
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការផ្តល់កម្ចីនៅក្នងុ
វសិយ័អចលនទ្រព្រយនងិសណំង់
ពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានធនាគារ
នៅកម្ពជុាគតិត្រមឹចងុឆមាស-
ទី១ឆ្នាំ២០២០ន្រះមានទឹក-
ប្រក់ប្រមាណជតិ៧,៦៩ពាន់

លានដលុា្លារកើនឡើង១៦,២៣  
ភាគរយពីចំនួនប្រមាណជាង
៦,៦១ពាន់លានដលុា្លារកាលពី
ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩។ន្រះបើ
តាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆមាស- 

ទ១ីឆ្នាំ២០២០របស់ធនាគារ
ជាតិន្រកម្ពុជា(NBC)។
របាយការណ៍NBCដ្រល

ច្រញផ្រសាយកាលពីសបា្តាហ៍មនុ
ឲ្រយដឹងថាគិតត្រឹមចុងឆមាស-

ទី១ឆ្នាំ២០២០ទំហំន្រការ-
ផ្តល់ឥណទានអតិថិជនរបស់
គ្រឹះស្ថានធនាគារនៅកម្ពុជា
មានទកឹប្រក់សរបុ២៦,៧ពាន់
លានដុលា្លារក្នុងនោះការផ្តល់

កម្ចីនៅក្នងុវសិយ័អចលនទ្រព្រយ
និងសំណង់មានសរុប២៨,៨
ភាគរយដ្រលស្មើនងឹទកឹប្រក់
ប្រមាណជតិ៧,៦៩ពាន់លាន
ដុលា្លារ។ឥណទានក្នុងវិស័យ
អចលនទ្រព្រយនិងសំណង់ទំាង-
នោះរមួមានការឲ្រយកម្ចីទញិផ្ទះ
ជាកម្មសិទ្ធិ...ត ទៅ ទំព័រ ៩
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ការផ្តល់ឥណទានរបស់ធនាគារនៅក្នងុវិស័យ
អចលនទ្រព្រយនិងសំណង់កើនជាង១៦ភាគរយ

 អគ្គភ័ិយឆបឆេះអគារលក់គេឿង សង្ហារិម
សមត្ថកិច្ចកំពុងបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើងដ្រលឆបឆ្រះអគារលក់គ្រឿងសង្ហារិមនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្រសក្នុងសង្កាត់
បឹងក្រងកង១ខណ្ឌបឹងក្រងកងរាជធានីភ្នំព្រញកាលពីម្រសិលមិញ...(ព័ត៌មាន ពិស្តារ  ទំព័រ ២)។រូបថតហ្រងជីវ័ន

អាជា្ញាធរខ្រត្តកោះកុងព្រមានផ្លវូច្របាប់និងទុកជាមោឃៈរាល់ការទិញ-លក់ដីដ្រលពំុស្របច្របាប់
វ៉ន ដារ៉ា 

កោះកង៊ៈរដ្ឋបាលខ្រត្ដកោះកងុ 
ប្រកាសទកុជាមោឃៈនងិបដិស្រធ   
រាល់ការទញិ-លក់ដីទាងំអស់ដ្រល   

ពុំមានលក្ខណៈត្រមឹត្រវូតាមច្របាប ់ 
និងត្រូវប្រឈមការផ្ដនា្ទាទោស
តាមច្របាប់ចពំោះអ្នកទញិ-លក់ដី
ដោយគ្រន់ត្រផ្ដតិម្រដ្ររវាងអ្នក- 
លក់និងអ្នកទិញដោយគា្មានការ- 

ពនិតិ្រយនងិវាសវ់្រងត្រមឹត្រវូរបស់
មន្រ្ដីពាក់ព័ន្ធ។
ស្រចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋ-

បាលខ្រត្ដកោះកងុប្រប់ប្របន្រះ
ទៅសធារណជននងិប្រជាពល- 

រដ្ឋទាងំអស់កាលពីថ្ង្រទី១៤កក្កដា  
ក្រយពីព្រលថ្មីៗ ន្រះនៅបណា្ដោ
ភូមិឃុំមួយចំនួនជាពិស្រស  នៅ
ស្រុកបទុមសគរ កោះកុង គិរី- 
សគរនិងស្រុកថ្មបាំងព្រមទាំង

នៅតំបន់ខ្លះទៀតមានការទិញ-
លក់ដីនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិ  
តំបន់សហគមន៍ និងក្នុងគម្រប
ព្រឈើយ៉ាងអនាធិបត្រយ្រយ។ 
រដ្ឋបាលខ្រត្ដ...តទៅទំព័រ ៤

ជំងឺគ្រនុឈាមបាន
ធ្លាក់ចុះ៨៨%ក្នងុ
រយៈព្រល៦ខ្របើ-
ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន

កម្ពជុានិងអង្គការ
សហប្រជាជាតិនឹង
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីជួយ
ដល់ពលករមកពីថ្រ

ចិនច្រញអត្ថបទ-
១ដ្រលបង្ហាញពី-
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្រស
កាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរឡើងៗ
នៅសហរដ្ឋអាម្ររិក

 ខន ស វិ 

 ភ្នំពេញ ៈរបាយការណ៍របស់
ក្រសងួសខុាភបិាលបង្ហាញថា
ជំងឺគ្រុនឈាម បានធា្លាក់ចុះ
ប្រមាណ៨៨%នៅក្នុងរយៈ-
ព្រល៦ខ្រក្នុងឆ្នាំ២០២០ន្រះ
បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈព្រល
ដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩។
ក្រសួងបញ្ជាក់ថាស្ថានភាព
ជំងឺគ្រុនឈាមនៅព្រលន្រះគឺ
ធម្មតាប៉នុ្ត្រប្រជាពលរដ្ឋត្រវូត្រ
បន្តប្រុងប្រយ័ត្ន។
របាយការណ៍ច្រញផ្រសាយនៅ

ថ្ង្រម្រសិលមិញបញ្ជាក់ថាចាប់-
តាំងពីខ្រមករាដល់ខ្រមិថុនា
ឆ្នាំ២០២០មាន...តទៅទំព័រ  ៦

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជានិងស្ថាប័ន
អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចំាកម្ពុជា
នឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរួមគា្នាមួយ
ដើម្របីជួយដល់ពលករចំណាក- 
ស្រកុដ្រលត្រឡប់ពីប្រទ្រសថ្រ
មានទឹកប្រក់១លានដុលា្លារ
សម្រប់រយៈព្រល៦ខ្រនៅខ្រត្ត
ចនំនួ៣ត្រសង្គមសុវីលិចង់ឲ្រយ
ជួយដល់ពលករចំណាកស្រុក
ដ្រលត្រឡប់មកពីថ្រវិញនៅ
ទូទាំងប្រទ្រស។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រលោក

សខ្រងកាលពី...តទៅទំព័រ ៦

កេ៊ង ប៉េ កាំងៈអង្គការសង្គម
ដើម្របីសិក្រសាសិទ្ធិមនុស្រសចិន
កាលពីថ្ង្រអង្គារ ច្រញផ្រសាយ
អត្ថបទ១ ដោយបង្ហាញការ-
ពិតន្រការប្រងច្រកយ៉ាងជ្រ
រវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅ
អាម្ររិកក្រមការការពារន្រ
វិបុលភាពទូទៅរបស់ប្រទ្រស
មួយន្រះ។
អត្ថបទមាន...តទៅទំព័រ ១២

ខ្សែបមែើបែយុទ្ធ Mario Pasalic   
ស៊ុត បាន  ៣ គែប ់ ជួយ កែុម  Ata-
lanta ដើម្បីឡើងទៅឈរ លំដាប់  
លែខ  ២...ទំព័រ ១៥

កីឡា
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បុរស ស្ត្រ ីជន ជាតិ ចិន ២នាក់ ប្ត ីប្រពន្ធ  រង - 
របួស ដោយ  ភ្លើង ឆ្រះ ហាង គ្រឿង សង្ហារិម

មន្ត្រ ីបញ្ជនូ បន្ល្រ ៦ មុខ ដ្រល  មាន សារធាតុគីមី ឲ្រយ ឈ្មញួ វៀត ណាម វិញ 
ឃុត សុភចរិយា 

ភ្នពំេញៈ យ៉ាង ហោច ណាស ់ 
មាន បុរស  ស្តៃជីន ជាតិ ចិន ២ នា ក់ 
ប្ដ ីបៃពន្ធ បាន រង របសួ  ក្នងុ គៃះ 
អគ្គិភ័យ ឆប ឆៃះ ហាង លក់ 
គៃឿ ង  សង្ហារមិ មយួ កន្លៃង ដៃ ល 
មាន ទីតំាង ស្ថតិ នៅ តាម បណ្ដោ យ 
មហាវថិ ីពៃះ មនុវីងៃសកាល ព ីពៃកឹ 
ថ្ងៃ ពុធ មៃសិល មិញ ។

លោកពៃ ំយ៉ន នាយ ការិ យ -  
លយ័ នគរ បាល  បង្កា រ នងិ ពន្លត ់
អគ្គិភ័យ  រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កៃយ ហៃតុ - 
ការណ៍ គៃះ អគ្គិ ភ័យ នៃះ ថា   
ជ ន  រង គៃះ ឈ្មោះ CHEN 
TING អាយ ុ៣២ ឆ្នា ំនងិ បៃព ន្ធ 
ឈ្មោះ LIN JUAN អាយុ ៣១ 
ឆ្នា ំដៃល អ្នក ទាងំ ២ ជាជន ជាត ិ
ចិន និងជា មា្ចាស់ ហាង លក់ គៃឿ ង- 
សង្ហា រមិ  យហីោ រ៉ ូយ ល ់កា សា   
ដៃល មាន ទីតំាង ស្ថតិ ក្នងុ សង្កា ត់  
បងឹ កៃង កង ទ ី១ ខណ្ឌ បងឹ កៃង- 
កង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ។ 

លោក  យ៉ន  បញ្ជាក់ ថា ៖«ជន- 
រង គៃះទាងំ ២ តៃវូ បាន កមា្លាងំ 
នគរ បាល ផ្នៃក សង្គៃះ បឋម  
រប  ស់ យើង ជួយ អន្ត រាគ មន៍ នំា - 
យក ទៅ កាន់ មន្ទីរ ពៃទៃយ ភ្លាមៗ 
ដើមៃបី ពិនិតៃយ ពៃយាបាល ដៃល រហូ ត 
មក ទល ់ពៃល នៃះ ពកួ គាត ់ទាងំ 
២ បាន ធូរ សៃល  ហើយ»។

លោក យ៉ន បន្ត ថា ៖«មក ទ ល់  - 
ពៃល នៃះ កៃមុការ ងរ យើង នៅ 
មិន ទាន់ រក ឃើញ ពីមូល ហៃតុ 
នៃការ ឆៃះ ហាង លក់ គៃឿង- 
សង្ហា រិម នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ »។  

បើ តាម លោក យ៉ន គៃះ- 
អគ្គ ិភ័យ  នៃះបាន បង្កការ ខូច ខាត  
ទាំង សៃុង នូវ សំណង់ អគារ  
(ហាង) ធ្វើ ពីថ្ម ទំហំ ១៥ ម៉ៃតៃ 
គុណ ១៦ ម៉ៃតៃ   កម្ពស់ ២ ជាន់ពៃម-  
ទាងំ សមា្ភារ គៃឿង សង្ហា រមិ ដៃល 
ដាក់ តាំង លក់ ក្នុង អគារ នោះ។ 
ក្នុង បៃតិ បត្តិ ការ សង្គៃះ  និង 
ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ  នៃះសមត្ថ  កិច្ច បាន  
បៃើ បៃស់  រថយន្ត ពន្លត់ អគ្គ ិភ័យ  

សរុប ចំនួន  ២៩ គៃឿង  មក ពី ៥ 
អង្គភព រួម មាន រថយន្ត ការិយ- 
ល័យ អគ្គិភ័យ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ 
ចំនួន  ១៣ គៃឿង  រថយ ន្ត  កៃសងួ 
មហា ផ្ទៃ ៤ គៃឿង  រថយន្ត ទី-
កៃងុ ជៃយ ចង្វា រ  ៦ គៃឿងរថ- 
យន្ត សៃ បៀរ កម្ពុជា ១ គៃឿង 
និង  រថយន្ត របស់ ទីកៃុង កោះ- 
ពៃជៃ ៥ គៃឿង ដោយ ចំណាយ 
ពៃល អស់ ២ ម៉ាង ទើប អាច 
ពន្លត់ ចប់ ជា សា្ថាពរ ។  

ជា មយួ គា្នា នៃះនៅ វៃលា ម៉ា ង  
៣ រសៀល ថ្ងៃពធុ មៃសលិ មញិ នៃះ 
ដៃរ មាន គៃះ អគ្គភិយ័ ឆប ឆៃះ  
បន្ទប ់ដាក ់សមា្ភារ គៃឿង សមា្អាង- 
ការ យីហោ Gory ដៃល មាន 
ទីតាំង ស្ថិត នៅ ទល់ មុខ ហាង 
លក់  គៃឿង សង្ហារិមរ៉ូ យ ល់ កា - 
សានោះ បណា្ដោល ឲៃយ ខូច ខាត  
សមា្ភារ គៃឿង សមា្អាង ការ មួយ 
ចនំនួ ផង  ដៃរ ប៉នុ្តៃ គា្មោន បគុ្គលកិ 
ឬ មា្ចាស ់ហាង ណា មា្នាក ់ នៃហាង 
សមា្អាង ការ នៃះរង របសួ ឡើយ ។ 
នៃះ បើតាម  លោក នៃត វតា្ថា បៃ - 
ធា ន នាយក ដា្ឋាន បង្កា រ នងិ ពន្ល  ត ់
អគ្គិ ភ័យ នៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃ។

គរួ បញ្ជាក ់ថា ក្នងុ ឆមាស ទ ី១ 
ឆ្នា ំ២០២ ០ នៃះ នៅ ទូទំាង បៃទៃ ស 
គៃះ អគ្គភិយ័  បាន បណា្ដោល ឲៃយ 
មា ន ជន រង គៃះ ១១ នាក់ សា្លា ប់ 
និង ២៨ នាក់  ទៀត រង របួស ធ្ងន់  
និង សៃល ពៃម ទាំង បាន បង្ក 
ការ ឆៃះ ខូច ខាត ផ្ទះ អស់ ចំនួន  
៥១៩ ខ្នង  តូប ២២៥ ខ្នង និង 
ឧបករ ណ៍ បៃើ បៃស់ មួយ ចំនួន 
ធ។ំ នៃះ បើ យោង របាយ ការណ ៍
របស់ នាយក ដា្ឋាន បង្ការ និង ពន្ល ត់  
អគ្គិភ័យ នៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃ។  

របាយ ការណប៍ាន  បញ្ជាក ់ថា 
មាន កតា្តា ៣ យ៉ាង ដៃល បង្ក  នងិ 
ជំរុញ ឲៃយ កើត មាន គៃះ អគ្គ ិភ័ យ 
ក្នុ ង នោះ មាន ការ ផ្ទុះឆ្លង ចរន្ត- 
អគ្គសិន ី៤១% កតា្តា បៃើ បៃស ់
ភ្លើង ដោយ ខ្វះការ បៃុង បៃយ័ត្ន  
៣៩% និង ២០% កំពុង ស្ថិត 
ក្នុង ការ សុើប អង្កៃត សៃវ ជៃវ 
នៅ ឡើយ ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

តេបូងឃ្មុ:ំ មន្តៃ ីសាខា ការពារ អ្នក បៃើបៃស់ 
កិច្ចការ បៃកួត បៃ  ជៃង និង បង្កៃប ការ ក្លៃង- 
បន្ល ំ(ក.ប.ប)នៃ មន្ទរី ពាណិជ្ជ កម្ម ខៃត្ត តៃបូង- 
ឃ្មុ ំពី មៃសិលមិញ បាន បញ្ជនូ បន្លៃ ចំនួន ៦មុខ  
ទៅ ឲៃយ ឈ្មញួ វៀតណាម វិញ កៃយពី ពិនិតៃយ 
ឃើញ មាន សារ ធាតុគីមី ក្នងុ បន្លៃ ដៃល នំា - 
ចៃញ ពី វៀត ណា  ម នៃះ  ខណៈ មន្តៃ ីក.ប.ប 
ខៃត្ត សា្វាយ រៀង បាន រឹបអូស ទំនិញ មាន សារ-  
ធាតុគីមី ជិត ១០ ០ គីឡូ កៃម ពី អាជីវករ ក្នងុ 
កៃ ុង  សា្វាយ រៀង។

លោក មាស មរា៉ា បៃធាន សាខា ក.ប.ប 
ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុ ំ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា មន្តៃី 
ជំនាញ បានធ្វើការ ពិនិតៃយ លើ   ទំនិញ ចំនួន 
១៤បៃភៃទ ដៃល នំាចូល មកពី វៀត ណាម  
តាម ចៃកទា្វារ ពៃដំៃន អន្តរ ជាតិ តៃពំា ង  ផ្ល ុង 
សៃកុ ពញា កៃក។ ក្នងុ នោះ មាន ទំនិញ ជា 
បៃភៃទ បន្លៃ ចំនួន ៦មុខ ដូចជា ខ្ទមឹបារំាង 
ខ្ទមឹកៃហម ខ្ទមឹស ស្ពៃបូក គោ កៃចូ ឆ្មោរ និង 
ការុ៉ត(មិន បាន ថ្ល ឹង គិត ជា គី ឡូកៃម)តៃវូ 
បាន រក ឃើ ញ មាន ផ្ទកុ សារធាតុ គីមី  ដៃលជា 
សំណល់ ថា្នាពុំល កសិក ម្ម ចៃើន ដោយ តៃវូ 
ចា ត់ វិធា ន កា រ ភ្លា ម ៗ  តៃ ម្ដ ង ។ លោក បន្ត ថា 
មន្តៃ ីជំនាញ នៃ សាខា ក.ប.ប ខៃត្តបានផ្តល់ 
វិធានការ ឲៃយ ការិ  យល័យ គយ និង រដា្ឋាករ 
ពៃដំៃ ន បញ្ជនូ បន្លៃ ដៃ ល មា ន ផ្ទកុ សំណ ល់ 
ថា្នាំពុល កសិកម្ម តៃឡប់ ទៅ បៃទៃ  ស ដើម 
វិញហើយ ក្នងុ ករណី មា ន ការ នំាចូល បៃភៃទ 
បន្លៃ ៦មុខ ខាងលើ លើ ក  កៃយ ទៀត មន្តៃ ី
ជំនាញ តៃវូតៃ ទាមទារ ឲៃយ អាជីវ ករ ដៃល នំា - 
ចូល  នោះ  បង្ហាញ វិញ្ញា  បនបតៃ បញ្ជាក់ថា 
គា្មោន សំណ ល់ ថា្នាពុំល កសិកម្មពី មន្តៃ ីមាន- 
សម ត្ថកិច្ច របស់ បៃទៃស នំាចៃ ញ។ បើ មិន 
មាន លិខិត បញ្ជាក់ ពី គុ ណ  ភព ទៃ ដាច់ខាត 
មិន អនុញ្ញាត ឲៃយ នំា ចូ ល  នោះឡើយ។

លោក មាស មរា៉ា បញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុ ំសូម 
អំពាវនាវ ដល់ អា  ជីវករ នំាចូល បន្លៃ ផ្លៃ ឈើ 
និង ម្ហបូអាហារ តាម ចៃកទា្វារ ពៃដំៃន ពី បៃទៃស     

ជិតខាង ចូល កម្ពជុា ទំា ង អស់តៃវូមាន ការ - 
បៃុង បៃយ័ ត្ន និង យកចិត្តទុកដាក់ ខ្ពស់ 
ពោ ល  គឺ តៃវូ នំាចូល ចៃកចាយ និង ល ក់ តៃ  
ទំ និញ ជា ផលិតផល ម្ហូប អាហារ ណា  
ដៃលមាន គុណភព ល្អ ជា ពិសៃស ហាម 
ដាច់ខាត  មាន  ផ្ទកុ សារធាតុ គីមី ហាម ឃា ត់ 
និង ហួ ស កាល បរិច្ឆៃទដៃល បណា្ដោល ឲៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ សុខុមាល ភព អ្នក បៃើបៃស់ 
នឹង តៃវូ ទទួល ទោស តាមផ្លវូ ចៃបាប់» ។

ដោយ ឡៃក មន្តៃ ី ក.ប.ប ខៃ ត្ត សា្វាយ រៀង 
ពី មៃសិ ល មិ ញ បាន រឹប  អូស ទំនិញ សាច់ ងៀ  ត   
បបៃល ចំនួន ជាង ៣០គីឡូកៃម និង ពពុះ- 
សណ្តៃក ចំនួន៦៥គីឡូ កៃ  ម  ដៃលមាន 
សា រធា តុ  គី មី( Bora x)នៅ ផៃសារ វាល យន្ត 
កៃងុ សា្វាយ រៀង ដើមៃបី ដុត បំផ្លាញ ចោល នា 
ពៃល ខាង មុខ។

លោកផឹង និលបៃធាន សាខា ក.ប.ប ខៃត្ត  
សា្វាយ រៀង  ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា មន្តៃ ីជំនាញ 
ក.ប. ប ខៃត្ត សា្វាយ រៀង បាន រក ឃើញ សារ ធាតុ  
គីមី(Borax)ដាក់ នៅ ក្នងុ សាច់ ងៀត បបៃល 
ចំនួន ជាង ៣០គីឡូ កៃម និង ពពុះ សណ្តៃក 
ចំនួន ៦៥ គីឡូ កៃ ម នៅ ផៃសារ វាល យន្ត 

ហើយ  មន្តៃ ី បាន ធ្វើការ រឹបអូស តៃម្ដ ង ។
លោក បន្តថា សកម្ម ភពចុះ តៃតួ ពិនិតៃយ 

នៅ ផៃសារ វាល យន្ត នៃះមន្តៃ ីជំនាញ បាន ពិនិតៃយ 
គៃឿ ង ឧបភោគ-បរិភោគ នៅ តា  ម  ស្តង់ ក្នងុ  
ផៃសារ តំាង លក់ ទំនិញ និង បា ន បៃើបៃស់ 
ឧបករណ៍ ធ្វើ Test Kits បឋម លើ ម្ហបូអាហារ 
ចំនួន ជាង ៤០បៃភៃទ ដើមៃបី ស្វៃ ង រក  សារ- 
ធាតុ គីមី ហាម ឃាត់ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
សុខភព បៃជា ពលរដ្ឋ។ ក្នងុនោះ មន្តៃ ីជំ-
នាញ  បាន រក ឃើញ សារធាតុ គីមី (Borax) 
ដាក់ ក្នុង ងៀត បបៃល និង ពពុះ សណ្តៃក 
ហើយ មន្តៃ ីជំនាញ បានធ្វើ កំណ ត់   ហៃតុ ដក- 
ហូត ទំនិញ ទំាង នោះ យក មក រកៃសា ទុក ដើមៃបី 
ធ្វើ ការ  ដុត កម្ទៃច ចោល ពៃល កៃយ។ លោក 
បញ្ជាក់ ថា៖«យើង នឹង បន្ត ចុះ ពិនិតៃយ មុខ ទំ-
និញ  ផៃសៃងៗ ទៀត ឲៃយ បាន ដូច ភ្លៀង រលឹម 
អី៊ចឹង ដើមៃបី ស្វៃងរក សារធាតុ ដៃល ហា ម- 
ឃាត់(សារធាតុ គីមី)ដៃល ធ្វើ ឲៃយ  ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ សុខ ភ ព អ្នក បរិភោគ និង ស្នើ ឲៃយ អាជីវ- 
ករ ចូលរួម ស ហការ ជាមួ យ មន្តៃ ីជំនាញ ក្នងុ 
ការចុះ តៃតួ ពិនិ តៃយ ទំនិញ ផៃសៃងៗគៃប់ បៃភៃទ 
នៅតាម ទីផៃសារក្នងុ ខៃត្ត សា្វាយ រៀង»៕

សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ តេតួ ពិនិតេយ បន្លេ ផ្លេឈើ នៅ ចេក ពេ ំដេន  តេពំាង ផ្លងុ ក្នងុ ខេត្ត តេបូ  ង ឃ្មុ ំ។ រូបថត AKP

សមត្ថ កិច្ច បាញ់ ទឹក ពន្លត់ ភ្លើង  ដេល កំពុង ឆាប ឆេះ    ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ  ក្រសួងមហាផ្ទ្រប្រកាស
ទទួលស្គាល់និងចុះឈ្មោះសមាគម
អ្នកស្រឡាញ់បរសិ្ថាននងិសង្គមដ្រល
ទើបបង្កើតថ្មកី្នងុបញ្ជីរបស់ក្រសួងជា-
ផ្លូវការខណៈប្រធានសមាគមលោក
ជំុហួតបង្ហាញជំហរថានឹងលើកកម្ពស់
ការយល់ដឹងពីសិទ្ធិមនុស្រសច្របាប់យុត្ត-ិ
ធម៌សង្គមនិងការពារប្រព័ន្ធអ្រកូឡូ-
សុីចាំបាច់របស់បរិស្ថាននៅកម្ពុជា។
តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទ្រ

ចុះថ្ង្រទី៩កក្កដាដ្រលភ្នពំ្រញបុ៉ស្ដិ៍ទើប
ទទួលបានពីម្រសិលមិញឲ្រយដឹងថាក្រសួង
មហាផ្ទ្រសម្រចចុះឈ្មោះសមាគម
អ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងសង្គមទៅ
ក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួនដ្រលសមាគមន្រះ
មានស្នាក់ការកណ្តាលនៅភមូិត្រពាងំ
ស្មោច់ឃំុដំណក់រំាងស្រកុឧដុង្គខ្រត្ត-
កំពង់ស្ពឺ។
ជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ន្រះ

ក្រសួងមហាផ្ទ្របានណ្រនំាឲ្រយសមាគម
ន្រះធ្វើសកម្មភាពតាមច្របាប់និងលិខិត-
បទដា្ឋានគតិយុត្តនានា ជាពិស្រសគឺ
ស្របតាមលក្ខន្តកិៈរបស់ខ្លួនដោយមិន
រើសអើងការប្រកាន់ពូជសសន៍ពណ៌-
សម្របុរភ្រទឬសសនាណមួយឡើយ។
តាមលក្ខន្តិកៈសមាគមន្រះធ្វើ

សកម្មភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្របី
តស៊ូមតិចូលរួមថ្ររក្រសាការពារធន-
ធានធម្មជាតិ ទន្ល្រម្រគង្គ ទន្ល្រសប
សមុទ្រដោយអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយដល់ពល-
រដ្ឋសហគមន៍នងិការអភិរក្រសព្រឈើ
សត្វព្របរិស្ថានឲ្រយមាននិរន្តរភាព។
លក្ខន្តកិៈដដ្រលបានបន្តថា៖«ចក្ខ-ុ

វសិ័យគឺចង់ឃើញសង្គមមយួដ្រលឱ្រយ
តម្ល្រទៅលើបរិស្ថាននិងសង្គមដ្រល
ប្រជាពលរដ្ឋមា្នាក់ៗជាអ្នកចូលរួមថ្រ-
រក្រសាការពារអភិរក្រសសត្វព្រព្រឈើ
ធនធានធម្មជាតិនងិយតុ្តិធម៌សង្គម។
ប្រសកកម្មរបស់យើងគឺធ្វើឱ្រយយុវជន
និងពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តវិជា្ជាជីវៈសកា្ដា-

នុពលកា្លាយជាកោសិកាល្អក្នងុសង្គម
ក្នងុការរួមចំណ្រកការពារធនធានធម្មជាតិ
និងបរិស្ថានប្រកបដោយនិរន្តរភាព»។
លោកជុំហតួប្រធានសមាគមអ្នក

ស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងសង្គមបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថាការដ្រល
លោកបង្កើតសមាគមន្រះគឺដើម្របីបាន
ធ្វើសកម្មភាពសង្គមឲ្រយបានព្រញល្រញ
ហើយក៏រំពឹងថានឹងមានការគាំទ្រពី
រាជរដា្ឋាភិបាលពិស្រសមន្ត្រីមូលដា្ឋាន។
  លោកថា៖«ដើម្របីចៀសវាងពីការ-
ចោទប្រកាន់ពីសំណក់រដា្ឋាភិបាលថា
ពួកយើងធ្វើសកម្មភាពខុសច្របាប់ពួក-
យើងក៏សម្រចបង្កើតសមាគមន្រះ

ឡើងដើម្របីបង្ហាញថាសមាគមយើងគឺ
ស្របច្របាប់ហើយធ្វើការងរអ្វីមួយគឺ
ស្របតាមច្របាប់»។
លោក ជំុហួត ក៏បានបញ្ជាក់ដ្ររ

ថាសមាគមន្រះនងឹរមួចណំ្រកលើក-
កម្ពស់ការយល់ដងឹសទិ្ធិមនសុ្រសច្របាប់
យុត្តិធម៌សង្គមនិងការពារប្រព័ន្ធអ្រកូ-
ឡសូុីចាបំាច់របស់បរសិ្ថាននងិបង្កើន
ការបារម្ភពីការបាត់បង់ធនធានធម្ម-
ជាតិដើម្របីបង្ហាញលទ្ធផលទៅរដា្ឋាភិបាល
យកទៅអនុវត្តតាមនីតិវិធីសមស្រប។
លោកប៊ុនហុន រដ្ឋល្រខាធិការ

ក្រសងួមហាផ្ទ្រទទលួបន្ទកុផ្ន្រកអង្គ-
ការសមាគមបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
ពីម្រសិលមិញថាគិតមកទល់ព្រលន្រះ
គឺមានអង្គការសមាគមជិត៦០០០ស្ថា-
ប័នហើយដ្រលក្រសួងចុះបញ្ជី និង
ផ្តល់សិទ្ធិព្រញល្រញស្របតាមច្របាប់
និងលក្ខន្តិកៈដ្រលបានកំណត់។
លោកបន្តថាការទទួលស្គាល់សមា-

គមថ្មីន្រះកម៏និខសុគា្នានងឹសមាគមឬ
អង្គការដទ្រទៀតដ្ររព្រះឲ្រយត្រក្រ-
សួងមហាផ្ទ្រពិនិត្រយឃើញថាអ្វីដ្រល
ពួកគ្របានបំព្រញគឺស្របតាមច្របាប់
ហើយគឺក្រសួងត្រងត្រអនុញ្ញាត។
លោកបា៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្រយាស្ថាន-

ប្រជាធិបត្រយ្រយកម្ពុជាលើកឡើងពី
ម្រសលិមញិថាបើមើលលើចនំនួអង្គការ

និងសមាគមដ្រលបានចុះបញ្ជីគឺពិត
ជាមានច្រើន។ប៉នុ្ត្របើពនិតិ្រយពីសកម្ម-
ភាពជាក់ស្ត្រង និងគុណភាពន្រអង្គ-
ការសមាគមទំាងនោះគឺឃើញថានៅ
មានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ។
លោកថា៖«ការផ្តល់សិទ្ធិស្ររើភាព

ឬក៏លំហូរសម្រប់អង្គការសង្គមសីុវិល
ហ្នឹងក៏នៅមានកម្រតិ...ហើយអាស្រ័យ
លើស្ថានភាពនយោបាយដ្រលកន្លង
មកបើស្ថានភាពនយោបាយតានតងឹ
នោះសិទ្ធិស្ររើភាពក៏មានការរឹតត្របិត
សូម្របីត្រថ្ល្រងសរឬការបញ្ច្រញមតិ
អ្វីនោះក៏មានការឃាត់ឃាំងដ្ររ»។
លោកបា៉ាច័ន្ទរឿនរំពឹងថាអង្គការ

សមាគមនឹងទទួលបានសិទ្ធិព្រញ-
ល្រញក្នងុការបំព្រញសកម្មភាពរបស់
ខ្លួនព្រះស្ថាប័នទាំងន្រះគឺបានដើរ
តួនាទីសំខាន់ណស់ក្នុងការចូលរួម
អភិវឌ្រឍសង្គមជាតិជាពិស្រសសកម្ម-
ភាពរបស់ស្ថាប័នទំាងន្រះក៏ត្រូវបាន
ការពារដោយច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់
កម្ពុជាផងដ្ររ។
បុ៉ន្ត្រលោកបុ៊នហុនបានបញ្ជាក់ថា៖

«ចំពោះសកម្មភាពជាក់ស្ត្រងគឺអាស្រ័យ
លើសមាគមនោះថាបានធ្វើត្រឹមត្រូវទ្រ។
បើគាត់ធ្វើមិនស្របច្របាប់ មិនស្របជាមួយ
លក្ខន្តិកៈដ្រលបានដាក់មកក្រសួងគឺនឹង
មានវិធានការតាមហ្នឹង»៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី១៦ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

លោក ជំុ ហួត (ឈរឆ្វេង)ពេលចូលរួមក្នងុកម្មវិធីមួយកាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថតហុងមិនា

វ៉ន ដារ៉ា 

បាត់ដំបង/បន្ទាយមនជ័យៈ
អាជា្ញាធរខ្រត្ដបាត់ដំបងនិងបនា្ទាយ-
មានជយ័ន្រប្រទ្រសកម្ពជុាតាម-
បណ្តាយព្រដំ្រនអះអាងថាការ-
រាយរបងបនា្លាលួសរបស់ភាគីថ្រ
គឺធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីថ្រត្រ
ប៉ុណ្ណោះនិងនៅឆ្ងាយពីព្រំដ្រន
ន្រប្រទ្រសទាំង២មិនប៉ះពាល់
ដល់ដ្រនដីកម្ពុជានោះឡើយ។
ស្នងការនគរបាលខ្រត្តបនា្ទាយ

មានជ័យលោកអាត់ខ្រមបាន-
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ង្រ
ទី១៤កក្កដាថាតាមរយៈការ-
ផ្រសព្វផ្រសាយនៅលើបណ្តាញព័ត៌-
មាននងិបណ្តាញសង្គមហ្វ្រសប៊កុ
កាលពីថ្ង្រទី១៣ និង១៤ខ្រ
កក្កដា ពីការរាយបនា្លាលួសន្រះ
គជឺាពត័ម៌ានពតិម្រន។ប៉នុ្ដ្រការ-
រាយបនា្លាលសួន្រះគឺភាគីថ្របាន-
រាយនៅលើត្រទឹកដីរបស់ខ្លួន
នៅតាមថ្នល់ជាតិ និងច្រកច្រញ
ចលូរបៀងមយួចនំនួដើម្របីការពារ
ពលរដ្ឋលួចច្រញចូលខុសច្របាប់។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«គ្ររាយ

នៅផ្លវូកៅស៊ូរបស់គ្រ។គ្រមនិ-
ម្រនយកមករាយតាមព្រំដ្រន
ទ្រ។នៅច្រកណដ្រលគ្រយាម
មនិដល់គ្រដាក់បនា្លាលសួន្រះ។

គ្រធ្វើនៅលើដីគ្រ នៅឆ្ងាយ
ពីព្រំដ្រនឆ្ងាយណស់នៅថ្នល់
កៅស៊ូរបស់គ្រឯណះមិន
មានរឿងអ្វីត្រូវរាយការណ៍
មកយើងទ្រ»។
លោកស្នងការបានបញ្ជាក់ថា

សមត្ថកិច្ចខ្រត្ដបនា្ទាយមានជ័យ
បានខិតខំទប់ស្កាត់មិនឱ្រយពល-
រដ្ឋខ្ម្ររលចួធ្វើចណំកស្រកុតាម-
ច្រកព្រំដ្រនទៅកាន់ប្រទ្រសថ្រ
ទ្រ។ប៉នុ្ដ្រមានពលរដ្ឋមយួចនំនួ
នៅត្រលួចចូលទៅនៅព្រល

យប់ ដ្រលបង្កការលំបាកក្នុង
ការទប់ស្កាត់។
លោកអាត់ខ្រម ថ្ល្រងថា៖

«តាមដណំងឹពខីាងក្នងុមក(ប្រ-
ទ្រសថ្រ)មានការណត់ពលរដ្ឋ
ខ្ម្ររឱ្រយទៅធ្វើការងរនៅទីនោះ
ច្រះត្រមាន។ខាងព្រំដ្រនទីន្រះ
មានការលបំាកក្នងុការទប់ស្កាត់
ពួកគាត់ ពិស្រសពីចំណុចព្រំ-
ដ្រនប៉ាយប៉្រតទៅកាន់ជួរភ្នំ-
ដងរ្រកតាមភាគខាងជើង»។
លោកសឿមប៊នុរទិ្ធិអភបិាល-

រងន្រគណៈអភបិាលខ្រត្តបាត-់
ដំបងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ង្រ
ទី១៤កក្កដាដ្ររថាពលរដ្ឋខ្ម្ររ
នៅត្រលួចធ្វើចណំកស្រុកទៅ
តាមច្រកព្រំដ្រនបាត់ដំបង
ពសិ្រសលួចចលូទៅព្រលយប់
ដចូនៅខ្រត្ដបនា្ទាយមានជយ័ដ្ររ
ប៉ុន្ដ្រមិនមានចំនួនច្រើនទ្រ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖ «យើង

បានសំុការយោគយល់គា្នាជា-
មួយខ្រត្ដជាប់ព្រំដ្រនជាមួយ
ភាគីថ្រលើរឿងន្រះក្នុងការ

សហការគា្នា។បើចាប់បានពល-
រដ្ឋខ្ម្ររលួចធ្វើចំណកស្រុកឱ្រយ
ជួយចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញ
រួចយើងក៏ធ្វើចតា្ដាឡីស័កពួក-
គាត់តាមការណ្រនាំរបស់រដា្ឋា-
ភិបាល»។
លោកអភបិាលរងបានថ្ល្រង

ថា នៅតាមក្រប្ររបណ្តាយ
ព្រំដ្រនក្នុងខ្រត្ដបាត់ដំបងមិន-
ទាន់ឃើញមានការរាយបនា្លា-
លួសរបស់ភាគីថ្រនោះទ្រ។
លោកអះអាងថា លោកបាន
ទៅព្រំដ្រននៅតំបន់ភ្នំព្រឹក
កាលពីព្រលថ្មីៗក៏បានទទួល
ព័ត៌មាននិងមិនឃើញមានការ-
រាយបនា្លាលសួរបស់ភាគីថ្រនៅ
ក្រប្ររបនា្ទាត់ព្រំដ្រនក្នុងដ្រនដី
ខ្រត្ដបាត់ដំបងនោះដ្ររ។
លោកតូចរា៉ា នាយស្រនា-

ធកិាររងយោធភមូិភាគទី៤នងិ
ជាប្រធានការិយាល័យទំនាក់-
ទនំងកិច្ចការព្រំដ្រនប្រចាំច្រក-
ព្រំដ្រនអន្តរជាតិជាំបានឱ្រយដឹង
កាលពីម្រសិលមិញដ្ររថានៅច្រក
ព្រដំ្រនន្រះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពជុា-ថ្រ
នៅមានការធ្វើចរាចរណ៍ពា-
ណិជ្ជកម្ម ដោយដឹកទំនិញ
ទៅវិញទៅមក។ប៉ុន្ដ្រមិនមាន
ការបើកឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋច្រញ
ចូលនោះទ្រ។

លោកបា នថ្ល្រងថា៖«នៅតាម-
ច្រកព្រំដ្រនយើងនិយាយគា្នា
ជាមួយភាគីថ្រហើយថា អ្វីក៏-
ដោយគឺមិនត្រូវឱ្រយមានការ-
ប្រប្រួលខុសពីសភាពដើម
ឡើយ ពីមុនយា៉ាងម៉្រច គឺរក្រសា
ដដ្រល»។
លោកបា៉ាចន្ទរឿន ប្រធាន-

វទិ្រយាស្ថានប្រជាធបិត្រយ្រយកម្ពជុា
លើកឡើងថា សកម្មភាពរាយ-
បនា្លាលួសន្រះគឺស្ថិតក្នុងទិដ្ឋ-
ភាព២គឺទី១ប្រទ្រសថ្រមាន
ការបារម្ភអំពីបញ្ហាជំងឺកូវើដ
១៩។ព្រះពិបាកកំណត់ថា
អ្នកណមា្នាក់មានឆ្លងម្ររោគ
ន្រះឬអត់ព្រះកន្លងមកពលរដ្ឋ
ខ្ម្ររមួយចំនួនប្រើផ្លូវកាត់ចូល-
ទៅធ្វើការនៅប្រទ្រសថ្រ។ដចូ្ន្រះ
ការរាយបនា្លាលួសន្រះអាច
ជារបងការពារ។
លោកបន្ដថា៖«ទី២ក្នុងនាម

យើងជាខ្ម្ររយើងក៏ត្រូវដឹង
ដ្ររថា ការរាយបនា្លាលួសនោះ
ក្នុងន័យការពារប្រជាពលរដ្ឋ
យើងក្នុងការឆ្លងដ្រនខុសច្របាប់
ទៅស្រុកគ្រម្រនឬក៏ជាល្រស
មយួដើម្របីដាក់លសួន្រះទាមទារ
រឿងអ្វីផ្រស្រងដចូដ្រលយើងបាន-
ឃើញកន្លងមកដ្រលខ្ម្ររយើង
បានប្រឈមមុខ»៕

ក្រសួងមហាផ្ទ្រទទួលស្គាល់និងចុះឈ្មោះសមាគមអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងសង្គម

ភាគីកម្ពជុាអះអាងថាភាគីថ្ររាយបន្លាលួសក្នងុដ្រនដីរបស់ថ្រមិនប៉ះដល់ដ្រនដីកម្ពជុាទ្រ
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 គឹម    សា រុំ  
 
ភ្នំ ពេញៈ តុលា ការ កំ ពូល 

កាល ពី មៃសិល មិញ បាន សមៃច 
តម្កល់ ទោស ចំ ពោះ សកម្ម ជន 
អតី ត គណ បកៃស សង្គៃះ ជាតិ  
ដៃល ជា ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ  
គង់  ម៉ាស់  ឲៃយ ជាប់ ពន្ធ នាគារ ១ 
ឆ្នាំ កន្លះ ដដៃល   ពាក់ ព័ន្ធ បទ-  
ចោទ  បៃមថ  និង ញុះ ញង់ ឲៃយ 
បៃពៃឹត្ត បទ ឧកៃិដ្ឋ  ជា អាទិ៍ដៃល 
បាន  បៃ ពៃតឹ្ត នៅ រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ 
អំឡុង ឆ្នាំ២០១៩ ។  

 លោក  ចៅ កៃម   យូ  យុត្ថារា៉ា  
បាន អាន សាល ដី កាកំ បំាង- 
មុខនៅ ក្នុង សវនា ការ កាល ពី 
មៃសិល មិញ ចំ ពោះ មុខ ជន ជាប់- 
ចោទ  នងិ មៃធាវ ីកា រពារ សទិ្ធ ិឲៃយ 
ជន ជាប់ ចោទ ដោយ  យោង 
តម កណំត ់ហៃត ុរបស ់សា លា- 
ឧទ្ធរណ៍ បាន បង្ហាញ ថា   ការ សន្និ- 
ដា្ឋាន របស់ តំ ណាង  មហា អយៃយការ 
កាល ពី ជំ នំុ ជមៃះ នៅ សា លា ឧ ទ្ធរណ៍    
ជន ជាប ់ចោទ បាន សរសៃ រសារ 
ហើយ ថៃម ទាំង បាន ទទួល- 
សា្គាល់ ក្នុង ពៃល ជំនុំ ជមៃះ ថា  
ខ្លួន ពិត ជា បាន សរសៃរ សារ 

បង្ហាះ ក្នងុ បណា្តាញ ទំ នាក់ ទំ នង 
សង្គ ម ហ្វៃស ប៊ុក មៃន  ដោយ កុំ 
ឲៃយ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ទៅបោះ ឆ្នាត 
បើ គា្មោន គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ។   

 លោក ចៅ កៃម  បាន ថ្លៃង 
ទៀត ថា៖ « ករណនីៃះ បង្ហាញ ព ី
ភ័ស្តុតង ជាក់ ស្តៃង របស់ ជន- 
ជាប់ ចោទ  ។   ចំ ពោះ តំ ណាង 
មហា អយៃយ ការ នៅ តុលា ការ 
កំពូល វិញ កាល ពី ថ្ងៃ ជំនុំ ជមៃះ 
ក៏ បាន ធ្វើ កា រ សន្ន ិដា្ឋាន បៃហាក់- 
បៃហៃល ដចូ គា្នា នងឹ សៃចក្ត ីសន្ន-ិ 
ដា្ឋាន របស់ តំណាង មហា អយៃយការ  
សា លា ឧទ្ធរណ ៍ដៃរ  ។  ដចូ្នៃះ ជន- 
ជាប ់ចោទ ពតិ ជា មន ពរិុ ទ្ធ ភាព 
ក្នុង ការ ចោទ បៃកាន់ ហើយ 
តុលា ការ កំពូល សមៃច តម្កល់ 
សាល ដីកា របស់ សា លា ឧទ្ធរណ ៍
ទុក ជា បាន ការ ដដៃល »  ។ 

 លោ ក  សំ  សុគង់  ជា មៃធាវី 
ការ ពារ សិទ្ធិ ឲៃយជន ជាប់ ចោទ   
គង ់ ម៉ាស ់ បាន ឲៃយ ដងឹ តម  រយៈ 
ទូរ ស័ព្ទ កាល ពី មៃសិល មិញ  ថា  
ការ ដៃល តលុា ការ កពំលូ តម្កល ់
សាល ដីកា  របស់ សា លា ឧទ្ធរណ ៍
នៃះ គឺ  មិន អាច ទទួល យក បាន 
ទៃ  ពៃះ ការ សមៃច របស់ 

តុលា ការ កំ ពូល នៃះ  មិន បាន 
ផ្តល់ យុត្តិ ធម៌ ដល់ ជន ជាប់- 
ចោទ ទៃ ។   

 លោក   សុគង់   ថ្លៃង  ថា  ៖  « ប៉ុន្តៃ 
ដោយ សារ តុលាការ កំពូល ជាតុ លាការ 
ជាន់ ខ្ពស់ ហើយ សាល ដី កា 
របស់ តុលា ការ កំពូល គឺ ជា 
សាល ដី កា បិទ ផ្លូវ តវ៉ា ដូច្នៃះ 
យើង គា្មោន អ្វី  តវ៉ា ទៀត ទៃ » ។ 

  អ្នក សៃ ី កុល  សាត  ជា ភរយិាជន- 
ជាប់ ចោទ គង់  ម៉ាស់ ធា្លាប់ បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា   ប្តី  របស់  អ្នក សៃី តៃូវ 
សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ 
ទ ី១៦  ខៃ មករា  ឆ្នា ំ២០១៩ នៅ 
រាជ ធានី ភ្ន ពំៃញ ។   នៅ ថ្ងៃ ទី១ ៩  
ខៃ កក្កដា  ឆ្នា ំ២០២០  ប្ត ីអ្នក សៃ ី
ដល់ ថ្ងៃ កំណត់ ចៃញ ពី ពន្ធ នា- 
គារ ហើយ។    ប៉ុន្តៃ ដោយ ហៃតុ 
តុលា ការ ខៃត្ត សា្វាយ រៀង បៃប់ 
មក ពន្ធ នា គារ  ពៃ ស ឲៃយ បន្ត ឃុ ំប្ដ ី 
អ្នក សៃី ថៃម ១៥ ថ្ងៃ ទៀត រហូត 
ដល់ ថ្ងៃ  ទី ៣ សីហា  ឆ្នាំ ២០២០  
ទើប ផុត កំណត់ ជាប់ ឃុំ  ពៃះ 
ជាប់ បណ្តងឹ មួយ ទៀត ពី បទ បរិ- 
ហារ កៃរ្តិ៍ ជាបទ់ោស១៥ ថ្ងៃ  នងិ  
តៃវូ  សង សំ ណង ៤ លាន រៀល  
និ ង ពិន័យ ១ លាន រៀល៕

តពទីពំរ័ ១...អះអាង ថា ៖«ការ- 
ទិញ -លក់ ដី ដោយ មិន មន ការ- 
ចូល រួម ចុះ ពិនិតៃយ  និង វស់វៃង 
តៃឹមតៃូវ របស់ មនៃ្ដី ពាក់ ព័ន្ធ  និង 
មនៃ្ដី ភូមិបាល នៃ រដ្ឋបាល កៃុង  
សៃុក  ដោយ គៃន់ តៃ ផ្ដិត មៃដៃ  
រវង អ្នក លក់  និង អ្នក ទិញ យា៉ាង 
នៃះ  គឺ ជា ទង្វើ ខុស ចៃបាប់»។ 

រដ្ឋបាល ខៃត្ត  បញ្ជាកថ់ា ៖«រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ដ កោះកងុ  រដ្ឋ បាល កៃងុ  
សៃុក  និង រដ្ឋ បាល ឃុំ  សង្កាត់  
នឹង ចាត់ ទុក ជា មោឃៈ  និង បដិ- 
សៃធ ចោល នូវ រាល់ ការលក់- 
ទិញ ដី ធ្លី ទាំង អស់  ដៃល ពុំ មន 
លក្ខណៈ តៃមឹ តៃវូ តម ចៃបាប ់ នងិ 
តៃូវ បៃឈម ការ ផ្ដនា្ទាទោស ទៅ 
តុលាការ តម ផ្លូវ ចៃបាប់»។

លោក សុខ  សុទ្ធី  អភិ បាល រង  
និង ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ ខៃត្ដ កោះ កុង  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ពមីៃសិល មញិ ថា  
កៃយ ពី លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី 
ហ៊ុន សៃន  បាន ណៃនាំ  កាលពី 
ថ្ងៃ ទី៣  ខៃកក្កដា  បៃជាពលរដ្ឋ  
ជាពសិៃស  ឈ្មញួ ខលិ ខចូ   មន 
ការឃុបឃិត  ទិញ -លក់ ដី តៃ 
រវង បុគ្គល  និង បុគ្គល  ដោយ 
មិនមន ការ ចូលរួម ពី អាជា្ញាធរ 
ពាកព់ន័្ធ ណាមយួ ឡើយ  ដើមៃបី អះ- 

អាង ទៅ ថ្ងៃមខុ ថា  ដ ីទាងំ នោះ ជា 
ដី របស់ ខ្លួន។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«កៃង ថ្ងៃ កៃយ   
ទៅ  គាត ់អះអាង ថា  ដនីោះ ជា របស ់  
គាត ់ពៃះ គាត ់ដើរ ចង្អលុ ថា ដ ីនៅ   
តំបន់ ឧទៃយាន  ជាដើម នោះ ថា  ជា 
របស់ គាត ់ហើយ លក ់ទៅឱៃយ បគុ្គល   
ម្នាក់ ទៀត  ដោយ មិនមន ការ- 
ទទួល សា្គាល់ ពី អាជា្ញាធរ ទៃ»។

លោក សទុ្ធ ី បាន អពំាវនាវ ដល ់
ពលរដ្ឋ  ជាពិសៃស ឈ្មួញ ទាំង- 
អស់  បៃយ័ត្ន មន ការ សា្ដាយ- 
កៃយ ។ ពៃះ ការ បៃកាស របស ់
រាជ រដា្ឋា ភបិាល ក្នងុ ការសៃង ់ស្ថតិ ិ
ពលរដ្ឋ ដើមៃប ីបៃង ចៃក ដ ីជនូ នោះ  
គ ឺសមៃប់ តៃ បៃជាពលរដ្ឋ រសន់ៅ 
ជាក់ស្ដៃង ប៉ុណ្ណោះ។ មិន មៃន  
ចៃក ជូន ដល់ ឈ្មួញ ដី ដៃល ដើរ 
កំណត់ ការ ទិញ -លក់ ដី របស់ រដ្ឋ 
រវង បុគ្គល  និង បុគ្គល ដោយ 
ខុសចៃបាប់ នោះ ទៃ។

មនៃ្ដី សមៃប សមៃួល សមគម 
សិទ្ធិមនុសៃស (អាដហុក) បៃចាំ 
ខៃត្ដ កោះកុង  លោក ថោង ចន័្ទតរា  
ឱៃយដឹងថា  ក្នុង ខៃត្ដ កោះ កុង   
មន ករណី វិវទ ដី ធ្លី កើតឡើង 
ចៃើន។ មន ទាំង វិវទ  រវង  
កៃុម ហ៊ុន  និង បៃជា ពល រដ្ឋ  និង 

វិវទ ចំពោះ ការ ទិញ លក់ ដី តគា្នា 
ដោយ ពុំមន ឯកសារ ជាក់លាក់ 
ជាដើម។ លោក ថា  វវិទ ទាងំនៃះ  
មយួ ចនំនួ  នៅ មនិ ទាន ់បាន ដោះ- 
សៃយ រួច រាល់ នៅឡើយ ទៃ។ 

លោក បៃបថ់ា ៖« ពល រដ្ឋ មយួ- 
ចំនួន  ពួកគាត់ រស់ នៅ កាន់ កាប់ 
លើ ដី រដ្ឋ នោះ ជាយូរ ណាស់ មក 
ហើយ។ អ្នក ខ្លះ រស ់នៅ តងំ ពឆី្នា ំ
១៩៩០ជាង មក  ប៉ុន្ដៃ អាជា្ញាធរ 
មនិ បាន ចៃញ បណ្ណ បញ្ជាក ់កាន-់ 
កាប់ ដី ដល់ ពលរដ្ឋ ទៃ។  កៃយ  
មក  ទើប មន ភាគី ផៃសៃងៗ បាន 
ធ្វើបណ្ណ  កាន់ កាប់ លើ ដី ពលរដ្ឋ 
ដៃល កំពុង រស់នៅ ទាំង នោះ។ 
ករណី បៃបនៃះ  គឺជា បញ្ហា  ដៃល 
កើត មនឡើង ចៃើន ក្នុង ខៃត្ដ  
កោះ កុង ។ ពលរដ្ឋ ជាអ្នក រស់នៅ 
ជាក់ស្ដៃង មួយ ចំនួន ក៏ធា្លាប់ រង- 
គៃះ រួចហើយ ចំពោះ ករណី  
បៃប នៃះ»។

លោក ចន័្ទតរា  បន្ថៃម ថា  ករណ ី  
មួយទៀត ក៏ កើត ឡើង ចៃើន ក្នុង 
ខៃត្ដ កោះកងុ ដៃរ  គ ឺករណ ីពលរដ្ឋ 
ទទលួ បាន ការ វស ់វៃង ដ ីព ីកៃមុ- 
និសៃសិត ស្ម័គៃចិត្ដ របស់ លោក 
នាយករដ្ឋ មនៃ្ដ ី ហ៊នុ សៃន  កាល ពី  
ឆ្នាំ ២០១៣  មន បង្កាន់ ដៃ វស់- 

វៃង ដ ីរចួ ហើយ។  កប៏៉នុ្ដៃ តៃវូ បាន- 
មនៃ្ដី បរសិា្ថាន ខៃត្ដ ប្ដងឹ ជទំាស ់មនិ 
ឱៃយ ចៃញ បណ្ណ កម្មសិទ្ធិ កាន់កាប់ 
ដី ដល់ ពលរដ្ឋ ទៅ វិញ។ 

លោក ច័ន្ទតរា  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ក្នុង ពៃលថ្មីៗ នៃះ  យើង ឃើញ 
មនៃ្ដី របស់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ កោះ កុង 
បាន ចុះ ទៅ សៃុក គិរី សាគរ  និង 
បទុម សាគរ  ដើមៃបី សៃង់ ស្ថិតិ 
ពល រដ្ឋ   ប៉នុ្ដៃ រហតូ ដល ់ពៃលនៃះ 
មិន ទាន់ ឃើញ មន លទ្ធផល អ្វី 
នៅ ឡើយ ទៃ។ បើ សិនជា ចង់ 
មន តម្លាភាព លុះ តៃ តៃ  កៃុម- 
ការងរ ចុះ សៃវជៃវ  និង ផ្ទៀង- 
ផ្ទាត់ ទិន្នន័យ ដីពៃ ដៃល ពលរដ្ឋ 

កាន់កាប់ ជាក់ស្ដៃង  តៃូវ មន 
ការចលូរមួ គៃប ់ភាគ ីពាកព់ន័្ធ ក្នងុ 
នោះ តៃូវ មន ទាំង សង្គម សុីវិល 
ចូលរួម ផង ដៃរ»។

លោក ម៉ន ផលា្លា  បៃធាន មន្ទីរ 
បរិសា្ថាន  ខៃត្ដ កោះកុង  បាន- 
ឱៃយដងឹ ពមីៃសលិមញិ ដៃរថា  បនា្ទាប ់ពី  
មន អនុសាសន៍ របស់ លោក  
នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីហ៊នុ សៃន  កៃមុ- 
ការងរ ថា្នាក់ ជាតិ  និង ថា្នាក់ ខៃត្ដ  
ពសិៃស កៃមុ ការងរ  របស ់កៃ សងួ  
បរិសា្ថាន កំពុង ខិតខំ បៃញាប់ 
រៀប ចំ កៃុម ការងរ ចមៃុះ  ដើមៃបី 
ធ្វើ យា៉ាងណា អនុវត្ដ តម អនុ- 
សាសន៍ ឱៃយ បាន ជោគជ័យ  និង 

បៃសិទ្ធភាព។ 
លោកផលា្លា  បានថ្លៃង ថា ៖ 

« ចំពោះ ការ ចុះ សៃវជៃវ  និង 
ផ្ទៀងផ្ទាត់ ទិន្នន័យ ដីពៃ ដៃល 
ពលរដ្ឋ កាន់កាប់ ជាក់ស្ដៃង  គឺ 
កៃុម ការងរ ចមៃុះ បាន ចុះ- 
អនុវត្ដ ជាក់ស្ដៃង ដោយ សហ- 
ការ ជាមួយ អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន  
អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ទាំង អស់  ដើមៃបី ធ្វើ- 
យា៉ាង ណា  ដើមៃបី កំណត់ អត្ត- 
សញ្ញាណ ឱៃយ បាន តៃឹមតៃូវ ក្នុង 
ការ ដោះសៃយ ជូន ពលរដ្ឋ ។ 
ពៃល នៃះ កៃុម ការងរ កំពុង តៃ 
អនវុត្ដ ការងរ នៃះ  មនិ ទាន ់បាន- 
បញ្ចប់ នៅ ឡើយ ទៃ»៕

តុលាការកំពូលតម្កល់ទោសលើជនជាប់ចោទ
គង់ម៉ាស់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ១ឆ្នាំកន្លះដដ្ល

អាជា្ញាធរខ្ត្តកោះកុងព្មន...
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តពទីពំរ័១...មស្លិមញិបាន
ដឹកនំាកិច្ចប្ជំុពិគ្ះយោបល់
មួយរវាងក្សួងពាក់ព័ន្ធនិង
ស្ថាបន័អង្គការសហបជ្ាជាតិ
ប្ចំាកម្ពជុាដើម្បីគំាទ្ជនទ្ស-
ន្តរប្វ្សន៍ដ្លវិលត្ឡប់ក្នុង
ស្ថានភាពន្ការរាតត្បាតជំងឺ
កូវីដ១៩និងផលប៉ះពាល់នានា
លើពួកគ្។កិច្ចប្ជំុន្ះធ្វើឡើង
ដើម្បីពិនិត្យលើគម្ងជួយ
ដល់ពលករចំណាកសុ្កពីថ្
ដ្លរស់នៅខ្ត្តបាត់ដំបង
បនា្ទាយមានជយ័នងិសៀមរាប
ដ្លមានទឹកប្ក់១លាន
ដលុា្លារ។ប៉នុ្ត្មកទល់ពល្ន្ះ
មិនទាន់មានការកំណត់យក
ស្ុកគោលដៅនៅឡើយ។
លោកសខ្ងមានប្សសន៍

ថា៖«ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើយើងអនុវត្ត
កម្មវិធីន្ះបានល្អយើងធ្វើរយៈ-
ពល្៦ខប្៉នុ្ត្បើ៦ខ្យើងធ្វើ
បានល្អប្ើប្ស់ថវិកាន្ះមាន
ប្សិទ្ធភាពយើងនឹងទទួលបាន
នូវការគំាទ្បន្ថម្ទៀតពីអង្គការ
សហប្ជាជាតិ»។
លោកសី្ជូបុ៊នអ្ងរដ្ឋល្-

ខាធិការក្សួងមហាផ្ទ្បាន
ថ្លង្ក្នងុកិច្ចពិភាក្សាពីម្សិលមិញ
ថាចាប់តាងំពីថ្ង្ទី២១ខ្មនីា
ជាថ្ងដ្ល្អាជា្ញាធរថ្ចាប់ផ្ដើម
បិទព្ំដ្នដល់ថ្ង្ទី១៣ខ្
កក្កដាគឺមានរយៈព្ល៣ខ្
២៣ថ្ង្មានពលរដ្ឋកម្ពុជា
ត្ឡប់ពីប្ទ្សថ្ជាង១០មឺុន
នាកដ់ល្ក្នងុនោះមានស្ត្ីជតិ

៥០ភាគរយកុមារ៣ភាគរយ។
លោកស្ីថ្លង្ថាខត្្តទាងំ៣

ន្ះ មានពលករវិលត្ឡប់ពី
កប្ទ្ស្បម្ាណជាង៥៨
ភាគរយន្ចំនួនពលករសរុប
ជាង១០មឺុននាក់។ដោយមើល-
ឃើញពីបញ្ហាប្ឈមរបស់ពួក-
គ្ស្ថាប័នអង្គការសហប្ជា-
ជាតចិនំនួ៤បានលើកសណំើ
ទៅលោកសខង្ដើមប្ីអនវុត្ត
កិច្ចការន្ះរួមមានអង្គការទ្សន្តរ-
ប្វ្សន៍អន្តរជាតិIOMអង្គការ
សុខភាពពិភពលោកWHO
មូលនិធិសហប្ជាជាតិសម្ប់
បជ្ាជនUNFPAនងិអង្គការ
យូនីស្ហ្វដោយសហការ
ជាមួយយន្តការរបស់រាជរដា្ឋា-
ភិបាលដ្លមានស្ប់។
គម្ងន្ះនឹងធ្វើឲ្យប្សើរ-

ឡើងការទទលួពត័ម៌ានអពំីជងំឺ
កវូដី១៩វធិានការការពារការ-
ផ្ដល់ស្វាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិង
ជំងឺឆ្លងនានាស្វាសុខភាព
មាតានិងទារកដល់អ្នកដ្ល
ងាយរងគ្ះបំផុតក្នងុចំណោម
ពលករចណំាកស្កុនៅកន្ល្ង
ចតា្តាឡីស័កនិងនៅក្នុងសហ-
គមន។៍គមង្ន្ះកន៏ងឹផ្ដល់
កញ្ចប់ថវិកាសមាហរណកម្ម
ដល់អ្នកងាយរងគ្ះខា្លាំង
បំផុត។ន្ះបើតាមលោកស្ី
ជូប៊ុនអ្ង។
លោកមឿនតុលាប្ធានមជ្ឈ-

មណ្ឌលសម្ពន័្ធភាពការងារនងិ
សិទ្ធមិនុស្សហៅសង់ត្ល់ថ្ល្ង

ពីម្សិលមិញថាតាមព័ត៌មានដ្ល
លោកទទួលបានពីពលករពួកគ្
បានជួបឧបសគ្គជាច្ើនក្នុង
ដំណើរត្ឡប់មកកម្ពុជាវិញ
ដូចជាការបង់ប្ក់ដល់អាជា្ញា-
ធរថ្និងកម្ពជុាក្ផ្លវូការការ-
បន្លំយកទ្ព្យសម្បត្តិការចំណាយ
ក្នងុការធ្វើដំណើរទំាងក្នងុប្ទ្ស
ថ្និងព្លមកដល់កម្ពុជា។
នៅព្លមកដល់ផ្ទះសំប្ង
វិញពួកគ្ខ្លះអស់ប្ក់កាស
ពីខ្លួនព្មទាំងជួបវិបត្តិដូចជា
អត់ការងារធ្វើ និងគា្មានប្ក់បង់-
បំណុល។ដើម្បីដោះស្យ
បញ្ហាន្ះពលករខ្លះសម្ច
ឆ្លងដ្នខុសច្បាប់ទៅវិញហើយ
អ្នកខ្លះស្វ្ងរកការងារធ្វើនៅ
ទីក្ុងភ្នំព្ញ។លោកតុលា
បានស្នើឲ្យរាជរដា្ឋាភិបាលបញ្ចូល
ពលករដ្លត្ឡប់ពីថ្វិញទៅ
ក្នុងបញ្ជីន្បណ្ណក្ីក្ ឬបណ្ណ

សមធម៌ដើម្បីទទួលបានប្ក់-
ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលដោយ
ស្វ័យប្វត្តិ។លោកថាកញ្ចប់
ថវិកា២៥លានដុលា្លារក្នុង១ខ្
គួរត្ផ្ដល់អាទិភាព ដល់អ្នក
ត្ឡប់មកពីថ្ដូចអ្នកកី្ក្
ងាយរងគ្ះនៅក្នងុស្កុផង-
ដរ្។លោកថ្លង្ថា៖«វាជារឿង
ល្អហើយ ដ្លយកគោលដៅ
ប្មាណ៣ខ្ត្តនោះបុ៉ន្ត្អ្នកដ្ល
ត្ឡប់មកវិញនោះនៅកំពង់ធំ
ក៏ច្ើននៅព្វ្ងក៏ច្ើន។
អី៊ចឹងមិនម្នមាននៅត្៣ខ្ត្ត
ទ្។ដូច្នះ្កម្មវិធីជួយដល់ពួកគ្
គួរត្ធ្វើឡើងនៅទូទំាងប្ទ្ស»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «មាន

អាទិភាព២សម្ប់ជួយដល់
ពកួគាត់គឺទ១ីបញ្ចលូគាត់ទៅ
ក្នុងប្ព័ន្ធបណ្ណសមធម៌និង
បណ្ណកី្ក្របស់រដ្ឋ។ន្ះគឺ
យើងមនិបាច់គតិវង្ឆ្ងាយទ។្

ទ២ីគឺបណំលុរបស់គាត់គរួត្
ជយួពនយ្ារឬបញ្ចុះការបង់ថ្ល។្
ឧទាហរណ៍បើគាត់ធា្លាប់បង់
២០០ដលុា្លារក្នងុ១ខ្យើងគរួ
ជួយឲ្យគាត់បង់ក្នុងចំនួនណា
មួយដ្លមិនធ្វើឲ្យគាត់អស់
ប្ក់ពីខ្លួន»។
លោកមឿនតុលាបន្តថា

លោកបានសកសួរពលករ
ចំណាកសុ្កមួយចំនួន អំពី
បញ្ហាបំណុលដោយអ្នកខ្លះ
អះអាងថាពកួគ្ត្វូលក់ទព្យ្-
សមប្ត្តិដើមបី្យកបក្ទ់ៅបង់
ធនាគារដើមប្ីបញ្ចៀសការរបឹ-
អូសទ្ព្យសម្បត្តិផ្ស្ងៗ។លោក
ថាធនាគារជាតិន្កម្ពុជាកាល-
ពីកន្លងទៅបានលើកទឹកចិត្ត
ឲ្យធនាគារនិងគ្ឹះស្ថានមីក្ូ
ហរិញ្ញវត្ថុអនគុ្ះដល់ពលរដ្ឋ
ដ្លជាប់បំណុលក្នងុវិបត្តិកូវីដ
១៩ន្ះប៉នុ្ត្ជាក់ស្ដង្គោល-

ការណ៍ន្ះមិនត្ូវបានគោរព
ព្ញល្ញឡើយ។
យ៉ាងណាក្តីលោកសី្LiAilan

តំណាងអង្គការសុខភាពពិភព-
លោកប្ចាំកម្ពុជាដ្លចូល-
រមួក្នងុកចិ្ចបជ្ុំពីមស្លិមញិចង់
ឃើញជម្ើសមយួដល្កម្ពុជា
ដើរដ្លមានតុល្យភាព រវាង
សុខភាពសធារណៈនិងស្ដ្ឋ-
កិច្ច។លោកស្ីថា វិធានការ
ការពារជារឿងចំាបាច់ជាពិស្ស
សម្ប់ពលរដ្ឋដ្លងាយរង-
គ្ះពពី្ះផលប៉ះពាល់នងឹ
មានធំបើសិនជាមានការឆ្លង
ក្នងុចំណោមអ្នកងាយរងគ្ះ។
លោកសី្បញ្ជាក់ថា៖«យើង

មិនចង់ឃើញស្ណារីយ៉ូន្ះ
ទ្យើងចងក់ារពារសណ្ារយី៉ូ
ន្ះមិនឲ្យកើតឡើង។ខ្ញុំរីករាយ
ណាស់ដល្ឃើញថាជនងាយ
រងគ្ះបូករួមទាំងពលករ
ចំណាកស្ុក ត្ូវបានផ្ដល់
អាទិភាពខ្ពស់នៅកម្ពុជា»។
លោកស្ីបន្តថា៖«កម្ពុជាគឺ

ជាប្ទ្សដ្លមានរឿងជោគ-
ជ័យខា្លាំងដ្លសម្ចបាន
រឿងជាច្ើនក្នងុរយៈពល្ត្៦
ខ្ចុងក្យ។កម្ពុជាបាន
ឆ្លើយតបយ៉ាងត្មឹត្វូទៅលើ
ជំងឺកូវីដ១៩ដូចដ្លខ្ញុំបាន
លើកឡើងរចួហើយគឺថាកម្ពុជា
បានធ្វើកិច្ចការន្ះដោយសម-
គ្គីភាព។យើងរួមគា្នាបង្កើតនូវ
ស្ថានភាពធម្មតាថ្មីមួយសម្ប់
កម្ពជុា និងពិភពលោកដ្លកាន់-
ត្មានសុខភាពល្អកាន់ត្មាន
សុវត្ថិភាពនិងមានការត្ៀម
ខ្លួនកាន់ត្ល្អ»៕
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តពីទំព័រ១...ជំងឺគុ្នឈាមចំនួន
៣៣៣៩ករណីក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន
៤ករណីដ្លករណីឈឺគ្ុនឈាម
ទំាងន្ះគឺធា្លាក់ចុះ៨៨%បើប្ៀបធៀប
ទៅនងឹរយៈពល្៦ខ្ក្នងុឆ្នាំ២០១៩
ដ្លមានអ្នកជំងឺគុ្នឈាមជាង២មឺុន
(២៨២៨៥)ករណីក្នុងនោះស្លាប់
ចំនួន៣២នាក់។
ក្សួងបន្តថាករណីទាំងន្ះបាន

កើតឡើងរាយបា៉ាយដំុៗតាមភូមិសស្ដ្
ប្ជុំជនមួយចំនួនពិស្សនៅរាជ-
ធានីភ្នំព្ញខ្ត្តព្ះសីហនុប៉្លិន
សៀមរាបកណា្ដាលកំពង់ធំតាក្វ
មណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខ្ត្តព្ះវិហារ។
របាយការណ៍បន្តថា៖«ជាការសន្និដា្ឋាន
ក្នងុព្លន្ះគឺស្ថានភាពជងំឺគុ្នឈាម
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុង
ស្ថានភាពធម្មតាក្មការគ្ប់គ្ង
យ៉ាងល្អរបស់កម្មវិធីប្យុទ្ធនឹងជំងឺ
គ្ុនឈាមទូទាំងប្ទ្សដ្លមាន
ការចូលរួមអន្តរាគមន៍ និងសហការ
ព្ញល្ញរបស់គ្ប់ដ្គូពាក់ព័ន្ធ
និងប្ជាជនក្នុងសហគមន៍»។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩គជឺាឆ្នាំផ្ទុះឡើង

ជំងឺគ្ុនឈាមខា្លាំងបំផុតដ្លត្ង
កើតឡើងក្នុងរយៈពី៦ទៅ៧ឆ្នាំម្ដង។
ឆ្នាំ២០១៩គឺមានអ្នកឈឺដោយសរ
ជំងឺគ្ុនឈាមចំនួន៦៨៥៩៧នាក់
ក្នុងនោះស្លាប់ ៤៨នាក់គឺបានកើន-
ឡើងប្ហ្ល៣ដងបើប្ៀបធៀប
ទៅនឹងឆ្នាំ២០១៨។
នៅក្នងុឆ្នាំន្ះកស្ងួសខុាភិបាល

បានត្ៀមថា្នាំអាប្តជាង២៥០តោន
ថា្នាំបាញ់មូសជាង៦ពាន់លីត្និងថា្នាំ
ស្រ៉ូមជិត១០មុឺនប្លាកដើម្បីប្ើ-
ប្ស់ទប់ស្កាត់ការផ្ទះុឡើងនូវជំងឺគុ្ន-
ឈាម។ របាយការណ៍ដដ្លបន្តថា

ក្សួងសុខាភិបាលបន្តក្ើនរំឭក
បជ្ាពលរដ្ឋគប្រ់បូត្វូចលូរមួលបុ-
បំបាត់ភា្នាក់ងារចម្លងមូសខា្លានិងដង្កូវ-
ទឹកនៅក្នុងពាងអាងទឹកសម្បកកង់
យនជនំិះនងិបភ្ពទកឹដក់នានាត្វូ
សមា្អាតបរិស្ថាននៅផ្ទះសម្ន្តក្នងុមុង
ទំាងយប់ទំាងថ្ង្និងប្ើសម្លៀកបំពាក់
ដ្វ្ងជើងវ្ងជាដើម។ បន្ថ្មពីន្ះ
ពលរដ្ឋតូ្វរួសរាន់ទៅទទួលយកស្វា
ធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័ និងព្យាបាលឱ្យបានទាន់-
ព្លវ្លានិងមិនតូ្វទុកអ្នកជំងឺគុ្ន-
ក្ដៅពយ្ាបាលសកលប្ងដោយខ្លនួឯង
ដោយមនិបានសងស្យ័ថាមនិមន្ជា

ជងំឺគ្នុឈាមនោះទ្ដើមប្ីចៀសវាង
បណា្ដាលឱ្យគ្ះថា្នាក់ដល់អាយុជីវិត។
កាលពីថ្ង្ម្សិលមិញភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍

មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថ្មពីលោក
លាងឫទា្ធាបធ្ានកម្មវធិីជាតិបយ្ទុ្ធ
នឹងជំងឺគុ្នឈាមន្មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ
ប្យុទ្ធនឹងជំងឺគុ្នចាញ់បា៉ារា៉ាសីុតស-
ស្ត្ និងបាណកសស្តន្្ក្សួងសុខា-
ភិបាលបានទ្ដោយសរទូរស័ព្ទ
របស់លោកមិនមានអ្នកទទួល។
ប៉ុន្ត្លោកងីមានហ្ងប្ធាន

មន្ទរីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នព្ំញបាន
ថ្លង្ថាក្នងុរយៈពល្៦ខ្ឆ្នាំ២០២០
ន្ះអ្នកឈឺដោយសរជងំឺគ្នុឈាម
នៅភ្នព្ំញបានថយចុះប្ហ្ល៥ដង
នងិពុំមានអ្នកស្លាបន់ោះទ្បើប្ៀប-
ធៀបនឹងរយៈព្លដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំ
មុនដ្លមានអ្នកស្លាប់២នាក់។
លោកបន្តថានៅក្នុងទីក្ុងភ្នំព្ញ

ករណីជំងឺគ្ុនឈាមកើតឡើងភាគ-
ច្ើននៅក្នងុសងា្កាត់ចោមចៅសងា្កាត់
ស្ទងឹមានជយ័១សងា្កាត់ស្ទងឹមានជយ័
២និងសងា្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ៣ដ្ល
ជាទីតាំងសម្បូរជម្កមូសខា្លាហើយ
ទាល់តប្ផំ្លាញជមក្របស់វាទើបជំងឺ
គុ្នឈាមធា្លាក់ចុះ។លោកបញ្ជាក់ថា
ការផ្សព្វផ្សាយឱ្យពលរដ្ឋចូលរួមបំផ្លាញ

ជម្កមូសខា្លាគឺមាននៅក្នុងបដាធំៗ
ដ្លដាក់តំាងនៅខាងមុខគ្ប់មណ្ឌល
សុខភាពនិងមន្ទីរព្ទ្យបង្អ្ក។
ប៉ុន្ត្លោកថា៖«យើងនិយយអប់រំ

ណាស់ឱ្យត្ពលរដ្ឋដើរកាត់មណ្ឌល
សខុភាពគឺមើលឃើញទាងំអស់ប៉នុ្ត្
មិនពម្នាំគា្នាអនុវត្ត។មានជមក្មូស-
ខា្លាគឺមានសំណាងអាក្ក់ប្ឈមទៅ
នឹងជំងឺគ្ុនឈាមហើយហើយបើ
អត់មានជម្កមូសខា្លាគា្មានទ្ជំងឺ
គ្ុនឈាម»។លោកបន្តថានៅលើ
ពិភពលោកមានគំរូហើយគឺដូចជា
នៅប្ទ្សជប៉ុនអត់មានជំងឺគ្ុន-
ឈាមទ្ គឺយូរៗមាន១ដោយសរ
ត្គា្មានជម្កមូសខា្លា។លោកឲ្យដឹង
ថា៖«មសូខា្លាគវឺាពងត្នៅក្នងុទកឹដក់
ថា្លាអាហ្នឹងមានអនាម័យជាងមនុស្ស
ទៀតគទឺកឹភ្លៀងដល្ដក់ក្នងុសមប្ក
កង់ឡានម៉ូតូដក់ក្នុងថង់បា្លាស្ទិកនិង
ដបទឹកកំប៉ុងស្បៀរកំប៉ុងទឹកក្ូច
ទំាងអស់ហ្នងឹជាជម្កមូសខា្លាហើយ។
មូសខា្លាគឺវាអត់ពងដាក់នៅក្នុងទឹក
ស្អយុទ្»។លោកបន្តថាជំងឺគុ្នឈាម
គឺត្ងកើតឡើងនៅក្នុងរដវូវសស្ាដល្
ចាប់ពីខ្ឧសភាទៅដល់ខ្តុលាហើយ
ជួនកាលអាចបន្តអូសបនា្លាយរហូត
ដល់ខ្វិច្ឆិកាឬខ្ធ្នូ៕

កម្ពជុានិងអង្គការ...

ជំងឺគ្រនុឈាម...

លោកសខេងក្នងុកិច្ចបេជំុជាមួយមន្តេីពាក់ព័ន្ធនៅកេសួងមហាផ្ទេកាលពីមេសិលមិញ។រូបថតក្សួងមហាផ្ទ្

ក្មេងកើតជំងឺគេនុឈាមកំពុងពេយាបាលនៅមន្ទរីពេទេយកុមារជាតិពីឆ្នាំមុន។រូបថតហុងមិនា



សុទ្ធ គឹម សឿន

កំពង់ស្ព:ឺ អាជ្ញា ធរ ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ  
កំពុង សេវ ជេវ រក ចាប់ ខ្លួន ជន 
សងេស័យ ជម ន្តេ ីយោធា ម្នាក់ ឈ្មោះ  
ជឿ ង ថេ ង   ពាក់ ព័ន្ធ បទ ល្មើស 
ព េ ឈើ ជិត ២០០ កំណាត់  ស្មើ 
នងឹ ៣៤ ម៉េតេ គបុ  បន្ទាបព់ ីសមត្ថ-  
កិច្ច បា នរក ឃើញ  និង បង្កេប 
បាន បន្ត ប ន្ទាប់ នៅ ភូមិ ដំបង វេញ 
ឃំុ សង្កេ សាទ ប សេកុ ឱ រ៉ា ល់  ខេត្ត  
កំពង់ ស្ពឺ ប៉ុន្ដេ ម្ចាស់ ឈើ នោះ 
បាន រត់ គេច ខ្លួន ។

លោក នៅ  ណាក ់ អន ុបេធាន 
មន្ទីរ បរិ សា្ថាន ខេត្ត កំព ង់ស្ពឺ បាន 
ថ្លេង ព ីមេសលិម ិញ ថា  ពតិ ជ មន 
ការ រក ឃើញ ឈើ  ជិត ២០០ កំ- 
ណាត់  ស្មើ នឹង ៣៤ ម៉េតេ គុប នោះ 
 មេន ។ក្នងុ នោះ ឃាត់ រថ យន្ដ ដឹក 
កងុ តនឺ ឺរ ១គេឿង,រថ យ ន្ត តចូ ២ 
គេឿង, អេសា្កា វ៉ាទ័ រ១គេឿង 
សមេប់ លើក ឈើដាក់ ក្នុង ទូ- 
កុង តឺនឺ រ  និង ម៉ូតូ ១គេឿង។

លោក ថា៖«បច្ចុបេបន្ន វត្ថុតាង 
ទាំង អស ់យើង បាន បេគល់ ជនូ 
ខាង ជនំញ បរសិា្ថាន ដេន ជមេក 

សត្វពេ  ភ្នំ ឱ រ៉ា ល់ ចាត់ ការ តាម  
នី តិវិធី បន្ដ។យើង កំពុង សេវ ជេវ 
តាម ចាប់ ខ្លួន ជន សងេស័យ ម្នាក់ 
គឺ យើង សា្គាល់ អត្ត សញ្ញាណ 
ហើយ  ប៉ុន្ដេ ខ្ញុំ មិន អាច បង្ហាញ 
សាវ តារ គាត់ បាន ទេ ពេះ យើង 
កំពុង តាម ចាប់ ខ្លួន »។ 

លោក  ហុ៊ល  ម៉ា រ៉ា អនុ បេធាន- 
ការិយា ល័យ ដេន ជមេក សត្វ- 
ពេ ភ្នំ ឱ រ៉ា ល់បាន ថ្លេង ពី មេសិល- 
មញិ ថា  កេមុ ការ ងរ លោ ក  បាន 
ទទួល ឈើ ទំាង នោះ ពី មន្តេ ីចមេះុ 
រួចហើយ  ដោយ  បាន ដឹ ក ទៅ 
រកេសាទុក នៅ ទី សា្នាក់ ការ ដេន- 
ជមេក សត្វ ពេ ភ្នំ ឱ រ៉ា ល់។

លោក  ថា៖«ជន សងេសយ័ បាន 
យក ឈើ ទាងំ អស ់ទៅ លាក ់នៅ 
ទីតាំង ផេសេងៗ គា្នា ដោយ មួយ 
ចំនួន កប់ ក្នុង ដី ខ្លះ ទម្លាក់ ចូល 
ទឹក សេះ  និង មួយ ចំនួន  លាក់ 
ក្នុង ពេ កេពី ទីតាំង ស្តុក ឈើ 
ដេល យើង រកឃើញ ហ្នងឹ។  
ឥឡូវ នេះ យើង កំពុង តាម ចាប់ 
ខ្លួន ជន សងេស័យ  និង អ្នក ពាក់- 
ព័ន្ធ ផេសេងៗ ទៀត» ។   

លោក ជ  ហ៊ាន  បេធាន អង្គ- 

ការ បេឆាងំ អពំើ ពកុរ លយួ  ទប-់ 
សា្កាត់ ការ បំផ្លាញ ធន ធាន ធម្មជ តិ 
និ ង ការ ពារ សិទ្ធ ិពលរដ្ឋ (AC N- 
C IPO)បាន ថ្លេង ពី មេសិល មិញ 
ថា ម្ចាស់ ឈើ  និង ម្ចាស់ ទីតាំង   
ឈ្មោះ  ជឿ ង ថេ ង  រស់ នៅ ភូមិ ផេសារ 
កន្ទតួ  ឃំុ  សង្កេ សាទ ប  សេកុ ឱ រ៉ាល់   
ខេត្តកំ ពង់ ស្ព ឺជ មន្តេ ីយោ ធា  ភមូ-ិ 
ភាគ ទី ៣ថា្នាក់ អនុសេនីយ៍ឯ ក។ 

លោក ថា៖ «ជន សងេស័យ ជ 
មុខ សញ្ញា ឧកេិដ្ឋ ជន ពេឈើ ដ៏ 
សកម្ម ម្នាក់ ហើយ តេវូ បាន តុលា- 
ការ ខេត្ត កំពត ចេញ ដី កា ឃុំ ខ្លួ ន 
ម្ដង រចួ ហើយ  បន្ទា បម់ក ជប ់ឃុ ំ
ខ្លនួ នៅ ពន្ធ នគា រ ពេ ស ម្ដង ទៀត 

ទាក់ ទង បទ ល្មើស ពេឈើ ដេរ។ 
លុះចេញមកវិញ ជនស ងេស័យ 
បាន បេពេឹត្ត បទ ល្មើស ពេ ឈើ  
ម្ដង ទៀត ក្នុងសេុ ក ឱ រ៉ា ល់   ខេត្ត 
កំពង់ ស្ពឺនេះ  ប៉ុន្ដេ ម្ដង នេះ បាន 
រត់ គេច ខ្លួន » ។

តាម របាយ ការណ៍ រប ស់ ស្នង- 
ការ ដា្ឋាន នគរបាល ខេត្តក ំពងស់្ព ឺ
បាន ឲេយ ដឹង ពី មេសិល មិញ ថា នគ រ- 
បាល បេឆំាង បទ ល្មើស សេ ដ្ឋ កិច្ច 
សហ ការ ជ មួយ ផ្នេក ពាក់ ព័ន្ធ 
ដឹក នំ ដោយ លោក  សុខ ភា 
អភិបាលរង ខេត្តកំ ពង់ ស្ពឺ និង 
មន ការ សមេ បស មេលួ ពី លោ ក 
វុិ ត ម ឃៈ  ពេះរ ជ អា ជ្ញារង នេ 

អយេយការ អម សាលា ដំបូ ង ខេត្ត 
ក ំពង ់ស្ព ឺបាន ចុះ ឆេក ឆេរ ទតីាងំ 
លចួ លាក ់ទកុ ឈើ ខសុ ចេបា ប ់១ 
កន្លេង កា លព ីថេ្ង១០ ខេកក្កដា 
នៅ ភូមិ ដំបង វេញ ឃំុ សង្កេ សាទ ប  
សេកុ ឱ រ៉ា ល់។ឈើ នោះ  ជ របស់ 
ឈ្មោះ  ជឿ ង ថេ ង ភេទ បេុស 
អាយ ុ៤២ ឆា្នា ំ ធា្លាប ់ជប ់ពា ក ់ព ័ន្ធ  
រឿងដ ឹកជញ្ជនូ អនផុល ពេឈើ  
បផំ្លាញ សា្ពាន  នៅ ខេត្ដ កំពត  និង 
ធា្លាប់ ជប់ ពន្ធនគា រ  ផង ដេរ ។

របាយ ការណ៍ បន្ត ថា ជ លទ្ធ- 
ផល រកឃើញ ឈើ លេខ ២ ចនំនួ 
៣០ ដើម បង្កប់  ក្នងុ សេះ ទឹក  ដោយ 
មន្តេ ីជំនញ  កំពុង កសាង សំណំុ- 
រឿង បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ។ លុះ 
ដល់ ថ្ងេ១៣ កក្កដា  សមត្ថ កិច្ច 
បាន រកឃើ ញ ឈើ ជេុង លេខ ២ 
ចំនួន១៦១ កំណាត់ បន្ថេម ទៀត 
នៅទី តាំ ងដ ដេ ល រួម ទាំ ងឧ ប- 
ករ ណ៍ បេពេ ឹត្ត ល្មើ ស ហើយ បាន 
បេគ ល់ជូន ខាង ជំនញ ប រិសា្ថាន 
ដេន ជមេក សត្វ ពេ ភ្ន ំឱ រ៉ា ល់ ចាត់- 
ការ បន្ត តាម នីតិ វិធី  ចេបាប់ ។

លោក ជឿ ង ថេ ង  មិនអាច 
ទាក់ទងបានទេពីមេសិល៕ 

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �េសេង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុត�េន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

ផ ក់ សា៊ា ងលី
កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌មា ន� តិ
 វងេស សុខេង, ពេ ុំ  ភ័កេ ្ត 

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌មា ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
�៉េ គុណមករ 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
រ៉ា ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ
បេ  ក់ សា យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
ណេម វណ� ៈ

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រ៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ្ព ស់
ម ស សុខជ , នៀម ឆេង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដា រ៉ា , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខេង សុខគន�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សេត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រ៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហេង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហ៊ា ន រងេសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ្ធ 
�េក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម្ព 
ញឹម សុកេ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម
�េម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

កេវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជ  , 012 717 404

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពេជេ  សុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហ៊ា ង តា ំង�៉េង
�េ � នគណនេយេ�ៈ េស៊េ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជ ន់ទី ៧ នេ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី ស�្ត េច

ហុ៊ន សេន(ផ្ល វូ៦០ម៉េតេ ) ភូមិ�េ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�េ  កេ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រ ជ ធា នី ភ ្ន ពំេញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលេខ៦២៩ ផ្ល វូលេខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កេ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមស្ពានស្ទងឹមានជ័យនឹងរើទៅរស់នៅលើដីកម្មសិទ្ធសិ្រោបច្រោបាប់
ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ នៅ សល់ តេជង ២ 
សបា្ដាហ៍ ទៀត ប៉ុណ្ណោះ បេជ - 
ពលរដ្ឋ ដេល រស់ នៅ  បណ្ដោះ- 
អាសន្នកេ ម សា្ពាន អាកាស ស្ទងឹ - 
មន ជ័យបេមណ ១៥០ គេួសារ  
នឹង ប្ដូរ លំនៅ  ទៅ  រស់ នៅ លើដី  
កម្ម សិទ្ធិ សេប ចេបាប់  ដេល ស្ថិត 
នៅ សេប តាម បណ្ដោយ បេឡាយ 
ស្ទឹង មន ជ័យ  ។ នេះ បើតាម  
លោកឃងួ សេង អភបិាល រជ- 
ធានី ភ្នំ ពេញ។

នៅ ក្នងុ សិកា្ខា សាលា ស្ដពីី «ការ - 
ផេសព្វ ផេសាយ របាយ ការណ៍ សិកេសា 
ទិន្ន ន័យ មូល ដា្ឋាន នេ សហគ មន៍ 
នៅ តាមបេឡាយ ស្ទឹង មន ជ័យ 
និង ការ រៀបចំ យុទ្ធ សាស្តេ ស្វេង- 
រក ការ គំាទេ  លើវិស័យ រៀបចំ ផេន- 
ការ នគរូប នីយ កម្ម និង ការ គេប់ - 
គេង ដីធ្លី»  ដេល បាន បេពេឹ ត្ត ទៅ 
នៅ ពេឹក ថ្ងេ ទី ១៣ ខេ កក្កដា ឆា្នាំ 
២០២០ លោក ឃួង សេង បាន 
ថ្លេង ថា  ក្នុង ២ ទសវ តេសរ៍ កន្លង មក 
នេះ រជធានី ភ្នំ ពេញ  មន ការ- 
អភិវឌេឍ លើ គេប់ វិស័យ ជមួយ 
នឹង កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច   កំណើន 
យានយន្ត  និងកំណើន  បេជ - 
ពល រដ្ឋ គួរ ឲេយ កត់ សម្គាល់ ។ 

លោក បាន បន្តថា ទន្ទមឹ នឹង នេះ 
ការ ធ្វើ ចំណាក សេុក របស់ បេជ - 
ជន  ពី បណា្ដោ ខេត្ត មួយ ចំនួន មក 
រស់ នៅ ក្នុង រជ ធានី ភ្នំពេញ ដើមេបី 
បេកប មុខ របរ រកសុី  និង ការងរ 

ផេសេងៗក៏មន ការ កើន ឡើង យា៉ាង- 
គំហុក ផង ដេរ ក្នុង នោះ មន  
ពលរដ្ឋ ខ្លះ  បាន មកតាំង លំ នៅ 
លើដី សាធា រណៈ របស់ រដ្ឋ។ ជក់ - 
ស្តេង បេឡាយ ស្ទងឹ មន ជយ័  តេវូ 
បាន បេជ ពលរដ្ឋ ចំនួន ៥៦២  
គេសួារ បាន មក រស់នៅ លើ បេឡា យ 
ធ្វើ ឲេយ  កកស្ទះ ចរន្ត ទកឹ ហរូ នងិ បង្ក 
ឲេយ មន ការ លិច លង់ ដោយ ជំនន់ 
ទឹក ភ្លៀង នៅភាគ ខាង លិច រជ- 
ធានី ភ្នំ ពេញ ។

លោក សេង កប៏ាន លើក ឡើង 
ផង ដេ រ ថា ជុំវិ ញ បញ្ហា បេឈម 
នេះ រដ្ឋបាល រជ ធានី ភ្ន ំពេញ បាន   
ណេនំ ឲេយ ថា្នាក់ កេម ជតិ រៀប ចំ 
កម្មវិធី  អភិវឌេឍន៍ សហគមន៍ កេីកេ   
ឲេយមន ភាព រកី ចមេើន   សេប តាម 
ផេន ការយទុ្ធ សាស្តេ អភវិឌេឍ នជ៍ត ិ 
បេកប ដោយ ចីរភាព របស់ រជ រដា្ឋា - 
ភិបាល ដើមេបី ឈាន ឆ្ពាះ ទៅរក 

ការកាត់ បន្ថយ ភាព កេីកេ របស់  
បេជពល រដ្ឋ   នៅ ក្នុង សហគមន៍ 
មូល ដា្ឋាន នៅ ទូទំាង បេទេស ឲេយ 
បាន សមេច នៅ ក្នុង ឆា្នាំ  ២០៣០ 
ខាង មុខ ។  

ពាក ់ពន័្ធ ដណំើរការ រៀបច ំអភ-ិ
វឌេឍ  សហ គមន៍ កេកីេ នេះ រដ្ឋ បា ល-  
រជ ធានី ភ្នំពេញ  បាន ធ្វើការ 
អភិវឌេឍ សហ គមន៍ ស្ទឹង មន ជ័យ 
នៅ នឹង កន្លេង  ដោយ ផ្ដល់ ជូន 
បេជ ពលរដ្ឋ  នវូ កម្ម សទិ្ធដិ ីសេប- 
ចេបាប់  ក្នុង ១គេួសារ ទំហំ ២៤  
ម៉េតេ ការ៉េឬ៤ ម៉េតេគណុ  ៦ ម៉េតេ 
នៅ អម  តាម បេឡាយ ស្ទឹង មន- 
ជ័យ នេះ តេ ម្តង ហើយ បេឡាយ- 
ស្ទឹង មន ជ័យ  តេូវ បាន សា្ថាបន 
ឡើង  ដោយ បុក សុី ផយ  ជញ្ជាំង 
បេឡាយ ជមួយ នឹង ការ កសាង 
ផ្លវូ អម សង ខាង បេឡាយ នេះ ផង- 
ដេរ ។ ការ ផ្តល ់ដ ីកម្ម សទិ្ធ ិនៅ តាម 

មត់ បេឡាយ ស្ទឹង មន ជ័យ ដល់ 
បេជ ពល រដ្ឋ ចនំនួ  ១៥០ គេសួារ 
នេះគឺ ជ គមេង ចុង កេយបន្ទា  ប់ - 
ពី អាជ្ញាធរ  រជ ធានី  ភ្នំពេញ បាន 
ធ្វើ  បេប នេះ ចំនួន ២លើក រួច មក- 
ហើយ ។

លោក  អភិបាល រជ ធានី បាន 
បញ្ជាក់ ថា ៖«នៅ ពេល នេះ  គមេ ង  
សា្ដារ  និង កេល ម្អបេព័ន្ធ បេឡាយ 
ស្ទឹង មន ជ័យ  និង ផ្លូវ អមសង- 
ខាង  បេឡាយ នេះ នឹង តេូវ បញ្ចប់ 
ជសា្ថាពរ  ន ដំណាច់ ខេកក្កដា 
ខាង មុខ នេះ ដេល អនុញ្ញាត ឲេយ 
គេួសារ ពល រដ្ឋ កេីកេ  ដេល កំពុង 
សា្នាក ់នៅ កេម ដបំលូ ផ្ទះ សង័្ក ស ី
នៅ កេម សា្ពាន អាកាស ស្ទឹង មន- 
ជ័យ ជ បណ្ដោះ អាសន្ន ន ពេល 
កន្លង ម កនេះ  ឡើង ទៅ រស់ នៅ 
លើ ដីកម្មសិ ទ្ធិ របស់ ពួក គេ នៅ 
អម សង ខាង បេឡាយ នេះ វិញ » ។

កញ្ញា សេី ម៉ា អាយុ ២២ ឆា្នាំ 
ដេល បច្ចបុេបន្ន កពំងុ  រស ់នៅ   កេម 
សា្ពាន អាកាស ស្ទងឹ មន ជយ័ បាន 
បេប ់ភ្ន ំពេញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងេ  ទ ី ១៤ ខេ 
កក្កដា  ថា កេុម គេួសារ របស់ នង 
និង ពល រដ្ឋ ដទេ ទៀត បាន តេៀម 
ខ្លនួ  រ ួច រល ់ហើយ ដើមេបី រ ីទៅរស-់ 
នៅ លើទ ីតាងំដ ីកម្មស ិទ្ធ ិរបស ់ខ្លនួ 
វិញ ទៅ តាម គោល ការណ៍ ណេន ំ
របស់ អាជ្ញាធរ រជ ធានី ភ្នំពេញ ។

នង បាន   នយិាយ ថា៖«ជការ- 
ពតិ គេសួារ យើង ពុមំន លទ្ធ ភាព 
សង់ លំនៅ ឋាន រឹងមំ សេបតាម 
ស្ដង ់ដា បច្ចេក ទេស នោះ ទេ  ប៉នុ្តេ 

យើង បាន តេៀម ខ្លួន ជ សេច 
ហើយ  ដើមេប ីទៅរសន់ៅ លើទតីាងំ 
ដីកម្ម សិទ្ធិ សេប ចេបាប់ របស់ យើង  
ទៅ តាម ការរៀប ចំណេ នំ របស់ 
អាជ្ញាធរ រជ ធានី ភ្នំ ពេញ នពេល 
ខាង មុខ ដ៏ខ្លី នេះ »។ 

ជមួយ គា្នា នេះ កញ្ញា សេី ម៉ា 
ក ៏បាន  ថ្លេង  អណំ រ អរគណុ  ចពំោះ 
អាជ្ញាធរ រជ ធានី ភ្នំ ពេញ ដេល 
បាន រៀប ចផំ្ទះ សង័្កស ី ដោយ មន 
ភា្ជាប់ បេព័ន្ធ ទឹក ភ្លើង  និង បេព័ន្ធ 
សុវត្ថិ ភាព  នៅ កេម សា្ពាន ស្ទឹង- 
មន ជ័យ សមេប់ ឲេយ គេួសារ 
បេជ ពល រដ្ឋ កេីកេ នៅ ក្នុង សហ- 
គ មន ៍របស់ នង [សហ គមន៍ ស្ទងឹ 
មន ជ័យ ] បាន រស់ នៅ ជ បណ្ដោ ះ - 
អាសន្ន ន ពេល កន្លង មក។

កាល ពី ពេល ថ្មីៗ នេះ រដ្ឋបាល 
រជ ធានី ភ្នំ ពេញ  បាន ធ្វើការ 
ដោះសេយ ជមួយ បេជ ពលរដ្ឋ 
បេមណ  ១០០ គេួសារ  ស្មើ នឹង 
៨៧ ខ្នង ផ្ទះនៅ សហគ មន៍ បន្ទា យ  
ស្លកឹ ដេល ពកួ គាត ់រស ់នៅ លើ ផ្លវូ 
សា ធា រណៈ លេខ  ៤៣៤ ស្ថតិ ក្នងុ 
ភូមិ ៤ សង្កាត់ ទំនប់ ទឹក ខណ្ឌ-  
បឹង កេង កង ជង ២០ ឆា្នាំ មក 
ហើយ ផង ដេរ ។ អាជ្ញា ធរ រជ ធាន ី
ភ្នំពេញ បាន ផ្ដល់ កម្មសិទ្ធិ ដីធ្លី 
សេប ចេបាប់ ជូន ដល់ គេសួារ  ពល រដ្ឋ   
កេីកេ ទាំង នោះ  នូវដីឡូត៍ ថ្មី ទំហំ 
៤ ម៉េតេគុណ  ១៥ ម៉េតេ ក្នុង មួយ 
ខ្នង ផ្ទះ ដេល មន ទីតាំង ស្ថិត នៅ 
ឃុ ំវហិរ សគួ ៌សេកុ ខេសាច ់កណា្ដោល 
ខេត្ត កណា្ដោល ៕

ពល រដ្ឋ  កំពុង រស់ នៅ កេម ស្ពាន អាកាស ស្ទងឹ មាន ជ័យ   ។ រូបថត ហ៊ាន រងេសី 

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្វ្រោងរកចាប់ខ្លនួអ្នកពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រោឈើនៅស្រោកុឱរ៉ាល់

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ទី១៦ ែខកក្កដា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

សមត្ថកិច្ចពេលអូសឈើចេញពីក្នងុសេះ ទឹកថ្មីៗ នេះ។ រូបថត  ជ ហ៊ាន



ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : ក្រុមហ៊ុនKhmer
FreshMilkដ្រលបានចុះ
បញ្ជីវិនិយោគជាមួយដើមទុន
ប្រមាណ១០លានដុលា្លារ
អាម្ររកិវនិយិោគលើកសដិ្ឋាន
ចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះ(Ki-
risuFarm)នងិដឡំើងរោង-
ចក្រក្រច្ន្រទឹកដោះគោស្រស់
ដ្រលគ្រងច្រកចាយនៅលើ
ទីផ្រសារក្នុងខ្រក្រយ។
លោកជីសលិាសហស្ថាបនកិ

ក្រុមហ៊ុនKhmerFreshMilk
ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រពធុថា
កសដិ្ឋានគរិសីគួ៌(KirisuFarm)
មានចក្ខុវិស័យនាំយកទឹកដោះ-
គោសុទ្ធពីធម្មជាតិផលិតតាម
បច្ច្រកទ្រសកសិកម្មទំនើប និង
ការក្រច្ន្រចណំីអាហារតាមស្តង់ដ
អនាម័យលំដប់ពិភពលោកមក
ទីផ្រសារកម្ពុជា។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងបាន

នាំយកបច្ច្រកវទិ្រយាទនំើបៗ ហើយ
យើងកំពុងធ្វើការជាមួយអ្នក-
ជនំាញកសកិម្មជនជាតអិុសី្រ-
អ្រលលើផ្ន្រកចិញ្ចឹមគោយក
ទឹកដោះនិងផ្ន្រកដំដុះល្របីៗ
លើពភិពលោកដើម្របីជយួយើង
លើបច្ច្រកទ្រសដំដុះ របៀប
មើលថ្ររក្រសាសុខភាពគោ»។
លោកបន្តថាក្រពីទកឹដោះគោ

ស្រស់ក្រុមហ៊ុនក៏នឹងផលិត
យ៉ាអួរស្រស់និងប៊័រ ហើយក្រុម-
ហ៊ុនគ្រងនឹងបញ្ច្រញលក់ទឹក
ដោះគោស្រស់លើកដំបូងនៅ
ទីផ្រសារក្នុងស្រុកនៅខ្រក្រយ។
ទោះបីយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនមិន
ទាន់អាចបញ្ជាក់តម្ល្រលក់លើ
ទផី្រសារនៅឡើយទ្រព្រះកពំងុ
សិក្រសាពីទីផ្រសារ។
លោកអះអាងថាក្រមុហ៊នុនងឹ

ច្រកចាយផលតិផលទកឹដោះគោ
ស្រស់នងិយ៉ាអួរស្រស់តាមផ្រសារ
ទនំើបនានាតាមផ្រសារមា៉ាតភោជ-
នយីដ្ឋាននងិហាងកាហ្វ្រនានា
នៅក្នុងទីក្រុង។

លោកអះអាងថាទផី្រសារកម្ពជុា
បាននាំចលូទកឹដោះគោស្រស់
៩៩ភាគរយន្រតម្រវូការសរបុពី
ក្រប្រទ្រស ព្រះហ្រតុនោះ
ផលតិផលដ្រលច្រកចាយនងឹ
ត្រវូផ្គងផ់្គង់ទផី្រសារក្នងុស្រកុទាងំ-
អស់។នៅដំណាក់កាលដំបូង
ក្រុមហ៊ុនន្រះមានសមត្ថភាព
ផលតិទកឹដោះគោស្រស់ចនោ្លាះ
ពី២០០០ទៅ៣០០០លតី្រ
ក្នងុ១ថ្ង្រហើយអាចផលតិបាន
១០០០០លីត្រក្នងុ១ថ្ង្រនៅ
ព្រលដ្រលដំណើរការផលិត-
កម្មព្រញល្រញ។
ក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវ-

ការកាលពីខ្រកក្កដឆ្នា២ំ០១៧
ដ្រលបោះទុនវិនិយោគចំនួន
១០លានដលុា្លារ។កសដិ្ឋានន្រះ
ស្ថិតលើផ្ទ្រដី៣០០ហិកតា
ក្នុងស្រុកបាទីខ្រត្តតាក្រវ។
លោកឈររទិ្ធីនាយកប្រតបិត្តិ

ក្រមុហ៊នុKhmerFreshMilk
បានឲ្រយដឹងថា ក្រុមហ៊ុនកំពុង
ពន្លឿនសកម្មភាពផលិតក្នុង
គោលដៅផ្គតផ់្គង់ទកឹដោះគោសទុ្ធ
បំផុតសម្រប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។
លោកបន្តថាសព្វថ្ង្រក្រមុហ៊នុ

បាននាំចលូគោសម្រប់ផលតិ
ទកឹដោះពជូHolsteinheifers
៥៥០ក្របាលពីអូស្ត្រលី។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងបាន

បន្រសាំគោទាំងនោះបានយ៉ាង-
ល្អទៅនឹងបរិយកាសថ្មីនៅ
ទនី្រះហើយវាមានសខុភាពល្អ
នៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់យើង
ដ្រលកសងឡើងតាមបច្ច្រក-
វិទ្រយាទំនើប។យើងសប្របាយរីក-
រាយដ្រលការងាររបស់យើង
នៅត្រសម្រចបានតាមផ្រនការ
ហើយពិតជាមានមោទនភាព
ដ្រលយើងអាចសម្រចការងារ
ស្ទើរត្រទាងំស្រងុទៅតាមផ្រនការ
ដ្រលយើងបានគ្រងទុក»។
បច្ចបុ្របន្ននៅកម្ពជុាមានកសដិ្ឋាន

ចញិ្ចមឹគោយកទកឹដោះ២កន្ល្រង
ដ្រលផលតិទកឹដោះបានប្រមាណ
ជាង២០០០លីត្រក្នុង១ថ្ង្រ៕

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុបានដក់ច្រញនូវ
វិធានការចំនួន២ដើម្របីលើក-
ស្ទួយសហគ្រសធុនតូចនិង
មធ្រយម(SMEs)សម្រប់រយៈ-
ព្រលបនា្ទាន់ខ្លីនងិមធ្រយមដើម្របី
ស្រចស្រង់វសិយ័ន្រះដ្រលរង-
ផលប៉ះពាល់ពីការរកីរាលដល
ន្រជំងឺកូវីដ១៩ជាសកល។
យោងតាមស្រចក្តីប្រកាស

ព័ត៌មានស្តីអំពីលទ្ធផលកិច្ច-
ប្រជុំគណៈកមា្មាធកិារសកម្មភាព
គោលនយោបាយលើកស្ទួយ
សហគ្រសធុនតូចនិងមធ្រយម
លើកទ១ីដ្រលច្រញផ្រសាយថ្ង្រទី
១៤ខ្រកក្កដដោយវិធានការទី-
១សម្រប់រយៈព្រលបនា្ទាន់នងឹ
ផ្តតលើការកាត់បន្ថយ និង
សម្រលួនវូបន្ទកុអនលុោមភាព
សម្រប់SMEsការពិនិត្រយ
លទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ស្រវាកម្ម
គាំទ្រ ដូចជាប្រឹក្រសាយោបល់

ធុរកិច្ចស្រវាម្រធាវីនិងប្រឹក្រសា
ច្របាប់ការចុះបញ្ជីគណន្រយ្រយ
ទីផ្រសារនិងបច្ច្រកទ្រស,និង
ជរំញុការគាទំ្រការផ្តល់ហរិញ្ញ-
ប្របទានដល់SMEsតាមរយៈ
ធនាគារសហគ្រសធុនតូច
និងមធ្រយមកម្ពុជានិងធនាគារ
អភិវឌ្រឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម។
វិធានការទី២សម្រប់រយៈ-

ព្រលខ្លីនិងមធ្រយមនឹងផ្តតលើ
ការគាំទ្រជាប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី
រួមមាន៖ការបន្តកំណ្រទម្រង់
ក្របខ័ណ្ឌបទប្របញ្ញត្តិនិងការ-
អនុវត្តការលើកកម្ពស់ស្រវា
គាទំ្រធរុកចិ្ចការគាទំ្រហរិញ្ញវត្ថុ
ការលើកកម្ពស់ទីផ្រសារសម្រប់
SMEsការជរំញុនងិលើកកម្ពស់
ធនធានមនសុ្រសនងិលើកកម្ពស់

ផ្នត់គំនិតសហគ្រិនភាព។
លោកអនូព័ន្ធមនុីរត័្នបានថ្ល្រង

ថាសម្រប់ការជយួគាទំ្រSMEs
នងិការដោះស្រយបញ្ហាប្រឈម
របស់SMEsត្រូវការសម្រប-
សម្រលួនងិការដោះស្រយជា
ប្រពន័្ធនងិត្រវូការរមួចណំ្រកពី
អន្តរក្រសងួ-ស្ថាបន័ទើបធ្វើឲ្រយ
SMEsមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់
ចូលរួមវិភាគទានដល់កំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ច បង្កើតការងារនិង
ចំណូលជាក់ស្ត្រងដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋបពំ្រញតម្រវូការក្នងុស្រកុ
ក៏ដចូជាលើកកម្ពស់សកា្តនពុល
ស្រដ្ឋកិច្ច។
រដ្ឋាភបិាលបានដក់ឲ្រយដណំើរការ

នូវធនាគារសហគ្រសធុនតូច
នងិមធ្រយមកម្ពជុាដ្រលមានទកឹ-
ប្រក់ប្រមាណ១៥០លានដុលា្លារ
ដើម្របីជយួជ្រមជ្រងSMEs។
រដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ច្រញប្រក់
បនា្ទាន់៥០លានដុលា្លារផ្រស្រងទៀត
ដល់ធនាគារអភវិឌ្រឍន៍ជនបទនងិ
កសិកម្មដើម្របីជួយផ្ន្រកកសិកម្ម៕

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈក្រសួងកសិកម្ម
រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសទបាន
ចុះហត្ថល្រខាលើអនុស្រសរណៈ
ន្រការយោគយល់ (MoU)
ជាមួយក្រុមហ៊ុន Yamato
GreenCo., Ltd របស់
ជប៉ុនកាលពីថ្ង្រពុធក្នុងការ-
អភិវឌ្រឍបន្ល្រសុវត្ថិភាពសម្រប់
ទផី្រសារក្នងុស្រកុនងិការនាចំ្រញ
ទៅក្រប្រទ្រស។
ក្រយការចុះMoUន្រះ

ក្រមុហ៊នុជប៉នុ១០នងឹមកជយួ
អភវិឌ្រឍគ្រប់ជ្រងុជ្រយលើខ្រស្រ-
ចងា្វាក់ផលិតកម្មបន្ល្រទៅតាម
ជំនាញនីមួយៗ ។ន្រះបើតាម
ការអះអាងរបស់ភាគីជប៉ុន។
ការចុះMoUន្រះត្រូវបានធ្វើ

ឡើងក្រមអធបិតីភាពដោយ
លោករដ្ឋមន្រ្តីវ្រងសខុននិង
លោកMasahiroMikami
ឯកអគ្គរាជទតូជប៉នុនៅទសី្តកីារ
ក្រសួងដើម្របីពង្រឹងទំនាក់-
ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការរវាងប្រទ្រសទាំង
២តាមរយ:ការចូលរួមអភិវឌ្រឍ
វសិយ័កសកិម្មកម្ពជុាបច្ច្រកទ្រស
កសិកម្ម បច្ច្រកវិទ្រយាកសិកម្ម
និងការវិនិយោគក្នុងវិស័យ
កសិកម្មជាដើម។
លោកវ្រងសខនុបានថ្ល្រងថា

ព្រតឹិ្តការណ៍ន្រះបានឆ្លុះបញ្ចាងំ
ឲ្រយឃើញយ៉ាងច្របាស់ពីឆន្ទ:
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុង
ការគាំទ្រនិងជួយឧបត្ថម្ភទាំង
ធនធានថវិកានិងបច្ច្រកទ្រស
ដើម្របីចូលរួមអភិវឌ្រឍផលិតកម្ម

បន្ល្រកម្ពជុាឲ្រយមានការរកីចម្រើន
សមស្របតាមស្រចក្តីត្រូវការ
ទីផ្រសារបន្ល្រនិងការចាប់យកកា-
លានុវត្តភាព។
លោកថា៖«ឯកសរMoU

ដ្រលបានចុះហត្ថល្រខានាថ្ង្រន្រះ
មានលក្ខណ:គ្របគ់្រន់ក្នងុការ-
បំព្រញតម្រូវការឲ្រយគា្នាទៅវិញ
ទៅមកយ៉ាងប្រទាក់ក្រឡាក្នុង
ខ្រស្រចងា្វាក់ផលិតកម្មបន្ល្រ»។
លោកNabeshimaKat-

suhitoស្ថាបនកិនងិជានាយក
ក្រមុហ៊នុបានថ្ល្រងថាក្នងុនាម
ឲ្រយនាយកក្រុមហ៊ុន និងដ្រគូ
ពាក់ពន័្ធក្នងុគម្រងបានសម្ត្រង
នូវឆន្ទ:យ៉ាងមុតមាំថាលោក
នឹងខិតខំប្រឹងប្រងប្រើប្រស់
សកា្តនពុលដោយនាយំកបច្ច្រក-
វទិ្រយាចងុក្រយន្រវសិយ័ផលតិ-

កម្មបន្ល្រទាងំអឡំងុព្រលដដំុះ
និងប្រមូលផលរហូតដល់លើតុ
សម្រប់អ្នកបរភិោគមកអនវុត្ត
នៅកម្ពុជា។
លោកថា៖«ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន

ចនំនួ១០នងឹមកចលូរួមអភវិឌ្រឍ
គ្រប់ជ្រុងជ្រយលើខ្រស្រចងា្វាក់
ផលិតកម្មបន្ល្រន្រះទៅតាម
ជំនាញនីមួយៗ ហើយពិត
ណាស់កសិករផលិតគឺជាដ្រគូ
មិនអាចខ្វះបានក្នុងការឈាន
ទៅសម្រចជោគជ័យតាម
ផ្រនការន្រះ»។
កម្ពុជាបាននាំច្រញបន្ល្រ

ប្រមាណ៣៩តោនក្នងុរយៈព្រល
៣ខ្រដើមឆ្នានំ្រះទៅកាន់ទផី្រសារ
សហភាពអរឺ៉បុដោយមានទផី្រសារ
បារាំងសធារណរដ្ឋឆ្រក និង
ស្វ៊ីសទទួលទិញ៕
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www.postkhmer.com

រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញផែនការសង្គែះSMEs

លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្តេកីេសួង  សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុ  ។ រូបថតហុងមិនា

កែមុហុ៊នKhmerFreshMilkនឹង
ចែកចាយទឹកដោះគោសែស់នៅខែកែយ

កែមុហុ៊នជបុ៉ន១០នឹងចូលរួមអភិវឌែឍបន្លែសុវត្ថភិាព

ទិន្នន័យទីផែសារមូលបតែកម្ពុជា
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,400 17,300 17,600 17,100

2 GTI 3,300 3,300 3,300 3,300

3 PAS 15,600 15,980 15,980 15,600

4 PPAP 11,600 11,700 11,700 11,500

5 PPSP 2,290 2,290 2,290 2,290

6 PWSA 5,600 5,660 5,660 5,600

កាលបរិច្ឆ្រទ:១៥ែខកក្កដឆ្នាំ២០២០



ទកី្រងុបាងកកៈ ធនាគារល-ំ
នៅ ឋាន របស់ រដ្ឋាភិបាល ថៃ 
(GHB) បាន ឲៃយ ដឹងថា  តម្លៃ 
អច លន ទៃពៃយ ក្នងុខៃត្ត Samut 
Prakarn ដៃល ជាខៃត្ត នៅជាប ់
ទកីៃងុបាងកក ជា ពសិៃសតម្លៃ   
លនំៅឋាន  ក្នងុ គមៃង នៅ តាម  
បណ្តោយ ផ្លូវ រថភ្លើង   MRT 
Green Line បាន ធ្លាកច់ុះចៃើន 
រហូត ដល់ ទៅ ៣៦ ភាគ រយ ក្នុង 
តៃីមាសទី២  ឆ្នាំ នៃះ ធៀបនឹង 
រយៈពៃល ដូច គា្នា ឆ្នាំ មុន។ 

លោក  Wichai Wiratka-
pan  នាយក រង  នៃ មជៃឈមណ្ឌល 
ទិន្ន ន័យ អចលន វត្ថុ នៃ ធនាគារ  
GHB បាន និយាយថា៖« មា្ចាស់ 
គមៃង អចលនទៃពៃយ បាន កាត ់
បន្ថយ តម្លៃ ដើមៃប ីបង្កើន ការ លក ់  
ក្នងុ ក្ត ីសងៃឃឹម ថា  ពកួគៃ អាច បាន 
ទទួល  សន្ទនីយភាព ឡើង វិញ  
ដោយសារតៃ  ការ ធ្លាក់ ចុះ ផ្នៃក 
សៃដ្ឋ កិច្ច  ដៃល បណ្តោល មក ពី 
វិបត្តិ កូវីដ ១៩»។ 

 លោក  បៃប់ ថា ៖ « ខុន ដូ ក្នុង  
តបំន ់  Samut Prakarn  កពំងុ 
លក់  ក្នុងអតៃ តម្លៃ   ៣៦ភាគ-  
រយ ថោក ជាង  តម្លៃ  កាលពីឆ្នាំ 
មុន  ខណៈដៃល និវៃសនដ្ឋាន 
ក្នុងទីកៃុង  លក់ ក្នុង អតៃ  បៃ-
ហៃល  ៣២ ភាគរយ  ទាប ជាង  

ដើមៃបី ទាក់ ទាញ អតិថិជន។
លោក  ពៃមាន ថា ៖ « តមៃវូ ការ 

ធ្លាក់ ចុះ  និង  ការ សាងសង់ ផ្ទះ ថ្មី ៗ    
កើន ឡើង  កំពុង បណ្តោល ឲៃយ 
មានសង្គៃម តម្លៃ កាន់តៃ ខ្លាំង  
ហើយ អាច ប៉ះពាល់ យា៉ាង ខ្លាំង 
ដល់  ទីផៃសារ អចលន ទៃពៃយ លក់ 
បន្ត ក្នុង ឆមាស ទី ២ នៃ ឆ្នាំ នៃះ។   
បើ  និនា្នាការ នៃះ នៅតៃ បន្ត  សា្ថា-
ប័ន ហិរញ្ញវត្ថ ុនឹង រង គៃះ   ពី ការ-  
ធ្លាក់ចុះ  ការ លក់ អចលន  ទៃពៃយ 
និង អាច បន្ថយ កម្ចី ដៃល ផ្តល់  
ដល់ អ្នក ទិញ ផ្ទះ ទៀត ផង»។ 

ធនាគារ  GHB បានរាយការ-
ណ ៍ថា  តារាង តម្លៃ ផ្ទះ ក្នងុ ទកីៃងុ 
បាង កក   និង តំបន់ ជុំវិញ ទីកៃុង 
នៃះ គ ឺ១២៨,៣ ពនិ្ទ ុ ក្នងុតៃមីាស  
ទ២ី ដោយកើន ឡើង១,៩ ភាគ 
រយ ក្នុង រយៈពៃលដូច គា្នា ប៉ុន្តៃ 
ធ្លាក់ ចុះ ០,១ ភាគរយ  ធៀបនឹង 
តៃី  មាស មុន ។

លោក Wichai  បាន បន្ថៃម 
ថា ៖ «ទោះបី គមៃង ជាចៃើន 
តាម ផ្លូវ  MRT Green Line 
កពំងុ ធ្លាកច់ុះ  ប៉នុ្តៃ តម្លៃ គមៃង  
តាម បណ្តោយ ផ្លូវ រថភ្លើង  Yel-
low Line ដៃល កពំងុ សាងសង ់ 
ពៃលនៃះ ទំនង  ហក់ ឡើង ជា  
ការ  ឆ្លើយតប ទៅ  នឹង កំណើន 
បៃជាជន »៕ ANN/RR

Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ការផ្តល់ឥណទានរបស់ធនាគារនៅក្នងុវិស័យ...

តពីទពំរ័១... ផ្ទាល ់ខ្លនួ  មាន ចនំនួ១១,៦  
ភាគ រយ (បៃហៃល ៣ ០៩៧ លាន ដលុា្លារ) 
សណំង ់៩,២ ភាគ រយ (បៃហៃល ២ ៤៥៦  
លាន ដលុា្លារ) នងិ ការ ជញួ ដរូ អចលន ទៃពៃយ 
មាន ចនំនួ ៨ ភាគ រយ (បៃហៃល ២ ១៣៦ 
លាន ដុលា្លារ)។ 

ដោយ ឡៃក  កាល ពី ដំណច់ ឆ្នាំ ២០១៩ 
ក្នងុ  ចណំម ការ ផ្តល ់ឥណទាន អតថិជិន  ព ី
សណំក ់ធនាគារ ដៃល មាន ទកឹ បៃកស់របុ 
២៤,៥ ពាន ់លាន ដលុា្លារ គ ឺការ  ផ្តល ់  កម្ច ីក្នងុ  
វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ នងិ សណំង ់មានចនំនួ 
សរុប ២៧  ភាគ រយ ដៃល ស្មើ នឹង បៃមាណ 
ជាង ៦,៦១  ពាន ់លាន ដលុា្លារ ។ ឥណទាន  
ទាងំ នោះ  មាន ការ ឲៃយ កម្ច ីទញិ ផ្ទះ ជា កម្មសទិ្ធ ិ  
ផ្ទាល់ ខ្លួន  មាន  ១០  ភាគ រយ (បៃហៃល   
២៤៥០  លាន ដលុា្លារ) សំណង ់១០  ភាគ រយ 
(បៃហៃល២ ៤៥០  លាន ដលុា្លារ)នងិ ការ- 
ជញួ ដរូ អចលន ទៃពៃយ មាន ចនំនួ ៧ភាគរយ  
(បៃហៃល ១ ៧១៥លាន ដុលា្លារ)។ 

លោក ជា ចាន់តូ ទៃសាភិបាល ធនាគារ- 
ជាត ិនៃ កម្ពជុា បានឲៃយ ដងឹ ក្នងុ របាយការណ ៍
បៃចា ំឆមាស ទ១ី ឆ្នា ំ២០២០ ថា ទោះ បជីា  
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បាន ដក់ ចៃញ នូវ វិធន- 
ការ មួយ ចំនួន ដើមៃបី គៃប់ គៃង ការ រីក រាល- 
ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ ហើយ ក៏ ដោយ 
ក៏  ផល អវិជ្ជមាន មួយ ចំនួន បាន និង កំពុង  
កើត រួច មក ហើយ  ក្នុង វិស័យ ធនាគារ នៅ 
កម្ពុជា ។ លោក បន្ត ថា ហានិភ័យ ចមៃបងៗ 

ដៃល អាច កើត មាន ពី ការ បន្ត អូស បនា្លាយ 
នៃ ការ រកី រាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ មាន ដចូ- 
ជា ការ ធ្លាក់ ចុះ បៃក់ ចំណូល របស់ បៃជា - 
ពល រដ្ឋ នងិ អាជវីកម្ម ការ ធ្លាក ់ចុះ នៃ វសិយ័ 
សណំង ់នងិ អចលន ទៃពៃយ នងិ ការ ថយចុះ 
នៃ លំហូរ មូល ធន ពី កៃ បៃទៃស មក ក្នុង 
វសិយ័  ធនាគារ ។  លោក   លើក ឡើង ថា៖  «  បើ 
ទោះ បី កម្ពុជា បាន ចាត់ វិធន ការ គៃប់ គៃង 
ការ រកី រាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ បៃកប  ដោយ  
បៃសិទ្ធភាព  ក៏ ដោយ វិស័យ សំណង់ នៅ 
កម្ពជុា ក ៏បៃឈម មខុ នងឹ ការ ថយ ចុះ ផង ដៃរ 
ដោយសារ តៃ បៃភព ទនុ ១ ផ្នៃកទទលួ បាន 
មក ពី កៃ បៃទៃស »។

លោក បន្ថៃម ថា សៃដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា តៃវូ បាន 
រពំងឹ  ថា នងឹ មាន អតៃ កណំើន អវជិ្ជមានក្នងុ  
ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ ដៃល ជា កណំើន ទាបបផំតុ  
ចាប់ ពី ឆ្នាំ ១៩៩៥ មក ។ ប៉ុន្តៃ បើ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ អាច ទប ់សា្កាត ់បាន តៃមឹ ចងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
នៃះ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា សមៃប់ ឆ្នាំ 
២០២១  អាចនឹង ងើប ឡើង វិញ ក្នុង ទមៃង់ 
ជា   អកៃសរ «V»។

លោក សឹង ភន នាយក បៃតិបត្តិ ឥណ-
ទាន នៃ ធនាគារ អៃសុលីដី ភអីលិសុ ីបាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ ថា នៅ ក្នងុ   
ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ  ការ ផ្តល់ កម្ចី 
ទិញ ផ្ទះ  ទៅ ឲៃយ អតិថិជនរបស់   ធនាគារ អៃ-
សុី លី ដ បាន ធ្លាក់ ចុះ តិច តួច ពៃះ    ក្នុង 
អំឡុង ពៃល នៃ រីក រាល ដល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ 

នៃះ ធនាគារ បាន ផ្តោត ការ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់
ខ្លាំង ទៅ លើ ការ ផ្តល់ ឥណទាន ដល់ វិស័យ 
ដៃល ប៉ះ ពាល់ ខ្លាំង ពិសៃស សហគៃស  
ធុន តូច និង មធៃយម ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ការ ផ្តល ់ឥណទាន របស ់
អៃសុីលីដ បាន ធ្លាក់ ចុះ កៃម  ១ ភាគ - 
រយនៅ ក្នុង ឆមាស ទី ១ បើ ធៀប នឹង ចុង- 
ឆ្នាមំនុ  ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំរពំងឹ ថា វា នងឹ មាន សម្ទុះ ឡើង 
វិញ នៅ ក្នុង ឆមាស ទី ២ នៃះ »។ 

បើ តាម លោក សឹង ភន រហូត មក ដល់ 
ពៃល នៃះ  ការ ផ្តល់ ឥណទាន ទិញ ផ្ទះ របស់ 
ធនាគារ អៃសុីលី ដ មាន បៃមាណ ១៤២ 
លាន ដុលា្លារ ។ 

បៃធន សមាគម អចលនទៃពៃយ សកល 
និង  ជា បៃធន កៃុមហ៊ុន KW Sam Sn 
Realty Co., Ltd លោក សំ សុខនឿន 
បាន និយាយ ថា ការ ផ្តល់ ឥណទាន របស់ 
ធនាគារ កំពុង ដើរ តួនាទី យា៉ាង សំខន់ ក្នុង 
ការ ជយួ ជរំញុ កណំើន សៃដ្ឋ កចិ្ច ជាត ិក ៏ដចូ 
ជា ផ្តល់ ឱកាស ឲៃយ បៃជាពល រដ្ឋ ខ្មៃរ អាច 
មាន ផ្ទះ ផ្ទាល់ ខ្លួន  ពី ពៃះ បច្ចុបៃបន្ន មិន សូវ 
មាន បៃជាជន ណ  មាន បៃក ់ទាងំ ដលុ យក 
ទៅ ទិញ អចលន ទៃពៃយ ទៃ ។ លោក បន្ត ថា 
ការ ផ្តល ់ឥណទាន ក្នងុ វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ 
ក៏ បាន និង កំពុង បង្កើត ឱកាស ការងារ ជា- 
ចៃើន នៅ កម្ពុជា ផង ដៃរ ។ 

លោក បន្ត ថា៖«ការ កើន ឡើង នៃ បៃក់ 
កម្ចី  ទិញ ផ្ទះ របស់ ធនាគារ  គឺ ជា សញ្ញាណ 
ដៃល បងា្ហាញ ថា វិស័យ អចលន ទៃពៃយ នៅ 
កម្ពុជា នៅ តៃ មាន ដំណើរ ទៅ មុខ  ល្អ »។ 

ទោះ យា៉ាង ណ លោកអះអាង ថា ទន្ទឹម 
នងឹ កណំើន  នៃ ការ ផ្តល ់ឥណទាន ទញិ ផ្ទះ ព ី
សំណក់ ធនាគារ នៃះ និនា្នាការ នៃ ការ ទិញ 
ផ្ទះ តាម រយៈ ការ បង ់រលំស ់ជា មយួ កៃមុហ៊នុ 
អភិវឌៃឍន៍ ក៏ កើត មាន   ចៃើន ផង ដៃរ។ 

 ជា មួយ   នឹង ក្តី សុទិដ្ឋិនិយម លោក សំ 
សខុនឿន បាន បៃប ់ ថា ការ ផ្តល ់ឥណទាន 
ទញិ ផ្ទះ របស ់វសិយ័ ធនាគារ នៅ កម្ពជុា នងឹ 
មាន សម្ទុះ  ទៀត នៅ ពៃល ខង មុខ  ខណៈ 
អតៃ ការ បៃក ់របស ់ធនាគារ ក ៏នងឹ ធ្លាក ់ចុះ 
បន្ថៃម ទៀត ដៃរ ពៃះ បើ និយាយ ពី អតៃ 
ការ បៃក ់ធនាគារ នៅ  កម្ពជុា នា ពៃល នៃះ គ ឺ
នៅ មាន កមៃិត ខ្ពស់  បើ ធៀប  ជា មួយ នឹង 
បៃទៃស ដទៃ ទៀត ៕ 

ទិដ្ឋភាពនៅការដ្ឋានសាងសង់លំនៅឋានមួយកន្ល្រងក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញ។រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

តម្លៃអចលនទៃពៃយនៅSam-
utPrakarnធ្លាក់ចុះ៣៦%

esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៦ ែខកក្កដ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍

 វិស័យ សំខន់ៗ ជាចៃើន បាន រង នូវ ការគំរាម- 
កំហៃង  យា៉ាងខ្លាងំ ពី ការរីក រាលដល នៃ ជំងឺកូ វីដ ១៩ 
រហូតដល់ មានការ ផ្អាក អាជីវកម្ម ជា បន្តបនា្ទាប់ លើ 
ផ្នៃក អចលនទៃពៃយ ទៃសចរណ៍ អាកាសចរណ៍ ការ- 
នំាចៃញ  និង ការនំា ចូល ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ 
ពៃមទំាង សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃងទៀត ។ ដូច្នៃះ ការងារ 
ជាចៃើន តៃវូបាន កាត់បន្ថយ ដៃល បាន បង្ក ផល- 
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ លើ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ បៃជាជន និង 
បៃទៃសជាតិ ។ សៃបពៃល នៃះដៃរ អាជីវកម្ម និង 
កៃមុហុ៊ន ជាចៃើន បាន ងាក ទៅបៃើ បៃស់ បៃព័ន្ធ អៃ- 
ឡិច តៃ ូនិ ក ដើមៃបី ភា្ជាប់ ទំនាក់ទំនង និង ផ្តល់ សៃវាកម្ម 
ទៅកាន់ អតិថិជន របស់ខ្លនួ ដៃល កតា្តោ នៃះ អាចជា 
ជំនួយ សមៃប់ បុគ្គលិក កៃមុហុ៊ន ឬ គៃះឹសា្ថាន ផៃសៃងៗ 

ក្នងុការ បមៃើ ការងារ ពី ផ្ទះ របស់ខ្លនួ ក៏ដូចជា រួម ចំ- 
ណៃក កាត់បន្ថយ នូវ ការរីក រាលដល នៃ មៃរោគ នៃះ។  

 បើ កៃឡៃក មក មើល ទីផៃសារ ឧបករណ៍ និ សៃស ន្ទ នៅ 
ក្នងុ ពៃះរាជាណចកៃ កម្ពជុា វិញ វា គឺជា ទីផៃសារ មួយ 
ដៃល  អាច ឲៃយ វិនិយោគិន ជួញដូរ លើ កិច្ចសនៃយា គមា្លាត  
ថ្លៃ ឬ ហាងឆៃង នៃ រូបិយប័ណ្ណ អន្តរជាតិ មាស បៃក់ 
និង បៃង ឆៅ តាមរយៈ ការបៃើបៃស់ នូវ វៃទិកា ជួញ-
ដូរ ដៃល តៃវូបាន ទទួលសា្គាល់ ដោយ គណៈកម្មការ  
មូល ប តៃ កម្ពជុា ។ 

 ទីផៃសារ ឧបករណ៍ និ សៃស ន្ទ ផ្ដល់នូវ ឱកាស ជាចៃើន 
សមៃប់ ការបង្កើត បៃក់ចំណៃញ សៃប ពៃលដៃល 
ចំណៃះដឹង ជំនាញ និង បទពិសោធ សុទ្ធសឹងតៃ ជា 
ធតុ ផៃសំ សំខន់ ក្នងុការ វិនិយោគ ក្នងុ វិស័យនៃះ ផង- 

ដៃរ ។ លើសពីនៃះទៅទៀត វិនិយោគិន អាច រកៃសា 
ហានិភ័យ ឱៃយ ស្ថតិក្នងុ កមៃតិ ទាប កៃយ ពៃល ដៃល 
គាត់ បាន ស្វៃងយល់ ចៃបាស់ ពី វិធីសាស្ត្រ ក្នងុ ការ វិនិ-
យោគ ក៏ដូចជា ការគៃប់គៃង ហានិភ័យ រួមបញ្ចលូ 
ទំាង ការសិកៃសា អំពី ទីផៃសារ ក៏ដូចជា ព័ត៌មាន  ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង កៃមុហុ៊ន ឈ្មញួ ជើងសា និង ភា្នាក់ងារ ជើងសា 
ដៃល ទទួលបាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ ឬ តៃវូបាន ទទួលសា្គាល់ 
គុណវុឌៃឍិ ពី គណៈកម្មការ មូល ប តៃ ។ កៃមុហុ៊ន ឈ្មញួ 
ជើងសា និង ភា្នាក់ងារ ជើង សា  ទំាងនោះ រួមទំាង កៃមុ - 
ហុ៊ន ហ្គាល ដៃ ន អៃ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃៃ ភី ថ ល របស់  
យើងនឹង ជួយ វិនិយោគិន ក្នងុការ វិភាគ បមៃបមៃលួ 
ទីផៃសារ ផ្ដល់ ការបៃកឹៃសា លើ ការវិនិយោគ និង បណ្ដះុ- 
បណ្តោល ចំណៃះ ជំនាញ ជួញដូរ ដល់ វិនិយោគិន ៕

វឌ្ឍនភាព និង ឱកាស វិនិយោគ ន្រ ទីផ្សារ ឧបករណ៍ និ ស្ស ន្ទ ខណៈ វិស័យ នានា រង នូវ ការគំរាមកំហ្រង

លោកញឹម កុសល /បៃធន ផ្នៃក បៃកឹៃសា 
យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនៃ កៃមុហុ៊ន ហ្គាល ដៃ ន  
អៃ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃៃ ភី ថ ល ។ 
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វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីឧទ្យានបាសាក់
ទំហំផ្ទះ:10មx12ម
ទំហំដី:14មx21.5ម
តម្លាៈ១៥០០០០០ដុល្លារ

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



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

វីឡាឃ្វីនលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
តម្លាៈ១លនដុល្លារ

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

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

ដីលក់លាខកូដLS-L69
ទំហំដី:30x43ម្៉ត្
ទីតំាង:ដីប្រទៅទិសខាងកើត
សង្កាត់ព្កឯងច្បារអំពៅ
តម្លា:320000ដុល្លារចចារ

ដីលក់លាខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម្៉ត្
ទីតំាង:ផ្លវូជាតិល្ខ២សង្កាត់
ព្កកំពឹសខណ្ឌដង្ការ
តម្លា:170000ដុល្លារចចារ

ដីលក់លាខកូដLS-L64
ទំហំដី:40x72ម្៉ត្
ទីតំាង:វាលស្បូវច្បារអំពៅ
រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:1300000ដុល្លារចចារ

ដីលក់លាខកូដLS-L68
ទំហំដី:618ម្៉ត្ការ្
ទីតំាង:សង្កាត់ព្កឯងខណ្ឌ
ច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:200000ដុល្លារចចារ

វីឡាសមាាប់លក់កូដVS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោរខណ្ឌ
ច្បារអំពៅភ្នព្ំញ
តម្លា:390000ដុល្លារ

វីឡាលាខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោរខណ្ឌ
ច្បារអំពៅភ្នព្ំញ
តម្លា:350000ដុល្លារ

ផ្ទះអាជីវកម្មសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតដឹសា្តាដាយ-
មិនផ្លវូ60ម្៉ត្ទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្លាៈ398000ដុល្លារ

វីឡាកាង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នព្ំញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្លាៈ720000ដុល្លារ

វីឡាចាស្មីណាកាងសមាាប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្លាៈ820000ដុល្លារ

វីឡាកាងបាភាទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងក្ទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្លាៈ780000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លប្ាសាក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គ្ង02 
តម្លាៈ310000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងក្ងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្លាៈ175000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសុ្ក
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្លាៈ150ដុល្លារ/m2

វីឡាភ្លាះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្លាៈ305000ដុល្លារ

វីឡាកូនកាត់បាភាទLA   
នៅបុរីប្៉ងហួតដឹសា្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម្៉ត្ទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្លាៈ275000ដុល្លារ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ276666ដុល្លារ

វីឡាភ្លាះសមាាប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អង្
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្លាៈ450000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លាៈ90ដុល្លារ/m2

ខុនដូសមាាប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ព្លឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ116500ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លា105ដុល្លារ/m2

ទូរស័ព្ទលាខ 089 200 300  
012 390 390
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វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡ្ងណវា៉ាត់ត្
តម្លា:67000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទាន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
តម្លា:290000ដុល្លារចរចា


ផ្ទះល្វាងលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្លា:69800ដុល្លារចរចា

ខុនដូលក់បន្ទាន់នៅអូឡំាពាយា
ទំហំ:45ម្៉ត្ការ្៉
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫស្សី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់តាមឹតា13000ដុល្លារចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទាន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប្៉ងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្លា:84500ដុល្លារចរចា

វីឡាភ្លាះលក់បន្ទាន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតផ្សារប្៉ស្
តម្លា:385000ដុល្លារចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ព្កឯង
តម្លា:400ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សាកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា180ដុល្លារ/m2ចរចា


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

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងក្យវត្តព្កឯង
ខណ្ឌច្បារអំពៅភ្នព្ំញ
តម្លា120000ដុល្លារចរចា

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


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

#35, Street.P10D, Borey Peng Huoth The Star Polaris 1, 
Sangkat Niruoth, Khan Chbaampov, Phnom Penh,  
E-Mail: info@katappraisal.com  / www.katappraisal.com
089 888 366, 089 888 277 | 089 888 377, 089 888 755



ក្រងុប៉្រកាងំៈលោកប្រធានា-
ធិបតីចិនស៊ីជីនភីងបានថ្ល្រង
កាលពីថ្ង្រអង្គារថាប្រទ្រសចនិ
ត្រៀមជាស្រចដើម្របីធ្វើការ 
ជាមួយប្រទ្រសថ្រក្នុងគោល-
បំណងពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិង
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងចំ-
ណោមប្រទ្រសក្នុងតំបន់ និង
ការពារកម្លាំងជំរ៊ញដល់ការ-
អភិវឌ្រឍ និងវិប៊លភាពនៅក្នុង
តំបន់ន្រះ។
លោកស៊ីបានថ្ល្រងនៅក្នុង

ការសន្ទនាតាមទរូស័ព្ទជាមយួ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រ ប្រ-
យ៊ធចាន់-អូចា។

លោកស៊ីជីនភីងបានថ្ល្រង-
ថាចាប់តាំងពីជំងឺកូវីដ១៩
បានផ្ទុះឡើងប្រទ្រសចិននិង
ថ្របានគាទំ្រគា្នាទៅវញិទៅមក
និងបានរួមដ្រគា្នា ដើម្របីជម្នះ
ការងរលំបាកផ្រស្រងៗដោយ
បានបង្ហាញពីមិត្តភាពយ៉ាង
ជ្រលជ្រដូចគ្រួសាររបស់
ពួកគ្រដោយមនសកម្មភាព
ជាក់ស្ត្រង។
លោកបានថ្ល្រងទៀតថាបច្ច-ុ

ប្របន្នដោយជំងឺរាតត្របាតន្រះ
នៅត្រឆ្លងរាលដាលនៅទូទាំង
សកលលោកប្រទ្រសចនិនងិ
ថ្រកំព៊ងរងសម្ពាធដើម្របីទប់-

សា្កាត់មិនឲ្រយករណីឆ្លងមកពី
ក្រនិងទប់មិនឲ្រយមនករណី
ឆ្លងជាថ្មីនៅក្នុងស្រ៊ក។
លោកបានថ្ល្រងថាប្រទ្រស-

ចិនបានត្រៀមជាស្រចដើម្របី
ធ្វើការងរជាមួយក្នុងគោល-
បំណងបង្កើនការច្រករំល្រក
បទពិសោធ សម្របសម្រួល
ការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្របាត និង
អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច និងបន្ត-
ការងរនិងផលិតកម្មប្រកប-
ដោយស៊វត្ថភិាពនិងស៊ខ៊មល-
ភាពក្នុងលក្ខណៈមនរបៀប-
រៀបរយខណៈបន្តរក្រសាវិធាន-
ការទប់សា្កាត់ជំងឺរាតត្របាតន្រះ

ជាធរមន។
លោកបានថ្ល្រងបន្ថ្រមថា

ប្រទ្រសចិននឹងប្រកាន់ខ្ជាប់
ទស្រសនៈន្រសហគមន៍មយួមន
អនាគតរមួសម្រប់មនស៊្រសជាតិ
និងធ្វើការងរជាមួយសហ-
គមន៍អន្តរជាតិ នៅក្នុងនោះ
មនប្រទ្រសថ្រ ដើម្របីគាំទ្រ
អង្គការស៊ខភាពពិភពលោក
(WHO)ឲ្រយបំព្រញតួនាទី
របស់ខ្លនួល្អប្រសើរលើកកម្ពស់
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកល
ប្រឆាងំជងំឺរាតត្របាតនងិពង្រងឹ
កចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារស្រវជ្រវ
នងិអភវិឌ្រឍទៅលើឱសថដ្រល
ពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំង និងរួម-
ចំណ្រកដល់ប៊ព្វហ្រត៊សកល
ដើម្របីស៊ខភាពសាធារណៈ។
ដោយបានបញ្ជាក់ថាទនំាក-់

ទំនងចិន-ថ្រ ធ្វើឲ្រយមនគ្រឹះ
រឹងមំ និងសកា្តាន៊ពលអសា្ចារ្រយ
លោកប្រធានាធិបតីចិន ស៊ី
ជនីភងីបានកត់សម្គាល់ឃើញ
ថា ចាប់តាំងពីដើមឆា្នាំន្រះមក
ប្រទ្រសទាំង២បានយកជ័យ-
ជម្នះលើផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ
រាតត្របាតកូវីដ១៩ និងបាន
ឈានដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិ-
ការជាក់ស្ត្រងជាបន្តបនា្ទាប់
ដោយមនពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគី
ប្រឆាំងនឹងស្រដ្ឋកិច្ចធា្លាក់ច៊ះ
ហើយគម្រងផ្លូវដ្រលចិន-ថ្រ
កំព៊ងដំណើរការទៅម៊ខយ៉ាង-
រលូន៕Xinhua/PSA
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ក្រងុប៊សីវ៉ាមហាហព៍ួៈមន្ត្រីបាននយិយ
កាលពីថ្ង្រអង្គារថាមនស៊្រសជតិ៤លាននាក់
បានរងការប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ទឹក-
ភ្លៀងរដូវវស្រសានៅអាស៊ីខងត្របូងដោយ
១ភាគ៣ន្រប្រទ្រសបងក់ា្លាដ្រសបានលចិ
ទឹករួចហើយដោយសារភ្លៀងធា្លាក់ច្រើន
បំផ៊តមិនធា្លាប់មនក្នុង១ទសវត្រសរ៍។
ភ្លៀងរដូវវស្រសាដ្រលធម្មតាចាប់ផ្តើមពី

ខ្រមិថ៊នា ដល់ខ្រកញ្ញា សំខន់ណាស់
ចពំោះស្រដ្ឋកចិ្ចរបស់ឧបទ្វបីឥណា្ឌាប៉ន៊្ត្រវ
ក៏បានបង្កឲ្រយសា្លាប់មនស៊្រសនងិខចូខតនៅ
ទូទាំងតំបន់ន្រះជារៀងរាល់ឆា្នាំ។
ប្រធានមជ្រឈមណ្ឌលព្រមននិងព្រយាករ

ទឹកជំនន់ន្រប្រទ្រសបង់កា្លាដ្រសលោក

ArifuzzamanBhuiyanបានថ្ល្រង
ប្រប់AFPថា៖ «ន្រះ នឹងកា្លាយជាទឹក-
ជំនន់អាក្រក់បំផ៊តក្នុង១ទសវត្រសរ៍»។
ភ្លៀងធា្លាក់ខ្លាងំន្រះបានធ្វើឲ្រយប្រពន័្ធទន្ល្រ

ធំ២នៅតបំន់ភ្នំហមិលយ័ព្រញហរូហៀរគឺ
ទន្ល្រBrahmaputraនិងទន្ល្រដ្រលហូរ
កាត់ប្រទ្រសឥណា្ឌានិងបង់កា្លាដ្រស។
លោកBhuiyan បាននិយយថា ១

ភាគ៣ន្របង់កា្លាដ្រសជាប្រទ្រសដីសណ្ត
ដ្រលទន្ល្ររាប់រយហូរប្រទាក់ក្រឡាគា្នាត្រូវ
លិចទឹកនិងមន៊ស្រសយ៉ាងតិច១,៧លាន
នាក់ត្រូវរងប៉ះពាល់ ដោយផ្ទះសំប្រងជា-
ច្រើនខ្នងនិងផ្លូវជាច្រើនខ្រស្រត្រូវលិចទឹក។ 
រដ្ឋបាលស្រ៊កលោកFarookAhmed

បានថ្ល្រងប្រប់ AFPថា នៅក្នុងប្រទ្រស
បង់កា្លាដ្រសភាគខងជើង និងកណា្តាល
ទន្ល្រBrahmaputrariverទកឹឡើងជាង
៤០សង់ទីម៉្រត្រ ខ្ពស់ជាងធម្មតានិង
គំរាមកំហ្រងធ្វើឲ្រយបាក់ច្រំងទន្ល្រ។
មន្ត្រីបាននិយយថា អ្នកភូមិភាគច្រើន

កំព៊ងព្រយាយមសា្នាក់នៅជិតផ្ទះសំប្រងរបស់
ពួកគ្រដ្រលត្រូវបានជន់លិចដោយទឹក-
ជនំន់ប៉ន៊្ត្រមនស៊្រសប្រហ្រល១៥០០០នាក់
បានរត់ភៀសខ្លួនច្រញពីតំបន់នានា ដ្រល
រងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
លោកBhuiyanបានថ្ល្រងថាប្រសិន-

បើច្រងំទន្ល្របាក់ប្រហ្រល៤០ភាគរយន្រ
ប្រទ្រសអាចត្រូវលិចទឹក៕AFP/PSA 

ក្រុងកាប៊ុលៈ អាម្ររិកបាន
និយយថាកិច្ចព្រមព្រៀងជា
ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយ
ក្រ៊មតាលីបង់បានឈាន-
ដល់«ដំណាក់កាលបនា្ទាប់»
ខណៈស្នើឲ្រយជនសកម្មប្រយ៊ទ្ធ
ទាំងអស់ កាត់បន្ថយអំពើ-
ហងិ្រសាដ្រលកពំង៊កើនឡើងន្រះ
ដើម្របីឲ្រយកិច្ចចរចាសន្តិភាព
អាហ្វហ្គានីសា្ថានចាប់ផ្តើម។
ភាគីទាំង២ បានច៊ះកិច្ច-

ព្រមព្រៀងមួយកាលពីខ្រក៊ម្ភៈ
ដ្រលបានមើលឃើញការប្ត្រជា្ញា
របស់ក្រ៊ងវ៉ាស៊ីនតោន ដើម្របី
ដកទ័ពទាំងអស់ពីអាហ្វហ្គា-
នីសា្ថានត្រឹមពាក់កណា្តាលឆា្នាំ-
ក្រយជាថ្នូរសម្រប់ក្រ៊មអ្នក- 
បះបោរដ្រលបានសន្រយាធ្វើ
ការចរចាជាមួយរដា្ឋាភិបាល-
អាហ្វហ្គានីសា្ថានដើម្របីបញ្ចប់
សង្គ្រមមនអាយ៊កាលច្រើន
ទសវត្រសរ៍មកហើយន្រះ។

នៅក្រមដំណាក់កាលទី១
អាម្ររិកបាននិយយថាខ្លួន
នឹងកាត់បន្ថយទ័ពមកត្រឹម
៨៦០០នាក់ក្នុងរយៈព្រល
១៣៥ថ្ង្រខណៈដកកងកម្លាំង
ទាំងស្រ៊ង ច្រញពីមូលដា្ឋាន
យោធាចំនួន៥។
នៅថ្ង្រទី១៣៥ តំណាង

ពិស្រសអាម្ររិកទទួលបន្ទុក
អាហ្វហ្គានីសា្ថានលោក Zal-
mayKhalilzad ដ្រលបាន
ចរចាពីកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះ
សម្រប់ក្រ៊ងវ៉ាស៊ីនតោនបាន
ថ្ល្រងនៅលើគ្រហទំព័រធ្វីធើរថា
ភាគីទាំង២ន្រះបានឈាន
ដល់«ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិ-
សាស្ត្រដ៏សំខន់មួយ»។
លោកបានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រ

ចន្ទថា៖«អាម្ររិកបានខិតខំ
អន៊វត្តកិច្ចប្ត្រជា្ញាចិត្តដំណាក់-
កាលទី១របស់ខ្លនួ ក្រមកិច្ច-
ព្រមព្រៀងន្រះ»៕AFP/PSA

មនុស្សជិត៤លាននាក់រងប៉ះពាល់ដោយជំនន់ទកឹភ្លៀងរដូវវស្សានៅអាសីុខ ងត្បូង

លោកសីុជីនភីងប្តជ្្ញាសហការជមួយប្ទ្ស-
ថ្ដើម្បីសាមគ្គភីាពនិងការរីកចម្ើនក្នងុតំបន់

USស្នើឲ្យកុ្មតាលីបង់កាត់បន្ថយអំពើ-
ហិង្សាកិច្ចព្មព្ៀងឈានដល់ដំណាក់កាលបនា្ទាប់

អ្នកស្រកុជិះទូកឆ្លងកាត់ទឹកជំនន់នៅភូមិសូ៊ណាមហ្គងុកាលពីថ្ង្រទី១៤កក្កដា។AFP

លោកសីុជីនភីងចូលរួមពិធីស្វាគមន៍មួយនៅវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្រងុណ្រពិដោនាព្រលកន្លងមក។AFP

បុគ្គលិកសន្តសុិខស្រងអ្នករបួសដោយសរវយប្រហាររបស់តាលីបង់។AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៦ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រុង សាន់ ត្រយា ហ្គោៈ  ប៉ូលិស 
នៅ បៃទៃស ស៊ីលី  កំព៊ង បង្ហាត់ 
សត្វ ឆ្កៃ ជា ចៃើន កៃបាល ឲៃយ ស្វៃង- 
រក មន៊សៃស ដៃល ឆ្លង វីរ៊ស ផ្លូ  វ- 
ដង្ហើម កូ រ៉ូណា តាម រយៈ ការ - 
ហិត ញើស របស់ ពួក គៃ ។ 

 ប៉ូលិស និយាយ ថា  សត្វ ឆ្កៃ 
ទាងំ នោះ  មាន អាយ ៊ចនោ្លោះ ព ី៤ 
ឆ្នាំ  និង ៥ឆ្នាំ។  រហូត មក ទល់- 
ពៃល នៃះ  ពួក គៃ តៃូវ បាន បៃើ- 
បៃស់  ឲៃយ ហិត រក គៃឿង ញៀន 
ខ៊ស ចៃបាប់ គៃឿង ផ្ទុះ ផៃសៃ ងៗ   
និង មន៊សៃស ដៃល បាត់ ខ្លួន ។  

 កម្ម វិធី ហ្វឹក ហាត់ នៃះ  គឺ ជា 
កិច្ច បៃឹង បៃង រួម  របស់ ប៉ូលិស 
ស៊ីលី  កង កមា្លោំង បៃដាប់ អាវ៊ធ 
នៅ កោះ ការី ប៊ីន  និង កៃ៊ម អ្នក- 
ឯកទៃស  នៅ សាកល វទិៃយាលយ័ 
Catolica deChile ។ 

លោក Julio Santelices   
នាយក សាលា ប៉ូលិស ឯក- 
ទៃស  បាន ថ្លៃង ថា  កម្ម វធិ ីហ្វកឹ- 
ហ្វនឺ នៃះ  គឺ ជា កិច្ច បៃង  បៃហាក់- 
បៃហៃល គ្នា  ដៃល បាន កើត - 
ឡើង នៅ ក្នុង បៃទៃស បារាំង។ 

សត្វ ឆ្កៃ មាន សរសៃ បៃសាទ 
ឃាន វិញ្ញា ណចំនួន ៣៣០ លាន  
នងិ មាន សមត្ថភាព ទទលួ បាន 
ក្លនិ ចៃើន ជាង មនស៊ៃស រហតូ ដល ់
៥០ដង ។ ពួក គៃ  ក៏ អាច ហិត- 
ក្លិន មន៊សៃស បាន ២៥០ នាក់ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ១ ម៉ោង។ 

លោក Fernando Mar-
dones  សាស្តៃ ចារៃយ ផ្នៃក - 
សិកៃសា រោគ រាត តៃបាត ទៅ លើ 
សត្វ នៅ សាកល វិទៃយា ល័យ  
Universidad Catolica  បាន 
ថ្លៃង បៃប់ AFP ថា៖«វីរ៊ស នៃះ 
គ្មាន ក្លិន ទៃ  ប៉៊ន្តៃ អ្នក ដៃល ឆ្លង 
វីរ៊សនៃះ   មាន ការ ផ្លោស់ ប្តូរ ការ- 
ដ៊ត រំលាយ អាហារ នៅ ក្នុង រាង- 
កាយ  ដៃល នាំ ឲៃយ មាន ញើស 
ពសិៃស១ បៃភៃទ   ដៃល សត្វ ឆ្កៃ 
អាច ហិត ក្លិន ដឹង»។

យោង តាម លោក Julio  
Santelices បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ការធ្វើ តៃស្ត នៅ អឺរ៉៊ប  និង កៃ៊ង- 
ឌូបៃ បង្ហាញ ថា អតៃ មាន បៃ- 
សិទ្ធ ភាព ៩៥ ភាគ រយ ក្នងុ ករណី 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  ៕ AFP/PSA 

បូ៉លិសសី៊លីបង្ហាត់សត្វឆ្កែឲែយ
ចែះហិតក្លនិរកអ្នកឆ្លងវីរ៊សកូរូ៉ណា

លោកប្រធានាធិបតីអាម្រ រ កិ ដូណាល់ ត្រ ំធ្វើ កាយវិ ការ  ខណៈដ្រល លោក   ធ្វើសន្នសីិទសា រព័ត៌មាន  នៅ ស្រតវិមាន កាលពីថ្ង្រទី ១៤ ខ្រកក្កដា។ AFP

 សមា ជិកបូ៉លិសសីុលី កំពុង ដឹក ស ត្វឆ្ក្រ  មុន ព្រល ចាប់ ផ្តើ ម បង្ហាញ ពួកគ្រ។AFP

ចិនចែញអត្ថបទ១ដែលបង្ហាញពីបញ្ហាសិទិ្ធ...
តពីទំព័រ ១... ចំណង ជើង ថា «ការ បៃង - 

ចៃក  កាន់ តៃ កើន ឡើង រវាង អ្នក កៃ  និង 
អ្នកមាន នៅ អាមៃរកិ នាំ ឲៃយមាន បញ្ហា សិទ្ធ-ិ 
មន៊សៃស កាន់ តៃ ធ្ងន់ ធ្ងរ ឡើង នៅ អាមៃរិក»  
បាន ឲៃយ ដឹង ថា៖«ការ បៃង  ចៃក  កាន់ តៃ -  
កើន ឡើង រវាង អ្នក មាន  និង អ្នកកៃ នៅ 
អាមៃរិក  បាន បង្ហាញ ថៃម ទៀត  និង ធ្វើ ឲៃយ 
ភាព មិន ស្មើ គ្នា ផ្នៃក សង្គម  និង សៃដ្ឋកិច្ច  
នៅ ក្នងុ សង្គម អាមៃរកិ កាន ់តៃ អាកៃក ់ឡើង  
ដោយ បាន ធ្វើ ឲៃយ បៃជាជន  ដៃល នៅ កមៃតិ 
ទាប មក បៃឈម នឹង សា្ថាន ភាព កាន់ តៃ 
លំបាក ឡើ ងៗ  »។ 

អត្ថបទ នោះ  បាន និយាយ ថា  អាមៃរិក 
មាន បៃជាបៃិយ ភាព បៃក់ ចំណូល កមៃិត 
ខ្ពស់ ដោយ បាន បញ្ជាក់ ថា   ទំហំនៃ វណ្ណៈ 
កណា្តាល  បន្ត រួម មក កាន់ តៃ តិច  ខណៈ 
អតៃ ភាព កៃីកៃ របស់ ខ្លួន  នៅ តៃ ខ្ពស់។  

យោង តាម របាយ ការណ៍ មួយ  ដៃល 
អត្ថបទ នៃះ បាន ដក សៃង់  បាន ឲៃយ ដឹង ថា 

ទៃពៃយ សមៃបតិ្ត របស ់បៃជាជន អាមៃរកិកមៃតិ  
ខ្ពស់ បំផ៊ត ០,១ ភាគ រយ  ស្មើនឹង ទៃពៃយ - 
សមៃបត្តិ របស់ បៃជាជន អាមៃរិក កមៃិត ទាប 
បំផ៊ត ៩០ ភាគ រយ ។ 

របាយ ការណ ៍នោះ  បាន ដក សៃង ់របាយ- 
ការណ៍ របស់ អ្នករាយ ការណ៍ ពិសៃស - 
អង្គការ សហ បៃជាជាតិ  ដោយ និយាយ ថា 
ការ បៃ កា្លោយ ក្តី ស៊បិន របស់ អាមៃរិក ឲៃយ 
កា្លោយទៅ ជា «គំនិត របស់ អាមៃរិក» យា៉ោង 
ឆប់ រហ័ស។

អត្ថបទ នៃះ  បាន កត់ សមា្គាល់ ឃើញ ថា 
ជតិ ពាក ់កណា្តាល នៃ បៃជាជន អាមៃរកិ  មនិ 
អាច រកៃសា កមៃតិ ជីវភាព រស់ នៅឲៃយ បាន គៃប់ - 
គៃន់ ទៃ  កៃ៊ម អ្នក មាន បៃក់ ចំណូល ទាប  
បៃឈម នងឹ ការ គរំាម កហំៃង ព ីភាព សៃក- 
ឃា្លោន  និង មិន មាន ឱកាស ទទួល ការ អប់រំ 
ស្មើ គ្នា ទៃ  អ្នក គ្មាន ផ្ទះ សមៃបៃង កពំង៊ រស ់នៅ 
ក្នុង សា្ថាន ភាព កៃី កៃ  និង ក្មៃង ៗ កៃីកៃ       និង 
មាន តៃ មា្តយ  ជបួ ការ លបំាក យា៉ោ ង ខ្លោងំ នៅ 

អា មៃរិក ។ 
អត្ថបទ ដដៃល និយា យ ទៀត ថា ស្តៃស 

ដៃល កើត ចៃញ ពី ភាព កៃីកៃ  បាន ធ្វើឲៃយ 
បៃជាជន អាមៃរកិ  ឈ ឺចាបព់ ី  បញ្ហា សខ៊ភាព 
ទូទៅ របស់ ពួក គៃ  ហើយ អ្នក ដៃល បាន 
បាត់ បង់ ការ ធានា រា៉ាប់រង ស៊ខ ភាព  ដោយ - 
សារ ភាព កៃី កៃ   មិន ចំណាយ សមៃប់ ស៊ខ 
ភាព បាន ទៃ។ ការ បៃង ចៃក រវាង អ្នក មាន  
នងិ អ្នក កៃ  បាន នា ំឲៃយ ធា្លោក ់ច៊ះ អាយ ៊រពំ ឹងរ ស ់
ជា មធៃយម  និង អតៃ អត្តឃាត  កើន ឡើង 
យា៉ោ ង ខ្លោំង  នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ ។ 

អ ត្ថ បទ នៃោះ    បាន បន្ត  ថា៖ «   អ្វដីៃល ហៅ- 
ថា បៃ ព័ ន្ធលទ្ធិបៃ ជា ធិបតៃយៃយ អាមៃរិក  
បាន ដកសិទ្ធិ សៃដ្ឋកិច្ច  សង្គម   និង វបៃបធម៌ 
ព ី   ពល រដ្ឋ របសខ់្លនួ   ដោយ  នាឲំៃយមាន គមា្លោត  
កាន់ តៃ កើន ឡើង  រវា ង  អ្នកមាន  និង អ្នក កៃ »។ 

រដា្ឋាភបិាល US ខ្វះឆ ន្ទៈ  នយោបា យ  ក្នងុ- 
ការកៃែបៃ  ឫស  គល់  រចនាសម្ព័ន្ធ  ដៃលនាំ - 
ឲៃយ   មាន ការបៃង ចៃកនៃះ៕ Xinhua/PSA
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រថយន្តតន្ត្រីទិព្វខ្ម្ររធ្វើប្រសកកម្មចុះតាមខ្រត្តនិងភូមិដ្ឋានដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយសិល្របៈ។រូបថត សហ ការីនាដការបាំប៊្រលស្ថាបនិកជន្ល្រនសិល្របករសួនសុភ័ក្ត្រនិងសិល្របករយឹងយន។រូបថត សហ ការី

ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍

ភ្នំព្រញ :ជាមួយ បេសកកម្ម ផេសព្វ-
ផេសាយ លើកស្ទយួ អភរិកេស វបេបធមខ៌្មេរ 
រថយន្ត ២៥កៅអី ពណ៌ ខៀវ  ដេល 
បង្កើត ឡើង តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១៣ ហើយ 
ធ្លាបត់េ នា ំសលិេបករ  ធ្វើដណំើរ  ទៅ គេប ់
ចេក ល្ហក នេ បេទេស កម្ពុជា  ពេល នេះ  
បាន ប ង្កើត កម្មវិធី ផេសាយផ្ទាល់ តាម 
បណ្ដាញ សង្គម លើ បេធនបទ ផេសេងៗ 
ផេសារ ភ្ជាប់ទៅ នឹង សិលេបៈ។

«តន្តេី និង កសិកម្ម » គឺ ជា កម្មវិធី បទ- 
បង្ហាញ របស់ រថយន្ត តន្តេ ីទិព្វ ខ្មេរ ដោយ 
មាន ការ ចូលរួម ពី វាគ្មិន សុខ សុធ-
រតន៍ ជាស្ថាបនិកជន្លេន ជា គមេង  
កេបេ កាក សំណល់ សរីរាង្គ ទៅ ជា ជី 

ជន្លេន រួម  ជាមួយ អ្នក សមេប សមេួល 
ជុំវណ្ណ សូដាជីវី (ប៊េល) ជា នាដកា 
របាំ សហសម័យ និង ជា គេូ បងេៀន  
ផ្នេក ដកឹនា ំរឿង ទមេង ់របា ំបរុាណ នងិ 
របាំ សហសម័យ នៅ មហា វិទេយាល័យ 
សិលេបៈ នាដសសេ្ត នេ សកល  វិទេយា-
ល័យ ភូមិន្ទ វិចិតេ សិលេបៈ។

កេពវីត្តមា នអ្នកជនំាញ ផ្នេក កស-ិ
កម្ម វ ័យក្មេង កញ្ញា សុធរតន៍ «តន្តេី 
និង កសិកម្ម» ក៏ មាន ការ ចូលរួម ពី 
សិលេប ករ យឹង យន ជា អ្នក ចមេៀង 
និង ជា សិលេបករ ដ៏ ឆ្នើម មួយ រូប មាន 
ទេពកោសលេយ ទាំង ផ្នេក កំណពេយ ខ្មេរ 
និង ចមេៀង សម័យ  និងតន្តេីករ សួន 
សុភ័ក្តេ សិលេបករឯករាជេយផង ដេរ។

ការបកសេយ លម្អិត មាន នៅ ក្នុង 

ការ ធ្វើ បទ បង្ហាញ របស់ រថយន្ត តន្តេី- 
ទិព្វ  ខ្មេរ កេម បេធនបទ «តន្តេី និង 
កសិកម្ម» ដេល ធ្វើ ឡើង នៅ ម៉ោង ៦ 
ដល់ ៧ល្ងាច នា ថ្ងេពុធ  ទី១៥ ខេ 
កក្កដា មេសិលមិញ នេះ ។ 

ជា គមេង ឯក រាជេយ បង្កើត ឡើង 
ដោយ លោក អាន ចន ផន ជា ស្ថាប-
និក និង ស្ទីវ រីដ រថ យន្ត តន្តេី ទិព្វ ខ្មេរ 
មាន បេសកកម្ម នាំ យក តន្តេី បុរាណ 
ទៅ កាន់ ភូមិ នានា   ជាពិសេស តំបន់ 
ជន បទ ដាច់ សេយាល  និង ទី មាន 
ជនជាត ិដើមភគតចិ  ដេល ពុ ំសវូ មាន 
ឱកាស បាន ទសេសនា ផ្ទាំង ទសេសនីយ- 
ភព  សិលេបៈ តន្តេី ។

ស្ថាបនិក គមេង នេះ   ធ្លាប់ បាន 
ទសេសនា  ការសម្ដេង របស់ តាហេ  នៅ 

តំបន់ ដាច់ សេយាល មួយ  ខេត្ត ឧត្តរ- 
មាន ជយ័ នងិ បាន ឃើញ អ្នក ភមូ ិ ចេញ 
មក ស្ដាប់ ការ បេគំ តន្តេី បុរាណ ដោយ 
ផ្ទាល់ ជាលើក ទី១ក្នុង ជីវិត។ 

ដចូ្នេះ គមេង រថយន្ត តន្តេ ី ទពិ្វ ខ្មេរ ក ៏
ចាប់ ផ្ដើម ឡើង ដោយ ចេញ សម្ដេង 
ទទូាងំ  បេទេស ដោយខតិខ ំរ កេសា ទមេង ់ 
សិលេបៈ កមេៗ របស់ ខ្មេរ ឲេយ នៅ មាន 
សកម្មភព រហូត មក ក្នុង សង្គម ខ្មេរ។

  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ គមេង នេះ  បាន 
កា្លាយ ជា កម្ម វិធី មួយ របស់ អង្គការ 
សិលេបៈ   ខ្មេរ អមតៈ  ដេល មាន បទ- 
ពិសោធ ជាង ២ទសវតេសរ៍  លើ កិច្ចការ 
អភរិកេស នងិ អភវិឌេឍន ៍វសិយ័ សលិេបៈ នៅ 
បេទេស  កម្ពុជា។

តនួាទ ីសខំាន ់មយួរបស ់តន្តេ ីគ ឺជយួ 

ផេសះផេសារ ផ្លូវចិត្ត បង្កភព សបេបាយ 
រីករាយ និង ធ្វើ ឲេយ អ្នក ស្តាប់ មាន 
អារម្មណ៍ សេស់ថ្លា។ 

ដូច្នេះ ហើយ ទើប កាលពី ខេមិថុនា 
រថយន្ត តន្តេី ទិព្វ ខ្មេរ បាន ជេើសរីស 
បេធនបទ ២ គឺ   «តន្តេី និង ការ អប់រំ 
ចតិ្ត» នងិ   «តន្តេ ីនងិ បរសិ្ថាន» មនុនងឹ 
បន្ត ដល់បេធនបទ «តន្តេី និង កសិ-
កម្ម» នៅ ថ្ងេទី១៥ ខេ កក្កដា ។

នៅ ពេល បាន ស្តាប់  តន្តេី  កសិករ 
រកីរាយ ក្នងុ ការ បពំេញ ការងរ នងិអាច  
ទទលួ បាន សរ អបរ់ ំនងិ លើក ទកឹចតិ្ត 
យា៉ោង ឆប់ រហ័ស តាម រយៈ តន្តេី។

វីដេអូ បទបង្ហាញអំពី  «តន្តេី និង 
កសិកម្ម » អាចទសេសនា  តាម រយៈ ទពំ័រ 
ហ្វេសប៊ុក រថយន្ត តន្តេី ទិព្វ ខ្មេរ៕

ក្រុងញូវយ៉ក : សមេប់ អ្នក ចង់ 
បេយុទ្ធ បេឆំង នឹង បញ្ហា បមេ បមេួល 
អាកាស ធត ុ នងិ ចង ់ភ្លកេស អាហារ ទាន ់
ចិត្ត Burger King បាន ផ្ដល់ នូវ 
ជមេើស  ដេល ចង់ បាន  ជាមួយ ប៊ឺហ្គ័រ 
Whopper ពី គោ ដេល មិនសូវ ផោម 
និង ត្អើក ។ 

កេមុហ៊នុ អាហារ ទាន ់ចតិ្ដ យកេស បាន 
បេកាស កាល ពថី្ងេ អង្គារ ថ ភោជនយី-
ដា្ឋាន របស់ ខ្លួន មួយ ចំនួន ក្នុង ទីកេុង 
ញូវយ៉ក ម៉េអាមី ផនលេន ឡូស-
អេនជលឺេស  នងិ អសូ្ទនី រដ្ឋ តចិ សស ់
របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក  នឹង ដាក់ លក់ 
ប៊ឺហ្គ័រ Whopper ផេសំ គេឿង ពីសច់ - 

គោ បញ្ចេញ ឧស្ម័ន មេតាន ទាប ។ 
សម្ពន័្ធ កេមុហ៊នុ បាន ឲេយ ដងឹថ ការ- 

បន្ថេម ស្លឹក គេ តេ ១០០កេម ដល់ 
របប អាហារ គោ មុន ពេល កាប់ សច់  
អាច កាត់ បន្ថយ បរិមាណ ឧស្ម័ន 
មេតាន  ជា ឧស្ម័ន បេតង ទទួល បន្ទុក 
បមេ បមេួល អាកាស ធតុ ។ 

Burger King បាន ឲេយ ដឹងថ 
លទ្ធផល ពី ការ សិកេសា បឋម បាន 
បង្ហាញ ព ីការ កាត ់បន្ថយ ឧស្មន័ មេតាន 
រហតូ ដល ់៣០ភគរយ ព ីគោ  លើ របប 
អាហារ ថ្មី ក្នុង រយៈ ពី ៣ ទៅ ៤ខេ 
ចុង កេយ មុន ពេល ធ្វើ សត្ដឃាត ។ 

នាយក បេតិបត្ដិ ផ្នេកទីផេសារ សកល 

ហ្វើណនដ់ ូមា៉ោឆដ ូបាន នយិាយថ៖ 
« នៅ Burger King យើង ជឿ ថ 
អាហារ ទាន់ ចិត្ដ តម្លេ សមរមេយ  និង 
រសជាត ិឈ្ងយុ ឆ្ងាញ ់ក ៏អាច កាត ់បន្ថយ 
ប៉ះពាល់ ចំពោះ បរិស្ថាន ផង ដេរ »។ 

ប៉ុន្ដេ កេុមហ៊ុន  ដេល ធ្វើ ការ ជាមួយ 
អ្នក វិទេយា សស្ដេ  ២ នាក់  ចំពោះ គមេង  
នេះ  បាន ឲេយដឹងថ ខ្លួន នឹង លើក  
ទកឹចតិ្ដ ដល ់កេមុហ៊នុ ដទេ ក្នងុការ ផ្ដើម 
យុទ្ធនាការ សេដៀង គ្នា នេះ ។ 

លោក មា៉ោឆដូ បានបន្ដថ ៖ « បើ 
ឧសេសាហកម្ម ទាំង មូល ចាប់ ពី កសិករ 
កេុម ហ៊ុន ផ្គត់ ផ្គង់ សច់ និង យីហោ 
ផេសេង ៗ  ទៀត ចូលរួម ជាមួយ យើង  

យើង អាច បង្កើន វសិល ភព  នងិ ជយួ 
កាត់ បន្ថយ ឧស្ម័ន មេតាន ដេល ប៉ះ-
ពាល់ បរិយាកាស »។ 

Burger King បាន បោះ ជំហាន 
ទៅមខុ ក្នងុ ការ ផ្លាស ់ប្ដរូ ឥរយិាបថ ការ- 

ទទួល ទានសច់  របស់ អតិថិជន  
ដោយ  បា ន កំហិត លើ ការ បេើ បេស់ 
សច់ ដោយ ជំនួស មក វិញ នូវ ប៊ឺហ្គ័រ 
បន្លេ Whopper កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  ដើមេប ី
បរិស្ថាន  ៕ AFP/HR

សិល្បករ និងស្ថាបនិក ជន្លន្ ចូល រួម បទបង្ហាញ  តន្ត្ ីនិង កសិកម្ម

Burger King ដាក់ លក់ បឺ៊ហ្គរ័សច់ គោ សី៊ 
ស្លកឹ គ្ ដោយ បញ្ចញ្ ឧស្មន័ ម្តាន ទាប 

ប៊ឺហ្គ័រWhopperរបស់BurgerKingដ្រលប្រើសច់គោសុីស្លឹកគ្រ។រូបថត AFP



ក្រុងយ៉ាំងហ្គូន : ក្រុម អ្នក 
អភរិក្រស បាន ព្រមាន ព ីការ ផ្លាស-់ 
ប្ដូរ ភ្លាម ៗ  ចំពោះ ច្របាប់ ថ្មី របស់ 
មីយ៉ាន់មា៉ា  ដ្រល អនុញ្ញាត ឲ្រយ 
ការ ចិញ្ចឹម ខ្លា ពង្រូល និង សត្វ 
ជិត  ផុត ពូជ ឯ ទៀត ជា  លក្ខណៈ  
ពាណិជ្ជកម្ម កាន់ត្រ បង្ក ហានិ-
ភយ័ លើ តម្រវូការ ទផី្រសារ នៅ ចនិ 
សម្រប់ ផលិតផល សត្វព្រដ៏ 
កម្រ ទាំង ន្រះ ។ 

ប្រទ្រស នៅ  អាសុី អាគ្ន្រយ៍  
ន្រះ  គឺជា មជ្រឈមណ្ឌល សម្រប់ 
ការ  ជួញ ដូរ សត្វ ព្រ ខុស ច្របាប់  
ជា ជំនួញ ដ្រល ខិត ខំ ផ្គាប់ តាម 
តម្រូវ ការ ពី ប្រទ្រស ចិន  មាន 
តម្ល្រ ប្រមាណ ២០ពាន់ លាន- 
ដុលា្លារ នៅ ទូទាំង ពិភពលោក។ 

កាលពីខ្រមិថុនា នាយកដ្ឋាន- 
រកុា្ខាសាស្ដ្រ មយី៉ានម់ា៉ា បាន ផ្ដល ់
ភ្លើង ប្រតង សា្ងាត់ ៗ  ដល់ សួន 
សត្វ ឯកជន ស្នើ សុំ អាជា្ញាប័ណ្ណ 
ដើម្របី ចិញ្ចឹម សត្វ   ទាំងន្រះ ៩០ 
ប្រភ្រទ  ដ្រល ជាង ២០ ប្រភ្រទ 
ជា សត្វ កម្រ  ឬ ជិត ផុត ពូជ ។ 

 វិធានការ មិន គួរ ឲ្រយ ជឿ ដ្រល  
បង្ក ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល ដល់ ក្រុម- 
អភិរក្រស  ត្រ ត្រូវបាន ពន្រយល់ 
ដោយ រដ្ឋបាល រុកា្ខា សាស្ដ្រថា  
ជា  វិធី ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ប្រ- 
មាញ់ សត្វ ព្រ  និង បង្កាត់ ពូជ 
ខុស ច្របាប់ ។ 

ខ្លា ដ្រល ជឿ ថាមាន ត្រឹម 
២២ក្របាល នៅ មីយ៉ាន់មា៉ា ត្រូវ- 
បាន ដក់ ក្នុង បញ្ជី ជាមួយ សត្វ 
ពង្រលូ ដរំ ីនងិ ពជូ តា្មាត ផ្រស្រងៗ 
ព្រមទាំង ដូហ្វីន  ដ្រល នៅ 
ស្រស សល់ តិច តួច បំផុត ក្នុង 
ប្រទ្រស ន្រះ ។ សត្វ ក្រពើ ភ្នំ  ដ៏ 
ជិត ផុត  ពូជ ព្រលន្រះ ក៏ អាច  
ត្រូវ បាន ចិញ្ចឹម យក សាច់ និង 
ស្រប្រក ផង ដ្ររ ។ 

ប៉ុន្ដ្រ ក្រុម អ្នក អភិរក្រស បាន 
និយយ ថា ការ ចិញ្ចឹម សត្វ ព្រ 

ពាណិជ្ជកម្ម  ព្រល យូរ អង្វ្រង  បាន 
កា្លាយ ជា របរ ស្រប ច្របាប់ ចំពោះ 
ការ ប្រើ ប្រស់ សត្វ ជិត ផុត ពូជ  
និង បំព្រញ តម្រូវ ការ ទីផ្រសារ ។ 

អង្គការ អភិរក្រស សត្វព្រ WWF 
និង Fauna & Flora Inter-
national (FFI) បាន ឲ្រយ ដឹង 
ក្នុង ស្រចក្ដី ថ្ល្រងការណ៍ រួម ថា ៖ 
« ការ ជួញដូរ   ពាណិជ្ជកម្ម មាន 
ការ កើន ឡើង ចំពោះ ជំនួញ ខុស- 
ច្របាប ់ដោយ បង្កើត ជា ផ្រសារ ងងតឹ  
និងបង្កើន  តម្រូវការ ផលិតផល 
សត្វ ព្រ កាន់ត្រ ខ្ពស់ »។ 

ក្រុម អ្នក ជំនាញ ក៏ មាន ការ- 
បារម្ភ  ថា កង្វះ សមត្ថភព របស ់
មីយ៉ាន់មា៉ា ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង 
ជំនួញ បាន បង្កើន ហានិភ័យ 
រោគ រាត ត្របាត ឆ្លង ពី សត្វ ទៅ 
មនុស្រស  និង ថ្រមទាំង អាចជា 

កូវីដ ១៩ ជាន់ ថ្មី ផង ដ្ររ ។ 
លោក ចន ហ្គដូរចិ ព ីអង្គការ 

អភិរក្រស  ខ្លា សកល Panthera 
បាន  ព្រមាន ថា ការ ចិញ្ចឹម សត្វ 
ព្រ  ក៏ អាច ជា អាវុធ មុខ ២ដោយ  
ផ្ដល់ ឱកាស ន្រការ ជួញដូរ សត្វ 
ព្រ កាន់ត្រ ទូលំទូលាយ ។ 

សន្និសញ្ញា ស្ដីពី ពាណិជ្ជកម្ម 
អន្ដរជាតិ ចំពោះ សត្វ ជិត ផុត- 
ពូជ CITES បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ 
មាន ការ ចិញ្ចឹម សត្វ ព្រ កម្រ 
មួយ ចំនួន  ត្រ ស្ថិត ក្រម បទ- 
ប្របញ្ញត្ដិ តឹងរុឹង ។ ប៉ុន្ដ្រ ក្រុម បរិ-
សា្ថាន  និយម បាន និយយ ថា 
សមត្ថភព ប៉ូលិស មីយ៉ាន់មា៉ា 
នៅ មាន កម្រិត ។ ពួកគ្រ បារម្ភ 
ថា ប្រទ្រស ន្រះ នឹង ដើរ តាម 
ដន ចាស់ ន្រ ប្រទ្រស ថ្រ ឡាវ 
និង វៀតណាម ៕ AFP/HR
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ថ្ង្រ  ១១រោច ខ្រ អាសាឍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ ត្រវូ នឹង  ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១៦  ខ្រកក្កដា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

 រាសឡីើងខ្ពសត់្រដ្រត  ។ សខុភព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត មាន សភព 
ល្អ ប្រសើរ ដ្រល គ្រប ដណ្តប់ ទៅ 
លើ ទង្វើរ បស ់អស់ លោក អ្នក។ វា 

ជរំញុ ចតិ្ដ   លោក អ្នក ប្រព្រតឹ្តត្រ អ ំពើ ល្អ សចុរតិ  ត្រមឹ- 
ត្រូវ  ការ ពោល ពាក្រយ សម្តី ទៅ កាន់ អ្នក ផង ត្រ ង 
ប្រកប ដោយ វិចារណញ្ញាណ។ ការប្រកប របរ រក 
ទទួល  ទាន បាន ផល ល្អ ហើយការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ 
កាន់ ទី នានា មា ន សុវត្ថិ ភព គួរ ជាទី ទុក ចិត្ត ។

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះ និងនព្វគ្រះ ន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររ   ដ្រាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រ និងទំនៀមទម្លាប់  ន្រក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ស្រតុចុះ ។   សុខ ភព មានជំងឺ  
ជ្រៀត ជ្រក  ធ្វើ  ឲ្រយ ការ បំ ព្រញ ការងរ 
ផ្រស្រង ៗ  មិន បា   ន លទ្ធផល  ល្អ  និង 
ជាហ្រតុ ធ្វើ ឲ្រយ ទឹក ចិត្ត ពោរ ព្រញ ទៅ 

ដោយ ភព សៅហ្មង។ ហ្រតុ ន្រះ  លោក អ្នក  ត្រវូ  
ស្វ្រង រក សៀវ ភៅ ធម៌ សម្រប់ អាន  ពី ព្រះ ការ- 
មាន ព្រះ ធម៌ នៅ ក្នងុខ្លនួ ធ្វើ  ឲ្រយ  អ្នក មាន មូល ដ្ឋាន 
គ្រះឹ ក្នងុ ការ ពិចារណា  ផ្រស្រង ៗ  បាន  ជាពិស្រស គឺ 
ការ ស្វ្រង រក ដើម ហ្រតុ ចម្របង ន្រ បញ្ហា ។ 

រាសីមធ្រយម។ ការនិយយ ស្ត ីមាន 
អ្នកខ្លះ យក  ចិត្ត ទុក ដក់ សា្តាប់ ឯ អ្នក 
ខ្លះ ទៀត ព្រងើយ កន្ដើយ  ចំពោះ  
អ្នក  ហ្រតុ ន្រះ ត្រវូ ប្រយ័ត្នក្នងុ ការ- 

និយយ ស្ត ី បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិតឲ្រយ  បាន ហ្មត់- 
ចត់ មុន នឹងហាស្ដ ី។ ការ ប្រកប របរ រក ទទួល ទាន 
បាន ផល បង្គរួ។  សុខភព ផ្លវូ កាយ មាន អំណាច 
ខ្លាងំ   ត្រ សុខ ភព ផ្លវូ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។  
គូ ស្ន្រហ៍ មាន ការ យល់  ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

រាសី  មធ្រយម។ ចំពោះ ការ ប្រ កប របរ- 
រក ទទួល ទាន ផ្រស្រង ៗ  បាន ផល 
សមស្រប ទៅតាម ការ ចំ ណាយ។   
ទោះ  ជា យ៉ាង ន្រះ ក ៏ដោយ  ក ៏លោក 

អ្នក ខិត ខំ បំ ព្រញ ការងរ ប្រកប ដោយ ការ ប្រុង- 
ប្រយ័ត្ន  និង ប្រងឹ ប្រ ង អស់ ពី សមត្ថភព។  រី ឯ ការ- 
នយិយ ស្ត ីអាច មាន ភព លើស លស ់ ឬ ខ្វះ ខត 
ខ្លះៗ។ ដោយ ឡ្រក បញ្ហាស្ន្រហា  គូស្ន្រហ៍ មាន 
ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជា ធម្មតា ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។ សុខភព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ- 
ពាល ់អ្វ ីឡើយ ។ រឯី ការ ប្រកប របរ រក 
ទទួល ទាន ផ្រស្រង ៗ  ទទួលបាន ផល 

ចំណ្រញ  តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង របស់ 
អ្នក។  ចំពោះ ដំណឹង ដ្រល ទទួល បាន ធ្វើ ឲ្រយ  លោក 
អ្នក មាន ក្តី សោមនស្រស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច ន្រ 
សុខ ភព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ  បណា្តាល ឲ្រយ  ការ- 
និយយ ស្តី ប្រកប ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ៕ 

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។ ការ បំព្រញ 
ការ ងរ ផ្រស្រង ៗ នឹង ទទួល បាន នូវ ជ័យ- 
ជម្នះ  ដ្រល ឆ្លើយ តប  នឹង ការ ខិត ខំ 
ប្រងឹ  ប្រង   ។ ការ និយយស្តពីីរោះ- 
ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង  មាន ស្រចក្តី 

ម្រតា្តា ករុណា ចំ ពោះ គ្នា  និង គ្នា ។   ក៏អាច នឹង មាន 
នូ វ ផល វិបាក មួយ ចំនួន កើត ឡើង លើ រូប អ្នក  
ដូចជា   បញ្ហា ស្ន្រហា  ការធ្វើ ដំណើរ  និង   គួរ យក 
ចិត្ត ទុក ដក់ ជា ចម្របង   លើ សុខ ភព ។

រាសីស្រុតចុះ ។ ចំពោះ ទឹក ចិត្ត មាន 
ក្តី សោមនស្រស រីក រាយ ជាខ្លាំង  ត្រ  
ស្ថិត  នៅ ក្នុង ប្រភ្រទ ជា អកុសល ។ 
រីឯ  សុខ ភព ផ្លូវ កាយ អំ ណោយ ផល 

ជា ធម្មតា ។ ការ ធ្វើ ដ ំណើរ ទៅ កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងា យ មនិ  
សូវ មាន គ្រ ទទួល រាក់ ទាក់ ។ មុខ របរ អាច នឹង 
មាន  ការ ខត បង់ ដោយ កតា្តា ផ្រស្រង ៗ ។ ចំពោះ 
បញ្ហា ស្ន្រហា  គូ ស្ន្រហ៍ ខ្វះ ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ 
ចំពោះ គ្នា ។ 

រាសីមធ្រយម។ ទឹក ចិត្ត ត្រង ប្រ ប្រួ ល 
ទៅ តាម សា្ថាន ភព  និង បរិយ កាស 
ជុំវិញ ខ្លួន ។  ហ្រតុ ន្រះ ត្រូវ ប្រឹង ប្រង 
ទប ់ចតិ្ត កុ ំបណ្ត្រត បណោ្តាយ ទៅ តាម 

បរិ យកាស ខ្លាងំ ព្រក។ ជាមួយ គ្នា ន្រះ   ក៏ ត្រវូ  យក- 
ចិត្ត ទុក ដក់ ផង ដ្ររ ទៅ លើ ការ និយយ ស្តី  និង 
សុខភព ។ ដោយ ឡ្រក ចំពោះ មុខ របរ រក ទទួល 
ទាន  បាន ផលបង្គរួ។  រ ីឯ បញ្ហា ស្ន្រហា ក ៏មនិ មាន 
អ្វីប្រ ប្រួល នោះ ដ្ររ ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។ រាល់ការ- 
បំព្រញ  កា រ  ងរ ផ្រស្រង ៗ  រម្រង ទទួល 
នូវ ផល តប ស្នង គួរ ជាទី ព្រញ ចិត្ត ។ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  

ប្រ កប ដោយ សុវត្ថិ ភព  ការ និយយ ស្តី ប្រកប- 
ដោយ ឧត្តម គតិ  សុខ ភព ផ្លូវ ចិត្ត មាន សភព   
ល្អ ។ ការ ទទួល ដំ ណឹង ផ្រស្រង ៗ សុទ្ធ សឹង ជា ដំ- 
ណងឹ ល្អ ។ ចណំ្រក ឯ បញ្ហា ស្ន្រហា  គ ូ ស្ន្រហ ៍យល ់
ចិត្ត គ្នា ជា ធម្មតា ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។  សុខភព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ- 
ពាល់ អ្វី ឡើយ។  រីឯ ការ ប្រកប របរ 
រកទទួល ទាន ផ្រស្រង ៗ  បាន ផល- 

ចំណ្រញ តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង របស់ 
អ្នក។  ចពំោះ ដណំងឹ ដ្រល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲ្រយ  លោក 
អ្នក មាន ក្តី សោមនស្រស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច 
ន្រ សុខ ភព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ  បណា្តាល  ឲ្រយ  
ការ និយយ ស្តី ប្រកប ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ។

រាសីស្រុតចុះ ។ ទឹក ចិត្តមាន រឿង 
សៅហ្មងខ្លះៗក្នុង ថ្ង្រ ន្រះ  ហើយ 
សុខ ភព ផ្លូវ កាយ មាន ផល ប៉ះ- 
ពាល់  បណា្តាល មក ពី បរិយ កាស 

ជុ ំវញិ  មនិ អ ំណោយ ផល ។ ថ្ង្រ ន្រះ  លោក អ្នក អាច 
នឹង  បាន ទទួល  ដំណឹង  មិនសូវ ល្អ ។  ទាក់ ទិន នឹង 
កចិ្ច ប្រ កប របរ រក ទទលួ ទាន ផ្រស្រង ៗ  គប្រប ីកុ ំ ហា៊ាន 
ប្រថុយ   នឹងហានិភ័យ  ខ្លាំង ព្រក ។  បញ្ហា ស្ន្រហា  
គូស្ន្រហ៍មាន  អធ្រយាស្រ័យ ចំពោះ គ្នា តិច តួច ។

រាសលី្អ បង្គរួ  ។ រាល ់ការបពំ្រញ  កចិ្ច 
ការ ងរ ផ្រស្រង ៗ  ត្រង ទទួល បាន 
ជោគ ជយ័ គរួ ជា ទ ីគប ់ចតិ្ត ។ ការ- 
ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ 

ត្រង មាន គ្រ ទទួល រាក់ ទាក់  មាន ទឹក ចិត្ត ប្រកប- 
ដោយ  ក្តី សោមនស្រស រី ករាយ  និង ពោល ត្រ ពាក្រយ 
សម្តី ពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង  ។ យ៉ាង ណា- 
មញិ  គរួ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់យ៉ាង ខ្លាងំ ទៅ លើ បញ្ហា 
សុខ ភព  និង ស្ន្រហា។

ច្របាប់ ថ្ម ីរបស់ មីយ៉ាន់ម៉ា អនុញ្ញាត ឲ្រយ មនការ ចិញ្ចមឹ ខ្លា ពង្រលូ និង សត្វ ជិត ផុត ពូជ ដទ្រ ទៀត   ។ រូបថត AFP

សិទ្ធសិ្របច្របាប់ចិញ្ចមឹខ្លានិងពង្រលូនៅ
មីយ៉ាន់ម៉ារឹតត្រជំរុញតម្រវូការនៅចិន

 ពង្រលូ ជា សត្វ  ព្រ  ដ្រល ត្រវូ បាន ជួញដូរ ច្រើន បំផុត មួយ ។ រូបថត AFP

ស្រកាពង្រលូ  និ ងសរីរាង្គសត្វ ព្រត្រវូ បាន ច្ន្រជា ថ្នា ំ បុរាណ ។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៦ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Pasalic សុ៊ត ៣ គ្រាប់ ជួយ Atalanta ឡើងទៅល្រាខ ២ 
ក្រុង មីឡាន : ខៃសៃ បមៃើ បៃយុទ្ធ Mario 

Pasalic ធ្វើ បាន ហៃត ទៃីក ពោល គឺ ស៊ុត បាន 
៣ គៃប់  ពៃល កៃុម  Atalanta លត់  Brescia 
កៃុម កំពុង ស៊ូ ដើមៃបី រស់ ក្នុង លទ្ធផល ៦-២ 
កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ ហើយ ជ័យ ជម្នះ  នៃះបានជួយ 
ឲៃយ   កៃុម រប ស់ លោក Gian Piero Gasperini 
រំកិល ឡើង ទៅ លំដាប់ ទី ២ ក្នុង តារាងពិន្ទុ នៃ 
កៃបខ័ណ្ឌ Serie A ។

កៃយ បញ្ចប់ ការ បៃកួត នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយកៃុម 
Atalanta បន្លាយ ការ លៃង មិន ចាញ់ នៅ លីក 
ក្នងុ សៃកុ រហតូ ដល ់១៣ ការ បៃកតួ ហើយ មាន 
៦ ពិន្ទុ តាម ពី កៃយ កៃុម កំពូល តារាង Juven-
tus ពៃម ទាំង នំ មុខ កៃុម Inter Milan និង 
Lazio ២ ពិន្ទុ ដូច គ្នា គៃន់ តៃ ថា កៃុម ទាំង ៣ 
នោះ នៅ សល់ ការ បៃកួត ១ លើក ក្នុង ដៃ ដៃល 
នឹង តៃូវ បៃកួត ន ពៃល បន្ទាប់ ។ 

កៃយ  បន្ថៃម បាន  ៦ គៃប់ នៃះបង្ហាញ ឲៃយ 
ឃើញ ថា កៃមុ របស ់លោក Gasperini មក ទល ់
ពៃល នៃះ ស៊ុត បាន ៩៣ គៃប់ ហើយ នៅ លីក 
កពំលូ របស ់អីតុាល ីសមៃប ់រដវូ កាល នៃះ ដោយ 
មាន ២៦គៃបច់ៃើន ជាង Juventus កៃមុ ជើង- 
ឯក ៨សម័យ កាលជាប់ ៗ  គ្នាទៅ ទៀត ។ 

បន្ទាប់ ពី ទទួល បាន លទ្ធផល ដ៏ តៃចះ តៃចង់ 
នៃះ គៃូបង្វឹក លោក Gasperini បាន និយាយ 
ថា ៖ « យើង មិន បាន លៃង ដើមៃបីបំបាក់ កៃុម គូ- 
បៃជៃង នោះ ឡើយ តៃ យើង បៃងឹ បៃង  ដើមៃប ីលៃង 
ឲៃយ បាន ល្អ បផំតុ សមៃប ់ ការ បៃកតួ របស ់យើង ។ 
ឆ្នាំ មុន  យើង គឺ ជា  កៃុម  ដៃល មាន តំបន់ បៃយុទ្ធ 

ល្អ បំផុត ក្នុង លីក ហើយ ឆ្នាំ នៃះ យើង  ធ្វើលើស 
ពី  អ្វី ដៃល យើង ធ្លាប់ ធ្វើ បាន កាល ពី មុន ដោយ ការ - 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ជា ចៃើន គៃប់ ជាមួយ នឹង កីឡាក រ 
ផៃសៃង ៗ  គ្នា » ។ 

ជាមយួ គ្នា នៃះ ដៃរ បរុស សញ្ជាត ិអុតីាល ីពាក-់
ព័ន្ធនឹង ភារ កិច្ច ដៃល នឹង តៃូវ ដឹក នំ កៃុម Ata-
lanta  ត ទល់ ជាមួយ កៃុម អ្នក មាន នៅ បារាំង 
Paris Saint-Germain ក្នុង វគ្គ ៨ កៃុម ចុង- 
កៃយ ន  ខៃ កៃយនោះ បាន ថ្លៃងយា៉ាង ដូច្នៃះ 

ថា ៖ « យើង កំពុង តៃៀម ខ្លួន សមៃប់ ការ បៃកួត 
ជាមួយ កៃុម Paris Saint-Germain តៃ យើង 
ក៏ ចង់ បៃកួត បៃជៃង ឲៃយ ចប់ នៅ  Serie A ដៃរ ។ 
ខ្ញុំ យល់ ថា វិធីដ៏ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ តៃៀម ខ្លួន 
សមៃប ់ ថ្ងៃ ទី ១២ ខៃ  សីហា គឺ  តៃូវលៃង ការ- 
បៃកតួ  ក្នងុ លកី ទាងំ ៥ លើក ចងុ កៃយ ឲៃយ បាន 
ល្អបំផុតជាមុនសិន » ។ 

ការ បៃកតួ រវាង កៃមុមាន គៃប ់បាល ់ចៃើន បផំតុ 
Atalanta និង កៃុម នៅ ចំណាត់ ថា្នាក់ទី ១៩ 

Brescia គឺ ជំនួប មួយ រវាង កៃុម  ជិត ខាង ២ មក 
ព ីកៃងុ ដៃល កើត មាន ការ រាត តៃបាត ព ីវរីសុ ករូ៉ណូា 
យា៉ាង ខា្លាំង កា្លា ។ មុន ការ បៃកួត ដំណើរ ការ ក៏ មាន 
ការ ឈរ ស្មិង ស្មាធិ៍ ១ នទីសិន ដោយ កីឡាករ 
ទាំង អស់ នំ គ្នា មក  ឈរ ជារង្វង់ អម ដោយ  បទ- 
ភ្លៃង ជា ភាស អុតីាល ីដៃល មាន ចណំង ជើង ថា៖ 
«Rinascero, Rinascerai» (ខ្ញុំ នឹង មាន 
កំណើត ថ្មី អ្នក នឹង មាន កំណើត ថ្មី )។

សមៃប់ ការ បៃកួត សបា្ដាហ៍ ទី៣៣ របស់កៃុម 
Atalanta នៃះ ឃើញ ថា Luis Muriel ខៃសៃ 
បៃយុទ្ធ ដៃល រក គៃប់ បាល់ បាន ចៃើន ជាង គៃ 
រហូត ដល់១៧គៃប់នោះបាន តៃឹម តៃ អង្គុយ 
មើល មិត្ត រួម កៃុម នៅ កៃ ទីលាន តៃ ប៉ុណ្ណោះ 
ពៃះកីឡាករ កូឡុំប៊ី រូប នៃះ ទើប ចៃញ ពី មន្ទីរ - 
ពៃទៃយ កៃយ សមៃក ពៃយាបាល របួស កៃបាល 
ដៃល  បណា្ដាលមកពី ដួល នៅ ផ្ទះ របស់ ខ្លួន ។

ប៉ុន្តៃ អវត្តមាន របស់ កីឡាករ Muriel មិន បាន 
ធ្វើ ឲៃយ កៃមុ របស ់គៃមានភាពអនខ់ៃសោយនៅ តបំន ់
បៃយុទ្ធ ឡើយ ពៃះ កីឡាករ  Pasalic បំពៃញ 
តនួទ ីនៃះ បាន យា៉ាង ល្អ ដោយ ការ បៃកតួ ដៃល 
ធ្វើ ឡើង នៅ កីឡដា្ឋាន Gewiss Stadium នៃះ 
ដំណើរ ការ ទៅតៃឹមតៃ ២ នទី ប៉ុណ្ណោះ កីឡាករ 
អន្តរ ជាតិ កៃូអាសុីរូបនៃះ មាន ឱកាស បំប៉ាង 
សណំាញ១់គៃប ់បាត ់ទៅ ហើយ ខណៈ កៃយ- 
មក  នទីទី៥៥ និង ៥៨ ក៏ អាច ធ្វើ សមៃច គៃប់- 
ទី ២ និង ទី៣ ហើយ ក៏ទទួល បាន បាល់  ១ ជា 
អនុសៃសោវរីយ៍ ក្នុង នម ជា អ្ន ក ស៊ុត បាល់ បាន ៣ 
គៃប់ ក្នុងការ បៃកួត តៃ  ១ ៕ AFP/VN

កីឡាករ Pasalic (ល្រខ៨៨) ស៊ុតបញ្ចូលទីគ្រប់ដំបូងឲ្រយក្រុម Atalanta នាំមុខក្រុម Brescia។ AFP

គ្រាូបង្វកឹជម្រាើសជាតិហ្រាលទឹកបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺ
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំ្រញៈ លោក  ហៃម  លំផាត់  
គៃ ូជមៃើស ជាតិ កីឡា ហៃល ទឹក  
និង ជា គៃ ូបង្វកឹ កៃមុ ជមៃើស ជាតិ 
កីឡាហៃល ទឹក ជន ពិកា  រផង នោះ  
បាន ទទួល មរណភាព កាល ពី 
វៃលា ម៉ាង១  រំលង អ្រធតៃ  
ឈាន ចូល ថ្ងៃទី១៥  ខៃ កក្កដា  
ក្នងុវ័យ  ៤៩ ឆ្នា ំដោយ រោគពាធ  
នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ កាល់ ម៉ៃត។ 

លោក  ហៃម  លំផាត់   ទទួល 
មរតក ជំនញ កីឡា ហៃល ទឹកពី 
លោក  ហៃម  ថុន ជាឪពុក ដោយ 
លោក មាន អាជីព ជា កីឡាករ    
ហៃល ទឹក  និង បាន កា្លាយ ខ្លនួ ជា 
គៃ ូបង្វកឹ  ជាង ១០ ឆ្នាហំើយ  និង ជា 
គៃ ូបង្វកឹ កៃមុ ជន ពិការ  តំាង ពី ឆ្នាំ 
២០១១ ។ យោង តាម បៃ វត្ត ិ និង 
បទ ពិសោធ   លោក  ហៃម លំផាត់ 
មាន ស្នាដៃ ក្នងុ វិស័យ កីឡា ហៃល- 
ទឹក នៃះល្អ គួរ សម  ពិសៃស បៃវត្តិ 
នៃ ការ ឆ្លង កាត់ សកម្មភាពកីឡា 
សំខាន់ៗ  គឺ ពី ឆ្នា ំ១៩៨៦  ដល់ ឆ្នា ំ
១៩៩៨  លោក ធ្លាប់ ទៅ បណ្តះុ- 
បណា្ដាល  នៅ បៃទៃស កូ រ៉ៃ ខាង- 
ជើង  ហើយ នៅ ឆ្នា ំ១៩៩២ គឺ  
កៃយ បញ្ចប់ ការ សិកៃសោ  លោក 
បាន  ចូល រៀន សលា គរុកោ- 

សលៃយ  អប់រំកាយនិងកីឡាជំនន់ 
ទី ៤ ( បច្ចុបៃបន្ន វិទៃយាស្ថាន ជាតិ- 
អប់រំកាយ  និង កីឡា ) ។

 នៅ ឆ្នា ំ១៩៩៥  លោក ហៃម 
លំផាត់  បាន ចូល រួមការ  បៃ កួត 
កីឡា អាស៊ាន  លើក ទី ១៨   នៅ 
ឈៀង ម៉ៃ  បៃ ទៃស ថៃ  ហើយ  ឆ្នាំ 
១៩៩៦  លោក ចូល រួមការ  បៃ កួត 
ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ ធំ បំផុត គឺ អូឡំា-
ពិក  ហ្គៃម  នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។ 
ឆ្នា ំ២០១៧  លោក ទៅ ចូល រួម ការ 
បៃ កួត សីុ ហ្គៃម  នៅ លើក ទី ១៩  
បៃទៃស បៃុ៊យ ណៃ   និង ជា បន្ត 
បន្ទាប់ លោក បាន បន្ត ការ ងរ ជា 
គៃ ូបង្វកឹ  ពៃម ទំាង ជា គណៈកមា្មា-
ធិការ បៃ តិបត្ត ិសហព័ន្ធ ។ 

តាម ការ ឲៃយដឹង ពី  លោក  យី  
វាសន អគ្គ លៃខាធិការ គណៈ- 
កមា្មាធិការ ជាតិបា៉ារា៉ា ឡំា ពិក កម្ពជុា  
គឺ លោក  ហៃម  លំផាត់ មាន 
អាការឈឺ ពោះ១សបា្ដាហ៍ មក 
ហើយ  បន្ទាប់ មក គៃសួរ លោក  
បាន បញ្ជនូ ទៅ មន្ទរី ពៃទៃយ កាល់- 
ម៉ៃត ទើប ដឹងថា  គត់ ធ្លាយ កៃពះ 
ហើយ  គៃពូៃទៃយ ក៏ បាន ពៃយាបាល  
និងដៃរកៃពះរួចហើយ បុ៉ន្តៃ នៅ តៃ 
មាន ឈាម ហូរចូល កៃពះ នំ ឲៃយ  
ធ្វើ ទុក្ខខា្លាំង រហូត លោក ទទួល 
មរណភាព តៃ ម្តង ។  តាម កៃមុ -  
គៃ ួសរ ឲៃយ ដឹង ថា  គត់ មាន បញ្ហា  
លើស សមា្ពាធ ឈាម ផង ដៃរ  ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ  លោក ទៃស- 

រដ្ឋមន្ដៃ ី សុ៊ន ចាន់ថុល  បៃធន 
សហព័ន្ធ ខ្មៃរ កីឡាហៃលទឹក 
ដៃល បាន ខ្នះខ្នៃង ជួយ មើល ថៃ  
លោក  ហៃម  លំផាត់ ពៃល  
ចូលមន្ទរី ពៃទៃយនោះ បាន បៃកាស 
ទទួល ខុស តៃវូទំាង សៃងុលើការ- 
ចំណាយ ក្នងុ ការ រៀប ចំ បុណៃយ សព 
លោក  ហៃម លំផាត់ ដៃល កំពុង 
តម្កល់ ធ្វើ បុណៃយ តាម បៃពៃណី  នៅ 
គៃហដា្ឋាន  ផ្ទះលៃខ១៨៩ តាម 
បណ្ដាយ ផ្លវូ២០០៤ ក្នងុសង្កាត់ 
កាកាប ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃនជ័យ  ។  
តាមកម្ម វិធី  គៃង ដង្ហៃសព ទៅ 
បូជា  នៅ ពៃកឹថ្ងៃ អាទិតៃយ  ហើយ 
លោក  ហៃម  លំផាត់  មាន កូន 
៣នក់  ក្នងុ បន្ទកុ ផង ដៃរ ។

លោក យី វាសន បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖ «មរណភាព របស់ គៃ ូបង្វកឹ 
កៃមុ ជមៃើស ជាតិ កីឡាហៃលទឹក  
លោក ហៃម លំផាត់ បាន ធ្វើ ឲៃយ 
គៃួសរ កីឡា ហៃលទឹក ទំាង 
បៃភៃទ កីឡាអូឡំាពិក  និង បា៉ារា៉ា - 
ឡំាពិក មាន ការ សោក ស្ដាយ 
ជាខា្លាងំ ពៃះជា ការ បាត់បង់ ធន 
ធន គៃបូង្វកឹ ដ៏ ឆ្នើម  ដៃល ធ្លាប់ 
បង្វកឹ  និង ផលិត បាន ធនធន 
កីឡាករកីឡាការិនី ល្ៗអ  ជាចៃើន  
នក់ ដើមៃបី ចូល រួម បៃកួត  ទំាង 
ថា្នាក់ជាតិ  និងអន្ដរជាតិ» ៕

លោក ហ្រម លំផាត់ បានទទួល មរណភាពក្នងុ អាយុ ៤៩ ឆ្នា ំ ។ សហ ការី

១ គ្រាប់ពី Giroud នាទី៤៥+៣ 
ជួយតោខៀវ រឹតត្រាកៀកនឹងអឺរុ៉ប 

ក្រុង ឡុង ដ៍ : លោក Frank 
Lampard  បញ្ជាក់ ថា កៃុម-  
Chelsea  កំពុង បៃងឹបៃង ដោយ 
កា្លាហាន ដើមៃបី   ដណ្ដើម កៅ អី ១ 
សមៃប់  កៃបខ័ណ្ឌ Champi-
ons League រដវូ កាល កៃយ 
ហើយ បំណងនោះ ក៏ ទំនង ជា 
ជិត សមៃច  ដៃរ កៃយ ១ គៃប់ 
របស់  កីឡាករ   Olivier Giroud 
ជយួ ឲៃយ កៃមុ មាន ជយ័ ជម្នះ ១-០  
លើ Norwich  កៃុម ដៃល តៃូវ 
ធ្លាក់ពី លីក កំពូល នៃះ មុន គៃ ។ 

ជោគ ជ័យ ក្នុង ការ បៃកួត  នៅ 
កីឡដា្ឋាន Stamford Bridge 
នៃះ ធ្វើ ឲៃយ កៃុម លៃខ ៣ Chel-
sea ឃ្លាត ៤ពិន្ទុ ពី កៃុម កំពុង 
តាម ពី កៃយ យា៉ាង កៀក គឺកៃុម 
Leicester និង Manchester 
United តៃ ទាងំ  ២កៃមុ  សល ់១ 
ការបៃកួត ក្នុង ដៃ ។

តៃ  លោក Lampard ដឹង 
ចៃបាស់ ថា នៅ មាន ការ ងរ ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ទៀត សមៃប់ ការ បៃកួត ២ លើក 
ចុងកៃយ ដោយ  តៃូវ  ធ្វើ ដំណើរ  
ទៅ ជួប កៃមុ ជើង ឯក  Liverpool 
និងតៃវូ តៃៀម ទទួល  កៃមុលៃខ៦ 
Wolverhampton។

គៃូបង្វឹករូបនៃះ  បន្តថា ៖ « ខ្ញុំ 

ចង់ ឲៃយ បៃសើរ ជាង នៃះ ទៀត តៃ 
រឿង ហ្នឹង ខ្ញុំ អាច ចាំ បាន ។ ទី- 
កន្លៃងដៃល យើង ឈរ ជាមយួ គ្នា 
នងិ ទតីាងំ របស ់យើង ក្នងុ តារាង 
ការ ដណ្ដើម បាន ៣ ពិន្ទុ គឺ ជា អ្វី 
គៃប់ យា៉ាង ។ បៃសិន បើ យើង ពិត 
ជា ចង់ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្ពាះ ទៅ មុខ 
នោះ វា អាច នឹង បៃសើរ ឡើងជា- 
មិន   ខាន។ វា មិន  ងយ សៃួលទៃ 
ពៃះ ជាធម្មតា វាតៃង តៃ មាន 
អារម្មណ៍  កង្វល់ ជាមិន ខាន » ។

មនុហ្នងឹ អ្នក ចាត ់ការ វយ័  ៤២ 
ឆ្នាំ មិន សបៃបាយ ចិត្ត នឹង  តំបន់ 
បៃយុទ្ធ   កៃយ ពីចាញ់ យា៉ាង- 
អាមា៉ាស់ ចំពោះ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
Sheffield United ៣-០ 
កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ធ្វើ ឲៃយ ឱកាស 
បញ្ចប់ ក្នុង ចំណម កៃុម កំពូល 
ទាងំ ៤ (Top4) រប ស ់កៃមុស្ថតិ 
ក្នុង ភាព  សៃពៃច  សៃពិល ។

កៃយ បញ្ចប់ សបា្ដាហ៍ ទី  ៣៦ 
នៃះ  កៃុម  Chelsea មាន ៦៣ 
ពិន្ទុ ឈរ ទី ៣ ក្នុង តារាង  Pre-
mier League អងគ់្លៃស ខណៈ 
កៃមុ កំពុង បៃជៃង  កៅ អ ីCham-
pions League គឺ  Leicester 
នងិ Man United មាន  ៥៩ ពនិ្ទ ុ
ដូច គ្នា ៕ AFP/VN



ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នំពេញ  : គូស្នេហ៍តារា  ដេល  ធ្វើឲេយអ្នក គាំទេ 
អន្ទះសាចង់ ឃើញ  កេបផ្ទឹម តារាចមេៀង ពូកេ 
កេបាច់រាំ កញ្ញា ទេព បូពេឹកេស និង កំពូល បេះដូង 
រាង ខ្ពស់សេឡះ ម្ចាស់បទ  «រាំញីកេងជើង» 
លោក ជី-ដេវីដ បាន  បំផុស  ការ សងេស័យ ជា ថ្មី ពី 
កាលបរិច្ឆេទ ចូលរោង ជ័យ របស់ អ្នកទាំង ២។

ភ្ជាប់ជាមួយ រូបថត កៀក កើយ ផ្អេមល្ហេមជា- 
ចេើនសន្លឹក មនទាំង កាយ វិការ ឱបថើប ប៉ះ 
បបូរមត់ យ៉ាងស្អិត  នៅ ទឹកដី ទេសចរណ៍ 
ធម្មជាត ិខេត្ត មណ្ឌលគរិ ីតារាចមេៀង លោក ងនួ 
ចាន់ដេវីត ហៅ ជី-ដេវីដ បាន ភ្ជាប់ នឹង សំណេរ  
ឲេយ តមេុយ ថា៖ «ផ្ញើ សេចក្ដី នឹក រឭក និង សេចក្ដី 
សេឡាញ់ នៅ មណ្ឌលគិរី សាង អនុសេសាវរីយ៍ 
មុនពេល ឃ្លាត ពី ពាកេយ ថា សងេសារ»។

ទោះជា សកម្មភព នេបនតិេយ  រវាង តារា ចមេៀង 
សេី និយម លេង ខ្លួន ប្លេកៗ  កញ្ញា ទេព បូពេឹកេស 
និង  ម្ចាស់ ស្នេហ៍ខ្ពស់ សេឡះ លោក ជី-ដេវីដ 
បាន  កា្លាយជា រឿង ធម្មតា ប៉ុន្តេ សំណេរ សារ ថា 
«មុន ឃ្លាត ពី ពាកេយថាសងេសារ» បាន  ធ្វើឲេយ អ្នក- 
គាំទេ គូស្នេហ៍ នេះ លើក ឡើង ថា ចំណង ស្នេហ៍ 
របស់ តារា លេបីវ័យ ក្មេង ទាំង ២ 
ដួង បាន ឈាន ដល់ ចំ ណុច 
កាន ់តេ រងឹ ម ំនងិ អាច រលំេច ជា 
ពធិផីេសារភ្ជាប ់ចណំង ស្នេហ ៍ជា ផ្លវូ ការ 
កេម រូបភព ណាមួយ ពុំ ខាន។

នៅពី កេម  ការ បង្ហោះ រូប-
ថត និង សំណេរ  របស់ ជី-
ដេវីដ បេិយមិត្ត ជា ចេើន 
បាន  ចូល បញ្ចេញ មតិ 
ដោយ ខ្លះ បាន សរសេរ ថា 
«អបអរសាទរ idols 
ទាំង ពីរ» ខ្លះទៀត  លើក 
ចណំោទសរួ  ថា «បើ ពកួ- 
បង ទាំងពីរ លា ពី ពាកេយ 
ថា  សងេសារ មនតេ ពួក- 
បង ភ្ជាប់ពាកេយ ឬ 
រៀបការ»។

យ៉ាងណាក្ដី  ជុំវិញ  
ចម្ងល់  ថា តើ គូស្នេហ៍  
ចមេៀង  កញ្ញា ទេព បូពេឹកេស 
និង លោក ជី-ដេវីដ នឹង 
ដឹកដេ  គា្នា ដល់ វេលា មង្គល 
ឆាប់ៗឬ យ៉ាងណានោះ ពុំ 
មនការ បកសេយ ពី 
ភគី ម្ខាង ណា ឡើយ។

គរួ រឭំក ផង ដេរ ថា កេ 
ពី ភសា បេើពាកេយ ហៅ គា្នា 
ថា «បង និង អូន» 
ពេញៗ មត់ បេៀប ដូច ប្តី 
បេពន្ធ រៀបការ ថ្មីថ្មោង 
ទៅ ហើយនោះ  តារា - 

ចមេៀង សេីកំពុង លេបី វីដេអូ  ញ៉ាំ អាហារ ធ្វើឲេយ 
ទសេសនិកជន ឃើញហើយ កូរពោះ នោះ ក៏ បាន 
បោះទុន  ១៤មុឺន ដុលា្លារ ជាមួយ ម្ចាស់ស្នេហ៍  
ជី-ដេវីដ លើ ជំនួញ គេឿង សម្អាង កាលពី ឆា្នាំ 
២០១៨ ផង ដេរ។ ចំណង ស្នេហ៍ របស់ពួកគេ 
រឹ ត  តេ  ធ្វើឲេយមហាជន ជឿថា  នងឹ ឈាន ដល ់ថ្ងេ 

រៀបការ ឆាប់ៗ ខណៈសេីសេស់ 
ទេព បូ ពេឹកេស និងលោក ជី-

ដេវីដ ក៏ បាន ថត រូប Pre-Wed-
ding នៅ ដេន កោះម៉ាល់ឌីវ កាល ពី  
ខេ មីនា ឆា្នាំ២០១៩ រួច មក ហើយ។

កាលណោះ តារាចមេៀង  ទេព 
បូពេឹកេស  បាន បេប់  ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា៖ 
«គេន ់តេ ជា គមេង ថត ទុក  ខណៈ 

ពួក យើង ជិត ទៅ ដើរលេង 
កេ បេទេស គឺ បេទេស 
ម៉ាឌវី  ដេល  តេវូ សមេក 
ដើរ  លេង  នៅ ទ ីនោះ ៣- 
៤ ថ្ងេ។ គិត ថា  ឆ្លៀត 
ពេល  ទៅ ដើរលេង ក៏ 
ថតរូប ឬ វីដេអូ ដើមេបី 
សនេសំទុក Pre-Wed-
ding តេ ម្តង  ទៅ  ពេះ 

ថា ជា វេលា ល្អ ហើយ ក៏ 
កមេ នឹង បាន ទៅ ទៀត » ។

 កាលណោះ នាង ក៏ បាន 
បញ្ជាក់  ថា ៖ « កេយ ពី 
ពួកយើង បាន សេឡាញ់ 
គា្នា នា រយៈ ពេល  ប៉នុា្មោន ឆា្នា ំ
នេះ មន ចាស់ទុំ ដឹង ឮ  
ទាំង សង ខាង  ហើយ 
ឈាន មក កា្លាយជា គូ- 
សងេសារ យល់ ចិត្ត គា្នា មក 
យើង សុខ ចិត្ត  រកេសា នៅ 
តេឹម ជា គូ ស្នេហ៍ សិន គឺ 
មិន ទាន់ ចង់ រហ័ស ទៅ 
រៀបការ នោះ ទេ »៕

រូបថត និង សារ ដេល  ជី-ដេវីដ បង្ហោះ ក្នុងបណ្ដាញ 
សង្គម កាលពី ថ្មីៗ កន្លង ទៅនេះ។ រូបថត អីុនសា្តាកេម

ទេព បូពេកឹេស ផ្អេមល្ហេមខ្លាងំនឹង  
ជី-ដេវីដ   មុនឃ្លាត ពីពាកេយថា សងេសារ
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លោក ឆយ វីរ៉ា (សា្តា)ំ ពេល បេកួត កីឡាអុកចតេង្គ  ជើងឯក ថ្នាក់ជាតិ កាលពី ឆ្នា ំ២០១៨  ។ រូបថត ឈន ណន

អុក ចតេង្គ  តេៀម បេមូលផ្តុំ  តេ  
ការងារ ធំ នៅ មិនទាន់ បាន ធ្វើ 
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  សហព័ន្ធ កីឡាអុក- 
ចតេង្គ កម្ពជុា បាន តេៀម សមស - 
ភពកីឡាករ   និង គេ ូបង្វកឹ សមេប់  
ចូល រួម បេមូល ផ្តុជំា កេមុជមេើស- 
ជាតិ ជាមួយ មជេឈ មណ្ឌល ជាតិ 
ហ្វកឹ ហ្វនឺ កីឡា  រួច រាល់ ហើយ បុ៉ន្តេ 
ការងារដ៏ ធំ និងចំា បាច់បំផុត ជំុ- 
វិញ ការ  ដាក់ កីឡាអុក ចូល ទៅ 
ក្នងុការ បេកួត សីុហ្គេម ឆា្នា ំ២០២៣ 
នៅ កម្ពជុា នោះ គឺ សហព័ន្ធ កីឡា 
អុក ចតេង្គ កម្ពជុា នៅមិនទាន់បាន 
ធ្វើនៅ ឡើយទេ។

 តាម ការ បេកាស  កាលពី ពេល 
ថ្មីៗ នេះបាន ឲេយ ដឹងថា  មជេឈ មណ្ឌល- 
ជាតិ ហ្វកឹ ហ្វនឺ កីឡា  នឹង បើក ទទួល 
ការ បេ មូល ផ្តុ ំ កេមុ ជមេើសជាតិ  
នៅ ថ្ងេ ទី ១៧ កកដា្កា  ឆា្នា ំ២០២០។ 
ជា មួយ គា្នា នេះ សហព័ន្ធ កីឡាអុក- 
ចតេង្គ កម្ពុជា បាន ជេើស រីស 
កីឡាករឆ្នើម ជើង ចាស់ ចំនួន 
៦នាក់ និង គេ ូបង្វកឹចំនួន  ២នាក់ 
សមេប់  ចូល រួម ការ បេកួតបេមូល-
ផ្តុ ំនេះ ទៅ តាម ការ ណេ នំា របស់ 
កេសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា។

ចំពោះ  សមស ភព កីឡាករ  
ជើងចាស់ ទំាង ៦ នាក់ ដេល តេវូ 
បាន ជេើស រីស ជា ជមេើសជាតិ 
នៅ ឆា្នា ំ២០២០នេះ រួមមន   លោក  
ម៉េង  សេរី សមេបត្តិ, លោក  បុ៉ន  
មលីកា,  លោក យ៉ាន  សុខ លាង,   
លោក  ទេស  សារា៉ាវ,ី   លោក  ឆយ  
វីរា៉ា  និង លោក  បិ៊ន  គា សេង ។ 
ចំណេក គេបូង្វកឹ មន  លោក  គេចួ  
ចនា្ថា រិទ្ធ   និង លោក  ហូ៊យ  សីុណា  

ហើយ អ្នក ទំាង នេះ  សុទ្ធ សឹង មន 
បទ ពិសោធ លេង ល្អ  និង មន 
សា្នា ដេ កន្លង មក ។ 

យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ចំពោះ បេស- 
កកម្មដ៏ ធំ គឺ ការ បញ្ជនូ គេ ូបង្វកឹ 
ទៅបងា្ហោត់បងា្ហោញពី ចេបាប់ និង 
លក្ខន្តកិៈបេកួតផេសេងៗ ទៅ ដល់ 
បណា្តាបេទេស ដេល បាន គំា ទេ 
ឲេយ មន ការ ដាក់ កីឡាអុក ចតេង្គ 
ចូល ទៅ  ក្នងុការ បេកួត សីុហ្គេម 
លើក ទី ៣២ ឆា្នាំ ២០២៣ នៅ 
បេទេស កម្ពជុា នោះ នៅ មិន ទាន់ 
បាន ធ្វើនៅ ឡើយ ទេ។

 លោក  គេចួ  ចនា្ថា រិទ្ធ  គេ ូបង្វកឹ 
ជមេើស ជាតិ កីឡា អុកចតេង្គ 
កម្ពជុា  បាន បេប់  ថា ៖« កីឡា បេពេ- 
ណី ជាតិ ខ្មេរ យើង មួយ នេះ  មន 
សកា្ដានុពល ខា្លាងំ ណាស់  និង ពេញ- 
និយម សមេប់ មហា ជន ធម្មតា  
រហូត ថា្នាក់ ដឹក នំា ធំៗ និយម លេង។  
បន្ថេម ពី លើនេះ  តាម ផេន ការ 
របស់ គណៈ កម្មោ ធិការ ជាតិ អូឡំា- 
ពិក កម្ពុជា (NOCC)  ក៏ ដូច 
សហព័ន្ធ គឺ  តេៀម ផេន ការ ចេញ 
ទៅ ទំនាក់ ទំនង បណ្ត៉ាះ បណា្តាល 
ឲេយ បេទេស ជា ដេ គូ  ក្នុង តំបន់ 
អាសា៊ាន  ចេះ លេង  និង នំា មក 
បេ កួត  ក្នងុ ពេតឹ្តកិារណ៍ សីុ ហ្គេម  
ឆា្នា ំ២០២៣ »។

 លោក  គេចួ  ចនា្ថា រិទ្ធ បាន  បេប់ 
បន្ថេម ថា  ៖ «កម្ពជុា តេៀម បញ្ជនូ 
គេ ូ ឲេយ ចេញ ទៅ បងា្ហោត់ ដល់ បណា្តា 
បេទេស ជិតខាង ពី របៀប លេង  
បទបញ្ជា នេ ការ បេកួត  ការ កំណត់  
របៀប ចាញ់  ឈ្នះ  និង ពេល វេលា 
បេកួត ជា ដើម  បុ៉ន្តេ គមេង ផេន- 

ការដ៏សំខាន់នេះ តេវូបាន ខក ខាន  
ដោយសារ បញ្ហោ ការរីករាល ដាល 
ជំងឺកូវីដ ១៩» ។  

ចំណេក លោក  សុខ  សំបូរ  អនុ- 
បេ ធាន សហព័ន្ធ កីឡា អុក ចតេង្គ 
កម្ពជុា   បាន បេប់  ថា  តាម រយៈ 
សហព័ន្ធ  និង  NOCC  គិត មក 
ដល់ ពេល នេះ  យើង បាន ទំនាក់- 
ទំនង  បេទេស ក្នងុ តំបន់ អាសា៊ាន   
បាន  ៤ ទៅ  ៥បេទេស ហើយ  ដេល 
បាន គំាទេ កម្ពុជា  ក្នុង ការ ដាក់ 
បេភេទ កីឡា អុក ចតេង្គ  នៅ សីុ ហ្គេ ម  
ឆា្នា ំ២០២៣   ហើយដោយ សារ តេ 
មនការ គំាទេ បេប នេះ   កម្ពជុា តេវូ- 
តេ រៀបចំ ឲេយ បាន ឆាប់  នូវ បទ បញ្ជា  
បច្ចេក ទេស នេ ការ បេកួត និង 
បញ្ជនូ គេ ូទៅ បងា្ហោត ់ដល ់បេទេស  
ដេល គំាទេ ទំាង នោះ »។  

លោក  វា៉ាត់  ចំរីន  អគ្គ លេខា - 
ធិការ របស់ CAMSOC និង  
NOCC  បានថ្លេង បេប់ ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍ 
ថា ៖« តាម ចេបាប់ កីឡា ការ បេ កួត 
ក្នងុ អាសា៊ាន គឺ   ម្ចាស់ ផ្ទះ  អាច ដាក់ 
បេ ភេទ កីឡា ចូល ទៅ ក្នងុការ បេ- 
កួត  បាន  លុះ តេ មន បេតិភូ កីឡា 
ចូល លេង យ៉ាង តិច  ៤ បេ ទេស  
ហេតុ នេះ បនា្ទាប់ ពី ជំងឺកូ វីដ ១៩ 
សា្ងាត់  យើង នឹង ជំរុញ  ឲេយ បាន លឿន 
ជាង នេះ  ហើយ  ខ្ញុ ំមន ជំនឿ ចិត្ត 
ថា  បេភេទ កីឡាអុក នេះ  កម្ពជុា 
នឹង បេជេង បាន មេដាយ  ជូន ជាតិ  
ដូច្នេះ សាមី សហ ព័ន្ធ  តេវូ តេ ធ្វើ 
ការងារ ខាង លើ នេះ  ឲេយ បាន ឆាប់- 
រហ័ស ជាទី បំផុត  ខណៈ ដេល 
CAMSOC  រង់ ចំា គំា ទេ  និង លើក 
ទឹក ចិត្ត» ៕
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