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កីឡា
គ្មានការកំណត់ទស្សនិកជនសម្រាប់
ការប្រាកួតSuperRugbyនៅប្រាទ្រាស
នូវ្រាលស្រាឡង់...ទំព័រ ១៥

របរដំាទំពំាងបារំាងជួយកសិករ១១
គ្រាសួារនៅប៉្រាលិនឲ្យមានជីវភាព
រស់នៅសមរម្យ...ទំព័រ ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត

ស្នងការក្រងុភ្នំព្រញ
ណ្រនំាឲ្រយនគរបាល
ស្ទចូរថយន្តដ្រលចត
ល្មើសច្របាប់នៅតាមផ្លវូ

WHOព្រមានថា-
វិបត្តសុិខភាពកាន់-
ត្រធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទំាង
ពភិពលោកខណៈ
ក្រងុញូវយ៉កបើក

 ខន សា វិ 

 ភ្នពំៃញ ៈ លោកស ថេតស្ន ង  - 
ការ នគរបាល រាជធានី ភ្នំពេញ  
បាន ណេនាំ  ឲេយ កង កម្លាំង នគរ- 
បា ល នៅ តាម បណ្ដា ខណ្ឌ ទំាង - 
អស ់ ចុះ ស្ទ ូច យក រថយន្ត ដេល 
ចត ល្មើស  ចេបាប់  ធ្វើឱេយ បាត់បង់ 
សណ្ដាប់ធា្នាប់ខណៈ លោក បញ្ជា ក់ 
ថា កន្លងមក សមត្ថកិច្ច ហាក់ ពំុ - 
បាន ចាត់វិធានការ   រឹតបន្តងឹ ដោ យ - 
សារតេ ខ្វះ រថយន្ត សមេប់ ស្ទចូ ។ 

 លោកស ថេត បាន បេប់ ភ្ន-ំ
ពេញ ប៉សុ្ដិ៍ ព ីមេសិលមញិ ថា មលូ- 
ហេតុដេល សមត្ថកិច្ច ពុំបាន 
អនុវ ត្ត ឱេយបាន...តទៅទំព័រ ៦

កៃុងញូវយ៉កៈ  កេុងញូវ យ៉ក 
ជា ចំណុច កណ្ដាល នេ ការ ផ្ទុះ - 
ឡើង នេ វីរុស ផ្លូវ    ដង្ហើម កូរ៉ូណ 
នៅ អាមេរកិ  បាន ចាប ់ផ្តើម បើក  
ផ្នេក ខ្លះ ឡើង វញិ  កាល ព ីថ្ងេ ចន្ទ  
កេយ ពី បិទ រយៈ ពេល ជិត - 
៣ខេ  ខណៈ អង្គ ការ សុខភាព 
ពិភព លោក (WHO) ពេមន - 
ថា  វបិត្ត ិសខុ ភាព កាន ់តេ ធ្ងន ់ធ្ងរ 
នៅ ទូ ទាំង ពិភ ពលោក។  

 ពលរដ្ឋ បេហេល ៤០ មឺុន នៅ 
ក្នុង កេុងញូវ យ៉ក   តេូវ បាន 
អនុញ្ញាត ឲេយ តេឡប់ ទៅ ធ្វើ ការ 
វិញ  ខណៈ ដេល អ្នក លក់ ដូរ          
បាន ចា ប់ ផ្តើម បើ ក  ហាង លក់ - 
ទំនិញ  និង ...តទៅទំព័រ  ១១

ខ្រត្តព្រះសីហនុបានទាក់ទាញការវិនិយោគ
លើគម្រងអភិវឌ្រឍន៍ក្នងុទឹកប្រក់ប្រមាណ៤ពាន់លានដុលា្លារអាម្ររិក

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ ខេត្ត ពេះសហីន ុគ ឺជា ប៉ ូលសេដ្ឋ-  
កចិ្ច មយួ ក្នងុ ចណំោម ប៉លូ សេដ្ឋកចិ្ច ទាងំ 
៣របស់ កម្ពុជា ដេល មន សកា្តានុ ពល 
ខ្ពស ់ទាងំ ផ្នេក ពាណជិ្ជ កម្ម នងិ ទេសចរ- 
ណ ៍ខណៈ ខេត្ត  បេជុំ ដោយ កោះ និង ឆ្នេរ 
សមុទេ   សេស់ សា្អាត  មួយ នេះ បាន ទាក់- 

ទាញ វិនិយោ គិន ឲេយ មក បណ្ដាក់  ទុន បេ-
មណ ជិត  ៤ពាន់ លាន ដុលា្លារ គិត   តេឹម 
ពាក់ កណ្ដាល ឆ្នាំ ២០២០  នេះ ។ 

លោក គួច ចំរីន អភិបាល ខេត្ត ពេះ- 
សីហនុ បាន ថ្លេង ក្នុង សន្និសីទ សារ- 
ព័ត៌មន នៅ ទីស្តីការ គណៈ រដ្ឋមន្តេី  ពី 
មេសិលមិញ  ថា រដ្ឋាភិបាល កំពុង ខិតខំ 
បេងឹ បេង អភវិឌេឍផ្លវូ ចនំនួ ជាង ៣០ ខេសេ 

នៅ ក្នុង ខេត្ត ដើមេបី ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទេសចរ 
ជាតិ  និង អន្តរជាតិ  ពេម ទាំង អ្នក-  
វិនិយោគ  ពី កេ បេទេស ឲេយ ចូលមក 
បណ្ដាក់ ទុន បាន  កាន់ តេ ចេើន ។ លោក 
បន្ត ថា បើ គិត ចាប់ ពី ឆ្នាំ ១៩៩៤ រហូត- 
ដល់ ពេល នេះ  ខេត្ត ពេះ សីហនុ មន 
កេុមហ៊ុន ចំនួន២០ បាន   មក វិនិ យោគ  
លើ គមេង អភិវឌេឍន៍ លើ កោះ និង ឆ្នេរ- 

សមុទេ  នៅ លើ ផ្ទេ ដីសរុប  ១១ ៦៣៧ 
ហិកតា ដោយ មន ទុន វិនិយោគ  ជាង 
៣,៩ ពាន់លាន ដុលា្លារ ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «ការ វិនិយោគ យើង 
បើក  ទលូាយ  យើង ចង ់បាន អ្នក វនិយិោគ  
និង អ្នក ទេសចរ មក ពី បរទេស ដោយ  
យើង អត់ កំណត់ ទិស ដៅ មក ពី បេទេស 
ណ ទេ។ បេទេស ចិន  ...ត ទៅ ទំព័រ ៨

  ខន សា វិ 

 មណ្ឌល គិរី ៈកេុម មន្តេី  សុខា - 
ភបិាល ដេល ដកឹនា ំដោយ លោក- 
សេ ីឱ វណ្ណឌី ន អ្នក នំា ពាកេយ កេសួ ង 
សុខា ភិបាល និង លោកសេ ីLi Ail an 
បេធាន អង្គការ សុខភាព ពិភព- 

លោ  ក បេចំា កម្ពជុាបានធ្វើ ទសេស ន  - 
កិច្ច  ទៅកាន់ ខេត្ត ទេស  ច រ ណ៍ 
ដច់សេយាល ចំនួន ៣ស្ថ ិត  នៅ 
ភាគ ឦសាន ដើមេបី ជំរុញ ឱេយ មន្តេី 
ថា្នាកក់េម ជាត ិ បេងឹបេង បន្ថេម 
ទៀត ក្នុងការ ទប់សា្កាត់  កុំ ឲេយ  មន 
រលក ទី ២នេ ជំងឺឆ្លង កូ វីដ  ១៩ ។  

 លោកសេី ឱ វណ្ឌឌីន  បាន- 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ពី ថ្ងេ មេសិលមិញ 
ថា ការចុះទៅ ទសេសនកិច្ច នៅក្នុង 
ខេត្ត មណ្ឌល  គិរី រតន គិរី និង 
ខេត្តកេចេះ ដេល ចាប់ផ្ដើម ពីថ្ងេ- 
ទី ៨  ដល់ ថ្ងេទី ១២  ខេ  មិថុនា  គឺ 
ដើមេបី ជំ រុញឱេយ មន្តេី ថា្នាក់កេម- 

ជាតិ  នៅ តាម ខេត្ត ទំាងនោះតេៀ ម 
លក្ខណៈ ឱេយបាន គេប់គេន់  ក្នុង - 
ការ ឆ្លើយតប ឱេយបាន ទាន់ ពេល- 
វេលា ក្នងុករណ ីកើត មន ជងំឆឺ្លង 
កូ វីដ  ១៩ ខណៈ  ខេត្ត ទាំង ៣ នេះ 
មិនទាន់មន បទពិសោធកើត- 
ម ន អ្នក ឈឺ ដោយសារ ជំងឺ កូ វីដ 

នៅឡើយ ។   លោកសេ ីថា ៖« យើង 
ចុះមក ទីនេះគឺ ដើមេបី បេយុទ្ធ បេឆំ  ង 
នងឹ ជងំ ឺក ូវដី នងិ ការពារ កុឱំេយ មន 
រលក ទី ២ នេ ជំងឺ នេះ ដោយសារ 
ខេត្ត ទាំងនោះ  គឺ ជា គោលដៅ 
ទេសចរណ៍ កេ ពីនោះ យើង ក៏ 
ធ្វើ ការ ងារ...តទៅទំព័រ  ៤

មន្ត្រសុីខាភិបាលនិងWHOចុះពង្រងឹការងារទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩នៅខ្រត្តចំនួន៣

ទិដ្ឋភាព អគារ ខ្ពស់ៗដៃលបាន និង កំពុង សាងសង់   នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ នាពៃល កន្លង មក ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ប៉ៃលិនៈ មន្ត្រីន្រមន្ទីររៀបចំ-
ដ្រនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និង
សុរិយោដីខ្រត្តប៉្រលនិបានឲ្រយដងឹ
ថាករណីប្រធានមន្ទីរសុរិយោដី
ខ្រត្តដឹកនាំមន្ត្រីក្រមឱវាទប្រ-
មាណ៤០នាក់ទៅស្របថសច្ចា
ចំពោះមុខលោកយាយយា៉ាតគឺ
ពាក់ពន័្ធនងឹការបាត់សន្លកឹបណ្ណ
មិនទាន់បានប្រើប្រស់ចំនួន២១
សន្លកឹដ្រលមនិម្រនជាការបាត់
ប្លង់ដីរបស់ពលរដ្ឋនោះទ្រ។
កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី៨ ខ្រមិថុនា

ឆ្នាំ២០២០ប្រធានមន្ទីររៀបចំ-
ដ្រនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និង

សុរិយោដីខ្រត្តប៉្រលិនបានដឹក-
នាំមន្ត្រីទៅស្របថចំពោះមុខរូូប-
សណំាកលោកយាយយា៉ាតនៅ
ភូមិវត្តសង្កាត់ប៉្រលិនក្រុងប៉្រ-
លិនដើម្របីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំ
ទៅតាមជំនឿ បនា្ទាប់ពីសន្លឹក
បណ្ណថ្មី២១សន្លឹកបានបាត់មិន
ដឹងមូលហ្រតុ និងមិនមានមន្ត្រី
ណាមា្នាក់ដឹងថាបាត់ទៅណា។
លោកសួនលក្រសស្មី អនុ-

ប្រធានមន្ទរីរៀបចំដ្រនដីនគរូប-
នីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដី
ខ្រត្តន្រះបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
ពីម្រសិលមញិថាពត័៌មានពាក់ព័ន្ធ
នឹងមន្ទីររៀបចំដ្រនដីធ្វើឲ្រយបាត់
ប្លង់ដីរបស់ពលរដ្ឋជាង២០ប្លង់

នោះគឺមិនពិតនោះទ្រ។លោក
បន្តថាតាមពិតការបាត់ន្រះគឺ
គ្រន់ត្រជាសន្លកឹបណ្ណដ្រលមិន-
ទាន់បានប្រើប្រស់ឬបញ្ចូល
និយាមការមា្ចាស់អចលនទ្រព្រយ
ហើយជាសន្លកឹបណ្ណថ្មីដ្រលត្រវូ
រក្រសាទុកនៅមន្ទីរត្រប៉ុណ្ណោះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បាត់សន្លកឹ

ថ្មីមិនទាន់បានប្រើប្រស់អីណា
សន្លឹកបណ្ណន្រះសម្រប់ធ្វើប្លង់
នៅព្រលបញ្ចលូទនិ្ននយ័ទៅទៅ
ជាបណ្ណកាន់កាប់អចលនទ្រព្រយ
ឬប្លង់ហ្នឹងហើយ។បណ្ណដ្រល
បាត់ន្រះមនិម្រនជារបស់ពលរដ្ឋ
ណាទ្រ»។
លោកសនួលក្រសស្មីបានបន្ត

ថាការបាត់សន្លកឹបណ្ណន្រះគឺមិន
ប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋណាមា្នាក់ទ្រ
គ្រន់ត្រជាការបាត់មនិដឹងមូល-
ហ្រតុដ្រលនាំឲ្រយមានមន្ទិល-
សង្រស័យចពំោះមន្ត្រីបម្រើការងរ
ក្នុងអង្គភាពទាំងមូលជាហ្រតុ
តម្រូវឲ្រយអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធ ចូល
មកស្របថតាមជំនឿស្របជាមយួ
នឹងការសុើបអង្ក្រតពីមន្ត្រីជំនាញ
ក្នុងករណីន្រះផងដ្ររ។
លោកផូសង្ហាប្រធានការិ-

យាល័យសុរិយោដីនិងភូមិសស្ត្រ
ន្រមន្ទរីរៀបចំដ្រនដីនគរបូនីយកម្ម
សំណង់និងសុរិយោដីខ្រត្តប៉្រ-
លិនបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពី
ម្រសិលមិញដ្ររថាសន្លឹកបណ្ណ

ទាំង២១សន្លឹកន្រះតាមការ-
សង្រស័យអាចបាត់តាំងពីចុងឆ្នាំ
២០១៩មកម្ល្រ៉ះ។លោកបន្តថា

មន្ត្រីជំនាញន្រក្រសួងរៀបចំដ្រនដី
និងមន្ទីរកំពុងបន្តស្រវជ្រវត្រ
សន្លឹកបណ្ណទាំង...តទៅទំព័រ៤ 
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វ៉ន ដារ៉ា 

សីហនុៈ រដ្ឋបាលខ្រត្ដព្រះ-
សីហនុកំពុងមានកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្ដិការគ្រប់ជ្រុងជ្រយ
(MOU)ជាមួយខ្រត្ដ-ក្រុង
របស់ចនិចនំនួ១៦ដើម្របីជរំញុ
និងលើកទឹកចិត្ដលើការវិនិយោគ
ទ្រសចរណ៍វប្របធម៌អប់រំនិង
កីឡារវាងប្រទ្រសទំាង២បើទោះ-
បីជាចប់តាងំពមីានការផ្ទុះរាល-
ដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩មក ជន-
ជាតិចនិដ្រលមកស្នាក់នៅនិង
មកទ្រសចរណ៍ក្នងុខ្រត្តជាប់
មាត់សមុទ្រមួយន្រះមានការធា្លាក់
ចុះយា៉ាងខ្លាំងយា៉ាងណាក្តី។
ន្រះបើតាមលោកគួចចំរីន

អភិបាលខ្រត្ដព្រះសីហនុថ្ល្រង
ក្នងុសន្និសទីសរពត័៌មានស្តីពី
វឌ្រឍនភាពនិងទិសដៅការងរបន្ត
របស់រដ្ឋបាលខ្រត្តព្រះសីហនុ
នៅទសី្តកីារគណៈរដ្ឋមន្ត្រកីាល
ពីថ្ង្រអង្គារ។ លោកថ្ល្រងថា៖
«កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការរបស់រដ្ឋ-
បាលខ្រត្ដព្រះសីហនុជាមួយ
នឹងរដា្ឋាភិបាលចិននាព្រលកន្លង
ទៅស្របទៅតាមគោលការណ៍
កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការរបស់កម្ពុជា
និងកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការគ្រប់-
ជ្រងុជ្រយន្រខ្រត្ដរបស់យើង
ក៏បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀង(MOU)
ខ្រត្ដ-ក្រងុបងប្អនូឬក៏ខ្រត្ដក្រងុ
សម្ព័ន្ធម្រត្រីភាព។យើងមាន
១៦ខ្រត្ដ-ក្រុងដ្រលបានភា្ជាប់
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋបាល
ខ្រត្ដព្រះសីហនុរបស់យើងរួច
មកហើយ»។លោកចរំនីថ្ល្រង
ថាន្រះគឺជាទំនាក់ទំនងដើម្របី
ជរំញុនងិលើកទកឹចតិ្ដសម្រប់
ការវិនយិោគទ្រសចរណ៍វប្របធម៌
កីឡាអប់រំដ្រលជាគោលការណ៍
គ្រះឹន្រកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការរបស់

កម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋបាលខ្រត្ដព្រះ-
សីហនុក្នងុការភា្ជាប់លក្ខខណ្ឌ
ច្រករំល្រកគ្នាទៅវិញទៅមក។
លោកថ្ល្រងថា៖«គ្រមានអ្វី

ទាកទ់ងនងឹបញ្ហាទាងំអស់ន្រះ
(ការវិនយិោគទ្រសចរណ៍វប្របធម៌
កីឡាអប់រំ)អាចច្រករំល្រក
យើងបាន។យើងមានអ្វីទាក់-
ទងនឹងបញ្ហាទំាងអស់នោះយើង
ក៏អាចច្រករំល្រកទៅគ្រវិញបាន
ន្រះជាគោលការណ៍ន្រខ្រត្ដ-
ក្រុងបងប្អូនព្រមជាមួយនឹង
ការអនាមយ័បរសិ្ថានការអភ-ិ
វឌ្រឍទីក្រុងគឺយើងត្រងត្របាន
ផ្រសារភា្ជាប់គ្នាយា៉ាងដូច្ន្រះ»។
លោកគចួចរំនីបានឲ្រយដងឹ

ថាតាមរយៈកចិ្ចសហប្រតិបត្ដ-ិ
ការប្របន្រះហើយ បានជាខ្រត្ដ
ព្រះសីហនុមានឱកាសទទួល-
បាននូវសមា្ភារនិងឧបករណ៍
ប្រើប្រស់មយួចនំនួដ្រលខ្រត្ដ
ដ្រគូរបស់ចិនបានផ្ដល់ឲ្រយ។
លោកបញ្ជាក់ថាសមា្ភារឧបករណ៍
ដ្រលខ្រត្ដព្រះសីហនុទទួលបាន
មានដចូជាថា្នាពំ្រទ្រយសមា្ភារព្រទ្រយ
ដើម្របីទប់ទល់និងប្រើប្រស់
ប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩និងភាគី

ខ្រត្ដដ្រគូ ក៏បានផ្ដល់គ្រូព្រទ្រយ
ស្មគ័្រចតិ្ដជាបន្តបនា្ទាបម់កកាន់
ខ្រត្ដព្រះសីហនុផងដ្ររ។
បើតាមលោកចំរីនក្រពី

នោះខ្រត្ដ-ក្រងុជាដ្រគូទាងំ១៦
នងិខ្រត្ដព្រះសហីនុកម៏ានការ-
លើកទកឹចតិ្ដនងិការគំពារទៅ
លើការវិនិយោគលើវិស័យទ្រស-
ចរណ៍ដើម្របីឲ្រយអ្នកទ្រសចរចិន
មកល្រងខ្រត្ដព្រះសីហនុនិង
កម្ពុជាទៅល្រងខ្រត្ដ-ក្រុងនៅ
ប្រទ្រសចិនវិញ។លោកបញ្ជាក់
ថា៖«ប៉ុន្ដ្រចំពោះមុខប្រជាជន
ក្នុងខ្រត្ដព្រះសីហនុទៅល្រង
ប្រទ្រសចិនមានតិចទ្រត្រប្រជា-
ជនចិនមកល្រងខ្រត្ដព្រះសីហនុ
ច្រើនហើយការមកន្រះគឺចិន
បានរួមចំណ្រកសម្រប់សកម្ម-
ភាពស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្រត្ដព្រះ-
សីហនុក៏ដូចជាជួយជំរុញ
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសកម្ពុជា
បានជាច្រើនផងដ្ររ»។
លោកផ្រសុីផាន អ្នកនាំ-

ពាក្រយរាជរដា្ឋាភិបាលបានថ្ល្រង
ក្នុងសន្និសីទន្រះដ្ររថាខ្រត្ដ
ព្រះសីហនុគឺជាខ្រត្ដពហុវិស័យ
ដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាលបានកំណត់

ជាបូ៉លស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសពហុបំ-
ណងទ៣ីរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុា។
ក្នុងនោះរាជរដា្ឋាភិបាលក៏មាន
ចក្ខវិុស័យទៅមុខទៀតក្នងុការ-
អភិវឌ្រឍខ្រត្ដន្រះផងដ្ររ។លោក
ថា៖«ម្រសិលមិញ(ទី៨ខ្រមិថុនា)
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដីហោ
ណំាហុងបានដឹកនំាកិច្ចប្រជំុផ្ទ្រ-
ក្នងុគណៈកមា្មាធិការសម្របសម្រួល
អន្តររដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា-ចិនដ្រល
ន្រះជាសរមួយដ៏ល្អស្ដពីីភាព-
ជាដ្រគូយុទ្ធសស្រ្ដគ្រប់ជ្រុង-
ជ្រយនិងសហគមន៍វាសនា
រួមរវាងកម្ពុជានិងចិន»។
បើតាមលោកគួចចំរីនបច្ចុ-

ប្របន្នជនជាតិចិនមកល្រងខ្រត្ដ
ព្រះសហីនមុានការថយចុះក្នុង
ដំណាក់កាលន្រការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ដោយបច្ចុប្របន្ន
មានជនជាតិចិនប្រហ្រល
១៥០០០នាក់កពំងុស្នាក់នៅ
ក្នុងខ្រត្ដជាប់មាត់សមុទ្រមួយ
ន្រះខណៈកាលពីមុនការរីក-
រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩មាន
ជនជាតិចិនទាំងស្នាក់នៅនិង
ទ្រសចរជាង២លាននាក់។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«អ៊ចីងឹក្នងុ

ព្រល(មានការផ្ទះុជំងឺកូវីដ១៩)
នោះប្រជាជនចិននៅក្នុងខ្រត្ដ
ព្រះសីហនុភាគច្រើនបានធ្វើ-
ដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់
គត់ដើម្របីចលូរមួកម្មវធិចីលូឆ្នាំ
ចិន។ឯអ្នកដ្រលបន្តរស់នៅគឺ
ជាអ្នកដ្រលមានការពាក់ព័ន្ធ
ទាក់ទងជាមួយនឹងទ្រព្រយសម្របត្ដិ
ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្រស្រងៗ 
ជាដើមដ្រលមានចំនួនតិច
ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកមានភារកិច្ច។
អ៊ីចឹងឥឡូវន្រះ បើនិយាយពី
ចំនួនប្រជាជនចិននៅសល់
ដ្រលកំពុងរស់នៅប្រហ្រលជា
១៥០០០នាក់»៕

មន្ត្រថីាការហៅមន្ត្រសុីរិយោដី៤០នាក់ទៅស្របថគឺពាក់ព័ន្ធករណីបាត់សន្លកឹបណ្ណមិនទាន់ប្រើ

ខ្រត្តព្រះសីហនុកំពុងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារជាមួយ
ខ្រត្ត-ក្រងុចិនចំនួន១៦ដើម្របីជំរុញដល់ការវិនិយោគ

លោក គួច ចំរីន  ក្នងុ  សន្នសីិទ កាសៃត ពីមៃសិល មិញ   ។ រូបថតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ស្ថានទូតប្រប់ពលរដ្ឋដ្រលខកដំណើរពីមា៉ាឡ្រសីុ
ប្រញាប់រៀបចំហោះមកកម្ពជុាសបា្តាហ៍ក្រយ

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈស្ថានទតូកម្ពជុាប្រចំ
ប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុីបានជនូដណំងឹ
ដល់ពលរដ្ឋខ្ម្ររដ្រលធ្វើការនិង
សិក្រសានៅមា៉ាឡ្រសុី ហើយដ្រល
ខកដំណើរវិលត្រឡប់មកកម្ពុជា
វិញកាលពីថ្ង្រទី៧ខ្រម្រសឲ្រយ
ប្រញាប់ទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន
ហោះហើរMalaysianAir-
linesដើម្របីរៀបចំការហោះហើរ
មកកម្ពុជានៅថ្ង្រទី១៦មិថុនា។
ស្ថានទូតបានជូនដំណឹងនៅ

លើទពំរ័ហ្វ្រសប៊កុពីម្រសិលមញិថា
ការរៀបចំការហោះហើរន្រះអាច
ធ្វើទៅបានប្រសិនបើមានអ្នក-
ដំណើរគ្រប់គ្រន់។
ស្ថានទូតសរស្ររថា៖«ក្រុម-

ហ៊ុនរក្រសាសិទ្ធិពន្រយារព្រលហោះ-
ហើរប្រសនិបើពុំមានអ្នកដណំើរ
គ្រប់ចនំនួដើម្របីអាចទូទាត់ថ្ល្រដើម
បាន។សមូបងប្អនូដ្រលស្ថតិក្នងុ
ចណំមអ្នកដណំើរទាងំ១៤៣នាក់
ប្រញាប់ទាក់ទងទៅairlinesឬ
ក្រុមការងរស្ថានទូត»។
លោកលីហាទីប្រឹក្រសាកិច្ចការ

ពលករន្រស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចំ
ប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុីប្រប់តាមទូរ-
សព័្ទម្រសលិមញិថាស្ថានទតូកពំងុ
ជនូដណំងឹដល់អ្នកដ្រលខកខន
ដណំើរទាងំ១៤៣នាក់តាមគ្រប់
មធ្រយាបាយដើម្របីឲ្រយពកួគត់បាន-
ដឹងពីព័ត៌មានន្រះ។លោកបន្តថា
មកដល់ត្រមឹថ្ង្រម្រសិលមញិលោក
មិនទាន់មានតួល្រខថា តើមាន
ពលករប៉នុា្មាននាកន់ងឹត្រឡប់មក
វញិទ្រ។ពលករនងិនសិ្រសតិដ្រល
នឹងត្រឡប់មកវិញនឹងត្រូវឆ្លង-
កាត់ការត្រួតវិធានការពិនិត្រយ
សខុភាពដោយអាជា្ញាធរមា៉ាឡ្រសុី
រកមើលជំងឺកូវីដ១៩។
អ្នកស្រីលីគ ពលរដ្ឋពីខ្រត្ត

កំពង់ច មប្រប់ពីម្រសិលមិញថា

អ្នកស្រីជាមនសុ្រសមា្នាក់ដ្រលបាន-
ខកខនដំណើរវលិត្រឡប់កាល-
ពីខ្រម្រស។អ្នកស្រីសប្របាយ-
ចិត្តដ្រលបានទទួលព័ត៌មានន្រះ
ពីបុគ្គលកិស្ថានទូតហើយអ្នកស្រី
ត្រៀមត្រឡប់មកវញិនៅសបា្ដាហ៍
ក្រយ។អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីធា្លាប់
ធ្វើការនៅមា៉ាឡ្រសុីរយៈព្រល២
ឆ្នាំ។ប៉នុ្ត្របានត្រឡប់មករស់នៅ
ស្រុកកំណើតនៅខ្រត្តកំពង់ចម។
កាលពីដើមឆ្នា២ំ០២០អ្នកស្រី

បានទៅមា៉ាឡ្រសុីវញិប៉នុ្ត្រទើបត្រ
បាន១ខ្រក៏ជបួវបិត្តិជងំឺកវូដី១៩
ហើយអ្នកស្រីក៏គ្មានការងរធ្វើជា
ច្រើនខ្រមកហើយ។អ្នកស្រីត្រូវ-
បានពលរដ្ឋខ្ម្ររនៅមា៉ាឡ្រសុីនិង
ស្ថានទូតជួយឧបត្ថម្ភខ្លះសម្រប់
ជវីភាពនៅទីនោះ។អ្នកស្រីបាន-
ទញិសបំតុ្រតម្ល្រ១២០០រងិហ្គតិ
[ប្រហ្រល២៨០ដុលា្លារ]កាលពី
ខ្រម្រស ហើយសំបុត្រន្រះនឹង
ប្រើសម្រប់ការហោះហើរនៅ
សបា្ដាហ៍ក្រយ។
អ្នកស្រីលីគ និយាយថា៖

«សប្របាយចិត្តព្រះនៅន្រះអត់
មានការងរអីធ្វើ ហើយកូនចៅ
នៅឯនោះ[កម្ពុជា]ទាំងអស់»។
ក្រសងួសខុភិបាលបានបញ្ជាក់

ពីថ្ង្រទី២០ឧសភាថាអ្នកដំណើរ
ពីក្រប្រទ្រសទាងំខ្ម្ររនងិបរទ្រស
ដ្រលចលូមកកម្ពជុាត្រវូធ្វើចតា្តា-
ឡីសក័១៤ថ្ង្រ។ការធ្វើចតា្តាឡីសក័
ន្រះច្រកច្រញជា២ប្រភ្រទគឺចតា្តា-
ឡីស័កនៅតាមផ្ទះសម្រប់អ្នក-
ដំណើរដ្រលក្នុងយន្តហោះខ្លួនធ្វើ-
ដំណើរមិនមានអ្នកមានវិជ្ជមាន
កវូដី១៩នងិចតា្តាឡសីក័នៅតាម
មណ្ឌលដ្រលក្រសងួរៀបចសំម្រប់
អ្នកដំណើរដ្រលក្នុងយន្តហោះ
ពួកគ្រមានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩។
លោកស្រឱីវណ្ណឌនីអ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសងួសខុភបិាលមនិអាចទាក-់
ទងបានទ្រពីម្រសិលមិញ៕

មន្តៃសុីរិយោដីប៉ៃលិនពៃលសៃបថនៅ  មុខរូបសំណាកយាយយា៉ាត។ រូប ហ្វ្រសប៊ុក



សុទ្ធគឹមសឿន
 
កំពង់ស្ព:ឺ លោក  ជា  ហ៊ាន ប្រ - 

ធាន អង្គ ការ ប្រឆាំង អំពើ ពុក- 
រលួយ ទប់ ស្កាត់ ការ បំផ្លាញ ធន- 
ធាន ធម្ម ជាតិ  និង ការពារ សិទ្ធ ិព ល រដ្ឋ 
(ACNCIPO) បាន ធ្វើ លិខិត ស្នើ  
ទៅ មន្ទីរ បរិ ស្ថាន ខ្រត្ត កំពង់ស្ពឺ 
សុំ ចុះ កំណត់ ល្រ ខ  យា ម ការ ដី 

ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ ភ្នំ ឱ រ៉ា ល់  
នៅ ឃុំ ត្រពាំង ជោរ   និង ឃុំ តា- 
សល   ស្រកុ ឱ រ៉ា ល ់ ខ្រត្ដ កពំង-់ 
ស្ពឺ  ក្រយ ពី សង្ក្រត ឃើញ  
ដី រប់រយ ហិក តា  ត្រូវ បាន គ្រ 
រំលោភ យក។  

 លោក   ជា  ហ៊ាន   ដាក់លិខិត  
ជូន ទៅ លោក   ឯម   សុគន្ធ   ប្រ- 
ធាន មន្ទីរ បរិស្ថាន ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ  

ចុះ ថ្ង្រ ទ ី៨ ខ្រ មថិនុា   បាន ស្នើ សុ ំ
ដល ់លោក ប្រធាន មន្ទរី  ឲ្រយ ចាត ់
មន្ត្រី របស់ មន្ទីរ ប រិ ស្ថាន សហ 
ការ ជា មួយ នា យក ដ្រន ជម្រក 
សត្វ ព្រ ភ្ន ំឱ រ៉ា ល់ និង អង្គការ 
របស់ លោក   ដើម្របី ចុះ កំណត់ 
យាម ការដី   ទប់ ស្កាត់ ការ ចាប់ រ ន-  
ទន្ទ្រន ដីព្រ នៅ ភូមិ ស្រ កិន  
ភូមិ ពោធិ៍ មាស  ឃុំ ត្រ ពាំង ជោរ 
និង ភូមិ ដូង   ឃុំ តា សល   ស្រុក  
ឱ រ៉ា ល់   ខ្រ ត្ត កំពង់ ស្ពឺ  ដើម្របី ដក- 
ហូត ទុក ជា សម្របត្ត ិរដ្ឋ វិញ ។  លិ ខិត 
ដដ្រល ថា  កន្លង មក អង្គ ការ 
បាន ចុះ សង្ក្រត នៅ ទីតំាង ដី ដ្រល 
ស្ថិត នៅ ទីតាំង ខាង លើ ន្រះ 
មាន ក្រុម ម្រ ខ្រយ ល់  បានរៀប ចំ 
ពល រដ្ឋ ជា ក្រុម ចាប់ ទន្ទ្រន ដី- 
ព្រ នៅ តំបន់ នោះ  ដ្រល ជា 
តំបន់ ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ ភ្ន ំឱ រ៉ា ល់  
ដើម្របី កាប់ ព្រ ឈើ រុករន ទន្ទ្រន 
ចូល កាន់ កាប់ ដី រដ្ឋ ដោយ ខុស- 
ច្របាប់។  អង្គ ការ   ACNCIPO  
បាន ពិនិត្រយ ឃើញ ថា  ដី តំបន់ 

ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ ភ្នំ ឱ រ៉ា ល់  
ការ ពារ ដោយ ព្រះរជ ក្រតឹ្រយ ត្រវូ- 
បាន ក្រមុ អនា ធបិ ត្រយ្រយ ត្រង ត្រ 
ឆ្លៀត ឱកាស ប្រើ ប្រស់ ពល រដ្ឋ 
ជា អ្នក ចាប់ ដី ព្រ តំបន់ ការពារ 
លក់ យា៉ាង អនា ធិប ត្រយ្រយ។ 

លោក   ជា   ហ៊ាន   បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា  ដី ព្រ នៅ ឃុំ 
ត្រពាំង ជោរ  និង ឃុំ តា សល  
ស្រុក ឱ រ៉ា ល់  ខ្រត្ដ កំពង់ ស្ពឺ  
ចំនួន ៦៣ ហិក តា  ត្រូវ បាន គ្រ 
ប្រកាស ដាក់ លក់   ហើយ រប់- 
រយ ហិក តា ទៀត កំពុង រង កា រ- 
ឈូស ឆាយ   និង រំលោភ បពំាន។   
ដី ទាំង ន្រះ  គឺ ជា ដី ដ្រន ជម្រក 
សត្វ ព្រ ភ្នំ ឱ រ៉ា ល់ ដ្រល ការ ពារ 
ដោយ ព្រះ រជ ក្រឹត្រយ   ប៉ុន្ដ្រ មួយ- 
រយៈ ចុង ក្រយ ន្រះ ត្រវូ បាន ឈ្មញួ  
និង ពល រដ្ឋ ខិល ខូច នាំ គ្នា មក 
ចាប់ កាប់ ទន្ទ្រន ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន ដោយ ខុស ច្របាប់ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« ខ្ញុំ នឹង 
សហ ការ ជា មយួ មន្ត្រ ីជនំាញ ន្រ 

មន្ទីរ បរិស្ថាន ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ  និង 
នាយក ដ្រន ជ ម្រ ក សត្វ ព្រ ភ្ន ំឱ រ៉ា ល់ 
ដើម្របី ចុះ កំណត់ យាម ការ  បើ រក- 
ឃើញ មាន ភាព មនិ ប្រក្រត ីម្រន  
ខ្ញុំ នឹង ជំរុញ ឲ្រយ មា ន កា រ ដក ហូត 
ទកុ ជា សម្របត្ត ិរដ្ឋ វញិ។  ចណំ្រក 
ទ ីតាងំ ដ្រល ពកួ គត ់បាន ឈសូ- 
ឆាយ រួច រល់  ខ្ញុំ នឹង កសង សំ- 
ណំុ រឿង បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការ 
ចាត់ការ តាម ច្របាប់ » ។   «ដូច្ន្រះ 
លោក ប្រធាន មន្ទរី បរសិ្ថាន ខ្រត្ត 
កពំង ់ស្ព ឺ គរួ ពនិតិ្រយ  នងិ សម្រច 
ចាតត់ាងំ មន្ត្រ ីជនំាញ របស ់មន្ទរី  
សហ ការ ជា មួយ នាយក ដ្រន- 
ជម្រក សត្វ ព្រ ភ្នំ ឱ រ៉ា ល់  និង 
អង្គការ   ចុះ ទប់ ស្កាត់ ការ កាប់ 
រុក រន ទន្ទ្រន ដីព្រ   ដើម្របី មាន 
មូល ដា្ឋាន ដក ហូត ដីព្រ មក ទុក 
ជា សម្របត្តិ រដ្ឋ វិញ »។ 

 លោក   ឯម   សុគន្ធ    មិន  អាច 
ទាក់ ទង សុំ ការ បញ្ជាក់ បាន ទ្រ 
កាល ព ីម្រសលិ មញិ។ ប៉ ុន្ដ្រ លោក  
ហ៊ុល   មា៉ា រ៉ា  នាយ ក  ដ្រន ជម្រក 

សត្វ ព្រ ភ្នំ ឱ រ៉ា ល់  បាន ថ្ល្រង ថា  
លោក បាន ទទួល សំ ណើ របស់ 
លោក  ជា ហ៊ាន  ន្រះ ហើយ   ដោយ 
លោក   ឯម   សុគន្ធ  ប្រធាន មន្ទីរ 
បរិស្ថាន ខ្រត្ត កំពង់ ស្ព ឺ បាន យ ល់-  
ព្រម ឲ្រយ លោក ចុះ ទៅ សហ ការ 
ជា មួយ អង្គ ការ  និង មន្ត្រី មូល- 
ដា្ឋាន ស្រកុ ឱ រ៉ា ល់  ដើម្របី ចុះ  ទ ប់ ស្កាត់  
និង វាស់ វ្រង ដី នៅ តំបន់ នោះ។ 

 លោ ក  បានថ្ល្រង ថា ៖ « លោក 
ប្រធាន មន្ទីរ បាន យល់ ព្រម 
ហើយ  គត់ បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ ខ្ញុំ  
នងិ មន្ត្រ ីជនំាញ យើ ង  មយួ ចនំនួ 
ទៀត ចុះ ទៅ ធ្វើការ ងារ នៅ ចុង- 
សបា្ដាហ៍ ន្រះ ត្រ ម្ដង   ដើម្របី ទប់- 
ស្កាត់ ការ កាប់ ទន្ទ្រន ដីព្រ ន្រះ។  
ខ្ញុ ំមិន ទាន់ ដឹង ទំហំ ដី ពិត ប្រកដ 
ទ្រ  ប្រ ហ្រល ជា ត្រូវ វាស់ វ្រង 
ហើយ  ទើប អាច ដឹង ច្របាស់ » ។

លោក   ទ្រព   ណ្រម  ម្រ ឃុំ 
ត្រពាំង ជោ   មិន ទាន់ អាច ទាក់- 
ទង សំុ ការ បញ្ជាក់បាន ទ្រ   កាល- 
ពី ម្រសិល មិញ៕

ថ្ង្រពុធ ទី១០ ែខមិថុនា ឆា្នាំ២០២០  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

លោក ជា ហ៊ាន  ស្នើ មន្ត្រ ីពាក់ព័ន្ធ ចុះ កំ ណត់ យាមការដី ក្នងុ ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ ភ្ន ំឱរ៉ាល់

ក្រសួង ទ្រស ចរណ៍ លើក ល្រង ការ បង់ កម្របន្ត អាជា្ញា ប័ណ្ណ ទ្រសចរណ៍ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១
នៀមឆេង

ភ្នពំេញៈ ក្រសួង ទ្រសចរណ៍   បាន ច្រ ញ 
ស្រចក្ដី ជូន ដំណឹង  ដល់ សមាគម 
ឧស្រសាហកម្ម ទ្រសចរណ៍ និង មា្ចាស់ 
អាជវីកម្ម ទ្រសចរណ ៍គ្រប ់ប្រភ្រទ អពំ ី
ការ លើក ល្រង ការ បង់ កម្រ បន្ត អាជា្ញា - 
ប័ណ្ណ ទ្រសចរណ៍ គ្រប់ ប្រភ្រទ ដ្រល មា ន  
សុពលភាព សម្រប់ ឆា្នាំ២០២១។ 
ការ លើក ល្រង ន្រះ  ជា វិធានការ ដើម្របី 
ជួយ   ដល់ វិស័យ ទ្រសចរណ៍ បន្ថ្រម ទៀ ត 
ទៅ លើ អ្វ ី ដ្រល ក្រសួង ធា្លាប់ បាន អនុ គ្រ ះ 
ពី មុន ខណៈ  វិស័យ មួ យន្រះ   រង ផ ល ប៉ះ- 
ពាល់  យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី ជំងឺកូវីដ១៩។

ស្រចក្ដី ប្រកាស របស់ លោក ថោង 
ខុន រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង ទ្រសចរណ៍  ចុះថ្ង្រ 
ទ ី៨ ខ្រ មថិនុា  បញ្ជាក់  ថា៖ «[ក្រសងួ]
លើក ល្រង ការ បង់ កម្រ បន្ត អាជា្ញាប័ណ្ណ 
ទ្រសចរណ៍  គ្រប់ ប្រភ្រទ សម្រប់ ឆា្នាំ  
២០២១ ចំពោះ អាជា្ញាប័ណ្ណ ទ្រស ចរ - 
ណ៍ ដ្រល ស្ថតិ ក្នងុ សុព លភាព។ អាជី វ -  
កម្ម  ទ្រសចរណ៍ គ្រប់ ប្រភ្រទ  នៅ ត្រ 
មាន កាតព្វកិច្ច ដាក់ ពាក្រយ ស្នើ សុំ បន្ត 
អាជា្ញាប័ណ្ណ ទ្រសចរណ៍ ពី ក្រសួង ទ្រស  - 
ចរណ៍ ឬ រដ្ឋបាល រជ ធានី ខ្រត្ត  ឬ រដ្ឋ បា ល 
ក្រងុ  ស្រកុ ខណ្ឌទៅតាម ទំហំ អាជីវ ក  ម្ម 
ដ្រល ក្រសួង បាន ធ្វើ ប្រតិភូកម្ម កន្ល ង- 
មក  ក្នុង អំឡុង ព្រល ន្រ ការ លើក ល្រង 
ន្រះ»។ ក្រសួង បញ្ជាក់ ថា ការ លើក- 
ល្រង ន្រះសម្រប់ ត្រ ការ បន្ត អាជា្ញាប័ណ្ណ 
ឆា្នា២ំ០២១ បុ៉ណ្ណោះ ដោយឡ្រក ចំពោ ះ   
ឆា្នាំ២០២០ ន្រះអាជីវកម្ម ដ្រល សុំ អា - 
ជា្ញាប័ណ្ណ ថ្មី ឬ បន្តឬ ស្នើ សុំ អាជា្ញាប័ណ្ណ 
ថ្មសីម្រប់ ឆា្នា ំ២០២១ នៅ ត្រ ត្រវូ បង់ - 
កម្រ អាជា្ញាប័ណ្ណ ដដ្រល។ 

ក្រសងួបន្ត ថា អាជវីកម្ម ទ្រសចរណ ៍

ដ្រល ហួស អាជា្ញាប័ណ្ណ ឬ បាន ប្រព្រឹត្ត 
ប  ទ ល្មើស ផ្រស្រង ត្រូវ ត្រ បង់ ប្រក់ ផក- 
ពិន័យ  ប៉ុន្ត្រ ស្រវា សម្រប់  បន្ត អាជា្ញា - 
ប័ណ្ណ សម្រប់ ឆា្នាំ២០២១  នៅ ត្រ ត្រូវ 
បា ន លើក ល្រង ដដ្រល។ ការ លើក- 
ល្រង ន្រះ នឹងត្រូវ អនុវត្ត ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី ១  
ខ្រ មករ ២០២១ រហតូ ដល ់ថ្ង្រ ទ ី៣១ 
ខ្រ ធ្នូ ២០២១។

លោក តុប សុភ័ក  អ្នក នំាពាក្រយ ក្រសួ ង 
ទ្រស ចរណ៍ បានថ្ល្រង ពី ម្រសិល មិញ ថា 
ការ លើក ល្រង ការ បង់ កម្រ បន្ត អា - 
ជា្ញាប័ណ្ណ  ទ្រសចរណ៍ ន្រះ បើ គិត ជា ទឹក - 
ប្រក់ មាន ប្រមាណ ១លាន ដុលា្លារ។ 
លោក បញ្ជាក ់ថា ស្រវាកម្ម ទ្រសចរណ ៍
មាន  ១០ ប្រភ្រទ  រប់ បញ្ចូល តាំង ពី 
រមណយីដា្ឋាន ស្រវាកម្ម ស្នាក ់នៅ ដចូ ជា  
សណ្ឋាគរ  ផ្ទះ សំណក់ ភោជ នីយ - 
ដា្ឋាន  និង អាហរដា្ឋាន កន្ល្រង កម្រសាន្ត  
KTV ខារ៉ា អូខ្រ  ជា ដើម។ ទោះ យា៉ាង - 
ណ  ក្រសួង ទ្រសចរណ៍ គ្រប់ គ្រង ត្រ 
ស្រវាកម្ម ទ្រសចរណ៍ ខា្នាត ធំ ប៉ុណ្ណោះ 
មាន ដចូ ជា ផ្ទះ សណំក ់នងិ សណ្ឋា គរ  
ដ្រល មាន ចាប ់ព ី២១ បន្ទប ់ឡើង ទៅ។ 
ចំពោះស្រវាកម្ម ខា្នាត តូច ជាង ន្រះ ត្រូវ 
បាន ធ្វើ ប្រតិភូ កម្ម មក នៅក្រម រដ្ឋ - 
បាល ថា្នាក់ ក្រម ជាតិ។

ស្រវាកម្ម ទ្រសចរណ ៍ ភាគ ច្រើនមា  ន 
អាជា្ញាបណ័្ណ សម្រប់ ត្រ រយៈ ព្រល ១ ឆា្នាំ 
ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ត្រ  ក៏ មាន ស្រវាកម្ម ខ្លះ មាន 
អាជា្ញាប័ណ្ណ សម្រប់ រយៈ ព្រល ២ ឆា្នា។ំ 
មិន ថា អាជីវកម្ម ដ្រល មាន សុព ល ភាព ១ 
ឬ ២ ឆា្នាំ ទ្រ រល់ អាជីវកម្ម ទាំងអ  ស់  
ដ្រល បន្ត សុពល ភាព នៅឆា្នាំ ២០ ២១ 
នឹង ទទួល បាន ការ លើក ល្រង កម្រ 
បន្ត អាជា្ញាប័ណ្ណ ដូច គ្នា។ ន្រះ បើ  តាម 
លោក តុប សុភ័ក ដដ្រល។

ទោះ យា៉ាង ណ លោក បញ្ជាក់ ថា៖  
« គត់ [អាជីវកម្ម ទ្រសចរណ៍] នៅ ត្រ 
ត្រូវ ធ្វើ លិខិត អី ដូច រល់ ដង ធ្វើ លិខិត 
មក រដ្ឋ មន្ត្រី ដើម្របី សុំ បន្ត អាជា្ញាប័ណ្ណ 
ដដ្រ ល  គ្រន់ ត្រ មិន បង់ កម្រ។ អា  ជា្ញា- 
ប័ណ្ណ ភា គ   ច្រើន យើង បាន ធ្វើ  វិម ជ្រឈ ការ 
ទៅ ថា្នាក់ រជធានី -ខ្រត្ត រួច ហើយ » ។

លោក  លូ ម៉្រង ប្រធាន សហ ព័ន្ធ 
ទ្រសចរណ៍ កម្ពុជា (CTF) ថ្ល្រងពី 
ម្រសលិ  មញិ ថា លោក យល ់ថា ការ លើក-  
ល្រង កម្រ បន្ត អាជា្ញាប័ណ្ណ ន្រះ ជា ការ- 
ល្អ ដ្រល ក្រសួង បាន គិត គូរ ដល់ អ្នក 
នៅ  ក្នងុ វិស័យ ន្រះ ដ្រល កំពុង ជួប ប្រទះ  
ការ លំបាក។ លោក បន្ត ថា មាន សមា - 
គម ចំនួន ៩នៅ ក្នងុ  សហព័ន្ធ ទ្រ ស ចរ - 
ណ៍ កម្ពជុា ហើយសមាគម នីមួយៗ មា ន 
សមាជិក រហូត ដល់ ៥០០ សមា ជិក។ 
សម្រប ់អាជវីកម្ម ទ្រសចរណ ៍មយួ ត្រវូ 
បង់ កម្រ អាជា្ញាប័ណ្ណ ទៅ តាម ខា្នាត តូច 

និង ធំអាច ចនោ្លាះ ពី ២៥ មឺុនរៀល រហូ ត  - 
ដល់  ៣ លាន រៀល។

លោកស្រី ឆាយ សុីវលីន ប្រធាន 
សមាគម ទភីា្នាកង់ារ ទ្រស ចរណ ៍កម្ពជុា 
(CATA)ថ្ល្រង ថា ការ លើក ល្រង ការ-  
បង់ កម្រ បន្ត អាជា្ញាប័ណ្ណ ន្រះ ជួយ បន្ថ យ  
បន្ទុក ដល់ អាជីវកម្ម  ក្នុង វិស័យ ទ្រស- 
ចរណ៍  ដ្រល សព្វ ថ្ង្រ ន្រះ គ្មាន ចំណូល 
អ្វ ីទំាង អស់។ លោក ស្រ ីថា CATA  មា ន  
សមាជកិ ជាង៣០០  ក្រមុហ៊នុ។ កម្រ  
បន្ត អាជា្ញាប័ណ្ណ ១  មាន តម្ល្រ ប្រមាណ 
២លាន រៀល។ បើ ទោះ បី ជា មក ទល់- 
ព្រល ន្រះ មិន មាន អាជីវកម្ម ណ មួយ  
បាន បទិ ជា ផ្លវូ ការ កដ៏ោយ ក ៏អាជវីកម្ម 
ខ្លះ បាន ប្ដូរ មុខ របរ ពី ស្រវា ទ្រស ចរណ៍  
ទៅ ជា ការ លក់ អនឡាញ ឬ  លក់ ម្ហូប- 
អាហរ  ជា បណ្ដោះ អាសន្ន។

លោកស្របីន្ត ថា៖«គត់ ចង់ បន្ត មា ន    
អាជវីកម្ម ទាងំ អស ់នោះ ហើយ សង្រឃមឹ 

ថា នឹង មាន ស្ថានការណ៍ ណ មួយ ដ្រ ល  
ជួយ ដល់ ពួក គត់ ហើយ សង្រឃឹម ថា  
ការ រីក រល ដាល ន្រះ  នឹង ស្រក ស្រន ្ត 
នៅ ក្នុង ថ្ង្រ អនាគតដ៏ ខ្លី។ អ៊ីចឹង  ជា ការ- 
រពំងឹ ទកុ  សទុ្ធ សធដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ពកួ គ ត ់ 
នៅប៉្រលបា៉ាលៗ  នៅមាន ដង្ហើម តចិៗ 
ដោយ យក ថវិកា បម្រងុ ចាស់ មក ចំណ  យ 
បន្តចិៗទៅ។ ប៉នុ្ត្រ ប្រសនិ បើ ស្ថានការណ ៍
នៅត្រអសូ បនា្លាយ ទៀត  គត ់ អាចនងឹ 
បិទ ព្រល ណ មួយ ក៏ អាច ថា បាន»។

លោកស្រ ីសទរ ចំពោះ វិធានការ ជួ យ 
សម្រល ដល់ វិស័យ ន្រះ  ពី សំណក់ 
រដា្ឋាភបិាល  ដ្រល ព្រល ន្រះ  ឈាន ដល ់
ដណំក ់កាល ទ ី៤ ហើយ។ លោកស្រ ី
ថា  បើ សនិ ជា ក្នងុ ស្ថានភាព ដចូ ព ីព្រ ល 
មុន ការ បង់ ប្រក់ កម្រ ប្រមាណ ២ លា ន 
រៀល    ក្នងុ ១ឆា្នានំ្រះ មនិ ច្រើន ទ្រ។ ប៉នុ្ត្រ 
ក្នុង ស្ថាន ភាព បច្ចុប្របន្ន ន្រះ ទឹកប្រក់ 
ន្រះ  ចូលរួម បាន យា៉ាង ច្រើន។

លោកស្រ ីស្នើ ឲ្រយ រដា្ឋាភបិាល  ជយួ ធ្វើ 
យា៉ាង ណ រក្រសា អ្នក ជំនាញ  ក្នុង វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ ឲ្រយ បន្ត ធ្វើ ការ ក្នងុ វិស័យ ន្រះ 
ព្រះ លោកស្រី មើល ឃើញ ថា ក្រុម-  
ហុ៊ ន សហគ្រ សខ្លះ  ប្រហ្រល មិន អាច  
រក្រសា ទកុ អ្នក ដ្រល មាន ចណំ្រះដងឹ ផ្ន្រក 
ទ្រសចរណ៍ បាន យូរ ទ្រ ក្នុង ស្ថានភាព 
ប្រឈម ន្រះ។ «អ្នក ជំនាញ ទ្រស ចរ ណ៍ 
អាច ផ្លាស់ ប្ដរូ អាជីពនៅ ព្រល គត់ ផ្លា ស់ - 
ប្ដូរ ហើយ គត់ ជាប់ នឹង អាជីព ផ្រស្រង។ 
ដល់ ព្រល ដ្រល ស្ថានការណ៍ ត្រឡប់ 
មក ភាព ធម្មតា វិញ យើង ចាប់ ផ្ដើម 
ប្រឈ ម នឹង ការ ខ្វះ ខាត ធន ធាន មនុ ស្រស 
ផ្ន្រក ទ្រសចរណ៍។ ដូច្ន្រះ ការ រក្រសា ទុក 
អ្នក ជនំាញ ទ្រសចរណ ៍ទាងំ អសធ់្វើ ឲ្រយ 
យើង ត្រៀម ខ្លនួ រួច ស្រច សម្រប់ បម្រើ - 
ការ ព្រល ស្ថាន ការណ៍ ប្រសើរ ឡើង»៕

ភ្ញៀវទេសចរចូលទសេសនាបេសាទអង្គរវត្តកន្លងមក។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម

សកម្មភាពរំលោភយកដីដេនជមេកសត្វពេ។ រូបថត ជា ហ៊ាន 



តពីទំព័រ២...នេះនឹងមិនអាច
យកទៅបេើបេស់បាននោះទេ។
  លោកបញ្ជាក់ថា៖«បើអ្នក-
ណាយកបណ្ណដេលបាត់នេះទៅ
បេើបេស់នឹងទទួលទោសទណ្ឌ
តាមចេបាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លេង
លិខិតឯកសាររបស់មន្តេីរាជការ
សាធារណៈហើយនៅពេលយក
មកបេើគឺដឹងតេខុសចេបាប់ហើយ
ពេះមន្តេីយើងគេប់ខេត្តកេុង
បានដឹងអស់ហើយតាមរយៈ
លេខកូដរបស់បណ្ណដេលមិន
មានក្នុងទិន្នន័យ»។
លោកសេងឡូតអ្នកនំាពាកេយ

កេសួងរៀបចំដេនដីនគរូបនីយ-
កម្មនងិសណំង់មនិអាចសុកំារ
បញ្ជាកប់ានទេកាលពីមេសលិមញិ
ដោយសារលោកបានចុចផ្តាច់-
ទូរស័ព្ទ។
ប៉ុន្តេលោកផូសង្ហាបានអះ-

អាងថាការបាត់សន្លកឹបណ័្ណនេះ
មន្តេជំីនាញបានធ្វើរបាយការណ៍
ទៅរដ្ឋមន្តេីកេសួងរួចហើយដើមេបី
ស្វេងរកការទទួលខុសតេូវចំពោះ
មុខចេបាប់របស់មន្តេីទទួលបន្ទុក
តេក្នងុដំណាក់កាលសុើបអង្កេត
មិនទាន់មានការដាក់ពិន័យឬ
ទោសរដ្ឋបាលណាមួយទេ។
លោកយិនម៉េងលីមន្តេី-

សមេបសមេួលសមាគមអាដ-
ហុកបេចំាខេត្តបាត់ដំបង និងប៉េ-
លិនបានបេប់ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍មេសិល-
មិញថា ករណីបាត់សន្លឹកបណ្ណ

និងការសេបថសេបេបេបនេះ គឺជា
ករណីទ១ីហើយខណៈតាមចេបាប់
មន្តេីគេប់រូបធា្លាប់ឆ្លងកាត់ការ-
សេបថសចា្ចាបេណិធានរួចជាសេច
មុនពួកគេចូលកាន់តំណេងជា
មន្តេរីាជការ។លោកបន្តថាការ-
ធ្វេសបេហេសនេះ មិនមេនជា
រឿងគេន់តេសេបថសេបេហើយចប់
រឿងទេតេតេូវសុើបអង្កេតរក
អ្នកទទួលខុសតេូវពេះនេះជា
ការធ្វេសបេហេស របស់មន្តេី-
រាជការសាធារណៈ។
លោកថា៖«បេសិនបើជនណា

ហ៊ានយកឯកសារដេលបានបាត់
នេះទៅបេើបេស់ហើយតេវូបាន
សេវជេវរកឃើញនោះគឺជា
បទល្មើសពេហ្មទណ្ឌហើយ។តេ
យើងមិនដឹងសីុជមេលើជំនាញ
នេះទេថាឯកសារដេលបានបាត់-
បង់នេះគេអាចយកទៅធ្វើអ្វីបាន
ខ្លះក្នងុផ្លវូងងឹតតាមរបៀបណា
ខ្លះ?ឯកសារដេលបានបាត់ខ្ញុំ
ជឿថាបើគ្មានតម្លេទេគេមនិខតិ-
ខំបេងឹបេងលួចយកទៅដេរគឺគេ
អាចយកទៅបេើក្នុងផ្លូវងងឹត
ណាមួយដេលយើងមិនអាចយល់
ដល់នៅក្នុងជំនាញនេះ»។
លោកយិនម៉េងលីជំរុញឲេយ

មន្តេីថា្នាក់ជាតិសេវជេវរកជន
ដេលពាក់ព័ន្ធករណីនេះយកមក
ផ្តនា្ទាទោសតាមចេបាប់ ខណៈ
លោកសងេស័យថាការបាត់សន្លកឹ
បណ្ណនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង
មន្តេីទទួលខុសតេូវទុកដាក់
សន្លឹកបណ្ណទាំងនេះ៕
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មន្ត្រី...
តពទីពំរ័ ១...ដើមេបីលបុបបំាត់

ជំងឺគេុនចាញ់ដេរ»។
លោកសេី ឱ វណ្ឌឌីននិង

លោកសេី LiAilanបានចាប់-
ផ្ដើមដំណើរទសេសនកិច្ចនៅក្នុង
ខេត្តមណ្ឌលគិរី កាលពីថ្ងេទី៨
ខេមិថុនាដោយបានជួបជាមួយ
បេធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត
នេះនងិនៅថ្ងេទី៩ខេមថិនុាបាន
បន្តជួបពិភាកេសាជាមួយលោក
សា្វាយសំអា៊ាងអភិបាលខេត្ត
មណ្ឌលគិរី មុនបន្តដំណើរទៅ
កាន់ខេត្តរតនគិរី។ លោកសេី
បន្តថា បច្ចបុេបន្ននេះពលរដ្ឋចាប់-
ផ្ដើមនំាគ្នាសមេកុធ្វើដំណើរកមេសាន្ត
ទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍នានា
ហើយភ្លេចការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដ-
១៩ជាក់ស្ដេងដូចជានៅតាម
ផ្ទះសំណាក់និងសណា្ឋាគរនៅក្នុង
ខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់ផ្ដើមមាន
ភ្ញៀវទៅសា្នាក់នៅពេញៗបន្ទប់
ដេលទាមទារឱេយមន្តេីក្នងុខេត្តនេះ
តេៀមលក្ខណៈឱេយបានមុនក្នុង
ករណីកើតមានជំងឺកូវីដ១៩។
ដណំើរទសេសនកចិ្ចនេះកម៏ាន-

ការចូលរួមពីមន្តេីនៅនាយកដា្ឋាន
មន្ទរីពេទេយនាយកដា្ឋានបេយុទ្ធនឹង
ជំងឺឆ្លងមជេឈមណ្ឌលជាតិលើក-
កម្ពស់សុខភាពនងិនាយកដា្ឋាន
សហបេតបិត្តិការអន្តរជាតិរបស់
កេសួងសុខាភិបាលដើមេបីជួយ
សមេបសមេលួនិងណេនំាទៅដល់
មន្តេីនៅតាមបណា្ដាខេត្តភូមិភាគ

ឦសានទំាងនេះឱេយតេៀមលក្ខណៈ
និងចេះនូវនីតិវិធីក្នងុការចាត់ចេង
អ្នកជំងឺ។លោកសេីថាទិសដៅ
ទី១គឺដើមេបីពងេងឹការងរថ្វដីេបតិ
នៅភមូិភាគឦសានរកមនិឃើញ
មានករណីជំងឺកូវីដ១៩ក្តី ប៉ុន្តេ
ដោយសារថ្មីៗ នេះបេជាពលរដ្ឋ
បានធ្វើដំណើរទៅទីនោះចេើន
មេនទេនទើបកេសួងសុខាភិបាល
តេូវចាត់ចេងតេៀមលក្ខណៈឱេយ
បានជាមុនដោយសារគ្មាននរណា-
មា្នាក់ដឹងថាជំងឺកូវីដ១៩នៅកន្លេង
ណាឡើយហើយការឆ្លងរាលដាល
នេជងំឺនេះគឺកើតឡើងនៅពេល
ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចល័តនិងមាន
ការជួបជុំគ្នាចេើន។
លោកសេីបន្តថា៖«យើងតេវូតេ

គិតគូរឱេយបានមុនដើមេបីកុំឱេយដើរ
តាមកេយសភាពការណ៍ដើមេបី
ឱេយមន្ទរីសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្ត
ឱេយចេះគេបគ់េងនងិនីតវិធិីដើមេបី

ជយួទៅដល់បេជាពលរដ្ឋនៅក្នុង
ករណីមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
នៅពេលខាងមុខដើមេបីឱេយការឆ្លើយ-
តបបានលឿននងិបានទាន់ពេល
វេលាគឺកាលណាយើងបានរក-
ឃើញភា្លាមយើងយកមកពេយាបាល
ភា្លាមគឺមានន័យថាយើងទប់-
សា្កាតប់ានការចម្លងពីបគុ្គលមយួ
ទៅបុគ្គលមួយ»។
បើតាមលោកសេី វណ្ណឌីន

ដំណើរទសេសនកិច្ចនេះគឺដើមេបី
ចុះទៅសិកេសាស្វេងយល់អំពីការ-
ចាត់ចេងបេតិបត្តិការទប់សា្កាត់
ជំងឺកូវីដ១៩នៅខេត្តទាំង៣នេះ
ហើយកេមុការងរក៏ចុះទៅពិនិតេយ
ផ្ទាល់នៅតាមមន្ទីរពេទេយបង្អេក
នងិមណ្ឌលសខុភាពនងិការចុះ
ជរំញុការងរដល់មន្តេីភមូិឃុំនងិ
អ្នកស្មគ័េចតិ្តនៅតាមភមូិឃុដំើមេបី
ឲេយពួកគេចូលរួមឱេយបានកាន់តេ
សកម្មជាងមុនក្នងុការផេសព្វផេសាយ

ទៅកាន់បេជាពលរដ្ឋនៅតាម
សហគមន៍ឱេយអនវុត្តនវូវិធានការ
ការពារវីរុសកូរ៉ូណា។
លោកប៊ុនសួរបេធានមន្ទីរ

សខុាភបិាលខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្លេង
ពីមេសលិមញិដេរថាគណៈកម្មការ
បេយុទ្ធបេឆំងជំងឺកូវីដ១៩នៅ
ខេត្តមណ្ឌលគិរី គឺនៅតេបំពេញ
ការងរនៅតាមមុខសញ្ញានិង
ភារកចិ្ចរៀងៗខ្លនួជាបេចាំដចូជា
ចុះទៅពិនិតេយនៅតាមផ្ទះសំណាក់
សណា្ឋាគរនិងភោជនីយដា្ឋានដើមេបី
អប់រំអំពីសុខភាពនិងណេនាំឱេយ
ដាក់អាល់កុលនិងតេវូបេើមា៉ាសីុន
បាញ់វាស់កម្ដៅភ្ញៀវនិងការចុះ
ទៅផេសព្វផេសាយទៅដល់សហគមន៍
ជនជាតិដើមជាដើម។លោកបន្ត
ថានៅក្នងុខេត្តមណ្ឌលគរិីកប៏ាន
បង្កើតឱេយមានប៉ុស្ដិ៍តេួតពិនិតេយ
សុខភាពនិងបាញ់ថា្នាំសមា្លាប់
មេរោគនៅកង់ឡានរបស់អ្នក-
ដំណើរដេលធ្វើដំណើរឆ្លងចូល-
មកកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីចំនួន២
កន្លេងគឺនៅពេំបេទល់រវាងខេត្ត
មណ្ឌលគិរីជាមួយខេត្តកេចេះនិង
មណ្ឌលគិរីជាមួយខេត្តរតនគិរី។
លោកថា៖«ការងរទាំងអស់

គឺបានចុះធ្វើការអប់រំផេសព្វផេសាយ
គឺទាំងអាជា្ញាធរដេនដីនៅតាម
ភូមិនិងនៅតាមឃំុដេលសហការ
ជាមួយកេុមការងរកាកបាទ-
កេហមនិងកេមុយុវជន។និយាយ
ឱេយចំទៅគឺធ្វើសកម្មភាពទំាងអស់
ហ្នងឹតាងំពីកម្ពជុាយើងចាប់ផ្ដើម
មានជំងឺកូវីដ១៩»៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

បន្ទាយមនជ ័យៈអគ្គនាយក-
ដា្ឋានកសិកម្ម ឲេយដឹងថា ដំណាំ-
ពោតជាង៤០០ហកិតាក្នងុខេត្ត
បនា្ទាយមានជ័យ តេូវបានដង្កូវ-
ហ្វងូបេភេទថ្មីFallArmyworm
បផំ្លាញខចូខាតជាងពាក់កណា្ដាល
ប៉នុ្តេតេវូបានជយួសង្គេះមកវញិ។
ក្នុងសា្ថានភាពនោះ មន្តេីជំនាញ
ក៏បន្តចុះអន្តរាគមន៍និងបង្ហាញ
ពីវិធីកមា្ចាត់ហ្វូងដង្កូវបេភេទនេះ
កុំឲេយបំផ្លាញដំណាំបេជាពលរដ្ឋ
បន្តទៀត។

តាមរបាយការណ៍របស់អគ្គ-
នាយកដា្ឋានកសិកម្មនេកេសួង
កសកិម្មរកុា្ខាបេមាញ់នងិនេសាទ
បានឲេយដឹងពីថ្ងេចន្ទថាបនា្ទាប់ពី
ទទួលបានសំណើសុំអន្តរាគមន៍
កមា្ចាត់ដង្កូវហ្វូងបេភេទថ្មី(Fall
Armyworm)លើដំណាំពោត
របស់មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់
នងិនេសាទខេត្តបនា្ទាយមានជយ័
ថា្នាក់ដឹកនាំនិងមន្តេីជំនាញការិ-
យាលយ័ការពារដណំាំនេនាយក-
ដា្ឋានការពារដណំាំអនាមយ័នងិ
ភតូគមអនាមយ័បានចុះបេសក-
កម្មកាលពីថ្ងេទី៣-៦មិថុនា។

របាយការណ៍ដដេលបានបន្តថា
ដោយមានការសហការជាមួយ
មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត ការចុះពិនិតេយ
ក៏បានចាត់វិធានការទប់សា្កាត់
នងិកមា្ចាត់ដង្កវូហ្វងូបេភេទថ្មីខាង-
លើបានទាន់ពេល។តាមរយៈ
ការចុះពនិតិេយជាកស់្ដេងនៅចមា្ការ
កសកិរផ្ទាល់កទ៏ទលួបានលទ្ធផល
មួយចំនួនដូចជាឃុំអូរសេឡៅ
សេុកមា៉ាឡេ មានកមេិតបំផ្លាញ
ចនោ្លាះពី៣៥%-៤៥%ដេលបំ-
ផ្លាញលើផ្ទេដីចំនួន៥០ហិកតា។
ចំណេកឃុំទួលពងេ សេុក

មា៉ាឡេមានកមេិតបំផ្លាញចនោ្លាះ
ពី៥០%-៦៥%ដេលបផំ្លាញលើ
ផ្ទេដីចំនួន២០ហិកតានិងឃុំ
បឹងបេងសេុកមា៉ាឡេមានកមេិត
បំផ្លាញចនោ្លាះពី៥០%-៦៥%
ដេលបផំ្លាញលើផ្ទេដីចនំនួ៣៤០
ហកិតា។ឃុំអរូសពំរ័សេកុមា៉ាឡេ
មានកមេតិបផំ្លាញចនោ្លាះព៨ី០%-
៩០%ដេលបំផ្លាញលើផ្ទេដី
ចំនួន៥០ហិកតា។
អគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្ម ក៏

បញ្ជាក់ដេរថា៖«ដណំាំពោតដេល
រងការបំផ្លាញដោយដង្កូវហ្វូង
បេភេទថ្មីនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់-

កាលលូតលាស់ចេញស្លឹកពី
ចំនួន៦-៨ស្លឹក។ តាមការវាយ-
តម្លេជារមួរបស់កេមុការងរការ-
បផំ្លាញមានកមេតិតចិជាងបើធៀប
ការបំផ្លាញនៅពាក់កណា្ដាលខេ
ឧសភាមុនពីពេះការបំផ្លាញ
ដំណាក់កាលនេះមានភ្លៀងធា្លាក់
គេបគ់េន់កសកិរអាចបេើបេស់
ជីបំប៉ននិងថា្នាំពុលកសិកម្មមាន
បេសិទ្ធភាពខ្ពស់»។
លោកបា៉ាងវណា្ណាសេដ្ឋបេធាន

មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និង
នេសាទខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ
បេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ពីមេសិលមញិថា
កេយមានការជួយសង្គេះ
របស់កេុមការងរបច្ចេកទេស
ដំណាំពោតមួយចំនួនរបស់បេ-
ជាកសិករតេូវបានជួយសង្គេះ
ឡើងវិញហើយចមា្ការដទេទៀត
នៅក្នុងខេត្តក៏មិនទាន់មានការ-
បំផ្លាញថ្មីកើតឡើងដេរ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ការបផំ្លាញ

ដោយដង្កូវបេភេទថ្មីនេះគឺមាន
ចេើនដេរហើយដេលកាលពីឆ្នាំ
មនុដង្កវូបេភេទថ្មីនេះបានបផំ្លាញ។
វាបានឆ្លងរាលដាលមកពីខាង-
កេមក។វាឆ្លងរាលដាលពីបេ-

ទេសនានានៅក្នុងអាសុីយើង
តាមរយៈមេអំបៅដេលកាលពីមនុ
ឃើញកើតមាននៅក្នុងបេទេស
ឡាវហើយក៏បានឆ្លងមកយើង»។
តាមអគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្ម

ឲេយដងឹថាដើមេបីដោះសេយបញ្ហា
ដេលបេជាកសកិរបានជបួបេទះ
កេុមការងរ ក៏បានផ្តល់អនុ-
សាសន៍មយួចនំនួដោយតមេវូឲេយ
មានការតាមដានវត្តមានមេអបំៅ
និងដាក់អនា្ទាក់ដើមេបីកាត់បន្ថយ
បេជាករ[ពពួក]មេអំបៅរបស់វា
នងិតេវូសមា្អាតស្មាជុវំញិនងិក្នងុ
ចមា្ការរបស់បេជាកសកិរពេមទាងំ
តេូវភ្ជួរដីដេលនៅសល់ជុំវិញ
ចមា្ការដើមេបីកមា្ចាត់ជមេករបស់
ដង្កូវផងដេរ។
អគ្គនាយកដា្ឋាននេះបញ្ជាក់ថា

ចំពោះការបេើបេស់ថា្នាំពុលជីវ-
សាស្តេឬថា្នាពំលុកសកិម្មសមេប់
គេប់គេង និងកមា្ចាត់ដង្កូវហ្វូង
បេភេទថ្មីនេះតេូវអនុវត្តជាដំ-
ណាក់កាលដូចខាងកេម។
ដណំាក់កាលទ១ីនៅពេលដំណាំ
ពោតមានអាយុកាល១សបា្ដៅហ៍
បេសិនបើកមេិតបំផ្លាញចនោ្លាះ
ព៥ី-៣០%កសកិរគរួបេើថា្នាពំលុ

ជីវសាស្តេបេភេទBeauveria
bassianaឬស្លឹកស្តា។ ដំណាក់-
កាលទ២ីនៅពេលដណំាំពោតមាន
អាយុកាល២-៤សបា្ដៅហ៍ តេូវបេើ-
បេស់ថា្នាំពុលកសិកម្មដេលមាន
ធាតុសកម្មដូចជាៈEmanectin
benzoate, Indoxacarb,
Chloratraniliprol,Flubend-
iamide,Fipronil,Spinetoram។
ចំពោះដំណាក់កាលទី៣វិញ

បេសិនបើដំណាំពោតមាន
អាយុកាលពី៤-៧សបា្ដៅហ៍ គឺ
កសិករតេូវបន្តបេើបេស់ថា្នាំ
ពុលកសិកម្មដេលមានធាតុ
សកម្មដូចជាថា្នាំពុលដដេល
ខាងលើ។ រីឯដំណាក់កាល
ចុងកេយ គឺនៅពេលដំណាំ
ពោតមានអាយុកាលលើសពី
៧សបា្ដៅហ៍ រហូតដល់ទុំនោះ
បេជាកសិករ មិនគួរបេើបេស់
ថា្នាពំលុកសកិម្មដដេលនោះទេ។
បេជាកសិករ តេូវធ្វើការអង្កេត
តាមដានវត្តមានមេអបំៅឬដង្កវូ
ដេលបំផ្លាញដំណាំពោត។
បនា្ទាប់មកកសកិរតេវូជេើសរីស
វិធានការដ៏សមសេបសមេប់
កមា្ចាត់តាមកេយ៕

មន្ត្រថីាការ...

លោក ស្រ ីឱ វណ្ណឌីន ក្នងុ ជំនួប ជា មួយ មន្ត្រ ីនៅ មណ្ឌល គិរី ។ រូបថតសហការី

ដំណំាពោតជាង៤០០ហិកតាដ្រលដង្កវូហ្វងូបផំ្លាញជាងពាក់កណា្តាលត្រវូបានសង្គ្រះ

មន្ត្រពិីនិត្រយដំណំាពោតដ្រលដង្កវូហ្វងូសីុ  នៅបន្ទាយមនជ័យ។រូបអគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្ម



រីសុចាន់

ព្រះវិហារៈ  មន្ត្រ ីក្រសួង បរិស្ថាន 
បាន បង្ហាញ ការ  អនុវត្ត គម្រង 
មិត្ត ភាព សង្គ្រះ សត្វ ព្រ ដ្រល 
ជា គម្រង មួយ ផ្រសារ ភា្ជប់ នឹង 
ការ លើក កម្ពស់ ជីវ ភាព ប្រ ជា- 
ពល រដ្ឋ   និង ការ ងរ អភិ រក្រស  
ដល់ ក្រុម អ្នក សរ ព័ត៌ មាន មក 
ពី ស្ថាប័ន នានា   ក្នុង ដំ ណើរ- 
ទស្រសន កិច្ច ២ ថ្ង្រ ទៅ កាន់ តំ បន់ 
ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ នៅ ខ្រត្ត ព្រះ- 

វិហារ   ដោយ មាន ការ ចូល រួម ពី 
មន្ត្រី អង្គ ការ សមា គម សង្គ្រះ 
សត្វ ព្រ កម្ព ុជា   (WCS)  សហ គមន៍   
អាជា្ញា ធរ ខ្រត្ត   និង មន្ត្រី គម្រង 
ព្រ ឡង់ ប្រ តង  និង ទី ភា្នាក់ ងរ  
ជំ នួយ អា ម្ររិក   (USAID) ។ 

លោក   ន្រត្រ   ភក្ត្រ  អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ ក្រសួង បរិ ស្ថាន បាន ឲ្រយ 
ដឹង ថា ៖   « ការ ចុះ មក សិក្រសា 
ស្វ្រង យល់ ន្រះ គឺ ដើម្របី ពិនិត្រយ 
មើល ន្រ ភាព ជោគ ជ័យ របស់ 
គម្រង ដ្រល បាន អនុវត្ត កន្លង 

ទៅ។    គម្រង ដ្រល យើង មក 
មើល ហ្នឹង គឺ មាន ទាំង គម្រង 
មិត្ត ភាព សង្គ្រះ សត្វ ព្រ  មាន 
ការ ចលូ រមួ ពនិតិ្រយ ទៅ លើ កា រ ធ្វើ 
ជំរឿន សត្វ ត្មាត នៅ ប្រទ្រស កម្ព ុជា 
របស់ យើង នឹង ធ្វើ នៅ ថ្ង្រ ទី ១០    
ខ្រ មិថុនា    ហើយ និង ការ ចុះ ទៅ 
ពិ និត្រយ នៅ តំបន់ អភិ រក្រស ស ត្វ 
ខ្រសឹប នៅ ភាគ ខាង ជើង ទំនាប 
បឹង ទន្ល្រ សប នៅ ក្នុង ខ្រត្ត កំ ពង់ ធំ  
និង ខ្រត្ត សៀម រាប » ។ 

 លោក បញ្ជក់ ថា   គម្រង 
មិត្ត ភាព សង្គ្រះ សត្វ ព្រ ន្រះ គឺ 
ផ្តោត ទៅ លើការ អភិ រក្រស សត្វ  
ត្រ យង យក្រស ដ្រល ជា ប្រភ្រទ 
សត្វ កម្រ ជិត ផុត ពូជ តម រយៈ 
ការ  បង្កើត មុ ខ របរ  និង ជម្រើស 
ថ្មី ដល់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដើម្របី ឱ្រយ   
ពួក គាត់ មាន  ជម្រើស ក្រ ពី ចូល  
ព្រ កាប់ ឈើ  និង បរ បាញ់ សត្វ  
ប្ររ មក ប្រកប របរ កស ិកម្ម ដាដំ-ំ  
ណំា ស្រវូ   និង ដំ ណំា រួម ផ្រសំ ផ្រស្រង ៗ  
វ ិញ ។    ស្រច ក្ត ីប្រកាស ពត័ ៌មាន- 
រួម កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ បញ្ជក់ ថា  
ទស្រសន កិច្ច ន្រះ មាន រយៈ ព្រល 
២ ថ្ង្រ គឺ ...តទៅទំព័រ៦

ថ្ង្រពុធ ទី១០ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

អតីតនាយកអង្គការ១ ប ដិសេធការចោទថា ធ្វើទារុណកម្មកុមារ និងបន្លបំេក់ជាង$១លាន
ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំព្រញៈ  អតីត នាយក អង្គការ 
សុវណ្ណ កុមារ លោក សុធា អរុណ  
បដិស្រធ ចំពោះ ការចោទ ប្រកាន់ 
ថា  លោក បានរំលោភ បំពាន ធ្វើ- 
ទារុណ កម្ម លើ កុមារ  យាយី ផ្លូវ- 
ភ្រទ  និង ក្ល្រងបន្លំ ប្រក់ អង្គការ 
ជាង  ១លាន ដុលា្លារ អាម្ររិក  ក្នុង 
ព្រល លោក នៅជា នាយក អង្គ ការ ។ 
លោក អះអាងថា  ការចោទ  ន្រះ  គ ឺ
មាន ជន នៅព ីក្រយ ខ្នង ឃបុ ឃតិ  
គា្នា  ដើម្របី ដណ្តើម អង្គការ ន្រះ។

ការអះអាង ប្រប ន្រះ  បនា្ទាប់ពី  
អង្គការ  សុវណ្ណ កុមារ ( Sovann 
Komar)  ដ្រលជា អង្គការ ក្រ - 
រដា្ឋាភិបាល អន្តរជាតិ ស្ថិត ក្នុង ភូមិ 
ផ្រសារ តកុយ  សង្កាត់ វាលស្របូវ  
ខណ្ឌ មានជ័យ  រាជធានី ភ្នំព្រញ  
បានដាក់ ពាក្រយប្តឹង លោក  សុធា 
អរុណ  និង អតីត បុគ្គលិក នៅ 
អង្គការ សុវណ្ណ កុមារ   កាលពី ខ្រ 
តុលា  ឆ្នា ំ២០១៩  ជំុវិញ បទរំលោភ- 
បំពាន លើ កុមារ ធ្ងន់ធ្ងរ  និង បទ- 
ក្ល្រងបន្លំ ប្រក់ របស់ អង្គការ ប្រ- 
មាណ ១,៤ លាន ដុលា្លារ។

លោក សុធា អរុណ ប្រប់ ភ្នំ- 
ព្រញ  ប៉សុ្តិ៍  ថ្ង្រ ទ ី៨មថិនុា  ថា  លោក   
បាន បង្កើត   អង្គការ ជតិ ២០ឆ្នា ំ ជា- 

មួយ សហស្ថាបនិក ចំនួន ៣នាក ់  
ទៀត  ដ្រលជា ជនជាតិ បរទ្រស  
រស់នៅ សហ រដ្ឋ អាម្ររិក។ 

លោក បន្តថា  អង្គការ ន្រះ  បាន 
ដណំើរការ ដោយ រលូន  ដោយ អាច   
ចញិ្ចមឹ កមុារ កពំ្រ ប្រមាណ ១០០ 
នាក់ និង បុគ្គលិក ចំនួន ៣០ នាក់  
ដោយ  ចំណាយ ប្រក់ ប្រមាណ ៤ 
មុនឺ ដលុា្លារ ក្នងុ ១ខ្រ។ ប៉នុ្ត្រ ក្រយ-  
មក  អង្គ ការ   កច៏ាប ់ផ្តើមមាន បញ្ហា 
រកាំ រកូស ផ្ទ្រក្នុង  រហូត មាន ការ- 
បណ្ត្រញ  បុគ្គលិក ជិត ២០នាក់  រួម- 
ទំាង លោក ច្រញព ីអង្គការ  បនា្ទាប ់ព ី  
សហស្ថាបនកិ មា្នាក ់ ដ្រល ជនជាត ិ
អាម្ររិក  បាន ស្លាប់ ទៅ។

លោក បញ្ជក់ថា ៖ «ដល់ ព្រល 
សហស្ថាបនិក ១នាក់  ស្លាប់ ទៅ  
នៅសល់ ត្រ ខ្ញុំ  ២នាក់ ប្អូន ប្រុស 
របស់ គាត់។ ស្រប់ត្រ ល្រច ច្រញ 
បុគ្គល មា្នាក់ ទៀត  ដ្រល មិនម្រន 
ជាប្អនូ ប្រសុ ហ្នងឹ ច្រញមក  គាត ់ថា  
គាត ់មក គ្របគ់្រង អង្គការ សវុណ្ណ-  
កមុារ  ន្រះបន្ត ព ីខ្មាច។ ដល ់ព្រល 
អ៊ីចឹង  យើង ភាំង ដ្ររ  ប៉ុន្ត្រ យើង 
ទុកចិត្ត ខាង ហ្នងឹ  ក៏បន្ត ធ្វើការ ជា- 
មួយ គា្នា។ ដល់ ព្រល ឆ្នាំ២០១៨  
ហ្នឹង  ក៏ តម្រូវឲ្រយ ខ្ញុំ  ដូរ ម្រធាវី  ដ្រល 
ធា្លាប់ ការពារ  ប្រមាណ ១៦ ឆ្នាំ មក 
ហើយ  ក៏ ដាក់ ម្រធាវី ថ្មី មក»។

លោក បន្តថា ៖«ដល់ ព្រលន្រះ  
មាន រឿង រហូត មក  គ្រ ចោទថា 
យើង កបិក្រង លយុ គ្រ  អ៊ចីងឹ ហើយ  
យើង បានស្នើ សុំ ថា  យើង គួរត្រ 
ធ្វើសវនកម្ម ផ្ទ្រ ក្នងុ សនិ ទៅ។ ប៉នុ្ត្រ 
ភាគី ផ្រស្រង ទៀត  មិនព្រម  ដោយ 
យក ត្រ សម្តី បុគ្គលិក មា្នាក់  ២នាក់  
ដ្រលមិន សប្របាយចិត្ត នឹង ថា្នាក់- 
ដកឹនា ំមក សអំាង។ គ្រ ចោទ ខ្ញុ ំថា  
ធ្វើឲ្រយ បាត ់លយុ រាប ់លាន  បាត ់រាប ់
លាន យា៉ាង ម៉្រច  បើការ ចាយ លយុ  
លុះត្រ  មាន ការយល់ ព្រម  ពី 
សមាជិក ដល់ ទៅ  ៣នាក់»។

លោក  Kara Heide  សមាជិក 
ក្រមុប្រកឹ្រសា  សុវណ្ណ កុមារ  ដ្រល មក 
គ្របគ់្រង អង្គការន្រះ ថ្ម ី នងិ ជា ដើម-   

បណ្តឹង ន្រ ជម្លាះ  មិន អាច ស្វ្រង  រក 
ប្រ ភព សុំ អត្ថា ធិប្របាយ  បានទ ្រ ។

លោក  Bradley Gordon  
តំណាង ផ្ន្រក ច្របាប់ របស់ អង្គការ 
សុវណ្ណ កុមារ  ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី ថ្ង្រទី៨  មិថុនា ថា  អង្គការ 
មាន ភ័ស្តុតង ប្រឆំង នឹង លោក 
សុធា អរុណ  ដោយ រួមមាន ទាំង 
របូថត  អុមី្រល  របាយការណ ៍ នងិ 
សក្ខីកម្ម ជា ច្រើន ពី សក្រសី ចំពោះ 
អំពើ ល្មើស របស់ គាត់។

លោក បន្ត ថា ៖«បណ្តងឹ ន្រះ ឥឡវូ  
ស្ថតិ នៅ ជាមយួ ចៅក្រម សុើប សរួ។ 
ក្នងុ នាម កនូក្ត ី ខ្ញុ ំសមូ ស្នើ ទៅកាន ់
តុលាការ ឲ្រយ ពន្លឿន រឿង ក្តី ន្រះ ទៅ 
មុខ  និង ស្វ្រងរក យុត្តិធម៌»។

លោក Bradley បន្ថ្រមថា   រយៈ- 
ព្រល ៨ខ្រ ចុង ក្រយន្រះ  លោក  
សុធា  បុ៉នប៉ង  បង្វ្ររ យុត្ត ិធម៌ ដោយ 
បញ្ចុះ បញ្ចលូ មន្រ្ត ីជានខ់្ពស ់រដា្ឋាភ-ិ 
បាល ឱ្រយ ជ្រៀត ជ្រក ក្នងុ នតីវិធិ ីរបស ់  
តុលាការ ប្រឆំង នឹង រូប លោក។ 
លោក កប៏ាន ចោទ ម្រធាវ ី សវុណ្ណ- 
កុមារ  បក វិញ ពី បទប្លន់ ប្រដាប់ អាវធុ  
និង ដណ្តើម កាន់កាប់ អង្គការ 
សុវណ្ណ កុមារ  ថ្រម ទៀត ផង។

យវុជន កពំ្រ  ឈ្មាះ សុអី ូ វយ័ ១៩    
ឆ្នាំដ្រលត្រូវ បានបណ្ត្រញច្រញ   
ពី  សលា សុវណ្ណ កុមារ  ក្រយ តវា៉ា 
ប្រប់ពីថ្ង្រ ទី៨  មិថុនា ថា  បនា្ទាប ់   ពី   
រ កំារកូស រហូត មាន ការ បណ្ត្រញ 
ឪពុក មា្តោយ ចិញ្ចឹម   នៅ មណ្ឌល 
កមុារ កពំ្រ ន្រះ មក   ធ្វើឲ្រយ ប៉ះពាល ់
ដល ់ការសកិ្រសា របស ់ ខ្លនួ។ យវុជន 
រូបន្រះ បន្តថា  នៅព្រល មាន ការ តវា៉ា   
ករណនី្រះ  ខ្លនួ កត៏្រវូ បាន បណ្ត្រញ-    
ច្រញ ខណៈ កុមារ កំព្រ ដទ្រ  ទៀត  
ក៏  កំពុងរង សមា្ពាធ ពីការ គ្រប់ គ្រង 
របស់ អ្នកដឹកនាំ ថ្មី ផង ដ្ររ ។

សុអី ូបន្តថា ៖«មយួ រយៈ ក្រយ 
ន្រះ  គឺ ក្ម្រងៗ នៅក្នុង អង្គការន្រះ  
គឺ តំងពី ព្រល ប្រធាន ចាស់ និង 
មា៉ាក ់ បា៉ា  ដ្រល ត្រវូ គ្រ ដក ច្រញ ហ្នងឹ  
គ ឺចាបផ់្តើម ខចូចតិ្ត យា៉ាង ខា្លាងំ  នងិ 
ឈប ់រៀន ត្រ ម្តង  ដចូមាន បញ្ហា ផ្លវូ 

អារម្មណ ៍ខា្លាងំ។ ព្រះ មនសុ្រស យើង   
គ្រប់ គា្នា ត្រូវការ គ្រួសរ នៅជិត 
យើង  ហើយ យើង បានប្រក គ្រសួរ 
យើង ម្តង រួចហើយ  ដ្រលបាន មក 
រស់នៅ ជាមួយ គា្នា  តំងពី តូច មក 
នៅ ទីន្រះ  ដល់ ព្រលន្រះ  ដូច ឲ្រយ 
យើង នៅ មា្នាក់ ឯង ម្តង ទៀត»។

លោក  តចូ ចានន់ ី អ្នក នាពំាក្រយ 
ក្រសួង សង្គមកិច្ច  អតីត យុទ្ធជន  
និង យុវនីតិ សម្របទា  ប្រប់ ពីថ្ង្រ ទី 
៨មថិនុា ថា  ករណ ីន្រះ ក្រសងួ ធា្លាប ់  
ធ្វើការ សម្រប សម្រួល ហើយ ។ 
ប៉នុ្ត្រ មនិទទលួ បាន ដណំោះ ស្រយ 
នោះទ្រ  ខណៈ ភាគ ីទាងំ២  បានប្តងឹ   
ទៅ តុលាការ  ដ្រល ជាហ្រតុ នាំឲ្រយ 
ផុត ដ្រន សមត្ថកិច្ច របស់ ក្រសួង ។

លោកថា ៖«រឿង ចោទ ប្រកាន ់ន្រះ  
ខ្ញុ ំមិនដឹង ថា ពិត មិនពិត ខ្ញុ ំមិនដឹង ទ្រ  
ព្រះ ខ្ញុ ំមនិអាច វាយតម្ល្រ ថា  ខាង 
ណា ខសុ ខាងណា ត្រវូ ទ្រ  អាស្រយ័-   
លើ តុលាការ ធ្វើការ ស្រវ ជ្រវ ទៅ  
ព្រះ ពីមុន មក  យើង បានអនុវត្ត 
នតីវិធិតីម ធម្មត  ក្រម ការគ្រប-់ 
គ្រង របស់ អង្គការ  គឺ ក្រសួង ត្រង 
ធ្វើ ការ ចុះ ត្រតួ ពនិតិ្រយ  ហើយ វាយ- 
តម្ល្រ។ ប៉ុន្ត្រ កន្លងមកយើង មិន 
ឃើញ មាន បញ្ហា អ្វ ីទ្រហើយ ក្រយ-  
មក ក៏មាន បាតុភាព ទំនាស ់ ផ្ទ្រក្នុង 
ចោទ ប្រកាន់ គា្នា ចុះ ឡើង»៕

កុមរនៅអង្គការសុវណ្ណកុមរដ្រលមនការនិយាយថាត្រវូបានធ្វើទារុណកម្ម។រូប សហ ការី

លោក នេតេ ភក្តេ បង្ហាញ គមេង អភិរកេស សត្វពេ
ដល់ អ្នក សារព័ត៌មាន តាមរយៈដំ ណើរទសេសនកិច្ច

ការធ្វើដំណើរក្នងុតំបន់គម្រងអភិរក្រសសត្វព្រកម្រ។ រូបថត ហ្រង  ជីវ័ន 
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ស្នងការក្រងុភ្នពំ្រញ...
តពីទំព័រ ១... តឹងរុឹង នាពៃល 

កន្លងមក   ចពំោះ ការចត រថយន្ត 
ល្មើស ស្លាកសញ្ញា ចរាចរណ ៍គ ឺ
ដោយសរ នៅតាម បណ្ដា ខណ្ឌ 
មួយចំនួន ពុំទាន់ មានរថយន្ត 
ស្ទចូ  ដើមៃប ីស្ទ ូច យក រថយន្ត ចត 
ល្មើស ចៃបាប់  យកទៅ  ផាកពិន័យ ។   
លោក ថា ៖« យើង តៃវូការ រថ យន្ត 
ស្ទចូ ហ្នងឹ ចៃើន ហើយ កន្លងមក 
យើង បាន ស្នើ ទៅខាង សលា- 
កៃុ  ង សុំ រថយន្ត ហ្នឹង ៧ គៃឿង 
ហើយ ប៉ុន្តៃ មិនទាន់ ធ្លា ក់មក ។ 
បច្ចបុៃបន្ន យើង មាន រថយន្ត ស្ទ ូច 
ហ្នងឹ សមៃប ់ខណ្ឌ នៅ កណ្ដាល 
កៃងុ សខំាន់ៗ  ចនំនួ ៤ ខណ្ឌ នងិ 
មាននៅ ការយិាលយ័ នគរបាល 
ចរាចរណ៍ ផ្លវូគោក  ចំនួន ៤ គៃឿ ង 
សរុប មាន ចំនួន ៨ គៃឿង » ។ 

 កាលព ីថ្ងៃ ៨ ខៃ  មថិនុា នៅក្នងុ 
កចិ្ចបៃជុ ំបៃចាខំៃ  របស ់ស្នងការ- 
ដ្ឋានរាជធន ីភ្នពំៃញ លោក ស 
ថៃត បាន ណៃនាំ ជាថ្មី ដល់ ស្នង - 
ការរង  ទទួលបន្ទុក  ដឹកនាំ តាម 
បណ្ដា ខណ្ឌ ទំាងអស់ តៃវូតៃ យ ក- 
ចតិ្តទកុដក ់ខ្ពស ់ក្នងុ ការដកឹនា ំ
កមា្លាំង ចុះ រៀបចំ សណ្ដាប់  ធ្នាប់ 
តា ម ដងផ្លវូ ហើយ ចំពោះ រថ យ ន្ត 
ដៃល ចត ល្មើស ស្លាក សញ្ញា ចរា - 
ចរណ៍ តៃវូតៃ ស្ទចូ យកមក ផាក - 
ពិន័យ  នៅ អធិការដ្ឋាន  ខណ្ឌនិ ង 

ការិយាល័យ ចរាចរណ៍ ផ្លវូគោក ។ 
 លោក ម៉ៃ ត មាស ភក្ដី អ្នក-  

នាពំាកៃយ សលា រាជធន ីថ្លៃង ថា 
លោក មិនទាន់ ដឹង ចៃបាស់ អំពី 
សំណើ របស់ ស្នង ការដៃល ស្នើ - 
សំុ រថយន្ត ស្ទ ូច បន្ថៃម នៃះ ទៃ បុ៉ន្តៃ 
លោក បញ្ជាក់ថា ថ្វីដៃបិត ខណ្ឌ 
មួយចំនួន ខ្វះខាត សមា្ភារសមៃ  ប់ 
ធ្វើ ការងារក ៏សមត្ថកចិ្ច ក្នងុ ខ ណ្ឌ 
ទំាងនោះ មិនបាន ពៃងើ យ កន្ដើ យ  
ចំពោះ ការចត រថយន្ត ធ្វើឱៃយ ប៉ះ - 
ពាល់  ដល់ សណ្ដាប់ធ្នាប់ ស ធ - 
រណៈ នោះដៃរ ។   លោក បន្តថា ៖ 
« បៃសិនបើ មានការ ខ្វះខាតគឺ ក្ន ុង- 
នាម រដ្ឋ បាល រាជ ធន ីភ្នពំៃ ញ គ ឺ
តៃង គិត គូរ ដើមៃបី ដោះសៃយ  
ហើ យ មិនមៃន ទាល់ តៃមាន 
លក្ខណៈ គៃប ់អស ់ទើប ការងារ 
( រៀប ច ំសណ្ដាប ់ធ្នាប ់) ដណំើរ- 
ការ ទៅ បាន នោះទៃ » ។  

 លោកទៀង ច័ន្ទ សរ អធិ ការ 
ខណ្ឌ ដូន ពៃញ  បាន លើក ឡើង  
ថា នៅក្នងុ ខណ្ឌ របស់ លោ ក គឺ 
សមត្ថកិច្ច បាន អនុវត្ត ជាបៃ ចំា  
ក្នុងការ ស្ទូ ច យក រថយ ន្ត ទាំង 
បៃភៃទ រថយន្ត ធុន សៃល  និង 
ធ្ងន់ ដៃល ចត ល្មើសចៃបាប់  ទៅ 
ដ ក់ នៅ អធិការ ដ្ឋាន ដើមៃបី ផាក - 
ពិន័យ ទៅតាម ចៃបាប់ ។   លោក 
ថា  ៖« យើង អនវុត្ត ហ្នងឹ ដើមៃប ីឱៃយ 

មា្ចាស់ រថយន្ត ចូលរួម ក្នុងការ 
បៃើ បៃស ់ផ្លវូ ដើមៃប ីកុឱំៃយ  បាតប់ង ់
សណ្ដាប់ធ្នាប់ សធរណៈ  នៅ 
ក្នងុ សង្គមនងិ ដើមៃប ីការពារ កុ ំឱៃយ 
កើតមាន ហៃតុ ការណ៍ គៃះ- 
ថា្នាក់ ផៃសៃងៗ » ។ 

 ជាមួយ គ្នា នៃះ កាលពី ថ្ងៃទី  
៨  ខៃ មិថុនា កៃសួង សធរ ណ - 
ការ នឹង ដឹក ជញ្ជនូក៏ បាន បញ្ជា ក់ 
ដៃរថាកៃសួង នឹង ចាប់ផ្ដើម ផាក-  
ពិន័យ ចំពោះ រថយន្ត គៃប់ បៃភៃ ទ 
ដៃល ពុបំាន យក ទៅ តៃតួ ពនិតិៃយ 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស យាន យន្ត  
នៅ មុន ថ្ងៃទី  ១ ខៃ កក្កដ ។ 

 កាលព ីថ្ងៃ មៃសលិមញិ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ ពំុ អាច សំុ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃ ម  
ពី លោក ឈួន វ៉ន់ អ្នក នាំពាកៃយ 

កៃសួង សធរណការ   បានទៃ 
ដោយសរ លោក មិន លើក 
ទូរស័ព្ទ ។   ប៉ុន្តៃ កន្លងមក លោក 
ធ្លាប់ បញ្ជាក់ថា នៅ មុន ពៃ ល 
មានការ រតឹ ប ន្ត ឹត ចៃបាប ់ចរា ចរណ ៍
ចាប់ពី ថ្ងៃទី ១  ឧសភា គឺមាន 
រថយន្ត បៃហៃល  ៦០% ក្នុង- 
ចំណោម  រថយន្ត ជិត  ១ លាន 
គៃឿង  ដៃល បាន ចុះបញ្ជី នៅ 
កៃសួង សធរណការ  ពុំទាន់ 
បានមក តៃតួ ពនិតិៃយ បច្ចៃក ទៃស 
( ឆៀក ) នៅ ឡើយ ខណៈ ចាប ់
ពី ថ្ងៃទី១ ខៃកក្កដ  ខាង មុខ 
តទៅ រថ យន្ត ហសួ សពុល ភាព 
ឆៀក នឹង តៃូវ ផាក ពិន័យ គិត 
តាម ចំនួន ថ្ងៃដៃល ហួស ក្នុង ១ 
ថ្ងៃតៃូវ ផាក ២ ០០០ រៀល ៕

តពីទំព័រ ៥...ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 
៩ដល ់ទ ី១០  ខៃ មថិនុា  ធ្វើ ឡើង 
នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ គ ូលៃន- 
ពៃហ្ម ទៃព   នងិ ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ ឆៃប  ខៃត្ត ពៃះ វិហារ និង 
តបំន ់អភ ិរកៃស សត្វ ខៃសបឹ ក្នងុ សៃកុ 
ស្ទោង   ខៃត្ដ កំពង់ ធំ ។ 

 លោក សៃី   Veena  Reddy  
នាយក បៃស ក កម្ម ទី ភា្នាក់ ងារ 
ជំនួយ អាមៃរិក (USAID)  
បៃចាំ កម្ពុជា  ថ្លៃង ក្នុង សៃច ក្តី- 
បៃកាស ព័ត៌ មាន រួម នៃះ ថា នៅ 
ក្នុង ដំ ណើរ ទសៃសន កិច្ច នៃះ  ក៏ 
មាន ការ ចុះ ហត្ថ លៃ ខា លើ ការ 
ផ្តល់ ជំ នួយ បន្ថៃមដោយ គមៃង   
USAID   ពៃ ឡង់ បៃ តង   ដល់ 
អង្គ ការ សនៃសំ ម្លប់ ពៃ ដៃល ជា 
អង្គ ការ កសិ កម្ម ក្នុង សៃុក មួយ 
ធ្វើ ការ ងារ ផ្នៃក ការ ពារ បរិ ស្ថាន  
និង សត្វ ពៃ តាម រយៈ ការ ជំរុញ 
វសិយ័ កសកិម្ម បៃប ជយួ ការ ពារ 
សត្វ ពៃ នៅ ក្នងុ សហ គមន៍  ដៃល  
រស់ នៅ ក្នងុ និង ជំុវិញ តំបន់ ការ ពារ  
ធម្ម ជាតិ ក្នុង បៃ ទៃស កម្ពុជា ។ 

 លោក   កៃន   សៃរ ីរដ្ឋា   នាយក 
អង្គកា រ  WCS  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ ថា   
ដំ ណើរ ទសៃស ន កិច្ច គឺ ជា ឱកាស 
មួយ ដ៏ វិសៃស វិសល  ពីពៃះ 

អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង បរិ ស្ថាន 
បាន ដឹក នាំ បៃតិភូ  និង នាំ អ្នក- 
សរព័ត៌ មាន មក កាន់ ទី តាំង 
គមៃង  ដើមៃបី ផ្តិត យក រូប ភាព  
និង ការ អនុ វត្ត ជាក់ ស្តៃង ។   

លោ ក   កៃន  សៃរី រដ្ឋា  ថ្លៃង ថា ៖ 
«នៃះ គឺ ជា សញ្ញា វិជ្ជ មាន មួយ  
ដៃល បងា្ហាញ អំពី ការ យក ចិត្ត- 
ទុក ដក់ របស់ រាជ រដ្ឋា ភិ បាល  
ជា ពសិៃស កៃសងួ បរសិ្ថាន   នងិ 
អាជា្ញា ធរ ដៃន ដី    យក ចិត្ត ទុក - 
ដក់ ទៅ ដល់ ការ ងារ អភិ រកៃស  
ធន ធន ជីវចមៃុះ  និង ការ  លើក 
កម្ពស់ ដល់ជីវ ភាព រស់ នៅ របស់  
បៃ ជាសហ គមន៍ »។ 

 គមៃង   USAID   ពៃ ឡង់  
បៃ តង គឺ ជា គមៃង មួយ ដៃល 
ផ្តោត លើការ លើក កម្ពស់ ការ- 
អភិ វឌៃឍ ដៃល មិន ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
បរិ ស្ថាន   និង ការ គៃប់ គៃង  បៃ- 
កប ដោយ និរន្ត រភាព នៃ តំបន់ 
ទៃស ភាព ពៃ ឡង់  និង តំបន់ ជុំ-  
វិញ តា ម រយៈ កា រ ផ្តោត លើ សហ- 
គមន៍  ការ អភិ រកៃស  និង អភិ បាល-  
កិច្ច។   គមៃង   USAID ពៃ- 
ឡង់ បៃ តង   (USAID GPL)  
មាន រយៈ ពៃល  ៥ ឆ្នា ំ ន ិង ទទលួ 
បាន មូល និធិ ពី ទី ភា្នាក់ ងារ ជំ- 
នួយ អា មៃរិ ក   USAID ៕ 

នគរបាល កំពុង ចាក់ សោកង់ រថយន្ត ចតចោល តាម ផ្លវូ   ។ រូបថត នគរបាល

លោកន្រត្រភក្ត្របង្ហាញ...



គឹម  សារុំ 

ភ្នំពេញៈ  សាលាឧទ្ធរណ៍ពីម្សិលមិញ
បានជនំុំជម្ះស្្តីជាប់ចោទ២នាក់ម្តាយ
កូនពាក់ព័ន្ធករណីកាប់ចាក់បុរសជាកូន
ប្សានិងជាប្ដីសា្លាប់នៅសង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌស្នសុខរាជធានីភ្នព្ំញកាលពីឆ្នាំ
មុនជាសំណំុរឿងដ្លសាលាដំបូងរាជ-
ធានីភ្នពំញ្ផ្តនា្ទាទោសពី១០ទៅ១១ឆ្នាំ
ប៉ុន្ត្ជនជាប់ចោទបានប្ដឹងឧទ្ធរណ៍។
លោកចៅក្មអុិនវ៉ាន់វិបុលប្ធាន

ក្ុមប្ឹក្សាជំនុំជម្ះបានអានអង្គហ្តុ
ចំពោះមុខស្្តីជាប់ចោទទាំង២នាក់និង
ម្ធាវី២រូបការពារសិទ្ធិឲ្យពួកគ្ថស្្តជីាប់
ចោទក្នងុសណំុំរឿងន្ះឈ្មោះគង់ធតីា
អាយុ៤៧ឆ្នាំនងិកនូស្ីឈ្មោះង៉វូសមុ៉ារី
អាយុ២០ឆ្នាំ។រឯីជនរងគ្ះឈ្មោះគឹម
យត៉អាយុ២៩ឆ្នាំត្វូជាប្ដីរបសស់្្តឈី្មោះ
ងូ៉វសុម៉ារីធ្វើការកុ្មហុ៊នឯកជនមួយ។

លោកចៅក្មបន្តថមុនកើតហ្តុ
ថ្ង្ទី២៤ខ្ឧសភាឆ្នាំ២០១៩ស្្តីជា
ប្ពន្ធជនរងគ្ះបានទាស់គ្នាជាមួយប្ដី
រឿងមនិចុះលខិតិអាពាហព៍ពិាហ៍នងិរឿង
សុំលុយប្ដី១មុឺនរៀលមិនបាន។ខណៈ
នោះជនរងគ្ះបានប្វយប្តប់គ្នានិង
ច្បាច់កបព្ន្ធ។ពល្នោះស្្តជីាម្តាយ
បានយកកាំបិតបុ័ងតោពណ៌ស១កាប់
ជនរងគ្ះចំក១កាំបិត ធ្វើឲ្យជនរង-
គ្ះដួលទៅលើកម្លឥដ្ឋ។
លោកចៅកម្បានបន្តថបនា្ទាប់ពីកាប់

ជនរងគ្ះរចួទាងំ២នាក់ម្តាយកនូបាន
យកខ្ស្ភ្លើងនិងស្កតុមកចងដ្ជើងហើយ
សង្ដាក់លើគ្។បនា្ទាប់មកស្្តីជាបព្ន្ធ
បានយកកាំបតិចាក់បន្ថម្២កាំបតិទៀត
ធ្វើឲ្យជនរងគ្ះសា្លាប់ត្ម្តង។បនា្ទាប់ពី
សម្លាប់ពួកគ្ចង់គ្ចខ្លួនប៉ុន្ត្ក្យ
មកបានចលូសារភាពនៅប៉សុ្តិ៍នគរបាល
សង្កាត់ទឹកថ្លាហើយត្ូវបាននគរបាល
ឃាត់ខ្លួនត្ម្តង។
លោកបន្តថសំណុំរឿងន្ះត្ូវបាន

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្ញប្កាស
សាលកម្នៅថ្ង្ទី២៣ខ្ធ្នូឆ្នាំ២០១៩
ផ្តនា្ទាទោសស្្តីឈ្មោះគង់ធតីាដាក់ពន្ធ-
នាគរ១១ឆ្នា។ំរីឯស្្តីជាកូនដាក់ពន្ធនា-
គរ១០ឆ្នាំចោទបទឃាតកម្មតាមមត្
១៩៩ន្ក្មព្ហ្មទណ្ឌនិងបង្គាប់ឲ្យ
សងគួ្សារជនរងគ្ះ២០០លានរៀល។
  លោកចៅក្មវ៉ាន់វិបុល បញ្ជាក់ថ៖
«អពំើឃាតកម្មន្ះខ្ញុំមនិបង្ហាញរបូភាព
សា្នាមកាប់លើជនរងគ្ះទ្ព្ះកុំឲ្យ
អ្នកក្នងុបន្ទប់សវនាការមនអារម្មណ៍ស្លតុ។

ស្្តីជាប់ចោទទាំង២នាក់សម្លាប់ហើយ
ចងជនរងគ្ះទៀត»។
ប៉ុន្ត្ស្្តីឈ្មោះង៉ូវសុម៉ារីបានឆ្លើយ

ក្នងុសវនាការថការសម្លាប់ន្ះមិនទាក់-
ទងនឹងការចុះលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទ្ត្
មលូហត្ុចមប្ងគឺមកពីនាងសុំលយុប្ត១ី
មឺុនរៀលមិនបានក៏ឈ្លាះគ្នាហើយប្តីនាង
បានច្បាច់កនាងត្គ្នោះម្តាយរបស់
នាងបានកាប់ប្តីនាង១កំាបិតចំកញ្ចងឹក។
ស្្តីជាប់ចោទរូបន្ះបន្តថ៖ «ព្ល

កាប់តូ្វនោះគត់នៅនិយាយបានតិចៗថ
អញនងឹសម្លាប់ឯងចោលព្ះអញធា្លាប់
សម្លាប់មនុស្សនៅវៀតណាម។ខ្ញុំឮដូច្នះ្
ខ្លាចគត់សម្លាប់ខ្ញុំក៏យកកូនកំាបិតចាក់ដើម
ទ្ូងគត់២កាំបិតទៀតសា្លាប់ត្ម្តង»។
ដោយឡក្ស្្តជីាបច់ោទជាម្តាយឆ្លើយ

បប្់ចៅកម្ថមលូហ្តុដល្គត់កាប់
ជនរងគ្ះនោះដោយសារឃើញជន
រងគ្ះចប្ាចក់កនូស្ីគត់ហើយគត់
ភ័យក៏យកកាបិំតកាប់ជនរងគ្ះតម្្ដង
ទៅ ព្ះបើមិនសម្លាប់ជនរងគ្ះទ្
គត់ខ្លាចជនរងគ្ះសម្លាប់ទំាងម្តាយ
ទាំងកូនវិញ។
ប៉ុន្ត្ទាំង២នាក់ម្តាយកូនបានទទួល

សា្គាល់កំហុសហើយបានស្នើសំុដល់តុលា-
ការឲ្យបន្ថយទោសដល់ពួកគ្។
ទោះជាយា៉ាងណាលោកតាន់ស្ណា-

រ៉ុងតំណាងមហាអយ្យការ បានថ្ល្ងថ
លោកសោកសា្តាយដ្លឃើញការផ្តនា្ទា-
ទោសលើស្្តីជាប់ចោទទាងំ២នាក់របស់
តុលាការថ្នាក់ក្មតិចឆ្នាំព្ក ព្ះ
ពួកគ្បានសម្លាប់មនុស្ស។ម៉្យាងលោក

ក៏សោកសា្តាយដ្រដ្លព្ះរាជអាជា្ញាន្
សាលាដំបងូរាជធានីភ្នពំញ្មនិប្តងឹទាស់
នឹងសាលក្មផ្តនា្ទាទោសន្ះ។
លោកប្ប់នៅចំពោះមុខស្្តីជាប់-

ចោទនិងចៅក្មប្ឹក្សាជំនុំជម្ះថ៖
«អពំើសម្លាប់មនសុស្ន្ះឃោរឃៅណាស់
ដូច្ន្ះខ្ញុំនឹងប្តឹងទាស់ប្ឆំងនឹងសាល-
ក្មន្ះព្ះជនទាំង២នាក់សមនឹង
ទទួលទោស១ជីវិត»។
លោកម្ធាវីការពារសិទ្ធិតំណាង

ឲ្យក្ុមគ្ួសារជនរងគ្ះដ្លសុំមិន
បញ្ច្ញឈ្មោះបានថ្ល្ងថព្លន្ះ
ឪពុកម្តាយរបស់ជនរងគ្ះកំពុងសា្នាក់-
នៅកម្ពជុាកម្ហើយពកួគត់ផ្តល់សទិ្ធិ
ឲ្យលោកការពារក្តីក្នុងរឿងន្ះ។
លោកថ៖«ខ្ញុំគ្មោនអ្វីលើកឡើងទ្ប៉នុ្ត្

ស្នើដល់តុលាការឲ្យតម្កល់សាលក្ម
របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្ញនៅ
ដដ្ល»។
ដោយឡ្កលោកម៉មសុីដាណា

ម្ធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យស្្តីទាំង២នាក់
សន្នដិា្ឋានថកូនក្តីលោកបានសារភាពអស់
ហើយហើយពកួគក្៏បានស្នើសុំដល់ក្មុ
បឹ្ក្សាជំនំុជម្ះឲ្យបន្ថយទោសផងដ្រ។
លោកថ៖«ជុវំញិរឿងក្តីន្ះខ្ញុំជាមធ្ាវី

ការពារសទិ្ធិឲយ្ពកួគត់សុំតលុាការបន្ថយ
ទោសដល់ពួកគត់ផង»។
ក្យព្លជំនំុជម្ះលោកអិុនវ៉ាន់-

វិបុល ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាជំនុំជម្ះបាន
ថ្ល្ងថសាលដីកាន្សំណុំរឿងន្ះ
នងឹប្កាសនៅថ្ង្ទី១៥ខ្មថិនុាខង-
មុខន្ះ៕
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� ងហា�  ង និង អគ� នា យក 
លី�្ស្ង
និពន្ធ នា យក

ចូសហូពូរ៉ូសុតម្ន
�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន្ធ  

សំរិទ្ធ
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន្ធ  

សូវិសា ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

� ក់សា�ងលី
កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌ម នជា តិ
វង្សសុខ្ង,ព្ុំភ័ក្្ត

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច�  
�៉្គុណមករា

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច�  
រា៉ាន់រីយ

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ
ប្ក់សា យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីម៉ា�

កា រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី� 
ណ្មវណ្ណៈ

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
មសសុខជា ,នៀមឆ្ង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,�ុងគឹមម៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ៉នដា រា៉ា,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,ខ្ងសុខគនា�
អ្ន កបក�េ  

ប៊ុនផលា្លា,ស្តកី� ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយា៉ា,សយរា៉ាសុី

កា រ�រូបថត
ហ្ងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហា�នរង្សី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ្ធ 

�្ករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹមសុក្ភីរៈ
�្ន េករចនា ទំព័រ

សួនសា វ៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករចនា �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�្ម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�្ត,017578768
ប្ជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�្វពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�េ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវសនា ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុសេស
ព្�្សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុសេស
ញុិលសោ ភា

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉្ង
�េ � នគណ�េយេ�ៈេស៊្នវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត សៀមរ ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្អគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តច្

ហុ៊នស្ន(ផ្លវូ៦០�្៉ត្)ភូមិ�្កតា �ុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្ក្ម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នព្ំញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរ ប

ផ្ទះល្ខ៦២៩ផ្លវូល្ខ៦សង្កាត់សា្វាយដង�ុំ
ក្ងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

វ៉ន ដារ៉ា 

សៀម របៈមន្ទរីកសិកម្មរុកា្ខា-
ប្មញ់និងន្សាទនិងមន្្ដី
រដ្ឋបាលព្ឈើខត្្ដសៀមរាប
បានអពំាវនាវដល់បជ្ាពលរដ្ឋ
ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពកាប់រុករាន
ទន្្ទានដីព្របស់រដ្ឋនិងអំពាវ-
នាវដល់មន្្ដីមលូដា្ឋាននៅស្ុក
ឃុំភមូិចលូរមួសហការក្នងុការ-
ការពារខណៈដពី្របស់រដ្ឋក្នុង
ខ្ត្ដន្ះ កំពុងទទួលរងការ-
រំលោភបំពាន។
លោកទាគឹមសុទ្ធប្ធាន

មន្ទីរកសិកម្មរុកា្ខាប្មញ់និង
ន្សាទខ្ត្ដសៀមរាបបាន
ថ្ល្ងប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍កាលពី
ថ្ង្ចន្ទថដីព្របស់រដ្ឋដ្ល
គ្ប់គ្ងដោយរដ្ឋបាលព្ឈើ
និងសហគមន៍ក្នុងខ្ត្ដសៀម-
រាបមនជាង៣មឺុនហិកតាដ្ល
ដីព្ទាងំន្ះសមប្រូទៅដោយ
ឈើធ្នង់គ្ញូងនិងពូជឈើ
ល្អលខ្១របស់កម្ពជុាជាច្ើន
ប្ភ្ទទៀត។
លោកថទោះពីមន្្ដីរដ្ឋបាល

ព្ឈើចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ
ណ្នំាដាក់សា្លាកបម្មហាមឃាត់
ការរំលោភបំពានជារៀងរាល់-
ថ្ង្ក្តីប៉នុ្ដ្ជនខលិខចូមយួចនំួន
នៅត្ឆ្លៀតឱកាសនៅព្លសា្ងាត់
ទាងំពល្យប់នងិថ្ង្ទៅកាប់
រុករានរំលោភបំពានទន្ទន្យក
ដីព្របស់រដ្ឋន្ះដដ្ល។
លោកគមឹសទុ្ធបានថ្លង្ថ៖

«ក្នងុពល្មន្្ដីរដ្ឋបាលព្ឈើ
ចុះដាក់សា្លាកបមម្ហាមឃាត់
នៅតាមដីព្ដ្លគ្ប់គ្ង
ដោយរដ្ឋបាលព្ឈើយើង
សង្កត្ឃើញថនៅត្មនការ-
ចូលទៅរំលោភបំពានទន្្ទាន
យកដពី្របស់រដ្ឋនងិការលចួ
ធ្វើបណ្ណកម្មសទិ្ធលិើដីព្របស់
រដ្ឋផងដ្រ»។លោកបញ្ជាក់ថ៖
«ឲ្យត្យើងចនោ្លាះប្ហោង
បន្តចិនឹងមនអ្នកលួចចូលរុក-
រានទន្្ទានដីព្ហើយ។ការ-
រលំោភបពំានន្ះភាគច្ើនជា
ពលរដ្ឋនៅមលូដា្ឋានប៉នុ្ដ្កម៏ន
ពលរដ្ឋខ្លះ មកសីុឈ្នលួក្នងុ
ទឹកដីខ្ត្ដសៀមរាបច្ើនឆ្នាំទៅ
ក៏បានទៅចលូលចួកាប់ទន្្ទាន

ដីព្របស់រដ្ឋន្ះដ្រ»។
លោកគមឹសទុ្ធបានអពំាវនាវ

សូមឲ្យប្ជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់នូវ
សកម្មភាពកាប់រុករានព្ឈើ
ទន្្ទានយកដីព្របស់រដ្ឋព្ះ
ជាអំពើខុសច្បាប់។លោកបន្ត
ថ៖«ការថរ្កស្ាអភរិកស្ព្ឈើ
ន្ះបើពឹងផ្អ្កត្ទៅលើមន្្ដី
រដ្ឋបាលព្ឈើក៏មិនអាចរារំាង
ជាប់ដ្រទាល់ត្មនការចូល-
រួមថ្រក្សាការពារពីប្ជាពលរដ្ឋ
និងមន្្ដីមូលដា្ឋានសុ្កភូមិព្ះ
មន្្ដីរដ្ឋបាលព្ឈើមិនអាច

នៅយាមដីព្នោះជាប់ជា-
ប្ចាំបានទ្»។
លោកស្ងលននាយសង្កាត់

រដ្ឋបាលព្ឈើកន្ទតួ-ខ្នារក្
ស្ថតិនៅក្នងុភមូ-ិឃុំកន្ទតួស្កុ
សា្វាយលើខត្្តសៀមរាបកាល-
ពីថ្ង្ទី៥ខ្មិថុនាបានដឹកនាំ
កម្លាងំចុះប្តិបត្តកិារល្បាតព្
និងដាក់សា្លាកបម្មហាមឃាត់
ការកាប់រុកទន្ទ្នដីព្របស់
រដ្ឋ។លោកបានអំពាវនាវឲ្យ
ពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការផ្ទ្រសិទ្ធិដីធ្លី
ដ្លជាដីមនការរំលោភបំពាន

លើផ្ទ្ដីព្របស់រដ្ឋ និងសំណូម-
ពរសំុដល់អាជា្ញាធរសុ្កពាក់ព័ន្ធ
សហការដោះស្យករណីរំលោភ
យកដីព្ឈើរបស់រដ្ឋន្ះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថ៖«ដីព្

របស់រដ្ឋនៅក្នងុតំបន់គ្ប់គ្ង
ដោយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្ឈើ
កន្ទួត-ខ្នារក្ប្មណជិត
២មឺុនហិកតាកំពុងរងគ្ះនិង
ឈានដល់ការបាត់បង់ព្ះ
មនជនខិលខូចបានឃុបឃិត
គ្នាជាប្ព័ន្ធទិញ-លក់ដីព្
របស់រដ្ឋ»។
បើតាមលោកលនក្នងុរយៈ-

ព្ល៣ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នា២ំ០១៧
ដល់ឆ្នាំ២០១៩មនអពំើឃបុ-
ឃិតគ្នាជាប្ព័ន្ធរំលោភវស់-
វង្ផ្ទរ្កម្មសិទ្ធិលក់-ទិញដីព្
របស់រដ្ឋជាបន្តបនា្ទាប់ដ្ល
បញ្ហាន្ះរដ្ឋបាលព្ឈើខ្ត្ដ
សៀមរាបក៏បានធ្វើរបាយ-
ការណ៍ទៅអាជា្ញាធរខ្ត្តសៀម-
រាបដើម្បីច្ញគោលការណ៍
បញ្ឈប់សកម្មភាពការផ្ទរ្សិទ្ធិ
ទិញ-លក់ដីព្ក្នងុតំបន់គ្ប់-
គ្ងរបស់រដ្ឋបាលព្ឈើ៕

មន្តេ ីរដ្ឋ បាល ពេ ឈើ ដាក់ សា្លាក ហាម កាប់  ទន្ទេន យក ដី ពេ   រដ្ឋ ។ រូបថតសហការី

ឧទ្ធរណ៍ជម្រះក្ដសី្រី្ត២នាក់ករណីកាប់ចាក់បុរសជាប្ដនិីងជាកូនប្រសាសា្លាប់នៅភ្នពំ្រញ

ស្តេជីាប់ចោទ២នាក់ម្ដាយកូនពេលនំាមក
សាលាឧទ្ធរណ៍ពីមេសិល  ។ រូបថតគឹមសារុំ

អាជា្ញាធរខ្រត្តអំពាវនាវឲ្រយពលរដ្ឋបញ្រឈប់ការកាប់ទន្ទ្រនយកដីព្ររបស់រដ្ឋ



តពីទពំរ័១... ជា មហា អណំាច សេដ្ឋ- 
កិច្ច ទី២ លើ ពិភព លោក បើ គិត តំបន់ 
អាស៊ ីគាត ់មាន អណំាច ជាង គេ ជាបេ-
ទេស មាន បេជាជន ចេើន ជាង គេ ជា 
បេទេស មាន ល៊យ ចេើន ជាង គេ  វា ជា 
គោល ដៅ របស់ កម្ពុជា»។

លោក ឲេយ ដងឹ ទៀត ថា ជាមយួ គា្នា នេះ 
ខេត្ត ពេះ សីហន៊ ក៏ ទទួល បាន គមេង 
វិនិ យោគ លើ វិស័យ សេវាកម្ម ទេសចរ ណ៍  
និង សណា្ឋាគារ ចំនួន  ៦០ ដោយ មាន 
ទន៊ វនិយិោគ សរប៊ ជាង ១០,៧៤ ពាន ់
លាន ដ៊លា្លារ  គិត មក ដល់ ពេល នេះ។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្ដេី  ហ៊៊ន សេន 
ធ្លាប ់បាន ថ្លេង  កាល ព ីដើម ខេ មថិន៊ា  ថា  
ការ ស្ថាបនា ផ្លូវ ទាំង  ៣៤ ខេសេ និង ហេ-
ដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ក្នុង ខេត្ដ ពេះសីហន៊  គឺ 
ជា  ចក្ខ ុវសិយ័ របស ់រដ្ឋាភបិាល ក្នងុ ការ- 
រៀបចំ ខេត្ដ នេះ ឲេយ កា្លាយ ជា ប៉ូល អភិ-
វឌេឍន ៍ជាត ិបេកប ដោយ ចរីភាព  នងិ ជា 
តបំន ់សេដ្ឋកចិ្ច ពសិេស គរំ ូពហ ៊បណំង 
សមេប់ ទាក់ទាញ ទេសចរ  និង ការ វិនិ- 
យោគ ថ្មីៗ  ។ លោក   ថ្លេង ថា ៖ « តាម រយៈ 
ការ អភិវឌេឍ  ខេត្ដ នេះ ជា ទីកេ៊ង ទំនើប 
ជាមយួ រមណយីដ្ឋាន ឆ្នេរ សមទ៊េ ដេល 
ស្អាត បំផ៊ត លើ សកល លោក និង ជា 
តបំន ់សេដ្ឋកចិ្ច ពសិេស គរំ ូពហ ៊បណំង 
ដេល នងឹ ទាកទ់ាញ  ទេសចរ នងិ ការវនិិ-  
យោគ ថ្មីៗ  បន្ថេម ទៀត ព ីបរទេស ។  ខេត្ដ  
នេះ    ក៏ នឹង បមេើ ដល់ ការ រស់នៅ ដ៏ល្អ 
សមេប់ បេជា ពលរដ្ឋ ខ្មេរ ផងដេរ » ។

លោក តាំង ស៊ចិត្តគេឹះស្នា បេធន 
មន្ទរី ទេសចរណ ៍ខេត្ដ ពេះសហីន ៊បេប ់
ភ្នំពេញ ប៉៊ស្ដិ៍ កាល ថ្ងេ អង្គារ ថា វិស័យ 
ទេសចរណ ៍បាន ចលូ រមួ ចណំេក បង្កើត 
ការងរ ដោយ ផ្ទាល់ ឲេយ បេជាជ ន ក្នុង 
ខេត្ត  នេះ ក្នុង ឆ្នាំ នេះ ជាង  ១ម៊ឺន នាក់ 
និង ផ្តល់ ការងរ ដោយ បេយោល ជាង  
១ ម៊ឺននាក់ ផេសេង ទៀត។

លោក និយាយ ថា៖« រដ្ឋបាល ខេត្ដ 
ពេះសីហន៊ កំព៊ង អភិវឌេឍ ខេត្ដ  ឲេយ  កា្លាយ 
ទៅ ជា ខេត្ដ ពហ៊ ប៉ូល សេដ្ឋកិច្ច ទេស-
ចរណ ៍ហើយ ពេល នេះ ក ៏កពំង៊ អភវិឌេឍ 
តំបន់ ទេសចរណ៍ នានា ក្នុង ខេត្ដ ពេះ- 
សីហន៊  ពេម ជា មួយ   ការ អភិវឌេឍ ឆ្នេរ  
សម៊ទេ ថ្មីៗ ជាចេើន កន្លេង ផង ដេរ »។

បើយោង តាម អ្នក នាំ ពាកេយ សលា- 
ខេត្ត ពេះ សីហន៊  លោក ឃាង  ភារមេយ  
បច្ចុបេបន្នខេត្ត ពេះ សីហន៊ មាន កោះ 
សរ៊ប ៣២  ក្នុង នោះ  កោះ សងេសារ  
កោះ កេប ី នងិ កោះ ឫសេសី  កពំង៊ ដណំើរ 
អាជីវ កម្ម  ខណៈ រដ្ឋាភិបាល ក៏ កំព៊ង 
អភិវឌេឍ ឆ្នេរ សម៊ទេ ចំនួន  ៩  នៅ ក្នុង 
ខេត្ត  នេះ ហើយ កេ ពី នេះ ខេត្ត នេះ ក៏ 
មាន ឆ្នេរ សេស ់ស្អាត ជាង ១០ទៀតនៅ  
តាម បណា្តា កោះ ផង ដេរ៕ LA
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ភ្នំពេញ:  មន្តេី ជំនាញ នេ គណៈ- 
កមា្មាធិការ សមេប សមេួល អន្ដរ រដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជា -ចិននឹង បើក កិច្ចបេជ៊ំ  
នៅ សបា្តាហ៍ កេយ   ដើមេបី ពន្លឿន កិច្ច- 
សហការ  គា្នា រៀប ចំ  ស្តា រ សេដ្ឋ កិច្ច ឡើង 
វិញ  កេយ វិបត្តិ កូវីដ ១៩ ដេល បាន   វាយ- 
បេហារ លើ សេដ្ឋកិច្ច សកល លោក ។

លោក  ហោ  ណាំហ៊ង  ឧបនា យក - 
រដ្ឋ  មន្តេី  បាន ថ្លេងថា   រដ្ឋា ភិបាល នឹង 
តេៀម រៀប ចកំចិ្ច បេជ៊ ំគណៈ កមា្មាធកិារ 
សមេប សមេួល អន្ដរ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា - 
ចិន ដើមេបី ពិភាកេសារ នេ ការ សហការ គា្នា 
ស្តារ សេដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា ឡើង វិញ  កេយ 
វិបត្តិ កូវីដ ១៩ នៅ ថ្ងេ ១៦  ខេ មិថ៊នា  ។

ការ ថ្លេងនេះ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ  បេជ៊ ំផ្ទេ ក្នងុ 
គណៈ កមា្មាធិការ សមេប សមេួល អន្តរ 
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា -ចនិ ស្ត ីព ីភាព ជា ដេ គ ូ
យ៊ទ្ធ សស្តេ គេប់ ជេ៊ង ជេយ និង 
សហគមន៍ វាសនា តេ មួយ  « កម្ពុជា - 
ចនិ » នៅ ទសី្តកីារ គណៈ រដ្ឋមនេ្ត ី កាល- 
ពី ថ្ងេ ចន្ទ។ 

លោកបាន ឱេយ ដងឹ ថា  កចិ្ច បេជ៊ ំគណៈ- 
កមា្មាធិការ ភាគី កម្ពុជា នេះ នឹង មាន ការ- 
អញ្ជើញ ចូល រួម ពី សមាជិក សមាជិកា 
គណៈ កមា្មាធិការ កម្ពុជា តាម រយៈ  
Video Conference ពិភាកេសា 
ជាមួយ ភាគី ចិន ដេល ដឹកនាំ ដោយ  
លោក  វា៉ាង  យី ទី បេឹកេសា រដ្ឋ  និង ជា រដ្ឋ- 

មន្តេី ការ បរទេស ចិន ។ 
លោកថ្លេងថា៖«កិច្ច បេជ៊ំ នេះ នឹង 

ពិភាកេសា គា្នាលើ របៀប វារៈ ថា  តើ កិច្ច- 
សហការ រវាង កម្ពុជា -ចិន កន្ល ងមក 
មាន លក្ខណៈ យា៉ាង ណា?  ហើយ ទៅ 
ពេល អនាគត នឹង បន្ត សហការ គា្នា 
យា៉ាង ណា បន្ថេម ទៀត  ដើមេប ីស្តារ សេដ្ឋកចិ្ច  
របស់ កម្ពុជា ឡើង វិញ  កេយ ពី វិបត្តិ 
កូវីដ ១៩ ?»។ 

កម្ពជុា-ចនិ តេវូ បាន រពំងឹបញ្ចប ់កចិ្ច- 
ពេមពេៀង  ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី  (FTAs)  
នៅខេ នេះ   បនា្ទាបព់លីោក បា៉ាន   សរូសក័្ត ិ
រដ្ឋ មន្តេ ីកេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម   កាល ព ីពាក-់ 
កណា្តាល  ខេ ឧសភា បាន ដកឹ នា ំកចិ្ច បេជ៊ ំ
កេម៊ ការងរ  ស្ត ីព ីការ រៀប ចគំោល នយោ- 
បាយនងិ  យទ៊្ធសស្តេ ដើមេប ីចរចា  FTAs    

នេះ ដេល ជា កចិ្ច ខតិ ខ ំបេងឹ បេង ដើមេប ី
លើក កម្ពស់ ការ បេកួត បេជេង  និង  ធ្វើ 
ពិពិធ កម្ម ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ កម្ពុជា ។

លោក បាន នយិាយ ថា កចិ្ច ពេម ពេៀង  
ពាណជិ្ជ កម្ម សេរ ីគ ឺចា ំបាច ់ណាស ់ដើមេប ី
ធ្វើ សមាហរណ កម្ម បេទេស ទៅ ក្នុង 
សេដ្ឋ កិច្ច ក្នុង តំបន់  និង ពិភព លោក ។ 
លោក ថា៖ «កិច្ច ពេមពេៀង ទាំង នេះ  
មាន គោល បណំង  ពងេកី នងិ បើក  ចលូ 
ទៅកាន់ ទីផេសារ ខាង កេ សមេប់ ការ- 
នាំចេញ ដ៏ ធំ ទូលាយ របស់ កម្ពុជា »។

លោក  សៀង ថេ អ្នក នាពំាកេយ កេសងួ  
ពាណិជ្ជ កម្មបាន បេប់ ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍  
កាល ព ីថ្ងេ អង្គារ ថា គណៈ កម្មការ អន្តរ- 
កេសងួ ដេល ទទលួ បន្ទកុ ចរចា ជាមយួ 
ភាគី ចិន  កំព៊ងតេ ដំណើរ ការ ចរចា 

ជាមយួ គា្នា  ហើយ លទ្ធផល នេ កចិ្ច បេជ៊ ំ
នឹង តេូវ ផេសព្វ ផេសាយ តាម កេយ ។ 

លោក ហ៊ង វណ្ណៈ អ្នក សេវ ជេវ 
សេដ្ឋកិច្ច នេ រាជបណ្ឌិតេយសភា កម្ពុជា  
បាន ឲេយ ដឹងថា ក្នុង ឱកាសនេះ រដ្ឋា- 
ភបិាល ទាងំ២អាច នងឹ   ពភិាកេសាគា្នា លើ 
កចិ្ច ពេមពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ី (FTA)  
រវាង កម្ពុជា -ចិនបន្ត ទៀត ហើយ ភាគី 
ទាំង២ក៏  ពិភាកេសា រក ដំណោះសេយ 
ស្តារ សេដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុជា កេយ 
ជំងឺកូវីដ ១៩ ផងដេរ។    

លោក ថ្លេង ថា៖«ខ្ញុំ យល់ ថា  ការ- 
ជជេក គា្នា នេះ នឹង ជួយ ជំរ៊ញ កំណើន  
សេដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា ឲេយ រកី ចមេើន  មយួ កមេតិ  
ទៀត  បេសិន បើ យើង សមេច កិច្ច- 
ពេមពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរីនេះ»។

លោក បន្តថា  បើ ទោះជា បេទេស 
កម្ពុជា ជា បេទេស កំព៊ង អភិវឌេឍន៍ ក៏- 
ដោយ   កម្ពជុា អាច មាន លទ្ធ ភាព គេប-់ 
គេន ់ក្នងុ ការ នាចំេញ ផលតិផល កសកិម្ម  
មួយចំនួន ទៅកាន់ ទីផេសារ បេទេស ចិន  
រួមមាន   អង្ករ ស្វាយ មេច  កៅស៊ូ  
ស្វាយ ចន្ទី  ជាដើម ។ 

 លោក និយាយថា៖«បេទេសចិន 
បាន មើល ឃើញ ថា កម្ពុជា ជា កន្លេង 
ស្តុក ទំនិញ សមេប់នាំចេញ ទៅកាន់ 
បេទេស ជា សមាជកិ ក្នងុ តបំនអ់ាស៊ាន 
តេ យើង តេវូ សមេតិ សមេងំ មខ៊ ទនំញិ 
សំខាន់ ៗ សមេប់ ជា តមេូវ ការ របស់  
បេទេសរបស់យើងដេរ  »។ LA

ម៉េគុណមករា

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋា ភបិាល នងឹ ដឡំើង ចេក 
ទា្វារ តំបន់ ពេំដេន ថ្មដ  ក្នុង ខេត្ត ពោធិ៍-
សត់ ទៅ ជា ចេកទា្វារ ពេំដេន អន្តរជាតិ  
ដើមេបី ជួយ សមេលួ ដល់ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ឆ្លង កាត ់ពេដំេន ជាមយួ បេទេស ថេ  
ដេល ជា វិធន ការ មួយ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲេយ 
សមេច បាន នូវ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម   តម្លេ  ១៥ ពាន់ លាន ដ៊លា្លារ រវាង 
បេទេស ជិត ខាង អាស៊ាន ទាំង ២នេះ 
តាម ការ គេង ទ៊ក ។ 

យោង តាម លិខិត មួយ បាន ពី ខ៊ទ្ទ-
កាល័យ ទីស្ដី ការ គណៈរដ្ឋ មន្ដេី ដេល 
បាន ផ្ញើ ជនូ កេសងួ មហាផ្ទេ  បាន ឲេយដងឹ  
ថា កេសួង ការពារ ជាតិ និង កេសួងការ-  
បរទេស នងិ សហ បេតបិត្តកិារ អន្តរជាត ិ
ស្ដពី ីការ ដឡំើង ចេក ទា្វារ ថ្មដ នៅ ពេល 
បច្ចបុេបន្ន ដេល មាន ទតីាងំ នៅ ក្នងុ សេក៊ 
វាលវេង  ខេត្ត ពោធិ៍សត់  ជាប់ ពេំដេន 
ជាមយួ អន ៊សេក៊  Chamrak  ក្នងុ ខេត្ត 

តេត  របស ់បេទេស ថេ  ទៅ ជា ចេកទា្វារ 
អន្តរជាត ិ ជា ការ ឆ្លើយតប នងឹ អនស៊-
សន៍ របស់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដេី ហ៊៊ន 
សេន ក្នុង អំឡុង ពិធី សម្ពោធ ដក់ ឲេយ 
បេើ បេស់ ផ្លូវ ជាតិ លេខ ៥៥ កាល ពី ខេ 
មីនា កន្លង មក។  

លខិតិ  ច៊ះ កាល បរចិ្ឆេទ ថ្ងេទ ី១៣ ខេ 
មីនា ដេល   ភ្នំពេញ ប៉៊ស្ដិ៍  ទទួល បាន 
កាល ពីថ្ងេទី  ៩ ខេ មិថ៊នា បាន ឲេយដឹងថា  ៖ 
« ខ៊ទ្ទកាល័យ ទីស្ដី ការ គណៈរដ្ឋ មន្ដេី  
សូម ជមេប ជូន ដំណឹង ថា រាជរដ្ឋា ភិ-
បាល សមេច បេគល ់ភារកិច្ច ឲេយ កេសងួ  
មហាផ្ទេ កេសួង ការ ពារ ជាតិ និង កេ-
សងួ ការ បរទេស  នងិ សហ បេតបិត្តកិារ  
អន្តរជាត ិធ្វើ ការ ចរចា ជា មយួ សម ភាគ ី 
ថេ  ដើមេប ីសហការ ដឡំើង ចេក ទា្វារ តបំន ់
ពេំដេន ថ្មដ ទៅ ជា ចេកទា្វារ ពេំដេន 
អន្តរជាតិ »។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដេី ហ៊៊ន សេន 
បាន ថ្លេង កាល ពីខេ មីនា  នៅ ក្នុង ពិធី 
សម្ពោធ ដក់ ឲេយ បេើបេស់ ផ្លូវជាតិ 

លេខ ៥៥ ថា ការ បើក ចេកទា្វារ អន្តរ-
ជាត ិ អាច ជយួ ជរំញ៊ សកម្មភាពដោះដរូ  
ទនំញិ នងិ ពាណជិ្ជកម្ម ជាមយួ បេទេស 
ទាំង ២  និង ដើមេបី សមេច បាន តាម 
ទិសដៅ នេ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម មាន 
តម្លេ ១៥ ពាន ់លាន ដល៊ា្លារ របស ់ពកួ គេ 
តេមឹ ចង៊ ឆ្នា ំនេះ។ លោក ថ្លេង ថា ៖«ការ- 
ធ្វើ ពាណជិ្ជ កម្ម ជា មយួ បេទេសថេ កពំង៊  
កើន ឡើង យា៉ាងរហស័ ។ តាម រយៈ ការ- 
បើក ចេកទា្វារ ពេំដេន អន្តរ ជាតិ  យើង 
អាច ជំរ៊ញ ពាណិជ្ជ កម្ម  ហើយ ក៏ អាច 
ជួយ ដល់ វិស័យ ទេសចរណ៍ ផងដេរ។ 
វា នឹង ផ្ដល់ អត្ថ បេយោជន៍ សមេប់ បេ-
ទេស ទាំង ២នេះ»។

លោក ម៉ា ធនិន អភិបាល ខេត្ត 
ពោធិ៍សត ់ បាន ឲេយ ដងឹ កាល ពេល ថ្មីៗ  
នេះ ថា ការ ស្ដារ ឡើង វិញ នូវ ផ្លូវ ជាតិ 
លេខ១០ ដេល ជា ផ្លូវ ដ៏ សំខាន់ មួយ 
សមេប់ ការធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម តេូវ បាន 
បញ្ចប់  ២៦, ៥៣ភាគរយ ហើយ ។ ផ្លូវ 
នេះ នឹង តេូវ បញ្ចប់ ទាំង សេ៊ង នៅ ខេធ្នូ 

ឆ្នាំ ២០២៣។
លោក  អ៊ក៊  សភ៊ណ័  ឯក អគ្គ រាជទតូ 

កម្ពុជា បេចាំ បេទេសថេ បាន បេប់ ភ្នំ-
ពេញ ប៉៊ស្ដិ៍ កាល ពី ខេ ម៊ន ថា  លោក 
មាន ស៊ទិដ្ឋ ិនិយម យា៉ាង ខា្លាងំ អំពី ទំនាក់- 
ទំនង ពាណិជ្ជ កម្ម  ជា មួយ បេទេស ថេ 
ដោយ សរ ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេ ភាគី 
កំព៊ង កើន ឡើង ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ។

ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេ ភាគី រវាង បេទេស 
ទាំង  ២ នេះ មាន តម្លេ បេហេល ៩ ពាន់  
លាន ដ៊លា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ ម៊ន កើន ឡើង 
៧, ១៤ ភាគ រយ  បើ ធៀបនងឹ  ៨,៤ ពាន ់
លាន ដ៊លា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨។

កម្ពុជា នាំចេញ ផលិត ផល  កសិ កម្ម 
សខំាន់ៗ  ដចូ ជា អង្ករ ពោត សណ្ដេក- 
សៀង ដំឡូងមី  ស្វាយចន្ទី និង ស្វាយ 
ខណៈ នា ំចលូ ព ី ថេ  រ ួម មាន បេង ឥន្ធនៈ  
បេង ចម្អនិ  សមា្ភារសណំង ់គេឿង យន្ត 
កសិកម្ម ឧបករណ៍ អគ្គិសនី គេឿង- 
សមា្អាង និង ឧបករណ៍ បេើបេស់ ក្នុង 
លំនៅឋានជា ដើម ៕   LA

កម្ពជុាគ្រោងនឹងដំឡើងតំបន់ថ្មដាជាច្រោកទ្វារព្រោដំ្រោនអន្តរជាតិ

ខ្រោត្តព្រោះសីហនុបាន
ទក់ទញការវិនិយោគ...

កម្ពជុា-ចិននឹងពន្លឿនការចរចាពាណិជ្ជកម្មស្រោរីដើម្រោបីស្តារស្រោដ្ឋកិច្ច

លោកនាយករដ្ឋមន្តេីកម្ពជុាហុ៊នសេននិងនាយករដ្ឋមន្តេីចិនថ្ងេទី១១ខេមករាឆ្នា២ំ០១៨។ហ៊ង មិនា



ទកី្រងុហងុកងុៈ អាកាសចរណ ៍ 
ហុងកុង Cathay Pacific 
ដែល កពំងុ ជបួ បញ្ហា បាន បែកាស  
នវូ គមែង សង្គែះ ដឹកនា ំដោយ  
រដ្ឋាភិបាល នូវ ចំនួន ទឹក បែក់ 
៣៩ពាន់ លាន ហុងកុង($៥ 
ពាន់ លាន)កាល ពី ថ្ងែ អង្គារ 
ខណៈ កែមុហ៊នុ នែះ បែងឹ  ត ទល ់
នឹង ការ ធ្លាក់ចុះ បណ្តាល មក ពី 
វីរុស កូ រ៉ូ ណ។ 

ដចូ ជា កែមុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍ 
ជា ចែើន ដែល ទទួល រង ការ វាយ- 
បែហារ ដោយ វិបត្តិ នោះ  កែុម- 
ហ៊នុ នែះ ឃើញ ចនំនួ អ្នក ដណំើរ  
ធ្លាក់ ចុះ ជា ខ្លាំង ក្នុង ប៉ុនា្មាន ខែ 

ចុង  កែយ នែះ។ 
កែុម ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ នែះ 

ក ៏ទទលួ រង សម្ពាធ រចួ ទៅ ហើយ 
បនា្ទាប់ ព ីការ ទទលួរ ងគែះ ដោយ  
ការ តវា៉ា ហិងែសា ជា ចែើន ខែ ក្នុង 
ទីកែុង ហុង កុង ធ្វើ ឲែយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ វិស័យ ទែស ចរណ៍ មុន ការ  - 
វាយ បែហារ ដោយ វីរុស ។ 

កាលព ីថ្ងែ អង្គារ កែមុហ៊នុ  នែះ 
បាន បែកាស នវូ គមែង ដ ៏សមែបើម  
ដើមែប ី ចាក ់បញ្ចលូ សន្ទនយី ភាព 
និង បន្ត រស់រាន ជាមួយ ការ ជួយ 
ជែម ជែង របស់ រដ្ឋា ភិបាល 
ដែល  នឹង គែប់ គែង នូវ ភាគ ហ៊ុន 
ចំណែក   តូច ក្នុង កែុមហ៊ុន នែះ ។ 

កែុមហ៊ុន នែះ បានឲែយដឹង  ក្នុង 
សែចក្ត ីបែកាស ដល ់ផែសារ ហ៊នុ ក្នងុ  
ទីកែុង ហុង កុង ថា៖« Cathay 
Pacific បាន ដក ់ឲែយ មន ជមែើស  
ចែើន និង ជឿ ជាក់ ថា  ការទាញ 
យក បែយោជន ៍ឡើង វញិ ជា ការ- 
ចាំបាច់ ដើមែបី ធនាថា វា មន 
សន្ទនយី ភាព បែសទិ្ធភាព ដើមែប ី
ឆ្លងកាត់ វិបត្តិ ថ្មី ៗ  នែះ »។ 

កញ្ចប ់ទនុ នោះ នងឹ ទទលួ បាន 
ព ី ភាគ ហ៊នុ ថ្ម ៗី ដែល បោះផែសាយ  
ដោយ  អាជា្ញាធរ អាកាស ចរណ៍ 
ដែល  គែប់គែង ដោយ រដ្ឋា ភិ បាល 
ពែមជាមួយ កម្ចី ផែសារ ភា្ជាប់ ចំនួន  
៧,៨ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ហុងកុង 

ពី រដ្ឋាភិបាល ផង ដែរ ។ 
យោង តាម សណំើ នែះ កែមុហ៊នុ  

Cathayនងឹ បែមលូ បែក ់ចនំនួ 
១១,៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ហងុកងុ  
នៅក្នុង ការបោះ ផែសាយ សិទ្ធិ 
ដោយ ផ្អែកលើ ភាគហ៊ុន ចំនួន 
៧ សមែប ់ភាគហ៊នុ ចនំនួ ១១ 
ដែលមន សែប់ ខណៈដែល 
ភាគហ៊នុ អាទភិាព នងឹតែវូ បាន 
លក់ ទៅឱែយ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង តម្លែ  
១៩,៥  ពាន ់លាន ដលុា្លារ ហងុ កងុ  
និង ការ ធនា  ទឹកបែក់ ចំនួន  
១,៩៥  ពាន ់លាន ដលុា្លារ ហងុកងុ 
ដែល ជាសាច់ បែក់ សមែប់ កែ- 
សមែួល ណមួយ៕AFP/RR

សិង្ហបុរីៈ កែុមហ៊ុន របស់ 
បែទែស សិង្ហ បរុ ីបែមណ ៥០០០  
បានដក ់ ស្នើកម្ច ី បែមណ ៤,៥ 
ពាន  ់លាន ដលុា្លារព ីគមែង  គំាទែ 
ដោយ រដ្ឋា ភបិាលក្នងុ សបា្តាហ ៍ថ្មីៗ   
នែះ  ដើមែបី បង្កើន ការ ការពារ 
បែឆាំង ផល ប៉ះ ពាល់ ។ 

បណ្តាញ សារ ព័ត៌មន The 
Straits Times បាន រាយ ការណ ៍
ថា កែុម ហ៊ុន ខ្លះ បែើ បែស់ មូល - 
នធិ ិនោះ  ដើមែប ីបពំែញ ការ ចណំយ  
រយៈពែល ខ្ល ីដចូជា ថ្លែ ជលួ ទតីាងំ 
នងិបើក បែក ់ខែ បគុ្គលកិ ខណៈ  
កែុម ហ៊ុនខ្លះ  ផ្តាត ការ រៀប ចំ 
សមែប់ ការ ងើប ឡើង វិញ។

កែមុហ៊នុ បែហែល ៨០%  ដែល   
ទទួល យក កម្ចី ជា សហ គែស  
ខ្នាត តចូ បផំតុ នងិ ខ្នាតតចូ  ដែល  
មន ចំណូល បែចាំ ឆា្នាំ សរុប តិច 
ជាង ១០ លាន ដុលា្លារ។ 

 កែមុហ៊នុ បែហែល ២២ ភាគរយ  
ដែល យក កម្ចី នោះ ដំណើរ ការ  
ពាណិជ្ជ កម្មល ក់ ដុំ  បែហែល  
១៥ ភាគរយ  ស្ថតិ នៅក្នងុ វសិយ័ 
កម្មន្ត សាល  និង ១៤ ភាគរយ 
ស្ថិត ក្នុង វិស័យ  សាង សង់។

កែមុហ៊នុ ដែល នៅ សែស សល ់
ស្ថិត ក្នុង វិស័យ ផែសែងៗទៀត 
ដូច ជា សែវាកម្ម និង លក់រាយ។ 

រដ្ឋា ភបិាល នងឹ ទទលួ ខសុ តែវូ  
សង ចំពោះ  ហា និភ័យ លើ បែក់ 
កម្ចី នោះ រហូត៩០%  កែម   
គមែង   ដែល តែតួ ពនិតិែយ   ដោយ  
សហគែស សិង្ហ បុរី(ESG), 
ដែល មនឈ្មាះថា គមែង 
កម្ចីទុន បង្វិល សមែប់SME 
និងកម្មវិធី កម្ចី ភា្ជាប់ បណ្តាះ- 
អាសន្ន(TBLP) រហូត ដល់  ថ្ងែ-  
ទី ៣១  ខែ មីនា  ឆា្នាំ២០២១។

លោក Samuel Yik ដែល  ជា   
សា្ថា បនិក នែបណ្តាញ ភោជនីយ-
ដ្ឋាន Dian Xiao Er បាន យក 
កម្ចី ទឹក បែ ក់២ លាន ដុលា្លារ ពី 
ធនាគារ OCBC កែម គមែង 
TBLP ដើមែប ីបែើបែស ់សមែប ់
ជា ទុន បង្វិល និង ធ្វើ ឲែយ បែសើរ 
ឡើង បែព័ន្ធ បច្ចែក វិទែយា  ដោយ 

លោក បាន លើក ឡើង ថា  កញ្ចប់  
ថវិកា នោះ នឹងតែូវ បែើបែស់ 
សមែប ់ការ ចណំយ បែតបិត្តកិារ   
ដចូជា ថ្លែ ជលួ ការយិា លយ័ ការ 
ចណំយ បែក ់ខែ បគុ្គ លកិ នងិការ  
ចំណយ សមែប់ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ។   

លោក ក ៏រពំងឹថា ខ្លនួ នងឹ រក កម្ច ី
៣លាន ដលុា្លារ  បន្ថែម ព ីធនាគារ  
ផែសែង    ក្នុង គមែង ដូចគា្នា នែះ  
ដែល    ជា ផ្នែក មយួ នែ ផែនការ បង្ការ  
ក្នុង គែអាសន្ន រយៈពែល វែង។

លោក Yik នយិាយ ថា៖ «គា្មាន   
នរណ ម្នាក ់ដងឹ ព ី រយៈ ពែល យរូ 
បុ៉នណដែល ការ ផ្ទះ ឡើង កូ វីដ-  
១៩   នងឹ មន រយៈ ពែល នោះ ទែ។ 
វា អាច យូរ រហូតដល់១៨ខែ 
២៤ខែ ហើយ វា ពិតជា បែសើរ 
ណស់ សមែប់ ពួក យើង ដើមែបី 
រៀបចំ សមែប់ រយៈពែល វែង 
ដែល ជា ហែត ុផល យើង ស្នើ កម្ច ី
ផែសែងៗទៀត ក្នុង ករណី យើង 
តែូវការ មូល និធិ ចែើន ទៀត»។ 

អ្នក ផលិត អាហារ សមែន់ 
ម៉ាក  The Golden Duck 
កប៏ាន បែើបែស ់កម្ច ីជយួ ដោយ 
រដ្ឋ ដែរ។ Chris Hwang 
បែធន    យុទ្ធសាស្តែ នែ កែុមហ៊ុន   
នែះ បាន និយាយ ថា កែុមហ៊ុន 
បាន ខ្ច ីសាចប់ែក ់៥០០ ០០០ 
ដុលា្លារ ជា កម្ចី ស្ថិត ក្នុង គមែង 
កម្ច ីទនុ បង្វលិSME ក្នងុ ខែ មនីា  
មុន កម្មវិធីTBLP តែូវបាន 
ពងែីក ទៅ កាន់ អា ជី វកម្ម គែប់ 
វិស័យ ទាំងអស់ ។ កែុមហ៊ុន 
កំពុង ស្នើ សុំ កម្ចី ៥០០ ០០០  
ដុលា្លារ បន្ថែម ទៀត ក្នុង កម្មវិធី 
TBLP ដែល រពំងឹ ថា ទទលួ បាន 
សាច់ បែក់ ក្នុង ខែ នែះ។ 

លោក Hwang និយាយ៖ 
«យើង យកក ម្ច ីទំាងនែះ សមែប់  
ហែតុផល ការពារ ផង និង វាយ- 
លកុ  ផង ជាមួយ ការរកី រាលដល   
យើង រំពឹង ផល ប៉ះ ពាល់ ធំ លើ 
បែក់ ចំណូល  ដូចនែះ យើង 
តែវូការ តែៀម ខ្លនួ យើង សមែប ់
ផល ប៉ះពាល់ លើ លំហូរ សាច់- 
បែក់ »៕ Straitstimes/RR

ហុឹនពិសី

ភ្នំព្រញៈ កម្ពុជា-ចិន បាន ចុះ កិច្ច ពែម- 
ពែៀង ជា ផ្លូវការ  នៅ ក្នុង ការ នាំ ចែញ សា្វាយ 
សែស់ ចំនួន ៥០ មុឺន តោន ក្នុង ១ ឆា្នាំ ដែល 
នែះ ជា ការ បើក ផ្លវូ ក្នងុ ការ ជរំញុ ការ នា ំចែញ 
កសផិល ក្នងុ សែកុ ទៅ កាន ់ទផីែសារ ធ ំជាង គែ 
នៅ អាសុី មួយ នែះ។

កិច្ច ពែមពែៀង  លើ ពិធី សារ ស្តី ពី  « លក្ខ-
ខណ្ឌ តមែូវ ភូតគាម អនាម័យ សមែប់ ការ 
នាំ ចែញ ផ្លែ សា្វាយ សែស់ ពី កម្ពុជា ទៅ កាន់ 
បែទែស ចិន» តែូវ បាន ចុះ ហត្ថលែខ រវាង 
លោក  វែង សាខនុ រដ្ឋ មន្តែ ីកែសងួ កសកិម្ម  
រកុា្ខា បែមញ ់នងិ នែសាទ ជា មយួ នងឹ លោក 
WANG Wentian ឯក អគ្គ រដ្ឋ  ទតូ បែទែស 
ចនិ បែចា ំកម្ពជុា កាល ព ីថ្ងែ អង្គារ  នៅ ទសី្ត-ី 
ការ កែសួង កសិកម្ម ។

លោក វែង សាខនុ បាន នយិាយ ថា ពតិ 
ជា  ឱកាស មយួ ដ ៏សខំន ់ណស ់សមែប ់ផ្លែ  
សា្វាយ សែស ់ កម្ពជុា ដែល ភាគ ីចនិអនញុ្ញាត  
ឲែយ  នាំ ចែញ  ទៅ កាន់ បែទែស ខ្លួន  ដែល ជា 
ទីផែសារ  មន បែជាជន ចែើន និង មន តមែូវ- 
ការ ខ្ពស ់ (  ៨ លាន តោន ក្នងុ ១ ឆា្នា)ំ ។ លោក 
បន្ត ថា ផ្លែ សា្វាយ សែស់ គឺ ជា សមិទ្ធផល ថ្មី 
មយួ ទៀត បនា្ទាប ់ព ីផ្លែ  ចែក អបំងូ លឿង ដែល 
បែទែស ចិន បាន  អនុញ្ញាត ជា ផ្លូវ ការ  កាល 
ពី ឆា្នាំ ២០១៩  ។

លោក ថ្លែង ថា៖ « នែះ ជា សមិទ្ធផល ដ៏ 
មន សារៈ បែយោជន ៍សមែប ់កម្ពជុា ហើយ 
វា ក៏  បាន ដើរ សែប នឹង គោល នយោបាយ 
របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ អភិវឌែឍ វិស័យ 
ឧសែសាហកម្ម កម្ពុជា ឆា្នាំ ២០១៥-២០២៥ 
ដែល មន គោល ដៅ សំខន់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
វិស័យ កសិកម្ម គឺ តែូវ ជំរុញ ការ នាំ ចែញ ទំ-
នញិ កែ ច្នែ កសកិម្ម ឲែយ បាន ១២ ភាគ រយ នែ 
បរិមណ នាំ ចែញ សរុប នៅ ឆា្នាំ ២០២៥ » ។ 

ជាមួយ គា្នា នែះ លោក ក៏ បាន លើក ទឹក- 
ចិត្ត ឲែយ មន ការ ចាប់ ដែ គូ  រវាង វិនិយោគិន 
ក្នងុ សែកុ នងិ  វនិយិោ គនិ  មក ព ីបែទែស ចនិ 
ក្នងុ ការ ពងែកី ផ្ទែ ដ ីដ ំដុះ នងិ វធិ ីសាសែ្ត ក្នងុ 
ការ ធ្វើ បែពែតឹ្តកិម្ម សម្លាប ់សមស ភាព ចងែ  
មុន នឹង នាំ ចែញ ផង ដែរ  ។

លោក WANG Wentian អគ្គរដ្ឋ ទូត 
បែទែស ចិន បែចាំ កម្ពុជា បាន និយាយ ថា 
ការ ចុះ ហត្ថលែខ នែះ នឹង ផ្តល់ ឲែយ កម្ពុជា 

អាច នាំ ចែញ ផ្លែ សា្វាយ សែស់ ទៅ   បែទែស 
ចិន ជា ផ្លូវ ការ  ខណៈ បែទែស ចិន ដឹង ថា 
កម្ពុជា ជា បែទែស ដែល មន សកា្តានុ ពល 
ខ្ពស់ លើ ផលិត ផល កសិកម្ម ។ លោក បន្ត 
ថា ជា មួយ នឹង កិច្ច សហបែតិបត្តិការ កាន់- 
តែ  ល្អ  បច្ចុបែបន្ន ផលិត ផល កសិកម្ម កម្ពុជា 
កាន់ តែ ចែើន តែូវ បាន នាំ ចែញ ទៅ ទីផែសារ 
ចិន ជា ពិសែស កំណើន ដ៏ ចែើន នែ ការ នាំ- 
ចែញ អង្ករ នា ដើម ឆា្នាំ ២០២០ នែះ  ។

លោក ថ្លែង ថា៖ « ខ្ញុ ំរពំងឹ ថា នៅ ពែល ខង 
មខុ នងឹ មន ផលតិ ផល  កម្ពជុា កានត់ែចែើន 
មខុ ទៀត តែវូ បាន នា ំចែញ ជា ផ្លវូ ការ ទៅបែ-
ទែស ចិន »។ លោក បន្ថែម ថា៖ « ខ្ញុំ សងែឃឹម 
ថា  ជា មួយ នឹង ទំនាក់ ទំនង កាន់ តែ បែសើរ 
ការ នាំ ចែញ ផលិត ផល កម្ពុជា ទៅ បែទែស 
ចនិ នងឹ មន កណំើន ខ្ពស ់ថែម  ទៀត បនា្ទាប ់
ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ តែូវ បាន បញ្ចប់»។

យោង តាម  កែសងួ កសកិម្ម គតិ តែមឹ ចងុ 
ឆា្នាំ ២០១៩ នៅ កម្ពុជា មន ផ្ទែ ដីដំ ដុះ 
សា្វាយ ១២៥ ៣១៩ ហកិតា ក្នងុ នោះ ផ្ទែដ ី 
បែមលូ ផល មន  ៩១ ៣៩៨ ហកិតា។ ជា 
ធម្មតា ដី ១ ហិកតា គែ អាច ទទួល ផល ផ្លែ- 
សា្វាយ  បាន បែមណ ៣០ តោន ក្នុង ១ ឆា្នាំ  
(១ ឆា្នាំ បែមូល ផល  ២ ដង )។

លោក ងិន ឆាយ អគ្គនាយក នែ អគ្គនា-
យក ដ្ឋាន កសិកម្ម បាន និយាយ ថា ទោះ បី 
បែទែសចិន អនុញ្ញាត ឲែយ កម្ពុជា  នាំ ចែញ ផ្លែ- 
សា្វាយ សែស ់ទៅ  កាន ់បែទែស ខ្លនួ ជា ផ្លវូ ការ 

ហើយ ក ៏ដោយ ក ៏ប៉នុ្តែ ការ នា ំចែញ អាច នងឹ 
មិន  កើត ឡើង ភា្លាម ៗ  ទែ ពែះ ដើមែបី អាច   
នា ំចែញ បាន លុះ តែ ផ្លែ សា្វាយ សែសន់ោះ 
មន  គុណភាព ពែម ទាំង ការ វែច ខ្ចប់ តែឹម- 
តែូវ តាម ស្តង់ដដែល ភាគី ចិន   កំណត់ ។

យោង តាម លោក ងិន ឆាយ នៅ កម្ពុជា 
បច្ចុបែបន្ន មន តែ រោង ចកែ របស់  Hyundai 
Mao Legacy Co., Ltd តែ  ១ គត់ ដែល 
មនស្តង់ដលាង សម្អាត និង សម្លាប់ 
សមស ភាព ចងែ តាម ស្តង់ដសមែប់ 
ការ នាំ ចែញ ។  បច្ចុបែបន្ន រោង ចកែ នែះមន 
សមត្ថភាព    សម្លាប ់សមស ភាព ចងែបាន 
បែមណ ១៥ តោន  ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ ថ្ងែ ។ 

លោក អះអាង ថា៖ « អ្វី ៗ  វា អាសែ័យ ទៅ 
លើ វិស័យ ឯកជនថា  តើ ពួក គាត់ អាច មន 
ទនុ វនិយិោគ ទៅ លើ ម៉ាសុនី  Vapor Heat 
Treatment និង Hot Water Treat-
ment ឬ យា៉ាង ណ? ដោយ ការ ដំឡើង 
Hot Water Treatment អាច បែើ ពែល 
២-៣ ខែ ចំណែក Vapor Heat Treat-
ment នឹង តែូវ ចំណយ ពែល ៥-៦ ខែ»។ 

យោង តាម អគ្គនាយកដ្ឋាន កសកិម្ម គតិ 
តែមឹ ថ្ងែ ទ ី៥ ខែ មថិនុា ឆា្នា ំ២០២០ មន កែមុ-  
ហ៊នុ/ម្ចាស ់ចម្ការ  ចនំនួ ២០ ដែល បាន មក 
ដក់ពាកែយ ស្នើ សុំ ចុះ បញ្ជី ចម្ការ សា្វាយ និង 
ទីតាំង វែច ខ្ចប់ សមែប់ នាំ ចែញ ផ្លែ សា្វាយ 
សែស់ ទៅ កាន់ បែទែស ចិន  ដែល ស្មើ នឹង  
ផ្ទែ ដី សរុប ២១ ២៨៦ ហិកតា៕ LA
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ក្រងុគូឡាឡាំពួៈ  មន្ត្រ ីម៉ាឡ្រ-
ស៊ី  បាន ថ្ល្រង ថា  ជន ភៀស ខ្លួន 
រ៉ូហ៊ីង យ៉ា ជាង ២៦០ នាក់ បាន 
ទៅ ដល ់ប្រទ្រស ម៉ាឡ្រ ស៊ ីតាម- 
ទូក  កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  ទោះ បី ជា 
កិច្ច ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង របស់ អា-
ជា្ញាធរ  ដើម្រប ីប្រយទ៊្ធ ប្រឆាងំ វ ីរស៊ 
ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី ដ៏ 
ចម្ល្រក  តាម រយៈ ការ បញ្រឈប់ ធ្វើ 
ដំណើរ របស់ ជន មូ ស្លីម ភាគ-    
តិច ន្រះក្តី  ។ 

 ការ ព្រួយ បារម្ភ ជា ច្រើន បាន 
កំព៊ង កើន ឡើង នៅ ក្នុង រយៈ - 
ព្រល ប៉៊នា្មាន ខ្រ ថ្មី ៗ  ន្រះ  ដ្រល 
ចំនួន ជន ចំណាក ស្រ៊ក យ៉ាង- 
ច្រើន សន្ធឹក សនា្ធាប់  មក ពី 
ប្រទ្រស មី យ៉ាន់ ម៉ា ភាគ ច្រើន 
កាន ់ពទ៊្ធ សាសនា  ត្រវូ បាន ជាប ់
ត្រល តោល នៅ ក្នុង សម៊ទ្រ  
ខណៈ ប្រទ្រស មយួ ចនំនួ  ដ្រល 

តាម ទម្លាប់ បាន អន៊ញ្ញាត ឲ្រយ 
ពួក គ្រ ចូលតាមទូក ។ 

 កាល ពី ព្រល កន្លង ទៅ  ជន - 
ភៀស ខ្លួន រ៉ូ ហ៊ីង យ៉ា ជា ច្រើន  
បាន ធ្វើ ដំណើរ តាម សម៊ទ្រ ទៅ 
ប្រទ្រស ម៉ាឡ្រ ស៊ ី ប៉ន៊្ត្រ អាជា្ញាធរ 
បាន ពង្រឹង យម ល្របាត តាម 
ដ្រន សម៊ទ្រ  ដើម្របី ទប់ សា្កាត់ 
លំហូរ ខ៊ស ច្របាប់  តាម រយៈ 
ក្រ៊មជន បរទ្រស  ជ៊ំ វិញ ការ- 
ព្រួយ បារម្ភ ថា  ពួក គ្រ អាច      
មន ផ្ទុក វី រ៊ស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  
ប្រភ្រទ ថ្មី ន្រះ ។ 

 ជន រ៉ូ ហ៊ីង យ៉ា ទាំងនោះ  តាម 
ធម្មតា បាន ធ្វើ ដំណើរ  មក ពី 
ប្រទ្រស មី យ៉ាន់ ម៉ា  និង បង់ កា្លា - 
ដ្រស  ជា ទី កន្ល្រង ដ្រល មន 
មន៊ស្រស ប្រហ្រល ១ លាន នាក់   
រស ់ នៅ ក្នុង ជំរំ ជន ភៀសខ្លួន       
ដ៏ កខ្វក់នោះ៕ AFP/SK  

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ក្រ៊ម អ្នក-
ជំនាញ  បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ-
អង្គារ ថា  ការ សម្រច ចិត្ត របស់ 
ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខាង ជើង  កាត ់ផ្តាច ់
ខ្រស្រ ទរូ សព័្ទ ទនំាកទ់នំង អន្ត រក ូរ៉្រ 

ទាំង អស់     ទំ នង មន  បំណង    
បង្ហា ញ  ការ មិន ព្រញ ចិត្ត   ចំ- 
ពោះការ ខកខា នរ បស ់ករូ៉្រ ខាង- 
ត្របូង   មិន បាន ធ្វើ ឲ្រយ មន ការ រីក - 
ចម្រើន ដល់ ការ ទំនាក់ ទំនង 

អន្ត រកូ រ៉្រ  ហើយ ក៏ មន គោល- 
បំណង  ពង្រឹង អំណាចចរ ចា  
របស់ ខ្លួន  លើ   បញ្ហា  ឆ្លង កាត់ ព្រំ - 
ដ្រន រវាង ប្រទ្រស ទាំង ២ ។ 

 ក្រម៊ អ្នក ជនំាញ  បាន ថ្ល្រង ថា  
វិធាន ការ កាត់ ផ្តាច់ ខ្រស្រ ទូរ ស័ព្ទ 
ទំនាក់ ទំនង ច៊ង ក្រយ បំផ៊ត 
នោះ  ត្រវូ បាន គ្រ មើល ឃើញ ថា  
ជា កិច្ច ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង នា នា  
ដើម្របី   រៀបចំ  ការ  ការ ព  រ  និ ង   
ប្រមូលកា រគាំទ្រ     នៅ ក្នុង ស្រ៊ក   
នៅ ពី ក្រយ របប លោក គីម  
ជ៊ង អ៊៊ន ប្រឆាំង ការ  រិះ គន់ របស់ 
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង » ខណៈ  
ក្រង៊ ព្រយងុ យ៉ាង  ត្រវូ ត្រ ប្រឈម- 
ម៊ខ ផល វិបាក ផ្ន្រក ស្រ ដ្ឋកិច្ច  
ទ្វ្រដង នៅ ក្រម  ទណ្ឌ កម្ម 
សកលលោក   និង ការ ធា្លាក់ ច៊ះ 
ដោយ សារ ការ ឆ្លង រាល ដាលន្រ  

វី រ៊ស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទ- 
ថ្មី ដ៏  ចម្ល្រក ន្រះ ។ 

កាល ព ីព្រកឹ ថ្ង្រ អង្គារ  ប្រទ្រស-
កូ រ៉្រ ខាង ជើង   បាន ប្រកាស ថា  
ប្រទ្រស របស់ ខ្លួន នឹង កាត់ ផ្តាច់ 
ខ្រស្រ ទរូ សព័្ទ ទនំាក ់ទនំង អន្តរ ក ូរ៉្រ 
ទាំង អស់  នៅ រសៀល ថ្ង្រ អង្គារ 
ដ្រល នៅ ក្នុង នោះ រួម មន ខ្រស្រ - 
ទូរស័ព្ទ បនា្ទាន់  រវាង គណ បក្រស 
ពល ករដ្រល កំព៊ង គ្រប់ គ្រង 
អណំាច របស ់ក ូរ៉្រ ខាង ជើង  នងិ 
ការិ យ ល័យ ប្រធា នា ធិប តី      
កូ រ៉្រខាង ត្របូង ។ 

 វិធាន ការ នោះ  បាន ធ្វើ ឡើង 
ប៉៊នា្មាន ថ្ង្រ  ក្រយ ពី ប្រទ្រស      
កូ រ៉្រខាង ជើង  បាន ប្ត្រជា្ញា ល៊ប - 
ចោល ការិយ ល័យ ទំនាក់ - 
ទំនង អន្តរ កូ រ៉្រ  នៅ តាម ព្រំ ដ្រន 
ន្រ ទី ក្រ៊ង Kaesong  របស់ កូ រ៉្រ- 

ខាង ជើង  និង បិទ កម្ម វិធី ឆ្ល ង- 
កាត់ ព្រំ ដ្រន សំខាន់ ផ្រស្រង ទៀត 
ទាំង ស្រ៊ង  ដោយ បាន ប្រកាស 
ថា  ការ បង្ហាះ ខិត្ត ប័ណ្ណ ឃោ- 
សនា  ច្រញ ព ីប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខាង- 
ត្របងូ ថា  ជា ទង្វើ បង្ក សត្រវូ  ដ្រល 
បាន បពំន កចិ្ច ព្រម ព្រៀង សន្ត-ិ 
ភាព ជា បន្ត បនា្ទាប ់ រវាង ប្រទ្រស 
កូរ៉្រ ទាំង ២ ។ 

ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  បាន 
បញ្ជាក ់ថា  ការ សម្រច ចតិ្ត នោះ  
នឹង ត្រូវ ធ្វើ ឡើង ជា លើក ដំបូង  
នៅ ក្នុង វិធាន ការ ជា បន្ត បនា្ទាប់  
ប្រឆាំង ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  
ហើយ ថា  « កិច្ចការ សម្រប់ 
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  គួរ  ត្រ  
កា្លាយ   ទៅជា វិធា ន ការ មួយ  
ប្រឆាងំ ន ឹង សត្រវូ យ៉ា ងហ្មតច់ត ់
បំ ផ៊ត។

 លោក គីម  យ៊ង -យ៊ន  ជា 
សាស្តា្រ ចារ្រយ សិក្រសា ភាសា កូ រ៉្រ - 
ខាង ជើង  នៅ សាកល វិទ្រយា- 
ល័យ  Dongguk  នៅ ក្រ៊ង 
ស្រអ៊ូល  បាន ថ្ល្រង ថា ៖« វិធាន- 
ការ ច៊ង ក្រយ បំផ៊ត  បាន 
បង្ហាញ ឲ្រយ ឃើញ ស្រប ទៅ តាម 
ភាព ខា្លាំង  និង ការ មិន ព្រញ ចិត្ត 
តាំង ពី យូរ របស់ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ- 
ខាង ជើង  ចំពោះ ទំនាក់ទំនង 
អន្តរ កូ រ៉្រ ដ្រល បាន ជាប់គាំង  
និង គោល បំណង  ដើម្របី ពង្រឹង 
ការ បង្របួ បង្រមួ ក្នងុ  ស្រក៊  ដើម្របី 
ប្រឆាំង  ការ រិះ គន់ របស់ កូ រ៉្រ - 
ខាង ត្របូង   និងប្រ មូល ការ  គាំទ្រ     
របបគីម  ជ៊ងអ៊៊ន ។ 

លោ ក  ថា  ការសម្រចចិត្ត 
ន្រះ  ក ៏បង្ហាញ ព ីសា្ថានភា ពស្រដ្ឋ- 
កិច្ច  ធា្លាក់ច៊ះ ដ្ររ ៕ Yonhap/SKលោកស្រីគីមយូចុងប្អនូស្រីរបស់លោកគីមជុងអុ៊ន។រូបថតYonhap

 កូរ៉េខាងជើងកាត់ផ្តាច់ខេសេទូរស័ព្ ដើមេបបីេឆំាងនឹងការរិះគន់របស់បេទេស ករ៉ូេខាងតេបូង

ជនភៀសខ្លួន រូ៉ ហី៊ង យ៉ា ២៦០ 
នាក ់ ទៅដលប់េទេស   ម៉ាឡេសី៊

សី៊ជីនភីងថា  ទំនាក់ទំនងចិន-មី យ៉ាន់ម៉ា ស្ថិតនៅក្នុង-
ដំណាក់កាល សំខាន់ ផេសារភ្ជាប់អតីតកាល និងអនាគត
ក្រុងប៉្រកាំងៈ  ប្រធា នា ធិប តី 

ចនិ លោក ស៊ ី ជនី ភងី  បាន ថ្ល្រង 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា   ទំនាក់ ទំនង 
រវាង ប្រទ្រស ចនិ  នងិ ម ីយ៉ាន ់ម៉ា  
បច្ចុប្របន្ន  បាន ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ដណំាក ់កាល សខំាន ់មយួ ដ្រល 
ទទួល បាន ផល ប្រយោជន៍ ជា-
ច្រើន កាល ព ីមន៊  នងិ ឈាន ទៅ 
ថ្ង្រ អនាគត  ខណៈ ពិភព លោក 
កំព៊ង ចាប់ ផ្តើម ផ្លាស់ ប្តូរ យ៉ាង - 
ខា្លាំង  ដ្រល មិន ធា្លាប់ បាន ឃើញ 
ព ីមន៊  នៅ ក្នងុ រយៈ  ព្រល   ១    សត- 
វត្រសរ៍  មក ន្រះ ។ 

 នៅ ក្នុង សារ អប អរសាទរ គា្នា 
ទៅ វញិ ទៅ មក ជា មយួ សម ភាគ ី
ម ីយ៉ាន ់ម៉ា របស ់លោក  គ ឺលោក 
យូ  វិន  មី អ៊ីន ត៍  ដើម្របី ប្ររព្ធ ខួប 
ទំនាក់ ទំនង ការ ទូត ទ្វ្រ ភាគី 
លើក ទី ៧០  ប្រធា នាធិប តី ចិន 
លោក ស៊ី  ជីន ភីង  បាន ថ្ល្រង ថា  
លោក បានភា្ជាប់សា រៈសំ ខាន់   ដ៏    
ធំធ្រ ង  ទៅការរីកចម្រើន  ន្រ  
ទំនាក់ ទំនង ចិន- មី យ៉ាន់ ម៉ា ។ 

 នៅ ក្នុង សារ នោះ  លោក ស៊ី-
ជីន ភីង  បាន ថ្ល្រង ថា  ចាប់ តាំង 
ព ីការ បង្កើត ទនំាក ់ទនំង ការ ទតូ  
រយៈ ព្រល ជាង ៧០ ឆា្នា ំកន្លង ទៅ  
ន្រះ មិត្ត ភាព ចិន- មី យ៉ាន់ ម៉ា 
តាម ប្រព្រ ណី ដូច បង ប្អូន    ម ន 
ភាព រឹង ដូច ថ្ម ១ ដ៊ំ  ទោះ បី ជា 

មន ខ្រយ  ល់ ភ្លៀង បក់ បោក ខា្លាំង 
យ៉ា ង  ណា  ក្តី  ដោយ បាន បន្ថ្រម 
ថា   ប្រជា ជន ន្រប្រទ្រស ទាំង ២  
បាន ទទួល ផល ប្រយោជន៍ ពី 
ការ បង្កើត ទំនាក់ទំនង ទ្វ្រ ភាគី  
នងិ កចិ្ច សហប្រតបិត្តកិារ យ៉ាង 
ជ្រល ជ្រ  នៅ ក្នងុ វសិយ័ ផ្រស្រងៗ  
រវាង ប្រទ្រសរបស់ ពួក គ្រ។ 

 លោក ប្រធា នា ធិប តី បាន 
បញ្ជាក ់ថា   ប្រទ្រស ទាងំ ២  បាន 
គាទំ្រ នងិ មើល ថ្រ គា្នា ទៅ វញិ ទៅ 
មក  នៅ ក្នងុ សមរភមូបិ្រយទ៊្ធ នា 
ព្រល ថ្មីៗ ន្រះ  ប្រឆាំង ការ ឆ្លង - 
រាលដាល ន្រជងំ ឺក ូវដី ១៩ ដ្រល 
បាន បង្ហាញ អំពី សា្មារតី យ៉ាង- 
ច្របាស់របស់ សហគមន៍ ចិន- 

មីយ៉ាន់ ម៉ា  ដោយ មន  អនាគត  
រួមគា្នា ដ្រល បង្ហា ញពីកា រ រួ ម- 
ស៊ខ រួម  ទ៊ក្ខ   និង    ជិះ  ទូក ត្រ មួយ 
ជាមួយ គា្នា ។ 

 លោក ស៊ី  ជីន ភីង  បាន   រំឭក  
ព ី ដណំើរ ទស្រសន កចិ្ច ផ្លវូ រដ្ឋ របស ់
លោក ឡើង វិញ  ទៅ កាន់ ប្រ-
ទ្រស ម ីយ៉ាន ់ម៉ា កាល ព ីខ្រ មករា  
ទទលួ បាន ជោគ ជយ័  នៅ ព្រល 
លោក  នងិ លោក  យ ូវនិ  ម ីអ៊នី ត ៍ 
បាន ឈានដល់ ការ ឯក ភាព គា្នា 
យ៉ាង សំខាន់  ស្តី ពី ការ បង្កើត 
សហគមន ៍ចនិ -ម ីយ៉ាន ់ម៉ា មយួ  
ដ្រល មន អនាគត រមួ  ស្ថតិ នៅ- 
ក្រម កាលៈ ទ្រសៈ ថ្មី  ដោយ  
បង ្កើត    ការទំ នាក់ទំ នង        ទ្វ្រ ភាគី 

រវាងប្រទ្រស ទាំង ២ នៅក្នុង        
ស ក រា ជថ្មី ។ 

លោក ស៊ី  ជីន ភីង  បាន ថ្ល្រង 
ថា  លោក បាន ត្រៀម លក្ខណៈ-
រចួ ជា ស្រច  ដើម្របី ធ្វើ ការ ជាមយួ 
លោក វិន  មី អ៊ីន ត៍  ក្នុង ការ- 
ដឹកនាំ ទំនាក់ ទំនង ទ្វ្រ ភាគី  ទៅ 
តាម មគា៌ ន្រ ការ បង្កើត សហ-
គមន៍ ចិន -មី យ៉ាន់ ម៉ា  ដោយ 
មន  អនាគត រួម   និង អន៊ញ្ញាត 
ឲ្រយ ប្រជា ជន ប្រទ្រស ទាំង ២  ឲ្រយ 
កា្លាយ ជា អ្នក ជិត ខាង ល្អ  មិត្ត ល្អ  
ដ្រ គូ ល្អ  និង « បង ប្អូន » ល្អ ជា - 
រៀង រហូត ។ 

លោក ប្រធានាធិបតី  ចិន ស៊ី-
ជីន ភីង  បាន លើក ឡើង ថា   
ភាគី ទាំង ២  បាន បង្កើន ឲ្រយ មន 
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ កម្រិត ខ្ពស់ ទ្វ្រ ភាគី 
ទៅវិញ ទៅ មក    ពង្រឹងជំនឿ   
ទំន៊ក ចិត្ត នយោ បាយ ឲ្រយ គា្នា ទៅ 
វិញ ទៅមក  ធ្វើឲ្រយ កិច្ច សហ- 
ប្រតិបត្តិការ ជាក ់ ស្ត ្រងលើ      - 
វិស័យ ផ្រស្រង ៗ កាន់ ត្រមនភាព 
ស៊ីជម្រ   ពង្រឹង ការ សម្រប - 
សម្រលួ  នងិ កចិ្ច សហ ប្រតបិត្ត-ិ 
ការក្នុង ក្រប ខ ័ណ្ឌ ពហ៊ ភាគី  ។

លោក យូ វិន  មី អ៊ីន ត៍ បាន 
អរគ៊ណ ចិ ន  ចំពោះកា រជួយ មី- 
យ៉ានម់៉ា  ក្នងុកា រ ប្រយទ៊្ធ ប្រឆាងំ- 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ៕ Xinhua/SK

លោកប្រធានាធិបតីសីុជីនភីងចូលរួមកិច្ចប្រជំុនៅមហាកំព្រងប្រជាជន។AFP

ជនភៀសខ្លនួរូ៉ហីុងយ៉ាធ្វើការសាងសង់មជ្រឈមណ្ឌលចត្តឡីស័ក។AFP
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WHO ព្រមានថា វិបត្ត ិស ខុភាព  កាន់ត្រ ធ្ងន់ធ្ងរ នៅ...
តពីទំព័រ ១ ...ដឹក ទំនិញ លក់ 

តាម ដង ផ្លវូ  ដោយ សណំង ់ នងិ 
ការ សាង សង់ តៃូវ អនុញ្ញាត ឲៃយ 
ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ។ 

លោក Michael Oster-
gren ជា អ្នក គៃប់ គៃង ហាង - 
ទំនិញ Shakespeare  និង  
Co bookshop  នៅ អាផាត - 
មិន Manhattan's Upper 
West Side ជាទី ដៃល អតិ- 
ថិជន ជា ចៃើន  បាន មកដល់  
ភ្លាមៗ  កៃយ ពី បើក ឡើង វិញ 
នោះ   បាន និយា យ ថា៖ «  វា គឺ 
រឿង ល្អ  ដៃល បើក ឲៃយ ធ្វើ ដំណើរ 
ឡើង វិញ  នៃះ »។  

លោក បាន បន្ថៃម ទៀត ថា៖ - 
«មនុសៃស គៃប់ រូប  ចង់ ចៃញ ពី 
ផ្ទះ។  យើង កំពុង ជៃើស រើស ទី- 
កន្លៃង ដៃល យើង មិន បាន ទៅ 
កាល ពី ខៃ មីនា នោះ »។  

ខណៈ កៃុង ញូវ យ៉ក  បាន 
ឈាន ដល់ ដំណាក់ កាល បើក 
ឡើង វញិ  ហើយ បៃទៃស ខ្លះ នៅ 
អឺរ៉ុប  ដៃល រង ប៉ះ ពាល់ ខ្លាំង 
បំផុត បាន វិល តៃឡប់ ទៅ រក - 
ភព ធម្មតា វិញ នោះ អង្គការ 
WHO បាន រាយ ការណ៍ អំពី 
ករណី ឆ្លង ថ្មី ជា សកល ។ 

លោក បៃធាន អង្គការ សុខ - 
ភព ពិភពលោក តៃ ្រ ដូ ស អាដ ហា-  
ណមូ  ហ្គបឺៃី យៃ ស៊សុ  បាន ថ្លៃង 
ថា  ករណ ីឆ្លង ១៣៦ ០០០ នាក ់ 
តៃូវ បាន គៃ រាយ ការណ៍ ក្នុង 

រយៈពៃល ២៤ ម៉ោង ចងុ កៃយ 
ជា ចំនួន ចៃើន បំផុត ក្នុង ១ថ្ងៃ 
រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ  ដោយ 
ភគ ចៃើន នៅ ក្នងុ ចណំោម អ្នក- 
ឆ្លង ទាំង នោះ  នៅ អាមៃរិក  និង 

អាសុី ខង តៃបូង។ 
លោក បាន ថ្លៃង បៃ ប់ កៃុម - 

អ្នក សារ ពត័ ៌មាន ថា៖ «វបិត្ត ិនៃះ 
កាន់ តៃ ធ្ងន់ ធ្ងរ ឡើង  ទូ ទាំង សក ល -  
លោក ទោះ បីជា  សា្ថាន ភព នៅ 

អឺរ៉ុប  ល្អ បៃសើរ ឡើង ក្តី »។ 
ជំងឺ កូវើដ ១៩  បាន ឆ្លង ទៅ 

មនុសៃស ជាង ២១ ០០០ នាក់ 
និង សា្លាប់ យា៉ោង ចៃើន  នៅ ក្នុង 
កៃុង ញូវ យ៉ក  កៃយ ពី កៃុង 

ដៃល មាន បៃជាជន ចៃើន បំផុត 
របស់US កា្លាយ ជា កន្លៃង ផ្ទុះ  
ឡើង ជំងឺ រាតតៃបាត កាល ពី ចុង- 
ខៃ មីនា នោះ។  

លោក អភបិាល កៃងុ ញវូ យក៉  
Bill de Blasio  បាន សា្វាគមន៍ 
ចំពោះ ការ បន្ធូរ បន្ថយ ការ រឹត - 
បន្តឹង ជា លើក ដំបូង  ប៉ុន្តៃ បាន 
ពៃមាន ពល រដ្ឋ ទំាង អស់ ថា  ពួក-  
គៃ  តៃូវ តៃ បន្ត ការ រកៃសា គមា្លាត ពី 
គ្នា  និង លាង ដៃ ឲៃយ  ទៀង ទាត់។   

លោក  បាន ថ្លៃង បៃប់ CNN 
ថា៖« នៃះ គឺ ជា ពៃល វៃលា ដ៏ 
ជោគ ជយ័ សមៃប ់ពល រដ្ឋ កៃងុ- 
ញូវ យ៉ក  ដៃល បាន បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង ជំងឺ នៃះ » ។  

រហតូ មក ទល ់ពៃល នៃះ  ជងំ-ឺ 
កូវើដ ១៩  បាន បណា្តាល ឲៃយ 
មនសុៃស ៤០៤ ០០០ នាកស់ា្លាប ់ 
នៅ ទទូាងំ សកល លោក ដោយ 
ជាង ៧ លាន នាក់  បាន ឆ្លង  
ចាប់តាំង ពី ជំងឺ នៃះ  បាន កើត- 
ឡើង ដំបូង នៅ ក្នុង បៃទៃស ចិន 
នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០១៩  និង  ឆ្លង - 
រាល ដាល ទូទាំង សកល លោក  
ដោយ ធ្វើ ឲៃយមនុសៃស រាប់ ពាន់ លាន 
សា្នាក ់ក្នងុ ផ្ទះ  នងិ ធ្វើ ឲៃយ សៃដ្ឋ កចិ្ច 
ធា្លាក់ យា៉ោង ខ្លាំង ៕ AFP/PSA

ប្រជា ជន     រង់ចំ   ជិះ រ ថភ្លើង  នៅ ទីលាន  Times Square នៅក្នងុអំឡុងម៉ោងមមាញឹក      នៅថ្ង្រទី ១   ន្រ  ការ ប ើក ក្រងុញូ វយ៉ ក ឡើង វិញ កាលពីថ្ង្រទី ៨ខ្រមិថុនា ។ AFP

ក្រុម អាល់-ក្រដា និង  ជី ហាដ  វាយ លុកទ្រង់ទ្រយ-
ធំ ទៅ  លើ  ក ង  កមា្លាងំ សីុ រី បង្  ឲ្រយ  មនុស្រស ៤១ ន ក់ ស្លាប់ 

ក្រុង ប្ររូតៈ  កៃុម ឃ្លាំ មើល - 
សិទ្ធិ មនុសៃស  បាន ថ្លៃង ថា  កៃុម 
អាល់ កៃ ដា  ១កៃុម  បាន ដឹក-
នាំ ធ្វើ យុទ្ធ នា ការ វាយលុក 
ទៃង់ទៃយ ធំ មួយ  កាល ពី-
ថ្ងៃចន្ទ  បៃឆំង កង កមា្លាំង របប-
សុី រើ  នៅ ក្នុង បៃទៃស សុី រើ ភគ-
ពាយពៃយ  ដោយ បាន បង្ក ឲៃយ មាន 
ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា ជា ចៃើន លើក  
ដៃល បាន បណា្តាល ឲៃយ  យុទ្ធជន 
គំទៃ រដា្ឋាភិ បាល ១៩នាក់  និង 
ជន ជី ហាដ ២២ នាក់ សា្លាប់ នៅ 
ក្នុង ការបៃយុទ្ធ គ្នា នោះ ។ 

កៃុម ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុសៃស 
សុីរើបាន ថ្លៃង ថា ៖« កៃុម ជី ហាដ 
បាន ដកឹ នា ំដោយ កៃមុHurras 
al- Deen  បាន បើក ការ វាយ - 
បៃហារទៅ លើ ភូមិ ២ នៅ ក្នុង 
តំបន់ Sahl al-Ghab» ដៃល 
ជា តំបន់ មួយ នៅ ខៃត្ត ហា មា៉ោ 
ភគ កណា្តាល ។ 

 បៃធាន អង្គការ សិទ្ធិ មនុសៃស 
លោក  រា៉ាមី  អាប់ ឌៃល  រា៉ាហ៍-
មា៉ោន់បាន ថ្លៃង ថា  ពួក គៃ  បាន 
ដណ្តើម កាន់ កាប់ ភូមិ អាល់- 
ហា្វាតា តៃ  និង ភូមិ អាល់- មា៉ោ - 

ណា រា៉ា ក្នុង រយៈ ពៃល ដ៏ ខ្លី ។ 
 កៃុម ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុសៃស  

មាន មូល ដា្ឋាន នៅ អង់ គ្លៃស 
បាន ថ្លៃង ថា  កៃយ មក  កង - 
កមា្លាំង របស់ របប សុី រើ   បាន 
ដណ្តើម យក ភូមិ ទាំង នោះ មក 
កាន់ កាប់ វិញ  តៃឹម តៃ ប៉ុនា្មាន- 
ម៉ោង ប៉ុណោ្ណោះ  នៅ ចំពៃល មាន 
ការ វាយ បៃហារ ផ្លូវ អាកាស ជា- 
ចៃើន លើក របស់ រុសៃសុី  និង ការ- 
បាញ់ ផ្លាង កាំ ភ្លើង ធំ ទៅ លើ 
កៃុម អាល់ -កៃ ដា នោះ ។ 

 លោក អាប់ ឌៃល  រា៉ាហ៍ មា៉ោន់ 
បាន ថ្លៃង ថា  ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា 
ជាចៃើន លើក  បាន បង្ក ឲៃយ 
ទាហាន រដា្ឋាភិ បាល សុី រើ ចំនួន 
១៩ នាក់  និង យុទ្ធ ជ ន  ជីហាដ 
២២ នាក់ ផៃសៃង ទៀត  សា្លាប់  នៅ 
ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ គ្នា យា៉ោង ស្វិត- 
សា្វាញ នៅ ទី នោះ ។ 

 យុទ្ធនា ការ វាយ លុក ទៃង់ - 
ទៃយ ធំ  តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ 
ក្នងុ តបំនន់ៃខៃ ត្ត   អុដី លបី  ដៃល 
គៃប់ គៃង ដោយ កៃុម ជីហាដ  
និង ឧទា្ទាម  ជា ទី តំាង ឈរជើង 
ចងុ កៃយរបសព់កួគៃ  ក្នងុ   ការ- 
បៃឆំង របបសុីរើ៕  AFP/SK

បុរសសីុរី   មា្នាក់   ដើរ ឆ្លង កាត់ រថយន្ត  យោធា អាម្ររិក ដ្រល យាម ល្របាត នៅក្នងុ 
   តំបន់ជន បទ ដ្រ ល  ក្រមុ  អាល់់-ក្រដា បើក ការ  វាយ  ប្រហារ  ទ្រង់ទ្រយធំ។ AFP



ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ : សម្លឹងឃើញភាពលំបាក
របស់មនសុស្ស្ីដចូគ្នាដល្មនិអាច
ទៅសាលារៀនឬបំព្ញការងារដូច
ធម្មតានៅព្លមករដូវស្្តីជនជាតិ
ដាណមឺ៉ាកនងិជនជាតិហសី៊្មបាវ៉្បាន
សហការគ្នាបង្កើតអង្គការPeriod
Prideនងិយទុ្ធនាការជរំញុកនូសសិស្
ស្ីឲ្យមកសាលារៀនក្ន៊ងព្លមន
រដូវឬKeepOurGirlinSchool
ដើម្បីអប់រំសិស្សនិស្សិតស្ីអំពីការ-
ថ្ទាំសុខភាពនិងរក្សាអនាម័យនា
អំឡ៊ងព្លមករដូវប្ចាំខ្។
បច្ច៊ប្បន្នក្ុមការងាររបស់Period

Prideកពំងុស្វង្រកដ្គូសហការនៅ
ប្ទ្សនីមួយៗនៅក្ន៊ងពិភពលោក
ក៏ដូចជាក្ន៊ងប្ទ្សកម្ព៊ជាផងដ្រ។
សហសា្ថាបនកិទាងំ២មកពីតបំន់២

ផ្ស្ងគ្នាអ្នកស្ី TrineSigអាយុ
៤៧ឆ្នាំមកពីបទ្ស្ដាណមឺ៉ាកនងិ
អ្នកស្ីThelmaMafukidzeអាយុ
៣៤ឆ្នាំមកពីហ្សី៊មបាវ្៉បង្កើតយុទ្ធនា-
ការន្ះឡើងព្ះពកួគ្ជឿថាដរាប
ណាមនុស្សម្នាមិនផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្ី
គ្ប់រូបទទួលបានការអប់រំ និងប្ើ-
បស្់ផលតិផលរកស្ាអនាមយ័ព្ះ
កង្វះខាតសម្ភារប្ើប្ស់ព្លមក

រដវូនៅត្ជាបញ្ហាដធ៏ំរារាងំស្ត្ីពកីារ-
ស្វ្ងរកសកា្តានុពលរបស់ពួកគ្។
ការពិភាក្សារវាងអ្នកទាំង២ បង្កើត

ឲ្យមនអង្គការPeriodPrideនិង
យទុ្ធនាការឲយ្ក្មង្ស្ីទៅសាលារៀន
ពល្មករដវូតាងំពីថ្ងទ្ី៤ខ្តលុាឆ្នាំ
២០១៨ដល្យទុ្ធនាការន្ះត្វូបាន
ចូលរួមពីសំណាក់យុវជនតាមប្-
ទ្សនីមួយៗទូទាំងពិភពលោក។
យុទ្ធនាការន្ះមនបំណងជួយ

ដោះស្យវិបត្តិក្ន៊ងព្លមករដូវ
របស់ស្្តីនៅតាមសហគមន៍ដ្ល
ងាយរងគ្ះនិងមនការខ្វះខាត
ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថ៊ព្មទាំងដើម្បីបង្កើន
ចណំ្ះដងឹអពំីសខុភាពអនាមយ័ក្នង៊
ព្លមករដូវច្ើនជាងការបងា្ខាំង
ពួកគ្ឲ្យនៅផ្ទះ។
អ្នកទាងំ២បាននយិាយថា៖«យើង

នងឹមនិអង្គយ៊ដោយមនិធ្វើអ្វីទាងំអស់
ហើយចាំមើលភាពខ្វះខាតនៅព្ល
មករដវូរាងំស្ទះដល់ការបញ្ចញ្សកា្តា-
នុពលរបស់ក្ម្ងស្ីក្ន៊ងវ័យសិក្សា
ហើយត្វូខកខានការសកិស្ារៀងរាល់
៤ថ្ង្ក្ន៊ង១វដ្តរដូវ។
អ្នកនាងThelma ដ្លធ្លាប់ជា

គ្ូបង្ៀននៅតាមសាលាជនបទ
សង្ក្តឃើញក្ម្ងស្ីជាច្ើនត្ង
អវត្តមនក្ន៊ងថា្នាក់យា៉ាងហោចណាស់

៣ទៅ៤ថ្ង្ក្ន៊ង១ខ្ដោយសារ
កង្វះខាតលទ្ធភាពប្ើប្ស់សម្ភារ
អនាម័យព្លមករដូវ។
ក្យមក Thelmaព្យាយាម

សិក្សានិងធ្វើការណ្នាំបច្ច្កវិទ្យាថ្មី
និងបានណ្នាំផលិតផលក្ណាត់
អនាមយ័ដល្មនិឆ្លងមរ្ោគនងិរកស្ា
អនាម័យបានល្អអាចជួយផ្លាស់ប្តូរ
ការរស់នៅរបស់ក្ម្ងស្ីជាច្ើននៅ
តាមតំបន់ជនបទដ្លកំពុងត្ូវការ
សម្ភារអនាម័យ ហើយអាចធនា
បានថាពួកគ្នៅត្អាចបន្តការទៅ
សាលារៀនទោះជាព្លមករដូវ។
ចំណ្កឯ Trineបានចាប់ផ្តើម

ស្វង្រកមធយ្ាបាយដោះសយ្បញ្ហា
សខុភាពស្ត្ីពល្មករដវូ។ការសវ្-
ជ្វ របស់អ្នកស្ីបានបងា្ហាញថា
ពលរដ្ឋនៅសហគមន៍មួយចំនួននៅ
ត្ហាមប្មមនុស្សស្ីនៅក្ន៊ងផ្ទះ
មនិឲយ្ចញ្ទៅសាលារៀននងិកន្លង្
ធ្វើការក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លមករដូវ។
អ្នកស្បីានលើកឡើងថា៖«ហត្-ុ

ផលមយួក្នង៊ចណំោមហត្ផុលដល្
ធ្វើឲ្យមនការហាមមិនឲ្យច្ញទៅ

ក្គឺកង្វះខាតក្ណាត់អនាម័យ
និងព័ត៌មនអប់រំស្តីពីការរក្សាអនា-
ម័យឲ្យបានត្ឹមត្ូវ។ប៉ុន្ត្ក្ណាត់
អនាម័យដ្លអាចបោកនិងប្ើ-
បស្់ឡើងវញិបានអាចជាផ្នក្មយួ
ក្ន៊ងការដោះស្យបញ្ហាទាំងន្ះ»។
មុនបង្កើតPeriodPrideនៅឆ្នាំ

២០១៤អ្នកស្ី Trineនិងមិត្តភក្តិ
អ្នកស្មី្នាកទ់ៀតបានបញ្ជនូកណ្ាត់
អនាម័យបរិសា្ថានជាង ១លាន
ក្ណាត់ទៅកានត់បំន់ដ្លមនស្ត្ី
កពំងុត្វូការពកួវាខា្លាងំបផំតុហើយវា
ក៏បានចូលរួមចំណ្កយា៉ាងខា្លាំងក្ន៊ង
ការលបុបបំាត់ភាពអាម៉ាស់ពីបឡ្ាក់
សម្លៀកបំពាក់ចម្លងម្រោគនិងការ-
ផ្តាច់ខ្លួនពីសង្គមនៅព្លមករដូវ។
សហសា្ថាបនិកជនជាតិដាណឺម៉ាក

បានឲ្យដឹងទៀតថា៖ «កាលពីថ្ង្ទី
២៨ខ្ឧសភាឆ្នាំ២០២០ ជាទិវា
អនាម័យន្ការមករដូវ Period
Prideបានអញ្ជើញក្ុមការងារនិង
មិត្តភក្តិ ចូលរួមធ្វើការច្ករំល្ក
ចំណ្ះដឹងនិងរឿងរា៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹង
សុខភាពព្លមករដូវ។កម្មវិធីន្ះ

រៀបចំឡើងនៅលើបណា្តាញទំនាក់-
ទំនងសង្គមWhatsAppនិងធ្វើការ
ពិភាក្សាគ្នាព្ញ១ថ្ង្ដោយមនការ-
ចូលរួមពីស្ី្តដ្លជាមតាក្ម្ងស្ី
ស្ត្ីវយ័ជទំង់នងិបរុសសរបុបហ្ល្
២៥០នាក់ដើម្បីចូលរួមអបអរ ទិវា
អនាម័យន្ការមករដូវន្ះ»។
ទោះបីជាទិវាអនាម័យន្ការមក

រដូវន្ះបានបញ្ចប់ ប៉ុន្ត្ក្ុមការងារ
របស់ PeriodPrideនៅត្បន្ត
សកម្មភាពនៅលើបណា្តាញសង្គម។
អ្នកស្ីបានTrineបន្តឲ្យដឹងថា៖

«យើងនឹងស្វ្ងរកយុវទូតតំណាង
ឲ្យក្ុមមនុស្សវ័យជំទង់ និងកុមរ
ដូចដ្លយើងមនគម្ងបង្កើត
ក្ុមយុវទូតពិស្សនិងផ្តល់ឱកាស
ឲ្យពួកគ្បំព្ញកាតព្វកិច្ចជារៀង-
រាល់ខ្ជាមួយក្ុមការងារនៅក្ន៊ង
ប្ទ្សនងិតំបន់ដ្លពកួគ្រស់នៅ
យោងទៅលើការអបរ់អំពំីអនាមយ័នា
ព្លមករដូវន្ះ»។
ព័ត៌មនបន្ថម្សូមចូលទៅកាន់

ហ្វស្បុ៊ក@PeriodPrideឬអីមុល្
ts@realreliefway.com៕

www.postkhmer.com

Period Pride ស្វែង  -
រក យុវទូត យុទ្ធនាការ  
ជំរុញ ក្មែង  សែ ីកំុ ខក ខាន 
ការ សិកែសាពែលមករដូវ 

កេណាត់ អនម័យ ដេល អាច បោក បាន    រួមចំណេក  ជំរុញ ឲេយ ក្មេង សេីទៅសាលារៀន អំឡុង ពេល មក រដូវ ។ រូបថតAFP

ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៤ អ្នកសេ ីTrine និងមិត្តភក្ដ ិ បញ្ជនូ  ១លាន កេណាត់អនម័យជូនស្តេ ីកេកីេ ។ រូបថតសហការីអ្នកសេ ីThelma   ជឿ ថា យុទ្ធនការនឹង ជួយ ឲេយ ក្មេង សេ ីទទួល បាន ឱកាស អប់រំ ពេញលេញ  ។ រូបថតសហការី



LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣ថ្ងៃពុធ ទី១០ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

ក្រងុហាណយូ : ហងួ បាន រម្លតូ  កនូ 
២ដង ក្នុង រយៈ ពៃល ២ឆ្នាំ ។ គ្មាន 
នរណា បាន និយាយ ជាមួយ នាង អំពី 
បញ្ហា ផ្លូវ ភៃទ  ទាំង ឪពុក ម្ដាយ ទាំង 
គៃូ បងៃៀន និង សូមៃបីតៃ មិត្ដភក្ដិ ដៃល 
បាន ដឹង តិច តួច បំផុត ពី នាង ។ 

យវុតវីយ័ ២០ឆ្នា ំរបូ នៃះ បាន ឲៃយដងឹ 
ថា ៖ « គរួ ឲៃយ ខ្លាច បផំតុ ពៃល បាន ដងឹថា 
ខ្ញុ ំមន ផ្ទៃពោះ ។ ខ្ញុ ំគតិ ថា បើ មន ការ- 
អប់រំ អំពី បញ្ហា ផ្លូវភៃទ យើង នឹង ធ្លាក់ 
ចូល ក្នុង អនា្ទាក់ ជីវិត នៃះដៃរ »។ 

មនិ មៃន តៃ ហងួ ទៃ ដៃល កើត បញ្ហា 
នៃះ ។ កង្វះ ការ អប់រំ ផ្លូវភៃទ ទាំងនៅ 
ផ្ទះ ឬ សាលារៀន ក្នុង បៃទៃស 
វៀតណាម ជា លទ្ធផល នៃការ ពឹង- 
អាសៃ័យ លើ ការ រម្លូត កូន ជា វិធន ការ 

គៃប់ គៃង កំណើត ។ 
កញ្ញា លិញ ហួង អាយុ ២៣ឆ្នាំ 

កំពុង បំពៃញ បៃសកកម្ម ផ្លាស់ ប្ដូរ 
អត្ដចរិត ហួស សម័យ ក្នុង បៃទៃស មិន 
ធ្លាប់ បើក ទូលាយ ក្នុង ការ ជជៃក អំពី 
បញ្ហា សចិ  ឬ ភៃទ សម្ពន័្ធ  បាន នយិាយ 
ថា ៖ « ការ ជជៃក អំពី សិច មិន មៃន ជា 
បៃធន បទ តៃូវ ហាម ឃាត់ ឡើយ »។ 

លិញ   បាន រំឭក ថា គៃូ ជីវវិទៃយា 
បងៃៀន មុខ វិជា្ជា បន្ដ ពូជ ដោយ មិន 
ពនៃយល់ អ្វីទៅជា សិច ទៅកាន់ សិសៃស 
សាលា អាយុ ខ្ទង់ ១៣ឆ្នាំ ដៃល មិន 
មន បំណង ចង់ ដឹង ដៃរ នោះទៃ ។  

យុវតីរូបនៃះ បាន ឲៃយដឹងថា ឪពុក 
ម្ដាយ មនិ ដៃល លើក យក បញ្ហាផ្លវូ ភៃទ 
មក និយាយ  ហើយ សង្គមក៏ មិន ខ្វាយ 

ខ្វល់ អ្វី ទៅ ជា ការអប់រ ំផ្លូវភៃទ និង ធ្វើ 
តាម របៀប ណា ឡើយ ។ 

ជាមួយ មិត្ដភក្ដិ អាយុ ខ្ទង់ ២០ឆ្នាំ 
ស្ដើង លិញ បាន បង្កើត កៃុមហ៊ុនថ្មី 
ដៃល អប់រំ ពី បញ្ហា សុខភាព ផ្លូវ ភៃទ 

WeGrow Edu ក្នងុ ទតីាងំការងារ រមួ 
នៅ កៃុង ហាណូយ ជា ទី ដៃល ពួកគៃ 
រៀបច ំកញ្ចប ់កាដ ូញាត ់សឡំ ីអនាមយ័ 
ឧបករណ៍ តៃស្ដ គភ៌ និង សៃម អនា-
ម័យ ពៃមទាំង ការណៃនាំ អំពី វិធី និង 

ពៃល វៃលា ដៃល យុវវ័យ គួរ បៃើ វា ។ 
នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ តួលៃខ រម្លូត កូន 

ផ្លូវការ បាន ធ្លាក់ ចុះ មក តៃឹម ១២ 
ករណី សមៃប់ រាល់ កំណើតទារក  
១០០នាក់ ទោះបីជា  UNFPA បាន 
ឲៃយ ដឹងថា តួលៃខ ពិត តៃូវបាន ជឿ ថា 
មន ខ្ពស់ ជាង នៃះ ក្ដី។ 

WeGrow Edu ដៃល បាន ទទួល 
មូលនិធិ  ១ ផ្នៃក ពី សា្ថានទូត អាមៃរិក 
បៃចា ំវៀតណាម ពៃលនៃះ កពំងុ ធ្វើ ការ 
ជាមួយ សាលា រៀន ចំនួន ២០ នៅ 
កៃុង ហាណូយ ។ ខណៈ បៃអប់ កាដូ 
មន តម្លៃ ៥០ដុលា្លារ ដៃល លើស ពី 
សមត្ថភាព របស់ ឪពុកម្ដាយ វៀត-
ណាម ទទូៅ កញ្ញា លញី បាន នយិាយ 
ថា តមៃូវ ការ មន ខ្ពស់ ។ 

នាង និយាយ  ថា ៖ « ពៃល មិត្តភក្ដិ ខ្ញុំ  
ទទលួ បៃអប ់កាដ ូ គៃ បាន សារភាព ថា 
ជា លើក ដំបូង ហើយ ដៃល បាន សា្ទាប 
សៃម អនាម័យ »៕ AFP/HR

ក្រុង ស្រអ៊ូល : ដោយ បៃើ ពៃល តៃ 
២៤ម៉ោងកៃុម អ្នក គំទៃ តារា ចមៃៀង 
K-pop  ឈាន មខុ  BTS បាន រៃ អងា្គាស 
បៃក ់នងិ បរចិា្ចាគ បៃក ់ ១ លាន ដលុា្លារ 
ទៅដល់ ចលនា  Black Lives Mat-
ter ដៃល បៃកួត បៃជៃង នឹង ទឹក បៃក់ 
ស្មើ គ្នា ពី   កៃុម តារា  ៧ដួង នៃះ ។ 

អ្នក ចាត់ ការ កៃុម នៃ ផលិតកម្ម Big 
Hit Entertainment បាន ឲៃយ ដឹង 
កាល ព ីចងុ សបា្ដាហ ៍ថា ពកួគៃ នងិ កៃមុ 
ចមៃៀង BTS កំពុង តៃ លៃបី ខ្លាំង ក្នុង 
ពិភព លោក បាន រួម គ្នា បរិចា្ចាគ បៃក់ 
១លាន ដុលា្លារ ដល់ ចលនា បៃយុទ្ធ 
បៃឆំង នឹងការ រើស អើង ជាតិ សាសន៍ 
នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ដៃល បង្ក ឡើង 
ដោយ ការ ចាប់ ចង ជន ជាតិ សៃបៃក ខ្មា 
ដៃ ទទៃ ម្នាក ់ព ីសណំាក ់មន្ដៃ ីប៉លូសិ  រចួ 
សង្កត់ ក  រហូត ដល់ សា្លាប់ ។ 

កៃមុ BTS បាន សរសៃរ លើបណា្ដាញ  
សង្គម ព ីសបា្ដាហ ៍មនុ  ដៃល កៃយ មក 
តៃូវបាន ចៃករំលៃកបន្ដ បៃមណ ១ 

លាន ដង ថា ៖ « យើង បៃឆំង នឹង ការ- 
រើស អើង ជាត ិសាសន។៍ យើង ថ្កោល- 
ទោស ចំពោះ អំពើ ហិងៃសា »។ 

ភា្លាម ៗ  នោះ សៃចក្ដី បៃកាស របស់ 
ផលតិកម្ម Big Hit Entertainment 
បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ  #MatchAMillion 
hashtag ទទូៅ ទាងំពិភព លោក តាម- 

រយៈ Twitter ជាមួយ កៃុម អ្នក គំទៃ 
តារា ចមៃៀង BTS ឈ្មាះ One in an 
Army បាន បង្កើត គមៃង បរិចា្ចាគ 
តាម អនឡាញ ។ 

កាល ពៃល ពៃឹក ថ្ងៃ ចន្ទ One in an 
Army បាន បៃកាស ថា ពួកគៃ បាន រៃ -  
អងា្គារ បៃកជ់ាង ១លាន ដលុា្លារ ព ីម្ចាស ់

ជំនួយ ជិត ៣៥០០០នាក់ ។ 
ពួកគៃ បាន ឲៃយដឹង ក្នុង Twitter ថា ៖ 

« ដចូ នងឹ កៃមុ ចមៃៀង BTS យើង អាច 
បរិចា្ចាគ បៃក់ ១ លាន ដុលា្លារ ដើមៃបី ជួយ  
មូលនិធិ សមៃប់ អ្នក តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន 
ពី បទ កូដកម្ម បៃឆំង នឹង ប៉ូលិស  និង 
ឧបត្ថម្ភ ដល់ កៃុម ចលនា ផៃសៃង ៗ  ដៃល 

ដឹក នាំដោយ ជន ជាតិ សៃបៃក ខ្មា »។ 
អ្នក គំទៃ ជា ជនជាតិ សៃបៃក ខ្មាម្នាក់ 

បាន សរសៃរ ថា ៖ « ខ្ញុំ មក ពី ទីកៃុង 
ឡុងដ៍ ។ ម្ដាយ ខ្ញុំ តៃូវ ពុះពារ នឹង ការ- 
រើស អើង ពៃញ មួយ ជីវិត គត់ ហើយ ។ 
ខ្ញុំ មន មទនភាព  នឹង  កៃុម នៃះ ថា ខ្ញុំ 
ពិត ជា គំទៃ ខ្លាំង »៕ AFP/HR

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ តារា ចម្រៀង កូរ៉្រ ខាង ត្របូង BTS នៅ ប៉្រកអឺរ៉ុប ។ រូបថត AFP

យុវតីសម័យថ្មីវៀតណាម
ចុះអប់រំក្មេងជំទង់ពីបញ្ហា
ផ្លវូភេទដ៏រសើបក្នងុសង្គម

២៤ម៉ោងអ្នកគំាទេBTSរេអង្គាសបាន១លានដុលា្លារបរិច្ចាគចលនាសិទ្ធិសេបេកខ្មៅ

នៅវៀតណាម យុវវ័យ មិន ពិបាក ក្នុងការ ស្វ្រងរក វិធី ពន្រយា រកំណើត ទ្រ  ត្រ សង្គម ចាត់ទុកថាជាទង្វើមិនសមរម្រយ  ។ រូបថត AFP

ក្រុម WeGrow Edu បង្រៀន សិស្រស ប្រុស   ពី ការ ពាក់ ស្រម អនាម័យ ។ រូបថត AFP កញ្ញា លិង ហួង អាយុ ២៣ឆ្នា ំ បំព្រញប្រសកកម្ម អប់រំសុខភាពផ្លវូភ្រទ។ រូបថត AFP

ក្រុមចម្រៀង BTS សម្ដ្រង ជាមួយតា រារ៉្របអាម្ររិក  Lil Nas X  ។ រូបថត AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី១០ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ៥ រោច ខៃជៃស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី១០ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ ង ខ ្ព  ស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា ផ ្នៃក អ ក  ៃសរ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ  អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ     មិ ន  ឲៃយ មា  ន ភា  ព ធ្ងន់ ធ្ងរ បាន ។ការ     - 
 បៃកប   របរ រកទទលួ ទាន នានាបាន   ផល ចណំៃញ ជា        
ធម្មត  ។ រី ឯ  បញ្ហា  ស  ្នៃ ហ     វញិ    គ ូស្នៃហ ៍ នងឹ មាន   ភាព-  
អធៃយា   សៃ័ យ គ្នា បាន  ល្អ បៃសើរ និង សុខសាន្ត   ។    

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។ ការនិយាយ ស្តី មាន - 
អ្នក ខ្លះ យក  ចតិ្ត ទកុ ដាក ់សា្តាប ់ឯអ្នក-  
ខ្លះ  ទៀត ពៃងើយ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  
ហៃត ុនៃះ តៃវូ បៃយត័្ន  ការ នយិាយ   ស្ត ី 

បន្តិច ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲៃយ បាន ហ្មត់ ចត ់ មុន នឹង 
នយិាយ ទៅអ្នក ផង។   ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា នងឹ បាន ផល បង្គរួ   សខុភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ    ផ្លូវ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា 
ស្នៃហគូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ ការ- 
បំពៃញ  កិច្ច ការ ងារ ផៃសៃង ៗ  តៃង 
ទទួល  បា ន ជោគ ជ័យ គួរ ជា ទី គប់- 
ចិត្ត ។ រីឯ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី- 

ជិត  ឆ្ងាយ  តៃង តៃ មាន គៃ ទទួល រាក់ ទាក់  មាន ទឹក- 
ចិត្ត បៃកប  ដយ ក្ត ីសោមនសៃស រី ករាយ  និង ពោល - 
ពាកៃយ  សម្ត ីពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲៃយ គៃ 
សៃឡាញ់  ចូល ចិត្ត ។ ទោះយា៉ាង ណា គួរ តៃ យកចិត្ត - 
ទុក ដាក  ់ ខ្លាងំ ទៅ លើ បញ្ហា សុខ ភាព  និង ស្នៃហ។    

រាសីមធៃយម ។ កត្តា ចមៃបង គួរតៃ  យក ចិត្ត - 
ទុក ដាក់ ទៅ  លើ សុខ ភាព ទំាង ផ្លវូកាយ 
និង ផ្លវូ ចិត្ត  បៃសិន បើ ពំុ នោះ ទៃ នឹង 
បណា្តាល ឲៃយ មាន  ហៃតុ ការណ៍ អាកៃក់ 

កើត  ឡើង ដល់ លោក អ្នក ។ ថ្ងៃនៃះ ការ ពោល ពាកៃយ សម្ត ី
មិន  ពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង  និង មិន មាន សមត្ថភាព 
បំ ពៃញ ការ ងារ បាន ល្អ ធ្វើ ឲៃយ មុខ របរ តៃវូ ខត បង់  ខ្វះ ការ- 
ជួយ   ជៃម ជៃង ពី មនុសៃស ជំុ វិញ។  ចំពោះ បញ្ហា ស្នៃហ 
វិញ  គូស្នៃហ៍ មាន  ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ដូច សភាព ធម្មត ។    

រា សី  ឡ    ើ ង  ខ ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា ន  ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យាយីដយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ       ចៃើន តៃ បាន ដយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត    ្ថ   ភា ព  ដ   ះ  ស  ៃ យ បញ្ហា ឬធ្វើការ សមៃច-    
ចតិ      ្ត     ផៃសៃង ៗ បាន ល្អ ។  ចណំៃ កឯ   សៃច ក ្ត ី  ស្នៃហ     វញិ 
ក៏   មា  ន    ការ   យ    ល ់ ចិ ត្ត  គ  ្នា ល្អ ដៃ រ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា  តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕      

រាសី ឡើង ខ្ពស់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
ការ       ងារ ផៃស ៃ ង ៗ  រមៃង ទទួល បានផល  
តប  ស្នង   គួរ ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយាយ ស្តី 

បៃកប    ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស ភាព  ល្អ   ពោលគឺ   ទឹកចិត្ត បៃកប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត  គ្នា   ធម្មត មិន បង្កើត ក្តី ខ្វល់ ខ្វាយអ្វី ឡើយ។

រាសីឡើ  ង ខ   ្ព ស់ត  ៃ ដៃត  ។ ការ និយាយ-   
ស្ត ីបៃកប    ដ  យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្ត ីដៃល និយាយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វិ ភាគ ឲៃយចៃបាស់លាស់ មុន នឹង 

មាន   ការ ហស្ត ីចៃញ ទៅ កៃ  ។  សៃចក្ត ីស ្នៃហ 
ពោរ   ពៃញ  ដ  យ     ភ   ក្ត ីភា ព    និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អនិ   នឹង គ្នា ។ រីឯការ បៃក ប របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន     ផល ចំ   ណៃ    ញ   គួ រ ជា  ទី គ ប់  ចិត្ត  ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ការបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។       

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។ ហនភិយ័ ដៃល  
លោក      អុ្នកអាច នងឹ បៃឈម ទាក ់ទង 
នឹង    ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង ការ បំពៃញ - 
ការ ងារ  ផៃសៃង។ ការ ចរចា ផៃសៃងៗ  ម និ      

ថា  ទាក ់ទង នឹង ការងារ ឬ មុខ ជំនួញ  ក្តី  សងៃឃឹម 
ជោគ        ជ័យ មាន តិច តួច តៃប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ   ផៃសៃងៗ នឹងបានដយសារ មាន ការ បៃងឹ- 
បៃង    ខ្ពស ់នងិមាន ក្ត ីហត ់នឿយចៃើន។ ចណំៃក   
ឯ  ការ   បៃកប របរ រកសុី មិន មាន ផល ល្អ ឡើយ។ 

 រាសីមធៃយម   ។ ការ ពោល  ពាកៃយ សម្តី ធ្វើ 
ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ច ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន   សមត្ថភាព  ក្នុង ការ បំពៃញការ -  
ងារ   បៃកប ដយ សា្មារតី បៃុង បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ    ឲៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ ដំ-  
ណើរ        ទៅ  ទី ជិត   ឆ្ងាយ    បា នសុខសបៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ 
បៃងុ បៃ យត័្ន ដៃរ  ។ រឯី លាភ សកា្ការ ៈ     វញិ    គ ឺទទលួ  បាន 
ផល  បង្គួរ  ប៉ុ ណ ្ណោះ  ។ ចំ ពោះ បញ្ហា ស្នៃហ វិញមាន 
ការ អធៃយាសៃ័យ    និង ចៃះ យោគយល់ គ្នា ផងដៃរ។  

-  

 រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។  សខុភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល  ់ អ្វី ឡើយ ។  រីឯ ការ បៃកប របរ - 
រក ទទួល  ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន ផល-  

ចំណៃញ   តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក ។ ចំពោះ ដំណឹង  ដៃល ទទួល បាន ធ្វើ ឲៃយ  
លោក     អ្នក មាន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។   ចំណៃក 
ឯ   ការ ធ្វើ ដណំើរ ទៅ កាន ់ទជីតិ ឆ្ងាយ វញិរមៃង មាន 
សុវត្ថិ ភាព ល្អ តៃ ក៏ តៃូវ បៃុង បៃយ័ត្នផងដៃរ។  

 រាសីសៃតុចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទួល ទាន  បាន ផល មិន សូវ  ជា   ល្អ 
បុ៉នា្មាន ទៃ  គួរតៃ ពិនិតៃយឲៃយ បាន  
ល្អតិល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច- 

ពៃមពៃៀងអាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណៃក ឯ ការ  - 
បំពៃញ  ការងារ ផៃសៃងៗអាច នឹង បៃទះ នូវ ឧប សគ្គ 
ចៃើន  ។ រីឯការ សមៃច ចិត្តនានា  គបៃបី រកអ្នក ណា 
ដៃល  គួរឲៃយ ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃកឹៃសាយោបល់ ទើប ជាកា រ - 
ល ្អ  បៃសើរ និង មិន  មាន ការ ថ្លាះ ធ្លាយឡើយ។     

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  រាល់ការ - 
បំពៃញនូវ ការ  ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង - 
ទទលួ   ផល តប ស្នង គរួ ជាទ ីពៃញ- 
ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត - 

ឆ្ងាយ  បៃ កប ដយ សុវត្ថិ ភាព ។  ការ និយាយ  ស្តី 
បៃកប ទៅ   ដយ ឧត្តម គត ិ សខុ ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន 
ស ភាព   ល្អ   ពោល  ចិត្ត បៃកប ដយ  មៃត្តា  ករុណា 
ចពំោះ ម នសុៃស  នងិសត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ នានា 
សុទ្ធ សឹង ជា ដំ ណឹង ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។    

អ្នកសៃ ីលឹម សុភាព  ជាគៃសួារ កសិករ ដំបូង  នៅ កៃងុ ប៉ៃលិន ដៃល បៃកប របរ ដំា ទំពំាង បារំាង   ។ រូប សហ ការី

របរដំាទំពំាងបារំាងជួយកសិករ១១គ្រសួារ
នៅប៉្រលិនឲ្រយមានជីវភាពរស់នៅសមរម្រយ

បា៉ាន់ រិទា្ធា  

កៃុង ប៉ៃលិនៈ កាល ពីពៃល 
សាក  លៃបង ដាំ ទំពាំង បារាំង-  
លើក ដំបូង  នៅ ឆ្នាំ ២០១៦ 
គៃួសារ អ្នកសៃី  លឹម សុភាព 
តៃវូ     បាន   អ្នក ជតិ ខង  នៅក្នងុ ភមូ ិ 
ពៃប ជៃយ ថា មនិ ដងឹ ដា ំហើយ  
យក ទៅលក់  ឲៃយ អ្នក ណា ឬ ឲៃយ  
អ្នកណា  ទទួល   ទាន  ពៃះ  វា ជា  
បៃភៃទ ដំណាំ  បន្លៃ បរទៃស    តៃ  
មិ ន ឈ្នះសៃចក្តី ពៃយាយាម និង 
ការ ខំជម្នះ ដាំ រហូត ដល់  បាន    
ផល   និង មាន ទី ផៃសារ លក់ ដើមៃបី 
ជីវ ភាពគៃួសារ  បាន សម  រមៃយ  
រហូត ដល់ បច្ចុបៃបន្ន  ។  

បច្ចុបៃបន្ន ដំណាំ ទំពាំង បារាំង 
នៃះ មាន   កសិករ ចំនួន ១១ 
កៃុម គៃួសា រហើយ បាន កំពុង 
ត ៃ ដាំ   ខណៈ ទី ផៃសារ  លក់ វិញ គឺ    
ខៃត្ត បាត់ដំបង ខៃត្ត កំពង ់ឆ្នាំង 
និង រាជធានី ភ្នំពៃញ កៃ ពី   នៅ 
កៃុង ប៉ៃលិននោះ ហើយ ការ- 
លក ់  បោះ  ដុំ ឲៃយ ម៉ូយជាបៃចាំ- 
នោះ   មាន ចនោ្លាះ ពី  ៥០-៦០  
គីឡូ កៃម  ក្នុង ១ថ្ងៃ    សមៃប់ 
គៃួសារ  អ្នកសៃី លឹម សុភាព។ 

អ្នក  សៃី លឹម សុភាព បាន 
រៀប រាប ់ព ីរយៈ ពៃល ដា ំនងិ ការ- 
បៃមលូ ផល  ថា៖ « ដណំានំៃះ   វា 
នឹង   ឲៃយ  ផល   ក្នុង  ពៃល  ចនោ្លាះ ពី   
៤-៦ខៃ  តៃ បៃសនិ បើ  មាន ការ- 
ថៃ ទាំ ល្អនោះ   តៃឹមពៃល  ៤ខៃ 
វា នឹង ឲៃយ  ផលហើយ ។ រី ឯ  ការ-   
បៃមូល ផល វិញ អាច មាន  រយៈ -  
ពៃល  ៣-៦ខៃ  ឯណះ។ 
សមៃប  ់  គៃួសារ ខ្ញុំ  កាលពី ដាំ  
នៅ  លើ ដីមាន ទំហំ ២៤០០ 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  នោះវា  អាច បៃមូល 
ផល ទំពាំង បារាំង   ចនោ្លាះ  ពី 
១០-២០គីឡូ កៃម  ក្នុង  ១ ថ្ងៃ  
ឬ អាច លក់ បាន បៃក់ ចនោ្លាះ ពី  
១០មុឺនរៀល ទៅ ២០មុឺន 
រៀល  ក្នុង    ១ ថ្ងៃ ។  ចំពោះ ការ- 
ដាវំញិ  ដចូ ជាមនិ  លបំាក ឡើយ    

គៃន់ តៃ  ទាម ទារ ការ ថៃ ទា ំ ឲៃយ 
បាន  ដិត ដល់ ដយ មាន ទឹក-  
គៃប់ គៃន់  បៃើ ជី  សរីរាង្គ និង 
បច្ចៃក  ទៃស  ថៃ ទា ំវា  នាពៃល ដា ំ  
ដំបូង  តៃ ប៉ុណ្ណោះ »។ 

សព្វ ថ្ងៃ នៃះ អ្នក សៃី  លឹម-  
សុភាព កៃ ពី ដាំ ខ្លួនឯង លក់ 
ឲៃយ   ម៉ូយតម ខៃត្ត នានា   ដូចជា- 
ខៃត ្ត បាត់ដំបង ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង 
នងិ  រាជធាន ីភ្នពំៃញបៃចា ំហើយ 
នោះ ក៏  មានបៃមូល ទិញ បន្ត ពី 
គៃួសារ   កសិករ  ប៉ុនា្មាន គៃួសារ 
ផៃសៃងៗ ទៀត  ដៃរ។  ចំពោះ តម្លៃ 
លក់ ឲៃយ ម៉ូយ ជា បៃចាំ  តម ផៃន  
គឺ ផៃន  លៃខ ១  លក់   តម្លៃ ១២ 
០០០ រៀល ក្នងុ ១គឡី ូខណៈ 
ផៃន លៃខ ២ លក់ តម្លៃ ១០ 
០០០ រៀល ក្នុង ១គីឡូ។  

អត្ថ បៃយោជន៍ នៃ  ទំពាំង- 
បារាងំ  នៃះវញិ តៃវូ  អ្នកសៃ ីលមឹ 
សុភាព  បង្ហើប   ថា៖ «បើ  ខង - 

បរទៃស គៃនិយម  អាំង និង 
ចហំយុ  ហបូ  ជាមយួ   ម្ហបូ  ដៃល-    
ចលូ  ចតិ្ត។  តៃសមៃប ់បៃជាជន 
ខ្មៃរ   វញិ  ឃើញ មាន គៃ បៃើ ចៃើន 
តមៃូវ ការ  ក្នុង ការ ទទួល ទាន   
រមួ មាន ដចូ ជា ការ   រុ ំបៃហតិ  ចៀន 
ឆ ជាមួយ សាច់ គោ សាច់ ជៃូក  
ឬ  ឆ បៃង ខៃយង   ឬ  បៃើជា បន្លៃ 
ផ្ទាប់       មាន់ ដុត មាន់ អាំង ក៏ បាន 
ខណៈ  វាជាបន្លៃ មាន រសជាតិ-  
ផ្អៃម   សៃល» ។ 

 កសិករ ចំនួន ១១គៃួសារ  
កពំងុ  ដាទំពំាងំ បារាងំនៃះ  ដើមៃប ី
រក បៃក ់ ដះ សៃយ  ជីវ  ភាព-    
គៃួសារ    បាន សម រមៃយ ស្ថិត នៅ   
ភូមិ កៃចាប់ សងា្កាត់ អូរ តវៅ- 
កៃងុ នងិ ខៃត្ត ប៉ៃលនិ  ហើយ   បើ 
ចាប់  អារម្មណ៍ ចង់ទិញ ទំពំាង- 
បារាំង     បងសៃី  លឹម សុ ភាព 
អាច  ទំនាក់ ទំនង តម ទូរ ស័  ព្ទ -  
លៃខ 071 462 3312 ៕ 

 ទំពំាងបារំាង អាច លក់បាន  បៃក់ពី  ១០-២០មឺុនរៀលក្នងុ ១ថ្ងៃ    ។ រូប សហ ការី
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   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  សហព័ន្ធ ខ្មៃរ កីឡា 
ហៃល ទឹក  បាន សហ ការ ជា មួយ 
ការិ យាល័យ អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា សៃកុ កោះ ធំ  ខៃត្ត កណ្តាល  
ដើមៃបី បើក វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល គៃ-ូ 
បង្វកឹ ហៃល ទឹក កមៃតិ មូលដ្ឋាន 
(Beginner Swimming 
Coach Clinic)  ដល់ មន្តៃ ី និង 
គៃ ូបង្វកឹមកពី វិទៃយាល័យ  អនុ វិទៃយា- 
ល័យ ដៃល មាន រយៈ ពៃល ២ ថ្ងៃ  
ដោយ បាន បៃពៃតឹ្តទៅ នៅ ការិយា- 
ល័យ អប់ រំ សៃកុ ផ្នៃក ទៃសឹ្ត ី ចំណៃក 
ការ អនុវត្ត ផ្ទាល់ ធ្វើ  នៅ អាង ហៃល 
ទឹក សៃកុ កោះធំ តៃ ម្តង ។

 កម្ម វិធី នៃះ  បាន រៀប ចំ តំាង ពី ថ្ងៃ 
ទី ៨  និង បាន បិទ បញ្ចប់  កាល ពី 
ល្ងាច ថ្ងៃ អង្គារ ទី ៩  ខៃ មិថុនា  ដោយ 
មាន ការ អញ្ជើញ ចូល រួម  របស់ 
លោក  អៃង  មោក្ខ  បៃធាន កៃមុ 

បៃកឹៃសា សៃកុ កោះធំ  លោក  ចៃយ  
ថុង  បៃធាន ការិយាល័យ អប់រំ  
យុវជន  និង កីឡា  សៃកុ កោះធំ  
លោក  ហៃម  គីរី   អគ្គ លៃខាធិការ 
សហព័ន្ធ ខ្មៃរ កីឡាហៃល ទឹក  ពៃម- 
ទំាង សិកា្ខាកាម ចំនួន ១១ នាក់ ។

  សកម្មភាព វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល 
កីឡានៃះ តៃវូបាន ធ្វើ ឡើង  បនា្ទាប់ 
ពី សភាព ការ ណ៍នៃ ជំងឺ  កូវីដ ១៩  
ទំនង ស្ងប់ ស្ងាត់  ហើយ គមៃង 
ចំណយ នៃះ  តៃវូ បាន មន្តៃ ីជំនាញ 
បៃប់ ថា  ជា បន្ទកុ ចំណយ ថវិកា 
ជាតិ  តាម រយៈ កៃសួង អប់ រំ  យុវជន  
និង កីឡា  ក្នងុ កម្មវិធី កីឡា   បៃចំា 
ឆ្នា ំរបស់ សហព័ន្ធ ខ្មៃរ កីឡា ហៃល 
ទឹក  ដៃល មាន ទំហំ ទឹក បៃក់ សរុប 
ចំនួន ៨០ លន រៀល  ដោយ ផ្តោត 
ទៅ លើ វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល  បៃ កួត 
ជើង ឯក ជាតិ  និង ធន ធាន មនុសៃស  
និង រដ្ឋ បាល ។  

លោក  ហៃម  គីរី  បាន បៃប់ 

ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  តាម ទូរស័ព្ទ  ពី សៃកុ 
កោះ ធំ  កាល ពី ថ្ងៃអង្គារ ក្នងុ ពិធី 
បិទ វគ្គ ថា   វគ្គ ដំបូង សមៃប់ ដល់ 
មន្តៃ ីកីឡា  និង គៃ ូបង្វកឹ វិទៃយាល័យ 
ទំាង ៤ នៅ  សៃកុ កោះ ធំ ហើយ ជា 
ការ អនុវត្ត គមៃង បៃចំា ឆ្នា ំក្នងុ  
គោល បំណង ចង់ ឲៃយ កីឡា ហៃល 
ទឹក  មាន សកម្មភាព ពី មូល ដ្ឋាន   
ពៃះ ពួក គាត់ នៅ ទី នោះ  ចៃះ 
ជំនាញ ហៃល ទឹក  ដើមៃបី បង្ហាត់ 
បងៃៀន កីឡាករ   កីឡាការិនី ក្នងុ 
សៃកុ នៃះ  ជា ចំាបាច់ បំផុត  ដៃបិត 
យើង មាន អាង ហៃល ទឹក សៃប់ 
និង  បើក ហ្វកឹហាត់ សៃប់ ។ 

លោក  បាន បន្ត ថា ៖ «តាម ផៃន- 
ការ បៃចំា ឆ្នា ំ របស់ សហព័ន្ធ  តៃវូ 
បើក វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល   ដៃល មាន 
សិកា្ខាកាម ក្នងុ ស្តង់ ដ ចំនួន ២៥ 
នាក់  បុ៉ន្តៃ ដោយ បញ្ហា កូវីដ ១៩  
យើង រកៃសា បាន នូវ គមា្លាត តាម គោល- 
ការ ណ៍ ណៃ នំា របស់ កៃ សួង  គឺ ផ្តល់ 

ជូន តៃឹម តៃ ១១ នាក់ បុ៉ណ្ណោះ  
ដោយ អង្គយុ ឆ្ងាយ ពី គា្នា អនុវត្ត រកៃសា 
គមា្លាត ពី គា្នា ។  ជា មួយ គា្នា នៃះ  ខ្លមឹ- 
សរ នៃ វគ្គ សិកៃសា នៃះ គឺ រៀន ទៃសឹ្តី  
នៅ ការិយាល័យ អប់ រំ  សៃកុ  ដៃល 
បងៃៀន ដោយ  ខ្ញុ ំផ្ទាល់  និង អនុវត្ត 
ជាក់ ស្តៃង នៅ អាង ផ្ទាល់  ដោយ 
លោក គៃ ូ នាង  រីទ្ធយិា៉ា  ពៃម ទំាង 
មន្តៃ ី សមៃប សមៃលួ មក ពី សហព័ន្ធ 
ចំនួន  ២នាក់ ផង ដៃរ» ។ 

 អគ្គលៃខាធិការ រូបនៃះ បន្ថៃម 
ថា ៖ «លោក ទៃសរដ្ឋ មន្តៃី  សុ៊ន  
ចាន់ថុល  រដ្ឋមន្តៃី កៃសួងស-
ធារណ ការ  និង ដឹកជញ្ជនូ  ដៃល 
ជា បៃធាន សហព័ន្ធ   បាន ជំរុញ ឲៃយ 
មាន វគ្គ នៅ កោះ ធំ នៃះ  ក្នងុ គោល- 
បំណង ចង់ មាន គៃ ូ និង អត្តពលិក 
ជមៃើស ជាតិ  ចៃញ ពី សៃកុ កោះ ធំ  
នា ពៃល អនាគត   ពៃះ យើង មាន 
អាង ល្អ នៅ ទី នៃះ ។   លោក បៃធាន  
បាន  ជំរុញ លើក ទឹក ចិត្ត  និង បំផុស 

ចលនា យុវជន សិសៃសា នុ សិសៃស  
ក្នងុ វិទៃយាល័យ ទំាង ៤  នៃ សៃកុ កោះ- 
ធំ  ឲៃយ ចូល រួម ក្នងុ វិស័យ កីឡា ដើមៃបី 
លើក កម្ពស់ សុខភាព  ក៏ ដូច ជា 
ស្វៃង រក អត្តពលិក  មាន សមត្ថ- 
ភាព ល្អ  អាច តៃៀម ចូលរួម ហ្វកឹ- 
ហាត់  និង បៃកួត ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ 
កីឡា ថា្នាក់ ជាតិ  និង អន្តរជាតិ  ក្នងុ 
ពៃល ខាង មុខ» ។

 តាម ការ វាយ តម្លៃ របស់ បៃធាន 
វគ្គ  បាន  បៃប់  ថា   សិកា្ខា កាម ទំាង 
១១ នាក់  ទទួល បាន និទ្ទៃស ល្អ 
៩០ ភាគ រយ  និង ១០ ភាគ រយ 
ទៀត មធៃយម   ពៃះ សិកា្ខា កាម ទំាង- 
អស់  សុទ្ធតៃ  ជា គៃ ូអប់ រំកាយ  និង 
កីឡា  តាម វិទៃយាល័យ  ដៃល ធា្លាប់ 
ឆ្លង កាត់ ការ សិកៃសា ពី សល 
ជំនាញ កីឡា រួច ហើយ ៕

វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល គេ ូហេល ទឹក កមេតិ មូល ដ្ឋាន នៅ សេកុកោះ ធំ ។ សហ ការី

បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្វឹកហ្រលទឹកកម្រិតមូលដ្ឋាននៅស្រុកកោះធំ

ខ្រស្រប្រយុទ្ធកម្លាងំដូចម៉ាសីុន
Wernerនឹងធ្វើឲ្រយតោខៀវ
មនតំបន់ប្រយុទ្ធកាន់ត្រស្រចួ

កេុង ឡុងដ៍ : ពៃល កីឡាករ 
Timo Werner អះអាង នូវការ - 
ចាក ចៃញ ដៃល ជិត  កើត ឡើង  
របស់់ ខ្លួន ពី កៃុម  RB Leipzig 
ទៅ កៃុម Chelsea ការលើក 
ឡើងយា៉ាង នៃះយា៉ាង នោះ កើន - 
ឡើង ជាងរាល់ដងចំពោះ  ការ- 
និរទៃស ខ្លួន ពី បៃទៃស កំណើត  
របស់  ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  ១ រូប  ក្នុង 
ចណំម ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ដ ៏គួរ ឲៃយ ខា្លាច 
របស់ អឺ រ៉ុប រូបនៃះ។

កៃុម Chelsea ហា៊ានផ្ដល់  
៦០ លន អឺរ៉ូ ($៦៧លន ) 
សមៃប់ តម្លៃផ្ដាច់ កុង តៃ របស់ 
កីឡាករ Werner ទោះ មាន 
វិបត្តិ សៃដ្ឋកិច្ច ដោយសរ ការ-   
រាលដល  វីរុសកូរ៉ូណ ក៏ ដោយ  
ខណៈកឡីាករ សញ្ជាត ិអាល្លមឺង៉ ់
មានព័ត៌មានជា ហូរហៃ ជាមួយ 
កៃុម  Liverpool  កៃយ មាន 
ការចាប់អារម្មណ៍ ពី សំណក់    
អ្នកចាត់ ការ Jurgen Klopp។

យា៉ាងណ  កៃុម  Liverpool 
ដោយ  បារម្ភពី ការ ប៉ះ ពាល់ ផ្នៃក 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ទើបខ្លួន មិន   ចង់ ចំ- 
ណយ   នូវ ទឹក បៃក់ មហា  សល   
ទិញ Werner  ឡើយ ។ តៃកៃុម 
Chelsea   ដៃល        តៃៀម បន្ថៃម 
អាវធុ ខ្លះដល់ តបំន ់បៃយទុ្ធ របស ់
លោក Frank Lampard បាន 
សម្លឹង     ឱកាស  ទិញ   ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  
លំដប ់ អន្តរ ជាតិ  រូប នៃះ ។

Werner វយ័២៤ ឆ្នា ំ រកបាន 

៣១  គៃប ់ហើយ នៅ គៃប ់កម្មវធិ ី
បៃកួត ទាំង អស់ រដូវ កាល នៃះ  
រួម ទាំង៤ គៃប់ ក្នុងការ បៃកួត ៥ 
លើក  នៅ Bundesliga ដៃល  
ចាប់  ផ្ដើម ឡើង វិញ  នាខៃ មុន   
ហើយ  ការ ស៊ុត បញ្ចូល   ទី  មិន សូវ 
ដច់ នៃះ  Werner ដៃល  មាន   
រហសៃសនាម ថា «Turbo Timo» 
(កមា្លាំង មា៉ាសុីន Timo) បាន 
បង្ហាញ  ថា រូប គៃ អាច ទៅ បង្ក 
បញ្ហា  ឲៃយខៃសៃ ការ ពារ របស ់កៃមុ នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League 
របស់ អង់គ្លៃស  ។

លោក Michael Ballack 
ដឹង   ចៃបាស់ ពី អ្វី ដៃល  ធ្វើ ឲៃយ លៃច- 
ធ្លា នៅ  Premier League 
បនា្ទាប់ ពី លោក សមៃច ចៃញ 
ពីអាល្លឺម៉ង់មក  អង់គ្លៃស ហើយ 
អតតីខៃសៃ បមៃើ របស ់កៃមុ Chel-
sea និង  Bayern   រូបនៃះជឿ 
ថា   មិត្ត រួមជាតិ របស់ ខ្លួន  Wern-
er នឹងអាចមាន សមត្ថភាព   ក្នុង 
ការ សមៃប ខ្លនួ ជាមយួ បាល ់ទាត ់
នៅអង់គ្លៃសបានដូចគា្នា ។

លោក Ballack  ថា ៖ « វាជា 
ការ  សមៃច  ដ៏ បៃសើរ សមៃប់ 
ភាគី ទាងំ ២។ សមៃប់ Werner  
គៃ ស័ក្ដិ សម នៅ ទី នោះ ពៃះ 
របៀប  លៃង របស ់កៃមុ Chelsea 
សម នឹង រូប គៃ ។ គៃ   មាន សម្ទុះ 
លឿន  និងរាងកាយ រឹង មាំ ។ គៃ 
នឹង ស៊ាំ ជាមួយ កៃុម យា៉ាង ឆប់ 
បំផុត » ៕ AFP/VN

គ្មានការកំណត់ទស្រសនិកជនសម្រប់
Super Rugby នៅនូវ្រលស្រឡង់

កេុង វេលីងតោន: អ្នក គាំទៃ នឹងតៃូវ បាន 
អនញុ្ញាតឲៃយ ចលូរមួ  ដោយ ឥត កណំត ់ពៃល 
ការ បៃកួត បៃជៃង កីឡា បាល់ ឱប កម្មវិធី 
Super Rugby ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ នៅ 
បៃទៃស នូវៃលសៃឡង់ នាសបា្ដាហ៍ នៃះ។ 
នៃះ បើតាម កៃុម អ្នក រៀប ចំ ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ 
បៃប់ ឲៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ដៃលវា ជា ការ- 
អះអាងដំបូងគៃរបស់ ពិភពលោក កៃយ 
មាន ការ ផ្អាក សកម្មភាព របស់ កីឡា អាជីព 
នានា ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ វីរុស កូរ៉ូណ ។

បៃធាន សហពន័្ធ បាល ់ឱប នូវៃល សៃឡង់ 
(NZR) លោក Mark Robinson បៃប់ 
ថា ៖ « យើង មាន មោទនភាព ខា្លាំង ណស់ 
នងិដងឹ គណុ មៃន ទៃន ដៃល មាន ការ បៃកតួ 
កីឡា អាជីព ដំបូង គៃលើ លោក ដោយកៃុម 
របស់ យើង អាច លៃង នៅ ចំពោះ មុខ អ្នក គាំ -  
ទៃ របស់ ពួកគៃ ។ វា នឹង កា្លាយ ជា ការ បៃកួត - 
បៃជៃង ដ៏ ពិសៃស និង តៃ ១ គត់ ហើយ វា 
កំពុង ផ្ដល់ ឲៃយ  ដៃល បៃជាជន នូវៃល សៃឡង់  
ពៃល នៃះ មាន ឱកាស    កា្លាយ ជា ចំណៃក នៃ 
ការ បៃកួត នោះ » ។

 កម្មវធីិ បៃកតួ Super Rugby Aotearoa 
មាន កៃមុ ចនំនួ ៥របស ់បៃទៃស នវូៃសៃឡង ់
បៃកតួ បៃជៃង គា្នា ហើយ ពៃតឹ្តកិារណន៍ៃះ តៃវូ 
បាន បង្កើត ឡើង ជា ការ បៃកួត ដណ្ដើម ពាន 
ក្នុង សៃុក ជំនួស កម្មវិធី របស់ ក្លិប នៅ ភាគ 
ខាង ជើង បៃទៃស ដៃល តៃវូ  ផ្អាក ដោយសរ 
ការ រាល ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

បើ ទោះ បី ជា  ការ បៃកួត កីឡា ផៃសៃង ៗ   នៅ 
ជុំវិញ ពិភពលោក  បាន បៃកាស ពី គមៃង 
ចាប ់ផ្ដើម ឡើង វញិក ៏ដោយ  ក ៏ភាគ ចៃើន នងឹ 
តៃូវ លៃង ទាំង  ដោយ ឥត មាន អ្នក គាំ ទៃ ផង 
ឬ ទាំង ការ កមៃិត យា៉ាង តឹង រុឹង នូវ ចំនួនអ្ន ក- 

ចូល រួម ផង ។     ដំបូង ឡើយ ការ បៃកួត នានា    
គៃង ចាប ់ផ្ដើម ដោយ គា្មាន ទសៃសនកិ ជន តៃ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ រដ្ឋា ភិបាល បៃទៃស នូវៃល- 
សៃឡង់  បៃកាស ថា  ខ្លួន បាន ដកចៃញ នូវ 
គោលការណ៍ រឹត បន្តឹង  ក្នុង សៃុក ទាំង អស់  
ពៃះ បៃទៃស ទទួល បាន ភាព  ជោគជ័យ 
ក្នុងការ ទប់ ស្កាត់ វី រុស ដ៏ កាច សហាវ នៃះ ។ 

ទោះ បី ជា ចៃបាប់  គៃប់ គៃង តាមពៃំបៃទល់  
នៅ ជាធរមាន  ដៃល  ធ្វើ ឲៃយ កៃមុ Kiwi មនិអាច 
ចូល រួម បៃកួត បៃជៃង ក្នុង កម្មវិធី នៃះក៏ 
ដោយ ក៏ ចៃបាប់ ដូចជា គមា្លាត សង្គមជាដើម  
នឹង មិន តមៃូវ ឲៃយមាន ទៀត ទៃ នោះ វា នឹង 
អនុញ្ញាតឲៃយមាន កៃុម មនុសៃស ចូល រួម ក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍ កីឡានានា បាន ។     

នាយក បៃតបិត្ត ិរបស ់កៃមុ Otago High-
landers លោក Roger Clark បាន 

និយាយ ថា មនុសៃស ក្នុង ក្លិប កំពុង នាំ គា្នា 
ជជៃក  ដល់ ទិដ្ឋ ភាពពៃល ទទួល កៃុម    
Waikato Chiefs នៅ ចពំោះ មខុ អ្នក គាទំៃ 
សមៃប់ ការ បៃកួត បើក ឆក នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ 
ចុង សបា្ដាហ៍ នៃះ ដោយ លោកបាន និយាយ 
ដចូ្នៃះ ថា ៖ « ពភិពលោកទាងំមលូ នងឹសម្លងឹ 
មក ពួក យើង ហើយ ពួក យើង  ក៏នឹង តៃៀម 
បង្ហាញ ឲៃយ ពិភពលោក ឃើញវិញ ដៃរ  ។ 
កីឡាករ  គៃូបង្វឹក និង បុគ្គលិក របស់ យើង    
បាន នាំគា្នា បំពៃញ ការងរ ដោយ ឥត នឿយ - 
ហត់ ដើមៃបី តៃៀម សមៃប់ ពៃឹត្តិការណ៍  Su-
per Rugby Aotearoa ហើយ សៃប ពៃល   
ពៃល នៃះ អាច ចៃក រំលៃក ការ បៃកួត នៃះ 
ជាមួយ សមាជិក  និង អ្នក គាំទៃ របស់ យើង 
ផង  នោះវានឹង កា្លាយ ជា ពៃល វៃល ពិសៃស   
មៃន ទៃន » ៕ AFP/VN

កីឡាករ Li របស់កេមុ Highlanders តេវូ កីឡាករ Papier របស់កេមុ Bulls ផ្ដលួ ខ្លនួ ទាញ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ តារាចម្រៀងស្រីជ្រកទ្រនំថោនមាន
ឈ្មោះពិតផានវីរា៉ាទីហៅកញ្ញារា៉ាប៊ីបង្កើតភាព-
ភា្ញាក់ផ្អើលសាជាថ្មីជាមយួការបោះជហំានមយួ
ផ្រស្រងទៀតក្រអាជីពសិល្របៈដោយល្របីថា
កញ្ញានឹងជះប្រក់រាប់ម៉ឺនដ៉ល្លារបើកអាជីវកម្ម
លក់ផលិតផលរក្រសាសម្រស់។
មា្ចាស់បទ«មាន់ស្រ»កញ្ញាផានវីរា៉ាទីហៅ

រា៉ាប៊ីបានឲ្រយដឹងថានៅម៉នដំណាច់ឆ្នាំ២០២០
ន្រះនាងត្រូវត្របង្កើតម៉ខរបរផា្ទាល់ខ្លួនថ្មីមួយ
ក្រពីអាជីពសិល្របៈទាក់ទងការលក់គ្រឿង-
សមា្អាងដ្រលនាំចូលពីបរទ្រសហើយក៏ត្រូវប្រើ
ដើមទ៉នយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានចំនួនខ្ទង់៤
ម៉ឺនដ៉ល្លារឯណោះ។
ជាក់ស្ត្រងនាព្រលន្រះសម្រប់ម៉ខរបរន្រះ

សង្ក្រតឃើញថាមានក្រ៉មតារាៗដើរ១ជំហាន
ម៉ននាងទៅហើយក្ដី ប៉៉ន្ដ្រនាងនឹងមិន
បោះបង់ទ្រព្រះថាឃើញមន៉ស្រស-
ជាច្រើននាក់ហើយដ្រលរកស៉ីផ្ន្រក
ន្រះមានជោគជ័យនិងកា្លាយទៅជា-
អ្នកមានអស់ទៅហើយដ្ររ។កញ្ញា
រា៉ាប៊ីតារាចម្រៀងស្រីមានហ៉ង-
ស៊៉យឡើងក្រឺតៗក្រយពី
បានវិលត្រឡប់មកពីការកើប
ប្រក់ដ៉ំនៅសហរដ្ឋអាម្ររិកក៏
បង្ហាញពីស៉ទិដ្ឋិនិយមនឹង
បទថ្មីទើបច្រញនៅក្នងុផលិត-
កម្មថោនគឺបទ «ល៉យ!
ល៉យ!»ផងដ្ររ សម្រប់
សម្ទុះស្រូបភាពល្របីពីមហាជន
បង្ហើបឲ្រយដឹងតាមរយៈការLive
ហ្វ្រសប៊ក៉ពីរបរក្រសលិ្របៈនងឹ
បើកនៅទីតាងំនៅម្ដុំពោធិ៍ចនិ-
ត៉ងនោះថា៖«ផលិតផលដ្រល
នាងខ្ញុំគ្រងយកមកលក់នោះ
គមឺកពថី្រហើយត្រវូការរៀបចំ
ឯកសារត្រមឹត្រវូមានការទទលួ
សា្គាល់ពីក្រសួងស៉ខាភិបាល
និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
ដើម្របីក៉ំឲ្រយថ្ង្រក្រយមានបញ្ហា
កើតឡើង។មលូហ្រត៉ដ្រលនាងខ្ញុំ
មិនទាន់ធ្វើម៉ខរបរមួយន្រះជាយូរ
មកហើយដោយសារត្រកាលពីម៉ន
នាងខ្ញុំចូលថោនមិនទាន់ត្រូវបាន
គ្រទទលួសា្គាល់អតទ់ានល់្របីឈ្មោះ
ប៉៉ន្ត្រព្រលន្រះមហាជនបានសា្គាល់
ហើយអ៊ីចឹងក៏ចង់រកស៉ីលើផ្ន្រកន្រះ
បន្ថ្រមពីលើអាជីពសិល្របៈដ្រលខ្ញុំ-
ស្រឡាញប់ផំត៉នោះ។ចពំោះមខ៉របរថ្មី
នឹងដំណើរការខ្ទង់នៅអំឡុងខ្រកញ្ញា
ឆ្នាំ២០២០ខាងម៉ខន្រះ»។
ទាក់ទងម៉ខជំនួញថ្មីន្រះកញ្ញារា៉ាប៊ី

ក៏បញ្ជាក់ដ្ររថានាងមិនមានអ្នកណា

ជយួឧបត្ថម្ភឡើយហើយការប្រើដើម-
ទ៉នត្រឹមប៉៉ណ្ណ្រះសម្រប់រូបនាង
គអឺាចទៅរចួគ្មោនឧបសគ្គទ្រព្រះ
ថា ទោះជាព្រលន្រះកូវីដ១៩នៅ
មនិទាន់ស្ងបម់្រនក្តីប៉ន៉្ដ្រនាងនៅ

ត្រមានប្រក់ចំណូលបានតក់ៗ
ពីអាជីពសិល្របៈ មិនដាច់
នោះឡើយ»។
គួររំឭកដ្ររកាលពី

ច្រញបទ «មាន់ស្រ»

មួយប្រវនោះក៏ល្រច-
ព័ត៌មានថាបទន្រះជួយលើក
រាសីឲ្រយតារាចម្រៀងស្រីរលក-
ក្រយនៅផលិតកម្មថោនមាន
ឈ្មោះពិតផានវីរា៉ាទីហៅកញ្ញា
រា៉ាបី៊អាចកើបប្រក់បានដល់ទៅ 
១០ម៉ឺនដ៉ល្លារក្នុងរយៈព្រលមិន
បាន១ឆ្នាំផងនិងត្រូវមហាជន
លន់មាត់ថា៖«តើជាការពិតឬមួយ
យ៉ាងណា?»។
កញ្ញារា៉ាប៊ីធ្លាប់បកស្រយថា៖«តាម
ពិតទៅ!រឿងដ្រលថាបទ«មាន់ស្រ»
អាចរកប្រក់ចំណូលបានចំនួន១០មឺ៉ន
ដ៉ល្លារនោះគឺនាងខ្ញុំមិនបាននិយយ
ថាមានចនំនួប្របនោះឡើយគឺវាគ្រន់
ត្រក្រប្ររៗនឹងចំនួននោះប៉៉ណោ្ណោះ។បង
គ្រន់សាកគិតល្រងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ
តាមរយៈប្រក់ចណំលូប្រចាំខ្រទៅអាច
យល់ពីរបៀបរកប្រក់ចំណូលពីបទ-
ចម្រៀងន្រះមិនខាន»៕
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ព្ឹទ្ធាចារ្យ   ឈាង គីម ប្ប់  
គន្លឹះ ជោគជ័យដល់ អ្នក កីឡា 
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ លោកព្រទឹា្ធាចារ្រយមាន
ជនា្មោយ៉៧៤ឆ្នាំហ៉កឈាងគីម
ដ្រលធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធជា
អ្នកហាត់គ៉នប្រភ្រទកីឡាករប្រ-
យ៉ទ្ធម៉ននឹងកា្លាយជាគ្រូក្របាច់គ៉ន
ក្នងុកីឡាច្រើនប្រភ្រទមានកីឡា
ចំបាប់ការា៉ាត្រដូត្រកា្វាន់ដូវូ៉វីណាម
ល្របុក្កតោនិងហាប់គីដូនោះបាន
បង្ហាញនូវគន្លះឹសំខាន់ៗដ្រលជា
សា្ពានយ៉ាងពិតប្រកដក្នងុការ-
ជំរ៉ញឲ្រយអ្នកកីឡាទទួលបានជោគ-
ជ័យនៅក្នងុអាជីពរបស់ខ្លនួ។
បើទោះបីជាបច្ចបុ្របន្នលោក

មានវ័យចាស់ទៅហើយប៉៉ន្ត្រ
លោកហ៉កឈាងគីមនៅត្រមាន
ស៉ខភាពល្អមំាមួននិងធ្វើសកម្ម-
ភាពកីឡាក្រប្រព័ន្ធគឺតាម
សាលរៀនឯកជនជាប្រចំាហើយ
លោកមានទស្រសនៈទូលំទូលយ
ដោយផ្តោតទៅលើសកម្មភាព
កីឡានិងចង់បង្ហាញឲ្រយមន៉ស្រស
ជំនាន់ក្រយៗយល់ថាលទ្ធផល
ល្អពីកីឡាមិនម្រនបានមកពីការ-
ហ្វកឹហាត់ត្រមឹជំនាញបច្ច្រកទ្រស
មួយម៉ខប៉៉ណោ្ណោះទ្រ។
លោកហ៉កឈាងគីមដ្រល

មានកូនៗស៉ទ្ធត្រជាអ្នកកីឡា
នោះបានបង្ហើបពីគន្លះឹជោគ-
ជ័យទំាងនោះថាដើម្របីជោគជ័យ
ក្នងុកីឡាគឺក្រពីហ្វកឹហាត់បច្ច្រក-
ទ្រសបានត្រមឹត្រវូគប្របីមានវិន័យ
ក្រមសីលធម៌គ៉ណធម៌និង
សមាធិផ្លវូចិត្តព្រះវាជាផ្លវូធម្ម-
ជាតិដ្រលព្រះព៉ទ្ធបានរកឃើញ

គឺសីលសមាធិនិងបញ្ញា។មាន
ន័យថាសីលជាវិន័យនិងក្រម-
សីលធម៌រីឯសមាធិជាការតំាង-
ចិត្តបានល្អចំណ្រកបញ្ញាគឺការ-
ប្រើប្រស់នូវប្រជា្ញាសា្មោរតីដើម្របី
ប្រើប្រស់ជំនាញឲ្រយទទួលបាន
លទ្ធផលល្អ។
នៅក្នងុព្រលជួបសមា្ភាសជា-

មួយភ្នំព្រញប៉៉ស្តិ៍លោកហ៉ក
ឈាងគីមបានផ្តល់នូវទស្រសនៈ
ថា៖«លទ្ធផលក្នងុកីឡាត្រវូមាន
វិន័យគ៉ណធម៌និងសមាធិផ្លវូចិត្ត
ព្រះសមត្ថភាពនិងបច្ច្រកទ្រស
ត្រម៉ខមិនគ្រប់គ្រន់នោះទ្រគឺ
ទាមទារឲ្រយពួកគ្រត្រូវមានចិត្ត
កា្លាហានក្នងុការប្រកួតដោយ
តំាងចិត្តឲ្រយម៉តជាងកំាបិតទៅទៀត
ដូច្ន្រះយើងប្រយ៉ទ្ធត្រវូប្រើចិត្តកំ៉
ប្រើត្របច្ច្រកទ្រសដោយសារ
ចិត្តម៉តទម្លះុធ្លះុដូចយើងបាញ់
ព្រញួគឺចង់បានលទ្ធផលដូចជា
ធ្លះុទ្រងូមា្ខាងទៅទ្រងូមា្ខាងព្រមទំាង
មានអារម្មណ៍ស្ងប់និងមានទំន៉ក-
ចិត្តលើសមត្ថភាពខ្លនួឯង»។
លោកបន្តថា៖«កីឡាករខិតខំ

ប្រងឹប្រងប្រកួតឲ្រយអស់ពីសមត្ថ-
ភាពក្នងុការស្វ្រងរកជ័យជម្នះគឺ
ចៀសវាងប្រព្រតឹ្តអំពើទំាងឡាយ
ណាដ្រលនំាឲ្រយប៉ះពាល់ដល់
កិត្តយិសជាតិឬប៉គ្គលហើយត្រវូ
ចំាថាសត្រវូធំបំផ៉តសម្រប់អ្នក-
ហាត់គ៉នមិនម្រនគូប្រកួតនោះ
ទ្រប៉៉ន្ត្រសត្រវូដ្រលធំបំផ៉តនោះ
គឺចិត្ត»។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ទោះ-

បីជាខ្ញុំបានចូលនិវត្តន៍ពីរាជការ

និងបានលឈប់ពីគ្រូបង្វកឹកីឡា
ក្នងុសហព័ន្ធមួយចំនួនប៉៉ន្ត្រដោយ-
សារជំនាញនិងបទពិសោធក្នងុ
ការហាត់គ៉នក្នងុការបង្វកឹសិស្រស
និងក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនំាគឺ
ទោះខ្ញុំព្រលន្រះមានវ័យ៧៤ឆ្នាំ
ខ្ញុំនៅត្ររក្រសាបាននូវអាជីពជា
គ្រូបង្វកឹដល់ក្ម្រងៗរាប់រយនាក់
ឲ្រយសាលរៀនឯកជនប៊្រលធី
ដ្រលត្រវូការខ្ញុំជានិច្ច»។
ព្រឹទា្វាចារ្រយកីឡារូបន្រះបាន

បញ្ជាក់បន្ថ្រមថា៖«ក្នងុ១សបា្តោហ៍
ខ្ញុំចំណាយព្រល១៦ម៉ាងទៅ
បង្វកឹក្ម្រងៗជាលក្ខណៈអប់រំ-
កាយអប់រំចិត្តនិងតម្រង់ទិសឲ្រយ
ពួកគ្រជានិច្ចគឺទើបត្រផា្អាកក្នងុ
រយៈព្រលម្ររោគឆ្លងកូវីដ១៩ន្រះ
ប៉៉ណោ្ណោះ។ក្រពីន្រះការងរប្រ-
ចំាថ្ង្ររបស់ខ្ញុំ ព្រយាបាលជំងឺអប់រំ
ផ្លវូចិត្តសម្រលួសរស្រជូនបងប្អនូ
ជាការជួយធម្មទានមិនគិតប្រក់
អ្វីទំាងអស់»។
គរួរឭំកឲ្រយដងឹថាលោកព្រទឹា្ធា-

ចារ្រយហ៉កឈាងគីមមាន
បទពិសោធជំនាញបង្វឹកកីឡា
ច្រើនប្រភ្រទក្នុងកម្រិតខ្ពស់
នងិបានបណ្តុះបណា្តាលកនូចៅ
ឲ្រយភា្ជាប់ខ្លួនក្នុងកីឡារហូត។
សា្នាដ្ររបស់លោកក្រពីបច្ច្រក-
ទ្រសកីឡាគត់បានសរស្ររ
សៀវភៅថ្រទាំស៉ខភាពតាម
រយៈសមាធិអប់រំផ្លវូចតិ្តច្រកជនូ
មហាជនដោយមិនគិតប្រក់
ហើយក្រពីភាសាខ្ម្ររលោក-
តាច្រះភាសាបារាំងអង់គ្ល្រស
និងរ៉ស្រសុីផងដ្ររ៕

តារា ចមេៀងសេ ី កំពុង មាន រាសី ឡើងកូដ 
កញ្ញា រា៉ាបី៊ នៅទេនំថោន ។ រូបហ៉ងមិនា

តារា ចមេៀងសេមីា្ចាស់ បទ  «មាន់សេ» រា៉ាបី៊ លេបី កំពុង  ជះ  

បេក់  រាប់មឺុនដុល្លារ លើ អាជីវ កម្ម កេ សិលេបៈ ។ហ្វ្រសប៊៉ក
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