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ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី
កម្ពុជា-ថេកើនឡើង
ជាង១៨%រយៈពេល
៤ខេដើមឆ្នាំ២០២០

មនុសេសរាប់ពាន់នាក់
តវ៉ានៅក្នងុកេងុនានា
បេឆំងការរើសអើង-
ពូជសាសន៍និងអំពើហិងេសា

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ទំហំ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេ - 
ភាគ ីរវាង  បេទេសកម្ពជុា នងិ ថេ 
នៅ ក្នុង រយៈ ពេល៤ ខេ  ដើម ឆ្នាំ 
២០២០ បាន កើន ឡើង ជាង  
១៨ ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង រយៈ- 
ពេល ដចូ គ្នា កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  
ក្នុង នោះ ការ នាំ ចេញ ទំនិញ ពី  
កម្ពជុា បាន ស្ទុះ កើន រហតូ ជាង  
១០៦ ភាគ រយ ខណៈ   ធរុជនក្នងុ  
សេុក   បង្ហាញ ទំនុក ចិត្ត ចំ ពោះ 
តមេូវការ ម្ហូបអាហារ ដេល នឹង 
ផ្តល ់ភាព អណំោយ ផល សមេប ់ 
ផលិត ផល កសិកម្ម កម្ពុជា  ខេ 
ខាងមុខ ។...ត ទៅ ទំព័រ ៩

កៃងុ ប៉ារសីៈ  មនសុេស រាប ់ពាន ់
នាក់  បាន ហេ កេបួន នៅ ក្នុង កេុង 
ជា ចេើន  នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក 
សមេប់ ការ ជួប ជុំ សបា្តាហ៍ ទី២ 
កាល ពី ថ្ងេ សៅរ៍  ដើមេបី គំទេ 
ដល់ ចលនា  Black Lives 
Matter  នៅ អា មេ រិក  ប៉ុន្តេ ក៏ 
បាន លើក ឡើង ព ីការ រើស អើង- 
ពូជ សាសន៍  និង អំពើ សាហាវ - 
ពេ ផេសេ  នៅ ក្នុង បេទេស របស់ 
ពួក គេ ផ្ទាល់ ដេរ ។ 

មាន ការជួប ជំុ ជា ចេើន នៅ ក្នងុ 
កេងុ នានា នៅ ទូទំាងអឺរុ៉ប ដោយ 
មនុសេសរាប់ ...តទៅទំព័រ១១

រដ្ឋាភិបាលនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយគេប់វិស័យនិង
នៀម  ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ រាជ រដ្ឋាភិបាល នឹង 
កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយគេប់- 
វិស័ យ និង  កេសួង សា្ថាប័ន រដ្ឋនា នា  
នៅឆ្នា ំ២០២១ ក្នងុពេល ដេល 
កម្ពជុា កពំងុ ពេយាយាម ងើប ឡើង  
ព ីវបិត្ត ិ ជងំ ឺកវូើដ១៩ សេបពេល 

ដេល កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច ឆ្នា២ំ០ ២ ០ 
តេូវ រំពឹង ថា  ធ្លាក់ ចុះ រហូត ដល់ 
-១,៩ ភាគ រយ ប៉ុន្តេ អាច នឹ ង 
ងើប  ឡើង វិញ នៅ ឆ្នា២ំ០២ ១ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលបាន ចេញ សា - 

រាចរណេ នាំ  ស្ដីពី ការ រៀបចំ  
ផេន ការ យុទ្ធសាស្តេ ឆ្នា២ំ០ ២ ១- 
២០២៣ សមេប់ ឲេយ កេសួង 
សា្ថា ប័ន យក ទៅរៀបចំ ផេនការ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុនិង ផេន ការ សក ម្ម ភា ព  

របស ់ខ្លនួ។ សា រាចរណេ នា ំ នេះ 
តេូវបាន ចុះ ហត្ថលេខា  ដោយ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេី ហ៊ុន 
សេន កាល ពី ថ្ងេ ទី៩  ខេ មិថុនា 
មាន កមេស់២២ទំព័រ ។ ឯកសារ 

នេះ  ផ្ដល់ នូវ គោល ការ ណ៍ ណេនំា 
ថ្មីៗ  និង មគ្គទុេ្ទសក៍ បច្ចេក ទេស 
គន្លឹះៗ សមេប់ ឲេយ កេសួង 
សា្ថាបន័ ធ្វើ បច្ចបុេបន្នភាព ផេន  ការ  
យុទ្ធសាស្តេ ថវិកា ៣ឆ្នាំ រំកិល 
ដេល កេសួង សា្ថាប័ន តេវូ រៀប ចំ។ 

បើ តាម ឯកសារ នេះ សេដ្ឋកចិ្ច 
កម្ពុជា តេូវ ...តទៅទំព័រ  ៤

កេសួងសា្ថាប័នរដ្ឋនៅឆ្នាំ២០២១ក្នងុពេលពេយាយាមងើបពីវិបត្តិកូវើដ

អភិបាលកេងុ
បញ្ជាឲេយបិទគ្លនិីក
ពេទេយធ្មេញអត់
ចេបាប់ជាបនា្ទាន់

ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពៃញៈ លោក ឃួ ង សេង 
អភិ បាល រាជ ធនី ភ្នំពេញ បាន 
បញ្ជា ឲេយ មន្តេ ីកេម ឱវាទ  ចុះ 
ពិនិតេយ  និង បិទ អាជីវ កម្ម  ពេទេយ- 
ធ្មេញ ជាង ធ្មេញ គ្លីនិក  និង 
ឱសថ សា្ថាន គ្មាន ចេបាប់ក្នុង មូល- 
ដ្ឋាន របស់ ខ្លនួ ជា បនា្ទាន់ ដើ មេបី កំុ- 
ឲេយ មាន គេះ ថា្នាក់ដល ់អាយជីុវតិ 
បេជា ពលរ ដ្ឋ ខណៈ លោក បារម្ភ 
ពី ការ ចម្លង ជំងឺ កូ វើដ១៩ កាន់តេ 
ខ្ពស់ បេ សិន បើ ពេទេយ ទាំង នោះ 
គ្មាន វិជា្ជាជីវៈ។

ការបញ្ជា យា៉ាង ដូច្នេះ បានធ្វើ 
ឡើង ក្នងុ ពិធី បេកាស «ផេសព្វ ផេសាយ 
នងិ ដក ់ឲេយ ដណំើរការ មន្ទរី សខុា- 
ភិបាល ស្ថិតកេមរ ច នា សម្ព័ន្ធ 
គេប ់គេង របស ់រដ្ឋបាល រាជធន-ី 
ភ្នំពេញ» កាលពី រសៀល ថ្ងេទី- 
១២ ខេមិថុនា ដោយ មាន មន្តេី 
គេប ់ខណ្ឌ ចលូរមួ។ នេះ បើ យោង 
តាម ការ ចុះ ផេសាយ របស ់ FRESH 
NEWS។

លោក...តទៅទំព័រ ៤

រដ្ឋមន្តេីឲេយបញេឈប់ការលក់ទិញទទួលទានសេសសេថ្នាំគ្មានបេភពចេបាស់
 ឃុត   សុភ ចរិយា 
 
ភ្នំ ពៃញៈ កេ សួង សុខាភិ- 

បាល   បាន ចេញ បមេម ដល់ 
អាជី វករ   និង  បេ ជា ពល រដ្ឋ ឲេយ 
បញេឈប់ ការ ទិញ   លក់   និង   
ទទួល ទាន សេស  និង សេ ថា្នាំ   

ដេល ផលិ ត  ឬ បិត  ដោយ គ្មាន 
បេភព ចេបាស់ លាស់   ពិ សេស 
សេ ដេល ផេសំ ឡើង ពី សារ ធតុ 
មេតា ណុល ។  បមេម នេះ បាន 
ធ្វើ ឡើង  កេយ មាន ករណ ីពលុ 
សេ ថា្នា ំចនិ សេ តា ំង គយួ   ក្នងុ ខេត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ ចំនួន ៤៤ ករណី  

ក្នុង នោះ ៧ ក រ ណី បាន សា្លាប់ ។ 
  លោក   មម៉   ប៊នុ ហេង   រដ្ឋ មន្តេ ី

កេ សងួ សខុា ភបិាល   កាល ព ីថ្ងេ 
ទី១៣  ខេ មិថុនា ឆ្នា ំ២០ ២០   បាន  
ធ្វើ ការ ណេ នាំ  ដល់ គណៈ អភិ- 
បាល  រាជ ធន ី- ខេត្ត  នៅ ទទូាងំ- 
បេទេស កម្ពុជា ឲេយ ធ្វើ ការ ផេសព្វ- 

ផេសាយ   ដល់  អាជីវករ ឲេយ បញេឈប់ 
ជា ដច ់ខាត   នវូ ការ លក ់ដូរ សេ 
ស ឬ ...សេ ថា្នា ំ  ដេល ផលិត   ឬ 
បតិ  ឬ លាយ ផេស ំ ដោយ មនិ តេមឹ- 
តេូវ តាម លក្ខណៈ បច្ចេក ទេស  
ពិសេស ការ យក សារ ធតុ មេ- 
ណុល មក ផេសំ ...តទៅទំ ព័រ ២

អ្នក ចូលរួមនៅក្នងុ ការដើរកៃបួន  តវ៉ាដើមៃបីគំាទៃដល់ចលនា  Black Lives Matter នៅទី កៃងុ តូកៃយូ បៃទៃស ជបុ៉ន  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថត AFP



សុទ្ធគឹមសឿន

កំពង់ឆ្នាំង/ស្ទឹងត្រែង: បុរស
ជាជនសង្ស័យម្នាក់តូ្វបាន
បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការខ្ត្ត
ស្ទងឹតង្កយ្ពីបានឃាត់ខ្លនួ
ក្នងុរឿងបាញ់សម្លាប់ស្វាកន្ទយុស
១ក្បាលនៅក្នុងឃុំតាឡាត
ស្ុកស្សន ខ្ត្តស្ទឹងត្ង
ដោយឡ្កនៅក្នុងខ្ត្តកំពង់-
ឆ្នាំងសមត្ថកិច្ចបានដោះល្ង
បរុសជាជនសងស័្យចនំនួ២នាក់
ផ្ស្ងទៀតក្យពីឃាត់ខ្លួន
ដោយសរដាក់អនា្ទាក់ចាប់សត្វ-
ស្លាបកម្ចំនួន៥ក្បាល។
យោងតាមFreshNews

បានដកស្ង់សម្ដីមន្ត្ីរដ្ឋបាល
ព្ឈើម្នាក់សុំមិនបញ្ច្ញ-
ឈ្មោះពីម្សិលមិញថា មន្ត្ី
ជំនាញបានធ្វើការអប់រំណ្នាំ
ដោយធ្វើកចិ្ចសនយ្ាដើមបី្បញឈ្ប់
ការប្ព្ឹត្តនូវទង្វើក្នុងការដើរ
ទាក់ និងសម្លាប់សត្វស្លាប និង
សត្វព្ដ្លជាសត្វដ៏កម្ជា
បន្តទៀត។ ចំណ្កសត្វននាល
ខយ្ងចនំនួ៥កប្ាលត្វូបានប្គល់
ឲ្យខាងជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលព្-
ឈើខ្ត្តកំពង់ឆ្នាងំដើមប្ីដោះលង្
ឲ្យមនស្រីភាពឡើងវិញនៅតំបន់
ដ្លមនសុវត្ថិភាព។
លោកឆយខ្មរ័ត្ន អធិការ

នគរបាលក្ុងកំពង់ឆ្នាំងបាន
ថ្ល្ងពីម្សិលមិញថាលោកបាន
បញ្ជូនខ្លួនជនល្មើសទាំង២នាក់
ទៅឲ្យមន្ត្ីជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាល

ព្ឈើខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពី
ថ្ង្ទី១៣ខ្មិថុនាប៉ុន្ដ្លោក
មិនទាន់ដឹងពីនីតិវិធីរបស់មន្ត្ី 
ជំនាញទ្។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បុរស២

នាក់ត្ូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន
កយ្ពីពកួគាត់បានធ្វើសកម្ម-
ភាពដាក់អនា្ទាក់សត្វននាលខយ្ង
ដ្លជាប្ភ្ទសត្វស្លាបកម្
នៅព្ឹកថ្ង្ទី១៣ ខ្មិថុនា។
ពកួខ្ញុំបានសកសរួរចួរាល់ក៏បាន
បញ្ជនូទៅមន្ត្ីជំនាញចាត់ច្ងតាម 
នីតិវិធីច្បាប់ ហើយអត់ទាន់ដឹង
គ្ដោះល្ងឬបញ្ជូនទៅតុលា-
ការទ្»។
លោកថោងវាន់វីរា៉ាវុឌឍី្នាយ-

ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្ឈើខ្ត្តកំពង់-
ឆ្នាំងពីម្សិលមិញបានថ្ល្ងបដិ-
ស្ធការធ្វើអតា្ថាធិប្បាយជំុវិញករណី
ដាក់អនា្ទាក់សត្វននាលខ្យងនៅ
ថ្ង្ទី១៣ខ្មិថុនាក្នុងភូមិ
ដណំាក់ពពលូសង្កាត់កពំង់ឆ្នាងំ
ក្ុងកំពង់ឆ្នាំងខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំង
ន្ះដោយលោកអះអាងថាមនិ
ទាន់ដងឹពីការបង្កប្ឬឃាត់ខ្លនួ
ជនសងស័្យទ្ព្ះលោកកពំងុ
ជាប់រវល់។
លោកឆយខ្មរ័ត្នបានឲ្យ

ដឹងថា ជនទាំង២នាក់ន្ះមន 
ទីលំនៅក្នុងឃុំទឹកហូតស្ុក
រលាប្អៀរ ខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំង ដោយ
ពួកគាត់ឆ្លើយសរភាពថា នៅ
ព្លដាក់អនា្ទាក់បានសត្វទាំង-
នោះ គឺយកទៅលក់នៅឃុំទឹក
ហូតស្ុករលាប្អៀរ ក្នុងតម្ល្
១ក្បាល២មុឺនរៀល។ ជា-
ពិស្សដាក់លក់នៅតាមផ្លូវ-
ជាតិល្ខ៥ក្នុងចំណុចឃុំទឹក-
ហូតស្ុករលាប្អៀរមនតូបជា- 
ច្ើនកន្ល្ងកំពុងដាក់តាំងលក់
សត្វព្និងសត្វស្លាបនានា។
ករណីស្ដៀងគា្នាន្ះសមត្ថ-

កិច្ចខ្ត្តស្ទឹងត្ងបានបញ្ជូន
ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះណាំ
យ៉ុន អាយុ៣៥ឆ្នាំ មុខរបរ
កសិករ រស់នៅភូមិស្វាយរៀង
ឃុំតាឡាតស្ុកស្សន ទៅ
សលាដំបូងខ្ត្តស្ទងឹត្ងបនា្ទាប់
ពីបានបាញ់សម្លាប់សត្វស្វា
កន្ទយុស១កប្ាលនៅភមូិស្វាយ- 
រៀងឃុំតាឡាតស្ុកស្សន
ខ្ត្តស្ទឹងត្ងដោយសមត្ថកិច្ច
ដកហតូសកសពសត្វស្វាដល្
ជាប្ភ្ទស្វាកន្ទុយស១ក្បាល
និងអាវុធក្ច្ន្(កាំភ្លើងខ្យល់)
១ដើម។

លោកន្ត្ភក្ដ្រដ្ឋល្ខា-
ធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្សួង
បរសិ្ថានបានថ្លង្ពីមសិ្លមញិថា
ក្សួងបរិស្ថានមនការសោក-
ស្ដាយ និងថោ្កាលទោសយ៉ាង-
ដាច់អហង្ការចំពោះការបាញ់
សម្លាប់សត្វស្វាកន្ទុយសនៅ
ខ្ត្តស្ទឹងត្ងដ្លជាប្ភ្ទ
សត្វកម្នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា
និងពិភពលោក។ ជនសង្ស័យ
ត្វូបានអាវធុហត្ថខត្្តស្ទងឹតង្
ចាប់ប្គល់ឲ្យមន្ដ្ីបរិស្ថានខ្ត្ត
ស្ទឹងត្ងដើម្បីបញ្ជនូទៅសលា-
ដំបូងខ្ត្តកាលពីថ្ង្ទី១៣ ខ្
មិថុនាន្ះដើម្បីផ្ដនា្ទាទោសតាម
ផ្លូវច្បាប់ជាធរមន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ជនដ្ល

បាញ់សម្លាប់សត្វស្វាកន្ទុយស
ន្ះយើងបានបញ្ជនូទៅតុលាការ 
ខ្ត្តស្ទឹងត្ងរួចរាល់ហើយនៅ
ថ្ង្ទី១៤ ខ្មិថុនាន្ះ ដើម្បី
ផ្ដនា្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ ប៉ុន្ដ្ខ្ញុំ
មិនទាន់បានដឹងពីនិតិវិធីរបស់
តុលាការយ៉ាងណាទ្។សពសត្វ- 
ស្វាកន្ទយុសន្ះយើងបានយក
ទៅដុតរួចរាល់ហើយនៅក្ប្រ
មន្ទីរបរិស្ថានខ្ត្តស្ទឹងត្ង»។
លោកបន្ថម្ថារហតូមកដល់

ព្លន្ះសត្វស្វាកន្ទុយស
នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាមនប្- 
មណជាង ២មុឺនក្បាល ដ្ល 
កំពុងមនវត្តមននៅភាគខាង
កើត និងខាងជើងទន្ល្ម្គង្គ
ពោលគឺមននៅខ្ត្តមណ្ឌលគិរី
ស្ទឹងត្ងរតនគិរីនិងខ្ត្តព្ះ-
វិហារ។ចំពោះនៅខ្ត្តមណ្ឌល-
គរិីសមប្រូសត្វស្វាកន្ទយុសច្ើន
ជាងគ្ ពិស្សក្នុងដ្នជម្ក
សត្វព្ក្វសីម។
លោក ឈុំ ស៊ាងហាក់ អ្នក-

នាំពាក្យសលាដំបូងខ្ត្តស្ទឹង-
ត្ងបានថ្ល្ងពីម្សិលមិញថា
លោកបានឃើញសំណុំរឿងន្ះ
ហើយដោយលោកបានពិនិត្យ
លើសណំុរំឿងរចួរាល់នងិបញ្ជនូ
ទៅលោកព្ះរាជអាជា្ញា ដើម្បី
ធ្វើការសកសរួបន្តទៅតាមនតី-ិ
វិធីច្បាប់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំបាន

ពនិតិយ្មើលសណំុំរឿងន្ះហើយ
ក៏បានបញ្ជូនទៅលោកព្ះរាជ-
អាជា្ញាហើយព្លន្ះតុលាការ
កំពុងសកសួរ ខ្ញុំមិនទាន់ដឹង
លោកចៅក្មសម្ចប្បណា
ទ្ ប្ហ្លជាអាចលា្ងាចថ្ង្ទី
១៤ឬពឹ្កថ្ងទី្១៥អាចនឹង 
តុលាការសម្ចលទ្ធផលហើយ
បើមនលទ្ធផលប្បណាខ្ញុំនឹង
ជូនដំណឹងបន្ថ្មទៀត»៕
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តពីទំព័រ១...ដ្លបង្កផល-
ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិង
អាយុជីវិតអ្នកដ្លចូលចិត្ត
ទទួលទានស្។
លោករដ្ឋមន្ត្ីបានថ្ល្ងថា៖ 

«ដើម្បីចៀសផុតពីការពុល
ស្ស និងស្ថា្នាំសូមបង-
ប្អូនប្ជាពលរដ្ឋ បញ្ឈប់ការ-
ទទួលទានស្សនិងស្ថា្នាំ
ដ្លផលិតដោយគា្មោនប្ភព
ច្បាស់លាស់និងគា្មោនស្ដង់ដា
បច្ច្កទ្សត្ឹមត្ូវ»។
ស្ចក្ដីណ្នាំ និងបម្ម

ន្ះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីខាងមន្ទរី-
ពិសោធន៍ក្សួងសុខាភិបាល
បានបង្ហាញពីលទ្ធផលន្ការ-
វិភាគទៅលើសំណាកស្ថា្នាចិំន- 
ស្តាងំគយួដល្បម្លូបាន
ពីជនរងគ្ះក្នុងទីតាំងចំនួន
៣ផ្ស្ងគា្នាក្នុងនោះទីតាំងទី១
ស្ថិតនៅភូមិក្បាលស្ពាន១
សង្កាត់ប៉ាយប៉ត្ក្ងុប៉ាយ-

ប៉្ត និង២កន្ល្ងទៀតស្ថិត
នៅភូមិខា្លាងប់ ឃុំទួលពង្
និងភូមិ-ឃំុអូរសំព័រសុ្កម៉ាឡ្
ត្ូវបានគ្រកឃើញមនកំហាប់
សរធាតុម្តាណុលក្នុងកមិ្តពី
១៣,៥%ដល់១៥,១%។
យោងតាមឯកសរដ្ល

សរស្រនៅលើហ្វ្សប៊ុកមន្ទីរ
សុខាភិបាលខ្ត្តត្បូងឃ្មុំ បាន
ឲ្យដឹងថាម្តាណុលជាសរ-
ធាតុមយួដល្កើតឡើងដោយ
សំយោគគីមី ឬដោយចំណិត
ឈើ។ ជាទូទៅវាត្ូវបានប្ើ-
ប្ស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម
ផ្ស្ងៗ។ ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា
ការពុលដោយសរធាតុន្ះ
ច្ើនកើតឡើងពីការបរិភោគ
ស្ដ្លបិតពុំបានត្ឹមត្ូវ
តាមលក្ខណៈបច្ច្កទ្ស ជា-
ពិស្សការបិតស្លាយជា-
មយួសមប្កឈើផស្្ងចម្ុះគា្នា។   
នៅព្លសរធាតុម្តាណុល
ត្វូបានបបំ្លង្ជាអាសុតីហ្វក-
មិក (Acide formique)
តាមរយ:ថ្លើមដ្លជាសរធាតុ
សំខាន់ក្នុងការបង្កឲ្យពុល។ វា
ជាប្ភ្ទន្ការពុលធ្ងន់ធ្ងរ
ដ្លអាចបណា្តាលឲ្យមន ពិការ- 
ភាពផ្នក្បព្ន័្ធប្សទឬអាច
ឈានដល់ងងឹតភ្នក្និងស្លាប់។
លោក ឡ្ ច័ន្ទសង្វាត ប្-

ធានមន្ទីរសុខាភិបាលខ្ត្ត
បនា្ទាយមនជ័យបានប្ប់ភ្ន-ំ
ព្ញប៉ុស្តិ៍ថាក្នុងចំណោមជន- 

រងគ្ះដោយករណីពលុស្
ថា្នាំចិនស្តាំងគួយដ្លត្ូវ
បានបញ្ជូនចូលមកពិនិត្យព្យា-
បាលនៅមន្ទីរពទ្យ្បង្អក្ស្កុ
ម៉ាឡ្នងិមន្ទរីពទ្យ្បង្អក្ក្ងុ
ប៉ាយប៉ត្ន្ខត្្តបនា្ទាយមន-
ជ័យ មនអ្នកខ្លះមនអាការ
ក្អួតចុកដើមទ្ូង ស្វាំងភ្ន្ក
វិលមុខនិងពិបាកដកដង្ហើម។
ចំណ្ក អ្នកខ្លះទៀតមន
អាការធ្ងន់ធ្ងរដោយមនស្ថាន- 
ភាព សន្លប់បាត់ស្មោរតីដ្ល
ជាទូទៅរោគសញ្ញាន្ការពុល
ស្ន្ះភាគច្ើនបង្កឡើង
ដោយសរធាតុម្តាណុល
បំប្ល្ងជាអាសុីតហ្វកមិក។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ការ-

ពុលស្ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរ
អាចបណា្តាលឲ្យអ្នកជំងឺងយ
ប្ឈមទៅនឹងពិការភាពផ្ន្ក
ប្ព័ន្ធប្សទ ឬងយនឹង
ស្លាប់បាន»។

លោកច័ន្ទសង្វាត បានឲ្យ
ដងឹទៀតថាករណីពលុស្ថា្នាំ
ចិនស្តំាងគួយក្នងុខ្ត្តបនា្ទាយ- 
មនជយ័បានកើតឡើងតាងំពី
ថ្ង្ទី៧ ខ្មិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ដ្លគិតមកទល់ថ្ង្ទី១៤ ខ្
មិថុនា ម្សិលមិញន្ះ មន
ចំនួន៤៤ករណីក្នុងនោះមន
៧ករណីបានស្លាប់។
លោក សន វិជា្ជាសរា៉ាវុធ

ប្ធានសខាកាំកុងត្ូលខ្ត្ត
បនា្ទាយមនជ័យបានឲ្យដឹង
កាលពីម្សិលមិញថា អាជា្ញាធរ
ខ្ត្តបនា្ទាយមនជ័យ បានចុះ
ស្វជ្វនិងរឹបអូសស្ថា្នាំ
ន្ះពីលើទីផ្សារទាំងអស់នៅ
ក្នុងខ្ត្តន្ះ បានចំនួន ១៣
៨៧៦លីត្ ក្នុងនោះដកហូត
ពីក្នុងផ្សារន្ទីប្ជុំជនក្ុង
ប៉ាយប្៉តចំនួន៩៦៣៣លីត្
ពីស្ុកម៉ាឡ្៣៥៨០លីត្
ពីកុ្ងស្រីសោភ័ណ ៥៩១
លីត្ និងពីស្ុកថ្មពួក៧២
លីត្។
លោកប្ធានសខាកាំកុង-

ត្ូលរូបន្ះបានថ្ល្ងឲ្យដឹង 
ថា៖«នៅព្លន្ះ សមត្ថកិច្ច
ជនំាញកាកំុងត្លូបានសវ្-
ជ្វរកឃើញប្ភព ទីតាំង
ផលិតស្ន្ះឃើញហើយ
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ។ សមត្ថ-
កិច្ចជំនាញកំពុងបន្តចំណាត់-
ការលើសំណុំរឿងន្ះទៅតាម
នីតិវិធីច្បាប់»៕

រដ្ឋមន្ត្រ ីឲ្រយ បញ្រឈប់ការលក់...បុរស ម្នាក់ ត្រវូ បាន បញ្ជនូ ទៅ តុលាការ ព្រះ បាញ់
សម្លាប់ ស្វាកម្រ និង ដោះល្រង អ្នក ដាក់ អន្ទាក់២នក់

មន្ត្រែីបង្ហាញខ្លនួជនសង្រែស័យដ្រែលបាញ់សម្លាប់ស្វាកម្រែ។ រូបថតសហការី

ដើម្រែបីចៀសផុតពីការពុលស្រែសនិងស្រែថ្នាំ 
សូមបងប្អូនប្រែជាពលរដ្ឋបញ្រែឈប់ការទទួលទានស្រែស 
និងស្រែថ្នាំដ្រែលផលិតដោយគ្មានប្រែភពច្រែបាស់...
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វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះសីហនុៈ វិនិ យោ គិន និង 
អ្នក  ធ្វើ ការ ងារ ផៃសៃងៗ ជន ជាត ិចនិ 
វិល តៃ ឡប់ មក ខៃត្ដ ពៃះ សីហ នុ   
វញិ ជា បន្ត បនា្ទាប ់តាម ជើង ហោះ- 
ហើរ តៃង ់ព ីបៃទៃស ចនិដោយ   ចាប ពី់ 
ថ្ងៃទី ២៣ ឧសភា  ដល់ ថ្ងៃទី ១៣ 
មិថុនា  មាន ជន ជាតិ ចិន   ១០៦៦ 
នាក ់ ក្នងុ នោះ មាន សៃ ី២២ ៩  នាក ់
បាន តៃឡប់ មក  ខៃត្ដ នៃះ  ។  នៃះ 
បើតាម  មន្តៃី សាលា ខៃត្ដ ពៃះ សី- 
ហនុបៃប់ ពី មៃសិល មិញ។ 

មន្តៃី នាំពាកៃយ សាលា ខៃត្ត ពៃះ- 
ស ី ហន ុ លោក ឃាង  ភារមៃយ   ថ្លៃង ថា  
ជន ជាត ិចនិ ដៃល ធ្វើ ដណំើរ តាម- 
ជើង ហោះ ហើរ តៃង ់ព ីបៃទៃស ចនិ 
មក កាន់ ខៃត្ដ ពៃះសីហនុនៃះ បើ 
រាប់ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី២៣ ឧសភា  ដល់ 
ថ្ងៃទ១ី៣ មថិនុា   មាន ជន ជាត ិចនិ 
ចំនួន ១០៦៦នាក់  ក្នុង នោះ មាន 
សៃី ២២៩នាក់ ។ ជន ជាតិ ចិន 
ដៃល  វលិ តៃឡប ់មកវញិ នៃះ  ពកួ- 
គាត់ ភាគ ចៃើន ជាអ្នក ធ្វើ ជំនួញ  
និង ជាអ្នក ធ្វើ ការងារ ផៃសៃងៗ។ 

លោក ថា ក្នុង ១ សបា្ដាហ៍ មាន 
ជន  ជាតិ ចិន ធ្វើ ដំណើរ តាម ជើង- 
ហោះ ហើរ តៃង់ ពី បៃទៃស ចិន មក 
កាន ់ខៃត្ដ ពៃះសហីន ុ មាន ចនោ្លោះព ី  
៣ - ៤ ជើង ហោះ ហើរ ។  ចណំាត ់ ការ   
របស ់អាជា្ញាធរ  មាន ការ តៃតួ ពនិតិៃយ 
សុខ ភាព របស់ កៃុម ជន ជាតិ ចិន  
ដៃល បាន វលិ មក កម្ពជុា វញិ យ៉ាង 
យក ចតិ្ដ ទកុ ដាក។់ អាជា្ញា ធរ តមៃវូ 
ឲៃយ  ធ្វើ ចតា្ដាឡីស័ក ចំនួន១៤ថ្ងៃ 
បន្ថៃម ទៀត ចំពោះ ជនជាតិ ចិន 
ដៃល បាន វិល តៃឡប់ មក វិញ នៃះ ។ 

មន្តៃី នំាពាកៃយ រូបនៃះ ថ្លៃង ថា ៖ 
« បនា្ទាប់ ពី ការ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក  រយៈ- 
ពៃល ១៤ថ្ងៃ នៃះ រួច ហើយ  យើង 
យក សំណាក ពួកគាត់ ទៅ ពិនិតៃយ 
ម្ដង ទៀត  ដើមៃបី ឲៃយ បៃកដ ថា  ពួក- 
គាត់ មិ នមាន ផ្ទកុ ជំងឺ កូវីដ១៩។ 
ដូច្នៃះ នៅពៃល ដៃល យើង យក សំ- 
ណាក ទៅ ពិនិតៃយ ២លើក រួច ហើយ   

នៅតៃ មិន មាន ផ្ទកុ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នោះ យើង នឹង អនុញ្ញា ត ឲៃយ ពួក- 
គាត់ បៃកប របរ ទទួល ទាន  ឬធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ ណា មក ណាវិញ បាន 
ដូច ធម្មតា»។ 

 លោក ឃាង ភារមៃយ  ឲៃយ ដងឹ ទៀត 
ថា បច្ចបុៃបន្ន រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ពៃះស ីហន ុ 
កំពុង ធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន ភាព ចំនួន ជន- 
ជាត ិចនិ រសន់ៅ ក្នងុ ខៃត្ដ ពៃះស ីហន ុ  
ឡើង វញិ។ ប៉នុ្ដៃបើ តាម លោក គចួ 
ចំរីន អភិបាល ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ក្នុង សន្និសីទ 
សារ ព័ត៌ មាន ស្តីពី វឌៃឍនភាព  និង 
ទិសដៅ ការងារ បន្ត របស់ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  នៅ ទីស្តីការ- 
គណៈ រដ្ឋមន្តៃី  ថ្ងៃ ទី៩ មិថុនា  ថា  
បច្ចបុៃបន្ន មាន ជនជាត ិចនិ បៃហៃល 
១៥ ០០០នាក ់កពំងុ សា្នាកន់ៅ ក្នងុ   
ខៃត្ដនៃះ។  លោកថា  កាលពី មុន  
មានការ រកី រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
មាន ជន ជាតិ ចិន ទាំង សា្នាក់នៅ 
និង ទៃសចរ ជាង២លាន នាក់ ។  

លោក អភបិាល ខៃត្ដ បញ្ជាក ់ថា  
រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ពៃះសហីនុ  កំពុង មាន   
កិច្ចសហ បៃតិបត្ដិការ គៃប់ ជៃុង- 
ជៃយ  ជាមយួ ខៃត្ដ -កៃងុ របស ់ចនិ   
ចនំនួ ១៦ ដើមៃប ីជរំញុ  នងិ លើក ទកឹ-
ចិត្ដ លើ ការវិនិយោគ  ទៃស ចរណ៍  
វបៃបធម៌ អប់រំ  និង កីឡា ជាដើម។

បើ តាម លោក អភិបាល ខៃត្ដ  
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ គឺជា ខៃត្ត ដៃល 
មាន  វសិយ័ សៃដ្ឋ កចិ្ច សខំាន់ៗ រមួ- 
មាន  វសិយ័ ឧសៃសា ហ កម្ម  ពា ណជិ្ជ- 
កម្ម  ទៃសចរណ ៍ នងិ កស ិកម្ម  ដៃល   
ជា វិស័យ អាទិ ភាព សមៃប់ ការ- 
អភិ វឌៃឍ ខឿន សៃដ្ឋ កិច្ច ជាតិ របស់ 
រាជ រដា្ឋា ភបិាល ។ សកា្តាន ុពល  រមួ- 
មាន  កំពង់ ផៃស មុទៃ ទឹក ជៃ  
តបំន ់សៃដ្ឋ កចិ្ច ពសិៃស  មាន ចនំនួ 
១០ ទីតាំង [៤កំពុង ដំណើរ ការ  
នងិ ៦ តៃៀម ដណំើ ការ]  អាកាស- 
យន ដា្ឋាន អន្តរ ជាតិ ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ  និង ឆ្នៃរ សមុទៃ ដ៏ សៃស់- 
សា្អាត ដៃល តៃូវ បាន បៃសិទ្ធ នាម 
ជា  «តារា រះ នា ទិស និរតី»៕

មន្ត្រថីា ជាង២០ថ្ង្រជនជាតិចិន១០៦៦ 
នាក់  ហោះមកខ្រត្តព្រះសីហនុវិញ

នៀ ម ឆ្រង

ភ្នពំ្រញ ៈ មន្តៃរីដា្ឋាភិបាល កម្ព ុជា 
សា្វាគមន៍ចំពោះ  រដា្ឋា ភិបា ល សុ៊ យ - 
អៃតដៃលបៃកាស    ប្ដរូ កចិ្ច សហ-  
បៃតិ បត្តិ ការ អភិវឌៃឍន៍ ជាមួយ 
កម្ពុជា ដោយ  ផ្ដាត   ទៅ លើ 
បញ្ហា សិទ្ធិ មនុសៃស លទ្ធិ បៃជា - 
ធបិតៃយៃយ នងិ នតីរិដ្ឋ ចាប ់ព ី ខៃ 
កក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ។

សា្ថាន ទូត ស៊ុយអៃត កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ១២  ខៃ មិថុនា បាន ចៃញ 
សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន មួយ  
ដោយ លើក ឡើង ថា រដា្ឋាភបិាល 
សុ៊យអៃតបាន ធ្វើ សៃចក្ដ ីសមៃ ច- 
ចិត្ត មួយកាល ពី ថ្ងៃ ទី ១១  ខៃ មិថុ  នា  
ដោយ ផ្ដាត  កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិកា រ 
អភវិឌៃឍន ៍ របស ់ខ្លនួ មក លើ គនំតិ 
ផ្ដួ ចផ្ដើម លើ បញ្ហា សិទ្ធិ មនុសៃស 
លទ្ធ ិបៃជាធិប តៃយៃយ និង នីតិរដ្ឋ ។ 
ការ ប្ដរូ យទុ្ធសាស្តៃ នៃះ ធ្វើ ឡើង 
សៃប តាម  គោលដៅ ថ្មី  នៃ កិច្ច - 
យុទ្ធសាស្តៃ សហ បៃតិបត្តិការ 
របស ់ស៊យុ អៃត  នៅ តបំន ់អាសុ ី
និង បា៉ាសីុហ្វកិ។ សា្ថានទូត សរ សៃរ 
ថា៖ «នៃះ មាន ន័យ ថា  យុទ្ធ សា សៃ្ត   
ទ្វៃភាគី របស់ សុ៊យ អៃត  សមៃ ប់  
បៃទៃស កម្ពុជា  នឹង តៃូវ បញ្ចប់ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ១ កក្កដា ឆ្នា ំ២០២ ១ » ។

សា្ថាន ទូត  បញ្ជាក់ ថា លម្ហ 
បៃជា ធិបតៃយៃយ ការ គោរព សិទ្ធ ិ- 
មនសុៃស  សៃរភីាពនៃ ការ បញ្ចៃញ 
មតិ លទ្ធភាព នៃ ការ អនុវ ត្ត ការ - 
ងារ របស់ សង្គម  សីុវិល និង បៃព័ ន្ធ 
ផៃសព្វផៃសាយ  តៃូវ បាន រឹត បន្តឹង 
យ៉ាង ខា្លោងំ  នៅ កម្ពជុា  នៅប៉នុា្មាន 
ឆ្នា ំចុង កៃយ។ ដូច្នៃះ រដា្ឋា ភិបា ល 
ស៊តុ អៃត ពចិារណា ឃើញ ថា វា 
ចំា បាច់ ក្នងុ ការ ផ្ដាត លើ កិច្ច ស ហ- 
បៃតិបត្តិការ  ក្នុង ការ បង្កើត នូវ 
សា្ថា  នការណ៍ សមៃប់ ការ អភិវ ឌៃឍ  
មយួ ដៃល ខសុ ព ីមនុ នងិ បៃកប- 
ដោយ លក្ខណៈ បៃជា ធិប តៃ យៃយ ។

លោក Peter Ericksson 
រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិ- 
ការ អភវិឌៃឍ នអ៍ន្តរ ជាត ិ  ស៊យុ អៃត 
ថ្លៃង ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ មា ន  
ថាលម្ហបៃជាធិបតៃយៃយ នៅ កម្ពជុា  
ធ្លោក់ ចុះ យ៉ាង ខា្លោំង ដៃល ធ្វើ  ឲៃយ  
ពិបាក ក្នងុ ការ បន្ត កិច្ច សហ បៃ តិ  - 
បត្តិការ ទូលំទូលាយ និង ជិត- 
ស្និទ្ធ។ លោក Peter Ericks-
son ថ្លៃង ថា៖«យើង នឹង បន្ត 
គំាទៃ ដល់ សង្គម សីុវិល អ្នក ការ-  
ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស និង អ្នក តសូ៊ ម តិ  
ផ្នៃក បៃជាធិបតៃយៃយ នៅ កម្ពជុា ។ 
បៃទៃស សុ៊យ អៃត  គំាទៃ គោល -  
ការណ៍ បៃជា ធិបតៃយៃយ និង និយ យ 
អំពី បញ្ហា នៃះនៅ ពៃល បញ្ហា នៃ ះ 
តៃូវ បាន ធ្វើ ឲៃយ ខូច»។

បើ តាមសៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ មា  ន 
ដដៃល បញ្ជាក់ថាជំនួយ អភិវ ឌៃឍន៍ 
របស់ ស៊យុអៃត សមៃប ់កម្ពជុា 
នៅ ឆ្នាំ២០១៩ ដៃល ស្ថិត ក្នុង 
យុទ្ធសាស្តៃ សហបៃតិបត្តិការ 
អភវិឌៃឍ នទ៍្វៃភាគ ីមាន ទកឹ បៃក ់
បៃមាណ២៤ លាន ដលុា្លោរ ដៃ ល 
ជា ជំនួយ ឥត សំណង។  គៃហ - 
ទពំរ័ សា្ថានទតូ បញ្ជាក ់ថា ជំនួយ 
ឥត សំណ ង ទំាង នៃះផ្ដ ល់  ដល់ 
កម្ពុ  ជា លើ ផ្នៃក អភិបាល កិច្ច 
បៃក ប ដោយ បៃជាធិប តៃ យៃយ និង 
សិទ្ធ ិមនុសៃសការ អប់រំ បរិ សា្ថា  ន   នងិ 

អាកាស ធតុសុខភាព ហៃ ដា្ឋា - 
រចនា សម្ពន័្ធសុខភាព ពលរដ្ឋ  សុ  ខ- 
ភាព បន្ត ពូជ និ ងវិ ស័    យ ផៃសៃង  ទៀត។

ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ មិន ទាន់   អាច សុំ 
ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម  ពី   សា្ថានទូត 
ស៊ុយ អៃត  អំពីការ ប្ដូរ គោល ដៅ 
នៃះ បាន  ទៃកាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

ទោះ យ៉ាង ណា មន្តៃ ីរដា្ឋាភិបា ល 
កម្ពជុា សា្វាគមន៍ ចំពោះ ការ បៃកា  ស 
របស ់សា្ថាន ទតូ ស៊យុអៃត ដៃល 
ផ្ដាត ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ មក 
លើ បញ្ហា សិទ្ធ ិមនុសៃស បៃជា ធិប - 
តៃយៃយ និង នីតិរដ្ឋ នៃះ។

លោក ផៃ សុីផាន អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ រាជ រដា្ឋាភិបាល  ថ្លៃង ថា៖ 
«អាហ្នងឹ ជា សិទ្ធ ិរបស់ មា្ចាស់ ជំនួ យ 
ហើយ ក្នងុ កិច្ច សហ បៃតិបត្ត ិការ  
មា្ចាស់ ជំនួយ  តៃង តៃ លើក នូវ 
ចំណុច ដៃល ខ្លួន ចង់ បាន។ តៃ 
ទោះ យ៉ាង ណា យើង ទំាង អស់ គា្នា   
យល់ ឃើញ ថា លទ្ធ ិបៃជា ធិប តៃ យៃយ  
នៅ កម្ពុជា  គឺ ជា  គោល ការណ៍ 
ដៃលយើង បាន អនុវត្ត  គឺ ប្ដៃជា្ញា  
នៅ ក្នងុ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ។ បុ៉ន្តៃ អ្វ ីដៃ ល 
យើង ឃើញ មាន ការ បត់  បៃន 
បច្ចបុៃបន្ន ដើមៃបីអ្វ ី គឺ ដើមៃបី សណា្ដា ប់ - 
ធ្នាប់ សង្គម និង នីតិរដ្ឋ នៃះ ឯង» ។

លោក បន្ត ថា៖ «យើង សា្វាគម ន៍  
ប៉ុន្តៃ តៃូវ ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ រួម គា្នា 
ពៃះជា ដៃ គ ូ តៃវូ រមួ គា្នា ដើមៃប ីធ្វើ 

ឲៃយ កម្ពជុា ស្ថតិ នៅក្នងុ សា្ថាន ភាព 
មាន ស្ថរិភាព នយោបាយស្ថតិ នៅ 
ក្នងុ សន្តភិាពហើយ ស្ថតិ នៅក្នងុ 
ការ ជួយ គា្នា ទៅវិញ ទៅ មក 
ដោយ ផ្អៃក លើ អធបិ តៃយៃយ ភាព  
នៃ បៃទៃស នីមួយៗ និង ស្ថិត 
នៅ ក្នុង ភាព ជា ដៃ គូ»។

លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ គណៈ កមា្មាធិការ សិទ្ធ ិមនុ សៃស 
កម្ពជុា  បាន ថ្លៃង ព ីមៃសិល មញិ ថា 
កាល ពី ឆ្នាំ កន្លង ទៅ ស៊ុយ អៃត 
បាន ផ្ដល់ ជំនួយ ដល់ កម្ពជុា  ដោ យ 
ផ្អៃក លើ មូលដា្ឋាន សិទ្ធិ មនុសៃស  
និង បៃជា ធិបតៃយៃយ។  ពៃល ខ្លះ 
មាន  ចណំចុ ឯកភាព គា្នា នងិ មនិ 
ឯកភាព គា្នា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង លទ្ធិ - 
បៃជាធិបតៃយៃយ។ លោកថា តា ម-  
រយៈ កិច្ច ពិភាកៃសា និង ជជៃ ក គា្នា 
នោះ ធ្វើ ឲៃយភាគី ទាំង ២យល់ គា្នា 
ចៃើន លើ  ការ យល់ឃើញ  និង 
ការ វាយ តម្លៃ  ខសុៗ គា្នា។  លោក  
បន្ត ថា កម្ពជុា នឹង បន្ត កិច្ច សហ - 
បៃតិបត្តកិារ  ជាមួយ បៃទៃស សុ៊ យ- 
អៃត  តាម រយៈ ការ សន្ទនា ការ- 
ជជៃក ផៃសៃ ង  ៗ   ដើមៃប ីឲៃយ បាន យល ់
ពី គា្នា កាន់ តៃ ចៃើន ជាង មុន។ 
ទោ  ះ   យ៉ាង ណា លោកថ្លៃង ថា  តា ម 
ការ សៃវ ជៃ វ របស់ លោក ការ- 
ផ្ដល់ ជំនួយ ទៅ លើ តៃ អង្គការ 
សង្គម សីុវិល ភា គ ចៃើន បរាជ័យ 
ក្នងុ ការ លើក ស្ទ ួយ សិទ្ធ ិមនុ សៃស 
និង បៃជា ធិបតៃ យៃយ ។  «ពៃះ នៃះ  
ហាក់ ដូច ជា ការ លើ ក ទឹក ចិត្ត ការ- 
ផ្ដល់កមា្លោំង ឬ អាវុធ ដ ល់ សង្គម 
សីុវិលធ្វើ ការ បៃឈ ម  តទល់ ជា មួ យ 
រដា្ឋាភិបាល ទៅវិ ញ  ទៃ ដៃល  យុទ្ធ - 
សាស្តៃ នៃះ គៃ ហៅ ថា  យុទ្ធ សា - 
ស្តៃ បៃឈម មុខ ដា ក់ គា្នាបុ៉ន្តៃ មិ ន-  
សូវ បាន ជោគជ័យ ទៃ។ ប៉ុន្តៃ 
យទុ្ធ សាស្តៃ មយួ ទៀត  ដៃល គៃ 
ទទួល បាន ជោគ ជ័យ ចៃើន គឺ 
យុទ្ធសាស្តៃ សហ បៃតិ បត្តិ ការ 
និង ការ បំពៃញ បន្ថៃម »៕

មន្ត្រ ីរដ្ឋាភិបាល ស្វាគមន៍ សុ៊យ អ្រត ដ្រល ប្រកាស 
ប្តរូ កិច្ច សហការ ពី អភិវឌ្រឍន៍ មក ផ្តោត លើសិទ្ធមិនុស្រស

លោក ហុ៊ន ស្រន   និង ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត សុ៊យ អ្រត   ។ រូបថត Council of ministers page 



តពីទំព័រ ១...ឃួង ស្រេង បាន  ថ្ល្រេងថា 
បច្ចុប្រេបន្ន លោក សង្ក្រេត ឃើញ ថា អាជីវ- 
កម្ម មួយ ចំនួន កំពុង ដំណើរ ការ នៅក្នុង 
រាជ ធាន ីភ្នពំ្រេញ ដ្រេល ក្នងុនោះ អាច មាន 
មួយ ចំនួន  គ្មាន ច្រេបាប់ អនុ ញ្ញាត ហើយ 
ត្រេូវ ពិនិត្រេយ ចាត់ វិធាន ការ ជា បន្ទាន់។     

 លោកបាន បញ្ជាក់ ថា មន្ទីរ សុខា ភិ- 
បាល ត្រេូវធ្វើ កិច្ច ការ ងារ ន្រេះ ឲ្រេយ បាន 
ច្រេបាស់ លាស់ ដើម្រេបី ធាន ថា  ក្នុងភូមិ- 
សាស្ដ្រេ រាជ ធានី ភ្នំព្រេញ កុំ ឲ្រេយ មាន បទ- 
ល្មើស កើត ឡើង។ ចំណ្រេក អភិ បាល 
ខណ្ឌ ទាំង ១៤  ក៏ត្រេូវ ដឹង ច្រេបាស់ ថា  នៅ 
ក្នុង ដ្រេន សមត្ថ កិច្ច មាន គ្លី និ ក ប៉ុន្មាន 
ផ្ន្រេក អ្វខី្លះ មាន ច្រេបាប់ ឬ គ្មាន ច្រេបាប់ ហើយ 
មិន អាច បណ្តោយ ស្រេចនឹង ចិត្ត  ឡើយ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖«ព្រេទ្រេយ ធ្ម្រេញ  ឬ 
ជាង ធ្ម្រេញ ខ្លះ  មនិ បាន មាន វជិា្ជាជវីៈ ត្រេមឹ- 
ត្រេូ វ មន្ទីរ សុខាភិ បាល ត្រេូវ បិទ ឲ្រេយ អស់ 
ចំណុច ន្រេះ។ ឥឡូវន្រេះ កូ វីដ១៩ បើ 
យក ព្រេទ្រេយ ធ្ម្រេញ គ្មាន វិជា្ជា ជីវៈ ទៅ មើល- 

ធ្ម្រេញ ទៀត  រឹត ត្រេ មាន បញ្ហា ដូច្ន្រេះ មន្ទរី- 
សុខា ភិ បាល ត្រេវូ លុប បំបាត់ ឲ្រេយ ខាង ត្រេ- 
បាន។ក្នងុ នោះខ ណ្ឌ ទាងំ១៤  ត្រេវូ មើល 
បញ្ហា ន្រេះ មិន ម្រេន ត្រេ បញ្ហា ព្រេទ្រេយ ធ្ម្រេញ មួយ 
នោះ ទ្រេ គ្លីនិក ដ្រេល គ្មាន ច្រេបាប់ អនុញ្ញាត 
ត្រេឹម ត្រេូវ  ត្រេូវ បិទ»។

លោក ងី មាន ហ្រេង ប្រេធាន មន្ទីរ- 
សខុាភ ិបាល រាជ ធាន ីភ្នពំ្រេញ បាន ប្រេប ់

ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ម្រេសិលមិញ ថា  ទូទាំង រាជ- 
ធានី ភ្នពំ្រេញ មិន សូវ មាន ករណី ទំាង នោះទ្រេ 
ព្រេះ មន្ត្រេី ពាក់ ព័ន្ធ មាន កិច្ច ស ហការ 
ដចូ ភ្លៀងរលមឹ ក្នងុការ ចុះ អបរ់ ំ ណ្រេ ន ំនងិ 
ផាក ពិន័យ រាល់ ទីតំាង ល្មើស ផង ដ្រេរ។ 
លោក បន្ត ថា  ក្នុង ១ ខ្រេៗ មាន ទីតាំង 
ល្មើស តចិ តចួ គ ឺមនិ ដល ់១០ ករណ ីផង 
ខ ណៈ ភាគ ច្រេើន ពួកគ្រេ ទាំង នោះ មាន 

ទមា្លាប់ បើក អាជីវ កម្ម មុន ទើប សុំ ច្រេបាប់ 
អនុ ញ្ញាត ជា ក្រេយ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ជាទូទៅ 
គត់ សុំ ច្រេបាប់ ក៏ ប៉ុន្ត្រេអ្ន កដ្រេ ល បើក ថ្មី គឺ 
ទមា្លាប់ ស្រេុក យើង គឺ បើក ថ្មីគត់ មិន សូវ 
ដឹង អី ហើយ គត់ បើក មុន ហើយ បាន 
មក សុ ំច្រេបាប ់តាម ក្រេយ។ ន្រេះហើ យជា 
មូល ហ្រេតុ ដ្រេល យើង ត្រេង ត្រេ ចុះអ ប់រំ 
គត ់ ហើយយើង មនិ ម្រេន ថា  ឲ្រេយ ត្រេ ខសុ 
ភា្លាម យើង អនុវត្ត ការ ពិន័យ ភា្លាម ទ្រេ គឺ 
យើង អប់រំ សិន បើ នៅត្រេ មិន សា្តាប់  ទើប 
យើង មាន ពិន័យ» ។

បើ តាម លោក  ងី  មាន ហ្រេង   រាល់ ការ- 
បើក អាជី វកម្ម ព្រេទ្រេយ ធ្ម្រេញ  ជាង ធ្ម្រេញ 
គ្លីនិក និង ឱសថ សា្ថាន នន  មា្ចាស់ អា- 
ជី វកម្ម ត្រេូវ ត្រេ សុំ ច្រេបាប់ អនុញ្ញាត ជា មុន។ 
បើមិន ដូច្ន្រេះ ទ្រេ មា្ចាស់ អាជី វកម្ម នឹង ប្រេ- 
ឈម នឹង ការ ពិន័យ ជា ប្រេក់ រហូត មាន 
ការ ដាក់ ទោស ទណ្ឌ ផង ដ្រេរ ។

លោក  ហ្រេម  ដារិទ្ធិ  អភិ បាល ខណ្ឌ- 
ពោធិ៍ ស្រេន ជ័យ បាន ប្រេប់ ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល  ពីម្រេសិលមិញ ថា ដោយ មាន ការ- 

យក ចិត្ត ទុក ដាក់ពី មន្ត្រេី នៅ ក្នុង មូល- 
ដា្ឋា ន ករណី បើក អាជី វកម្ម ព្រេទ្រេយធ្ម្រេ ញ 
ជាង ធ្ម្រេញ  គ្លី និ ក  និង ឱសថ សា្ថាន ផ្រេស្រេង  
គឺមិន មាន នោះឡើ យ។ 

លោក បន្ត ថា  ការ ដ្រេល មិន មា នប្រេ ប- 
ន្រេះ  ព្រេះត្រេ មន្ត្រេីតា មមូ លដា្ឋា ន មាន 
ការត្រេតួ ពិនិត្រេយ យ៉ាង តឹង រឹុង  ហើយ ក៏ ត្រេង- 
ត្រេ ចុះ អប់ រំដល់ ពលរដ្ឋ ផង ដ្រេរ  ខណៈ  
លោក ក៏អះ អាង ថា ក្នុង ព្រេល បច្ចុប្រេបន្ន 
ពលរ ដ្ឋ មាន ការ យល់ ដឹង ខ្ពស់  ហើយ ក៏ 
មនិ គទំ្រេ ចពំោះ អាជ ីវកម្ម ដ្រេល មនិ មាន 
ច្រេបាប់ អនុ ញ្ញាត នោះ ដ្រេរ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «យើង មិន 
មាន ទៀត ទ្រេ មក ទល់ព្រេល ន្រេះ យើង មិន- 
មាន ទៀត ទ្រេ។  កា រងា រទា ំងន្រេះ(  បញ្ជា 
របស់ លោក ឃួង  ស្រេង) យើង បាន 
អនុវត្ត ជា ប្រេចាំ ហើយ តាម រយៈ ច្រេក 
ច្រេញ ចូល ត្រេ មួយ ដ្រេល ងាយ ដល់ ការ- 
ស្នើ សុំច្រេបា ប់ផ្រេស្រេ ងៗ  ហើយ យើង មាន 
ភា្នាក់ ងារ ត្រេតួ ពិនិត្រេយ ទំាង អស់ នៅ ទូទំា ង- 
ខណ្ឌ បើ មាន កន្ល្រេង ណា អត ់ច្រេបាប ់យើង 
ជំរុ ញភា្លា មឲ្រេយ គត់ សុំ ច្រេបាប់ ត្រេឹម ត្រេូវ »៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រេចន្ទ ទី១៥ ែខមិថុន ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

តពីទំព័រ ១...បា៉ាន់ សា្មាន ថា  
មា  ន ការ ធា្លាក់ ចុះដល់ -១,៩ភា គ-  
រយនៅ ឆ្នាំ២០២០ ដ្រេល ជា 
អត្រេ មួយ មិន ធា្លាប់ មាន ពី មុន 
មក  ។ អត្រេ  ន្រេះ   ខសុឆ្ងាយ ព ីការ 
គ្រេង ទុក  នៅ  ក្នុង ច្រេបាប់ ថវិកា 
ឆ្នាំ២០២០ ដ្រេល រដា្ឋាភិបាល 
បាន គ្រេង ទកុ ថា មានកណំើន 
ប្រេមាណ ៦,៥ភាគរយ។ ការ-  
ធា្លាក ់ចុះ ន្រេះ ដោយ សារ ត្រេ បញ្ហា 
ជំងឺ កូវីដ១៩។ ទោះ យ៉ាង ណា 
ការ ធា្លាក់ ចុះ ខា្លាំង ន្រេះ  មិន ម្រេន  
សម្រេប់ ត្រេ ប្រេទ្រេស  កម្ពុជា ទ្រេ 
ប្រេទ្រេស ផ្រេស្រេងៗនៅ លើ ពិភព លោ ក  
ក៏ មាន អត្រេ អវិជ្ជមាន ដូច គ្នា ដ្រេរ ។

ឯកសារ ដដ្រេល ន្រេះ សរស្រេរ 
ថា៖«ទោះ យ៉ាង ណាក្ដតីាម របា យ- 
ការណ៍ កំណើន ស្រេដ្ឋកិច្ច ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២១ ត្រេូវ បាន រំពឹង ថា 
អាច ងើប ឡើង វិញ  ក្នុង អត្រេ 
កំណើន៣,៥ ភាគរយ ដោយ- 
សារ ការ រំពឹង ទុក  ន្រេ ការ ងើប- 
ឡើង វិញ យឺត  ន្រេសកម្មភាព 
ស្រេដ្ឋកិច្ច ជា ពិស្រេស ការ ងើប- 
ឡើង ក្នុង កម្រេិត ទាប  ន្រេ តម្រេូវ- 
ការ ខាង ក្រេ  និង ទំនុក ចិត្ត ទីផ្រេសារ  
ក្នុង ស្រេុក»។ វិស័យ សំខាន់ៗ  
ដ្រេល នឹង ងើប ឡើង វិញ នៅ ឆ្នាំ  
២០២១ រមួ មាន វសិយ័ កសកិម្ម  
ដ្រេល ត្រេវូ  រពំងឹ ថា  នងឹ ងើប ឡើង 
វិញ ក្នុង អត្រេ ១,៦ ភាគរយ 
ឧស្រេសាហកម្ម ៤,១ភាគរយ វិស័ យ  
ស្រេវាកម្ម  ៣,៦ ភាគរយ ។

ប្រេឈម មខុ នងឹ ផលប៉ះ ពាល ់
បណា្តោល មក ពី ជំងឺកូវីដ១៩ 
រាជ  រដា្ឋាភិបាល គ្រេង នឹង កាត់- 
បន្ថយ ការ ចំណាយ តាម   វិស័យ 
និង តាម ក្រេសួង សា្ថាប័ន របស់ 
រដ្ឋ។ ក្នងុ នោះរដា្ឋាភបិាល គ្រេ ង   
កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ សម្រេ ប់ 

វិស័យ រដ្ឋបាល ទូទៅ ក្នុង អត្រេ 
៦,៤ ភាគ រយ ធៀប នឹង ច្រេបាប់  
ថវកិា សម្រេប់ វសិយ័ ន្រេះ នៅ ឆ្នា ំ
២០២០ឬ មាន ទំហំ ១,៩៩ភា គ-  
រយ ន្រេ ផលិត ផល ក្នងុ ស្រេកុ សរុ ប ។

សម្រេប់ វិស័យ សង្គម កិច្ច 
រដា្ឋាភិបាល គ្រេង ចំណាយ  ៦, ១  ៤  
ភាគរយ ន្រេ ផលតិ ផល ក្នងុ ស្រេ ុក 
សរុប ដ្រេល ថយចុះ  ១១ ,៣ 
ភាគរយ  ន្រេ ការ ចំណាយ ធៀប 
នឹ ង ច្រេបាប់ហិរញ្ញវត្ថឆុ្នា២ំ០ ២ ០ ។ 
ក្នុង វិស័យ ន្រេះ រដា្ឋាភិបាល  នឹង 
ផ្ដោត ការ យក ចិត្ត ទុកដាក់ លើ 
ជីវភាព  និង សុខុមាលភាព សង្គ ម 
តាម រយៈ ការ គំទ្រេ ដល់ កម្មវិធី 
មូលនិធិ  សមធម៌បន្ត គំទ្រេ គោ ល - 
នយោបាយ ជាតិ គំពារ សង្គម 
ជាពិស្រេស ក្នងុ បរិបទ ជំងឺ កូវីដ១ ៩ ។

ដោយ ឡ្រេក សម្រេប់ វិស័យ 
ស្រេ ដ្ឋកិច្ច រដា្ឋាភិបាល គ្រេង 
ចំណាយ ប្រេមាណ៦,៤២  ភាគ- 
រយ ន្រេ ផលិតផល ក្នងុ ស្រេកុ សរុ ប 
ដ្រេល ថយ ចុះ  ៥,៣ភាគរយ 
បើ ប្រេៀប ធៀប ទៅ នឹង ច្រេបាប់ 

ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០២០។ ខ្ទង់ 
ថវិកា ន្រេះ  នឹង ចំណាយ ដើម្រេបី  
បន្ត ពន្លឿន ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម 
ស្រេដ្ឋកិច្ច បង្កើន ភាព ប្រេកួត- 
ប្រេជ្រេងដោយ គំទ្រេ វិស័យ ឯកជ ន 
និង បន្ត ការ វិនិយោគ សាធា - 
រណៈ ។ ឯកសារ ដដ្រេល បញ្ជា ក់ 
ថា៖ «ចំពោះ កញ្ចប់ ថវិកា សម្រេ ប់ 
អន្តរាគមន៍ លើផល ប៉ះ ពាល់ ពី 
ជំងឺ កូវីដ១៩រួ មមាន ការ ផ្ដល់ ការ - 
បណ្ដុះ បណា្តោលជនំញ វជិា្ជាជវីៈ 
ដល ់កម្មករ ការ ផ្ដល ់ការ ឧបត្ថម្ភ 
ដល់ កម្មករ ក្នុង ព្រេល រោង ចក្រេ 
ព្រេយួរការងារ កម្មវិធី សាច់ ប្រេក់ 
ពលកម្ម និង ការ ផ្ដល់ ជំនួយ សង្គ ម 
ដល់ ប្រេជាពលរដ្ឋ ងាយ រង គ្រេះ  
ជា ដើម ត្រេូវ បាន គ្រេង ដោយ- 
ឡ្រេក ក្នងុ ក្រេប ខ័ណ្ឌន្រេ កា រ ចំណា  យ 
មិន ទាន់ ប្រេង ច្រេក របស់ រាជ - 
រដា្ឋាភបិាល ដើម្រេប ីរៀ បច ំគម្រេង 
សម្រេប់ អនុវត្ត នៅ ក្នុង ផ្ន្រេក 
ចំណាយ មូលធន »។

ចំពោះ បុគ្គលិក រដ្ឋ  ការ ជ្រេើស- 
រីស មន្ត្រេី ក្រេប ខ័ណ្ឌ ថ្មី  ត្រេូវ ធ្វើ 

ឡើង មិន ឲ្រេយ លើស ពី ចំនួន មន្ត្រេី 
ដ្រេល ចលូនវិត្តនហ៍ើយ សន្ទ ស្រេស ន ៍
បៀវត្រេស រម៍លូដា្ឋាន កម្រេតិ ប្រេក-់ 
បំណាច់ មុខ ងារ របស់ មន្ត្រេី រាជ - 
ការប្រេក់ ឧបត្ថម្ភ មន្ត្រេី ជាប់ កិច្ច - 
សន្រេយា ប្រេក់ សោធន ត្រេូវ រក្រេសា 
ស្មើ នឹង កម្រេិត ឆ្នាំ២០២០។ ការ  - 
ផ្ដល់ ប្រេក់ ឧបត្ថម្ភ ដល់ មន្ត្រេី- 
រាជការ សម្រេប់ ពិធី បុណ្រេយ ចូល- 
ឆ្នាំ ខ្ម្រេរ និង បុណ្រេយ ភ្ជុំ បិណ្ឌ  ដ្រេល 
មាន ចំនួន ៥មុឺន រៀល ក្នុង  ១ 
នក់ ត្រេូវ បាន ផា្អាក សម្រេប់ ឆ្នាំ 
២០២១។

លោកហុង វណ្ណៈ អ្នក ស្រេវ - 
ជ្រេវ ស្រេដ្ឋកិច្ច  ន្រេ រាជបណ្ឌិត្រេយ- 
សភា កម្ពុជា  ថ្ល្រេង ពី ម្រេសិល មិញ 
ថា ផ្រេន ការ ថ វិកា របស់ រដា្ឋាភិបា ល 
បាន គតិ គរូ ដល ់ផល ប៉ះ ពាល ់ព ី
ជំងឺ កូវីដ១៩ ដ្រេល អាច មាន 
រយៈ ព្រេល វ្រេង។ លោក ថា មន្ត្រេី 
រដា្ឋាភិបាល មិន ត្រេមឹ ត្រេ មិន ទទួ ល- 
បាន ការ ដំឡើង  ប្រេក់ ខ្រេ ទ្រេ ពួក- 
គត ់ថ្រេម ទាងំ ចណំាយ ប្រេក ់ខ្រេ 
ផា្ទាល់ ខ្លួន  ដើម្រេបី ចូលរួម ប្រេឆំង 
នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩។ 

លោកបាន  បន្ត ថា  វា៉ាក់សំាង 
ប្រេឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩គឺ ជា កតា្តា 
កំណត់ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្រេយ កំណើន 
ស្រេដ្ឋកិច្ច ងើប ឡើ ង  វិញហើយ 
ការ គ្រេង ទកុ ថា  កំណើន ស្រេដ្ឋ- 
កិ ច្ច  កម្ពជុា ងើ ប  ឡើង បាន  ៣,៥  
ភាគ រយ នោះ វា ជា ការ ពិបាក 
បន្តិច  ប្រេសិន បើ ជំងឺ កូវីដ បន្ត 
រហូត ដល់ ចុង ឆ្នាំ២០២០  
ដោយ គ្មាន វា៉ាក់សំាង។ លោក 
បន្ត ថា វសិយ័ ទ្រេសចរណ ៍ដ្រេល 
រងគ្រេះ ខា្លាំងគឺ ជា វិស័ យ   ដ្រេល 
ពិបាក នឹង ងើប ឡើង វិ ញខណៈ 
កមា្លាងំ  ផលិតកម្ម អា ច ងើប ឡើង - 
វិញ នៅឆ្នាំ២០ ២ ២ ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

កំពង់ ស្ពឺ ៈ លោក វុី សំណាង 
អភបិាលខ្រេត្ត កពំងស់្ពបឺាន ឲ្រេយ ដងឹ 
កាលពី ម្រេសិលមិញ ថា សមត្ថកិច្ច 
កំពុង បន្ត សុើប អង្ក្រេត រ កម្រេ ខ្លាង 
ដ្រេល នៅ ពីក្រេយ ទីតាំង ផលិត 
បារី មា៉ាក ៥៥៥ ក្ល្រេងកា្លាយ របស់ 
ជន ជាតិ ចិន ខណៈ ជនជាប់ សង្រេស័ យ 
ពី ២ ទៅ ៣ នក់  កំពុង ត្រេូវ បាន  
ឃាត់ខ្លួន សួរនំ។

កាលពី ថ្ង្រេទី ១១ មិថុន សមត្ថ - 
កិច្ច ខ្រេត្ត កំពង់ ស្ពឺ និង ក្រេុម មន្ត្រេី ពី 
នយកដា្ឋាន ប្រេឆំង ផលិតផល 
ក្ល្រេងកា្លាយ របស់ ក្រេសួង មហាផ្ទ្រេ 
បាន ចុះបង្ក្រេប ទីតាំង ផលិត បារី 
មា៉ាក៥៥៥ក្ល្រេង កា្លាយ របស់ ជន ជា តិ 
ចិនស្ថិតនៅ ក្នុងភូមិ ច្រេក ឃុំ អូរ 
ស្រេុក ភ្នំស្រេួច ដោយ រឹបអូស បាន 
បារី ជាង ១ពាន់ បិ៊ក មា៉ាសីុន ផលិ ត 
បារី ២ គ្រេឿង និង សមា្ភារ ផ្រេស្រេងៗ 
មួយ ចំនួន ទៀត។

លោក វុី សំណាង បាន ប្រេប់ 
ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ង្រេ អាទិត្រេយ ថា 
ក្រេយ ការចុះ បង្ក្រេបជន ជាប់ 
ពាក់ព័ន្ធ ចនោ្លាះ ពី ២ ទៅ ៣ នក់  
( ជា ជន ជាត ិចនិ)ត្រេវូ  បាន ប ញ្ជនូ 
ភា្លាមៗ មក ក្រេសួងមហាផ្ទ្រេ។ លោ ក 
បន្តថា ក្រេយ ពីសាកសួរចប់ 
ពួក គ្រេ ទាំង នោះ ត្រេូវ បាន ប ញ្ជូន 
ត្រេឡប់ មក ខ្រេត្ត កំពង់ ស្ព ឺវិញ ហើ យ  
ដើម្រេបី ឲ្រេយ សមត្ថ កចិ្ច ចាតក់ារ បន្ត។ 
លោក បន្ថ្រេមថា សមត្ថ កិច្ច បាន 
សាក សួរ  ជន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ទាំង- 
នោះដើម្រេប ីស្វ្រេងរក ម្រេ ខ្លាង ខណៈ 
លោកមិនអាច បញ្ជាក់ ល  ម្អិ ត អ្វី 
បន្ថ្រេម ទៀត បាន ទ្រេ ព្រេះ ស្ថិត 

ក្នងុ ការសុើប អង្ក្រេត។ « យើង កំពុ ង 
ខិតខំ ស្រេវជ្រេវរក  ម្រេ ខ្លាង អាច 
មាន ២ ទៅ ៣នក់ ដ្រេលជា អ្នក 
នៅ ពីក្រេយ ពិត ប្រេកដ »។

បើ តាម លោក វុី សំណាង បារី 
ដ្រេល បាន ផលតិ ក្នងុ ទតីាងំ ន្រេះ គ ឺ
សម្រេប់ នំ ច្រេញ ទៅ ប្រេទ្រេស ចិន 
ដោយ មិន បាន ច្រេក ចាយ លក់ នៅ 
ក្នុង ប្រេទ្រេស កម្ពុជា នោះ ទ្រេ។ 
លោក ថា ៖«បារី ទំាង ន្រេះគត់ ទើ បត្រេ 
ផលិត...រឿង វា អី៊ច្រេះ ទ្រេ គឺ ទាក់ទ ង  
នឹង ការបើក ទីតំាង ន្រេះខ្ញុ ំសន្ន ិដា្ឋា ន  
ថា ដោយសារត្រេ ប្រេទ្រេ ស យើង 
ន្រេះ វត្ថុធាតុ ដើម ក្នុងស្រេុក យើង 
ន្រេះ មាន តម្ល្រេ សម ល្មម ដ្រេល 
អាច ផលិត បាន ទើប គត់ ជ្រេើស - 
រីស កម្ពុជា។ គ្រេន់ ត្រេ ទីតាំង ន្រេះ 
ខសុ មយួ ដោយ មនិ បាន សុចំ្រេបាប ់ 
អនុញ្ញាត គឺខុស ច្រេបាប់»។

លោក សម សាមួន ស្នងការ 
នគរ បាល ខ្រេត្ត កំពង់ ស្ពឺថ្ល្រេង  ពី 
ម្រេសិល មិញ ថា កាល ពី ចុះ បង្ក្រេប 
ភា្លាមៗ គឺមាន មនុស្រេស ជាប់ ពាក់ - 
ពន័្ធ ចនំនួ៧នក ់ត្រេវូបាន ហៅ ទៅ 
សួរនំ។ បុ៉ន្ត្រេ ក្រេម នីតិវិធី ន្រេ កា រ- 
សុើបអង្ក្រេត ន្រេះ លោកមិន អាច 
ធ្វើការ អតា្ថា ធបិ្រេបាយ អ្វ ីបន្ថ្រេម ទៀត 
ទ្រេ។ លោក ថា៖«ការ បង្ក្រេ ប ន្រេះ 
គឺ ដឹកនំ ដោយ  មន្ត្រេី ន្រេ ក្រេសួង 
មហាផ្ទ្រេ ខាង សមត្ថ កិច្ច ខ្រេត្ត 
គ្រេន់ ត្រេ ចូលរួម សហការ បុ៉ណ្ណោះ ។ 
ចំពោះ វត្ថុតាង គ្រេ កំពុង យក 
សំណាក បារី ទំាងនោះ ទៅ ពិសោ  ធ 
នៅ ភ្នំព្រេញ ដើម្រេបី ដឹង ពី សារ  - 
ធាតុ ផ្រេស្រេងៗ នៅ ក្នុង ហ្នឹង ប៉ុន្ត្រេ 
លទ្ធផល យ៉ាង ម៉្រេច នោះ  មិន ទាន់ 
ដឹង ទ្រេ»៕

សមត្ថកិច្ចកំពុងសុើបរកមេខ្លោង
ផលិតបារី៥៥៥ក្លេងក្លោយរបស់ជនជាតិចិន

រដ្ឋាភិបាលនឹងកត់បន្ថយករចំណាយគេប់វិស័យ...

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីហុ៊ន ស្រន  ។ រូបថត SPM

អភិបាល...

លោក ឃួង ស្រង អភិបាលរាជធានីភ្នពំ្រញក្នងុកម្មវិធីកន្លងមក។ រូបថត ហុង មិន



ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

សុ ទ្ធ  គឹម សឿន

រតនគិរី : អ្នក យ កព័ ត៌មា ន   ទូរ ទសៃសន៍ 
បុ៉ស្ដិ៍ លៃខ ៣  បៃចំា ខៃត្ត រតន គិរី មា្នាក ់ បាន ស្នើ 
សុ ំពនៃយា រ ចលូ ខ្ល ួនប ំភ្ល ឺនៅត ុលាការ  បនា្ទា បពី់ 
ពៃះរាជអា ជ្ញា រង  នៃ អយៃយ ការ អម សា លា- 
ដំ បូង ខៃត្ត លោក រា៉ា បូ រា៉ាន់ ឌី បាន ចៃញ 
ដីកា កោះឲៃយ ចូល បំភ្ល ឺនៅ ថ្ងៃច ន្ទនៃះ   ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ប ទ ញុះ ញង់ ឲៃយ បៃពៃតឹ្ត បទ ឧកៃដិ្ឋ- 
ជ អាទិ៍  ប៉ុន្តៃ តៃូ វ បាន សា មីខ្លួ ន បដិសៃ ធ 
និ ង កំពុងរ កមៃ ធាវីសិ កៃសាឲៃយចៃបា ស់។

តាម ដីកា កោះ របស់ លោក  រា៉ា  បូរា៉ាន់ ឌី 
ចុះ ថ្ងៃទី៣  ខៃ មិថុនា  ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
ទទួល បាន ពី សបា្ដាហ៍ មុន បានអញ្ជើញ 
ឈ្មោះ  ផល  ដាំ  ភៃទ បៃុស  អាយុ ៥២ ឆ្នាំ 
ជន ជតិ ខ្មៃរ ជ ជន សងៃស័យ ឲៃយ  ចូល មក 
អយៃយ ការ អម សា លាដំ បូង ខៃ ត្តរ ត ន គិរី  
( បន្ទប់ អកៃសរ-ខ)នៅ ថ្ងៃទី ១៥  ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០២០  វៃលា ម៉ោង ៩ ពៃឹក  ដើមៃបី ចូល 
មក បភំ្ល ឺព ីដណំើ ររឿង បណ្ដងឹ របស ់ឈ្មោះ  
ពធុ  ដា នី ភៃទ បៃសុ  ប្ដងឹ ពីបទ«ញុះ ញង់ ឲៃយ 
បៃពៃឹត្ត បទ ឧកៃិដ្ឋ ជ អាទិ៍ »។

ដីកា បន្ត ថា  សាមី ខ្លួន តៃូវ អញ្ជើញ មក 
តាម ដីកាកោះ  នៃះ  ឲៃយ បាន ទាន់ ពៃល តា ម   
កាល បរិច្ឆៃ ទ ដូច បាន កំណត់ ខាងលើពៃ ម- 
ទាងំ យក មក នវូ ឯក សារ ផៃសៃង ៗ ពា កព់ន័្ធ 
មក ជ មួយ ផង  បៃសិន បើ មាន។

លោក  ផល  ដាំ  អ្នក យក ព័ត៌ មាន ទូរ- 

ទសៃសន៍ ប៉ុស្ដិ៍ លៃខ ៣ បៃ ចាំខៃ ត្ត រតនគិ រី 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ពី ចុងស បា្ដាហ៍ ម ុន  ថា 
លោក សោក សា្ដាយ នៅ ពៃល ដឹង ថា លោក  
ពុធ ដា នី បាន ប្ដឹង លោក  ពីប ទញុះ ញង់  
ឲៃយ បៃពៃ ឹត្ត បទ ឧកៃដិ្ឋ ជ អាទិ៍  ខណៈ លោក 
មិន បាន បៃពៃឹត្ត ដូច ការ ចោទ ផង នោះ។ 

លោក បន្ត ថា  លោក បាន មនិទា នប់ា ន 
ដឹង ចៃបាស់ ពី ដើម ហៃតុ នៃ ចោទ បៃកាន់នៃះ  
ទៃ ដោយ  គៃន់តៃ  នៅចាំ ថា កន្លងមក  
លោក បាន ផៃស ព្វ ផៃសាយ ពី ករណី រំលោភ ដីធ ្លី 
នៅ ទីតាំង គមៃង ពៃ លាន យន្តហោះ 
ខៃត្ត រត នគរីិ  ដោយលោ កបាន សមា្ភា សជ- 

មួយព លរដ្ឋ ដៃល និយាយ រិះគ ន់  អាជ្ញាធ  រ 
រឿង មនិ ពៃម ដោះ សៃយ ទនំាស ់ដធី្ល ីជនូ 
ពលរ ដ្ឋ និង បណ្ដោយ ឲៃយ មាន ការ រំលោភ 
យក ដី ពៃ លា នយន្ត ហោះ ថៃម ទៀត ។

លោក  ផល  ដាំ  បញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុំ មិន 
ដៃល សា្គាល់ ឈ្មោះ ពុធ  ដា នី ទៃ  កន្លង មក 
ប៉នុ្ដៃ ខ្ញុ ំទើបសៃវជៃវ ដងឹ ថា ពធុ ដា ន ីជ 
អភិ បាល រង កៃុង បាន លុង។ឥឡូវ នៃះ ខ្ញុំ 
កពំងុ រៀបចំ ឯក សារ ពា ក ់ពន័្ធ នានា ជុវំញិ 
សំណុំ រឿង នៃះ ហើយក៏ កំពុង សៃវ ជៃវ 
ស្វៃ ងយល់ ពី សាច់ រឿង  និង ដើម ហៃតុ ឲៃយ 
បាន ចៃបាស់ លាស់ ដៃរ។ លើស ពីនៃះ ខ្ញុំ ក៏ 

កពំងុ ស្វៃង រក មៃធាវ ីដើមៃបី ជយួ ក្នងុ រឿងក្ដ ី
នៃះ  ពៃះ ខ្ញុំ មិន ទាន់ យល់ នូវ អ្វី ដៃល ជ 
ការ ចោទ បៃកា ន ់មក លើ រូប ខ្ញុំ នៃះ ទៃ» ។

 កាល ពី មៃសិលមិ ញ លោក  ផល  ដំា  បាន 
បញ្ជាក់ បន្ថៃម ថា ករណី នៃះ  លោក បាន 
ដាក់ ពា កៃយ សំុ ពនៃយារ ពៃល ចូល ខ្លនួ រួច ហើយ  
កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃ សបា្ដាហ ៍មនុ  ដើមៃប ីសកិៃសា 
ព ីការ ចោទ បៃកាន ់នៃះ  ដោយ សារ លោក 
ទើប នងឹ ដងឹ តាម រយៈ ដកីា នៃះ  ខណៈ មនិ 
បានបញ្ជាក់ ពី ទី តាំង  និង ពៃល វៃលា 
ចៃបាស់ លាស់ ។ 

 លោក ពុធ  ដា នី អភិ បាល រង កៃុង បាន- 
លងុ  នងិ ជ ដើម បណ្ដងឹ  មនិ អាច ទាក ់ទង  
សុំ ការ បញ្ជាក់ ជុំវិញ ការប្ដឹង លោក  ផល 
ដា ំអ្នក យក ពត័ ៌មាន ទរូ ទសៃសន ៍ប៉សុ្ដិ៍ លៃខ 
៣  បៃចំា ខៃត្ត រតន គិរី បាន ទៃ ដោយ ទូរស័ ព្ទ 
លោក គ្មោន អ្នក ទទួល ។

លោក កុល  ផាន់ ណា បៃធាន មន្ទរី ព័ត៌- 
មាន ខៃត្តរ ត នគរិ ីបាន ថ្លៃង កាល ពសីបា្ដា ហ៍  
មុន ថា  លោ ក បាន ទ ទួល ព័ត៌មា ន នៃះ  
តៃលោ ក មិនទាន់ បានដឹង ព ីមលូ ហៃត ុនៃ 
ការប្ដឹង គ្នា ទៃ។ លោក បា នជំរុញ ឲៃយ ភាគី 
ទំាង២ ដោះសៃ យ  គ្នា កៃ  បៃព័ ន្ធ តុ លា- 
កា រ  ចៀសវា ង ចំណាយ នៅ តុលាកា រ។

លោក  ផាន ់ណា  បញ្ជាក ់ថា៖  «ការ ពតិ 
ខ្ញុ ំមិន យល់ថា  កា រ កោះ ហៅ នៃះ គឺជ ការ- 
គំរា ម កំហៃង ឬ ប៉ះពា ល់ សិទ្ធិ សៃរី ភាព  
សា រព័ត៌ មា ន ទៃ  ពៃះ  បុគ្គលមា្នា ក់ៗ គៃ 

មាន កិត្តិ យស  កៃរ្ដិ៍ឈ្មោះ  របស់ គៃ  អ៊ីចឹង 
បើ បង ប្អូន អ្នក កាសៃត  យើង ផៃសព្វ ផៃសាយ  
មាន វិ ជ្ជាជី វៈ និ ង  កៃម សីល ធម៌ អ៊ី ចឹង ខ្ញុំ 
មនិ ជឿ ថាគៃ  ប្ដងឹ យើង ទៃ ហើ យ បើ យើង 
មាន ភស័្ត ុតាង គៃប ់គៃន ់យើង ក ៏មនិ ភតិ- 
ភ័យ អ្វី ដៃរ..។

លោក  ណុប  វី នា យក បៃតិប ត្តិ សម្ព័ន្ធ 
អ្នក សារ ពត័ ៌មាន  កម្ពជុ(CAMBO-JA)
បាន ថ្លៃង  ថា  ការប្ដងឹ អ្នក សា រព ័ត ៌មា ន  នៃះ 
គឺជ ការ រំលោ ភ លើ សិទ្ធិសៃ រីភា ព ពៃះ 
អ្នកសា រ ព័ត៌ មាន ជ  អ្នកសរសៃ រ ព័ត៌មា នឬ  
ផៃសព្វ ផៃសាយ  ព័ ត៌ មាន។ តាម ចៃបាប់ ស្ដពីី របប  
សារព័ ត៌មា ន បៃសិន  អ្នក សារ ព័ ត៌មា ន 
សរសៃ  រឬ ផៃសព្វ ផៃសាយ បញ្ហា អ្វមួីយ មិនទា ន់ 
ចៃបាស់លា ស់  អ្ន ក ពាក់ព័ន្ធ ទំាង នោះ គួរ តៃ 
ប ំភ្លឬឺ សរ សៃរ លខិតិ មក អង្គ ភាព ព ័តម៌ាន 
នោះ ឲៃយបំ ភ្លឺឡើ ង វិ ញ ។

 លោ ក   ថា៖«ករណី នៃះ  ជការ រំលោភ 
លើ សទិ្ធសិៃរភីា ព  របស់  អ្ន ក សារព័ តម៌ា ន 
បើ ពាក់ ព័ន្ធ ការស រសៃរ ព័ត៌ មាន  យើង តៃវូ 
តៃ  យក ចៃបាប់ ព័ត៌ មាន មក ដោះ សៃ យមិ ន- 
មៃន  ដោះសៃ យ តា ម បៃព័ ន្ធតុ លាកា រ ទៃ។ 
បើអ្នក សា រពត័ ៌មានសរសៃរ អ្វ ីបន្ដ ិចគៃប្ដងឹៗ  
អ៊ីចឹ ង  គ្មោន អ្នកសា  រ ព័ត៌មា ន ណា ហ៊ាន 
សរសៃរ អត្ថ បទ ពី ភាព អសក ម្ម របស់  
មន្តៃី ទៃ ហើយ មន្តៃី ខិ ល ខូច កាន់ តៃ  
ស បៃបា យ  ចិ ត្តនឹង បៃពៃឹត្ត អំពើ ពុក រលួ យ 
ថៃម ទៀត ផង»៕

 
ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញៈ បុរស ជនជតិខ្មៃរ ២ 
នាក់ អាយុ ពី ២២ -២៩ ឆ្នាំ  រស់នៅ 
ខៃត្ត កំពង់ ចាម  តៃូវបាន ធ្វើតៃស្ដ 
ឃើញ វជិ្ជមាន ជំងឺ កូ វដី ១៩ កាល ព ី  
ថ្ងៃទី ១៣ មិថុនា  បនា្ទាប់ពី ពួកគៃ  
រួមទាំង អ្នក ដំណើរ  ៤៤ នាក់ ទៀត  
ទើប ធ្វើ ដំណើរ មកពី ឥណ្ឌូ នៃសុី 
ដល ់កម្ពជុ បាន ១ថ្ងៃ ។ ករណ ីនៃះ 
មន្តៃ ី WHO  សរសើរ កម្ពជុ ថា  បាន-   
បន្ត ឆ្លើយ តប យា៉ោង ល្អ ចំពោះ ការ- 
នាំ ចូល ជំងឺ ទាំង ២ករណី ថ្មី នៃះ។ 

ពី មៃសិលមិញ  កៃសួង សុខាភិ- 
បាល  បៃកាសថា  អ្នកជំងឺ ថ្មី ចំនួន 
២  នាក់  ដៃល តៃូវបាន បញ្ជូនទៅ 
សមៃក ពៃយា បាល នៅ មន្ទីរពៃទៃយ 
មិត្តភាព ខ្មៃរ -សូវៀត នៅ រាជធានី 
ភ្នំពៃញ  គឺ បានធ្វើឱៃយ ការរកឃើញ 
អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ កម្ពុជ 
កើន ដល់ ១២៨ នាក់  ក្នុងនោះ 
ជសះសៃបើយ វិញ ចំនួន ១២៥ 
នាក់  និង គ្មោន អ្នកសា្លាប់។ 

 កៃសួង សខុាភបិាល បញ្ជាកថ់ា  
បុរស ជនជតិខ្មៃរ ទាំ ង ២នាក់  
បានធ្វើ ដណំើរ តាម ជើង ហោះ ហើរ  
ដៃល បាន ដឹក អ្នក ដំណើរ  ចំនួន 
៤៦ នាក់។ ក្នុងនោះ មាន  ជនជតិ 
ខ្មៃរ ៤២ នាក់ និង ជនជតិ ឥណ្ឌូ នៃ-  

សុី ៤ នាក់  ដៃល បានធ្វើ ដំ ណើរ 
តៃង់  មកពី បៃទៃស ឥណ្ឌូ នៃសុី។ 

 សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ 
កៃសួង លើកឡើងថា ៖« អ្នក ដំណើរ  
ចនំនួ៤៤ នាក ់ដៃលមាន លទ្ធផល 
តៃស្ដ អវជិ្ជមាន វរីសុ កវូដី១៩  តៃវូ- 
បាន ដាកឱ់ៃយ ធ្វើ ចតា្តា ឡ ីសក័ ១៤ ថ្ងៃ  
នៅ មណ្ឌល ច តា្តា ឡី ស័ក ជម្ពូ វន្ត  
មណ្ឌល ចតា្តា ឡ ីសក័ នៅតាម ខៃត្ត 
ដៃល បុគ្គល រស់នៅ  និង សណា្ឋា- 
គរ មួយ ក្នុង ភ្នំពៃញ  ដើមៃបី តាម- 
ដាន សុខភាព បន្ត ទៀត»។ 

ព ីមៃសិលមញិ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ មនិ អាច    
ទាក់ ទងសុំ ការ បញ្ជាក់  ពី លោក-   
សៃឱី វណ្ណឌនី  នងិ លោក សៃ ីយក់  
សមៃបត្តិ  ជ កៃុមមន្តៃី នាំពាកៃយ កៃ- 
សួង សុខាភិបាល បានទៃ  ដោយ  
ទរូសព័្ទ មនិអាច ទាកទ់ង បាន  ហើយ   
ពួកគត់ក៏ ពុំទាន់ បាន ឆ្លើយ តប 
សំណួរ តាម បៃព័ន្ធ តៃឡៃ កៃម។ 

 លោកសៃី  Li Ailan បៃធាន 
អង្គការ សុខភាព ពភិពលោក បៃចំា   
កម្ពជុ   សរសៃរ  ក្នងុ បៃពន័្ធ Twitter 
ខ្ល ីថា ៖«កម្ពជុ នៅតៃ បន្ត រកឃើញ 
នងិ ឆ្លើយតប ចពំោះ ករណ ីក ូវដី ១៩   
ដៃល បាន នាំចូល បន្ថៃម ទៀត ។ 
វធិាន ការ នានា នៅតាម ពៃដំៃន  មាន   
សារៈសំខាន់ សមៃប់ ដំ ណាក់- 
កាល បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ។ ករណ ីថ្ម ីចនំនួ 
២បាន រាយការណ៍ ទៅ អង្គការ 

សខុ ភាព ពិភពលោក កាលពី ចុង- 
សបា្តាហ ៍។ សមូ កោត សរសើរ យា៉ោង  
ខា្លាំង ចំពោះ សកម្មភាព ឆ្លើយតប 
បាន ល្អដៃល កំពុង តៃូវបាន ធ្វើ- 
ឡើង នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជ»។ 

 រដា្ឋាភបិាល បៃកាស អនវុត្ត តាងំ- 
ពី ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា តមៃូវឱៃយ អ្នក ដំ- 
ណើរ ជន បរទៃស ទាំងអស់ លើក- 
លៃង អ្នក កាន ់លខិតិ ឆ្លង ដៃន កម្ពជុ  
តៃវូមាន លខិតិបញ្ជាក ់សខុ ភាព ថា   
គ្មោន ជំងឺ កូវដី១៩ ពី បៃទៃសសា មី  
និង តៃវូមាន ទឹក បៃក់ ធានា រា៉ាប់រង 
សុខភាព យា៉ោង តិច ៥ មុឺន ដុលា្លារ 
ទើប អាច អនុញ្ញាត ឱៃយចូល កម្ពុជ ។ 

 កាលពីសបា្ដាហ ៍មុន  រដា្ឋាភិ បាល  
បៃកាស គតិថ្លៃ សមៃប ់ជន បរទៃស   
ដៃល ធ្វើដ ំណើរ មក កម្ពជុ  នងឹតៃវូ 
ចៃញថ្លៃ ពៃយាបាល ដោយ ខ្លួនឯង 
ក្នុង ករណី មាន ផ្ទុក ជំងឺ កូ វីដ១៩  
ការ ចណំាយ សមៃប ់ការធ្វើ ចតា្តា- 
ឡី ស័ក និង តម្លៃ ធ្វើតៃស្ដ ជដើម ។ 

សៃបពៃល កម្ពុជ នៅបៃឈម   
ការ នា ំចលូ ជងំពឺកីៃ បៃទៃសកៃ- 
សួងសុខាភិបាល  បាន អំពាវ នាវ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋបៃងុបៃយត័្ន ឱៃយបាន ខ្ពស ់ 
ដោយ បន្ត អនវុត្ត វធិានការ ការ ពារ 
ខ្លួន ដូចជ លាង សមា្អាត ដៃ ញឹក- 
ញាប ់ ពាក ់មា៉ោស ់នៅពៃល កណា្ដោស ់
ឬ ក្អក  និងរកៃសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព 
បុគ្គល  និង សង្គម៕

អ្នកយកព័ត៌មានសំុពន្យារព្លចូលបំភ្លតុឺលាការខណៈមានដីកាឲ្យបំភ្លកឺរណីញុះញង់

សាលាដំបូងខេត្តរតនគិរី នាពេលបច្ចបុេបន្ន។ រូបថត សហ ការី

រកឃើញបុរសខ្មរ្២នាក់ទៀតវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�្ ធា ន� ្ ប់�្ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�្ ធា ន �្ ប់�្ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិស ល
អនុ�្ ធា ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

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

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកម្� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កម្� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌មា នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   គ្ហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

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

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

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�្ស�្ �លអក� រ វិរុទ្ធ 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្ករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ក្  ផ្� យ ពា ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�្ ធា ន�្ក� យកា �្តស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្ ធា ន�្ក� យកា �្ត

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

�្ ធា ន�្ន ក្រដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្ស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្ស
 �ុិល សោ ភ 

� យិកា ហិរញ� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្ ធា នគណន្យ្យៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្�  និងរច� គ្ហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�្ត្ត �ៀមរ ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តើការចរចាក្រៅតុលាការករណីបង្កឲ្រៅយរបួសឬស្លាប់អាចរួចទោសឬទ្រៅ?
គឹម សារុំ

ជារឿយៗ  គៃ សង្កៃត ឃើញ 
អ្នក បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស វាយ អ្នក- 
ដទៃ ឲៃយ មាន របសួ ស្នាម  ឬ  រហតូ 
ដល ់ស្លាប ់ ហើយ តៃវូ បាន កៃមុ- 
គៃសួរ ជន រង គៃះ ដាក់ បណ្តងឹ 
ប្តងឹ  ទៅ នគរបា ល ឬ ទៅ តុលា ការ 
ដើមៃប ីឲៃយ ចាប ់ខ្លនួ ជនបង្ក ។ ប៉នុ្តៃ 
ពៃលខ្លះ  ជន បង្ក បាន ចរចា ជា- 
មួយ កៃុម គៃួសរ ជន រង គៃះ  
កៃ ផ្លូវ តុលា ការ  ដើមៃបី គៃច ពី 
ទោស ទណ្ឌ ។ តើ  វធិ ីបៃប នៃះ អ្នក 
បៃពៃឹត្ត  អាច គៃច  ផុត ពី ផ្លូវ ចៃបាប់ 
បាន ទៃ ? ជំុវិញ បញ្ហា នៃះ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ បាន សមា្ភា ស  ជា មួយ  លោក  
មៃធាវី   ផុន  ធារិន   មាន ការិយា-
ល័ យ   មៃធាវីឈ្មោះ « ផុន  ធារិន»   
ស្ថិត នៅ បូរី ឌឺរ៉ូយា៉ា ល់ មៃ គង្គ  ផ្ទះ 
លៃខ ៧ ១    ផ្លវូ M 0 8  ភមូ ិខ្ទរ   សង្កា ត់ 
ពៃក លៀប   ខណ្ឌ ជៃយ ចង្វារ  
រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ដូច ខាង កៃម ៖   

ឧបមាថា  លោក (ក) បាន 
វាយ លោក (ខ)   ហើយ លោក 
(ខ) បាន ដាក់ ពាក្យ បណ្តងឹ  បុ៉ន្ត្  
លោក  (ក) ព្ម សង ជំងឺ ចិត្ត ទៅ 
ឲ្យ លោក (ខ) ដើម្បី បញ្ចប់ បញ្ហា។  
ករណី លោក (ខ) ទទួល យក 
សំណ ង ហើយ   តើលោក(ក)
អាច មិន ជាប់ បណ្តឹង ទ្ ?  

ករណី ខាង លើនៃះ  យើង សន្មត 
ថា   លោក(ខ) បាន ដាក ់ពាកៃយ- 
បណ្តងឹ ទៅ សមត្ថ កចិ្ច  មន្តៃ ីនគរ- 

បាល យុត្តិ ធម៌  ឬ  ទៅ អយៃយ ការ 
អម សលា ដំបូង រាជ ធានី    ឬ ខៃត្ត 
ក្នងុ នាម ជា ជន រងគៃះ។  យោង  
តាម មាតៃ៦  នៃ  កៃម នីតិ វិធី- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ “ការ ដាក់ ពាកៃយ 
បណ្តឹង ទាម ទារ ដោយ ជន រង- 
គៃះ  បុគ្គល គៃប់ រូប ដៃល បៃកាស 
ថា   ខ្លនួ ជា ជន រង គៃះ នៃ បទ- 
ល្មើ ស អាច ដាក់ ពាកៃយ បណ្តឹង 
បាន” ។   ក្នុង ន័យនៃះ    បណ្តឹង 
របស់ លោក (ខ)  បានធ្វើ ឲៃយមាន  
ចលនា លើ បណ្តងឹ ២ផៃសៃង គ្នា  គ ឺ
បណ្តឹង រដ្ឋបៃប វៃណី (ការ ទាម- 
ទារ សណំង ខចូ ខាត ឬ ជងំ ឺចតិ្ត)  
និង បណ្តឹង អាជា្ញា (សំដៅ លើ- 
ការ ផ្តនា្ទា ទោស ជនល្មើស) ។  
តាម មាតៃ  ២៥  នៃ កៃម នីតិ វិធី- 

ពៃហ្ម ទណ្ឌ “ជន រងគៃះ អាច 
លះ បង់ មិន  ធ្វើ បណ្តឹង  សុំ ទាម- 
ទា រសណំង   ឬ ដក ពាកៃយ បណ្តងឹ 
របស់ ខ្លួន ។ ការ លះ បង់  មិនប្តឹង  
និង ដក ពាកៃយ បណ្តឹង របស់ ជន- 
រង គៃះ  មិន អាច បញៃឈប់ ឬ 
ពៃយួរការ អនុវត្ត នៃ បណ្តឹង អាជា្ញា 
បាន  ទៃ ” ។   ក្នងុ ន័យ នៃះ ដៃរ  បទ- 
ឧកៃិដ្ឋ  ឬ បទ មជៃឈិម មិន អាច  
ដោះ សៃយ តៃមឹ សំណង ទៅ ជន 
រ ងគៃះ  ហើយ បញ្ចប់  បណ្តឹង 
អាជា្ញា បាន នោះ ទៃ ។ សរុប សៃច- 
ក្តី ម ក តាម អង្គ ហៃតុ ខាងលើ   
ទោះបី  លោក(ក) យល់ ពៃមសង  
សណំ ងជងំ ឺចតិ្ត ទៅ លោក(ខ)  
ក៏ ពិត មៃន   ប៉ុន្តៃ លោក( ក )  នៅ 
មិន ទាន់ រួច ផុត ពី បណ្តឹង អាជា្ញា 

នៅ ឡើយ ទៃ ។ 
 បើ លោក (ខ) មិន ប្តឹង  តើ 

នរណា  អាច មាន សិទ្ធ ិ ប្តងឹជំនួស  
លោក (ខ) បាន  ?ករណី មួយ 
ទៀត  ឧបមាថា   លោក (ខ) មានត្ 
កូន តូច មា្នាក់  ហើយ តូ្វ គ្ សមា្លាប់ 
គាត់ ។  តើកូ ន តូច រប ស់គាត់  មាន 
សិទ្ធ ិប្តងឹ បានទ្   បើលោក  (ខ) 
គា្មាន សាច់ ញា តិ  ផ្ស្ង? ក រណី 
ន្ះ   តើ នរណា អាច ជា តំណាង  
ប្តងឹ ឲ្យ គាត់  បាន ?  តើ ម្ ភូមិ   
ម្ឃំុ អាចជា តំណាង ប្តងឹ ជំនួស 
បាន ទ្ ?  

ក្នងុ  ករណី លោក (ខ)  មិន មាន 
អ្នក  ប្តឹង ជំនួសឲៃយ គត់   សំណួរ- 
សរួ ថា   តើ អ្នក ណា មាន សទិ្ធ ិប្តងឹ 
ជនំសួ ?នៅក្នងុ រឿង ពៃហ្ម ទណ្ឌ  
បុគ្គល គៃប់រូប តៃូវមាន កាត ព្វ- 
កិ ច្ច ធ្វើ បណ្តឹង បរិហារ  ចំពោះ 
បទ ឧកៃដិ្ឋ  ឬ បទ មជៃឈមិ ។   យោង 
តាម មាតៃ  ៤២  នៃ កៃម  នីតិវិធី - 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ  នងិ មាតៃ៥ ២ ៨   នៃ 
កៃម ពៃហ្មទ ណ្ឌ  អាជា្ញាធរ ស ធា- 
រ ណៈ  ឬ មន្តៃ ីគៃប់រូប ដៃលនៅ ក្នងុ 
ការ បំពៃញ មុខងរ របស់ ខ្លួន  
បាន ដឹង អំពី បទ ឧកៃិដ្ឋ  ឬ បទ- 
មជៃឈិម  តៃូវ តៃជូ ន ដំណឹង ភ្លាម 
ដល់  ពៃះ រាជ អាជា្ញា  ឬ មន្តៃ ីនគ រ- 
បា លយុ ត្តិធម៌ ។  អំពើដៃ ល មិន 
បាន ប្តងឹ បរិហារ  បទ ឧកៃដិ្ឋ ឬ  បទ- 
មជៃឈិម ដោយ អ្នក រាជការស- 
ធារណៈជា អាទិ៍    តៃវូ  ផ្តនា្ទា ទោស 
ដាក ់ពន្ធនាគរ  ព ី ១ ឆ្នា ំ  ទៅ ៣ ឆ្នា ំ 

ពនិយ័ ជា បៃក ់ព ី២ លាន  ទៅ ៦ 
លាន រៀល ។  តាម មាតៃ ៥ ២ ៨  
នៃ  កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ  រាល់ បុគ្គល 
ណា ដៃ លបាន ដឹង  ពីបទ ឧកៃិដ្ឋ  
ហើយ មិន បា នប្តងឹ ទៅតុ លា កា រ  
ឬ អាជា្ញាធ រ មាន សម ត្ថ កិច្ច  តៃូវ 
ផ្តនា្ទាទោ ស  ដាក ់ពន្ធនាគ រ  ព ី ១ 
ខៃ  ទៅ ១ ឆ្នាំ  ពិន័យ បៃក់  ពី  ១  
សៃន  រៀល  ទៅ ២  លាន រៀល។ 

 ក្នុង ករ ណី  លោក (ខ) គា្មាន- 
សាច់ ញាតិ  ហើយ មាន ត្ កូន 
តូច មួយ  តើកូ នតូច  ន្ះ អាច 
ប្តឹង បាន ដ្រ ឬទ្ ?  

ចៃបាប់ មិន បាន កំណត់លើ  អាយុ 
ក្នងុ ការធើ្វ បណ្តងឹ ទៅ សមត្ថ កចិ្ច 
ឡើយ  ។ អ្វីដៃ ល សំខាន់ ថា   តើ 
ក្មៃង តចូ នៃះ  អាច មាន ស្មោរត ី ឬ 
សមត្ថភ ព  គៃប់ គៃន់  ក្នុង កា រ 
ចូ លរួម នីតិ វិធី បណ្តងឹ ដៃរ ឬទៃ? 
ចៃបាប់ បាន ចង្អុ លបង្ហាញ  ហើយ  
ដូច កា រប កសៃយ ខាង លើ  មៃ- 
ភូមិ  មៃឃុ ំ ឬ សមត្ថ កចិ្ច ពាក ់ពន័្ធ  
តៃូវ ចូល រួម  ទប់ស្កា ត់ បទ ល្មើស  
ឬ ធ្វើ បណ្តងឹ បរិហារ ។  ក្នងុ ករណី 
កៃយ ពី ទទួល បណ្តឹង បរិហារ 
ព ីអនតី ិជន  ឬ អាជា្ញា ធរ មលូ ដា្ឋាន 
លើ ករណី ឃាតក ម្ម លើ លោក 
(ខ) ពៃះ រាជ អា ជា្ញា នងឹ កា្លាយ ទៅ 
ជា ដើម បណ្តងឹ អាជា្ញា  ហើយ មៃ- 
ភូមិ  ឬ មៃឃំុ អាច ធ្វើ ជាអ្ន ក តំណាង 
ឲៃយ ក្មៃង រង គៃះ ចូល រួម នីតិវិ ធី 
តុលា ការ  ដើមៃបី តំាង ខ្លនួ ជាដើ ម- 
បណ្តឹង រដ្ឋ បៃប វៃណី បាន  ៕ 

លោក ម្ធាវី ផុន ធារិន កាលពីព្លកន្លងមក ។ រូបថត សហ ការី

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំញ្ៈ  កៃ សងួ អបរ់ ំយវុ ជន នងិ កទីៃបា  
និង យូនី សៃហ្វ បាន ចៃញ ផៃសាយ នូវ កម្ម -  
វិធី និទាន រឿង ថ្ម ីមួយ  មាន ឈ្មោះ ថា «តី តី- 
និ ទាន រឿង »  ដើមៃបី លើក កម្ពស់ អក្ខរ កម្ម  
និង លើក ទឹក ចិត្ត កុមារ ឱៃយ អាន  ដោយ 
កៃសួង បញ្ជាក់ ថា  កម្ម វិធី និទាន រឿង ថ្មី 
នៃះ  នឹង ផ្តល់ នូវ ក្តី សងៃឃឹម  និង ក្តី រីក រាយ 
ដល់ កុមារនិង គៃសួរ នៅ ក្នងុ ដំណាក់ កា ល 
នៃ ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ដៃល 
កុមារ ទាំង អស់ តៃូវ បាន តមៃូវ ឱៃយ សិកៃសា 
នៅ តាម ផ្ទះ ។

នៃះ បើ តាម សៃក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន រួម  
រវាង  កៃ សួង អប់រំ និង យូនី សៃហ្វ ដៃល បា ន  
ផៃសព្វ ផៃសាយ កម្ម វធិ ីន ិទាន  រឿង ថ្ម ី សមៃប ់
កុមារ នៃះ  កាល ពី ថ្ងៃទី ១៣  ខៃមិថុនា  ។ 
សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌មា ន  ឲៃយ ដឹង ថា  កម្ម - 
វធិ ីនទិាន រឿង ថ្ម ីនៃះ  ជា ខៃសៃ វដីៃ អ ូថត ទកុ 
ជា មុន មាន ចំនួន  ១២  វគ្គ  ដៃល មួយ វគ្គ 

មាន រយៈ ពៃល ៣០  នាទ ី តៃវូ បាន ផលតិ 
ទៃបើង  ដើមៃបី អប់រំ រួម ទាំង ផ្តល់ ការ កមៃសាន្ត 
ដល ់កមុារ  នងិ គៃសួរ ។   ក្នងុ វគ្គ ន ីមយួៗ  
ក៏ មាន បញ្ចូល នូវ កម្ម វិធី សំណួរ- ចម្លើយ  
ជា មួយ អ្នក រៀប ចំ កម្ម វិធី របស់ យូនី សៃ ហ្វ  
ដៃល ទសៃស និក ជន  អាច សួរ សំណួរ ទាក់ - 
ទង នឹង ការការ ពារ ខ្លនួ និង វិធាន ការ បង្ការ  
ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  កម្ម វិធី នៃះ នឹង មាន 
ផៃសព្វ ផៃសាយ នៅ បុស្តិ៍ ទូរ ទសៃសន៍  ទទក ២  
ទំព័រ ហ្វៃស បុ៊ក  កៃ សួង អប់រំ  គណៈ កមា្មោ - 
ធកិារ ជាត ិគពំារ  នងិ អភ ិវឌៃឍន ៍កមុារ តចូ  
និង យូនី សៃហ្វ ផង ដៃរ ។

សៃច ក្ដ ីបៃ កាស ដដៃល ថា  រឿង នទិាន 
តៃវូ  បាន អាន ដោយ ត ួអង្គ កបំ្លកុ កបំ្លៃង ២ 
រូប  និង ដក សៃង់ ចៃញ ពី សៀវ ភៅ រឿង 
ដៃល បោះពមុ្ព ដោយ អង្គ ការ សុបីា៉ា  ដៃល 
ជា អង្គ ការ ធ្វើ ការ ជា ដៃ គូ យា៉ាង ជិត ស្និទ្ធ  
ជា មយួ កៃសងួ អបរ់ ំនងិ យនូ ីសៃហ្វ ដៃ ល 
បាន និង កំពុង ផលិត នូវ សៀវ ភៅ អប់រំ ល្អ ៗ  
សមៃប់ កុមារ កម្ពុជា  ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 

សមត្ថ ភព អំណាន  និង ចំណៃះ ដឹង 
របស់ ពួក គៃ ផង ដៃរ ។ 

លោក  ហង់ជួន  ណារុ៉ន  រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសួ ង 
អប់រំ បាន ថ្លៃង ក្នុង ពៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ កម្ម - 
វធិ ីតតី ីន ិទាន រឿង នៃះ នងិ បាន សម្តៃង នូវ  
សៃច ក្ត ីរីក រាយចំពោះ  ការ ផលិត កម្ម វិធី 
ដៃល មាន ភព ច្នៃ បៃ ឌិត និង លើក ទឹក  ចិត្ត  
ដើមៃបី ជួយ ដល់ កុមារ កម្ពុជា ក្នុង ការ រៀន 
ពី ចមា្ងាយ ។ លោក ថា ៖« កៃសួង របស់ 
យើង ខ្ញុំ  មាន សៃច ក្តី សោម នសៃស  នឹ ង 
ធ្វើកា រចាក ់ផៃសាយ នវូ កម្ម វធិ ីនទិាន រឿង ថ្ម ី
នៃះ  សមៃប់ សៃច ក្តី រីក រាយ របស់ កុមារ  
និង គៃួ សរ  តាម រយៈ បៃព័ន្ធ រៀន សូតៃ 
អន ទៃបាញ  របស ់យើង  ក ៏ដចូ ជា តាម រយៈ 
បសុ្តិ៍ ទ ូរ ទសៃសន ៍ ទទក ២ »។ លោកឲៃយ ដងឹ 
ថា  កៃសួង អប់រំ   ជា មួយ នឹង ការគំ ទៃ 
ពយីនូ ីសៃហ្វ  កពំងុ ផ្តល ់ឱកាស សកិៃសា ព ី
ចមា្ងាយ  លើ មុខ វិជា្ជា សំខាន់ ៗ   ទៅ ដល់ 
សសិៃសា ន ុសសិៃស  ចាប ់តាងំ ព ីថា្នាក ់មត្តៃយៃយ  
រហូ ត ដល់ មធៃយម សិកៃសា  ដៃល នៅ ក្នុង 

នោះ រួម មាន ការ សិកៃសា តាម បៃព័ន្ធ អន- 
ទៃបាញ  ទូរ ទសៃសន៍  និង វិទៃយុ ជា ដើម ។

បៃធាន ផ្នៃក អប់រំ  យូនី សៃហ្វ កម្ពុជា  
លោក សៃី  ខៃធឺរីន ប៊ឺនណៃត   ថ្លៃង ថា ៖ 
« កម្ម វិធី តីតី និទាន រឿង  ក៏ ដូច ជា កម្ម វិធី 
រៀន សូតៃ ពី ចមា្ងាយ សំខាន់ ៗ  និង មាន 
លក្ខ ណៈ ចមៃះុ ដទៃ ទៀតដៃល យូនី សៃ ហ្វ 
កំពុង គំ ទៃ កៃ សួង   អប់រំ  គឺ មាន សរៈ - 
សំខាន់  ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ សម ភព  
និង គណ នៃយៃយ ភព  ក្នុង ការ ផ្តល់ សៃវា 
អបរ់ ំ ដើមៃប ីឱៃយ កមុារ  ដៃល ងយ រង គៃះ 
បំផុត  នៅ តៃ មាន ឱ កាស បន្ត  រៀន  សូតៃ 
បាន »។ លោក សៃ ីបន្តថា ដើមៃបធីានា ថា  
កុមារ គៃប់ រូប  និង គៃសួរ  បាន ដឹង និង 
អាច រៀន សូតៃ ពី កម្ម  វិធី  តីតី និទានរឿង  
នៃះ យូនី សៃហ្វ សូម លើក ទឹក ចិត្ត ទសៃស - 
និក ជន ឱៃយ ចូល រួម ចៃក រំលៃក អំពី សៀវ- 
ភៅ ដៃល ខ្លួន ពៃញ ចិត្ត  នៅ តាម បៃ ព័ន្ធ 
បណា្តាញ សង្គម  ដោយ បៃើ បៃស់  
hashtag  # TeyTeyNitean ៕
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ទំហំឥណទានស្នើមកARDBកើនដល់$៣១លាន
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ការស្នើសុំឥណទានពីកម្មវធិី
ពសិេសរបស់រដ្ឋាភបិាលដេលមានទកឹ-
បេក់៥០លានដលុា្លារតាមរយៈធនាគារ
អភវិឌេឍន៍ជនបទនងិកសកិម្ម(ARDB)
បានកើនដល់ទំហំទឹកបេក់៣១លាន
ដុលា្លារគិតតេឹមថ្ងេទី១២ខេមិថុនា។
លោកកៅថាចអគ្គនាយកធនាគារ

អភិវឌេឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មបានឲេយ
ដឹងថាការដក់ស្នើសុំកម្ចីពីហិរញ្ញបេប-
ទានពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិង-
កំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿនចាប់តាំងពី
រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញមូលនិធិ៥០
លានដុលា្លារជាផ្លូវការកាលពីខេមីនា។
លោកបានបន្តថាគតិតេមឹសបា្តាហ៍ទី

២ក្នុងខេមិថុនានេះARDBទទួលបាន
ពាកេយស្នើសុំកម្ចីពីសហគេសខ្នាតតូច
និងមធេយមសរុប២៨៨ដេលមានទឹក-
បេកប់េមាណ៣១លានដលុា្លារហើយ
ទឹកបេក់កម្ចីជាង៤លានដុលា្លារតេូវ
បានអនុម័តរួចរាល់។
លោកកតស់មា្គាល់ថាពាកេយស្នើសុកំម្ចី

ទាងំនេះភាគចេើនបានពីអ្នកបេកបរបរ
អាជវីកម្មខ្នាតតចូមានដចូជាការចញិ្ចមឹ
សត្វតេីដំដុះបន្លេផ្លេឈើដេលសេប
ទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិ-
បាលក្នុងការជំរុញការផលិតក្នុងសេុក។
លោកថ្លេងថា៖«យើងលើកទឹកចិត្ត

និងអំពាវនាវឲេយបងប្អូនបេជាកសិកររួស-

រាន់រៀបចំឯកសារស្នើសុំខ្ចីឥណទាន
ក្នុងកម្មវិធីនេះពីធនាគារអភិវឌេឍន៍ជន-
បទនិងកសិកម្មក្នុងករណីបងប្អូនតេូវ
ការពងេីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន»។
តាមលោកកៅថាចឥណទានកេម

គមេងហិរញ្ញបេបទានពិសេសរបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងផ្តល់លទ្ធភាពឲេយ
សហគេសធុនតូចនិងមធេយមនៅក្នុង
វសិយ័កស-ិឧសេសាហកម្មពងេកីអាជីវកម្ម
និងខេសេចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ពួកគេ
បន្ថេមទៀតក្នុងគោលដៅពងេឹងភាព-
បេកួតបេជេងនិងកាត់បន្ថយការនាំ-
ចូលពីកេបេទេស។
លោកនយិយថា៖«ខ្ញុសំមូសណំមូពរ

ដល់បងប្អនូកសកិរចញិ្ចមឹតេីចញិ្ចមឹសត្វ
ដំដុះបន្លេតេវូរៀបចំផេនការដដំុះនងិ

ចញិ្ចមឹឲេយបានចេបាស់លាស់សមេប់ផ្គត-់
ផ្គង់ទៅតាមតមេវូការទផីេសារបេកបដោយ
នរិន្តរភាពដើមេបីចលូរមួកាត់បន្ថយការ-
នាំចូលពីបេទេសជិតខង»។
សហគេិនអាចធ្វើការខ្ចីបេក់ចាប់ពី

១មុឺនដុលា្លារដល់៣០មុឺនដុលា្លារដើមេបី
យកទៅពងេីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។
យោងតាមសេចក្តីបេកាសព័ត៌មាន

របស់រដ្ឋាភបិាលដេលចេញផេសាយកាល-
ពីខេមុនបានឲេយដឹងថារដ្ឋាភិបាលបាន
សមេចធ្វើការបញ្ចុះអតេការបេក់ពី៦
ភាគរយមកនៅតេឹម៥ភាគរយក្នុង១
ឆ្នាំសមេប់ទនុបង្វលិនងិព៦ី,៥ភាគរយ
មក៥,៥ភាគរយសមេប់ទនុវនិិយោគ
ដោយមិនគិតកមេសេវាផេសេងៗ។
សេចក្តីបេកាសព័ត៌មានបន្តថា រដ្ឋា-

ភិបាលក៏សមេចកេសមេួលរយៈពេល
ឥណទានអតបិរមាពី៥ទៅ៧ឆ្នាំសមេប់
ទនុវនិិយោគខណៈរកេសាទកុរយៈពេលខ្លី
អតិបរមា២ឆ្នាំសមេប់ទុនបង្វិល។
ទន្ទឹមនឹងនេះសហគេសខ្នាតតូច

និងមធេយមដេលមិនទាន់ចុះបញ្ជីផ្លូវការ
ក៏អាចដក់ពាកេយស្នើសុំឥណទានបាន
ដេរដោយតមេវូឲេយបពំេញលក្ខខណ្ឌចុះ
បញ្ជីតាមកេយក្នុងរយៈពេល១ខេ
បនា្ទាប់ពីទទួលបានឥណទាន។
លោកកៅថាចបានថ្លេងក្នុងពិធីចុះ

ហត្ថលេខជាមួយធនាគារឯកទេសវីង
កាលពីចុងខេឧសភាថាARDBអាច
នឹងទទួលបានចំណេកខ្លះពីហិរញ្ញបេប-
ទានចំនួន៣០០លានដុលា្លាររបស់កេ-
សួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដេលទុក
តេៀមថវកិាសមេប់ហរិញ្ញបេបទានបន្ថេម
ដើមេបីគាំទេនងិដើរតនួាទីជាកាតាលកីរ
ជំរុញកំណើនតាមវិស័យសំខន់ៗ ក្នុង
អំឡុងពេលនិងកេយពេលវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបានថ្លេងថា៖ «បេហេលជា

កញ្ចប់ថវកិាថ្មីដេលដក់ចេញមក៣០០
លានដុលា្លារនឹងអាចមានចំណេកណា
មយួដេលធនាគារអភវិឌេឍន៍ជនបទនងិ
កសកិម្មនងឹទទលួយកមកបេើបេស់ក្នងុ
វិស័យនេះហើយបេសិនបើមានការ-
ស្នើសុំចាំបាច់ពីសហគេនិសុំបង្កើតរោង-
ចកេផលិតជីកសិកម្មខ្ញុំអាចស្នើសុំទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលភា្លាមៗ »៕LA

ទកីេងុ វ៉ាសុនីតោនៈអតថិជិន
អាមេរកិកពំងុមានអារម្មណ៍ជឿ-
ជាក់គួរឲេយភា្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងខេ
មិថុនានេះខណៈរដ្ឋាភិបាល
បានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការ-
បិទបេទេសដោយសារជំងឺកូវដី-
១៩និងកម្មករគា្មានការងរធ្វើ
មួយចំនួនកំពុងវិលតេឡប់ទៅ
ធ្វើការងរពួកគេឡើងវិញ។
នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិ
ចេញផេសាយកាលពីថ្ងេសុកេ។
សន្ទសេសន៍ទនំកុចតិ្តអតថិជិន

ដេលសេវជេវដោយសាកល-
វិទេយាល័យMichiganបាន
កើនឡើងដល់៧៨,៩ពីចំនួន
៧២,៣កាលពីខេឧសភាដេល
បេសើរខ្លាំងជាងកេុមសេដ្ឋវិទូ
ពេយាករក្នុងពេលកន្លងមក។
លោកRichardCurtin

បេធានសេដ្ឋវិទូនេការស្ទង់មតិ
អតថិជិនបានថ្លេងថា៖«ទនំកុ-
ចិត្តអតិថិជនបានបង្ហាញពីការ-
កើនឡើងបេចាំខេលើកទី២
កាលពីដើមខេមិថុនា»។
សន្ទសេសន៍លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋ-

កចិ្ចបានកើនឡើងដល់៨៧,៨
ភាគរយធៀបទៅនឹង៨២,៣
ភាគរយ កាលពីខេឧសភា
ខណៈដេលការរំពឹងទុករបស់
អតិថិជនបានកើនឡើងជាង
៧ពិន្ទុដល់៧៣,១ភាគរយ។
បេទេសដេលមានសេដ្ឋកិច្ច

ឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក
មួយនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរ-
ការការបើកឡើងវិញរបស់ខ្លួន
ដោយមានរដ្ឋជាចេើនបានបន្ធរូ-
បន្ថយការរឹតតេបិតដេលដក់
កាលពីពាក់កណា្ដាលខេមីនា
ដើមេបីទបស់ា្កាត់ការរកីរាលដលជងឺំ
កវូដី១៩ដេលបានបណា្ដាលឲេយ
មានការកាត់បន្ថយការងរ
រាប់មុនឺកន្លេងនងិធ្វើឲេយមនសុេស
សា្លាប់ជាង១១,៥មុឺននាក់។
ការបើកដំណើរការឡើងវិញ

និងកម្មវិធីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិ-
បាលសមេប់កេមុហ៊នុខ្នាតតចូ
តេូវបានកោតសរសើរជាមួយ
នឹងការបន្ថេមការងរថ្មីចំនួន
២,៥លានកន្លេងកាលពីខេ
ឧសភានិងការបនា្ទាបអតេ
អ្នកគា្មានការងរធ្វើមកនៅតេឹម
១៣,៣ភាគរយ៕AFP/LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈសហភាពអរឺ៉បុបានផ្តលថ់វ-ិ
កាចនំនួ៥,៣លានអរឺ៉ូសមេប់គមេង
ថ្មីចំនួន២ដើមេបីជំរុញការសា្តារសេដ្ឋកិច្ច
បេតងនៅកម្ពជុាដេលជាគមេងជរំញុ
ការបេើបេស់នងិផលតិបេភពថាមពល
មាននិរន្តរភាពនិងដក់ឲេយសហគេស
ធុនតូចនិងមធេយមក្នុងសេុកតាមមាគា៌ា
នេការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចបេតង។នេះបើ
យោងតាមសេចក្តីបេកាសពត័៌មានរបស់
វិទេយាសា្ថានកណំើនបេតងសកល(GGGI)
ចេញផេសាយកាលពីថ្ងេសុកេ។
មលូនធិិនេះតេវូបានផ្តល់ដោយសហ-

ភាពអឺរ៉ុបនិងទីភា្នាក់ងរអភិវឌេឍន៍ឆេក
សមេប់គមេង«SwitchtoSolar»
ក្នុងរយៈពេល៤ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ២០២០
ដល់ឆ្នាំ២០២៤ដេលអនុវត្តដោយ
អង្គការPeople InNeed(PIN)
និងដេគូដើមេបីរួមចំណេកដល់កំណើន
សេដ្ឋកិច្ចបេកបដោយចីរភាពនិង

បរិយប័ន្នក្នុងតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជា។
បេជាជនបេមាណ១,១៤លាននាក់

នៅទូទាំងខេត្តចំនួន៦និងសេុក១៥
តាមតបំន់បងឹទន្លេសាបនងឹទទលួបាន
អត្ថបេយោជន៍ពីឱកាសសេដ្ឋកចិ្ចកាន-់
តេចេើននៅថា្នាក់មលូដ្ឋានដេលបរសិា្ថាន
ធម្មជាតិកាន់តេមាននរិន្តរភាពនងិបាន
ទទួលផលិតផលនិងសេវាកម្មដេល
មនិប៉ះពាល់បរសិា្ថានពីគោលដៅសហ-
គេសខ្នាតតូចបំផុតតូចនិងមធេយម។
លោកJerusD'Silvaបេធានកម្មវធិី

ទទលួបន្ទកុការពងេងឹអណំាចសេដ្ឋកចិ្ច
ថាមពលបេតងនិងកាកសំណល់បាន
ឲេយដឹងនៅក្នងុសេចក្តីបេកាសព័ត៌មានថា
បច្ចុបេបន្នថាមពលសូឡាគឺជាផ្នេកមួយ
នេភាពងយសេួលបំផុតក្នុងការអនុវត្ត
នងិរកីចមេើនលឿនបផំតុនេបច្ចេកវទិេយា
ក្នុងវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញ។
លោកបន្តថាថាមពលអគ្គិសនីគឺជា

មូលដ្ឋានគេឹះនេអ្វីៗគេប់យ៉ាងដេល
ទេទេង់សេដ្ឋកិច្ចដេលទាមទារឲេយមាន

ការផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់កាន់តេ
ចេើនដើមេបីកសាងសេដ្ឋកិច្ចឲេយដំណើរ-
ការល្អនិងបេកបដោយនិរន្តរភាព។
លោកនយិយថា៖«ខ្ញុំជឿថាគមេង

នេះនឹងចូលរួមចំណេកដល់ការពងេឹង
អំណាចសេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅ
បេជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទ»។
លទ្ធផលរពំងឹទកុសខំនៗ់ ពីគមេង

នេះគឺគំរូអាជីវកម្មនិងដំណោះសេយ
បច្ចេកវិទេយាតេូវបានរៀបចំ និងលើក-
កម្ពស់និងពងេងឹសមត្ថភាពរបស់អ្នក-
ផ្តល់បច្ចេកវទិេយាថាមពលសឡូាក្នងុតបំន់
ពេមទាងំគោលដៅសហគេសខ្នាតតចូ
បំផុតតូចនិងមធេយមនិងអ្នកបេើបេស់
ជាចេើនបានបង្កើនចំណេះនិងទទួល
បានឧបករណ៍ថាមពលសូឡា។
គមេងដេលផ្តល់ថវកិាដោយសហ-

គមន៍អឺរ៉ុបទី២គឺ«ការលើកកម្ពស់ការ-
អនុវត្តថាមពលបេកបដោយនិរន្តរភាព
ក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា»ដេល
គមេងនេះនឹងលើកកម្ពស់ការអនុវត្ត

ថាមពលសា្អាតរមួទាងំបេសទិ្ធភាពថាម-
ពលប៉ុន្តេគមេងនេះក៏លើកកម្ពស់
បេសិទ្ធភាពថាមពលសូឡាលើដំបូល
ផ្ទះនិងថាមពលដុតអុសផងដេរ។
លោកសេីKarolienCasaer-Diez

តំណាងបេចាំបេទេសកម្ពុជានេអង្គការ
GGGIបានអះអាងថាគមេងម៉ូដេល
សេដ្ឋកិច្ចរបស់GGGIដេលបង្កើនបេ-
សទិ្ធភាពថាមពល២០ភាគរយនៅក្នងុ
វិស័យកាត់ដេរនឹងនាំឲេយមានការកើន-
ឡើង៣១ភាគរយនេផលតិភាពថាមពល
នៅឆ្នាំ២០៣០និងចៀសវាងចំណាយ
លើថាមពល២ពាន់លានដុលា្លារ។
លោកសេីCarmenMorenoឯក-

អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយយ
ថា៖«ខ្ញុំរកីរាយដេលសហភាពអរឺ៉បុបាន
ចលូរមួគមេងទាងំនេះចពំោះភាពបេ-
សើរឡើងនេសេដ្ឋកចិ្ចបេតងនងិអាជវី-
កម្មជនបទក្នុងខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាប
រួមបញ្ជូលទាំងវិស័យកាត់ដេរដេលរង-
ផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩»៕LA

លោក កៅ ថាច ក្នងុ ពេល ផ្តល់ បទ សម្ភាសដល់ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍ នា ពេល កន្លង មក ។ ហុងមិនា

សហភាពអឺរុ៉បបានផ្តល់ជំនួយសម្រាប់គម្រាងអភិវឌ្រាឍន៍ចំនួន២

ទំនុកចិត្តអតិថិជន
នៅទីផ្រាសារអាម្រារិក
បានកើនខ្ពស់ជាង
ការរំពឹងទុកពីមុន
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ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបបាន
ចលូក្នងុឧស្រសាហកម្មសណ្ឋាគារ
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាជាមួយ
នងឹការចុះកចិ្ចព្រមព្រៀងជាមយួ
ក្រមុហ៊នុHyattមានមលូដ្ឋាន
នៅទកី្រងុChicagoបានចលូ
ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះដោយ
រំពឹងថានឹងមានប្រតិបត្តិការ
សណ្ឋាគារHyatt Regency
PnomPenh នៅឆ្នាំន្រះ។
ប៉ុន្ត្រវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩បាន
ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យ
ទ្រសចរណ៍មិនគ្រន់ត្រនៅ
ប្រទ្រសកម្ពជុាប៉ណុ្ណោះទ្រប៉នុ្ត្រ
ថ្រមទាំងជុំវិញពិភពលោក។
ការបិទអាជវីកម្មការបទិសណ្ឋាគារ
ប្រតិបត្តកិារក្រមុហ៊នុអាកាស-
ចរណ៍ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការ
និងក្រស័យធនការកាត់បន្ថយ
ការងារជាដើម។
លោក  រ៉ាន ់រើយការនីពិន្ធរង

ព័ត៌មានស្រដ្ឋកិច្ចន្រកាស្រត
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍បានជួបសមា្ភាស
ជាមួយលោក  Simon Dell  
អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកទ្រស-
ចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចន្រ
ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបដើម្របី

ពិភាក្រសាអំពីសណ្ឋាគារHyatt
RegencyPnomPenhនិងចក្ខុ-
វិស័យទ្រសចរណ៍សម្រប់អនាគត។

ជា ដំបូង  លោក  អាច ប្រាប់ ខ្ញុំ  
តើ ផល ប៉ះ ពាល ់យ៉ាង ណា   ដល ់
គម្រាង សាងសង ់របស ់លោក 
ក្នុង អំឡុង ជំងឺ កូវើដ ១៩ ន្រាះ?
មានផលប៉ះពាល់ដោយសារ

ត្រជងំឺកវូដី១៩។ផលប៉ះពាល់
សំខន់ចំពោះពួកយើងគឺការ-
ផ្គត់ផ្គងស់មា្ភារ។ពតិហើយយើង
មានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សមា្ភារ
ជាច្រើនន្រគ្រឿងសងា្ហារិមនិង
ឧបករណ៍ដឡំើងជុវំញិពិភពលោក
ហើយប្រសនិបើរោងចក្រជាច្រើន
ត្រូវបិទទា្វារនៅក្នុងប្រទ្រស
វៀតណមចនិនងិកន្ល្រងផ្រស្រង
ទៀតពកួគ្រអាចធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់
ដល់គម្រងរបស់យើង។
ប៉នុ្ត្រនៅព្រលន្រះពកួគ្របើក

ដំណើរការជាថ្មី។ ប្រហ្រលជា
យើងខតបង់រយៈព្រល២-៣
ខ្រ។ យើងត្រូវការក្រុមអ្នក-
ជំនាញមួយចំនួនដើម្របីដំឡើង
នូវអ្វីៗ ប្រហ្រលជាដំឡើង
អំពូលភ្លើងមួយចំនួនឬប្រព័ន្ធ
ព័ត៌មានវិទ្រយាដ្រលមានភាព-

ស្មុគសា្មាញប៉ុន្ត្រអ្នកជំនាញ
ទាំងនោះមិនអាចធ្វើដំណើរ
បាន។យើងមានបញ្ហាទាំង-
ន្រះ។ដើម្របីដោះស្រយបញ្ហា
ទាំងន្រះយើងមានទំនុកចិត្ត
យ៉ាងខ្លាំងនៅព្រលន្រះ។

កិច្ចព្រាម ព្រាៀង ឆ្នាំ ២០១៦  
ភាគី ទំាង ២រំពឹង ថា នឹង បើក 
ដំណើរ ការ នៅ ឆ្នាំ ន្រាះ ហើយ 

ដោយ សារត្រា ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយ សារ ត្រា វើរុស កូរ៉ូណា      
តើ លោក នៅត្រា ប្ដ្រាជា្ញា ចិត្តថា 
នៅត្រា បើក ដំណើរ ការ នៅ ឆ្នាំ 
ន្រាះឬ?
យើងប្ដ្រជា្ញាចិត្តថានឹងប្រតិ-

បត្តិការនៅឆ្នាំន្រះ។មានការ-
បដសិ្រធមយួចនំនួដោយសារ
ត្របញ្ហាន្រះ។ពតិហើយយើង

ខតបង់រយៈព្រល២-៣ខ្រ។
ប៉នុ្ត្រភា្លាមៗ យើងអាចគ្របគ់្រង
លើបញ្ហាន្រះការដឡំើង(ប្រពន័្ធ)
ជាមួយអ្នកជំនាញក្នុងស្រុក
ហើយយើងមើលឃើញតាម
ព្រំដ្រនកំពុងបើកដំណើរឡើង
វញិហើយយើងនងឹទទលួបាន
អ្វីៗដ្រលយើងត្រូវការ។ យើង
មើលឃើញថាមិនបង្កឲ្រយមាន
បញ្ហាធំទ្រនៅព្រលន្រះ។យើង
គ្រប់គ្រងសា្ថានការណ៍ន្រះ
បាន។ យើងនៅត្រអាចបើក
ដំណើរក្នុងរយៈព្រល២-៣ខ្រ
ន្រះ។យើងមិនបារម្ភដោយ-
សារត្របញ្ហាន្រះ។

ផល ប៉ះពាល់ ដោយ សារ ត្រា 
ជំងឺ កូវើដ ១៩ គឺខ្លាំងបំ ផុត  ជា- 
ពិស្រាស វិស័យ ទ្រាសចរណ៍។ 
តើ អ្វី ជា ក្ដី សង្រាឃឹម របស់ លោក 
សម្រាប់ ការ បើក ដំណើរ ការ 
ក្នុង រយៈ ព្រាល ពីរ បីខ្រា ន្រាះ? 
ខ្ញុំជឿជាក់ថាមា្ចាស់ឬអ្នកដ្រល

ប្រតបិត្តកិារសណ្ឋាគារដោយផ្ទាល់
ជុំវិញពិភពលោកត្រងត្រសួរ
ថា៖«តើនៅព្រលណអាជវីកម្ម
របស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ?ឧស្រសា-
ហកម្មធ្វើដំណើរធន់ទ្រំតទល់

ការប្រឈមនឹងបញ្ហានិងគ្រះ-
មហន្តរាយផ្រស្រងទៀតជុំវិញ
ពិភពលោកពីមុន។ យើងមាន
ព្រលវ្រលាពិបាកខ្លាំងបំផុត
ទាកទ់ងនងឹគ្រះថា្នាក់ធម្មជាតិ
និងភ្ររវកម្មមួយចំនួន។
យើងបានដងឹរឿងរា៉ាវជាច្រើន

កាលពីឆ្នាំ២០០១។យើងផ្លាស់-
ប្តរូយើងបន្រសុំាយើងទទលួបាន
កាន់់ត្រប្រសើរឡើងហើយ
យើងធ្វើឲ្រយខសុប្ល្រកនងិបនា្ទាប់
មកយើងត្រឡប់មកវញិ។ន្រះ
ជារបៀបដ្រលយើងធ្វើវា។
យើងក៏ជឿជាក់ថាហើយតាម
ពតិនងឹមានការត្រឡប់មកវញិ
សម្រប់អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ
អាជវីកម្មធ្វើដណំើរនងិក្រមុហ៊នុ
អាកាសចរណ៍នឹងមានការ-
ផ្លាស់ប្តូរ ហើយនឹងមានក្រុម-
ហ៊ុនដ្រលខតបង់។
យើងជាក្រុមហ៊ុនដ៏រឹងមាំ

ហើយយើងមនិបារម្ភអពំីសា្ថាន-
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនោះទ្រ។
យើងអាចគំាទ្របញ្ហាន្រះ។
បញ្ហាដ្រលយើងបានសួរដ្រគូ
របស់យើងក្រុមហ៊ុនHyatt
Regency...តទៅទំព័រ ៩

គម្រោងសណ្ឋាគារHRPPតម្ល្រោជិត$២០០លានមិនចុះចាញ់នឹងកូវីដ១៩

លោក Simon Dell ន្រា ក្រាមុហុ៊ន ជីប មុ៉ង គ្រាបុ   ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន



ទីក្រុងប៉្រកាំងៈ មន្ដ្រី ជាន់ ខ្ពស់ និង 
ក្រមុ អ្នក វភិាគ  បាន  ប្រប ់ឲ្រយ ដងឹ កាល ព ី
ថ្ង្រ សុក្រ ថា  រដ្ឋា ភិបាល  នៅ   ថា្នាក់ ជាតិ  
នងិ  ទកី្រងុ របស ់  ប្រទ្រសចនិ  នងឹ ច្រក- 
រំល្រក មូល និធិ ២ ពាន់ ពាន់ លាន យន់ 
( ២៨២, ៤លានដលុា្លារ)  ដ្រល បាន ផ្ដល ់ 
ដោយ អាជា្ញាធរ កណ្ដាល សម្រប់ ការ- 
ចណំយ  នងិ កញ្ចប ់សង្គ្រះ ក្រមុ ហ៊នុ  
ដោ យ សារ ត្រ វធិាន ការ ជនំយួ សង្គ្រះ 
ពសិ្រស  ក្នងុ គោល បណំង បន្ធរូ បន្ថយ 
វិបត្តិ ស្រដ្ឋ កិច្ច ដោយ សារ  ការ រីក រាល- 
ដល  ជំងឺ កូវីដ១៩។

មូលនិធិ ន្រះ ពាក់ កណ្ដាល នឹង ត្រូវ 
ប្រមូល តាម រយៈ សញ្ញា បណ្ណ រដ្ឋា ភិ-
បាល កណ្ដាល ពិស្រស របស់ ប្រទ្រស 
ន្រះ សម្រប ់ការ គ្រប ់គ្រង ជងំ ឺកវូដី ១៩  
និង  ១ ពាន់ ពាន់ លាន យន់ ផ្រស្រង ទៀត 
នងឹ បាន មកព ីសកម្ម ភាព ការ ចណំយ 
ឱន ភាព។ ទោះ យ៉ាង ណក្រប ខ័ណ្ឌ 
ព្រល វ្រលា   សម្រប់ ការ ច្រញ សញ្ញា - 
បណ្ណ ពសិ្រស ន្រះ មនិ ត្រវូ បាន ប្រប ់ឲ្រយ 
ដឹង  ទ្រ ។ ន្រះ បើ យោងតាម លោក Xu 
Hongcai អនុ រដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួង ហិរញ្ញ- 
វត្ថុ កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ។

លោក Xu បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា ដើម្របធីានា 
ថា រដ្ឋា ភិបាល កម្រិត បឋម អាច មាន 
លទ្ធភាព ទទួល បាន មូលនិធិ ន្រះ យន្ត- 

ការ ទទូាត ់ផ្ទ្ររ ជា ពសិ្រស នងឹ ត្រវូ បង្កើត  
ឡើង  ដើម្របី ធានា ថា  សម នឹង ទទួល  
បាន អត្ថ ប្រយោជន៍។

ប្រទ្រស ចិន  បាន បង្កើត យន្តការទូ-
ទាត ់ផ្ទ្ររ  ដើម្របី ផ្ដល ់មលូនធិ ិជា បណ្ដាញ  
ព ីរដ្ឋា ភបិាល កណ្ដាល ដល ់រដ្ឋា ភបិាល 
មលូដ្ឋាន ខ្រត្ត ឬដើម្រប ីផ្លាស ់ប្តរូ មលូនធិ ិ
រវាង អាជា្ញាធរ តំបន់  ដើម្របី ធ្វើ ឲ្រយ ប្រក់ 
ចណំលូ មាន តលុ្រយ ភាព  ( ភាគ ច្រើន បាន  
ពី  ប្រក់ ចំណូល ពន្ធ) និង កាតព្វ កិច្ច 
សារ ពើ ពន្ធ នៅ ក្នុង តំបន់ ផ្រស្រង គ្នា ។

លោក Fu Yubin អ្នក វិភាគ នៅ 
ក្រុម ហ៊ុន  Moody's Investors 
Service  ថ្ល្រងថា ៖« ការ ផ្ទ្ររ របសរ់ដ្ឋា- 
ភិបាល កណ្ដាល នឹង បន្ត  ដើរ តួនាទី  
សំខាន់ នៅ ក្នុង ការ ភា្ជាប់ ឱនភាព ថវិកា 
ទូទៅ  របស់ រដ្ឋា ភិបាល មូល ដ្ឋាន »។  

លោក អនុរដ្ឋមន្ដ្រី  Xu Hongcai 
បាន ឲ្រយ ដឹង ថា មូលនិធិន្រះ មួយ ចំនួន 
ដ្រល បាន ប្រមូល ដោយ រតនា គរ ពិ-
ស្រស  នឹងត្រូវ ប្រើប្រស់ សម្រប់ ការ 
សាង សង់ ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ដ្រល 
ជាប់ ទាក់ ទង នឹង ការ គ្របគ់្រង ជងំកឺវូដី- 
១៩ នងិ ក ៏រមួទាងំ ការ គទំ្រ ការ អភវិឌ្រឍ 
សហគ្រស ធនុតចូ នងិ មកី្រ ូ  នងិ ការ- 
ផ្ដល់ ការ ឧបត្ថម្ភ ធន សារ ពើពន្ធ និង 
ការជួល ផង ដ្ររ ៕  LA 

តពីទពំរ័១...តលួ្រខ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ទ្វ្រ ភាគី ពី សា្ថានទូត កម្ពុជា 
ប្រចា ំប្រទ្រស ថ្រ ដ្រល ត្រវូផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ  កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ដោយ 
អង្គភាព ពត័ម៌ាន Fresh News 
បាន ឲ្រយ ដឹងថា ទោះ បី ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ កពំងុ បន្ត ការ រកី រាល ដល 
ប៉ុន្ត្រ  ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម រ វាង 
ប្រទ្រស ទាំង ២  មិន បាន ធា្លាក់ - 
ចុះ ទ្រ ដោយ ទំហំ ជួ ញ ដូរសរុប 
មាន  តម្ល្រ ប្រមាណ ៣,១ ពាន់ 
លាន  ដលុា្លារ  កើន ឡើង ១៨,៣ 
ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ រយៈ ព្រល 
ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០១៩។

ក្នងុ   រយៈ ព្រល ខាង លើ ការ នំា - 
ច្រញទនំញិ ព ីកម្ពជុា ទៅ ប្រទ្រស  
ថ្រ មាន តម្ល្រ  ៦៨៧ លានដលុា្លារ 
កើន ១០៦ ភាគ រយ បើធៀបនងឹ 
រយៈ ព្រល ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០១៩ ។  
ផលតិ  ផល  នា ំច្រញ ពកីម្ពជុា ទៅ 
កាន់ ទីផ្រសារ ប្រទ្រស ថ្រ  មាន ដូច- 
ជា ត្របូងថ្ម គ្រឿង អលង្ការផលិត  - 
ផល  កសិកម្ម  និង គ្រឿង អា-
លយុ មញី៉មូ   ចណំ្រក ការ នា ំចលូ  
ទំនិញ ពី ប្រទ្រស ថ្រ មាន តម្ល្រ 
ប្រមាណ ២,៤ ពាន ់លាន  ដលុា្លារ  
កើន  ឡើង  ៥,៦ ភាគ រយ ដ្រល 
ភាគ  ច្រើន ជា ប្រងឥន្ធនៈ ទោ-
ចក្រយនយន្ត រថយន្ត  ត្របូងថ្ម 

និង  គ្រឿងអលង្ការជា ដើម ។
លោក លមឹ ហ្រង អនបុ្រធាន 

សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ កាលពថី្ង្រអា- 
ទិត្រយ ថា ការ រីក រាល ដលជំងឺ កូវីដ 
១៩ មិន បាន ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល់ ជា 
ដំុ កំភួន ដល់ ការ ដោះ ដូរ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម កម្ពុជា និង ថ្រ ទ្រ ព្រះ បើ 
ទោះ បី ជា ប្រទ្រស ទាំង  ២ បាន 
រឹត បន្តឹង ចរាចរណ៍ មនុស្រស ឆ្លង 
ព្រំដ្រន ប៉ុន្ត្រ ទំនិញ ឆ្លង កាត់  គឺ 
មាន   ជា ធម្មតា។ លោក បន្ត ថា   
អំឡុង ព្រល ន្រះ ការ នំា ច្រញ នំា - 
ចលូ ទនំញិ អាច មាន ការ ធា្លាក ់ចុះ 
នៅ ផ្ន្រក ខ្លះ ប៉នុ្ត្រ សម្រប ់វសិយ័ 
ម្ហូប អាហារ ផលិត  ផល កសិ-
ឧស្រសាហកម្ម និង កសិកម្ម គឺ 
មាន   កំណើន ខ្ពស់ ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ន្រះ ជា មូល- 
ហ្រត ុចម្របង ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ទហំពំា- 
ណិជ្ជកម្ម  ប្រទ្រស ទាំ ង២ មាន 
កំណើន ក្នុង ព្រល ន្រះ » ។ 

ជា មយួ   ក្ត ីសទុដិ្ឋនិយិម លោក 
លឹម ហ្រង បាន អះអាង ថា៖  
«សម្រប់ ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ជា - 
មយួ ប្រទ្រស ថ្រ  នៅ  ខ្រ បនា្ទាប ៗ់  
ខាង មុខ ខ្ញុំ គិត ថា  នឹង មិន  ធា្លាក់ 
ចុះ ទ្រ ព្រះ បច្ចបុ្របន្ន  សា្ថាន ភា ព 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ លើ ពិភព លោក 

កាន ់ត្រ  មាន ភាព  ប្រសើរ   ហ្រត-ុ 
ន្រះ តម្រូវ ការ លើ គ្រប់ ផលិត- 
ផល  នឹង ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ » ។ 

លោក សុនិ ចន្ធ ីប្រធានសមា-
គម ភស័្តភុារកម្ម កម្ពជុា  (CLA) 
បាន នយិយ ថា ដោយ សារ ការ 
ផ្លាស ់ប្តរូ ពាណជិ្ជកម្ម រវាង កម្ពជុា 
និង ថ្រ  ភាគ ច្រើន ជា ទំនិញ ចាំ-
បាច់ ប្រចាំ ថ្ង្រ ដ្រល មាន ដូច ជា 
ម្ហបូ អាហារ នងិ ផលតិ ផលកស-ិ 
កម្មនោះ ដូច្ន្រះ ការ ដោះ ដូរ ទំ-
នញិជា មយួ  គ្នា មនិ បាន ធា្លាកច់ុះ  
ទ្រ ចាប់ ពី ខ្រ មករា - ខ្រ ម្រសា។ 
លោក បន្ត ថា  បើ ប្រទ្រស ទាងំ  ២  
មាន ទំនាក់ ទំនង ពាណិជ្ជ កម្ម  
ច្រើនលើ   ទនំញិ មនិ  ចា ំបាច ់ដចូ- 
ជា គ្រឿង មា៉ាសុីន នោះ  គឺ  អាច 
មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ ខ្លះ ។

លោក និយយ ថា៖ « វិបត្តិ ន្រ 
ជំងឺ កូវីដ ពិត ជា មិន បាន ធ្វើ  ឲ្រយ 
ប៉ះ  ពាល់ ដល់ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ-
កម្ម  រវាង ប្រទ្រសទាងំ ២ឡើយ។  
សម្រប់ ព្រល ន្រះ និង ទៅ ខាង - 
មុខ ក៏នឹង មិន ធា្លាក់ ចុះ ដ្ររ »។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដ្រី ហ៊ុន 
ស្រន ធា្លាប ់បាន ថ្ល្រង  នៅ ក្នងុ ពធិ ី
សម្ពោធ ដក់ ឲ្រយ ប្រើប្រស់ ផ្លូវ- 
ជាតិ  ល្រខ ៥៥ ដ្រល តភា្ជាប់ ពី  
ខ្រត្ត  ពោធិ៍សាត់ទៅ ព្រំដ្រន ប្រ-
ទ្រស ថ្រកាល ពីខ្រ មីនា  ថា ជា-  
មួយ នឹង កិច្ច សហប្រតិបត្តិ ការ 
ល្អ រវាង រដ្ឋាភិបាល  និង វិស័យ 

ឯកជន ន្រ ប្រទ្រស ទំាង ២ លោក  
សង្រឃឹម ថា  សកម្មភាព ដោះដូរ 
ទំនិញ និង ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រ ភាគី 
ទាងំ  ២ នងឹ កើន ដល ់តម្ល្រ  ១៥ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ឆ្នាំ ២០២០។

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ទំហំ ពា-
ណជិ្ជកម្ម កម្ពជុាថ្រ សម្រចបាន  
ក្នុង ទឹក ប្រក់ ជាង ៩,៤១ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ កើន   ១២ ភាគរយ 
បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ដ្រល 
មាន ចនំនួ  ៨,៣៨ពាន ់លានដ-ុ
លា្លារ ។ ក្នុង នោះ ការ នាំ ច្រញ ពី   
កម្ពជុា មាន តម្ល្រ ជាង ២,២ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ កើន  ១៩៥ ភាគ-
រយ ខណៈ ការ នាំ ចូល ទំនិញ ពី 
ថ្រ មាន តម្ល្រ  ៧,១៤ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ  ធា្លាក់ ចុះ ៦ ភាគ រយ។ 

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ ២០ ១ ៩ 
របស ់ធនាគរ ជាត ិន្រ កម្ពជុា  បាន  
ឲ្រយ ដឹង ថា ក្នុង រយៈ ព្រល  ៩ ខ្រ 
ដើម  ឆ្នាំ ២០១៩  ប្រទ្រស ថ្រ 
ស្ថិត ក្នុង ចំណត់ ថា្នាក់ ល្រខ ២ 
ក្នុង  នាម ជា ប្រទ្រស នាំ ទំនិញ  
មក កម្ពុជា ច្រើន ជាង គ្រ (១៥ 
ភាគ រយ) បនា្ទាប ់ព ីប្រទ្រស ចនិ 
(មាន ចំនួន ៣៩ ភាគ រយ )។ 
ចំណ្រក ទំនិញ ដ្រល កម្ពុជា នាំ- 
ច្រញ ទៅ ទីផ្រសារ អន្តរ ជាតិ គឺ ថ្រ 
ស្ថតិ នៅ ល្រខ  ៧ (៤ ភាគ រយ) 
តាម ព ីក្រយ សហរដ្ឋ  អាម្ររិក 
ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ចិន អង់គ្ល្រស 
និង កាណដ៕  LA

ថ្ង្រចន្ទ ទី១៥ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

រដ្ឋាភិបាលចិនទម្លាក់ថវិកាឲ្យ
អាជ្ញាធរជួយសង្គះ្កុ្មហុ៊ន

ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វភ្ាគី...

គម្ងសណ្ឋាគារHyattRegencyPhnomPenh...
តពីទពំរ័៨...នៅ ក្នងុ រយៈ ព្រល ២- ៣  ខ្រ 

ន្រះ ថា តើ  ព្រលណ ជា ព្រល វ្រលា 
ត្រឹមត្រូវ  សម្រប់ ការ បើក ដំណើរ ការ ? 
តើ ព្រល ណ យើង  ចាប់ ផ្ដើម ឲ្រយ ភ្ញៀវ 
ចូល សា្នាក់ នៅ?  តើ ព្រល ណ  អតិថិជន 
ចូល មក និង សា្នាក់ នៅ បរិ ភោគ និង 
មាន ពិធី រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ? យើង 
ជឿ ជាក់ ថា យើង អាច បើក ដំណើរ ការ 
ក្នុង ព្រល ឆប់បំ ផុត។ សណ្ឋាគរ ន្រះ 
បាន បញ្ចប ់ការ សាង សង ់៩៧ ភាគរយ 
ហើយ ។   សំណួរ គឺថា« តើយើង ត្រៀម 
ខ្លនួរចួ ហើយ ឬនៅ? ចម្លើយ គ«ឺ យើង 
ត្រៀម ខ្លួន រួច ហើយ ហើ យ ជិត បញ្ចប់ 
ហើយ ។ ខ្ញុំ  កំពុង ពិភាក្រសា ដោយ ផ្ទាល់ 
ជា មយួ  ក្រម ហ៊នុ Hyatt Regency។ 
យើង ត្រូវត្រ ស្វ្រងរក កាល បរិច្ឆ្រទ នៅ 
ព្រល អនាគត ។ 
លោកលើកឡើងថាន្រះមនិម្រនជា

បញ្ហាលើកទី១នោះទ្រសម្រប់វិស័យ
ទ្រសចរណ៍ហើយលោកមានបទពសិោ-
ធន៍ច្រើន។តើលោកសង្រឃមឹថាវសិយ័
ទ្រសចរណ៍នឹងរឹងមាំឡើងវិញទ្រ?

ប្រកដ ហើយ  ការ ធ្វើដំណើរ នឹង 
ត្រឡប់ ទៅ រក ភាព ធម្មតាវិ ញ ខ្ញុំ ធានា ។ 
ខ្ញុ ំនងឹ មនិ បញ្រឈប ់ ការ ធ្វើដណំើរ  នោះ ទ្រ 
ខ្ញុំ នឹង ជាមួយ ភរិយ របស់ ខ្ញុំ ដើម្របី ថ្ង្រ 
ឈប ់សម្រក ដល៏្អ បផំតុ ដចូ ជា មនសុ្រស 
គ្របគ់្នា ផ្រស្រង ទៀត ផង ដ្ររ។ ខ្ញុ ំជឿ ជាក ់
ថា លោក ធ្វើ្វើ ដំណើរ ទៅ វិស្រសម កាល 

ផងដ្ររ ។  ការ  ធ្វើដំណើរនឹង ត្រឡប់ - 
មក វញិ។ ប្រហ្រល ជា វា ផ្លាស ់ប្តរូ ទមា្លាប ់
របស់ ពួក យើង ។  ព្រល ន្រះ  យើង មាន 
ការរី ករាល ដល ជំងឺ ប៉ះ ពាល់ សុខភាព 
ខា្លាំង បំ  ផុត ជុំវិញ ពិ ភព  លោក ។ 

វា ជាសា្ថាន ការ ដ៏ សោក សៅ បំផុត  
ហើយ យើង នឹង ស្វ្រង រក និង ក្រតម្រូវ  
ហើយ យើង  មាន ទំនុក ចិត្ត យ៉ាង ខា្លាំង 
លើ  ប្រទ្រស ន្រះ រចួហើយ ដ្រល ថា រដ្ឋា-  
ភិបាល របស់ ប្រទ្រស ន្រះ បាន ធើ្វ អ្វី ៗ  
គ្រប់យ៉ាង ដ្រល ពួក គ្រ អាច ធ្វើ  បាន  
ដើម្របី ការពារ និង ដើ ម្របី  ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង 
នងឹ ការរកីរាល ដល ជងំ ឺនៅ ទនី្រះដើ ម្របី   
បន្ត ការ គ្រប់គ្រង ។ សំខាន់ ជាង  ន្រះ 
ទៅ ទៀត យើង  នឹង ស្វ្រង រក វិធី ព្រយា- 
បាល  ឬ អ្វីៗ ផ្រស្រង ទៀត សម្រប់ ការ-
ទប់សា្កាត់។  យើង នឹង សម្រប ខ្លួន។ 
យើង នឹង ធ្វើដំណើរដោយ មាន សុខ- 
ភាព កាន់ត្រ ល្អ ។  
ទាក់ទងនឹការវិនិយោគតើលោក

អាចប្រប់យើងអពំីទនុវនិយិោគសរបុ
របស់់គម្រងន្រះបានទ្រ?

គម្រង ន្រះ  មាន តម្ល្រ សរុប ចំនួន 
១៨០ លាន ដុលា្លារ អាម្ររិក  ដ្រលរួម- 
ទាងំ ៥៥ លាន ដលុា្លារ អាម្ររកិ  សម្រប ់
ការ វិនិយោ គ លើ តម្ល្រ ដី ចំណ្រក ការ- 
សាងសង ់ន្រះ រមួ មាន ការ តបុត្រង លម្អ  
នងិ ការ បពំាក ់ឧប ករណ ៍ មាន តម្ល្រ ១២៥  
លានដុលា្លារ អាម្ររិក ។  

ចពំោះទផី្រសារទ្រសចរណ៍នៅប្រទ្រស
កម្ពុជាសណ្ឋាគារHyattRegency
PhnomPenhគឺជាយីហោថ្មីមួយ
ដ្រលចូលនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាតើ
លោកសង្រឃឹមថា លោកអាចប្រកួត-
ប្រជ្រងជាមួយប្រតិបត្តិករដ្រលមាន
ស្រប់ផ្រស្រងទៀតបានដ្ររឬទ្រ?

មិន មាន បញ្ហា អ្វី ទាំងអស់ សម្រប់ 
ពួក យើង  យើង ជា សណ្ឋាគរ ដ្រល 
មាន ការ  កោត សរសើរ  និងទទួល- 
សា្គាល់   ល្អបំ ផុត ដោយ សា រត្រ យីហោ 
Hyattនៅជុំវិញពិភពលោក ។ ប៉ុន្ត្រ 
យើង ក៏ ដឹង ថា ប្រទ្រស  កម្ពុជា កំពុង   
រីក ចម្រើន ផ្ន្រនស្រដ្ឋកិច្ច ដ៏ឆប់រហ័ស  
និង អាជីវ កម្ម កំពុង  បង្កើន ល្របឿន   
ហើយ នឹង មាន អនាគត ដ៏ល្អ សម្រប់   
ទ ីក្រងុ ភ្នពំ្រញ  ហើយ អ្នក ដងឹ ថា  ក្រមុ- 
ហ៊ុន ជីប ម៉ុង  គ្រុប  គឺជា  ផ្ន្រក មួយ ដ៏រឹង- 
មាំ  សម្រប់  ការ អភិវឌ្រឍអាជីវ កម្ម និង 
ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់  ប្រទ្រស ន្រះ ។  

ដចូ្ន្រះ  មាន ឱកាស ជាច្រើ នសម្រប ់
សណ្ឋាគរ ក្នុង ការរីក ចម្រើន នៅក្នុង 
ថ្ង្រ អនាគត  ។ ប្រសិន បើ អ្នក  មាន 
សណ្ឋា គរ ល្អ  មាន ស្រវា កម្ម  ល្អ មាន 
ផលតិ ផលមានគណុភាព  ល្អ អ្នក  មាន 
ភោជនីយ ដ្ឋាន ល្អ  អតិថិ ជន រីករាយ 
ក្នុង ការ ចូល ទៅកាន់ ទីនោះ រ  បរិភោគ 
អាហារ  ដោយ ទនំកុ ចតិ្ត  នោះ យើង នងឹ 
ទទួល បាន ជោគជ័យ ៕ LA 
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ក្រុងកាត់ថ្មាន់ឌូៈប៉ូលិសនេប៉ាល់
បនចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ា១០នាក់នៅក្នុង
នោះមានជនបរទេសមកពីបេទេស
អូស្តេលីអាមេរិកកាណាដាកាល
ពីថ្ងេសៅរ៍ ខណៈមនុសេសរាប់រយនាក់
បនធ្វើបតុកម្មនៅក្នងុកេងុកាត់ថ្មាន-់
ឌូបេឆាំងរដា្ឋាភិបលជុំវិញការគេប់-
គេងនិងដោះសេយវិបត្តិវីរុស។
កេុមអ្នកតវ៉ាបនផ្គើននឹងការបិទ

នៅទូទាំងបេទេសប៉ុនា្មានថ្ងេកាលពី
សប្តហ៍មនុដើមេបីទាមទារឲេយមានការ
ធ្វើតេស្តឲេយបនល្អបេសើរ និងមាន
អគារដាក់ឲេយនៅដាច់ដោយឡេក
សមេប់ពលករចំណាកសេុក ដេល
វិលតេឡប់មកវិញ។

មន្តេីប៉លូសិលោកSushilKumar
Yadav បនថ្លេងបេប់AFPថ៧
នាក់ក្នងុចណំោមអ្នកតេវូចាប់ខ្លនួនោះ
គឺជាជនបរទេស។លោកបនថ្លេងថ
៣នាក់ក្នុងចំណោមនោះ គឺជាជន-
ជាតិចិន ដោយមា្នាក់មកពីអាមេរិក
មា្នាក់មកពីអូស្តេលីមា្នាក់មកពីកាណា-
ដានិងមា្នាក់ទៀតមកពីន័រវេស។
លោកបនថ្លេងបន្ថេមថ៖«មនិទាន់

សមេចថតើពួកគេនឹងតេូវចោទ-
បេកាន់ឬយ៉ាងណានោះទេ?»។
នៅក្នុងកន្លេងតវ៉ាកាលពីថ្ងេសៅរ៍

អ្នកចូលរួមទាំងអស់ បនពាក់មា៉ាស់
ដោយកាន់បដាសរសេរថ«ល្មមៗ
បនហើយ»។

និសេសិតឈ្មាះAlishaShrestha
មានវ័យ២៣ឆា្នាំដេលមិនតេូវបន
ចាប់ខ្លនួនោះបនថ្លេងថ៖«នេះគឺជា
ពេលមានវបិត្តិហើយយើងតេវូការរដា្ឋា-
ភិបលរបស់យើងទទួលខុសតេូវ»។  
ខណៈការតវ៉ាបនចប់ដោយសន្តិ-

វធិីនោះប៉លូសិបនបេើកាណងុបញ់
ទឹក ដំបងនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នេក
ដើមេបីបំបេកហ្វូងតវ៉ានៅកេបេរលំនៅ-
ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្តេីកាលពីដើម
សប្តហ៍មុននេះ។
នេប៉ាល់បទិបេទេសកាលពីខេមនីា 

ដើមេបីទប់ស្កាត់ជងំឺរាតតេបាតហើយបច្ច-ុ 
បេបន្នមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៥០៦២
នាក់និង១៦នាក់ស្លាប់៕AFP/PSA

ក្រងុហ្រស៊ណឺ្រវៈការយិលយ័
សិទ្ធិមនុសេសអង្គការសហបេ-
ជាជាតិ បនថ្លេងកាលពីថ្ងេ
សុកេថខ្លួនពេួយបរម្ភយ៉ាង-
ខ្លាំងចំពោះទណ្ឌកម្មរបស់
អាមេរិកបេឆាំងមន្តេីតុលាការ-
ឧកេិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ(ICC)
ដេលមានការជាប់ទាក់ទិនក្នុង
ការសុើបអង្កេតលើលទ្ធភាព
សង្គេមឧកេិដ្ឋរបស់កងកមា្លាំង
អាមេរិកនៅបេទេសអាហ្វ-
ហ្គានីស្ថាន។
លោកRupert Colville

អ្នកនាំពាកេយឧត្តមស្នងការ
ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសេសអង្គ-
ការសហបេជាជាតិបនថ្លេង

បេប់សន្និសីទកាសេតមួយ
ថ៖«ឯករាជភាពរបស់ICC
និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅ- 
ក្នងុកចិ្ចបេតបិត្តិការដោយគា្មាន
ការជេៀតជេក តេូវបនធានា
ដើមេបីខ្លនួអាចសមេចលើបញ្ហា
នានា ដោយគា្មានឥទ្ធិពល
មិនតេឹមតេូវការសូកប៉ាន់
សមា្ពាធការគរំាមកហំេងឬការ- 
ជេៀតជេកដោយផ្ទាល់ឬ
ដោយបេយោលពីផ្នេកណា-
មួយឬក៏ដើមេបីហេតុផលអ្វី-
មួយនោះ»។
លោកRupert Colville

បនថ្លេងបន្ថេមថ៖«ជនរង-
គេះពីការរលំោភបពំានសទិ្ធ-ិ

មនុសេសទាំងសេុងនិងការ-
រំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅ
លើចេបាប់មនសុេសធម៌នងិគេសួរ
របស់ពួកគេមានសិទ្ធិទទួល-
បនសណំងជងំឺចតិ្តនងិជនំឿ-
ទុកចិត្ត»។
សេតវិមានបនថ្លេងនៅក្នុង

សេចក្តីថ្លេងការណ៍មយួកាលពី
ថ្ងេពេហសេបតិ៍ថលោកបេធានា-
ធិបតីអាមេរិក ដូណាល់តេំ-
បនបេកាសទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកចិ្ច
បេឆាំងនឹងមន្តេីនេតុលាការ
ឧកេិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដេលជាប-់
ទាក់ទនិក្នងុកចិ្ចខតិខំបេងឹបេង
ណាមួយក្នុងការសុើបអង្កេត
ឬកាត់ទោសបុគ្គលិកយោធា

អាមេរិក ដោយគា្មានការពេម-
ពេៀងពីភាគីអាមេរិក និងការ-
បន្តការរឹតតេបិតទិដា្ឋាការបេឆាំង
នឹងមន្តេី និងសមាជិកគេួសរ
របស់ពួកគេ។
ICCកាលពីខេមនីាកន្លងទៅ

នេះបនបើកការសុើបអង្កេត-
លើលទ្ធភាពឧកេិដ្ឋកម្មនៅ
ក្នុងបេទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងនោះមានអំពើឧកេិដ្ឋ-
កម្មដេលបេពេតឹ្តដោយយោធា-
អាមេរកិនងិទីភា្នាក់សុើបអង្កេត
កណា្តាលដេលអាចនាំឲេយមាន
ការចោទបេកាន់កងកមា្លាំង
យោធាអាមេរិក និងបុគ្គលិក-
សុើបអង្កេត៕Xinhua/PSA 

ក្រងុស្រអូ៊លៈកេសួងបងេបួ-
បងេួមកូរ៉េខងតេបូងកាលពីថ្ងេ
អាទិតេយ បនស្នើឲេយកូរ៉េខង-
ជើងឲេយអនុវត្តតាមកិច្ចពេម-
ពេៀងអន្តរកូរ៉េ កន្លងមកនោះ
កេយពីកេុងពេយុងយ៉ាង បន
គំរាមចាត់«វិធានការបនា្ទាប់»
ដោយពេលយពាកេយថ ការ-
បង្កហេតុធំៗបេឆាំងកូរ៉េខង-
តេបូងក្នុងនោះមានសកម្មភាព-
យោធាអាចនឹងកើតឡើង។
កេសួងនោះ បនថ្លេងនៅ

ក្នុងសេចក្តីថ្លេងការណ៍មួយ
ដេលផ្ញើជូនកេុមអ្នកសរព័ត៌-
មានថ៖«រដា្ឋាភបិលនេះកពំងុ
តាមដានស្ថានការណ៍បច្ចុបេបន្ន
នេះ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
បំផុតហើយកូរ៉េខងតេបូងនិង
កូរ៉េខងជើង គួរតេអនុវត្តតាម
កិច្ចពេមពេៀង(ដេលឈាន
មកដល់)។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍របស់

កេសងួនេះបនកើតឡើង១ថ្ងេ
កេយពីលោកសេីគីមយូចុង

ជាប្អនូសេីដ៏មានឥទ្ធពិលបផំតុ
របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខងជើង
លោកគីមជុងអ៊ុនបនគំរាម
ថ កេុងពេយុងយ៉ាងនឹងចាត់-
វិធានការបនា្ទាប់មួយបេឆាំង
នងឹករូ៉េខងតេបងូនងិណេនាំឲេយ
កងទ័ពចាត់វិធានការដេលចាំ-
បច់។
លោកសេីមនិបនពនេយល់ថ

អ្វីដេលនឹងជាវិធានការបនា្ទាប់
នោះទេប៉នុ្តេវតេវូបនគេមើល- 
ឃើញថជាការជំរុញឲេយការ-
បង្កហេតុបេឆាំងកូរ៉េខងតេបូង
នៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះ។
បេទេសករូ៉េខងជើងបនធ្វើ

ការរិះគន់កូរ៉េខងតេបូងយ៉ាង
ខ្លាំង នាពេលថ្មីៗនេះ ដោយ
បនចាត់ទុកខិត្តប័ណ្ណបេឆាំង
កេុងពេយុងយ៉ាងដេលតេូវបន
បង្ហាះដោយកេមុអ្នករត់ចោល
បេទេសករូ៉េខងជើងនងិកេមុ-
សកម្មជនអភិរកេសនៅកូរ៉េខង-
តេបងូថជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមនិអាច
អត់ឱនបន៕Yonhap/PSA

លោកស្រីគីមយូចុងប្អនូស្រដ៏ីមានឥទ្ធិពលរបស់គីមជុងអុ៊ន។Yonhap

លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រំថ្ល្រងទៅកាន់សិស្រសនាយទាហាននៅបណ្ឌតិ្រយសភាយោធាអាម្ររិកWestPointកាលពីថ្ង្រទី១៣ខ្រមិថុនា។AFP

ក្រមុអ្នកតវ៉ាកាន់បដាមានផ្រនទីថ្មនីៅក្នង៊អំឡ៊ងការតវ៉ាប្រឆំាងរដា្ឋាភិបាលន្របា៉ាល់។AFP

ជនបរទេស៧នាក់តេវូបានចាប់ខ្លនួនៅក្នងុអំឡុងតវ៉ាបេឆំាងរដ្ឋាភិបាលនៅនេប៉ាល់

កេងុសេអូ៊លស្នើឲេយកេងុពេយុងយ៉ង
អនុវត្តតាមកិច្ចពេមពេៀងអន្តរកូរ៉េ

UNសម្តេងការពេយួបារម្ភចំពោះទណ្ឌកម្មUSបេឆំាងមន្តេIីCC
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ក្រុង បាកដាដ ៈ កៃុង បាក- 
ដា ដ  និង កៃុង វ៉ាសុីន តោន  
កាល ព ីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍  បាន ចាប-់ 
ផ្តើម ជំនួប ពិភាកៃសា ជា យុទ្ធ - 
សាស្តៃ លើក ដំបូង  ដោយ មាន 
បំណង ធ្វើ ការ ចរចា អំពី ទំនាក់ - 
ទំនង ទ្វៃ ភាគី   និង សមៃច ទៅ 
លើ អនាគត នៃ វត្តមាន  កង- 
កមា្លាំង អាមៃរិក នៅ អុ ីរ៉ាក់។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ នៅ លើ 
វៃបសាយ របស ់ កៃសួង ការបរ - 
ទៃស អ ុ ីរ៉ាក់  បាន ថ្លៃង ថា  មន្តៃី 
ជាន់ ខ្ពស់ មក ពី ភាគី  ទំាង ២  
បាន រៀប ចំ កិច្ច ពិភាកៃសា អនុ- 
លោម តាម កចិ្ច ពៃម ពៃៀង កៃប- 
ខណ័្ឌ ការ ងារ យទុ្ធ សាស្តៃ ដៃល 

តៃូវ បាន ចុះ ហត្ថលៃខា នៅ ឆ្នាំ 
២០០៨  រវង ភាគី ទំាង ២ នៃះ ។ 

កិច្ច ពិភាកៃសា នៃះ  បាន ផ្តោត - 
ទៅ លើ ជោគ វសនា របស់ កង - 
ទ័ព ដឹក នាំ ដោយ អាមៃរិក  តៃូវ- 
បាន ដាក់ ពងៃយ  នៅ  អុីរ៉ាក់ 
កៃយ ឆ្នាំ ២០១៤  ជា ការ - 
បន្ថៃម ទៅ លើ បញ្ហា សន្តិ សុខ 
និង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង ភៃរវ កម្ម   
សៃដ្ឋកិច្ច  ថាម ពល និងទំនាក ់- 
ទំនងនយោបាយ និង វបៃបធម៌ ។

យោង តាម សៃចក្តី ថ្លៃង ការ- 
ណ៍ រួម នោះ បាន ឲៃយ ដឹង ថា  អា- 
មៃរកិ បាន សនៃយា ថា  ខ្លនួ នងឹ បន្ត 
កាត ់បន្ថយ កង កមា្លាងំ   របស ់ខ្លនួ 
នៅ បៃទៃស អុីរ៉ាក់។

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍ បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ «អាមៃរកិ  បាន បញ្ជាក ់ជា ថ្ម ី
ថា  ខ្លួន មិន ស្វះ ស្វៃង  ហើយ ក៏ 
មនិ ស្នើ សុ ំមលូ ដា្ឋាន អច ិនៃ្តយ ៍ឬ  
វត្តមាន យោធា អចិនៃ្តយ៍ នៅ 
អុីរ៉ាក់ ទៃ  ដោយ បាន បន្ថៃម ថា 
ស្ថតិ នៅ ក្នងុ សា្ថាន ភាព នៃះ  រដា្ឋា- 
ភបិាល  អុរី៉ាក ់ បាន ប្តៃជា្ញា ការ ពារ 
កង កមា្លាំង ចមៃុះ អន្តរ ជាតិ  និង 
មូលដា្ឋាន យោធា របស់ ពួក គៃ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ។  

លោក  Ibrahim al-Ameri 
សាស្តោៃ ចារៃយ ផ្នៃក នយោបាយ 
នៅ សាកល វិទៃយា ល័យ កៃុ ង-     
បា កដាដ  បាន ថ្លៃង បៃប់ សារ- 
ព័ត៌ មាន សុីន ហួ ថា  គ្មាន អ្វី តៃូវ 
លាក់  ជំហរ របស់ រដា្ឋាភិបាលចំ- 
ពោះ ទំនាក់ ទំនង របស់ខ្លួនជាមួយ 
US  និង បៃទៃស ផ ៃសៃងនោះទៃ ។ 

លោកal-Ameriថា៖ « ទោះ- 
បី ជា  រដា្ឋាភិបាល អុី រ៉ាក់  បាន ស្នើ 
ឲៃយ កៃុង វ៉ា សុីន តោន  ជួយ យោ- 
ធា អុីរ៉ាក់ ក្នុង សង្គៃម បៃឆំង 
នងឹ កៃ ុម ISក្ត ីកស៏ា្ថាន ភាព នោះ 
 ខុស ពី បច្ចុបៃបន្នដៃរ    ខណៈ កង - 
កមា្លាំង នៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃឈម  ឧបសគ្គ នានា  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស៕ Xinhua/PSA កងកម្លាងំ   អីុរ៉ាក់   ត្រវូ ដា ក ព់ង្រយ ដើម្របី កា រ ពា រ សន្តសិ ខុ នៅ ក្រងុ បាស្រ ។ AFP

តពីទំព័រ ១...ពាន់ នាក់  បាន 
ធ្វើ បាតុ កម្ម  នៅ ក្នុង កៃុង មួយ 
ចំនួន នៅ  បៃទៃស បារំង  និង 
ការ ប៉ះ ទង្គិច បាន ផ្ទុះ ឡើង នៅ 
កៃុង បា៉ារីស  និង កៃុង លី យ៉ុង ។ 

ប៉លូសិ  បាន ចាប ់ខ្លនួ អ្នក តវ៉ា 
ជា ចៃើន នាក ់នៅ ក្នងុ កៃងុ ឡងុដ ៍
កៃយពី អំពើ ហិងៃសា  នៅ ពៃល 
ដៃល ពួក គៃ  បាន បៃឈម នឹង 
មនុសៃស  ដៃល គំទៃ ភាព ស្មើ គ្នា 
នៃ ជាតិ សាសន៍  នៅ ទី នោះ 
ដោយ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
បូរីស  ចន សុន  បាន បៃកាស 
បដិសៃធ ការ បៃពៃឹត្ត ការ រីស - 
រីស ពូជ សាសន៍ របស់ ពួក គៃ ។     

បាតុកម្ម ជា បៃវត្ត ិសាស្តៃ រយៈ- 

ពៃល ជា ចៃើន សបា្តោហ ៍តៃវូ បាន 
បង្ក ឡើង ដោយ ការ សា្លាប់ របស់ 
លោក  George Floyd  ជា ជន 
ជាតិ អាមៃរិក ដើម កំណើតអា្រហ្វកិ  
  បៃពៃតឹ្ត ដោយ បូ៉លិស មា្នាក់  ដៃល 
ជា ការ សា្លាប់ ថ្មី បំផុត នៅ ក្នុង  
ចំណោម បុរស សៃបៃក ខ្មា  ដៃល 
តៃូវ បាន សមា្លាប់ ដោយ ការ- 
អនវុត្ត ចៃបាប ់របស ់ប៉លូសិ សៃបៃក 
ស នៅ អាមៃរិក ។ 

ការ សា្លាប ់គរួ ឲៃយ ឈ ឺចាប ់បផំតុ 
របស់ លោក  ខណៈ  បូ៉លិស ដៃល 
យក ជង្គង់ សង្កត់  ករបស់ លោក  
តៃូវ បាន ថត ដោយ អ្នក ដើរ ឆ្លង- 
កាត់  និង បាន ចៃក រលំៃក  ភា្លាម ៗ   
នៅ  លើ បណ្តាញ សង្គម ដោយ 

បង្ក ឲៃយ ផ្ទុះ កំហឹង  ជា លើកដំបូង 
នៅ អាមៃរិក  និង នៅជុំវិញ ពិ-
ភព លោក ។  

ភាព ចលា ចល ទៃង់ ទៃយ ធំ 
នៃះ  បាន បង្ខ ំឲៃយ មាន ការ សន្ទនា 
ជា សកល មិន ធា្លាប់ មាន ពី មុន 
អំពី កៃរដំណៃល នៃ ភាពជា - 
ទាសករ  និង ការ ដាក់ អាណ - 
នគិម របស ់អរឺ៉បុ  នងិ អពំើ ហងិៃសា 
របស់ ពល រដ្ឋ សៃបៃក ស បៃឆំង 
ពណ៌ សមៃបុ ររបស់ មនុសៃស  និង 
ការ បៃើ យោធា របស់ ប៉ូលិស   
នៅ អាមៃ រិក។

ប៉ូលិស  បាន ឃាត់ កៃុម អ្នក - 
តវ៉ា នៅ កៃុង បា៉ារីស កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍ មិនឲៃយ ហៃ កៃបួន ឆ្លង កាត់ 
រដ្ឋធានី នៃះ  ដោយ បាន បាញ់ 
ឧស្ម័ន បង្ហូរ ទឹក ភ្នៃក  កៃយ ពី 
កៃុម បាតុ ករ  បាន គប់ ទៅ លើ - 
ពួក គៃ  ដោយ វត្ថុ រឹងៗ នោះ ។  

នៅ ក្នុង កៃុង លីយ៉ុង ភាគ - 
អាគ្នៃយ ៍ប៉លូសិ  បាន បៃើ បៃស ់
កាណុង បាញ់ ទឹក  និង ឧស្ម័ន- 
បង្ហូរ ទឹក ភ្នៃក  នៅ ចុង បញ្ចប់ នៃ 
ការ ធ្វើ បាតុកម្ម  ដៃល មាន ការ - 
ចូល រួម ពី មនុសៃស បៃហៃល        
២ ពាន់ នាក់ ។   

ការធ្វើ បាតុ កម្ម  នៅ កៃុង - 

បា៉ារសី  តៃវូ បាន អពំាវ នាវ ដោយ 
កៃុម ដាក់ សមា្ពាធ មួយ កៃុម  
ដៃល បាន ធ្វើ យុទ្ធនា ការ ដើមៃបី 
យតុ្តធិម ៌ជនូ   Adama Traore  
ជា បុរសសៃបៃក ខ្មា មា្នាក់  ដៃល 
សា្លាប់ នៅ ក្នុង ការ ឃុំ ឃំាង របស់ 
ប៉ូលិស កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៦ ។ 

ប្អូន សៃី របស់ លោក Traore  
បាន អំពាវ នាវ ដល់ អ្នក ដៃល 
ចលូ រមួ ការ ជបួ ជុ ំនៃះ ឲៃយ បៃ កា ស  
ពី ការ បដិសៃធ ភាព យុត្តិធម៌  

បៃកាស  បដិសៃធ ចោល អំពើ 
ហងិៃសា សង្គម  ការ រសី  អើង ពជូ- 
សាសន៍  និង អំពើ ហិងៃសា របស់ 
ប៉ូលិស ។

 នាង ធ្វើ ការ បៃៀប ធៀប រវង 
ការ សា្លាប ់លោក  Floyd  នៅ ក្នងុ 
កៃុង មីននៀ ប៉ូលីស  និង ការ- 
សា្លាប់ ប ង បៃុស នាង  និង បាន 
អំពាវ នាវ ឲៃយ ធ្វើ ការ សុើប អង្កៃត 
យ៉ាង ពៃញ ទំហឹងទៅ លើ ការ- 
សា្លាប់ របស់ បងបៃុសនាង។ 

អ ង្គការ លើក លៃង ទោស 
អន្តរ ជាតិ (Amnesty Inter-
national)  អំពាវ នាវ  ឲៃយ មាន 
ការ កៃ ទមៃង់ ជា បៃព័ន្ធ នៃ ការ - 
អនុវត្ត របស់ ប៉ូលិស នៅ បារំង ។ 

ការ ជួប ជុំ ជា ចៃើន  បាន កើត- 
ឡើង នៅ ចុង សបា្តោហ៍  ខណៈ  
កៃុម ឃា្លាំ មើល ប៉ ូលិស   បាន- 
បងា្ហាញ ថា  ខ្លនួ  ទទលួ បានពាកៃយ- 
បណ្តងឹ  ១ ៥០០   បៃឆំងមន្តៃ ីក្នងុ  
ឆ្នាំ២០១៩ ៕  AFP/PSA

អ្នក តវ៉ាម្នាក់កាន់បដាស រស្ររ ថា «គ្មានយុត្តធិម៌ គ្មា ន សន្ត ិភា ព»នៅក្នងុ កា រត វ៉ា ប្រឆំាងការរើសអើងពូជសាសន៍។AFP

  ប្អនូ ស្ររីបស់ លោកHawaTraore(កណ្តាល )ថ្ល្រងក្នងុអំឡុងការតវ៉ា ។AFP

មនុសេសរប់ពាន់នាក់តវ៉ានៅ...



ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ  : មុខម្ហូបខ្មែរជាចែើនមុខ
ជាស្នាដែចម្អិនរបស់ចុងភៅវ័យក្មែង
ខ្មែរ-កាណាដាទើបជាបព់ានរង្វាន់ជា
ចុងភៅឆ្នើមបែចាំទីកែុងម៉ុងរែអាល់
សមែប់ឆ្នាំ២០២០ កំពុងមានវត្ត-
មាននៅក្នុងហាងលក់ម្ហូបខ្មែរ«ទូក»
ដែលទើបបើកដំណើរការសកលែបង
នាពែលថ្មីនែះឯទឹកដីកាណាដា។
ដោយមានឈាមជ័រជាជនជាតិខ្មែរ

និងតែងមានក្តីសែមែលើកស្ទួយវបែប-
ធម៌ខ្មែរលោកយែនចានធ់ីបានបើក
ភោជនីយដា្ឋានដោយរៀបចំតែឹមតែ
៣-៤តុមានកែលកមែលកែណាត់
សូតែខ្មែរ តុបតែងអមដោយបាច់ផ្កា
ថូផ្កានិងទូដាក់តាំងបង្ហាញសែ។
ដោយបែើបែស់គែឿងផែសំបែបខ្មែរ

ហាងដែលមានទតីាងំស្ថតិនៅកន្លែង
មានមនសុែសមា្នាដើរកាត់តែងភាយក្លនិ
ឈ្ងុយនែគែឿងផែសំម្ហូបខ្មែរទាក់ទាញ
ទិញអាហារសមែន់វែចខ្ចប់សមែប់
ដំណើរកមែសាន្តពិចនិក។
ក្នុងបទសមា្ភាសជាមួយភ្នំពែញ-

ប៉ុស្តិ៍មែចុងភៅវ័យ៣២ឆ្នាំបានឲែយ
ដឹងថា៖ «ទូក បា នបើកលក់ម្ហូបខ្មែរ
សកលែបងដបំងូនៅថ្ងែអាទតិែយទ២ី៤
ខែឧសភាឆ្នាំ២០២០ ទើបតែបើក
មនិបានប៉នុា្មានទែប៉នុ្តែវាធ្វើឲែយខ្ញុំភា្ញាក-់
ផ្អើលបំផុតនៅពែលមានមនុសែស
ជាចែើនតមែង់ជួររង់ចាំទិញម្ហូបរបស់
យើង។ វត្តមានមនុសែសជាចែើនឈរ
នៅមុខហាង រង់ចាំភ្លកែសម្ហូបខ្មែរពិត
ជាធ្វើឲែយខ្ញុរំកីរាយនងិពែយាយាមស្វែង-
រកមុខម្ហូបថ្មីៗ បន្តទៀត»។
លោកបានបន្តបែប់ថា៖ «គែប់គ្នា

នៅទីនែះស្គាល់តែម្ហូបថែ វៀតណាម
ប៉ុន្តែមិនមានមនុសែសចែើនទែស្គាល់អ្វី
ទៅជាម្ហូបខ្មែរប៉ុន្តែពែលនែះទូកនឹង
កា្លាយជាហាងដែលចាប់ផ្តើមបើកផ្លូវ

ឲែយពិភពលោកស្គាល់ម្ហូបខ្មែរ។ខ្ញុំនឹង
ចែករលំែករសជាតិដអ៏ស្ចារែយនែម្ហបូខ្មែរ
ជាមយួគែបគ់្នានៅទនីែះនងិមែចងុភៅ
លែបីដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយឲែយ
ស្គាល់ថាអ្វីទៅជាម្ហូបខ្មែរ»។
លោក ចាន់ធី មានឪពុកមា្តាយ

ជាជនជាតិខ្មែរ និងបានផ្លាស់លំនៅ
ទៅកាណាដាក្នុងឆ្នាំ១៩៨៥។
ទោះជាមានកំណើតនិងធំធាត់នៅ

ទីកែុងអនតារីយោលោកបានរៀន
និយាយភាសខ្មែរ និងរៀនចម្អិនម្ហូប
ខ្មែរពីជីដូនតាំងពីកុមារភាព។
លោកបានរំឭកថា៖ «ខ្ញុំចាំបាន

កាលពីតូចយាយរបស់ខ្ញុំហៅខ្ញុំទៅ
បងែៀនរបៀបធ្វើម្ហបូខ្មែរនិងនិទានរឿង
ផែសែងៗអំពីបែទែសខ្មែរឲែយខ្ញុំស្តាប់។
ពែលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្តើមរៀនធ្វើម្ហូប
សមែប់ខ្លួនខ្ញុំ និងគែួសររបស់ខ្ញុំ
ហើយរៀនទទួលខុសតែូវក្នុងការរក

លុយដោយខ្លួនឯងដោយចាប់ផ្តើម
ធ្វើការផ្នែកម្ហូបអាហារតាំងពីអាយុ
១៥ឆ្នាំនៅតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅ»។
កែយមកលោកបានបន្តការសកិែសា

ជនំាញធ្វើម្ហបូនៅNorthwestCuli-
naryAcademyនងិបន្តដណំើរជវីតិ
ជាមែចុងភៅតាមបណា្ដាភោជនីយ-
ដា្ឋានអាសុីអឺរ៉ុបនិងអាមែរិកលែបីៗ ។
តាមរយៈទែពកោសលែយផ្ទះបាយ

លោកចាន់ធីបានកា្លាយជាចុងភៅ
ជនជាតិខ្មែរដំបូងដែលបានធ្វើការ
ជាមួយកំពូលចុងភៅលែបីក្នុងពិភព-
លោកFerranAdriaនិងអាច
បមែើការជាមែចុងភៅក្នុងភោជនីយ-
ដា្ឋានMugaritzចណំាតថ់ា្នាកល់ែខ៥
ក្នុងពិភពលោកនៅអែសែប៉ាញ។
កែយពីបែឡូកក្នុងវិស័យម្ហូប

អាហារនិងបានធ្វើជាមែចុងភៅនៅ
ក្នងុភោជនយីដា្ឋានលែបៗី បានប៉នុា្មានឆ្នាំ

យុវជនរូបនែះសមែចចិត្តបើកភោជ-
នីយដា្ឋានរបស់ខ្លួនដំបូងឈ្មាះថា
Filedstone។
លោកបានបែបថ់ា៖«ខ្ញុំបានបបំែក

និងបង្កើតរូបមន្តថ្មីរបស់ខ្មែរឈ្មាះ
«គែឿង»និង«ស្ងោរ»ដោយមុខម្ហូប
ទាំង២នែះបានជាប់ជាមុខម្ហូបពែញ-
និយមរបស់ហាងយើង រហូតធ្វើឲែយ
ខ្ញុំអាចទទួលបានពានរង្វាន់ Read-
ers'ChoiceChefបែចាឆំ្នាំ២០១៨
និងបានចូលរួមជាសមាជិកសភា
មែចុងភៅរបស់បែទែសកាណាដា»។
ដោយសរលោ កចាន់ធី ក៏ជា

មែចុងភៅខ្មែរដំបូងដែលទទួលបាន
រង្វាន់ចុងភៅល្អបំផុតបែចាំទីកែុង
ម៉ុងរែអាល់ក្នុងឆ្នាំ២០២០ភាពលែបី-
លែបញនែះបានធ្វើឲែយសរព័ត៌មាន
របស់កាណាដាជាចែើន ចុះផែសាយពី
រូបលោក និងហាង«ទូក» ដែល

ទើបបើកដំណើរការថ្មីថ្មាង។
ដោយខំបែឹងនិយាយខ្មែរថែអត្ត-

សញ្ញាណទោះជាសនំៀងបែបប៉ែឡាំ
មែចុងភៅរូបនែះបានលើកឡើងថា៖
«ខ្ញុំដាក់ឈ្មាះហាងថាទូកគឺបែដូច
បាននងឹរបូខ្ញុំជាកាបព់តីែនដែលបើក
ទូកនាំភ្ញៀវទៅកាន់តំបន់ថ្មីមួយដើមែបី
ទទលួបានបទពិសធថ្មី។ទកូគឺចង់
សំដៅលើដណំើរផែសងពែងរបស់អត-ិ
ថិជនទាំងឡាយដែលមកកាន់ហាង
នែះទៅដកបទពិស ធថ្មីជាមួយក្លិន
និងរសជាតិនែម្ហូបខ្មែរដែលមានរូប
ខ្ញុំជាអ្នកបើកបរផ្ទាល់ហើយទូកនឹង
នាំពកួគែទៅបរភិោគអាហារខ្មែរដែល
ពិបាកស្វែងរកនៅ កាណាដា»។
បើកពីថ្ងែពែហសែបតិ៍ដល់អាទិតែយពី

ម៉ាង២ដល់ម៉ាង៨យប់ហាងទូក
មានលក់ នំបញ្ចុកសម្លខ្មែរសច់
ចង្កាក់អាងំនំបុង័សច់ការីសច់មាន់
ស្លាបមាន់ចៀនបាយឆសច់គោ-
ងៀតបុកល្ហុងភា្លាសច់គោមីកាតាំង
ចាយ៉ឆគុយទាវនិងមីកូឡា។
ចុងភៅបទពិសធជាង១៦ឆ្នាំ-

រូបនែះបានបន្តទៀតថា៖ «ម្ហូបដែល
ទទួលបានការគំទែចែើនជាងគែ គឺនំ-
បញ្ចុកសម្លខ្មែរតម្លែ១៤ដុល្លារកា-
ណាដាដែលភ្ញៀវហូបហើយសរសើរ
ថាឆ្ងោញ់ហើយកម្មង់ទិញចែើនដល់
ទៅ៥០ចានក្នុង១ថ្ងែ និងរំពឹងថា
ចំនួននែះអា ចនឹងកើនឡើងលើសពី
នែះទៀត។មានអ្នកខ្លះកម្មងទ់ញិតាម
អនឡាញតាងំពមីនុពែលយើងបើក-
ទា្វារលក់ក៏មាន។ក្នងុហាងយើងក៏មាន
ភ្ញៀវជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនដែរមក
ទិញនំបញ្ចុកនែះ»។
ពែះតែការកម្មង់ទិញចែើនលោក

ក៏មានកូនកាំបិត២នាក់ជាជនជាតិ
បារំាងជួយសមែលួការងរហាន់គែឿង
ហាន់សច់រៀបចំបន្លែជាដើម។
យា៉ាងណាមិញ លោកបញ្ជាក់ថា៖

«គែប់មុខម្ហូបទាំងអស់ខ្ញុំជាអ្នកផែសំ-
គែឿងភ្លកែស និងចម្អិនដោយផ្ទាល់។
រីឯការរកទិញគែឿងនៅម៉ុងរែអាល់
ពតិជាពបិាកណាស់ទមែទំញិគែឿង
បានខ្ញុំតែវូដើររកគែឿងពីហាងមយួទៅ
ហាងមួយយា៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំតែវូដើរ
ទិញអស់កន្លះថ្ងែហើយនៅមិនទាន់
បានគែឿងគែប់ដែលខ្ញុំតែូវការទែ»។
កែពីបំណងច្នែគែឿងផែសំម្ហូបខ្មែរ

លក់នៅទកឹដីកាណាដាលោកចានធ់ី
ក៏មានគមែងមកកមែសាន្ត និងចែក-
រំលែកចំណែះដឹងបទពិសធចម្អិន
ម្ហូបនៅបែទែសកម្ពុជាផងដែរ៕
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មេចុងភៅវ័យក្មេងខ្មេរ-កាណាដាធ្វើឲេយនំបញ្ចកុសម្លខ្មេរ
និងម្ហបូកេរដំណេលដូនតាលេបីលេបាញខ្លាងំនៅកាណាដា

លោក ចាន់ធី មេចុងភៅ ខ្មេរ-កាណាដា អាយុ ៣២ឆ្នាំ បើក ហាង «ទូក» លក់ម្ហូបខ្មេរ នៅ កេុង មុ៉ងរេអាល់។ រូបថតសហការី

ហាងទូកមានលក់ នំបញ្ចុកសម្លខ្មេរ សាច់ចង្កាក់អាំង នំបុ័ងសាច់ ការីសាច់មាន់ បាយឆ សាច់គោងៀត ភ្លាសាច់គោ មីកាតាំង ឆគុយទាវ និងមីកូឡា  ។ រូបថតសហការី
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ថ្ងៃ  ១០រោច ខៃ ជៃស្ឋ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខៃមិថុនា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា   នៃះ   
ប ណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន  

ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  
ឬ     ស្តាប់ ពៃះធម ៌   ឲៃយ  ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រីឯ   ការនិយាយ ស្តី    មិន សូវ  ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ   បញ្ហា    
ស្នៃហា       គ ូស្នៃហ ៍  យល ់  ចតិ្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ  
យក  ចិត្ត ទុក ដាក់ទៅលើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។ ថ្ងៃនៃះ គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ ចំ ពោះ  បញ្ហា ស្នៃហា។ ចំណៃក  ឯ 
ការនិយាយ ស្ត ីមិន សូវ មាន ឥទ្ធ ិពល 
ទៅ លើ អ្នក ស្តាប់ បុ៉នា្មាន  ឡើយ  ដំណឹង 

ដៃល  ទទួល បាន អាច ឲៃយ មាន ការ មិន ពៃញ ចិត្ត  គួរ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អានសៀវ ភៅ ធម៌ ផៃសៃងៗ។  ចំពោះ 
បញ្ហា សុខ   ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ ធម្មតា  ខណៈ ផ្លវូ ចិត្ត មាន 
រឿង  ស្មគុស្មាញ បន្តចិដៃរ តៃវូ ដោះ សៃយ។   ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ គបៃបី មាន ការបៃយ័ត្ន។ 

 រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ 
មាន  ភាព  ទោមនសៃសទៅនឹងអំពើ - 
អកុសល    ផៃសៃងៗ  អាច មានគៃះ   
កើត   ឡើង   ។ ចំពោះ សៃច  ក្តសី្ន ៃ ហា 

វិញ     គូស្នៃហ  ៍ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ   
គបៃបី ផ្តល   ់ភា ព កក់ក្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បាន ចៃើន។ ការ - 
បៃកបរបរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ កំុ បណ្តាយឲៃយ បៃឈម   
នឹង  ហានិភ័យ  ខ្លាងំពៃក ទើប ជាការល្អ បៃសើរ ។  
លាភ  សកា្ការៈ វិញ ពិបាក នឹង ទទួល បានផលល្អ។  

រាសឡីើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ    រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ នឹងបាន  
ផល  ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

លាភ   សកា្ការៈចៃើន បាន ដោយធម៌   មាន សមត្ថ-  
ភាព     ដោ ះ សៃយ បញ្ហា  ឬក៏ធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ     បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា      មាន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ    ទៅ ទីនានា វិញ តៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ    មាំ មួន  ល្អ   ប៉ុន្តៃ តៃូវ ចំណយ 
ទាងំ  ក មា្លាងំ កាយ  នងិចតិ្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ  បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន         លទ្ធផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន ់    ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល ស្វាគមន៍  ប៉នុ្តៃ   
គ ៃ   នឹង ទន្ទឹង ចាំទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល ់  ការ ពៃយាយាម ទាងំ  ឡាយ  ហាក ់ដចូមាន សភាព  
ខៃសត់   ខៃសោយ បន្តិច តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ៕      

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

ភៅ    ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ   ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  ការ- 
បៃងុ   បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា   គូស្នៃហ៍   
អ្នក  យល់ ដឹង ពី ទឹក ចិត្តដូចជា សព្វដង តៃម្តង។  

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

ទៅ   ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ 
ការ   បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល-   
លើស  ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង - 
ត  ៃ   ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ  វ ិញ  ទទួលបាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាសី  សៃតុចុះ។ សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល- 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

ក   ៏      មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ   ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច   ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន        នានា វញិ នងឹ អាចខត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា 
ចៃើន        ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

 រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ-
 ភារ    កិច្ច ផៃសៃង  ៗ ទទួល បាន  ភាព ជោគ-  
ជយ័   ដោយសរ  អ្នក  នងឹ បពំៃញការងារ 
យា៉ាង  ស្វាហាប  ់ ទឹក ចិត ្ត  មោះ    មុត ។ រីឯ - 

កា រ  នយិាយ ស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ ចតិ្ត  ន ងិ   គោរព។ 
ប ើ ជា អ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  ផៃសៃង ៗ    នឹង ទទួល - 
បាន   នវូ ការជឿ ទកុចតិ្ត ព  ីដៃ គពូាណជិ ្ជ កម្ម  ដោយ ភាព- 
ស្មាះ   តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ 
មាន   ភាព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិនា្តាសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត្ថ ិ    ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព            ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព           រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ- 
លាភ          សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្តី    
ទៅ កាន់ អ្នក ផង   តៃង មាន គៃ យក      ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  បញ ្ហា សុខ   ភាព  
គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប- 

កា យ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
នឹង មា ន គៃ ចំា ទទួល  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខន  
ឡើ យ។  ចំណៃក  បញ្ហា   ស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍ មាន កា រ      យល   ់- 
ច តិ្ត  គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ ស្នៃហ ប៍ាន 
ល្អបៃសើរ  និង ចៃះ បង្កើតឲៃយ មានភាពផ្អៃមល្ហៃមផង     ។    

រាសីសៃុតចុះ។ ជើងលៃខ ស្ថិត 
នៅ    លើ កម្ម  ហៃត ុនៃះអស ់ លោក- 
អ្នក  អាច នឹង តៃូវ ហត់ នឿយ ចៃើ ន 
ក្នុង ការបំពៃញ កាតព្វ កិច ្ច ទាំង - 

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ ត ទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ ចំពោះ អាជីវកម្ម វិញ  មិនគួរ- 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ   សៃច ក្តីស្នៃហា លោកអ្នក  តៃូវ មាន សៃចក្តី- 
សន្តាស  បៃណី ឲៃយ គ្នា ជានិច្ច ផងទើប ល្អ បៃសើរ។     

បាច់ធូបចមៃុះពណ៌    ចង  ពងៃយ ដូច បុបា្ផា  មន ក្លិន ខុសៗគ្នា នៅ ភូមិ ធូប ក្នុង សៃុក Hue។ រូបថត VNS

ភូមិធូបវៀតណាម ក្លនិ ក្រអូប   ពណ៌ 
ចម្រះុ ដូចបុប្ផា   អន្ទងចិត្ដ អ្នក ទ្រសចរ 

កៃុងហាណូយ : ភូមិ ផលិត 
ធូប  ធុយ សន ស្ថតិ នៅ ចមា្ងាយ 
៧គីឡូម៉ៃតៃ ភាគ នីរតី ទីកៃុង- 
ហឿ បាន កា្លាយ ជា គោលដៅ- 
ទៃសចរណ៍ ដ៏ ទាក់ទាញ ។ 

ជំនាញ ដូន តា បនៃសល់ ទុក 
បៃមាណ ៧០០ឆ្នាំ នៃះ មិន- 
តៃឹម តៃ ផ្ដល់ ចំណូល ចីរភាព 
ដល់ អ្នក សៃុក ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្ដៃ 
វា ក ៏ជា ផ្នៃក មយួ នៃ កៃរដណំៃល 
វបៃបធម៌ របស់ អតីត រាជ ធនី- 
អធិរាជ ផង ដៃរ ។ 

ពលរដ្ឋ អាសុី ជា  ចៃើន ជឿ ថា 
ការ  អុជធូប អាច ភា្ជាប់ ទំនាក់- 
ទនំង ជាមយួ ដងួ វញិ្ញាណ បាន។ 
ដួង វិញ្ញាណ មនុសៃសស្លាប់ អាច 
ទទលួ ដងឹ តាម រយៈ ក្លនិ ធបូ នងិ 
មក ទទួល សំណៃន ផៃសៃង ៗ  ។ 

អ្នក សៃកុ ហឿ តៃងតៃ ដតុ ធបូ 
នៅ ពៃល ថ្ងៃ ហៀប អស្ដង្គត 
ដើមៃបី ឧទ្ទិស ដល់ ដួង ពៃលឹង 
បុព្វការីជន ។ ភូមិ នៃះ ស្ថិត នៅ 
លើ វិថី ហូយៃន តៃន  ខុង  ខួល 
នៅ ជើង ភ្នំ វ៉ុង ខញ កៃបៃរ ទន្លៃ- 
ហ៊ួង ជា គោលដៅ មិន គួរ រំលង 

សមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ ។ 
នៅ ដើម ភូមិ ទោះ អត់ បាន 

ឃើញ ធបូ សមូៃប ីតៃ ១ដើម ក ៏អ្នក 
ដណំើរ ចៃបាស ់ថា ធុ ំក្លនិ របស ់វា ។ 
ធូប រំលៃច នូវ ពណ៌ ចមៃុះ តៃូវ- 
បាន ហាល សំដិល ថ្ងៃ ពាស- 
ពៃញ ភូមិ ។ វា ហាក់ ដូច ជា បាច់ 
ផ្កា ដៃល មាន ក្លិន ឈ្ងុយ ឈ្ងប់ 
ខ្លាំង នៅ គៃប់ ទី កន្លៃង ។ 

ពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង ភូមិ ស្ទើរ តៃ  
គៃប់  គ្នា គឺជា ចំណៃក មួយ នៃ ការ- 
ផលិត ធូប ថ្វីដៃបិតតៃ ពួកគៃ 
បច្ចបុៃបន្ន បៃើ គៃឿង មា៉ាសីុនជំនួយ    
ការងារ  ជាជាង ការ ផលតិ ឡើង 
ព ីដៃ ដូច រាប់ រយ ឆ្នា ំមុន យា៉ាង ណ 
ក៏ដោយ ។ 

ភ្ញៀវ ទៃសចរ អាច មើល  និង 
ចលូរមួ ផលតិ ធបូ  រមួ ទាងំ ការ- 
ជៃើស រីស សមា្ភារ ផៃសៃង ៗ  ដូច-
ជា គៃឿង រុក្ខជាតិ បៃប ចិន 
សមៃបក ទំពាំងបាយជូរ កៃៀម 
ផ្កា កៃូច ថ្លុង កៃៀម ដៃល បៃើ 
លាយ ជាមួយ មៃសៅ ធូប ។ ស្នូល 
ធូប តៃវូបាន បៃើ ឫសៃសី ដៃល តៃវូ- 
បាន កាត ់ នងិបតិ ជា សរសៃ តចូ 

ឆ្មា  ជៃលក់ ពណ៌ និង សម្ងួត 
កៃម កម្ដៅថ្ងៃ ជា ចៃើន ថ្ងៃ ។ 

បច្ចុបៃបន្ន ភូមិ ធូប បាន ផលិត 
ធបូ ជា ចៃើ ន បៃភៃទ ដចូជា ធបូ  
ក្លនិ ឈើ អាលហ់ា្គា ស្លកឹ គៃ នងិ 
ផ្កាម្លិះជាដើម។ មៃសៅ ធូប លាយ 
ជាមួយ លៃបាយ ផៃសៃង ៗ  ដើមៃបី 
បង្កើត ជា ក្លិន ប្លៃក ៗ  ។ 

មៃសៅ ធូប តៃូវ បាន លាយ   ទឹក 
ដើមៃបី បង្កើត ជា កំខប់  ដៃល 
លញ ញ់ាត ់ស្នលូ សរសៃ ឫសៃស ី។ 
អ្នក ផលតិ ធបូ តៃវូ ធនា ថា មៃសៅ 
ធូប ស្អិត ជាប់ សរសៃ ឫសៃសី  
(ជើង  ធូប) ។ កៃយ មក ធូប 
តៃូវបាន ហាល សម្ងួត កៃម 
កម្ដៅ ថ្ងៃ ដើមៃបី រកៃសោ ទុក ឲៃយ បាន 
ចៃើន ខៃ ដោយមិន ខូច ។ 

ធូប ផលិត ក្នុង ភូមិ នៃះ តៃូវ- 
បាន លក់ ទៅ តាម បណ្តា ទីកៃុង 
ធំ ៗ ទូទាំង បៃទៃស វៀតណម  
និង នាំ ចៃញ ទៅ កៃ បៃទៃស 
ផង ដៃរ ។  រយៈ ពៃល   ៨ឆ្នាំ   ចុង- 
កៃយ នៃះ  អ្នក ភូមិ បាន ផ្ដល់- 
បទពិសធ ផលិត ធូប ដល់ ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ ៕ VNS/HR 

រយៈពៃលប៉ុនា្មានឆ្នាំ ចុងកៃយ នៃះ ភូមិ Hue បាន បង្ហាញ ភ្ញៀវទៃសចរ ពី របៀប ផលិតធូប   ។ រូបថត VNS
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ភោជនីយដ្ឋាន យី៉ សាង ចម្អនិ នំអន្សម ចិន ដើម្ីប អបអរ ពិធីប៉ណ្យសែនបាក់ចាំង   

ធនាគារ CPBank សម្ពោធ សាខា ទី ៥៣ ក្នងុ ខែត្តស្ទងឹតែង  

 ភោជនីយដ្ឋាន បមៃើ អាហារ ចិនដ៏លៃបីលៃបាញ យីុ សាង  
ដៃល គៃប់គៃង ដោយ កៃុមហុ៊ន Almond Hospitality 
Group កំពុង បង្ហាញ នូវ នំអនៃសមចិន ដ៏ ពិសៃស ដៃលមាន 
ទម្ងន់ រហូតដល់ ១១ គីឡូកៃម ដើមៃបី អបអរ ពិធីបុណៃយ 
សៃនបាក់ចំាង  ឬ ហៅថា  បុណៃយ ទូក នាគ ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល 
នឹង ចូលមក ដល់ នៅ ថ្ងៃទី ២៥  ខៃមិថុនា  ខាងមុខ ។  ក្នងុអំឡុង 
ពៃលធ្វើ បទ បង្ហាញ ដល់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ កាលពី ថ្ងៃ ពុធ 
កន្លងទៅ លោក លូ ម៉ៃង មៃ ចុងភៅ ដ៏ លៃបីលៃបាញ និង ជានា- 
យក បៃតិបត្ត ិកៃមុហុ៊ន Almond Hospitality Group បាន 
មានបៃសាសន៍ថា  នំអនៃសម នៃះ តៃវូ ចំណាយពៃល បៃមាណ  
៦ ថ្ងៃ ដើមៃបី ធ្វើ ហើយ តៃវូ ចម្អនិ បៃហៃល ២០ ម៉ោង ទើប ឆ្អនិ 
ដៃល អាច ទទួលទាន បាន ។  នំអនៃសម ដ៏ ពិសៃស នៃះ ធ្វើឡើង ពី 
សាច់មាន់ បៃឡាក់ គៃឿង ១ ទំាងមូល វៃច ជាមួយ អង្ករ ដំណើប 
ផៃសិត គៃប់ ឈី ស ណាត់ សុ៊ត បៃ សាច់ជៃកូ ៣ជាន់ ដោយ វៃច 
ខ្ចប់ជាមួយ ស្លឹក ឈូក  ហើយ នំ ដ៏ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ នៃះ គៃ អាច 
ទទួលទាន បាន ចាប់ពី ២៥  ទៅ ២៧ នាក់ ៕

ធនាគារ បៃ ស ណី យ៍កម្ពជុា ក . អ (CPBank) បាន បើក សាខា ទី ៥៣ របស់ខ្លនួ នៅ ភូមិ ពៃក សង្កាត់ស្ទងឹតៃង កៃងុស្ទងឹតៃង 
ខៃត្តស្ទងឹតៃង កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ កន្លងទៅ ។ សាខា នៃះ អតិថិជន អាច បៃើបៃស់ នូវ គណនី បញ្ញើ សនៃសំ គណនី ចរន្ត គណនី បញ្ញើ សនៃសំ 
មាន កាលកំណត់ គណនី សនៃសំ ដើមៃបី អនាគត បុតៃ ធីតា ឬ សនៃសំ ដើមៃបី អនាគត ដ៏ ល្អបៃសើរ ។ ជាមួយនឹង សាខា ថ្ម ីនៃះ បច្ចបុៃបន្ន ធនាគារ 
CPBank បមៃើសៃវា ធនាគារ ដល់ អតិថិជន របស់ខ្លនួ ជិត ៩០ ០០០ នាក់ នៅ ទូទំាង ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា ៕
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Messi ជួយ Barca ឲ្យឈ្នះ ក្នងុការប្កួតបើកឆាកបិទទ្វារ 
ក្រុង ម៉ាយ៉កា: ខៃសៃ បមៃើ 

បៃយុទ្ធ ដ៏ ឆ្នើម  Lionel Messi 
បាន ស៊ុត បាល់ បញ្ចូល ទី ១ 
គៃប ់ នងិបញ្ជនូ បាល ់ឲៃយ មតិ្ត រមួ 
កៃុម ២ គៃប់ ខណៈ ដៃល កៃុម 
កំពូល តារាង នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ La 
Liga គ ឺអ្នក មាន បណុៃយ Barce-
lona បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ យក 
ជ័យ ជម្នះ យ៉ាង សៃួល ៗ  លើ 
កៃុមកំពុង តស៊ូ ដើមៃបី រស់ Real 
Mallorca ៤ - ០ កាលពថី្ងៃសៅរ ៍
ដោយ បង្កើត ឲៃយ មាន ការ វិល- 
តៃឡប ់យ៉ាង ល្អ ឥត ខ្ចោះ  ទៅ រក 
បៃកៃតី ភាពឡើង  វិញ  ចំពោះ 
វិស័យ បាល់ ទាត់ របស់បៃទៃស 
អៃសៃប៉ាញ   កៃយ ពី ផ្អាក រយៈ- 
ពៃល ៣ ខៃ  ដោយសារ តៃ ការ- 
រាត តៃបតជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

ក្នុងការ  បៃកួត នៃះ  កៃុម ការ-
ពារ  ជើង ឯក ចាស់ បាន ចាប់- 
ផ្ដើម ចៃញ  ដំណើរ ជាមួយ នឹង 
ការ នា ំមខុ យ៉ាង លឿន ពៃល ខៃសៃ- 
បមៃើ សញ្ជាតិ សុីលី   Arturo 
Vidal មាន ឱកាស  តៃត បញ្ចលូ- 
ទី បាន សមៃច នៅ  នាទី ទី២ 
ហើយ មុន   ចប់ វគ្គ ទី ១ ពោល គឺ 
នៅនាទីទី ៣៧  ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
អន្តរជាតិ ដាណឺមា៉ាក  Martin 

Braithwaite  បន្ថៃម គមា្លាតឲៃយ 
កៃុម ភ្ញៀវ   Barca ២-០។

ឈាន ចូល ដល់ តង់ ទី ២ នៅ 
នាទីទី ៧៩ ខៃសៃ ការ ពារ Jordi 
Alba ធ្វើ បាន សមៃច គៃប់ 
ទ៣ី ឲៃយ កៃមុ អ្នក មាន បណុៃយ នា-ំ 
មខុ កាន ់តៃ ឆ្ងាយ កៃយ ទទលួ  
បានការ បញ្ជនូ  បាលយ់៉ាង ល្អ  ព ី
កីឡាករ បៃធាន កៃុម Messi 

ដៃលជាអ្នក រមួ ចណំៃក  ក្នងុការ- 
រក  គៃប់ បាល់ ទី ២ ដៃរ ខណៈ 
ដៃល កៃយមក កឡីាករ អន្តរ- 
ជាតិ អាហៃសង់ ទីនរូបនៃះ គឺ ជា 
អ្នក បង្ហើយ គៃប់ ជ័យ ជម្នះ    
ចុង កៃយ ឲៃយ កៃុម   នៅ នា ទីទី 
៩០+៣។ ដូច្នៃះ លទ្ធផល ផ្លូវ 
ការ  Barcelona ឈ្នះ Mal-
lorca ៤-០ ។  

ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះនៃះ 
ធ្វើឲៃយ  Barca នៅ តៃ ឈរ លើ  
កំពូល តារាង ដដៃល មាន  ៦១ 
ពនិ្ទ ុកៃយ បៃកតួ បាន ២៨ ដង 
ដោយ នាំ មុខ ដាច់ ៥ ពិន្ទុ លើ 
កៃុម គូ បៃជៃង ដ៏ កៀក បំផុត គឺ 
កៃុម អធិរាជស   Real Madrid 
ដៃល បៃកួត តិច ជាង ខ្លួន  ១ 
លើក ។ ការ បៃកតួ នៃះ តៃវូ បាន 

ធ្វើ ឡើង ដោយ បិទទា្វារ កីឡ-
ដា្ឋាន ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាល- 
ដាល នៃ វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម  ថ្ម ីករូ៉ណូា  
តៃអ្នក គាំ ទៃមា្នាក់  ដៃល មាន 
ពាក់ អាវ កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
អាហៃសង់ទីន  មិន ដឹង យ៉ាង ម៉ៃច 
អាច រត់ ចូល ទីលាន បាន មុន 
នឹង តៃូវ អ្នក រកៃសា សន្តិសុខ ចាប់ 
យក ចៃញ ទៅ កៃ ។ 

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម  Barca 
លោក Quique Setien បាន 
សម្ដៃង អារម្មណ៍ រីក រាយ នឹង 
ទមៃង់ លៃង របស់ កូនកៃុម ក៏ 
ដូច ជា លទ្ធផល ដៃលទទួល 
បាន សមៃប់  យុទ្ធនាការ បើក 
ឆក  ការ បៃកតួ ដបំងូ នៃះ  ដោយ 
បុរស អៃសៃប៉ាញ វ័យ៦១ ឆ្នាំ រូប 
នៃះ  បៃប ់អ្នក សារពត័ម៌ាន ថា ៖ 
« ខ្ញុំ មាន អារម្ម ណ៍ ល្អ ណាស់» ។

លោក បានបន្ត ថា៖ «វា តៃង 
តៃ ជារឿង  ដៃល អ្នក ចង់ ឲៃយ វា 
បៃសើរ  តៃ ខ្ញុំសបៃបយ ចិត្ត 
ជាមួយ នឹង ការ បៃកួត ដៃល 
កៃុម យើង លៃង ។ ជាមួយនឹង  
បៃកតួ ដបំងូ ដោយ អតម់ាន ការ 
ហាត់ សម អ្វី ទាំង អស់  យើង 
អាច យក លៃស ថា ពៃល វៃលា 
តិច  តៃ ខ្ញុំ គិត ថា វា ជា ការ ចាប់- 

ផ្ដើម ដ៏ ល្អ មួយ  ក្នុង ការ បៃឈម 
នឹង ពៃល វៃលា  ដ៏ មមា ញឹក  
ដៃល យើង នៅ សល់ ការ បៃកួត 
១០ ដង ទៀត  ដោយជា រួម  ខ្ញុំ 
មាន អារម្មណ៍ ល្អ » ។

នៃះ ក៏ ជា ការ បង្ហាញ វត្តមាន  
លើក ដំបូងឲៃយ កៃុម Barca   
របស ់ខៃសៃ បៃយទុ្ធ សញ្ជាត  ិអ៊យុរ-ូ
ហា្គាយ Luis Suarez ផង ដៃរ 
គតិចាប ់តាងំ ព ីមាន របសួ ជង្គង ់
៦ ខៃ កន្លង ទៅ កៃយ កីឡាករ 
រូបនៃះដូរ ជំនួស កីឡាករ បារាំង 
Antoine Griezmann នៅ 
នាទីទី ៥៧   ។ សមៃប់ កៃុម 
មា្ចោស់ ផ្ទះ បើ ទោះ ជា បរា ជ័យ 
យ៉ាង ធ្ងន ់ធ្ងរ ធ្វើ ឲៃយ មនិ អាច ងើ ប 
ចៃញ ពី តំបន់ គៃះ ថា្នាក់បាន ក៏ 
ពិតមៃន តៃ ខៃសៃបមៃើសញ្ជាតិ 
ជប៉ុន  ១រូប គឺ  Takefusa 
Kubo ទទួល បាន ការ ចាប់- 
អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំង កៃយ  
កីឡាករ  ដៃល មាន វ័យ តៃ ១៩ 
ឆ្នាំ រូប នៃះ បាន បង្ហាញ ទមៃង់ 
លៃង ដ៏ ឥត ខ្ចោះ ដោយ ការ ធ្វើ 
ទុក បុក ម្នៃញ ចំពោះអ្នក ចាំទី 
Marc-Andre ter Stegen 
របស់  Barca ជា ចៃើន លើក 
ចៃើន សា៕ AFP/VN

Baba (ស្ដា)ំ របស់ក្រមុ Mallorca លោត ត្រត បាល់ ស្របព្រល  ter Stegen របស់  Barca លោតដោល។ AFP

Goretzka ជួយឲ្យ Bayern ឈ្នះ ទំង បុកពោះ 
ក្រុង ប៊្ររ ឡំាង :  ការ ស៊ុត ទម្លុះ 

សណំាញ ទ់ពី ីសំណាក ់ ខៃសៃ បមៃើ 
Leon Goretzka   នៅ នាទី ទី 
៨៦ វា បាន កា្លាយ  ជា គៃប់ បាល់ 
ដ ៏សខំន ់ដៃល ជយួ ឲៃយ កៃមុ មា្ចោស ់
ផ្ទះ Bayern Munich ឈ្នះ 
កៃុម Moenchengladbach 
(MG)  ក្នុងលទ្ធផល បៃកៀក 
បៃកតិ ២-១ ក្នងុ ការ បៃកតួ កាល 
ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ហើយ  ជ័យ ជម្នះ នៃះ 
បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ថា កៃុម ជើង 
ឯក ចាស់ ១ នៃះ តៃូវ ការ តៃ  ៣ 
ពិន ្ទុ ទៀត ប៉ុណ្ណោះ ដើមៃបី ធានា 
បាន  ថា   ពួកគៃ គឺជាមា្ចោស់ ពាន 
រង្វាន់ កៃបខ័ណ្ឌ Bundesliga 
រដូវ កាល ២០១៩ -២០២០ ។

គៃប់បាល់របស់   Goretzka 
នៃះ មិន តៃឹម តៃ នាំ ជ័យ ជម្នះ ឲៃយ 
កៃុម Bayern  ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ 
ថៃម ទាំង បាន ជួយ សា្ដារ មុខ មាត់ 
ឲៃយ មិត្ត រួម កៃុម Benjamin Pa-
vard ដៃល ភា្លាត់ ស្នៀត  ធ្វើ ឲៃយ 
បាល់  ចូលទី ខ្លួន ឯង នៅ នាទីទី 
៣៧ ផ្ដល់ ឱកាស ឲៃយ កៃុម ភ្ញៀវ 
តាម ស្មើ គៃប់ បាល់ នាំ មុខ រប ស់ 
កីឡាករ    Joshua Zirkzee 
ហើយ អ្វី ដៃល សំខន់ នោះ គឺ នាំ 
មុខ ៧ ពិន្ទុ ដាច់  លើ កៃុម លៃខ ២ 
Dortmund ដៃល បៃកួត ឈ្នះ 

Fortuna Duesseldorf ១-០ 
ដៃរ នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង ។

សមៃប់ ការ បៃកួត  ដៃល  គា្មាន 
ទសៃសនិក ជនចូលរួម នៃះ កៃុម  
Moenchengladbach បើ 
ទោះ ជា លៃង កៃ ផ្ទះ ក៏ ដោយ ក៏ 
បាន បៃឹង បៃង ទម្លុះ ខៃសៃ ការ ពារ 
របស ់កៃមុ មា្ចោស ់ផ្ទះ ជា ចៃើន លើក 
ចៃើន សា ដៃរ  រហូត បាន បំប៉ាង 
សំណាញ ់ ទី មុន  នៅ  នាទីទី   ១៦ 
ដោយ  Jonas Hofmann តៃ 
គរួ ឲៃយ សា្ដាយ ជា គៃប ់បាល ់ជំហរ-
កៃលៃបៃង (offside)  ។

កៃយ កៃុម គូបៃជៃង តៃូវបាន 
បដសិៃធ គៃប ់បាល ់កៃមុ Bay-

ern ចាប់ ផ្ដើម វាយ បក វិញ ម្ដង 
ហើយក៏បានគៃប់ បាល់ នំា  -   
មុខ នៅ នាទីទី   ២៦ ដោយសារ  
កីឡាករ Zirkzee មិន  ខ្ជះខ្ជាយ  
ឱកាស ពៃល  បាន បាល់ របស់ 
អ្នក ចាំ ទី Yann Sommer  
ដៃល បញ្ជូន ភា្លាត់ ទៅ ចំខ្លួន។  តៃ 
១១នាទី កៃយ មក  កីឡាករ 
Pavard ក៏ បាន ផ្ដល់ កាដូ ឲៃយ  
Moenchengladbach វិញ 
ដោយ ការ ធ្វើ ឲៃយ ចូលទី ខ្លួន ឯង  
ពៃលពៃយាយម  សា្កាត់ បាល់ របស់  
Patrick Herrmann ធ្វើ ឲៃយ  
កៃុមទាំង ២  ស្មើ គា្នា ១-១ ។

ឈានចូល តង់ ទី២  ទំាងកៃុម 

មា្ចោស់ផ្ទះ និង ភ្ញៀវ  ធ្វើ ការ សមៃុក 
គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ដើមៃបី ដណ្ដើម 
ជ័យ ជម្នះ រៀង ៗ  ខ្លួន ដោយ កៃុម  
Bayern តៃវូ ការ ពនិ្ទ ុដើមៃបី កៀក 
នឹង ការ ឈ្នះ ពាន  ១០ រដូវកាល 
ជាប ៗ់  គា្នា ខណៈ   Moencheng-
ladbach តៃវូ ការ កៅអី ទៅ លៃង 
កៃប ខ័ណ្ឌ អឺរ៉ុប Champions 
League  ហើយ  ការ បៃកួត នៅ 
កីឡដា្ឋាន  Allianz Arena នៃះ 
គៃប់គា្នា គិត ថា  កៃុម ទាំង ២ នឹង 
ចៃក គា្នា មា្នាក់   ១ ពិន្ទុ  ពៃះ នៅ 
សល់ តៃ ៤ នាទី ទៀត ប៉ុណ្ណោះ  
នឹង បញ្ចប់ ការ បៃកួត ផ្លូវ ការ ទៅ 
ហើយ តៃ  Goretzka ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ីយ៉ាង ល្អ ឥត ខ្ចោះ ដៃល 
ជា គៃប ់បាល់ ដ ៏សំខន ់  សមៃប់ 
ការ បៃកួត សបា្ដាហ៍ ទី ៣១ នៃះ ។ 

បៃធាន កៃុម  Bayern គឺ អ្នក 
ចំា ទ ីManuel Neuer នយិយ 
ថា ៖ « យើង អាច ឈ្នះ ក្នុង ការ- 
បៃកតួ ដ ៏តាន តំាង នៃះ ។ ផៃន  ការ 
របស់ យើង ដូច ជា ប្លៃក បន្តិច ។ 
យើង មិនបាន គៃប់ គៃង បាល់  
ចៃើន  និង គាប សង្កត់ នៅ តំបន់ 
កណា្ដាល ឲៃយ ខ្លាំង ឡើយ។ យើង 
បណ្ដាយ ឲៃយ ពួក គៃ  វាយ សមៃុក 
មក លើ យើង ។ នោះ ជា ការ រៀប- 
ចំ របស់ យើង » ៕ AFP/VN

Coman (ស្ដា)ំ របស់ Bayern ប៉ះគ្នា ជាមួយ Kramer របស់ MG។ AFP

គ្មានការ ពាក់ ម៉ាស់  អ្វទំីងអស់ 
សម្ប់ អ្នក គំទ្ នូវ្លស្ឡង់

ក្រុង ដុយណ្រដាំង: អ្នក គាំ ទៃ 
ជាង ២មុនឺ នាក ់បាន ធ្វើ ជា សាកៃស ី
ដល់ ការ បៃកួត បាល់ ឱប ដៃល 
កៃុម Otago Highlanders  
ឈ្នះ កៃុម  Waikato Chiefs 
យ៉ាង បៃកៀក បៃកិត ២៨-២៧ 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ខណៈ បៃទៃស 
នវូៃល សៃឡង ់ សា្វាគមន ៍ការវលិ- 
វិញ  របស់ វិស័យ    កីឡាដ៏ សំខន់ 
របស់ ជាតិ  កៃយ កើត មាន វិបត្តិ 
វីរុស កូរ៉ូណា ។

ក្នុង នាមជា ការ បៃកួត កីឡា  
មួយ  ដំបូង គៃ ដៃល គា្មានកមៃិត  
ទសៃសនិក ជននោះ  ពិត ជា មិន 
បាន ធ្វើ ឲៃយ អ្នក ចលូ រមួ ខក បណំង 
ឡើយ កៃយ កៃុម ទាំង ២ ធ្វើ 
បាន ល្អ ដូច គា្នា  បើ ទោះ ជា ចុង- 
កៃយ កឡីាករ កៃមុ    Highland-
ers គឺ Bryn Gatland ជា អ្នក 
ធ្វើ ឲៃយ កៃមុ Chiefs ចាញ ់ទាងំ មនិ 
អស់ ចិត្តតៃឹម តៃ១ ពិន្ទុ ក៏ ដោយ ។

កម្មវធិ ីបៃកតួ បាល់ ឱប Super 
Rugby Aotearoa កាលព ីចងុ- 
សបា្ដាហ ៍ នៃះ តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នងុ 
បរិយកាសយ៉ាង អ៊ឹក ធឹក នៅ ឯ 
កឡីដា្ឋាន Forsyth Barr ពោល 
គឺ តៃឹម តៃ ៦ ថ្ងៃ កៃយ បៃទៃស 
នូវៃល សៃឡង់ បាន បៃកាស ថា 

ខ្លួន គា្មាន ជំងឺ កូវីដ  ១៩ ទៀត ទៃ 
ហើយ បាន លុប  ចៃញ នូវ ចៃបប់ រឹត- 
បន្តឹងដៃល មិន ឲៃយ មាន ការ ជួប ជុំ 
គា្នា  ក្នុង លក្ខណៈ ទៃង់ ទៃយ ធំ ។   

អ្នក គា ំទៃ មា្នា ក ់ឈ្មាះ Jordan 
បាន និយយ បៃប់ AFP ថា ៖     
« ការ ពិត កា រដៃល អាច មក មើល 
ការ បៃកួត បាល់ ឱប នៃះ កៃយ 
ការ ឃំាង ខ្លួន នៅ តៃ ក្នុង ផ្ទះ ពួក 
យើង បាន ធ្វើ ដំណើរ លើ ផ្លូវ វៃង 
ឆ្ងាយ មួយ តាំង ពី មាន ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ។ ខ្ញុំ គិត ថា នូវៃល សៃឡង់ 
ធ្វើ បាន ល្អ គួរ សម » ។

បៃធាន កៃុម  Highlanders 
កីឡាករ Ash Dixon  និយយ 
ថា ៖ « ខ្ញុ ំមនិ គតិ ទាល ់តៃ សោះ ថា 
វា អាច កើត ឡើង បៃប ហ្នឹង បាន។ 
វា មិន  មៃន ជា ការ បៃកួត ដ៏ ល្អ ឥត 
ខ្ចោះ នោះ ទៃ តៃ យើង រីក រាយ  
ដៃល បានបៃកួត ទល់  កៃុម មាន 
គុណ ភាព ដូច Chiefs នៃះ» ។

សមៃប់អ្នក គាំទៃ   គា្មាន អ្នក 
ណា មា្នាក់ ពាក់ មា៉ាស់ នៅ នឹង មុខ 
ឡើយ។ នូវៃល សៃឡង់   អះ អាង 
ថា  មាន ចំនួនអ្នកឆ្លង  ១១៥៤ 
ករណី ក្នុង នោះ  សា្លាប់ ២២នាក់  
តៃ  ២២ ថ្ងៃ ហើយ   គា្មាន បៃកា ស    ព ី
ករណី ថ្មី ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ   ដោយសារ  រូប សម្រស់   ផូរ ផង ់ប្រប 
ធម្ម ជាត ិនងិ មានឈាមជរ័ ជា កនូ កាត ់ខ្ម្ររ -បារាងំ   
ដ្រល អាច  ចណំ្រញ រឿង  ភាសា មយួ រចួ ទៅ ហើយ  
នោះ កញ្ញា ម៉្រលីយ៉ា កុង ស្តង់ តាំង  ក៏ ត្រូវ បាន 
មហា ជន  ធ្លាប់ ស្នើ នាង ឲ្រយ ចូលរួម ធ្វើ ជា តំណាង  
កញ្ញា ឯក ចក្កវាឡ កម្ពុជា  កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩  
កន្លង   មក  ដ្ររ  ត្រ ត្រវូ  កញ្ញាបដសិ្រធ ព្រះត្រ  ខសុ 
ចំណង់    ចំណូល ចិត្តរបស់ នាង  ។ 
កញ្ញា ម៉្រលីយ៉ា កុង ស្តង់ តាំង   នៅ ត្រ កា្លាយជា 

ចំណុច   ន្រ ការ ចាប់ អារម្មណ៍ របស់ មហាជន  -  
ដដ្រល   ដោយគ្រ ងាក  មក តាម ដាន ពី ការ រក្រសា  
សម្រស់  ់ និង រូបរាង បាន  សមសួន មិន ប្រប្រួ ល   
សក័្ត ិ សម ជា តារា ម៉ដូ្រល   នាព្រល  ប្រមាណ ២-៣  
ឆ្នាំចុង ក្រយ មក ន្រះ ។ ជាក ់ស្ត្រង  ព្រល ថ្មី ន្រះ  
កញ្ញា ម៉្រលីយ៉ា ឧស្រសាហ៍ បងា្ហាញ  និង ប ង្ហាះ-  
បណ្តុ ំរបូ ថត ន្រ ការ ថត ស្របត៉  ជា រឿយៗ  ហើយ 
ក៏  សម្របូរ រូប ថត ប្រប សិចសុី ផង ដ្ររ ។ 
បណ្តុំរូប ថត ប្រប សិចសុី ទាំង នោះ ត្រូវ 

បាន មជ្រឈ ដា្ឋាន តាម ដាន ពី ការ វិវឌ្រឍ  រូប- 
សម្ផស្រស របស ់នាង ក ៏បាន  លាន ់មាត ់
សរសើរ ត្រង់ ថា ៖ «អីយ៉ា! ម៉្រលីយ៉ា 
ឥឡូវ ន្រះ ល្រង មា៉ាអស់ដ្រ ហ្មង! កាល - 
ព្រល  ថត នៅ ឆ្នា ំដបំងូ  ហាកដ់ចូជា មនិ សវូ 
ឃើញ មាន រូប ដ្រល បងា្ហាញ     
ភាព សិចសុី   គួរ ឲ្រយ  ចាប់ - 
អារម្មណ៍ សោះ!  ត ្រ - 
នៅព្រល ន្រះ  សម្រស ់ 
នាង   មិនត្រឹម    ត្រ ស្រស់ 
ឡើងៗ នោះ ទ្រ   ហើយ - 
ថ្រម ទាំង    មាន  ចិត្ត  ល្អ ហា៊ាន 
ថត  បងា្ហាញ ភាព  សិចសុី គួរ - 
ឲ្រយ ទាក់ ទាញ ទៀត ផង » ។  
ទន្ទឹម នឹង មាន ពាក្រយ 

សរ សើរ  ពី រូប សម្រស់ 
កញ្ញា ម៉្រលីយ៉ា ក៏ 
មាន  អ្នក សម្ត្រង  ការ- 
បារម្ភ   ចំពោះ  ភាព 
សចិសុ ី តារា ម៉ដូ្រល   ស្រ ី
ស្រស់   កូន កាត់  អាសុី-អឺរ៉ុប 
មាន មា្តាយជាតិខ្ម្ររ  និង - 
បា៉ាជាជាតិ បារាំង   ផង ដ្ររ 
ដោយ      បង្ហើប ថា៖ « ទោះ បី 
ជា    ភាព សិច សុី  ស្ថិត   ក្នុង-  
ការ  ងារ សិល្របៈ ម៉ូដ្រល ក្តី ក៏ 
ទាម ទារ ឲ្រយ កញ្ញា ម៉្រលយី៉ា 
គិតគូរ  ពី ផល ប៉ះពាល់ - 
តម្ល្រ  ស្រ្តី ខ្ម្ររ  ក្នុង វប្របធម៌ 
ខ្ម្ររ ផង ដ្ររ ព្រះ ថា-  
តារា  ស្រខី្ម្ររ ដ្រល ចលូ- 
ចិត្ត  បងា្ហាញ នូវ ភាព-   
សិច សុី    ភាគ ច្រើន 

នោះ ក ៏ត្រង ត្រវូ រង ការ រិះគន ់
ជា រឿយ ៗ    ពី មហាជន - 
កាលណា  ភាព សិចសុី  
នោះ មាន លក្ខណៈ -  
ហួស  ហ្រតុ  ខុស គន្លង 
ប្រព្រណ ីខ្ម្ររ »។  យ៉ាង- 
ណា  ចំពោះ ការ លើក- 
ឡើង ដ្រល ជា ក្ត ីបារម្ភ 
រឿង   ហា៊ាន  បងា្ហាញ  ភាព  
សចិសុ ី  របស ់យវុត ីជា 
តារា  ម៉ូដ្រល កូន កាត់ 
ខ្ម្ររ-បារាំង កញ្ញា 
ម៉្រលីយ៉ា មិន អាច 
បញ្ជាក ់ ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉សុ្តិ៍បាន ឡើយ  ដោយ- 
សារ   ប្រព័ន្ធ  ទូរ ស័ព ្ទ  
របស់ នាង មិន អាច  
ទំនាក់ទំនងបាន។ 
គួរ បញ្ជាក់ ដ្ររ ថា 

តារា ម៉ូដ្រលស្រី វ័យ 
ក្ម្រង  ជា កូន កាត់     រូប - 

ន្រះ    ទើប ត ្របានចូល-  
ប្រឡកូ នៅ  ក្នងុ វសិយ័ ម៉ដូ្រលរយៈ ព្រល 
ខ្លី ប៉ុណ្ណោះ       ប៉ុន្ត្រ  កញ្ញាទទួល  បាន នូវ 
ភាព  ជោគ ជ័យ គួរ ឲ្រយ កត់ សមា្គាល់ 
រហតូ   អាច   សម្រច  បណំង ប្រថា្នា 
ក្នុង កា  រ ចូលប្រឡូក  វិស័យ ន្រះ  
នៅ  ក្នុង   វ័យ  ១៧ឆ្នាំ      ខណៈ 
ព្រលនាង  ចាប់ ផ្ដើម  ជា តារា 
ម៉ូដ្រល  លើក ដំបូង     នៅ ឆ្នាំ 
២០១៧ ហើយ បន្ត មក  - 
រហូត   ដល់ បច្ចុប្របន្ន   និង  
ត្រង  ត្រ  មាន គម្រង ថ្មីៗ  ជា 
បន្ត     បនា្ទាប់ផង ដ្ររ   ក្នុង នាម 
ជា  តារា ម៉ូដ្រលស្រី  ឯក  រាជ្រយ - 
មិន ចង់ ក្រមសមា្ពាធ៕ 
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តារាមូ៉ដែលកូនកាត់ខ្មែរ-បារំាង
ម៉ែលីយ៉ាកាន់តែហ៊ានសិចសីុ

កញ្ញា ម៉េលីយ៉ា កាន់តេ ហ៊ានសម្ញេងភាព សិចសី៊  ក្នងុ  
ពេល ថត មូ៉ដេល និងថត  សេប៉ត ។ អីុនសា្តាក្រម 

ឃីម បូរ៉ា និង តាញ់ មករ ថតជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនំា និងម្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ នៅក្នងុ ពិធី បំពាក់ខេសេ កេវាត់។ រូប សហ ការី

ឃីមបូរា៉ាឈ្នះខែសែកែវាត់លើក
ទី១កែយឡើងវ៉ែអស់១៤ឆ្នាំ
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ  មក ពី ខ្រត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ ឃីម បូរា៉ា ដ្រល  
ឆ្លង កាត់ អាជីព ជា អ្នក ប្រដាល់ លើ 
សង្វៀន អស់ រយៈព្រល ១៤ ឆ្នាំ 
នោះ ទើប រក ឃើញ នូវ ជ័យជម្នះ 
ដ៏ ធំចំពោះ ខ្លនួ ឯង គឺ ការ កា្លាយ ជា 
មា្ចាស់ ខ្រស្រ ក្រវាត់  ទម្ងន់ ៦០ គ.ក្រ 
អមជាមួយ  ប្រក់រងា្វាន់ ២៤ លាន 
រៀល បនា្ទាប់ ពីចៅ ក្រម បាន ផ្តល់ 
ពិន្ទ ុឲ្រយ  រូប គ្រ ឈ្នះ តាញ់ មករា នៅ 
ក្នងុការ ប្រកួត ផ្តាច់ ព្រត័្រ នៅ លើ 
សង្វៀន CNC កាល ពី ថ្ង្រសៅរ៍។ 
 ឃីម បូរា៉ា ដ្រល បាន ហ្រល- 

ឆ្លងខ្រស្រ ជីវិត ជា អ្នក ប្រដាល់  តំាង-  
ពី  អាយុ ១០ឆ្នាំ នោះ ធ្លាប់ បាន 
ឈាន ចូល ដល់ វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ ចំនួន 
៥ លើក  បុ៉ន្ត្រ ត្រវូ បរាជ័យ ។ យ៉ាង 
ណា ក៏ ដោយ ការ ប្រកួត ផ្តាច់ ព្រត័្រ 
ជា លើក ទី ៦ ន្រះ ឃីម បូរា៉ា បាន 
រក ឃើញ ជ័យជម្នះ របស់ ខ្លនួ ហើយ 
ហើយ  ក្រយ ពី ប្រ កាស លទ្ធផល 
ភា្លាមៗ  លោក  ហ្រង  បុ៊ន ឃីម  ជា 
ឪពុក  និង ជា គ្រ ូបង្វកឹ បាន  ស្ទះុ 
ទៅ ឱប លើក ព   ឃីម  បូ រា៉ា នៅ លើ 
សង្វៀន  សម្ត្រង ពី ការ រំ ភើប  ខណៈ 
មុន ការ ប្រ កួត លោក រំពឹង ឈ្នះ តិច 
បំផុត ។
នៅ ក្នងុ ជំនួប ប្រ កួត ដ្រល ទាក់- 

ទាញ បំផុត នោះ តាញ់  មករា  
ព្រយាយម  វាយ ប្រហារ ដោយ ទាត់ 
ជើង ក្រម បំប្រក ល្វ្រង ក្រម  ត្រ 
មិន អាច ផ្តលួ បាន  ចំណ្រក  ឃីម  
បូរា៉ា  ព្រយាយម ចូល  បោះ ជង្គង់   ក្រង  

និង កណា្តាប់ ដ្របាន ល្អ  ហើយ 
ត្រវូបាន ប្រកាស ឲ្រយ ឈ្នះជាឯកច្ឆន្ទ 
៥-០   ត្រ លទ្ធផលន្រះ បាន ធ្វើ ឲ្រយ 
អ្នក គំា ទ្រ មួយ ចំនួន ខាង  តាញ់  
មករា  មិន អស់ ចិត្ត និង  នំា គា្នា រអូ៊ 
ក្រ ផ្លវូ ការ ។ 
លោក  ធន់  សុភា  ដ្រល ជា គ្រ-ូ 

បង្វឹក តាញ់ មករា  ដ្រល មាន 
វត្តមាន ឲ្រយ ទឹក ផ្ទាល់ លើ សង្វៀន 
បាន និយយ ថា ៖« គា្មាន ការ តវា៉ា ពី 
លទ្ធផល ន្រះ ទ្រ ។  ចាញ់  ឬ ឈ្នះ  
ជា សិទ្ធិ របស់ ចៅ ក្រម  គណៈ- 
កម្មការ   ព្រះ ពិន្ទ ុ៥ ទល់ ០  ហើយ 
ខ្ញុ ំគិត ថា  កូន សិស្រស របស់ ខ្ញុ ំ និង 
ខ្លនួ ខ្ញុ ំ ដូច ជា មិន អស់ ចិត្ត »។ 
ជា មួយ គា្នា នោះ  តាញ់  មករា 

ដ្រល បាន ប្រក់ រងា្វាន់ ១២លាន 
រៀល បាន  សម្ត្រង កាយ វិការ សោក- 
សា្តាយ  និង មិន អស់ ចិត្ត  បុ៉ន្ត្រ បាន 
ទទួល សា្គាល់ ពី លទ្ធផល ជា ផ្លវូ ការ  
ដោយ អះអាង ថា  ទទួល សា្គាល់ 
លទ្ធផល ន្រះ ។ 
ចំណ្រកលោក ហ្រង  បុ៊ន ឃីម 

បាន  និយយ ក្រយ ប្រ កួត ថា ៖ 
«លទ្ធផល ន្រះ  ឈ្នះ មិន ដាច់  
ហើយ ពិន្ទ ុពី ចៅ ក្រម ដោយ ឯក- 
ច្ឆន្ទ  វា ជា សិទ្ធ ិសម្រច របស់ គ្រ ។  
វ៉្រ បុ៉ណ្ណងឹ   បើ  បូរា៉ា  ចាញ់  ក៏ ខ្ញុ ំ គា្មាន 
អ្វី តវា៉ា នោះ ដ្ររ  គឺ ខ្ញុំ គោរព តាម 
បច្ច្រកទ្រស សហព័ន្ធ  ព្រះ មុន 
ប្រកាស លទ្ធផល  ខ្ញុ ំក៏ មិន ទាន់ 
ទុក ចិត្ត  ឬ ប្រកដ ថា  បូរា៉ា  ឈ្នះ 
ដ្ររ  ហើយ លទ្ធផល ប្រ ហាក់- 
ប្រហ្រល ប្រប ន្រះ  កន្លង មក  ខ្ញុគំា្មាន 
សង្រឃឹម ឈ្នះ ឡើយ  ត្រ ព្រល ន្រះ 

មិន ដូចមុន  » ។ 
ចំណ្រក ឃីម  បូរា៉ា  បាន និយយ 

ថា ៖ «ខ្ញុ ំរំពឹង ឈ្នះ តំាង ពី មុន ព្រល 
ប្រកាស  ព្រះ ខ្ញុ ំវាយ ច្រញ ផ្ន្រក 
ក្រង  និង កណា្តាប់ ដ្រ ចូល ច្រើន ។  
ខ្ញុ ំមិន ម្រន ថា   តាញ់  មករា  ខ្រសាយ 
ទ្រ គឺ  គាត់ ខា្លាងំ  ព្រះ ទម្ងន់ ជើង 
របស់ គាត់  ទាត់ មក លើ ខ្ញុ ំម្តង ៗ  
ឈឺ លំបាក ទ្រ ំ»។ 
នៅ ព្រលសួរ ថា  ក្រយ ឈ្នះ 

ខ្រស្រ ក្រវាត់ន្រះ បូរា៉ា  មាន គម្រង 
សម្រក ខ្លះ ឬ យ៉ាង ណា ? ឃីម  
បូ រា៉ា  បាន ឆ្លើយតប ថា៖ « តាម ពិត 
ចង់ សម្រក  ព្រះ សុខ ភាព ខ្ញុ ំ មិន 
សូវ ល្អ បរិបូរណ៍ ទ្រ  បុ៉ន្ត្រ លោក បា៉ា  
និង ខ្ញុ ំ  បាន ជាប់ កិច្ច សន្រយា ២ 
ប្រ កួត ទៀត   គឺ ចុង ខ្រ មិថុនា   នៅ 
សង្វៀន PNN  និង ដើម ខ្រ កក្កដា  
នៅ សង្វៀន ថោន   Mas Fight  
Cambodia»។ 
ចំណ្រក លោក  ត្រម  មុឺន  

ប្រធន  សហព័ន្ធ ប្រ ដាល់ គុន ខ្ម្ររ 
បាន  និយយ ថា ៖« យើង ប្រ ជំុ 
បច្ច្រកទ្រស  និង បន្ថ្រម ការ អប់ រំ 
ណ្រ នំា ជា ប្រចំា ដល់ មន្ត្រ ីចៅក្រម  
ឲ្រយ ផ្តល់ ពិន្ទុ មាន ភាព សុក្រឹត 
យុត្តធិម៌  ទទួល យក បាន  គឺ អ្នក- 
ឈ្នះ  ឈ្នះ ដោយ កិត្តយិស  និង 
អ្នក ចាញ់ ចាញ់  ដោយ  អស់ ចិត្ត  
ព្រះ  ការ ងារ បច្ច្រកទ្រស កាត់ ក្តី 
ឈ្នះ ឬ ចាញ់ន្រះ  គឺនៅ  ទូទំាង ពិភព- 
លោក  មិន ងាយ ត្រវូ ចិត្ត ភាគី ទំាង 
សងខាង នោះ ទ្រ  គឺ លើក ល្រង ត្រ 
ឈ្នះ  ដោយ ផ្តលួ ដ្រ គូ ឲ្រយ សន្លប់  
ទើប គា្មាន ការ រិះ គន់» ៕

តារ មូ៉ដេលសេ ីកូន កាត់ខ្មេរ-បរំង 
កញ្ញា ម៉េលីយ៉ា ក៊ង ស្តង់ តំាង  សមេស់ 
ស្អាត  បេបធម្មជាតិ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 
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