃញ ដីកា លើក ចោល ពាកៃយ សំុ 
ចៃញដីកា សមៃច រកៃសា ការពារ ចុះ 
ថ្ងៃទី២៦ ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ២០១ ១ 
របស់ ឈ្មោះនាក់ ណាវី។ ករ ណី 
មិន សុខចិត្ដ  មា្ចាស់ បំណ៉ាល មាន 
សិទ្ធ ិប្ដងឹ ជំទាស់ បាន  តាម មាតៃ 
៥៤៤ នៃ កៃម នីតិវិធី រដ្ឋបៃបវៃណី។ 

សលា ឧទ្ធរ ណ៍ ចៃញ ដីកា 
សមៃច លៃខ ៣ ដក ស ចុះ ថ្ងៃ ទី 
៦ ខៃ មីនា ឆ្នា ំ២០១៣ វិនិច្ឆយ័ 
សៃច ក្ដ ីចៃន ចោល ពាកៃយ បណ្ដងឹ 
ជំទាស់ លៃខ ១៨ ចុះ ថ្ងៃទី ១៤ ខៃ 
កញ្ញា ឆ្នា ំ២០១២ របស់ ឈ្មោះ 
នាក់ ណាវី ជាមា្ចាស់ បំណ៉ាល ។ 
តម្កល់ ដីកា សមៃច លៃខ ១៧៥ 
ត.រ/១២ ចុះ ថ្ងៃ ទី  ១៣ ខៃកញ្ញា 
ឆ្នា ំ២០១២ របស់ សលា ដំ បូង 
ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ ទុក ជាបាន ការ ។ 

អតីត មនៃ្ដ ីនគរបាល កំពុង មាន 
ជំងឺ មហារីក ជាប់ខ្លនួ រូបនៃះ មាន 
បំណង ចុង កៃយ អាច ស្វៃង រក 
ភាព យុត្ដធិម៌ និង បនៃសល់ ទៃពៃយ 
បន្តចិ បន្តចួ ដល់ កូនៗ ផងដៃរ។ 
លោកសៃបីញ្ជាក់ថា ៖«ឯកឧត្ដម  
គួច ចំរីន អភិបាល ខៃត្ដ ពៃះសី - 
ហ នុ គឺ ជា ក្ដ ីសងៃឃឹម តៃ១គត់  ដៃល 
រាជ រដា្ឋាភិបាល ផ្ដល់ ការ ទុកចិត្ដ  
ក្នងុ ការដឹក នំា ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ 
លើ គៃប់ រឿង រា៉ាវ ទំាង អស់។  ដូច្នៃះ 
សូម ឯកឧត្ដម អភិបាល ខៃត្ដ ពិនិតៃយ  
ការ អនុវត្ដ ការងារ របស់ កូន ចៅ 
ជារាសៃ្ដ និង កូន ចៅ កៃម ឱវាទ 
ផង  ដើមៃបី ដោះសៃយ វិវាទ នៃះ  
បៃកប ដោយ ភាព យុត្តធិម៌ទំាង - 
សងខាង សៃប តាម យុទ្ធ សសៃ្ដ 
ឈ្នះៗគៃប់ ភាគី ទំាង អស់ »។

លោកសៃ ីហងៃស បូរី បៃធាន 
អង្គការ សហ គមន៍ អន្តរ ជាតិ នៃ 
កម្ពជុា (International Com-
munities Organization of 
Cambodia) ដៃល  បាន តាម ដា ន 
និង អង្កៃត លើ  ករណីវិវាទ នៃះ  តំាង- 
ពីដំបូង រហូតមក  បាន   ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ ទី 
៣១ ខៃ ឧសភា ថា លោក អុី ធារិន 
ដៃលជាអ្នក ធ្វើ របាយ ការ ណ៍  នៃ 
ករណី វិវាទ នៃះ មិន បាន លើក- 
ឡើង ពៃញ លៃញ នូវ លិខិត ពាក់ - 
ព័ន្ធ សំខាន់ៗ ពិសៃស អត្ថន័យ 
លម្អតិ ក្នងុ អធិបញ្ជា របស់ កៃសួង 
យុត្ដធិម៌  ដៃល បាន សមៃច ចោទ- 
បៃកាន់នោះទៃ  ទើប ធ្វើ ឲៃយ ភាគី 
ជន រងគៃះ  រង ភាព អយុត្តធិម៌ ។ 

លោកសៃ ីថ្លៃង ថា ៖«ករណី វិវាទ 
នៃះមាន ឯកសរ ពាក់ព័ន្ធទំាង- 
អស់ អ្នកធ្វើ របាយការណ៍  មិន គួរ  
ធ្វើមិន គៃប់  ជៃងុ ជៃយជូន ទៅ 
ថា្នាក់ ដឹកនំា នោះទៃ  វា នំា ឲៃយ រង 
ភា ព អយុត្ដធិម៌ ដល់ ភាគី ទំាង២»។

លោក ម៉ៃន វន្ធ ីពលរដ្ឋ មាន ពៃ ំ- 
បៃទល់  ដី ជាប់លោកសៃ ីណាវី 
ថ្លៃង ថា សំណ៉ា ំរឿងវិវាទដីធ្ល ីនៃះ 
លោ កសៃ ីណាវី បានបន្ត ប្តងឹ  ទៅ 
កៃសួង យុត្ដ ិធម៌ទើប កៃសួង ឲៃយ 
កៃមុ ការងារ អធិការកិច្ច  សហការ 
ជាមួយ សលា ឧទ្ធរ ណ៍  ចុះ មក 
ពិនិតៃយ លើ ករណី នៃះ ចំនួន ២ លើ ក 
ទើប រកឃើញថា  ខាង តុលា ការ 
ខៃត្ត  តម្កល់ រឿង ទុក មិន ដោះ សៃ យ  
និង ធ្វើ របាយការណ៍ មិន តៃមឹ តៃវូ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«កៃមុ  ការងារ 
អធិការកិច្ច កៃយ   ពី ពិនិតៃយ សព្វ - 
គៃប់ ទើប បាន ចៃញ អធិបញ្ជា 
ចោទ បៃកាន់ លើ ករណី វិវាទ ដីនៃះ  
ហើយអធិបញ្ជានៃះ គឺ វាគៃប ដណ្ដ ប់ 
លើ សៃច ក្ដ ីសមៃ ច ផៃសៃងៗ ទៀត 
ទំាង អស់ និង បញ្ជាក់ សៃច ក្ដី 
ចៃបាស់ ណាស់  »។ 

 លោក ឃាង ភារមៃយ អ្នក នំា ពា កៃយ 
រដ្ឋ បាល សលា ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ   
ថ្លៃង   ថា លោក មិនទាន់ បៃមូល 
ព័ត៌មាន បាន គៃប់ គៃន់ ចំពោះ 
រឿង នៃះ ទៃ  ហើយ លោក ឲៃយ សក- 
សួរ ព័ត៌មាន បន្ថៃម ទៅ លោក  អុី 
ធារិន ។ បុ៉ន្ដៃ លោក អុី ធារិន 
នាយកស្ដទីី អន្តរវិស័យ កៃងុ ខៃត្ដ 
ពៃះសីហនុ មិន អាចសំុ ការ បក- 
សៃយ លើ ករណី នៃះ បាន ទៃ  ដោ យ  
លោក មិន ទទួល  ទូរស័ព្ទ ៕

តពីទំព័រ ៣...ដាក់ ការ សងៃស័យ  
ទៅ លើ បុរ សជា ប្ដី  ឈ្មោះ  យៃ 
ឡើយ  អាយុ ៥២ ឆ្នាំថា ជា អ្ន ក 
បៃ ពៃឹ ត្តប ទល្មើសនៃះ ។ 

លោក  អុឹម  កុសល បៃធា ន- 
កៃុម បៃតិក ម្មរហ័ស នៃស្ន ងកា រ- 
ដា្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង 

បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  តាម 
លទ្ធ ផល នៃកា រស ក សរួ អ្នក ភមូ ិ
នៅកៃបៃរផ្ទះ ជ នរ ងគៃះ បាន 
បញ្ជា ក់ថា   នៅ លា្ងាចថ្ងៃ កើត- 
ហៃ ត ុ ពកួ គៃ បាន  ឃើញ បរុស ជា 
ប្ដ ី ឈ្មោះ យៃ  ឡើយ ស្នាក់ នៅផ្ទះ 
ជា មួយ បៃព ន្ធ  និង កូន សៃី ដូ ច 
សព្វ ១ ដង។ ប៉ុន្តៃ កៃយ កើត- 
ហៃត ុសៃប ់តៃបា ត ់វត្ត មាន របស ់

គត់ ដោយ គ្មោន មូល ហៃ តុ ហើយ  
ទូ រស័ ព្ទដៃល គត់ ធា្លាប់ បៃើ ក៏មិ ន- 
អាច ទាក់ ទង បាន។

លោក  កុស ល  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ករណី នៃះ បុ រស ជាប្ដគឺីជា មនុ សៃស 
ដំបូ ងដៃល ជាប់ សងៃស័ យថា ជាអ្នក  
បៃពៃតឹ្ត បទ ឃាត កម្ម  ដ៏ឃោរ ឃៅ 
នៃះ  និង កំពុង រត់ គៃច ខ្លួន ពីកា រ- 
តាម ចាប់ រប ស់ស ម ត្ថកិច្ច» ។ 

លោក  កុសល  បាន បន្ត ថា៖ 
«ទោះយា៉ា ងណា  មក ទល់ ពៃល 
នៃះកៃុ មសម ត្ថកិច្ច នៅមិន ទាន់ 
ដឹង ចៃបាស់ ពីគោល បំណ ង នៃ 
អំពើ ឃាត កម្ម ដៃល ជ នស ងៃស័យ 
បាន បៃពៃឹត្ត ទៅលើ ស្តៃី រ ងគៃះ 
ទំាង ២នា ក់មា្ដោ យ និ ងកូន សៃនីោះ  
ទៃ ។យើ ងអាច ដឹងអ ំពី មូល ហៃតុ 
នៃអំ ពើ ឃាត ក ម្មនៃះ  កៃយ ពី 

បុរស ជា ប្ដី ចូល ខ្លួន ម ក ឆ្លើយ បំភ្លឺ 
ចំពោះ មុខស មត្ថ កិ ច្ច» ។

បើ តាម លោក  កុស ល  នៅ 
ពៃល នៃះ កៃមុ សមត្ថ កិ ច្ចជំ នាញ 
កំពុង ស្វៃង រក តមៃុ យនៃ កន្លៃង 
លា ក់ខ្លួន របស់ ជន សងៃស័យជា ប្ដី  
ដើមៃបី ឈាន ទៅ រ កការ ចាប់ ឃាត់- 
ខ្លនួម កធ្វើ ការ ស ួរនា ំជុវំ ិញក រណ ី
ខាង លើ នៃះ៕ 

អតីតមន្ត្រនីគរបាលម្នាក់ស្នើឲ្រយថ្នាក់ដឹកនំាកំពូលជួយរឿងវិវាទដីធ្លី

លោក ស្រ ីនាក់ ណាវី កំពុង សម្រក ព្រយា បាល ជំងឺនៅ មន្ទរី ព្រទ្រយ។ រូបថត សហការី

សមត្ថកិច្ច...
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ABA នៅ តែ រកែសា កំណើន  ទោះបី  សែដ្ឋកិច្ចកំពុង ថមថយ 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញ ៈធនាគារABABankដែល
ចុះបញ្ជីសញ្ញាបណ្ណសាជវីកម្មនៅកែមុ- 
ហ៊ុនផែសារមូលបតែកម្ពុជា(CSX)
បានរាយការណ៍ពីបែតិបត្តិការអាជីវ-
កម្មល្អបែសើរនៅតែីមាសទី១ឆ្នាំនែះ
បើទោះបីជំងឺកូវីដ១៩កំពុងគំរាមកំ-
ហែងដល់សែដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ។
យោងតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលផ្ញើទៅCSXកាលពីថ្ងែទី១ខែ
មថិនុាបានឲែយដងឹថាគតិតែមឹតែមីាស
ទ១ីឆ្នាំ២០២០ទែពែយសកម្មសរបុរបស់
ធនាគារបានកើនឡើង៥,៧ភាគរយ
ធៀបនឹងតែីមាសទី៤ឆ្នាំ២០១៩ស្មើ
នឹង៤,៦ពាន់លានដុលា្លារ។ផលបតែ
បែក់បញ្ញើបានកើនដល់ ៣,៥ពាន់
លានដុលា្លារដែលតំណាងឲែយកំណើន
១,៧ភាគរយនិងផលបតែកម្ចីសរុប
កើនឡើងដល់៣ពាន់លានដុលា្លារ
ដែលតណំាងឲែយកណំើន៨,៤ភាគរយ
ធៀបនឹងចុងឆ្នាំ២០១៩។
ទាក់ទងនងឹបែក់ចណំែញធនាគារ

ទទលួបានបែក់ចំណែញសទុ្ធ៣៣,៥  
លានដុលា្លារកាលពីតែីមាសទី១ឆ្នាំ
២០២០ខណៈដែលភាគហ៊ុនរបស់
ភាគទុនិករបស់ធនាគារនែះក៏បាន
កើនឡើងដល់៦៥០លានដុលា្លារនៅ

ក្នុងអំឡុងពែលនែះ។
លោកYves Jacquotបែធាន

ABAបានឲែយដឹងថាចាប់តាំងពីដើម
ឆ្នាំ២០២០មកបរិយាកាសអាជីវកម្ម
មានការបែបែលួខ្លាងំដោយសារការ
រកីរាលដាលជងំឺកវូដី១៩ទទូាងំពិភព
លោក។ ដោយសារការធ្វើសមាហ-
រណកម្មក្នងុទីផែសារពិភពលោក កម្ពជុា
ក៏រងផលប៉ះពាល់យា៉ាងខ្លាងំផងដែរ។
ជាមួយគា្នានែះលោកឲែយដឹងថារដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងអនុវត្តសកម្ម-

ភាពនិងគំនិតផ្តួចផ្ដើមជាចែើនដើមែបី
គាទំែដល់កែមុហ៊នុជាពសិែសវសិយ័
ហរិញ្ញវត្ថុ។ពតិហើយធនាគារជាតិនែ
កម្ពុជាបានចែញសារាចរមួយកាល  ពី
ខែមីនាស្ដីពីការផ្ដល់ពែលវែលាអនុ-
គែះនិងការរៀបចំឥណទានឡើង-
វិញចំពោះកែុមហ៊ុនដែលរងផលប៉ះ-
ពាល់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ១៩។
លោកថ្លែងថា៖«យើងមានការយល់-

ដឹងយា៉ាងចែបាស់អំពីតួនាទីរបស់យើង
ក្នងុការគាទំែសែដ្ឋកចិ្ចក្នងុសែកុធនា-

គារABAបានអនុវត្តតាមការណែនាំ
ទាក់ទងនឹងការជួយដល់អតិថិជន
របស់ខ្លនួដែលភាគចែើននៅក្នងុវសិយ័ 
មកីែហូរិញ្ញវត្ថុនងិសហគែសធនុតចូ
និងមធែយមដើមែបីឆ្លងផុតវិបត្តិនែះ។
ទោះបីពែលវែលាមិនចែបាស់លាស់ក៏
ធនាគារABAបានបន្តរីកចមែើននៅ
ក្នងុវសិយ័សខំន់ៗ ទាងំអស់ដែលរមួ
មានទែពែយសកម្មសរបុបែក់បញ្ញើនងិ
កម្ចីពែមទាំងបែក់ចំណែញ»។
ធនាគារABAបានចុះបញ្ជីសញ្ញា-

បណ្ណសាជវីកម្មរបស់ខ្លនួលើផែសារហ៊នុ
CSXកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ២០១៩។កាល
ពីខែកមុ្ភៈធនាគារបានផ្ទែរដោយពែញ- 
លែញនូវការទូទាត់អតែការបែក់
ដំបូងដល់អ្នកកាន់កាប់សញ្ញាបណ្ណ
សាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ជារួមកែុមវិនិ-
យោគិន៦៨នាក់បានទទួលអតែ
ការបែក់ជិត៣,៣ពាន់លានរៀល។
លោកYves Jacquotបានឲែយ

ដឹងថា ទោះបីជាសែដ្ឋកិច្ចកំពុងធា្លាក់
ចុះក៏ដោយក៏ធនាគារABAបន្ត
អនុវត្តយុទ្ធសាស្ដែអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ
ផលតិផលហរិញ្ញវត្ថុឌជីថីលពែមទាងំ
លើឥណទានសមែប់ការវិនិយោគ
ដល់កែមុហ៊នុនៅក្នងុវសិយ័ពតិបែកដ 
នែសែដ្ឋកិច្ចនែះ៕LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ :  តំណាង កែុមហ៊ុនNQ
BetterConfluenceដែលជាកែមុហ៊នុ    
មកពីបែទែសបារាងំបានបង្ហាញចណំាប់
អារម្មណ៍លើការវិនិយោគបង្កើតមជែឈ-
មណ្ឌលកមែសាន្តនៅក្នុងខែត្តសៀមរាប។ 

   បណំងវនិិយោគនែះបានលាតតែដាង   
ក្នងុជនំបួជាមយួថា្នាក់ដកឹនាំខែត្តសៀមរាប   
ដែលជាខែត្តគោលដៅទែសចរណ៍ដ៏
ទាក់ទាញបំផុតរបស់កម្ពុជាខណៈ
អ្នកស្ថតិក្នងុវសិយ័ទែសចរណ៍រពំងឹថា

គមែងវិនិយោគនែះអាចជួយសា្តោរ
វិស័យទែសចរណ៍ក្នុងខែត្តសៀមរាប
ឡើងវញិបនា្ទាប់ពីសា្ថានភាពជងំកឺវូដី-
១៩ធូរសែល។
លោកង៉ាន់ភរិណុអភបិាលរងខែត្ត

សៀមរាបបានឲែយដឹងថាលោកបាន
ជួបពិភាកែសាជាមួយតំណាងកែុមហ៊ុន
កាលពីសបា្តោហ៍មុន ដោយកែុមហ៊ុន
នែះគែងវនិយិោគបង្កើតមជែឈមណ្ឌល   
កមែសាន្តនៅក្នងុខែត្តសៀមរាបដែលជា
តំបន់សកា្តោនុពលវបែបធម៌ទែសចរណ៍
ដ៏ទាក់ទាញនៅកម្ពុជា។

លោកថ្លែងថា៖«កែុមហ៊ុនរបស់
បែទែសបារាងំនែះបានមកជបួពភិាកែសា 
ជាមួយយើងអំពីកិច្ចការងរវិនិយោគ
លើវិស័យទែសចរណ៍ដោយគែង
បង្កើតគមែងរៀបចំធ្វើទីកន្លែងសួន
កមែសាន្តនៅខែត្តសៀមរាប»។
លោកបន្តថា៖«យើងគាំទែគមែង

វិនិយោគនែះតាមចែបាប់នែការវិនិយោគ 
នៅកម្ពុជាបានកំណត់ថា គមែង
វនិយិោគដែលមានទហំំទកឹបែក់កែម   
២លានដលុា្លារតែវូបានសមែចនៅតែមឹ 
ថា្នាក់ខែត្តតែបើគមែងនោះមានទហំំ
ទឹកបែក់ចែើនជាង២លានដុលា្លារគឺ
សមែចនៅថា្នាក់ជាតិ»។
លោកសែីឆយសុីវលីនបែធាន

សមាគមទភីា្នាកង់រទែសចរណ៍កម្ពជុា
(CATA)ដែលធា្លាប់ជបួពភិាកែសាជាមយួ   
តំណាងកែុមហ៊ុននែះកាលពីថ្មីៗនែះ
បានបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ថាកែុមហ៊ុន
នែះកពំងុសកិែសាស្វែងរកទតីាងំនៅកែបែរ
កែងុសៀមរាបដើមែបីបង្កើតមជែឈមណ្ឌល
កមែសាន្តដែលមានទំហំដីបែមាណ១០
ហិកតា។
លោកសែីបន្តថាបើទោះជាវិស័យ

ទែសចរណ៍កពំងុរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន-់

ធ្ងរជាងគែដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ-
១៩គមែងវិនិយោគនែះនឹងជួយ
ទាក់ទាញភ្ញៀវទែសចរអន្តរជាតិមក
ទសែសនាក្នងុខែត្តនែះបនា្ទាបព់ីសា្ថានភាព  
ជំងឺកូវីដ១៩ស្ងប់សា្ងាត់ទៅវិញ។
លោកសែីថ្លែងថា៖«ផលិតផល

កែច្នែក្នុងវិស័យទែសចរណ៍នៅខែត្ត
សៀមរាបនៅមានកមែិតដូច្នែះខែត្ត
នែះនៅមានសកា្តោនពុលចែើនក្នងុការ-
ទាកទ់ាញវិនិយោគិនបន្ថែមទៀត»។
កម្ពជុាទទលួបានចណំលូជាង១៨

លានដលុា្លារអាមែរកិពីការលក់សបំតុែ
ឲែយភ្ញៀវបរទែសចលូទសែសនារមណយី- 
ដា្ឋានអង្គរក្នុងរយៈពែល៥ខែដំបូងឆ្នាំ
២០២០នែះធា្លាក់ចុះ៦៤,១៨ភាគរយ  
បើធៀបនឹងរយៈពែលដូចគា្នាឆ្នាំមុន។
នែះបើតាមសែចក្តីបែកាសព័ត៌មាន
របស់គែឹះសា្ថានអង្គរ។
គែឹះសា្ថានអង្គរបានឲែយដឹងថាចាប់-

ពីខែមករាដល់ខែឧសភាភ្ញៀវទែសចរ
បរទែសចនំនួ៣៨៦០៩៣នាកប់ាន
ទិញបណ្ណចូលទសែសនារមណីយដា្ឋាន
អង្គរក្នុងអំឡុងពែលនែះ ធា្លាក់ចុះ
៦៥,៤៦ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈ-
ពែលដូចគា្នាឆ្នាំមុន៕LA

ABA គឺ ជា ធនាគារ ពាណិជ្ជ  ដំបូង គៃ  ដៃល ចុះ បញ្ជី សញ្ញាបណ្ណនៅ CSX។ រូបថតហែងជីវ័ន

  តំណាង កៃមុហុ៊ន   NQ Better Confluence ក្នងុជំនួបមន្តៃខីៃត្តសៀមរាប។ រូបថតខែត្តសៀមរាប

 វិនិយោគិន មក ពី បារំាង    បង្ហាញបំណង វិនិយោគ លើ  ផលិត ផល ទែសចរណ៍ 

ចែក អំបូង លឿង 
កំពុង មាន តមែវូ - 
ការ និង ទីផែសារ ល្អ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈចែកអំបូងលឿងកម្ពុជា
កំពុងមានទីផែសារល្អនិងតមែវូការកើន-
ឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ កែយពីកម្ពុជា
ទទួលបានសិទ្ធិនាំចែញជាផ្លូវការទៅ
កាន់បែទែសចិនដោយផ្ទាល់កាលពី
ពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០១៩។
លោកវែងសាខុនរដ្ឋមន្តែីកែសួង

កសកិម្មរកុា្ខាបែមាញ់នងិនែសាទបាន
ថ្លែងក្នុងពែលពិនិតែយមើលវឌែឍនភាព
របស់កែមុហ៊នុLongSrengInter-
nationalCo.,Ltdកាលពីថ្ងែអាទតិែយ
ថាការរកីចមែើនផ្នែកបច្ចែកវទិែយកស-ិ
កម្មការកែច្នែ និងការវែចខ្ចប់កំពុង
ជយួធ្វើឲែយការនាំចែញមានកណំើនគរួ
ឲែយកត់សមា្គាល់ក្នងុរយៈពែល៥ខែដើម
ឆ្នាំ២០២០នែះ។លោកថ្លែងថា៖ 
«កែសួងកំពុងខិតខំពងែឹងកិច្ចសហ-
បែតបិត្ដកិារជាមយួដែគូអភវិឌែឍន៍នងិ
វិស័យឯកជនដើមែបីគាំទែលើការវិនិ-
យោគគែប់ខែសែចង្វាក់តម្លែផលិផល
កសិកម្មចាប់ពីចំណុចAដល់Zតាម
រយៈការបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្ម
ការវែចខ្ចប់ការរកែសាស្តកុទកុការកែច្នែ
បែកបដោយគណុភាពអនាមយ័នងិ
សុវត្ថិភាពសមសែបតាមស្តង់ដានែ
ទីផែសារនាំចែញ»។
ទិន្នន័យរបស់កែុមហ៊ុនបង្ហាញថា

ក្នុងរយៈពែលខងលើនែះកែុមហ៊ុន
បាននាំចែញចែកអំបូងលឿងចំនួន
២២៧៦២តោនក្នងុនោះទៅបែទែស
ចិនមានចំនួន៨៣៤៨តោននិង
វៀតណាម១៤៤១៤តោន។
លោកហ៊នុឡាក់នាយកកែមុហ៊នុ

LongmateAgricultureCo.,Ltd
ដែលវិនិយោគលើការដាំចែកអំបូង
លឿងលើផ្ទែដីជាង១ពាន់ហកិតាក្នងុ
ខែត្តកពំតបានឲែយដងឹថាក្នងុរយៈពែល
៥ខែដំបូងឆ្នាំនែះកែុមហ៊ុនបាននាំ-
ចែញចែកអំបូងលឿង១០០០០
តោន។លោកថ្លែងថា៖«ការនាំចែញ
ចែកសែស់របស់យើងទៅកាន់បែទែស
ចនិដណំើរការល្អជាធម្មតា។ភាគីចនិ
មិនមានការកមែតិបរិមាណនែការនំា-
ចលូទែក្នងុអំឡងុពែលនែះដោយពកួគែ
នៅតែអនុញ្ញាតឲែយដំណើរការជា
ធម្មតាគា្មានបមែមអ្វីទែ»។
របាយការណ៍កែសងួកសកិម្មឲែយដងឹ 

ថាកាលពីឆ្នាំ២០១៩ការនាំចែញចែក  
អបំងូលឿងសែស់ទៅទផីែសារអន្តរជាតិ
មាន១៥៧៨១២តោន៕LA
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Marvel ជួល ដី  ជាង ៦ហិកតា ពី PPSP អភិវឌ្ឍ កន្លង្ស្នាក់ របស់កម្មករ 
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ   កៃុមហ៊ុន  Marvel 
Garment  ដៃល ជា កៃុម ហ៊ុន 
ផលតិ ខោ អាវ ចាក ់មក ព ីបៃទៃស    
ចនិ បាន ចុះកចិ្ច សនៃយា  ជលួ ដ ីទហំ ំ
ជា ង  ៦ហិកតា  ទៀត  ពី កៃុមហ៊ុន 
សៃដ្ឋកចិ្ច  ពសិៃស ភ្នពំៃញ  (PPSP) 
ដៃល ជា កៃមុហ៊នុ  គៃបគ់ៃង តបំន ់
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស   ភ្នំពៃញ  និង 
ប៉ោយ ប៉ៃត   ពៃម ទាំង  បានចុះ- 
បញ្ជី  ក្នុង ផៃសារហ៊ុន នៅ កម្ពុជា  
កាលពីឆ្នាំ ២០១៦ ។ 

 លោក Tan Kak Khun 
បៃធាន កៃុមហ៊ុន  PPSP បាន 
ចុះ ហត្ថលៃខា   ជាមួយលោក 
Yan Delin   អ្នកគៃបគ់ៃងទទូៅ 
នៅកៃុម ហ៊ុន  Marvel Gar-
ment Co., Ltd. (Marvel 
Garment)កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៨ 
ខៃ ឧ សភា  ដោយ ភាគី ទាំង ២ 
បងា្ហាញ  ពីសុទិដ្ឋិនិយម  ចំពោះ  
ការ អភិវឌៃឍ អាជីវកម្ម ។ 

លោក Tan Kak Khun បាន 
ឲៃយ  ដងឹ  ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាសពត័ ៌មាន   
មួយ ថា PPSPកំពុង ពងៃីក 
គមៃង របស់ ខ្លួន  ជា បន្ត នៅ 
PPSEZ  ដោយ  កៃមុ ហ៊នុ  កពំងុ 
អនវុត្ត គមៃង   ក្នងុ  ដណំាក ់កាល 
ទ៣ី   ដៃល បាន   ចាប ់ផ្ដើម   តាងំ ព ី

ខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០១៩  គៃប ដណ្ដប់ 
លើ ផ្ទៃ ដី ទំហំ  ៤៣ ហិកតា។  

 លោក បាន បញ្ជាក់ ថា   ក្នុង  
គមៃង ដំណាក់ កាល ទី ៣   នៃះ    
កៃុមហ៊ុន បាន ផ្តោត លើ  ការ- 
អភិវឌៃឍ បណ្ដុំ រោង ចកៃ ផលិត 
សម្លៀក បំពាក់   រួមមាន  ការ- 
កាត់ ដៃរ ការ ដៃរ បា៉ោក់ ការ វៃច- 
ខ្ចប់ ឃ្លាំង ស្ដុក  សមា្ភារ ការ បះ-  
ពុម្ព និង ការ បា៉ោក់  ។

កៃុមហ៊ុន នៃះ បាន ឲៃយ ដឹងថា 
តាមរយៈ កិច្ច ពៃមពៃៀង នៃះ   
PPSP យល់ ពៃម ជួល ដីទំហំ  
៦,៤ ហិក តា ឲៃយ  Marvel Gar-

ment  នងិ  កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត ិការ 
សុី  ជមៃ  រវាង កៃុមហ៊ុន ទាំង ២ 
ក្នុងន័យ  អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ 
បៃទៃស កម្ពុជា ។

លោក Yan Delin អ្នក គៃប់- 
គៃង ទូទៅ កៃុមហ៊ុន  Marvel 
Garment បាន ថ្លៃងថា  ដោយ 
ការ  ពិ ចារណា លើ ការ ស្នាក់ នៅ 
និង ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ កម្មករ 
ចំនួន ចៃើន  កៃុម ហ៊ុន នៃះ បាន 
ចាប ់ផ្ដើម  រៀបច ំ កន្លៃង ស្នាក ់នៅ 
របស់ កម្មករ   និង អគារ ជុំវិញ  ។  
លោក រំពឹង ថា គមៃងនៃះនឹង  
រមួចណំៃក  បង្កើតការងារ ក្នងុ សៃកុ  

១៧០០០ កន្លៃង។  
លោក Yan Delin  ថ្លៃងថា ៖ 

« ខណៈ ដៃល ការ បង្កើត តំបន់ 
ផលតិ   យើង តៃវូតៃ រៀបច ំអគារ 
ស្នាកន់ៅ  ជាមនុ សមៃប ់កម្មករ 
នៅ ពៃល អនាគត »។

លោក  ហាក់  សៃរី   បៃធាន 
ផ្នៃក បមៃើ អតថិ ិជន  នៅ  PPSP 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ អាទតិៃយ ថា  កចិ្ចពៃម ពៃៀង នៃះ  
បាន ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ការ អភិ វឌៃឍ  
នៅក្នុង កៃុម ហ៊ុន របស ់ លោក ។ 
បច្ចបុៃបន្ននៃះ មាន កៃមុ ហ៊នុ សរបុ 
១០៨  កពំងុ បៃត ិបត្តកិារ នៅ ក្នងុ 
តំបន់ PPSEZ។  

លោក លើក ឡើង ថា៖« បច្ចបុៃបន្ន  
គមៃង នៃះ ពៃញ អស់ ហើយ 
ហើយ យើង គៃង នឹង ពងៃីក 
ទៅ តំបន់ ផៃសៃង ទៀត »។

PPSEZបាន បងា្ហាញ ទំហំ 
ជញួ ដរូ ១, ១៣៩ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
កាល ពី ឆ្នាំ មុនកើន ឡើង ១៤ 
ភាគរយ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨។ 

កៃសួង  សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ធា្លាប ់បងា្ហាញ ថា  ការនាចំៃញ ព ី    តបំន ់
ពសិៃស នៃះបាន  កើន ឡើង   បៃហៃល   
២៧  ភាគរយ  ជាមួយ នឹង តម្លៃ 
សរុប  នៃការនាំចៃញ   បាន កើន- 
ឡើង ដល់ ២, ៦៨៨ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។ LA

តពី ទំព័រ ១...ទិន្នន័យ ដៃល 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទើប ទទួល បាន 
បងា្ហាញ ថា ចាប ់ព ីខៃ មករា ដល ់
ខៃ មៃស ឆ្នាំ ២០២០ ការ នាំ- 
ចៃញ ផលិត ផល  បៃើ បៃស់ ក្នុង 
បន្ទប់ គៃង មាន តម្លៃ  ២៤,២១ 
លាន ដលុា្លារ កើន ឡើង ១៥,៨៦ 
លាន ដុលា្លារ ឬ ស្មើ នឹង  ១៩០ , 
១១ ភាគរយ ពី ចំនួន ៨,៣៤ 
លាន ដុលា្លារ ក្នុង រយៈ ពៃល ដូច- 
គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩។

យោង តាម កៃសួង ពាណិជ្ជ-
កម្ម ផលិត ផល ទាំង នោះ រួម- 
មាន  ពកូ កមៃល ពកូ ខ្នើយ  ភយួ 

និង កៃណាត់ កៃល ជា ដើម ។
លោក ប៉ៃន សុវិជាតិ អ្នក នំា-  

ពាកៃយ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន 
បៃប ់ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងៃ ចន្ទ 
ថា ការ នា ំចៃញ ផលតិ ផល  បៃើ- 
បៃស់ ក្នុង  បន្ទប់ គៃង  ទៅ កាន់ 
ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ បាន កើន ឡើង 
ជា លំដាប់ ជា ពិសៃស នា   រយៈ- 
ពៃល ៤ ខ ៃ  ដើម ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ 
ដោយ មាន កណំើន  ទៅ ដល ់ជតិ 
២០០ ភាគ រយ។  លោកបន្ត ថា 
ជា មួយ នឹង គោល នយោ បាយ  
របស់ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម  ក្នុង 
ការ   ជំរុញ  និង លើក កម្ពស់ គុណ-

ភាព ផលតិផល ផលតិ ក្នងុ សៃកុ 
បច្ចបុៃបន្ន  ផលតិ ផល ទាងំ នៃះ តៃវូ  
បាន នាំ  ទៅ បៃទៃស ធំៗ មួយ ចំ-
នួន ដូច ជា  អាមៃរិក កាណាដា 
ជប៉នុ អង ់គ្លៃស អសូៃ្តាល ីបារាងំ 
និង នូវៃល សៃឡង់ ជា ដើម ។

លោក  ថ្លៃងថា៖ «ទនំញិ ទាងំ- 
នៃះ តៃវូ បាន ទទលួ ការ បញ្ជា ទញិ  
នងិ ផលតិ ដោយ គោរព ទៅ តាម 
បទដា្ឋាន បច្ចៃក ទៃស ដៃល តមៃវូ 
ដោយ ទផីៃសារ គោលដៅ  នងិ ទៅ 
តាម ការ ចង ់បាន របស ់កៃមុហ៊នុ 
បញ្ជា ទិញ។ ទំនិញ របស់ យើង  
គ ឺជា ទនំញិ ដៃល មាន គណុភាព 
នាំ ចៃញ សមៃប់ ទីផៃសារ បៃកួត- 
បៃជៃង។ យើង ចង់ លើកស្ទួយ 
កៃរ្តិ៍ឈ្មោះ ផលិតផល Made 
in Cambodia ឲៃយ កា្លាយ  ទៅ 
ជាផលិត ផល ដៃល អតិថិជន 
ទទួល ស្គល់  និង ការ គាំទៃ ជា 
អន្តរជាតិ » ។

លោក   បន្ថៃម ទៀត ថា ជា មយួ 
នងឹ អតៃ កណំើន ដ ៏ចៃើន នៃ ការ- 
នា ំចៃញ   បច្ចបុៃបន្ន នៅកម្ពជុាមាន 
រោង ចកៃ វិនិយោគ ដៃល ផលិត 
ផលតិផល ទាងំ នៃះ  ចនំនួ ៥ក្នងុ  
នោះ រោង ចកៃ ចនំនួ  ៤ ស្ថតិ ក្នងុ 
តបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស។ លោក  
និយាយ ថា៖  « ដោយសរ តម្លៃ 
ពលកម្ម នៅ សៃកុ យើង នៅមាន 
បៃៀប   ហៃតុ នៃះ ខ្ញុំ សងៃឃឹមថា 

នងឹ  មាន វនិយិោគនិ   បន្ថៃម ទៀត 
មក បណា្តាក់ ទុន នៅ កម្ពុជា» ។

លោក លមឹ ហៃង អន ុបៃធាន  
សភា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
បៃប ់ថា ខណៈ ពៃលទនំាក ់ទំនង 
ផ្នៃក នយោបាយ និង ពាណិជ្ជ-
កម្ម របស ់កម្ពជុា ជា មយួ បៃទៃស 
ជា ចៃើន លើ ពភិព លោក កាន ់តៃ 
មាន ភាព ល្អ បៃសើរ និង អាច  
ឈាន ទៅ បង្កើត កចិ្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណជិ្ជកម្ម សៃរ ីជា មួយ បៃទៃស 
មយួ ចនំនួ ក្នងុ ពៃល ឆប ៗ់  នោះ 
ឱកាស ទាក ់ទាញ វនិយិោគនិ ឲៃយ 
ចូល មក បើក អាជីវកម្ម ក៏ មាន 
ចៃើន ផង ដៃរ នា ពៃល នៃះ ។ 

លោក បញ្ជាក ់ ថា៖ « បើ តាម ខ្ញុ ំ 
ដឹង  បច្ចុបៃបន្ន  នៃះ មាន កៃុមហ៊ុន 
បរទៃស ជា ចៃើន មាន បណំង ឬ 
កំពុង រៀបចំ ខ្លួន ចូល  មក វិនិ-
យោគ  លើ វិស័យ ជា ចៃើន នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា »។ 

លោក បន្ថៃម   ថា ខណៈ ជម្លាះ 
ពាណជិ្ជកម្ម រវាង បៃទៃស មហា- 
អណំាច អាមៃរកិ នងិ ចនិ នៅ តៃ 
បន្ត មាន នោះ កម្ពុជា សងៃឃឹម ថា 
នងឹ អាច ទាក ់ទាញ បាន អ្នក វនិ-ិ
យោគ កាន់  តៃ ចៃើន ឲៃយ ចូល មក 
បណា្តាក់ ទុន នៅ កម្ពុជា ដៃល 
ទទួល បាន ការ អនុគៃះ ផ្នៃក 
ពាណិជ្ជកម្ម ជា ចៃើន  ពី  បៃទៃស 
ធំៗ ទាំង នោះ ៕  LA

តំណាង កេមុហុ៊ន ទំាង២ចុះ កិច្ច សនេយា  ពងេកីការជួលដី  ។ រូបភាព PPSEZ

ទិដ្ឋភាព នៅ ផ្ទះ លក់ ពូក ខ្នើយ មួយ កន្លេង នៅ ភ្នពំេញ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

កម្ពជុា  នំា ច្ញ ផលិត ផល ...

សភា ថ្ អនុម័ត  កញ្ចប់ ថវិកា $៦០ 
ពាន់លានដើម្បី ស្តារ ស្ដ្ឋកិច្ច

កេុងបាងកកៈ រដ្ឋសភា ថៃ 
បាន អនុម័ត កាល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ 
នូវ  កញ្ចប់ ទឹកបៃក់ សង្គៃះ ជិត 
៦០ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ដៃល ជា 
កា រ ចាក់ បញ្ចូល សច់ បៃក់ ធំ 
បផំតុ របស ់ថៃ ដើមៃប ីជយួ សៃដ្ឋកចិ្ច  
វាយ បៃហារ ដោយ សរ វីរុស។ 

កញ្ចប់ ទឹក បៃក់ ១,៩ ពាន់ ពាន ់ 
លាន បាត($៥៩,៧ពាន ់លាន ) 
អាចជា ទឹក បៃក់  ដៃល តៃូវការ 
បំផុត សមៃប់ បៃទៃស ដៃល 
មាន  សៃដ្ឋកចិ្ច ធ ំទ ី២ របស ់តបំន ់
អាសុី អាគ្នៃយ៍ ដៃល គៃ រំ ពឹង ថា 
ធា្លាក់ចុះ ក្នុង រង្វង់ ៦-៧ ភាគរយ  
ក្នុង ឆ្នាំ២០២០ ។ 

កញ្ចប ់ទកឹបៃក ់បៃហៃល ១៧ , ៣    
ពាន់ លាន ដុលា្លារ នឹង តៃូវ ផ្តល់   
ដល ់កសកិរ  នងិ អា ជ ីវកម្ម កៃ- 
បៃពន័្ធដចូជា អ្នក លក ់តាម ដង ផ្លវូ 
និងអ្នក បមៃើ ការងារ តាម ហាង 
មា៉ោសៃសា  ក្លិប កមៃសាន្ត ដៃល បាន 
បាត់បង់ ការងារ ទាំង សៃុង។ 

កញ្ចប់ សង្គៃះ នឹង ផ្តល់ ផង- 
ដៃរ សមៃប ់មលូ នធិ ិដើមៃប ីធ្វើ ឲៃយ 
ទីផៃសារ មាន ស្ថិរភាព និងបង្កើន 
អណំាច ទញិ ពៃមជា មយួ ទកឹ បៃក ់  
១,៤ពាន់ លាន ដុលា្លារ សមៃប់  
រៀបរយ ដល ់វសិយ័ សខុា ភបិាល   
ដោយ យោង  តាម រដា្ឋា ភិបាល  
ដៃល មិនបាន ផ្តល់ នូវ សៃច ក្តី 
លម្អិត ផៃសៃង ៗ  ទៀត អំពី របៀប 
ដៃល តៃូវ ចំណាយ  នោះទៃ ។ 

រដា្ឋា ភ ិបាល ចមៃុះ ដកឹនា ំដោយ  
គណបកៃស Phalang Prach-
arat របស ់លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី
បៃ យុ ធ ចាន់ -អូ ចា  (Prayut 
Chan-OCha)បាន ទទលួ ការ- 
គំាទៃ តិច តួច នៅ សភា ជាន់- 
ទាប ហើយសមា ជិក នៃ គណ- 
បកៃស បៃឆំង ភាគ ចៃើន មិន បះ- 
ឆ្នាត  គាំទៃ នោះទៃ  ។ 

សមា ជិក សភា បកៃស បៃឆំង 

បាន រិះ គន ់ចពំោះ ការ ខ្វះ តមា្លា ភាព  
ក្នុង ការ បៃង ចៃក សច ់បៃក ់។ 

សមា ជកិ សភា លោក Pijan 
Chaopattanapong នៃ  
គណ បកៃស Move Forward 
និយាយ ថា៖«ខ្ញុំ បារម្ភ ថា...អ្វី 
ដៃល  គៃ បៃើបៃស់ ដើមៃបី ជួយ 
សង្គៃះ សៃដ្ឋកិច្ច នឹង បៃកា្លាយ 
សមៃប ់គមៃង ទាងំឡាយ ដៃល  
នាំ ឲៃយ មាន អំពើពុក រលួយ » ។ 

លោក បាន បន្តថា៖ «កៃពី 
ការបៃើបៃស់ លុយ ដើមៃបី បាន 
បៃយោជន ៍ដល ់បៃជាជន វា នងឹ 
កា្លាយជា បៃយោជន៍ សមៃប់ 
កៃុម  ណាមួយ»។ 

ប៉ុន្តៃ  លោក  នាយក រដ្ឋមន្តៃី 
Prayut បាន និយាយ ថា នឹង 
មាន  ការ តៃួត ពិនិតៃយ ម្តង ១ 
ជហំាន ៗ   នៃ ការ ចាយ វាយ កញ្ចប ់
ថវិកា សង្គៃះ នោះ ។ 

តួលៃខ ឆ្លង វីរុស បាន ធា្លាក់ចុះ 
ក្នុង ប៉ុនា្មោន សបា្តោហ៍ ចុង កៃយ 
ក្នងុ បៃទៃស ថៃ ដៃល កាលព ីថ្ងៃ 
អាទតិៃយ   កន្លងទៅ នៃះ  ករណ ី ឆ្លង 
វីរុស   ថ្មី  មានចំនួន ៤  ប៉ុណ្ណោះ  
ដោយ  អ្នក  ឆ្លងទាងំ នោះ សទុ្ធតៃ 
មកពី កៃបៃទៃស។ ដូច្នៃះ   
ពៃះ រាជា ណា ចកៃ ថៃ តៃូវបាន 
គៃ រាយការណ៍ ថា មាន ករណី 
ឆ្លងវរីសុ  សរបុ ជាង ៣០០០ នាក ់ 
និងមាន ៥៧ នាក់  បាន ស្លាប់ ។ 

ប៉ុន្តៃ  ចរន្ត សៃដ្ឋកិច   ្ច  បៃទៃស ថៃ  
ដៃល   ពឹង ផ្អៃក  មួយ ផ្នៃក ធំ លើ 
វិស័យ ទៃសចរណ៍  ដៃល គាំង 
ដោយសរ  ការហាម បៃម កា រ- 
ធ្វើ ដំណើរ ជា អន្តរ ជាតិ  បាន រង 
ការ ខូចខាត យា៉ោងដំណំ  ហើយ 
បៃជា ជន ជាង ២០ លាន នាក់ 
បាន ចុះ ឈ្មោះ សមៃប់ ទទួល- 
យក ការ ឧបត្ថម្ភ  សច់ បៃក់ ពី 
រដា្ឋា ភិបាល  ចំនួន ៥០០០ បាត 
($១៥០ )៕ AFP/RR

នាយក រដ្ឋមន្តេថីេ បេយុធ ចាន់-អូចា  ថ្លេង កាល ពីខេមករា  ឆ្នា ំនេះ។ AFP



ក្រុមហ៊ុន Samai Distillery នាំយក ស្រ rum 
ដ្រល ផលិត នៅ កម្ពុជា ទៅកាន់ ទីផ្សារ ពិភពលោក 
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ថ្វីបើមានអាកាសធាតុត្រូពិកដ៏
អំណោយផលសម្រប់ផលិតស្រ
រសជាតិផ្អ្រមដ៏ឆ្ងយុឆ្ងាញ់  បុ៉ន្ត្រពីមុន
ប្រទ្រសកម្ពជុានៅមិនទាន់មានក្រមុ-
ហុ៊នផលិតស្រrumនៅឡើយ។
ក្រមុហ៊នុSamaiDistilleryដ្រល

ត្រវូបានបង្កើតឡើងនៅទកី្រងុភ្នពំ្រញ
ដោយអ្នកជំនាញផលិតស្រ rum
ជនជាតិវ្រណ្រស៊ុយអ្រឡា២នាក់
លោកមិនត្រឹមត្រផលិតស្រ rum
នៅកម្ពុជាប៉ុណោ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រថ្រមទាំង
បាននាយំកស្រrumគណុភាពខ្ពស់
ដ្រលផលិតនៅកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្រសារ
អន្តរជាតិថ្រមទៀតផង។
ស្រ rumមានប្រវត្តិយូរលង់-

ណាស់មកហើយដ្រលត្រូវបានគ្រ
ស្គាល់ថាជា«rumbullion»ឬ«kill-
divil»ហើយនៅក្នុងសតវត្រសរ៍ទី១៧
ស្រrumត្រវូបានគ្រអភវិឌ្រឍនងិក្រច្ន្រ
ឲ្រយកា្លាយជាស្រវីស្គីដ្រលកាន់ត្រមាន
រសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងប្រណីត។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤លោកDaniel

PachecoនិងលោកAntonio
LopezDeHaroបានបើកដំណើរ
ការក្រុមហ៊ុនSamaiDistilleryក្នុង
រាជធានីភ្នំព្រញដើម្របីបង្ហាញពីបទ-
ពិសោធរសជាតិស្រ rumដល់
ប្រជាជនកម្ពុជា។
លោកPachecoបានឲ្រយកាស្រត

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«ជាមួយនឹង
វត្ថុធាតុដើមដ៏សម្របូរប្របនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពជុាយើងពតិជាភា្ញាកផ់្អើល
ដ្រលគ្មានឧស្រសហកម្មផលិតស្រ
rumនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ដូច្ន្រះ
យើងបានចាត់ផ្តើមបង្កើតក្រុមហ៊ុន
ផលិតស្រ rumដ៏ប្រណីតដំបូងគ្រ
ឡើងនៅកម្ពុជា»។
លោកPachecoថ្ល្រងថាផលតិកម្ម

បច្ចុប្របន្នគឺ៧០-៣០សម្រប់ទីផ្រសារ
ក្នុងស្រុកនិងសម្រប់នាំច្រញប៉ុន្ត្រ
នៅទីបំផុតវានឹងកើនឡើងរហូតដល់
៥០-៥០។
Samaiដ្រលបាននាំយករសជាតិ

ស្រប្របអាម្ររិកឡាទីនមកកាន់
កម្ពជុានងឹបង្កើនការធ្វើផ្រនការដើម្របី
បង្កើនផលិតកម្មឲ្រយបានដល់៦០-

០០០ដបក្នុង១ឆ្នាំ។
លោកPachecoលើកឡើងថា៖

«ទោះបីជាយើងកំពុងដំណើរការ
២៤/៧ដោយសមត្ថភាពផលិតអាច
ផលិតបាន៦០០០ដបក្នុង១ឆ្នាំក្តី

ប៉ុន្ត្រតម្រូវការកំពុងកើនឡើង។យើង
កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការពង្រីក
ដើម្របីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើង
ប្រមាណ១០ដង។ជោគជ័យរបស់
យើងមកដល់ព្រលន្រះគឺគ្រន់ត្រ
ជាការចាប់ផ្តើមប៉ុណោ្ណោះ»។
ជាមួយនឹងកត្តាបរិស្ថានដ៏ល្អរបស់

ប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលផលិតគ្រឿងផ្រសំ
ដ៏ល្អបំផុតសម្រប់ស្រ rumក្រុម-
ហ៊នុSamaiបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាង
១២ដ្រលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា
អន្តរជាតិ។
«ជោគជយ័ដបំងូធំបផំតុរបស់យើង

គឺនៅព្រលមិត្តភក្តិមា្នាក់រស់នៅទីន្រះ
ដ្រលធា្លាប់ធ្វើការឱ្រយក្រុមហ៊ុនផលិត
ស្រដ៏ល្របលី្របាញDiageoប្រប់យើង
ថាពួកគ្រមានកម្មវិធីដ៏ល្អសម្រប់
ផលិតស្រដូច្ន្រះគត់ក៏ដាក់ពាក្រយ
ស្នើសុំឲ្រយពួកយើង»។
«២-៣ខ្រក្រយមកយើងទទួល

បានអីុម្រលមួយដ្រលបានរៀបរាប់ 
ថា៖«សូមអបអរសទរ អ្នកត្រូវបាន
ជ្រើសរីសក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទើប
ចាប់ផ្តើមដំបូងគ្រទាំង១០នៅលើ
ពិភពលោក។យើងចង់ឲ្រយអ្នកកា្លាយជា
ផ្ន្រកមួយន្រកម្មវិធីន្រះដូច្ន្រះសូមមក
ទីក្រុងឡុងដ៍ដើម្របីធ្វើបទបង្ហាញដល់
គណៈកមា្មាធកិារវនិយិោគរបស់យើង។
យើងចូលចិត្តផលិតផលរបស់អ្នក»។
ចាបត់ងំពីព្រលនោះមកក្រមុហ៊នុ

Samaiបានឈ្នះពានរង្វាន់អន្ដរជាតិ
ជាច្រើនរមួមានពានរង្វាន់នៅឯកម្មវធិី
SanFranciscoWorldSpirits
Competition,កម្មវិធី London
International SpiritsChal-
lenge,កម្មវិធីSingaporeWorld
SpiritsCompetitionនិងកម្មវិធី
MiamiInternationalRumCon-
ference។
លោកPachecoថ្ល្រងថា៖«នៅ

ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រងខ្លះយើង
ថ្រមទាំងទទួលបានម្រដាយមាស២
(DoubleGoldMedals)ដ្រល
មានន័យថាស្ររបស់យើងត្រូវបាន
គ្រចាត់ទុកថាជាស្រrumដ្រលល្អ
បំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រប់
ប្រភ្រទរបស់វាទាំងសម្រប់ស្រ
SamaiGoldRumនងិស្រSamai
KampotPepperRum»។
Samaiមានមោទនភាពក្នុងការ-

ផលតិស្រrumប្របប្រព្រណីដោយ
ប្រើធុងចំណុះ៥០០លីត្រចំនួន២
ដ្រល១០០ភាគរយធ្វើពីស្ពាន់ហើយ
ផលិតដោយដ្រនៅក្នុងប្រទ្រសព័រ-
ទុយហ្គាល់ដ្រលជាការរចនាដូចគ្នា
ទៅនឹងសតវត្រសរ៍ទី១៩។
លោកPachecoបន្តថា៖«ស្រ

rumមានអាយុកាល និងដំណើរ
ការផលិតផ្រស្រងៗគ្នា។ប៉ុន្ត្រជាធម្មត
អាយុកាលស្រ rum របស់យើង

យ៉ាងហោចណាស់គឺមានអាយុកាល
២ឆ្នាំដ្រលផ្អាប់នៅក្នុងធុងផ្រស្រងៗ-
គ្នា។ស្រ rum របស់យើងខ្លះមាន
អាយុកាលរហូតដល់៤ឆ្នាំ»។
ជាមយួនងឹឧត្តមភាពន្រះក្រមុហ៊នុ

Samaiបាននាំច្រញទៅប្រទ្រស
សងិ្ហបរូីនងិបារាងំអស់រយៈព្រល៣ឆ្នាំ
មកហើយ ហើយព្រលថ្មីៗន្រះ
ក្រុមហ៊ុនបាននាំចូលទៅកាន់ទីផ្រសារ
អ្រស្របា៉ាញ។
លោកJulieHedonប្រធាន

ទផី្រសាររបស់ក្រមុហ៊នុSamaiបានឲ្រយ
ដឹងថា៖«បច្ចុប្របន្នប្រទ្រសបារាំងនិង
សិង្ហបុរី គឺជាទីផ្រសារព្រញនិយមបំផុត
សម្រប់ស្រ rum របស់យើង នៅ
ខាងក្រប្រទ្រសកម្ពុជា។ស្រrum
ដ៏ល្អប្រណីតរបស់យើងត្រូវបានគ្រ
ទទួលស្គាល់យ៉ាងខា្លាំងរួមទាំងនៅ
តមហងស្រក្រឡុកល្របីៗជាច្រើន
នៅតំបន់អាសុីផងដ្ររ។
ដើម្របីបង្ហាញពីស្រ rumsនិង

«បដិវត្តន៍ស្រក្រឡុក» របស់ខ្លួននៅ
កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនSamaiDistillery
កាលពីមុនព្រលផ្ទុះឡើងន្រជំងឺកូវីដ-
១៩បានបើកដល់សធារណជននៅ
យប់ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ដើម្របីផ្តលឱ់្រយពកួគ្រ
នូវឱកាសមកទស្រសនាកន្ល្រងផលិត
ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីដំណើរការផលិត-
កម្ម និងទទួលទានស្រក្រឡុកដ៏
សម្របូរប្របរបស់Samai។
ទោះយ៉ាងណាលោកPacheco

សង្រឃឹមថាឆប់ៗព្រលមានការ-
អនុញ្ញាតជាផ្លូវការអ្នកចូលចិត្តស្រ
rumនៅទីក្រុងភ្នំព្រញនៅត្រអាច
រីករាយជាមួយនឹងផលិតផលក្រុម-
ហ៊ុនSamaiពីហងលក់ស្ររបស់
ពួកគ្រនៅទល់មុខក្រុមហ៊ុន។
«ដោយគ្មានកន្ល្រងផលតិស្រrum

ណាផ្រស្រងទៀតនៅកម្ពជុាដចូ្ន្រះយើង
ត្រូវសម្លឹងទៅបរទ្រសដើម្របីស្វ្រងរក
អ្នកជំនាញខាងដំណើរការផលិត
ហើយជាសណំាងល្អយើងទទលួបាន
ប្រក្ខជនកម្ពុជាមា្នាក់ឈ្មាះMoang
Darachampich។លោកស្រីមាន
សញ្ញាបត្រអនបុណ្ឌតិផ្ន្រកវសិ្វកម្មគមីី
ជំនាញខាងផលិតកម្មចំណីអាហរ
និងបានសរស្ររនិក្ខ្របបទស្តីពីការ-
ផ្អាប់(fermentation)ដូច្ន្រះយើង
ដឹងថាគត់មានជំនាញដ្រលយើង
ត្រវូការហើយបច្ចបុ្របន្នគត់កពំងុបម្រើ
ការងរជាមួយយើង»៕

លោក Panha Yom បុគ្គលិកផ្នែកផលិតកម្មរបស់កែុមហ៊ុន Samai Distillery។  

ថ្ង្រអង្គារទី២ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍



ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  យោង តាម - 
ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ រដ្ឋ ក្រុង ព្រយុង-
យ៉ាង  បាន ឲ្រយ ដងឹ កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ 
ថា  កូ រ៉្រ ខាង ជើង  កំពុង ជំរុញ 

មិន ឲ្រយ មាន ស្រវា ជួប មុខ គ្នា 
ដោយផ្ទាល ់ នៅ តាម ភោជ នយី- 
ដ្ឋាន  នងិ ហាង លក ់គ្រឿង ទ្រស 
ផ្រស្រងៗ ទៀត  ដូច ជា ការ ឈរ-

តម្រង់ ជួរ គ្នា  តាម លំដប់ លំ-
ដោយ  ថា ជា ផ្ន្រក ន្រ ការ ប្រុង- 
ប្រយ័ត្ន ជា មុន  ប្រឆាំង ការឆ្លង 
 វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា  ប្រភ្រទ ថ្ម ី
ដ៏ ចម្ល្រក មួយ ន្រះ ។ 

 ស្ថានីយ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ មជ្រឈិម - 
កូរ៉្រ ខាង ជើង  ជា ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ វិទ្រយុ របស់ កូ រ៉្រ  បាន និ-
យយ ថា  ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ន្រះ  
កំពុង ព្រយា យម  ធ្វើ ឲ្រយ ស្រវា - 
អតិថិ ជន បាន ល្អ ប្រសើរ ឡើង-
វិញ « ដើម្របី ផ្តល់ ជូន ភាព ងាយ-
ស្រួល បន្ថ្រម ទៀត  អនុ ឡោម-
ទៅ តាម វិធាន ការ ទប់ ស្កាត់ 
វីរុសផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូណា  នៅ ក្នុង 
សងា្កាត ់ជា ច្រើន  រមួ មាន នៅ ក្នងុ 
ទី ក្រុង ព្រយុង យ៉ាង ផង ដ្ររ » ។ 

 វិទ្រយុ កូ រ៉្រខាង ជើង   បាន និ-
យយ ថា ៖« យើង កំពុង ធានា  
ឲ្រយ មាន ភាព ងាយ ស្រួល  ដល់ 
ជីវភាព រស់ នៅ របស់ ប្រជា ជន 
យើង  ដូច ជា  ការ ជំរុញ ឲ្រយមាន  
ស្រវា សណា្តាប់ ធា្នាប់  នៅ ក្នុង 
ភោជនី យ ដ្ឋាន  និង ហាង លក់-
គ្រឿង ទ្រស ផ្រស្រង ៗ  ទៀត » ។ 

 «ស្រវា សណា្តាប់ ធា្នាប់» មួយ  
និយយ សំដៅ ទៅ លើ  ស្រវា 
ដឹក ជញ្ជូន មួយ  ដ្រល អតិថិ ជន 
អាច ស្នើ សុំ យក ផលិត ផល 
ទកុជា មនុ  ដោយ បាន អន ុញ្ញាត 
ឲ្រយ ពួក គ្រ ចៀសឲ្រយ  ផុត ពី ហ្វូង-
មនសុ្រស ជា ដើម ។  ស្រវា ប្រប ន្រះ 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  
ត្រូវ បាន គ្រ ស្គាល់ ជា ទូ ទៅ 

បន្ថ្រម ទៀត  នៅ ក្នងុ បណា្ណា លយ័ 
ជា ច្រើន  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស កូ រ៉្រ-
ខា ងជើង  ។ 

 ហាង លក់ ទំនិញ ធំ ៗ   ក៏ បាន 
អំពាវ នាវ ឲ្រយ មាន ការ ជួយ លក់ 
ផង ដ្ររ  ដើម្របី អនុវត្ត បទ បញ្ជា 
ប្រឆាំង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា - 
ប្រភ្រទ ថ្មី  និង ត្រួត ពិនិត្រយ សុខ- 
ភាព ឲ្រយ បាន តឹង រុឹង ។ 

 វិទ្រយុ នោះ  ក៏ បាន ព្រ មាន ប្រ-
ឆាំង អំពី លំហូរ ចូល ន្រ វី រុស ផ្លូវ-
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  តាម រយៈ ក្រុម-
បុគ្គលិក  នៅ កំពង់ ផ្រ ជា ច្រើន 
ទៀត  ដូច ជា  ស្ថានីយ ស្តុក - 
ទំនិញ និង នៅ ក្នុង ឧហ្រសាហ - 
កម្មន្រសទ  ហើយ បាន ស្នើ ឲ្រយ 
ក្រុម និយោ ជិត ទាំង អស់  នៅ 

ក្នុងនោះ  មាន និយោ ជិត ធ្វើ ការ  
នៅ តាម សមុទ្រ  ដើម្របី អនុវត្ត 
រតឹបន្តងឹ ច្របាប ់ ក្នងុ ការ ទប ់ស្កាត ់
ការ ឆ្លង រាល ដល  វី រុស ផ្លូវ-
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា មួយ ន្រះ ។ 

ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  បាន 
បញ្ជាក ់អះអាង ថា   ខ្លនួ មនិ មាន 
ករណ ីឆ្លង វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា 
នោះ ទ្រ  ប៉ុន្ត្រ ប្រទ្រស ន្រះ  បាន 
ចាត់វិធាន  យ៉ា ងតឹ ង រឹុ  ង    និង  
ឆាប់រហ័ស បំផុត ប្រឆាំង នឹង        
វី រុសផ្លូវ ដង្ហើម  ន្រះ ចាប់ តាំង ពី 
ចុង ខ្រ មករា ឆា្នាំ ២០២០ ដោយ  
បាន ធ្វើ ការ បិទ ព្រំដ្រន  និងធ្វើ 
ការ  រឹត បន្តឹងវិធានកា រ ដក់ - 
មនុស្រស ឲ្រយ នៅ ដច់ ដោយ ឡ្រក 
ពី គ្រ របស់ ខ្លួន ៕ Yonhap/SK
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ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  ប៉ូលិស 
បាន បាញ់ ឧស្ម័ន បង្ហូរ ទឹក ភ្ន្រក 
នៅ ខាង ក្រ ស្រត វមិាន កាល ព ី
រាត្រី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ខណៈ ក្រុងធំៗ 
របស់ អាម្ររិក  ត្រូវ បាន ដក់ 
បម្រម គោចរ  ដើម្របី បង្ក្រប - 
អំពើកុ បកម្ម  ដោយ សរ ក្រុម - 
អ្នក តវា៉ា  បាន ចុះ ទៅ តាម ដង ផ្លូវ 
នានា  ដើម្របី សម្ត្រង កំហឹង 
ចំពោះ អំពើ សហាវ ព្រ ផ្រស្រ 
របស់ ប៉ូលិស ។ 

ដោយ រដ្ឋ ការ របស់ លោក ត្រំ 
ចាត់ ទុក ក្រុម អ្នក ញុះ ញង់ ឲ្រយ 
កើន ឡើង  នូវ អំពើ កុបកម្ម ចំនួន 
៦ រាត្រីថា  ជា ក្រុម ភ្ររវ ករ នៅ - 
ក្នុង ស្រុក  មាន ការ ប្រឈម មុខ 
ដក ់គ្នា ជា ច្រើនលើក រវាង ក្រមុ- 
អ្នក តវា៉ា  និង ប៉ូលិស  និង ការ- 
កើនឡើង ន្រ អំពើ លួច ទ្រព្រយ - 
សម្របត្តិ។ 

ការ ប៉ះ ទង្គិច ដោយ ហិង្រសា 
បាន កើត ឡើង ម្តង ហើយ ម្តង- 
ទៀត នៅ ក្នុង សួន ឧទ្រយាន តូច 
មួយ នៅ ក្រប្ររ ស្រតវិមាន  ដោយ 
អាជា្ញាធរ  បាន ប្រើ ប្រស់ ឧស្ម័ន 
បង្ហរូ ទកឹ ភ្ន្រក  ស្រ្រប យ ៍ម្រច  នងិ 
គ្រប់ ប្រក  ផ្រស្រង ដើម្របី បំប្រក 
ហ្វូង មនុស្រស ដ្រល ដុត ភ្លើង  និង 
បំផ្លាញ ទ្រព្រយ សម្របត្តិ។ 

ក្រុម ដឹក នាំ អាម្រ រិក នៅ ក្នុង 
តំបន់បាន អំពាវ នាវ ឲ្រយ ពល រដ្ឋ 
ទាំង អស់ បន្ធូរ បន្ថយ កំហឹង ចំ- 

ពោះ ការ ស្លាប់ បុរ ស ជន ជាតិ 
ស្រប្រក ខ្មៅមា្នាក់ គ្មៅន អាវុធ  នៅ 
ក្រុង មីន នៀ ប៉ូលីស  ខណៈ 
ដ្រលបម្រម គោចរ នៅ ព្រល - 
យប់  ត្រូវ បាន ដក់ នៅ ក្នុង ក្រុង 
ជា ច្រើន  នៅ ក្នងុ នោះ មាន ក្រងុ- 
វា៉ាសុនី តោន  ឡសូ អ្រន ជ ឺល្រស  
និងក្រុង ហូស្តុន។   

ការ តវា៉ា  ដ្រល ត្រូវ បាន តាម 
យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដក់ បំផុត 
នៅ ក្រុង ភោ្លាះ អ្រស ធី ផូល ន្រ 
ក្រុង មីននៀប៉ូលីស ជា ទី ដ្រល 
មនសុ្រស រាប ់ពាន ់នាក ់   បាន ជបួ ជុ ំ
គ្នា  ដើរ ហ្រក្របួន  នៅ លើ ផ្លូវ  

ហាយ វ៉្រ មួយ ដ ើម ្របីទាមទារ  រ ក 
យុត្តិធម៌   ឲ្រយ ជ ន រ ងគ្រះ ។  

Muna Abdi  ជា ស្ត្រី ស្រប្រក 
ខ្មៅ មាន វ័យ ៣១ ឆា្នាំដ្រល បាន 
ចូល រួម ការ តវា៉ា នោះ  បាន និ- 
យយ ថា៖ « យើង មាន កនូ ប្រសុ 
ស្រប្រក ខ្មៅ  បង ប្អនូ ប្រសុ ស្រប្រក- 
ខ្មៅ  មតិ្តភក្ត ិស្រប្រក ខ្មៅ  យើង មនិ 
ចង់ ឲ្រយ ពួក គ្រ ស្លាប់ ទ្រ។  យើង     
ធ ុញ ទ្រន ់នងឹ អ្វ ីដ្រល កើត ឡើង 
ន្រះ ណាស់។  ជំនាន់ ន្រះ  មិន ត្រូវ 
មាន រឿង ន្រះ កើត ឡើង ទ្រ  យើង 
ធុញ ទ្រន់ នឹង  ការ ប្រើ អំណាច 
ជិះ ជាន់  ន្រះ ណាស់ »។    

  អ្នក ស្រី បាន ថ្ល្រង ដោយ និ- 
យយ យោង ដល់ កូន ប្រុស 
របស ់អ្នក ស្រ ីដ្រល មាន អាយ ុ៣ 
ឆា្នា ំថា៖ « ខ្ញុ ំចង ់បញ្ជាក ់ថា  គ្រ នៅ 
មាន ជីវិត » ។  

ប៉លូសិ រាប ់រយ នាក ់ នងិ កង- 
កមា្លាងំ ការ ពារ ជាត ិត្រវូ បាន ដក ់
ពង្រយ  នៅ មុន ការ តវា៉ា។  

នៅ ត្រង ់ ចំណុច មួយ  អ្នក តវា៉ា 
ខ្លះ ដ្រល បាន ទៅ ដល់ ស្ពាន 
មយួ  ត្រវូ បាន បង្ខ ំឲ្រយ រត ់គ្រច ខ្លនួ 
នៅ ព្រល រថយន្ត ដកឹ ទនំញិ មយួ 
គ្រឿង បើក យ៉ាង  លឿន  ក្រយ 
ពី  បុក របាំង ផ្លូវ ៕ AFP/PSA 

ទាហានអូស្ត្រាលីត្រាវូចោទប្រាកាន់ពី-
បទឧក្រាដិ្ឋសង្គ្រាមនៅអហ្វហា្គានីស្ថាន
ក្រុងកង់ប្ររ៉ាៈ ទាហាន ន្រ 

កង កមា្លាំង ពិស្រស អូស្ត្រលី  
ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ជា ផ្លូវ ការ 
ព ីបទប្រព្រតឹ្ត ឧក្រដិ្ឋកម្ម សង្គ្រម 
ខណៈ បម្រើ ការ នៅ ប្រទ្រស - 
អាហ្វហា្គានីស្ថាន ។ 

សរព័ត៌មាន  News Corp 
របស ់អសូ្ត្រល ីបាន រាយ ការណ ៍
កាល ព ីព្រល ថ្មីៗ  ថា  ទាហាន ជា 
ច្រើន រូប  បាន ទទួល លិខិត ជូន 
ដណំងឹ ព ីអគ្គ ត្រតួ ពនិតិ្រយ ន្រ កង- 
កមា្លាំង ការពារ ជាតិ អូស្ត្រលី  
(IGADF)  ដោយ បាន ចោទ - 
ប្រកាន់ ពួក គ្រ ពី បទ រំលោភ 
ច្របាប ់ន្រ ជម្លាះ ប្រដប ់អាវធុ នៅ 
អាហ្វហា្គា នីស្ថាន ។  

ករណី ន្រះ  កើត ឡើង ៤ ឆា្នាំ 
ហើយ ក្រយ ពី IGADF  បាន 
បើក ការ សុើប អង្ក្រត ទៅ លើ 
ការចោទ ប្រកាន ់ថា  ទាហាន ន្រ 
កង កមា្លាំង ពិស្រស  បាន ជាប់ 

ទាក់ ទិន នៅ ក្នុង ការ សមា្លាប់ 
មនុស្រស ជា ច្រើន ខុស ច្របាប់នៅ  
ប្រទ្រស អាហ្វ ហា្គា នី ស្ថាន ។  

លិខិត ជូន ដំណឹង ទាំង នោះ 
បាន ណ្រ នាំ ដល់ អ្នក ទទួល ថា  
IGADF  មាន បំណង សម្រច - 
ធ្វើការ សន្និដ្ឋាន ប្រ ឆាំង  ពួក គ្រ  
ដោយ ផ្តល់ ឲ្រយ ពួក គ្រ ៣-៤ 
សបា្តហ ៍ ដើម្រប ីឆ្លើយ តប នងឹ ការ 
ចោទ ប្រកាន់ ទាំង នោះ នៅមុន 
របាយ ការណ៍  ន្រះ  ត្រូវ ប្រ គល់ 
ជូន លោកAngus Cam- 
pbell ប្រមុខ ន្រ កង កមា្លាំង - 
ការពារជាតិ នៅ ក្នុង ខ្រ កក្កដ។ 

របាយការណ៍ បញ្ចប់  ដោយ 
ផ្តល់ អនុសសន៍ អំពី វិធាន ការ  
គួរ ត្រូវ ចាត់ ឡើង ប្រឆាំង ទា- 
ហាន ជាប់ ចោទ   ក្នុង នោះ មាន 
លទ្ធភាព ដណំើរ ការ ព្រហ្មទណ្ឌ  
នងិ អនសុសន ៍អពំ ីវប្របធម ៌របស ់
កង កមា្លាំង៕ Xinhua/PSA  

មានការប៉ះទង្គចិនៅក្រាស្រាតវិមានខណៈក្រាងុធំៗ
នៅអម្រារិកត្រាូវដាក់បម្រាមគោចរដើម្រាបីបង្ក្រាបអំពើកុបកម្ម

បូ៉លិសប្រើដំបងឆក់ខណៈពួកគ្រប៉ះទង្គចិជ មួយក្រមុអ្នកតវ៉ាប្រឆំាងនឹងអំពើសាហាវព្រផ្រស្ររបស់បូ៉លិស។AFP

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រអូីស្ត្រលីScottMorrison។រូបថតAFP

អតិថិជនកូរ៉្រខាងជើងពាក់ម៉ាស់នៅក្នងុហាងលក់ទំនិញព្រយុងយ៉ាង។Yonhap

កូរ៉្រាខាងជើងជំរុញមិនឲ្រាយមានស្រាវាជួបគ្នាស្រាបព្រាលមានកា រព្រាយួបារម្ភការឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណា
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អង់គ្លេសបើកសាលារៀនខ្លះ..
តពីទំព័រ ១...ទ រក      ដក  ការ 

បិទ បៃទៃស  ដោយ សារ វី រុស - 
ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  បៃ ភៃទ  ថ្មី- 
នៅពៃល  ឆប ់ ៗ  នៃះ  ។ 

ចំនួន អ្នក សា្លាប់  ដៃល ជា         
ផ្លូវ ការ នាពៃលបច្ចបៃប ន្ន  គឺ   
៣៨ ៤៨៩ នាក់  បាន បង្កើន  
សម្ពាធ នយោ បាយ ទ លើ 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី អង់ គ្លៃស លោក 
បូ រីស  ចន សុន  ដៃល បាន ជាប់ 
ឆ្នាត កាល ព ីខៃ ធ្ន ូ ដោយ ទទលួ 
បាន ស  ំឡ ៃង  ភាគ ចៃើន បំផុត  
នៅ ក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត ។ 

 លោក បូរីស  ចន សុន  បាន 
ចណំាយ ពៃល យ៉ាង ចៃើន កាល- 
ព ីសបា្តាហ ៍មនុ  ដើមៃប ីបញ្ច ប ់រឿង 
អាសៃវូ មយួ ដៃល  បាន បង្ក ឡើង 
ដោយ ការ សមៃច ចិត្ត របស់ ទី - 
បៃឹកៃសាជាន់ ខ្ពស់    របស់ លោក  
ដើមៃប ីបើក  រថយន្ត   ទ កាន  ់ វ ិមន 
មយួគរួ ឲៃយច ប ់អារម្មណ ៍  ជា មយួ 
គៃសួារ របស ់លោក  ខណៈ អ្នក- 
គៃប់ គ្នា   ស្ថិត នៅ កៃម បញ្ជា  
ក្នុង ការ ដាក់ កំហិត ឲៃយ ហាត់- 
បៃណ នៅ ខាង កៃ ផ្ទះ រយៈ - 
ពៃល ១ ម៉ាង  ក្នុង ១ ថ្ងៃ ។ 

 សម ជិក រាប់ សិប នាក់ របស់ 
គណបកៃស ផ្ទាល់ របស់ លោក      
ប ូរសី  ចន សនុ  បាន ចលូ រមួ នៅ 

ក្នងុ កចិ្ច ខតិ ខបំៃងឹ បៃង បរា ជយ័ 
មួយ របស់ បកៃស បៃឆំង ដើមៃបី 
ទទួល យក លោក  Dominic  
Cummings ដៃ ល តៃូវ   បាន 
ដកពតីណំៃង     ដោយ សា រ ធ្វើ  ឲៃយ       
ប៉ះពាល ់សា រ អពំ ីសខុភាព សា- 
ធារណៈ របស់ រដា្ឋា ភិបាល   ។   

ការ ផ្ទុះ កំហឹង ជា សាធារ ណៈ 
ជុំ វិញ ការ អំពាវ នាវ របស់ លោក  
Cummings  បាន ចុះ ខៃសាយ 
ទ វញិ  ប៉នុ្តៃ ការ ពៃយួ បារម្ភ អពំ ី
ការ ដោះ សៃយ វិបត្តិរបស់ 
លោក  ចន សុន  នៅ តៃ មន ។ 

 ការ គំទៃ ជា សាធារ ណ ៈ- 
របស់ លោក  បាន ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង- 
ខា្លាំង បំផុត  សមៃប់ មៃ ដឹក នាំ 
គណ បកៃស អភរិកៃស  នៅ ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ១០ ឆ្នាំ  ទទួល  ៩ ពិន្ទុ  នៅ 
ក្នុង   ការ ស្ទ ង់ មតិ   របស់ កៃុម ហ៊ុន 
YouGov  និង ២១ ពិន្ទុ  នៅ 
ក្នងុការ  ស្ទង ់មត ិរបស ់ វៃប សាយ 
Daily  Mail នៅ អង់ គ្លៃស ។ 

 ទោះបី បរិយ កាស នៅ ក្នុង 
បៃទៃស អង់ គ្លៃស  កំពុង ល្អ- 
បៃសើរ យ៉ាង ចៃបាស់ កៃឡៃត ក្តី  
ខណៈ ចនំនួ  អ្នកសា្លាប ់ បាន ធា្លាក ់
ចុះ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ។  នៅ តាម 
សួន ចៃបារ  និង មត់ សមុទៃ ខ្លះ 
ពោរ ពៃញ ទ ដោយ មនសុៃស មក 

ជា បន្ត បនា្ទាប់  រយៈ ពៃល ២ - 
សបា្តាហ៍  ជា អ្វី ដៃល ជា   រ ដូវ មួយ 
ក្នុង ចំណោម រដ ូ វ  ផ្ការី ក មន  
អាកាស ក្តា បផំតុ  ក្នងុ រយៈ ពៃល 
ជាង ១០០ ឆ្នាំ មក នៃះ ។ 

លោក បូ រីស  ចន សុន  បាន 
កំណត់  ពៃល មួយ ដៃល នឹង 
មើល ឃើញ កៃុម ក្មៃង ៗ  វិល- 
តៃឡប់  ចូល រៀន វិញ កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ   ហើយ សមៃប់ មនុសៃស ធំ 
ចូល រៀន វិញ  នៅ ថ្ងៃ ទី ១៥  ខៃ 
មិថុនា  ខាង មុខ នៃះ ។ 

 រដា្ឋាភ ិបាល  ក ៏កពំងុ អនញុ្ញាត 
ឲៃយ អ្នក ដៃល រង ការ ឈឺ ចប់ 
បផំតុ  ដោយ សារ វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម 
កូ រ៉ូ ណា  ដើមៃបីធ្វើ  ដំណើរ ចៃញ 
ទ ខាង កៃ  សមៃប់ លើក - 
ដំបូង នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ២ ខៃ ។ 

 លោក បូ រីស  ចន សុន  បាន 
ថ្លៃង បៃប់ ទ កាន់ បៃជា ជន    
អង ់គ្លៃស  ចនំនួ ២,២ លាន នាក ់ 
ដៃល បាន ធា្លាក់ ចូល ទ ក្នុង 
បៃភៃទ គៃះ ថ្នាក់ យ៉ាង ខា្លាំង 
ថ៖« ខ្ញុំ មិន បាន មើល ងាយ - 
សា្ថាន ការណ៍ដៃល  ធ្វើ   ឲៃយ  អ្នក- 
ទាំង អស់គ្នា លំបាក នៃះ  ទៃ » ។ 

 រដា្ឋាភិ បាល អង់ គ្លៃស ក៏ តៃូវ 
បាន លើក ទឹក ចិត្ត  ដោយ បទ - 
ពិសោធវិជ្ជ មនរបស់ កៃុម - 

បៃទៃស អឺរ៉ុប ផៃសៃង ទៀត  ដៃល 
បាន ចប់ ផ្តើម ធ្វើ ឲៃយ ជី វិត រប ស់ 
ពួកគៃ វិល តៃឡប់ ទ រក សា្ថាន - 
ភាពធម្មតាវិញ ។ 

 ប៉នុ្តៃ កៃ មុ  អ្នករិះគ ន ់  បាន លើក 
ឡើង ថ អតៃ នៃ ការ ឆ្លង រាល - 
ដាល ស្អី គៃ នោះ  តៃូវ   បានគៃ  
បា៉ាន់ សា្មាន ថ  បៃជា ជន នៅតៃ  
បៃឈម នឹង គៃះថ្នាក់។ 

 អតៃ វាយ តម្លៃ ចំនួន បៃជា - 
ជន  គឺមនុសៃស  ម្នាក់  បាន ចម្លង        
វី រុស នៃះ ទ មនុសៃស ម្នាក់ទៀត ។ 

 តួ លៃខ មួយ ចំនួន របស់ កៃមុ- 
បៃឹកៃសា វិទៃយា សាស្តៃ រដា្ឋាភិ បាល  
បាន ពៃមន ថ  ការ រឹត តៃបិត  

បាន កំពុង ដក ចៃញ វិញ យ៉ាង- 
បៃញាប់ បៃញាល់ ។ 

ទ ីបៃកឹៃសា វទិៃយា សាស្តៃ  គ ឺលោក 
ចឺរី មុី  ហា្វាររា៉ារ៍  បាន ថ្លៃង នៅ លើ 
គៃ ហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ ថ៖ «ការ ឆ្លង - 
រីករាល ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩   
លឿន ពៃក  រហូត ដល់ មិន អាច 
បើក បៃទៃស ឡើង វិញ បាន » ។ 

 កៃុម នោះ មន សម ជិក ជាង 
៥០ នាក ់ ហើយ តៃវូ បាន គៃ រពំងឹ 
ថ  មន ការ ខ្វៃង គំនិត គ្នា  ទោះ 
បី ជា មន ការ រិះ គន់ ជា សាធា- 
រណៈ  អំពី គោល នយោ បាយ 
របស់ រដា្ឋាភិ បាល  ចៃញ ពី កៃុម  
ទី បៃឹកៃសា ផ្ទាល់ របស់ ខ្លួន ក្តី  គឺ វា 

កមៃ ខា្លាំង ណាស់ ។ 
 កៃុម អ្នក វិទៃយា សាស្តៃ  គឺ មិន- 

មៃន គៃន ់តៃ ជា កៃមុ មយួ  ដើមៃបី 
សម្តៃង ការ ពៃួយ បារម្ភ តៃ មួយ 
ប៉ុណោ្ណោះ នោះ ទៃ ។ 

សហ មៃ ដឹក នាំ នៃ សហជីព 
អប់រំ ជាតិ លោក សៃី Mary 
Bousted  បាន ថ្លៃង ថ  រដា្ឋា - 
ភិបាល   បាន កៃ បៃ គោល- 
ការណ៍ ណៃនាំ ឲៃយ បើក សាលា- 
រៀន ឡើង វិញ ចំនួន ៤១ លើក 
តាំង ពី ពាក់ កណា្តាល ខៃ ឧសភា ។ 

លោក សៃី  បាន  ថ្លៃង បៃប់ 
SkyNews ថ  មនកចិ្ច ការជា- 
ចៃើន តៃូវធ្វើ ៕ AFP/SK

លោ ក រដ្ឋមន្ត្រ ី  វប្របធម៌  Oliver Dowden ថ្ល្រង    នៅ ស ន្ន ិសីទ   កាស្រត មួយ អំពី   បច្ចបុ្របន្នភាព ន្រ ការរាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩  ។ AFP

អីុរ៉ង់បញ្ជាក់ថាមនុសេសចំនួន២២៥នាក់
សា្លាប់នៅក្នងុការតវ៉ាកាលពីខេវិច្ឆិកាកន្លងទៅ

ក្រុង ត្រ អ្ររ៉ង់ៈ  ទី ភា្នាក់ ងារ ព័ត៌ មន  ISNA   
បាន រាយ ការណ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថ  រដ្ឋ មន្តៃី 
មហា ផ្ទៃ អុីរ៉ង់  បាន  បញ្ជាក់ ថ  មនុសៃស រហូតដល់ 
២២៥ នាក ់ បាន សា្លាប ់ នៅ ក្នងុ ការ តវា៉ា កាលព ីខៃ 
វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០១៩   ដៃល   បង្ក ឡើង ដោយ  ការ- 
ដំឡើង ថ្លៃ បៃង  នៅ ក្នុង បៃទៃសនៃះ ។ 

  មន្តៃី នៅ ក្នុង បៃទៃស អុីរ៉ង់  នៅ មិន ទាន់ បាន 
ចៃញ ផៃសាយ  អពំ ីចនំនួ អ្នក សា្លាប ់ទាងំ អស ់ ដោយ- 
សារ ភាព ចលា ចល នៅ ឡើយ ទៃ  ខណៈ អង្គការ 
លើក លៃង ទោស អន្តរ ជាតិ (Amnesty Inter-
national)មន មលូ ដា្ឋាន នៅ  ទ ីកៃងុ ឡងុដ ៍ បាន 
ដាក់ ចំនួន អ្នក សា្លាប់ រហូតដល់ ជាង ៣០០ នាក់ ។ 

 ការ តវា៉ា  បាន ផ្ទុះ ឡើង កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៥  ខៃ វចិ្ឆកិា  

នៅ ក្នុង ទី កៃុង តៃអៃ រ៉ង់  ហើយ បាន  រាល ដាល 
យ៉ាង ឆប់ រហ័ស  រហូត ដល់ ទី កៃុង  និង សងា្កាត់ 
យ៉ាង តិច ៤០  ដោយ បាន ដុត បំពង់ បង្ហូរ បៃង  
ប៉ុស្តិ៍ ប៉ូលិស ជា ចៃើន កន្លៃងតៃូវ  រង ការ វាយ-
បៃហារ  និង ហាង មួយ ចំនួន ផៃសៃង ទៀត  តៃូវ បាន 
ចោរ លួច  នៅ មុន ការ បង្កៃប ដោយ កង កម្លាំង-
សន្តិ សុខ  សៃប ពៃល  អុីន ធឺណិត  ដា ច់ ទាំង សៃុង  
នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ ។ 

 មន្តៃី ទាំង នោះ  បាន បដិសៃធ ម្តង ហើយ ម្តង-
ទៀត ថ  ចនំនួ អ្នក សា្លាប ់ ដៃល បាន ផ្តល ់ឲៃយ ដោយ 
បៃពន័្ធផៃសព្វ ផៃសាយ បរទៃស  នងិ កៃមុ អង្គការ សទិ្ធ-ិ
មនុសៃស ថ  មិន ពិត « ជា ការ និយយភូត  កុហក»  
ហើយ របាយ ការណ៍អំ ពី ចំនួនសា្លាប់   តៃូវ បាន  
បញ្ជា ក់ អះអា ង ខុសដោ យ សា្ថាប័ន ផៃសៃង ៗ           
នៅ ក ្នុង បៃទៃស អុីរ៉ង់ ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី មហា ផ្ទៃ អុីរ៉ង់ លោក អាប់ ឌុលរី ហៃសា-
រា៉ាហ៍ ម៉ានី ហា្វាសលី  បាន ថ្លៃង ថ ៖« រឿង គួរ ឲៃយ 
កៃៀម កៃំ ជា ចៃើន  បាន កើត ឡើង  មនុសៃស 
បៃហៃល ៤០  ឬ  ៤៥ នាក់  ដៃ ល មន ន័យ ថ 
បៃហៃល ២០ ភាគរយ ក្នងុ ចណំោមអ្នក  ដៃល   បាន 
សា្លាប់ ទាំង នោះ  គឺ តៃូវ បាន បាញ់ សម្លាប់ ជា មួយ 
អាវុធ  និងតៃូ វ គៃធ្វើ បាប  » ។ 

ទី ភា្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌ មន ISNA បាន ដក សៃង់ 
សម្តីលោក ថ ៖« គ្មាន ការ បៃឈម មុខ បៃដាប់- 
អាវុធ ដាក់ គ្នា  បាន កើត ឡើង ជា មួយ បៃជា ជន 
អុីរ៉ង់ នោះ  ទៃ  ប៉ុន្តៃ  ពួក គៃបាន វាយ បៃហារ  ប៉ុស្តិ៍ 
ប៉ូលិស ១កន្លៃង »៕  AFP/SKលោក  អាប់ឌុលរី ហ្រសា រា៉ាហ៍ ម៉ានី  ហ្វាសលី។  AFP
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ហុង រស្មី

សៀមរាប : បុក កំពឹស ឆៅ  ម្ជរូ ក្បាល-   
ត្ី ប្ហុក លីង   ច្កគ្ប់ជ្ក់  ផ្ទាប់  
សាច ់កក្ គោ ឬ គោ ងៀត ញា ំក្ចូ ត្លងុ 
ញាំ ស្ដៅ អាម៉ុកកង្ក្ប ទឹក គ្ឿង 
សៀមរាប ទឹក គ្ឿង បាត់ដំបង 
ខ្នប់កូន ត្ី និង ម្ជូរ ក្ដៅត  គឺជា មុខ ម្ហូប 
ពញ្ នយិម   ដល្ ស្ដ្ ីមផ្្ទះ គប្ ់របូ ចា ំ
រូប មន្ដ យ៉ាង ច្បាស់ ។ 

ន្ះ ជា មូល ហ្តុ ដ្ល ភោជនីយ-
ដ្ឋាន អង្គារ ដី ត្ូវបាន បង្កើត ឡើង  
កល ព ីដើម ឆ្នា ំដើមប្ ីបម្ើ មខុ ម្ហបូ បប្ 
ប្ព្ណី ខ្ម្រ ដល់  ក្ុម គ្ួសារ  មិត្ដភក្ដិ 
និង ក្ុម ករងរ  យ៉ាង រីករាយ ។ 

លោក ឡុង ប៊ុនហោ ម្ចាស់ ហាង 
អង្គារដី បាន និយយ ថា ៖ «ខ្ញុំ ផ្ដៅត- 
សំខាន់  លើ អាហារ ប្ចំាថ្ង ្ដ្ល ពល-
រដ្ឋ ខ្មរ្ យើង ត្ងត្ ទទួល ទាន នៅ  តាម    
ផ្ទះ សំប្ង រៀង រាល់ ថ្ង្ ។ ត្ឹម ម្នាក់  ២ 
មុឺន រៀល ១ ព្ល ។ សម្ល ១ ឆ្នាំង តូច 
មន តម្ល្ ១៨ ០០០ រៀល វា ពិ ត ជា  
សមរម្យ សម្ប់ ពលរដ្ឋ ទូទៅ »។ 

នៅ មន មខុ ម្ហបូ ខ្មរ្ បប្  បព្ណ្ ីជា- 
ច្ើន  ទៀត ដល្ ពលរដ្ឋ ខ្មរ្ ភាគ ច្ើន 
មិន   ធ្លាប់ បាន ភ្លក្ស រសជាតិ របស់ វា  ឬ 
កម្   បាន ឃើញ នា ព្ល បច្ចុប្បន្ន ។ 

លោក ប៊ុនហោ បាន ឲ្យដឹងថា ៖ 
«ក្បាល  ត្ី បោប ជា ប្ភ្ទ ម្ហូប កម្ 
ដ្ល ទូទៅ  ភោជនីយដ្ឋាន នានា មិន- 
មន លក់ នោះទ្ ។ វា មន គ្ឿង ផ្សំ  
កប្ាល  ត្ ីសាច ់ចញិ្ចា្ ំមសី ួសណ្ដក្- 
បាយ រួម ទាំង ពោះ ត្ី ។  ប្ហុក អាំង 
ជ្ញ់  ក៏ កម្ មន អ្នក ជួប ប្ទះ ដ្រ  
ពីព្ះ ប្ហុក សាច់ ជ្ូក  ក្សំាង 
ម្អម ចិញ្ចា្ំ ចូល គ្នា  រួច អាំង លើ ជ្ញ់ ។ 
ច្កគ្ប់ជ្ក់    ទទួល ទាន ជាមួយ 

សាច់  ក្ក គោ ឬ គោ ងៀត រួម ទាំង 
ញាំត្ប្ក ញំា ជម្ពូ ញំាបំព្ញ រាជ្យ 
និង  ឆ ជូរអ្ម ត្ប្ក ជាដើម »។ 

 អាម៉ុកកង្ក្ប ជា មុខ ម្ហូប ខ្ម្រ ដ្ល 
លោក ប៊នុហោ  ធ្លាប ់ទទលួ បាន ជយ- 
លាភ ី មដ្យ មស នងិ ពាន មស ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០១៤ និង  ញំាត្ប្កឈ្នះ ល្ខ 
២ ម្ដយ  ប្ក់   នៅ ឆ្នាំ ដដ្ល។ 

នៅ មន មុខ ម្ហូប ខ្ម្រប្ប ប្ព្ណី  ជា- 
ច្ើនទៀត  ដ្ល ម្ចុង ភៅ ខ្ម្រ រូប ន្ះ 
ជកីក កយ ដើមបី្ ឲយ្ ពលរដ្ឋ ខ្មរ្    រឭំក  ដល ់
អតីតកល   គ្ ស្ទើរត្ គ្មាន អ្វី ទទួល 
ទាន នងិ បន្ដ ថ ្រកស្ា អត្ដសញ្ញា ណម្ហបូ 
ខ្ម្រ ដល់ ក្ម្ង ជំនាន់ ក្យ ផង ដ្រ ។ 

លោក ឡុង ប៊ុនហោ បាន និយយ 
ថា ៖ «  មខុ ម្ហបូ មយួ ចនំនួ ដល្ ជកី កប ់ 
ឬ មិន សូវ មន ករ ចម្អិន ស្ល ជាបច្ាំ នា 
ពល្ បច្ចបុប្ន្ន  បាន រឭំក អពំ ីរឿង អតតី- 
កល របស់ អតិថិជន ខ្លះ ជាមួយ នឹង 
រឿង រា៉ាវ ធ្លាប់ ឆ្លង កត់ »។ 

 លោក និយយ សំដៅ លើ សម្ល ម្ហូរ 
ក្ដៅត នងិ ស្អុះ កនូ ត្ ីដល្ សដ្ៀង ខ្នប ់
កូន ត្ី ថា៖« អតិថិជន ខ្លះប្ប់ ពួក- 
យើង ថា ក្យ ប្ក អាពត មក  ហូប   
ត្ អាហ្នឹង កល មុន គ្មាន អ្វី សុីទ្ » ។

មច្ងុភៅ ដល្ ជា បធ្ន សមគម 
ចងុភៅ កម្ពជុា (CCA) ផង នោះ បាន 
បប្ ់ ភ្នពំញ្  ប៉សុ្ដិ៍ ថា ៖ « បើ យើង មនិ 

ជួយ ជីកក កយ មុខ ម្ហូប ខ្ម្រ បុរាណ ជា 
ច្ើន នោះទ្  យើង នឹង ភ្ល្ច រួច បាត់- 
បង់ អត្ដសញ្ញាណ ។ ជាក់ ស្ដ្ង ចំពោះ 
មុខ ម្ហូប អាម៉ុក សាសន៍ គ្  ទាម ទារ  
និង  ប្ទាញ ប្ទង់ គ្នា រហូត ដល់ មន 
ករ  ប្កួត លក្ខណៈ អន្ដរជាតិ  រួម  មន  
អាម្រិក កណាដ ស្វ៊ីស និង ថ្ 
ហើយ  ខ្ម្រ យើង ឈ្នះ ម្ដយ ល្ខ ១ 
ទើប បណា្ដា ប្ទ្ស ដទ្ ទទួលសា្គាល់ 
មុខ ម្ហូប ខ្ម្រ»។ 

ក្នុងបរិវ្ណ ដ៏ធំទូលាយ  ន្ ភោជ-
នីយដ្ឋាន ដើម អង្គា ដី ត្ូវ បាន ដំ 
សម្ប់  លម្អ ភោជនីយ ដ្ឋាន ផង និង 
ផ្គត់ ផ្គង់ ផ្ទះ បាយ ។ អង្គាដី ជា រុក្ខជាតិ 

ដ្ល លោក ប៊ុនហោ ចូលចិត្ដ  ខណៈ 
អ្នក ម្ដៅយរបស់លោក  ស្ល ជា សម្ល 
សម្ប ់ ព្យាបាល ជំងឺ ផ្ដៅសាយ ។ 

លោក រំឭក ថា ៖ «កល ពីខ្ញុំ អាយុ 
១៤ឆ្នាំ ខ្ញុំ កើត ជំងឺ ផ្ដៅសាយ ធំ។ អ្នក- 
ម្ដៅយ ខ្ញុ ំស្ល  បប្ ់ថា ខ្ញុ ំញ៉ា ំវា ឲយ្ ច្ើន  ទៅ 
វា ជា ជួយ ក្ អាករ រោគ ផ្ដៅសាយ ។ 
ដល់ ព្ល ខ្ញុំ ញ៉ាំ រួច គ្ ងព្ល ថ្ង្ ត្ង់ 
ហើយ  ពល្ ភា្ញាក ់ឡើង អាករ ផ្ដៅសាយ 
ហាក់ បាន ធូរ ស្បើយ ច្ើន ។ ខ្ញុំ ទទួល 
សា្គាល់ ថា អង្គា ដី មន អត្ថ ប្យោជន៍ 
លើស ពី អាហារ ប្ចាំ ថ្ង្ »។ 

  អង្គុយ ទទួល ទាន អាហារ ថ្ង្ ត្ង់ 
នៅ ភោជនីយដ្ឋានក្យ    ដើរ កម្សាន្ដ 
តាម ប្ង្គ ប្សាទ នា ចុង សបា្ដៅហ៍  
លោក ខុង រីដ ជាមួយ ភរិយ និង   
កូន ស្ី ព្ញចិត្ត នឹង   ម្ហូប ឆ្ងាញ់ៗ  ដូច 
ជា  អាហារ ចម្អិន នៅ  ផ្ទះ  ប្ចាំ ថ្ង្ ។

លោក នយិយអឡំងុ ពល្ រង ច់ា ំមខុ 
ម្ហូប សម្ល កកូរ និង ត្ី អណ្ដ្ង អាំង  ថា ៖ 
« មិន ខុស ពី នៅ ស្ុក ស្ ម្ហូប នៅ        
ទី ន្ះ មន ករ រចនា ស្ស់ សា្អាត ជាង 
បន្ដិច ។ បរិសា្ថាន សា្អាត ហើយមុខ ម្ហូប 
ឆ្ងាញ ់ នងិ  មន អនាមយ័  គរួ ឲយ្ ចង ់ញ៉ា ំ  
ថ្ង្ ក្យ យើង មក ទៀត »។ 

ករ បើក ទា្វារ ឡើង របស់ ភោជនីយ-
ដ្ឋាន  កយ្ រយៈ ពល្ ជាង ២ខ ្   កន្លង 
មក ន្ះ ម្ចាស់ហាង  និង រីសត មួយ 
ចំនួន  ត្ូវ បន្ដ   រស់ នៅ ធម្មតាក្នុង គន្លង 
ថ្មី ឲ តាម រយៈ ករ  ប្កន់ ខា្ជាប់ នូវ 
អនាម័យ ខ្ពស់ រក្សា គម្លាត សុវត្ថិភាព 
ទាំង សង្គម និង បុគ្គល ។

អ្នក ស្ី ជា វីរា៉ាវណ្ណ ភរិយ ម្ចាស់ 
ហាង អង្គារដី បាន ឲ្យ ដឹងថា៖ « យើង 
មន អាល់កុល សម្ប់ លាង ដ្ ព្ល 
ភ្ញៀវ អញ្ជើញ ចូល ទទួល ទាន អាហារ 
ហើយ រៀង រាល ់ថ្ង ្យើង រៀបច ំ សម្អាត 
ជតូ អាលក់លុ នៅពល្ បើក  នងិ ពល្ 
ថ្ងត្ង្ ់ ហើយ នៅពល្ ភ្ញៀវ ចញ្ អស ់
យើង រៀបចំ ជូត អាល់កុល ម្ដង ទៀត»។

អ្នក ស្ ីបន្ដថា ៖ «   ខាង ចងុភៅ យើង 
មន សម្ ដ ្នងិ ឲយ្ ពកួគត ់លាង ដ ្
ជា ប្ចាំ។ ចំពោះ បុគ្គលិក  យើង នឹង 
ពិគ្ះ គ្នា សិន ថា តើ យើង គួរ ឲ្យ ពួក-
គត់ ពាក់ ម៉ាស់ បម្ើ ភ្ញៀវ ឬយ៉ាងណា» ។ 

ភោជនីយដ្ឋាន អង្គារដី ស្ថិត នៅ លើ 
ផ្លវូ តលុាករ ភមូ ិជន្លង ់សង្កាត ់សាលា- 
កំរីក ក្ុង សៀមរាប និង បើក  ពីម៉ាង 
១១ ព្ឹកដល់ម៉ាង ៩យប់។ 

ពត័ម៌ន បន្ថ្មមន នៅ ទពំរ័ ហ្វស្-
ប៊ុក   ភោជនីយដ្ឋាន អង្គារដី ឬ ទូរស័ព្ទ 
ល្ខ ០១២ ៥៧៦ ៨០៥៕

ភោជនីយដ្ឋានម្ហបូខ្មែរអង្គារដីគាស់កកាយមុខម្ហបូខ្មែរ
បុរាណឲែយភ្ញៀវភ្លកែសចូលរួមថែរកែសាអត្តសញ្ញាណជាតិ

ភោជនីយដ្ឋានអង្គារដី  មាន ដំ រុក្ខជាតិ អង្គាដី ដែល លោក ប៊ុនហោ ជែួតជែប ពីអត្ថបែយោជន៍  របស់ វា ។ រូបថត ហុង មិនា

កែបាលតែីបោប និង បុក កំពឹស ឆៅ មាន នៅ ភោជនីយដ្ឋាន  អង្គារដី។ រូបថត ហុង មិនាអាម៉ុក កង្កែប ជា មុខ ម្ហូប ដែល  លោក ធ្លាប់ទទួល បាន មែដយមាស។ រូបថត ហុង មិនា
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ក្រុង គូឡាឡាំពួ : រដ្ឋ ម៉ាឡៃសុី  មួយ 
ដៃល មន ទតីាងំ កាច ់សមៃបកុធ ំសមៃប ់
អណ្ដើក នឹង ដាក់ បមៃម ជំនួញ ស៊ុត 
របស់ វា ក្នុង បំណង បង្កើន ចំនួន សត្វ 
កំពុង រង នូវការ គំរាម កំហៃង នៃះ ។ 

ហ្វូង អណ្ដើក តៃងតៃ វារ ឡើង ឆ្នៃរ  
ដើមៃបី កៃប ពង នៅ ភាគ ឦសានរដ្ឋ 
ធៃរ៉ៃនហ្គានូ ហើយ ទិដ្ឋភាព កូន- 
អណ្ដើក  ញាស់  និង បៃវៃបៃវា វារ ចូល 
សមុទៃ គឺជា ភាព ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ - 
ទៃសចរ  ដ៏ សំខាន់ មួយ ផង ដៃរ ។ 

ប៉ុន្ដៃ ចំនួន អណ្ដើក កាន់តៃ ថម ថយ 
រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន ទសវតៃសរ៍ ចុង កៃយ  
ខណៈ ពួកវា តៃូវបាន បៃមញ់ យក 
សាច់ ស្នូក  ក៏ដូចជា ស៊ុត ។ 

ទោះ មន សម្ពាធ ពី កៃុម អភិរកៃស 
យ៉ាង ណាក៏ដោយ ក៏ រដ្ឋ ធៃរ៉ៃនហ្គានូ 
បាន បន្ដ អនុញ្ញាត ឲៃយ ឈ្មួញ អាច ជួញ - 
ដូរ ស៊ុត អណ្ដើក  ដៃល តៃូវបានដាក់ 
លក់ យ៉ាង ទូលំទូលាយ ។ 

ប៉ុន្ដៃ អាជា្ញាធរ បាន សមៃច បិទ រាល់ 
ជំនួញ ស៊ុត អណ្ដើក នៅ ដំណាច់ ឆ្នាំ 
ដោយសារ វត្ដមន អណ្ដើក បាន ធ្លាក់ 
ចុះ ខា្លាំង ។ នៃះ បើ យោងតាម អ្នក- 
នយោបាយ ជាន់ ខ្ពស់ បៃចាំ រដ្ឋ លោក 
អាសា្មាន់ អុីបៃហុីម ។ 

លោក បាន និយយថា ៖ « រំពឹងថា 
យើង អាច សង្គៃះ សត្វ សមុទៃ  ការ-
ពារ  បរសិា្ថាន  នងិ ជយួ បង្កើន ចណំលូ ព ី
វិស័យ ទៃសចរណ៍ »។ 

លោក មិន បាន បៃប់ លម្អិត ថា តើ 
អ្នក ល្មើស បមៃម នងឹ ជាប ់ទោស ទណ្ឌ 

យ៉ាង ដូច ម្ដៃច ឡើយ ។ 
បមៃម នៃះអាច  ពបិាក អនវុត្ត  ដោយ 

ការ លក់  និង ទទួល ទាន ស៊ុត អណ្ដើក 
គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ វបៃបធម៌ អ្នក សៃុក ក្នុង 
រដ្ឋ ធៃរ៉ៃនហ្គានូ ជា ទី ដៃល អណ្ដើក តៃូវ 
បាន ចាត់ ទុក ជា ថា្នាំ ប៉ូវ ផ្លូវភៃទ    ។ 

រដ្ឋ នានា របស ់ម៉ាឡៃសុ ីបាន ធ្វើ ចៃបាប ់
ខ្លួន ឯង ទាក់ទង នឹង ជោគ វាសនា 
អណ្ដើក  និង ពូជ សត្វ ដទៃ ដូចជា រដ្ឋ 
សាបា និង សារា៉ាវា៉ាក លើ ដៃន កោះ 
បណូៃអ ូ បាន ដាក ់បមៃម លើ ការ លក ់
ពង អណ្ដើក រួច ហើយ ៕ AFP/HR

រដ្ឋ ធ្ររ៉្រនហ្គានូ គឺជា  សម្របុកបន្ដ ពូជ អណ្ដើក ធំ បំផុត នៅ ម៉ាឡ្រសុី ។ រូបថត AFP អ្នកស្រុក រដ្ឋ ធ្ររ៉្រនហ្គានូ   ចាត់ទុក ពង អណ្ដើក   ជា អាហរ ប៉ូវផ្លូវភ្រទ  ។ រូបថត AFP

អណ្ដើកកាន់តែខែសត់រដ្ឋមួយនៅម៉ាឡែសី៊ហាមការជួញដូរសាច់និងស៊៊តវា

ក្រុង វ៉ាសុីនតោន : កៃវ ភ្នៃក ពោរ-
ពៃញ ដោយ ភាព ស្មាះតៃង់  សា្នាម- 
ញញមឹ   មនិ សវូ សៃស ់សៃយ តៃ ពកួគៃ 
គៃង ឈុត ការិយល័យ ខ្ញង់  ហើយ 
ពួកគៃ  មិន តៃូវការ កក់ ទុក មុន សមៃប់ 
ភោជនីយដា្ឋាន បៃណីត ៗ មួយ ចំនួន 
នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ឡើយ ។ 

ភោជនយីដា្ឋាន លដំាបម់សីលឺនី នៅ 
រដ្ឋ វើជនីៀ របស ់អាមៃរកិ បាន នឹក ឃើញ 
វិធី បៃប សបៃបាយ ៗ  មួយ  ដើមៃបី រកៃសា 
គម្លាត  សវុត្ថភិាព រវាង បគុ្គល  នៅពៃល 
បើក ទា្វារ ឡើង វិញ នៅ ចុង ខៃ ឧសភា   
ដោយ ការ បៃើ ម៉ាណឺកាំង ស្លៀក ពាក់ 
សា្អាត បាត អង្គុយកំដរ   ភ្ញៀវ ។ 

មៃចុង ភៅ ផាទៃីក អូខូនណៃល 
ម្ចាស់ ភោជនីយដា្ឋាន The Inn at 

Little Washington បាន បៃប់  
AFP តាម អុីមៃល ថា ៖ «ពៃល យើង 
តៃូវការ ដោះ សៃយ បញ្ហា ការ រកៃសា 
គម្លាត  នងិ កាត ់បន្ថយ ចនំនួ ភ្ញៀវ ពាក-់ 
កណា្ដាល ដំណោះ សៃយ នៃះ ពិត ជា 
មន បៃសិទ្ធភាព  ដោយ បន្ថៃម សម-
ជិក  មិន ចៃះ កមៃើក »។ 

លោក អូខូនណៃល បាន លើក 
ហៃតុ ផល ទៀត  ថា ៖ « វិធនការ នៃះ 
ជួយ ជំនួស ចំនួន ភ្ញៀវ ពិត  ក៏ដូចជា 
មើល  ឃើញ នូវ សា្នាម ញញឹម  និង ផ្ដល់ 
នូវ ជមៃើស រូបភាព សបៃបាយ ៗ  »។ 

ភោជនីយដា្ឋាន  ដៃល បាន និយយ 
ថា ខ្លួន លៃបីខាង « បង្កើត វិធនការ 
លៃង  សើច ដ៏ គួរ ឲៃយ មន បៃសិទ្ធភាព » 
និង ក៏ ជា ភោជនីយដា្ឋាន តៃ១ គត់ 

ពាក់ ផា្កាយ មីសឺលីន ៣ ក្នុង ទីកៃុង 
វា៉ាសុីនតោន ឌីសុី បាន បើក ទា្វារ ឡើង 
វិញ  នៅថ្ងៃ ទី២៩  ខៃ មីនា។

ម៉ាណឺកាំង ទំហំ ប៉ុន មនុសៃស ពិត ៗ  
តៃវូ បាន  ស្លៀក ពាក ់ទៅតាម លនំា ំការ- 
រស់  នៅ របស់ មនុសៃស ក្នុង ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ 
១៩៤០ ដោយ ពាក់ ខៃសៃ ក អង្កាំ គជ់ 

ឈុត កៃឡា  និង ឈុត ឆ្នូត ៗ  ។ 
ភាព ទាក់ទាញ នៃះ បាន អន្ទង ចិត្ដ 

ភោជនីយដា្ឋាន ដទៃ ដៃល បរិវៃណ 
របស់ ខ្លួន តៃូវបាន តុបតៃង បរិកា្ខា រជា- 
ចៃើន  ដូចជា ទៃុង បកៃសី រចនា ចង្កៀង 
រយំោល គៃសីា្ដាល ់នងិ ជា ទកីន្លៃង ដៃល 
មន បមៃើអាហរ បៃណតី ៗ  តម្លៃ រហតូ 

ដល់  ២៤៨ដុលា្លារ  ដោយ មិន រាប់ 
បញ្ចូល  ទាំង សៃ ទំពាំងបាយជូរ ។ 

ភោជនីយដា្ឋាន នៃះ បាន សហការ 
ជាមួយ ជំនួញ ក្នុង សៃុក ដើមៃបី រៀបចំ 
កន្លៃង អង្គុយ  ស្លៀក ពាក់ និង តុប តៃង 
ឲៃយ  ម៉ាណឺកាំង ជា យុទ្ធសាស្ដៃ ដាក់ 
បំពៃញ ចន្លាះ នៅតាម កៅអី នៃ តុ 
អាហរ នីមួយៗ ។ 

លោក អ ូខនូណៃល បាន សង្កត ់ធ្ងន ់
ថា ៖ « យើង ពិត ជា ចង់ មន ការ ជួប ជុំ  
ទទលួទានអាហរ  នងិ មើល គៃ មើល- 
ឯង នា ពៃល នៃះ ។ ភ្ញៀវ ក៏  មិនចាំ បាច់ 
តៃូវតៃ ជា មនុសៃស ពិត ឡើយ »។ 

លោក បាន បន្ដថា ៖ « ខ្ញុំ តៃងតៃ មន 
អ្វី ពិសៃស សមៃប់ ម៉ាណឺកាំង ហើយ 
ពកួគៃ មនិ ចៃះ ត្អញូត្អៃរ ឬ តវា៉ា អ្វ ីឡើយ។ 
ហើយ សំខាន់ ជាង នៃះ យើង កាន់តៃ 
សបៃបាយ  នៅពៃល បាន តុបតៃង កាយ 
ឲៃយ  ពួកគៃ និង រួម តុ ជាមួយយើង »។

លោក បាន លាន់ មត់ ពីភ្ញៀវ ឥត 
វញិ្ញាណ ទាងំ នៃះ ថា៖ «មនិ ដចូ ជា ភ្ញៀវ 
មៃន ទៃន ទៃ »៕ AFP/HR 

ភោជនីយដ្ឋាន ពាក់ផ្កាយ មីសឺលីន ៣ ក្នុង ទីក្រុង វ៉ាសុីនតោន    ដក់ ម៉ាណឺកាំង ស្អាតៗ បំព្រញ ចន្លោះ មនុស្រស។ រូបថត AFP

ម៉ាណឺកាំង ជួយ បំព្រញ ចន្លោះ និង រក្រសា គម្លោត   សុវត្ថិភាពរវង មនុស្រស  ។ រូបថត AFP មួយ តុ សុទ្ធ ត្រ ម៉ាណឺកាំង មន មនុស្រស ពិត ត្រ ម្នាក់ លើក ក្រវ ស្រ។ រូបថត AFP

ភោជនីយដ្ឋានអាមែរិក
ដក់ម៉ាណឺកំាងសា្អាតៗកំដរ
ភ្ញៀវទទួលទានអាហារ
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ថ្ងៃ១២កើត ខៃជៃស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី២ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ ខណៈ ឯលាភ-  
សក្ការៈ    ផៃស ៃង ៗ នឹង បាន ដោយ អ្នក- 
ដទ   ៃផ្តលឲ់ៃយ ក្នងុ ករ បពំៃញ ករ ងារ 
ផៃសៃងៗ ចៃើន បៃកប ទៅដោយ ភាព- 

ឈ្លាសវៃ  និង គំនិត ច្នៃបៃឌិតខ្ពស់  ។ ទឹកចិត្ត របស់ 
លោក  អ្នក ពោរពៃញ  ដោយភាព ចង់ ឈ្នះ លើ អ្នក- 
ដទៃ ហៃតនុៃះ គរួ បង្កើនក្ត ីមៃត្តាបាន ចៃើន ។  ចពំោះ  
សៃច ក្តីស្នៃហា វិញ គួរ តៃ ចៃះ ចំណាយ ពៃល ផ្តល់ 
ភាព  កក់ក្តា សមៃប់ ដៃគូរបស់ លោក អ្នក ផង ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីឡើងខ្ពស់។ ករយាតៃ ទៅ 
កន ់ ទ ីនានារបស់ លោកអ្នក រមៃង-  
មាន   ករទទួលរាក ់ទាក់ ពី សំណាក់ 
ញាតិ  ជិតឆ្ងាយ យា៉ាងកក់ក្តា ពៃះ 

ទឹកចិត្ត  បៃកបដោយ សៃច ក្ត ីរាប ់អាន ។  ចំពោះ- 
ករ     បៃកប របររកទទួលទាន ផៃសៃងៗ លោក  អ្នក 
អាច      នឹងតៃូវ ចាញ់បោក គៃដោយសារ តៃ ភាព- 
ស្មោះ    តៃងខ់្លនួ ។ ចណំៃក ឯ លាភសក្ការៈ វញិនោះ  
ទទួល   បាន ផល គាប់ចិត្ត តប តម ករ ខិតខំ។ 

រាសីមធៃយ ម។ ថ្ងៃនៃះ ក្នងុចិត្តអាច 
មាន    បញ្    ស្មគុសា្មោញខ្លះៗ  ត ៃគ ង់ 
អាច  ដោះ សៃយបាន បៃសើរ ឡើង- 
វិញ ។ ចំណៃក  ទឹកចិត្តលោកអ្នក នឹង 

បៃកប  ដោយ   ភាព ចង ់ ឈ្នះលើអ្នកដទៃ។ តៃ ថ្ងៃ នៃះ 
មិន គួរ ដាក់ ទុន វិនិ យ គ ណា  មួយ  ឡើយ ហើយក៏  
គួរ  តៃ ស្វៃង រក វិធ សីា សៃ្ត   លើក ទឹកចិត្ត ឲៃយ បាន សា្ងាត់- 
សិន  មុន បន្ត ព ចិារណា បញ  ្ចំពោះ មុខ។ រីឯ លាភ- 
សក្ការៈ  វិញ ក៏ នឹង ទទួល បាន ផលមធៃយមផងដៃរ។  

 រាសីល្អបង្គរួ  ។ ករបៃកបរបររកទទួល-     
ទា នផៃសៃងៗគឺបាន ផល ល្អគៃន់  បើ ។ 
លោកអ ្នក មាន ទឹក  ចិត្ត  បៃក បដោយ ក្ត-ី 
មៃត្តាចៃើន    ។ រី ឯ ករបៃកប    របរ  ផៃសៃង ៗ  

វិញ  ក៏ តៃវូ បៃយ័ត្ន ចាញ់ បោកគៃ ដៃរ។ ថ្ងៃនៃះ សមៃប់- 
ទំនាក  ់ ទំនង ស្នៃហា គួរ         តៃ ផ្តល់ នូវ ភាពកក់ក្តា ឲៃយ គា្នា  ទៅ-  
វិញ ទៅមក  ។ ដោយ        ឡៃក គៃះ  លោកអ្នក  គឺ នៅ  ឯ ទិស  
បស្ចមិ    ដូច្នៃះ តៃវូ តៃ  មានករបៃងុ បៃយ័ត្នខ្ពស់ផង។ 
ចំណៃក   ករធ្វើដំ ណើរ ទៅ ទីនានា ទទួល បានសុខ។

រា សីឡ    ើ ង   ខ ្ព ស់  ។ ករ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទាន ផៃសៃង ៗ  ន ងឹ បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ   តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កយ អាច  
នឹង    តៃវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សក្ការ ៈ  ចៃើន តៃ បាន ដោយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត    ្ថ      ភាព ដោ    ះ    ស   ៃយ បញ្ ឬធ្វើករ សមៃច-    
ចតិ  ្ត            ផៃសៃង ៗ បានល្អ ។  ចណំៃក ឯ  ស ៃច ក ្ត ី  ស្នៃហា     វញិ 
ក៏     មាន    ក រ  យ   ល   ់  ចិត្ត   គា ្នា ល្អ ផង ដៃរ។ ចំពោះ ក រធ្វើ- 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕     

រាសីឡ ើងខ ្ពស់តៃ ដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សិកៃសា  ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   សុខ ភាព - 
ផ្លវូកយ  អា ច មាន ជងំបឺៀត បៀន ខ្លះ  
តៃ ដោយ សារអំ ណាច  កមា្លាំងចិត្ត-   
មាន      សភាព ខ្លាំងក្លា  និង សមត្ថភាព 

ករ  ពារ  សខុ   ភា ព   ផ្លវូ កយ មនិ ធ្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ   
ឡើយ ។ ករ       បៃកប   របរ រកទទួល ទាន នានា   បាន  
ផល   ចណំៃញ       ធម្មត ។ បញ ្ស្នៃហា    គ ូស្នៃហ ៍នងឹ 
មាន ភាព      អធៃយា សៃ័យ គា្នា បាន យា៉ាង ល្អ បៃសើរ ។ 

រាសីឡើងខ ្ពស់តៃដៃត។ ករ បៃកប- 
របរ   រកទទួលទាន ផៃសៃងៗ បាន ផល ល្អ 
បៃសើរ។  សៃចក ្ត ីស្នៃហា  គូស្ន ៃហ  នឹ៍ង 
រស់នៅជាមួយគា្នា បៃកបទៅ  ដោយ -   

សុភមង្គល។ ចំពោះករបំពៃញ ករ ងារ  ក៏ តៃវូ មាន 
ករបៃងុបៃយ័ត្នបន្ត ិចដៃរ   ពៃះ អាច នឹង មាន គៃះ  
ដោយសារទឹក ។ ថ្ងៃនៃះ លោកអ្នក មាន ទឹកចិត ្ត 
បៃកបទៅដោយ ស ៃចក្តកី្លាហាន និងករ សមៃច  
ចិត្ត ក៏មានករទទួលខុសតៃវូខ្ពស់ដៃរ ។     

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។គៃះកច  អាច 
នងឹ កើត ដោយសារសម្ត ីតោង មាន-  
ករ ពិចារណា ឲៃយបាន ចៃើន មុន នឹង 
ចៃញវាចា។ ចំពោះ សៃចក្តីស្នៃហា  

គូស្នៃហ៍ ហាក់ដូចជាមានភាព ពៃងើយ កន្តើយ - 
បន្តចិ    គបៃបីផ្តល់ភាព កក់ក្តាឲៃយ គា្នា  បានចៃើន។ រីឯ- 
ករ     បៃកបរបររកទទួលទាននានា    គឺអាច បៃឈម-    
នឹង    ករ ខតបង់ ដើម ទុនឬ ឡុងចុង ។ ចំណៃក លាភ- 
សក្ការៈ វិញ  កន់ តៃ ពិបាកនឹង  ទទួល បាន ផល។ 

រាសីល្អបង្គួរ ។ ករ និយាយស្តី ចៃើន 
បៃកប    ទៅ ដោ យ  ហៃតុផល  ឬ មាន 
អំណះ   អំណាង    ចៃបាស់លាស់  ។ រីឯ ករ- 
បំពៃញ  កិច្ចករផៃសៃងៗ ចៃើន តៃ ធ្វើ - 

ដោយ   ភាព  មុងឺ មា៉ាត ់នងិ  ហ្មតច់ត។់ លាភ សក្ការៈ បាន 
ដោយ   មាន ករ បៃងឹ  បៃង ខ្ពស ់ហើយ មាន ករ ជៃម- 
ជៃង   ព ីអ្នក ដទៃ  ទើប ជាករបៃសើរ ។ ចណំៃកឯ  សៃច ក្ត ី  
ស្នៃហាវិញ   ទាម    ទារ ករ យល់ចិត្ត គា្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ  ចំពោះគា្នា ឲៃយ បានចៃើនទើប ជាករ បៃពៃ ។          

 រាសីមធៃយម ។  ករ ពោល ពាកៃយ សម្តី 
ធ្វើ ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ សា្តាប ់
មាន សមត្ថភាព  ក្នងុ ករ បំពៃញករ -  
ងារ បៃកប ដោយ សា្មោរត ីបៃងុ បៃយត័្ន 

ធ  ្វើ   ឲៃយ  បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ករ ធ្វើ- 
ដំ ណើរ   ទៅកន ់ ទី ជិត ឆ្ងាយ    គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក-  
ដាក    ់    ចំ ពោះ ចំណង ស្នៃហារបស់ អ្នក ។ រីឯ លាភ-  
សក្ការៈ    វិញ   គឺ ទ ទួល  បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ  ។ 
ករ        ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិភាព ។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ទឹកចិត្ត បៃកប    - 
ដោយ   ឆន្ទៈមោះមុត នៅ ក្នុង ក រ- 
បំពៃញ         ករងារបៃកប  របរ  រកទទួល ទា ន  
ផៃសៃង ៗ ។  ចំណៃក   ឯករដើរ     តៃច់ -  

ចរ  ទៅ ទនីានា មាន គៃ រាក ់ទាក  ់   គរួ ជា     ទ  ី  ពៃញ    ចតិ្ត ។ 
ចពំោះ  សៃចក្តសី្នៃហា  វញិ    គ ឺគសូ្នៃហ ៍ហាក    ់   ដ ចូជា 
មាន     ភាព    ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តិច   ដៃល        អ្នក        គួរ   តៃ 
ចៃះ     ផ្តល   ់     ភាព កកក់្តា បន្ថៃម ឲៃយ គសូ្នៃហ ៍ទើប     បាន-   
ល្អ    បៃព ៃជាខ្លាំង  សមៃប់ សម្ព័ន្ធ ស្នៃហ៍ អ្នក ។

រាសលី្អបង្គរួ   ។ ចពំោះ បញស្្នៃហា  
គូស្នៃ ហ ៍    មានករ អធៃយា សៃ័យ  គា ្នា  
បាន ល្អ  ។ ចំណៃក ឯ បញ្ សុខ-  
ភាព   ផ្លូវ កយវិញ  មាន ស ភាព     ល្អ- 

បៃសើរ   ដោយសារ  សខុ ភាព     ផ្លវូ  ចតិ្ត ក ៏ពុ ំមាន ហៃត ុ
ដៃល នាំឲៃយ  សៅ ហ្មង អ្វី ឡើយ។   ថ្ងៃនៃះ  លោក  អ្ន ក 
គួរស្វៃងរកព័ត៌មានឲៃយ បានគៃប ់មុន  នឹង  ធ្វើ - 
ករសមៃចចិត្ត លើករ វិនិ យគលើ មុខ  របរ-  
រកទទួលទាន ណាមួយទើបបាន ជាករល្អ ។

លោក តា ម៉ុន ហៃ គៃូបងៃៀន ភ្លៃង គៃន និងសិសៃសជំនាន់ទី ១ មន៣នាក់(កណ្តាល)។ រូបថត  ហ្វៃសប៊ុក

លោកតាមុ៉នហៃនៅបន្តឆន្ទៈបងៃៀន
ឧបករណ៍គៃនដល់កូនខ្មៃរជំនាន់កៃយ

ប៉ាន់ រិទា្ធា 
កៃុងសំរោងៈ កៃយ ពី មាន ករជួយ គាំទៃ ពី 

សណំាក ់ អង្គករ សលិៃបៈ ខ្មៃរ អមតៈផ្តលជ់ាបៃក-់ 
ខៃ និង មាន មូល និធិ ពី សា្ថាន ទូត អាមៃរិក  បៃចាំ   
បៃទៃស    កម្ពុជា  មក នោ ះ ក៏ បា ន ជួយ ផៃសះផៃសា នូវ 
ទឹក  ចិត្ត បុរស វ័យ  ហុកសិប បា្លាយ មា្នាក់ ដៃល  ជា- 
អ្នក  បន្ត   ថៃរកៃសា ឧបករណ៍  ភ្លៃងគៃន  កៃរ ដំណៃល  
ត  ពីដូនត   បាន សមៃច បន្តឆ ន្ទៈ បងា្ត់ បងៃៀន 
ចណំៃះ  ជនំាញ សលិៃបៈ វបៃបធម ៌នៃះ ទៅ    កនូ    ចៅ ខ្មៃរ 
ជំនាន់ កៃយទៀ ត  ស្ថិត នៅ ក្នុង កៃុង សំរោង-  
ខៃត្ត  ឧត្តរ មានជយ័  ទោះបជីា មនិ សវូសមៃបរូ សសិៃស 
មក រៀន  យា៉ាង ណាក្តី។ 

គួរ រំឭក ផងដៃរ ថា កៃុម អ្នក អភិរកៃស ឧបករណ៍ 
ភ្លៃង  បុរាណ មួយ បៃភៃទ  ដៃល ជិត បាត់បង់  ឬ គៃ 
និយាយ   ថា   នៅ ស ល់ តៃ ១ គត់នៅ ក្នុង បៃទៃស  
កម្ពុជា   សព្វ ថ្ងៃ  នៅ   ខៃត្ត ឧត្តរមានជ័យ របស់- 
លោក គៃូ ម៉ុន ហៃ ធ្លាប់ បាន  មក ធ្វើ បទបងា្ញ ពី 
ឧប ករណ ៍ ភ្លៃង គៃន នៅ  ឆក  សារមន្ទីរ ជាតិ  ក្នុង 
រាជ ធនី ភ្នំពៃញ កល ថ្ងៃទី ៥ ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ  
២០១៩  ដៃលមាន ករ     រៀបច ំ  ដោយ កៃមុ រថយន្ត 
តន្តៃី ទិព្វ និង  អង្គករ សិលៃបៈ ខ្មៃរអមតៈ ។ 

នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន លោក ម៉ុន ហៃ វ័យ ៦៥ឆ្នាំ 
គឺជា អ្នកទទួល បន្ទុក  បន្ត ថៃរកៃសា ឧបករណ៍ ភ្លៃង 
កៃរ ដំណៃល ពី ដូនត បៃចាំ នៅ ភូមិ  កៃសំាង-  
សងា្កាត់  បុសៃបូវ កៃុង  សំរោង ខៃត្ត ឧត្តរមានជ័យ  
តៃ ១គត ់ ដៃល លោក ត បាន  រៀន ឧបករណ ៍គៃន 
នៃះ តំងពី កល លោក ត មាន  វ័យ ២៥ ឆ្នាំ  មក 

ម្លៃ៉ះ និង មាន ឪពុក ជា ខ្មៃរសុរិន្ទ និង មា្ដាយ ជាត ិ
ខ្មៃរ ។ លោកគៃូ ម៉ុន ហៃ ក៏  កំពុង តៃ បាន បណ្តុះ   
ចៅ សៃី ២នាក់  ដៃល មា្នាក់ វ័យ ១៨ឆ្នាំ និង   មា្នាក់ 
ទៀត វយ័ ១៦ ឆ្នា ំ ឲៃយ រៀន លៃង ឧបករណ ៍គៃន  ប ន្ត 
ពី លោក ដៃលមាន  និសៃស័យ ខង សិលៃបៈ បៃភៃទ 
នៃះ  ហើយ លោក ក ៏ធ្លាបម់ាន បណំង  ចង ់បោះ  បង ់
ច ល  ផងដៃរ  កល ពី ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ មុន  ឬ កល  មិន 
ទាន់ ទទួល បាន ករ ជួយ ឧបត្ថម្ភពី ខង អង្គករ 
ស ិលៃបៈ ខ្មៃរ អមតៈ នោះ   ។

បើ តម ករ បញ្ជាក ់ព ីអ្នកនាង  ថន សមីា៉ា  ដៃល 
ជា អ្នក  គៃប ់  គៃង កម្មវិធី និងសហ សា្ថាបនិកនៃ- 
កៃមុ      រថ យន្ត  តនៃ្ត ីទពិ្វ    បៃប ់ព ីឆន្ទៈ របស ់ លោក ត 
ម៉នុ  ហៃ  ក្នងុ ករ បណ្តុះ បណា្តាលជនំាញ ភ្លៃង គៃន  
នៃះ ដៃរ ថា៖ «ចាប់ តំង ពីបានជួប កៃុម ករ ងារ 
រថ  យន្ត ត នៃ្តី ទិព្វ  និង ទទួល បាន ករគាំទៃ ពី អង្គ- 
ករ   សិលៃបៈ ខ្មៃរ អមតៈ ដៃល ផ្តល់ ជា បៃក់ ខៃ ជូន 
គាត ់   មក នោះ លោកត ម៉ុន ក៏ ពៃម មក បងា្ត់ - 
បងៃៀន  ជំនាញ នៃះ វិញ ខណៈ បើ តម ដឹង មក - 
នោះ គ ឺ គាត ់ក ៏ធ្លាប ់មាន បណំង បោះ បង ់ចល វា 
ម្តង  មា្កាល   ហើយ  ដោយ សារ  ខ្វះ ករ ជួយ គាំ ទ ៃ ។ 
តៃ ពៃល  នៃះ គាត់  នៅ តៃ មាន ឆន្ទៈចង់  បន្ត  បណ្តះុ- 
បណា្តាលសិសៃស នូវ  ជំនាញ នៃះផងដៃរ    ហាក់ មិន 
បាន ងាក   រៃ ឡើយ» ។ 

 វង់ភ្លៃង គៃន គៃ ចៃើន បៃទះ ឃើញ បៃគំ លៃង 
នៅ   តម ពិធី  ចៃើន យា៉ាង  ដូចជា ពិធី បុណៃយ សព- 
សៃនអ្នកត បញ្ជាន់អារកៃស បច្ច័យ  ៤ ដារលាន  
ភ្ជំបិណ្ឌ ឬ បុណៃយចូលឆ្នាំថ្មី និង ពិធី នានា ៕ 

 -

យុវតីទាំង២ជាសិសៃស ជំនាន់ទី១ នៃ ភ្លៃងគៃន នៅ សង្កាត់បុសៃបូវ កៃុងសំរោង ខៃត្តឧត្តរមនជ័យ។ រ   ូបថត ហ្វៃសប៊ុក 



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

វ៉ាន់ វឿន បាត់ស្មារតី មុនឈ្នះខ្ស្ ក្វត់ប្ក់ 
បុ៉ន្ត ្សុខហុ៊ច មិន អាច ផ្តលួ ឌីណា សីុលុយធំ
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  ម្ចាស់ មៃដាយ សំរឹទ្ធ សីុហ្គៃម វ៉ាន់ 
វឿន បាន សារភាព ថា រូបគៃ បានបាត់បង់សា្មារតី 
មួយ ភ្លៃត មុន ពៃល រូប គៃអាច យក ឈ្នះ លើ 
អ្នក លៃង កណ្តាប់ ដៃ លាភ រដា្ឋា ដើមៃបី ឈ្នះ 
បាន ខៃសៃ កៃវត់ បៃក់ និង បៃក់រងា្វាន់ ៤លាន 
រៀល នៅ លើ សង្វៀន PNN បុ៉ន្តៃជើង ខ្លាងំ 
មឿន សុខហុ៊ច មិនអាច ផ្តលួ យ៉ៃន ឌីណ 
ដើមៃបី សីុលុយ ធំ ពី ការ បៃកួត ដណ្តើម បៃក់ 
លាន នៅ សង្វៀន ថោន នោះ ទៃ។

តាម រយៈការ បៃកួត កាល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ នោះ  
វ៉ាន់ វឿន នៅ តៃ អាច យក ឈ្នះ លើ លាភ រដា្ឋា 
ជា លើក ទី ២ ដោយការ បៃើ ស្នៀត ជើង បុ៉ន្តៃ 
កណ្តាប់ វ៉ៃ ចូល ពៃញៗ របស់ រដា្ឋា នៅ ទឹក ទី ១ 
បាន ធ្វើ ឲៃយ វ៉ាន់ វឿន បាត់ សា្មារតី មួយភំាង មុន 
ពៃល រូប គៃ ពងៃងឹ សា្មារតី បាន រឹង មំ វិញ ហើយ 
បាន តតំាង ជាមួយ រដា្ឋា  ដល់ ចប់ ៥ ទឹក និង  
បាន  ឈ្នះដោយពិន្ទ ុ ជា ឯកច្ឆន្ទ។ 

កីឡាករ ជា ក្មៃងកំពៃ វ៉ាន់ វឿន បានសារភាព 
កៃយ ការ បៃកួត ថា៖ « ការ យក ឈ្នះ លើ លាភ 
រដា្ឋា លើក នៃះ ពិតជាមន ការ លំបាក ខ្លាងំ 
ពៃះ អាវុធ របស់ គាត់ធ្ងន់ៗ គឺ គាត់ វយ 
ចៃញមក ធ្ងន់ៗ សឹង ទំាង អស់ ហើយ ការ ម៉ាត់ 
ចូល ពៃញ ៗ  របស់ គៃ នៅ ទឹក ទី ១ បាន ធ្វើ ឲៃយ 
ខ្ញុ ំបាត់ បង់ សា្មារតី មួយ ភ្លៃត ដៃរ»។

ការ ឈ្នះ លាភ រដា្ឋា  នៃះ បាន ជួយ ឲៃយ វ៉ាន់ 
វឿន   កា្លាយជា បៃក្ខភាព  ចុង កៃយ ដៃលតៃវូ    
ឡើង ទៅ បៃកួត ដណ្តើម ខៃសៃ កៃវត់ មស អម 

ជាមួយ  បៃក់ រងា្វាន់ ១មឺុន ដុលា្លារ ជាមួយ         
អ្នក ឈ្នះ បាន ខៃសៃ កៃវត់ បៃក់  ៣ នាក់ ទៀត    
មន អៃ ណរ័ត្ន, បុ៊ន សុធា និង អៃលីត ចំរើន 
ហើយ តាម ការ ចាប់ ឆ្នាត  កៃយការ បៃកួត 
នោះ បុ៊ន សុធា ប៉ះ អៃលីត ចំរើន ដៃល ពួក- 
គៃ តៃវូ បៃកួត គា្នា វគ្គ ១/២ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ នៅ ថ្ងៃទី 
១៤ រើឯ វ៉ាន់ វឿន  ជួប អៃ ណរ័ត្ន នៅ ថ្ងៃទី 
២១ ខៃមិថុនា។

ដោយឡៃក  ការ បៃកួត ដណ្តើម បៃក់ លាន 
ទម្ងន់ ៦៣,៥គីឡូកៃម ក្នងុ កម្ម វិធី Mas Fight 
Cambodia នៅ លើ សង្វៀន ថោន វិញ អ្នក- 
លៃង ទម្ងន់ជើង មឿន សុខហុ៊ច មិនអាច ផ្តលួ 

ដៃគូ ចាស់ យ៉ៃន ឌីណ ដើមៃបី កៃសោបយក 
បៃក់ លាន សរុប  ៤,៨លានរៀល  នោះ ទៃ។

បើ ទោះ បីជា មឿន សុខហុ៊ច បាន ទាត់ ចាន់ 
បុ៊នលាភ ឡើងចង់ ខូចជើង កៃម ក្នងុការ- 
បៃកួត   ជមៃះុ សៃបពៃល យ៉ៃន ឌីណ  បាន 
ឈ្នះ ពិន្ទ ុគង់ សំបូរ បុ៉ន្តៃ អ្នកទំាង២នៃះ បាន 
តៃមឹ ស្មើ ពិន្ទគុា្នា នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ ហើយ   បាន 
បៃក់ រងា្វាន់  ២,៤ លាន រៀល ស្មើៗ  គា្នា។

ទាក់ ទង នឹងការ បៃកួតនៃះ មឿន សុខហុ៊ច 
បាន និយាយ ថា៖ «យ៉ៃន ឌីណ មន កៃបាច់ 
ធាក់ ទប់ បាន ខ្លាងំ ដៃរ  អី៊ចឹង ខ្ញុ ំមិន អាច  វ៉ៃ គាត់ 
ឲៃយ សន្លប់ បាន នោះ ទៃ»៕

វ៉ាន់ វឿន ទាត់សំដៅ ទៅ កញ្ចងឹ ក របស់ លាភ រដ្ឋា ក្នងុការ បេកួតដណ្តើម ខេសេ កេវត់បេក់។  សហ ការើ

La Liga ទទួលបាន ការ  ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាងំ ក្យមាន ការ ប្កាសគតូ្ូវប៉ះគ្នា
កេុង បាសេឡូណា: កៃុម អ្នក មន 

បុណៃយ Barcelona (Barca) នឹង 
ចាប ់ផ្ដើម យទុ្ធនាការ  ការ ពារ ពាន រងា្វាន ់
លីក កំពូល របស់ បៃទៃស អៃសៃបា៉ាញ 
របស់ ខ្លួន ដោយ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ផ្ទះ 
របស់ កៃុម Real Mallorca នៅ ថ្ងៃ ទី 
១៣ ខៃ មថិនុា កៃយ ព ីផ្អាក រយៈ ពៃល 
៣ ខៃ ដោយសារ ការ រាត តៃបាត ពី ជំងឺ 
កូវើដ ១៩ ខណៈ កៃុម គូ បៃជៃង សា្លាប់ 
រស់ គឺ អធិរាជស Real Madrid 
(Real) នឹង បើក ទា្វារ កីឡដា្ឋាន San-
tiago Bernabeu របស ់ខ្លនួ សា្វាគមន ៍
កៃមុ  Eibar ១ ថ្ងៃ បនា្ទាប ់។ នៃះ បើ តាម 
អ្នក គៃប់ គៃង កៃប ខ័ណ្ឌ La Liga 
បៃកាស ឲៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ។

ការ បៃកាស របស ់អ្នក គៃប ់គៃង លកី 
បាន បង្ហើប ថា រដូវ កាល នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ 
កំពូល នៃះ ចាប់ ផ្ដើម មន សកម្ម ភាព 
ឡើង វិញ ជាមួយ នឹង ការ ជួប គា្នា រវង 
កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ Sevilla និងកៃុម ភ្ញៀវ 
Real Betis នៅ ថ្ងៃ ទី ១១ ខៃ មិថុនា 
ហើយ ការកំណត់ គូ បៃកួត នៅ ៧ ថ្ងៃ 
កៃយ គឺ Barca នឹង បៃកួត ជាមួយ 
Leganes នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង នា ថ្ងៃ ទ ី១៦ 
ខៃ មិថុនា សៃប ពៃល កៃុម Real ចាំ 

ទទួល ការ មក សួរ សុខ ទុក្ខរបស់ កៃុម 
Valencia នៅ ថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ មិថុនា ។   

មនិ ខសុ ព ីកៃប ខណ័្ឌ Bundesliga 
របស ់អាល្លមឺង៉ ់ដៃល នៅ ដើម ខៃ ឧសភា 
បាន កា្លាយ ជា លកី កពំលូ របស ់អ ឺរ៉បុ ដបំងូ 
គៃ ក្នុង ការ  ចាប់ ផ្ដើមឡើង វិញ កៃយ 
តៃូវ បាន រំខន ដោយការ រាត តៃបាត នៃ 
ជំងឺ នៃះ គឺ ថា គៃប់ ការ បៃកួត នៃ កៃប-
ខ័ណ្ឌ La Liga ទាំង អស់ ចាប់ ពី ផ្ដើម 
ឡើង វញិ រហតូ ដល ់បញ្ចប ់រដវូ កាល  នងឹ 
តៃូវ ធ្វើ ឡើង  ដោយ អត់ មន អ្នក គាំ ទៃ 
ចូល រួម ទសៃសនា ។   

មុន ការ បៃកួត តៃូវ  ផ្អាក នៅខៃ មីនា   
ដោយ សារ ការ ផ្ទុះ ឡើង នវូ វើរសុ ករូ៉ណូ 
កៃមុ អ្នក មន បណុៃយ   កពំងុ ឈរ នៅ  កពំលូ 
តារាង  ដោយ មន ៥៨ ពនិ្ទកុៃយ ការ- 
បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ  ២៧ សបា្ដាហ៍ ពោល 
គឺ នាំ មុខ កៃុម អធិរាជស ២ពិន្ទុ ។ 

ជាមួយ គា្នា នៃះ កៃុម អ្នក រៀប ចំ ការ- 
បៃកួត បាន បញ្ចៃញ ព័ត៌មននៃ ការ - 
កំណត់ គូ បៃកួត តៃ ២ ជុំ ដំបូង  ប៉ុណ្ណោះ 
បើ ទោះ ជា បៃធាន  La Liga លោក 
Javier Tebas អះ អាង ថា នឹង មន 
ការ បៃកតួ រាល ់ថ្ងៃ នៅ   គៃប ់អាទតិៃយ រហតូ 
ដល់ រដូវ កាល នៃះ តៃូវ បាន បញ្ចប់     

ទាំង សៃុងនៅ ថ្ងៃ ទី ១៩ ខៃ កក្កដា ។
លោក  Tebas ក ៏បៃប ់លម្អតិ ដៃរ  ព ី

ការ រៀប ច ំឲៃយ មន ការ គោរព វញិ្ញាណក្ខន្ធ 
ដល ់អ្នក ដៃល បាត ់បង ់ជវីតិ  ដោយសារ 
ជងំ ឺផ្លវូ ដង្ហើម  ថ្ម ីនៃះ ដោយឲៃយ អ្នក គា ំទៃ 
ថត សំឡៃង  របស់ ពួក គៃ ជាមួយ នឹង 
សឡំៃង ទះ ដៃ  ក្នងុ នយ័ គោរព ដល ់ជន- 
រង គៃះ ទាងំ អស ់ហើយ យក ខៃសៃ អាត ់
នោះ ទៅ ចាក់ នៅក្នុង កីឡដា្ឋាន និង 
មន ផៃសាយ តាម ទូរទសៃសន៍ ផងដៃរ 
នៅរៀង រាល់ ការ បៃកួត នីមួយ ៗ  ។  

លោក បៃធាន  Tebas បាន  ថ្លៃង ទៅ 
កាន ់ ទរូទសៃសន ៍Movistar ថា ៖ « អ្នក- 
គាំ ទៃ ទាំង ឡាយ ធ្វើ ឲៃយ បាល់ ទាត់ 
ពិសៃស ខ្លាំង ណស់ ហើយ នៅ ពៃល 
ពួក គៃមិន អាច ចូលរួម  ក្នុង កីឡដា្ឋាន  
បៃបនៃះ យើង ក៏ ចាប់ ផ្ដើម ផ្ដួច ផ្ដើម ឲៃយ 
មន គំនិត នៃះ ឡើង ដើមៃបី ឲៃយ ពួក គៃ 
អាច មន ចំណៃក រួម ជាមួយ នឹង ការ- 
ចាប់ ផ្ដើម ការ បៃកួត ឡើង វិញ ហើយ 
និង អាច បងា្ហាញការ គាំ ទៃ របស់ ខ្លួន 
ចពំោះ វើ របសុ  ដៃល បៃយទុ្ធ បៃឆងំ នងឹ 
ជំងឺ កូវើដ ១៩ » ។  

លោក  Tebas បាន បន្ត  ថា ៖ « យើង 
ចង ់ឲៃយ អ្នក គា ំទៃ ទាងំអស ់មន អារម្មណ ៍

ថា ពកួគៃ នៅតៃ មនិបាន ឃ្លាត ឆ្ងាយ ព ី
ក្លបិ របស ់ខ្លនួ បើ ទោះ ជា ពកួ គៃបាន មក 
ចលូ រមួក្នងុ កឡីដា្ឋាន តៃមឹ តៃ សឡំៃង ក ៏
ដោយ។ វិធី នៃះក៏ នឹង ធ្វើ ឲៃយ កីឡាករ  
ទាងំ អស ់បាន ឮ នវូ សឡំៃង របស ់អ្នក- 
គាទំៃ របស ់ពកួខ្លនួ ផង ដៃរ ដៃល ផ្ញើ មក 
លើក ទឹក ចិត្ត អំឡុង ពៃល អត់មន 
វត្តមន នៃះ» ។

បៃសិន  បើ គៃប់ យា៉ាង ដូច ការ លើក- 
ឡើង នៃះ នោះលកី កពំលូ របស ់បៃទៃស 

អៃសៃបា៉ាញ  កពំងុ តៃៀម  កា្លាយ ជាលកី ទ ី
២ នៃ លកី កពំលូ ទាងំ ៥  របសទ់្វបី អរឺ៉បុ 
ដៃល ចាប់ ផ្ដើម រដូវ កាល របស់ ខ្លួន វិញ 
បនា្ទាប ់ព ីកៃប ខណ័្ឌ Bundesliga ដៃល 
ដំណើរការបាន  ២-៣បៃកួតហើយ 
ខណៈ កៃប  ខ័ណ្ឌ  Premier League 
របស់ អង់គ្លៃស គៃង ផ្ដើម វិញ នៅ ថ្ងៃ 
ទ ី១៧ ខៃ មថិនុា ហើយ  Serie A របស ់
អីតុាល ីបៃងុ វលិ មក ជាថ្ម ីម្ដង ទៀត នៅ 
ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ មិថុនា ៕ AFP/VN

កីឡាករ Messi (កណា្ដាល) របស់ Barca តេូវកីឡាកររបស់ Real តាមគាប។ AFP

Icardi ព្ម ព្ៀង ចុះ កុង ត្ 
ល្ងឲ្យកុ្មអ្នកមាន PSG ៤ ឆ្នាំ

កេុងមី ឡាន:  កៃុម អ្នកមន 
បារាងំ Paris Saint-Germain 
(PSG) បាន ឈាន ដល់ កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង ជាមយួ កៃមុ យកៃស នៅ 
អីុតាលី Inter Milan រួច រាល់ 
ហើយ ក្នុង ការ ទិញ យក ខៃសៃ - 
បៃយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ អាហៃសង់ ទីន  
Mauro Icardi ដោយ ផ្ដល់ 
កចិ្ចសនៃយា រយៈពៃល៤ ឆ្នា ំ។ នៃះ 
បើ តាម ការ បៃកាស ពី ក្លិប ទាំង 
២ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។  

Icardi  បានកា្លាយ ជា សមជិក 
របស់ PSG រដូវកាល នៃះ ក្នុង- 
នាម ជាកីឡាករ ខ្ចី ជើង ប៉ុណ្ណោះ 
តៃ  បងា្ហាញ ទមៃង់ លៃង គួ រ ឲៃយ    
ចាប់ អារម្មណ៍ មៃន ទៃន ដោយ 
ការ ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីបាន២០ គៃប ់
ជាមួយនឹង  វត្តមន  ៣១ លើក 
មនុ នងឹ  កៃបខណ័្ឌ  Ligue 1 តៃវូ 
ផ្អាក មនុ កាលកណំត ់ដោយសារ      
ការ រាត តៃបាត  វើរសុ  ករូ៉ណូ ហើយ 
កៃមុ របស ់គៃ  ទទលួបានជើង ឯក 
ស្វ័យ បៃវត្តិ ។

កៃយពបីាន  ឈានដលក់ចិ្ច- 
ពៃម ពៃៀង នៃះ ក្លិប  PSG បាន 
ចៃញ សៃចក្ដ ីបៃកាស ថា ៖ « កៃមុ 
PSG រើករាយ  បៃកាស ឲៃយ ដឹង ពី 
ការ សមៃចទិញ យក កីឡាករ 
Mauro Icardi ជាផ្លវូការ ហើយ 
កៃយ ព ី បាន ខ្ចី រូប គៃពីក្លិប  
Inter Milan អំឡុង រដូវកាល 
២០១៩-២០២០ នៃះ »។

តាម សៃចក្ដ ីបៃកាស នោះ បាន 
បញ្ជាក់ ថា Icardi  វ័យ ២៧ ឆ្នាំ 
ដៃល បងា្ហាញ ខ្លួន ឲៃយ  អាហៃសង់- 
ទនីចនំនួ ៨បៃកតួ  តៃ កាន ់លខិតិ 
ឆ្លង ដៃន អុតីាលនីោះ បាន យល-់ 
ពៃម  កាន ់ប៊កិចុះ ហត្ថលៃខ លៃង 
ឲៃយ ក្លិប រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នាំ ពោល គឺ 
រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ មិថុនា 
ឆ្នាំ ២០២៤ ។

នៃះជា ការ ផ្ទៃរ កឡីាករ ដគ៏រួ ឲៃយ 
ចាប ់អារម្មណ ៍ដបំងូ គៃ  នៅ អ ឺរ៉បុ  
តាំង ពី មន វិបត្តិនៃ ការ រើក រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវើដ ១៩ ហើយ ការ-  
មក ដល ់ជា ផ្លវូការ របស ់Icardi 
នៃះ អាច ជា សញ្ញា នៃ ការ ចាក- 
ចៃញ របស់  ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ 
អ៊យុរហូ្គយ Edinson Cavani 
ផងដៃរ ដៃលកងុ តៃ របស ់កឡីា- 
ករ  វ័យ៣៣ ឆ្នាំ នឹង ផុត នៅ ថ្ងៃ ទី 
៣០ ខៃមិថុនា  ខងមុខ នៃះ ។

សមៃប់ ក្លិប  Inter Milan 
បាន ធ្វើការ អរគណុដល ់កឡីាករ 
Icardi ដៃល រួម រស់ ជាមួយ គា្នា 
៦ រដវូ កាល គតិតាងំ ព ីចាក ចៃញ 
ពី កៃុម Sampdoria ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៣ ហើយ ជនូ ពរ ឲៃយ អតតី 
កឡីាករ របស ់ខ្លនួ ដៃល បនៃសល ់
គៃប់ បាល់ ១២៤ គៃប់ ក្នុង 
កណំត ់តៃរបស ់ក្លបិ   ជោគ ជយ័ 
ក្នុង អាជីព របស់ ខ្លួន នាពៃល 
អនាគត ជាពសិៃស ជាមយួ ក្លបិ 
ថ្មី នៃះ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ខណៈព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកញ្ញាឯក-
ចក្កវាឡកម្ពុជាឆ្នាំ២០២០(MissUniverse
Cambodia 2020)នៅពុំទាន់មានដំណឹង
ច្របាស់លាស់ន្រការប្រកតួប្រជ្រងនៅឡើយនោះ
ស្រប់ត្រមានការបង្ហោះរបូភាពនងិសារបញ្ជាក់
អំពីលក្ខណសម្របត្តិរបស់ប្រក្ខនារីមួយចំនួន-
ដើម្របីបន្ថ្រមជាល្របាយព័ត៌មានធ្វើឲ្រយមានភាព-
ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ ដល់អ្នកល្រង-
បណា្តាញសង្គមឬក្រុមប្រិយមិត្តដ្រលនិយម
គាំទ្រសម្រប់វិស័យប្រកួតប្រជ្រងជ្រើសរីស
សម្រស់មួយន្រះ។
ជាក់ស្ត្រងមហាជនភា្ញាក់ផ្អើលចំពោះលក្ខណ-

សម្របត្តិរបស់យុវតីមា្នាក់មានឈ្មោះថាកញ្ញា
សាន្តកសុមុៈដ្រលមានសមត្ថភាពច្រះដល់ទៅ
៤ភាសាហើយទនំងជាប្រក្ខនារីដាក់ពាក្រយចលូ
ប្រកួតកញ្ញាឯកចក្កវាឡកម្ពុជាឆ្នាំ២០២០ន្រះ
ផងដ្ររ។
តាមគ្រហទពំរ័មយួឈ្មោះMissCambodia

បានសរស្ររសារនិងរូបភាពរបស់កញ្ញា-
សាន្តកុសុមៈដោយបង្ហោះថា៖«Road
toMissUniverseCambodia2020
នាងមានឈ្មោះថាសាន្ត កុសុមៈ វ័យ
២០ឆ្នាំមានកម្ពស់១,៧ម៉្រត្រ។នាង
មានមុខរបរគ្រប់គ្រងសណា្ឋាគារមួយ
កន្ល្រងនិងធ្វើជាអ្នកបកប្រ។ចំពោះ
ការសិក្រសាបានបញ្ចប់កម្រិតវិទ្រយា-
ល័យនិងបន្តកា រសិក្រសានៅ
សាកលវិទ្រយាល័យផ្ន្រកអក្រសរ-
សាស្រ្តអង់គ្ល្រស។កញ្ញា
ច្រះនិយាយភាសាខ្ម្ររ
អង់គ្ល្រសកូរ៉្រ និងចិន។
ទ្រពកោសល្រយវិញនាង
ច្រះច្រៀងចម្រៀង
យា៉ាងពីរោះទាំង
ភាសាជាតិ និង
អន្តរជា តិ។កុភំ្ល្រច
គាំទ្ររូបកញ្ញាផង-
នាងក៏មិនធម្មតា
នោះដ្ររទាំង
ការឆ្លើយនូវ-
សំណួរនិង
ការដើរម៉ូដ-
នោះ!»។
បើតាម-

ការបង្ហើបឲ្រយ
ដឹងពីលោក
ម៉្រន  -
និមលរ័តន៍-
អតីតប្រធាន
ប្រតិបតិ្តន្រ-
A r i se -

Agencyដ្រលទទួលបន្ទុកបណ្តុះ-
បណា្តាលនិងបញ្ជូនប្រក្ខភាពកញ្ញា
ឯកកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំកន្លងមកត្រ
រូបលោកក៏បានដឹងពីព័ត៌មាន
ខ្លះន្រការដំណើរការប្រកួត-
ប្រជ្រងជ្រើសរីសកញ្ញាឯក
ចក្កវាឡកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ-
២០២០ន្រះដ្ររដោយបាន
បង្ហើបថា៖ «បើតាមខ្ញុំបាន
ដឹងនោះកម្មវិធីប្រកួត-
ប្រជ្រងរកប្រក្ខនារីMiss
UniverseCambodia
2020នៅពុំទាន់កណំត់
ប្រកួតនៅឡើយនោះទ្រ
សម្រប់ឆ្នាំ២០២០
ន្រះដោយសារត្រ-
បញ្ហោជងំឺកវូដី១៩នៅ
មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្រយ
អ្នករៀបចំកម្មវិធីអាច-
ដណំើរការវាបាន។ដចូ្ន្រះ
សម្រប់ព័ត៌មាននានា-

ដ្រលពាក់ព័ន្ធរឿងប្រកួតឬ
ប្រក្ខនារីនានានោះក៏ទនំង
ជាមនិមានអ្វីច្របាស់លាស់
នៅឡើយដ្ររ»។
គួររំឭកដ្ររថាប្រក្ខនារីជា

កញ្ញាឯកចក្កវាឡកម្ពុជានាឆ្នាំ
កន្លងមកនោះ រួមមានកញ្ញា
សំណាងអ្រលីណាជាកញ្ញា
ឯកចក្កវាឡកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩
កញ្ញារឿនណាតជាកញ្ញាឯក
ចក្កវាឡកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨និង
កញ្ញាប៊ីសុធារី កញ្ញាឯក
ចក្កវាឡកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៧៕

បេក្ខនារីបេកួតបេជេង  Miss Universe Cambodia 2020 

សាន្ត កុសុមៈ កំពុង តេវូ មហាជនចាប់អារម្មណ៍ ។ រូបហ្វ្រសប៊ុក
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សកម្ម ភាព ហ្វកឹ ហាត់ សម មុនពេល បេកួត របស់ កេមុ ថ្នាលនេ កីឡាកាយសម្ពន័្ធ កម្ពជុា កន្លងមក។ រូបភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ក្រុមថ្នាលត្រូវបានក្រសួង
អនុញ្ញាតឲ្រយប្រមូលផ្តុំជាថ្មី

យុវតីច្រះ៤ភាសាកុសុមៈអាចក្លាយជា
កញ្ញាឯកចក្កវាឡកម្ពជុាឆ្នាំ២០២០?

   ឈន ណន/យឺន ពន្លក

 ភ្នពំេញៈ ក្រមុជម្រើសជាតិថា្នាល
ដ្រលមានអត្តពលិកមកពីសហព័ន្ធ
កីឡាជាតិចំនួន៣២ប្រភ្រទនោះ
ត្រវូបានក្រសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡាអនុញ្ញាតឲ្រយមានការប្រមូលផ្តុំ
ហ្វកឹហាត់រួមឡើងវិញជាបណ្តើរៗ 
ហើយបុ៉ន្ត្រតម្រវូឲ្រយអ្នកគ្រប់គ្រង
សហព័ន្ធកីឡាជាតិប្រកាន់ខ្ជាប់
នូវលក្ខខណ្ឌសុវត្ថភិាពមួយចំនួន
ដើម្របីធានាបានថាកន្ល្រងហ្វកឹ-
ហាត់មិនម្រនជាកន្ល្រងឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩រលកទី២ឡើយ។
លោកបុ៉នសុខនាយកមជ្រឈ-

មណ្ឌលជាតិហ្វកឹហ្វនឺកីឡាបាន
ប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ង្រចន្ទ
ថា៖«យោងតាមការណ្រនំារបស់
ក្រសួងអប់រំយើងនឹងចាប់ផ្តើម
ប្រមូលផ្តុំជាបណ្តើរៗនូវក្រមុថា្នាល
ហើយសបា្តាហ៍ក្រយនឹងមានការ-
ប្រមូលផ្តុំបានព្រញល្រញឬច្រើន
សហព័ន្ធកីឡា។រីឯក្រមុធំជម្រើស-
ជាតិយើងរង់ចំាសភាពការណ៍ឬ
ក្រសួងជំនាញណ្រនំាសិន»។
គួររំឭកថាប្រភ្រទកីឡាទំាង

៣២ប្រភ្រទដ្រលក្រសួងអប់រំ
អនុញ្ញាតឲ្រយមានការប្រមូលផ្តុំនៅ
ឆ្នាំ២០២០ន្រះរួមមានបាល់ទាត់
(U19និងU16)ត្រកា្វាន់ដូWT
ប៉្រតង់ហ្រលទឹកបាល់បោះចំបាប់
អត្តពលកម្មបាល់ទះ(ក្នងុសាល
និងឆ្ន្ររខ្រសាច់)ប្រដាល់សកល
សីដក់វាយកូនបាល់វូសូ៊កាយ-
សម្ព័ន្ធប្រណំាងទោចក្រយាន

គុនដាវត្រកា្វាន់ដូITFវាយកូន-
ឃ្លីលើតុវាយសីសូហ្វតិន្នីស
សូរីនហ្រសិកំាបូ៉ទ្រយីា៉ាត្លងុការ៉ាត្រ
ទូកប្រព្រណីនិងអន្តរជាតិវូ៉វីណាម
យូដូគុនល្របុក្កតោប្រដាល់គុនខ្ម្ររ
ទូកកោ្តាងវាយកូនគោលកីឡារំ
ជិះស្រះនិងកីឡាជឺជីតសូ៊។
ប្រភ្រទកីឡាទំាង៣២ដ្រល

មានកីឡាករ២៩០នាក់និង
កីឡាការិនី១០៨នាក់ន្រះត្រវូបាន
អនុញ្ញាតឲ្រយប្រមូលផ្តុំតំាងពីថ្ង្រទី
១ខ្រមករបុ៉ន្ត្រការរីករលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឲ្រយសកម្មភាព
ប្រមូលផ្តុំនោះត្រវូផ្អាករហូតមាន
ការអនុញ្ញាតជាថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំ
នៅព្រលន្រះ។
លោកសុខអាងអគ្គល្រខ-

ធិការសហព័ន្ធកីឡាគុនដាវកម្ពជុា
បានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថា៖«ក្រមុ
អត្តពលិកថា្នាលគុនដាវរបស់យើង
បានចាប់ផ្តើមហាត់វិញហើយ
ហើយសហព័ន្ធកីឡាជាតិមួយ
ចំនួនដូចជាចំបាប់សូហ្វតិន្នសី
កាយសម្ពន័្ធប្រដាល់គុនខ្ម្ររនិង
កីឡាវាយសីជាដើមក៏បានចាប់-
ផ្តើមហាត់ជាបណ្តើរៗដ្ររ»។
ចំណ្រកលោកបុ៊យសុភ័ណ្ឌ

អគ្គល្រខធិការសហព័ន្ធកីឡា
ប្រដាល់សកលកម្ពជុាប្រប់ថា៖
«ប្រដាល់សកលមានអត្តពលិក
ក្រមុថា្នាលចំនួន៨នាក់គឺបានចាប់
ផ្តើមហើយព្រះទទួលបានការ-
ណ្រនំាពីក្រសួង។ជាមួយគា្នាន្រះ
យើងចង់បង្វកឹពួកគាត់ដើម្របីឲ្រយ
មានសមត្ថភាពល្អឡើងវិញដើម្របី

ត្រៀមសម្រប់ព្រតឹ្តិការណ៍ប្រកួត
នានាទំាងជាតិនិងអន្តរជាតិព្រះ
កីឡាប្រយុទ្ធខកខនប្រកួតយូរ
មិនល្អទ្រ»។
ស្រដៀងគា្នាន្រះលោកណយ

ផណាអគ្គល្រខធិការសហព័ន្ធ
កីឡាកាយសម្ពន័្ធកម្ពជុាបានឲ្រយ
ដឹងដ្ររថា៖«កីឡាកាយសម្ព័ន្ធ
បានចាប់ផ្តើមហាត់ហើយតាម
ការអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងអប់រំ
ដោយយើងអនុវត្តតាមវិធាន-
សុវត្ថភិាព។យា៉ាងណាក៏ដោយ
ក្រមុកាយសម្ពន័្ធ មួយរយៈព្រល
ន្រះទោះមិនបានប្រមូលផ្តុហំាត់រួម
ម្រនត្រយើងបានហាត់តាមផ្ទះ
និងគ្រប់គ្រងមើលតាមអនឡាញ
ធ្វើឲ្រយសកម្មភាពនៅត្ររក្រសាបាន
នូវកម្រតិបច្ច្រកទ្រសល្អ»។
ជាមួយគា្នាន្រះក្រមុចំបាប់ដ្រល

មានការហ្វកឹហាត់សកម្មជាងគ្រ
ព្រលឈប់សម្រកនៅតាមផ្ទះ
នោះក៏បានប្រមូលផ្តុំឡើងវិញ
ដ្ររ។លោកធិនវិចិត្រអគ្គល្រខ-
ធិការសហព័ន្ធកីឡាចំបាប់កម្ពជុា
បានប្រប់ពីថ្ង្រចន្ទថា៖«ក្រុម
ថា្នាលចំបាប់មាន១៥នាក់(ស្រី
៤នាក់)ហើយយើងបានចាប់ផ្តើម
ប្រមូលផ្តុំវិញនៅថ្ង្រចន្ទន្រះ។
ក្រមុថា្នាលរបស់យើងបានហ្វកឹ-
ហាត់ជាប្រចំានៅតាមផ្ទះអី៊ចឹង
ការដាក់ឲ្រយប្រមូលផ្តុំឡើងវិញន្រះ
ពួកគ្ររក្រសាបាននូវកមា្លាយំកាយជា
ធម្មតាបុ៉ន្ត្របច្ច្រកទ្រសលើទីលាន
បាត់ច្រើនអី៊ចឹងយើងត្រវូត្រធ្វើការ
ពង្រងឹឡើងវិញ»៕

យុវតី រូប សេស់វ័យ ២០ ឆ្នា ំសាន្ត កុសុមៈ ដេល ចេះ ៤ 
ភាសា ជាបេក្ខនារី ដាក់ ពាកេយ បេកួត កញ្ញា ឯក ចក្ក វាឡ 
កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក
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