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កីឡាករបាល់ទាត់Messiស៊ុត
គ្រាប់ទី៧០០ត្រាBarcaអស់-
សង្ឃឹមបណ្ដើរៗ...ទំព័រ១៥

ស្ងាត់ៗល្រាចវត្តមានខ្រាមច្រាៀង
នៅទ្រានំថ្មីហ្គាឡាក់សុីណាវ៉ាត្រា
ក្នុងបទដំបូង...ទំព័រ១៣

ព័ត៌មានកីឡាជីវិតកម្សាន្ត

លោកសខេង៖គេះថ្នាក់ចរាចរណ៍
បានថយចុះជាង៥០០ករណីនៅក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០

 ខន សា វិ 

 ភ្នពំៃញ ៈ លោកស ខេងរដ្ឋ មន្តេ ី 
កេសួង មហាផ្ទេ បាន ថ្លេ ង ថា ក្ន ុង   
រយៈពេល ១ ឆមាស ក្នងុ ឆ្នាំ ២០- 
២០  ចនំនួ គេះថា្នាក ់ចរាចរណ ៍  
បាន ថយចុះចនំនួ ៥៥២ ករណ ី
អ្នកស្លាប់ ថយចុះ  ១៧២ នាក់ 

និង រងរបួស ថយចុះ  ៧៧៨  នា ក់ 
បើ បេៀបធៀប រយៈពេល ១ ឆមា ស 
ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នា ំ២០១៩ ខ ណៈ   
ការគោរព ចេបាប ់ចរាចរណ ៍ មាន 
លក្ខណៈ កាន់តេ ល្អបេសើរ ។ 

 លោកស ខេង ដេលជា បេធា ន 
គណៈកមា្មាធកិារ ជាត ិសវុត្ថ ិភា ព 
ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក  បាន បង្ហោះ 

នៅលើ ហ្វេ ស បុ៊ ក កាលពី ថ្ងេ មេសិ ល- 
មិញ ថា ចាប់ពី ថ្ងេទី១  ខេ  មករា 
ដល់ ថ្ងេទី ៣០ ខេមិថុនា គឺមាន 
ករណ ីគេះថា្នាក ់ចរា ចរណ ៍កើត 
ឡើង ចនំនួ  ១៦១៩ លើក ថយ- 
ចុះ ចនំនួ  ២៥% អ្នកស្លាប ់មាន 
ចំនួន៨៦១នាក់ ថយចុះ ១៧ % 
នងិ អ្នក រងរបសួ មាន ចនំនួ២៤ ៤ ៩  

នាក់ ថយចុះ ២៤% ខណៈ ក្នុង 
រយៈពេល ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៩គឺមាន គេះថា្នាក់ ចរា - 
ចរណ ៍កើតឡើង  ចនំនួ  ២១៧១ 
លើកស្លាប ់ចនំនួ ១ ០៣៣ នា ក ់
និង រងរបួស ចំនួន ៣២២៧ នាក់   ។ 

 លោក បន្ត ទៀត ថា ដោយ ឡេ ក 
សមេប់ រយៈពេល ២ ខេ នេ ការ - 

រឹតបន្តងឹ ចេបាប់ ចរាចរណ៍ ផ្លវូ គោ ក  
ពី ខេឧសភា និង ខេមិថុនា ឆ្នា ំ២ ០- 
២០គមឺាន គេះថា្នាក ់ចរាច រ ណ ៍
កើត ឡើង  ៤៥៧  លើក ថយចុះ  
៣៤% ស្លាប់ ២៤១ នាក់ ថយ ចុះ  
៧៩  នាក់ និង រងរបួស ចំនួន  ៧ ៦ ៦  
នាក់ ថយចុះ ២៣% ខណៈ ក្នុង 
រយៈពេល ២ខេ  ...តទៅទំព័រ  ៣

ថេអនុញ្ញាតឲេយ
អ្នកដំណើរខ្លះ
អាចចូលក្នងុ
បេទេសបាន

មីយ៉ាន់មា៉ារកឃើញ
ទាហានមានទោស
ក្នងុការបេពេឹត្តអំពើ-
ពេផេសេបេឆំងរូ៉ហីុងយ៉ា

លោកនាយករដ្ឋមន្តេ៖ី
វិស័យអចលនទេពេយនៅ
កម្ពជុាពេលនេះនៅតេ
មានដំណើរការល្អជាធម្មតា

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពៃញៈ ស្ថាន  ទូត កម្ពុ ជា បេ- 
ចាំ បេទេ ស ថេបា ន អះ អា ង តាម 
រ យៈ សេ ចក្ដី ជូ ន ដំណឹង កា ល ពី 
មេសិល មញិ  ថា រដ្ឋា ភបិា ល   ថេ បាន 
អនុញ្ញាត ឲេយ អ្នក ដំណើរ ជន- 
ប រទេស មួយ ចំនួន អា ចចូ ល បេ- 
ទេស ថេ បាន  ប៉ុន្តេ ពេ លបញ្ច ប់ 
ភា រកិ ច្ច តេ ូវតេឡប់ វិ ញ ភា្លាម។ ការ- 
បេកាស នេះ  សេបពេ ល ដេល ក ម្ព ុជា  
និង ថេ កំពុង ពិភាកេសា ពី លទ្ធ ភាព 
បើក ចេក តាម ពេំដេ ន សំខា ន់ៗ 
ដើ មេបីស មេួ ល ដ ល់ សេ ដ្ឋកិ ច្ច ។  

តាម សេចក្ដី ជូន ដំណឹងកា រ- 
អនុញ្ញាត នេះមា នដូ ច ជា  អ្នកមា ន 
សញ្ជាត ិថេ, អ្នក ដេល ទទលួ បាន 
ការ លើក លេងឬ ជា ករណី ដេល 
នា យក រដ្ឋមន្តេី ...តទៅទំព័រ ៤

កៃុង យ៉ាំង ហ្គោនៈ  យោធា - 
បាន បេកាស កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ 
ថា   មន្តេី យោធា មី យ៉ាន់ មា៉ា ៣ 
នាក់  តេូវ បាន គេ រក ឃើញ ថា 
មាន ទោស ដោយ តុលា ការ 
យោធា មួយ  ដេល បាន សុើប - 
អង្កេត ទៅលើ ការបេពេឹត្ត អំពើ 
ពេផេសេ បេឆងំ ជន ម ូស្លមី រ៉ ូហុងី- 
យ៉ា  នៅ រដ្ឋ រា៉ាក ់ឃនីដេល  ញា ំញ ី
ដោយ ជម្លាះ នោះ ។ 

វិធាន ការ ដ៏ កមេ បេឆំងនឹង 
សមា ជិក យោធា  បាន ធ្វើ ឡើង  
ខណៈ បេទេស ...តទៅទំព័រ ១១

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋមន្តេ ី 
ហ៊នុ សេន បាន មានបេសសន ៍
ថា   ទោះ ប ីជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធ្វើ 
ឲេយ ការ លក់ ផ្ទះ មិន សូវ មាន 
សកម្មភាព ខា្លាងំ កា្លា ដចូ មនុ ប៉នុ្តេ 
វិស័យ អចលន ទេពេយ នៅ កម្ពុជា  
ពេល នេះ នៅ តេ មាន ដណំើរ  ការ 
ល្អ ជា ធម្មតា។

នៅ លើ បណ្តាញ សង្គម ហ្វេស-  
ប៊ុក  ផ្លូវ ការ របស់ លោកកាលពី ថ្ងេ 
អង្គារ  លោក ហ៊ុន សេន  បាន 
សរសេរ     ថា បច្ចុបេបន្ន ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ កំពុង បង្ក ឲេយ មាន ផល ប៉ះ-
ពាល់ មួយ ចំនួន ដល់ សេដ្ឋកិច្ច 
កម្ពជុា  ប៉នុ្តេ លោក សង្កេតឃើញ  
ថា  សកម្ម ភាព នេ ទផីេសារអចលន-  
ទេពេយ មិន បាន ជាប់ គំង នោះ ទេ 
ដោយ បេជាពលរដ្ឋ អាជវីករ ក្នងុ 
បេទេស នៅ តេ បន្ត  ខិតខំ បេឹង- 
បេង ក្នុង មុខ របរ របស់ ខ្លួន ជា 
ធម្មតា។ លោក បន្ត ថា នៅ ក្នុង 
អំឡុង ពេល នេះ ការ លក់ ទិញ 
លក ់ផ្ទះ សមេប ់ស្នាក ់នៅ  អាច 
មិន សូវ ខា្លាំង ដូច ពេល មុន ប៉ុន្តេ 
សមេប់ ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

បៃសាទបាយ័ន
ភ្ញៀវទេសចរជាតិ  និង អន្តរជាតិ  ចូលទសេសនាបេសទបាយ័ន ខេត្តសៀម រាប កាលពីថ្ងេទី ២៩ ខេមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។ រូបថត មិនា

តុលាការពនេយារពេលបន្តសវនាការសំណំុរឿងលោកកឹមសុខា
នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ សលា ដំបូង រាជ- 
ធានី ភ្ន ំពេញ  បាន បន្ត ពនេយារ ពេល 
បន្តសវ នាកា រ សំណំុ រឿង សន្ទដិ្ឋ- 
ភាព ជា មួយ បរទេស របស់  លោក 
កឹម  សុខា បើ ទោះ បីជា មាន 

សំណើ ពី កេុម មេធាវី ការ ពារ 
លោក ក្ដី  ដោយ សរ បារម្ភ រឿង 
កូវីដ ១៩  ខណៈ  សំឡេង  សន្ទនា- 
ចាស ់រវាង លោក កមឹ  សខុា  នងិ 
លោក នាយ ករដ្ឋ មន្តេ ីហុ៊ន  សេន 
តេូវ បាន អ្នក  លេង ហ្វេស ប៊ុក 
យក មក បង្ហោះ ឡើង វិញ  ធ្វើ ឲេយ 

មាន ការ ចាប់ អារ ម្មណ៍។ 
លោក កូយ សៅ  បេធាន កេមុ- 

ជំនំុ ជមេះ សំណំុ រឿង «សន្ទដិ្ឋភាព 
ជាមួ យបរ ទេស» ដេល មាន 
លោក  កឹម  សុខា ជា ជន ជាប់- 
ចោទ បាន សមេច បន្ត ពនេយារ- 
ពេល បន្ត សវនា ការ លើ សំណុំ- 

រឿង នេះ ដោយ យល់ ឃើញ ថា 
ស្ថាន ភាព ឆ្លង ជំងឺ កូវី ១៩ ហាក់  
មិន ទាន់ ធូរ សេល នៅ ឡើយ ។

យោង តាម លិខិត ចុះថ្ងេ ទី ២៣ 
មិថុនា ដេល ជា ការឆ្លើយ តប មក 
សហ មេធាវី ការ ពារ ក្ដី ឲេយ លោក  
កឹម សុខា...តទៅទំព័រ ៦



វ៉ន ដារ៉ា 
ភ្នពំេញៈ លោកចម  ប្រសទិ្ធ  រដ្ឋ-   

មន្រ្ដី  ក្រសួង ឧស្រសា ហកម្ម  វិទ្រយា- 
សាស្ត្រ  បច្ច្រក វទិ្រយា  នងិ នវានវុត្តន ៍ 
បាន ផ្ដួច ផ្ដើម គំនិត ប្រមូល ផ្ដុំ ធន- 
ធាន មនុស្រស ផ្ន្រក វិទ្រយាសាស្ត្រ  
បច្ច្រក  វិទ្រយា  និង នវានុវត្តន៍  ដ្រល 
កំពុង ប្រក ខ្ញ្រក គ្នាបម្រើការ នៅ 
ក្រសងួ  សា្ថាប័ន  សា កល វិទ្រយា ល័យ  
និង វិស័យ ឯក ជន ផ្រស្រង ទៀត  ជា 
ក្រុម ត្រ មួយ  ដោយ ចុះ បញ្ជី សារ- 
ពើ ភណ្ឌ ប្រ មលូ ផ្តុ ំទកុ ជា ខរួក្របាល 
ជាតិ ។ ន្រះ បើ តាម មន្ត្រី នាំពាក្រយ 
ន្រ ក្រសួង ន្រះ  ពី ម្រសិលមិញ។

អ្នក នាំពាក្រយ ក្រសួង ឧស្រសា- 
ហកម្ម  វិទ្រយា សាស្ត្រ  បច្ច្រក វិទ្រយា  
នងិ នវា នវុត្តន ៍ លោក អ៊ុ ំសថុា  ប្រប់    
ពីម្រសិលមិញថា  បច្ចុប្របន្ន  ក្រសួង 
ឧស្រសា  ហកម្ម កំពុង  ប្រជុំ ជាមួយ 
ក្រសងួ នងិ សា្ថាប័ន ពាក់ ពន័្ធ ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ ទៀត ដើម្របី ប្រមូល  ធាតុ- 
ចលូនងិ សកិ្រសា ស្វ្រង យល ់ព ីការ ងារ   
ពាក់ ព័ន្ធ ដើម្របី អាចឈាន ទៅ ធ្វើ- 
សំ ណើ ទៅ   រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ  ធ្វើ- 
បញ្ជី សារ ពើភណ្ឌបង្កើត ក្រុម  ធន- 
ធានមនុស្រស ផ្ន្រក វិទ្រយាសាស្ត្រ   
បច្ច្រក វិទ្រយា និង នវានុវត្តន៍ ន្រះ ។ 

លោក  ថ្ល្រងថា ៖«បច្ចុប្របន្ន ធន- 
ធាន មនុស្រស ទាំង ន្រះកំពុង នៅ 
ប្រក  ខ្ញ្រក គ្នា  តាម សា្ថា បន័  ក្រសងួ  
មន្ទីរ  វិស័យ ឯកជន  ក៏ ដូច ជា នៅ 
ក្នុង អង្គការ ក្រ រាជ រដ្ឋា ភិបាល។  
ធន ធាន មនសុ្រស ទាងំ ន្រះជា គោល-   
ដៅ ដ ៏សខំាន ់ដ្រល រាជ រដ្ឋា ភបិាល  
ក៏ ដូចជា ក្រសួង សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ 
ត្រូវការ សម្រប់ ជួយ លើ ការ- 
សិក្រសា ស្រវ ជ្រវ ផ្រស្រងៗ»។

លោក សុថា ឱ្រយ ដងឹ ថា  ជា ចណំចុ   
ចាប់ ផ្តើម អនុ វត្ត លើ ការងារ ន្រះ  
កាល ថ្ង្រទ២ី៩ មថិនុា  ឆ្នា២ំ០២០  
លោក ចម ប្រសិទ្ធ  បាន ដឹក នាំ 
រៀប  ចជំនំបួ ពភិាក្រសា  ជា មយួ លោក   
ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋ មន្រ្តី ក្រ សួង 
អប់រំ  យុវ ជន  និងកីឡា ដ្រល ជា 
ក្រ សងួ ស្នលូ ន្រ ការ បណ្តុះ បណា្តាល   
ធន ធាន មនសុ្រស គ្រប ់កម្រតិ  ដើម្រប ី
ដណំើរ ការ  ការងារ ប្រមលូ ផ្ដុ ំធន- 
ធាន មនុស្រស ន្រះ ផង ដ្ររ។ 

មន្ត្រី នាំពាក្រយ រូបន្រះ បន្តថា ៖ 
« ឆ្លង កាត ់ការពភិាក្រសា  នងិ ផ្លាស ់ប្តរូ 

យោបល់ ទៅ វិញ ទៅ មក  ក្រសួង 
ទាងំ២ បាន បងា្ហាញ នវូ សារៈ ស ំខាន ់  
ន្រ ការ បណ្តុះ បណា្តាល  ការ គ្រប ់គ្រង  
និង ការអភិ វឌ្រឍ ធន ធាន មនុស្រស 
ផ្ន្រក វិទ្រយា សាស្ត្រ  បច្ច្រក វិទ្រយា  និង 
ការ ច្ន្រប្រ ឌតិ ថ្មីៗ   ហើយ ត្រវូ យក- 
ចិត្ត ទុក ដក់ ចំពោះ ការធ្វើ បញ្ជី 
សារ ពើ ភណ្ឌ មួយ ទុក ជា ធន ធាន 
ខរួ ក្របាល របស ់ជាត ិ ដ្រល បច្ចបុ្របន្ន 
ធន ធាន ទាងំ ន្រះ  នៅ ប្រក ខ្ញ្រក គ្នា  
ហើយ មាន មយួ ចនំនួ កពំងុ បពំ្រញ   
ការងារ ខុស ជំនាញ»។ 

គ្រហទំព័រ របស់ ក្រសួង ទាំង២  
ឲ្រយដងឹថា  ក្រយ កចិ្ចប្រជុ ំ ក្រសងួ 
ទាំង ២ បាន បងា្ហាញ លទ្ធផល ន្រ 

ជំនួប ន្រះ ថា  ជា យន្ត ការ  ក្រសួង 
សា្ថាបន័នងិ ដ្រគ ូពាក ់ពន័្ធ ទាងំ អស ់
ត្រវូ សហការ គ្នា ធ្វើ សមាហរ ណ កម្ម    
ធន ធាន ទាំង នោះ  តាម រយៈ កិច្ច- 
សហ ការ រ វាង សា្ថាប័ន រដ្ឋ ជាមួយ 
សាកល វទិ្រយាលយ័ ជនំាញ  វសិយ័ 
ឯកជន នងិ អង្គការ ក្រ រដ្ឋាភបិាល    
ជា ដើម។ កិច្ច សហការ ន្រះ  ដើម្របី 
ឱ្រយ ប្រកដ ថា  ធន ធាន មួយ ណា 
មាន តម្រវូការ ជាក ់ស្ត្រង  នងិ ក ៏ជា 
មលូ ដ្ឋាន ប្រង ច្រក ធន ធាន ឱ្រយ ត្រវូ 
មុខសញ្ញា ការ ងារ ។ 

ក្រសងួ ទាងំ ២បញ្ជាក ់ថា ៖«ក្នងុ 

នោះ រដ្ឋ ត្រវូ សហ ការ រៀប ចវំ្រទ ិកា 
ឬ សិកា្ខា សាលា នា នា  ដើម្របី ធ្វើជា 
ព្រតឹ្ត ិការណ ៍ជបួ ជុ ំគ្នា ផ្លាស ់ប្តរូ បទ- 
ពិសោ ធឬ ការ ផ្ទ្ររ ចំណ្រះ ដឹង ថ្មីៗ  
រវាង អ្នក បាន ប្រឡូក ក្នុង ការងារ 
ជាក់ ស្ត្រង តាម ចំណ្រះ ដឹង ដ្រល 
ខ្លនួ មាន  នងិ អ្នក ដ្រល ទើប បញ្ចប ់
ការសិក្រសា ជំនាញ ពី សាលា»។ 

លោក សថុា បញ្ជាក ់ថា  នា ព្រល  
ខាង មខុ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំក្រសងួ ឧស្រសា- 
ហក ម្ម  នឹង បន្ត ពិ ភាក្រសា ជាមួយ 
ក្រសួង ផ្រន ការ និង ចុះ សិ ក្រសា   
ស្វ្រង  យល់ តាម សាក ល វិទ្រយា- 
ល័យផ្រស្រងៗ  ដើម្របី ទទួល បាន 
ធាតុ ចូល ថ្មីៗ ថ្រមទៀត ផង ដ្ររ ។

លោក រស ់ សវុាចា  អ្នក នាពំាក្រយ 
ក្រ សួង អប់រំ  យុវ ជន  និង កីឡា 
ថ្ល្រង  ពីម្រសិល មិញ  ថា  ជំនួប ប្រជុំ 
រវាង ក្រសួង ទាំង ២  ឆ្លើយ តប ទៅ 
នឹង គោល នយោ បាយ  STEM 
(Science Technology En-
gineering and Mathemat-
ics) របស់ ក្រសួង អប់រំ ក្នុង ការ-  
ចូល  រួម ពង្រឹង ការ អប់រំ តាម ប្រប 
ឌីជីថលសម្រប់ ចូល រួម អភិ វឌ្រឍ  
ស្រដ្ឋ កិច្ច ឌីជី ថល របស់ កម្ពុជា។

លោក ថ្ល្រង ថា ៖«ក្រ សួង អប់រំ  
យុវជន  និង កីឡា ក្រសួង ឧស្រសា- 
ហ កម្ម  វិទ្រយា សាស្ត្រ  បច្ច្រក វិទ្រយា  
នងិ  នវានវុត្តន ៍ នងិ ក្រសងួ សា្ថា បន័   
ពាក់ ព័ន្ធ កំពុង បន្ត រៀប ចំផ្រន ការ 
ប្រត ិបត្ត ិយោង តាម យន្ត ការ ដ្រល 
បាន សម្រច ក្នុង សា្មារ តី អង្គ ប្រ ជុំ 
សម្រប ់សហការ គ្នា ក្នងុ ការ ស្រង ់
បញ្ជ ីសារ ពើ ភណ្ឌ ប្រមូល ផ្តុ ំមូល- 
ធន មនសុ្រស ដ្រល មាន ជនំា ញ ផ្ន្រក 
វិទ្រយា សាស្ត្រ  បច្ច្រក វិទ្រយា  និង នវា- 
នវុត្តន ៍ សម្រប ់ដើរ តនួា ទ ីជា ឃ្លាងំ 
ចំណ្រះ ដឹង របស់ ជាតិ»៕
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លោកប្រាក់សុខុនអំពាវនាវឲ្រាយអាស៊ាននិងអូ-
ស្ត្រាលីប្រាងុប្រាយ័ត្នចំពោះរលកទី២ន្រាជំងឺកូវីដ១៩

រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ លោក ប្រក ់សខុនុ  
រដ្ឋម ន្ត្រី ការបរទ្រស  បាន អំពាវនាវ  
ឱ្រយ  អាសា៊ាន និង អូស្ត្រលី ប្រុង- 
ប្រយ័ត្ន   ចំពោះ   រលក ទី២ន្រ  ជំងឺ 
កវូដី១៩ ដោយ ត្រវូ បន្ត កចិ្ច ខតិ- 
ខំ ប្រឹងប្រងកមា្ចាត់  ជំងឺន្រះ និង 
សហការ គ្នា ផលិត  ឱសថ និង 
វា៉ាកស់ាងំ  ដើម្រប ីឱ្រយ ប្រជា ពល រដ្ឋ 
ទទួល  បាន ទាន់ ព្រល វ្រលា ។

ការ ថ្ល្រង របស់ លោក  ប្រក់  
សុខុន ធ្វើ ឡើង ក្នុង កិច្ចប្រជុំ 
ពិស្រស រដ្ឋ មន្រ្តី ការ បរទ្រស 
អាសា៊ាន-អូស្រ្តា លី តាម ប្រព័ន្ធ 
វីដ្រអូ ស្តីពី ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ១៩       
កា លពី ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រ មិថុនា។  

បើ តាម ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌ - 
មាន ក្រសួង ការ បរទ្រស កាល- 
ពី ថ្ង្រ ទី ៣០ ខ្រ មិថុនា លោក 
ប្រក់ សុខុន  បាន ថ្ល្រង ថា៖ «អា - 
សា៊ាន និង អូស្ត្រ លី ត្រូវ រក្រសា ការ- 
ប្រុង ប្រយ័ត្ន ជានិច្ច ចំពោះ កា រ- 
ឆ្លង រលក ទី២ ន្រ ជំងឺ រាត ត្របាត 
ន្រះខណៈ ដ្រល បណា្តា  ប្រទ្រស 
ទាំងឡាយ កំពុង ចាប់ ផ្តើម 
រៀបចំ ផ្រនទី បងា្ហាញ ផ្លូវ រៀង ៗ  
ខ្លួន  ដើម្របី បន្ធូ របន្ថយ ការ រឹត- 
បន្តងឹ ចំពោះ ជំងឺ កូវីដ ១៩» ។

លោក   បន្តថា៖ «យើង ទាំង - 
អស់ គ្នា ត្រូវ បន្ត កិច្ចខិត ខំប្រឹង- 
ប្រង បន្ថ្រម ទៀត  ដើម្របី កមា្ចាត់ 
ជងំ ឺរាតត្របាត ន្រះ ជាមយួគ្នា លើ 
គ្រប់ផ្ន្រក ទាំងអស់  ស្របតាម 
ការ ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត រួមគ្នា  នៅ មហា - 
សន្នបិាត សខុភាព ពភិពលោក 
លើកទី ៧៣»។ 

លោក បន្តថា អាសា៊ាន និង 
អសូ្ត្រល ី គរួត្រ សហការគ្នា នៅ 
គ្រប់កម្រតិ  ដើ ម្របី អភិវឌ្រឍ ធ្វើ - 
ត្រស្ត នងិផលតិកម្ម ឱសថ នងិ 
វា៉ាក់សាំង ការពារ សម្រ ប់ ជំងឺ 
រាតត្របាត កូវីដ១៩ ន្រះឱ្រយ បាន 
ប្រកប ដោយ គុណ  ភាព សុវត្ថិ- 
ភាព និង មាន តម្ល្រ សមរម្រយ 
ដោយ ធានាថា ប្រជា  ពលរដ្ឋ 
ដ្រល មាន ស្រចក្ត ីត្រវូ កា រ  អាច 
មាន ឱកាស ទទួល បាន ទាន់ - 

ព្រល  វ្រលា នូវ ឱសថ និង វា៉ាក់ - 
សាំង ទាំងន្រះដោយ គ្មាន ការ-   
រារាំង។

លោក ប្រក់ សុខុន ថ្ល្រង ថា 
អាសា៊ាន  បាន ធ្វើការ យ៉ាង សក ម្ម     
ចាប់តាំងពី ការ ផ្ទុះ  ឡើង ន្រ វិ បត្តិ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ន្រះក្នុង ការ ឆ្លើយ - 
តប ជាសមូហភាពដ្រល មិន ត្រ ឹម-  
ត្រ ធ្វើ ការ ឆ្លើយតប រវាង បណា្តា 
ប្រទ្រស សមាជិក អាសា៊ា ន  
បុ៉ណ្ណោះ ទ្រ បុ៉ន្ត្រ ថ្រម ទំាង ជាមួ យ 
ដ្រគូ ខាងក្រ ទៀត ផង។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«ដំណះ   ស្រ យ  
ដ្រល ប្រកប ដោយ បុរ្រ សកម្ម 
របស់ អាសា៊ាន អាច ផ្ញើ សារ យ៉ា ង - 
ច្របាស់ មួយ ថា នៅ ក្នងុ ព្រ ល មាន 
វិបត្ត ិសហគមន៍ អន្តរជាតិ  ចំា បា ច់ 
ត្រូវបង្កើន ការ សម្របសម្រួល  
នងិ ការ ឆ្លើយតប រមួគ្នា  កដ៏ចូជា 
សាមគ្គី ភាព  ជា អន្តរ ជា តិ»។

ស្រចក្ត ីប្រកាស ព័ត៌មាន បញ្ជា ក់ 
ថា រដ្ឋមន្ត្រ ីការបរទ្រស អាសា៊ាន - 
អូស្ត្រលី  បាន ឯកភាព គ្នា  ធ្វើ 
កិច្ច សហការជាមួយ អង្គការ 
អន្ត រ ជាតិ ពាក់ព័ន្ធ នានា  ជា - 
ពិស្រស អង្គការ សុខភាព ពិភព- 
លោក នងិ សហគមន ៍អន្តរជាត ិ
ដើម្រប ីលើក កម្ពស ់ការ ត្រៀម ខ្លនួ  
និង ការ ឆ្លើយ តប រួមគ្នា  ចំពោះ 
ជំងឺ រាតត្របាត និង ទប់សា្កាត់ ផល- 
ប៉ះពាល់ ក្នុង រយៈ ព្រល វ្រង។ 

ភាគី ទាំង២ បាន ប្ត្រជា្ញាចិត្ត 
ធ្វើការ រមួគ្នា  ឱ្រយ កាន ់ត្រ ជតិស្នទិ្ធ 
បន្ថ្រម ទៀត  ដើម្រប ីអនវុត្ត ឱ្រយ បាន 
ព្រញល្រញ និង ប្រកប ដោយ 
ប្រសិទ្ធភាព នូវ ផ្រនការ សកម្ម - 
ភាព អាសា៊ាន-អសូ្ត្រល ី(២០- 
២០-២០២៤) ដើម្របី កសាង 
ការ ឆ្លើយ តប តំបន់ មួយដ្រល 
អាច កាត់ បន្ថយ បាន នូវ ផល ប៉ះ     - 
ពាល់ លើ វិស័យ សុខា ភិបាល និ ង 
ស្រដ្ឋ កចិ្ចសង្គម ដ្រល បណា្តា ល 
មក ព ីជងំ ឺឆ្លង នងិ ដើម្រប ីគទំ្រ គ្នា 
ទៅវិញ ទៅមក  នៅ ក្នងុ ដំណាក់ - 
កាល ជា សះ ស្របើយ ឡើង វិញ។

លោក ស្រី Hon Marise 
Payne រដ្ឋមន្ត្រី ការ បរទ្រស 
អូស្ត្រលី ត្រូវបាន ដកស្រង់ 

សម្ត ីក្នងុ ស្រចក្តបី្រកាស ព័ត៌ មា ន 
ក្រសួង ការ បរទ្រស អូស្ត្រលី 
កាល ពី ថ្ង្រ ទី ៣០ ខ្រ មិថុនា ថា  
ក្នុង អំឡុង កិច្ចពិភាក្រសា ន្រ កិច្ច - 
ប្រជុ ំន្រះលោក ស្រ ីបាន ប្រកា ស 
ផ្តល់ ថវិកា  ចំនួន ២៣លាន 
ដលុា្លារ ដើម្របជីយួ អាសា៊ាន  ពង្រ ឹង 
សន្ត ិសុខផ្ន្រក សុខភាព  ការ សា្ត រ   
ស្រដ្ឋ កិច្ច និង ស្ថិរ ភាព នៅក្នុង 
តំបន់ របស់ ភាគី  ទាំង២។

លោក ស្រ ីថ្ល្រង ថា៖ «កញ្ចប-់ 
ថវិកា ន្រះ បំព្រញ បន្ថ្រម ទៅ លើ 
ភាព ជាដ្រ គូយុទ្ធ សាស្ត្រ គ្រប់ - 
ជ្រុង ជ្រយ  របស់ អូស្រ្តា លី   
ជាមួ  យអាសា៊ាន ក៏ដូច ជា ការ- 
ងារ ទ្វ្រភាគដី ៏សខំាន ់ ដ្រលបាន 
ដំណើរ ការ ជាមួយ ប្រទ្រស ជិត- 
ខាង នៅអាសុី អាគ្ន្រយ៍ របស់ 
យើង និង ការ ចូល រួម ចំណ្រក 
ដ៏សំខាន់ របស់ យើង ចំពោះ 
កិច្ចខិតខំ ប្រឹង ប្រង ជាសកល  
ដើម្របី ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង នឹង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ »។

លោក គិន ភា ប្រធាន វិទ្រយា - 
សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ  ន្រ 
រា ជប ណិ្ឌត្រយ សភា កម្ពជុា ថ្ល្រង  ព ី
ថ្ង្រ ពធុថា ក្នងុ ក្របខណ័្ឌអាសា៊ាន 
វា អាចជា ម្ររៀន មួយ ល្អ  ដ្រល 
អាសា៊ាន  អាច គ្របគ់្រង ជងំ ឺកវូដី- 
១៩  មាន ប្រសិទ្ធភាព ជាង គ្រ 
បើ ធៀប នឹង តំបន់ ផ្រស្រងៗ ប៉ុន្ត្រ 
ប្រសិន  បើ មាន ការ ធ្វ្រស ប្រហ្រ ស 
វា អាច នឹង មាន រលកទី២ន្រ   
ការ ឆ្លងជំងឺ ន្រះ។  

លោក ថ្ល្រង ថា ការ អំពាវនាវ 
របស់ លោក ប្រក់ សុខុន គឺ ជា 
ការ ពញ្ញាក ់សា្មារត ីក្នងុ ក្របខណ័្ឌ 
តំបន់ អាសា៊ាន  ក៏ដូចជា អូស្ត្រ លី 
ដ្រល ត្រវូ មាន ការ ប្រងុប្រយត័្ន។ 
លោក គិន ភា បាន ថ្ល្រងថា៖ 
«ចំពោះ ប្រទ្រស មួយ ចំនួន 
ដ្រល យក បញ្ហា កវូដី១៩ជាការ- 
សាចទកឹ ដក ់គ្នា ពបីញ្ហា ប្រភព 
ន្រ ការ ឆ្លង អីជាដើម ហ្នងឹ អាហ្ន ឹង 
ខ្ញុ ំយល ់ថា ប្រសនិ បើ យើង នា ំគ្នា 
ឆ្លើយដក់គ្នា  សាចទឹក ដក់ គ្នា 
ពី បញ្ហា ន្រះ  គឺ យើង អត់ អាចរក 
ដំណះ ស្រយ អី បាន ទ្រ»។ 

លោក គិន ភា បាន បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា ៖«អ្វី ដ្រល  ប្រជាជាតិ 
ទាំងអស់ ប្រឈម ហើយ និង 
ខំដុតដ្រដុត ជើង ហ្នឹង គឺ ធ្វើ ម៉្រច 
ផលតិ វា៉ាកស់ាងំ  ថា្នា ំព្រយា បាល ឱ្រយ 
បាន  ហើយ ជា ថា្នា ំព្រយាបាល មយួ 
ដ្រល ប្រទ្រស កពំងុ អភវិឌ្រឍនន៍ងិ 
ប្រទ្រស ដ្រល មាន ការ អភិវឌ្រឍ 
តិចតួច ហ្នងឹគត់ អាច មាន លទ្ធ -  
ភាព ក្នុង ការ ទិញ ដើម្របី ផ្តល់ការ - 
ព្រយាបាល ដល់ ប្រជា ជន របស់ 
ខ្លនួ បាន។ អាហ្នងឹ ជារឿង ដ្រល 
ប្រសើរ»៕

រដ្ឋមន្ត្រាឧីស្រាសាហកម្មផ្តចួផ្តើមប្រាមូលផ្តុធំនធានមនុស្រាស
ផ្ន្រាកវិទ្រាយាសស្ត្រាដ្រាលកំពុងបម្រាើការនៅស្ថាប័នផ្រាស្រាងៗ

លោក បេក់  សុខុន ក្នងុ កិច្ច បេជំុ អាស៊ាន   តាមបេព័ន្ធ វីដេអូ។ រូបថត ក្រសួង ការ បរទ្រស 

បច្ចុប្របន្ន ធនធានមនុស្រស ទាំង ន្រះ កំពុងនៅ ប្រក-  
ខ្ញ្រក គ្នា តាមសា្ថាប័ន ក្រសួង  មន្ទីរ  វិស័យ ឯកជន  ក៏ដូច- 
ជានៅ ក្នុង អង្គការ ក្ររដ្ឋាភិបាល ។ ធនធានមនុស្រស ទាំង 
ន្រះ ជាគោល ដៅដ៏សំខាន់ ដ្រល រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជា 
ក្រសួង សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ត្រូវការ សម្រប់ ជួយ ...



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ ក្រសួងមហាផ្ទ្រកំពុងរៀបចំ
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដីពីនគរបាលជាតិ
ដើម្របីកំណត់អំពីលក្ខន្តកិៈការគ្រប់គ្រង
នគរបាលជាតិបន្ទាប់ពីបានគោលការណ៍
ពីលោកសខ្រងកាលពី១ឆ្នាំមុន។
ប៉ុន្ត្រខ្លឹមសារន្រស្រក្ដីព្រងច្របាប់ន្រះ
ស្ថិតក្នុងការក្រសម្រួល។ន្រះបើតាម
លោកផាតសុផានិតអ្នកនំពាក្រយ
ក្រសួងមហាផ្ទ្រពីថ្ង្រទី៣០ខ្រមិថុន។
បើតាមគ្រហទំព័ររបស់ក្រសួងមហា-

ផ្ទ្រក្រសងួមហាផ្ទ្របានដកឹនំកចិ្ចប្រជុំ
មួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខ្រមិថុន
ក្រមការដកឹនំរបស់លោកប៊នុហនុ
រដ្ឋល្រខាធកិារក្រសងួមហាផ្ទ្រនងិជា
ប្រធានក្រមុការងារនិងលោកចាន់អ៊ាន
រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងនិងជាអនុប្រធាន
និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូប។
លោកប៊នុហនុថ្ល្រងថាក្រមុការងារ

រៀបចំស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្តីពីនគរ-
បាលជាតិត្រវូបានបង្កើតឡើងតាងំពី

ថ្ង្រទ២ី៦ខ្រមនីឆ្នា២ំ០១៩ក្រយ-
ពីទទួលបានគោលការណ៍ពីលោកស
ខ្រងឧបនយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
មហាផ្ទ្រ។ក្រុមការងារន្រះត្រូវពិនិត្រយ
ពិចារណឱ្រយបានគ្រប់ជ្រងុជ្រយដើម្របី
ធ្វើស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ន្រះឲ្រយបានល្អ
ជាពសិ្រសធានឲ្រយបាននវូសង្គតភិាព
ជាមួយនឹងច្របាប់ដទ្រដ្រលពាក់ព័ន្ធនិង
ត្រវូសិក្រសាបន្ថ្រមអំពីបទដ្ឋានគតិយុត្តនិង
បទពិសោធជាមួយបណ្ដាប្រទ្រសក្នុង
តបំន់អសា៊ាននងិប្រទ្រសអសូ្រ្តល។ី
ន្រះបើតាមគ្រហទំព័រក្រសួងមហាផ្ទ្រ។
លោកប៊ុនហុនថ្ល្រងថាប្រទ្រស

អូស្រ្តលីបានជួយនិងផ្តល់ជាបទ-
ពិសោធមួយចំនួនលើការងារន្រះ
ប៉ុន្ត្រទោះជាយ៉ាងន្រះក្តីកម្ពុជាក៏ត្រូវ-
ការបន្តសិក្រសាបន្ថ្រមទៀតជាមួយបណ្ដា
ប្រទ្រសផ្រស្រងៗជាពិស្រសប្រទ្រស
នៅតំបន់អសា៊ានដើម្របីធ្វើយ៉ាងណឲ្រយ
ការរៀបចំច្របាប់ន្រះមានភាពត្រមឹត្រវូ
និងមិនមានប៉ះពាល់ដល់ច្របាប់ផ្រស្រង
ទៀតក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា។

គ្រហទំព័រក្រសួងមហាផ្ទ្របញ្ជាក់
ថា៖ «ស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្តីពីនគរ-
បាលជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំឡើង
មាន១៨ជពំកូ៩០មាត្រដ្រលច្របាប់
ន្រះរៀបចឡំើងក្នងុគោលបណំងដើម្របី
កំណត់អំពីលក្ខន្តកិៈការគ្រប់គ្រងនគរ-
បាលជាតិកម្ពជុាក្នងុការធានការពារ
សន្តសុិខសណ្ដាប់ធា្នាប់សាធារណៈអយុ
ជីវិតសិទ្ធិស្ររីភាពទ្រព្រយសម្របតិ្តសាធា-
រណៈ និងឯកជនដើម្របីបម្រើផលប្រយោ-
ជន៍ប្រទ្រសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ»។
ក្រសួងបន្តថាស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្តីពី

នគរបាលជាតិកម្ពជុាមានវសិាលភាព
ចំពោះនគរបាលជាតិកម្ពុជាគ្រប់រូប
ដ្រលបំព្រញភារកិច្ចទូទំាងព្រះរាជាណ-
ចក្រកម្ពុជាលើកល្រងត្រមានច្របាប់
ដោយឡ្រកផ្រស្រងពីន្រះ។
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍មិនអចសុំការបញ្ជាក់

បន្ថ្រមពីលោកបុ៊នហុននិងលោកចាន់
អ៊ានបានទ្រអពំីសារៈសខំាន់ន្រច្របាប់
ន្រះហើយថាតើហ្រតុអ្វីបានជាច្របាប់
ន្រះទើបត្របង្កើតឡើងនៅព្រលន្រះ។

លោកបា៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្រយាសា្ថាន
ប្រជាធិបត្រយ្រយកម្ពុជាថ្ល្រងថាលោក
ពិបាកនឹងបញ្ច្រញយោបល់អំពីស្រចក្ដី-
ព្រងច្របាប់ន្រះដោយសារត្រលោកមិន-
ទាន់បានអនស្រចក្តីព្រងច្របាប់ន្រះនៅ
ឡើយ។ទោះជាយ៉ាងណលោកថ្ល្រង
ថា៖«ខ្ញុំរំពឹងថាច្របាប់ស្តីពីនគរបាលជាតិ
កម្ពជុានឹងត្រវូបានតាក់ត្រងឡើងដោយ

ឈរលើគោលការណ៍សម្រប់នគរបាល
នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបត្រយ្រយហើយ
ច្របាប់ថ្មីន្រះនងឹកា្លាយជាយន្តការដើម្របី
ពង្រងឹនិងពង្រកីដំណើរការនិងគុណភាព
ការងាររបស់នគរបាលជាតិក្នុងការធាន
ការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធា្នាប់សាធា-
រណៈអយុជីវិតសិទ្ធិស្ររីភាពទ្រព្រយ-
សម្របតិ្តសាធារណៈនិងឯកជន»៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី២ែខកក្កដឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

តពីទំព័រ ១...ដូចគ្នាក្នងុឆ្នាំ២០-
១៩មានគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍
កើតឡើង៦៩០លើកសា្លាប់៣-
២០នក់និងរបួស៩៩៩នក់។
ទំព័រហ្វ្រសប៊ុករបស់លោក

សខ្រងសរស្ររថា៖«តាម
ទិន្នន័យបញ្ជាក់ខាងលើន្រះគឺ
បានបងា្ហាញយ៉ាងច្របាស់ថា
ប្រជាពលរដ្ឋយើងពិតជាមាន-
ការយល់ដឹងនិងបានចូលរួម
គោរពច្របាប់ចរាចរណ៍កាន់ត្រ-
ច្រើននៅព្រលប្រទ្រសជាតិយើង
មានការរកីចម្រើនមានកណំើន
យនយន្តធ្វើដំណើរនិងកំណើន
អ្នកបើកបរក៏ដោយត្រគ្រះថា្នាក់
ចរាចរណ៍មានការថយចុះ»។
លោកសខ្រងស្នើឱ្រយពលរដ្ឋ

បន្តផ្ដល់យោបល់ចំពោះការរឹត-
បន្តងឹច្របាប់ចរាចរណ៍ប្រកបដោយ
នយ័សា្ថាបនដោយលោកក៏បន្ត
ក្រើនរំឭកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់
ដ្រលអនុវត្តភារកិច្ចបម្រើជាតិ
នងិប្រជាជនត្រវូគោរពទៅតាម
ក្រមសលីធម៌វជិា្ជាជវីៈនងិវនិយ័
ឲ្រយបានខា្ជាប់ខ្ជនួដើម្របីកាត់បន្ថយ
និងលុបបំបាត់បាតុភាពអវិជ្ជ-
មានផ្រស្រងៗ។
រដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹង

ច្របាប់ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកដោយ
អនុវត្តតាមអនុក្រឹត្រយថ្មីដ្រល
បង្កើនប្រក់ផាកពិន័យរហូត
ទៅដល់៥ដងបើប្រៀបធៀប
អនកុ្រតឹ្រយចាស់ដោយសង្រឃឹមថា
ការរឹតបន្តឹងប្របន្រះអចនឹង
កាត់បន្ថយគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍
សា្លាប់និងរបួសនៅក្នងុឆ្នាំ២០២០
ន្រះបន្ទាបព់ីមានការកើនឡើង

អ្នកសា្លាប់នងិរបសួយ៉ាងគហំកុ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩។
លោកគង់រតនៈប្រធានវិទ្រយា-

សា្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកសង្ក្រតឃើញថានៅព្រល
ដ្រលមន្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត
ច្របាប់តាមអនកុ្រតឹ្រយថ្មគីមឺានការ-
ផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋ
ស្របព្រលពលរដ្ឋជួបការលំបាក
បង្កឡើងពីផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ
កូវីដ១៩។លោកបន្តថាការថយ-
ចុះចំនួនគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍នៅ
ព្រលន្រះក្រពីបណ្ដាលមកពី
ការរឹតបន្តឹងច្របាប់ចរាចរណ៍ក៏
ដោយសារត្រការធ្វើដំណើររបស់
ពលរដ្ឋមានការធា្លាកច់ុះផងដ្ររ
បន្ទាប់ពីមានការផ្ទះុជំងឺឆ្លងកូវីដ-
១៩។លោកថា៖«សម្រប់ខ្ញុំគឺ
ចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋភា្ញាក់រឭក
ដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានការ-
បង្ខិតបង្ខំឬការប្រើសមា្ពាធជាការ-
ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរទ្រ។យើងចង់ឱ្រយ
ពួកគត់យល់ដឹងថាវាមានសារៈ-
សំខាន់ក្នងុការការពារសុវត្ថិភាព
និងគោរពច្របាប់(ព្រលបើកបរ»។
លោករតនៈចង់ឱ្រយមានការ-

អនុវត្តសកម្មភាពផ្រស្រងទៀត
ក្នងុការរតឹបន្តងឹច្របាប់ចរាចរណ៍
ជាងការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរទៅ
លើពលរដ្ឋ ដូចជាការអប់រំផ្រសព្វ-
ផ្រសាយអំពីច្របាប់ចរាចរណ៍បន្ថ្រម
ទៀតការក្រសម្រលួហ្រដ្ឋារចន-
សម្ព័ន្ធផ្លូវដោយសារផ្លូវមួយ-
ចនំួនពុទំាន់មានសា្លាកសញ្ញាឬ
គនំសូសញ្ញាចរាចរណ៍ត្រមឹត្រវូ
ជាពិស្រសផ្លវូជាតិនៅខ្រត្តដច់-
ស្រយលមួយចំនួនរួមទាំងការ-
រឹតបន្តងឹច្របាប់ឱ្រយបានជាប់ជាប្រចំា
និងប្រកបដោយតមា្លាភាព៕

កិច្ច បេជំុ ស្តពីីការ ធ្វើ សេច ក្ត ីពេង ចេបាប់ គេប់ គេងនគរបាល ជាតិ  ពី ថ្ងេ ១៦  មិថុនា ។ រូបថតក្រសួងមហាផ្ទ្រ

លោកសខេង...
ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពេញៈ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសា-
ពគិ្រះនងិផ្តល់យោបល់កាលពី
ថ្ង្រទី៣០មិថុនបានបើកកិច្ច-
ប្រជុំប្រចំាខ្រដើម្របីវាយតម្ល្រប្រសិទ្ធ-
ភាពការងារក្នងុរយៈព្រល១ខ្រ
របស់ខ្លនួខណៈលោកចាន់យ៉្រត
ប្រធានប្តរូវ្រនប្រចំាខ្រមិថុនមកពី
គណបក្រសនគរប្រជាធិបត្រយ្រយ
បារម្ភពីការមិនសហការរបស់
មន្ត្រីថា្នាក់ក្រមជាតិបន្ទាប់ពី
សមាជិកមា្នាក់ក្នុងសា្ថាប័នន្រះ
ត្រូវបានដកពីតំណ្រង។
លោកឈឹមផលវរុណប្រ-

ធានល្រខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុម-
ប្រកឹ្រសាពិគ្រះនិងផ្តល់យោបល់
បានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថា កិច្ច-
ប្រជំុដ្រលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការ-
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីន្រះគឺដើម្របីពនិតិ្រយ
ពីសកម្មភាពរបស់សមាជិកឧត្តម-
ក្រមុប្រកឹ្រសានីមួយៗបន្ទាប់ពីបាន
ចុះបពំ្រញការងាររបសខ់្លួនក្នងុ
រយៈព្រល១ខ្រ។លោកបន្តថា
ក្នងុកិច្ចប្រជំុនោះក៏មានការផ្ទៀង-
ផា្ទាតរ់បាយការណថ៍វកិាប្រចាំខ្រ
និងគុណសម្របត្តិគុណវិបត្តិរបស់
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្រសាផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«លទ្ធផល

គឺសម្រចបានទៅតាមការយល់-
ឃើញរបស់ប្រតិភូគណបក្រស
នីមួយៗលើការងាររបស់ខ្លួន។
យើងប្រជុំដើម្របីវាយតម្ល្រទៅ
លើការងាររបស់យើងហើយ
យើងត្រូវបងា្ហាញការគោរព
ទៅតាមឆន្ទានុសទិ្ធិរបស់គណ-

បក្រសនីមួយៗ»។
យ៉ាងណក្ដីលោកចាន់យ៉្រត

ប្រធានប្តូរវ្រនប្រចាំខ្រមិថុន
ន្រឧត្តមក្រមុប្រកឹ្រសាពគិ្រះនងិ
ផ្តល់យោបល់មកពីគណបក្រស-
នគរប្រជាធិបត្រយ្រយបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រអងា្គារថា
បន្ទាប់ពីសមាជិកមា្នាក់ន្រសា្ថា-
ប័នន្រះត្រូវបានដកពីតំណ្រង
មកសកម្មភាពន្រការចុះមូលដ្ឋាន
របស់សមាជិកន្រឧត្តមក្រុម-
ប្រឹក្រសាគឺហាក់មិនទទួលបាន
កិច្ចសហការពីអជា្ញាធរមូល-
ដ្ឋានទ្របើទោះជាមានលិខិត-
ប្រសកកម្មក៏ដោយ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ថ្ង្រ-

មួយនៅព្រលខ្ញុំចុះទៅបន្ទាយ-
មានជយ័មានអភិបាលរងខ្រត្ត
ខ្ញុំមិនបញ្ច្រញចំឈ្មាះទ្រគត់
ថា(និយយមកកាន់លោក)
ឯកឧត្តមចុះមកប្រយ័ត្នខ្លនួដូច
លោក វីល្លៀម [សុវណ្ណ វឌ្រឍ-
នសាបុ៊ង]ដ្រលមានការទិតៀន
ខ្លះពីសំណក់អជា្ញាធរ។ប៉ុន្ត្រ
ឧត្តមក្រមុប្រកឹ្រសាមិនខ្វល់ពីបញ្ហា
ន្រះទ្រយើងនៅត្រចុះធ្វើសកម្ម-
ភាពបន្តទៀតដើម្របីសន្តិភាពហើយ
យើងមិនម្រនចុះទៅកាត់ក្តីទ្រ
គឺយើងចុះទៅស្វ្រងរកតម្រុយ
ដើម្របីធ្វើរបាយការណ៍ដក់ជូន
សម្ដ្រចឲ្រយលោកអ្នកកាត់ក្តី»។
ក្នុងនមប្រធានប្តូរវ្រនប្រចាំ

ខ្រមិថុនលោកចាន់យ៉្រត
ស្នើដល់លោកនយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រនសូមធានដល់
សកម្មភាពស្របច្របាប់ដូចបាន

ច្រងក្នុងច្របាប់ដ្រលបានផ្តល់
ភារកិច្ចដល់សមាជិកន្រឧត្តម-
ក្រុមប្រឹក្រសាពិគ្រះនិងផ្តល់-
យោបល់គ្រប់រូបបានបំព្រញ
ការងាររបស់ខ្លនួដោយមានកចិ្ច-
សហការពីមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថា្នាក់
ដើម្របីបានចូលរួមបម្រើផលប្រ-
យោជន៍សង្គមផងដ្ររ។
លោកស្រងសុខ្រងប្រធាន

គណបក្រសសញ្ជាតិកម្ពុជាបាន
ប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ពីថ្ង្រ៣០មថិនុ
ថាក្នងុកចិ្ចប្រជុំនោះគណបក្រស
នីមួយៗបានលើកពីសកម្មភាព
ចុះមលូដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្របីប្រ-
មូលរបាយការណ៍ដក់ជូនលោក-
នយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រន។
លោកបានបន្តថាដោយសារ

វបិត្តិន្រជងំឺកូវដី១៩ជាពសិ្រស
ដើម្របីគោរពតាមគោលការណ៍
ន្រការរក្រសាគមា្លាតរបស់ក្រសងួ-
សុខាភិបាលបានធ្វើឲ្រយសកម្ម-
ភាពន្រការចុះមូលដ្ឋានរបស់
គណបក្រសលោកជួបប្រទះនូវ

បញ្ហា។រីឯករណីជម្លាះដីធ្លីក៏
ហាក់មិនសូវបានលើកឡើងក្នងុ
អង្គប្រជុំនោះដ្ររដោយលោក
អះអងថាគណបក្រសរបស់លោក
ហាក់មិនសូវទទួលបានពាក្រយ-
បណ្តឹងដូចកាលពីមុនទ្រ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«នៅ

ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្រសា
ន្រះប្រសិទ្ធភាពអត់មានខុស-
ប្ល្រកពីខ្រមុនៗទ្រក្នងុការបញ្ច្រញ-
យោបល់របស់ឧត្តមក្រមុប្រឹក្រសា
នោះ។យើងបានលើកយោបល់
ក្នុងន័យសា្ថាបននិងក្នុងន័យ
ត្រង់ទៅត្រង់មកដើម្របីរកដណំោះ-
ស្រយ។កិច្ចន្រះគឺដំណើរការ
ដូចធម្មតា»។
ទោះយ៉ាងណលោកស្រង

សុខ្រងបានលើកឡើងពីផល-
វិបាកដ្រលលោកបានជួបប្រទះ
កន្លងមកនៅព្រលចុះទៅស្រវ-
ជ្រវនៅតាមមូលដ្ឋានមួយ-
ចំនួនប៉ុន្ត្រពុំមានកិច្ចសហការ
ពីមន្ត្រីថា្នាក់ក្រមជាតិ៕

កេសួងមហាផ្ទេកំពុងរៀបចំសេចក្តីពេងចេបាប់ស្តីពីនគរបាលជាតិ

កេមុបេកឹេសាពិគេះនិងផ្ដល់យោបល់បេជំុវាយតម្លេការងារ

កិច្ចបេជំុកេមុបេកឹេសាពិគេះ និងផ្ដល់យោបល់ ពីថ្ងេ៣០ មិថុនា  ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក
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ថៃអនុញ្ញាតឲៃយអ្នកដំណើរខ្លះ...
តពីទំព័រ ១...អនុញ្ញាត  ឬ  

អ ញ្ជើញ ចូល មក បៃទៃស ,អង្គ- 
ទូត  មន្តៃ ីកុងសុ៊ល, តំណាង អង្គ- 
ការ អន្តរ ជាតិ  ឬ តំណាង រដា្ឋាភិ- 
បាល និង ស្ថាប័ន បរទៃស ដៃល 
មក  បំពៃញ បៃស កក ម្ម នៅ ថៃ, 
អ្នក ដឹក ជញ្ជនូ ទំនិញ ។បុ៉ន្ដៃ ពៃល 
បញ្ចប ់ភារ កចិ្ច តៃវូ ចៃញព ីថៃ វញិ 
ភា្លាម រីឯ អ្នក បញ្ជា យា ន យ ន្ត  ដៃល 
មាន ភាព ចំាបា ច់ បំផុត តៃវូ កំណត់ 
ពៃល វៃលា ឲៃយបា ន ចៃបាស់ លាស់។ 
   សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង បន្ត ថា  
ក្ន ុងនោះ  ក៏មា ន ជន បរ ទៃស ដៃល 
ជា ភរិយា  ឬ ស្វាមី ជា  ជ នជាតិ 
ថៃ ពៃ ម ទាំង ឪ ពុក មា្ដាយ  ឬ កូន 
របស់ គាត់, សិសៃស  និង និសៃសិត 
បរទៃ ស ដៃល សិកៃសា នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ថៃ,ជន បរ ទៃស ដៃល 
មាន ភាពចាំ បា ច់ តៃូវ ចូល មក 
ពៃយាបាល ជំងឺ និង អ្នក អម ដំណើរ 
ផ ងដៃ រ។ ប៉ុន្ដៃ មិ នមៃន ករណី 
ចូលម ក ពៃយាបាល  ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
នោះ ទៃ។ 

សៃប ពៃល ជាមួ យ នៃះ ដៃ រ 
កា ល ពី ថ្ងៃ៣ ០ ខៃមិ ថុនា  មន្តៃី  
ក ម្ពជុា និង ថៃបា ន ជួប ពិភា កៃសា ព ី
លទ្ធភា ព បើក ចៃក ពៃដំៃ ន អ ន្ដរ- 
ជាតិ សំខា ន់ៗឡើ ង វិញនៅ តា ម 

ពៃដំៃន  នៃ បៃទៃស ទាងំ ២ ដើ មៃបី 
ទមា្លាយ ភាពជា ប់គំា ង ផ្នៃក សៃដ្ឋ- 
កិ ច្ចដោ យ សរ ការ រឹ តប ន្តងឹ  ការ -  
ឆ្លងដៃ ន  ដើមៃបីប ង្ការ  ការ រីក រាល- 
ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩។ 

កិច្ចពិ ភា កៃសា នៃះ ធ្វើ ឡើ ងរវា ង 
បៃតិភូ កម្ពជុា ដឹក នំា ដោយ លោក  
អ៊ូ ក  សោភ័ ណ ឯក អគ្គ រាជ ទូ ត  
កម្ពុ ជាបៃចាំ បៃទៃស ថៃ  និង 
បៃតិភូ ធុរជន  ថៃ ដឹក នាំ  ដោយ 
លោក ឆ  នី ត ចាន់ ឆៃ ណា រ៉ុង  
បៃធាន  កៃុម បៃឹកៃសា ធុរ កិច្ច ថៃ-
កម្ពជុា  នៅ ស្ថាន ឯកអគ្គ រាជ ទតូ 
កម្ពុជា ក្នុង ទី កៃុង បាង កក ។

មន្តៃី ស្ថាន ទូត កម្ពុជា សុំ មិន- 
បញ្ចៃញ ឈ្មោះមា្នាក់  បៃចាំ បៃ- 
ទៃ ស ថៃ  កាល ព ីមៃសលិ មញិ បាន 
បដិ សៃធ ការ ធ្វើ អតា្ថាធិ បៃបា យ 
ជំុវិញ កិច្ច បៃ ជំុ ពិ ភាកៃសា នៃះដោ យ 
លោក អះអា ង ថា លោ ក មិន បាន 
ចូ លរួ ម ក្នុង កិច្ច បៃជុំ  ដៃល មិន 
អាច និយាយ ពី លទ្ធផល  បៃ ជុំ 
នៃះ  បាន។

ប៉ុន្តៃតា ម ហ្វៃ ស ប៊ុ ករ បស់ 
ស្ថានទូ ត កម្ពជុា បៃចំា នៅ បៃទៃស  
ថៃ បាន ឲៃយ ដឹង ពី មៃសិលមិ ញ ថា 
ជំនួប នោះ គឺដើ មៃបីលើក សំណើ 
ទៅ បៃមុខ  រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា-

ថៃដើ មៃបី បើក ចៃក អន្ដរ ជាតិ 
ប៉ោយ ប៉ៃត -ខ្លង  លឹក ស្ថិ តនៅ 
ច នោ្លាះ ពៃ ំ  ទល់ ខៃត្ត បនា្ទា យមា ន- 
ជយ័ (កម្ពជុា)ន ិង ខៃត្ត សៃះកៃវ 
(ថៃឡ ង់ ដ៍)សមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃ ស- 
ច រ កម្ពុជា ដៃល  តៃូវការ មក 
ពិនិតៃយ ជំងឺនៅ ថៃ និង ធុរជន ថៃ 
ដៃ ល តៃូវ  កា រ ចូ ល ម ក វិនិ យោគ 
នៅ កម្ពុជា ដោយមាន  កំណត់ 
ចំនួន ក្នុង ១ថ្ងៃ ។

ស្ថានទូ ត កម្ពុជា បន្ត ថា បៃ - 
សិ ន បើ គមៃ ង ខាង លើ  ទទួល 
បាន ជោគ ជ័ យ ភា គី ទាំង២  ក៏  
នឹងដា ក់ សំណើទៅ កាន់ បៃមុខ 
រដា្ឋា ភិ បា ល  ដើមៃបី សុំ បើក ចៃក 
អន្តរ ជាត ិផៃសៃងៗ ផង ដៃ រ ដ ូច ជា 
ចៃក អន្តរ ជាតិ អូរ ស្មោច់ (ខៃត្ត  
ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ) និង ចុង ជាំ 
(ខៃត្ត សុ រិន្ទ  ) ,ចៃក អន្តរ ជាតិ ដូង 
(បាត់ ដំបង)និង ឡៃ ម (ច័ន្ទបុ៊ រី) 
និង ចៃក អន្តជាតិ ចំា យាម(កោះ - 
កុង)និង ហាត ឡៃ ក(តៃត)
ជាដើម។ល។ដើមៃបី ជំរុញ លំហូរ- 
ទៃស ចរ ណ៍ និង ពាណិ ជ្ជ កម្ម  
ទៃ្វ ភាគី  សំដៅ ស្តារ ឡើង វិញ នូវ 
ចរន្ត សៃដ្ឋ កិច្ច នៃ បៃទៃស ទំាង២។

មន្តៃ ីស្ថានទ ូត ថៃ បៃចា ំកម្ពជុា 
ពី មៃសិល មិញ  មិន អាច ទាក់ ទង 

សុ ំការប ញ្ជាក ់ ជុវំញិ ការពភិា កៃសា  
ពី លទ្ធ ភាព បើក ចៃក ពៃំដៃន  
អ ន្ដ រ ជា តិសំខាន់ ៗ ឡើង វិ ញ នៃះ  
បាន ទៃ ។

 ប៉ុន្ដៃ  តាម សរព័ ត៌មា ន XIN 
HUANE Tចៃញ  ផៃសាយ  កាលពី  
ថ្ងៃទី ២៩ ខៃ មិថុ នា  បាន ដក- 
សៃង ់សម្ដ ីលោក Thawee sil p  
V i s a n uy ot hi n  អ្ន ក នាំពា កៃយ  
ម ជៃឈ ម ណ្ឌល គៃប់គៃ ង ស្ថាន- 
ការណ៍  កូវីដ១៩(Center for 
COVID-19Situation 
Administration(CCSA))

ដៃល មា ន លោ ក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី
ថៃ បៃ យុធ ចាន-អូ ចា ជា បៃ- 
ធាន  បា នឲៃយ ដឹង ថា CC SA បាន 
សមៃច បើក ចៃកពៃំ ដៃន អន្តរ- 
ជាតិ  ៣៧ ចៃក  ជាប់  ជាមួ យ 
បៃទៃ ស ម ីយា៉ោន ់មា៉ោ ឡាវ កម្ពជុា 
និង មា៉ោ ឡៃសុី។ 

បើតា ម CC SA ក្ន ុងនោះ ចៃក 
ជាប ់ជាមយួ  ឡាវមាន ចនំនួ ១៤ 
ចៃ ក , មី យា៉ោន់  មា៉ោ ចំនួន ៨ចៃ ក, 
កម្ពុ ជាមាន ចំនួន ៧ចៃ ក និ ង៨ 
ចៃ កជា ប់ ជាមួ យ មា៉ោឡៃសុី ។

 យោង តាម ទនិ្ននយ័ ព ីកៃសងួ 

ពាណិ ជ្ជ ក ម្ម ថៃ  ក្នុង រ យៈពៃ ល 
៤ខៃ  ដបំងូ នៃ ឆ្នានំៃះ កា រដោះដរូ 
ពាណិជ្ជ ក ម្ម ទ្វៃភា គី កម្ពុជា- ថៃ 
ស  មៃ ច បាន ទឹកបៃ ក់  ៣,១ 
ពាន់លាន ដុលា្លា រ កើ នឡើ ង 
១៨,៣ ភាគ រយ  ធៀប រយៈ- 
ពៃល ដូច គា្នា ក្នងុ ឆ្នា២ំ ០១៩។  
ក្នងុនោះ ការ នំា ចៃ ញ  រប ស់ កម្ព ុជា 
ទៅ ថៃ មាន ទឹក បៃក់ ៦៨៧លា ន 
ដលុា្លារ កើ នឡើ ង១ ០៦ ភាគ រ យ 
ចំ ណៃក ការនាំ ចូល មាន ទឹក-
បៃក់  ២,៤ ពាន់លា ន ដុលា្លារ  
កើន ឡើង  ៥,៦ ភាគ រយ ៕ 

ជំនួបពិភាក្សាពីការបើកច្កពំ្ដ្នរវាងមន្ត្ទូីតកម្ពជុានិងភាគីថ្នៅកុ្ងបាងកកថ្មីៗ ន្ះ។ រូប ស្ថានទូតកម្ពុជា



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងការងារ និង
បណ្តុះបណ្តាលវជិ្ជាជវីៈបកស្រយ    
ថារោងចក្រសហគ្រសដ្រល
ឈានដល់ការបិទដំណើរការ
ទាំងស្រុងដោយសារទទួលរងពី
ជងំឺរាតត្របាតកូវដី១៩នឹងមនិត្រវូ
ទទួលកាតព្វកិច្ចទូទាត់«ប្រក់-
សោហ៊ុយជំងឺចិត្ត»និង«ប្រក់-
បណំច់ទទូាត់ជសួការឲ្រយដណំងឹ
មុន»ជូនកម្មករនោះទ្របន្ទាប់ពី
បានព្រយាយាមដោះស្រយវបិត្តិន្រះ   
តាមរយៈវិធានការស្របច្របាប់។
ការបកស្រយន្រះដើម្របីឆ្លើយ-

តបទៅកាន់សមាគមរោងចក្រ
កាត់ដ្ររនៅកម្ពុជ(GMAC)
ដ្រលបានស្នើឲ្រយក្រសួងការងារ
បកស្រយអពំីការទទូាត់«ប្រក-់
សោហ៊ុយជំងឺចិត្ត»និង«ប្រក់-
បណំច់ទទូាត់ជសួការឲ្រយដណំងឹ
មុន» ដ្រលមានច្រងក្នុងមាត្រ
៨២មាត្រ៨៧ថ្មីនងិមាត្រ៩១
ថ្មីន្រច្របាប់ស្តីពីការងារ។
យោងតាមលខិតិដ្រលក្រសងួ

ការងារនងិបណ្តុះបណ្តាលវជិ្ជាជវីៈ   
បានផ្ញើទៅកាន់ប្រធានGMAC
កាលពីថ្ង្រទី២៩មិថុនបានឲ្រយ-
ដងឹថាអនលុោមតាមមាត្រ៧១

ន្រច្របាប់ស្តីពីការងារ ការលំបាក
ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច ឬការលំបាក
ជពិស្រសណមួយដ្រលនំឲ្រយ
ព្រយួរសកម្មភាពសហគ្រសមិន
លើសពី២ខ្រគឺជមូលហ្រតុដ្រល   
ច្របាប់អនុញ្ញាតឲ្រយមានការព្រយួរកិច្ច-
សន្រយាការងារក្រមការត្រួត-
ពិនិត្រយរបស់អធិការកិច្ចការងារ។
លខិតិបន្តថាក្នងុនយ័ន្រះផល-

វិបាកផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរ
នៅតាមបណ្តារោងចក្រសហគ្រស   
មួយចំនួនក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ
កាតដ់្ររផលតិស្រប្រកជើងផលតិ-
ផលធ្វើដំណើរ និងកាបូបដ្រល
កើតឡើងដោយផ្ទាល់ពីការរាល-
ដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩ នៅទូទំាង
សកលលោកក៏ជមលូហ្រតុដ្រល  
អាចចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវក្នុងការ-
រំលាយកចិ្ចសន្រយាការងារបន្ទាបព់ី
ព្រយួរកិច្ចសន្រយាការងារផងដ្ររ។
លោកអ៊ុកចាន់ធូ ប្រធាន

នយកដា្ឋានអធិការកិច្ចការងារន្រ
ក្រសងួការងារនងិបណ្តុះបណ្តាល-   
វជិ្ជាជវីៈបញ្ជាកក់្នងុលខិតិថាដោយ- 
សារព្រលន្រះមានរោងចក្រមួយ-
ចំនួនបានរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ
កវូដី១៩ដ្រលជហ្រតុនំឲ្រយមាន
ការលុបចោលការបញ្ជាទញិទាងំ
ស្រងុ។ការផ្អាកមនិទទលួយកនវូ

ទំនិញដ្រលបានផលិតរួចហើយ
ទាំងអស់និងការដ្រលមិនទូទាត់
ប្រក់តាមកិច្ចសន្រយាទិញលក់។
លោកបន្តថាផ្អ្រកតាមសា្មារតីន្រះ  

ការទាមទារសោហ៊ុយជំងឺចិត្តគឺ
មនិអាចអនវុត្តចពំោះការរលំាយ
កិច្ចសន្រយាការងារដោយមូល-
ហ្រតុត្រឹមត្រូវដូចខាងលើនោះ
ទ្រ។ចំណ្រកសោហ៊ុយជំងឺចិត្ត
នងិប្រក់បណំច់ទទូាត់ជសួការ- 
ឲ្រយដំណឹងមុនក៏មិនត្រូវអនុវត្ត
នោះដ្ររ ក្នុងករណីន្រការបិទ
សហគ្រសគ្រឹះសា្ថានស្របតាម- 
លក្ខខណ្ឌដ្រលត្រូវបានកំណត់។
លោកថា៖«ក្នងុសា្ថានភាពវបិត្តិ

ធ្ងនធ់្ងរដ្រលកើតឡើងដោយសារ
ការរកីរាលដាលជសកលន្រជងំឺ
កូវីដ១៩ន្រះសោហ៊ុយជំងឺចិត្ត
នងិប្រក់បណំច់ទទូាត់ជសួការ-
ឲ្រយដំណឹងមុនមិនត្រូវអនុវត្ត
ចពំោះរោងចក្រសហគ្រសដ្រល  
ឈានដល់ការបិទដំណើរការ
រោងចក្រសហគ្រសទាំងស្រុង
បន្ទាប់ពីបានព្រយាយាមដោះស្រយ   
វបិត្តិន្រះតាមរយៈវធិានការស្រប-
ច្របាប់ននរមួទាងំការព្រយរួកចិ្ចសន្រយា 
នងិឬការរំលាយកចិ្ចសន្រយាការងារ 
របស់កម្មករនិយោជិតរួចមក»។
លោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គល្រខា-

ធិការរង GMAC ពីម្រសិលមិញ

ថ្ល្រងថាទោះរដា្ឋាភបិាលនងិភាគី
និយោជកយល់ច្របាស់នូវបញ្ហា
ប្រឈមផ្ន្រកហរិញ្ញវត្ថុរបស់កម្មករ    
ក្នងុបរបិទន្រវបិត្តជិសកលដ្រល
បណ្តាលមកពីការរាលដាលន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ កម្ពុជត្រូវ
ប្រកាន់ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍និង
បទប្របញ្ញត្តិន្រច្របាប់ដ្រលមានជ
ធរមានដ្រលធានផ្តល់ភាពត្រមឹ- 
ត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដល់គ្រប់ភាគី។
លោកថា៖«ជមួយគ្នាន្រះដ្ររ

ការបំភ្លឺរបស់ក្រសួងការងារ និង
បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខាងលើ
មិនម្រនជស្រចក្តីសម្រចថ្មីនោះ
ទ្រ។ប៉នុ្ត្រគជឺការបញ្ជាក់ឲ្រយកាន់ត្រ 
ច្របាស់នូវការប្រតិបត្តិតាមគោល- 
ការណ៍និងបទប្របញ្ញត្តិន្រច្របាប់
ដ្រលកំពុងមានជធរមាន»។

 លោកបា៉ាវសុីណ ប្រធាន
សហជីពចលនកម្មករចាត់ទុក
ស្រចក្តសីម្រចរបស់ក្រសួងការ-
ងារ  នព្រលចុងក្រយន្រះគ្មាន
តមា្លាភាពចពំោះកម្មករ។លោកថា
មនិម្រនមានត្រនយិោជកនោះទ្រ
ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដោយវបិត្តិ
កូវដី។ក្រសងួការងារគរួត្របង្កើត
កិច្ចពិភាក្រសារវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធ  មុន
សម្រចដកអត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ
ដ្រលកម្មករនឹងទទួលបាន។

លោកសុីណបញ្ច្រញទស្រសនៈ
ចង់ឲ្រយភាគីនិយោជក បងា្ហាញពី
ផលប៉ះពាល់ដ្រលបណ្តាលមកពី
ជងំឺកវូដីដោយគ្មានការបញ្ជាទញិ
នងិមនិមានការទូទាត់ប្រក់ពីអ្នក- 
បញ្ជាទិញឲ្រយបានច្របាស់ថាមាន
ផលប៉ះពាល់ប៉នុណ?ចៀសវាង
យកល្រសក្នងុនយ័ក្រងចំណ្រញ
ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«យើងចងឲ់្រយ

មានតមា្លាភាពព្រះថាគ្រប់យា៉ាង
វាបញ្ហាផលប៉ះពាល់កាន់ត្រ
ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកម្មករហើយ។
មកដល់ម៉ាងន្រះ យើងមិនមាន
របាយការណ៍ណជក់លាក់ថា
GMACបានបងា្ហាញ[ពីផលប៉ះ-
ពាល់]ប៉ុន្មាននោះទ្រ។យើងចង់
ឃើញរបាយការណ៍ន្រះទាំង-
អសព់ីរោងចក្រដ្រលមានផលប៉ះ- 
ពាល់ហ្នឹង ដើម្របីយើងជជ្រកគ្នា
ហើយសហជពីកម៏ានសមត្ថភាព
របស់ខ្លនួក្នងុការទាកទ់ងជមយួ
អ្នកបញ្ជាទិញន្រះដូចគ្នាដ្ររ»។
លោកថានៅព្រលក្រសងួការងារ

ផ្តល់លទ្ធភាពខា្លាងំដល់ភាគីនយិោ- 
ជកគពឺកួគ្រនងឹមានឱកាសកាន-់ 
ត្រច្រើនយកហ្រតុផលបញ្រឈប់
កម្មករនិងគ្រចច្រញពីការទូទាត់
អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មករ៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី២ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ឃុត សុភចរិយា

ពេះវិហារៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
កសិកម្មរកុា្ខាប្រមាញ់នងិន្រសាទ  
លោកវ្រងសាខុន អះអាងថា
ការបាត់បង់ព្រឈើនិងប្រព័ន្ធ
បរិសា្ថានព្រឈើ បូករួមទំាង
ការប្រើជីនិងថា្នាំពុលកសិកម្ម
លើសកម្រតិការជកីយករ៉្រការ-
ពង្រកីវសិាលភាពទីប្រជុជំនធំៗ 
ជពសិ្រសការប្រប្រលួអាកាស-  
ធាតុបានធ្វើឲ្រយធា្លាក់ចុះន្រគុណ-
ភាពដីដ្រលនំឲ្រយមានការថយចុះ  
នូវផលិតភាពស្រដ្ឋកិច្ចន្រដីស្រ
ចមា្ការវាលស្មានិងព្រឈើ។
លោករដ្ឋមន្ត្រី ថ្ល្រងប្របន្រះ

ក្នុងពិធីប្ររព្ធទិវាពិភពលោក
ប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងការធា្លាក់ចុះ
គុណភាពដីនិងគ្រះរាំងស្ងួត
ឆ្នាំ២០២០ ដ្រលត្រូវបាន-
ប្ររព្ធឡើងកាលពីថ្ង្រទី៣០
ខ្រមនីនៅភមូិកពំតឃុំរហស័
ស្រុករវៀង ខ្រត្តព្រះវិហារ
ក្រមប្រធានបទ «ការផលិត
និងប្រើប្រស់ ស្របៀងអាហារ
ចំណីសត្វ និងសរស្រអំបោះ
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព»។
លោកថ្ល្រងថា កម្ពុជគឺជ

ប្រទ្រសហត្ថល្រខីន្រអនុសញ្ញា

សហប្រជជតិទប់សា្កាត់រហោ-
ឋានកម្ម ឬឱនភាពដី នៅថ្ង្រ 
ទី១៥ខ្រតុលា ឆ្នាំ១៩៩៤។
ក្រសងួកសកិម្មរកុា្ខាប្រមាញ់នងិ
ន្រសាទ មានកាតព្វកិច្ចចូលរួម
នងិសហការជមយួពភិពលោក
អនុវត្តសកម្មភាពននដ្រល
មានច្រងក្នុងអនុសញ្ញាន្រះ
ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងឬទប់សា្កាត់
រហោឋានកម្ម ឬការធា្លាក់ចុះ
គុណភាពដីយា៉ាងព្រញល្រញ
និងខា្ជាប់ខ្ជួន ក្នុងបំណងចម្របង
ថ្ររក្រសាបរិសា្ថាន ជីវចម្រុះ និង
ធនធានធម្មជតិ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ដីគជឺផ្ន្រក

មួយន្រអាយុជីវិតរបស់មនុស្រស
សត្វនិងរកុ្ខជតិ។មានដីប្រកប- 
ដោយគណុភាពទើបការអភវិឌ្រឍ
វិស័យកសិកម្មមានចីរភាពនិង
នរិន្តរភាពធានបាននវូសន្តសិខុ-
ស្របៀង កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
និងការបន្រសាំទៅនឹងឥទ្ធិពលន្រ
ការប្រប្រួលអាកាសធាតុ»។
បើតាមប្រសាសន៍លោកវ្រង

សាខនុបច្ចបុ្របន្នកណំើនប្រជជន   
នៅទទូាងំសកលលោកបានធ្វើ-
ឲ្រយតម្រូវការដីកសិកម្មដើម្របី
ផលិតស្របៀងអាហារចំណីសត្វ
និងសរស្រអំបោះមានការកើន-

ឡើងរហូតដល់៧០%និងកំពុង
ធ្វើឲ្រយជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្រស
ជង២៥០លាននក់ទទួលរង
នូវផលប៉ះពាល់យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
តាមរយ:ការធា្លាក់ចុះនូវកំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ច និងការធា្លាក់ចុះនូវ
សកម្មភាពសង្គម និងបរិសា្ថាន
ដ្រលបណ្តាលមកពីការធា្លាក់ចុះ
នូវគុណភាពដី។ 
លោកសាខនុថ្ល្រងថា៖«ដើម្របី

ឈានឆ្ពោះទៅសម្រចបាននូវ
សុខុមាលភាពដីដ្រលជធន-
ធានដ៏ចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាន
ក្នុងវិស័យកសិកម្មទាមទារឲ្រយ
គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
ពិស្រសសហគមន៍កសិករនិង
ពាណិជ្ជករ ក្នុងវិស័យកសិកម្ម
រួមគ្នាគិត និងដោះស្រយនូវ
បញ្ហាន្រះជបន្ទាន់ និងឲ្រយ
មានប្រសិទ្ធភាពតាមរយ:ការ-
សិក្រសាស្រវជ្រវតាមប្របវិទ្រយា-
សាស្ត្រ។ការដាំឈើឡើងវិញ
ដើម្របីទប់សា្កាត់ការហូរច្រះ
គុណភាពដីស្រទាប់លើ។ការ-
កាត់បន្ថយការប្រប្រលួអាកាស- 
ធាតុការរក្រសាជីវចម្រុះការដាំដំ- 
ណំឆ្លាស់និងការកាត់បន្ថយការ-  
ប្រើប្រស់ថា្នាំនិងជីកសិកម្មព្រម-
ទាំងការកាយរុករករ៉្រក្នុងដី»។

ក្នុងឱកាសនោះដ្ររ លោក
ប្រក់សុវណ្ណ អភិបាលន្រ
គណៈអភិបាលខ្រត្តព្រះវិហារ
ថ្ល្រងថា តាមរយ:ការធ្វើពិពិធ-
កម្មកសិកម្ម ការបង្កើនផលិត-
ភាពផលិតកម្មលើផ្ទ្រដីដ្រល
មានស្រប់ ដោយគិតគូរយក-
ចិត្តទុកដាក់ការពារថ្ររក្រសានងិ
បង្កើនគណុភាពដីឲ្រយបានសម-
ស្របតាមប្រភ្រទដំណំនិងរដវូ
ដាំដុះ។ប្រជកសកិរពាណជិ្ជករ 
ក្នងុវសិយ័កសកិម្មនងិអាជ្ញាធរ
ពាក់ព័ន្ធនៅទូទាំងខ្រត្តន្រះ
បានរមួសហការគ្នាយា៉ាងសកម្ម
ក្នុងការផលិតស្របៀង បង្កើន
បរមិាណនងិគណុភាពធានឲ្រយ
បាននវូការផ្គតផ់្គង់ក្នងុមលូដា្ឋាន
របស់ខ្រត្តនិងនំច្រញទៅផ្គត់-
ផ្គង់បន្តដល់បណ្តាមូលដា្ឋានន្រ
ខ្រត្តមួយចំនួនទៀតផងដ្ររ។
ទន្ទមឹនងឹន្រះលោកអភបិាល

ខ្រត្ត ក៏បានអំពាវនវដល់
វិស័យឯកជនឲ្រយមកសិក្រសាពី
លទ្ធភាពធ្វើការវិនិយោគលើ
វិស័យកសិកម្មក្នុងខ្រត្តព្រះ-
វិហារ ដ្រលមានសកា្តានុពល
ក្នងុការពង្រកីផលតិភាពផលតិ- 
កម្មដើម្របីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក និង
នំច្រញ៕

កម្មករចេញពីធ្វើការនៅរោងចកេ១ក្នងុខណ្ឌឫសេសីកេវ   កាលពីខេមេសា។ រូបហុងមិន

ក្រសួងបកស្រយពីការមិនទូទាត់ប្រក់សោហុ៊យជំងឺចិត្តនិងប្រក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការឲ្រយដំណឹងមុន

រដ្ឋមន្ត្រថីាការបាត់បង់ព្រឈើការប្រើជីកសិកម្មលើសធ្វើឲ្រយគុណភាពដីធ្លាក់ចុះ



តពីទំព័រ ១...ចៅក្រម កូយ
សៅបានលើកឡើងថាក្រុម-
ប្រកឹ្រសាជនំុំជម្រះយល់ឃើញថា
គប្របីបន្តផ្អាកតទៅទៀតដោយ-
សារសា្ថានភាពកូវីដ១៩។
លោកចៅក្រមបានបញ្ជាក់ក្នងុ

លិខិតថា៖«ជាក់ស្ដ្រងគ្រប់គ្នា
នៅមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអំពី
ម្ររោគកូវីដ១៩ដ្រលមានចរិត-
ចម្លងរាលដាលដ៏កាចសាហាវនិង
មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាសកល។
ម្រយ៉ាងវញិទៀតសាលសវនាការ
ជំនំុជម្រះមិនអាចផ្ទកុអ្នកចូល-
រួមពី៣០នាក់ទៅ៤០នាក់ដោយ
តម្រូវឲ្រយមានគមា្លាតរវាងគ្នានូវ
ចមា្ងាយ២ម៉្រត្រឬ៣ម៉្រត្រនោះ
បានឡើយ»។
លោកកយូសៅបន្តថាការ-

បន្តផ្អាកសវនាការន្រះក្នងុគោល-
បំណងរក្រសានូវបរិយាកាសសវ-
នាការឲ្រយមានភាពរលូនទទួល-
ខុសត្រវូនិងប្រកបដោយសុវត្ថ-ិ
ភាពគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសា-
ធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិ
ដ្រលចូលរួមសា្ដាប់ដោយមិន
ភ័យខ្លាចពីម្ររោគកូវីដ១៩។
លោកចៅក្រមថ្ល្រងថា៖«ភាព-

ប្រថុយប្រថានដំណើរការសវនា-
ការឡើងវញិក្នងុគ្រមនិច្របាស-់

លាស់ន្រះអាចនាំឲ្រយអន្តរាយដល់
សវនាការទាំងមូលនិងធ្វើឲ្រយ
ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ភាគីពាក់-
ព័ន្ធបើមានការចម្លងម្ររោគដ៏
កាចសាហាវន្រះជាយថាហ្រតុ។
ដូច្ន្រះការបន្តសវនាការឡើងវិញ
គប្របីត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រល-
វ្រលាសមស្របណាមួយ...»។
លោកចាន់ច្រននងិអ្នកស្រី

ម៉្រងសុភារីម្រធាវី២រូបក្នុង
ចំណោម៤រូបបានថ្ល្រងពីម្រសិល-
មិញថា សហម្រធាវីការពារ
លោកកឹមសុខបានដាក់ពាក្រយ
ស្នើសុំបន្តសវនាការលើសំណុំ
រឿងន្រះកាលពីថ្ង្រទី១៧មិថុនា
ដោយសារមើលឃើញថាសា្ថាន-
ភាពជំងឺកូវីដ១៩ហាក់បានធូរ-
ស្រលឡើងវិញហើយ។
បើតាមលខិតិស្នើសុំបន្តសវ-

នាការរបស់សហម្រធាវីការពារ-
ក្ដីលោកកឹមសុខបានលើក
ឡើងថា «ដើម្របីធានាបាននូវ
ការគោរពសិទ្ធិក៏ដូចជាយុត្តិធម៌
សម្រប់កនូក្ដីយើងខ្ញុំជាសហ-
ម្រធាវីស្នើសុំតុលាការពិចារ-
ណាបន្តសវនាការរឿងក្ដីក្នុង
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌល្រខ
៥៦៤២/Iចុះថ្ង្រទី០៣/០៩/
២០១៧របស់សាលាដំបូងរាជ-
ធានីភ្នំព្រញឡើងវិញប៉ុន្ត្ររក្រសា
គមា្លាតតាមការណ្រនាំរបស់
ក្រសួងសុខភិបាល»។

សវនាការលើសណំុំរឿងន្រះ
បានចាប់ផ្ដើមកាលពីពាក់-
កណា្ដាលខ្រមករានិងបានបន្ត
រហូតដល់សបា្ដាហ៍ទី២ន្រខ្រមីនា
ប៉ុន្ត្រត្រូវបានផ្អាកតាមការស្នើ-
សុំរបស់សហម្រធាវីតំណាង
រាជរដា្ឋាភិបាលនងិសហម្រធាវី
ការពារក្ដីជនជាប់ចោទដោយ-
សារបញ្ហាកូវីដ១៩។
កាលពីដើមខ្រឧសភាកន្លង

ទៅលោកកឹមសុខបានទៅ
ចូលរួមបុណ្រយសពមា្ដាយក្ម្រក
របស់លោកហ៊ុនស្រន ធ្វើឲ្រយ
មន្ត្រីទតូបរទ្រសចាត់ទកុថាជា
ជំហានវិជ្ជមានមួយ។បនា្ទាប់ពី
ព្រលនោះមកមន្ត្រីទតូប្រទ្រស
លោកខងលចិនងិជប៉នុបាន

ទៅសួរសុខទុក្ខលោក កឹម
សុខជាញឹកញាប់។
ស្របព្រលជាមួយគ្នាន្រះកាល-

ពីម្រសិលមញិគ្រហទពំរ័ហ្វ្រសប៊កុ
មួយឈ្មោះថា«យុត្តិធម៌សង្គម»
បានយកសំឡ្រងចាស់ន្រការ-
សន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រននិង
លោកកឹមសុខមកបង្ហាះ
ឡើងវញិ។ហ្វ្រសប៊កុដ្រលមាន
ដាក់ប្រូហា្វាល់ថា«ដោះល្រង
កឹមសុខ» បានសរស្ររថា
«សា្តាប់លោកប្រធានកមឹសខុ
ជជ្រកជាមយួលោកហ៊នុស្រន
ទើបដឹងច្របាស់ថាលោកប្រធាន
កមឹសខុយើងមនិត្រមឹត្រមនិ
គំទ្រនយោបាយឆ្កតួឡប់ ៗរបស់

សមរង្រសុីប៉ុណោ្ណោះទ្រថ្រមទាំង
មិនកំសាករត់ចោលស្រុកអត់
សា្វាងដូចសមរង្រសុីនោះដ្ររ»។
កិច្ចសន្ទនានោះទំនងជាត្រវូ-

បានថតក្រយឆ្នាំ២០១៥
ដ្រលក្នងុនោះមានការនយិាយ
ពីវប្របធម៌សន្ទនាការព្រមព្រៀង
បញ្ហាសំឡ្រងភាគច្រើននិង
ភាគតិចនៅរដ្ឋសភាការវាយ
តំណាងរាស្ត្រអតីតបក្រសប្រឆំង
នៅខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៥។លោក
ហ៊ុនស្រនថ្ល្រងថាលោកមិន
អាចអត់ឱនឲ្រយលោកសមរង្រសុី
បានទ្រដោយសារត្រលោក
សមរង្រសុីប្រៀបធៀបរូបលោក
ទៅនឹងហា្គាដាហ្វីអតីតម្រដឹក-
នាំលីប៊ីដ្រលគ្រហៅថា ជន-
ផ្ដាច់ការ។
លោកឯមសុវណា្ណោរា៉ាអ្នក-

វិភាគនយោបាយបានថ្ល្រងថា
ការបញ្ច្រញសំឡ្រងសន្ទនា
ចាស់ន្រះទំនងជាអ្នកបង្ហាះ
មានគោលបំណងអ្វីមួយ។អ្វី
ដ្រលគួរឲ្រយចាប់អារម្មណ៍ទៀត
នោះគឺមានសារព័ត៌មានដ្រល
ស្និទ្ធនឹងបក្រសកាន់អំណាចយក
មកផ្រសព្វផ្រសាយបើទោះបីជាដងឹ
ថាសំឡ្រងន្រះចាស់ក៏ដោយ។
លោកថា៖«យើងអាចយល់

បានថាគោលបំណងន្រការ-
ផ្រសព្វផ្រសាយហាក់ដូចជាចង់ឲ្រយ
មានការសម្រុះសម្រួលហើយ

ចង់ឲ្រយមានការទទួលយកលោក
កមឹសខុ។ន្រះជាការស្ទង់មតិ
មយួក្នងុចណំោមមហាជនទាងំ
ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសហគមន៍
អន្តរជាតិដើម្របីស្ទង់មើលថា
ពួកគ្រយល់ឃើញប្របណា»។
លោកបន្តថាគោលបំណង

មយួទៀតគឺទនំងជាចង់បង្ហាញ
សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្រយពន្រយរ
ចំណាត់ការផ្រស្រងៗរឿងដក
EBAនិងចង់ដឹងពីប្រតិកម្ម
របស់សាធារណជនជាតិ និង
អន្តរជាតិថាពកួគ្រយល់យា៉ាង-
ណានៅព្រលអតតីប្រធានបក្រស
ប្រឆំងត្រវូបានទាត់ចោល។
ក៏បុ៉ន្ត្រលោកផ្រសីុផនអ្នក-

នាំពាក្រយរាជរដា្ឋាភិបាលបាន
ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាលោក
យល់ថាការបង្ហាះសំឡ្រង
សន្ទនាន្រះគ្រន់ត្រជាការច្រក-
រំល្រកព័ត៌មានហើយការបក-
ស្រយនិងយល់ឃើញយា៉ាង-
ណានោះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួន
របស់បុគ្គលនីមួយៗ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ចពំោះខ្ញុំ

ខ្ញុំចាត់ទុកថា ន្រះគ្រន់ត្រជា
ព័ត៌មាន។ការសន្ទនាអត់មាន
អីប៉ះពាល់ដល់សន្តសុិខជាតិទ្រ
គឺរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលទោះបី
ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនមានប៉ះ-
ពាល់អីព្រះន្រះជារឿងផ្ទ្រក្នងុ
រវាងបុគ្គលនិងបុគ្គល»៕
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លោក កឹម សុខា ពេលនំាមកសាលាដំបូងពីខេមករា  ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

តុលាការ...



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ ក្រសួង មហា ផ្ទ្រនឹង បើក កិ ច្ច - 
ប្រជំុ ជា មួយ តំណាង អង្គការ សង្គម សីុវិ ល 
ជា លើក ទី៦ នៅ ដើម សប្តាហ៍ ក្រយ 
ដើម្របី ពិនិត្រយ ពិភាក្រសា លើ ខ្លមឹសារ សំខា ន់ ៗ   
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ស្នើសុំ ធ្វើ វិសោធន កម្ម 
ច្របាបស់្តពី ីសមាគម នងិ អង្គការ មនិម្រន 
រដ្ឋាភិបល  ខណៈ សង្គ ម សីុវិល រំពឹងថា អ្វ-ី
ដ្រល ពួក គ្រ បន លើក ឡើង កន្លង មក នឹ ង 
ត្រវូដក់ បញ្ចលូ ក្នងុ ស្រចក្ត ីព្រ ង ច្របា ប់ ន្រះ ។

ស្រចក្តបី្រកាស ពត័ម៌ាន របស ់ក្រសងួ 
មហាផ្ទ្រ ចុះ ថ្ង្រទ៣ី០ ខ្រ មថិនុា បន ឲ្រយ 
ដឹងថា ក្រុមការងារ របស់រ ដ្ឋា ភិ បល 
ដើម្របី សម្រ បសម្រលួ ដោះ ស្រយ សំណើ 
និង សំណូម ពរ របស់ អង្គការ សង្គម សីុវិ ល 
នឹង បន្ត ដំណើរការ កិច្ចប្រជំុ ពិគ្រះ យោ - 

បល់ លើក ទី៦ ជាមួយ តំណាង អង្គការ 
សង្គម សុីវិល នៅ ថ្ង្រទី៦ ខ្រ កក្កដ នា 
សាលប្រជុំ ក្រសួងមហាផ្ទ្រ។  កិច្ច ប្រជុំ 
ន្រះ គឺ ដើម្របី ពិនិត្រយ ពិភាក្រសា  លើ ខ្លឹមសារ 
សំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធ នឹង ការស្នើ សំុ ធ្វើ វិសោ ធ - 
នកម្ម ច្របាប់ស្តពីី សមាគម និង អង្គការ មិន- 
ម្រន រដ្ឋាភិបល  របស់ សង្គម សុីវិ ល។

ក្រសួង មហាផ្ទ្រ ថ្ល្រង ថា៖«ដើម្របី ចូលរួ ម 
អនុវត្ត នូវ វិធានការ បងា្ការ និង ទប់សា្កាត់ 
ការ រាតត្របាត ន្រ ជំងឺ កូ វីដ១៩របស់ រដ្ឋា - 
ភបិល នងិ ក្រសងួ សខុាភបិល  ក្រសងួ 
មហា ផ្ទ្រ នឹង អ ញ្ជើញ ត្រ តំណាង សមា គ ម 
និង អង្គការ មិនម្រន រដ្ឋាភិបល មួយ ចំនួ  ន 
ដ្រល ធា្លាប់បន ចូលរួម កិច្ចប្រជុំ កាលពី 
លើក មុន ដើម្របី ចូល រួម ត្រ ប៉ុណ្ណោះ »។ 

លោកសឿង សារឿន នាយក ប្រត ិបត្ត ិ 
អង្គការ CCC  ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីម្រសលិ- 

មិញ ថា តាមរយៈ កិច្ច ប្រជំុ នាព្រល កន្ល ង- 
មក សង្គម សីុវិល ស្នើ ដល់ ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ 
ឲ្រយ ធ្វើការ ក្រប្រ នូវ ខ្លមឹសារ ចំនួន១០ មា ត្រ 
ដ្រល ពាក់ព័ន្ធ នឹង នីតិវិធី ចុះ ប ញ្ចី រ បស់ 
អង្គការ សមាគម រួមទំាង ក្រប្រ នូវ ពាក្រយ - 
ព្រចនម៍យួ ចនំនួ  ឲ្រយ បនច្របាសល់ាស។់ 
បន្ថ្រម ពីន្រះក៏បន ស្នើ ឲ្រយ មាន ការលុប ចោ ល  
នវូ មាត្រ មយួ ចនំនួ ដ្រលមាន លក្ខណៈ 
រឹត ត្របិត សិទ្ធ ិស្ររីភាព និង ការធ្វើ សកម្ម ភា   ព 
នានា របស់ អង្គការ សង្គម សីុវិល ផងដ្ររ ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖«ការរំពឹង របស់  
អង្គ ការ សុីវិល យើង គឺ ចង់ ឲ្រយ មានការ- 
ក្រប្រ ច្របា ប់ ព្រះ ច្របាប់ បច្ចុប្របន្ន  មាន 
ចណំចុ ឆក ល្វ្រ ង ច្រើន នៅ ព្រល យក ទៅ 
អនុវត្ត ទៅ មាន ការ ស្មុគ សា្មាញ មាន 
កម្រិត ថា្នាក់ ក្រសួង ជា ពិស្រស ថា្នាក់ 
ក្រម ជាតិ ហ្នឹង ដ្រ ល ខុសៗគ្នា ដ្រល 
ធ្វើ ឲ្រយ សង្គម សុវីលិ ហ្នងឹ លោក ពបិកធ្វើ 
កិច្ចការងារ»។ 

លោក សារឿន ស ង្រឃ ឹម ថា ច្របាប ់ដ្រល 
នឹងធ្វើ វិសោធនកម្ម ក្នុងព្រល ខ្លី ខាងមុខ 
ហ្នឹង នឹង អាច ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ការអនុវត្ត 
ជាក ់ស្ត្រង ហើយ ធានា នវូ សទិ្ធ ិស្ររភីាព 
ក្នុងការ បំព្រញ ការងា រ របស់ សង្គម- 
សុីវិល បន ច្រើន ជាង ព្រល បច្ចុប្របន្ន។

លោកឈឹម កាន អគ្គនាយ ករង ទទួ ល 
បន្ទុក ជា ប្រធាន នាយក ដ្ឋា ន កិច្ចការ 
សមា  គម និង គណ បក្រស នយោ បយ ន្រ 
ក្រសួង ម ហាផ្ទ្រ  ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍  ពី ម្រសិ ល - 
មិញ ថា តាម គម្រង របស់ ក្រសួង មហា - 

ផ្ទ្រនឹង ព ន្លឿ នកិច្ចពិភាក្រសា ន្រះ ឲ្រយ បន លឿ ន 
បំផុតតាមត្រ អាចធ្វើ  ទៅ បនដើម្របី ឈា ន-  
ទៅដល់ ដំណាក់កាល ន្រ ការធ្វើ វិសោធ ន -  
កម្ម ក្នុងព្រល ខាងមុខ។ លោក  អះអាង 
ថា ចំពោះ សំណើទាំងអស់ ដ្រល ក្រុម- 
សង្គម សុីវិល បនលើកឡើង នៅក្នុង កិច្ច- 
ប្រជុ ំក្រសងួ នងឹ យកមក ពចិារណាដើ ម្រប ី
ដក់ បញ្ចូល ក្នុង ស្រចក្តី ព្រង ច្របាប់ ន្រះ 
បុ៉ន្ត្រ ទទួល យក ក្នងុ កម្រតិណា នោះ  មិន - 
ទាន់ អាច បញ្ជាក់បន នោះ ទ្រ។ 

លោក  ថា៖«យើង ទទួល យក ទំាង  អ ស់ 
ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង សំណើរ បស់ ពួកគ្រ ឲ្រយ 
ត្រមាន ការស្នើ។ គ្រន់ត្រ ការ សម្រច 
ប្រប ណា នោះ គឺ ចុងក្រយ ជា ការ សម្រច 
របស់ រដ្ឋា ភិ បលក្នងុ ការ  ដ ក់ បញ្ចូល ឬ 
ក្រប្រ ចំណុច ណា នោះ។ ក្រមុ ការងារ នៅ 
ព្រលន្រះ គឺ នឹង ប្រមូល ធាតុ ចូលមក ទំា ង - 
អស់ ព្រះ យើង មិនទាន់ ហា៊ាន សម្រច 
អ្វី  ទា ំងអស់ គ្រន់ ត្រ យើង ពិភា ក្រសាពី 
ហ្រ តុផល មូល ហ្រតុ ដ្រល ពួកគត់ 
ស្នើសុំ ដោយ ផ្អ្រកលើ កតា្តា អ្វីខ្លះ»។

ច្របាប់ ស្តីពី សមាគម និង អង្គការ មិន- 
ម្រន រដ្ឋាភិបលដ្រល បនធ្វើ វិសោធ ន - 
កម្ម ចុងក្រយ បំផុត ត្រវូបន អនុម័ត កាល-  
ពី ឆ្នាំ២០១៥  ដោយ មាន ៩ជំពូក និង 
៣៩មាត្រ ដ្រល កន្លងទៅ ច្របាប់ ន្រះ 
ត្រូវបន សង្គម សុីវិល ជាតិ និង អន្តជាតិ 
រិះគន់ ថា មាន លក្ខណៈ រឹត ត្របិត សិទ្ធ ិស្ររី - 
ភាព និង ការបំព្រញ ការងារ រប ស់ សមា - 
គម  និង អង្គការ មិនម្រន រដ្ឋាភិបល៕

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

ចូសហូ ពូរ�ូសុត�្រន                           
�េ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  

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

សូ វិសា ល
អនុ�េ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផា ក់ សា៊ា ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម នជ តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន �េដ្ឋ  កិច�  
�៉្រ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន �េដ្ឋ  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជ តិ
ប្រ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេសា ន្ត  
ប៉ៅ ន់ សុីមា៉ៅ � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កមេសា ន្ត    
ប៉ៅ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
�្រម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជ ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �្រង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមមា៉ៅ រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដ រា� , 

សួស  យា៉ៅ មី, ធូ វីរៈ, ខ្រង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ស្រត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ៅ , សយ រា� សុី

កា រីរូបថត
ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា៊ា ន រង្រសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ្ធ 

�្រក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�េ ធា ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេសា យ ពា ណិជ្ជ កម្ម
�្រម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�េ ធា ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ព្រ�្រ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរញ� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំង�៉្រង
�េ ធា នគណ�េយេយៈ េស៊្រ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ៅ , វង់ អូន

កា រិ� ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្រ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ្រច

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងរៀបចំចុះបញ្ជីដីចម្ការសេល់ជដីរបស់រដ្ឋ
ខន  សាវិ

មណ្ឌលគិរី ៈ អាជា្ញាធរ ខ្រត្ត 
មណ្ឌ ល គិរី បន វាស់ វ្រង តំបន់  
ដ្រល អតីត ព្រះ មហាក្រសត្រព្រះ ប ទ 
នរោត្តមសីហនុ ធា្លាប់ យាង ទៅ ធ្វើ - 
ជា ព្រះរាជ អ ធបិតកី្នងុ   ព្រះ រាជ ព ិធ ី
រុក្ខទិវា ដំដើម ស្រល់ លើផ្ទ្រ ដី 
ទំហំ ប្រមាណ៤០ ហិក តា  ស្ថតិ ក្ន ុង 
ក្រុង ស្រន មនោ រម្រយ ដើម្របី ចុះប ញ្ជី 
ជាដី រ បស់ រដ្ឋ ។  

កាលពី ថ្ង្រ ទី ២៩  ខ្រមិ ថុនា លោ ក 
សា្វាយ សំអា៊ាង អភិបល ខ្រត្ត 
មណ្ឌល គិរី រួម ទាំង មន្រ្តី នៅតាម 
មន្ទីរ ពាក់ ព័ន្ធ បន ចុះ ទៅ ពិនិត្រយ 
ទីតាំង ដី ចមា្ការ ស្រល់ន្រះ ដោយ 
លោក សំអា៊ាង បញ្ជាក់ ថា ខាង 
មន្ទរី ដ្រន ដ ីខ្រត្ត កពំងុ ចុះ វាសវ់្រង 
កំណត់ ទីតាំង និង ស្រង់ ចំនួន 
ពលរដ្ឋ ដ្រល កំពុង រស់នៅ លើដី 
ន្រះ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ការ ជរំញុ 
ដំណើរ ការចុះ បញ្ជី ដីចមា្ការ ស្រល់ 
របស ់អតតី ព្រះមហាក្រស ត្រ ន្រះ ឲ្រយ 
ទៅ ជា ដី របស់ រដ្ឋគឺមាន ការ ពាក់ - 
ព័ន្ធ ជាមួយ បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ 
មួយ ចំនួន ដ្រល ចូល ទៅ នៅលើ 
ដនី្រះ ហើយ អាជា្ញាធរ កំពុង ស្រង ់
ចនំនួ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដោយ ពលរដ្ឋ 
ដ្រល កាន់ កាប់ ខុស ច្របាប់ គឺមិន 

ត្រវូបន អនញុ្ញាត ឱ្រយ បន្តកាន ់កាប ់
ទៀត ឡើយ។ 

លោក ថា ៖«នៅ ព្រល យើង រក្រសា 
ដីន្រះ ឱ្រយបន គង់ វង្រស គឺនៅថ្ង្រ 
ក្រ យ ទៅ គឺ យើង ដំ ដើម ស្រល់ 
ឡើង វិញ ទាំង អស់ ហើយ វា គឺ ជា 
ការ ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទ្រស ចរ មក 
ទស្រសនា កម្រសាន្ត នៅ ទីន្រះ ដោយ- 
សារ ទីតំាង ហ្នងឹមាន អា កា ស ធាតុ 
ល្អ។ អ៊ីចឹង សំខាន់ គឺ ត្រូវ ការពារ 
កន្ល្រង ហ្នឹង ឱ្រយ បន បើមិន អ៊ីចឹង 

ទ្រ វាអាច ធ្វើឱ្រយ បត់ បង់ កន្ល្រង 
ហ្នងឹ សម្រប់ សាធា រណៈ » ។ 

ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍  មិន អាច សុំកា រ- 
បញ្ជាក ់បន្ថ្រម  ព ីលោក  ម៉ៅ ចរំនី  
ប្រធាន មន្ទរី រៀប ច ំដ្រនដ ីនគរបូ- 
នីយ កម្ម សំណង់ និង សុរិ យោដី 
ខ្រត្ត មណ្ឌល គរិ ីបន ទ្រកាល ពថី្ង្រ 
ទី ៣០  ខ្រ មិថុនា  ដោយ  លោក 
ថ្ល្រង  ថា  កំពុង ជាប់ ប្រជុំ ខណៈ 
លោក ហៀក សុផាន នាយក រដ្ឋ - 
បល ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី បន ជំរុញ 

ឱ្រយទៅ សរួ ខាង មន្ទរី កស ិកម្ម ដ្រល 
ជា សា្ថាប័ន ជំនាញ គ្រប់ គ្រង ដី 
ចមា្ការ ស្រល់ នោះ ។

បុ៉ន្ត្រ លោក សុង ឃាង ប្រធាន  
មន្ទីរ កសិក ម្ម ពុំបន ផ្ដល់ ព័ត៌- 
មាន ជាក់ លាក់ អំពី ទំហំ ន្រ ផ្ទ្រ- 
ដីចមា្ការ ស្រល់ នោះ ឡើយ ខណៈ 
លោក អំុ៊ វណ្ណ សុភៈប្រធាន រដ្ឋ- 
បល ព្រ ឈើ  ខ្រត្ត បន បញ្ជាក់ 
ថា ដីចមា្ការ ស្រល់ ន្រះ គឺមាន 
ទំហំ ប្រហ្រល ៤០ ហិកតា 

ស្ថិត ក្នុង សងា្កាត់ ស្រ ន  មនោ រម្រយ 
ក្រុង ស្រន មនោ រម្រយ  ហើ យ 
លោក ថា ដណំើរ ការ ចុះ បញ្ជជីា 
ដ ីរដ្ឋ ន្រះ នងឹ អាច បញ្ចប ់ឆប់ៗ  
ក្នងុ ឆ្នា២ំ ០២០។ ដណំើរ ការ  ចុះ 
វាស់  វ្រង នៅ តំបន់ ចមា្ការ ស្រល់  គ ឺ
បន ធ្វើឡើង តំាង ពី ឆ្នា ំ២០១៩។ 
លោ ក បញ្ជាក់ ថា៖« បច្ចុប្រប ន្ន  
ន្រះ យើង កំពុង វាស់ វ្រង ដើម្របី 
ធ្វើប ច្ចុប្របន្ន  ភាព ថា តើដើម- 
ស្រល ់ហ្នងឹ នៅស ល ់ប៉នុា្មាន នងិ 
មាន ពល រដ្ឋ ចំនួន ប៉ុនា្មាន  »។

លោក គ្រើង តុលា សកម្មជន 
ការពារ ព្រ ឈើ នៅ ខ្រត្ត មណ្ឌល - 
គិរី បន លើក ឡើង ថា ដីចមា្ការ 
ស្រល់  ន្រះ  គឺត្រូវ បន ក្រុម អ្នក - 
មាន អំណាច  បោះ បង្គោល   ដើម្របី 
ទន្ទ្រ ន គ្រប់ គ្រង ជា កម្ម សិទ្ធ ិឯក ជ ន 
ជាច្រើន កន្ល្រង  ហើយ សទុ្ធ ត្រ មា ន 
លិខិត កាន់ កាប់  ដ្រល ត្រូវ បន  
ចុះ ហត្ថល្រ  ខាទទួល សា្គោល់ ដោ យ  
អាជា្ញាធរ ភមូ ិ ឃុ ំ រហតូ ដល ់ស្រកុ។  
លោកថា ៖«យើង ឃើញ មាន ឯក- 
សារ ពាក់ ព័ន្ធ ដីហ្នឹង ត្រូវ បន គ្រ 
សុញី៉្រ ដល ់ស្រកុ រហតូ។ ខ្ញុគំតិ ថា 
ការ ដក ហូត យក ដីចមា្ការ ស្រ ល់ 
ហ្នឹង មក វិញ  ប្រហ្រល ពិបក ដក 
ដោយ សារ មាន ផ្ទះឧក ញ៉ៅ នៅ 
ក្រប្ររៗ ហ្នឹង »៕

អាជ្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ ខេត្ត មណ្ឌល គិរី ចុះ ពិនិតេយ ដី ចំការ សេល់ ដេល នឹង តេវូ ចុះ បញ្ជ ីជ ដី រដ្ឋ ។ រូបថត មន្ទីរ ព័ត៌មាន ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី 

កេសួងមហាផ្ទេនឹងពិភាកេសាជថ្មីការធ្វើវិសោធនកម្មចេបាប់ស្តពីីសមគមនិងអង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាល

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី២ ែខកក្កដ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

លោក មេធាវី សុក សំអឿន ចូល រួម ពិភាកេសា ពីការ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ចេបាប់ កន្លង មក ។ រូបថត ហា៊ាន រង្រសី 



ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ការ នា ំចេញ អង្ករ  កម្ពជុា ទៅ 
កាន់ ទីផេសារ អន្តរជាតិ ក្នុង ឆមាស ទី ១ 
ឆ្នា ំ២ ០២០  សមេច បាន ជាង   ៤១  ម៉នឺ 
តោន  កើន  ជាង  ៣២  ភាគ រយ  បើ ធៀប 
នឹង ឆមាស ទី១ ឆ្នាំម៉ន  ដោយ   ការ នាំ- 
ចេញ នា  ពេល នេះ  គ ឺ មាន កណំើន គេប ់
ទីផេសារ គោល   ដៅ  ទាំង អស់ ។ 

របាយការណ ៍របស់ កេសួង កសិកម្ម  
រ៉កា្ខា បេមាញ់ និង នេសាទ បាន ឲេយ ដឹង 
ថា ការ នាំ ចេញ អង្ករ   ដេល បាន ឆ្លង- 
កាត់ ការ តេួត ពិនិតេយ ភូត គាម អនាម័យ 
ក្នុង រយៈ ពេល  ៦ ខេ ដើម ឆ្នាំ  ២០២០  
មាន ចំនួនសរ៉ប  ៤១០ ៥៦៣ តោន 
កើន  ឡើង ៣២,២៨    ភាគ រយ  ធៀប នងឹ 
រយៈ ពេល ដូច គា្នាកាល  ពី ឆ្នាំម៉ន  ដេល 
មាន   ៣១០ ៣៦៦ តោន ។  

ក្នងុ នោះ ការ   នា ំទៅ  ទផីេសារ សហភាព 
អរឺ៉ប៉  បាន កើន ឡើង   ៤៥,១៩  ភាគ រយ  
បេទេស ចិន កើន   ២៥,២០ ភាគ រយ  
តំបន់អាសា៊ាន ៤៧,៦៩ ភាគ រយ និង 
ទិស ដៅ  ផេសេងៗទៀ ត កើន  ៧៩,២៦ 
ភាគ រយ ។

លោក ងិន ឆយ អគ្គនាយកនេអគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន កសកិម្ម  បាន បេបភ់្នពំេញ-  
ប៉៉ស្តិ៍ កាលពី ថ្ងេព៉ធ ថា ការ ផលិត ពូជ 
សេូវ   ស៉ទ្ធ ល្អ បាន រួម ចំណេក ជំរ៉ញ ឲេយ 
ការ នាំចេញ អង្ករ កើន ឡើង ខណៈ 
តមេវូ ការ   អង្កររបស ់កម្ពជុា មាន កណំើន 
ខ្ពស ់គរួ ឲេយ កត ់សមា្គាល ់ ក្នងុ អឡំងុ  ពេល 
ការ រាត តេបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩   ។  ទន្ទឹមនឹង 
នេះ ការ ពងេីកការ នាំចេញ ទៅ កាន់  
ទីផេសារ   ថ្មីៗ   ដូចជា ទីកេ៉ង ហ៉ង ក៉ង  និង 
បេទេស អូស្តេលី  ក៏   មាន បរិមាណ 
ចេើន  ផង ដេរ  ។ 

លោក ថ្លេងថា៖ «ការ នាំ   អង្ករ កម្ពុជា   
កើន ឡើងដោយសារ ពជូ សេវូ សេនកេ-
អូប របស់ កម្ពុជា  ស៉ទ្ធ ល្អ សម សេបទៅ 
នងឹ តមេវូ  ការ ទផីេសារ  ជា ពសិេស បេភេទ 
ពូជសេូវ   ០១   ដេល ជាពូជ ថ្មី  កេសួង 
ទើប នឹង បញ្ចេញទៅ ឲេយ កសិករ   តេូវ 
បាន ទទលួ សា្គាល ់ថា មាន គណ៉ ភាព ល្អ 
នៅទផីេសារ សហភាព  អរឺប៉  បេទេស ចនិ 
ដូច្នេះ ធ្វើ ឲេយការ នាំ ...ត ទៅ ទំព័រ ៩
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ភ្នំពេញ : China  Good  Cars  

Holding  Ltd  ដេល ជា កេ៉ម ហ៊៉ ន មក 
ពី បេទេស   ចិន  កំព៉ង សម្លឹង រក  ទី តាំង   
ដើមេបី   វិនិ យោគ លើ  ការ សាង សង់ សា្ថា-
នីយ ចំណត រថយន្ត ធ៉ន ធំ ដ៏ ទំនើប នៅ 
លើ កណំាត ់ផ្លវូ ជាត ិលេខ  ៦  នងិ តបំន ់
រង្វង់ មូល កួរសេូវ  ដេល ជា ចេក ចេញ- 
ចូល   ដ៏ សំខាន់ របស់ រាជ ធានី ភ្នំពេញ  ។ 

ការ បង្ហើប ព ីគមេង  នេះ  តេវូ បាន ធ្វើ 
ឡើង   ក្នុង ជំនួប  រវាង តំណាង កេ៉មហ៊៉ន 
ជា មួយ  លោក  ឃួង  សេង  អភិ បាល 
រាជ ធានី ភ្នំពេញ កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ  នៅ 
ទីស្តី ការ សាលា រាជ ធានី ភ្នំពេញ ។ 

លោក  ម៉េត  មាស ភក្តី  អ្នក នាំ ពាកេយ 
សាលា រាជ ធាន ីភ្នពំេញ  បេប ់ភ្នពំេញ-  
ប៉៉ស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងេ ព៉ធ ថា   ក្នុង ជំនួប  នោះ  

តំណាង កេ៉ម ហ៊៉ន បាន បង្ហាញ  ពី ការ- 
ចាប់ អារម្មណ៍ ក្នុង ការ   វិនិយោគ លើ   
ការ កសាង ចំណត រថយន្ត  ធំ បំផ៉ត នៅ 
តំបន់  ជាយ កេ៉ង ។ 

លោក ថ្លេងថា៖ « ចពំោះ ទ ីតាងំ  គ ឺ  មនិ 
ទាន់ បាន កំណត់  អ្វី ជាក់ លាក់ ទេ។   ការ - 
លើក ឡើង  នោះ គ ឺ គេន ់តេ  ជា ការ យល ់
ឃើញ  ថា  តបំន ់នោះ ជា ចេក ចេញ ចលូ  
សខំាន ់ ខណៈ    ចណំត រថយន្ត ធដំចូនេះ 
គេ   តេូវ ការ ទី តាំង នៅ ជាយ កេ៉ង ហើយ 
ពេល នេះ  កេ៉មហ៊៉ន កំព៉ង សិកេសា » ។ 

លោក  បាន បន្ត ថា  សាលា រាជ ធានី- 
ភ្នំ ពេញ គាំ ទេ ពេញ ទំហឹង   ចំពោះ គំនិត  
នេះ ពេះ   ភ្នពំេញ បច្ចបុេបន្ន កពំង៉ បេឈម  
នឹង កង្វះ ចំណត រថយន្ត ធ៉ន ធំយ៉ាង- 
ចេើន  ។  លោកនយិយថា៖ « យើងសា្វា-
គមន៍  និង គាំ ទេ គមេង  នេះ  ពេះ វា 
នឹង  ជួយ លើក កម្ពស់ ម៉ខ មាត់ភ្នំពេញ 

ហើយ  ក៏  នឹង ជួយ បង្កើត ការងរ ដល់ 
បេជាពល រដ្ឋ នៅទនីេះ  នងិ បង្កើត ចរន្ត 
សេដ្ឋ កិច្ច ល្អ ផង ដេរ »។ 

លោក សេ ី ចាន់  ស៉ទា្ធា  តំណាង កេម៉- 
ហ៊៉ន China  Good  Cars  Holding  
Ltd ឲេយ ដឹង  ថា កេ៉ម ហ៊៉នមាន បំណង 
ចង់    វិនិយោគ លើ  ចំណត រថយន្ត ចំនួន 
៣ ទី តាំង ផេសេងៗ គា្នានៅ ជាយ   ភ្នំពេញ  
ដេល មាន ទន៉ វនិ ិយោគ បេមាណ ១៦០   
លាន ដ៉លា្លារ ។ នេះ បើ យោង តាម ការ 
ច៉ះ ផេសាយ របស់ គេហ ទពំរ័ កេសួង ពត័-៌ 
មាន កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ ។ 

លោកសេី និយយ  ថា៖ « កេ៉ម ហ៊៉ន 
បាន ទៅ ពិនិតេយ ទី តាំង រួច ហើយ  គឺ នៅ 
តំបន់ រង្វង់ មូល កួរសេូវ    ជាប់ នឹង ពេំ បេ-
ទល ់ខេត្ត កណា្តាល  នងិ នៅ លើ កណំាត ់
ផ្លវូ ជាត ិលេខ  ៦  ហើយ កេម៉ ហ៊ន៉ កពំង៉ 
ស្វេង រក ទី តាំង ១ កន្លេង ទៀត   »។  

របាយ ការណ៍ បេ ចាំ ឆ្នាំ របស់ កេសួង 
សាធារណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជូន  បាន ឲេយ 
ដឹង ថា  យន យន្ត ច៉ះ បញ្ជី បាន កើន- 
ឡើង  ១៣  ភាគ រយ  កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ។

លោក  ស៉ិន  ចន្ធី  បេធាន សមា គម 
ភស័្ត ុភារ កម្ម កម្ពជុា  បាននយិយ ថា  បើ 
កេ៉ម ហ៊៉ន ធ្វើ ការ វិនិយោគលើ  ចំណត 
រថយន្ត ធ៉ន ធំ   វា នឹង ជួយ សមេួល ឲេយ 
ការ  ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ  កាន ់ តេ ល្អ បេសើរ 
ខណៈ  បច្ចបុេបន្ន  វសិយ័ ដកឹ ជញ្ជនូ  កពំង៉ 
បេឈម  នឹង  កង្វះ ចំណត រថយន្ត ដឹក- 
ទំនិញ ធំៗ យ៉ាង ខា្លាំង ។  

លោក ថ្លេង ថា៖ « ខ្ញុ ំគា ំទេ គមេង នេះ  
ពេះ វា ចាំ បាច់ សមេប់ មា្ចាស់ រថយន្ត 
ដឹក ទំនិញ ធ៉ន ធំ មាន ចំណត តេឹម តេូវ 
ហើយ វាក ៏នងឹ ជយួ កាត ់បន្ថយ ការ កក- 
ស្ទះ ចរាចរណ៍ ផង ដេរ»៕  LA
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កម្ពជុា អូស្ត្រាលី ប្ត្រាជា្ញា ជំរុញ ការ ដោះដូរ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រាភាគី 
ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ សភា ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា 
(CCC)  នងិ សា្ថាន ទតូ បេទេស អសូ្ដេល ី 
បេចា ំនៅ កម្ពជុា បាន ប្តេជា្ញា ថា នងឹ រមួ គា្នា 
ជរំញ៉ ការ ដោះដរូ ពាណជិ្ជ កម្ម នងិ ការ- 
វិនិយោគ រវាង បេទេស ទាំង២ឲេយ មាន 
ទំហំ កាន់ តេ ធំ បន្ថេម ទៀត  ។

ការ សនេយា នេះ តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
ជំនួប រវាង លោក គិត ម៉េង បេធាន  
CCC ជា មួយ   លោក Pablo Chiho 
Kang ឯក អគ្គ រាជទតូ បេទេស អសូេ្ដា-
ល ីទើប នងឹ តេង តាងំ ថ្ម ីនៅ ទសីា្នាក ់ការ 
របស់ CCC  កាល ពី ថ្ងេ ព៉ធ   ។

លោក គិត ម៉េង ដេល ជា មា្ចាស់ កេម៉- 
ហ៊ន៉ ពហ ៉ផលតិ ផល ក្នងុ សេក៉ Royal 
Group ដេរ នោះ បាន ឲេយ ដងឹ ថា លោក 
ធា្លាប ់បាន ដកឹ នា ំវសិយ័ ឯកជន  ដេល ជា 
សមាជិក របស់ CCC រួម អម ដំណើរ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្ដេី ហ៊៉ន  សេន ទៅ 
កាន់ បេទេស អូសេ្ដាលី  ចំនួន ២ដងរួច 
មក ហើយ ដើមេប ីភា្ជាប ់ទនំាក ់ទនំង រវាង 
វិស័យ ឯកជន កម្ពុជា និង អូសេ្តាលី។ 
លោក បន្ត ថា ជា មួយ គា្នា នេះ  កេ៉ម ហ៊៉ន 
របស់ លោក ក៏ បាន នាំ យក  កេ៉មហ៊៉ន  

ធំៗ មួយ ចំនួន ពី បេទេស អូស្ដេលី មក 
កម្ពុជាផង ដេរ មាន  ដូចជា កេ៉ម ហ៊៉ន 
ANZ Royal  កេ៉ម ហ៊៉ន Toll Group 
និង កេ៉ មហ៊៉ន Wing ជាដើម។ 

លោក ថ្លេង ថា ៖«យើង សា្វាគមន៍ កិច្ច- 
សហ បេតបិត្តកិារ   ដើមេប ីទាក ់ទាញ កេម៉ 
វនិយិោគនិ អសូ្ដេល ីកាន ់តេ ចេើន ចលូ 
មក បេទេស កម្ពុជា ។ នេះ ជា វិធានការ 
មួយ ដើមេបី លើក កម្ពស់ ទំនាក់ ទំនង 
សេដ្ឋកិច្ច បន្ថេម ទៀត»។

លោក  Pablo Chiho Kang បាន 

និយយ    ថា លោក  យល់ សេប ក្នុង ការ 
លើក កម្ពស់ ទំនាក់ ទំនង សេដ្ឋ កិច្ច ជា - 
មួយ    នឹង កម្ពុជា  តាម រយៈ ការ ចូលរួម 
ជា មយួ CCC។  លោកបេប ់ថា លោក 
ក៏ គេង  ដឹក នាំ កេ៉ម ពាណិជ្ជករ  និង 
កេ៉ម វិនិយោគិន  អូស្ដេលី  ដើមេបី  មក 
ស្វេង រក ឱកាស ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម និង  
វនិយិោគ នៅ  កម្ពជុា ផង ដេរ ជា ពសិេស 
លើ  វិស័យ ថាម ពល កកើត ឡើង វិញ។

លោក គិត ម៉េង បាន សា្វាគមន៍ ផេន- 
ការ របស់ លោក ឯកអគ្គរាជទូត ក្នុង ការ- 

អញ្ជើញ ពាណជិ្ជករ  នងិ កេម៉ វនិយិោគនិ  
កម្ពុជា កាន់ តេ ចេើន ដើមេបី ជួប សហ-
គមន៍  ក្នុង សេ៉ក ។  លោកក៏  សងេឃឹម ថា 
ទំនាក ់ទនំង សេដ្ឋកចិ្ច រវាង បេទេស ទាងំ  
២នឹង លើក កម្ពស់ បន្ថេម ទៀត តាម- 
រយៈ កចិ្ចសហ បេតបិត្ត ិការ ដ ៏ល្អ ជាមយួ 
សា្ថានទូត អូសេ្ដាលី បេចាំ  កម្ពុជា។

បេទេស អូស្ដេលី គឺ ជា សមាជិក 
មួយ   នៅ ក្នុង ចំណោម បណា្តា បេទេស 
អាសា៊ាន បកូ ៦ ស្ដ ីព ីកចិ្ច ពេមពេៀងភាព  
ជា ដេគូ សេដ្ឋកិច្ច ដ៏ ទូលំ ទូលាយ ក្នុង 
តំបន់  ដេល គេង នឹង អន៉ម័ត ដោយ 
មេដឹកនាំ របស់ បេទេស នីមួយៗ នៅ 
ច៉ង ឆ្នាំ នេះ ផង ដេរ ។

ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម រវាង បេទេស ទាំង- 
២កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ មាន ចំនួន ជាង  
១៩៧ លានដល៉ា្លារ   កើន ឡើង  ៣២, ៦ 
ភាគ រយ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨។ ក្នុង 
ចណំោម នោះ ការ នា ំចេញ របស ់ កម្ពជុា 
មាន តម្លេ  ១៥៥ លានដល៉ា្លារ  កើន ឡើង 
៣៤,៩ ភាគរយ  ខណៈ ការ នាំ ចូល ទំ-
នញិ ព ីអសូេ្តា ល ីមាន តម្លេ សរប៉ ៤២,- 
១៩ លាន ដ៉លា្លារ  កើន ឡើង ២៤,៨ 
ភាគ រយ ។ នេះ បើ យោង តាម ទិន្នន័យ 
ពី សា្ថានទូត អូសេ្តា លី ៕  LA

លោក គិត ម៉េង (ស្តា)ំ ជួបពិភាកេសា  ជា មួយ លោក Pablo Chiho Kang។ រូបថត CCC

ក្រាមុហុ៊ន ចិន ចាប់ អារម្មណ៍ វិនិយោគ លើ ចំណត រថយន្ត ធំ ៗ   នៅ ភ្នពំ្រាញ 

ការ នំា ច្រាញ អង្ករ នៅ 
ក្នងុ ឆមាស ទី ១ មាន 
កំណើន ជាង  ៣២ %

Trading informaTion on Cambodia SeCuriTieS exChange

Auction Trading Method (ATM)

no SToCk CloSing PriCe oPening PriCe high low

1 ABC 18,100 18,100 18,300 18,080

2 GTI 3,300 3,490 3,490 2,970

3 PAS 15,800 14,400 16,120 14,400

4 PPAP 11,500 11,600 11,600 11,500

5 PPSP 2,350 2,340 2,350 2,340

6 PWSA 5,660 5,740 5,880 5,500

Date: July 1, 2020



 ត ពី ទំព័រ ៨...ចេញទៅកាន់
ទីផេសារទាំងនោះកើនឡើង»។
លោកបន្តថា៖«យើងឃើញ

ថា ទីផេសារនៅសហភាពអឺរ៉ុប
មានការបញ្ជាទិញចេើនជាង
រាល់ឆ្នាំដេលភាគចេើនគេទញិ
ស្តុកទុកជាសេបៀងអាហារនៅ
ក្នុងអំឡុងពេលមានរីករាល-
ដាលជងំឺកវូដី១៩។ចណំេកឯ
ទីផេសារអង្កររបស់កម្ពុជានៅក្នុង
តំបន់អាស៊ានក៏កំពុងតេបន្ត
កើនឡើងផងដេរ»។
របាយការណ៍នេះបានឲេយដងឹ

ទៀតថាបច្ចុបេបន្នអង្ករកម្ពុជា
តេូវបាននាំចេញទៅបេទេស
ចនំនួ៥៦ក្នងុពភិពលោកក្នងុ
នោះបេទេសចនិនងិសហភាព
អឺរ៉ុបគឺជាទីផេសារធំជាងគេ។
លោកលន់យ៉េងអគ្គលេខា-

ធិការសហព័ន្ធសេូវអង្ករកម្ពុជា
(CRF)បាននិយាយថាការ-
នាំចេញអង្ករក្នុងឆមាសទី១
នេះមានតម្លេសរុបបេមាណ
២៦៤,៥លានដុលា្លារ។
លោកក៏បានបា៉ាន់បេមាណ

ដេរថាការនាចំេញអង្ករនៅក្នងុ
ឆ្នាំ២០២០នេះនឹងអាចស្ថិត-
ក្នុងរង្វង់៨០មុឺនតោនពេះ
តមេូវការទីផេសារនៅតេខ្ពស់។
លោកថ្លេងថា៖«កត្តាសតេយា-

នមុត័នៅលើទផីេសារអន្តរជាតិគឺ
នៅតេមានកណំើនខ្ពស់ដដេល
ដោយពុំបានថមថយទេហើយ
ទីផេសារសំខាន់ៗ របស់កម្ពុជា
ដេលមានដូចជាមា៉ាឡេសុី គឺ
នៅមានសម្ទុះដដេល។យើង
អាចវាយតម្លេថារហតូដល់ចងុ-
ឆ្នាំនេះការនាំចេញបេហេល
៨០មុឺនតោន»។
របាយការណ៍កេសងួកសកិម្ម

រុកា្ខាបេមាញ់និងនេសទបាន
ឲេយដឹងថាកាលពីឆ្នាំ២០១៩
ការនាំអង្ករចេញរបស់កម្ពុជា
ទៅកាន់ទីផេសារអន្តរជាតិមាន

ចនំនួ៦២០១០៦តោនធ្លាក-់
ចុះ០,៩៧ភាគរយបើធៀបនងឹ
ឆ្នាំ២០១៨ដេលមានចំនួន
៦២៦២២៥តោន។ក្នងុនោះ
បេក់ទទួលបានពីការនាំចេញ
អង្ករមានចំនួន៥០១លាន
ដុលា្លារធ្លាក់ចុះ៤,៣ភាគរយ
ធៀបនងឹឆ្នាំ២០១៨ដេលមាន
ចំនួន៥២៤លានដុលា្លារ។
លោកសុខសុភ័កេរដ្ឋលេ-

ខាធិការនេកេសួងពាណិជ្ជកម្ម
នងិជាបេធនកេមុចរចានេកចិ្ច-
ពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
(FTA)រវាងកម្ពជុានងិបេទេស
ចនិបានថ្លេងថានៅពេលFTA
នេះចូលជាធរមានវានឹងរួម-
ចណំេកយា៉ាងសខំាន់ក្នងុការធ្វើ
ពិពិធកម្មទីផេសារនាំចេញនិង
ជំរុញការនាំចេញផលិតផល
កសកិម្មនងិកស-ិឧសេសាហកម្ម
របស់កម្ពជុាទៅកាន់ទផីេសារដ៏ធំ
ជាងគេលើពិភពលោកតម
រយៈការឯកភាពគ្នាលើការបើក
ទផីេសារទនំញិបន្ថេមទៀត។នេះ
បើយោងតមលទ្ធផលកចិ្ចបេជុំ
គណៈកម្មធិការគោលនយោ-
បាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ស្តីពីការចរចាកិច្ចពេមពេៀង
ពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន
កាលពីថ្ងេអង្គារ។
លោកបានអះអាងថា៖«កចិ្ច

ពេមពេៀងពាណជិ្ជកម្មសេរីរវាង
កម្ពុជា-ចិន នឹងជួយពន្លឿន
ដំណើរការនេការធ្វើសមាហ-
រណកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងតំបន់
នងិសកលលោកតមរយៈការ-
ពងេីកការចូលរួមរបស់កម្ពុជា
នៅក្នុងខេសេចង្វាក់ផលិតកម្មក៏
ដចូជាបេកា្លាយកម្ពជុាឲេយទៅជា
បេទេសមានសកា្តានុពលក្នុង
ការទាក់ទាញវិនិយោគិនធ្វើជា
មលូដា្ឋានផលតិកម្មសមេប់នា-ំ
ចេញទំនិញទៅកាន់ទៅទីផេសារ
បេទេសចិន»៕LA

Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖វិស័យអចលនទ្រព្រយ...
ត ពី ទំព័រ  ១...លំនៅឋានបេកបអាជីវ-

កម្ម(Shophouse)បេបជាមានសម្ទុះ
កើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់។
លោកលើកឡើងថា៖«អាជវីកម្មលក់ផ្ទះ

ទញិផ្ទះនៅតេបន្តដដេលគេន់តេមនិដាច់
ខា្លាងំដចូកាលពីមនុហើយបច្ចបុេបន្នលនំៅ-
ឋានបេបShophouseកពំងុពេញនយិម
ផងដេរ»។
លោកនួន រិទ្ធី អគ្គនាយកកេុមហ៊ុន

អចលនទេពេយKFAបានបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍
កាលពីថ្ងេពុធថា ទោះបីការផ្ទុះឡើងខា្លាំង
នេជងំឺកវូដី១៩បានធ្វើឲេយបេទេសជាចេើន
សមេចបទិពេំដេននងិមានការហាមឃាត់
ការធ្វើដំណើរក៏វិស័យអចលនទេពេយនៅ
កម្ពជុាមនិបានជាប់គងំទេដោយវាគេន-់
តេធ្លាក់ចុះលេបឿនបន្តចិបន្តចួតេប៉ណុ្ណោះ។
ប៉ុន្តេអ្វីៗចាប់ផ្តើមមានភាពល្អបេសើរវិញ
ហើយនៅពេលនេះ។លោកបន្តថាភាពល្អ-
បេសើរនេវសិយ័អចលនទេពេយនៅកម្ពជុាគឺ
មកពីហេតុផលមួយចំនួនដូចជាកត្តាស្ថិរ-
ភាពនយោបាយលនំងឹមា៉ាកេូសេដ្ឋកចិ្ចនងិ
ភាពល្អបេសើរនេទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម
អន្តរជាតិពិសេសជាមួយបេទេសចិន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ទោះវិស័យអចលន-

ទេពេយនៅកម្ពុជាពេលនេះមានភាពរស់-

រវកីខា្លាងំហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតេមានស-ុ
ទិដ្ឋិនិយមថា វិស័យនេះនឹងមានកំណើន
ឡើងទ្វេដងបន្ថេមទៀតនៅពេលជងំឺកវូដី-
១៩បញ្ចប់ទៅវិញទាំងសេុង»។
ជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានលើកឡើង

ដេរថាការស្ថាបនានងិកេលម្អផ្លវូថ្នល់នងិ
ពេលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីៗនាពេល-
នេះនឹងកា្លាយជាកមា្លាំងចលករដ៏សំខាន់
ក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង
អចលនទេពេយនៅកម្ពជុា។លោកបន្ថេមថា
បច្ចុបេបន្នមានវិនិយោគិនបរទេសកាន់តេ
ចេើនកំពុងសម្លឹងឆ្ពោះមកកម្ពុជា។លោក
បញ្ជាក់ថា៖«នៅពេលមានការវិនិយោគ
កាន់តេចេើនទីផេសារអចលនទេពេយក៏មាន
សម្ទុះកើនឡើងទៅតមនោះដេរ»។
លោកចេកឹសខុនមីបេធនសមាគមអ្នក-

វាយតម្លេ និងភា្នាក់ងរអចលនវត្ថុកម្ពុជា
បានបេប់ថាទោះជាការរីករាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩បានធ្វើឲេយទីផេសារអចលនទេពេយ
មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់មយួកមេតិប៉នុ្តេនៅ
ពេលនេះវាបានចាប់ផ្តើមល្អឡើងវិញ
ហើយ។លោកបន្តថាស្ថានភាពវិវត្តន៍នា
ពេលនេះបាននងិកពំងុជរំញុអ្នកវនិយិោគ
លើវិស័យអចលនទេពេយកាន់តេចេើនឲេយ
នាំគ្នាស្វេងរកទិញអចលនទេពេយនៅស្ទើរ

គេប់ទីកន្លេងទូទាំងបេទេស។
លោកនយិាយថា៖«ទផីេសារអចលនទេពេយ

នៅកម្ពជុាបានចាប់ផ្តើមបង្កើនសកា្តានពុល
របស់ខ្លួនជាបន្តបនា្ទាប់»។
ទោះបីជាយា៉ាងណាលោកអះអាងថា

សមេប់ទផីេសារអចលនទេពេយជលួអាចនៅ
មានភាពជាប់ទេឹងខ្លះនៅពេលនេះ។
ក្នុងឱកាសចុះទៅពិនិតេយការដា្ឋានសង-

សង់អាកាសយានដា្ឋានអន្តរជាតិភ្នពំេញថ្មី
ដេលស្ថតិក្នងុខេត្តកណា្តាលកាលពីខេមនុ
លោកហ៊ុនសេនបាននិយាយថាថ្វីបើ
សេដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាតេវូបានពេយាករថានងឹមាន
ភាពអវិជ្ជមានក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះប៉ុន្តេ
ការដា្ឋានសងសង់ភាគចេើននៅកម្ពជុាមនិ
បានបញេឈប់នោះទេគេន់តេការទិញលក់
មិនមានចេើនដូចមុន។
ទនិ្ននយ័ពីកេសងួសេដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ

បង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេល៤ខេដើមឆ្នាំ
២០២០កេសងួរៀបចំដេនដីនគរបូនយី-
កម្មនងិសណំង់បានផ្តល់ការអនញុ្ញាតលើ
សំណើសុំសងសង់សរុបទូទាំងបេទេស
ចនំនួ១៦៤៧គមេងកើន២២៣គមេង
ខណៈតម្លេវិនិយោគមានបេមាណ៣០៤៩
លានដុលា្លារ កើន២០,៥ភាគរយ ធៀប
នឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៩៕LA

ទិដ្ឋភាព សំណង់ ដ៏ ច្រើន ស្អ្រក ស្កះ នៅ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំ្រញ កាល ពី ព្រល ថ្ម ីៗ ន្រះ ។ រូបថតហេងជីវ័ន

ការនំាច្រញអង្ករនៅក្នងុ...
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លៃខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 
និងសមៃប់ព័ត៌មានលម្អតិ

089 888 366, 089 888 277 
089 888 377, 089 888 755

ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តាដាយ-
មិនផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្ល្រៈ398000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នពំេញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្ល្រៈ720000ដុល្ល្ររ

វីឡាចាស្មីនណាក្រងសម្រ្រប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្ល្រៈ820000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រងប្រភ្រទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងកេទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្ល្រៈ780000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គេង02 
តម្ល្រៈ310000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្ល្រៈ175000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសេកុ
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្ល្រៈ150ដុល្ល្ររ/m2

វីឡាភ្ល្រះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្ល្រៈ305000ដុល្ល្ររ

វីឡាកូនកាត់ប្រភ្រទLA  សិ្ថត
នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្ល្រៈ275000ដុល្ល្ររ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ276666ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះសម្រ្រប់លក់សិ្ថត
នៅបុរីVillaTownចាក់អងេ
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្ល្រៈ450000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រៈ90ដុល្ល្ររ/m2

ខុនដូសម្រ្រប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ពេលឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ116500ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រ105ដុល្ល្ររ/m2

ទូរស័ព្ទល្រខ 089 200 300  
012 390 390
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ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ពេកឯង
តម្ល្រ:400ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ180ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:350ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងកេយវត្តពេកឯង
ខណ្ឌចេបារអំពៅភ្នពំេញ
តម្ល្រ120000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី5mx20m
ទំហំផ្ទះ4.2mx15.2m
ទីតំាង:ពេកហូរ
 តម្ល្រ:65000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx15m
ទំហំផ្ទះ4.5mx10m
ទីតំាង:ពេកហូរ
តម្ល្រ:51500ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx18.5m
ទំហំផ្ទះ4.5mx12m
ទីតំាង:ប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:290000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី5.5mx17m
ទំហំផ្ទះ5.5mx26m
ទីតំាង:បុរីជីបមុ៉ង២៧១
តម្ល្រ:510000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្ល្រ:130000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.1mx21.5m
ទំហំផ្ទះ4mx14m
ទីតំាងៈចំការដូង
តម្ល្រដាក់83000ដុល្ល្ររចរចា 

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.2mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្ល្រ:155000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះ2ល្វ្រងសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី9mx27m
ទំហំផ្ទះ9mx15m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្កេ
តម្ល្រ:1100000ដុល្ល្ររចរចា 

ផ្ទះល្វ្រងសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី9mx22m
ទំហំផ្ទះ9mx14m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្កេ
តម្ល្រ520000ដុល្ល្ររចរចា 

 ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx14m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:ប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:330000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡេងណវ៉ាត់តេ
តម្ល្រ:67000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:290000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះល្វ្រងលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្ល្រ:69800ដុល្ល្ររចរចា

ខុនដូលក់បន្ទ្រន់នៅអូឡំាព្រយា
ទំហំ:45ម៉េតេការ៉េ
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫសេសី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់ត្រមឹត្រ13000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប៉េងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:84500ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផេសារប៉េសេ
តម្ល្រ:385000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LC2សម្រ្រប់លក់
ទំហំដី5.1mx14.2m
ទំហំផ្ទះ5.1mx7.2m
ទីតំាង:ប៉េងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:104000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី8mx23.5m
ទំហំផ្ទះ7mx16m
ទីតំាង:បុរីអង្គរភ្នពំេញ
តម្ល្រ:310000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LAលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ 
ទំហំផ្ទះ:5mx12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផ្លវូ
ឯកឧត្តមជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:169000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LB
ទំហំដី5mX21.5m
ទំហំផ្ទះ5mX12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផ្លវូមុ៉ងឫទ្ធី
តម្ល្រ:288000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះល្វ្រងលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ 
ទំហំដី4.3mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4.3mx16m
ទីតំាង:បុរីវិមានភ្នពំេញ 
តម្ល្រ:124900ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់ 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីវិមានភ្នពំេញ
ផ្លវូឯកឧត្តមជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:219000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LC2លក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី6.3mx15.5m
ទំហំផ្ទះ5.2mx7m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតពេកលៀប
តម្ល្រ:159500ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ 
ទំហំដី4.2mx14m
ទំហំផ្ទះ4.2mx10m
ទីតំាងបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:123000ដុល្ល្ររចរចា
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តពទីពំរ័ ១...មីយ៉ាន់ម៉ាបាន
ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់-
ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍នៅ
ឯតលុាការកពំលូរបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិជុំវិញការ-
បង្ក្របយ៉ាងឃោរឃៅមួយ
ប្រឆាំងជនរ៉ូហុងីយ៉ាកាលពីឆា្នាំ
២០១៧កន្លងទៅ។

ជនមូស្លមីរ៉ូហុងីយ៉ាប្រហ្រល
៧៥មឺនុនាក់បានរត់ភៀសខ្លនួ
ទៅប្រទ្រសបង់កា្លាដ្រសដោយ
បាននយិយរៀបរាប់អពំីឃាត-
កម្មការចាប់រំលោភ និងការ-
ដុតបំផ្លាញផ្ទះសំប្រងដ្រល
ត្រូវបានគ្រដឹងគ្រប់ៗ គ្នានៅ
ទូទាំងពិភពលោក។

ក្រុមសិទ្ធិមនុស្រសបានចោទ-
ប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខ  
ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅ
ប្រឆាំងជនរ៉ូហុីងយ៉ា នៅក្នុង
ភូមិជាច្រើនផ្រស្រងៗ ទៀតនៅ
ក្នុងនោះមនភូមិហ្គូដារយីន 
ជាទីដ្រលពួកគ្រ បានរងការ-
ចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់មនុស្រស
ត្រូវបានគ្ររកឃើញផ្នូររាក់ៗ
យ៉ាងតិច៥កន្ល្រងដ្រលកប់
សាកសពនៅទីនោះ។
ដោយបានបា៉ាន់សា្មានពីក្រមុ-

អ្នកដ្រលនៅមនជីវិតនៅក្នុង
ប្រទ្រសបង់កា្លាដ្រសបានដាក់
ចំនួនអ្នកសា្លាប ់រាប់រយនាក់។
ក្រយពីបានបដសិ្រធដបំងូ

ចំពោះការចោទប្រកាន់នោះ
យោធាបានឲ្រយតុលាការសឹក
ចាប់ផ្តើមដំណើរនីតិវិធី នៅខ្រ
កញ្ញាខាងមុខន្រះដោយបាន
ទទលួសា្គាល់ថាមនភាព«ចុះ-
ខ្រសោយក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជា

នានា»នៅក្នុងភូមិនោះ។
 ការិយល័យរបស់អគ្គម្រ-

បញ្ជាការបានប្រកាសកាលពី
ថ្ង្រអង្គារថាតុលាការយោធា
បាន«អះអាងអំពីទោសកំ-
ហសុរបសអ់្នកប្រព្រតឹ្ត»ហើយ
បានកាត់ទោសមន្ត្រីយោធា
ទាំង៣រូបនោះ។
 មិនមនព័តម៌នលម្អិតត្រូវ

បានគ្រផ្តល់ឲ្រយអំពីអ្នកប្រព្រឹត្ត
អំពើឧក្រិដ្ឋរបស់ពួកគ្រឬការ-
កាត់ទោសនោះទ្រ។
អង្គការលើកល្រងទោស-

អន្តរជាតិ(Amnesty Inter-
national)បានចាតទ់កុតលុា-
ការយោធាថាបាន«កាត់- 
ទោសគ្មានតម្លាភាព»។
លោកស្រី មុីងយូ ហាហ៍

អនុប្រធានប្រចាំតំបន់ន្រAm-
nestyInternationalបាន
ថ្ល្រងថា៖«ការកាត់ទោសបិទទា្វារ
គឺខ្វះឯករាជភាព»៕AFP/SK

ក្រងុវ៉ាសុនីតោនៈទីប្រកឹ្រសោសន្តិសខុ- 
ជាតិអាម្ររិកគឺលោករ៉ូបឺតអូប្រៀន
កាលពីថ្ង្រអង្គារបានអំពាវនាវឲ្រយ
កូរ៉្រខាងជើងឈប់បង្កហ្រតុហើយ
ងកមករកតុចរចាវិញប្រសើរជាង។
ការអត្ថាធិប្របាយរបស់លោករ៉ូបឺត-

អូប្រៀន បានធ្វើឡើងក្រយពី
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងបានកម្ទ្រច
ការយិលយ័ទនំាក់ទនំងអន្តរកូរ៉្រមយួ
ដោយសារមិនព្រញចិត្ត ជុំវិញខិត្ត-
បណ័្ណឃោសនាប្រឆាងំក្រងុព្រយងុយ៉ាង
ដ្រលបានបង្ហោះច្រញពីទឹកដីកូរ៉្រ-
ខាងត្របូងដោយក្រុមអ្នករត់ចោល
ប្រទ្រសប៉ុន្ត្របនា្ទាប់មកកូរ៉្រខាងជើង
បានពន្រយារផ្រនការចាត់វិធានការ
យោធាប្រឆាំងកូរ៉្រខាងត្របូង។
លោករ៉ូបឺតអូប្រៀន បានថ្ល្រងថា

អាម្ររកិចង់ឃើញកូរ៉្រខាងជើងទទលួ- 
បានអនាគតស្រដ្ឋកចិ្ចដ៏ភ្លឺសា្វាង»មយួ
ស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ម្រ-
ដឹកនាំលោកគីមជុងអ៊ុនហើយថា-
ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកលោកដូ-
ណាល់ត្រំនៅត្រប្ត្រជា្ញាធ្វើឲ្រយ«សន្តិ-
ភាពយូរអង្វ្រង»នៅឧបទ្វីបកូរ៉្រ។
លោករ៉ូបឺតអូប្រៀន បានថ្ល្រងនៅ

ក្នុងសិកា្ខាសាលាដ៏សំខាន់មួយដ្រល
បានរៀបចំធ្វើឡើងដោយមជ្រឈមណ្ឌល
ដើម្របីផលប្រយោជន៍ជាតិថា៖«ការ-
រកីចម្រើនពតិប្រកដនៅកូរ៉្រខាងជើង
មនការយឺតយ៉ាវ»ដោយបាន  

នយិយសដំៅទៅលើការចរចាលបុ-
បំបាត់កម្មវិធីអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ រវាង
ក្រុងវា៉ាសុីនតោននិងក្រុងព្រយុងយ៉ាង។
លោកបានថ្ល្រងថា៖ «ប៉ុន្ត្រទា្វារ

ចរចានិងការរីកចម្រើននៅត្របើក-
ចំហសម្រប់កូរ៉្រខាងជើងជានិច្ច»។
លោកដូណាល់ត្រំនងិលោកគមី-

ជងុអ៊នុបានជបួគ្នា៣ដងចាប់តងំពី
ខ្រមិថុនាឆា្នាំ២០១៨ដើម្របីព្រយាយម

ឲ្រយឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ
ស្តីពីការលុបបំបាត់កម្មវិធីអាវុធនុយ-
ក្ល្រអ៊្ររ របស់កូរ៉្រខាងជើងជាថ្នូរទៅ-
នឹងការធ្វើសម្របទានរបស់អាម្ររិក។
នៅក្នុងជំនួបកំពូលដំបូងនៅក្នុង

ប្រទ្រសសងិ្ហបរុីក្រមុម្រដកឹនាំប្រទ្រស
ទាងំ២បានយល់ព្រមធ្វើការឲ្រយឈាន
ទៅរកការលុបបំបាត់កម្មវិធីអាវុធ-
នុយក្ល្រអ៊្ររទាំងស្រុង នៅឧបទ្វីបកូរ៉្រ

ធ្វើឲ្រយទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគីបានល្អ-
ប្រសើរនិងធ្វើឲ្រយរបបមួយន្រះមន
សន្តិភាពយូរអង្វ្រង។
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបាន

ជាប់គំងស្របព្រលមនការខ្វ្រង-
គំនិតគ្នាជុំវិញទំហំន្រការលុបបំបាត់
កម្មវធិីអាវធុនយុក្ល្រអ៊្រររបស់កូរ៉្រខាង-
ជើងនិងការដកទណ្ឌកម្មរបស់
អាម្ររិក។

លោករ៉ូបឺតអូប្រៀនបានថ្ល្រងថា៖
«យើងបានប្ត្រជា្ញាទំនាក់ទំនងនិង
ដើម្របីឲ្រយទទលួបានគោលដៅជាច្រើន
ដ្រលបានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងនៅឯ-
កចិ្ចប្រជុំកំពលូនៅប្រទ្រសសិង្ហបរុី»។
លោករ៉ូបឺតអូប្រៀនបានថ្ល្រងថា៖

«យើងបានបន្តអពំាវនាវកូរ៉្រខាងជើង
ឲ្រយបញ្ចៀសការបង្កហ្រតុផ្រស្រងៗ ហើយ 
ត្រវូគោរពកាតព្វកចិ្ចឲ្រយស្ថតិនៅក្រម
ដំណោះស្រយក្រុមប្រឹក្រសោសន្តិសុខ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងត្រឡប់
មកអនុវត្តកិច្ចចរចាប្រសើរជាង»
ដោយលោកបាននិយយសំដៅទៅ-
លើបម្រមរបស់អង្គការសហប្រជា-
ជាតិ ជុំវិញការធ្វើត្រស្តបច្ច្រកវិទ្រយាមី-
សុីលបាលីស្ទិកនិងអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ
របស់កូរ៉្រខាងជើង។
ក្រុងវា៉ាសុីនតោនបានអំពាវនាវជា

បន្តបនា្ទាប់ឲ្រយូករូ៉្រខាងជើងងកមករក
តចុរចាខណៈអាម្ររកិបានសង្កត់ធ្ងន់
ថាខ្លួននៅត្រត្រៀមលក្ខណៈខាង
យោធារួចជាស្រចដើម្របីឆ្លើយតប
រាល់ការបង្កហ្រតុណាមយួពីសណំាក់
កូរ៉្រខាងជើងជានិច្ច។
កាលពីថ្ង្រចន្ទអនុរដ្ឋមន្ត្រីការ-

បរទ្រសអា ម្ររិកលោកស្ត្របហ្រន
ប៊ឺហា្គាន់ បានថ្ល្រងថា នៅមនព្រល-
វ្រលាសម្រប់ភាគីទាងំ២ដើម្របីធ្វើ«ឲ្រយ
រកីចម្រើនក្នងុទសិដៅដ្រលភាគទីាងំ-
២ចង់ធ្វើនោះ»៕Yonhap/SK

ក្រងុវ៉ាសុនីតោនៈសហភាព-
អរឺ៉បុបានបើកព្រំដ្រនរបស់ខ្លនួ
ឡើងវិញកាលពីថ្ង្រពុធដើម្របី
ឲ្រយទ្រសចរមកពីប្រទ្រសចំនួន
១៥មកល្រងប៉ុន្ត្រមិនម្រន
ប្រទ្រសអាម្ររិកដ្រលឈឺចាប់
ដោយសារការឆ្លងវីរុសផ្លូវ-
ដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មីដច៏ម្ល្រក
នោះទ្រជាទីដ្រលមន្ត្រីសខុាភ-ិ
បាលកំពូលម្នាក់បានព្រមន
ថាប្រទ្រសន្រះត្រវូបានដកឹនាំ
«ខុសទិសដៅ»ខណៈករណី
ឆ្លងបានកើនឡើង នៅក្នុង
រដ្ឋជាច្រើននៅអាម្ររិក។
អ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងអាម្ររិក

គឺលោកអានថូនីហ្វូសុី បាន
ថ្ល្រងថា អាម្ររិកអាចមើល
ឃើញករណីឆ្លងថ្មីជងំឺកូវីដ១៩
ចនំនួ១០មឺនុនាក់ក្នងុ១ថ្ង្រនងិ

រដ្ឋអាម្ររិកមួយចំនួនផ្រស្រង
ទៀតបានដាក់ឲ្រយនៅដាច់- 
ដោយឡ្រកពីគ្រទៅលើអ្នកធ្វើ- 
ដំណើរមកពីរដ្ឋផ្រស្រងទៀត។
ទោះបីជានៅអាម្ររិកមន

ប្រក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពី
បក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយលោកចូ-
ប្រដិនបានប្រកាសថាលោក
នឹងមិនរៀបចំឲ្រយការជួបជុំ
ជាមួយក្រុមអ្នកគំទ្រនៅក្នុង
អំឡុងព្រលផ្ទុះវីរុសផ្លូវដង្ហើម
ន្រះទ្រជាវិធានការមួយដ្រល
ផ្ទុយស្រឡះពីលោកដូណាល់-
ត្រំដ្រលបានរៀបចំឲ្រយមន
យទុ្ធនាការប្រមលូផ្តុំទ្រង់ទ្រយ
ធំកាលពីព្រលកន្លងទៅ។
លោក បានរិះគន់លោកត្រំ

ខា្លាំងៗ  ជុំវិញអំពីការដោះ-
ស្រយបញ្ហោវីរុស៕AFP/SKជនមូស្លមីរូ៉ហីុងយ៉ាមកពីមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គយុនៅមត់ច្រងំទន្ល្រន្រភូមិឡានកុក។AFP

ទីប្រកឹ្រសាសន្តសុិខជាតិអាម្ររិកលោករូបឺ៉តអូប្រៀនកំពុងថ្ល្រងនៅអំឡុងព្រលធ្វើសន្នសីិទសារព័ត៌មនមួយនៅក្នងុរដ្ឋអារីហ្រសូណា។Yonhap

ទីប្រឹក្រសសន្សុិខជាតិUSអំពាវនាវឲ្រយកូរ៉្រខាងជើងឈប់បង្កហ្រតុហើយងកមកតុចរចា

មីយ៉ាន់ម៉ា រកឃើញទាហានមនទោសក្នងុការប្រព្រត្ឹ... អរុ៉ឺបបើកព្រំដ្រនវិញដើម្របីទទួល
ទ្រសចរមកពីប្រទ្រសចំនួន១៥
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 ក្រុង ហ្រសឺ ណ្រវៈ  ដោយ បាន 
ថ្លៃង នៅ ជំនួប លើក ទី ៤៤ នៃ 
កៃុម បៃឹកៃសា សិទ្ធិ មនុសៃស អង្គការ 
សហ បៃជាជាតិ  កាល ពី ថ្ងៃ- 
អង្គារ  បៃទៃស គយុបា  តណំាង 
ឲៃយ បៃទៃស ចនំនួ ៥២  បាន គាទំៃ  
ការអនុម័ត ចៃបាប់ ស្តីពី ការ ការ - 
ពារ សន្តិសុខ ជាតិ នៅ ក្នុង តំបន់  
រដ្ឋ បាល ពិសៃស កៃុង ហុងកុង  
(HKSAR) នៃ សភា ជាន់ ខ្ពស់ 
របស់ បៃទៃស ចិន ។ 

ចំនួន បៃទៃស  ដៃល បាន ចុះ 
ហត្ថ លៃខា លើ សៃចក្តី ថ្លៃង- 
ការណ៍ រួម  ដៃល គុយ បា បាន 
អាន នៅ ជំនួប នោះ  តៃូវ  គៃ រំពឹង 
ថា នឹង កើន ឡើង ថៃម ទៀត ។ 

តណំាង បៃទៃស គយុបា បាន 

អាន សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ នោះ 
ថា៖« ការ មិន ជៃៀត ជៃក កិច្ច - 
ការ ផ្ទៃ ក្នងុ របស ់បណា្តា រដ្ឋ អធបិ- 
តៃយៃយ  គឺ ជា គោល ការណ៍ ដ៏ 
សំខាន់  ដៃល មាន ចៃង នៅ      
ក្នុង ធម្មនុញ្ញ របស់អង្គ ការ សហ- 
បៃជាជាតិ  និង      បទដា្ឋាន ជា មូល- 
ដា្ឋាន នៃ ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ ។ 

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍នោះ  បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា៖ «នៅ ក្នុង បៃទៃស ១    
អំណាច សភា ទៅ លើ បញ្ហា 
សន្តិសុខ ជាតិ នោះ  គឺ ជា ការ- 
ទទួល ខុស តៃូវ របស់ បៃទៃស 
នោះ  ដៃល បញ្ហា សារៈ សំខាន់  
មិន មៃន បញ្ហា សិទ្ធិ មនុសៃស        
ទៃ  ដូ ច្នៃះ ហើយ មិន តៃូវ យក - 
មកពិភាកៃសា នៅ កៃុម បៃឹកៃសា 

សិទ្ធិ មនុសៃស ទៃ »។   
«យើង ជឿ ថា  បៃទៃស ទាំង- 

អស់ មាន សិទ្ធិ ការ ពារ សន្តិ- 
សុខជាតិ របស់ ខ្លួន  តាម រយៈ 
សភា  និង បង្ហាញ វិធាន ការ 
ពាក់ព័ន្ធតៃូវ បាន ចាត់ ឡើង 
សមៃប់ គោល បំណង នៃះ »។  

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ នោះ  
បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា៖ «នៅ ក្នុង 
បរបិទ នៃះ  យើង គាទំៃ ដល ់ការ- 
អនមុត័ នៃ សៃចក្ត ីសមៃច របស ់
សភា ចិន ក្នុង ការ បង្កើត  និង ធ្វើ 
ឲៃយ កៃប ខណ័្ឌ ការងរ សៃប ចៃបាប ់
ល្អ បៃសើរ ឡើង  និង យន្តការ 
អនុវត្ត ចៃបាប់ សមៃប់ តំបន់ 
រដ្ឋបាល ពិសៃស កៃុង ហុងកុង 
(HKSAR)  ក្នុង គោល បំណង 

ការពារ សន្តិសុខ ជាតិ   និងការ- 
បញ្ជាក់ អះអាង របស់ ចិន ក្នុង 
ការ អនុវត្ត តាម គោល ការណ៍ 
បៃទៃស ១ បៃព័ន្ធ២ »។   

សៃចក្តី ថ្លៃង ការ ណ៍ នោះ  
បាន បន្ត ថា៖ « យើង ពិត ជា មាន 
ជនំឿ ចតិ្ត ថា  វធិាន ការ នៃះ  មាន 
អត្ថបៃយោជន៍  ដើមៃបី ធានាថា  
បៃទៃស ១  បៃព័ន្ធ ២ មិន បៃ - 
បៃលួ  នងិ នៅ គង ់វងៃស យរូ អង្វៃង 
ហើយ ថា  កៃុង ហុងកុង គាំទៃ 
ដល់ វិបុល ភាព  និង ស្ថិរភាព យូរ - 
អង្វៃង។  សិទ្ធិ  និង សៃរី ភាព 
សៃប ចៃបាប់ របស់ បៃជាជន កៃុង 
ហុង កុង  ក៏ អាច តៃូ វ បាន បៃើ- 
បៃស់ ល្អ បៃសើរ ឡើង នៅ ក្នុង 
បរិយា កាស សុវត្ថិភាព »។

សៃចក្តីថ្លៃង ការណ៍ ដដៃល 
នោះ  បាន សន្និដា្ឋាន ថា៖ « យើង 
បញ្ជាក់ ថា  កៃុងហុង កុង  គឺ ជា 
ផ្នៃក ដៃល មិន អាច បំបៃក បាន 
របស់  ចិន  ហើយ កិច្ច ការ របស់ 
កៃុង ហុង កុង  គឺ ជា កិច្ចការ ផ្ទៃ- 
ក្នងុ ដៃល គា្មាន ការ ជៃៀត ជៃក ព ី
កងកមា្លាំង បរទៃស»។ 

សមាជិក សភា  កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ  បាន បោះ ឆ្នាត អនុម័ត 
ចៃបាប់ នៅ ជំនួប លើក ទី ២០ នៃ 
គណៈកមា្មា ធិការ អចិនៃ ្ត យ៍  នៃ  
សមាជ លើក ទី១៣  របស់ សភា - 
ជាន់ ខ្ពស់ របស់ បៃទៃស ចិន ។     

ចៃបាប ់នៃះ   ចលូ ជា ធរមាន នៅ 
ម៉ោង ១១យប់  ម៉ោង ក្នុង តំបន់ 
កាលពី  ថ្ងៃ អង្គារ  នៅក្នុងកៃុង  - 
ហុងកុង ៕ Xinhua/PSA

៥២ប្រទ្រសគំាទ្រច្របាប់ស្តពីីការការពារ-
សន្តិសុខជ តិរបស់ចិននៅក្រងុហុងកុង

ពលរដ្ឋក្រងុ ហុង កុង ប្ររ ព្ធ  ពិធីអបអរ ការ  អនុម័ត  ច្របាប់ ស្តពីីកា រ ការពារ សន្ត ិសុខ ជាតិ របស់ ចិន នៅក្រងុហុង កុង ។ Xinhua

លោក   អាឌ្រល  អាល់-ជូ បី៊រ បង្ហាញ  បំណ្រក មី សីុល   និង  យន្ត ហោះ ្រដូន។ AFP

ក្រុង រី យ៉ាដៈ  មន្តៃី អាមៃរិក 
និង បៃទៃស អារ៉ាប៊ី  សាអ៊ូ ឌីត  
កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  បាន អពំាវ នាវ ឲៃយ 
បន្ត ហាម បៃម មនិ ឲៃយ ទញិ -លក ់
អាវធុ របស ់អង្គការ សហ បៃជា- 
ជាតិ  ទៅ លើ បៃទៃស អុី រ៉ង់  
ដោយ បាន ពៃមាន អំពី ភាព ស្មុគ -  
សា្មាញ  ជាចៃើន ចពំ ះ សន្ត ិសខុ  
ក្នុង តំបន់  ដោយ បាន ចោទ - 
បៃកាន ់កៃងុ តៃ អៃរង៉ ់ ព ីបទ ផ្តល ់
អាវុធ  ទៅ ឲៃយ កៃុម ឧទា្ទាម នៅ     
យៃ ម៉ៃន ។ 

 ការ ហាម បៃម  ទិញ លក់ 
អាវុធ នោះ ដៃល តៃូវ បាន ដាក់ 
ចូល ជា ធរមាន ជា  ផ្នៃក នៃ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង អាវុធ នុយ ក្លៃអ៊ៃរ 
មួយ  ដៃល បាន ចុះ ហត្ថលៃខា  
ជា មួយ កៃុង តៃ អៃរ៉ង់ កាល ពី 
ឆ្នាំ២០១៥   នឹង អស់ សុពល-
ភាព នៅ ខៃ តុលា ខាង មុខ នៃះ  
ប៉ុន្តៃ កៃុង វ៉ាសុីន តោន  កំពុង ធ្វើ 
ការ ងរ ដើមៃបី បន្ត ហាម បៃម  
ខណៈ ភាព តាន តឹង ជា មួយ គូ- 
សតៃូវបដិបក្ខ របស់ ខ្លួន  នៅ តៃ 
ឡើង កម្  ។ 

 តំណាង បៃសិត ពិសៃស 
អាមៃរកិ ទទលួ បន្ទកុ នៅ អុរីង៉ ់ គ ឺ
លោក បៃៀន  ហ៊ុក  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ កៃុម អ្នក កាសៃត នៅ ក្នុង 
ទកីៃងុ រ ីយា៉ោដ ថា  ការ ដក បមៃម 
នងឹ «លើក ទកឹ ចតិ្ត » អុរីង៉ ់ ហើយ 
អាច នឹង បង្ក ឲៃយ មាន ការ បៃកួត- 
បៃជៃង សពា្វា វុធ ក្នុង តំបន់ ។ 

 លោក ហ៊ុក  បាន ថ្លៃង នៅ  
សន្និសីទ សារ ព័ត៌ មាន រួម មួយ  
ជា មួយ លោក អាឌៃល  អាល់- 
ជូប៊ីរ  ជា រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ការ - 
បរទៃស អារ៉ា ប៊ី  សា អ៊ូ ឌីត ថា ៖ 
«បញ្ហា នៃះ  មិន មៃន ជា លទ្ធ- 
ផល  ដៃល កៃមុ បៃកឹៃសា សន្ត ិសខុ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  អាច 
ទទួល យក បាន នោះ ទៃ » ។ 

នៅ កន្លៃង សន្ន ិសទី សារ ពត័-៌
មាននោះ   មន្តៃ ីអារ៉ាប៊ ី សាអ៊ ូឌតី  
បាន បង្ហាញ អពំ ីបណំៃក ម ីសុលី 
និង យន្ត ហោះ ្រដូន  ដៃល បាន 
បាញ ់ទមា្លាក ់  ហើយ ពកួ គៃ  បាន 
ថ្លៃង ថា  សមា្ភារ ទាំង អស់ នោះ 
បាន ផ្តល់ ដោយ  អុី រ៉ង់  ទៅ ឲៃយ 
កៃុម ឧទា្ទាម ហ៊ូ ធី ៕ AFP/SK

អារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីតនិងអាម្ររិកស្នើឲ្រយ
បន្តហាមប្រមទិញ-លក់អាវុធពីអីុរ៉ង់



ក្រុងហូជីមិញ : ផ្សារ បុរាណ របស់ 
បជ្ាជន កម្ពជុា អាយ ុកាល ៥០ ឆ្នា ំឬ 
ហៅ  ថា ផ្សារ ឡ្ហុងផុង ស្ថិត ក្នុង 
ទីក្ុង ហូជីមិញ បាន ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ 
ជា ច្ើន រៀង រាល់ ថ្ង្ ដោយសារត្ 
រសជាតិ អាហារ ដ៏ ឈ្ងុយ ឆ្ងាញ់ ។ 

ផ្សារ ខ្ម្រ ក្នុង ទឹក ដី វៀតណាម ស្ថិត 
នៅ កប់ ជ្ លើវិថី តូច ៗ  ឡ្ហុងផុង 
៣៧៤/៥១ ក្នុង ខណ្ឌទី ១០។ អ្នក- 
ដណំើរ អាច រកុ រក គប្ ់ចក្ ល្ហក នផ្ស្ារ 
ដោយ ថ្មើរ ជើង ឬ ជិះ កង ់ ម៉តូ ូ។ ចណំត 
ទោចក្ យាន នៅ ក្ប្រ របង ផ្សារ ។ 

តាំងពី ទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ ១៩៨០ មាន 
អាជីវករ  លក់ដូរត្ ១០ នាក់ ប៉ុណ្ណោះ 
នៅ ក្នុង ផ្សារ ន្ះ ត្ រហូត ដល់ ឆ្នាំ  

១៩៨៨ ចំនួន អ្នក លក់ដូរ បាន កើន 
ឡើង ជាង ៩០ ផ្ទះ  ដោយ ពួកគ្ លក់ 
ផ្កា។ ចនំនួ អាជវីករ បាន បន្ដ កើន ឡើង 
ដល់ ជាង ១០០នាក់ នា ព្ល ន្ះ ។ 

ផ្សារ កម្ពុជា មួយ ន្ះបាន ពង្ីក ខ្លួន 
លាយ ឡំ ជាមួយ អាជីវករ វៀតណាម  
ត្ ប្ព្ណី ប្ប ខ្ម្រ ពិត ៗ  នៅ ត្ ត្ូវ 
បាន  អភិរក្ស ដោយ អាជីវករ ប្មាណ 
១៥ តបូ ដល្ បើក លក ់ដរូ ដោយ កនូៗ 
នងិ ចៅៗ នក្្មុ គ្សួារ ខ្មរ្ ដល្ បាន 
រត់ ភៀស ខ្លួន កាល ពី ជាង ៤០ឆ្នាំ មុន 
គឺ ក្នុង សម័យ សង្គ្ម ។ 

ត្ន់ ធីហាញ ជា អាជីវករ មា្នាក់ នៅ 
ផស្ារ  ឡហ្ងុផងុបាន នយិាយ ថា រៀង- 
រាល ់ខ ្អឡំងុ ពល្ ព្ះ ចន្ទពញ្ វង ់ឬ 

វសិស្មកាល បណុយ្ ចលូ ឆ្នាថំ្ម ីមនសុស្ ជា 
ច្ើន នាំ គ្នា មកផ្សារ ន្ះ ដើម្បី ទិញ ផ្កា 
តម្ល្ ថោក ។ 

អ្នក ដើរ ផ្សារ ជា ច្ើនក៏ អាច ស្វ្ង រក 
ទិញ ត្ីងៀត ប្ប ខ្ម្រ ងៀត គោ ក៏ 
ដចូជា  នបំញ្ចកុ  ស្ដៅ ចក្ ចៀន បង្អម្ 
គ្ប់មុខ ប្ប ខ្ម្រ នៅផ្សារ ក្នុង ទីក្ុង 
ហូជីមិញ ន្ះ ផង ដ្រ ។ 

គយុទាវ បប្ ខ្មរ្ គជឺា ភាពទាក ់ទាញ 
អ្នក ដើរផ្សារ ឲយ្ ឆៀង ចលូ ភ្លក្ស រសជាតិ 
សា្នាដ្ ប្ព្ណី បំផុត មួយ ។ 

វ្លា ដើរ ផ្សារសម្ប់ អ្នក មាន 
បណំង ចង ់ ភ្លកស្ អាហារ ខ្មរ្ ដ ៏សក័្ដសិម 
បំផុត គឺ ពី ម៉ោង ៦ ដល់ម៉ោង ១០ 
ព្ឹក ៕ VNS/HR

www.postkhmer.com

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នពំ្រញៈ ថ្មីៗ  ន្ះ បង្កើត ភាព- 
ភា្ញាក ់ ផ្អើល   យា៉ោង ខ្លាំង ទៅ នឹង    
វត្ត មាន របស ់តារា ចម្ៀង ប្សុ 
សំឡ្ង ស្អក ត្ ពីរោះ សណ្តំ 
អារម្មណ៍ ប្ិយ មិត្ត អ្នក សា្តាប់  
មាន ឈ្មោះ ពិត លោក ប៉ុន 
សុណារិន ហៅ ខ្ម ល្ច មុខ 
នៅ  ក្នុង បទ ចម្ៀង ឆ្លើយ ឆ្លង 
ដបំងូ  ជាមយួ នងឹ តារា ចម្ៀង-
ស្ី កំពុង ឡើង កូដ ខ្លាំង កញ្ញា 
តន់ ចន្ទ សីមា៉ោ គឺ បទ «សុំមួយ- 
ព្ល មក» នៅ ផលិត កម្មថ្មី   
ហា្គាឡាក់សុី ណាវ៉ាត្ កាល ពី   
ព្ឹក   ម្សិលមិញ ន្ះ ។ 

សម្ប់ ឆ្នាំ ២០២០ ន្ះគិត 
ទៅ តារា ចម្ៀង កពំលូចនំនួ   ២  
របូ  ហើយ ដល្  បាន ចាក  ចញ្ ព ី
ទន្ ំ ថោន គ ឺអ្នកនាងមាស សខុ- 
សោភា ប្កាស ចាក ចញ្ កាល 
ពី   ដើម ខ្ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ 
ហើយ  ក៏ ច្ញ បទ ដំបូង  មាន 
ចំណងជើង ថា«ស្ណះដ្- 
ប្តី» នៅ ផលិតកម្ម  Camtrax 
ជា  ប៉ុស្តិ៍ បណា្តាញ សង្គម  ខ្លួន ឯង 
ចងុ ខ ្   ខណៈ តារា ចម្ៀង ប្សុ 
លោក ខម្  លច្មខុ នៅ ទន្ថំ្ម ី 
ហា្គាឡាកស់ុ ីណាវ៉ាត ្នៅ ថ្ង ្ទ ី
១ ខ ្កក្កដា ឆ្នា ំ២០២០  ជា មយួ 
នឹង បទ ដំបូង  « សំុ មួយ ព្ល  មក» 
ដ្លជា ការ និពន្ធ ទំនុកច្ៀង 
ដោយ មា្ចាស់ ផលិត កម្ម ផ្ទាល់ គឺ 

លោកឧកញ៉ោ  ឡ្ង ណាវ៉ាត្ 
និង  និពន្ធ   ភ្លង្ ដោយ  Tempo Tris 
ជា បទ ច្ៀងឆ្លើយ ឆ្លង ជាមួយ 
នឹង កញ្ញា តន់ ចន្ទសីមា៉ោ។  

  គ្ន់ ត្   ច្ញ បទ ចម្ៀង  
ដំបូង ភា្លាម តារា ចម្ៀង ប្ុស 
ជា ចំណូល ថ្មី របស់  ផលិត កម្ម   
ហា្គាឡាក់សីុ ណាវ៉ាត្   លោក ខ្ម 
ក៏  ទទួល បាន ការ  គំទ្  យា៉ោង- 
ច្ើន  ពី ប្ិយ មិត្ត   តាម បណា្តាញ 
សង្គម យូធូប។  លោក យឹម- 
តាស្ង់ ដ្លជា អ្នក គ្ប់  គ្ ង  
ទទូៅ នៅ ផលតិ កម្ម    ហា្គាឡាកស់ុ ី
ណាវ៉ាត ្ បង្ហើប បប្ ់ការ ខតិ- 
ខំ និពន្ធ បទ ចម្ៀង  សម្ប់ 

អតតី តារា ចម្ៀង       ប្សុ សឡំង្ 
ស្អក  នៅ ទ្នំ ចាស់ ផលិត កម្ម 
ថោនរបូ ន្ះ  ដរ្ ថា៖ «នៅ ថ្ង ្ទ១ី 
ខ្ កក្កដា ន្ះ យើង បាន ច្ញ    
ប ទចម្ៀង  ទី១ របស់  គត់ [ខ្ម] 
ហើយ នា ព្ល ឆប់ៗ ន្ះ ខ្ម 
នងឹ មាន បទ  ចម្ៀង ចនំនួ ៥បទ 
ទៀត  បំព្  អារម្មណ៍ ប្ិយ មិត្ត  
ដ្លជា បទ ច្ៀង ទោល ផង 
និង បទ ច្ៀង ឆ្លើយ ឆ្លង ផង »។ 

ដោយឡ្ក ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ក៏ 
ទទលួ  បាន ការ បញ្ជាក ់ព ីការ  ផតុ 
កុងត្ ជា តារា ចម្ៀង នៅ 
ផលិត  កម្ម ថោន ដ្ល លោក 
ខ្ម បាន ចូល   ច្ៀង  តាំង ពី ឆ្នាំ 

២០០៨មក   ខណៈ  លោក ឆ្លើយ 
បប្ ់យា៉ោង ខ្ល ី ដោយសារត ្   ជាប ់
រវល់បនា្ទាន់ នោះ ថា៖ « ជា ការ- 
ពិត ខ្ញុំ បាន ផុត កុងត្ ពី ថោន 
ម្ន   ហើយ ! »។ 

គួរ  រំឭក ដ្រ ថា  កាល  ពី  តារា- 
ចម្ៀង បុ្ស   ឈរ លំដាប់ កំពូល   
អតីត ផលិត  កម្ម  ថោន  លោក ខ្ម 
បាន សាង ក្រ្តិ៍    ឈ្មោះ  លប្ ី   នៅ លើ  
វថិ ី  សលិប្ៈ  បាន  បម្ាណ ជាង  ៧ 
ឆ្នាំ  នោះក៏ មាន ល្ច ច្ញ នូវ 
រលក   ពត័ម៌ាន  បប្ ចចាម អារា៉ាម 
ថា តា រា ចម្ៀងប្ុស  រូប  ន្ះ  
កំពុង ត្ូវ បាន  ផលិត  កម្មហ ង្ស- 
មាស តាម  ច្   ចូវ    ត្ ព្ល ន្ះ 

លោក   បរ្ជា សមច្ ចូល 
ទ្នំ ថ្ម ីហា្គា ឡាក់  សុ ីណា- 
វ៉ាត្ ទៅ វិញ ។ 

តារា  ចម្ៀង 
ប្ុស ឈ្មោះ ពិត 
លោក ប៉ុន សុ - 
ណា រិន ហៅ  ខ្ម 
ដ្ល  មាន សុ្ក  កំណើត  
នៅ ក្ងុ កពំងឆ់្នាងំ ខត្្ត 
កំពង់ ឆ្នាំង រូប ន្ះ 
មាន បទ ចម្ៀង- 
ជា  ច្ើន  បាន ចញ្  
មក ត្ង ត្ សណ្ត ំ

ដួង ចិត្ត ប្ិយ- 
មិត្ត អ្ន ក សា្តាប់ រួម 
មាន បទ «ជីវិត- 
ក្ម្ង ពាល» បទ 
«ពូ  ម៉ូតូ ឌុប» បទ 
«ឲយ្ គ ្ញ៉ល្ឿន- 
ម្ល្៉ះ!» បទ «គ្ 
ជា  តារា  លប្»ី បទ 
«ប្ពន្ធ  ខ្ញុំ យំ- 
ព្ះ នឹក  សង្សារ» 
នងិ   បទ«ជវីតិ- 
អ្នក ក្» 
ជា  ដើម  ៕ 

ស្ងាត់ៗ លេច វត្តមាន  ខេម  ចេៀង នៅ ទេនំ ថ្ម ីហ្គាឡាក់សី៊ណាវ៉ាតេ  
ក្នងុ បទដំបូង    «សំ៊មួយពេលមក»  ជាមួយនឹង កញ្ញា តន់ ចន្ទសីមា៉ា 

ពលរដ្ឋខ្មេរ បន្ដរកេសាអត្ដសញ្ញាណម្ហបូ ជាតិ នៅ ផេសារ ឡេហ៊ងផ៊ង កេង៊ហូជីមិញ

ស្ងាត់ៗតារាចម្រៀងកំពូលទី២នៅថោនលោកខ្រមល្រចមុខនៅផលិតកម្មថ្មីហ្គាឡាក់សីុណាវ៉ាត្រ
ក្នងុបទឆ្លើយឆ្លងនឹងកញ្ញាតន់ចន្ទសីម៉ា។រូបថត YouTube 

ទិដ្ឋភាពក្នងុផ្រសារឡ្រហុងផុងដ្រលអាជីវករខ្ម្ររបន្ដលក់ដូរប្របប្រព្រណី។រូបថត សហ ការី

លោកខ្រមតារា
ចម្រៀងប្រសុល្របី
សំឡ្រងស្អក។

ហុង មិនា  



ក្រុងហូជីមិញ : រាល់ យប់ 
ដែល  ញ៉ា វី បោះ ជំហានទន់- 
ភ្លន់ ឡើង លើ វែទិកា   ដោយ គែង 
ឈុត  បែពែណី វៀតណាម  អោ-
ដែ  ឬ ជួនកាល   រ៉ូបខ្លី  និង សែបែក- 
ជើង កែង ចោត  បាន រំឭកពាកែយ 
ចំអក ឡក ឡាយ ដែលខ្លួន តែង  
ទទួល រង ក្នងុ នាម ជា នារី  ប្ដរូ ភែទ។  

ញ៉ា វី ជា អ្នក សម្ដែង  ម្នាក់ ក្នុង 
ចំណោម   រាប់រយ នាក់   នៅ  វៀត-
ណាម  ដែលជា បុគ្គល មន  ទំនុក- 
ចិត្ត  និង មន របរ រកសីុ តាមរយៈ 
កម្មវីធី ឆ្នាត ឡូតូ    ជា ទមែង់ នែ 
ការកមែសាន្ដ  មន តំាងពី សម័យ 
អាណានិគម និយម បារំាង  ហើយ  
បច្ចបុែបន្ននែះ មន បែជាបែយិភាព 
នៅ ភាគខាងតែបូង ។

ដូច  កែុម អ្នក សែឡាញ់ ភែទ  
ដូច គ្នា  ផែសែង ទៀត   ក្នងុ សង្គម វៀត- 
ណាម  នារី វ័យ  ២៦ឆ្នាំ រូបនែះ  
ធ្លាប់   ជួប នឹង ការ អាម៉ាស់ ដែល 
តែូវ  គែ រីសអើង   ក្នុង ជីវិត     ទោះ 
មន ការ  ផ្លាស់ ប្ដូរ ខ្លះ  ក្នុង របប 
កុម្មុយនីស្តនែះ  ក៏ដោយ ។

 អង្គយុនៅ លើ ពូក ក្នងុ បន្ទប់ជលួ 
កែងុ  ហូជីមិញ ញ៉ា វី    បែប់  AFP 
ថា៖ «  ទោះ ខ្ញុ ំមន សញ្ញាបតែ  ខ្ញុ ំ  
មន អារម្មណ៍ តូច ទាប និង  មិន 
ហា៊ាន ដាក់ ពាកែយ ធ្វើការ ទែ »។ 

ញ៉ា វី  ថា៖ « ដូច្នែះ   ខ្ញុំ បែកប- 
មុខរបរ នែះ ដើមែបី រកលុយ  ប៉ុន្តែ 
ពែល   ខ្ញុ ំ  ឡើងឆក  បែបជា សែ ី   ខ្ញុ ំ
ពិត ជា សបែបាយចិត្ត ណាស់ »។ 

 ដល់ទសវតែសរ៍  ឆ្នាំ ១៩៩០ 
ការ សម្តែង បែបនែះ  គឺជា ផ្នែក 
សាមញ្ញ មយួ  នែ ការ រស ់នៅ  អ្នក- 
ជនបទ ភាគខាងតែបូង  ប៉ុន្តែ វា   
បាត់ ទៅ វិញ  រហូតដល់ កែុម  
Sai Gon Tan Thoi ចាបផ់្ដើម 
លែប ីលើវែទកិា  រាតែ ីកាលផែសាយ- 
ផ្ទាល់   ក្នុង  ឆ្នាំ ២០១៧ ។

 ទសែសនកិជន មកព ីកែងុ ហជូ-ី
មញិ នងិ ខែត្តកែបែរ ខាង ប៊ងីដងួ 

សទុ្ធសងឹជាក្មែងៗ នងិទសែសនា 
អាវ ផយ ពណ៌ ឥន្ធធនូ នៅ ក្នុង 
កញ្ចក់ ទូរស័ព្ទ របស់ ពួកគែ។ 

ឡាគីម ឈួយិន ជា ស្តែី ប្ដូរ 
ភែទ   ធ្លាប់  ធ្វើការ សម្ដែង ជាមួយ 
នឹង Sai Gon Tan Thoi  និង 
កែមុ ឆ្នាត ឡូតូ ផែសែង ទៀត    សា្គាល់    
ជា  ឡូ តូ  នៅ វៀតណាម  តាំងពី  
ក្មែង     និយាយ  ថា៖  « ពួកយើង 
សម្ដែង ទាំង ញើស   ឈាម និង 
ទឹក ភ្នែក   ដែល មិន តែឹម តែ ផ្ដល់ 
ការសបែបាយ ប៉ុណោ្ណោះ ទែ   ប៉ុន្តែ 
ចង ់ឲែយ  គែ បាន យល ់ថា  នែះគជឺា 
អ្នកជំនាញ ពិតបែកដ»។ 

ស្តែវីយ័ ៣៩ឆ្នា ំ   នយិាយពែល 
កំពុង តប់ មែសៅ ល ើមុខមុន ពែល 
ឡើង សម្ដែង  ថា៖ «ខ្ញុំ  រីករាយ 
នឹង   ជីវិតបែប នែះ   ជាមួយ   អ្វី 
ដែល   អាច ធ្វើ បាន    ដោយ ការ រក 

បែក់ ចិញ្ចឹម ជីវិត   និង  ម្ដាយ »។ 
 វៀតណាម តែវូគែ  មើល ឃើញ  

ថា  មន ការរីកចមែើន បន្តចិម្តងៗ 
លើ  សហគមន៍  អ្នក សែឡាញ់ 
ភែទ ដូចគ្នា    ដែល បែទែស ដឹក- 
នា ំដោយ  គណបកែស តែមយួ បាន 
លុប  បមែម អាពាហ៍ពិពាហ៍   
ភែទ  ដូចគ្នា ក្នងុឆ្នា ំ ២០១៥ ទោះ  
មិន ទទួល សា្គាល់ ពែញ លែញ  
ចំពោះ សហជីព និង ចែបាប់ កែ-
ភែទ ដែល បាន សនែយា  តាងំ ព ីយរូ 
ដើមែបី អនុញ្ញាត ឲែយ មន ការ កែ-
ភែទ សែប ចែបាប់  មិន ទាន់ សមែច  
ជា រូប រាង នៅ ឡើយ ។  

អង្គការ ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ  បាន  
ផែសាយ  ថា   កុមរ ខ្លះ តែូវបាន គែូ  
នងិ ឪពកុ ម្តាយបងែៀន     ថា  ការ- 
សែឡាញ់ភែទ ដូចគ្នា  ជា ជំងឺ 
ផ្លូវ ចិត្ត ៕ AFP/RS
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 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មន 
ទឹក     ចិត ្ត   បែកប ទៅដោ យ ក្តីមែតា្តា - 
ករុណា    ឲែយ គ្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក  បាន     
យា៉ាង ល្អ ។   សែច ក ្តសី្នែ ហា   គូ ស្នែហ ៍

ចែះ   បង្កើតនូវ ភាព ផ្អែមល្ហែម     ចំពោះ គ ្នា    ផងដែរ ។     
ការ    បែ កប  របរ រក ទទួលទាន ផែសែង ៗ   នឹង បាន      ផល    
លើស   ព ី  សព្វ ដង ។   ការធ្វើ     ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តែង- 
 ត  ែ   ទទួល  បានសុខ  សុវត ្ថិ    ភាព ។ ចំណែក ឯលាភ  - 
សកា្ការៈវិញ    គឺ ទទួល  បាន   ផ ល    គួរ  ជាទី គប់ចិត្ត  ។

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត  ។  ការ និយាយ- 
ស្ត ីបែកប ដោយ វិចារណ ញ្ញាណសុខ- 
ភាព  ល្អ  លោក អ្នក មន សមត្ថ ភាព  
ក្នងុ   ការ សមែច កិច្ច ការផែសែងៗ បាន 

ដោយ  ខ្លនួឯង   មន ឆន្ទៈ មោះមុត  កា្លាហាន និង បែកប- 
ដោយ   ឧត្តមគតិ ។ បែសិនបើជាអ្នក បែកប រ បរ រក- 
ទទួល ទា ននានា  នឹង ទទួល បាន នូវ ផល  តប ស្នង 
យា៉ាង    គ ប  ់ ចិត្ត ។ ចំពោះ បញ្ហា ស្នែហា   មន ភាព ល្អកូ- 
ល្អនិ    នឹ ង គ្នា យា៉ាងល្អសមែប់ សម្ពន័្ធ ស្នែហាអ្នក ។   

រាសីឡើងខ្ពស់តែដែត  ។  លាភ- 
សកា្ការៈ ចែើនតែ បានដោយ បុណែយ   
លោក      អ្នក មន សមត្ថ ភាព គែប់ - 
គែន  ់  អាចបំ ពែញ ការ ងារ    ចំពោ ះ   មុខ 

បា ន      យា៉ាង ល្អ បែសើរ ។ ការធ្វើដំណើរ ទៅ កាន់   ទ   ីនា នា    
ព ុមំ នឧបសគ្គ អ្វ ីឡើយ។  ទឹកចិត្ត  បែកប      ដោយ      ក្ត-ី  
មែតា្តា  និង ករុណា ចំ ពោះ មនុសែស  និង សត ្វ   ។ ការ-     
និយាយ   ស្ត ីចែើនតែ មនការ   តែះិ រិះ  ល្អតិ ល្អន់។    រីឯ 
បញ ្ហា     ស្ន ែហា  មិន មន អ្វគួីរ ពែយួបារម្ភឡើយ ។    

រាសឡីើងខ្ពសត់ែដែត  ។ លោកអ្នក 
ម ន    ទឹក ចិត្តអង់អាច កា្លាហាននៅ  
ក្នុង    ការ សមែច កិច្ច ការ ផែសែង ៗ     
ដោយ   សារភាព ឈា្លាសវែ។ រឯី ការ- 

បែកប    របររ ក ទទួលទាន   វិញ   បានផល   ចំណែញ     
យា៉ាង     គ ប់ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ  ដើមែបី បំពែញការ-  
ងារ       តែង មន ជោគ  ជ័យ ។  ចំពោះ  គូ ស្នែហ  ៍ មន 
ការ        យកចិត្ត ទុកដា ក់ នឹង គ្នា ។ ចំណែក លាភ-  
សកា្ការៈ   វិញ     ទទួល បាន ផលជា ទី គប់ចិត្តខា្លាំង។   

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបែកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផែសែងៗ    នងឹ បាន ផលល្អ- 
បង្គួរ   តែ ប៉ុណោ្ណោះ។ រីឯ លាភសកា្ការៈ 
នឹង  បានភាគ ផល  ដោយ    សារ   មន   

ការ    ជែមជែង ពីអ្នកដទែ ។ ការយាតែ  ទៅ    កាន  ់  
ទី    ជិត     ឆ្ងាយ នានា  នឹង ទទួលបាន ការ រាក់ ទាក់  សា ្វា  - 
គមន ៍   ចែើន ។  ចំណែក   ឯ សែច ក្តី ស្នែហា       ទាម    ទារ  ឲែយ 
មន     ការយលច់តិ្ត គ្នា  នងិ ចែះ អធែយា  សែយ័          គ្នា  ឲែយ  បាន 
ចែើនទើបជាការ ល្អ បែសើរចំពោះសម្ព័ន្ធស្នែហ៍៕

រាសីមធែយម។  ថ្ងែនែះ មន សមត្ថភាព 
បែើ កម្លាងំ  កាយ ជាង កម្លាងំ បែជា្ញា  
នែះ បណា្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តែ ផ្លវូ ចិត្ត មន 
ការ ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហែតុ នែះ គួរ អាន- 

សៀវ ភៅ    ធម៌  ឬ សា្តាប់ ពែះ ធម៌ ឲែយ បាន ចែើន។    រីឯ 
ការ និយាយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដែ រ តែវូ  យក  
ការបែងុ បែយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នែហា វិញ 
គូស្នែហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចសព្វដង ។  

រាសី ឡើងខ្ពស់ តែដែត ។ ការបំពែញ 
ភារ  កិច្ច ផែសែង  ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ ភាព-  
ជោគ ជ័យ  ដោយសារ  អ្នក  នឹង បំពែញ 
ការងារ យា៉ាង សា្វាហាប ់  និង មន ទឹក-   

ចិត   ្ត   មោះ មុត ។ រីឯ ការនិយាយស្តី ធ្វើឲែយ អ្នក ដទែ 
ពែញ     ចិត្ត  ន ិង គោរពសរសើរ។ ការ បែកប របរ  រក- 
ទទួល    ទាន  ផែសែង ៗ   នឹង   បាន  ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី ដែ គូ  - 
ពាណិ  ជ្ជកម្ម ដោយ ភាព ស្មាះតែង់ របស់ អ្ន ក ។   
ចំពោះ  លាភសកា្ការៈ   មន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា។  

រាសី  មធែយម។  មន សមត្ថភាព បែើ  
កម្លាំង   កាយ ជាង កម្លាំង បែជា្ញា  នែះ   
ប ណា្តាល    មក ពី មន សុខភា ព    ផ្លូវ-  
កាយ   ល្អ  តែ មន ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ   ខ្លះ ៗ    

ហែត ុនែះ  គរួ អាន សៀវ ភៅ ធម ៌ ឬ    សា្តាប ់ពែះធម  ៌  ឲែយ  
ចែើន  ដើមែបី ជមែះ ចិត្ត មន្ទិល។  រីឯ  ការនិយាយ ស្តី   
មនិ     សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន ទែ   បញ្ហា   ស្នែហា       គ ូស្នែហ ៍  យល-់    
ចតិ  ្ត   ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងែនែះ គរួតែ យក  ចតិ ្ត ទកុ ដាកទ់ៅ 
ល ើ  បញ្ហា  សុខ ភា ពទាំង ផ្លូវកាយ  និង ផ្លូវចិត្ត ។

 រាសមីធែយម។   ផ្លវូកាយ មន ការ នឿយ- 
ហត់ ចែើន  ខណៈ លាភសកា្ការៈ នឹង 
ទទួល     បាន ដោយ   ការខិត ខំ ខ្លួនឯង ។    
ថ្ងែនែះ  អ្នក មន សមត្ថភាព ខាង   ទនំាក-់   

ទំនង   ពុំ សូវជា  ល្អ ប៉ុនា្មាន ទែ តែ អាច  សា្តារ សា្ថានភាព        
បា ន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមែបី 
បពំែញ     កា រ     ងារ នងឹ ទទលួ បាន   នវូលទ្ធផល បង្គរួ។  រឯី 
ការ និយាយ       ស្តី ចែើនតែ ពោល   តាម   ទ ឹកចិត្ត  ខណៈ ក្តី- 
ស្នែហាវិញ  មនការអធែយាសែ័យដូចជាបែកែតី។ 

រាសីសែុតចុះ។ ការបែកប របរ រក- 
ទទួល  ទានផែសែងៗនឹង បាន ផល  ជា-   
ធម្មតា ប៉ុន្តែក ៏តែូវចំណាយកម្លាំង - 
កាយ និងកម្លាំងចិត្តយា៉ាងចែើន។ 

ការ    នយិាយស្តបីែកបដោយក្តគីោរព តែអកសុល 
ថ្ងែ នែ ះ  អ្នកបែទះជនអគតិ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ  
កាន ់  ទីជិតឆ្ងាយ   អាច មន គែះ ដល់ខ្លួន។  រី ឯ     
សែច   ក្តសី្នែហា គសូ្នែហន៍ងឹ មន អារម្មណម៍និសវូ 
ល ្អ   ទែគឺ មន ភាព រកាំរកូស ខ្វះ ការអធែយាសែ័យ។  

រាសឡីើងខ្ពស។់ ការ នយិាយស្ត ីគ ឺ
ចែើន      តែ ពោល  ពាកែយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក  ផងទាងំពងួ  ។ ចពំោះ មខុ របរ- 
រក  ទទួល ទាន វិញ  គឺ ថា បាន ផល  

ជា  ទ ី គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ 
មន   សុវត្ថិ     ភាព ល្អ។ បញ្ហា   ស្នែហាវិញ     គូស្នែហ៍  
មន     ភា ព            ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  
គ្មាន     ភាព          រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណែក  
លាភ         សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាស ីឡើង ខ្ពស ់។ ការ ពោល ពាកែយ- 
សម្ត ី   ទៅ កាន់ អ្នក ផង   តែង មន គែ 
យក       ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ។ ចំ ពោះ  
បញ ្ហា  សខុ   ភាព   គ ឺមនិ មន ជ ំង ឺមក 

បៀត   បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដណំើរ ទៅ   កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងឹ មន គែ ចា ំទទលួ  
សា្វាគមន ៍  រាក ់ទាក ់ជាក ់ជា ពុ ំខាន  ឡើយ។  ចណំែក  
បញ្ហា   ស្នែហា  គូ ស្នែហ៍ មន ការ យល  ់ចិត្ត គ្នា យា៉ាង  
ល្អូក   ល្អិនបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធស្នែហ៍បាន ល្អ   ។  

ការសម្ដ្រងរបំានិងចម្រៀងរបស់ក្រមុនារីប្ដរូភ្រទបានបន្រសល់តំាងពីសម័យអាណានិគមបារំាង។រូបថត AFP

តន្ដ្រីឡូតូសល់ពីបារំាងបន្ដស្ទយួសហគមន៍
អ្នកស្រឡាញ់ភ្រទដូចគ្នានៅវៀតណាម

ទស្រសនិកជនការសម្ដ្រងឡូតូភាគច្រើនជាក្ម្រងៗ ។រូបថត AFP 

នារីប្ដរូភ្រទវៀតណាមដើរលក់ឆ្នាតឡូតូក្នងុដងវិថីមមញឹក។រូបថត AFP



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Messi សុ៊តគ្រាប់ទី ៧០០ ត្រា Barca អស់សង្រាឃឹមបណ្ដើរៗ  
ក្រុង ម៉ា្រឌីដ : ខៃសៃ បមៃើ បៃយុទ្ធ Li-

onel Messi អាច ស៊ុត បញ្ចូលទី គៃប់ 
បាល ់អាជពី  ទ ី៧០០ របសខ់្លនួ តៃ  កៃមុ 
អ្នក មាន បណុៃយ  Barcelona (Barca) 
ទទួល  នូវ ការ  ខកចិត្ត មួយ ទៀត  ដៃល 
បំផ្លាញ ក្ដី សងៃឃឹម របស់ ពួកគៃ  ក្នុងការ- 
ឈ្នះ ពាន កៃប ខ័ណ្ឌ La Liga កៃយ 
បៃកួត  ស្មើ ២-២  ជាមួយ កៃុម Atletico 
Madrid កាល ពី យប់ ថ្ងៃ អង្គារ ។

គៃប់ បាល់ ទី ៧០០ របស់ កីឡាករ 
អន្តរជាត ិអាហៃសង ់ទនី Messi នៃះ កើត 
ឡើងនៅ កឡីដា្ឋាន Camp Nou ដោយ 
ការ ស៊ុត បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉ៃតៃ ជាមួយ 
នឹង បច្ចៃក ទៃស ឆ្កឹះ បាល់ យ៉ាង អស្ចារៃយ 
នៅ នាទីទី ៥០ ហើយ  នោះ ក៏ ជា គៃប់ 
បាល់ ដៃល ជួយ ឲៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  Bar-
ca នាមំខុកៃមុ  Atletico ជាថ្មី ម្ដង ទៀត 
២-១  ខណៈ ការ នាំ មុខ ដំបូង គឺកើត 
មាន   ដោយសរ ការ ធ្វើ ឲៃយចូល ទី ខ្លួន ឯង 
(own goal)  របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Di-
ego Costa នៅ វគ្គ ទី ១ នាទីទី ១១ ។ 

តៃ រាល់ ការ នាំ មុខ ទាំង ២ លើក សុទ្ធ - 
តៃ តៃវូ បាន កៃមុ គ ូបៃជៃង Atletico តាម 
ស្មើ វិញ ជានិច្ច ដៃល ទាំង ២ គៃប់ នោះ 
ទម្លុះ សណំាញ ់ទ ី ដោយ កឡីាករ តៃ មា្នាក ់
គឺ Saul Niguez បនា្ទាប់ ពី ខៃសៃ បមៃើ 
សញ្ជាតិ អៃសៃប៉ាញ រូបនៃះ មិន ភ្លាត់ 
ពៃល ខ្លួន ទទួល តួនាទីជា ពៃជៃឈឃាដ 

សមៃប់   បាល់ ប៉ៃណាល់ ទី ដៃល កើត 
ឡើង  នៅ នាទីទី១៩ និង ៦២ ។ ដូច្នៃះ 
ចប់ ការ បៃកួត  ផ្លូវ ការ កៃុម Barca  ស្មើ 
ជាមួយ កៃុមភ្ញៀវ  Atletico ២-២ ។

លទ្ធផល នៃះកាន់ តៃ ធ្វើ ឲៃយ កៃុម គូ- 
បៃជៃងអធរិាជស Real Madrid ដៃល 
បៃកួត តិច ជាង ១ ដង មាន ឱកាស ទៅ 
មុខរឹត តៃ ឆ្ងាយ ហើយ ខណៈ ការ បៃកួត 
សល់ តៃ ៥ លើក ទៀត នោះ លទ្ធ ភព  

ក្នុង ការ  បៃជៃង ពាន នៅ រដូវកាល នៃះ 
ហាក់ កាន់ តៃ តិច ទៅ ៗ  ហើយ។ នៃះ ជា 
ការ  ស្មើ លើក ទី៣ របស់ កៃុម ជើង ឯក 
ចាស ់ក្នងុចណំោម ការ បៃកតួ៤ ដង ចងុ- 
កៃយ ហើយ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន នៃ 
ការ មិន ចុះ សមៃុង គ្នា រវាង កីឡាករ និង 
គៃូបង្ហាត់ អ៊ីចឹង អនាគត របស់ គៃូ បង្វឹក 
លោក Quique Setien ក៏ ទំនង ជា 
មាន ភព សៃអាប់ ផង ដៃរ ។ 

តៃ យ៉ាង ណា  អ្នក ចាត់ ការ  ដៃល កំពុង 
រង សមា្ពាធ Setien និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
គ្មាន  អារម្មណ៍ ថា កំពុង ស្ថិត កៃម 
សមា្ពាធ  អ្វី ទាំងអស់។ វា ជា រឿង គួរ ឲៃយ 
អៀន  ខ្មាស ដៃល យើង មិន អាច ឈ្នះ 
បាន ។ ការ ធ្វើ ឲៃយ បាត ់ពនិ្ទពុ ី១ បៃកតួ ទៅ 
១ បៃកួត បាន ន័យ ថា យើង កំពុង រំកិល 
ខ្លួន កាន់ តៃ ឆ្ងាយ ពី ជើង ឯក ។ តៃ យើង 
តៃូវ តៃ បន្ត  ការ ងរ របស់ យើង ហើយ 

សមៃប់ថ្ងៃនៃះ  ការ យក ជ័យ ជម្នះ លើ  
កៃមុ  Atletico មិន មៃន ជា រឿង សៃលួ ទៃ 
ពៃះ ពួក គៃ ជាកៃុម ល្អ » ។

និយយ ពី គៃប់ បាល់ ទាំង ៧០០ 
គៃប់ របស់ កីឡាករ  Messi វិញ គឺ   
៦៣០ គៃប់ ក្នុងកៃុម  Barca ហើយ 
៧០ គៃប់  សមៃប់ កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
អាហៃសង ់ទនី។ ក្នងុ   កៃមុ Barca  ជាមយួ 
នឹង វត្តមាន ៧២៤ ដង នៅ គៃប់ កម្មវិធី 
បៃកួត ទាំងអស់ ឃើញ ថា កីឡាក វ័យ 
៣៣ ឆ្នាំ រូប  នៃះ ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន 
ចំនួន៤៤១ គៃប់  សមៃប់ កៃប ខ័ណ្ឌ 
កំពូល អៃសៃប៉ាញ,  នៅ Champions 
League រក បាន ១១៤គៃប់, ៥៣ 
គៃប់ ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ Copa del Rey, 
ការ បៃកួតកម្មវិធី Supercopa de 
Espana បាន ១៤ គៃប់, ៣ គៃប់ នៅ  
UEFA Super Cup ហើយ  នៅក្នុង 
កម្មវិធី ពាន រង្វាន់ Club World Cup 
រក បាន ៥គៃប់ ។

រីឯក្នុងកៃុម ជមៃើសជាតិវិញ  កីឡាករ 
ជយលាភពីាន Ballon d'Or ៦ សមយ័- 
កាលរូបនៃះរក គៃប់ បាល់ បាន៣៤ 
គៃប ់ក្នងុ ជនំបួ មតិ្ត ភពអន្តរជាត,ិ ២១ 
គៃប់ សមៃប់ ការ បៃកួត ជមៃុះ World 
Cup, ៩ គៃប់នៅក្នុង កម្មវិធី Copa 
America និង ៦គៃប់ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 
World Cup ៕ AFP/VN 

Messi (ល្រខ១០) របស់ក្រមុ Barca សុ៊តគ្រប់បាល់អាជីពទី ៧០០ អំឡុង ការប្រកួត ដ្រលស្មើជាមួយក្រមុ Atletico ២-២ ។ AFP

FIFAពិន័យលោកKattner  រយៈព្រាល១០ឆ្នាំ
ឡូសាន: លោក Markus 

Kattner នា យក ហរិញ្ញ វត្ថ ុរបស ់
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ ពិភព លោក 
(FIFA) កាល ជំនាន់ លោក 
Sepp Blatter ដៃល ធ្លាប់ ធ្វើ   ជា 
អគ្គ លៃខ ធកិារ ស្ដ ីទ ី ផង ដៃរ នោះ 
តៃូវ បាន ហាម ឃាត់ មិន ឲៃយ ចូល 
រួម រាល់ សកម្ម ភព ដៃល ទាក់- 
ទង នងឹ បាល ់ទាត ់ទាងំ អសរ់យៈ- 
ពៃល១០ ឆ្នាំ  និង ពិន័យ ជាទឹក- 
បៃក់ ចំនួន ១លាន  ្រហ្វង់ស្វ៊ីស 
(១, ០ ៥៦ លាន ដលុា្លារ ) បនា្ទាប-់ 
ពី តៃូវ បាន រក ឃើញ ថា មាន 
កំហុស ក្នុងចៃបប់ ទំនាស់ ផល- 
បៃយោជន ៍នងិ រលំោភ បពំានលើ 
តួនាទី របស់ ខ្លួន ។ នៃះ បើតាម 
សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍របស ់ ស្ថាប ័ន 
គៃប ់គៃង កឡីា អន្តរជាតមិយួ នៃះ 
កាល ពី  ថ្ងៃ អង្គារ។

ការ ដាក ់ទណ្ឌ កម្ម នៃះ តៃវូ បាន 
ធ្វើ ឡើង ដោយ គណៈ កមា្មា ធិការ 
កៃម សីល ធម៌ របស់ FIFA 
បនា្ទាប់  ពីមាន ការ បើក  ការ សុើប- 
អង្កៃត មួយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ 
ចំពោះ បុរស សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ 
លោក Kattner, លោក Blatter 
អតតី បៃធនសហពន័្ធ  ដៃល ញំា- 
ញី ដោយ រឿង  អាសៃូវ និង អតីត- 
អគ្គ លៃខ ធកិារ លោក Jerome 

Valcke។  
ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស  របស់ ខ្លួន 

FIFA  ឲៃយ ដឹង ថា ៖ « ការ សុើប- 
អង្កៃត លើ លោក Kattner បាន 
រួម បញ្ចូល     ការ ចោទ បៃកាន់ ជា - 
ចៃើន ដូច ជា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
ទូទាត់ បៃក់ រង្វាន់ចំពោះ  កម្ម វិធី 
បៃកតួ  របស ់FIFA ដៃល តៃវូ  បង ់
បៃក់  ឲៃយ មន្តៃី អ្នក រៀប ចំ  កំពូល ៗ   
របស់ FIFA (រួម ទំាង លោក 
Kattner), ការ កៃ បៃ ផៃសៃង ៗ   
និង ការ ពនៃយារ កិច្ច សនៃយា ការងរ  
នយោជិក, ការ ទូ ទាត់ សំណង 
ផ្នៃក ចៃបប ់ឯក ជន នងិ ភរកចិ្ច ជា 
មន្តៃី របស់ លោក Kattner » ។

សៃចក្ដ ីបៃកាស នោះ បន្ត ទៀត 
ថា ៖ « នៅ ក្នុង សៃចក្តី សមៃច 
របស់ ខ្លួន អង្គ ជំនុំ ជមៃះ  បាន 
សមៃច ថា លោក Kattner 
បាន រំលោភ មាតៃ១៩ (ទនំាស់ 
ផល បៃយោជន ៍) នងិ មាតៃ ២៥ 
(រំលោភ តួនាទី) នៃចៃបប់  កៃម- 
សីល ធម៌ របស់ FIFA និង  ដាក់ 
ទណ្ឌ កម្ម លើ រូប លោក ដោយ ការ- 
ហាម ឃាត់ មិនឲៃយពាក់ ព័ន្ធនឹង 
សកម្ម ភព បាល់ ទាត់គៃប់ រូប- 
ភព ទាំង ថា្នាក់ជាតិ និង អន្តរ- 
ជាតិ  រយៈ ពៃល ១០ ឆ្នាំ  ពៃមទាំង 
ពិន័យ ជា បៃក់ ចំនួន  ១លាន 
្រហ្វង់ស្វ៊ីស» ។

ក្នងុ តនួាទ ីជា នា យក ហរិញ្ញ វត្ថ ុ
លោក Kattner តៃូវ បាន គៃ 
ចោទ បៃកាន់ រួម ជាមួយ លោក 
Blatter និង លោក Valcke ថា 
បាន ចូល រួម ក្នុង ការ  សមៃប- 
សមៃួល ដើមៃបី ធ្វើ មាន ធ្វើ បាន 
ខ្លួនឯង ដោយការបៃ នូវ ទឹក- 
បៃក់ ជាង ៨០ លាន ដុលា្លារ  
សមៃប់ ការ ទូ ទាត់ ចំណាយ 
ដៃល មិន ចៃបស់  លាស់ ជា ចៃើន 
ក្នុង រយៈ ពៃល៥ ឆ្នាំ។

លោក Kattner ដៃល បចុ្ចបុៃបន្ន 
មានវ័យ ៤៩ឆ្នាំ បាន មក បមៃើ 
ការ នៅ FIFA ក្នុង ឆ្នាំ២០០៣ 
ហើយ  តៃូវ បាន ដក ពី តំណៃង 
កាល ពី ខៃ ឧសភ ឆ្នាំ២០១៦ 
បនា្ទាប់ ពី FIFA បាន ចាប់ ផ្តើម 
សុើប ចំពោះ  ការ ចំណាយ រាប់- 
លាន ដលុា្លារ ដៃល លោក នាយក- 
ហិរញ្ញ វត្ថុ និង អគ្គ លៃខ ធិការ -  
ស្តី ទី បាន ផ្តល់ ជា រង្វាន់ ឲៃយ ដល់ 
ខ្លួន ឯង  កៃយ ពីមានការ ដើរ- 
ចៃញ របស់ លោក Valcke   ។

តៃ យ៉ាង សមៃប់ លោក Kat-
tner កៃយ មក  បាន តវា៉ា តាម 
ផ្លវូ ចៃបប ់ក្នងុ គោល បណំង ឲៃយ កៃ- 
បៃ ការ ដក តំណៃង របស់ លោក 
ដោយ ហៅ ការ សមៃច នោះថា៖ 
« មិន យុត្តិធម៌ » ៕ AFP/VN

លោក Kattner ត្រវូ FIFA ពិន័យ ១០ឆ្នា ំមិនឲ្រយពាក់ព័ន្ធនឹងបាល់ទាត់។ AFP

Bayern នឹងចំណាយប្រាមាណ 
$៥០,៥លានទិញយកSane

 ប៊្ររ ឡំាង : Bayern Munich 
(Bayern) កៃុមជើង ឯក កៃប- 
ខណ័្ឌ Bundesliga  ឈាន ដល ់
កិច្ច ពៃម ពៃៀង ក្នុង ការ ទិញ យក 
ខៃសៃ បមៃើ ស្លាប Leroy Sane ពី 
កៃមុ  Manchester City។ នៃះ 
បើ យោង តាម សរព័ត៌មាន ជា- 
ចៃើន ទាំង នៅ អាល្លឺម៉ង់ និង 
អង់គ្លៃស កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

បណា្ដាញ សរព័ត៌មាន Sky 
Sports នងិ BBC ឲៃយ ដងឹ ថា  ក្លបិ  
កំពូល ទាងំ ២ បានពៃម ពៃៀង គ្នា 
សមៃប់ តម្លៃ ដោះ ដូរ នៃះ ក្នុង 
រង្វង ់ ៥៤, ៨ លាន ផោន ($៦៧,- 
៣៦លាន) ខណៈ   កា ស ៃត  នៅ 
អាល្លឺម៉ង់ Bild រាយ ការណ៍  ថា 
យ៉ាង ហោច ណាស ់ ៥០ លាន អរឺ៉ ូ
($ ៥៦ លាន)។

កាសៃត  Bild ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា 
Sane នឹងចុះ ហត្ថលៃខ  រយៈ- 
ពៃល៥ ឆ្នាំ ជាមួយ នឹង តម្លៃ ទាប 
ជាង១០០លាន អឺរ៉ូ ($ ១១២ 
លាន) ដៃល បាន ដាក់កាល ពី 
ឆ្នាំ  មុន ។ Sane  និង កៃុម Man 
City នឹង អស់ កុងតៃ ជាមួួយគ្នា  
នៅខៃ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ។

កីឡាករ អន្តរ ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ 
Sane ទើប បង្ហាញ វត្តមាន លើក 

ដំបូង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League រដវូកាល នៃះ ក្នងុ នាម 
ជា កីឡាករ បមៃុង ពៃល កៃុម ខ្លួន  
ប៉ះ កៃុម ភ្ញៀវ Burnley  សបា្ដាហ៍ 
មុន តៃ  លោក  Pep Guardiola 
(Pep)  បញ្ជាក់ នៅដើម ខៃ នៃះ 
ថា កូន កៃមុ របូនៃះទំនង  ជា ចាក- 
ចៃញ កៃយ មិន បន្ត កុង តៃ ថ្មី ។

គៃូបង្វឹក សញ្ជាតិ អៃសៃប៉ាញ  
លោក Pep  បៃប់ ថា ៖ « កីឡាករ 
Sane  នយិយ ថា របូ គៃ មនិ ចង ់
ពនៃយារ កិច្ចសនៃយា ទៀត ទៃ ដូច្នៃះ 
មាន ន័យ ថា របូ គៃចង់ ចាក ចៃញ  
ហើយ វា  នឹង កើត ឡើង នៅ រដូវ - 
ក្ដា នៃះ ឬ ក៏ ពៃល កុង តៃ ផុត - 
កំណត់ ។ ខ្ញុំ គិត ថា គៃប់ គ្នា ដឹង 
បើ សិន ដំណាច់ រដូវកាល នៃះ 
មាន កចិ្ចពៃម ពៃៀង រវាង ក្លបិ ទាងំ 
២ នោះ រូប គៃ នឹង ចាក ចៃញ » ។

 កីឡាករ Sane ចាប់ តាំង ពី 
មក ចូល រួម ជាមួយ   Man City 
ដោយ ការ ដើរ ចៃញ ពី Schalke 
កៃុមនៅ លីក កំពូល អាល្លឺម៉ង់ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ ឃើញ ថា រូប គៃ  
រក បាន គៃប់ បាល ់៣៩ គៃប់ ដៃរ 
ក្នងុ ចណំោម ការ បង្ហាញ ខ្លនួ ទាងំ 
១៣៥ ដង នៅ គៃប់ កម្មវធីិ បៃកួត 
ទាំង អស់ ៕ AFP/VN 



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ ខណៈ  ដល ់ពាក ់កណ្តាល  ឆ្នា ំ២០២០    
នេះ ប្ត ីបេពន្ធ  តារា សម្តេង សេសីចិស៊ ី  សាចស់ខ្ច ី 
អ្នកនាង ក៊ល   ដាវី និង តារា ចមេៀង បេ៊ស លោក 
ស៊ខ រកេសា ទទួល  បាន  លាភ  ២  នៅ ដើម  និង ច៊ង 
ខ េ មិថ៊នា ដេល ធ្វើ ឲេយ គូស្នេហ៍ អ្នក សិលេបៈ ដូចគ្នា 
សបេបាយ  ចិត្ត ខ្លាំង រហូត   បង្ហើប  បេប់ មហាជន-  
តាម បណ្តាញ  សង្គម ។ 
ពី  ហ្វេស ប៊៊ក ផ្ទាល់  លោក ស៊ខ  រកេសា បាន 

បង្ហោះ      សារ   តេកអរ ឥតឧបមា គ្មាន  អ្វី បេៀប ផ្ទឹម  
ក្នុង ចិត្តចេញ  មក ថា៖ « អរ គ៊ណ  បេពន្ធ សមា្លាញ់-  
បង ពិតជាសបេបាយចិត្តខ្លាំង  កាដូ សមេប់ បង 
មួយ នេះ  ធំ មេន ទេន ហ្មង!» ជាមួយ   ឧប ករណ៍ 
ពនិតិេយ ទកឹ នោម ដេល អាច បញ្ជាក ់ពផីល វជិ្ជ    មាន 
នេ  ការ  មានគភ៌ចំនួន ២ឆ្នូត   និង រូប ផ្អេម ល្ហេម      
ប្តី បេពន្ធ ខ្លួន ផង ដេរ ។  
បន្ថេម   សេចក្តី តេក អរ ខ្លាំងនេះ    តារា ចមេៀង  

បេស៊ ជេកនៅ ផលតិ កម្ម សានដ់េ ហើយ ក ៏  ជា មនេ្ត ី
រាជការ បមេើ ការ នៅ កេសួង  មហា ផ្ទេ ផ្នេក 
ភ័ស្តុភារ   មាន ស័ក្តិ៤ ពាក់ លើ សា្មា - 
លោក ស៊ខ រកេសា  បញ្ជាក់ បេប់  ពី 
លាភ  ទាំង ២    របស់ ប្តី បេពន្ធ  
ដេល  ទទលួ បាន ក្នងុ ខេ មថិន៊ា 
ឆ្នាំ ២០២០   ថា៖  «ពិត ជា  
តេក អរ  ខ្លាងំ  ណស ់ ដេល 
យើង  បាន លាភ  ធំ 
ដល់  ទៅ ២  នៅ ខេ 
ម៊ន នេះ  [ខេ មិថ៊នា]
គឺ  នៅ ដើម ខេ យើង 
ទើប  តេ បាន ដូរ រថ យន្ត 
ទំនើប  ថ្មី ដូច ក្តី បេថា្នា 
ខណៈ  នៅច៊ង ខេ   ឬ 
អាច នយិាយ បាន ថា   
នៅ ដើម ខេ កក្កដា នេះ  
យើ ង បាន ដំណឹង ធំ  - 
មួយ  ទៀត គឺ មាន កូន-  
ដំបូង »។  
ដោយឡេក ប៊៉នា្មាន 

ខ េ ម៊ន នេះ មហាជន ក៏ 
កត ់សមា្គាល ់  តាងំព ីដើម ឆ្នានំេះ    
ថា អ្នកនាង ក៊ល ដាវី អាច 
នឹង  ពពោះ កូន ដំបូង ហើយ-  
ទំនង   សមេល នៅ ច៊ងឆ្នាំ  
២០២០ ឬក ៏អាច ថត រឿង ចប ់
ឲេយ  ប៉៊ស្ដិ៍ ភីអិនអិន ក្នុង រយៈ - 
ពេល   ដ៏ខ្លី ខងម៊ខ ក៏ អាច ថា 
បាន ដេរ មើលទៅ ជាមួយ នឹង-  
សា្វាម ី ដេល ជា អតតី តារាចមេៀង 
នៅ  ទេន ំផលតិ កម្ម  ហងេស មាស នងិ 
បច្ចុបេបន្ន    នៅ  សាន់ដេ  លោក ស៊ខ 
រកេសា  តាម ការ  សង្កេតឃើញ ថា  អ្នក - 
នាង   មាន អាការ ដូចជា  ចាញ់កូន ។

ជា ទូ ទៅ  នា ពេល មាន ដំណឹង ថា  មាន ប៊តេ  - 
ដំបូង   មិន ថាជា  ប្តី បេពន្ធ  សាមញ្ញជន ឬជា  អ្នក  - 
សិលេបៈ   ទេ  រមេង ចង់ បាន កូន បេ៊ស ឬ កូន សេី  
តាម   សេចក្តី បេថា ្នា  ខណៈ លោក ស៊ខ រកេសា ក៏  

បង្ហើប ពី អារម្មណ៍ខ្លួន និង ភរិយា នា 
ពេល មាន បត៊េ ដបំងូ នេះ     ថា៖ «សមេប ់
ខ្ញុំ   មិន  បេកាន់ ឡើយ ថា ជា កូន បេ៊ស  
ឬ  កូន សេី  ឲេយ តេ កូន គឺ សេឡាញ់ ទាំង- 
អស់ ។ ចំណេក បេពន្ធ ខ្ញុំ វិញ  គត់ ចង់ 
បា ន កូន សេី ចេើន ជាង ដោយសារ - 
គត់ យល់ ថា  មាន កូន សេី ចេបង  ពេល ធំ  

អាច ជំនួស ដេជើង មា្តាយ  - 
បាន  សេប ពេល ដេល 
បច្ចុបេបន្ន គត់  មាន របរ 
លក់ ដូរ គេឿង ត៊ប តេង 
កាយ និង សម្លៀក - 
បំពាក់  តាម អន ឡាញ 
ផង  នោះ»។ 
គួរ បញ្ជាក់ផងដេរ   

ថា អ្នក នាង ក៊ល ដាវី 
បាន  រៀបការ ជាមួយ 
លោក ស៊ខ  រកេសា 

កាលពី ថ្ងេទី  ៨ 
ខេ  មីនា ឆ្នាំ -  
២០១៩- 
កេយ ពី បាន 
ស្វេង យល់ ចិត្ត- 
ថ្លើម គ្នា ៥   ឆ្នាំ ។   

បនា្ទាបព់ ីរៀបការ  តារា សេ ី
សាច ់សខ្ចី រូបនេះហាក់ - 
ប្ដរូ  ស្ទលី  ស្លៀកពាក ់ខស៊ព ី
ម៊ន គឺ មិន សូវ បញ្ចេញ ភាព 
សចិស៊ ីខ្លាងំ ទៀត ទេ  ហើយ 
មេយ៉ាង ទៀត    គូស្នេហ៍ តារា - 
ដចូ គ្នាក ៏ រកស៊ ីធរូធារ  មាន ផ្ទះ 

ដល់    ២  ល្វេង និង ជិះ រថយន្ដ ថ្មី 
ទំនើបៗ ផងដេរ  ៕

លោក សុខ រកេសា បង្ហើរ សបេបាយចិត្ត  ដេល ភរិយា ខ្លនួ 
តារា សេ ី កុល ដាវី មាន បុតេ ដំបូង ។ រូបថត ហ្វេសប៊៊ក 

កុល ដាវី និងសុខ រក្សា  បាន  
លាភ  ២ កណ្តាលឆ្នា២ំ០២០
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បេក្ខភាព ទំង ៣នាក់ ដេល តេវូ បេកួត មា៉ារា៉ាតុងដណ្តើម បេក់លាន នៅសង្វៀន ថោន ថ្ងេអាទិតេយនេះ។ សហ ការី

ប្ក្ខភាពដណ្តើមប្ក់លាន 
ខ្លាច សមត្ថភាព របស់ឃីម  បូរ៉ា
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ   អ្នក បេដាល់ មក ពី 
ជាយដេន ខេត្តបនា្ទាយ មានជយ័ 
ឃមី បរូា៉ា ដេល កពំង៊ ឡើង ជើង- 
ខ្លាំង និងទើបតេ ឈ្នះ បាន ខេសេ- 
កេវាត់  នៅ សង្វៀន CNC នោះ 
តេូវ បាន គេ មើល ឃើញ ថា ជា 
បេក្ខភាពមាន សមត្ថភាព ខ្ពស់ 
ជាង គេ ក្នុងចំណោម  បេក្ខភាព 
ទាំង ៤ នាក់ ដេល កម្ម វិធី Mas 
Fight Cambodia ដាក់ឲេយ 
បេកួត មា៉ារា៉ាត៊ង ដណ្តើម បេក់- 
លាន ទម្ងន់ ៦០ គីឡូកេម នៅ 
លើ សង្វៀន ថោន  ថ្ងេ អាទិតេយ។ 
បើ ទោះ បីជា ពេលនេះ ឃីម 

បូរា៉ា នៅ មិនទាន់ ដឹង ថា  រូបគេ 
នឹង តេូវ ចាប់ឆ្នាត ប៉ះ កីឡាករ 
របូ ណ នៅ វគ្គ ជមេ៊ះ ៣ ទកឹ ប៉ន៊្តេ 
បេក្ខភាព ៣នាក់ទៀត  មាន 
តាញ់ មករា, សោម វិឆ័យ និង 
គង ់ហវូ សទ៊្ធតេ ធា្លាប ់ បានចាញ ់
ឃីម បូរា៉ា កន្លង មក ហើយ  តាម 
រយៈ ការ សមា្ភាស ជា មួយ គេូ- 
បង្វកឹ  របសក់ឡីាករ ទាងំ ៣ នាក ់
សមេប់ការ បេកួត លើកនេះ គឺ 
ពួកគត់  ស៊ទ្ធតេ សម្តេង  ការ-  
ខ្លាចពី  សមត្ថភាព របស់    ឃីម  
បូរា៉ា   ដូច គ្នា។
យា៉ាង ណ ក៏ដោយ   លោក  

ហេង  ប៊ន៊ ឃមី ជាឪពក៊ នងិជា  
គេូ បង្វឹក របស់  ឃីម  បូរា៉ា ហាក់ 
បាន លាក ់បាងំនវូ ភាព ខ្លាងំ កនូ 
បេ៊ស របស់ ខ្លួន ដោយ លោក 
បង្ហើប  ថា បូរា៉ា  សងេឃឹម ឈ្នះ តិច 
ទៅ វិញ   ពេះ ស៊ខភាព   និង 
កមា្លាងំ  មនិ ល្អ បរបិរូណ ៍ដចូ មន៊ ។  

លោក  ហេង   ប៊៊ន ឃីម បាន 
បេប់ ពី ថ្ងេព៊ធថា៖   « នៅ ក្នុង 
ចំណោម បេក្ខភាព ទាំ ង៣ នាក់  
ដេល   ឃីម បូរា៉ា  តេូវ បេ កួត   គឺ 
យា៉ាប់ ឈ្នះ ទាំង អស់»។
គេូ បង្វឹក មិនសូវ អួតអាង 

ពសីមត្ថ ភាព របសក់នូ មន៊ការ- 
បេកួត លោកហេង ប៊៊នឃីម 
បាន បញ្ជាក់ ថា៖ « បើ រំឭក ការ បេ - 
កួត កន្លង មក គឺ  អ្នក  ៣ នាក់ នេះ  
ធា្លាប់ ចាញ់  ឃីម បូរា៉ា  ដោយ ពិន្ទុ 
ទាងំ បេផតិ បេ ផើយ ដចូ គ្នា  ប៉ន៊្តេ 
កមា្លាំង របស់  បូរា៉ា ពេលនេះ   គឺ 
ធា្លាក់ ច៊ះ ជា ងម៊ន   ដោយ បញ្ហោ 
មាន បេពន្ធ   និង ស៊ខភាព   មិន 
សូវ ល្អ ដូច កាល នៅ កំលោះ  
ឡើយ ។  យា៉ាង ណក៏ ដោយ 
ទោះ  ចាញ់  ឬ ឈ្នះ  គឺ បូរា៉ា ធានា 
វ ៉េ អស់ ពី សមត្ថភាព»។
តាម ការលើក ឡើង របស់ 

លោក ហេង ប៊៊នឃីម បង្ហោញ 
ថា លោកគេន ់តេ មនិហា៊ាន អតួ 
ពី ភាព ខ្លាំង របស់ ឃីម បូរា៉ា 
ពេះ បេក្ខភាពទាងំ  ៣នាកន់េះ 
គ ឺបាន ចាញ ់នៅពេល បរូា៉ា មាន 
បេពន្ធ ទៅ ហើយ ជាក់ស្តេង 
តាញ់ មករា ទើបតេ បាន ចាញ់ 
ពិន្ទុ ឃីម បូរា៉ា  ក្នុងការ បេកួត 
ផ្តាច់ ពេ័តេ នៅ សង្វៀន CNC 
កាលពី ថ្ងេទី១៣ ខេមិថ៊នា ឆ្នាំ 
២០២០ ចណំេក គង ់ហវូ ទើប 
តេ ចាញ់  បូរា៉ា ដោយពិន្ទុ ដាច់ 
នៅ សង្វៀន PNN កាលពីថ្ងេ 
អាទិតេយកន្លង មក នេះ។
លោក  ធន់   ស៊ភា  គេូ បង្វឹក  

តាញ់  មករា បាន  និយាយ ថា៖ 
« ឃមី បរូា៉ា ជាឧ បសគ្គ ធ ំជាង គេ  

ប៉៊ន្តេ បើ ជួប គង់  ហូវ  ឬ  សោម  
វិឆ័យ  នៅវគ្គ ជមេ៊ះ  នោះ  តាញ់  
មករា  មាន សងេឃឹម  បាន ឡើង 
ទៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពេ័តេ  ដោយ មិន 
ពេួយ ឡើយ  ពេះ  មករា  ហ្វឹក- 
ហាត់ បាន ជាប់ លាប់ ល្អ  មាន 
កមា្លាំង ល្អ   ធានា ឈ្នះ  ឬ ចាញ់ 
មិន អាច សន្លប់ ទេ» ។ 
ចំណេក លោក  ជា   រិទ្ធ  គេូ- 

បង្វឹក    គង់   ហូវ  បាន បេប់ថា៖   
«ខ្ញុំ គិត ថា   វត្ត មាន របស់  ឃីម  
បូរា៉ា  អាច នឹង លំបាក បេ កួត 
ជាងគេ    ពេះ គេរហ័ស  និង 
វាយ ឆក់ ដោយ កេបាច់ ជង្គង់ បាន 
លឿន  ពេម ទាំង គេច លឿន 
ទៀត ។   បើ និយាយ ឲេយ ចំ    អ្នក- 
ទាំង  ៣ នាក់ នេះ  គឺ លំបាក ឈ្នះ 
ដចូ គ្នា   ពេះ សទ៊្ធ តេ ជា កឡីាករ  
លដំាប ់បេ កតួ ជា មយួ អន្តរ ជាត ិ  
និង មាន បទ ពិសោធ ឡើង 
សង្វៀន បាន ចេើន ឆ្នាំ ដូច គ្នា  
ហេត៊ នេះ  ខ្ញុំ សងេឃឹម ឈ្នះ តិច 
ណស់    ដេបិត អី ការ ហ្វឹក ហាត់ 
របស់ គង់  ហូវ  មិន សូវ បាន ល្អ 
ទេ  ដោយ រវល់ ចេើន   គឺ ឪព៊ក 
ទើប តេ សា្លាប់» ។
  ចពំោះ លោក  ឡងុ  វបិល៊  គេ-ូ 

បង្វឹក របស់  សោម  វិឆ័យ បាន  
និយាយ ថា ៖  « ក្នុង ចំណោម 
កីឡាករ ៣ នាក់  ដេល ផ្គូ ផ្គង ឲេយ 
មក បេកួត ដណ្តើមបេក់ លាន  
នេះ សោម   វិឆ័យ ទៅ  ប៉ះ ជា- 
មយួ អ្នក ណ ក ៏លបំាក ឈ្នះ ដេរ   
ពេះ ស៊ទ្ធ តេ ជា អ្នក បេដាល់ 
ចាស់ វសេសា ដូច គ្នា  ហេត៊ នេះ ខ្ញុំ 
សងេឃឹម ឈ្នះ តិច ទេ  តេឹម ៥០ 
ភាគ រយ ប៉៊ណោ្ណោះ »៕
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