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ករណីផ្ទះុឆេះផ្ទះលក់ហ្គាសស្លាប់៤នាក់
រងរបួស៥នាក់បណ្ដាលមកពីការយកធុងឧស្មន័អុី្រដូហេសេន៊មកផេសារភ្ជតិ

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំៃញៈ ការ យក ធុង ឧស្មន័ អុី្រដូហ្ស៊្ន 
ចាស់ៗ  ដ្ល ល្ច ធ្លាយ  មក ផ្សារភ្ជិត 
ឡើង វិញ គឺ ជា ដើម ហ្តុ ដ្ល ធ្វើ ឲ្យ 
ផ្ទះុ ឆ្ះ យ៉ាង  សន្ធោសន្ធោ ផ្ទះ លក់ ហ្គា ស 
១កន្លង្ ស្ថតិ នតាម បណ្ដោយ  ផ្លវូ  

ល្ ខ ៦៣ ក្នងុ សង្កាត់ បឹង រំាង ខណ្ឌ- 
ដូនព្ញ កាលពី ល្ងាច ថ្ង្ ទី ១៨ ខ្ 
កក្កដា ឆ្នា ំ២០២០ ដល្ បាន បណ្ដោល 
ឲ្យ  មនុស្ស ចំនួន ៤ នាក់  ស្លាប់ និង៥ 
នាក់ ទៀត បាន រង របួស។ 

លោក ព្ ំយន៉ បធ្ន ការយិ  លយ័ 
បង្កា រ នងិ ពន្លត ់អគ្គភិយ័ រាជ ធន ីភ្ន ំព ្ញ  

បាន ប្ប់ ភ្នំ ព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ពីម្សិល មិញ ថា 
ជនរងគ្ះ ៤ នាក់  ដ្ល បាន ស្លាប់ 
ក្នុង គ្ះ អគ្គិភ័យ ដ៏អាក្ក់ ន្ះ រួម- 
មាន កម្មករ  ២ នាក់  មា្នាក់ ឈ្មោះ ម៉ា 
សីុណត អាយុ ២២ឆ្នា ំ,មុន មករា អា យុ 
១៨ ឆ្នា ំខណៈ ២ នាក់ ទៀត  ជា កូ ន បុ្ ស 
ស្ី របស់ មា្ចាស់ ផ្ទះលក់ ហ្គាសត្ម្ដង 

ក្នងុ នះ កូន បុ្ស ច្បង ឈ្មោះឡំា ស្ ង -  
ហវ អាយុ ២៧ ឆ្នា ំ និង កូន សី្ ពៅ  ឈ្មោះ 
ឡាំ គីម ឡាង អាយុ ៨ ឆ្នាំ។

ចំណ្ក ៥ នាក់  ដ្ល រង របួ ស ធ្ងន់  និង 
ស្ល  នក្នុង ហ្តុ ការណ៍ ភ្លើង ឆ្ះ 
ន្ះ គឺសុទ្ធ សឹង ជាសមា ជិក កុ្ម គួ្ ស រ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ និងសច់ ញាតិ...តទៅទំព័រ ៤

មនុសេសជាង២០មុឺននាក់ស្ថតិក្នងុស្ថានភាពមិនបេកដ-
បេជាកេយជាប់នៅសមុទេជាចេើនខេដោយសរវីរុស

កៃុង ម៉ានីលៈ  កម្មករ នាវា ឥណ្ឌា  
ឈ្មោះ Tejasvi Duseja  អស ់សងឃ្មឹ 
ក្នុង ការ វិល ត្ឡប់ ទៅ ស្ុក កំណើត       
វិ ញ  ក្យ ពីជាប់ ត្ល តោល ន ឆ្្នរ- 
សមុទ្ ជា ច្ើន ខ្  ហើយ ដោយ សរ 

ការ បិទ ព្ំដ្ន  និង ប្ទ្ស  ដ្ល  
បណ្ដោល ឲ្យ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ តាម នាវា 
ជាង ២០ មឺុន នាក់  ស្ថិត ន ក្នុង ស្ថាន - 
ភាព  មិន ប្កដ ប្ជា ។ 

ចាប់ ពី វិស្វករ ន...តទៅទំព័រ ១១

SMEsចំនួន២គេងចូលCSXនៅក្នងុឆ្នាំនេះ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ គណៈ កម្មការ មូល បត្- 
កម្ពុជា (SECC) បាន ឲ្យ ដឹង ថា  នឹង 
មាន សហគ្ស ធុន តូច  និង មធ្យម 
(SMEs) ចនំនួ ២មក ព ីវសិយ័ សណំង ់

និង ភតិ សន្យា  គ្ង នឹង ធ្វើ ការ បោះ- 
ផ្សាយ មូល បត្ កម្មសិទ្ធិ លើ ផ្សារ កំ- 
ណើន ន ផស្ារ មលូ បត ្កម្ពជុា(CSX) 
នា ចុង ឆ្នាំ ២០២០ ន្ះ។

លោក សុខ ដារា៉ា អគ្គ នាយក រង  
SECC បាន បប្ ់ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ី

ចុង សបា្តាហ៍ មុន ថា SECC ចាប់ ផ្តើម 
អនវុត្ត គមង្ ឧត្តមភាព (Excellent 
Program) លើក ទ១ី  ក្នងុ    ឆ្នា២ំ០ ១៨ 
ក្នុង ការ  ជួយ លើក ស្ទួយ សមត្ថ ភាព 
SMEs ដើម្ប ីឲ្យ ពួក គ្ អាច មាន ការ- 
ត្ៀម ខ្លួន រួច រាល់ ...ត ទៅ ទំព័រ ៨

ក្មៃងបៃសុ ម្នាក់ដើរកាត់មុខ ផ្ទះ លក់ហ្គាសដៃល ផ្ទះុឆៃះ បណ្ដាលឲៃយ មនុសៃសស្លាប់៤នាក់ និង រងរបួស ៥នាក់ ស្ថតិក្នងុ សង្កាត់បឹងរំាង រាជធានីភ្នពំៃញ  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ   ។ រូប ជីវ័ន

លោកកឹមសុខាចាប់ផ្តើម
ចេញដំណើរទៅតាមខេត្ត
ស្វេងយល់ពីផលប៉ះពាល់
នេជំងឺកូវីដនិងទេសចរណ៍

នៀម ឆៃង

 ភ្នពំៃញៈ អតីត ប្ធន អតីត គណបក្ស- 
សង្គ្ះ ជាត ិ លោក កឹម សុខា  ក្យ 
ស្ងប់ស្ងាត់ រយៈព្ល វ្ង នះ  កាល ពី 
ពល្ ថ្មីៗ  ន្ះ ចាប ់ផ្ដើម ធ្វើ ដណំើរ ទៅ តាម- 
ខ្ត្ត មួយ ចំនួន ដើម្បី គោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ 
ចពំោះ អ្នក ស្នហ្ ជាត ិ នងិ ស្វង្ យល ់ព ី
ផល ប៉ះពាល់ ដោយ ជំងឺ កូវីដ១៩ លើ 
កសិករ  និង វិស័យ ទ្សចរណ៍  ប៉ុន្ត្ 
លោក មនិ បានធ្វើ សកម្មភាព នយោបាយ 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ បម្ម ពីតុលការ ទ្។ 
ន្ះ បើ យោង តាម ការ អះអាង របស់ ម្- 
ធវី របស់ លោក។

អតតី បធ្ន អតតី គណបកស្ សង្គ្ះ- 
ជាត ិ ដល្តូ្វ បាន តលុការ កពំលូ រ ំលយ   
កាលពី ឆ្នាំ២០១៧  លោក កឹម សុខា  
រយៈព្ល ចុង ក្យ ន្ះ បានបង្ហាញ 
វត្តមាន នទី សធរណៈ មួយចំនួន  
បនា្ទាប ់ ព ីលោក  បន្តភាព ស្ងប ់ស្ងាត ់ជា យរូ 
មក ហើយ  ក្យពីតុលការ បាន- 
អនុញ្ញាត ឲ្យ លោក ដើរ ហើរ ក្នុង ប្ទ្ស 
កម្ពុជា តាំង ពី ថ្ង្ ទី១០ វិច្ឆិកា ២០១៩។

លោក  ចាន់ ច្ង  ម្ធវី មួយ រូប របស់ 
លោក  កឹម សុខា   ថ្ល្ង ពី ម្សិល មិញថា  
លោក  កមឹ សខុា  បាន ធ្វើ ដណំើរ ទៅ ខត្្ត 
កំពង់ ចាម និង ត្បូងឃ្មុំ  កាល ពី ថ្ង្ ទី ៦ 
កក្កដា  ដើម្បី ស្វ្ងយល់ពី កសិផល  និង  
ជីវភាព កសិករក្នុង ...តទៅទំព័រ ៦

វង ណយ  ប្រកាសលាឈប់ពីអាជីព  
ប្រដាល់ ហើយទៅ ចាប់មុខរបររក- 
សុី ជាអ្នកលក់ងៀតក្របី និង កន្ធា យ-    
អប់ (ចំហុយ)...ទំព័រ ១៥

កីឡា
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អាជ្ញាធរស្រកុឆ្របបង្ក្របនិង
រឹបអូសបានឈើជិត១០ម្រត៉្រគុប

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រវជ្រវរកមុខសញ្ញាលួច
ដំាកញ្ឆាជង៥ពាន់ដើមនៅខ្រត្តពោធិ៍សាត់

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 ព្រះ វហិារ:   អាជ្ញា ធរ មលូ ដា្ឋាន 
បាន បង្កៃប  នងិ របឹអសូ ឈើ ជ ិត 
១០ ម៉ៃតៃ គុប ដៃល តៃូវ បាន 
លាក់ ទុក នៅ ទី កន្លៃង ដោយ- 
ឡៃក ពី គ្នា នៅ ក្នុង ឃុំ ចំ នួន ២  
ក្នងុ សៃកុ ឆៃប  ខណៈ សមត្ថ កចិ្ច 
កំពុង តាមដានសៃវជៃវ រក 
អត្ត សញ្ញាណ ជន ល្មើស  ដៃល 
បាន គៃច ខ្លួន ពី ទី តាំង ឈើ ទាំង 
២កន្លៃង នោះ ។ 

 លោក   សុខ   សាន្ត តា រ៉ា  អភិ- 
បាល សៃុក ឆៃប បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសលិ មញិ ថា សមត្ថ កចិ្ច ជ ំនាញ 
សៃុក ឆៃប  កំពុង ធ្វើ ការ សៃវ- 
ជៃវ រក ជ ន សងៃស័យ ដៃល បាន 
បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស ជុវំញិ ការ លចួ- 
លាក់ ឈើ  និង បើក រោង កៃច្នៃ 
ឈើ ដោយ គ្មាន ចៃបាប់ អនុ ញ្ញាត។   
ជក់ ស្តៃង នៅ   ថ្ងៃទី ១៦   ខៃ 
កក្កដា នៃះ  សមត្ថ កិច្ច  បាន ចុះ 
បង្កៃប នងិ របឹ អសូ ឈើ ជង   ៣   
ម៉ៃតៃ គុប   ដៃល ជ ឈើ សន្និ ធិ 
ដៃល គ្មា  ន លិខិត អនុ ញ្ញាត តៃមឹ-  
តៃូវ តាម ចៃបាប់   ហើយ ឈ្មួញ 
លាក់ ទុក នៅ កៃយ ភូមិ ឆៃប- 
លិច  ឃំុ ឆៃប មួយ  សៃកុ ឆៃប   ខៃ ត្ត 
ពៃះ វិ ហា រ ។ នៅ ថ្ងៃទី ១៧   ខៃ 
កក្កដា  អាជ្ញា ធរ បាន ចុះ បង្កៃប   
និង ដក ហូត ឈើ ជង  ៥ម៉ៃតៃ- 
គបុ ទៀត   ដៃល ឈ្មញួ លាក ់ទកុ 
ក្នុង ពៃ ស្ថិត នៅ  ភូមិ ពោធិ៍ទាប   
ឃុំ ម្លូ ពៃ មួយ  សៃុក ឆៃប   ខៃត្ត 
ពៃះ វិហារ ។  ដូច្នៃះ ឈើ បៃភៃទ 
លៃខ  ២ នៃះ មាន ចំនួន សរុប 
ជិត   ១០ ម៉ៃតៃ គុប   ដោយ វត្ថុ- 

តាង ទាំង អស់   តៃូវ បាន បៃ គល់ 
ជូន មន្តៃី ជំនាញ រដ្ឋ បាល ពៃ- 
ឈើ ខៃ ត្ត ពៃះ វិ ហា រ ចាត់ ចៃង 
តាម ចៃបាប់ ។ 

 លោក  សាន្ត តា រ៉ា   បញ្ជាក់ 
ថា៖ « យើង កំពុង សៃវ ជៃវ រក 
ជន ល្មើស   តៃ រហូត មក ដល់ 
ពៃល នៃះ   ខ្ញុំ មិន ទាន់ ទទួល  
ដំ ណឹង អ្វី ពី មន្តៃី ជំនាញ យើង 
បន្ថៃម ទៀត ទៃ។   ករណី នៃះ  គឺ 
មនិ មៃន ឈ្មញួ នៅ ក្នងុ សៃកុ នៃះ 
អ្នក បៃពៃឹត្ត ទៃ  គឺ អាច ជ អ្នក 
ដៃល ច ំណាក សៃកុ ផៃសៃ ង   ពៃះ 
ខ្ញុំ បាន សាក សួរ អ្នក ភូមិ យើង 
ខ្លះ ដៃរ  គត់ ឆ្លើយ ថា  ម្ដុំ យើង 
ហ្នងឹ អត ់មាន អ្នក ជញួ ដរូ ឈើ ទៃ  
អ៊ី ចឹង មាន តៃ អ្នក កៃ មក  បៃ- 
ពៃឹត្ត បទ ល្មើស ហ្នឹង »  ។ 

  លោក   នួន   សុខុម   នាយ- 
ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត ពៃះ- 
វិហារ ពី មៃសិល មិញ មិន ទាន់ អាច 
ស្វៃង រក បៃភព ទាក់ ទង សុំ ការ- 
បញ្ជាក់ ជំុវិញ ករណី នៃះ បាន ទៃ ។ 

 លោក   ពឹង   ទៃី ដា  បៃ ធាន 
មន្ទីរ កសិ កម្ម   រុកា្ខា បៃ មាញ់  និង 
នៃ សាទ ខៃត្ត ពៃះ វិហារ ពី មៃសិល- 
មិញ បាន បដិ សៃធ ការ ធ្វើ អតា្ថា- 
ធបិៃបាយ ជុវំញិ ករណ ីនៃះ   ដោយ 
លោក  បាន ទទួល ទូរ ស័ព្ទ   ប៉ុ ន្ដៃ 
ចុច ផ្ដាច់ ទូរ ស័ព្ទ វិញ ។   

លោក   ឈួន   មា៉ារ ឌី  អធិ ការ- 
នគរ បាល សៃកុ ឆៃប បាន ថ្លៃង ព ី
មៃសិល មិញ ថា សមត្ថ កិច្ច លោក 
មនិ បាន ចលូ រមួ ក្នងុ បៃត ិបត្ត ិការ 
នៃះ ទៃ  ប៉ុន្ដៃ លោក គៃន់ តៃ 
ទទួល ព័ត៌ មាន តាម បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ប៉ុណ្ណោះ៕  

សុទ្ធ គឹម សឿន

ពោធិ៍សាត់: មន្តៃ ីជំនាញ ខៃត្ត- 
ពោធិ៍ សាត់ កំពុង សៃវ ជៃវ រក 
ជន ល្មើស ដៃល បាន លចួ ដា ំដើម 
កញ្ឆា ខុស ចៃបាប់ នៅ ភូ មិ ដី កៃហម 
ឃុ ំអន្លង ់រប  សៃកុ វាល វៃង ខៃត្ត 
ពោធិ៍ សាត់ បនា្ទាប់ ពី បានរក ឃើញ 
តាមរយៈពលរដ្ឋ និង បា ន ដុត- 
បំផ្លាញ ដើម កញ្ឆា ចនំនួ ៥  ៥៣០ 
ដើម  នៅ នឹង កន្លៃង  ក្នងុ ពៃល ចុះ 
បង្កៃប ពី ថ្ងៃទី ១៨  កក្កដា ខណៈ 
ជន សងៃស័យ លួច ដាំលើ ផ្ទៃដី 
២ហិ កតា។

លោកធាង  ឡៃង  អធ ិការ នគរ- 
បាល សៃកុ វាល វៃង បាន បៃប ់ ព ី
មៃសលិ មញិ ថា  សមត្ថ កចិ្ច ជនំាញ 
បាន នងិ កពំងុ សៃវ ជៃវ រក  ជន- 
សងៃសយ័ដៃល បាន លចួ ដា ំកញ្ឆា 
ទាំង នៃះ   នៅ ជៃលង ភ្នំ អូរ ៧០  
ក្នុង ភូមិ ដី កៃហម ឃុំ អន្លង់ រប 
សៃកុ វាល វៃង។ ក្នងុ នោះ សមត្ថ- 
កចិ្ចក ៏បាន រក ឃើញ កញ្ឆា កៃៀម 
ជង ៣០ គឡី ូកៃម បន្ថៃ មទៀត 
នៅ ទីតាំង នោះ ផង ដៃរ ។

លោក បន្ត ថា  វត្ថុ តាង ដៃល 
បាន រក ឃើញ  រួម មាន  ដើម កញ្ឆា, 
កញ្ឆា កៃៀម,រោង(លក្ខណៈ តង់ 
សមៃប់ ជៃក)ចំនួន ៣ កន្លៃង 
នងិ សមា្ភារ មយួ ចនំ ួន  ដៃល បមៃើ 
ឲៃយ ការ ដំា កញ្ឆា ទំាង នៃះ។ លោក 
ថា  សមត្ថ កចិ្ច ដតុ បផំ្លាញ ចោល 
នៅ នឹង កន្លៃង តៃម្ដង ដោយ- 
សារ មិន អាច ដឹក ជញ្ជ ូន  ចៃញមក 
កៃ បាន  ពៃះឆ្ងាយ ពៃក  និង 

គ្មាន ផ្លវូ បើក រថ យន្ត ចូល ទៅ ដឹក- 
ជញ្ជូន ចៃញ ពី ក្នុង ពៃ បាន។

លោក  ធាង  ឡៃង   បញ្ជាក ់ថា៖ 
«ពៃល កមា្លាំង យើង ចុះទៅ ដល់ 
ទី តំាង នោះ គឺ  មា្ចាស់ ហ្នងឹ បាន រត់- 
គៃច ខ្លួន បាត់ អស់ ហើយ  ឥឡូវ 
យើ ង  កំពុង ពៃយា យាម កំណត់ អត្ត- 
សញ្ញាណ ជន សងៃស័យ  ពៃះ យើង 
មិន អាច អនុញ្ញាត ឲៃយ មាន ការ- 
ដាំដុះ  ដំណាំ បៃប នៃះ បាន ទៃ វា 
ខសុ ចៃបាប។់ យើង មនិ ចណំាយ 
ពៃល យូ រទៃ គឺ ជន សងៃស័យ នឹង 
ចាប់ ខ្លនួ បាន នា ពៃល ឆប់ៗ នៃះ  
ពៃះ យើង កំពុង មមា ញឹ ក  ក្នុង 
ការ សៃវ ជៃវ» ។

លោក បន្ថៃម ថា  បៃតិ បត្តិ ការ 
នៃះ  គោរព តាម បទ បញ្ជា លោក 
សារុន ចាន់ ធី ស្នង ការ នគ របាល- 
ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត ់ ដៃល បាន ចាត ់
ឲៃយ លោ ក ដឹក នំា កមា្លាងំ នគរ បាល 
សៃុក វាល វៃង  និង កមា្លាំង ប៉ុស្តិ៍ 

អន្លង ់រប  សហ ការ ជមយួ កង- 
រជ អាវ ុធ ហ ត្ថ សៃកុ សរបុ កមា្លាងំ 
ទាងំ អស ់៣៤ នាក ់បាន ចុះ ទៅ 
បង្កៃប ទីតំាង ដំា ដុះ រុក្ខ ជតិ កញ្ឆា 
ដោយ ខុស ចៃបាប់ នៃះ ។

លោក សុខ  ណាត  នាយ បុ៉ស្ដិ៍- 
នគរ បាលរ ដ្ឋ បាល ឃុំ អន្លង ់រប 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា   ក្នុង ភូមិ - 
សាស្តៃ នោះ  សមៃបូរ ភ្នំ  ផ្លូ វចូល 
លំបាក  ដៃល មាន ចមា្ងាយ ៣០ 
គីឡូ ម៉ៃតៃ ពី ផ្លូវ ជតិ លៃខ ៥៥  
ជ ហៃតុ ធ្វើឲៃយ សមត្ថ កិច្ច ចាប់ មុខ - 
សញ្ញា មិន បាន ។ មៃយា៉ា ង   ជន ល្មើស 
បាន ចិញ្ចមឹ សត្វ ឆ្កៃ នៅ ខ្ទម ចំាចមា្ការ   
ខណៈ សមត្ថ កចិ្ច ទៅ ជតិ ដលទ់-ី 
តំាង បៃពៃតឹ្ត  បទ ល្មើស  ឆ្កៃ ក៏ពៃសុ  
ធ្វើ ឲៃយ ជន ល្មើស អាចគៃច ខ្លួន ។

លោក បន្ត ថា  សមត្ថ កិច្ច មិន 
អាច បើករថ យន្ត ឬ គោ យន្ត ចូល 
ទៅ កាន់ តំបន់ ដំា ដំណំា កញ្ឆា នោះ 
បាន ទៃ ដោយ នាគំ្នា ដើរ ច មា្ងា យ  

ជង ៣០ គីឡូ ម៉ ៃតៃ  ឆ្លង កាត់ ពៃ 
និង មាន ទឹក ជៃះ ចៃើន កន្លៃង 
ហើយ តៃូវ ចំណាយ ពៃល ជិត៤ 
ម៉ាង  ទើប ទៅ ដល់ ទី នោះ ។ ទី- 
តំាង នោះ អំណយ ផល ល្អដល់ 
ដំណាំ កញ្ឆា  ពៃះ មាន ពៃធំៗ  
ហើយ អាច ដំា កញ្ឆា បន្ល ំនឹង ពៃ- 
ឈើ តចូ ៗ បាងំ ភ្នៃក សមត្ថ កចិ្ច។ 
ជ ពិសៃស ជន ល្មើស បាន យក 
ទឹក ជៃះ ទៅ សៃច  ដំណំា កញ្ឆា 
របស់ ខ្លួន យា៉ាង ងាយ សៃួល។ 

លោក  សុខ  ណាត  បញ្ជាក់ 
ថា៖  «រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ  
យើង កណំត ់អត្ត សញ្ញាណ ជន- 
ល្មើស បាន ខ្លះ ហើយ។  បើតាម 
ខ្ញុំ បាន សា កសួរ អ្នក ភូមិ  គឺ ជន- 
ល្មើស មាន សរុប ៤ នាក់ ក្នងុ នោះ 
មាន  ៣ នាក់ មកពី សៃុក គិរីវង់  
ខៃត្ត តាកៃវ  ហើយ មា្នាក់ ជ អ្នក- 
ភូមិ នៅ ទី នៃះ  ផ្ទាល់  ប៉ុន្ដៃ យា៉ាង- 
ណា ពួក គត់ បាន រត់ គៃច ខ្លួន 
បាត់ អស់ ហើយ។  យើង នៅ តៃ 
បន្ត សៃ វជៃវ បន្ត ទៀត» ។

លោក បន្ថៃម ថា មនុ ពៃល ចុះ 
ធ្វើ បៃត ិបត្តកិា រ នៃះ  អ្នកភមូ ិបាន 
រយ ការណ៍ មក សមត្ថ កិច្ច អំពី 
សកម្ម ភាព របស់ ជ ន ល្មើស ដៃល 
លួ ច លាក់ ដំា ដំណំា កញ្ឆា នៅ ក្នងុ  
ពៃ ជៃ  ខណៈ ពួកគត់ បាន បៃ- 
ទះ ឃើញ ពៃល ដើរ បោច វ ល្ល ិក្នងុ 
ភមូ ិសាស្តៃ នៃះ   ។ កៃយ ឃើញ 
ករ ណី នៃះ ពួកគ ត់ បាន បៃញាប់ 
មក រយ ការណ៍ បៃប់ ទៅ សមត្ថ- 
កិច្ច ដើមៃបី បង្កៃប  និង ចាត់ វិធាន- 
ការ តាម ចៃបាប់៕ 

ការបង្ក្របករណីលួចដំាកញ្ឆា  នៅស្រកុវាលវ្រង ពីថ្ង្រ១៨ កក្កដា។ រូបថត ប៉ូលិស
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 វ៉ន  ដា រ៉ា  

 ភ្នំ ពេញៈ   លោក  ឈួន  វន់  អគ្គ- 
នាយក ដឹក ជញ្ជូន ផ្លូវ គោក  នៃ កៃសួង 
សាធា រណការ  និង ដឹក ជញ្ជូន បាន ឲៃយ 
ដឹង កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  អន្តរ កៃសួង 
បាន បញ្ចប់ កិច្ច បៃជំុ ពិភាកៃសា លើ សៃច ក្ត ី
ពៃង បៃកាស ស្តីពី លក្ខ ខណ្ឌ នៃ ការ- 

ចៃញ បណ្ណបើកបរ សមៃប់ ជន មាន- 
ពិការ ភាព  នឹង  បញ្ជូន ទៅ ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
សមៃច ចុង កៃយ ដើមៃបី សមៃច 
បៃកាស ឱៃយ បៃើ បៃស់ ក្នងុ ពៃល ឆប់ៗ ។ 

 លោក  ឈនួ  វន ់ បាន ថ្លៃង ថា  កាល- 
ពី ថ្ងៃ សុកៃ  ទី១៧  ខៃ កក្កដា  មនៃ្ដ ីជនំាញ 
តំណាង  កៃសួង សាធា រ ណការ  និង 
ដឹក ជញ្ជូន  កៃ សួង សុខា ភិបាល  និង 

កៃសួង សង្គម កិច្ច អតី ត យុទ្ធ ជន  និ ង 
យុវ នីតិ សមៃបទា  បាន បញ្ចប់ កិច្ច បៃជុំ  
ពិភាកៃសា  និង បាន ឯក ភាព គ្នា ទាំង- 
សៃុង លើ សៃច ក្ដី បៃកាស ស្តីពី លក្ខ- 
ខណ្ឌ នៃ ការ ចៃញ បណ្ណបើកបរ សមៃប ់
ជន មាន ពិការ ភាព នៅ ក្នុង បៃ ទៃស ។

 លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖« យើង បាន ឯក- 
ភាព គ្នា ហើយ លើ សៃចក្ដ ីពៃង នៃះ  រចួ 
នឹង ដាក់ ជូន ថា្នាក់ ដឹក នាំ សមៃច ក្នុង 
ពៃល ឆប់ៗ នៃះ ។  ខ្ញុ ំមិន ទាន់អាច កណំត ់
ថា  នឹង ដាក់ សៃច ក្ដី ពៃង នៃះ ទៅ  ថា្នាក់ 
ដកឹ នា ំក្នងុ ពៃល ណា បាន ទៃ  ប៉នុ្តៃ គនឺៅ  
ក្នុង ពៃល ឆប់ ៗ  នៃះ ហើយ » ។   

  លោក  ឈនួ  វន ់ បាន ឲៃយ ដងឹ ទៀត ថា   
លក្ខ ខណ្ឌ នៃ ការ ចៃញ បណ្ណបើកបរ 
សមៃប់ ជន មាន ពិការ ភាព នៃះ  មិន 
មាន ភាព ខុស ប្លៃក គ្នា ពី បណ្ណបើកបរ 
ផៃសៃង ៗ ទៃ  គឺ ជន មាន ពិការ ភាព  ពៃល 
ចង់  ធ្វើ បណ្ណបើកបរ តៃូវ ភា្ជាប់ មក ជា- 
មួយ ឯក សា រ ពាក់ព័ន្ធ មាន  ដូច ជា អត្ត-  
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ ជា ដើម ។  

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«  យើង តៃូវ មើល 
ទៅ លើ កាយ សមៃបទា របស ់គត។់  មាន 
ន័យ ថា  តើ ជន មាន ពិការ ភាព ដៃល 

ចង់ ធ្វើ បណ្ណបើកបរ នោះ  តើ គត់ អាច 
បើក បរ យាន យន្ត បៃភៃទ ណា បាន ជា ដើម » ។   

 លោក  ថ្លៃង ថា  តាម សៃច ក្ដ ីពៃង នៃ 
បៃកាស នៃះ បញ្ជាក ់ដៃរ ថា  បើ ជន មាន 
ពិការ ភាព នោះ  អាច បើក យាន យន្ត 
បាន ធម្ម តា នោះ កៃ សួង  នឹង អនុ ញ្ញាត 
ឱៃយ ពួក គត់ បៃឡង យក បណ្ណបើកបរ 
ដូច បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃរ   មិន មានលក្ខ- 
ខ ណ្ឌ អ្វីចៃើន ទៃ  ។ 

 លោក  ឈួន  វន់  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
សៃច ក្តី ពៃង បៃកាស អន្តរ កៃសួង នៃះ  
មាន គោល បំណង លើក កម្ពស់ សិទ្ធិ 
ជន មាន ពិការ ភាព ដៃល  មាន សម ត្ថ- 
ភាព អាច បើក បរ យាន យន្ត នៅ ក្នុង  
ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ពុជា។  បៃ កាស 
នៃះ មាន គោល ដៅ កំណត់ លក្ខ ខណ្ឌ 
នៃ ការ  ចៃញ បណ្ណបើកបរ សមៃប់ ជន 
មាន ពិការ ភាព  ដៃល អនុ ញ្ញាត ឱៃយ បើក បរ 
បៃ ភៃទ យាន យន្ត សមៃប់ ជន មាន 
ពិការ ភាព  បើក បរ បាន និង ផ្នៃក នៃ 
យាន យន្ត ដៃល តៃូវ កៃ ច្នៃ ។ 

 លោក សៃី  លឹម  សុខ ជា  ទី បៃឹកៃសា 
ជាន់ ខ្ពស់  អង្គ ការ សម្ព័ន្ធ ដើមៃបី សុវត្ថិ- 
ភាព ចរា ចរណ ៍ផ្លវូ គោក  បាន ឲៃយ ដងឹ ថា   

អង្គការ សង្គម សុីវិល ធ្វើ ការងារ លើ 
សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក  តៃង តៃ 
ជំរុញ  ដល់ រដា្ឋាភិ បាល ក្នងុ ការ លើក ទឹក-  
ចិត្ដ ដើមៃបី ចៃញ បណ្ណបើកបរ ដល់ ពួក- 
គត ់ដៃរ នាពៃល កន្លង មក ។ ឥឡវូ នៃះ  
បើ សិន ជា អន្តរ កៃ សួង បាន សមៃច 
អនុញ្ញាតចៃញ បណ្ណបើកបរ ដល់ ជន 
មាន ពិការ ភាព  និង ជន  មិន ចៃះ អកៃស រ 
នៃះ  វា គឺ ជា រឿង ល្អ ណាស់  ពៃះ បៃទៃស 
ក្នងុ តំបន់ អាសីុ  និង ពិភព លោក  គៃ តៃង 
តៃ មាន ការ លើក ទឹក ចិត្ដ បៃប នៃះ ។ 

 លោក សៃី  អំពាវ នាវ ដល់ កៃសួង គួរ 
ធ្វើ ការ កំណត់ លក្ខខណ្ឌ ក្នុង ការ បៃើ- 
បៃស់ យាន យន្ត ដល់ ជន មាន ពិការ ភាព 
ឱៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់ ។ លោក សៃ ី ថ្លៃង  
ថា ៖ « ខ្ញុំ សូម ឱៃយ យាន យន្ត ដៃល  ជ ន- 
ពិការ បៃើ បៃស់ ទាំង អស់ តៃូវ ឆ្លង កាត់ 
ការ ទទួល សា្គាល់ ដោយ កៃសងួ សាធារ- 
ណ ការ តាម លក្ខណ ៈស្ដង ់ដា ជាត ិរបស ់
គត់  មិន មៃន គៃន់ តៃ ចៃញ បណ្ណ ឱៃយ 
គត់ ហើយ ចប់ នោះ ទៃ  គឺ កំណត់ យាន- 
យន្ត ពិសៃស សមៃប ់ពកួ គត ់ហើយ ឱៃយ 
ពួក គត់ បៃ ឡង  យក បណ្ណបើកបរ លើ 
យាន យន្ត នោះ » ៕ 

 ឃុត   សុភ ចរិ យា 

ភ្នំ ពេញៈ   កៃ សួង កសិ កម្ម   រុកា្ខា បៃ- 
មាញ់  និង នៃ សាទ    បាន ជំរុញ លើក ទឹក-  
ចិត្ត ដល់ បៃជា កសិករ  បង្កើន ផលិត- 
ភាព នៃ ការ ដាំ ដុះ បន្លៃ     ផ្លៃ ឈើ  និង ដំ- 
ណាំ សៃូវ  តាម គោល ការណ៍ គៃឹះ នៃ « ការ- 
អនុ វត្ត កសិកម្ម ល្អ»    ដើមៃបី ផ្គត់ ផ្គង់ ទផីៃសារ 
ក្នងុ សៃកុ ផង  នងិ សមៃប ់ការ នា ំចៃញ 
ទៅ កាន់  ផៃសារ កៃ បៃ ទៃស ផង ។ 

 ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ   រាជ រដា្ឋា ភ ិបាល កម្ពជុា 
ក៏ បាន ហាម ឃាត់ ផង ដៃរ   ចំពោះ ការ - 
នាំ ចូល បន្លៃ ផ្លៃ ឈើ  រួម ទាំង គៃឿង- 
បរិភោគ ឧប ភោគ គៃប់ បៃភៃទ  ដៃល 
ខូច គុណ ភាព  និង មាន ផ្ទុក នូវ កំណក 
សារ ធាតុ គីមី ពុល កសិ កម្ម  និង សារ- 
ធាតុ គីមី ផៃសៃង ទៀត   ដៃល បង្ក គៃះ- 
ថា្នាក់ ដល់ សុខ ភាព សាធារ ណៈ   ពិ សៃស 
អ្នក បរិ ភោគ ។     

 លោក  ហា៊ាន   វណ្ណ ហន  រដ្ឋ លៃខា ធិ-  
ការ កៃ សួង កសិក ម្ម   រុកា្ខា បៃ មាញ់  និង 
នៃសាទ   បាន ឲៃយ ដឹង កាល ពី ចុង- 
សបា្ដាហម៍នុ  ថា  កន្លង មក កសកិរ   ភាគ 
ចៃើន មាន ការ ភាន់ ចៃ ឡំ ថា   បន្លៃ ផ្លៃ- 
ឈើ  ដៃល ផ្ដល ់គណុ បៃ យោជ ន ៍ចពំោះ 
សុខ ភាព   គឺ ជា បៃភៃទ បន្លៃ ផ្លៃ ឈើ  
ដៃល ដាំ ដុះ ដោ យ បៃើ តៃ ជី  និង ថា្នាំ កសិ- 
កម្ម សរី រាង្គ   ដៃល ផៃសំ ឡើង ពី រុក្ខជាតិ   
កាក សំ ណល់ ផ្ទះ បាយ  និង លាមក- 
សត្វប៉ុ ណ្ណោះ។   សមៃប់ បន្លៃ ផ្លៃ ឈើ   
ដៃល ដា ំដុះ ដោយ បៃើ បៃស ់ជ ីគ ីម ី  នងិ   
ថា្នាំ ពុល កសិកម្ម   ដៃល ផលិត ចៃញ ពី 
រោង ចកៃ   គឺ ផ្ដល់ ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ 

សុខ ភាព អ្នក បៃើ បៃស់  និង  អ្នក បរិ- 
ភោគ ផង ដៃរ ។ 

លោក  បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ការ ពិត ទៅ   
បន្លៃ ផ្លៃ ឈើ  ដៃល ដាំ ដុះ ដោយ បៃើ ជី 
ធម្ម ជាតិ   ឬជី សរី រាង្គ  និង  បន្លៃ ផ្លៃ ឈើ  
ដៃល ដាំ ដុះ ដោយ បៃើ បៃស់ ជីគី មី 
ផលិត ចៃញ ពី ឧសៃសា ហ កម្ម រោង ចកៃ   
តាម ស្តង់ ដា បច្ចៃក ទៃស   ឬ វិធាន សុវត្ថិ- 
ភាព តៃឹម តៃូវ នោះ  គឺ ផ្ដល់ គុណ បៃ- 
យោជន៍ ដល់ សុខ ភាព ដូ ច គ្នា » ។    

 លោក   វណ្ណ ហន   បាន ពនៃយល ់ថា   ការ- 
បៃើ បៃស់  ជី ធម្ម ជាតិ  ដៃ ល ផៃសំ ឡើង ពី 
ស្លកឹ  នងិ កម្ទៃច   រកុ្ខជាត ិ កាក ស ំណល ់
ផ្ទះ បាយ  និង លាមក សត្វ   គឺ អាច ជួយ 
រកៃសា គុ ណ ភាព ដី ក្នុង រយៈ ពៃល វៃង   
ប៉នុ្តៃ ការ លតូ លាស ់នៃ បន្លៃ  ន ិង រកុ្ខ ជាត ិ  
មាន ភាព យឺត យា៉ាវ ដៃល ពៃល ខ្លះ មិន 
ឆ្លើយ តប តាម តមៃវូ កា រ ទ ីផៃសារ ឡើយ។   
ចំ ណៃក ការ បៃើ បៃស់ ជីគី មី ដៃល 
ផលិត ចៃញ ពី រោង ចកៃ ឧសៃសា ហ កម្ម 
ដចូ ជា ពពួក ជី   Urea   នងិ  NPK  ដៃល 
សមៃបូរ ដោយ សារ ធាតុ អាស៊ូ ត   និង   
ប៉ូតា សៃយូម  កមៃិត ខ្ពស់ នោះ  វា ផ្ដល់ 
ភាព លូត លាស់ ដល់ បន្លៃ  និង រុក្ខ ជាតិ 
ឆប ់រហស័   ឆ្លើយ តប ទាន ់សភាព ការណ ៍ 
នៃ តមៃូវ ការ ទី ផៃសារ   ប៉ុន្តៃ ការ បៃើ បៃស់ 
ជគី ីម ីកសកិម្ម ក្នងុ រយៈ ពៃល វៃង   វា នងឹ 
ធ្វើ ឲៃយ ដី ខូច គុណ ភាព   និង ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ ជីវ ចមៃុះ ក្នុង ដី ។ 

 លោក   វណ្ណ ហន   បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា ៖  
«  បច្ច ុបៃបន្ន   កៃ សងួ កពំងុ ជរំញុ លើក ទកឹ- 
ចិត្ត ដល់ កសិករ  ធ្វើ ការ ដាំ ដុះ បន្លៃ ផ្លៃ- 
ឈើ  និង ដំ ណាំ សៃូវ   តាម វិធាន សុវត្ថិ- 

ភាព ថ្ម ី  ដៃល អនុ ញ្ញាត ឲៃយ មាន ការ បៃើ-  
បៃស់  ជី ធម្ម ជាតិ   និង ជី គីមី  រួ ម គ្នា ក្នុង 
ពៃល តៃ មួយ បាន  ដោយ អនុ វត្តតាម 
គោល ការណ ៍បច្ចៃក ទៃស   ដៃល តៃវូ បាន 
ណៃ នំា ដោយ  មន្តៃ ីជំ នាញ » ។ 

 លោក បាន បន្ត ថា   តាម រយៈ គមៃង  
ផៃសព្វ ផៃសាយ បច្ចៃក ទៃស កសិ កម្ម ថ្មី   
ដៃល ធន ់ទៅ នងឹ ការ បៃ បៃលួ អាកាស- 
ធាតុ  ហៅកា ត់ ថា ASPIRE  របស់ កៃ- 
សងួ កស ិកម្ម   រកុា្ខា បៃ មាញ ់ នងិ នៃ សាទ   
និង បៃ ជា កសិករ នៅ ភូមិ បារ៉ៃ ន កៃម  
ឃុំ សា្វាយ បៃទាល  សៃុក សា្អាង ខៃត្ត 
កណា្ដាល   បាន រមួ សហ ការ គ្នា ជា បណ្ដុ ំ
អា ជីវ កម្ម បន្លៃ សុវត្ថិ ភាព   ហើយ អភិ- 
វឌៃឍ ផលិត ភាព កសិក ម្មតា ម គោល- 
ការណ៍  «អនុវត្ត កសិ កម្ម ល្អ »    ក្នុង នោះ 

កៃុម អ្នក ផលិត ( ដាំ ដុះ ) បន្លៃ សុវត្ថិ- 
ភាព  និង អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់ ធាតុ ចូល  ដៃល 
រួម មាន គៃប់ ពូជ  ជីក សិ កម្ម សរី រាង្គ   
និង ថា្នាំ កសិ កម្ម ធម្ម ជាតិ  រួម ទាំង អ្នក- 
 បៃ មលូ  នងិ ចៃក ចាយ កស ិផល ( បន្លៃ 
សុវត្ថិ ភាព )   នៅ លើ ទីផៃសារ  មាន កិច្ច-  
សហ ការ គ្នា ល្អ   ធ្វើ ឲៃយ ចងា្វាក ់ផលតិ កម្ម   
នៃ បណ្ដុ ំអាជ ីវ ក ម្ម បន្លៃ សវុត្ថ ិភាព របស ់
ពួ ក គៃ  ទទួល បាន ជោគ ជ័យ ជា ទី 
មោទ នៈ។  គ មៃង នៃះ បា ន ធ្វើ ឲៃយ កៃមុ 
បណ្ដុំ អាជី វ កម្ម បន្លៃ សុវត្ថិ ភាព នៃ 
កសកិ រ ក្នងុ ភមូ ិបារ៉ៃ ន កៃម   មាន ការ- 
យល់ ដឹង ចៃបាស់ អំពី អ្វី ដៃល ហៅ ថា   
បន្លៃ សរី រាង្គ   និង  បន្លៃ សុវត្ថិ ភាព   
សមៃប់ ផ្គត់ ផ្គង់ នៅ ក្នុង ទី ផៃសារ។  

 លោក   ឃុត   គឹម អាង   សមា ជិក 

បណ្ដុ ំអាជ ីវកម្ម   បន្លៃ សវុត្ថ ិភាព   ក្នងុ ភមូ ិ
បា រ៉ៃន កៃម   ដៃល បាន ជោគ ជយ័ ក្នងុ 
ការ ដាំ ដុះ ប ន្លៃ សុវត្ថិ ភាព ក្នុង ផ្ទះ សំ- 
ណាញ់ បៃតង  បាន និយាយ ថា  ការ ដាំ- 
ដុះ បន្លៃ សុវត្ថិ ភាព របស់ លោកគឺ ធ្វើ 
ឡើង តាម កា រ ណៃ នា ំបច្ចៃក ទៃស របស ់
មន្តៃ ីជនំាញ  នៃ គមៃ ង   ASPIRE  នងិ 
ដា ំតាម កចិ្ច សនៃយា របស ់អាជ ីវ ករ   ដៃល 
ជា សមា ជិក នៃ ប ណ្ដុំ អា ជី កម្ម បន្លៃ 
សុវត្ថិភា ព របស់ អ្នក ភូមិ របស់ លោក។ 

លោ ក បាន បញ្ជា ក់   ថា ៖ « យើង មិន 
អាច ដា ំតាម ដៃល ចតិ្ត យើង ចង ់ដា ំនោះ 
ទៃ   គឺ យើង តៃូវ មាន ផៃន ការ ដាំ ដុះ ឲៃយ 
បាន ចៃបាស់ លាស់   និង  ដាំ ដុះ តាម កិច្ច- 
សនៃយា  ដៃល បាន ពៃម ពៃៀង តម្លៃ   និង   
បរមិាណ រចួ ជា សៃច   ជា មយួ អា ជវី ក រ 
ដៃ ល ជា សមា ជិក  នៃ បណ្ដុំ  អាជី វ កម្ម 
បន្លៃ សុវត្ថិ ភាព របស់ យើង » ។ 

  លោក  វៃង  សា ខុ ន   រដ្ឋ មន្តៃី កៃ សួង 
កស ិកម្ម  រកុា្ខា បៃ មាញ ់ នងិ នៃ សាទ  បាន  
ធ្វើ ការ ណៃ នាំ ដល់ រ ដ្ឋ បាល ជល ផល   
និង មន្ទរី កសិ កម្ម   រុកា្ខា បៃ មាញ់  និង នៃ-  
សាទ រាជ ធាន ី- ខៃត្ត   ធ្វើ ការ ពនិតិៃយ មើល 
ឲៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់ នវូ គណុ ភាព សៃបៃ- 
មុង   ដៃល ជា វត្ថុ តាង រឹបអូ ស បាន ពី បទ- 
ល្មើស នៃ សាទ   ហើយ   « ជៃើស រីស 
សៃបៃ មុ ង មាន គុណ ភាព  សមៃប់ រកៃសា 
ទុក យក ទៅ បៃើ បៃស់   ក្នុង ការ ដាំ ដុះ 
ដំណាំ ,   ការ ចិញ្ចឹម សត្វ   និង វា រី វបៃប កម្ម   
តាម លទ្ធ ភាព ជាក់ ស្ដៃង   និង បច្ចៃក- 
ទៃស សៃប តាម ចៃបាប់ ស្ដ ីពី ជល ផល   ដើមៃបី 
ចូល រួម សនៃសំ នូវ ធន ធាន មុន នឹង សមៃច- 
ចិត្ត   យក ទៅ ដុត កម្ទៃច ចោល ៕

អន្តរក្រសួងឯកភាពលើលក្ខខណ្ឌដ្រលនឹងច្រញបណ្ណបើកបរដល់ជនមានពិការភាព

ក្រសួងកសិកម្មជំរុញការផលិតដំណំាក្នងុស្រកុដោយប្រើជីសរីរាង្គនិងគីមីតាមបច្ច្រកទ្រស

កិច្ច បេ ជំុ អន្តរកេសួង ក្នងុ ការ ចេញប័ណ្ណ បើក បរដល់ ជន ពិការភាព។ រូបថត កៃសួងសង្គមកិច្ច

កសិករ បាញ់ ថ្នា ំថេរកេសាបន្លេ ក្នងុ តំ បន់ បឹង ទំ ពុន ខណ្ឌ មានជ័យ   ។ រូបថត ហុង មិនា 



តពីទពំរ័១...ក្នងុនោះរមួមាន
ឈ្មោះប្រាក់ឡាំហុងអាយុ
៦៩ឆ្នាំជាមា្ចាស់ផ្ទះ រងរបួស
ស្រាលចំណ្រាកប្រាពន្ធរបស់
គាត់ឈ្មោះលីសឿងអាយុ៤៩
ឆ្នាំ រងរបួសធ្ងន់។ កូនប្រាុស-
ស្រាី របស់គាត់២នាក់ រួមមាន
ឈ្មោះឡាំស្រាងតាយអាយុ
១៩ឆ្នាំ និងឈ្មោះឡាំគីមជូ
អាយុ១៣ឆ្នាពំ្រាមទំាងប្អនូប្រាុស
របស់គាត់មា្នាក់ទៀតឈ្មោះប្រាក់
ស្រាងគាអាយុ៣២ឆ្នាំរងរបសួ
ស្រាល។
លោកយ៉នបាននិយាយថា

បើតាមការបភំ្លឺពីបរុសមា្ចាស់ផ្ទះ
ឈ្មោះប្រាក់ឡាហំងុអគ្គភិយ័

ន្រាះផ្ដើមច្រាញពីកម្មកររងគ្រាះ
មា្នាក់ឈ្មោះម៉ៅសុីណាតបាន
យកធុងផ្រាសារឧស្ម័នអីុ្រដូស្រាន
ចាស់ៗដ្រាលល្រាចធ្លាយមកផ្រាសារ
ភ្ជិតឡើងវិញប៉ុន្ត្រាជាអកុសល
នៅព្រាលចុចផ្រាសារអ្រាឡិចត្រាូនិក
ទៅលើធងុនោះមនិបានប៉នុា្មោន
ផងស្រាប់ត្រាធុងនោះ ក៏បាន
ផ្ទះុឡើងបង្កឲ្រាយមានអណា្ដាតភ្លើង
ឆបឆ្រាះរីករាលដាលដល់ធុង
ហ្គាសធំតូចមួយចំនួនទៀត
នៅក្រាប្រារនោះបណា្ដាលឲ្រាយផ្ទុះ
ឆ្រាះសនោ្ធោសនៅ្ធោឡើង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សពជន-

រងគ្រាះទំាង៤ត្រាវូភ្លើងឆ្រាះខ្លាច
និងត្រាូវបានកមា្លាំងនគរបាល

កងពន្លត់អគ្គភ័ិយយើងរកឃើញ
នៅក្រាមគនំរកម្ទ្រាចកម្ទថី្មនងិ
គ្រាឿងដ្រាកន្រាអគារដ្រាលឆ្រាះ
ខូចខាតនោះ»។លោកយ៉ន
បន្ថ្រាមថា៖«សពជនរងគ្រាះ
ត្រាូវបានបញ្ជូនទៅតម្កល់នៅ
វត្តស្ទងឹមានជ័យខណៈអ្នករបួស
ទា ំង៥នាក់ត្រាូវបានបញ្ជូនទៅ
សង្គ្រាះនៅមន្ទីរព្រាទ្រាយ»។
បើតាមលោកយ៉នគ្រាះ

អគ្គិភ័យន្រាះបានបង្កការខូច-
ខាតផ្ទះ២ខ្នងទាងំស្រាងុនងិ១
ខ្នងទៀតរងការខូចខាតអស់
ប្រាមាណ៣០ទៅ៤០ភាគរយ
ព្រាមទាំងបណា្ដាលឲ្រាយឆ្រាះខ្រាស្រា-
ភ្លើងរបស់ក្រាុមហ៊ុនអគ្គិសនី
កម្ពជុាក្នងុតបំន់នោះមយួចនំនួ
ទៀតផងដ្រារ។ទោះយា៉ៅងណា
មកទល់ថ្ង្រាអាទិត្រាយម្រាសិលមិញ
ន្រាះទំាងក្រាមុហុ៊នអគ្គសិនីកម្ពុជា
និងមា្ចាស់ផ្ទះចំនួន២ខ្នងដ្រាល
រងការឆ្រាះខូចខាតដោយសារ
ត្រាអណា្ដាតភ្លើងឆ្រាះច្រាញពីផ្ទះ
លក់ហ្គាសនោះនៅមិនទាន់មាន
ការដាក់ពាក្រាយបណ្ដឹងទាមទារ
សំណងណាមួយពីមា្ចាស់ផ្ទះលក់
ហ្គាសនោះនៅឡើយទ្រា។
កាលពីព្រាឹកម្រាសិលសពជនរង-

គ្រាះទាងំ៤នាកត់្រាវូបានក្រាមុ-
គ្រាសួារសាច់ញាតិរៀបចំពិធីបុណ្រាយ
សពរួមគា្នានៅវត្តស្ទងឹមានជ័យ។
ក្នងុខណៈនោះលោកឃួងស្រាង
អភិបាលរាជធនីភ្នំព្រាញតាម-

រយៈអាជា្ញាធរដ្រានដីបានផ្ដល់
ថវិកាមួយចំនួនចូលរួមរំល្រាកទុក្ខ
ជាមួយក្រាមុគ្រាសួារជនរងគ្រាះ។
កាលពថី្ង្រាទី១៦ខ្រាកក្កដាឆ្នាំ

២០២០មានបរុសស្ត្រាជីនជាតិ
ចិន២នាក់ប្ដីប្រាពន្ធបានរងរបួស
ក្នងុគ្រាះអគ្គភ័ិយឆបឆ្រាះហង
លក់គ្រាឿងសង្ហារិមរូ៉យា៉ៅល់ដ្រាល
មានទីតំាងស្ថតិនៅតាមបណ្ដាយ
មហវិថីព្រាះមុនីវង្រាសស្ថិតក្នុង
សង្កាត់បឹងក្រាងកងទី១ខណ្ឌ
បឹងក្រាងកងរាជធនីភ្នំព្រាញ។
គរួបញ្ជាក់ថាក្នងុឆមាសទី១

ឆ្នាំ២០២០ន្រាះគ្រាះអគ្គិភ័យ
បានបណា្ដាលឲ្រាយមានជនរង-
គ្រាះ១១នាក់សា្លាប់និង២៨
នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាល
ព្រាមទាំងបានបង្កការឆ្រាះខូច-
ខាតផ្ទះអស់ចំនួន៥១៩ខ្នងតូប
លក់ដូរចំនួន២២៥តូបនិង
ឧបករណ៍ប្រាើប្រាស់មួយចំនួន
ធំ។ន្រាះបើយោងរបាយការណ៍
របស់នាយកដា្ឋានបង្ការនិងពន្លត់
អគ្គិភ័យន្រាក្រាសួងមហផ្ទ្រា។
របាយការណប៍ញ្ជាក់ថាមាន

កតា្តា៣យា៉ៅងដ្រាលបង្កនងិជរំុញ
ឲ្រាយកើតមានគ្រាះអគ្គភិយ័កើត-
ឡើង។ក្នុងនោះបង្កឡើងពីកតា្តា
ផ្ទុះឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី៤១%
កតា្តាប្រាើប្រាស់ភ្លើងដោយខ្វះ
ការប្រាុងប្រាយ័ត្ន៣៩%និង
២០%កំពុងស្ថិតក្នុងការសុើប-
អង្ក្រាតស្រាវជ្រាវនៅឡើយ៕
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វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈក្រាមុប្រាកឹ្រាសានាយកប្រាតិបត្តិ
ន្រាធនាគារពិភពលោក(WB)បាន
អនុម័តផ្តល់ឥណទានចំនួន១០០
លានដុលា្លារអាម្រារិកពីសមាគមអភិ-
វឌ្រាឍន៍អន្តរជាតិ(IDA)សម្រាប់ជួយ
គាំទ្រាគម្រាងក្រាលម្អបណា្ដាញផ្លវូគម-
នាគមន៍នៅប្រាទ្រាសកម្ពជុាដើម្រាបីបង្កើន
លទ្ធភាពទទលួបានស្រាវានងិឱកាស
ស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ជនបទ។
យោងតាមស្រាចក្ដីប្រាកាសពត័៌មាន

ស្ដីពីការផ្ដល់ឥណទានច្រាញកាលពី
ថ្ង្រាទី១៦ខ្រាកក្កដាឱ្រាយដឹងថាគម្រាង
ផ្ដល់ឥណទានន្រាះនឹងពង្រាកីលទ្ធភាព
សម្រាប់សហគមន៍ជនបទឱ្រាយទទួល
បានស្រាវាចាំបាច់នានាដចូជាមណ្ឌល
សុខភាពមន្ទរីព្រាទ្រាយបង្អ្រាកសាលារៀន
នងិទផី្រាសារតាមរយៈការក្រាលម្អផ្លវូជន-
បទឱ្រាយកាន់ត្រាមានភាពធន់ទៅនឹងកតា្តា
ប្រាប្រាួលអាកាសធតុ។ការក្រាលម្អ
នឹងត្រាូវធ្វើទៅលើផ្ន្រាកជាច្រាើនន្រាផ្លូវ-
ជាតិនិងផ្លូវខ្រាត្តដ្រាលជាលទ្ធផល
ជួយកាត់បន្ថយថ្ល្រាចំណាយលើការ
ដឹកជញ្ជូននិងហនិភ័យគ្រាះថា្នាក់
ដោយសារត្រាផ្លវូខចូនងិជយួសម្រាលួ
ដល់ខ្រាស្រាចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នងុវិស័យកសិ-

កម្មនិងការអភិវឌ្រាឍវិស័យទ្រាសចរណ៍។
លោកស្រាីអីុនហ្គណូាដូប្រាចាប្រាធន

គ្រាប់គ្រាងWB ប្រាចាំកម្ពុជា ថ្ល្រាងថា
កង្វះលទ្ធភាពសម្រាប់ទទួលបានស្រាវា
មន្ទីរព្រាទ្រាយសាលារៀននិងសម្រាប់
ដឹកទំនិញទៅកាន់ទីផ្រាសារជាពិស្រាស
ក្នុងរដូវវស្រាសានៅត្រាចោទជាបញ្ហាប្រា-
ឈមធំមួយ សម្រាប់ប្រាជាជនកម្ពុជា
នៅតាមតបំន់ជនបទ។លោកស្រាីថ្ល្រាង
ថា៖«គម្រាងថ្មីន្រាះគឺជាការបន្តការ-
ប្ត្រាជា្ញាចតិ្តរបស់យើងក្នងុការជយួដល់
ការអភវិឌ្រាឍហ្រាដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធផ្លវូរបស់
កម្ពុជា។វានឹងតភា្ជាប់កាន់ត្រាប្រាសើរ
ជាងមុនដោយបានភា្ជាប់ប្រាជាជនទៅ
នឹងការទទួលបានស្រាវាកាត់បន្ថយ
ការដាច់ផ្លវូនងិបង្កើតការងរសម្រាប់
សហគមន៍មូលដា្ឋានក្នុងព្រាលសាង-
សង់ផ្លូវដ្រាលរួមចំណ្រាកធ្វើឱ្រាយស្រាដ្ឋ-
កិច្ចងើបឡើងវិញទៀតផង»។
ស្រាចក្ដីប្រាកាសពត័ម៌ានដដ្រាលបន្ត

ថាការចណំាយលើការដកឹជញ្ជនូនៅ
ប្រាទ្រាសកម្ពជុានៅត្រាមានកម្រាតិខ្ពស់
នៅឡើយទោះបីជាមានភាពប្រាសើរ
ច្រាើនក្នងុបុ៉នា្មោនឆ្នាំចុងក្រាយន្រាះហើយ
ក្តី។ផ្លវូថ្នល់គឺជាមធ្រាយោបាយដកឹជញ្ជនូ
នំាមុខគ្រានៅក្នងុប្រាទ្រាសហើយចំាបាច់
ត្រាវូមានការវនិិយោគច្រាើនជាពសិ្រាស

នៅតាមតំបន់ជនបទ។ ផ្លូវជនបទ
មានជាង៧៥ភាគរយន្រាបណា្ដាញ
ផ្លវូសរបុទូទាងំប្រាទ្រាសប៉នុ្ត្រាមានត្រា៥
ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ដ្រាលជាផ្លូវក្រាល
កៅស៊ូ។ ការប្រាប្រាួលអាកាសធតុ
បានធ្វើឱ្រាយមានភ្លៀងនិងទឹកជំនន់ធំៗ
បង្កហនិភ័យខូចខាតកាន់ត្រាខា្លាំង
ដល់ប្រាព័ន្ធផ្លូវនៅជនបទ។
WBឱ្រាយដងឹតាមរយៈស្រាចក្តីប្រាកាស

ន្រាះទៀតថាការវិភាគអំពីសា្ថានភាព
ប្រាើប្រាស់ផ្លូវជនបទដ្រាលត្រាូវបានធ្វើ
ឡើងតាមរយៈគម្រាងន្រាះបង្ហាញថា
ក្នងុរដវូទកឹជនំន់ជាង២៦ភាគរយន្រា
ប្រាជាជនរស់នៅក្នងុតំបន់របស់គម្រាង
ប្រាឈមនឹងហនិភ័យគា្មោនផ្លូវប្រាើ
សម្រាប់ទៅរកស្រាវាបនា្ទាន់ផ្ន្រាកសខុា-
ភបិាលនងិសាលារៀន។ក្រាពីនោះ
១៨ភាគរយទៀតត្រាវូចណំាយព្រាល
៣០នាទីឬច្រាើនជាងន្រាះសម្រាប់ធ្វើ
ដំណើរទម្រាំទៅដល់មន្ទីរព្រាទ្រាយដ្រាល
ជាសា្ថានភាពប្រាឈមនឹងភាពសា្លាប់
រស់មួយ។ការជ្រាើសរីសផ្លូវសម្រាប់
ការវិនិយោគន្រាគម្រាងន្រាះផ្តល់អាទិ-
ភាពដល់ផ្លូវទាំងឡាយណាដ្រាលត-
ភា្ជាប់ផ្ទះអ្នកស្រាុកជាមួយមន្ទីរព្រាទ្រាយ
សាលារៀននិងទីផ្រាសារ។
តាមស្រាចក្ដីប្រាកាសពត័៌មានដដ្រាល

តបំន់គោលដៅរបស់គម្រាងន្រាះមាន
ផ្លូវនៅក្នុងខ្រាត្តកំពង់ចាមត្រាបូងឃ្មុំនិង
ក្រាច្រាះដ្រាលគ្រាបដណ្ដប់លើប្រាជាជន
ជាង២លាននាក់ក្នងុនោះ៨០ភាគ-
រយរស់នៅតាមទីជនបទដាច់ស្រាយាល។
គម្រាងន្រាះ ក៏នឹងជួយក្រាសួងសាធ-
រណការនងិដកឹជញ្ជនូនងិក្រាសងួអភ-ិ
វឌ្រាឍន៍ជនបទ(ដ្រាលក្រាសួងទាំង២
ន្រាះជាភា្នាក់ងរអនុវត្តគម្រាង) ក្នុង
ការអភិវឌ្រាឍផ្ន្រាកសា្ថាប័នផងដ្រារ។
ក្នងុនោះមានការរៀបចំយទុ្ធសាស្ត្រា

ហិរញ្ញប្រាបទានផ្លូវធន់នឹងអាកាសធតុ
ការជួយដល់ក្រាសួងទាំងពីរ ក្នុងការ
អនុវត្តផ្រានការសកម្មភាពបញ្ជា្រាប
យ្រានឌ័ររបស់ក្រាសួងទាំង២និងការ
គ្រាប់គ្រាងកិច្ចសន្រាយោផ្អ្រាកលើលទ្ធផល
ការងរ សម្រាប់ការថ្រាទាំផ្លូវធ្វើឱ្រាយ
ហ្រាដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធកាន់ត្រាមានចរីភាព
ល្អប្រាសើរ។
លោកស្រាី លឹម សុខជា ទីប្រាឹក្រាសា

ជាន់ខ្ពស់អង្គការសម្ព័ន្ធដើម្រាបីសុវត្ថិ-
ភាពចរាចរណ៍ផ្លវូគោកបានលើកឡើង
ថាអង្គការសង្គមសុីវិលដ្រាលធ្វើការ-
ងរផ្ន្រាកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
ត្រាងត្រាជំរុញនិងបំផុសដល់រាជរដា្ឋា-
ភិបាលឲ្រាយកាត់ឥណទានឬជំនួយដ្រាល
ទទលួបានពីមា្ចាស់ជនំយួផ្រាស្រាងៗ ចនំនួ

១០ភាគរយសម្រាប់ទុកប្រាើប្រាស់
ក្នងុការអបរ់ំផ្រាសព្វផ្រាសាយពីបញ្ហាសវុត្ថ-ិ
ភាពចរាចរណ៍ផ្លវូគោកដល់ប្រាជាពល-
រដ្ឋ។លោកស្រាីថ្ល្រាងថា៖«យើងចង់ឱ្រាយ
បពំាក់បរកិា្ខារចរាចរណ៍មយួចនំនួនៅ
លើដងផ្លវូដើម្រាបីបង្កើនការប្រាងុប្រាយត័្ន
នងិការការពារដល់ប្រាជាពលរដ្ឋស្រាប
ព្រាលដ្រាលពកួគាត់ត្រាវូបបំ្ល្រាងខ្លនួមក
ប្រាើប្រាស់ផ្លវូដ្រាលមានស្ដង់ដា។ព្រាះ
នៅព្រាលដ្រាលផ្លូវអភិវឌ្រាឍរួចពលរដ្ឋ
មានឥរិយាបថក្នុងការបើកបរហួស
ល្រាបឿនកណំត់ដ្រាលអាចបង្កជាគ្រាះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍»។
លោកឈួនវន់អគ្គនាយកដឹកជញ្ជូន

ផ្លវូគោកន្រាក្រាសងួសាធរណការនងិ
ដឹកជញ្ជូនថ្ល្រាងកាលពីម្រាសិលមិញថា
ទោះបីក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយ
រាជរដា្ឋាភិបាលត្រាងត្រាបន្តពង្រាឹងកិច្ច
សហប្រាតបិត្ដកិារជាមយួដ្រាគអូភវិឌ្រាឍន៍
ផ្រាស្រាងៗជាពិស្រាសក្នងុគម្រាងន្រាការ
អភិវឌ្រាឍហ្រាដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា។
លោកថ្ល្រាងថា៖«ក្នុងនោះមិនម្រាន

មានត្រាគម្រាងជាមួយធនាគារពិភព-
លោកឬធនាគារអភវិឌ្រាឍនអ៍ាសុនីោះទ្រាគឺ
មានដ្រាគូអភិវឌ្រាឍន៍ជាច្រាើនទៀតដើម្រាបី
សហការគា្នាក្នងុការអភិវឌ្រាឍពិស្រាសលើ
គម្រាងកសាងហ្រាដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ»៕

WB អនុម័តផ្តល់ឥណទាន$១០០លានសម្រាប់គម្រាងក្រាលម្អផ្លវូ 

ករណីផ្ទះុឆ្រាះ...
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 ខន សា វិ 
 ក្រច្រះ ៈ លោក ហៃង សៃស់ 

សកម្មជន ការពារ ពៃ ឈើ និង 
ជា អ្នក  ដៃល  ធ្វើ ដំណើរ តាម ម៉ូតូ 
ជាមយួ លោកសៃន សទុ្ធា ដើមៃប ី 
ចុះទៅ ឃ្លាមំើល បទល្មើស ពៃ - 
ឈើ  ក្នុង តំបន់ ពៃ ឡង់  ថ្លៃងថា 
លោក សៃន សុទ្ធា បាន ស្លាប់ 
គឺ បន្ទាប់ពី ជិះ ម៉ូតូ ដួល ដោយ 
ខ្លនួឯង  ។ បុ៉ន្តៃ ភរិយា សព ចង់ ឱៃយ 
មាន ការ សុើប អង្កៃត ករណី នៃះ ។ 

 លោក សៃស់  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ មៃសិលមិញ ថា កាលពី ថ្ងៃទី 
១៦  ខៃ កក្កដា ពកួលោក ទងំ២ 
នក់ បាន ចុះទៅ ក្នងុ តំបន់ ពៃ ឡ  ង់  
ស្ថតិនៅ ភូមិ កា ភ្លកុ ឃំុ កំព ង់ ចា ម 
សៃកុ សបំរូ ដោយ ស្នាកន់ៅ ក្ន ុង 
ផ្ទះ របស ់ បៃជា សហ គម ន ៍ ដៃល 
ស្ថិត នៅកៃបៃរ កៃុមហ៊ុន សុី ង- 
បាយ អ ូថៃ ក ដើមៃបី តាមដាន អពំ ី
បទ ល្មើស ពៃឈើ ។   លោក  
ថា ៖«  មា្ចាសផ់្ទះ បានរៀបច ំបាយ 
ហូប ជុំគ្នា ហើយ គឺ យើង បាន 
ទិញ សៃ មក ហូប ជុំគ្នា ជាមួយ 
សហគមន ៍ ។ប៉នុ្តៃ គត ់( សទុ្ធា ) 
មិនទន់បាន ហូប ( ផឹក ) ទៃ គឺ 

ហបូ តៃ ខ្ញុ ំដើមៃប ីជជៃក គ្នា ជាមយួ 
សហគមន ៍ដើមៃប ីសរួថា តើ ឈើ 
ហ្នងឹ ដកឹ ចៃញព ីកន្លៃង ណាច ូល   
ទៅ កន្លៃង ណា » ។ 

 បើ តាម លោក សៃស ់កៃយ 
ព ី លោក បាន ជជៃក គ្នា បាន មយួ 
សន្ទុះ  លោក សុទ្ធា ក៏បាន ចូល 
ម ក ផឹកសៃ ជំុគ្នា ។ លោកថា ជា - 
ទូទៅ នៅពៃល ចុះ ធ្វើការ សុើ ប - 
អង្កៃត អពំ ីបទល្មើស ពៃឈើ  គ ឺ
តៃងមាន ការទិញ សៃ ទៅ ផឹក 
ជាមួយ  សហគមន៍ ដើមៃបី បង្កើត 
ភាព ស្នទិ ្ធស្នាល ។ « នៅ បៃហៃ ល  
ម៉ោង ៤  រសៀល ពួកយើង បាន 
ឃើញ គោយន្ត ដឹក ឈើ ចូល 
ទៅក្នុង កៃុមហ៊ុន ហើយ យើង 
បាន ថត ទុក ធ្វើជា ភ័ស្ដុ តាង  
ដើមៃបី  បង្ហាញថា កៃុមហ៊ុន ហ្នឹង 
ពិតជា មានការ ដឹកជញ្ជូន ឈើ 
ចូលទៅ ក្នុង កៃុមហ៊ុន មៃន ។ 
នៅ បៃហៃល កន្លះ ម៉ោង សៃបត់ៃ 
មាន បៃធាន សន្ដិសុខ ( កៃុម- 
ហុ៊ន )  មា្នាក់ គត់ មក បៃប់ ថា កៃមុ - 
ហុ៊ន គៃ ដឹង ហើយ ថា អ្នក ទំង ២  
បាន មក ទឹកដី ហ្នឹង ហើយ ខ្ញុំ 
កប៏ញ្ជាកថ់ា ពកួ ខ្ញុ ំមនិបាន ចលូ 

ទឹកដី របស់ កៃុម ហ៊ុន ទៃ » ។ 
 នៅ បៃហៃល ម៉ោង ជាង ៨ យ ប់ 

លោក  នងិ លោក សទុ្ធា បាន ជិះ 
ម៉តូ ូចាក ចៃញ ព ីទ ីនោះ ទៅកាន ់
ភូមិ មួយ ផៃសៃងទៀត ហើយ ក៏ 
បាន ជិះ មូ៉តូ ដួល ខ្លនួ ឯង នៅ តា ម  - 
ផ្លវូ  ហើយ កៃយ  មក ក៏ បាន ស្លា ប់ 
មុន ពៃល បញ្ជនូ ទៅ មន្ទរី ពៃទៃយ ។

   ជុំវិញ ករណី គៃះ ថា្នាក់ នៃះ 
ស្នងការ ខៃត្តកៃចៃះ ក៏បាន ចៃ ញ  
សៃចក្ដ ីបភំ្លថឺា តាម ការ សន្ន ិដា្ឋាន 
គឺ លោក សុទ្ធា បាន ស្លាប់ ដោយ- 
សរ តៃ គៃះ ថា្នាក់ បង្កឡើង ដោយ 
ខ្លនួឯង ពៃះ ការតៃតួពនិតិៃយ  សព 
ដោយ គៃពូៃទៃយ បង្ហាញថាជនរ ង - 
គៃះ មាន របួស នៅ  ចង្កា មា ន 
ឈាម ហូរ តាម មាត់និង ហើម ពោះ 
ហើ យ  ពុ ំឃើញ មាន ស្លាក ស្នាម 
អ្វី ផៃសៃង ឡើយ ។ 

បុ៉ន្តៃ  អ្នក សៃ ីអិុន សុភឿន ភរិ យា 
លោក សុទ្ធា  អំពាវនវ ឱៃយ មាន 
ការសុើបអង្កៃត ឱៃយបាន ចៃបា ស់ - 
លាស់ ដោយ អ្នកសៃី   ថ្លៃង ថា 
ស ក សព ពំុ  ឃើញ មាន មុត ឬ មា  ន 
ស្នាម របួស អ្វី ធ្ងន់  ធ្ងរ រហូត ធ្វើ  ឲៃយ 
ស្លាប់ បៃប នៃះ នោះ ឡើយ  ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំ្រញៈ តំណាង អយៃយការ អម ស លា- 
ដំបូង ខៃត្ត កណា្តាល  សមៃច ចោទ- 
បៃកាន់ ជនជាប់ចោទ ២រូប  ពី បទក្លៃង 
ផលិតផល ទំនិញ ដៃល បាន លីង កាហ្វៃ  
និង សណ្តៃក  ផៃសំ សរធាតុ គីមី  ដោយ 
បញ្ជូន សំណុំ រឿងនៃះ  ទៅ ជំនុំជមៃះ 
ផ្ទាលត់ៃ ម្តង  បន្ទាបព់ ីរកឃើញ ភស័្ត ុតាង 
គៃប់គៃន់  និង ការឆ្លើយ សរភាព របស់ 
ជនជាប់ ចោទ។

កាលពី រសៀល ថ្ងៃទី២  ខៃកក្កដា  
កមា្លាំង គណៈកមា្មាធិការ បៃយុទ្ធបៃឆំង 
ផលិតផល ក្លៃងកា្លាយ  និង មានការ- 
សមៃបសមៃួល ដោយ ពៃះរាជ អាជា្ញារង 
នៃ អយៃយការ អម សលាដំបូង ខៃត្ត 
កណា្តាល  លោក ឯក ស៊ុន រស្មី  បាន ចុះ- 
តៃតួពនិតិៃយ  នងិ បទិ ទតំីាង សបិៃប កម្ម លងី 
កាហ្វៃ  និង សណ្តៃក ផលិត ជា កាហ្វៃ 
១កន្លៃង  នៅ ភូមិ តៃពាំង ខ្ទឹម  ឃុំ កៃំង- 
មា្កាក់  សៃុក អង្គស្នួល  ខៃត្ត កណា្តាល។

តាម ដីកា សន្និដា្ឋាន បញ្ជូន រឿង ទៅ 
ជំនុំជមៃះ ផ្ទាល់  ចុះ ថ្ងៃទី១៦  កក្កដា  
របស់ តុលាការ ខៃត្ត កណា្តាល  បាន ឲៃយ- 
ដឹងថា  តំណាង អយៃយ ការ អម សលា- 
ដបំងូ ខៃត្ត កណា្តាល  បានសមៃច ចោទ- 
បៃកាន ់ជន ជាបច់ោទ  ឈ្មាះ ថនុ ណាត  
អាយុ ៣៣ឆ្នាំ  ជា មា្ចាស់ សិបៃបកម្ម គ្មាន 
ចៃបាប ់ នងិ ឈ្មាះ លតួ លាង អាយ ុ២៤ឆ្នា ំ 

ជា អ្នក លីង កាហ្វៃ  និង ជា មៃការ  ពីបទ- 
ក្លៃង ផលិតផល ទំនិញ។

ដកីា សន្នដិា្ឋាន ឲៃយ ដងឹ បន្តថា ៖«សណំុ-ំ 
រឿងនៃះ  មាន សវតារ ជាតិ ជនជាប់ចោទ 
ចៃបាស់លាស់  ភ័ស្តុតាង ជា ឯកសរ 
ចម្លើយ  សរ ភាព របស់ ជនជាប់ចោទ  
ដៃលមាន លក្ខណៈ គៃប់គៃន់ សមល្មម 
អាច ជំនុំជមៃះ ផ្ទាល់ បាន  ដោយ ពុំ 
ចាំបាច់ បើក ការ សុើបសួរ នោះ ទៃ  ដៃល 
គោរព ទៅតាម គោល ការណ ៍នៃ ការជនំុ-ំ 
ជមៃះ ក្តី ដោយ មាន ភាព ឆប់ រហ័ស»។

លោក ឯក ស៊ុន រស្មី  ពៃះរាជ អាជា្ញារង 
នៃ អយៃយការ អម សលាដំបូង ខៃត្ត 

កណា្តាល  លើកឡើង ដៃរ ថា  ជា លទ្ធផល 
នៃ ការសៃវ ជៃវ  បាន រកឃើញ  និង 
សន្និដា្ឋានថា  ឈ្មាះ ថុន ណាត  និង 
ឈ្មាះ  លួត លាង  ពិតជា បាន បៃពៃឹត្ត 
កហំសុ ល្មើស ចៃបាប ់ ផលតិ កាហ្វៃ លាយ- 
ផៃសំ សរធាតុ គីមី  ហាមឃត់  ខុស ស្តង់- 
ដា  ដោយ គ្មាន ការអនុញ្ញាត ពី កៃសួង 
ពាក់ព័ន្ធ នន ដៃល មិន អនុលោម  និង 
ខុសចៃបាប់ ស្តង់ដា  ហើយ ក៏ បង្ក គៃះ- 
ថា្នាក់ មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ ដល់ សុខភាព  
និង សុវត្ថិភាព សង្គម។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«បទល្មើស ដៃល 
តៃូវ ចោទបៃកាន់ ជា បទមជៃឈិម  យោង- 

តាម មាតៃ ៦៣  ទោស ដាកព់ន្ធនគរ ព ី
១ខៃ ដល ់១ឆ្នា ំ នងិ ពនិយ័ ជា បៃក ់ ព ី៥ 
លាន រៀល  ដល១់០ លាន រៀល  នៃ ចៃបាប ់
ស្តីពី ការគៃប់គៃង គុណភាព  សុវត្ថិភាព 
លើ ផលតិផល ទនំញិ  នងិ សៃវា។ ហៃត-ុ 
នៃះ  គបៃបី បញ្ជូន ទៅ ជមៃះ ផ្ទាល់  តាម- 
ចៃបាប់ នៃ កៃម នីតិវិធី ពៃហ្ម ទណ្ឌ»។

តាម កណំតហ់ៃត ុរបស់ ជនជាបច់ោទ  
បាន ឲៃយ ដឹងថា  សិបៃបកម្ម លីង កាហ្វៃ  និង 
សណ្តៃក មាន សរធាត ុគមី ីនៃះ បាន បើក-  
ដំណើរ ការ រយៈពៃល ២ឆ្នាំ មក ហើយ  
ចាប់តាំង ពី ឆ្នាំ២០១៨។  រូបមន្ត នៃ 
ការផលិត កាហ្វៃ នៃះ  គឺ ខ្លួន ចៃះ បន្ត ពី គៃ  
ដោយ គៃប់ កាហ្វៃ  បាន ទិញ ពី ផៃសារ អូរ- 
ឫសៃសី  ម្តង១ តោន  ក្នុង ១ខៃ  ដោយមាន 
តម្លៃ ១គីឡូកៃម  ១៥ ០០០ រៀល។ 
តាម ចម្លើយ សរភាព ដដៃល  បាន ឲៃយ- 
ដឹងថា  ក្នុង ១ថ្ងៃ  សិបៃបកម្ម នៃះ  ផលិត 
កាហ្វៃ  បាន ៥ឡ  ដោយ ក្នុង  ១ឡ  មាន 
ទម្ងន ់ ១២០ គឡីកូៃម  ដៃល បាន លាយ 
គៃឿងផៃសំ ជាចៃើន មុខ បញ្ចូល គ្នា  ដូចជា  
សៃ  អបំលិ  សណ្តៃក  Caramel  (ទកឹ- 
ស្ករ  កា រា៉ា ម៉ៃល)  ប៊ចីៃង  ទកឹតៃ ី ស្ករ អពំៅ  
ទឹក ដោះគោ  និង ប៊័រ។

កណំតហ់ៃត ុសរភាព របស ់ជនជាប-់ 
ចោទ ទងំ២បញ្ជាកថ់ា ៖«[ជនជាប ់ ចោទ]   
ខ្លួន ពុំបាន លើក ស្លាកយីហោ អាជីវកម្ម 
ទៃ  ដោយសរ ជា លក្ខណៈ គៃួសរ  
ហើយ   ខ្លួន ទទួលស្គាល់ កំហុស ថា  ការ 

ផលតិ  កៃច្នៃ កាហ្វៃ  វៃច ខ្ចបន់ងិ ចៃក ចាយ  
លក់ លើ ទីផៃសារ  គឺ ពុំមាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត  
ហើយក៏ សុំ កៃបៃ កំហុស ឡើង វិញ»។

តាម របាយការណ៍ រប ស់ គណៈ កមា្មា ធិ- 
ការ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ ផលតិផល ក្លៃង កា្លាយ 
បាន ឲៃយ ដឹងថា  កៃយ ការចុះ បង្កៃប 
សមត្ថកចិ្ច បាន តៃតួពនិតិៃយ រកឃើញ មាន 
១-គៃប់ សណ្តៃក សៀង  ៦០បាវ  
២-គៃប់ កាហ្វៃ លៃខ១ ចំនួន ៦បាវ  
៣-គៃប់ កាហ្វៃ លៃខ  ២ ចំនួន ១០បាវ  
៤-កាហ្វៃ លងី រចួ ៦បាវ  ៥-មា៉ោសុនី លាយ 
ប៊័រ ១ គៃឿង  ៦-មា៉ោសុីន លាយ ស្ករ  
១គៃឿង  មៃ ក្លិន សមៃប់ លាយ កាហ្វៃ  
និង សមា្ភារ ផៃសៃងៗ មួយ ចំនួន ទៀត។

លោក កឹម ជាតិ  អនុរដ្ឋ លៃខាធិការ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ  និង ជា អនុគណៈ កមា្មា ធិ- 
ការ  បៃយទុ្ធ បៃឆងំ ផលតិផល ក្លៃងកា្លាយ  
ដៃល បាន ដកឹន ំចុះបង្កៃប ទតីាងំ ខាង- 
លើ នៃះ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ 
ថា  ជា ជំហរ  របស់ គណៈកមា្មាធិកា រ គឺ 
គិត សុខភាព បៃជាពលរដ្ឋ ជា ចមៃបង  
ហើយ មិន អនុញ្ញាតឲៃយ ជន ណាមួយ មក 
លួច  ឬ លក់  និង បំផ្លាញ សុខភាព របស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ឡើយ។ 

លោកបាន បញ្ជាក់ថា ៖«យើង នឹង 
បន្ត សៃវជៃវ  បង្កៃប រាល់ បទល្មើស  
និង ដាក់ ស្ថាន ទម្ងន់ ទោស  ហើយ សុំ 
បៃព័ន្ធ តុលាការ ផ្តន្ទា ទោស តាម បៃការ 
នៃ ចៃបាប់ ជា ធរមាន»៕

ម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតកាហ្វនិ្ងម្ការតូ្វបានចោទពីបទក្លង្ផលិតផលផ្សំសារធាតុគីមី

កាហ្វ្រដ្រលគ្រអះអាងថាក្ល្រងកា្លាយត្រវូបានប ង្ក្រ បនៅខ្រត្តកណ្តាលថ្ង្រទី២កក្កដា។ រូបថត CCC

លោកហ្ងស្ស់៖សកម្មជនការពារព្ឡង់
បានសា្លាប់ដោយសារជិះមូ៉តូដួលខ្លនួឯង



តពីទំព័រ ១...ស្ថានភាពកូវីដ។
កាលពីថ្ងៃទី១០កក្កដា លោក
បានទៅខៃត្តតាកៃវដើមៃបីទៅអុជ
ធូបនៅកន្លៃងពិធីបុណៃយខួប៤ឆ្នាំ
របស់លោកកៃមឡីដើមៃបីគោរព
គាត់ចំពោះការលះបង់របស់
លោក។នៅថ្ងៃ១៧និង១៨
កក្កដានៃះលោកបានទៅខៃត្ត
នៅភាគពាយពៃយរមួមានបន្ទាយ-
មានជ័យនិងសៀមរាប។
លោកចាន់ចៃងបានថ្លៃងថា៖ 

«នៃះមិនមៃនជាសកម្មភានយោ-
បាយអ្វីទៃហើយក៏មនិបានបពំាន   
បមៃមអ្វីដៃរ។លោកទៅដើមៃបី
ធ្វើបូជនីយកិច្ចដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធ
ចំពោះបុព្វបុរសស្នៃហាជាតិ
ដូចជាលោកឧកញ៉ាឃ្លាំងមឿង
មហាវីរកៃសតៃកសងអង្គរវត្ត
នគរធំ។ល។ហើយក៏បួងសួង
សុំសៃចក្តីសុខសមៃប់បៃទៃស
បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរផងដៃរ។ជាង
នៃះទៀតស្វៃងយល់អំពីទៃស-

ចរណ៍ដៃលស្ថតិក្នងុសមយ័កវូដី
ដៃលកំពុងវាយលុកផងដៃរ»។
អ្នកសៃីម៉ៃងសភុារីមៃធាវីមយួ

របូទៀតរបស់លោកបានថ្លៃងថា
លោកកមឹសុខាអាចជបួជាមយួ
មនសុៃសទទូៅអ្នកនយោបាយនងិ
សហការីចាស់ដើមៃបីសួរសុខទុក្ខ
និងសម្ដៃងការនឹករឭក កុំឲៃយតៃ
រៀបចំសកម្មភាពនយោបាយ
ដៃលតុលាការបានហាមឃត់។
លោកសៃីបន្តថា៖«មៃនទៃនទៅ  

ទាងំអស់នៃះមនិមៃនជាការចាប-់ 
ផ្ដើមធ្វើដណំើរចៃញកៃផ្ទះរបស់
ឯកឧត្តមកមឹសខុាឡើយ។គតិ
ចាប់ពីមានសៃចក្ដីសមៃចខៃ
វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩មកឯកឧត្តម
កឹមសុខាក៏ធា្លាប់បានចៃញទៅ
កៃផ្ទះដៃរ គៃន់តៃថាការដើរ-
ហើររបស់លោកមិនតៃូវបានធ្វើ-
ការផៃសព្វផៃសាយប៉ុណ្ណោះ។ជា-
ធម្មតាទៃមនសុៃសយើងបើនៅមយួ
កន្លៃងតៃងមានអារម្មណ៍ធុញ-
ទៃន់តប់បៃមល់ខ្លះដៃរ ហើយ
គាត់ចាកចៃញពីផ្ទះគាត់ទៅតាម-
ខៃត្តជាពិសៃសទៅលៃងចមា្ការ
របស់គាត់ដើមៃបីសៃបូយកខៃយល-់
អាកាសមើលទៃសភាព»។
លោកមាជសុវណ្ណោរា៉ាអតីត

មន្តៃីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណបកៃស
សង្គៃះជាតិ ដៃលបានទទួល
ដំណើរលោកកឹមសុខានៅខៃត្ត
បន្ទាយមានជ័យបានថ្លៃងថា
លោកកមឹសខុាមនិបានទៅជបួ
សកម្មជនទាក់ទងនងឹរឿងនយោ- 
បាយទៃ គៃន់តៃមានការជួប
ដោយចៃដនៃយជាមយួអតតីសកម្ម- 
ជនដៃលស្កាត់មកជួបសួរសុខ-
ទុក្ខលោកឬទៅជួបសួរសុខទុក្ខ
អតីតសមាជិកបកៃសដៃលកំពុង
ធា្លាក់ខ្លួនឈឺ។
លោក ជិនមា៉ាលីន អ្នកនំ-

ពាកៃយកៃសួងយុត្តិធម៌ថ្លៃងថា
តាមការសមៃចរបស់ចៅកៃម-
សុើបលោកកឹមសុខាតៃូវបាន- 
ហាមឃត់តៃ២ករណីទៃ គឺធ្វើ
សកម្មភាពនយោបាយនងិចាក-
ចៃញទៅកៃបៃទៃស។
ទោះយ៉ាងណលោកបញ្ជាក់

ដចូ្នៃះថា៖«ករណីលោកកមឹសខុា  
មិនមានស្ថាប័នណអាចបក-
សៃយជំនួសចៅកៃមនិងតុលា- 
ការដៃលជាស្ថាប័នឯករាជៃយបាន
ទៃ។ខាងតុលាការគៃហាមតៃ២
ទៃ គឺធ្វើដំណើរទៅកៃបៃទៃស
និងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ។
តៃង់ថាសកម្មភាពរបស់គាត់ជា

សកម្មភាពនយោបាយឬអត់នោះ  
គឺអាសៃ័យលើចៅកៃមសុើបជា
អ្នកកំណត់និងសន្និដា្ឋាន»។
លោកគនិភាបៃធានវទិៃយាស្ថាន

ទំនក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជ-
បណ្ឌិតៃយសភាកម្ពុជាយល់ឃើញ
ថាការចៃញដំណើរទៅតាមខៃត្ត
របស់លោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថា
ស្ថានភាពសមៃប់លោកធូរ-
សៃលចៃើន។ជាពិសៃសបន្ទាប់
ពីលោកបានទៅចូលរួមរំលៃក-
ទុក្ខដល់លោកនយករដ្ឋមន្តៃី
ហ៊ុនសៃន ដៃលបាត់បង់មា្ដាយ-
ក្មៃកកាលពីដើមខៃឧសភានិង
សកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់។
លោកបន្តថាភាពធូរសៃល

សមៃប់លោកកឹមសខុាក៏កើត-
មានសៃបពៃលដៃលភាពរកាំ-
រកូសផ្ទៃក្នុងនៃអតីតគណបកៃស
សង្គៃះជាតិកាន់តៃលៃចរូបរាង
ឡើងចៃបាស់ ពោលគឺកៃុមដៃល
គាំទៃលោកកឹមសុខានិងកៃុម-
អ្នកគាំទៃលោកសម រងៃសុី បាន-
ចៃញវាយបៃហារគា្នាតាមបណ្ដាញ 
សង្គម។បើកៃុមទាំង២បៃកបាក់
គា្នានោះស្ថានភាពនឹងវិលទៅរក
ស្ថានភាពមួយដូចកៃយការ-
បោះឆ្នាតឆ្នាំ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ

២០១២ដៃលពៃលនោះគៃ
ឃើញគណបកៃសរបស់លោកកឹម
សុខា និងគណបកៃសរបស់លោក
សមរងៃសុីវាយបៃហារគា្នា។
លោកថ្លៃងថា៖«ឥឡូវនៃះបើ

និយយពីសម្ព័ន្ធភាពកឹមសុខា
សមរងៃសុីវាមិនមៃនជាមនុសៃសតៃ
មួយទៀតទៃ។ប៉ុន្តៃកៃុមទាំង២
នៃះរង់ចាំមើលគា្នាទៅវិញទៅមក
ថាតើអ្នកណចៃញពីទៃនំរមួមុន
គឺចៃញពីអតីតCNRPមុន។
ឥឡូវនៃះនៅខា្លាចរៀងខ្លួន តៃជា
យុទ្ធសស្តៃ ឬទិសដៅនយោ-
បាយ វាខុសគា្នារួចសៃចទៅ
ហើយ។ពីមុនគាត់រួមកមា្លាំងគា្នា
វាយសតៃូវរួមគឺផ្ដួលគណបកៃស
បៃជាជនកម្ពុជា។តៃពៃលនៃះ
ទាំងលោកសមរងៃសុី និងលោក
កឹមសុខាមិនមានអ្នកណហា៊ាន
បៃកាសទៅបង្កើតបកៃសថ្មីទៃខា្លាច
អ្នកគាំទៃអស់ជំនឿ»។
លោក កឹមសុខា កំពុងស្ថិត

ក្នុងការជំនុំជមៃះសំណុំរឿង
សន្ទិដ្ឋភាពជាមួយបរទៃស។
ប៉នុ្តៃសលាដបំងូរាជធានីភ្នពំៃញ
បានផ្អាកដំណើរការជមៃះរឿងក្ដី
នៃះដើមៃបីចូលរួមទប់ស្កាត់ការ-
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៕
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ភ្នពំេញ ៈ ពលរដ្ឋខ្មៃរចំនួន១៥៣នក់

ដៃលក្នងុនោះមាននសិៃសតិនៅអៃហៃសុីប
ចនំនួ៤៣នក់នងិសកិា្ខាកាមយោធា
៩៨នក់និសៃសិតមា្នាក់និងពលរដ្ឋជាប់-
គាំងមា្នាក់មកពីបៃទៃសរុសៃសុីបានធ្វើ
ដណំើរដោយតជើងហោះហើរចៃញពី
បៃទៃសមា៉ាឡៃសុី មកដល់បៃទៃស
កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ។
ស្ថានទតូខ្មៃរបៃចាំបៃទៃសមា៉ាឡៃសុី

ឲៃយដឹងថាអ្នកដំណើរតាមជើងហោះ-
ហើរលៃខMH៧៥៤ទំាងនៃះគឺមួយ-
ចនំនួបានបញ្ចប់ការសកិៃសាមយួចនំនួ
តៃវូទៅធ្វើកម្មសកិៃសានៅបៃទៃសកម្ពុជា
ហើយមយួចនំនួទៀតដោយសរមាន
វិសៃសមកាលរយៈពៃលយូរ។
សមាគមនិសៃសិតខ្មៃរ នៅបៃទៃសអៃ-

ហៃសីុបបៃប់ភ្នពំៃញបុ៉ស្ដិ៍កាលពីថ្ងៃមៃសិល-
មិញថានិសៃសិតចំនួន៤៣នក់ក្នុង-
ចំណមនិសៃសិតខ្មៃរទាំងអស់១០៨
នក់ដៃលសិកៃសានៅបៃទៃសអៃហៃសុីប
ដៃលវិលមកបៃទៃសកម្ពុជានៅពៃល
នៃះគឺមាន២នក់បានបញ្ចប់ការសិកៃសា
ថា្នាក់បរញិ្ញាបតៃជានខ់្ពសន់ងិ៤១នក់
ទៀតដោយសរមានវិសៃសមកាលធំ។
មន្តៃីកៃសួងសុខាភិបាលធា្លាប់បាន

បញ្ជាក់កាលពីពៃលថ្មីៗ នៃះថាគិតចាប់-
តាងំពីថ្ងៃទី២០ខៃឧសភាមកនិសៃសិត
ខ្មៃរដៃលសិកៃសានៅកៃបៃទៃសបាន
វិលតៃឡប់មកកម្ពជុាវិញមានបៃហៃល
១ពាន់នក់ខណៈកៃសួងបានតមៃូវ
ឱៃយរាល់អ្នកដំណើរទាំងអស់តៃូវធ្វើ

តៃស្ដរកជំងឺកូវីដ១៩និងតៃូវធ្វើចតា្តា-
ឡីស័ក១៤ថ្ងៃមុនអនុញ្ញាតឱៃយទៅប៉ះ-
ពាល់ផ្ទាល់ជាមួយកៃុមគៃួសរឬអ្នក-
រស់នៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយគា្នា។
កាលពីពៃលថ្មីៗ នៃះក្នុងចំណម

កៃុមនិសៃសិតខ្មៃរចំនួន៨០នក់ដៃល
វិលតៃឡប់មកពីបៃទៃសអារា៉ាបី៊ស-
អូ៊ឌីតមកដល់កម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី
១០ខៃកក្កដាគឺមានចំនួន២៥នក់តៃវូ
បានធ្វើតៃស្ដវជិ្ជមានជងំឺកូវដី១៩ប៉នុ្តៃ
នៅថ្ងៃមៃសលិមញិមាននសិៃសតិចនំួន៣
នក់តៃវូបានកៃសួងសុខាភិបាលបៃកាស
ថាបានពៃយាបាលជាសះសៃបើយកៃយ
លទ្ធផលធ្វើតៃស្ដ២ដងអវិជ្ជមាន។
គតិតៃមឹថ្ងៃទី១៩កក្កដាកម្ពជុាបាន 

ធ្វើតៃស្ដរកឃើញអ្នកឆ្លងជងំឺកូវដី១៩
ទាំងជនបរទៃស និងពលរដ្ឋខ្មៃរមាន
ចំនួន១៧១នក់កៃយពីមានអ្នក-
ដណំើរមកពីសហរដ្ឋអាមៃរកិចនំនួ៥
នក់ទៀតបានធ្វើតៃស្ដវជិ្ជមានកាលពី
ថ្ងៃទី១៦កក្កដាគជឺាពលរដ្ឋខ្មៃរបៃសុ
សៃីចំនួន៣នក់និងមន្តៃីទូតរបស់
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមៃរិកចំនួន២នក់
ដៃលបានធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃទី១៥កក្កដា។
នៅក្នងុចណំមអ្នកជងំឺកូវដី១៧១

នក់នៃះគឺតៃូវបានពៃយាបាលជាសះ-
សៃបើយអស់ចំនួន១៣១នក់សៃបពៃល 
ស្ដៃីខ្មៃរទើបធ្វើដំណើរមកពីអាមៃរិក
មា្នាក់កាលពីថ្ងៃទី១៥កក្កដាបានរត់
គៃចចៃញពីកន្លៃងធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅ
សណ្ឋាគារមួយក្នុងកៃុងភ្នំពៃញកាល- 
ពីយប់ថ្ងៃទី១៧ហើយជិះរថយន្ត

តាក់សីុទៅកាន់ខៃត្តកំពង់ចាមនិងបាន
ធ្វើដំណើរទៅហូបបាយនិងធ្វើសក់
ក្នុងហាងមួយកន្លៃងដៃលស្ថិតនៅ
ផៃសារធំនៅកៃងុកពំងច់ាមមនុអាជា្ញាធរ
ក្នងុខៃត្តនៃះស្វៃងរកឃើញនងិបញ្ជនូ
ទៅធ្វើចតា្តាឡីស័កវិញនៅយប់ថ្ងៃទី
១៨កក្កដា។
លោកសៃីឱវណ្ឌឌីនអ្នកនំពាកៃយ

កៃសួងសុខាភិបាល លើកឡើងថា
កៃសួងមិនទាន់បានកំណត់អំពីការ-
ដាក់ទោសទណ្ឌឬពិន័យចំពោះអ្នក-
រត់គៃចចៃញពីកន្លៃងធ្វើចតា្តាឡីស័ក
នៅឡើយទៃ។ លោកសៃីថា៖«នៃះគឺ-
ជាករណីដៃលបានចាកចៃញពីកន្លៃង
ធ្វើចតា្តាឡីស័កដោយមិនបានស្នើសុំ
តៃមឹតៃវូដៃលជាទង្វើលចួចៃញដោយ
មិនគោរពតាមវិធានការចតា្តាឡីស័ក

សមៃប់ការគៃប់គៃងបៃទៃសក្នុងគៃ
មានការរាតតៃបាតជំងឺឆ្លងជាអន្តរជាតិ។
ករណីនៃះទាមទារពៃលវៃលាបន្តចិ
សិនដើមៃបីកៃមុការងារថា្នាក់កៃមជាតិ
ដៃលមានអាជា្ញាធរខៃត្តដឹកនំកំពុង
ធ្វើការងារបន្តទៀតសិន»។
រដា្ឋាភិបាលបានបៃកាសអនុញ្ញាតឱៃយ

ពលរដ្ឋឈប់សមៃកសងថ្ងៃចូលឆ្នាំ
រយៈពៃល៥ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី១៧ដល់ថ្ងៃទី
២១ខៃសហីាខាងមខុនៃះដោយរពំងឹ
ថាការឈប់សមៃកនៅពៃលនោះនឹង
ផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរកមៃសាន្ត
ទៅកាន់តំបន់ទៃសចរណ៍ននដើមៃបី
ជួយលើកកម្ពស់វិស័យទៃសចរណ៍ក្នុង
សៃកុសៃបពៃលកពំងុរងផលប៉ះពាល់
យ៉ាងខា្លាំងដោយសរជំងឺកូវីដ១៩។
កៃសួងសុខាភិបាលទើបចៃញ

សៃចក្ដណីៃនំមួយកាលពីចុងសបា្ដាហ៍
នៃះដើមៃបីបងា្ការកុឱំៃយមានរកីរាលដាល
នៃជំងឺកូវីដ១៩នៅអំឡុងពៃលដៃល
ពលរដ្ឋតៃូវឈប់សមៃករយៈពៃល
យូរនៅក្នុងខៃសីហាខាងមុខនៃះគឺ
ពលរដ្ឋតៃូវជៃើសរីសទីតាំងកមៃសាន្ត
ដៃលមានបរិយកាសល្អមានខៃយល់
ចៃញចូលគៃប់គៃន់ហើយតៃវូចៀស-
វាងការកមៃសាន្តនៅតាមខារា៉ាអូខៃ និង
ក្លិបកមៃសាន្ត ឬជួបជុំគា្នាលៃងលៃបៃង
ចៃៀងរាំនងិផកឹសុីដៃលមានគា្នាចៃើន
នំឱៃយបាត់បង់គមា្លាតសុវត្ថិភាព។
កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញលោកហុ៊នសៃន

ក៏បានសរសៃរបង្ហោះនៅក្នងុហ្វៃសបុ៊ក
របស់លោកថានៅតាមទីកន្លៃងអាជីវ-
កម្មទំាងអស់គឺតៃវូមានជៃលឬអាល់- 
កុលសមៃប់លាងដៃនិងមា៉ាស់សមៃប់
ពាក់ដើមៃបីការពារការឆ្លងរាលដាល
ជំងឺពីមនុសៃសមា្នាក់ទៅមនុសៃសមា្នាក់ហើយ 
អ្នកដំណើរមកពីកៃបៃទៃសទំាងអស់
តៃវូគោរពតាមការណៃនំរបស់កៃសួង
សុខាភិបាល។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ចំពោះ
បងប្អូនបៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរ ក៏ដូចភ្ញៀវ-
ទៃសចរដៃលធ្វើដំណើរមកកម្ពុជា
តៃវូតៃធ្វើតាមការណៃនំរបស់កៃសងួ
សុខាភិបាលឲៃយបានខា្ជាប់ខ្ជនួជាពិសៃស 
នៅពៃលដៃលពិនិតៃយសុខភាពរួចហើយ
អនុញ្ញាតឱៃយរស់នៅដាច់ដោយឡៃក
ចំនួន១៤ថ្ងៃគឺតៃវូទទួលខុសតៃវូធ្វើ-
តាមបញ្ជាណៃនំរបស់កៃសួងសុខា-
ភិបាលឲៃយបានដាច់ខាតដើមៃបីសុវត្ថិ-
ភាពសខុភាពខ្លនួឯងផងនងិសមៃប់
អ្នកដទៃផង»៕

និស្សិតនិងយោធាខ្មរ្១៥៣នាក់នៅបរទ្សបានមកដល់កម្ពជុា

និសេសិត និង ទាហាន ខ្មេរ នៅ ពេលាន យន្ត ហោះ ម៉ាឡេសីុ មេសិល មិញ ។ រូបស្ថានទូតខ្មៃរនៅមា៉ាឡៃសុី

លោកកឹមសុខា...

លោកកឹម សុខា និងមន្តេអីមដំណើរនៅខេត្តសៀមរាបក្នងុខ  េកក្កដានេះ។ រូបFB
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ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�្រ ធា ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រី និពន្ធ  

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

សូ វិសា ល
អនុ�្រ ធា ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ សា� ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីត ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដា រា� , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  �ៃង សុខគនា�   

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

�ឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វ�រុទ្ធ 
ពៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ ធា ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម្ម 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រត

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

�្រ ធា ន�្ន ្រករដ� ប ល និង ធនធា នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�ប ល  និងធនធា នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង ត ំងម៉ៃង
�្រ ធា នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កត ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អងៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ស្វែងយល់ពីកម្មសិទ្ធកិរនិងករណីយកិច្ចនែអ្នកមានដីជាប់ពែគំ្នា
គឹម  សារុំ

នៅក្នុង ពៃះរា ជាណា ច កៃ កម្ពុជា 
មា ន វិវាទ ដីធ្លី ខ្លះ តៃងតៃ កើត មាន 
ឡើង រវាង មា្ចាស់ ដី ដៃលមា ន ពៃំ- 
តៃមួយ ជាប់ គ្នា។  ដៃលករណីនៃះ 
ដោយសា រពលរដ្ឋ គទូនំាសន់ៅ មនិ 
ទាន ់យលដ់ ឹង អពំ ីសទិ្ធ ិ នងិ ករណយី- 
 កិច្ច របស់ កម្ម សិទ្ធិ ករ នៃ ដី ពៃំ ជាប់ 
គ្នា។ជុំវិញ បញ្ហា នៃះ លោក មៃធាវី 
លាង មៃត្តា  បមៃើការ នៅ ការិយា- 
ល័យ  មៃធាវី ជី ជី អន្តរជា តិដៃល 
មាន អា សយ ដា្ឋាន នៅ អគរ លៃខ 
២៣០ D ផ្លូវ លៃខ ២១ ស្ថិត ក្នុង 
ភូមិ ពៃក ត ឡុង សង្កាត់ ចាក់ អងៃ- 
កៃម ខណ្ឌ មាន ជ័យ  រាជ ធានី-
ភ្នំពៃញ បាន ពនៃយល់ តមរ យៈ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មុន ពៃល ឆ្លើយសំ ណួរ 
មួយ ចំនួន ដូច ខាង កៃម៖  

នៅ ក្នុង បទ បៃបញ្ញត្តិ នៃ បៃទៃស- 
កម្ពុជា ក៏ ទទួល សា្គាល់និង ការពារ 
ដោយ ចៃបាប់  ដោយ ផ្ដល់ សិទ្ធិ ឱៃយ 
បៃជា ពលរដ្ឋ អាច គៃប់ គៃង បៃើ- 
បៃស់  អា សៃយ័ ផល នងិ ចាត ់ចៃង 
លើ អចល ន វត្ថុ ដៃល ជា កម្ម សិទ្ធិ 
របស ់ខ្លនួ បាន ដោយ សៃរ ីដៃល ភាគ 
ចៃើន សកម្ម ភាព នៃ ការ បៃើ បៃស់ 
នងិ អា សៃយ័ ផល នៅ លើ អចលន វត្ថ ុ 
តៃង តៃ កើត មាន ឡើង នូវ វិវាទ  ជា- 
ពិសៃស  រវាង ទំនាក់ ទំនង របស់  
កម្ម សទិិ្ធ ករ នៃ អចលន វត្ថ ុដៃល ជាប់ 
ពៃ ំគ្នា គឺ អ្នក ជិត ខាង នៃះ ឯង ។

ហៃត ុដចូ្នៃះ តើ ចៃបាប ់នៃ ពៃះ រាជា- 

ណា ចកៃ កម្ពុជា បាន កំណត់ អំពី 
ករណី កិច្ច  និង ផ្ដល់ សិទ្ធិ ដល់ កម្ម- 
សិទ្ធិ ករ នៃ ដី ដៃល ជាប់ ពៃំ យា៉ាង ដូច- 
ម្ដៃច នោះ? បើ តម ចៃបាប ់ភមូ ិបាល 
ឆ្នាំ ២០០១និង កៃម រដ្ឋ បៃបវៃ ណី 
មាន ចៃង អំពី វិធាន ដៃល តៃវូ អនុវត្ត  
ដើមៃបី បង្ការ និង ដោះ សៃយ បញ្ហា 
ទាំង អស់ នៃះ ។  

ដើមៃបី ស្វៃង យល់ ឲៃយ កាន់ តៃ 
ចៃបាស់  កម្មវិធី យល់ ដឹង ផ្នៃក ចៃបាប់ 
នឹង លើក យក សំណួរ មួយ ចំនួន  
មក ធ្វើការ បក សៃយ ជូន បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ឲៃយ យល់ អំពី សិទ្ធនិិង ករណីយ- 
កិច្ច របស់ កម្ម សិទ្ធិ ករ នៃ ដី ពៃំ ជាប់ 
គ្នា។ ប៉ុន្តៃ មុន ឈាន ដល់ ការ បក- 
សៃយ សំណួរ ខ្ញុំបាទ សូម ធ្វើ ការ 
ផ្ដល់ អត្ថ ន័យ នៃ ពាកៃយ ដូច តទៅ៖

១.សិទ្ធិ ប្រើ ប្រស់ ដី ដ្រល ជាប់ 
គ្នា យោង តម មាតៃ ១៤៣ នៃ 
កៃម រដ្ឋ បៃបវៃ ណី ទាក់ ទង នឹង សិទ្ធិ 
បៃើ ដី ដៃល ជាប់ គ្នា បាន ចៃង 
ថា កម្ម សិទ្ធិ ករ នៃ ដី អាច ទាម ទារ 
បៃើ ដី ដៃល ជាប់ គ្នា បាន ក្នុង ទំហំ  
ចាំ បាច់ ដើមៃបី ធ្វើ របង ឬ សំណង់ ឬ 
ជួស ជុល  របស់ ទំាង ២ នៃះ  នៅ ពៃ-ំ 
បៃទល់ ដី។

បៃសិន បើ អ្នក ជិត ខាង បាន 
ទទួល ការ ខូច ខាត ដោយ សារ ការ- 
សាង សង់  ឬ ជួស ជុល នៃះ កម្ម- 
សិទ្ធិករ នៃ ដី តៃូវ បង់ បៃក់ សំណង 
ការ ខចូ ខាត ឲៃយ ទៅ មា្ចាស ់កម្ម សទិ្ធ ិករ 
ដៃល មាន របង និង ផ្ទះ ដៃល រង 
ផល ប៉ះ ពាល់ នោះ  ទោះ បីជា គត់ 

មាន ចៃបាប់ សាង សង ក៏ ដោយ ។
២. របង អឌ្រឍ សិទ្ធិ 
យោង តម មាតៃ ២២៣ នៃ កៃម 

រដ្ឋបៃប វៃណ ី ទាក ់ទង នងឹ នយិម នយ័  
នៃ អឌៃឍ សិទ្ធិ បាន ចៃង ថា កំពៃង  ឬ 
របង ទាំង អស់ ដៃល នៅ តៃង់ ពៃំ - 
ខ ណ្ឌ អចលន វត្ថុ តៃូវ សន្ម តថា ជា 
វ ត្ថុ អឌៃឍ សិទ្ធិ របស់ កម្ម សិទ្ធិ ករ នៃ 
អច លនវត្ថុ នីមួយៗ។

ជា គោល ការណ៍ កំពៃង រួម មាន 
ទាំង របង ដៃល នៅ តៃង់ ពៃំ បៃទល់ 
ដី គឺជា កម្ម សិទ្ធិរួ ម រប ស់ មា្ចាស់ ដី 
ទាំង សង ខាង បើ យោង តម និយម- 
ន័យ នៃ អឌៃឍ សិទ្ធិ។  ក្នុ ងករណី នៃះ  
មា្ចាស់ ដី ទាំង សង ខាង តៃូវ ទទួល 

ប ន្ទុក ចំណាយ ក្នុង កា រសង់  ជួស- 
ជុល  ថៃទាំ ចាត់ ចៃង និង បៃើ- 
បៃស់ របង នៃះ រួម គ្នា ។

ប៉ុន្តៃ មា្ចាស់ កម្ម សិទ្ធិ ករ មា្ខាង ទៀត  
អាច បដ ិសៃធ ដោយ មនិ សហ ការ- 
គ្នា ក្នងុ ការ ធ្វើ របង អឌៃឍ សិទ្ធ ិនៃះ  
ដោយ គត់ តៃូវ បោះបង់ អឌៃឍ សិទ្ធិ 
របស់ខ្លួន បាន ដៃល ចៃបាប់ បាន 
អនុញ្ញាត ដោយ យោង តម មាតៃ 
២២៤ នៃ កៃម រដ្ឋបៃប វៃណី។ក្នុង 
ករណនីៃះ  មា្ចាស ់ដ ីមា្ខាង ទៀត ដៃល 
ជា អ្នក ទទួល បន្ទុក ចំណាយ តៃ 
មា្នាក់ ឯង លើ ការ សាង សង់  ជួស- 
ជុ ល និង ថៃទាំ របង គឺជា មា្ចាស់ កម្ម- 
សិទ្ធ ិដោយ ផ្តាច់ មុខ លើ របង នៃះ ក្នងុ 

លក្ខ ខណ្ឌ នៃះ គត់ អាច បៃើ បៃស់  
កៃបៃ ឬ រុះរី របង នៃះ បាន  ដោយ 
មិន ចាំ បាច់ មាន ការ ឯក ភាព ពី 
មា្ចាស់ ដី មា្ខាង ទៀត ទៃ ។

៣.ជញ្ជាំ ងអឌ្រឍ សិទ្ធិ 
យោង តម  មាតៃ  ២២២ នៃ 

កៃម រដ្ឋបៃប វៃណី ទាក់ទង នឹង កា រ- 
សាងស ង ់ឡើង វិញ នៃជញ្ជាំង 
អឌៃឍស ិទ្ធ ិជាអាទិ៍  បាន ចៃង ថា អ្នក 
ជិត ខាង ដៃល មិ នបាន សហការ 
ក្នងុការ សាង សង់ បន្ថៃម ជញ្ជាងំ អាច 
ទទួល អឌៃឍ សិទ្ធិ នៃ ចំណៃក ជញ្ជាំង 
ដៃល បាន សាង សង់ នោះ ដោយ 
តៃូវ បង់ ពាក់ កណា្ដាល នៃ សោ ហ៊ុយ 
សាង សង់ ។

ដូច្នៃះ ទាក់ ទង នឹង ចំណុច ដៃល 
មាន លើក ឡើង ខាង លើ  បៃជា- 
ពលរដ្ឋ របស់ យើង មួយ ចំនួន  គត់ 
មាន ចម្ងល់ នឹង សំណួរ មួយ ចំនួន 
ដៃល ទាក់ ទង អំពី សិទ្ធ ិ  និង ករណីយ-  
កចិ្ច របស ់កម្ម សទិ្ធ ិករ នៃ ដ ីពៃ ំជាប ់គ្នា 
តើ ពកួ គៃ  អាច បៃើបៃស ់ អា សៃយ័ 
ផល ទៅ លើដ ីដៃល មាន ពៃ ំតៃ មយួ 
ជាប់ បាន ដៃរ ឬទៃ? ហើយ អាច បៃើ- 
បៃស់ និង អាសៃ័យ ផល បាន 
កមៃតិ ណាខ្លះ? ដចូ ជា សង ់របង- 
សង់ ជញ្ជាំង  ជា អាទិ៍ ដៃល សង់ នៅ 
លើ ដី មាន ពៃំ តៃ មួយ ជាប់ គ្នា។ 

 ហៃត ុនៃះហើយ  ខ្ញុបំាទ សមូ បក- 
សៃយ នូវ សំណួរ ដៃល ជា ចម្ងល់ 
របស់ បង ប្អូន បៃជា ពល រដ្ឋ ដូច 
ខាងកៃម៖(សូមរង់ចាំអាន 
វគបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រយ)

 គឹម សារុំ

ភ្នំព្រញៈ ន គរ បា លពៃហ្មទណ្ឌ  កៃសួង - 
មហា ផ្ទៃ បានសុ ំព នៃយារ ពៃល បញ្ជនូ ប ុរស  ចនិ 
១១ នាក់  ទៅ តុលា ការ ដោ យ សា រតៃ ូវ សុើប-
អង្កៃត បន្ថៃម  បនា្ទាប់ ឃាត់ ខ្ល ួនពី ថ្ងៃ១៧  កក្ក ដា 
នៅផ្ទះ លៃខ  ៣២២  ផ្លវូ ៩៥៦ ភូមិ តងូវ   សង្កាត ់
និ រោធ  ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
ករណីជំ រិ តទារ បៃក់ បុរស ជន ជាតិ ចិន ដូច 
គ្នាមា្នា ក់ ខណៈ កា រឃុំ ខ្លួ នតៃូ វ ប ញ្ចប់ នីតិ- 
វិធីតៃឹមថ្ងៃមៃសិ ល មិ ញ។   

លោក មុំ  ចៃក  នាយ ការិ យាល័ យ នីតិ វិធី 
នៃ នាយក ដា្ឋាន ពៃហ្មទ ណ្ឌ  កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
បាន បៃបព់ ីមៃសលិ មញិ ថា  ករណ ីជន ជាត ិចនិ 
១១ នាក់ នោះ  សមត្ថ កិច្ច លោក  បាន សួរ ចប់ 
អស់ ហើយ ។ក៏ ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ   សងៃស័យ ថា  
អាច ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ នងឹ មនសុៃស ផៃសៃង ទៀត  ទើប 
លោក ស្នើ សុំ គោល ការណ៍ ទៅ ថា្នាក់ លើ  និង 
សាលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  ដើមៃបី បន្ត នីតិ វធិ ី
ឃុំ ពួក គៃ ទុក ២៤ ម៉ាង ទៀត សិន។ 

លោក បន្ត ថា តម នតី ិវធិ ីការ ឃុ ំខ្លនួ នោះគ ឺ
ផុត កំណត់ ថ្ងៃ ទី ១៩ កក្កដា  ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ 
សមត្ថ កិច្ច នៅ សងៃស័យទើបសុំពនៃយារ ពៃល 
បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ ។ 

លោក ថា ៖«តម នីតិ វិធី គឺ ពួក គៃ តៃូ វ ដល់ 
ថ្ងៃ កំណត់ បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការ នៅ ថ្ងៃ នៃះ    ប៉នុ្តៃ 
ដោយ សារ បទ ឧកៃិដ្ឋ អ៊ីចឹង យើង សុើប មិន- 
ទាន់  បាន ជុំ នៅ ឡើយ    ក៏ ស្នើ សុំទៅតុ លាកា រ 
ដើៃបមៃបី ពនៃយារ ការ  ឃុំខ្លួន ២៤ ម៉ាង ទៀត  » ។

ពាក់ ព័ន្ធ ករណី នៃះដៃរ   លោក   ហៃម  បូ- 
ណា  បៃធាន កា រយិា លយ័ ពៃហ្ម ទណ្ឌ កមៃតិ- 
ធ្ងនន់ៃ នាយ កដា្ឋា ន ពៃហ្មទណ្ឌ  កៃសងួ មហា- 
ផ្ទៃ បាន ឲៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ដៃរ ថា មុន ពៃល 
បង្កៃប  គឺ ខាង នាយក ដា្ឋាន ពៃហ្ម ទណ្ឌ បាន 
ទទលួ ពាកៃយ បណ្តងឹ ព ីបរុស ជន ជាត ិចនិ មា្នាក ់
ជា មតិ្ត ភក្ដ ិជន រងគៃះ រឿងចាប ់ជរំតិ ជន ជាត ិ
ចនិ ដចូ គ្នា  នៅ ក្នងុ ផ្ទះ  លៃខ ៣២២   ផ្លវូ ៩៥៦  
ភូមិ ត ងូវ  សង្កាត់ និរោធ  ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ  
រាជធានីភ្នំពៃញ ។ 

លោក ប ន្តថា  បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន ពាកៃយ 

បណ្តងឹ នៃះ ឧត្ដម សៃនីយ៍ តៃ ី ជាវ វិបុល   អនុ- 
បៃធាន នាយក ដា្ឋាន  នគរ បាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ  ដោយ មាន ការ សមៃប- 
សមៃួល ផ្នៃក ផ្លូ វចៃបាប់ ពី តំណាងអយៃយ ការ 
សាលា ដបូំ ងរា ជ ធានីភ្ន ំពៃញ បាន ដឹក នំាចុះ- 
បង្កៃប ជា កស់្តៃង   កាល ព ីលា្ងាច ថ្ងៃ ទ ី១៧  ខៃ 
កក្កដា  ក្នុង ភូមិ - សង្កាត់  ខាង លើ ។

លោក ថា  បៃតិ បត្តិ កា រ នោះស ម ត្ថ កិច្ច  
បា ន ឃា ត់ខ្លួ ន ជ នសងៃស័យ ១១នា ក់ សុ ទ្ធតៃ 
ម នុសៃស បៃុ ស  និ ង រំដោះ ជ ន រង គៃះ ជាជ ន- 
ជា តចិ ិន មា្នា ក ់ដៃល កៃមុ ជ ន សងៃស ័យ ជ ំរតិ ទារ 
បៃក់ ពីជ នរ ង គៃះចំ នួន ១០ មុឺន យន់។ 

លោក ឲៃយ ដងឹ តម សម្ត ីជន រង គៃះ ថា   មនុ 
កើត ហៃតុ  គឺ បុរស រងគៃះ  បាន មក បៃទៃស 
កម្ពុជា ដើមៃបី រក ការ ងរ ធ្វើ។ គប់ ជួន ពៃល 
ឆៃក មើល នៅតម អន ឡាញ ក៏ ឃើញ  កៃុម 
ជន សងៃស័យ បៃកាស  រក បុគ្គ លិក ធ្វើ ការ នៅ 
ក ម្ពុជា ។ ពៃលនោះ បុរសរ ងគៃះ បាន ទាក់- 
ទង តម អា សយ ដា្ឋាន ក្នុង អនឡា ញនោះ 
ហើយ បាន ធ្វើដំណើ រ ទៅ ជួប កៃុម ជន- 

សងៃស័យ  នៅ ទីតំ ង កើត ហៃតុ ខាង លើ ក៏ តៃូវ 
កៃុម ជន សងៃស័យ ចាប់ដាក់ ខ្នាះ  ហើយ បង្ខំ 
ឲៃយទូ រស ័ព្ទ ទៅ កៃមុ គៃ ួសារ នៅបៃ ទៃស ចនិ ឲៃយ 
ផ្ញើ លុយ មក លោះ។ តៃ តៃូវ កៃុម គៃួ សារ ជន - 
រ ងគៃះ ពឹង មិត្ត ភក្ដិ របស់ កូន គត់  ឲៃយម ក 
ប្ត ឹងសមត្ថ កចិ្ច នៅកៃស ួង  មហាផ្ទៃ ទើប ឈាន 
ដល់ ការ បង្កៃ ប នៃះ។  

លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា  ពៃល ស មត្ថ កិច្ច 
ចូល ទៅ រំដោះ នៅ ផ្ទះ កើត ហៃតុ នោះលោក 
បាន ឃើញ  ដៃ របស ់ ជន រង គៃះ ជាប ់ខ្នាះ   តៃ  
នៅ លើ ខ្លួន បៃណ  មិន មាន សា្លាក សា្នាម អីទៃ 
តៃគត់ ភ័យ តក់ ស្លុត ខា្លាំង  និង ញ័រ ខ្លួន ។ មុន 
ដំបូង ជន រង គៃះ គិត ថា  សមត្ថ កិច្ច  ជា កៃុម 
តៃ មួយ របស់ ជន សងៃស័យ ។ ប៉ុន្តៃ លុះ  មាន  
ស មា គម ជន ជាតិ ចិន បៃចាំ កម្ពុជា ជួយ   
សមៃប សមៃួល  ទើប ជន រ ងគៃះ  ដឹង  និង 
មាន ស ភាព បៃ កៃតី ឡើង វិញ  ។ 

លោក ថា ៖ «ពៃល នៃះ គត់ មាន អារម្មណ៍ 
និ យាយ ទូរ ស័ព្ទ បាន  ធម្មត  និង មាន អា- 
រ ម្មណ៍ ល្អ ឡើង វិ ញ ហើយ» ៕ 

លោក ម្រធាវី លាង ម្រត្តា កាលពីកន្លងមក  ។ រូបថត សហ ការី

សមត្ថកិច្ចសំុពនែយារពែលបញ្ជនូបុរសចិន១១នាក់ទៅតុលាការករណីជំរិតបែក់
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,220 17,460 17,200

2 GTI 3,150 3,150 3,150 3,150

3 PAS 15,600 15,500 15,600 15,500

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

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

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

កាលបរិច្ឆេទ : ១៧ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 

តពីទំព័រ១...មាន គុណ វុឌេឍិ  
សម សេប មាន សមត្ថភាព  បេ-
កតួ បេជេង មាន  ផេនការ អាជវី-
កម្ម ចេបាស ់លាស ់ពេម ទាងំ មាន 
ការ រៀបច ំរបាយការណ ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ 
ដេល មាន គុណ វុឌេឍិអនុ លោម 
តាម កេមុហ៊នុ បោះ ផេសាយ មលូ- 
បតេ លក ់ភាគហ៊នុ។ លោក បន្ត 
ថា  តាម រយៈ នេះ ពួក គាត់ អាច 
ទទលួ បាន ការ ផ្តល ់បេកឹេសា  ព ីអ្នក 
ជំនាញ  ដោយ ពុំ គិត ថ្លេផងដេរ។

 លោកបន្ត ថា  កម្ម វធិ ីEP ក្នងុ 

១ ដង  មាន រយៈ ពេល ៤ខេ និង  
ចេក ជា៣ ដណំាក ់កាល។ កាល-  
ព ីEP1 មាន កេមុ ហ៊នុ ៧៣ បាន   
ដាក់ ពាកេយ ក្នុង ដំណាក់ កាល-      
ទី ១ និង ទី ២ SECC បាន ចុះ 
ទៅដល់ កេុមហ៊ុន ចំនួន ៣៨ 
ហើយ ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី៣  
មាន កេមុហ៊នុ តេ ១៨ ប៉ណុ្ណោះ 
ដេល តេូវ បាន  ជេើស រើស។

លោក បន្ថេម   ថា ក្នងុ ចណំម 
១៨ គ ឺកេមុហ៊នុ ១០ ទទលួ បាន   
រង្វាន់ ពី  SECC ។ ដោយ ក្នុង  

ចំណម ១០ កេុមហ៊ុន នោះ  
មាន ៨ បាន ដាក់ ពាកេយ សម្តេង 
ឆន្ទៈ ក្នុងការ បោះផេសាយ លក់ 
មូល បតេ។ 

លោ ក ដារ៉ា បានបន្ត   ថា៖ « មក  
ដល ់ពេល នេះ មាន កេមុហ៊នុ ៣ 
ដេល គាត់ បាន បន្ត នីតិវិធី ជាប់-
លាប់ ហើយ   ក្នុង បី  នោះ  គឺ មាន 
២  កេមុហ៊នុ ស្ថតិ ក្នងុ នតីវិធិ ីឆ្ពោះ 
ទៅ  IPO ធ្វើការ បោះផេសាយលក ់
មូល ប តេ សាធារណៈ ។ យើង 
រំពឹង ថា  កេុមហ៊ុន ២ នេះ អាច 
នឹង បញ្ចប់ នីតិវិធី របស់ គាត់ នៅ 
ចងុឆ្នា ំនេះ។ ដោយ ពកួ គេ គេង  
បោះ នៅ ផេសារ កណំើន (Growth 

Board) ដេល មកពី វិស័យ 
សំណង់ និង ភតិសនេយា ប៉ុន្តេ 
យើង នងឹ ពនិតិេយ មើល ជាក ់ស្តេង 
ហើយ បើតាម ការរពំងឹទកុរ បស ់
គាត់  គឺ ចុងឆ្នាំ២០២០ នេះ»។

យោង តាមគោល នយោ បាយ  
អភិវឌេឍ ន៍ ឧសេសាហកម្ម កម្ពុជា  
ឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ រដា្ឋាភិ-
បាល កម្ពជុា បាន កណំត ់ទសិ ដៅ  
ពី ៨០- ៩៥ ភាគរយ នេ SME 
នងឹ តេវូ ចុះបញ្ជ ីជា ផ្លវូការ ហើយ  
ក្នុង ចំណម នោះ ពី ៥០ ទៅ 
៧០ភាគ រយ មាន គណនី និង 
តារង តុលេយការ ចេបាស់លាស់ ។

លោក Jong Weon Ha 

អនុ បេធាន CSX ធា្លាប់ បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា មាន SMEs 
មយួ ចនំនួ កពំងុ រៀបច ំខ្លនួ  ដើមេប ី
ចុះបញ្ជី លើ ផេសារ កំណើន ក្នុង ឆ្នាំ 
នេះ។

លោក ថ្លេងថា៖«ផេសារ កណំើន   
តេវូ បាន បង្កើត ឡើង ដើមេប ីទាក-់ 
ទាញ ឲេយ មាន កេមុហុ៊ន ចេើនជា-  
ពិសេស ពី សហគេស ធុន តូច  
និង មធេយម  ដើមេបី ធ្វើការ បោះ-
ផេសាយ  និង   កៀរគរ ទុន ពងេីក 
អាជីវកម្ម របស់ខ្លួន»។

យោងតាមលោក ដារ៉ា  SECC  
គេង ធ្វើ EP2 នៅ ដើម ឆ្នាំ 
២០២០ នេះ ប៉ុន្តេ ដោយ សារ 

ជំងឺ កូវើដ  ក៏បាន ពនេយា រពេល។ 
កាល ពី ដើម ខេមករ  ឆ្នាំ មុន 

លោក នាយក រដ្ឋមន្ដេ ីហ៊នុ សេន 
បាន ចេញ អនុ កេឹតេយ មួយ ដេល 
ផ្ដល់ ការ លើក ទឹក ចិត្ត ពន្ធ ចេើន 
ដល់ កេុម ហ៊ុន  មាន បំណង ចុះ 
បញ្ជី នៅ ផេសារ ហ៊ុន ដោយ មាន 
ការ កាត់ បន្ថយ ពន្ធ លើ បេក់ ចំ-
ណូល៥០ភាគរយ និងការលុប-   
ចោល បណំលុ ពន្ធ ទាងំ អស ់ បើ 
កេុមហ៊ុន ទាំង នោះ ចុះ បញ្ជី នៅ 
ផេសារ ហ៊ុន។ ការ លើក ទឹក ចិត្ត 
នេះ  នឹង ផ្តល់ ជូន រយៈ ពេល៣ 
ឆ្នា ំគតិ ចាបព់ ីពេល ដេល អន ុកេតឹេយ  
នេះ ចេញ ផេសាយ៕ LA

ហ៊ឹនពិសី

ភ្នពំេញៈការ ភា្ជាប ់អគ្គសិន ីតាមរយៈ  
ខេសេ បញ្ជូន តង់ សេយុង ខ្ពស់  ២៣០ គីឡូ-
វ៉ុល  ពី សា្ថានីយ ក្នុង ខេត្ត កេចេះ ទៅ កាន់ 
ខេត្ត មណ្ឌល គិរើ  អាច នឹង រួច រល់ នៅ 
ចុង តេីមាស ទី ៣ ឬ ដើម តេីមាស ទី ៤ 
ខាង មុខ ខណៈ ការ ដាក់ ឲេយ ដំណើរ ការ 
ខេសេ បញ្ជូន រង ដេល មាន តង់ សេយុង ទាប  
៣៥ គីឡូ វ៉ុល  ចេញ ពី ខេត្ត រតគិរើ ទៅ 
មណ្ឌល គរិើ តេវូ បាន ដាក ់ឲេយ ដណំើរ ការ 
ហើយ កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ កន្លង មក ។

លោក វិចទ័រ ហេសូនា អ្នក នាំ ពាកេយ 
កេសួង រ៉េ និង ថាម ពល បាន បេប់ 
ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេ អាទតិេយ ថា ដើមេប ី
បង្កើន សមត្ថភាព ក្នុង ការ ចេក ចាយ 
ថាម ពល អគ្គិសនី ទៅ  ខេត្ត មណ្ឌល  គិរើ  
នងិ តបំន ់ក្នងុ ភមូ ិភាគ ឦសាន បច្ចបុេបន្ន 
កេុម ការ ងរ ជំនាញ   កំពុង ខិត ខំ យ៉ាង 
ខា្លាងំ ក្នងុ ការ រៀបច ំបណា្តាញ ខេសេ បញ្ជនូ 
ដេល មានតង់ សេយុង ខ្ពស់  ២៣០ គីឡូ-
វ៉ុល ចេញ ពីខេត្ត កេចេះ ទៅ កាន់ ខេត្ត 
មណ្ឌល គរិើ បន្ថេម ព ីលើ ខេសេ បញ្ជនូ តង-់ 
សេយុង ទាប ៣៥  គីឡូវ៉ុល ចេញ ពី ខេត្ត 
រតនគិរើ ដេល ទើប ដាក់ ដំណើរ ការ 
កាល ពី ថ្ងេ ទី ១៧ ខេ កក្កដា  ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «បនា្ទាប ់ព ីការ តភា្ជាប ់
ខេសេបញ្ជូន រង ៣៥ គីឡូវ៉ុល នេះ យើង 

នឹង តភា្ជាប់ ខេសេដេល មាន លក្ខណៈ ជា 
យុទ្ធ សាសេ្ត ធំ ដោយ មាន តង់ សេយុង 
២៣០ គីឡូវ៉ុល ចេញ ពី ខេត្ត កេចេះ ទៅ   
ខេត្ត មណ្ឌល គិរើ។  ខេសេ បញ្ជូន មាន តង់- 
សេយុង ខ្ពស់ នេះ នេះ ពិត ជា មាន សារៈ- 
សខំាន ់ ណាស ់ក្នងុ ការ ចលូ រមួ ចណំេក 
លើក កម្ពស់ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច  តំបន់ 
តាម រយៈ ការ បង្កើន ភាព ទាក់ ទាញ 
សមេប ់វសិយ័ ទេសចរណ ៍ឧសេសាហ-
កម្ម និង ការ កេ ច្នេ ពេម ទាំង ធានា បាន 
នូវ និរន្តរ ភាព នេ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ថាម ពល 
រយៈ ពេល យូរ អង្វេង ផង ដេរ»។

យោង តាម លោក ហេសនូា ការ តភា្ជាប ់
បណា្តាញ ចេក ចាយ អគ្គិសនី ដេល- 
 មាន តង់ សេយុង ខ្ពស់ ២៣០ គីឡូ វ៉ុល 

 នេះ គឺ ទទួល បាន កម្ចី សមេបទាន  ពី 
បេទេស ចិន។

ខណៈ បច្ចបុេបន្ន  រដា្ឋាភបិាល កពំងុ ខតិ- 
ខំ ពងេីក សមត្ថភាព  ផ្គត់ ផ្គង់ ថាម ពល 
អគ្គិសនី ឲេយ បាន កាន់ តេ ចេើន  លោក  
ហេសូនា  និយយ ថា បច្ចុបេបន្ន  ការ តភា្ជាប់ 
បណា្តាញ អគ្គិសនី ពី បណា្តាញ ជាតិ 
បាន គេប ដណ្តល់ ស្ទើ រ១០០ ភាគ រយ 
នៅ ទូទាំង បេទេស កម្ពុជា រួច ហើយ។

របាយការណ៍ បេចាំឆ្នាំ ២០១៩ 
របស់  អាជា្ញាធរ អគ្គិសនី កម្ពុជា បង្ហាញ 
ថា កម្ពជុា បាន បង្កើន ការផ្គតផ់្គង ់ថាម- 
ពល អគ្គសិន ីដល ់២ ៨៧០មេហ្គាវ៉ាត ់ 
នៅ ឆ្នាំ  ២០១៩ កើន ពីជាង ២ ៦៥០ 
មេហ្គាវ៉ាត់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨៕LA

ហ៊ឹនពិសី

ភ្នពំេញៈ គមេង វនិយិោគ រោង ចកេ 
ផលិត សេបេកជើង  កេុមហ៊ុន Mann 
Long Shoes Co., Ltd ដេល មាន 
ទនុ វនិយិោគ   ១០,៣ លាន ដលុា្លារ នងិ 
អាច បង្កើត ការងរ  ៣ ៣៧៩ កន្លេង 
ក្នុង សេុក ជើងពេ ខេត្ត កំពង់ ចាម តេូវ   
កេុមបេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា (CDC) 
យល់ ពេម ចុះបញ្ជី ជា សា្ថាពរ។ 

លោក លមឹ ហេង អន ុបេធាន សភា- 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន បេប ់ភ្នពំេញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេ អាទតិេយ ថា កម្ពជុា នៅតេ  
ជា កន្លេង ដេល មាន សកា្តានុពល ខ្ពស់ 
សមេប ់ការ វនិយិោគ លើ រោង ចកេ  ផលិត  
សេបេក ជើង បើ ទោះ បេឈម នឹង ការ- 
បាត់ បង់ ភាព អនុគេះ  ពី បេព័ន្ធ EBA 
ក្នងុ ការ   នា ំចលូ ទនំញិ ទៅ ទផីេសារ អរឺ៉បុ ក ៏
ដោយ ។ លោក បន្ត ថា កម្ពជុា មានទនំាក-់ 
ទំនង ពាណិជ្ជ កម្ម ល្អ  ជា មួយ បេទេស 
ជា ចេើន ហេតុ នេះ ទីផេសារ   ផលិត ផល 
សេបេក ជើង នឹង គា្មាន បញ្ហា ទេ ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖ « ខ្ញុំ គិត ថា  នឹង មិន 
មាន អ្វ ីជា ឧបសគ្គ សមេប ់ទផីេសារ ផលតិ-  
ផល សេបេក ជើង កម្ពុជា ទេ ពេះ នៅ 
ពេល ខាង មុខ កម្ពុជា នឹង មាន ទីផេសារ 
កាន ់ តេ ធំ  ពិសេស ជា មួយ បណា្តា បេទេស 
Eurasia និង ការ ឈាន ដល់ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរើ ជា មយួ បេទេស 

ចិន និង កូរ៉េ នៅ ពេល ខាង មុខ» ។ 
លោក បន្ថេម ថា អ្នក វិនិយោគ មុន 

នងឹ សមេច ចតិ្ត វនិយិោគ លើ អ្វ ីមយួ  គេ 
តេង តេ សិកេសា ចេបាស់ លាល់ ណាស់ ។ 

យោង តាម CDC កេ ពី គមេង 
ខាង លើ  ក ៏មាន គមេង   ចនំនួ ៣ ផេសេង- 
ទៀត ដេល តេូវ បាន  CDC យល់ ពេម 
ចុះ បញ្ជ ីចាប ់ព ីដើម ខេ កក្កដា  ដល ់ ថ្ងេ ទ ី
១៩ ខេ កក្កដា  នេះ។ គមេ ង ទាំង- 
នោះ រួម មាន  គមេង វិនិយោគ លើ 
រោងចកេ ផលិត អំពូល លម្អ ខេសេ ចំ-
ណង គេប់ បេភេទ និង គេឿង បនា្លាស់ 
អពំលូ របស ់កេមុហ៊នុ  Smart Silver 
Star Co., Ltd មាន ទុន វិនិយោគ 
៥,១ លាន ដុលា្លារ និង គមេង បង្កើត 
រោងចកេ ផលិត ស៊ុម គំនូរ និង ស៊ុម 
របូថត របស ់កេមុហ៊នុ Phoenix Art-
ist Materials (Cambodia) Co., 
Ltd មាន ទុន វិនិយោគ ៧,៣ លាន 
ដុលា្លារ ដេល គមេង ទាំង  ២  ស្ថិត  នៅ 
ក្នងុ តបំន ់សេដ្ឋកចិ្ច ពសិេស មេនហត- 
ធេន ខេត្តសា្វាយរៀង ។ រើឯ ១ ទៀត គឺ 
គមេង បង្កើត រោង ចកេ វយ នភណ្ឌ 
ជេលក ់ពណ ៌ផលតិ មា៉ាស ់នងិ កេដាស 
ខាត់  របស់  កេុមហ៊ុន Chang Zhou 
Hua Mei Da Textiles (Cambo-
dia) នៅ តំបន ់សេដ្ឋកចិ្ច ពសិេស កេុង 
ពេះសហីន ុខេត្ត ពេះសហីន ុមាន ទនុ-
វិនិយោគ ២ លាន ដុលា្លារ៕  LA

SMEs ចំនួន ២ គ្ង ចូល  ...

CDC អនុម័ត គម្ង វិនិយោគ រោង- 
ចក្  ស្ប្ក ជើង តម្ល ្ជាង $១០ លាន 

ខ្ស្បញ្ជនូ តង់ ស្យុង ខ្ពស់ ២៣០គីឡូវុ៉ល ទៅ 
មណ្ឌល គិរី នឹង រួច រាល់ នៅ ចុង តី្មាស ន្ះ  

កេម៊អ្នកបច្ចេកទេសកំព៊ងឡើងបង្គោលដើមេបីតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គសិនី។រូបថត ហេង ជីវ័ន
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ទីក្រុងប្រ៊ុចស្រលៈ ក្រុមម្រដឹកនាំ 
សហភាព អឺរ៉ុប  នឹង  បន្ត  កិច្ច ប្រជុំ ក្នុង 
ថ្ង្រទ ី៣ នៅថ្ង្រ អាទតិ្រយ  ដើម្របី ព្រយាយាមឲ្រយ 
មាន ការ ឯកភាព  លើ  ផ្រន ការ ស្តារ ឡើង  
វញិ  ផ្ន្រកស្រដ្ឋកចិ្ច ដ្រល រងគ្រះ ដោយ   
វរីសុ ករូ៉ណូា  ស្របព្រល ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់
ឡើង ដល់ ជាង ៦០០០០០ នាក់។

 ការ រីក រាលដាល   ដ្រល បាន  បង្កើត 
ឲ្រយ មាន ភាព ចលាចល ផ្ន្រក ស្រដ្ឋកចិ្ច នៅ 

ទទូាងំ ពភិពលោក កប៏ាន មើល ឃើញ  
ក្រមុ ប្រទ្រស អភវិឌ្រឍន ៍ជឿន លឿន  G20 
ដ្រល ជាប្រទ្រស  មាន ឧស្រសាហកម្ម រីក-  
ចម្រើន  បផំតុ ក្នងុពភិពលោក  ពចិារណា   
ពង្រីករយៈព្រល បន្ធូរបន្ថយ  បំណុល  
សម្រប ់ប្រទ្រស ក្រកី្រ ទាងំឡាយណា 
ដ្រល រងគ្រះ ដោយវីរុស កូរ៉ូណា ក្នុង 
ឆមាស ទី២  ឆ្នាំ ២០២០។ 

ក្រុមម្រដឹកនាំ អឺរ៉ុប នៅត្រ  ជាប់ គាំង 

រហូត ដល់ កិច្ច ប្រជុំ កាល ពីថ្ង្រសៅរ៍ 
ជុវំញិ ផ្រន ការ ស្តារ ឡើងវញិ លើ វសិយ័ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលរងគ្រះ  ដោយសរ 
កូវីដ ១៩  ដោយសរ ត្រ ភាព មានះ ពី 
ប្រទ្រស  ហឡូង ់នងិសម្ពន័្ធ ន្រ ក្រមុ ប្រ ទ្រ ស  
សន្រសំ សំច្រ  មានប្រទ្រស អូទ្រីស  ដា- 
ណឺមា៉ាក ហ្វាំងឡង់  និង ស៊ុយ អ្រត។ 

ប្រធាន ក្រមុ ប្រកឹ្រសា អរឺ៉បុ លោក  Charles 
Michel ត្រូវ គ្រ រំពឹង ថា  នឹង ស្នើ  គម្រង  
ផ្រន ការ ថ្ម ីផ្រស្រងទៀត ដល់ ក្រមុ ម្រដឹក- 
នា ំអរឺ៉បុ ទាងំ ២៧ នៅ វ្រលា ម៉ាង ថ្ង្រ ត្រង ់  
កាលពថី្ង្រ អាទតិ្រយ  បនា្ទាប ់ព ីស្រចក្ត ីព្រង   
សម្រប់ កញ្ចប់ ថវិកា  ៧៥០ ពាន់ លាន  
អរឺ៉ ូ (៨៥០ ពាន ់លានដលុា្លារ)  ត្រវូ បាន  
បដសិ្រធដោយ រដ្ឋ  សមាជកិ   ភាគ ខាង ជើង  
ដ្រល  ជា ប្រទ្រស មាន ជាង ។ 

 សណំើ ចងុ ក្រយ របស ់លោក Charles 
Michel នឹង នៅត្រ រក្រសា ទុក កញ្ចប់ 
ថវិកា សង្គ្រះ ស្រដ្ឋកិច្ច ចំនួន ៧៥០ 
ពាន់ លាន អឺរ៉ូដដ្រល  ប៉ុន្ត្រ ផ្លាស់ប្តូរ 
តលុ្រយភាពទកឹប្រក ់ ព ី ជនំយួ ឥត សណំង  
ដ្រល មានទឹក ប្រក់ ពី ៥០០ លាន ទៅ 
៤៥០ លាន អរឹ៉ ូទៅ ជា កម្ច ីឥណទាន វញិ 
ដ្រល កើន ឡើងពី ២៥០ លាន  ទៅ 

៣០០ លាន អឺរ៉ូ វិញ ។ 
លោក Mark Rutte  នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី

ហូឡង់  បាន ទទូច  ឲ្រយ រដ្ឋ ជា សមាជិក  
រក្រសា  ការ អនមុត័ យល ់ព្រម ចងុ ក្រយ  ន្រ  
ការ ផ្តល់ មូលនិធិ ណាមួយ  ដ្រល ជា 
សទិ្ធ ិបោះឆ្នាត ប្រឆងំ (Veto) ដ្រល  
មាន ប្រសិទ្ធភាព សម្រប់ អ្នក ទទួល  ។ 

លោក មាន ប្រសសន៍ ថា  ការ ឃ្លាំ- 
មើល របស់ សហភាព អឺរ៉ុប គឺ ចាំបាច់ 
សម្រប់ ប្រទ្រស ដ្រល មាន កាតព្វកិច្ច 
ដូចជា ប្រទ្រស អ្រស្រប៉ាញ  និង អុីតាលី 
ដើម្របី ធ្វើ កំណ្រ ទម្រង់ ស្រដ្ឋកិច្ច របស់ 
ពួក គ្រ ដើម្របី ដោះ ស្រយ វិបត្តិ នា ព្រល 
អនាគត ឱ្រយ កាន់ ត្រ ប្រសើរ ឡើង ។

ទន្ទមឹ នងឹ ទកី្រងុ  Barcelona ដ្រល 
ជា ទកី្រងុ ១  ក្នងុ ចណំោម ទកី្រងុ ជា ច្រើន  
ដ្រល មាន អ្នក ទៅទស្រសនា ច្រើន  របស ់
អឺរ៉ុប  បាន ត្រឡប់ទៅ រក  ការ បិទ ចរា ចរ- 
ណ៍ ជា ធរមាន  កាល ពីថ្ង្រ សៅរ៍។ 

 ចំនួន អ្នកស្លាប់  ដោយសរ កូវីដ ១៩ 
របស ់ប្រទ្រស អ្រស្រប៉ាញ   មានចនំនួ ២៨ 
៤២០ នាក ់គ ឺជា ប្រទ្រស ដ្រលរងគ្រះ 
អាក្រកប់ផំតុ របស ់អរឺ៉បុ នងិជា ប្រទ្រស  
ដ្រល បញ្ជាក ់ថា មាន ជាង១៥០ កន្ល្រង 

ដ្រល ឆ្លងវីរុស ថ្មី ទូទាំង ប្រទ្រស ។  
រដា្ឋា ភិបាល តំបន់ Catalonia  បាន 

ជំរុញ ឱ្រយ ប្រជាជន ជិត ៤លាន នាក់ ន្រ 
ទីក្រុងBarcelona ស្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ 
លើក ល្រង ត្រ ចាំបាច់ បំផុត ដោយ ហម - 
ឃត់ ការ ប្រមូល ផ្តុំ មនុស្រស  ច្រើន ជាង  
១០នាក់  និង បិទ រោង ភាពយន្ត    និង 
ក្លិប រាត្រី បនា្ទាប់ ពី ចំនួន ករណី ថ្មី កើន 
ឡើង ៣ដង  ក្នុង ១សបា្តាហ៍ ។

 វរីសុ  នៅព្រល ន្រះ បាន សមា្លាប់ មនុស្រស  
៦០០ ៥២៣ នាក ់ នងិឆ្លង ១៤,២ លាន 
នាក់ នៅទូទាំង ពិភពលោក។ 

ចនំនួ   អ្នក ស្លាប ់ភា្ជាប ់ទៅ នងឹ ជងំ ឺកវូដី 
១៩  បាន  កើន ឡើង  ទ្វ្រដង  ត្រឹមត្រ 
រយៈព្រល ជាង ២ខ្រ  និង អ្នក ស្លាប់ថ្មី 
ជាង ១០០០០០ នាក ់ត្រវូ បាន ចុះ បញ្ជ ី
ក្នុង  រយៈព្រល ៣សបា្តាហ៍  ចាប់តាំង ពី 
ថ្ង្រ ទី ២៨  ខ្រ មិថុនា។  

 សហ រដ្ឋ អាម្ររកិ ជា ប្រទ្រស រង គ្រះ 
បផំតុ ដោយសរ ការ រកី រាលដាល ន្រះ  
កាលពថី្ង្រ សៅរ ៍មាន ជាង   ៦០០០០ ករណ ី 
ថ្មី  កើន ឡើង សរុប  ដល់ ៣,៧ លាន  
ករណី  ដោយ មានជិត   ១៤០០០០ 
នាក់ បានស្លាប់៕  AFP/RR

ខណៈ ព្រល ដ្រល ស្ថានភាពន្រ   
ការរកី រាលដាល ន្រ ជងំ ឺកវូដី១៩ 
ហក ់មនិមាន ការកើន ឡើង ខ្ពស ់ 
ដ្រល បណា្តាល  ឲ្រយ  មាន ការ ប្រុង ប្រ-
យត័្ន ខ្ពស ់ព ីប្រទ្រស នមីយួៗ នោះ   
ការ ចាប់ផ្តើម បើក ប្រទ្រស  និង 
ស្រដ្ឋកចិ្ច ឡើងវញិ  ក ៏កពំងុ  ដណំើរ-  
ការ  ជា បន្ត បនា្ទាប  ់ដើម្រប ីស្តារ ឡើង 
វិញ នូវ ផលប៉ះពាល់ ពី វិបត្តិ ន្រះ។ 

ជាមយួ គា្នា ន្រះរាជ រដា្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា  ក៏បាន ច្រញ នូវ ស្រចក្តី 
ប្រកាស ក្នងុការ អន ុញ្ញា តឲ្រយ មាន  
ការបើក ដំណើរការ ឡើង វិញ  នូវ 
ហង  ភោជន ីយដា្ឋាន ខារា៉ាអខូ្រ 
សលារៀន នងិ កាសីុណ ូ ដោយ   
តម្រូវ ឲ្រយ រ ក្រសា នូវ អនាម័យ និង 
មាន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ខ្ពស់ ដល់ 
សុវត្ថិភាព អតិថិជន ។ 
លោកហងុវណ្ណៈអ្នក ស្រវជ្រវ   

នៅ រាជ បណ្ឌតិ ្រយសភា បានផ្តល ់បទ-  
សមា្ភាសន ៍ដាច ់ដោយ ឡ្រក ជាមយួ 
លោកម៉្រគុណមករា ការនី ិពន្ធ 
ព័ត៌មាន ស្រដ្ឋកិច្ច ន្រ កាស្រត  
ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ អពំ ីផល ប៉ះពាល ់ន្រ  
ជំង ឺកូវដី ១៩  នងិ វធិានការ ឆ្លើយតប  
របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល ក្នុងការ ស្តារ 
ឡើងវិញ ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច ។ 
ក្នងុអឡំងុព្រលន្រការផ្ទុះរកី-

រាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ
រដា្ឋាភិបាលបានដាក់ច្រញនូវ
វធិានការរតឹបន្តងឹការចណំាយ
តើយន្តការន្រះអាចជួយបាន
កម្រតិណាដើម្របីស្តារស្រដ្ឋកចិ្ច

និងគាំពារសង្គម?
ន្រះ គ្រនត់្រ ជា កញ្ចប ់ទកឹ ប្រក ់

សង្គ្រះ  រយៈព្រល ខ្ល ីក្នងុ ការដោះ-
ស្រយ   អំឡុង ព្រល ន្រ ការរីក- 
រាល ដាល ន្រ ជ ំងកឺវូដី ១៩ ដ្រល 
មាន ប្រមាណ  ២៥ លាន ដលុា្លារ  ក្នងុ  
១ខ្រ ៗ   ដ្រល រដា្ឋា ភិបាល  បាន  
ចំណាយ  ហើយ អាច មាន ការ- 
បង្កើន បន្ថ្រម ទៀត ក្នុង ការ ផ្តល់ 
ជូន ដល់  ប្រជាពល រដ្ឋ ក្រីក្រ ក្នុង 
អឡំងុ ព្រល កវូដី ន្រះ។ ត្រ អ្វ ីដ្រល  
យើង សង្ក្រត ឃើញ អពំ ីផ្រន ការ 
ក្នងុ ការ ធ្វើ ពពិធិ កម្ម រយៈ ព្រលវ្រង 
នោះ គឺ រដា្ឋា ភិបាល   សម្រច  បាន 
នូវ ការចរចា ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី 
ជាមយួ  ចនិ ដ្រល ជា ប្រទ្រស មាន  
ស្រដ្ឋកចិ្ច ដ ៏ធ ំក្នងុ តបំន ់ហើយ  ក ៏
កំពុង ធ្វើការ ចរចា ជាមួយ  កូរ៉្រ 
ខាងត្របងូ  នងិ កពំងុ សកិ្រសា ដើម្រប ី 
ចរចា ជាមួយ ឥណា្ឌា ថ្រមទៀត   
ដ្រល ន្រះ គជឺា យន្តការ រយៈ ព្រល  
វ្រង ដ្រល រដា្ឋា ភិបាល បាន និង 
កំពុង ធ្វើ ដើម្របី ជំរុញ កំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ច  បន្ថ្រម ទៀត។ 
ប្រទ្រសនមីយួៗ ចាប់ផ្តើមបើក

ស្រដ្ឋកចិ្ចឡើងវញិរមួទាងំកម្ពជុាផង
តើការឆាប់បើកស្រដ្ឋកចិ្ចន្រះនងឹ
ជួយស្រចស្រង់ផលប៉ះពាល់
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្រិតណា?

ទោះបីជា ស្ថានភាព កូ វីដ១៩ 
ហក់ដូចជា មិនទាន់ ថមថយ ខា្លាំង  
នោះ ទ្រ ប៉នុ្ត្រ ចណំចុ សខំាន ់នោះ  
គ ឺប្រទ្រស នមីយួ ៗ  ឈប ់រាងំ ស្ទះ  

ស្រដ្ឋកចិ្ច ។ បើ យើង ក្រឡ្រក   មើល  
សហរដ្ឋ អាម្ររកិ នងិ អរឺ៉បុ គ ឺចនំនួ  
អ្នក អត់ ការងារ ធ្វើ កើន ឡើង 
ខា្លាងំ ណាស ់បើ ទោះ បជីា អាម្ររកិ  
បាន បង្កើត ការងារ ថ្មីៗ  ច្រើន ម្រន  
ប៉នុ្ត្រ  វា មនិ ទាន ់ឆ្លើយ តប នងឹ ការ- 
បាតប់ង ់នៅ ឡើយ ទ្រ ជា ពសិ្រស    
ក្នងុ  វសិយ័ សហគ្រស ធនុ តចូ  នងិ   
មធ្រយម ។  ជា យោបល ់ខ្ញុ ំសម្រប ់  
ស្ថានភាព កវូដី ន្រះ  បើ ទោះជា វា 
ថយ ឬមិន ថយក្តី  គឺ ពិត ណាស ់ 
ប្រទ្រស នីមួយ ៗ  នឹង ខិតខំ បើក 
ប្រទ្រស  និង ស្រដ្ឋកិច្ច របស់ គ្រ 
ឡើង  វិញ ត្រ តម្រូវ ឲ្រយ មនុស្រស 
គ្របគ់ា្នា ត្រវូ រៀន រស ់ក្នងុ របត ់ថ្ម។ី  
ដចូ្ន្រះ ការ បើក ប្រទ្រស ឡើងវញិ 

ន្រះ គជឺា ច្រកច្រញ ក្នងុ ការជយួ 
ស្រច ស្រង ់ស្រដ្ឋ កចិ្ច។ កម្ពជុា 
យើង ក ៏ដចូគា្នា ដ្ររ  យើង ឃើញថា  
មាន សកម្មភាព ស្រដ្ឋកចិ្ច ជាច្រើន  
ចាប់ ផ្តើម បើក បណ្តើរ ៗ  ហើយ 
ដចូជា សណា្ឋាគារ  ភោជន ីយដា្ឋាន 
ហង ផ្រសារ នានា នងិ សលារៀន  
ជាដើម។ ការណ ៍ដ្រល យើង បើក 
ស្រដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ ន្រះជា ចំណុច 
ចាប់ផ្តើម  ន្រ ការបើក ស្រដ្ឋកិច្ច 
ក្នងុ ស្រកុ  ដ្រលជា ចណំចុ សខំាន ់
ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ  ស្រដ្ឋកិច្ច យើង រស់ 
ហើយ  បើ  យើង មនិ បើក ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល ៣  ខ្រ ទៅ ៦ ខ្រ ខាងមុខ 
នោះ   នងឹ កើត មាន  វបិត្ត ិបណំលុ   
កាន់ត្រ ធំទៅ ៗ  ដូច្ន្រះ ការ ដ្រល 

យើង កពំងុ បើក ស្រដ្ឋកចិ្ច ន្រះគឺ  
អាច ជួយ ឲ្រយ  ធូរស្របើយ ខ្លះ ក្នុង 
ការ ដោះស្រយ បញ្ហា បំណុល 
របស់  ប្រជាពល រដ្ឋ  ដ្រល ជំពាក់  
ធនាគារ   និង មីក្រូ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ដោយ សរ  ត្រ ពួកគាត់ រក 
ចំណូល  មិនបាន ។  
តើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណា

ចពំោះវធិានការរបស់រដា្ឋាភបិាល
ចំពោះSME?

ជា ការ ពតិណាស ់រដា្ឋា ភបិាល 
បាន បង្កើត នូវ ធនាគារ SME 
ដ្រល ន្រះ ជា រឿង ថ្មី របស់ កម្ពុជា 
ព្រះ នៅ តាម បណា្តា ប្រទ្រស 
ជឿនលឿន និង ក្នុង តំបន់ គឺ គ្រ 
មាន យរូហើយ ក្នងុ ការ ជយួ ជរំញុ   
SME ។ យើង មើលឃើញ នៅ 
តាម បណា្តា ប្រទ្រស អភិវឌ្រឍន ៍ ឬ 
ក្នងុ តបំន ់ក្ត ីវសិយ័ SME ន្រះ  ដើរ  
តនួាទ ីសខំាន ់ណាស ់ក្នងុការ ជរំញុ   
ស្រដ្ឋកចិ្ច ជាត ិឲ្រយ រកី ចម្រើន ដោយ  
បាន បង្កើត ការងារ  បង្កើត ចណំលូ  
ពន្ធ យា៉ាង ច្រើន ក ៏ដចូជា ចលូរមួ 
កាត់ បន្ថយ ន្រ ការ ល្រច ជ្រប 
ស្រដ្ឋកចិ្ច ទៅ ក្រ ប្រទ្រស   ដចូជា  
ជប៉ុន   និង កូរ៉្រខាងត្របូង  គឺ  គ្រ 
មាន របស ់របរ ប្រើប្រស ់សទុ្ធ ត្រ 
ផលិត ផល ក្នុង ស្រុក របស់ គ្រ 
ហើយ សម្រប ់ការនា ំចលូ នោះ 
គជឺា ជម្រើស របស ់អ្នក ប្រើប្រស។់  
ដចូ្ន្រះ ការ គតិ គរូ ឲ្រយ វសិយ័ SME 
ក្នុង ស្រុក ឲ្រយ កាន់ ត្រ មាន ភាព- 
ប្រសើរ ឡើង ន្រះ គឺជា រឿង មួយ 

ដ៏ ល្អ សម្រប់ ភាព រងឹមា ំន្រ ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច របស់ ប្រទ្រស យើង ។
តើវិធានការកន្លងមកន្រះ

ឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់
ន្រស្រដ្ឋកិច្ចដ្ររឬទ្រ?

ខ្ញុ ំយល ់ឃើញ ថា  ផ្រនការ នានា 
ដ្រល រដា្ឋា ភបិាល បាន កពំងុ ដាក ់
ច្រញ នា ព្រល កន្លង មក ន្រះ  ពតិ 
ជា  ល្អ  នងិ មានការ ឆ្លើយ តប បាន  
មយួ ចនំនួ ។ ខ្ញុ ំនៅត្រ យល ់ថា  វា 
ជា ជ ំហន ធ ំមយួ ដ្រល រដា្ឋាភបិាល  
យើង បាន ធ្វើ នវូ យន្តការ ទាងំនោះ។ 
ខ្ញុំ ក៏ មិន ដ្រល ឃើញ មាន រដា្ឋា - 
ភបិាល ប៉នុា្មាន ជនំាន ់កន្លង មក ន្រះ 
គឺ មាន កញ្ចប់ ថវិកា ជួយ សង្គ្រះ  
ជន ក្រកី្រ ហើយ  ក ៏មនិ ដ្រល មាន  
ធនាគារSMEs និង ធនាគារ អភិ- 
វឌ្រឍ ន៍ជនបទ  និង កសិកម្ម នោះ ទ្រ។ 
តើលោកអាចប្រៀបធៀប

ផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសុខភាព
សកលន្រះមានកម្រតិយ៉ាងណា
ទៅនងឹវបិត្តិស្រដ្ឋកចិ្ចហរិញ្ញវត្ថុ
ឆា្នាំ២០០៨-២០០៩?

វ ិបតិ្ត សខុា ភបិាល ឆ្នា ំ២០២០ 
ន្រះ គឺ ពិតជា មាន ទំហំ ធំ ជាង 
វិបត្តិ ហិរញ្ញវ ត្ថុ ឆ្នាំ ២០០៨  និង 
វបិត្ត ិនានា  ដ្រល បាន កើត ឡើង 
នាព្រល កន្លង មក  ប៉ុន្ត្រ អ្វី ដ្រល 
ជា ចំណុច សំខាន់ នោះ គឺ ត្រង់ 
ថា  ប្រសិន បើ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ន្រះ 
ធូរ ស្រល ឆប់ នោះ  ស្ថានភាព 
ស្រដ្ឋកិច្ច សកល នឹង មាន ការ- 
ងើប ឡើង លឿន ៕ LA

មេដឹកនំាអឺរុ៉បខ្វេងគំនិតគ្នាលើកញ្ចប់ទឹកបេក់សង្គេះសេដ្ឋកិច្ច

លោកMarkRutteនាយករដ្ឋមន្ត្រហូីឡង់(កណា្តាល)មិនគំាទ្រផ្រនការប្រងច្រកថវិកា។AFP

អ្នកសេវជេវនេរាជបណ្ឌតិេយសភានិយាយពីវិធានការឆ្លើយតបកូវីដ

លោកហុងវណ្ណៈអ្នកស្រវជ្រវន្ររាជបណ្ឌតិ្រយសភាកម្ពជុា។សហ ការី
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ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ មជ្ឈ-
មណ្ឌល អាម្រិក  ដើម្បី គ្ប់ - 
គ្ង  និង បង្កា រជំងឺ ឆ្លង (CDC)  
បាន រាយ ការណ៍ អំពី ចំនួន 
ករណី ឆ្លង ថ្មី ជំងឺ កូ វីដ ១៩  មាន 
៧២ ០៤៥ នាក់  កាល ពី ថ្ង្-
សុក្  ដោយ បាន បង្ក ឲ្យ មាន 
ករណី ឆ្លង ថ្មី ត្ មួយ ថ្ង្ ប៉ុណ្ណោះ  
ដ្ល បាន កត់ ត្  ចាប់ តាំង ពី 
ការ ផ្ទុះ ន្ ការ ឆ្លង រាល ដាល - 

វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ប្ភ្ទ ថ្មី  
ដ៏ ចម្ល្ក ន្ះ ។ 

ចនំនួ សរបុ អ្នក ស្លាប ់ថ្ម ី៩២៦ 
នាក់  ត្ូវបាន រាយ ការណ៍ 
ដោយ មជឈ្ មណ្ឌល CDCកាល-
ពី ថ្ង្ សុក្ កន្លង ទៅ ។ 

 យោង តាម របាយ ការណ៍ 
ប្ចាំ សបា្តាហ៍  របស់ មជ្ឈ-
មណ្ឌល CDC បាន ឲ្យ ដឹង ថា  
អត ្ការ ស្នាក ់ពយ្ា បាល ជងំ ឺនៅ 

ក្នងុ មន្ទ ីរពទ្យ្  ដល្ តាម ធម្មតា 
នៅ  ក្យ  ការ ណ្ នាំ ឲ្យ ដឹង 
អំពី ការ ឆ្លង ជំងឺ តិច តួច  ដ្ល 
បាន បង្ហាញ អំពី ការ ឆ្លង ជំងឺ  
កូ វី ដ១៩  កំពុង កើន ឡើង នៅ 
សបា្តាហ៍ ន្ះ ។ 

 យោង តាម មជ្ឈ មណ្ឌល  
CDC បាន ឲយ្ ដងឹ ថា  ចនំនួ សរបុ 
ន្ ការ ស្នាក់ ព្យា បាល ជំងឺ នៅ 
ក្នុង មន្ទីរ ព្ទ្យ  ទាក់ ទង ទៅ នឹង 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩  ដល្ បាន អះ អាង 
ច្ញ ពី មន្ទីរ ពិសោធន៍  មាន 
ចំនួន ៣៧០៥២ នាក់  ត្ូវ បាន 
គ្ រាយ ការណ៍ នៅ ចន្លាះ ថ្ង្ 
ទី១ ខ្ មី នា  និង ថ្ង្ទី ១១ ខ្-
កក្កដា ។ 

អត្ ខ្ពស់ បំផុត ន្ កា រស្នាក់ 
ព្យា បាល ជំងឺ ក្នុង មន្ទី រព្ទ្យ  គឺ 
នៅ ក្នងុ ចណំម មនសុស្  វយ័ ៦៥ 
ឆ្នាំ  បនា្ទាប់ ពី មនុស្ស  វ័យ ៥០ ឆ្នាំ 
រហូត ដល់ ៦៤ ឆ្នាំ  និង មនុស្ស 
ព្ញ វ័យ ១៨ ឆ្នាំ  រហូត ដល់ 
វ័យ៤៩ ឆ្នាំ ៕Xinhua/SK

ក្រុងហ្គាបារូវៈ  មនុស្ស រាប់-
មុឺន នាក់  បាន ច្ញ តាម ដង ផ្លូវ  
នៅ តំបន់ ហ្វា អុីស ប្ទ្ស រុស្សុី  
នៅ ក្នុង ការ បង្ហាញ ដ៏ កម្ មួយ 
ន្ ការ ផ្គើន ប្ឆំង នឹ ង វិមាន 
ក្ឹមឡាំងជុំ  វិញ  ការ ចាប់ ខ្លួន   
អភិ បាល ក្ុង ដ៏ មាន ប្ជា- 
ប្ិយ មា្នា ក់។ 

 ក្ុម អ្នក សង្ក្ត ការណ៍  បាន 
ថ្ល្ង ថា  ការ ប្មូល ផ្តុំ ទ្ង់-
ទយ្ ធ ំ នៅ ក្នងុ ទ ីក្ងុ ហ្គា បារវូ  
នៅ តាម ព្ំដ្ន ជាប់ ជា មួយ 
ប្ទ្ស ចិន  ដោយ បាន បង្ក ឲ្យ 
វមិាន ក្មឹ ឡាងំ ឈ ឺកប្ាល កាន-់
ត្ ខ្លាំង ឡើង   ហើយ បាន ធ្វើ 
ឡើង ក្យ ពី ប្ធានា ធិបតី 
រុស្សុី លោក វ៉្លាឌី មៀរ  ពូ ទីន  នៅ 
ក្នុង ខ្ ន្ះ  បាន គ្ប់ គ្ង ការ-
បោះ ឆ្នាតដ៏ ចម្ូង ចម្ស 
មួយ  ដ្ល បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ 
លោក បន្ត គ្ប់ គ្ង អំណាច 
រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០៣៦ ។ 

 ការ ប្មូល ផ្តុំ នៅ ក្នុង ទី ក្ុង- 

ហ្គា បារូវ  ដ្ល ជា ទី ក្ុង មួយ 
មាន មនុស្ស រស់ នៅ ប្ហ្ល 
៦០មឺនុ នាក ់ បាន ចាប ់ផ្តើម តវ ៉
អស់  ១សបា្តាហ៍ កន្លង ទៅ  
បនា្ទាប ់ព ីមាន ការ ចាប ់ខ្លនួ លោក 
អភិបាល ក្ុង ដ៏ មាន ប្ជា - 
ប្ិយន្ះ  ភ្លាម ៗ   គឺ លោក សុើ-
ហ្គ្យ៍  ហ្វូរ ហ្គាល់  នៅ ក្នុង ការ- 
សុើប អង្ក្ត ឃាត កម្ម មួយ ។ 

 ខណៈ មនុស្ស ជា ច្ើន បាន 

បង្ហាញ ការ គាំទ្  ឲ្យ ចាប់ ខ្លួន 
អ្នក នយោ បាយ រ ូប នះ  អ្នក តវ ៉
ខ្លះ  បាន បង្ហាញ សញ្ញា  និង 
ពាក្យសោ្លាក ខុស ៗ  គា្នា ប្ឆំង 
លោក ពូ ទីន ។ 

អ្នក ឆ្លើយ ឆ្លង ព័ត៌ មាន AFP 
មា្នាក ់បាន នយិាយ ថា  កាល ព ីថ្ង ្
សៅរ៍ មានមនុស្ស គ្ប់ វ័យ រាប់ 
មុឺន នាក់  ក្នុង នះ មាន ស្ត្ី  និង  
ក្ម្ង  ក្នុង រទ្ះផង ៕AFP/SK 

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ប្ព័ន្ធ ផ្សព្វ-
ផ្សាយ រដ្ឋ  បាន រាយ ការណ៍ 
កាលពី ថ្ង្ អាទិត្យ ថា  ម្ដឹក នាំ  
ក ូរ៉ ្ខង ជើង លោក គមី  ជងុ អ៊នុ 
បាន ធ្វើ ជា អធបិត ីនៅ ក្នងុ កចិ្ច បជំុ្ 
គណៈ កម្មការ យោធា មជ្ឈិម ១  
របស់ គណ បក្ស ពល ករ  ដ្ល 
កំពុង គ្ប់ គ្ង អំណាច  ហើយ 
បាន ពិភក្សា « អំពី បញ្ហា សំ- 
ខន់ ៗ  ជា ច្ើន ន្ ការ ពងឹ្ង 
សង្គ្ម គួរឲ្យ ខ្លាច មួយ បន្ថ្ម 
ទៀត របស់ ប្ទ្សន្ះ » ។ 

 យោង តាម ទីភ្នាក់ ងរ សរ- 

ព័ត៌ មាន មជ្ឈិម កូ រ៉្  បាន ឲ្យ ដឹង 
ថា  កចិ្ច បជ្ុ ំនះ  បាន រៀប ច ំធ្វើ 
ឡើង កាល ពី ថ្ង្ សៅរ៍  ហើយ 
កប៏ាន ត្តួ ពនិតិយ្ អពំ ី« បស្ក-
កម្ម យុទ្ធ សស្ត្ » របស់ ក្ុម 
អង្គភព យោធា ដ៏ សំខន់-
សម្ប់ ការ ដោះ ស្យ ជា- 
មួយ «ស្ថាន ការណ៍ យោធា  នៅ 
ជុំ វិញ ឧបទ្វីប កូ រ៉្» ហើយ បាន 
អនុម័ត ផ្ន ការ ផលិត អាវុធ 
យទុ្ធ ភណ្ឌ សខំន់ៗ  ទង្ ់ទយ្-  
ធំ ជា ច្ើន ទៀត » ។ 

 ទី ភ្នាក់ ងរ សរព័ត៌ មាន-

KCNA បាន នយិាយ ថា៖ «កចិ្ច-
ប្ជុំ ធំ នះ  បាន ពិភក្សា អំពី 
បញ្ហា ជា ច្ើន ន្ ការ អប់រំ របស់ 
គណបក្ស  និង ការ ណ្ នាំ ក្ុម 
ម្ បញ្ជា ការ  និង ក្ុម អ្នក-
នយោបាយ របស់ កង កមា្លាំង- 
ប្ដាប់ អាវុធ   ឲ្យ មាន ការ ប្ុង - 
ប្យ័ត្ន កាន់ ត្ ខ្លាំងឡើង » 
ហើយ« បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ទៅ លើ 
តម្ូវ ការ ចំា បាច់  ដើម្បី ផ្តល់ 
អាវុធ ទៅ ឲ្យ ក្ុម មន្ត្ី បញ្ជាការ 
វ័យ ក្ម្ង ទាំង នះ ។ 

 ទី ភ្នាក់ ងរ សរ ព័ត៌ មាន-
KCNA  បាន បន្ថម្ ថា ៖« បនា្ទាប ់
ពី មាន កិច្ច ប្ជុំ បិទ ទា្វារ មួយ  
ដើម្បី ត្ួត ពិនិត្យ ប្សកកម្ម 
យទុ្ធ សស្ត ្ របស ់ក្មុ អង្គភព 
សំខន់ ៗ   ដើម្បី ដោះ ស្យ 
ជាមួយ ស្ថាន ការណ៍ យោធា  
នៅ ក្នុង តំបន់ ជុំ វិញ ឧប ទ្វីប កូ រ៉្  
និង ការ គំរាម កំ ហ្ង យោធា ដ៏ 
មាន សកា្តា នុពល  និង ប្កាស 
គោល ជំហរ ប្ុង ប្យ័ត្ន  និង 
ពភិកស្ា បញ្ហា សខំន ៗ់  ជា ច្ើន  
ទៀតន្  ការ ពង្ឹង សង្គ្ម គួរ 
ឲ្យ ខ្លាច បន្ថ្ម ទៀត  របស់ 

ប្ទ្ស កូ រ៉្ ខង ជើង ន្ះ » ។ 
 លោក គីម  ជុង អ៊ុន  បាន ចុះ-

ហត្ថ ល្ខ លើបទ បញ្ជា ឲ្យ អនុវត្ត 
ការ ងរ  ដ្ល បាន ដោះ ស្យ 
ជា មួយ គា្នា  នៅ ក្នុង កិច្ច ប្ជុំ - 
ធំន្គណៈកម្មការ  យោធា ។ 

 ទី ភ្នាក់ ងរ សរ ព័ត៌ មាន-
KCNA  បាន ហៅ វិធាន ការ   
ដ្ល បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ កិច្ច- 
ប្ជុំ នះ ថា ជា « ការសម្ច-
ចិត្ត ប្វត្តិ សស្ត្ » មួយ  ដ្ល 

នឹង « ធានា អនាគត ន្ បដិវត្តន៍  
Juche  ដោយ បាន ពងឹ ផ្អក្ ទៅ 
លើ សច់ ដុំ យោ ធា » ។  ភូមិ-
សស្ត្ នយោ បាយ Juche  
បាន និយាយ សំដៅ ទៅ លើ  
ភូមិសស្ត្ ពឹង ផ្អ្ក ដោយ ខ្លួន- 
ឯង របស់ កូ រ៉្ ខង ជើង ។ 

 ទោះបី ជា យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ  
ក៏ទី ភ្នាក់ ងរKCNA  មិន បាន 
និយាយ វិធាន ការ អ្វី  បាន ទាក់-
ទង ទៅ នឹង « សង្គ្ម គួរ ឲ្យ 

ខ្លាច» ត្ូវ បាន ពិភក្សា នៅ ក្នុង 
កចិ្ច បជ្ុ ំបទិ ទា្វារ នះ  ទោះ ប ីជា 
លក្ខ ខណ្ឌ នះ  តាម ធម្មតា 
និយាយ អំពី អាវុធ នុយ ក្ល្អ៊្រ  
និង មី សុីល បាលី ស្ទិក  ដោយ 
ខ្លួន មិន បាន  លើក ឡើង អំពី 
វិធាន ការ ណា ១ ទាក់ ទង នឹង 
ប្ទ្ស កូ រ៉្ ខង ត្បូង ទ្ ។ 

កចិ្ច បជ្ុ ំកាល ព ីថ្ង ្សៅរ ៍ បាន 
ធ្វើ ឡើង  ក្យ ពី លោក គីម  
ជុង អ៊ុន  បាន ចូល រួម នៅ ក្នុង 
កិច្ចប្ជុំ ដំបូង ១ របស់ គណៈ-
កម្មការ យោធា មជឈ្មិ  នៅ ពាក-់
កណា្តាល ខ្ មិថុនា  ហើយ បាន 
ពនយ្ារ  ផន្ ការ យោធា ទាងំ អស ់ 
ដ្ល កូរ៉្ ខង ជើង  បាន គំរាម 
ចាត់ វិធាន ការយោធា ប្ឆំង 
កូរ៉្ ខងត្បូង  ដោយ សរ ការ- 
មិន ព្ញចិត្ត  ជុំ វិញ ខិត ្តប័ណ្ណ 
ឃោសនា បឆ្ងំ នងឹ ក្ងុ ពយ្ងុ- 
យា៉ាង ។ 

នៅ ក្នងុ កចិ្ច បជ្ុ ំនះ  បទ្ស្ 
កូ រ៉្ ខង ជើង  ក៏ បាន ពិភក្សា      
អំពីការងរ  ពងឹ្ ង  វិធា នការ 
នានាដើមប្ ី បញ្ចៀស « សង្គម្ គរួ 
ឲ្យ  ខ្លាច  »នះ ៕ Yonhap/SK

ករណី ឆ្លងជំងឺកូ វីដ១៩ និង ការ ស្នាក់ព្យាបល 
ជំងឺក្នងុមន្ទី រព្ទ្យកើនឡើងខ្ពស់នៅអ ម្រិក

មនុស្ស រាប់ មឺុននាក់ច្ញតវ៉ាតាមដងផ្ូវ ប្ឆ ំង 
វិមានកឹ្មឡំាង នៅ តំបន់ហ្វាអីុសន្ប្ទ្សរុស្សីុ

គីម ជុងអុ៊ន ពិភាក្ស អំពីបញ្ហាសំខ ន់ៗនៅ កិច្ចប្ជំុ គណៈ កម្មការយោធាមជ្ឈិម

ម្រដឹកនំាកូរ៉្រខាងជើងលោកគីមជុងអុ៊នថ្ល្រងនៅឯកិច្ចប្រជំុគណៈកម្មការ
យោធាមជ្រឈិមរបស់គណបក្រសពលករកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាច។Yonhap

លោកបា៉ាក់សាងហក់កាន់ខិត្តប័ណ្ណពិពណ៌នាការសា្លាប់របស់លោកគីម។AFP

ក្រមុបុគ្គលិកព្រទ្រយដឹកអ្នកជំងឺម្នាក់ទៅកាន់មន្ទីរព្រទ្រយក្រងុវ៉ាសីុនតោន។AFP

ស្ត្រីម្នាក់កាន់បដាពាក្រយស្លាកក្នងុការតវ៉ាគំាទ្រលោកសុើហ្គ្រយ៍ហ្វរូហ្គាល់។AFP
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ក្រមុយុទ្ធជន ស្មោះ ត្រង់ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល GNA រៀបចំអាវុធ ត្រៀមប្រយុទ្ធ។ AFP

បុគ្គលិកឆ្មោសំមុទ្រ កំពុង យកសំណាក វិរុសកូរូ៉ណា  ពី អ្នកធ្វើ ការ  ហ្វលីីពី ន  នៅលើ នាវា នា នា   ដ្រលបាន ចូល ចត នៅ   ឈូងសមុទ្រ   ម៉ានីល  ។ រូប ថត  AFP

បារំាងអីុតាលីអាល្លម៉ឺង់គំរាមដាក់
ទណ្ឌកម្មប្រទ្រសជ្រៀតជ្រកន លីប ៊ី

ក្រងុ ប៊្ររ ឡំាងៈ  សៃចក្ត ីថ្លៃង-
ការណ ៍រួម មយួ របស ់កៃមុ មៃដកឹ- 
នា ំរបសព់កួ គៃ  បាន ថ្លៃង កាល- 
ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ថា   បៃទៃស បារាំង  
អុីតាលី  និង អាល្លឺ ម៉ង់  « បាន 
តៃៀម លក្ខណៈ រួច ជា សៃច  
ដើមៃបី ពិចារ ណា »អំពី  ដាក់ ទណ្ឌ- 
កម្ម ទៅ លើ កៃុម មហា អំណាច 
បរទៃស  ដៃល បាន បំពាន ការ- 
ហាម បៃមលក់ដូរ  អាវុធ  នៅ  
បៃទៃស លី ប៊ី ។ 

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍នោះ  មនិ 
បាន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ ដោយ ចំ ៗ   
ទៅ លើ កៃមុ ត ួអង្គ បរទៃស ណា-
មួយ នោះ ទៃ  ដៃល បាន ផ្តោត 
ទៅ លើ ការ ទិញ លក់ អាវុធ ទៅ 
ឲៃយ បៃទៃស លី ប៊ី  ប៉ុន្ត ៃបៃទៃស 
មហា អំណាច មួយចំនួន  បាន 
កំពុង បញ្ជូន កៃុម យុទ្ធ ជន  និង 
សពា្វា វុធ ជា ចៃើន  ដោយ បាន 
បង្ក ឲៃយ មាន សង្គៃម បង្ហូរ ឈាម 
មួយ  ដៃល បាន ឆ្លុះ បញ្ចាំង ឲៃយ 
ឃើញ  ការ បៃង ចៃក ភូមិ សាស្តៃ 
នយោ បាយ នៅ មជៃឈមិ ប ូពា៌ា  នងិ 
នៅ ក្នុង អង្គការណាតូ ។ 

 ខណៈ កង កមា្លាំង ស្មោះ តៃង់ 

ជា មួយ បុរស ខ្លាំង លោក ហា្គា-
លីហា្វា  ហាហ្វតារ  តៃូវ បាន 
គាំទៃ ដោយ បៃទៃស រុសៃសុី  អៃ-
ហៃសុីប  និង បៃទៃស អារា៉ាប់ រួម  
រដា្ឋាភិ បាល បងៃួប បងៃួម  បាន 
គាទំៃ ដោយ អង្គការ សហ បៃជា-
ជាតិ  កំពុង វាយ បក វិញ ដោយ 
មាន ការ  គាំទៃ ពី  តួក គី ។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ នោះ  
បាន និយាយ ថា ៖« យើង បាន 
ស្នើ ឲៃយ កៃុម តួ អង្គ បរទៃស ទាំង- 
អស ់ តៃវូ បញ្ចប ់ការ ជៃៀត ជៃក 
កាន់ តៃ ខ្លាំង ឡើង របស់ ពួក គៃ  
និង តៃូវ គោរព ឲៃយ បាន ពៃញ- 
លៃញ  នូវ  ការ ហាម បៃម មិន ឲៃយ 
ទិញ លក់ អាវុធ  ដៃល បាន 
បង្កើត ឡើង ដោយ  កៃមុ បៃកឹៃសា- 
សន្តិសុខ របស់ អង្គការ សហ- 
បៃជាជាតិ នោះ » ។ 

«យើង បាន តៃៀម លក្ខណៈ 
រួច ជា សៃច  ដើមៃបី ពិចារ ណា 
អំពី លទ្ធ ភាព នៃ ការ ដាក់ ទណ្ឌ- 
កម្ម នានា ចំពោះ ការ  រំលោភ   
បំពាន ការ ហាម បៃម មិន ឲៃយ 
ទិញ លក់ដូរ អាវុធ  នៅ  ក្នុង - 
បៃទៃសលីប៊ី »៕ AFP/SK

តពីទំព័រ១...លើ នាវា ដឹក ទំនិញ រហូត 
ដល ់អ្នក បមៃើ នៅ លើ នាវា បៃណតី ១ គៃឿង  
អ្នក ធ្វើ ការ ពឹង ផ្អៃក លើ មហា សមុទៃ នៅ 
ជុវំញិ ពភិព លោក  បាន ជាប ់នៅ ក្នងុ អ្វ ីដៃល 
អង្គ ការ សហ បៃជា ជាតិ  ពៃមាន ថាជា វិបត្តិ 
មនុសៃស ធម៌ដៃល កំពុង កើន ឡើង  ដៃល តៃូវ 
បាន ស្តី បនោ្ទោស ចំពោះ ការ ធ្វើ អត្តឃាត 
ជា ចៃើន មក ហើយ នោះ ។ 

មនុសៃសជាចៃើន  បានជាប់ នៅលើ នាវា 
ជាចៃើ នគៃឿងអស់ជាចៃើ ន ខៃ កៃយ ពី 
ការធ្វើដំណើ ររបស់ពួកគៃតៃូវ បាន សន្មត 
ថា  ឲៃយ បញ្ចប់ ខណៈ   មាន ការ រឹតបន្តឹ ង ការ - 
ធ្វើដំណើរ    បាន  រំខន ដល់  ការ   ប្តូវ   វៃន  
អ្នកធ្វើ  ការធម្មតា នៅលើ នាវា ទាំងនោះ។  

លោក Duseja  មាន អាយុ ២៧ ឆ្នា ំតាមរយៈ  
WhatsApp  និង  Facebook Messen-
ger កាល ពី ចុង ខៃ មិថុនា   ថា៖ « ខ្ញុំ ជួបបញ្ហា 
នៃះ បុ៉ន្តៃ នៅ តៃ បន្ត ដង្ហើម ទៅ ទៀត  ដោយសារ  
ខ្ញុ ំគា្មោន ជមៃើស ផៃសៃង » ខណៈ នាវា ដកឹ ទនំញិ 

មា្ចាស ់ជន ជាត ិឥណា្ឌា ដៃល លោក ធ្វើ ការ នៅ 
លើ នោះ  ចត នៅ កៃបៃរ បៃទៃ  ស មា៉ា ឡៃ សុី។

លោក  Duseja ជា កម្មករ មា្នាក ់នៃ កម្មករ- 
ឥណា្ឌា បៃហៃល ៣ មឺុន នាក់  ដៃល មិន អាច 
ចាក ចៃញ ព ីនាវា របស ់ពកួ គៃ នោះ  បាន បន្ត 
កិច្ច សនៃយា របស់ គាត់ រយៈ ពៃល ៧ ខៃ  តៃឹម 
តៃ ២-៣ ខៃ  នៅ មនុ វរីសុ រាត តៃបាត នៃះ  បាន 
ផ្ទុះ ឡើង ។   

លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖ « កាល ព ីមនុ  ខ្ញុ ំបាន 
ចាក ចៃញ ព ីនាវា បៃវៃង ២០០ ម៉ៃតៃ នៃះ  នៅ 
ក្នុង ខៃ កុម្ភៈ» ។  

តាម ធម្មតា  អ្នក ធ្វើ ការ នៅ លើ នាវា  ធ្វើ - 
ការ រយៈ ពៃល ពី ៦ ទៅ ៨ ខៃ  មុន នឹង ឡើង 
គោក  និង វិល តៃឡប់ ទៅ បៃទៃ ស កំណើត 
របស់ពួកគៃ  ដោយ ជៃើស រីស អ្នក ថ្មី មក - 
ជំនួស ពួក គៃ ។   ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ វី រុស នៃះ 
បណា្តាល ឲៃយ មនុសៃស សា្លាប់ ចៃើន នៃះ  បាន 
រាល ដាល នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក  និង ការ- 
ធ្វើដណំើរ ជា អន្តរ ជាត ិជាប ់គាងំ   ទើប អាច  

ធ្វើ អ្វី បានភា្លា មៗ នោះ  ។  
ដោយ បាន បង្ហាញ ពី សា្ថាន ភាព បនា្ទោន់ 

ដៃល កំពុង កើន ឡើង នោះ  ជាង រាប់ សិប 
បៃទៃស នៅ ឯ ជនំបួ ដៃន ទកឹ អន្តរ ជាត ិដៃល 
អង់គ្លៃស ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ នៅ ខៃ នៃះ  បាន 
ប្តៃជា្ញា ទទួល សា្គាល់ អ្នក ធ្វើ ការ តាម នាវា ទំាង- 
អស់ នៃះ ថា  កម្មករ សំខន់  ដៃល តៃូវ ជួយ 
ពួក គៃ ឲៃយ ទៅ ដល់ សៃុក កំណើៃត  វិញ ។ 

លោក Cherokee Capajo  អ្នក បចៃ្ចក- 
ទៃស នាវា បៃណីត របស់ ហ្វី លី ពីន  បាន 
ចណំាយ ពៃល ជតិ៤ខៃ នៅ លើ នាវា  ដោយ 
ជើង មិន បាន ជាន់ ដី ទាល់ តៃ សះ  ដោយ- 
សារ ការ បិទ បៃទៃស  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ - 
ឆ្លង រាល ដាល នៃ វីរុស  នៃះ ។   

លោក  Cherokee Capajo  មាន វ័យ 
៣១ ឆ្នាំ ស្ទើរ តៃ មិន បាន ដឹង អំពី ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ទៃ នៅ ពៃល លោក នៅ លើ នា វា Carni-
val Ecstasy នៅ ក្នុង រដ្ឋ ហ្វ្លរីដា កាល ពី 
ចុង ខៃ មករា  ៕ AFP/PSA

មនុស្រសជាង២០មុឺននាក់ស្ថតិក្នងុស្ថានភាព...
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ក្រុងវ៉ាសូវី :អតីតនាយទាហាន
បូ៉ឡូញម្នាក់ដែលរត់ភៀសខ្លនួចូលពែ
ជាមួយសត្វចិញ្ចមឹចង្កមូមុតពូម៉ាដើមែបី
ចៀសវាងការបែគល់សណំព្វចតិ្ដមយួ
កែបាលនែះឲែយទៅសនួសត្វបានបែគល់
ខ្លួនចូលប៉ុស្ដិ៍ប៉ូលិសកាលពីសបា្ដាហ៍
មុនកែយពីមនការរុករក៣ថ្ងែ។
មន្ដែីបែមណ២០០នាក់តែូវបាន

ដាក់ពងែយដើមែបីតាមចាប់អតីត-
នាយទាហានជើងចាស់ក្នុងសង្គែម
អាហ្វហា្គានីស្ថាននិងខ្លាពូម៉ា១កែបាល។
អតតីនាយទាហានខមលីស្ដាណែក
បានចូលសរភាពនៅប៉ុស្ដិ៍ប៉ូលិស
ក្នងុកែងុហែសាវីយើសីុនិងកែយមកតែវូ
បានដោះលែង។នែះបើយោងតាម

ប៉ូលិសភាគខងតែបូងកែុងវា៉ាសូវីបាន
ឲែយដឹងលើទំព័រហ្វែសប៊ុករបស់ខ្លួន។
ពូម៉ាតែូវបានផ្ទែរទៅកាន់សួនសត្វ។
ប៉ូលិសបានឲែយដឹងថា៖ «យើង

រកីរាយក្នងុការរាយការណ៍ថាខ្លាពមូ៉ា
នូបៀរសមែបូរអ្នកមើលថែនៅសួន
សតស្វក្នុងឆូរហែសូ»។
ការចិញ្ចមឹសត្វសហាវបែបនែះតែវូ-

បានហាមឃាត់ក្នុងបែទែសប៉ូឡូញ
ហើយបុរសរូបនែះតែូវបានតុលាការ
បង្គាប់ឲែយបែគល់សត្វជូនសួនសត្វ។
មន្ដែីសនួសត្វបានឲែយដងឹថាបែជាជន
គួរតែដឹងថាសត្វខ្លាមិនមែនជាបែភែទ
សត្វចិញ្ចឹមឡើយ។
អែវា៉ាកែសុីនស្គីបែធានសួនសត្វ

Poznanនៅភាគខងលិចបែទែស
ប៉ូឡូញបាននិយាយថា៖ «វាមិនមែន
ជាតុក្កតាសមែប់ឱបលែងនោះទែ។
វាជាមច្ចុរាជចង្កូមមុតសែួចដ៏គែះ-
ថា្នាក់បំផុតមួយក្នុងលោកហើយវា
អាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់អាយុ-
ជីវិតមនុសែសដ៏ពិតបែកដ»។
បុគ្គលិកសួនសត្វបានទៅដល់ផ្ទះ

របស់លោកស្ដាណែកនៅភាគខង-
តែបូងបែទែសប៉ូឡូញតែម្ចាស់ផ្ទះមិន
ស្វាគមន៍ឡើយ។នាយទាហានជើង-
ចាស់រូបនែះបានគំរាមបែើកាំបិតមុន
ពែលគែចខ្លួនជាមួយសម្លាញ់។នែះ
បើយោងតាមបណ្ដាញផែសព្វផែសាយក្នងុ
សែុក៕AFP/HR លោកខាមីលស្តាណ្រកនិងសត្វពូម៉ាជាសម្លាញ់ដ្រលលោកសុខចិត្តនាំគ្រចខ្លួន។

អតីតទាហានជើងចាស់ខំនំាសត្វពូម៉ារត់គេចខ្លនួបានចូលសារភាពហើយ

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នពំ្រញៈខណៈពែលថ្មីៗ នែះ
មិនតែឹមតែបង្កើតនូវភាពភា្ញាក់-
ផ្អើលថាខំបែឹងសមែុកផលិត
បទចមែៀងដ៏សមែបូរបែបដើមែបី
បំពែអារម្មណ៍បែយិមិត្តជាអ្នក-
ស្តាប់ចាប់អារម្មណ៍យា៉ាងខ្លាំង
ហើយទើបទទួលតារាចមែៀង

បែុសសំឡែងស្អកលោកខែម
ជាតារាចណំលូថ្មនីៅផលតិកម្ម
ហា្គាឡាក់សុីណវា៉ាតែប៉ណុ្ណោះ
ទែថែមទាងំលែចចែញគមែង
សង់អគារផ្ទាល់ខ្លួនជាកន្លែង
បណ្តុះបណ្ដាលនូវធនធាន-
មនុសែសផ្នែកវិស័យសិលែបៈ និង
ផ្នែកSocialMediaដែរ។
នែះបើតាមសរពីគែហទំព័រ

ផលិតកម្មហា្គាឡាក់សុីណវា៉ា-
តែបានបង្ហើរថា៖ «Galaxy
Navatraចំណយទឹកបែក់-
ជាង៣លានដលុា្លារសង់អគារ
ផ្ទាលខ់្លនួដើមែបីបណ្តុះបណ្ដាល
ធនធានមនុសែសបន្ថែម ចូលរួម
បែកួតបែជែងទីផែសារអន្តរជាតិ
ក្នុងវិស័យសិលែបៈផ្នែកSocial
mediaនៅលើបណ្ដាញអីុន-
ធឺណិត»។
លោកយឹមតាសែង់ដែល

ជាអ្នកគែប់គែងទូទៅនៅផលិត-
កម្មហា្គាឡាកស់ុីណវា៉ាតែបាន
បង្ហើបថា៖ «ជាការពិតយើង
បានសង់អគារដែលមន-
កម្ពស់៧ជាន់ នោះជិតរួច-
រាល់ហើយគឺរួចរាល់បែមណ
ជាង៨០ភាគរយហើយ។យើង
នៅសល់តែការបំពាក់គែឿង
សង្ហារិមប៉ុណ្ណោះ។ អគារនោះ
យើងសង់ឡើងទុកជាទីកន្លែង
សមែប់ការងរខងផលិត-
កម្មហា្គាឡាក់សុីណវា៉ាតែ
ដោយយើងមនគមែងបណ្តះុ-
បណ្ដាលផ្នែកជំនាញសិលែបៈ
និងខងបច្ចែកទែសឌីជីថល
ដែលសរុបទៅគឺមនជំនាញ
ចនំនួបែហែល៥-៦។គមែង
នែះយើងក៏មនគែូគែប់ជនំាញ

ទាំងជាតិខ្មែរ និងបរទែស
ដើមែបីមកបើកបណ្តុះ-បណ្ដាល
ផ្នែកសិលែបៈ និងផ្នែក Social
Mediaដែលអាច-បណ្តុះ
ធនធានមនុសែសសមែប់បមែើ
ការងារនៅឯផលិតកម្ម
ផ្ទាលខ់្លនួនងិផ្តល់សទិ្ធិជមែើស
របស់សិកា្ខាកាមដែលបានមក
រៀនហើយពែលចប់ពួកគាត់
ក៏អាចបែកបការងរតាមចំណូល-
ចតិ្តនៅខងកែផលតិកម្មបាន
ផងដែរ»។
នាដើមខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០

នែះផលិតកម្មហា្គាឡា ក់សីុ-
បង្កើតភាពភា្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដែរ
នឹងវត្តមនតារាចមែៀងបែុស
សំឡែងស្អកតែពីរោះលោក
ខែមលែចមុខក្នុងបទចមែៀង
ឆ្លើយឆ្លងដបំងូជាមយួនងឹតារា
ចមែៀងសែីកពំងុឡើងកដូខ្លាងំ

កញ្ញាតន់ចន្ទសីម៉ាតាមរយៈ
ស្នាដែនិពន្ធផ្ទាល់ជាម្ចាស់និង
ចាងហា្វាងផលិតកម្មគឺបទ«សំុ-
មួយពែលមក»។
ហា្គាឡាក់សុណីវា៉ាតែក៏បាន

បែកាសទិញសិទ្ធិផ្តាច់មុខនូវ-
បទចមែៀងមរតកដើមរបស់
លោកគង្គប៊ុនឈឿនផងដែរ
កាលពីប៉ុនា្មានខែមុន។បើតាម
លិខិតមែធាវីនែផលិតកម្ម
GalaxyNavatraបញ្ជាក់ថា៖
«ខ្ញុំគនូសរឿនជាមែធាវីការ-
ពារសទិ្ធិនងិផលបែយោជន៍ឲែយ
កែុមហ៊ុនGalaxyNavatra
GroupCo.,LTDកែមកម្ម-
វត្ថុសមូជមែបដណំងឹអពំីសទិ្ធិ
ក្នុងការផលិតនិងចាក់ផែសាយ
ឡើងវិញនូវបទចមែៀងមរតក
ដើមរបស់កវីនិពន្ធ គង្គ ប៊ុន-
ឈឿន។តបតាមកម្មវត្ថុ និង

យោងខងលើខ្ញុំមនកតិ្តិយស
ជមែបជូនដល់សធារណជន
រួមទំាងបណ្ដាផលិតកម្មចមែៀង
នៅក្នងុពែះរាជាណចកែកម្ពជុា
និងម្ចាស់របស់់ CHANNEL
YOUTUBEទំាងអស់មែតា្តា
ជែបថាកែុមហ៊ុនGalaxy
NavatraGroupCo.,LTD
បានទទួលសិទ្ធិផ្តាច់មុខពីសំ-
ណក់លោកសែីគាតគមឹលន
ជាភរិយាអតីតកវីនិពន្ធ គង្គ
ប៊ុនឈឿនក្នុងការផលិតនិង
ផែសព្វផែសាយឡើងវិញនូវបទ-
ចមែៀងមរតកដើម ជាស្នាដែ
របស់កវីនិពន្ធគង្គប៊ុនឈឿន
តាមបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយនានារួម-
ទាងំCHANNELYOUTUBE
សមែប់រយៈពែល១០ឆ្នាំគិត
ចាប់ពីថ្ងែទី១០ខែមែសឆ្នាំ
២០១៩»៕

តារាចម្រៀងប្រសុស្រលី្របីៗ ផលិតកម្មថ្មី្មហ្គាឡាក់សីុណាវ៉ាត្រដ្រលកំពុងត្រសម្រកុផលិតបទថ្មីៗ ។រូបហ្វែសប៊ុក

អគារកម្ពស់៧ជាន់ដ្រលផលិតកម្មហ្គាឡាក់សីុចំណាយ៣$លាន។ហ្វែសប៊ុក

ផលិតកម្មហា្គាឡាកសី៊់ណាវ៉ាតេ
សង់អគារតម្លេ$៣លានជាទី
បណ្តះុបណា្តាលធនធានសិលេបៈ
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

ដូច  ជា   មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ   គបៃបី ផ្តល   ់ភា ព - 
កក  ់ ក្តាដល់គ្នា ឲៃយ បាន ចៃើន។ ការ បៃកបរបរ រក   សីុផៃសៃងៗ 
គួរ   កំុ បណ្តាយឲៃយ បៃឈម   នឹង  ហានិភ័យ  ខ្លាងំពៃក ទើប 
ជា    ការល្អ បៃសើរ ។  ចំណៃកឯ លាភ  សកា្ការៈ វិញ ពិបាក - 
ខ្លាងំ  និង មិន ទទួល    ផលល្អបៃសើរតាមបំណង ទៃ។  

 រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយ 
សម ្ត ី    ទៅ កាន់ អ្នក ផង   តៃង មាន គៃ 
យក      ចិត្តទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  - 
បញ ្ហា សុខ   ភាព   គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត      បៀន       ដល់ រូ បកា យ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដំណើរ  ទៅ   កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  នឹង មា ន គៃ ចំា ទទួល-   
ស្វាគមន៍    រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខន  ឡើ យ។  ចំណៃក 
ឯ   បញ ្ហា   ស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍ មាន កា រ      យល   ់ច តិ្ត   គ្នា  ខ្លាងំ 
ល្អកូ    ល្អនិបង្កើត នូវ សម្ពន័្ធ ស្នៃហ៍ ផ្អៃមល្ហៃមដៃរ ។    

រាសីមធៃយម។ ថ្ងៃនៃះ គួរ តៃ យក ចិត្ត 
ទុក  ដាក់ ពីបញ្ហា ស្នៃហា។ ចំណៃក- 
 ឯ ការ និយាយ ស្ត ី មិន សូវ   មាន  ឥទ្ធ ិ- 
ពល  ទៅ លើ អ្នក ស្តាប់ ប៉ុន្មាន  ឡើយ  

ដណំងឹ   ដៃល  ទទលួ បាន អាច ឲៃយ មាន ការ មិន  ពៃញ- 
ចិត ្ត  គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អានសៀវ ភៅ ធម ៌ 
ផៃសៃងៗ។  ចំពោះ បញ្ហា សុខ   ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ   ខណៈ      
ផ្លូវ   ចិត្ត   ស្មុគស្មាញ បន្តិចដៃរ ។   ការ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ  - 
កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ គបៃបី មាន ការបៃយ័ត្នឲៃយខ្លាំង ។ 

រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ    មា ំមនួ  ល្អ   ប៉នុ្តៃ តៃវូតៃ  ចណំយ 
ទាងំ  ក មា្លាងំ កាយ  នងិចតិ្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ  បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

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

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

សៀវ ភៅ       ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ - 
ការ និយា យ   ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉ន្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  
ការ   បៃងុ     បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។បញ្ហាស្នៃហា  វិញ  គូ ស្នៃហ ៍    
អ្នក     យល់ ដឹង ពី ទឹក ចិត្តដូចជា សព្វដង តៃម្តង។  

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

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

រាសី  សៃតុចុះ។ សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ    បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺ បណ្តាល- 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល។់  ចណំៃកឯ   សៃចក្ត ីពៃយាយាម   

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

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

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

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

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

រាសីសៃតុចុះខ្លាងំ ។ គៃះកាច អាច  
នឹង កើត ដោយសរសម្ត ីតោង ឲៃយ មាន 
ការ  ពិចារណឲៃយ បាន ចៃើន មុននឹង  
ចៃញ វាចា។ តៃចំពោះ សៃចក្ត ីស្នៃហា 

គូ ស្នៃហ  ៍ ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តចិ   គបៃបី ផ្តល់ 
ភាព      កក់ក្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បានចៃើន។ ចំណៃក ឯ ការ បៃកប- 
របរ      រក ទទួល  ទាន នន  អាច បៃឈម ការ ខត  បង់ ។ រីឯ 
លាភ  សកា្ការៈ វិញ នឹង ជួប ការ លំបាក ខ្លាងំ ក្នងុ ការ-  
ទទួល    បាន ភោគផល និង  គ្មាន អ្នកជួយជៃមជៃង។ 

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ ការ បៃកប រប រ    - 
រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង  បាន  ផល   
ល្អ បៃសើរ ត ៃកតា្តា សុ ខ ភាព  ផ្លូវ- 
កាយ   អាច   តៃូវ យាយី ដោយ  ជំងឺ ។  

លាភ        ស  កា្ការៈបាន ដោយធម ៌   នងិ មាន សមត្ថ ភាព         
ដោ ះ      សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចតិ្ត ផៃសៃង ៗ       គ ឺ
បា ន      ល្អ   ក្នងុ ថ្ងៃនៃះ ។  ចណំៃកសៃចក្ត ីស្នៃហា        មាន    
ការ    យល់ ចតិ្ត  គ្នា បាន ល្អ   ខណៈ ការ ធ្វើ ដណំើរ       ទៅ 
ទ    ី  នន  វិញ  តៃង តៃ មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ដៃរ ។

ផ្ទៃដី ១៦ហិកតា ដៃល ធ្លាប់តៃ ជា ចម្ការតៃ និង ពោត តៃវូជំនួស ដោយ ដំណំា  ទំពំាង បាយជូរ។ រូបថត AFP

បងប្អនូស្រីថ្រពុះពារនំាទំពំាងបាយជូរ
អឺរ៉ុបមកផលិតស្រនៅដ្រនដីត្រូពិក

កៃុង បាងកក : បង ប្អូន សៃី 
មមី ីនងិ នកីគ ីបាន ពុះពារ ជម្នះ 
នឹង បញ្ហា អាកាស ធតុ តៃូពិក 
នៅ បៃទៃស ថៃ បញ្ចៀស ហ្វងូ ដរំ ី
ឈ្លាន ពាន ចមា្ការ របស់ ខ្លួន និង 
បាន ឈ្នះ ចិត្ដ សើច ចំអក របស់ 
មហាជន ក្នងុ ការ បងា្ហាញ សមិទ្ធ-
ផល ទពំាងំ បាយជរូ ។ ពៃលនៃះ 
ពួកគៃ កំពុង តៃ តស៊ូនឹង ចៃបាប់ 
អនញុ្ញាត ឲៃយ ផលតិ  គៃឿង សៃវងឹ 
ដ៏ អយុត្ដិធម៌  ដៃល កៃុម អ្នក រិះ- 
គន់ បាន លើក ឡើង ថា វា បាន 
ផ្ដល់  នូវ   បៃក់រាប់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
ចំពោះ  ជំនួញសៃ  ផ្ដាច់ មុខ  របស់ 
រាជាណចកៃ មួយ នៃះ ។ 

ទំពាំងបាយជូរ ផលិត សៃ 
Syrah, Voignier និង 
Chenin Blanc ជា ចៃើន រង 
កំពុងលាត សន្ធងឹ លើចមា្ការ Gran- 
Monte Estate ទហំជំាង ១៦ 
ហិកតា នៅ ខ្ពង់រាបនៃ ឧទៃយាន- 
ជាតិ ខៅយ៉ៃ ។ 

ចមា្ការ ទំពាំងបាយជូរដៃល 
មាន  ចមា្ងាយ ធ្វើ ដំណើរ ពី កៃុង 
បាងកក  ៣មោ៉ាង  បាន ផ្ដល់ នូវ 
ទិន្នផល ខ្ពស់  និង កា្លាយ ជា 
ទីឋាន  សមៃក កាយ ចាក ផុត  
ពី ភាព  អ៊ូអរ នៃ ទីកៃុង  បន្ថៃម 
ដោយ កន្លៃង ស្នាក់ ចមៃុះ ពណ៌ 
ដៃល យក លនំ ំតាម ទដិ្ឋភាព នៃ 
តំបន់  Tuscany ដ៏ សៃស់ តៃ- 
កាល  របស់ អុីតាលី ។ 

ពៃល ថតរូប សៃលហ្វី ចន្លាះ 
រង ចមា្ការ ទំពំាងបាយជូរ នីមួយៗ 
ទៃសចរ រត់ រក បង ប្អូន សៃីនីកគី 
ឡូហុីតណវី អាយុ ៣៣ឆ្នាំ  
ដៃល  សិកៃសោ សុរា វិទៃយា ពី អូស្ដាៃលី 
ហើយ បច្ចុបៃបន្នជា អ្នក នៅ ពី 
កៃយ  ភាពជោគ ជ័យ នៃ ចមា្ការ 
ទំពាំងបាយជូរ ។ 

កញ្ញា  បាន ជបួ នវូ បទពសិធ 
ជា ចៃើន ជុវំញិ ការ ដា ំដុះ ទពំាងំ-

បាយជូរ ដើមៃបី សមៃប ទៅតាម 
ការបៃបៃលួ អាកាស ធតុ  ដៃល  
តៃវូ ចណំយ ពៃល រហតូ ដល ់៦ 
ឆ្នាំ ក្នុង ការ មើល ឃើញ ទិន្នផល 
ដូច សព្វ ថ្ងៃ នៃះ ។ 

ប្អូន សៃី មីមី មិន បានចាប់- 
អារម្មណ៍ ដំណំ នៃះ ឡើយ តៃ 
ពៃល នៃះកញ្ញា បាន ដកឹ ន ំកៃមុ 
ទីផៃសោរ  ជាមួយ   «បៃសកកម្ម នំ 
យក សៃទំពាំង បាយជូរ ថៃ ទៅ 
កា ន់ ទីផៃសោរ »។ 

ប៉ុន្ដៃ កៃយ បៃកប ជំនួញ 
បានជាង ២ទសវតៃសរ៍  Gran-
Monte កំពុង តៃូវ បាន ទទួល- 
ស្គាល ់ ព ីសមត្ថភាព បង្ក បង្កើន- 
ផល ដំណំ ទំពាំងបាយជូរ ។ 

កញ្ញា នកីគ ីបាន បៃប ់AFP 

ថា ៖ « កៃុមហ៊ុន ផលិត សៃ ទំ- 
ពាំង បាយជូរ នៅ ជុំវិញ ពិភព-
លោក ចង់ ដឹង នូវអ្វី ដៃល យើង 
ធ្វើ  នៅ ទីនៃះ  ពីពៃះ អាកាស- 
ធតុ  កំពុង តៃ បៃ បៃួល ។ ដូច្នៃះ 
ពួកគៃ   តៃូវ បនៃសោំ ខ្លួន តាម អា-
កាស  ធតុ  និង កមៃិត ទឹក ភ្លៀ ង 
ខ្ពស់ នៃ តំបន់ តៃូពិក »។ 

Gran Monte ខត បៃក់ ជិត 
១លាន ដុលា្លាររយៈ ពៃល ៣ខៃ 
អឡំងុ ពៃល បទិ បៃទៃស  ហើយ  
មីមី   ថា ការ បើក ទា្វារ  ឡើង វិញ 
នឹង  រង គៃះ ពី បមៃម លក់ គៃឿង-  
សៃវឹង តាម អនឡាញ។

ប៉ុន្តៃ នង ថា ៖ « វា ជា ចំណង់- 
ចំណូល ចិត្ដ របស់ យើង ទើប 
យើង  ធ្វើ វា »៕ AFP/HR

បងប្អូន  មីមី និង  នីកគី សា្ថាបនិក ចម្ការ ទំពាំង បាយជូរ   ។ រូបថត AFP

សៃ ទំពាំងបាយជូរ  GranMonte ដៃលផលិតនៅ ថៃ  ។ រូបថត AFP
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បើកយុទ្ធនាការបៃតងនៅខៃត្តកៃប

សុវណ្ណាភូមិឡាយហ្វ៍គាំទៃគមៃោងសហហិរញ្ញប្ប-
ទានទៃទៃង់សហគៃាសធុនតូចនិងមធ្យម២០២០

 រមណីយដា្ឋាន ថ្ងៃ បំាងឆតៃ និងកៃមុបៃកឹៃសា ជាតិ អភិវឌៃឍ ន៍ដោយ ចីរភាព បានរៀបចំ សិកា្ខាសាលា ស្តពីី               
« ការរៀបចំ យុទ្ធសាស្តៃ និង ផៃនការ សកម្មភាព សៃដ្ឋកិច្ច ច កៃ » រយៈពៃល ៣ ថ្ងៃ  កាលពីដើម ខៃកក្កដា ដើមៃបី 
លើកកម្ពស់ ការកៃច្នៃ កាកសំណល់ ដៃលជា ផ្នៃក មួយ នៃ កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង រប ស់ ពួកគៃដើមៃបី គៃប់គៃង 
កាកសំណល់ នៅ ក្នងុខៃត្តទៃសចរណ៍ មួយ នៃះ ។ ពៃតឹ្តកិារណ៍ នៃះ តៃវូបាន ធ្វើឡើង ដោយមាន ការគំាទៃ ពី 
អង្គការ កម្មវិធីអភិវឌៃឍន៍ សហ បៃជាជាតិ (UNDP)  និង សា្ថានទូត សុ៊យអៃត នៅ កម្ពជុា ៕  

 កៃមុហុ៊ន ធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត សុ វណ្ណា ភូមិ ឡាយ ហ្វ ៍កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ បានរៀបចំ កម្មវិធី បៃគល់  
បណ្ណ សនៃយា រ៉ាប់រង នៃ ផលិតផល ធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត លើ ឥណទាន ដល់ អតិថិជន ដំបូងបង្អស់ របស់          
ធនា គារ សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម នៅ កម្ពជុា បនា្ទាប់ពី គមៃង សហ ហិរញ្ញបៃបទាន ទៃទៃង់ សហគៃស 
ធុន តូច និង មធៃយម តៃវូបាន បៃកាស ជា ផ្លវូការ ៕ 

ពិធីសម្ពោធហាងកាហ្វៃBigKoffeeTree

ធនាគារមៃយប៊ៃងបៃគល់ម៉ាស់ត្បាញដោយដៃដល់លៃខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន 

 សហគៃនិ មា៉ាឡៃសីុ លោក Robin Tay បាន បើកសម្ពោធ ហាង កាហ្វៃ Big Koffee Tree (BKT)  
របស់លោក នៅក្នងុ រជធានី ភ្នពំៃញ ដៃលមាន លក់ កាហ្វៃ គុណភាព ខ្ពស់ និង មាន រសជាតិ ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ ។ 
ភ្ញៀវកិត្តយិស បៃមាណ ២០ នាក់ តៃវូបាន អញ្ជើញ ចូលរួម ក្នងុនោះ រួមមាន វត្តមាន ឯកឧត្តម Eldeen Hu-
saini Mohd Hashim ឯកអគ្គរជទូត មា៉ាឡៃសីុ បៃចំា កម្ពជុានិងរួមអមដំណើ រដោយ មន្តៃ ីសា្ថានទូត ៕ 

មូលនិធិ ធនាគារ មៃ យ ប៊ៃ ង បានបៃគល់ មា៉ាស់ សូតៃ ដៃល តៃបាញ ដោយ ស្តៃ ីតមៃបាញ នៃ កម្មវិធី ស្តៃ ី និង 
តមៃបាញ របស់ ធនាគារ មៃ យ ប៊ៃ ង ជូន ដល់ លៃខាធិការដា្ឋាន អាសា៊ាន និង សមាជិក បៃសកកម្ម នៃ បណ្តា រដ្ឋ 
ដៃលជា សមាជិក កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ សបា្តាហ៍ មុន នៅ ទីកៃងុ ហៃសា ការ តា ដៃលជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការចូលរួម 
បៃយុទ្ធបៃឆំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ បន្ថៃម ពីលើ នៃះដៃរ សុ៊មកមៃង មា៉ាស់ សូតៃ ចំនួន ១០ ដៃល តំណង ឲៃយ ក្តសីងៃឃឹម 
និង ការ បួងសួង របស់ ស្តៃ ីតមៃបាញ ចំពោះ បណ្តា សមាជិក អាសា៊ាន ទំាង ១០ បៃទៃស ក៏បាន បៃគល់ជូន លោក 
Dato’ Lim Jock Hoi  អគ្គលៃខាធិការ អាសា៊ាន នៅក្នងុ ឱកាស កម្មវិធី នៃះ ផងដៃរ ។ ការចូលរួមចំណៃក 
នៃះ គឺជា កាយវិការ មួយ ដៃល បង្ហាញ អំពី ការពងៃងឹ ទំនាក់ទំនង រវាង អាសា៊ាន និង ធនាគារ មៃ យ ប៊ៃ ង ៕ 
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ក្រុង ឡុងដ៍ : លោក Mikel 
Arteta សរសើរ ការ លៃង ដោយ 
សហការ គ្នា បាន យ៉ាង អស្ចារៃយ 
របស់ កីឡាករ ក្នុង កៃុម  Arse-
nal ថា ជា កូន សោ ដ៏ សំខាន់ 
ដៃល ជួយ ឲៃយ មាន ជ័យ ជម្នះ ដ៏ គួរ 
ឲៃយ ភ្ញាក់ ផ្អើល លើ កៃុម Man-
chester City ២-០ ខណៈ ខៃសៃ 
បៃយុទ្ធ   Pierre-Emerick 
Aubameyang គឺ ជា វីរ បុរស  
ជួយ ឲៃយ ក្លបិ បាន ឡើង ទៅ វគ្គ ផ្ដាច់- 
ពៃ័តៃ ពាន រង្វាន់   FA Cup ជា 
កំណត់ តៃ លើក ទី ២១ ។

អ្នក ចាត ់ការ របស ់កៃមុ កាភំ្លើង 
ធំ លោក Arteta រៀប ចំ កៃុម  
បាន ល្អ ជាង គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម 
Man City លោក Pep Guar-
diola ជាមយួ នងឹ វធិ ីសស្តៃ វាយ 
បក យ៉ាង ឆ្លាត វៃ ហើយ កីឡាករ 
Aubameyang ជា អ្នក ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ី១ វគ្គ ១គៃប ់ជយួ ឲៃយ 
កៃុម Arsenal  បញ្ចប់ ភព ឥត- 
ខ្ចាះរបស់ កៃុម មៃឃ ខៀវ ។

៦ ឆ្នាំ មុន លោក Arteta គឺ ជា 
បៃធាន កៃុម  ពៃល កៃុម Arse-
nal ឈ្នះ ពាន  FA Cup ហើយ  
រដូវ កាល ទី១  ក្នុង នាម  ជា គៃូ 
បង្វឹក របស់ ក្លិប  នៅ ភគ ខាង 
ជើង កៃុង ឡុងដ៍ មួយ នៃះ បុរស 

សញ្ជាតិ អៃសៃប៉ាញ បាន ដឹក នាំ 
កៃុម តៃឡប់ ទៅ កាន់  វគ្គ ផ្ដាច់ 
ពៃ័តៃ  ម្ដង ទៀត សមៃប់ ការ 
បៃកួត  ដៃល ពួក គៃ ឈ្នះ លើក 
ចុង កៃយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ ។

លោក Arteta បាន និយយ 
ថា ៖ « យើង មាន ការសហការ គ្នា 
បាន យ៉ាង អស្ចារៃយ ។ ពួក គៃ ជឿ- 
ជាក់ នូវ អ្វី ដៃល ពួក គៃ កំពុង 
ពៃយាយម ធ្វើ ហើយ អ្នក ទាងំ អស ់
គ្នា អាច ដឹង និង ឃើញ នូវ រាល់  
ការ បៃងឹ បៃង ហ្នងឹ។ ពួក គៃ ស័ក្ត-ិ 
សម ទទួល ជ័យ ជម្នះ ។ ការ យក 
ឈ្នះ កៃមុ ល្អ បផំតុ អ្នក តៃវូ តៃ ឆក ់
គៃប់ ឱកាស ដៃល អំណោយ ផល ។ 

ខ្ញុ ំពិត ជា រីក រាយ  និង មាន មោទន- 
ភព ចំពោះ កីឡាករ របស់ យើង 
តៃ គរួ ឲៃយ សោក ស្ដាយ  ដៃល យើង 
មិន ធ្វើ ការ អប អរ នូវ ឱកាស ដ៏ រីក 
រាយ ជាមួយ នឹង អ្នក គំ ទៃ របស់ 
យើង » ។ 

ប៉នុា្មាន ថ្ងៃ កៃយ ឈ្នះ Liver-
pool កៃុម ជើង ឯក កៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League កៃមុ Arse-
nal  បង្ហាញ  នូវ ភ័ស្តុតាង បន្ថៃម 
ទៀត ថា លោក Arteta អាច ជា 
អ្នក ដៃល មក នាំ កៃុម ឡើង ដល់ 
ចំណុច កំពូល  ដូច យុគ សម័យ 
របស់ លោក Arsene Wenger 
ថ្ងៃ ណា មួយ មិន ខាន  ។ កៃុម 

Arsenal មិនដៃល ឈ្នះ កៃុម 
Man City ឡើយ សមៃប់  ការ 
បៃកួត ៧ លើក ចុង កៃយ ក្នុង 
នោះ រួម ទាំង បរាជ័យ  ៣-០ ក្នុង 
ជំនួប ដំបូង កៃយ ពីបានផ្អាក 
ដោយសរ  តៃ ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ 
វីរុស កូរ៉ូណា ផង ដៃរ ។

បុ៉ន្តៃដោយសរ ភពបិុន បៃសប់  
របស់លោក Arteta  កៃមុ Arse-
nal បាន ផ្ដល់ មៃរៀន   បរា ជ័យ 
ជាលើកទី១  ឲៃយ  កៃុម  Man City 
សមៃប់ ការធ្វើដំណើរ មកកាន់  
ពហុ កីឡដា្ឋាន Wembley នៃះ 
១០ លើក ចុង កៃយ។

កៃយ ពីកៃុមធា្លាក់  លោក 
Guardiola   នយិយ ថា ៖ « យើង 
លៃង មិន ល្អ ឡើយ ។ យើង មាន 
ការ សោក ស្ដាយ  ដៃល  ចាញ់ ការ 
បៃកួត ។ វគ្គ ទី ១ យើង លៃង មិន 
បាន ល្អ ដូច វគ្គ ទី ២។ យើង ចាប់ 
ផ្ដើមមិន ល្អ ហើយ លៃង ដោយ 
គ្មាន យទុ្ធ សស្តៃ។ យើង តៃង  បត ់
បៃន គៃប់ ការបៃកួត តៃ ថ្ងៃ នៃះ 
យើង អត់មាន ទាល់ តៃ សោះ » ។

វគ្គផ្ដាច់ពៃ័តៃ កៃុម Arsenal  
នងឹ តៃវូ ប៉ះគ ូឈ្នះរវាង  Chelsea 
នងិ  Manchester United នៅ 
ថ្ងៃ ទី១ ខៃ សីហា នាកីឡ ដា្ឋាន 
Wembley៕ AFP/VN

   យឺន ពន្លក 

 ភ្នពំ្រញៈ ការ បៃកាស លាឈប់ 
ពី អាជីព បៃដាល់ ហើយ ទៅ ចាប់ 
មុខរបររកសីុ ជា អ្នក លក់ ងៀតកៃបី 
និង កនា្ធាយ អប់ (ចំហុយ)  តាម 
អន ឡាញ  របស់ ជើងខា្លាងំ ធា្លាប់ 
ឈ្នះ ខៃសៃ កៃវាត់ ៣ស្ថាប័ន វងៃស 
ណយ បាន ធ្វើ ឲៃយមហាជន យល់ 
ឃើញ ខុស ៗ គ្នា ដោយ អ្នកខ្លះ 
មានការ អាណិត  តៃ អ្នក ខ្លះ ទៀត 
បាន យល់ ថា គៃន់ តៃជា ការ 
សម្តៃង ដើមៃបីទទួល បាន ជំនួយ ពី 
សបៃបុរសជន ពៃះ   កីឡាករ លៃបី 
ឈ្មាះ ខ្លះ ដៃល  មាន បៃក់ ចំណូល 
ពី ការ បៃ កួត មួយ ខៃៗ  ខ្ទង់ ពាន់ 
ដុលា្លារនោះ  នៅ តៃ បង្ហាះ តាម 
បណា្តាញ សង្គម ថា  កៃ ីកៃ លំបាក  
ខណៈ  រឿង  ខ្លះ  ផ្ទយុ ពី ការ ពិត ។ 

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ជំុ វិញ  នឹង 
ភព មន្ទលិសងៃស័យ នៃះ វងៃស  ណយ  
បាន  បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  តាម ទូរស័ព្ទ 
ថា ៖  « ខ្ញុ ំពិត ជា កៃ ីកៃ លំបាក មៃន  
ហើយ អាយុ ចៃើន  បៃ កួត មិន បាន 
ល្អ  ក៏   សមៃច ឈប់ បៃ កួត  គឺ មិន 
មៃន សម្តៃង ឲៃយ គៃ អាណិត នោះ 
ឡើយ។ ខ្ញុ ំ មក រក សីុ វិញ  ដោយ 
ឈប់ ហាត់ ឡើង បៃដាល់ ទៀត 
ហើយ» ។ 

គួរ រំឭក ថា កាល ពី ពៃលថ្មីៗ នៃះ 
វងៃស  ណយ  បាន បៃកាស លាឈប់ 
ពី អាជីព នៃះ នៅ លើ ហ្វៃសបុ៊ក  
របស់ ខ្លនួ ដោយ បាន សរសៃរ ថា 
« ខ្ញុំ វ៉ៃ យូរ ណាស់ ហើយ លៃបី តៃ 
ឈ្មាះ អត់  សល់ អី ទៃ។ ពៃល នៃះ 
ខ្ញុ ំអស់ កមា្លាងំ វ៉ៃ ទៀត ហើយ  ទើប 
ខ្ញុ ំសមៃច ចិត្ត ឈប់ វ៉ៃ   ពៃះ ខា្លាច 
ពិការ ខាន បាន រកសីុ ចិញ្ចមឹ កូន  
ពៃះ បើ ខ្ញុ ំពិការ ទៅ  គ្មាន អ្នក ណា 
ចិញ្ចមឹ កូន ខ្ញុ ំទៃ » ។

មាន សៃកុ កំណើត  នៅ  ខៃត្ត ប៉ៃ- 
លិន  វងៃស  ណយ បាន  សង ភព 
លៃបី លៃបញ  គឺ ឈ្នះ ខៃសៃ កៃ វាត់ អាសីុ- 
អីរុ៉ប  នៅ បៃទៃស បារំាង ចំនួន ២ 
ជំនាន់  និង ឈ្នះ ខៃសៃ កៃ វាត់ សីុ ម៉ង់ ត៍ - 
ភ្ន ំ  នៅ សង្វៀន បាន យ័ន ដោយ 
ផ្តលួ ជើង ខា្លាងំ  កៃវ  រំចង់  ឲៃយ សន្លប់  
បង្ក ភព ភ្ញាក់ ផ្អើល ខា្លាងំ  បុ៉ន្តៃ វងៃស  
ណយ  តៃវូ បាន គៃ កត់ សមា្គាល់ ថា  
មាន ការ ផ្លាស់ ប្ត ូរក្លបិ ជាបន្តបនា្ទាប់ 
ខណៈ ដៃល គៃ ូបង្វកឹ  និង អ្នក គៃប់- 
គៃង មុន ៗ   បង្ហើប បៃប់ ថា  ខៃសោយ 
វិន័យ  និង ពិបាក គៃប់ គៃង ។

វងៃស  ណយ  និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
សមៃច ចិត្ត លា ឈប់ ពី អាជីព អ្នក 
បៃដាល់  ដោយ សរកៃ ីកៃ កមា្លាងំ 
ខៃសោយ  បៃកួត ក្នងុ មុខ របរ នៃះ  គ្មាន 
សល់ អី  ពិសៃស ជាងនៃះ  គឺ ទៃទំៃ 

នឹង ការ ជៃរ បៃមាថ របស់ អ្នក រិះគន់ 
មួយ ចំនួន តូច មិន បាន   ពៃះ ពៃល 
យើង វាយ ឈ្នះ  គៃ គំ ទៃ ថា  ល្អ  
ដល់ យើង កមា្លាងំ ខៃសោយ  វ៉ៃ ចាញ់  
គៃ ជៃរ   ចោទ យើង  និងមើល ងយ 
យើង »។    

កីឡាករ វ័យ ៣៣ ឆ្នា ំវងៃស ណយ 
បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «ទោះ បី ខ្ញុ ំមាន 
ចិត្ត អា ឡោះ អាល័យ ចង់ បន្ដ អាជីព  
បុ៉ន្តៃ ជីវភព  និង ការ បៃ កួត ឈឺ 
សច់  និង ការ រិះ គន់ ជាន់ ពន្លចិ  ធ្វើ 
ឲៃយ ខ្ញុ ំតៃវូ តៃ លា ឈប់ ប្ត ូរមុខ របរនៃះ  
ខ្ញុ ំពិតជាឈប់បៃកដ មៃន   គ្មាន 
សម្តៃង អ្វី ទៃ  ប៉ុន្តៃ បើ បង ប្អូន 
អាណិតខ្ញុំ  មៃតា្តាជួយ ទិញ ទៅ  
ខ្ញុនឹំង ដឹក ដល់ ផ្ទះ  គឺ ងៀត កៃបី  ១ 
គីឡូ កៃម  ៦៥  ០០០រៀល  និង 
កនា្ធាយ ចំហុយ ១កៃបល តម្លៃ ២៧ 
ដុលា្លារ »។ 

ចំណៃក បៃពន្ធ របស់  វងៃស  ណយ  
ឈ្មាះ  វា៉ាន់  គនា្ធា បាន   បៃប់  ថា៖  
« ខ្ញុ ំមាន សៃកុ កំណើត នៅ ខៃត្ត តៃបូង- 
ឃ្មុ ំហើយ  បាន ជា ប្ត ីបៃពន្ធ គ្នា ១៥ 
ឆ្នា ំមក ហើយ ។  សព្វ ថ្ងៃ  មាន កូន  
២ នាក់  បៃសុ ១  សៃ ី១  នៅ ក្នងុ ផ្ទះ 
ជួល ម្តុ ំចោម ចៅ ហើយ  ចាប់ ផ្តើម 
បៃ កប របរ លក់ ងៀត កៃបី  និង 
អាហារ កុម្មង់ តាម អន ឡាញ  ដោយ 
ប្ត ីខ្ញុ ំ ជា អ្នក ដឹក ជញ្ជនូ  ។  គៃ ួសរ ខ្ញុ ំ 

រស់ ក្នងុ របរ អ្នក បៃដាល់  មក ដល់ 
ពៃល នៃះ  គឺ គ្មាន សល់ អ្វ ីទៃ  ទើប 
សមៃច ចិត្ត ចាប់ អាជីព ថ្ម ី ទើប តៃ 
បាន ៣ ខៃ  ដោយ ទទួល បាន បៃក់ 
ចំណូល តៃមឹ មា៉ា រស់  លើ ការ  ហូប- 
ចុក បៃចំា ថ្ងៃ  និង ថ្លៃ ផ្ទះ» ។ 

ជំុវិញ ការ បៃកាស លាឈប់ពី 
បៃដាល់ របស់ វងៃស ណយ ដោយ 
អះអាង ថា បៃកួត យូរឆ្នា ំតៃ គ្មាន 

សល់ អ្វី នៃះ លោក  តៃម  មឺុន  
បៃធាន សហព័ន្ធកីឡា បៃដាល់ គុន 
ខ្មៃរ  បាន លើក ឡើង តបទៅវិញ ថា 
៖ «បញ្ហា កីឡាករ បៃដាល់ មាន  ឬ 
កៃ  គឺ មិន អាច មក ពី បៃក់ ចំណូល 
នោះ ទៃ  ពៃះ កីឡាករ លំដាប់ ជួរ 
មុខ  ក្នងុ ១បៃកួត ខ្លះ  បាន រហូត 
ខ្ទង់  ៥០០ ឬកម្ម វិធី ខ្លះ  ដល់ ១ ០០០ 
ដុលា្លារ  ហើយ  មាន កីឡាករ ខ្លះ  

បៃកួត សឹង តៃ រាល់ សបា្តាហ៍ ក៏ មាន។  
អី៊ចឹង កតា្តា ភព កៃ ីកៃខ្លះ  គឺ មក ពី 
ការ គៃប់ គៃង ការ ចំណាយ របស់ 
យើង ផ្ទាល់ ខ្លនួ  ពៃះ កីឡាករ ខ្លះ  
ហៃតុ អ្វ ីគៃ មាន ជីវភព សមរមៃយ  ។ 
ចំណៃក  ការ លាឈប់ របស់  វងៃស  
ណយ  ជា សិទ្ធ ិផ្ទាល់ ខ្លនួ    ពៃះ ការ- 
ស្មគ័ៃ ចិត្ត ចូល វ៉ៃ  ក៏ ជា សិទ្ធ ិរបស់ គៃ 
ផ្ទាល់  ខ្លនួ»៕

វង្សណយ៖ខ្ញុំជាអ្នកប្ដាល់ក្ម្នទ្នមិនម្នសម្តង្ទ្

វង្រស ណយ បាន ទាត់ ក្រវ រំចង់ ក្នងុព្រលប្រកួតកន្លងមក ត្រ ព្រលន្រះ គ្រឈប់ ប្រដាល់ហើយ។ រូបថត sabay

Aubameyangជួយកំាភ្លើងធំឡើងវគ្គផ្ដាច់ព័្ត្Leedsកា្លាយជាជើងឯក
ទំាងសល់២ការប្កួតទៀត

 ឡងុដ ៍: កៃមុ Leeds United  
កា្លាយ ជា មា្ចាស់ ពានកៃប ខ័ណ្ឌ 
Championship  ដោយ មិន 
បាច់ បៃកួត   ពៃះ កៃុម បៃជៃង  
ពាន Brentford ចាញ់ កៃុម 
មា្ចាស់ ផ្ទះ  Stoke City ១-០ 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

នៃះ ជា ដំណងឹ ល្អ ទី ២ សមៃប់ 
កៃុម Leeds  រយៈ ពៃល មិន ដល់ 
២៤ មោ៉ាងផង ដោយ កាល ពី 
លា្ងាច ថ្ងៃសកុៃ  បាន សទិ្ធ ិឡើង មក 
កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League  
ស្វ័យ បៃវត្តិ ពៃល កៃុម លៃខ ២ 
West Brom បៃកួត ចាញ់កៃុម 
មា្ចាស់ ផ្ទះ Huddersfield ២-១ 
និងបនា្ទាប់ មកកៃុម របស់ លោក 
Marcelo Bielsa  ក ៏នាគំ្នា គស ់
គមៃប ដប សៃ សំបា៉ាញ   អប អរ  
ជើងឯក កៃយ កៃុម លៃខ ៣ 
Brentford រងបរាជ័យ ។

កៃយចាប់ ផ្ដើម មិនសូវល្អ 
កៃមការ ដឹក នំា របស់ លោក 
Thomas Christiansen 
ហើយ កៃយ មក លោក Paul 
Heckingbottom រយៈ ពៃល ខ្លី 
មា្ចាស់ ក្លិប Leeds លោក And-
rea Radrizzani ក៏ សមៃច ចិត្ត 
ទាក់ ទង លោក  Bielsa ឲៃយ មក 

ដឹក នាំ កៃុម  នៅ ខៃ មិថុនា ឆ្នាំ 
២០១៨ ។ កៃយមក បុរស 
សញ្ជាតិ អាហៃសង់ទីន វ័យ ៦៤ ឆ្នាំ  
បាន កៃបៃ កៃុមពាក់ កណា្តាល 
តារាង ឲៃយ កា្លាយ ទៅ ជា ជើង ឯក  
ក្នុង រយៈ ពៃល តៃឹម តៃ ២ រដូវ 
កាល ប៉ុណោ្ណោះ។

លោក  Radrizzani បាន 
សម្ដៃង អារម្មណ៍ រីក រាយ  ចំពោះ 
សមិទ្ធផលនៃះ  ដោយ  បាន បៃប់ 
ថា៖ « ខ្ញុំ សបៃបយ ចិត្ត  ណាស់ 
ចពំោះ គៃប ់គ្នា ក្នងុគៃសួរ នៃ ក្លបិ  
Leeds។ យើង  ស័ក្តិ សម ទទួល 
បាន តំណៃង នៃះ។ ក្លិប Leeds  
គ ឺជា ក្លបិ មយួ ក្នងុ ចណំោម ក្លបិ ដ ៏
អស្ចារៃយ  និង មាន ការ គំទៃខា្លាំង 
បំផុត ក្នុង បៃទៃស អង់គ្លៃស 
ពៃះ មាន  បៃវត្តមិនិ ធម្មតា ដៃល 
គៃដឹងទូទាំង  ពិភព លោក » ។

កៃមុ Leeds  កា្លាយ ជា ជើង ឯក 
កៃប ខ័ណ្ឌ លំដាប់ ទី ២ របស់ 
បៃទៃស អង់ គ្លៃស  តៃឹម សបា្ដាហ៍ 
ទី ៤៤ មាន ៨៧ ពិន្ទុ ហើយ   កៃុម 
លៃខ ២ West Brom មាន ៨២ 
ពនិ្ទ ុនងិ កៃមុ លៃខ ៣ Brentford 
មាន ៨១ ពិន្ទុ តៃកៃុម ទាំង  ២ 
នៃះ បៃកួត លើស  ១  លើក  ដូច-
គ្នា ៕  AFP/VN

Aubameyang (ឆ្វ្រង) របស់ក្រមុ Arsenal លោតទទួលបាល់ ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗនេះសេប់តេមានលេចឮនូវ
ដំណឹងបេបចចាមអារ៉ាមថាតារចមេៀងសេី
សឡំេងរេកណ្តងឹអតតីជេកនៅទេនំថោនកញ្ញា
មាសសុខសោភាគេងដឹកដេមា្ចាស់ចិត្តដេល
បានស្វេងយល់ចិត្តគ្នាជាង១០ឆ្នាំលោកអឹុង
រ៉ាដាជាអាណិកជនខ្មេរ-កាណាដាចូលរោង
មង្គលនាពេលឆប់ៗ នេះខណៈសាមីខ្លួននៅ
មិនទាន់បង្ហើបការពិតចេបាស់នៅឡើយ។
តារចមេៀងសេីដេលសេូបបេជាបេិយភាព

បានការគំទេគេប់សេទាប់ដេលបានឈរជើង
យរូជាងគេនៅទេនំផលតិកម្មថោនកញ្ញាមាស
សុខសោភាជិត១០ឆ្នាំហើយធ្លាប់បេករឿង
ឈប់ពីទេនំចាស់ថោនតាំងពីដើមឆ្នាំ២០២០
មកតេនៅទីបំផុតឈានដល់ផ្លូវបំបេកនៅតេឹម
ពាក់កណា្តាលឆ្នា។ំខណៈតារចមេៀងសេីរបូនេះ
ក៏មិនទាន់សមេចចិត្តរកទេនំថ្មីនៅឡើយ
កេយចេញពីទេនំចាស់ដោយសារតេមាន
សំអាងផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឯងCamtrax
Musicនោះ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណឹង លេចឮខាង-

កេដេលថា តារ-
ចមេៀងសេី-
កញ្ញាមាស
សុខសោភា-
និងមា្ចាស់ចិត្ត-
លោកអឹុងរ៉ាដាជិត
ចូលរោងការនោះនៅពុំទាន់
មានការបញ្ជាក់បេប់ពី-
សាមីខ្លួនឡើយដោយ
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានទាក់-
ទងកញ្ញាមាសសុខ
សោភា ចេើនលើក
ដេរតេបេព័ន្ធទូរ-
ស័ព្ទតេចូលតេគ្មាន
អ្នកលើកទទួល។
លើសពីនេះបើយោង-

តាមការបង្ហើបឲេយដងឹយ៉ាងខ្លី
ពីលោ កមាសសុខរតនៈដេលជាបង-
បេសុបង្កើតតារចមេៀងសេីមាសសខុ
សោភានោះបានបង្ហើបបេប់ថា៖«អូ!
ចពំោះរឿងនេះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លនួរបស់
គត់ដចូ្នេះខ្ញុំក៏មនិបានដងឹចេបាស់ដេរ។
តេបេសិនបើជាការពិតនោះខ្ញុំគិតថា
គត់ក៏គ្មានលាក់បាំងអ្វីនោះដេរ»។
កាលពីពេលថ្មីៗនេះតារចមេៀង-

សេីកញ្ញាមាសសុខសោភាក៏ទមា្លាយ
រឿងក្នងុចតិ្តចេញបង្ហោះសារក្នងុហ្វេស-
ប៊កុថា៖«ថ្ងេនេះគឺជាថ្ងេដ៏តានតងឹមយួ
របស់នាងខ្ញុំដេលនាងខ្ញុំតេូវចាកចេញ
ពីផលតិកម្មTown។អរគណុដល់បង
បេុសបងសេីដេលបានមើលថេប្អូន-

រយៈពេល៩ ឆ្នាំនេះ អនុសេសាវរីយ៍
និងអំពើល្អរបស់បងទាំង២នៅតេ
ស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្អូនសេី
ជាប់ ជានិច្ច។ ឆ្លៀត

ក្នុងឱកាស-
នេះ នាងខ្ញុំ
ក៏សូមអរ-
គុណដល់-
បណា្តាផលិត-

កម្មទាងំអស់ដេលបានផ្តល់
ឱកាសដល់នាងខ្ញុំនាពេល
កន្លងមក។
ទន្ទឹមនឹងនេះនាងខ្ញុំក៏
សូមសា្វាគមន៍ជាថ្មីដេរ-
សមេប់ការសហការ
ផលិតបទចមេៀងពី-
ខាងបណា្តាផលិតកម្ម។
ហើយអរគណុដល់បង
ប្អូនទាំងអស់ គំទេ
នាងខ្ញុំហើយដរបណា

បងប្អូននៅតេគំទេ និង
សេឡាញ់នាងខ្ញុំទៀតនោះនាង
ខ្ញុំក៏នៅតេបន្តខិតខំបេឹងបេង
ផលិតនូវបទចមេៀងថ្មីៗដើមេបី
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជានិច្ច»។
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីគេក៏នៅមនិ

ទាន់ដងឹចេបាស់នៅឡើយថាទេនំថ្មី
របស់កញ្ញាមាសសុខសោភាមួយ
ណានោះទេខណៈគេគេន់តេឃើញ
មានតមេុយ២រួចជាសេចជាគោល-
ដៅថ្ងេអនាគតជាទេនំថ្មីរបស់កញ្ញា
មាសសខុសោភាគឺផលតិកម្មហងេសមាស
និងសុខចិត្តបេើផលិតកម្មដេលជា
Channel ផ្ទាល់ខ្លួនឯងគឺCamtrax-
Music៕

តារា ចមេៀង សំនៀង រេកណ្តងឹ   មាស សុខ សោភា 
និង  មា្ចាស់ ចិត្ត លោក អុឹង រា៉ាដា ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

ដំណឹងចូលរោងជ័យមាស
សុខសោភានៅពំុទាន់ច្បាស់

CIvitkmSanþ
LIFESTYLE

www.postkhmer.com

ខេសេ បេយុទ្ធ Santana Paiva Franc និង មា៉ាត់ នូរុណ (ស) ពេលអូសបល់រំលងកេមុទ័ព។ រូបថតCNCC

គូ្បឹងក្តថាការឈ្នះទ័ពកើត
ច្ញពីការស្កឃ្លានជ័យជម្នះ
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈកេមុបឹងកេតបានរក-
ឃើញនូវជ័យជម្នះដ៏មិនគួរឲេយជឿ
មួយលើកេុមកងយោធពល-
ខេមរភូមិន្ទ(ទ័ព)គឺការឈ្នះ
រហូតដល់៦-១ហើយការដណ្តើម
បាន៣ពិន្ទុដ៏គួរឲេយភា្ញាក់ផ្អើលនេះ
តេវូបានគេូបង្វកឹបឹងកេតលើក
ឡើងថាវាកើតចេញពីកីឡាករ
មា្នាក់ៗសេកឃ្លាននឹងការដណ្តើម
យកជ័យជម្នះជូនកេមុ។
សមេប់ការបេកួតនៅកីឡដា្ឋាន-

ខេមបូឌាអ៊េរវេកាលពីថ្ងេសៅរ៍
កន្លងមកនេះកេមុបឹងកេតរក
បានតេមឹ១គេប់នៅក្នងុតង់ទី១
ដេលជាការតេតបាល់បញ្ចលូទី
របស់ខេសេបមេើជបុ៉នMizuno
Hikanoនៅនាទីទី២៦បុ៉ន្តេ
ឈានចូលតង់ទី២ខេសេបេយុទ្ធ
SantanaPaivFrancរកបាន
៣គេប់តេមា្នាក់ឯងនៅនាទីទី
៦០ទី៨៤និងនាទី៩០+៣
ហើយម៉ាត់នូរុណនិងលី
មីហេសានរកបានមា្នាក់១គេប់
នៅនាទីទី៥៧និងទី៧៣គឺ
នៅចនោ្លាះការរកបាន១គេប់
ឲេយកេមុទ័ពរបស់Reginaldo
Alveនៅនាទីទី៦៧។
ជាមួយការបរជ័យរហូតដល់

៦-១បានធ្វើឲេយបេធនកេមុភួង
សុខសាណារបស់កេមុទ័ពមិន
សបេបាយចិត្តនោះទេហើយលទ្ធ-
ផលនេះបានធ្វើឲេយកេមុទ័ពបន្ត
ឈរនៅលេខ៧ដោយមាន១១

ពិន្ទុដដេលនិងកាន់តេបាត់បង់
ឱកាសក្នុងការបេជេងឡើង
មកតំបន់Top6ដេលជាទីតំាង
សមេប់កេមុមានសិទ្ធអិាចបេ-
កួតបេជេងយកតំណេងជើងឯក
ក្នងុការបេកួតជើងទី២។
អតីតខេសេបេយុទ្ធជមេើសជាតិ-

កម្ពជុាភួងសុខសាណាបាន
និយយកេយការបេកួតថា៖
«ធម្មតាការលេងបាល់ទាត់ពេល
យើងចាញ់គឺអត់សូវសបេបាយ
ចិត្តនោះទេហើយទមេង់លេង
របស់កេមុយើងក៏មិនជាអាកេក់
ណាស់ណាដេរគេន់តេយើងធ្វើ
បេហេសបន្តចិសមេប់ការបេកួត
នៅថ្ងេនេះ»។
ចំណេកគេូបង្វឹកបណ្តាះ-

អាសន្នកេមុបឹងកេតលោកគីម
ភក្តី មិនបានចាត់ទុកទ័ពជា
កេមុទន់ជេយនោះទេគេន់តេ
លើកនេះការលេងរបស់កេមុទ័ព
ហាក់មិនសូវយល់ចិត្តគ្នាគឺផ្ទយុ
ពីកូនកេុមរបស់លោកដេល
មានការយល់ចិត្តគ្នានិងសេក
ឃ្លានដណ្តើមជ័យជម្នះហើយការ
ឈ្នះ៣ពិន្ទុដើមេបីមាន១៧ពិន្ទនុេះ
ធ្វើឲេយបឹងកេតកាន់តេមានភាព
រឹងមំាក្នងុការបេជេងយកលេខ
១ពីកេមុសា្វាយរៀងនិងលេខ២
ពីកេមុភ្នពំេញកេន។
លោកគីមភក្តីបានបេប់

ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងេអាទិតេយ
ថា៖«នៅមុនការបេកួតចាប់ផ្តើម
យើងមិនរំពឹងថាយើងនឹងអាច
យកឈ្នះលើកេមុទ័ពផងពេះ

កេមុនេះបេើកមា្លាងំខា្លាងំបុ៉ន្តេយើង
បេរជាអាចយកឈ្នះលើពួកគត់
រហូតដល់៦-១អី៊ចឹងលទ្ធផល
នេះវាលើសពីអ្វីដេលយើងបាន
រំពឹងទុកទៅទៀត»។
គេូបង្វកឹវ័យក្មេងរូបនេះបាន

បន្ថេមថា៖«ការដណ្តើមបាន
ជ័យជម្នះដ៏ធំធេងនេះដោយសារ
ការលេងរបស់កេមុយើងមានការ
យល់ចិត្តគ្នានិងបេងឹបេងលេង
អស់ពីសមត្ថភាពពេះមា្នាក់ៗ
សុទ្ធតេចង់ឈ្នះគឺសេកឃ្លាន
នឹងជ័យជម្នះសមេប់ការបេកួត
មួយនេះហើយការយកឈ្នះលើ
កេុមទ័ពលើកនេះវាក៏ជាការ
លើកទឹកចិត្តមួយផងដេរសមេប់
កេមុយើងដើមេបីទៅជួបភ្នពំេញ-
កេននៅចុងសបា្តាហ៍នេះ»។
ជាមួយគ្នានេះកេមុវិសាខាបាន

លត់កេមុយុវជនបាល់ទាត់ជាតិ-
បាទី៦-០ដើមេបីបន្តឈរនៅ
លេខ៤មាន១៦ពិន្ទុហើយកេមុ
អង្គរថាយហ្គរឺនិងណាហា្គាវីល
នៅតេបន្តមាន១៥ពិន្ទុស្មើគ្នា
ពេះសបា្តាហ៍នេះអង្គរថាយហ្គរឺ
បានឈ្នះកេមុមា្ចាស់ផ្ទះអាសីុអឺរុ៉ប
៣-០កាលពីថ្ងេសៅរ៍ខណៈកេមុ
ណាហា្គាវីលបានយកឈ្នះកេមុ
មា្ចាស់ផ្ទះអគ្គិសនីកម្ពជុា៥-១ 
កាលពីថ្ងេអាទិតេយចំណេកកេមុ
គិរីវង់សុខសេនជ័យបានឈ្នះ
លើកេុមសូលទីឡូអង្គរ៣-២
មាន៧ពិន្ទុដើមេបីហក់ពីលេខ១០
ទៅឈរនៅលេខ៨ដេលជាទីតំាង
ចាស់របស់កេមុអាសីុអឺរុ៉ប៕
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