
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ឧប នា យក រដ្ឋ មន្ត្រី  
រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសងួ មហា ផ្ទ្រ  លោក ស 
ខ្រង  ណ្រ នា ំឲ្រយ មន្រ្ដ ីរបស ់ក្រសងួ 
មហាផ្ទ្រ  ត្រវូ ប្រ មលូរឿង  នងិ ចង- 
ក្រង ជា បញ្ជី បញ្ហា  ដើម្របី ដោះ- 
ស្រយ រឿង  ឬ បញ្ហា ឲ្រយ អស់ នូវ 

រាល់  រឿង ទាំង ឡាយ ណា  ដ្រល 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ  
ទោះបី រឿង នោះ មាន ប្រភព មក 
ពីណា ក៏ ដោយ គឺ មិន ត្រូវ ទុក ឲ្រយ 
ស្រស សល់ ឡើយ។

លោក ថ្ល្រង ប្រប ន្រះ ក្នុង ព្រល 
ដកឹ នា ំកចិ្ច ប្រជុ ំឆ្លង ផ្រន ការ ស កម្ម- 
ភាព ប្រចា ំឆ្នា ំ២០២០  របស ់អគ្គា- 
ធ ិការ ដ្ឋាន  ន្រក្រ សងួ មហា ផ្ទ្រ នៅ 
ទ ីស្ដ ីការ ក្រសងួ មហាផ្ទ្រ កាល ព ីថ្ង្រ   

ទ៩ី មថិនុា។  កចិ្ចប្រជុ ំន្រះមាន ការ-  
ចូល រួម ពីលោកលោក ស្រី រដ្ឋ ល ្រ- 
ខា ធកិារ  អន ុរដ្ឋ ល្រខាធកិារ  អគ្គា- 
ធិ ការ  អគ្គ នាយក  អគ្គស្នង ការរង 
និង មន្ត្រី ពាក់ ព័ន្ធ ជា ច្រើន រូប ទៀត ។

លោក ស ខ្រង  ថ្ល្រងថា ៖«ការ- 
ប្រមូល រឿង  គឺ ប្រកាន់ គោល- 
ការណ ៍ប្រមលូ រឿង ឱ្រយ អស ់ហើយ   
ត្រូវ ដោះ ស្រយ ឱ្រយ អស់  ពោល គឺ 
ព័ត៌ មាន ទាំង ឡាយ ណា ដ្រល 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ  គឺ 
យើង ត្រូវ ខិត ខំ ប្រមូល ឱ្រយ អស់ 
ហើយ ដោះ ស្រយ ឱ្រយ អស់  ទោះ- 
បី តាម ប្រ ភព ណា ក៏ ដោយ  គឺ មិន 
ត្រូវ ទុក ឱ្រយ រឿង ទាំង នោះ នៅ 
ស្រស  សល់ ឡើយ»។ 

ជាមួយ គ្នានោះលោក ក៏បាន ផ្តល់   
ជាអនុសាសន៍...តទៅទំព័រ ៤
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ក្លិបបាល់ទាត់នៅប្រទ្រសអង់គ្ល្រស
បានខាតបង់ប្រក់អស់ជាង$៧០០
លានមុនមានវិបត្ត.ិ..ទំព័រ១៥

និស្សិតព្រទ្យវ័យក្ម្រងបង្កើតកម្មវិធី
ស្មាតហ្វូនChuoyAppសម្រួលដល់
ប្រសិទ្ធភាពស្រវាសង្គ្រះបន្ទាន់...ទំព័រ១៣

ព័ត៌មានកីឡាជីវិតកម្សាន្ត

រដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្រ ប្រប់មន្ត្រថីា ត្រវូត្រប្រមូលនិងដោះស្រយរឿង
ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងមហាផ្ទ្រឲ្រយអស់ ទោះរឿងនោះច្រញពីប្រភពណាក៏ដោយ

រដ្ឋាភិបាល សម្រច  
គិត ថ្ល្រ ស្រវា ពី ជន -   
បរទ្រស ពាក់ ព័ន្ធ ការ  - 
ពិនិត្រយ  ព្រយា បាលជំងឺ កូវីដ 

 អង្ករ  ៣មឺ៉ន តោន 
បាន ត្រៀម រួច រាល់ 
សម្រប់ នំា  ច្រញ 
ទៅទីម័រ ខាង កើត 

មន៉ស្រស ប្រ ហ្រល៥ 
ពាន់នាក់  ធ្វើ បាត ៉កម្ម 
ប្រ  ឆំាងអំពើហិង្រសានិង 
ការរីសអើ  ង ពូ ជសា- 
សន៍ នៅក្រង៉ ហ្រស ៊ណឺ្រវ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ព ុជា 
បាន សម្រច គតិថ្ល្រ ស្រវា ព ីជន- 
បរទ្រស  ពាក ់ពន័្ធ នងឹការ ពនិតិ្រយ 
ធ្វើត្រស្ត រក ម្ររោគ ករូ៉ណូា  ការ- 
ធ្វើ  ច តា្តា ឡ ីសក័នងិ ការ ព្រយា បា ល  
នៅ មន្ទីរព្រទ្រយ របស់ រដ្ឋ ទូទាំង- 
ប្រទ្រស ដ្រល ស្រវានីមួយៗមា ន 
តម្ល្រ ចនោ្លោះ ពី៥ដុល្លោ រ ដល់ ១០ ០ 
ដុល្លោរ ឬ ច្រើ នជាង ន្រះ។ 

លិខិត ច្រញ ដោយ លោក អូន 
ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន  រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសួង ស្រដ្ឋ - 
កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ញើ ទៅ លោក 
ម៉ម ប៊ុន ហ្រង  រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង 
សុខា ភិបាលចុះ ថ្ង្រទី៨ខ្រ មិថុ នា   
ឲ្រយ ដឹង ថា ក្រសួង បាន  ពិនិត្រយ 
នងិ  ឯកភាព ជាគោល ការ ណ ៍ឲ្រយ 
កណំត ់ថ្ល្រ ស្រវា ព ីអ្នក  ដណំើរ ជា 
ជនជាតិ បរទ្រស  ចូលមក ប្រទ្រ ស 
កម្ពុជា  ក្នុងអំឡុងព្រល អនុវត្ត 
វិធានការ សុខាភិបាលដើម្របី ទប់   - 
សា្កាត់និង ឆ្លើយ តប ការ ឆ្លង រាល - 
ដល ន្រ ជំងឺ កូ វីដ១៩។

តាម លិខិត របស់ ក្រសួង ស្រ ដ្ឋ  - 
កិច្ចបាន ឲ្រយ ដឹងថា សម្រ ប់ អ្នក -   
ដំណើរ ជន បរទ្រស ចូល មក កម្ព ុជា  
ក្នុង អំឡុង ...តទៅទំព័រ  ៦

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា បាន ត្រៀម 
អង្ករ ប្រមាណ  ៣០ ០០០ តោន 
ដើម្រប ីនា ំច្រញ ទៅ ប្រទ្រស ទមីរ័- 
ខាង កើត នា ព្រល ដ ៏ឆប់ៗ  ខាង- 
មខុ ន្រះ ដ្រល   ជា ការ បើក ទផី្រសារ 
ថ្ម ីមយួ ទៀត សម្រប ់វសិយ័ ស្រវូ 
អង្ករ កម្ពុជា ។...ត ទៅ ទំព័រ ៨

កេុង ហេសុឺណេវៈ  មនុស្រស - 
ប្រហ្រល ៥ពា  ន  ់នាក់  បាន ចូល- 
រួម ធ្វើ បាតុ កម្ម ប្រឆំង ទៅ នឹង  
អំពើហិង្រសា របស់  ប៉ូលិស  និង 
ការ រីស អើង ពូជ សាសន៍  នៅ - 
ក្នុង  ហ្រសុឺណ្រវ  កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  
ជា ថ្ង្រ បុណ្រយ សព របស់ លោក- 
George...តទៅទំព័រ ១១ 

ឡានកេងុ បើកធ្លាក់ផ្លវូ ស្លាប់២ និង របួស២២នាក់
មន្ត្រីនគរបាលកំពុងជួយ សង្គ្រះ អ្នក ដំណើរ នៅ ក្នុង ឡាន ក្រុង ដ្រល បើក ធា្លោក់ផ្លូវ បណា្ដាលឲ្រយ ក្ម្រង ២នាក់សា្លោប់ និងអ្នកដំណើរ  

២២ នាក់ផ្រស្រង ទៀត បានរងរបួស ធ្ងន់និង ស្រល  នៅ ខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ កាលពីម្រសិលមិញ...(ព័ត៌មនពិស្ដារ ទំព័រ ៥)។ រូប នគរបាល

មន៉ស្រស៤នាក់ សា្លាប់ និង១២នាក់ទៀតកំ ព៉ង ព្រយាបាល  ក្រយផឹក ស្រថា្នាំ
 ឃុត   សុភ ចរិ យា 
 
បនា្ទាយមន ជយ័ៈ  មន្ត្រ ីនគរ- 

បាល  ខ្រត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ 
បាន ឲ្រយ ដងឹ កាល ព ីម្រសលិ មញិ ថា  
បរុស ៤ នាក ់បាន សា្លោប ់នងិ ១២ 
នាក់ ទៀត   មាន អាការឈឺ- 

ក្របាល   វិល មុខ   ថប់ ដង្ហើម  និង ក្អតួ  
ចង្អោរ សង្រស័យ ករណី ពុល ស្រ។    

 លោក   ឈឿន   ក្រ យ៉ុង   
នាយក រដ្ឋ បាល សាល ខ្រត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ  បាន ប្រប់  
ភ្ន ំព្រញ ប៉សុ្តិ៍ ថា   កាល ព ីល្ងាច ថ្ង្រ 
អង្គារ មាន ករណ ីកម្មករ សណំង ់

១៦ នាក់   នៅ ក្នុ ង ស្រុក-ក្រុង 
ចនំនួ ៣   គ ឺ  ស្រកុ មា៉ាឡ្រ,  មង្គល 
បុរី   និង ក្រុង ប៉ាយ ប៉្រត   បាន  
នាំ គ្នា ទិញ ស្រ ថា្នាំ ចិន ស្រ  យី- 
ហោ  « តាំង កួយ »   មក ផឹក។   
ក្រយ ពី ផឹក ស្រ នោះ រួ ច   ពួក- 
គ្រ ទាំង ១៦ នាក់ ក៏ មាន អាការ  

ឈឺ ក្របា ល   វិល មុខ   ថប់ ដង្ហើម   
នងិ ក្អតួ ចង្អោរ  រហ ូត ដល ់សន្លប ់
បាត់ សា្មារ តី   សង្រស័យ ជា ករណី  
« ពុល ស្រ » ។ 

 លោក ក្រ យ៉ុង   បាន បញ្ជាក់ 
ថា ៖ « ដោយ សារ អាការ ពុល 
ខា្លោំង ព្រក...តទៅទំ ព័រ ២
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 ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញៈ លោក ម៉ម  ប៊ុន ហៃង 
រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង សុខាភិ បាល កម្ពជុា 
បាន ចៃន ចោល នូវព័ត៌ មាន 
របស់ បៃទៃស  វៀត ណាម ដៃល 
ផ្អៃក តាម ការ ផៃសាយ របស ់កាសៃត 
ដៃល ថា  យុវ ជន មា្នាក់ បាន ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ពៃល ចៃញ ព ីកម្ពជុា នងិ  
បាន រិះ គន់ វៀត ណាម ថា  មិន 
គោរព តាម បៃព័ន្ធ ចៃក រំលៃក  
ព័ត៌ មាន ឱៃយ គ្នា ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ  
អា ស៊ាន អំពី ជំងឺ ឆ្លង នៃះ។ 

 លោក ម៉ម  បុ៊ន ហៃង បាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ មៃសលិ មញិ ថា  យវុជន 
ជនជាតិ វៀត ណាម ដៃល តៃវូ បាន 
អះ អាង ថា   ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  បនា្ទាប់ 
ពី ចាក ចៃញ ពី កម្ពុជា នោះ គឺ មិន 
ដូច ការ ចុះផៃសា យ នោះ ទៃ ។ 

 លោក ថា ៖« ខាង ភាគី វៀត- 
ណាម អត់ មាន ផ្ដល់ ដំណឹង មក 
កម្ពជុា ថា  យុវជនហ្នងឹ ចៃញពី កន្លៃង 
ឬ តបំន ់ណា ( នៃ បៃទៃស កម្ពជុា ) 
ទៃ ។ ធម្មតា គៃ មាន បៃព័ន្ធ ទំនាក់- 
ទនំង ជងំ ឺឆ្លង របសគ់ៃ ( អា ស៊ាន ) 
មិន មៃន កាសៃត ចុះ ផៃសាយ អ៊ីចឹង 
ទៃ  ។ គៃ មាន បៃព័ន្ធ ព័ត៌មាន តាម- 
ដាន ផ្លូវការ  ដើមៃបី ជូន ព័ត៌ មាន ឱៃយ 
គ្នាថា  តើ អ្នក ហ្នឹង មក ពីណា  ? 
ឈ្មោះ អី? នៅ ទីណា? ធ្វើ- 
ដំណើរ ពី ណា មក ណា ?» ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃទី ៨  មិថុនា ស រ- 
ព័ត៌មាន  VnExpress  បាន ចុះ 
ផៃសាយ ដោយ ដកសៃង់ បៃភពពី 
កៃសួង សុខា ភិបាល វៀត ណាម 
ថា យុវជន វៀត ណាម មា្នាក ់ អាយ ុ

១៨ ឆ្នាំ ដៃ លមា ន លំនៅ ក្នុង ឃុំ 
Thuong Phuoc សៃកុ Hong 
Ngu ខៃត្ត Dong Thap ជា ខៃត្ត 
ដៃលមាន ពៃំបៃ ទល់ ជា ប់ខៃត្ត- 
ពៃវៃង  តៃូ វបាន ធ្វើតៃ ស្ដ វិជ្ជមាន 
ជំងឺកូ វីដ ១៩  កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ទី ៧  មិថុនា ។ 

 សរ ព័ត៌ មាន នៃះ បន្ត ថា យុ វជន  
នៃះ តៃូវ បាន ដាក់ ឱៃយនៅ ដាច់- 
ដោយឡៃ ក ភា្លាមៗ នៅ មណ្ឌល 
សខុ ភាព  ប នា្ទាបព់ ីធ្វើដ ំណើរ មក 
ដល់ ចៃក ទ្វា រពៃំដៃន  Thuong 
Phuoc ចៃញពី បៃទៃស កម្ពុជា  
កាល ពី ថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា ។យុវជន  
នៃះតៃូវបាន ធ្វើ តៃស្ដ លើក ទី ២ 
ដោយសរ ជិត ផុត កំណត់ ដាក់ 
ឱៃយនៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក  ដើមៃបី 
អនុញ្ញាត ឱៃយ វិលទៅផ្ទះ  វិញ ប៉ុន្តៃ 
បៃរ ជា ចៃញ លទ្ធ ផល វិជ្ជ មាន ។ 

កាលពី ខៃ មុន  សរព័ ត៌មាន 
វៀត ណាម ក៏បាន ផៃសាយ ដៃរ ថា 

បុរស ជន ជាតិ វៀតណាម មា្នាក់ 
បាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ បនា្ទាប់ ពី 
ចៃញពី ខៃត្តសៀ មរា បបៃទៃស 
កម្ពជុា ទៅ ដល ់បៃទៃស វៀត ណាម ។ 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ  ពៃលនោះ  ក៏តៃ ូវ- 
បាន កៃសួ ងសុ ខាភិ បាល កម្ពុជា 
បដិសៃធ ផង ដៃរ និង ចាត់ទុ ក 
ព័ ត៌មា  ននោះ  ធ្វើឱៃយ ប៉ះពា ល់ ធ្ងន់- 
ធ្ងរ ដល ់កចិ្ច ខតិខ ំបៃងឹ បៃង រប ស ់
កម្ពជុា ក្នងុ កា របៃ យទុ្ធ នងឹ ជ ំង ឆឺ្លង 
កូ វីដ ១៩ ។ 

 កាល នោះ កៃ សួងសុ ខាភិ បាល 
កម្ព ុជា បាន ស្នើ ឱៃយ ភាគី វៀត ណា ម 
គោរព តាម បទដា្ឋាន បច្ចៃកទៃ ស 
និង គោលកា រណ៍ និយត កម្ម អន្តរ- 
ជាតិ មុន នឹង ធ្វើ ការ សន្និ ដា្ឋាន ឬ 
ចុះ ផៃសាយ  ចៀសវា ង ធ្វើឱៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ កម្ពុជា ទៀត  ។

 កៃយ មាន បៃតិ កម្ម ពីកម្ពុជា 
នា ពៃល នោះ  លោ ក វ៉ូ កា្វាង មិញ  
ឯកអ គ្គ រដ្ឋទូត វៀត ណា ម បៃចាំ 

កម្ពជុា  បាន ថ្លៃង ការពារ ថា  វៀត- 
ណាម មិ នបាន បញ្ជាក់ ថា បុរស 
នោះ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ពី កម្ពុជា 
ឡើយ  ដោយ សរ ក្នុងសៃ ចក្ដី- 
ជូនដំ ណឹង របស់ វៀត ណាម មិន 
បាន បញ្ជាក ់ព ីពៃល វៃលា ទតីាងំ 
និង របៀប ដៃល បុរស រូប នោះ 
បា ន ឆ្លង ជំងឺ នៃះ ។ 

 គិត តៃមឹ ថ្ងៃទី ១០ មិថុនា បៃទៃស 
កម្ពុជា បាន រាយកា រណ៍ អ្នកជា 
សះសៃបើយ ពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩  កើន 
ដល់ ១២៥ នាកក់្នងុ ចណំោមអ្នក 
ឆ្លង ទំងអស់ ១២៦ នាក់ ខ ណៈ 
នៅ វៀត ណាម វិញ  បាន រាយការ- 
ណ៍ ថា មាន  អ្នក ឆ្លង ៣៣២ នាក់ 
ក្នុង នោះ ជាសះ សៃបើយ  ៣១៧ 
នាក់និង ១៧ នាក់ ទៀត កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល ។បៃទៃស  ទងំ 
២សុ ទ្ធ តៃ  បាន រា យការ ណ៍ ថា 
គ្មោន អ្នក ស្លាប់ ដោយស រ ជំងឺ - 
កូ វីដ ១៩  ឡើយ ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃទី ៩  ឧសភា  ស្ថាន- 
ទូត កម្ពុជា បៃចាំ នៅ  វៀត ណាម 
បានជូ ន ដំណឹង ដល់កៃ ុម និសៃសិត 
សិ កា្ខាកា ម យោធា  និង នគ របាល 
កម្ពុជា ថា  នាយក រដ្ឋ ម ន្តៃី វៀត- 
ណា មបា នអ នុញ្ញាត ឱៃយ តៃឡប់ 
ចូលទៅ  បន្ដការ សិកៃសា នៅបៃ ទៃស 
វៀត ណាម  វិញ   និង តៃវូ ធ្វើ ច តា្តា ឡី- 
ស័ក។ ប៉ុន្តៃអា ជា្ញាធរ ខៃត្ត តៃនិ ញ 
បាន បញ្ជាក់ថា  គ្មោន កន្លៃង នៅ 
សល់ សមៃប់ ឱៃយ និសៃសិត កម្ពជុា ធ្វើ 
ច តា្តា ឡី ស័ក ឡើយ  តៃថាកៃ សួង 
អប់រំ  និង បណ្ដុះ បណា្ដាល  វៀត- 
ណាម កំពុង រក កន្លៃង ផៃសៃង នៅ 
ជិត ខៃត្ត តៃ និញ  ៕

រដ្ឋមន្ត្រសុីខាភិបាល បដិស្រធព័ត៌មានវៀតណាម
ដ្រលថា មានការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ច្រញពីកម្ពជុា 

លោក ម៉ម បុ៊នហេង ក្នងុសន្នសីិទកាសេតកាលពីខេឧសភា។ រូប ហុង មិនា

ក្រសួង ប ្រកាសមិនច្រញវិញ្ញាបនប ត្រឲ្រយក្រមុហុ៊នចិនសាងសង់ផ្លវូជាតិល្រខ៧ បើធ្វើផ្លវូន្រះមិនបានតាមស្តង់ដា
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ កៃសួង សធា រណការ  និង 
ដឹក ជញ្ជូន  នឹង មិន ចៃញ វិញ្ញា បន បតៃ 
បញ្ជាក ់ឱៃយ កៃមុ ហ៊នុ ចនិ ដៃល ទទលួ សង- 
សង ់ផ្លវូ ជាត ិលៃខ ៧ [កៃចៃះ -តៃបូង ឃ្មុ]ំ  មាន  
បៃវៃង ១៦៤ គឡី ូម៉ៃតៃ ឡើយ បៃ សនិបើ 
ការ ស្ថាបនា ផ្លូវ នៃះមិន អនុ វត្ត តាម កិច្ច- 
សនៃយា  និង សៀវ ភៅ បន្ទុក ស្ដង់ ដា ផ្លូវ ឱៃយ 
បាន ១០០ភាគ រយ  ពៃះការ ស្ថាប នា នៃះ   
កៃសួង ពិនិតៃយ ឃើញ បញ្ហា បច្ចៃក ទៃស 
មួយ ចំនួន ទក់ ទង នឹង ការ សង សង់។

នៃះ បើ តាម លោក ស៊នុ ចានថ់លុ  ទៃស-  
រដ្ឋ មនៃ្តី  រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង សធារ ណ ការ  
និង ដឹក ជញ្ជូន  ថ្លៃង  ពៃល ដឹក នាំ គណៈ- 
បៃតភិ ូ នងិ កៃមុ បច្ចៃក ទៃស ជនំាញ របស ់
កៃសួង  ចុះ តៃួត ពិនិតៃយ គុណ ភាព  និង 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស សង សង់ កំណាត់ 
ផ្លូវ ជាតិ លៃខ ៧  ក្នុង ខៃត្ដ កៃចៃះ កាលពី 
មៃសិល មិញ។ ក្នុង ដំណើរ ចុះ ពិនិតៃយ នៃះ  

មាន ការ ចលូ រមួ ព ីតណំាង កៃមុ ហ៊នុ ម៉ៅ- 
ការ សង សង់  កៃុម ហ៊ុន ទីបៃឹកៃសា បច្ចៃក- 
ទៃស  នងិ មន្តៃ ីនៃ មន្ទរី សធារ ណ ការ នងិ 
ដឹក ជញ្ជូន ខៃត្ត កៃចៃះ  និង ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា  គមៃង ផ្លវូ ជាត ិលៃខ ៧  
គឺ ជាគមៃង គៃប់ គៃង ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ផ្លូវ 
ទី២ (Road Asset Management) 
មាន បៃវៃង សរបុ១៦៤ គឡី ូម៉ៃតៃ  ដោយ 
លើក កម្ពស ់គណុ ភាព ផ្លវូព ី DBST ទៅជា 
AC។ គមៃង នៃះ តៃវូ បាន បៃង ចៃក ជា ៣ 
ការ ដា្ឋាន ធំៗ  បៃើ បៃស់ រយៈ ពៃល សង- 
សង់ ចំនួន ១៨ខៃ  និង រយៈ ពៃល ថៃ ទំ 
ចនំនួ ៣៦ ខៃ ។ សង សង ់ដោយ កៃមុ ហ៊នុ    
ចិន តៃួត ពិនិតៃយ លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស 
ដោយ កៃុម ហ៊ុន កូរ៉ៃ  និង ចំណាយ ថវិកា 
បៃមាណ ជាង ៣៦ លាន ដលុា្លារ អាមៃរកិ ។      
មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន កំណាត់ ផ្លូវ នៃះ សង- 
សង់ បាន បៃមាណ ៨០ភាគ រយ ហើយ ។

លោក ស៊ុន ចាន់ថុល  ថ្លៃង ថា ៖« កៃ- 
សួង  សធា រណ ការនិង ដឹក ជញ្ជូន  នឹង 

មិន ទន់ ចៃញ វិញ្ញា បន បតៃ បញ្ជាក់ ឱៃយ 
កៃុមហ៊ុន សង សង់ ឡើយ  ដោយ សរ 
មាន បញ្ហា បច្ចៃក ទៃស មយួ ចនំនួ ទក ់ទង 
នឹង ការ សង សង់»។  

លោកណៃ នាំ ឱៃយកៃុ ម ហ៊ុន ម៉ៅការ- 
សងសង ់ កៃមុ ហ៊នុ ទបីៃកឹៃសា បច្ចៃក ទៃស  
នងិ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ សហ ការ គ្នា កៃសមៃលួ 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ។  
ជា ពសិៃ ស តៃវូ អនវុត្ត តាម កចិ្ច សនៃយា  នងិ 
សៀវ ភៅ បន្ទុក ឱៃយ បាន ១០០  ភាគ រយ ។

លោក ទៃស រដ្ឋ មន្តៃ ី អពំាវ នាវ ដល ់ពល- 
រដ្ឋ អ្នក បៃើ បៃស់ ផ្លូវ ទំង អស់  ឱៃយ ទុក ចិត្ត 
កៃ សួង សធារណការ  និង ដឹក ជញ្ជូន។ 
លោក ថា ៖« បើ ផ្លូវ នោះ ពិ និតៃយ  មិ ន មាន 
គុណ ភាព សៃប តាម លក្ខ ណៈ បច្ចៃក- 
ទៃស ទៃ  កៃសួង នឹង មិន ទទួល យក ផ្លូវ 
នោះ ឡើយ។  ពៃះ កៃសួង ឈរ លើ 
គោល ការណ ៍ សង សង ់ផ្លវូ ឱៃយ មាន គណុ- 
ភាព  រឹង មាំ  ជាប់ បាន យូរ អង្វៃង  ហើយ 
កៃសួង នឹង ធ្វើ ការ តៃួត ពិនិតៃយ ជា បៃចាំ 

តាម ការ ដា្ឋាន សង សង់ ទំង អស់ កៃម 
ដៃន សមត្ថ កចិ្ច របស ់កៃសងួ  នៅ ក្នងុ ពៃះ- 
រាជា ណា ចកៃ កម្ពុជា»។

បើ តាម លោក ចាន ់ថលុ  បច្ចបុៃបន្ន កៃមុ- 
ហ៊នុ ម៉ៅ ការសង សង ់ផ្លវូ នៃះ កពំងុ កៃ លម្អ   
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស  តៃង់ ចំណុច ទំង- 
ឡាយ ណា ដៃលមិន សម សៃប តាម- 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ 
តាម លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស ឡើងវិញ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«អ៊ីចឹង បាន យើង 
ពិភាកៃសា គ្នា ជា មួយ កៃុម ហ៊ុន KCI  ដៃល 
ជា កៃុម ហ៊ុន បច្ចៃក ទៃស  តៃួត ពិនិតៃយ 
ការងារ នៃះ។ កៃមុ ហ៊នុ បច្ចៃក ទៃស បាន- 
ឯកភាព ហើយ  តាមរយៈ អ្នក បច្ចៃក ទៃស 
របស់ សធារណការ  និង ដឹកជញ្ជូន ថា  
ការ សង សង ់នៃះ  មាន កន្លៃង មយួ ចនំនួ  
ខុស នឹង លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស»។

លោក ថា ៖«ដចូ្នៃះកៃមុ ហ៊នុ ទទលួ  ខសុ- 
តៃូវ សង សង់  បាន ឯកភាព ធ្វើ ផ្លូវ នៃះ 
ឡើង វញិ។ ដចូ បង ប្អនូ បាន ឃើញ សកម្ម- 

ភាព មួយ ចំនួន ក្នុង ពៃល នៃះ ហើយ  គត់ 
បាន កាយ ឡើងវញិ។ គត ់អ៊តុ កៅស៊ ូហើយ  
យើង ទទលួ យក មនិ បាន ឥឡវូ គត ់កាយ 
ឡើង វិញ គត់ ឯកភាព ធ្វើ ឡើង វិញ»។ 

ទោះយ៉ៅងណា  លោក ស៊ុន ចាន់ថុល  
សរសើរ  កៃុម ហ៊ុនដៃល ទទួលស្គាល់ នូវ 
កហំសុ ហើយ សហការ គ្នា ជាមយួ កៃសងួ 
ស ធារ ណ ការ និង កៃុម ហ៊ុន បច្ចៃកទៃស  
KCI ជា កៃមុ ហ៊នុ ពនិតិៃយ លក្ខណៈ បច្ចៃក- 
ទៃស ផ្លូវ  ក្នុង ការ រក នីតិ វិធី ដោះ សៃយ 
បញ្ហា ស្ថាបនា ផ្លូវ នៃះ  ឡើង វិញ។ 

លោក បាន ណៃនាំ ដល់ កៃុម ហ៊ុន 
ទទួល ស្ថាប នា ផ្លូវ នៃះតៃូវ យក គៃឿង- 
ចកៃ មក កាយ ដី ចាស់ៗ ចៃញ  មិន អាច 
យក កៅស៊ ូ៥ហ៊នុ ទៅ អ៊តុ ពលីើ ផ្លវូ ចាស ់
បាន  ទៃ។ លោក ថា  កន្លៃង ខ្លះ តៃវូ កាយ 
វា ចោល បងា្ហាប់ ឡើង វិញ  ទើប ចាក់-   
កៅស៊ូ ប៉ុន្ដៃ មួយ ចំនួន មិន បាន កាយ- 
ចៃញ ទៃ។ ទៅ ចាក់កៅស៊ូ ពីលើការ- 
ស្ថាបនា បៃបនៃះ ធ្វើ ឱៃយ ផ្លូវ ខូច៕ 

មនុស្រស...
តពីទំ ព័រ ១... មនុសៃស ៤នា ក់  

ក្នុង ចំ ណោម ១៦ នាក់   ដៃល 
បាន ទ ទួល ទន សៃ ថា្នាំ ចិន សៃ 
នោះ   បាន ស្លាប់  និង  ១២ នាក់ 
ទៀត   កំពុង ស្ថិត កៃម ការ- 
ពិនិតៃយ ពៃយា បាល ពី កៃុម គៃូពៃទៃយ 
ជំនាញ នៃ មន្ទីរ ពៃទៃយ  មិ ត្ត ភាព 
កម្ព ុជា  - ជបុ៉ន មង្គល បុរី   និង មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ បង្អៃក កៃងុ ប៉ៅយ ប៉ៃត » ។ 

  លោក   កៃ យ៉ុង   បាន ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា  ជន រង គៃះ ដៃល បាន 
ស្លាប់ ក្នុង ករណី នៃះ រួម មាន 
ឈ្មោះ  ឃ្លាំង   ចិតៃ   អាយុ ២៨ 
ឆ្នាំ   មាន លំ នៅ ភូមិ ចំណោម 
កើត ឃុំ ចំ ណោម  សៃុក មង្គល- 
បុរី ,   ម៉ៃ  គង់   អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ  មាន 
លំ នៅ ភូមិ អូរ អណ្ដូង កើត ឃុំ 
បនា្ទាយ នាង   សៃុក មង្គល បុរី ,  
នៃតៃ   បៃុស   អាយុ ២២ ឆ្នាំ   មាន 
លំ នៅ ភូ មិ ភ្នំ រូង ឃុំ បឹង បៃង   
សៃុក មា៉ៅ ឡៃ   និង ឈ្មោះ  ឆន   
ឈឿន   អាយុ ៣២ ឆ្នា ំ មាន លំ- 
នៅ ភូមិ -ឃំុ អូរ សំព័រ សៃកុ មា៉ៅ ឡៃ ។     

 ថ្វី បើ ជន រង គៃះ ភាគ ចៃើន  
ដៃល ទទួល បាន ការ ជួយ សង្គៃះ 
ពៃយា បា ល ទន់ ពៃល វៃលា   កៃយ 
ពី ពួក គៃ ផឹក សៃ  បាន អះ អាង 
ថា   អាការ ជំ ងឺ របស់ ពួក  គៃ គឺ 
បណា្ដា ល មក ពី ការ ផឹក  សៃ ថា្នាំ 
ចិន សៃ តាំ ង កួយ  លើ ស កមៃិត 
បណា្ដាល ឲៃយ ពុល ក៏ ដោយ  ក៏ 
កៃុម គៃូ ពៃទៃយ ជំ នាញ   នៅ មិន 
ទន់ មាន ការ បញ្ជាក់ ថា  ករណី 
នៃះ   បណា្ដាល មក ពី សៃមា ន 
ជាតិ ពុល នោះ ដៃរ ។   

 លោក  ឡៃ  ច័ន្ទ សងា្វាត   បៃ ធាន 
មន្ទីរ សុខា ភិបាល ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ   បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ - 
ប៉ុស្តិ៍ ថា   ថ្វី បើ នៅ ពៃល នៃះ   គៃ 
ដាក់ ការ សងៃស័យ     ខា្លាំង ទៅ លើ 

សៃ ថា្នាំ ចិន សៃ តាំ ង កួយ   មាន  
ក ំហាប ់ជាត ិអាល ់កលុ ខ្ពស ់  ដៃល 
ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ សុខ ភាព 
អ្នក ផឹក   ប៉ុ ន្តៃ  គៃ មិន អាច សន្មត 
ថា  ករណី ពុល នៃះ បង្ក ឡើង ពី  
« សៃ មាន ជាតិ ពុល » នោះ ទៃ ។ 

 លោក   ច័ន្ទ សងា្វាត   បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ « តាម ការ រៀប រាប ់របស ់អ្នក 
ជំងឺ  អាការៈ របស់ ពួក គៃ គឺ បណា្ដាល 
មក ពី ការ ពុល ចំ ណី អា ហារ ។     
ទោះ ជា បៃប ណា  សៃថា្នាំ ចិន- 
សៃ តំា ង កួយ  តៃវូ បាន គៃ សងៃសយ័ 
ជា បុព្វ ហៃតុ នៃ ការ ពុល អា ហារ 
នៃះ ខា្លាំង ជាង គៃ  ពៃះ អ្ន ក ជំ ងឺ 
ទងំ ១៦ នាក ់នោះ   សទុ្ធ តៃ បាន 
ទ ទួល ទន សៃ ថា្នា ំចិន សៃ នោះ    » ។ 

 លោក  ច័ន្ទ សងា្វា ត   ថ្លៃង  ថា   
សំណាក សៃ   និង សំណាក 
ឈាម របស់ អ្នក ជំងឺ   ដៃល បាន 
ស្លាប ់ក្នងុ ករណ ីនៃះ   បាន បញ្ជនូ 
ទៅ កាន់ មន្ទីរ ពិ សោធ ន៍ផ្នៃក 
វៃជ្ជសស្តៃ របស់ កៃ សួង សុខា ភិ- 
បាល   ក្នងុ រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ   ដើ មៃបី 
ពសិោធ  ខណៈ សមត្ថ កចិ្ច ចមៃុះ 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ   កំពុង 
សហ ការ គ្នា  ចុះ សៃ វ ជៃ វ   និង  
រឹប អូស សៃ ថា្នាំ ចិន សៃ យី- 
ហោ« តាំង កួយ » នោះ  ពី លើ 
ទផីៃសារ ទងំ អស ់នៃ ខៃត្ត នៃះ   នងិ   
ហាម ឃត់ ការ ចរាចរទិញ លក់ 
និង បៃើ បៃស់ ជា បណោ្ដាះ- 
អាសន្ន នូវ សៃ ថា្នាំ ចិន សៃ គៃប់- 
បៃ ភៃទ   ដើ មៃបី ទប់ ស្កាត់ ការរីក- 
រាល ដាល កាន់ តៃ ចៃើន  នៃ ករណ ី
ពុល សៃ ថា្នាំ ចិន សៃ នៃះ   ទៅ 
ដល់ បណា្ដា សៃុក និ ង ខៃត្ត មួយ 
ចំនួន ទៀត ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ។ 

លោក  ថា   សៃ ថា្នា ំចនិ សៃ តាងំ 
កួយ នោះ  តៃូវ បា ន គៃ ចៃក នៅ 
ក្នុង ដប ទឹក សុទ្ធ   ចំណុះ ១ ភាគ 
៣ នៃ លីតៃ   លក់ តម្លៃ១ ០០០ 
រៀល ក្នុង ១ ដប ៕



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ ក្រមុ ប្រកឹ្រសា អភវិឌ្រឍន ៍
កម្ពុជា និង ស្ថាន ទូត អាល្លឺម៉ង់  
បាន ចុះ ហត្ថល្រខា  លើ កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង ស្ដ ីពី កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តកិា រ   
បច្ច្រកទ្រស ឆ្នាំ២០១៩ រវាង 
ប្រទ្រស ទាងំ២  ដោយអាល្លមឺង៉ ់ 
ផ្ដល់ ហិរញ្ញ ប្របទាន ឥត សំណ ង  
មាន ទឹក ប្រក់ ១៤, ៦លា ន  ដុលា្លា រ 
ដល់ គម្រង អភិវ ឌ្រឍ  ន៍    ចំនួ ន  ៤ ។ 

ពិធី ចុះ ហត្ថល្រខា  លើ ក ន្រះ 
ធ្វើ ឡើង កាល ពីថ្ង្រ ទី៩ មិថុនា 
រវាង លោកជិន បុ៊នស៊ាន ទ្រស - 
រដ្ឋ មន្ត្រី ទទួល បន្ទុក ប្រ សក កម្ម 
ពិស្រស និង ជា អនុប្រធាន ក្រមុ- 
ប្រឹក្រសា អភិវឌ្រឍន៍ កម្ពុជា ដ្រល 
តំណាង ឲ្រយ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ព ុជា 
នងិ លោក Christian Berger  
ឯក អគ្គរដ្ឋ ទតូ  ន្រ សធារណរដ្ឋ 
សហព័ន្ធ អាល្លម៉ឺង់ ដ្រល តំណា ង 
ឲ្រយ រាជ រដ្ឋាភិបាល អាល្លឺម៉ង់។ 
ន្រះ បើ តាម ស្រចក្ដ ីប្រកាស ព័ត៌    - 
មាន រមួ ដ្រល ផ្រសព្វផ្រសាយ ដោយ  
ក្រុម ប្រឹក្រសា អភិវឌ្រឍន៍ កម្ពុជា។

ស្រចក្ដ ីប្រកាស ដដ្រល បញ្ជា ក់  
ថា៖ «តាម រយៈ កិច្ច ព្រម ព្រៀង 
ស្ដ ីពី កិច្ច សហប្រតិបត្តកិារ បច្ច្រ ក - 
ទ្រសដ្រល ទើប ត្រវូ បាន ចុះ ហត្ថ - 
ល្រខា ន្រះ រដ្ឋាភិបាល សធា - 
រណ រដ្ឋ សហពន័្ធ អាល្លមឺង៉ ់ផ្ដល ់
ហរិញ្ញ ប្របទាន ឥត សណំង សរបុ 
ចនំនួ ១៣,៥ លាន អរឺ៉ ូស្មើ នងឹ  
១៤,៦  លាន ដុលា្លារ អាម្ររិក 
ដើម្របី គំាទ្រ ដល់ គម្រង អភិវ ឌ្រឍ ន៍ 

ចំនួន ៤ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា»។ 
គម្រង ទាងំ ៤ នោះ រមួមាន 

ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ កម្ម 
គ្រសួរ ក្រកី្រ ការ គំាពារ សុខ ភា ព 
សង្គម ការ អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច 
មូលដ្ឋាននិង មូលនិធិ សម្រ ប់ 
ការ សិក្រសា  និង អ្នក ឯកទ្រស។ 
គម្រង ទាំង ន្រះ  អនុវត្ត ដោយ  
ទីភា្នាក់ ងារ អាល្លម៉ឺង់ សម្រប់ កិ ច្ច-  
សហ ប្រតិបត្តិការ បច្ច្រក ទ្រស 
ប្រចាំ កម្ពុជា ហៅ កាត់ ថា GIZ 
ក្រម កិច្ច សហការ ជាមួយ ក្រសួ  ង  
ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ថា្នាក់ ជាតិ និង 
ថា្នាក់ ក្រម ជាតិ។

ស្រចក្ដី ប្រកាស  បញ្ជាក់ថា 
ការ ចុះ ហត្ថល្រខា ន្រះ គឺ ជា សក្ខ ី- 
ភាព បងា្ហាញ ពី លទ្ធផ ល  ន្រ  ការ 
អនុវត្ត  កិច្ច ចរចា ស្ដ ីពី កិច្ច សហ - 
ប្រតិបត្តកិារ អភិវឌ្រឍន៍ រវាង ប្រទ្រ ស 
ទាំង ២ ធ្វើ ឡើង កាល ពី ថ្ង្រ ទី 
១៤ -១៥ ខ្រ ឧសភា ២០១៩ នៅ 
ទីក្រងុ ប៊្ររឡំាង។ កិច្ច សហ ប្រតិ - 
បត្ត ិការ ន្រះ ផ្ដោត លើ វិស័យ អា-
ទិភាព  ៣ រួម មាន វិស័យ សុខា - 
ភបិាល នងិ គាពំារ សង្គម វសិ ័យ 
អភិវឌ្រឍន៍ ជនបទ និង វិស័យ 
អភបិាល កចិ្ច ដ្រល ចលូរមួដល ់
ផ្រន ការ អភវិឌ្រឍន ៍របស ់កម្ពជុា។ 
«ការ បន្ត កិច្ច សហប្រតិ បត្តិការ 
អភិវឌ្រឍន៍ ទ្វ្រភាគី ដ៏ ល្អ ប្រសើ រ ន្រះ 
នឹង កា្លាយ ជា សសរ ស្ដម្ភ ដ៏សំខា ន់  
ដ្រល មិន ត្រឹម ត្រ ពង្រឹង ចំណង 
ការទូត រវាង ប្រទ្រស ទំាង ២បុ៉ណ្ណោះ 
ទ្រគ ឺថ្រមទាងំ រមួ ចណំ្រក យ៉ាង- 
សខំាន ់  ក្នងុ ការ សម្រច បាន នវូ 

កិច្ច អភិវឌ្រឍសង្គម-ស្រដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជា ប្រកប ដោយ ចីរភាព 
បរិយ ប័ន្ន និង សមធម៌។ 

ក្នងុ កចិ្ច ចរចា អន្តររដ្ឋាភបិាល  
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ រដ្ឋាភបិាល 
អាល្លឺម៉ង់  បាន សម្រច ផ្ដល់ 
ហរិញ្ញប្របទាន  ដល ់កម្ពជុា សរបុ 
៤៨,៦  លាន អរឺ៉។ូ គតិ ចាប ់ព ីឆ្នា ំ
១៩៩៤ ដល់ ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ 
អាល្ល ឺម៉ង់  បាន ផ្ដល់ ការ គំាទ្រ ផ្ន្រ ក 
បច្ច្រកទ្រស   និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ 
កម្ពុជា  មាន ទឹក ប្រក់ ប្រមាណ 
ជាង  ៦៧០ លាន ដុលា្លារ។ ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០២០  ន្រះ អាល្លមឺង៉ ់បាន 
ផ្ដល់ ហិរញ្ញប្របទាន ឥត សំណង  
១,៥ លាន អរឺ៉ ូដល ់កម្ពជុា ដើម្រប ី
ឆ្លើយ តប នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩។  
ន្រះ  បើ តាម ស្រចក្ដីប្រកាស 
ព័ត៌មាន ដដ្រល។

អ្នក នំា ពាក្រយ ស្ថាន ទូត អាល្ល ឺម៉ ង់ 
បាន ថ្ល្រង ប្រប់ តាម អីុម្រល កា ល 
ពី ម្រសិល  មិញ ថា ក្នុង កិច្ច ចរចា 
នៅ  ឆ្នា២ំ០១៩ ប្រទ្រស ទាងំ ២  
បាន ឯក ភាពគា្នា លើ ក្រប  ខ័ណ្ឌ ន្រ  
កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ អភិវ ឌ្រឍន៍ 
ទ្វ្រភាគី  សម្រប់ រយៈ ព្រល ២ 
ឆ្នាំ។ កិច្ច ចរចា ត្រូវ ត្រ មាន កិច្ច - 
ព្រម ព្រៀង ស្ដីពី កិច្ច សហ ប្រតិ- 
បត្តកិារ បច្ច្រក ទ្រសដ្រល បញ្ជា ក់ ព ី
គម្រង ជាក ់លាកន់ងិ កចិ្ច ព្រម-  
ព្រៀង ផ្លវូ ច្របាប់ ចំា បាច់ តាម ច្របា ប់ 
អន្តរជាតិ។ ការ ចរចា ថា្នាក់ រដ្ឋា-
ភិបាល នៅ ជំុ បនា្ទាប់អំពី កិច្ច ស ហ - 
ប្រតិបត្តិការ ទ្វ្រភាគី ប្រប ន្រះ 
នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ ឆ្នា២ំ០២១ ៕
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ភូមិមួយនៅខេត្តសៀមរាបរួចផុតពីហានិភ័យនេយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទះុ
 សុទ្ធ គឹម សឿន 

សៀម រាបៈ  មន្ត្រ ីខ្រត្ត សៀម រាប  នងិ 
អាជា្ញា ធរ មីន បាន អះ អាង ថា  ភូមិ- 
ត្រពាំង ថ្ម ទាំង មូល ដ្រល ស្ថិត ក្នុង ឃុំ 
ឃនុ រាម  ស្រកុ បនា្ទាយ ស្រ ី ខ្រត្ត សៀម- 
រាប ត្រូវ បាន រំដោះ ច្រញពី ហានិភ័ យ 
ន្រ គ្រប់ មីន  និង គ្រប់ មិន ទាន់ ផ្ទុះ ជា 
ស្ថាព រ តា មរយៈ កិច្ច គាំទ្រ ពី អង្គ ការ 
Peaceland  ដោយ ប្រើ ព្រល ជាង ១០ 
ខ្រ នងិ មាន គ្រប ់យទុ្ធ ភណ្ឌជា ង១០០ 
គ្រប់ ត្រូ វបាន កម្ទ្រច ។

លោក ឃមឹ ហ្វ ីណង ់អភ ិបាល ស្រកុ 
បនា្ទាយ ស្រ ីបាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្ដិ៍ កាល 
ពី ថ្ង្រ អងា្គា រថា ប្រតិ បត្តកិារ បោស សមា្អាត 
គ្រប់ មីន ន្រះ  គាំទ្រ ដោយ អង្គ ការ 
Peaceland និង មាន កិច្ច សហ ការជា-  
មយួ អាជា្ញា ធរ មនី  ចាប ់តាងំព ីខ្រ សហីា  
ឆ្នាំ២ ០១៩ រហូត ដល់ ខ្រ មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០២០ ដើម្របី ឲ្រយព លរដ្ឋ រស់នៅ តំបន់ 
ន្រះរួច ផុតពី បញ្ហា លំបាក ពី គ្រប់ មីន  
ឬ គ្រប់ មិន ទាន់ ផ្ទុះ។

លោក បន្ត ថា  តាម ការ កំណត់ របស់ 
ក្រុម ការ ងារបាន ជ្រើសរី ស យក ភូមិ 

ត្រ ពាងំ ថ្ម ឃុ ំឃនុ រាម ស្រកុ បនា្ទាយ ស្រ ី 
ធ្វើជា គោល ដៅ ដំបូង  ដើម្របី បន្រសាប 
គ្រប់ មីន និង គ្រប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់- 
ផ្ទុះ  ដោយ សរ តំបន់ ន្រះគឺជា អតីត- 
សម រភូមិ ក្តៅ កាលពី សម័យ សង្គ្រម 
ដ្រល មាន ទីតាំង ខ្លះ អាច បន្រសល់ នូវ 
គ្រប់ មីន  និង យុទ្ធ ភ ណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ ។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖ «ដោយ សរ 
ប្រវត្ត ិទតីាងំ ធា្លាប ់មាន សង្គ្រម រា៉ារំ៉្រ  អ្នក 
ភូមិ ឧស្រសាហ៍ ប្រទះ ឃើញ គ្រប់ មីន 
ព្រម ទាងំ មាន ការ រាយ ការណ ៍ព ីប្រជា- 
ពល រដ្ឋ ស្នើ ឲ្រយ អាជា្ញា ធរ ជយួ រដំោះ គ្រប ់
ទាំង ន្រះ។ ពលរដ្ឋ ជាង ២០ ០គ្រួសរ 
មាន ការ បារម្ភ ខា្លាំង ពី បញ្ហា គ្រប់ មីន 
ដ្រល បន្រសល់ ទុក តំាងពី សម័យ សង្គ្រម 
ដោយ ស្ទើ រត្រ មនិ ហា៊ាន ចលូ ទៅ ធ្វើស្រ 
ចមា្ការ នៅ លើដី របស់ខ្លួន»។ 

លោក បញ្ជាក់ បន្ថ្រម ថា៖ «ចាប់ពី 
ព្រល ន្រះ ទៅអ្ន ក ភូមិ បាន រួច ផុតពី 
បញ្ហា លបំាក មយួ ទៀត  គាត ់អាច រស-់ 
នៅ បាន ដោយ ធម្មតា ដូច តំបន់ ដទ្រ- 
ទៀត ហើយ។តបំន ់ដ្រល រង ហាន ិភយ័ 
ពី គ្រប់ មីន ឬគ្រប់ មិន ទាន់ ផ្ទះុ ន្រះ បាន 
ជះ ឥទ្ធិ ពល យ៉ាង ខា្លាំង ទៅ លើ ជីវ ភាព 

ប្រចាំ ថ្ង្រ និង ការ ប្រើប្រ ស់  ដីធ្លី របស់ 
អ្នក ភូមិ» ។

តាម លោក ឃមឹ ហ្វ ីណង ់ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល ជាង១០ខ្រ ន្រះ ជា លទ្ធ ផល 
គ្រប ់មនី ចនំនួ៤ ០គ្រប ់ នងិ គ្រប ់មនិ 
ទាន់ ផ្ទុះ ចំនួន  ៦៧ គ្រប់  ត្រូវ បាន រក- 
ឃើញ  និង កម្ទ្រច ចោលនៅ ក្នុងភូមិ 
ត្រពាំង ថ្ម ទាំង មូល។ ប៉ុន្ត្រ លោក អះ- 

អាង ថា អាជា្ញា ធ រ គ្រង នឹង រៀប ចំ ឲ្រយ 
មាន ប្រតិ បត្តិ ការ ដោះមី ន នៅ តាម ឃុំ 
ផ្រស្រងៗ ទៀត ក្នុងស្រុ ក បនា្ទាយ ស្រី  នៅ 
ដើម ឆ្នាំ ខាង មុខ ។

លោក ហ្វី ណង់ បាន ស្នើ ឲ្រយ ពលរដ្ឋ 
ចលូរមួ សហ ការ នងិ រាយ ការណ ៍ ប្រប ់
សមត្ថកិ ច្ច ពី តំបន់ មាន មីនឬ គ្រប់ យុទ្ធ- 
ភ ណ្ឌ មនិ ទាន ់ផ្ទុះ ផ្រស្រងៗ ទៀត ដើម្រប ីឲ្រយ 

អាជា្ញាធ រ អាច កំណត់ គោល ដៅ អាទិភាព 
ចុះទៅ ធ្វើ ប្រតបិ ត្តកិា រ មនុ គ្រ ចៀសវា ង 
បង្ក គ្រះថា្នា ក់ ណា មួយ ដល់ អ្ន កភូ មិ។

លោក ឈ ីវ លមី អគ្គ ល្រខា ធកិាររង 
អាជា្ញាធរ មីន កម្ពជុាដ្រលជា អ្នក សម្រប- 
សម្រួល ការងា រ ក្នុង តំបន់ ន្រះ ផ្ទាល់ 
បាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ កាលពី ថ្ង្រ អងា្គា រ 
ថា ក្នងុ គម្រង ន្រះ បាន ចំណាយ អស ់
ទឹក ប្រក់ ប្រមាណ ១ ៨មឺុន ដុលា្លា រដ្រល  
ទទួល បាន ពី អង្គការ Peaceland។ 
លោក បន្ត ថា  ចំពោះ ផ្ទ្រ ដីដ្រ ល បាន 
រដំោះ មនី ក្នងុ ភ ូម ិត្រពាងំ ថ្ម ទាងំម ូលគ ឺ
មាន ជាង៦ ០ហិ កតា។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង ឃើញថា 
គម្រង ន្រះ បាន ផល ដល់ ប្រជា- 
ពលរដ្ឋ ក្នុង តំបន់ គ្រប់ ប្រ បគ្រប់យ៉ា ង 
ហើយ ការ ប្រកប កសិកម្ម រប ស់ ពល- 
រ ដ្ឋក៏បា ន ល្អ ដ្ររ។ ការដោះ មីន  ទូទំាង- 
ប្រ ទ្រស របស់អាជា្ញា ធរ មីន នៅត្រ បន្ត 
ប៉ុន្ត្រ កិច្ចស ហ ការ ជាមួយ អង្គការ 
Peaceland យើង ឈប ់បណ្តោះ អា- 
សន្ន សិន ដោយ ស រត្រ មានបញ្ហា  
កូ វីដ១៩។យើង នឹង ចាប់ ផ្តើ បន្ត ជាមួយ  
អង្គការ ន្រះនៅ ដើម ឆ្នាំ ២០ ២១ »៕

កេមុសមត្ថកិច្ចដេលដោះមីនក្នងុសេកុបន្ទាយសេកីន្លងមក ។ រូបថត ស្រុកបនា្ទាយស្រី

កេសួងអប់រំអនុញ្ញាតឲេយគេះឹស្ថានបេឡងតាមអនឡាញ
នៀម   ឆេង

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួ អបរ់ ំ យវុ ជន 
នងិ កឡីា បាន អន ុញ្ញាត ឲ្រយ គ្រឹះ- 
ស្ថាន ឧត្តម សកិ្រសា ប្រឡង ជ្រើស- 
រីស និស្រសិត ចូលរៀន  និង ប្រឡង 
បញ្ចប់ ការ សិក្រសា តាម ប្រព័ន្ធ អន- 
ឡាញ   អឡំងុ  ព្រល ន្រ ជងឺំ កវូដី ១៩  
ខណៈ កាល បរិច្ឆ្រទ ន្រ ការ ប្រឡង 
យក សញ្ញា បត្រ មធ្រយម សិក្រសា- 
ទុតិយ ភូមិ (បាក់ ឌុប)នៅ មិន 
ទាន់ បាន កំណត់ នៅ ឡើយ ។

លោក  ហង ់ជនួ  ណារ៉នុ រដ្ឋមន្ត្រ ី 
ក្រសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  សរស្ររ លិខិត ទៅ 
សកល វិទ្រយា ធិ ការ  និង នាយកវិទ្រយា - 
ស្ថាន ក្រម ឱវាទ ក្រសួង អប់រំ 
ស្ដពីី ការ អនុញ្ញាត ឲ្រយ  ប្រឡង  
ជ្រើ សរីស និស្រសិត ចូល រៀន  នងិ 
ប្រឡងបញ្ចប់ ការ សិក្រសា ដ្រល 
ធ្វើ ឡើង តាម អន ឡាញ ។

លោក ថ្ល្រ ង ថា ដើម្របី ធានា ឲ្រយ 
ការ បង្រៀន  និង ការ រៀន នៅត្រ 
បន្ត ទៅ មុខ ប្រកប ដោយ គុណ- 
ភាព និង និរន្ត រភាព  ក្នងុ ព្រលមាន 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ក្រសួង អប់រំអនុញ្ញាត  
«ឲ្រយ រៀបចំ ការ ប្រឡង ជ្រើស- 
រសី នសិ្រសតិ ចលូ រៀន  និង ប្រឡង 
បញ្ចប់ ការ សិក្រសា របស់ និស្រសិតតាម 
ប្រព័ន្ធ អន ឡាញ  គ្រះឹ ស្ថាន ឧត្តម- 
សិក្រសា នីមួយៗ ត្រូវ រៀបចំ ឯក- 
សរ ស្នើ សំុ មក ក្រសួង អប់រំ  យុវ- 
ជន  និង កីឡា ដើម្របី ក្រសួង ពិនិត្រយ  
និង រៀប ចំ លិខិត ឧទ្ទ្រស នាម 

គណៈ កម្មការ ចុះ ត្រួត ពិនិត្រយ 
ដំណើរ ការ ប្រ ឡង» ។

ក្រសងួ បន្ត ថា  ការ រៀបច ំការ- 
បណ្ដុះ បណា្តោល និស្រសិត ដោយ 
សិក្រសា ពី ចមា្ងាយ តាម ប្រព័ន្ធ- 
អ្រឡចិ ត្រនូកិ  ត្រវូ ធ្វើ យ៉ាង ណា 
ឲ្រយ មាន លក្ខណៈ អន្តរ សកម្ម 
រវាង ស ស្តៅ្រ ចារ្រយ  និង និស្រសិត ។

លោករដ្ឋ មន្ត្រ ី ហង ់ជនួ  ណារ៉នុ  
ប្រប់ ឲ្រយ គ្រឹះ ស្ថាន ឧត្តម សិក្រសា 
«រៀបចំ រចនា សម្ព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង 
ច្របាស់ លាស់ ដើម្របី ធានា ថា ដំ ណើ រ- 
ការ ន្រ ការ បង្រៀន  និង ការ រៀន 
តាម ប្រព័ន្ធ សិក្រសា ពី ចមា្ងាយ តាម 
ប្រព័ន្ធ អ្រឡិច ត្រូនិក  ព្រម ទាំង 
ការ វាយ តម្ល្រ នសិ្រសតិ ប្រ ព្រតឹ្ត ទៅ 
ប្រកប ដោយ គុណ ភាព» ។

លោក  រស់ សុវាចា អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ ក្រសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡា បាន   បញ្ជាក់ បន្ថ្រម កាល 
ព ីម្រសលិ មញិ ថា ទាងំ ការ ប្រឡង 
ចូល គ្រឹះ ស្ថាន ឧត្តម សិក្រសា  និង 
ការ សកិ្រសា នងឹ ត្រវូ ធ្វើ ឡើង តាម 
អន ឡាញ។ ការ សិក្រសា ពី ចមា្ងាយ 
មាន គោល បំណង ឲ្រយ បន្ត មាន 
ការ រៀន សូត្រ ទន្ទឹម ព្រល ដ្រល 
្រសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា 
ចូល រួម ជា មួយ រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ ការ រីក រាល- 
ដល ជំងឺ កូវីដ១៩។

ថ្វបីើអ្នក ត្រវូ ប្រឡង ចលូ គ្រឹះ- 
ស្ថាន ឧត្តម សិក្រសា  គឺ ជា សិស្រស 
ដ្រល បាន បញ្ចប់ ការ សិក្រសា នៅ 
ថា្នាក់ វិទ្រយា ល័យ ក្ដី ក៏ប៉ុន្ត្រ លោក 

សុវា ចា បញ្ជាក់ ថាមក ទល់ ព្រល 
ន្រះ ក្រសួង អប់រំ នៅមិន ទាន់ បាន 
កំណត់ កាល បរិច្ឆ្រទ ន្រ ការ ប្រ- 
ឡង សញ្ញា បត្រ មធ្រយម សិក្រសា 
ទុតិយភូមិ នៅ ឡើយ ទ្រ។

លោក  រស់ សុវា ចា បន្ត ថា៖ 
«សម្រប់ ព្រល ន្រះ សូម សិស្រសា- 
នសុសិ្រស បន្ត ការ ខតិ ខ ំរៀន សតូ្រ 
តាម អន ឡាញ  និង យក ចិត្តទុក-  
ដក់ ខ្ពស់ លើ ការ អនុ វត្ត វិធាន- 
ការ សុខា ភិ បាល នានា»។

អ្នកស្រី  អ៊ុក  ឆយ៉ាវី  ប្រធាន  
សមា គម គ្រ ូ បង្រៀន  កម្ពជុា ឯក-
រាជ្រយ   បាន បងា្ហាញ កា រយល់ ឃើញ 
ថា  ការ ប្រឡង  នងិ រៀន អនឡាញ  
មិន សូវ មាន គុណ ភាព ដូច ការ 
ប្រឡង  នងិ រៀន ដោយ ផ្ទាល ់ទ្រ ។ 
    អ្នកស្រី ថា៖ «ព្រល ខ្លះ មិន- 
ម្រន ជា បុគ្គល គាត់ ខ្លួន ឯង ជា 
អ្នក ប្រឡង ទ្រ  មាន ការ ប្រឡង  
ជំនួស។ ន្រះ ជា  អ្វ ីដ្រល យើង 
មើល ឃើញ ថា  សូម្របី ត្រ ការ- 
ប្រឡង ម្រន ទ្រន  ក ៏ដោយ តាងំ ព ី
មុន  មាន អាកូវីដ ន្រះ  ឃើញ ថា  
មាន អ្នក លួច បន្ល ំទៅប្រឡង  
ជំនួស។ព្រល ប្រឡង តាម អន- 
ឡាញ ទៀត  ងាយ ស្រលួ សម្រប ់
ពកួ គាត ់ដ្រល ប្រឡង ជនំសួ»។ 
   អ្នកស្រី បន្ត ថា៖«ប្រសិន បើ 
មាន ឱកាស  គួរ ត្រ ប្រឡង ដោយ 
ផ្ទាល់  ព្រះ ការ ប្រឡង ផ្ទាល់ ងាយ- 
ស្រលួ តាម ដន អ្វ ីដ្រល ពកួ គាត ់
ធ្វើ។ បើ គាត ់ធ្វើ  ឬ មនិ ធ្វើ ងាយ- 
ស្រួល មើល ឃើញ ផ្ទាល់ » ៕

អាល្លឺម៉ង់ផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានឥតសំណងដល់កម្ពុជា$១៤,៦លាន



តពទីពំរ័ ១...អពំីដំណើរការ-
ប្រមូល និងដោះស្រយបណ្ដឹង
នានាទាំងនៅថ្នាក់ក្រសួង នៅ
អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិ
ឬអង្គភាពកងកម្លាំងនគរបាល-
ជាតិពាក់ពន័្ធនងឹភាពមនិប្រក្រតី
ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងឬចាត់ច្រង
នានាដោយលោកលើកឡើងថ
ក្រសួងមនយន្តការ២ក្នុងការ-
ដោះស្រយបញ្ហា។ក្នុងនោះគឺ
ដោះស្រយដោយអគ្គាធកិារនិង
ដោះស្រយដោយមនកិច្ច-
សហការជាមយួអគ្គនាយកដ្ឋាន
ដ្រលមនការពាក់ព័ន្ធ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«ព្រលន្រះ

យើងអាចប្រមូលព័ត៌មនបាន
មួយផ្ន្រកតាមប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ
និងបណ្ដាញសង្គម។ព័ត៌មនពី
ប្រភពទាងំន្រះក៏មនខ្លះជាពត័-៌
មនពតិដ្រលយើងមនិត្រវូមើល
រំលងឡើយ»។លោកឲ្រយដឹងថ
ជាក់ស្ដ្រងទពំរ័ហ្វ្រសប៊កុផ្ទាលខ់្លនួ   
របស់លោកធ្វើឱ្រយលោកទទួល
ពត័៌មនជាច្រើនពីមហាជនតាម-
រយៈប្រអប់សារនងិប្រអប់បញ្ច្រញ-   
មតិដ្រលត្រវូបានប្រមលូចងក្រង
ដោយក្រុមការងារហ្វ្រសប៊ុក។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ល្រង

ថកន្លងមកបនា្ទាប់ពីក្រុមការ-
ងារហ្វ្រសប៊កុបានបញ្ជនូពត័៌មន   
ស្ដីអពំីបញ្ហាប្រឈមឬភាពអស- 
កម្មនានាមកមនបញ្ហាខ្លះក៏
ត្រូវបានដោះស្រយ។ប៉ុន្ត្រ
បញ្ហាខ្លះទៀតបានបញ្ជនូឱ្រយអង្គ-
ភាពពាក់ពន័្ធត្រនោះនៅមិនទាន់
បានដោះស្រយនៅឡើយទ្រ
ដោយសារអាចមិនទាន់មន
យន្តការជាក់លាក់។ ដូច្ន្រះត្រូវ
មនក្រុមការងារច្របាស់លាស់
មួយដើម្របីតាមដន និងដោះ-
ស្រយបញ្ហាដ្រលប្រមូលបាន
និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវសហ-
ការគ្នាស្រង់ជាបញ្ជីបញ្ហា។
លោកបន្ថ្រមថជាបឋមអង្គ-

ភាពនីមួយៗត្រូវគ្រប់គ្រងស-
ភាពការណ៍ផ្ទាល់របស់ខ្លនួដចូជា 
ការរិះគន់ ឬការប្រតិកម្មនានា
ដើម្របីមនវិធានការដោះស្រយ
ឱ្រយបានជាក់លាក់នងិទាន់ព្រល- 
វ្រលា។ចំពោះក្រុមការងារអធិ-
ការកិច្ចនិងសវនកម្មមន្រ្តីទាំង
២ក្រុមន្រះត្រូវប្រកាន់នូវយុត្តិ-
ធម៌ និងភាពមិនលម្អៀង ពី-
ព្រះការស្រវជ្រវទាំងឡាយ
ណដ្រលមនភាពលម្អៀងនងឹ
មនិអាចរកយតុ្តិធម៌ឃើញឡើយ

ហើយបញ្ហាអយតុ្តិធម៌ន្រះគឺមនិ
អាចមើលស្រលបានឡើយ
ទោះក្នុងសង្គមណក៏ដោយ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«ដូច្ន្រះ

មន្ត្រីទទួលបានប្រក់ខ្ររដ្ឋ ឬ
អាចហៅថបានប្រក់ខ្រពី
ប្រជាជនត្រូវប្រកាន់គោល-
ការណ៍បម្រើប្រជាជនប្រកប-
ដោយសា្មារតីទទួលខុសត្រូវ
និងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ
ជាធំទើបអាចបញ្ចៀសភាព-
អសកម្មភាពមិនប្រក្រតី និង
អយុត្តិធម៌បាន»។
កាលពីថ្ង្រទ១ី០មថិនុាលោក

សខ្រង ក៏បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ
ឆ្លងផ្រនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០២០   
របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលន្រ
ក្រសួងមហាផ្ទ្រនៅទីស្ដីការ
ក្រសួងមហាផ្ទ្រ ដោយមន
ការអញ្ជើញចូលរួម ពីលោក
លោកស្រីរដ្ឋល្រខាធកិារអនរុដ្ឋ- 
ល្រខាធិការ និងអគ្គនាយក
អគ្គនាយករងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ
ជាច្រើនរូបទៀត។
លោកថ្ល្រងក្នងុកចិ្ចប្រជុនំ្រះថ៖ 

«កិច្ចប្រជុំន្រះគឺជាផ្ន្រកមួយន្រ
ការខិតខំប្រឹងប្រងក្នុងការងារ
កណំ្រទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

ដ្រលជាអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់-
កណ្ដាលដ៏មនសារៈសំខាន់។
ថ្វដី្របតិជាលើកទ១ីដ្រលក្រសងួ
បានរៀបចំឱ្រយមនការរៀបចំផ្រន- 
ការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់
អង្គភាពនីមួយៗ ដ្រលផ្រនការ
ដបំងូន្រះអាចនងឹរៀបចំមនិបាន- 
ល្អ១០០ភាគរយក៏ដោយប៉ុន្ត្រ
ផ្រនការន្រះនងឹកា្លាយជាមលូដ្ឋាន   
សម្រប់ការរៀបចំផ្រនការសកម្ម- 
ភាពនាឆ្នាំបន្តបនា្ទាប់ទៀត»។
លោកអំសំអាត នាយករង

អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្រស
(លីកាដូ)សា្វាគមន៍ចំពោះការ-
យកចិត្ដទុកដក់ដល់ប្រជាពល-
រដ្ឋ និងការដក់ច្រញវិធានការ
ប្របន្រះរបស់លោកសខ្រង។
លោកថ្ល្រងថ៖«កន្លងមក

យើងឃើញមនការដោះស្រយ
ខ្លះលើសណំុំរឿងនងិបញ្ហាដ្រល
ពលរដ្ឋបានដក់មកក្រសងួប៉នុ្ដ្រ
រឿងមយួចនំនួអាជា្ញាធរមលូដ្ឋាន
ដោះស្រយមនិច្រញ។ជនួកាល
ពកួគត់អត់បានស្វ្រងរកវធិីឬធ្វើ

របាយការណ៍ដក់មកថ្នាក់លើ
ដើម្របីដោះស្រយបញ្ហានោះទ្រ
ហើយបញ្ហាសណំុរំឿងនោះច្រះ-
ត្រនៅកប់ចោលឬកកស្ទះដ្រល
នាំឲ្រយពលរដ្ឋមនការអាក់អន់
ចិត្ដនិងខឹងសម្របា»។
មន្ត្រីជានខ់្ពស់សទិ្ធិមនសុ្រសរបូន្រះ   

បន្ថ្រមថ៖«កន្លងមកយើងឃើញ
ពលរដ្ឋមនការតវ៉ាទាមទារ
ព្រះត្រដណំោះស្រយនៅមលូ- 
ដ្ឋានមិនបានដោះស្រយ ធ្វើឲ្រយ
ពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿ»៕
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  អភិបាលខេត្ដពេះ-
សីហនុលោកគួចចំរើនបាន
ថ្លេងថាបញ្ហាវវិាទដធី្លីដេលនៅ
តេបន្តកើតមាននៅក្នុងខេត្ដ
នេះគឺជាកង្វល់មយួហើយអា-
ជា្ញាធរខេត្តកំពុងខិតខំដោះសេយ
និងក៏កំពុងខិតខំពន្លឿនការចុះ-
បញ្ជីកេបាលដីជូនដល់បេជាពល-
រដ្ឋឲេយបានឆាប់ចប់រួចរាល់ខណៈ
បច្ចុបេបន្នខេត្ដចុះបញ្ជីកេបាលដី
ជូនពលរដ្ឋបានចំនួន៤២០០០
កេបាលដី។
លោកគួចចំរើនបានថ្លេង

ក្នងុសន្និសទីសារពត័៌មានស្តីពី
វឌេឍនភាពនិងទិសដៅការងារ
បន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពេះ-
សីហនុនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋ-
មន្តេី កាលពីថ្ងេទី៩ខេមិថុនា
ថាការដោះសេយទំនាស់ដីធ្លី
សំណំុរឿងដេលកំពុងសេវជេវ
នងិសណំុំរឿងដេលកពំងុដោះ-

សេយសមេបសមេលួបន្តមាន
ចំនួន ៥១៣ករណីហើយបើ
គតិតេមឹខេឧសភាឆា្នាំ២០២០
ដោះសេយសរុបបាន៥៨ករណី។
លោកអភិបាលខេត្ដថ្លេងថា៖
«ដីធ្លីដេលជាកម្មសិទ្ធិរបស់
បេជាពលរដ្ឋគោលនយោបាយ
របស់យើងគឺខិតខំចុះបញ្ជដីេល
រហូតមកទល់ពេលនេះគឺមន្ទីរ-
រៀបចំដេនដីបានជំរុញការចុះ-
បញ្ជីដីធ្លីបាន៤២០០០កេបាល
ដីជូនដល់បេជាពលរដ្ឋនៅទូ-
ទាងំខេត្ដពេះសហីនុ។ទាក់ទង
ជាមួយនឹងបញ្ហាដីធ្លី ក៏អាច
ថាជាកង្វល់មួយដេរដោយសារ
តេទំនាស់ដីធ្លីកើតមានចេើន។
ដើមេបីរួមចំណេកក្នុងការដោះ-
សេយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះគឺ
យើងតេូវផ្ដើមចេញពីការខិតខំ
ក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីឲេយបេជា-
ពលរដ្ឋរបស់យើង»។
លោកបានបន្តថា៖«យើងក៏

ខិតខំបេឹងបេងធ្វើកិច្ចការងារ

នេះ(ចុះបញ្ជីកេបាលដី)ឲេយបាន
កាន់តេលឿនថេមទៀតពេះ
ថា នៅពេលដេលយើងបាន
ចុះបញ្ជីកេបាលដីឲេយបានរួចរាល់
យើងនឹងកាត់បន្ថយនូវបញ្ហា
ទំនាស់ដីធ្លីបាន។បើទោះបីជា
មានទំនាស់យើងក៏មានភាព
ងាយសេលួក្នងុការដោះសេយ
បញ្ហាដេលកើតឡើងនោះជូន
ទៅភាគីដេលមានទំនាស់»។
បើតាមលោកគចួចរំើនខេត្ដ

ពេះសហីនុមានតបំនដ់ធី្លដីេល
គេប់គេងដោយសមត្ថកចិ្ចចនំនួ
៣ដាច់ដោយឡេកពីគ្នា។ក្នុង
នោះមួយផ្នេកគឺជាដីធ្លីដេល
ជាកម្មសិទ្ធិរបស់បេជាពលរដ្ឋ
ដេលស្ថតិក្នងុការគេប់គេងដោយ
មន្ទរីរៀបចំដេនដីជាដីដេលពល-
រដ្ឋមានសិទ្ធបិេើបេស់សេបចេបាប់។
មួយផ្នេកទៀតគឺជាដីគមេបពេ-
ឈើដេលតេូវគេប់គេងដោយ
សមត្ថកិច្ចមន្ទីរកសិកម្មនេ
កេសួងកសិកម្ម និងមួយផ្នេក

ទៀតគឺជាតំបន់ដេនអភិរកេស
ដេលមានរហូតដល់ចំនួន១១
កន្លេង។
លោកថ្លេងថា៖«ពិតណាស់

គោលដៅរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
គឺថាដើមេបីធ្វើការអភិរកេសដើមេបី
រកេសានូវគមេបពេឈើដើមេបីថេ-
ទាំពេឈើរបស់កម្ពុជាឲេយបាន
ល្អ និងទប់ទល់នឹងការបេបេលួ-
អាកាសធាតុ។បុ៉ន្ដេនៅក្នងុតំបន់
ទំាងនេះក៏តេងតេកើតមានឡើង
នូវបញ្ហាជម្លោះដីធ្លីដេរដោយ-
សារតេការកាប់រុករានទន្ទេន
យកដីរហតូបង្កឡើងជាទនំាស់
វិវាទដីធ្លីឡើង»។
លោកគួចចំរើនបញ្ជាក់ថា៖

«ចំពោះការដោះសេយនិង
បញ្ហាបេឈមយើងបានបន្ត

ការដោះសេយទៅតាមគោល-
ការណ៍ចេបាប់។រាជរដា្ឋាភិបាល
កប៏ានខតិខំបេងឹបេងក្នងុការ-
ដោះសេយបញ្ហាដីធ្លីក្នុងខេត្ដ
ពេះសីហនុនេះម្ដងហើយម្ដង
ទៀត។កាលពីឆា្នាំ២០១២កន្លង
ទៅបានដាក់ចេញនវូបទបញ្ជា
លេខ០១ដើមេបីកាត់ឆ្វៀលដី
ក្នុងតំបន់ដេនអភិរកេសក្នុងខេត្ដ
ពេះសីហនុទៅឲេយបេជាជនទំាង-
ឡាយដេលបានរស់នៅក្នុង
តំបន់ដេលមានការថេរកេសា
គេប់គេងនិងអភិរកេសដោយ-
បានចុះបញ្ជីជូនពួកគត់រួចរាល់
ហើយអស់ដេរ»។លោកបន្តថា
ប៉ុន្ដេរហូតដល់បច្ចុបេបន្ននៅតេ
បន្តកើតមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជា
ហូរហេ ខណៈមានពលរដ្ឋខ្លះ

មកសុំដី និងមានអ្នកខ្លះអះ-
អាងផេសេងៗពគី្នាពេលចលូទៅ
កាន់កាប់ទនេ្ទានយកដីរបស់រដ្ឋ
នោះដេលបង្កឲេយកា្លោយទៅជា
ទំនាស់ដីធ្លី។
តាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋ-

បាលខេត្ដពេះសីហនុដេលបាន
បងា្ហាញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌-
មាននៅថ្ងេទី៩ខេមិថុនាខេត្ដពេះ
សីហនុមានដីសមេបទាននិងដី
សមេប់វិនិយោគ ក្នុងនោះមាន
សមេបទានដីសង្គមកចិ្ចស្ថតិនៅក្នងុ
សេុកពេនប់ និងសេុកស្ទឹងហាវ
ដេលមានផ្ទេដីសរបុ១០៤០ហកិ-
តានិងសមេបទានដីសេដ្ឋកចិ្ចដជីួល
រយៈពេលវេង ដីកោះ និងតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមាន៥កេុមហុ៊ន
ទំហំសរុប១១៧២៨ហិកតា៕
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 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ: លោកសុីម

វណ្ណៈ អធិការនគរបាលសេុក
អន្លង់វេងបានឲេយដឹងថាក្មេង-
បេសុ២នាក់បានសា្លោប់និងអ្នក-
ដំណើរ២២នាក់បានរងរបួស
ធ្ងន់ និងសេលដោយហេតុ
រថយន្តកេុងរេចង្កូតធា្លោក់ពីថ្នល់
កាលពីមេសិលមិញនៅតំបន់
ភូមិអូរតាម៉េងឃុំអន្លង់វេង
សេុកអន្លង់វេង ខេត្តឧត្តរមាន-
ជ័យ។ អ្នកបាត់បង់ជីវិតមាន
ក្មេងបេុសមា្នាក់អាយុ២ឆា្នាំនិង
មា្នាក់ទៀត៣ឆា្នាំ។
លោក វណ្ណៈ ថ្លេងថា មុន

ពេលកើតហេតុ រថយន្តអ្នក-
ដំណើររបស់កេុមហ៊ុនថេត

ស៊ុនអ៊ូបានដឹកអ្នកដំណើរមក
ពីភ្នំពេញឆ្ពោះមកកាន់សេុក
អន្លង់វេងដេលនៅក្នុងរថយន្ត
មានអ្នកដំណើរសរុបចំនួន
២៤នាក់រួមទាំងអ្នកបើកបរ។
លោកសុីម វណ្ណៈ ថ្លេងថា៖

«ឡានគត់ដឹកអ្នកដំណើរពេល
យប់ហើយអ្នកបើកបរឡាន
ងងុយដេកខ្លោំង ហើយងោក
បន្ដិចសេប់តេរេចង្កូតធា្លោក់ផ្លូវ
តេម្ដង។ជនរងគេះទាំងអស់
យើងបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទេយ
អស់ហើយដោយយើងបាន
យកឡានហ្នងឹរកេសាទុកនៅអធិ-
ការដា្ឋាននគរបាលសេុកអន្លង់-
វេងដើមេបីរងច់ាំការដោះសេយ
តាមចេបាប់»។
លោកវងេសតាន់នាយប៉ុស្ដិ៍-

នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំអន្លង់វេង
បានឲេយដឹងពីមេសិលមិញថាសមត្ថ-
កិច្ចនគរបាលមូលដា្ឋាន និង
មន្តេីជំនាញសេុកអន្លង់វេង
បានចុះទៅកាន់កន្លេងកើតហេតុ
និងបានជួយសង្គេះអ្នកដណំើរ
ដេលរងរបសួធ្ងន់សេលដកឹ-
ជញ្ជូនមកពេយាបាលនៅមន្ទីរ-
ពេទេយបង្អេកសេុកអន្លង់វេង។
លោក គៀន ថេត នាយក

កេុមហ៊ុនថេតស៊ុនអ៊ូដឹកអ្នក-
ដំណើរពីមេសិលមិញបានបដិ-
សេធធ្វើអតា្ថាធិបេបាយជំុវិញការ-
ទទួលខុសតេវូដេលបណា្ដាល
មកពីគេះថា្នាក់នេះ។
អ្នកលក់សំបុតេរបស់កេមុហ៊នុ

«ថេតស៊ុនអ៊ូដឹកអ្នកដំណើរ»
មា្នាក់សុំមនិបញ្ចេញឈ្មោះបាន
ឲេយដឹងថាលោកគៀនថេតនាយក
កេុមហ៊ុនបានធ្វើដំណើរទៅ
ខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយដើមេបី
ធ្វើការដោះសេយជុំវិញករណី
គេះថា្នាក់ចរាចរណ៍នេះ។
លោកថា៖«ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌-

មាននេះហើយរើឯលោកនាយក
កេុមហ៊ុនបានធ្វើដំណើរទៅ
ដោះសេយហើយ ខ្ញុំមិនទាន់
បានដឹងពីហេតុការណ៍នេះចេបាស់
ទេហើយខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយ
អ្វីចេើនជាងនេះដេរ»៕សកម្ម ភាព នគរ បាល សង្គេះអ្នក ដំ ណើរដោយ ហេតុឡានកេងុ ធ្លាក់ ផ្លវូ។ រូបថតនគរបាល

ក្មេង២នាក់ស្លាប់និងអ្នកដំណើរ២២នាក់របួសពេះឡានធ្លាក់ផ្លវូ

លោកគួចចំរើន៖បញ្ហាវិវាទដីធ្លី
នៅខេត្តពេះសីហនុជាកង្វល់មួយ
ហើយអាជា្ញាធរកំពុងខំដោះសេយ

ទិដ្ឋភាពកេងុ  ពេះ សីហនុ បច្ចបុេបន្ន  មើល ពីលើ អគារ   ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហីុម



តពទីពំរ័១...ពេលរងច់ាំយក
សំណាកវិភាគរហូតដល់ការចេញ
ជាលទ្ធផលគឺតេវូចំណាយចន្លោះ
ព១ី៦០ដលុ្លោរឬចេើនជាងនេះ
សមេប់មនុសេសម្នាក់ទៅលើ
សេវាដកឹជញ្ចូនសណំាកសេវា
ធ្វើតេស្តនិងកន្លេងស្នាក់នៅ
អាហារហូបចុក។ចំណេកករណី
ដេលអ្នកដណំើរជាជនបរទេស
ដេលរួមដំណើរជាមួយអ្នក-
ដំណើរដេលមនលទ្ធផលវិជ្ជ-
មនជំងឺកូវីដ១៩ហើយតមេូវ
ឲេយធ្វើចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងេនៅ
សណា្ឋាគារឬតមមណ្ឌលណា-
មយួនះគឺតេវូចណំាយចន្លោះ
ព១ី៨០ដលុ្លោរឬចេើនជាងនេះ
សមេប់មនុសេសម្នាក់ ក្នុងការ-

ទទួលបានសេវាម្តង។
សមេប់ការបង់ថ្លេសេវាក្នងុ-

ការពនិតិេយនងិពេយាបាលអ្នកជងំឺ
កូវីដ១៩ជាជនបរទេសកេសួង
សេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាតម្លេ
សេវាមនចន្លោះពី៥ដុល្លោរ
ទៅដល់១០០ដុល្លោរឬចេើន
ជាងនេះទៅតមសេវាដេល
អ្នកជំងឺបានទទួលដូចជាការ-
ធ្វើតេស្តការសមេកពេយាបាល
សេវាសង្គេះបន្ទាន់ករណីពេយា-
បាលជំងឺបេចាំកាយហើយបើ
ស្លោប់គឺតម្លេ១៥០០ដុល្លោរខណៈ
ការចេញលិខិតបញ្ជាក់សុខភាព
មនតម្លេ៣០ដុល្លោរ។
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នបាន

លើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនះ

ថាការចំណាយរបស់អ្នកដំណើរ
ជាជនបរទេសចលូមកបេទេស
កម្ពជុាតេវូទូទាត់ជូនទៅអ្នកផ្តល់
សេវាតមគោលដៅតមទំហំ
ចំណាយជាក់ស្តេង និងសេប-
តមគោលការណ៍តម្លេដចូមន
កំណត់ខាងលើ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«កេសួង

សខុាភបិាលគរួពភិាកេសាជាមួយ
កេសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើមេបី
អនុញ្ញាតឱេយធនគារមនបញ្ជរ
នៅស្ថានីយមកដល់និងស្ថានីយ
ចេញដណំើរដើមេបីឱេយអ្នកដណំើរ
អាចតម្កល់បេក់ដោយប្តូរយក
DebitCardសមេប់បេើបេស់
ទូទាត់ចំណាយនិងដកបេក់នៅ
សល់យកវញិសេបតមស្មារតី
នេកិច្ចបេជុំអន្តរកេសួងកមេិត
បច្ចេកទេសកាលពីថ្ងេទី២៧និង

ទី២៨ខេឧសភាឆ្នាំ២០២០»។
លោកបន្តថាចំពោះការពេយាបាល
អ្នកជងំឺកូវដី១៩នៅមន្ទរីពេទេយ
រដ្ឋកេសួងសុខាភិបាលគួរតមេូវ
ឱេយអ្នកដំណើរទិញសេវាធាន-
រ៉ាប់រងក្នុងសេុកដើមេបីសមេួល
ដល់ការទូទាត់។ទន្ទឹមនឹងនេះ
គួរពិនិតេយអនុញ្ញាតឱេយកេុមហ៊ុន
ធានរ៉ាប់រងលក់បណ្ណសនេយា
រ៉ាប់រងជាមួយបញ្ជររបស់ធនគារ
នៅតមចេកទា្វារអន្តរជាតិក្នុង
ស្ថានីយមកដល់របស់អ្នកដំណើរ
ពេលអ្នកដំណើរមកដល់។
លោកបន្ថេមថាចំពោះការដាក់

ឱេយមនបេព័ន្ធអនឡាញដើមេបី
លើកកម្ពស់បេសិទ្ធភាពបេតិ-
បត្តិការក៏គួរតេតេូវបានរៀបចំឱេយ
បានឆប់រហ័សតមដេលអាច
ធ្វើបានសមេប់ឱេយអ្នកដំណើរ

អាចបង់បេក់តម្កល់និងដក-
បេក់នៅសល់វិញពេមទំាងទិញ
ផលតិផលធានរ៉ាបរ់ងជងំឺកូវដី
១៩ក្នងុគោលដៅសមេលួដល់
អ្នកធ្វើដំណើរចេញចូលបេទេស
កម្ពជុាហើយការផ្តល់សេវាពីអង្គ-
ភាពរដ្ឋតេវូធានពីគុណតម្លេនិង
គុណបេយោជន៍របស់ខ្លួន។
លោកម៉មប៊ុនហេងបាន

បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងេ
ពុធមេសិលមិញថាចំពោះសំណើ
របស់កេសងួសេដ្ឋកចិ្ចទាងំអស់
គឺកេសួងសុខាភិបាលបានយក-
មកពិចារណា ហើយក៏មន
សំណើខ្លះ តេូវបានសមេច
យលព់េមផងដេរ។លោកបាន
បញ្ជាក់ថា៖«យើងកំពុងតេរៀបចំ
ហើយដាក់បញ្ជរធនគារនៅ
តមស្ថានីយមកដល់និងស្ថានីយ

ចេញដំណើរក្នុងពេលនយន្ត-
ហោះដើមេបីបង្កភាពងាយសេួល
ហើយយើងកំពុងឲេយបេព័ន្ធធន-
គារនេះចាត់ចេងកិច្ចការនេះ
ហើយក្នុងនះមនធនគារ
អេសីុលីដានិងធនគារកាណា-
ឌីយ៉ាណានឹងដំណើរការក្នុង
អំឡុងពេលឆប់ៗនេះ»។
បើតមរបាយការណ៍របស់

កេសួងសុខាភិបាលគិតតេឹម
ថ្ងេទ១ី០ខេមថិនុកេសងួបាន
ពេយាបាលជាសះសេបើយអ្នកជងំឺ
កូវីដ១៩ម្នាក់ទៀតធ្វើឲេយអ្នក-
ជំងឺដេលមិនទាន់ជាសះសេបើយ
នៅសល់តេម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ
និងមិនមនករណីវិជ្ជមនជំងឺ
កូវីដ១៩ថ្មីទៀតឡើយខណៈ
អ្នកឆ្លងសរបុនៅទទូាងំបេទេស
មនចំនួន១២៦នក់៕
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នៀមឆេង

ភ្នំពេញៈរដ្ឋមន្តេីការបរទេស
លោកបេក់សុខុនបញ្ជាក់បេប់
ដល់រដ្ឋមន្តេកីារបរទេសអូស្តាេលី
ម៉ារសីផេនកាលពីថ្ងេអងា្គារថា
កម្ពជុាស្វាគមន៍គេប់បេទេសក្នុង-
ការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគា្នា
ហើយកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲេយ
មនវត្តមនមូលដា្ឋានយោធា
បរទេសណាមួយឈរជើងនៅ
កម្ពុជាឡើយ។
លោកបេក់សុខុនថ្លេងដូច្នេះ

ក្នងុកិច្ចសន្ទនតមទូរស័ព្ទដេល
រដ្ឋមន្តេីការបរទេសទាងំ២បាន
ធ្វើឡើងដើមេបីពិភាកេសាលើកិច្ច-
សហបេតបិត្តកិារននរមួមន
ទាំងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩
និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការលើ
វសិ័យកចិ្ចការនរ។ីនេះបើតម
សេចក្ដីបេកាសព័ត៌មនរបស់
កេសួងការបរទេស។ «ដោយ
រំឭកឡើងវិញពីកិច្ចបេជុំចុង-
កេយរបស់រដ្ឋមន្តេីការបរទេស
ទាំង២កាលពីខេកញ្ញាឆ្នាំមុន
នៅទីកេុងញូវយ៉កឯកឧត្តម
ឧបនយករដ្ឋមន្តេីបានអះអាង
ជាថ្មី ចំពោះលោកជំទាវនូវគោល-
ការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា
ក្នងុការមិនអនុញ្ញាតឲេយមនវត្ត-
មនមូលដា្ឋានយោធាបរទេស
ណាមួយ នៅក្នុងទឹកដីរបស់
កម្ពជុា»។កេសងួបន្តថា៖«ឯក
ឧត្តមឧបនយករដ្ឋមន្តេីក៏បាន
គូសបញ្ចាក់ឡើងវិញពីជំហរ
របស់កម្ពជុាដេលសម្ដេចតេជោ
ហ៊នុសេននយករដ្ឋមន្តេីបាន
បញ្ជាក់រួចហើយដល់បរទេស

ទាងំអស់អពំីការស្វាគមន៍គេប់
បេទេសមកធ្វើសមយទុ្ធយោធា
រមួគា្នាក៏ដចូជាបង្កើនកចិ្ចសហ-
បេតិបត្តិការដេលផ្ដល់ផល-
បេយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៅ
មូលដា្ឋានកងទ័ពជើងទឹករម»។
លោកហ៊នុសេនកាលពីថ្ងេ

ចន្ទសបា្ដាហ៍មនុបានបញ្ជាក់ថា
កម្ពុជាស្វាគមន៍ការធ្វើសម-
យុទ្ធយោធារួមគា្នាជាមួយបរទេស
ណាដេលចង់ធ្វើ។ការធ្វើសម-
យុទ្ធរួមអាចធ្វើទៅបានដូចជា
ការលេបាតសមុទេការបេឆំង
ភេរវកម្មនងិការជញួដរូមនសុេស
គេឿងញៀននិងរត់ពន្ធខុស-
ចេបាប់។លោកក៏ស្វាគមន៍ដល់
សមយុទ្ធរួមជើងគោកផងដេរ
ជាពិសេសសមយុទ្ធគេប់គេង
គេះមហន្តរយ។ការស្វាគមន៍
របស់លោកហ៊នុសេនក្នងុការ-
ធ្វើសមយទុ្ធរមួនេះធ្វើឡើងនៅ
ពេលលោកបន្តឮនូវការលើក-

ឡើងពីសំណាក់មន្តេីអង្គទូត
មយួរបូដេលលោកមនិបញ្ចេញ
ឈ្មាះដោយលោកថាមន្តេីទតូ
រូបនះបានបន្តលើកឡើងពីវត្ត-
មនមូលដា្ឋានទ័ពចិននៅសមុទេ-
រម។លោកហ៊ុនសេន ថ្លេងថា៖
«យើងគួរយល់គា្នាហើយតើចិន
មនផលបេយោជនអ៍្វីទៅដេល
ចិនតេូវយកនវាជើងទឹករបស់
ខ្លនួយកមកដាក់នៅកំពង់សោម
នៅពេលដេលចិននៅសមុទេ
ចនិខាងតេបងូហើយសេប់នះ
នៅសេុកចិនហើយហ្នឹង។តើ
ចិនមនតេវូការយកទៅដាក់ក្នុង
បេទេសថេឥឡវូចោទទៅភមូ
ទៀតថាកពំង់ផេភមូនងឹកា្លោយ
ជាកំពង់ផេដេលចិនយកកង-
ទ័ពទៅដាក់ទៀតហើយ»។
ក្នងុកិច្ចសន្ទនរវាងលោកបេក់

សុខុននិងលោកសេីម៉ារីសផេន
រដ្ឋមន្តេីការបរទេសទាំង២ក៏
បានថ្លេងអណំរគណុចពំោះការ

ជួយគា្នាទៅវិញទៅមកដល់
បេជាជនបេទេសទាងំ២បន្ទាប់
ពីមនការផ្ទុះឡើងនេជំងឺកូវីដ-
១៩និងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ
ក្នុងការបេយុទ្ធនឹងជំងឺនេះ។
លោកសេីម៉ារីសផេនក៏បាន

ថ្លេងពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នងុការ-
លើកកម្ពស់កិច្ចសហបេតិបត្តិ-
ការណ៍លើវសិយ័កចិ្ចការនរ។ី
ជាការឆ្លើយតបលោកបេក់
សុខុនថ្លេងថាបេទេសកម្ពជុាមន
គោលបំណងរៀបចំពេតឹ្តិការណ៍
មួយស្ដីពីស្តេីនៅក្នុងសន្តិភាព
និងសន្តសុិខជាពេតឹ្តកិារណ៍អម-
កិច្ចបេជំុកំពូលអាសីុ-អឺរុ៉បលើក
ទី១៣និងកិច្ចសហបេតិបត្តិ-
ការផេសេងទៀតដើមេបីលើក-
កម្ពស់អំណាចស្តេី។
អ្នកនំពាកេយស្ថានទូតអូស្តាេលី

មនិបានបញ្ជាក់អពំីកចិ្ចសន្ទន
រវាងលោកបេក់សុខុននិងលោក-
សេីម៉ារីសផេនទេប៉ុន្តេបាន
បញ្ជាក់ពីអំពីការផ្ដល់ជំនួយរបស់
អូស្តាេលីសមេប់កម្ពជុាពិសេស
ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ-
១៩។អ្នកនំពាកេយស្ថានទូតថ្លេង
ថា៖«រដា្ឋាភិបាលអូស្តាេលីគេង
ផ្ដល់ជំនួយអភិវឌេឍន៍ដល់កម្ពជុា
មនទឹកបេក់បេមណ៦៥លន
ដុល្លោរអូស្តាេលី សមេប់ឆ្នាំ
កេយ។ជំនួយនេះនឹងគាំទេ
ដល់កម្ពជុាក្នងុកចិ្ចការបេយទុ្ធ-
បេឆំងកូវីដ១៩ រួមមនទាំង
ការឆ្លើយតបផ្នេកសុខាភិបាល
គាំទេដល់កេុមងាយរងគេះ
និងបន្ថយឥទ្ធិពលការរត-
តេបាត[នេជំងឺកូវីដ១៩]លើផ្នេក
សេដ្ឋកិច្ច»៕

រដ្ឋាភិបាលសម្រេចយក...

លោកប្រេក់សុខុនប្រេប់អូស្ត្រេលីថាកម្ពជុាមិនអនុ-
ញ្ញាតឲ្រេយមានមូលដ្ឋានយោធាបរទ្រេសលើទឹកដីខ្លនួឡើយ

លោកបេក់សុខុនពេលសន្ទនាជាមួយសមភាគីអូស្តេលី។រូបថតកេសួងការបរទេស

អាជា្ញាធរសហការគ្នាដឹកទឹកបញ្ចលូស្រេះ
កស្រេសិណ្ធបុ្រេសាទបាគងដើម្រេបីសង្គ្រេះត្រេី
សុទ្ធគឹមសឿន

សៀមរាបៈអាជា្ញាធរជាតិអបេសរ
នងិអាជា្ញាធរសេកុបេសទបាគង
ខេត្តសៀមរបពីមេសិលមិញបាន
ដឹកទឹកបញ្ចូលសេះនៅកសេសិណ្ធុ
បេសទបាគងដើមេបីជយួសង្គេះ
តេីបេមួយចំនួនដេលនៅសល់
បន្ទាបព់ីតេីបេ១២កេបាលងាប់ជា
បន្តបន្ទាប់ដោយសរខ្វះទឹក។
លោកឡេង កុសល អ្នកនំ-

ពាកេយអាជា្ញាធរជាតិអបេសរបេប់
ភ្នពំេញប៉សុ្ដិ៍ពីមេសិលមញិថាអាជា្ញា-
ធរជាតិអបេសរនិងអាជា្ញាធរសេុក
បេសទបាគងសហការគា្នាបេើ-
បេស់រថយន្តដកឹទកឹ៦គេឿងដកឹ
ទឹកបញ្ចូលសេះកសេសិណ្ធុបេ-
សទបាគងក្នុងការជួយសង្គេះ
បឋមនូវតេីបេនិងតេីជាចេើន
បេភេទទៀតដេលកំពុងខ្វះទឹក។
លោកថាអាជា្ញាធរជាតិអបេសរ

គិតគូរពីបញ្ហានេះរៀងរល់ឆ្នាំ។
ប៉ុន្តេដោយសរកសេសិណ្ធុបេសទ-
បាគងមនិមនមខុទកឹសមេប់បង្ហូរ
ពីកន្លេងផេសេងបញ្ចូលកសេសិណ្ធុ
មួយនេះ រំពឹងរង់ចាំទឹកភ្លៀង
ប៉ណុ្ណោះដចូជាសេះសេង់ដេរមនិ
មនបេភពទឹកនៅជិតដេលអាច
បង្ហូរចូលភា្លោមៗបាននះទេ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បច្ចុបេបន្ន

នេះនៅកសេសិណ្ធុបេសទបាគង
មិនទាន់រីងស្ងួតនះទេគេន់តេ
ទឹករក់រួមតូចថ្ងេក្តាខា្លោំងដេលធ្វើ-
ឲេយតេីមួយចំនួនងាប់។ដូច្នេះ
យើងដឹកទឹកពីកន្លេងផេសេងដាក់-
បញ្ចូល ដើមេបីជួយសង្គេះតេី
ទាងំនះជាបឋមសនិហើយនងឹ
នៅរង់ចាំទឹកភ្លៀង»។
លោកសរូបា្លោតងុអភបិាលសេកុ

បេសទបាគងថ្លេងពីមេសលិមញិថា

លោកបានដឹកនំកម្លោំងចុះទៅ
ដកឹទកឹដាក់បញ្ចលូសេះកសេសណិ្ធុ
បេសទបាគងនេះ។តងំពីពេកឹ
ដល់ល្ងាចថ្ងេទី១០មិថុនកេុម-
ការងារបានបេើបេស់រថយន្តដកឹ
ទកឹចនំនួ៦គេឿងហើយដកឹជញ្ជនូ
ទឹកដាក់បញ្ចូលសេះបេមណ
ជាង២០រថយន្តហើយ។
លោកបន្តថាកេុមការងារនឹង

បន្តដកឹនៅថ្ងេទ១ី១ឬ១២មថិនុ
ទៀត ដើមេបីជួយសង្គេះតេីដេល
នៅក្នុងសេះនេះ។កេពីដឹកទឹក
បញ្ចលូសេះអាជា្ញាធរបាននងិកពំងុ
ជីកអណ្ដូងទឹក២កន្លេងបន្ថេម
ទៀតនៅកេបេរនះដើមេបីងាយ-
សេួលបូមបញ្ចូលសេះតេម្ដង។
លោកថា៖«សេះកសេសិណ្ធុបេ-

សទបាគងនេះមិនមនមុខទឹក
សមេប់បង្ហរូទកឹបញ្ចលូទេពោល
គឺពឹងអាសេ័យទៅលើទឹកភ្លៀង។
រៀងរល់ឆ្នាំសេះនេះមិនដេល
មនទឹកសេកបេបនេះហើយក៏
គា្មានតេីងាប់ដេរ ហើយកាលពី
ឆ្នាំទៅ យើងបានស្ដារសេះនេះ
ម្ដងហើយ។ទោះជាយ៉ាងណា
យើងនឹងរកវិធីដោះសេយឲេយ
ល្អបេសើរឡើងវិញ»។
FreshNewsបានសេង់សម្តី

ពលរដ្ឋម្នាក់សុំមនិបញ្ចេញឈ្មាះ
ដេលរសន់ៅជតិបេសទបាគងពី
មេសលិមញិថាតេីបេទាងំនះបាន
ងាប់តងំពីរសៀលថ្ងេទ៨ីមថិនុ។
លោករស់នៅទីនេះមនអាយុ
ជាង៥០ឆ្នាំហើយមនិដេលឃើញ
កសេសិណ្ធុបេសទនេះរីងទឹកនិង
ឃើញមនតេធីំៗ ងាប់បេបនេះទេ។
លោកថាតេីទាំងនេះគេមិនបរិ-
ភោគទេគេជឿទៅលើជនំឿថាជា
តេីអ្នកតនងិមយួចនំនួទៀតថាសច់
តេីនេះមនក្លនិស្អយុជាប់ភក់៕



គឹម សារុំ និងឡុង គឹមម៉ារីតា

ព្រះវិហារៈ បុរស ម្នាក់ ស្លាប់ 
ប្រមណជា ១០ នាទី ក្រយ  
បនា្ទាប់ពី គាត់ ត្រូវបាន ពស់វ្រក- 
ក្រប ី ចកឹ  ខណៈ បរុស នោះ ដើរ ក្នងុ 
ព្រ ភ្នំ  ដើម្របី រក ចាប់ សត្វ  ក៏ ប្រទះ 
ឃើញ សត្វ ពស់ នោះ ហើយ គាត់ 
ចាប ់ កាលព ីថ្ង្រទ៨ី មថិនុា  នៅច-ំ 
ណុច ភូមិ សំឡាញ  ឃុំ ភ្នំ ត្រប្រង១  
ស្រុក សង្គម ថ្មី  ខ្រត្ត ព្រះវិហារ។ 

លោក ជួន  មឿន  អធិការ នគរ- 
បាល ស្រុក សង្គមថ្មី  ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ពី ថ្ង្រទី៩ មិថុនាថា បុរស 
រងគ្រះ ឈ្មោះ យាម  តាក់  អាយុ 
៣៧  ឆ្នា ំរស ់នៅ ភមូ-ិ ឃុ ំ កើតហ្រត ុ
ខាង លើ។  លោក ប្រប ់ថា ៖«គាត ់
ជា អ្នក ដើរ ព្ររក សត្វ ប៉ុន្ត្រ គាត់ 
មិន ច្រះ អាគមចាប់ ពស់ អី ទ្រ» ។

លោក អធិការ ប្រប់ តាម សម្តី 
ស្រ្តជីា ប្រពន្ធ ឈ្មោះ ស្រ ីណា  អាយ ុ  
៣០ ឆ្នាំ ថា  ជន រងគ្រះ មន កូន 
២ នាក់  កូន ស្រីមន អាយុ ១៤  ឆ្នាំ  

និង កូន ប្រុស ប្អូន ម្នាក់។  ប្តី របស់ 
គាត ់ មន របរ ចលូ ព្រ រកសត្វ  នងិ 
ប្រះ ផ្ល្រឈើឬ ស្លកឹឈើ ដើម្របី លក-់ 
ដូរ  ចិញ្ចឹម គ្រួសរ។ ប៉ុន្ត្រ ប្តី របស់ 
គាត់ មិន ម្រន ជា មនុស្រស ច្រះម ន្ត- 
អា គមវិជា្ជា ចាប់ពស់ទ្រ ត្រ ដោយ- 
សរ ពស់ នោះ ធំ ទើប គាត់ ចាប់។ 

លោក ថា  មុនព្រល កើត ហ្រតុ  
បុរស រងគ្រះ បាន ត្រឡប់ ចុះ ពី 
លើ ភ្ន ំវញិ  ប៉នុ្ត្រ ព្រល គាត ់កពំងុ ដើរ 
ក្នុង ព្រ  ស្រប់ ត្រ ជួប សត្វ ពស់  វ្រក 
ក្របី ១ ធំ  ហើយ គាត់ ក៏ចាប់   សត្វ- 
ពស់ នោះ  ត្រ ត្រូវ សត្វ ពស់  ចឹក ដ្រ 
គាត់ ។ រីឯ សត្វពស់ នោះ ក៏ ត្រូវ 
បាន ជនរង គ្រះ វ៉្រ ងាប់ ដ្ររ។

លោក បន្ថ្រម ថា  បនា្ទាប ់ព ីពស ់
ចឹក  ជនរងគ្រះ បានរត់ ផង  
ដើរផង ច្រញ ព ីព្រ  ជា មយួ ពស ់
១ ក្របាល ទម្ងន់ ៣ គីឡូក្រម 
ប្រវ្រង ជាង ៣ ម៉្រត្រ ដើម្រប ីសដំៅ 
មករក ផ្លូវ ឲ្រយ អ្នកដំណើរ ជួយ ។ 
លុះគាត ់ដើរ ដល ់ ផ្លវូ  ក្នងុ ព្ររ បោះ 
ជើង ភ្នំ  ហើយ  ក៏ បាន ជួប បុរស 

អ្នក ដំណើរ ម្នាក់ ឈ្មោះ ត្រវ  
ហើយ បាន និយាយ ២- ៣ម៉ាត់ 
ក៏ ដាច់ ខ្រយល់ ស្លាប់ ទៅ ។ 

លោក បន្ត ទៀត ថា  ក្រយ ជន- 
រងគ្រះ ស្លាប់  អ្នកដំណើរ  ដ្រល 
ជបួ ជន រងគ្រះបាន ផ្តល ់ពត័  ៌មន 
មកភូមិ ហើយ ពល រដ្ឋ បាន  នាំ គា្នា 
ដកឹ ជន រងគ្រះ មកភមូ ិ នងិ  ចាត-់ 
ច្រង ធ្វើ បុណ្រយ តាម ប្រព្រណី ។ 

លោក ជួន  មឿន  បញ្ជាក់ ថា  
ចំពោះ បុណ្រយសព របស់ ជនរង- 
គ្រះ ត្រវូ បាន អាជា្ញាធរ ស្រកុសង្គម- 
ថ្មី ជួយ ជា ថវិកាមួយ ចំនួន ដើម្របី 
ចូល រួម ចាត់ ច្រង បុណ្រយ សព។

លោក ឃ្លាក ហតួ  ប្រធាន មន្ទរី 
សុខាភិបាល ខ្រត្ត ឧត្តរ មនជ័យ  
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  ពី ថ្ង្រអងា្គារ ថា  
ក្នុង មួយ រយៈ កន្លង ទៅ ន្រះ ករណី 
ពស់ ចឹក ទូទាំង ខ្រត្ត បាន ថយ ចុះ 
ជាង មនុ  បើទោះប ីករណ ីន្រះនៅ ត្រ   
បន្ត កើត មនលើ ប្រជា ពលរដ្ឋ ជា 
រៀង រាល់ ថ្ង្រ ក៏ដោយ។ លោក បន្ត 
ថា  សត្វពស ់ គជឺា សត្វ មយួ  ដ្រល 

កាច  សហាវ  បើទោះ អាចមន  ថា្នាំ- 
ចាក់ ការពារ ក៏ ដោយ។  ដូច្ន្រះ បង- 
ប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ  ត្រូវត្រ មន ការ- 
ប្រុង ប្រយ័ត្ន  និង ត្រូវ ការពារ ខ្លួន 
ជានិច្ចនៅព្រល ចូល ព្រ និង ចម្ការ ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ការថម- 
ថយ ន្រះ  ដោយ សរ ត្រ ប្រជា- 
ពលរដ្ឋ  គាត់ មន  ការយល់ ដឹង។ 
មនន័យថា  នៅព្រល គាត់ ចូល- 

ទៅ ស្រ ច្រូតកាត់ចូល ព្រ អី ហ្នឹង 
មន ការ ប្រុង  ប្រយ័ត្ន ជាងមុន 
ហើយ នៅព្រល ជួប ប្រទះ នឹង 
ករណី ពស់ ចឹក  គាត់ ល្រង ទៅរក 
គ្រូ ខ្ម្ររ ហើយ  គឺ ទៅ មន្ទីរព្រទ្រយ  
ដើម្របី ទទួល បាន ថា្នាំ ព្រយាបាល ត្រ- 
ម្តង។ ត្រ ពលរដ្ឋ  ក៏មិន ត្រូវ ភ្ល្រច 
ខ្លួន នោះ ដ្ររ  គឺ ត្រូវត្រ មន ការ- 
ប្រុង ប្រយ័ត្ន ជាប់ ជានិច្ច»៕

ចា ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី �្រស្រង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតម្រន                           
�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  � រី និពន្ធ  

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

សូ វិស ល
អនុ�្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផា ក់ ស� ងលី
� រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម នជ តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន ស្រដ�  កិច�  
�៉្រ គុណមករា 

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន ស្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជ តិ
ប្រ  ក់ ស យ

� រីនិពន្ធ    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

� រីនិពន្ធ    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌ម នកី�   
�្រម វណ� ៈ

� រីនិពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជ ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆ្រង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា៉ា , 

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

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

� រីរូបថត
ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រង្រសី
អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វិរុទ្ធ 

�្រក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និងបោ ះពុម� 

ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម�
ជ្រម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

�្រវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
�្រ � ន�្រកចា យ� �្រតស្ត ីទី

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

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

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

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

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉្រង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊្រ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

� រិ� ល័យខ្រត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្រ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ្រច

ហុ៊ន ស្រន(ផ្ល វូ៦០ម៉្រត្រ ) ភូមិ�្រ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�្រ  ក្រ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

លោកវ៉ាគឹមហុងឲ្យវៀតណាមពិនិត្យកន្លង្បោះតង់និងរើតង់ច្ញ
 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 ភ្នំព្រញ:  លោក  វ៉ា  គឹម ហុង   
ប្រធាន គណៈ កម្មការ កិច្ចការ 
ព្រំដ្រន កម្ពុជា  បាន ឲ្រយ ដឹង កាល ពី 
ថ្ង្រ អងា្គារ  ថា  វៀត ណា ម មិន ចាំ- 
បាច់ ស្នើ ឲ្រយ កម្ពុ ជា ចូល រួម ក្នុង ការ- 
ធ្វើ អធិការ កិច្ច នៅ តាម ព្រំ ដ្រន 
ដ្រល ភាគី វៀត ណាម បាន  កំពុង 
បោះ តង់ នោះ ទ្រ  ដោយ អះអាង 
ថា វៀត ណាម គួរ ត្រ ទៅ ពិនិត្រយ ខ្លនួ ឯង   
ហើយ ប្រ ញ ប់ រុះរី តង់ ទាំង នោះ 
ច្រញ  ព្រះ កម្ពុជា បាន ឆ្លើយ តប 
តាម រយៈ ការ ទូត រួច រាល់ ហើយ ។   

 លោក  វ៉ា  គឹ ម ហុង បាន ឲ្រយ ដឹង 
ទៀត  ថា ៖ « យើង មន មន្ត្រ ីជនំាញ 
យើង នៅ ប្រចំា ការ នៅ តាម និយាម- 
ការ នីមួយៗ ហើយ  បើ ភាគី វៀត- 
ណាម  គាត់ ចង់ មក មើល ឲ្រយ គាត់ 
មើល ទៅ   ហើយ យើង សរួ ទៅ គាត ់
វិញ  តើ ការ បោះ តង់ ហ្នឹង ត្រឹម ត្រូវ 
ដ្ររ ឬ អត់?  ហើយ បើ អត់ ទ្រ  គួរ 
ត្រ រុះរី ច្រញ ទៅ។  ហើយ ចង់ ឲ្រយ 
ភាគ ីកម្ពជុា ទៅ ចលូ រមួ អ្វ ីទៀត  នា ំ
ត្រ ខាត ព្រល ទ្រ  ព្រះ យើង បាន 
ធ្វើ ការឆ្លើយ តាម រយៈ កណំត ់ការ- 
ទូត រួច រាល់ ហើយ» ។ 

 លោក បន្ត ថា   ក្រ សួង ការ បរ ទ្រស  
និង សហ ប្រតិ បត្តិ ការ អន្តរ ជាតិ  
បាន ធ្វើ ការ ឆ្លើយ តប រួច រាល់ 
ហើយ  ភា គី  វៀត ណាម មិន គួរ ស្នើ 
អ្វី បន្ថ្រម ពី កម្ពុ ជា ទ្រ។  អាជា្ញា ធ រ 
ខ្រត្ត កណា្ដាល គួរ ត្រ ទៅ សង្ក្រត 
មើល ស្ថាន ភាព ជា ក់ ស្ដ្រ ង បន្ថ្រម 
ទៀត  ថា តើ ភាគី វៀត ណាម បាន រុះ- 
រ ីតង ់ទាងំ នោះ ច្រញ ហើយ   ឬ នៅ?   

ដើ ម្របី ស្វ្រង រក វិធា ន កា រ  បន្ត ទៀត ។ 
 លោក   គង់   សោ ភណ្ឌ  អភិ បាល 

ខ្រត្ត កណា្ដាល បាន ឲ្រយ ដឹង កាល ពី 
ថ្ង្រ អងា្គារ ដ្ររ ថា    លោក មិន ទាន់- 
បាន ឃើញ លខិតិ ជា ផ្លវូ ការ ព ីភាគ ី
វៀត ណាម នៅ ឡើយ ទ្រ   ប៉ុន្ដ្រ 
លោក បាន ទទួល ដំណឹង តាម-
រយៈ សរ ព័ត៌ មន ដ្ររ។   កិច្ច កា រ- 
ងារ ន្រះ  ត្រូ វ ត្រ មន ការ សម្រច 
ណា មួយ ពី គណៈ កម្មោ ធិ ការ កិច្ច- 
ការព្រំ ដ្រន   ក្រសួង ការ បរ ទ្រស  
និង ស ហ ប្រតិ បត្តិ ការ អន្តរ ជាតិ   
និង ក្រ សួង មហា ផ្ទ្រ។ 

 លោក បន្ត ថា ៖« ប្រ សិន មន 
ការ សម្រច ពី ដ្រន សមត្ថ កិច្ច ទំាង-  
ន្រះ ខ្ញុ ំនងឹ គោរព តាម អន ុសសន ៍
របស់ ថា្នាក់ ដឹក នំា ឲ្រយ ស្រប តាម 
ច្របាប់   ដើម្របី ចុះ ទៅ ធ្វើ កិច្ច ការ  ងារ 

ទំាង ន្រះ ជា មួយ ភា គី វៀត ណាម» ។ 
 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « បើ យើង 

និយាយ ពី ការ ពិភា ក្រសា រវង ប្រ ទ្រស   
និង ប្រទ្រស   គឺ ទាល់ ត្រ មន ការ- 
ស្នើ សុំ យោ បល់ ពី គណៈ កម្មោ ធិ- 
ការ កិច្ច ការព្រំ ដ្រន  ក្រ សួង ការ បរ- 
ទ្រស  និង សហ ប្រតិ បត្ត ិការ អន្តរ-  
ជាត ិ នងិ ក្រ ស ួង មហា ផ្ទ្រ។  បនា្ទាប ់
មក ខ្ញុំ យក បទ បញ្ជា ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
ទៅ អនុ វត្ត ក្នុង កិច្ច ការ ងារ ជា មួយ 
វៀត ណាម ត្រ ម្ដង » ។ 

 លោក   ផ្រ   សុ ីផាន   អ្នក នា ំពាក្រយ 
រាជ រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា បាន ឲ្រយ ដឹង 
ព ីថ្ង្រ អងា្គារ ថា  ក្រសងួ ការ បរទ្រស   
និង ស ហ ប្រតិ បត្តិ ការ អន្តរ ជាតិ   
បាន និង កំពុង ធ្វើ ការ តតាំង តាម- 
រយៈ កំណត់ ការទូត ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ 
មន ផល វិជ្ជមន ក្នុ ង កិច្ច សហ- 

ប្រតិ បត្តិការ រ វង រដា្ឋាភិ បាល ទាំង 
២ក្នងុ ការ ដោះ ស្រយ រឿង ព្រំដ្រន 
ក្នុង ន័យ សន្ដិ សហ វិជ្ជ ម ន ដ្រល 
មន ច្រង នៅ ក្នងុ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ កម្ព ុជា។  
ដោយ អាជា្ញា ធរ វៀត ណាម បាន 
ទទួល ស្គាល់ ថា   ត្រង់ តំបន់ នោះ  
ពិត ជា មិន ទាន់ បាន ឯក ភាព គា្នា 
ដោះ ស្រយ នៅ ឡើយ ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ « យើង កពុំង 
ជជ្រក គា្នា ជា មួយ ភាគី វៀត ណាម  
ដើម្របី ឲ្រយ មន ការ កំណត់ ការ ទូត 
ជា មួ យ គា្នា។  កា រ ដោះ ស្រ យ 
បញ្ហា ព្រ ំដ្រន   គ ឺមន ត្រ គណៈ កម្មោ-  
ធិការ កិច្ច ការព្រំ ដ្រន ដ្រល ជា អ្នក 
ទទួល បាន ដ្រន ស ម  ត្ថ កិច្ច ដោះ- 
ស្រយ បញ្ហា ព្រដំ្រន ន្រះ   មនិ មន 
អ្នក ណា ក្រពី  គណៈ ក ម្មោ ធិកា រ 
ចម្រះុ ន្រះ ទ្រ  ទោះ យា៉ា ង ណា  យើង 

មិន យក បញ្ហា ន្រះ ទៅ ធ្វើជា  ជម្លាះ  
ប្រជា ជាតិ ទ្រ   គឺ  យើង ព្រយា យាម ដោ ះ -  
ស្រយ តាម រយៈ ការ ជជ្រ ក គា្នា។   
ពល រដ្ឋ ខ្ម្ររ ទាំង អស់   មិន គួរ ម ន 
គំនិត ច្របូក ច្របល់ ដូច ការ លើក 
ឡើង របស់ បុគ្គល មួយ ចំនួ ន  ទ្រ» ។ 

 លោក  វូ   កា្វាង   មិញ   (Vu 
Quang Minh)  ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត 
ន្រ ស ធារ ណ រដ្ឋ សង្គម និយម 
វៀត ណាម ប្រ ចាំ កម្ពុ ជា  បាន 
ឲ្រយដឹង កាល ពី ថ្ង្រ អងា្គារ ថា អាជា្ញា- 
ធរ ខ្រត្ត  អាន យា៉ាង ( An Giang) 
បាន ដាក់ លិខិត ទៅ មន្ត្រី នគរ- 
បាល ការ ពារ ព្រំ ដ្រន កម្ពុ ជា រួច- 
រាល់ ហើយ  ដើម្របី អញ្ជើញ  អាជា្ញា- 
ធរ ខ្រត្ត កណា្ដាល ចុះ ពនិតិ្រយ   នងិ ធ្វើ 
អធិ ការ កិច្ច នៅ តាម ព្រំ ដ្រន ដ្រល 
សង្រស័យ ពី កា រ បោះ តង់ របស់ វៀត- 
ណា ម ។   លោក ថា   ប្រសិន បើ 
អាជា្ញា ធរ ខ្រត្ត កណា្ដាល នៅ ត្រ មិន 
ទាន់ ដឹង ពី កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តិ ការ 
 ក ម្ព ុជា -វៀ ត ណា ម  ឬ មនិ ទា ន ់ដងឹ 
ទី តាំង ភូមិ សស្ត្រ ច្របាស់ លាស់   
គួរ ត្រ មក ចូល រួម ពិភាក្រសា ជា មួយ 
អាជា្ញាធ រ ខ្រត្ត អាន យា៉ា ង  ដើម្របី ដើរ 
ធ្វើ អធិការ កិច្ច ជុំវិញ ព្រំដ្រន ទាំង- 
អស់ គា្នា ។   លោក  ថា ៖ « ខ្លឹម សរ 
សខំាន់ៗ    គ ឺយើង បាន ជម្រប ទៅ 
ក្រសួង ការបរ ទ្រស កម្ពុជា រួចរាល់ 
ហើយ  ហើ យ  ប្រសិន អាជា្ញាធរ 
ខ្រត្ត កណា្ដាល   ចង ់ចលូ រមួ ធ្វើ អធ-ិ 
ការ កិច្ច ន្រះ  សូម ជូន ដំណឹង ទៅ 
អាជា្ញា ធរ ខ្រត្ត អាន យា៉ា ង  រ យៈព្រ ល 
៣ថ្ង្រ មនុ  ដើម្របី កណំត ់ព្រល វ្រលា 
ជាក់ លាក់ ចុះ ទី តំាង នោះ ផា្ទាល់ 
ទាំង អស់ គា្នា៕

សកម្ម ភាព នគរបាល ពិនិត្រយ កន្ល្រង ដ្រល អាជ្ញាធរវៀតណាម បោះតង់តាម ព្រដំ្រន ខ្រត្ត កណា្ដាល។ រូបថត នគរបាល 

បុរសដើរក្នងុព្ម្នាក់តូ្វបានពស់ចឹកស្លាប់ដោយសរគាត់ចាប់ពស់នោះ

បុរសដ្រលចាប់ពស់ ហើយត្រវូបានពស់ចឹកសា្លាប់  នៅខ្រត្តព្រះវិហារ។ រូប ហ្វ្រសប៊ុក

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១១ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧



តទៅទពំរ័១...កាលពីថ្ងៃទី១៧ខៃ
មៃសាកន្លងក្នងុជនំបួជាមយួកៃមុហ៊នុ
្រហ្គីតៃដនៃកៃសួងពាណិជ្ជកម្ម និង
សហព័ន្ធសៃូវអង្ករកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋ-
ទតូសាធារណរដ្ឋទមីរ័ខាងកើតបៃចាំ
កម្ពជុាលោកErmenegildoKupa
Lopes បានលើកសំណើសុំនាំចៃញ
អង្ករពីកម្ពុជាទៅបៃទៃសទីម័រដើមៃបី
បំពៃញតមៃូវការទីផៃសារក្នុងបៃទៃស។
ក្នុងជំនួបជាមួយលោកErme-

negildoKupaLopesឯកអគ្គរដ្ឋ-
ទូតសាធារណរដ្ឋទីម័រខាងកើតនៅ
ទីស្តីការកៃសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពី
ថ្ងៃអង្គារលោកបា៉ានសរូសក័្ដិរដ្ឋមន្តៃី
កៃសងួពាណជិ្ជកម្មបានលើកឡើងថា
បច្ចបុៃបន្នកម្ពជុាបានតៃៀមអង្កររចួរាល់
ហើយសមៃប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផៃសារបៃទៃស
ទីម័រខាងកើត។លោកបានថ្លៃងថា៖
«កម្ពុជាបានរៀបចំតៃៀមអង្ករចំនួន
៣០០០០តោនរចួជាសៃចសមៃប់
នាំទៅបៃទៃសទីម័រខាងកើតហើយ

សមូស្នើសុំឲៃយភាគីទមីរ័ខាងកើតពនិតិៃយ
លទ្ធភាពនិងផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់
កម្ពុជាវិញផង»។
ជាមួយគ្នានៃះលោកក៏បានជំរុញ

នងិលើកទកឹចតិ្តវិសយ័ឯកជនបៃទៃស
ទមីរ័ខាងកើតឲៃយចលូមកបើករោងម៉ា-
សុីនកិនសៃូវនៅកម្ពុជាដើមៃបីនាំចៃញ
អង្ករទៅទីម័រខាងកើតវិញ។
លោកErmenegildoKupa

Lopesបាននយិាយថាបៃទៃសទមីរ័
ពតិជាមនបណំងនាំយកអង្ករពីកម្ពជុា
ទៅកាន់បៃទៃសខ្លនួហើយទមីរ័ខាង-
កើតក៏មនកសិផលមួយចំនួនដៃល
អាចនាំមកទីផៃសារកម្ពុជាវិញផងដៃរ។
លោកបៃប់ទៀតថាចំណៃកនៅក្នុង
វិស័យបៃងឥន្ធនៈបៃទៃសទីម័រអាច
នងឹផ្ដល់ឱកាសការងរចនំនួ៣០០០
កន្លៃងជូនដល់បៃជាជនកម្ពុជា។
លោកសងុសារន៉បៃធានសហពន័្ធ

សៃវូអង្ករកម្ពជុាបានបៃប់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍
កាលពីថ្ងៃពុធថាសព្វថ្ងៃកម្ពុជាមន

អង្ករស្តកុគៃប់គៃន់ដើមៃបីឆ្លើយតបនងឹ
តមៃូវការអង្ករនាំចៃញទៅបៃទៃស
ទីម័រខាងកើត។អង្ករដៃលទីម័រ ចង់
បានពីកម្ពុជាគឺជាបៃភៃទអង្ករស។
លោកបន្តថាទមីរ័ខាងកើតជាបៃទៃស
ដៃលមនសកា្តានុពលសមៃប់ការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលនិង
រដ្ឋាភបិាល។លោកថ្លៃងថា៖«ជាមយួ
នឹងការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
យើងសងៃឃឹមថាទីម័រខាងកើតនឹង
កា្លាយជាទផីៃសារថ្មីនងិរងឹមំរបស់ទផីៃសារ
នាំចៃញអង្ករកម្ពុជា»។
តាមលោកសារ៉នបៃទៃសទីម័រ-

ខាងកើតមនិធា្លាប់ទញិអង្ករពីកម្ពជុាទៃ
ខណៈកន្លងមកបៃទៃសនៃះតៃងតៃនាំ
ចូលអង្ករពីបៃទៃសវៀតណាម។
បៃធានកៃមុបៃកឹៃសាភបិាលសហពន័្ធ

សៃូវអង្ករកម្ពុជាលោកហ៊ុនឡាក់
ធា្លាប់បានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ខៃមៃសាថាទមីរ័ខាងកើតបានស្នើសុំ
ទិញអង្ករពីកម្ពុជាដើមៃបីទប់សា្កាត់ការ-

ខ្វះខាតសៃបៀងដោយសារជងំឺកូវដី១៩។
លោកបៃប់ទៀតថាទោះបីយា៉ាងណា
ទីម័រមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីបរិមណ
អង្ករដៃលតៃូវការនោះទៃ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«កម្ពុជាបានស្នើ

សុំឲៃយភាគីទីម័របញ្ជូនលិខិតជាផ្លូវការ
តាមរយៈកៃសួងការបរទៃសកម្ពុជា
ដោយបញ្ជាក់ពីបរមិណរយៈពៃលនៃ
ការផ្គត់ផ្គង់ និងលក្ខខណ្ឌផៃសៃងទៀត
រមួមនការវៃចខ្ចប់ការដកឹជញ្ជនូនងិ
បៃភៃទអង្ករជាដើម»។
របាយការណ៍នាំចៃញអង្ករបង្ហាញ

ថាក្នងុរយៈពៃល៥ខៃដើមឆ្នាំ២០២០
កម្ពុជាបាននាំចៃញអង្ករទៅទីផៃសារ
អន្តរជាតិចំនួន៣៥៦០៩៧តោន
កើនឡើង៤២,៣៤ភាគរយបើធៀប
នងឹរយៈពៃលដចូគ្នាឆ្នាំ២០១៩ដៃល
មនចំនួន២៥០១៧២តោន។ រីឯ
ទឹកបៃក់ដៃលទទួលបាននៅក្នុង
រយៈពៃលខាងលើនៃះមនចំនួន
២៤១លានដុលា្លារ៕LA
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កម្ពជុានឹងទទួលផលប្រយោជន៍ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចពីFTA
ម៉ៃគុណមករា

ភ្នពំៃញៈអ្នកនាចំៃញនងិអ្នកជនំាញ
លើកឡើងថាការសមៃចបានកិច្ចពៃម-
ពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរី(FTA)រវាង
កម្ពុជានិងចិនដៃលរំពឹងថានឹងតៃូវ
សមៃចបានតៃមឹចងុឆ្នានំៃះមនិគៃនត់ៃ
បង្កើនបរិមណនាំចៃញរបស់កម្ពុជា
ប៉ណុ្ណោះទៃប៉នុ្តៃថៃមទាងំទាកទ់ាញការ-
វិនិយោគកាន់តៃចៃើនទៀតទៅក្នុងការ-
ផ្គតផ់្គង់វត្ថុធាតុដើមនងិការធ្វើពពិធិកម្ម
លើវិស័យឧសៃសាហកម្ម។
ការចរចាFTAជុំទី៣រវាងបៃទៃស

កម្ពជុានងិចនិបានដោះសៃយរចួហើយ
លើបញ្ហាដៃលនៅសៃសសល់នៅក្នុង
អត្ថបទកចិ្ចពៃមពៃៀងនងិបានអនមុត័
ជាគោលការណ៍ជុំវិញការបើកចៃក
ទីផៃសារលើទំនិញនិងសៃវា។នៃះបើ-
យោងតាមសៃចក្ដីបៃកាសព័ត៌មន
បានពីកៃសួងពាណិជ្ជកម្មដៃលចៃញ
ផៃសាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ។
ការចរចានៃះភាគចៃើនផ្ដោតការ-

យកចតិ្តទកុដក់លើការបើកចៃកទផីៃសារ
សមៃប់ទំនិញសៃវាការវិនិយោគ
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការសៃដ្ឋកិច្ច និង
បច្ចៃកទៃសនងិបទបៃបញ្ញត្តិផៃសៃងទៀត
ដៃលជួយបង្កើនការនាំចៃញទំនិញពី
បៃទៃសកម្ពជុាពៃមទាងំដើមៃបីទាក់ទាញ
ការវនិយិោគកានត់ៃចៃើនពីបៃទៃសចនិ
ដៃលរពំងឹថានងឹតៃវូចុះហត្ថលៃខាដោយ

មៃដឹកនាំទាំង២តៃឹមចុងឆ្នាំនៃះ។
សៃចក្ដីបៃកាសពត័៌មននៃះបន្តថា៖

«បៃសិនបើមៃដកឹនាំរបស់បៃទៃសទាងំ
២យលព់ៃមលើអត្ថបទកិច្ចពៃមពៃៀង
នៃះនិងការបើកចៃកទីផៃសារដៃលតៃូវ
បានស្នើឡើងនៃះការនាចំៃញពីកម្ពជុា
តៃវូបានរពំងឹថានងឹកើនឡើងលើសពី
អតៃកណំើនជាមធៃយម២០ភាគរយក្នងុ
១ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ២០១៧ធៀប២០១៨និង
ពីឆ្នាំ២០១៨ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩»។
លោកខៃនលូអគ្គលៃខាធិការ

សមគមរោងចកៃកាត់ដៃរនៅកម្ពុជា
បានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍ថាការធ្វើFTA
ជាមួយបៃទៃសចិននឹងជួយបង្កើន
ការនាំចៃញរបស់បៃទៃសកម្ពុជាមិន

គៃន់តៃវិស័យកាត់ដៃរប៉ុណ្ណោះទៃប៉ុន្តៃ
ថៃមទាំងវិស័យផៃសៃងទៀតផងដៃរ។
ជាមួយគ្នានៃះដៃរ នឹងមនលំហូរ
ការវិនិយោគកាន់តៃចៃើនឡើងៗ ពី
បៃទៃសចនិមកបៃទៃសកម្ពជុាដៃលជយួ
ក្នងុការធ្វើពពិធិកម្មវសិយ័ឧសៃសាហកម្ម
របស់បៃទៃសនៃះទៀតផង។
លោកបន្តថា៖«ជាមួយគ្នានៃះដៃរ

យើងនឹងមើលឃើញលំហូរវិនិយោគ
ពីបៃទៃសចិនទៅលើឧសៃសាហកម្មនៃ
ការផ្គតផ់្គង់វត្ថធុាតុដើមសមៃប់វសិយ័
កាតដ់ៃរសៃបៃកជើងនងិទនំញិធ្វើដណំើរ
គៃឿងអៃឡិចតៃូនិកនិងឧសៃសាហកម្ម
មៃកានិចនិងកង់ជាដើម»។
លោកAnthonyGallianoអគ្គ-

នាយកកៃុមហ៊ុនCambodia In-
vestmentManagementបានឲៃយ
ដងឹថាកម្ពជុានងឹទទលួអត្ថបៃយោជន៍
តាមរយៈការដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅ
ក្នុងផៃនការពងៃីកខ្លួននិងឥទ្ធិពល
របស់បៃទៃសចិននៅក្នុងតំបន់ហើយ
ភាគចៃើនតាមរយៈការវិនិយោគហៃដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធ ការពងៃីកតំបន់សៃដ្ឋកិច្ច-
ពិសៃសនិងតាមរយៈការសាងសង់
មលូដ្ឋានផលតិកម្មនៅបៃទៃសកម្ពជុា
ដើមៃបីនាចំៃញទៅកាន់ទផីៃសារអាមៃរកិនងិ
បៃទៃសផៃសៃងទៀតនៅលើពិភពលោក។
លោកលើកឡើងថា៖«បច្ចុបៃបន្ន

សៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃទៃសចិនកំពុងស្ទុះ-
ងើបឡើងវិញជាបណ្ដើរៗ ហើយ
កម្ពជុាកពំងុស្ថតិក្នងុការជម្នះសៃដ្ឋកចិ្ច
កូវីដសៃបពៃលដៃលកិច្ចពៃមពៃៀង
ពាណិជ្ជកម្មសៃរីជិតនឹងសមៃចនិង
តៃូវបានអនុវត្តនោះ បៃទៃសកម្ពុជា
អាចរំពឹងថានឹងកើនឡើងយា៉ាងខា្លាំង
នៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាង
បៃទៃសទាំង២នៃះ»។
មៃដឹកនាំបៃទៃសទំាង២ធា្លាប់បង្ហាញ

បំណងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគីដល់
១០ពាន់លានដលុា្លារតៃមឹឆ្នាំ២០២៣។
ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគីរវាងបៃទៃស
ទាំង២បានកើនឡើងដល់៧,៤ពាន់
លានដលុា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៨កើនឡើង
២២ភាគរយធៀបនងឹ៦,០៤ពាន់លាន
ដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៧៕LA

ចំណតកុងតឺន័រផ្ទកុទំនិញសមៃប់នំាចៃញ-នំាចូលនៅកំពង់ផៃភ្នពំៃញ។រូបភាពហៃងជីវ័ន

អង្ករ៣ម៉ឺនតោនបានត្រៀមរួចរាល់សម្រប់នាំច្រញ...

រោងចក្រក្រច្ន្រផ្ល្រ
ឈើតម្ល្រ$៨លាន
កំព៉ងសាងសង់នៅ
ក្នងុខ្រត្តព្រះសីហន៉
ធូវិរៈ

ភ្នពំៃញៈវនិយិោគនិខ្មៃរនងិចនិបាន
រួមគ្នាបោះទុនវិនិយោគបៃមណ ៨
លានដុលា្លារក្នុងការសាងសង់រោង-
ចកៃកៃច្នៃផ្លៃឈើសមៃប់នាំចៃញនៅ
ក្នុងខៃត្តពៃះសីហនុ។
អ្នកនាំពាកៃយសាលាខៃត្តពៃះសហីនុ

លោកឃាងភារមៃយបានបៃប់ភ្នពំៃញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាបច្ចុបៃបន្នកៃុម-
ហ៊ុនHangDaJianHui Inter-
national AgricultureProduct
andLogisticCo.,Ltdកំពុងដំណើរ-
ការសាងសង់រោងចកៃកៃច្នៃផ្លៃឈើពី
ផ្លៃសា្វាយសា្វាយចន្ទីម្នាស់និងចៃក។
បើតាមលោកភារមៃយមកដល់ពៃល

នៃះខៃត្តពៃះសីហនុមនសហគៃស
ធនុតចូនងិមធៃយមនងិសបិៃបកម្មកពំងុ
បៃតិបត្តិការសរុប១១៤៩មូលដ្ឋាន
និងមនទុនវិនិយោគជាង២៦,៨៩
លានដុលា្លារ។
លោកគចួចរំនីអភបិាលខៃត្តពៃះ-

សីហនុដៃលបានដឹកនាំមន្តៃីជំនាញ
ចុះពិនិតៃយទីតាំងរោងចកៃនៃះកាលពី
ថ្ងៃចន្ទបានសម្តៃងនវូការគទំៃយា៉ាង-
ខា្លាំងចំពោះគមៃងនៃះ។លោកថ្លៃង
ថា៖ «ខ្ញុំនឹងជួយសមៃួលរាល់នីតិវិធី
នានាដើមៃបីឲៃយរោងចកៃនៃះដំណើរការ
ពៃះរោងចកៃនៃះអាចសៃូបយកផ្លៃ
សា្វាយនិងផ្លៃឈើដទៃទៀតពីបៃជា-
ពលរដ្ឋដើមៃបីកៃច្នៃធ្វើការនាំចៃញ»។
កម្ពជុានងិចនិកាលពីថ្ងៃអង្គារបាន

សមៃចកិច្ចពៃមពៃៀងជាផ្លូវការក្នុង
ការនាំចៃញសា្វាយសៃស់ចំនួន៥០
មុឺនតោនក្នុង១ឆ្នាំដៃលនៃះជាការ-
បើកផ្លូវនាំចៃញកសិផលរបស់កម្ពុជា
ទៅកាន់ទីផៃសារបៃទៃសចិន។
លោកវៃងសាខុនរដ្ឋមន្តៃីកៃសួង

កសិកម្មបានថ្លៃងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថ-
លៃខាលើកិច្ចពៃមពៃៀងថាបៃទៃស
ចនិមនតមៃវូការសា្វាយសៃស់៨លាន
តោនក្នងុ១ឆ្នាំដៃលនៃះជាឱកាសល្អ
ក្នុងការនាំចៃញផ្លៃសា្វាយបនា្ទាប់ពីផ្លៃ
ចៃកអំបូងលឿងតៃូវបាននាំចៃញជា-
ផ្លូវការទៅចិនកាលពីឆ្នាំ២០១៩។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កម្ពុជាបាននាំ-

ចៃញផ្លៃសា្វាយសៃស់ ៥៨១៦២
តោនទៅកាន់បៃទៃសចនំនួ៥រមួមន
ថៃ វៀតណាម សិង្ហបុរីបារាំង រុសៃសុី
នងិទកីៃងុហងុកងុ។នៃះបើយោងតាម
របាយការណ៍កៃសួងកសិកម្ម៕LA



Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

CDC អនុម័ត គម្រោង សាងសង់ សណ្ឋាគារ តម្ល្រោ ជាង  $៣៥ លាន 
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ : បើទោះបីជងំឺកវូដី១៩ 
កំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់-
ធ្ងរដល់វិស័យទ្សចរណ៍និង
បដិសណ្ឋារកិច្ចក៏ដោយបុ៉ន្ត ្ការ-
វិនិយោគលើវិស័យន្ះនៅ 
ត្មានសកា្តានុពលខ្ពស់ដើម្បី
ត្ៀមខ្លនួទទលួស្វាគមន៍ភ្ញៀវ-
ទ្សចរនៅក្យព្លវិបត្តិ-
ជំងឺន្ះស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញ។
ក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

(CDC)កាលពីថ្ង្ពុធបាន
អនុម័តលើគម្ងសងសង់
សណ្ឋាគារលដំាប់ផ្កាយ៤មយួ
កន្ល្ងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញជា-
មួយនឹងទុនវិនិយោគ៣៥,២
លានដុលា្លារដ្លជាការវិនិ-
យោគរបស់ក្ុមហ៊ុនSun&
MoonHotelCo.,Ltd។
សច្ក្តីបក្ាសពត័ម៌ានបាន

ឲ្យដឹងថាគម្ងន្ះនឹងសង់
តាមបណ្តោយមហាវិថីព្ះ- 
នរោត្តមក្ប្រស្ពានព្ះមុនីវង្ស។
អ្នកស្ីអានសធុតីានាយកិា

គប្់គង្ក្មុហ៊នុអចលនទព្យ្ 
CBRECambodiaបានឲ្យ

ដឹងកាលពីថ្ង្ពុធថាបើទោះបី
វិស័យឧស្សាហកម្មបដិសណ្ឋារ- 
កិច្ចកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង
ដោយសរវបិត្តិជងំឺកវូដី១៩ក៏
ដោយប៉ុន្ត្ការវិនិយោគនៅ
ពល្ន្ះនងឹកា្លាយជាឱកាសដ៏
ល្អក្នងុការត្ៀមខ្លនួដើមប្ីស្វា-
គមន៍អតិថិជនសម្ប់រយៈ-
ព្ល២ទៅ៣ឆ្នាំខងមុខ។
អ្នកស្ីបន្តថាក្ុមហ៊ុនន្ះ

គឺជាក្ុមហ៊ុនក្នុងស្ុកដ្ល
កំពុងទទួលជោគជ័យលើអាជីវ-
កម្មសណ្ឋាគារប្ណីតប្ប
បស្ចិមប្ទ្សនៅចំកណ្តោល
ទីក្ុងភ្នំព្ញរួចមកហើយក្នុង
គម្ងទី១របស់ខ្លួន។
អ្នកស្ីថ្លង្ថា៖«ខ្ញុំគតិថាវា

ជាព្លស័ក្តិសម។នៅព្ល
ទីផ្សារសណ្ឋាគារត្ឡប់មក
វិញក្យវិបត្តិជំងឺន្ះវានឹង
មិនមានឧបសគ្គអ្វីទ្សម្ប់
គាត់ក្នុងការពង្ីកផលិតផល
របស់គាត់នៅលើទផីស្ារ។តាម
បទពិសោធនិងជំនាញខ្ញុំគិត  
ថាគមង្ថ្មីន្ះនងឹទទលួបាន
ជោគជ័យច្ើនដូចមុន»។
លោកតុបសុភ័កអ្នកនាំ-

ពាកយ្កស្ងួទស្ចរណ៍បប្់
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថាការវិនិយោគ
ន្ះនឹងរួមចំណ្កអភិវឌ្ឍ
វិស័យទ្សចរណ៍ឲ្យកាន់ត្រីក-
ចម្ើនទោះជាវសិយ័ន្ះកពំងុ
រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពី
វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។
លោកឲយ្ដងឹទៀតថាបច្ចបុប្ន្ន

កស្ងួបានផ្តល់អាជា្ញាបណ័្ណអា-

ជីវកម្មសណ្ឋាគារសរុបចំនួន 
២០៤៤នៅកម្ពជុាក្នងុនោះមាន
ចនំនួ៣៤៣កពំងុបត្បិត្តកិារ
នៅទីក្ុងភ្នំព្ញ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ន្ះជាការ-

រួមចំណ្កអភិវឌ្ឍវិស័យទ្ស-
ចរណ៍បើទោះបីជាយើងមិន
ទាន់មានភ្ញៀវទស្ចរអន្តរជាតិ
មកពីក្បទ្ស្នៅក្នងុអឡំងុ 

ពល្រកីរាលដាលជងំឺកវូដី១៩
ក៏ដោយប៉នុ្ត្សមប្់រយៈពល្ 
វ្ងយើងនឹងមានប្ក្តីភាព
ភ្ញៀវទ្សចរឡើងវិញបនា្ទាប់ពី
ជំងឺកូវីដ១៩បញ្ចប់ទៅ»។
យោងតាមក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីដើមខ្
មករារហូតដល់ដំណច់ខ្កមុ្ភៈ
ឆ្នាំ២០២០កស្ងួរៀបចំដន្-

ដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់
បានចញ្លខិតិអនញុ្ញាតសង-
សង់ឲ្យគម្ងអភិវឌ្ឍន៍នៅ
ទូទាំងប្ទ្សដ្លមានទុន-
វនិយិោគសរបុ១៩៩៦លាន-
ដលុា្លារកើនឡើងជតិ៤៧ភាគ-
រយបើធៀបនឹងរយៈព្លដូច-
គា្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩។
ចំណ្កចំនួនគម្ងដ្ល

ទទួលបានច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុង
អំឡុងព្លន្ះគឺមានចំនួន
៧២៨គម្ងកើន២៨,១
ភាគរយពីចនំនួ៥៦៨គមង្
កាលពីឆ្នាំ២០១៩។ជាមួយ
គា្នាន្ះផ្ទ្ក្ឡាសំណង់មាន
ទហំំបម្ាណ៤,២លានម៉ត្្
ក្ឡាកើនជិត៣៤ភាគរយ។
របាយការណ៍របស់ក្សួង-

រៀបចំដន្ដីនគរបូនយីកម្មនងិ  
សណំង់បានឲយ្ដងឹថាកាលពី
ឆ្នាំ២០១៩ទុនវិនិយោគវិស័យ-
សំណង់នៅកម្ពុជាមានតម្ល្
ប្មាណ១១,៤៣ពាន់លាន
ដលុា្លារកើនឡើងជាង៩៨,៧៤
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨
ដ្លមានប្មាណ៥,៣១
ពាន់លានដុលា្លារ៕LA

ទោះ បី   កូវីដ ១៩ ធ្វើ ឲេយ វិស័យ សំណង់ ធ្លាក់ ចុះ តេ  ក៏   មាន គមេង មួយ ចំនួន ដំណើរ ការសាង សង់   ជាធម្មតា ។រង្សី

សិង្ហ បុរីៈ វិស័យសំណង់នឹង
ត្ូវការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ-
ប្ព័ន្ធការពារជាថ្មីនៅកន្ល្ង
ការងារនិងបន្តជំរុញបង្កើតប្ព័ន្ធ-
ស្វ័យប្វតិ្តកម្មនិងផលិតភាព
ដើមប្ីកាតប់ន្ថយនវូការពងឹផ្អក្
របស់វស័ិយន្ះលើកម្មករបរទ្ស  
បនា្ទាប់ពីជំងឺកូវីដ១៩។ន្ះបើ
យោងតាមការអះអាងរបស់
លោកLawrenceWong
រដ្ឋមន្ត្ីអភិវឌ្ឍន៍ប្ទ្សបាន
និយយកាលពីថ្ង្អងា្គារ។
ដោយកត់សមា្គាល់ថាវសិយ័

ន្ះងាយរងគ្ះបំផុតបណ្តោល
មកពីការរីករាលដាលកូរ៉ូណ
លោកWongបានគូសបញ្ជាក់ 
នូវការផ្តាស់ប្តូរមួយចំនួនដ្ល
ត្ូវការបង្កើតឡើង។
លោកឲ្យដឹងថាជាឧទាហរណ៍

កម្មករក្នងុវសិយ័សណំង់ដល្
មានជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងប្ទ្ស
សងិ្ហបរុីរហតូមកទល់ព្លន្ះ
នងឹត្វូបានគ្ធ្វើតស្្តជាបច្ាំ
និងទូលំទូលាយ។
លោកនយិយថា៖«យើងនងឹ  

ត្វូត្តួពនិតិយ្នងិធ្វើឲយ្បស្ើរ
ឡើងនូវការរៀបចំការរស់នៅ
សម្ប់ពលករចំណកស្ុក»។ 

ដោយអធបិប្ាយលើស្ថានភាព  
ន្វីរុសកូរ៉ូណនៅក្នុងកន្ល្ង
ស្នាកន់ៅរបស់ពលករចណំក-
ស្កុដល្ត្វូបានគ្មើលឃើញ
ជាការផ្ទះុឡើងចម្បងក្នងុរយៈព្ល
បុ៉នា្មានខ្កន្លងមកលោកWong  
បាននិយយថាការផ្ទុះឡើងន្
ជំងឺនោះបានកើតឡើងបើទោះ-
បីជាភាពប្សើរឡើងដ្លតូ្វ-
បានគ្រៀបចំឡើងនៅកន្លង្ស្នាក់
នៅជាង១ទសវត្សរ៍មកន្ះ។ 
លោកនយិយថារដា្ឋាភបិាល  

នឹងរឹតបន្តឹងប្ព័ន្ធការពារនិង
កសងនវូកន្លង្ស្នាក់នៅថ្មីដល្  
រចនាឡើងឲ្យកាន់ត្ទប់ទល់

ប្ឆំងនឹងការឆ្លងហានិភ័យ។
លោកបានកត់សមា្គាល់ដោយ

ប្ុងប្យ័ត្នថាប៉ុន្ត្ប្ទ្ស
សងិ្ហបរុីត្វូគតិឲយ្បានល្អតិល្អន់
ដ្លថាហានិភ័យឆ្លងនឹង
នៅត្មានដោយសរចំនួន
កម្មករច្ើនរស់នៅជាមួយគា្នា
នងិចក្រលំក្សមា្ភារប្ើបស្់
រមួ។ជាការពតិទីកន្លង្រស់នៅ
រួមគា្នា រួមទាំងកន្ល្ងថ្ទាំជំងឺ
ឬក៏កបា៉ាល់ជានចិ្ចកាលនងឹមាន  
ហានិភ័យក្នុងហ្តុការណ៍ន្
ការផ្ទុះជំងឺដ្លអាចឆ្លងបាន។ 
លោកកត់សមា្គាល់ថាការផ្លាស-់ 

ប្តរូដល្តម្វូនោះសខំន់ណស់

ហើយ នឹងត្ូវការតម្ល្បន្ថ្ម
ទៀតសម្ប់ឧស្សាហកម្ម
ទោះបីជាគាត់បានផ្តល់នូវការ
ធានាអះអាងដល្ថារដា្ឋាភបិាល  
នងឹណ្នានំវូវធិានការថ្មៗី ដើមប្ី 
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ហរិញ្ញវត្ថុ
ន្វធិានការពារទាងំន្ះហើយ
ដើមប្ីជយួជរំញុឧស្សាហកម្មន្ះ  
ទៅកាន់កម្ិតផលិតភាពថ្មី។
ការគាទំ្ន្ះបណ្តោលឲយ្មាន 

ការចណំយខ្ពស់ក្នងុរយៈពល្
ខ្លីដ្លនឹងកើតច្ញពីរដា្ឋាភិ-
បាលតាមរយៈថវិកាដ៏មាំទាំ។
លោកWongក៏ទទលួស្គាល់

ផងដរ្ថាការផ្លាស់ប្តរូន្ះសដំៅ  
ទៅរករបៀបថ្មីន្ការងារនិង
ការរសន់ៅរួមទាងំកាតប់ន្ថយនវូ  
ការពឹងផ្អ្ករបស់ឧស្សាហកម្ម
លើកម្មករចំណកសុ្កដ្ល
ជាការងារលំបាកមួយសម្ប់
វិស័យសំណង់។
«ខ្ញុំធានាចពំោះអ្នកទាងំអស់

គា្នាក្នុងឧស្សាហកម្មដ្លយើង
ធ្វើការងារយ៉ាងជតិសិ្នទ្ធជាមយួ
អ្នកដើមប្ីឆ្លងកាត់ដណំក់កាល
ដល៏បំាកន្ះហើយងើបឡើង
កាន់ត្ខ្លាំងឡើងពីបទពិសោធ  
ន្ះ»៕Straitstimes/RR

ទិដ្ឋភាព នេការដ្ឋានសំណង់  ក្នងុបេទេសសិង្ហបុរី   ។ TheStraitstimes

សិង្ហ បុរី រៀបចំ ក្រោសម្រោលួវិធានការ   ក្នងុ   វិស័យ សំណង់ ទីក្រោ ុង   Guangzhou ផ្តោត ខ្លាងំ  
លើ ការអភិវឌ្រោឍ ហ្រោដ្ឋារចនាស ម្ពន័្ធ  

ទីកេុង Guangzhouៈស្ថិត
នៅក្នុងខ្ត្តGuangdongនៅ
ភាគខងត្បូងន្ប្ទ្សចិន
ទីក្ុងGuangzhou នឹង
ជរំញុទៅមខុចពំោះការស្ថាបនា
គម្ងហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗ
ជាមួយទុនវិនិយោគជិត៥០០
ពាន់លានយន់($៧០,៧ពាន់
លាន)ក្នុងឆ្នាំ២០២០។
គម្ងអភិវឌ្ឍន៍ហ្ដា្ឋារចនា-

សម្ពន័្ធនោះបានគប្ដណ្តប់លើ
ច្ើនវិស័យ រួមទាំងគម្ង
សងសង់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក
ទនិ្ននយ័ដ៏ធំសមប្់បច្ចក្វទិយ្ា
5Gដល្ជាបច្ចក្វទិយ្ាចងុកយ្  
ហើយតូ្វបានប្ទស្ជឿនលឿន  
នៅជុំវិញពិភពលោកប្ជ្ង
អភិវឌ្ឍដ៏ខ្លាំង។ន្ះបើយោង-
តាមកិច្ចប្ជំុលើកទី៥ន្សមាជ-
បជ្ាជនក្នងុទកី្ងុGuangzhou 
លើកទី១៥ដ្លបានធ្វើឡើង
កាលពីចុងសបា្តាហ៍កន្លងទៅ។
របាយការណ៍ការងាររបស់

រដា្ឋាភិបាលដល្បានច្កចាយ
ក្នុងសមាជនោះបានបងា្ហាញថា
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅន្ះ   

ទីក្ុងGuangzhouបាន
បង្កើនកិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងដ៏
សម្បើមដើមបី្អភវិឌឍ្ឧសស្ាហកម្ម
ដ្លកំពុងងើបឡើងជាយុទ្ធ-
សស្ត្នងិគមង្ឧសស្ាហកម្ម
ធំៗ ជាច្ើនទៀតត្វូបានបញ្ចប់
និងដាក់ឲ្យដំណើរការ។តម្ល្
បន្ថ្មដ្លកើតច្ញពីឧស្សា-
ហកម្មដ្លកំពុងរីកចម្ើនជា
យុទ្ធសស្ត្ ក្នុងទីក្ុងនោះ
បានកើនឡើង៧,៥ភាគរយ
និងស្ថានីយ៥Gសរុប២០២០០
កន្ល្ងត្ូវបានសងសង់កាល
ពីឆ្នាំមុន។
ទីក្ងុន្ះនឹងបន្តលើកកម្ពស់

ការគ្បដណ្តប់ព្ញល្ញន្
ប្ព័ន្ធបច្ច្កវិទ្យា៥Gនិងមាន
ផ្នការសងសង់៤១០០០
បង្គាលទៀតទូទាំងទីក្ុងន្ះ
នៅក្នុងឆ្នាំន្ះ។
ក្នុងចំណមគម្ងហ្ដា្ឋា-

រចនាសម្ពន័្ធថ្មីគមង្ធំៗ ចនំនួ
៧៣ដល្មានតម្ល្១៨០ពាន-់
លានយន់ត្វូបានចុះហត្ថលខ្  
នៅក្នុងខ្ឧសភាកន្លងទៅ៕
ChinaDaily/RR
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វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីឧទ្យានបាសាក់
ទំហំផ្ទះ:10មx12ម
ទំហំដី:14មx21.5ម
តម្លាៈ១៥០០០០០ដុល្លារ

វីឡាធំទូលយសមាាប់ជួល
ទីតំាងសង្កាត់បឹងក្ងកង១
ទំហំផ្ទះ:12មx21ម
ទំហំដី:18មx30ម
តម្លាៈ៤៥០០ដុល្លារ/១ខា

វីឡាLC2លក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីប្៉ងហួតឌឹសា្តារណ្តធ័ររ៉ល 
ផ្លវូ៣៧១,ទំហំផ្ទះ5.1មx7.2ម,
ទំហំដី៖5.1មx15ម
តម្លាៈ១៥មឺុនដុល្លារ

វីឡាឃ្វីនលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
តម្លាៈ១លនដុល្លារ

វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីវីឡាថោនផ្លវូ៦០ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
តម្លាៈ៧៥មឺុនដុល្លារ

ខុនដូមាសុង
ទីតំាង៖កោះព្ជ្,សង្កាត់
ទន្លប្ាសាក់,ខណ្ឌចំការមន
ទំហំផ្ទះ៖៤៦-៦៦ម្៉ត្ការ្៉
តម្លាៈ១០មឺុនដុល្លារ

Urban Village  
ទីតំាង៖ផ្លវូ៦០ម្៉ត្
(ចាក់អង្លើ)
ទំហំផ្ទះ៖៤១-៥២ម្៉ត្ការ្៉
តម្លាៈ១២៧៨១១ដុល្លារ

SkyTreeResidence-CONDO!
ទីតំាង៖ទួលសង្ក្ជិតអង់ត្ន
ទួលគោក,ទំហំផ្ទះ៖៦១-
៨០.២៨ម្៉ត្ការ្៉
តម្លាៈ១៣៤២៣៧ដុល្លារ

MORGANEnMAISON-CONDO!   
ជ្យចង្វារ, 
ជិតសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន!
ទំហំផ្ទះ៖៣៣-៦៤.៦ម្៉ត្ការ្៉
តម្លាៈ៧៩៣៨៨ដុល្លារ

វីឡាភ្លាះAលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
នៅក្នងុបុរីប្៉ងហួតឌឹសា្តារដាយ-
មិនផ្លវូ៦០ម,ទំហំដី៖7មx
22មទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្លាៈ៣៨៨០០០ដុល្លារ

វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖ផ្លវូ៦០ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
តម្លាៈ៧៥០០០០ដុល្លារ

វីឡាភ្លាះ
ទីតំាង៖នៅក្នងុបុរីអ័រគីដ្ 
ផ្លវូម្៉ដាសង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖ 
8មx20ម,ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្លាៈ១១០០ដុល្្លារ/១ខា

វីឡាភ្លាះលក់បន្ទាន់
ទីតាំង៖នៅក្នុងបុរីអ័រគីដ្ផ្លូវ
ម្៉ដាសង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖ 
8x20ម,ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្លាៈ៣៨៨០០០ដុល្លារ

វីឡាភ្លាះសមាាប់ជួល
ទីតំាង៖នៅក្នងុបុរីភ្នព្ំញថ្មី
សង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖8មx20ម
ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្លាៈ១០០០ដុល្លារ/១ខា
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ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ព្កឯង
តម្លា:400ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សាកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា180ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:350ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងក្យវត្តព្កឯង
ខណ្ឌច្បារអំពៅភ្នព្ំញ
តម្លា120000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី5mx20m
ទំហំផ្ទះ4.2mx15.2m
ទីតំាង:ព្កហូរ
 តម្លា:់65000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី4.5mx15m
ទំហំផ្ទះ4.5mx10m
ទីតំាង:ព្កហូរ
តម្លា:51500ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី4.5mx18.5m
ទំហំផ្ទះ4.5mx12m
ទីតំាង:ប្៉ងហួតបឹងស្នោ
តម្លា:290000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី5.5mx17m
ទំហំផ្ទះ5.5mx26m
ទីតំាង:បុរីជីបមុ៉ង២៧១
តម្លា:510000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី4mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្លា:130000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី4.1mx21.5m
ទំហំផ្ទះ4mx14m
ទីតំាងចំការដូង
តម្លាដាក់83000ដុល្លារចរចា 

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី4.2mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្លា:155000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះ2ល្វាងសមាាប់លក់
ទំហំដី9mx27m
ទំហំផ្ទះ9mx15m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្ក្
តម្លា:់1100000ដុល្លារចរចា 

ផ្ទះល្វាងសមាាប់លក់
ទំហំដី9mx22m
ទំហំផ្ទះ9mx14m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្ក្
តម្លា520000ដុល្លារចរចា 

 ផ្ទះអាជីវកម្មសមាាប់លក់
ទំហំដី4.5mx14m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:ប្៉ងហួតបឹងស្នោ
តម្លា:330000ដុល្លារចរចា

#35, Street.P10D, Borey Peng Huoth The Star  
Polaris 1, Sangkat Niruoth, Khan Chbaampov, 
Phnom Penh, Cambodia.
E-Mail: info@katappraisal.com
www.katappraisal.com
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 តពទីំពរ័១...Floydជាបរុស 
ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើត
អា្រហ្វិកដេលបានស្លាប់កាល
ពីថ្ងេទី២៥ខេឧសភានៅក្នុង
កណ្តាប់ដេរបស់មន្តេីប៉ូលិស៤
នាក់ដេលម្នាក់ក្នុងចំណោម
ពួកគេបានយកជង្គង់របស់
គាត់សង្កត់ពីលើករបស់លោក
GeorgeFloydអស់រយៈពេល
ជិត៩នាទី។
កេុមបាតុករបានដង្ហេកេបួន

នៅកេមភ្លៀងរលឹមដោយ
យ៉ាងហោចណស់មនកេុម
មយួបានឈប់នៅតាមផ្លវូដើមេបី
លុតជង្គង់នៅទីនោះ។
ពួកគេបានកាន់បដាក្នុងដេ

ដោយសេកពាកេយស្លាកដចូជា
«ជនជាតិសេបេកខ្មៅរស់នៅមន
បញ្ហាចេើនណស់»«ស្ងៀម-
ស្ងាត់ស្មើនឹងបញ្ហាស្មគុស្មៅញ»
«គា្មៅនយុត្តិធម៌គា្មៅនសន្តិភាព»
«ការតស៊រូបស់ខ្ញុំគឺជាការតស៊ូ
របស់អ្នក»«ការរើសអើងពូជ-

សសន៍គឺជាជំងឺរាតតេបាត១»
ហើយពកួគេ«ភាពស្ងៀមស្ងាត់
លេងជាមតិយោបល់តទៅ
ទៀតហើយ»។
នៅខាងមុខកេបួនដង្ហេមន

បដាមួយបានសរសេរអកេសរ-
ធំៗថា«ខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើម
បានទេ»។
អ្នកតវ៉ាម្នាក់បានបេប់កា-

សេតសុីនហួថា៖«យើងកំពុង
ធ្វើដណំើរជាមយួគា្នាដើមេបីធ្វើឲេយ

ពិភពលោកល្អបេសើរមួយ
ដេលការរើសអើងលេងមន
តទៅទៀត»។
ការធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងេ

អង្គារដោយមនកេុមអ្នកតវ៉ា
ជាចេើនបានពាក់ម៉ាស់ការពារ
គឺជាការបេមូលផ្តុំទេង់ទេយធំ
ដំបូងបំផុតនៅក្នុងទីកេុងហេសឺ-
ណេវចាប់តាងំពីមនវធិានការ
បិទបេទេសដើមេបីទប់ស្កាត់
ការឆ្លងជំងឺកូវើដ១៩ដេលបង្ក
ឲេយមនុសេសស្លាប់យ៉ាងចេើន និង
សេដ្ឋកិច្ចធា្លាក់ចុះ៕ Xinhua/SK  

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ បេទេសរុសេសុី
កាលពីថ្ងេអង្គារបានអំពាវនាវឲេយ
អាមេរិកធ្វើសំណើ«វិជ្ជមន»មួយ
ខណៈកេមុបេទេសមហាអណំចបាន
បើកកិច្ចពិភាកេសាអំពីសន្ធិសញ្ញាកាត់-
បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊េរដោយបាន
ពេមនថាការទទូចរបស់អាមេរិកឲេយ
ដាក់បញ្ចូលបេទេសចិននោះអាច
បំផ្លាញកិច្ចខិតខំបេឹងបេងនេះ។
អនុរដ្ឋមន្តេីការបរទេសលោកសុើ-

ហ្គេយ៍ រើយ៉ាបកូវ នឹងជួបគា្នានៅក្នុង
ទីកេុងវើនណនៅថ្ងេទី២២ខេមិថុនា
ជាមយួបេសតិពសិេសរបស់អាមេរកិ
គឺលោកម៉ារសេសលល៍ប៊ិលលីងស្លៀ
ដើមេបីចាប់ផ្តើមចរចាអំពីសន្ធិសញ្ញា
NewSTARTដេលបានផុតកំណត់
កាលពីខេកុម្ភៈនោះឡើងវិញ។
បេធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូ-

ណល់តេំបានដើរចេញពីកិច្ចពេម-
ពេៀងអន្តរជាតិមួយចំនួនប៉ុន្តេបាន
រិះគន់អពំីផលបេយោជន៍ទូទៅនៅក្នងុ
ការការពារកិច្ចពេមពេៀងNew-

START ដេលតមេូវឲេយអាមេរិកនិង
បេទេសរុសេសុីកាត់បន្ថយកេបាលគេប់
បំពាក់នុយក្លេអ៊េររបស់ពួកគេ។
ប៉ុន្តេរដ្ឋការរបស់លោកដូណល់-

តេំបានថ្លេងថា អ្នកកាន់តំណេង
មុនដេលបានចុះកិច្ចពេមពេៀងNew
STARTជាកេរដំណេលសម័យ-
សង្គេមតេជាក់ដេលតេូវបានធ្វើការ- 
ចរចានៅកេមការគេប់គេងរបស់
អតតីបេធានាធបិតីបារា៉ាក់អបូាម៉ាគរួ
តេបញ្ចូលបេទេសចិនដេលចំនួន
អាវុធនុយក្លេអ៊េរ កាន់តេកើនឡើង
ប៉ុន្តេនៅតិចជាងអាវុធនុយក្លេអ៊េរ
របស់រុសេសុីនិងអាមេរិក។
ដោយបានថ្លេងសុន្ទរកថាទៅកាន់

កេុមបេឹកេសាទំនាក់ទំនងការបរទេស
តាមរយៈវើដេអូខុនហ្វើរិនលោកសុើ-
ហ្គេយ៍រើយ៉ាបកូវបានពិពណ៌នាអំពីឆន្ទៈ
របស់អាមេរិកដើមេបីចាប់ផ្តើមចរចា
នោះថាជា«ដំណឹងល្អ» ប៉ុន្តេលោក
បានថ្លេងថា៖«លទ្ធផលគឺស្ថិតទៅ
លើភាគីអាមេរិកជាអ្នកសមេច»។

«យើងតេវូការឮសឡំេងខា្លាងំៗ នងិ
ចេបាស់លាស់ថាតើរដ្ឋការនេះចង់បាន
អ្វីថាតើខ្លនួបានជឿជាក់លើការចរចា
ទៅតាមលទ្ធភាពដើមេបីធ្វើអ្វីមួយវិជ្ជ-
មនដោយរបៀបណហើយមិនមេន
គេន់តេដើមេបីរំលាយចោលសន្ធិ-
សញ្ញាគេប់គេងអាវុធនុយក្លេអ៊េរមួយ
ឬការសមេបសមេួល កេយពីមន
សន្ធិសញ្ញាមួយផេសេងទៀតនោះ»។
នៅក្នុងទីកេុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាកេយ-

កេសួងការបរទេស លោកសេីហ៊ួ-
ឈុនយីងបានថ្លេងថា បេទេសចិន
«មិនចាប់អារម្មណ៍អំពីការចូលរួម»

នៅក្នុងកិច្ចចរចានេះទេហើយបាន
ចោទបេកាន់អាមេរិកពីបទពេយាយម
មនិទទលួខសុតេវូចពំោះបញ្ហាផេសេងៗ 
ជាចេើនទៀត»។
លោកប៊ិលលីងស្លៀបានសរសេរ

នៅលើគេហទំព័រធ្វីធើរថាលោកបាន
ជំរុញឲេយចិនពិចារណឡើងវិញ។
«ការទទលួបានឋានៈមហាអណំច

ដ៏អស្ចារេយនោះតមេូវឲេយមនអាកបេប-
កិរិយទទួលខុសតេូវក្នុងលក្ខណៈជា
មហាអំណច។ គា្មៅនមហាកំពេង
សម្ងាត់ចេើនបន្ថេមទៀតជុំវិញការ
ផលតិអាវធុនយុក្លេអ៊េររបស់ខ្លនួនោះ

ទេ។អាសនៈមយួកពំងុរងបេទេសចនិ
នៅក្នុងកេុងវើយេន»។
លោករើយ៉ាបកូវបានបង្ហាញថា

បេទេសរសុេសុីមនិបានបេឆាងំអាមេរកិ
ក្នុងការអញ្ជើញបេទេសចិនដេលជា
សម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិមួយរបស់កេុង
ម៉ូស្គូឲេយចូលរួមការចរចាទេទោះបីជា
មនទំនាក់ទំនងបេវត្តិសស្តេដ៏ស្មុគ- 
ស្មៅញក្តីប៉នុ្តេសងេសយ័ថាកេងុប៉េកាងំនងឹ
យល់ពេមចំពោះបញ្ហានេះដេរឬទេ? 
លោកបានថ្លេងថា៖«វមិនទាន់

បេកដថាតើបេទេសចិននឹងចូលរួម
ចរចាឬក៏អត់នោះទេ?»៕  AFP/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ កាសេតRo-
dongSinmunរបស់បេទេស
កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងេពុធ
បានរិះគនប់េទេសកូរ៉េខាងតេបងូ
ជុំវិញខិត្តប័ណ្ណបេឆាំងកេុង-
ពេយុងយ៉ាង ដេលបានបង្ហាះ
ដោយអ្នករត់ចោលបេទេស

និងកេុមសកម្មជនផេសេងទៀត
ចលូទៅក្នងុបេទេសកមុ្មយុនសី្ត
មយួនេះដោយបាននយិយថា
«បេទេសទាំងមូលពោរពេញ
ដោយកំហឹង»។
កាលពីថ្ងេអង្គារបេទេសកូ-

រ៉េខាងជើង បានហៅកូរ៉េខាង-

តេបងូថាជា«សតេវូ»មយួហើយ
បានប្តេជា្ញាកាត់ផ្តាច់ខេសេទូរស័ព្ទ
ទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េទាំងអស់
ដោយសរការមិនពេញចិត្ត
ចំពោះការបង្ហាះខិត្តប័ណ្ណ
បេឆា ំងកេុងពេយុងយ៉ាងហើយ
ទង្វើនេះបានកើតឡើងចាប់-
តាំងពីមិនបានឆ្លើយទូរស័ព្ទ
ទៅតាមទម្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងេ
ចេញពីកូរ៉េខាងតេបូងតាមរយៈ
ការិយល័យទំនាក់ទំនង និង
ខេសេទូរស័ព្ទបនា្ទាន់របស់យោធា។
កាសេតRodongSinmun

បានថ្លេងថាអង្គការរបស់ស្តេី
សំខាន់នៅកូរ៉េខាងជើងគឺ
សហជីពស្តេីសង្គមនិយមកូរ៉េ
បានរៀបចំការជួបជុំមួយដើមេបី
រិះគន់កូរ៉េខាងតេបូងជុំវិញការ-
មិនអើពើចំពោះការបង្ហាះខិត្ត-
ប័ណ្ណទាំងនោះ៕ Yonhap/SK
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សមាជិកអង្គការស្ត្រីធ្វើការជួបជំុប្រឆំាងការបង្ហោះខិត្តប័ណ្ណរបស់កូរ៉្រខាងត្របូង។Yonhap

លោកសុើហ្គ្រយ៍រីយ៉ាបកូវធ្វើសន្នសីិទសារព័ត៌មានស្តីពីសន្ធសិញ្ញាកងកមា្លាងំអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររចមា្ងាយមធ្រយមឆា្នាំ១៩៨៧(INF)នៅទីក្រងុមូ៉ស្គ។ូ AFP

មនុស្រសយ៉ាងច្រើនចូលរួមតវ៉ាប្រឆំាងការរីសអើងពូជសាសន៍នៅក្រងុហ្រសឺណ្រវ។AFP

កូ រ៉េខាងជើងឆេះកំហឹងដោយស រ   ខិត្តប័ណ្ណ
របស់កូរ៉េខាងតេបូងបេ ឆំាងកេុងពេយុងយ៉ាង

អាមេរិក- រុសេសុ ី  គេងច ប់ផ្តើម
បន្ត ការចរចពីបញ្ហា នុយក្លេអ៊េរ 
បុ៉ន្តេ ចិនសម្ដេង ការមិនពេញចិត្ត 

មនុសេសជិត៥ពាន់នាកធ់្វើ...



ក្រុងប៉ារីសៈ  ប្រមុខ ការ ទូត 
អឺរ៉ុប  និង  រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស 
របស់ បារាំង  អាល្លឺ ម៉ង់  និង 
ប្រទ្រស អុីតាលី  កាល ពី ថ្ង្រ-
អង្គារ  បាន ស្នើ សុំ ឲ្រយ គ្រប់ ភាគី 
ទាងំ អស ់ ដ្រល កពំងុ ប្រយទុ្ធ គ្នា 
នៅ លី ប៊ី ឈប់ ធ្វើ ប្រតិបត្តិការ 
យោធា ជា បន្ទាន់ និង គោរព បទ- 
ឈប់ បាញ់ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ ។ 

 ដោយ ត្រវូ បាន ចុះ ហត្ថ ល្រខា  
របស់  តំណាង ជាន់ ខ្ពស់ អឺរ៉ុប  
គឺលោក  ចូស្រប  បូរ្រលល៍  និង 
រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស បារាំង 
លោក Jean Yves Le Drian  
រដ្ឋមន្ត្រី ការ បរទ្រស អាល្លឺ ម៉ង់ 
លោក ហុ ីក ូ ម៉ាសស់ ៍ នងិ រដ្ឋមន្ត្រ ី
ការ បរទ្រស អុីតាលី   លោក 
ឡូវីស ហ្គី  ឌី  ម៉្រអូ   ស្រចក្តី ថ្ល្រង- 
ការណ៍ មួយ  ស្នើ ឲ្រយ « គ្រប់ ភាគី 
ល ី ប៊ី និង អន្តរ ជាតិ  ទាំង អស់  
ត្រូវបញ្រឈប់  កិច្ច ប្រតិបត្តិ ការ 
យោធា ជា បន្ទាន់ និង មន  
ប្រសិទ្ធ  ភាព » ។ 

ក្រមុ រដ្ឋ មន្ត្រ ីអរឺ៉បុ ទាងំ នោះ   ក ៏
បាន លើកឡើងពី តម្រូវ ការ  ចាំ - 
បាច់«ដើម្របី បង្កើត ឲ្រយ មន ការ - 
ចរចា ៥ +៥ » ដោយមន ការ- 
ចលូ រមួព ីគណៈ កម្មការ យោធា- 

ចម្រុះមួយ ដ្រល ជួយ សម្រប- 
សម្រួល ឲ្រយ មន បទឈប់ បាញ់ 
មួយ  ដ្រល ត្រូ វបាន ប្រកាស      
នៅ  ទីក្រុង គ្ររ  កាលពី ដើម -   
ខ្រ មិថុន ន្រះ ។ 

 នៅព្រលជាមួយ គ្នានោះ   
ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ រួម  បាន ឲ្រយ 
ដឹង ថា   កិច្ច ខិតខំប្រឹង ប្រងរ ប ស់  
អន្តរ ជាតិ ត្រូវ ត្រ ដាក់ បញ្ចូល     
« ការ ដក កងកម្លាំង បរ ទ្រស 
ទាំង អស់  ដូច ជា  ទាហាន សុី - 
ឈ្នួល រុស្រសុី  និង សម្ភារ យោធា  
ដ្រល ត្រូវ បាន ផ្គត់ ផ្គង់  ជា  ការ - 
បំពាន ការ ហាម ប្រមការលក់- 

ដូរ  អាវុធ របស់ អង្គការ សហ - 
ប្រជាជាតិ  ពី គ្រប់ តំបន់ ទាំង- 
អស់ នៅ  ក្នុង ប្រទ្រស លី ប៊ី » ។ 

 បទ ឈប់ បាញ់ នៅ លី ប៊ី  ត្រូវ 
បាន គំទ្រ ដោយ បុរស ខា្លាំង 
លោក ហា្គាលី ហា្វា  ហាហ្វ តារ  
នឹង ត្រូវ ចូល ជា ធរមន កាល ពី 
ថ្ង្រចន្ទ   កន្លងទៅ ន្រះ  ។ 

ប៉ុន្ត្រ កង កម្លាំង ស្មោះ ត្រង់ ជា- 
មួយ រដា្ឋាភិ បាល បង្រួប បង្រួម- 
ជាតិ (GNA)លី ប៊ី  បាន ប្រកាស 
ថា  គោល បំណង របស់ ពួក គ្រ 
ដើម្របី ដណ្តើម យក ក្រុង សុី ទី  
មក គ្រប់ គ្រង វិញ៕AFP/SK 

ក្រមុយុទ្ធជនស្មោះត្រង់រដ្ឋាភិបលGNAប្រមូលផ្ដុនំៅទីក្រងុTarhuna។AFP

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១១ ែខមិថុន ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ប្រមុខការទូតអឺរុ៉បនិងរដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រស
អំពាវនាវឲ្រយមានបទឈប់ប ញ់បនា្ទាន់ន លីបី៊

WHOអំពាវនាវឲ្រយប៉ាគីស្ថានបិទជាថ្មី ខណៈអ្នកឆ្លងវីរុសកើនឡើងយ៉ាងខ្លាងំ
ក្រុងអុីស្លាម៉ាបដៈមន្ត្រីម្នាក់ 

បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា 
អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក  
(WHO)បាន ប្រប់ ប្រទ្រស - 
បា៉ាគសី្ថាន ថា  ពកួគ្រគរួ ត្រ អនវុត្ត  
ការបទិ ប្រទ្រស ដើម្របី ប្រយទុ្ធ ប្រឆងំ 
ការ កើន ឡើង ន្រ ការ ឆ្លង វីរុស កូ - 
រ៉ូណា ដ្រល  កើត ឡើង ខណៈ 
ប្រទ្រស  ន្រះ បន្ធូរ បន្ថយ ការ   បិទ ។    

ចាប់ តាំង ពី ការ ផ្ទុះ ឆ្លង រាល - 
ដាល វីរុស ន្រះ  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស 
បា៉ាគសី្ថាន  នៅ ក្នងុ ខ្រ មនី  លោក 
នយក រដ្ឋ មន្ត្រី  អុីម រា៉ាន់   ខាន់  
បាន ប្រឆំង ជំទាស ់ នឹង ការ បិទ 

ទូទាំង ប្រទ្រស  ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ 
មើល ឃើញ ធ្វើ ដូច គ្នា  នៅ កន្ល្រង 
ផ្រស្រង ទៀត  ដោយ បាន  បញ្ជាក ់ថា  
ប្រទ្រស ដ៏ ក្រីក្រ ន្រះ  មិន អាច     
ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង ន្រះ  បាន ទ្រ។

ជំនួស មក វិញ  ខ្រត្ត ចំនួន ៤ 
របស់ ប្រទ្រស បា៉ាគីស្ថាន  បាន 
បញ្ជា   ឲ្រយ បទិ  ប៉នុ្ត្រ កាល ព ីសបា្តាហ ៍
មុន ន្រះ លោក ខា ន់ បាន ថ្ល្រង ថា 
ការ បិទ ភាគ ច្រើន នោះ  នឹង ត្រូវ 
ដក វិញ ។   

ការ សម្រច ន្រះ  បាន កើត - 
ឡើង  ខណៈ អត្រ ន្រ ការ ឆ្លង វរីសុ 
ផ្លូវ ដង្ហើម នៅ បា៉ាគី ស្ថាន  កាន់ ត្រ 

ធ្ងន ់ធ្ងរ ឡើង  ខណៈ  វរីសុន្រះ  បាន 
ឆ្លង រាល ដាល ទូទាំង អាសុី ខាង - 
ត្របូង  ដ្រល រហូត មក ព្រល ថ្មីៗ 
ន្រះ  បាន បណា្តាល ឲ្រយ មនុស្រស ជា - 
ច្រើន ស្លាប់  នៅ បណា្តា ប្រទ្រស - 
លោក ខាង លិច ។  

មន្ត្រី សុខា ភិបាល  បាន ថ្ល្រង 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា  ពួក គ្រ  បាន 
កត ់ត្រ ចនំនួ អ្នក ឆ្លង វ ីរសុករូ៉ណូា 
១០៨ ៣១៧ នក់  និង ស្លាប់ 
២១៧២ នក់  ទោះ បី ជា ការ ធ្វើ 
ត្រស្ត មនកំណត់ក្តី    ថ្វ ី បើ អត្រ 
ពិត ប្រកដ  ត្រូវ បាន គ្រ គិត ថា 
ខ្ពស់ ជាង ន្រះ  ច្រើន ណា ស់។ 

នៅ ក្នុង លិខិត មួយ ច្របាប់ ផ្ញើ 
ជូន រដ្ឋ មន្ត្រី សុខា ភិបាល ខ្រត្ត 
ពុនចាប  លោក  យ៉ាសមីន រា៉ា- 
សុីដ   WHO  បាន ថ្ល្រង ថា  រហូត 
មក ទល់ ព្រល ន្រះ ប្រទ្រស បា៉ាគី- 
ស្ថាន មិន ទាន់ បានកំណត់  លក្ខ - 
ខណ្ឌ ណា មួយ ជា មុន  ដើម្របី បើក 
ប្រទ្រស ឡើង វិញ នោះ ទ្រ ។  

លិខិត នោះ  បា នបញ្ជាក់ ថា  
ដោយ សរ ប្រជា ជន ភាគ ច្រើន   
មិន បាន អនុវត្ត ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
ឥរិយបថ ដូច ជាការ  រក្រសា គម្លាត 
ពី គ្នា នៅ ក្នុង សង្គម  និង លាង ដ្រ 

ញឹក ញាប់ ជា ដើម  ការ សម្រ ច- 
ចិត្ត ដ៏ លំបាក ទាំង អស់ ន្រះ  នឹង 
តម្រូវ ឲ្រយ អនុវត្ត នៅ ក្នុង នោះ មន 
ការ បិទ នៅ ក្នុង តំបន់ គោល ដៅ 
មួយ ចំនួន  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស  
បា៉ាគីស្ថាន។ 

អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក 

ក៏ បាន ណ្រ នំ ឲ្រយ បិទ ២ សបា្តាហ៍ 
ហើយ បើក ២ សបា្តាហ៍  នៅ តាម - 
កន្ល្រង ខ្លះ ។ 

លោក រា៉ាសុីដ  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ 
អ្នក សរ ពត័ ៌មន កាល ព ីថ្ង្រ អង្គារ  
ខណៈ បញ្ជាក់ ពី ការ ទទួល លខិិត 
កាល ពីថ្ង្រ ទី ៧  ខ្រ មិថុន ថា៖ 

« លខិិត របស ់ WHO  បាន បង្ហាញ 
ពី សរៈ សខំាន់ ន្រ ការ អនុវត្ត តាម 
នីតិ វិធី ប្រតិបត្តិ ការ មន ស្តង់ដា 
(SOPs)  និង រដា្ឋា ភិបាល ខ្រត្ត 
ពុន ចាប ក៏ ច្រញ បទ បញ្ជា ឲ្រយ ចា ត់-  
វធិាន ការតងឹ រឹងុ ប្រឆងំ អ្នក ដ្រល 
បំពាន SOPs៕ AFP/PSA 

លោកប្រធានអង្គការWHOត្រ្រដូសអាដហាណូមហ្គបឺ្រីយ្រសុ៊សថ្ល្រងពាក់ព័ន្ធការប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩។AFP

មន្ត្រីសុខាភិបល(ឆ្វ្រង)យកសំណ កឈាមពីបុរសម្នាក់ដើម្របីធ្វើត្រស្ត។AFP
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ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : នៅលើដងវិថីមួយក្នុង
ក្រុងភ្នំព្រញយុវជនម្នាក់ឈ្មោះ
ពុទ្ធវិបុល វឌ្រឍនាបានឃើញឧប្របត្ដិ-
ហ្រតុគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាន
កើតឡើងដ្រលជនរងគ្រះត្រវូរង់ចាំ
រហូតដល់សមត្ថកិច្ចមកហៅរថយន្ដ
សង្គ្រះទើបអាចដឹកយកទៅព្រទ្រយ។
លោកពុទ្ធវិបុលវឌ្រឍនាអាយុ២៤

ឆ្នាំបាននិយាយថ៖ «មិនខុសពី
ពលរដ្ឋទទូៅឡើយខ្ញុំគ្រនត់្រជយួគ្រហ៍
ជនរងគ្រះមកអ្របផ្លវូម្ខាងនងិរងច់ាំ
ដល់សមត្ថកិច្ចហៅរថយន្ដសង្គ្រះ
មកដឹកប៉ុណ្ណោះ»។
ដោយសារហ្រតុការណ៍កើតឡើង

តាំងពី២ឆ្នាំមុននិងក្ដីបារម្ភលើបញ្ហា
ចរាចរណ៍ChouyAppឬកម្មវិធី
ទរូសព័្ទ«ជយួ»ត្រវូបានលោកវឌ្រឍនា
បង្កើតឡើងសម្រប់ជយួសម្រលួដល់
អ្នកប្រើប្រស់ដើម្របីធ្វើការទនំាកទ់នំង
ទៅកាន់រថយន្ដសង្គ្រះបនា្ទាន់ឬមន្ទរី-
ព្រទ្រយដោយមនភាពងាយស្រលួនងិ
ឆប់រហ័សជាងមុន។
ក្រពីផ្អ្រកលើការស្ទង់មតិក្រផ្លូវ-

ការរយៈព្រល៦ខ្រជាមួយប្រជាជន
ទូទៅ១០០នាក់នៅមនកតា្ដាច្រើន
ដ្រលញ៉ាំងចិត្ដបុរសនិស្រសិតព្រទ្រយ
របូន្រះរមួទាងំមតិ្ដភក្ដិជនំាញទផី្រសារនងិ
ព័ត៌មនវិទ្រយា២នាក់ទៀត បង្កើត
កម្មវិធីសង្គ្រះ«ជួយ»ន្រះឡើង។
និស្រសិតផ្ន្រកវ្រជ្ជបណ្ឌិតនៅវិទ្រយា-

សា្ថានវិទ្រយាសាស្ដ្រសុខាភិបាលកង-
យោធពលខ្រមរភូមិន្ទ និងជានិស្រសិត
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកសុខ-
ភាពសាធារណៈនៅវិទ្រយាសា្ថានជាតិ

សុខភាពសាធារណៈបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្ដិ៍ថ៖«ការសា្លាប់ដោយសារគ្រះ-
ថ្នាក់នៅប្រទ្រសយើងនៅមនកម្រិត
ខ្ពស់ជាងការសា្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លង
មួយចំនួនដ្រលយា៉ាងហោចមន
មនុស្រសសា្លាប់៥នាក់ក្នុង១ថ្ង្រ»។
លោក វឌ្រឍនាបានបន្ដថ៖ «ពួក-

គាត់ត្រូវការបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរព្រទ្រយ
ដ្រលអាចផ្ដល់ការសង្គ្រះប្រកប-
ដោយសមត្ថភាពនិងសម្ភារគ្រប់-
គ្រន់ព្រមទំាងទាន់ព្រលវ្រលា
ពីព្រះព្រលខ្លះពួកគាត់ត្រូវបាន
បញ្ជូនទៅឆ្ងាយឬចំមន្ទីរព្រទ្រយគា្មោន
សម្ភារគ្រប់គ្រន់»។
ដើម្របីបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការ-

ទំនាក់ទំនងរវាងជនរងគ្រះអ្នក-
ឃើញហ្រតកុារណ៍ក៏ដចូជាអ្នកបើក-
បររថយន្ដសង្គ្រះអ្នកមនបំណង
ប្រើប្រស់ចាប់ផ្ដើមដោតឡតូChuoy
App រួចបង្កើតគណនីទៅតាមការ-
ណ្រនាំដូចជាឈ្មោះភ្រទអាយុ

ទីលំនៅល្រខទូរស័ព្ទទាក់ទងបនា្ទាន់
ប្រវត្ដិជំងឺឬថ្នាំសង្កូវប្រើជាប្រចាំ។
លោកបានឲ្រយដងឹថ៖«បគុ្គលគ្រប-់

រូបអាចធ្វើសកម្មភាពមនុស្រសធម៌ក្នុង
កចិ្ចការជយួជនរងគ្រះក៏ដចូជាជយួ
ខ្លួនឯងព្រលជួបឧប្របត្ដិហ្រតុគ្រះ-
ថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមរយៈការប្រើប្រស់
កម្មវិធីទូរស័ព្ទChuoyApp។ព្រល
ចូលប្រើកម្មវិធីន្រះវានឹងបងា្ហាញអំពី
ទីតាំងស្រវាសង្គ្រះដ្រលមននៅ
តំបន់នោះ»។
បុរសដ្រលឈឺឆ្អាលរឿងស្រវាកម្ម

សង្គ្រះន្រះបានបន្ដថ៖«អ្នកប្រើ-
ប្រស់អាចតាមដានអពំីការធ្វើដណំើរ
របស់រថយន្ដសង្គ្រះព្រមទាំងអាច
ផ្ដល់ដណំងឹទៅតាមល្រខទនំាកទ់នំង
បនា្ទាន់ (emergency contact)
របស់អ្នកផ្ទះជនរងគ្រះបានភា្លាមៗ 
ហើយក៏អាចទទួលនូវព័ត៌មនដំណឹង-
ថ្មីៗ អំពីសុខភាពតាមរយៈកម្មវិធីន្រះ
ផងដ្ររ»។

លោកវឌ្រឍនាបានអះអាងថកម្ម-
វិធីន្រះអាចជួយពន្លឿនដល់ការដឹក-
ជញ្ជូនជនរងគ្រះទៅមន្ទីរព្រទ្រយទាន់
ព្រលវ្រលានិងចំកន្ល្រងមនជំនាញ
សង្គ្រះដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យ
អត្រមរណៈ។វាក៏លើកទឹកចិត្ដដល់
អ្នកឃើញហ្រតុការណ៍បានជួយ
សង្គ្រះជនរងគ្រះបានត្រឹមត្រូវ
សម្រួលដល់អ្នកបើកបរឆប់ស្វ្រងរក
ទីតាំងឧប្របត្ដិហ្រតុផងដ្ររ។
ម្រយា៉ាងវិញទៀតChuoyAppមន

អត្ថប្រយោជន៍លើសពីការហៅរថ-
យន្ដសង្គ្រះបនា្ទាន់ដ្រលវាបាន
អនុញ្ញាតឲ្រយអ្នកប្រើប្រស់មនជម្រើស
ជាច្រើនក្នុងការទទួលស្រវាសង្គ្រះ
នងិព្រយាបាលដចូជាមន្ទរីនៅជតិបផំតុ
មន្ទីរព្រទ្រយមនរថយន្ដសង្គ្រះ គ្លីនិក
ព្រយាបាលធម្មតាឬស្រវាកម្មដកឹជញ្ជនូ
រថយន្ដសង្គ្រះរបស់រដ្ឋ(១១៩)។
ChuoyAppដ្រលបានចូលរួម

ប្រកួតក្នុងកម្មវិធី SmartSpark5
អាចប្រើប្រស់បានចំពោះមនុស្រស
ទទូៅជាក់ស្ដ្រងរមួមនអ្នកជបួគ្រះ-
ថ្នាក់ខ្លួនឯងអ្នកឃើញហ្រតុការណ៍
និងអ្នកបើកបររថយន្ដសង្គ្រះ។
នសិ្រសតិវ្រជ្ជសាស្ដ្ររបូន្រះបានឲ្រយដងឹ

ថ៖«សម្រប់អ្នកជបួគ្រះថ្នាក់ផ្ទាល់
បើគាត់មនិបាត់បង់សា្មោរតទី្រគាត់អាច
ប្រើChuoyAppដើម្របីស្វ្រងរកមន្ទរី-
ព្រទ្រយរដ្ឋឬឯកជនឬគ្លីនិកដ្រលមន
រថយន្ដសង្គ្រះតាមស្ដង់ដានៅជិត
បផំតុ។គាត់អាចច្រករលំ្រកទតីាងំទៅ
ឲ្រយអ្នកបើកបររថយន្ដសង្គ្រះបាន
សា្គាល់។ត្របើគាត់បាត់បង់សា្មោរតីគាត់
ត្រូវការអ្នកជួបហ្រតុការណ៍ជួយ»។
លោកបានបន្ថ្រមថអ្នកជួបហ្រតុ-

ការណ៍គ្រះថ្នាក់អាចទាក់ទងល្រខ
សង្គ្រះរបស់រដ្ឋ១១៩ឬឯកជន
ហើយពួកគ្រអាចច្រករំល្រកទីតាំង
ទៅកាន់អ្នកបើកបររថយន្ដសង្គ្រះ
បានភា្លាមៗ ។
រីឯអ្នកបើកបររថយន្ដសង្គ្រះពួក-

គ្រប្រើប្រស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទប្រភ្រទ
ផ្រស្រងមួយទៀត។ក្រយទទួលបាន
ការទាកទ់ងពីជនរងគ្រះកដ៏ចូជាអ្នក
ជួបហ្រតុការណ៍ពួកគ្របានដឹងពី
ទីតាំងនិងអាចពងា្វាងផ្លូវគ្រចពីចរា-
ចរណ៍កកស្ទះទៀតផង។
លោកវឌ្រឍនាបញ្ជាក់ថ៖«មនត្រ

កម្មវិធីChuoyAppversionពិស្រស
សម្រប់មន្ទីរព្រទ្រយ ឬអ្នកបើកបរ
រថយន្ដសង្គ្រះប៉ុណ្ណោះអាចមើល
ឃើញនូវព័ត៌មនលម្អិតរបស់ជនរង-
គ្រះដចូជាប្រវត្ដិជងំឺបញ្ហាប្រតកិម្ម
ថ្នាំនិងល្រខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងក្រុម
គ្រួសារក្នុងគ្រអាសន្ន»។
ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្រឍកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ChuoyAppក្នុងដំណាក់កាលប្រ-
កា្លាយគនំតិទៅជាការអនវុត្ដឬ(idea
stage)ជាមួយការផលិតកម្មវិធីគំរូ
បុរសរូបន្រះនិងក្រុមការងារ២នាក់
ទៀតកំពុងស្វ្រងរកដ្រគូសហការ
ដ្រលជាមន្ទីរព្រទ្រយរដ្ឋ គ្លីនិកឯកជន
និងក្រុមហ៊ុនធានារា៉ាប់រង។
លោកវឌ្រឍនាបានបន្ថ្រមទៀតថ៖

«ខ្ញុំពិតជាត្រូវការដ្រគូដ្រលមន
ស្រវាកម្មរថយន្ដសង្គ្រះបនា្ទាន់ប្រកប-
ដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្ល្រសមរម្រយ
ជាពិស្រសការគាំទ្រពីស្រវារថយន្ដ-
សង្គ្រះរបស់រដ្ឋ១១៩និងអ្នក-
អភិវឌ្រឍន៍កម្មវិធីដើម្របីឲ្រយដំណើរការ
រលូនព្រមទាំងងាយស្រួល»៕

កម្មវិធី  អាច តេវូបានបេើបេស់ដោយជនរងគេះ អ្នក នៅ កេបេរ ហេតុការណ៍ និង អ្នក បើក រថយន្ត សង្គេះ   ។ រូបថតសហការីលោក ពុទ្ធវិបុល វឌេឍនា សហការ ជាមួយមិត្តភក្ដ ិបង្កើត  App Chuoy  ។ រូបថតសហការី

Version ពិសេសសមេប់មន្ទរីពេទេយ និង អ្នក បើករថយន្ត សង្គេះ ។ រូបថតភ្នពំ្រញបុ៉ស្ដិ៍

និស្សិតព្ទ្យវ័យក្ម្ងបង្កើតកម្មវិធីស្មាតហ្វូនChuoy
Appសម្ួលដល់ប្សិទ្ធភាពស្វាសង្គ្ះបន្ទាន់
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ថ្ងៃ  ៦រោច ខៃ ជៃស្ឋ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ខៃមិថុនា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន 
ទឹក     ចិត ្ត   បៃកប ដ យ ក្តីមៃត្តា - 
ករុណា    ឲៃយ គ្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក  បាន     
យ៉ាង ល្អ ។   សៃច ក ្តសី្នៃ ហា  គ ូស្នៃហ ៍

ចៃះ  បង្កើតនូវ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម     ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។     
ការ   បៃ កប  របរ រក ទទួលទាន ផៃសៃង ៗ   នឹង បាន      ផល    
លើស  ព ី  សព្វ ដង ។   ការធ្វើ     ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង- 
 ត  ៃ   ទទួល  បានសុខ  សុវត ្ថិ    ភាព ។ ចំណៃក ឯលាភ  - 
សកា្ការៈវិញ    ទទួល  បាន   ផ ល    គួរ  ជាទី គប់ចិត្ត  ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ លោកអ្នក មាន  
សម ត្ថភាព បៃើ កមា្លាំង   កាយ ជាង-   
កមា្លាងំ  បៃជា្ញា  បណា្តាល  មក  ពី លោ ក- 
អ្នក  មាន សុខ ភាព ផ្លវូកាយ  ល្អ  តៃ ចិត្ត 

មាន  ការ ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ  ។ ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ 
ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន  ដើមៃបី  ជមៃះ ចិត្ត 
សៅ ហ្មង។  រីឯ ការ និយយ ស្ត ីក៏ មិន   សូវ ជា ល្អ បុ៉នា្មាន 
ដៃ រទៃ ។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ របស់ លោក- 
អ្នក ហាក់មាន ការ  យល់ ពី ទឹក ចិត្ត ដយស្មាះ។     

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

បា ន    យ៉ាង ល្អ បៃសើរ ។ ការធ្វើដំណើរ ទៅ កាន់   ទ   ីនា នា    
ព ុមំានឧបសគ្គ អ្វ ីឡើយ។  ទឹកចិត្ត  បៃកប      ដយ      ក្ត-ី  
មៃត្តា  និង ករុណា ចំ ពោះ មនុសៃស  និង សត ្វ   ។ ការ-     
និយយ  ស្ត ីចៃើនតៃ មានការ   តៃះិ រិះ  ល្អតិ ល្អន់។    រីឯ 
បញ្ហា  ស្ន ៃហា  មិ ន មាន ការពៃយួបារម្ភអ្វឡីើយ ។    

រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ លោកអ្នក 
មា ន   ទឹក ចិត្តអង់អាច កា្លាហាននៅ  
ក្នុង   ការ សមៃច កិច្ច ការ ផៃសៃង ៗ    
ដយ  សរភាព ឈ្លាសវៃ។ រឯី ការ- 

បៃកប   របររ ក ទទួលទាន វិញ   បានផល   ចំណៃញ    
យ៉ាងគ ប់ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ  ដើមៃបី បំពៃញ -   
ការងារ  តៃង មាន ជោគ  ជ័យ ។  ចំពោះ  គូ ស្នៃហ  ៍ 
មាន ការ យកចិត្ត ទុកដ ក់ នឹង គ្នា ។ ចំណៃក ឯ-  
លាភ  សកា្ការៈ វិញ នឹង បាន ផលគួរ  ជាទី គប់ចិត្ត  ។

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផៃសៃងៗ    នងឹ បាន ផលល្អ 
បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភសកា្ការៈ 
នឹង  បានភាគ ផល  ដយ    សរ   មាន-   

ការ    ជៃមជៃង ពីអ្នកដទៃ ។ ការយតៃ  ទៅ    កាន  ់  
ទី    ជិត     ឆ្ងាយ នានា  នឹង ទទួលបាន ការ រាក់ ទាក់  ស ្វា  - 
គមន ៍   ចៃើន ។  ចំណៃក   ឯ សៃច ក្តី ស្នៃហា       ទាម    ទារ  ឲៃយ 
មាន     ការយលច់តិ្ត គ្នា  នងិ ចៃះ អធៃយា  សៃយ័          គ្នា  ឲៃយ  បាន 
ចៃើនទើបជាការ ល្អ បៃសើរចំពោះសម្ព័ន្ធស្នៃហ៍៕

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

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

រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ-
ភារ  កិច្ច ផៃសៃង  ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ ភាព-  
ជោគ ជ័យ  ដយសរ  អ្នក  នឹង បំពៃញ 
ការងារ យ៉ាង ស្វាហាប ់  និង មាន ទឹក-   

ចិត   ្ត  មោះ មុត ។ រីឯ ការនិយយស្តី ធ្វើឲៃយ អ្នក ដទៃ 
ពៃញ   ចិត្ត  ន ិង គោរពសរសើរ។ ការ បៃកប របរ  រក- 
ទទួល   ទាន  ផៃសៃង ៗ   នឹង   បាន  ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី ដៃ គូ   
ពាណិ ជ្ជកម្ម ដយ ភាព ស្មាះតៃង់ របស់ អ្ន ក ។   
ចំពោះ  លាភសកា្ការៈ   មាន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា។  

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

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

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

ទំនង   ពុំ សូវជា  ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ តៃ អាច  ស្តារ ស្ថានភាព        
បា ន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 
បពំៃញ     កា រ     ងារ នងឹ ទទលួ បាន   នវូលទ្ធផល បង្គរួ។  រឯី 
ការ និយយ       ស្តី ចៃើនតៃ ពោល   តម   ទ ឹកចិត្ត  ខណៈ ក្តី 
ស្នៃហាវិញ  មានការអធៃយាសៃ័យដូចបៃកៃតី។ 

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

ការ  នយិយស្តបីៃកបដយក្តគីោរព តៃអកសុល 
ថ្ងៃនៃ ះ  អ្នកបៃទះជនអគតិ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ  
កាន ់ ទីជិតឆ្ងាយ  អាច មាន គៃះ ដល់ខ្លួន។  រី ឯ    
សៃច  ក្តសី្នៃហាគសូ្នៃហន៍ងឹ មាន អារម្មណម៍និសវូ 
ល ្អ  ទៃគឺ មាន ភាព រកាំរកូស ខ្វះ ការអធៃយាសៃ័យ។  

រាសឡីើងខ្ពស។់ ការ នយិយស្ត ីគ ឺ
ចៃើន      តៃ ពោល  ពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក  ផងទាំងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ 
រក  ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល-  

ជា  ទ ី គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ 
មាន   សុវត្ថិ     ភាព ល្អ។ បញ្ហា   ស្នៃហាវិញ    គូស្នៃហ៍  
មាន     ភា ព            ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មត និង  
គ្មាន     ភាព          រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក  
លាភ         សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

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

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

ជារៀង រាល់ថ្ងៃ  លោកយាយ មូ៉រិ ចំណាយពៃល លៃង ហ្គៃម នៅផ្ទះម្នាក់ឯង យា៉ាង តិច ៣ម៉ាង   ។ រូបថត AFP

ជីដូនចៃហ្គៃមនៅជប៉ុនអាយុ៩០ឆ្នាំ
ហើយនៅតៃកាន់ដៃហ្គៃមមិនលៃង

កៃុង តូកៃយូ : រៀង រាល់ ថ្ងៃ ស្ដៃី 
ចំណាស់ អាយុ ៩០ឆ្នាំ ឈ្មាះ 
ហាមា៉ាកុ ម៉ូរិ តៃងពត់ មៃមដៃ 
ដើមៃបី ឲៃយ មាន ភាព រស់ រវីក ។

លោក យយ ធ្វើ ដូច្នៃះ មិន 
មៃន សមៃប់ ចង ឬ ចាក់ ម្ជុលដៃរ - 
បា៉ាក់  អ្វី ឡើយ។ ខុស ប្លៃក ពី ស្តៃី 
ចំណាស់ទូទៅ លោកយយ 
ពត់ដៃដើមៃបី   កាន់ ដៃ ហ្គៃម លៃង 
យ៉ាង ជក់ចិត្ត ប៉ុណ្ណោះ ។ 

ជីដូន ចូល និវត្ដន៍ ដៃល មាន 
រហសៃសនាម ថា « Gamer Grand-
ma» បាន ចណំាយ ពៃល យ៉ាង 
តិច ៣មោ៉ាង ក្នុង ១ ថ្ងៃ បៃយុទ្ធ  
ជាមួយ សត្វ ចម្លៃក  និង បំពៃញ 
បៃសកកម្ម យ៉ាង សសៃក-
សសៃ ំ ក្នងុ ពភិព បៃឌតិ នៃ វដីៃអ ូ
ហ្គៃម  និង ថៃម ទាំង មាន ប៉ុស្ដិ៍ 
យូធូប ផ្ទាល់ ខ្លួន សមៃប់ កៃុម 
អ្នក គំទៃ បាន ឃើញ សកម្ម-
ភាព របស់ ខ្លួន ផង ដៃរ ។ 

លោកយយ ដៃល ចាត់ ទុក 
ការ បញ្ជា ដៃហ្គៃម ជា ការ រសំយ 
ស្ដៃស ដ ៏មាន បៃសទិ្ធភាព បាន 
នយិយថា ៖ « ថ្ងៃ ណា ក ៏ដចូ ថ្ងៃណា 
សុទ្ធតៃ ផ្ដល់ នូវ ភាព រីករាយ »។

ដនូ ចាស ់ម៉រូ ិបងា្ហាញ នវូ ភាព- 
សមញ្ញ ដយ ការ បងួសក ់ទៅ 
កៃយ បន្ថៃម វៃ៉នត ធំ ៗ  ថ្ពក់ 
លើ ក្ដោង ចៃមុះ ។

លោកយយបាន លៃង ហ្គៃម 
អស់ បៃមាណ ២០០បៃភៃទ 
តងំព ីចាប ់ផ្ដើម បង្កើត ចណំលូ- 
ចិត្ដ នៃះ ជាង  ៤ទសវតៃសរ៍ មុន ។ 

វីដៃអូ ហ្គៃម ដំបូង របស់ ដូន- 
ចាស់ រូប នៃះ គឺ Cassette Vi-
sion ដៃល លោកយយបាន ទញិ 
ក្នងុ ឆ្នា១ំ៩៨១ កៃយ ព ីចាប-់ 
អារម្មណ៍ លៃង ជាមួយកូន ៗ  ។ 

ស្តៃីវ័យ ៩០ឆ្នាំ ម៉ូរិ បាន 
និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ បាន រក ឃើញ 
ថា មាន រឿង រា៉ាវ គួរ ឲៃយ ចាប់- 

អារម្មណ៍  ចៃើន បៃប នៃះ  ដៃល 
ពិត ជា មាន នៅ លើ លោក នៃះ 
មៃន »។ 

ក្នុង ចំណម នោះ ហ្គៃម 
សំណព្វ ចតិ្ដ របស ់លោកយយរមួ-
មាន បៃភៃទ វីដៃអូ ហ្គៃម ភាគ 
បៃប ផៃសងពៃង «  Grand Theft 
Auto» និង ហ្គៃម កាន់ តួ អង្គ ដ៏ 
ពៃញ និយម « Elder Scrolls 
V: Skyrim»។ 

លោកយយម៉រូ ិតៃងតៃ  លៃង  
ហ្គៃម នៅ ផ្ទះ មា្នាក់ ឯង តៃ បាន 
បង្កើត ប៉ុស្ដិ៍ យូធូប ក្នុង ឆ្នាំ ២០ 
១៤ ដើមៃប ីផៃសារ ភា្ជាប ់ទនំាក ់ទនំង 
ជា មួយ អ្នក និយម លៃង ហ្គៃម 
ដទៃ ទៀត ។

លោកយយបាន បង្ហាះ វីដៃអូ ថ្មីៗ 
ដៃល ថត ដយ ចៅ បៃុស  និង 
បង្ហាះ បៃមាណ ៣ ទៅ ៤ដង 
ក្នុង  ១ ខៃ ដយ  បាន ទាក់-

ទាញ អ្នក ចុច មើលទំព័រ  ៣មុឺន 
នាក់  និង ទសៃសនា រាប់ លាន ដង 
នូវ សកម្មភាព លៃង ហ្គៃម ក៏ 
ដូចជា ជីវិត បៃចាំ ថ្ងៃ ។ 

ដនូ ចាស ់ម៉រូ ិបាន ឲៃយ ដងឹ ថា ៖ 
« មាន មនុសៃស ជា ចៃើន បាន 
ទសៃសនា វីដៃអូ  ដយ មិន ផ្ដោត 
លើ ការ លៃង ហ្គៃម តៃ១មុខ 
នោះទៃ »។ 

ខណៈ លោកយយម៉រូ ិនយិយ ថា 
លោកយយដងឹ ព ីកង្វល ់សកម្មភាព 
ញៀន ហ្គៃម ជា ពសិៃស ចណំម  
ក្មៃង ៗ  លោកយយបាន ចង្អលុ 
បងា្ហាញ ថា ការ លៃង វដីៃអ ូហ្គៃម 
អាច ជួយ កៃកុន ស្ថានភាព 
ដៃល តៃូវ ដក់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ផ្ទះ 
ដយសរ បញ្ហា វីរុសកូរ៉ូណា ។ 

លោកយយបញ្ជាក ់ថា ៖ «លៃង  
នៅ ផ្ទះ   មាន សុវត្ថិ ភាព ជាង 
ចៃញ កៃ »៕ AFP/HR

ស្តៃីវ័យ ៩០ឆ្នាំ  ធ្លាប់ លៃង ហ្គៃម ជាង ២០០បៃភៃទ ។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១១ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្លបិនៅអង់គ្លេសខាតជាង$៧០០លានមុនមានវិបត្តិ
ក្រុង ឡុង ដ៍ : ក្លិប បាល់ ទាត់ 

ដៃលនៅ  កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League  របស់ អង់គ្លៃស បាន    
ខាត ទឹក បៃក់ សរុប  ៦០០ លាន 
ផោន (ជាង$៧ ០០ លាន ) នៅ 
រដូវកាល  ២០១៨ -២០១៩  
ពោល គឺ មុន មាន ការ ប៉ះ ពាល់ 
ផ្នៃក ហរិញ្ញ វត្ថ ុដោយសារ ការ រាត- 
តៃបាត នៃ វី រុស កូរ៉ូណា ទៅ ទៀត។ 
នៃះ  បើ តាម របាយ ការណ៍  ដៃល 
ចៃញ ផៃសាយ កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ ។   

កា រវភិាគ ព ីអ្នក ជនំាញ ហរិញ្ញ- 
វត្ថុ វិស័យ បាល់ ទាត់ នៃ កៃុម ហ៊ុន 
Vysyble បង្ហាញ ថា ក្លិប ទាំង 
២០ នៅ  លីក កំពូល របស់ អង់-
គ្លៃស នៃះ   បាន រួម  គ្នា បៃកាស ពី 
ការ ខាត បង់ ដ៏ ធំ បើ ទោះ ជា មាន 
ចំណូល ជា កំណត់ តៃ  ៥, ១៥ 
ពាន់ លាន ផោន  ($៦, ៦ ពាន់ 
លាន) ក៏ ដោយ  ហើយ សមៃប់ 
ផលប៉ះ ពាល់ ផ្នៃកហិរញ្ញ វត្ថុ 
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នឹង បន្ត 
មានឥទ្ធពិល យ៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ  ចពំោះ   
Premier League ទោះ បី ជា  
គមៃង  ក្នងុ ការ បញ្ចប ់រដវូកាល 
នៃះ  នឹង ពៃញ លៃញដោយ ការ-
បៃកួត   បិទ ទា្វារ ក៏ ដោយ ។    

កៃុម នៅ Premier League 

បៃឈម នឹងការ សងតៃឡប់  នូវ 
ទឹក បៃក់ ដៃល តាម ដឹង ៣៣០ 
លាន ផោន (ជា ង $៤០០លាន) 
ទៅ ឲៃយ ទូរទសៃសន៍ ដៃល ទិញ សិទ្ធិ 
ផៃសាយ បន្ត ផ្ទាល់  បើ សិនជា ការ- 
បៃកួត  មិន អាច លៃង  ចប់ ចុង ចប់- 
ដើម ដូច គៃងទៃ នោះ ។ ជាមយួ   
គ្នា នៃះ ការ បា៉ាន់ បៃមាណមួយ  
បង្ហាញ ថា  អាចបាត់ បង់ ផងដៃរ  

នូវ ទឹក បៃក់  ១២៦លាន ផោន 
(បៃមាណ១៦០ លាន ដុលា្លារ ) 
ពី ចំណូលការ បៃកួត ។ 

នាយក កៃុម ហ៊ុន  Vysyble 
លោក Roger Bell បាននយិយ 
ថា ៖ « ជំងឺ កូវីដ ១៩ មិន មៃន ជា 
ដើម ហៃតុ ដៃល ធ្វើ ឲៃយមាន បញ្ហា 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  ក្នុង វិស័យ បាល់ ទាត់ 
នោះ ទៃ ។    វា គៃន់ តៃ ជា បៃភព 

បន្ថៃម លើ អ្វី ដៃល ទិន្នន័យ របស់ 
យើង បាន បង្ហាញ យ៉ាង ចៃបាស់ 
និង តៃឹម តៃូវ ពិត បៃកដថា  ជា 
បញ្ហា ដ៏ យូរ អង្វៃង ប៉ុណ្ណោះ ។ តួ-
លៃខ  សមៃប់រដូវកាល២០១៨ - 
២០១៩ ជា  ផល ប៉ះ ពាល់ ផ្នៃក 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  ដៃល គួរ ឲៃយភា្ញាក់ ផ្អើល 
និង បារម្ភ យ៉ាង ខា្លាំង  ចំពោះ លីក 
បាល់ ទាត់សំខាន់ ៗ  នៃបៃ ទ ៃស   

អងគ់្លៃស ហើយវា ជា រោគ សញ្ញា 
របស់  បញ្ហា  ដៃល បាននៅកប់  
យ៉ាង ជៃ ជាមួយគំរូ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ទាំង មូល » ។

ការ បាត់ ចំណូល សមៃប់ ក្លិប 
នៅ Premier League បាន 
ឡើង ដល់ ៣,១២ ពាន់លាន 
ផោន (បៃមាណ $៤ពាន់ លាន) 
ក្នុង នោះ កៃុម Everton ឲៃយ ដឹង 
នវូ ការ ខាត បង ់ដ ៏គរួ ឲៃយ ភា្ញាក ់ផ្អើល  
១១១លាន ផោន  (បៃមាណ 
១៤១ លានដលុា្លារ) ខណៈ កៃមុ  
Chelsea ដៃល ខកខាន បង្ហាញ 
ខ្លនួ នៅ  Champions League 
បាន ធ្វើ ឲៃយ ខាត ចណំលូ  ៩៦លាន 
ផោន  (បៃមាណ  ១២២ លាន 
ដុលា្លារ )។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  ក៏ សញ្ញា ដ៏ 
គួ រ ឲៃយ បារម្ភ បំផុត  ចំពោះ សា្ថាន- 
ភាព  ហិរញ្ញវត្ថុ នាពៃល អនាគត 
នៃ លីក នៃះ គឺអាច  លៃច ឡើង 
ចំពោះ   កៃុម Tottenham Hot-
spur (Spurs) បើ ទោះ ជា  
រដូវកាលមុន ២០១៨- ២០១៩ 
កៃមុ Spurs បាន  ឲៃយ ដងឹ នវូ បៃក-់ 
ចំណៃញ  ដៃល រក បាន ៦៨ , ៦ 
លាន ផោន (បៃមាណ$៨៧ 
លាន ) ក្នុង នោះ រួម ទាំង បៃក់- 

រង្វាន់   ដៃល បាន មក ពី ការ លៃង 
នៅ    Champions League 
រហូត ដល់ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ផង តៃ 
កាល ពី សបា្ដាហ៍មុន  ក្លិប ដៃល 
មាន ទី តាំង នៅកៃុង ឡុង ដ៍ មួយ 
នៃះ បាន បៃកាស ថា  ខ្លួន បាន ខ្ចី 
ធនាគរ កណា្ដាល  Bank of 
England នូវ ទឹក បៃក់  ១៧៥ 
លាន  ផោន  (បៃមាណ២០០ 
លានដុលា្លារ)។

បញ្ហា ខាត បង់ នៃះ មិន មៃន 
មាន តៃ នៅ កៃបខ័ណ្ឌ កំពូល នោះ 
ទៃ  លីកលំដាប់ ទី ២ Champi-
onship ក៏ កើត មាន  ដូច គ្នា ដៃរ។ 
ក្លិប ចំនួន៤ នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ នៃះ 
មិន ទាន់ បញ្ចៃញ របាយ ការណ៍ 
ទាំង សៃុង  សមៃប់ ឆ្នាំ ២០១៩ 
នៅ ឡើយ ទៃ ប៉នុ្តៃ ការ ខាត បង ់រមួ   
សមៃប់ កៃុមទាំង ២៤  នៅកៃប-
ខ័ណ្ឌ  Championship មក 
ទល់ ពៃល នៃះ មានចំនួន ៣០៧ 
លាន ផោន (បៃមាណ $៣៩១ 
លាន ) ហើយ បើតាម ការ បា៉ាន់- 
បៃមាណជាចុង កៃយ ការខាត- 
បង ់នៃះ អាច នឹង ឡើង ដល ់យ៉ាង 
ហោច ណាស ់ ក៏ជាង៣ ៥០ លាន 
ផោន (បៃមាណ$ ៤៤៦ លាន) 
ដៃរ ៕ AFP/VN

កីឡាកររបស់ Chelsea (ខៀវ) និងកីឡាករ របស់  EVerton លោត ប្រជ្រងយកបាល់  ក្នងុ ប្រកួតកន្លងមក។ AFP

PepយកLiloជាជំនួយការឯFoster បន្តកុងតេ
ក្រុង ឡុង ដ៍: អ្នកចាត់ ការ 

កៃុម មៃឃ ខៀវ   Manchester 
City លោក  Pep Guardiola 
(Pep) បាន តៃង តាំង លោក  
Juan Manuel Lillo ជា 
ជំនួយការ ថ្មី របស់ ខ្លួន។ នៃះ បើ 
តាម ក្លិប នៅ កៃបខ័ណ្ឌ Pre-
mier League បាន បៃប់ ឲៃយ 
ដឹង  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។ 

លោក Lillo ដៃល បច្ចុបៃបន្ន 
មាន វ័យ ៥៤ ឆ្នាំ នឹង មក ចាប់- 
ផ្ដើម ធ្វើ តួនាទី ដៃល នៅទំនៃរ 
កៃយ Mikel Arteta បាន 
ចាក ចៃញ  ទៅ ធ្វើ ជាគៃូ បង្វឹក 
របស់ កៃុម កាំ ភ្លើង ធំ     Arsenal 
ហើយ បុរស សញ្ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ 
រូបនៃះ បាន ពៃម ពៃៀង ទទួល 
តំណៃងនៃះ ដោយ សុខ ចិត្ត 
ដើរចៃញពីកៃុម   Qingdao 
Huanghai ដៃល ខ្លនួ ដកឹ នា ំ ឲៃយ 
ទទួល បាន  ជោគ ជ័យ  ដូច ជា 
ជយួ កៃមុ ឲៃយ ឡើង មក កៃប ខណ័្ឌ 
Chinese League One និង 
បនា្ទាប់ មក ឡើង ទៅ កាន់ លីក 
លំដាប់ ទី ១ របស់ បៃទៃស ចិន 
ទៀត គឺ   Super League ។

លោក Lillo ដៃល ពី មុន ធ្លាប់ 
ដឹក នាំ កៃុម អៃសៃបា៉ាញ ទាំង ២ គឺ    
Real Sociedad និង Real 

Oviedo ពៃម ទាំង កៃុម នៅ 
ជប៉ុន  Vissel Kobe ដៃរ នោះ  
បាន រួម ការ ងរ  ជាមួយ កីឡា ករ 
ដៃល មាន ទៃព កោស លៃយ កមៃតិ 
ពិភព លោកជាចៃើន មាន ដូច- 
ជាកឡីាករ  Andres Iniesta, 
David Villa និង  Yaya 
Toure ជា ដើម ហើយ អ្វី ដៃល 
សំខាន់   លោក ក៏  ជាអតី ត គៃូ-
បង្វឹក  របស់ លោក Pep ដៃល 
បានលៃង បាល់ ទាត់ ក្នុង នាម 
ជា កីឡាករ អាជីព ចុង កៃយ  
ក្នុងកៃុម Dorados de Si-
naloa នៅមុិក សុិក ផងដៃរ ។  

កៃយ ទទួល បាន ការ តៃង- 

តាងំ នៃះ លោក  Lilo បានបៃប ់
តាម រយៈ   វៃ ប សាយ របស់ ក្លិប 
ថា៖ « ទំនាក់   ទំនង រវាង ខ្ញុំ ជា- 
មួយ Pep មាន ជា យូរ ឆ្នាំ មក 
ហើយ ហើយ ខ្ញុំ រំភើបណាស់  
ដៃល បាន ចូល រួម ជាមួយ គត់ 
ម្ដង ទៀត ជាពិសៃស កា្លាយ ជា 
ចណំៃក មយួ របសក់ៃមុ ដ ៏ លៃច-   
ធ្លា នៃះ ។ ក្លិប  Manchester 
City ទទួល បាន ជោគ ជ័យ 
យ៉ាង ចៃើន  នៅ រយៈ ប៉នុា្មាន រដវូ- 
កាលនៃះ ដោយ  លៃង បាល់ ដ៏ 
គរួ ឲៃយ ជក ់ចតិ្ត ។ វា ជា រឿង រកី រាយ  
ក្នុង ការ បាន កា្លាយ ជា ផ្នៃក មួយ  
នៃ កៃុម នៃះ ហើយ ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា 

នឹង កា្លាយ ជា  ចំណៃក ដ៏ សំខាន់  
មួយ ក្នុង ការ ជួយ ឲៃយ ក្លិប ជោគ- 
ជ័យ កាន់ តៃ ខា្លាំង ឡើង ៗ  » ។

ដោយ ឡៃក ក្លបិ មយួ ទៀត នៅ 
កៃប ខណ័្ឌ Premier League 
ដៃរ គឺ Watford បាន ឈាន 
ដល ់កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ជាមយួ អ្នក- 
ចា ំទ ីBen Foster ហើយ ក្នងុ- 
ការ  ពនៃយារ កុង តៃបន្ថៃម ២ ឆ្នាំ 
ទៀត  ដៃលនៃះ  មាន ន័យ ថា 
អតីត អ្នក ឈរ យម បង្គាល ទី 
ឲៃយ កៃុម ជមៃើស ជាតិ អង់គ្លៃស 
រូបនៃះ នឹង មិន ទាន់ ចាក ចៃញ 
ទៅ ណា ឡើយ គិត តាំង ពី បាន 
មក កាន់  ទឹក ដី   Vicarage 
Road ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ។

កីឡាករ វ័យ ៣៧ ឆ្នាំ ជិត នឹង 
កា្លាយ ជា កឡីាករ គ្មាន កចិ្ច សនៃយា 
ទៅ ហើយ  នៅ ចុង ខៃ នៃះ តៃ 
នៅពៃលនៃះ រូប គៃ នឹង នៅតៃ 
ជាចណំៃក    មយួ  ក្នងុ ការ ជយួ  កៃមុ 
Watford ដើមៃបី តស៊ូ ឲៃយ មាន 
ជ ីវិត រស ់រាន នៅ កៃប ខណ័្ឌ កពំលូ  
របស់ អង់គ្លៃស បន្ត ទៀត  ពៃល 
ពួក គៃ ចាប់ ផ្ដើម យុទ្ធ នាការ 
ដបំងូ របស ់ខ្លនួ ឡើង វញិ ដោយ 
ការ បៃឈម ជាមួយនឹង កៃុម  
Leicester City នា ថ្ងៃ ទី ២០ 
ខៃ មិថុនា នៃះ ៕ AFP/VN

លោក Lillo (កណ្ដាល) កាលនៅធ្វើជាជំនួយការក្រមុ Sevilla  ។ AFP

Hoffenheimសមេចបញ្ចប់
តួនាទីគេូបង្វឹកSchreuder

ក្រុង ប៊្ររឡំាង: កៃុម Hof-
fenheim បានបញ្ចប់ តំណៃង 
របស់ គៃូបង្វឹកលោក  Alfred 
Schreuder ជា ផ្លូវ ការ ហើយ 
នៅមុន ៤បៃកួត ដៃល   រដូវ កាល 
នៃះ តៃវូ បញ្ចប ់ ហើយ មលូ ហៃត ុ 
នៃ ការ សមៃច នៃះ គ ឺដោយសារ 
មាន គំនិត ខុស គ្នា ចំពោះ  វិធី 
ដៃល  ពួក គៃ ជឿ ជាក់ ថា ធ្វើ ឲៃយ 
កៃុមមាន ភាព បៃសើរ ។ នៃះ បើ 
តាម  ក្លបិ នៅ Bundesliga បាន 
ឲៃយ ដឹងកាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

បុរស សញ្ជាតិ ហូឡង់ ដៃល 
មាន កិច្ច សនៃយា ដល់ ឆ្នាំ ២០២២ 
នោះ ធ្វើ ដំណើរ មក ដល់ ទឹក ដី 
PreZero Arena កាល ពី  ដើម - 
រដូវ កាល ដោយចាក ចៃញ  ពីកៃមុ 
នៅ  បៃទៃស កំណើត របស់ ខ្លួន 
Ajax Amsterdam ហើយ 
ជាមួយ គ្នា នៃះ  ជំនួយ ការ និងជា 
បង បៃុស របស់ លោក គឺលោក 
Dick Schreuder ក៏ នឹង ចាក- 
ចៃញ  ផង ដៃរ  ។

កៃយ មាន ការ ចៃក ផ្លវូ គ្នា នៃះ 
បៃធន ផ្នៃក កីឡា លោក Alex-
ander Rosen បាន បៃប់ ឲៃយ 
ដឹង នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ 
មួយ ថា៖ « បញ្ហា សំខាន់នៃ រឿង 

នៃះ គឺ យើង មាន ការ យល ់ឃើញ 
ខុស គ្នា ដូច្នៃះ កិច្ច សហការ 
រដូវកាលចុងកៃយនៃះ គ្មាន 
ន័យ អ្វី ទៀត ទៃ »។

មុន ការ ចាក ចៃញ របស់ ខ្លួន 
នៃះ អតីត គៃូបង្វឹក វ័យ  ៤៧ ឆ្នាំ 
លោក Schreuder បាន ជួយ 
ឲៃយ កៃុម Hoffenheim ស្ថិត ក្នុង 
ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ ៧ ដោយ មាន 
៤៣ពិន្ទុ ហើយ កំពុង តៃ បៃជៃង 
ដណ្តើម តំណៃង សមៃប់ ទៅ 
លៃង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Europa 
League របស់ អឺរ៉ុប  រដូវ កាល  
កៃយ ខណៈអ្នក មក អង្គុយ កៅ- 
អី  គៃូ បង្វឹក  នៃះ បណ្ដាះ    អាសន្ន  
ដើមៃបី ដឹក នំា កៃុម សមៃប់ ការ- 
បៃកួតដៃល នៅ សល់ គឺ លោក 
Marcel Rapp។

  លោក Schreuder បាន 
និយយ ថា ៖ « ជាអកុសល យើង 
មិន អាច ឯក ភាព គ្នាធ្វើ ដំណើរ 
លើ ផ្លូវ រួម មួយ សមៃប់ អនា គត 
កៃុម ។ ខ្ញុំ មាន ការ សោក សា្តាយ 
ណាស់ចំពោះ អ្វី ដៃល កើត ឡើង 
នៃះ។ ប៉នុ្តៃ វា លៃង  ជា រឿង បៃកៃត ី
ហើយ ពៃល ដៃល មាន ការ យល-់ 
ឃើញ ខុស គ្នា ក្នុង របៀបធ្វើ ការ 
របស់ អ្នក » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ តាម ពិតទៅ  តារា ចម្រៀង ស្រី- 
ដ្រលមាន ប្រជាប្រយិ គ្រប ់ស្រទាប ់  ឈរ ជើង  យរូ 
នៅ  ទ្រនំ ថោន  កញ្ញា មាស សុខ សោភា  បាន  
ល្រច   ឮ រឿង ដូរ ទ្រនំ នោះតាំង ពី ដើម ឆ្នាំ  មក ម្ល្រ៉ះ 
ខណៈ តារា ចម្រៀង របូ ន្រះ នៅ ដអំក ់ចា ំមើល ការ- 
ពភិាក្រសាគ្នា ជាមយួ ផលតិ កម្ម សនិ ត្រ ទ ីបផំតុ  រឿង 
ន្រះ នៅត្រ មក ដល់ ផ្លូវ បំប្រក ដដ្រល នៅ ត្រឹម   
ពាក់ កណ្តាល ឆ្នាំ២០២០ ។ 

កំពូល   តារា ចម្រៀង  ស្រី  ទ្រនំ ផលិតកម្ម ថោន  
កញ្ញា  មាស សខុ សោភា  ក្រយ ព ីបាន ច្រញ  ទៅ  
ចូលរួម កម្មវិធី      ប្រគំ   តន្រ្តី សិល្របៈ  ឈ្មោះ  ASEAN  
FANTASIA   2019 កាល ព ី ចងុ ឆ្នា ំ២០១៩  នៅ   
ទកី្រងុ  Changwon   ប្រទ្រស ករូ៉្រ  ខាង ត្របងូ  នោះ 
ក ៏    ផ្ទុះ   ដណំងឹ    ធ្លាក ់ចុះ  ប្រជាប្រយិភាព  
និង      បង្កើត ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល ពី មហ  -  
ជន     ដោយ ល្រចឮ  ថា  ចង ់ដរូ ទ្រន ំ
ចាស់ ហើយ     ត្រៀម បើក ប្រះដូង 
ស្វាគមន៍  ការ ច្រចូវ  ពី-    
ផលិត កម្ម ថ្មី  ។

 រលក ព័ត៌ មាន  ល្របី ថា  
នងឹ  ច្រញព ីទ្រន ំចាស ់ 
ទៅ  រក ទ្រនំ ថ្មី  និង 
ភាព ស្ងាត់ ជ្រងំ-    
ច្រញ  បទ  ចម្រៀង  
ថ្ម ីនោះ គ ឺថា កញ្ញា   
មាស សុខ សោភា 
បាន  ឲ្រយ ដឹង ដោយ បើក - 
ចហំ  ប្រះដងូ ដ្ររ  ថា ៖ «ជា 
ការ ពិត  មក ដល់ ព្រល 
ន្រះ នាង  ខ្ញុំ បាន - 
ត្រៀម   ចិត្ត  ចរចា - 
ជាមួយ ផលិត   កម្ម 
ថ ្ម ីនានា ប្រសនិ បើ 
ខាង  គត់ ព្រម - 
ពិភា ក្រសា  ជា មួយ  
ខ្ញុំ  នៅ លើ កិច្ច- 
ព្រៀមព្រៀង 
គឺជា តារា -  
ចម្រៀង   - 
ដ្រល ពុំ 
មាននូវ-  
កុងត្រ - 
នោះ ទ្រ  
ព្រះ  
ព្រល 
ន្រះ  

នាង   ខ្ញុ ំហ ក ់ដចូ ជា  ត្រវូ បា  ន  គ្រ [ផលតិកម្ម ថោន] 
ព្រងើយ កន្តើយ ហើយ»។

 ដោយ  ឡ ្រក  កាល ពី ព្រល ថ្មីៗ  ន្រះ តារា - 
ចម្រៀង ស្រី  មាស សុខសោភា ក៏ បាន 
ទមា្លាយ រឿង ក្នុង ចិត្ត ច្រញ តាម រយៈ ការ - 
បង្ហោះ  សរ  ក្នុង ហ្វ្រសប៊ុក ថា ៖ «ថ្ង្រន្រះ គឺជា  
ថ្ង្រ  ដ៏តានតឹងមួយ របស់នាងខ្ញុំ  ដ្រលនាងខ្ញុំ 
ត្រូវ ចាកច្រញ ពីផលិតកម្ម  Town។ 

អរគណុ  ដល ់ បង ប្រសុ  
បងស្រី 

ដ្រលបានមើលថ្រ ប្អូន - 
រយៈ ព្រល ៩ ឆ្នាំន្រះ  អនុស្រសាវរីយ៍ និង 

អំពើ  ល្អ របស់ បង ទាំង២នៅត្រ ស្ថិត នៅ 
ក្នុង ប្រះ  ដូង  របស់ប្អូន ជានិច្ច ។  ឆ្លៀតក្នុង 
ឱកាសន្រះ  នាងខ្ញុំ ក៏សូម អរគុណ ដល់ 
បណ្តា  ផលិតកម្ម ទាំងអស់  ដ្រលបាន 
ផ្តល់ឱកាស ដល ់ នាង ខ្ញុំ   នា ព្រល-  
កន្លង មក។  ទន្ទឹមនឹងន្រះ នាងខ្ញុំ ក៏ 
សូមស្វាគមន៍ ជាថ្មី  សម្រប់ ការ - 
សហ   ការ ផលិត បទចម្រៀងពី 
បណ ្តា   ផលិត កម្ម ។ អរ គុណ  ដល ់ 
បង ប្អូន ទាំងអស់  គំទ្រ នាង ខ្ញុំ - 
ហើយ   ដរាបណ បងប្អនូ  នៅ ត្រ 
គំទ្រ  និង  ស្រឡាញ់   នា ងខ្ញុំ  
ទៀត នោះ នាង ខ្ញុកំន៏ៅត្របន្ត ខតិ- 
ខំ  ប្រឹង ប្រងផ លិត នូវ បទ - 
ចម្រៀង ថ្មីៗ ដើម្របី បងប្អូន 
ទាំងអស់ គ្នា ជានិច្ច »។

ទោះ ជា យ៉ាង ណ គ្រ ក៏ 
មិន  ទាន់ ថា ទ្រនំថ្មីរបស់  - 
មាស សុខសោភា មួយ 
ណទ្រ ខណៈ គ្រ ឃើញ  - 
មាន តម្រុយ  ២   រួច ហើយ   ជា 
គោល ដៅ អនាគត   គឺ    - 
ទ្រនំ  ថ្មី ហង្រស មាស និង   
បើកផលិតកម្ម ខ្លួនឯង  
Camtrax Music៕ 

តារា ចមេៀងកំពូល ទំង ២នៅ ផលិត កម្ម ថោន  កញ្ញា 
មាស សុខសោភា  និង លោក ខេម។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

មាស សុខ សោភា ច្បាស់ ច្ញពី   
ទ្នំចាស់  ថោន  មិន ទាន់ ដឹង ទ្នំ ថ្មី 
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ឃីម បូរា៉ា(ស្ដា)ំ បេកួត ផ្តាច់ ពេត័េដណ្តើម ខេសេ កេវាត់ និង បេក់រង្វាន់ ៦ពាន់ដុល្លារជាមួយ តាញ់ មករា។ ណន

ឃីម បូរ៉ា ជឿជាក់ ថ អាច ឈ្នះ 
ខ្ស្ ក្វាត់ ត្ឪពុក សង្ឃឹម តិច
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  គ្រ ូប្រដាល់ នៅជាយ- 
ដ្រនខ្រត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ  លោក 
ហ្រង បុ៊នឃីម ហក់ បាន ផ្តល់ 
ទំនុក ចិត្ត តិច ទៅ លើ កូន ប្រសុ របស់ 
លោក ឃីម បូរា៉ា ក្នងុ ការ ឈ្នះ ខ្រស្រ- 
ក្រវាត់ ជា លើក ដំបូង នៅ ក្នងុអាជីព 
ខណៈ បូរា៉ា ត្រវូ ប្រកួត ផ្តាច់ ព្រត័្រ 
ដណ្តើម ខ្រស្រ ក្រវាត់ និង ប្រក់រង្វាន់ 
៦០០០ដុល្លារ ក្នងុ ព្រតឹ្តកិារណ៍ 
«កម្ពជុា សង្វៀន គុនខ្ម្ររ» ជាមួយ 
តាញ់ មករា នៅ លើ សង្វៀន CNC 
ព្រកឹ ថ្ង្រសៅរ៍ ន្រះ។

យ៉ាងណ ក៏ ដោយ លោក   ហ្រង  
បុ៊ន ឃីម  ដ្រល ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ ធ្លាប់ 
សមា្ភាស  ញឹក ញាប់នោះ  គឺ ត្រង និ- 
យយ  ត្អញូ ត្អ្ររ  មុន ប្រ កួត ដោយ  
ភាគ ច្រើន សង្រឃឹម ឈ្នះ តិច  បុ៉ន្ត្រ 
ការ ប្រ កួត ជាក់ ស្ត្រង វិញ  គឺ ត្រង ត្រ 
ល្អ ជាង គត់ អះអាង ។  ចំណ្រក 
ការ  ប្រកួត លើក ន្រះ វា សំខាន់ បំផុត 
ចំពោះ ឃីម បូរា៉ា ក្នងុការ ស្វ្រង រក 
ឱកាស ខ្រស្រ ក្រវាត់ ជា លើក ដំបូង 
ព្រះ ក្នងុ  រយៈ ព្រល ជាង ១០ ឆ្នាំ 
ន្រះ បូរា៉ា   បាន ត្រមឹ ចំណត់ ថា្នាក់ 
ល្រខ ២  ឬ ជើង ឯក រង បុ៉ណ្ណោះ ។

តាម កំណត់ត្រ ន្រ ការ ប្រកួត 
របស់  ឃីម  បូរា៉ា   រូប គ្រ បាន ឈាន 
ឡើង ដល់ វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ ក្នងុ ព្រតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ ធំៗ ចំនួន ៥ លើ ក បុ៉ន្ត្រ បាន 
បរាជ័យ ទំាង ៥ លើក  ក្នងុ នោះ បូរា៉ា 
ធ្លាប់ បាន ចាញ់ កីឡាករ ឆំ  រ៉្រន  
នៅ CNC , ចាញ់  សរឹម  ង៉ា  នៅ 
SEATV ,ចាញ់ ម៉ន  សម៉្រត  
នៅSEATV ,ចាញ់  ឡុង សំណង  

នៅ បុ៉ស្តិ៍ ល្រខ ៥  និង ចាញ់  សៀវ  
ងុ៉យ  នៅ សង្វៀន អប្រសរា ។ 

បុ៉ន្ត្រ កាល ២ សបា្តាហ៍ មុន  ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ  ឃីម  បូរា៉ា  ត្រវូ បាន 
គ្រ មើល ឃើញ  ថា  ប្រ កួត បាន ល្អ 
បំផុត  ដោយ ឈ្នះ ពិន្ទ ុលើ ឈុតស្ររី  
វា៉ាន់ថង  ជា ឯក ច្ឆន្ទ  ដើម្របី កា្លាយ 
ជាមា្ចាស់ ជើង ឯក ប្រចំា ក្រមុ ២ ។ 
ចំណ្រក តាញ់  មករា   បាន ផ្តលួ 
កីឡាករ បំាង កាយ៉ាក ឲ្រយ សន្លប់ 
នៅ ទឹក ទី ២  ក្នងុការ ប្រកួត ផ្តាច់- 
ព្រត័្រ ប្រចំា ក្រមុ១។

លោក  ហ្រង បុ៊ន ឃីម  បាន  
ប្រប់  ពី មូល ហ្រតុ សំខាន់ នំា លោក 
សង្រឃឹមលើ ឃីម បូរា៉ា  តិចថា៖ 
«យើង ខ្រស្រ តូច  គ្មោន បក្ខ ពួក អ្វ ីទ្រ  
គឺ ប្រកួត  តាម សមត្ថភាព  ហើយ 
ដូច លោក ឃើញ កន្លង មក ហើយ  
បូរា៉ា  ចូល ដល់ វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ  ក្នងុ 
ការ ប្រកួត ធំៗ ចំនួន ៥ លើក ត្រ  មិន 
ដ្រល បាន ឈ្នះម្តង ណ ទ្រ  ហើយ  
រូប គ្រ  ក៏  ធ្លាប់ ទទួល រង ភាព- 
អយុត្តធិម៌មិន តិចនោះ ដ្ររ  ព្រះ  
សូម្របី គ្រ ូជម្រើស ជាតិ  ខ្លះ  ក៏ ដាក់ពិន្ទ ុ
កំហុស និង  ជាប់ ពិន័យ ផង ដ្ររ ។  
មូល ហ្រតុ ទំាង ន្រះ ហើយ បាន ជា 
ខ្ញុ ំសង្រឃឹម ឈ្នះ តិច នោះ »។  

ផ្ទុយ ពី ន្រះ  ឃីម  បូរា៉ា ផ្ទាល់ 
មានទំនុក ចិត្ត ថា នឹងឈ្នះ។ ប្អនូ- 
ប្រសុ មា្ចាស់ ម្រដាយ  មាស ឃីម 
ឌីមា៉ា រូបន្រះ  និយយ ថា ៖« ចាប់- 
តំាង ពី ចាប់ អាជីព ប្រដាល់ មក  គឺខ្ញុ ំ 
ប្រកួត មិន ដ្រល ធ្វើ ពុត  ឬ ទទួល 
សំណូក ទ្រ  ហើយ ការ ប្រ កួត លើក 
ន្រះ ធនា វ៉្រ អស់ ពី សមត្ថភាព រីឯ  
រឿង គ្រ ឲ្រយ ឈ្នះ  ឬ ចាញ់  គឺ នៅ លើ 

ចៅ ក្រម  និង គណៈ កម្មការ  បុ៉ន្ត្រ  
សម្រប់ ខ្ញុ ំគិត ថា  នឹង ឈ្នះ» ។ 

ដោយ ឡ្រក លោក  ធន់  សុភា  
គ្រូ បង្វឹក  តាញ់  មករា  គឺ មាន 
រំពឹងខ្ពស់ លើ កូន សិស្រស របស់ លោក 
ដោយ និយយ ថា ៖«តាញ់ មករា  
ហ្វកឹ ហត់  ត្រៀម បាន ល្អ  ហើយ ខ្ញុ ំ
មាន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ ៨០ ភាគ រយ  
ដោយ កមា្លាងំ ល្អជាង  ចូល វាយ- 
សម្រកុ ចិត្ត ធំ ជាង  ហើយ នៅ  ក្នងុ 
អំឡុង ប្រ កួត  កម្ម វិធី កម្ពជុាសង្វៀន 
គុន ខ្ម្ររ ន្រះ មករា  ធ្លាប់ ឈ្នះ ថ្រ ២ 
នាក់  និង ចុង ក្រយ ឈ្នះ  បំាង 
កាយ៉ាក» ។ 

ជាមួយ គ្នា ន្រះ ប្រ ភព ពី អ្នក វិភាគ 
ក្រ ផ្លវូ ការ  គ្រ ហ៊ាន ទស្រសន៍ ទាយ 
មុន ថា  ក្នងុ ករណី   ការ ប្រ កួត  មាន 
លក្ខណៈ  ប្រ ហក់ ប្រហ្រល គ្នា  ឬ 
ចាញ់ ឈ្នះ មិន ដាច់ នោះ  គឺ ជ័យ- 
ជម្នះ នឹង បាន ទៅ លើ    តាញ់  មករា  
ព្រះ   មានខ្រស្រ និង បក្ខពួក ធំជាង  
ឃីម  បូរា៉ា  ។

 លោក  ឃ្ល ី  កាអិត  អ្នក តាម ដាន  
និង ភា្នាល់ ប្រដាល់ នៅ ខ្រត្ត  និយយ 
ថា ៖ « គូន្រះ គ្រ ហ៊ាន យក  តាញ់  
មករា ត ឲ្រយ បូរា៉ា  ១០ សីុ ៦ ហើយ 
ការ ភា្នាល់លុយ គ្រ មិន  វិភាគ លើ 
ក្របាច់ គុន បុ៉នា្មោន ទ្រ គឺ  គ្រ គិត ពី ខ្រស្រ  
និង បក្ខ ពួក របស់ ក្លបិ  និង កីឡាករ  
ហើយ   ប្រភព ពី ទី ផ្រសារ ងងឹត ច្រញ 
ពី មន្ត្រ ីខិល ខូច ចាស់ វស្រសា ដុះស្ល្រ  
ក្នងុ សហព័ន្ធ ត្រ ម្តង  ដ្រល ជា អ្នក 
ទមា្លាយ ការ សន្ន ិដា្ឋាន ជា ព័ត៌មាន  
អាថ៌កំបំាងន្រ ការ ឈ្នះ ចាញ់ ជា 
មុនន្រះ  ហើយ លទ្ធផល ភាគ ច្រើន  
ទៅ តាម នោះរាល់ លើក»  ៕

តារា  ចមេៀងសេ ីជួរមុខផលិត កម្ម ថោន មាស សុខសោភា 
សមេចចាកចេញ ទេនំចាស់ដេល នៅ ៩ ឆ្នា ំ។ រូបថត ហុង មិនា 
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