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កីឡា
Champions League វគ្គ៨ ក្រមុ 
ចុងក្រយ  ត្រវូ បាន ត្រៀមរៀបចំ នៅ 
លីសបោន ...ទំព័រ ១៥

មិត្តតន្ត្រ ីសាលា ភ្ល្រង ដំបូង គ្រ ដ្រល 
មាន បង្រៀន អក្សរភ្ល្រង ឧបករណ៍ 
តន្ត្របុីរាណខ្ម្ររ ១០ប្រភ្រទ ...ទំព័រ ១២

ជីវិត កម្សាន្ត

ទំហំពាណិជ្ជកម្ម
ក្នងុរយៈពេល៤
ខេមានតម្លេជាង
$១១ពាន់លាន

សាលាកេងុកំពុង
ចមេញ់យកកេមុ-
ហ៊ុនចំនួន៣ឲេយ
បេមូលសំរាម

UNឯកភាពរៀបចំ
ជំនួបបន្ទាន់ស្តអំីពី
ការរើសអើងពូជ-
សា សន៍និងអំពើហិងេសា

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ទំហំ ពាណិជ្ជ  កម្ម 
សរបុ របស ់កម្ពជុា  ក្នងុរយៈពេល 
៤ខេ ដបំងូឆ្នា ំ២០២០ មាន ទកឹ- 
បេក ់ សរបុ ជាង ១១ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ ដេល   រុញ ចេន ខ្លាំង ពី 
សកម្មភាព  នេ ការ នាំ ចេញ និង 
នាំ ចូល  ទំនិញ ក្នុង  ខេ មករា និង 
ខេកុម្ភៈ  ខណៈ ២ ខេ ចុង កេយ 
បង្ហាញ ពី ការ ធ្លាក់ ចុះ។ នេះ បើ 
យោង តាម របាយការណ ៍ កេសងួ  
សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍  ដេល ភ្នំពេញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ទើប ទទលួ បាន  បង្ហាញ ថា 
ក្នុង រយៈ ពេល...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ លោក ឃួ ង សេង 
អភ ិបាល សា លារា ជធន ីភ្នពំេញ 
បាន ឲេយ ដឹង ថា  មានកេុ ម ហ៊ុន 
ចំនួន ៦កំ ពុង តេូវបាន វាយ តម្លេ 
ជា លើក ចុង កេយ ដើមេបី ចមេញ់ 
យក ៣ កេុម ហ៊ុន  ក្នុង ការ ផ្ដល់ 
សទិ្ធ ិលើការ បេមលូ សរំាម ទទូាងំ 
រាជ ធនី ភ្នំពេញ  ខណៈ លោក 
មើល ឃើញ ពី បេសិទ្ធ ភាព របស់ 
កេមុហ៊នុ ទាងំ នោះ ថា  អាចធ្វើ ឲេយ 
ទីកេុង នេះមាន សោ ភណ ភាព 
បេសើ រជាង មុន។

កាលពី ខេ មីនាកន្លង ទៅ សាលា  
រាជ ធនី ភ្នពំេញ បាន បេកាសថា  
មាន កេមុហ៊នុ ចនំនួ ២០  ក្នងុនោះ 
 ក៏មាន កេុម ហ៊ុន បរទេស ផង ដេរ 
ដេល បាន ដាក់ ពាកេយ ដេញថ្លេ  
បេមូល សំរាម នៅ ក្នុង រាជធនី- 
ភ្នពំេញ  ខណៈ រដា្ឋា ភិបាល សមេច 
បេង ចេក រាជ ធនី ភ្នំពេញ ជា ៣ 
តបំន ់ ដើមេប ីងយ សេលួ គេប ់គេង 
ការ បេមូល សំរាម ។

លោក ឃួ ង សេង បាន លើក- 
ឡើង នៅទី ស្តី កា រគណៈរ ដ្ឋម ន្តេី 
អំឡុង ពេលលោកដឹកនំា កេុម-
កា រងរចូលរួម ក្នុង សន្និ សីទ- 
សារព័ត៌ មាន ស្ដពីី «វឌេឍន ភាព និង 
ទិស ដៅ ការងរ បន្ដ របស់ រដ្ឋ បាល 
រាជ ធនី ភ្នំពេញ» កាលពី មេសិល- 
មញិ ថា  បច្ចបុេបន្ន នេះ ពលរដ្ឋ ក្នងុ 
រាជ ធនី ភ្នំពេញ  បាន កើន ឡើង 
ជាង ៣ លាន នាក់ ដេល ចំនួន នេះ 
បាន បង្កើត សំរាម យ៉ាង ហោច- 
ណាស ់ ជាង ៣  ០០០តោន ក្នងុ 
១ ថ្ងេៗ។  

លោក បន្ត ថា៖ «កេមុ ហ៊នុ ១ គ ឺ
បេមូល បាន តេ ១ពា ន់ តោន ទេ 
ដូច្នេះ  ការផ្តល់ សិទ្ធិ ឲេយ កេុម ហ៊ុន 
៣ មាន សទិ្ធ ិបេមលូ សរំាម នេះគ ឺ 
បេកប ដោយ ...តទៅទំព័រ ៤

កៃងុ ហៃសុណឺៃវ ៈ អង្គការ សទិ្ធ-ិ 
មនសុេស កពំលូ របស ់UN កាល ព ី
ថ្ងេ ចន្ទ  បាន ពេម ពេៀង តាម - 
សំណើ មួយ ពី បណា្តា បេទេស 
នៅ អា្រហ្វិក  ដើមេបី រៀបចំ កិច្ច- 
ពិភាកេសា  ដេញ ដោល ជា បនា្ទាន់  
មយួអំព ីការ រើស អើង ពជូ សាស ន៍ 
និង អំពើ សា ហាវ ពេផេសេ របស់ 
ប៉ូលិស នៅ សបា្តាហ៍ នេះ  បនា្ទាប់ 
ពី មាន  ចលាចល  នៅ អាមេរិក 
និង ហួស ពី បេទេស នេះ ជំុវិញ 
ការ សា្លាប ់របស ់លោក  George 
Floyd។ 

ខណៈ កិច្ច បេជុំ លើក ទី៤៣  
នេកេុមបឹេកេសា...  តទៅទំព័រ ១០

កម្ពជុា-ចិនឯកភាពគ្នាបេឆំាងបដិវត្តន៍ពណ៌
និងរួមគ្នាបេឆំាងការយករឿងជំងឺកូវើដ១៩ធ្វើជាបញ្ហានយោបាយ

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញ ៈ គណៈ កមា្មាធិការ 
សមេ  ប  សមេលួ អន្តររដា្ឋាភបិាល 
កម្ពជុា-ចិនបាន ឯកភាព គ្នា ក្នងុ-  
ការ បេឆំង បដិវត្តន៍ពណ៌ និង   
រួម គ្នា បេឆំង ការ យក  រឿង ជំងឺ 

កូវើដ ១ ៩ ធ្វើ ជា  បញ្ហា នយោ-
បាយ ចោទបេកាន់ ដាក់ គ្នា និង 
បញ្ហា ទំនាក់ ទំនង ទ្វេភាគី   លើ 
វិស័យ ជា ចេើ ន  ទៀត។

ជំហរ របស់ ភាគី ទាំង ២ តេូវ 
បាន បេកាស កាល ពី មេសិល មិញ 
បនា្ទាប់ ពី កិច្ច បេជំុ គណៈ កមា្មា ធិកា  រ  

សមេប  សមេលួ អន្តររដា្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា-ចិន តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង  
តា ម រយៈ វើដេអូ ខនហ្វើរិន  រវាង 
លោក ឧប នាយក រដ្ឋ មន្តេី ហោ 
ណំាហុងនិង សមភាគី ចិន  លោ  ក 
វា៉ាង  យី ទីបេកឹេសា រដ្ឋនិង ជា រដ្ឋ មន្តេ ី
ការ បរទេស និង  មន្តេី កេសួង 

ពាក់ ព័ន្ធ ជា ចេើន ទៀត។
សេចក្ដី បេកាស ព័ត៌មាន រួម  

ដេល ចេញ ផេសាយបនា្ទាប់ ពី កិច្ច - 
បេជុំ  បញ្ជាក់ ថា៖ «ភាគី ទាំង ២  
ឯកភាព គ្នា ពងេឹង ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
បទ ពិសោធស្ដពីី អភិបាល កិច្ច  
រដ្ឋ តាម រយៈ ការ...តទៅទំព័រ ២ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញ ៈ  កេមុ អ្នក ជំនាញ កំពុ ង  
សិកេសាដើមេបី  ស្វេងរក ដំណោះ- 
សេ  យ  ព ី បញ្ហា ទកឹ ជន ់លចិ ក្នងុ 
តំបន់ មួយចំនួននេ រាជ ធនី ភ្ន ំពេ ញ  
អំឡុងពេល មាន ភ្លៀង ធ្លាក់ ខណៈ    

អ្នក ជនំាញ  ខង បរសិា្ថាន មើល- 
ឃើញ ថា មលូ ហេត ុដេល ធ្វើ ឲេយ 
មាន ទឹក ជន់ លិច តំបន់ មួយ ចំនួ ន   
ដោយ សារ ការ ចាក់ ដី លុប អាង - 
ស្តកុ ទឹក  ធម្ម ជាតិ នានា  ក្នងុរយៈ-  
ពេល ជា ចេើន ឆ្នាំ កន្លង មក ។ 

លោក ឃងួ សេង អភបិាល 

រាជ ធន ីភ្ន ំពេញ  ថ្លេង កាលព ីថ្ងេ 
អង្គារ នាទ ីស្តកីារគណៈ រដ្ឋមន្តេ ី
ក្នុង អំឡុង ពេល  លោក ដឹកនាំ 
កេមុការងរ នងិ អភបិាលខណ្ឌ 
ពេម ទាំង បេធន មន្ទីរ បេមាណ 
៤ ០ នាក់ ចូលរួម ក្នុង សន្និសីទ 
សារ ព័ត៌មាន ស្ដីពី «វឌេឍនភាព 

និង ទិសដៅ ការងរ បន្ដ របស់ រដ្ឋ - 
បាល រាជធនី ភ្នពំេញ» ដេល រៀ ប - 
ចំ ដោយ អង្គភាព អ្នក នំា ពាកេយ       
រា ជ រដា្ឋាភបិាល ថា៖«សមូ ឲេយ (អ្នក- 
ជំនា ញ)សិកេសា ឲេយ បាន ចេបាស់ ថា 
លូ បេឡាយ នីមួយៗ នៅក្នងុ ទីកេ ុង  
គឺអាច ទប់ បាន...តទៅទំព័រ  ៦

អ្នកជំនញកំពុងសិកេសារកដំណោះសេយពីទឹកជន់លិចកេងុពេលមានភ្លៀង

កាណូត  មធៃយោបាយធ្វើដំណើរសមៃប់អ្នករស់នៅតាមដងទន្លៃ
បេជាពលរដ្ឋ បើកកាណូត នៅ តាម ដងទន្លេ បាសាក់ កាលពីសបា្ដាហ៍មុន។ កាណូត  គឺជាមធេយោបាយធ្វើដំណើរ ដ៏ចាំបាច់ បំផុត 

របស់ អ្នកដេល   រស់នៅ តាម ដងទន្លេ  ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ បេចាំថ្ងេ ក៏ដូចជាការបេកបរបរធ្វើសេចមា្ការនិងនេសាទជាដើម។ រូប ជីវ័ន



គឹម  សារុំ 

ព្រៃវ្រៃងៈ នគរបាលស្រុកសីុធរ-
កណ្តាលបានបញ្ជូនបុរសម្នាក់
ទៅស្នងការដ្ឋានខ្រត្តព្រវ្រង
ពមី្រសិលមញិបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លនួពី
ថ្ង្រទី១៥ មិថុនតាមបណ្ដឹង
ក្ម្រងស្រីរងគ្រះជាកូនបង្កើត
ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់នងរំលោភ
ស្រពសន្ថវៈប្រព្រតឹ្តនៅឃំុឫស្រសី-
សាញ់ស្រុកសុីធរកណ្តាល
ខ្រត្តព្រវ្រង។
លោកស្រងសាវ៉នអធិការ-

នគរបាលស្រុកសុីធរកណ្តាល
បានប្រប់ពីម្រសិលមិញថាជន-
សង្រស័យករណីន្រះឈ្មោះស្រី
ហៀងអាយុ៤២ឆ្នាំរឯីក្ម្រងស្រី
រងគ្រះឈ្មោះហ.វអាយុ១៥
ឆ្នាំ។ទំាង២នក់ជាឪពុកនិងកូន
រស់នៅក្នងុឃុំឫស្រសីសាញ់ស្រកុ
សុីធរកណ្តាលខ្រត្តព្រវ្រង។
លោកបន្តថា៖«ជនសង្រស័យ

ត្រវូបានសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើកំ-
ណត់ហ្រតុ និងបញ្ជូនខ្លួនទៅ
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខ្រត្តព្រ-
វ្រងកាលពីព្រកឹថ្ង្រទី១៦មិថនុ
សមត្ថកិច្ចខ្ញុំបានដក់ក្នុង
កំណត់ហ្រតុពាក់ព័ន្ធបទរំលោភ
ស្រពសន្ថវៈ។បុ៉ន្ត្រការចោទប្រ-
កាន់យ៉ាងណនោះ អាស្រ័យ
ទៅលើច្របាប់»។
ដោយផ្អ្រកតាមសម្ដីស្ត្រីជា

ម្ដាយនិងកូនស្ររីងគ្រះលោក
សាវ៉ន បានឲ្រយដឹងថាគ្រួសារ
ន្រះមនកូន៣នក់សុទ្ធត្រស្រី
ហើយក្ម្រងរងគ្រះជាកូនច្របង។
រីឯឪពុកម្តាយរបស់នងធ្វើជា
កម្មករឡឥដ្ឋហើយច្រះត្រផ្លាស់
ទីកន្ល្រងធ្វើការរហតូធ្វើឲ្រយនង
គ្មោនឱកាសរៀនសូត្របានច្រើន
ទ្រ។ទន្ទឹមនឹងន្រះជនសង្រស័យ
ឪពុកជាមនុស្រសញៀនស្រហើយ
ត្រងត្របង្កហិង្រសាក្នុងគ្រួសារ
ស្ទើររាល់ថ្ង្រ។ដូច្ន្រះដើម្របីគ្រច
ពីការវាយធ្វើបាបស្រ្តីជាម្តាយ
បានទៅនៅផ្ទះបងប្អនូបណ្តាះ-
អាសន្ន។
លោកបានបន្តថាក្នងុអឡំងុ

ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០២០ ខណៈ
ម្តាយក្ម្រងរងគ្រះកពំងុទៅនៅ
ផ្ទះបងប្អូនជនសង្រស័យក៏ឆ្លៀត
ឱកាសចាប់កនូស្រីរលំោភបាន
សម្រចចំនួន៤ដងនិងគំរាម
នងថា បើហ៊ានប្រប់ម្តាយឬ
បងប្អូននិងអ្នកភូមិធ្វើឲ្រយប្រក-
ការគត់នងឹសម្លាប់នងចោល។
លោកបន្ថ្រមថាលុះនៅថ្ង្រទី
១៤មិថុនជនសង្រស័យបាន
វ៉្រប្រពន្ធហើយគត់(ប្រពន្ធ)
បានបបលួជនសង្រសយ័ទៅសា-
លាឃំុឫស្រសីសាញ់ប្ដងឹសំុល្រង។

បុ៉ន្ត្រព្រលនោះមន្ត្រអីាជា្ញាធរបាន
សម្រួលឲ្រយពួកគ្រត្រូវរ៉ូវគ្នាវិញ
ដោយសារអាជា្ញាធរឃុំគ្មោនសទិ្ធិ
សម្រចក្នុងរឿងល្រងលះគ្នា។
ខណៈនោះហើយដ្រលក្ម្រងស្រី
រងគ្រះបានប្រប់មន្រ្តីឃំុពីរឿង
ឪពុកចាប់រំលោភនងហើយ
មន្រ្តីឃុំបានរាយការណ៍បន្តទៅ
សមត្ថកិច្ចនគរបាលត្រម្តង។
លោកថា៖ «ព្រលមន្រ្តីឃុំ

រាយការណ៍ប្រប់សមត្ថកិច្ចភា្លាម
ខ្ញុំបានបញ្ជូនក្ម្រងរងគ្រះទៅ
សមត្ថកិច្ចជំនញខ្រត្តធ្វើកោ-
សល្រយវិច័យប្រដប់ភ្រទនងដោយ
មនខាងគ្រពូ្រទ្រយមន្ត្រីតុលាការ-
ខ្រត្តនងិមន្រ្តនីគរបាលបច្ច្រក-
ទ្រសរមួទាំងសមគមនរីខ្រត្ត
ព្រវ្រងផងហើយបានឃើញ
លទ្ធផលវិជ្ជមន»។
លោកបានបន្ដថាបន្ទាប់ពីដឹង

លទ្ធផលវិជ្ជមនពីការធ្វើកោ-
សល្រយវិច័យន្រះខាងព្រះរាជអាជា្ញា
សាលាដំបូងខ្រត្តព្រវ្រងក៏បញ្ជា
ឲ្រយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួជនសង្រស័យ
នៅថ្ង្រទី១៥មិថុនត្រម្តង។
លោកអធិការស្រងសាវ៉ន

បានបន្ថ្រមថាករណីន្រះក្ម្រង-
ស្ររីងគ្រះបានប្រប់សមត្ថកិច្ច
ថាឪពុកចាប់រំលោភនងបាន
សម្រច៤ដង ក្នុងខ្រឧសភា
ហើយបានគំរាមនងមិនឲ្រយប្រប់
គ្រទ្រ។រីឯជនសង្រស័យមិនទាន់
បានសារភាពទ្រ។ប៉ុន្ត្រយ៉ាង-
ណសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណំុ
រឿងបញ្ជនូជនសង្រស័យទៅស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលខ្រត្តព្រវ្រង
ដោយផ្អ្រកលើលិខិតកោសល្រយ-
វចិយ័នងិចម្លើយរបសក់្ម្រងស្រី
រងគ្រះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង

មនភ័ស្តុតាងរឹងមំគឺលិខិត-
កោសល្រយវិច័យពីគ្រូព្រទ្រយ និង
ចម្លើយក្ម្រងរងគ្រះវាសីុចង្វាក់-
គ្នា។យើងមិនម្រនច្រះត្រដក់
បន្ទកុជនសង្រស័យទ្រត្រភ័ស្តតុាង
បង្ហាញថាមនបទល្មើស»៕
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តពីទំព័រ ១...ផ្លាស់ប្ដរូទស្រសន-
កិច្ចថា្នាក់ដឹកនំជាន់ខ្ពស់រវាង
ប្រទ្រសទំាង២ដើម្របីការការពារ
ប្រឆំងបដិវត្តន៍ពណ៌។ភាគីចិន
បញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីគំទ្រកម្ពជុាក្នុង
ការជ្រើសរីសមគ៌ាអភិវឌ្រឍន៍
ប្រទ្រសផ្អ្រកតាមសា្ថានការណ៍
ជាក់ស្ដ្រងរបស់ខ្លនួនិងកិច្ចខិតខំ
ប្រងឹប្រងការពារបូរណភាពទឹក-
ដីឯករាជ្រយនិងស្ថរិភាពសង្គម»។
ស្រចក្ដីប្រកាសបន្តថា៖«ភាគី
កម្ពជុាបញ្ជាក់ជំហរប្រកាន់ខា្ជាប់
នូវគោលនយោបាយចិនត្រមួយ
និងគោលការណ៍ប្រទ្រសមួយ
ប្រព័ន្ធ២ព្រមទាំងគំទ្រលើ
ស្រចក្ដីសម្រចរបស់សភា
ប្រជាជនចិនក្នងុការបង្កើតប្រព័ន្ធ
ច្របាប់និងយន្តការអនុវត្តច្របាប់
ថា្នាក់ជាតិនៅតំបន់រដ្ឋបាល
ពិស្រសហុងកុងដើម្របីរក្រសា
សន្តិសុខជាតិ»។
ទាំងលោកហោណំហុង

និងលោកវា៉ាងយីបានឯកភាពគ្នា
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ
វិស័យការពារជាតិ ចរចាលើ
អនសុ្រសរណៈន្រការយោគយល់
គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
សុខភាពកងទ័ពបន្តកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការ លើគម្រងសម-
យុទ្ធយោធារួមគ្នានិងការអភិវឌ្រឍ
បណ្ឌិត្រយសភាយោធាជាដើម។
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសកលរឿង

ជំងឺកូវីដ១៩ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌-
មនក៏បញ្ជាក់ដ្ររថា៖ «ភាគី
ទាំង២រក្រសាជំហរថានៅចំពោះ
មខុជងំឺកវូដី១៩ដ្រលជាបញ្ហា
ប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រប់មនុស្រស
ជាតិភាគីទំាងអស់ គួរត្រធ្វើកិច្ច-

ការរួមគ្នាប្រឆំងនឹងការយក
បញ្ហាជំងឺធ្វើជានយោបាយការ-
ដក់បន្ទកុបង្ខចូកិត្តយិសគ្នាការ-
រីសអើងពូជសាសន៍និងការ
ប្រកាន់បក្ខពួកហើយគំទ្រដល់
អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្របី
អនុវត្ត និងសម្របសម្រួលជា
ប្រព័ន្ធនូវសកម្មភាពជាសកល
ប្រឆំងនឹងជំងឺរាតត្របាតន្រះ។
គំទ្រអង្គការសុខភាពពិភព-
លោកក្នងុការបំព្រញតួនទីចម្របង
របស់ខ្លនួនិងរួមគ្នាបង្កើតសហ-
គមន៍សុខភាពសម្រប់មនុស្រស
ជាតិ»។ភាគីទំាង២ក៏បានបង្ហាញ
ជំហរពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅ
មកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឈម-
មុខជាមួយជំងឺកូវីដ១៩។កម្ពុជា
បានអរគណុដលភ់ាគីចនិដ្រល
បានបញ្ជនូក្រមុគ្រូព្រទ្រយជនំញ
ផ្ដល់សម្ភារសម្រប់ទប់សា្កាត់
ជំងឺន្រះជួយសម្រលបញ្ហាកង្វះ
វត្ថុធាតដុើមសម្រប់ផលតិកម្ម
នៅកម្ពុជា។

ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មកិច្ច-
ប្រជំុបានសន្រយារួមគ្នាជំរុញគំនិត
ផ្ដចួផ្ដើមខ្រស្រក្រវាត់នងិផ្លវូប្រកប
ដោយគុណភាពខ្ពស់អភិវឌ្រឍ
ខ្រត្តព្រះសហីនុឲ្រយទៅជាតបំន់
ស្រដ្ឋកចិ្ចពសិ្រសពហបុណំង។
ចិននិងកម្ពជុានឹងរៀបចំពិព័រណ៍
ពាណិជ្ជកម្មដើម្របីទាក់ទាញក្រុម-
ហុ៊នចិនឲ្រយមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា
ក្នុងផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍វិស័យ
កសិកម្មការពារបរិសា្ថាននិង
ការលើកកម្ពស់ជីវភាព។
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មនដដ្រល

បញ្ជាក់ថា៖«ភាគីចនិនងឹពនិិត្រយ
យ៉ាងសកម្មក្នងុការផ្ដល់មូលនិធិ
គំទ្រគម្រងអភិវឌ្រឍន៍ហ្រដ្ឋា-
រចនសម្ពន័្ធអាទិភាពរបស់កម្ពុជា
រមួមនផ្លវូថ្នល់សា្ពានបណ្តាញ
អគ្គិសនីទំនប់ទឹកនិងប្រព័ន្ធ
ធារាសាស្ត្រជាដើម។ភាគីចិន
នឹងបន្តគំទ្រកម្ពជុាក្នងុការលើក-
កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់
ប្រជាជន»។
បញ្ហារសើបប្រចាំតំបន់ គឺ

បញ្ហាសមទុ្រចនិខាងត្របងូក៏ត្រវូ
បានពិភាក្រសាគ្នាដ្ររ។ចំណុច
ន្រះភាគីចនិនងឹធ្វើការជាមយួ
កម្ពុជានិងប្រទ្រសសមជិក
អាសា៊ានផ្រស្រងទៀតដើម្របីអនវុត្ត
ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍ស្ដីពីការ-
ប្រតិបត្តិរបស់បណ្តាភាគីសមុទ្រ
ចិនខាងត្របូងនិងជំរុញការពិគ្រះ-
យោបល់លើក្រមប្រតិបត្តិនៅ
សមុទ្រចិនខាងត្របូងដើម្របីឈាន
ដល់ការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ
តាមរយៈការពិគ្រះយោបល់។
លោកគិនភាប្រធានវិទ្រយា-

សា្ថានទំនក់ទំនងអន្តរជាតិន្រ
រាជបណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជាយល់
ឃើញថាភាគីចិននិងកម្ពុជា
ត្រងគំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកស្ទើរ
គ្រប់កាលៈទ្រសៈនិងគ្រប់ទិដ្ឋ-
ភាពដូចមនស្ដ្រងឡើងក្នុងការ-
ជយួគ្នាក្នងុការទបទ់ល់នងឹជងំឺ
កវូដី១៩។លោកយល់ថាការ-
គំទ្ររបស់កម្ពជុាចំពោះវិធាន-
ការចិននៅទីក្រងុហុងកុងក៏មិន-

មនអ្វីខុសនោះទ្រព្រះហុង-
កុងស្ថិតនៅក្រុមដ្រនអធិប-
ត្រយ្រយភាពរបស់ចិន។
ចំពោះការផ្លាស់ប្ដរូទស្រសនៈ

ន្រថា្នាក់ដកឹនំដើម្របីប្រឆំងនងឹ
ចលនបដិវត្តន៍ពណ៌លោក
គិនភាយល់ថា៖«ជំនួយអភិ-
វឌ្រឍន៍ជំនួយលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ
នីតិរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្រសដ្រលមន
របៀបវារៈនយោបាយដ្រលនំ
ឲ្រយមនការផ្លាស់ប្ដរូរបបឬផ្លាស់-
ប្ដូរការដឹកនំនៅកម្ពុជាឬនៅ
ប្រទ្រសផ្រស្រងទៀតជារឿងមយួ
គប្របីគួរចៀសវាង។ប្រទ្រសនី-
មួយៗមនសិទ្ធិគ្រប់គ្រន់ក្នុង
ការជ្រើសរីសរបៀបដឹកនំ
និងទម្រង់ន្រការអភិវឌ្រឍរបស់
ខ្លួនដ្រលឆ្លុះបញ្ចាំងឆ្លើយតប
ទៅនឹងវប្របធម៌ប្រវតិ្តសាស្ត្រនិង
សា្ថានភាពជាក់ស្ដ្រងន្រប្រទ្រស
នីមួយៗ»។
ដោយឡ្រកលោកអ៊ូច័ន្ទរ័ត្ន

អតីតតំណងរាស្ត្រខ្រត្តតាក្រវ
ន្រអតតីគណបក្រសប្រឆងំថ្ល្រង
ថាការប្រជុំដើម្របីធ្វើឲ្រយប្រទ្រស
នីមួយៗមនការរីកចម្រើនគឺ
ជារឿងត្រឹមត្រូវដ្រលត្រូវធ្វើ។
ទោះយ៉ាងណលោកថាកម្ពជុា
ត្រវូរក្រសាជហំរអព្រយាក្រតឹហើយ
មនិត្រវូលកូដ្ររឿងនៅហងុកងុ
ទ្រ។លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំយល់ថា
ទំនក់ទំនងអ្វីក៏ដោយបើសិនជា
យើងយល់ថាយើងជាប្រទ្រស
អព្រយាក្រឹតគួរត្រប្រកាន់យក
គោលការណ៍អព្រយាក្រតឹហ្នងឹឲ្រយ
ច្របាស់លាស់ម្រនទ្រន។កុំឲ្រយ
មើលទៅជំហររបស់យើងវា
ផ្អៀងទៅម្ខាងៗហើយបើសិន
ជាផ្អៀងទៅខាងណមយួវាធ្វើ
ឲ្រយមនវិបត្តិមនបញ្ហាដល់
ប្រទ្រសយើងទ្រជាពិស្រស
ទំនោរទៅរកប្លុកកុម្មុយនីស្ត
ដូចចិនអីវាមិនម្រនជារូបភាព
ល្អសម្រប់ប្រទ្រសយើងប៉នុ្មោន
ទ្រព្រះប្រទ្រសយើងប្រកាន់
យករបបប្រជាធិបត្រយ្រយស្ររី
ពហុបក្រស»៕

លោកហោ ណំាហុង និងលោក វ៉ាង យី ក្នងុ កិច្ច ប្រៃជំុ តាមរយៈវីដ្រៃអូខនហ្វើរិនពី ម្រៃសិល មិញ ។ រូបថតក្រសួងព័ត៌មន

ជនសង្រៃស័យក្រៃយព្រៃលសមត្ថកិច្ច 
នគរបាលចាប់ខ្លនួ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

បញ្ជនូបុរសរំលោភកូនស្រី 
បង្កើតទៅស្នងការដ្ឋានខ្រត្ត

កម្ពជុា-ចិន...



សុទ្ធ គឹម សឿន

កពំងស់្ពឺៈ ប្រធាន អង្គការ ប្រឆំាង   
អពំើពកុរលយួ ទប់ស្កាត់ ការបផំ្លាញ   
ធនធាន ធម្មជាត ិ នងិ ការពារ សទិ្ធ ិ
ពលរដ្ឋ(ACNC IPO) លោក ជា 
ហ៊ាន ប្ដឹង អ្នករំលោភ ដីធ្លី ៥ នាក់ 
[ម្រ ភូមិ ម្នាក់] ទៅ តុលា ការ ខ្រត្ត  
កពំង ់ស្ព ឺ  ពាកព់ន័្ធ ការ ឈសូឆាយ  
ដ ីដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ  ភ្ន ំឱ រ៉ា ល ់ចនំនួ  
១១២ហិកតា នៅ ភូមិ ស្រ កិន  ឃុំ 
ត្រពំាង ជោ  ស្រុក ឱ រ៉ាល់  ខ្រត្ត 
កំពង់  ស្ពឺ។ ប៉ុន្ត្រ ម្រ ភូមិ អះអាងថា  
គាត ់សខុ ចតិ្ត ទទលួ ទោស បើ គាត ់
ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ដីធ្លី នោះ។

តាម ពាក្រយបណ្ដឹង របស់ លោក 
ជា ហ៊ាន  ចុះ ថ្ង្រ ទ១ី៥ មថិនុា  នងិ 
ដាក ់ទៅ សលា ដបំងូ ខ្រត្ត កពំង ់ស្ព ឺ 
នាថ្ង្រ នោះ ដ្ររ  គ ឺលោក ប្តងឹ ឈ្មោះ 
សឿន ណាក់  ភ្រទ ប្រុស  អាយុ 
៣៧ឆា្នាំ   ឈ្មោះ មក ម៉ាន  ឈ្មោះ 
មក ម៉្រត  ឈ្មោះ ខៀវ សរឿន  នងិ 
ឈ្មោះ អ៊មឹ សន  ម្រ ភមូ ិស្រ កនិ។ 
ពួកគ្រ រស់នៅ  ភូមិ ស្រ កិន  ឃុំ 
ត្រពំាង ជោ  ស្រុក ឱ រ៉ាល់  ខ្រត្ត 
កពំង ់ស្ព។ឺ ពកួគ្រ រងការ ប្តងឹ ពបីទ- 
ប៉ុនប៉ង ន្រ បទ ឧក្រិដ្ឋ [ឈូស ឆាយ  
ដីព្រ ដោយ ខុស ច្របាប់ និង ររំង 

មន្ត្រី ជំនាញ ក្នុងការ អនុវត្ត ច្របាប់] ។
ពាក្រយ បណ្ដងឹ បន្តថា  មន្ត្រ ីអង្គការ  

ACNCIPO កាលពី ថ្ង្រទី៥មីនា  
ឆា្នា២ំ០២០  បាន ចុះ អង្ក្រត នៅ តបំន់  
អូរ ពង្រ  ក្នុង ភូមិ ស្រ កិន  ដោយ 
បានឃើញ ឈ្មោះ មក ម៉ាន   ឈ្មោះ 
មក ម៉្រត និង ឈ្មោះ ខៀវ សរឿន 
កពំងុ  រកុរន ទន្ទ្រន ដពី្រ ខសុ ច្របាប់   
ចនំនួ១១២ហកិតា នៅ ឃុ ំត្រពាងំ-  
ជោ  ស្រុក ឱ រ៉ាល់  ខ្រត្ត កំពង់ស្ពឺ 
[ដ្រន ជម្រក សត្វព្រ ភ្នំ ឱរ៉ាល់]។ 
ក្រយ មក  នៅ ថ្ង្រទី៨ មិថុនា  ឆា្នាំ 
២០២០  អង្គការ បានស្នើ ទៅ មន្ទរី 
បរិស្ថាន ខ្រត្ត  ដើម្របី ចុះ កំណត់ 
ល្រខ  យាម ការ ក្នុង ការ ដកហូត ទី- 
តាងំ  ដពី្រ ដ្រល គ្រ កាប ់រន ទន្ទ្រន 
មក ទុកជា សម្របត្តិ រដ្ឋ វិញ។

ពាក្រយ បណ្ដងឹ បន្ថ្រមថា បនា្ទាប ់មក   
នៅ ថ្ង្រទី១១មិថុនា  ឆា្នាំ ២០២០  
មន្ទីរ បរិស្ថាន ច្រញ បញ្ជា ប្រស ក- 
កម្ម ឲ្រយ មន្ត្រី ជំនាញ បរិស្ថាន ខ្រត្ត 
កំពង់ស្ពឺ ចុះ កំណត់ យាម ការ។ 
ប៉ុន្ដ្រ ឈ្មោះ សឿន ណាក់  និង 
បក្ខពួក ជាង ១០នាក់ ផ្រស្រង ទៀត  
បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព យក ទរូសព័្ទដ្រ 
ថត រថយន្ត មន្ត្រ ីដ្រល កពំងុ ចត ក្រប្ររ   
ដ ីដ្រល ត្រូវ កណំត់ ល្រខ យាម ការ  
ព្រមទាំង គំរម កំ ហ្រង មន្ត្រី និង 

មន្ត្រ ី អង្គ កា រACNCIPOថ្រម ទៀត។
លោក ជា ហ៊ាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 

ប៉ុស្ដិ៍  ថា  ក្រយពី សឿន ណាក់  
បាន ថត លោក  និង មន្ត្រី បរិស្ថាន  
បគុ្គល របូន្រះ បាន គរំម ឲ្រយ ប្រគល ់
ត្រក់ទ័រ ២គ្រឿង ឲ្រយ ទៅ គាត់ វិញ 
ជាបនា្ទាន់។ បើ មិន ឲ្រយ ទ្រ  គាត់ នឹង 
ប្តឹង ទៅ តុលាការ។ បុគ្គល រូបន្រះ 
នៅត្រ ថត  ទើប លោក ចាប ់ទរូសព័្ទ 
មិន ឲ្រយ ថត  និង មិន ឲ្រយ ទៅ ររំង 
មន្ត្រី ជំនាញ បរិ ស្ថាន ក្នុង ការចុះ- 
បំព្រញ ប្រសកកម្ម។

លោក ថា  ភា្លាមៗ នោះ ឈ្មោះ 
សឿន ណាក់  បាន នា ំបក្ខពួក ជាង 
១០នាក ់ ដោយ ដ្រ កាន ់ដបំង  នងិ 
អ្នកខ្លះ មនកាបំតិ មក គរំម លោក  

នងិ មន្ត្រ ីបរសិ្ថាន ឲ្រយ ប្រគល ់ត្រក-់ 
ទរ័   ២គ្រឿង  ដ្រល លោក នងិ មន្ត្រ ី
ឧទ្រយានរុក្រស ភ្ន ំឱរ៉ាល ់ចាប ់ប្រគល ់ឲ្រយ 
មន្ត្រ ីឧទ្រយា នរុក្រស បរសិ្ថាន ស្នាក ់ការ រង   
ស្រ កិន កាលពី ព្រលថ្មីៗ ន្រះ។

លោកជា ហ៊ាន  បញ្ជាកថ់ា ៖« ខ្ញុ ំ 
ដាក់ ប្ដឹង ពួកគាត់ ទាំង៥នាក់ ហ្នឹង  
ហើយ  គឺ ចោទ ពី បទ ប៉ុនប៉ង ន្រ 
បទឧក្រិដ្ឋ ររំង មន្ត្រី ជំនាញ ក្នុង 
ព្រល បំព្រញ ប្រសកកម្ម  និង 
ឈូសឆាយ ទន្ទ្រន ដីព្រ ដោយ 
ខសុច្របាប ់ នងិ ទាមទារ សណំង ន្រ 
ជងំ ឺចតិ្ត១០០លាន រៀល  នងិ ផ្តនា្ទា- 
ទោស តាមច្របាប់ ទៅលើ បុគ្គល 
ទាំង៥នាក់ ន្រះ»។

 លោក ខ្រ សម្ភស្រស  ព្រះរជ- 

អាជា្ញារង សលា ដំបូង ខ្រត្ត កំពង់- 
ស្ពឺ ប្រប់ថា  លោក មិនទាន់ បាន- 
ឃើញ សំណុំ រឿងន្រះ ទ្រ។

លោក ទ្រព ណ្រម  ម្រឃុ ំត្រពាងំ 
ជោ  ប្រប់ ពី ម្រសិលមិញថា  ដី ដ្រន- 
ជម្រក សត្វព្រ ភ្ន ំឱរ៉ាល ់ពតិជា មន  
ការ រលំោភ ព ីសណំាក ់ពលរដ្ឋ  មយួ 
ក្រុម តូច ដ្រលមន មូលដា្ឋាន នៅ  
ភូមិ ស្រកិន ម្រន។ 

លោក  ថា ៖«ខ្ញុ ំបានទទលួ ដ ំណងឹ   
ពី ពលរដ្ឋ មកថា  ម្រភូមិ  អឹុម សន  
អ្នកជរំញុ ឲ្រយ ពល រដ្ឋ ទៅ រលំោភ យក  
ដ ីហ្នងឹ  ហើយ ខ្ញុ ំបានប្រប ់គាត ់ច្រើន   
លើក ហើយ  កុ ំទៅ ប៉ះពាល ់ដ ី ហ្នងឹ  
ដី របស់ រដ្ឋ ទ្រ ។ បើ គាត់ នៅត្រ មិន 
ស្ដាប ់តាម ខ្ញុ ំ ខ្ញុ ំក ៏អត ់មន យោបល ់
អ្វី ដ្ររ។ ខ្ញុំ ទុកឲ្រយ មន្រ្តី ជំនាញ ខាង 
បរសិ្ថាន  គាត ់ចាតច់្រង  តាម នតីវិធិ ី
របស ់គាត ់ទៅ។ គាត ់ចងប់្ដងឹ  កប៏្ដងឹ 
ទៅ  ខ្ញុ ំអត ់ដងឹ ទ្រ  ព្រះ ខ្ញុ ំបានជយួ 
សម្រប សម្រួល  និង ប្រប់ ម្រភូមិ 
ហ្នឹង ច្រើន លើក ហើយ»។

លោក អឹមុ សន  ម្រភមូ ិស្រកនិ  
អះអាង ពី ម្រសិលមិញថា  ការចោទ  
របូលោក មនិមន មលូដា្ឋាន  ច្របាស-់ 
លាស់ និង គា្មោន ភ័ស្តុតាង ត្រឹម ត្រូវ ។ 
លោក ថា នងឹ ចលូ បភំ្ល ឺនៅ តលុា ការ  
បើ មនការ កោះហៅ តាម ពាក្រយ- 

បណ្ដឹង របស់ លោក ជា ហ៊ាន។
លោក ថា ៖«ខ្ញុ ំមនិបាន ទៅ ពាក-់ 

ពន័្ធ អ្វ ីនងឹ ដ ីនៅ តបំន ់ហ្នងឹទ្រ  ហើយ  
ការចោទប្រកាន ់ខ្ញុនំ្រះ  គ ឺមនិម្រន 
ជាការពតិ ទ្រ។ ខ្ញុ ំសខុចតិ្ត ទទលួ- 
ទោស តាមច្របាប ់ បើ ខ្ញុ ំពាកព់ន័្ធ នងឹ 
ដ ីហ្នងឹ ម្រន  ហើយ ឲ្រយជា ហ៊ាន  ប្ដងឹ  
ខ្ញុំ ទៅ  ខ្ញុំ មិន ខា្លាច នឹង ចូល បំភ្លឺនៅ 
តុលា ការ ទ្រ  ព្រះ ខ្ញុំ មិនដឹង រឿង 
ហ្នឹង។ ពលរដ្ឋ ទាំងអស់ ហ្នឹង  មិន 
ដឹង គាត់ មកពី ណា  ពីណី ផង  
ហើយ មកចោទ ខ្ញុំ អ្នក ដឹក នាំ ទៅ 
ទន្ទ្រន ដី រដ្ឋ ទៅ វិញ»។

លោក ជ ូចន័្ទដារ៉ា រទិ្ធ ិ មន្ត្រ ីបរសិ្ថាន   
ខ្រត្ត កពំងស់្ព ឺដ្រល បាន ចុះ កណំត ់ 
យាម ការ ដ ីនៅ ដ្រន ជម្រក សត្វព្រ 
ភ្នំ ឱ រ៉ាល់  ថ្ល្រង  ពីថ្ង្រ ទី ១៥ មិថុនា 
ថា ដី ដ្រន ជម្រក សត្វព្រ ភ្នំ ឱ រ៉ាល់ 
ប្រមណ ជាង ១០០ហិកតា  ត្រូវ- 
បាន ជនខលិ ខចូ  រលំោភ យក ដោយ  
ខសុ ច្របាប ់តាមរយៈ ការឈសូ ឆាយ  
ដ ីព្រ  នងិ ពទ័្ធ របង  ព្រមទាងំ បាន- 
សងសង់ តង់ ជាច្រើន  កន្ល្រង។

លោកបញ្ជាក់ ថា ៖«យើង នឹង 
ចុះទៅ វាស់វ្រង ដី ទីតាំង នោះ ម្ដង- 
ទៀត ព្រះ យើង  វាស់ បានត្រ 
ពាក់កណា្ដាល ន្រ ទំហំ ដី ដ្រល គ្រ 
រំលោភ បំពាន ហ្នឹង ទ្រ»៕

ថ្ង្រពុធ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆា្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

សកម្មជនព្រៃឈើប្តងឹបុគ្គល៥រូបក្នងុនោះម្រៃភូមិម្នាក់ ករណីទន្ទ្រៃនដីដ្រៃនជម្រៃកសត្វព្រៃភ្នឱំរ៉ាល់

អន្តរក្រៃសួងប្រៃជំុពិភាក្រៃសាពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនមនពិការភាព
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ  ក្រសួង សង្គម កិច្ច  អតីត- 
យុទ្ធ ជន  និង យុវ នីតិ សម្របទា កាល ពី ថ្ង្រ 
ទី១៥ មិថុនា បា ន បើក កិច្ច ប្រជំុ ជា មយួ 
អន្តរ ក្រសួង និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ  ជា លើក 
ទី៣  ដើម្របី ពិភាក្រសា ពី ការ កំណត់ អត្ត- 
ស ញ្ញាណ កម្ម ជន មន ពកិារ ភាព ដ្រល 
មន្ត្រី អះ អាង ថា នឹង ផ្តល់ អត្ថប្រ យោ- 
ជន៍ ជា ច្រើន ដល់ ជន មន ពិការ ភាព 
នៅ កម្ពុជា ។

លោក ញឹុក  វណា្ណា រ៉ា  រដ្ឋ ល្រខាធិ ការ- 
ក្រសួង សង្គម កិច្ច  អតីត យុទ្ធ ជន  និង 
យុវ នីតិ សម្របទា  ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ កាល- 
ព ីថ្ង្រទ ី១៥ មថិនុា ថា  កចិ្ច ប្រជុ ំដ្រល ធ្វើ 
ឡើង នា ទសី្ដ ីការ ក្រសងួ ន្រះ  គ ឺជា កចិ្ច- 
ប្រជុំ លើក ទី៣ ជា មួយ អន្តរ ក្រសួង 
បនា្ទាប ់ព ីបាន ប្រជុ ំពភិា ក្រសា ជា លក្ខណៈ  
មន្ត្រី ប ច្ច្រក ទ្រស ចំនួន ២ លើក រួច មក 
ហើយ។ លោក បន្ត ថា កិច្ច ប្រជុំ ន្រះគឺ 
ដើម្របី ប្រមូល ធាតុ ចូល ពី ក្រសួង ពាក់ ព័ន្ធ 
ព្រះ ករណ ីកណំត ់អត្ត សញ្ញាណ កម្ម- 
ជន មន ពកិា រភាព ត្រវូការ ការ ចលូរមួ 
ព ីក្រសងួ ផ្រស្រងៗ ក្នងុ ការ បពំ្រញ បន្ថ្រម 
នូវ ចំណុច ខ្វះ ខាត ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ជា លទ្ធ ផល 
អន្ត រក្រសួង បាន ផ្តល់ ធាតុ ចូល ច្រើន  
យើង នឹង រៀបចំ របាយ ការណ៍ ចុង- 
ក្រយ ដើម្របី ដាក់ ចូល ទៅ  ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
ឯក ឧត្តម រដ្ឋ មន្ត្រី  ហើយ និង ក្រសួង 

ពាក់ ព័ន្ធ ដ្រល អាច ពិភាក្រសា គា្នា ថា តើ  
យើង នងឹត្រវូ អនវុត្ត  របៀប ម៉្រច។ ព្រះ 
កិច្ច ការ ងារ ន្រះ  មិន ម្រន មន ត្រ ក្រសួង 
សង្គម កចិ្ច ទ្រ គ ឺមន ក្រសងួ ផ្រស្រង ទៀត  
ដ្រល មន តួនាទី ចូល រួម អនុវត្ត លើ 
កិច្ច ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ កម្ម ជន 
មន ពិការ ភាព ន្រះ» ។

លោក ញឹុក  វណា្ណា រ៉ា  លើក ឡើង ថា   
កា រកំណត់ អត្ត ស ញ្ញាណ ជន មន ពិការ- 
ភាព ន្រះ  នឹង ផ្តល់ ផល ប្រយោជន៍ ជា- 
ច្រើន ទៅ ដល់ ជន មន ពិការ ភាព ទូទំាង 
ប្រទ្រស តាម រយៈ ការ ច្រញ បណ្ណ ដល់ 
ជន មន ពិកា រភា ព ដ្រល អាច នឹង 
ទទួល បាន ផល ប្រយោ ជន៍ ពីរ ដ្ឋ  និង 
វិស័យ ឯក ជន ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ដោយ សរ ត្រ ព្រល 
ហ្នឹង យើង មន ច្រញ បណ្ណ ជូន គាត់  
ហើយ បណ្ណ ន្រះ  គាត់ អាច ទទួល បាន 
ប្រយោជ ន៍ ជា របប គោល នយោ បាយ 
តាម លក្ខណៈ វនិចិ្ឆយ័ ន្រ ពកិា រភាព នងិ 
ភាព ក្រកី្រ របស់ គាត់។គាត់ ក៏ អាច ទទួល- 
បាន ជា សិទ្ធិ អាទិ ភាព ទទួល ការ ងារ ពី 
រ ដ្ឋ ចំនួន ២ ភាគ រយ  និង ពី វិស័យ ឯក ជន 
១ ភាគ រយ។ ម្រយា៉ាង ទៀត ការ ធ្វើដំ ណើរ 
លើ ស្រវា សធារ ណៈ នឹង ទទួលបាន 
ដោយ ឥត គិត ថ្ល្រ  រួម ទាំង ការ ពិនិត្រយ 
សុខ ភាព នៅ តាម មូល ដា្ឋាន ស ធារ ណៈ 
រួ ម ទាំង ស្រវា ផ្រស្រងៗ ទៀត»។

បើ តាម លោក វណា្ណា រ៉ា រដា្ឋា ភិ បាល 
បាន កំណត់ ជន មន ពិការ ភាព ជា  ៣ 

ប្រ ភ្រទ គ ឺកម្រតិ ធ្ងន ់កម្រតិ មធ្រយម នងិ 
កម្រតិ ស្រល។  អត្ថ ប្រយោជន៍ នីមួយៗ  
នឹង ផ្តល់ ជូន ដល់ ជន ពិការ ទៅ តាម 
កម្រិត ដ្រល  ទទលួ បាន  ខណៈ ការស្នើ 
សំុ បណ្ណន្រះ  អាចធ្វើ ទៅ បាន ដោយ ជន- 
ពកិារ ខ្លនួ ឯង ផ្ទាល ់ ឬ អា ណា ព្រយា បាល 
របស់ ជន ពិកា រនៅ ព្រល គោលការណ៍ 
ន្រះ ច្រញ ជា ធរ មន។

អ្នកស្រ ី ជាតិ  សុខា ជា ជន ពិ ការ ជិះ  
រ ទ្រះបាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ង្រ 
១៥  មិថុនា ថា  កន្ល ងទៅ ស ធារ ណ- 
ជន មួយចំ ននួ មនិ សូវ ស្គាល់ ជន មន- 
ពិការ ភាព ផ្ន្រក សតិ បញ្ញា ទ្រ  ដោយ បាន 
កំណត់ ត្រលើ ជន មន ពិការ ភាព លើ 
រូបរង កាយ ប៉ុណ្ណាះ។  អ្នកស្រី បន្ត ថា  

ប្រសិន បើ អ្នក ស្រី  និង ជន មន ពិការ- 
ភា ព ដទ្រ ទៀតទ ទួល បាន ការ កំណត់អត្ត- 
 ស ញ្ញាណ មួយ ពីរ ដ្ឋនោះ អត្ថប្រយោជន៍  
ផ្រស្រងៗនឹ ង អាច ទទួលបាន។ ជាពិ ស្រស  
ជន មន ពិការ ភាព មិ នម្រន លើ រូប-
រង កាយ នឹ ងមន ទំនុក ចិត្ត ជាង មុន។

អ្នកស្រី ថា៖ «អ្វី ដ្រល ខ្ញុំ បាន ជួប  គឺ 
ជនពិ ការ  មិនទា ន់ ទទួល បាន នូវ អ្វី 
ដ្រល  សមស្រ ប តាម តម្រូវ ការ របស់ 
គាត់ នោះ ទ្រ។ ជាពិ ស្រស ឥរិយា បថ 
មិន សមរម្រយ មួយ ចំនួ ននៅព្រល ប្រើ- 
ប្រស់ ស្រវា អ្វី ហើយ សំណង់ អគារ 
ក៏ មិនទាន់ សម ស្រប សម្រប់ ជន មន 
ពិការភាព [សម្រប់ បំផ្លា ស់ទី ]ដ្រ រ ហើយ  
ពិបាក ទទួ លយក។ខ្ញុំ រំពឹង ថា គោល-  

ការណ ៍ន្រះន ឹង ជយួ ដល ់ពកួយើ ង បាន 
ប្រសើរ ជាង មុន»។   

លោក ចាន ់ សរនិ នា យក ប្រត ិបត្ត-ិ 
អង្គ ការ ជំនួយ ន្រ ក្តី សង្រឃឹម សម្រប់ 
សហ គមន៍ ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាល- 
ពីថ្ង្រ ១៥  មិថុនាថា  ការ កំ ណត់   អត្ត- 
សញ្ញាណ សម្រប់ ជន មន ពិការ ភាព 
ក្នងុ នាម កម្ពជុាជា រដ្ឋ ភាគ ីរបស ់អង្គការ 
ជន ពកិារអន្តរជាតគិ ឺត្រវូ ត្រក ំណតអ់ពំ ី
អត្ត សញ្ញាណ របស់ ជន ពិកា រ ក្នងុ ប្រទ្រស  
ខណៈ ប្រទ្រស ក្នងុ តំបន់ ឬ  អា ស៊ាន បាន 
ធ្វើ កិច្ច ការ ន្រះ រួច អស់ ហើយ ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖«ការ កំណត់ អត្ត- 
សញ្ញាណ ជន មន ពិការ ភាព អា ស្រយ័ 
ទៅ តាម ប្រទ្រស នីមួយៗ  ដ្រល មន 
ប្រទ្រស ខ្លះ  កំណត់ មន ៤ ប្រភ្រទ  មន ៦ 
ប្រភ្រទ និង មន ៣ ប្រភ្រទ  ជា ដើម 
អី។កាល ពី មុន ជា ធម្ម តានៅព្រល យើង 
កំណត់ កម្រតិ ប្រប ន្រះ មន ន័យ ថា  កម្រតិ 
ធ្ងន់ គឺ គាត់ មិន អាច ធ្វើការ បាន ទ្រ ដ្រល 
មន ន័យ ថា អត្ថ ប្រយោ ជន៍ ដ្រល យើង 
នឹង ផ្តល់ ឲ្រយ ជន ពិការ កម្រតិ ធ្ងន់ គឺ បាន 
ច្រើន ជាង ជន ពិការ កម្រតិ ស្រល» ។ 

តាម ការ ចុះ ស្រវ ជ្រវ របស់  លោ ក 
ចាន់  សរិន  ឲ្រយ ដឹង ថា  ក្នុង ព្រល 
បច្ចបុ្របន្ន ជន មន ពិការ ភាព នៅ ទូទំាង- 
ប្រទ្រស កម្ពុជា  មន ជាង ១០ ភាគ រយ  
ដោយ រប់ បញ្ចូល ទាំង ជន មន ពិការ- 
ភាព ផ្ន្រក សតិ បញ្ញា  និង ផ្ន្រក កាយ- 
សម្រប ទាផ ងដ្រ រ  ៕

កិច្ចបេជំុអន្តរកេសួង កាលពីថ្ងេទី១៥ មិថុនា។ រូបថត ក្រសួងសង្គមកិច្ច

លោកជា ហ៊ាន ចង្អលុដីដេលគេទន្ទេនយកនៅ  ខេត្តកំពង់ស្ព ឺថ្ងេទី១៥មិថុនា។រូប ហ្វ្រសប៊ុក



សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះសីហនុ: ដោយខ្លាចមាន
គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអាជ្ញាធរ-
ពាក់ព័ន្ធបានចុះទៅហាមឃាត់
ប្រោជពលរដ្ឋជច្រោើនគ្រោសួារនៅ
ភូមិគគីរឃំុបិតត្រោំងស្រោកុព្រោនប់
ខណៈពកួគ្រោបាននាគំ្នាផ្អើលទៅ
ជីកយកដុំថ្មនៅភ្នំមួយដោយ
សង្រោស័យថជរ៉្រោមាសចាប់តាងំពី
ថ្ង្រោទី១២និង១៣ខ្រោមិថុនា។
លោកយសមុន្នីរ៉ាត់អគ្គនាយក

ន្រោអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉្រោន្រោ
ក្រោសួងរ៉្រោនិងថមពលថ្ល្រោងពីម្រោសិល-
មិញថក្រោមុអ្នកជំនាញន្រោក្រោសួង
រ៉្រោនងិថមពលបានចុះទៅពនិតិ្រោយ
ដល់ទតីាងំដ្រោលពលរដ្ឋសង្រោសយ័
ជរ៉្រោមាសនោះ។«យើងបានពិនិត្រោយ
មើលជក់ស្ដ្រោងដុំថ្មទាំងនោះគឺ
មានលាយជមួយបណ្ដុំរ៉្រោដ្រោក
ទង់ដ្រោងនិងសា្ពាន់ធម៌ដ្រោលវាកើត-
ឡើងជដុំៗគ្រោប់ ដូចថ្មអ៊ីចឹង
ហើយព្រោលយើងមើលទៅគឺ
ឃើញផ្ល្រោកៗចាងំដចូមាសអ៊ចីឹង
ដ្រោរ។ក្រោយពីអ្នកជំនាញពិនិត្រោយ
ហើយយើងបានយកទៅពិសោធ
បន្ថ្រោមតាមរយៈមា៉ាសុីនទំនើប
ប៉ុន្ដ្រោរយៈព្រោល៣ថ្ង្រោទៀតទើប
ច្រោញលទ្ធផល»។
លោកបន្ថ្រោមថរ៉្រោប្រោភ្រោទន្រោះ

មិនសូវមានច្រោើនទ្រោដោយមាន
បន្ដចិបន្ដចួតាមតំបន់ភ្នំ និងមិន
អាចទាញយកមកប្រោើប្រោស់ជ
ប្រោយោជន៍ឬលក្ខណៈអាជីវកម្ម

ធំដំុបានទ្រោ។បើទោះបីជអាជ្ញាធរ
ពន្រោយល់ប្រោបណាក៏ពលរដ្ឋ មិន-
ជឿលើមន្ត្រោីជនំាញឡើយហើយ
ពកួគត់នៅត្រោនាំគ្នាទៅជីកយក
ទៀតដ្រោលអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់
ដូចជបាក់ដីជដើម។
លោកប្រោក់សមប្រោថ្នាប្រោធាន

មន្ទីររ៉្រោ និងថមពលខ្រោត្តព្រោះ-
សហីនុថ្ល្រោងពីម្រោសិលមញិថមន្ត្រោី
មន្ទីររ៉្រោសហការជមួយអាជ្ញាធរ
ស្រោុកព្រោនប់បានចុះទៅហាម-
ឃាត់និងទប់សា្កាត់សកម្មភាពរបស់
ប្រោជពលរដ្ឋរស់នៅភូមិគគីរដ្រោល
ផ្អើលតៗគ្នា ទៅជីកយកដុំថ្មថ
ជរ៉្រោមាសនោះ។លោកបន្តថ
ពលរដ្ឋទាំងចាស់ទាំងក្ម្រោងបាន
កាន់ចបកាប់ចបជកីនងិបង្គីទៅ
ជកីកកាយថ្មភ្នំនោះយកមកទកុ
នៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្ដ្រោគ្មានឈ្មួញណា
គ្រោទិញទ្រោ។ «យើងបានហាម-
ឃាត់តំាងពីព្រោលភា្លាមៗយើងបាន
ចុះទៅណ្រោនាំគត់ដលទ់ីតាងំកុំ
ឲ្រោយគត់ជីកយកអ៊ីចឹង។ក្រោសួង
រ៉្រោនិងថមពលបានចាត់ក្រោមុការ-
ងារមកយកសំណាកពីទីតាំង
ហ្នឹងដើម្រោបីយកទៅពិសោធនៅ
ភ្នំព្រោញរួចរល់ហើយ»។
លោកសរកក្កដអភិបាល

ស្រោុកព្រោនប់បានថ្ល្រោងពីម្រោសិល-
មញិថសកម្មភាពជីកកកាយរក
រ៉្រោមាសនៅតំបន់ភ្នំនោះត្រោូវបាន
បញ្រោឈប់ហើយ។លោកឲ្រោយដឹងថ
ភ្នំដ្រោលប្រោជពលរដ្ឋសម្រោុកទៅ
ជកីរករ៉្រោមាសនោះគឺជការដ្ឋាន

ដ្រោលអាជ្ញាធរបានកាយដីយក
មកធ្វើផ្លូវចំនួន៣៧ខ្រោស្រោនៅក្នុង
ក្រោងុព្រោះសីហនុតាមគម្រោងរបស់
រជរដ្ឋាភិបាល។លោកបន្តថ
នៅព្រោលត្រោក់ទ័រកាយដីភ្នំនោះ
មានពលរដ្ឋខ្លះបានផ្រោសព្វផ្រោសាយតៗ 
គ្នាថមានរ៉្រោមាសនៅក្នងុភ្នំទើប
ពួកគត់ផ្អើលនំាគ្នាមកជីកកកាយ
យ៉ាងអនាធិបត្រោយ្រោយ។អាជ្ញាធរ
ចុះទៅហាមឃាត់ដោយសារ
ខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពកួគត់
ម្រោយ៉ាងទៀតពួកគត់មិនអាចទៅ
ជីកទាំងអនាធិបត្រោយ្រោយប្រោបន្រោះ
បានទ្រោពីព្រោះវាខុសច្រោបាប់ស្ដីពី
ធនធានរ៉្រោនិងថមពល។«ពួក-
គត់នំាគ្នាមួយប្រោវអី៊ចឹងទៅហើយ
ក្រោយមកក៏នាំគ្នាឈប់ទៅវិញ
ព្រោះមានអ្នករើសដុំថ្មដ្រោល
សង្រោស័យថមាសហ្នងឹបានហើយ
គត់យកទៅលក់នៅផ្រោសារហើយ
អ្នកទិញមាសក៏មិនទិញដ្រោរដោយ-
សារគ្រោមិនដឹងថ្មអ្វីឲ្រោយប្រោកដ»។
លោកអុឹងសារ៉ុមម្រោឃុំបិត-

ត្រោំងថ្ល្រោងពីម្រោសិលមិញថ៖«យើង
បានហាមឃាត់និងពន្រោយល់ពួក-
គត់ថថ្មហ្នងឹមនិម្រោនរ៉្រោមាសទ្រោ
កុនំាំគ្នាទៅជកីទៀតវាខសុច្រោបាប់
ផងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់បាក់ដីបាក់
ថ្មត្រោូវពួកគត់ផង»។
ភ្នំព្រោញប៉ុស្ដិ៍ មិនទាន់អាច

ស្វ្រោងរកប្រោភពប្រោជពលរដ្ឋដ្រោល
ទៅជកីកកាយយកថ្មភ្នំន្រោះដើម្រោបី
សុំការបញ្ជាក់បន្ថ្រោមជុំវិញករណី
ន្រោះបានទ្រោពីម្រោសិលមិញ៕

តពីទំព័រ១...សុក្រោឹត។បើមិន
ដូច្ន្រោះទ្រោ បញ្ហាសំរមនៅក្នុង
រជធានីភ្នពំ្រោញនៅត្រោប្រោឈម។
ដូច្ន្រោះហើយទើបក្រោសួងស្រោដ្ឋ-
កិច្ចចង្អុលបងា្ហាញឲ្រោយរដ្ឋបាល-
រជធានីភ្នពំ្រោញជ្រោើសរើសក្រោមុ-
ហ៊ុនប្រោមូលសំរមជលក្ខណៈ-
អន្តរជតិ។កចិ្ចការងារន្រោះយើង
បានធ្វើមយួចនំនួធំហើយដោយ
សព្វថ្ង្រោយើងបានរើសក្រោុមហ៊ុន
៦ដ្រោលយើងនឹងចម្រោញ់យក
ត្រោ៣ក្រោុមហ៊ុនទ្រោដើម្រោបីធ្វើប្រោតិ-
បត្តិការ»។
ជមួយគ្នាន្រោះលោកឃួង

ស្រោងបានអំពាវនាវដល់ពល-
រដ្ឋឲ្រោយចូលរួមទុកដក់សំរមឲ្រោយ
បានត្រោមឹត្រោវូដើម្រោបីចូលរួមចំណ្រោក
ធ្វើឲ្រោយរជធានីភ្នំព្រោញកា្លាយជ
ទីក្រោុងសា្អាតព្រោះបើគ្មានការ-
ចូលរួមពីពលរដ្ឋនោះទ្រោទោះ
មានក្រោុមហ៊ុនប៉ុនា្មានក៏មិនអាច
គ្រោប់គ្រោងសំរមបានល្អដ្រោរ។
លោកជឿជក់ថការផ្តល់ស្រោវា
ប្រោមូលសំណល់រឹងសំរមនៅ
រជធានីភ្នំព្រោញ នឹងមានសា្ថាន-
ភាពប្រោសើរឡើងក្នុងព្រោលដ៏ខ្លី
ខងមុខន្រោះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថ៖ «បើ

ទោះបីនៅក្នុងថ្ង្រោអនាគតមាន
ក្រោុមហ៊ុនច្រោើនក្នុងការប្រោមូល-
សំរមក៏ដោយក៏ត្រោូវមានការ-
សហការឲ្រោយបានព្រោញល្រោញ
ជុវំិញការបញ្ច្រោញសរំមមកខង
ក្រោ។(ពលរដ្ឋ)មនិម្រោនច្រោះត្រោ

នឹកឃើញបញ្ច្រោញសរំមតាមត្រោ
ចិត្តនោះទ្រោព្រោះគ្មានអ្នកណា
ប្រោមូលទានទ់្រោ។យើងនងឹរៀបចំ
កាលវិភាគឲ្រោយបានត្រោឹមត្រោូវទៅ
ថ្ង្រោអនាគតហ្នងឹសម្រោប់ការទុក-
ដក់សំរមន្រោះ ដ្រោលយើងនឹង
ទទួលបានទីក្រោុងមួយដ៏សា្អាត
ទាំងអស់គ្នា»។
លោក ម៉្រោត មាសភក្តី អ្នក-

នាំពាក្រោយសាលារជធានីភ្នំព្រោញ
បានប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍បន្ថ្រោមថ
ក្រោុមហ៊ុនទាំង៦ដ្រោលជប់ក្នុង
ដំណាក់កាលវាយតម្ល្រោជចុង-
ក្រោយន្រោះគមឺានទាំងក្រោមុហ៊នុ
ខ្ម្រោរ និងក្រោុមហ៊ុនបរទ្រោសប៉ុន្ត្រោ
លោកមិនអាចប្រោប់លម្អិតអំពី
ឈ្មាះ និងព័ត៌មាននានា ជំុវិញ
ក្រោុមហ៊ុនទាំង៦ន្រោះបានទ្រោ។
លោកបន្តថ៖ «ការងារស្ថិត

ក្នុងដំណាក់កាលដ្រោញថ្ល្រោយើង
មិនអាចបង្ហើបព័ត៌មានជុំវិញ
ក្រោុមហ៊ុនគ្រោបានទ្រោត្រោនៅព្រោល
ណាដ្រោលជប់ហើយ អាហ្នឹង
បានយើងអាចប្រោប់បាន។
ក្រោមុហ៊ុនទាំង៦ន្រោះគមឺានក្រោមុ-
ហ៊ុនបរទ្រោសដ្រោរហើយចំពោះ
ដំណើរការរបស់ក្រោុមហ៊ុនទាំង-
នោះក៏មិនអាចជម្រោបកម្អតិបាន
ដ្រោរ ប៉ុន្ត្រោយើងនឹងព្រោយយមឲ្រោយ
បានលឿនបំផុត»។
កាលពីថ្ង្រោទី២២តលុាឆ្នាំមនុ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រោីហុ៊នស្រោន
បានប្រោកាសដកសិទ្ធពីិក្រោមុហុ៊ន-
សុីនទ្រោីដ្រោលធា្លាប់ប្រោមូលសំ-

រមផ្តាច់មុខមកឲ្រោយរដ្ឋបាល-
សាលារជធានីភ្នពំ្រោញគ្រោប់គ្រោង
បណ្តោះអាសន្នសិនមុននឹងរក
ក្រោមុហុ៊នថ្មីមកជំនួសបានក្រោម
ហ្រោតុផលថក្រោុមហ៊ុនសុីន-
ទ្រោីពុំមានសមត្ថភាពក្នុងការបន្ត
ប្រោមូលសំរមបាន។
លោកសឿនសារ៉ននាយក-

ប្រោតិបត្តិន្រោសមាគមធាងត្នាត
បានលើកឡើងកាលពីម្រោសិល-
មិញថលោកមិនបានដឹងច្រោបាស់
ពីនីតិវិធីន្រោការដ្រោញថ្ល្រោប្រោ-
មូលសំរមរបស់រដ្ឋបាលសាលា-
រជធានីភ្នពំ្រោញទ្រោ។ហ្រោតដុចូ្ន្រោះ
លោកមិនអាចវាយតម្ល្រោពីដំណើរ-
ការន្រោះថមានលក្ខណៈប្រោប
ណានោះទ្រោ។ប៉ុន្ត្រោលោកថ
ការសម្រោចក្រោប្រោឲ្រោយមានក្រោុម-
ហ៊ុនប្រោមូលសំរមច្រោើនគឺជ
រឿងល្អហើយវាកាន់ត្រោប្រោសើរ
បើការប្រោងច្រោងការគ្រោប់គ្រោង
របស់ក្រោុមហ៊ុនទាំង៣ក្នុងព្រោល
ខងមុខបានត្រោឹមត្រោូវ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«ដោយសារ

ត្រោមានក្រោុមហ៊ុនត្រោមួយទើប
រដ្ឋាភិបាលពិចារណាឲ្រោយមានក្រោមុ-
ហ៊ុនចំនួនច្រោើនព្រោះត្រោទទួល
បានពាក្រោយត្អូញត្អ្រោររបស់ពល-
រដ្ឋមួយចំនួនអ៊ីចឹង។ក្នុងនាម
ជពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថរដ្ឋាភិបាល
នឹងបង្កើតជម្រោើសឲ្រោយបានច្រោើន
សម្រោប់ពលរដ្ឋហើយក្រោមុហុ៊ន
៣ន្រោះនឹងមានការប្រោងច្រោកការ-
ទទួលខសុត្រោវូឲ្រោយបានច្រោបាស់លាស់
ជពិស្រោសទីតាំង ដើម្រោបីងាយ-
ស្រោួលក្នុងការគ្រោប់គ្រោង»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រោពុធទី១៧ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

អាជ្ញាធរហាមពលរដ្ឋដែលជីកយកដំុថ្មថាជមាសពីពែះខ្លាចគែះថា្នាក់

វ៉ន ដារ៉ា

ស្ទឹងត្រងៈ រដ្ឋបាលជលផលខ្រោត្ដ
ស្ទឹងត្រោងបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណា្តោល
រយៈព្រោល២ថ្ង្រោពីថ្ង្រោទី១៥-១៦ខ្រោមថុិនា
ពង្រោងឹសមត្ថភាពដល់សហគមន៍ន្រោសាទ
ចំនួន៥២នៅទូទំាងខ្រោត្តន្រោះដើម្រោបីបង្កើន
មធ្រោយបាយការពារនងិអភរិក្រោសធនធាន-
ជលផលនិងពូជត្រោីនៅតាមដ្រោនន្រោសាទ
ក្នុងសហគមន៍នីមួយៗ។ន្រោះបើតាម
លោកទុំនរី៉ូនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល
ខ្រោត្តស្ទឹងត្រោងប្រោប់ពីម្រោសិលមិញ។
ក្រោយបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណា្តោលដល់

សហគមន៍ន្រោសាទទាំង៥២ក្នុងខ្រោត្ដ
ស្ទងឹត្រោងពីម្រោសិលមញិលោកទុំនរី៉ូថ្ល្រោង
ថ បើគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០១៧-២០១៨
ករណីបទល្មើសន្រោសាទមានការកើត-
ឡើងច្រោើនករណី។ ក្រោយមានការ-
បណ្ដុះបណា្តោលអំពីមធ្រោយបាយការពារ
និងអភិរក្រោសធនធានជលផលនិងពូជត្រោី
ដល់សហគមន៍ជបន្ដបនា្ទាប់រហតូដល់
ឆ្នា២ំ០១៩នងិពាក់កណា្តោលឆ្នាំ២០២០
បទល្មើសន្រោសាទក្នងុសហគមន៍ដចូជ
ឆក់ត្រោី និងការដក់សំណាញ់ មង អួន
ល្មើសច្រោបាប់គឺនៅមានតចិតចួប៉ណុ្ណោះ។

លោកថ្ល្រោងថ៖«ការបណ្ដុះបណា្តោល
រយៈព្រោល២ថ្ង្រោ១៥-១៦ខ្រោមិថុនាន្រោះ
យើងពង្រោឹងសមត្ថភាពដល់សហគមន៍
ន្រោសាទទាងំ៥២នៅទទូាងំខ្រោត្តស្ទងឹត្រោង
និងសហគមន៍ចំនួន៤ទៀតដ្រោលកំពុង
រៀបចំបង្កើតឡើងដើម្រោបីឱ្រោយពួកគត់មាន
សមត្ថភាពមានចណំ្រោះដងឹកានត់្រោច្រោើន
ឡើងក្នងុការឆ្លើយតបទៅនងឹការថ្រោរក្រោសា
ការការពារធនធានជលផលក្នុងដ្រោន-
ន្រោសាទក្នុងសហគមន៍នីមួយៗ»។
នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលរបូន្រោះឲ្រោយ

ដងឹថទោះបីជមានការអបរ់ំផ្រោសព្វផ្រោសាយ
ពីរដ្ឋបាលជលផលទៅដល់សហគមន៍
ជបន្តបនា្ទាប់ក្តី ប៉ុន្ដ្រោបទល្មើសន្រោសាទ
លក្ខណៈគ្រោួសារមិនអាចទប់សា្កាត់បាន
១០០ភាគរយនោះទ្រោ។លោកថ៖
«កាលពី៣ឆ្នាំមុនក្នុង១ឆ្នាំយើងឃាត់
បានករណីបទល្មើសន្រោសាទព២ី០០ទៅ
៣០០ករណី។ក៏ប៉ុន្ដ្រោក្នុងឆ្នាំ២០១៩-
២០២០ន្រោះបទល្មើសនៅក្នុងរង្វង់
ប្រោហាក់ប្រោហ្រោល២០ភាគរយប៉ុណ្ណោះ»។
លោកបញ្ជាកថ់៖«ការថយចុះនវូបទ-

ល្មើសប្រោបន្រោះព្រោះត្រោការអនុវត្ដច្រោបាប់
បានតឹងរុឹងចំពោះជនល្មើស។នៅព្រោល
បង្រោ្កាបបានគឺយើងបញ្ជូនទៅតុលាការ

ជនចិ្ច»។លោកនរី៉ូបន្ថ្រោមថគោលដៅ
ធំរបស់រដ្ឋបាលជលផលគឺធ្វើយ៉ាងណា
ឱ្រោយប្រោជពលរដ្ឋយលដ់ងឹពផីលប៉ះពាល់
ន្រោបទល្មើសជលផលនិងការន្រោសាទ
ខុសច្រោបាប់។ ធ្វើឱ្រោយពលរដ្ឋស្ម័គ្រោចិត្ដ
បញ្រោឈប់ប្រោព្រោឹត្ដបទល្មើសដោយខ្លួនឯង
នោះទើបការអនុវត្តទប់សា្កាត់បទល្មើស
ន្រោសាទទទួលបានជោគជ័យ។
លោកឱ្រោយដងឹថក្នងុទកឹដីខ្រោត្តស្ទងឹត្រោង

មានទន្ល្រោចំនួន៤បានហូរកាត់ដ្រោល
មានប្រោវ្រោងជិត៥០០គីឡូម៉្រោត្រោដ្រោលភូមិ-

សាស្រោ្ដន្រោះធ្វើឱ្រោយមានការលំបាកក្នុង
ការបង្រោ្កាប និងទប់សា្កាត់បទល្មើស-
ន្រោសាទនានា។កតា្តាន្រោះហើយដ្រោល
រដ្ឋបាលជលផលចង់ឱ្រោយមានការចូលរមួ
ដោយផ្ទាល់ពីប្រោជសហគមន៍ក្នុងការ-
ទប់សា្កាត់បទល្មើសន្រោសាទន្រោះ។
ប្រោធានសហគមន៍ន្រោសាទកោះព្រោះ

លោកថ្រោងឌឿនដ្រោលបានចូលរួមវគ្គ-
បណ្ដុះបណា្តោលរយៈព្រោល២ថ្ង្រោន្រោះឱ្រោយដងឹថ
បទល្មើសន្រោសាទក្នងុសហគមន៍កោះព្រោះ
មានការថយចុះច្រោើនគឺនៅមានត្រោបទ-

ល្មើសន្រោសាទតូចៗលក្ខណៈគ្រោួសារ
ប៉ុណ្ណោះដូចជការដក់មងជដើម។
លោកថ្ល្រោងថ៖«សហគមន៍យើងបាន-

បន្តធ្វើការចុះផ្រោសព្វផ្រោសាយដល់ប្រោជពល-
រដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្រោបីឱ្រោយពួកគត់
យល់ដឹងពីច្រោបាប់ជលផលនិងផលប៉ះ-
ពាល់ន្រោបទល្មើសន្រោសាទខុសច្រោបាប់។
សហគមន៍យើងត្រោងត្រោផ្ដល់ឱកាសច្រោើន
ដល់ប្រោជពលរដ្ឋនៅក្នងុសហគមន៍ដ្រោល
បានប្រោព្រោឹត្តល្មើសក្នុងដ្រោនន្រោសាទ»។
លោកបញ្ជាកថ់៖«គឺយើងត្រោងត្រោធ្វើ-

ការណ្រោនាំដល់ពកួគត់ដើម្រោបឱី្រោយពកួគត់
យល់និងស្មគ័្រោចិត្ដបញ្រោឈប់។បុ៉ន្ដ្រោព្រោលខ្លះ
ភាពខ្វះខតបានធ្វើឲ្រោយពកួគត់នៅត្រោបន្ត
ប្រោព្រោឹត្ដបទល្មើសន្រោសាទបន្ថ្រោមទៀត»។
លោកថ្រោងឌឿននយិយថតាមរយៈ

កិច្ចប្រោជុំតំណាងសហគមន៍បានជួប-
ប្រោជុគំ្នាពភិាក្រោសាគ្នាក្នងុការបន្តស្វ្រោងរក
វិធីសាស្រោ្ដការពារ ថ្រោរក្រោសាធនធាន-
ជលផលនៅក្នងុសហគមន។៍ក្នងុនោះ
គណៈកម្មការសហគមន៍ន្រោសាទកពំងុ
រៀបចំបង្កើតគម្រោងចញិ្ចមឹសត្វដចូជ
មាន់ត្រោីជ្រោូកនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្រោបី
ឱ្រោយពលរដ្ឋមានមុខរបរបញ្រោឈប់ការ-
ន្រោសាទខុសច្រោបាប់បន្ដទៀត៕

សាលាកែងុកំពុងចមែញ់...

បណ្តះុបណ្តាលសមត្ថភាពសហគមន៍នែសាទជង៥០ដើមែបីបង្កើនមធែយោបាយអភិរកែសធនធានជលផល

មន្ត្រជីលផលបណ្តះុបណ្តាលប្រជាសហគមន៍ន្រសាទនៅខ្រត្តស្ទងឹត្រងថ្ង្រទី១៦ មិថុនា។ រូបថតសហការើ



វ៉នដារ៉ា

ខេត្តពេះវិហារៈ រាជ បណ្ឌត្ិយ- 
សភា កម្ពជុា  នឹង អភិរក្ស  និង 
 អភិ វឌ្ឍ  ឧទ្យាន រាជ បណ្ឌិត្យ- 
សភា កម្ពជុា  តជ្ោ សន្ ឫសស្-ី  
ត្ឹប ទៅ ជា ឧទ្យាន ទ្ស ចរណ៍ 

វប្ប ធម៌  ប្វត្តិ សាស្្ត  និង ជា 
កន្ល្ង ផលិត ផល ដ៏ធំ មួយ នៅ 
ប្ ទ្ស កម្ពុជា ។ 

 លោក  សខុ   ទចូ  បធ្ាន រាជ- 
បណ្ឌតិយ្ សភា កម្ពជុា  ថ្លង្ បប្ ់
ភ្នពំញ្ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ព ីថ្ង ្អង្គារ ថា ៖ 
« យើង ចង ់ធ្វើ ឧទយ្ាន ន្ះ ទៅ ជា 

ឧទ្យា ន គំ រូមួយ នៅ លើ វិស័យ   
ចំ នួន ៥ គឺ ជា ទី កន្ល្ង ទ្ស- 
ចរណ ៍វបប្ ធម ៌ប្វត្ត ិសាស្្ត  នងិ 
ធម្ម  ជាត ិ ២.  ជា ទ ីកន្លង្ អភ ិរកស្ 
ព្ ឈើ បរិសា្ថាន ធម្ម ជាតិ  ៣.  
ជា កន្លង្ ជម្ក សត្វ គ្ប់ ប្ភ្ទ  
៤.  ជា កន្ល្ង ផលិត  ផលិត ផល 
មួយ  នៅ កម្ពុជា  និង  ៥.   ជា 
កន្ល្ង បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ 
ជូន ប្ជា ជន  ពិស្ស គឺប្ ជា- 
ជន ដ្ល រស់ នៅ ក្នុង ស្ុក ឆ្ប 
ខ្ត្ត ព្ះ វិហារ» ។   

 យោង  តាម រាជ បណ្ឌតិយ្ សភា 
កម្ពុជាបាន ឲ្យ ដឹង ថា   ឧទ្យាន 
រាជ បណ្ឌតិយ្ សភា  កម្ពជុា  តជ្ោ 
សន្ឫសស្ ីត្បឹ  ត្វូ បាន បង្កើត 
ឡើង ដោយ ព្ះ រាជ ក្តឹយ្ កាល- 
ពី ខ្ ម្សា  ឆ្នាំ ២០១៤  មាន ផ្ទ្ ដី   
ចំនួន  ១១ ៤៣៥  គីឡូ ម៉្ត្- 

ការ៉្  មាន ទីតាំង ស្ថិត ក្នុង ឃុំ 
ឆប្១  នងិ ឃុឆំប្ ២  ស្កុ ឆប្  
ខ្ត្ត ព្ះ វិហារ ។   ឧទ្យាន ន្ះ 
មាន តំបន់ ជីវ ចម្ុះ  និង មាន 
សកា្តា នុពល ជា ច្ើន  រួម មាន  
ធន ធាន ព្ ឈើ  សត្វ ព្  ក្រ- 
ដំណ្ល ប្វត្ត ិសាស្្ត  បុរាណ វត្ថ ុ  
នងិ ជាត ិពនិ្ធ ុ ដល្ អាច បម្ើ ឱយ្ 
មខុ ងរ ក្នងុ វសិយ័ បរសិា្ថាន  ព-្ 
ឈើ  វប្បធម៌ ប្វត្តិ សាស្ត្  និង 
ទស្ ចរណ ៍ច្ើន យ៉ាង ។  លោក  
ទចូ  ថ្លង្ ថា៖ « បស្និ បើ យើង 
កាប់ បំផ្លាញ ព្ ឈើ ព្ល ន្ះ  
យើង ទទួល បាន ផល ប្ យោជន ៍
ក្នុង រយៈ ព្ល ខ្លី  ប៉ុន្ត្ បើ យើង 
ចូល រួម រក្សា  គម្ប ព្ ឈើ ធម្ម- 
ជាតិ  យើង នឹង ទទួល ផល ប្- 
យោជន៍ យូរ អង្វ្ង រហូត ដល់ 
កូន ចៅ បន្ត វ្ន ថ្ម ទៀត »៕

ថ្ង្ពុធ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ខនសាវិ

កេចេះៈ  បណ្តាញ សហ គមន៍ 
ព្ ឡង់  ឲ្យ ដឹង ថា   ក្នុ ង រយៈ ព្ល 
៣ ខ្   បាន រកឃើញ បទ ល្មើស 
ព្ឈើ កើត ឡើង នៅ ក្នុង តំបន់ 
ព្ ឡង់ ជាង ៩០ ករណី  គឺ  បទ- 
ល្មើសកពំងុ កើន ឡើង ជាង មនុ ។    
ប៉នុ្ត ្មន្ត្ ី បញ្ជាក ់ថា  បណ្តា ញ ន្ះ 
មិន តំណង ឲ្យ ការងរ ការ ពារ  
តំ បន់ ព្ ឡង់   ឡើយ។

 ក្នងុ របាយ ការណ ៍ ចញ្ ផស្ាយ 
កាល ពី ថ្ង្ ទី ១៣  មិថុនា  ដោយ 
បណ្តាញ ន្ះ ឲ្យ ដឹង ថា  នៅ ក្នុង 
ចណំោម បទ ល្មើស ព ្ឈើ ជាង 
៩០ ករណី ដ្ល ត្ូវ បាន កត់ ត្ 
ទកុ ចន្លាះ ព ីខ ្មករា ដល ់ខ ្មនីា 
ឆ្នាំ ២០២០  បាន កើត ឡើង នៅ 
ក្នុង ខ្ត្ត ក្ច្ះ ច្ើន ជាង គ្   គឺ 
មាន ជិត ៣៥%  បនា្ទាប់ មក ខ្ត្ត 
កំពង់ ធំ មាន ជិត ៣២%  ខ្ត្ត  
ស្ទឹង ត្ង ជិត ២១%  និង ខ្ត្ត 
ព្ះ វិហារ មាន ជិត ១៣%។ « ព្ -  
ឡង់ កំពុង ស្ថតិ ក្នងុ គ្ះ  ថា្នាក ់។  ឆ្នា ំ
២០២០ ចាប់ ផ្ដើម ដោយ ការ- 
ទទួល សមា្ពាធ ពី សា្ថាន ភាព វិបត្តិ 
កូ វីដ ១៩  និង ការ មិន មាន កិច្ច- 
សហការ  របស ់រដ្ឋា ភ ិបាល   បាន 
ធ្វើ ឱ្យ ក្ុម អ្នក ល្បាត មាន លទ្ធ - 
ភាព ចូល ព្ តិច តួច   ហើ យ  
មាន សញ្ញា កាន់ ត្ ច្បាស់ ន្  
ការ កាប់ឈើ កើន ឡើង ក្នុង 
អំឡុង ព្ល ន្ះ » ។ 

ការ ច្ញ ផ្សាយ ថ្ម ីន្ះ  ស្ប- 
ព្ល បណ្តាញ សហ គមន៍ ព្ ឡ ង់ 
តូ្វ បាន ក្សួង បរិសា្ថាន ចាត់ ទុក 
ជា កុ្ម ខុសច្បាប់   និង បាន ហាម- 
ឃាត់ មិន ឱ្យ ចុះ ល្បាត នៅក្នុង 
តំបន់ ព្ ឡង់ តំាង ពី ដើម ខ្ កុម្ភៈ 

ដោយ  ក្សួង បាន ព្មាន ចាត់- 
វិធាន ការ ផ្លូវ ច្បាប់ ប្ឆំង នឹង 
បណ្តាញ ន្ះ   ប្សិន នៅ ត្ បន្ត 
សកម្ម ភាព ប្មូល ទិន្ន ន័យ អំពី 
ការ កាប់ បំផ្លាញ ព្ ឡង់ ដោយ 
គ្មាន ការ អនុ ញ្ញាត ពី ក្សួង ។ 

លោក  ហឿន  សុភាព   សមា - 
ជកិ បណ្តាញ សហ គមន ៍ព ្ឡង ់
នៅ ខ្ត្ត  កំពង់ ធំ ឲ្យ ដឹង  ថា  នៅ 
ក្នងុ  របាយ ការណ ៍ស្ដ ីព ីបទ ល្មើស  
ព្ ឈើ នៅព្ ឡង់ ទំាង ៣ ខ្ នះ  
គឺ ទិន្ន ន័យ ទទួល បាន ពី ការ ចុះ 
លប្ា ត ឃើញ ផ្ទាល ់នវូ សកម្មភាព 
កាប់ ឈើ ខ្លះ  និង ការ ឃា្លាំ មើល 
នៅ  តាម ច្ក ផ្លូវ ដ្ល មាន ការ - 
ដកឹ ជញ្ជនូ ឈើ ចញ្ព ីព ្ឡង ់។   
បទ ល្មើស ព្ ឈើ នៅក្នុង តំបន់ 
ព ្ឡង ់នៅ ព ្ល ន្ះ  គ ឺមនិ បាន 
ថម ថយ នះទ្ ព្ះ  នៅ ត្ 
សង្ក្ ត ឃើញ ក្ុម គោ យន្ត បាន 
ចញ្ ចលូ ជា រៀងរាល ់ថ្ង ្ទៅ ក្នងុ 
ព ្ឡង ់ដោយ ក្នងុ មយួ គោយន្ត 
អាច ចូល ទៅ ដឹក ជ ញ្ជូន  ឈើ ៣ 
ទៅ ៤ ជើង ក្នុង ១ ថ្ង្  និង ក្នុង ១ 
គោ យន្ត អាច ដឹក ឈើ ចាប់ ពី      
២  ម្៉ត្  គុប ទៅ ដល់ ៤ ម្៉ត្ គុប ។   

   លោក   សុភាព   ថ្លង្  ថា ៖«  នៅ 

ថ្ង ្ ទី ១៤  មិថុនា  ខ្ញុ ំថត បាន ច្ើន 
ករណី ណស់   ដ្ល មាន កុ្ម គោ - 
យន្ត ប្ហ្ល ១០ គ្ឿង   ហើយ 
ន្ះ ខ្ញុ ំគ្ន់ ត្ ឃា្លា ំមើ ល នៅ ផ្លវូ ១ 
ខ្ស្ នៅ ក្នងុ ភូមិ ខ្ញុ ំផង ហើយ បើ ផ្លវូ 
មាន រាប់រយ ខ្ស្ ឯ ណោះ អី៊  ចឹង !    
គឺ មាន គោយន្ត ច្ើន  ម្ន ទ្ ន  
ច្ញ ចូល ទៅ ដឹក ឈើ ពី  ព្ ឡង់ »  ។ 

 លោក  អះ អាង  ថា  ឈើ ដ្ល 
ដកឹ ចញ្ ព ីព ្ឡង ់ តាម គោ យន្ត  
គ ឺត្វូ បាន ក្មុ ឈ្មញួ ដល្ ភាគ- 
ច្ើន ជា មន្ត្ ីបូ៉លិស  ទា ហាន    និ ង  
ប៉្អឹម  រ ង់ ចាំ ទិញ បន្ត  ដើម្បី ដឹក 
យ ក ទៅ ច្ក ចាយ ដក់ នៅ តាម 
ដ្ប៉ូ លក់ ឈើ នានា ដើម្បី បន្លំ ធ្វើ 
ជា ឈើ ស្ប ច្បាប់ ។ 

 លោក  ន្ត្  ភក្ត្  អ្នក នាំ - 
ពាក្យ ក្សួង បរិសា្ថានថ្ល្ង ថា 
របា យ ការណ៍ របស់ កុ្ម បណ្តា ញ 
សហ គមន៍ ព្ ឡង់ នះ  គឺ មិន 
តំណង ឱ្យ ការ ងរ ការ ពារ តំបន់ 
ព្ ឡង់ ឡើយ ។    លោក ថ្លង្ ថា ៖ 
« ការ ច្ញ របាយ ការណ៍ ណ មួ យ  
របស់ បណ្តាញ សហគមន៍ ព្ ឡ ង់  
ដ្ល មិន ស្ថតិ ក្ម ច្បាប់ ជា ការ- 
ទទួល ខុស តូ្វ ផ្ទាល់  ហើយ ជា 
ព័ត៌ មាន សម្ប់ ត្ កុ្ម គត់ បុ៉ - 

ណោ្ណោះ  មិន តំណង ឱ្យ ការ ងរ គ្ ប់ - 
គ្ង និង អភិ រក្ស ធន ធាន ធម្ម ជា តិ 
នៅ តំបន់ ព្  ឡង់ នះ ទ្ »។ 

  លោ ក  ថ្លង្ ថា ក្សួង បរិសា្ថា ន 
បន្ត ស ហ ការ ជា មួយ ដ្គូ របស់ 
ខ្លនួ ក្នងុ នះ មាន គម្ង ព្ ឡ ង់ 
ប្ តង របស់  USAID  និង សហ គ - 
មន៍ តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ ទាំង  
១ ៩ក្នងុ សហ គមន៍ ព្ ឡង់ ដ្ ល 
មាន កិច្ច ព្ម ព្ៀង សហ ការ ជា - 
មួយ ក្សួង បរិសា្ថាន បន្ត ទៀត ដើ ម្បី 
ចុះ ល្បាត ការពារ និង អភិរ ក្ស ធន- 
ធា ន ធម្ម ជាតិ   ទប់ សា្កាត់ និង បង្ក ្ប 
បទ ល្មើស នៅ ក្នុង តំបន់ ព្ ឡង់  
ថ្ រក្សា ធន ធាន ធម្មជាតិ ដ្ល 
មាន  ឱ្យ បាន គង់ វង្ស  ។   

  បើ  តាម របាយ ការណ៍  ក្សួង 
បរិសា្ថាន ក្នងុ រយៈ ព្ ល ៤ ខ្  គឺ ចាប់ 
ពី ខ្ មករា ដល់ ខ្ ម្សា ឆ្នា ំ២០ ២ ០ 
មន្ត្ី បរិសា្ថាន  អាជា្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន  
និង កុ្ម សហ គមន៍  ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ - 
សាស្ត ្តបំន ់ដន្ ជមក្ សត្វ ព ្ 
ព្ ឡង់ បាន ចុះ ល្បាត ៥១១ លើ ក  
និង  បង្ក្ប បទ ល្មើស ធន ធាន 
ធម្ម ជាតិ រួម មាន ការ លួច កាប់ 
ឈើ ខសុ ចប្ាប ់  ទន្ទន្ កាន ់កាប ់
ដី ព្  ការ បរបាញ់ សត្វ ខុស ច្បា ប់  
បាន ចំនួន ៣៩៩ ករណី ។ 

 លោក   ភក្ត ្ ថ្លង្ ថា   ការ ជំរុញ 
ឱ្យ មាន បទ ល្មើស ទំាង ន្ះ កើត- 
ឡើង  ក្នងុ តំបន់ ព្ ឡង់  គឺ ដោយ- 
សារ កតា្ដា ជីវ ភាពរ បស់ ប្ ជា សហ- 
គមន៍  ដ្ល ធា្លាប់ ត្ ពឹង អាស័្យ  
ទៅ លើ ផល អនុ ផល ព្ ឈើ  និង 
ការ ទាក់ ទាញ និង ញុះ ញង់ ពី សំណ  ក់ 
កុ្ម ឈ្មញួ ទុច្ចរិ ត  គួប ផ្សំ នឹង ចំនួន 
មន្ដ្ ីឧ ទ្យា នុ រក្ស ដ្ល បាន ឈរ- 
ជើង នៅ ក្នងុ តំបន់ នះ នៅ មា ន 
កមិ្ត នៅ ឡើយ ៕

សកម្មភាពលួចកាប់និងអារឈើក្នងុតំបន់ពេឡង់ខេត្តកំពង់ធំ។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន 

លោក សុខ  ទូច  នឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍឧទ្យាន វប្បធម៌ប្វត្តសិាស្ត្

នៀមឆេង
 
ភ្នពំេញៈ លោក  អូន  ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន  

រដ្ឋ មន្្តី ក្ សួង ស្ដ្ឋ កិច្ច  និង 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  បាន ប្ជុំ ជាមួយ 
ឧត្តម ក្ុម ប្ឹក្សា ពិគ្ះ  និង 
ផ្តល់ យោបល់ កាល ពី ព្ឹក ថ្ង្ 
អង្គារ ម្សិល មិញ  ដើម្បី ពិភា ក្សា 
អំពី ស្ចក្តី ព្ង ច្បាប់ ចំនួន ២  
ស្ច ក្តី ព្ង ច្បាប់ ស្តី ពី ការ - 
គ្ប់ គ្ង  ការ ប្ើ ប្ស់  និង  
ការ ចាត់ ច្ង លើ ទ្ព្យ សម្បត្តិ- 
រដ្ឋ   និង ស្ច ក្តី ព្ង ច្បាប់   ស្តី ពី 
ការ គប្ ់គង្ លប្ង្ ពាណជិ្ជ កម្ម 
តាម អន ឡាញ ។ 

លោក   ព្ជ្   ស្ស់  ប្ ធាន 
គណ បកស្ យវុ ជន កម្ពជុា  នងិ ជា 
សមា ជិក ឧត្តម កុ្ម បឹ្ក្សា ពគិ្ះ  
និង ផ្តល់ យោបល់  បាន ថ្ល្ង 
ប្ប់ តាម ទូរ ស័ព្ទ ក្យ កិច្ច- 
បជ្ុ ំថា  សច្ ក្ដ ីពង្ ចប្ាប ់ស្ដ ីព ី 
ការ ប្ើ បស្ ់ នងិ ការ ចាត ់ចង្ 
លើ ទ្ព្យ សម្បត្តិ រដ្ឋ  មាន ១២ 
ជពំកូ   នងិ ៩២ មាត។្  ច ំណក្ 
ស្ច ក្ដី ព្ង ច្បាប់ ស្ដី ពី ការ - 
គ្ប់ គ្ង ល្ប្ង ពាណិជ្ជ កម្ម 
តាម អន ឡាញ  មាន ១២ ជំពូក  
និង ៩៨មាត្ ។ 

  លោកបាន ថ្ល្ង  ថា ៖   « ច្បាប់  
គប្ ់គង្  នងិ ការ ចាត ់ចង្ ទ្ព្យ 
សម្បត្ត ិរដ្ឋ មាន សារៈ សំខាន់  
ដើម្បី ឲ្យ រដ្ឋ មាន អំណច គ្ប់- 
គ្ង ទ្ព្យ សម្បត្តិ រដ្ឋ។  កុំ ឲ្យ 
យើង សុសិ ស៊ុះ គ្នា យក ទៅ លចួ 
លក់ ទ្ព្យ សម្បត្តិ របស់ រដ្ឋ។     
អ៊ី ចឹង យើង ត្ូវ កំណត់ ឲ្យ បាន 
ច្បាស់ អំពី ទ្ព្យ សម្បត្តិ រដ្ឋ » ។ 

  លោក បន្ត ថា ៖  « ចពំោះ ចប្ាប ់
គប្ ់គង្ លប្ង្  វា ក ៏ជា ចប្ាប ់ល្អ 
មួយ ដ្រ កំុ ឲ្យ មាន ភាព អនា ធិ បត្យ្យ  
អសន្តិ សុខ  និង បង្ក គ្ះ ថា្នាក់ 
ដល់ សង្គម យើង។  ក្នងុ នះ ក៏ 
បាន ច្ង ដ្រ ថា  ប្ជា ពលរ ដ្ឋ 
ខ្មរ្  អត ់អាច ចលូ លង្ កាសុ ីណ ូ
បាន ទ្  បើ សិន ជា ឃើញ  ពួក- 
គ្ នឹង មាន ទោស ទណ្ឌ » ។ 

  លោក  ព្ជ្  ស្ស់  ថ្ល្ង ថា  
ក្នងុ សច្ក្ដ ីពង្ ចប្ាប ់ស្ដ ីព ីការ- 
គ្ប់ គ្ង សម្បត្តិ រដ្ឋ  គឺ ពាក់ ព័ន្ធ 
ទៅ នឹង ការ គ្ប់ គ្ង ដី សមប្ទាន 
ស្ដ្ឋ កិច្ច។ ច្បាប់ ថ្ម ីនឹង មិន អនុញ្ញាត 
ឲ្យ មាន ការ ផ្ដល់ ដី សម្ប ទាន 
ស្ដ្ឋ កិច្ច ទៅ ក្ុមហ៊ុន ឯក ជន 
លើស ពី  ៥០   ឆ្នា ំឡើយ។  បច្ចបុប្ន្ន  
ន្ះ   ក្ុម ហ៊ុន ឯក ជន បាន ជួល 
ដីពី រដ្ឋ មាន ចំនួន២៣១ក្ុម-
ហ៊នុ   លើ ផ្ទ ្ដ ី ១ លាន  ១០ មុនឺ 
ហិក តា។  ក្នុង ចំណោម ក្ុម- 
ហ៊ុន ទាំង ២៣១  ន្ះ  ក្សួង 
បាន ពិនិត្យ សើរី មើល រយៈ- 
ព្ល ន្ ការ ជួល ដី បាន ចំនួន  
៦៤  ក្ុម ហ៊ុន ហើយ  ព្ម ទាំង 
បាន កាត់ បន្ថយ នូវ រយៈ ព្ល 
ជលួ ដ ីដល្ លើស ព ី៥០ ឆ្នា ំមក 
ត្ឹម ត្ ៥០ ឆ្នាំ វិញ ។    លោក   
ថ្ល្ង ថា ៖   « យើង គំទ្ ពីព្ះ 
ដខី្លះ  យើង គរួទកុ ជា ប ្យោជន ៍
ដើមប្ ីជាត ិ ហើយ អាយ ុកាល ន ្
ការ ជួល មិន ឆ្ងាយ ដូច កាល- 
មុន។  កាល ពី មុន រហូត ដល់ 
៩៩ ឆ្នាំ ឯណោះ អ៊ី ចឹង វា ឆ្ងាយ 
ព្ក  វា យូរ ព្ក។  បើ កាត់ មក 
ត្ឹម ៥០ ឆ្នាំ  វា សម ល្មម ហើយ 
សម្ប់ អ្នក វិនិ យោគ» ៕

ស្ចក្ដ ីព្ង ច្បាប់ គ្ប់គ្ង ទ្ព្យសម្បត្តរិដ្ឋនិង
ល្ប្ង ពាណិជ្ជកម្ម អនឡាញ តូ្វបាន ពិភាក្សា

ឧទេយានរជបណ្ឌតិេយសភានៅខេត្តពេះវិហារ។ រូបថត រាជបណ្ឌិត្យ សភា

បណ្ដាញសហគមន៍ ថា បទល្មើសព្ ឈើនៅ  ព្ឡង់មិនថមថយ ទ្



តពីទំព័រ១...ទឹកភ្លៀងបានតែ
កែម៥០មិល្លីម៉ែតែ ក្នុង១
វិនាទីទែ។នែះចំណុចសំខាន់-
ណាស់សូមឲែយបែជាពលរដ្ឋ
ស្វែងយល់ចំណុចនែះឲែយបាន
ចែបាស់កែម៥០មិល្លមីែត៉ែយើង
អាចធានាបានប៉នុ្តែបើទកឹភ្លៀង
លើសព៥ី០មលិ្លីម៉ែតែគឺយើង
ធានាអត់បានទែ។សូមែបីតែទីកែុង
បាងកកក៏លិចដែរឲែយតែភ្លៀងធំ»។
ជាមយួគ្នានែះលោកបានឲែយ

ដងឹថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពែញ
កពំងុឲែយកែមុអ្នកជនំាញសកិែសា
ជុំវិញបញ្ហាទឹកលិចនៅភាគ-
ខាងលិចនែរាជធានីភ្នំពែញបើ-
ទោះជាគ្មានទឹកភ្លៀង ក៏តំបន់
នែះបែឈមនងឹទកឹជនល់ចិដែរ
ដែលអាចបង្កើតបែឡាយមែ១ថ្មី
ទៀតដើមែបីរំដោះទឹក។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង

កំពុងតែជំរុញឲែយអ្នកជំនាញខ្មែរ
របស់យើងសិកែសាបន្តពីបញ្ហា
ទឹកលិចនៅភាគខាងលិច។
យើងក៏បានផ្តល់ភារកិច្ចនែះជូន
បែធានមន្ទរីធនធានទឹកនិង
មន្ទីរសាធារណការ រួមទាំង
សាលាខណ្ឌកំបូលនិងសាលា-
ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើមែបី
ធ្វើការសិកែសាបង្វៀងទឹកនែះ
ចែញពី(សែុក)អង្គស្នួល

មកចូលទៅស្ទឹងពែកត្នាត
ហើយតែូវមានបែឡាយមួយ
ចូលមកបឹងតាមោកដើមែបីកាត់-
បន្ថយចរន្តទកឹកុំឲែយបកុខា្លាងំមក
លើរាជធានីរបស់យើង»។
លោកហែមឧត្តមអ្នកជំនាញ

ផ្នែកបរសិា្ថានបានបែប់ភ្នពំែញ-
ប៉ុស្តិ៍ពីមែសិលមិញថាបញ្ហាទឹក
ជន់លិចរាជធានីភ្នពំែញមិនមែន
ជារឿងថ្មីនោះទែគឺចាប់តាំងពី
មានការបែបែលួទំាងបញ្ហាអា-
កាសធាតុហើយអាងស្តុកទឹក
ធម្មជាតិ បឹងបួនានានៅជុំវិញ
រាជធានីភ្នពំែញតែវូបានគែចាក់
ដីលបុក្នងុរយៈពែលជាចែើនឆ្នាំ
កន្លងមកនែះដែលជាមូលហែតុ
សូមែបីតែមានភ្លៀងធា្លាក់តែបន្តចិ-
បន្តួចក៏ធ្វើឲែយមានការជន់លិច
រាជធានីភ្នំពែញដែរ។
លោកបារម្ភថាការដោះសែយ

របស់សាលារាជធានីភ្នំពែញ
អាចនឹងជួបបែទះនូវបញ្ហា
បែឈមបើទោះបីជាសាលា-
រាជធានីមានអភ័យឯកសិទ្ធិ
ក្នុងការរៀបចំទីកែុងក៏ដោយ
ប៉ុន្តែសា្ថាប័ននែះតែូវការការ-
សហការជាមួយសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ផែសែងទៀតជាពិសែសកែសួង
ធនធានទឹកនិងកែសួងបរិសា្ថាន។
លោកឧត្តមបន្តថាអ្វីដែល

ពបិាកទៀតនោះគឺទាកទ់ងជា-
មួយនឹងឆន្ទៈបុគ្គលដែលជា

អ្នកមានផលបែយោជន៍ទាក់-
ទងនិងលាភសកា្ការៈផែសែងៗ
ពែះថាការរំដោះទឹកលិច គឺ
មានជាប់ពាកព់ន័្ធបែទាក់កែឡា
គ្នាចែើនដែលទាមទារឲែយមានការ-
ចូលរួមនិងអនុវត្តទាំងអស់-
គ្នា។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការ-
ដែលបន្តលបុអាងស្តកុទកឹនងិ
ការបែបែលួអាកាសធាតុគឺជា
មលូហែតុគួបផែសគំ្នាហើយកតា្តា
នែះនឹងធ្វើឲែយបញ្ហាជំនន់ទឹក-
ភ្លៀង ដែលមិនមែនជារឿងថ្មី
ប៉ុន្តែបរិមាណអាចនឹងចែើន-
ជាងមុនដោយមិនអាចពែយាករ
ទកុមនុ»។លោកលើកឡើងថា
មែយា៉ាងទៀត បញ្ហាទឹកលិចក៏
អាចទាក់ទងនឹងការគែប់គែង
ទីកែុងដែរ «ថាយើងបានធ្វើ
បានល្អបុ៉នណាមកដល់ពែល
នែះដោយការរកែសាទុកអាងស្តុក
ទឹកធម្មជាតិ!»។
លោកហែមឧត្តមបានថ្លែង

ថាលោកជឿជាក់ថាតាមរយៈ
ការគែប់គែងនិងការរៀបចំ
ទកីែងុដោយឆ្លាតវែថា្នាកដ់កឹនាំ
នឹងអនុវត្តទៅតាមប្លង់មែរបស់
រាជធានីភ្នពំែញដែលបានផ្តល់
ការបែកឹែសាកន្លងមកខណៈដែល
លោកមើលឃើញថាកន្លងមក
ការអភិវឌែឍនៅរាជធានីភ្នំពែញ
គឺបានដើរបែសចាកពីប្លង់មែ
ដែលបានកំណត់៕
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អ្នក ជំនាញ ...

ឃុតសុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ កម្មករបែមាណ៥០

នាក់នែការដ្ឋានសាងសង់អគរ
D&CMallដែលមានទីតាំងនៅ
មជែឈមណ្ឌលទលួគោកចាស់តាម-
បណ្ដោយផ្លូវ៣១៣ ក្នុងសង្កាត់
បងឹកក់២ខណ្ឌទលួគោករាជធានី
ភ្នំពែញបានតវ៉ាទាមទារបែក់ខែ
បនា្ទាប់ពីកែមុហ៊នុអាក់ខានបើក-
បែក់ខែដល់ពួកគត់អស់រយៈ-
ពែល៣ខែកន្លងមក។
លោករឿនចាន់មែការកម្មករ

នែការដ្ឋានសំណង់អគរD&C
Mallដែលចលូរមួក្នងុការតវ៉ានែះ
បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ពមីែសិលមញិថា
មុនពែលឈានដល់ផ្ទុះការតវ៉ា
ទាមទារបែក់ខែនែះ ទាំងកម្មករ
និងអ្នកម៉ាការសាងសង់ បាន-
ផ្ដល់ការអនុគែះជាចែើនលើក
ដល់មា្ចាស់គមែងនែសំណង់
អគរពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនែះ។
ប៉នុ្តែមា្ចាស់គមែងម្ដងហើយម្ដង-
ទៀតបានយកបញ្ហារកីរាលដលនែ
ជងំឺកវូដី១៩ជាលែសក្នងុការពនែយារ
ពែលបើកបែក់ខែដល់ពួកគត់។

លោកបញ្ជាក់ថា៖«១ខែ២ខែ
កន្លងទៅនែះពកួយើងបានស៊ទូែំ
ធ្វើការងរទាំងសុីអត់សុីឃ្លាន
ពែះតែជឿលើសម្ដីរបស់មា្ចាស់
គមែងអគរនែះដែលអះអាងថា
ដោយសាតែបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩
កែុមហ៊ុនបានជួបបែឈមបញ្ហា
ហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលធ្វើឲែយ
ការបើកបែក់បៀវតែសរ៍ដល់កម្មករ
មានភាពយឺតយ៉ាវ»។
បរុសរបូនែះបន្ថែមថា៖«ហើយ

សនែយាថានឹងបើកបែក់បៀវតែសរ៍
ដល់ពកួយើងក្នងុពែលឆប់ៗ នែះ
ប៉នុ្តែមកទល់ពែលនែះគឺរយៈពែល
៣ខែហើយដែលមា្ចាស់គមែងនៅ
មិនទាន់បានបើកបែក់ខែដល់
ពួកយើងសូមែបីតែ១រៀល»។
បើតាមលោករឿនចាន់សណំង់

អគរពាណិជ្ជកម្មនែះសាងសង់
បាន៩០ភាគរយហើយនងិគែង
សាងសង់ឲែយហើយរួចរាល់ក្នុង
រយៈពែល២-៣ខែខាងមុខនែះ។
អ្នកសែីទែីអីនុាងតណំាងកម្មករ

សណំង់នែការដ្ឋានសាងសង់អគរ
ពាណិជ្ជកម្មD&CMallបែប់ថា
បែក់ឈ្នលួកម្មករធ្វើការក្នងុការ-

ដ្ឋាននែះក្នងុ១ថ្ងែចនោ្លាះព៩ី-១៥
ដុលា្លារអាសែ័យលើជំនាញរបស់
កម្មករមា្នាក់ៗ លើកលែងតែធ្វើការ
នៅថ្ងែឈប់សមែកនងិថ្ងែបណុែយ-
ជាតបិែក់ឈ្នួលតែូវគុណនឹង២។
អ្នកសែីនិយយថា៖«នៅពែល

នែះកម្មករភាគចែើនស្ទើរតែដច-់
បាយទៅហើយដោយសារតែមា្ចាស់
គមែងសាងសង់អគរនែះ មិន
បើកបែក់ឲែយអ្នកម៉ាការសាង-
សង់ទៅតាមកិច្ចសនែយាការងរ
ដែលធ្វើឲែយអ្នកម៉ាការសាងសង់
គ្មានបែក់បើកឲែយកម្មករ»។
អ្នកសែីថា៖«ឥឡូវនែះបងប្អូន

កម្មករយើងគែប់ផ្នែកបានឯកភាព
គ្នាថានងឹមនិធ្វើការទែរហតូមាន
ដំណះសែយបើកបែក់ឈ្នួល
ការងរសមែប់ពកួយើងក្នងុរយៈ-
ពែល៣ខែនែះជាមុនសិន»។
លោកតែប៊នុហ៊រួអ្នកគែប់គែង

ការដ្ឋានសណំង់អគរD&CMall
បែប់ថាភាគីមា្ចាស់គមែងនៅមនិ
ទាន់ឆ្លើយតបសណំើរបស់កម្មករ
នៅឡើយទែ។អាជា្ញាធរខណ្ឌទលួ-
គោកនៅថ្ងែទ១ី៥មថិនុាបានចុះ-
បែប់ឲែយកម្មករធ្វើពាកែយបណ្ដឹង៕



ខនសាវិ

ភ្នំពេញៈរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាបានសម្រេចមិនតម្រេូវឱ្រេយ
អ្នកដំណើរជនបរទ្រេសដ្រេលជា
មន្ត្រេីការទូតមានប្រេក់តម្កល់
និងប្រេក់សម្រេប់ធានារា៉ាប់រង
សុខភាពយ៉ាងតិចចំនួន៥មុឺន
ដលុ្លារឡើយហើយមន្ត្រេីការទតូ
ទំាងនោះក៏នឹងទទួលបានការព្រេយា-
បាលដោយមនិគតិថ្ល្រេក្នងុករណី
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។ការសម្រេច
ន្រេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបមួយរវាង
មន្ត្រេីកម្ពជុានងិមន្ត្រេីទតូតណំាង
ប្រេទ្រេសមួយចំនួន។
លោកម៉មប៊ុនហ្រេងរដ្ឋមន្ត្រេី

ក្រេសងួសខុាភិបាលបានដកឹនាំ
កិច្ចប្រេជុំគណៈកម្មការអន្តរ-
ក្រេសួងដើម្រេបីប្រេយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ
១៩នៅទីស្ដីការក្រេសួងសុខា-

ភបិាលកាលពីថ្ង្រេចន្ទដ្រេលមាន
ការចូលរួមពីប្រេធានអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោកប្រេចាំកម្ពុជា
អគ្គរាជទូតនិងអគ្គរដ្ឋទូតចំនួន
១០ប្រេទ្រេស ដូចជាអគ្គរដ្ឋទូត
សហរដ្ឋអាម្រេរិកអូស្ដ្រេលីនិង
បារាំង ព្រេមទាំងមន្ត្រេីតំណាង
ស្ថានប្រេសកកម្មការទូតចំនួន
២១ប្រេទ្រេសផ្រេស្រេងទៀត។
លោកស្រេី យក់ សម្រេបត្តិ រដ្ឋ-

ល្រេខាធិការក្រេសងួសខុាភិបាល
បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រេជុំ
ន្រេះគឺបានសម្រេចលើកល្រេង
ការតម្រេវូឱ្រេយមន្ត្រេីការទតូត្រេវូមាន
ប្រេក់តម្កល់ ឯកសរធានារា៉ាប់-
សុខភាពយ៉ាងតិចចំនួន៥មុឺន
ដលុ្លារនងិថ្ល្រេស្រេវាព្រេយាបាលក្នងុ
ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ដោយ
ឥតគិតថ្ល្រេ។
សរព័ត៌មានេ្រហ្វសញូវបាន

ចុះផ្រេសាយដោយស្រេង់សម្ដីរបស់
លោកស្រេីយក់សម្រេបត្តិថា
លើសពីន្រេះ មិនយកមន្ត្រេីការ-
ទូតទៅសម្រេកនៅសណា្ឋាគារ
នោះទ្រេគឺអាចទៅធ្វើចត្តាឡី-
ស័កនៅស្ថានទូតរបស់ខ្លួននិង
ផ្ទះរបស់គាត់ក៏បានត្រេដច់-
ខាតត្រេវូគោរពទៅតមវធិានការ
ការពាររបស់ក្រេសួងសុខាភិ-
បាល ដោយមិនត្រេូវធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីកន្ល្រេងណានោះទ្រេ
ក្នុងអំឡុងធ្វើចត្តាឡីស័ករហូត
ដល់ថ្ង្រេធ្វើត្រេស្ដម្ដងទៀត។ការ-
លើកល្រេងន្រេះ ស្រេបព្រេល
ក្រេសួងសុខាភិបាលបានចាប់-
ផ្ដើមអនុវត្តស្រេចក្ដីជូនដំណឹង
ស្ដីពីការតម្កល់ប្រេក់ចំនួន៣
ពាន់ដលុ្លារនៅព្រេលអ្នកដណំើរ
ជនបរទ្រេសចូលមកកម្ពុជា
ដ្រេលប្រេក់ទាំងនោះសម្រេប់

ចណំាយលើការធ្វើត្រេស្ដការធ្វើ
ចត្តាឡីស័ក និងការធ្វើដំណើរ
ជាដើម។ លិខិតមួយចុះថ្ង្រេទី៨
មិថុនារបស់លោកអូនព័ន្ធមុនី-
រត័្នរដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសងួស្រេដ្ឋកចិ្ចបាន
បញ្ជាក់ថាជនបរទ្រេសគឺត្រេវូបង-់
ថ្ល្រេស្រេវាចាប់ពីចនោ្លាះ៥ដុល្លារ
ទៅដល់១០០ដុល្លារឬច្រេើន
ជាងន្រេះទៅតមស្រេវាដូចជា
ការធ្វើត្រេស្ដ ការសម្រេកព្រេយា-
បាលជំងឺកូវីដនិងការព្រេយាបាល
សង្គ្រេះបនា្ទាន់ក្នងុករណីមានជំងឺ
ប្រេចំាកាយ ហើយប្រេសិនបើ
ស្លាប់ត្រេូវបង់ថ្ល្រេចំនួន១៥០០
ដុល្លារ។
ភ្នំព្រេញប៉ុស្ដិ៍មិនអាចសុំការ-

បភំ្លឺពីលោកស្រេីឱវណ្ណឌីនមន្ត្រេ-ី
នាំពាក្រេយក្រេសួងសុខាភិបាល
និងលោកមាសសុខស្រេនសន
មន្ត្រេីនាំពាក្រេយក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុបានទ្រេកាលពីថ្ង្រេ-
ចន្ទ។ កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើម
អនុវត្តតំងពីថ្ង្រេទី២០ឧសភា
ដើម្រេបីតម្រេូវឱ្រេយអ្នកដំណើរទំាង-
អស់ដ្រេលធ្វើដំណើរមកពីក្រេ
ប្រេទ្រេស រួមទាំងពលរដ្ឋខ្ម្រេរ គឺ
នៅព្រេលមកដល់ព្រេលនយន្ត-
ហោះភា្លាម ត្រេូវបញ្ជូនទៅកាន់
មណ្ឌលរង់ចាំដើម្រេបីយកសំ-
ណាកទៅធ្វើត្រេស្ដរកជំងឺកូវីដ
១៩ និងត្រេូវបញ្ជូនទៅធ្វើចត្តា-
ឡីស័ក១៤ថ្ង្រេដើម្រេបីជាកិច្ចខិត-
ខំប្រេឹងប្រេងទប់ស្កាត់ការកើត
ឡើងរលកទី២ន្រេជំងឺកូវីដ១៩។
ក្រេសួងការបរទ្រេសបានបញ្ជាក់
ថា ពលរដ្ឋខ្ម្រេរនៅក្នុងប្រេទ្រេស
មា៉ាឡ្រេសុី ចំនួន១១៥នាក់
រួមទាំងអ្នកដំណើរចំនួន៨៩
នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើរមក
កម្ពុជាវិញនៅថ្ង្រេម្រេសិលមិញ៕
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ចា ង��ងនិងអគ�នាយក
លី�្រេស្រេង
និពន�នាយក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រេន
�េ� ន�េប់�េង� រីនិពន�

សំរិទ្ធ
អនុ�េ� ន�េប់�េង� រីនិពន�

សូវិស ល
អនុ�េ� ន�េុមអ្នកយកព័ត៌មា ន

� ក់ស�ងលី
� រីនិពន�រងព័ត៌មា ន� តិ
វង្រេសសុ�្រេង,ព្រេុំភ័ក្រេ្ត

� រីនិពន�ព័ត៌មា ន�េដ�កិច�
�៉្រេគុណមករា

� រីនិពន�រងព័ត៌មា ន�េដ�កិច�
រា៉ាន់រីយ

� រីនិពន�ព័ត៌មា នអន្តរ� តិ 
ប្រេក់ស យ

� រីនិពន�ជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

� រីនិពន�រងជីវិតកមេ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រីនិពន�រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

� រីនិពន�រង/អ្នកបក�េព័ត៌មា នកី� 
�្រេមវណ្ណៈ

� រីនិពន��េហទំព័រ
ល ង� ន់ណា រា៉ា

អ្នកយកព័ត៌មា ន� ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រេង

អ្នកយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនស វិ,ឡុងគឹមមា៉ារីត ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា៉ា,

សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,�្រេងសុខគនា�
អ្នកបក�េ

ប៊ុនផល្លា,ស្រេតកី� ,ជិនណា ន
�ឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី

� រីរូបថត
ហ្រេងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហា�នរង្រេសី
អ្នក�េស�េ�លអក�រាវិរុទ�

�្រេករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�េ� ន�្នេកផលិតកម្មនិង� ះពុម�

ញឹមសុក្រេភីរៈ
�្នេករចនា ទំព័រ

សួនស វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្នេករចនា�េហ�ិក
េទពធឿនធីត ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នេកផេ�យ� ណិជ�កម្ម 
�្រេម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រេត,017578768
ប្រេជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�្រេវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
�េ� ន�េកចាយ��េតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ� ន�េកចាយ��េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េ� ន�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេ�
ព្រេ�្រេសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេ�
ញុិល� ភា

នាយិ�ហិរ��វត�ុៈហា�ងត ំងម៉្រេង
�េ� នគណ�េយេ�ៈេស៊្រេនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌មា នវិទេ�និងរចនា�េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
� រិ� ល័យ�េត្ត�ៀមរាប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�េ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្រេអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រេច

ហុ៊នស្រេន(ផ្លវូ៦០�៉្រេត្រេ)ភូមិ�្រេកត ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រេក្រេម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិ� ល័យ�ៀមរាប

ផ្ទះល្រេខ៦២៩ផ្លវូល្រេខ៦សង្កាត់ស�យដង�ុំ
ក្រេងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

រីសុចាន់

ភ្នពំេញៈអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ
(ILO) និងUNICEFបានព្រេមានថា
វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩កំពុងជំរុញឲ្រេយកុមាររាប់
លននាក់បន្ថ្រេមទៀតនៅលើពិភព-
លោក ជួបហានិភ័យធា្លាក់ចូលទៅក្នងុ
ពលកម្មកុមារខណៈដ្រេលកម្ពជុាបាននិង
កំពុងកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រេសួរ
ក្រេកី្រេ ក្នងុអំឡុងន្រេការរីករាលដលជំងឺ
កូវីដ១៩ដោយគិតត្រេមឹថ្ង្រេទី១ខ្រេមិថុនា
រកឃើញគ្រេសួរក្រេកី្រេ ចំនួន៥៦៧
៥០៥គ្រេសួរ។
យោងតមរបាយការណ៍របស់ILOនិង

UNICEFក្នងុស្រេចក្តីប្រេកាសព័ត៌មានចុះ
ថ្ង្រេទី១២ខ្រេមិថុនាឲ្រេយដឹងថាពលកម្ម
កុមារបានថយចុះចំនួន៩៤លននាក់
ចាប់តំងពីឆ្នាំ២០០០ត្រេថាការថយចុះ
ន្រេះកំពុងមានហានិភ័យនាព្រេលន្រេះ។
ស្រេចក្តីប្រេកាសព័ត៌មានថា៖«ការបា៉ាន់-
ប្រេមាណជាសកលក្នងុឆ្នាំ២០១៧បាន
បង្ហាញថាកុមារចំនួន១៥២លននាក់
ស្ថតិនៅក្នងុពលកម្មកុមារទូទំាងសកល-
លោក»។ស្រេចក្តីប្រេកាសបន្ថ្រេមថាជំងឺ
កូវីដ១៩អាចបណា្តាលឲ្រេយភាពក្រេកី្រេកើន
ឡើងហ្រេតុន្រេះហើយ ក៏នឹងធ្វើឲ្រេយកើន-
ឡើងនូវពលកម្មកុមារផងដ្រេរខណៈ
គ្រេសួរកុមារបានប្រេើប្រេស់គ្រេប់មធ្រេយា-
បាយដើម្រេបីរស់រានមានជីវិត។ស្រេចក្តី
ប្រេកាសព័ត៌មានថា៖«ខណៈដ្រេលការ-
រាតត្រេបាតន្រេះធ្វើឲ្រេយហិនហោចប្រេក់ចំណូល
គ្រេសួរបើគា្មានការឧបត្ថម្ភគ្រេសួរជា-
ច្រេើនអាចងកទៅរកពលកម្មកុមារ»។
លោកGuyRyderអគ្គនាយកILO

ថ្ល្រេងក្នុងស្រេចក្តីប្រេកាសព័ត៌មានថា៖
«ការគំាពារសង្គម ពិតជាសំខាន់ក្នងុ
ព្រេលមានវិបត្តិដោយការគំាពារន្រេះត្រេវូ
ផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដ្រេលងយរង-
គ្រេះបំផុត។ការធ្វើសមាហរណកម្ម
កង្វល់ពលកម្មកុមារក្នងុគោលនយោ-
បាយកាន់ត្រេទូលំទូលយសម្រេប់ការ-
អប់រំគំាពារសង្គមយុត្តិធម៌ទីផ្រេសារការងរ
និងសិទ្ធិមនុស្រេសអន្តរជាតិនិងសិទ្ធកិារងរ
ធ្វើឲ្រេយមានភាពខុសគា្នាច្រេើន»។
អ្នកនំាពាក្រេយក្រេសួងការងរ និងបណ្តះុ-

បណា្តាលវិជា្ជាជីវៈលោកហ្រេងសួរ មិន
អាចទាក់សំុស្រេចក្តីអធិប្រេបាយ ជំុវិញ
ករណីន្រេះបានទ្រេ។ បុ៉ន្ត្រេ លោក តូច
ចាន់នីអគ្គនាយកន្រេអគ្គនាយកដ្ឋាន
បច្ច្រេកទ្រេសក្រេសួងសង្គមកិច្ច ថ្ល្រេងថា
រដ្ឋាភិបាលបានវិនិយោគលើកុមារ តម-

រយៈការផ្ទ្រេរសច់ប្រេក់ទៅឲ្រេយស្រេ្តីមាន
ផ្ទ្រេពោះក្រេកី្រេ និងកុមារអាយុក្រេម២ឆ្នាំ
រយៈព្រេលប្រេហ្រេល១ឆ្នាមំកហើយ។
បើតមទំព័រហ្វ្រេសបុ៊កក្រេសួងផ្រេនការ

ចុះផ្រេសាយកាលពីថ្ង្រេទី១២ខ្រេមិថុនា
ក្រេសួងផ្រេនការបានធ្វើបច្ចបុ្រេបន្នភាព
កំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រេសួរក្រេកី្រេ
ក្នងុអំឡុងព្រេលន្រេការរីករាលដលជំងឺ
កូវីដ១៩ គិតត្រេឹមថ្ង្រេទី១ខ្រេមិថុនា
ឆ្នា២ំ០២០ដោយរកឃើញគ្រេសួរក្រេីក្រេ
ទូទំាងប្រេទ្រេសសរុបចំនួន៥៦៧៥០៥
គ្រេសួរដ្រេលមានប្រេជាជនក្រេកី្រេសរុប
ប្រេមាណ២,៣លននាក់(គិតត្រេមឹថ្ង្រេ
បញ្ចប់ការអនុវត្តនីតិវិធីអត្តសញ្ញាណ-
កម្មគ្រេសួរក្រេកី្រេក្នងុអំឡុងន្រេការរីក-
រាលដលជំងឺកូវីដ១៩នៅជនបទ)។
ក្រេសួងនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្ម

គ្រេសួរក្រេកី្រេនៅទីប្រេជំុជនដ្រេលនឹង
បញ្ចប់នាចុងខ្រេមិថុនាឆ្នាំ២០២០ដើម្រេបី
ផ្តល់នូវកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសច់ប្រេក់របស់
រាជរដ្ឋាភិបាលដល់ពួកគ្រេដ្រេលនឹងត្រេវូ
អនុវត្តក្នងុព្រេលឆប់ៗ។
កាលពីថ្ង្រេទី១ខ្រេមិថុនាអង្គការSave

theChildren និងយូនីស្រេហ្វបាន
ព្រេមានថាបើគា្មានវិធានការបនា្ទាន់ទ្រេ
កុមារក្រេីក្រេក្នុងប្រេទ្រេសមានប្រេក់-
ចំណូលកណា្តាលកម្រេតិទាបអាចកើន-
ឡើងដល់ជាង៦៧២លននាក់នៅត្រេមឹ
ឆ្នានំ្រេះ។អង្គការន្រេះឲ្រេយដឹងក្នងុស្រេចក្តី
ប្រេកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ង្រេទី១ខ្រេមិថុនា
ឆ្នាំ២០២០ថា ចាប់តំងពីព្រេលដ្រេល
មានករណីជំងឺកូវីដ១៩មករាជរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពជុាបានពង្រេកីវិសលភាព
កម្មវិធីគំាពារសង្គមរបស់ខ្លនួ។អង្គការ
ទំាងន្រេះបន្តថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសច់ប្រេក់
ប្រេចំាខ្រេជូនគ្រេសួរក្រេកី្រេ និងងយរង-
គ្រេះក្នងុអំឡុងព្រេលប្រេយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ
១៩ត្រេវូបានរៀបចំឡើងដើម្រេបីឆ្លើយតប
ចំពោះតម្រេវូការរបស់ក្រេមុប្រេជាជនដ្រេល
ងយរងគ្រេះបំផុតរាប់បញ្ចលូទំាងតម្រេូវការ
របស់កុមារអាយុពី០-៥ឆ្នាំជនមានពិការ-
ភាពចាស់ជរា និងអ្នកដ្រេលរស់នៅជាមួយ
នឹងម្រេរោគអ្រេដស៍/ជំងឺអ្រេដស៍។
អង្គការថ្ល្រេងថា៖«កម្មវិធីន្រេះ នឹងផ្ដល់

ថវិកាបន្ថ្រេមទៅលើកម្មវិធីដ្រេលមានស្រេប់
ដូចជាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសច់ប្រេក់ដល់
ស្រេ្តមីានផ្ទ្រេពោះនិងកុមារអាយុ០-២ឆ្នាំ
និងកម្មវិធីផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់កុមារ
ដ្រេលកំពុងរៀននៅបឋមសិក្រេសា និង
មធ្រេយមសិក្រេសាដ្រេលកំពុងអនុវត្តនាព្រេល
បច្ចុប្រេបន្ន»៕

ក្មេងមានរបររីសសំរាម២នាក់នៅគំនរសំរាមក្នងុខណ្ឌដង្កោពីដើមខេមិថុនា។ រូបថតហុងមិនា

ILOនិងUNICEF ព្រមាន ថា វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ កំពុងជំរុញឲ្រយ  
កុមារ រាប់ លាននាក់លើពិភពលោ កធ្លាក់ ចូលក្នងុ ពលកម្ម កុមារ

រដ្ឋាភិបាល មិន តម្រវូ ឲ្រយអ្នក ដំ ណើរ មន្ត្រ ីការទូត បរទ្រសមាន ប្រក់ តម្កល់ និងប្រក់ធនារា៉ាប់រងសុខភាព ទ្រ
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ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  សមាគម ធុរកិច្ច នៃ 
បៃទៃស កម្ពុជា  បាន សម្តៃង នូវ 
សុទិដ្ឋិ និយម ចំពោះ ទីផៃសារ កូរ៉ៃ 
ខាង តៃបូង  នៅ ក្នុង ការ សៃូប យក 
ផលិតផល កម្ពុជា កាន់ តៃ ចៃើន 
ទៀត ខណៈ   មន្តៃី កម្ពុជា និង កូរ៉ៃ- 
ខាង តៃបូង  នឹង ចាប់ ផ្តើម ចរចា 
កចិ្ចពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សៃរ ី 
(FTA) ជា លើក ដំបូង នៅ ក្នុង 
ខៃ   កៃយ នៃះ។

កម្ពុជា និង សាធារណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ  
បាន ផ្តួច ផ្តើម ឲៃយ មាន ការ ចរចា 
ពាណជិ្ជកម្ម សៃរ ីនៅ ខៃ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ
មុន ដោយ បៃមុខ រដ្ឋាភិបាល នៃ 
បៃទៃស ទាងំ ២  បន្ទាប ់មក កៃមុ- 
ការងារ នៃ បៃទៃស ទំាង ២ បាន 
សិកៃសា រួម គ្នា ពី លទ្ធ ភាព នៃ ការ - 
បង្កើត  FTA។

លោក លន់ យ៉ៃង  អគ្គ លៃខា- 
ធិការ សហព័ន្ធ សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងៃ 
អងា្គារ ថា ទោះ ជា  បៃទៃស កម្ពជុា 
ពុ ំទាន ់មាន ការ ន ំចៃញ អង្ករ ទៅ 
កាន ់ទផីៃសារ បៃទៃស ករូ៉ៃ  ប៉នុ្តៃការ  
ចាប់ ផ្តើម ចរចា កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណិជ្ជ កម្ម សៃរី នៃះ នឹង ជួយ 
តៃសួ តៃយ ផ្លវូ សមៃប ់ជា ទផីៃសារ  
ថ្មី របស់ វិស័យ សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា 
នៅ ពៃល អនគត។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«ខ្ញុំ គិត ថា 
អង្ករ យើង នឹង មាន ទីផៃសារ ថ្មី 

ទៀត  បើ សិន ភាគី ទាំំង២ បើក   
ឲៃយ  FTA ឬក៏ ភាគី កូរ៉ៃ ផ្តល់ តៃឹម 
ជា កតូា ពសិៃស សមៃប ់ការ ន ំ
អង្ករ របស់ កម្ពុជា ក្នុង បរិមាណ 
៣ ទៅ  ៥ មុនឺ តោន កដ៏ោយពៃះ  
ទីផៃសារ កូរ៉ៃ ធំ  បើ ទោះ ជា ពលរដ្ឋ 
កូរ៉ៃ មិន ហូប អង្ករ យើង ក៏ មាន 
ពលករ ខ្មៃរ យើង បៃមាណ ៥-៦ 
មុឺន នក់ នឹង បៃើ បៃស់  ផលិត- 
ផល  របស់យើង »។

លោក លមឹ ហៃង អនបុៃធាន 
សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
និយាយ   ថា ការ ចាប់ ផ្តើម ចរចា 
កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សៃរ ី
រវាង ភាគី ទាំង ២ នៃះ  គឺ ជា ការ- 
ខិត ខំបៃងឹ បៃង របស ់រដ្ឋាភ ិបា ល   

ក្នុង ការ ជំរុញ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ កម្ពុជា ។  លោក បន្ត  ថា៖ 
«ការចាប់ ផ្តើម នៃះ ជា សញ្ញា ល្អ  
បើ យើង ទទួល បាន កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សៃរី ជាមួយ 
ករូ៉ៃ យើង នងឹ ទាក ់ទាញវនិយិោ-
គិន  កូរ៉ៃ កាន់ តៃ ចៃើន  មក បង្កើត 
រោងចកៃ នៅ កម្ពុជា ផលិត 
ទំនិញ សមៃប់ នំ ចៃញ»។

លោក  សា៊ាង  ថៃ អ្នក ន ំពាកៃយ 
កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ភាគ ីទាងំ ២បាន 
បញ្ចប ់ការ សកិៃសា រមួ គ្នា នងិ ឯក- 
ភាព គ្នា  ពៃម ទាងំ បពំៃញ នតី ិវធិ ី
ផ្ទៃ ក្នុង ដើមៃបី ចាប់ ផ្ដើម បើក ការ 
ចរចា កចិ្ច ពៃម ពៃៀង  ពាណជិ្ជ កម្ម  

ទ្វៃ ភាគ ីនៅ ខៃ កក្កដខាង មខុ  ។ 
លោក បន្ត ថា ដោយ សារ ការ- 
រកីរាល ដល ជងំកឺវូដី ១៩ ការ- 
ចរចា នៃះ នឹង ធ្វើ ឡើង តាម   
រយៈ Video Conference។

បើ តាម ការ អះអាង របស់ អ្នក- 
នពំាកៃយ   កម្ពជុា មាន សកា្តា នពុល  
នំចៃញ ផលិត ផ ល  សម្លៀក- 
បំពាក់ សៃបៃក ជើង   ផលិត ផល 
ធ្វើ ព ីសៃបៃក នងិ   ផលតិ  ផល កស ិកម្ម   
ទៅ កាន់ ទីផៃសារ  កូរ៉ៃ ខណៈ កូ រ៉ៃ 
នឹង នំ ចូល មក កម្ពជុា នូវ ផលិត- 
ផល គៃឿង ចកៃ  កុំពៃយូទ័រ និង  
បច្ចៃក វិទៃយា ជា ដើម ។ លើស ពី 
នៃះ  FTA ក៏  នឹង  ជំរុញ  ឲៃយ មាន 
ការ  វិនិយោគ បន្ថៃម នៅ ទីផៃសារ 

នៃ បៃទៃស ទាំង២។
លោក បានថ្លៃងថា៖«តាមការ 

សកិៃសា  យើង ឃើញ ថា មាន ផល- 
បៃយោជន ៍ឲៃយគ្នា ទៅវញិ ទៅមក  
យើង មាន សកា្តា នពុល សៃដ្ឋកចិ្ច 
រៀងៗខ្លួន  បៃសិន បើ យើង ធ្វើ 
កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម សៃរ ី
ជា មយួ គ្នា  ភាព ខា្លាងំ នៃបៃទៃស 
នមីយួៗ នងឹ  កា្លាយ ទៅ ជាកមា្លាងំ 
ចលករ មួយ ជួយ ជំរុញ កំណើន 
សៃដ្ឋ កិច្ច គ្នា ទៅវិញ ទៅ មក »។

បើ យោង តាម កៃសួង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម  បច្ចុបៃបន្ន មាន កៃុម ការងារ 
រៀបចំ គោល នយោបាយ  និង 
យុទ្ធ សាស្តៃ ចរចា បង្កើត កិច្ច ពៃម -  
ពៃៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សៃរ ី ចនំនួ  ៨  
ដៃល តៃវូ បាន រៀបច ំឡើង  ដោយ 
ទទួល ខុស តៃូវ លើ   ការ សិកៃសា  
នងិ  ចរចា  ឈាន ទៅ បង្កើត កចិ្ច- 
ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សៃរី ។ 

បៃទៃស ចិន គឺ ជា ដៃ គូ ទី ១ 
ដៃល កម្ពុជា កំពុង ធ្វើ ការ ចរចា 
កចិ្ច ពៃមពៃៀង ស្តពី ីពាណជិ្ជកម្ម 
សៃរី ជា មួយ  ដោយ ពៃល នៃះ 
បាន បញ្ចប់ ការ ចរចា ជុំ ទី ៣រួច -  
ហើយ ហើយ រពំងឹ ថា កចិ្ច ពៃម- 
ពៃៀង នៃះ  នឹង បញ្ចប់ នៅ ចុង- 
ឆ្នាំ២០២០ នៃះ។ 

ចណំៃក កៃមុ ការងារ  ២ ទៀត 
កពំងុ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ដណំាក ់កាល 
ពិនិតៃយ លទ្ធភាព បង្កើត កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង ពាណជិ្ជ កម្ម  កម្ពជុា -សហ- 
ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច អឺរា៉ាសុី  (បៃ  ឡា - 

រុស កាហៃសាក់សា្ថាន អាមៃនី 
រុសៃសុី និង កៀហៃសុីសុីសា្ថាន ) ។ 
ដោយឡៃក បៃទៃស ចំនួន  ៥  
ទៀត  រមួ មាន  ចកៃ ភព អងគ់្លៃស  
អាមៃរិក  ជប៉ុន  ម៉ុងហ្គាលី  និង 
ឥណា្ឌា  រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ 
នៅ មិន ទាន់ បាន ចាប់ ផ្តើម ទៃ ។ 

លោក នយក រដ្ឋ មន្ដៃី  ហ៊ុន  
សៃន  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង ដំណើរ 
ទសៃសនកចិ្ច ទៅ  បៃទៃស ករូ៉ៃ ខាង- 
តៃបូង កាល  ព ីឆ្នា ំមនុ ថា  ពាណជិ្ជ-
កម្ម ទ្វៃ ភាគី រវាង កម្ពុជា និង កូរ៉ៃ 
ខាង តៃបូង សមៃច បាន ជាង  ១  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩  កើន ឡើង ជាង  ៣៦  
ភាគ រយ  ធៀប នងឹ  ៧៥៦  លាន 
ដុលា្លារ  កាលពី ឆ្នាំ ២០១៨ ។   
កម្ពុជា បាន នំចៃញ ៣៣៥  
លាន ដុលា្លារ ទៅ កូរ៉ៃ ខណៈ នំ- 
ចលូ  មកវញិ  ៦៩៦  លាន ដលុា្លារ 
ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ ។  

កម្ពុជា នំ ចៃញ ទៅ បៃទៃស  
ករូ៉ៃខាង តៃបងូ  ភាគ ចៃើន រមួ មាន 
សម្លៀក បំពាក់ សៃបៃក ជើង 
ផលិត ផល ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ  
ភៃសជ្ជៈ  ឧបករណ៍ អៃឡិច - 
តៃូនិក  កៅស៊ូ  វៃជ្ជ សាស្ដៃ  និង 
ផលិត ផល កសិកម្ម  ខណៈ នំ- 
ចលូ មក វញិ នវូ រថយន្ត  ភៃសជ្ជៈ  
ឧបករណ៍ អៃឡិចតៃូនិក  ឧប-
ករណ៍ បៃើ បៃស់ ក្នុង គៃហ ដ្ឋាន  
វៃជ្ជ សាស្ដៃ  និង ផលិត ផល 
បា្លាស្ទិក៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ការ បង្កើត មាតកិា  ហាងលក ់ 
អនឡាញ ដោយ កៃមុហ៊នុ  Facebook   
នឹង បើក ឱកាស ឲៃយ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ឬ 
ផលតិផល ដៃល ពកួ គៃ ចង់ បាន បងា្ហាញ  
នៅ ពៃល ខាង មខុ  តៃវូ បាន អ្នក ជនំញ 
អះអាង ថា នឹង រួម ចំណៃក ជំរុញ ការ- 
បង្កើត អាជវីកម្ម  តាម បៃពន័្ធ បច្ចៃកវទិៃយា 
ដៃល កំពុង រីកចមៃើន   និង មាន អ្នក បៃើ- 
បៃស់ យា៉ាង ចៃើន លើស លប់ នៃះ ។

កៃមុ ហ៊នុ Facebook បាន បៃកាស 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា ខ្លួន នឹង ដក់ ឲៃយ ដំ-
ណើរ ការ ហាង លក់ Facebook 
Shops ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ 
វា ងាយ សៃួល សមៃប់ កៃុមហ៊ុន ក្នុង- 
ការ បង្កើត ហាង លក់ អនឡាញ តៃ ១ 
គត ់សមៃប ់អតថិជិន ដើមៃប ីមាន លទ្ធ-

ភាព ចូល បៃើបៃស់ ទាំង  Facebook 
និង  Instagram ។

សៃច ក្ដ ីបៃកាសពត័ ៌មាន បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា ការ បង្កើត គណន ីលក ់តាម ហ្វៃស-
ប៊ុក «Facebook Shop» គឺ មិន គិត 
បៃក ់នងិ ងាយ សៃលួ ។  កៃមុ ហ៊នុ អាច 
ជៃើសរសី ផលតិផល ដៃល ពកួ គៃ ចង ់
បាន បងា្ហាញ លក្ខណពិសៃស ពី សៀវ- 
ភៅ កាតា ឡកុ   ហើយ បន្ទាប ់មក  ផ្លាស-់ 
ប្តូរ   ការ មើល និង ការ គិត ពី ហាង លក់ 
របស ់ពកួ គៃ  ជាមយួ នងឹ របូភាព គមៃប 
និង ពណ៌ ដៃល លៃច ឡើង និងបងា្ហាញ  
យីហ របស់ ពួក គៃ។  

សៃចក្ដ ីបៃកាសពត័ ៌មាន  បាន បន្ត ថា  
បច្ចុបៃបន្ន  កៃុ មហ៊ុន តូចៗ ជាចៃើន កំពុង 
ជួប ការ ពិបាក  ហើយ  ហាង លក់ ជា- 
ចៃើន បាន បិទ ទា្វារ និង កំពុង ស្វៃង រក 
ការ នំ យក អាជីវ កម្ម របស់ ពួកគៃ តាម 

អន ឡាញ។ Facebook Shops 
មាន  បំណង ធ្វើ ឲៃយ ការ ទិញ អីវា៉ាន់  មាន 
ភាព ងាយ សៃួល និង ផ្ដល់ អំណាច 
ដល ់មនសុៃស គៃប ់គ្នា  ចាប ់ព ីមា្ចាស ់អាជវី-
កម្ម  តចូៗ ដល ់ យហី ព ិភព លោក  ក្នងុ 
ការ បៃើ បៃស់ កម្មវិធី Facebook 
ដើមៃបី ទំនក់ ទំនង ជាមួយ អតិ ថិជន  ។  

«នៅ ពៃល នៃះ បៃជាជន កម្ពជុា អាច  
ស្វៃង រក  Facebook Shops នៅ លើ 
ទំព័រ  Facebook Page  របស់  កៃុម- 
ហ៊ុន  ឬគណនី   Instagram   ឬ ស្វៃង- 
រក កម្មវិធី ទាំ ងនៃះ តាម រយៈ រឿង ឬ ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ពាណជិ្ជកម្ម។ ចាប ់ពទីនីោះ 
ពួក គៃ អាច រក មើល ជមៃើស ពៃញ- 
លៃញ រកៃសា ទកុ ផលតិ ផល ដៃល ពកួ គៃ 
ចាប់ អារម្មណ៍  និង ដក់ ការ បញ្ជា ទិញ 
លើ គៃហទំព័រ របស់ កៃុម ហ៊ុន »។  

លោក ឡី  សភុាព  បៃធាន សហ ពន័្ធ 

ពាណិជ្ជ កម្ម  តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃូនិក 
កម្ពជុា នងិ  ជា បៃធាន សហ ពន័្ធ វនិយិោគ   
កម្ពុជា  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា ការ បៃ-
កាស ឲៃយ បៃើ  Facebook Shops នៃះ 
នងឹ ជយួ ជរំញុ លើក ទកឹចតិ្តដល ់សហ-
គៃស ខា្នាតតូច បំផុត តូច និងមធៃយម 
ក្នុងសៃុក ផ្តាត លើ  អាជីវកម្ម តាម បៃ-
ព័ន្ធ អៃឡិច តៃូនិក  សៃប ពៃល រដ្ឋា ភិ-
បាល លើក កម្ពស ់ការ ចុះបញ្ជ ីអាជវី កម្ម 
តាម ថា្នាល បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌មាន ។ 

លោក និយាយ ថា៖«នៃះ ជា ការ ចាប់- 
ផ្តើម មួយ ដ៏ ល្អ  ដៃល ជំរុញ ឲៃយ មនុសៃស 
ចាប់ ផ្តើម អាជីវកម្ម ខា្នាត តូច ៗ  តាម 
បណា្តាញ អីុនធឺណិត និង ជំរុញ ឲៃយ 
បៃជាជន បៃើ បៃស់ ពាណិជ្ជកម្ម តាម 
បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃូនិកផងដៃរ»។

លោក ថ្លៃងថា៖ «ខ្ញុំ សូម លើក ទឹក- 
ចិត្ត  និង ជំរុញ ឲៃយ យុវជន បៃកប អាជីវ-

កម្ម តាម បៃបឌជីថីល  ហើយនៅ ពៃល 
ខាងមខុ នៃះ  ខ្ញុ ំនងឹ ចាប ់ផ្តើម បើក សកិា្ខា- 
សាលាដើមៃបី ផៃសព្វ ផៃសាយ ចៃបាប់ ស្តីពី ការ- 
ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច-
តៃូនិក  ចៃបាប់ស្តីពី កិច្ច  ការពារ អ្នក បៃើ- 
បៃស់ និង ការ ចុះ បញ្ជី អាជីវកម្ម តាម 
ថា្នាល បច្ចៃកវិទៃយា ព័ត៌មាន »។ 

របាយការណ ៍របស ់នយិតករ ទរូគម-
ន គមន៍ កម្ពុជា បាន ឲៃយ ដឹងថា ការ - 
បៃើ បៃស់ អុីនធឺណិត ចល័ត  បាន កើន-  
ឡើង យា៉ាងរហ័ស  ជាមួយនឹង អ្នកជាវ 
១៦,១២លាន សុីម។ 

Facebook ឲៃយ ដឹង ថា ខ្លួន កំពុង 
ចាប់ ផ្ដើម សាក លៃបង ហាង លក់ មួយ 
នៃះ  ជាមួយ  Facebook និង Insta-
gram ហើយ នឹង ដក់  ឲៃយ បៃើបៃស់ 
ពៃញ លៃញ ក្នុង រយៈពៃល ប៉ុន្មាន ខៃ 
ខាង  មុខ ៕LA

Facebook Shop នឹងជួយ ជំរុញ ការ ធ្វើ អាជីវកម្ម តាមអនឡាញ
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 ស្វាយ គឺ ជា ផ្លេឈើ កម្ពជុា ទី ១ ដេល តេវូ បាន អនុញ្ញាត ឲេយ នំា ទៅ បេទេស កូរ៉េ ខាង តេបូង ជា ផ្លវូ ការ ។ សហ ការី
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ទកី្រងុ ឌ ូប្រៈ រដ្ឋមន្តៃ ីថាមពល 
អារ៉ាប់ រួម លោក Suheil al-
Mazrouei បាន នយិាយ កាល 
ព ី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា តម្លៃ បៃង  នងិឧស្មន័  
ទាប នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន  មិន មាន  
ចីរ  ភាព  ទៃ ហើយ បាន ពៃមាន 
ថា បៃសិន បើ វា មាន រយៈពៃល 
យរូ វា អាច នងឹ  បណ្តាល ឲៃយ មាន 
បញ្ហា ផ្នៃក ថាមពល។ 

លោក Mazrouei បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ «មាន សញ្ញា ល្អ ចៃើន» នៃ 
តមៃូវ ការ កើន ឡើង សមៃប់ 
ឥន្ធនៈ  ដៃល តៃវូ  គៃ មើល ឃើញ 
ក្នុង បៃទៃស ចិន  និង ឥណ្ឌា  
ដៃល ជា បៃទៃស បៃើ បៃសប់ៃង  
ឆៅ ធំ បំផុត របស់ ពិភព លោក 
និង ចំនួន ខ្លះ នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប ។ 

លោក រដ្ឋមន្តៃី បាន និយាយ 
នៅក្នងុ កិច្ច សមា្ភាសន៍ ដៃល រៀប- 
ច ំ ឡើង ដោយ កៃមុ បៃកឹៃសា ធរុកចិ្ច 
អាមៃរកិ- អារ៉ាប ់រមួ ថា«បរយិា- 
កាស នៃ តម្លៃ បៃង  និង ឧស្ម័ន 
ទាប នៃះ ខ្ញុំ មិន យល់ថា វា មាន 
និរន្តរ ភាព នោះទៃ»។ 

លោក  បន្ត ទៀត ថា បៃសិន បើ 
តម្លៃ បៃង ចុះ ទាប អូសបនា្លាយ 
រយៈពៃល វៃង អ្នក ផលិត ដោយ 
ចំណយ ដើម ខ្ពស់ ខ្លះ នឹង ដក 

ខ្លនួ  ចៃញ ដៃល បណ្តាល ឲៃយ មាន 
គមា្លាត នៃ ការ ផ្គត់ផ្គង់ និងជំរុញ 
ឲៃយ តម្លៃ កើនឡើង វិញ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង តៃវូការ 
អ្នក ផលិត ដើមៃបី បំពៃញ ចនោ្លាះ 
គមា្លាត នៃះ។ បើ ពំុ ដូច្នៃះ ទៃ  យើង  
នឹងមាន បញ្ហា ចំពោះ តម្លៃ ហើយ 
រឿង ចុងកៃយ ដៃល យើង ចង់ 
បាន  គឺមាន ការបារម្ភ។ យើង 
តៃវូការ ឲៃយ មាន ស្ថរិ ភាព  នងិ តម្លៃ  
សមរមៃយ  និង យុត្តិធម៌ »។ 

បៃង ឆៅ មា៉ាក Brent បាន 
ធ្លាក់ចុះ ទាប កៃម  ២០ ដុល្លារ 
ក្នងុ១ បារ៉ៃល  មនិ ធ្លាប ់មាន ក្នងុ 

រយៈ ពៃល ចៃើន ឆ្នាំ និង បៃង 
មា៉ាក WTI របស ់អាមៃរកិ ដៃល 
លក់  ក្នុង ខៃឧសភា បាន ធ្លាក់ 
កៃម សនូៃយ ក្នងុ ខៃមៃសា ដៃល 
ជា  ការធ្លាក់ចុះ លើកដំបូង    ក្នុង  
បៃវត្តិសាស្តៃ   ពៃល ដៃល តមៃូវ- 
ការដាំ កៃបាល ចុះ ដោយ សារ  ការ 
បទិ បៃទៃស បណ្តាល មកព ីវរីសុ 
កូ រ៉ូ ណ និង ការ កាត់ ផ្តាច់ ការ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង ពិភព លោក។ 

ស ន្ទ សៃសន៍ តម្លៃ បៃង ទាំង២ 
មា៉ាក បាន បៃសើរ ឡើងវិញ ដល់ 
តម្លៃ ជុំវិញ ៤០ដុល្លារ ក្នុង ១ 
បារ៉ៃល បនា្ទាប់ពី សម្ព័ន្ធ នៃ បៃ-

ទៃស ផលតិ បៃង ដៃលជាសមា- 
ជិក របស់ អង្គការ OPEC+ យល់-  
ពៃម កាតប់ន្ថយ ផលតិកម្ម ដល់ 
កំណត់ តៃ ចំនួន ៩,៧លន 
បារ៉ៃល ក្នុង ១ថ្ងៃ កាលពី ខៃ 
មៃសា ដោយមាន បៃសិទ្ធភាព 
ចាប់ តាំងពី ខៃឧសភា មក ។ 

កាលព ីដើមខៃ នៃះ សម្ពន័្ធភាព  
នៃ បៃទៃស ផលិត បៃង បាន 
ពងៃីក ការកាត់បន្ថយ ជា បៃវត្តិ- 
សាស្តៃ ដល់ ខៃកក្កដា ពៃល 
ដៃល  រដា្ឋាភិបាល នៅ ជុំវិញ 
ពិភពលោក បានបញ្ចប់ នូវ ការ- 
បិទ ចរចរណ៍។ 

លោក Mazrouei បាន និ-
យាយ ថា ទោះបី ការ បៃើបៃស់ 
បៃង បាន ធ្លាក់ ចុះដល់  កមៃិត 
ឆ្នាំ២០១៣ «យើង គិតថា អ្វីៗ 
នឹង  តៃឡប់ ទៅ ធម្មតា វិញ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ១ឬ២ឆ្នាំទៀត »។ 

លោក ថ្លៃង   ថា៖«ដរប ណ  
យើង មិនមាន រលក ទី ២ នៃ ជំងឺ 
កូ វីដ១៩ទៃ ខ្ញុំ គិតថា  យើង នឹង 
ឃើញ ការ ងើបឡើង វិញ នៃ តមៃូវ- 
ការ នៅពៃល ណមួយ សមរមៃយ  
ដៃល គៃប់គៃន់ ចំពោះ ការ កាត់-  
បន្ថយ ដៃល យើង បានធ្វើ     ពៃល  
កន្លង មក »៕ AFP/RR

ក្រងុ កកូ្រយូៈ ធនាគារ កណ្តាល 
ជប៉ុន  កាល ពីថ្ងៃ អង្គារ  បាន 
បៃមលូ ផ្តុ ំជនំយួ សមៃប ់អាជវី-
កម្ម ដៃល តៃដាប តៃដសួ ជា មយួ  
នឹង ការ ធ្លាក់ ចុះ បណ្តាល មក ពី 
ការរីក រល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៅ ពៃល ដៃល ខ្លួន ប៉ុនប៉ង ក្នុង 
ការ បញ្ចប ់ការ ធ្លាក ់ចុះ សៃដ្ឋកចិ្ច 
ធំ  បំផុត ទី ៣របស់ ពិភព លោក ។ 

ធនាគារ ជប៉ុន  (BoJ)  បាន 
ពងៃីក កម្មវិធី  កម្ចី  ដៃល មាន 
អតៃ  ការ បៃក់ សូនៃយ ដល់  កៃុម-
ហុ៊ន ទំាង ឡាយ  ដៃល មាន ទឹក-  
បៃក ់សរបុ  ៩០ ពាន ់ពាន ់លន 
យ៉ៃន  ( ៨៣៧ ពាន ់លន ដលុ្លារ)  
ពី ចំនួន  ៥៥ ពាន់ ពាន់ លន 
យ៉ៃន ។ បរមិាណ   បៃក ់សមៃប ់
កៃមុហ៊នុ នងឹ មាន ចនំនួ ដល ់ទៅ 
១១០ ពាន ់ពាន ់លន យ៉ៃន ពៃល   
ការទញិ មលូ បតៃ បណំលុ កៃមុ-
ហ៊ុន តៃូវ បានគៃ  ពិចារណ ។ 

ធនាគារ កណ្តាល ឲៃយ ដឹង នៅ 
កៃយ កិច្ច បៃជុំ ផ្នៃក គោលន-
យោ បាយ រយៈ ពៃល ២ ថ្ងៃថា៖ 
«សៃដ្ឋកចិ្ច  ជប៉នុ ទនំង ជា នៅ តៃ 
ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថានភាព លបំា ក ធ្ងន-់

ធ្ងរ  សមៃប់ ពៃលនៃះ  ដោយ- 
សារ  ផលប៉ះ ពាល់ នៃ  កូវីដ ១៩   
ក្នុង បៃទៃស  និង កៃ បៃទៃស   
ទោះប ីសកម្មភាព សៃដ្ឋកចិ្ច តៃវូ 
គៃ រំពឹង ថា នៅ តៃ ដំណើរការ 
ឡើង វិញ ក្តី»។

ធនាគារ កណ្តាល  នៅ តៃ ប្តៃជា្ញា   
តាម ដាន ឲៃយ បាន ដតិ ដល ់   ផល- 
ប៉ះពាល់ បណ្តាល មក ពីវីរុស  
នៃះ  លើ សៃដ្ឋ កិច្ច ជប៉ុន  ដៃល  
បាន បង្ក ឲៃយ ធ្លាក់ចុះ  ជា លើក  ដំ-
បូង ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៥។

ធនាគារ ជប៉នុ  មនិ  បាន ផ្លាស-់ 
ប្តរូ  នវូ  គមៃង ការ គោលន យោ-
បាយ រូបិយវត្ថុ បន្ថៃម  នោះទៃ 
ពាក់ ព័ន្ធនឹង ការទិញ មូល បតៃ 
បំណុល រដា្ឋាភិបាល ដៃល គា្មាន 
ដៃន  កណំត ់ នងិ អតៃ ការបៃក ់
អវិជ្ជមាន ។

ការ ចំណយ របស់ អតិថិជន 
បាន ថមថយ យា៉ាង ខ្លាងំ   បើទោះ-  
ប ីជា ចនំនួ  អ្នក ឆ្លង  នងិ អ្នក សា្លាប ់
ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  ធ្លាក់ចុះ ចៃើន ក៏ 
ដោយ។ ទកីៃងុ តកូៃយ ូកពំងុ   កើន- 
ឡើង  ការភ័យ ខ្លាច នៃ រលក ជំងឺ 
លើក ទី២៕ AFP/RR

ទិដ្ឋភាព  រោងចក្រ ចម្រញ់ ប្រង ១ កន្ល្រង ក្នងុ ប្រទ្រស លីប្ររីយ៉ា។ AFP

រដ្ឋមន្ត្រីថាមពលអារ៉ាប់រួមថាតម្ល្រប្រងទាបបង្កឲ្រយគ្មាននិរន្តរភាព ធនាគរជបុ៉នបានបន្ថ្រមជំនួយដល់
ក្រមុហុ៊នរងគ្រះដោយសារកូវីដ១៩

ទំហំពាណិជ្ជកម្មក្នងុរយៈព្រល៤ខ្រមានតម្ល្រជាង...
ត ព ីទពំរ័ ១...៤ ខៃ  ដើម ឆ្នាំ ២០២០ 

ការ នាំ ចៃញ ទំនិញ របស់ កម្ពុជា ទៅ 
កាន់ ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ មាន ទឹក បៃក់ 
សរបុ ៤ ៤៣០ លន ដលុ្លារ កើន ឡើង 
៧,៧ ភាគ រយធៀប នឹង រយៈ ពៃល ដូច 
គា្នា កាល ពឆី្នាមំនុ។ ចណំៃក ការ នា ំចលូ  
មាន  ទឹក បៃក់ សរុប៦ ៧៣៦ ល ន  
ដុល្លារ កើន ឡើង   ៦,៧ ភាគ រយ ។

ទោះ យា៉ាង ណ របាយការណ៍ បាន 
ឲៃយ  ដងឹ ថា  អតៃ កណំើនខង លើ នៃះ គ ឺ 
មាន ភាព ខុស ប្លៃក ចៃើន បើ ធៀប ទៅ  
អតៃ កណំើន   រយៈ ពៃល ៤ ខៃ ដបំងូ ឆ្នា ំ
២០១៩ ដោយ   នៅ ពៃល នោះ ការ នាំ - 
ចៃញ បាន កើន  ១៤,៣ ភាគរយ និង 
ការ នា ំចលូ កើន ២៥,១០ ភាគ រយ  បើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨។ 

របាយ ការណ ៍បាន ឲៃយ ដងឹ ថា៖«ជា រមួ 
ទកឹ បៃក ់នាចំៃញ នៅ រកៃសា បាន កណំើន  
ល្អ ទោះប ីបណ្តា បៃទៃស ដៃគ ូពាណជិ្ជ-
កម្ម  កំពុង ជួប បៃទះ នឹង  បញ្ហា បៃឈម 
នៃ  ការ រីករល ដាល នៃ ជំងឺ  កូ វីដ ១៩  
ក៏ដោយ » ។

យោង តាម របាយការណ៍ ខង លើ 
កតា្តា  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ការ នាំ ចៃញ និង នាំ 
ចូល ទំនិញ  របស់ កម្ពុជា  មាន កំណើន 
នា រយៈ ពៃល  ៤ ខៃ ដំបូង គឺ ដោយ សារ 
តៃ កណំើន ដ ៏ខ្ពស ់ក្នងុ ខៃ មករ នងិ កមុ្ភៈ 
ខណៈ ចាប ់ព ីខៃ មនីា ដល ់ខៃ មៃសា មនិ 
មាន ភាព ល្អ បៃសើរ នោះ ឡើយ ។ 

លោក  ហុង  វណ្ណៈ  អ្នកសៃវជៃវ 

សៃដ្ឋ កិច្ច នៃ រជ បណ្ឌិត ៃយសភា កម្ពុជា 
បាន  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ 
ថា  កំណើន នៃះ គឺ ទទួល ឥទ្ធិ ពលខ្លាំង  
ព ី ការ បញ្ជាទញិ លក ់ដៃល មានមនុ ឆ្នា ំ
២០២០ ចលូ មក ដល ់ ពោល គ ឺ នៅ មនុ 
ពៃល   ការ ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ១៩  ពាស ពៃញ 
ពិភព លោក  ។ លោក បន្ត ថា ជា ធម្មតា 
ការ បញ្ជាទិញធំៗ គៃ តៃង តៃ ធ្វើ ឡើង 
នៅ យា៉ាង ហោច ណស ់ ៣ ខៃ មនុ ពៃល 
ផ្តល ់ទនំញិ ហៃត ុនៃះ ការ បញ្ចលូ ទនំញិ 
ពិត ជា មាន ចៃើន នៅ អំឡុង ២-៣ ខៃ 
ដើម  ឆ្នា ំតៃ បនា្ទាប ់ព ីនោះ វា បាន ធ្លាក ់ចុះ 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖« ការ កើន ឡើង នៃ 
ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង រយៈ ពៃល ៤ ខៃ 
ដំបូង គឺ ដោយ សារ តៃ ស្ថតិ ក្នងុ ដំណក់-  
កាល  នៃ ការ បញ្ជនូ  នងិ ផ្តល ់ទនំញិ ដៃល   
ធ្វើ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង   រចួ ហើយ តៃ បនា្ទាបព់ ី 
នោះ វា បាន ថមថយចុះ ជា លំដាប់ » ។

ជាមួយគា្នានៃះ  លោក  បាន បញ្ជាក់ 
ថា បនា្ទាប់ ពី រយៈ ពៃល នៃះ កំណើន 
បៃហៃល ជា មិន មាន ទៀត ទៃ។ លោក 
និយាយ ថា៖ « វា អាច ថយចុះគឺ នឹង 
មិនមាន កំណើន ទៀត ទៃ »។

លោក បន្ថៃម ថា តមៃូវ ការ សៃបៀង 
ស្តកុ ទកុ នៅ ពៃល នោះ ក ៏មាន កណំើន 
ខ្ពស់ ផង ដៃរ ។

លោក លន់ យ៉ៃង អគ្គលៃខធិការ
សហព័ន្ធសៃូវអង្ករកម្ពុជា បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ថា ចាប ់  ព ីដើម ឆ្នា ំ២០២០ 

មក  ការ នាំ ចៃញ អង្ករ កម្ពុជា ទៅ កៃ- 
បៃទៃស បាន កើន ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ហើយ បើ គតិ តៃមឹ រយៈ ពៃល៤ ខៃ    ការ- 
នា ំចៃញ សមៃច បាន បរមិាណ ៣០០ 
២៥២ តោន កើន ឡើង ៤០,៤៦ ភាគ- 
រយ បើ ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល ដចូ គា្នា កាល 
ពឆី្នា ំ២០១៩ ដៃល មាន ចនំនួ ២១៣- 
៧៦៣ តោន។ ចណំៃក ទកឹ បៃក ់ដៃល 
ទទួល បាន ពី ការ នាំ ចៃញ ក្នងុ រយៈ នៃះ  
គឺ មាន បៃមាណ ២១០ លន ដុល្លារ ។ 

លោកបាន ថ្លៃង   ថា៖  « បើ ទោះ បី ជា 
ខ្ញុំ មិន មាន តម្លៃ នាំ ចៃញ អង្ករ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល៤ ខៃ ឆ្នាំ មុន ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ ដឹង ថា ទឹក- 
បៃក ់នា ំចៃញ អង្ករ ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ បាន កើន 

ចៃើន  បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩»។
លោក បន្ត ថា សមៃប ់ទផីៃសារនាចំៃញ 

អង្ករ ក្នងុ ឆ្នា ំ នៃះ  លោក រំពឹង ថា  នឹងមិន- 
មាន សញ្ញាណ ណ ដៃល បង្ក ជា ហា-
និភ័យ ធ្វើ ឲៃយ ការ នំា ចៃញ អង្ករ ទៅ កៃ-  
បៃទៃស ធ្លាក់ ចុះ  ទៃ ។ លោក បន្ត ថា 
ខណៈ ការ រីក រល ដាល  ជំងឺ កូវីដ១៩ 
កពំងុ ថម ថយ ឥទ្ធ ិពល ហើយ ការ បើក- 
ចំហ បៃទៃសមាន កាន់ តៃ ចៃើន នោះ 
ការ ធ្វើ ពាណជិ្ជ កម្ម របស ់កម្ពជុា ជា មយួ 
បៃទៃស ដៃ គ ូលើ ពភិព លោក នងឹ មាន 
ភាព រឹង មាំ ឡើង វិញ ។ 

កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុកាល-  
ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន បាន ពៃយាករថា 

ផលតិ ផល ក្នងុ សៃកុសរបុ របស ់កម្ពជុា 
(GDP) ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ នងឹ ធ្លាក ់
មក នៅ ក្នងុ រង្វង ់-១,៩ភាគ រយ ហើយ  
នងឹ ងើប ឡើង វិញ  ក្នងុ រង្វង់ ៣,៥ភាគ- 
រយ  នៅ ឆ្នាំ ២០ ២១  ខង មុខ។

យោង តាមអ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង 
សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  លោក មាស 
សខុសៃនសាន សៃដ្ឋកចិ្ច របស ់កម្ពជុា 
ពឹង ផ្អៃក លើ វិស័យ សំខន់  ៗ  ចំនួន ៣ 
គឧឺសៃសាហ កម្ម សៃវា កម្ម នងិកសកិម្ម។ 
ការ រីក រល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
កំពុង ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ យា៉ាង ខ្លាំង ទៅ លើ  
វិស័យ ឧសៃសាហ កម្ម និង សៃវា កម្ម។

ទនិ្ននយ័ របសធ់នាគារ ជាត ិនៃកម្ពជុា 
បាន ឲៃយ ដងឹ ថា កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ កម្ព ុជា  
បាន នាំ ចៃញ ទំនិញ ទៅកាន់ ទីផៃសារ 
អន្តរ ជាត ិក្នងុ តម្លៃ  ១៤,៥៣ ពាន ់លន 
ដុល្លារ កើន ឡើង  ១២,៧ ភាគរយ បើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ខណៈ ការ នាំ- 
ចូល មាន ចំនួន ២២,១៩ ពាន់ លន 
ដុល្លារ កើន ១៨,៦ ភាគរយ ។ ទំនិញ 
សំខន់ៗ ដៃល កម្ពុជានាំ ចៃញ  រួមមាន 
សម្លៀក បពំាក ់ផលតិផល វាយនភណ្ឌ 
សៃបៃក ជើង អង្ករ និងកង់។ ចំណៃក 
ទំនិញ នាំ ចូល រួម មាន វត្ថុ ធតុ ដើម 
សមៃប់ វិស័យ កាត់ដៃរ រថយន្ត បៃង 
ឥន្ធនៈ និង គៃឿងសំណង់។  ទីផៃសារ 
សខំន់ៗ  សមៃប ់ទនំញិ កម្ពជុា រមួមាន 
ថៃ វៀតណម ចិន អាមៃរិក កូរ៉ៃ ខង- 
តៃបូង ជប៉ុន និង អង់គ្លៃស៕

 ម៉ាសីុន កំពុង ស្ទចូ កុងតឺន័រ ដាក់ លើ រថយន្ត នៅ ក្នងុកំពង់ផ្រ ក្រងុ ព្រះសីហនុ។ ហៃង ជីវ័ន



តពីទំព័រ ១...សិទ្ធិមនុស្សUNបានបន្ត
ក្យពីផ្អាកកាលពីខ្មីនាដោយសារ
ការឆ្លងរាលដាលន្ជំងឺកូវីដ១៩ប្ធាន
ក្ុមប្ឹក្សាន្ះលោកស្ី Elisabeth
Tichy-Fisslbergerបានស្នើសុំធ្វើកិច្ច-
ពិភាក្សាដ្ញដោលនៅម៉ោង៣រសៀល
ថ្ង្ពុធន្ះ។

លោកស្ី បានថ្ល្ងថា៖«ខ្ញុំអាចនឹង
ឃើញគ្មានការជទំាស់។ដចូ្ន្ះកចិ្ចពភិាកស្ា
ន្ះត្ូវត្សម្ច»។
ន្ះគឺជាលើកទី៥ហើយនៅក្នុងប្វត្តិ-

សាស្ត្១៤ឆ្នាំរបស់ក្ុមប្ឹក្សាន្ះ ដ្ល
ខ្លួនបានព្មព្ៀងរៀបចំការកិច្ចពិភាក្សា
ដ្ញដោលជាបនា្ទាន់មួយ ដ្លជាកិច្ច-

ពភិាកស្ាពសិស្ត្វូបានពម្ព្ៀងនៅក្នងុ
កិច្ចប្ជុំធម្មតារបស់ក្ុមប្ឹក្សាន្ះ។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបួគីណាហ្វាសូប្ចាំនៅ

អង្គការសហប្ជាជាតិនៅក្ុងហ្សុឺណ្វ
កាលពីថ្ង្សកុ្សបា្តាហ៍មនុបានផ្ញើលខិតិ
១ច្បាប់ជូនលោកសី្Tichy-Fissl-
bergerតំណាងឲ្យប្ទ្សចំនួន៥៤នៅ
អា្រហ្វិកដោយបានអំពាវនាវសុំឲ្យមាន
កិច្ចពិភាក្សាដ្ញដោលបនា្ទាន់មួយអំពី
ការរលំោភសទិ្ធិមនសុស្អពំើសាហវពផ្ស្្
របស់ប៉លូសិបឆ្ងំបជ្ាជនអា្រហ្វកិនងិ
អំពើហិង្សាប្ឆំងនឹងការតវ៉ាដោយសន្តិ-
វធិីនងិអពំាវនាវឲយ្អពំើអយតុ្តធិម៌ទាងំន្ះ
ត្ូវបញ្ឈប់ជាបនា្ទាន់។
ការអំពាវនាវន្ះបានកើតឡើងក្យ

ពីក្មុគ្សួាររបស់លោកFloydរមួជាមយួ
ក្ុមគ្ួសាររងគ្ះន្អំពើហិង្សារបស់
ប៉ូលិសនិងអង្គការក្រដា្ឋាភិបាលជាង
៦០០នៅក្នុងសបា្តាហ៍ន្ះបានអំពាវនាវ
ឲយ្ក្មុប្កឹស្ាន្ះដោះសយ្ការរសីអើង
ជាប្ព័ន្ធ និងភាពគ្មានទោសទណ្ឌរបស់
ប៉ូលិសនៅអាម្រិក៕AFP/PSA
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ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ ប្ធានា-
ធបិតីអាមរ្កិលោកដណូាល់
ត្ំបានថ្ល្ងកាលពីថ្ង្ចន្ទថា
លោកនឹងចុះហត្ថល្ខាលើ
បទបញ្ជាប្តិបត្តិមួយស្តីពី
ការក្ទមង្់សា្ថាបន័ប៉លូសិនៅ
ថ្ង្អង្គារ។
លោកបានថ្ល្ងប្ប់ក្ុម-

អ្នកកាស្តនៅស្តវិមាន-
ថា៖«គោលបំណងទូទៅគឺ
យើងចង់បានច្បាប់ និងបទ-
បញ្ជាហើយយើងត្ូវការធ្វើ
បទបញ្ជានិងច្បាប់ឲ្យបាន
ត្ឹមត្ូវ និងយុត្តិធម៌។យើង
ចង់ធ្វើវឲ្យមានសុវត្ថិភាព»។
លោកបានថ្ល្ងថា៖«ន្ះគឺ

ការនិយាយអំពីច្បាប់និងបទ-
បញ្ជាប៉នុ្ត្វក៏នយិាយអពំីយតុ្ត-ិ
ធម៌ដ្រ»។

វិធានការន្ះកើតឡើងសប្-
ព្លមានការអំពាវនាវកាន់ត្
កើនឡើងឲ្យមានវិធានការ
ក្យពីការសា្លាប់របស់លោក
GeorgeFloyd ជាបុរស
អាម្រិកដើមកំណើតអា្រហ្វិក
មានអាយុ៤៥ឆ្នាំនៅក្នុងការ-
ឃុំឃំាងរបស់ប៉ូលិសនៅក្ុង
មីននៀប៉ូលិសកាលពីខ្មុន
ដល្បង្កឲយ្មានការតវ៉ាទូទាងំ-
ប្ទ្សប្ឆំងអំពើព្ផ្ស្
និងការរីសអើងពូជសាសន៍។
ការរិះគន់កើនខា្លាំងឡើង

ក្យពីប៉ូលិសស្ប្កសមា្នាក់
បាញ់សមា្លាប់ Rayshard
Brooks ជាបុរសជនជាតិ
អាម្រិកដើមកំណើតអា្រហ្វិក
នៅកុ្ងអាត្លង់តាកាលពី-
សបា្តាហ៍មុន៕Xinhua/PSAលោកស្រីElisabethTichy-Fisslbergerធ្វើសន្និសីទទាក់ទងកិច្ចពិភាក្រសាអំពីការរើសអើងពូជសាសន៍។AFP

UN ឯកភាពរៀបចំជំនួបបន្ទាន់ស្តអំីពីការរើសអើង... ត្រាំចុះហត្ថល្រាខាលើបទបញ្ជាប្រាតិ-
បត្តិស្តីពីកំណ្រាទម្រាងស់្ថាប័នបូ៉លិស

យោធាកូរ៉្រាខាងជើងគំរាមចូលទៅកាន់តំបន់ព្រាំដ្រាន
គ្មានកងទ័ពដ្រាលស្ថតិនៅក្រាមកិច្ចព្រាមព្រាៀងអន្តរកូរ៉្រា
ក្រុងស្រអ៊ូលៈយោធាកូរ៉្-

ខាងជើងនយិាយពថី្ងអ្ង្គារថា
ខ្លួនកំពុងត្ួតពិនិត្យផ្នការ
នានាឡើងវិញដើម្បីចូលទៅ
កាន់តំបន់ព្ំដ្នដ្លគ្មាន
កងទ័ពដ្លស្ថិតនៅក្ម
កិច្ចព្មព្ៀងអន្តរកូរ៉្ប៉ុនា្មាន-
ថ្ង្កយ្ពីករូ៉ខ្ាងជើងគរំាម
ចាត់វិធានការយោធាជុំវិញការ-
បង្ហោះខិត្តប័ណ្ណដោយក្ុម-
សកម្មជនមកពីកូរ៉្ខាងត្បូង។
អគ្គស្នាធិការន្កងទ័ព

ប្ជាជនកូរ៉្(KPA) ក៏បាន
បញ្ជាក់ថាកូរ៉្ខាងជើងនឹង
បញ្ជូនខិត្តប័ណ្ណឃោសនា

របស់ខ្លួនផ្ទាល់ចូលទៅក្នុង
ប្ទ្សកូរ៉្ខាងត្បូងដោយ
នយិាយថាខ្លនួកពំងុពចិារណា
អពំកីារបើកតបំនព់្ដំន្ជរួមខុ
នងិដន្ទកឹនៅឆ្ន្រសមទុ្ភាគ-
អាគ្ន្យ៍ដើម្បីសម្បសម្ួល
ឲ្យមានកិច្ចប្ឹងប្ងផ្សព្វ-
ផ្សាយខិត្តប័ណ្ណទ្ង់ទ្យធំ
ប្ឆំងនឹងសត្ូវ។
នៅក្នុងស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍

មួយដ្លទីភា្នាក់ងរសារព័ត៌-
មានមជឈ្មិករូ៉្ទទលួបាននោះ
អគ្គស្នាធិការកងទ័ពបាន
ថ្ល្ងថា៖«យោធារបស់យើង
កំពុងតាមយា៉ោងយកចិត្តទុក-

ដាក់បំផុតទៅលើសា្ថានការណ៍
នាព្លបច្ចុប្បន្នដ្លទំនាក់-
ទំនងកូរ៉្ខាងជើង-កូរ៉្ខាង-
ត្បូងកាន់ត្អាក្ក់ទៅៗនិង
កងទ័ពកំពុងត្ៀមដើម្បីផ្តល់
ការធានាផ្ន្កយោធាចំពោះ
វិធានការខាងក្ ដ្លត្ូវ
បានចាត់ឡើងដោយបក្សនិង
រដា្ឋាភិបាល»។
KPAកំពុងសិក្សាពីផ្នការ

សកម្មភាពដើមបី្ចាត់វធិានការ
ក្នុងការធ្វើឲ្យកងទ័ពន្ះចូល
ទៅតំបន់ដ្លគ្មានយោធានៅ
ក្មកិច្ចព្មព្ៀងកូរ៉្ខាង-
ជើង-កូរ៉្ខាងត្បូងដោយប្-
កា្លាយខ្ស្ត្ៀមជួរមុខឲ្យទៅ
ជាបនា្ទាយរឹងមាំនិងប្ុងជើង-
ការយោធាប្ឆំងកូរ៉្ខាងត្បងូ។
សច្ក្តីថ្លង្ការណ៍នោះមនិ

បានលម្អិតអំពីតំបន់ព្ំដ្ន
ទាំងនោះស្ថិតនៅកន្ល្ងណា
នោះទ្ប៉នុ្ត្ពកួគ្ហក់ដចូជា
និយាយសំដៅទៅតំបន់នៅ
ជុំវិញក្ុងក្សុងន្ព្ំដ្ន
ភាគខាងលិចនិងភ្នំគុមហ្គាង
នៅឆ្ន្រសមុទ្ខាងកើត ដ្ល

កាលពីកន្លងទៅនោះប្ទ្ស
កូរ៉្ខាងជើងបានដកកងទ័ព
របស់ខ្លួនច្ញ ជាទីដ្ល
គមង្សដ្្ឋកចិ្ចដល្ត្វូបាន
បិទនោះហើយទ្សចរណ៍
កំពុងដំណើរការ។
ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍ដដ្ល

បានឲ្យដឹងទៀតថា៖«យើងក៏
ទទួលយកគំនិតអំពីការបើក

តបំន់ជាច្ើនស្ថតិនៅក្នងុខស្-្
ត្ៀមជរួមខុនងិដន្ទកឹភាគ-
និរតី និងចាត់វិធានការសន្តិ-
សខុយា៉ោងតងឹរុងឹដើមប្ីសហការ
ជាមួយប្ជាជនរបស់យើងពី
គប្់មជឈ្ដា្ឋាននៅក្នងុកចិ្ចប្ងឹ-
បង្ចក្ខតិ្តបណ័្ណទង្់ទយ្-
ធំប្ឆំងសត្ូវដ្លត្ូវបាន
គ្រំពឹងថានឹងកើតឡើង»។

ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍នោះ
បានបន្ថម្ថា៖«យើងនងឹរៀប-
ចំផ្នការសកម្មភាពដើម្បី
អនុវត្តគំនិតនានាដ្លបាន
លើកឡើងនោះឲ្យឆប់ដើម្បី
ទទួលការឯកភាពពីគណៈ-
កម្មការយោធាមជ្ឈិមន្គណ-
បកស្ពលករដ្លកពំងុគ្ប់គង្
អំណាច»៕Yonhap/PSA

ទាហានន្រកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉្រដើរជាក្របួននៅក្នងុអំឡុងការជួបជំុទ្រង់ទ្រយធំនៅទីលានគីមអីុលសុ៊ង។AFP

យុវជននិងនិស្រសិតកូរ៉្រខាងជើងកាន់បដាហ្រក្របួនប្រឆំាងកូរ៉្រខាងត្របូង។Yonhap
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WHOសម្តែងការពែយួបារម្ភខណៈ
ករណីឆ្លងវីរុសថ្មី២៧នាក់នៅកែងុប៉ែកំាង

ក្រុងប៉្រកាំងៈ  បៃទៃស ចិន 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  បាន រាយ- 
ការណ៍អំពី  ករណី ឆ្លង វីរុស 
ករូ៉ណូាក្នងុ តបំន ់ចនំនួ ២៧ នាក ់
នៅ ក្នុង កៃុង ប៉ៃកាំង  ជា ទី ដៃល 
កៃមុ ឆ្លង ថ្ម ីនៃះ  មាន ទនំាក ់ទនំង 
ជា មយួ នងឹ ផៃសារ លក ់ម្អបូ អាហារ 
បោះ ដុំមួយ   បាន ធ្វើ ឲៃយ អង្គការ 
សខុភាព ពភិព លោក (WHO) 
ពៃួយ បារម្ភ  និង ជំរុញ ឲៃយ មាន 
កម្ម វិធី តាម ដាន  និង ធ្វើ តៃស្ត   
ទៃ ង់ ទៃយ ធំ ។

ករណី  ឆ្លង  ថ្មី នៃះ  បាន នាំ ឲៃយ 
ចំនួន អ្នក ឆ្លង  ដៃល តៃូវ បាន 
បញ្ជាក់ អះ អាង នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី 
រយៈ ពៃល ៥ ថ្ងៃ កន្លង ទៅ នៃះ 
កើន ឡើង ដល់ ១០៦ នាក់ 
ខណៈ មន្តៃី កៃុង នៃះ បាន បិទ 
សហគមន ៍ជតិ ៣០ នៅ ក្នងុ កៃងុ 

នៃះ  និង បាន ធ្វើ តៃស្ត មនុសៃស 
រាប់ មឺុន នាក់ ។  

ទរូទសៃសន ៍របស ់រដ្ឋ  បាន រាយ- 
ការណ៍ ថា  អាជា្ញាធរ  បាន បិទ 
ផៃសារ ១ទៀត កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ គឺ 
ផៃសារ Tiantaohonglian នៅ 
ក្នុង សង្កាត់ Xicheng ភាគ 
កណា្តាល  កៃយ ពី បុគ្គ លិក - 
មា្នាក់ នៅទី នោះ  តៃូវ បាន ធ្វើ 
តៃស្ត រក ឃើញ ថា  បាន ឆ្លង ជងំ-ឺ 
កូវីដ ១៩ ។ 

ផ្ទះ ជា ចៃើន នៅ ជុំវិញ ផៃសារ 
នោះ  ក៏ តៃូវ បាន បិទ ដៃរ ។ 

អង្គការ សខុភាព ពភិព លោក 
បាន ថ្លៃង ថា  កៃុម ឆ្លង ថ្មី នៃះ  គឺ- 
ជា មូល ហៃតុ នាំ ឲៃយ មាន ការ - 
ពៃួយ បារម្ភ ចំពោះ ទំហំ  និង 
សកម្ម ភាព ទនំាក ់ទនំង  នៅ ក្នងុ 
កៃុង ប៉ៃ កាំង ។ 

លោក បៃធាន គៃប់ គៃង គៃ- 
អាសន្ន របស់ WHO  មី ឆៃល   
រីអាន  បាន ថ្លៃង ថា៖ « កៃុម មួយ 
ឆ្លង បៃប នៃះ គឺ ជា កង្វល់ មួយ 
និង ការ ឆ្លង នៃះ  តៃូ វ ការ ឲៃយ មាន 
ការ សុើប អង្កៃត  និង គៃប់គៃង 
ឲៃយ បាន តៃឹម តៃូវ  និង នោះ  គឺ ជា 
អ្វី ដៃល  អាជា្ញាធរ ចិន  កំពុង ធ្វើ 
យ៉ាង ពិត បៃកដ »។   

មន្តៃី កៃុង ប៉ៃ កាំង  បាន និ- 
យយ ថា  ពួក គៃ នឹង ធ្វើ តៃស្ត 
មា្ចាស់ និង អ្នក គៃប់ គៃង ហាង 
នៅ តាម ផៃសារ ម្ហូប អាហារ  នៅ 
ក្នុង កៃុង នៃះ  និង កង់ ទីន របស់ 
ទី ភា្នាក់ ងរ របស់ រដា្ឋា ភិបាល។ 

កន្លៃង លៃង កីឡា  និង កន្លៃង 
កមៃសាន្ត នានា នៅ ក្នុង កៃុង នៃះ 
ដៃរ តៃវូ បាន បញ្ជា ឲៃយ បទិ កាល- 
ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  និង កៃុង ខ្លះ ទៀត  នៅ 

ទទូាងំ បៃទៃស ចនិ  បាន ពៃមាន 
ថា  ពួក គៃ នឹង ដាក់ អ្នក មក  ពី 
កៃងុ ប៉ៃ កាងំ  ឲៃយ នៅ ដាច ់ដោយ- 
ឡៃក ពី គៃ។ 

គណៈកម្មការសុខភាព ជាតិ  
ក៏ បាន រាយការណ៍ ករណី ឆ្លង      
នៅ ក្នងុ សៃកុ ថ្ម ីចនំនួ ៤ នាក ់ នៅ 
ក្នុង ខៃត្ត ហឺបុី   ដៃល នៅ ជុំវិញ 
កៃុង ប៉ៃ កាំង ។ 

មន្តៃី  បាន នយិយ កាល ព ីថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ថា  ករណីឆ្លង ថ្មី ទាំង- 
អស់ នៃះ ទាក់ ទង ទៅ នឹង ផៃសារ  
Xinfadi  ដៃល មនុសៃស ២០ មឺុន 
នាក់  បាន ទៅ លៃង ផៃសារ នៃះ 
ចាប់ តាំង ថ្ងៃ  ទី ៣០  ឧសភា មក ។ 

 អ្នក ធ្វើ ការ ៨ពាន់ នាក់ មក ពី 
ផៃសារ នៃះ  តៃូវ បាន ធ្វើ តៃស្ត 
ហើយ តៃូវ  បញ្ជូន ទៅ កាន់ អគារ 

ដាក់ ឲៃយ ដាច់ ដោយ ឡៃក ។ 
រហតូ មក ទល ់មាន កា រផ្ទុះ ឆ្លង 

ថ្មីៗ  នៃះ  ភាគ ចៃើន នៃ  ករណ ីឆ្លង 
ក្នងុ ប៉នុា្មាន ខៃ ថ្មីៗ  នៃះ  គ ឺជា ជន- 
ជាតិ ចិន  ដៃល វិល តៃឡប់ មក 
សៃុក កំណើត វិញ  ខណៈ វីរុស 
រាត តៃបាត នៃះ  បាន  រាលដាល 
ទៅ ដល់បៃទៃស ផៃសៃងៗនៅ- 
លើពិភពលោក៕ AFP/PSA

អ្នកត វ៉ា   ប្រឆំាងរដ្ឋាភិបាល ប៉ះទង្គ ចិ ជាមួយ ទាហាននៅក្នងុ ក្រងុ  ទ្របូ៉ីលី ។  AFP

 អ្នក ដំណើរ   ដ្រលពាក់ម៉ា ស ់  ដើ រ ឆ្លងកាត់   ស្ថានីយ រ  ថភ្លើងក្រម ដី នៅក្នងុក្រងុ ប៉្រកំាង  កាលពីថ្ង្រទី ១៥ ខ្រមិថុនា។ AFP

កងទ័ពលីបង់ចាប់ខ្លនួមនុសែសរាប់សិបនាក់ពីបទបំផ្លចិបំផ្លាញទែពែយសមែបតិ្ត
ក្រងុប្ររតូៈ  កង ទព័ លបីង ់ បាន នយិយ 

កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  ខ្លួន បាន ចាប់ ខ្លួន ជន - 
សងៃស័យ រាប់ សិប នាក់ ពី បទ បំផ្លាញ ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ សាធារណៈ  កៃយ ពី ការ តវ៉ា ជា - 
ចៃើន ថ្ងៃ  ដៃល តៃូវ បាន បង្ក ឡើង ដោយ 
រូបិយ វត្ថុ ក្នុង តំបន់ ធា្លាក់ ចុះ  សៃប ពៃល មាន 
វិបត្តិ សៃដ្ឋ កិច្ច អាកៃក់ បំផុត ជា ចៃើន - 
ទសវតៃសរ៍ ហើយ នោះ ។ 

អ្នកតវ៉ា រាប់ រយ នាក់  បាន ប៉ះ ទង្គិច ជា- 
មួយ កង កមា្លាំង សន្តិសុខ កាល ពី ចុង - 
សបា្តាហ៍មុន  នៅ ទូទាំង បៃទៃស មហា - 

សមទុៃ មៃឌទីៃរា៉ាណៃ នៃះ  កៃយ ព ីបាតកុម្ម 
កាន់ តៃ កើន ឡើង បៃឆំង នឹង វណ្ណៈ ដឹក នាំ 
ដៃល តៃូវ បាន គៃ ចាត់ ទុក ថា   បៃពៃឹត្ត អំពើ - 
ពកុ រលយួ  នងិ ខ្វះ សមត្ថ ភាព ក្នងុ ការ ដោះ- 
សៃយ វិបត្តិ ដ៏ អាកៃក់ នៅក្នុង បៃទៃស ។  

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ របស់ កង ទ័ព 
បាន ឲៃយ ដងឹ ថា៖ «ចនំនួ នៃ ការ ចាប ់ខ្លនួ សរបុ 
ដៃល តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ ការ សុើប - 
អង្កៃត របស់ យោធា  នៅ ចនោ្លាះ ពី ថ្ងៃ ទី១១ 
ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៥  ខៃ មិថុនា  នៅ ក្នុង តំបន់ 
ផៃសៃងៗ គា្នា នៅ លីបង់  គឺ ៣៦ នាក់ ពី បទ  - 

បំផ្លិច បំផ្លាញ  ធ្វើ ឲៃយ ខូច ខាត ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
សាធារណៈ  និង ឯកជន  និង វយ បៃហារ 
លើ កង កមា្លាំង សន្តិ សុខ »។ 

ទីភា្នាក់ ងរ សារព័ត៌ មាន ជាតិ ផ្លូវការ បាន 
រាយការណ ៍ថា  កងទព័ នៃះ  បាន ធ្វើ ការវយ- 
ឆ្មក់ ជា បន្ត បនា្ទាប់  នៅកៃុង កំពង់ ផៃ ទៃីប៉ូលី 
ជា ទី កៃុង ធំ ទី២ របស់ បៃទៃស លីបង់ ។ 

នៅ ក្នងុ អឡំងុ ការ តវ៉ា  ៣រា តៃ ីនោះ  បរុស- 
វយ័ ជទំង ់ជា ចៃើន នាក ់ បាន វយ បៃហារ លើ 
ធនាគារ   និង ហាង លក់ ទំនិញ  និង គប់ ដុំថ្ម 
ទៅ លើ កង សន្តិ សុខ ៕ AFP/PSA



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈដោយមានគោល-
ដៅចង់ចលូរមួអភរិកស្នងិរកស្ា
ក្រដំណ្លទម្ង់សិល្បៈ-
តន្្តីបុរាណខ្ម្រ ឲ្យនៅគង់វង្ស
បន្តនោះមិត្តតន្្តីគឺជាសាលា
ភ្លង្ដបំងូគ្ក្នងុវសិយ័ឯកជន
បានបើកទ្វារទទលួសសិស្ចលូ-
រៀនគប្់វយ័ជាមយួឧបករណ៍
តន្្តីបុរាណខ្ម្រមានចំនួន១០
ប្ភ្ទនិងឧបករណ៍ភ្ល្ង-
សម័យប្បបរទ្ស៤ប្ភ្ទ
ដ្លបង្ៀនដោយគ្ូជំនាញ
និងមានកម្មវិធីបញ្ចូលអក្សរ-
ភ្លង្នងិសៀវភៅសមប្់រៀន
ទៀតផង។
សាលាភ្ល្ង «មិត្តតន្ត្ី»

ដ្លបើកបង្ៀនសិស្សរយៈ-
ព្លជិត២ឆ្នាំមកហើយនោះ
មានជំនាញឧបករណ៍ភ្ល្ង ២
ផ្នក្ធំគឺទី១ផ្នក្ភ្លង្បរុាណ-
ខ្ម្រចំនួន១០ប្ភ្ទដូចជា
ទ្សោ ទ្អ៊ូ ទ្ខ្ម្រទ្ឆ្
ចាបុីខ្លុយរនាតឯកពិណ-
តាខ្ឃមឹសាដៀវស្គរដ្នងិ
ចាបុីដងវ្ងឯផ្ន្កទី២គឺ
ឧបករណ៍ភ្លង្បរទស្ចនំនួ៤
ប្ភ្ទដូចជាព្យ៉ាណូវីយូឡុង
ហ្គីតានិងម៉ង់ដូលីន។ ម៉ាង
រៀនរបស់សិស្សមាន២វ្នគឺ
រៀនវន្នៅថ្ង្ចន្ទដល់ថ្ង្សកុ្
មានម៉ាងរីសចាប់ពីម៉ាង២
រសៀលដល់ម៉ាង៧យប់និង
រៀននៅថ្ង្ចងុសបា្តាហ៍(សៅរ-៍
អាទតិយ្)មានម៉ាងរសីចាប់ពី
ម៉ាង៨ព្ឹកដល់៧យប់។
នាយកសាលា«មិត្តតន្្តី»

លោកគាតសុគីមបានឲ្យដឹង
ថា៖ «លើសពីន្ះ សាលា-
យើងមានកម្មវធិីថា្នាក់ទ្សឹ្ដីភ្លង្
និងត្ងនិពន្ធជាមួយកម្មវិធី-
បង្ៀនប្បទំនើបឧបករណ៍
និងសៀវភៅភ្ល្ងទៅតាមឧប-
ករណ៍នីមួយៗបង្កលក្ខណៈ
ងាយស្លួជាច្ើនដល់សសិស្
ក្នុងក រហ្វឹកហាត់ម្រៀនទំង
នៅក្នុងថា្នាក់ និងក្ថា្នាក់។
យើងខ្ញុំសងឃ្មឹថាអ្នកទងំអស់
គា្នានងឹមកចលូរមួជាមយួយើង
ដើម្បីទទួលបាននូវចំណ្ះ-
ជំនាញផ្ន្កតន្ត្ី និងចូលរួម
លើកកម្ពស់វិស័យតូរ្យតន្ត្ីនៅ

កម្ពុជាផងដ្រជាពិស្ស-
សម្ប់ករជួយអភិរក្សភ្ល្ង
បុរាណខ្ម្រដ្លមានតាំងពី
ដូនតាមកនោះ»។
ដោយសារឧបករណ៍បុរាណ

ខ្ម្រទំង១០ប្ភ្ទនិង
ឧបករណ៍ភ្ល្ងបរទ្សទំង៤
ប្ភ្ទនឹងត្ូវសិក្សាទៅតាម
កម្ិតន្ឧបករណ៍នីមួយៗ
ដល្មានច្ើនខ្នងិអាស្យ័
តាមទ្ពកោសល្យសិស្សផង-
ដ្រ តម្ល្សិក្សាគឺសមរម្យអាច
ឲយ្សសិស្ខ្ម្រគប្់សទ្ប់វណ្ណៈ
អាចមានលទ្ធភាពរៀនបាន-
មានចនោ្លោះពី១០ដលុា្លោររហតូ

ដល់២៥ដុលា្លោរក្នុង១ខ្។
លោកគាតសុគីម បញ្ជាក់

ថា៖«យើងបានរៀបចនំវូរយៈ-
ព្លរៀនឧបករណ៍នីមួយៗ
មាន៤កម្ិតហើយ១កម្ិត
អាចឲ្យសិស្សប្ើព្លវ្លា-
រៀនចនោ្លោះពី៣ទៅ៤ខ្។
ចំពោះតម្ល្ទូទៅ សិក្សារយៈ-
ព្ល១ខ្គឺមានតម្ល្១០
ដលុា្លោរខណៈឧបករណ៍៣បង់
ថ្ល្សិក្សាខុសគ្បន្តិច ដោយ-
សារពិបាករកធនធានគូ្មក
បង្ៀនគឺមានឧបករណ៍ទខ្្មរ្
នងិវយីឡូងុសសិស្ត្វូបងត់ម្ល្
២០ដុលា្លោរក្នុង១ខ្ហើយ

ឧបករណ៍សាដៀវវិញគឺរាងថ្ល្
ជាងគ្បន្តិចគឺបង់តម្ល្២៥
ដុលា្លោរក្នុង១ខ្»។
តាមទមា្លោប់ និងភាពជាក់-

ស្ត្ងន្ករព្ញនិយមរបស់
សិស្សរៀនផ្ន្កសិល្បៈទំង-
ផ្ន្កចម្ៀងក្តីនិងរបាំក្តីរម្ង
មានសម្ទុះស្ូបបាននូវចំនួន-
សសិស្ចលូរៀនលើផ្នក្សមយ័
ជាងបរុាណត្សមប្់សាលា
«មិត្តតន្ត្ី»វិញប្រជាទទួល-
បានសសិស្ចលូរៀនឧបករណ៍
ភ្លង្បរុាណជាងឧបករណប៍ប្
បរទ្សឬជាឧបករណ៍ប្ប-
សម័យនោះទៅ វិញ។

នាយកសាលាភ្ល្ងមិត្តតន្្តី
បង្ហើបថា៖ «យើងក៏មានករ-
ងឿងឆ្ងល់ដរ្រឿងន្ះហើយនា
ព្លបើកសាលាដំបូងនោះ-
យើងរពំងឹគតិថាចប្ាសជ់ាមាន
សិស្សចូលរៀនឧបករណ៍ភ្ល្ង
បរទ្សប្បសម័យច្ើនជាង
ឧបករណ៍ភ្ល្ងបុរាណខ្ម្រ មិន
ខាននោះទ្។ត្ជាក់ស្ត្ង
ព្លមានសិស្សមកចុះឈ្មោះ
ចូលរៀននោះយើងឃើញ
ចំនួនសិស្សចាប់អារម្មណ៍ចូល
រៀនឧបករណ៍ភ្ល្ងបុរាណខ្ម្រ
ច្ើនជាងឧបករណ៍ភ្ល្ងបរ-
ទ្សប្បសម័យទៅវិញ។
ហើយបើតាមករសង្ក្ត-

នងិស្ទង់មតិនោះពីសសិស្នោះ
គឺមកពីយើងមានលក្ខណៈ-
ងាយស្ួលច្ើនទៅលើករ-
រៀនឧបករណ៍ភ្ល្ងបុរាណខ្ម្រ
គឺទី១យើងមានសៀវភៅម្-
រៀននិងអក្សរភ្ល្ងន្ឧប-
ករណ៍នមីយួៗភា្ជាប់ជាមយួនងឹ
ទ្ឹស្តី និងមានម៉ាងច្ើន-
ជ្ើសសមប្់សសិស្ចលូរៀន
មនិអាក់ដណំើរនងិបណំងចង់
រៀនរបស់ពួកគាត់ហើយមាន
ថ្មទំងមានគ្ូជំនាញតាម-
ឧបករណ៍ត្ម្តង»។
សម្ប់អ្នកចង់ចូលរៀន-

ជំនាញឧបករណ៍ភ្ល្ងបុរាណ
ខ្ម្រនងិឧបករណ៍ភ្លង្បរទ្ស
ទៅតាមម៉ាងទំន្រខ្លួនហើយ
អាចបង្កលក្ខណៈងាយសួ្ល
រៀននោះអាចសាកសរួនាំតាម
ទរូសព័្ទ០១១៤៦០៩០០ឬ
០៧០៥៩៦០៧៦នៅសា -
លាភ្ល្ង«មិត្តតន្្តី»៕

www.postkhmer.com

  «មិត្តតន្រ្តី»សាលាភ្ល្រងដំបូងគ្រដ្រលមានបង្រៀន  
អក្រសរភ្ល្រងឧបករណ៍តន្ត្របុីរាណខ្ម្ររ១០ប្រភ្រទ

សិសេស គេប់ សេទប់ និង វ័យ  ពេល អនុវត្ត លេង ឧបករណ៍ ភ្លេង បុរាណ ខ្មេរ  ភ្ជាប់ នឹង ទេសឹ្ត ីជាមួយ គេ ូ នៅ សាលា ភ្លេង «មិត្តតន្តេ»ី ។ រូបថតសហករី

សិសេស ខ្មេរ  ដេល បន ចូល រៀន ឧបករណ៍ ភ្លេង   ខ្លយុ  ។ រូបថតសហករី សាលាភ្លេង  «មិត្ត តនេ្ត»ី   មាន បងេៀន ឧបករណ៍ ភ្លេង បុរាណខ្មេរ និង ភ្លេង បរទេស ។ រូបថតសហករី ខ្លយុជាឧបករណ៍ ភ្លេងខ្មេរ ពីបុរាណ  ។ រូប សហករី
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ក្រងុ ញវូយក៉ : លោក អាចារៃយ    
ថ្លៃង  ខណៈ គូស្នៃហ៍ ចំណាស់ 
អាមៃរិក  ដៃល បាន   ឃើញ ភ្លាម  
សៃឡាញ់ ភ្លៃត និងប ៃញាប់  ចូល 
រោង ការ  ទាន់ហន់  នៅថ្ងៃ ពៃហ- 
សៃបតិ៍ ថា ៖  « អ្នកទំាង២ អាច 
ដោះ  ម៉ាស់ និង ថើប គ្នាបាន »។ 

អ្នកសៃី លីនដា ឌៃក អាយុ 
៧២ឆ្នា ំបាន និយាយ ពៃល ដើរ 
កៃៀក ដៃ ស្វាមី អាឌៃល ហូវៃស- 
លៃន អាយុ ៧៨ឆ្នាំ ថា ៖ «  ក្នុង 
កាលៈទៃសៈ ធម្មតា យើង នៅ 
តៃ  សៃឡាញ់ គ្នា »។ 

ប៉ុន្ដៃ កូរ៉ូណា បាន បង្ខំ ពួកគៃ 
ឲៃយ ពន្លឿន ចណំង ស្នៃហា ខណៈ 
ទំនាក់ ទំនង  ពួកគៃ នៅ ក្មៃង ខ្ចី 
នៅ  ឡើយ ។ អ្នក ទាំង២ ដៃល 
បាន បាត់ បង់ ដៃគូ ចាស់ រៀង ៗ  
ខ្លនួ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  បាន ជបួ គ្នា 
ដំបូង កាលពីចុង ខៃ កុម្ភៈ នៅ 
ពៃះវិហារ  Peace Lutheran 
កៃបៃរ កៃុង វ៉ាសុីនតោន ។ 

អ្នកសៃ ីឌៃក   ថា ៖ « យើង ជបួ 
គ្នា  ពៃល ទទួល ទាននំ នៅក្នងុ 
ពៃះវិហារ »។ ពួកគៃ យល់ ពៃម 
រួម អាហារ ជាមួយគ្នា  ហើយ  

២ថ្ងៃ បនា្ទាបព់អីាជា្ញាធរ មលូ ដា្ឋាន 
បាន អពំាវ នាវ ឲៃយ ពលរដ្ឋ កុ ំចៃញ 
កៃ ផ្ទះ ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ រីក- 
រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

 គូស្នៃហ៍   ថ្មី វ័យ ចាស់ ទាំង ២ 
មនិ  គតិ សៃមៃ ថា ខ្លនួ នងឹ បពំាន 
បទបៃបញ្ញត្ដ ិ សោះ ឡើយ ។ លោក 
ហវូៃសលៃន   ឲៃយ ដងឹ ថា ៖ « យើង 
ទាំង២ដឹងរៀង ខ្លួន ថា យើង 
តៃូវ ការ គូជីវិត »។ 

ដោយ មនិ  គតិ វៃង ឆ្ងាយ អ្នក- 
សៃ ីក ៏រ ីមក រមួ រសជ់ាមយួ លោក 
ភ្លាម ៗ  ។ អ្នកសៃ ីជា អតីត អ្នក វយ- 
តម្លៃ កម្មវិធី សិកៃសា នៃ សកល- 
វិទៃយាល័យ  Gallaudet  បន្ដថា ៖ 
« ពិភពលោកពិត ជា មនពណ៌ 
ផ្កាឈូក សមៃប់ ពួក យើង »។ 

លោក ហូវៃសលៃន  បន្ថៃម 
ថា ៖ « វ ជា ការ សមៃច បៃកប- 
ដោយ គៃះថា្នាក់ តៃពួក យើង 
មិន ចង់ រស់ នៅ ឯកា ឡើយ »។ 

 គូស្នៃហ៍ ទាំង២បៃតិបត្ដិ តាម 
កម្មវិធី បៃប បៃញាប់ បៃញាល់ ។

លោកបន្ដ    ថា ៖ « ខ្ញុ ំនយិាយថា 
តើ អនូ ស្នើ  បង ឲៃយ សុ ំអនូ រៀបការ 
ជាមួយ មៃនទៃ?»៕ AFP

ក្រុងបាងកក : ដំរី ១ពាន់ 
កៃបាល    បៃឈម ភព សៃក  ឃ្លាន   
ធ្វើ ដំណើរ    ឆ្លងកាត់   ជួរ ភ្នំ ភគ 
ខាងជើង នៃ បៃទៃស ថៃ  ដៃល 
ជា ដណំើរ  គើមៗ   វលិទៅ ជមៃក 
ពី តំបន់ ទៃសចរណ៍ ដៃល បង្ខំ 
បិទ ទា្វារ  ពៃះតៃជំងឺ រាត តៃបាត ។

ជមៃក  ហ្វូង ដំរី  មួយ ចំនួន  នៅ   
ភគ ខាង ជើង ភូមិ  ហួយផ គូត 
ជា ទ ី ដៃល ជនជាត ិដើម ភគ តចិ 
ការ៉ៃន  ឬ ហ្ម ដំរី ជា ចៃើន    ចិញ្ចឹម 
ថនិក សត្វ យកៃស នៃះ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល  ៤ សតវតៃសរ៍ មក ហើយ ។

តៃ វ ស្ថិត នៅ ម្តុំ មជៃឈមណ្ឌល 
ទៃសចរណ៍ ឈៀងម៉ៃ   ចម្ងាយ  
១៨០គីឡូម៉ៃតៃ ដៃល  ហ្មដំរី   
នងិដរំជីាចៃើន ធ្វើ ការ រមួ ដោយ 
ការ សម្ដៃង សមត្ថភពតិច តួច 
ជា ថ្នូរ នឹង បៃក់ ពី ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
បរទៃស   ។

បញ្ហា ចមៃូងចមៃសនៅ ជំរំ 
ដរំ ី ខ្លះ ដៃល  បៃើ វធិ ីសស្ដៃ បពំាន 
លើ សត្វ ក្នុង ការ បង្វឹក ដំរី  ដើមៃបី 
រក ចណំលូ ព ីភ្ញៀវ ទៃស ចរ  ដៃល  
ចង់ ទទួល  បទពិសោធ ជាមួយ 
ដំរី ម្ដង ក្នុង ឆក ជីវិត  ។  

ខណៈ   កូរ៉ូណា   បង្អាក់ សកម្ម-
ភព  ដល់  ដំណើរ  កមៃសាន្ដ ទូទាំង 
ពិភពលោក  និង  បិទ ឧទៃយាន ជា - 
ចៃើន នៅ ពាក់ កណា្តាល  ខៃ មីនា  
សត្វ ដរំ ីសៃកុ  បៃមណ   ៣០០០ 
កៃបាល ក៏ អស់ ការងរ ធ្វើ   ដៃរ  ។ 
ដំរី  ជា  ចៃើន កៃបាល  ដៃល   ស្ថិត 
ក្នងុ  ហានភិយ័ នៃ ភព អតឃ់្លាន    
តៃូវ បាន នាំ ទៅជមៃក  វិញ ។

លោក  ឆៃយា៉ាផន  វយ័ ៣៥ ឆ្នា ំ 
ជា ហ្ម  ដំរី   ១៥ឆ្នាំ     បៃប់   AFP 
ពៃល មក ដល់ ភូមិ ហួយ ផគូត 
ថា ៖ « ពកួ វ   មន ការ នឿយ ហត ់
តៃ ក៏  សបៃបាយ ចិត្តដៃរ ។   ពួកវ 

ពិត  មន ការ ចងចាំ ល្អ ណាស់។   
បៃហៃល  កៃយ ពី អវត្ដមន   
ជា ចៃើន ឆ្នាំ   ទីបំផុត ពួកវ បាន   
មក ផ្ទះ ពួកវ វិញ ហើយ»។  

លោក ធរីា៉ាផត ់តៃងុបៃកាន ់  
បៃធាន សមគម សម្ព័ន្ធ ដំរី ថៃ   
បាន ឲៃយ ដងឹថា  សត្វ ដរំ ីបៃហៃល  

១០០០ កៃបាល  និង ហ្មដំរី បាន 
វិល តៃឡប់ មក ភូមិ  វិញ ក្នុង រយៈ - 
ពៃល  ២ ខៃ កន្លង មក នៃះ ។

លោក  និយាយ  ថា ៖  «  ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ វិល វិញ ដ៏ ចៃើន សន្ធឹក  
ក្នុង រយៈ ពៃល ដ៏ ខ្លី  ពិត ជា មន 
ចនំនួ ចៃើន លើស លប ់  មនិ ធា្លាប ់
មន   នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ ទៃ» ។

 ប៉ុន្តៃ ការ តៃឡប់ មក ផ្ទះ វិញ 
មនិមៃន ថា គ្មាន បញ្ហា នោះ ទៃ ។ 
ជា ធម្មតា នៅ ភូមិ ហួយផគូត  
មន ដំរី តិច ជាង  ១០ កៃបាល  
ប៉ុណ្ណោះ  ។ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ ដំរី  ជាង  
៩០កៃបាល  កំពុង រស់ នៅ កៃបៃរ 
អ្នកភូមិ  ៤០០នាក់ ។ 

ពៃ កៃស់  ព័ទ្ធ ជុំ វិញ ភូមិ  តៃូវ 
បាន គៃ ឈសូឆយ ដើមៃបី យក ដ ី
សមៃប់ ការ ដាំ ដុះ ពោត ហើយ 
ក៏មិន អាចផ្គត់ ផ្គង់ ហ្វូង ដំរី ដ៏ 
ចៃើន បៃប នោះ បានឡើយ ។  

ខណៈ   ដំរី ខ្លះតៃូវ  ដៃក  កៃយ 
ផ្ទះ  ដំរី ភគចៃើន ដៃក  ក្នុង ពៃ 
ដោយ មនការឃ្លាំ មើល ពី  ហ្ម 

របស ់ពកួ វ  ។ ប៉នុ្តៃ ពៃលខ្លះ ពកួ-
វ បាន គៃច ដើរ ទៅ លៃង ជុវំញិ ដ ី
សៃ ចម្ការ  ដៃល  អាច  រងការ ធ្វើ- 
បាប ព ីបៃជាជន  ដៃល ពៃយាយាម 
ការពារ ដំណាំ របស់ ពួកគៃ ។

   មន ការ ពៃួយ បារម្ភ ថា  ហ្ម ដំរី   
អាច ងក ទៅ  បៃក បរបរ កាប់ 
ឈើ ខុស ចៃបាប់ ដៃល កំពុង តៃ  
បៃតិបត្តិការ នៅ តាមបរិវៃណ 
ពៃំដៃន ថៃ -មីយា៉ាន់ម៉ា ។

លោក សុនីឆៃ ចរូឿនប៊នុផដុ 
ជា ហ្ម ដំរី អាយុ ៣៧ឆ្នាំ ដៃល   
ដរំ ី  លោក  មនិ ធា្លាប ់ធ្វើ ការ នៅ ក្នងុ 
ជំរំ ទៃសចរណ៍    បៃប់  AFP ថា  
លោក  ពិត ជា តៃកអរ ចំពោះ ការ- 
តៃឡប់ មក វិញ របស់ ដំរី ដទៃ 
ទៀត   ពៃះ ដរំ ីខ្លះ  លោក   មនិបាន   
ឃើញ ជា ចៃើន ឆ្នាំ មក ហើយ ។

លោក   ថា ៖ « ខ្ញុ ំធំដឹង ក្ដ ីមក ជា- 
មួយ ពួកវ  ហើយ  ពួកវ ដូច ជា 
បង ប្អនូ  ខ្ញុអី៊ំចឹង » ៕ AFP/RS

ក្រុង វីយ្រន : នៅ ក្នុង ស្ដង់    សម្ដៃង 
សកម្មភព  សិច មួយ ក្នុង ទីកៃុង វីយៃន 
បរិកា្ខារ១ឈុត រកៃសា នៅ ដដៃល   ចាប់ ពី 
កញ្ចក់ និង កមៃល កៃហមរហូត ដល់  
ពន្ល ឺភ្លើង សៃទន ់តៃ ករូ៉ណូា បាន បៃហារ 
ទម្លាប់ចាស់ អស់ រលីង ។ 

អ្នក សលិៃបៈ ដៃល  ធញុទៃន ់នងឹការ- 
សម្ដៃង តាម អុីនធឺណិត បាន ចាប់ យក 
វិធីថ្មី និង អាច ចៃៀង ផៃសាយ ផ្ទាល់ ខ្លី ៗ  
ដោយ មហាជន គៃន់តៃ ចាយ  បៃក់ 
ទសៃសនា តន្ដៃី មួយ ភ្លៃត  ។ 

កាលពីថ្ងៃ ពុធសបា្ដាហ៍ មុន មនុសៃស 
បៃមណ ១៥០នាក់ នាំគ្នា កៃប 
សៃបៀរ ខណៈ រង់ ចាំ វៃន ដើរ តាម 

សល បទិ របូភព  នារ ី  អាកៃត  ពត ់ពៃន 
កាយវិការ   ។ 

លោក ស្ដៃហា្វាន ស្ដាៃហាមម័រ ជា 
អ្នក រៀបច ំកម្មវធិ ីម្នាក ់បាន នយិាយ ថា៖ 
« យើង មន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល ដៃល  បាន  
ឃើញ  បៃតិកម្មវិជ្ជមន របស់ អ្នក សិលៃបៈ 
និង មហាជន ។ ពៃល យើង អុមីៃល ទៅ 
ម្ចាស់ កម្មវិធី    Peepshow គត់បាន 
ស្វាគមន៍  និង គំទៃ ឲៃយ យើង បៃើ 
វៃទិការបស់ គត់ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ »។ 

មន មនសុៃស តៃ ១៧នាក ់តៃវូបាន ឲៃយ 
ចូល ម្ដង  សៃប តាម គោល ការណ៍ 
សវុត្ថភិព ហើយ ពកួគៃ ចណំាយ ពៃល 
១៥នាទ ី ដៃល គៃប ់គៃន ់សមៃប ់ការ- 

ស្ដាប់ ចមៃៀងពី ៣ ទៅ ៤បទ ។ 
អ្នកសៃី អាណៃលីស សៃល៍ អាយុ 

ខ្ទង ់៤០ឆ្នាំ   និយាយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថា វ 
រាង ចម្លៃក បន្ដចិ ចពំោះ ការ សម្ដៃង បៃប 
Peepshow នៃះ  ពីពៃះ ខ្ញុំ អត់ ធា្លាប់ 
ស្គាល់  កម្មវិធី នៃះ សោះ ។ ជា លើក 
ដំបូង  វជា គមៃង ដ៏ ល្អ សមៃប់ អ្នក - 
រក  សុី ផ្លូវ ភៃទ  ដៃល រង់ ចាំ ជំនួយ »។ 

អ្នកចមៃៀង វឌូ ូជហូ្គៃនស ៍    បាន ផ្ដល ់ 
ចណំលូ ២០ភគរយ  ឧបត្ថម្ភ ដល់ នារី 
រកសុី ផ្លូវ ។ 

 សិច  ជា របរ សៃប ចៃបាប់ នៅ អូទៃសី តៃ  
ផ្ទះ បន ជា ចៃើន ក្នងុ ទីកៃងុ បាន បិទ ទា្វារ 
ដើមៃបី ទ ប់ ស្កាត់  កូវីដ -១៩ ៕ AFP/HR

ស្នេហាកំារន្ទះគូស្នេហ៍ថ្មី
វ័យចំណាស់បេញាប់រៀប-
ការបំណងចង់ថេរកេសាគ្នា

ដំរីថេរាប់ពាន់កេបាលអស់ការងារធ្វើនិងខ្វះ
សេបៀងពេះតេវិស័យទេសចរណ៍ធ្លាក់ចុះ

អ្នកចមេៀងអូទេសីបេើវេទិកាសម្ដេងសិចរកចំណូលជួយនារីរកសីុផ្លវូភេទ

 ហ្មដំរី  ពី អង្គការ សម្ពន័្ធ ដំរីថ្រ បាន បញ្ចកុ ចំណី ឲ្រយ សត្វ ដំរី នៅ ក្នងុ ខ្រត្ដឈៀងម៉្រ ប្រទ្រស ថ្រ ។ រូបថត AFP

 លោក ហូវ្រសល្រន អាយុ ៧៨ឆ្នា ំនិង អ្នកស្រ ីឌ្រក អាយុ ៧២ឆ្នា ំ។ AFP

លោក វូឌូ ជូហ្គ្រនស៍ សម្ដ្រង ចម្រៀង ក្នងុ បន្ទប់ ស្ដង់  peepshow។ រូបថត AFP

ការ ធ្វើ ដំណើរ វិល វិញ ដ៏ ច្រើន សន្ធកឹ  ក្នងុ រយៈ - 

ព្រល ដ៏ ខ្លនី្រះ ពិត ជា មាន ចំនួន ច្រើន លើស លប់   

មិន ធ្លាប់ មាន ពី មុន មក នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស ន្រះ ទ្រ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១២រោច ខៃជៃស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី១៧ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីសៃុតចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទួល   ទាន  បាន ផល មិន សូវ  ជា   ល្អ 
ប៉ុនា្មាន  ទៃ  គួរតៃ ពិនិតៃយឲៃយ បាន  ល្អិត - 
ល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច ពៃម-  

ពៃៀង  អាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណៃក ឯ ការ    បំពៃញ  
ការ  ងារ ផៃសៃងៗអាច នឹង បៃទះ នូវ ឧប សគ្គ ចៃើន  ។ 
រីឯ  ការ សមៃច ចិត្តនានា គបៃបី រកអ្នក ណា ដៃល  គួរ 
ឲៃយ     ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃឹកៃសាយោបល់ ទើប ជាកា រ ល ្អ - 
បៃសើរ និង មិន  មាន ការ ថ្លាះ ធ្លាយនោះ ឡើយ។   

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

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

រាសីសៃតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត  ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ការងារ ផៃសៃង ៗ  
អាច  ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឲៃយ មាន ការ - 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពោះ ការ និយយ- 

ស ្ត ីមា ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា  ស្នៃហ វិញ គូ ស្នៃហ ៍ គ្មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន ការ -  
អធៃយា សៃយ័ ជាហៃតុ បណា្តាល មាន ការ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក  ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា  សុខ ភាព វិញគឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

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

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

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

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

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

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

រាសីឡើងខ្ពស់  ។  រាល់ការ បំពៃញ  
ការ   ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ចំពោះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បៃ កប-  

ដយ  សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយយ  ស្តី បៃកប 
ដយ    ឧត្តម គត ិ សខុ ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពោល     ចិត្ត បៃកប ដយសៃចក្តី   មៃត្តា  ករុណា - 
ចពំោះ  ម នសុៃស  នងិសត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ សឹង ជា ដំ ណឹង ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។  

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

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

-  

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

ចំណៃញ     តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក  ។ ចពំោះ ដណំងឹដៃល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲៃយ  លោក-     
អ្នក     មា ន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ   ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ វិញនោះ រមៃង មាន-  
សុវត្ថិ   ភាព ល្អ តៃ ក៏ តៃូវ មានការបៃុង បៃយ័ត្ន។  

 រាសីមធៃយម។ ការនិយយ ស្ត ីមាន 
អ្នក ខ្លះ យក  ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ពៃងើយ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  
ហៃតុ នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲៃយ បាន ហ្មត់ ចត  ់មុន នឹង 
និយយ   ទៅអ្នក ផង។   ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា   នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ     ផ្លវូ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្នៃហ   គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

រាសីសៃតុចុះ ។ រាល់ ការ បំ ពៃញ ការ-  
ងារ   ផៃសៃង ៗ  ពោរពៃញ ដយ ឧបសគ្គ  
សុខ ភាព មាន បញ្ហា ខ្លះ ៗ   ដៃល មក 
ពី បរិយកាសការ និយយ ស្តី តៃង- 

មាន   គៃ និនា្ទា ធ្វើ ឲៃយ អ្នក មាន ការ អាក់ អន់ សៃពន់ ចិត្ត 
ជា   ខ្លាងំ។  រ ីឯ បញ្ហា ស្នៃហ គ ូស្នៃហ ៍ខ្វះ ការ យល ់ចតិ្ត 
គ្នា  ជា ហៃត ុបណា្តាល ឲៃយ មាន ការ បៃក បាក ់ ឬ ទ ំនាស ់
ផៃសៃង ៗ ជាដើម ។ ចណំៃក លាភសកា្ការៈ វញិ នងឹ បាន 
ផល យ៉ាងលំបាក ហើយ ក៏បៃឈម វិបតិ្តផ្លូវចិត្តដៃរ។  

ដៃន កោះ ហ្គាឡាប៉ាហ្គសូ  របស់ អៃកា្វាទ័រ ទទួល ភ្ញៀវទៃសចរជាង ២៧មឺុន នាក់  កាលឆ្នាមុំន   ។ រូបថត AFP

អេក្វាទ័របេវេបេវាកេស្ថានភាព
ដុនដាបនេវិស័យទេសចរណ៍

កៃុង គីតូ : ខណៈ ពលរដ្ឋ 
អៃកា្វាទ័រ ជា ចៃើន តៃូវ នៅតៃ ផ្ទះ 
ដើមៃបី បៃយទុ្ធ បៃឆងំ នងឹ ករូ៉ណូា 
កៃុម អ្នក វិទៃយា សាស្ដៃ   ចាក ចៃញ 
ពី  បៃជុំ កោះ ហ្គាឡា បា៉ាហ្គូស 
ដៃល ជាប់ គំង   សកម្មភាព សៃវ-  
ជៃវ   រមួទាងំ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍
លើ ដៃន កោះ បា៉ាសុីហ្វិក នៃះ ដាំ -  
កៃបាល ចុះ ផង ដៃរ ។ 

អាជា្ញាធរ មាន ក្ដ ីសងៃឃមឹ ចពំោះ 
ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ នូវ វិស័យ 
ទៃសចរណ៍ ដ៏ សំខន់ ដៃ លជា  
ស្នលូ នៃ សៃដ្ឋកចិ្ចជាត ិនៅពៃល 
ទៃសចរ តៃូវបាន អនុញ្ញាត ឲៃយ 
ហោះ មក ជាថ្មី ចាប់ ពីថ្ងៃទី១ 
ខ ៃ កក្កដា ខងមុខ ។ 

 អាជា្ញាធរ មលូ ដា្ឋាន   នយិយ ថា 
ពួកគៃ  លួច ចម្លង ស្ទីល ពី អ្នក-  
ធម្មជាតនិយិម   អងគ់្លៃស  លោក 
ឆលស៍ ដាវីន និង កៃ សមៃួល  
ឲៃយ មាន ភាព ទាក់ ទាញ ។ 

លោក ដាវីន ផ្ដោត សំខន់ 
លើ ទៃសឹ្ដ ីវវិឌៃឍនយិម ចពំោះ ការ- 
សិកៃសា ពី ជីវិត រុក្ខជាតិ  ដ៏ ល្អ ឯក 
បៃចា ំកោះ ។ ប៉នុ្ដៃ អ្នក សៃវជៃវ 
១ កៃុម ដៃល ដើរ តម  លំនាំ 
លោក តៃូវ ចាក ចៃញ មុន ពៃល 
បិទ  ជើង ហោះ ហើរ។ 

ដាយអៃហោ្គា ឃ្វីរ៉ូហ្គា មក ពី 
សាកលវិទៃយាល័យ  San Fran-
cisco កៃងុ គតី ូ  បៃប ់AFP ថា៖ 
« តៃូវ តៃ បញៃឈប់ រាល់ កិច្ចការ 
វិទៃយា សាស្ដៃ ទាំង ឡាយ នៅ លើ 
ដៃន កោះ  ហ្គាឡា បា៉ាហ្គូស  »។ 

អៃកា្វាទ័រ   មាន បៃជាជន ១៧ 
លាន នាក់ មាន អ្នក  ឆ្លង វីរុស 
កូរ៉ូណា ជាង ៤មុឺន នាក់  និង 
សា្លាប ់៣៥០០នាក ់។ ដៃន កោះ  
ហ្គាឡា បា៉ាហ្គូស ជាដៃន ដី រង 
ផល ប៉ះពាល់ តិច តួច បំផុត  
ដយ មាន ពលរដ្ឋ តិច ជាង 
៨០នាក់ ឆ្លង មៃរោគ   ចំណម 

បៃជាជន ៣មុឺន នាក់ ។ 
បៃធន មជៃឈមណ្ឌល វិទៃយា- 

សាស្ដៃ ហ្គាឡាបា៉ាហ្គូស លោក 
កាឡូស មៃណា បាន និយយ 
ថា លោក មិន ជឿ ថា « មូលនិធិ  
សៃវជៃវ វិទៃយា សាស្ដៃ តៃូវបាន 
កាត់  បន្ថយ នោះទៃ  តៃ ចៃបាស់ 
ណាស់ វា តៃូវបាន យក ទៅ បៃើ 
លើ វសិយ័ ផៃសៃង  ដចូជា ការ សា្ដោរ 
សៃដ្ឋកិច្ច ឬ ការ សិកៃសា អំពី ជំងឺ 
និង ជំងឺ ឆ្លង នានា »។ 

លោក មៃណា   និយយ ថា 
វាបាន ធ្វើ ឲៃយ បៃទៃស ជាតិ ខត- 
បង់  ់ រាប់ លាន ដុលា្លារ សមៃប់ ឆ្នាំ 
២០២០  នៃះ ។ លោក  បន្ដថា ៖ 
«វិទៃយា សាស្ដៃ  បង្កើត ចំណូល ។ 
វា មិន ធំ ដូច វិស័យ ទៃសចរណ៍ 
ទៃ តៃ ក៏ ជា ចំណូល ដៃរ »។ 

អំឡុង ពៃល រឹត តៃបិត ដយ- 
សារ  កូវីដចនោ្លាះ ខៃ មីនា ដល់ ខៃ 
ឧសភា កោះ ហ្គាឡាបា៉ាហ្គូស 
ដៃល មាន ភ្ញៀវ ជាង ២៧មុឺន 
នាក់ កាល ពី ឆ្នាំ មុន បាន ខត- 
បង ់បៃក ់លើ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍ 
២០០លាន ដុលា្លារ ។   

នាយក ឧទៃយាន លោក អៃន-
តៃស អដូណូៃស បាន នយិយ 
ថា ៖ « ចំណូល គឺ សូនៃយ ។ អត់ 
មាន ភ្ញៀវ    អត ់មាន ចណំលូ លក ់
សំបុតៃ   សៃដ្ឋកិច្ច ដាំ កៃបាល »។ 

 លោក ថា ៖ « កោះ ហ្គាឡាបា៉ា-
ហ្គសូ តៃងតៃ តៃូវ បាន ចាត់ ទុក 
ជា មន្ទរី ពសិោធ   នស៍កិៃសា អពំ ីការ- 
វិវឌៃឍនៃ ពូជ អមៃបូរនានា  សមៃប់ 
ការ កសាង វិស័យ ទៃសចរណ៍ ឬ 
ជា គំរូ   ក្នងុសង្គម  »៕ AFP/HR

 អនុរកៃសសួនសត្វ មើលថៃអណ្ដើកយកៃសលើកោះហ្គាឡាប៉ាហ្គសូ។ AFP

 ទិដ្ឋភាពដៃន កោះ សមៃបូរ   ដោយ ជីវចមៃះុ ដៃលអន្ទងចិត្ដទៃសចរ។ AFP



   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  សហព័ន្ធ កីឡា បាល់ បោះ- 
កម្ពជុា  បាន សម្រេច បន្ថ្រេម គណៈកម្មាធិការ 
ប្រេតិបត្ត ិទំាង ទៅ លើ តួនាទី ជា អនុប្រេធាន 
និងសមជិក ព្រេម ទំាង បន្ថ្រេម ទីប្រេកឹ្រេសា ជា 
ជន បរទ្រេស ៣ នាក់  នៅ ក្នងុ អាណត្ត ិថ្មី     
ទី ៨ ដើម្រេបី សម្រេចួ ការ ងារ ឈាន ទៅ រក ការ 
ទទួល បាន ជោគ ជ័យ សម្រេប់ ការ ប្រេកួត 
នៅ លើ ឆាក អន្តរជាតិ ពិស្រេសសីុហ្គ្រេម 
ឆា្នា ំ២០២៣ នៅ កម្ពជុា។

នៅ ក្នងុមហាសន្នបិាត បញ្ចប់ អាណត្តិ 
ទី ៧ និង បន្តអាណត្ត ិទី ៨ ដ្រេល ធ្វើ នៅ 
ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ កាល ពី ថ្ង្រេ អងា្គារ  
តំណាង ក្លបិ ទំាង ១៧ ព្រេម ទំាង គណៈ- 
កម្មការ  របស់ សហព័ន្ធ កីឡាបាល់ បោះ 
កម្ពជុា បាន បន្តបោះ ឆ្នាត  គំា ទ្រេឲ្រេយ លោក 
ស៊ាន បូរ៉ាត បន្ត ធ្វើ ជា ប្រេធាន ព្រេម ទំាង  
លោក  អុ៊ក សិទ្ធជិាតិ និង លោក ឈី 
សម្រេបត្ត ិ ធ្វើ ជា អនុ ប្រេធាន។

ជាមួយ គា្នា ន្រេះ អង្គមហាសន្នបិាត ក៏ 

បាន ឯក ភាព គា្នា ក្នងុការ បន្ថ្រេម នៅ អនុ- 
ប្រេធាន ចំនួន៣ រូប ទៀត ផងដ្រេរ គឺ លោក 
ខ្រេសីុ បាណ្រេត នាយក វិទ្រេយាស្ថានខ្រេមអ្រេដ 
លោក សំ យៀង និង លោក ជូ សុខារី។ 
ចំណ្រេក លោក រ៉ាឌី មំុ លោក សន់ នី 
លោក ផ្លងុ លីឌឿន និង លោក អ្រេម បុ៊ន្ន ី 
កា្លាយជា សមជិកថ្ម ីក្នងុ អាណត្ត ិទី ៨ន្រេះ 
បន្ថ្រេម ទៅលើ សមជិក ចាស់ រួម មន 
លោក គឹម រ័ត្នណារិន លោក បុ៉ន សុខ 
លោក ហុ៊ន សមុត លោក ដួង មសចំរីន 
និង លោក អំុ៊ ចាន់តារ។

បន្ថ្រេម ទៅ លើ គណៈកម្មាធិការ ប្រេតិបត្ត ិ
ទំាង ១៥ រូប នៅ ក្នងុអាណត្ត ិថ្ម ីឆា្នា ំ២០២០ 
ដល់ ឆា្នា ំ២០២៣ន្រេះ សហព័ន្ធ កីឡា បាល់- 
បោះ កម្ពជុា បាន ត្រេង តំាង ជន ជាតិ បរទ្រេស 
៣នាក់ មនលោក Kevin Coughlim 
លោក Ed Scollan និង លោក Gao 
Feng ធ្វើជាទី ប្រេឹក្រេសា ចំណ្រេក  លោក 
Austin Koledoye ត្រេវូបាន សហព័ន្ធ  
យក មក  ធ្វើ ជា អគ្គ ល្រេខាធិការ និង លោក 
ដួង ឌីម ជាអគ្គល្រេខាធិការ រង។

ជាមួយ ការ រៀបចំ រចនា ថ្មនី្រេះ លោក 
ស៊ាន បូរ៉ាត  បាន  ប្ត្រេជា្ញា ចិត្ត ថា៖  « ដើម្រេបី  
ចូល រួម ជាមួយ រជ រដ្ឋា ភិបាល ក្នងុការ- 
លើក កម្ពស់  កីឡា បាល់ បោះ ទំាង ក្នងុ 
កម្រេតិ ជាតិ និង អន្តរជាតិ យើងទំាងអស់ គ្នា 
ជា គណៈកម្មាធិការ ប្រេតិបត្ត ិអាណត្ត ិទី ៨ 
ប្ត្រេជា្ញាចិត្ត ថា នឹង បន្ត ធ្វើ សកម្ម ភាព អភិវឌ្រេឍ 
វិស័យ បាល់ បោះ នៅ កម្ពជុាឲ្រេយកាន់ ត្រេ  មន 
ការ រីក ចម្រេើន ដើម្រេបី ឆ្ពោះ ទៅ រក ភាព- 
ជោគជ័យ និងមន វឌ្រេឍនភាព សម្រេប់ 
ការ ប្រេកួត សីុហ្គ្រេម ឆា្នា ំ២០២៣»។

សម្រេប់ ការ អភិវឌ្រេឍ បាល់ បោះ ក្នុង 
អាណត្ត ិន្រេះ សហព័ន្ធបាន ដក់ ច្រេញ 
នូវយុទ្ធសស្រេ្ត ៥ចំណុច ទី១ ពង្រេឹង 
ក្លបិកីឡា ទំាង គុណភាព និង បរិមណ 
ទី ២ ពង្រេកី សកម្ម ភាព ការ ប្រេកួតលីក 
ឲ្រេយកាន់ ត្រេ ប្រេសើរ ឡើង និង មន គុណ ភាព 
ទី ៣ ពង្រេងឹ មន្រេ្ត ីជំនាញ ទំាង បរិមណ 
និងគុណ ភាព ទី ៤ ពង្រេងឹ ប្រេព័ន្ធការ ប្រេកួត 
៥ ទល់ នឹង ៥ និង ៣ ទល់ នឹង ៣ (បុរស-
នារី) ឲ្រេយបាន ខា្លាងំ ហើយទី ៥ សម្រេចួ 

ក្រេមុជម្រេើសជាតិ បុរស និងនារី ឲ្រេយមន 
គុណ ភាព ខ្ពស់។

រដ្ឋល្រេខាធិការ ក្រេសួងអប់រំ យុវជន និង 
កីឡា លោក ស៊ាន បូរ៉ាត មន ការ ជឿជាក់ 
ថា យុទ្ធសស្រេ្តទំាង ៥ន្រេះនឹង ធ្វើ ឲ្រេយ បាល់- 
បោះ កម្ពជុា ទទួល បានជោគ ជ័យ។ លោក 
បញ្ជាក់ ថា៖ «ក្នងុ នាមសហព័ន្ធ កីឡា បាល់- 

បោះ កម្ពជុា  និងក្នងុនាម ខ្លនួខ្ញុ ំផ្ទាល់ ខ្ញុំ 
មនជំនឿ យ៉ាង មុតមំ ថា សកម្ម ភាព  
កីឡាបាល់ បោះ ក្នងុអាណត្ត ិទី ៨ន្រេះ នឹង 
បោះ ជំហាន ទៅ មុខដ៏ រលូន និង ល្អ ប្រេសើរ 
ហើយ នឹង ឈាន ឆ្ពោះ ទៅ រក ភាព ជោគ- 
ជ័យ ក្នុងការ  ប្រេកួត សីុហ្គ្រេម នៅ ឆា្នាំ 
២០២៣ ជាក់ជា មិនខាន»៕  

ថ្ង្រេពុធ ទី១៧ ែខមិថុនា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

លោក ស៊ាន បូរ៉ាត (កណ្តាល) និង គណៈកម្មាធិការ បេតិបត្តបិាល់ បោះ។ ឈន ណន

បាល់បោះបន្ថែមថ្នាក់ដឹកនាំនិងទីបែឹកែសាឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ

Casillasសមែចមិន
ចូលរួមបែជែងជាបែធាន
សហព័ន្ធបាល់ទាត់ជាតិ

កេុង ម៉ា្រឌីដ: អតីត ប្រេធាន 
ក្រេុម ព្រេល អ្រេស្រេប៉ាញ ឈ្នះ ពាន 
World Cup គឺ  កីឡាករ Iker 
Casillas បាន ប្រេកាស កាល ពី 
ថ្ង្រេ ចន្ទ ថា ខ្លួន បាន បញ្រេឈប់ ការ- 
ប៉ុន ប៉ង ក្នុង ការ  ឈរ ឈ្មាះ ជា 
ប្រេក្ខភាព ប្រេកួត ប្រេជ្រេង តំណ្រេង 
ប្រេធាន សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ន្រេ 
អ្រេស្រេប៉ាញ (RFEF)  ហើយ 
ដោយ សរ វបិត្ត ិដ្រេល បណា្ដាល ព ី
ការ រត ត្រេបត វីរុស កូរ៉ូណា។

អ្នក ចំា ទី ក្រេុម Porto រូបន្រេះ  
សរស្រេរ នៅ លើ បណា្ដាញ សង្គម 
ថា៖« ខ្ញុ ំសមូ ជនូ ដណំងឹ ដល ់អ្នក- 
ទាំង អស់ គា្នា ថា ខ្ញុំ បាន សម្រេច  
ចិត្ត មិន ចូល រួម  ឈរ ឈ្មាះ ស- 
ម្រេប់ ការ បោះ ឆ្នាត RFEF នា 
ព្រេល ខាង មុខ ន្រេះ ទ្រេ» ។

អតីត កីឡាករ របស់ ក្រេុម អធិ- 
រជ ស  Real Madrid វ័យ ៣៩ 
ឆា្នាំ រូបន្រេះ  និយយ ថា បាន ដក 
ខ្លួន ពី ការ ប្រេជ្រេង យក តំណ្រេង  
កំពូល នៅ ក្នុង វិស័យ បាល់ ទាត់ 
អ្រេស្រេប៉ាញ ដោយសរ ស្ថាន ភាព 
សង្គម  ស្រេដ្ឋ កិច្ច និង សុខ ភាព  
ដ្រេល ប្រេទ្រេស កំពុង ទទួល រង »។

កីឡាករ Casillas  និយយ 
ថា  ការផ្ទុះ ឡើង នូវ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដ្រេល គ្រេ អះ អាង ថា មន ជន រង 
គ្រេះ ជាង ២ ៧  ០ ០ ០ នាក់ ក្នុង 
ប្រេទ្រេសនោះបាន យកការ បោះ- 
ឆ្នាត  ជា រឿង សំខាន់  ទី២វិញ ។

កីឡាករ Casillas ដ្រេល បាន   
ជួយ ឲ្រេយ ក្រេុម ជម្រេើស ជាតិ គោ-
ជល់   អ្រេស្រេប៉ាញ   ឈ្នះ ពាន  ពិភព-
លោក លើក ដំបូង   ឆា្នាំ ២០១០ 
ប្រេកាស ពី គោល បំណង  ឈរ 
ឈ្មាះ ប្រេជ្រេងជាមួយ ប្រេធាន 
RFEF បច្ចុប្រេបន្ន គឺ លោក Luis 
Rubiales ក្នុងខ្រេ កុម្ភៈ ហើយ 
ការ     ដក ខ្លួន ន្រេះ ឥឡូវ ន្រេះ បាន 
ទុក ផ្លូវ យ៉ាងទូលាយ ឲ្រេយ លោក     
Rubiales បានកាន់ តំណ្រេង 
អាណត្តិ ទី២ សម្រេប់ ការ  បោះ- 
ឆ្នាតដ្រេល   គ្រេង នឹងធ្វើ ឡើង  
នៅ ថ្ង្រេ ទី ១៧ ខ្រេ សីហា  នាព្រេល 
ខាង  មុខ ន្រេះ ។

មនុ ព្រេល ធ្វើ ដណំើរ ទៅ ចលូ រមួ 
ជាមួយ ក្រេុម  Porto នៅ ប្រេទ្រេស 
ព័រទុយហា្គាល់ កីឡាករ Casil-
las ធា្លាប ់បងា្ហាញ ខ្លនួ ក្នងុ នាម ជា 
អ្នក  ឈរ ចាំ បង្គាល ទី ឲ្រេយ ក្រេុម- 
អ្រេស្រេប៉ាញ ១៦៧ ប្រេកួត ក្នុង 
នោះ ក្រេ ព ីឈ្នះ ពាន ពភិព លោក 
ម្ដងក៏ នៅ មន ពាន របស់តំបន់  
អឺរ៉ុប  ២ដង ដ្រេរ ក្នុង ឆា្នាំ ២០០៨ 
នងិ ឆា្នា ំ២០១២  (Euros 2008 
& 2012) រឯីជាមួយ ក្រេមុ  Real 
ល្រេង បាន រហូត ដល់ ទៅ ជាង 
៧០០ប្រេកួត ជាមួយ នឹង ការ- 
ឈ្នះ ពាន រងា្វាន់លីក  លំដប់ 
កំពូល La Liga ចំនួន៥ ដង និង 
ពាន Champions League  
ចំនួន៣ ដង ៕ AFP/VN

Champions Leagueវគ្គ៨កែុម
ចុងកែយតែៀមរៀបចំនៅលីសបោន

កេុង មេន ឆេស្ទ័រ: សហព័ន្ធ 
បាល់ ទាត់ អឺរ៉ុប UEFA ត្រេៀម 
បញ្ចប់ ការ ប្រេកួត ប្រេជ្រេងនៅ 
ក្រេប ខ័ណ្ឌ Champions 
League ក្នុង វគ្គ៨ ក្រេុម ចុង- 
ក្រេយ នៅ ក្រេុង លីសបោន 
ប្រេទ្រេស ព័រ ទុយហា្គាល់ ដោយ 
ប្រេើ ព្រេល ត្រេ ១០ ថ្ង្រេ ។ ន្រេះ 
បើតាម ផ្រេន ការ ដ្រេល នឹង  
ត្រេៀម  ដក់ បងា្ហាញ ដល់ គណៈ-
កម្មា ធិការ ប្រេតិ បត្តិ របស់ ខ្លួន  
ដើម្រេបី អនុ ម័ត  នៅ ថ្ង្រេ ពុធ ន្រេះ ។  

តាម ប្រេភព ព័ត៌មន ពី ការ- 
ពិភាក្រេសា  រវាង ក្លិប និង ស្ថាប័ន 
គ្រេប់ គ្រេង បាល់ ទាត់ អឺរ៉ុបន្រេះ 
បាន ប្រេប់ ប្រេព័ន្ធ ផ្រេសព្វ ផ្រេសាយ 
ពត័ម៌ន ថា  ការ ស្នើ ន្រេះ រពំងឹ ថា 
នឹង ទទួល បាន ការ យល់ ព្រេម 
ក្រេយ  ពី មន មតិ ឯក ភាព រួម 
មួយ ត្រេូវ បាន កំណត់ ឡើង 
កាល ពី ថ្ង្រេ ចន្ទ  ត្រេ ខាង UEFA 
មិនទាន់ ធ្វើ ការ បក ស្រេយ 
លម្អិត ភា្លាម ៗ  ឆ្លើយ តប ចំពោះ 
ដំណឹង ន្រេះ នៅ ឡើយ ទ្រេ ។

តាម ការ គ្រេង ទកុ ការ ប្រេកតួ 
ដ្រេល ត្រេូវ បាន ផ្អាក  កាល ពី ខ្រេ 
មនីា ដោយសរ ការ រត ត្រេបត ព ី
វីរុស កូរ៉ូណា នឹង ចាប់ ផ្ដើម 
ជាមួយនឹង ការ ប្រេកួត ជើង ទី២ 
ដ្រេល មិន ទាន់ ចប់ ក្នុង  វគ្គ ១៦ 
ក្រេមុ ចងុ ក្រេយ  ដ្រេល ត្រេវូ ល្រេង 
តាម ទលីាន កណំត ់ទកុ ហើយ។   
ផ្រេនការ ដ្រេល ស្នើ ឡើង ន្រេះ គឺ 

ការ ប្រេកួត វគ្គ ៨ក្រេុម  ត្រេូវ ធ្វើ ត្រេ  
១ ជើង គត់  នៅ ក្រេុង លីស បោន  
ដោយ ត្រេូវ ល្រេង  ៤ ថ្ង្រេ ជាប់ ៗ  គា្នា 
គឺ ពី ថ្ង្រេ ទី ១២ ដល់ ថ្ង្រេ ទី ១៥  
ខណៈ វគ្គ ពាក់ កណា្ដាល ផ្ដាច់- 
ព្រេ័ត្រេ នឹង កើ ត មន ពី ថ្ង្រេ ទី ១៨ 
ដល់ ថ្ង្រេ ទី ១៩ ហើយ វគ្គ ផ្ដាច់ 
ព្រេ័ត្រេ ប្រេកួត នៅ ថ្ង្រេ ទី ២៣ ខ្រេ 
សីហា  នាទីក្រេុង ដដ្រេល ន្រេះ។

គម្រេង ន្រេះ ធ្វើ ឲ្រេយ ការ ប្រេកួត 
ន្រេ រដូវកាល ន្រេះចប់ លឿន ជាង 
រល់ ដង ដ្រេល តាម ទម្លាប់ ត្រេង 
ត្រេ  ល្រេង ២ជើង តាម រូបមន្ត 
ក្នងុ ទកឹដ ីនងិ ក្រេ ទកឹ ដ ីត្រេ ការ 
ធ្វើ ប្រេប ន្រេះ មន ន័យ ថា ការ 
ប្រេកួត នឹង មន តិច ជាង មុន  
៦លើក ដ្រេល នងឹ នា ំឲ្រេយ  UEFA 
ខាត បង់ ចំណូល ពី ការ ផ្រេសាយ 
បន្ត ផ្ទាល់ ។ កីឡដ្ឋាន ធំ ៗ  ក្នុង 
ក្រេុង លីស បោន ចំនួន ២ ដ្រេល 
គ្រេង   យក ប្រេើ ប្រេស់ សម្រេប់ 
ព្រេឹត្តិការណ៍ ន្រេះ គឺ កីឡដ្ឋាន 
Estadio da Luz របស់ ក្រេុម 
Benfica និង   Jose Alva-
lade របស់ក្រេុម Sporting 
Lisbon ។

ក្រេុម អ្នក រៀប ចំ កំពុងត្រេ 
ដំណើរ  ការ  ដោយ ផ្អ្រេក តាម 
គោល   ការណ៍ដ្រេល ការ ប្រេកួត 
នឹង ត្រេូវ ធ្វើ ឡើង ដោយ បិទ ទា្វារ 
កីឡដ្ឋាន ត្រេ UEFA ព្រេម 
ព្រេៀង ទកុ ផ្លវូ សម្រេប ់ ការ ក្រេប្រេ 
ទាំង ឡាយ ដ្រេល នឹង អាច កើត 

មន បើ សិនលក្ខខណ្ឌ សុខ-
ភាព សធារណៈ ន្រេប្រេទ្រេស 
ព័រទុយហា្គាល់ អំណោយ ផល ។ 
រូបមន្ត ស្រេដៀង គា្នា  ន្រេះ  ក៏ នឹង 
យក ទៅ អនុវត្ត សម្រេប់ ប្រេើ-
ប្រេស់សម្រេច ការ ប្រេកួត ក្រេប-
ខ័ណ្ឌទី ២ Europa League 
ផងដ្រេរ ដ្រេលនងឹ ធ្វើនៅឯ ទកឹ ដ ី
នា ប្រេទ្រេស អាល្លឺម៉ង់ ចាប់ ពី    
ថ្ង្រេ ទី១០ ខ្រេ សីហា  តទៅ ។

ដំបូង ឡើយ  ការ ប្រេកួត វគ្គ 
ផ្ដាច ់ព្រេត័្រេ នៅ តបំន ់អរឺ៉បុន្រេះ គ ឺ
Champions League ត្រេូវ 
ល្រេង នៅ ទីក្រេុង អីុស្តង់ប៊ុល 
ប្រេទ្រេស តួកគី រីឯ Europa 
League ធ្វើ នៅ ក្រេងុ Gdansk 
ប្រេទ្រេស ប៉ូឡូញ។ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 

ព័ត៌មន ន្រេ ផ្រេនការប្ដូរ ទីលាន 
ការ ប្រេកួត វគ្គផ្ដាច់ ព្រេ័ត្រេ ច្រេញ ពី 
ក្រេុង របស់ ខ្លួន រដ្ឋ មន្ត្រេី កីឡា  
ប្រេទ្រេស តួកគី លោក Meh-
met Kasapoglu បងា្ហាញ  នូវ 
ទំនុក ចិត្ត ដ្រេល ជឿ ថា ក្រេុង 
របស ់លោក នៅ ត្រេមន សង្រេឃឹម 
ខ្ពស់ រៀប ចំ ព្រេឹត្តិការណ៍ ន្រេះ ។ 

« យើង មនិ មន ការ សង្រេស័យ អ្វ ី
ទាំង អស់ ដ្រេល ការប្រេកួត នឹង 
កើត ឡើង  ក្នុង កាលៈទ្រេសៈ ដ៏ 
ល្អ បំផុត នៅ ប្រេទ្រេស តួកគី ។ 
យើង នៅត្រេ មន ទំនុក ចិត្ត ថា 
យើង នឹង ទទួល បាន ដំណឹង ល្អ 
នៅ ថ្ង្រេ ទី ១៧ ខ្រេ មិថុនា ន្រេះ » ។ 
ន្រេះ ជា ប្រេសសន៍ របស់ លោក 
Kasapoglu ៕ AFP/VN

ការបេ កួតលីកអឺរុ៉បរវាង កេមុ Leipzig និង Spurs (ទឹកបិ៊ក) កន្លងមក។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញ តារា សម្តែង តារា ចមែៀង និង ជា គែូ 
បងែៀន របាំ បុរាណ-សម័យ ដែល ក្តោប ទីផែសារ 
ថត កនុ  បាន  សទុ្ធ តែ តឯួក  រហតូ ក្លាយជា តារា ម៉យូ  
បែចាផំលតិកម្ម  ប៉សុ្តិ៍លែខ៥ កញ្ញា ពែះកយ ច័ន្ទ 
សុខៗ  សែប់ តែ កើត ចម្ងល់ សួរ  នំាទៅ  មហា ជន 
ពាក់ព័ន្ធ នឹងរឿងបញ្ហា ស្នែហា  ថា តើ ស ែ្តី អាច 
សារភាពស្នែហ ៍បែប ់បរុស បាន ដែរ ឬទែ? ឡើង 
ផ្អើល តាម បណ្តាញ   សង្គម។
កញ្ញា ពែះកយ ចន័្ទ តារា ចមែៀង នងិ សម្តែង 

សែី  មាន រាងស្ល៊ីម ដែល មាន បែវត្តិ ផុស ចែញពី 
សលិែបករនិ ីបរុាណ នងិ មាន លោក  ឪពកុ ជា អតតី 
សិលែបករជើង ចាស់   ផ្នែក លោ្ខន បាសាក់ នោះ  
បាន  បង្ហើ រសារ ថា៖ « ហែតអុ្វ ីបានជា មនសុែសបែសុ  
មាន   សិទ្ធិ សារ ភាពថា សែឡាញ់ មនុសែស សែី- 
បាន?    ហើយ ហែតុ អ្វី បាន មនុសែស   សែី មិន មាន 
សទិ្ធ ិ ក្នងុ     ករសារភាព ថា សែឡាញ ់មនសុែស បែសុ  
វិញ  បាន  ទែ? សូមមតិខ្លះមក ណ... តែ សមែប់    ខ្ញុំ  
ខ  ្ញុំ   គិត ថា  ករសែឡាញ់ មិនចាំបាច់ លាក់ បាំង - 
អារម្មណ ៍  ខ្លួនឯង  នោះ ទែ បើ ខ្ញុំ មាន  ម នុសែស ខ្ញុំ   
លួច     សែឡាញ់     ខ្ញុំ នឹងបែប់គែ»។  
មុន  នឹង  ផ្តល់ជា មតិ យោបល់  នោះ ក ៏  

លាន់ មាត់  ដោយ      ន័យ បែប  ភា្ញាក់ ផ្អើល 
មួយ   រំពែច ថា៖  «អីយ៉ា! សែី សែស់   រាង  
ស្ល៊មី កញ្ញា ពែះកយ ចន័្ទ ទនំងជា  ចង ់
បែប់  ថា  នាង  កំពុង តែ រក  បាន   មា្ចាស់ 
បែះដូង ហើយ   ទែ ដឹង បាន    ខំ បែឹង ជជីក  
សួរ   នាំ  គែ ឯង   រឿង សិទ្ធិ ជា អាទិភាព នែ 
អ្នក  ដែល  អាច   សារ ភាព  ស្នែហ៍ មុន  គែ  
បាន    យ៉ាង    ទទូច  ដល់ថា្នាក់ 
ហ្នឹង   នោះ !»។  កែយ   
មក     ក៏ មាន  អ្នក         ផ្តល  ់ ជា 
មត ិ   យោបល់ ទៅ  ពែះ  - 
កយ ច័ន្ទ    ជា ហូរហែ  
ថា ៖  « មនិ  មែន  មនិមាន 
សិទ្ធិ   សារភាពនោះទែ 
គែន  ់ តែ  មនុសែស    សែី - 
យើង     មានភាពខ្មាស- 
អៀន ចែើន ជាង មនុសែ ស  
បែសុ តែ ប៉ណុ្ណងឹ។ ពែល  
មនុសែស    បែុស តាម   - 
សែឡាញ់ មនុសែស   សែី 
វា ជា រឿង ធម្មតា បែុស  
គ  ែក្លា  ហាន ។ ពែល  - 
មាន មនុសែស  សែី តាម 
សែឡាញ់ មនុសែស-   
បែុស  គែ ថា មិន សម  
ជា    ស្តែី  សោះ  សែីអី 
បនា្ទាប   តម្លែ  ខ្លួន ម៉ែះ 
ឬ   គែ ថាជា  សែ្ត ីអាស 
ឬ  សែ្តី អី ហែរ ក បែុស  
ម្លែ៉ះ ? »។ 
ទោះជាយ៉ាងណ - 

កញ្ញា ពែះ  កយ ច័ន្ទ ក៏ មិន បាន បញ្ជាក់ ថា  រូប-  
នាង   កំពុង តែ មាន សែឡាញ់ តែូវ សារ ភាព ស្នែហ៍ 
មុន  ដែរ  ទែ  ខណៈ ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍មិន អាច  ទំនាក់ - 
ទំនង  សួរ នាំ តាម ទូរស័ព្ទ បាន  ឡើយ ។ 
តែ ឃើញ សារ តារា ជា គែូ បង្ហាត់ របាំ បុរាណ - 

សមយ័   ពែះ កយ ចន័្ទ តប  សារ ជាមយួ មហាជន 
វិញ ដែរ ថា៖  «    មែន តា! បងហែតុអី 

តែូវ ខ្លាច គែន់តែ និយយថា  
សែ  ឡាញ់  ហើយ បើ គែ មិន 
សែ ឡាញ ់ ក៏អត់ទៅ  យើង 
បាន  ដងឹ ហើយ មនិនៅ សែ- 
ឡាញ ់គែតែ ឯង ទៀត។  
យើង ទន់ភ្លន់  តែ មិន ទន់ - 
ជែយ    ហើយ  ករ សារ- 
ភាព    វា មិន ទៅ  ប៉ះពាល់ - 
តម  ្លែ  អនីោះទែ  ចុះមនសុែស 

គ ែ   អត់ តម្លែ   ឬ - 
ដែល     សារ ភាព  
បែប់    សែី្ត-   
មុន    គ ែ » - 
៕ 

សុខៗ ព្រះកាយ ច័ន្ទ  សួរ មហាជន
ថា   ស្រ្ត ីអាច សារភាព  ស្ន្រហ៍មុនបានទ្រ

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

សកម្ម ភាព បេកួត  របស់ កីឡាករតេក្វាន់ដូ កម្ពជុា(ស្តា)ំ ក្នងុ ពេតឹ្តកិរណ៍សី៊ហ្គេម កល  ពីឆ្នា ំ២០១៧។ ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍

សីុ ហ្គ្រ ម  ២០២១ ជា គោល ដៅ 
កំណត់ចុង ក្រយ  របស់ កម្ពជុា 
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  បើ ទោះ បជីា កម្ម វធិី 
បែកតួ កឡីា ធំៗ  នៅទទូាងំ ពិភព-  
លោក  តែវូ បានជាបគ់ាងំ ដោយ 
សារ វិបត្តិ នែជំងឺ កូវីដ១៩ ប៉ុន្តែ  
បែទែស វៀតណម ដែល នឹង 
តែូវ ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ករ បែកួត 
សុហី្គែម លើក ទ ី៣១ ឆ្នា ំ២០២១ 
នៅ តែ បែកន់ ជំហរ គា្មាន ងក រែ 
ក្នុងករ រៀបចំពែឹត្តិករណ៍ ដ៏ធំ 
បែចា ំនៅតបំនអ់ាសា៊ាន មយួ នែះ 
ទៅ តាម គមែង គឺ នឹង ធ្វើ នៅ   
ទី កែុងហាណូយ ពី ថ្ងែ ទី ២១  
វិច្ឆិក  និង បិទ នៅ ថ្ងែ ទី ២  ខែធ្នូ  
ឆ្នាំ ២០២១។
ជា មួយ គា្នា នែះកម្ពុជា ដែល 

តែូវ ធ្វើ ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ ករ បែកួត 
សុីហ្គែម ជា បែវត្តិសាសែ្ត លើក 
ដំបូង នៅ ឆ្នាំ ២០២៣ បនា្ទាប់ ពី 
បែទែស វៀតណម  នោះ ក៏ 
កំពុងជួប បញ្ហា ក្នុង ករ ពងែឹង 
សក្តោនុពល ទាងំ ទៅ លើ ធន ធាន 
កីឡាករ និង មនែ្តី បច្ចែកទែស 
ដោយ សារ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ផងដែរ ហើយ កម្ពជុា ក ៏មនិអាច 
យក លទ្ធផល ដែល ខ្លួន ធា្លាប់  
ធ្វើ បាន ក្នុងករ បែកួត សុីហ្គែម 
កន្លង មក ដើមែបធី្វើករ វាយ តម្លែ 
ឬកណំត ់គោល ដៅ ឲែយ បាន ចែបាស-់ 
លាស់ សមែប់ ករ ឆ្ពោះ ទៅ 
សុីហ្គែម ២០២៣  នោះ ដែរ។
លោក  វា៉ាត់  ចំរនី  អគ្គ លែខ- 

ធិករ គណៈកមា្មាធិក ករ ជាតិ 
រៀបចំ ករ បែកួតសុីហ្គែម ឆ្នាំ 
២០២៣ (CAMSOC) បាន 
ថ្លែង បែប់ថា៖ « ដោយ សារ តែ 
ពិភព លោក  ជបួ ទៅ នងឹ បញ្ហាជងំ ឺ 

កូវីដ ១៩  ហើយ កម្ពុជា  ក៏ មាន 
ផល ប៉ះ ពាល ់ខ្លះ ដែរនោះ  គ ឺគតិ 
មក ដល ់បច្ចបុែបន្ន  កម្ពជុា មនិ ទាន ់
ហា៊ាន កណំត ់គោល ដៅ  ឬ ពែយា ករ 
ព ីសក្តោនពុល  នែ លទ្ធផល របស ់
អត្តពលិក យើង  កមែិត ណ នៅ 
ឡើយ  ពោល  គ ឺយើង នងឹ ពិនិតែយ 
លទ្ធផល កែយ សុី ហ្គែម  នៅ 
វៀត ណម  ឆ្នាំ ២០២១  សិន  
ទើប ចែបាស់ លាស់ »។ 
លោក វា៉ាត ់ចរំនី ដែលជាអគ្គ- 

លែខ ធកិរគណៈកមា្មាធកិរជាត ិ
អឡូាពំកិ កម្ពជុា(NOCC) ផង 
នោះ បាន បន្ថែម ថា៖ «កល ពី 
មហា សន្នបិាត  ដើម ឆ្នា ំ២០២០ 
NOCC  បាន កំណត់ គោល ដៅ 
ជា បណ្តាះ អាសន្ន  នវូ លទ្ធផល 
ពែយាករ  តាម សហពន័្ធ កឡីា ជាត ិ 
ដើមែប ីដណ្តើម បាន មែដាយ  នងិ 
ចំណត់ ថា្នាក់  ស្ថិត ក្នុង ចនោ្លាះ  ពី 
លែខ ៥  និង លែខ ៦  ប៉ុន្តែ បញ្ហា 
ខក ខន ករ ហ្វកឹ ហាត ់ នងិ បែកតួ 
ចែើន នោះ  យើង មនិ ហា៊ាន កណំត ់
ដាក់ គោល ដៅ  ឬធ្វើ ករ  ពែយា ករ 
ឲែយ បែកដ នោះ ឡើយ» ។
 អ្នក ជំនាញ កីឡារូប នែះ បាន 

បញ្ជាក់ថា៖ « កលពី ដំណក់- 
កល ទ ី១  យើង ធ្វើ សន្ទសែសន ៍ថា  
កម្ពជុា យើងនងឹ ឈរ ក្នងុ លដំាប ់
ទី ៥  ឬ ទី ៦ នៅ ពែល យើង ធ្វើ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ នៅ ឆ្នាំ ២០២៣  ប៉ុន្តែ 
ករ វាយ តម្លែ តណំក ់កល ចងុ- 
កែយ  គឺ លទ្ធផល បែ កួត នៅ 
វៀត ណម  ឆ្នាំ ២០២១ ខណៈ 
ករ បែកតួ នែះ យើង គែង បញ្ជនូ 
កីឡា ពី ៣០ ទៅ ៣៥ បែភែទ ឲែយ 
ទៅ ចូល រួម » ។ 
នៅ ក្នុង កំណត់ តែ ជា បែ វត្តិ- 

សាស្តែ  ក្នុង ករ ចូល រួម បែ កួត 
សុី ហ្គែម កន្លងមក  កម្ពជុា  ធា្លាប់ 
ដណ្តើម បាន ចណំត ់ថា្នាក ់លែខ 
៧  លែខ ៨  និង លែខ ៩  ប៉ុន្តែ បើ 
គតិ ជា មធែយម ភាគ  គ ឺកម្ពជុា មាន 
លទ្ធផល តែមឹ ចណំត ់ថា្នាក ់លែខ 
៨  ក្នងុ តបំន ់អាសា៊ាន ដែល មាន 
១១ បែ តិភូ ចូល រួម  គឺ នៅ ពី លើ 
បែទែស បែុយ៊ ណែ  ឡាវ  នងិ ទមីរ័-  
ខង កើត  ចំណែក  មី យ៉ាន់មា៉ា  
កំពុង បែទាញ បែទង់ គា្នា ជាមួយ 
កម្ពុជា ទៅ តាម បែ ភែទ កីឡា  
ដែល មាន សក្តោនុពល ។ 
លោក  សុខ  អាង  ជា អគ្គ - 

លែខធិករ សហព័ន្ធ កីឡាគុន 
ដាវកម្ពជុា  នងិ ជា អ្នក សកិែសា តាម 
ដាន ពែតឹ្តកិរណ ៍កឡីា  ហើយ ក ៏ 
ធា្លាប់ ជា អតីត នាយក បែសកម្ម 
រង  របស់  NOCC ផងដែរ នោះ  
និយយ ថា ៖« ក្នុង គោល ដៅ 
មហា សន្និបាត អូឡាំពិក កន្លង 
មក  ករ ដាក ់សន្ទសែសន ៍ ដណ្តើម 
មែដាយ របស ់កម្ពជុា  ក្នងុ ចណំត ់
ថា្នាក ់លែខ ៥  ឬ លែខ ៦  មនិ ទាន ់
អាច នយិយ បាន ទែ   ពែះ បញ្ហា 
កវូដី ១៩  ធ្វើ ឲែយ សកម្មភាព កឡីា 
ខក ខន ចែើន» ។ 
លោក បន្ត ថា ៖ «បញ្ហា នែះ  វា 

ទាក ់ទង នងឹ បែភែទ កឡីា  ដែល 
មា្ចាស ់ផ្ទះ  បាន ដាក ់ ហើយ កម្ពជុា  
មាន បែភែទ កីឡា អ្វី   ដែល មាន 
សក្តោនពុល  អាច បែកតួ បែជែង 
ជាមួយ គែ អ៊ីចឹង  កែយ ដឹង 
លទ្ធផលព ី  សុ ីហ្គែម  ឆ្នា ំ២០២១  
នៅ វៀត ណម  ទើប ករវាយ តម្លែ  
និង កំណត់ គោល ដៅ នៅ ឆ្នាំ 
២០២៣ អាច ធ្វើ ទៅ  បាន ដោយ  
គួរ ឲែយ ទុក ចិត្ត» ៕

តារា សម្តេងសេី  
ចមេៀង និង គេរូបំ 

ពេះ កយ ច័ន្ទ  វ័យ 
២៥  ឆ្នា ំ។ រូបថត 

ហុង មិនា 

តារា សេ ីសេស់ ពេះកយ ច័ន្ទ   រាងស្ល៊មី។ រូប ហ្វែសប៊ុក
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