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កីឡា
RFU ចង់ឲ្យ មាន ទស្សនិកជន ៤ មឺ៉ន 
នាក់ ចូលរួម ក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍អន្តរ- 
ជា តិ នៅ ខ្រវិច្ឆកិា...ទំព័រ ១៥

ទស្សនីយភាព ទម្រង់សិល្បៈប៉រា ណ   
ល្ខោនខោលខ្នាតធំ  នឹង ត្រៀម សម្ដ្រង 
ដោយ ក្រម៉យ៉វជន ស្មគ័្រចិត្ត...ទំព័រ ១២

ជីវិត កម្សាន្ត

បូ៉លិសបង់ក្លាដែស
ជាង៦០០០នាក់
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
និង១៦នាក់ស្លាប់

សមត្ថកិច្ចបន្តសកសួរ
ចិន៤នាក់ពាក់ព័ន្ធ
គែឿងញៀននិងសរ-
ធាតុផែសំជាង១០០គីឡូ

កៃុង ដាក្កាៈ លោក អាកាំ
កាមរូលអាហ៍សានជាមន្ត្រី
ទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៅទី-
សា្នាក់ការប៉ូលិសបង់កា្លាដ្រស
បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថា
បគុ្គលកិប៉លូសិចនំនួ៦២០៦
នាក់នៅក្នុងនោះមានចំនួន 
១៨២៨នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី-
ដាកា្កាបច្ចបុ្របន្នបានធ្វើត្រស្តរក
ឃើញមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩
នៅក្នុងប្រទ្រសបង់កា្លាដ្រស
ដោយចំនួន១៦នាក់ក្នុង
ចំណោមពួកគ្រ បានសា្លាប់
ដោយសារឆ្លងជំងឺន្រះ។
លោកអាកំាកាមរូលអាហ៍- 

សានបានថ្ល្រងថា៖ «នៅក្នុង
ចំណោមអ្នកទាំងន្រះមាន
ប៉ូលិសចំនួន១៦នាក់បាន
សា្លាប់ដោយសារការឆ្លងវីរុសផ្លូវ- 
ដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មដី៏ចម្ល្រក
ន្រះ»ដោយបានបន្ថ្រមថាជន-
សីុវិលមា្នាក់ដ្រលបានធ្វើការជា-
មួយទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្របាប់ ក៏
បានសា្លាប់ដោយសារការឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩ន្រះដ្ររ។
លោកអាកាំកាមរូលអាហ៍-

សាន បានថ្ល្រងថា នៅក្នុង
ចណំោមប៉លូសិដ្រលឆ្លងសរបុ
ទាំងអស់មាន២៧៦៧នាក់
បានជាសះ...ត ទៅទំព័រ  ១០

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ សមត្ថកិច្ចន្រមន្ទីរ
ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពី
ម្រសិលមិញនៅកំពុងបន្តសាក-
សួរជនជាតិចិនចំនួន៤នាក់
បនា្ទាប់ពីចាប់ឃាត់ខ្លួននៅក្នុង
ប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបករណីក្រ-
ច្ន្រជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយ
ខុសច្របាប់ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនដោយរឹប-
អូសគ្រឿងញៀននិងធាតុផ្រសំ
ផ្រស្រងទៀតជាង១០០គីឡូក្រម។
បើតាមរបាយការណ៍មន្ទីរ

ប្រឆំាងគ្រឿងញៀនដ្រលផ្រសព្វ-
ផ្រសាយកាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយបញ្ជាក់
ថាជនសង្រស័យដ្រលត្រូវបាន
ឃាត់ខ្លួនរួមមានឈ្មោះ Lee
Shaofengអាយុ៤៨ឆា្នាំជា
ជនជាតិចិនមកពីកោះត្រវ៉ាន់
និងជនជាតិចិន៣នាក់ទៀត
រួមមានឈ្មោះHeYiRiអាយុ
៥៦ឆា្នាំឈ្មោះZhangJun
អាយុ៤៦ឆា្នាំនិងឈ្មោះCai
Taoអាយុ៤៥ឆា្នាំ។
ក្នងុការបង្ក្របន្រះសមត្ថកចិ្ច

រកឃើញវត្ថុតាងរួមមានសារ-
ធាតុញៀនសរុបទម្ងន់ជាង៧
គីឡូក្រមដ្រលរួមមានក្រតាមីន 
ជាង៥គីឡូក្រមម្រតំហ្វ្រតាមីន
ជាង២គីឡូក្រមហ្ររូ៉អុីន០,៣១ 
ក្រមនិងអិុចសា្តាសុី២៥,៧៥
ក្រម។ក្រពីន្រះសារធាតុ
គីមីផ្រសំផ្រស្រងទៀតមានសរុប
ជាង១០៩គីឡូក្រម។
លោកមក៉់ជតីូអគ្គស្នងការ-

រងនគរបាលជាតិនិងជាអគ្គ-
ល្រខាធកិាររងន្រអាជា្ញាធរជាតិ
ប្រយុទ្ធប្រឆំាងគ្រឿងញៀនបាន
ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាសមត្ថកិច្ច
កំពុងបន្តសុើបរកអ្នកពាក់ព័ន្ធ
នៅឡើយ។...តទៅទំព័រ  ៤

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុា-អាមែរិក
បន្តកើនឡើងជិត៣០ភាគរយក្នងុរយៈពែល៤ខែដើមឆ្នាំ

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វ្រភគីរវងប្រទ្រសកម្ពជុានងិ
អាម្ររកិនៅក្នងុរយៈព្រល៤ខ្រ
ដើមឆា្នាំ២០២០បានកើនឡើង
ជិត៣០ភគរយបើធៀបទៅ

នឹងរយៈព្រលដូចគ្នាកាលពីឆា្នាំ
២០១៩ដោយសារការរីករាល- 
ដាលន្រជងំឺកវូដី១៩ហាក់មនិ
ទាន់ប៉ះពាល់ខា្លាំងដល់ការនាំ-
ច្រញនាំចលូនៅប៉នុា្មោនខ្រដបំងូ
ដើមឆា្នាំន្រះ។ន្រះបើយោងតាម
ទនិ្ននយ័ពីការយិាលយ័ពាណជិ្ជ-

កម្មអាម្ររិក។
ទិន្នន័យពីការិយាល័យពា-

ណិជ្ជកម្មអាម្ររិក ដ្រលច្រញ
ផ្រសាយកាលពីចុងសបា្តាហ៍មុន
បងា្ហាញថាក្នុងរយៈព្រល៤ខ្រ
ដើមឆា្នាំ២០២០ទំហំពាណិជ្ជ-
កម្មរវងប្រទ្រសទាំង២មាន

តម្ល្រសរុប២១៣២,៤លាន
ដលុា្លារកើន២៩,៣១ភគរយ
ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាឆា្នាំ
២០១៩ដ្រលមានតម្ល្រត្រមឹត្រ
១៦៤៨លានដុលា្លារ។
ដោយឡ្រកសម្រប់ការនាំ-

ច្រញទំនិញ...ត ទៅ ទំព័រ ៧

 នៀម   ឆៃង 
 
ភ្នំ ពៃញៈ ក្រសួងសង្គមកិច្ច

អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្របទា  
បានអនុញ្ញាតឲ្រយសមាគម
អង្គការជាតិនងិអន្តរជាតិបើក
ដំណើរការស្រវថ្រទាំជំនួស

ចំពោះកុមារឡើងវិញប៉ុន្ត្រត្រូវ
អនុវត្តវិធានការបងា្ការ ទប់-
សា្កាត់ការចម្លងជងំឺកវូដី១៩ឲ្រយ
បានហ្មត់ចត់។ ន្រះបើតាម
ស្រចក្ដីណ្រនាំរបស់ក្រសួង
ដ្រលបានផ្រសព្វផ្រសាយកាលពី
ថ្ង្រម្រសិលមិញ។

យោងតាមស្រចក្ដីណ្រនាំ
ចុះថ្ង្រពុធ ទី០៣ខ្រមិថុនា
បញ្ជាក់ថាក្រសងួបានសម្រច
ផ្អាកដំណើរការផ្ដល់ស្រវន្រះ
បណោ្ដោះអាសន្នកាលពីកន្លង
ទៅដើម្របីទប់សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩។ប៉ុន្ត្របនា្ទាប់ពីរាជ-

រដា្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ពីភព-
ជោគជ័យន្រការបងា្ការ និង
ឆ្លើយតបចពំោះសា្ថានភពរាត-
ត្របាតន្រជំងឺកូវីដ១៩ក្រសួង
អនុញ្ញាតឲ្រយបើកដំណើរការ
ឡើងវិញដោយត្រវូគោរពវិធាន-
ការការពារយា៉ាងហ្មត់ចត់។

វិធានការដ្រលដាក់ច្រញ
ប្រងច្រកជា២ គឺវិធានការ
ដ្រលសហគមនងិអង្គការមនិ-
ម្រនរដា្ឋាភិបាលដ្រលជាអ្នក-
ផ្ដល់ស្រវថ្រទាំជំនួសចំពោះ
កុមារត្រវូគោរពតាមជាពសិ្រស
នៅតាមសហ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

កែសួងឲែយសែវាថែទំាជំនួសចំពោះកុមារបើកដំណើរករឡើងវិញបុ៉ន្តែតែវូអនុវត្តវិធានបង្ការ

ថ្មកៃនីត
កម្មករកំពុងពិនិត្រយមើលយា៉ាងផ្ទិតផ្ទង់ដើម្របីរៀបបន្តុបថ្មក្រនីតនៅក្នុងរោងចក្រមួយនៅខណ្ឌជ្រយចងា្វាររាជធានីភ្នំព្រញ

កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ។រូបថតហុងមិនា



បញ្ហាម្ហូបសាច់សត្វស្រុក
បច្ចបុ្របន្នមនិខ្វះខាតដចូកាល-
ពីទសវត្រសរ៍ឆ្នាំ៨០នោះទ្រដ្រល
កាលពីសម័យនោះសម្របូរព្រ-
ឈើសម្របរូជវីចម្រុះជាពសិ្រស
សត្វព្រដ្រលច្រើនព្រកច្រញ
ពពី្ររត់កាត់ថ្នលច់លូភមូិដ្រល
មានចនំនួសត្វព្រលើសលប់គឺ
អ្នកភមូិដាក់អន្ទាក់ដើម្របីទទួល-
ទានបានព្រះវាមិនមានតុល្រយ-
ភាពនៅក្នុងព្រ។ហ្រតុអ្វីបាន
ជាមកដល់សព្វថ្ង្រនៅត្រមាន
អ្នកហូបសត្វព្រទៀតខណៈ
សត្វព្រកំពុងត្រវិនសជិតផុត
ពូជអស់?
សត្វព្រដក៏ម្រមយួចនំនួត្រវូ

សា្ថាប័នរដ្ឋ ឬក៏សា្ថាប័នឯកជន
ឬក៏អង្គការក្ររដា្ឋាភិបាលនៅ
ត្រដាក់សា្លាកសញ្ញាដូចសា្លាក-
សញ្ញាក្រសួងសុខាភិបាលមាន
រូបពស់វ្រកមានពិសក្រសួង
មហាផ្ទ្រមានរូបតោសហព័ន្ធ
បាល់ទាត់កម្ពជុាយករបូសញ្ញា
គោព្រជានិមិត្តរូបរបស់ក្រុម
បាល់ទាត់កម្ពជុានិងក្លបិបាល់-
ទាត់បឹងក្រតមានរូបពស់នគ-
រាជជាដើមគឺសទុ្ធត្របង្ហាញនវូ
ក្តីស្រឡាញ់នងិអភរិក្រសសត្វព្រ
យកមកតំណាងជាតិ។
ត្រប្ររជាជនទុច្ចរិតរកសុី

ខុសច្របាប់នំគ្នាដើរបរបាញ់ឬ
ក៏ដាក់អន្ទាក់សត្វព្រយកមក
លក់ឲ្រយឈ្មញួធ្វើម្ហបូតាមភោជនីយ-
ដា្ឋានលចួលាក់ទៅវញិ។សរួថា
តើអ្នកត្រវូការហូបសាច់សត្វព្រ
នោះជានរណា? អ្នកត្រូវការ

សត្វព្រមានគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ
ត្រអ្នកក្រីក្រតូចតាចមិនសូវ
បានសាច់សត្វហ្នងឹហបូប៉នុ្មាន
ទ្រព្រះវាថ្ល្រជាងសាច់សត្វ-
ស្រុកធម្មតា។
ការបរបាញ់សត្វព្រន្រះដោយ-

សារត្រមានតម្រូវការទីផ្រសារ
ខា្លាំងយកមកហូបហើយអួត
ដាក់គ្នាថាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយ
ប៉ូវកមា្លាំងទៀត។ម្រយ៉ាងទៀត
សល់ពីហូបសាច់ឈ្មួញទិញ
ស្រប្រកយកមកធ្វើឱសថបរុាណ
ខ្ម្ររ ឬចិនទៀតផង។ ថ្មីៗន្រះ
មានការបរបាញ់សត្វព្រមាន
លក្ខណៈទ្រង់ទ្រយកាន់ត្រធំ
ព្រនព្របាញ់សទុ្ធត្រប្រើគ្រប់
មានជាតិគីមីបាញ់ពីថ្ង្រទុកយប់
បានចូលទៅយកដើម្របីកំុឲ្រយស្អុយ
ដូចករណីបាញ់សត្វទន្រសាង
២ក្របាលជាសត្វព្រកម្រនៅ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាស្ថិតនៅឃុំ
ពូជ្រ ស្រុកព្រជ្រដាខ្រត្ត
មណ្ឌលគិរីកាលពីខ្រឧសភា
ឆ្នាំ២០២០គឺនៅរកមុខអ្នក-
បាញ់មិនទាន់ឃើញផង។
ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររអ្នកបាញ់

សមា្លាប់សត្វ«ក្រងកងធំ»បាន
ចូលខ្លនួមកសំុទោសសាធារណ-
ជននិងធ្វើកិច្ចសន្រយឈប់ប្រព្រឹត្ត
កំហុសនៅក្រសួងបរិសា្ថានដ្រល
គត់បានបាញ់នៅព្រលទៅ
កម្រសាន្តនៅរមណីយដា្ឋានទឹក-
ធា្លាក់អន្លង់ក្ម្រងល្រងទឹកជ្រះ
៩ជាន់ក្នងុឧទ្រយនជាតិព្រះមនុ-ី
វង្រសបកូគោក្នងុភមូិសាស្ត្រខ្រត្ត
កពំត។ន្រះបើតាមស្រចក្តីរាយ-
ការណ៍របស់ក្រសួងបរិសា្ថាន
នៅលើគ្រហទពំរ័រយៈព្រល៤
ខ្រដើមឆ្នាំ២០២០មន្ត្រីឧទ្រយ-
នុរក្រសន្រក្រសួងបរិសា្ថានបាន

បង្ក្របបទល្មើសធនធានធម្ម-
ជាតិបានចំនួន២៣៣៣ករណី។
ក្នុងនោះគ្រន់ត្រដោះអន្ទាក់
សមា្លាប់សត្វព្របានចនំនួ៨៩
៥០អន្ទាក់ព្រមទាំងបានដក-
ហូតកាំភ្លើងកាំភ្លើងក្រច្ន្រសា្នា
ត្រះដ្រលប្រើប្រស់សម្រប់បរ-
បាញ់សត្វបានចំនួន២៣៩
ដើម។លើសពីន្រះក៏មានមនុស្រស
ជិត២០០នក់ត្រវូចងក្រងសំណំុ-
រឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្របី
ជំនុំជម្រះក្តីតាមនីតិវិធី។
ត្រទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

ក៏ការបង្ក្របភោជនីយដា្ឋានដ្រល
លក់ម្ហបូសត្វព្រកម្រចាត់វិធាន-
ការឬបិទហាងទំាងនោះណាស់។
អ៊ចីងឹបើទផី្រសារនៅត្រដើរនៅត្រ
ត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់នៅត្រផ្តល់
បន្តទៅទៀតអី៊ចឹងមានត្រច្រញ
គោលការណ៍បិទហាងលក់សាច់
សត្វព្រត្រម្តង មិនត្រឹមត្រទៅ

ចាប់ផាកពនិយ័នោះទ្រ។ព្រះ
សត្វព្រកាន់ត្រខើចទៅៗ ចង់អស់
បើទោះបីជាមានការខំប្រឹងលើក-
ស្ទួយសត្វព្រដ៏កម្រក៏ដោយ
ដូចនៅខ្រត្តកំពង់ធំមានរូប-
សំណាកដំរីជាន់ខា្លានៅខ្រត្ត
មណ្ឌលគិរីមានរូបសំណាក
សត្វគោព្រ១គូដ្ររ។អ៊ីចឹង
សំណួរសួរថាហ្រតុអ្វីបានជា
នៅប្រទ្រសគ្រមានសិទ្ធិបាញ់
សត្វព្របាន?
ករណីន្រះនៅប្រទ្រសជឿន-

លឿនដូចនៅប្រទ្រសអាម្ររិក
ក្តីនៅប្រទ្រសអូស្ត្រលីក្តីគ្រមាន
កន្ល្រងអភិរក្រសមានកន្ល្រងអនុ-
ញ្ញាតឲ្រយបាញ់សត្វព្របាញ់ល្រង
កម្រសាន្តបានត្រក៏ត្រូវបង់លុយ
ដ្ររ។ដូចសត្វកង់ហ្គរូូនៅប្រទ្រស
អូស្រ្តាលីមានប្រភ្រទអនុញ្ញាត
ឲ្រយហូបបានព្រះវាច្រើនព្រក
មិនមានតុល្រយភាពជាមួយនឹង

កន្ល្រងរស់នៅហើយវារត់ប្រស្រច-
ប្រសាចកាត់ថ្នល់ឬក៏មកបំផា្លាញ
ផលដំណាំកសិកម្មអ៊ីចឹងលក្ខ-
ខណ្ឌន្រះរដ្ឋគ្រអនុញ្ញាតឲ្រយបាញ់
សមា្លាប់(www.animallaw.
info)។ចំណុចន្រះគឺផ្ទុយពី
ស្រុកខ្ម្ររដ្រលកំពុងត្រហិន-
ហោចព្រឈើផងនិងសត្វព្រ
ខើចទៅៗគឺតម្រវូឲ្រយមានតុល្រយ-
ភាពន្រការរស់នៅរបស់ព្រឈើ
និងជីវចម្រុះឡើងវិញសូម្របីត្រ
សត្វតា្មាតដ្រលគគ្រិចសុីត្រ
គរំង់ឬកស៏ត្វស្អយុរលយួកគ៏្រ
នៅត្រថ្រទាំវាដ្ររព្រះដើម្របី
រក្រសាតុល្រយភាពបរិសា្ថាន។ វិស័យ
ទ្រសចរណ៍ក៏និយមចាប់ផ្តើម
មានការក្រច្ន្រទ្រសចរណ៍
កម្រសាន្តតាមប្របធម្មជាតិការ-
ថ្ររក្រសាសត្វព្រទាំងបក្រសាបក្រសី
ទាំងសត្វល្មូនផងដ្ររ។
បើតាមបទពិសោធល្អៗ

អំពីការស្រឡាញ់បរិសា្ថាននិង
ការស្រឡាញ់សត្វព្រដោយ
មិនទទួលទានសត្វព្រន្រះគឺ
ជនបរទ្រសដ្រលមានអរយិធម៌
ខ្ពង់ខ្ពស់គឺបានចម្លងវប្របធម៌
ថ្ររក្រសាសត្វព្រន្រះមកអ្នក
ធ្វើការជាមួយឬក៏កូនសិស្រស
សាលាឯកជនដ្រលពួកគ្រ
ត្រងត្រលើកទឹកចិត្តឲ្រយកូន-
សិស្រសពួកគ្រស្រឡាញ់ រៀន
របៀបថ្រទំាសត្វព្រតំាងពីតូចៗ 
មកម្ល្រ៉ះសមូ្របីត្រសត្វឆ្ក្រនងិឆ្មា
ចញិ្ចមឹនៅផ្ទះវញិកព៏កួគ្រលើក-
ទកឹចតិ្តឲ្រយចញិ្ចមឹនងិស្រឡាញ់
ផងដ្ររត្រហាមហូបសាច់ឆ្ក្រ
ដាច់ខាត។
ហ្រតុដចូ្ន្រះហើយសមូនំគ្នា

បញ្ជូនសារតៗគ្នាឈប់ហូប
សាច់ព្រតទៅទៀតថាសត្វ-
ព្រគ្មានទៅឆ្ងាញ់ឬក៏ប៉ូវជាង
សាច់សត្វស្រកុនោះទ្រគឆឺ្ងាញ់
ដូចត្រគ្នាសំខាន់ឲ្រយត្រសាច់
ហ្នឹងស្រស់និងអ្នកធ្វើម្ហូបច្រះ
ធ្វើឲ្រយឆ្ងាញ់ទ្រ។ រីឯការបង្ក្រប
ហាងលក់សាច់ព្រគឺបទិហាង
ត្រម្តងកុំឲ្រយបន្តដដ្រលៗទៀត
ពោលគឺបិទកន្ល្រងតម្រូវការ
ចោលត្រម្តង។
ចណំចុសខំាន់១ទៀតគឺការ-

អប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្រយស្រឡាញ់
សត្វព្រនិងការមិនហូបសត្វ-
ព្រនៅតាមគ្រះឹសា្ថានអប់រំទីវត្ត-
អារាមនងិតាមបណា្តាញសង្គម
ឬក៏ការដាក់សំណួរប្រឡង-
ប្រជ្រងយករង្វាន់ និងរឿង
កំប្ល្រងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្រសន៍
ត្រម្តង៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាម-

រយៈ soprach.tong@
phnompenhpost.com

វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងកិច្ចការនរី
បាននិងកំពុងបន្តបណ្ដះុបណា្តាល
គ្រូបង្គោលថា្នាក់តំបន់ជំហានទី
១ស្តីពីបទដា្ឋានអប្របបរមាសម្រប់
ការផ្តល់ប្រកឹ្រសាជាមលូដា្ឋានដល់
ស្រ្តីនិងក្ម្រងស្រីរងគ្រះដោយ
អំពើហិង្រសាខណៈការងរន្រះ
ទើបធ្វើបានចំនួន៨ខ្រត្តក្នងុចំ-
ណោមគម្រង២៥ខ្រត្តស្រប
តាមគោលនយោបាយរាជរដា្ឋា-
ភិបាលក្នងុការផ្ទ្ររធនធានមនុស្រស
និងថវិកាទៅថា្នាក់ក្រមជាតិ។
លោកស្រីសសុីណ្រតអ្នក-

នំពាក្រយ និងជាអនុប្រធានន-

យកដា្ឋានការពារផ្លូវច្របាប់ន្រ
ក្រសួងកិច្ចការនរីបានថ្ល្រង
ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍កាលពីម្រសលិ-
មិញថាកាលពីថ្ង្រសុក្រទី៥ខ្រ
មិថុនក្រសួងបានបញ្ចប់វគ្គ-
បណ្ដុះបណា្តាលគ្រូបង្គោលដល់
មន្រ្តី/ភា្នាក់ងរនគរបាលយុត្តិ-
ធម៌ថា្នាក់ក្រមជាតិរបស់ក្រសួង
ចនំនួ២៥នក់ប្រសុ៦នក់មក
ពីខ្រត្ដចំនួន៨ក្នុងគម្រង២៥
រាជធានីខ្រត្ត។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«តាមផ្រន-

ការរបស់ក្រសួងសម្រប់ជំហាន
ទី១ន្រះយើងនឹងបណ្ដះុបណា្តាល
គ្រូបង្គោលទាំង២៥ រាជធានី-
ខ្រត្ដស្តីពីបទដា្ឋានអប្របបរមា

សម្រប់ការផ្តល់ប្រកឹ្រសាជាមលូ-
ដា្ឋានដល់ស្រ្តីនិងក្ម្រងស្រីជាជន-
រងគ្រះដោយអំពើហិង្រសាទាក់-
ទងនឹងយ្រនឌ័រ...ដោយចាប់-
ផ្ដើមពីខ្រមិថុនន្រះ រហូតដល់
ខ្រសីហា»។
លោកស្រីថ្ល្រងថាវគ្គបណ្ដុះ-

បណា្តាលជំហានដំបូងន្រះក្រ-
សួងកិច្ចការនរីចង់ឲ្រយមន្រ្ដីនៅ
ថា្នាក់ក្រមជាតិកា្លាយជាអ្នក-
ផ្ដល់ស្រវាល្អដល់ស្រ្តីនិងក្ម្រង-
ស្រីជាជនងយរងគ្រះដោយ
អំពើហិង្រសាទាក់ទងនឹងយ្រន-
ឌ័រ។ហ្រតុន្រះមន្ត្រីចាំបាច់ត្រូវ
ពង្រឹងសមត្ថភាពចំណ្រះដឹង
នងិការស្វ្រងយល់លើវធិីសាស្រ្ដ

ផ្លូវចិត្ដសម្រប់ជួយដល់ក្រុម
ជនងយរងគ្រះ។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«ក្រយ

ទទួលបានការបណ្ដុះបណា្តាល
ន្រះមន្រ្ដីរបស់យើងក៏អាចយក
ចំណ្រះដឹងទៅបញ្ជា្របបន្ថ្រម
ដល់មន្រ្ដី និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅ
ថា្នាក់ក្រមជាតិព្រះគោលដៅ
របស់ក្រសួងក៏ចង់ពង្រីកធន-
ធានមនុស្រសក្នុងការផ្ដល់ស្រវា
ន្រះឲ្រយដល់មលូដា្ឋានព្រះមន្រ្ដី
ជំនញនៅក្រសួងកិច្ចការនរី
មិនអាចចុះទៅដល់មូលដា្ឋាន
គ្រប់ខ្រត្ដក្រុងបានគ្រប់ព្រល-
វ្រលាឡើយ»។
លោកស្រីថាដូច្ន្រះក្រសួង

បានឲ្រយមន្រ្ដីឡើងមកពីទាងំ២៥
រាជធានីខ្រត្ដដើម្របទទួលការ-

បណ្ដុះបណា្តាលឲ្រយកា្លាយទៅជា
គ្រូបង្គោល។...តទៅទំព័រ៣
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

ល្មមឈប់ហូបសាច់សត្វព្រាទៅវាមិនឆ្ងាញ់លើសសត្វស្រាកុទ្រា

សត្វទនេសោងដេលជាប់អន្ទាក់ពេនពេហើយកេយមកបានងាប់។រូបថតក្រសួងបរិសា្ថាន

ក្រាសួងកិច្ចការនារីបន្តបណ្ដះុបណ្ដាលគ្រាបូង្គោលជួយស្រា្តីនិងកុមារងាយរងគ្រាះ

ការបេគល់បណ្ណបញ្ជាក់ការសិកេសោដល់គេបូង្គោលថ្មីៗ នេះ។រូបក្រសួងកិច្ចការនរី



ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នពំេញៈ ក្រសួងអបរំ់យវុជននិងកីឡា
ប្រកាសឲ្រយមន្ទីរអប់រំ ឬអង្គភាពក្រម
ឱវាទទីស្តីការក្រសួងទាំងអស់នៅទូទាំង
ប្រទ្រសផ្អាកការផ្លាស់ប្តូរទីកន្ល្រងបម្រើ
ការងាររបស់បគុ្គលកិអបរ់ំក្នងុឆ្នានំ្រះដើម្របី 
ពិនិត្រយនិងដោះស្រយស្ថានភាពលើស-
ខ្វះគ្រូបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្រសា។
ស្រចក្តីជម្របជនូច្រញថ្ង្រទ៥ីមថិនុា

ចុះហត្ថល្រខាដោយលោកហង់ជនួណារ៉នុ  
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
បានឲ្រយដឹងថា ការសម្រចន្រះ គឺដើម្របី
ឲ្រយក្រសងួអបរ់ំមានមលូដ្ឋានក្នងុការបន្ត
ពនិតិ្រយនងិដោះស្រយស្ថានភាពលើស-
ខ្វះគ្រូបង្រៀន ជាពិស្រសគ្រូបង្រៀន
កម្រិតឧត្តមនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្រសា
សធារណៈ។
ក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថា៖«ក្រសួង

សម្រចផ្អាកការផ្លាស់ប្តូរទីកន្ល្រងបម្រើ
ការងាររបស់បគុ្គលកិអបរ់ំទាងំការផ្លាសប់្តរូ
ក្នុងរាជធានី-ខ្រត្ត និងការផ្លាស់ប្តូរឆ្លង
រាជធានី-ខ្រត្ត សម្រប់ឆ្នាំ២០២០។
អាស្រ័យដូចបានជម្របជូនខាងលើន្រះ
សមូឯកឧត្តមលោកជទំាវលោកលោកស្រី 
ចាត់ច្រងផ្រសព្វផ្រសាយឲ្រយបានទូលំទូលាយ
និងមានចំណាត់ការបន្តតាមការគួរ»។
លោករស់សុវាចាអ្នកនាំពាក្រយក្រសួង

អប់រំយុវជននិងកីឡាប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
ពីម្រសិលមិញថា ដោយសរត្រកម្ពុជា
នៅមានបញ្ហាខ្វះគ្រូបង្រៀនទើបតម្រូវឲ្រយ
ក្រសួងត្រូវរៀបចំផ្រនការក្នុងព្រល
ខាងមខុដើម្របីជ្រើសរើសគ្របូង្រៀនបន្ថ្រម
សម្រប់បំព្រញកន្ល្រងខ្វះខាត។លោក
បន្តថាការជ្រើសរើសគ្រូបន្ថ្រមន្រះក៏ដើម្របី
ឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនសិស្រសានុសិស្រស
បច្ចុប្របន្ន និងអនាគត បើទោះជាការរើក-
រាលដលន្រជងំឺកវូើដ១៩មនិទាន់មានការ- 

ចុះថយក៏ដោយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការផ្អាកការផ្លាស់-

ប្តូរទីកន្ល្រងបម្រើការងាររបស់បុគ្គលិក-
អបរ់ំក្នងុឆ្នានំ្រះគជឺាករណីថ្មីដោយសរ
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មាន
ផ្រនការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិត
ឧត្ដមបង្រៀននៅវិទ្រយាល័យឱ្រយគ្រប់តាម- 
តម្រូវការនាព្រលខាងមុខ។
បើតាមលោករស់សុវាចា បានឲ្រយដឹង 

ថានៅឆ្នាំ២០២០ន្រះ គ្រូបង្រៀនគ្រប់-

កម្រិតនៅទូទាំងប្រទ្រសមានប្រមាណ
១២មុឺននាក់។ តាមផ្រនការ ក្រសួងត្រូវ- 
ការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម
បន្ថ្រម ដើម្របីបំព្រញការខ្វះគ្រូប្រមាណ 
៣០០០នាក់។
លោកស្រីអុ៊កឆយ៉ាវើប្រធានសមាគម-

គ្របូង្រៀនកម្ពជុាឯករាជ្រយលើកឡើងថាក្នងុ  
អឡំងុព្រលន្រះបើពតិជាមានការជ្រើសរើស  
គ្រូបង្រៀនបន្ថ្រមម្រននោះគឺគ្រន់ត្រជា
ការខ្ជះខា្ជាយថវកិារដ្ឋប៉ណុ្ណោះ។ព្រះអឡំងុ   
ព្រលកូវើដន្រះសូម្របីត្រគ្រូបង្រៀនក៏មិន-
អាចបំព្រញការងាររបស់ខ្លួនបានផង។
លោកស្រីបន្តថាផ្រនការជ្រើសរើសគ្រូ-

បង្រៀនថ្មីន្រះអាចគ្រនត់្រជាការជ្រើសរើស   
បក្ខពួកឬបុគ្គលដ្រលមានស្រស្រឡាយ
របសខ់្លួនត្រប៉ុណ្ណោះ។
លោកស្រីបញ្ចាក់ថា៖«យើងមើល

ចពំោះគ្របូង្រៀនដ្រលថាខ្វះហ្នងឹគឺឃើញ   
ថាដចូជាមនិខ្វះទ្រ។ព្រះអីគ្រូច្រើនណាស់ 
ដ្រលគាត់បង្រៀនអត់គតិក្នងុក្របខណ័្ឌរដ្ឋ  
ព្រះអីអ្នកគ្រូលោកគ្រូយើងដោយសរ- 
ត្រប្រក់ខ្រគាត់តិចគាត់ព្រយួរកន្ល្រងមួយ
គាត់ទៅបម្រើកន្ល្រងមួយ។កន្លងមក
ប្រកខ់្រតចិនៅសលារដ្ឋពកួគាត់នាគំា្នា
ទៅបង្រៀននៅសលាឯកជន។គ្រនត់្រ
មានឈ្មោះកូនខ្មោច[មានឈ្មោះអត់
បង្រៀន]គឺមានច្រើនគួរសមដ្ររ ប៉ុន្ត្រ
គ្រន់ត្រគ្រធ្វើមិនដឹងមិនឮ»៕

វ៉ន ដារ៉ា
 
ភ្នពំេញៈ  លោកជនិមា៉ាលនី

អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងយុត្ដិធម៌
បានឲ្រយដឹងកាលពីម្រសិលមិញ 
ថាក្រុមការងារទាំង៤ក្រុមន្រ- 
«គណៈកម្មការដឹកនាំយុទ្ធនា-
ការដោះស្រយការកកស្ទះ-
សំណុំរឿងនៅតាមសលា-
ដំបូងរាជធានីខ្រត្ត» របស់
ក្រសងួយតុ្ដិធម៌កពំងុវាយតម្ល្រ
លទ្ធផលន្រយុទ្ធនាការរយៈ-
ព្រល១ខ្រហើយនឹងបងា្ហាញ
លទ្ធផលនៅសបា្ដាហ៍ក្រយ
មុនព្រលអនុវត្តយុទ្ធនាការ-
ជុំទី២បន្តទៀត។
លោកបានថ្ល្រងថាក្រុមការ- 

ងារទំាង៤ក្រមុកំពុងប្រជំុផ្ទ្រក្នងុ
ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្រ
លទ្ធផលន្រការអនុវត្តយុទ្ធ-
នាការដោះស្រយការកកស្ទះ-
សំណំុរឿងនៅតាមសលាដំបូង
ខ្រត្តគោលដៅសម្រប់រយៈព្រល 
១ខ្រដំបូង និងរៀបចំផ្រនការ
ចុះអនុវត្តយុទ្ធនាការជុំទី២នៅ
សបា្តាហ៍ក្រយន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្រមុការងារ

នឹងចុះធ្វើការវាយតម្ល្រលទ្ធផល
ន្រការអនុវត្តយុទ្ធនាការសម្រប់
១ខ្រដំបូង។លទ្ធផលនឹងប្រកាស 
នៅព្រលក្រយ។ក្រុមការងារ
អនុវត្ដយុទ្ធនាការនឹងប្រកាស
លទ្ធផលន្រការអនុវត្ដយុទ្ធនា- 
ការន្រះក្នុងព្រល១ខ្រម្ដង»។
ដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាការ-

កកស្ទះសំណំុរឿងនៅតាមស-
លាដំបូងរាជធានីខ្រត្ដលោក
កើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងយុត្តិធម៌

បានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការន្រះ
កាលពីថ្ង្រទី១៨ខ្រឧសភាកន្លង 
ទៅក្រយពីរកឃើញមាន
សណំុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដ្រលនៅ
ស្រសសល់មនិទាន់បានចាត-់
ការសរុបជិត៤មុឺន។
លោករដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងយុត្តិ-

ធម៌ដ្រលទើបកាន់តណំ្រងថ្មីរបូ
ន្រះរំពឹងថាតាមរយៈយុទ្ធនា- 
ការន្រះនឹងកាត់បន្ថយការកក-
ស្ទះសំណុំរឿងបានប្រមាណពី

៥០ទៅ៧០ភាគរយក្នងុរយៈ-
ព្រល៦ខ្រខាងមុខ។
ក្រសងួយតុ្ដិធម៌បានបញ្ជាក់

ថាដើម្របីធានាដល់ការអនុវត្ដ
យុទ្ធនាការដោះស្រយការកក-
ស្ទះសំណំុរឿងនៅតាមសលា-
ដំបូងរាជធានីខ្រត្ដជាពិស្រស
ដើម្របីជួយដល់សលាដំបូងឲ្រយ
អនុវត្ដយុទ្ធនាការបានជោគជ័យ 
និងត្រមឹត្រូវក្រសួងបានសម្រច
បង្កើតគណៈកម្មការដឹកនំាយុទ្ធ-

នាការដោះស្រយការកកស្ទះ-
សំណំុរឿងនៅតាមសលា-
ដំបូងរាជធានីខ្រត្តហៅកាត់ថា
«គ.យ.ក.ស.»។
បើតាមក្រសួងយុត្តិធម៌គណៈ- 

កម្មការន្រះមានក្រុមការងារ
ចំនួន៤ក្រុមជាស្រនាធិការ
ដឹកនំាអនុវត្ដយុទ្ធនាការនៅតាម
សលាដំបូងរាជធានីខ្រត្ដក្នុង
តំបន់ដ្រលខ្លួនទទួលខុសត្រូវ
នីមួយៗ។ក្រមុការងារទំាងន្រះ 
ត្រូវអនុវត្ដតួនាទី និងភារកិច្ច
របស់ខ្លួនស្របតាមគោល- 
ការណ៍ណ្រនំានិងវិធានការចំា-
បាច់នានារបស់គ.យ.ក.ស.។ 
   ចំណ្រកសលាដំបូងនិង
អយ្រយការអមសលាដបំងូរាជ-
ធានីខ្រត្ដ គឺជាតួអង្គប្រតិបត្ដិ-
យុទ្ធនាការដ្រលត្រូវប្រកាន់
ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍ច្របាប់ព្រម-
ទំាងមានភាពមា្ចាស់ការនិងមាន
ឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រយ
ការកកស្ទះសំណុំរឿងជាពិ-
ស្រសចលូរមួអនវុត្ដយទុ្ធនាការ
ដោយគោរពឲ្រយបានត្រឹមត្រូវនូវ
អភិក្រមការងារក្នុងការអនុវត្ដ
យុទ្ធនាការន្រះ៕

ថ្ង្រអងា្គរទី៩ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ក្រមុការងារក្រសួងយុត្តធិម៌កំពុងវាយតម្ល្រការអនុវត្តយុទ្ធ- 
នាការដោះស្រយបញ្ហាកកស្ទះសំណំុរឿងតាមតុលាការ

លោក ជិន ម៉ាលីន អ្នកនំាពាកេយកេសួងយុត្តធិម៌ក្នងុសន្នសីិទកាសេត កាលពីខេមេសា កន្លងមក។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

អ្នកគេមូ្នាក់កំពុងបងេៀនសិសេសនៅសាលារៀន១ក្នងុកេងុភ្នពំេញ។ រូបថតភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ក្រសួងអប់រំប្រប់ស្ថាប័នក្រមឱវាទផ្អាកប្តរូកន្ល្រងបម្រើការរបស់បុគ្គលិកអប់រំឆ្នានំ្រះ

ក្រសួងកិច្ច... 
តពីទំព័រ២...ការបណ្ដះុបណា្ដាល

ន្រះគឺជាជំហានទី១ត្រក្រសួង
កិច្ចការនារើនៅមានជំហានបន្ត-
បនា្ទាប់ទៀត។
លោកស្រីញាណសុចិត្រ

អគ្គនាយកន្រអគ្គនាយកដ្ឋាន-
អភិវឌ្រឍន៍សង្គមក្រសួងកិច្ចការ-
នារើកាលពីថ្ង្រទី៥ខ្រមិថុនាបាន
ចូលរួមធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធី- 
បិទវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលដល់គ្រូ
បង្គលទាងំ២៥នាក់ដ្រលមក
ពីខ្រត្ដចនំនួ៨ន្រះបនា្ទាបព់ីពួក-
គាត់បានបញ្ចប់វគ្គរយៈព្រល៣
ថ្ង្រប្រកបដោយជោគជ័យតាម
ការគ្រងទុក។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«ជាលទ្ធ-

ផលន្រវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលមន្រ្ត/ី
ភា្នាក់ងារនគរបាលយុត្តធិម៌សិកា្ខា- 
កាមបានយល់ដឹងអំពីបទដ្ឋាន
អប្របបរមាសម្រប់ការផ្តល់ស្រវា
ជាមូលដ្ឋានដល់ស្ត្រី និងក្ម្រង-
ស្រីជាជនរងគ្រះដោយអំពើ
ហងិ្រសាដ្រលទាក់ទងនងឹយ្រនឌរ័
និងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជនរង- 
គ្រះនៅក្នុងបទដ្ឋានអប្របបរមា 
និងរបៀបថ្រទំាខ្លនួឯង ក្នងុនាម 
ជាអ្នកផ្តល់ស្រវា»។
លោកស្រីថ្ល្រងដ្ររថាតាម

រយៈវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលន្រះដ្ររ
សកិា្ខាកាមបានអនវុត្តការសក- 
ល្របងបង្រៀនអំពីម្ររៀនបទដ្ឋាន
អប្របបរមាដើម្របីពង្រឹងសម្ថភាព
របស់ខ្លនួក្នុងការកា្លាយខ្លនួជាអ្នក
បណ្ដះុបណា្ដាលបន្តទៅអ្នកផ្តល់- 
ស្រវានៅថា្នាក់ក្រមជាតិ។
លោកអំសអំាតអ្នកឃ្លាំមើល

បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្រសន្រអង្គការ
លកីាដូបានលើកឡើងថាកន្លង
មករាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួង 
កិច្ចការនារើបានធ្វើការងារមួយ
ចនំនួហើយលើការផ្រសព្វផ្រសាយពី
អំពើហិង្រសាទាក់ទងនឹងយ្រនឌ័រ 
ចំពោះស្រ្ដីនិងកុមារន្រះត្រហាក់
មិនទាន់ទូលំទូលាយ។
លោកថា៖«អ្វីដ្រលសំខាន់

ការផ្រសព្វផ្រសាយនោះ វាអត់ទាន់
គ្រប់ជ្រងុជ្រយទ្រ។យើងគំាទ្រ
ចំពោះការបើកវគ្គបណ្ដះុបណា្ដាល
ប្របន្រះដល់មន្រ្ដីរាជធានីខ្រត្ដន្រះ
ក្នងុការផ្ដល់ស្រវាអពំីកចិ្ចការពារ 
ស្រ្តីនិងកុមារ។ពលរដ្ឋមួយចំនួន
ពួកគាត់មិនទាន់បានយល់ច្របាស់
អំពីទីកន្ល្រងទទួលស្រវានិងការ-
ផ្ដល់ស្រវារបស់មន្រ្ដីនៅថា្នាក់-
ក្រមជាតិន្រះ»។
លោកសំអាតបានបន្តថា

ករណីអំពើហិង្រសានិងការរំលោភ
បំពានលើស្រ្តីនិងកុមារនៅត្រជា
ការគួរឲ្រយព្រយួបារម្ភ។ ដូចជា
បញ្ហារំលោភស្រពសន្ថវៈ គឺនៅ
ស្ថតិក្នងុស្ថានភាពកាន់ត្រឃោរ- 
ឃៅដោយមានទំាងករណីរំលោភ-
សមា្លាប់ឪពកុរលំោភកនូខ្លនួឯង
ឬតារំលោភចៅជាដើម៕



តពទំីព័រ១...លោកបញ្ជាកថ់ា
ក្នងុចណំោមពកួគេអ្នកខ្លះបាន
ចូលមកកម្ពជុាយូរហើយដោយ
បានធ្វើការនៅកេុមហ៊ុន។
លោកមានបេសាសន៍ដូច្នេះ

ថា៖«សារធាតុញៀនជាគេឿង-
ញៀនសទុ្ធតេ៧គឡីូជាងទេ។
កេពីនេះគឺជាសារធាតុផេសំយក
មកបូកលាយគ្នាជាង១០០
គឡីកូេម។ករណីនេះវាធដំេរ។
ប៉ុន្តេក្នុងរយៈពេល៥ឬ៦ខេ
ដើមឆ្នាំ២០២០នេះមានករណី
ធំៗ យើងចាប់បាន២០គឡីូៗ ។
ប៉ុន្តេអានេះវាមានកន្លេងលួច-
លាក់កេច្នេវាមានឧបករណ៍
សមា្ភារសមេប់កេច្នេ»។លោក
ថ្លេងថាកន្លេងដេលលួចលាក់
ផលិតគេឿងញៀននេះជនសងេស័យ
ទើបតេជួលបានបេមាណ២ឬ
៣ខេមុនប៉ុន្តេពួកគេតេងដូរពី
កន្លេង១ទៅកន្លេង១។
លោកបញ្ជាក់ដេរថាសមត្ថ-

កិច្ចដំបូងចាប់ខ្លួនជនសងេស័យ
នៅទីតាំងមួយកេបេរសា្ថានទូត
អូស្តេលីដោយរកឃើញមាន
គេឿងញៀនបេមាណ៥គីឡូ-
កេម។បន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ច
ឈានទៅចាប់បង្កេបនៅបន្ទប់
មួយនេខុនដូសុភា រកឃើញ

គេឿងញៀន២គឡីូកេមទៀត
និងរកឃើញឧបករណ៍ផលិត
និងសារធាតុផេសំផេសេងទៀត។
លោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកចិ្ចមនិ
ទាន់បញ្ជូនជនសងេស័យទៅ
តលុាការនៅឡើយដោយសារ
សមត្ថកិច្ចតេូវសាកសួររកអ្នក-
ពាក់ពន័្ធហើយថរិវេលានេការ-
ឃាត់ខ្លួនក៏៏មិនទាន់អស់ដេរ។
នៅដើមខេមិថុននេះករណី

គេឿងញៀនធំៗ តេវូសមត្ថកចិ្ច
បង្កេបជាបន្តបន្ទាប់។លោក
មក៉់ជតីូថ្លេងថាការបង្កេបនេះ
ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកចិ្ចបាន
សេវជេវរកឃើញ។លោកថា
ករណីចុងកេយនេះ បេហេល
ជាពួកឧកេិដ្ឋជនគេឿងញៀន
សាកលេបងធ្វើឡើងវិញបន្ទាប់
ពីការរាតតេបាតនេជំងឺកូវីដ១៩។
លោកមានបេសាសន៍ថា៖

«សេុកយើងសំណាងហើយ
ដេលយើងបង្កេបបានទាន់។
ពួកនេះតាមមើលទៅទិសដៅ
របស់វាគឺផលិតហើយកេច្នេ
ហើយបញ្ជូនចេញកេ»។
មន្ទរីបេឆំងគេឿងញៀនកាល-

ពីយប់ថ្ងេទី៤ខេមិថុនក៏បាន
បង្កេបករណីគេឿងញៀនដាច-់
ដោយឡេកមួយទៀតដោយ

បានឃាត់ខ្លួនជនសងេស័យមា្នាក់
ឈ្មោះឈនួប៊នុគង់ភេទបេសុ
អាយុ២៩ឆ្នាំជនជាតិខ្មេរនៅកេបេរ
ផេសារដើមគក្នងុខណ្ឌទលួគោក
រាជធានីភ្នពំេញ។ករណីនេះសមត្ថ-
កចិ្ចរកឃើញគេឿងញៀនមេត-ំ
ហ្វេតាមីនបេភេទទឹកកកឬICE
ទម្ងន់សុទ្ធជាង១គីឡូកេម។
កាលថ្ងេទី៣ខេមិថុនសមត្ថ-

កិច្ចក៏បានចាប់ខ្លួនមនុសេស២
នក់ផេសេងទៀត មានឈ្មោះ
ឈនុសមុេធានយការយិាលយ័
បេឆំងបទល្មើសគេឿងញៀន
និងគូកនឈ្មោះកេនចាន់រី
ដោយបានរកឃើញគេឿង-
ញៀនបេភេទមេតហំ្វេតាមនី២
គីឡូកេម។ជនសងេស័យ តេូវ
បានបញ្ជូនទៅសាលាដំបូង
រាជធានីភ្នំពេញដើមេបីបេឈម
នឹងការចោទបេកាន់។
លោកគុជគឹមឡុងអ្នកនំ-

ពាកេយអយេយការអមសាលាដបំងូ
រាជធានីភ្នពំេញបញ្ជាក់ពីមេសិល-
មិញថាជនសងេស័យទំាង២តេូវ-
បានបញ្ជនូដល់តលុាការហើយ
ប៉នុ្តេកពំងុស្ថតិកេមការសាក-
សួររបស់តំណាងអយេយការ។
កាលពីកន្លងទៅលោកស

ខេង រដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេ

បានបេកាសផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹក-
ចតិ្តដល់សមត្ថកចិ្ចដេលបង្កេប
បានករណីជញួដរូគេឿងញៀន
ធំៗគឺ១មឺុនដុលា្លារសមេប់ករណី
គេឿងញៀន១គីឡូកេម។
លោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខា

នេអាជា្ញាធរជាតិបេយុទ្ធបេឆំង
គេឿងញៀន ថ្លេងពីមេសិលមិញ
ថាគោលការណ៍ផ្ដល់រង្វាន់លើក-
ទកឹចតិ្តនេះនៅតេបន្តរហតូដល់
សព្វថ្ងេ។ប៉ុន្តេលោកមិនបាន
បញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកបេក់ដេល
តេវូបានផ្ដល់ជូនសមត្ថកិច្ចទេ។

កាលពីខេមីនឆ្នាំ២០២០
លោកមក៉់ជតីូថ្លេងនៅកេសងួ
មហាផ្ទេថារាជរដា្ឋាភបិាលបាន
ផ្ដល់បេក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
ជាង១៣ពាន់លានរៀល(បេ-
មាណ៣,១៥លានដុលា្លារ)
សមេប់ឆ្នា២ំ០១៨និង២០១៩។
រង្វាន់លើកទកឹចតិ្តនេះផ្ដល់ដល់
អង្គភាពនិងមន្តេីដេលបាន
បង្កេបបទល្មើសគេឿងញៀន-
ចាប់ពី១០០កេមឡើងទៅ។
មន្ទីរបេឆំងគេឿងញៀនបាន
បញ្ជាកថ់ាគតិចាប់ពីថ្ងេទី១ខេ

មករាដល់ថ្ងេអាទិតេយទី៧ខេ
មិថុនឆ្នាំ២០២០សមត្ថកិច្ច
បានបង្កេបគេឿងញៀនសរុប
ចនំនួ៤៧០៩ករណីឃាត់ខ្លនួ
មនុសេស៩២៩៤នក់ (សេី
៥៧៧)ដេលមានជនបរទេស
១៣៨នក់មាន៧សញ្ជាតិ។
ក្នងុចណំោមនេះករណីជញួដរូ
មាន២៩៣៣ករណីនិងឃាត់-
ខ្លួន៥៣៨៦នក់។ចំណេក
ករណីបេើបេស់មាន១១៧៦
ករណីឃាត់ខ្លួនមនុសេសចំនួន
៣៩០៨នក់៕
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សមត្ថកិច្ចបន្តសាកសួរចិន៤នាក់...

ជនជាតិចិន៤នាក់ពេលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួពាក់ព័ន្ធគេឿងញៀននិងសារធាតុផេសំជាង១០០គីឡូកេម។រូបថតនគរបាល



ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

កពំតៈ ប្រជាពលរដ្ឋចនំនួ១៣
គ្រួសារដ្រលមានគ្នាជាង៣០
នាក់រសន់ៅភមូិត្រពាងំឈកូឃុំ
មានរិទ្ធស្រកុដងទង់បានប្រមូល-
ផ្តុគំ្នា កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយដើម្របីស្នើ-
សុំឲ្រយអាជា្ញាធរជួយពន្លឿនការ-
ដោះស្រយទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉្រជា-
មួយលោកប្រក់បុ៊យអតីតអភិ-
បាលរងស្រុកដងទង់។
លោកកងអិតតំណាងប្រជា-

ពលរដ្ឋមានជម្លោះ១៣គ្រសួារ
បានលើកឡើងនៅក្នុងវីដ្រអូបន្ត-
ផ្ទាល់ពីទីតំាងមានជម្លោះកាល-
ពីថ្ង្រអាទិត្រយថាប្រជាពលរដ្ឋទំាង
១៣គ្រសួារបានកាន់កាប់អាស្រ័យ-
ផលលើដីប្រមាណ៤០ហិកតា
រយៈព្រលជិត៣០ឆ្នាំមកហើយ។
ប៉ុន្ត្រក្រយមកលោកថាអតីត
អភិបាលរងស្រុកលោកប្រក់
ប៊ុយបានប្តងឹពលរដ្ឋដោយទាម-
ទារឲ្រយចាកច្រញពីដីដ្រលពលរដ្ឋ
ធ្លោប់រស់នៅតំាងពីឆ្នា១ំ៩៩៣មក
ដោយសអំាងថាមានប្លង់សា្លោប-
មាន់ក្នុងកាន់កាប់ដីន្រះ។
លោកកងអិតបានប្រប់

បន្ថ្រមថាចាប់តាងំពីមានជម្លោះ
កាលពីអំឡុង២០០១មកពលរដ្ឋ
រងគ្រះទាំង១៣គ្រួសារបាន
ព្រយាយាមស្វ្រងរកកិច្ចអន្តរគមន៍
ទៅអាជា្ញាធរគ្រប់ជានថ់ា្នាក់ហើយ
ករណីន្រះក៏បានឆ្លងកាត់តាម
ប្រព័ន្ធតុលាការទៀតបុ៉ន្ត្រស្រចក្តី
សម្រចរបស់តុលាការខ្រត្តកំពត
នៅត្រកាត់ឲ្រយពលរដ្ឋចាញ់ក្តី។
លោកអិតបញ្ជាក់ថាការប្តឹង-

ផ្តល់នៅតុលាការលើដីមានជម្លោះ
គឺបានធ្វើឡើងដោយភាគី២
គ្រួសារផ្រស្រងទៀតជាមួយនឹង
លោកប្រក់ ប៊ុយដោយមិន
មានការដឹងឮពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន
១៣គ្រសួារនោះទ្រខណៈពលរដ្ឋ
ទំាង១៣គ្រសួារត្រវូបានគ្រចោទ-
ប្រកាន់ថា រស់នៅលើដីរបស់
អ្នកដទ្រទៅវិញ។លោកបញ្ជាក់
ថា៖«ពលរដ្ឋមានទាងំបង្កានដ់្រ
ចុះធ្វើដោយសរុយិោដីថា្នាកស់្រកុ
ដើម្របីទទួលសា្គាល់ការកាន់កាប់
របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀត។ខាង
ប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនបានដឹងដ្ររ
ថាខ្លួនប្ររជាអ្នករស់នៅលើដី
គ្រទៅវិញដោយបន្តកាន់កាប់ដី
រហូតដល់ឆ្នាំ២០០១និងឆ្នាំ

២០០២ទើបមានការដឹងថា
ពលរដ្ឋប្ររជារំលោភបំពានដី
អភិបាលរងស្រុកទៅវិញ»។
ចំណ្រកពលរដ្ឋមា្នាក់ទៀតដ្រល

នយិាយមនិបានបញ្ច្រញឈ្មោះ
បានលើកឡើងនៅក្នុងវីដ្រអូ
ឡាយក្នងុអឡំងុព្រលតវ៉ាដ្ររថា
គ្រសួារអ្នកស្របីានរស់នៅអាស្រ័យ
ផលលើដីន្រះជាយូរឆ្នាំមកហើយ
ដូច្ន្រះបើមានការដ្រញពួកគត់
ច្រញពីតំបន់ន្រះនឹងធ្វើឲ្រយជីវភាព
កាន់ត្រជួបប្រទះការលំបាកថ្រម-

ទៀត។អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«សូម
សម្ត្រចម៉្រសម្ត្រចហ៊ុនស្រន
លោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីសូមជួយ
កូនចៅផងក្នុងការដោះស្រយ
លើទឹកដីន្រះបើសិនដ្រញកូន-
ចៅច្រញពីកន្ល្រងន្រះកូនចៅ
មនិដងឹជាទៅរសន់ៅកន្ល្រងណា
ទ្រ។ដចូ្ន្រះខ្ញុំសមូសណំមូពរទៅ
សម្ត្រចហ៊ុនស្រន សូមជួយ
ដោះស្រយដល់កូនចៅផង»។
លោកប្រក់ ប៊ុយមិនអាច

ទាក់ទងដើម្របីសំុការអតា្ថាធិប្របាយ

លើបញ្ហាន្រះបានទ្រដោយសារ
ត្រទូរស័ព្ទរបស់លោក មិនអាច
ទាក់ទងបាន។
លោកអឹមតាំម្រឃុំមានរិទ្ធ

ស្រកុដងទង់បានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយថាវគជឺា
រឿងអយុត្តធិម៌ខា្លោងំណាស់បើសិន
ជាតុលាការកាត់ក្តីឲ្រយពលរដ្ឋទំាង
១៣គ្រសួារចាញហ់ើយបាត់បង់
ដីដ្រលជាទីជម្រករបស់ពួកគត់
កាន់កាប់ជាយូរមកហើយន្រះ។
លោកបន្តថាអាជា្ញាធរឃុំបាន
ព្រយាយាមសម្របសម្រួលដើម្របី
ឲ្រយពលរដ្ឋទទួលបានដីដ្រលធ្លោប់
កាន់កាប់ជាយូរមកហើយវិញ
ប៉ុន្ត្រភាគីមា្ខាងទៀតដ្រលមិន
ទាំងបានសា្គាល់ទីតាំងដីច្របាស់-
លាស់ផងមិនព្រមហើយបន្តប្តឹង
ទៅតលុាការ។លោកបញ្ជាកថ់ា៖
«ដីហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយអភិបាល
ស្រុកប៉ុនា្មោនហើយក៏ដោះមិន-
ច្រញគត់ក៏បញ្ជូនទៅលើរហូត
ទៅប៉នុ្ត្រលោកប្រក់ប៊យុគត់
មិនព្រមហើយតម្រូវឲ្រយពលរដ្ឋ
ច្រញ។ខ្ញុំក៏បាននិយាយដ្ររថា
បើពលរដ្ឋច្រញឲ្រយគត់ទៅរស់-
នៅឯណាព្រះគត់មានត្រដី

ហ្នឹង។ក្នុងនាមខ្ញុំម្រឃុំមិនដឹង
ថាអ្នកណាមានខ្នងមិនមានខ្នង
ទ្រគ្រន់ត្រដឹងថាបើសិនជាឲ្រយ
ប្រជាជនចាញ់ដូចអយុត្តិធម៌ព្រក
ហើយគត់គ្មោនអីមានត្រដីហ្នឹង»។
លោកវុិតវឌ្រឍនានាយករដ្ឋ-

បាលខ្រត្តកំពតបានបដិស្រធធ្វើ
អតា្ថាធិប្របាយចំពោះជម្លោះន្រះ
ដោយអះអាងថាករណនី្រះផុត
ដ្រនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្រត្តហើយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ករណីន្រះ
ក៏បានកើតឡើងយូរឆ្នាំហើយ
ដ្ររខ្ញុំមិនចាំទ្រណាមួយផុត
ដ្រនសមត្ថកិច្ចហើយ»។
លោកមា៉ាន់ បូរ្រតប្រធន

ល្រខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលា
ដំបូងខ្រត្តកំពត ប្រប់ភ្នំព្រញ-
បុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ង្រចន្ទថាលោក
មិនបានដឹងពីករណីជម្លោះដីធ្លី
ន្រះច្របាស់លាស់ទ្រ។ប៉នុ្ត្រលោក
ថាបើពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដី
នោះដោយស្របច្របាប់គ្មោនអ្នក-
ណាហ៊ានបណ្ត្រញពួកគត់
ច្រញនោះទ្រ។លោកបញ្ជាក់
ថា៖«ខ្ញុំមិនដឹងថាតុលាការបាន
ទទួលសំណ៉ាំរឿងផងខ្ញុំអត់ដឹង
ផងឆ្លើយថាម៉្រច»៕

ថ្ង្រអង្គារទី៩ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ពលរដ្ឋ១៣គ្រសួារស្នើអាជ្ញាធរពន្លឿនការដោះស្រយទំនាស់ដីជមួយអតីតអភិបាលរងស្រកុដងទង់

ប្រជា ពល រដ្ឋ នៅ ភូមិ ត្រពំាង ឈូក ឃំុ មន រិទ្ធ  ដ្រល មន វិវាទ ដីធ្ល ីជា មួយ 
អតី ត អភិបាល រង ស្រកុដង ទង់  ខ្រត្ត កំពត ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

កម្មកររោងចក្រដួលសន្លប់២៣នាក់ដោយសារគ្មានវិតាមីនគ្រប់គ្រន់
សុទ្ធ គឹម សឿន

ស្វាយរៀងៈកម្មការិនីរោងចក្រ
ផលិតឧបករណ៍អគ្គិសនីឈ្មោះ
ធ.ីវ៉ាយអុឡីកិទ្រកិ(T.YELEC-
TRICCO.,LTD.)នៅខ្រត្ត
សា្វាយរៀងចំនួន២០នាក់ ពី
ម្រសិលមិញបានដួលសន្លប់ជា-
បន្តបនា្ទាប់ ក្រយពីកម្មករ៤៩
នាក់ដ្រលដួលសន្លប់កាលពីថ្ង្រ
ទ៥ី-៦មថិនុាបានធូរស្រលវញិ។
មូលហ្រតុន្រការដួលន្រះ មន្ត្រី
អះអាងថាពកួគ្រគ្មោនកមា្លោងំនងិ
គ្មោនជាតិវិតាមីនគ្រប់គ្រន់។
លោកអ៊ូសខុឿនប្រធនមន្ទរី-

ការងរនិងបណ្ដុះបណា្ដាលវិជា្ជា-
ជីវៈខ្រត្តសា្វាយរៀងបានថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថាកម្មករចំនួន២៣
នាក់បានបន្តដលួសន្លប់នៅថ្ង្រទី
៨មិថុនាន្រះដោយមានអាការ
ទន់ដ្រជើង។លោកកប៏ានឲ្រយដងឹ
ដ្ររថាកម្មករចនំនួ៤៩នាក់ដ្រល
ដលួសន្លប់កាលពីថ្ង្រទ៥ី-៦មថិនុា
មានសា្ថានភាពធរូស្រលនងិបាន-
ច្រញពីមន្ទីរព្រទ្រយអស់ហើយ។
លោកបន្តថាមន្ត្រីមន្ទីរការងរ

ខ្រត្តបានចុះត្រតួពនិតិ្រយដលទ់ីតាងំ
រោងចក្រហើយប៉នុ្ដ្រមន្ត្រីជនំាញ
បានរកឃើញថាមូលហ្រតុដ្រល
បណា្ដាលឲ្រយកម្មករដលួសន្លប់ន្រះ
ដោយសារពួកគត់អស់កមា្លោំង
គ្មោនវិតាមីនគ្រប់គ្រន់ ទើបមាន

អាការទន់ដ្រជើងហើយដួល
សន្លប់ត្រម្ដង។ចពំោះបរយិាកាស
ក្នុងរោងចក្រមិនមានចោទជា
បញ្ហាដ្រលបណា្ដាលឲ្រយពួកគត់
ដួលសន្លប់ទ្រ។
លោកសុខឿនថា៖«យើងនៅ

បន្តតាមដនមើលសា្ថានភាពថា
តើនៅមានករណីដួលសន្លប់
បន្ថ្រមទៀតដ្ររទ្រ។ប្រសិននៅ
មានកម្មករដួលសន្លប់ទៀតយើង
នឹងធ្វើការស្នើសុំឲ្រយរោងចក្របិទ
រយៈព្រល២ ឬ៣ថ្ង្រសិន ដើម្របី
ឲ្រយកម្មករមានអារម្មណ៍ធរូស្របើយ
ហើយនៅក្នុងរោងចក្រធ្វើការ-
អនាម័យបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីកុំឲ្រយ
មានក្លិនមិនល្អនៅកន្ល្រងធ្វើការ
របស់កម្មករយើង»។
លោកងិនសុធី ជំនួយការ

រដ្ឋបាលរោងចក្រផលិតឧបករណ៍

អគ្គសិនីខាងលើន្រះពីម្រសិលមញិ
មនិទាន់អាចទាកទ់ងសុំការបញ្ជាក់
ជុវំញិការដលួសន្លប់កម្មករបាន-
ទ្រដោយទូរស័ព្ទគ្មោនអ្នកទទួល។
ប៉ុន្ដ្រតាម លោកអ៊ូសុខឿន

បានឲ្រយដងឹថារោងចក្រធ.ីវ៉ាយ
មានថៅក្រជាជនជាតិចិនស្ថិត
ក្នុងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសហ្គី-
ហ្គា រីសស៍ ភូមិដើមពោធិ៍ ឃុំ
កណ្តៀងរយស្រុកសា្វាយទាប
ដ្រលមានកម្មករសរុបប្រមាណ
ជាង១៦០០នាក់។ករណីន្រះ
ជាលើកទ១ីដ្រលមានកម្មការនិី
ក្នងុរោងចក្រធ.ីវ៉ាយដលួសន្លប់
ក្នុងម៉ាងការងរ។
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ ពីម្រសិលមិញមិន-

ទាន់អាចស្វ្រងរកប្រភពពីកម្មករ
ដើម្របីទាកទ់ងសុំការបញ្ជាក់បន្ថ្រម
ជុំវិញករណីន្រះបានទ្រ។

លោកអាត់ធន់ ប្រធន
សហភាពការងរកម្ពុជាបាន-
ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា លោក
មនិទាន់ទទលួចនំនួកម្មករដ្រល
ដលួសន្លប់នោះបន្ថ្រមទៀតទ្រ។
ប៉នុ្ដ្រលោកថាករណីដលួសន្លប់
កន្លងមកដោយសារក្លិនថា្នាំ
នៅជាប់ខ្រស្រភ្លើង និងខ្វះខ្រយល់
អុកសុីហ្រស្រ៊ននៅកន្ល្រងធ្វើការ
ដ្រលបង្កឲ្រយកម្មការនិីណ្រនទ្រងូ
និងពិបាកដកដង្ហើម។
លោកបន្ថ្រមថាជាទទូៅកម្មករ

ត្រងត្រដួលសន្លប់ភាគច្រើន
បណា្ដាលមកពីពកួគ្រធ្វើការច្រើន
ម៉ាងក្នងុបរយិាកាសមនិល្អដចូជា
មានក្លិនភាយច្រញពីសមា្ភារ ឬ
ឧបករណ៍ដ្រលពកួគ្រធ្វើការនងិ
ដោយសារខ្វះខ្រយល់ច្រញចូលឬ
អុកសុីហ្រស្រ៊នព្រមទាំងអាកាស-
ធតុក្ដៅខា្លោំងជាដើម។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំយល់ថា

បើនៅតាមរោងចក្រជួបបញ្ហា
កម្មករដួលសន្លប់ប្របន្រះ ខាង
រោងចក្រត្រូវអនុញ្ញាតឲ្រយកម្មករ
សម្រករយៈព្រល២ឬ៣ថ្ង្រសនិ
ហើយចាបផ់្ដើមសមា្អាតឬបមូធលូី
នៅក្នងុរោងចក្រ។សមា្ភារគ្មោនតម្ល្រ
យកច្រញឲ្រយឆ្ងាយពីកន្ល្រងធ្វើការ
របស់កម្មករ។លើសពនី្រះអធកិារ-
កិច្ចក្រសួងការងរត្រូវចុះពិនិត្រយ
តាមដនបរិយាកាសនៅតាម-
រោងចក្រផងដ្ររ»៕

កម្មកររោងចក្រដួលសន្លប់ថ្ង្រទី៦ មិថុនា នៅខ្រត្តស្វាយរៀង  ។ រូបសហការី

សាលាឧទ្ធរណ៍ច្រនចោលបណ្តងឹសំុនៅ
ក្រឃំុសកម្មជនអតីតCNRP១០នាក់

គឹម  សរុំ 

ភ្នំព្រញៈ សាលាឧទ្ធរណ៍ពី
ម្រសិលមញិបានប្រកាសសាល-
ដីកាជាអសាធរណៈដោយ
ច្រនចោលបណ្តងឹសំុនៅក្រ-
ឃុំរបស់សកម្មជនអតីតគណ-
បក្រសសង្គ្រះជាតិទាំង១០រូប
ដោយលើកហ្រតុផលថាដើម្របី
រក្រសាជនត្រវូចោទទុកជូនតុលា-
ការចាត់ការតាមនីតិវិធី។ន្រះ
បើតាមលោកសំសគុង់ម្រធវី
ជនត្រូវចោទទាំង១០នាក់។
ការប្រកាសសាលដីកាន្រះ

បានធ្វើឡើងក្រយពីតលុាការ
បានពិភាក្រសាបុ៉នា្មោនម៉ាងបនា្ទាប់
ពីបើកសវនាការជនំុំជម្រះជន-
ត្រវូចោទទាងំ១០នាកព់ាក់ព័ន្ធ
នងឹបទចោទរមួគនំតិក្របត់នងិ
ញុះញង់ឲ្រយមានការប្រព្រតឹ្តបទ-
ឧក្រដិ្ឋជាអាទិ៍នងិបទញុះញង់
មិនឲ្រយយោធសា្តាប់បង្គាប់រដ្ឋា-
ភិបាលប្រព្រតឹ្តក្នងុអំឡុងខ្រមីនា
និងខ្រម្រសាឆ្នាំ២០២០។
លោកម្រធវីសំសគុង់បាន

ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍នៅក្របន្ទប់
សវនាការបនា្ទាប់ពីសា្តាប់ការ-
ប្រកាសសាលដីកាថាក្នុងការ-
ប្រកាសសាលដកីានោះលោក
ចៅក្រមសួសសំអាតបានអាន

សាលដីកាថាករណីជនត្រវូចោទ
ទំាង១០នាក់ដ្រលបានប្តងឹទាស់
សុំនៅក្រឃុំបណ្ដាះអាសន្ន
នោះគឺសាលាឧទ្ធរណ៍មិនអនុ-
ញ្ញាតឲ្រយពួកគ្រនៅក្រឃំុទ្រដើម្របី
រក្រសាពួកគ្រទុកជូនតុលាការ
ចាត់ការតាមនីតិវិធី។លោក
ម្រធវីថ្ល្រងតាមសម្តីចៅក្រម
ថា៖«តុលាការតម្កល់ដីកាសម្រច
របស់សាលាដំបូងរជធនីភ្នំព្រញ
មិនអនុញ្ញាតឲ្រយជនត្រូវចោទ
នៅក្រឃុំនងិរក្រសាសាលក្រម
ទុកជាបានការដដ្រលនិងបង្គាប់
ឲ្រយឃុំខ្លួនពួកគ្រនៅក្នុងពន្ធនា-
គរបន្តទៀត»។
លោកសំសគុង់បានថ្ល្រងថា

លោកនងឹជបួកនូក្តីរបស់លោក
ដើម្របីពិគ្រះយោបល់ពីការ-
បន្តប្តឹងសារទុក្ខទៅតុលាការ
កំពូលទៀត។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«ការសម្រចបន្តឃុំខ្លួនដល់
កូនក្តីខ្ញុំទាំង១០រូបន្រះជារឿង
មួយអយុត្តធិម៌ហើយខ្ញុំតំណាង
ឲ្រយកូនក្តី នឹងប្តឹងទៅតុលាការ
កពំលូដើម្របីឲ្រយតលុាការពនិតិ្រយ
ឡើងវិញ»។
ស្រ្តីជាប្រពន្ធរបស់ជនត្រូវ-

ចោទឈ្មោះឃមឹភាណាដ្រល
ជាអតីតចៅសង្កាត់ផ្រសារដ្រប៉ូទី
៣ន្រអតីត...តទៅទំព័រ  ៦ 
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�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  

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

ផ ក់ សា៊ា ងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

� រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ � 

� រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា្ធា   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

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

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

សួស  យ៉ោ មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគនា្ធា   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ោ , សយ រា� សុី

� រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា៊ា ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ោ , វង់ អូន

� រិ� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិ� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តព ីទ ំពរ័ ១...គមន ៍ឬ កន្លៃង ថៃ ទំា 
កុមារ ពៃល ថ្ងៃ និង ពៃល យប់។  

 វិធាន ការទាំង នោះ រួម មាន  
ការ ជួប ជុំ គ្នា  ឬ ការ បៃមូល ផ្ដុំ 
កមុារ  ដើមៃបី បងៃៀន បបំន៉ បន្ថៃម 
កៃ ម៉ោង ដល់ កុមារ រង គៃះ  
នងិ ងាយ រង គៃះ នៅ កន្លៃងថៃ- 
ទា ំ ឬ នៅ ក្នងុ សហ គមន ៍ មនិ តៃវូ 
លើស ពី   ១០ នាក់ ឡើយ  ហើយ 
តៃូវ គោរព វិធាន ការរកៃសា គមា្លាត 
ពី គ្នា តាម ការ ណៃនាំ របស់ កៃ- 
សួង សុខា ភិ បាល ។ 

  សៃច ក្ដី ណៃ នាំ បន្ត ថា៖ «ចំ- 
ពោះ  មា្ចាស ់ជនំយួ  ឬ ជន បរទៃស 
ស្ម័គៃ ចិត្ត  ឬ សបៃបុរស ជន នា នា  
ដៃល មាន បំណង ចុះ សួរ  សុខ- 
ទុក ្ខកុមារ នៅ តាម មណ្ឌល ថៃ ទំា 
ឬ នៅ តាម សហ គមន ៍ទាងំ អស ់
តៃូវ បន្ត ធ្វើ ការ ផ្អាក សកម្ម ភាព 
ជា បណ្ដោះ អាសន្ន  ដើមៃបី ចៀស- 
វាង ការ ចម្លង វីរុស កូវីដ ១៩   
ជា យ ថា ហៃតុ » ។ 

 បន្ថៃម ពី លើ នៃះ  សមាគម  និ ង 
អង្គ ការ មិន មៃន រដ្ឋាភិ បាល  តៃូវ 
បន្ត រៀប ចំ សាបូ៊  អាល់ កុល កន្លៃង     
លាង ដៃ ឲៃយ បាន គៃប់ គៃន់   និង 
ពិនិតៃយ កម្ដៅ  ពៃម ទំាង អប់រំ កុមារឲៃយ   
យល់ ដឹង ពី សារៈ សំ ខាន់ នៃ ការ  លាង  
ដៃ តៃឹម តៃូវ   និង វិធី ផៃសៃងៗ ដើមៃបី 
ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

កៃ សងួ បន្ត ថា  អង្គ ការ  សមា- 
គម  តៃវូ ធ្វើ យ៉ោង ណា ឲៃយ បៃធាន 
មណ្ឌល  បៃធាន កម្ម វធិ ី បគុ្គ លិក 
សង្គម   អ្នក ថៃ ទំា កុមារ  បុគ្គ លិក 
មណ្ឌល  នងិ កមុារ យល ់ដងឹ នងិ 

អនុវត្ត វិធាន ការ ចាំ បាច់ ដៃល 
 កៃ សួង សុខា ភិ បាល បាន ដក់ 
ចៃញ។   ពួក គៃ ក៏ តៃូវ តាម ដន 
សខុ ភាព កមុារ  នងិ រាយ ការណ ៍
ហៃតុ កា រណ៍ ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទៅ អាណា ពៃយាបាល   
អាជា្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន មន្តៃី សុខា - 
ភិ បាល   និង មន្ទរី សង្គម កិច្ច រាជ-  
ធានី ខៃត្ត ឲៃយ បាន ឆប់ បំផុត ។ 

  ច ំពោះ អ្នក ថៃ ទា ំកមុារ  កៃ សងួ 
បាន តមៃវូ ឲៃយ ពកួ គៃ បន្ត ជរំញុ ឲៃយ 
កុមារ នៅ តាម មណ្ឌល  ផ្ទះ  ឬ  
សហ គមន ៍ចៀស វាង យក  កមុារ 
ទៅ កន្លៃង មាន ហានិ ភ័យ ខ្ពស់  
ដូច ជា កន្លៃង ហាត់ បៃណ  និង 
សួន កុមារ។   កៃ ពី រាយ ការណ៍ 
ទៅ ភា្នាក់ ងារ សុខាភិ បា ល អំពី 
ករណ ីសងៃស័យ ជងំ ឺកវូដី ១៩ លើ 
កុមារ  អ្នក ថៃ ទាំ កុមារ ក៏ តៃូវ 
អនុវត្ត បងា្ការ ការ ឆ្លង ជំងឺ នៃះ ពី 
អ្នក ដទៃ មក លើ ខ្លួន ឯង  និង ពី 
ខ្លួន ឯង ទៅ អ្នក ដទៃ ។ 

  លោក   តូច   ចាន់ នី   អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង សង្គម កិច្ច  អតីត- 
យុទ្ធ ជន  និ ង យុវនី តិ សមៃបទា  
បាន បញ្ចាក់ កាល ពី មៃសិល មិញ 
ថា  កៃសួង  ពិត ជា បាន ឲៃយ មណ្ឌល 
ថៃទា ំដណំើរ ការ វញិ មៃន  ដោយ 
តៃវូ អន ុវត្ត វធិាន ការ ការ ពារ យ៉ោង 
តឹ ង រុឹង ។ 

 លោក បាន  ថ្លៃង ថា  មណ្ឌល 
ថៃ ទា ំកមុារ មាន ២ បៃភៃទ  គ ឺទ១ី   
ជា មណ្ឌល ដៃល ថៃ ទាំកុ មារ ជា 
អចនិៃ្តយ៍ កមុារ   សា្នាក ់នៅ  ហបូ 
ចុក  និង សិកៃសា  និង រស់ នៅ ជា 

អចិនៃ្តយ៍  ចំ ណៃក មណ្ឌល មួយ  
បៃភៃទ ទៀត គឺ មណ្ឌល ថៃ ទាំ 
បៃប សហ គមន ៍ដៃល កមុារ អាច 
សា្នាក ់នៅ ពៃល ថ្ងៃ  ដើមៃប ីបាន រៀន 
សតូៃ  តៃ កមុារ ទាងំ នោះ តៃឡប ់
ទៅ នៅ ជា មយួ គៃសួារ វញិ ពៃល 
ចប់ ម៉ោង សិកៃសា។ 

 លោក មាន បៃ សាសន៍ ថា៖    
« រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ  មណ្ឌល 
ដៃល គត់ សា្នាក់ នៅ ជា អចនិៃ្តយយ៍ើង 
បាន រតឹ បន្តងឹ  យើ ង បាន ណៃ នា ំ 
គឺ  មិន ឲៃយ ចៃញ ចូល  និង ហាម 
ភ្ញៀវ មិន ឲៃយ ចូល ទៅ សួរ សុខ- 
ទុក្ខ។  កាល ពី បុណៃយ ចូលឆ្នាំ  
កន្លង មក  គឺ ក្មៃង យើង ហាម 
ចៃញ ក៏ មិន ឲៃយ ចៃញ  ចូល ក៏ មិន 
ឲៃយ ចូល   ខា្លាច ឆ្លង អា កូវដី។  ឥឡវូ 
នៃះ  យើង បាន បន្ធរូ បន្ថយ បន្តចិ 
ដោយ សារ សា្ថាន ភាព វា ធូរ សៃល  
បន្តចិ   អ៊ ីចងឹ   មណ្ឌល ថៃ ទា ំតាម 
សហ គមន ៍ យើ ង បើក ឲៃយ ដណំើរ- 
ការ ឡើង វញិ។  ប៉នុ្តៃ យើង អន ុវត្ត 
តាម នីតិ វិធី  យើង ពិនិតៃយ កម្ដៅ 
មុន ពៃល គត់ ចូល ទទួល សៃវា  
យើង ពិនិតៃយ ហ្មត់ ចត់ » ។ 

  លោក   តចូ   ចាន ់ន ី បន្ត  ថា  នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស  មាន មណ្ឌល  
ថៃ ទាំ កុមារ  ២២៣  កន្លៃង នៅ 
ទ ូទាងំ បៃ ទៃស  ដៃល មាន កមុារ 
ទទលួ សៃវា ថៃ ទា ំចនំនួ  ៦ ៥៩៧ 
នាក ់។  លោក បញ្ជាក ់ថា  មណ្ឌល 
ទាងំ នៃះ   ភាគ ចៃើន  ជន ជាត ិខ្មៃរ  
ជា អ្នក គៃប់ គៃង  ប៉ុន្តៃ មណ្ឌល  
ខ្លះ ក ៏មាន  ជន  បរទស ជា អ្នក គៃប-់ 
គៃង ដៃរ។   មណ្ឌល ទំាង នៃះ ប ណ្ដះុ-  
បណា្ដោល ចំណៃះ ដឹ ង  ជំនាញ 
និង ភាសាបរ ទៃស   ដល់ កុមារ 
ដៃល ទទួល សៃវា ៕ 

 ខន   សា វិ 
 
ភ្ន ំពេញៈ  លោក   អើ មី នី ហ្គ ីដូ   គូ បា៉ោ   

ឡូ ប៉ៃស  (Ermenegildo 
Kupa Lopes) ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត 
នៃ  សាធា រណ រដ្ឋ បៃជា ធបិ តៃយៃយ 
ទ ីម ័រ ខាង កើត បៃចា ំកម្ពជុា  ដៃល 
ទើប តៃង តាំង ថ្មី  កាល ពី មៃសិល- 
មិញ បាន សនៃយា នឹង បន្ត ពងៃីក  
ទ ំនាក ់ទ ំនង ការ ទតូ ជា មយួ កម្ពជុា 
ឲៃយ កាន់ តៃ រឹង មាំនិង ចង់ ឃើញ 
អ្នក វិនិ យោគ ពី កម្ពជុា ទៅ វនិយិោគ 
នៅ ទីម័រ ខាង កើត។ 

ការ បងា្ហាញ បៃស ក កម្ម ការ ទូត 
របស់ លោក  ឡូប៉ៃស  បាន ធ្វើ 
ឡើង នៅ ក្នុង ជំ នួប ទ្វៃភា គី កាល 
ព ីមៃសិល មញិ ជា មយួ  លោក   ហៃង  
សំ រិន  បៃ ធាន រដ្ឋ សភា    នៅ វិមាន 
រដ្ឋ សភា  រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ។ 

 ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ លោក   
ហៃង   សរំនិ   បាន ចុះ ផៃសាយ ដោ យ  
សៃង់ សម្ដី  លោក  ឡូប៉ៃស  ថា៖ 
«ឯក ឧត្តម សនៃយា ថា  នឹង ខិត ខំ បំ- 
ពៃញ បៃសកកម្ម ការ ទូត ឲៃយ ទទួល 

បាន ជោគ ជ័យ នៅ ក្នងុ ការ ពងៃងឹ- 
ពងៃកី  ទំ នាក់ ទំ នង បៃ ទៃស ទំាង ២  
ឲៃយ កាន់ តៃ រឹង មំា ឡើង»។

ទំ ព័រ ហ្វៃស បុ៊ក ដដៃលនៃះ  បាន 
ដក សៃង ់សម្ដ ី លោក ឡបូ៉ៃស  ថា   
បៃទៃស ទី ម័ រ ខាង កើត សមៃបរូ ដោយ 
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ដៃល ទាម ទារ 
ឲៃយ មាន ការ វិនិ យោគ ពី បរទៃស 
បន្ថៃម ទៀត   ហើយ បច្ច ុបៃបន្ន បៃទៃស 
នៃះ កំពុង មាន អ្នក វិនិយោគ ពី  

ឥណ្ឌ ូនៃសុ ី  សហ រដ្ឋ អាមៃ រកិ   នងិ 
បៃទៃស ជា ចៃើន ទៀត  ប៉ុន្តៃ មិន- 
ទាន់ មាន អ្នក វិនិ យោគ ពី ពៃះ- 
រាជាណាចកៃ កម្ព ុជា នៅ ឡើយ ។  

 លោក   ឡៃង   ប៉ៃង ឡុង   អ្នក - 
នាំ ពាកៃយ រដ្ឋ សភា បាន បញ្ជាក់ ថា  
គោល បំណង សំខាន់ នៅ ក្នុង 
ជំនួប នៃះ   គឺ គៃន់ តៃ ជា ការ- 
សម្ដៃង ការ គួរ សម គ្នា  និង បាន 
ពភិា កៃសា អពំ ីសៃដ្ឋ កចិ្ច នងិ ទនំាក់- 

ទំនង ល្អ រវាង បៃទៃស ទំាង ២  
ចាប ់តាងំ ព ីបៃទៃស ទ ីម ័រ តៃវូ បាន 
បង្កើត ឡើង តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០២ 
មក   ប៉ុន្តៃ អគ្គ រដ្ឋ ទូត ទី ម័ រពុំ បាន 
បញ្ជាក់ អំពី វិស័យ ណា ខ្លះ ដៃល 
ចង់ ឃើញ ឱៃយ អ្នក វិនិ យោគ ពី 
កម្ពុជា ទៅ បណា្ដោក់ ទុន នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ខ្លួន នោះ ទៃ ។  

 លោក ថា ៖ «  គត់ ( ឡូប៉ៃស ) 
គៃន់ តៃ បញ្ជាក់ ថា  នៅ ក្នុង បៃ- 
ទៃស គត់   មា ន តៃ អ្នក វិនិ យោគ 
មក ពី បៃទៃស មួយ ចំនួន   ដូច ជា  
ឥណ្ឌូ នៃ សុី មា៉ោ ឡៃ សុី  អូស្ដៅៃ លី   
និង សហ រដ្ឋ អា មៃរិក  ប៉ុន្តៃ អត់- 
មាន កម្ពុជា  អ៊ី ចឹង សុំ ឱៃយ កម្ពុជា 
ទៅ វិនិ យោគ នៅ បៃទៃស គត់ » ។    

លោក  ឡៃង   ប៉ៃង ឡុង  បន្ថៃម 
ថា   លោក   ហៃង  សំរិន  បៃធាន 
រដ្ឋ សភា បាន ទទួល យក ការ 
អញ្ជើញ ពី លោក  Ermenegil-
do Kupa Lopes  ដើ មៃបី ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ ទសៃសន កិច្ច នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ទី ម័ រ ក្នងុ ពៃល វៃលា សម- 
សៃប ណា មយួ នៅ ពៃល ខាង មខុ   

ខណៈ នៅ ក្នុង ជំនួប  អគ្គ រដ្ឋ ទូត 
 ទី ម័ រ ក៏បាន កោត សរសើរ កម្ព ុជា  
ដៃល បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
បាន ល្អ បៃ សើរ ។   ចំ ណៃក លោក   
ហៃង   សំរិន   បាន បញ្ជាក់ ថា   បៃ- 
ទៃស ទំាង ២នឹង បន្ត កិច្ច សហ- 
បៃតិ បត្តិ ការ គ្នា បន្ថៃម ទៀត លើ 
វិស័យ ទៃស ចរណ៍   កសិ កម្ម   និង 
ធន ធាន មនុសៃស  ហើយ រដ្ឋ សភា 
កម្ពុ ជា នៅ តៃ បន្ត គំ ទៃ រដ្ឋ សភា 
 ទី ម័ រ ខាង កើត ជា សមា ជិក ពៃញ- 
សិទ្ធ ិទី ១១  របស់ អាយ បា៉ោ ( AIPA)  
និង អា សា៊ាន នៅ ថ្ងៃ អនា គត ។   

 កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៧ ខៃ ឧស ភា  
លោក   ហ៊ុន   សៃន នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី   ក្នុង ជំ នួប ជាមួយ លោក     
ឡ ូប៉ៃស   បាន ឲៃយ ដឹង ថា   កម្ពជុា  ចង់ 
ឱៃយ  ទី ម័ រ បញ្ជូន កៃុម ហ៊ុន ទិញ អង្ករ 
របស់ខ្លួន មក បោះ ទី តាំង នៅ 
កម្ពុជា   ដើមៃបី  រៀប ចំ ឲៃយ មាន ឃ្លាំង  
រោង ចកៃ   មាន កន្លៃង ស ម្ងួ ត  និង 
មាន បណា្ដោញ ទិញ  ទិញ អង្ករ 
ដើមៃបី ធ្វើ ការ នាំ ចៃញ ទៅ បៃ ទៃស 
ទី ម័ រ ខាងកើត  ៕   

ក្រសួងឲ្រយស្រវាថ្រទំា...

លោក ហេង សំរិន និង ឯក អគ្គរដ្ឋទូត ទីម័រខាងកើត ពីមេសិលមិញ។ រូប រដ្ឋ សភា

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទីម័រខាងកើតដ្រលទើបត្រងតំាងថ្មីសន្រយាពង្រកីពង្រងឹទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគី

សាលាឧទ្ធរណ៍ច្រនចោល
បណ្តងឹសំុនៅក្រឃំុ...

តពីទំព័រ  ៥...គណ បកៃស 
សង្គៃះ ជាតិ បាន និយយ នៅ 
កៃ បន្ទប់  សវនាការ   ថា   ការ 
ដៃលសាលា ឧទ្ធរណ៍ មិនឲៃយប្តី 
របស់ អ្នក  សៃី  នៅ កៃ ឃុំ  កដ៏ចូ  
ជាជន តៃូវ ចោទ  ៩នាក់ទៀត 
នៃះ   គឺ ជា រឿង មួយ អយុត្តិធម៌   
ពី ពៃះ ប្តី  អ្នក សៃី មិន បាន ធ្វើ អ្វី 
ខុស  ចៃបាប់ ទៃ ។ 

អ្នក សៃ ីបាន បញ្ជាក ់ថាតាងំ ព ី 
គណបកៃស សង្គៃះ ជាត ិតៃវូ  បាន 
រលំាយ  មក   ប្ត ីរបស ់អ្នក សៃ ី មនិ 
បាន ធ្វើ សកម្មភាព នយោបាយ 
អ្វី  ទៃ ។  ប្ត ីរបស់  អ្នក សៃី  តៃូវ  បាន 
សមត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្លួន  កៃយ ពី 
មាន ការ បៃកាស របស់ លោក  
សម រងៃសុ ីពកីារ វលិ ចលូ បៃទៃស 
កម្ពជុា  វញិ ។  អ្នក សៃ ីបន្ត ថា ៖«ខ្ញុ ំ
មាន កូន  ៣ នាក់  ហើយ កូន ២ 
នាក់   កំពុង រៀន  នៅ សាកលវិទៃយា -  
ល័យ ។ ប្ត ីខ្ញុ ំជា ចន្ទល់ទៃទៃង់ ក្ន ុង 
គៃួសារ  បើ ខ្ញុំ បាត់បង់ អ្នក រក- 
ចណំ ូល ផ្គតផ់្គង ់គៃសួារ ដចូនៃះ  
ខ្ញុ ំមិន ដឹ  ងរកពាកៃយ អ្វមីក និយ យ  
បាន ទៃ » ។

បើ តាម លោក  សំ សុគង់  
កូនក្តី របស់ លោក ទាំង  ១០ 
នាក់  ទី ១-  ឈ្មោះ  សុខ   ចាន់ថា   
ទី ២ -  ញ៉ៃម  វាន   ទី ៣ -  ជុំ   ចាន់  
 ទី ៤ -  ឃឹម  ភាណា  ទី ៥ -   ឃុត  
ចៃឹក  ទី ៦ -  ងិន  ឃង   ទី ៧ -  ឡុង  
ផ រី  ទី ៨ -  កៃវ  ថៃ  ទី ៩ - ថៃ  គនា្ធា  
នងិ ទ ី១ ០ -    យមឹ  សារ៉ៃត ។  អ្នក- 
ទាងំ នៃះ  តៃវូសមត្ថកចិ្ច ចាបខ់្លនួ   

នៅ តាម  បណា្ដោ ខៃត្ត មួយ ចំនួន 
និង នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ  ក្នុង 
អឡំុង ខៃ មនីា  នងិ ខៃ មៃសា  ឆ្នា ំ 
២ ០ ២ ០ ។

បើ តាម លោក ស ំសគុង ់  នៅ 
ក្នងុ បន្ទបស់វនាការ  ពមីៃសលិមញិ  
រូប លោក និង  សហ  មៃធាវី  
លោក  ឡោ ជនុធ ីបាន  ស្នើ  សុ ំឲៃយ    
សាលាឧទ្ធរណ៍ដោះលៃង កូន - 
ក្តី   របស់ លោក ទាំង ១០ នាក់  
ឲៃយមាន សៃរភីាព  បាន នៅ កៃ- 
ឃុំ  ជា  បណ្ដោះអាសន្ន  ដោយ 
មាន  លក្ខខណ្ឌ  ដៃល មាន ចៃង 
នៅ ក្នុង ចៃបាប់  ។ 

លោកសុគង់ បាន ថ្លៃង ទៅ - 
កាន់  ចៅ កៃម ថា ៖«កូនក្តី ខ្ញុំ ទាំង 
១០នាក ់សទុ្ធ តៃ មាន ជំងឺ  លើស 
ឈាម ទឹក   នោ មផ្អៃម លើស ជា ត ិ
អាសុតី  ឈធឺ្ងន ់ធ្ងរ  នៅ ក្នងុ ពោះ  
ឬ ជំងឺ  ឈឺ ជើង  ធ្ងន់ធ្ងរ  ដៃល តៃូវ 
ការ ពៃយាបាល   ដោយគៃូពៃទៃយ។   
ដូច្នៃះ សុំ (តុលាការ ឲៃយ) ពួកគៃ 
បា  ន នៅ  កៃ ឃុំ បណ្ដោះ អា - 
សន្ន  »  ។

លោក មៃធាវី  សំ  សុគង់   បាន 
ឲៃយ ដងឹ ទៀត ថា  បនា្ទាប ់ព ីជាប ់ឃុ ំ 
ក្នុង ពន្ធនាគរ   បាន បៃមាណ 
មួយ ខៃ  កូនក្តី របស់ លោក បាន 
ពឹងពាក់ លោក  និង លោក 
មៃធាវ ី ឡោ  ជនុ ធ ី ឲៃយ   ប្តងឹ សុ ំនៅ 
កៃ ឃុំ  បណ្ដោះ អាសន្ន ប៉ុន្តៃ 
តៃវូ បាន សាលា ដំបូង  រាជ ធានី ភ្ន ំ- 
ពៃញ បដិ សៃធ  ទើប លោក ប្តឹង 
ទាស់ មក សាលា ឧទ្ធរណ៍៕
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សន្នសីិទម៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ចលើកទី៧នឹងរៀបចំធ្វើនៅខ្រធ្នូ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ធនាគារជាតិនៃកម្ពជុា(NBC) 
នងឹរៀបចំសន្និសទីម៉ាកៃូសៃដ្ឋកចិ្ចលើក-
ទី៧កៃមបៃធានបទ«ការពិភាកៃសាលើ
ម៉ូដៃលអភិវឌៃឍន៍សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា»ដើមៃបី
បៃមូលធាតុចូលពីកៃុមអ្នកសៃវជៃវ
កៃុមសៃដ្ឋវិទូ និងវិនិយោគិននៅក្នុង
ឧសៃសាហកម្ម សមៃប់រចនាសម្ព័ន្ធ
សៃដ្ឋកិច្ចនៅកៃយវិបត្តិកូវីដ១៩។
សន្និសីទដៃលនឹងរៀបចំឡើងនៅ

កៃងុភ្នពំៃញនៅខៃធ្នូចងុឆ្នាំនៃះគឺដើមៃបី
ផ្ដល់ពៃលវៃលាសមៃប់សាធារណជន  
នងិភាគីពាក់ពន័្ធសខំាន់ៗ ក្នងុការចុះ
ឈ្មោះចូលរួមក្នុងពៃឹត្តិការណ៍នៃះ។
NBCបានឲៃយដងឹក្នងុសៃចក្ដបីៃកាស

ពត័ម៌នថាចាប់តាងំពីដើមឆ្នា២ំ០២០ 
ការរីករាលដាលនៃកូវីដ១៩បានធ្វើ
ឲៃយសៃដ្ឋកចិ្ចពភិពលោកទទលួរងផល
ប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាងំជាពសិៃសនៅក្នងុ
បៃទៃសដៃលពឹងផ្អៃកលើវិស័យខាង
កៃដោយសារការធា្លាក់ចុះពាណជិ្ជកម្ម
អន្តរជាតិនងិការវនិយិោគ។វបិត្តិសខុ- 
ភាពពិភពលោកដៃលកំពុងកា្លាយជា
វិបត្តិសៃដ្ឋកិច្ចនៃះបានធ្វើឲៃយមនការ
ផ្លាស់ប្តូរដំណើរការសៃដ្ឋកិច្ច ទំនាក់-
ទនំងរហតូដល់រចនាសម្ពន័្ធសៃដ្ឋកចិ្ច
នៅក្នុងនិងកៃយពៃលវិបត្តិ។
NBCបន្តថា៖«ចំពោះកម្ពុជាដោយ-

សារសៃដ្ឋកិច្ចមនភាពបើកចំហនិង
ពឹងផ្អៃកខា្លាំងលើវិស័យខាងកៃ រួម-

មនការនាំចៃញផលិតផលវាយន-
ភណ្ឌទៃសចរណ៍សណំង់និងការវនិិ-
យោគកណំើនសៃដ្ឋកចិ្ចនៅឆ្នាំ២០២០  
នៃះក៏បៃឈមនឹងការថមថយដូច
បណ្ដាបៃទៃសនានាលើពិភពលោក
ដៃរ។ដើមៃបីសមៃបខ្លួនទៅនឹងបរិបទ
ថ្មីនៃសៃដ្ឋកចិ្ចពភិពលោកតើកម្ពជុាគរួ
អនវុត្តម៉ដូៃលសៃដ្ឋកចិ្ចបៃបណដៃល
អាចមនភាពធន់ខា្លាំងនឹងវិបត្តិ និង
សមៃចបានដោយជោគជយ័នវូគោល- 
ដៅដៃលបានគៃងទុក?»។
NBCបន្តថាស្ថតិក្នងុបរកិារណ៍នៃះ

ធនាគារជាតិជៃើសរីសយកបៃធាន
បទសៃវជៃវគោល«ការពិភាកៃសាលើម៉ូ-
ដៃលអភវិឌៃឍន៍សៃដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាសមៃប់

សន្នសិទីម៉ាកៃូសៃដ្ឋកចិ្ចបៃចាំឆ្នាំលើក
ទ៧ីដៃលគៃងនងឹបៃពៃតឹ្តទៅនៅខៃ
ធ្នូឆ្នាំ២០២០»។
គោលបំណងសន្និសីទនៃះគឺដើមៃបី

លើកកម្ពស់ការសៃវជៃវស្ដពីីបៃធាន
បទខាងលើនងិផ្តល់ជាវៃទកិាពភិាកៃសា
ជំវុញិម៉ដូៃលអភវិឌៃឍន៍សៃដ្ឋកចិ្ចបៃកប- 
ដោយចរីភាពដៃលអាចកា្លាយជាធាតុ
ចូលក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ
សៃដ្ឋកចិ្ចដើមៃបីឈានទៅសមៃចបាន
នូវចក្ខុវិស័យអនាគតរបស់កម្ពុជា។
កាលពីថ្ងៃទី២៩ខៃឧសភាធនាគារ

ពិភពលោក(WB)បានទម្លាក់ការ-
ពៃយាកររបស់ខ្លនួសមៃប់កំណើនសៃដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពុជាថានឹងធា្លាក់ចុះចន្លាះពី-១

ទៅ-២,៩ភាគរយនៅឆ្នាំ២០២០នៃះ
ដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ
កូវីដ១៩កំពុងប៉ះពាល់ដល់វិស័យ
សខំានៗ់ ដៃលជាវសិយ័ជរំញុកណំើន
សៃដ្ឋកិច្ចដូចជាទៃសចរណ៍ការនាំ-
ចៃញផលិតផលនិងសំណង់ដៃល
បញ្ចលូគា្នាមនចនំនួជាង៧០ភាគរយ
នៃកណំើនសៃដ្ឋកចិ្ចរបស់បៃទៃសនងិ
ជតិ៤០ភាគរយនៃការងារទទលួបាន
បៃក់ខៃ។
WBបងា្ហាញថាភាពកៃីកៃក្នុងឆ្នាំ

២០២០អាចកើនឡើងក្នុងចំណោម
គៃួសារដៃលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យ
សំខាន់ៗទាំងនៃះចន្លាះពី៣ទៅ
១១ពនិ្ទុភាគរយខ្ពស់ជាងកមៃតិមលូ- 
ដា្ឋានឬពៃលមិនមនជំងឺកូវីដ១៩។
លោកសៃីIngunaDobrajaនា-

យកបៃចាំបៃទៃសកម្ពុជារបស់WB
បានឲៃយដឹងថាការរីករាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩បានប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងលើ
សៃដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនៃះ។
លោកសៃថី្លៃងថា៖«វបិត្តិពភិពលោក 

ដៃលជរំញុដោយការរកីរាលដាលជងំឺ
កូវីដ១៩បានប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងលើ
សៃដ្ឋកចិ្ចបៃទៃសកម្ពជុា»។លោកសៃី
បន្តថា៖ «ធនាគារពិភពលោកបាន
ប្ដៃជា្ញាចិត្តថានឹងជួយបៃទៃសកម្ពុជា
ដោះសៃយវបិត្តិជងំឺកវូដី១៩បៃកប-
ដោយបៃសិទ្ធភាពនិងពងៃឹងសៃដ្ឋ-
កិច្ចឲៃយមនការស្ទុះងើបឡើងវិញនិង
រឹងមំនៅពៃលអនាគត»៕LA

ត ព ីទពំរ័ ១...ពីកម្ពជុាក្នងុរយៈពៃល
នៃះមនតម្លៃ២០២៤,២លាន
ដុលា្លារកើន៣៦,៦៦ភាគរយធៀប-
នងឹឆ្នាំ២០១៩ដៃលមន១៤៨១,១
លានដុលា្លារនិងទំនិញកម្ពុជានាំចូល
ពីអាមៃរិកមនតម្លៃ១០៨,២លាន
ដុលា្លារធា្លាក់ចុះ៣៥,៤ភាគរយពី
ចំនួន១៦៧,៥លានដុលា្លារ។
អនុបៃធានសភាពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុា

លោកលឹមហៃងបានបៃប់ភ្នំពៃញ-
បុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទថាកំណើននៃការ-
នាំចៃញក្នុងរយៈពៃល៤ខៃដើមឆ្នាំគឺ
ដោយសារពៃលនះអាមៃរិកនៅមិន
ទាន់មនការរីករាលដាលខា្លាំងនៃជំងឺ
កូវីដ១៩ហើយការបញ្ជាទិញទំនិញ
ពីរោងចកៃនៅកម្ពុជាក៏មិនទាន់មន
ការស្នើសុំឲៃយលុបចោលដៃរ។លោក
ថ្លៃងថា៖ «នៃះជាមោទនភាពរបស់
កម្ពុជាក្នុងការរកៃសាបាននូវកំណើន
ពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគី ពិសៃសការនាំ-
ចៃញដ៏ចៃើនទៅអាមៃរិកដៃលជា

ទីផៃសារធំសមៃប់ផលិតផលនាំចៃញ
របស់កម្ពុជា»។
បើតាមលោកលឹមហៃងកំណើន

ការនាំចៃញនារយៈពៃលខាងលើក៏
ដោយសារកម្ពុជាមិនមនបញ្ហាកង្វះ
វត្ថុធាតុដើមសមៃប់ផលិតផងដៃរ។
លោកបន្ថៃមថាទោះជាយ៉ាងណ

កំណើននៃះអាចនឹងមិនមនទៀតទៃ
ក្នុងអំឡុងខៃបន្តបនា្ទាប់ពៃះការបិទ
ទីផៃសារមួយរយៈដោយសារកូវីដ១៩
បានធ្វើឲៃយការបញ្ជាទញិទនំញិពីកម្ពជុា 
មួយចំនួនតៃូវគៃលុបចោល។ប៉ុន្តៃវា
អាចនឹងមនសម្ទុះឡើងវិញនៅពៃល
ជងំឺកវូដី១៩ថយឥទ្ធពិលនងិការបើក
ទីផៃសារនៅអាមៃរិកឡើងវិញ។
លោកហុង វណ្ណៈអ្នកសៃវជៃវ

សៃដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតៃយសភាកម្ពុជា
បាននយិយថាកណំើននៃការបញ្ជា-
ទញិនងិភាពល្អបៃសើរនៃទនំាក់ទនំង
នយោបាយសៃដ្ឋកចិ្ចបានធ្វើឲៃយពាណជិ្ជ- 
កម្មកម្ពជុាអាមៃរកិមនដណំើរការទៅ

មុខយ៉ាងរលូន។
ទោះបីយ៉ាងណលោកអះអាងថា

ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគីនៃះនឹងមន
ការថមថយខ្លះនៅពៃលបនា្ទាប់ដៃល
ហៃតុផលគឺមនទាំងការលុបចោល
ការបញ្ជាទិញពីអាមៃរិកនិងផលអវិជ្ជ-
មនមួយចំនួនដៃលកម្ពុជាទទួលរង
ឥទ្ធិពលពីជំងឺកូវីដ១៩។
លោកលើកឡើងថា៖«ការបញ្ជា

ទញិពីអាមៃរកិនងឹមនការធា្លាក់ចុះនៅ
ពៃលបនា្ទាប់ដោយសារការបន្តរកីរាល- 
ដាលនៃជងំឺកវូដីនងិសា្ថានភាពនយោ-
បាយមនភាពវឹកវរដោយសារការធ្វើ
បាតុកម្មនារយៈពៃលប៉ុនា្មោនសបា្តាហ៍
ចុងកៃយនៃះ»។
ជាមួយនឹងសុទិដ្ឋិនិយមលោក

វណ្ណៈអះអាងថា៖ «បើសា្ថានការណ៍
នយោបាយនៅអាមៃរកិអាចមនភាព
ល្អបៃសើរឡើងវិញសៃបពៃលការ
ចូលមកដល់នៃរដូវតៃជាក់ដៃលមន
តមៃូវការសម្លៀកបំពាក់សៃបៃកជើង

និងសម្ភារចៃើននះ ខ្ញុំរំពឹងថាការ-
បញ្ជាទញិនងឹកើនឡើងវញិខ្លះដោយ
នឹងមិនធា្លាក់គួរឲៃយកត់សម្គាល់ទៃ»។
យោងតាមទិន្នន័យពីការិយល័យ

ពាណជិ្ជកម្មអាមៃរកិបងា្ហាញថាកាល-
ពីឆ្នាំ២០១៩ទហំំពាណជិ្ជកម្មទ្វៃភាគី
រវាងបៃទៃសទាំង២មនតម្លៃសរុប
៥៨៧០,៨លានដុលា្លារកើនឡើង
៣៨,០៥ភាគរយបើធៀបនឹងចំនួន
៤២៥២,៤លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ
២០១៨។ក្នងុឆ្នាំ២០១៩ការនាចំៃញ
របស់កម្ពុជាមនតម្លៃ៥៣៥៦,៨
លានដុលា្លារធៀបនឹង៣៨០៦,៥
លានដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៨ខណៈ
ការនាំចូលសរុបពីអាមៃរិកមនតម្លៃ
៥១៤លានដុលា្លារ និងការនាំចូល
កាលពីឆ្នាំ២០១៨មនតម្លៃ៤៤៥,៩
លានដុលា្លារ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩បៃទៃសកម្ពុជា

គជឺាដៃគូពាណជិ្ជកម្មទនំញិឈានមខុ
គៃទី៦៦របស់អាមៃរិក៕LA

អ្នក សៃ ី ជា សិរី អគ្គនាយិកា បច្ចៃក ទៃស  ធនាគារ ជាតិ នៃ កម្ពជុា  ឡើង ថ្លៃង ក្នងុ ឱកាស   
សន្នសីិទ ម៉ាកៃ ូសៃដ្ឋកិច្ច បៃចំា ឆ្នា ំលើក ទី ៦ កាល ពី   ឆ្នា ំ២០១៩។ សហការី

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុា-អាម្ររិកបានបន្តកើនឡើង...

PAS នឹងច្រកភាគ-
លាភជាង$៣លាន

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ កំពង់ផៃស្វយ័តកៃុងពៃះ-
សីហនុ(PAS)បានបៃកាសបៃងចៃក
ភាគលាភជាង៣លានដុលា្លារឬជាង
១២ពាន់លានរៀលដល់ភាគទុនិក
របស់ខ្លនួដៃលតៃវូរពំងឹថានងឹបៃងចៃក  
នៅថ្ងៃទី២២ខៃមិថុនាខាងមុខ។
យោងតាមឯកសារកៃុមហ៊ុនដៃល

ផ្ញើទៅកៃុមហ៊ុនផៃសារមូលបតៃកម្ពុជា
(CSX)កាលពីថ្ងៃទី៥ខៃមថិនុាចនំនួ
ភាគលាភសរបុដៃលតៃវូបៃងចៃកមន  
ចនំនួ១២១៧៤៦៤៩២៧៦រៀល
ខណៈដៃលអនុបាតនៃការបៃងចៃក
ភាគលាភសរបុមន៣១,១២ភាគរយ 
ដោយក្នងុចណំោមនះ៩,០៣ភាគ-
រយសមៃប់ភាគហ៊ុនិកបៃភៃទ «ខ»
និង ២២,០៩ភាគរយសមៃប់ភាគ-
ហ៊ុនិកបៃភៃទ«គ»ហើយការទូទាត់
នឹងតៃូវធ្វើឡើងជាសាច់បៃក់សុទ្ធ។
លោកJongWeonHaអនុបៃ-

ធានCSXបានបៃប់ភ្នពំៃញប៉សុ្ដិ៍កាល-  
ពីថ្ងៃចន្ទថាការទទូាត់ភាគលាភនៃះគឺ
ជាការសមៃចចតិ្តសមហៃតុផលមយួ
ក្នុងការផ្តល់ចំនួន៣១,១២ភាគរយ
ហើយភាគលាភក្នុងមួយភាគហ៊ុន
សមៃប់ភាគហ៊ុនិកបៃភៃទ«គ»មន
ចំនួន៤០៣,០០រៀលស្មើនឹង៨
ភាគរយ(ខ្ពស់ជាងភាគលាភធានា
៥ភាគរយ)បើធៀបនឹងតម្លៃIPO។
លោកថ្លៃងថា៖«ខណៈសៃដ្ឋកិច្ច

ពភិពលោកដៃលមនិចៃបាស់លាស់នៅ
ពៃលបច្ចបុៃបន្នPASអាចបៃងចៃកភាគ-  
លាភបៃហៃល២,៥ភាគរយ(ធៀប
នឹងតម្លៃទីផៃសារបច្ចុបៃបន្ន)ដៃលជា
អតៃដ៏ល្អមួយរួចហើយ»។
លោកលើកឡើងថា៖«សមៃប់កៃ-

សួងសៃដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដៃលជា
ភាគហ៊នុកិឈានមខុគៃនងិកាន់កាប់
ភាគហ៊ុនបៃភៃទខទទួលបានភាគ-
លាភ៥៤,៩២រៀលក្នុង១ភាគហ៊ុន
ប៉ណុោ្ណោះដៃលមន៨២,៣៨ភាគរយ
ទាបជាងអ្នកកាន់កាប់ភាគហ៊ុន
សាធារណៈ។នៃះមនន័យថាPAS
បានដាក់កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងខា្លាំង
ដើមៃបីថៃរកៃសាអត្ថបៃយោជន៍របស់កៃមុ
វិនិយោគិនសាធារណៈ»។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «វាបងា្ហាញ

ពីសកា្ដានុពលអាជីវកម្មដ៏រឹងមំរបស់
PASនៅក្នុងសា្ថានការណ៍ពិបាកនៃះ
ខណៈដៃលបៃភៃទអាជីវកម្មផៃសៃងៗ 
ទៀតតៃូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាង-
ខា្លាំង។ភាគហ៊ុនិកបៃកដណស់ថា
នងឹពៃញចតិ្តជាមយួនងឹការផ្តល់ភាគ-
លាភនៃះ»៕LA 



សិង្ហបុរីៈក្រុមហ៊ុនអាកាស-
ចរណ៍សងិ្ហបរុីធានានវូទកឹប្រក់
សន្ទនីយភាពថ្មីចំនួន១០ពាន់
លានដលុា្លារតាមរយៈបោះផ្រសាយ
សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងតាម-
រយៈការសម្របសម្រួលឥណ-
ទានផ្រស្រងៗទៀតនៅព្រល
ឧស្រសាហកម្មអាកាសចរណ៍ឆ្លង-
កាត់វិបត្តិមិនធា្លាប់ជួបប្រទះ
បណ្តាលមកពីការរីករាលដាល
ដោយសារវីរុសកូរ៉ូណ។
អាកាសចរណ៍ជាតិសិង្ហបុរី

បានប្រកាសកាលពីថ្ង្រចន្ទថា
ទឹកប្រក់សរុប៨,៨ពាន់លាន
ដលុា្លារត្រវូបានប្រមលូតាមរយៈ
ការបោះផ្រសាយសិទ្ធិកាលពីថ្ង្រ
សុក្រ និង៩០០លានដុលា្លារ
បន្ថ្រមទៀតត្រវូបានធានាតាម-
រយៈកម្ចីរយៈព្រលវ្រងធ្វើឲ្រយ

យន្តហោះមួយចំនួនប្រភ្រទ
A350-900 និងBoeing
787-10មានសុវត្ថិភាព។
អាកាសចរណ៍របស់សិង្ហបុរី

បានរៀបចំនូវប្រព័ន្ធឥណទាន
ដ្រលមានការប្ត្រជា្ញាចតិ្តនងិកម្ចី
មនិស្ថរិភាពរយៈព្រលខ្លីជាមយួ
ធនាគារជាច្រើនដ្រលផ្តល់នូវ
សន្ទនីយភាពថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត
ដ្រលមានទឹកប្រក់ច្រើនជាង
៥០០លានដុលា្លារ។
ក្រុមហ៊ុនឲ្រយដឹងថា៖«ន្រះ

បានធ្វើSIAត្រៀមរួចរាល់
ព្រលដ្រលខ្លួនដោះស្រយ
បញ្ហាប្រឈមបណ្តាលមកពី
ការផ្ទុះឡើងន្រកូវីដ១៩ទូទាំង
ពិភពលោក»។
ក្រុមហ៊ុនន្រះបានបន្ថ្រមថា៖

«អំឡុងព្រលន្រភាពមិនប្រ-

កដប្រជាSIAនឹងបន្តរុករកនូវ
មធ្រយោបាយបន្ថ្រមទៀតដើម្របី
បង្កើនសន្ទនីយភាពបើចាំ-
បាច់»។
រាល់ប្រពន័្ធឥណទាន(Lines

of Credit)ដ្រលមានការប្ត្រជ្ញា-
ចិត្តស្រប់ធានាដល់ក្រយឆ្នាំ
២០២០ត្រវូបានគ្រក្រសម្រលួ
រហតូដល់ឆ្នាំ២០២១ឬក៏លើស
ន្រះដ្រលធានាការទទួលបាន
ជាង១,៧ពាន់លានដុលា្លារជា
ទឹកប្រក់សន្ទនីយភាព។
សម្រប់រយៈព្រលរហតូដល់

ខ្រកក្កដាឆ្នាំ២០២១ក្រមុហ៊នុ
កម៏ានជម្រើសផ្រស្រងដើម្របីបង្កើន
ទឹកប្រក់បន្ថ្រមដល់ទៅ៦,២
ពាន់លានដុលា្លារជាមូលបត្រ
បំណុលមានកាលកំណត់។
លោកGohChoonPhong

នាយកប្រតិបត្តិន្រ SIAបាន
អរគុណចំពោះភាគទុនិក និង
ធនាគារចំពោះការគាំទ្ររបស់
ពួកគ្រនិងបាននិយាយថា៖
«SIAនឹងនៅត្រស្ថិតស្ថ្ររ និង
រហ័សរហួនក្នុងអំឡុងព្រលន្រ
ភាពមនិប្រកដប្រជាន្រះហើយ
បន្តធ្វើសកម្មភាពឥតឈបឈ់រ
ឆ្លើយតបទៅនឹងសា្ថានភាព
ទីផ្រសារដ្រលកំពុងវិវឌ្រឍ»។
ក្នុងចំណោមទឹកប្រក់៨,៨

ពាន់លានដុលា្លារក្រមការ-
បោះផ្រសាយសិទ្ធិក្រុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍ជាតិសិង្ហបុរី

បាននយិាយនៅមនុន្រះថាខ្លនួ
នឹងប្រើថវិកាចំនួន៣,៧ពាន់
លានដលុា្លារដើម្របីផ្គត់ផ្គង់លហំរូ
សាច់ប្រក់ប្រតិបត្តិការដូចជា
ចំណយថ្ររនិងចំណយប្រ-
តិបត្តិការផ្រស្រងទៀត ខណៈ
៣,៣ពាន់លានដុលា្លារនឹង
ចំណយទៅលើការទិញយន្ត-
ហោះនិងការទូទាត់ទាក់ទង
នឹងយន្តហោះ។ថវិកាចំនួន
១,៨ពាន់លានដលុា្លារដ្រលនៅ
សល់នងឹត្រវូប្រើប្រស់សម្រប់
ស្រវាកម្មបំណលុនិងការទទូាត់
កិច្ចសន្រយោផ្រស្រងៗ ។
យន្តហោះន្រក្រុមហ៊ុនSIA

ត្រូវលុបចោលភាគច្រើនន្រ
ជើងហោះហើររបស់ខ្លនួចពំ្រល
មានការរឹតត្របិតការធ្វើដំណើរ
ទទូាងំពភិពលោកនងិការធា្លាក់
ចុះន្រតម្រូវការសម្រប់ការធ្វើ-
ដណំើរតាមផ្លវូអាកាសដោយសារ
ត្រការរាតត្របាតន្រវីរុសកូរ៉ូណ។
ការកាត់បន្ថយដំបូងត្រូវបាន
ប្រកាសនៅខ្រមនីាហើយការ-
លុបចោលត្រូវបានពន្រយោរដល់
ចងុខ្រមថិនុាន្រះ។ទោះយា៉ាងណ
វាបានបន្តជើងហោះហើរទៅ
កាន់គោលដៅជាច្រើនរួមមាន
ទកី្រងុAmsterdamក្នងុតបំន់
អឺរ៉ុប,HongKongនៅក្នុង
តំបន់អាសុី និងទីក្រុងMel-
bourneអូស្រ្តាលីសម្រប់ខ្រ
មិថុនានិងខ្រកក្កដា។ST/RR

ធូវិរៈ

ភ្នពំេញ:ការកើនឡើងន្រខ្រស្រចង្វាក់
ផលតិកម្មចណំីសត្វនៅក្នងុស្រុកបាន
ធ្វើឲ្រយការនាំច្រញពោតក្រហមសម្រប់
ផលិតចំណីសត្វធា្លាក់ចុះយា៉ាងគំហុក
ក្នងុរយៈព្រល២-៣ឆ្នាំចងុក្រយន្រះ។
ន្រះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួកស-ិ
កម្មរុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ។
លោកវ្រងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

កសកិម្មរកុា្ខាប្រមាញ់នងិន្រសាទបាន
ឲ្រយដឹងថាការនាំច្រញពោតក្រហម
សម្រប់ផលិតជាចំណីសត្វពីកម្ពុជា
ទៅកាន់ទីផ្រសារអន្តរជាតិបានធា្លាក់ចុះ
ជាបន្តបនា្ទាប់ ខណៈការផលិតពោត
ក្រហមសម្រប់ផលិតចំណីសត្វក្នុង
ស្រុកបានកើនឡើងក្នុងរយៈព្រល៣
ឆ្នាំចងុក្រយន្រះ។លោកបានបន្តថា
ការនាំច្រញពោតក្រហមសម្រចបាន
៣៥៦៣៦តោនក្នុងរយៈព្រល៥ខ្រ
ដើមឆ្នាំ២០២០ធា្លាក់ចុះ២៩,៦៨ភាគ-
រយធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្នាកាលពី
ឆ្នាំមុនដ្រលមានចំនួន ៥០៦៧៩
តោន។ដោយឡ្រកកាលពីឆ្នា២ំ០១៨
ការនាំច្រញពោតសម្រចបាន២០៤
១៨៤តោនខណៈឆ្នាំ២០១៩បាននាំ-

ច្រញចំនួន១១៩៩៩៣តោន។
លោកបានបន្ថ្រមថាបើទោះបីការ-

នាំច្រញពោតក្រហមសម្រប់ផលិត
ចំណីសត្វធា្លាក់ចុះក៏ការដាំពោតក្រ-
ហមរបស់កសកិរកម្ពជុាមានការកើន-
ឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ក្នងុរយៈព្រល៤ឆ្នាំ
ចងុក្រយន្រះ។ជាក់ស្ត្រងការផលតិ
ពោតក្រហមរបស់កសកិរសម្រចបាន
ជាង ១,១១លានតោនកាលពីឆ្នាំ
២០១៩ កើនឡើងពីចំនួន ៣៣៣
០៥៨តោនកាលពីឆ្នាំ២០១៦។
លោកថ្ល្រងថា៖«លទ្ធផលខាងលើ

ន្រះគឺបានបង្ហាញនវូមោទនភាពជាតិ
និងជាការព្រញចិត្តសម្រប់ប្រជាជន
និងរាជរដា្ឋាភិបាល បើទោះបីតួល្រខ
នាំច្រញពោតក្រហមមានការថយចុះ
ក្នងុអឡំងុរយៈព្រលន្រះព្រះប្រកដ
ណស់ថាបរមិាណពោតក្រហមដ្រល
សល់ពីការនាំច្រញយា៉ាងច្រើនសន្ធកឹ-
សនា្ធាបប់ានដកឹចលូទៅកាន់រោងចក្រ
ក្រច្ន្រចំណីសត្វក្នុងស្រុក»។
លោកបន្តថា៖«លទ្ធផលន្រះស្រប

ទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ប្រមខុ
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការ-
ក្រច្ន្រផលិតផលកសិកម្ម និងបង្កើន
ការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុក រួមទាំងការ-

អនុវត្តគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជា
ក្នងុការដឡំើងពន្ធនាំចលូពោតក្រហម
ពីខាងក្រមកក្រច្ន្រនៅកម្ពុជា»។
យោងតាមទនិ្ននយ័ក្រសងួកសកិម្ម

ខ្រត្តត្របងូឃ្មុំជាកន្ល្រងដ្រលមានដាំដុះ
ពោតក្រហមសម្រប់ផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រ
ផលិតចំណីសត្វក្នុងស្រុកច្រើនជាង-
គ្រដោយមានសមត្ថភាពផលិត៥៦
៧៥០តោនក្នុង១ឆ្នាំនៅលើផ្ទ្រដីដាំ-
ដុះសរបុ១០៧៩០ហកិតា។បច្ចបុ្របន្ន
ខ្រត្តន្រះមានឡសម្ងួតពោតចំនួន៧

ដ្រលឡ១មានសមត្ថភាពសម្ងួត
ចន្លាះពី១៥០០តោនទៅ៣០០០
តោនក្នុង១ឆ្នាំ។
លោកតាន់ផានណ់រា៉ាអគ្គនាយក

ន្រអគ្គនាយកដា្ឋានសុខភាពសត្វនិង
ផលតិកម្មសត្វន្រក្រសងួកសកិម្មរកុា្ខា-
ប្រមាញ់នងិន្រសាទបានប្របភ់្នពំ្រញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រចន្ទថាបច្ចបុ្របន្នរោងចក្រ
ផលតិចណំសីត្វមានចនំនួ១៨កពំងុ
ប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជានិងរោងចក្រ
ចំនួន១កំពុងដំណើរការសាងសង់

ដ្រលជិតរួចរាល់ហើយ។រោងចក្រ
ទាំងន្រះមានសមត្ថភាពផលិតចំណី
សត្វបានជាង១,២លានតោនក្នុង១
ឆ្នាំស្មើនឹង៥៦ភាគរយន្រការផ្គត់ផ្គង់
ទូទាំងប្រទ្រស។
លោកបានបន្តថាទន្ទមឹនឹងន្រះការ-

ចិញ្ចឹមសត្វរបស់ប្រជាកសិករក៏កំពុង
មាននិនា្នាការកើនឡើងខា្លាំងតាមរយៈ
ការនាំចូលពូជជ្រូកពីក្រប្រទ្រស
ដ្រលកើនឡើងជាង៤ដងបើធៀបនងឹ
ឆ្នាំមុន។កម្ពុជាបាននាំចូលកូនជ្រូក
ពូជចំនួន៨៨០០០ក្របាលក្នុងរយៈ-
ព្រល៥ខ្រដើមឆ្នាំ២០២០ន្រះខណៈ
កាលពីឆ្នាំមុនមានចំនួន២២០០០
ក្របាល។ចំណ្រកការនាំចូលម្រជ្រូក
ពជូអឡំងុព្រលន្រះសម្រចបាន១៤
១៦៩ក្របាលខណៈឆ្នាំមុនមានត្រឹម
៧៨៥០ក្របាលប៉ុណោ្ណោះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្រយពីក្រសួង

កសិកម្មបានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍
របស់ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ
នឹងការកាត់បន្ថយការនាំចូលជ្រូក
យើងឃើញថាកសកិរមានជនំឿទកុ-
ចតិ្តលើចណំត់ការរបស់ក្រសងួកស-ិ
កម្មហើយពួកគាត់ចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹម
សត្វឡើងវិញ»៕LA
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សេដ្ឋកិច្ចជបុ៉នល្អបេសើរជាង
ក្តីភ័យខ្លាចនៅក្នងុតេមីាសមុន
ទកីេងុតូកេយូៈយោងតាមទនិ្ន-

ន័យផ្លូវការច្រញផ្រសាយកាលពី
ថ្ង្រចន្ទបង្ហាញថាតលួ្រខកណំើន
ស្រដ្ឋកចិ្ចជប៉នុមានភាពប្រសើរ
ជាងការព្រយួបារម្ភកាលពីព្រល
មនុក្នងុត្រមីាសដបំងូប៉នុ្ត្រជប៉នុ
ដ្រលជាប្រទ្រសមានស្រដ្ឋកិច្ច
ធំបំផុតទី៣ របស់ពិភពលោក
នៅត្រធា្លាក់ចុះផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច
ដដ្រល។
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប

ធា្លាក់ចុះត្រឹម០,៦ភាគរយក្នុង
ត្រីមាសដំបូងបើប្រៀបធៀប
នឹងរយៈព្រលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំ
មនុ។អាជា្ញាធរបានរាយការណ៍
ពដីបំងូថាការធា្លាកច់ុះនងឹអាច
មានរហូតដល់ទៅ០,៩ភាគ-
រយឯណោះ។
ក្រុមអ្នកស្រដ្ឋកិច្ចបានរំពឹង

ថាការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញ
ដោយការព្រយោករទីផ្រសារធា្លាក់ចុះ
០,៥ភាគរយ។
ទិន្នន័យអះអាងថាប្រទ្រស

ជប៉ុនកំពុងរងគ្រះពីការធា្លាក់
ចុះស្រដ្ឋកិច្ចជាលើកដំបូង
របស់ខ្លួនដោយបង្ហាញឲ្រយ
ឃើញពីការធា្លាក់ចុះរយៈព្រល
២ត្រមីាសជាបៗ់ គា្នាចាប់តាងំពី
ឆ្នាំ២០១៥។
ការដឡំើងពន្ធនងិព្រយុះទហី្វងុ

បានវាយប្រហារប្រទ្រសជប៉ុន
យា៉ាងខា្លាំងនៅត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ
២០១៩ ដ្រលបង្កឱ្រយមានការ-
ធា្លាក់ចុះ១,៩ភាគរយបើធៀប
ទៅនងឹរយៈព្រលមនុ។សមូ្របតី្រ
មុនព្រលជំងឺរាតត្របាតឆ្លងរាល-
ដាលបានបផំា្លាញស្រដ្ឋកចិ្ចទាងំ
នៅក្នុងប្រទ្រសជប៉ុននិងនៅ
ទូទាំងពិភពលោក។
ជប៉នុបានទទលួរងការវាយ-

ប្រហារតិចជាងប្រទ្រសដ្រល
មានស្រដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដទ្រ
ទៀតដោយវីរុសកូរ៉ូណមាន
ការឆ្លងជាង១៧០០០ករណី
ប៉ណុោ្ណោះនៅទទូាងំប្រទ្រសនងិ
មាន៩០០ករណីបានសា្លាប់។
ទោះបីជាយា៉ាងណអាជា្ញាធរ

ប្រទ្រសជប៉ុនបានជំរុញឲ្រយប្រ-
ជាជនសា្នាក់នៅក្នងុផ្ទះជាច្រើន
សបា្តាហ៍នៅព្រលការផ្ទុះឡើង
កម្រិតខ្ពស់ក្នុងប្រទ្រសជប៉ុន
ដ្រលបណ្តាលឲ្រយប៉ះពាល់ទៅ
ដល់ទីក្រុងតូក្រយូដ្រលជាមជ្រឈ-
មណ្ឌលស្រដ្ឋកិច្ច។
អ្នកវភិាគជាច្រើនបានជឿថា

ស្រដ្ឋកចិ្ចរបស់ប្រទ្រសជប៉នុនងឹ
ទទួលរងការវាយប្រហារបន្ថ្រម
ទៀតនៅខ្រខាងមខុដោយសារត្រ
ឥទ្ធពិលន្រការរតិត្របិតសកម្មភាព
ស្រដ្ឋកិច្ច៕AFP/RR

កំណើនចង្វាក់ផលិតកម្មក្នងុសេកុធ្វើឲេយការនំាចេញពោតកេហមធ្លាក់ចុះ

ការដឹកពោតកេហមរបស់កសិករក្នងុខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅលក់ឲេយឈ្មញួ។ជីវ័ន

លោកGohChoonPhongនយកបេតិបត្តិSIA។AFP

SIAធនាសាច់បេក់សន្ទនីយភាព១០ពាន់លានដុលា្លារដើមេបីទប់ទល់ការធ្លាក់ចុះ
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 ការដើរ ទិញ ទំនិញ មិនមៃនជា រឿង 
ងយសៃួល ប៉ុ នា្មា ននោះទៃ ប៉ុន្តៃ ពៃល 
នៃះ វា នឹងមាន ភាពងយសៃួល ជាង 
មុន ដោយសារតៃ ការចាប់ ដៃគូ រវាង 
ធនាគារ ឯកទៃស វី ង  ( ខៃ ម បូ ឌា )   
លី មី ធី ត និង កៃុមហ៊ុន អីុអន ម៉ ល         
( ខៃ មបូ ឌា ) ខូ អិ ល ធី ឌី ។ 

 ធនាគារឯកទៃសវីង គឺជាអ្នកផ្តល់ 
សៃវា ធនាគារ ចល័ត ឈានមុខ គៃនៅ 
កម្ពុជា និង ផៃសារ ទំនើប ដ៏ បៃណីត 
មយួនៃះ បាន ចុះហត្ថលៃខា លើ ភាពជា 
ដៃគូ  ដើមៃបី ផ្តលន់វូ ការទញិ ទនំញិ ដោយ 
មិនចាំបាច់ បៃើបៃស់ កៃដាសបៃក់ 
កាលពី ថ្ងៃទី៥ ខៃ មិថុនា កន្លងទៅ ។   

 ដើមៃប ីជា កចិ្ច ចាបផ់្តើម នៃ ភាពជា ដៃគ ូ
នៃះ និង ដើមៃបី ថ្លៃងអំណរគុណ ដល់ 
អតិថិជនរបស់ខ្លួន  វី ង  និង អីុអន ម៉ល 
បាន បៃកាសថា អតថិជិន ១០០០ នាក ់
ដបំងូ នងឹ ទទលួ បាន  ការបញ្ចុះ តម្លៃ ៥ 
ដលុ្លារ ភា្លាមៗ រាល ់ការទទូាត ់តាម QR 
កូដរបស់ កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន  វី ង ។  

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារ ឯកទៃស វី ង បាន មានបៃសា-
សន៍ថា ៖«វា ជា ឯកសិទ្ធិ សមៃប់ កៃុម- 
ហ៊ុន ណាមួយ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
ក្នងុការ បង្កើត ទំនាក់ទំនង ជាមួយ អុី អន 
ពីពៃះ តៃ វា កំពុងមាន កំណើន កើន 
ឡើង » ។ 

 លោក បាន បន្ថៃមថា ៖« តាមរយៈ ភាព 
ជា ដៃគូ របស់ យើង នៅថ្ងៃនៃះ អតិ  ថិជន 
គៃប់រូប  និង កាន់តៃ រីករាយ     និង មាន 
សៃរីភាព ក្នុង ការទិញ ទំនិញ ដោយ    
មិនចំាបាច់ កាន់ កៃដាសបៃក់ ឬ  បារម្ភ 
ថា  តើ ពួកគៃ មាន កៃដាសបៃក់ គៃប់ 
គៃន់ ឬ អត់ ?» ។ 

 លោក មា៉ា នូ បាន សង្កត់ធ្ងន់ថា វី ង មាន  
មោទនភាព ណាស់ ក្នុង ការចាប់ ដ ៃគូ 
ជាមួយ អ ីុ អន ដោយ លោក ថ្លៃងថា ៖ 
«ផៃសារ  ទនំើប អីអុន បានធ្វើ បដវិត្ត នវ៍ធិ ីដើរ  
ទិញ ទំនិញ វិធី ធ្វើ អាជីវកម្ម វិធី ដៃល  យើង 
ចំណាយ ពៃលវៃល ទំនៃរ របស់ យើង  
និង  វិធី ដៃល យើង សមៃកលម្ហៃ» ។ 

 លោក មា៉ា ន ូកប៏ាន គសូបញ្ជាក ់ផង- 
ដៃរ ថា  ការរកីលតូលស ់យ៉ាងខា្លាងំ នវូ 
សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ បៃើបៃស់ លើ ទូរ- 
ស័ព្ទដៃ វា ទំនងជា បុគ្គល មា្នាក់ៗ នឹង ចាក 

ចៃញពីផ្ទះ ដោយ មិន កាន់ កាបូប លុយ 
ជាជាង ទូរស័ព្ទដៃ របស់ ពួកគៃ ។ 

 តៃូវបាន បង្កើតឡើង ក្នងុ ឆ្នាំ២០០៩  
វី ង បាន ផ្លាស់ប្តូរ របៀប ដៃល បៃជាជន 
កម្ពជុា ផ្ញើ និង ទទួល បៃ ក់ដោយ បៃើ ទូរ-  
សព័្ទ ចលត័ គៃបព់ៃល នងិ គៃប ់ទ ីកន្លៃង 
យ៉ាង ងយសៃួល ។  

 កៃមុហ៊នុ បច្ចៃកវទិៃយា ហរិញ្ញវត្ថ ុ(fin-
tech) ដៃល តៃូវបាន បង្កើតឡើង ក្នុង 
សៃុក មួយ នៃះ បាន ចាប់ ដៃគូ ជាមួយ 
អាជីវករ ជាង ៤ មុឺន នាក់ តាមរយៈ 
បណា្តាញ ភា្នាក់ងរ វី ង ជាង ៧ ៥០០ 
កន្លៃង នៅ គៃប់ ខៃត្ត កៃុង ក្នុង ពៃះរា-  
ជា ណាចកៃ កម្ពុជា ។ 

 លោក តៃស៊ុបុ យ៉ា មា៉ាសា យុ គិ អគ្គនា - 
យក កៃមុហុ៊ន អុីអន ម៉ ល ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
មានបៃសាសន៍ថា ៖« យើង សា្វាគមន៍ 
 វី ង មកកាន់ ផៃសារ ទំនើប របស់ យើង » ។ 

« អនសុៃសរណៈ នៃ ការយោគយល ់គា្នា 

នៃះ គឺជា ពៃតឹ្តកិារណ៍ ដ៏ សំខាន់ មួយ ដោយ 
មាន ការសហការ រវាង ផៃសារ ទំនើប អីុ-
អន ម៉ ល និង ធនាគារ ឯកទៃស វី ង » ។ 

 លោក បន្តថា ៖ « [ នៃះ ] ទទួល សា្គាល់ 
ថា  សៃវាកម្ម ទូទាត់ បៃក់ តាម ទូរស័ព្ទ 
និង បៃព័ន្ធ អៃឡិចតៃូនិក គឺមាន សារៈ - 
សំខាន់ ដូច ការច្នៃបៃឌិត ថ្មី » ។ 

 លោក បន្ថៃមថា ៖« យើង រួមគា្នា បៃើ- 
បៃស់ បច្ចៃកវិទៃយា ហិរញ្ញវត្ថុ ដើមៃបី ផ្តល់ 
ជមៃើស កាន់តៃចៃើន និង ការទិញ 
ទំនិញ កាន់តៃ បៃសើរ ឡើងដល់ អតិ- 
ថិជន នៅ កម្ពុជា » ។ 

 លោក តៃសុ៊បុ យ៉ា  បាន កត់សមា្គាល់ថា 
ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន ការទូទាត់ ដោយ គា្មាន 
សាច់បៃក់ ហាក់ នៅ មិនទាន់មាន បៃ - 
ជាបៃិយភាព នៅឡើយ នៅ ផៃសារ ទំនើប 
អីុអន នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា នោះ  
ភាព ជា ដៃគូ ជាមួយ វី ង នៃះ នឹង មើល- 
ឃើញ ការកើនឡើង បៃជាបៃិយភាព 

ជាក់ ជាមិនខាន » ។ 
 ផៃសារ ទំនើប អុីអន ម៉ ល បាន បើក ផៃសារ 

ដំបូង របស់ខ្លួន នៅ កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៤ បនា្ទាបម់ក ផៃសារ ទនំើប  អុ ីអន- 
ម៉ ល សៃន សុខ សុី ធី ដៃល បើក នៅ ឆ្នាំ 
២០១៨ ។ កៃុមហ៊ុន អភិវឌៃឍន៍ 
ពាណជិ្ជកម្ម មយួ នៃះ កប៏ាន បៃកាស ព ី
ការសាងសង់ ផៃសារ ទំនើប អីុអន ទី ៣ 
ដោយ គៃង បើក ដំណើរការ នៅ ឆ្នាំ 
២០២៣ ផងដៃរ។ 

 អតិថិជន ទាំង នៅ ផៃសារ អីុអន ម៉ ល 
ភ្នំពៃញ និង ផៃសារ ទំនើប អីុអន ម៉ ល  
សៃន សខុសុ ីធ ីនងឹមាន ឱកាស ធ្វើការ 
ទូ ទាត់ តាមរយៈ កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង 
ដោយ គៃន់តៃ ស្កៃ ន លៃខ QR កូដ ឬ 
Wing MasterCard ប៉ុណ្ណោះ។ 

« វា ជា ដំណើរ ដ៏ វៃងឆ្ងាយ ដើមៃបី 
ឈានដល ់ចណំចុ នៃះ ហើយ នៃះគ ឺជា 
មូលហៃតុ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ យើង មាន ក្តី- 

រំភើប រីករាយ ដៃល យើង បាន ចុះ- 
ហត្ថលៃខា នៃះ ។ ដចូ្នៃះ វា បាន ចណំា-
យពៃល វៃលមយួរយៈ សមៃប ់គណៈ- 
គៃប់គៃង ទាំង២ មុនពៃល ឈានដល់ 
ការ ឯក ភាព គា្នា នៃះ » ។  

 លោកមា៉ា នូ  ថ្លៃងថា ៖« វា មិនមៃន ថា 
តើ តៃូវធ្វើដំណើរ យូរ ប៉ុនណានោះទៃ 
ប៉ុន្តៃ អ្វីដៃលសំខាន់គឺថា តើ យើង តៃូវ 
បញ្ចប ់ដោយ របៀប ណា ? ដចូ្នៃះ យើង 
ពិតជា រីករាយ ខា្លាំងណាស់ និង សូម 
ថ្លៃងអំណរគុណ យ៉ាង ជៃលជៃ 
ដៃល ភាពជា ដៃគូ នៃះ នឹង ទទួលបាន 
ផ្លៃផ្កា ក៏ដូចជាផ្តល់ អត្ថបៃយោជន៍  
ដល់គា្នាទៅ វិញទៅមក ហើយអ្វីដៃល 
សំខាន ់បំផុត ទៀត នោះ  គឺ វា នឹង ផ្តល់ 
អត្ថបៃយោជន៍  ដល់ ទាំងអតិថិជន 
ផៃសារទំនើបអីុអន និង អតិថិជន របស់   
វី ង ផងដៃរ »៕ 

លោក ម៉ានូ រ៉ាចាន់ អគ្គនាយកនៃធនាគារឯកទៃសវីង(ឆ្វៃង) និងលោក តៃសុ៊បុយ៉ា ម៉ាសាយុគិ អគ្គនាយកនៃកៃុមហ៊ុន អីុអនម៉ល (ខៃមបូឌា) ខូអិលធីឌី។ 

ផៃសារទំនើបអីុអនម៉ល សៃន សុខ សុីធី ។ លោក ម៉ានូ និង លោក តៃសុ៊បុយ៉ាង ក្នុងពៃលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មន។ 
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ក្រុងម៉ុងរ៉្រអាល់ៈក្រុមអ្នក-
តវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងមូនទ្រល
បានរងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្ន្រក
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ ខណៈដ្រល
មនុស្រសរាប់ពាន់នាក់បាន
ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូទាំងខ្រត្ត
Quebec ដើម្របីធ្វើបាតុកម្ម
ប្រឆាំងការរើសអើងពូជសា-
សន៍និងអំពើឃោរឃៅរបស់

ប៉ូលិសនៅក្នុងខ្រត្តកាណា-
ដានិយាយភាសាបារាំង។
ក្រុមបាតុករបានដង្ហ្រក្របួន

ដោយសន្តិវិធីនៅកណា្តាល
ទីក្រុងសម្រប់លើកទី២ ក្នុង
១សបា្តាហ៍ថាជាផ្ន្រកន្ររលក
តវ៉ាសកលមួយបានបង្កឡើង
ដោយសារការសា្លាប់របស់
លោកGeorge Floyd ជា

បរុសស្រប្រកខ្មៅម្នាក់បានសា្លាប់
នៅក្នុងការចាប់ខ្លួនរបស់ប៉ូ-
លិសអាម្ររិកនៅព្រលមន្ត្រី
ប៉លូសិស្រប្រកសម្នាក់បានយក
ជង្គង់ទៅសង្កត់លើករបស់-
លោករយៈព្រលជិត៩នាទី។
វិទ្រយុកាណាដា បានរាយ-

ការណ៍ថាក្រយពីការដង្ហ្រ-
ក្របួនបានបញ្ចប់ក្រមុអ្នកតវ៉ាខ្លះ
បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតទី-
សា្នាក់ការប៉ូលិសជាទីដ្រល
មន្ត្រីទាំងនោះបានប្រើប្រស់
ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្ន្រកដើម្របី
បំប្រកពួកគ្រ។
ការតវ៉ាកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ

មុនក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងការ-
ប៉ះទង្គិចគ្នាជាច្រើនលើកនៅ-
ព្រលល្ងាច។
នៅអំឡុងព្រលដង្ហ្រក្របួន

ក្រុមអ្នកតវ៉ាបាននាំគ្នាស្រក
ពាក្រយស្លាកថា«ជនជាតិស្រប្រក
ខ្មៅរស់នៅដោយគ្មៅនបញ្ហា»

«គ្មៅនយុត្តិធម៌គ្មៅនសន្តិភាព»
ពួកគ្របានស្រកពាក្រយស្លាក
ថា«ខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើម បាន
ទ្រ»ហើយបានបន្ថ្រមទៀតថា
«បញ្ហារើសអើងពូជសាសន៍
ន្រះត្រូវត្របញ្ចប់»។
ក្រុមអ្នករៀបចំ បានថ្ល្រង

សុន្ទរកថានៅមុនចាប់ផ្តើម
ដង្ហ្រក្របនួដោយរិះគន់អភបិាល
ខ្រត្តQuebecគឺលោកFran-
cois-Legault ជុំវិញការអះ-
អាងកាលពី២-៣ថ្ង្រមុនថាគឺ
គ្មៅន«ការរើសអើងពូជសាសន៍
ជាប្រព័ន្ធ»នៅក្នុងខ្រត្តន្រះទ្រ។
អ្នកតវ៉ាម្នាក់គឺលោកម៉ាដាន-ី

បាជាអ្នកតន្ត្រីនិងជាវិចិត្រករ
មនអាយុ២៨ឆា្នាំបានប្រប់
កាស្រតAFPថា មនម្តង
លោកត្រូវបានគ្រត្រួតពិនិត្រយ
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខុសគ្នា២
ក្នុងរយៈព្រល៥នាទីនៅតាម-
ផ្លូវត្រមួយ៕AFP/SK
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ក្រុងស្រអ៊ូលៈ យោងតាម
ប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយរដ្ឋបានឲ្រយដងឹ
កាលពីថ្ង្រចន្ទថាម្រដឹកនាំកូ-
រ៉្រខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុន
បានធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំអំពី
កចិ្ចការនយោបាយរបស់គណ-
បក្រសពលករនិងពិភាក្រសាអំពី
វិធានការនានាដើម្របីអភិវឌ្រឍ
ឧស្រសាហកម្មគីមី ប៉ុន្ត្របញ្ហា
អន្តរកូរ៉្រ និងបញ្ហាផ្រស្រងទៀត
មិនបានដាក់ឲ្រយស្ថិតនៅក្នុង
របៀបវរៈជំនួបន្រះទ្រ។
បើយោងតាមទីភា្នាក់ងារ-

ព័ត៌មនមជ្រឈិមកូរ៉្របានឲ្រយដឹង
ថាកចិ្ចប្រជុដំ្រលត្រវូបានរៀប-
ចំធ្វើឡើងកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ
បានកើតឡើងត្រឹមត្រ២ថ្ង្រ
ប៉ុណ្ណោះក្រយពីប្រទ្រសកូ-
រ៉្រខាងជើងបានប្ត្រជា្ញារំល យ
ការយិាលយ័ទនំាក់ទនំងអន្តរ-
កូរ៉្រចោលដោយសារខឹង-
សម្របាជុំវញិខតិ្តបណ័្ណឃោសនា
ប្រឆាំងក្រុងព្រយុងយា៉ាងដ្រល
បានបង្ហាះច្រញពីទឹកដីកូរ៉្រ-
ខាងត្របូង។មនចំណុចសំ-
ខាន់ៗចំនួន៤ ស្ថិតនៅក្នុង

របៀបវរៈនោះប៉ុន្ត្របញ្ហា
ខិត្តប័ណ្ណនោះមិនស្ថិតនៅក្នុង
ចំណុច១ក្នុងចំណមទាំង៤
នោះទ្រ។
ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មនមជ្រឈិម-

កូរ៉្រKCNAបាននិយាយថា៖
«កិច្ចប្រជុំនោះបានពិភាក្រសា
អំពីបញ្ហាសំខាន់ៗ មួយចំនួន
ដ្រលបានលើកឡើងនៅក្នុង
ការបង្កើតស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រស
ដោយខ្លួនឯងឲ្រយបានគ្រប់-
គ្រន់បន្ថ្រមទៀតនិងធ្វើឲ្រយ
ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន
បានល្អប្រសើរឡើង»។
 ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មនKCNA

បានបន្ថ្រមថា៖«ចំណុចសំ-
ខាន់ៗនៅក្នុងរបៀបវរៈដំបូង
ដ្រលត្រូវបានពិភាក្រសានោះ
គឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ-
អភិវឌ្រឍឧស្រសាហកម្មគីមីរបស់
កូរ៉្រខាងជើងនៅក្នុងគម្រង
ដ្រលត្រូវបានកំណត់យា៉ាង-
ច្របាស់លស់»។
លោកគីមជុងអ៊ុនត្រូវបាន

គ្រដកស្រង់សម្តីដោយបាន
បញ្ជាក់ម្តងហើយម្តងទៀតអពំី
សារៈសំខាន់ន្រឧស្រសាហកម្ម

គីមីដោយបានហៅឧស្រសា-
ហកម្មនោះថា«ជាគ្រឹះរបស់
ឧស្រសាហកម្ម និងជាជួរមុខដ៏
សំខាន់មួយ របស់ស្រដ្ឋកិច្ច
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើង»។
ជាពិស្រសលោកគីមជុង-

អ៊ុនបានអំពាវនាវឲ្រយបង្កើត
«ឧស្រសាហកម្មគីមីC1»ជា
គម្រងឧស្ម័នធ្រយូងថ្មមួយ
ដ្រលប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើង
បានស្វះស្វ្រងរកអស់ជាច្រើន-
ឆា្នាំដើម្របីពង្រកីប្រភពថាមពល
របស់ខ្លួន។ នៅក្នុងសុន្ទរកថា
ឆា្នាំថ្មីរបស់លោកកាលពីឆា្នាំ-
២០១៩កន្លងទៅលោកគីម-
ជងុអ៊នុបានអពំាវនាវឲ្រយបង្កើន

កចិ្ចខតិខំប្រងឹប្រងនានាដើម្របី
បង្កើតឧស្រសាហកម្មគីមីC1។
ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មនមជ្រឈិម-

កូរ៉្រ KCNAបាននិយាយថា
លោកគីម ជុងអ៊ុនក៏បាន
សង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការដើម្របី
ធ្វើឲ្រយសា្ថានភាពរស់នៅរបស់
ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងព្រយុង-
យា៉ាងល្អប្រសើរឡើង ដោយ
បានអពំាវនាវឲ្រយ«ចាតវ់ធិាន-
ការឲ្រយបានខា្លាំងកា្លា»ដើម្របី
ដោះស្រយបញ្ហានិងច្រញ
បញ្ជាឲ្រយសាងសង់ផ្ទះឲ្រយបាន
ច្រើនបន្ថ្រមទៀត។
ទោះបីជាយា៉ាងណាក៏ដោយ

ក៏ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មនមជ្រឈិម-

កូរ៉្រន្រះមនិបានលើកឡើងអពំី
បញ្ហាអន្តរកូរ៉្រនោះទ្រជា-
ពិស្រសខិត្តប័ណ្ណប្រឆាំងក្រុង-
ព្រយុងយា៉ាង។
កាលពីថ្ង្រសុក្រការិយា-

លយ័រណសរិ្រសបង្របួបង្រមួកូរ៉្រ
(UFD)ដ្រលបានដោះស្រយ
កិច្ចការអន្តរកូរ៉្រ បានច្រញ
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មយួដោយ
បាននិយាយថាខ្លួននឹងលុប-
ចោលការិយាល័យទំនាក់-
ទំនងលើកដំបូងជាវិធានការ
មយួដ្រលប្អនូស្រីបង្កើតលោក
គមីបានគរំាមលបុបើសនិក្រងុ
ស្រអ៊ូល មិនឈប់បង្ហាះខិត្ត-
ប័ណ្ណនោះ៕Yonhap/SK

បូ៉លិសបង់ក្លដែសជាង៦០០០នាក់...
តពីទំព័រ១...ស្របើយទាំង-

អស់រហូតមកទល់ថ្ង្រអាទិត្រយ។
ប៉ូលិសបង់កា្លាដ្រស រួមមន

ក្រមុទីភា្នាក់ងារមយួចនំនួផ្រស្រង-
ទៀតបានកំពុងប្រឹងប្រងធ្វើ
យា៉ាងណាឲ្រយនៅគម្លាតពីគ្នានៅ
ក្នុងសង្គមនៅទូទាំងប្រទ្រស
ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមឆ្លង
រាលដាលជងំឺកូវើដ១៩កាលពី
ខ្រមីនាកន្លងទៅ។
រហូតមកទល់ព្រលន្រះ

វើរុសកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មីន្រះបាន
រាតត្របាតជិតគ្រប់ស្រុកទាំង-
អស់នៅបង់កា្លាដ្រសហើយ
ចំនួនន្រករណីឆ្លងបានកើន-
ឡើងរហតូដល់៦៥៧៦៩នាក់
ដោយមនចំនួន៨៨៨នាក់
បានសា្លាប់កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ។
រដា្ឋាភិបាលបង់កា្លាដ្រសបាន

ប្រកាសឲ្រយឈប់សម្រកជា-
ទូទៅមួយចាប់ពីថ្ង្រទី២៦ខ្រ
មីនាហើយក្រយមកបានបន្ត

បិទប្រទ្រសជាច្រើនដំណាក់-
កាល រហូតដល់ថ្ង្រទី៣០ខ្រ
ឧសភាកន្លងទៅ។
មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានថ្ល្រងកាលពី
ថ្ង្រសៅរ៍ថាដើម្របីទប់សា្កាត់ការ-
រាតត្របាតន្រការឆ្លងរាលដាល
ជំងឺកូវើដ១៩ រដា្ឋាភិបាល-
ប្រទ្រសបង់កា្លាដ្រសមន
គម្រងបិទប្រទ្រសមិនឲ្រយធ្វើ
ដំណើរច្រញចូលឡើងវិញនៅ
ក្នុងរដ្ឋធានីដាកា្កានិងនៅតាម
កន្ល្រងផ្រស្រងទៀតនៅក្នុង
ប្រទ្រសន្រះ។
ជំងឺន្រះត្រូវបានគ្រអះអាង

ថាបានរាលដាលដល់ប្រទ្រស
បង់កា្លាដ្រសនៅក្នុងខ្រមីនាឆា្នាំ
២០២០។ ករណីឆ្លង៣នាក់
ដំបូង ត្រូវបានរាយការណ៍
កាលពីថ្ង្រទ៨ីមនីាឆា្នាំ២០២០
ដោយវិទ្រយាសា្ថានជំងឺឆ្លងរបស់
ប្រទ្រសន្រះ៕Xinhua/SK

គីមជុងអុ៊នបើកកិច្ចបែជំុពិភាកែសាអំពី
វិធ នករនានា ដើមែបីអភិវឌែឍឧសែសាហកម្មគីមី

លោកគីមជុងអុ៊ន(អាវស)ចូលរួមកិច្ចប្រជំុការិយាល័យនយោបាយលើកទី១៣របស់គណៈកម្មាធិការមជ្រឈិមបក្រស។AFP

លោកគីមជុងអុ៊នកំពុងញញឹមនៅអំឡុងព្រលប្រជំុបក្រសពលករ។Yonhap

បូ៉លិសក្រុងមុ៉ងរ៉្រអាល់បិទផ្លវូនៅអំឡុងព្រលដង្ហ្រក្របួនប្រឆំាងបូ៉លិស។AFP

មនុសែសរាប់ពាន់នា ក់តវ៉ាបែឆំាងកររើសអើងពូជសាសន៍នៅកណាដា
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ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរវីរសុកូរូ៉ណាជាសកលកើនឡើងជាង៤សែននាក់
ក្រុងប៉ា រីសៈ  ចំនួន អ្នក ស្លាប់ 

ជា សកល បណ្តាល មក ពី វីរុស  
រា តតៃបាត ករូ៉ណូ  បាន កើន ឡើង 
ជាង ៤ សៃន នាក់ កាលពីថ្ងៃ- 
អាទិតៃយ  ដោយ ចំនួនអ្នកស្លាប់ 
កើន ឡើង យ៉ាង ឆប់ រហ័ស      
នៅ អាមៃរិក ឡាទីន  ខណៈ 
ដៃល អរឺ៉បុ  បាន បន្ធរូ បន្ថយ ការ- 
បិទ បៃទៃស  ដោយ សរ ការ - 
ឆ្លងរាល ដាល នៅ ទ ីនោះ  តៃវូ គៃ 
គៃប់ គៃង បាន ។ 

សម្តៃច បា៉ាប  ្រហ្វង់ សុីស  
ដៃល ថ្លៃង ទៅ កាន ់កៃមុ អ្នក កាន ់
សសនា កាតូលិក នៅ ក្នុង          
ទី លាន  Saint Peter  កាល ពី 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ ជា លើក ដំបូង  ចាប់- 
តាំង ពី ស្ថាន ភាព គៃ អាសន្ន 
សុខ ភាព បាន ចាប់ ផ្តើម  បាន 
ថ្លៃង ថា  ស្ថាន ភា ព អាកៃក ់បផំតុ 
នៅ អុ ីតាល ី បាន ចប ់ហើយ  នងិ 
បាន សម្ដៃង  ក្តី អាណិត ចំពោះ 
អ្នក ដៃល នៅ ក្នុង បៃទៃស នានា 
នៅ អាមៃរិក ឡា ទីន  ដៃល ប៉ះ - 
ពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង នោះ ។    

សម្តៃច បា៉ាប  បាន ថ្លៃង ខណៈ 
បុរីវ៉ាកង់  បាន អះអាង ថា  ខ្លួន 
មនិ មាន ករណ ីឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
នៅ ក្នុង ចំណោម បុគ្គលិក របស់ 
ខ្លួន ឬ នៅ ក្នុង បុរីវ៉ា ទីកង់ នៃះ តៃ 

ម្តង  ថា៖ «វត្តមាន របស់ អ្នក នៅ 
ក្នុង ទីលាន នៃះ  គឺ ជា សញ្ញា 
មយួ ថា  នៅ ក្នងុ បៃទៃស អុ ីតាល ី
ដំណក់ កាល នៃ ជំងឺ រាត តៃបាត 
ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ចប់ ហើយ »។    

«ជា អកសុល  នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
ដទៃ ទៀត  ខ្ញុ ំកពំងុ គតិ ដល ់ពកួ- 
គៃ  គឺ វីរុស នៃះ  បន្ត សមា្លាប់ ជន- 
រង គៃះ ជា ចៃើន ទៀត »។ 

បៃទៃស  បៃសុីល មាន  ចំនួន 
អ្នក ស្លាប ់ខ្ពស ់ជាង គៃបផំតុ ទ ី៣ 

នៅ ក្នុង ពិភព លោក  គឺ ស្លាប់ 
ជាង ៣ ៦ ០០០ នាក់  ប៉ុន្តៃ 
លោក បៃធានា ធិបតី  ចៃរ  បូល 
សណូ រ ូ បាន រិះ គន ់វធិាន ការ ឲៃយ 
ស្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ  ដៃល ដាក់ - 
ចៃញ ដោយ មន្តៃ ីតបំន ់ នងិ បាន 
គរំាម ចាក ចៃញ ព ីអង្គការ សខុ- 
ភាព ពិភព លោក។   

ចំនួន អ្នក ស្លាប់  ក៏ បាន កើន- 
ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង នៅ បៃទៃស 
មិុកសុិក  ប៉ៃរូ  និង អៃកា្វា ទ័រ  

ខណៈ នៅ ក្នុង បៃទៃស សុីលី   
ចំនួន អ្នក ស្លាប់  ពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ  បាន កើន ឡើង រ ហូត ដល់ 
២ ២៩០ នាក់ ។ 

លោក រដ្ឋ មន្តៃី សុីលី  ចៃម  មា៉ា 
ណ លីច  បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ ថា  ការ រាប ់ខសុ ចនំនួ ខ្លះ 
ដៃល តៃូវ បា ន ចង្អុល បងា្ហាញ 
ដោយ អង្គការ សុខ ភាព ពិភព- 
លោក នៅ ក្នុង ខៃ មីនា  និង ខៃ - 
មៃស  តៃូវ បាន គៃ កៃ តមៃូវ រួច 

ហើយ ដោយ ចំនួន អ្នក ស្លាប់ 
កើន ឡើង ព ី១ ៥ ៤១នាក ់កាល 
ពី ថ្ងៃ សៅរ៍។ 

នៅបៃទៃសគុយបា  លោ ក 
បៃធានា ធិបតី  មីហ្គៃល  ឌៀស  
កាណៃល  បាន បៃកាស ថា  
ជំងឺរាត តៃបាត នៃះ តៃូវ គៃប់ គៃង 
បាន  កៃយ ព ីបៃទៃស កោះ នៃះ  
បាន បញ្ជាក់ ថា   រយៈ ពៃល ៨ ថ្ងៃ 
ជាប ់គ្នា  គ្មាន ចនំនួ អ្នក ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ ទៃ  ដោយ ចំនួន អ្នក ស្លាប់ 

មាន តៃឹម តៃ ៨៣ នាក់ ទៃ ។ 
ចំនួន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  

បាន កើន ឡើង ដល ់ជតិ ៧លាន 
នាក់ នៅ ទូទាងំ ពិភព លោក ចាប់- 
តាងំ ព ីជងំ ឺនៃះ  បាន ផ្ទុះ ឡើង នៅ 
ក្នុង បៃទៃស ចិន កាល ពី ចុង ឆ្នាំ 
២០១៩  ដោយ ជំរុញ ឲៃយ ផ្នៃក   
ជា ចៃើន នៃ ពិភព លោក បិទ - 
បៃទៃស  និង ធ្វើ ឲៃយ សៃដ្ឋ កិច្ច 
ធា្លាក ់ចុះ យ៉ាង អាកៃក ់បផំតុ ចាប-់ 
តាំង ពី មាន មហន្ត រាយ នៃះ។ 

ទោះបី ជា យ៉ាង ណក៏ ដោយ  ក៏ 
នៅ តៃ មាន ការ ភយ័ ខ្លាច រលក ទ ី
២ នៃ ការ ឆ្លង ជំងឺ នៃះ នាំ ឲៃយ ប៉ះ - 
ពាល ់ដល ់សៃដ្ឋ កចិ្ច  ដោយ បាន 
ជំរុញ ឲៃយ បៃទៃស នានា នៅ អឺរ៉ុប 
បើក ពៃដំៃន  នងិ អាជវី កម្ម ឡើង 
វិញ  និង បណ្តា បៃទៃស នៅ 
ទូទាំង អាសុី  និង អា្រហ្វិក វិល- 
ទៅ រក  ធម្មតា បណ្តើរៗ ហើយ ។   

ខណៈ ជិត ពាក់ កណ្តាល នៃ 
ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ទាំង អស់ តៃូវ 
បាន កត់ តៃ នៅ អឺរ៉ុប  អាមៃរិក 
នៅ តៃ ជា បៃទៃស ប៉ះ ពាល ់ខ្លាងំ 
បផំតុ  ដោយ មាន អ្នក ស្លាប ់ជាង 
១១ មឺុន នាក់  បនា្ទាប់ មក គឺ  
បៃទៃស អង់គ្លៃស  ដៃល មាន 
ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់ជាង ៤០ ៥០០ 
នាក់ ៕ AFP/PSA

អ្នក  ធ្វើ ការ   ផ្ន្រកស ុខភាពសីុលី ឈ រ ក្រប្ររ  រ ថយន្ត   សាមុយ   ដ្រល ដឹក  អ្នកជំងឺ    មាន រោគ សញ្ញា  ជំ ងឺកូវីដ១៩ ខណៈ រង់ ចំា  ការ អនុញ្ញា ត ឲ្រយ  ច្រញ ក្រព្រទ្រយ ។ AFP

ផែនការរបស់លោកតែំកា ត់បន្ថយកងកម្លាងំ-
អាមែរិកបង្កឲែយមនកា រប រម្នៅអាល្លឺម៉ង់

ក្រុង  េ្រហ្វងហ្វឺតៈ  បៃទៃស-
អាល្លឺ ម៉ង់ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
បាន សម្ដៃង ការ ពៃួយ បារម្ភ អំពី 
របាយ ការណ៍ ថា  បៃធា នា ធិប តី 
អាមៃ រិក លោក  ដូ ណល់  តៃំ  
មានផៃនការ   ដក កង កមា្លាំង 
អាមៃ រិក មួយ ចំនួន ដៃល  ឈរ- 
ជើង នៅ ក្នុង បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់  
សៃប ពៃល មាន ការភ  ័យ ខ្លាច  ថា  
ការ   ដក  ទ័ព ខ្លះនៃះ        អា ច  ធ្វ ើ ឲៃយ 
សសរ  គៃឹ ះ សំខន់   ន ៃ កា រ ការ- 
ពារ  របស់ អង្គការ ណ តូ  នៅ ក្នុង 
តំបន់   នៃះ ចុ ះខៃស យ ។ 

រដ្ឋ មន្តៃ ីការ បរទៃស អាល្ល ឺមង៉ ់
លោក ហុី កូ  មា៉ាអាស់  បាន ថ្លៃង 
ថា  បៃទៃស ទាំង ២  បាន បង្កើន 
កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ ការ យ៉ាង-
ជតិស្នទិ្ធ  ទោះ ប ីជា មាន ចណំង-
ទំនាក់ ទំនង ឆ្លង កាត់ មហា-
សមទុៃ អាត្លង ់ទកិ  បាន ធ្វើ  ឡើង 
ស្ថិត នៅ កៃម ការ គៃប់ គៃង 
«ដ៏ស្មុគ ស្មាញ » របស់ រដ្ឋ ការ 
លោក ដូ ណល់  តៃំ  ក្តី ។ 

 កៃុម អ្នក នយោ បាយ ជាន់-
ខ្ពស់ ផៃសៃង ទៀត  នៅ ក្នុង ទី កៃុង 
ប៊ៃរ ឡាំង  តៃូវ បាន កាត់ បន្ថយ  
បន្ថៃម ទៀត  ដោយ បាន រិះ គន់   

ផៃនការ នៃះ ថា    ការធ្វើ ឲៃយ  ប៉ះ- 
ពាល់ដល់  ទំនាក់ ទំនង រវង 
អាមៃ រិក  និង  អាល្លឺ ម៉ង់  និងបង្ក 
ឲៃយ គៃះ ថា្នាក់ដល់  សន្តិ សុខ ជា 
សកា្តា នុពល ។  

 លោក បាន ថ្លៃង បៃប់ ស   រ- 
ព ត័ម៌ា ន  Bild am Sonntag-
dailyឲៃយដឹង  ថា ៖«   បៃ  សិនបើ   
ដល់ ពៃល  តៃូវ ដក   កង កមា្លាំង 
អាមៃ រិក ខ្លះនោះ  យើង    ក ត់-  
តៃចំនួន នោះ  » ។ 

 «យើង សូម អប អរ ស ទរ  
ចំពោះ កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ   

ជា មយួ កង កមា្លាងំ បៃដាប ់អាវធុ 
អាមៃ រិក  ដៃល មាន  ការ រីក - 
ចមៃើន អស់ ជា ចៃើន ទសវតៃសរ៍ 
មក ហើយ ដោយ ផ្តល់  ផល- 
បៃយោជន៍ យ៉ាង ចៃើ ន  ដល់   
បៃទៃស  ទាំង ២ » ។ 

លោក  ផៃត តឺរ  ប៊ី យឺរ អ្នក - 
សមៃប ស មៃួល ទំនាក់ទំនង   
ឆ្លង ទ្វ ីប បាន ពៃមាន ថា ៖«  ទនំាក-់ 
ទំនង រវង អាល្លឺ ម៉ង់ -អាមៃរិក  
អាច ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ធ្ង ន់ធ្ងរ  » 
ដោយ សរ ការ សមៃច ចិត្ត 
របស់ លោក តៃំ ៕ AFP/SK

ទាហាន អាេមរិក  អង្គយុ   ក្នងុ   រថក្រះ  នៅ អំឡុង  ធ្វើ សមយុទ្ធនៅ  អាល្លម៉ឺង់។ AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោមស្មារតីស្រោឡាញ់
សលិ្រោបៈវប្រោបធម៌ជាតិនងិបង្ហាញពីឆន្ទៈ
របស់ខ្លនួនោះឃើញមានក្រោមុយុវជន
និងសិល្រោបករដ្រោលជាតារាចម្រោៀងនិង
តារាសម្ត្រោងប្រោសុៗបានស្មគ័្រោចតិ្តទៅ
ហ្វកឹហាត់ទម្រោង់សិល្រោបៈបុរាណល្ខោន-
ខោលដើម្រោបីត្រោៀមចូលរួមការសម្ត្រោង
ក្នងុព្រោតឹ្តិការណ៍សម្ត្រោងល្ខោនខោលខ្នាត
ធំមយួនៅចងុឆ្នាំ២០២០ន្រោះប្រោសនិ-
បើស្ថានភាពន្រោការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ល្រោងមានកើតនូវក្តីបារម្ភនោះ។
យ៉ាងណាមិញកាលពីរសៀលថ្ង្រោ

ទី៧ខ្រោមិថុនាឆ្នាំ២០២០ថ្មីៗ ន្រោះមាន
ក្រោុមសិល្រោបករជាតារាចម្រោៀងនិង
តារាសម្ត្រោងរួមមានលកឌីវ៉ាន់ដា
លកចនស័ក្តលកហ្រោប៉ាហុង
លកនូ ឧសភាលក រស់ រាជ្ជ-
សលលកចនា្ថាដារា៉ាលកអ៊ុន
សទុ្ធាលកធៀនលកសនពសិដិ្ឋ
លកន្រោនទុំលកដារា៉ាត់លក
សិរី វង្រោសលករាជ្រោយបុត្រោនាគមាស
លកពឹងពុទ្ធិស័ក្កលកយុទ្ធ
និស្រោស័យលកកូដូម៉ូលកសយ-
រតនៈលកពង្រោសពទុ្ធិសក័នងិលក
ថ្រោសនបានចូលរួមហាត់សមល្ខោន-
ខោលជាមួយនឹងលកគ្រោូ អ្នកគ្រោូ
និងលកគ្រោូបច្ច្រោកទ្រោសគឺព្រោឹទ្ធាចារ្រោយ
ព្រោឿងឈៀងនៅឯមជ្រោឈមណ្ឌលហ្វកឹ-
ហ្វឺនន្រោកងយោធពលខ្រោមរភូមិន្ទ
(ស្តាតចាស់)។
ការមកហាត់សមព្រោលន្រោះគឺដើម្រោបី

ចូលរួមផ្រោសព្វផ្រោសាយ និងស្វ្រោងរកមូល-
នធិិបន្ថ្រោមក្នងុការរៀបចំព្រោតឹ្តិការណ៍ធំ
នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០២០ព្រោះថានៅ
ខ្វះថវិកាជាច្រោើនសម្រោប់ការផលិត-
សមា្ភារនិងកម្មវិធី។ន្រោះបើតាមការ-
បង្ហើបពីលកសុ៊បសក្ករា៉ាជាប្រោធាន-

គណៈកម្មការរៀបចំព្រោឹត្តិការណ៍-
សម្ត្រោងល្ខោនខោល។លកស៊ុប
សក្ករា៉ាបានបញ្ជាក់ថា៖«សម្រោប់ការ-
ចូលរួមពីក្រោុមតារាទំងអស់ន្រោះមិន-
ម្រោនជាការសម្ត្រោងនោះឡើយពោល-
គឺគ្រោន់ត្រោជាការថតផ្រោសព្វផ្រោសាយអំពី
កម្មវិធីយើងដោយមានការបង្ហាត់-
បង្រោៀនពីលកគ្រោូអ្នកគ្រោូនិងសិស្រោស
សលាមួយចំនួន។យើងមិនមាន
បំណងចាក់ផ្រោសាយនៅតាមទូរទស្រោសន៍
ឡើយគឺយើងថតដើម្រោបីផ្រោសព្វផ្រោសាយ
តាមផ្រោកផ្រោស្រោងៗ សម្រោប់ព្រោឹត្តកិារណ៍
ល្ខោនខោលហើយនឹងបញ្ចូលទៅ
គណនីហ្វ្រោសប៊ុកតារានីមួយៗ ដ្រោល
បានចូលរួមហ្វឹកហាត់ប៉ុណ្ណោះ។អ្នក
ចូលរួមទស្រោសនាអាចបរិចា្ចាគដោយ

ផ្ទាល់ឬតាមគណនីធនាគារដ្រោល
បានរៀបចំ ឬក៏តាមរយៈតារាសម្ត្រោង
ជាIdolក្នុងចិត្តពួកគ្រោក៏បានខណៈ
អ្នកចលូរមួយើងមានកណំត់មនិអាច
បើកទលូាយធំឡើយដោយសរយើង
ស្ថិតក្នុងភាពការពារន្រោការឆ្លងជំងឺ-
កូវីដ១៩»។
ដោយសរការសម្ត្រោងល្ខោនខោល

ក៏មានឈុតឆកប្រោើទម្រោង់ក្រោបាច់គុន-
ល្រោបុក្កតោផងនោះទើបតារាសម្ត្រោង
ស្រោីនងិជាអ្នកគ្រោូបង្ហាត់កឡីាល្រោបកុ្កតោ
កញ្ញាអិុតកន្និកាហៅកញ្ញាព្រោជ្រោ
ចរណ្រោកប៏ានស្មគ័្រោចតិ្តមកបង្ហាត់ក្រោមុ
យុវជនខ្ម្រោរដ្រោលមានឆន្ទៈស្ម័គ្រោចិត្ត
ចូលរួមសម្ត្រោងទម្រោង់ល្ខោនខោលន្រោ
ព្រោតឹ្តិការណ៍សម្ត្រោងដធ៏ំមយួមានអ្នក-

សម្ត្រោងចំនួន២០០នាក់។
កញ្ញាព្រោជ្រោចរណ្រោបង្ហើបថា៖

«តាមគម្រោងព្រោឹត្តិការណ៍ន្រោះយើង
ត្រោូវការក្រោុមយុវជនស្ម័គ្រោចិត្តចំនួន
២០០នាក់ដើម្រោបីចូលសម្ត្រោងទម្រោង់
សិល្រោបៈល្ខោនខោលដ្រោលនឹងត្រោៀម
ធ្វើនៅចុងឆ្នាំ២០២០ឬអាចលើក-
ព្រោលខណៈព្រោលបច្ចុប្រោបន្នន្រោះយើង
រីសបានចំនួនប្រោមាណ១០០នាក់
ហើយ។ការហ្វកឹហាត់មានចនំនួ២ថ្ង្រោ
នៅក្នុង១សបា្តាហ៍គឺថ្ង្រោសៅរ៍ និង
ថ្ង្រោអាទិត្រោយដោយការហាត់ល្ខោន-
ខោលចាប់ផ្តើមនៅចនោ្លោះម៉ាង២
ទៅម៉ាង៥ខណៈការហាត់ល្រោបកុ្កតោ
ចាប់ពីម៉ាង៥ទៅម៉ាង៧យប់។
ដោយឡ្រោកភាពចាំបាច់ដ្រោលចង់ឲ្រោយ

យុវជនខ្ម្រោរ មកហាត់កីឡាល្រោបុក្កតោ
នោះក៏ព្រោះត្រោការសម្ត្រោងល្ខោន-
ខោលក៏មានឈុតប្រោើក្រោបាច់គុន-
ល្រោបុក្កតោនិងដើម្រោបីសម្ត្រោងទម្រោង់
ក្រោបាច់គុនន្រោះត្រោម្តងនាព្រោលប្រោរព្ធ-
ព្រោឹត្តិការណ៍នោះ»។
គរួរឭំកថាល្ខោនខោលខ្ម្រោរត្រោវូបាន

ចុះបញ្ជីប្រោតិកភណ្ឌពិភពលកនៅ
ថ្ង្រោទី២៨ខ្រោវិច្ឆកិាឆ្នាំ២០១៨ក្នងុកចិ្ច-
ប្រោជំុលើកទី១៣ន្រោគណៈកម្មការអន្តរ-
រដា្ឋាភិបាលសម្រោប់ការការពារប្រោតិក-
ភណ្ឌអរូបីរបស់អង្គការUNESCO
នៅទីក្រោងុពរ័ល្វីន្រោសធារណរដ្ឋម៉រូសី
ខណៈល្ខោនខោលន្រោះស្ថិតនៅក្នុង
បញ្ជីប្រោតិកភណ្ឌអរូបីដ្រោលត្រោូវការ-
សង្គ្រោះបនា្ទាន់៕

ព្រតឹ្តកិារណ៍សម្ត្រងសិល្របៈល្ខោនខោលខ្នាតធំចុងឆ្នាំ២០២០  
នឹងមានក្រមុយុវជនខ្ម្ររស្មគ័្រចិត្ត២០០នាក់ចូលរួមសម្ត្រង 

កេមុ យុវជន និង សិលេបករ ស្មគ័េ ចិត្ត ហាត់ របំ ល្ខោនខោល និង កញ្ញា ពេជេ ចរណេ ស្មគ័េចិត្ត បង្ហាត់ កីឡាលេបុក្កតោ  (កណ្តាល) ដើមេបីតេៀមសម្តេង ពេតឹ្តកិារណ៍ធំ មាន អ្នកសម្តេង  ២០០នាក់ ចុងឆ្នា ំ២០២០ ។ រូបថតហុងមិនា

កេមុ សិលេបករ  ជាតារា  ចមេៀង និង សម្តេង ចូលរួម ហាត់សម ល្ខោនខោល  ដើមេបី ជួយផេសព្វ ផេសាយ រកមូលនិធិពេតឹ្តកិារណ៍ សម្តេង ល្ខោនខោលខ្នាតធំ  ចុង ឆ្នា ំ២០២០   ។ រូបហុងមិនា
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ក្រុង ប៉ារីស : សិលៃបៈ បាន ជួយ 
យុវវ័យ មួយ ចំនួន ឆ្លង កាត់ ដំណាក់ - 
កាល ដ ៏លបំាក នៃការ បទិ បៃទៃស  នងិ 
ស្ថានភាព សុខភាព  អំឡុង ពៃល រស់- 
នៅ អាផាតមិន តូច ៗ  ។ 

យុវតី វ៉ាន ចាមីឡា វ៉ាន សៃហ្វុល 
បារី ជា ជាង គំនូរ អូទីសឹម អាយុ ១៧ 
ឆ្នា ំ មក ព ីម៉ាឡៃសុ ីបាន ចណំាយ ពៃល 
របស ់នាង ច្នៃ គនំរូ ស៊ៃរ ី«វរីបរុស យើង» 
ឬ Our Heroes ជូន ចំពោះ បុគ្គលិក 
បមៃើ ការ ជួរ មុខ ។ 

យវុតបីាន បៃប ់AFP ព ីស្ទឌូយីោនៅ 
ផ្ទះ កៃ កៃងុ គឡួាឡាពំ ួថា ៖ « ខ្ញុ ំបៃមៃ- 
បមៃូល សច់ រឿងទាំង អស់ ដៃល ខ្ញុំ 
បាន ឃើញ ក្នុង ជីវិត បៃចាំ ថ្ងៃអំពី 
ដំណឹង   ទាក់ ទង ជំងឺ កូវីដ ១៩ »។ 

យវុត ីរបូ នៃះ បង្ហាញ ព ីផា្ទាងំ គនំរូ មយួ 
របស់ ខ្លួន យ៉ាង មន ជំនឿ ចិត្ដ  ដោយ 
រលំៃច នវូ របូភាព មនសុៃស គៃង ឈតុ ខៀវ 
កៃវ ភ្នៃក ធ ៗំ  ខ្មៅ ក្នងុ  ទកឹ មខុ ពាក ់ម៉ាស ់

បង្ហាញ ពី  ក្ដី បារម្ភ ។ ស្នាដៃ  មួយ របស់ 
នាងតៃូវបាន ជៃើស រីស សមៃប់ ជា 
យុទ្ធនាការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ចំណៃះដឹង 
របស់ កៃសួង សុខាភិបា ល។ 

ស្ថិត នៅ ចម្ងាយ ជាង ១មុឺន គីឡូ-

ម៉ៃត ៃ ពី ភាគ ខាង ជើង ម៉ាសៃដ្វាន រីឯ 
យវុតមី្នាកទ់ៀត  អៃវ៉ា ស្ដសូៃវស្កា បាន 
រក ឃើញ វិធី ផ្ដល់ភាព  រស់ រវីក ដល់ 
សលិៃបៈ  ទោះប ីការ សម្ដៃង  នងិ មហោ-
សៃព  នានា តៃូវ បាន លុប ចោលក្ដី។ 

យុវតី វ័យ ១៦ឆ្នាំ មក ពីទីកៃុង 
ស្កុបជៃ និង មិត្ដភក្ដិ   បាន រៀបចំ កម្មវិធី 
មហោសៃពវបៃបធម៌ បៃចាំ ឆ្នាំ របស់ 
សលា លើ   ហ្វៃសប៊ុក  ជំនួស ទី កន្លៃង  
មន មនុសៃស ចៃើនទៅ ទសៃសនាផា្ទាល់។ 

ជាមយួ អ្នក ចលូទសៃសនា ជាង ៤មុនឺ 
ដង  និង បាន ផ្ដល់ ការ កោត សរសើរ 
យុវតី រូប នៃះ បាន និយយ ថា ៖ « វ 
ទទួល បាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចៃើន 
លើស ពី ការ រំពឹង ទុក »៕ AFP/HR 

រូបភាពមនុស្រស គ្រងឈុត ខៀវ ក្នុង ទឹកមុខ ពាក់ម៉ាស់ បង្ហាញពីក្ដីបរម្ភ  ។ រូបថត AFP វិចិត្រករអូទីសឹម អាយុ ១៧ឆ្នាំ រំល្រច ស្នាដ្រគំនូរពីវីរបុរស ជួរមុខ  ។ រូបថត AFP

យុវវ័យរំលេចស្នាដេសិលេបៈលើបណ្ដាញសង្គមទប់ទល់សម្ពាធវីរុសកូរូ៉ណ

ក្រុង ហាណូយ : រដូវ ក្ដៅ អាចជា 
វៃលា ដ ៏ល្អ បផំតុ ក្នងុ ការ ទសៃសនា អារាម 
ថាយ (Thay Pagoda) ក្នុង ទីកៃុង 
ហាណូយ ។ 

វជា ឱកាស រកី រាយ នងឹ  បបុា្ផា កៃហម 
ឆ្អិន ឆ្អៅ រីក ស្គុះ ស្គាយ លើ ដើម ហា្គាវ ធំ ៗ   
នៅ មុខ សំណង់  ចំណាស់  ៩០០ឆ្នាំ 
ដៃល រំលៃចនូវ ពណ៌ ផ្ទៃ មៃឃ ។ 

សំណង់  អារាម ដ៏ ទាក់ ទាញ បាន 
អន្ទង ចិត្ដ ជាង គំនូរ និង កវី វៀតណាម 
ជា ចៃើន នាក់ ក្នុង បៃវត្តិសស្តៃ ។

របូភាព សណំង ់ដ ៏សៃស ់ស្អៅត បផំតុ 
គឺ ទាក់ ទង ជាមួយ បុបា្ផា ទាំង នៃះ ។ 

កៃពីវត្តមន កុមរ ក្នុងភូមិ ងូត ទឹក 
លៃង កមៃសាន្ត នៅ សៃះ ព័ទ្ធជុំវិញ អារាម 
ទីនៃះ បានស្វាគមន៍  បៃិយមិត្ត ដៃល   

ចាប ់អារម្មណ ៍ចង ់ដងឹ ថា ដើម ឈើ ហា្គាវ 
តៃូវបាន ដំ នៅ កៃ ភូមិ ដោយសរ វ 
ចោល សមៃស់ គយគន់ ពី ចម្ងាយ ។ 

ខណៈ អារាម មន ការ ពៃញ នយិម ព ី
ពលរដ្ឋ ក្នុង សៃុក ប៉ុន្តៃ  វ មិន សូវ លៃបី 
ចំពោះ ភ្ញៀវ ទៃសចរ បរទៃស  និង 
ទៃសចរ  សម្ពាយ ឡើយ ។ 

យ៉ាងណាមិញ វជា ទីឋាន មិន គួរ 
រំលង នោះទៃ  ជាពិសៃស នា រដូវ ក្ដៅ 
(ខៃ មិថុនា ដល់កញ្ញា)។ 

អារាម ចំណាស់ នៃះ ស្ថិត  នៅ ជើង ភ្នំ 
សៃ សនុ ក្នងុ ឃុ ំភងួ ខាច សៃកុ ឃ្វកអ់ៅ 
ក្នងុ ខៃត្ដ ចណំាស ់ហាតាយ ពៃលនៃះ 
ជា ផ្នៃក ខ្លះ នៃ កៃងុ ហាណយូ បៃមណ 
៣០គីឡូម៉ៃតៃ  ភាគ និរតី នៃ បៃះដូង 
ទីកៃុង វៀតណាម ។ 

អារាម នៃះ តៃវូបាន កសង ឡើង ក្នងុ 
សតវតៃសរទ៍១ី១ អឡំងុ ការ គៃង រាជៃយ នៃ 
ស្ដៃច លី ញ៉ាន តុង ។ អ្នក គៃប់ គៃង  
អារាម គឺ ធូ ដវ ហាញ ដៃល លៃបី ខាង 
អំពើ មនុសៃស ធម៌ និង មន សនា្ដៅន ចិត្ដ 
ចំពោះ ជន កៃី កៃ ។ 

មន ដណំាល រឿង ថា លោក ហាញ 
បាន ច្នៃបង្កើត  សិលៃបៈសម្ដៃង អាយ៉ង 
ទឹក ដើមៃបី រំឭក ដល់ ជីវិត អ្នក ជន បទ ។ 

តាំងពី ពៃល នោះ សិលៃបៈ បៃពៃណី 
មក ព ីតបំន ់មយួ នៃះ បាន ទទលួ បៃជា-
បៃិយភាព នៅ ទូទាំង បៃទៃស ។ 

អំឡុង ពៃល ពិធី បុណៃយ នៅ អារាម  
(ខៃ ទី៣ នៃ ចន្ទ គតិ ) ការ សម្ដៃង តៃូវ 
បាន រៀបច ំឡើង នៅ កណា្ដាល សៃះ ឡងុ 
ទៃី ស្ថិត នៅ ចំពោះ មុខ អារាម ។

កម្មវិធី នានា បាន ផៃសារ ភា្ជាប់ ជាមួយ 
ពិធី បុណៃយ អារាម ថាយ ដៃល រួម មន 
ការ សៃង់ ទឹក នូវ ចម្លាក់ រូប លោក តា ធូ 
ដវ ហាញ អុច ធូប ទៀន  និង ដង្ហៃ វត្ថុ 
ពិសិដ្ឋ ជុំវិញ អារាម ។ 

ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់ របស់ អារាម គឺជា 
ភាព ទាក់ ទាញ សមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
គៃប ់រដវូ តៃ មគ្គទុៃសក ៍ក្នងុ សៃកុ លោក 
តៃន ់ភងួ ញ៉ា បាន នយិយ ថា អឡំងុ- 
ពៃល ខៃ ៣ នៃ ចន្ទ គតិ ទីឋាន នៃះ 
ទទួល ភ្ញៀវ រហូត ដល់ ៨មុឺន នាក់ ។ 

លោក ញ៉ា បាន ឲៃយ ដឹងថា ៖ « ជន-
ជាតិ វៀតណាម ជា ចៃើន ជឿ ថា អារាម 
នៃះ គឺជា ទីឋាន ពិសិដ្ឋ ។ វ បាន កា្លាយ 
ជា ទី កន្លៃង ដៃល មន ភ្ញៀវ ចៃញ ចូល 
ចៃើន បំផុត មួយ នៅ តំបន់ ភាគ ខាង 
ជើង »៕ VNS/HR 

សំណង់ចំណាស់អាយុ កាលប្រមណ ៩០០ឆ្នាំ ហ៊ុមព័ទ្ធ ដោយស្រះទឹកដ៏ធំ ជា ទី កុមរ ក្នុងភូមិហ្រលល្រង កម្រសាន្ត  ។ រូបថត AFP

អារាមថាយ ជាទី  ដ្រល មន ការ សម្ដ្រង ទស្រសនីយភាពអាយ៉ង ទឹក ប្រចំា ឆ្នា ំ  ។ រូបថត AFP ព្រលវ្រលា ទៅ ទស្រសនាអារាម  ល្អបំផុត ក្នងុ រដូវក្ដៅ (ខ្រ មិថុនា ដល់ កញ្ញា)។ រូបថត AFP

អារាមបុរាណវៀតណម
អាយុ៩០០ឆ្នាំអន្ទងចិត្ដ
វិចិតេករនិងកវីនិពន្ធ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី៩ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ៤រោច ខៃជៃស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី៩ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើង ខ្ពស់  ។ 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  អ ្នក ពោរពៃញ  ដោយភាព ចង់ ឈ្នះ លើ អ្នក- 
ដទៃ ហៃតនុៃះ គរួ បង្កើនក្ត ីមៃត្តាបាន ចៃើន ។  ចពំោះ  
សៃច ក្តីស្នៃហា វ ិញ គួរ តៃ ចៃះ ចំណាយ ពៃល ផ្តល់ 
ភាព  កក់ក្តា សមៃប់ ដៃគូរបស់ លោក អ្នក ផង ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសឡីើងខ្ពស។់ ចពំោះ ករយាតៃ 
ទៅ  កន ់  ទ ីកមៃសាន្ត  នានារបស់ លោក - 
អ្នក    រមៃង  មាន    ករទទួលរាក ់ទាក់ ពី 
សំណាក់  ញាតិ  ជិតឆ្ងាយ យា៉ាង កក់- 

ក្តា   ពៃះ ទឹកចិត្ត  បៃកប ដោយ សៃច ក្ត ីរាប ់អាន ។  
ចពំោះ ករ     បៃកប របររកទទលួទាន ផៃសៃងៗ លោក-  
អ្នក   អាច       នឹងតៃូវ ចាញ់បោក គៃដោយសារ តៃ ភាព- 
ស្មោះ       តៃងខ់្លនួ ។ ចណំៃក ឯ លាភសក្ការៈ វញិនោះ  
ទទួល    បាននូវ  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 - 
ផ្លវូ កយ  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 រកទទលួ ទាន នានា   បាន-   
ផល   ចណំៃញ       ធម្មត ។ បញ ្ស្នៃហា    គ ូស្នៃហ ៍នងឹ 
មាន ភាព      អធៃយា សៃ័យ គា្នា បាន យា៉ាង ល្អ បៃសើរ ។ 

រាសីឡើងខ ្ពស់តៃ ដៃត។ 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 
ករបៃងុបៃយ័ត្នប ន្ត ិចដៃរ   ពៃះ អាច នឹង មាន គៃះ  
ដោយសារទឹក ។ ថ្ងៃនៃះ  លោកអ្នក មាន ទឹកចិត ្ត 
បៃកប  ដោយ  ស ៃចក្តកី្លាហាន និងករ សមៃច  ចិត្ត 
ក៏ មានករទទួលខុសតៃវូខ្ពស់សមៃប់ តួនាទី។     

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។ 

រាសីល្អប ង្គួរ ។ 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 ប ៃងឹ  បៃង ខ្ពស ់ហើយ មាន ករ ជៃម- 
ជៃង    ព ីអ្នក ដទៃ  ទើប ជាករបៃសើរ ។ ចណំៃកឯ  សៃច ក្ត ី  
ស្នៃហាវិញ   ទាម    ទារ ក រ យល់ចិត្ត គា្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ  ចំពោះគា្នា ឲៃយ បានចៃើនទើប ជាករល្អ  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 តៃដៃត ។  ទឹក ចិត្ត  
បៃកប      ដោ យ     ឆន្ទៈមោះមតុនៅ   ក្នងុ 
ក រ   បំពៃញ          ករ ងារ មាន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណៃក  ករដើរ     តៃច់ ចរ   ទៅ ទនីានា 

មាន     គៃ រាក់ ទាក ់    គួរ ជា     ទ ី   ពៃញ    ចិត្ត ។ រីឯ សៃច ក្តី-   
ស្នៃហា     វិញ  គូស្នៃហ៍គឺ មានភាព ផ្អៃមល្ហៃម ខ្លាំង   ។ 
ចំណៃក ឯ លាភសក្ការៈ វិញ  ទទួល បាន ផលល្អ។ 
ចពំោះ  បញ ្សខុភាព វញិ លោក អ្នក មាន សភាព 
ល្អ ទាំង ផ្លូវ កយ និងផ្លូវ ចិត្ត គា្មោន សៅហ្មងទៃ។ 

រាសលី្អបង្គរួ   ។ ចពំោះ បញស្្នៃហា  
គូស្នៃ ហ ៍     មានករ អធៃយា សៃ័យ  គា ្នា -  
បាន   ល្អ  ។ ចណំៃក   បញ ្សុខ  ភាព     
ផ្លូវ កយវិញ  គឺ មាន ស ភាព     ល្អ- 

បៃសើរ   ដោយសារ  សខុ ភាព     ផ្លវូ  ចតិ្ត ក ៏ពុ ំមាន ហៃត ុ
ដៃល   នាំឲៃយ  សៅ ហ្មង អ្វី ឡើយ។   ថ្ងៃនៃះ  លោក  អ្ន ក គួរ 
ស្វៃង  រកនូវ ព័ត៌មានឲៃយ បានគៃប ់មុន  នឹង  ធ្វើ ករ - 
សមៃចចិត្ត លើករ វិនិ យគលើ មុខ  របរ រក ទទួល- 
ទាន   ណាមួយទើបជា ករ ល្អបៃពៃសមៃប់អ្នក  ។

សត្វ ខ្លា គីរា៉ា អាយុ ២ឆ្នាំកន្លះ តៃូវបាន សង្គៃះ   និង យក មក ថៃទាំ នៅសួនសត្វ មុិកសុិក។ រូបថត AFP

សួនសត្វម៉ិកស៉ិកសង្គ្រោះសត្វព្រោពី
ម្ចាស់ខ្វះលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ព្រោះវិបត្ដិកូវីដ

កៃុង មុិកសុីកូ : គីរា៉ា ជា ខ្លា 
អាយុ  ២ឆ្នាំ កន្លះ បាន មក ដល់ 
សួន សត្វ ភាគ ឦសានបៃទៃស 
មុិកសុិក នាខៃ មៃសា កៃយ   ពី 
មា្ចាស់ របស់ វា មិន អាច ផ្គត់ ផ្គង់ 
ចិញ្ចឹម ពៃះតៃ  វិបត្ដិ សៃដ្ឋកិច្ច 
ញាំញី ដោយ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

ខ្លា ញ ីដៃល ធ្វើ ដណំើរ ១៣០ 
គីឡូម៉ៃតៃ  តៃូវ បានស ណ្ដំ និង 
ដឹក តម ទៃុង ដោយ រថយន្ដ ដឹក 
ទនំញិ  ទៅកន ់ផ្ទះ ថ្ម ីឯ សនួ សត្វ 
កៃុង ស៊ូលីយា៉ាខន ។

មា្ចាស់ របស់ វា បាន ឆ្លើយ តប 
នឹង  យុទ្ធនាករ មួយ ពី សំណាក់  
សមាគម  AZCARM ដើមៃបី 
បញ្ចៀស ករ  បោះ បង់ សត្វ ពៃ 
អំឡុង ពៃល បិទ បៃទៃស ។ 

បៃធន  AZCARM លោក 
អ៊ើណៃស្ដូ ហៃសាហ៊ៃសូត បាន 
បៃប់ AFP ថា ៖ « ករ បោះ បង់ 
បាន កើត ឡើង នៅ ពៃល មា្ចាស់ 
មនិ អាច ផ្គត ់ផ្គង ់ចណំ ីដល ់សត្វ 
ពៃ ត ទៅ ទៀត  ហើយ ស្ថិត ក្នុង 
កលៈទៃសៈ នៃះ ដៃល មាន ករ -  
ខ្វះ មខុ ខ្វះ កៃយ ទាងំ សៃដ្ឋកចិ្ច 
នងិ ទ ីជមៃក  ពកួគៃ តៃវូ សមៃច 
ចិត្ដ ចៃក ផ្លូវ ពី សត្វ ចិញ្ចឹម »។ 

ជាមយួ ខ្លា ១កៃបាល នៃះ សនួ- 
សត្វ កៃុង ស៊ូលីយា៉ា ខន ក៏ បាន  
សា្វាគមន៍ ពស់ ថា្លាន់  ១ កៃបាល 
កូន មា៉ាណាទី  ១កៃបាល និង 
សៃក បៃតង ១៤កៃបាល ពៃមទាងំ 
ក្ដាន់ ៤៩កៃបាល ដៃល សង្គៃះ 
ពី រោង ចកៃ ស្ករ ស មួយ ក្នុង រដ្ឋ 
តបាស្កូ ។ 

ក្ដាន់ បាន មក ដល់ សួន សត្វ 
ដោយ ខ្វះ ជីវជាតិ អាហារ យា៉ាង 
ខ្លាំង ។ ពៃលនៃះ ពួកវា ដើរ រក 
សុី ចំណី ស្ថិត ក្នុង ហ្វូង អូទៃីស 
ជីរា៉ាហ្វ និង បៃើស ។ 

ដាយអៃហ្គ ហា្គសៃយា ជា 
នាយក សួនសត្វ បាន និយាយ 

ថា ៖ « ចំពោះ សត្វ ខ្លា តៃូវបាន 
គៃ រាយ ករណ៍  ពីពៃះ ពួកគៃ 
មិន អាច ថៃទាំ វា បាន ទៀត ទៃ 
តៃ  ចំពោះ ក្ដាន់ ទាំងនៃះ វា ដល់ 
ពៃល អាសន្ន  ពពីៃះ ពកួគៃ អត ់
មាន អាហារ អ្វ ីសះ  ឬ សូមៃបីតៃ 
អ្នក មើល ថៃ ពួកវា  ដោយ ពួកវា 
កពំងុ ស្ថតិ ក្នងុ បៃទៃស ដៃល មនិ 
សមៃបូរ សត្វ ទាំង នៃះ សៃប់ »។

 សត្វ   តៃូវ បាន សង្គៃះ ពី ករ- 
ជួញ ដូរ សត្វ ពៃ ខុស ចៃបាប់ និង   
តៃវូបាន យក  ចៃញ ព ីរោង សៀក 
ផៃសៃងៗ  ទៀត តំងពី បមៃម   ឆ្នាំ 
២០១៥ លើ ករ  បៃើ បៃស ់សត្វ 
មក សម្ដៃង ។ 

ក្នុង ករ អភិរកៃស នៃះ កៃុម អ្នក 
ជំនាញ បាន ពៃយាយាម សា្ដារនិតិ-
សមៃបទា  ដល់ សត្វ  និង កន្លៃង 

សមរមៃយ ក្នុង ករ បញ្ជូន ពួកវា 
ទៅកន់ ជមៃក ធម្មជាតិ វិញ ។ 

យា៉ាង ណាមិញ សត្វ ជា ចៃើន 
តៃូវបាន បង្ខំ ឲៃយ រួម រស់ ជាមួយ 
សត្វ ដទៃ ទៀត ក្នុង សួន សត្វ 
ដោយសារ តៃ រង របសួ រាង កយ 
រា៉ា ំរ៉ៃ ឬ ដោយសារ ពកួ វា បាត ់បង ់
សភាវធម្មជាតិ ។ 

លោក ហៃសាហ៊ៃសូត បាន 
និយាយ ថា ៖ « នៅ ពៃល សត្វ 
មក ដល់ យើង បាន វាយ តម្លៃ ពី 
ពកួវា  នងិ សា្ដា រនតិសិមៃបទា របស់ 
ពួកវា។ សត្វ ជា ចៃើន មិន អាច 
វិល តៃឡប់ ទៅកន់ ជមៃក ធម្ម-
ជាតិ  ដោយសារ ពួកវា មិន ចៃះ 
រស ់ដោយ ខ្លនួ ឯង  ពកួវា មនិ ចៃះ 
បៃមាញ់ ឬ មិន ចៃះ ករពារ ខ្លួន 
ទៀត ផង »៕ AFP/HR 

 

សួនសត្វ បាន សង្គៃះ  សៃក បៃតង ១៤ កៃប ល។ រូបថត AFP

សត្វ ខ្លះ  បាត់បង់សមត្ថភាព ពុំអាច បញ្ជូនទៅពៃ វិញបាន ។ រូបថត AFP



ថ្ងៃអងា្គរ ទី៩ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

RFU ចង់ឲ្យ មាន ទស្សនិក ជន ៤មឺ៉ន នាក់  
ចូល រួម ក្នុង ព្ឹត្តិការណ៍ អន្តរ ជាតិ ខ្ វិច្ឆិកា

ក្រុងឡុងដ៍: លោក Bill Sweeney 
នាយក បៃត ិបត្ត ិសហពន័្ធបាល ់ឱប  អងគ់្លៃស 
(RFU)   និយាយ ថា សហ ព័ន្ធ កំពុង ស្វះ- 
ស្វៃង ឲៃយមាន ភាព ចៃបាស់ លាស់អំពីថា តើ 
គោល ការណ៍ គមា្លាត រាង កាយអាច តៃូវ បាន 
កាត ់បន្ថយ ព ី២ ម៉ៃតៃទៅ ១ ម៉ៃតៃ បាន ឬ អត ់
ដើមៃបី  ពួកគៃអាច អនុញ្ញាតឲៃយ អ្នក គាំ ទៃ ចំនួន 
៤ មុឺន នាក់ ចូល កីឡ ដ្ឋាន Twickenham 
សមៃប់ ការ បៃកួត អន្តរ ជាតិ ខៃ វិច្ឆិកា ។

កីឡា សំខាន់ ៗ    នៅ ក្នុង បៃទៃស អង់ គ្លៃស 
តៃវូបាន ផ្តល ់ភ្លើង ខៀវឲៃយ វលិ តៃឡប ់មក មាន 
សកម្ម ភាព វិញ នៅ ខៃ នៃះ ដោយ គា្មាន អ្នក- 
ទសៃសនា ចូល រួមក្នុង ពៃល មាន ការ រាត តៃបាត 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  តៃ ទោះ បីយា៉ាង ណា RFU   
ជឿ ជាក់ ថា អ្នក គាំ ទៃនឹង តៃូវ បាន អនុញ្ញាត 
ឲៃយ ចូល  រួម ការ បៃកួត នៅ ខៃ វិច្ឆិកា ខាង មុខ 
ដៃល  បៃទៃស អង់ គ្លៃសគៃង  ធ្វើ ជា មា្ចាស់- 
ផ្ទះរៀប ចំ ការ បៃកួតជាមួយ  កៃុម នូវៃល សៃ- 
ឡង ់(រហសៃសនាម All Blacks), អាហៃសង-់ 
ទីន តុងហ្គ និង អូសៃ្តាលី នាកីឡដ្ឋាន 
Twickenham ដៃលអាច ផ្ទុក អ្នក ទសៃសនា 
បាន ដល់ ទៅ ៨២ ០០០នាក់។

 កាសៃត Guardian  សៃង់ សម្តី  លោក 
Sweeney ដៃល នយិាយ ថា៖ «  បើ អ្នក កពំងុ 
បៃើ បៃស់ វិធី ២ ម៉ៃតៃ អ្នក កំពុង និយាយ ថា 
ចន្លាះ សុវត្ថិ ភាព សរុប ចមា្ងាយ ៤ ម៉ៃតៃ 
ពោល  គ ឺមនសុៃស មា្នាក ់តៃវូ មាន ចន្លាះ ១ ម៉ៃតៃ 
ជុ ំវញិ ។ បើ អ្នក បៃើ គោល ការណ ៍២ម៉ៃតៃ នៃះ 
ក្នុង កីឡដ្ឋាន មួយ មាន ៨ មុឺន កៅ អី ហើយ 

បញ្ហាក្នុង ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ ដូច ជា មនុសៃស 
មា្នាក ់ដៃល ចង ់ទៅ បៃើ បៃស់ បន្ទប ់ទកឹ ដោយ 
មិន ដើរ កាត់ មនុសៃស មា្នាក់ ហើយ ពួក គៃ មិន  
ប៉ះ ពាល ់គា្នា  ឃើញ ថា វធិ ីនៃះ នងឹ កាត ់បន្ថយ 
បរិមាណ មនុសៃស មក តៃឹម ចន្លាះពី  ៩ ០០០ 
ទៅ ៩ ៥០០ នាក់»។

លោក  Sweeney  បន្ត ទៀត ថា ៖ « ខ្ញុំ មាន 
ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ណាស់  មិន គិត សោះ ថា   មាន 
ចំនួន តិច ដល់ ថា្នាក់ ហ្នឹង។ តៃ បើជាមួយ  
គមា្លាត ១ ម៉ៃតៃ ដៃល ជា ការ ណៃ នាំ របស់ 
អង្គការ សុខភាព ពិភពលោកវិញ នះ អ្នក 
នឹង មាន អ្នកចូល រួម ជិត ៤០ ០០០ នាក់ » ។

លោក Sweeney លើក ឡើង  ថា RFU 
តៃៀម ការ ខាត ទឹក បៃក់  បៃមាណ ជិត $៤ 
លាន  ក្នុង ១ បៃកួត កៃម គោលការណ៍ 
សុវត្ថិភាព២ ម៉ៃតៃ នៃះ តៃ  ថានឹង មិន បង្កើន 
ចំនួន ដច់ខាត  ដរាប ណា ពួក គៃ មិន ទទួល 
បាន ការ អនុញ្ញាតពី រដ្ឋា ភិបាល ទៃ ។  

លោក  Sweeney   ថា ៖ « យើង នឹង មិន 
បង្កើន បរិមាណ មនុសៃស បៃឈមនឹង ហនិ- 
ភយ័   ឡើយ ហើយមនិ អនវុត្តផ្ទយុ នងឹ សៃចក្ដ-ី 
ណៃ នាំ របស់ រដ្ឋា ភិបាល ទៃ។ តៃ យើង គៃន់ 
តៃ ចង ់ដងឹថា តើ ចៃបាប ់ ២ ម៉ៃតៃ ពតិ ជា ចា ំបាច ់ 
ឬ ១ ម៉ៃតៃ  អាច បាន ដៃរ ?» ៕ AFP/VN

កីឡាករ Youngs របស់ អង់គ្ល្រស  កំពុង កាន់ បាល់ ក្នងុ កម្មវិធីប្រកួត Six Nations កន្លងទៅ ។ AFP

Barca និង Real នឹងជួបប ទ្ះ ទិដ្ឋភាព ប្លក្ ថ្ម ី ព្ល ការ ប្កួតចាប់ផ្ដើមវិញ
ក្រុង ម៉ា្រឌីដ: « ខ្ញុំ នឹក ទី នៃះ » ។ នៃះ  

ជា សម្ដ ីរបស ់កឡីាករ  Lionel Messi 
បាន បន្លឺ ឡើង កៃយពី បាន  បោះ- 
ជហំនរបស ់ខ្លនួ  ជាន ់លើ ស្មា នៅ ក្នងុ 
កឡីដ្ឋាន  Camp Nou ជា លើក ដបំងូ 
ក្នុង រយៈ ពៃល៣ ខៃ  តៃ នៅ ពៃល កៃុម- 
អ្នក មាន បុណៃយ Barcelona (Bar-
ca) តៃឡប ់មក ធ្វើ សកម្ម ភាព បៃកតួ- 
បៃជៃង វិញ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ អន្តរជាតិ 
អាហៃសង ់ទនី របូ នៃះ  ដងឹ ចៃបាស ់ថា វា នងឹ 
ប្លៃក ជាង មុន ជា មិន ខាន ។ 

ជនំសួ មក វញិ ការ បៃជៃង ពាន រងា្វាន ់
ដវ៏ក់ វ ី នៅ កៃប ខណ័្ឌ La Liga នងឹ ចាប-់ 
ផ្ដើម ដោយ ភាព ប្លៃក ខសុ ព ីមនុ ខណៈ 
កៃុម  Barca នឹង បញ្ចប់ នៅ កីឡដ្ឋាន 
ដ៏ធំ ជាងគៃ បំផុត និង ឥឡូវនៃះ ទទៃ 
ស្អាត ជាងគៃ បផំតុ នៅ អ ឺរ៉បុ  ពៃល កៃមុ 
គូ បៃជៃង ស្លាប់ រស់អធិរាជ ស Real 
Madrid (Real) ប្ដូរ ទៅលៃងនៅ 
កីឡដ្ឋាន  ផៃសៃងទាំង សៃុង ។ 

២ ពិន្ទុ ជា គមា្លាត រវាង កៃុម គូ បៃជៃង 
ដ៏ ធំ ជាង គៃ របស់ បៃទៃស អៃសៃបា៉ាញ 
នៅ មុន ការ បៃកួត លីក លំដប់ កំពូល 
វលិ មក វញិ  នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍កណា្ដាល 
សបា្ដាហ ៍នៃះ ខណៈ  ជនំបួ រវាង កៃមុ នៅ 

កៃុង តៃមួយ (Derby Match) គឺ 
Sevilla និង Real Betis នឹង 
បញ្ចប់ការ គាំង ដំណើរ រយៈ ពៃល៩៣ 
ថ្ងៃ ហើយ ចាប់ ផ្ដើមជាមួយ នឹង ការ- 
បៃកួត យា៉ាង មមា ញឹក រយៈ ពៃល៥ 
សបា្ដាហ៍ ដើមៃបី ឲៃយ រដូវកាល នៃះ ចប់ ជា 
ផ្លូវការ ពៃញ បរិបូរណ៍។ 

ពៃល យុទ្ធនាការ តៃូវបាន ផ្អាក  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១២ ខៃ មីនា កៃុម Real 
បាន  បៃគល់ ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី ១ ឲៃយ ទៅ 
Barca ភា្លាម ៗ  កៃយ ពី បានបៃកួត  
ឈ្នះ គូ បៃជៃងនៃះ នៅ ទឹក ដីខ្លួនឯង    
Santiago Bernabeu ដៃល ជា ការ- 
ប្ដូរ ចំណាត់ ថា្នាក់ ដ៏ គួរ ឲៃយកត់សមា្គល់ 
ដៃល   បៃើ ពៃល តៃឹម តៃ ១ សបា្ដាហ៍ 
ប៉ណុ្ណោះ ។  ដោយគតិ លើ ភាពមនិទាន ់
រឹង មាំ នៃ កៃុម ទាំង ២ វាជា រឿង ពិបាក 
ស្មាន មៃនទៃន ថា តើកៃមុ ណា នងឹ មាន 
ទមៃង់ លៃង ខា្លាំង ជាង  សមៃប់   ការ- 
បៃកួតទាំង ១១ លើក ចុង កៃយ នៃ 
រដវូកាល នៃះ? ប៉នុ្តៃ កត្តា ដៃល សខំាន ់
នះគឺថា កៃុម ណា នឹង សមៃប ខ្លួន 
បាន បៃសើរ ជាង ចំពោះ បរិយា កាស ដ៏ 
ប្លៃក នៃះ ។ 

ជួស ឲៃយ ការ លៃង  នាកីឡដ្ឋានមាន 

៨១ ០០០កៅអរីបស ់ខ្លនួ នា  កណា្ដាល 
ទី កៃុង ដៃល កំពុង តៃូវ បាន ជុសជុល 
នៅ  រដូវកៅ្ដា នៃះ   កៃុម Real នឹង ទៅ 
លៃង នៅ ឯកីឡដ្ឋាន Alfredo di 
Stefano ដៃល អាច ផ្ទុក ទសៃសនិក ជន  
បាន តៃ ៦ ០០០នាក់ ដោយ ជា ទូ ទៅ  
តៃវូ បាន បៃើ បៃស ់ជា ទកឹ ដ ីរបស ់កៃមុ- 
កីឡាករ បមៃុង របស់ ក្លិប និងកៃុម- 
យុវជន អាយុ កៃម  ១៨ ឆ្នាំ ។  

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បៃកួត ដៃល នឹង ធ្វើ 
ឡើង ដោយ ខុសប្លៃក ពី មុន ទាំង សៃុង  
ជា ពសិៃស រឿង   អវត្តមាន អ្នក គាទំៃ ខៃសៃ- 
បមៃើ សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ Toni Kroos 
របស ់កៃមុ Real បាន នយិាយ នៅ ដើម 
ខៃ នៃះ ថា ៖ « នៃះ ជា លើក ទី ១ ដៃល 
យើង តៃូវ លៃង ដោយ អត់ មាន អ្នក- 
គាំទៃ។ កៃុម របស់ យើង ដៃល តៃូវ តៃ 
សមៃប ខ្លួន ឲៃយ ល្អ បំផុត នឹង ស្ថាន- 
ការណ៍ នៃះបាន នះ គឺ ជា ជ័យជម្នះ 
មួយ ដៃល យើង ទទួល បាន » ។

តៃ យា៉ាង ណា សមៃប់ កៃុម អ្នក មាន 
បុណៃយ នៃះ មិន មៃន ជាលើ ដំបូង នះ 
ទៃ ក្នុង ការ បៃកួត ដោយ អត់មាន      
អ្នក គាំទៃ  ពៃះ កាល ពី ខៃ តុលា  ឆ្នាំ 
២០១៧ ខ្លនួ បាន ធ្វើ ការ បៃកតួ ជាមយួ 

កៃុម  Las Palmas ដោយ បិទ ទា្វារ 
កីឡដ្ឋាន Camp Nou ដៃល ការ ធ្វើ 
បៃប នៃះគឺ ដើមៃបី តវា៉ា នឹង ការ អនុញ្ញាត 
ឲៃយមាន ការ បៃកួត ចំពៃល មាន  ចលា-
ចល ផ្នៃក នយោ បាយ ។ 

បើ ទោះ ជា កៃុម ខ្លួន ធ្លាប់ រៀប ចំ ការ- 
បៃកួត ក្នុង សភាព ស្ងាត់ ជៃងំ ក្ដី ក៏  ខៃសៃ - 
បមៃើ Arturo Vidal កៃុម  Barca 
បាន លើក ឡើង  ក្នុងលក្ខណៈ សៃដៀង 
គា្នា នឹង សម្ដី របស់ Kroos ដៃរ  ដោយ 

និយាយ ថា ៖ « ខ្ញុំ ពៃញចិត្ត ការ មាន 
ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ អ្នក គាំទៃ ពៃះ 
ជាអ្វី ដៃល ធ្វើ ឲៃយ យើង មាន ពៃល វៃលា 
រកី រាយ ជាមយួ គា្នា តៃ យើង នងឹ សមៃប 
ជាមួយ ស្ថានភាព នៃះ ឲៃយ បាន » ។

សមៃប់ កៃបខ័ណ្ឌ La Liga នឹង 
ចាប់ ផ្ដើម  ឡើង វិញ ជាមួយ នឹង ការ- 
បៃកួត សបា្ដាហ៍ ទី ២៨ របស់ ខ្លួន។ 
បច្ចុបៃបន្ន Barca មាន  ៥៨ពិន្ទុ ខណៈ 
Real មាន ៥៦ពិន្ទុ៕ AFP/VN 

សកម្មភាព ហ្វកឹហាត់ របស់ កីឡាករ ក្រមុ Barca ត្រៀម  La Liga  ចាប់ ផ្ដើម វិញ ។ AFP

Sterling ថា ការ រើសអើងពូជ-  
សាសន៍ ជា ជំងឺ ត្  ១គត់ ព្ល ន្ះ

ក្រុង ឡុង ដ៍ : ខៃសៃ បមៃើ របស់ 
កៃុម មៃឃ ខៀវ Manchester 
City និង កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
អង់គ្លៃស Raheem Sterling 
និយាយ  ថា ការ រីស អើង  ពូជ- 
សសន៍  គឺ  ជំងឺ តៃ ១ គត់ នៅ ពៃល 
នៃះ  ។ កីឡាក វ័យ២៥ ឆ្នាំ  ដៃល   
តៃង និយាយ បៃឆំង យា៉ាង ខា្លាំង 
កា្លា ចំពោះ ការ បៃកាន់ ពួជ សស ន៍  
បញ្ជាក ់ ថា  មតិ យោបល់  របស់ 
ខ្លួន បៃហៃល ជាមិន គួរ ឲៃយ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ដូច ពិភពលោក  កំពុង 
បៃយទុ្ធ នឹង ការ រាល ដល នៃ វរីសុ 
កូរ៉ូណា នះ ឡើយ ។

នៅឯ កិច្ច សមា្ភាសន ៍ ជាមួយ 
ទូរទសៃសន៍ BBC កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
កីឡាករ Sterling និយាយ ថា ៖ 
« ខ្ញុំ ដឹង ថា នៃះបៃហៃល ជា ការ- 
លើក ឡើង មិនសូវ ទទួលបាន 
តម្លៃ ប៉ុនា្មាន  ទៃ តៃ ជំងឺ តៃ ១ គត់ 
នៅ ពៃល នៃះ គឺ ការ បៃកាន់ ពូជ- 
សសន៍ ដៃល យើងតៃូវ បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង ជាមួយ » ។ 

Sterling គឺ អ្នក បៃកប អាជីព 
ក្នុង វិស័យ កីឡាថ្មី ចុង កៃយ 
ដៃល បងា្ហាញ ការ គាំ ទៃ ដល់ ការ- 
តវា៉ា បៃឆំង នឹង ការ បៃកាន់ ពូជ- 
សសន៍ នៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក 
និង ទូទាំង ពិភពលោក កៃយ 
ការ  ស្លាប់ របស់ បុរស សៃបៃក ខ្មា 
ឈ្មាះ  George Floyd ខៃ មុន 
នៅ កៃុងមីននៀប៉ូលិស។

ក្នុង កិច្ច សមា្ភាស ន៍  នះ អតី ត- 
កឡីាករ កៃមុ   Liverpool របូនៃះ 
បន្ត ថា ៖ « នៃះ ជា រឿង សំខាន់ 
បំផុត ពៃល នៃះ ពៃះ នៃះ គឺ ជា 
រឿង ដៃល កើត ឡើង អស់ ជា 
ចៃើន ឆ្នាំ មកហើយ។ ដូច ការ- 
រាលដល នៃ ជងំ ឺ អ៊ចីងឹ យើង ចង ់
រក ដំណះ សៃយ ដើមៃប ី បញៃឈប់ 
វា  ឲៃយ បាន ។ នៃះ គ ឺជា អ្វ ីដៃល អ្នក- 
តវា៉ា ទាំង អស់កំពុង  ធ្វើ។  ពួក គៃ 
កំពុង រក ដំណះ សៃយ និង វិធី 
មយួដើមៃប ីបបំាត ់ អយតុ្តធិម ៌ ដៃល  
ពួក គៃកំពុង ជួប បៃទះហើយ  ពួក- 
គៃកំពុង តស៊ូ  ការ ពារ បុព្វហៃតុ 
របស់ ខ្លួន » ។       

Sterling មុន ហ្នងឹ មាន ភាព- 
លៃបី លៃបាញ ដោយសរ អំពាវ នា វ 
ឲៃយមាន ការ បៃឆំង  នឹង ការ រីស- 
អើង ពូជ សសន៍ ទាងំ ការ បៃកួត  
ក្នងុ សៃកុ នងិ អន្តរជាត ិដោយ  ឆ្នា ំ
មុន បៃប់ មិត្ត រមួ កៃមុ ឲៃយ ដើរ ចៃញ 
ពី ទីលាន  បើ មាន ការ បៃើ ពាកៃយ 
បំពាន  បៃកាន់ ពូជ សសន៍ ។

តៃ ពៃល នៃះ Sterling ជឿ ថា 
ដល់ ពៃល តៃូវមាន ការ កៃ បៃ 
បៃកដ  បៃជាហើយ ដោយ បន្ថៃម 
ថា ៖ «  វា កើត ឡើង រាប់ រយ ឆ្នាំ មក 
ហើយ ហើយ គៃប់ គា្នា កំពុង  តៃ 
ធុញ ទៃន់ ។  គៃប់ គា្នា តៃូវ ការ ការ- 
ផ្លាស់ប្ដូរ ។ យើង ចង់ បាន ពិត- 
បៃកដ មិន មៃន គៃន់ តៃ និយាយ 
នះ ទៃ  » ៕  AFP/VN            



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ដោយ សារ តែ ធ្លាប់  ទទួល បាន នូវ - 
បែជា បែយិ  ភាព  នងិ កសាង   កែរ្តិ៍ ឈ្មោះ លែប ីលើ វថិ ី
សលិែបៈ  ចមែៀង  ដែល មហាជន ភាគ ចែើន  ជក ់ចតិ្ត 
ដិត អារម្មណ៍ នឹង សំនៀង បទ មរតក ដើម    មាន 
ចំណង ជើង ថា « មែមា៉ាយ សបែបាយចិត្ត »  ពី 
សំណាក ់ តារា ចមែៀង សែី សមែបូរ សាច់   សែស់ 
សោភា កញ្ញា រ័ត្ន រចនា ខណៈ ថ្មីៗ នែះ  ក៏ សែប់ - 
តែ  លែច  ចែញ បទ មរតក ដើម ជា បន្ត បនា្ទាប់  ក្នុង 
ផលិត  កម្ម   Galaxy Navatra បង្កើត ការ ចាប់ 
អារម្មណ៍ សាជាថ្មី ។ 
កែយ ព ី ឃើញ ចែញ បទ ជា ទមែង ់មរតក ដើម  

ដែល ចែៀង ឡើង វញិ  តាម គែហ ទពំរ័ ផ្លវូការ របស ់ 
ផលិត  កម្មខាង លើ  មាន ដូចជា បទ «តាវៅ» និង បទ  
«ជិះទកូ លែង តាម មាត ់ទន្លែ»  មក  នោះ បែយិ មតិ្ត   
គាំទែ  តារាចមែៀង សែី  សាច់ ដ៏ ទែលុក ទែលន់ 
កញ្ញា រត័្ន រចនា ដែលតែវូ  គែ ដាក ់រហសែស- 
នាម  ថា អ្នក មែមា៉ាយ សបែបាយចិត្ត  
នោះ  ធ ្វើឲែយ មានការ  ភា្ញាក់ផ្អើល ខា្លាំង 
ក៏  លើក  ឡើង ថា៖  « បទ  ចមែៀង   
បែប  មរតក ដើម  នៅ  ផលិត កម្ម  
Galaxy Navatra ទនំងជា តែវូ 
ម៉ាដាច់ ឲែយ កញ្ញា  រ័ត្ន  រចនា 
ហើយ មើល៍ទៅ បាន  - 
ឃើញ ពែល  ចែញ 
ចមែៀង  មក - 
ចែើន   ជា បទ  
បែប  មរតក - 
ដើម! »។
អតតី ជា តារា- 

ចមែៀង សែី - 
គា្មោន  ផលតិកម្ម 
ដោ យមក ជែក 
កែ  ម ទែនំ-  
ប៉សុ្តិ៍   ហ្វែសប៊កុ 
សំឡែង មាន 
ទឹកដម ពី រោះ  
ទៅ លើ ការ បក- 
សែយ  បទ-  
ចមែៀង ជា 
មរតក ដើម-   
រ័ត្ន  រចនា 
ដែល  បែឡូក-  
នៅក្នុង វិថី សិលែបៈ - 
ចមែៀង  ជាង ២០ ឆ្នាំ 
ហើយ  នោះ បាន បង្ហើប 
ព  ី អារម្មណ ៍ផ្ទាល ់  ដោយ 
ការ   ដាក់ខ្លួន ថាជា តារា 
វយ័  ចាស ់ហើយ នោះ   ថា៖ 
« ខ្លនួជា តារា ចាស ់សែប ់
ផង  នោះ បែសនិ បើ គែ ឲែយ 
ចែៀង ជា បទ ចមែៀង - 

បែប   មរតក ដើម  មែន នោះ   នាងខ្ញុ ំពតិជា សបែបាយ 
ចតិ្ត  ខា្លាងំណាស ់ក ៏ពែះ តែ ខ្ញុ ំចលូ ចតិ្ត បែភែទ បទ 
ពី  ដើម សែប់ ផង។ តែយ៉ាងណា ទោះបីជា បទ - 
ចមែៀង   ពី ដើមក្តី  ឬ បទ ថ្មី សម័យ ឥឡូវ នែះ ក្តី  ក៏ 

នាង ខ្ញុំ  នឹង ខិតខំ តាម ជំនាញ ខ្លួន  និង តាម 
ការ   សមែច របស់ ផលិត កម្ម ផង ដែរ »។ 
ដោយ  ឡែក បើ តាម ការ បញ្ជាក់ ពី 

លោក យឹម តាសែង់ ដែលជា អ្នក- 
គែប់គែង ទូទៅ ផលិត កម្ម   Galaxy 
Navatra ក  ៏បាន បញ្ជាក ់ព ីភាព សម- 
សនួ  របស ់តារា ចមែៀង សែ ីរត័្ន រចនា 
ទៅ   នឹង ការ បក សែយ នូវបទ - 

ចមែៀង  មរតក ដើម ដែរ ថា៖ 
« ជា ការ ពិត  យើង  នៅ 
សល ់ បទ មិន ទាន់ - 
ចែញ   ចែើន របស់   រ័ត្ន 
រចនា។ ទើបតែ  ថ្មីៗ 
នែះ  យើង បាន 
ចែញ   បទ ទាំង - 
នោះ ។ និយយ 
ឲែយ  ច ំនោះ សឡំែង  
រ័ត្ន  រចនា សុី គា្នា - 

ចែើន   ទៅ នឹង បទ  មរតក 
ដើម »។ 

គរួ បញ្ជាក់ ដែរថា  
តារា ចមែៀង សែី 
ដែល  ផ្ទុះ ភាពលែបី 

ខា្លាំង   ពែញ ហ្វែសប៊ុក  ដោយ -  
សារ  លើក យក បទ  ពី  ដើម 
របស ់   លោកសែី ប៉ែន  រ៉ន 
ដែល មាន ចំណងជើង ថា 
« មែមា៉ាយ សបែបាយចិត្ត » 
មក   បកសែយ នៅ តាម 
កម្មវិធី ជប់លៀងនានា 
គបួ ផែស ំ ទកឹដម  ពរីោះ នងិ 
កាយវកិារ កែមចិកែមើម 
ខណៈ    កញ្ញា រ័ត្ន រចនា 
ក៏ មាន ទែនំ ជែក កោន 
ហើយ  គឺ ផលិត កម្ម - 
Galaxy Navatra៕ 

កញ្ញា រ័ត្ន រចនា ទើបចេញ បទ បេប មរតក ដើម នៅ ក្នងុ 
ផលិត កម្ម Galaxy Navatra   ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 
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ធន់ ចាន់តាក់ និង សុខ សាវិន ទទួល បន បេក់រង្វាន់ ១,៨លាន រៀលស្មើ គ្នា កេយគ្មាន អ្នក ឈ្នះ។ សហ ការី

ចាន់តាក់សរសើរសុខសាវិន
ក្រោយរកមិនឃើញ អ្នកឈ្នះ

រ័ត្នរចនាសប្រោបាយចិត្តការច្រោៀងឡើង
វិញនូវបទចម្រោៀងជាទម្រោង់មរតកដើម

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ ជំនាញ បែើ 
កណា្តាប់ ដែ ធន់ ចាន់តាក់ បាន 
សរសែរី ព ីភាព រងឹមា ំរបស ់សខុ 
សាវនិ ដែល មនិ ពែម ទន ់ជែយ 
នងិ សន្លប់ កែម ការ វាយ បែហារ 
របស ់ខ្លនួ ធ្វើឲែយការ បែកតួ មា៉ារា៉ា- 
តុង ដណ្តើម បែក់ លាន ទម្ងន់ 
៦៣,៥គីឡូកែម ក្នុងកម្ម វិធី 
Mas Fight Cambodia នៅ 
លើ សង្វៀន ថោន បែចា ំសបា្តាហ ៍
ទ ី៩ នែះ រក មិន ឃើញ មា្ចាស ់ជើង- 
ឯក ដែល តែូវ ឈ្នះ បែក់ លាន 
ប៉ុន្តែ សៀវ ង៉ុយ បាន ទាត់  ថា 
សារុន ឲែយ ខូច ជើង ដោយ បែើ 
ពែល តែឹម ២នាទី ដើមែបី យក 
បែក់ ឧបត្ថម្ភ បន្ថែម រហូត ដល់ 
១,៦ លាន រៀល។
សមែប់ ការ បែកួត កាល ពី 

ថ្ងែអាទិតែយ កន្លង មក នែះ ធន់ 
ចាន ់តាក ់នងិ សខុ សាវនិ សទុ្ធ- 
តែ បែើ កែបាច ់ជនំាញ ផ្តលួ គ ូបែកតួ 
ឲែយ សន្លប ់រៀងៗ ខ្លនួ នៅ ក្នងុ ការ- 
បែកតួ វគ្គ ជមែុះ  ដែល មាន តែមឹ៣ 
ទឹក ដោយ ក្នុង នោះ ចាន់ តាក់ 
បាន មា៉ាត ់ឲែយ ផន រះ សន្លប ់តែមឹ 
ទកឹ ទ ី១ ហើយ សាវនិ បាន បកុ 
ជង្គង ់ឲែយ កយូ ឡាយ សន្លប ់នៅ 
ទឹក ទី១ ដូច គា្នា។
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ទាំង  ធន់ 

ចាន ់តាក ់និង សខុ សាវនិ ដែល 
សទុ្ធ តែ រពំងឹ ឈ្នះ បាន បែក ់លាន 
នៅ សបា្តាហន៍ែះ គ ឺមនិអាច ផ្តលួ 
គា្នា ឲែយ សន្លប់ បាន នោះ ទែ បើ ទោះ -  

បីជា អ្នក ទាំង ២ នែះ បាន វាយ 
ប្តរូ គា្នា ទៅ វញិ ទៅ តាម យ៉ាង រនា្ថាន ់
និងគួរ ឲែយជក់ ចិត្ត ក៏ ដោយ ហើយ 
ការ ស្មើ គា្នា   តាម ចែបាប់ Mas 
Fight ក្នងុការ បែកតួ ៩នាទ ីពែញ 
នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពែ័តែ នែះ ធ្វើ ឲែយ អ្នក 
ទាំង ២ តែូវ ចែក បែក់ រង្វាន់ ជា 
២ផ្នែក ដោយ មា្នាក់ៗ  ទទលួ បាន 
១,៨ លាន រៀល។ 
កឡីាករ ធន ់ចានត់ាក ់ដែល 

ពែយាយម មា៉ាត់ ទៅ លើ ដើម  ទែូង  
និង ពោះ របស់   សុខ  សាវិន 
ក្នុងបំណង ឲែយ សន្លប់ នោះ បាន 
នយិយ ថា៖  « ខ្ញុ ំខ ំពែយាយម វាយ 
ចូល ពោះ គាត់ ចែើន  ដើមែបី ឲែយ 
សន្លប ់ ប៉នុ្តែ គាត ់នៅ តែ រកែសា ជហំរ 
រឹង មាំ បាន  មិន សន្លប់ ។ ខ្ញុំ ធ្លាប់ 
បាន ជបួ គាត ់ចែើន ដង មក ហើយ 
តែ ពែល នែះ ឃើញ ថា គាត់ ល្អ 
ជាង មនុចែើន ពែះខ្ញុ ំបាន បែងឹ- 
បែង វាយ អស់ ពី សមត្ថភាព 
របសខ់្ញុ ំហើយ តែ លទ្ធផល បាន 
តែឹម ស្មើ ពិន្ទុ គា្នា»។
ចំណែក សុខ សាវិន ហាក់ 

មានការ ពែញ ចតិ្ត នងឹ លទ្ធផល 
ស្មើ គា្នា នែះ  ដោយរូបគែ   បាន 
និយយ កែយការ បែកួត  ថា៖  
« លទ្ធផល នែះ មិនអី ទែ ពែះ 
គែ ល្អ នឹង រឹង មាំ ធ្វើ ឲែយ ខ្ញុំ មិន 
សូវហា៊ាន ចូល ប្តូរ ប៉ុនា្មោន ទែ។ 
យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ ខ្ញុ ំបាន បែងឹ- 
បែងអស់ពី សមត្ថ ភាព ហើយ 
តែ បាន តែឹម ស្មើគា្នា»។ 
ជាមួយ គា្នា នែះ លោក  ធន់  

សុភា  គែូ បង្វឹក   ធន់   ចាន់ តាក់ 

បាន  នយិយ ថា៖  « ពកួ  គែ ហាត ់
បាន ល្អ   មាន កមា្លាំង រឹង មាំ  និង 
ស៊ ូទៅ នងឹ ការ វាយលកុ ដចូ គា្នា ។   
ពួក គែ សុទ្ធ តែ មាន បទ ពិសោធ 
បែកតួ ចែើន  មាន ស្នៀត  វាយ លកុ  
នងិ ស្នៀត ការ ពារ បាន ល្អ ដចូ គា្នា  
ហែត ុនែះ មនិ អាច មាន អ្នក ណា  
វាយ ផ្តលួ ឲែយ សន្លប ់បាន នោះ ទែ។  
ទោះ យ៉ាង ណា បើ គតិ ព ីពនិ្ទ ុដចូ 
ការ បែ កួត  គុន ខ្មែរ វិញ   ធន់  ចាន់ 
តាក ់ មាន បែៀប ឈ្នះ ដាច ់ ប៉នុ្តែ 
ចែបាប ់នែ ការ បែកតួ  Mas Fight 
នែះ គឺ មិន  សន្លប់    តែូវ តែបាន  
លទ្ធផល ស្មើ គា្នា»។
ទន្ទឹម ជាមួយ គា្នា នែះ  លោក  

គមឹ សែ៊នុ កសុល  នាយក គែប-់ 
គែង កម្ម វិធី បែ កួត  Mas  Fight  
Cambodia   បាន បង្ហាញ ពី 
មោទនភាព នែ កម្ម វធិ ីនែះ ដែល 
មាន អ្នក គាំ ទែ ចែើន។ លោក 
បាន នយិយ ថា ៖« សង្វៀន ថោន  
បាន បើ កបែ កតួ កែយ សង្វៀន 
ដទែ  ដោយ យើង   បែ កតួ បាន  ៣០ 
សបា្តាហ ៍ ហើយ ការរៀបច ំ បែកតួ 
មា៉ារា៉ាតងុដណ្តើម បែក ់លាន ចនំនួ 
៩ សបា្តាហ៍  នែះ គឺ យើងធ្វើ បាន 
ល្អ  ទទួល បាន ការ គាំ ទែ ខា្លាំង ពី 
អ្នក ទសែសនា  នងិ ខាង ដែ គ ូឧបត្ថម្ភ  
ពែះ ការ ចែបាច់បញ្ចូល គា្នានែ 
ចែបាបប់ែកតួ គនុខ្មែរ មាន ៣ទឹក 
នៅវគ្គ ជមែុះ និង ចែបាប់ Mas 
Fight ដែល តែូវ វ៉ែ ៩នាទី ពែញ 
គា្មោន ឈប ់នៅ វគ្គ ផ្តាច ់ពែត័ែ កពំងុ 
តែ ធ្វើ ឲែយ កម្ម វិធី នែះ មានការ - 
ពែញ និយម ខា្លាំង»៕

តារា ចមេៀងសេសីមេបូរសាច់ បច្ចបុេបន ជេក នៅ 
ផលិត  កម្ម  Galaxy Navatra រ័ត្ន រចនា ដេល 
លេបី  តា មរយៈ បទមរតកដើម មានចំណងជើងថា 
«មេមា៉ាយសបេបាយចិត្ត»។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 
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